
 

ّبطِّ ّذلِّ= الُمثُ القتالِّ. عن * الُمَخ
ً ُيشُيع نَمف= ِ* الُمْرجْ قوتهم أو منهم، والخوف العدو ظهور على لَُِّدت أقوال

ونحوه.   هلكاهم، أو المسلمين، وضعف
ِلع" لبأي [راجْع ْط ْعلي، الفتح "الُم َب نبيه" للنووي].ّالت ألفاظ و"تحرير ال

ْالجواب وجْعلت كاثُرتهم، إلى "قالوا" إشارة الجمع بأصيغة العنوان ُتْلَعَوج
ًة بأالفإراد َوْحدة إلى "فإقل" إشار قائلً: بأها المبشُّر الحديث جْاء التي الغربأة ال
ٍءء ناِس فإي صالحون ناٌس…للغربأاء (طوبأى ْعِصيهم َمْن كاثُير، سو ممن أكاثُر َي
ُهم ُع ْي ِط ).ُي

.وشرحه     العنوان*
.والهإداء     المقدمة*
:لهم فإقل الجهاد"؟!     هإو     "ما :لك قالوا فإإن ـ1

،  …  الن     القتال     على     ُتَحّرضِّ     لماذا: لك قالوا فإنـ2
بأل     والسكين     بأالسيف     اليوم     جْهاد     ليس  ؛....  زمانهم     غيُر     فزماننا
ّلم     على     حّرضِّ  ف     بأالحضارة؛ ِم     تع  والعلم  ...  القاتصاد     عل
ّله     هذا     لن     ة؛  والتكنولوجْي  ...  والزراعة :لهم فإقل ،....إلخ  جْهاد     كا

ًا19( :المفصلة الجْوبأة*  ًا  سبب .القتالِّ) على للتحريض منطقي
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/ آية.100  /     من     أكاثُر     الجهاد     فإي     وجْاء     بأالقتالِّ،     أمرنا     الله     لن     القتالِّ؟     لماذا ـ1
 .  العلماء     بأاتفاق     عين     َ  فإرض     أضحى     الن     لنه     القتالِّ؟     على     التحريض     لماذا ـ2

جهاد حكم في وأقاوالهم الدائن، إذن في العلماء أقاوال (هإنا    
الدفع). وجهاد الطلب

.  المنافإقين     صفة     فإينا     تكون     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ3
ّذبأنا     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ4 َع ًا     الله     ُي ًا     عذابأ .  أليم
َع ؛...العدو إرهاب فإي الله أمر لنحقق القتالِّ؟ لماذا ـ5 ُترفإ َد الذلة، عنا فإ وتعو

ّتقي اللئقة، الحياة فإنحيا ،... الَمهابأة...لنا َن من الحاصَل الرض َفإساد و
وإليك ،للتمكين اليوم الوحيد المنطقي السبيل هو فإالقتالِّ القتالِّ، ترك

الدليَل:
كفاية     عدم     وإثبات     ،  زمانهم     غير     شبهة: زماننا     معالجة* مهم هنا  

لوحده!     السلمي     العداد
والزراعة     والعلم     والقاتصاد     الحضارة     مع     خاصة     ِوقافة*           

ونحوهإا...
ِعصمة     القتالِّ؟     لماذا ـ6 ِريب     الفتن     من     لل .  القيامة     يوم     َق
َداني     ل  ...   لنه ـ7 َد     ُي لمحو     سبيٌل     وهو     ،  المندوبأات     من     شيء     اليوم     الجها

من     نماذج[             ،....  سواه     عما     مضاعف     فإيه     والعمُل     الخطايا،
].الربأاط     فإضل [         .]مغرية     عروض

وسواه؛     الجهاد     بين     التفاضل     حول     موجزة     علمية     دراسة
والذكر...     كالعلم

ًا الصحابأة أجْدادناو رسولنا لن القتالِّ؟ لماذا ـ8 الحرص شديدي كاانوا... جْميع
َتهم ُالجهادو والشُهادة، القتالِّ على  .عين. فإرض ل كافاية فإرَض كاان وق

من     بإحسان     له     ن  ي  التابع  و     الرسول     سيرة     من     مهمة     نماذج  ( هنا     
.)  بعدهإم     ومن     صحابة

ّبنا     القتالِّ؟     لماذا ـ9 ُيِح َيضحك     تبارك،     ربأنا     ِل .  إلينا     و
.  نعيشُه     الذي     والغّم     الهّم     َيقينا     لنه     القتالِّ؟     لماذا ـ10
!  كاالنساء     نكون     كايل     القتالِّ؟     لماذا ـ11
.الطيب     الكسب     لتحصيل     القتالِّ؟     لماذا ـ12
َنضمن     القتالِّ؟     لماذا ـ13 .مماتنا     وبأعد     حياتنا     فإي     تعالى     الله     عون     ِل
اللهي!     الخاتبار     فإي     ننجَح     كاي     القتالِّ؟     لماذا ـ14
َو     القتالِّ؟     لماذا ـ15 َلم     من     بأه     لننج ّنْزعْ     أ ّلنا  و     *     القبر     فإتنة     * ومن     ال ِظ ُت الملئكة     ل

صعقة     من     لننجو   و  *     الساعة     قيام     إلى     قبورنا     فإي     الحياة     * ولنضمن
َفزعْ      ومن  *  الصور ًا  نور     ولنضمن     *     الكابر     ال الخصالِّ      ولننالَِّ  *     القيامة     يوم     
ِريات     السبع ْغ  :الُم

َي     القتالِّ؟     لماذا ـ16 َيجر .عليه     ُيختم     ل     المرابأطِّ     َعَمل     لن     موتنا،     بأعد     عملنا     ِل
ُنحاَسب!     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ17
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َنشُفع     القتالِّ؟     لماذا ـ18 َد     لقاربأنا،     ِل ُنفي ِدينا     فإ ِل .نا  ي  ل  إ     حاجْتهم     وقَت     وا
...  غيرنا     قبل  ...     الِجنان  ...     وبألوغ     النيران،     من     للنجاة     القتالِّ؟     لماذا ـ19

ّلم ..،اليماني العداد من بأدل قالوا: فإإن ـ3 ...إذوتعليمه الشُرعي العلم وتع
التأني... الحكمة فإمن وحلفائها...، بأأمريكة اليوم لنا طاقة ل

ِذَمة و...المجاهدون :لهم قلفإمتهورون... ِشْر
والتربية،     بالتصفية     اليماني     شبهة: العداد  ل     معالجة(* هإنا   

)!  أولى     وتعليمه     بالعلم     والنشغال
والحكمة!     التهور،     ضابط*       

الميدان فإي فإأنت...َيخرجْوا لم...والمصلحين العلماء أكاثُر...قالوا: فإإن ـ4
:لهم قلفإ المجاهدين؟ من ...والسيوطي النووي كاان  وهلوحدك!

الميدان     في     وأنك     العلماء،     خروج     عدم     شبهة  ل     معالجة     هإنا(      
).وحدك!

ْدنا قالوا: لكننا فإإن ـ5 َفإ ًا أ تحّجبت، وتلك التزم، فإهذا ؛عَملناهنا من كاثُير
،...الويلت إل القتالِّ من أنتم تستفيدوا ولم زيادة، فإي والخير

ًا فاشلين...انتكسواال من ثلٌة ...المقاتلونو تجارتهم أو دراستهم فإي مرار
من بأكثُير أصعب الله سبيل فإي فإالعيش لهم، راحة الجهاد إل َيجدوا فإلم

:لهم قلفإ ؟!كمقتال نتائج أينفإ ؟الله سبيل فإي الموت
النخداع     الجزئية" وخطورة      "الصلحات  لـ:     مهمة     معالجة     هإنا(*     

.)بها
أنه     فلن     على     نحكم     كيف     أو     النجاح     ضوابط     هإي     ما: مهم مبحث*     

فاشل؟     أو     ناجح

:لهم فإقل! ... ،النفس     من     أهإم     اليوم     بالمال     الجهاد قالوا: فإإن ـ6

لفلسطين     العمُل  و  ...  الشام     بلد     ن  م     ا  إل     ُاخرج قالوا: فإإن ـ7
:لهم فإقل...أولى

.وضوابطها)     الهجرة     حكم     في     العلماء     أقاوال     (هإنا     

ِتلون     أو     ،  عملء     لعلهم قالوا: فإإن ـ8 ،!  أو..إلخ     للملك     ُيقا
أقاوال     هإنا  (       لهم: فإقل؟!!  العزلة     الفتن هذه فإي لنا فإخيٌر

)."الُعزلة"     في     العلماء

العظم     المام     وإذن     بوجود     إل     جهاد     ل :قالوا فإإن ـ9 
 :لهم فإقل

ووجْوده). المير إذن فإي العلماء أقوالِّ (هنا       

ّوقالوا:  فإإن ـ10 ًا     خارجْنا     أننا     ْ  ر  َ  تص ؟هنا     ويدعو     م  ّ  ل  َ  ع  ُ  ي     سيبقى     َمن     للقتالِّ     جْميع
 :لهم فإقل
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! فإقل ؟متعددة     أخاطاء     المجاهدين     صفوف     بأين     نرى     لكنناقالوا:  فإإن ـ11
لهم:

َءنا     إّن قالوا: فإإن ـ12 ِتنا     آبا لنا،     سمحون  َ  ي     ل     وأمها

َق     وأولدنا     زوجاتنا  و ْب َي لهم: فإقل ؟م  لوحِدهإ     ون  س
).الوالدين     إذن     في     العلماء     أقاوال     هإنا(

بنا     ُيفعل     ما     ندري     ل     "كاذا" للعداد     لمكان     خارجْنا     إن قالوا: إنفإ ـ13
َدهإا فل     للقتالِّ     َنخرج     ربما  و     ،  سنقاتل     ومن     سنذهب     أين     نعرف      فإل  ...  ،  بع
فإقل  ؟  ا  بألدن     إلى     الرجوع  ...   نستطيع     ل      ولعلنا  ...  ،  الشهادة     ننال

:لهم

ّطع     أو     ُنشَُّل     أن     أو     القتل     من     نخاف     جبناء     قالوا: لكننا     فإإن ـ14 ُتَق
َؤّمن     أين     فإمن     الجوعْ؛     من     نموت     أو     عيوننا،     ُتفقأ     أو     أرجْلنا،     أو     أيدينا سن

الظافإر     كاتقليع     ؛  التعذيب     فإنذوق     السر     فإي     نقع     ربأما     أو     مصروفإنا؟

السّن     صغار     .. وفإينا  نصبر     ل     أن     ونخاف     الكهَربأاء،     ولسع     الشُعر     ونتف

فإقل الربأعين،...إلخ،     تجاوزوا     ممن     السن     وكبار     العشُرين،     دون     ممن
لهم:

الستراتيجي     الهدف     وهو     فإضفاٌض،     عنوان     والشُهادة     الجهادقالوا:  فإإن ـ15
ْيب،     ول     الكبير ًا؟     البعيد     هدفإنا     نحقق     كايف     ولكن     ر الطائفة     فإأين     عملي

ّلونا     وكايف؟     سنتدرب؟     وأين     إليها؟     سنصل     وكايف     المنصورة نكون     ل     حتى     ُد
ٍءت" فإحسُب،     ُتعطونا     خاياليين! ول ّكنا لهم: فإقل "ُمس

:خاتــــمة  ال*

َد إن ْفوة بَخااط الذي لله الحم ُتك إنما…قائلً: ( خالقه َص َيك بأعثُ بأك، وأبأتلَي لبأتل
ْلُت َأنز ًا عليك و ًا قرؤهَت ،الماء غسلهَي ل كاتابأ أن رنيََمأ الله ّوإن ويقظاَن، نائم

ًا ُأَحّرق ًا قريشُ َلغوا فإقلت: رّب! إذ ْثُ ُعوه رأسي َي َد َي ِرجْْهم َفإ ًة! قالِّ: استخ ْبَز خُا
ِزك، واغُزهم ،استخرجْوك كاما ْغ َق وأنفق ُن ًا وابأعث عليك، فإسننف نبعث جْيشُ

والصلة ،مسلم) : أخارجْه… عصاك نَم أطاعك بأمن وقاتْل مثُله، ًخَاْمسة
"الضحوك الكتاب أهل عند صفته َمن على المجاهدين، سيد على والسلم
ّتالِّ" َق ووضعوا الخيل الناس ذالَِّأ الله رسولِّ فإقالِّ: (يا رجْل جْاءه فإلما ؛ال
َعتَو جْهاد! قد وقالوا: ل السلحا   الله رسولِّ أوزارها! فإأقبَل الحرب ض
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َذبوا! النوقالِّ:  بأوجْهه ٌُأّمة أمتي من تزالِّ ول ،القتال     دور     جاء     ك
ُيزيغ ،الحق على يقاتلون ٍءم قلوب لهم الله و َيرزقهم أقوا َتقوم حتى منهم     و
ُد يأتي وحتى الساعة ْع يوم إلى الخير نواصيها فإي معقود ُوالخيل الله، و
ّنسائي…القيامة ُِذروة أن ِلمواَع الذين وصحبه آله وعلى صحيح)، بأسند : ال

ُد فإكان ،(الجهاد) هو الدين هذا سنام َتهم الجها َة ِسَم صفتهم فإي جْاءو ،البارز
أما ،"فإرسان وبأالنهار رهبان، بأالليل "الروم: جْاسوس عدوهم لسان على
بأعد:

َء يد على اليام هذه فإي النصوص لمدلولت التحريفات َزْحمة يفإ  َء عمل علما
ِدين!!! صار من أدعيائهم أيادي على أو ،مختصين ّد الله شرعْ عن الدفإاعْ الُمَج

ًا ْذ ؛العيان على واجْب ْكِف لم إ ِعيان ظاهر وهذا الِفئام، بأعض بأه قومَي ما َي .لل
تلدها التي المريرة الكثُيرة الحوادث صدى من الداوي الّصَخب هذا فإيو 

ّياض المتدفإق التيار هذا وفإي الزمان، هذا فإي الحبالى الليالي من الف
ًة الكون، أرجْاء فإي بأها َفُيهت التي الدعوات ّهَز ْغري ما بأكل ُمَج َيخدعْ ُي من و

...والمظاهر. والوعود المالِّ
ّدم   …بأدعوتي أتق

ّكام إلى  والعوام. والقلم والعلم والعلم الح
 …التليد لمجدا إلى الظامئ الشُباب إلى 
ْيرى المة إلى  َترق على الَح ْف  …الطريق ُم
ّدم: دار فإي والسعادة الدنيا، فإي بأالسيادة يؤمن مسلم كال إلى  َق ُأ القرار
ِتّي الحاضر إلى الملتهب القوي الماضي رسالة  َف  … المضطرب ال
الحياة. يبغي الهائم أيها …الشُباب أيها 
الله. دين لنصرة التائق أيها 
ّدم أيها  َق موله. يدي بأين روَحه الُم
والرشاد. الهداية هنا 
والسداد.  الحكمة هنا 
ْذلِّ َنشُْوة هنا  َب الجهاد. ولذة ال
ُتسارعْ  ْل الخرساء!! الكتيبة إلى فإ
ْعَمل  َت ْل النبياء. سيد راية تحت و
ّله الديُن ويكوَن فإتنٌة تكون ل ... حتى ....هلل كا

ّدم ـ  بأدعوتي: أتق
العاصفة!  الزوابأع من أقوى  لكنها.....هادئة 
!…الرواسي الشُّّم من أعز  لكنها.....متواضعة 
َبه الزائفة، المظاهر من خاالية  الكاذب.  َجْروال
َفإٌة لكنها  .الوحي وروعة الحق، بأجللِّ محفو
 ،الشُخصية والغايات والهواء المطامع نع مجردة 
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َة لـهـا العـمـل فـإـي والصـادقين ،بأـهـا المؤمنين ُتورث لكنها  اـلـدنيا فـإـي الـسـياد
.الخارة فإي الجنة وأعلى

ًا"الله شاء إن"هذا:  كال فإي وأقولِّ ـ َبّركا َت ـ  

َلمون الذين إلىفإ ْك ّلمونَوي يتكلمون، فإل الله سبيل فإي ُي ْلَملون، فإل تأ َتَم َي
ّبأون ُذ َي َبأذبأون  ول   الهادي شرعْ عن و ْذ َت ّطر الذي القاني الدم وَرثة إلى… َي َس

هديتي: إليكم…الفخار آياِت المجد سماء فإي

َقّصر وكاتبه                                                                   الُمَقّصر: بأنا الُم
المصري السلم عبد حارث                         

الكمالِّ: بأاتجاه والتناصح للمراسلة
harith@ureach.com

لهم:  فقلالجهاد"؟!     هإو     ما  " :لك قاالوا فإن ـ1
ّي...( صحابأي سأله لما  المصدوق الصادق جْواب صريح ـ   الهجرة قالِّ: فإأ

إذا     الكفار     تقاتل     أن:  ": قالِّالجهاد     ما"قالِّ: و ،: الجهاد قالِّ أفإضل؟
َتهم  َ  ل ْي ُأريق جْواده ُعِقر : َمن قالِّ أفإضل؟ الجهاد فإأي قالِّ ؛ِق دمه) أخارجْه و

ّي وهو داود وأبأي أحمد وعند صحيح، وهو أحمد أفإضل؟ الجهاد حسن:     (أ
قالِّ: من أشَرُف؟ القتل قيل: فإأي ونفسه؟ بأماله المشُركاين جْاهد قالِّ: من
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ُعقر دمه ُأهريق ُده)، و ًا جْوا الجهاد عن يكفي ل الهائل المالِّ فإدفإع إذ
َدّرس أو سُرَْدي يجلس بأمن فإكيف ،بأالنفس ِتَج لكي ُي َيّمَم أو المالِّ ُين شطر ُي
الخليج؟

َبنان] واللسان والمالِّ نانّ[بأالس أنواعْ الجهاد نعم ـ   فإقل: هو شئت وإن ،وال
ِدر لكّن ،وتبليغي ومالّي قتالي ُعرف فإفي "القتالِّ"، أنه إطلقه عند المتبا

عنها الله رضي عائشُة  هي وهذه القتالِّ"، "الجهاد: هو الصالح السلف
قتالِّ     ل     جْهاد     عليهنقالِّ:  جْهاد؟ من النساء على الله: هل رسولِّ تسألِّ: [يا

خازيمة.  وابأن ماجْه صحيح: ابأن والعمرة] إسناده الحج ؛فإيه
تفهم فإكانت )،…نجاهد؟ أفإل العمالِّ أفإضَل الجهاد (نرى البخاري رواية وفإي  

القتالِّ. هو الجهاد أن
ليسفإ ،)عليه فإيها: متفق وما الدنيا من خاير اللـه سبيل فإي وحةَر أو وةَْدغَ(ل ـ 

إخاراٌج هذا الناس... ل غّلَُبوت مسجدك من تخرج أنك اللـه سبيل فإي هنا يعني
رسولِّ يريدها عندما اللـه سبيل فإي كلمةفإ ،الشُرعي معناها عن للنصوص

القتالِّ. وهو واحد معنى لها  اللـه
المشُهورة:  بأكلمتهم الكرام الصحابأة سائر عنى وهل ـ  

ًا بأايعوا الذين نحن ًاـأبأ بأقينا ما الجهاد على           محمد د
القتالّي؟! بأمعناه الجهاد إل واََعن هل   

َبر" فإي كاما العلماء فإهمه وهكذا ـ   عزام الله عبد الدكاتور  للشُيخوبأصائر"     ِع
القتالِّ هو الجهاد أن الربأعة الفقهاء  [اتفق بأعدها: وما 9صـ الله رحمه

الله:  كالمة لعلء فإيه والعون
ُلهم الحق الدين إلى الكفار  "الجهاد: دعوة5/187 القدير  فإتحالحنفية: ـ1   وقتا

ّصُخا ،للقتالِّ العدو قصد المغازي.. وهو  كاتاب:يقالِّ" ،َيقبلوا" لم إن
: "بأذل7/97ِّ البدائع فإي الكاساني وقالِّ "،الكفار بأقتالِّ عرفإهم فإي

وغير والمالِّ بأالنفس وجْل عز الله سبيل فإي بأالقتالِّ والطاقة الوسع
َير شرحا فإي السرخاسي ونحوه ،ذلك"  الكبير". "الّس

العدوي... وحاشية ،للدردير المسالك أقرب  راجْعالمالكية: ـ2  
ًا: بأذلِّ العسقلني حجر ابأن قالِّ الشُافإعية: ـ3  الكفار" قتالِّ فإي الجهد "وشرع

ِعيد دقيق وابأن الجوزي ابأن   عن ونقل ،6/77 نحوه. ال
الفقه عمدة فإي وكاذا ،2/497 النهى أولي الكفار" مطالب  "قتالِّالحنبلية: ـ4  

كالمة لعلء منه الوسع ذلَِّوبأ الرادات:  "الجهاد: القتالِّ ومنتهى
.وزيادات بأتصرف ـهتعالى"] ا الله

على المشُركاين ُقتالِّ السيف : [وجْهاد1/369 مقدماته فإي رشد ابأن قالِّو ـ
أن إل سبيله، فإي جْاهد فإقد الله ذات فإي نفسه أتعب من فإكل الدين،

مجاهإدة     على     إل     بإطُلقاه     يقع     فل     ُأطُلق     إذا     الله     سبيل     في     الجهاد
يد عن الجزية     ُيْعطوا     أو     السلم     في     يدخلوا     حتى     بالسيف     الكفار
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ٌعْ فإهو ،صاغرون] وهم ِلقت إذا أنها فإيه خالف ل إجْما ْط والسنة الكتاب فإي ُأ
القتالِّ. على إل تنصرف فإل الفقهاء وكالم

ما كال فإإن ؛الجهاد إلى َينصرف إنما الطلق عند الله سبيل: [ المغني6/334 ـ
].اليسير إل الجهاد بأه ريدُأ  إنما"الله سبيل" ذكار من القرآن فإي

].الجهاد الله سبيل لفظ من الطلق عند ِرالمتبادالباري": [ "فإتح وفإي ـ
هي البر أعمالِّ جْميعقوله: [ الباجْي الحوالك" عن "تنوير فإي السيوطي ونقل ـ

أي الغزو اقتضت الشُرعْ فإي  طلقتُأ إذا اللفظة هذه أن إل  الله سبيل
اهـ العدو]

عن صام "صائم" لنه عنه يقالِّ المحرمات يترك من آخار: إّن وبأشُكل ـ
ْعني لكْن المحرمات َي َفإ ِم الصلي الصيام من ُأعفَي قد أنه هذا أ صيا

ُكاتب:ربأنا قالِّ وقدرمضان؟!   عليكم ُكاتبقالِّ:  كاما  ،القتالِّ عليكم  
؟بأبعض وتكفرون الكتاب بأبعض أفإتؤمنون، الصيام

ّيعوا أن إل أقوام ويأبأى ـ  َبّرروا فإي فإيقولون: "نحن الجهاد مدلولَِّ ُيَم ُي جْهاد"  !! ل
أسَرته، ُيعيل موظف بأهم: هذا وإذ حياتهم فإي فإتنظر القتالِّ، عن قعودهم

ْدُرس وذاك فإلحا، وهذا عامل، وذاك تاجْر، وهذا أو ةعيشر كاليةأو الزهر َي
َد أو الطّب ّلهم … أو السياسية العلوَم أو القتصا ًا، نفسه يرى وكا مجاهد
َأجَْْل عن القعود له ويجوز ويشُرب يأكال بألده فإي ُمجاهد! وهو القتالِّ!.. 

ْدرس َي َقح بأل يعمل، أو و ُد آخاُر يتوا القتالِّ من أفإضُل فإيه هو ما أّن فإيج
ٍءة من لهم  بأد ل الُمَحّرفإون الُمَخّرفإون نفِسه! وهؤلء من البيان فإي زياد

ّنان بأعون بإحسان     التابعين     وسيرِة     والسنة     الكتاب ّنان. الَح الَم

…  الن     القتال     على     ُتَحّرضِّ     لماذا: لك قالوا إنفإ ـ2
ولكل     ،  زمانهم     غيُر     فزماننا     للجهاد،     الخروج     لماذا

حّرضِّ  ف     بأالحضارة؛     بأل     والسكين     بأالسيف     اليوم     جْهاد     ليس  ه؛....  فإقهاؤ     زمان
ّلم     على ِم     تع والعلم     والسياسة     والجْتماعْ     والفلسفة     القاتصاد     عل

والسياحة     والهندسة     والطب     والصناعة     والتجارة     والزراعة     والحوار
َعْصَرنة،     ة  والتكنولوجْي ّفه! لن     لّف     وما     وال ّله     هذا     ل َنى     من     لبأد  فإ     جْهاد،     كا ُب ال

ً     التحتية :لهم فقل     العسكرية!     المعركاة     قبل     أول
ّبار لن القتالِّ؟     لماذا ـ1 النبي أيها يا نبيه: أمر سموات سبع فإوق من الَج

ّبطُِّ أنك ِحين فإي ،القتالِّ على المؤمنين َحّرض َثُ َعْ وحتى عنه، ُت ضعاَف َتخد
ّدعي اليمان ّد أنك ت ِع ّذبأك! والواقع للقتالِّ، ُت ُيك

ّلُف ل الله سبيل فإي فإقاتلربأنا:  قالِّ أَما ـ   َك ،...المؤمنين وحّرض نفَسك إل ُت
وحدك! كانت ولو الهندسة أو القتصاد َيُقل: فإادرس ولم
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المشُركاين فإاقتلوا،الرقاب َفإَضْرَب كافروا الذين لقيتم فإإذا ربأنا: أَمَرنا أَما ـ  
ُتموهم حيث ْد َد يقل ولم ؟َوجَْ ْق َع لدفإع الندوات وإقامَة المحاضرات َفإ

بأعد؟! الكافإرين َقواْلَت لم أنكم أم...الشُبهات
ٍءت بأين ما / آية100/ على يزيد ما الجهاد آيات من الله كاتاب فإي ورد أَما ـ   آيا

ُدلِّّ ٍءت المسلمين، على ووجْوبأه الجهاد فإرض على َت ّغبُرت وآيا وتبين فإيه َ
اليات وعامة ة؟رخالا فإي الثُواب من للمجاهدين الله أعده وما فإضله

ّظمت المدنية وَمَرض بأالنفاق ووسمتهم له التاركاين وذمت الجهاد أمر ع
القلوب.

فرضِّ أضحى الن لنه القتالِّ على رضَُحن القتالِّ؟     على     التحريض     لماذا ـ2
ّدم والصيام كاالصلة فإهو ،العلماء باتفاق عين َق ُي ـ التعارض حالِّ فإي ـ و
ّدم وهو الحنابألة، إل الثُلثة الئمة عند الصلة على عند الصيام على مق

ًا فإتاركاه الجميع وقد الهيتمي"، حجر "ابأن قالِّ كاما كابيرة مرتكُب مذنٌب إذ
َقَرافإي" أن ذكار َق أو الواجْباِت "ال ّدم تعارضت إذا الحقو ّيق ُق على منها الُمَض

َوّسع ّدم غيره، من أكاثَُر الشُرعْ بأاهتمام ُيشُعر التضييق لن ؛الُم ُيَق ُيخشُى ما َفإ
ُته منزلة. منه أعلى كاان وإن فإواته، ُيْخشُى ل ما على فإوا

ٍءص الخليفة بأتعيين عين فإرض إلى يتحولِّ الجهاد أن على الفقهاء واتفق ـ  لشُخ
َعوي نشُاط ذو بأالبنان إليه يشُار ممن رجٌْل َثّمَة أْن فإرْضنا فإلو ما؛ ٍءر د كابي

ٍءة ٍءع عظيمة وشهر ْف جْاء ثم الراشدة، الخلفإة زمن وفإي للمسلمين ون
لهذا يجوز ـ! فإهل كافاية فإرض وهو ـ الجهاد إلى له: اخارج وقالِّ الخليفة
ّنْحرير والعالم الكبير الداعية أنفع هنا ُمقامي يقولِّ: إن أن أو ينصاعْ ل نأ ال

ٍءق: ل، فإل ـ نظره وجْهة من ـ ّنشُِطِّ ذاك رأى وإن حتى يخرج؟!  بأاتفا أن ال
ُمقامه.  فإي المسلمين مصلحة

ًا   رّب هذا لك قالِّ إذا  فإكيف!للقتالِّ الخليفة: اخارج لك قالِّ إذا انظر! هذا إذ
ًا انفروا:  الخليفة رّب ورسولُِّ الخليفة ً خافافإ بأأموالكم وجْاهدوا وثقال

فإي والمصلحة ، تعلمون كانتم إن لكم خاير ذلكم  الله سبيل فإي وأنفسكم
والية التراخاي، على ل الفور وعلى اليوم، العيان على فإرٌض هو إذ ؛النفير

والدعاء بأالكلم أو فإقطِّ بأالمالِّ وليس والنفس، بأالمالِّ النفير أن صريحة
ً هذا فإحسُب، ًنىًـ من أكاثُر يحتمل ل "النفير" لغًة  أن عن فإضل فإي مع
ّولت اللغة كاتَب ودونكم ـ، موضوعنا .الفقه ومط

لدارس ُتجيز فإهل أبأويه، إذن بأغير الولد يخرج عين فإرَض صار إذا الجهاد ـ  
ًا يخرج أن … أو العلم أو القتصاد أو الفلسفة إذن بأدون لذلك مسافإر

"القتصاد" أفإل امتحان إلى يذهب ل أن ابأنها أّم أَمَرت ! ولو الن؟ أبأويه
َعها؟ أن يجب  ُيطي

ّينه حالِّ فإي الجهاد بأترك أَمَرت إن لكنها      ًا ُتطاعْ؟ ل تع ّيهما إذ أم أهم: القتالِّ أ
بألدك فإي هنا العدادات هذه أّن الن معي ترى القتصاد؟! أفإل دراسة
ًا  إل ليست ُد الرؤية!! إنما يحُجب كاضباب أوهام ُد الحقيقّي العدا إعدا
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ٌعفإ سواه وما القتالِّ، َب ضربأًة تحتاج العقرب لكن ريب، ول يلزُمنا وهو له َت
ًا ل الرأس على ْعر ًا ودواويَن ِش ٍءت وقصص ْنشَُر وروايا العقارب أسواق فإي ُت
ّلهم خُابثُهم!!  يتركاون ع

َق ولم    ًا "معهد فإي الدارسة بأأن ُيفاجْئونا أن إل يب ٌد فإندقي" أيض فإي إعدا
ٍءر على وكالنا الله، سبيل السلم!!!!  ثغور من ثغ

ْعج ول    َعّز العجائب، عصر فإعصرنا صاحبي يا بََت وإعجاَب…بأحديث: ( نفسك و
ٍءي ذي ِّكال ـ غريب الترمذي: حسن قالِّ بأرأيه) ـ رأ

عليه نص كاما دائنه إذن بأغير ولو المرء يخرج عين فإرَض الجهاد صار وإذا ـ  
ّوغ فإهل الفقهاء، ً فإي القتصاد لدراسة خرجَت أن لنفسك ُتَس "ألمانية" مثُل

ِفَي أن دون َنكَد َت ّي وإعدادك دراستك أن بأحجة ي العداد من خايٌر الفكر
ِته!!؟ القتالِّ من أولى أو أفإضُل أو القتالي بأتبدلِّ تتبدلِّ "الحكام أن أم ذا

الزمان"؟!
َدائن إذن فإي العلماء أقوالِّ وإليك :ال
إذن     فل     الجهاد     عليه     تعين إذا  [وأما9/171 قدامة لبأن المغني فإي ـ1

ّلق لنه ؛  لغريمه َع ًا فإكان بأعينه َت ّدم فإروض كاسائر ذمته بأاقي على مق
المبارزة من القتل لمظان يتعرض ل أن له يستحب ولكن العيان،

ًا فإيه لن ؛لةِالمقات أولِّ فإي والوقوف ًء ترك وإن ،الحق بأتفويت تغرير أو وفإا
ً أقام ٍءن، بأغير الغزو فإله كافيل ًء ترك فإيمن أحمد عليه نّص إذ ] أي…وفإا

أعلم. والله كافاية فإرض يكون عندما الغزو
القرب على دفإعه يجب أنه ريب فإل السلم بألد العدو دخال تيمية: [إذا ابأن ـ2

يجب وأنه ،الواحدة البلدة بأمنزلة كالها المسلمين بألد إن إذ فإالقرب،
.]َغريم أو والد إذن     بل إليه النفير

ّدم عين فإرَض يصبح عندما والجهاد ـ  َق الحنابألَة، إل الربأعة عند الصلة على ُي
َثم َثم كاما بأتركاه ويأ وحوار دراسة من عَملكم فإهل الصيام، بأترك يأ

ٍءت ٍءت ومهرجْانا ّدٌم … وندوا حالِّ فإي والصيام والزكااة الصلة على مق
ًا تعارضها وأنفع الن القتالِّ من أفإضل تفعلونه ما  إن:تقولون فإكيف ؟! إذ

ًا َوحق الله من أكاثَُر المسلمين مصلحة على حريصون أنتم للمسلمين؟! أ
العلماء؟!!!  وجْماهير ورسوله

أفإضل فإإنه العيان على ًواجْبا الغزو كاان إذا: [2/10 الدسوقي حاشية وفإي 
عليه]. ّمَدقُوي الحج من

حتى الظهر أذان َقبل من / ساعات6/ مدته امتحان ُوجْد وأتساءلِّ: لو ـ 
َكاها للمرء تبيحون فإهل /   صلوات3/ وستفوت العشُاء، عندما أنه بأحجة تر

لطفالِّ وارداته % من30 سيجعل   البعيد المستقبل فإي طبية عيادة يفتح
إن الجمعة صلة عن يتخلف أن الهندسة لدارس ُتجيزون هل الحجارة؟! أم

ًا امتحانه وقت كاان ّد وقتها؟ طولِّ على ُممت
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عنها عَجز إن الصلة ترك له ُيشُْرعْ المعركاة أرض فإي الحقيقي المجاهد لكن  
َدث كاما القتالِّ مع الخندق.  غزوة فإي َح

أن من بأد ل "أوربأية" لكن جْامعة فإي سيدخال المرء كاان أكاثُر: إن وبأدقة ـ 
ٍءت ُيشَُْرب يخضع لم وإن رمضان، أيام فإي جْسمه تفحص ما مادة من قطرا

ُيمنع للفحوصات ُتبيحون الوهمية الكلية تلك من س َفإ الجهاد ذلك؟! لكن له أ
ّدم عين فإرض صار ما إذا له فإيجوز العلماء جْميع بأاتفاق الصيام على ُق

ًا ؟!…… أم القتالِّ أولى فإأيهما الفطر! إذ
ٍءر: لو ََرآخا وبأشُكل ـ  ُيفحص ثيابأه من المرء يتجرد أن َيشُترط المتحان كاان أخاي ل

ٍءة فإنيين ومراقبين كامبيوتر جْهاز أمام بأحجة ذلك له ُتبيحون فإهل خااصة، بأأشع
أن بأذلك فإنستطيع ذرية قنبلة يصنع كايف الذرة" فإيتعلم "كالية سيدخال أنه

إسرائيل؟! نهزم
ًا كافانا     ناس!          يا أوهام

ّلون الحرام من الحللِّ بأان وقد         أرادوا إذا الحرام ُيِح
ُلولى: معرفإة ما،بعضهبأ لتبسات أن الحذَر الحذَر قضيتان ناَامَوأم ـ  الجهاد حكم ا

َفإْرٌض اليوم ُق ل؟ أم هو َأ ُينكر من بأين وشتان ،الحكم هذا والثُانية: تطبي
ِقّر من وبأين يطبقه ول الفرض ! وآثم مقصر أنه َيعترف لكنه بأه ُي

ّدى كافاية فإرض الجمهور عند فإالجهاد ً ويكفي السنة، فإي بأمرة َيتأ ـوله دليل ـق
         )  :           


     


   

   





           


    :   


  :  !!

 …"   

   :     "  


  


      






      


      :       (       

                  

        




  

 

     :         


  :

ًا فإرٌض…: [8/152 تفسيره فإي القرطبي قالِّ ـ1 ُء المام على أيض طائفة إغزا
ليدعوهم بأه يثُق من ُيخرج أو بأنفسه معهم َيخرج مرة، سنة كاّل العدو إلى
ُكّف … السلم إلى َي ُيظهَر أذاهم و السلم فإي َيدخالوا حتى عليهم الله دين و

ٍءد عن الجزية يعطوا أو َدر إن ـ المسلم أي ـ بأنفسه ويغزو … ،َي ّ ق ّزجْه وإل
ًا ].…غازي

فإيها الجهاد كاان َلّما السلمية  [والِملة231-1/230خالدون:  ابأن مقدمة ـ2
ًا ًا     السلم     دين     على     الكاّفة     وَحْمِل الدعوة لعموم مشُروع أو     طُوع

ًا ّتِخذت كرهإ فإلم السلمية     الملة     سوى     ما وأما ،…والُملك الخلفإة فإيها ا
ًا     عندهم     الجهاد     ول     عامة     دعوتهم     تكن ،  فقط     الُمدافعة     في     إل     مشُروع

ْعنيه ل فإيها الدين بأأمر القائم فإصار ِلما …… الُملك سياسة من شيء َي
ّدْمناه وإنما السلمية، الملة فإي كاما المم على بأالتغلب فينّمكل غير لنهم ق

ِقَي ولذلك خااصتهم، فإي دينهم بأإقامة بونَمطال هم بأعد من إسرائيل بأنو بأ
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ُيوَشع موسى َو عليهما الله صلوات و ِعمائة نح من بأشُيء َيعتنون ل سنة أربأ
.]……فإقطِّ دينهم إقامُة هّمهم إنما الُملك أمر

يقاتلوا أن المؤمنين تعالى ُالله  [أَمر403-2/402تفسيره:  فإي كاثُير - ابأن3
ً الكفار ً أول ْوَزة إلى فإالقرَب القرَب فإأول الله رسولِّ بأدأ ولهذا السلم، َح

 ِّمكة عليه الله وفإتح منهم َفإَرغ     فإلما العرب، جْزيرة فإي المشُركاين بأقتال
َهَجر واليمامة واليمن والطائَف والمدينة من ذلك وغيَر َْتوَحْضَرَمو وخايبر و

الله دين فإي العرب أحياء سائر من الناُس ودخال ،العرب جْزيرة أقاليم
ًا، ّهز ب؛الكتا أهل قتالِّ فإي َشَرعْ أفإواجْ أقرُب هم الذين الروم لغزو فإتج
أهل لنهم ؛السلم إلى بأالدعوة الناس وأولى ،العرب جْزيرة إلى الناس
َلغ الكتاب َب َلته ثم …  تبوك َفإ ّية عاجَْ َده بأالمر وقام ……الَمن ُهوزير بأع

أن كااد َميلة الدين مالِّ وقد عنه الله رضي الصديق بأكر أبأو وخاليفته وصديقه
ِفل، ْنَج ّبته َي ّطد بأه تعالى الله فإثُ َو ّبت القواعد َفإ ّد الدعائم وث َد وَر ِر الدين شا

ّد راغٌم، وهو ّطعام، من منعها ممن الزكااة وأخاذ السلم، إلى الردة أهل وَر ال
ّين الروم إلى السلمية الجيوش تجهيز فإي َشَرعْ ثم … جْهله، لمن الحق وبأ
َبدة َد … الله فإفتح النيران، عبدة الفرس وإلى الّصلبان، ع أنف وأرغم البل

َعهما ومن وقيصر كاسرى … يدي على المر تماُم وكاان …… العباد من أطا
ِد الواب الفاروق الملحدين، الكفرة ُأنوف الله فإأرغم … المحراب، شهي

َقَمع ًا الممالك على واستولى المنافإقين، الطغاة و ًا، شرق إليه وُحِملت وغربأ
ًا القاليم سائر من الموالِّ خازائن ًا، ُبأعد … الصحابأة أجْمع … ثم …… وقربأ

ِد عنه الله رضي عفان بأن عثُمان… على فإي السلم فإظهر ……الدار شهي
َلت ومغاربأها، الرض مشُارق الحنيفية الملة وبألغت دينه وظهر الله كالمة وع

َلوا     وكلما مآربأها، غاية الله أعداء من ثم     هإم  َ  بعد     إلى     انتقلوا     أمًة     ع
ً الفجار العتاة من يلونهم     الذين الذين     أيها     ياتعالى:  لقوله امتثال

ُلونكم      الذين     قااتلوا      آمنوا َيِجدواتعالى:   وقوله ،الكفار     من     َي ْل  و
َظة فإيكم ْل َيِجد أي ؛ِغ ْل فإإن ؛لهم قتالكم فإي عليهم ِغلظًة منكم الكفاُر و

ًا يكون الذي هو الكامل المؤمن ًا المؤمن لخايه رفإيق الكافإر عدوه على غليظ
ُء  … تعالى: كاقوله أيها ياتعالى:  وقالِّ ، بأينهم رحماء الكفار على أشدا
ُلظ والمنافإقين الكفار جْاهد النبي ،المصير وبأئس جْهنم ومأواهم عليهم واغ
ّتالِّ     الضحوك     أناقالِّ: (   الله رسولِّ الحديث: أن وفإي َق ضحوك أنه ) يعنيال
ّيه وجْه فإي ِل ّتالِّ َو َهام ق الثُلثة القرون كاانت لما المر وهكذا ……عدوه ةَِل

لم تعالى الله بأطاعة والقيام الستقامة غاية فإي المة هذه خاير هم الذين
ًة الفتوحات تزلِّ ولم عدوهم، على ظاهرين يزالوا فإي العداء تزلِّ ولم ،كاثُير
طمع الملوك بأين والخاتلفإات والهواء الفتن وقعت لما ثم وخَاسار، َسفالِّ

َنعوا فإلم إليها، وتقدموا البلد أطراف فإي العداء بأعِضهم الملوك ِلشُُغل ُيما
ْوزة إلى تقدموا ثم بأبعض، ًا الطراف من فإأخاذوا السلم، َح ثم كاثُيرة، بألدان
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َوذوا حتى يزالوا لم من ٌكِلَم قام فإكلما …السلم، بألد من كاثُير على استح
البلد من عليه الله فإتح الله على وتوكال الله أوامر وأطاعْ السلم ملوك

ْدر بأحَسبه العداء من واسترجْع كالمه  إلخ]…الله، َولية من فإيه ما وبأق
  النفيس.

إذا أنه على أجمعوا[ كاراتشُي  طبعة2/330انوي: َهّللت القرآن أحكام وفإي ـ4
المام السلم" فإعلى دار على مواَُيهج "ولم بألدهم فإي قاّرين الكفار كاان

ِلَي ل نأ ل حتى بأسراياه أو بأنفسه يغزوها غزوة عن السنين من سنًة ُيْخ
ُد يكون فإذا الجهاد، ُيهملوا لم نيالراشد والخلفاء  النبي لن معطلً؛ الجها
كالمة وإعلء الكفار شر دفإع بأهم يحصل بأحيث المسلمين من فئة به قاام
َقطِّ الله ول ،المولى إذن بأغير يخرج أن للعبد يجوز ل وحينئذ الباقين، عن س

أحد منعه إذا للولد ول ،الدائن إذن بأغير للمديون ول الزوج إذن بأغير للمرأة
ًا بأغيرهم لن ؛أبأويه َنع ْق قم  َ  ي     لم     وإن العباد، حقوق إبأطالِّ إلى ضرورة فإل َم

ّ الناس     جميع     َ  م  ِ  ث  َ  أ     أحد     به يجب أنه على وأجمعوا منهم، الضرر أولي إل
فإن الكفار من َيلونهم من يقاتلوا أن الرض من قطر كال أهل على

َدهإم     عَجزوا مع     تهاونوا     إن     وكذلك     فالقارب،     القارب     ساَع
منتهى     إلى     فالقارب     القارب     إلى     به     القيام     يجب     القدرة
صنيع     من     المشُتكى     الله     وإلى) 2/203( المظهري فإي كاذا الرضِّ
ّطلوا     حيث     زماننا     فإي     السلم     أهل     سلطين ًا     الجهاد     ع يقومون     وإنما     أبأد

ًا     به قوم ترك  "ما:خاطبته أولِّ فإي  الصديق بأكر أبأو قالِّ وقد ،فقط     دفاع
ّ الجهاد التهانوي. كالم  اهـصدق] قد الله وايم ،ذلوا" إل

فإي الكفار جْهاد أن : [اعلم35 صـ الشواق مشُارعْ تهذيب فإي النحاس ابأن ـ5
ول … مرة سنة كال فإي الجهاد وأقل …العلماء     بأاتفاق كافاية فإرض بألدهم
ٍءو من سنة َتخلو أن َيجوز الحرمين إمام وقالِّ … لضرورة إل وجْهاد َغز

قهرية، دعوة قالوا: الجهاد الصوليين، مسلك عندي الجويني: المختار
أو مسلم إل الرض فإي يبقى ل حتى المكان، حسب إقامته تجب ولذلك

ّط ول السنة، فإي بأمرة الجهاد يختص ول مسالم، َع َنْت إذا َلُي َك … الزيادة أْم
إذا إل مرة، عام كال فإي ُالجهاد فعُلُي ما المغني: أقّل فإي قدامة ابأن وقالِّ
َعْت وإن ذلك، تعذر َبْت العام فإي مرة من أكاثَُر القتالِّ إلى الحاجْة َد لنه ؛َوجَْ

ّلما يجب الكفاية وفإرض كافاية، ُفإرض َعْت كا فإي كاان فإإن ،] اهـالحاجْة إليه َد
ْعٌف المسلمين ُبهم صار َض َد واجْ بأه إل الواجْب يتم ل ما لن ؛القتالي العدا

واجْب. فإهو
الثُغور المام شُحنَي بأأن الكفاية : [وتحُصل4/180الطالبين[شافإعي]  إعانة ـ6

دخالَي بأأن أو المراء وتقليد والخنادق الحصون إحكام مع للكفار بأمكافإئين
كافاية : [..فإرض4/181  وفإي  ،لقتالهم] بأالجيوش الكفر دار نائبه أو المام

ّلين الكفار كاان إذا عام كال فإي عنها]. ينتقلوا لم بألدهم فإي حا
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َده : [أما220 حتى209 /4[شافإعي]  المحتاج مغني ـ7 ْع حالن: فإللكفار  َبأ
المسلمين بألد من ًشيئا قاصدين غير بأها مستقرين بأبلدهم يكونون أحدهما
عبد القاضي وحكى الراشدين الخلفاء َُرِيس عليه دلِّ كاما كافاية فإفرض
الثُغور المام َيشُحن بأأن الكفاية فإرض الجْماعْ... ويحصل فإيه الوهاب

يدخال بأأن أو المراء وتقليد والخنادق الحصون إحكام مع للكفار بأمكافإئين
].… لقتالهم بأالجيوش الكفر دار نائبه أو المام

ًة سنة كاّل يجب ما : [وأقل38 صـ جََْماعة لبأن الجْناد تجنيد ـ8 كاان إذا مر
َعْت فإإن قوة، بأالمسلمين ول الحاجْة، بأقدر وجْب منها أكاثَُر إلى الحاجْة َد

نحوه.... أو المسلمين ضعف من لعذر إل الجهاد من سنة ُيخلَي أن يجوز
َيبدأ أن يخفى ول قبله] اهـ، البأعد يقصده لم ما الكفار من يليه من بأقتالِّ و
فإكل وإل المطلوب مستوى فإي لنصير العداد منه يلزم الضعف وجْود

ٍءر ٍءمستطيع ًا؛ يكون مقص َدره. ّكال آثم َق بأ
َير: [ كاتاب بأداية فإي الهمام لبأن القدير فإتح ـ9 الكفار قاتال و:قولهالّس

الجزية يعطوا ولم ُيسلموا لم أو العرب مشُركاي من وهم مواِلُْيس لم الذين
الوجْوب تقيد لم له الموجْبة الدلة لن يبدءونا     لم     إن     واجٌب غيرهم من

فإي العمومات إطلق ... فإالمراد للعمومات قوله معنى وهذا ،بأبداءتهم
ًا وعدمها، بأداءتهم الثُوري عن ما ِدعُْباست .... ولقد الثُوري عن ُنقل لما خالفإ

،خهَْنس عليه يخفى ل فإإنه فإاقتلوهم، قاتلوكام  فإإن:تعالى بأقوله وتمسكه
ل يقولوا حتى الناس أقاتل نأ ُْتِرُأم وغيرهما الصحيحين فإي قوله ُوصريح

يراه الذي وهذا مل] اهـ،أت بأأدنى نبدأهم أن يوجْب َُالحديث الله إل إله
ِفَي تأمل "الكمالِّ" بأأدنى ٍءر على خَا ّلف دكاتو من دلَِّتْسَي وراحا "الجهاد"، فإي أ

ٍءم ًاَم الهمام ابأنل آخاَر كال كالمه. بأاقي عن بتور
أهل ومناجْزة الكفار     غزو أما: [4/518 للشُوكااني الجرار السيل ـ10

ُلهم الكفر من     معلوم فإهو القتل أو الجزية تسليم أو السلم على وحم
رسولِّ ومازالِّ كاتبه وأنزلِّ رسله الله َبأعث ولجْله الدينية     الضرورة

ّلم وآله عليه الله صلى الله َبَضه أن إلى سبحانه الله بأعثُه منذ وس إليه َق
ً الكتاب وأدلُة شؤونه، أهم ومن مقاصده أعظم ِمن المر هذا جْاعل

في     ورد     وما لبعضها، ول المقام، لها يتسع ل هذا فإي والسنة
َتلة     َتركوا     إذا     َتركهم     أو     موادعتهم منسوخ     فذلك     الُمقا

].المسلمين     بإجماع

ْفإع ُجْهاد أما ،كافاية فإرُض وحكمه ،الطلب جْهاد فإي هّكال َقََبس وما ّد فإقد ال
ًا والمفسرين والفقهاء المحدثين من المة علماء أجْمع ًا قديم أن على وحديثُ

حالت:  ثلث فإي عين فإرض ُيصبح الجهاد
ًا العدو َحَصر أولى: إذاال     احتلها. أو مسلمينال بلد من بلد
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المسلمين بين كةمعر في الصّف الرجل حضر الثانية: إذا لحالةاو   
 لكفار.وا

بأالتفصيل البياَن إليكو الشرعي، المام استنفره الثالثة: إذا لحالةاو   
:العلم أهل أقوالِّ من

ًا انفروا تعالى قوله عند8/151 تفسيره فإي القرطبي قالِّ ـ1 ً خافافإ : …وثقال
ّين إذا وذلك … الكل نفير فإيها يجب حالٌة تكون وقد[ العدو بأغلبة الجهاد تع

ينفروا أن الديار تلك أهل جْميع على وجْب.. المسلمين أقطار من قطر على
ًا إليه يخرجْوا وأن ً خافافإ ًا وثقال ًا شبابأ كاان     من   طاقته، ِرَْدق على ٌُّكال وشيوخا

ِثٍر     أو     ُمِقّل من الخروج على يقدر أحد يتخلف ول …،إذنه     بأغير     أب     له ْك ،ُم
وجْاورهم بأهمَقار من على كاان بأعدوهم القيام عن البلدة تلك أهل عَجز فإإن
َالقدرة فإيهم أن مواَلْعَي حتى البلدة تلك أهل َِمَزل ما حسب على يخرجْوا أن

ٌد     كالهم     فإالمسلمون …ومدافإعتهم بأهم القيام على حتى سواهم     من     على     َي
عن الفرض سقطِّ …عليها العدو نزلِّ التي الناحية ُأهل العدو بأدفإع قام إذا

ًا لزمهم يدخالوها ولم السلم دار العدو     قارب     ولو ،الخارين إليه الخروج أيض

ُتحمى الله دين َرهْظَي حتى فإإن ،هإذا في خلفا ول…  ةَْضَيالب و
واحد     أسير     إلى     د  َ  م  ْ  ع  َ  له: ي     قيل     …     الجميع؟     قّصر     إذا     الواحد     يصنع     قيل: كايف

َيف ]. … ديه  ْ  فإ
جميع اعتقاد في ومعلوم: [3/114 القرآن أحكام فإي الَجّصاص ـ2

مقاومة فإيهم تكن ولم العدو، من الثُغور أهل خااف إذا أنه ،المسلمين
أن المة كاافإة على الفرض أن وذراريهم وأنفسهم بألدهم على فإخافإوا لهم،
ِفَر ْن ُكّف من إليهم َي َيتهم َي ِد بأين فيه     خلفا     ل     وهإذا المسلمين، عن عا

يستبيحوا حتى عنهم القعود إبأاحُة المسلمين من أحد َقولِّ ِمن ليس إذ المة،
َء ْبَي المسلمين دما ذراريهم].     وَس

ـ91ـ90 الحديث: [الكبيرة  دار2/359 الزواجْر فإي الهيتمي حجر ابأن وقالِّ ـ3
ّينه     عند     الجهاد      ترُك  -90  [] 92 َذ     أو     السلم     دار     الحربأيون     دخال     بأأن     تع أخَا

ًا ُ   ترك  -92     أصله     من     َ  الجهاد     ِ  الناس     ُ   تْرك  -91     منهم     ه  ُ  تخليص     ن  َ  ك  ْ  م  َ  وأ     مسلم
بأسبب     الكفار     استيلء     من     عليها     ُ  ُيخاف     بأحيث     ثغورهم     تحصيَن     القليم     أهل
ّد ثم ،]التحصين     ذلك     ترك الكبائرـ من أي ـ ظاهٌر الثُلثة هذه قالِّ: [تنبيه: ع
ل ما وأهله السلم على العائد الفساد من بأه يحصل منها واحد كال لن

َتدارك ُقُه، ُي الشُديد الوعيد من والحاديث الية هذه فإي ما ُيحمل وعليها خَاْر
ًا     أر     لم فإإني ذلك فإتأّمْل ].ظهوره     مع     لهذا     َتعّرض     أحد

على     الكفار     هجم     إذاكاراتشُي: [  طبعة2/331  للتهانوي القرآن أحكام فإي ـ4
،له     عذر     ل     مكلف     كال     على     عين     فإرض     الجهاد     صار     المسلمين     بألد     من     بألد

كال     على     يجب المؤمنين من قوم دار العدو هجم إذا أنهم على وأجمعوا
ًا     الرجْالِّ     من     مكلف ًا     أو     كاان     حر ًا     عبد ًا     أو     كاان     غني من له عذر ل ممن فإقير
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فإل العيان، فإروض من يكون وحينئذ الجهاد، إلى ُالخروج البلدة تلك أهل
والصوم، الصلة فإي كاما والبأوين والدائن كاالمولى العبد حق فإيه يظهر
َدخْال ل "لنه ؛زوجْها إذن دون المرأة الله: تخرج رحمه حنيفة أبأو وقالِّ

وإن وراءهم، عمن سقطِّ الكفايُة بأهم وقع فإإن العيان"؛ فإروض فإي للزوج
ُتهم،     َيليهم     َمن     على     يجب     الكفاية     بهم     يقع     لم إعان

َءهإم     َمن     على     يجب     يليهم     من     قاعد     وإن القارُب     ،  ورا
المظهري"]. "من أعلم والله فالقارُب

ُعَف  [وإن7/98[حنفي]  للكاساني الصنائع بأدائع وفإي ـ5 ْغر أهل َض عن َث
َءهم     من     فإعلى العدو من عليهم وخيف الكفرة، مقاومة المسلمين     من     ورا
ّدوهم وأن   إليهم     ينفروا     أن     فإالقرُب     القرُب ِلما والمالِّ، … بأالسلحا ُيِم

ّلهم الناس على فإرض أنه ذكارنا الفرض لكن الجهاد، أهل من هو ممن كا
العدو     هجم     بأأن     النفير     عّم     إذا     فإأما ……بأالبعض الكفاية بأحصولِّ يسقطِّ

ممن     المسلمين     آحاد     من     واحد     كل     على     ُيفترض     عين     فإرض     فإهو     بألد     على
ًا انفرواوتعالى:  سبحانه لقوله عليه     قادر     هو ً خافافإ …َيخرج …… وثقال

كاالصوم العيان فإروض فإي ظهرَي ل الوالدين حق لن ……؛إذن بأغير
].  ……والصلة

َته أّن تتوهم أن : [وإياك[حنفي] المختار الدر فإي قالِّ ـ6  ّي جْهاد [أي فإرض
على ُيفرض بأل "الروم" مثُلً، أهل "الهند" بأقيام أهل عن الطلب] تسقطِّ

بكل     إل     تقع     لم     فلو الكفايُة، تقع أن إلى العدو من فإالقرب القرب
ًا     ُفِرضِّ     الناس ٍم     كصلٍة     عين .]… وصو

ثغر أهُل َُفَضع الحنفية: [وإن علماء  عن3/219 عابأدين ابأن شارحه ونقل
َءهم من فإعلى العدو، من عليهم وخايف الكفرة، مقاومة عن من ورا

…و بأالسلحا ُيمدوهم وأن إليهم ينفروا أن فإالقرُب القرُب المسلمين
ِرض منه العدو هجوم خايف موضع كال قالِّ: [وحاصله: أن ] ثم… والمالِّ ُفإ

ُظه، الموضع     ذلك     أهإل على أو المام على ُفرضِّ     يقدروا     لم     إنو حف
العدو].  بأمقاومة الكفاية     حصول     إلى     إعانتهم     إليهم     القارب     على

إذن] بأل ولو الكل فإيخرج العدو هَإجم     إن     عيٍن     وَفْرضُِّ: [3/221 وصـ ـ  
ْقرب من على عابأدين:  [أي ابأن وشَرحا أو     عَجزوا     فإن العدو، من َي

على     التدريج     هإذا     على     ُيفتَرضِّ     حتى ،يليهم     من     فعلى     تكاسلوا
ًا     المسلمين     كل ًا     شرقا بأالمشُرق تَِيُسب ازية: مسلمةَّزالب وفإي … وغرب

السر].  من تخليصها المغرب أهل على َبَجَْو
البأحر[حنفي] ملتقى على تعليقه فإي غاوجْي سليمان وهبي الشُيخ قالِّ ـ7 

من المكلفين على   عين     فرضِّ الجهاد فإرضية فإي شك : [ول1/355
ّ     عليهم     يبقى     ول     اليوم، المسلمين وإذا إليه العام     النفير     إل
ُتم ِفْر ْن ُت ًا]. ذلك يكون أن وعسى ،افإانفرو اس قريب
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الثُاني: الجهاد : [الضرب216 حتى10/214[شافإعي] للنووي الروضة وفإي ـ8 
ّلوا أو المسلمين بألد الكفار وطئ فإإذا عين فإرض هو الذي َط ونزلوا عليها َأ
َبأها إن نبينه الذي التفصيل على عين فإرض الجهاد صار يدخالوا ولم قاصدين بأا
الدين     وصاحب     الوالدين     استئذان     النوعْ     هذا     فإي     يجب     ول … تعالى الله شاء

أن هؤلء على وجب كافايٌة البلدة أهل فإي يكن لم إذا حتى … …
َبغوي: إذا قولِّ معنى وهذا …إليهم َيطيروا السلم دار الكفار دخال ال

ُعد من حق فإي كافاية وفإرض َقُرب من على عين فإرض فإالجهاد … … َبأ
الدفإع؟! إمكان مع السلم دار على الستيلء من الكفار تمكين يجوز وكايف
أعلم]. والله

:369صـ الجهاد فإضائل فإي الشواق مشُارعْ تهذيب فإي النحاس ابأن قالِّ ـ9
ـ البلد أصحاب أي ـ المسلمون يخرج ولم ،المسلمين     بألد     العداء     غزا [وإذا

الزحف     من     كفرارهإم     الجهاد     عن     قاعودهإم     كان لقتالهم
ِتهم فإل المسلمون قّل إذا أما العداء من أكاثُر كاانوا إذا هذا ،الدبأار وتولي
ّو لمواجْهة الخروج بأعدم أي ـ َيعصون َدد     بأانتظار يتحّصنوا أن ولهم ـ العد الم

َنهم يستطيع من فإيأثم المسلمين] ا.هـ إخاوانهم من وَمن ،يفعل ولم عو
للزواج العداد وليس له، الحقيقي     العداد عليه وجْب القتالِّ عن َعَجز

واضح. المتحان!!!وهذا أو
ضرس، َوجَْع بأه ومن ُصداعْ، وذي أعور، على الجهاد : [ويجب35صـ وفإي ـ  

من بقعة العدو نزل وإذا … … يسير َعَرج ذي وعلى خافيفة، وُحّمى
المناطُق في المسلمين على فيجب المسلمين، بلد

ُة الخرى ينزلِّ وعندما … البقعة تلك في المسلمين مساعد
ًة الكفار َبْت للمسلمين، بألد كاان َمن كاّل على البلدة تلك أهل مساعدة وجَْ

ِد على ْع ٍءر مسافإة ُبأ َنوا، هؤلء كافى إن عنهم، قص ْغ َأ كافاية بأهم تكن لم وإن و
ُد هم الذين الباقين على النفير َوجََْب َع ْبأ تحُصل من للكفار خارج وإن منهم، َأ

َتهم ولكْن الباقين، عن الحرج سقطِّ الكفاية، بأهم والثُواب العظيم الجْر فإا
ً الكفار احتل وإذا … الجزيل ً أو جبل ًا أو سهل دار في مكان

فإنه سكان، فيه وليس والوطُان، البلدان عن بعيٍد السلم
المسلمين على ويجب الكفار، يحتلها التي البلدة تلك حكم يأخذ

من الكفار اقترب القرطبي: لو  وقالِّ… !المكان ذلك لتحرير النفير
ِزَم يدخالوها ولم السلم دار يظهر حتى الكفار، إلى الخروُج المسلمين َل
ُتْحمى الله، دين َفظ البلد، و ُتْح والثُغور] اهـ.  الحدود و

ّنف َشرعْ  ثم…: [220 حتى209 / 4[شافإعي]  المحتاج ُمغني ـ10 فإي المص
أو لنا بألدة قوله: يدخالون تضمنه ما وهو الكفار حالِّ من الثُاني الحالِّ

ًا ولو السلم دار فإي جْبل أو جْزائر على َينزلون َلها فإيلزم البلد، عن بأعيد أه
َلها أمكَن فإإن …عين َفإرض حينئذ الجهاد ويكون منهم، بأالممكن ُالدفإع أه
ّهٌب ًا تأ ٍءلِّ استعداد على حتى القدرة، منهم.. بأحَسب كال على َوجََْب لقتا
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ٍءد عليه يقدر بأما فإقير َل َو ٍءد ـ َدين عليه من وهو ـ وَمدين و من إذن بأل وعب
ْنَحّل سيد، وِمن َدين وَرّب أبأوين َي َعْجز و دخاولهم لن ؛الحالة هذه فإي عنهم ال

ْطٌب السلم دار ّد من بأد فإل إهماله، إلى سبيل ل عظيم خَا بأما دفإعه فإي الِج
ّلوا لو ما البلدة دخاولهم معنى وفإي يمكن، َط عليها... َأ

ْكم ما ثم    من ٍءقصر مسافإة دون هو وَمن الكفار...، دخالها بألدة أهل َمّر: ُح
إن إليهم الُمِضّي عليهم فإيجب كاأهلها، حكُمه الكفار دخالها التي البلدة
ًا، َوجَْدوا ّد ل أي ُيعتبرـ ول زاد َع ًا وجْوده عدم ُي ٍءر المركاوب ـ ُعذر ِد على لقا

.كافايٌة دخالوها التي البلد أهل فإي يكن لم إن هذا الصح، على المشُي
ًا جْدواَو  إن-الصح فإي- يلزُمهم فإأكاثُُر للقصر المسافإة على هم والذين    زاد

ًا ِر الموافإقُة ومركاوبأ ْد َق ْكِف لم إن الكفاية بأ ُلها َي ًا ؛َيليهم ومن أه عنهم دفإع
ًا لهم.  وإنقاذ

ْدر بأقوله : أشارتنبيه    َق …الخروج، الجميع على يجُب ل أنه إلى الكفاية بأ
ُلها كافى  إن:والصح ًا ـ الكفار أي ـ َأَسروا ولو ،يلزمهم لم أه مسلم

إن لخلصه ؛دارنا يدخالوا لم وإن ،إليهم النهوضِّ وجوب فالصح
ْعناه، ّق ؛أولى بأل داَرنا، دخاولهم عند إليهم ننهض كاما قريبين، يكونوا بأأن تو

 المحتاج". "مغني من النقل  اهـالدار] حرمة من أعظُم المسلم ُحرمة لن
القرِب     على     دفإعه     يجب أنه ريب فإل السلم بألد العدو دخال تيمية: [إذا ابأن ـ11

يجب وأنه الواحدة، البلدة بأمنزلة كالها المسلمين بألد   إن إذ ؛فإالقرِب
.غريم] أو والد ِإذن بأل إليه النفير

ُهوتي الِقناعْ كاشُّاف وفإي ـ12  ُب الّصّف حَضر الفكر: [ومن  دار3/37[حنبلي]  لل
ـ … المسلم المستطيع المكلف الحر الذكار وهو ـ الجهاد َفإْرِض أهل من
َأْن أو الجهاد     في     بعيد     إليه     احتاج أو عدو َهبألد حضر أو عدو َضرهَح كا

ـَُعذر ول ـ استنفاره له من استنفره أو والكفار المسلمون الزحفان َتقابأل
ّيَن َع عليه].  عين فرضِّ     الجهاد     صار أي عليه َت

 
َمن كاتب من بأنفسك تتحقق أن ولك ،الحق يريد لمن كافاية سبق * وفإيما  

َعَرفإات إلى فإتصل ؛بأاليقين الشُك لترجُْم الثبات العلم أهل من تشُاء
ّذلين. الُمْرجْفين من تكونن فإل ؛التسليم الُمَخ

ْغُز ولم مات فإـ(من ؛المنافإقين صفة فإينا تكون لئل القتالِّ؟     لماذا ـ3 ّدث ولم َي ُيَح
الكفاية فإرض فإي وهذا النفاق) مسلم، من ُشعبة على مات بأالغزو نفسه
ّدْرك فإي المنافإقين إنو العين؟ بأفرض فإكيف تجد ولن النار من السفل ال

ًا لهم النساء. سورة  نصير
الجهاد َينوي أن مسلم لكل ينبغي أنه واعلمالطالبين: [  إعانة4/180 فإي قالِّ   

وينبغي ... الوارد الوعيد من مَلَْيس حتى بأه نفسه َّثَدُحوي الله سبيل فإي
].الشُهادة سؤالِّ من الكاثُار
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ّذبأنا لئل ؟     القتالِّ     لماذا ـ4 َع ًا الله ُي ًا: عذابأ ّ أليم ْبأكم تنفروا إل ّذ َع ًا ُي ًا عذابأ أليم
َيستبدلِّْ ًا و ًا َتُضّروه ول غيركام قوم والنفير ،رقدي شيء كال على والله شيئ
ُقل ولم القتالِّ، ورائه ومن معروف، ْبأكم تدرسوا  إلتعالى: َي ّذ فإلماذا …ُيع

َبّرزين من البلد شباب كال صار ولو الموازين؟ َنقلب هل دراستهم فإي الُم
ّي المقدس؟ بأيت من اليهود سيخرج تفكرون؟ ناُس يا عقل فإبأ

بأإسناد المنذري: الطبراني بأعذاب) قالِّ الله َعّمهم إل الجهاد قوم َكَرت (ما ـ  
َعّم التجويد دروَس أو الدراسة يترك من  إن:تقولِّ أن َتْجرؤ فإهل حسن؛ ُي س

بأالعذاب؟!
ْغُز لم (من ـ   ّهز أو َي ًا ُيَج ُلف أو غازي ًا َيخ بأقارعة الله أصابأه بأخير أهله فإي غازي

دراستك بأترك أنك تعتقد فإهل قوي، بأإسناد داود ) أبأوالقيامة     يوم     قبل
َد أن تعتقد هل المعمل أو المتجر فإي عملك بأترك أو الهندسَة أو القتصا

وانتبه الله؟ سبيل فإي الغزو بأتركاك بأها سيصيبك كاما بأقارعة سيصيبك الله
ْفإع؟ بأجهاد فإكيف الطلب، الغزو= جْهاد عن هنا فإالكلم ّد ال

ّلم (من ـ   لم بأمن فإكيف عصى) مسلم، فإقد أو منا فإليس هَتركا ثم الرمي َتع
ِم بأعدما الرمي ترك ومن…والترمذي: ( داود أبأي رواية حياته! وفإي فإي َيْر

ِلَمه فإكيف حسن؛ قالِّ: كافَرها) والحديث أو تركاها، نعمة فإإنها عنه     رغبًة َع
ّغُب َفّضل ُتَر ُت ًا و ّهد القتالِّ على شيئ ُتَز ّكاد ثم ،بأالقتالِّ و َؤ  وكاانذلك؟! على ُت

أن خاشُية السّن فإي طعنوا وقد َيرمون وغيره كاأحمد القدمون العلماء
ّلم َمن عموم فإي َيدخالوا نسي. ثم تع

السلمي     العداد     جدوى     عدم     وإثبات     ،  زمانهم     غير     زماننا     شبهة
!  لوحده

َع ؛عليهم والغلظ العدو إرهاب فإي الله أمر لنحقق القتالِّ؟ لماذا ـ5 ُترفإ عنا فإ
َد الذلة، اللئقة، الحياة فإنحيا أعدائنا، قلوب فإي والَمهابأة العزة لنا وتعو
ّتقي َن المنطقي السبيل هو فإالقتالِّ القتالِّ، ترك من الحاصَل الرض َفإساد و
الدليَل: وإليك ،للتمكين اليوم الوحيد

ُلظو… والمنافإقين الكفار  جْاهد!النبي أيها يا  هّنبي ربأنا ََرَمأ أَما ـ  ؟عليهم اغ
َيجدوا: للمؤمنين قالِّ أَما    ْل قوة من مُْتعَطَاست ما لهم واّعدَوأ، ة  َ  ظ  ْ  ِغل فإيكم و

ِهبون الخيل اطَبِأر منو ؟وعدوكام الله عدو بأه ُتْر
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ُء الكرام الصحابأة صفة ركَاَذ أَما   أين شدتكم؟ ؟! فإأينالكفار على أشدا
وكاّل وندواتكم وقصصكم وِشعركام ودراستكم تصانيفكم غلظتكم؟.. فإي

المزعوم؟! السلمي إعدادكام
ًا أنكم أم   ًا تصنعونه ما سبونَْحت حق العدو؟! وإرهاب الشُدة ألوان من لون
ً إل البأَس َيأتون ولالية:  هذه نزلت فإيمن تعلمون هل   ً ل فإأنتم ؟قليل قليل

ًا، ول ًا بأل كاثُير ًا كاثُير ّبطون ما وكاثُير المجاهدين. ُتثُ
ِغلظة لهم؟! إن وإرهابأكم للكفار إغاظتكم أين   مع إل ً  حقيقة توجْد ل ال

الرشاش! 
ًا أنتم وهل   ًا بَهَْير العدو أن مقتنعون حق ّددون تنشُرونه كاتابأ َن ُجبونشَُْوت بأه ُت

ُتج ًا: ت ـ عونِْجعَو الحديثُة؟ الطريقة على ـ جاهدونُعفو
َت لكنه   ِئُصه ِدعَتْر ًا َفإرا ًا معَس ْإن خاوفإ ًا، كاان ولو السلحا فإعَر مسلم كايف سكين

ًا الباز تخاف ل؟ ّلم ُعصفور َق ْفَر ُي َلبه، ِظ الكتب من إنباًء أصدق والسيف ِمْخ
 !الكذِب والكلم

ًا أعظم وأيهما ـ   ٍءر عمليَة ّبأرَد العداء: شاّب قلوب فإي أثر ً لليهود تفجي ََحَجفإن مثُل
"الجميلة والفنون العمارة "كالية دخال ٌّبشا أم فإأعدموه اعتقلوه لكنهم
ّولَِّ وكاان ّلها؟ السنوات مراحل فإي ال  كا

ٌعْ ينفع ماذا    ًا بأه َتدخال كاامٌٌل مجمو ّظت وقد المحتلة، الرض ُيعيد ل َفإرع اكات
َدَرْت لكنها والصيادلة، والمهندسين بأالطباء بألدنا المجاهدين. من َن

َعَمارة" فإي فإائدة وما    ًا وكام القتالِّ؟ "ال فإي الوائل هؤلء من نحتاج واحد
ْفإعاتهم يكونوا كاي الُملتزمين ومصداقية السلم بأجدوى الناس قتنعَي حتى ُد

 المنحرفإة؟ حكوماتهم ضد معهم
ْلقية لتّؤهُالم عندهم الُملتزمين كاّل وهل    المطلوب؟ التبريز لهذا الَخ
ما حَسب على- والتي منه المكاسب لِِّعادُي التبريز لهذا المبذولِّ الوقت وهل   

ِزد  لم-نرى ما إذا حتى ؛الملتزمين غير من والطراء الثُناء كالمات على َت
َهه الشُاب أظهَر ْفإضكاـ فإحْسب الثُوابأت فإي السلمي توجّْ الدين فإصل [ر

ْفإض المرأة، حجاب الدولة، عن ْدح اليهود،..] ترى مع الدائم الصلح ر همَم
ًا؟ َعاد  ذّم

ّي    ًنى فإأ ْلَحّث  مع ِة على ـ مباِشر غير بأشُكل ـ ِل ْفِظ أو دراس ًا ُيفيد ل ما ِح قطع
الكيمياء علماء وأسماء ومنجزاته الحاكام الحزب [كاتاريخ القتالِّ ميدان فإي
َلم فإي ًا كايلو وكام القطار، اخاترعْ من أولِّو العا بأن" "بأيغ عقارب تقطع متر
ٍءلِّ يتخّرُج ...] ثم السنة فإي ُدنا" (!) بأأرطا ل لكنه المعلومات، من "مجاه

ٍءة صنع الن حتى يعرف بأين التي الكيميائية المواد من العدو بُِتره قنبل
ّي العقلء؟؟!!   أيها هذا إعداد يديه!! فإأ

فإلسطين!!!! واللُه تحرير فإي سيساهم ٍءكاليات هكذا فإي التبريز أن ُيِصّرون ثم   
المستعان.
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َفُة ـ  ّتالِّ  [الّضحوك: رسولنا وِص َق الضحوك ] وليسكاثُير ابأن بأداية : راجْعال
للتسويق، كاذا ُومركاز الفلنية، والمطبعة والرواية والقصة المهرجْان صاحب
ّتالِّ)       إنما الفلني، السلمية للعلوم الدراسات ومجمع ّتالِّ)...(ق نعم ،(ق

ّتالِّ ّعالِّ بأوزن َق .القتل فإي غًةمبال َفإ
أن قبل مكة فإي هوو ـ لقريش قالِّ  ] أنه3/46 والنهاية [البداية السيرة وفإي 

ّذبأ كمُ(جْئت ـ: القتالِّ عليهم بَُيكت والندوات  بأالحوار:ُلقَي ولم ،ح)ْبأال
!السلمية والمظاهرات والمؤتمرات

ْعَرُض نعم  القتالِّ ُيلغَي أن لمسلم َيُسوغ ل ولكن بأالقتالِّ، البدء قبل الدعوة ُت
ّبق أولُِّ المسلم بأل ،ذروة بأل السلم صيرَيفإ َط ِهبون الرهاب لية ٍءُم بأه     ُتْر

ُنِصْرُت قالِّ وقد ،وعدوكام     الله     عدو : صحيح)،… شهر َمسيرة بأالّرعب : (
 العدو؟ ُبُِيرع إعدادكام فإهل

 !مؤدبأين غير فإنحن انتفضنا فإإن تذبأحنا، أن تريد اليهودفإ اليوم أما 
ٍءب المجاهدين يلقبون فإتراهم  والمتشُددين لمتطرفإيناو كاالرهابأيين شائنة بأألقا

صهاينةلا قتالِّ فإي بأأنفسهم َّحونُضي لنهم ومتطرفإون ونحوها, إرهابأيون
شاكالتهم. على ومن والمريكيين والبوذيين والروس

 !ةّهمجي العراض عن الدفإاعْ أصبح  
ما  بأل!الله دين فإي فإريضة الرهابو ،ونّإرهابأي فإنحن هكذا الرهاب كاان فإإذا  

َننا أننا شك من ُنرهب معنى؛ال بأهذا إرهابأيون المجاهدين وإخاوا أعداء أي: 
ًا الله وتعالى. سبحانه لمره تنفيذ

القوة ّإن أل قوة، من استطعتم ما لهم المنبر: (وأعدوا على وهو  وقالِّ ـ 
وعند داود، وأبأو الرمي) مسلم القوة إن أل الرمي، القوة إن أل ،الرمُي

ِر ِمْن أو خايُر فإإنه ؛بأالرمي ار(عليكمّالبز الطبراني: أوسطِّ وفإي ِوكام)،ْهَل خاي
ِبكم) وإسنادهما خاير من (فإإنه ِع إعدادكام فإي القوة فإأين قوي؛ جْيد َل

الكفار؟ ُيخيف ل الذي الموهوم
ْثُُت القائل وهو ـ  ِع ُبأ شريك ل وحده الله َدُيعب حتى الساعة يدي بأين بأالسيف : (

خاالف نَم على والّصغار الذلِّ وجُْعل رمحي، ظل تحت رزقي َِلوجُْع له،
ّبه نَوم أمري، ُبأعثُ:يقل ولم صحيح)، وهو : أحمد…منهم فإهو بأقوم َتشُ ُتْ 

َلَمة بأالحوار ْو َع المتحدة؟ المم واستعطاِف وال
َلْم ـ  َء  المة هذه طبيب لنا ُيشَُّخْص أ َء؟ صِفَوي الدا سبب عن قالِّ أَما الدوا

ِتنا، ّي َهِن وأسباِب ُغثُائ َو َيْت الذي ال ُتل ِم المة بأه ابأ ّبلنا أعدائنا َمهابأة وعد كم: (ح
ٍءة فإي ) كاماجْيد إسناده: القتال     وكراهإيتكم الدنيا وليس لحمد، رواي

"ممتاز" درجْة نيِل كاراهية أو المتحان فإي النجاحِا كاراهية أو الدراسة كاراهيَة
ُذ ل فإعلم الكلية، فإي !  لقتالِّ؟ا إلى ونعود الدواء نأخا

ْوِشك( نعم   َلة َتداعى كاما عليكم َتداعى أْن المم ُي َكا َل َعتها! فإقالِّ إلى ا َقْص
ٍءة قائل: وِمْن ّل ُغثُاء ُغثُاء ولكنكم كاثُير، يومئذ أنتم يومئذ؟! قالِّ: بأل نحن ِق كا
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َعّن الّسيل، ِز ْن َي َل َبأَة عدوكام صدور من اللُه و َفإّن منكم، الَمها ِذ ْق َي َل فإي اللُه و
ْهن، قلوبأكم َو ْهن؟ وما الله رسولِّ قائٌل: يا فإقالِّ ال الدنيا حب قالِّ الو

ْغِمض علمفإ صحيح)، وهو داود الموت: أبأو وكاراهية ُغّض أعيننا ُن َن َفإط و ناَْر
ّلة عن ِع القتالِّ؟! الولى: ترِك ال

ّثُون من يا   بألد من المحتل إخاراج فإي حقيقة ُيساهم ل مما كاثُير على َتُح
ُقل لم الطبيب إن المسلمين ُتكم:َي أو اجْتماعية أو اقتصاديٌة أو تربأوية  أزم

 إنماالعمارة! مهندسي لقلة أو الجامعات فإي التبريز عدم ِمن ! أو  إعلمية
المة ستصيب مستقبلية حالة عن يتكلم كاان والطبيب القتالِّ)، (كاراهيتكم

كاثُيرون َيطفو كايف بأأعيننا الن ونرى الدواء، لنا ووصف الداء فإشُّخص
المسلمين. أزمة لحل طروحاتهم فإي كاالغثُاء

ّور   بأأنواعه الغثُاء لكل مشُتركاتين صفتين أولِّ السيل! سترى غثُاء أنت وتص
ًا من كاثُير والعشُوائية! وهكذا هما: السطحية المستويات كاافإة وعلى جْميع

ّظرين َن اليوم! الُم
ْلقون   ٍءة وعشُوائية؛ بأسطحية غربأية أو شرقيًة الحلولِّ ُي إلى تغوص ل سطحي

ّكنات"، وتكتفي السرطان ذات ْقنع بأل بأـ"الُمَس هذا أن عرجْاء بأحجج نفسها ُت
ّكن ُعضالِّ. للداء الفعالِّ العلج هو الُمَس ال

اعتزالِّ ُيحاولِّ َمن اليوم وصارالجيد النهر، ماء جْبروت مع الغثُاء هذا يسير 
َنبات إحدى إلى الصدام َيكتفي السطحّي أما النهر، جَْ السلمية بأالقنوات فإ

وظلمه النهر حقيقة كاشُف فإي َيكتب من فإمنهم الوهمية؛ والعدادات
ًا وغطرسته الشُيطان ُيقنعه ومنهم القتالِّ، من فإراره من ُيعفيه هذا أن ظان

ًا ُيشُفق عساه النهر تمدحا أن الحلولِّ أسلم أن الهائم، الغثُاء هذا على ما يوم
ٌؤ قام ما فإإذا ٍءت إلى واستند امر ًا وفإيرة وأحاديث غفيرة آيا منهجه داعم

ّد بأبناء قام ما إذا كاثُيرة تاريخية بأوقائع بأالعداد القل على أو النهر ليقاف س
ّد لبناء ّد لبناء التحريض القل: على من أقّل على أو الس هذا كاّل رأيَت الس

َيصوغ تاريخية َوحدة اتحد الغثُاء ّور"! شديدة واحدة عبارة ل وحاسمة: "مته
فإمنهم السباب؛ اخاتلفت " وإنالقتال     كراهإية" بأـ َيشُترك الغثُاء هذا وكاّل  

ًا، ْبن ٍءة من أكاثُر نظره!!! لن لبعد ومنهم جُْ ٍءر فإي محاول بأاءت أخارى أنها
ّد بأناء حاولوا حين بأالفشُل ًا المتغطرس لنهرهم س أن عنده السديد فإالحل إذ
ْلنكتِف السدود بأناء نتحاشى حدود!!! من النهر لنا وضعه بأما و

ًا!! أرى ل ولكن كاثُير على    أفإتحها حين يِعين لفإتح إني أحد

والزراعة     والعلم     القاتصاد  و     الحضارة     مع     خاصة     ة  َ  ف  ْ  ِوقا
...  ونحوهإا

ُة الولِّ الرعيل كاان هل ـ  ُة الحفا ـ؟!  المعاصر بأالمعنى ـ حضارة أصحاَب العرا
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َظر فإي نهمإ   رجْواَخا َأجْْلٌف أوبأاٌش ـ الفرس ـ يومهم فإي الحضارة أصحاب َن
بأالغزو  رسولهم بأأمر بأتمسكهم لكنهم العيش، لقمة ْلجَْأ من كاالوحوش

.معاصريهم منظور من للحضارة افإتقادهم رغم ساروا والجهاد
ٍءت الحضارة فإليست   َكاشَُا ٍءت، َزْر َقا ْنِمي َت ّد هلفإ و من ـ انحرفإوا الذين نيالموي نع

ُعْ ُحيث حضارة من عندهم بأما نعدهم هل الصالح السلف هدي عن ـ المجمو
ّدهم هل ـ العصر مفهوم َحَسَب ـ ُع ًا َن َبقهم ممن خاير ؟الصالح السلف من َس

فإي التاريخ كاتب فإي كاما ـ الذهبي الحضاري بأعصره المعتزلي المأمون وهل  
ّذب الذي المأمون هل ـ العربأية بألدنا مدارس ْكره السنة علماء َع ِف الضالِّّ بأ

َقه؟ ممن خايٌر َب َس
ٍءد َبأنو وهل   ْي َب السلمي والفّن الزخاارُف حيث من الراقي بأعهدهم الفاطميون ُع

من المحققين عند الدين من مارقون زنادقٌة إل هم هل ـ تعبيرهم حد على ـ
َير جْهابأذة !! المزعوم نسبهم صّح وإن حتى والتاريخ الّس

والّسخاوي كاثُير وابأن كاالذهبي المؤرخاين السلم علماء عند هم هكذا نعم  
ِبعهم ومن السنة. علماء من بأإحسان َت

ّون أن الله وَمعاذ   مما لقلماو بأاللسان الجهادفإ زماننا، فإي العلم شأن من نه
ّثر ًا، يؤ الجند، معنويات تقوية شأنه من يكون قولِّ كال يشُمل وهذا كاثُير

نيمسلالم انتصارات وإشاعة والخطابأة لشُعركاا العدو معنويات وتحطيم
على الحملة عند والذكار لتكبيربأا الصوات رفإع ذلك ومن أعدائهم، وهزائم
أعدائهم، زيمةوه بأالنتصارات ووعدهم وتشُجيعهم الجيوش وتحميس العدو،
ُع والتأييد..إلخ، بأالنصر لهم الدعاء وكاذلك ّد اليوم النترنت ومواق ًا تس ّد َمس
ًا، ـ بأاللسان الجهاد أي ـ الجهاد من النوعْ بأهذا يهتم  الرسولِّ كاان ولذا طيب
بأأن مالك بأن وكاعب رواحة بأن لهلا وعبد سانكاح المسلمين شعراء فإيأمر
ْهجوا ًا اهإجوا(مسلم:  عند جْاء كاما الكفار من خاصومه َي أشد فإنه قاريش

القدس وروح اهإجهم(لحسان:   وقالِّ بالنبل)، ٍْقشَر من عليها
.معك)

أن ومغاربأها الرض مشُارق فإي خَارجْوا يوم الوائل الفاتحون انتظر هل لكْنو  
ً وكام ؟والروم فإارس بأين متميز إسلمي إعلٌم لهم يتيسر ًا ُمحلل سياسي

ًا ًة وكام لديهم؟ كاان واجْتماعي ّثُون كاانوا فإضائيًة قنا ُب الطويلة الموجْات على َي
"موضة"؟...... آخار على المذيعون كاان وهل العرجْاء؟ والموجْات والقصيرة
ًا! لقد َلْت!! حق َهُز

َلم   ٌة؟ الُحْمر للهنود يكن َأ  والسبان؟ البرتغالِّ ضربأات أمام هي فإأين حضار
 بأريطانية؟ بأاتََرض أمام تَعَفَن فإماذا ؟حضارة للهند يكن ألم  
ِرَسْت القوة منطق ساد فإإذا   َلْت وإذا المنطق، قوة خَا تلَشْت القوة ُحضارة َع

ُيَحّرُر وهل الحضارة؟ قوة ًا50/ َالرض س ًا؟! 50/ أم / طبيب وهل/ عسكري
بأقوتها؟ أم بأحضارتها والعشُرين الحادي القرن مطلع "أمريكة" فإي سادت
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ّن َتُحثُون كانتم هل صادقين كانتم ولو   العربأي الخطِّ مّتعل على الجديد ْشءَال
ْهتموهم كانتم أم ؟الجمالِّ) يحب جْميل الله و(إن الجمالِّ من لنه بأفنونه ـ َوجّْ
ُكال التي القوة قضية َيخدم ما كال إلى ـ وبأشُدة البلد؟ خاارج المعتدين َتْر

السلمية!! لفّك والزركاشُات العربأية الخطوط تنفع وهل قومنا  يا:قلَت فإإن  
النظر! ضعيَف الحالِّ: يا بألسان لقالوا المحتلين؟ َطْرد أو المأسورين أْسر
ّد نحن ِع بألسان أنت المؤمنين!!! وقل "لفإتة" أمير لتخطيطِّ للمستقبل ُن

والدين". العقل علينا فإاحفظ فإمك: "اللهم
ّكزوا صادقين كاانوا ولو   من المجاهدين يفيد ما على الطب مجالِّ فإي لَر

 اللهم!التجميل وجْراحات النسل وتحديد التوليد على ل …و عظمية جْراحة
ْوليين الُملَحقين ملمح تغيير بأها ينووا أن إل ّد َفإبها ال ْعَمْت. السلميين!!  ِن و

ّباد وإلى   تخرج هل مدينتك َأرض العدو هاجْم بأسؤالِّ: إذا أتوجّْه الحضارة ُع
ُتكمل َرلتتَحّض تهرب أم تستطيع بأما لقتاله السلم فإي وهل دراستك؟ و

 اخارجْوا:الحجارة لطفالِّ نقولِّ هلفإواحدة!  السلم بألد إن إقليمية؟
َنا والجْتماعْ القتصاد وادرسوا ُبأ  الله!  سبحانسلحا؟!! ل حضارة حرب َفإَحْر

َوَزت ولو   رغم مصيرها سيكون كايف اليوم المسموحة حدودها اليابأان تجا
حولِّ ل الن حتى كاانت إذا استفادت  فإماذا؟!والقتصادي الحضاري هاَِمِعظ
ًا قوة ول لها ؟عسكري

ِعينة تمْعَتباي (إذا ـ  الجهاد وتركاتم بأالزرعْ، ورضيتم البقر، أذناب وأخاذتم بأال
ّلط ً     عليكم     الله     س ُعه ل ذل ِز ْن بأإسناد داود دينكم: أبأو إلى جْعواَْرت حتى َي
بأالدينار الناس ضّن رواية: (إذا وفإي شاكار: صحيح)، الشُيخ وقالِّ ،حسن

ِرمي…بألء بأهم الله لَِّْزَنأ … والدرهم ّدا صحيح)،فإالذلِّ وهو والبيهقي : ال
َفّضل تأتي فإكيف القتالِّ، ركاهمتو والقتصاد بأالمالِّ لنشُغالهم ُت العداد و
 القتالي؟ العداد على ّالقتصادي

َق، ثم للقتالِّ يكفي ما المالِّ من تأخاذ أن النصاف إنما   فإي ُوالسلحا تنطل
ّفإر السوداء السواق أيها والتمرين التدريب أين العسكري؟ العداد فإأين ُمتو

ّد له واَّدَعل الخروج أرادوا ولو المجاهدون!؟ القتالية المعركاة فإفي ،َةُع
َة نحتاج َة السلحا، لشُراء الماليَة القدر فإكل ستعمله،َت التي البشُريَة والقدر

ًا هذين يحقق ما ْعنا فإلو وإل قتالي، ٌإعداد فإهو سريع ّي العداد مدلولِّ َم
مع شيطانية، حيلة فإهذه ،…والرواياِت البطولية والقصَص الشعار ليشُمل

ٍءف ّإسلمي ٍءبألد على مََجه إذا العدو أن ًا ضعي العقلء بأاتفاق ـ بَجَْو إعلمي
َقْرِض ] ل… ـRBJ  ـ [كالش بأالسلحا لقتاله الخروُج ـ والمجانين َنثُر الشُعر ِبأ و

ّولَِّت أهله َعَجَز ْفإإن القصص، جْسَون النثُر العدو لخاراج العداد إلى فإرُضهم ح
ِة أو فإضائّي َبأّث شبكة لخاراج  ل-.... والـ  بأالدبأابأات- المسلمين صوت إذاع

ّد أو الشرطة، لتوزيع أو المجلت لتحرير أو المستشُرقين شبهات لَر
ًا لكننا والخنجر بأالسيف لقتالهم َنخرج لن أننا فإصحيح ًا ـ أيض لن ـ وقطع

بأدكاتور أو العظيم بأالقتصادي أو المسلمين صوت بأإذاعة لقتالهم نخرج
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ّنْحرير بأالمهندس أو القدير الجْتماعْ ًا هؤلء ُيغني وهل …… ال أمام شيئ
؟…… RBJوالـ المدفإع

ُتنا   ّل ِذ ً فإ أو العلمي أو السياسي أو القتصادي تخلفنا من ل الجهاد ترك ِمن أول
ّلفنا  كاان وإن التكنولوجْي ّدثمصيبًة!  المجالت هذه فإي تخ ول البحر عن وَح

َذ َحرج، لتبريزا إلى تحتاج ل أو لعلما إلى نحتاج ل  إننا:نقولِّ أن الله وَمعا
أكابُر!  لقتالِّا إلى حاجَْتنا لكّن الجامعات فإي

ًا   ٍءق تمام َوكانت يأكال، لم أسبوعان له صار كاغري من ُتنقذه أم بأطعام تأتيه أ
!!جْوعه من َالموت قاَرب جْائع ! وهو َغَرقه؟

ُتلي نَوم   َذُر البعوضة أيلحق وعقرب بأبعوضة ابأ استطعنا إن ! نعم العقرب؟ وي
ْعَمْت!! وإل ِبهاَفإ كاليهما هماَدفإع ِن ّدُم و َق الهّم! ُن

ٍءت وُرًشا اًِربأ من القتصادية أزمتنا َّلُتح أجْيبوا: هل   بأتصنيف ُتَحّل هل وسرقا
َدعْ ٍءبأقوة أم القتصاد دراسة أو الكتب هي؟ فإأين ؟……هؤلء َُتْر

ْلنا ولو   ّبطين راتََحض سأ َثُ ًا : كامالقتالِّ عن الُم ًا اقتصادي حتى نحتاج بأارع
ّفَس َء؟!  إنه أمتنا تتن ّولِّ الشُيطان نهائي؟! ويظل ل َعدد الصعدا ًا ُيَس حين

ً المة َعتََمجْ فإكلما حين، بأعد فإي استِمّر ؛للقتالِّ يكفي ل قالِّ: هذا مال
حيَن "ولَت ساعُة وتأتي ،العمر ينقضي  وهكذا....السلحا لشُراء الجمع

َدم". ْن َم
ُعسرته رغم خارج الجهاد بوجَْ اَّمل ـ حسنة أسوة فإيه ولنا ـ  رسولنا هاهو 

َته، خارج القتصادي وضعفه َة ُسميت حتى وصحابأ ُعسرة"، "غزو أن ومع ال
نهاية أنها تشُير  كاانت-أيامهم!! فإي- والعسكرية السياسية التحليلت كال

ٌد َيجرؤ ل الذي والحكمة الخبرة صاحب الحكيم رسولنا لكن السلم، دولة أح
َفه أن ّد يجلس لم بأالتهور َيِص ِع ًا ُي ًا أو اقتصادي ًا أو إعلمي أخاذ بأل ،…و حضاري
ّدة من استطاعْ ما َقون !! الذين  عصرنا فإي الكاذبأين بأخلف وانطلق ُع ْب َي س

ّدون ِع ّدون ليتهم ! ويا القبور يدخالوا حتى ـ بأزعمهم ـ ُي ِع ًا! وهل ُي ّد الذي حق ِع ُي
َته يجعل حقيقة غزوة فإي  رسولنا صحابأة الله الفاخِار! رحم الثاث بأهذا بأي

ُعسرة ّدوا لّما ال َع ًا أ والنفيس. النفس المعركاة! وبأذلوا قبل حق
ٍءر فإي خارجْوا أَما قبلها ومن  خارجْوا فإهم قريش؟ بأقافإلة َيظفروا أن عسى بأد

َنموا ْغ َي الكبرى. الصناعية الدولِّ اقتصاد عندهم كاان وما ل
ِته  رسولنا رزق إن لبأ   القوي القتصاد ليسفإ رمحه، ظل تحت جُْعل عامًة وأّم

ًا ْعنا وإل المعركاة لنجاحا                           شرط َق ّدور": أنت "مسألة فإي و ال
ٍءة ذات المة تصبح حتى تقاتل لن أننا ذكارَي  ورسولنا ]،ا[بأأشكاله يةمال مقدر

سنقاتل؟ فإمتى بأالقتالِّ، مالِّ ذوي نصبح
أترك العسكري؟!!! وهل العداد مع يكون ل القتصادي العداد  إن:قالِّ وَمن   

العلمية؟ قوتي لضعِف القتالِّ ! أفإأترك الصيام؟ عن لعجزي الصلة
َلم واقتصادي!؟ إعلمي إعداد بأدون يمكن ل القتالِّ  إن:قالِّ الذي وَمن    تبدأ أ

بأاثني الشُيشُان وفإي رجْلً، بأثُلثين الفإغان بألد فإي الشُيوعية ضد الحرب
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ًا َ"ُحنين" أكاثُر فإي كانا قبلها وِمن رجْلً؟ عشُر ًا ُعدد َعديد لنا النتكاس فإكان و
ًا!  فإما ! حقك؟ نشَُر ـ الله يّسر بأما ـ وتحاولِّ تقاتل أن من المانع حليف

ًا وكام    ًا يموت بألدنا فإي واحد َء صباحَا ترانا حتى جْوع قلة من ونبكي نشُكو مسا
ّدخِار ألم بألدنا؟ فإي دخالنا ْؤنة أكاثُرنا ي ْدنا ما أننا أم أكاثُر؟ أو سنة م َنع ُع بأما َنْق
ّد ّنظرة ذات النبوية النصيحة هذه وتأمل العورة؟ ويستر الّرَمق يس البعيدة ال

َتح ُتف َو أن أحدكام ْعِجزَي فإل الله، كفيكمَوي أَرضون، عليكم (س ْله بأأسهمه) ي
مسلم.

لنتمكن بأالقتصاد النهوض بأحجة الزراعة على الناس ُنَحّرض أن ستحيَن أما ـ  
يقولِّ والتزان والحكمة والعصمة الِخبرة صاحُب  رسولنا بأينما القتالِّ من
ًا رأى لّما إل قوم بأيَت هذا ُُلخْاَيد النصار: (ل أحد بأباب ِْثَرالح آلة من شيئ

َأّمْل! رآه : البخاري)،ّالذلِّ الله لهَخْاَدأ َتها الجهاد وكاان قالِّ، ما فإقالِّ َت وق
َتها والكفايُة كافاية، فإرض ّذر! وقد ذلك ورغم قائمًة، كاانت وق العلماء: قالِّ َح

ّيِن وقَت بأالزراعة النشُغالِّ إن بأعرف صار بأينما الذلِّ، سبُب الجهاد تع
ّددين ًا الزراعة فإي يعمل الذي صار عصرنا فإي الُمَج ّطراز على ـ ُمجاهد ال

ّبأنا تحذير رغم  العداد، نوى إن ـ الحديث الجهاد تركاوا الذين للنصار تعالى ر
َكة إلى بأأيديكم ُتلقوا ولبأقوله:  بأالزراعة وانشُغلوا ُل ْه ّت الله إن ؛نواِوأحس ،ال

ِذرة الية هذه فإي الفهم لتصحيح التفسير كاتب وراجْع ،المحسنين يحب ْن الُم
ّذرة. الُمَح

َق الفاروق وكاأن    ّب ًا هذا ط ابأيّض. أن بأعد الشُام فإي الزرعْ بأَحْرق فإأمر عملي
ّد موسى" وقد بأن "أسد القصة سند [فإي حزم" تضعيفه "ابأن على العلماء ر

التهذيب"] "الميزان" و"تهذيب فإراجْع له
القتالي الجهاد وجْوُب حيث من الندلس سقوط منذ السابأقين كاحالِّ حالنا بأل ـ 

ً غاوجْي" سليمان "وهبي الشُيخ قولِّ سبق وقد الجهاد، أنواعْ بأاقي عن فإضل
ّلَة ودونكم المعاصرين، من وهو ون: لكلُْنَيع هؤلء لكّن الحكام، وِعلَل الد

ُء زمان ٍءة عالم ارتد فإلو النصوص، َدللت ُيَحّرفإون سفها َتل ل مسلٌم ذر ْق ـ ُي
ّير عندهم ـ ربأما َياِت لتغ َط ْع ِرنا ُم إل حجٌة لهم ! وما                      الصحابأة عصر عن َعْص

َلهم: "زماننا ّبأنا وكاأن ،الزمان" بأتبدلِّ الحكام زمانهم"! و"تتبدلِّ غير قو ر
ّفإاكاين عن الله تعالى الصالح!، السلف رّب غيُر اليوَم ًا ال ّو ُل ًا. ُع كابير

ِبأسو شاربأو أفإيجد   قولهم: "زماننا غيَر ُحّجًة الُمتعة وناكاحو الذهب "البيرة" ول
!  زمانهم"؟ ُغير

ُتهم القدامى علماؤنا ! ولول الولين؟ من تتبرؤون متى فإحتى   ناِْمهَفإ ما وتأليفا
والسنة! الكتاب

َوليس   ِلم : أْنالسلم أ َدك ُتْس ًا العالمين!؟ ِلَرّب قيا المصلحة ُّدَدُحي الذي هو إذ
يوم ذات جْاءنا…قالِّ: ( إذ البصير الصحابأي خَاديج بأن رافإع َدّر ولله أنت، ل

ٍءر عن  الله رسولِّ فإقالِّ: نهانا عمومتي من رجْل ًا لنا كاان َأْم ،نافع
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...: صحيحبأالرض ِلُنحاق أن نهانا لنا،     أنفع     ورسوله     الله      وطُواعية
 .صلحه]ّ وُُبأد قبل الزرعْ لة=بأيعَ[الُمحاق )،مسلم

ُع (ول من أصرحُا هو ما هناك وهل ـ  يأجْوج َيخرج حتى أوزارها الحرب َتَض
المقدمة فإي معنا مّر مما أصرحا هناك هل الكبرى)؟ ومأجْوج: النسائي

ُؤ فإكيف القتالِّ)؟ دور جْاء (كاذبأوا! الن وتزعم القتالي الجهاد ُتلغَي أن َتجر
سكاكاين؟ حرب ل حضارة حرب اليوم حربأنا أن

أو كالمية ل حقيقية دموية حرٌب القتالية، الصعدة كال على حرٌب إنها  
فإيا المسلمين أراضي ُتعيد أو الكفار دماء ُتريق حروبأكم كاانت مقالتية! فإإذا

ً ّيهل حتى سنة خامسين من المقدس بأيت احتللِّ من ولكن وبأإعدادكام، بأها ح
أن للفارس آَن أفإما المة، شباب فإي المخدرات َتحِقنون وأنتم الن

يترجّْل؟!
ُيسمح العربأية البلد فإي الموبأوءة الجْواء هذه مثُل فإي أنك تظن وهل ـ  لك س

ً     ُتنتج  واحدة إسلمية بأكلمة ولو ًا     عمل مع َيطير الذي الكلم أكاثُر وما ،حقيقي
َغمام!! ال

ّنا لو ـ   حكيمة كالمة من لها يا ـ  ّط من الجهاد عن القعود تكاليف لها! ـ:[إن َتف
عبد الشُيخ وصدق ،بأالجهاد] القيام تكاليف أضعاِف أضعاُف ٍءودماء خاسائَر

الله. رحمه عزام الله
حرج، المهندس على ول ج،ََرح الطبيب على الله: ليس كاتاب فإي تجد وهل ـ 

الجامعة طالب على ول حرج، المتزوج على ول حرج، الداعية على ول
حرج؟!

اقلتمّاث الله سبيل فإي  انفروا:لكم قيل  إذا؟!!لكم ما آمنوا الذين أيها يا فإـ     
. ؟الرض إلى

ِلع الُمنِصَف إن ثم ـ  ّط وأذنابأهم الكفر مؤامرات وعلى العالم، أوضاعْ على الُم
َعرب من- ِزم السلم دين  على-ال إل َيشُفي َحّل ل أْن شك دون َيْج

ّبأابأاُت الرشاشاُت ِء بأاب: آخاُر من ولو ـ والد َكّي الدوا ِئْمنا إذ ـ ال الَمسيراِت َس
ّوة هيهات ثم فإهيهات والمؤتمراِت، ُق ِطق ِل ْن ِزَم أن الَم ْه وإن ،القوة منطق َت

يقاس، ل عليه فإغيره القياس خالف على جْاء وما الشُاذ، من فإهذا حصَل
ٍءم أدنى له َمنو شك لديه يبقى ل والحكومات دولِّال بأتاريخ ومعرفإة إلما

ًا مع الوسائل أعظم وه بأل الوسائل أعظم من بأأنواعه الجهاد أن فإي مطلق
اولِّتط من ومقدساتها المسلمة المة لحماية عليه والتوكال بأالله اليمان
 خايراتها. فإي وطمعهم عليها العداء

َعرف مسلمينلا استعداد مدى َعرف إذا والعد نإفإ  القوة من عليه مه ما و
ألف المسلمين ادبأل لمهاجْمة َيحِسب فإإنه والتأهيل والتدريب القتالية
 حساب.

تجري التي المعارك زانيم تغيير فإي آثار من للجهاد ما ُيدرك الكافإر العدوو 
مناهجهم اخاتلف على الكافإرة الدولِّ نجد فإلهذا وأعدائهم؛ المسلمين بأين
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ّفرون الجهاد َيْخشَُون هاتهمجاتاو َن ُي َلكها فإي َيدور وَمن هم عنه و من َفإ
ًا َيشُنون ونراهم وسائل، من يستطيعون ما بأكل العميلة الحكومات حربأ

فإي المقاتلين إخاوانهم إلى مامضانال يريدون الذين الشُباب على واءعش
ّكلوا اعتقلوه، منهم بأأحد ظفروا ذاإو والثُغور، الجبهات َن فإي أودعوه ثم بأه، و
ًا السجون َغياهب لنهم والهانة؛ التعذيب واعْأن شتى فإيها يلقي طويلة مدد

ًا لمونيع ذروة تمتطي كاانت إذا المة على السيطرة يستطيعون ل أنهم جْيد
:الدين... الجهاد سنام

ُة الـغرب ـ     َبـَر ْق َعت               كالمــا العدالة َم ِفإ ٌد ُر السكينــا لـها أبأـدى ي
ُفـر الغرب        ْك ِم بأسلمه               وإنمـا  بأالـسلم، َي َلمزعـو ِوينـــا ا ْه َت َيْس
ًا يحمل الغرب        الزيتونــا؟ قوُمنـا َيْحِمُل فإعلم              ورصاصـة خانجر
ْفـٌر        ّيهـا بأـذاَك هـذا              يلتـقــي  فإـأنى وإسلم ُكا الـلهـونـا؟ أ
المـفتونـا الـمسلم ألـوم لكـن               تخطيطـه  فإي الغرب ألوم ل أنا       
َتنا وألوُم        ّنينـا تـرافإق الـُخُضوعْ درب               علـى  رحلت التـي ُأّم ّت ال
ُتّجــار تبقـى               متى إلى المخيف المن مجلس يا        ًا؟ الحـروب ِل رهين
ْلِب ترضى متى وإلى        ِقنـا ِبأَس ُقو ّنا               ُح ُبــنا ِمـ ُل ُتـعـطيـنا؟ ول وتط
ًا يا        ًا               غدا عالمنـا جْـسم فإي مجلس ًا مـرض ِبُه خافيـ الطـاعونـا ُيشُْ
َق لـم               التـي قضايانا من خاوفإك و تشُكو        ْل ُق فإيك َت ًا الـحقـو أمـينـ
النـيـن  بأعد من  تسقيه               متـى  إلى الماَن الطفِل سالَب يا       

ًا؟ أنينـ
َوى  يبقى متى وإلى        َهـ ًا لك ال ّيد َظّل               َس َتـ الرهيـِب للظلم  و

ًا؟ َقرينـ
ِظْر المـن مجـلس يا        ُيريك               إسلمنا انت ُهـدى، ميزان س ـرينـاُوي ال
ِر على أراك إني        ٍءة َشِفـيـ َتِصيُر               نـهايـ َكااِمها تحت َس مدفإــونـا ُر
ٍءق               عن فإرعون َفإَسْل َشّك فإي كانَت إن        خَاـْسـِفه عن وَسْل َغـَر

قارونا!
ِبك ـ    ْبكـة  المسرحـية فإصولِّ ْتَُح ْعيـى                َح َتَمّرس  بأـها َي ّنــان  الُم الف

ِكّر هذا       الـغـليـان ويـبـدأ يستـجـير                بأـهـذا وذا َيــفـّر وذا َي
ّلـه وَحّل جُْـْرحٌا لـنا                مضـى الـدخاـان انقشُع إذا حتى       َسَرطان َمَح
خِارفإـان! رجْـالـنا جْـمـيع وإذا               لنـا راعيــٌة ِالغرب ذئـاب وإذا      
ٍءم وإذا       َبأــْت  قد  أجْانـَب بأأصنا الُقربأـان  ورجْــالها وبأـلدنـا               َر

ومن زور من اللفُظ طوى وكام            مـختلٌف والفعـل عَرٌب ألفاظهـم ـ   
كاـذب!

والعـرب الديـن  طعن َيُرومون وهم           بأــه  َيخدعون ثوب العروبأـة إن      
ِرٌم  غّرهم لقومـي واحسرتاه       ِذ بأِجلـــد إليهـــم ـسـعى            َقــــ الُمنِقـــ

ِرب الَحـ
ْتـه إذا حتى       َن َك َعَجـب  الشُّك بأين الَمَخالـب ُحْمُر            بأــَرَزْت ُفإرصٌة أْم وال
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ْعَمَل       َأ ٌعْ ل النـاب و ُلق ول شر والعراض والنفس الجسم فإي            خُاـ
ّنشَُب وال

ُه والسلُم الديـن، وحاَرَب       ِهـُر ُله خال وكام            قا َقِب سـالف فإي مثُـ الِحــ
ْلُت ـ    َبنـي             قومـي رجْالِّ الصمـود عن سأ َط ُبأـوق: العـلم مـن فإـخـا

ّكر هـــذا فإمـا            التصــدي مع الصمـود مات لقد       َن ّتـ العــقوق و ال
حـقوق القصـى المسجـد فإي لهـا            ُأخْاــٌت إسـرائيــل أن أتنسـى      
ِتنـا رجْــالَِّ كاأن       ِطـــيع أمـ ٍءف فإـي وإسـرائـيـُل            َق َلـ تسـوق َص
َنــادي:            أفإيـقـوا بأـاكايـة ألـف هنالـك       ّبتنـــا يا ُت أفإـيقـوا!  أحـ
ّنس       ُترمــى مسلمـة  ِعْرُض ُيد َيـلطـم            و ٌد وجْـههـا و ْغــ حليـق َو
ًا أضحـى مسجـد من وكام       الحريـق شـّب  ِمحــرابأـه وفإـي            ُركاامـ
ِنـي       ُبأـ ّذ َع ِتمهـم وصــانـع           اليتــامـى نــداءات ُت طليـق  ـّرُح ُيـُ
ُدها            سـريـر على تنــام وأمـتـنـا       ِهـ ْد َهـ َفـاتن ُي ُفـُسوق  الـَم  والـ
ُتـِفـيــق ول  ُتـِحـّس ل َأراهـا            ولكن يـدعـوهــا الله كاـتـاُب      
ٍءج والليــُل لمــتي أقــولِّ       ّفـِك             دا ْلِت لـو بأـكـ الـشُروق تـأّمـ

َوما ـ   ِلُمك أ ْؤ ُهون وهم المشُردين المسلمين أطفالِّ حالِِّ لساُن ُي َوجّْ رسالة ُي
ًا ذلَِّْخي امرئ من ماو( ،ولك لي شكر ًا امرء فإيه صَقَْتُني موطن فإي مسلم

ّبُِحي وطنَم فإي تعالى الله لهََذَخا إل ته،َْمُرح من فإيه هكَْتُنوي ضه،ِْرع من
ًا ُرْصَني ٍءَدَحأ من وما ته،َْرُصن فإيه عرضه، من فإيه نتقصُي موطن فإي مسلم
:نصرته فإيه يحب موطن فإي الله نصره إل حرمته، من فإيه نتهكُوي

:حسن) والحديث
ًا      ًا            السـلم  إخاـوة يا لـكـم شكر والحجام  الغضــاء على شكر
ًا      ٍءة تتميزون            فإإنكم الوقـور الصمت على شكر ونـظـام  بأـحـكـمـ
ًا      والقـدام  الحـزم  بأهـذا نـدري            نكــن لم إنا  الِخذلن على شكر
َوما      َوما            صـغـيـرة بأكـاء من بأكيتم أ اليتــام   ُحرقـة  رِحْمـتم أ
َوما      ُتم أ ْف َل  اللم فإظــاعــة  تستشُعـرون             أنـكم المجالـس  فإي  َح
ًا      َدْت فإقـد مسلمون يا لكم شكر ُة لي             بأـ ْيـَر والعمــام  الخاـوالِّ َغ
الحاخاـام  بأُسـتـرة تتعـلقــون            وأنـتـُم  الـبلد فإي  ُنشُّرد ُنسبى     
ْكَمة تتحدثون      ْيــس ِبأِح ِقـّس ِدي            فإـي ال َغـامي وفإـي قتلي فإي و َطْر إْر
ًتى فإيكم             تـرى فإل النساء أعراض وتصيح      بأـرامي ليس و ، َيرمـي فإ
ُننا تهوي      ِذ ُتَمـــّزق             شـاشـاتـكـم على مآ بأاللـغام  الجْســاد و
ِهم      َدا ُي َقْصُف و َنـا  الرهيُب ال َت َتَرون            ُبأيـو ُركاام  بأعـــَض التلفاز فإي فإ
َتَرون      ًا و َتل والطـفَل            عفـافإهـا ُيستـبـاحا  ُأّم ْق ِفإــطـام  حين قبُل ُي
ْوَن      َتَر ْنـوة  ُتؤخاذ الَخْمِس بأنت و ُتَصّب            ُع َفـة فإيــها و ْط الجْـرام ُنـ
ْوَن      َتَر ًا  وترون            بأيننـــا  الثُـكالى آلف و  اليـتـام مــن  آلفإــ
ِقلون      ْو ُتَح ْغِمُضون و فإ ِر  على وأنا             عيـونكم   ُت ْيِب جْم ِل الَحاِمــي الص
ُتم فإلقد             لـكـم ظلمي من الرحمن أستغفر      َنــا َمَسْح بأكــلم جْــرَح
ُتم ولقد      القلم  بأمدامــــع ممـزوجْـة            رســـالـة للـعـدو بأعثُ
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ِطـيـعـة مـشُغولٌة           جْيوشـــــكم لن عذرناكام إنا      َقـ الرحـام  ِبأ
ُمـدام بأـغـير جْـئتـم لـو ستظل           كاؤوســـكم لن عـذرنـاكام إنا     
طـعام  بأـغيـر جْـئتـم لو ستظل           بأـطونــكم  لن عــذرناكام إنا     
ُهــّزوا شئتم،            حيثُمــا  فإسيـروا عذرنـاكام إنا      استسـلم رايــَة و
َتَرون             فإإنكــم  الطويل النوم من زيدوا      الحـلم! عجـائَب  فإـيـه َس

مسيرة، أريد ل أنا ـ  
البندقية. أريد إني     
ُأّمة      السلم! واَرِحمي! وا
البندقية. أريد إني     
ّيٌة. ـ خَاَجلي يا ـ والقدُس      َضِح
 سلحا أعطوني الزعماء أيها يا     
 لحا الله َنْصُر الزعماء أيها يا     
ُتم الزعماء أيها يا      ْن ْثَخ  جْراحا أ
صلحا، أعطوني الزعماء أيها يا     
الظهر، من وصلحٌا: مطعون     
السر، دوامة وصلحٌا: فإي     
لمؤتمر. وصلحٌا: بأاعوه     
عرْب، أنتم هل     
َطْب، تحميكم      الُخ
ُبأكم      َهَرْب، وُحُرو
ًا سبعون      ِذْب؛ كالها عام َكا
َبأحوا      ْب،شُُُخا وأنتم النساء، َذ
ُلكم البيوَت، هدموا      َطَرْب، ولي
مؤتمر،  ل...مؤتمر  ل...مؤتمر الحجر: ل نطق القدس فإي     
عمر! سوى أريد ل أنا     
!سنقاتل تسري الشُعب دماء أكابر: فإي الله     
ّيدوني هم      بأالسلسل، ق
السواحل. وعلى الحدود على للعدو عيوٌن وهم     
ّوهوا َهشُُّموه عظمي ولّن       المفاصل، كال وَش
ِذف أصابأع على الدماء تجري      ّية. عطيناُت المقلعْ قا ِو ُه ال
ّيمات جْبين وعلى      "قادسية". نكتب المجد ُمَخ
ّدم وإذا      وصية: أرى الجدار تحت منزلي ته

ْتركوا ل َلم َت ِكروا الجهاد      ع ْن ُت وصية أغلى  ف
ًا ـ   دعاكام إذا وللرسولِّ لله استجيبواالنواحي:  جْميع من لنا حياة فإالجهاد إذ

َق ،ُيحييكم لما ّبأنا وصد العظيم. ر
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َفَسد ولوله ـ   ِهُ عْفَإد ولول الناس: دين َل َدت بأبعض بأعَضهم الناَس الل َفَس َل

ٍءل ذو الله ولكّن ،الرض .العالمين على فإض
ٌع أمة كاـّل َأل                ًدى حقها ضائ ّيد لم إذا    ُس ّقها ُيؤ   الّضخم. المدفإع ح

ُينا يكون أن الكلم وخالصة ـ   ْع ُغر مهما القتالِّ ساقية فإي َيصّب ِلما َس ص
َيجلس ْ أن ولكْن المعركاة، فإي تفيد قد فإالدبأابأيس بأالهم؛ نبدأ أن بأشُرط

َيسعى رجٌْل ًا و ماله ُيسّخر أن مقدرته مع الدبأابأيس لصنع مصنع لبناء جْاهد
ّو فإي نكاية أكاثُر مجالِّ فإي نفسك. على تضحك له: ل ُيقالِّ فإهذا العد

أن بأحجة المعارك فإي يلزم ل ما الكمبيوترات من يتعلم َيجلس ومن  
لنه نفسك، على َتضحك له: ل فإنقولِّ المعركاة مهمات أهم من الكمبيوتر

وبأدقة القتالية، المعارك فإي ُيفيد ما تعلمَت فإهل المهمات أهم من ريب ول
ِدث ما تعلْمَت أكاثُر: هل ضربأة النكاية تكون فإقد الكافإرين؟ فإي نكاية ُيْح
ًا، مثُلً...وهلّم لهم اقتصادية عن للحديث خااصة فإقرة معنا وستأتي جَّْر

 الله. شاء إن بأها     النخداعْ     الجزئية" وخاطورة     الصلحات"
ِعصمة     القتالِّ؟     لماذا ـ6 ِريب     الفتن     من     لل :القيامة     يوم     َق
َكار َلّما ـ   رجْل الناس خاير أن فإذكار فإيها؟ الناس خاير ُسئل: َمن قريبًة فإتنة  َذ

ٍءة فإي العدو ُيخيف فإرسه بأرأس آخاذ و(رجْل خاير، من إل الناس اعتزلِّ ماشي
ُيخيفونه: الترمذي الحقيقي القتالُِّ المراد أن فإي صريح وهو وحّسنه)، و

َدق ،الدراسَة وليس أنهم بأحجة الجهاد عن للمتخلفين قالِّ لما ربأنا وص
َقطوا الفتنة فإي ألالفتنة:   من يخافإون بأالكافإرين َلُمحيطة جْهنم وإن َس

الجهاد. بأتركاهم أي
َهر     البعير     وسنام     السلم،     سنام     ذروة     لنه     القتالِّ؟     لماذا ـ7 ْظ فإل     ؛  فإيه     ما     َأ

َداني َد     ُي والعمُل     الخطايا،     لمحو     سبيٌل     وهو     المندوبأات،     من     شيء     اليوم     الجها
 .سواه     عما     مضاعف     فإيه

الرقام في ثم العلماء وأقاوال والسنة كتابال من بيانال وإليك 
ٌء التالي :بإحسان له التابعينو الرسول سيرة من شي

الكتاب:     من  
سبيل فإي والمجاهدون الضرر أولي غيُر المؤمنين من القاعدون يستوي لـ   

 درجْة... القاعدين على المجاهدين الله فإّضل وأنفسهم، بأأموالهم الله
هذا؟ من أصرحا هو ما بأقي فإهل النساء، سورة

الخِار واليوم بأالله آمن كامن الحرام المسجد وِعمارة الحاج سقاية أجْعلتمـ  
َد َه هنا كُعمل فإهل التوبأة،  سورة...الله     عند     َيستوون     ل الله سبيل فإي وجْا

ِدلِّ بألدك فإي ِدلِّ و..؟! فإكيف الحاج ِسقاية يع ًا؟ القتالِّ يع إذ
ّــــــنة     من  :الس
َد َيعدلِّ امالله:  رسولِّ : (يا1878 مسلم صحيح فإي ـ   الله؟ سبيل فإي الجها

ًا، أو مرتين عليه تستطيعوه! فإأعادوا : ل  قالِّ يقولِّ: ل ذلك كال ثلث
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َثُل ثم تستطيعونه، القائم الصائم كامثُل الله سبيل فإي المجاهد قالِّ: َم
ُتر ل الله، بأآيات القانت ْف سبيل فإي المجاهد عِيرجْ حتى صيام ول صلة من َي

النووي قالِّ ،]جْائزة فإصيحة لغة تستطيعوه" وهي هكذا: "ل الله).[الرواية
والصيام الصلة لن الجهاد فإضل عظيم الحديث هذا فإيالله: [ رحمه

َد جْعل وقد العمالِّ أفإضل الله بأآيات والقيام ذلك عن ُرْتفَلي نَم َمثُل المجاه
لحد]. ىَّتأََتلي هذا أن ٌومعلوم ،اللحظات من لحظة يفإ

َثُل (إن ـ   َثُل ـ سبيله فإي يجاهد بأمن أعلم والله ـ الله سبيل فإي المجاهد َم كاَم
ّنسائي:الساجْد الراكاع الخاشع الصائم القائم أن َتْجرؤ فإهل ،)صحيح وهو  ال

ًا أنك َوزعمت بألدك فإي جْلْسَت َمن يا نفسك عن هاَتقول فإكيف مجاهد؟! إذ
وفإي ؟!…بأالسلحا للقتالِّ العداد من خاير ٌإعداد هاهنا: إنه عملك عن تقولِّ

حتى صلة ول صيام من ترْفَي ل الذي الدائم  كامثُل:حبان وابأن الموطأ
 جْع.َْري

ّلني الله رسولِّ البخاري: (يا وعند ـ   ُده! : ل الجهاد! قالِّ يعدلِّ عمل على ُد َأجِْ

ُتَر ول فإتقوَم مسجدك تدخال أن المجاهد خارج إذا تستطيع هل قالِّ ثم ْف َت
من والسائل )،…؟! ذلك يستطيع الرجْل: ومن تفطر؟! قالِّ ول وتصوَم

ً َيعمل أن يستطيع الصحابأُة! ول العالية الصحابأة ةِهّم مع الجهاد يعدلِّ عمل
ِتهم وفإضِل  بأنا؟ فإكيف صحب

الناس     خيربأ ُأخابركام (ألحسن:  والحديث والحاكام والنسائي الترمذي وعند ـ  
ٌذ الله! قالِّ: رجٌْل رسولِّ يا قلنا: بألى منزلً؟ الله سبيل فإي فإرسه بأرأس آخا

ٌذ ولم )،…ُيقتل أو يموَت حتى ُقل: آخا ّنف هقلم بأرأس ي ّد ُيص َيُر َبَه و الشُّ
ُيجيب بأفرض فإكيف ،الكفاية فإرض فإي قوله وهذا ،المتحان أسئلة عن و
العين! 

ّي الله رسولِّ ئلُو(س ـ   قيل: ثم ورسوله، بأالله قالِّ: إيمان ؟أفإضل العمل : أ
.93مسلم: ،26الله) البخاري: سبيل فإي قالِّ: الجهاد ماذا؟

ّي ـ   ونفسه) متفق بأماله الله سبيل فإي يجاهد : (رجٌْل قالِّ أفإضل الناس أ
عليه. 

ّي وسئل ـ   ًا     المؤمنين     أكامل المؤمنين : أ بأنفسه يجاهد : (الذي فإقالِّ ؟إيمان
عليه. ) متفق…ورجْل وماله،

َلت وفإي ـ   َد الله! نرى رسولِّ عنها: (يا الله رضي عائشُة ْالبخاري: سأ الجها
).…نجاهد؟ أفإل العمالِّ      أفإضَل

َ: البيهقيالمكتوبأة إل ًشيئا عليه     ل  ّ  ض  َ  ف  ُ  ي     فإلم الجهاد فإذكار  الله رسولِّ خاطب( ـ  
 عوانة). وأبأو

ّي  الله رسولِّ رجْل ومسلم: (أتى البخاري وعند ـ   ؟أفإضل الناس فإقالِّ: أ
). …َمن؟ قالِّ: ثم الله سبيل فإي وماله بأنفسه  يجاهد قالِّ: مؤمن

ًا أن والبيهقي والحاكام الترمذي وعند ـ   َفر َقعدوا   الله رسولِّ أصحاب من َن
ّي نعلم فإقالوا: (لو وجْل: عز الله فإأنزلِّ َعِملنا، الله إلى أحّب العمالِّ أ
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ّبح ًا سبيله فإي يقاتلون   الذين ُيِحّب الله إن … لله َس ّنهم صف ُبأنيان كاأ
صحيح.  الصف: والحديث سورة مرصوص

َلف اَّمول ـ   ّي فإي قوٌم اخات المسجد ِعمارة أم الحاج : سقايةأفإضل     العمالِّ     َأ
الحاج سقاية أجْعلتمتعالى:  قوله نزلِّ الله سبيل فإي الجهاد أم الحرام
ل الله سبيل فإي وجْاهد الخِار واليوم بأالله آمن كامن الحرام المسجد وِعمارة

بأرقم مسلم أخارجْه الظالمين القوم هديَي ل والله ،الله     عند     ستوون  َ  ي
ِدلِّ هاهنا عملك فإهل ،1879 ؟!...الحرام المسجد ِعمارة َيع

َلّما ـ   عبادك تؤتي ما أفإضَل آتني قالِّ: (اللهم للصلة الّصّف إلى رجْل وصل و
ًا؟ المتكلم : (َمِن النبي الصالحين! فإقالِّ َقر إذن…آنف ْع ُدك َُي َهد جْوا َتشُْ ُتْس َو

َيقل:  ولم.إسناده حجر ابأن وحّسن ،ثقات ورجْاله ) البّزار…الله سبيل فإي
ًا" ُيسمح أو الولى الدرجْة َتنالِّ إذ ٍءلِّ لك س ٍءة فإي بأمقا حكومية!". جْريد

ِم من خاير للقتالِّ الصف فإي الرجْل : (ُمقام رسولنا قالِّ أَما ـ   سنة: ستين قيا
بألدك فإي هنا ُمقاَمك أن ترى فإهل صحيح)، وهو والحاكام والترمذي أحمد

ٍءة لدراسة ٍءن ماد للحاكام: رواية وفإي سنة؟ ستين قيام من خاير لمتحا
َدلِّ صحيح. "ُمقام" وهو "عبادة" بأ

ٍءن فإي َيْمكث أن   الله رسولِّ صحابأّي استشُار ولما ـ   ُد مكا ّب َيعتزلِّ ربأه يتع و
ْفعل المصدوق: (ل الصادق عليه فإأشار الناس، فإي أحدكام ُمقام فإإن ؛ت
ًا سبعين بأيته فإي صلته من أفإضُل الله سبيل وهو والحاكام ) الترمذي…عام

حسن.
َبّرت ول وجٌْه ُشِحَب ما بأيده محمد نفس (والذي ـ   ْغ ٍءل فإي قدٌم ا َتغى عم بأه ُيب

ميزاَن َثّقل ول الله، سبيل فإي كاجهاد المفروضة الصلة بأعد الخارة درجْاُت
ٍءد ٍءة عب ّبأ ُق كادا وهو الله: أحمد سبيل فإي عليها ُُيْحَمل أو الله، سبيل فإي تنف

الفقهاء؟ بأاتفاق المة على عين فإرض اليوم والجهاد فإكيف ؛حسن)
الدنيا لها وأّن الدنيا إلى رجْعَت أن َيُسّرها خايٌر الله عند لها تموت نفس ِمن (ما ـ  

ُيقتَل يرجْع أن يتمنى ،الشُهيد  إل فإيها وما فإضل من يرى ِلما الدنيا، فإي فإ
عظيم فإى الدلة صرائح من هذاالله: [ رحمه النووي قالِّ ،الشُهادة) مسلم

الشُهادة]. فإضل
ٌة جْاءت أَما ـ   أقتديُ وكانت ً،غازيا زوجْي قَالله! انطل رسولِّ فإقالت: يا( امرأ

قالِّ. رجْعَي حتى عمله ُغنيّلَُيب بأعمل نيِْرفإأخاب ه،ّكال وبأفعله صلى، إذا بأصلته
الله ذكاريَوت فطري،ُت ول وتصومي تقعدي، ول تقومي أن لها: أتستطيعين

الله! فإقالِّ: رسولِّ يا هذا طيقُأ قالت: ما ع؟ِجَْْري حتى ُتريْفَت ول تعالى
َلْغ  ب     ما تيهّْقوُط لو بأيده نفسي والذي [والحديث )،عمله     من     َ  شر  ُ  الع     ِت  َ
ول ،عنده ثقة  وهو"رشدين...: "رواية من أحمد رواه المنذري: قالِّ ،لغيره صحيٌح

و ،"رشدين" فإيه ليس الطبراني سند لكن اهـ، والرقائق المتابأعات فإي بأحديثُه بأأس
 ].مسلم رجْالِّ من نعيم" صدوق بأن "خاير
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َفْقَت (لو ـ   ْن ًا الرض فإي ما َأ ْكاَت ما جْميع ْدَر ِتهم: أخارجْه َأجَْْر أ َو ْد  قالها أحمد)، َغ
َأخّار لما لصحابأّي  َيْحُضر السرية عن ت وقالِّ ، للرسولِّ الجمعة خُاطبة ِل

ّلف َتَخ َأ رواية وفإي ألحقهم]، ثم الجمعة  الله رسولِّ مع فإأصلي الصحابأي: [
ًا لحمد ّلم ثم  الله رسولِّ مع َأصلي حتى ّفلََخَتقالِّ: [أ أيض عليه ُأَس
 (أتدري: له فإقالِّ ]،…القيامة يوم ًسابأقة تكون بأدعوة لي فإيدعو ه،ُوأودع

َد سبقوك بأيده! لقد نفسي والذي…أصحابأك؟ كَقَسب بأكم بأين مما بأأبأع
ًا إل ثقات الفضيلة!!!) رجْاله فإي ينَوالمغربأ المشُرقين ُتل واحد فإيه، ِفاخا

الحسن.  مرسل  من"المبارك ابأن" عند وهو
ًا لي أمتي أشد ِمن( الحديث هذا فإي تندرجْون أنفسكم ترون كانت فإإن    حب

ّد   بأعدي يكونون ناس َو ْتُركاون فإهلوماله)  بأأهله رآني لو أحدهم َي َت
ُهرنا بأين كاان إن ـ  رسولكم لرؤية َعَملكم ْظ الجواب كاان ل؟! إن أم ـ َأ

ًا هنا "نعم" فإعملكم رؤية من أهّم السرية مع الخروج لن القتالِّ دون إذ
. الرسولِّ

ْظهر فإيما ـ أنتم بأل   َد لو ـ َي ْقد ُوجِْ ٍءر ٍءَعمل َع ْغ إعدادكام لتركاتم خاليجية دولة فإي ُم
ُتم هنا الموهوم َيّمْم ْوَب و تقولوا: لتزعمون؟!  الذي الجهاد فإأين المالِّ، َص
إل منه ُتخرجْوا لم ٌكاثُير ومعكم هنا أنتم لنكم الكثُير؛ بأالمالِّ سنتصدق
إخاراجْكم... سيزيد هل الكثُير، هذا من أكاثُر معكم صار إذا فإكيف القطمير؛

ًا ليصير !!قطمير؟ مع قطمير
وذروة وعموده كاله المر بأرأس بركْخُاأ (أل الحديث صريُحفإ هذا وبأعد ـ  

سنامه     وذروة الصلة وعموده السلم المر قالِّ: رأس…سنامه؟
ُع هو أم القتالي بأمعناه هنا الجهاد فإهل صحيح)؛ حسن حديث: الجهاد توزي

ُِذروة والمقالت؟ الُخطب وتنظيُر الخابار، آخار ومتابأعُة الشرطة، سنام و
ًا أّن تزعم فإكيف أعله، الشُيء ٍءث وفإي الن؟!؛ الذروة هو سواه شيئ حدي
إل يناله ل الجهاد السلم سنام الطبراني: (ذروة عند اللفظ     ضعيف

).أفإضلهم
لقي إذا حتى الله سبيل فإي وماله بأنفسه يجاهد مؤمن ثلثة: رجْل (القتلى ـ  

ّو َتَحن الشُهيد فإذلك ُيقتل، حتى قاتلهم العد عرشه، تحت الله جْنة فإي الُمْم
َق ٌورجْل ،النبوة     بدرجة     إل     النبيون     َيْفُضله     ل ِر من نفسه على َفإ

العدو َيِقَل إذا حتى الله سبيل فإي وماله بأنفسه َدجْاه والخطايا الذنوب
َتل َتَل، حتى قا َبأه َمَحْت ُمَمْصِمَصٌة ُيق ٌء السيف إن وخاطاياه، ذنو َمّحا

ُأدخا ،للخطايا ولجهنم أبأواب، ثمانيَة لها فإإّن ؛شاء الجنة أبأواب أي من َِلو
جْيد؛ بأإسناد ) أحمد…و بأعض من أفإضل وبأعضها أبأواب، سبعة

ُلممتَحن=المشُروحا ّفرة"؛ صدره، "ا َك ّدعَي أن َتْجرؤ فإهل الُمَمْصِمَصة=الُم ت
ٌء َعملك أن ًا تجُسر للخطايا؟! فإكيف َمّحا من هاهنا عملك أن تجزم أن إذ

جْهاد؟ فإي تقولِّ: أنا ثم بأالسلحا؟ القتالِّ من أفإضل …تجارة أو دراسة
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ُبك ـ   َعف هناك المجاهد َأجَْْر أن وحس المباحة، وأعماله ضحكه فإي حتى مضا
والطاعُم النهار، وصياِمه َالليل غيره قيام من أفإضل المجاهد نوُم بأل

يرويه فإيما هريرة أبأو قالِّ هكذا غيره، فإي كاالصائم الله سبيل فإي الُمفطر
الحديث: وفإي ،1/95 "الجهاد" هكاتابأ فإي الله رحمه  المبارك بأنا عنه

َفق المام، وأطاعْ الله وجَْه ىَغَابأت من غزوان: فإأما (الغزو ْن َأ الكريمة، و
َهه هَنوم فإإن الفساد، نبَواجْت الشُريك،        وياَسَر ّب َن َت داود : أبأو…كاله أجٌْر و

ّبهك نومك فإهل صحيح)، وهو والنسائي َن َت كاله؟!! وهل َأجٌْْر بألدك فإي هنا و
كايف لكم؟ ما ،… أو الُمَزارعْ أو القتصاد طالِب عن تقولها أن تستطيع

تفكرون؟
َبت الله سبيل فإي نفقًة أنفق و(من    ِت وإسناده ضعف: الحاكام بأسبعمئة ُكا

ٍءف مضاعفة دراستك على نفقتك فإهل صحيح)، فإقطِّ؟ واحد بأضع
  ونَُئطَي ول الله سبيل يفإ ٌةََصْمَخم ول ٌبََصن ول ظمأ صيبهمُي ل بأأنهم ذلك

ّإن ٌصالح عمل بأه لهم تبُكا لإ ًيلَن عدو من نالونَي ول الكفار غيظَي ًطئاْوَم
ول ،كابيرة ول صغيرة نفقًة نفقونُي ول ،المحسنين َْرجَْأ ضيعُي ل الله

َتجد فإهل ،عملونَي كاانوا ما َأحسن الله يهمْزَجِيل لهم تبكُا لإ ًواديا طعونْقَي
ومدّرس دارس فإهل زراعتك؟ أو تجارتك أو دراستك فإي هذا ُعشَُْر

"نيلً" أي فإي التنكير ولحظ كاذلك؟ الجميلة والفنون والفلسفة الرياضيات
ٍءل أي ًا ني ًا، أو صغير لي هذا مثُل كاان ولو التقليل، ُيفيد هنا فإالتنكير كابير

ٍءل ًا لله َيعمل رجْ الية- للمجاهدين فإي– ذكاره لتخصيص كاان َلَما له مخلص
ًنى. مع

الُمغرية     الُعروضِّ هذه انظر:
َلم (ل ـ   ْك َلم بأمن أعلم ُوالله ـ الله سبيل فإي أحد ُي ْك يوم جْاء إل ـ سبيله فإي ُي

َعب، وجُْْرُحه القيامة ْثُ عليه)، المسك: متفق ريح والريح الدم لون اللون َي
ِرْحَت إن أنك تظن فإهل أو متجرك أو كاتبك بأين بألدك (!!) فإي تجاهد وأنت جُْ

َغ تبلغ أنك تظن فإهل جْامعتك أو مدرستك المعركاة!!؟ أرض فإي المقاتل َمبل
العين؟! بأفرض فإكيف ؛كافاية فإرض فإي وهذا

ًا صام و(من ـ   َعد الله سبيل فإي يوم ًا: متفق سبعين النار عن وجْهه الله بأا خَاريف
إن تقولِّ أن َتجرؤ فإهل َفإَحْسُب، الجهاد ساحة فإي إل يكون ل وهذا عليه)،
ّلفك أّن ترى لنك أعلى أو الجْر بأنفس هنا كَصيام القتالِّ ساحات عن َتَخ
ُع العالمين؟ لرب وأرضى للمسلمين أنف

ْدلُِّ فإهو الله سبيل فإي بأسهم رمى َمن…( ـ   والترمذي : أحمد…ُمَحّرر َع
ْلقُة تكون أن أعظَم فإما صحيح)؛ وإسناده َقبة، كاتحرير الُمسدس َط نَو(م َر

ًا منها عضو بأكل له الله أعتق مسلمة رقبة أعتق :…النار من منه عضو
عليه). متفق

َغ الله سبيل فإي بأسهم رمى من…( ـ   َل َب ْتِق له كاان غ  ُ  ل  ْ  ب  َ  ي     لم     أو     العدو     َفإ ِع رقبة، َكا
ًا النار من فإداءه كاانت مؤمنة رقبة أعتق ومن ُعضو: النسائي ُعضو بأإسناد بأ
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فإي أجْوبأتك فإهل الغاية، قّقَُحت لم ولو أجْر له الرمي فإمجرد صحيح)،
ْبَت ٌسواء مضمون     أجْر هافإي المتحان ْأَت؟ أو َأص أخْاط

ْدخِال الله (إن ـ   َفر ثلثَة الواحد بأالسهم ُي َعه َن َتِسُب ـ الجنة: صان َعت فإي َيْح هَِصن
َله..: أبأو بأه، والرامَي الخيرـ، ِب ْن فإي ذلك َمثُل َتجد فإهل صحيح)، وهو داود وُم

ّتى والجامعات المدارس َهن؟ أوَش وموزعها المتحان أسئلة  مثُلً: كااتب!   الِم
الله! سبحان عنها؟ والمجيب

ًا َبَسَاحت (من ـ   ًا الله سبيل فإي فإرس ًا بأالله إيمان َبعه فإإن بأوعده وتصديق ِش
ّيه ِر َثه و ْو َبأوله وَر َوقود أن َترى فإهل القيامة: بأخاري)، يوم ميزانه فإي و

ْيت سيارتك َبأطاريتها هاَوَز التي كاتلك بألدك فإي هنا وأنت ميزانك فإي و
ِبَست ُت إلى بأالغٌة الله على أيمان لكم أم تحكمون؟ كايف لكم ما للقتالِّ؟ اْح

َتثُ إنكم القيامة يوم َنون؟ُْمس
ُسئل ولما  ًا ليلة رابأطِّ قالِّ: (من الرباط     أجر عن حارس

َفه َمن أجْر له كاان المسلمين وراء ِمن ْل ثقات، ) رجْاله وصلى     صام ممن خا
الطبراني. عند جْيد وبأإسناد

هذا: من أفإضُل بأل ،: مسلم)…وقيامه شهر صيام من خاير وليلة يوم و(ربأاط ـ  
وقيامها: صححه صيامها ليلة كاألف له كاانت الله سبيل فإي ليلة رابأطِّ (َمن ـ  

هذا: من أفإضل بأل ،الذهبي) ووافإقه الحاكام
ٍءة موقف( ـ   :السود الحَجر عند القدر ليلة قيام من خايٌر الله سبيل فإي ساع

ّبان ابأن أن تزعم فإهل شهر، ألف من خاير القدر وليلة ،حسن) حديثالو ِح
ّبد من خايٌر القدر ليلة فإي للمتحان دراستك  القدر؟ ليلة فإي التع

َبع هل َتذهب؟ الليلة: أين تلك فإي ثم    ْق متجرك بأاب أو دراستك مكتب على َت
ٍءد إلى تذهب أم مصنعك آلة أو ِيَي! الليلة؟!  ما مسج ُتْح ِل

َقدر ليلة من خايٌر ـ   ريب ول ـ ليلة ربأاَط لكّن      فإهل السود، الَحجر عند أنتو ال
الدراسة؟! مقعد على ربأاطك عن هذا تقولِّ أن َتجرؤ

ُئكم (أل ـ   ّب َن ٍءف أرِض فإي َحَرس حارٌس القدر؟ ليلة من أفإضَل ليلًة ُأ ّ لعله خاو أل
البخاري. شرط على والحديث البيهقي وسنن الحاكام أهله)، إلى َيرجْع

كاذلك المرابأطِّ أن [الظاهر"الترغيب":  في المنذري الحافظ قاال ـ  
.المجاهد] عمل َفُيضاع كاما الصالح عمله َفيضاع

وسواه؛     الجهاد     بين     التفاضل     حول     موجزة     علمية     دراسة
والذكر...     كالعلم

ِلين للمفاضلة الوقت صرَف أن أرى ـ  الن، تحته طائل مماحكات- ل فإي -داخِا
فإرض ل كافاية فإرض الجهاد كاان إذا أي متجانسين؛ بأين تكون المفاضلة لن

ٍءن، ّتجه عي َي ًا تكون ل لكنها الكفائي، العلم وبأين بأينه المفاضلة عندها فإ أبأد
ٍءن فإرض بأين ًة أن لو التنّزلِّ فإعلى مستحّب، أو مندوب وبأين عي ما عباد

ً كاالذكار الجهاد فإاقت ْفإع جْهاد غير فإي فإهذا مثُل ّد العيان، على الواجْب ال
ّولِّ إذا فإالجهاد ٍءن فإرض إلى تح ّدم عي التعارض- حالِّ فإي– العلماء بأاتفاق ُق
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ّدم بأل والحج، والزكااة الصيام على َق ًا الصلة على الجمهور عند ُي عند إل أيض
ٍءل كاان فإما الحنابألة، ّي لنف ٍءل أ ًا َيفوق أن نف ّي فإرض ٍءض، أ صار إذا فإكيف فإر

ْذكارونه وما كابيرة؟ تركاه ومما العلماء بأاتفاق عين فإرَض الستثُناءات من َي
المر لتجلية عابأدين ابأن حاشية له راجْع الفرض على النفل لتفضيل الثُلثة
اللتباس. وتوضيح فإيها،

من ِقسم وهم– الكفائي الجهاد على الكفائي العلم طلب فإّضلوا الذين وحتى 
ٍءحا - َصّرحوا العلماء الواجِْبين تعارُض"المنثُور": [ فإي الزركاشُي فإقالِّ بأوضو

ّدم َق ّدم آكادهما ُي َق ُي فإتاوى  وفإيالكفاية...... فإرض على العين فإرض َفإ
فإإن ،منه أفإضل بأالعلم فإالشتغالِّ كافاية فإرض دام ما الجهاد أن النووي

أو     عين     فإرض     العلم     كاان     سواء     العلم؛     من     أفإضل     فإهو     عين     فإرض     الجهاد     صار
].كافاية

ًا مستفيضة دراسة فإسأعرض القادم الصدار فإي مولنا يّسر وإن   ًا حديثُ حديثُ
فإنقولِّ: هنا ونوجْز الله، شاء إن

َدْت ـ  مثُل يصح ل ما منها الجهاد؛ على ما شيء تفضيل ظاهرها أحاديُث وَر
طريق من وهو الله)، سبيل فإي الجهاد من المسجد إلى والّرواحا (الغدو

َء لكنه صحيٌح هو ما ومنها أمامة، أبأي عن القاسم فإهمه.  ُأسي
للستدللِّ، الصالحة الثُابأتة رسوله أحاديث أو الله آيات تتناقض أن فإمحالٌِّ ـ 

لجأنا الَجْمع استحالِّ فإإن بأينها، الجمع فإعلينا التعارض ظاهرها فإي بأدا فإإن
الهواء أهل أما الفقه، أصولِّ كاتب فإي معروف هو بأما الترجْيح إلى

ًا فإيأخاذون ًا ويتجاهلون الدلة من طرفإ ّوغوا كاي آخَار طرفإ أو انتحلوه ما ُيَس
َتوا ما بأه. َأفإ

ِعيالِّ، على والنفقة كاالذكار، الجهاد؛ سوى َفإّضلت التي فإالحاديث ـ  وانتظار ال
ًا مضى ما دللتها وصراحة عددها فإي تبلغ لم الصلة بأعد الصلة من آنف

نصوص.
َثر لم بأإحسان تبعهم ومن الصحابأة فإإن الحاديث هذه ورود ومع  ـ  عن ُيؤ

ٍءء تفضيل على دليٌل أنها القليلة الحاديث تلك من فإهم أنه أحدهم على شي
ُتهم بأل الجهاد، ًا سير ًا جْميع ًا كابار ًء وصغار شهادة َيرون كاانوا أنهم ونسا

ًا أن َنسمع ولم المنيات، أعلى المعركاة ِة فإي اخاتلى منهم أحد مسجد زاوي
ًا الناس واعتزلِّ ٍءد محتج القليلة. الحاديث تلك من بأواح

تفضيل ظاهرها الي الروايات عنهم وردت الذين الصحابأة أن هذا من وأوضُح  
وابأن هريرة، كاأبأي المجاهدين، كابار من كاانوا أنفسهم هم الجهاد على شيء

أحاديث من هم رووه بأما َيستدلون نسمعهم فإلم الدرداء، وأبأي عباس،
الناس .... فإانصرف الربأاط فإي كاان[ هو هو هريرة فإأبأو الجهاد؛ ترك على

: فإقالِّ؟!هريرة أبأا يا فكِْقوُي فإقالِّ: ما إنسان بأه ّفإمر هريرة، أبأو ووقف
سبيل فإي ساعة  موقف:يقولِّ وسلم عليه الله صلى الله رسولِّ سمعت

صحيحه فإي حبان ابأن رواه: السود الحجر عند رَْدالق ليلة قيام من خاير الله
ٍءب فإي علّي مع كاان عباس وابأن وغيرهما]، والبيهقي من كاثُير َيرى حر
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هذا كاّل فإي وقدوتهم ُمبيرة، فإتنة زماننا فإي بأمثُلها الخوض أن المعاصرين
ّد الذي نفسه الرسولِّ َتل لو و ْق ًا ُي ُيْحيا. ثم مرار

ًا الدللة صريحَة الجهاد على شيء تفضيل أحاديث كاانت لو وحتى   حيث من جْد
خاذ الصالح؟ السلف فإهمها كايف نرى حتى هذا يكفي ل فإربأما العربأية اللغُة
ًا َيقتل وَمن) تعالى قوله ًا مؤمن ًا جْهنم فإجزاؤه متعّمد َغضب فإيها، خاالد و
ّد ولعنه، عليه، الله ًا له وأع ًا عذابأ أهل فإإن التامة صراحتها فإمع ،(عظيم

ًا العذاب فإي القاتل خالود َيرون ل والجماعة السنة ًا خالود منه، خاروج ل أبأدي
ّدون بأل ًا انعقاد بأعد– هذا َيعتقد من َيع لذلك وراجْع ضالً، الجْماعْ- مبتدع

بأعضها مع النصوص جْمعوا أنهم والسبب والقرطبي، كاثُير، كاابأن التفاسير
ًا يأخاذوا ولم بأبعضها، َيضربأوها ولم ًا طرفإ  منها. واحد

فإّضلت الساحقة أكاثُريتهم يقالِّ: إن ما أقّل الصالح السلف بأعد من والعلماء ـ
سواه أو الذكار تفضيَل لكن ،المندوبأات جْميع على كافاية فإرض وهو الجهاد

َنت فإئٌة إل اليوم َيعتنقه لم الجهاد على المندوبأات من َكا أو حلقاتها إلى َر
ُتِقدوا ما إذا حتى مساجْدها فإي انكمشُت بأالمعروف المر واجْب لتركاهم ان

َتهم عين فإرض إلى اليوم تحولِّ الذي الجهاد وشعيرة المنكر عن والنهي رأي
حجٌة السالفين: إنها من البتة أحد َيقل لم التي الحاديث تلك لك أخارجْوا
العيني. الجهاد عن قعودنا لتجويز

أعلى وهو سنامه ذروة وأما[: 1/274 والِحكم العلوم جْامع فإي رجْب ابأن قالِّ 
بعد     العمال     أفضل أنه على يدلِّ وهذا ،الجهاد فإهو هُوأرفإع فإيه ما

].العلماء من وغيره أحمد المام قولِّ هو كاما الفرائض
َد المام أمام الغزو ُذكار ولما  ٍءل ابأِن أحم البر أعمالِّ ِمن وقالِّ: [ما بأكى حنب

ٌء ِدلُِّ وقالِّ: [ليس ،منه] أفإضُل شي َء َيع ٌء العدو لقا ُة ،شي القتالِّ ومباشر
ْدفإعون الذين هم العدو يقاتلون والذين ،العمالِّ أفإضل بأنفسه السلم عن َي

ّي ؛وحريِمه ٍءل فإأ ـ8/348 قدامة لبأن المغني فإي منه؟!] كاما أفإضل عم
349.

على علمأ فإيما العلماء : [اتفق28/418 وفإتاويه رسائله فإي تيمية ابأن وقالِّ 
وأفإضل الحج من فإضلأ فإهو ؛الجهاد من فإضلأ التطوعات   فإى ليس نهأ

الله سبيل فإى والمرابأطة ،التطوعْ الصلة من فإضلأو ،التطوعْ الصوم من
الجهاد كاان إذا فإكيف ]،المقدس وبأيت والمدينة بأمكة المجاورة من فإضلأ

عين؟!! فإرَض
ًا: [ وقالِّ   أن من أكاثُر والسنة الكتاب فإى فإضائله ُوذكار بأالجهاد والمرأيض

العلماء     باتفاق وكاان نسان،إال بأه عّْوَطَت ما َأفإضل كاان ولهذا َصر؛ُْحي
التطوع     والصوم     التطوع     الصلة     ومن     والعمرة     الحج     من     أفضل

ثواب فإى ِدَري لم ٌواسع ٌبأاب وهذا....والسنة     الكتاب     عليه     دل     كما
الجهاد عْفَن ّفإإن العتبار؛ عند ٌظاهر وهو ،فإيه ََدرَو ما ُمثُل هاِوفإضل العمالِّ

العبادات أنواعْ جْميع على ومشُتمل ،والدنيا الدين فإى ولغيره لفاعله عاّم
،له والخالص ،تعالى الله محبة من مشُتمل فإإنه والظاهرة؛ الباطنة
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الله وذكار والزهد والصبر ،له والمالِّ النفس وتسليم عليه، ّلوالتوكا
ًا الحسنيين إحدى ... بأين بأه ُ...والقائم َفر النصر إما دائم الشُهادة وإما والظ

محياهم استعمالِّ فإفيه ؛وممات محيا من لهم لبأد قْالَخل فإإن والجنة،
السعادتين ذهاب تركاه وفإي والخارة، الدنيا فإى سعادتهم غاية فإي ومماتهم

وأ الدين فإى الشُديدة العمالِّ فإى َيرغب نَم الناس من فإإّن نقصهما؛ أو
يرغب وقد شديد، عمل كال من فإيهما أنفع فإالجهاد ،منفعتها قلة مع الدنيا

يتةِم كال من أيسر الشُهيد وتَفإم الموت يصادفإه حتى نفسه ترفإيه فإى
الميتات..إلخ]. أفإضل وهي

ِعيد: َدقيق ابأن الجهاد: [قالِّ كاتاب َ"الفتح" أولِّ فإي حجر ابأن الحافإظ وقالِّ   ال
لن ؛وسائل هي التي العمالِّ أفإضَل الجهاد يكون أن يقتضي القياس
فإفضيلته ودحضه، الكفر وإخاماد ونشُره الدين إعلن إلى ٌوسيلة الجهاد

.ذلك] فإضيلة بأحَسب
ًا أن نسمع ولم  ـ  َعوا الذين المنافإقين من أحد ّيتهم خابثُهم بأبالغ س ِئ ْلتوا أن وا

ّللوا َع َت ْعتذروا َي َي ّولِّ عندما الخروج عن و بأاستنفار عين فإرض إلى الجهاد َتَح
ًا أن َنسمع لم الشُرعي المام ٍءط فإي المسجد فإي قالِّ: أنا منهم أحد ربأا
َيجلس بأأنه تحجج أحدهم أن نسمع لم المجاهدون، أيها ربأاطكم َيفوق س
يتحججوا أن َيجرؤوا لم المنافإقون الخروج...فإحتى من خايٌر فإهو الله يذكار

أهون! والمالِّ بأالهل بأالنشُغالِّ العتذار أن بأهذا...! ورأوا
ّذر أو تعارضهما حالِّ فإي عبادتين بأين ُنفاضل أن والصُل ـ  َع بأينهما، الجمع َت

ُنفاِضل ًا، بأأعلهما نفوز كاي بأينهما فإ بأل الجهاد؟ مع يتعارض الذكار فإهل أجْر
القتالِّ؛ عند منه بأالكاثُار أمرنا الله بأل الجهاد، وبأعد ومع قبل يكون الذكار

فإاثبتوا، فإئًة َلقيتم إذا آمنوا الذين أيها يافإقالِّ:  الفلحا أسباب من لنه
ًا الله واذكاروا جْميع بأاتفاق أفإضل الذاكار فإالمجاهد ،ُتفلحون لعلكم كاثُير

الذاكار من أعلى الذاكار المتصدق أن كاما بأأحدهما، المنفرد من المسلمين
الدثور". "أهل قصة فإي كاما

َعف شيء كال أن وبأما   ّدعي فإيامن الجهاد، ساحات فإي أجْره ُيضا تريد أنك َت
ِر الجهاد، ساحات فإي بأالذكار عليك الزائد الجْر على مرابأطٌِّ وأنت الذكا

الجهاد لن تحته طائل ل مما اليوم المفاضلة أن إلى التنويه مع الثُغور،
اليوم. هذا مثُل فإي للطالة معنى فإل العيان جْميع على فإرِض إلى تحولِّ

ٍءب فإي كاان ما ومنها عموم، بأصيغة أكاثُرها الجهاد فإّضلت التي والحاديث ـ  خاط
المل على الخطب هذه مثُل فإي فإالكلم َيرجْعون، ل ربأما ناٌس َيحضرها

ْطَرحا أن الصل القليلة الحاديث بأينما السلم، ثوابأت من هو ما فإيه ُي
ٍءص قيلت أنها أو تصح ل أنها إما الخارى لهم فإقيلت الجهاد عن َعجزوا لشخا

ّنها، وكابر هانئ [كاأم لتعويضهم ٍءف فإي أو الدثور]، أهل ذهب وقصة س ظرو
أن ترى أل حكم، ل فإتوى فإهي الجهاد، وبأين بأينهم َتُحولِّ مكانية أو زمانية
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دبأر الذكار لكن المعروفإة، الذكاار من أفإضل الجملة فإي القرآن تلوة
القرآن. تلوة من أفإضل الصلوات

حسب     على     جْرى الجواب اخاتلف بأأن عَجمُي"الديباج": [ فإي السيوطي قالِّ 
الشياء  خاير:يقالِّ قد فإإنه ؛إليه     السائل     وحاجْة     والشخاص     الحوالِّ     اخاتلف

بأل ،الحوالِّ جْميع وفإي الوجْوه جْميع من الشياء جْميع خاير أنه يراد ول كاذا
ٍءلِّ فإي أفإضل يقالِّ: فإلن كاما ،ن  ِ  م تقدير على َملُْحي  أوٍء،...حالِّ دون حا

ل أنه ومعلوم )،لهله خايركام خايركام( ردَو كاما ،أفإضلهم من ويراد ،الناس
والباقيات أفإضلها اليمان يكون هذا فإعلى ً،مطلقا الناس خاير بأذلك صيرَي

بأعضها ْلَضفإ فَْرعُي ثم ،الحوالِّ أو العمالِّ أفإضل من كاونها فإي متساوية
عليها]. ّلَُِّدت َبأدلئل بأعض على

3 الجهاد على الذكار تفضيل ظاهره حديث عند الجامع شرحا فإي المناوي وقالِّ  
َطبين أفإضَل كاان الذكار أن على محمولِّ : [وهذا115/  ولو بأه، للمخا

أو له: الجهاد، لقيل القتالِّ فإي السلم نفع بأه َحّل بأاسل شجاعْ بأه خاوطب
ِله الفقراء بأه َينتفع الذي الغني قيل الحج على والقادر له: الصدقة، قيل بأما

الخابار]، بأين التوفإيق َيْحصل وبأه له: بأّرهما، قيل أصلن له َمن أو له: الحج،
ّولِّ لم ما أنه يخفى ل وهذا عين. فإرض إلى الجهاد يتح

ً الحاديث أكاثُر عن المباركافوري وقالِّ  أعمالكم بأخير كمَّئُبأن أل( إشكال
مما وغيره الحديث هذا عن العلماء بأه أجْاب ما ّلَصُحوأزكااها...): [وم

َلف أحوالِّ لخاتلف َفاخاتل الجواب أن العمالِّ أفإضل بأأنه الجْوبأُة فإيه ْتَاخات
هو بأما أو رغبة فإيه لهم بأما أو ،إليه يحتاجْون بأما قوم ّكال َمَْعلَأ ْبأأن السائلين

ذلك فإي العمل يكون بأأن الوقات بأاخاتلف الخاتلف كاان أو بأهم، لئق
أفإضَل السلم ابأتداء فإي الجهاد كاان فإقد ،غيره فإي منه أفإضل الوقت

ضافإرتَت وقد أدائها، فإي والتمكن بأها القيام إلى الوسيلة لنه العمالِّ
مواساة وقت فإفي ذلك ومع الصدقة، من أفإضل الصلة أن على النصوص
المراد بأل بأابأها، على  ليست"أفإضل" أّن أو ،أفإضل الصدقة تكون المضطر

وهذا ]،من فإتِذُحفإ العمالِّ أفإضل من المراد أو المطلق، الفضل بأها
ًا اليوم كاان لو بأل عين، َفإرض ل كافاية َفإرض الجهاد كاان إذا الكلم أيض
راحت التي المسلمين بةَْيه لعادة المهمات أهم نِم لكان كافاية َفإرض
ْدراج      الرياحا. َأ

ْبها  َه ًا أعني– متعارضًة و ًا الحاديث- تعارض أنها حتى بأينها للترجْيح مجالِّ ل جْلي
ًا..هْب! فإإن تساوت ّيٌة الله آيات عدد ٍءض بأل النهار رابأعة كاشُمِس جْل َتعار

ّتة والمجاهدون الضرر أولي غيُر المؤمنين من القاعدون يستوي     ل الب
القاعدين على المجاهدين الله فإّضل وأنفسهم، بأأموالهم الله سبيل فإي

ً ،درجْة على     المجاهإدين     الله     وفّضل الحسنى، الله وعد وكال
ًا     القاعدين الحرام المسجد وِعمارة الحاج سقاية أجْعلتم، ً  عظيما     أجر

َد الخِار واليوم بأالله آمن كامن َه عند     َيستوون     ل الله سبيل فإي وجْا
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فإرض يكون عندما الجهاد فإي النصوص هذه أن ننسى ول ،...الله
الكفاية.

ٌد حديٌث والذكار الجهاد بأين الموازنة فإي الصريحة الحاديث من وحسبنا   واح
الله حسن: (...وإن والحديث ثقات ورجْاله والحاكام، أحمد أخارجْه صريح

َيدعو وجّْل عز فإيقولِّ: أين وزينتها، بأُزخارفإها فإتأتي الجنة القيامة يوم ل
ُقتلوا سبيلي فإي قاتلوا الذين عبادي ُأوذوا و ادخالوا سبيلي؟ فإي وجْاهدوا و
نحن فإيقولون: ربأنا فإيسجدون الملئكة وتأتي حساب، بأغير فإيدخالونها الجنة
ّدس والنهار، الليل بأحمدك نسبح َق ُن علينا؟ آثرتهم الذين هؤلء َمن لك و

فإي وأوذوا سبيلي فإي قاتلوا الذين عبادي وجْل: هؤلء عز الرب فإيقولِّ
فإنعم صبرتم، بأما عليكم بأاب: سلم كال من الملئكة عليهم فإتدخال سبيلي،

الدار). عقبى
ركُاَْذي ََدعَق ثم جْماعة فإي داةَالغ صلى نَم( حديث أن المعلوم من كاان وإذا ـ 

تامة وعمرة َحّجة كاأجْر له كاانت ركاعتين صلى ثم ،الشُمس عُلْطَت حتى الله
بأيته من خارج َمن(وحديث:  الترمذي)، قالِّ كاما غريب تامة: حسن تامة

وهو داود، : أبأوِمْرُحالم الحاّج ْرجَْكاأ رهْجَْفإأ مكتوبأة صلة إلىً متطهرا
َد ل كالهما حسن)، بأل الواجْب، الحّج بأفعلهما َيسقطِّ أنه منهما َيفهم َأَح

ولو ومرات، لمرات الرجْل جْلس ولو ندبأيته ُتلغى ل التطوعْ حّج حتى
فإي صريحة أحاديث جْاءت لو فإكذلك الجماعات، جْميع على واظب
ًا هذا َيعني فإل الجهاد على الذكار تفضيل كافاية فإرض وهو الجهاد أن أبأد

ْلغي قد َسقطِّ قد العيني الجهاد أن َيعني ل أولى بأاب فإِمن له، حاجَْة ول ُأ
فإينا. الرجْل عن

ً كاان وَمن ـ  كافاية- أم فإرض كاونه حالة– الجهاد أفإضل أيهما ليعرف متعّجل
شيء بأتفضيل ُتوحي التي الحاديث من شاء ما َيْجمع أن إل عليه فإما غيره؟
،7 رقم أعله أسلفناها التي والقصص بأالحاديث يقارنها ثم الجهاد سوى
ْثُِل وعلى َهد الشُمس ِم ْعْ. أو فإاْش َد   َفإ

 )من     بإحسان     له     ن  ي  التابع  و     الرسول     سيرة     من     مهمة     نماذج
:)  بعدهإم     ومن     صحابة

ًا الصحابأة وأجْدادنا رسولنا لن القتالِّ؟ لماذا ـ8 َأْحَرُص منا أفإقُه وهم ـ جميع و
إذا كاانوا بأل ،والشُهادة القتالِّ على الحرص شديدي كاانوا ـ منا الخير على

ُنهم كاانت المعركاة أرض إلى ُتوصلهم واسطًة َيجدوا لم من تفيض أعي
ًا القتالِّ فإكان الدمع، َتهم الجهاد أن مع للجهاد، المالِّ جْمع قبل َمقصود وق

ٍءن فإرض ل كافاية فإرَض كاان .عي
ّدد وقد ـ    ًا بأايعوا الذين الصحابأة: (نحن ر ًا: بأقينا ما الجهاد على    محمد أبأد

ِلنا: نحن حالنا فإلسان نحن أّما البخاري)، َقا ًا بأايعوا الذين و على    محمد
ًا، بأقينا ما الكلم ِقصص على أبأد على الكليات، دخاولِّ على والروايات، ال
ًا. َبأقينا ما الحللِّ     بأنِت عن البحث أبأد
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صحيح الشُهادة!! فإفي يساوي  منه المغفرة أو بأالرحمة الدعاء وكاان ـ   
َعل(.. مسلم ول     اهتدينا ما الله لول بأالقوم: تالله ِزَجْتَري عامر يَّمع جَْ
ّبِت     استغنينا ما فإضلك عن ونحن     صلينا ول تصدقنا َثُ ْينا إن القدام َفإ َق ل
َلْن ِز ْن َأ : عامر! قالِّ قالِّ: أنا هذا؟ : َمن  الله رسولِّ فإقالِّ علينا، سكينة و

إل َيُخّصه لنسان   الله رسولِّ استغفر  .. وماربك"     لك     ر  َ  ف  َ  غ"
َهد، َتشُْ ٍءل على وهو الخطاب بأن عمر .. فإنادى اْس ما الله! لول نبي له: يا جََْم

َتنا ْع ّت البخاري: رواية وفإي الباري، فإتح فإي كاما بأشُجاعته بأعامر!!!) أي َم
ربأك). لك (غفر  بأدلِّالله) (يرحمه

ّنون الصحابأة أفإراد كاان فإهل ـ   شهادة أم الله سبيل فإي معركاة شهادة يتم
َعّرض إل تأتي ل والشُهادة الطب؟ أو الجغرافإية أو القتصاد ّت (يبتغي لها بأال

ّنه: مسلم)، الموت أو القتل ًا صارت الجامعة شهاداِت أّن أم مظا أيض
ٍءت الخاص. بأالمعنى الله     سبيل     يفإ شهادا

أقل / على100000من/ أكاثُر الصحابأة من فإيها الوداعْ! كاان َحّجة انظر ـ  
ِفإَن بأينما تقدير، ًا250حوالي/ البقيع فإي ُد بأاقيهم؟! فإأين أقّل؛ أو / صحابأي

َتر ّلهم إل اهمس َنك الجهاد؛ أرض فإي أق ُتَب ودو فإي فإالمدفإونون التراجْم، كا
ّلٌة البقيع َترى الكلي، الصحابأة عدد بأجانب ِق َة فإ إلى خارجَْت الصحابأة خِاير

ُهْرُمز ّية وشمالِّ والسند والهند وخُاوارْزم راَم ّتاب بأعض يذكار بأل … إفإريق ُك ال
مجاهدون. الصحابأة من% 80 من أكاثُر أن

ّولِّ "تبوك" لما فإي انظر ثم ـ    َع المام بأاستنفار عين فإرض إلى الجهاد تح جْمي
ّلف كام انظر الناس، شئت فإإن /؛30000/ أصل /من3؟!  /المؤمنين     من تخ

ُكن الُخسران الثُلثة! حزب من فإ
َتم الروم أن سماعه لمجّرد  وبأيننا: خارج بأينهم قارن ثم ـ    وكاانت بأه، رونِيأ

ُعسرة ّكاؤون وجْاء شديدة، ال أنتم فإأين عليه ُيحملون ما َيجدوا لم الذين الب
ّبون من اليوم؟! أين البكاؤون أيها ُه ّددها إسلمية بألد عن للدفإاعْ َي َه ُت

 "روسية"؟ ُتوِعدها أو فإعلً، َتْضربأها "أمريكة" أو

ِلَم ُة و ّلهم هؤلء ل؟! وقدو :  الله رسولُِّ كا
ًة27  أو25/  بأنفسه  غزا فإقد ـ   َة / غزو ،/ سنوات10/ المدينة فإي إقامته مد

ّدلِّ أي ّد / مع18/ القوالِّ أقّل وعلى السنة، فإي واتَ/ غز3/ بأمع الغزوات ع
ً  هذا والحزاب، كاقريظة واحدة المتتابأعة ُبعوث عن فإضل التي السراياو ال

ابأن وعددها /،36/ بألغت أنها إسحاق ابأن روى والتي فإيها، هو يكن لم
بأخطِّ حجر: "قرأت ابأن وقالِّ / سرية،70/ قريب طبقاته فإي سعد

والله قالِّ كاما وهو /،100/ والسرايا الغزوات مجموعْ أن ُمغلطاي
أعلم". 

 ].7/281[ ]. وانظر8/154الباري:  [فإتح   
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ْي    ًا شهر كاّل أ ْعٌث هناك تقريب ٍءلِّ!!  َبأ ْفَت فإهللقتا ّن ًا أنت ص ًا كاتابأ / خاللِّ واحد
/ سنوات؟10

ّي ـ إسلميٌة موسوعٌة هل ثم    ربأع العداء قلوب فإي تعادلِّ ـ موسوعة أ
ْنَس غزوة؟! ول ّلها حياته كاانت حيِن فإي مّرة إل َيُحّج َلم  أنه َت ًا كا ـ جْهاد

  ـ القتالي بأالمعنى
وقد َتبوك وشهد ،الخمسين     جاوز أن بأعد  الغزوات هذه كال وكاانت ـ  

ًة فإيا ؛الستين     جاوز !والعشُرين الثُلثين ْبأَن يا عليك حسر
ََلْنقالِّ: َمن وهو ـ   َبأر أهل لي يكون أن من إلّي ّبََحأ الله سبيل فإي ُأقتل  ( َو ال

َدر: سنده ْتَف يموت من ُمنزلة فإهل حسن)، والَم ًا أنفه َح له كونتل سعي
ُة ّليته فإي الصدار ً يموت كامن كا الله!  سبيل فإي قتل

ْدُت َمن وهو ـ  ِد ُأقتَل الله سبيل فإي أغزو أني قالِّ: (لو ُأقتَل أغزو ثم فإ ثم فإ
ُأقتَل..: متفق أغزو ُتشُهد أنه وتمنى عليه)، فإ ُأُحد: (والله فإي أصحابأه مع اس

ْدُت ِد َو شرط على صححه الجبل: الحاكام ِنِْصبأح أصحابأي مع ِدْرُتُْغو أني َل
بأُحّجة القتل من َتهرب أنت أماو ،حسن) والحديث الذهبي ووافإقه مسلم
َتك الكبرى؟ والمعركاة للقتالِّ العداد ًا ! ولي ّد حق ِع ّد للقتالِّ! إنما ُت ِع للزواج! ُت

ُعْ وهل  ُعك أم أخاطُر الوحي ضيا مع  الرسولِّ لكن للمسلمين؟ الموهوم نف
ل.َقتُي أن تمنى ذلك

َكرات فإي وهو حتى تفكيره ذروة فإي الجهاد ظّل بأل ـ  ُق الموت، س فإيقولِّ: ُيفي
َأنِفذوا ْعَث ( طارئة، حالة وليس أصل فإالجهاد وغيره)، سعد أسامة: ابأن َبأ

وعمر بأكر أبأو منهم ؛والنصار المهاجْرين كابار أسامة مع دبُانت ممن وكاان
فإي كاما أسلم...إلخ بأن وسلمة النعمان بأن وقتادة وسعيد وسعد عبيدة وأبأو

الباري". "فإتح
 بأشُّرنا: الذي وهو

ِطله ل الدجْالِّ، أمتي ُآخار ِليقات أن إلى الله َبأعثُني منذ ماض (الغزو ـ    ْب ُرْجَْو ُي
الفقهاء) بأين عليه متفق معناه لكن مجهولِّ سنده عادلِّ: فإي َعدلُِّ ول جْائر

َفّسر أنك أم ُء َيِحيكه ما لمعرفإة والمجلت الصحف بأغزو الغزو ُت أعدا
!  لنا السلم

ْبَرحا (لن ـ    ًا الدين هذا َي َبٌة عليه يقاتُل قائم تقوم حتى المسلمين من ُعْص
)،… قاتلون  ُ  ي … أمتي من طائفة تزالِّ رواية: (ل وفإي الساعة: مسلم)،

ُقل ولم ُيحاورعليه:َي …أو عليه يتاجْر  أو عليه يفاوض أو  
:ـ     صدقوني    ـ      ُتْحَصر     أن     فإوق     الصحابة     حياة     من     والمثُلة     
ُعبادة هذا ـ   منا وما…القبطِّ: [ عظيم مصر لمقوقس  يقولِّالصامت"  بأن "

ًا ربأه يدعو وهو إل رجْل ًء صباح ّ الشُهادة، يرزقه أن ومسا ّده وأل بألده إلى َيُر
ْلَفه، فإيما َهّم منا ٍءلحد وليس وولده، أهله إلى ول أرضه إلى ول وقد خَا

َتود ّبأه منا واحد كاّل َعَْاْس َله ر كاتاب [من اهـأماَمنا]  ما هّمنا وإنما وولده، أه
وأخابارها]. مصر :فإتوحا
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َتَحّر هذا قبل بأل ـ   ُقّراء، القتُل اْس ُعهم ل الصحابأة صفوة وهم بأال وليس ـ َرعا
القرآن! َضياعْ من الصحابأة خااف حتى الردة حروب فإي وذلك ـ َرعاعْ فإيهم

ًا ِتلًة الصفوة كاانت إذ .دارسًة ل مقا
إسرائيل بأنو قالت كاما لك نقولِّ  ل…الله! رسولِّ النصار: [يا بأعض قالت أما ـ  

بأن "سعد قالِّ أَما ]،قاعدون هاهنا إنا فإقاتل وربأك أنت فإاذهب:  لموسى
َتنا بأيده! لو نفسي ُعبادة": [والذي ولو لخَاْضناها، البحار ُتِخيضها أن َأَمْر

َتنا ِغماد َبأْرك إلى أكابادها نضرب أن َأَمْر َعلنا] كاما ال َف مسلم، صحيح فإي َل
شئت، من حبالِّ واقطع شئَت، َمن حبالِّ َفإِصْل…َويه: [َُمْرد ابأن رواية وفإي
ِد ِلم شئت، من وعا شئت]. ما أموالنا من وخاذ شئت، من وسا

أو دَرس لنه فإهل ،الجنة فإي بأهما يطير  جْناحين"جْعفٌر"  أخاذ هذا وقبل ـ  
ًا طالب أبأي بأن جْعفر المسلمين؟!! (رأيُت فإنفع القتصاد دّرس َلك يطير َم

ِدُمه  َمْخُضوبأًة شاء حيث بأهما يطير جْناحين ذا الجنة فإي بأالدماء) قوا
ًاجْعفر لبأن قالِّ  أنه رواية وفإي حسن، أحدهما بأإسنادين الطبراني : (هنيئ

هو  وجْعفر السماء)، فإي الملئكة مع يطير أبأوك جْعفر، بأن الله عبد يا لك
شـرابأها. وبأارد طيبة      واقترابأها الجنة حبذا القائل:         يا

َولم ـ   ّفين  فإي"عمار"  يقاتل َأ أن َسّره وقالِّ: [َمن ؟التسعين! فإي وهو ِص
َفه ِن َت ْك ّدم العين الحور َي َيتق ْين بأين فإل ّف ًا: ابأنُِمحتس الّص بأسند شيبة أبأي ب

ُيحدثنا معركاة فإي قبُل وِمن صحيح]، ًا : [رأيُت عمر ابأن "اليمامة"  عمار
َيمامة يوم ٍءة على ال الجنة َأِمَن المسلمين معشُر َيصيح: يا أْشَرف وقد صخر

ِفّرون؟! أنا ُلّموا"ياسر بأن عمار" َت َه ِطعت قد أذنه إلى أنظر إلّي! وأنا   ُق
َذُب، فإهي ْبأ َذ ّد يقاتل وهو َت سعد.  ابأن القتالِّ] أخارجْه أش

ّنطَِّ أولم ـ   مع نفعل كانا هكذا ما…وقالِّ: [ اليمامة  يومقيس"  بأن "ثابأت َيتَح
ُتم بأئسما ، الله رسولِّ ّود َنكم ع َتل : البخاري]، أقرا ُقتل. حتى فإقا

َولم ـ   السبعين؟!   جْاوز وقد القتالِّ  علىسفيان"  "أبأو ُيحّرض أ
َولم ـ   ًا – السوفإيتي التحاد أجْزاء معظم ُيفتح أ وعثُمان   عمر زمن – سابأق

السمع إنه والله مريحة؟!! ل رحلة أم قاصد بأهم: سفٌر جْاء الذي ؟! وما
.النعيم جْنات إلى الشُوق إنه المين، ورسوله العالمين لرب والطاعة

ُهْرُمز أمام / أشهر /7عمر"  "ابأن وقف أَما ـ   بأل ؟المكان تغطي والثُلوج راَم
المنطقة تغطي والثُلوج كاابأل فإي  سنتينَسُمرة"  بأن الرحمن "عبد وقف

َولم ،الشُتاء معظم فإضلء من وكاان ،العدوي"  رفإاعة "أبأو بأكابأل ُيقتل أ
َبّر]. عبد لبأن الستيعاب [راجْع الصحابأة ال

َولم ـ   ِرص أ َيْحرس عينيه َعَمى  رغم مكتوم" أم "ابأُن الجهاد فإضل على َيْح ل
ُيمِسَك المتاعْ ].8/151 التفسير فإي القرطبي [ذكاره ؟…اللواء و
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َولم ـ   ْقش بأن  و"ثابأت"اليمان"  يقاتل أ سنهما، كابر  رغم"ُأحد"  فإي" ٍءَو
َذرهما  الله رسولِّ أن ورغم الجيش؟ مؤخّارة فإي النساء مع وجْعلهما َع

ْته بأنفسه  بأالخروج"عمر"  َهّم وكام ـ   َع َن ُد الخلفإة، لجْل الصحابأة فإم والجها
َتهم ْق كافاية.    فإرض و

َولم ـ   ّوحا َأ َل المدينة: فإي   عمر إلى كاتب اَّمل بأتقصيرهم  لهمُعبيدة"  "أبأو ُي
الغرور متاعْ …قوله إلى…… ولهو لعب الدنيا الحياة أنما اعلموافإخرج ؟

َعّرض المدينة! إنما أهل فإقالِّ: [يا المنبر على فإقرأه بأكتابأه  عمر أبأو بأكم ُي
قوي. وإسناده المبارك ابأن الجهاد] أخارجْه فإي  ارغبوا!بأي أو ُعبيدة

َولم ـ   ّنه  القتَل"  الوليد بأن "خاالد يطلب أ ِتل فإما مظا فإعلم …… ؟!ُق
َولم ًا الكفر لرؤوس ُيصّرحا الخوف؟! أ ُيحبون بأقوم : [جْئتكممعناه بأما مرار

َبت فإعلم ؟الحياة] ُتحبون كاما الموت الجامعات مجاهدي يا اليوم الية انقل
ّفإات والمؤتمرات والرحلت والمقالت ّتلبيسات والّز ْلميات وكاّل وال الّس

ولو العداء من شيء بأإرهاب ُتفلحون ؟! وليتكمالهامات دماء ُتريق ل التي
!!الدجْاجْات

ْدر فإي َيخرج لم أعرُج شيٌخ  وهو موحا"َالج بأن وُ"عمر هذا ـ   َعَرجْه، َبأ فإلما ِل
َأَمر كاانت ُأُحد"  ِنيه " ّللوا ُيخرجْوه أن َبأ َع َت لهم: [هيهات! منعتموني فإقالِّ له، َفإ
ِنيها بأبدر، الجنة ُأُحد!]. وتمنعو بأ

ُعمير وهذا ـ   ٍءت  يأكال الُحمام" بأن ُ" ُييتَح أنا قالِّ: [إْن ثم المعركاة قبل تَمرا
ثم التمر من معه كاان ما طويلة! فإرمى لحياة إنها هذه تَمراتي آكال حتى

ِتل: مسلم].  حتى قاتلهم ُق
ًا انفروا: طلحة"  و"أبأ قرأ أَما ـ   ً خافافإ ّهزوني، فإقالِّ: أي ،وثقال ِنّي! جَْ فإقالِّ َبأ

َيرحم ْوَت لقد الله كُبأنوه:  حتى بأكر أبأي ومع مات، حتى  النبي مع َغَز
فإي فإغزا قالِّ: ل! جْهزوني، عنك، نغزو ونحن مات حتى عمر ومع مات،
أيام سبعة بأعد إل فإيها يدفإنونه جْزيرة له َيجدوا فإلم البحر فإي فإمات البحر،

ّير ولم فإيها فإدفإنوه ]8/150. القرطبي[ يتغ
ّهز كاان لما السود"  بأن "للمقداد وقيل ـ   َتَج َذرَك للغزو: [قد َي الله! فإقالِّ: َع

َبأْت ُبحوث] أي علينا َأ وكاشُفتهم. المنافإقين عن بأحثُت لنها التوبأة سورة ال
القرطبي]. [ذكاره

بأعد صحابأته  سألِّ مرة ! فإذاتالمجاهدين سيد عند المجاهد قيمة انظر ـ  
ُدون الغَزوات: (هل إحدى ِق ْف ْفإِقد فإقالِّ: (لكني د؟) فإقالوا: ل،ََحأ ِمن َت َأ

َبَحثُوا َفإ ًا)!  ِبيب ْي َل َله ُقتل قد بأه وإذ ،عنه جُْ : فإقالِّ المشُركاين، / من7/ وحو
َقتل  …ساعديه على ووضعه )،منه     وأنا     مني     هذاقتلوه!  ثم سبعة (
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ّنف لنه منه وأنا مني : هذاَيقل انظر! لم    / دروس7/ عنده أو …/ كاتب7/ ص
ٍءت7/ بأـ قام  أو! والعشُاء المغرب بأين السبوعْ فإي ٍءة / رحل ّي أعالي إلى ترفإيه

الوديان! وقمم الجبالِّ
ّي"  موسى "أبأا سمع الهيئة َرّث وآخَاُر ـ   ّ (إن: الله رسولِّ يقولِّ: قالِّ الشعر

رسولِّ َسمعت موسى: أنت أبأا يا فإقالِّ السيوف)، ظللِّ تحت الجنة أبأواب
ّلَم أصحابأه إلى فإرجْع قالِّ: نعم، هذا؟ يقولِّ  الله ْفَن َكاسر ثم عليهم فإَس جَْ

مسلم]. [أخارجْه ُقتل حتى بأه َفإَضرب العدو إلى بأه مشُى ثم فإألقاه سيفه
ُة حتى ـ   القتالِّ، اعتزالِّ ُيطيقون كاانوا ما الفتوحا زمن فإي كاان ممن العصا

َتَحّرقون كاانوا أبأي بأن سعد َيُِتأ القادسية يوم كاان لمافإ الوغى؛ لساحات َي
ٍءص ّقا ٍءبأسعد وكاان د،ِْيَفإق بأه َرَمفإأ الخمر، من ُسكران وهو نَْجِحم بأأبأي و

:يتمثُل نَْجِحم أبأو فإراحا ،الناس ُصنعَي ما لينظر البيت فإوق ِدعَفإص ٌةَراحِجْ
َتدى أن ًناََزح كافى َل ًدوداـمشُ َتركُوأ    بأالقنا الخيل ُتْر وثاقيـا ّيـع

ناديـاُالم ّمُِتص قد دوني صارعَْم     ْتَـقّلُوغ الحديد انيَّنع ُقمت إذا
ٍءد نسوة إحدى من طلَب ثم    ّكه أن سع ُف بََثو ثم ُقتل، إن إل َيرجْع أن وعاهدها َت

َ،الناس أتى حتى وانطلق الرمح أخاذ ثم ، البلقاء:لها يقالِّ ٍءلسعد ٍءسََرفإ على
هذا" :يقولون الناس فإجعل الله، هزمهم إل ناحية فإي ملَْحي ل َلعَفإج
ّطف ،قاءْلَالب ْرَضب ْرَبالّض" :يقولِّ وهو ينظر ٌوسعد "،كَلَم أبأي ُْرفَط ْروال

حتى محجن أبأو رجْع العدو زمُه  فإلما"القيد!!! فإي محجن وأبأو ،ِمحجن
قدامة]. لبأن والمغني َحَجر، لبأن الصابأة . [راجْعالقيد فإي لهْجِْر ضعَو

ّلله َتهم أسرعْ  ما!بأإحسان بعهمَت نَوم الصحابأة َدّر فإ على وحرَصهم استجابأ
َلتاه!الجهاد اليات راتَعشُ لدفإع المعاذير مئاِت منا! نحشُُد ُ وواخَاْج

َتَساءلَِّل ثم والحاديث سمعَي أعرابأّي الجهاد"؟! بأينما ُمستنكرين: "لماذا َن
ًا أو واحدة آية ًا حديثُ متاعْ من شيء على َيلوي ل فإيخرج صحابأي من واحد

.    الدنيا
/ أيمان10حلف/َي ثم الِقبلة يستقبل كاان التابأعين علماء " منٌ"مكحولِّ وهذا ـ  

من لزدتكم: أي شئتم يقولِّ: إن ثم المسلمون أيها عليكم واجْب الغزو أن
َليمان ].5/174الرزاق عبد [أخارجْه ا

ّيب" رحمه بأن "سعيد وهذا ـ   سيدهم، بأل ،السبعة     المدينة     فإقهاء     من الله الُمَس
َبت وقد الغزو إلى خارج  فإقالِّ: استنَفَر!عليل فإقيل: إنك عينيه، إحدى ذه
ّني لم فإإن والثُقيل، الخفيف الله ِك ّثُْرُت الحرُب ُيْم ْظُت َالّسواد َكا ِف المتاعْ وَح

َنُحّث نحن أّما ،]8/151القرطبي [ذكاره الشُريعة كاليات َسواد تكثُير على فإ
َفَحْت البلد أن  رغموالزهر! كاّل َلومة الله فإي َيخافإون الذين بأالِخّريجين ط

هم. ما وقليٌل ربأي، رحم ما إل لئم
ْدَت السابأقين تراجْم فإي َنظرت إن إنك بأل ـ   :ترجْمته فإي َرُيذكا ما َأولِّ أن لوجْ

ِهد ّلها"، الغَزواِت "ش ّلف أو: "لْم كا ُشهود فإكان ،…أو: غزوة"، عن يتخ
ًة، واتَالغز ْفَخَر قائمتها: فإعلى مآثر ذكاروا فإإن اليوم أما ،ًةنقصَم والتخلُف َم

46



ِبّر حياته أمضى وصنف العلم نشُر أو الفلني، المسجد وبأنى والحسان بأال
والنار". و"الجنة الملئكة"، و"أوصاف الخار"، "اليوم فإي

"أسد المجاهد كاالعالم بأإحسان تبعهم من مع الجهاد سيرة استمرت وهكذا ـ  
ُقتيبة الفرات" و بأن القاسم" فإاتح بأن و"محمد الباهلي"، مسلم بأن "

ْند، ُعقبة الس ًا وراءَك أن أعلم لو البحر: [والله خااطب نافإع" إذ بأن و" أرض
ُتها َغَزو البحر هذا لول رّب وقالِّ: [يا السماء إلى ونظر الله]، سبيل فإي َل
ْيُت ًا البلد فإي َلَمَض الثير]. لبأن الكامل سبيلك]. [راجْع فإي مجاهد

الدين" "صلحا من نحن فإأين بأإحسان، تبعهم من مع المجاد استمرت ثم ـ  
ُطز" و"محمد ُق ّيأ الذيالفاتح"  و" أن بأعد إيطالية عاصمة روما لفتح نفسه ه

ّقت والذي القسطنطينية، فإتح ًا متواصلة أيام ثلثة أوربأة كانائس د بأنبأ فإرح
موته؟

ّدث المختار" الذي "عمر من نحن أين ـ    اليطالي "غراسياني" القائد عنه ُيح
ًا، عشُرين خاللِّ / معركاة263/ خااض بأأنه من خااضه ما مجموعْ وأن شهر

/ معركاة؟1000/ يبلغ معارك
محمد "الشُيخ من نحن أين ؟كاليبر الحلبي" قاتِل "سليمان من نحن أين ـ   

ُيعلنون فإي النكليز كاان فإرغلي" الذي ما إذا الطوارئ حالة "السماعيلية" 
ٍءه5000/ فإعوادو المدينة، دخال ًا بأرأسه يأتي لمن / جْني ًا أو حي نحن أين ،ميت
ّقُب طلعت" الذي "يوسف من َل فإي منهم قتل من النكليز" لكثُرة "جّْزار ُي
ًا عبد "جْمالِّ الطاغية فإأعدمهما السويس، قناة سادته إلى الناصر" تقربأ

المريكان.
ّفذي من نحن أين ـ    َن أين؟ الثُلثاء؟ هجمات ُم
ًا َرِحمها تكن فإلم السلم أمة تلد وستبقى ـ    ًا، يوم ًا وبأهؤلء عقيم كاانت جْميع

ُكار حطينو القادسيةو اليرموك "نيويورك وهجمات ،جْالوت     َعيُنو ْدوَملذ
.وواشنطن"

ّدك كاان إن يعني ليس ًا جَْ بأـاُز! بأالـوراثة اليـوَم أنـك      بأاَز

ّبنا     القتالِّ؟     لماذا ـ9 ُيِح َيضحك     تبارك،     ربأنا     ِل :إلينا     و
َيْضَحك الله، يحبهم (ثلثة ـ  قاتل فإئة انكشُفت إذا الذي بأهم، ويستبشُر إليهم، و

َءها َيه، الله َينصره أْن وإما ُيقتل أن فإإما وجْل، عز لله بأنفسه ورا فإيقولِّ ويكف
َبَر هذا عبدي إلى انظروا جْيد. بأإسناد ) الطبراني…بأنفسه لي َص

:نعيشُه     الذي     والغّم     الهّم     َيقينا     لنه     القتالِّ؟     لماذا ـ10 
ِهدوا ـ  الجنة، أبأواب من بأاٌب الله سبيل فإي الجهاد فإإّن ؛الله سبيل فإي (جْا

َنّجي َغّم) أحمد  الهم من بأه الله ُي صحيح. والحديث والحاكام وال
َلِت  فإقد!كاالنساء     نكون     كايل     القتالِّ؟     لماذا ـ11  النساء على  (هل: عائشُة سأ

بأإسناد ماجْه والعمرة: ابأن الحج فإيه، قتالِّ ل جْهاد : عليهن قالِّ جْهاد؟ من
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وقلما والعلمي، والجْتماعي القتصادي العداد َيستطعن فإالنساء ؛صحيح)
َوي ْق ِصرت إن تخجل يشُهد! أفإل والتاريخ ،السلحي القتالي العداد على نَْي

كاالنساء!
:الطيب     الكسب     لتحصيل     القتالِّ؟     لماذا ـ12 

َيطير الله سبيل فإي فإرسه ِعنان ٌُممسك رجْل لهم الناس َمعاش خاير (ِمن ـ   
ِنه، على ْت َعًة سمع كالما َم ْي َعًة أو َه الموت أو القتل َيبتغي عليه، طار َفإْز

ّنه، ْيمة...: مسلم) فإي رجْل أو َمظا َن .ُغ
ُيزيغ…حديث: ( المقدمة فإي معنا ومر ـ    ٍءم قلوب لهم الله و َيرزقهم أقوا منهم     و

ُد يأتي وحتى الساعة تقوم حتى ْع ). …الله و
: [..ما134/ 3 البر عبد لبأن التمهيد فإفي ؛والمحدثون الفقهاء نّص وهكذا ـ   

ْلك الغنيمة من النسان سهم فإي وقع أطيب     من لله والحمد وذلك يمينه، ِم
قبلها]. من على وحّرمه المة لهذه الله أحله مما وهو الكسب

ُله: الكسب     فإي     فإصٌل [2/229للحلبي[حنفي]  البأحر ملتقى وفإي    أفض
].…التجارة ثم الجهاد

الجهاد بأعد الكسب أصحابأنا: أفإضل : [قال283ِّ/ 5 الرائق البحر فإي ومثُله   
ٌي والحاشية المبسوط وفإي ،الصناعة] ثم الحراثة ثم التجارة آخار. رأ

ُبجيرمي حاشية وفإي    الكسب ش: أفإضل عْ : [وعبارة166/ 2[شافإعي]  ال
التجارة]. ثم الصناعة ثم الغنيمة بأعد أي الزراعة

حل وإلى الرمح فإضل إلى إشارة الحديث : [وفإي98/ 6 الباري فإتح وفإي   
من     غيرها     فإي     ل فإيها جُْعل  النبي رزق أن وإلى المة لهذه الغنائم

/4فإي المكاسب]. لكنه أفإضل العلماء: إنها بأعض قالِّ ولهذا ؛المكاسب
َق َمَزجْ المكاسب بأين فإاضل أن  بأعد304 ما اليد عمل ِمن ذلك قائلً: [وفإو

وهإو وأصحابأه،  النبي ُبِسَْكم وهو بأالجهاد، الكفار أموالِّ من ُيكتسب
كلمة     وخذلن     تعالى     الله     كلمة     إعلء     من     فيه     لما     المكاسب     أشرفا
].ي  الخرو     والنفع     أعدائه

ّنسائي قالِّ قبُل ومن    الكلم استفتح إنما : [ولعله48/ 3 الكبرى السنن فإي ال
الصدقة ينسب ولم  الكسب أشرف لنهما ؛نفسه ذكاربأ والخمس الفيء فإي
وآية النفالِّ سورة بأداية عن الله رحمه  يتكلمالناس] ُأوساخ لنها نفسه إلى

.للففراء...) الصدقات (إنما الزكااة
فإقالِّ: غنمتم... أنما واعلموا النفالِّ سورة فإي المفسر القرطبي جْزم بأل   

َتفتح أشرفا لنهما نفسه بأذكار والخمس الفيء فإي الكلم وجْل عز [واس
.الناس] أوساخ لنها إليه الصدقة ينسب ولم ،الكسب

ِعلنبينا قالِّ وهل ـ   (تحت  أم]شهاداتيو بكالوريتي ظل تحت رزقي : [جُْ

)؟! رمحي ِّظل
ًا: غنمَالم يأتي ثم الله كالمة لعلء الجهاد يكون أن َأجَْْل! الصل     قاتل (َمن َتبع

عليه). الله: متفق سبيل فإي فإهو العليا هي الله كالمة لتكون
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َنضمن     القتالِّ؟     لماذا ـ  13 :مماتنا     وبأعد     حياتنا     فإي     تعالى     الله     عون     ِل
ّبان وابأن : الترمذي…الله سبيل فإي عونهم: المجاهد الله على ّحق (ثلثٌة ـ    ِح

فإهل للقتالِّ الخروج من خاير فإيه أنت ما أن ترى ُدْمَت فإما حسن)،  وسنده
َنك الله على حقك من أن ترى سبيل فإي المجاهد عوَن عليه أّن كاما عو
؟!...الله

َعوه إن والُمعتمر، والحاج ثلثة: الغازي الله ُْد(وفإ ـ    َغفر استغفروه وإن أجْابأهم َد
ّنسائي بأمن فإكيف الغازي فإي وهذا صحيح)، والحديث ماجْه وابأن لهم: ال

ُيَحّرر ُيقاتل ؟!فإرض مستطيع كال على الن القتالِّ إذ الرض ل
َيقضَي  الله عبد ابأنه  الزبأير أوصى ـ    َبه َيقضَي أن قبل َدينه عنه ل يوم نح

قالِّ ،بأمولي] فإاستعن منه شيء عن َعَجْزَت بأني! إن يا ["الَجَمل" فإقالِّ:
ْيُت ما فإوالله: [ الله عبد َبأِت! َمن قلُت: يا حتى أراد ما َدَر قالِّ: مولك؟ َأ

ْعُت ما فإوالله اللــه"،" الزبأير مولى قلُت: بأا إل َدينه من كاربأة فإي وق
ُنه كاان  وإنما... فإيقضيه دينه، عنه اقض بأالمالِّ يأتيه كاان الرجْل أن دي

َلٌف؛ ولكنه الزبأير: ل، فإيقولِّ إياه يستودعه َعة عليه أخاشُى إني َس ْي ]،الّض
الزبأير مولى ُينادي  ابأنه فإكان ألف، ومئتي ألف  ألفي"الزبأير"  َديُن وكاان
َع الله َفإيّسر المر، ضاق كالما ٍءن بأي ّفإى له، بأستا أن حتى مالٌِّ وزاد َدينه وو

ُكاّن ـ ِنسوته َذت ـ واحدة من أكاثَُر و ٍءة كاّل َأخَا ٍءف ألَف واحد ٍءف ومئتي أل !أل
ًا والطريُف ابأنه: فإقالِّ وفإاته يدَُبأع الزبأير َدين عن سألِّ الصحابأة أحد أن حق

َتم ـ ألف مئُة َكا َثُرها ـ، الحقيقي الرقم و أظنها ما[وقالِّ:  الصحابأي فإاستك
َعجيبة]. القصة  لتفصيل3129 البخاري [راجْع ]ُتقضى ال

ًا هذا يكون أفإل     ِدم لنا حافإز ْق ُن ؟الله عند وديعٌة وأهلك فإأولدك ،ُنبالي ول ل
َوجَْل؟ فإعلم ال

ُكم اللهي!     الخاتبار     فإي     ننجَح     كاي     القتالِّ؟     لماذا ـ14  ّن َو ُل ْب َن َل علمَن حتى و
َو والصابأرين منكم المجاهدين ُل ْب َن الله شاء فإلو القتالِّ، سورة أخاباركام و

الله يشُاء ولو العالمين رب ُيجيبنا ل..؟ لماذا ولكن … لرسوله لنتصر
فإلن الله سبيل فإي ُقتلوا والذين ،بأبعض     بأعضكم     َ  لو  ْ  ب  َ  لي ولكن ،منهم لنتصر

َيظهر أي ؛أعمالهم ُيِضّل ؟!…الـ من العالمين رب لوامر المطيع الصادق ل
َو     القتالِّ؟     لماذا ـ15  َلم     من     بأه     لننج ّنْزعْ     أ ّلنا  و     *     القبر     فإتنة     * ومن     ال ِظ ُت *     الملئكة     ل

*  الصور     صعقة     من     لننجو   و  *     الساعة     قيام     إلى     قبورنا     فإي     الحياة     ولنضمن
َفزعْ     ومن ًا  نور     ولنضمن     *     الكابر     ال السبع     الخصالِّ      ولننالَِّ  *     القيامة     يوم     

ِريات ْغ :الُم
َقْرصة) َمّس ِمن أحدكام يجد كاما إل القتل َمّس من الشُهيد َيجد ام( ـ    ال

صحيح. الترمذي: حسن
ّدثنا وقد ـ    َأِمَن…الُمرابأطِّ: ( عن  رسولنا ح وهو القبر: الترمذي فإتنة من و

َأِمَن…مسلم: ( وروايُة حسن)، ّتان). و الف
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َتنون المؤمنين بأالِّ ما الله رسولِّ قالوا: (يا ـ    ْف قالِّ: ؟الشُهيد     إل قبورهم فإي ُي
َترى أنك أم صحيح؛ وهو ) النسائيًفإتنة رأسه على السيوف بأبارقة كافى

كاافإيٌة كاليتك فإي الدكااترة أسئلة هولِّ من الفحص شهر أثناء الفتنة أن
َيك ِق َت القبر؟! فإتنة ِل

ِلَم قالِّ المعركاة، فإي ُقتل لنه أبأيها على بأاكايًة  سمع ـ    زالت فإما تبكي؟ : (و
ّله   الملئكة ِظ   عليه. ُرفإع) متفق حتى بأأجْنحتها ُت

قون،َزُْير ربأهم عند     ٌ  أحياء     بل ًأمواتا الله سبيل فإي تلواُق الذين ّنََبسَْحت ول  ـ   
َيستبشُرون فإضله، من الله آتاهم بأما فإرحين من بأهم َيلحقوا لم بأالذين و

ُء والشُهداء فإالنبياء ،خالفهم.... ارتياب ل ضمانة فإهي الصريح، بأالنص أحيا
فإيها.

ُنِفخآية:  عن السلم عليه جْبريَل  النبي وسألِّ ـ    َق الصور فإي و ِع فإي من فإَص
أن الله َيشَُأ لم الذين (َمن ،...الله شاء من إل الرض فإي ومن السموات
ووافإقه السناد وقالِّ: صحيح الحاكام الله)، شهداء قالِّ: هم َيصعقهم؟

أوالتاجْر أوالعامل الدارس أيها الصعق من النجاة َتضمن فإهل الذهبي؛
ّد ِع للزواج؟!! أوالُم

ًا له كاان الله سبيل فإي بأسهم رمى (َمن ـ    حسن. وهو القيامة) البّزار يوم نور
َع ربأه عند للشُهيد و(إّن ـ    َيرى دمه، من ُدفإعة أولِّ فإي له ُيغفَر خاصالِّ: أن سب و

ّلى الجنة، من مقعده ُيَح ُيجاَر اليمان، ِحلية و من     ويأمَن ،القبر     عذاب     من     و
َع ،الكابر     الفزعْ وما الدنيا من خايٌر منه الياقوتُة الوقار، تاج رأسه على ويوض
ّوَج فإيها، َع العين، الحور من وسبعين ِثنتين ويز ّف ُيشَُ ًا سبعين فإي و من إنسان

صحيح). بأإسناد أقاربأه: أحمد
َي     القتالِّ؟     لماذا ـ16   َيجر :عليه     ُيختم     ل     المرابأطِّ     َعَمل     لن     ؛  موتنا     بأعد     عملنا     ِل

َتم ميت (كال ـ    َنّمى فإإنه الله، سبيل فإي المرابأطِّ إل عمله على ُيخ عمله له ُي
صحيح. والحديث والحاكام والترمذي داود ) أبأو…القيامة يوم إلى

ُأجْْري َيعمله كاان الذي عمله له ُأجْري مات وإن…( ـ    رزقه...: مسلم عليه و
1913(.

ًا مات (َمن ـ    ًا، مات مرابأط ِقَي شهيد ُو ّتان َو َي القبر فإ ِد ُغ ْيَح عليه و ِر بأرزقه و
صحيح). وهو ماجْه عمله: ابأن له وجَْرى الجنة، من

ْد الجنة خازنَة  لنُنحاَسب!     ئل  ل     القتالِّ؟     لماذا ـ17  َق َو حوِسبتم؟ تسألهم: (أ
ُفإنا كاانت وإنما حاَسبُن شيء قالوا: وبأأي سبيل فإي عواتقنا على أسيا

ُيفتح الله؟ ُلون الجنة بأاُب لهم فإ ْي ِق َي ًا أربأعين فإيها فإ َيدخالها أن قبل عام
ومذيع القتصاد عالم فإهل ،صحيح) وهو َعوانة وأبأو وأحمد الناس: الحاكام

كاذلك؟ السلمية الفإلم فإي والممثُل الخابار
ًا، يقطر رقابأهم على سيوفإهم واضعي قوٌم جْاء للحساب العباد َفَقو (إذا ـ    دم

َدحموا ًء كاانوا قيل: الشُهداء هؤلء؟ فإقيل: َمن الجنة، بأاب على فإاز أحيا
ّعف جْيد، المنذري: إسناد مرزوقين) قالِّ إسناده. بأعضهم وض
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َنشُفع     القتالِّ؟     لماذا ـ18  َد     لقاربأنا،     ِل ُنفي ِدينا     فإ ِل : (إّننا  إلي     حاجْتهم     وقَت     وا
َع ربأه عند للشُهيد َع.....له ُيغفَر خاصالِّ: أن سب ّف ُيشَُ ًا سبعين فإي  و إنسان

ِريات السبع الخصالِّ ضمن معنا مر كاما ،صحيح) أقاربأه: إسناده من ْغ الُم
.15 الرقم فإي

أسرعْ     فإي     الِجنان     وأحلى     أعلى     وبألوغ     النيران،     من     للنجاة     القتالِّ؟     لماذا ـ19 
ٍءت ًا     ٌة  سريع     ٌ  ق  طري     فإالجهاد     النام،     من     غيرنا     وقبل     الزمان     من     وق :لذلك     جْد

الجنة لهم بأأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله ربأنا: (إن قالِّ أَما ـ   
َيقتلون الله سبيل فإي يقاتلون ُيقتلون)؟ فإ ـ ُيقاتلونمقابأَل:  فإالجنة و
ُتلون َتلون ـ َيق وَمن يتزوجْون، ـ َيسهرون ـ َيدرسون مقابأل وليست ،ُيق

الزواج؟ بأترك إل يمكن ل القتالِّ قالِّ: إن
ٍءئ قلُب طَِّخاال (ما ـ    ْهٌج امر عليه الله حّرم إل الله سبيل  خاوف" فإي=" َر

من المتحان أيام خاوفإك أن ترى أنك أم حسن)، وهو ثقات النار: رجْاله
عليك؟ النار بأتحريم كافيٌل السئلة صعوبأة

بأي وإيمان سبيلي فإي جْهاد إل ُيخرجْه ل سبيله فإي خارج لمن الله ّمَن  َ  ض  َ  ت( ـ   
ٌق الجنة) مسلم. ُأدخاله أن ضامن علّي فإهو بأرسلي وتصدي

ًا مات أو ُقتل إن الجنة، له الله َضِمن ذلك فإعل فإمن…رواية: ( وفإي ـ    أو غَرق
ًا َله أو حرق َكا ُبع) الحديث َأ صحيح. الّس

َلكم لكم الله يغفر أن ُتحبون أل…( ـ    َمن … الله سبيل فإي ُاغزوا الجنة؟ فإيدخا
َبت ناقة اقَُفإو الله سبيل  فإي قاتل فإهل حسن)، الجنة: الترمذي له وجَْ
ًا تقولِّ ؟! فإكيف…ناقة ُفإواق دَرس َمن أن تظن خاير عليه أنت ما : إّنإذ
الن؟! القتالِّ من

: فإقالِّ بأسهم رجٌْل فإرمى فإقاتلوا)، : (قوموا لصحابأه قالِّ مرة وذات ـ   
ْوجََْب َأ حسن. بأإسناد أحمد أخارجْه ،الجنة  أيهذا) (

َد إل شيء كال على الصحابأة أحد بأايعه ولّما ـ    على خاشُي لنه ـ والزكااة الجها
ّلَي أن نفسه َو ِبَم ول جْهاد َبأشُير! ل : (يا له قالِّ ـ الزحف من ُي َفإ صدقة!! 
حسن. ) حديث؟الجنة تدخال

المكتب ظللِّ َيقل: تحت ولم السيوف) مسلم، ظللِّ تحت الجنة أبأواَب (إن ـ   
ّي أو الطبية  العيادة أو الهندسي دنيوية! شهادة أ

َع للشُهيد أن بأنا وَمّر ـ    ...،الوقار، تاج ،…الجنة من َمقعده ويرى…خاصالِّ: ( سب
ّوَجُوي فإيموت هنا الدارس أما صحيح، ) إسناده…العين الحور / من72/ بأـ ز

الطين!!  حور من واحدة له يتسنى حتى -العامية فإي يقولون كاما– ويعيش
مر كاما يحاَسبون ول الطلق على سواهم قبل الجنة المجاهدون يدخال بأل ـ   

.17 الرقم فإي
الدنيا لها وأّن الدنيا إلى ترجْع أن َيُسّرها خايٌر الله عند لها تموت نفس ِمن (ما ـ   

ُيقتَل يرجْع أن يتمنى ،الشُهيد  إل فإيها وما فإضل من يرى ِلما الدنيا، فإي فإ
ول ذاكار ول زراعي ول اقتصادي ول ُمتاجْر ول دارس فإل الشُهادة) مسلم،

51



َد ّب ًا  إن:نقولِّ أن نجرؤ فإكيف ،الحديث ظاهر هو كاما العودة يتمنى متع شيئ
منه؟!! خاير القتالي الجهاد سوى

َثهم ـ    ّد ْؤتة شهداء عن  وح ّدث (فإجعل ُم ِرفإان) وفإي وعيناه الناس ُيَح ْذ رواية: َت
عندنا) البخاري. أنهم َيُسّرهم (وما

َيت اَّمول ـ    ُنها يكون أل حارثة ُأم ْخَاشُِ ْلِت! أجْ: قالِّ الجنة فإي ابأ ِب َه َأ واحدة نٌةَ (
العلى) مسلم. الفردوس لفي وإنه كاثُيرة، جِْنان إنها هي؟

َلّما: رسولنا وقالِّ ـ    ُنكم ُأصيب  ( ٍءر     جْوف     فإي أرواَحهم الله جْعل إخاوا طي
ٍءر، ِرد     خُاْض ّلقة     ذهب،     من     قناديل     إلى     وتأوي     ثمارها،     من     تأكال     الجنة،     أنهار     َت مع

قالوا: َمن وَمِقيلهم، ومشُربأهم مأكالهم ِطيب وجْدوا فإلما ،العرش     ظل     فإي
ّلغ َب ٌء اّأن عنا إخاواننا ُي ُكلوا     ول     الجهاد     فإي     دوا  َ  ه  ْ  ز  َ  ي     لئل ؛ُنرزق الجنة فإي أحيا ْن َي
ّلغهم الله: أنا فإقالِّ الحرب؟     عن َبأ َأنزلِّ عنكم؛ ُأ تحسبن ولسبحانه:  قوله و

ًا الله سبيل فإي ُقتلوا الذين عمران :آلِّ …ُيرزقون ربأهم عند أحياء بأل أموات
صحيح. والحديث داود أبأو

ٍءة مائَة الجنة فإي إن…( ـ    بأين ما سبيله، فإي للمجاهدين الله أعدها درجْ
َتبة ليست إنها (أما : البخاري)،… والرض السماء بأين كاما الدرجْتين َع بأ

ّنسائي:عام مئة الدرجْتين بأين ما أمك، صحيح). وهو  ال
العلم أو السياسة أو القتصاد دارسي من لمثُالك تقولِّ: إن أن َتْجرؤ فإهل    

ًا المكانة؟ ذاَت من أولى موهوم إعداد من فإيه أنت ما تقولِّ: إن فإكيف إذ
والشُهادة؟! والقتل القتالِّ

َبأِض فإي بأبيت الله سبيل في وجاهإد وأسلم بأي آمن ْنَِمل ٌزعيم أنا…( ـ   َر
َعل فإمن الجنة، ُغَرف أعلى فإي وبأيت الجنة، وَسطِّ فإي وبأبيت الجنة ذلك َفإ

َدعْ لم ًا،ْطَم للخير َي ْهربأا الشُر من ول لب يموت) أن شاء حيث يموت ً،َم
ّنسائي ّبان وابأن ال صحيح. وهو ِح

َياني رجْلين الليلة ُ: (رأيت الله رسولِّ قالِّ ـ   َت ِعد َأ ْدخَالني الشُجرة إلى َفإَص َأ َفإ
ًا فإدار هذه لي: أّما قال منها، أحسَن قطِّّ أَر لم وأفإضل ُأحسن هي دار

الشُهداء) البخاري.
ِرِق على (الشُهداء ـ   ٍءة فإي الجنة بأباِب َنهر بأا ّب ُقهم عليهم خرجَي خاضراء ُق من رز

ًة الجنة ْكَر ًا) أحمد ُبأ ّي َعشُِ حسن. وهو والحاكام و
ٌة ـ   َو ْد َغ َل ْوحة أو الله، سبيل فإي ( من ًامرأة أن ولو ،… فإيها، وما الدنيا من خاير َر

ْته بأينهما ما لضاءت الرض أهل إلى اطلعت الجنة أهل َلمل ًا، و ريح
ُفها َنصي َل عليه). فإيها: متفق وما الدنيا من خاير رأسها على و

َد ًا ـ عملك أن ترى ِزلَت أما هذا كال وبأع من أفإضل ـ كاان أي
قلت: ل، وإن الدليَل؟ منه! فإهاِت أفإضُل قلَت: نعم  ! إن القتالي؟ الجهاد

ً َرأيت فإهل َيُل المفضولِّ؟! إنها إلى الفاضل يترك عاقل تجعُل الشُيطان ِح
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ْفل ّن ًا، ال ِتها لى-ع العمالَِّ هذه فإيجعُل الباطل وتزخارف َفإْرض ّي َهّم  بأمنزلة-َأ
وهيهات!  الِقتالِّ،

بأه، والثُانية: العمل الن، الجهاد حكم قضيتين: الولى: أمام أننا َتنَس ول
ََلْن ًا اللَه َتلقى فإ ِقّر فإي َقّصْرت أنك َتعترف لكنك عليك، هَضََرفإ بأما ُم

ًا تلقاه أن من أهوُن تطبيقه ِته ُمنكر ّي َفْرِض ْع بأه!! فإل العمل عدم مع ِل تجم
ُمّر!!!! أحلهما شّرين

ِرمهمة     ملحوظة  َذا َتلعَب أن : َح فإي يوجْد قادفإيقولِّ: " ٍءعلم قليل بأك َي
يكون لكن أفإضل هنا البقاء يكون الفاضل! فإقد فإي يوجْد ل ما المفضولِّ
بأـ: قد، قولته رََّدص أنه تعالى".   ولحظ منه الكارامات هذه كال للمجاهد

إن ـ َزْمَتَلج بأمجموعها الجهاد فإضائل تأملت لو إنك ثم التقليل، ُتفيد وهي
ًا كانت ْنِصف ْبأحذافإيره! ولكن الفضل حاز -بأنظره- قد المفضولِّ هذا أن ـ ُم
َتل ُيص ميُْيع كام الهوى الله قا !ّمِو

)والتربية،     بالتصفية     اليماني     شبهة: العداد  ل     معالجة
)!لى  ْ  و  َ  أ     وتعليمه     بالعلم     والنشغال

ّلم     والتربوي،     اليماني     العداد     من     بد  ل     : لكن:قاالوا فإن ـ3 وتع
المعركة     قابل     الناس     بين     ه  ئ  وإفشا     وتعليمه     الشرعي     العلم

الن الشُباب حّرض لذا ؛الوعي     وضعف     الناس،     بين     الجهل     لستفحال
ّد التصنيفو الشُرعي البناء و والتربأية والتصفية الدعوة وعلى عليه، ُشبه ور

من ضرٌب هنا تذكاره وما وحلفائها، بأأمريكة اليوم لنا طاقة ل إذ ؛العداء
ِذمة إل المجاهدون هؤلء وما التعجل، وعدم التأني الحكمة فإمن الخيالِّ، ِشْر

ُعون ل متهورون  :لهم قلف عقولهم!  على حماسهم طغى يفعلون، ما َي
ّدة أقل كاانوا إل المسلمون خااضها معركاة من ما ـ  ًا ُع َعديد ً! تلكواحدة إل و

َنين"!! … فإيها ُهزموا التي "ُح
ّد إلى  رسولنا خارج وهل ـ  ٍءة أعتى "تبوك" ِض َة يوازي بأما يوَمها دول ّو عدوه ُق

َذلَِّ أم ُعهم خارج ثم المالِّ من استطاعْ ما َبأ ًا جْمي ًا؟ َنِفير عام
َبأيت الله ُكْرَتي ول ،ُوالنهارُ الليلَ غَلَبأ ما المر هذاّ نَغُلَْبَيل(  رسولنا بأشَُّرنا أَما ـ 

اللهّ ِزعُيً اِّزع ذليل،ّ لُِِّذبأ أو ،ٍءعزيزّ ِزعِبأ الدين هذا الله لهَخْاَدأ إل ٍءَربَأو ول ٍءرََدم
ر)؟الكف بأه يذلًِّ ذل و السلم، بأه

أعلى الله؟! أيهما أم هم أكابُر "روسية"؟! وأيهما "أمريكة" وَمن َمنفإ  
ُتهم ّلت اَالله؟! أم أم طائرا "الصومالِّ"؟! "فإيتنام" وفإي "أمريكة" أمام ُذ

ّنْت اَأم "الشُيشُان"؟!  "الفإغان" وفإي "روسية" أمام جُْ
ْلنا ويوَم      ٍءحا البترولِّ استعم ويا ـ ولكننا التراب؟ فإي أنفهم ُمّرغ أَما َكاِسل

ْبنا لننا العداء قوة تضخيم فإي نبالغ ـ للسف "الهزيمة بأَسَرطان ُأِص
النفسية".
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ُعد نقاتل (ما ونحن ـ ْثُرة ول قوة ول ٍءَدبأ َمناََأكار الذي الدين بأهذا إل نقاتلهم ما ،َكا
. بأكر أبأي عن وي  ُ  ر بأه) كاما الله

؛الجيوَش َأخارج ذلك ومع بأالمرتدين؟ لنا طاقة  لبأكر"  "أبأي زمن قالوا اَأم ـ
ّتَراخِاي على ل الفور على عين فإرُض همَِقتال لن َمن هو  هوبأكر"  و"أبأو ،ال

كاتابأك فإي جْاء  قد:بأعد عليك! أّما ٌ[سلم جْيشُه  قائدالعاص"  "ابأن إلى كاتب
َعت ما كارَْذت ْنُصْرنا لم الله وإن جُْموعْ، من الروم جََْم ِه مع َي ّي ِب ول ُعدد بأكثُرة َن

إل نحن وإن فإَرسان، إل ناَمع وما الله رسولِّ مع نغزو كانا وقد جْنود، بأكثُرة
كاان واحد، فإرس إل معنا وما   الله رسولِّ مع ُأُحد يوم وكانا البأل، نتعاقُب
ِهُرنا كاان ولقد يركابه، الله رسولِّ ْظ ُننا ُي ُيعي َفنا من على و َل .خاا

َوعْ أّن واعلْم  ْط ّدهم لله الناس أ ًا أش ْأُمْر الله فإأطع للمعاصي، ُبأغض أصحابأك و
َنُن ،بأطاعته] ًا ُتحابأي ل الله َفإُس ّيكم ليس  أحد ِن ِنّي ول بأأما نَم الكتاب أهل أما

ًا يعمْل .ه...بأ ُيْجَز ُسوء
َيلهم، المنافإقين أراجْيُف ستتكرر نعم ـ لنا ستسمح هازئين: هل سيقولون وِح

المنافإقون يقولِّ إذالله:  ِحزب جْواب ويتكرر ؟…مغرورون "أمريكة" أنتم
ُنهم، هؤلء َغّر مرض قلوبأهم فإي والذين الله فإإن الله على يتوكال ومن دي

َغّر نعم ،حكيم عزيز ُنهم" قالوها هؤلء قالوا: " لما الحزاب، غزوة فإي دي
ُدهم   رسولنا كاان ِع ِكاسرى" و"قيصر" ويهزؤون كانوَز َي كاان[قائلين:  "

ُدنا محمد ِع ْيَصر، ِكاسرى كانوز َنأكال أن َي َق ُدنا و َأَح ِدر ل و ْق َهب أن على َي ْذ َي
 ].الهيثُمي مجمع وراجْع هشُام وابأن إسحاق الغائطِّ: ابأن إلى

َتَرون فإقل   َبأت نقولِّ: (الله يوم لهم: َس ِر ٍءم بأساحة نزلنا إذا إنا خايبر؛ ْأكابُر! خَا قو
َء َذرين صباحُا فإسا ْن .)عليه : متفقالُم

َد الصديق َوجّْه أَما ـ  ّدة إلى عادوا أن بأعد  الُمرتدين ُحشُُو إلى  السلم جْا
ْيُب القتالِّ لن ؛"القادسية" و"اليرموك" ِذ ّتّرهات؟ هذه ُي بأكر"  "أبأا أن أم ال

ًا هؤلء فإهل الِخبرة؟ ضعيف الِحنكة قليل ّفوا حق َأجَْْل تص ّبأوا؟!  َع وتر َن َمن َم
خالفإته. فإي  عمر لهم أذن ثم رهَْدغ خاشُي

ًدى على كاان المجتمع عموم  إن:تقولوا ل ـ  َنّصوا الفقهاء لن ؛اليوم بأخلف ه
ٍءض والجهاد وفإاجْر، َبأّر كال مع القتالِّ على والطائفة القيامة، يوم إلى ما

ّق، على المنصورة ًا وسمعنا رأينا بأل ،عنها فإابأحث ح تَحّرقوا لشُباب قصص
فإي المسلمين أبأنائنا بأطولت وبأعد الثُلثاء هجمات بأعد القتالي للجهاد

فإلسطين.
ْدي نتبع تقولوا: نحن ل ـ  ًا13/ مكة فإي بأقي إذ   الله رسولِّ َه ّبأي / عام ُيَر

َنشُّئ عاقل: ل يقولِّ فإهل ،سئمناها لننا ؛تقولوها ل بأالقتالِّ، شرعْ ثم وي
الفرائض وسائُر المرأة وحجاب والزكااة والحج الصيام تركُي أن اليوم بأأس

ْفَرض لم لنها المدنية ْفرض لم كاما مكة فإي ُت يقالِّ أم ؟مكة!! فإي القتالِّ ُي
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ّبدون إننا َنّزلِّ: أَما وعلى بأه، ابأتدأ بأما ل  نبينا عليه مات بأما متع ّت لكم صار ال
ُفخون / سنة13/ ْن ُلتم أنكم والتربأية" أم "التصفية ُبأوق فإي َت ّو  إلىبأثُكم"" ح

الندلس سقوط من لنا صار ؟! بألالرض فإي َيتيهون سنًة أربأعين تواتر
ّبأي ّفي ُنر ُنَص أعلم. نقاتل؟! الله نهتدي! فإمتى ّاَمول و

هو العجز عند فإرَضكم لن ؛وجْنوده بأجالوت اليوم لنا َطاقة لتقولوا:  ل ـ 
ٍءد فإي أو بألدكام فإي العداد ًا كانا لوفإ آخَار؛ بأل العدو قتالِّ عن عاجْزين حق

َد يصبح فإْرَضنا فإإّن وإخاراجْه ِتّمَي ل ما" لن ؛وقتاله العدو لخاراج العدا
ِزَم ُعدم إن فإالماء ،"واجٌْب فإهو بأه إل الواجُْب لن ؛عليه فإحّرضوا التيمم، َل

لعدوا الخروج أرادوا ولو أخارى طاعات إلى تركاه ُيبيح ل القتالِّ عن العجز
ّدة له َتْرُك ؛...ُع :  رسولنا قالِّ وقد المنافإقين صفات من العداد َفإ

صحيح). بأإسناد داود أبأو وأنفسكم: بأأموالكم المشُركاين (جْاهدوا
ِقَف أن وهيهاَت ـ  ْعَزلُِّ اليمان َي ِبأِل أمام لوحده ال َقنا تأخاذوا لم ما الذّرية، ال

بأالسباب.
ًا اليمان يقف نعم    ًا شامخ ّي ِبأ أ

ِليُن ل َ ُتم إذا َي ْن َع َت ما لهم وأعدوا بأـ اس
َذ بأأمره ِمرَتأت أن بأالله اليمان ِمن بأل ،...استطعتم المادية بأالسباب فإتأخا

ًا كانت وإل عليه تتوكاَل ثم واك. ْدع فإي كااذبأ
ًا ـ أهميتها على ـ لوحدها ُالتربأية ُتَحّرر أن هيهات هيهات ـ  الرض من ِشبر

ًا، عندها المادية     بأالسباب     وخاذوا قلوبأكم فإي السلم دولة فإأقيموا واحد
ُق إّنو الخار، عن أحدهما ُيغني ل لزمان شرطان وهذان أرضكم، على ُموَت

ّيُر ل الله َغ ٍءم ما ُي ْو َق ٍءر: ترُك وأولُِّ ،بأأنفسهم ما يغيروا حتى ِبأ ْي ِي ْغ المعاصي، َت
ًا بأها تهاونوا اليوم للمسلمين معصية وأولِّ ًا: فإرُض تهاون ُد العين عجيب "الجها

".له والعداد القتالي
قبَل القائل: "التربأيُة كاقولِّ الجهاد" إل قبل يقولِّ: "التربأية من قولُِّ وما ـ 

ُكاّل تربأيٌة، نفَسها الصلة واحد: إن والجواب ،الصلة" ٍءر و الدين أمور من أم
َثُر أثره، له َثر الصيام، أثر غيُر الصلة فإأ ّذكار وأ َثر غيُر ال ،وهكذا الزكااة أ

ُد تنتهي زمنية مرحلًة ليست والتربأية التربأية، مسالك أعظم من والجها
ُأ وبأعد قبل فإهي يشُهد؛ والتاريخ يقولها، عاقل يوجْد ول القتالِّ، عندها فإيبد
ِتَك فإي الممات حتى تبقى وهي القتالِّ، وأثناء ِر ُمَماَرَس ِئ ُفإُروض لسا

العيان.
وفإي الموالِّ فإي تتكاثرون وأنتم بأها تنادون التي تربأيتكم فإأين التنّزلِّ وعلى ـ 

علم هذا اليوم: يا لحدهم قيل فإلو التربأية؟ هي أين جْديدة؟ بأحجة مرة كال
ًا النادرات؟ والتحف والثُريات والجلية والدهان الثاث هذا كال لقالِّ: تألف

المدعوين؟!! لقلوب
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َوليس    ّو الترف أ الصحابأة زمن العام الطابأع الزهد أوليس للجهاد؟ الولِّ العد
َولم بأإحسان؟ تبعهم وَمن ناَْرَمأ قرية ُنهلك أن أردنا وإذاربأنا:  يقل أ

؟فإيها... فإفسقوا فيها  َ  تر  ُ  م
ًا فإعلم    ليتها ويا رمضان؟ غير وفإي رمضان فإي المذهلة الوجَْبات تلك إذ

ّبأين وإنما والمساكاين، للفقراء َتَر نفوسهم!!! تصفية على المعتكفين للُم
ّدها بأمن فإكيف والقسيسين؟ للَمطارنة َيُم

ٍءر دون هذا وكال    ِبسوا الذين أولئك من نكي ّبسوا أو َل حتى العلم أهل ُمسوحا ُل
ّهالِّ اتخذه ًا! فإأين الُج ِلَم هذا؟ مثُل فإي التربأية رأس تفعلون؟ ل ما تقولون فإ

ّددونه ما أين    التربأية أن يظنون فإهل تدوم"؟ ل النعم فإإن "اخاشُوشنوا؛ ُيَر
ًا الرؤوس وطأطأة بأالمسكنة اليمانية المجتمع؟ عن والعزلة تخشُّع

بأعض نّص بأل ،واد     فإي     الله     ودين     واد     فإي     المعتدلون     فإالناعمون هيهات...
واُطْعُي حتى تعالى: قوله فإي نّص السلمية أصالته تتهّجن لم ممن الفقهاء

وهو الجزية الذمّي يِطْعُي أن يجب بأأنه صاغرون وهم ٍءَدي عن يةِْزالج
الكافإر لهاّليقب يده المسلم ُّدَمي أن يجوز  ل:الهيتمي حجر ابأن وقالِّ ،ٍءنَْحُنم

بأها!! ستأنسَي ل حتى
الجهادفإ الشُقاء، فإي نتحمل حتى خااءّالر أيام الشُدائد على التربأية من بأد فإل   

لو الجهد على مبنية والعزة العدو، ةميلهز منها بأد ول ،ّةالعز على مبني
ًاََعر كاان ًا ض ًا قريب ًا وسفر ّتبعوك قاصد َدت ولكن ،ل ُع ،ةّالشُّق عليهم بأ

وضوابأطها. العزلة عن الكلم تفصيل إلى وسنأتي
ًا نحن هل لهم؟ سلفنا تربأية من وتلميذنا لولدنا تربأيتنا فإأين    على نربأيهم حق

السنان؟ وتنظيف الظافإر تقليم على أم بأالسنان والطعن والبأاء العزة
 العداء؟ رمي على نحثُهم أن بأدلِّ الوساخ رمي عن اليوم ننهاهم أل   
ندفإعهم أن بأدلِّ البلورية الواني تتكسر أن خاشُية القفز عن اليوم ننهاهم أل   

الطعان؟ إلى للتواثب
أن يجب المسلمة السرة فإي الطفل المصري": [إن "أمين المربأي يقولِّ  

َيستيقظ الجهاد أحاديث على ينام عليها]. و
كاما الله كالمة لعلء والتفاني المسؤولية تحمل على أولدنا نربأي نحن هل  

َة ودونك يفعلون؟ والربأانيون سلفنا كاان السلف!  سير
ّلمون كاانوا   َع ّلمون كاما وسراياه   رسولهم غزوات ُي َع القرآن من السورة ُي

ِثر كاما الجامع فإي [كاما الله رحمه الحسين بأن علي العابأدين زين عن ٌأ
ِلَم ،]2/195البغدادي للخطيب الراوي لخالق السيرة ودراسة ل؟ و

الهمم َيشَُْحذ والمجاهدين، للدعاة نافإع زاد وصحبه للنبي الجهادية
التي والدماء العظيمة الجهود على وقفوا إذا .. خااصة العزائم ويقوي
العالمين. رب راية ورفإع الدين لعزاز ُبأذلت
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يعلمنا أبأي قالِّ: كاان وقاص أبأي بأن سعد بأن محمد بأن إسماعيل وعن  
َي ّدها المغاز ُع َي ِنّي ويقولِّ: يا علينا، و ذكارها.[ ُتضيعوا فإل أبأائكم مآثر هذه َبأ
السابأق]. المصدر

ْهري وهذا   ّلة من وهو الله رحمه الّز علم يقولِّ: فإي التابأعين علماء َأجْ
السابأق]. والدنيا. [المصدر الخارة علم المغازي

ّبأت كاما أولده يربأي منا َمْنفإ    تعلم هل أولدها؟ عنها الله رضي عفراء ر
ًا؟ شهدوا السبعة أولدها أن ٌذ" و"معوذ" اللذين منهم وحسبك بأدر "معا

البخاري علينا وقّص ، الرسولِّ ليذائه المة هذه فإرعون قتل أرادا
الصف لفي إني[ عوف بأن الرحمن عبد عن جْهل أبأي قتل فإي خابرهما

َتيان يساري وعن يميني عن فإإذا التفّت إذ بأدر يوم حديثا     َف
ًا أحدهما لي قالِّ إذ بأمكانهما، آَمن لم فإكأني ،السن ِمن سر

قالِّ بأه؟ َتصنع أخاي! وما بأن فإقلت: يا جْهل، أبأا َأرني عّم صاحبه: يا
ُته إْن الله عاهدُت ْي ْقتله أن رأ ًا الخَار لي فإقالِّ دونه، أموت أو َأ ِمن سر
َله، صاحبه َنهما     رجْلين     بأين     أني     َسّرني     فإماقالِّ:  مثُ لهما َفإأَشْرُت ،مكا

ّدا إليه عزما وقد عفراء]، ابأنا وهما ضربأاه حتى الصقرين مثُل عليه َفإشَُ
. النبي ليذائه قتله على

كاالخنساء؟ أولدها ّبأتَر منا نَم   
بأطولتها [ستأتي وبأنيها؟ وزوجْها هي المجاهدة عمارة كاأّم أمهاتنا ِمن َمن   

والجبن]. الشُجاعة عن الحديث عند
ّتَحّرق على أولده ربأى منا َمن    هذا أكابر"، "الله ساحات إلى والشُوق ال

ُعمير ّفى أبأي بأن " ّقاص" يتخ ٍءر يوم و ّده  الرسولِّ يراه ل حتى بأد فإير
مستدرك له... [راجْع ُسِمَح يبكي..ثم فإجلس رده، رآه فإلما لصغره،

الحاكام].
صغير وهو الزبأير ابأن هو ها فإحسُب؛ الدجْاج ذبأح على أولده ربأى منا من   

الروم! رؤوس حّز يتولى كاان اليرموك يوم عشُرة الثُانية أو العاشرة فإي
ِهُز فإكان ّلى أن بأعد الَجرحى على ُيْج ِبأرين. [راجْع الروم و ْد البخاري]. ُم

َتماو ول رفإينَْحُنم  الله رسولِّ أصحاب يكن (لم    رينُِمظه أي- تينُِم
ُكارون مجالسهم فإي الشعار تناشدونَي وكاانوا ،-والتواضع الزهد ْذ َي أمر و

ابأن: عينيه حماليق دارت دينه من ٍءشيء على أحدهم ُأريد فإإذا جْاهليتهم،
ّبأي منا فإَمن )،حسن بأإسناد شيبة أبأي الصحابأة عامة كاانت كاما أولده ُير

 وكاباُرهم؟ صغاُرهم
كالمة لعلء التفاني على المحمدية التربأية إنها البارعْ، المربأي تربأية إنها  

إننا َمْن؟ العالمين؟ رب شرعْ عن والمحاماة الدين، وخادمة الله،
فإي الكاملة والعلمات صفوفإهم، فإي الولى الدرجْة لنيل نحمسهم

دراستهم. فإي نتابأعهم كاما فإحسُب صلواتهم فإي ُنتابأعم وليتنا امتحاناتهم،
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ًا ُيصنف من اليوم يأتي ثم ـ  عن فإتكلم اليوم؛ المسلم أولويات فإيه َيْسُرد كاتابأ
العداد َيضع لم عجيبة وبأجرأة لكنه شابأه، وما والدعوة والعمل العلم

ًا َيْضرب صنع! فإكيف ما الولويات....فإبئس سلم فإي القتالي للجهاد ْفَح َص
سنام ذروة القتالي الجهاد جْعلتا رسوله وأحاديث الله وآياُت عنه

ْبأشَُع فإما الولويات؟ سلم فإي درجْة أولِّ الدين...أي َيهتدي ل من نتائج أ
الربأانيين! من سبقه من بأهدي

الهاشمي القرشـي الرسـولِّ هدي            واتبعي أفإـيقي الـخير أمـة يا
ّـي أمـتي يا ًة َبأنيــك ربأ ِعيـن             أعّز ّفإ َتـَر الحائـم الذبأـاب عن ُم

ِلم             همـودربأ الطغـاة عن مترفإعين بأـظـالـم  يقـاس إذ الذبأاب ُظ
ِئي ْنشُِ ُت ْل ً و ًا جْيل ًا كاريم َعـْن ل             صـادقـ العالم رب لـغـير َيْخـَض

َعْن ل ِعـمَْنأ            الخالـق شرعْ لغير َيْخَض حاكاـم بأأعـدلِّ أنعـم بأـه ـ
ِفَضّن ل المـجـرم سـياط يخشُى ل و َكال             منافإـق عند الرأَس َيْخ

ّدنـا يرضى ول لِّّّالذ َُليقب ل ِغض كال،             ال ْب ُي ٍءم كاـّل و ْكـ غاشـم ُحـ
َتْزَرِعي ْل ًء فإيهـم و ًا ول لـلـحــاكاــم ل والسـلم لله             صادقـ

ًة بأنيـك َتـِجدي تفعلي إن ًا              أعز راغمَض مثَُل الحـرب فإي وفإوارس
َعون ِرفإعة الـدنيا فإي َيْس ُد تأبأى              دينهم ل ْو ُلُسـ ُعل ِسوى ا َلم فإي ال العا

ًا يصح ل حديثبأ استدللهم ْشنعأ وما ـ  ْعنا ول سند ًنى: [رجْ الجهاد من مع
ُنوَن الجهاد إلى الصغر ْع َي َد الكابر]  َوه، الذكاَر أو النفس جْها فإي ويكفي ونح
ّتَة، القتالِّ عن َقعد ما ـ هيلإ الحديث ينسبون الذي ـ   قائله أن بأطلنه َب ْل َا

َة بأنفسه غزا بأل ّدلِّ المدينة فإي إقامته مد َع ً عام، كاّل / غزوات3/ بأُم فإضل
ّبأوا هكذا الكرام تلميذه وكاذا السرايا، عن يكفي ،المتواصل الجهاد على تر
– الله عبد ابأَن يكن فإإن ؛"جْابأر" رواية من َيجعلونه َرالُمنك الحديث هذا أن

ِدر- فإهو وهو كاما  غزوة/19/ الله رحمه غزا وقد الصحابأة، فإقهاء من الُمتبا
الخندق وشهد السبعين،  مع"قبةَالع" وشهد صحيحه، فإي مسلم يروي

العمليين المجاهدين من فإهو دمشُق، حصار فإي خاالد مع وكاان ،والحديبية
ترك َلَما عمره آخار بأصره انكفاف لول أنه بأه والظن القتالي، بأالمعنى
من فإهو النصاري عمير ابأَن كاان وإن عنه، ورضي الله رحمه القتالِّ،
ّلين ِق ٍءد النسائي له وأخارج ِروايًة، الُم إلى َتُمّت لطيفة قصًة صحيح بأإسنا

الله عبد بأن جْابأر قالِّ: رأيت بأاحاَر أبأي بأن عطاء عن( فإـ الجهاد؛ موضوعنا

 سمعُت:لصاحبه أحدهما فإقالِّ يرميان النصاريين ميرُع بأن وجْابأر
فإهو الله ذكار فإيه ليس شيء يقولِّ: كال وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ

،فإرسه الرجْل َوتأديب ،هَامرأت الرجْل َ ملعبةٌ:أربأع إل ٌولعب ٌلهو

ٍءة وفإي ،السباحة) الرجْل َوتعليم ،ضين  َ  ر  َ  الغ     بين     ه  َ  ومشي أن رواي
َكاِسلَت؟ له فإقالِّ مّل الله عبد بأن جْابأر ليتكم فإيا فإقالِّ: نعم...إلخ، الخار: 
ْغُزون أنتم !كالها حياتكم فإي واحدة غزوة ولو َت
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ًا كاان ولو   ًا لكان الضعيف الحديث ذاك من يستنبطونه ما حق أن العاقلبأ حري
ِر الكابر ثم الصغير بأالِحْمِل بدأَي ّقى فإالكاب ًا ؛العلى إلى الدنى من فإيتر إذ

فإتأمل. !!!الكابر ثم ـ بأنظركام ـ الصغر بأالجهاد فإابأدؤوا
ّتبان ل النفس وجْهاد السيف جْهاد إن نقولِّ لكننا   ُكّل بأعضهما على يتر منهما َفإ

ّلم ُيترك ل كاما بأذاك، النشُغالِّ بأُحّجة هذا َكُيتر ول السلم، من فإرض تع
النفس. تربأية بأحجة العلوم من العين

ِتل لمولها عنها تتخلى أن النفس جْهاد أنواعْ وأفإضل أعلى من بأل   حتى فإتقا
له فإقعد بأطرقه آدم لبأن قعد الشُيطان (إن أحمد مسند فإي والدليل ُتقتل،

النفس جهاد وهإو الجهاد، بأطريق له قعد السلم....ثم بأطريق
َتل تقاتل فإقالِّ ،والمال ُتق ُتنكح فإ َقّسم المرأة فإ ُي قالِّ: فإعصاه المالِّ، و
لتلك المجاهدة أنواعْ أشد من للقتل وتعريضها للجهاد فإالخروج وجْاهد...)،

النفس زّج فإقل: إن شئَت وإن الموت، وتخشُى الحياة تحب التي النفس
ولها..فإتأمل! بأها جْهاد هو المعارك فإي

ْدخالها أن تربأية من أعظمها وما   َع َمن السيوف!!! وليس بأارقة ُفإْرَن ُت سم
رأى! كاَمن

َأ َلَما وكابيرها صغيَرها دينهم أمور الناس تعليم نريد كانا لوو َد لنا َه
َلَما بأالِّ، َء أحدنا نام و ِنَئ أو عينيه ِمْل صباحية جَْلسة أو مسائية بأسهرة َه

ْكُمه يزيد ل ما يتدارس ً المندوب عن ُح ِة من التعليم إن ثم ،مثُل َهّم م
ْيُمَك كاان فإلو الدين، فإي لتتفقه جْهادية ِفإرقة كال من ِرتنف التي الطائفة ِل ْع َت

ِذيُر لك جْاز لما عين َفإرض ْب الرداء تحويل كايفية  لمعرفإة الطوالِّ الساعات َت
ً الستسقاء صلة فإي المهمات أمام الثُانويات من هذا ِمثُل لن ؛مثُل

ِعظام، قالِّ أم الدين فإي ليتفقهوا المسلمين ُكاّل َرفَن ربأنا: فإلول قالِّ فإهل ال
ِفإرقة     كال     من  نفر فإلول ...ًا ؟ ّلهم الناس يخرج أن الصل إذ وتبقى كا

والجهاد ـ…الجهاد وهي الرئيسة للمهمة يخرجْون المسلمين كال الطائفة،
َتها الموازين! انقلبت اليوم أّما تتفقه، طائفة تبقى لكن … ـ كافاية فإرض وق
ًا العلم نطلب "نحن الُمْرجِْفين معاذير أهم ِمن وصار أو كاان لننشُره" دنيوي

ًا؛ ِرْنفإ ُأخاروي حتى ُيقاتلون ……أمتي من طائفة تزالِّ (ل حديث مع هذا قا
ّلة أي )…آخارهم ُيقاتل ُكن هي ٌِق تنَس  ولالطائفة! هذه من المجاهدة! فإ

منهم المجتهدين الفقهاء أن وذكاروا ،فإقهاء كالهم يكونوا لم الصحابأة أن
أعلمهم منهم وحسبك مقاتلين، الصحابأة فإقهاء كاان بأل ،الربأعين قريب

َبل بأن معاذ والحرام بأالحللِّ على القادمة الشُبهة جْواب فإي وسنأتي ، جَْ
بأعضهم. ذكار

فإقل: ل َشئت وإن ؟كالمات بأضع إل السلف عند الضروري العلم كاان وهل ـ 
ٍءت يحتاج ً سنوا ّقى ،/ سنًة13/ عن فإضل َتل ُي َلسات و صار بأينما معدودات، بأج

ٍءت عصرنا فإي َلريب للمعيا فإيها حارَي مجلدا ِرْض ولم ،ا ْف ّبأنا علينا َي كاّل ر
ْعرف ولم العيان، جْميع على المجلداِت هذه فإي خااضوا أنهم السلف عن ُي
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كالمهم من النهي صّح بأل أيامنا، فإي المبتدئون يخوض كاما العلم تشُقيقات
ُلغلوطات عن الله -جْزاهم علماءنا ولكّن عمل، تحته ليس فإيما والخوِض ا

ّعدوا ًا- ق غريب َفإِمن ،ّنِضل ول لنستنيَر الصولِّ وأّصلوا دعالقوا خاير
الطريق فإي المشُي عن والضواء النارة بأأعمدة ننشُغل أن التصرفإات

فإي خالدون ابأن قالِّ القتالي، الجهاد فإيه ما ذروة الذي السلم طريق
ِتَب بأما عمُره َيِفي ل العلم طالب : [إن531صـ مقدمته واحدة صناعة فإي ُكا

له يِفَي فإل كاله هذا فإي عمره طعَق لو المتعلم إن[ :وقالِّ ]،لها ّدَرَجت إذا
قالِّ بأنحوهو ،ووسيلة...] اللت من آلة هو الذي ًمثُل العربأية علم بأتحصيل

هو ما العلم نِالتاسعة: م  [المقدمة:1/77"الموافإقات"  فإي الشُاطبي
ْلب َلح هو ما ومنه ،العلم ُص ول صلبه من ليس ما ومنه صلبه، ِمْن ل العلم ُم

ّي فإعن ،أقسام] ثلثة فإهذه ه،َِحلُم ٍءم أ  تتحدثون؟ هؤلء يا عل
العلم؛     من     أفإضل     فإهو     عين     فإرض     الجهاد     صار     فإإن[ فإتاويه فإي النووي وصّرحا

.]كافاية     أو     عين     فإرض     العلم     كاان     سواء
على دروس وعنده نان،َبأالب إليه ُيشُار ممن همُأحد يكون أن محزن هو كام ـ 

َته: ما فإإن السبوعْ، مدار َثُم! وكاأنك اليوم؟ الجهاد ُحكم سأل ْع َل نع تسأله َت
كاان  فإإن!العلماء أقوالِّ فإيها وتناطحت الدلة فإيها ْتَاشتبك شائكة ٍءمسألة

ًا َهُل حق ْكَم َيْج َهّل الُح ًا كاان َبأَحَث! وإن فإ ًا حق الله حمَفإر الفإتاء من خاائف
لئم! لومة الله فإي خافإونَي ل ممن بأالحق احينّالّصد السابأقين علماءنا

وخاطبك ورسائلك وكاتابأاتك وتصانيفك ِعلُمك بأنظرك؟ أهّم أيهما ثم ـ  
ّنى   إليه ُيوحى من هو الوحي؟! فإها أم …ومحاضراتك َتَم ٍءت! ُيقتل أن َي مرا

ًا؟! (ل أخاطر فإأيهما الوحي لضاعْ ُقتل ولو ْدُتضياع ِد سبيل فإي أغزو أني و
ْبك ،عليه) : متفق… فإأقتَل أغزو ثم فإأقتَل أغزو ثم فإأقتَل الله َه الن ِمّت َو
ِزٌن هو كم فإالوحي؟! صاحب بأقتل َتَضّرَرهم المسلمون يتضرر فإهل أن ُمْح
ـ للسف ويا ـ هوو المة لهذه المل     العالم أنه نفَسه منا واحد كاّل يرى

ّبطِّ بأما اللم     عاِمل َثُ الله. سبيل فإي الخارجْين المجاهدين بأه ُي
ّنَي ول ـ   َي ِو َنُحّثنفإ الشُيطان ناسته َو َأ عرفإونَي ل وهم الجهاد على الناس قولِّ: 

ّلون؟ كايف َوليس ُيَص َتك؟  كُرسول أ َلّما قدو ِلَمُْيسِل رجْل جْاءه فإأجْبني: 
َقالِّ ّلم المدينة إلى : اذهب له أ َع َت ّلْم العلم و تعلم …دينك أمور النافإع.. تع

نفسه الرجْل بأل القتالِّ، ثم الشُهادتان ل! بأل ؟…الصلة وأركاان شروط
ِتل فإلما : نعم)، صلة؟!! قالِّ له أصّل لم تساءلِّ: (وإن ِلَم: (ع فإيه قالِّ ُق

ُأجِْر قليلً، ًا) أخارجْه و   هريرة أبأو وكاان حسن، وهو منصور بأن سعيد كاثُير
عمرو يقولِّ: هو صلة؟! ثم ُيَصّل لم الجنة دخال رجْل عن أخابروني: [يقولِّ

ّبأ وأمثُاله هذا فإهل ،إسحاق ابأن عند صحيح ] بأإسناد ثابأت بأن ّفوا واَتر وتص
ُعمون الذي بأالمعنى دينهم وتعلموا الزمان"؟ بأتغير الحكام "تتغير أم تز

ُتِب فإي واضح وهذا   ّهالِّ ناس فإيها مدينة على هجموا لو الكفار الفقه: أن ُكا ل جُْ
ّيهما الصلة يعرفإون هناك دامت وما الغرار؟ تعليم أم الكفار جْهاد ّأهم فإأ
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ّلها إسلمية أراض َت َتطيع كال على عين فإرض فإالجهاد الكفار َيْح وإل ُمْس
.العسكري فإالعداد

ْعَجب وإن ـ   َعجٌب َت إل يجاهد ل وكاأنه ؟العلم أم الجهاد أولى أيهما تساؤلهم: فإ
الصالح، السلف انظرفإأحد,  بأينهما يجمع الجبناء, ول إل يتعلم ول الجهلء

ُتثُبت التالية الشُبهة فإي أمثُلة مزيد وسيأتي سيرتهم، من طرف بأنا مر وقد
مجاهدين. كاانوا العلماء كابار أن

أشد أيهما النشُاء بأمواضيع تأثرنا إلى يعود التساؤلِّ هذا مثُل فإي السبب ولعل  
ًا رجْالِّ أم العلم رجْالِّ المة ىلع ؟أو أمه؟ أم أبأوه الطفل على تأثير

الدب؟!
ْعت وهل ـ   َعالِّ! الجنة:له يقالِّ بأرجْل َسم َت ُنِقك وبأين بأينك   فإيقولِّ: ستريحَوت ُع

َوِعَر َةالطويل الشُرعي العلم طريق ل! أريد ُيقبل دريَي ل هذا بأعد ! ثمةال أ
ً لريائه النار فإي بأه ُيَزّج أم علمه منه ٌق؟ هذا هل …مثُل أجْيبوا! فإما صاد

والكذب؟! الرياء إل ةلطويلا إلى ةالقصير الطريق نترك أن معنى
ُعَمي الله رحم ـ   َدحاو تَمراته ألقى الُحمام" يوم بأن َْر" …!  طويلة لحياة : (إنهاَص

َكُم أنك :مسلم) أم المة؟! بأمصلحة وأدرى الله، دين على وأحرص منه أْح
ًا بأقاءك أن أم  بأقائه؟!! من للمة ُأنفع حي

َلق الذي الله سيف كاحالة حالتك كاانت لو شأنك َيقّل وهل ـ   الكافإرين، هام َفإ
ًا  َمنعني   لقدقالِّ: [ فإيما فإتأمل الله: سبيل فإي الجهاد القراءة من كاثُير

 الصحيح]. رجْالِّ ورجْاله يعلى أبأو
ُد ؟فإحسُب الكلمية الحروب تتراشقون زالونَت ل لكم فإما ـ   ّي ّلُف فإينا والَج َؤ ُي

ً كتبَي الجهاد" أو "فإضائل فإي ُطب أو مقال ٍءف على خُاطبًة َيخ الحاكام من خاو
ُبه وجْنوده، َعة من وحس ْعَم اسُمها. الَم

َوُسوا مهما ..الجنة رابأحة صفقًة مولك عليك َعَرض من يافإ ـ   :وقالوا لك َوْس
َنْس الكتب واشتر اجْلس ْأ قالِّ: تعالى الله لهم: لكّن فإقل العلم بأمكتبة و

الجنَة لهم بأأّن وأموالهم أنفَسهم المؤمنين من   اشترى الله إن
والحكمة!     التهور،     ضابط
ًا! وهل النبياء ُطريق تليس ـ  ! متسرعين؟ أو متهورين الصحابأة كاان تهور

َدن هكذافإ ْي َنة َد َه َك ْهتكون ال أو بأكلمة وينِسفونها الصحيحة الصريحة الدلة َي
ْوهاء الُحَجج من كالمتين ْكماء الّصّماء الشُّ َب ُهلَي ممن لفريق يحلوفإ ؛ال ْس
ُء عليهم ُهْز -الذين المجاهدين يصوروا أن لهم حلوَي الشُرعية بأالحكام ال
َطاء من َلفيٌف أنهم علىلبارئهم-  نفوسهم بأاعوا ُبَس يا لهم: هيا يقالِّ ال

َدم كارة ! كافريقْ…هــِْيوبأسذاجْة: ه جْميعهم  فإيسارعْ…شباب!!  َق
.للصغار

هذه فإإن بأالصغار لهم وتشُبيههم بأالمجاهدين ئهمُْهز رغم  الله وسبحان ـ 
َعة عَِمس (كالما الصحيح الحديث إلى تكون ما أقرب المسارعة ْي ًةََفإْزع أو َه
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 إلى-مرة ولو- أنتم ِطْرتم فإهل هو؛ هي العله أو ،: مسلم)…إليها طار
ْوِحي لفظ  ولحظالغزوات؟!!!! من غزوة بأالسرعة. "طار" الُم

ّذن إذاو ـ  ْعنا أ ِلين أفإنكون ،الفإطار أو الصلة إلى "المغرب" ساَر َعّج َت أو ُم
ِرين ّو َه َت ِكتاب ! فإكيف ؟التعجيل فإيهما السنة لن كال؛ ؟ُم والسنة وال
 علىالجهاد" على الندلس: "حّي سقوط منذ ُتنادي العلماء ونصوص

ٌق"  أين....ولكن ؟التراخاي ل الفور ْيُب؟ الذي "طار ! ُيِج
ْولُِّ حالِّ وإذا ـ  خاشُية الزكااة بأإخاراج السراعْ يجب أفإل المالِّ نصاب على الَح

ّوٌر؟ هذا أن أم التأخّار إثم فإي الوقوعْ ته
ِرحا وإذا ـ  ًا أفإتكون َينفد دمه وكااد أخاتك أو أمك أو ابأنك جُْ طرَت إذا متهور

والغرب الشُرق فإي وآبأاؤنا وأبأناؤنا فإأخاواتنا لسعافإهم؟ الجريح كاالليث
ّتلون منهم؟ أنت فإأين تقتيلً؛ ُيق

رأوه ُقتل حتى الصف فإي خااض الذي ذاك العلم قليلي بأعض يرى أولم ـ 
ًا؟ ّوب الكتاب َفإِقه أيوب" الذي "أبأا لكن متهور أن فإنبههم فإهمهم؛ لهم ص

الله. سبيل فإي النفقة ترك فإي التهلكة إنما التهلكة؛ من ليس هذا
ُظه جْائر سلطان إلى يقوم والذي ـ  ِع َي حكماء نظر فإي رأسه حّز الثُمُن فإيكون فإ

ول اتعظ السلطان التزان! فإل عن بأعيد للحكمة فإاقد َأخْاَرق، متهور اليوم
أبأقى!  لحياته

ّويين، وسيد الحكماء، سيد نظر فإي لكنه    َتر ِد الُم أفإضُل  النظر بأعيدي وسي
،صحيح) والحديث جْائر: أحمد سلطان عند حق كالمة الجهاد (أفإضل الجهاد

ّتم فإهل البأطالِّ هؤلء أمثُالِّ تكونوا لم فإإن َك وجْوهكم! ماء وحفظتم َس
ًا الجهاد ترك الحكمة تَرون َمن يا ـ  ومن والهل المالِّ فإي الفتنة من خاوفإ

َقطوا الفتنة فإي أل ربأنا قالِّ أَما المناصب وفإقدان المخابأرات جْهنم وإن ،َس
.الجهاد بأتركاهم أي ؛بأالكافإرين َلُمحيطة

فإتنٌة تكون ل حتى وقاتلوهم الفتنة ُتزالِّ وبأه فإتنة للقتالِّ الخروج يكون وكايف   
ّله الدين ويكون ّية الية هذه أن ومع ؟لله كا ّدللة، الثُبوت قطع لكن وال
ِينوهم (وسالموهم كاانت لو كاما ويطبقونها يفهمونها هؤلء ..أو: حتى...أو: ل

ّداها لكن شتى بأعبارات ولو يرددون فإتراهم هادنوهم..)؛ َؤ واحد: ِمن ُم
ُد الن الحكمة ًا الصف عن البأتعا للدماء. َحقن

وأذنابأهم الكفار     هؤلء     كاسب     أجْل     من النهزاميين: هذا هؤلء شبهة غايةو ـ 
قولِّ المسلمين! وهذا ضعف بأسبب تحييدهم القل على أو الحكام من

،أنصاره     قلة مع لقومه قالِّ والسلم الصلة عليه إبأراهيم فإإن بأاطل،
ّناالنار:  فإي رموه حتى بأينهم وضعفه دون من َتعبدون ومما منكم ُبأرآء إ

َفْرنا الله ُة وبأينكم بأيننا وبأدا بأكم، َكا ًا والبغضاء العداو بأالله ُتؤمنوا حتى أبأد
كاثُيرون َيدعو كاما مداهنتهم أو بأُمصانعتهم لكسبهم سعى ولو ،وحده
ِلم اليوم قومه. أذى من َلَس
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فإي المسلمون وكاان مكة فإي وسلم عليه الله صلى الرسولِّ كاان ولما  
َتحت     وقلة     َضعف تعالى: قوله عليه نزلِّ ذلك ومع ،المشُركاين     سلطان     و

ْْؤَمُر بأما فإاصدع ِرض ُت ْع َأ وعدد نزلت : إنها وقيل ،المشُركاين عن و
ْدرأ حتى ُيصانعهم لم ذلك ومع الربأعين، يتجاوز ل أصحابأه عن أذاهم َي

ُقوا أصحابأه إن ثم وأصحابأه، نفسه ًا ل كاآلِّ فإريق العذاب: فإقتل من صنوفإ
ّذب ياسر، ُع ّباب، وعمار كابللِّ فإريق و ُأخارج وخَا الحبشُة، كامهاجْرة فإريق و

فإي معه ومن وسلم عليه الله صلى كاالرسولِّ وسجنوا فإريق وُحوصر
يدي بأين قلة مستضعفون، فإهم َيْخفى، ل ما الذى من ولقوا الشُّعب،

لقالِّ: إن معهم كاان لو النهزاميين هؤلء بأأحد وكاأني َيْرحم، ل كاافإر عدو
ْعد أن تقتضي السديد     والرأي     والعقلنية،     والواقعية،     الفإق،     وسعة     النظر،     ُبأ

ّيدهم؛ أن القل على أو مكة، كافار َيكسب عن العذاب لرفإع وذلك ُيَح
والسلطة وسجين، وطريد ومعذب َقتيل بأين فإالمسلمون المسلمين،

لو التي مكة فإي القلية ولحماية الدعوة، مصلحة أجْل من و مكة، لكفار
ِنَي َفإنيت ٍءة وتكليمهم هؤلء بأمداهنة بأأس فإل السلم، معها َفإ َيفهمها ل بألغ

 .مكة     كافار     من     المثُقفون إل
) منالحوارلـ( مكة     كافار     من     الحرار     المفكرين لجميع جْادة     دعوة من بأد فإل  

مكة كافار من المثُقفون إل َيفهمه ل بأيان كاتابأة من بأد ول التعايش، أجْل
ْثُِمر، حوار لعقد (قريش)، صالح فإيه فإيما المشُتركاة الهداف على ِبأناء ُم

و(البشُرية) جْمعاء...إلخ.  و(مكة)،
ّدوا المكذبأين، ُتطع فإل تعالى قوله نزلِّ : فإقد هيهات هيهاَت ولكن  ْدهن لو َو ُت

ِهنون ْد ُي ًا وصحبه النبي ثبات فإكان ،فإ حرب وبأوادر الوطنية، للوحدة تمزيق
ًا جْاء بأل ،أهلية ٌد صريح اسمه والقرآن الناس: البخاري)، بأين َفإّرق (ومحم

ًا َكاتب وسلم عليه الله صلى الرسولِّ أن ولو الفرقان، من أقّل فإيه بأيان
ّلم ما ُعشُْر وذلة َمهانة من اليوم المنافإقين أو النبطاحيين من كاثُيٌر بأه َيتك

ًا لجعلوه – وحاشاه–  عليهم. أمير
َة .......... إل مودتها ُترجى قاد العداوات كل في عاداك من عداو

الدين
المناسب، والزمان المناسب، المكان فإي المناسب الشُيء وضع الحكمة إن ـ 

المناسب.  والنوعْ المناسب، بأالكم
ًا أنتم فإهل    ّدون تعملون حق ِع ُت اليات على مبنية منطقية ودراسة بأحكمة و

المناسب والزمان والنوعْ الكم إلى لتصلوا الواقع وأولويات والحاديث
للجهاد؟

ًا نرى ل لكننا    ْعَجعة! إل القتالي الجهاد ساقية فإي َيصّب إعدادكام من شيئ الَج
ًا تهاب ل الباز إن    ًا جُْحورها فإي تبقى أن الحكمة ترى فإئران لقمة على حرص

لكنها لُجحورها، النسور تدمير أحداث ُتعيد لئل أولدها؛ ومستقبل عيشُها
ًا تهاب ّلم عصفور َق مخلبه! ظفر ُي
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ٍءة وّضَحْت رسوله وأحاديث الله آيات أن على   والنوعْ، والكم الزماَن بأصراح
ًا كالمات: (انفروا منها وحسبك ً خافافإ استطعتم- ما لهم وأعدوا – وثقال

ّلُف ل الله سبيل فإي فإقاتل َك - القتالِّ على المؤمنين نفَسك- َحّرض إل ُت
ْعطوا حتى ُلْظ كاله الدين الجزية- ويكوَن ُي َيِجدوا – عليهم لله- واغ ْل فإيكم و

غلظة...).
العداد، بأحجة جْهاد بأل / سنة13/ يبقى أن يريد من شبهات عالْجنا وقد  

ّدعي كامن الكاذب والعداد السلمي العداد شبهة قبل من وعالجنا أنه ي
إلى وسنأتي المؤمنين، أمير لفإتة لتخطيطِّ العربأي الخطِّ فإنون يتعلم

ُتقنع الحمد ولله بأها،...وكالها النخداعْ وخاطورة الجزئية الصلحات س
الله. يشُاء أن إل الُمْجِحف، ُتَحّرك ولن المنصف

ْلغي من أّما   ّدِعي أو الله دين من الجهاد ُي َد ل أن َي ٍءب" فإي "جْها َل الله دين ط
ّنا وإن "الدكاترة"، شهادات أعلى حملوا ولو جْهلء، أو عملء فإهؤلء َحّس
ًا فإيهم الظن عرفإها التي الفقهية الشُذوذات َأْرذلِّ ِمن ذاك فإقولهم كاثُير
عليه؟ مزيد ل بأما السلم أعداء تخدم وهي ل كايف الفقهي، الشُذوذ تاريخ
سيرة وتصادم الصريحة العلماء وأقوالِّ والسنة الكتاب ُتصادم وهي ل كايف
 أيامنا؟ حتى الصحابأة لدن من السلم أئمة

منهج! َتشُويه من أهوُن أشخاص وإسقاط

وحدك!     الميدان     في     وأنك     العلماء،     خروج     عدم     شبهة

ُبنا :قاالوا فإن ـ4 إن ـ الواعين والمصلحين العلماء     أكثر أن وحس

ّلهم لم ُقل: كا َقل ،َيخرجوا     لم ـ َن ْع ُي َو ًا أنهم أ فإي فإأنت ؟آثمون جْميع
حجر وابأن والعراقي والعلئي والسبكي النووي كاان  وهلوحدك! الميدان

المجاهدين؟ من والسيوطي العسقلني

لهم: فقل   
َبنا هل ـ    ًاُّكح الله نّص ّبأما ؟الناس على ام ْق لم َفإُر ّق الذين– لهؤلء يتَح

ُوْسع من ُالَمناطعلماء-  اليوم سميتموهم ِزم وهل أو.. أو..، ال هؤلء أن تج
ّنى العلماء على العلماء جْمهور إن ثم يخرجْوا؟ ولم الخروج طريق لهم َتَس

ّيه مع الصحابأي فإتوى تعارضت إذا أنه ِو ّدم َمْر ّيه ُق ِو خالَف فإتواه على َمْر
َتيَت هل ثم فإعله؟ مع عالم فإتوى تعارضت إذا فإكيف الحنفية، ْف َت هؤلء اس
َتهم َدَم َيَرون فإرأي ّيت َع َدهم ولعل فإعلهم إلى ظْرَتَن أم هَِفإْرِض ِنع قد أح من ُم

ً يهتدي ل لعله أو ،السفر جْواز كاثُرة نِم لعله أو المجاهدين، إلى سبيل
ٍءة بأصدق ّكُشَُي صار حوله التي والمخابأرات المؤامرات فإقد أنت اّأم ،ما جْه

ول ،َحَرج.على.. ليس أهل من كاان لعله أو لك، عذر فإل صدقها َعرفإَت
ُعذر، انعدام عند يكون الثم أن تنَس علماء. سميتهم بأَمن الظّن فإحّسن ال
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ِبيساِت لكثُرة وكاأنه ـ   ِهما، والجن النس شياطين َتل الجهاد فإي الناس ِهدَز كالي
َتت إن ْولكن ،القتالّي َب ْد فإل القتالِّ فإْرضية لك َث ُع "لماذا ِفإْقرة إلى َمناَص! و

ْدَالقتالِّ؟" ت أقل والمجاهدين أقل منهم والعاملين قليل العلماء أن ج
ٍءل من قليٌل فإالمجاهدون أقل، والصابأرين قليل. من قلي

ًا أن ضِافإرو ـ   َتهم ممن أحد تترك  فإهل-وهيهات!- …خرجَي لم علماء سمي
هؤلء؟! تركاه إن والصيام الصلة

َوليس    ًا كام اليوم انظر النفاق؟ علمة من الفجر جْماعة عن التخلف أ واحد
َوتترك فإي– بأها تصفَي منهم َأ يتركاونها؟ لنهم الفجر جْماعة بألدنا-! 

ًا والصالحين النبياء وسنة الفطرة، خاصالِّ من اللحية أليست    ٍءر؟ عن كاابأر كاابأ
َقّصرها أو أفإتحلقها  الحجة؟ بأتلك ُت

ّثُرون الذين فإهؤلء    َأ َت ُعود َي ُق ُيشُار الذين الكبار هؤلء أن ويظنون الكبار، بأعض بأ
َبنان إليهم ّققوات هؤلء أن لو المصلحة يعلمون لنهم إل عدواَق ما بأال من َح
ًا ذلك خالف لوجْدوه المر شُارُي الذي تأخّار يكون أن بأالضرورة ليسفإ ؛قطع
َبنان إليه َل من أن الله كاتاب علينا قّص فإقد لمصلحة،ل ترجْيحه بأسبب بأا

الطهار البأرار الخيار ِمن كاان فإإذا التأخار، على الله بهمَعات قد َمن الخيار
نزعم فإكيف الجهاد، عن التأخار داء الداء، هذا أصابأهم قد َمن النبوة زمن

 للمصلحة؟ تأخارونَي أنهم اليوم لخيارنا
ًا قالِّ النفالِّ سورة  فإي-وتعالى سبحانه- ربأنا ترى أل   بأدر، وأهَل  نبيه مخاطب

ّبأك أخارجَْك كاماعنهم:  الله رضي الناس خاير وهم وإن بأالحق، بأيتك من ر
ًا ّين ما بأعد الحق فإي جادلونكُي ،لكارهون المؤمنين من فإريق َب كاأنما َت

رضي ـ الناس لخيار  جْاء الوصف هذاو ؟َينظرون وهم الموت إلى ُيساقون
َنا أن َدعْالُمستب من فإليس بأدر، أهل ـ عنهم الله َب ْي الداء. هذا نحن ُيِص

وما َتبوك: "تخلْفُت يوَم يقولِّ  ـ الصحيحين فإي وحديثُه ـ  مالك بأن كاعب ذاوه  
ْيَسَر ُكانت ً مني َأ ْكُت وما ذاك، يوم مني قطِّّ حال تلك فإي إل راحلتين مل

ّهز، وقلت: اليوَم الغزوة، َتَج ّهز ولم اليوُم فإيمضي َأ ًا"، أمري من ُأجَْ شيئ
ُبأه َبأشٌَُر فإالنسان َذ َتَجا السابأقين! بأل  منهو؟!!  من وهو الرض، أثقالِّ َت

َقدوا الذين َُدَحأ َعَة َع َقبة َبأي دولة انطلقت منها التي المباركاة الكبرى الع
الطويل حديثُه فإي جْاء ومما عذر، بأغير تأخّار ،نبويةال المدينة فإي السلم

ّلفوا الذين الثُلثة وعلىالله:  كاتاب فإي كاما ًثلثة كاانوا أنهم والروايات ،خُا
ًا، ثلثون تبوك إلى خارجْوا الذين أن السيرة فإي ّد كمفإ ألف َع ثلثين من ثلثة ُي

ًا؟ تخلف الجيش: إذا فإي ٍءقائد أو عسكري أي اسألِّ اليوم، َرذكاُي ل ٌمَْرق ألف
ًا ثلثين من ثلثة عندك ْير؟ من هل ألف ْنب عظيمِل ْلكن َض ّذ  –الله أنزلِّ ال

ًا سماوات سبع فإوق نِوتعالى- م سبحانه فإي القيامة يوم إلى ُيتلى قرآن
هؤلء.
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ُدنا    ّين اليوم الجهاد هذا أن وشاه ُقطُِّ وقد ،المة على ُمتع ِز، َيْس َعْج الياتو لل
َعّجُب القرآن النسان يقرأ عندماو صريحة، َت هل الناس، من كاثُير قعود من َي

ّبأرون ول يقرؤون أنهم أم القرآن، يقرؤون ل هم َد َت ؟!معذورون هم أم َي
قالِّ كاما غريب : حسن…إمعة تكونوا (ل  رسولنا وصيَة نسينا أننا أم ـ 

مبدأ نسينا هل ؟)تقدير أقل فإي  مسعود ابأن قولِّ من ثابأت وهو ،الترمذي
والحكم وحدك، َكانت ولو الحق هي فإالجماعة رجْاله"، ْفِْرعَت الحق فِ"اعر

ّتاَن صريح، الشُرعي ّتان وَش ترى بأإحسان، تبعهم وَمن الصحابأة وبأين بأيننا َش
ْكِسر ورَالف على أحدهم ْفن َي ِتها!و لعل[ ستعملَي ول سيفه جَْ عسى] وأخاوا

َطات، ِمن ّب َثُ ّطعان. إلى يتسابأقون فإورهم من وتراهم الُم ال
َلم ـ  َو ُء للجهاد يخرج أ الذي عمر"  "ابأن الله مَِحفإر والتابأعين؟ الصحابأة فإقها

الفقهاء. أكاابأر من وهو والثُلج، البرد حيث الفإغان بألد فإي هناك رابأطِّ
َبل"  بأن "معاذ أليس   الصحابأة يكن أولم والحرام؟ بأالحللِّ الصحابأة أعلَم جَْ

الفقهاء إمام"الِحلية": [ فإي نعيم أبأو فإيه يقل أولم بأإبأراهيم؟ يشُبهونه
ّلها؟ والمشُاهد العقبة َيشُهد أولم كاله هذا معو العلماء]؟ وكانز كيففإ كا
َنْسنا وهل مات؟ وأين الواقدي- طريق من– السيرة فإي ساقوه بأما استأ

خاروجْه َّلخَاأ لقد: [الشُام إلى  معاذ خارج حين يقولِّ كاان  عمر أن
أن بأكر أبأا كالمت كانت ولقد ،بأه فتيهمُي كاان وفإيما الفقه فإي وأهلها بأالمدينة

ًاْجَْو أراد  رجْل:وقالِّ ّيَعل فإأبأى إليه الناس لحاجْة سهِحبَي الشُهادة يعني ه
تحريضه عظيم لترى كاثُير "البداية" لبأن تراجْع أن وحسبك ]،هُسِْبَحأ فإل

الجّراحا. ابأن عبيدة وأبأو هو اليرموك يوم
ًة فإكم المدينة؟ فإقهاء سادات  منالله"  عبد بأن "جْابأر أليس    غزا؟ غزو
يديه على يتتلمذ أولم ،الصحابأة فإقهاء أجْلة من  "مسعود ابأن" أوليس  

َول الكوفإة؟ فإي المئات بأل العشُرات ّد أ َع اللف خاّرجْت مدرسة أستاذ ُي
ِهز َلمفإأ الفقهاء؟ من بأنفسه؟ المة هذه فإرعون على مسعود"  "ابأن ُيْج

 ؟بأيده رأسه حتّزَي لموأ
ّي" أيوب "أبأو َيشُهد أولم   ّلها المشُاهد  النصار من نَُيدفإ أن أوصى أينفإ ؟كا

ِلم أن قبل ِفإن وأين روحه ُيْس كاتابأه " فإيحبان ابأن" يذكاره أولم ؟ُد
المصار"؟ علماء "مشُاهير

الردة حرب فإي رأيه كاان فإماذا الصحابأة؟ فإقهاء أكابر  منبأكر"  "أبأو أليس  
َولم العسكري؟ ّالحل أليس الصحابأة؟ أكاثُر رأي مقابأل والفاروق هو يكن أ

ٍءش فإي ٍءه جْي العشُرين؟ يتجاوز لم شاب بأقيادة دولة أعتى إلى موجّْ
َولم  ُهّم أ ًا  الفاروق َي َيلحق الخلفإة يترك أن مرار بأالمجاهدين؟ و
َوليس  ٍءب"  بأُن "أبأّي أ ْع َدَكا ْبِل أفإلم الصحابأة؟ فإي القراء  سي ًء فإي ُي ٍءد" بأل "أح

ًا؟ المشُاهد؟ من بأعدها ما َيشُهد أولم حسن
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وسيد المة حكيم هو أليَس الصحابأة؟ فإقهاء كابار  منالدرداء"  "أبأو أوليَس 
ّد أن الرسولِّ يأمره ألم دمشُق؟ قراء ّدهم أحد يوم الجبل على َمن َيُر َفإَر

عويمر). الفارس الرسولِّ: (نعم قالِّ حتى البلء َحَسن يكن ألم وحده؟
النبلء" للذهبي]. أعلم "سير [راجْع

ُعبادة أليس  النقباء أحد يكن ألم الصحابأة؟ فإقهاء كابار  منالصامت"  بأن "
مع يخرج ألم ؟كالها المشُاهد شُهدَي ألم ؟البدريين أعيان ومن العقبة، ليلة

ومصر؟ الشُام فإتوحا
عزم اثنين وثاني ،ولينأال السابأقين َأحد عبيدة"  "أبأو المة هذه أميُن أليس 

أهليتهما؛ لكمالِّ السقيفة  يوم مابأه وأشار الخلفإة ماتوليته على الصديق
؟]عبيدة وأبأا عمر الرجْلين هذين أحد لكم رضيت قدفإقالِّ: [ روقاوالف هو

ٍءم بأقليل مينلالمس لخلفإة الصديق ُيشُير وهل ٍءر ضعيف عل بأغزير أم نظ
ٍءم َيه  عمر َيستدِعه ألم نظر؟ سديد عل وأين فإكيف فإأبأى؟ الخلفإة ليول
َلم بأدر؟ فإي المشُرَك أبأاه َيقتل ألم قبُل وِمن المة؟ أمين مات ْبِل أ ًء ُي بأل

ًا دمشُق؟ حصار فإي يكن ألم ثم ُأحد فإي حسن
يوم النجار بأني راية معه تكن ألم الوحي؟ كااتب ثابأت"  بأن "زيد أليس  

ُأحد بأدر يوم نفسه َيعرض ألم تبوك؟ يكن ألم لصغره؟ رده الرسولِّ لكن و
هكذاقالِّ: [ ثم بأركاابأه عباس ابأن يمسك أولم الفإذاذ؟ الصحابأة علماء من

ِو ألم والكبراء]، بأالعلماء نفعل ٍءد "ابأن ير ٍءد"سع [أحد أنه صحيح  بأإسنا
وزيد موسى وأبأو وأبأي مسعود وابأن وعلي عمر ستة وهم الفتوى أصحاب

العلم. فإي الراسخين من هو بأل ثابأت]؟ بأن
َتْرجِْم ألم   المام بأقوله: [الُخدري"  سعيد "أبأا النبلء سير فإي الذهبي ُي

ما غزا "أحد" ثم فإي الرسولِّ َيستصغره ألم المدينة]؟ مفتي المجاهد
كاان[ :الخطيب فإيه َيقل ألم ؟الصحابأة داثَْحأ أفإقه من يكن ألم بأعدها؟

ًا وحفظ الصحابأة أفإاضل من ًا]؟ حديثُ كاثُير
َفّقه جْلس من أولِّ ُعمير"  بأن "مصعب أليس  ُيقرئهم المدينة أهل ُي و

ِتل؟ فإأين القرآن؟ ُق
قريش أشراف ومن الصحابأة صغار من َمْخرمة"  بأن رَوْ"الِمس أليَس 

ْنَحْز ألم ؟وعلمائهم ٍءب فإي الزبأير"  "ابأن مع مكة إلى َي ٍءس حر مع ضرو
 فإُقتل؟ الحصار فإي منجنيق حجُر ُيِصبه ألم مات؟ فإكيف المويين؟

ٍءد وأولِّ  ًا يكن  ألمالزبأير"  بأن الله "عبد للمهاجْرين مولو العلم فإي كابير
لكثُرة المسجد حمامة يسمى يكن ألم الصحابأة؟ صغار من أنه مع والعبادة
ٍءش فإارَس يكن أفإلم هذا ومع ؟دللمسج ملزمته يكن ألم زمانه؟ فإي قري
َثُل؟ بأشُجاعته ُيضَرب َهد ألم الَم وغزو المغرب وفإتح اليرموك َيشُْ

النبلء" أعلم "سير [راجْع الجمل؟ يوم أبأيه مع كاان ثم القسطنطينية
للذهبي].

67



ّوام"  بأن "الزبأير وأبأوه  الستة أحد أليس بأالجنة؟ المبشُرين أحد  أليسالع
من يستحقها لمن إل زمنهم فإي الشُورى تكون وهل الشُورى؟ أهل

من أولِّ هو أليس هذا ومع للسفهاء؟ كاأيامنا ليس الكبراء العلماء الوجْهاء
الله؟ سبيل فإي سيفه سّل

] كاماالثبات الحفاظ ... سيد المجتهد الفقيه المام [هريرة"  "أبأو أليس 
ّلُس كاان أنه وصحيٌح الذهبي؟ ترجْمه َد ٍءة عن ُي كالهم لنهم جْائٌز وهذا- صحابأ
َغْزوه بأيته فإي الرسولِّ مع كاان أنه لول - لكنهعدولِّ له َتحّصل َلَما وَحّجه و

ًا! بأل سنوات أربأع غضون فإي الحديث هذا كاّل من داود أبأي عند جْاء تقريب
بأذاك مروياته كاثُرة استشُكَل من أجْاب ربأاحا" أنه بأن "الوليد طريق

الجواب.
ًا الحفاظ فإسيد  ًا يكن لم إذ على المجاهدين سيد يصحب كاان لنه للجهاد هاجْر

والحج الله سبيل فإي الجهاد لول بأيده نفسي والذيالقائل: [ وهو الدوام،
ِبأّر ْبُت أمي و َب ٌق وأنا أموت أن َلْح المملوك لن عليه]؛ مملوك: متف

َيعتزلِّ ول ُيجاهد، كاان هريرة أبأا أن وشاهدنا أجْران، له لموله الُمحسن
.

الهند فإي النصار؟ أكاثُر قبور فإأين النصار؟ من الصحابأة فإقهاء أكاثُر أوليس 
ومصر.... والشُام والسند

ّيب" بأن "سعيد التابأعين من المدينة فإقهاء سيد من نحن أين  ؟المس
ّلية"  فإاتح المجاهد العالم القاضي المير من نحن أين  ِق الُفرات" بأن "أسد"ِص

ٍءك حنيفة أبأي تلميذ يدي على تتلمذ الذي ًا؟ الله رحمهم ومال قالِّ أما جْميع
ًاً بأطلً فإارسا العلم فإي توسعه مع كاانالذهبي: [ فإيه ًا]ِم شجاع ،قدام

الوحوش، خاير "أسد" وهو نفسه: اسمي عن يقولِّ كاان أنه وذكاروا
خاير "سنان" وهو جْدي واسم المياه، خاير "فإرات" وهو أبأي واسم

السلحا.
صنفه الذي كاتابأه تقرأ أن وحسبك ؟المبارك" "ابأن الربأاني العالم من نحن أين 

"الجهاد". بأعنوان
ًء كاان  أنه"البخاري" ترجْمة فإي يذكاروا أولم  ّدا َبق؟ ل ع فإي َيذكاروا أولم ُيس

ًا كاان أنه ترجْمته ًا رامي أولم اثنتين؟ أو مرة إل رميته يخطئ لم بأارع
الثُغور؟ على ربأاطه يذكاروا

ًا كاانوا  الله ورحم كافاية، فإرَض الجهاد كاان يوَم مجاهدين علماء حق
ْوْرِسي"، ّن أن استنكفوا ما الذين من وغيرهم و"عودة"، و"السباعي"، "ال

ِه فإالعلم والجهاد...، العلم الحسنيين يجمعوا ِق ِه ل بأتطبي ِظ ْف وإل فإحسُب ِبأِح
ًا إبأليُس كاان ًا عالم .كابير

وأليس؟ أليس ثم أليس؟  
َبة الصليبية الحروب عن الله رحمه الغزالي حامد أبأي انقطاعْ وهل ـ  ْنَق فإي ٌَم

 ؟استفهام إشارة أم حياته
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َيْخُرجْون كاان وهل ـ  الجهاد، على حّرضوا الذين الربأانيون العلماء لول "التتار" 
ُعبيديون". "الصليبيون" و وكاذا "ال

بأالغ لترى الخلفاء" للسيوطي "تاريخ إلى ارجْع التاريخ، كاتب إلى ارجْع ـ 
"العبيديين" المارقين. على الخروج على العلماء تحريض

عصرهم فإي ونظرت والسيوطي حجر وابأن النووي تراجْم أنت قرأَت وهل ـ 
هذا يا قائلها؟ أنت كالمة هي أم الجهاد؟ عن تخلفوا بأأنهم َتِسَمهم حتى

ًا حفظَت أشياء. عنك وغابأت شيئ
كاان كاما لئم لومة يخافإون ل الحق كالمة يقولون اليوم مشُايَخنا ليت أل  

َدحون اليوم مشُايخنا ليت أل زمانه، سلطان مع يقولها النووي بأحقائق َيْص
ولم المماليك مع السلم عبد ابأن العلماء سلطان بأها صدحا كاما الحكام

ٍءت ُيبالِِّ ِة ول مناصَب ول بأُفتا َد! إمامي مساجْ
ابأن عليه دخال الحلبي" الذي "سعيد الشُيخ عزة معشُار يملكون ليتهم أل  

ّد وهو مصر حاكام بأاشا إبأراهيم ّير فإما رجْليه ما ابأن فإاغتاظ جِْلسته، من غ
َيه أن وحاولِّ السلطان ْغر لسيدك: من لرسوله: قل الشُيخ فإقالِّ بأالمالِّ ُي

ّد أن نكتفي أننا أم كالمة، من أقواها أكابر! ما يده...الله َيمد ل رجْله َيُم
قصصهم! نسرد

ْكاب عن حادوا بأأنهم الربأانيين أولئك َتغمزون هذا وبأعد   ُبرت المجاهدين، َر َكا
ٌد مدينة كال فإي يكون أن حسبنا أل فإيهم، قيلت كالمة أولئك من فإقطِّ واح

ِعظام، ًا الدامغة حجر ابأن أقوالِّ وستأتي ال الله. شاء إن قريب
َعّرضوا أن َتجرؤون كايف   فإي تنظر أن وحسبك كايف؟ النبلء العلماء بأأولئك ُت

يتحولِّ ومتى وحكمه الدفإع وجْهاد الطلب جْهاد فإي أقوالهم لترى كاتبهم
هذا! ...وحسبك عين فإرض إلى

ًا بأأذيالهم كاثُيرون اليوم يتعثُر الذي الجهاد عندهم؛ الجهاد حكم انظر هيا   خاوفإ
عهد من البتة العلم أهل بأين خالف بأل عين فإرض يقولوا: الجهاد أن من

حالتنا مثُل فإي عين فإرض أنه على الفقهاء جْميع اتفق أيامنا إلى الصحابأة
أكاثُر سألت إن الذي اليوم الجهاد حكم محتل، بأيد واحد شبر دام ما

حكم عن سألتهم إن مناصبهم تضيع أن وخاافإوا تعمموا الذين المشُايخ
ّفوا تراهم اليوم الجهاد أن خاشُية الحق كالمة يقولوا وداوروا...كايل وداروا ل

َفسفاُس أحد عليهم يسجلها الحمق العربأية فإي "الفسافإيس"! [ال
ُفإُسٌس، ًا اليوم وصار والجمع:  المخابأراِت]. اصطلح

المثُبطين. من النبلء العلماء أولئك يكن لم تقدير أقّل وفإي  
النكليز على ثاروا ما أولَِّ ثاروا الذين َمن لتعلم الصادق التاريخ إلى ارجْع ـ 

الشُام، بألد فإي الفرنسيين على حرضوا الذين وَمن المقدس، بأيت فإي
ثورات آبأاء هم ومن مصر، الكنانة أرض فإي النكليز على قاموا الذين ومن
بأبطولت السلم أبأناء أجْهل الله! ما والمغرب....سبحان والجزائر ليبيا

الذين هم الصيل الصادق السلم تعاليم رضعوا الذين العلماء إن آبأائهم،
ّدوا واصلوا الذين وهم المعنوي، بأالدعم الرض أنحاء فإي المجاهدين َأَم
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بأطرد عيونهم كاحلوا أو نحبهم قضوا حتى طرف لهم يهدأ ولم بأالنهار الليل
ًا تكن لم الندلس أرض أن خاطاهم...أم تنكبنا اليوم بأالنا فإما المحتل، يوم

  إسلم؟ دار
ُتم! ل، ـ  ْبأ ّطل عالم! لن يقولها ولن كاذ َع بأنص الباقية الجهاد فإرضيَة عالٌم َُي

يقاتلون …ظاهرين أمتي من طائفة تزالِّ (ل الساعة قيام إلى الحديث
ُكْن )،… ْط فإل منهم تكن لم الطائفة! فإإن من فإ ّب َثُ ّهر أو همُت َع بأهم ُتشَُ َتْجَم َفإ

ْيِن! َشّر
ْعْ ول ـ  َد ّبس النس شياطين َت وسواهم ومالك والشُافإعّي حنيفة فإأبأو عليك ُتل

هم سدوا وقد عين، فإرض زمنهم فإي الجهاد يكن لم الجْلة الفقهاء من
الوطيس حمي إذا وأما وهكذا، الجهاد كافاية غيرهم وسد العلم كافاية

ًا يهابأون ل فإتراهم َة ودونك الله سبيل فإي أحد وعذابأه أحمد المام سير
كالم وانظر زمانهم، حكام مع الئمة سائر ودونك الحق، أجْل من

ينقل القرطبي هذا الهندية، والقومية الهنود على تحريضه "التهانوي" فإي
ولقدالندلس: [ فإي العربأي ابأن بأكر أبأي القاضي عن8/151 تفسيره فإي
َأَسر "أي ناَديار ) فإجاس527( سنة … العدو بأنا نزلِّ َتنا الندلس" و ْيَر خِا

ًا، وكاان ُده،ََدع الناَس هالَِّ ّعدو فإي ناَبألد وتوّسطِّ …: للوالي     فقلت كاثُير
الناس جميع إليه خرجَفلي والشُبكة الشَُّرك فإي حصل قد الله عدو هذا

ُيحاط القاطار جميع في منهم أحد يبقى ل حتى محالَة ل هالك فإإنه بأه َفإ
َبت ،له الله لكم يّسر إن َل ًا ٍءَدَحأ ّكال وصار والمعاصي، الذنوب فإغ يأوي ثعلب

ليَت أل ]،راجْعون إليه وإنا لله فإإنا بأجاره؛ المكيدة رأى وإن ِوجْاره إلى
ًا َدحوا أن فإقطِّ يَجرؤون اليوم العلم إلى َينتسبون ممن كاثُير حكم بأأن َيص

من الغزاة نطرد أن إلى المسلمين جْميع على عين فإرض أيامنا فإي الجهاد
 المسلمين. بألد أنحاء

ّدعة تحبوا أن وعسى: [3/39 تفسيره فإي قلَْين القرطبي وهذا   َتْرَك ال و
ّلون ُتغلبون أنكم فإي لكم شّر وهو القتالِّ ِذ َت َيذهب و قلت: وهذا َأمركام و
ُنوا الجهاد َتركاوا الندلس بألد فإي اتفق كاما عليه، غبار ل صحيح ُب عن وجَْ
َثُروا القتالِّ، ْكا َأَسَر البلد على العدو فإاستولى الفرار من وأ َتَل ... و َق و
ّق، وَسبى َتَر ّدَمْت بأما ذلك راجْعون، إليه وإنا لله فإإنا واْس أيدينا َق

ْته]. َب َكاَس و
ًا فإهاتوا   ًا عالم ّينه! هاتوا عند والتحريض الجهاد عن تخلف واحد ًا تع فإقطِّ واحد

ّبطِّ راحا الدعياء. بأعض اليوم يفعل كاما ُيثُ
ٌع يخلو ل حالِّ أية وعلى ـ  ُء اللسان، ليميَع ُسوء علماء من مجتم الّسوء فإعلما

ّنة بأاب على لسواَجْ ْدعونهم بأأقوالهم، الناَس إليها دعونَي الج َي النار إلى و
ّلما بأأفإعالهم؛ ُلهم قالت فإك ُلّموا! قالت أقوا ُلهم: ل للناس: ه تسمعوا أفإعا

َعوا ما كاان فإلو منهم؛ ًا؛ إليه َد ّولَِّ كاانوا حق ُهم المستجيبين أ فإي له! فإ
ُء، الصورة ّ ُعْ الحقيقة وفإي أدل ّطا ٍءق ُق : طري
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َعقَت وكاـم          الغراب تقولِّ: اسمعوا! إن               ُبأومـة لكّن ربأـانِالغ ـن
حكيـم

ُق نومـه:               متى ُيـجريه زالِّ ما للذي فإـقل          ْلَح وأنت الساعي َت
مقيــم؟

ًا أمسى-كاما القوم ِشعر دام وما          إن فإقل: ترى-              شعيـر
عليـم!! الجهولِّ

ّبـًة ُهبـوا العلماء معشُر اي ـ الن ذا إلى نومكمـو طالِّ دق        َه
ْلَمـة ُتـعلي لله        قومـة قوموا العلماء معشُر يا     اليمــان ِكا
ٍءد        صادق عزمَة العلماء معشُر يا     جَْبـان غيـر للـه متجـّر
زمـان كال  الجهالِّ حّجة من        سكوتكم إن العلمـاء معشُر يا    
العدوان ل الحق فإي وتعاونوا         تتخاذلوا ل العلمـاء معشُر يا    
الرحمن شريعـة  متعاضدين        تنصروا أن وتعاهدوا وتعاقدوا    
الشُيطـان ناصر َيخذلِّ والله          بأنصره يقـوم من ينصر فإالله    
أن يستطيعوا لن لكنهم الحق قاول من منعوه فإْن الرباني أّما ـ

الباطُل. قاول على ُيجبروه
ُه الصف فإي خااض من على بأعضهم أنكر لّما ننسى كايفو ـ  َد َتّجوا َوْح عليه واح

َكة إلى بأأيديكم ُتلقوا ول بأـ ُل ْه ّت فإهمهم لهم  وَصّحَحأيوب"  "أبأو قامفإ ال
َكة"  أن وأرشدهم ُل ْه ّت فإي ل للجهاد النفقة ترك هي الية فإي المرادة"ال

ّلف ل الله سبيل فإي فإقاتل: تعالى بأقوله عليهم استدلِّو الجهاد، َك إل ُُت
؟نفَسك

ُبنافإ    ٍءد على عاب لمن نقولِّ أن حس الله قاله ما نقولِّ أن حسبنا وحده أنه مجاه
ِتْلخالقه:  لصفوة تعالى َقا ّلُف ل الله سبيل فإي َفإ َك هكذاو ،نفَسك إل ُت

َأْمٌر شرحه فإي القرطبي قالِّ الغربأاء، عن بأالعراض  للنبي للية: [
ّد المنافإقين ذلك]. على أحد يساعده لم إن الله سبيل فإي القتالِّ فإي وبأالِج

ّي الحل َيرى كاان بأكر"  ا" أبأ أن ننسى كايف  ـ بأينما ؟المرتدين لقمع العسكر
َهرة كاان ّيَث أْن يرون "عمر"  رأسهم وعلى الصحابأة جَْْم َتَر ً َن بأشُأن قليل

َعوي، السلمي الحل بأدء ذي بأادئ يريدون كاانوا ،المرتدين ّد ًا ال على حرص
َبَت الضياعْ، من الدعوة مكتسبات ْث َأ  معبأكر"  "أبأي رأي صواب التاريُخ و

 !وحده كاان أنه
ًا  أسامة جْيش ومع المرتدين مع  بأكر أبأي صنيع أفإكان    َعّصب ًا َت ًا أم َمقيت َبات ث

ًا؟ ِه! لو ! يوم فإريد ًا منعوني قالِّ: [والل َناق ِعقالً" كاانوا رواية "وفإي َع
ّدونها َؤ ُتهم   الله رسولِّ إلى ُي ْل ْنعها على لقات إله ل و[والذي : البخاري]،…َم

ْدُت ما   الله رسولِّ أزواج بأأرجْل الكلب جَْرت لو غيره َد ًا َر وجّْهه جَْيشُ
ْلُت ول   الله رسولِّ ًء حل َقده لوا اليوم معكم حصل ولو ]،  الله رسولِّ ع
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ُبتون فإهل معه حصل ما ْثُ ٍءن "لكل أم َثباته َت َفإُحكم ؟رجْاله" زما الجاهلية أ
ُتَحّرفإون؟! وللنصوص بغونَت

الصحابأة أكاثُرية هي الديمقراطية- ها أكاثُرية ُتَمّجدون َمن يا – الكاثُرية هي ها   
ولم ،أسامة جْيش ُيَحّل أن رأتفإيهم-  َمن والعلماء الفقهاء من وفإيهم –

ُبْت ْثُ رأيه إلى همجْميع آَب ثم ،وحده المصيَب هو وكاان  بأكر أبأو إل َي
ٍءد على َتعيب أن معنى فإما ،الصائب  وحده؟ أنه مقاتل مجاه

اليمان، حلوة منو ،العقيدة إخاوة من فإمعه ؛وحده ليس أنه لله والحمد  
،الصادقين الكرام الصحب سيرة ومن ،المهتدي الهادي نبيه سيرة ومن
ّدَي ما الربأانيين العلماء قصص ومن وحده. الله شاء أزره! إن شُ

َبشُُّر:  الحديث هذا يكفينا   سوء ناِس فإي صالحون ناٌس…للغربأاء (طوبأىالُم
ْعِصيهم َمْن كاثُير، ُهم). ممن أكاثُر َي ُع ِطي ُي

ْكفينا   ردَفَْنت حتى هذا أمري على لقاتلنهم بأيده نفسي فإوالذي(  أسوتنا َي
أمره: البخاري). الله َّنِذفُْنَيول ،سالفتي

فإي عملء من وجْدنا ومهما طالت، مهما ،الطريق على نيماض وسنبقى  
وسنبقى ،الفردوس جْنة وإنها ،العالمين رب إنه أكابر فإالقضية ،وجْوهنا

ْأنا ما نردد َدموا عليه: إن َنشَُ َلبوا إن أركاع، لن بأيتي َه إن أركاع، لن مالي َس
َأَحالوهم أخاتي أو أمي أخاذوا إن وأخالئي، وأخاي وأبأي أحبائي كاّل َقتلوا و

ًا أركاع لن كاالشلء، لن أبأد
....مسلمون.  أركاع....قادمون...قادمون...قادمون....مسلمون

بها     النخداع     الجزئية" وخطورة     "الصلحات:

ْدنا لكننا: قاالوا فإن ـ5 َفإ ًا أ وتلك التزم، فإهذا ؛ناهناِعَمل من كاثُير
الويلت إل القتالِّ من أنتم تستفيدوا ولم زيادة، فإي والخير تحّجبت،
ٍءت الخلف إلى والتراجْع من ثلٌة المقاتلين نيالمجاهد أن الحقيقةو ،سنوا

ًا انتكسوا أو الحياة عليهم ضاقت فاشلينال تجارتهم أو دراستهم فإي مرار
من بأكثُير أصعب الله سبيل فإي فإالعيش لهم، راحة الجهاد إل يجدوا فإلم

؟!كمقتال نتائج أينفإ ؟الله سبيل فإي الموت
:لهم     فقل   
ًا؟ إصبعه كاان إن الغريق َينفع ماذا ـ  جْافإ
ُفون الذين أولئك سطحيون هم كام ـ  َت ْك َء مغازلة َتَرَك بأشُاّب َي آخاَر أو النسا

ٍءة أو التحى َبت فإتا CD أو إسلمية، ل أخارى عن ْتَْنغَأ إسلمية ٍءلعبة أو َتَحّج
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ّدت للصغار إسلمية ألعاب ٍءة، أخارى ّدَسَم س ٍءة أو فإاجْر ٍءة مجل فإي حائطي
ٍءظ معهد أو مسجد، ٍءه مقابأَل للقرآن تحفي ٍءة َمل مفسد إعلم أو ،منتشُرة ليلي

ًا، يبث ٍءد وُرًشا آني والعباد. البلد َيعّم وفإسا
َتشُون الذين أولئك سطحيون هم كام   ْن ُفلون جْزئية بأإصلحات َي َيغ هو عما و

 وأخاطُر!؟ أكابُر
ُد الذي ذاك (!!) سطحيَة أعمق ما بأل ـ  َع ً أطعم أْن َيْس منذ يأكال لم رجْل

أنقذوني؟ أنقذوني الناس يستغيث ٌغارق بأجواره آخاُر هناكو ،أسبوعين
ِعْم َأن إنجاز!  من بأه و

ًا بأنى أْن يفرحا من (!!) سطحية أعمق ما ـ الذاعة فإي كالمًة ألقى أو مسجد
ٍءلِّ    بأنشُر له ُسمح أو َكة! وهو حكومية جْريدة من ميتة زاوية فإي مقا ِل ل َها

ِعظام. بأالمسائل للتفكير يفرغ يكاد ال
َعْن ل َلها الفإعى ذنب تقط ْع ًاَْمهَش كانت إن             وترس ِب الذنبا رأسها فإأت

ًا كاان من أما  ّد أن فإعليه الرأس قطع عن عاجْز ِع ينشُغل أن ل الرأس لقطع ُي
َنب بأقطع يترك بأمن فإكيفالذنب!  لقطع بأالعداد ينشُغل بأمن    فإكيف ،الذ

له ُيسمح أن  عسى"العلم كالية" يدخالل العداد يبدأ و للقطع العداد
ًا ٍءة ما يوم الفإعى أخاطار من الناس رَّذُحلي شرط أو قيد بأل فإضائية بأقنا

 السلمية؟ وأفإكاره آراءه ولينشُر منها، الخلص وسبل
َنب لقطع بأالعداد حتى يفكر ل بأمن ـ لي قل ـ فإكيف   للزواج العداد وهّمه الذ

ّطين حور من أنهم بونَسَْحي وهم ؟ـ! التعبير جْاز إن ـ العين الحور بأدلِّ ال
ًا ُيحسنون .صنع

ّدفإة الدينية الكتب وهل ـ  َه ُيَسّمون من هل تنقص؟ أم تزيد السواق فإي الُم
َطُب المحاضرات هل ينقصون؟ أم يزيدون بأالدعاة والندوات والُخ

ُد والفإساد الفساد هل وبأالمقابأل تنقص؟ أم تزيد وأشرطتها ؟ينُقُص أم يزي
ّي وبأدقة ابأتعادهم؟ أم الدين من الناس أكابر: اقتراب النسبتين أكابر: أ

ّي   ًنى فإأ ًا مع ٍءج على للُمقام إذ ُع نه َتِفي ل إنك المنهج يناديه: أيها الواق
ًا انفروا يناديه الله وكاتاب بأالغرض؟ ً خافافإ ُكام وثقال ُؤ َوا َد ليس هؤلء يا فإ

ٍءء عنه فإهذا الشُفاء وأما إل، ليس فإللتخدير نفع إن دواؤكام الله، يرضي بأدوا
بأعيد. 

ْدنا الذين هم كام ـ  َة َفإق ِتهم رغم سلوكاهم على السيطر َأ منذ المسجد فإي َنشُْ
الخير قوى تقصير أو وقصور الفإساد قوى لقوة فإقدناها صغرهم،
الدين! هذا سنام بأذروة بأالخاذ تقصيرها والرشاد،

ُئك ول كاثُيرة، والمثُلة أجْل! فإقدناها،   ّب َن ْثُُل ُي ًا. بأها َفإَسْل خابير، ِم خابير
القيـام لتطويل معنى فإل              حرام على الُمقام كاان إذا               

ً الحكومات أكاثُر أن يخفى ول ـ  ُهل ًا وضعت قد تسا ّط محتَس ثم ،َأحمر خا
ّذج َتعوا أن للّس الحكومية الضربأة أكالوا قاربأوه ما إذا حتى شاؤوا، ما قبله َيْر

.َيصلوا أن قبل
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ُيعيد أن ُيِصّرون فإتراهم التاريخ من يعتبروا ل أن أقوام الله! شاء وسبحان  
َته، الزمن القاضيَة!  تكون قد التي إلى الضربأة تلو  الضربأة يأكالوا حتى دور

الخطِّ لبلوغ اهدينجْ نسعى أن نفسه: آلحكمة يطرحا الذي السؤالِّ ويبقى  
لستئصاله؟! أم الحمر

ّدقون وهل   ًا ُتَص ُتلغيه؟ "هندسة أن حق والروايات القصص أن أو العمارة" س
ْنِسفه؟ َت تحكمون؟!!!! كايف لكم فإما س

شعار رفإعوافإ السنين، عشُرات منذ ناس ناَقََبس فإقد فإعلَت ثم فإعلَت ومهما ـ 
ًا لكن ،سبيلنا" "الجهاد ّبقوه لم منهم كاثُير َط فإقل: شئَت وإن قليلً، إل ُي

ّبق ًا أوائلهم ط ٌد أو الن؟! سجين هم أين ُانظر ولكن منه، كاثُير أو طري
ُظوٌر، السبيل؟! سواء وإياهم وهدانا عنهم الله فإّك َمْح

ُلك فإما ـ  َثُ ّبأيت مهما الن َم ْبأت َر ّذ َه ّلْمت و َع ْفت و ّن بأالمعروف وأَمْرَت وَص
ُلك ما الخيرية المشُاريع وأقمَت المنكر عن ونهيت َثُ ـ أحوالك أحسن فإي ـ َم

ٍءب إل ِدعْ كاطبي ْب ًا السجن ُأودعْ عُِمسم عامل وداعية ُم ًا فإيه فإرأى ظلم ّي ل ُأّم
ّلمه ُيبين يكاد َع َد له قيل فإلما ـ الن     يستطيعه     ما     هذا     إذ ـ َفإ / سنوات:10/ بأع

ّد، أزالِّ ل قالِّ: ل! أنا ُاخارج تفّضْل ّلمُت وقد ُأِع ًا غدا حتى المّي هذا ع طبيب
ًا وسيأتينا داعية، ٌد غد ُنعلمهم السجناء من مزي الدرجْة إلى نصل حتى فإ

َلْسر؟ من السجناء جْميع ُنخرج أن فإنستطيع العداد من المناسبة !   ا
ًا كاان ولو ـ طبيب أنه مع ـ السطحّي هذا كامنطق منطقنا نعم   ًا حق صادق

ّلمهم كايَف ل ،القتال ساقاية في َيُصّب ما أْو ؟"القتالِّ كايف" لع
ُد ! اللهم؟ـ والعربأية التجويد أهمية على ـ البيان لغُة العربأيُة أو القرآن تجوي

ً العداد من انتهى إن إل َهل ّي ّية الشُرعية بأالعلوم َفإَح ِئ َفا ِك أن مع ،جْميعها ال
 المستحيل. َضْرب من ليس القتالي الجهاد وبأين بأينها الجمع

ُأ ل فإيهم، العامل الجيد حالِّ هذه َأجَْْل ـ  ْفت الذي هذا إل مجالِّ لنا يردد: ليس َي
ْأ! ول ُقل فإيه! ولهؤلء نحن ّك َل َت ِعي فإي ل ِمّمن خاير أنتم  صدقتم:َت فإي ول ْرال

ً ونيعمل ل ممن النفير، َأنا  رسولنا لكّن للسلم، أصل ّب الطائفة عن ن
َتها وأن المنصورة َف المجالت كاانت ومهما عنهم؟ بأحثُتم فإهل (يقاتلون)، ِص

ِهبونمجالِّ:  فإي َتُصّب فإانظروا: هل فإيها عملونَت التي ِتلون(  أو ُتْر ) أوُيقا
ّدون" ِع الحتفالِّ. أو المهرجْان أو للنكاحا ل للقتالِّ " حقيقًةُي

ِفإنجان! وماذا فإي زوبأعًة يتعدى ل أحواله أحسن فإي هؤلء عمل حصيلة إن ـ 
تنفع  ماذا:لي زوبأعة! قولوا سميناها وإن ! حتى الزوبأعة؟ هذه مثُل تفعل
ِد المور مقاليد كاانت إذا الجزئية الصلحات هذه َي ُكم يبالي ل من ِبأ ِت بأإصلحا
َلًة ّثر ل الواقع فإي لنها َبأا َؤ ّطهم على ُت َعلماني خَا ؟اللديني ال

ِثموا الذين المسلمين إن بأل ـ  َدم َأ يد من فإتحها قبل مكة من هجرتهم بأع
ْدعوا أن يستطيعون كاانوا هؤلء الشُّْرك، َؤدة َي ُت نشُر طريق عن وهدوء بأ

ًا والمحاضرات والشرطة الكتب َكاّف مدرسة تفعل كاما تمام اليدي" "
ٍءف بأل ـ العلماء اتفاق اليوم!!! رغم ّتَة خال َب ْل ّولِّ القتالي الجهاد أن ـ ا اليوم تح
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َفاية لعدم القل على عينّي إلى ِك ّدم ماذافإ ،ال َبعوا الذين ق بأعد مكة فإي َق
؟أنفسهم أذيَة إل  رسولنا هجرة

على كنتائج كاانت للسلم" لو وأعمل ُأفإيد هنا تقولِّ: "إنني أن لك نعم ـ 
كَنفس أسلْمَت الذي ـ ربأك عليك ُيوجْب لم ما ذلك لك الحداث، مستوى

ْوجِْْب لم ما ـ هإلي فإي هنا أعمل أن تقولِّ: "علّي أن لك وليس سواه، عليك ُي
بأسكينه ُيقاتل من لن ؛النتائج" إلى أنظر أن دون السلمية بأدعوتي بألدي
ًا ًا عدو َدجّّْج ول فإهذا ،النتائج" بأسوء أبأالي ولن يقولِّ: "سأعمل ثم بأسلحه ُم
ْيَب بأها، بأالخاذ المولى أمره التي بأالسباب أخاذ ما لنه ؛السلم مَِفإه ما َر
ْدر بأالسباب ويأخاذ الله، أمره ما يفعل الذي الله سبيل فإي المقاتل بأينما ق

َتل يقاتل ثم قوة من استطعتم     ما لهم وأعدوا استطاعته ُيق َنالُِّ ل أو فإ َي
َوخّااها التي َالنتائج مع ـ الدنيا فإي النتائَج َيْحُصد لم ولو أجَْره ينالِّ فإهذا َت
ِة مع َحَصَل كاما ـ الخالص وجْود ُأحد" الذين جْبل ُرَما َبتوا " يَروا لم لكنهم َث
ُقتلوا عملهم نتيجة ِتل:يقولِّ من مسكين هو فإكم ،و عصر فإي بأالسيف  قا
سواه]. عما عَجز إن إل [اللهم النتائج؟! إلى ظرَْنت ل أو تنتظر ول الذرة

هنا" البلد ُأفإيد لقولك: "أنا معنى فإل القتالي والجهاد بأالهجرة ُأِمْرنا أننا مابفإ ـ 
؟ آمن كامن الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية أجْعلتم....، ما إن ثم

َله تستطيع هنا تعمله ًا السلمي البلد ذاك فإي عم ّلم ًا، تع ذاك إن بأل وتعليم
ّد لهو ـ ُوجْد إن ـ السلمي البلد ًا لمثُالك حاجْة أش ًا أو كانَت طبيب أو صيدلي

ًا ّد … كايميائي َبأْت وإذا ،بألدك من حاجًْة أش "المدينة" بأـ " فإعليك "مكة أجْْد
َدنا وقد يؤيد-، -والواقع ّب أولً، بأه ُبأعث بأما ل  رسولنا عليه مات بأما ربأنا تع

ْعث على الحّث على مات وقد ْطَر َمََيّم أسامة! وهاقد جْيش َبأ "الطائف" ش
ِئَس َلّما المدينة! هذه فإي تزالِّ ل وأنت ،المدينة إلى ثم مكة من َي

َلْم بأه الله َأَمَرنا ما نفعل كانا فإإن ـ  ْيئسوا نقولِّ: ل عندها النتائج َنِجد فإ ُدمتم ما ت
ّبقون َط َيت فإقد بأالنفير، الله أمر ُت ِق والقصى / سنة90/ الصليبية الحروب َبأ

َلق ْغ َنزعْ فإيه، صلة ل ُم حتى مكانه من / سنة41/ السود الحجر القرامطة و
ُقرمطي: "أين قالِّ ّكاد عصرنا فإي وكاذلك البأابأيل"؛ الطير ال أن الخبراء أ

"أهل صَمد قبلهم وِمن / أيام،3/ على تزيد لن الشُيشُان فإي الحرب
ُعّزلِّ قبل وِمن كاله، العالم تآمر أمام بأل الصرب أمام ل ووقفوا البوسنة" ال

ُة مات وهؤلء هؤلء ّيًة، دولًة َيَر  ولم"  "حمز َوَرقُة مات ِإْسلِم َفإل" بأن " ْو َن
َد َيَر ولم السلم، انتشُار رأوا "النجاشي" وما عند مات َمن مات ، النبي َمْج

ْعَزعوا ما لكنهم أقاتَل أن أّما بأه، الله أمرهم ما يفعلون كاانوا لنهم َتَز
ّذّرة زمن فإي بأالسكين ْيٌس! ُزوٌر فإل" فإهذا النتائج تنتظر أقولَِّ: "ل ثم ال ِب ْل َت و

ْين". فإي حدث كاما القوم بأعض لمعصية يتأخار قد النصر إن بأل  َن ُأحد" و"ُح " 
كافاية عدم إثبات الن؟" لترى القتالِّ "لماذا جْواب  من5 رقم إلى وعد ـ

لترى اليمانية التربأية شبهة جْواب إلى وعد ،لوحدها السلمية العدادات
المزيد.
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الله لن ؟الصلة بأترك نطالبه فإهل المنكرات يرتكب المصلين أحد بأقَي إذاو ـ
َكر الفحشُاء عن تنهى الصلة إنقالِّ:  ْن فإي طريقتهم على– فإهذا ،والُم

ْليتركاها صلته من ستفيدَي ل – الستنباط سواها!!!! عمل إلى فإ
 دموي:  بأسؤالِّ نتوجْه المتناقضين فإلهؤلء  
أنه  "  فلن  "     على     نحكم     كيف  * أو:      عندكم؟     النجاح     ضوابط     هإي     ما 

فاشل؟     أو     ناجح
ًا فإإبأليس بأالشُهرة؟ النجاحا هل ـ و"نزار جْاكاسون"، و"مايكل ناجْح، أكابر إذ

الناجْحين؟ أكابر من قباني"،
و"قارون"، و"هامان"، فإـ"فإرعون"، المناصب؟ أو المالِّ أو بأالُملك النجاحا هل ـ

الناجْحين! أكابر و"صدام" من
ٍءب فإأبأو والَحَسب؟ بأالنسب النجاحا هل ـ َه ًا!! الناجْحين من َل رجْل َّمر( وقد إذ

فإقالِّ: رجْل ؟هذا فإي رأيك  ماٍء:جْالس عنده لرجْل فإقالِّ الله رسولِّ على
أن عََشف وإن نكحُي أن َبَطَخا إن ّيَِرح والله هذا الناس؛ أشراف من

ُيك : ما الله رسولِّ له فإقالِّ رجْل َمّر ثم  ، الله رسولِّ .. فإسكت.عّفشَُُي رأ
ّي المسلمين! هذا فإقراء من رجْل الله! هذا رسولِّ فإقالِّ: يا هذا؟ فإي ِر َح
َكح، ل أن خَاطب إن ْن َفع وإن ُي ّفع، ل أن ش لقوله، ُيسَمع ل أن قالِّ وإن ُيشَُ

ْثُل ِمن الرض ِمْلء ِمن خايٌر : هذا الله رسولِّ فإقالِّ وفإي هذا: البخاري)، ِم
ٍءة فإي...). تقولون جْماعة: (...ما كاانوا المسؤولين أن للبخاري أخارى رواي

ِد النجاحا هل ـ من مكة فإتح َيَر لم فإـ"حمزة" الذي َت؟ْزرع ما نتائج بأَحْص
من والروم فإارَس انهيار َيَر لم بأكر" الذي الفاشلين؟!!!! و"أبأو
"القسطنطينية" من فإتح َيَر لم النصاري" الذي أيوب الفاشلين؟!!! و"أبأو

من القصى عودة َيَر لم الزنكي" الذي محمود الفاشلين؟!!! و"السلطان
الموازين! تنقلب عندما المستعان الفاشلين؟!! والله

فإوقع     ،  الله     وجْه     نريد  النبي مع اجْرنا: هفإقالِّ ًابأاّخَاب ناُْدعالبخاري: ( أخارج قدو  
بأن "مصعب منهم ً؛شيئا أجْره من يأخاذ لم مضى نَم اِّنفإم ؛الله     على     أجْرنا
ُقتل"عمير يناّطَغ وإذا ،رجْله َتَدبأ هَرأس ْيناّطَغ فإإذا ً،رةَِمن َكَروت ،أحد يوم  
ًا يأخاذ لم ومراده ،رأسه) بأدا رجْليه الدنيوي. أجْره من شيئ

َقب ولو   َعا ٍءس كاسرها ُيحاولون صخرة على  رجْل100 َت يد على فإانكسرت بأفأ
ِر ذا لكن هذا، فإيرى السطحي أّما فإاشلون؟ وكالهم الناجْح هو فإهل رجْل آخا

ّنظرة أن الله وشاء أولئك، جْهود تراكام هي النتيجة أن يرى العميقة ال
شاء. َمن َيصطفي والله الخاير، يد على طافإهاِق يكون

ّدد ما كال عن تبتعد بأأن النجاحا هل ـ  َه الله عبد بأن محمد لكن رأسك؟ ُي
حق كالمة الجهاد (أفإضل أن يرى رأيك!!!! لنه خالف يرى الحكيم الرسولِّ

من  الله رسولِّ عند فإهو ،صحيح) والحديث جْائر: أحمد سلطان عند
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ُلهم بأل الناجْحين َتُزجّْه تتجرأ فإكيف أفإضلهم، ِمن أو أفإض زمرة فإي أنت و
الفاشلين؟!!! أو المتهورين

وقد إل تموُت فإل العام للنفع دنيوية علوم من هَتعلمت بأما تعمل أن النجاحا هل ـ 
الهندسّي" لسنوات؟ "مكتبك أو صيدليتك"، أو "عيادتك"، فإي َتْعمل

َتَرك "ألمانية" الذي فإي الراقية الدراسات عطا" صاحب فإـ"محمد
ًا دراسته ًا للغزو وخاططِّ جْانب بأما فإقل: استفاد شئَت وإن الفاشلين؟ من إذ
ًا، اللحظة حتى حّصله العليا! دراساته ُيكِمل لم لكنه عملي

ُقّراء صفوة مَمعونة" وه "بأئر شهداء قبله وِمن   ِتلوا النبوة، َزمن ال ًا ُق واحد
ًا ٍءن فإي واحد ْدر من َكامي َغ  الفاشلين؟ من هؤلء فإهل لهم، ُنِصَب ال

َتَحّر المرتدين حروب وفإي   ّقى فإيمن القتل اْس َب ُقّراء، من َت ًا فإكانوا ال من إذ
ُقّراء" فإي من الرجْل ُوكاون القاعدين، ل المجاهدين كاشُهادة زمنهم "ال

ٍءف ًا ممتاز بأدرجْة شر !!!عندنا جْد
 فإمحمد الديان؟ وتوّحد والحضارات واندماج العولمة ندعم أن النجاحا هل ـ 

صحيحه فإي البخاري المام لنا روى وقد ل كابيرعندكام!!  كايف فإاشل
ٌد َق (ومحم صحيح حديث فإي والحاكام داود أبأو وأخارج الناس)؟ بأين َفإّر

ًاُ عََْدت ل ماءَْيهّالد فإتنة(... ْتَمطَل إل المة هذه من أحد قيل: فإإذا مة،ْطَل هَ
ًا، فإيها الرجْل صبحُي مادت،َت انقضت ًا مسيُوي مؤمن صيرَي حتى كاافإر
فيه،     َ  فاق  ِ  ن     ا  ل     ،  ٍ  إيمان     ِ  سطاط  ُ  سطاطُين: ف  ُ  ف     إلى الناس

من الدجْالِّ فإانتظروا ذاكام كاان فإإذا ،فيه     َ  إيمان     ل     ،  ٍ  نفاق     ِ  سطاط  ُ  وف
).غده أو يومه

َو بأأن النجاحا هلـ  ُتك َتصف ّدرات، من حيا َك فإالنبياء واللواء؟ والشُدائد، الُم
ًا عندك ثم نبياءأال بألء الناس ّ(أشد الفاشلين! لن - وحاشاهم- من إذ
).: البخاريدينه حَسب على الرجْل لىَُيبت ،ُفإالمثُل ُالمثُل

ُيبتلى أولم ابأنه؟ بأضياعْ يعقوب ُيبتلى أولم قومه؟ بأسخرية نوحا ُيبتلى أفإلم  
ِته يوسف ِنه؟ بأالعزيز: امرأ وحّز بأقتله ويحيى زكاريا ُيبتلى أولم وسج
َتلى أولم رأسه؟ ّد وصحبه رسولنا ُيب َلم ثم بأطنه؟ على الحجر بأشَُ َو َبشُّْرنا أ ُي
لعدوهم ،ظاهرين الدين على أمتي من طائفة تزالِّ لربأه؟! ( بأنصر رسولنا
حتى ،َ  واء  ْ  أ  َ  ل     من     أصابهم     ما     إل     ابههم  َ  ج     ن  َ  م     هإم  ّ  ر  ُ  ض  َ  ي     ل ،قاهرين
حسن والحديث الهيثُمي، قالِّ كاما ثقات : رجْالهكاذلك وهم الله أمر يأتيهم

.)شواهد وله
ّهر والذين   ِنعوا / سنين،3/ الشُّعِب فإي بأهم ُش ًا المدنية حقوقهم من وُم هم إذ

ًا الفاشلين! من جْميع
بأنظرك فإاشلون كالهم فإالنبياء الكاثرة؟ الكثُرة مع تكون أن النجاحا هل ـ  

:الصحيح الحديث هذا من أحلى بأشُارة ّ وأي!قومهم فإي قلًة كاانوا لنهم
ْعِصيهم َمْن كاثُير، سوء ناِس فإي صالحون ناٌس…للغربأاء (طوبأى أكاثُر َي

ُهم). ممن ُع ِطي ُي
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ًا تعمل بأأن النجاحا هل ـ   تفكر السنين َعشَُرات بأعد ثم الطاعات من كاثُير
ًا بأالقتالِّ؟ َلم الذي فإهذا إذ ُقتل القتالِّ دخال ثم َأْس لكن الفاشلين؟ من فإ
ًا نبأنا  الرسولِّ َعِمَل مادح ً له: ( ُأجَِْر قليل ًا). و كاثُير

لمته الدولة أو الجماعة أو الفرد يحققها التي المنجزات بأمقدار النجاحا هل ـ 
ّبأنا  الله رسولِّ لكن ؟شعبه أو ألف مئة درهٌم قََبفإقالِّ: (س ذلك خالف ن

ٍءم)! مع من أكاثُر كايناالمسو الفقراء من ُتطعم درهم  ألف100 أن دره
َق الدرهم كاان ذلك ومع درهم، درهمين، له لن أفإضَل؛ بأه والمتصدق أسب
100000 فإـ الوفإير، المالِّ عنده فإكان ذاك أّما ماله، بأنصف تصدق فإكأنه
ٍءم ًا؛ ليست دره ّنكم ل هؤلء فإيا شيئ ُغّر  المادية. المنجزات َت

ٍءلِّ؟ مجموعْ ذا أو ة؟كاثُير دروس ذا أو كاثُيرة؟ تلميذ ذا كاان من الناجْح هل ـ  عا
متميزة؟ بأدرجْة متميزة دنيوية شهادة ذا أو

ًا؟ ورسوله الله رآه الناجْح: َمن ـ  الدنيا امتحان فإي َحَنج الناجْح: َمن ناجْح
جَّْراحا طبيب فإأكابر عاقلن؛ مؤمنان هذا فإي َيختلف ل الخارة، نعيم لدخاولِّ

ٍءت طبه مع جَْمع إذا ٍءت إلى الهندسات فإي عليا شهادا علوم فإي عليا شهادا
فإاشل، فإهذا الله لغير هذا كال كاان لو… الخيالِّ من تشُاء ما إلى الشُريعة

ٍءعْ كاّم أكابر نالِّ ولو ناجْح، إبأليس: إنه بألسان الدنيا قالت ولو من ونو
المتياز. شهادات

ٌؤ جَْلس ولو ـ  َواِصل امر ًا النوافإل بأألوان الله يتعبد بأالنهار الليل ُي للفرائض تاركا
فإاشل. فإهذا

ً السنة مدار على الدراسية مواده فإيدرس هاّكال بأالسباب يأخاذ والذي ـ  أول
ً عند ناجْح فإهذا المتحان، إلى الذهاب من يمنعه مرٌض ُيفاجْئه ثم فإأول

مع انقلبوا أو الموازين، لبواَق ممن السطحيين عن فإاشل العقلء،
ِلبين. القا

ّفة" ممن "أهل فإهل ـ  بأيٌت لهم يكن ولم البأتدائية، َشهادة حتى ينالوا لم الّص
ٌد، ول غسالة ول مفروش ّفَة إل ُيؤويهم بأيت لهم يكن لم بأل بأّرا المسجد، ُص

أتت إذا حتى طعام، لديهم يكن لم بأل أحد، ول مالِّ ول لهم أهل ول
َعَث صدقٌة الرسولِّ ّندوا لكنهم ،إليهم بأها َبأ َتهم أنفسهم جْ َلهم وحيا ومستقب

أجْيبونا!  فإاشلون؟ العظام الصْحُب هؤلء هل السلم، لخدمة
ًا يضربأون َيجلسوا لم إنهم   مستقبلهم" الدنيوي؛ لـ"تأمين لسداس أخاماس

ّبقون لنهم َط ًا ُي ًا ل عملي ْنتظر فإل َتْبحْصَأ [إذا لساني من المساء: البخاري َت
ُلوا لم إنهم عمر]، ابأن قولِّ ْوجَْ ْيِب ِمن َي َترثوا لم بأل لهم، الناس َع ْك إل َي
َسَرد وقد ،للسلم خادمتهم بأمقدار إنه ذاك؟ وكايف عنهم، المولى بأرضا

هريرة أبأو ومنهم الِمئة، على "الِحلية" فإزادوا ُنعيم" فإي "أبأو أسماءهم
ّيد هو بأل الكبار الصحابأة فإقهاء من وهو ّفاظ س مع طريفة قصص وله ،الح

الجوعْ.
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ُغوا هم هل الن النظر وبأَصْرف   لهم تتيسر لم أم الدين لخدمة أنفسهم فإّر
من الحالين كالتا فإي فإهم فإاضطروا؟ المجتمع العمل" فإي "فإرص

ًا.   "أبأي كامعشُار يكون ناَأحد وليت الناجْحين، هريرة" علم
لن الله؛ كالمة إعلء بأمقدار هو النجاحا ضابأطِّ إناليوم:  نقولِّ أن الدق بأل ـ 

ًا ّلفين من كاثُير ّذلين الُمَخ الحكماء بأمظهر َيظهرون والُمْرجْفين والُمَخ
ّوي َتر أو وتعليم السلمية، فإالزخارفإة له؛ والعاملين للسلم الخادمين نيالُم

ّلم لمسابأقات َيْجَمع وهو شهور أو ليام والجلوس السلمي، الخطِّ تع
َفع ل ٌمْلِفإيها: "ع ُدقَْيص "إسلمية" وأكاثُُرها اسمها ْن َهالة َي ََتُضّر" يوم ل وجَْ
للدين!!!  خِادمٌة أولئك عند هذا كال الدين،

ُتمانع ل فإأمريكة الله؛ كالمة إعلء اليوم: مقدار المعيار يكون أن فإالدقة لذا  
َبأه ل بأل أ

ْ من هذا مثُل تشُجع بأل هذا، مثُل َتفعل جْلسَت مهما بأك َت
ّيات، ْلِم ًا ُيعيد لن هذا فإكل الّس ًا شبر المحتلة. أراضينا من واحد

ُبنالهم:  قل المقاتلين للمجاهدين الشُّانئين فإلهؤلء ـ  من استفدنا أننا حس
ُبنا عنا، مولنا ِرَضا القتالِّ ْمَليقالِّ:  لفإهَأَمَرنا!  فإيما ربأنا نطيع أننا حس
ْد  !!!!!رب يا أمرك من نستف

ًا بأيته من َيخرْج وَمن تعالى قوله حسبنا ـ  ْكاه ثم ورسوله الله إلى مهاجْر ِر ْد ُي
َقع فإقد الموت ّي ،الله على أجْره َو ٍءحا فإأ من معنا مّر وقد هذا؟ بأعد وضو

ّباب. حكاه ما قليل خا
ِتل أو فإمات الله سبيل فإي َفإَصل (َمن أّن حسبنا ـ  ْته أو ُق َقَص بأعيره أو فإرسه َو

ْتف بأأي فإراشه على مات أو هاّمة لدغته أو له وإن شهيد فإإنه الله، شاء َح
ٌء ،حسن وهو والحاكام داود الجنة) أبأو لمر طاعتنا نتائج َوجَْدنا علينا فإسوا

ّنا ُدْمنا ما ل أو الدنيا فإي ربأنا الخارة. َضِم
النفسية! هزيمتها بأعد بأعزتها المة رونُِيشُع كاانوا أينما المجاهدين أن يكفي ـ 

َلْم ل؟ كايف الفقر نسبة أن مع الفإغان الروسي" هزيمة "الدب يستطع و
ّي ـ بأرلماٌن كاان وهل ،%90 فإيهم "روسية" من إخاراُج بأوسعه ـ بأرلمان أ
عبادة بأنصرة الجهاد عن المتخلفين عيون التاريخ وسيفقأ المسلمين؟ بألد

ًا وإن أمريكة، على اليوم تستعجلون: (ولكنكم لقريب، لناظره غد
وعدت. الذي فإنصرك اللهم البخاري)،

َتح حين بأعد ولو الخلفإة ستعود ـ   ُتف ّية وس متى أّما الحديث، فإي صّح كاما روم
َتنا، فإليست ّلفنا وإنما مهم ُقتلت الصحابأة من فإكثُير لله؛ والنتائج بأالعمل ُكا

.يوسف ريح لجْد إني  فإقولوا النتائج، تَر ولم
هؤلء ويح : يا"الّرجْيع" غزوة بأعد قالوا مضى، فإيما المنافإقون قالِّ وهكذا ـ  

ُكوا الذين المفتونين َل ّدوا هم ول أهليهم فإي أقاموا هم ! ل هكذا َه رسالة أ
ِلموا هم وسيقولون: ل ،صاحبهم الذي الكفر إزالة استطاعوا هم ول َس
ُأحد: بأعد قالوا كاما  سيقولونها!… السلم دولة أقاموا هم ول يحاربأونه

المجاهدون تعّرض أو مكروه وقع إن سيقولونها آبأائكم]، دين إلى [ارجْعوا
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هذه سبب هذا فإإن سيقولون: دعوها القتل أو التعذيب أو للسجن
ْعِجبك من الناس وِمن أمانيكم، تتحقق ولم مستقبلكم أضاعْ المصائب ُي

ِهد الدنيا الحياة فإي قوله ُيشُ ّد وهو قلبه فإي ما على الله و فإقل ،الِخصام أل
ًا الله على افإترينا قدلهم:  .منها الله نّجانا إذ بأعد كمِّتلِم فإي ناُْدع ْإن كاذبأ

فإي ضربأوا إذا لخاوانهم وقالوا كافروا كاالذين تكونوا ل آمنوا الذين أيها يا ـ 
ِليجعل وما ماتوا ما عندنا كاانوا ُغّزى: لو أوكاانوا الرض ذلك الله ُقتلوا!! 
.بأصير تعملون بأما والله ويميت، ُيحيي والله قلوبأهم، فإي حسرة

استفادوا  ماذا:يقالِّ هل ؟ معاوية محاربأة من  علي استفاد  ماذا:يقالِّ وهل ـ 
ُأحد" ومن من َبألط " ؟الشُهداء" "

ُلخادود صحابأ" مؤمنو استفاد  ماذا:ُيقالِّ هل ـ  ْلقوا  الذين"ا ًا ُا ًا جْميع كابار
ًا ٍءر تونأ فإي وصغار فإي ربأنا مدحهم الذين هم...جْماعية!!  مقبرة فإي نا
البروج". "سورة

فإي إنه السلطان؟ فإقتله فإوعظه جْائر سلطان إلى قام من استفاد ماذا ـ 
ول اتعظ السلطان التزان! فإل عن بأعيد للحكمة فإاقد َأخْاَرق، متهور نظركام
أبأقى!  لحياته

سلطان عند حق كالمة الجهاد (أفإضلالجهاد!  أفإضل الحكماء سيد بأنظر لكنه   
فإهل البأطالِّ هؤلء أمثُالِّ تكونوا لم فإإن ،صحيح) والحديث جْائر: أحمد

ّتم َك وجْوهكم! ماء وحفظتم َس
ِلقون الذين أولئك ساذجْون هم كام ـ  ْق َل الجهاد انتهى أن قائلين: ما كاالببغاوات ُي

َلهاء! وإن هم بأينهم؟! كام فإيما المجاهدين بأأُس صار حتى الفإغاني شئت ُبأ
ُعملء:فإقل خابثُاء!   

ّكايت أنك فإلو    َلك ز ّكاى فإارتد لفلن ما المالِّ، بأهذا السلم وحارب عليه الُمَز
ُكن َفإ من إل ليس ََثَدح وما المنحرفإين؟ تذم أم أصلها من الزكااة تترك َتْأ
َنِن ُهم كاانت لما إذ ؛الكونية الله ُس ُد جْيش يدهم على الله َهزم واحدة َي

َوّحدلفإبا هم،ُْحِير تََبهَوذ فإشُِلوا تنازعوا فإلما روسية، وبأالتفرق انتصرنا ت
َي أن وهيهات نا،ِْمُهز ُّمَذي المسلمين! والمنصف اخاتلف إلى الجهاد يؤد

َفإهم َد ُّمَيذ ول الن اخاتل ّدَي مَلَأ ثم ،/ سنة13/ جْها ُد رت ّتاب أح [عبد الوحي ُكا
ُيلم حا]؟ْالّسر أبأي بأن الله َفإ ًا جْعله هلن  الرسولِّ أ فإيما للوحي كااتب

مضى؟!!
ّدم من إن ـ  سيد أن ويكفينا الناجْحين، أكابر من الله كالمة لعلء روحه ق

ّد المين الرسولِّ الناجْحين َتل لو و ًا ُيق إخاوة ُتبالوا فإل ُيْحيا! ثم مرار
ِتركام ولن معكم والله جْهادكام، وطاب ِطبتم الجهاد، الله؛ بأإذن أعمالكم َي

ْقَت فإإن ْنَت وإن ناجْح، فإأنت دينك لجْل ُلوِح ْتك وإن ناجْح، فإأنَت ُسِج َوَسَم
َرِغَمت ....وإن وإن... وإن ناجْح، فإأنت اليدي" بأالتهور "كاّف مدرسة
َقبولِّ. الله ناجْح! فإاسألِّ فإأنت أنوفإهم ال
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فإيهم لرأيَت الجهاد ساحات إلى الخارجْين فّحْصَتَت أنك  لو...هذا وبأعد ـ 
والمهندس، الطبيب، فإفيهم – السطحيين بأنظر – الناجْحين عظماء

ّطروا ُأناس فإيهم والخبير، والتاجْر، والزراعي، والكيميائي، ًا بأآثارهم َس كاتب
تنظر أن وحسبك منها، نستفيد الن حتى نزالِّ ل العسكرية العلوم فإي

َلغ "النترنت" لترى نوافإذ من المجاهدين تراجْم ْب الُمفترين. افإتراء َم
ّذلين: الحمد أقولِّ الختام وفإي ـ  الجهاد بأأن القل على اعترفإتم أنكم لله للُمَخ

ٌذ َف ْن ّعالٌِّ َم َغط أنه بأمعنى للفاشلين، َفإ ُيعيد الفشُل على يُّي لمن السعادة و
َدت ما والفضُل الدنيا، أهل علجْات معه فإشُلت ِه أن صّح فإقد ،العداء بأه َش

َنّجي الجنة، أبأواب من بأاٌب الله سبيل فإي الجهاد( َغّم)  الهم من بأه الله ُي وال
الله.  رسولِّ وصدق ،صحيح والحديث والحاكام أحمد

ٍءة فإي الفشُل     الله     يرزقه أن اليوم المرء سعادة من ولعلها ـ  فإي تصّب ل دراس
ٍءة فإي أو تجارة فإي أو الجهاد ساقية تنقطع عساه الموالِّ لتكديس زراع
لذة ذاق ما إذا حتى الجهاد، ساحات إلى فإيتجه الدنيا هذه من شهوته
َنشُوة الله، من القرب وحلوة الجهاد، مع صار الله كالمة لعلء البذلِّ و
استعذب وقد ل كايف دونه، العيش ُيمكنها ل الماء مع كاالسمكة الجهاد

َمنعك فإـ"ربأما فإأعطاني، َمنعني الذي لله يقولِّ: الحمد وعندها حلوته؟
فإمنعك". أعطاك وربأما فإأعطاك،

قطِّّ، الله سبيل فإي الموت من أصعَب الله سبيل فإي العيش ناكا ما ْولكن ـ 
على قائلها ضحكَي كلمية،ال الفلسفة بأاب من سخيفة شبهٌة المقولة وتلك

ُيبدي نفسه، ٌع الفرق فإكم نظره؛ وضعِف علمه، قلة عن و من بأين شاس
وأنتجوا فإعلوا مهما غيره؟! فإأولئك ليعيش موتَي من وبأين ليموت يعيُش

ّدلت وقصص روايات من لم لكنهم الموت فإنهايتهم الكليات فإي عالية ومع
َد المسلمين، أبأناء من المستضعفين حماية فإي حقيقًة ُيساهموا أّن بأي
غيره! ليعيش روحه َهُبَي العملّي المجاهد

سبيل فإي لعيشُهم هل الجنة مقابأل أنفسهم المؤمنين من اشترى الذي والله  
من اشترى الله إنالله؟ سبيل فإي الموت حياض لخوضهم أم الله

ُيقاتلون ماذا؟ مقابأل فإالجنة ،الجنة لهم بأأن وأموالهم أنفَسهم المؤمنين
ُتلون الله سبيل فإي َيق ََتلون فإ ْق ُي َيعيشُون وليس ،و الله،. سبيل فإي مقابأل: 

ّفل تعالى وهو   ْهديهم أعمالهم ُيضيع فإلن الله     سبيل     فإي     ُقتلوا والذين َتك َي * س
ِلح ُيص ُيدخالهم بأالهم و ّفل فإهل ،لهم عّرفإها الجنة * و لمن الصراحة بأهذه تك

عاشوا!!!
ًا كابيٌر أجٌْر بأنا مّر وقد   فإإن والشُهداء، والمرابأطين للمجاهدين الله أعده جْد

ً رأيتم فإهل وإنصافإكم، صدقكم أرونا فإهيا بأزعمكم أسهَل هذا كاان عاقل
الصعب؟! إلى آخار أجٌْر ُيدانيه ل الذي الوفإير الجْر ذا السهل َيترك

ًا ُيقتل لو تمنى المين والرسولِّ   ّبأى الله، سبيل فإي مرار على تلميذه ور
إلى أم الدنى إلى يرشدهم كاان فإهل الله، سبيل فإي الموت إلى التسابأق
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فإهل الله سبيل فإي الموت من أصعب نظركام فإي العيش كاان فإإذا العلى؟
 صادقين؟ كانتم إن القاسم أبأي تلميذ كاتسابأق السهل إلى تسابأقتم

نصَف ولو حياتكم ملتم فإهل القتالي بأالجهاد سيرتهم َتغّص وصحبه فإالرسولِّ  
ٍءد سنة ّلها وصحبه؛ النبي عاشها كاما حياتكم تعيشُون فإليتكم قتالي؟ بأجها كا
ّد على– عيشُهم يكن أفإلم غزوة، إلى غزوة من الله سبيل تعبيركام- فإي ح
العقولِّ. قاسم فإسبحان الله؟ سبيل فإي تعيشُون الذين فإقطِّ أنتم أنكم أم

ًا ُيرابأطِّ َمن وهل  أيام بأيته دفء فإي جْالس هو كامن وزوجْه وماله أهله تاركا
ّيفات بأرد فإي أو الشُتاء، كامن جْفنيه ملء ينام من هل الصيف؟ أيام المك

خالفه؟ ممن غيره لينام َيسهر
ّله رصاصة تصيبه قد المجاهد أوليس  ِعده، عضالِّ مرض أو تشُ رجْله ُتقطع أو ُيق

ْفقأ أو يده أو الدعوات بأين نراه الذي عيشُُكم أم هذا أسهل فإأيهما عينه؟ ُت
ّفر؟ والُمَحّمر والشُحم، اللحم وجَْبات إلى والُمَص

ًا نسمع ولم  سبيل "فإي الله!!! لن سبيل فإي التسمية: العيش بأهذه سمى أحد
ً مّرمعنا كاما القتالي الجهاد منه ُيراد شرعي الله" مصطلح فإي مفّصل

المقدمة.
أنكم هذا يعني فإل الموت من أصعب تزعمونه الذي العيش كاان لو وحتى 

ُتم ْعفي الفقهاء بأزعمكم- واتفق– السهل علينا فإرض الله لن السهل من ُأ
أيامنا. فإي عين فإرض إلى تحوله على

  

ُبنا     ،  النفس     من     أهإم     اليوم     بالمال     الجهاد     لكّن :قاالوا فإن ـ6 أن     فإحس

:لهم فقل! بأأموالنا     نجاهد
من اشترى الله إن الرابأحة: الصفقة آية بأدليل أهم بأالنفس الجهاد بأل ـ 

الشُراء، عند بأالنفس فإبدأ ،الجنة لهم بأأن وأموالهم أنفَسهم المؤمنين
بأدأعشُر-  وهي– الخارى اليات سائر فإي بأينما الفريدة، الوحيدة الية وهي

ًا، بأالنفس الجهاد سبقَي لنه ؛النفس قبل بأالمالِّ أرَض تصَل فإلن زمني
َمن الجهاد خاير أن ريب ول ]،…بأعير سيارة، [طائرة، مالِّ دون القتالِّ
هذا وكالمنا ،الحديث فإي كاما بأشُيء، منهما يرجْع فإلم ونفسه بأماله خارج

ً الواو كاانت إذا الترتيب، تفيد ل فإالواو اللغويين، عند الترتيب ُتفيد أصل
ّذلين لكن َتما يشُاؤون بأما َيحتجون الُمخ َيحتجون بأما وتراهم يشُاؤون، وق

َيقتنعون.
لك لكان كافاية فإرض الجهاد كاان ولو رجْالِّ،ال إلى بأحاجْة يقولِّ: إننا والواقع ـ 

ًا انفروا فإـ العين فإرض فإي أّما بأالمالِّ، تكتفَي أن ً خافافإ إلو  ،وثقال
ْبأكم تنفروا ّذ َع ًا ُي ًا عذابأ ّين وعندما ،أليم َع َت ُد َي ّدم الجها عند الصلة على ُيق
ُيغني ل أنه كاما بأالنفس الجهاد عن المالِّ دفإع ُيغني فإل الحنابألة، إل الثُلثة
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ُفإلن" عنه يصلَي أو عنه ليصوم المالِّ من مبلغ دفإع صار إذا الجهاد لن ؛"
ُعد لم عين فإرَض ّي …و وصيام صلة من الفرائض سائر وبأين بأينه َي َفإْرق. أ

ُعسرة غزوة فإي بأنفسه الخروج عن بأماله عَّْرَبَتي أن  عثُماَن أغنى وهل  ـ  ال
ٍءف"  بأَن الرحمن "عبد أغنى  وهلهذه؟! ْو فإي بأنفسه الخروج عن َع
ٌد استدلِّ وهل المسلمين؟ غزوات الفتوحات فإي الصحابأة من أح

ّلفوا بأه استدللتم بأما السلمية الحرب؟! عن ليتخ
والمالِّ بأالّسنان [الجهاد ِدنونَْنُيد القتالي إل الجهاد بأأنواعْ أنهم رغمو ـ 

َبنان] فإهل واللسان ّلها بأأموالهم ُترى يا وال أنهم أم يتصدقون، نصفها أو كا
ُعشُْر ّتباتهم بأ ّنون، الله على ُمَر ِتْسع َيُم ِل ّدخِارون، أعشُارها و أهليهم وعلى َي

الناس أيها يقولون: نحن ثم ينَسون ل الّسهرات ولنصيب ُينفقون،
مجاهدون!!! مجاهدون مجاهدون

 
ِلها،     ،  الشام     بلد     من     إل     ُاخرج :قاالوا فإن ـ7 َفْض وفإضِل     ِل

ِتها        الرسولِّ     وتبشُير     فإيها،     الربأاط ِعْصَم العمُل  و     الفتن،     من     بأ
:لهم فقل .سواها     مما     وأفإضل     أولى     لفلسطين

ً "مكة" و تركاوا الصحابأة لكن ـ   فإي الشُام" للغزو "بألد عن "المدينة" فإضل
ُهْرُمَز  عمر ابأن وحاصر الله، سبيل ًا كاذا راَم ْدي وخايُر الثُلوج، فإي شهر اله
ُي ْد َعة سمع (كالما الصالح السلف ه ْي ثم : مسلم)،…إليها طار َفإْزعة أو َه

أنتم هل بأل تقاتلون أنتم فإهل )،…يقاتلون…( المنصورة الطائفة صفة إن
بأيت فإي الن أنتم ! وهل الربأاط؟ هو وما مرابأطون؟ هنا تفعلون بأما
ْكانافإه؟ أو سِْدقَالم ًا َأ ُعد لفإ ! إذ ْب أكاناف منو"اليونان" "تركاية"  تكون أن َي

ًا! و المقدس بأيت ُد لحدكام تيّسر لو أنه أجْزم أكاادأيض ْق دولة فإي عَمل َع
ّية ِر ّلق َث َط ًا، الشُام بألد َل ُتكم ثلث َتْجَمعون أنكم ـ آنذاك ـ وُحّج المالِّ س

َأّمْل.… الله سبيل فإي للعداد َت َفإ  !
ْقَت ـ   َد من أولى اليهود قتالِّ غيرها! إن من وأفإضل أولى فإلسطين ّ إن!َص

َلهم منا يريد الله ولكن مثُلً، الروس قتالِّ ٍءب تصنيف تريدون وأنتم قتا كات
إلى التثُاقل تريدون وأنتم النفير منا يريد للهافإلسطين!  تاريخ تشُرحا

القتالِّ لفلسطين! فإهل نعمل تقولون: نحن الّرعاعْ تخدعوا الرض! وحتى
لمنعه. جْاهدة تسعى الحكومات إن متيّسر؟ فإلسطين فإي

ّباد يا ـ   بأالجْماعْ يجب أل أرض على العدو هجم أخابروني! لو فإلسطين ُع
َوجََْب َعَجْزنا فإإن القتالِّ، هو وإخاراجْهم؟! فإالفرض لقتالهم النهوض
ُد [القتالِّ].  الفرض لهذا العدا

ْكاَت  كايف:الله  رحمه"عزام الله عبد" الشُيخ سئل ولما ـ   وأنت فإلسطين تر
ّدَم إن فإأجْاب: مسجدك أفإغانستان؟ فإي تقاتل ورْحَت فإلسطين ابأن هل ته

ْبنى حتى الصلة تترك بأوسنة، آخار؟ مسجد فإي وتصلي تذهب أم ُي

83



َلح ريثُما …َكاشُمير شيشُان، ُتصلحه أن تستطيع ريثُما أو المسجد ُيص
.تعود وعندها بأنفسك،

أبأناء كالنا ولكننا القدس وترك أفإغانستان فإي جْهادنا اعلين عيبونَي الناس   
بأحثُنا وجْهنا فإي البأواب ُأغلقت عندما انأن وبأينهم بأيننا والفرق ،فإلسطين

رجْعنا الله فإتحها إذا حتى نفوسنا، فإي الجهاد جْذوة نور ُتعيد أرض عن
أن نونظي والذين الجهاد، عن بأعيدين نبقى أن من خايٌر وذلك ،إليها

واهمون. فإهؤلء لفلسطين ِضّرةُم أفإغانستان
فإي وعملنا تركاها علينا عيبونَوي لفلسطين يشُتاقون الذين يقدم ماذا  

أنفسهم بأونّرَُدي / سنة50/ ظلوا فإلسطين أرادوا إذ اليهودفإ ؟أفإغانستان
ًُا وشكلوا العشُرين، أبأناء وهم ليأخاذوا الثُانية العالمية الحرب فإي فإيلق

إلى وننظر فإلسطين نحب نحن فإلسطين، إلى جْاؤا ثم ،الحرب حنكة
 لفلسطين؟ هم أعدوا فإماذا القاليم، بأين تفريق دون فإيها الجهاد

لديننا ّمَدقُن ل دينَعْقُم أنفسنا نجد ثم بأالولد ونتعلق ونتزوج أيام إل هي ما  
ًا .شيئ

ِتَحت فإلو ـ   َهٌة ُفإ ْب َتالية جَْ هاهنا والله لهم: صدقتم لقلنا اليهود ضد حقيقية ِق
 بأـRBJ الـ نقارن هل بأالعصا؟ السيف ُيقاَرن هل ولكن سواها مما أولى

 الفعالِّ. دون الكلم من خايٌر  والحَجرالحجر؟!
ّتَة إسلمية جْبهة َثّمَة تكن لم لو نعم ـ   َب ْل نفتح أن وأردنا الرض، من مكان فإي ا

ْولها المحتلة الراضي بأعدد جْبهات َأ إن لكن المقدس، بأيت شك ول فإ
ٍءة لفتح العداد بأحجة القتالِّ أفإنترك غيره مكان فإي استطعنا إسلمية جْبه

تاريخ َتشَُْرحُا  التيCD والـ الكتب وكايف؟! بأتأليف المقدس؟ بأبيت
ثم  للعدادالمدينة"" إلى بأالذهاب أم فإلسطين؟ ُتَحّرر فإلسطين؟! أهكذا

؟! رسولنا فإعل كاما  للفتحمكة"" إلى نعود
ّبأنا: قالِّ هل ـ   ُتَك وهل فإلسطين؟ ُتَحّرر حتى بأقعة أي فإي تقاتلوا ل َر ُأخْا

ِة من أهمية أكاثُر الفلسطينيُة أو الردنيُة ّي ِن الفإغانية؟ أو الطاجْيكية أو البوس
ّددون المسلمات نساء صراخ ُرغم فإأنتم ـ القل على حالكم بألسان ـ ُتَر
فإالرض ؟والفلبين مصر بأين الله عند الفرق ومالفلسطين!  نعمل نحن
الله. لعبادة تكون أن ويجب لله

ّباد يا أنكم أجْزم أكااد بأل   ِتَحت لو فإلسطين: حتى ُع صافإيُة إسلمية جْبهة ُفإ
َبِقيتم فإلسطين فإي الراية ُكم: نحن ُكاّل ُوُحّجة بألدكام، فإي ل ْن الجبهة ندعم ِم

ًا القتالية ًا إعلمي كانتم ماذا أنفسكم أنتم أقولِّ: أخابرونا! أنتمو ،ومالي
ِر قبل تفعلون َيّس َبوي الكلمي الجهاد َت هذه فإي ـ تعبيركام حد على ـ والتع
القنوات طريق عن النتفاضة دعم لكم يتيسر أن قبل كانتم أين اليام؟،

فإي للجلوس العداد فإي أو زوجْاتكم؟ أحضان فإي ريب ل الحكومية؟
ًا أحضان ُيقالِّ! أن أحق فإالحق زوجْاتكم! وعذر

ْبأُت ما الهيجاء وفإي         كاالغــزالِّ الهزيمة فإي ولكـن                    نفسـي  جَّْر
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عند ظهورهم حمـيَوأ                     قومي شجعان الوغى فإي ُأَحّمس        
النـزالِّ

ًا المـاء ـشُقَي  ٌْمَزع ولي         التوالـي على بأيضتين فقـسَوي                    شقـ
ّية وتلك         ِز ِفّر                     مثُلــي الشُجعـان َم ّوهـا َي النــزالِّ قبـل عـد

ًا صادقين كانتم ولو ـ   ُتم حق سواه ما وأنفقتم اليسير بأالقليل الدنيا من َلَرِضي
على تعملون حكماء أنفسكم تَرون ولعلكم المزعوم، جْهادكام وجْوه فإي

َهروا أن بأأس فإل الطويل، المدى َتَمْزَرعوا َتْس َت ]المزارعْ إلى الذهاب[=  و
ّلهو النوادي ترتادواو  الرسولِّ اّأم الجهاد، َعناء من تلقونه عما والتسلية ل

ُبه َتَسّرِعين فإكانوا وصح زمانهم"!!! غير "زماننا أن أو الشُيء بأعَض ُم
ّد "صلحا كاـ نفسه حَسبَي وبأعُضهم ـ   ِع ُي ْدَرَك وما الصليبيين لحرب الدين"  أن َأ

ّله "صلحا إعداد ّلم ميادين فإي َيُصّب الدين" كا َع َت والدبأابأات الرماية القتالِّ: 
ِرن الجيوب فإي يُصّب إعدادكام بأينما  … والطيران بأين و"الكروش"! وقا

ِه ْيشُِ َلسطينكم وعيشُكم، َع َلسطينه والصور والسهرات بأالكلم ِفإ ِفإ و
ً والعمل بأالُحرقة ًا! ليل نهار

ًا منا الله علم إذا حتى بأالعمل، إنما بأالكلم ترجْع ل القدس   َتحها صدق ل ،لنا فإ
 .الرمي) القوة إن (أل العداد فريضةكا أنفسنا على نطبقها فإرائض من بأد

ْقرة راجْع ـ   بألدك فإي المزعوم إعدادك هل لترى 5 رقمزمانهم"  غير "زماننا ِفإ
ًا أنك أم مشُروعْ فإلسطين أجْل من "الصلحات فإقرة مخدوعْ! وراجْع حق

".الجزئية
ّلت فإإن ـ   ُت وجْب َعَجْزَت فإإن المحتل، لقتالِّ الخروج وجْب إسلمية أرض اح

ّد مكان إلى فإالهجرة العداد لك يتيسر لم فإإن للقتالِّ، العداد ِع لتعود فإيه ُت
ًا  المرتدين. أو الكافإرين من الرض مطهر

اوضوابأطه     وحكمها     الهجرة     فإي     العلماء     أقوالَِّ     وإليك:
تحهَفإ قد بألد من الهجرة َتِجُب [فإل المعرفإة: دار  ـ6/308 الباري فإتح ـ1 

ُد المسلمين من بأه فإَمن البلد فإتح قبل اّأم المسلمون، َأَح ثلثة: الولِّ: َفإ
ُء     ول     دينه     إظهاُر     يمكنه     ل منها الهجرة على قادر واجباته     أدا

واجْباته وأداء دينه إظهار ُيمكنه لكنه الثُاني: قادٌر ،واجبة     منه     فالهجرة
ِر فإمستحبة ِد ومعونتهم، بأها المسلمين لتكثُي من والمِن الكفار،     وجْها

ِة غدرهم، ْذر الثُالث: عاجْز ،  بأينهم     المنكر     رؤية     من     والراح ُع أو َأْسر من ِبأ
ٍءض ّلف نفسه على َحَمل فإإن القامة له فإتجوز غيره أو مَر منها الخروج وتك
ْفإَصح : [وقد7/229 وفإي ُأجَِْر]، السماعيلي أخارجْه فإيما بأالمراد عمر ابأن َأ

ُة تنقطع ول   الله رسولِّ إلى الفتح بأعد الهجرة بألفظ: انقطعت ما الهجر
ِتَل ْفٌر، الدنيا فإي دام ما أي ؛الكفار ُقو من     على     منها     واجبة     فالهجرة ُكا

ّدر لو أنه ومفهومه ،  دينه     عن     ُيفتن     أن     وخشي     َأْسلم فإي يبقى أن ُق
ُع ل الهجرة أن كافر دار الدنيا ِط َق ْن ِبها لنقطاعْ َت ْوجِْ وسيأتي أعلم]، والله ُم

الدين. عن الفتنة ضابأطُِّ ـ الله شاء إن ـ التهانوي كالم ِمن
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ّطابأي ـ: [قالِّ الفكر دار  ـ6/122 الباري فإتح ـ2  الهجرة وغيُره: كاانت الخ
ًا ّلِة أسلم من على السلم أولِّ فإي فإرض بأالمدينة المسلمين ِلِق

الله دين فإي الناس دخال مكة الله فإتح فإلما ،الجتماع     إلى     وحاجتهم
ًا، على والنية الجهاد فإرض وبأقي المدينة، إلى الهجرة فإرض فإسقطِّ أفإواجْ

ًا الحكمة اهـ. وكاانت عدو بأه نزلِّ أو بأه قام من الهجرة وجْوب فإي أيض
َلم أسلم من على َيْس َذى من ِل ّذبأون فإكانوا الكفار، من ذويه َأ أسلم من يع
فإيها فإتهاجْروا…توفإاهم الذين إن نزلت وفإيهم دينه، عن يرجْع أن إلى

َدر الكفر دار فإي أسلم من حق فإي الحكم بأاقية الهجرة وهذه الية، َق و
ً مشُرك من الله يقبل : (ل…النسائي روى وقد منها، الخروج على عمل

َق أو أسلم بأعدما ْأَمْن     لم     َمن     على     محمول     وهإذا المشُركاين)، يفار َي
أن وغيره: ...المعنى الطيبي ونية" قالِّ جْهاد ...قوله: "ولكْن دينه     على

إلى العيان على مطلوبأة كاانت التي الوطن مفارقة هي التي  الهجرة
المفارقة وكاذلك بأاقية، الجهاد بأسبب المفارقة أن إل "المدينة" انقطعت

والفرار العلم طلب فإي والخروج الكفر دار من كاالفرار صالحة نية بأسبب
عن فإسألناها … عائشُة : […زرُت7/631 وفإي ،...] الفتن من بأالدين

َة فإقالت: ل الهجرة؟ ِفّر     المؤمنون     كاان اليوم هجر الله إلى بأدينه     أحدهم     َي
ْفتن أن مخافإَة رسوله وإلى تعالى َهَر فإقد اليوم فإأما عليه، ُي ْظ الله َأ

ُبد     واليوَم السلم ْع ّبأه     َي ٌد !!! ولكن   شاء     حيث     ر قالِّ َثّم وِمن ونية"…، جْها
َدر الماوردي: إذا صارت فإقد الكفر بألد من بألد فإي الدين إظهار على ق

َتَرجّْى لما منها الّرحلة من أفإضل فإيها فإالقامة إسلم دار بأه البلد من ُي
والجماعة الجمعة ليست الله وعبادة ، السلم]اهـ فإي غيره دخاولِّ

الحدود وإقامة الربأا وترك الله شرعْ إلى فإالتحاكام فإحسُب، والحج والزكااة
حتى بأل اليوم، بألدنا فإي بأها نقوم أن يمكن ل التي العبادات من كالها

بأل بأها، يقوموا أن لكثُيرين يمكن ل الفطرة خاصالِّ من هي التي اللحية
َغمون عملهم! من ُيطردون أو حلقها على ُيْر

ابأن قالِّ ثقات)، الكفار: رجْاله ِلْتُقو ما الهجرة طعَقَْنت (ل حديث عندو ـ  
جْوِبُو على َّدالِّ : [والحديث83صـ الشواق مشُارعْ تهذيب فإي النحاس
ُكاّل الهجرة، وجْوب وليس الجهاد، فإهو الكفار وجْاهد آمن من ومعناه: 

ٌق ّنسائي وعند ،بألده] اهـ من يهاجْر لم ولو الفضل فإي بأالمهاجْرين لِح ال
ّبان: (ما وابأن دام ما تنقطع ل الهجرة الطبراني: (إن وعند ،العدو) قوتل ِح

…رواية: ( وفإي بأنحوه، أحمد وعند الهيثُمي)، قالِّ كاما ثقات الجهاد: رجْاله
الهيثُمي). قالِّ كاما الصحيح رجْالِّ الجهاد: رجْاله كاان ما

ّي…صحابأي: ( سأله لما  المصدوق الصادق جْواب صريح ـ   الهجرة  فإأ
إذا الكفار تقاتل : أن قالِّ ؟الجهاد" قالِّ: و"ما ، الجهاد: قالِّ أفإضل؟
ْيتهم ِق َق جْواده ُعِقر : َمن قالِّ أفإضل؟ الجهاد  فإأي:قالِّ ،ل ْي ِر ُأ َدُمه: أحمد و

 صحيح). وهو
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ّثُر أن َكاره من بأاب الفكر، دار  ـ14/535 الفتح ـ3 َك :7085 رقم … سواد ُي
ًا [..أن ّثُرون المشُركاين مع كاانوا المسلمين من أناس َك َواد ُي المشُركاين َس
ّفإاهم الذين إنتعالى:  الله فإأنزلِّ …  الله رسولِّ على الملئكة تو

في     مستضعفين      كنا  :  قاالوا كانتم؟  فإيم:قالوا أنفسهم ظالمي
َلم:.قالواالرضِّ ْأواهم فإيها؟!! فإأولئك هاجْرواُفإت واسعة الله أرض تكن  أ َم

ّنُم َه ًا وساءت جَْ .مصير
َئُة الله: [فإيه رحمه حجر ابأن قالِّ  ِط المعصية     أهإل     بين     ُيقيم     من     َتْخ

ٍءد ل باختياره َقْص ٍءح ِل ٍءر من صحي ً عليهم إنكا ِء أو مثُل من مسلم إنقاذ رجْا
ٍءة، َك َل َذر، ل عنهم التحولِّ على القادر وأن َه أسلموا كاانوا للذين وقع كاما ُيع

َهم َع َن المشُركاين مع َيخرجْون كاانوا ثم الهجرة من أهلهم من المشُركاون وَم
ِد ل َقْص فإحصلت المسلمين، عيون فإي كاثُرتهم ليهام بأل المسلمين قتالِّ ِل

الذين إن  نزولِّ  حول4596ِّ رقم9/141وفإي بأذلك]، المؤاخاذة لهم
ّفإاهم َو هذه من جُْبير بأن سعيد [استنبطِّ: ...أنفسهم ظالمي الملئكة َت

فإيها لن المعصية] اهـ فإيها ُيعمل التي الرض من الهجرة وجوَب الية
ًا ُذ كاتاب الفكر  دار14/500وفإي للسواد، تكثُير هذا من الفتن: [ويؤخَا

وقوعْ سبب فإإنها الفتن إظهار فإيها يقع التي البلدة هجر استحباب الحديث
ْهَجر     مالك     عنوهب:  ابأن قالِّ … الفتن المنكر     فإيها     ُيصنع     التي     الرض     ُت
ًا  كاتاب14/563وفإي ]،السلف     من     جماعة     ذلك     صنع     وقاد     جِْهار

فإيبذلون الكفار يهجمها المسلمين بألد من البلد… شوهد الفتن: [وقد
َع وقد أهله، فإي السيف َق ًا الخوارج من ذلك َو ِديم َطة من ثم َق ثم القراِم

َطر من ّط ًا ال المؤمنون فإهم ونهى أمر َمن وأّما… المستعان والله أخاير
ًا تعالى قوله ويؤيده العذاب، بأهم َيدفإع بأل العذاب عليهم الله ُيْرِسُل ل حق

ظالمون وأهلها إل القرى مهلكي كانا وما …، ُِّّدل َي ْعميم     على     و العذاب     َت
ْنَه     لم     ِلمن حتى     معهم     دوا  ُ  ع  ْ  ق  َ  ت     فإل     تعالى     قوله     يتعاطاه     لم     وإن     المنكر،     عن     َي

ًا     إنكم     غيره     حديث     فإي     وضوا  ُ  خ  َ  ي ُلهم     إذ ُيستفاد ،  ِمثُ مشُروعيُة هذا من و
َلمة ومن الكفار من الهرب ّظ إلى النفس إلقاء ِمن معهم البقاء لن ؛ال

ْنهم لم إذا هذا التهلكة، ِع منهم، فإهو رضي أو أعان فإإن بأأفإعالهم َيْرَض ولم ُي
ُده ّي َؤ ُي تحذيٌر     الحديث     وفي… ثمود ديار من بأالخروج بأالسراعْ ُهأمر و

فكيف     داهإن؟     بمن     فكيف     النهي     عن     سكت     لمن     عظيم     وتخويف
قلت: هذا ،السلمة] اهـ الله نسألِّ ؟عاون     بمن     فكيف     رضي؟     بمن

ِد َيت إن فإكيف المعصية ظهور ِبأُمَجّر ِغ ْل ِبْرَت بأل الله؟ أحكام ُأ على جُْ
رضي معاويَة الدرداء أبأو َتَرَك وقد كابيرها، إلى صغيرها من الله معصية

َلَف لّما الشُام فإي عنهما الله ًا خَاا ًا، حديثُ فإي كاما ؛يساكانه ل أن حلفو واحد
.حزم "الحكام" لبأن

أستطع لم نفإإ ،كاانت كايفما كالها الله قوانين تطبيق مني بَلْطُي كاعبد فإأنا   
ًا وأحاولِّ هذه الرض أترك ذلك  يا:قل عليها ران مما تخليصها جْاهد
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فإي ستطعت لم فإإذا ،فإاعبدون فإإياي واسعة أرضي إن آمنوا الذين عبادي
رزقها تحمل ل دابأة من فإكأين الكعي على فتخا وإن ،ِرفإسافإ البلدة هذه
.وإياكام يرزقها الله

توفإاهم الذين إن فإـ فإيها الله عبادة نستطيع ل التي البقعة فإي بأقينا وإذا   
مؤمني فإي نزلت الية هذه أن البخاري أورد ؛أنفسهم... ظالمي الملئكة

 الله رسولِّ مع يهاجْروا لم إذ بأدر فإي جْهل أبأي مع خارجْوا الذين مكة
.تعالى الله  فإأنزلها!!!إخاواننا قتلَالمدينة: ن أهل فإقالِّ

ٍءم ويحلو ـ   َيضحكوا فإقطِّ دليلً، يصلح ل بأما ولو يتشُبثُوا أن لقوا أنفسهم على ل
ّوغ دليٌل معنا بأأننا َكانا ُيس ديننا إقامة نستطيع ل التي البلد من الهجرة تر

ِه مكة من خَارج لما  النبي بأقولِّ استدللهم ذلك فإمن فإيها؛ أعلم إني (والل
ّبها الله أرض خاير أنِك َأَح َلِك أّن ولول الله إلى و خَاَرجْت) ما أخارجْوني أه

َبّر عبد ابأن صححه والحديث ِهلوا ولكنهم "التمهيد"، فإي ال ما َتجاهلوا أو جَْ
حين الخروج فإي بأكر أبأو  النبّي (استأذن الهجرة قصة من البخاري أخارجْه

ِقْم، فإقالِّ الذى عليه اشتد َأ لك؟     يؤذن     أن     أتطمعالله!  رسولِّ فإقالِّ: يا له: 
كاتاب فإي أحمد لفظ وفإي ذلك..)، لرجْو يقولِّ: إني الله رسولِّ فإكان

ِذَنالصحابأة": ( "فإضائل الله رسولِّ (أقام الحاكام وعند )،بأالهجرة     لي     ُأ
بأقرية ُأِمْرُت( عليه المتفق وفإي الهجرة)، فإي له الله يأذن أن ينتظر بأمكة
تعطي أن وعجزت مكة أجْدبأت لما الهجرة أراد  فإالرسولِّ القرى)، تأكال

ًا قليلو أما المر، بأل الذن أتى حتى الذن وانتظر العطر، شذية أزهار
أخارجْوه قومه لكن يبقى أن يريد الرسولِّ أن موهمين فإيستشُهدون العلم
ًا، بأاب (أخاَرجْوني) من قوله أن الدلة بأه تلتئم الذي الصواب وإنما َغصب

وقاموا الدعوة عن أعرضوا لما الخروج أقرر بأأن تسببوا أي التسبب،
ٌع وهذا عنها، والصد بأاليذاء العقلي، المجاز بأاب من العرب لغة فإي شائ

ُتلي (...فإلما البخاري وفإي ًا بأكر أبأو خارج المسلمون ابأ أرض نحو مهاجْر
ِغماد َبأْرَك بألغ إذا حتى الحبشُة َيه ال ِق ّنة ابأن َل ّدِغ أبأا يا تريد .. فإقالِّ: أين ال

وأعبد الرض فإي َأِسيح أن فإأريد ؛قومي     أخارجَْنيبأكر:  أبأو فإقالِّ بأكر؟
َنَسب ربأي)، لنهم وذلك بأنفسه، خارج الذي هو أنه مع إليهم الخاراج فإ

ّدهم بأمضايقتهم ًا ذاك، بأقراره تسببوا وص ّبدون فإنحن كاان ما وأي بأما ُمتع
العلماء ونصوص حكمه، ُنِسَخ مما بأه بأدأ بأما ل  الرسولِّ عليه مات

المدينة إلى ثم الحبشُة إلى بأالهجرة لهم أذن تعالى الله أن فإي صريحة
َير كاتب وراجْع (أذن)، الصيغة بأهذه "الم" وراجْع هذا، على متِفقة فإهي الّس

مستضعفين المسلمون بأالهجرة" [كاان "الذن عنوان تحت للشُافإعي
ًا بأمكة وجْل عز الله  َأذن ثم ا،منه     بالهجرة     فيه     لهم     يؤذن     لم زمان
ًا لهم وجْعل بأالهجرة لهم الله جْعل قد أْن  الله رسولِّ فإأعلمهم مخرجْ

ًا  بأالهجرة لهم وتعالى تبارك َيجد الله سبيل فإي يهاجْر وقالِّ: ومن َمخرجْ
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ًا الرض فإي َغَم ًا ُمرا ِذن ....ثم الحبشُة بأبلد وأمرهم الية، وَسعة كاثُير الله َأ
 المدينة....] اهـ إلى  بأالهجرة  لرسوله وتعالى تبارك

الحبشُة؟ إلى الهجرة ولماذا المدينة؟ إلى بأالهجرة  الرسولِّ يؤمر ولماذا   
ٍءة خاير ركُْتتْلفإ ،الله عبادة يستطيعوا لم لنهم بأنص الرض وجْه على بأقع

البشُر. سيد إنه التارك؟ نَوم أولئك، بأه يستدلِّ الذي الحديث
َنه إن الحرب بأدار المقيم للشُربأيني: [... المسلم المحتاج مغني وفإي ـ4 َك َأْم

ًا لكونه دينه إظهاُر َنه، عشُيرته لن أو قومه فإي مطاع فإتنة َيَخْف ولم َيْحمو
ُتِحّب دينه فإي ّثُر لئل السلم دار إلى الهجرة له اس َك َدهم ُي لم وإنما… سوا

. دينه     إظهار     على     لقدرته     يجب
َرجَْاه فإإن بأُمقامه، هناك السلم ظهور ُيْرَج لم ما استحبابأها : محلتنبيه     

ِقيَم؛ أن فإالفإضُل َدر ولو ُي الُمقام عليه َوجََْب… الحرب بأدار المتناعْ على ق
َيْحُرم حرب داَر لصار هاجْر فإلو السلم، دار موضعه لن إن نعم ،ذلك فإ

قاله   يهاجر     أن     فالفضل     بهجرته     المسلمين     ُنْصَرة     رجا
ْنه لم وإن… الماوردي ِك َبت فإيه فإتنة خااف أو دينه إظهاُر ُيْم عليه وجْ

ً الهجرة ًا تجد لم وإن ـ امرأة أو كاان رجْل الذين إن تعالى لقوله ـ َمْحرم
ّفإاهم َو ُيستثُنى … اليَة …الملئكة َت مصلحة إقامته فإي َمن الوجْوب من و

إليه فإكتب…  العباس إسلم أن وغيره البر عبد ابأن حكى فإقد للمسلمين،
ْلتحق مكة، فإتح يوم إسلمه أظهر ثم ،خاير بأمكة ُمقامك إن  النبي َي و

ولم السلم، بألد من أسلم... بأبلدة َمن الكفر دار من الهجرة بأوجْوب
ْذُرِعي تلك: نقله من الهجرة فإتلزمه إظهاره على يقدر َغوي وذكار… ال َب ال
َلُه ْثُ فيها     ُتعمل     ببلد     كان     من     كل     على     يجبفإقالِّ: … ِم

ّيأ     حيث     إلى     الهجرة     ذلك     تغيير     يمكنه     ول     المعاصي َتَه له     َت
َوْت فإإن ،العبادة َت بأل وجْوَب فإل… ذلك إظهار عدم فإي البلد جْميع اس

. اهـخالف]
َدر الماوردي: إن  [قال5/188ِّ للشُوكااني الوطار نيل وفإي ـ5  إظهار على ق

فإيها فإالقامة إسلم دار بأه البلد صارت فإقد الكفر بألد من بألد فإي الدين
َتَرجّْى لما عنها؛ الرحلة من أفإضل ول اهـ السلم فإي غيره دخاولِّ من ُي
َفى بأتحريم القاضية الباب لحاديث المصادمة من الرأي هذا فإي ما َيْخ

ّق قالِّ ثم الكفر]، دار فإي القامة َدُم الشُوكاانّي: [والَح َها َع ِبأ دار من ُوجُْو
ُق إسلم دار لنها الفسق وقوعْ لمجرد الكفر بأدار السلم دار وإلحا

لعلم ول الرواية لعلم بأمناسب ليس الظهور وجْه على فإيها المعاصي
ِة، َي ّدَرا ّدور تفاصيل فإي وللفقهاء ال َغة والعذار ال ِّو الهجرة لترك الُمَس
ّقب بأسطها]. لكن محل هنا ليس مباحُث ّي َع ّتهانو ًا:  ال َوّضح ُم

ّتهانوي  السنن إعلء ـ6 الفاسقون     كان     إن: [قلت: 12/154  لل
شك     فل    ـ      ترٍك     أو     فعٍل    ـ      معصيٍة     على     حملونه  َ  ي
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الكفر،     دار     حكم     في     هإذه     الفسق     دار     كون     في
على يحملونه ل كاانوا وإن فإيها، دينه     عن     ُفتن     قاد     لكونه

ومشُاربأتهم ومواكالتهم مجالستهم من دينه على يخاف لكنه المعاصي،
َقة الطباعْ لكون َتَسّر مستحبة والصلحاء الصلحا دار إلى منها فإالهجرة ُم
ًا ّفإق وقالِّ … حتم َو ثلثة على الهجرة فإي المغني: "فإالناس فإي الُم

دينه إظهار يمكنه ول عليها، قدرَي من وهو عليه َتِجُب َأْضُرب: أحدها: َمن
َتحب الثُالث: من ،…الكفار بأدار المقام مع دينه واجْبات وإقامة ول له ُتس

دار فإي وإقامته دينه إظهار من يتمكن لكنه عليها يقدر من وهو عليه، تجب
ُتستحب الكفر، ّكَن له فإ َتَم َي ِد من ِل َها ويتخلَص ومعونتهم المسلمين وتكثُير جِْ

دينه واجْب إقامة لمكان عليه تجب ول ،…ومخالطتهم الكفار تكثُير من
الهجرة]. بأدون

ّد ُيحصيه ل مما العرب الطواغيت ورزايا   فإمنها: إرغام النفس، بأشُق إل العا
نفسه تراوده بأمن والتنكيل دينية ل بأشُرية قوانين إلى التحاكام على الناس

الدين شرعها كاما الصلة إقامة ومنها: منع الله، شرعْ بأتحكيم بأالمطالبة
ًا يمنعونها قد بأل جْماعة ومنها: محاربأة العسكرية، القطع من عدد فإي كالي
من كاثُير فإي ممنوعة فإاللحية سنن؛ أو واجْبات من السلم شرائع

ّدد وإل الدولة قطاعات ِلقها ُه ْط ّبهونه والحجاب بأالطرد، ُم بأأكاياس ُيشَُ
َيِسمون القمامة دولنا بأعض فإي ممنوعْ هو بأل بأالتشُدد، بأه الملتزمة و
شواطئ وهناك الدولة، دوائر إحدى فإي التوظف تريد من على العربأية
َنع العراة شبه أو العراة للفساق خااصة ُيْم ّترون و َتَس ًا دخاولها من الُم حرص
إل فإممنوعة الدينية الدروس وأما التشُويه، من السياحية السمعة على
ًا فإعلها من أو دينه وبأاعهم رأسه طأطأ لمن كالبأهم، أحد غطاء تحت أو سر

من حتى بأل القرآن، لمدارسة كاانت ولو بأيته فإي ُيقيمها من ويلَحق
الله ُيرضي بأما المجتمع فإي انساب رأوه ما إذا الخاضر الضوء ُيعطونه
َيمنعون لسانه، لقطع سارعوا للتفقه الدينية الشرطة تداولِّ من حتى و

ُيهدد الحجري، العصر من رجْعية أفإكاٌر أنها بأحجة الدين فإي عملؤهم و
البأاحية المواقع ترى وبأالمقابأل ينصاعْ، ل بأمن المخابأراتية التقارير بأكتابأة
بأينما العربأية، الدولِّ من كاثُير فإي محجوب غير ) منها٪90( النترنت على

مسالك الناس دين لفإساد وترى محجوبأة، السلمية المواقع أغلب
معاهدوالمسرحي,  التمثُيل للموسيقى, ومعهد العالي المعهدنظامية: كا

الفضائية القنوات تبثُه ما وأما ...إلخ،الشُعبي,  والرقص الفلكلور قَِروفإ
ّدث ّيق بأحيث حَرج ول البحر عن فإح درجْة إلى بأدينه الشُحيح على ُيض

ًا أو دينه يبيع أن أو الخاتناق ًا منه جْزء ِئهم! بأفتاوى أو علن ُأجْرا

بأالرواتب أبأى؛ أم شاء بأالربأا التعامل على الشُعب الرزايا: إجْبار ومن   
الدولة لن غباره من ُيصاب أن المرء ُيضطر حتى والضرائب....إلخ،

الرزايا ومن ينالها، ما سينالها بأد ل بأها العاملين فإرواتب بأالربأا تتعامل
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ًا لهم مطالبين الناس على الدولة موظفي من كاثُير تسلطِّ بأالرشا، علن
ٍءد فإي فإساد ٍءد، فإي فإسا ٍءص على الناس َيحملوا ألم هذا كاّل وبأعد فإسا معا
ًا وجْدتم إن قومنا يا فإالهجرة تركاية؟ أو فإعلية هائلة ولو الله حكم ُيقيم بألد
الحجار.   معهم أكالتم

عن تحدث  عندما8صـ الله رحمه للسيوطي الخلفاء تاريخ مقدمة ـ7
ُعبيديين: الفاطميين ّيُرال ِفإِضّي منهم  [..والَخ ْيٌث َرا ِب بأسّب يأمر لئيم خَا

ُد ل هؤلء ومثُل عنهم، الله رضي الصحابأة ِق َع ْن لهم تصح ول بأيعة، لهم َت
الكيزاني القيرواني محمد أبأو ياض: [ُسئلِع القاضي عن نقل ثم ،ِإَماَمٌة]

أو دعوتهم فإي الدخاولِّ على بيدُع بأنو أكارهه عمن المالكية علماء من
َذر ول القتل، قالِّ: يختار تل،ْقُي ٌد ُيع قبل دخاولهم أولُِّ كاان المر؛ هذا فإي أح

ُد وأما أمرهم، فَُيعر أن بأعد بأالخوف ٌأحد ُرَُيعذ فإل ،  الفرار     وجب فإقد بأع
تعطيل     أهإله     من     ُيطلب     موضع     في     الُمقام     لن إقامته،

َينة على الفقهاء من أقام من أقام وإنما ،يجوز ل     الشرائع َبا ؛لهم الُم
دينهم]. عن فإيفتنوهم حدودهم للمسلمين َتخلو لئل

أي ـ القاضي قالِّ……: [ 3427 حديث عند مسلم على النووي شرحا ـ8
َياض ُد ل المامة أن على العلماء أجْمع ـ ِع ِق َع ْن َأ لو أنه وعلى لكافإر، َت َطَر

ْفٌر عليه َطْت الولية، حكم عن خَاَرَج بأدعة أو للشرع وتغيير ُكا وَسَق
َوجََْب طاعته، ُعُه عليه، القياُم المسلمين على َو ْل َنْصُب وخَا ٍءم و إن عادلِّ إما
ّ ذلك يقع لم فإإن ذلك، أمكنهم الكافإر، بأخلع القيام عليهم َوجََْب لطائفة إل

ّنوا إن إل المبتدعْ فإي يجب ول ْدَرة َظ ُق ُقوا فإإن عليه، َال ّق َعْجَز َتَح يجب لم ال
َيِفّر     غيرهإا،     إلى     أرضه     عن     المسلم     وليهاجر القيام، .]… بدينه     و

… معصية فإي طاعة  [ل6725 رقم المعرفإة دار  ـ13/123 الباري فإتح ـ9
َلّخُصُه … البحث تقدم وقد ِزلِّ وُم َع ْن ًا بأالكفر ـ الحاكام أي ـ َي فإيجب ،إجماع
َي فإمن ذلك، فإي القياُم مسلم كال على ِو ومن الثُواب، فإله ذلك على َق
تلك     من     الهجرة     عليه     وجبت     عَجز     ومن ،الثم فإعليه داهن

 الفكر.   دار7144  رقم15/18] والرضِّ
َلتان: إحداهما الهجرة (إن ـ10 ْهُجر خَاْص الله     إلى     تهاجْر     والخارى السيئات، َت

ّبلت ما تنقطع ول ،ورسوله ُق تطلع حتى َلُتقب التوبأة تزالِّ ول التوبأة، ُت
بأعض فإي جْاء بأل ،السناد) كاثُير: حسن ابأن : قالِّ… مغربأها من الشُمس

قالِّ: الغربأاء؟ قيل: وَمن للغربأاء، (طوبأى صراحًة الغربأة حديث ألفاظ
ّنّزاعْ النهووي بأه واستشُهد وغيرهما)، والدارمي ماجْْه القبائل: ابأن من ال

من النزاعْ وهم الغربأاء تفسير الحديث فإى وجْاءمسلم: [ على شرحه فإي
الله الى أوطانهم هجروا الذين المهاجْرين بأذلك  أرادي:الهرو قالِّ ،القبائل

وفإي وعشُيرتهم]، أهلهم عن عواََزن الذين المناوي: [أي وقالِّ تعالى] اهـ،
ٍءظ َفّرارون لف الفتن).   فإي الواردة بأدينهم: السنن آخار: (..الغربأاء..ال
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ِرعْ ـ  َأْس َعْ ُتقيم ل التي الرض بأمغادرة فإ البائَس (لكّن فإيك قيَل وإل الله، شر
ُد ْع َلة). [راجْع بأُن س ْو قصته].   لمعرفإة البخاري خَا
ًا علموا ومـا        منزلي بأالّرخْاص ِبأعُت أن َيلومونني              هناك جْـار

ّغـص َن  ُي
ّفـوا فإقلت           ُكا وترخُاص الديـار تغلو بأجـيرانـها       فإـإنمـا الَملم، لـهم: 

ِتلون     أو     ،  عملء : لعلهمقاالوا فإن ـ8 للملك     ُيقا
 :لهم فقل؟!!  العزلة الفتن هذه فإي لنا فإخيٌر ،!  أو..إلخ

ٍءت        عليها ُتِقيموا لم ما والدعاوى           ّينـا ُبأها َبأ اُءـأدعي أصحـا
َقولكمفإ ـ   ّدمتم هذا ِب العدولِّ بأنقل وصلكم فإهل ؛كاله والتعديل الجرحا علم ه

والعلة الشُذوذ من السلمة مع منتهاه حتى السند مبتدأ من الضابأطين
ِلَم عملء؟!!! وهل المجاهدين أولئك أن القادحة أو التصحيف من الخبر َس

ْلِب أو التحريف ّذابأين؟ أحد من الدراج أو النقصان أو الزيادة أو الق َك ال
َعرجْاء التهامات إلى يلجؤون العصماء الحجج عن العاجْزين شأن فإهكذا ال
ًة النبياء! بأأعداء منهم ُأسو

ناَتِفَْللت  أجئتنا:قاالوا{ :والحكم المناصب إلى بأالسعي اتهموهم تراهم أل 
 {يونس:}الرضِّ في الكبرياء لكما َوتكون آباءنا عليه ناْدَجَو عما
78{.

:فرعون قاال{ جْديد بأدين والتيان الرض فإي بأالفإساد اتهموهم تراهم أل 
أن أو دينكم ّلدَبُي أن أخافا إني ؛ربه عْدَْيول موسى ْتلْقاَأ ذروني
.}26 {غافإر:}الفساد الرضِّ في ُيظهر

قتصادلا موارد تعطلتو الفقر ُليحصس اتبعوهم إذا بأأنهم اتهموهم تراهم أل 
عِّبَتن  إن:وقاالوا{: ]والفنادق زنىال دور وتعطيل السياحة كاقطع[

من كفروا الذين المل وقاال{ }،أرضنا من طفَّخَُتن معك الهدى
ًا اتبعتم  لئن:قاومه ًا إنكم شعيب .}57 {القصص:}لخاسرون إذ

َفأرسل{ :الغلبية طريق عن ل بأالقوة الرأي بأفرض اتهموهم تراهم أل ثم  
}قاليلون مٌةِْذرِلش هإؤلء ّ إن:حاشرين المدائن في فرعون

شتى عباراتهم جْديد، المر فإي وتراهم...فإليس تراهم ..أل}.54{الشُعراء:
ْبح ُق واحد. وال

ّبطين من ًاكاثُير وترى ـ   َثُ كاّفر إن تراهم السلطة علماء من القتالِّ عن الُم
ُيمالئون وينافإحون يدافإعون الظالم الحاكام أحدهم عاذيرَالم له سونّمَلََتوي و

ّيٌن، هََضلل أن مع َيْت ما إذا وبأالمقابأل َبأ ّكا ٍءن فإي مقاتلٌة إسلمية ٌجْماعة ُز مكا
ّولون تراهم ما َه ّبرون ،الكفر إذاعاِت أكااذيَب ُي َك ُي ّبة و َو الَح ّبة، لتغد َيتظاهر ُق و

ِه بألهجته فإيقولِّ بأالحكمة بأعضهم الفلنية الجماعة المصرية: "والل
ِكادا..."! تعمل إنها الحكمة من كاانِش ..يعني..ما
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الحق على وهم يقاتلون ممن الخيُر ظاهره لمن المكيالِّ بأنفس ِكالتم فإهل   
ٌدقالوا ما حد على لكنهم ،ظاهرون َأَس فإما ،َنعامة الحروب وفإي علّي : 

هؤلء! ظلَمَأ
ْكَت وإن ـ   َك الله رسولِّ بأنص موجْود وهو للقتالِّ، غيرها عن فإابأحث ما ٍءبأجهة ش

 ْبَرحا بأشُّرنا: (لن الذي ًا الدين هذا َي َبة عليه ُيقاتل قائم المسلمين من ُعْص
…أمتي من طائفة تزالِّ (ل رواية  وفإي ،الساعة: مسلم) َتقوم   حتى

ِبح ول صادقة، راية عن فإابأحث ،)…يقاتلون بأيتك فإي الجلوَس لنفسك ُت
ًا ُنهم هؤلء َغّرتقولِّ:  كاالمنافإقين ُمشُكك ًا َتَْيعَس فإهل ،دي ولو ـ حق

ِرف ـ بأالسؤالِّ ْع َت َنهم المجاهدين أخابار ِل ْيَت أم ومكا ّثُه بأما اكاتف ُب وكاالت َت
من أنت يليق؟!؟! فإأين بأالمنصفين أفإهذا العميلة؟ أو الكافإرة النباء

نترنت"؟ل"ا على ولو مواقعهم
ْفَسْرَت هل ـ  َت ْفِسر كاما اْس َت ُدّر عمل رصةُفإ عن َتْس خاليجية، دولة فإي الموالَِّ َت

أو المجالت، من مجالِّ فإي عليك ُضَُتعر رابأحة تجارة تستفسرعن كاما أو
ِطب خااطب عن ًا ُأرى ل صدقني ابأنتك؟ يخ …َرِحم ما إل بأهذا ُيبالي منا كاثُير
ّبأما ْلَت المخطوبأة أو الوظيفة تلك لجْل ُر ٍءم سأ إلى تميل حتى وشهور ليا

الجهتين. إحدى
ًا، كاان والفرس الروم بأين الشُديد القتالِّ أن معلوٌمو ـ   أن لعاقل يمكن فإل دائم

،للفرس عملء كاانوا مؤتة غزوة فإي بأالروم بأدؤوا لما المسلمين يقولِّ: إن
حِاُيفر كاان ـ المة على واجْب وهو ـ للروم فإقتالك  المصلحة، تقاطعت وإنما

ُفرَس، َوات بأعد ولكن ال ُع ،بأالفرس بأدؤوا للروم َغَز ُط بأدون المصالح فإتقا
َعَمالة، أو الّصلة يعني ل اتفاق ْبَس ل واضح وهذا ال ّد ،فإيه َل َتَح َمن عني و
ُعم ل التي الفارغات الدعاوى إل واحد بأدليل يأتَي بأأن المجاهدين َعمالة َيْز

ْنطلي الّرعاعْ! على إل َت
ّتهمون بأهؤلء وكاأني ـ   َعَمالة "صلحا سي ْغَم الصليبية الحروب أيام الدين" بأال ُر

َتن، أيام هي: [اليام هي والُحّجة الراية، ُوُضوحِا ومن ُيعرف، ل والحق ِفإ
أن لك أين وِمن أنفِسهم، للصليبيين أو للشُرق "صلحا" عميل لعل يدري
ِريَضه أن َتجزم َبأه َتْح والُملك؟!! خااصة والزعامات للمناصب تكن لم وحرو

ِتيت المسلمين وحدة لتفكيك سعى أنه َتشُْ على بأقضائه جْهودهم و
هل ستجيبون؟ بأماذا العقلء أيها أخابروني المسلمين!!!]؛ الفاطميين
ُلون، ِز َت ْع َت َذاّمين لـ مؤيدين أصواتكم سترفإعون أم َس للفاطميين "صلحا" و

العملء أو الساذجْين عند المسلمين على المحسوبأين الزنادقة الدعياء
فإقطِّ!

َيحيى وضوابأطها     الُعزلة     فإي     العلماء     أقوالِّ     وهذه َحّي نَم ل
ّينة عن : …و بأ

من ِشعب فإي الباري: ["ورجٌْل فإتح من الرقاق  كاتاب131 /13 فإي ـ1
،الجهاد     على     َيْقدر     ل     من     على     محمول لخ" هوإ الشُعاب
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َتحّب ُيس َيسلَم زلةُالع حقه فإي فإ ّنسائي:  …منه غيره سلَمَوي ِل  "أل…ولل
ِعنان ُمْمسك رجٌْل الناس؟ بأخير ُأخابركام "أل وفإيه فإرسه" الحديَث، بأ
ٍءة فإي معتزلِّ رجْل ؟يتلوه     بالذي   أخابركام ْيم َن فإيها" الله حق يَّؤدُي ُغ
].…وقالِّ: حسن له، واللفظ الترمذي وأخارجْه

ّي رسولِّ يا  قيل…: ["6/81 الباري فإتح ـ2 َأ فإقالِّ ؟،أفضل الناس الله: 
     مؤمن:  الله رسولِّ            سبيل                  : 

:  َمن؟ ثم   شعب    

  




    " …

                       
         ّيد     وهإو .]الفتن     بوقاوع     مق اهـ 

 


    






  ] :   العزلة بأأن البيان ذكار  أفإضل الناس

ثم]    الجهاد بأعد العمالِّ َد الله الحافإظ ساقه "  " نحو أور
 ." الفتح"

 3   /682  ] : …  

 … " 
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  :َتّصٌة الفتنة وقاع إذا بما ُمْخـ

 وأما الملك، طُلب في  التغالب بسبب 
ِلَمت  ُع


  َتِجُب فتنًة، ُتَسّمى ُتها َو َل َت حتى ُمقا

].             ترجع
   /14527  ] :     بالفتنة          ينشأ     
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 .[ سمعُت … صحيح بأسند شيبة أبأي ابأن : [أخارج14/595الباري فإتح فإي ـ 
ًا ّفين يوم عمار َفه أن َسّره يقولِّ: َمن ِص ِن َت ْك ّدم العين الحور َي َيتق بأين فإل

ْين ّف ًا] اهـ الّص ِتل. الحق له ظهر إن أنه أدلة من وهذا ُمحتسب يقا
السلمة آثر من منهم… السلف…الفتن: [  كاتاب14/539 الباري فإتح فإي ـ7

ومنهم طائفة، فإي عمر وابأن مسلمة بأن ومحمد كاَسعد الفتن واعتزلِّ
الطبراني: أخارج وقد ،…   الجمهور     وهإم     القتال     ر  َ  باش     ن  َ  م
َدا من الله "لعن… ّ هجرته بأعد َبأ ْدو فإإن الفتنة فإي إل َب الفتنة"]. من خاير ال

َنم يكون َزَماٌن الناس على : ["يأتي13/132 الباري فإتح ـ8 َغ مالِّ خايَر فإيه ال
ِة المراد أن فإي صريح هنا  ولفظه…المسلم"  ّي ِر ْي ِة ِبأَخ َل ُعْز َع أن ال َق فإي َت

ًا فإيه الجهاد فإكان   زمنه وأما الزمان، آخار على َيِجُب كاان حتى مطلوبأ
ّطابأي: وذكار ،…   الله رسولِّ خارج إذا العيان والخاتلط العزلة أن…الخ
ّلقاتها، بأاخاتلف يختلف ُتحمل متع الجْتماعْ على الحض فإي الواردة الدلة فإ

فإمن … عكسه فإي وعكُسها الدين وأمور الئمة بأطاعة يتعلق ما على
ّق فإي بأنفسه الكاتفاء عرف َظة معاشه، َح َفإ ِنه، ومحا له فإالولى دي

والسلم     الجماعة     على     يحافإظ     أن     بأشُرط الناس مخالطة عن النكفاف
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والمطلوب ،  ذلك     ونحو     الجنائز     وشهود     العيادة     من     المسلمين     وحقوق     والرد
َبة ُفإُضولِِّ ترك هو إنما ْغل من ذلك فإي لما الّصْح الوقت وتضييع البالِّ ش
ِهّمات عن ].…الُم

َعيني القاري ُعمدة وفإي ـ9 ْل الدين "من منيرية: [بأاٌبال طبعةال 1/163 ِل
: فإيهالولِّوجْوه:  على وهو الفوائد استنباط  بأياُن…الفتن"  من الِفرار
ّ الفتن أيام فإي العزلة فإضل الفتنة إزالة على قدرة له ممن يكون أن إل
بأحسب كافاية فإرَض وإما عين فإرَض إما إزالتها فإي السعي عليه يجب فإإنه

العزلة، فإي العلماء فإاخاتلف الفتنة أيام غير فإي وأما والمكان، الحالِّ
ّيهما والخاتلُف والكثرين     الشافعي     مذهإبالنووي:  أفإضل؟! قالِّ أ

ٍم صاحَب كان فإن … فيها     لما     الخلطة     تفضيل     إلى أو عل
َد ُزهْإٍد ّك عصرنا فإي الكرماني: المختاُر وقالِّ ،اختلطُه فضُل تأ

ُندور النعزالِّ تفضيُل ّو ِل ُل عن : فإيهالثُاني … المعاصي عن المحافإل خُا
أوطُانهم     من     السلف     من     جماعة     خرَجت     وقد الفتن عن الحتراُز

ًا     وتغّربوا َلمة خارج وقد ،الفتنة     من     خوف َوعْ بأن َس ْكا َل َذة إلى ا َبأ فإي الّر
 عنهما]اهـ الله رضي عثُمان فإتنة

تعميم على ـ: […ويدلِّ َسبق وقد ـ الفتن  كاتاب14/563 الباري فإتح وفإي ـ 
ْنَه لم ِلَمن العذاب ُله يتعاطاه لم وإن المنكر عن َي    تعالى قو
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  "…  " :خليفًة رأيَت فإن

ْلَزْمُه     فا





 






           فالهرَب     خليفٌة     يكن [" و

 خليفًة"قوله:  فإي."
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  "…   :َد     أن     والصواب      المرا
     طُاعة     في     الذين     الجماعة     ُلُزوُم     الخبر
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  تقصدون أنكم  الكفار؟   :من   وَمن والسنة؟   هذا  أين وأسألِّ
 علمائنا    إجْماعْ محل –  ُوجْد     -إطلقها
  


    َيوا  فإريضة َأْح

    ِمن 

 "" ،ِّالكمال  


    :   

 والعشُرة     زعم      مظاهر   ـ
             ،ّكن ُمَم

            


  

 وأمثُالها    مآلها       
         




      




     

       يخطر    

    ٍءع ْفإ  َد




   .... بأالمثُل؛ معاقبٌة  


 

              

  

               
لعداء   ل


   ...    !




            الغ  
:  

 

   لمير     إذن :   ا

1  /9166] :      







 


 


 

   …  






    


      


    


 







  ًا يؤّخر          المام     ُعِدم     فإن …  َ قوم

َته     لن     ؛  الجهاد َلَح َغنيمة ،بتأخيره     َتُفوُت     َمْص َلت  وإن َحَص
ْوجِْب الشُرعْ ُلها على ُم ًا المام عثَبأ فإإن…َقَسَمها أه عليهم وأّمر جْيشُ

ًا ُقتل أمير َؤّمروا أن فإللجيش مات أو فإ   النبي أصحاب فإعل كاما أحدهم ُي
  مؤتة… [          " : 
  


   " 


        


 

   /9174] :فوجب عين فرضِّ عليهم الجهاد صار العدو جاء إذا
يخرجون ل      التخلف لحد َيُجْز   على

ّ …           المير، بإذن إل

  





  ؛  


      


 


 ّذَر َتَع ُنه َي استئذا

 لُمفاجأة


   


   …  

   

   


 "  ْ … 


 …   

 :    [          "





"

      .  
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ُبهوتي القناعْ َكاشُّاف وفإي ـ2 ّ الغزو يجوز  [ول3/73 لل لنه أمير بأإذن إل
ْعَرُف ّ … إليه موكاولِّ وأْمُره بأالحرب أ ُلع… أن إل ْط َتًة عليهم َي ْغ ّو َبأ عد

َبه َيخافإون َل التأخاير فإي ِلَما إليه تدعو الحاجْة لن الذن، على بأالتوقف … َكا
ّ لحد     التخلف     يجوز     ل     وحينئذ الضرر، من تخلفه إلى ُيحتاج َمن إل

َة ل وَمن ،والمالِّ والهل المكان لحفظ ّو يمنعه وَمن الخروج، على له ُق
َتها َيخافإون فإرصة يجدون ومن المام، ْو المير يستأذنوا حتى تركاوها إن َفإ

العدو     حضر     إذا     ولنه هم،َتفوت لئل ؛  إذنه     بأغير     الخروج     لهم     فإإن
].عنه     التخلف     يجوز     فل     عين     فرضِّ     الجهاد     صار

َدلِّ َلمة بأقصة "واست ". الكاوعْ بأن َس

ٌو كره  ُ  ي: [4/220 المحتاج مغني وفإي ـ3 ًا نائبه أو المام إذن بأغير غز ّدب تأ
ْعَرُف   ولنه معه، فإيه ليس لنه َيحُرم لم وإنما ،الجهاد     بأمصالح     غيره     من     َأ
ْثُنى …… الجهاد فإي جْائز وهو بأالنفوس التغرير من أكاثُُر َت ُبلقيني تنبيه: اس ال

ًا: أحدها: أن الكراهة من ًا:  للستئذان، بأذهابأه المقصود َيفوته صور إذاثاني
ّطل كما الدنيا أمور على وجْنوده هو وأقبل الغزو     المام     ع

]اهـ… له يأذن لم استأذنه لو أنه ظنه على غلب ثالثُها: إذا ،ُيشاهإد
فإرض فإي قلت: هذا. 2/299الوهاب"  "فإتح فإي زكاريا الشُيخ نحوه وذكار

ٌو، لنه الكفاية  العين؟ بأفرض فإكيف غز
:367صـ الجهاد فإضائل فإي الشواق مشُارعْ تهذيب فإي النحاس ابأن ـ4

ُيستثُنى ّطل إذاالثُانية:  ،… التالية: الولى الحالت الكراهة من [ ع
في مشاهإد هإو مما الدنيا على وجْنوده هو وأقبل الجهاد المام

لن المام إذن بأغير الجهاد فإي كاراهة فإل ،والمصار العصار هإذه
ّطل المام ّطل بالفرضِّ يقومون والمجاهإدون للجهاد، مع .المع
ِدم قدامة: إن ابأن وقالِّ ،… الثُالثُة َؤخّار لم المام ُع مصلحة لن ؛الجهاد ُي
.بأتأخايره] تفوت الجهاد

أي لخإ غزو ِهركُا: ... قوله الغز من يكره فإيما فإصل: [4/252 بجيرميال ـ5
َيحرم المرتزقة وأما      ،للمتطوعة ر م شرحا} المام إذن بأغير فإ

َيصرفإهم مرصدون  لنهم{وزي بأمنزلة فإهم فإيها المام لمهمات... 
ل أم َالغزو المام  لّطَع   الحرمة فإي وسواء ،{الروض شرحا} راءَجُْأال
بأه المتطوعة بأالغزاة حينئذ إذنه بأغير الغزو كاراهة عدم من يأتي ما ّصَُخفإي
ّلطَع  إن:قوله ،كاغيرهم     المرتزقة     بأل     بأعيد     وهو ،{ر م على ش عْ ه ا}

].{س ب ط ه ا} هإذه     في     الوجوب     وينبغي لخإ َالغزو
ضَّروح كَفسن إل ّفلَُكت ل الله سبيل فإي ِل(فإقاتتعالى:  قوله عند ـ6

عليه الله صلى للنبي ٌأمر هي[القرطبي:  } قال84ِّالمؤمنين) {النساء:
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لم وإن الله سبيل فإي القتالِّ فإي ِّدوبأالج ،المنافإقين عن بأالعراض وسلم

أن     مؤمن     لكل     ينبغي ولهذا[قالِّ:  . ثم]ذلك على أحد يساعده
:وسلم عليه الله صلى النبي قولِّ ذلك ومن ،وحده       ولو     يجاهإد

الردة: ولو وقت بأكر أبأي وقولِّ سالفتي، ِدَرفَْتن حتى لقاتلنهم والله
.]بأشُمالي لجاهدتها يميني خاالفتني

.... ويغزوهم مع الكفر أهل غزىُ  وي-929حزم: [ "المحلى" لبأن وفإي ـ7
ًا]. َرََدق إن وحده المرء أيض

هإجم بأن ُالنفير عّم إذا : [فإأما7/98 للكاساني الصنائع بأدائع وفإي ـ8
آحاد من واحد كل على ُيفترض عين فإرض فإهو بلد على العدو

ًا وتعالى:  سبحانه لقوله عليه، قادر هو ممن المسلمين  خافافإ



        ……إذن     بغير   …     َيخرج……
 …… [   


    الصلة؟     


 

   

         


  

 لستئذان      ا

   ّين     إذا  . َتَع

9        /122    ] : 
        :[

    ]…    

    يـجب    


 


       


       ] : 

ْقرة  ""…… ]  ِفإ








  :     ليس     جماعة

     وأمير     إمام     لهم                       

        

             [                  
 








    


         


    أما

 الخلصة

        


     


             


          


       حديث مع يتفق وهذا

الفرق اعتزالِِّ   حذيفة لحديث الُمَخّصص المقاتلة المنصورة الطائفة
ِة ٌة هي أو نفسك، وخااّص أبأواب إلى الداعية الفرق من ليست لنها مستثُنا
فإل وإل ،المقاتلة لطائفةا إلى َيهتد لم فإيمن  حذيفة يقالِّ: حديث أو جْهنم،
ِة على المة تجتمع َنّزلِّ وعلى الجهاد، ترك معصي ّت ضللة على تجتمع ل ال

ّ الواجْب يتم ل ما وهو العداد ترك .بأه إل
        "  "            :

)  (               
  :          ""  

        !!! 
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     ّد فإل ،ركاالمع على إشرافإهو الخليفة وجْود بأين طاعته، من ُبأ
تؤولن الخايرتان الحالتانو أصلً، انعدامه بأينو ،جْهاده وعدم وجْوده بأينو

حالِّ هي كاما– دفإع جْهاد الجهاد كاان فإإن ،واضح هو كاما بأعضهما إلى
ّطل الخليفة اسئذان يجب اليوم- فإل المسلمين ْفإع لجهاد المع ّد ً ال قول

ًا، وحده كاان ولو الخروج وللمرء خاليفة، يكن لم إن أولى بأاب فإمن واحد
حالة فإي كانا وإن النكاية، كاانت شكل بأأي المحتلين فإي النكاية لحداث

ٍءر على قوٌم اجْتمع إن أنه لي َيظهر فإالذي طلب جْهاد أن -عسى وبأايعوه أمي
ًا دام ما معه والجهاد طاعته تجب الخلفإة- فإهذا لعادة نواة يكون قائم
المقاتلة المنصورة الطائفة  حديث مع يتلءم وهذا مخالفته، تجوز ول بأالحق

ًا ويتلءم ،الحديث نّص هو كاما زمان منها َيخلو ل موجْودة لنها نقولِّ مع أيض
ًا يبايع لم من أما السالفة، العلماء التهانوي تعبير حسب فإفرضه البتة أمير

ًا له يلتِمس أن عنقه فإي وليس مات فإـ(َمن المسلمين؛ كالمة َيجمع أمير
المير يكون أن إما ذلك بأعد ثم مسلم)، جْاهليًة: أخارجْه ميتًة مات بأيعٌة

َيع ً المبا ًا له والعداد بأالجهاد عامل ًا إعلمي ًا وتربأوي فإي ُيطاعْ فإهذا وعسكري
ّطله أن وإما الحرب، أمور حتى آثمون كالهم المسلمين لن ُيطاعْ؛ ل فإهذا ُيع
ّد طائفة تقوم السداد. الله فإاسألِّ مشُتبهات أموٌر وبأينهما الكفاية، تس

ٌد َيجرؤ وهل  لليهود جْهادهم عن يتوقفوا أن المقدس بأيت أبأناء ُيفتَي أن أح
ّهاب! الله سبحان الخليفة؟ انعدام بأحجة الو

ٍءل بأل  ًا يكون ربأما بأالعزلة المر يقولِّ: إن أن لقائ "حذيفة"، وهو بأالسائل خااص
ًا ٌد َيسعى ول الناس جْميع َيفّر أن المنطق من ليس ولنه الدلة، بأين جْمع أح

والناس المسلمين وبألد الخلفإة تعود وهل نصابأه، إلى الحق لعادة
للسباب؟!!! وتاركاون معتزلون

انعدام حالة عند "حذيفة" أتى حديث فإي بأالعزلة المر َيقولِّ: إن أن ولقائل 
َيأتي مسلم صحيح فإي ولكن للمسلمين، والجماعة المير الناس على (
َذ َمن منزلًة فإيه الناس خايُر يكون زمان ِعنان َأخا الله سبيل فإي فإرسه بأ

ٍءب فإي ورجٌْل َمظانه، الموت َيطلب ْع الصلة ُيقيم الشُّعاب هذه من ِش
ُيؤتي َيدعْ الزكااة، و أمٌر أنه منه واضح الحديث فإسياق خاير)، من إل الناس و
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ولكنه والمعتزلِّ، المجاهد أفإضلهم فإيه يكون الناس على سيأتي مستقبلّي
للمسلمين، المير انعدام عند إل بأالعتزالِّ يأمره "حذيفة" لم حديث فإي

ًا يكون الجهاد أن ُيفهم الحديثُين فإِمن وجْوده فإليس المير انعدام عند أيض
ًا؛ حديث وفإي للمسلمين، الخليفة انعدام عند بأالعتزالِّ أمره لنه شرط
ٍءة فإي والعتزالِّ الجهاد مدحا مسلم ً ستأتي حال المسلمين، على مستقبل

تلك فإي أفإضل وأيهما المير، انعدام عند الجهاد مشُروعية َيتضّمن فإهذا
فإي ولكن بأالواو، التعبير جْاء مسلم حديث فإي العتزالِّ؟ أم الجهاد الحالة

ّدٌم "ثم" فإالجهاد بأـ "العزلة" جْاءت فإقرة فإي معنا مرت أخارى أحاديث مق
العتزالِّ. على

ٍءطِّ بأسؤالِّ نتوجّْه هذا وبأعد  التهانوي عنوان عن إل عيونهم أغمضوا لمن بأسي
ًا أنتم لنسألهم: هل الله رحمه – لنا َوّضحوا للمسلمين؟ خاليفًة تلتمسون حق
أولدكام نشُّأتم يقالِّ: هل ما الن! فإأقّل حتى صنعتموه فإيكم!- ما الله بأارك
ذلك، الله نسألِّ هذا؟ على تلميذكام وخاواّص ودمكم لحمكم من هم الذين

بأاردة! غنيمٌة عوراء من ودمعٌة
َير"   كاتاب أولِّ فإي نفسه التهانوي بأل    أن على دليل وفإيه… قالِّ: [12/2"الّس

ًا يزال ل الجهاد الدجْالِّ ظهور إلى والمسلمون السلم دام ما ماضي
َوَن ما مع هذا يستقيم فإكيف ]، … ظهوره بأعد وأما ْن مع  إلهنا؟!!! بأه َع

المنصورة. الطائفة بأاستمرارية القرار
حّرض حيث الهندية القومية عن الحديث عند المتين كالمه هذا من وأوضح   

َثّمَة. كالمه فإراجْع منابأذتهم..إلخ، على بأجلء
دليل فإيه ،لخإ ماض والجهاد : [قوله8/31 الوطار نيل فإي الشُوكااني وكاذلك   

الدجْالِّ].  ظهور إلى والمسلمون السلم دام ما يزالِّ ل الجهاد أن على
ٍءض "الجهاد : [ بأاٌب6/144 الباري فإتح فإي َحَجر ابأن قبلهما وِمن   َبّر مع ما ال

 " :        "… النبي والفاجْر" لقولِّ
       


      

       

     


                           





   "            " …[.

       / ] :             
        .[

    

            


   




      

  " : !!" 

فإإن ً؛عاما النفير يكن لم إذا : [هذا5/434 الهمام " لبأنقديرال "فإتح وفإي ـ10
... العيان فإروض من فإيصير المسلمين بألد من بألدة على جمواَه بأأن كاان

يكن لم إن منهم ُبْرقَي نَم وكاذا ر،ْفّالن البلدة تلك هلأ جْميع على فإيجب
و  أ كافاية، ُبْرقَي بأمن يكن لم إن ُبْرقَي ممن ُبْرقَي من وكاذا كافاية، بأأهلها
ًا السلم أهل جْميع على يجب أن إلى وهكذا ،واَعص أو ،لوا  َ  تكاس شرق
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يفعلوا لم فإإن ،ته  ّ  ل  ِ  ح  َ  م     أهل     على     ً  أول     يجب     عليه     والصلة     الميت     كاجهاز ًوغربأا
.... ذكروا     هإكذا ،ذكارنا ما على بأبلدهم من على جْبَو ًزاَْجع

الناس خاروج لعدم وقعوده ،الخروج على عزم من يأثم ل أن ويجب 
فإي الخاير المقطع هذا ونقل ] اهـ.هِعَْنم أو ،السلطان قعود أو ،وتكاسلهم

ّقب، "الحاشية" دون وفإي الرائق"، "البحر َع كاثُيرة: ملحوظات وعليه ت
َهم فإسياقته- ًا وليس عنده من أبأداه احتمالٌِّ أنها منها ُيف من عليه منصوص

ّدمه من كالم َق أي ؛ذكاروا     هكذاقوله:  بأعد ذكاره لنه المذهب؛ أهل من َت
ّبر المذهب، علماء َهم أن..." التي بأصيغة: "ويجب عنه وع أنه منها ُيف

أو المذهب فإي نّص الهمام ابأن عند كاان ولو الله، رحمه عنده من استنباط
ْنع أّن فإي دليٌل ولقالِّ: "ل بأعبارته الجزم فإي توانى لما الثم ُيْسِقطِّ المام َم
ٌد سبقه ولو السلطان..."، منعه عزم..إذا من يأثم المذهب علماء من أح
َد َوجْد فإمن قبلها، التي المقاطع من إخاوته إلى المقطع هذا لضّم علماء أح

ُيرشدنا. هذا مثُل الهمام" إلى "ابأن سبق المذهب فإل
َيذكار لم لكنه بأالدليل، اقترن إذا الوائل بأه تأت لم بأما التيان من َحَرج ول-

ً ًا دليل فإـ عين فإرَض ما أمٌر كاان فإإذا خالفإه؛ على الدلة بأل طرحه، ِلما واحد
إذُن كاان ولو الحديث، فإي ثبت الخالق) كاما معصية فإي لمخلوق طاعة (ل

ًا السلطان ٍءر أو حديث فإي لجاء العين فإرض لِفعل شرط أحد قولِّ فإي أو أث
ّدمين القل. على المذاهب علماء من المتق

ّثُله كافاية فإرض يكون حينما والجهاد- للدفإن؛ الميت بأتجهيز المذهب أهل م
ُقم لم فإإن ٌد بأه َي ِثم َأَح ُعهم، َأ ٌد َعَزم فإلو جْمي لكنه ودفإنه تغسيله على أح

َد أو تكاسل َع َع أو السلطاُن َق َن َمن يأثم ل أن أفإيقالِّ: يجب دفإنه من َم
ًا كاان ولو الميت تجهيز تارك يقالِّ: "ويأثم َعَزم.....إلخ؟!!! أم مع عازم

ٍءد بأمنع عبرة ول الناس، تكاسل ٍءن ل أح ّهز بأل غيره، ول سلطا لنه أجٌْر للُمَج
الكفاية). فإرض فإي الثم..." (هذا إسقاط فإي ساهم

يأذن لم فإإن الجمعة؛ عقد فإي الحنفية عند شرٌط السلطان إذن أّن ومعلوٌم-
ٍءد السلطان ِدها لح ْق َع ْعِقدها ولم بأ َنع بأل هو َي َريب، ول آثٌم فإهو عقدها من َم

دام ما الجمعة عن تخلف إن المرء َيأثم ل أن عندها: "يجب يقالِّ هل ولكن
ًا، َده ولكّن عازم – السلطان شوهد فإإذا السلطان..."؟ لمنع كاان قعو

ًا ْأبأه ل الشُرعي- ِعيان ٍءد فإي للمسلمين َيْحدُث بأما َي لم هذا بأعد ثم بأعيدة بأل
ٍءد يأذن ْنِجد يذهب أن رعيته أو جْنده من لح ُي ًا؟ هو يكون أفإل المحتاجْين ل آثم
َق ل إذ بألى؛ تفريقه. على بأالدليل فإعليه َفإّرق ومن الفريضتين، بأين فإر

فإرض إلى تحوله -عند للجهاد الخروج لتارك الثم سقوط ربأطِّ الهمام ابأنفإ-
أو وقعودهم، الناس تكاسل مع الخروج على صور: العزم بأثُلثعين- 
منع مع الخروج على العزم أو السلطان، قعود مع الخروج على العزم

بأمعنى: القل؟ على لهذا نظائر الشُرعْ فإي يوجْد فإالسؤالِّ: هل السلطان،
تكاَسَل فإعله- إذا -المستطيع تاركاه يأثم ل عين فإرض شرعنا فإي يوجْد هل
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َنع أو غيره ًا المرء يكون أن بأشُرط يأثم ل منه؛ السلطان َم فإعل على عازم
هذا؟ مثُل يوجْد هل الناس؟ أو السلطان يفعله أن بأمجرد الفرض

َلم ل فإإنه ْع تكاسل إذا المرء عن طُِّْسقَي ل العين فإرض أن العلماء بأين خالٌف ُي
أو البأوان أو السلطان نعَم إذا أو السلطان تكاسل إذا أو فإعله عن غيره

ٌء سواهم؛ فإل َيعزم لم أو الفرض ذاك على منا الرجْل ََمَزع ذلك فإي سوا
الله رحمه الهمام لبأن الخاير المقطع فإهذا بأتركاه، أثمَوي الفرض عنه َيسقطِّ

ًا– حوله َمن تكاُسل كاان فإلو العيان"، على "فإرض معنى مع َيتعارض أي
ُيعفيه ّين مما كاان-  ٍءن فإرَض الشُيء هذا يكون فإل عليه تع أصلً. عي

استطاعة عدم هو الهمام ابأن عبارة فإي الثم عدم سبب يقالِّ: لعل ول-
المذهب علماء لن هذا يقالِّ ل الطريق؛ من الخوف بأسبب لوحده الخروج

ّو َيروا لم ُقطاعْ المحاربأين من الطريق خال ًا يروه لم الطرق و لوجْوب شرط
ّين عند العدو هاجْمهم من لمساعدة الخروج كاتب وراجْع الخروج، تع
وسواها. والبحر والبدائع كاالحاشية المذهب

ًا السبب وليس- ِنَي فإلن لوحده خارج إن أنه أيض ْغ ًا ُي َيسقطِّ أن يجب فإلذا شيئ
ُينجدهم َمن أخارى بألد من َيخرج ربأما لنه السبب هو هذا الثم....ليس

ماأو[ قالِّ: أسطر عدة بأعد نفسه الهمام ابأن ولن إليهم، المرء فإينضم
]،ًإرهابأا فإيه فإإن ؛خرجَي نأ ينبغي الدفإع دون الخروج على درْقَي الذي

ًا الدفإع على القدرة فإليست الذي المقطع قبل كالمه فإي بأل للخروج، شرط
فإهل الخروج، من أخارى ناحيًة ُيعفي ل ناحية تكاُسل أّن ذكار بأقليل ندرسه

عن الثم ُيْسِقطِّ ل ناحية تكاُسُل كاان أعني: إذا التفريق؟ هذا على دليل من
وعلى عنه، الثم ُيسقطِّ ل بألده أو مدينته أفإراد تكاسل فإكذلك أخارى ناحية
َعد السلطان وأن كاسلت النواحي جْميع أن َفإَرض ٍءد كال فإواجٌْب َق َنْصب فإر

ّو الكمائن النكاية للحاق الحقيقي العسكري فإالعداد وإل استطاعْ إن للعد
ّو ٍءر المحتل بأالعد ٍءلِّ أو كاتفجي التحريض تقدير أقل وفإي نحوها، أو اغتيا

َبنان بأاللسان المأمونين نطاق فإي ولو ومعارفإه وأقربأائه وتلميذه لبأنائه وال
َعد إن هذا المقربأين، من الطائفة وهيهات! فإإّن المسلمين جْميع َق

الصحيح.  الحديث بأنص بأاقية المقاتلة المنصورة

ًا: يا ـ  من يومها له كاان ما الذي العباسي الخليفة يأذن لم لو  ُترى وأخاير
ًا عليه الدين" أفإكان "صلحا لـ َيأذن لم لو اسمها إل الخلفإة أن شرع
ٍءة فإي وهذا َينصاعْ؟ وجْود له يكن لم إذا فإكيف السلطان، ضعيِف خاليف
ًا  عمر ستأذنونَي كاانوا هل خرجْونَي كاانوا والذين كاحالتنا؟ ًا واحد ؟واحد

وفإلن وفإلن النعمان ُأصيب [أنه الخبر أتاه لما عنه الله رضي هو فإها
ْعرفإهم]، الله قالِّ: ولكّن نعرفإهم ل ورجْالٌِّ قالِّ كاما حسن وإسناده َي

العام، النفير إعلن إل وسعه َلما ربأانّي خاليفٌة أيامنا فإي كاان فإلو الهيثُمي،
القتالية. المعركاة لخوض الحقيقي للعداد العام النفير القل على أو
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ِتل المير من ٍءإذن دون رجٌْل خارج إذا أنه على اتفقوا الفقهاء أن ويكفي ـ   ُق فإ
.الله بأإذن شهيد فإهو

ّو :قاالوا فإن ـ10 ًا     خارجْنا     أننا     ْ  ر  َ  تص ّلم     هنا     سيبقى     َمن     للقتالِّ     جْميع َع ُي ل

:لهم فقل ؟ويدعو     ويعمل
ُتك ما ـ  َه ْب ًا يقولِّ من كاشُبهة إل مُش ّور حد على معترض ّد أن السرقة: تص الَح

ّبق ّطعي يمشُون الناس  لرأيتَ!ُط اليدي؟!  مق
ْعتوه هذا درى وما   ّد أن  الَم ّبق إن الح لو وكاذلك !واحد سارق يبقى فإلن ُط

ّدت الكفاية رجَِْتَخا َتْجنا َلَما وُس ّد لم والكفاية أَما ،الناس بأاقي إلى اْح ُتَس
ّدم الصائل العدو فإدفإع والعدادات المندوبأات من شيء كال على مق

الوهمية. السلمية
ُلكة أن تنَس ول ـ  ْه ّت ،الجهاد فإعل فإي وليس للجهاد النفقة ترك فإي كاانت ال

ُلكة إلى بأأيديكم ُتلقوا ول  شرحا راجْعو ْه ّت .ال
َلت …وخارَج وخارجُْت خارجَْت أنك ولو ـ  َتَصّرُف لكننا وانتصرنا، الكفاية لحَص َن

ّذرين كاالمنافإقين َع ّذرون وجْاء الُم َع َذن العراب من الُم ْؤ ُي كاان وما ،لهم ل
بأالمستحيل. ليأمرنا يكن لم اليسر بأنا ُيريد الذي الله

! ؟متعددة     أخاطاء     المجاهدين     صفوف     بأين     نرى     لكننا :قاالوا فإن ـ11
لهم: فقل

ل المة لعامة الجهاد أن الصلو يسلم؟ ل الخاطاء من الذي ومن ـ 
ّي منه يخلو ل والخطأ فإحسُب، لخاّصتهم ُمْرتادي صفوف فإي حتى َتَجّمع أ
ْلغي فإهل المسجد، فإي الجماعة بأعض من خاطأ لوجْود الجماعة صلة ُت

ّلص حتى الصالح العمل يقالِّ: اترك وهل المصلين، الذي الشُر من تتخ
ْبأِق أم فإيك ينالون عسى كاثُيرون َهّب بأل الباطل؟ واخالع الحق يقالِّ: أ

َفر الشُهادة ُتغ كاان الذي ِمْحجن أبأي قصة 8 رقم فإي مّربأنا وقد ذنوبأهم، فإ
ًا. الخمَر َيشُرب مرار

ًا يجمع قد النسان أن والجماعة السنة أهل ومذهُب ـ  ً إيمان ٍءن فإي وضلل آ
ًا، ّبه مع ُنِح ُنبغضه خاير، منه فإيه ِلَما َفإ َدت إن و ٍءص، فإيه ُوجِْ ّكاْر معا يوم وتذ
ّلَل َفإُجلد، بأه ُأتي لّما خامر شارب ُيَسّب أن  رسولنا َنهى َع : (ل رسولنا و

 ورسولنا ،ورسوله: البخاري) الله يحب أنه إل علمت ما فإوالله تلعنوه
َئ نفسه ِر ًا َقتل  لّما"خاالد"  صنيع من َبأ ّبروا أن َأْحَسنوا ما أقوام َع عن ُي

ْأنا"، إسلمهم َب َلهم فإقالوا: "ص َت َق إني : (اللهم رسولنا  فإقالِّ"خاالد"  َفإ
ُأ ْبأَر ْله لم ذلك ومع خاالد: البخاري)، صنع مما إليك َأ ِز ْع ّهر ولم ،َي .بأه ُيشَُ

ُي هكذا أليس ـ   َنكيل فإعلم الشخاص مع التعامل فإي السلم هد
؟بأمكيالين
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َءنا     إّنقالوا:  فإإن ـ12 ِتنا     آبا لنا،     سمحون  َ  ي     ل     وأمها

َق     وأولدنا     زوجاتنا  و ْب َي لهم: فإقل ؟م  لوحِدهإ     ون  س
ٌد ُيستأذن ل والله ل ـ     ٍءض لداء أح الزوجْة ٌتستأذن فإهل العيان، فإروض من فإر

ّولَِّ فإإن الصيام؟ أو للصلة الم  أو الب أو ْتُرك عين فإرض إلى الجهاد َتَح َت
َكفاف لهم أخاطر. المر لن ؛وتسافإر ال

ِبرنا  نبيك وهاهو ـ     َيل عن ُيْخ الشُيطان الكفاية: (إن فإرض فإي الشُيطان ِح
ُتسلم فإقالِّ السلم بأطريق آدم لبأن قعد آبأائك؟! ودين دينك وتذر له: 

ُغفر فإأسلم فإعصاه وتذر له: تهاجْر فإقالِّ الهجرة بأطريق له فإقعد له، فإ
فقال الجهاد بطريق له فقعد فإهاجْر، وسماءك؟! فإعصاه أرضك

ُتقاتل والمال النفس جهد وهإو له: تجاهإد ُتقتل ف ف
ُتنكح ُة ف ُيقس المرأ فإقالِّ ،فجاهإد المال؟!!!! فعصاه مَو
ًا كاان فإمات ذلك فإعل فإمن : الله رسولِّ أو الجنة يدخاله أن الله على حق

ًا كاان ُقتل ًا كاان َقَِرغ وإن الجنة، يدخاله أن الله على حق أن الله على حق
ْته أو الجنة، لهِخْاُدي َقَص ًا كاان دابأة َو الجنة: حديث يدخاله أن الله على حق

صحيح).
ْبَخلٌة (الولد الولد عن وقالِّ ـ     َبنة: صحح َم وقالِّ البوصيري)، إسناده َمْج

،تهَعَْضي خاشُيَة الجهاد عن أبأاه نِْبُجي أيعنده: [ الجامع شرحا فإي المناوي
النكولِّ من التحذير إلى أشار فإكأنه ،فإقره َخاوف الطاعة فإي النفاق وعن
ُيق ،الله     خالفإة     بأحسن يكتفي بأل الولد، بأسبب والنفقة الجهاد عن ول ِمْدفإ
ّإن: تعالى قوله فإي ودخال موله عصى للهوى الولد طلب فإمن ،مِْجُيح
].لكم ًعدوا وأولدكام أزواجْكم نِم

من نكون لئل ؛أمانينا أغلى الزوجْة وليست نتمنى ما أغلى السلم فإانتصار ـ    
ْتنا أهل َل َغ  .ا...وأهلون أموالنا َش

تقولِّ: أن فإحسبك ؟ونفسك بأمالك خارجَْْت وقد لهم تترك اذا مقالوا: فإإن ـ    
ْتُرك ّدخَارُت قل ،ورسوله الله لهم َأ ّدخارُت ربأي، عند مالي لهم: ا ربأي وا

ّكاْر ؛لولدي َء"الزبأير"  قصة وتذ ِنه  ووفإا ،13 رقم فإي بأنا مرت وقد ،َدي
أن  الله رسولِّ َأَمَرنا[ عمر فإعن ماله؛ بأكل الّصديق قَّدَصت وتذكار

َفإق نتصدق ً ذلك فإوا ُق فإقلت: "اليوم عندي، مال ِب ُته إْن بأكر، أبأا َأْس ْق َب َس
ًا"؛ ٍءر أبأو وأتى مالي، بأنصف فإجئُت يوم ْك : النبي له فإقالِّ عنده، ما بأكل َبأ

ْيَت ما بأكر أبأا يا َق ْبأ ].ورسوله     الله     لهم     أبقيُتقالِّ:  لهلك؟ َأ
ًا خايٌر فإالله .الراحمين أرحم وهو حافإظ

ّين ّبأة نِم وكاأ .وإياكام َيرزقها الله ا،رزقه َتْحُمل ل دا
ُعبادة هذا ـ منا وما…القبطِّ: [ عظيم مصر لمقوقس  يقولِّالصامت"  بأن "

ًا ربأه يدعو وهو إل رجْل ًء صباح ّ الشُهادة، يرزقه أن ومسا ّده وأل إلى َيُر
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َفه، فإيما َهّم منا ٍءلحد وليس وولده، أهله إلى ول أرضه إلى ول بألده ْل وقد خَا
َتود ّبأه     منا     واحد     كاّل     َ  عْ  َ  اْس َله     ر كاتاب [من اهـأماَمنا]  ما هّمنا وإنما ،وولده     أه

]."وأخابارها مصر فإتوحا"
إذ الجهاد، حب مع وعظمه لحمه اخاتلطِّ الذي الوليد بأن خاالد مثُل من نحن أين ـ

َبأشُّر ُمِحّب لها أنا عروٌس فإيها بأيتي إلى ُتهدى ليلٌة مايقولِّ: [ ُأ فإيها و
ّبح المهاجْرين من سرية فإي الجليد شديدة ليلة من إلّي بأأحّب بأغلم ُأَص

الصحيح]. رجْالِّ ورجْاله يعلى العدو: أبأو بأها
الوالدين     إذن     فإي     العلماء     أقوالَِّ     وإليك:
كال وكاذلك لهما، إذن فإل بأالجهاد خُاوطب : .. وإذامسألة: [ 9/171 المغني ـ1

ُيعتبر لم الجهاد عليه وجْب إذا يعني تركاها، فإي لهما طاعة ل الفرائض
ُكاه عين فإرَض صار لنه والديه، إذن فإي لحد طاعة ول معصية، وتر

ْثُُل َوجََْب ما كال وكاذلك لله، معصية والُجَمع الجماعة فإي والصلة الحج ِم
ترك  فإي للوالدين طاعة الوزاعي: ل قالِّ الواجْب، للعلم والسفر

َنْت عبادة لنها ؛والقتالِّ والحج عَوالُجم الفرائض ّي َع َبر فإلم عليه َت َت ْع إذن ُي
كاالصلة]. فإيها البأوين

العدو هجم بأأن النفير عّم إذا : [فإأما7/98 للكاساني الصنائع بأدائع وفإي ـ2
المسلمين آحاد من واحد كل على ُيفترض عين فإرض فإهو بألد، على
ًا انفروا  وتعالى سبحانه لقوله عليه قادر هو ممن ً خافافإ ……   وثقال

ّق لن……إذن     بغير  …     َيخرج العيان فإروض فإي يظهرَ ل الوالدين َح
معروف. هو كاما واحدة ينمالمسل وبألد ] اهـ،…… والصلة كاالصوم

ْيَب فإل السلم بألد العدو دخال تيمية: [ إذا ابأن ـ3 القرب على دفإعه يجب أنه َر
يجب وأنه الواحدة، البلدة بأمنزلة كالها المسلمين بألد إن إذ فإالقرب،

َغريم]. أو والد إذن بل إليه النفير
:السرخاسي قالِّ: [4/126 عابأدين ابأن حاشية فإي ما ذلك من أعلى بأل ـ4

يخرجْوا بأأن بأأس فإل القتالِّ أطاقوا إذا بلغواَي لم الذين الغلمان وكاذلك
.]والمهات     الباء     ذلك     كره     وإن ،العام النفير فإي ويقاتلوا

ِنع من أّما  ـ  ابأن لن حزم؛ ابأِن كالم َفإِقه ما فإهذا َحْزم ابأن قاله بأما نفسه ُيق
َبطِّ حزم ٍءطِّ التخلف جْواز َض أو عاَّيُضي أن إل"المحلى" فإقالِّ: [ فإي بأضابأ

ّيعا"؟ معنى فإما ] اهـ،منهما ُعَّيُضي نَم ُترك له ِّلَحي فإل ،بأعده هماََدَحأ ُيَض " 
ًا بأالمرء (كافى الحديث فإي صّح   ّيع أن إثم روايٌة ووّضَحت َيعولِّ)، من ُيَض

ًا بأالمرء أكاثُر: (كافى المر لمسلم ِبس أن إثم َته)، َيملك عمن َيْح ْو فإهل ُق
َيهلكان كابيران شيخان أبأوك أو أمك ًا س ًا موت َتبني أنك أم بأسفرك؟ حقيقي
ٍءم على َدهما أو أنهما أوها َيعمى، عيناه تبيّض حتى الحزن من سيموت أح فإ

كالي؟ أو نصفي بأشُلل أو دماغية، بأُجلطة ُيصاب أو
الحتمالِّ؟ هذا على دليلك وما %؟100 هل هذا؟ احتمالِّ هو وما  
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ْلنتصارحْا! إذا تعالِّ   ٌء له سيحُصل أبأويك أحد كاان فإ من سلف مما شي
ُدك السبب فإهل الحتمالت قتلك؟ نبأ سماعهما أم عنهما ُبأع

َدك السبب كاان إن   ًا أن فإأجْبني: لو بأع ًا ظالم العربأية بألدنا كامخابأرات جْبار
فإي تتخفى أن ينبغي منطقك بأحسب َتبقى؟ أم البلد من َتهرب فإهل طلبك
ّلمت أو بألدك خاارج خارجْت لو لنك بأاستمرار؛ أبأواك يراك حتى ما مكان س

ُيْحزن فإكلهما للمخابأرات نفسك ُيميتهما أبأويك س ّذر أن العادة إذ و تتع
العائَل أنت كانت وإن السجن، داخال أو بألدك خاارج بأينكما الدائمة اللقاءات

َتضرهما الحلولِّ كاّل فإإّن لهما الوحيد ْيك فإي أنك الغالب لّن س ّف َتَخ
ْيلك! من إلى ستحتاج ِع ُي

ما عندنا كاانوا لو المنافإقين كالم فإهذا قتلك نبأ سماعهما السبب كاان وإن  
ِتلوا وما ماتوا َبَرَز بأيوتكم فإي كانتم قل: لواللهي:  الجواب فإجاء ،ُق ل
ِتَب الذين َتلي مضاجْعهم إلى القتل عليهم ُكا َيب ِل صدوركام فإي ما الله و

ِليمّحص .قلوبأكم فإي ما و
ل فإعلم النفس، شهوة ُترضي ل كاثُيرة فإتاوى حزم لبأن فإإن وذاك هذا وقبل 

المقلدين؟ من دمت ما تلك بأفتاويه تأخاذ
ْدرة َبألغوا الذيت المجتهدين من كانَت وإن  ُق الدلة من الستنباط على ال

َحْزم"؟ "ابأن مع الدليَل فإرأيت بأحثَُت فإهل بأأنفسهم
ًا  ّي ُتني، أو عني،َْدَخت فإقد كاان ما أ ُعني، ربأما أو ُتسك ِن رب َتْخدعْ لن لكنك ُتق

ّد العالمين، ًا. للسؤالِّ فإأع   جْوابأ
لها:  عليك! فإقل تبكيس قالوا: أمك فإإن ـ   

      وللِفدا للجهاد دعـاني قد ديني أماه                
ّددا لـن للخـلد ذاهب إني أماه                 َتَر أ
ْطُت إذا علّي تبكي ل أماه                 ًا سق ّدد ُمَم

ُعِك سّحت إن لها: أماه وقل    ّكاْرِت أو دمو َذ             اللقـاء  ت
َدت                 َع ّيَجت الذكارياُت عليك ْو َه البكاء فإيك و
ِدي                 ّل َتَج ًا بأالصبر َفإ بأالـدعـاء جُْودي ثم حين

وأموالٌِّ وعشُيرتكم وأزواجْكم وإخاوانكم وأبأناؤكام آبأاؤكام كان إن قل
ٌة اقترفإتموها َدها تخشَُون وتجار الله من إليكم َأَحّب َتْرَضونها وَمَساكاُن َكاَسا

ّبأُصوا سبيله في وِجَهاٍد ورسوله َتَر ِه الله يأتَي حتى َفإ ِر َأم يهدي ل ،والله ِبأ
.الفاسقين القوم

ما     ندري     ل     "كاذا" للعداد     لمكان     خارجْنا     إن     لكننا :قاالوا إنف ـ13 
َدهإا     بنا     ُيفعل نكون     أن     فإيجب     ،  سنقاتل     ومن     سنذهب     أين     نعرف     فإل     ،  بع

ّينة،     على لنا     َيضمن     فإمن     ،  الشهادة     ننال     فل     للقتالِّ     َنخرج     ربما  و     بأ

:لهم فقل  ؟بألدنا     إلى     الرجوع     بأعدها     نستطيع     ل     ولعلنا     ذلك،
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َتح لن والجبهة ،كاثُيرة ُتَحّرر أن ينبغي التي الماكان ـ ْف ّد بأمن إل ُت ب،َّرََدوت َأع
ًا ما، جْبهٌة ُتفتح حتى والتدّرب للعداد تذهب ل وأنت ْعنا إذ َق مسألة فإي َو

ّدور": فإلن َتح حتى َتخرج "ال أمثُالك َيخرج حتى جْبهة ُتفتح ولن جْبهة، ُتف
ُتفتح؟!  فإمتى ويتدرَب، س

ٍءت  رسولنا أعطى وهل ـ أصحاب من كاانوا أم خارجْوا حتى لصحابأه ضمانا
كالمة: "َسِمع" ولم : مسلم)  .. وانظر…طار َفإزعة أو ةَعَْيه معَس (كالما
ّبت يقل َثُ َتَحّرى َت ّقق و َد ْوَرد و َأ َليمان وأخاذ الشكالت و ّلظة ا َغ  … الُم

ٍءد فإي تعيش أن وحسبك ـ ّبق بأل َط ْلت ولو كااملًة السلمية الشُريعة ُي َكا ََأ
الحجار! معهم

َتَسّرعْ، ل حالِّ أية وعلى ـ  َبْث ول واستفسر، واسألِّ َت ْع إْن(و ،الشُيطان ِبأك َي
ُدِق ْقك الله َتْص ُد ّنسائيَيْص يشُهد. والتاريخ ،)صحيح وهو : ال

 
 ُبك ِتل أو فإمات الله سبيل فإي َفإَصل (َمن أّن وحس ْته أو ُق َقَص َو

ْتف بأأي فإراشه على مات أو هاّمة لدغته أو بأعيره أو فإرسه الله، شاء َح
حسن. وهو والحاكام داود الجنة) أبأو له وإن شهيد فإإنه

ّلغه ِبأِصدق الشُهادة اللَه سألِّ و(َمن ـ  على مات وإن الشُهداء منازلِّ الله َبأ
ًا الشُهادة طلب لمسلم: (من رواية    وفإي فإراشه: مسلم)، صادق

َيها، ْبه). لم ولو ُأعط ُتِص
ًا هناك ُتْقتل أن َتْضَمن لك: هل يقولِّ من يخدعنك فإل       ًا؟! أو مرابأط شهيد

ِتل (إْن الجنة للمجاهد الله ضمن وقد ـ    ًا مات أو ُق ًا أو غَرق َله أو َحْرق َكا َأ

ّنسائي ُبع: ال صحيح). والحديث وأحمد الّس
ًا بأيته ِمن خارج (َمن ـ    ومات دابأته عن َفإَخّر … وجْل عز الله سبيل فإي مجاهد

ْته أو الله على أجْره وقع فإقد َغ َد مات أو الله على أجْره وقع فإقد دابأة َل
ْتَف ًا مات وَمن الله، على أجْره وقع فإقد أنفه     َح ْعص استوجْب فإقد َق

ٌد"  لها سعى وقد الذهبي؛ وأقره الحاكام المآب) صححه نالها.   فإما"خاال
ًا بأيته من َيخرج وَمن  ـ    َقع فإقد الموت يدركاه ثم ورسوله الله إلى مهاجْر َو

ّي ،الله على أجْره ٍءحا فإأ هذا؟ بأعد وضو

نخاف     فإنحن     بأشُجعان،     ولسنا     جبناء  وبأصراحة-   –     لكننا: قاالوا فإن ـ14 

ّطع     أو     ُنشَُّل     أن     نخاف     ،  القتل     من َق أو     عيوننا،     ُتفقأ     أو     أرجْلنا،     أو     أيدينا     ُت

َؤّمن     أين     فإمن     الجوعْ؛     من     نموت السر     فإي     نقع     ربأما     أو     مصروفإنا؟     سن
الظافإر     كاتقليع     المخابأرات؛     من     أو     العدو     من     التعذيب     ألوان     فإنذوق

ْقوى     ل     مما     غيرها     أو     الكهَربأاء     ولسع     الشُعر     ونتف ل     أن     فإنخاف     عليه،     َن
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السن     كبار  و     العشُرين،     دون     ممن     السّن     صغار     وفإينا     ،  نصبر
:لهم فقل الربأعين،...إلخ،     تجاوزوا     ممن

ّد جْهنم : نارقل ـ ًا أش ّد ،حّر ًا، وأش َبأانيُة َلْسع ّد جْهنم وَز ًا أش زبأانية من جْبروت
ٌد، ِغلٌظ ملئكٌة عليها  بألدك، سجون ْعصون ل ِشدا َيْفعلون َأَمرهم ما الله َي و

ْؤَمرون ما ُع، ُْي ْد َي ْل َيْه، فإ ِد ُعو نا أذٌن ول رأت عين ل ما فإيها ،الّزبأانية سند
َطر ول َسمعت ْؤتى( العذاب، ألوان من بأشُر قلب على خَا َعم ُي ْن َأ الدنيا أهل بأ

َبغ القيامة يوم النار أهل من ُيْص َغًة النار فإي فإ ْب هل آدم ابأن يقالِّ: يا ثم َص
ًا رأيَت ُيؤتى يا والله فإيقولِّ: ل قطِّ؟ نعيم بأك َمّر هل قطِّّ؟ خاير رب!! و
ًا الناس بأأشد ُغ الجنة أهل من الدنيا فإي بأؤس َب ُيْص َغة فإ ْب فإيقالِّ الجنة فإي َص
ًا رأيَت هل آدم بأن له: يا والله فإيقولِّ: ل قطِّّ؟ شدة بأك َمّر هل قطِّّ؟ بأؤس

ًة رأيت ول َقطِّّ ُبأؤٌس بأي َمّر ما َرّب يا ّد جْهنم حّر أن يكفي قطِّّ: مسلم)، ِش
ًا، بأسبعين الدنيا نار من أشد يكفي والحجارة، الناس وقودها أن يكفي ضعف
ًا فإامِض هذا، النيران. من النجاة لضمان مجاهد

ّلف ل ُنطيق، ل بأما يأمرنا لم واللُه ـ ًا نك ٌق ،وسعها إل نفس الستحالة بأين فإفر
ِتب والمشُقة؛ الصعوبأة وبأين ٌه     وهو القتالِّ عليكم ُكا .لكم     ُكاْر

ْلَسم من نحن وأين ـ والقدر: بأالقضاء اليمان َبأ
-َبَرَز بأيوتكم فإي كانتم : لوقل ،مضاجْعهم إلى القتل عليهم ُكاتَب الذين ل

َتصدمك ل أن َتضمن وهل أهلك؟ بأين وأنت ُتشُّل لن أنك تظن فإهل
ٌة َهرس سيار ْن َي ْلطة ُتصاب ل أن تأَمُن هل الشُوكاي؟ نخاعك فإ دماغية بأُج

ْنَحُل عضالِّ؛ بأمرض الجهاد ترك لمعصية يعاقبك الله فإلعّل مفاجْئة؟ َي فإ
ّق جْسمك، ِر َي َفر عظمك، و ُيح قبرك! و

-لنا الله كاتب ما إل ُيصيبنا : لنقل. *ٍءة من َأصاَب ما َب .الله بأإذِن إل ُمصي
وليعلم المؤمنين لمْعَِيول الله فإبإذن الجمعان التقى يوم أصابأكم وما{-

.}نافإقوا الذين
ُيخطئك، يكن لم أصابأك ما أن (واعلم- ُيصيبك: يكن لم أخاطأك وما ل ل

ُتخطئك. لن اسمك عليها ُكاتب التي فإالرصاصة حسن)؛ وهو الطبراني،
َعت لو المة أن واعلم(- َتَم بأشُيء إل ينفعوك لم بأشُيء ينفعوك أن على اجْ

َب قد َت إل َيُضّروك لم بأشُيء َيُضّروك أن على اجْتمعوا وإن لك، الله هَكا
.)صحيح  حسنوقالِّ: ، الترمذي:عليك الله كاتبه قد بأشُيء

ّلح- َتَس ِم ُتمسي حين / مرات3و/ تصبح، حين / مرات3/ الدعاء بأهذا و ِبأاْس )
ٌء اسمه مع َيضّر ل الذي الله السميع وهو السماء فإي ول الرض فإي شي

وفإي الترمذي)، عند صحيح شيء: حسن َيضّره (لم قاله فإَمن العليم)،
ْأه (لم داود أبأي رواية ْفَج بألء). َي
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ًا خااف إذا  وكاان- َعلك إنا دعائه: (اللهم فإي قالِّ قوم ،نحورهم فإي َنْج
العراقي).   قالِّ كاما صحيح شرورهم: سنده من بأك ونعوذ

ٌء أصابأك (إْنفإـ- قل: ولكن وكاذا؛ كاذا لكان كاذا فإعلُت أني تقل: لو فإل شي
ّدَر َعَل شاء وما الله َق َتُح  فإإّن ؛َفإ ْف َت .الشُيطان) مسلم َعَمَل "لو"  

إلى يحتاج الفعلي العالم إلى المبادئ نقل وثمن بأاهظ، الدعوات ثمن إن ـ
من خاير الثُرى على ّدب وما وقودها، مه والشُهداء ،التضحيات من كاثُير

،وُزلزلوا والضراء البأساء مّستهمتعالى:  الله قالِّ ذلك ومع ، رسولنا
ّذلين؛ على َينقلب هذا ولعل زلوا"،ْ"ُزل تعبير أعنَف ما فإانظر ليدلِّ الُمَخ

فإيه. عناء ل المزعوم جْهادهم لن نهجهم؛ ِاعوجْاج على
ًا الدعوات كاانت ماوالله!  ل   ًا يوم فإكم والرياحين، بأالورود مفروشًة طريق

ُنِفي ُسجن / إنسان300000/ ُقتل أَما الضللِّ، دعاة من "لينين" وغيره و
ِرجْوا ُيخ / منهم30000/ ُحرق أَما الغرب، فإي سيادتها من الكنيسة ل

أفإكارهم. أجْل من أقوام تضحيات نتاج فإهذا أحياء؟
ّد ل المبادئ الحياة! فإأصحاب قانون هكذا   آمنوا الذين أحسب ِمَحن من لهم ُبأ

الطريق هذه َيسلك أن أراد نَفإم ،نونَُيفت ل وهم  آمنا:يقولوا أن كاواَُيتر أن
ٍءب كال من المصائب فإليتوقع َد ٍءب، َح ْو هذه على ِسْرَت لو حتى فإاصبر وَص
ُق وحدك، الطريق ّرشَُوبأ جْزيل الجْر ولكن ثقيل، والِحْمل طويلة فإالطري

راجْعون* أولئك إليه وإنا لله قالوا: إنا مصيبٌة أصابأتهم إذا  الذين* الصابأرين
ّتِق من إنه، لمهتدونا هم وأولئك ورحمة ربأهم من صلوات عليهم َيصبْر َي ؛و

ُع ل الله فإإن  فإهيهات! الماء بأارد على تأتَي أن أّما ،المحسنين َأجَْْر ُيضي
َلمون فإإنهم َتألمون تكونوا إن َلمون، كاما َيأ ْأ َتْرجُْون َت .َيْرجُْون ل ما الله ِمن و
ِبروا آمنوا الذين أيها يا ِبأروا اص ُطوا وصا ِبأ ّلمنا نصبر؟ وكايف ،ورا ربأنا: ُيع

بأالله إل صبرك وما اصبروِثُْر بأه فإاستعن ؛ ْكا َأ مولك اسألِّالدعاء... من و
ِفْف (ومن القضاء؛ مّر على والصبر الثُبات ْع َت ّفه َيْس ِع ْغِن ومن الله، ُي َت َيْس

ِنه ْغ ّبر ومن الله، ُي َتَص ّبره  َي ًا؛ واستبشُِر )،عليه  متفق:الله ُيَص ثلثٌةفإـ( خاير
ّبان وابأن : الترمذي…الله سبيل فإي عونهم: المجاهد الله على ّحق ِح

ِر الصبر أحاديث وكاّرر حسن)،  وسنده الناس على (يأتيالصابأر:  وأجْ
صحيح وهو الترمذي، :ْرَمالج على كاالقابأض دينه على فإيهم الصابأُر زماٌن،

ْدِمن ،)الطرق بأمجموعْ َأ ّق صبروا الذين أسلفإنا قصص و َتشُُد الصبر ح فإس
ُتعلي عزيمتك، هّمتك. وس

َو أن ربأك! إياك من َتْسَخطِّ أن وإياك ـ َي فإإذا المنافإق مولك! أّما َتشُك ِذ ْو ُأ

َعَل الله فإي َذاِب الناِس فإتنَة جَْ َع ًافإـ المؤمن وأما ،الله َكا َعَجب ّللمؤمن! إن (
ّله أمَره َكَر َسّراء أصابأته إن للمؤمن؛ إل لحد ذاك وليس خايٌر، كا فإكان َش
ًا ًا فإكان َصبَر َضّراء أصابأته ْوإن له، خاير ). مسلم:له خاير

ِ)تِْيقَل ما الله لـسبي وفإي     ِتِْيَمد إصبع إل أنِت (هلاللحن:  هذا أحلى ما ـ
َيْت لما  قالها البخاري، ُعه َدِم َب المشُاهد. إحدى فإي إص
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َكٌم فإلله ـ ّنكم الحوالِّ؛ كال فإي ِح َو ُل ْب َن َل َلَم حتى و ْع منكم المجاهدين َن
ْتركاوا أن آمنوا الذين َأَحِسب،والصابأريَن َتنون؟ ل يقولوا: آمنا! وهم أن ُي ْف ُي

، ْدخُالوا أن حسبتم أم ِمَي ولّما الجنة َت علَمَوي منكم جْاهدوا الذين الله عل
فإما شوكاة نِم ٌبةَْكن َالمؤمن صيبُي (لو التمحيص، نار إنها ،الصابأرين

إنها )؛ مسلم:خاطيئة عنه ّحطِّو ،درجْة بأه له الله َفإعَر إل ٌعَجَْو ول ،فإوقها
ٌع أو للسيئات تكفير العمرة: عن لعائشُة قالِّ  أنه وتذكار للدرجْات، رفإ

َأجُْْرك ِر على ( ْد ِبك:  متفق َق ًا تكرهوا أن وعسى عليه)، َنَص خاير وهو شيئ
.لكم

ٌة لنه الدين؛ أجْل من البلء زاد كالما الله فإاحمد ـ ّ(أشدفإـ دينك؛ بأصلبأة ِبأشُار
ًء الناس :دينه حَسب على الرجْل ُيبتلى ،ُفإالمثُل ُالمثُل ثم النبياء، بأل

ِرحَا نبينا هذا البخاري)، ُكاِسَرْت وجْهه جُْ ُته، و َي ُهشَُّمت َربأاِع على البيضة و
الله صلى الله رسولِّ بأنت فإاطمة [فإكانت "مسلم"، لمنا روى كاما رأسه،

رأت ... فإلما َيسكب طالب أبأي بأن علي وكاان الدم، َتغسل وسلم عليه
ًة إل الدم يزيد ل الماء أن فإاطمة ٍءر قطعَة َأخاذت كاثُر َقته حصي حتى فإأحَر

ًا صار الدم: مسلم]. فإاستمسك بأالجرحا ألصقته ثم رماد
ًا أخاي ـ  ،النبياء طريق هذهو ينجلي، أن لليل بأد فإل الظالمين، ظلم على صبر

.ُأبأالي) فإل علّي َغَضٌب بأك يكن لم (إْن السيرة فإي ُيروى ما مبدؤك فإليكن
    
َقينا ماذا  أسلفإنا؟ لقاه ما أمام نحن ل
الله صلى  الله رسولِّ مع علينا: [خارجْنا َيقّص الشعري موسى أبأو هذا-

قدماي تَِبقََن... فإ بهِقَْتعَن بأعير بأيننا ٍءَرَنف ستة ونحن زاةَغ فإي وسلم عليه
ُلف فإكنا أظفاريْ تَطَوسق ذاتَ غزوةْ تَّيُمفإس ؛قَالِخر أرجْلنا علىّ َن

الراوي عليه] يقولِّ ...:متفققَِرالخ من أرجْلنا علىُ عصبَن كانا اَِملِ قاعّْالر
يكون أن كاره ... كاأنه ذلك ِهَركا ثم الحديث بأهذا  موسى أبأو ّثفإحدعنه: [

ًا ].أفإشُاه عمله من شيئ
ًا ؟جْهل أبأو قتلها كايف السلم فإي شهيدة َأولِّ ارَّمع أم ّركاََذت- فإي طعن

.فإرجْها
ُيشُعل لقهَعُي الزبأير عم كاان كايف تذكار- ُيدخّان النار و ؟عليه و
ً تذكار أمرهم، أولِّ المسلمين ضعاف تذكار- حّر فإي عذبأوه كايف بألل

.اللهب الشُمس
ًا عليه انهالوا كايف ٍءذّر أبأا تذكار- ّلصه حتى ضربأ .أيديهم من العباس خا

ّذب كام قبله ومن َحّث قيل: هذاالقرطبي: [ قالِّ "آسية"، زوجْته فإرعون ع
الشُدة ثم الصبر فإي تكونوا ل أي الشُدة فإي الصبر على للمؤمنين

َكار فإرعون]، أذى على صبرت حين فإرعون امرأة من أضعَف ما بأعض وذ
َتد فإي ُذكار ْو َأ ًا، لها  عذابأها: [ ّد أوتاد ْبأِن فإقالت: رّب ورجْليها يديها وَش لي ا

ًا عندك بأيتها رأت حين فإضحكت فإرعون حضور ذلك ووافإق الجنة، فإي بأيت
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ْعَجبون فإرعون: أل فإقالِّ الجنة فإي تضحك! وهي نعذبأها إنا جْنونها من َت
َقبض ّذب ... كاانت روحها، فإ َع ْتها الشُمس َحّر آذاها فإإذا بأالشُمس ُت ّل َظ َأ

على ووضع الشُمس فإي ورجْليها يديها وقيل: َسَمر بأأجْنحتها، الملئكة
َلعها َرًحى، ظهرها ْط َأ من ... وقيل: إنه الجنة فإي مكانها رأت حتى الله فإ

من ُلمكَا( النبوي الوسام هذا كفيهاوي وتتنعم]، وتشُرب تأكال ....فإهي ُدّرة
َامرأةَ وآسية مران،ِعَ بأنتَ مريم إل النساء من ُلْمَكي مولٌ كاثُير الرجْالِّ
وغيره). الترمذي عند : صحيحفإرعون

فإي ُتَجرجَْر وهي بأه الله أكارمها الغزالي" وما "زينب الداعية من نحن أين-
عزام]. الله عبد الشُيخ كاتبه ما [راجْع التعذيب سلسل

َذخْاؤُي قبلكم نَم كاان قدالسالفة: ( المم من الصابأرين حالة هي هذي-
على ضعْوُفإي بأالمنشُار جاءُفإي فإيها، جعلُفإي الرض فإي له َرفُْحفإي الرجْل
فإما مهْظَوع لحمهَ دون ما الحديد بأأمشُاط طِّّشَُُموي ،نصفين جعلُفإي رأسه

َيلِ والله ،دينه عن ذلك ّهُدَصي صنعاء من الراكاب سيرَي حتىُ المر هذا نِّمتَ
:ستعجلونَت ولكنكم ،نمهَغ علىَ والذئبَ الله إل خافَي ل حضرموت إلى

ًا فإاستبشُر ؛)البخاري غيرك. دون تكونّن ول خاير

يا مصروفكم، على تخافون من بطونكم،يا على تخافون من يا
َظف من تخافون من :العيش َش

ّين قرأتم أما ـ  ّبأة نِم وكاأ ّبأة نِم وما ؟وإياكام َيرزقها الله ا،رزقه َتْحُمل ل دا دا
؟ارزقه الله على إل الرِض فإي

ُتم وإن سمعتم؟ أما ـ  ْف َلًة خِا ْي  ؟شاء إن فإضله من الله ُيغنيكم فإسوف َع
ْتكم أما ـ  َف َق ْو َت ًا الرض فإي َيجد الله سبيل فإي ُيهاجْر وَمن اْس َغَم ًا ُمرا كاثُير

؟وَسعة
فإعلم )؟حسن رزقها: حديث ملَْكتْسَت حتى نفٌس تموت (لن معكم؟ مّر أما ـ 

الخوف؟
ّق تعالى الله على تتوكالون أنكم (لو تعلمناه؟ الذي التوكال أين ـ  ِله ح ّكا َو َت

ًا َتغدو الطير؛ َيرزق كاما لرزقكم َتروحا خِاماص ًا) الترمذي: حسن و ِبأطان
صحيح.

ًا ماؤكام أصبح إن قل: أرأيتم ـ ْور بأيد الماء أوليس ،َمعين؟ بأماء يأتيكم فإَمْن َغ
والفرات النيل من الماء ُيخفي أن قادٌر الله أوليس الخوف؟ فإمّم الله؟
 الرض؟ إلى التثُاقل فإعلم الخزانات؟ جْميع ومن

ُكاْن عليها؟ تربأينا التي الذهبية النصائح أين ـ عابأر أو غريب كاأنك الدنيا فإي (
(إياك جْيد)، : إسنادهالراكاب كازاد كامَأحد يكفي (إنما      البخاري،سبيل)
ّعم َن ّت ّعمين ليسوا الله عباد فإإن ؛وال َن َت والحديث ثقات، أحمد : رجْالِّبأالُم
َكافى َقّل (ما حسن)، ُثَُر مما خايٌر و فإعلم صحيح)، وهو يعلى، : أبأووألهى َكا

ونعيمها؟ بأالدنيا التعلق هذا كال
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ْقنا لقد عليها؟ نشُأنا التي ثوابأتنا أين ـ َبد فإي النسان خال ِسْجُن (الدنيا * َكا
ّنة المؤمن ).سلم: مالكافإر وجَْ

ّد فإكم ؟أسوتنا جْوعْ من نحن أين ـ  بأطنه! على الحجر ش
ّيد هذا الدين؟ هذا لعلء وتحملهم صحبه جْوعْ من نحن أين ـ ّفاظ س ورواة الُح

ّدثنا هريرة أبأو الحديث رسولِّ منبر بأين فإيماّ خِارََل وإني نيُرأيت لقد [ ُيح
َليً اّيشُِْغَم عائشُة َةْرُجح إلى وسلم عليه الله صلى  الله َيجّ ع الجائيُ ءْيِفإ

إل بأي ما جْنون من بأي وما ،مجنون أني ويرى عنقي على هَرجْل فإيضع
.]: البخاريالجوعْ

،الساحل َلِبقً ثُاْعَبأ  وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ بأعث( يوم وذات ـ
الله: عبد بأن جْابأر يقولِّ )،ثلثمائة وهم ،احاَّرالج بأنا عبيدة أبأا عليهمَ ّرَمأَفإ
أبأوعبيدة َرَمأَفإ ،الزاد يَِنفإ الطريق بأبعض كانا إذا حتى ،ناْفإخرجْ ،فإيهم وأنا[

ّكال قوتناَي فإكان ،مرَت وديِْزم فإكان ،كاله ذلك معُفإج الجيش ذلك بأأزواد
هو [القائل فإقلت  ،تمرة تمرة إل صيبناُي يكن فإلم يَِنفإ حتى ً،قليل يوم

 لقدفإقالِّ: ٌ؟رةَْمت نيْغُت  وما:الحديث] راوي الله عبد بأن جْابأر يسألِّ تابأعّي
،ِبّرالظُ مثُلٌ حوت فإإذا ،البحر إلى انتهينا ثم ْ،تَِيَنفإ حين دهاْقَفإ دناْجَْو
من بأضلعين  أبأوعبيدةَ َرَمأ ثم ،ليلة عشُرة ثماني الجيش ذلك منه كالَفإأ

وعند تحتهما: البخاري)،ْ ّتَرم ثم تَلُّحَرفإ بأراحلة َرَمأ ثم ،باُِصفإن أضلعه
الصبي  مصَي كاما مصهاَقالِّ: ن ؟بأها َتصنعون كانتم  كايف:فإقلت( مسلم
بأعصينا نضرب وكانا ،الليل إلى ناَيوم فإتكفينا الماء عليها نشُرب ثمَ الثُدي

َبطِّالخ يأكالونه كاانوا اليابأس، الشُجر ورق أي ؛فإنأكاله) بأالماء هّلَُبن ثم َ
ِثُق أصابأهم، الذي الشُديد الجوعْ بأسبب ّيعك فإلن المجاهد، أيها بأالله فإ ُيَض

الله.
لديهم وليس الجوعْ من يموتون كاادوا حتى الشُّعِب فإي صروهمَح كايف تذكار ـ

ّكارالشُجر... ورق إل ّكار..  تذ وتذ

وكابارهم؟ الصحابأة صغار وبأطولت شجاعة من أنتم  أيَن 
ُعبادة هذا ـ منا وما…القبطِّ: [ عظيم مصر لمقوقس  يقولِّالصامت"  بأن "

ًا ربأه يدعو وهو إل ٌرجْل ًء صباح ّ الشُهادة، يرزقه أن ومسا ّده وأل بألده إلى َيُر
َفه، فإيما َهّم منا ٍءلحد وليس وولده، أهله إلى ول أرضه إلى ول ْل وقد خَا

َتود ّبأه منا واحد كاّل َعَْاْس َله ر كاتاب [من اهـأماَمنا]  ما هّمنا وإنما وولده، أه
وأخابارها]. مصر :فإتوحا

ّد ولما ـ انهزام كاثُرة طليحة رأى فإلما بأجنده، الوليد ابأن جْاءه السدي طليحة ارت
 إنه!هزمناَي ما أحدثك منهم: أنا رجْل قالِّ ؟هزمكمَي ما  [ويلكم:قالِّ أصحابأه

كالهم ًقوما لقىَلن وإنا ،قبله ُبهصاح يموت   أن ُيحب وهو إل رجْل منا ليس
البيهقي.   سنن  من8/175 صاحبه] راجْع َقبل يموت أن حبُي

أحدكام َيجد كاما إل القتل مّس من الشُهيد يجد و(ما القتل من تخاف وعلم ـ
شاكار)؟ الشُيخ وصححه القرصة: الترمذي مّس من
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ُد ـ َد َع من المعارك فإي ُقتل ممن أكابر أليس بأالحوادث ُقتلوا الذين و
ل الموت دام فإما بأمكان، الكثُرة من القدم كارة إصابأات بأل المجاهدين؟

ًا فإمت منه َمناَص ّلب السكري مرض َينهشَُك أن بأدلِّ شهيد الشُرايين، وتص
الرئة...إلخ.  وسرطان

َولم ـ ّنه  القتَل"  الوليد بأن "خاالد طلبَي أ ِتل فإما مظا الخوف؟! فإعلم …… ؟!ُق
ْبُت لقدوفإاته: [ عند قالِّ أما ّدر فإلم القتل طل َق على أموت أن إل لي ُي

َتّرس وأنا الله إل إله ل من َأْرجْى عملي من وما فإراشي، َت قالِّ: ثم بأها ُم
الله: سبيل فإي ُعدة فإاجْعلوه وفإرسي سلحي فإانظروا ِمّت أنا إذا

حسن]. وإسناده الطبراني
ْدُت لقدعنه: [ روي أما  ِه ًا، وكاذا كاذا َش إل أعضائي من عضو من وما موقف

َيموت كاما فإراشي على أموت ذا أنا وها ضربأة، أو طعنة أو رميُة وفإيه
ْير، َع ً مات ما لكونه يتألم أنه يعني  الجبناء]، أعين نامت فإل ال فإي قتيل

للذهبي]، النبلء وسير كاثُير، لبأن البداية ذلك. [راجْع على ويتأسف الحرب،
ْير= الحمار َع والهلي. الوحشُي وال

إلى الوليد بأن خاالد  من.الرحيم الرحمن الله بأسمرسالته: ( فإي كاتب أما 
هو إل إله ل الذي الله أحمد نيإفإ الهدى اتبع من على  السلم:فإارس بأةِرازَم

َفإر ... الذي كاتابأي جْاءكام ذاإفإ ،ككمُْمل َبَلَوس سكم،ْأَبأ نّهَوو جْماعتكم، قّ...
فإوالله وإل ،بأالرهن ّيإل وابأعثُوا زيةِالج ّإلي وأدوا الذمة مني فإاعتقدوا هذا

 يعلى). : أبأوالحياة كاحبكم الموت حبونُي بأقوم للقاكام هو إل إله ل الذي
ٍءة لهل يقل أولم  لو والله منا؟ تذهبون وجْهه: [أين فإي حصونهم أغلقوا مدين

َدنا السحب إلى َصعدتم َع َطَركام أو إليكم الله لص ِتحت َأْم ُف علينا].... فإ
 المدينة؟

ْدُت ما : [اسكت! بأل خاالد له فإقالِّ الروم؟ أكاثُر رجٌْل: ما َيقل ألم  ِد َو ّلهم!  أق
َددهم أن لو َيْت]، الشقر وأن زاد َع فإرسه. والشقر ُشف

ما نأ علمنا قد نافإقالِّ: [إ الجوعْ بأسبب خارجْوا المسلمين "ماهان" أن ظّن أما 
منكم رجْل ّكال يِطُْعأ أن لىإ فإهلموا ،والجوعْ ُالجهد بألدكام من أخارجْكم

ًا ًوكاسوة دنانير عشُرة العام من كاان ذاإفإ بألدكام لىإ رجْعونَوت وطعام
غير َذكارت ما بألدنا من جْناِْرُخي لم  إنه:خاالد فإقالِّ ،بأمثُلها لكم بأعثُنا المقبل

!لذلك فإجئنا الروم َمد من َبَْيطأ ََمد ل نأ ناَغَلَبأ نهإو ،الدماء شُربَن ٌقوم أنا
ْلقى ]،العرب بأه ّثَدُحن كانا ما والله هذا": ماهان" صحابأ فإقالِّ َأ اللُه فإ

ِزموا فإيهم الرعب ُه ].7/10 كاثُير "البدابأة" لبأن [راجْع الله بأإذن و
ُيحدثنا معركاة وفإي ـ ًا : [رأيُت عمر ابأن "اليمامة"  َيمامة يوم عمار على ال

ٍءة ِفّرون؟! أنا الجنة َأِمَن المسلمين معشُر َيصيح: يا أْشَرف وقد صخر َت
ُلّموا"ياسر بأن عمار" َه ِطعت قد أذنه إلى أنظر إلّي! وأنا   َذُب، فإهي ُق ْبأ َذ وهو َت

ّد يقاتل سعد. ابأن القتالِّ] أخارجْه أش
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ٍءد إلى أرسَل عمر أن السلمّي التاريخ كاتب تذكار أل ـ يَلفأبأ تكَْدْدَأم قد( سع
فإي هماْرِفإشُاو سديأال خاويلد بأن ليحةُوط ِربَكا ْديْعَم بأن عمرو رجْل

ُيخشُى شجاعتهما لعظيم ؛هما)ّلَوُت ول الحرب َبل ل بأما الجيش ُيدخِالوا أن فإ ِق
بأه. له

ّد بأكر أبأا أن الطبري تاريخ وفإي  ـ ًا أم التميمي" فإقيل عمرو بأن "القعقاعْ بأـ خاالد
هذا]. مثُل فإيهم ٌجْيش َمْزهُي ل: [ فإقالِّ بأاستغراب: رجْل!!!؟

ّنطَِّ أولم ـ مع نفعل كانا هكذا ما…وقالِّ: [ اليمامة  يومقيس"  بأن "ثابأت َيتَح
ُتم بأئسما ، الله رسولِّ ّود َنكم ع َتل : البخاري]، أقرا ُقتل. حتى فإقا

...  حمراء صابأةِع  بأدر يوم عليه وكاانت ًبأدرا دجْانة أبأو َِدهَوش[ سعد ابأن وعند ـ
بتَوث ًحداُ..أ ًأيضا ... وشهد حمراء بأعصابأة حوفّالز فإي مَلْعُي دجْانة أبأو كاان
بأن أنس .....عن الموت على وبأايعه وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ مع

 من:فإقالِّ أحد يوم ًسيفا أخاذ  وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ أن مالك
نَ م:فإقالِّ ،أنا  أنا:يقولِّ منهم إنسان ّكال أيديهم طواَسَفإب ؟السيف هذا يأخاذ

 فإأخاذه!بأحقه آخاذه أنا دجْانة ... أبأو:فإقالِّ القوم مَْجَحبأحقه؟!! فإأ أخاذهَي
سيفه وسلم عليه الله صلى ّالنبي أعطاه و[حين ،المشُركاين] هام بأه قَلَفإف

:يقولِّ ... ارتجز أحد يوم
النخيل لدى فحّالس ذي عبّبأالشُ خاليلي عاهدني الذي أنا

...ولِّـوالرس الله بأسيف إضرب فإولُِّال آخار أكاون أل
أبأو تلُوق الكذاب مسيلمة قتل فإي َكَرش فإيمن وهو ،اليمامة دجْانة أبأو وشهد  

الصديق] اهـ بأكر أبأي خالفإة ...فإي يومئذ دجْانة
َلم ـ َتْرجْم أ وبأايع ًأحدا هدَ... ش ارَّرالك البطل [مالك"  بأن "البراء لنا الذهبي ُي

ستعملواَت ل الجيش أمراء إلى الخطاب بأن عمر تبَكا قيل الشُجرة، تحت
َيوم البراء أن ناَغَلَوبأ بأهم، ُمْدَيق المهالك من لكةْهَم فإإنه ٍءجْيش على البراء
ةِّنَأس على ٍءسُْرت على لوهِْمَحي أن هَأصحابأ ََرَمأ الكذاب مسيلمة حرب

بأاب فإتتحا حتى َلوقات عليهم َّدوش إليهم فإاقتحم الحديقة فإي قوهْلُوي ماحهمِر
عليه الوليد بأن خاالد أقام ولذلك ً،جْرحا وثمانين بأضعة يومئذ رحاُفإج الحديقة

من ٍءنفس مئة حروبأه فإي َلَتق البراء أن هرَاْشت وقد ،جْراحه ُيداوي ًشهرا
     ً].مبارزة الشُجعان

على مَسَْقأ لو ينَْرِمط ذي ّفعََضُتم ٍءعيفَض من كام( :قالِّ ًمرفإوعا ٍءأنس [عن
عَجْْوَأ وقد المشُركاين َيِقَل البراء وإّن مالك)، بأن البراء منهم ّهَربأَل الله

عليه الله صلى الله رسولِّ إن ُبأراء  يا:له فإقالوا المسلمين فإي المشُركاون
مِسُْق أ:قالِّ ربأك، على ْمِفإأقس ،ّكَربَأل الله على َقسمتَأ لو  إنك:قالِّ وسلم
أكاتافإهم]. ناَْتَحَنم اَّلم َّرب يا َعليك

وسلم عليه الله صلى  النبي عن الناس من ناس انهزم أحد يوم كاان لماو( ـ
ً طلحة أبأو ... وكاان  وسلم عليه الله صلى  النبي يدي بأين طلحة وأبأو رجْل

ًا ّنْزعْ، شديد رامي َكاَسر ال ًا، أو قوسين يومئذ و معه َيُمر الرجْل فإكان ثلث
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ْعبة ْبل من الَج ّن ُيشُْرف طلحة، لبأي فإيقولِّ: انثُرها ال الله صلى  الله نبي و
ْنظر وسلم عليه وأمي أنت بأأبأي الله نبي طلحة: يا أبأو فإيقولِّ القوم إلى َي

ْبك ل  ُتشُْرف ل ... ولقدنحرك،     دون     نحري القوم، سهام من سهم ُيِص
ًا أو مرتين إما طلحة أبأي يدي من السيف وقع النعاس: متفق من ثلث

الله صلى  النبي مع يتترس وكاان الرمي حسن طلحة أبأو و(كاان عليه)،
رمى إذا فإكان الرمِي، َحَسَن طلحة أبأو وكاان واحد، بأترس وسلم عليه

ْبله: البخاري). موضع إلى فإينظر وسلم عليه الله صلى  النبي َتشَُّرف َن
بأين جْثُا وسلم عليه الله صلى النبي مع بأقي إذا سيره: [كاان فإي الذهبي قالِّ 

رسولِّ الوقاء... قالِّ لوجْهك ووجْهي الفداء  لنفسك   وقالِّ: نفسي يديه
فإئة] من المشُركاين على أشد طلحة أبأي الله: لصوت

ًا ـ ُفإْزُت من أقواها ما حق الكعبة]!!!  ورّب كالمة: [
وكاان لهم: القراء، يقالِّ النصار من سبعين نبينا أرسل َلّما وذلك   

َيجيئون بأالنهار وكاانوا يتعلمون، بأالليل ويتدارسون القرآن القراء[ يقرؤون
َيضعونه بأالماء َيحتطبون المسجد فإي فإ الطعام بأه ويشُترون فإيبيعونه و
ْلحان" فإوقف بأن "حرام ومنهم فإأرَسلهم وللفقراء: مسلم]، الصفة لهل ِم

منهم رجْل إلى َأومؤوا إذ وسلم عليه الله صلى  النبي عن يحدثهم [فإبينما
َذه، فإطعنه َف ُفإْزُت فإقالِّ: "الله فإأن بأقية على مالوا ثم الكعبة"، ورّب أكابر! 
عليه الله صلى النبي السلم عليه جْبريل .... فإأخابر فإقتلوهم أصحابأه
نقرأ: "أْن فإكنا وأرضاهإم،     عنهم     فرضَي ربأهم لقوا قد أنهم وسلم
ّلغوا ُد، ُنِسخ ثم وأرضانا"، ربأنا َلقينا قد أْن قومنا َبأ أربأعين عليهم فإدعا بأع

ًا؛ ْعل على صباح ّية وبأني لحيان وبأني وذكاوان ِر تعالى الله عصوا الذين ُعَص
وسلم: البخاري]. عليه الله صلى  ورسوله

َلّما رواية وفإي  ِعن للبخاري: [ ْلحان بأن َحرام ُط بأالدم قالِّ معونة بأئر ... يوم ِم
َنَضَحه هكذا، ُفإْزُت ثم ورأسه وجْهه على َفإ بأعد فإماذا الكعبة]، وَرّب قالِّ: 
َننا، ما ويحنا يا هذا؟ عرضها جْنة إلى أسرعهم وما أشجعهم، وما أجْب

والرض. السموات
فإي تجدها قلما فإريدة لبطولت راقية نماذج التاريخ لنا حفظ النساء حتى ـ

َنسيبة هذه رجْالِّ، وهم الرجْالِّ ْعب بأنت " عمارة" قالِّ المازنية" "أم َكا
ًأحدا هدتَوش ،العقبة ليلة  عمارة أم َتِدهَش"سيره": [ فإي الذهبي

طعتُوق      الفإاعيل وفإعلت وجْاهدت ،اليمامة ويوم نينُح ويوم ديبيةُوالح
ولديها، ... ومع زوجْها مع ًأحدا هدتَ ش:الواقدي وقالِّ ،الجهاد فإي يدها

ًا عشُر اثني حتُِروجْ ً،حسنا بألء لتْبَأوأ ... وقاتلت تسقي خارجْت ]جْرح
ِثَر ،ومما قامُم من خاير اليوم كاعب بأنت نسيبة قامُلم( فإيها الله رسولِّ عن ُأ
على ثوبأها لحاجْزة وإنها ،القتالِّ ّأشد تقاتل يومئذ يراها وكاان ،وفإلن فإلن

فإي وأولدها زوجْها وعن عنها وقالِّ ،ً)جْرحا عشُر ثلثة رحتُجْ حتى وسطها
أم تَِحُر [جْ:الذهبي قالِّ ثم ،الجنة) فإي رفإقائي اجْعلهم  (اللهم:المعركاة

يوم رحتُوجْ ،اليمامة يوم هاُيد تَِطعُوق ً،جْرحا عشُر اثني ٍءُدُحبأأ عمارة
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فإلقد ،راحةِالج وبأها المدينة تَِمَدفإق ً،جْرحا عشُر حدَأ يدها سوى اليمامة
"....حبيب" وابأنها عنها، ألِّْسَي تيهاْأَي ٌخاليفة وهو عنه الله رضي بأكر وأبأ يُِئر

ُقتل الخار وابأنها  مسيلمة، هَعّطَق الذي هو َلَتق الذي وهو ،ّةَرالح يوم ... 
َتَد عاه"حبيب" ابأنها ْلَتق غهاَلَبأ لما أنه الواقدي وذكار[ ،الكذاب] سيلمةُم

الوليد بأن خاالد مع اليمامة فإشُهدت ،قتلُت أو مسيلمة دون تموت أن الله
.الحرب] فإي يدها طعتُوق ،مسيلمة تلَفإق الله عبد ابأنها ومعها

إلى فإانتهينا ماء وفإيه سقاء ومعي [خارجْْتُأحد:  يوم عن ُتحدثنا ذي هي وها 
والريح والدولة أصحابأه فإي وهو  وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ

عليه الله صلى  الله رسولِّ إلى ُْتَزانح المسلمون انهزم فإلما ،للمسلمين
حتى القوس عن ميْرَوأ ،بأالسيف عنهم ُّبَذوأ القتالِّ أبأاشر فإكنت ،وسلم

 من:فإقلت ٌرْوَغ له فَوْجَْأ ًجْرحا عاتقها على فإرأيت- ّإلي الجراحا ْتَُصلَخا
رسولِّ عن الناس ىّلَو وقد قمئة بأنا َلْبَق[أ ،قمئة] بأنا :قالت ؟بأهذا أصابأك

بأن مصعب له َضََرفإاعت ،نجا إن ُنجوت فإل محمد على  دلوني:صيحَي الله
ذلك على ضربأته ولقد ،الضربأة هذه فإضربأني فإيهم فإكنت معه ٌوناس عمير
فإداوته جْراحها َأعظم ....وكاان ،درعان عليه كاان الله عدو ولكن ،بأاتَضر
فإما ثيابأها عليها ّتَدشَُ فإ"السد حمراء" إلى الله رسولِّ منادي نادى ثم ،سنة

فإلما ،أصبحنا حتى الجراحا نكمد ليلتنا مكثُنا ولقد ،الدم نزف من استطاعت
إليها أرسل حتى بأيته إلى الله رسولِّ وصل ما الحمراء من الله رسولِّ رجْع
.عنها] سألَِّي المازني كاعب بأن الله عبد

فإي إل بأقي فإما الله رسولِّ عن الناس وانكشُف نيُرأيت قد[ :عمارة أم قالت 
ونُّرَمي والناس ،عنه ُّبَذن يديه بأين وزوجْي وابأناي وأنا عشُرة ونِّمُتي ما فيرَن

لصاحب فإقالِّ ،ترس معه ًياّلَوُم ًرجْل فإرأى ،معي َسُْرت ل ورآني منهزمين بأه
بأه أتترس فإجعلت ،هُفإأخاذت ،ترسه فإألقى ،قاتلُي من إلى كَسُْرت ِقْلَ أ:الترس

َلنا َرجّْالة كاانوا لو ،الخيل أصحاب الفإاعيل بأنا فإعل وإنما ،الله رسولِّ عن مثُ
فإلم ،له ُوتترست فإضربأني فإرس على رجْل ِلْبقُفإي ،الله شاء إن أصبناهم

فإجعل ظهره على فإوقع فإرسه رقوبُع وأضرب ،ىّوول ًشيئا سيفه صنعَي
فإعاونني ،كّأم كُّم أ:عمارة أم بأابأن يصيح  وسلم عليه الله صلى النبي

عليه].
... ولم رجْل ضربأني اليسرى عضدي فإي ًجْرحا يومئذ رحتُ [جْ:ابأنها ّثَدوح

 اعصب:الله رسولِّ فإقالِّ ،أَْقَري ل الدم وجْعل عني ضىَوم ّ،علي ّجَرعُي
،راحاِللج هاّْتَدَعأ قد يهاَوْقِح فإي عصائب ومعها ّإلي أمي ِلْبقُفإت ،جْرحك
القوم ِبفإضار ّيَُنبأ  انهض:قالت ثم ّإلي نظرَي واقف والنبي جْرحي ْتَفإربأط
أم يا طيقينُت ما طيقُي ْنَ وم:يقولِّ  وسلم عليه الله صلى  النبي فإجعل
ُضارب هذا:الله رسولِّ فإقالِّ ابأني ضرب الذي الرجْل قالت: وأقبل ؟عمارة
حتى مّسََبَتي الله رسولِّ ُفإرأيت ك،ََرَبفإ ؛ساقه فإأضرب له رضَْتَعفإأ ابأنك،
عليه الله صلى  النبي ..... فإقالِّ عمارة أم يا ِدتَقَْت اس:وقالِّ نواجْذه ُرأيت
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]،بأعينك ثأرك وأراك ،عدوك من عينك َقّرَوأ فركَظ الذي لله  الحمد:وسلم
  رجْالِّ؟ ونحن أنفسنا من َنخجل أفإل
النبلء] أعلم وسير والصابأة سعد ابأن طبقات سيرتها من مضى لما [راجْع

قالِّ: إنه من الشُجاعة؟ من واحدة درجْة على كاانوا الصحابأة قالِّ: إن َمن ثم ـ
الله؛ بأوعد واستبشُروا الله على توكالوا لكنهم يخاف؟ من منهم يكن لم

ُئكم (أل الصبر، مرارة ُتنسي الجْر فإحلوة ّب َن القدر؟ ليلة من أفإضَل ليلًة ُأ
ٍءف أرِض فإي َحَرس حارٌس ّ لعله خاو وسنن الحاكام أهله)، إلى َيرجْع أل

ٍءئ قلُب طَِّخاال (ما ،البخاري شرط على والحديث البيهقي ْهٌج امر =" َر
خاير( ،حسن) وهو ثقات النار: رجْاله عليه الله حّرم إل الله سبيل خاوف" فإي

لغيره، : صحيحويخيفونه العدو خيفُي فإرسه، تنم على منزلة: رجْل الناس
جْيد). بأإسناد وجْاء

يوم للزبأير قالوا وسلم عليه الله صلى  الله رسولِّ أصحاب (أن البخاري وفإي ـ
ّد اليرموك: أل ّد َتشُُ َنشُُ ْدُت إن فإقالِّ: إني معك؟ فإ َد فإقالوا: ل كاذبأتم، َش

ْفعل، ّق حتى عليهم فإَحمل َن رجْع ثم أحد، معه وما فإجاوزهم صفوفإهم َش
ً ْقبل َبأها ضربأة بأينهما عاتقه على ضربأتين فإضربأوه بألجامه فإأخاذوا ُم ِر يوم ُض

ْدخِال عروة: كانُت بأدر،قالِّ قالِّ صغير، وأنا َألعب الضربأات تلك فإي أصابأعي ُأ
على فإَحَمله سنين عشُر ابأن وهو يومئذ الزبأير بأن الله عبد معه عروة: وكاان

َكاَل فإرس َو رجْلً). بأه و
ّدثنا ألم ـ عنه الله رضي ْرّضالن بأن نسَأ عميفإقالِّ: ( عمه عن مالك بأن أنس يح

عليه ّقشََُفإ درَبأ يوم وسلم عليه الله صلى الله رسولِّ مع َدهْشَُي لم بأه ُتّْيُمس
لئن عنه ُتِْبغ وسلم عليه الله صلى الله رسولِّ هدهَش هدْشَُم ُ أولِّ:وقالِّ

ّنََيَرَيل وسلم عليه الله صلى الله رسولِّ مع ُبأعد فإيما ًداَهشَُْم تعالى الله رانيَأ
َيوم وسلم عليه الله صلى الله رسولِّ مع ِدهشََُ.... فإ ُعَْنصَأ ما وجْل عز الله

 يا:عنه الله رضي أنس له فإقالِّ عنه الله رضي معاذ بأن سعد َفإاستقبل حدُأ
رضي تلُق حتى فإقاتلهم ،  د  ُ  ح  ُ  أ     دون     جْده  َ  أ     إني     الجنة     لريح     ً  واها ؟أين عمرو أبأا

فإقالت ،ورمية ةَْنعَوط صولُِّح بأين وثمانون ٌضعِبأ جْسده فإي ِدجُْفإو عنه، الله
:الية هذه فإنزلت ،بأبنانه إل أخاي ُتْعرفإ   فإما:النضر ُابأنة عَّيبّأالر عمتي تهْخُاأ

هَْحبَن ضىَق من فإمنهم عليه الله عاهدوا ما قواََدص رجْالِّ المؤمنين من
.والترمذي) وأحمد ...: مسلم ًديلَْبت لواَّدبأ وما ،ظرَْتَني من ومنهم

الله ّنََيَرلي للمشُركاين ًقتال وجْل عز الله دنيَهْشَأ  (...لئن:البخاري رواية وفإي 
إني  اللهم:فإقالِّ المسلمون انكشُف أحد يوم كاان فإلما ع،َْنصَأ ما تعالى

يعني هؤلء بأه جْاء مما إليك أَْربَأوأ ،أصحابأه يعني هؤلء صنع مما ليكإ عتذرَأ
أنا ... فإقالِّ عنه الله رضي معاذ َابأن يعني سعد قيهَفإل تقدم ثم ،المشُركاين

،نعَماص الله رسولِّ يا أصنع أن أستطع  فإلم:عنه الله رضي ٌسعد قالِّ ،معك
وفإي ،سهم) ورمية رمح وطعنة سيف ضربأة وثمانون بأضع فإيه جْدُو ُقتل فإلما
له قعَو حتى منه صدر الذي إقدامه استطاعة نفى أنه ظاهرهالباري" [ "فإتح

على يزيد ما جْسده فإي وجْد بأحيث الهوالِّ تلك على الصبر من وقع ما
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ِمْدقُي أن يستطع لم بأأنه سعد فإاعترف ٍءورمية وضربأة طعنة من الثُمانين
عند [صحيح الرحمن عرش لموته و"سعد" اهتز )،صنيعه صنعَي ول هَإقدام

وغيره]. الترمذي
بأها وقى التي طلحة يد  رأيت:قالِّ حازم أبأي بأن قيس عنالبخاري: ( وفإي ـ

حدث؟ فإماذا ّلت)،ُش قد وسلم عليه الله صلى ّالنبي
عمرو بأن معاذ ضرب جْهل أبأي بأن عكرمة أن إسحاق " لبأنالمغازي" وفإي  ـ

ثم ،يومه بأقية وقاتل ،فإألقاها عليها ىّطََمت حتى ًمعلقة فإبقيت يده فإقطع
حجر]. لبأن الصابأة عثُمان. [راجْع زمن فإي مات حتى ًدهرا ذلك بأعد بأقي

رجْله، فإانكسرت الحديقة داخال إلى اليمامة يوم بأنفسه  دجْانة أبأو رمى و  ـ
صلى النبي أن وذلك ،عنه الله رضي تلُق حتى الرجْل مكسور وهو َلفإقات
؟بأحقه السيف هذا يأخاذ نَ م:قالِّ حتى السيف ذلكَ ضََرع وسلم عليه الله

بأه  تقاتل:قالِّ ؟الله رسولِّ يا حقه  وما:دجْانة أبأو فإقالِّ عنه الناس فإأحجم
فإلما ،الشُرط بأذلك فإأخاذه قتل،ُت أو عليك الله َحْتفَي حتى الله سبيل فإي
إل عليه ما َرْتَخَبَتي وهوً لتاُْصم بأسيفه خارج ٍءُدُحأَ يوم الهزيمة قبل كاان

الصابأة]. ]. [راجْعرأسه بأها بََصع قد حمراء وعمامة قميص
عََْزون ً،حسنا بألء ٍءُدُحأ يوم وأبألى أبأاه يومئذ تلَفإق ً،بأدرا  عبيدة بأوأ شهدو[ ـ

الله صلى الله رسولِّ ةَْنجَْو فإي َرفْغِالم من دخالتا اللتين  قتينْالحل يومئذ
.بأذهابأهما] ُهْرغَثَ نُسََحفإ ،تاهّثني فإانقلعت ،هَْتأصابأ صولُِّح من وسلم عليه
للذهبي]. النبلء أعلم [سير

السن بأكبر تتعللون يامن:
َولم ـ ْقش بأن  و"ثابأت"اليمان"  يقاتل أ ورغم سنهما، كابر  رغم"ُأحد"  فإي" ٍءَو

َذرهما  الله رسولِّ أن الجيش؟ مؤخّارة فإي النساء مع وجْعلهما َع
ْدر فإي َيخرج لم أعرُج شيٌخ  وهو موحا"َالج بأن وُ"عمر هذاو ـ َعَرجْه، َبأ فإلما ِل

َأَمر كاانت ُأُحد"  ِنيه " ّللوا ُيخرجْوه أن َبأ َع َت لهم: [هيهات! منعتموني فإقالِّ له، َفإ
ِنيها بأبدر، الجنة ُأُحد!]. وتمنعو بأ

سمعُت … صحيح بأسند شيبة أبأي ابأن : [أخارج14/595الباري فإتح فإيو ـ
ًا ّفين يوم عمار َفه أن َسّره يقولِّ: َمن ِص ِن َت ْك ّدم العين الحور َي َيتق بأين فإل

ْين ّف ًا] اهـ الّص التسعين. فإي وهو ُمحتسب
ُي هذاو  ـ ْد وشهد ،الخمسين     جاوز أن بأعد  ه  غزوات كال كاانت فإقد أسوتنا، ه

ًة فإيا ؛الستين     جاوز وقد َتبوك ْبأَن عليك حسر والثُلثين! العشُرين يا

ّللون يامن :السّن بأصغر تتع
بألغ فإمن عام كال فإي نصارأال غلمان عرضَي وسلم عليه الله صلى( كاان أَما ـ

عليه رضُوع ِ،ثْعَالب فإي فإبعثُه غلم بأه فإمر عام ذات فإعرضهم ؛عثُهَبأ منهم
ورددتني ًغلما َْتجَْزَأ الله رسولِّ  يا:سمرة فإقالِّ ،ّهَدفإر بأعده  من"رةَُمس"
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فإي فإأجْازني هُْتفإصرع هُْت فإصارع! فإدونك: قالِّ!لصرعته صارعني ولو
ثقات). ورجْاله مرسل  الطبراني:ثْعَالب

زمنهم؟ فإي دولة أكابر لحرب الجيش قائد كاان لما أسامة عمر كاان وكام ـ
ًا16الفاتح" / "محمد ُعْمر يكن ألم ـ َتَح يوَم / عام القسطنطينية؟ َفإ
عن عروة بأن هشُام "الجهاد" عن فإي المبارك ابأن وروىالباري": [ "فإتح وفإي ـ

انهزم فإلما اليرموك يوم أبأيه مع كاان أنه الزبأير بأن الله عبد عن أبأيه
ِهز فإجعل َحَمل المشُركاون قلبه قوة على يدلِّ مما جْرحاهم.... وهذا على ُيْج
صغره]. من وشجاعته

ّدث الخدري سعيد أبأي عن للذهبي النبلء سير وفإي ـ ُتْضُِرعنفسه: [ عن ُيَح
أبأي فإجعل عشُرة ثلث ابأن وأنا وسلم عليه الله صلى النبي على أحد يوم
ّفإي ّدعَُصي الله نبي وجْعل ،العظام ُْلَبع إنه الله رسولِّ  يا:ويقولِّ بأيدي يأخاذ

فإردني]. ّهُد ر:قالِّ ثم بأهّوَُصوي النظر
السيف بأيده ،سنة عشُرة اثنتي ابأن غلم وهو خارج الزبأير أن الذهبي وذكار ـ

.عشُرة سبع وله الله نبي مع الزبأير قاتلو ،بَِجع رآه فإمن

فإقل اليوم الوضع على فإاصبر الموت، فإيه الجهاد  إّنهذا: بأعد لك قيل إذافإ ـ
ّ تدجْاه : مامله ُقتلوا الذين تحسبّن  {ولمفاهيمكم: وصححوا لموت، إل

ًا الله سبيل فإي ٌء بأل أموات ّبأهم عند أحيا الذلِّّ على الصبرو ،قون}َزُْري ر
 للمسلمين، اللـه يرضاه ل والعار والخزي

وللمؤمنين} ولرسوله العّزة {ولله
سبيلً} المؤمنين على للكافإرين الله يجعل {ولن

ًا الحياة شئُت ًا... واخاترُت ورحلًة صراع فإيه وِسْرُت بأنفسي، دربأي ومتاع
ًا...فإل خاسٌر الخلد فإي كاان عنا...إن بأالمس غاب من تقولوا: خاسرنا وحيد

َتخسروني.....وردد: أن فإالخير
ًا مـت إذا أبأالي ولسـت   ّي على       مسلمـ مصرعي الله فإي كاان جْنب أ

ٍءو أوصـالِّ على ُيبارك       يشُـأ وإن اللـه ذات فإي وذلك             ُمَمّزعْ  ِشلـُ
هتافإكم:  فإأين

اللواء رفإع نبتغي      قمنـا الله سبيل فإي   
ٍءب ما    فإـداء للدين نحن      عملنا  قد ِلِحْز

ُعد                              َي ْل ُتَرق      َمْجـده للدين فإ ْل الدماء منا و
ٍءف الله أليس ّوفإونك ؟عبده! ِبأكا ُيَخ دونه من بأالذين و

ُهم َك ِفي ْك َي الله فإَس
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الهدف     وهو     فإضفاٌض،     عنوان     والشُهادة     الجهاد: قاالوا فإن ـ15
ْيب،     ول     الكبير     الستراتيجي ًا؟     البعيد     هدفإنا     نحقق     كايف     ولكن     ر فإأين     عملي

ّلونا     وكايف؟     سنتدرب؟     وأين     إليها؟     سنصل     وكايف     المنصورة     الطائفة ل     حتى     ُد

ٍءت" فإحسُب     ُتعطونا     خاياليين! ول     نكون ّكنا :لهم فقل ،"ُمس
َيظهر ـ خالفه، من ول يديه بأين من الباطل َيأتيه ل الله فإكلم ريب؛ بأل الدين س

ُيقاتلون) بأاقية صفاتها أخاّص من التي المنصورة والطائفة هذا فإي َيشُّك ل (
تتوزعْ فإقد فإقطِّ، واحدة تكون أن ُيشُترط ول فإيها، الحاديث على اطلع من
ِيَي الرض أنحاء فإي ُتح موثوقة مصادر لك تكن لم ولئن الجهاد، شعيرة ل

َعميلة أو الكافإرة الذاعات فإإن المجاهدين على لتتعّرف ّنه ما على ال ِك ُت
ّد ِعداء من للمجاهدين ًا َتس ّد ًا َمس ّقف فإي كابير وقد المجاهدين، أخابار تل

ّهل فإهذا السلمية النترنت بأمواقع الن الله أكارمنا ًا. ُيس كاثُير
ٍءطِّ إلى الوصولِّ أّما ـ ّلغك خاي َب ّي راية تحت الجهاد أرض ُي ٍءد ل ّي فإي قائ مكان أ

صحابأة من الصالح سلفنا نهج على صافإية سنية إسلمية تكون أن بأشُرط
فإهذا الربأانيين، العلماء من وغيرهم الربأعة الئمة من بأإحسان َتبعهم ومن

ّد ل الخيطِّ كاي بأه ُيكرمك أن والرض السموات رحمن دعاء إدمان من لك بأ
ًا يكون الخاوة َيضطر وأذنابأهم الكفر أهل تكالب لن الشُهادة؛ لنيل سبب

ّياتهم تزيد أن الُمشُْرفإين ِن الحج الوسائل أقرب من ولعّل هذا، مثُل فإي َأْم
ٍءط على تتعرف قد فإهناك والعمرة ٍءطِّ ل خايو للخروج يكن لم فإإن واحد، خاي

المادي. فإللمداد بأذاتك
 التيسير؟ الله تسألِّ بأدأَت هل الشُهادة نيل فإي الصادق أيها فإيا 
عن تسألِّ أن هناك أو هنا من تحاولِّ بأدأَت هل الشُهادة نيل فإي الصادق أيها 

ٍءل ٍءن إلى للخروج سبي ِتّم ل فإما للعداد، مكا واجْب. فإهو بأه إل الواجْب َي
ّذر فإإن ـ َع ٍءطِّ إلى الوصولِّ عليك َت لسبب مغلقًة العداد معسكرات كاانت أو خاي

ًا واستبشُر قلبك، سويداء من الدعاء تترك فإل ما، (إنما الحديثُين بأهذين خاير
ٍءر: لربأعة الدنيا َف ً الله رزقه عبد َن ًا مال فإيه َيِصل و ،ربأه فإيه يتقي فإهو وعلم

ًا فإيه لله ويعمل ،ِحَمهَر تعالى الله رَزقه وعبد المنازلِّ، بأأفإضل فإهذا حق
ًا ْقه ولم ،علم ً يرز ُق فإهو مال ً لي ّأن لو يقولِّ: النية     صاد َعم مال بأعمل ُتْلِل
َأجُْرهما بأنيته فإهو فإلن، ً الله رزقه وعبد ،سواء     فإ ْقه ولم ،مال ًا يرز ِبطَِّْيخ علم

ٍءم بأغير ماله فإي ّبأه فإيه يتقي ل عل فإيه لله يعمل ول ،َرِحَمه فإيه َيِصل ول ،ر
ًا ً الله يرزقه لم وعبد المنازلِّ، ِثَْببأأخا فإهذا حق ًا ول ،مال يقولِّ: لو فإهو علم
ً لي أّن ٍءن بأعَمل فإيه ُتْلِعمَل مال ّيته     فإهو فإل ِوزرهما     بأن والترمذي : أحمدسواء     فإ

ً بأالمدينة (إن ،صحيح) وهو ًا ِسْرتم ما لرجْال ْعتم   ول مسير َط ًًا َق كاانوا إل وادي
َبَسهم معكم بأذلَت دمَت ما الله شاء إن معذوٌر وأنت المرض: مسلم)، َح

النبي إلى جْاء( الذي الصادق العرابأي كاهذا تكون ولعلك َتصل، فإلم وسعك
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بأه فإأوصى معك، قالِّ: أهاجْر ثم واتبعه بأه فإآمن وسلم عليه الله صلى
َقسم وسلم عليه الله صلى  النبي َقَسم فإ َبأه فإأعطى له، و َقَسَم ما أصحا

َقْسٌم هذا؟ فإقالِّ: ما إليه دفإعوه جْاء فإلما َظهرهم، َيْرعى وكاان له، قالوا: 
الله صلى النبي بأه فإجاء فإأخاذه وسلم، عليه الله صلى النبي لك َقَسمه

ُته هذا؟ فإقالِّ: ما وسلم عليه َقَسْم اتبعتك،     هإذا     على     مالك! قالِّ:  قالِّ: 
بسهم     حلقه     إلى     وأشار     هإهنا     ُأْرمى     أن     على     اتبعتك     ولكن

ُدقك، الله َتصدق قالِّ: إن ،الجنة     فأدخل     فأموت ِبثُوا َيْص َل ً َفإ ثم قليل
ُأتَي العدو، قتالِّ فإي نهضوا ُيْحَمل بأه فإ أشار، حيث سهٌم أصابأه قد ...  

ُهو عليه الله صلى النبي فإقالِّ َأ َققالِّ:  فإقالوا: نعم، هو؟ وسلم:  َد َص
إلى تنتقل أن إل الن عليك فإما )،صحيح بأسند : النسائيفصدقاه     الله

التالية: الخطوات
ًا المجاهدين ُيفيد الذي ما انظر ـ ولو الطلعْ أو دراسته، على فإاعكف عملي

ٍءء على ٍءر شي ْلطات نماذج النترنت مواقع فإفي منه؛ يسي ً كايميائية ِلَخ من مثُل
ّد ّلم أو العادية، السواق فإي متوفإرة موا التفجير ودارات اللكترون تع

ّكم الكهربأائية ٍءة إلى اخارج أو ُبأعد، عن والتح يتيّسر بأما الرمي على وتمّرن َفإل
فإي البدنية لياقتك على تحافإظ أن وحاولِّ العصافإير، صيد بأبندقية ولو لك

والفّر، الكّر فإي المجاهد َيلزم ما أهم من الجسدية فإالمرونة المرنة، حدودها
ِو جْاهزيتك ترفإع أن وحاولِّ ْد َع ّكر اجْلس طويلة، لمسافإات لل ّكر ثم وفإ بأكل فإ

ِدُث ما ًا، الرض فإي َيعيثُون الذين الكفار فإي ِنكايًة ُيْح ّكر فإساد َتستصغر ول فإ
ٍءم أهَل واستفِت البحار، فإي يوجْد ل ما النهار فإي يوجْد فإقد نفسك؛ عل

ُطر ما مشُروعية فإي موثوقين حتى التباس الفكرة فإي كاان إن بأالك فإي َيْخ
فإكّل الكمبيوترات، من يفيد ما دراسة فإي تعّمق بأصيرة، على عملك يكون

كالمة!! كاان ولو وتعلمه ونشُره دعمه حاولِّ القتالِّ ساقية فإي َيصّب ما
السمعية الشرطة على واظب لغيرك، أو لك اليماني الصعيد وعلى ـ

ٌء والمرئية، لمعارك أفإلم أو وقصص، أحاديث من الجهاد محمسات منها سوا
مع تنشُرها أن وحاولِّ البأطالِّ، لبعض مؤثرة صور أو المجاهدين، إخاوتنا
ّيات الخاذ ِن َلْم أحفادك أو أولدك فإي واغرس فإيه، أنت الذي البلد بأحسب بأا

تذاكار أو الحاديث بأَسْرد سواء الجهاد حب فإيهم اغرس ومعارفإك رفإاقك أو
فإيهم اغرس إعارتها، أو الجهادية الفإلم عرض أو وبأطولتهم البأطالِّ قصص

ُفإلولِّ والخنزير والصليب والنصارى اليهود وبأغض الكفار كاره الشُيوعيين، و
ّفظ احفظ البأتلء، على والصبر والبأاء العزة تلميذك فإي ازرعْ ّلم وَح وتع
ّلم َوَر وع ْد  والنفالِّ، كاالتوبأة القتالِّ ُس ِز فإرائض خااصة العلمية حصيلتك من و

ْلَزمك ما ثم العيان ِم من الجهاد؛ وساحات السفر فإي َي ِة أحكا المسافإر صل
ِم إلى الجنائز، أحكام إلى الَجبيرة، على المسح أحكام إلى التيمم، أحكا

َوّسع ثم ونحوها، ٍءم فإي َت ّلها الجهاد، إلى َتُمّت ُأخارى أحكا ولله متوفإرة وكا
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ٍءة فإي فإالمجاهدون النترنت، مواقع على الحمد العلم طلبة إلى كابيرة حاجْ
ّكنين.   المتم

ًا هَرأيت ولو ُتْأسلف بأما تتهاون ل ـ َق فإقد يسير درهم: حديث ألف مئة درهٌم (سب
ًا، المعروف من َتحقرن لفإ سواه، ملكَت ل الن وأنت حسن)، تكن ول شيئ
ًا َلك أنك تحسُب سطحي َء ل وعم فإلربأما بأيدك، الرّشاش َتْحِمل لم ما شي

َؤّمن كانَت إذا الرشاشات أصحاب كاّل أجَْر نلَت ُتساهم أو المدادات، لهم ُت
ٍءة ولو نقِل فإي ٍءة ورق الظلمة أنياب من المجاهدين أحد إنقاذ فإي ُتساهم صغير

ُلف أو العجم، أو العرب ٍءر المجاهدين أهل َتخ تتعّرف قد ممن بأخي
ْدخِال الله (إنفإـ عليهم....إلخ؛ َفر ثلثَة الواحد بأالسهم ُي َعه َن ـ الجنة: صان

َتِسُب َله.. بأه، والرامَي الخيرـ، هَِعتَْصن فإي َيْح ِب ْن ،صحيح) وهو داود : أبأو..وُم
ّي هذه؟ بأعد بأشُرى فإأ

ٍءب ُّبور  ٍءر، هو كاَمن غائ ً الخارى يده رسولنا وضع كايف تذكار أل حاض يد عن بأدل
بأيعة  كاانت[ حيث عملية، بأمهمة أرسله لنه ،الرضوان بأيعة فإي عثُمان

وسلم عليه الله صلى  النبي فإقالِّ مكة إلى عثُمان ذهب ما بأعد الرضوان
لعثُمان...: فإقالِّ: هذه يده على بأها فإضرب  عثُمان،     يد     هذهاليمنى:  بأيده

البخاري)
ًا أقوله ما ليس ـ ّكن ًا كالماتي ليست فإؤادك، بأه َيغلي ِلما ُمَس ّدر ٍءم ُمَخ لك لل

النقطِّ؟ اجْتماعْ إل السيل نومك.... فإهل وأقلقت َمضجعك، أقّضْت طالما
ٍءر، على وكالنا ْؤتى أن اللَه فإاللَه ثغ َبله. من السلم ُي ِق

ْلني ل  ٍءب عن َتَس ْعلمه لم غي إلى َتَر ألم المتعّجلين من تكْن ول النبياء، حتى َي
ّفوا قيل: لهم الذين ِتب فإلّما الزكااة، وآتوا الصلة وأقيموا كمَأيدي ُكا عليهم ُكا
ٌق إذا القتالِّ ّد أو الله كاخشُية الناس َيْخشَُون منهم فإري وقالوا: خاشُية، أش

ّبأنا ْبَت لَم ر َت ٍءل إلى أخّاْرتنا لول القتالِّ؟ علينا َكا .قريب أجْ

 

 
ْعنا، ما هذا كال  بأعدقاالوا: فإن  َن َت ْق : لهم فقل ا
ُعْمِِي بأهادي أنت وما  بأالسنة ول َتستنيرون، بأالكتاب فإل ضللتهم، عن ال

ُنون، العلماء لقوالِّ ول تهتدون، َكا بأعده حديث فإبأي رون،َتبْعَت بأالتاريخ ول تر
يلعبون! خاوضهم فإي فإذرهم …تؤمنون؟

َد ـ     ْع َبأ َو خالل؟ بأها عقيدتكم ـ الحالِّ بألسان ولو ـ تقولون البراهين هذه كال َأ
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خَاـلـُل  بأـهـا            عـقـيـدتـكـم:لـهـم  يـقولِّ مـن وفإـيـنا ـ    
ً  أمـتـي خاـوالـَف        َولِّ  بأـهـا بأـصـيـرتـكـم            مـهـل َحـ
الـشُلـل بأـكـيـانـهـا سـرى            عـقـيدتكم سـوى فإـلـيـس       

    
ٍءق عـن فإعَجْزُت              السـى داهَمني السلم أمة يا ـ      إعـراب وعن ُنط

النجاب على قـــادرة ِزلـِت ما              عـقيـمًة لسِت السلم أمة يا       
ًا  منك أعاتب إني        ً قلبـ ُئـه عـما              غافإـل ّب القــــّصاب يـد ُتَخ
ُلـك السلم أمة يا        ِثـٌم لي الضراب راية يـرفإـع الـفجر و               جْـا
ِنظرة إلـيـِك ُتـلقي               خايانة عين الفإق فإي أرى وأنا        الُمرتـاب بأـ
خاطــاب ألف اللحاد عن ُيـلقي               ناطـق وغيُرك صامتًة وأراِك       
ًة وأراِك        َد  إليِك يجري                راكاض  وغيُرك قاعد ّد النـيــاب محـ
ًا               يــزلِّ لم وقلبك لهيًة وأراِك        ّد  يِقظ خَاـراب كاـّف إليِك َيُمــ
ّلـــقي  ل السلم أمة يا        ٍءم               تتع وِسبــاب لعـدونــا بأـشُتائـ
العتاب على تِقفي َلْم  بأالمــس،               عزيزة كانِت الســلم أمة يا       
َفإْرِت        ْيِت و              كاريمة الجهاد درب فإي سا َو صعـــاب كال بأاليمان َط
ّنظـراِت  مــكسورة              ذليلـة  غدوِت حتى جْرى ماذا        والهداب ال
َتا عيناِك        َط ِر ٍءلِّ خاا ٍءل  ذهو ْعشَُُة ويـداك               قــات ّياب خاائف  َر هـــ
ُتك ُتجيبي! ما ل  ل،        ْل ًا  سأ ْفإُت فإقد  الجواب، مـنك               طالب جْوابأي عر
ْطِت        َتْرشدي لم المـر فإي               مـا كاـل هذا بأالسلم فإّر بأكتـابأي تـْس

ِني ل             ـتـكـيْشَُي الـذي المسلـم أيها ـ     ُلْم نـفسـك تفـضـح فإأنـت َت
وبأـيـنـك بأينـي الحديـث هذا إن              حديثُي فإي صراحتي من َتَخْف ل       

ًا ـ     ًا ثم عذر ْدها عذر ِز ًا"  ألَف و حبيبي، يا الله، فإي أخاي يا  اعذرني…"عذر
تعود أن أحب أعلها، بأل الجنة لك أحب الخير، لك  لحب إني فإوالله

َبه من عليك وأخااف الراشدين، عهد فإي كاانت كاما أمتنا المنحرفإين، ُش
ًا تكون أن أريدك ًا، ل واقعي عبيدة وأبأي وعبادة وسعيد كاسعد خايالي

وهم ابأنهم فإأنت … عنه ورضوا عنهم الله رضي ممن وعمار وسلماَن
أجْدادك.

ُبك  ـ     ْلت إذا عليك يغار من َحبي َل ِلظ          َز ْغ ُي  أسـأت متى الكلم فإي و
ِرث ل ومن         َت ْك ْدَت          ُيبــالي ل بأك َي  اعتدلَت أم الطريق عن َأِح

َتصارحا تعالِّ  ـ     َن ْل ّبأَك : إْنتعالِّ فإ جْسمك، فإي يسري بأسرطان ثقٌة طبيٌب َن
َواظب أم فإلسطين، عن  تشُرحاCD لخاراج ُتسرعْ فإهل درس على ُت
شهادة لنيل عَْْرهُت أم الصيدلة،     شهادة لنيل دراستك تكمل أو علم،

؟الخارة
َلّمُظ الذي الولويات فإقه أين ـ    َت ؟بأه َنصيح الذي الموازنات فإقه أين ؟بأه َن

ومن الكتب من يتأكاد راحا عين فإرض الجهاد أن سمع رجْلن: أحدهما: لّما
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َة ليلعبوا معارفإه وعد قد كاان الوقت نفس والخار: فإي … و المشُايخ كار
َدلِّ صباحية قدم ُيصلون الشُمس، شروق حتى الصباحية الذكاار بأ الضحى فإ

َكالت على ولكن َته ولو الكرة، ر ْب ّن ّدد أنه َثغر! مع على منا لقالِّ: كاّل أ َتَر ُم
َوهكذاله     فإقل فإرض"، أنه واثق قالِّ: "إنني فإإن ،اليوم الجهاد حكم فإي : أ

العداد؟ يكون
َفينة بأين الكرة معهم يلعب الذين هؤلء أصحابأه أن المبكي والمضحك ـ    ال

ًا، الله من ظهرـَي فإيما ـ َيزيدوا لم والخارى إلى ننظر أن ُأِمْرنا وقد ُقربأ
ّتام السرائر، يتولى والله لظاهرا بأعضنا؟! وِمْن على نضحك َفإَح

ُذرني: أخاي يا ـ     ُاع
ْتِمها من تشُق               َحنجرتي عند قلبي صرخاة تكاد        وتنطلـق قلبي َكا
ٍءر بأـل فإيـه جَْْمـر كاأنها        يحتـرق الناس دوَن بأها قلبي               شـر

َنّن ل أخاي يا ل ـ     القائل: كاحالِّ وإياَك أكاو
إقصــائي على إل ُيْجمعوا لم              ندائــي يعارضون الجميع وقف       
ْيـُت              جْنونهم خالَف الصحراء مع ذهبوا        َبأق ًا و صحـراء بأل مجنـون

أخاي: يا ل ـ    
َدى               فإربأمــا النداء من َأَمـّل لن أنا        ٌء أجْْـ نابأـع َفإؤادي  من ندا

ّدد: أن هيهاتفإ ـ     ُأَر

ً لهم َنَسْجُت        ًا غزل ًا لغزلي                 أجْد فإلم رقيق ْغزلي فإكَسْرت نّساجْ ِم
معي: وقل أقولِّ شئَت وإن ـ    

ْفإنا، اليوم من        ُتم ول صار، ول كاان فإل          منا جَْرى ما ونطوي َتعاَر ْل ول ُق
ْلنا ُق

ًا نبحث هياو      وواقع الذكار أهل وأقوالِّ  رسوله وسنة الله كاتاب فإي سوي
المسلمين.

ّذلون الُمَحّرفإون عَجز فإإن ـ     ِتُمون فإراُحوا هذا كال بأعد والُمرجِْفون والُمَخ َتْم ُي
ّبطوك بأتعاويذهم َثُ ُي ّتل القتالِّ، عن ل َُِة ثم النفالِِّ سورة عليهم  فإر التوبأ

) 1(فإالقتالَُِِّ

                                      ِكْن َه ول ِر َطهم انبعاثهم الله َكا ّب َثُ ُعدوا:وقيل َفإ  القاعدين مع  اق
               شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كاان لمن لذكارى ذلك فإي إن 

                          ًا له الله يجعِل لم وَمن  نور من له فإما نور
                                                                

ْهـو الرأي تحقرّن ل         ْكَم           موافإــق و ناقص من أتى وإن الصواب، ُح
ّدّر         ْهـو ـ فإال َعّز و َتنى شيء َأ ْق َته َحـطِّّ ما          ـ ُي َب ْت الـغائـص هـواُن ُر

َة قرأَت البعيد: إْن والمعنى المعروفإة، الثُلث السور ترتيل القريب المعنى)1( سور
ِنع فإإنك النفالِّ َت ْق َت ِكاَك من تتوُب ثم الجهاد، بأأهمية س ُأ له، تر .بأالقتالِّ عندها فإتبد
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ًاملحوظة ٍءر من استفدت ما : كاثُير المجالِّ، هذا فإي كاتبوا ممن إفإادات أو تعابأير أو أفإكا
ُأضيف ِقص أو فإ ْن َأدمج، ُأ ّذر أو َتع َي الفإادة، صاحب إلى استفدته ما كال َأعزو أن عندها فإ
ّبل أن الله فإأسألِّ الفضل، لولي بأالفضل العتراف ومن العلمية المانة من والعزو يتق

َكار لم وإن ومنهم مني وهذا َيعرفإهم، الله فإإن أنت َتعرفإهم لم فإإن كاثُيرين، أسماء ُتذ
حسبهم.

َقّصر وكاتبه َقّصر: بأنا الُم الُم
المصري السلم عبد حارث            

الكمالِّ: بأاتجاه والتناصح للمراسلة
harith@ureach.com

.وشرحه     العنوان*
.والهإداء     المقدمة*
:لهم فإقل الجهاد"؟!     هإو     "ما :لك قالوا فإإن ـ1

،  …  الن     القتال     على     ُتَحّرضِّ     لماذا: لك قالوا فإنـ2
بأل     والسكين     بأالسيف     اليوم     جْهاد     ليس  ؛....  زمانهم     غيُر     فزماننا
ّلم     على     حّرضِّ  ف     بأالحضارة؛ ِم     تع  والعلم  ...  القاتصاد     عل
ّله     هذا     لن     ة؛  والتكنولوجْي  ...  والزراعة :لهم فإقل ،....إلخ  جْهاد     كا

ًا19( :المفصلة الجْوبأة*  ًا  سبب .القتالِّ) على للتحريض منطقي

/ آية.100  /     من     أكاثُر     الجهاد     فإي     وجْاء     بأالقتالِّ،     أمرنا     الله     لن     القتالِّ؟     لماذا ـ1
 .  العلماء     بأاتفاق     عين     َ  فإرض     أضحى     الن     لنه     القتالِّ؟     على     التحريض     لماذا ـ2

جهاد حكم في وأقاوالهم الدائن، إذن في العلماء أقاوال (هإنا    
الدفع). وجهاد الطلب

.  المنافإقين     صفة     فإينا     تكون     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ3
ّذبأنا     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ4 َع ًا     الله     ُي ًا     عذابأ .  أليم
َع ؛...العدو إرهاب فإي الله أمر لنحقق القتالِّ؟ لماذا ـ5 ُترفإ َد الذلة، عنا فإ وتعو

ّتقي اللئقة، الحياة فإنحيا ،... الَمهابأة...لنا َن من الحاصَل الرض َفإساد و
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وإليك ،للتمكين اليوم الوحيد المنطقي السبيل هو فإالقتالِّ القتالِّ، ترك
الدليَل:

كفاية     عدم     وإثبات     ،  زمانهم     غير     شبهة: زماننا     معالجة* مهم هنا  
لوحده!     السلمي     العداد

والزراعة     والعلم     والقاتصاد     الحضارة     مع     خاصة     ِوقافة*           
ونحوهإا...

ِعصمة     القتالِّ؟     لماذا ـ6 ِريب     الفتن     من     لل .  القيامة     يوم     َق
َداني     ل  ...   لنه ـ7 َد     ُي لمحو     سبيٌل     وهو     ،  المندوبأات     من     شيء     اليوم     الجها

من     نماذج[             ،....  سواه     عما     مضاعف     فإيه     والعمُل     الخطايا،
].الربأاط     فإضل [         .]مغرية     عروض

وسواه؛     الجهاد     بين     التفاضل     حول     موجزة     علمية     دراسة
والذكر...     كالعلم

ًا الصحابأة أجْدادناو رسولنا لن القتالِّ؟ لماذا ـ8 الحرص شديدي كاانوا... جْميع
َتهم ُالجهادو والشُهادة، القتالِّ على  .عين. فإرض ل كافاية فإرَض كاان وق

من     بإحسان     له     ن  ي  التابع  و     الرسول     سيرة     من     مهمة     نماذج  ( هنا     
.)  بعدهإم     ومن     صحابة

ّبنا     القتالِّ؟     لماذا ـ9 ُيِح َيضحك     تبارك،     ربأنا     ِل .  إلينا     و
.  نعيشُه     الذي     والغّم     الهّم     َيقينا     لنه     القتالِّ؟     لماذا ـ10
!  كاالنساء     نكون     كايل     القتالِّ؟     لماذا ـ11
.الطيب     الكسب     لتحصيل     القتالِّ؟     لماذا ـ12
َنضمن     القتالِّ؟     لماذا ـ13 .مماتنا     وبأعد     حياتنا     فإي     تعالى     الله     عون     ِل
اللهي!     الخاتبار     فإي     ننجَح     كاي     القتالِّ؟     لماذا ـ14
َو     القتالِّ؟     لماذا ـ15 َلم     من     بأه     لننج ّنْزعْ     أ ّلنا  و     *     القبر     فإتنة     * ومن     ال ِظ ُت الملئكة     ل

صعقة     من     لننجو   و  *     الساعة     قيام     إلى     قبورنا     فإي     الحياة     * ولنضمن
َفزعْ      ومن  *  الصور ًا  نور     ولنضمن     *     الكابر     ال الخصالِّ      ولننالَِّ  *     القيامة     يوم     
ِريات     السبع ْغ  :الُم

َي     القتالِّ؟     لماذا ـ16 َيجر .عليه     ُيختم     ل     المرابأطِّ     َعَمل     لن     موتنا،     بأعد     عملنا     ِل
ُنحاَسب!     لئل     القتالِّ؟     لماذا ـ17
َنشُفع     القتالِّ؟     لماذا ـ18 َد     لقاربأنا،     ِل ُنفي ِدينا     فإ ِل .نا  ي  ل  إ     حاجْتهم     وقَت     وا
...  غيرنا     قبل  ...     الِجنان  ...     وبألوغ     النيران،     من     للنجاة     القتالِّ؟     لماذا ـ19

ّلم ..،اليماني العداد من بأدل قالوا: فإإن ـ3 ...إذوتعليمه الشُرعي العلم وتع
التأني... الحكمة فإمن وحلفائها...، بأأمريكة اليوم لنا طاقة ل

ِذَمة و...المجاهدون :لهم قلفإمتهورون... ِشْر
والتربية،     بالتصفية     اليماني     شبهة: العداد  ل     معالجة(* هإنا   

)!  أولى     وتعليمه     بالعلم     والنشغال
والحكمة!     التهور،     ضابط*       
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الميدان فإي فإأنت...َيخرجْوا لم...والمصلحين العلماء أكاثُر...قالوا: فإإن ـ4
:لهم قلفإ المجاهدين؟ من ...والسيوطي النووي كاان  وهلوحدك!

الميدان     في     وأنك     العلماء،     خروج     عدم     شبهة  ل     معالجة     هإنا(      
).وحدك!

ْدنا قالوا: لكننا فإإن ـ5 َفإ ًا أ تحّجبت، وتلك التزم، فإهذا ؛عَملناهنا من كاثُير
،...الويلت إل القتالِّ من أنتم تستفيدوا ولم زيادة، فإي والخير

ًا فاشلين...انتكسواال من ثلٌة ...المقاتلونو تجارتهم أو دراستهم فإي مرار
من بأكثُير أصعب الله سبيل فإي فإالعيش لهم، راحة الجهاد إل َيجدوا فإلم

:لهم قلفإ ؟!كمقتال نتائج أينفإ ؟الله سبيل فإي الموت
النخداع     الجزئية" وخطورة      "الصلحات  لـ:     مهمة     معالجة     هإنا(*     

.)بها
أنه     فلن     على     نحكم     كيف     أو     النجاح     ضوابط     هإي     ما: مهم مبحث*     

فاشل؟     أو     ناجح

:لهم فإقل! ... ،النفس     من     أهإم     اليوم     بالمال     الجهاد قالوا: فإإن ـ6

لفلسطين     العمُل  و  ...  الشام     بلد     ن  م     ا  إل     ُاخرج قالوا: فإإن ـ7
:لهم فإقل...أولى

.وضوابطها)     الهجرة     حكم     في     العلماء     أقاوال     (هإنا     

ِتلون     أو     ،  عملء     لعلهم قالوا: فإإن ـ8 ،!  أو..إلخ     للملك     ُيقا
أقاوال     هإنا  (       لهم: فإقل؟!!  العزلة     الفتن هذه فإي لنا فإخيٌر

)."الُعزلة"     في     العلماء

العظم     المام     وإذن     بوجود     إل     جهاد     ل :قالوا فإإن ـ9 
 :لهم فإقل

ووجْوده). المير إذن فإي العلماء أقوالِّ (هنا       

ّوقالوا:  فإإن ـ10 ًا     خارجْنا     أننا     ْ  ر  َ  تص ؟هنا     ويدعو     م  ّ  ل  َ  ع  ُ  ي     سيبقى     َمن     للقتالِّ     جْميع
 :لهم فإقل

! فإقل ؟متعددة     أخاطاء     المجاهدين     صفوف     بأين     نرى     لكنناقالوا:  فإإن ـ11
لهم:

َءنا     إّن قالوا: فإإن ـ12 ِتنا     آبا لنا،     سمحون  َ  ي     ل     وأمها

َق     وأولدنا     زوجاتنا  و ْب َي لهم: فإقل ؟م  لوحِدهإ     ون  س
).الوالدين     إذن     في     العلماء     أقاوال     هإنا(

بنا     ُيفعل     ما     ندري     ل     "كاذا" للعداد     لمكان     خارجْنا     إن قالوا: إنفإ ـ13
َدهإا فل     للقتالِّ     َنخرج     ربما  و     ،  سنقاتل     ومن     سنذهب     أين     نعرف      فإل  ...  ،  بع
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فإقل  ؟  ا  بألدن     إلى     الرجوع  ...   نستطيع     ل      ولعلنا  ...  ،  الشهادة     ننال
:لهم

ّطع     أو     ُنشَُّل     أن     أو     القتل     من     نخاف     جبناء     قالوا: لكننا     فإإن ـ14 ُتَق
َؤّمن     أين     فإمن     الجوعْ؛     من     نموت     أو     عيوننا،     ُتفقأ     أو     أرجْلنا،     أو     أيدينا سن

الظافإر     كاتقليع     ؛  التعذيب     فإنذوق     السر     فإي     نقع     ربأما     أو     مصروفإنا؟

السّن     صغار     .. وفإينا  نصبر     ل     أن     ونخاف     الكهَربأاء،     ولسع     الشُعر     ونتف

فإقل الربأعين،...إلخ،     تجاوزوا     ممن     السن     وكبار     العشُرين،     دون     ممن
لهم:

الستراتيجي     الهدف     وهو     فإضفاٌض،     عنوان     والشُهادة     الجهادقالوا:  فإإن ـ15
ْيب،     ول     الكبير ًا؟     البعيد     هدفإنا     نحقق     كايف     ولكن     ر الطائفة     فإأين     عملي

ّلونا     وكايف؟     سنتدرب؟     وأين     إليها؟     سنصل     وكايف     المنصورة نكون     ل     حتى     ُد
ٍءت" فإحسُب،     ُتعطونا     خاياليين! ول ّكنا لهم: فإقل "ُمس

:خاتــــمة  ال*
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