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الهإــــــــــــــداء
من ل و خذلهم من يضّرهإم ل الحق عل المقاتليـن إلى

ّتى خالفهم كذلك. هإم و الله أمر يأتي ح
ّكه على فأقسموا الباطل غطرسة رؤوا الذين إلى تبّجحّ ،و د

ّده  محوه على فتعاهإدوا الكفر ،و المهج و النفوس ..بذلوا وهإ
دماؤهإم زكت و أشلؤهإم الرهإج..فتطايرت و الغبار استعذبوا

للسائرين،وتستحّث الدرب تضيئ بقدرهإا أودية ،فسالت
ّدين... لنصرة الهمم ال

و الجزائر في ، مغاربها و الرض مشارق في المجاهإدين إلى
و اليمن ،و الشيشان و وفلسطيـن وأفغانستان ليبيا و مصر

…غيرهإا و الفيليبيـن

الستشهاد،مّمن و الجهاد حّب قلوبنا في غرسوا الذين إلى
ّيبة الجزائر أرض في شهداء نحسبهم بويعلي،و :إلى الط
ّية،إلى و وجعفر علّل محّمد و الملياني الله عبد أبي عط

و ابراهإيم الشيخ و          مصعب أبي شّراطي،إلى والشيخ
تؤتي فهي اليمان شجرة بدمه سقى مّمن كثير و كثير غيرهإم

حيـن... كل أكلها

على الثابتيـن ،و بعدهإم من الّراية الّرافعـيـن إلى
ّلة عهدهإم،رغم ّدلوا الخاذليـن،فما كثرة ،و الناصريـن ق ل و ب

ّيروا،و الصابرين... يحب الله و     استكانوا ل و ضعفوا ما غ
ّدعوة الّسلفية الجماعة مجاهإدي إلى حفظهم-– القتال و لل

-... الله
الصــــدار.     هإــذا     نــهــدي

ّدمّة مّقــــــــ
  كتابه: في القائل لله الحمد     
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الثلّثة     الصأول

ّـلـم علينـا يجب أنـه  ــ الله رحمك ــ اعلم*    تع
مسائل: أربع

ّيه معرفة و ، الله معرفة هإو  العلم،والولى:  ، نب
ّلة السلما دين معرفة و . بالد

ّدعوةالثالثة:.  به  العملالثانية: ـة:إليه.   ال الرابـع
فيه. الذى على الّصبر

ّدليل* الرحيم الرحمن الله تعالى: بسم قوله وال
ّ لفي النإسان إّن العصر و اـلـذين خـسـرإل

ـوا و بالحّق تواصأوا و آمّنوا ـبّر تواصـأ بالـّص
ال3-1(العصر تـعـالى الـلـه رحـمـه الـشـافعي ) ق

ّ خلقه على حّجة الله أنزل ما (( لو ـة هـإـذه إل الـي
لكفتهم.

تـعـالى:( ـبـاب) العـلـم الـلـه رحـمـه البخاري وقال
ّدليل و العـمـل، و الـقـول قـبـل  تـعـالى: ـقـوله اـلـ

ّنإه فاعلم ـذنإبّك استغفر و الله إل إله ل أ ـل
العمل. و القول قبل بالعلم )فبدأ19 (محّمد

ّنه ــ الله رحمك ــ اعلم* مـسـلم ـكـل على يجب أ
ّـلـم مـسـلمة، و ّثلثا هـإـذه تع العـمـل ،و مـسـائل ال

بهن:
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ـا لم و رزقنا و خلقنا الله : أنالولى يتركـن
دـخـل أـطـاعه رـسـولً،فمـن إلينا أرسل بل ،همل
ّنة، ّنـار. و دـخـل عـصـاه مـن و الج ّدليل ال قـوله اـلـ
ـالى ـشـاهدا رـسـول إليـكـم إنإاأرـسـلنا:  تـع

رـسـول فرـعـون إـلـى كماأرـسـلنا عليـكـم
أـخـذا فأـخـذنإاه الرـسـول فرـعـون فعـصـى

 ).16 ،15 المزمل(وبيل
مّـعـه يـشـرك أن يرـضـى ل الـلـه  أنالثانـيـة:

ـد ـي أـح ـادته ـف ـك ل ،عبـّ ـّرب مـل ـبّي ل و مـق ـن
ّدليل مرسل. و المـسـاجد أن وتعالى:  قوله ال

 ).18 (الجن أحدا الله مّع تدعوا فل لله
ل الله وّحد و الّرسول أطاع  مّن أّن الثالثة:
ـه يـجـوز ّد مـّـن مـّـوالةا ـل ـا ـه ـح و             الـل

ّدليل أـقـرب كان لو ورسوله، ـقـوله قرـيـب. واـلـ
اليـوم و بـالله يؤمّنون قومّا تجد لتعالى: 
ّدون الخر ّد مّن يوا ـلـو و رـسـوله و الله حا

ـانإوا ـاءهم ـك ـوانإهم أو آـب ـيرتهم أو إـخ عـش
ّـيـدهم و اليمان قلوبهم في كتب وألـئك أ
ّـنـات ـيـدخلهم و مّـنـه ـبـروح مـّـن تـجـري ج
ـا ـدين تحتـه ـا النإهارخاـل ـه رـضـي فيـه الـل
أل الـلـه ـحـزب أولـئـك عنه رضوا و    عنهم

).22 المجادلة( المفلحون هم الله حزب إّن

ّلة الحنيفية أن ــ لطاعته الله أرشدك ــ اعلم*  م
ّدين، ـلـه مخلـصـا وـحـده الله تعبد إبراهإيم،أن و اـلـ
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ـقـال لها،كما خلقهم و الناس جميع الله أمر بذلك
ـا وتـعــالى:  ـس الجــن خلقــت مـّ إل والنـإ

يعبّدون ومعنى   ).،56(الذاريات  ليعبّدون

يوّحدون.

اللــه إفراد هإو و به: التوحيد الله أمر ما وأعظم*
هإـو و عـنـه: الـشـرك، نـهـى ـمـا وأعـظـم بالعـبـادة،

ــوة ــره دـع ــه. و غـي ــدليل مـع ــوله اـل ــالى: ـق تـع
ـشــيئا ـبــه تـشــركوا ل و الـلــه واعبـّــدوا
36 (النساء.(

اـلـتي الثلـثـة الصـأـول لك: مـّـا قيل فإذا*
ـة مّعرفتها؟ النإسان على يجب فقل: معرـف
ّبه العبد ّيه و دينه، و  ر ًداــ نب ّلى محم عليــه الله ص

ّلم ــ. وس

الثـلثاــة الصــول

الّرب     الّول: مّعرفة     الصأل

ّبك؟ لك: من قيل فإذا* اـلـذي الـلـه فـقـل: رـبـي ر
ّباني ّبى و ر معبودي هإو و بنعمه، العالمين جميع ر
ّدليل ـسـواه. و معبود لي ليس  تـعـالى: ـقـوله اـلـ

ة العالمين رب لله الحمد ـل ). و2 (الفاتح ـك
العالم. ذلك من واحد أنا ،و عالم الله سوى من
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و : بآـيـاته فـقـل رـبـك؟ عرـفـت ـبـم لك قيل فإذا*

ّليل آياته من و مخلوقاته، ّنهار و ال و الـّشـمس و ال
و الســبع الســماوات مخلوقــاته مــن و القمــر،

ـون ـبع، الرـض ـن و الـس ـّن ـم ـا و فيـه ـا. و ـم بينهـم
ّدليل ـ ّلـيـل آـيـاته مـّـن  و تـعـالى: ـقـوله اـل و ال
ّنهار تـسـجدوا ل القمر و          والّشمس ال

اـلـذي لـلـه اـسـجدوا و للقـمـر ول للّشمس
ّـيـاه كنـتـم إن خلقـهـّن لت:  تعبـّـدون إ (فص

خلق الذي الله ربكم إّنتعالى:  قوله ). و37
ّتة ـفـي الرض و الـسـماوات ّـيـام ـسـ ا ـثـّم أ

ّنـهـار اللـيـل يغـشـي العرش على ستوى ال
ّنـجـوم و القمر و الّشمس و حثيثا يطلبّه ال

تبّارك والمّر الخلق له أل بأمّره مّسّخرات
).54 (العراف العالمين رّب الله

ا تعالى: قوله الدليل هإو: المعبود. و والرّب*  ي
ّيها ّناس أ و خلقـكـم اـلـذي ربـكـم اعبـّـدوا ال

ّلـكـم قبّلـكـم مـّـن اـلـذين تتـقـون. اـلـذي لع
و بـنـاء الـسـماء و فراشا  الرض لكم جعل

ـزل ـاء الـسـماء مـّـن أنـإ ـأخرج مـّ ـه ـف مـّـن ـب
ـدادا لله تجعلوا فل لكم رزقا الثمرات و أنـإ

).22،21(البقرة  تعلمون أنإتم

ــ:(( الخالق تعالى الله رحمه ــ كثير ابن قال      
للعبادة)).  المستحق هإو الشياء لهذه
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الســلما، مثل بها، الله أمر التي العبادة أنواع و*
و الخوف، و الدعاء، منه و الحسان، و اليمان، و

ّكـــل، و الّرجـــاء، ــة، و التو ــة، و   الّرغـب و الّرهإـب
والـســتعانة، والناـبــة، الخـشــية، و    الخـشــوع،

ّذـبـحّ، والـسـتغاثاة، والـسـتعاذة، ّـنـذر، وال وغـيـر وال
ّلها بها، الله أمر التي العبادة أنواع من ذلك ـه ك لـل

ّدليل تعالى. و المساجد أن و:  تـعــالى قوله ال
).18 (الجّن أحدا الله مّع تدعوا فل لله

مـشـرك فـهـو الـلـه لغـيـر ـشـيئا منها صرف فمن*
ـالى قوله الدليل كافر. و مـّـع ـيـدع مّن و:   تـع

حســابه فإنإما به له برهان ل آخر إلها الله
ـافرون يفلح ل إنإه ربه عند ون الـك (المؤمن
117.(

ّدعاء: (( الـحـديث ـفـي و* )). والعبـّـادةا مـّـّخ ال
ّدليل ـوله ال ـالى: ـق ّبـكـم قال و تـع ادـعـونإي ر

ـعـن يـسـتكبّرون اـلـذين إّن لـكـم اـسـتجب
ّـنـم سـيدخلون عبّادتي افر داخرـيـن جه (غ

60.(

ـوف دليل و* ـوله الـخ ـالى: ـق تخافوهم  فلتـع
ـافون ـم إن وـخ ـؤمّنين كنـت ـران (آل    مـّ عـم

175.(
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ـو كان فمن  تعالى: قوله الّرجاء ودليل* يرـج
ّبه لقاء يـشـرك ل و صـأـالحا عمل فليعمل ر

ّبه بعبّادةا ).110 (الكهف أحدا ر

ـل* ّـكـل ودلـي ـوله التو ـالى ـق الـلـه عـلـى و : تـع
دة مّؤمّنين كنتم إن فتوكلوا ).  و23 (المائ

حســبّه فهو الله على يتوكل مّن  و قوله:
ّطلق ).3 (ال

: تعالى قوله الخشوع و الّرهإبة و الّرغبة دليل و*
و الخـيـرات ـفـي يـسـارعون ـكـانإوا إنإـهـم

خاـشـعين لـنـا كانإوا و رهبّا و رغبّا يدعونإنا

).90(النبياء

و تخشوهم  فل : تعالى قوله الخشية ودليل*
).150 (البقرة اخشونإي

إـلـى أنإيبّـوا و  : تـعـالى ـقـوله الناـبـة ودلـيـل*
).54(الّزمر له أسلموا و ربكم

اك : تعالى قوله الستعانة دليل و* ّي و نإعبـّـد  إ
ـاك ّـي ة نإســتعين إ ـفــي  ).         و5 (الفاتح

)).بالله فاستعن استعنت إذاالحديث: (( 

ـل و* ـوله الـسـتعاذة دلـي ـالى ـق أـعـوذ قل : تـع
ّناس برب ّناس ال ).1 (ال
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تستغيثون إذ  : تعالى قوله الستغاثاة دليل و*
ّبكم  ).9 (النفال لكم فاستجاب ر

و صـأـلتي إّن قل : تعالى قوله الذبحّ دليل و*
رّب للـــه مّمـــاتي و مّحيـــاي و نإســـكي
ـا أمـّـرت ـبـذلك و له شريك ل العالمين وأنـإ

اما   المســـلمين أّول ).163 ،162 (النع
ّنة من و الـلـه لغير ذبح مّن  الله لعن: ((  الس

و تـعـالى الـلـه لغـيـر الذبحّ تحريم   باب1978 الضاحي : كتاب مسلم (أخرجه))  
فاعله). لعن

ّنذر ودليل* و بالنـذر يوـفـون تـعـالى: ـقـوله ال
مّـســتطيرا ـشــّره ـكــان يومـّــا يـخــافون

).7(النسان:

السلم      دين     : مّعرفة     الثانإي     الصأل
ّدلة بال

له النقياد و بالتوحيد، لله الستسلما هإو و      
ّطاعة، وهـإـو أهإـلـه، و     الـشـرك ـمـن البراءة و بال

الحسـان. و و اليمـان و : السـلما مراتـب ثالثا
أركان.  لها مرتبة كل

: الولـى المرتبة

ّ إـلـه ل أن  ـشـهادةخمـسـة: السلما فأركان و الـلـه إل
وإيتاء الصلة، إقاما و         الله، رسول محّمدا أّن

. الحراما الله بيت حّج و ، رمضان صوما و الزكاة،
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ـه شهد : تعالى قوله الّشهادة فدليل* ـه الـل ّنـإ أ
ّ إله ل ل بالقســط قائما الملئكة و  هو إل

ّ إله ) .18 عمران آل( الحكيم العزيز هو إل

ّق معبود : ل معناهإا و إله)) .(( ل وحده الله إل بح
ّ الـلـه دون ـمـن يعـبـد ـمـا جمـيـع نافيا الـلـه)) .((إل
عبـادته، فـي لـه شـريك ل وحده لله العبادة مثبتا
ّنه كما . ملكه في شريك له ليس أ

إذ و:  تعـالى ـقـوله يوـّضـحه الـذي تفـسـيرهإا و 
ّنإني قومّه و لبيه إبراهيم قال ـا براء  إ مّـّم

ّنإه فطرنإي الذي تعبّدون. إلّ ـسـيهدين. فإ
ّلـهـم عقبـّـه ـفـي باقـيـة كلـمـة جعلـهـا و لع

).28  ،26 (الّزخرف يرجعون

تـعـالوا الكـتـاب أـهـل يا قل : تعالى وقوله 
ّ بينـكـم و بيننا سواء كلمة إلى ـد أل ّ نإعبـّ إل
ّتـخـذ ل و ـشـيئا به نإشرك ل و الله بعـضـنا ي

ـا ـا بعـض ـن أرباـب ـه دون مـّ ـإن الـل ـوا ـف ّـل تو
ّنإا اشهدوا فقولوا عـمــران (آل مّسلمون بأ

64.( 

ـدا أّن ـشـهادة دلـيـل و* ـه رـسـول محـم ـوله الـل ـق
أنإفـسـكم مـّـن رـسـول جاءكم لقد : تعالى

ّتــم مّــا عليــه عزيــز عليكــم حريــص عن
).128 (التوبة رحيم رؤوف بالمؤمّنين
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ـه رـسـول محّمدا أّن شهادة معنى و : ـطـاعته الـل

ـمـا اجتـنـاب و     ، أـخـبر فيما تصديقه و أمر، فيما
شرع. بما إل الله يعبد ل أن و زجر، و عنه نهى

ّتوحـيـد تفـسـير و الّزكاة و الّصلة دليل و* ـقـوله ال
ــالى ّ أمـّــروا مـّــا و : تـع الـلــه ليعبـّــدوا إل

ّدين له مّخلصين ـلةا ويقيموا حنفاء ال الـّص
ّيـمـة دـيـن ذلك و الّزكاةا يؤتوا و ة الق ّين (الب
5.( 

اـلـذين أيـهـا ـيـا:  تـعـالى ـقـوله الّصياما ودليل*
عـلـى كـتـب كـمـا الّصيام عليكم كتب آمّنوا
ّتـقـون لعلـكـم قبّلـكـم مـّـن الذين رة ت (البق

183.(

ّـنـاس على لله و : تعالى قوله الحّج ودليل* ال
مّــن و    سبّيل إليه استطاع مّن البّيت حّج

(آل الـعـالمين ـعـن غـنـّي الـلـه ـفـإّن كـفـر
).97 عمران

: الثانية المرتبة

فأعلهـإـا ، ـشـعبة ـسـبعون و بـضـع هإو  و: اليمان*
ّ إله : ل قول ـعـن الذى إماـطـة أدناهإا و ،  الله إل

. اليمان من شعبة الحياء و ، الطريق
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و ، ملئكـتـه و ، ـبـالله ـتـؤمن  أن: ستة أركانإه و

و خـيـره بالـقـدر و ، الخر اليوما و ، رسله و ، كتبه
. شّره

ّدليل و* ّتة الركان هإذه على ال : تعــالى قوله الس
قبـّــل وـجــوهكم توـلــوا أن اـلــبّر لـيــس

آمـّـن مـّـن اـلـبّر لـكـن و المغرب و المشرق
ـالله ـوم و                                  ـب و الـخـر الـي

).177 البقرة( النبّيين و الكتاب و الملئكة

ـالى: ـقـوله الـقـدر دلـيـل و* ـشـيء ـكـّل إنإا تـع
).49 القمر( بقدر خلقناه

: الثالثة المرتبة

ّـنـك الـلـه تعـبـد أن هإو و ، واحد  ركن: الحسان* كأ
ّنه تراه تكن لم فإن تراه ّدليل . و يراك فإ ـقـوله ال

اـلـذين و اتـقـوا اـلـذين مـّـع الله إّن:  تعالى
: تـعـالى قوله ) . و128 (النحل  مّحسنون هم
ّكل و ـيـراك اـلـذي الّرحـيـم العزيز على تو

ّلبـّـك و تقوم حين ّنـإـه  الـّسـاجدين ـفـي تق إ
عراء العليم الّسميع هو ). و217،220 (الش

مـّـا و ـشـأن ـفـي تـكـون مّا و:  تـعـالى ـقـوله
عـمـل مّن تعملون ل و قرآن مّن مّنه تتلوا

ـا إل فـيـه تفيـضـون إذ ـشـهودا عليـكـم كـن

)61 (يونس
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ّدليل و* ّنة من ال المـشـهور جبرـيـل : ـحـديث الـسـ

: ـقـال ــــ عـنـه الله رضي ــ الخطاب بن عمر عن
ّلى ــــ الـلـه رسول عند جلوس نحن بينما الـلـه ـصـ
ّلمـ و عليه بـيـاض ـشـديد رـجـل عليـنـا طلع إذ  ــ س

ّثـيـاب أثـاـر علـيـه ـيـرى ل الـّشـعر، ـسـواد ـشـديد ال
ّنا يعرفه ول   ، الّسفر ـى فجلس ، أحد م ـي إـل ّـب الن
ّلى ّلم و عليه الله ص ـتيه، إلى ركبتيه فأسند س ركـب

ّفيه ووضع أخبرني محّمد يا قال و ، فخذيه على ك
ّ إله ل أن تشهد : أن . فقال السلما عن و الله إل
ـلة تقيم و              ، الله رسول محّمدا أّن و الـّص

ـبيت تحّج و ، رمضان تصوما و ، الّزكاة تؤتي إن اـل
ـلـه . فعجبـنـا ـصـدقت .ـقـال ـسـبيل إليه استطعت

ّدقه و يسأله ـال  اليـمـان عن أخبرني . قال يص ـق
ـؤمن أن ـالله ـت ـه و ـب ـه و ، ملئكـت ـله و ، كتـب ، رـس

ـوما ّـي ـره بالـقـدر و الـخـر، وال : . ـقـال ـشـّره و خـي
ـه تعبد : أن . قال الحسان عن أخبرني ّـنـك الـل كأ

ّنه تراه تكن لم فإن تراه : أـخـبرني .ـقـال يراك فإ
ـمـن ـبـأعلم عنـهـا المسؤول : ما قال الّساعة عن

ـا عن : أخبرني . قال الّسائل ـال أماراتـه : أن . ـق
ـد ـا الـمـة تـل ّبتـه ـرى أن و      ، ر ـاة ـت ـراة الحـف الـع

ـان في يتطاولون الّشاء رعاء العالة : . ـقـال البنـي
ّيا . فلبثنا فمضى أـتـدرون عـمـر :(( ـيـا . فـقـال مل

:  . قال أعلم رسوله و  الله ؟)) قلنا الّسائل من
)). دينكم يعلمكم أتاكم جبريل (( هإذا
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ّيكم     : معرفة     الثالث     الصل   محّمد     نب

ّطلب عبد بن الله عبد بن محّمد هإو و     بن الم
ـمـن قرـيـش و    ، قرـيـش ـمـن هإاـشـم . و هإاـشـم
إبراهإـيـم بن إسماعيل ذّرية من العرب و ، العرب

ّيـنـا عـلـى و        علـيـه الخلـيـل و الـّصـلة أفـضـل نب
ّتون و ثالثا العـمـر ـمـن ـلـه . و الـّسـلما ، ـسـنة ـسـ

ّوة قبل أربعون منها ّـيـا عـشـرون و ثالثا و ، النـبـ نب
ً ئئ رسول ّبئ ُن ّدثر بـ ُأرسل و  اقرأ بـ .  . و الـمـ

ّـكـة بلده ّـنـذارة الـلـه بعـثـه ، م و ، الـشـرك ـعـن بال
ّتوحـيـد إلى يدعو ّدليل . و ال ـ يا : تـعـالى ـقـوله اـل
ّيها ّدثر. قم أ ّـبـك . و فأنـإـذر الم ّبـّـر ر . و فك

تمـنـن ل ـفـاهجر. و الرجز فطّهر. و ثيابك
ّتكثر. و ّبك تس ّدثار  فاصأبّر لر ).8-1(الم

ّذر قم ومعنى     يدعو و الشرك عن ينذر فأنإ
ّتوحيد إلى ّبك و ال ّبّر ر ـُه فك ّظـْم ـد ئع ّتوحـي و بال

ّـهـر أي فطـّهـر ثيابك الـّشـرك ـعـن أعماـلـك ط
فاهجر الّرجز و هإجرهـإـا و ، : الـصـناما الّرـجـز

أخذ ، أهإلها و منها البراءة و              أهإلها و تركها
بـعـد ،و التوحـيـد إـلـى ـيـدعو سنين عشر هإذا على

علـيـه فرـضـت و ، الـّسـماء إـلـى ـبـه ـعـرج العـشـر
ّكة في صلّى و ، الخمس الّصلوات سنين  ثالثا م

المدينة. إلى بالهجرة أمر بعدهإا و ،
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بلد مّن المّّة هذه على فريضة الهجرةا و*

إلىأن باقية هإي و ، السلم بلد إلى الّشرك
ّدليل : و الساعة تقوما إّن : تعالى قوله ال

أنإفسهم ظالمي الملئكة توّفاهم  الذين
ّنا قالوا كنتم فيم قالوا مّستضعفين ك

الله أرض تكن ألم قالوا الرض في
مّأواهم فيهافأولئك فتهاجروا واسعة
ّنم ّ مّصيرا ساءت و جه المستضعفين .إل

ّنساء الّرجال مّن ل الولدان و وال
. سبّيل يهتدون ل و حيلة يستطيعون

كان و عنهم يعفو أن الله عسى فأولئك
ّنساء غفورا عفّوا الله ) .99 -  97 (ال
نزول ــ:(( سبب الله رحمه ــ البغوي قال     
ّـكـة ـفـي اـلـذين المـسـلمين ـفـي الـيـة هـإـذه ـلـم م

اليمان)). باسم الله ناداهإم يهاجروا
ّدليل و* ّنة مّن الهجرةا على ال قوله الس

ّلى ّلم و عليه الله صأ تنقطع  ل((  س
ّتى الهجرةا ّتوبة تنقطع ح تنقطع ل و ال
ّتوبة ّتى ال مّغربها)) مّن الّشمس تطلع ح

صحيحّ في هإو )،و2479الجهاد( كتاب داود أبو )،و4/99( أحمد (أخرجه
).7436الجامع(

ـا ـتقّر فلـّم ـي اـس ـة ـف ـر المديـن ـة ،أـم ّـي ـرائع ببق ـش
الذان الحّج،و ،و الّصوما و ، الّزكاة مثل ، السلما

ـالمعروف المــر و ، الجهــاد و ، عــن النهــي و ـب
عـلـى السلما. أخذ شرائع من ذلك غير ،و المنكر
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ّفي،ـصـلة بـعـدهإا ـسـنين،و عـشـر هـإـذا ـو و الـلـه ـت
باٍق. دينه عليه،و سلمه

ّ خير ل دينه هإذا و ّ ولشّر ، عليه الّمة دّل إل إل
ّذر : عليه الّمة  دّل الذي الخير ،و منه الّمة ح

ّتوحيد،و ّبه ما جميع ال الّشر يرضاه.و و الله يح
ّذرهإا الذي يكرهإه ما جميع و    منه: الّشرك ح
يأباه. و الله

ّناس إلى الله *بعثه ّفة،و ال على طاعته افترض كا
النس.و و                     الثقلين:الجّن جميع

ّدليل ّيها يا قل : تعالى قوله ال ّناس أ ّنإي ال إ
).158 ( العراف جميعا إليكم الله رسول

ّدين به الله كّمل *و ّدليل . و ال : تعالى قوله ال
عليكم أتممت و دينكم لكم أكملت اليوم

(المائدة  دينا السلم لكم رضيت و نإعمتي
:3.(

ّدليل *و ّلى موته على ال ّلم و عليه الله ص قوله س
ّنإك:  تعالى ّيت إ ّنإهم و مّ ّيتون إ ّنإكم ثّم مّ إ
ّبكم عند القيامّة يوم (الّزمر تختصمون ر

30،33.(
ّناس *و ّدليل .و يبعثون ماتوا إذا ال : تعالى قوله ال
مّنها و نإعيدكم فيها و خلقناكم مّنها

تعالى: قوله ).و55: (طه أخرى تارةا نإخرجكم
 نإبّاتا. ثم الرض مّن أنإبّتكم الله و
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 ،17 (نوح إخراجا يخرجكم و فيها  يعيدكم
18.(
ّبعث بعد * و ّيون و محاسبون ال . بأعمالهم مجز

ّدليل و في مّا لله و:  تعالى قوله ال
الذين ليجزي الرض في مّا و الّسماوات

أحسنوا الذين يجزي و عملوا بما  أساءوا
ّنجم بالحسنى ).31 (ال

ّذب من و ّدليل . و كفر بالبعث ك تعالى: قوله ال
بلى قل يبّعثوا لن أن كفروا الذين زعم
ّبي و ذلك و عملتم بما لتنبّؤّن ثّم لتبّعثّن ر

).7 (التغابن  يسير الله على
منذرين. و مبّشرين الّرسل جميع الله أرسل *و
ّدليل و و رسلمّبّّشرين : تعالى قوله ال

ّ مّنذرين ّناس يكون لئل حّجة الله على لل
ّنساء الّرسل بعد ).165(ال
ّولهم *و محّمد وآخرهإم ، الّسلما عليه  نوح أ

ّلى ّلم و عليه الله ص ّيين خاتم هإو و  س .و النب
ّدليل ّولهم أّن على ال ّنإا:  تعالى قوله  نوح أ إ

ّيين و  نإوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا النبّ
ّنساء بعده مّن ).163 (ال
إلى نوح من رسول إليها الله بعث أّمة كل * و

عن ينهاهإم و ، وحده الله بعبادة يأمرهإم محّمد
ّطاغوت عبادة ّدليل . و ال لقد و تعالى: قوله ال
و الله اعبّدوا أن رسول أمّّة كّل في بعثنا
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ّطاغوت اجتنبّوا ّنحل( ال الله افترض ). و36ال
ّطاغوت الكفر العباد علىجميع بالله اليمان و ، بال

.
ّيم ابن قال      ــ: ((معنى تعالى الله رحمه ــ الق

ّطاغوت ّده العبد به تجاوز ما ال أو معبود من ح
مطاع)). أو متبوع

ّطواغيت *و : إبليس خمسة رؤوسهم ، كثيرون ال
ـن و ، راٍض هإو و       ُعبد من و ، الله لعنه ـا ـم دـع

ّناس ّدـعـى من و ، نفسه عبادة إلى ال ـمـن ـشـيئا ا
. و الـلـه أـنـزل ـمـا بغـيـر حـكـم من و ، الغيب علم

ّدليل ّدين في إكراه ل :  تعالى قوله ال قــد ال
ّين يكـفــر فـمــن الـغــّي مـّــن الّرـشــد ـتــبّ

ّطاغوت استمـسـك فـقـد ـبـالله يؤمّن و بال
ـالعروةا ـوثقى ـب ـا انإفـصـام ل اـل ـه و لـه الـل

رة علـيـم ـسـميع ـذا ).      و256 (البق ـو هـإ هـإ
ّ ((لإله معنى الله)). إل
و ، السلم المّر رأس(( الحديث في و      

ـفـي الجـهـاد سنامّه ذروةا و الّصلةا عموده
)).  الله سبّيل
ّثلثاة الصول تّمت … أعلم الله و . ال

أحاديث
مّختارةا

الجهاد في
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: قال قال ، عنه الله رضي هإريرة أبي *  عن   
ـفـي ـخـرج لـمـن الله  تضّمن((  هالل رسول
ّ يخرجه ل ، سبّيله و ، سبّيلي في جهاد إل
ـضـامّن فهو ، برسلي تصديق ،و بي إيمان
ّنة أدخله أن علّي مّنزله إلى أرجعه أو ، الج
غنيمــة أو أجر، مّن نإال بما مّنه خرج الذي

ٍم مـّـن مـّـا بـيـده مّحـّمـد نإـفـس الذي . و ِـلـ َك
َلُم ْك ّ  الله سبّيل في ُي القيامّــة يوم جاء إل

ريـحـه ،و دم ـلـون ـلـونإه ، ُكـلـم يوم كهيئته
لول  بيده مّحّمد نإفس الذي . و مّسك ريح
خلف قـعـدت مّا  المسلمين على أشّق أن

ّية ـن و ، أبدا الله سبّيل في تغزو سر ل لـك
و ، ـسـعة يـجـدون ل و ـفـأحملهم سعة أجد

ّلـفـوا أن عليـهـم يشّق ّـنـي يتخ اـلـذي . و ع
ّنإي لوددت ، بيده مّحّمد نإفس ـزو أ ـي أـغ ـف
ـّم ، فأقتل ، الله سبّيل ، فأقـتـل ، أـغـزو ـث

. مسلم  رواهفأقتل)). ، أغزو ثّم
ّنبي عن ، عنه الله رضي معاذ *  عن    قال    ال

رـجـل مـّـن الـلـه ـسـبّيل ـفـي قاتل  مّن: ((
ّـنـة له وجبّت نإاقة فواق مّسلم مـّـن و ، الج

ـة ُنإكب أو الله سبّيل في ُجرح ـا ، نإكبـّ ّنإـه فإ
: لونإها كانإت مّا كأغزر القيامّة يوم تجيء
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. رواهكالمسك))  ريحها و        ، الّزعفران
ّترمذي و داود أبو . ال
: يا : قيل قال عنه الله رضي هإريرة أبي * عن   

الـلـه؟ ـسـبيل ـفـي الجـهـاد يعدل ما ، الله رسول
مّرتـيـن علـيـه ))  فأـعـادواتستطيعونإه ل(( قال

ـّمتستطيعونإه ل: (( يقول ذلك كّل ثالثاا أو ))  ثـا
كمثل الله سبّيل في المجاهد مّثل: (( قال

ـتر ل االله بآيات القانإت القائم الّصائم يـف
ّتى ، صألةا ،أو صأيام مّن المجاـهـد يرـجـع ح
ّتفقالله سبّيل في . عليه )) . م
ّي موسى أبي بن بكر أبي *عن    ـقـال الـشـعر

ّو بحـضـرة  هإو و أبي :سمعت : ـقـال يـقـول  الـعـد
ّنة أبواب إّن: (( الله رسول ـت الج ظلل تـح

أـبـا :ـيـا فقال الهيئة رثّا رجل فقاما ))، الّسيوف
قال ؟ هإذا يقول الله رسول سمعت أأنت موسى

عليـكـم : أـقـرأ فـقـال ، أصحابه إلى فرجع ، : نعم
مـشـى ثـاـّم ، فألـقـاه ـسـيفه جفن كسر ثام الّسلما
ّو إـلـى بسيفه . رواه قـتـل ـحـتى ـبـه فـضـرب الـعـد
. مسلم

: قـال   اللـه رسـول : أّن  هإريرة أبي * عن   
ّـنـة ـفـي إّن(( ّدها درـجـة مّاـئـة الج الـلـه أـعـ

بيــن مّــا اللــه ســبّيل فــي للمجاهــدين
ّدرجتين ــ و              الـّســماء بـيــن كـمــا اـل

. البخاري )). رواه الرض
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 الله رسول أّن ، عنه الله رضي أنس * عن   

، روـحـة أو ، الـلـه سبّيل في لغدوةا: (( قال
ّدنإيا مّن خير ّتفق فيها مّا و ال . عليه )).م

: يا : قلت قال ، عنه الله رضي ذّر أبي * عن   
ّي الله رسول اليمان: (( قال أفضل؟ العمل أ
ّتفق  سبّيله في الجهاد ،و بالله . عليه )).م
: ـقـال ـقـال عنه الله رضي هإريرة أبي * عن   

ـه رـسـول ْكـلـوم مـّـن مّا: (( الـل َـلـُم مَّ ْك ـفـي ُي
ّ  الله سبّيل ْلـُمـُه ،و القيامـّـة ـيـوم جاء إل َك
ّلون يدمّي مّـسـك رـيـح الّريح و دم لون : ال

ّتفق . عليه )).م
ّـبـاس ابن * عن    : ،ـقـال عنهـمـا الـلـه رـضـي ع

ـان: (( يـقــول   الـلــه رـســول ـســمعت ل عيـن
ّنار تمّسهما ، الله خشية مّن بكت : عين ال

)).رواه  الله سبّيل في تحرس باتت عين و
ّترمذي . صحيحّ حسن : حديث وقال ال

ّنبّي أّن عنه الله رضي أنس *  عن    : ـقـال  ال
ّنة يدخل أحد مّا(( إـلـى يرـجـع أن يـحـب الج

ّدنإيا ّ ـشـيء مـّـن لرض ا عـلـى مّا له و ال إل
ـهيد ّـنـى ، الـّش ّدنإيا إـلـى يرـجـع أن يتم ـ ، اـل

الكرامـّـة مّن يرى لما ، مّّرات عشر فيقتل
ــة ـفــي  )).و فضــل مّــن يــرى لمــا(( رواـي

ّتفق الّشهادةا . عليه )) .م
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: قال قال ، عنه الله رضي هإريرة أبي * عن   

مـّـّس مـّـن الـّشـهيد يـجـد مـّـا: ((  الله رسول
ـل ّ القـت مّــّس مّــن أحــدكم يجــد كمــا إل
ّلترمذي )). رواه القرصأة حـسـن ـحـديث قال و ا

. صحيحّ
: ـقـال ـقـال عنه الله رضي هإريرة أبي * عن   

ـلـم و يـغـز ـلـم و مـّـات مـّـن: (( الـلـه رـسـول
ّدثّ ـن شعبّة على مّات ، بغزو نإفسه   يح مـّ

ّنفاق مسلم. )).رواه ال

        

المساء     و     الّصبّاح     أذكار
لله الحمد و لله الملك أمّسى و أمّسينا*( 
ّ إله ل الملــك له،له شريك ل وحده الله إل
ـقـدير،رب شيء كل على هو و الحمد له و

أذكار
مّختارةا

 :قال رسول الله 
ّبّئكم بخير ((  أل أنإ

أعمالكم،و أزكاها عند 
مّليككم،و أرفعها في 

درجاتكم، و خير لكم مّن أن 
تلقوا عدّوكم فتضربوا 

أعناقهم،و يضربوا أعناقكم 
ذكر الله )) قالوا بلى ،قال : ((؟

ّترمذي.تعالى )) رواه ال
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ّليلة هذه في مّا خير أسألك مّا خير و         ا
ّليلة هذه شّر مّن بك أعوذ بعدها،و شّر و ال

ســوء و الكسل مّن بك أعوذ بعدها،رب مّا
ّـنـار ـفـي ـعـذاب مـّـن أـعـوذ ،رّب الـكـبّر و ال

ـذاب ـي ـع ـبّر ـف ذلــك قــال أصــبحّ إذا ) والـق
ًا( ـبّحناأيضــ ـبّح و أصـأ ـك أصـأ ـه المـل ).(رواهلـل

مسلم).  
: ـقـال ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي هإرـيـرة أـبـي *ـعـن

حين و   يصبّح حين قال مّن: (  الله رسول
ـّرةا مّائة بحمده و الله : سبّحان يمسي ، مـّ

ـجـاء مّـّمـا بأفضل القيامّة يوم أحد يأت لم
ّ به،  .( رواهزاد) أو قال مّا مّثل قال أحد إل

مسلم) .
ّنـــوم     أذكار الـــ

: ـقـال ، عنهـمـا الـلـه رـضـي عازب بن البراء *عن
مّـضـجعك أتيت إذا: (  الـلـه رـسـول ـلـي ـقـال

على اضطجع ثم ، للصلةا وضوءك فتوضأ
ّلهــم ،و اليمــن شــقك أســلمت قــل:ال

ـك، نإفســي ـك أمّــري فّوضــت و إلـي ، إلـي
، إليك رهبّة و رغبّة ، إليك ظهري وألجأت

آمّـنـت ، إلـيـك إل مّـنـك مّنـجـى ل و مّلـجـأ ل
ّيك ،و أنإزلت الذي بكتابك أرسلت الذي بنبّ

واجعلـهـّن ، الفـطـرةا عـلـى ،مّّت مّّت ،فإن
ّتفق تقول مّا آخر عليه) . ).( م
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: كان قال عنهما الله رضي ذر أبي و حذيفة *عن
باسمك:(  قال فراشه إلى أوى إذا الله رسول

ّلـهـم : ـقـال اـسـتيقظ ) . وإذاأحـيـا و أمـّـوت ال
إليه و أمّاتنا مّا بعد أحيانإا الذي لله الحمد(

). النشور
الّصلوات     دبر     الذكر

ًا الله أستغفر*(  الّسلم أنإت "اللهّم "ثلث
و الجلل ذا يــا تبّــاركت الّســلم مّنــك و

مسلم). ).(رواهالكرام
أـكـبّر الـلـه و لـلـه الحـمـد و الـلـه  سبّحان*(

ـا ـه ثلثـيـن"ل و "ثلـث ّ إـل ـه إل ل ـحـده و الـل
عـلـى ـهـو و الحمد له و الملك له له شريك

صألةا كل دبر ذلك قال قدير،مّن شيء كل
زبــد مّثــل كــانإت إن و خطايــاه غفــرت

مسلم). ).(رواهالبّحر

ّيد الستغفار     س
ّداد عن ّـبـي ـعـن عـنـه الـلـه رـضـي أوس ـبـن ش الن
ّيد: (  قال : العبّــد يقول أن الستغفار  س

ّلهم ّبي أنإت ال ـا و خلقتني ، ر ـدك أنـإ و ، عبـّ
اـسـتطعت، مـّـا وـعـدك و  عـهـدك عـلـى أنإا

بنعمـتـك ـلـك ،أـبـوء صأنعت مّا بشر لك أبوء
ّنإه ـلـي ـفـاغفر ـبـذنإبّي وأـبـوء ، عـلـّي ل ـفـإ
ّنإوب يغـفـر ـذ ّ اـل مـّـن قالـهـا . مـّـن أنـإـت إل
ّنهار أن قبّل يومّه مّن فمات ، بها مّوقنا ال
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ّنة أهل مّن فهو ، يمسي قالهــا مّن ،و الج
ّليل مّن أن قبّل فمات بها مّوقن هو و ال

ـو يصــبّح  ـن ،فـه ـة أهــل مـّ ّـن ). (رواه الج
البخاري) .

الحزن.     و     الهّم     دعاء
أمّـتـك اـبـن عبـّـدك اـبـن عبـّـدك إنإي اللهم(

فــي حكمك،عدل في بيدك،مّاٍض نإاصأيتي
ـك هو اسم بكل قضاؤك،أسألك ـّميت ـل ـس

ـه أو كتاـبـك ـفـي أنإزلته أو نإفسك به ّلمـت ع
عـلـم ـفـي ـبـه استأثرت أو خلقك مّن أحدا

ـدك،أن الغيــب ربيــع القــرآن تجعــل عـن
ذـهـاب و حزنـإـي جلء و نإورصأدري قلبّي،و

ّدارقطني). و النسائي ).(رواه هّمي ال
السلطان     ذي     و     العدو     لقاء     دعاء

مّن بك نإعوذ و نإحورهم في نإجعلك اللهّم(
و الـحـاكم ـصـّححه و داود أـبـو ) .(رواهشرورهم

ّذهإبي) . وافقه ال
بمصيبّة     أصأيب     مّن     دعاء

أجرنـإـي . اللـهـم راجعون إليه إنإا و لله (إنإا
مّنـهـا) خـيـرا ـلـي اخـلـف و مّـصـيبّتي ـفـي
مسلم). (رواه

الستخارة     صلة     دعاء
عنهـمـا:ـكـان الـلـه رـضـي الـلـه عـبـد ـبـن جابر قال

ّلمنا   الله رسول ّلـهـا الـمـور ـفـي الستخارة يع ك
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ّلمنا كما ـّم إذا: ( ،يقول القرآن من الّسورة يع ـه
غـيـر مـّـن ركـعـتين فليرـكـع ـبـالمّر أحدكم

ّنـإـي ليقل: اللهّم ثّم الفريضة أـسـتخيرك إ
مّن أسألك ،و بقدرتك أستقدرك و بعلمك

ّنـإـك العظـيـم فـضـلك أـقـدر،و ل و تـقـدر فإ
الغـيـوب،اللـهـّم علّم أنإت أعلم،و ول تعلم

ـت إن ـم كـن المّــر-ويســّمي هــذا أّن تعـل
و مّعاـشـي و ديـنـي ـفـي ـلـي ـحـاجته-خـيـر

ـة ـري عاقبـّ ـال أو– أمـّ ـاجله ـق ـه- و ـع آجـل
فيه،و لي بارك ثّم لي يّسره و لي فاقدره

ـفـي ـشـّرلي  المـّـر هـذا أّن تعـلـم كنت إن
أو– أمـّـري عاقبـّـة و           مّعاـشـي و ديني

ـاجله ـال: ـع ـه-فاصأــرفه و ـق ـي آجـل ّـن و ع
ـكـان حـيـث الخير لي اقدر و عنه اصأرفني

البخاري).  ).(رواهبه أرضني ثّم

صّل المجاهإد-و زاد– رسالة الله بفضل تّمت
ّلهم ّلم و ال و صحبه و أله على و محّمد على س

ّلم. س
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