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يا أخي

قال:  الخصاصية بن بشير عن
علي السلما. فاشترط على لبايعه  الله رسول أتيت

ًا وأن الله، إل إله ل أن : تشهد ورسوله، عبده محمد
وتحج الزكاة، وتؤدي رمضان، وتصوما الخمس، وتصلي

الله. سبيل في وتجاهد البيت،
لنأه أطيقهما: الزكاة، فل اثنتان الله: أما رسول يا قلت

وحمولتهم. أهلي رسل هن ذود، عشر إل لي ليس
بغضب باء فقد ولى من أنأه يزعمون فإنأهم الجهاد وأما

الموت، كرهت قتال حضرنأي إن وأخاف الله، من
نأفسي. وخشعت

قال: ثم حركها، ثم يده  الله رسول فقبض

 الجنة؟ تدخل فبماذا جهاد، ول صدقة ل
كلهن. عليهن فبايعني الله: أبايعك، يارسول قلت

الذهبي) ووافقه وصححه والحاكم البيهقي (رواه
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يا أخي

آله وعلى بعده، نأبي ل من على والسلما والصلة وحده، لله الحمد
الدين. يوما إلى بهديه اهتدى ومن وصحبه،

بعد: أما
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلما أخي فيا

الصالح، والعمل النافع للعلم يوفقك أن العظيم العلي الله وأسأل 
إلى وإياك يهديني وأن والخرة، الدنأيا في القبول ولك لي يكتب وأن

صراط إلى يشاء من يهدي إنأه بإذنأه، الحق من فيه اُختلف ما
مستقيم.

، الله في ُأحبك أنأي الصدور، بخفايا العالم وهو الله ُأشهد أخي يا
سنة فيك ُمثُلت وقد أراك، حين فؤادي في يحدث ما تعلم ل أنأت

أراك حين قلبي، تغمر التي المحبة نأسائم والله هي كم ؛ المصطفى
ًا ًا؛ لله؛ مطيع ًا أو مصلي ًا؛ أو للقرآن؛ تالي ًا. أو واعظ خطيب

قضية، للود يفسد ل والله هو نأقاٍش من وبينك بيني وقع ما إن أخي يا
الكلمات؛ هذه لك لرسل أنأبري لكنني لك، محبة إل عندي زاد وما

النصح، بساط على لك أرسلها خاطري، في اختلجت طالما التي
القلب؛ إلى لتصل القلب من تنبثُق الخوة، ووكائها المحبة، عفاصها
الدهر عرفها ثم وعفاصها، وكائها فاعرف ربها، بإذن أكلها فتؤتي

.1كله
ُأسسها قامت نأقية؛ صافية بعقيدة المرء يتحلى أن أجمل ما أخي يا

قد المة، سلف فهم على بنيانأها واكتمل والسنة؛ الكتاب على
اليمان، بعلئق قلبه وامتل السلما، معالم صاحبها على ظهرت
ًا، بالله اليمان على قلبه فانأعقد ًا، رب الحسنى بالسماء تسمى وإله

له ُتضرب ل وأن وحده، يعبد أن فُحق العليا؛ بالصفات واتصف
الله. وجل الله تعالى والنأداد والشباه المثُال

مسائل في العقائد بعض شاب مما سلمت التي العقيدة تلك
الله كفره لمن إل تكفير فل والحكاما، السماء مسائل وفي اليمان؛

، وسددك فيك الله باركالرسالة: ( لهذه قراءته بعد العلي حامد الشيخ قال  1
) انتهى، الله وفقك والسنة الكتاب في جاء لما موافق نافع سديد كلما هذا

الحواشي. في ستأتي التعليقات بعض وللشيخ
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لهل أمره وُرد الموانأع؛ وانأتفت الشروط؛ فيه وقامت ورسوله؛
.2ببصيرة الناظرين العلم

من البيعة له وصحت المسلمين، أمر الله وله من على خروج ول
أثم، ول معصية غير في بالطاعة له ُيدان فهذا والعقد، الحل أهل
ًا يكفر لم مكانأه. (ما عن له ورفٍع تقديس غير ومن ًا كفر من لنا بواح
.3 برهان) فيه الله

الحديث؛ أطراف وإياك أتجاذب الساس؛ هذا وعلى العقيدة، بهذه
الله. سبيل في الجهاد أعني كادت؛ أو ُعطلت قد فريضة حول


نأوعان: الجهاد أن العلم أهل عند استقر قد فيك الله بارك أخي يا

لم ولو ديارهم، في وغزوهم الكفار قصد الطلب: وهو جهاد.1
يعطوا أو كافة؛ السلم في ليدخلوا عدوان؛ أي منهم يحصل
فرض الجهاد وهذا ،4) ُيقتلوا (أو صاغرون، وهم يد عن الجزية
.5العلم أهل باتفاق كفاية
فيه ُيشترط ول بالجماع، البوين إذن فيه ُيشترط الكفاية وفرض

دينه، عنه يوفي ما ترك إذا الصحيح على للمدين الدائن إذن
عليه ينكر ولم دين، وعليه أحد، يوما  حراما بن عبدالله لخروج
.6بذلك علمه × مع النبي

الله- : -رحمه النحاس ابن قال فقد الماما إذن اشتراط أما 
ًا، ليس ولكنه مكروه؛ نأائبه أو الماما إذن بغير ( الجهاد  حرام

ُتستثُنى التالية: الحالت الكراهة من و
الجهاد لن المقصود؛ ففات الجماعة أو الواحد استأذن الولى: إذا

.والستئذان التأخير تنتظر ل ماسة قائمة حالة
هو     مما     الدنأيا،     على     وجنوده     هو     وأقبل     الجهاد،     الماما     عطل     إذا: الثُانأية

إذن     بغير     الجهاد     في     كراهة     فل     والمصار؛     العصار     هذه     في     مشاهد

الله كفره لمن إل : ولتكفير أضبط القيد هذاالعلي: ( حامد الشيخ قال  2
) انتهى. الشرعية والشروط الضوابط وفق ورسوله

خروج أضبط: ول القيد فقال: ( وهذا العلي حامد الشيخ القيد هذا على نبه  3
عليه بواح كفر يكن مالم المسلمين أمر المتولي الشرعي الحاكم على

ًا برهان، الضوابط واستعمال منجاة والسنة الكتاب بألفاظ التقيد ودائم
) انتهى. أعلم والله ،وأسلم أحكم النصوص في المذكورة

القيد. هذا على العلي حامد الشيخ نبه  4
في أألف ما أنفس من الكتاب  وهذا35 ص الشواق مشارع تهذيب انظر  5

منه. النقل أكثرت وقد الجهاد فضل
.36 ص المرجع نفس  6
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بالفرض     يقومون     والمجاهدون     للجهاد     معطل     الماما     لن     الماما؛
.*** 7) المعطل

حلولهم؛ حين المسلمين، بلد عن العدو دفع الدفع: وهو جهاد.2
العلم. أهل بين الخلف فيه وقع الذي وهذا منها، اقترابهم أو

:8حالت ثلث في عين فرض الجهاد ويكون
ًا العدو احتل إذا.1 جيوشه حرك أو المسلمين؛ بلد من بلد

النفير. الكل على وجب عليها، بالهجوما قاما أو لحتللها؛
. الماما خصه من على النفير وجب الماما استنفر إذا.2
الجهاد. عليه وجب الصف في ووقف القتال حضر إذا.3

أـهـل اختـلـف وفيـهـا الوـلـى؛ الحالة في وقع وبينك بيني والنقاش   
فـرض فيهـا يكـون الجهـاد أن : علـى9العلمـاء جمهور مذهب و العلم
والدائن والديه، إذن بدون والولد سيده، إذن بدون العبد فيخرج عين،
.10مدينه إذن بغير
العدو أراد إذا الله- : ( فأما رحمه– تيمية ابن السلما شيخ قال

ًا دفعه يصير فإنأه المسلمين، على الهجوما المقصودين على واجب
ِإِنتعالى:  الله قال كما لعانأتهم، المقصودين؛ غير وعلى كلهم، َو  

ُكْم ْنَصُرو َت ّديِن ِفي اْس ُكُم ال ْي َل َع ّنْصُر َف َلى ِإّل ال ٍما َع ْو ُكْم َق َن ْي ُهْم َب َن ْي َب َو
ٌق َثُا وسواء المسلم، بنصر  النبي أمر وكما  ،)72الية (لنفال: من  ِمي

أحد كل على يجب وهذا يكن، لم أو للقتال المرتزقة من الرجل كان
كان كما والركوب، والمشي والكثُرة، القلة مع وماله، بنفسه

تركه في الله يأذن لم الخندق عاما العدو قصدهم لما المسلمون
فيه قسمهم الذي العدو، لطلب ابتداء الجهاد ترك في أذن كما لحد،
ُلوَن   النبي يستأذنأون الذين ذما بل وخارج، قاعد إلى ُقو َنا ِإّن َي َت ُيو ُب

ٌة ْوَر ٍة ِهَي َوَما َع ْوَر َع ُدوَن ِإْن ِب ِري ًا ِإّل ُي ).13الية (الحزاب: من  ِفَرار

وذلك اضطرار، قتال وهو والنفس، والحرمة الدين عن دفع فهذا
تبوك كغزاة العدو، ولرهاب وإعلئه، الدين في اختيار: للزيادة قتال

.11) ونأحوها

.367 ص الشواق مشارع تهذيب  7
كان لو ما على أيحمل قد الماما إذن وجوب في العلماء مهم: كلما *** تنبيه

ًا. مختلٌف فالمر المصار تفرقت وقد أما واحد، وإمامٌا خليفة للمسلمين تمام
 ومابعدها).2/880(  الشرعية السياسة في والقتال الجهاد انظر  8
)7/98( الصنائع ) وبدائع10/214( الطالبين ) وروضة8/364( المغني انظر  9

).2/880(  والقتال الجهاد وانظر
.37 ص الشواق مشارع تهذيب وانظر  10
)28/259(  الفتاوى  11
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ه رحمه– الجصاص ذكر و  ه- أنأ ن خلف ل الل ة بي ينفـر أن فـي الم
. 12عاديتهم يكف من إليهم
للمسلمين بلدة الكفار داهم الله-: ( وإن رحمه– النحاس ابن وقال

لقتال والتأهب الجتماع من فيها المسلمون يتمكن ولم واحتلوها
.13بنفسه) يواجههم أن مسلم كل على فيجب الكفار
ـاُل الله- : (وأـّمـا رحمه– تيمية ابن السلما شيخ وقال َـت ْفِع ِق ّد ـ ُـهـو اـل َف
ّد َواِع أَش ْنأ ْفِع أ ِئِل، َد ُع الّصا ْـفـ َد ِئِل و ِة َـعـِن الـّصـا ْيِن، الُحْرـَمـ ّد َواـِجـٌب واـلـ

ًعا، ّو إْجَما ُد َع ِئُل فال ِذي الّصا ّل ُد ا ْفِس ْيَن ُي ّد ْنأيا ال ّد َء ل وال ْوَجَب َشْي َد أ ْعــ َب
ْيَماِن ِعه، ِمْن ال ْف َتَرُط َفل َد ُع َـبـْل َشْرٌط؛ َله ُيْش َف ْد َـكـاِن، ِبَحـَسـِب ُـيـ الْم

ْد َق َلى َنأّص و ِلَك َع ُء، َذ َلَما ُع ُبنا ال ُهم، أْصَحا ْيُر َغ َيِجُب و ُق َف ْي ِر ْف ّت ْيَن ال ْفِع َب َد
ِئِل ِم الّصا ِل ّظا ِر، ال ِف َكا ْيَن ال َب ِبه و َل ِده) ِفي َط .14ِبل

فتنة!!!. قتال هناك القتال أن أخي يا قلت فإن
للمسلمين؛ المسلمين قتال هو الفتنة: إنأما قتال إن لك فأقول 

.15الله لغير الدين ويكون فتنة؛ هناك لتكون
ٌع قتاٌل هو المجاهدين من هناك يقع ما أن يعلم والعامّي  للكفار، ودف

ٌق وذاك هذا وبين لله؛ كله الدين ويكون فتنة؛ تكون ل حتى كما فر
والرض. السماء بين


أن وعليك؛ نأفسي على خشيت أخي؛ يا إليك تكلمت حين فإنأني وبعد
ُكْم َكاَن ِإْن ُقْل فيهم:  الله قال ممن نأكون ُؤ َبا ُكْم آ ُؤ َنا ْب َأ ُكْم َو ُنأ َوا ِإْخ َو

ُكْم َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشيَر َواٌل َو َأْم َها َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتَجاَر ْوَن َو َها َتْخَش َد َكَسا
ِكُن َها َوَمَسا َنأ ْو ُكْم َأَحّب َتْرَض ْي َل ِه ِمَن ِإ ّل ِه ال ِل ٍد َوَرُسو َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي َس
ّبُصوا َتَر ّتى َف ِتَي َح ْأ ّلُه َي ِه ال ِر َأْم ّلُه ِب ِدي ل َوال ْه ْومَا َي َق ْل َفاِسِقيَن ا ْل (التوبة:ا

24.(

ًا بهذا وكفى ًا تهديد ًا، وتحذير ن وتخويف رك لم اد ت و الجه ادر وه ،16ق
ًا عنه رغبة والمال. الهل من فيه هو ما إلى وسكونأ

َها َيا تعالى:  الله قول فينا يتحقق أن أو ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم َما آَم َذا َل ِقيَل ِإ

ُكُم ِفُروا َل ْنأ ِبيِل ِفي ا ِه َس ّل ُتْم ال ْل َق ّثا َلى ا َْلْرِض ِإ ُتْم ا ِة َأَرِضي َيا ْلَح َيا ِبا ْنأ ّد ال

).4/312( القرآن أحكاما  12
).37( الشواق مشارع تهذيب  13
).447( للبعلي الختيارات  14
).1/162الشرعية( السياسة في والقتال الجهاد  15
هو كما المأمور يسقط عدمها وعند بالستطاعة مناطة كلها الشرع أحكاما  16

معلوما.
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ِة ِمَن ُع َفَما اْلِخَر َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْنأ ّد ِة ِفي ال ِليٌل ِإّل اْلِخَر ّ  َق ِفُروا ِإل ْن َت
ُكْم ْب ّذ َع ًا ُي َذاب ًا َع ِليم ِدْل َأ ْب َت َيْس ًا َو ْوم ُكْم َق ْيَر ُه َول َغ ًا َتُضّرو ْيئ ّلُه َش َلى َوال َع

ٍء ُكّل ِديٌر َشْي .)38،39(التوبة:َق
إمامة أبو عنه روى كما  المصدوق الصادق به أخبر ما يصيبنا أن أو

ًا، يجهز أو يغز، لم من قال:  أنأه  الباهلي ًا يخلف أو غازي في غازي
.17.القيامة.. يوما قبل بقارعة الله أصابه بخير، أهله
ُطمست ُترى، فل الجهاد آثار ُدرست كيف المستعان؛ فالله أنأواره و
ًا، كان أن بعد ليله وأعتم الورى، بين كان أن بعد نأهاره وأظلم مقمر

ّيرا، ًا، كان أن بعد غصنه وذوى نأ كان أن بعد حسنه وانأطفأ مورق
ًا. ُمشرق

ِتَب يقول:  سبحانأه النفوس؟! والله كرهته كيف ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل ا
َو ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َعَسى َل ُهوا َأْن َو ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّبوا َأْن َو ُتِح
ًا ْيئ َو َش ُه ُكْم َشّر َو ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْنأ َأ َلُموَن ل َو ْع .)216(البقرة: َت
ُلوا فقال:  المؤمنين به الله أمر وقد كيف ِت ِذيَن َقا ّل ُنوَن ل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِبال

ِما َول ْو َي ْل ِر ِبا ّلُه َحّرمَا َما ُيَحّرُموَن َول اْلِخ ُلُه ال ُنوَن َول َوَرُسو ِدي ِديَن َي
ّق ْلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ّتى ا ُطوا َح ْع َيَة ُي ْلِجْز ٍد َعْن ا ُهْم َي َو

 .)29(التوبة:  َصاِغُروَن
المشركين الله دفع ولول الرض، في الله ُعبد لما لوله الذي الجهاد

ْول  قائل:  من عز يقول وطغى، الشرك لظهر بالمؤمنين؛ َل ُع َو ْف َد
ِه ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب ّدَمْت ِب ُه ُع َل َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َوَمَساِج

َكُر ْذ َها ُي ِه اْسُم ِفي ّل ًا ال ِثُير ْنُصَرّن َك َي َل ّلُه َو ُه َمْن ال ْنُصُر ّلَه ِإّن َي ّي ال ِو َق َل
ِزيٌز .)40الية (الحج: من َع

قال:  هريرة أبي فعن ، محمد شريعة صميم من هو الذي الجهاد
إل إله يقولوا: ل حتى الناس، ُأقاتل أن ُأمرت  :  الله رسول قال
وحسابهم بحقها، إل وأموالهم دمائهم، مني عصموا قالوها فإذا الله،
.18 الله على
دخل إذ ، الله رسول مع جالس أنأا بينماقال:   نأفيل بن سلمة وعن
ّيبت، قد الخيل الله: إن رسول فقال: يا رجل وقد السلحا، ووضع ُس
أوزارها! الحرب وضعت قد وإنأه قتال، ل أنأه أقوامٌا زعم

من أمة تزال ل القتال! وإنأه جاء  كذبوا! الن:  الله رسول فقال 
بهم الله ُيزيغ خالفهم، من يضرهم ل الله، سبيل في يقاتلون ُأمتي

يزال الساعة. ل تقوما حتى يقاتلون منهم، ليرزقهم أقواما، قلوب

). الصحيحة ( السلسلة في اللباني وحسنه ماجه وابن داوود ابو رواه  17
عليه. متفق  18
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يا أخي

ًا الخير الحرب القيامة. تضع يوما إلى الخيل نأواصي في معقود
.19 ومأجوج يأجوج يخرج حين أوزارها

يطلبون أكفهم، على أنأفسهم يحملون  الله رسول أصحاب فكان
كان منهم الله عذره من حتى الله، كلمة لعلء مظانأه؛ في الموت
ًا ّباق للجهاد!!!. س

- وهو  مكتوما أما بن عبدالله رأى عطية: أنأه أبي بن عطية فعن 
ًا – أعمى الصف في يجرها سابغة، درع وعليه القادسية، أياما من يوم

.20الجهاد ميدان في


الـصـالحين، قلوب بمجامع الجهاد حب والله أخذ قد الله!، سبحان فيا

المؤمنين. أعناق لنيله واشرأبت
دنأـيـاه النأـسـان ـيـبيع ،فـيـه الرابـحـة الـصـفقة تـلـك وفـيـه ل كيف

والرض:  السماوات كعرض عرضها بجنة الدنأية؛
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ّلَه ِإّن َتَرى ال ِنيَن ِمَن اْش ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ْنأ ُهْم َأ َل َوا َأْم َأّن َو ُهُم ِب َل

ّنَة ْلَج ُلوَن ا ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعد ِه َو ْي َل َع
ًا ّق ِة ِفي َح ْوَرا ّت ْنأِجيِل ال ِْل ُقْرآِن َوا ْل َفى َوَمْن َوا ْو ِه َأ ِد ْه َع ِمَن ِب
ِه ّل ْبِشُروا ال َت ُكُم َفاْس ِع ْي َب ِذي ِب ّل ُتْم ا ْع َي ِه َبا ِلَك ِب َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل ا

ِظيُم َع ْل .)111(التوبة: ا

اليمان!. بعد عمٍل أفضل والجهاد ل كيف
أفضل؟ العمل أي:  الله رسول قال: سألت  الغفاري ذر أبي فعن

.21 سبيله في وجهاد بالله  إيمانقال: 

السلما!. سناما ذروة هو بل
تبوك، غزوة في  الله رسول مع كنا قال:   جبل بن معاذ فعن 

سنامه؟ وذروة وعموده المر برأس انأبأتك شئت فقال: إن
الله! رسول يا قلت: أجل

). النسائي ( صحيح في اللباني وصححه وأحمد النسائي رواه  19
).1/119( المبارك لبن الجهاد كتاب  20
عليه. متفق  21
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يا أخي

ذروة وأما فالصلة، عموده وأما فالسلما، المر رأس قال: أما
.22 فالجهاد سنامه
أجزاءه، من شيء يساويها ول يعادلها -أعله- ل البعير سناما فذروة
وتركنا وأسافله؛ وأقدامه البعير بأخفاف رضينا يوما أكبر فالله

السناما.

ما لمحبة موجٌب وذلك الله؟ وتحب الله تقدس ألست أخي يا
الله!. إلى العمال أحب هو الجهاد أن حينئذ فاعلم الله؛ يحبه

 الله رسول أصحاب من نأفر : قعدنأاقال  سلما بن عبدالله فعن 
عملناه. الله إلى أحب العمال أي نأعلم فقلنا: لو

ّبَح وجل:  عز الله فأنأزل ِه َس ّل َواِت ِفي َما ِل َْلْرِض ِفي َوَما الّسَما ا
َو ُه ِزيُز َو َع ْل ِكيُم ا ْلَح َها َيا  ا ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوَن ِلَم آَم ُقو ُلوَن ل َما َت َع ْف ُبَر  َت َك
ًا ْقت َد َم ْن ِه ِع ّل ُلوا َأْن ال ُقو ُلوَن ل َما َت َع ْف ّلَه ِإّن  َت ِذيَن ُيِحّب ال ّل ُلوَن ا ِت َقا ُي
ِه ِفي ِل ِبي ًا َس ّف ُهْم َص ّنأ أ

َ َياٌن َك ْن ).4،3،2،1(الصف: َمْرُصوٌص ُب

.23 الله رسول علينا فقرأها

الله!.  عند الناس أفضل هو المجاهد إن
فقال: أي  الله رسول رجل أتىقال:   الخدري سعيد أبي فعن

أفضل؟ الناس
.24...  الله سبيل في وماله بنفسه يجاهد  مؤمنقال: 

الصالحة!. العمال من شيء يعدله ل أخي يا الجهاد
سبيل في الجهاد يعدل الله: ما رسول ياقال:   هريرة أبي فعن 

الله؟
تستطيعونأه! : ل قال

ًا، أو مرتين عليه فأعادوا تستطيعونأه. يقول: ل ذلك كل ثلث
القانأت القائم الصائم كمثُل الله سبيل في المجاهد  مثُلقال:  ثم

سبيل في المجاهد يرجع حتى صياما ول صلة من يفتر ل الله، بآيات
.25 الله

في طرقه بمجموع اللباني وصححه والحاكم وأحمد الترمذي رواه  22
). شيبة أبي لبن ( اليمان

). الترمذي ( صحيح في اللباني وصححه والحاكم والبيهقي الترمذي رواه  23
عليه. متفق  24
مسلم. رواه  25
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يا أخي

ل العظيمة؛ والعمال العالية؛ الهمم أصحاب الله؛ رسول فأصحاب
ً يعملوا أن يستطيعوا أعلم والله وبك، بي فكيف الجهاد، يعدل عمل
بالحوال.

فيقول: وإياك يخاطبني المجاهدين حال ولسان 
العبادة في أنأـك لعلمتأبصرتنا لو الـحرمين عابد يـا

تلعب
تتخضـب بدمائنـا فـنحـورنأـابدموعه خده يخضب كان من

الصبيحـة يوما فـخيولناباطل في خيـله ُيتعب كان أو
تتعب

والغبار السنابك رهجعبيرنأا ونأحن لكم العبير ريح
الطيب

يكذب ل صادق صحيح قولنأبينا مقـال مـن أتـانأا ولـقـد
تلهب نأار ودخان امرئ أنأففي الله خيل وغبار يستوي ل

ل بميت الشهيد ليسبيننـا ينطـق الله كتـاب هـذا
.26يكذب

نأوما أن – سبيله في للنفير وإياك الله - وفقني أخي يا تعلم هل
النهار؟!. وصوما الليل قياما من أفضل المجاهد

فل ويصوما يفتر، فل يقوما أن أحدكم : أيستطيع هريرة أبو قال 
ًا؟! كان ما يفطر حي

هريرة؟!! أبا يا ذلك يطيق قيل: ومن
أفضل الله سبيل في المجاهد نأوما إن بيده نأفسي قال: والذي

!!!.27منه
فل العامل، بالقائم فكيف منهم، النائم الغافل درجة هذه أكبر فالله

العالية. الرتب نأيل عن ذنأوبنا أقعدتنا يوما الله إل إله

في وصحة وأمان؛ عيش رغد من فيه نأحن ما أترى أخي يا
روحه أو للمجاهد؛ واحدة لغدوة بيده نأفسي والذي البدان؛

فيه!. نأحن ما أضعاف عشرة من خيٌر
الله، سبيل في لغدوة قال:   الله رسول أن  مالك بن أنأس فعن 

أو الجنة، من أحدكم قوس فيها. ولقاب وما الدنأيا من خير روحة أو
أهل من امرأة أن ولو فيها، وما الدنأيا من خير سوطه قيد موضع

المبارك. لبن البيات  26
).1/95( المبارك لبن الجهاد  27
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يا أخي

ًا، ولملتها بينهما ما لضاءت الرض أهل إلى اطلعت الجنة ريح
.28 فيها وما الدنأيا من خير رأسها على ولنصيفها

الجنة؟!. في الدرجات عالي إلى أنأفسنا تتوق أليست أخي يا
أعدها درجة، مائة الجنة في إن قال:   النبي عن  هريرة أبي فعن 

السماء بين كما الدرجتين بين ما سبيله، في للمجاهدين الله
وأعلى الجنة وسط فإنأه الفردوس فاسألوه الله سألتم والرض. فإذا

.29 الرحمن عرش وفوقه الجنة أنأهار تفجر ومنه الجنة

الجنة!. تريد كنت إن الجهاد أرض في هناك الجنة أخي يا
أبواب إن :  الله رسول قال: قال  الشعري موسى أبي فعن 

.30 السيوف ظلل تحت الجنة
فكأن الجنة، له وجبت فقد الله سبيل في قاتل من أن ومعلوما 

.31حقيقة!! السيوف ظلل تحت الجنة أبواب

النار!. على لك محرمٌا أنأفك في الجهاد غبار أخي يا
ًا النار في يجتمعان ل قال:   النبي عن  هريرة أبي فعن  اجتماع

ًا، قتل الخر: مسلم أحدهما يضر وقارب. المسلم سدد ثم كافر
.32... جهنم ودخان الله سبيل في عبد: غبار جوف في يجتمعان ول

ـة ُتطلق أن بدون الصف في وقوفك إن أخي يا ـدة؛ رصاـص واـح
سنة!. ستين عبادة من لك خير

في الرجل مقاما قال:   الله رسول عن  حصين بن عمران فعن 
.33 سنة ستين الرجل عبادة من له خير الصف

ًا ُجرحت إن إنأك أخي يا ً ُجرـحـ ذـلـك فـلـك الـشـهادة، ـعـن فـضـل
العظيم. الفضل

فواق الله سبيل في قاتل من قال:   النبي عن  جبل بن معاذ عن 
ًا نأفسه من القتل سأل ومن الجنة، له وجبت فقد نأاقة مات ثم صادق

نأكبة ُنأكب أو الله سبيل في ُجرحا ومن الشهيد، أجر له فإن ُقتل أو
عليه. متفق 28
البخاري. رواه  29
مسلم. رواه  30
.80 ص العشاق مصارع تهذيب انظر  31
مسلم. رواه  32
). الترغيب ( صحيح في اللباني وصححه الحاكم رواه  33
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يا أخي

وريحها الزعفران، لون لونأها كانأت، ما كأغزر القيامة يوما تجيء فإنأها
.34المسك... ريح

ًا تقـتـل أن بمجرد إنأك أخي يا ًا علـجـ ًا ـكـافر ورـسـوله؛ لـلـه ـعـدو
النار!. على حرامٌا فأنأت

في وقاتله كافٌر يجتمع ول قال:   الله رسول أن  هريرة أبي عن 
ًا النار .35 أبد


ًا؛ لك ذكرُت ما كل أخي يا فـقـط! فكـيـف الجهاد فضل في هو إنأما آنأف

نأيلها؟!. عن هممنا بنا قعدت التي الشهادة بفضل
ُق ما الخصائص من للشهيد إن  المؤمن. فواته من يفَر
ُلوا َول ُيرزق!  ربه عند حي أنأه الشهيد خصائص فمن)1 ُقو ِلَمْن َت

َتُل ْق ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل َواٌت ال ٌء َبْل َأْم َيا ِكْن َأْح َل ُعُروَن ل َو (البقرة: َتْش

154(. َبّن َول ِذيَن َتْحَس ّل ُلوا ا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ًا ال َوات َياٌء َبْل َأْم َد َأْح ْن ِع
ِهْم ّب ُقوَن َر ِرِحيَن  ُيْرَز ُهُم ِبَما َف َتا ّلُه آ ِه ِمْن ال ِل ْبِشُروَن َفْض َت َيْس َو

ِذيَن ّل ُقوا َلْم ِبا ْلَح ِهْم َي ِهْم ِمْن ِب ِف ْل ْوٌف َأّل َخ ِهْم َخ ْي َل ُنأوَن ُهْم َول َع  َيْحَز
ْبِشُروَن َت ٍة َيْس ْعَم ِن ِه ِمَن ِب ّل َفْضٍل ال َأّن َو ّلَه َو ُع ل ال ِنيَن َأْجَر ُيِضي ْؤِم ْلُم ا

).169،170،171عمران: (آل

في فهم الناس سائر على ُفضلوا لكنهم الدنأيا، وغادروا ماتوا لقد
ويأكلون. ويتنعمون ُيرزقون الجنة

ليقتل الدنأيا إلى ُيرد أن به يتمنى ما الكرامة من ينال أنأه ومنها)2
ثانأية!.

الجنة يدخل أحد من ما قال:   الله رسول أن  مالك بن أنأس فعن 
الشهيد؛ إل شيء من الرض على ما له وأن الدنأيا إلى يرجع أن يحب
ُيقتل الدنأيا إلى يرجع أن يتمنى فإنأه فضل من يرى لما مرات عشر ف

.36الشهادة
الجنة.     نأعيم     في     يزهد     الشهيد     جعلت     التي     الكرامة     تلك     فلله

في اللباني وصححه ماجه وابن والنسائي والترمذي داوود أبو رواه  34
). داوود أبي ( صحيح

مسلم. رواه  35
عليه. متفق  36
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يا أخي

الله!. وبين بينه التي الذنأوب من عليه ما ُتكفر الشهادة أن ومنها)3
فذكر: أن فيهم، قاما  الله رسول أن  النأصاري قتادة أبي فعن 

العمال. أفضل بالله واليمان الله سبيل في الجهاد
الله، سبيل في ُقتلت إن الله: أرأيت رسول فقال: يا رجل فقاما
ّفر ُتك خطاياي؟ عني أ
صابر وأنأت الله، سبيل في ُقتلت إن : نأعم الله رسول فقال

مدبر! غير مقبل محتسب
قلت؟ : كيف الله رسول قال ثم

ّفر الله، سبيل في ُقتلت إن قال: أرأيت ُتك خطاياي؟ عني أ
مدبر. إل غير مقبل محتسب صابر : نأعم. وأنأت الله رسول فقال

ّدين، .37 ذلك لي قال جبريل فإن ال
ُعظمت ذنأوبه ُكثُرت من يا أنأت فأين  خطاياه!!!. و

السماء!. إلى ُيرفع حتى بأجنحتها تظلله الملئكة أن ومنها)4
ّثُل قد  النبي إلى بأبي جيءقال:   عبدالله بن جابر فعن  به، ُم

قوما! فنهانأي وجهه، عن أكشف فذهبت يديه، بين فوضع
عمرو فقيل: ابنة نأائحة صوت فسمع
.38 بأجنحتها ُتظله الملئكة زالت ما تبكين؟  لَم:  فقال

ًا الجنة يدخل أنأه ومنها)5 !!!. قطع
ِذيَن وجل:  عز قال ّل ُلوا َوا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل َلْن ال ُهْم ُيِضّل َف َل ْعَما  َأ

ِهْم ِدي ْه َي ِلُح َس ُيْص ُهْم َو َل ُهُم  َبا ُل ْدِخ ُي ّنَة َو ْلَج َها ا َف ُهْم َعّر .)4،5،6(محمد:  َل
رجلين الليلة رأيت :  الله رسول قال: قال  جندب بن سمرة وعن

ًا فأدخلنأي الشجرة، بي فصعدا أتيانأي، أَر لم وأفضل، أحسن هي دار
.39الشهداء فدار الدار هذه لي: أما منها.. وقال أحسن قط

الدار. هذه يصيب ممن أخي يا وإياك جعلني 

الجنة!!. في أخضر طير جوف في ُتجعل روحه أن ومنها)6
َول  الية: هذه عن  مسعود بن عبدالله سألناقال:  مسروق فعن 

َبّن ِذيَن َتْحَس ّل ُلوا ا ِت ِبيِل ِفي ُق ِه َس ّل ًا ال َوات ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن ِهْم ِع ّب ُقوَن َر ُيْرَز
 ؟

مسلم. رواه  37
عليه. متفق  38
البخاري. رواه  39
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يا أخي

في  أرواحهمفقال:   الله رسول ذلك عن سألنا قد إنأا فقال: أما
الجنة من تسرحا العرش، في معلقة قناديل لها خضر، طير جوف
القناديل!  تلك إلى تأوي ثم شاءت، حيث

ًا؟ تشتهون فقال: هل اطلعة، ربهم إليهم فاطلع شيئ
شئنا؟ حيث الجنة من نأسرحا ونأحن نأشتهي، شيء قالوا: أي

يسألوا، أن من ُيتركوا لن أنأهم رأوا فلما مرات، ثلث ذلك بهم ففعل
سبيلك في نأقتل حتى أجسادنأا في أرواحنا ُترد أن نأريد قالوا: يارب

أخرى. مرة
.40 ُتركوا حاجة لهم ليس أن رأى فلما

يتعرض ول ونأكير، منكر يمتحنه فل قبره، في ُيفتن ل أنأه ومنها)7
للسؤال!.

ً أن  النبي أصحاب من رجل عن سعد بن راشد فعن  قال: رجل
قال:  الشهيد؟ إل قبورهم في ُيفتنون المؤمنين بال ما الله يارسول

.41 فتنة رأسه على السيوف ببارقة كفى
والقنابل المجنزرات؛ وضرب الطائرات؛ بقصف كفى والله نأعم

المجاهد رأس على بها كفى والنأشطارية؛ والعنقودية والغبية؛ الذكية
فتنة.

تتمزق، الشلء ورأى الحالة، هذه في الكفرة لقتال وقف من إن 
ثم وقتيل، جريح بين ما والناس تسكب، والدماء تتطاير، والرؤوس

ُدبر؛ يوّل ولم ثبت ًا لله بنفسه فجاد ال ًا به، إيمانأ إنأما بوعده، وتصديق
ًا هذا يكفيه اختبار؛ بعده ما الذي الختبار والله وهذا ليمانأه، امتحانأ

فتنة!. بعدها ما التي والفتنة

النار!. استوجب قد كلهم بيته أهل من سبعين في يشفع أنأه ومنها)8
أيتاما ونأحن الدرداء أما على دخلناقال:  الذماري عتبة بن نأمران عن 

الشهيد  يشفعيقول:   الله رسول سمعت فإنأي فقالت: ابشروا
.42 بيته أهل من سبعين في

بن عبادة حديث في جاءت أمور بسبعة يختصه الله أن ومنها)9
خصال: سبع ربه عند للشهيد إن قال:   النبي عن  الصامت

الجنة. من مقعده ويرى دمه؛ ممن دفعة أول في له ُيغفر أن

مسلم. رواه  40
). النسائي ( صحيح في اللباني وصححه النسائي رواه 41
). داوود أبي ( صحيح في اللباني وصححه والبيهقي داوود أبو رواه  42
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ُيحلى اليمان. حلية و
ُيجار القبر. عذاب من و
الكبر. الفزع من ويأمن
فيها. وما الدنأيا من خير منه الياقوتة الوقار، تاج رأسه على ويوضع
ُيزوج العين. الحور من وسبعين ثنتين و
ًا سبعين في ويشفع .43أقاربه.  من إنأسانأ

ألم من الرجل يجد كما إل الموت ألم من يجد ل أنأه ومنها)10
القرصة!!!.

مس من الشهيد يجد ل:  الله رسول قال: قال  هريرة أبي فعن 
. 44القرصة مس من أحدكم يجد كما إل القتل

واحدة!!. بدرجة إل الشهداء يسبقون ل النأبياء أن ومنها)11
مؤمن رجل... قال:   الله رسول أن  السلمي عبد بن عتبة فعن 

حتى قاتلهم العدو لقي إذا حتى الله، سبيل في وماله بنفسه جاهد
يفضله ل عرشه تحت الله جنة في الُممتحن، الشهيد فذلك ُيقتل،

.45..النبوة. . درجة بفضل إل النبيون


قل الكرامات؟! بالله هذه نأيل عن يصدك الذي ما أخي يا هذا وبعد
يصدك؟!!!. الذي ما لي

مذاقه؟!!!. وُمر الموت كراهية أيصدك
ل شاربه أنأت كأس فهو منه؛ بد ل الموت أن بيده نأفسي فوالذي 

ْفٍس ُكّل  محالة َقُة َنأ ِئ ْوِت َذا ْلَم ّنأَما ا ِإ ْوَن َو ّف َو ُكْم ُت ْومَا ُأُجوَر ِة َي َياَم ِق ْل (آلا

.)185الية عمران: من
ينقُص ل القداما وإن تأخير، ول فيها تقديم ل الجل ساعة أن واعلم 

ًا؛ عمرك من ًا فيه يزيد الحجاما ول شيئ َلْن  شيئ َؤّخَر َو ّلُه ُي ًا ال ْفس َذا َنأ ِإ
َء َها َجا ُل .)11الية (المنافقون: من َأَج
تجد لن فإنأك الشهادة؛ بطلب فعليك اللم؛ من تخشى كنت وإن

ًا؛ للموت حينها القرصة!. كألم إل ألم

). الصحيحة ( السلسلة في اللباني وصححه والطبراني أحمد رواه  43
). الصحيحة ( السلسلة في اللباني وصححه والنسائي الترمذي رواه  44
الترغيب). ( صحيح في اللباني وحسنه حبان وابن والبيهقي أحمد رواه  45
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والمال!!!. العيال فراق شدة يصدك الذي كان وإن
ًا الله إلى يقربوك لن أنأهم فاعلم  ُكْم َوَما  شيئ ُل َوا ُكْم َول َأْم ُد ْول َأ

ِتي ّل ُكْم ِبا ُب َقّر َنأا ُت َد ْن َفى ِع ْل ).37الية (سـبأ: منُز

ّيَن  ذلك يغرنأك فل الدنأيا زينة هم وإنأما ّناِس ُز َواِت ُحّب ِلل َه ِمَن الّش
ِء ّنَسا ِنيَن ال َب ْل ِر َوا ِطي َنا َق ْل ِة َوا َطَر ْن َق ْلُم َهِب ِمَن ا ّذ ِة ال ِفّض ْل ْيِل َوا ْلَخ َوا

ِة ّوَم ْلُمَس ِما ا َعا ْنأ َْل ْلَحْرِث َوا ِلَك َوا ُع َذ َتا ِة َم َيا ْلَح َيا ا ْنأ ّد ّلُه ال ُه َوال َد ْن ُحْسُن ِع
ْلَمآِب المآب. ُحسن عن بحث  فا)14عمران: (آل ا

من خير الجنة من لك الله أعد فما بالغيب، يؤمن ممن أخي كنت إن
العيش ورغد والمان، المن من فيه أنأت مما وخير بحذافيرها، الدنأيا

الوطان. في
موضع قال:   الله رسول عن  الساعدي سعد بن سهل فعن 

. 46 فيها وما الدنأيا من خير الجنة من أحدكم سوط
عالية، قصورها باقية، بدار الفانأية، القصور هذه أخي يا فاستبدل
متوالية. وأفراحها دانأية، وقطوفها جارية، وأنأهارها زاهية، وأنأوارها

نأصب. ول فيها تعب ل ذهب، من ولبنة فضة، من لبنة حالي ويح
أنأهارها والجوهر، اللؤلؤ وحصباؤها الذفر، المسك ترابها حالي ويح
الكوثر. نأهر وفيها عسل، من ونأهر لبن، من نأهٌر

ً سبعين طولها مجوفة، لؤلؤة من القصر وللمؤمن الهواء، في ميل
بعضا. بعضهم يبصر ل وخدما، أهل زواياه من زاوية كل في
بل مقطوعة، ول ممنوعة ل ثمارها موضوعة، موائد فيها حالي ويح

يشتهون. مما طير ولحم يتخيرون، مما فاكهة
يمتخطون. ول يبصقون، ول يبولون، ول أهلها، يتغوط ل حالي ويح

على خطر ول سمعت، أذن ول رأت، عين ل ما ففيها كله هذا وفوق
يهرمون، ل شباب يموتون، ل أحياء خالدون، فيها وأهلها بشر، قلب

يحزنأون. ل فرحون يسقمون، ل أصحاء
العظيم الملك ذلك على الزائف النعيم هذا قدمت كيف أخي فيا

الكبير؟!!!!!.
في بالشهادة فيه أنأت ما فارقت إذا عقلك، بعين الله رعاك يا انأظر
تصير؟!.  ماذا إلى الله، سبيل

الضياع!!!. من ابنك على خشيتك يصدك الذي كان وإن

البخاري. رواه  46
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رباه قد الذي وهو ل؟ كيف وأبيه، أمه من بالولد أرحم الله أن فاعلم 
في الظلمات في يتحرك وهو بعنايته ولحظه أمه، أحشاء في

تأخير. ول تقديم ذلك في لك يكن ولم رحمها،
ابنك تدبير له ُتسلم ولم والرض السماوات تدبير لله أسلمت كيف
بعدك؟!!. من

ًا ولدك كان فإن رشدك؛ على أخي يا فامض  بينكما فستجمع صالح
ًا كان وإن الجنان، رزقك إذا ولعلك الن، من الفراق فليكن طالح

ًا فيه تكون أن الشهادة الله النيران. من فتنقذه شافع

الحسناء!!!. زوجتك فراق هو يصدك الذي كان وإن
نأطفة أولها أليس الزمان، هذا نأساء أجمل كانأت لو أنأها فاعلم 

العذرة؟!. تحمل ذلك بين فيما نأتنة؟! وهي جيفة قذرة؟! وآخرها
لم إن طاعتها، من أكثُر لك وعصيانأها وصالها، من يمنعك حيضها
لو  دنأي أدنأى عند لك تتنكر أجيفت، تتطهر لم وإن شانأت، تتزين

ًا منك رأيت قالت: ما منك رأت ثم الدهر، إحداهن إلى أحسنت خير
.47 قط
ُخلقت فقد وبالجملة وتجافيها، غضبها وتخاف فيها، ما أقذر منها تريد
أعوج. ضلع من
نـأـور، ـمـن ُخلـقـت ـمـن وـصـال عن هذه ُتقعدك العجب؟! كيف لله فيا

تلقاه. حتى الشهيد دما يجف ل والله القصور، في ونأشأت
يطمثُها لم الياقوت، كأنأها عذراء، بكر حسناء، جميلة عيناء، حوراء 

جان. ول قبلك إنأس
كحيل ظاهر، ودللها زاهر، وجمالها باهر، وحسنها فاتر، جفنها

طرفها قصرت قد الملل، عديمة الوداد، كثُيرة نأطقها، عذب طرفها،
سواك. إلى تنظر فلم عليك،

في يبق لم ليل سوارها ظهر ولو التماما، بدر لطمس ظفرها برز لو 
بينهما، ما ريحها لمل والرض، السماء بين اطلعت ولو ظلما، الكون

الماء. كأعذب عاد المالح، البحر في تفلت ولو
إلى زادت جالستها وكلما حسنا، عينك في ازدادت إليها نأظرت كلما 

وصالها، عن ويقعد بهذه يسمع أن بعاقل أيجمل حسنا، الحسن ذلك
أمثُالها. أمثُال العين الحور من الجنة في وله كيف

العمل!!!. وكثُرة العمر طول في الرغبة يصدك كان وإن

عليه. متفق  47
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الله أولياء مقاصد من وليس إبليس، مصايد من والله فهذا 
منك؟!. المقصد بذلك أولى الله رسول أصحاب أليس الصالحين،

والمصار، الديار فتحوا لما  ذلك، إلى الله رسول أصحاب ركن فلو 
َفّضَل  آية بها وكفى والكفار المشركين جاهدوا لما ذلك فعلوا ولو َو
ّلُه ِديَن ال ِه ْلُمَجا َلى ا ِديَن َع َقاِع ْل ًا ا ًا َأْجر ِظيم .)95الية (النساء: منَع

المثُبطين!!!. تفقه يصدك الذي كان وإن
الكلما: هذا لك فأنأقل

َوَر أّن َشّك ( ل ْيِل ُص ِط ْع ِد َت َها ٌة الِج ْيَر ِثُ ّدا، َك ِهي ل ِج َت ْن َد َت ْن َطاِن؛ ِع ْل الّس
ّداه َبْل َع َت َذاِت إلى َت ْو ُذ ْعِض ُش ْهِل َب ِم أ ْل ِع َهاٍت ِخلِل ِمْن ال ّق َف ٍة، َت َط ْو ُل ْغ َم

ِلَك َفِمْن : َذ
َغاُل ـ1     ِت ِر الْش ْو ْنأيا، بأُم ّد ِتها ال ِد، َعِن وِعَماَر َها َو َكَما الِج ِهٌر ُه في َظا

ْهِل ِنأنا أ . َزَما
ُء، ـ2     َذا ْي ْبُس إ ْيَن وَح ِد ِه . الُمَجا
ّد ـ3     ِد ُطُرِق َس َها ْيَن أَمامَا الِج ِد ِه . الُمَجا
ِد إبرامُا ـ4     ْو ُق ُع ِد ال ْو ُه ُع ِة وال ّي ْلِم ِة الّس َق َل ْط َع ( الُم ْيِع ! ) َم ِر؛ َجِم ّفا ُك ال

ِلِح ِظّل َتْحَت ِة الَمَصا ّي ِل َو ّد . ال
ْيُه ـ5     ِو ِد َتْش َها ٌء الِج َوا َوْصِفه َس ًبا، ب َها ّوًرا، أو َحَماًسا، أو : إْر َـهـ أو َت
َياًشا ْد إلخ، … َط َق ْيَل و ْغُزو : ل ِق ّ َت ٍما إل ُغل ْد ب ! َغَزا َق

ْوُت ـ6     ُك ِر َعْن الّس ْك ِئِل ِذ ِد، َفَضا َها ِته، الِج ّي َهِم ٌء وأ َوا َطِب، ِفي َس الُخ
َواِت، أو َد ّن َوى أو الُمَحاَضَراِت، أو ال َتا َف ِة ال ِئَر . الّسا
ْوُل ـ7     َق َد بأّن ال َها َع، الِج ْو َو الَمْشُر ّيا َكاَن َما ُه َفاِع ّيا ل ِد ِب َل . َط

َدمُا ـ8     ِد َع َدا ْع ِد، ال َها ُق للِج ْي ِي َتْض ِله و ُب َنْزِع ُس َك ِما ِمْن الّسلحِا :  ْو ُعُم
ْيَن، ِلِم ِة الُمْس َدَر ِنأه ِمْن َما ُكّل وُمَصا ِد ِسلًحا َشأ َها . للِج

ُق ـ9     ْطل ْوِل إ َق ّيَة الّمَة بأّن ال ْيَسْت الْسلِم َل ّهلًة :  ِد ُمؤ َها ِذه للِج َه
ّياما . ال

ْوُل ـ10     َق ْوِب ال ُوُج ِة ب َفاء َك ِة، ِفي ال ّد ُع ُنأه ال َد َما َشأَن َشأ ْن ِر ِع ّفا ُك ال
. الَن

ُع ـ11     ْن َباِب َم ِد، َعِن الّش َها ِد الِج َدا ْع ِة َله وال ِة : بحّج َي ِب ّتْر ِة ال َي ِف ّتْص وال
.

َدمُا ـ12     ْيِق َع ِر ْف ّت ْيَن ال ِد َب َهـا َـلـِب، ِج ّط ِد ال َهـا ْفِع، وِج ّد َنـَح ِمـّمـا اـلـ َج
ْعُضهم ْوِل إلى َب َق ْذِن : بَشْرِط ال ِلّي إ ِر، َو ْوحِا الْم ُوُض ِة، و ـ َـي ِبه الّرا ْو ـ ُوـُج و
ِئي َفا ِك ْوًما، ال ِم َد ْي ِر َتْح ّياِت و ِل َعَم ِة ال ّي ِد َها ِة الِج ّي ِد َها ِتْش وِمــْن … )، ( الْس

ِر ُه َما آِخ َنا ْع ِهم َعْن َسِم ْعِض ْوُل َب َق ِما : ال َد َع ِد ب َدا ْع ِدي ال َفْر ِد؛ ال َها ِلَما للِج
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ْيه ِة ِمَن ِف ّي ِو ْوَض َف ْـيـُره َـهـذا ُكّل إلخ، … والَخطأ ال َغ ِـفـي َرأـًسـا َيـُصـّب و
ْيِل ِط ْع ِد َت َها َفاِعي الِج ّد ِر ِفي ال َثُ ْك ِد أ ْيَن ِبل ِلِم الَن! الُمْس

ْوُل     ُق ّيَة ابُن َي ْيِم َتاُل : ( وأّما ـ اللُه َرِحَمُه ـ َت ْفِع ِق ّد ُهو ال ّد َف َواِع أَش ْنأ أ
ْـفـِع ِئِل، َد ُع الـّصـا ْـفـ َد ِئِل و ِة َـعـِن الـّصـا ْيِن، الُحْرـَمـ ّد ًـعـا، َواـِجـٌب واـلـ إْجَما

ّو ُد َع ِئُل فال ِذي الّصا ّل ُد ا ْفِس ْيَن ُي ّد ْنأيا ال ّد َء ل وال ْوَجَب َشْي َد أ ـ ْـع ـاِن َب ْيـَم ال
ِعه، ِمْن ْف َتَرُط َفل َد ُع َبْل َشْرٌط؛ َله ُيْش َف ْد َكاِن، ِبَحَسِب ُي ْد الْم ـ َـق ـّص و َنـأ

َلى ِلَك َع ُء، َذ َلَما ُع ُبنا ال ُهم، أْصَحا ْيُر َغ َيِجُب و ُق َف ْي ِر ْف ّت ْيَن ال ْفِع َب ِئِل َد الّصــا
ِم ِل ّظا ِر، ال ِف َكا ْيَن ال َب ِبه و َل ِده) ِفي َط . 48ِبل
ُق ـ13     ْي ِر ْف ّت ِنّي ال َط َو ْـيـَن ( اـلـ َب ِد )  ْـيـِن، ِبل ِرـهـا الَحَرَم ْي َغ ِد ـِمـْن و ِبل

ْيَن ِلِم َع ِمّما الُمْس َف ْعًضا َد ْهِل ِمْن َب ِم أ ْل ِع ِما إـلـى ال َد ِما َـعـ ِتـَمـا ْه بـَشـأِن ال
ِد، َها ِد الِج َدا ْع ُعِل َله، وال َفا ّت َع وال ِنأهم َم َوا ْيَن إْخ ِب ْو ُك ْن َنا الَم َناَك، ُه ُه ـي و ِـف

ْيَن َلُم ِح ْع ُع َي ْي ّنأه الَجِم ِفٌر َهاَجَم َلو أ َد َكا ْيِن ِبل َظـهـا الَحَرَم ِف ـِمـْن الـلـُه ( َح
ٍء ُكّل ْو َطاَرِت ُس َوى ) ل َتا َف ّيُة ال ًة الّشْرِع ّيَة ُمـقـّرَر ِد َفْرـِضـ َـهـا ِـنـي الِج ْي َع ال

َلى ٍم ُكّل َع ِل ِطه، ُمْس َذا بَشْر َه ّق، و ْيَسْت َح َل ْيِج أْزَمُة ( و ِل ّنا الَخ ٍد َع ـ ْـي ِع َب ب
! (
َفاُل ـ14     ْغ ِة إ َف ِة الِخل ّي َعَل ِمّما الْسلِم ِتَمامَا َج ْه ِد ال َها َكاِمه بالِج وأْح
َد ْن ٍر ِع ْي ِثُ ْـهـِل ِمْن َك ِم أ ْـلـ ِع ْوًرا ال ٍد َمْحـُصـ ْو ُد ٍة بـُحـ َق ّي ٍة ـَضـ ّـيـ ِف ْغَرا ل ! )، ( ُج

ّدى َع َت َكاُمه َت ْيِع ِفي أْح ِنأه ِمْن الَحالِت َجِم ْو ِة، َفْرَض َك ِي َفا ْذِن ِك ـأ ـّي وـب ِـل َو
ِر، ِفي الْم َواِل، َجْمِع و ِء الْم َعا ّد ْيَن وال ِلِم . إلخ … للُمْس

ْوُف ـ15     ِر ُعُز َثُ ْك ِء أ َلَما ِة ُع ِة الّم ّي ِة ْعِن الْسلِم َك أْرِض ِفي الُمَشاَر
ِد، َها َذا الِج َه ّد ِفي و ِته َح ْيِخ ِفي َعاٌر َذا ِر ِة َتا ّي، الّم ِد َها ّنـأـه َكـَمـا الِج ّد أ َـعـ ُي

ِر ِمْن َو ْيِل ُص ِط ْع ِد َت َها ّي؛ الِج ِو َن ْع َذا الَم ُد ِـلـ ْـيـًرا َنأـِجـ ِثُ ْـهـِل ـِمـْن َك ِم أ ْـلـ ِع ل ال
ِكُف ْن َت ِر ِمْن َيْس ْك ْيَن ِذ ِد ِه َء الُمَجا ْيها ِفي َتْحِمُل بأْسَما ِنأ َثُا َغْمَز َم ـَز ال ّلـْم وال
ــٍق ْـي ِر َط ــَر أو ب َباِب آـَخ ِد، : كـَشــ ــا َـه ِد، وأـْصــَحاِب الِج ــا َـه ِء الِج َـهــؤل و

ْيَن، ِد ِه ْيَن، الُمَجا ّي ِد َها ِة والِج َف ِط َعا ِة، وال ّي ِد َها ِدي والَحَماِس الِج َها . الِج
َذا     َك َهامُا و ّت ْيَن ا ِد ِه ِة الُمَجا ّل ِق ِة، ب َي ِب ّتْر ِة ال ّل ِق ِم و ْل ِع ِر إلى … ال ْي ِلَك ِغ َذ
َباَراِت ِمَن ِع ِتي ال ّل !   َوَراءها َما ا
ْبُط ـ16     ِد َر َها ٍم الّشْرِعّي الِج ْك ْدِعّي ِبُح ْبِط ِب ِد : كَر َها ِر، الِج ْي ِف ْك ّت بال

ِة َهْجَر ِر، وبال ْي ِف ْك ّت ْوِج وال َلى وبالُخُر ِلّي َع ِر، َو ْيِب، الـْمـ ِر ّتْخ ْـيـِع وـبـال ِو َتْر وب
ْيَن ِن . إلخ …الِم

َهامُا ـ17     ّت ِد ا َها ْيَن الِج ِد ِه ّنأه ( والُمَجا َبٌب ) بأ ِر ِفي َس ْي ِة َتأِخ َو ْع ّد إلى ال
ِه َلى، الل َعا ِفي َت ِر و ِما، َنأْش ِر ِفي الْسل ْي ِلك َغ ِر ِمْن َذ َو ْيِل ُص ِط ْع ِد َت َهــا الِج

ِة الْسلِمي؛ َف ّل َغ ِم الُم ِه باْس ْـقـ ِف ِـقـِع)، ( َوا ِة ِـفـي ِـهـي وـَمـا ال َـقـ ْي ِق ّ الَح إل
ْقُه ُع)، (الِف ِق َوا َهْل ال َد َف ْع َذا َب َواِصَم ِمْن َه ِذه َع َه ِم ِل َواِص َق .49؟!) ال

) .447( للبعلي الختيارات ـ48
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يا أخي

) .16 و13( النقطة فيك الله بارك أخي يا وتأمل


ًا: اعلم ـكـان ـمـن عـمـل؛ مـنـه ُيقبُل ول فضلً؛ ينال ل أنأه أخي يا وختام

الله. لغير أمره
يقاتل الرجل عن  الله رسول ُسئلقال:   الشعري موسى أبي عن

الله؟ سبيل في ذلك أي رياء، ويقاتل حمية، ويقاتل شجاعة،
:  الله رسول فقال  ـفـي فهو العليا، هي الله كلمة لتكون قاتل  من
.50 الله سبيل

ٍد تجعل ول خالصة؛ ولوجهك صالحة؛ كلها أعمالنا اجعل اللهم فيها لح
ًا، شـهادة؛ سـبيلك ـفـي موتنـا واجـعـل بالسعادة؛ حياتنا امل اللهم شيئ

ترضى سبيلك في شهادة نأسألك إنأا اللهم وزيادة، الحسنى لنا واكتب
ياقيوما. ياحي عنا بها

أجمعين؛؛؛ وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على وسلم الله وصلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتبه
البرقاوي أحمد أبو  

هـ6/2/1425          
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