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الرحيم الرحمن الله بسم

وجعععل واتقععاه أطاعععة لمن العزة جعل الذي لله الحمد
وعصاه. أمره خالف لمن الذل

القائععل: (بعثععت محمععد نبينععا علععى والسععلما والصععلة
رمحععي ظععل تحععت رزقععي وجعععل الساعة يدي بين بالسيف

عليععه اللععه صععلى أمععري) ، خععالف مععن علععى الصغار وجعل
وأمععوالهم دمععائهم بععذلوا الععذين وأصععحابه آلععه وعلى وسلم
آثععارهم واقتفى هداهم على سار من وعلى الله كلمة لعلءا

الله. إل إله ل راية رفع في

وبعد: 

عزهععا عععن تبحععث السععلمية المععة طفقععت فلطالمععا
هععذا يومنا وحتى الزمن من عقود خلل فقدته الذي ومجدها

المجععد ذلععك يتععذكرون إليععه الموصععلة السبيل عن متغافلين
الماضععي صععفحات قلبععوا كلما وسؤدد عز من لهم جرى وما

تليععد مجععد مععن لهععم كععان ومععا والجععداد الباءا سير وتذكروا
بها. سمع من كل ويخافها يخشاها المم بين عظيمة ومكانه

الععذي السععبيل هذا عن الرسالة هذه في أتحدث ولعلي
هععو الععذي المععم سععائر بيععن مععن الشرف هذا المة به نالت
بععه الععذي اللععه سععبيل فععي الجهععاد وهععو السلما سناما ذروة
أهععل بععه ويعععز الكفععر رايععات بععه وتنكس التوحيد علم يرتفع

.الطغيان به ويذل اليمان

علححى     ً     متححوكل     الحححد     بالواحححد     ً     مستعينا     فأقول
الصمد:      الفرد

فلععن مكانتهععا وإعادة سعادتها عن بحثت مهما المة إن
 سععببا اللععه جعلععه فقد الله سبيل في الجهاد بدون ذلك تجد

مععن الطغععاة عععروش وتحطيععم الرض فععي الععدين لتمكيععن
للعععداءا ً وإرهابععا شععوكتهم وكسععر المنععافقين وإذلل البشر
ذلععك غيععر ظن ومن قوتهم وعظمت ممالكهم اتسعت مهما
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طريععق غيععر ً طريقععا وسععلك الكععذب اللععه علععى افترى فقد
يحبهم بقوما الله يأتي حتى مكانه في يراوح وبقي المؤمنين
يجاهععدون الكععافرين على أعزة المؤمنين على أذلة ويحبونه

هععذه تاريععخ فععي ُيعلععم ولم لئم لومة يخافون ول سبيله في
الله.  سبيل في الجهاد بدون المم بين عظمت أنها المة

الوسععع استفراغ هو الجهاد  أن:  الله     وفقك     اعلم     ثم
اللعه إلى الدعوة في عليها والصبر المشقة وتحمل والطاقة

والبيععان الحجععة مععن المععدعو حععال يقتضععيه ما حسب تعالى
يمكععن ما وبكل والسنان بالسيف المحاربة أو الموال وبذل

وزمان.  مكان كل في به يجاهد أن

دفع.  وجهاد ،وابتداءا طلب نوعان: جهاد وهو

إلععى فععدعوتهم ،بلدهععم فععي الكفععار غزو  هوفالول:
وجععب امتنعععوا فععإن ،الجزيععة منهععم أخذت أبو فإن ،السلما
.قتالهم

وصععلت حيععث المععة هععذه سععلف عليععه درج مععا وهععذا
السععلما وانتشععر الرض بقععاع شتى إلى السلمية الجيوش

جزاهععم أنحائهععا فععي المجاهدين أشلءا وتوزعت أرجائها في
خيرا.  والمسلمين السلما عن الله

فععي العععدو يععدخل حينمععا وذلععك ،الدفع  جهادوالثاني:
والحالة فإنه لقتالهم تجهز أو عليها فيستولي المسلمين بلد
ويععرد شععرهم ينععدفع حتى قتالهم المسلمين على يجب هذه

كيدهم. 

وواجععب الدين فروض من فرض هو الحالتين كلتا وفي
العععدو رمععة لمصععا وتعععالى سععبحانه الله شرعة واجباته من

السلما. دين في وإدخاله

وقععال ،لكم} كره وهو القتال عليكم  {كتب:تعالى قال
حيث المشركين فاقتلوا الحرما الشهر انسلخ  {فإذا:تعالى

،مرصععد} كل لهم واقعدوا واحصروهم وخذوهم وجدتموهم
ثقفتمعععوهم حيعععث  {واقتلعععوهم:وتععععالى سعععبحانه وقعععال

،القتععل} مععن أشععد والفتنععة أخرجوكم حيث من وأخرجوهم
مععن يلععونكم الععذين قععاتلوا آمنوا الذين أيها  {يا:تعالى وقال

،المتقيععن} مععع الله أن واعلموا غلظة فيكم وليجدوا الكفار
ويخزهععم بأيديكم الله يعذبهم {قاتلوهم قائل: من عز وقال

.مؤمنين} ً قوما صدور ويشفي عليهم وينصركم
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صععلى النععبي أن عنععه الله رضي أنس عن الحديث وفي
بععأموالكم المشععركين  (جاهععدوا:قععال وسععلم عليععه اللععه

والدارمي أحمد وأخرجه داود أبو وألسنتكم) رواه وأنفسكم
والحاكم.  حبان ابن وصححه والنسائي

:قععال عنععه اللععه رضععي هريرة أبي عن الصحيحين وفي
أقاتععل أن  (أمععرت:وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول قال

منععي عصععموا قالوهععا فععإذا اللععه إل إله ل يقولوا حتى الناس
تعالى).  الله على وحسابهم بحقها إل وأموالهم دمائهم

قععال قععال: هريععرة أبي عن مكحول عن داود أبو وروى
مع عليكم واجب  (الجهاد:وسلم عليه الله صلى الله رسول

. ) الحديث.ً.. فاجرا أو كان ً برا أمير كل

اللععه رسععول  قال:قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
لكععم اللععه يغفععر أن تحبععون  (أل:وسععلم عليععه اللععه صععلى

الترمذي.  الله) رواه سبيل في أغزوا ؟الجنة ويدخلكم

:قال أسلم بن زيد عن مصنفه في شيبه أبي ابن وروى
تصععحوا  (أغععزوا:وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قال

وتغنموا). 

اللععه رسععول  قال:قال مكحول عن المبارك ابن وخرج
لكععم اللععه يغفععر أن تحبععون  (أل:وسععلم عليععه اللععه صععلى

فاغزوا). (قال:  ، بلى:قالوا )،الجنة؟ ويدخلكم

صععلى اللععه رسععول أن أبيه عن بريده بن سليمان وعن
،اللععه سععبيل فععي اللععه باسععم  (أغععزوا:قال وسلم عليه الله

مسلم.  بالله) رواه كفر من قاتلوا

:وسععلم عليه الله صلى الله رسول  قال:مكحول وقال
مرسل.  تصحوا) حديث (أغزوا

صعلى اللععه رسععول  قععال:قععال الصامت بن عبادة وعن
فععي الجهععاد فععإن ، الله سبيل في  (جاهدوا:وسلم عليه الله

مععن بععه تعععالى اللععه ينجععي الجنععة أبواب من باب الله سبيل
جيد بإسناد وأحمد مصنفه في الرزاق عبد والغم) رواه الهم

والحاكم.  والطبراني

اللععه رسععول فيه: قععال قال أنه إل ،عساكر ابن وخرجه
في والبعيد القريب الله في  (جاهدوا:وسلم عليه الله صلى
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ينجي وأنه الجنة أبواب من باب الجهاد فإن ،والسفر الحضر
والغم).  الهم من صاحبه

يسععألون النععاس كععان( :قال أنه اليمان بن حذيفة وعن
عععن أسععأله وكنععت الخيععر عععن وسععلم عليه الله صلى النبي
الععذي الخيععر هذا أرأيت الله رسول  يا: قلت:قال ...)،الشر

العصمة  فما:قلت )،نعم(قال:  شر؟ بعده كائن هل فيه كنا
فععي شععيبه أبععي ابععن  رواه)السيف.... الحديث(قال:  ؟منه

اللباني.  وحسنة داود وأبو مصنفه

اللععه صععلى النععبي أن عنععه اللععه رضععي هريرة أبي وعن
سبيل في قاتل من ،الله سبيل في  (أغزوا:قال وسلم عليه
الترمذي.  الجنة) رواه له وجبت ناقة فواق الله

فعي بالجهععاد المععر فعي القطعيعة النصعوص هعذه ومععع
ل الععوقت هععذا أن يزعمععون أقععواما علينععا يخععرج اللععه سبيل
الكتفععاءا ويععرون ، النصععوص تلععك مثععل تطععبيق فيععه يصععلح

المناشععط وإقامة العلم حلقات طريق عن الله إلى بالدعوة
بععالزمن يكععون مععا أشععبه الععوقت هذا أن منهم ً ظنا الدعوية
الععذي الحقيقععي الجهععاد هععو العمل هذا أن يرون بل ،المكي
...الهتمعاما غايعة بعه يهتمعوا أن المصععلحين كافة على يجب
ة،بصععل الععدين إلععى تمت ل التي التوهمات من ذلك غير إلى

اللععه رسول ربى فقد ،الجهاد بدون تكون ل التربية أن حيث
ثعم وجيعز وقت في ذلك على أصحابه وسلم عليه الله صلى

العدو.  لقتال الرايات بحمل أمرهم

مععن اللععه إلععى الععدعوة أن في هؤلءا مع أختلف ولست
للعهععد ً مطابقععا يكععون أن يجععب هذا مسلكهم أن إل ،الجهاد
بيععن قائمععة وسععلم عليععه اللععه صلى دعوته أن حيث ،المكي
وسعلم عليعه اللععه صعلى يكعن ولعم ، الصععناما وعبدة الكفار
على وجب ولهذا ،اليوما حالنا هي كما المسلمين بين يعيش

المريععن بيععن يجمعععوا أن المصععلحين مععن والععدعاة العلماءا
والجهاد.  الدعوة

هعو فإنمعا تلعك طريقتهعم على هؤلءا به يستدل ما وأما
يعتقععد وقععد ،شععرعي أصععل علععى مبنععي غيععر اجتهععاد مجععرد
قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن يروى ما أن بعضهم

إلععى الصععغر الجهاد من رجعنا: (تبوك عزوة من رجع حينما
أهععم وأنهععا ،الله إلى الدعوة وجوب على  يدل)الكبر الجهاد

اللععه صععلى النععبي عععن يثبععت لم أنه مع ،بالسيف الجهاد من
وسلم. عليه
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الععذي الحععديث وأمععا (اللععه: رحمععه تيمية ابن عنه وقال
الجهععاد معن رجعنععا "تبعوك: غزوة في قال أنه بعضهم يرويه

معن أحعد يعروه ولعم له أصل فل "،الكبر الجهاد إلى الصغر
،وأفعععاله وسععلم عليععه الله صلى النبي بأقوال المعرفة أهل

تطوع ما أفضل من هو بل العمال أعظم من الكفار وجهاد
أهع.  النسان) به

اليمععان علععى وتربيتهععا النفس جهاد أن عاقل يشك ول
الوقععوع سببها الهزيمة أن إذ ،النصر مقومات أعظم من أنه
لهععذه الجهععاد يععترك أن ذلععك معنععى ليس لكن المعصية في

الحجة. 

 {والععذين:تعععالى قععوله علععى الله رحمه القيم ابن قال
الهدايععة سععبحانه علععق: (سععبلنا...} لنهععدينهم فينععا جاهععدوا
وأفععرض ، ً جهععادا أعظمهععم هدايععة النععاس فأكمععل بالجهععاد
وجهععاد الشععيطان وجهععاد الهععوى وجهاد النفس جهاد الجهاد
سععبل اللععه هععداه اللععه فععي الربعععة هععذه جاهد فمن ، الدنيا
الهععدى من فاته الجهاد ترك ومن ، جنته إلى الموصلة رضاه

جاهععدوا الجنيد: والذين  قال.الجهاد من به عطل ما بحسب
مععن يتمكن ول الخلص سبل لنهدينهم بالتوبة فينا أهواءاهم

فمن ً باطنا العداءا هذه جاهد من إل الظاهر في عدوه جهاد
عليععه نصععر عليععه نصععرت ومععن عععدوه على نصر عليها نصر

ة معن هعذا في الجهاد ولهل(قال:  أن إلى )،...عدوه الهداي
وابن الوزاعي قال ولهذا ،المجاهده لهل ليس ما والكشف
أهل عليه ما فانظروا شيءا في الناس اختلف  "إذا:المبارك

جاهععدوا  {والذين:يقول الله فإن-  الجهاد أهل  يعني- الثغر
أهع. ") المحسنين} لمع الله وإن سبلنا لنهدينهم فينا

فععي اللععه يتقععوا أن الجهععاد وجععوب بعدما القائلين فعلى
بعدمه القول فإن ، الحق إل الله على يقولوا ل وأن أنفسهم

.أصل له ليس

الوعيححد     فححي     الححواردة     الدلححة     بعححض     وسححأذكر
لححه     كان     لمن     تذكرة     ،  الجهاد     يرى     ل     من     على     الشديد

شهيد:     وهو     السمع     ألقى     أو     قلب

قععوله.. وأبنائكم.. إلععى آبائكم كان إن تعالى: {قل قال
فتربصععوا سععبيله فععي وجهععاد ورسععوله اللععه من إليكم أحب
وقال ،الفاسقين} القوما يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى

فععي انفععروا لكععم قيععل إذا لكم ما آمنوا الذين أيها {يا تعالى
مععن الععدنيا بالحيععاة أرضععيتم الرض إلععى اثععاقلتم الله سبيل
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تنفععروا إل قليععل إل الخرة في الدنيا الحياة متاع فما الخرة
شععيئا تضروه ول غيركم ً قوما ويستبدل ً أليما ً عذابا يعذبكم

.ً} قديرا شيءا كل على والله

رسععول  قععال:قععال عنععه الله رضي مالك بن أنس فعن
اللععه سععبيل في ً عزوة غزا  (من:وسلم عليه الله صلى الله
ومععن فليععؤمن شععاءا {فمععن ،طاعته جميع الله إلى أدى فقد

 يععا:قععال: قيععل )،نععارا} للظععالمين أعتععدنا إنععا فليكفععر شععاءا
يععدع مععن منععك سععمعنا الععذي الحععديث هذا وبعد الله رسول
لععه وأعععد عليععه وغضععب اللععه لعنه من(قال:  ويقعد؟ الجهاد
، الجهععاد يععرون ل الزمان آخر في يكونون قوما ،أليما ً عذابا
يععرى وهو لقيه عبد أيما ؛يخلفه ل ً عهدا عنده ربي أتخذ وقد
ابععن العععالمين) خرجععه من أحد يعذبه ًل عذابا يعذبه أن ذلك

بتمامه.  الجهاد ترك في التغليظ باب في عساكر

اللععه صععلى اللععه رسععول أن أبيه عن أسلم بن زيد وعن
قطععر مععا ً خضععرا ً حلععوا الجهععاد يععزال  (ل:قععال وسلم عليه

فيععه يقععول زمععان النععاس على وسيأتي ، السماءا من القطر
ذلععك أدرك فمععن ، "جهععاد بزمععان هععذا ليععس" ؛منهععم قععراءا

أحععد أو اللععه رسععول قععالوا: يععا الجهععاد)، زمان فنعم الزمان
والنععاس والملئكععة اللععه لعنععه مععن ،نعععم  قال:!ذلك؟ يقول

ورواه مرسععل السععنة أصععول في زمنين ابن أجمعون) رواه
عنه.  الله رضي أنس عن ً مرفوعا عساكر ابن

الرسععول أن عنهمععا اللععه رضععي عمر بن الله عبد وعن
زمعان النععاس علععى  (ليععأتين:قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى

قعال: الععاجم؟ قلعوب  معا:قيعل )،الععاجم قلعوب قلوبهم
رزق معن اللععه آتعاهم ومعا ،الععرب سنة سنتهم الدنيا، حب(

ًا) والصععدقة ً ضررا الجهاد يرون ، الحيوان في جعلوه مغرمعع
موقوفا.  أسامه أبي بن والحارث ً مرفوعا يعلى أبو رواه

اللععه رضععي الكنععدي نفيل بن سلمه عن النسائي وروى
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول عنععد ً جالسععا قال: كنت عنه

ووضعوا الخيل الناس أذال الله رسول رجل: يا فقال وسلم
 فأقبععل!أوزارهععا الحععرب وضعت قد جهاد ل ؛وقالوا السلح
تععزال ول ،القتععال جعاءا الن كذبوا: (وقال بوجهه الله رسول

قلععوب لهععم اللععه ويزيععغ الحععق علععى يقععاتلون أمه أمتي من
وعععد يععأتي وحععتى السععاعة تقوما حتى منهم ويرزقهم أقواما

القيامععة... يععوما إلى الخير نواصيها في معقود والخيل ، الله
الحديث). 
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صععلى اللععه رسول  قال:قال عنه الله رضي أنس وعن
يقاتل أن إلى الله بعثني منذ ماض  (الجهاد:وسلم عليه الله

، عععادل عععدل ول جععائر جععور يبطلععه ل الععدجال أمععتي آخععر
سننه.  في داود أبو بالقدار) أخرجه يمانإوال

اللععه رسععول ال ققال: عنهما الله رضي عمر ابن وعن
ايعتم  (إذا:وسعلم عليه الله صلى أذنعاب وأخعذتم بالعينعة تب
ل ً ذل عليكم الله سلط الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر

حسن.  بإسناد داود أبو دينكم) رواه إلى ترجعوا حتى ينزعه

اللععه رسععول قال قال: عنه الله رضي هريرة أبي وعن
بععه يحععدث ولععم يغزوا ولم مات  (من:وسلم عليه الله صلى
مسلم.  النفاق) رواه من شبعه على مات ؛نفسه

أمععامه أبي عن حسن بإسناد ماجه وابن داود أبو وروى
(مععن قععال: وسععلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي

أصعابه بخيعر أهلعه في ً عازيا يخلف أو ً غازيا يجهز أو يغز لم
القيامة).  يوما قبل بقارعه الله

عليعه اللعه صعلى اللعه رسعول قعال قال: مكحول وعن
 غازيععا يجهزوا أو غاز منهم يخرج ل بيت أهل من  (ما:وسلم

المععوت) قبععل بقععارعه اللععه أصععابهم إل أهله في يخلفونه أو
العزيز. عبد بن سعيد عن الرزاق عبد رواية من مرسل وهو

هععو إنمععا المعنععى هععذا فععي النصوص من هنا ذكرته وما
وعععن اللععه عععن جاءا بما ينتفع من أين ولكن ، كثير من قليل

لععواءا رفععع فععي المععة هععذه بسلف يقتدي من وأين رسوله؟
علععى البععاقي يععؤثر الععذي ومععن اللععه؟ كلمععه وإعلءا التوحيد
 بأخراه؟ دنياه ويبيع الفاني

المخعععذلون المتقاعسعععون القاععععدون أيهعععا فاحعععذروا
الجهععاد فإن ، عليكم وسخطه لكم الله مقت من المرجفون

القيامة.  يوما إلى ماضيه شريعة الله سبيل في

عليععه العععرض قبل إليه والنابه الله إلى بالتوبه فعليكم
يديه.  بين والحساب

بععترك القععول علععى يتوقععف لععم المععر أن السععف ومععع
المعععؤمنين إذاءا إلعععى ذلعععك تععععدى بعععل ،فحسعععب الجهعععاد

حسععب ، إرهععابيون بععأنهم ووصفهم منهم والنيل المجاهدين
يفقهععون ل أنهععم أو الععدين وأعععداءا والنصارى اليهود يراه ما
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،ومجتمعععاتهم ولتهععم على خارجون أنهم أو ،السلما حقيقة
لجععل مكععان كععل فععي يتتبعععونهم وجعلوا العدى لهم فنصبوا

جععاما عليهععم فيصععبون ، المزعومععة العدالععة إلععى تسععليمهم
معن بععه قععاموا ولمععا لهععم نكايععة وتعععذيب سجن من غضبهم
وجععل عععز اللععه أن هؤلءا يعلم أما ،وجل عز الله لدين نصرة

قععال الععذين وجنععده حزبه مع به يتعاملون لما بالمرصاد لهم
يحععب ل اللععه إن آمنععوا الذين عن يدافع الله  {إن:فيهم الله
كفور}.  خوان كل

وتنكيععل إيععذاءا من فيه سادرون هم مما هؤلءا يفيق أما
والنتقعععاما الععععذاب اسعععتبطئوا قعععد إنهعععم أما بعععالمؤمنين
الوليععن اللععه يجمععع يععوما لهم ويل ثم لهم فويل للمظلومين

وجل عز الله أليس ، الظالم من للمظلوما فيقتص والخرين
بالعععذاب وتعععذيبهم المععؤمنين حععارب مععن محاربه تولى قد

فيهمععا ومععا رسععوله وسنة الله كتاب من هؤلءا أين المهين؟
وقععاما المععؤمنين تعععرض مععن علععى الشععديد الوعيععد مععن

 بإيذائهم؟

أوردهححا     والسنة     الكتاب     نصوص     من     جملة     وهذه
ً     وتنبيها     فيه     هم     فيما     الستمرار     من     لهؤلءا     ً     تحذيرا

:  لغافلهم

بغيععر والمؤمنات المؤمنين يؤذون  {والذين:تعالى قال
مبينا).  ً وإثما ًَ بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما

فععي اللععه رحمععه السعععدي الرحمععن عبععد الشععيخ قععال
وإثمهععا عظيمة المؤمنين أذيه كان وإن(الية:  لهذه تفسيره
المؤمنععون يععؤذون {والععذين فيهععا قععال ولهععذا ً عظيمععا

موجبععة منهععم جنايععة بغيععر اكتسبوا} أي ما بغير والمؤمنات
آذوهععم {بهتانا} حيععث ظهورهم احتملوا} على {فقد للذى
حرمععة وانتهكوا عليهم تعدوا مبينا} حيث ً {وإثما سبب بغير
باحترامها).  الله

مععن أن: (اليععة لهععذه تفسععيره في خليل الغزالي وقال
بالشعتم أو الكعاذب بالقععذف نسعاءا أو ً رجال المؤمنين طعن

غيععر مععن عليهععم بالعععدوان أو والقتععل بالضععرب أو والسععب
نفسععه أضععر فقععد ارتكبععوه ذنععب أو ذلععك يقتضععي مقتضععى
ًءا ً ثقيل ً وزرا وحملهععا القبععح واضععح ً وجرمععا ً كاذبععا وافععترا
التحريم) أهع.  وواضح
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والمؤمنععات لمعؤمنين فتنعوا الذين  {إن:وجل عز وقال
الحريق}.  عذاب ولهم جهنم عذاب فلهم يتوبوا لم ثم

اللععه رسععول  قال:قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
آذنتععه فقععد ً وليععا لععي عععادى  (مععن:وسععلم عليععه اللععه صلى

البخاري.  بالحرب) رواه

عنهمععا اللععه رضععي طلحععه وأبي الله عبد بن جابر وعن
امععرئ مععن (ما وسلم: عليه الله صلى الله رسول  قال:قال

إل عرضععه مععن فيععه ينتقععص مععوطن في ً مسلما امرأ يخذل
ينصععر أحععد من وما ، نصرته فيه يحب موطن في الله خذله
مععن فيععه وينتهععك عرضععة مععن فيه ينتقص موطن في مؤمنا

أبععو نصرته) رواه فيه يجب موطن في الله نصره إل حرمته
وأحمد.  داود

عنهمععا اللععه رضععي العععاص بععن عمرو بن الله عبد وعن
سلم من  (المسلم:قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

عليه.  ويده) متفق لسانه من المسلمون

المسععلم احتراما وجوب على دليل الحديثين هذين ففي
وإيذاءاه.  خذلنه وعدما

قطععع أو ً منععزل ضيق  (من:والسلما الصلة عليه وقال
. 6378 الجامع له) الصحيح جهاد فل ً مؤمنا آذى أو ً طريقا

الرسول يسأل ما ً كثيرا كان أنه اليمان بن حذيفة وعن
:يقععول ، المععة هععذه أمععر فععي الحععوال عليععه سععتكون عمععا

ومسلم.  الله) البخاري ويعذبهم يعذبونكم أمراءا (سيكون

رسععول  قال:قالوا أشياخة عن يعقوب بن يوسف وعن
اللععه فإن المجاهدين أذى  (اتقوا:وسلم عليه الله صلى الله

ويسععتجيب ، والرسل للنبياءا يغضب كما للمجاهدين يغضب
ول شععمس طلعععت ول ،والرسععل للنبيععاءا يستجيب كما لهم

ابععن مجاهععد) رواه مععن اللععه علععى أكععرما أحععد علععى غربععت
بنحوه.  علي حديث من ً مسندا عساكر

على المعتدي جرما عظم يتبين وغيرها النصوص فبهذه
، الليععم العععذاب إلععى مصععيره وأن المععؤمنين اللععه عبععاد

وتعذيبهم الله أولياءا لمطاردة أنفسكم نذرتم من يا فاحذروا
يهمل. ول يمهل الله فإن السجون غياهب في بهم والزج
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اللععه رضععي موسععى أبي عن ومسلم البخاري روى فقد
اللععه  (إن:وسععلم عليه الله صلى الله رسول  قال:قال عنه

أخععذ {وكععذلك قععرأ ثععم يفلته) ، لم أخذه فإذا للظالم ليملي
شديد}.  أليم أخذه إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك

اللععه صععلى اللععه رسععول أن عنععه اللععه رضي جابر وعن
يعوما ظلمعات الظلعم فععإن ،الظلععم  (اتقعوا:قال وسلم عليه

مسلم.   رواه)القيامة... الحديث

اللععه صلى النبي عن عنه الله رضي جبل بن معاذ وعن
دعوة  (واتق:اليمن إلى أرسله حينما له قال أنه وسلم عليه

عليه.  حجاب) متفق الله وبين بينها ليس فإنه المظلوما

عععن كشععرت قععد الععتي الصليبية الجيوش هذه أرى وما
هععو مععا جععراءا مععن إل الععدفين حقععدها لتعلععن وجععاءات أنيابها

مععن بكععثير والتلبععس بالمؤمنين والبطش الظلم من حاصل
مععن على وسطوته الله انتقاما في سبب هي التي المعاصي

يغيععر ل اللععه {إن تعالى قال ،محارمه وارتكب حدوده تعدى
سععوءا بقععوما اللععه أراد وإذا بأنفسععهم ما يغيروا حتى بقوما ما
:وجععل عععز وقععال ،وال} مععن دونععه مععن ومععالهم له مرد فل

عععن ويعفعوا أيععديكم كسععبت فبمععا مصيبة من أصابكم {وما
كثير}. 

التي الفتن وإشعال الدمار إلى المة تجروا أن فاحذروا
إخمادها. على القدرة وفقدت إطفائها عز ربما

،بهععا ويععدان المععرءا عليهععا يحاسب جريمة ليس فالجهاد
لشععيءا ل المجاهععدون ويتعقععب الجهاد يترك أن الجريمة بل
عنععه تحععدث الععذي العظيععم المععر هععذا مععن بععه قاموا لما إل

الععتي الحععاديث وجاءات آية مائه خمس من أكثر في القرآن
مععن اللععه عنععد للمجاهععدين وما وفضله حكمه تبين تحصى ل

بالععذل الجهععاد تععرك مععن اللععه توعععد بععل ،العظيمععة المنزلة
تعالى قال كما ،الخرة في والعذاب العدو وتسليط والهوان

رسععول خلف بمقعععدهم المخلفععون  {فععرح:المنافقين عن
اللععه سععبيل في وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا أن وكرهوا الله

كععانوا لععو حععر أشععد جهنععم نععار قل الحر في تنفروا ل وقالوا
.يفقهون}

ً} لمععا حععرا أشععد جهنععم نععار {قععل تعععالى قععوله فتأمل
كعان كيعف ،الحر شدة من وسلم عليه الله صلى له اعتذروا
وقد شيئا؟ الله من عنهم يغني ل الذي العتذار لهذا الجواب
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وغيرهععم والبنععاءا البعاءا محبععه تقعديم عن وجل عز الله نهى
،بالفسععق عليععه يحكععم ذلك فعل من وأن الجهاد محبه على
يعععذبه اللععه سععبيل فععي والنفرة الجهاد عن تقاعس من وأن
فععي المععذكورتين اليععتين في ذلك تأمل ، الليم العذاب الله
المعنى.  هذا

الله توعد ما لك يتبين ً قريبا المذكورة الحاديث وتأمل
بأهلععة يتربصععوا أن ً فضععل ،عنععه والمتخععاذلين الناكصععين بععه

.الشنيعة بالوصاف ويصفونهم الدوائر

بكععر أبععي عععن ذكععر مععا ً أيضا المعنى هذا في ورد ومما
صععلى الرسععول وفععاة بعععد الناس خطب لما عنه الله رضي

 (أيهععا:فقععال العععبرة خنقته وقد فقاما ،بعاما وسلم عليه الله
الشععهر هععذا فععي أول عععاما اللععه رسععول سمعت إني الناس

سععبيل فععي الجهععاد قوما ترك يقول: ما وهو المنبر هذا على
والنهععي بععالمعروف المععر قوما ترك وما ، الله أذلهم إل الله
بعقاب).  الله عمهم إل المنكر عن

 (مععاه:ولفظعع باختصععار حسععن بإسععناد الطبراني وروى
بالعذاب).  الله عمهم إل الجهاد قوما ترك

الشعععبي عععن مجالععد عععن بإسععناده عسععاكر ابن وخرج
فععذكر.. المنععبر. صعععد الصععديق بكععر أبععو بويععع  لمععا:قععال

إل اللععه سععبيل فععي الجهععاد قوما يدع  (ل:فيه وقال ،الحديث
بالفقر).  الله ضربهم

اللععه رسععول  قععال:قععال أنععه عنععه الله رضي على وعن
أبععواب مععن بععاب اللععه فععي  (الجهععاد:وسععلم عليه الله صلى
الذلععة اللععه البسععه اللععه سععبيل في الجهاد ترك ومن ، الجنة

النصف).  ومنع الخسف وسيم بالصغار وديث البلءا وشمله

:  مهمين     بتنبيهين     الرسالة     هذه     أختم     ولعلي

منقبععة  وهععذه:  الله     سبيل     في     الستشهاد     الول؛
فععي تفععاوت علععى المععؤمنين عبععادة بهععا اللععه خععص عظيمة

درجاتهم.

بعلمعه اللعه اختعص بمعا يتلعبعون قعوما خعرج قد أنه إل
جعلععوا حيععث وسععلم عليععه الله صلى محمد نبيه إلى وأوحاه

حسععب شععاءاوا مععن كععل بهععا يصععفون مبتذلة كلمة الشهادة
عليعه اللععه صعلى النععبي علعى يسعتدركون وكعأنهم أهعوائهم
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فيمععا كععاذبون أنهععم يعلمععون وهععم ، ذلععك من فاته ما وسلم
يزكععون وهععم الميععت تزكية هي إنما الشهادة أن إذ ، يدعونه

شععهيد" فهععو يغنععي وهععو مععات فمععن ، يسععتحقها ل مععن بهععا
ولم "،الوطن شهيد" فهو وطنه خدمة في مات ومن "،الفن

ممععن هلععك مععن كععل أن زعموا حتى ذلك على المر يتوقف
أو ً ملحععدا كععان  ولععو"شععهيد" فهععو مصععلحه معععه تربطهععم

وغيره.  اللعب أثناءا يموت ممن ً فاسقا أو ً رافضيا

يرجععع إنمععا ،النععاس مععن أحد إلى ليس الشهادة فتوزيع
بها وسلم عليه الله صلى الرسول له شهد من إلى ذلك في

مشععابهه مععن وليحععذر اللععه يتقععى أن هععذا يفعل من فعلى ،
اللععه قععاتلهم ،الغفععران صععكوك يوزعععون  الذين"الباباوات"

يؤفكون.  أنى

مععا اللععه دين في إحداث هو الفعل هذا مثل أن شك ول
منه.  ليس

 قال:قالت عنها الله رضي عائشة عن الصحيحين ففي
أمرنعا فععي أحععدث  (مععن:وسععلم عليه الله صلى الله رسول

رد).  فهو منه ليس ما هذا

مععن بالشععهادة وسععلم عليععه اللععه صلى النبي خص فقد
، والمبطععون والمطعععون، ،اللععه سععبيل فععي قتععل أو مععات

قتععل ومععن ، ماله دون قتل ومن ، الهدما وصاحب ، والغريق
أهلة.  دون قتل ومن ، دينة دون قتل ومن ، دمه دون

ًا: إلى الله:     كلمة     وإعلءا     الجهاد     أهل     ثاني

مععا والمحععن البلءا من عدوكم من تواجهون أنكم لشك
والحتساب.  الصبر يوجب

والعتقععالت والمداهمات والضطهاد والتشريد فالقتل
كما ،المقيم والنعيم العلى الدرجات نيل إلى سبيل ذلك كل
وأوذوا ديارهم من وأخرجوا هاجروا فالذين{ :وجل عز قال
ولدخلنهععم سيئاتهم عنهم لكفرن وقتلوا وقاتلوا سبيلي في

عنععده والله الله عند من ً ثوابا النهار تحتها من تجري جنات
الثواب}.  حسن

حيععث وسععلم عليععه اللععه صلى الله برسول أسوة ولكم
اليذاءا من بأنواع أصحابه وأوذي قومه من اليذاءا أشد أوذي

التعذيب تحت بعضهم مات حتى ، وتشريد وإهانة ضرب من
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أين تطلب 
العزة

ياسععر حععال مععن هععو كمععا ،الجنععة ذلك على جزاءاهم فكان ،
أجمعين.  عنهم الله رضي  وغيرهم...وبلل وعمار وسمية

بمععا تكععترثوا ول ، اللععه شاءا إن آت الفرج فإن وأبشروا
اللععه رسععول لقععي فلقععد ،وإهانععة وشععتاما سععباب من تلقونه
والنصععر ، وأنكععى أشد هو ما ذلك من وسلم عليه الله صلى

اللععه عاهععدو ما وفوا الذين الشهداءا جماجم على إل يقوما ل
السععموات عرضععها بجنععة اللععه علععى أنفسععهم بيععع من عليه

.والرض

والمهععج للنفعوس بعذل من فيه أنتم ما على لكم ً فهنيئا
علععى اللععه وجزاكععم ، الرض فععي اللععه دين تمكين أجل من

أنعم الذين مع العلى الفردوس تلك وفعالكم ذلك صنيعكم
في والصالحين والشهداءا والصديقين النبيين من عليهم الله

مقتدر.  مليك عند صدق مقعد

بيععن مععن اختععاركم أن يععوما عليكععم نعمععة مععن لله فكم
أعلمهععا نكسععت طالمععا الععتي الجهععاد شعععيرة لحياءا الناس

اللععه سععبيل فععي القتل النعم هذه فأول ، معالمها واندرست
فعي الستشعهاد حيعث الجهععاد مراتعب أعلعى معن هععو الذي

الععذين  {وليعلععم:بقععوله الشهداءا الله اصطفى وقد ، سبيله
شهداءا}.  منكم ويتخذ آمنوا

،المععوت بمععرارة يحس ول ،المغفرة تحصل وبالشهادة
ريععح وريحه الدما لون لونه يثعب وجرحه القيامة يوما ويبعث

اثنععتين ويععزوج ه،أهلعع مععن سععبعين فععي ويشععفع ، المسععك
ويعأمن ،قعبره فعي وهعو عمله عليه ويجري ،حورية وسبعين

الجنععة فععي تطيععر طير حواصل في الشهداءا وأرواح ،الفتان
بالعرش.  معلقة قناديل إلى وتأوي شاءات حيث

الععدنيا إلععى يعاد أن لتمنى ؟شيئا أتريد ؛للشهيد قيل ولو
الجنة.  في النعيم من يرى لما الخرى تلو مرة ليقتل

محفوفععة الجنععة فععإن ، تكععره مععا علععى أخععي ً فصععبرا
السععلما بععك ونفععع إليععه تصععبو لمععا اللععه وفقععك ، بالمكععارة

المقيم.  والنعيم الكرامة دار في بك وجمعنا والمسلمين

للمجاهححدين     الله     أعده     ما     في     الدلة     بعض     وهذه
:  الكبير     والجر     العظيم     الثواب     من
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اللععه سععبيل فععي قتلععوا الععذين تحسبن ول: {تعالى قال
الله إن: {تعالى وقال ،يرزقون}  ربهم عند أحياءا بل أمواتا

الجنععة لهععم بععأن وأمععوالهم أنفسععهم المععؤمنين مععن اشترى
ً حقععا عليععه ً وعععدا ويقتلععون فيقتلون الله سبيل في يقاتلون

اللععه مععن بعهععده أوفععى ومععن والقرآن والنجيل التوراة في
الفععوز هععو وذلععك بععه بععايعتم الععذي بععبيعكم فاستبشععروا

}.العظيم

الععدرجتين بيععن مععا درجععة مئة للمجاهدين الله أعد وقد
اللععه  {وفضععل:تعععالى اللععه قععال ، والرض السماءا بين كما

منععه درجععات ً عظيمععا ً أجععرا القاعععدين علععى المجاهععدين
.رحيما} ً غفورا الله وكان ورحمة ومغفرة

عن عنه الله رضي هريرة أبي عن البخاري صحيح وفي
،درجة مائه الجنة في (إن قال: وسلم عليه الله صلى النبي
كما الدرجتين بين ما ، الله سبيل في للمجاهدين الله أعدها

الفععردوس فاسألوه الله سألتموا فإذا ، والرض السماءا بين
وفوقه الجنة أنهار تفجر ومنه الجنة وأعلى الجنة وسط فإنه

الرحمن).  عرش

ل الععتي العظيمععة الخيععرات مععن الله عند للمجاهد وكم
.واصف وصف عليها يأتي ول عارف علم بها يحيط

اللععه رسععول  قععال:قال عنه الله رضي هريرة أبي فعن
ل سععبيله فععي خرج لمن الله  (تضمن:وسلم عليه الله صلى

برسععلي وتصععديق بععي وإيمععان سبيلي في ً جهادا إل يخرجه
خععرج الععذي منزلة إلى أرجعة أو الجنة أدخلة أن ضامن فهو
مععا بيععده محمععد نفس والذي ، غنيمة أو أجر من نال بما منه
يععوما كهيئته القيامة يوما جاءا إل الله سبيل في يكلم كلم من
محمععد نفععس والععذي ، مسععك ريععح وريحه دما لون لونه كلم
سععرية خلف قعععدت مععا المسععلمين على أشق أن لول بيده

ول فععأحملهم سعععة أجد ل ولكن ، ً أبدا الله سبيل في تغزوا
نفععس والذي ، عني يتخلفوا أن عليهم ويشق ، سعة يجدون
أغععزوا ثم فأقتل الله سبيل في أغزوا أن لوددت بيده محمد

مسلم.  فأقتل) رواه

يعععدل ما الله رسول  يا: قيل:قال عنه الله رضي وعنه
عليععه فأعادها )،تستطيعونه ل: (قال الله؟ سبيل في الجهاد
:قععال ثععم )،تسععتطيعونه ل: (يقععول ذلععك كل ،ثلثا أو مرتين

بآيععات القععانت الصععائم كمثععل الله سبيل في المجاهد مثل(
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فععي المجاهععد يرجععع حععتى صععياما ول صععلة مععن يفتر ل الله
.مسلم لفظ وهذا ، عليه الله) متفق سبيل

دلنععي الله رسول  يا:قال ً رجل  أن:البخاري رواية وفي
هععل: (قععال ثععم )،أجععده ل: (قععال ؟الجهععاد يعدل عمل على

ول فتقععوما مسععجدك تععدخل أن المجاهععد خععرج إذا تسععتطيع
ذلك).  يستطيع ومن: (فقال ؟)،تفطر ول وتصوما تفتر

 الشهداءا منازل وإياك يبلغنا أن الله نسأل
 عدوه وإذلل دينة بنصرة المسلمين وجميع عيوننا يقر وأن

سلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

ريس بن خوكم: حمدأ
الريس

 /30 في منه الفراغ تم
 هع1424 / 11
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