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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  كلمةٌ بني يدي الكتاب
  

الّصغري حبجمه الكبُري مبضمونه مكّونٌ من رسالتني قّيمتني حّررمها  بهذا الكتيِّ
للـهجرة، وقـد ضـمنها     1428الشيخ اجملاهد رمحه اهللا أّولَ شهر رمضان لعام 

خالصة خربته يف سوح اجلهاد اليت عرفته جندّيا مطيعا وأمرياً حمّنكا، فخرجـت  
ماّدة الطّائفة املنصورة يف كلماته تنضح بصدق الّنصيحة هلذين الّصنفني الذين مها 

  .هذا العصر
ورغم أنّ الرسالتني موّجهتان ألمراء وجنود الّدولة اإلسالمية واملقّرر أن تـوّزع  
عليهم يف هذه البالد، إال أّننا رأينا أن ننشرها إمتاماً للفائدة، ووفاًء هلذا الّشـيخ  

القْتل شهيداً على هذه  وفّى مبا عاَهد عليه رّبه، فكتَب اهللا عليه الذي بّر بقسمه و
 ..األرض مقبالً غري مدبِر، حنسُبه كذلك واهللا حسيبه
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  الرسالة األوىل
  
  

  ...وصايا لألمراء
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله ومن وااله، أما بعد
أفواِه الرجالِ وبطـوِن الكتـبِ،    فيا أخي اجملاهد هذه بعض النصائح، مجعُتها لَك من

  .ولست أَدَّعي ِحكَْمةً، وأسأل اهللا أن ينفعين وإياكم هبا، واهللا من وراء القصد
  

  ــــــــــ]  1  [ــــــــــ

 ِلَمـنْ  اللَُّه َتكَفَّلَ: ( اللَِّه َرُسولَ قالَ اإلخالُص هللا؛ ففيه النجاةُ يف الدنيا واآلخرة؛
 الَْجنَّةَ ُيْدِخلَُه بِأَنْ كَِلَماِتِه َوَتْصِديُق َسبِيِلِه ِفي الْجَِهاُد إِلَّا ُيْخرُِجُه لَا َسبِيِلِه ِفي َجاَهَد
  .1)غَنِيَمٍة أَْو أَْجرٍ ِمْن َنالَ َما َمَع ِمْنُه َخَرَج الَِّذي َمْسكَنِِه إِلَى ْرجَِعُهُي أَْو

 َرُسولُ ُسِئلَ: قَالَ ُموَسى أَبِي َعْنواقِصد بعملك أن تكون كلمة اهللا هي العليا؛ ف -
 ؟اللَِّه َسبِيلِ ِفي ذَِلَك أَيُّ ،رَِياًء َوُيقَاِتلُ ،َحِميَّةً َوُيقَاِتلُ ،َشَجاَعةً ُيقَاِتلُ الرَُّجلِ َعْن  اللَِّه
  .2)اللَِّه َسبِيلِ ِفي فَُهَو الُْعلَْيا ِهَي اللَِّه كَِلَمةُ ِلَتكُونَ قَاَتلَ َمْن: ( اللَِّه َرُسولُ :فَقَالَ

  

 ــــــــــ]  2[  ــــــــــ

 لَـا  َمْغلُولًـا  الِْقَياَمِة َيْوَم بِِه ُيْؤَتى إِلَّا َعَشَرٍة أَِمريِ ِمْن َما(العدلُ والنصُح لرعيتك؛ فـ 
 لَُهْم َيْجَهُد لَا ثُمَّ الُْمْسِلِمَني أَْمَر َيِلي أَِمريٍ ِمْن َما(، و3)الَْجْوُر ُيوبِقُُه أَْو الَْعْدلُ إِلَّا َيفُكُُّه

 ، 4)الَْجنَّةَ َمَعُهْم َيْدُخلْ لَْم إِلَّا َوَيْنَصُح

                                                 
 .متفق عليه - 1
 .متفق عليه - 2
 .أخرجه أمحد وغريه مرفوعاً بإسناد حسن - 3
 .مسلم - 4
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 َعلَْيـهِ  اللَُّه َحرََّم إِلَّا لََها غَاشٌّ َوُهَو َيُموُت ِحَني َيُموُت َرِعيَّةً َعْبًدا اللَُّه َيْسَتْرِعي لَا(و
 .5)الَْجنَّةَ

  

 ــــــــــ]  3[  ــــــــــ

اجللوُس لطرح األفكـار يف جملـس،   : فاملناظرة ِصْنُو املشاورة أي ؛املشورة واملناظرة
وتعليُق كل شخص على رأي اآلخر أو استحداثُ رأي جديد، مث يتبلوُر يف النهايـة  

 .الرأي الصواب

؛ فقد وجَّه اهللا نبيه ليشاور من هو دونه مـع  }َوَشاوِْرُهْم ِفي اَألْمرِ{: قال تعاىل -
  .كم؟فكيف ب رجاحة عقل النيب 

من اسـتغىن  : [وقيل، 6]ما ندم من استشار، وما خاب من استخار: [وكما روي -
بعقله ضلَّ، ومن اكتفى برأيه َزلّ، ومن استشار ذوي األلبابِ َسلََك سبيلَ الصـواب،  

 .]ومن استعان بذي العقول فاز بَِدرك املأمول

فليكن لكل أمريٍ جملُس شورى حقيقيٌّ َبدءاً من األمري العامِّ وانتهاًء بأمراء السرايا،  -
ولكن ال تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، وال من تتلمَّس أنه َيطَْمع فيها، وال َمن 

: ، وقد ورد عن علي "دع الرأي حىت َيْخَتِمر: "ال ُيقَلُِّب الفكَر يف الرأي؛ فقد قيل
أي علـى  : ؛ أي يف القتال، وال َتْسَتِشْر إال خاليا7ً]خ خٌري من َمْشَهد الغالمرأُي الشي[

 .انفراٍد؛ فإنه أحفظُ للسر، وأضبطُ ملن قد ُيفِْشْيه

  .8]إن املشورة واملناظرة بابا رمحة ومفتاحا بركة ال َيِضلُّ معهما رأي! [حقاً -
                                                 

 .متفق عليه - 5
 .الطرباين وغريه بسند ضعيف - 6
 .أخرجه البيهقي يف السنن الكربى - 7
 .للماوردي، وغريه" أدب الدنيا والدين"ورد عن عمر بن عبد العزيز يف  - 8
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 ــــــــــ]  4[  ــــــــــ

وَعوِّْد نفسـك  إياك وأن ُتقَدَِّم من ُيواِفقَُك الرأَي فحسُب، واحذَْر من بِطانة السوء، 
الصَرب على من خالفَك الرأَي من ذوي النصح، وَتَجرَّْع مرارة قوِلهم وَعـذِْلهم، وال  

 .َتْنَبِسطْ يف ذلك إال ألهل الفضل والعقل والسن واملروءة والستر

  

 ــــــــــ]  5[  ــــــــــ

ليس أضيَع للدين والدنيا من أن َيضيَع من األمري أخباُر رعيته علـى حقيقتـها؛ فـال    
باألمنِ؛  والتذرَع َتْحَتجِْب عنهم؛ فإمنا أنت بشر ال تعلم ما ُيوارِْيه الناس عنك، وإياَك

  .فَتأَْمَن وُتِضْيَع َمْن َتْحَتك؛ فبِئَْس األمُري أنت إذنْ
وِقْف على كل شيء بنفسك بعد توليِة األمناء النصحاء؛ فقد خيون األمني وَيُغشُّ  -

 األْرضِ ِفـي  َخِليفَـةً  َجَعلَْناَك إِنَّا َداُوُد َيا{: قال تعاىل  الناصح فتثبتوا من األمور؛ 
  ، }اللَِّه َسبِيلِ َعْن فَُيِضلََّك الَْهَوى َتتَّبِعِ َوال بِالَْحقِّ النَّاسِ َبْيَن فَاْحكُْم

فلم يقتصر تعاىل على التعريضِ دون املباَشرة، وال َعذََر يف التشاغل اكتفاًء باالستنابة [
  .9]حىت قََرَنُه بالضاللة

وال َتْعَجلَنَّ إىل تصديقِ ساعٍ يريد اإلفساد، فإنَّ ِمثْلَه غاشٌّ وإن َتَشبَّه بالناصحني،  -
وال ُتْهِملْ قولَه؛ فقد يكون صادقاً، وأحسن الظن بإخوانك؛ فإن إحسانَ الظن َيقْطَـُع  

  . عنك َنَصباً طويالً
  
  

                                                 
 ".بدائع السلك يف طبائع امللك"املاَوردي نقالً عن  - 9
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 ــــــــــ]  6[  ــــــــــ

مبا أوجبه اُهللا تعاىل من حقوقٍ، وأمَر به من حدود؛ ينبغي لألمري أن يأخذ نفسه وجَنده 
، ولكنك لن ُتْصِلَح وأنت 10]فإنَّ من جاهد عن الدين كان أحقَّ الناس بالتزام أحكاِمه[

فاسد، ولن ُترِشد وأنت غاوٍ، ولن هتدَي وأنت ضال، فكيف َيقِْدُر األعمى على اهلدى 
املعصيِة، وال أََعّز ِمن ِعزِّ الطاعـِة، فَتَرفَّـْع عـن    والذليلُ على الِعزِّ؟ وال أَذَلَّ ِمْن ذُلِّ 
 .اقَسفاِسِف األخالقِ وصحبِة الفّس

  

 ــــــــــ]  7[  ــــــــــ

إياَك وأن َيْدُعَوَك ضيُق أمرَك يف شيء إىل طلبه بغري احلق؛ فإنّ صَربك على ضيقٍ ترجو 
 .ومدار الدين على الصربانفراَجه وفضلَ عاقبِته خٌري من معصية ختاف َتبَِعَتها؛ 

  

 ــــــــــ]  8[  ــــــــــ

فقد كتب عمر إىل أيب موسـى األشـعري    إياك وأن ُتَميَِّز نفَسَك مبركَب أو َملَْبس؛ 
 ومطعمك لباسك يف هيئةٌ كبيِت هلِوأل لك فََشا أنه ينَِغلََب وقد...: [عنهما رضي اهللا

 بـوادٍ  ْترََّم البهيمة مبرتلة تكونَ أن اهللا عبد يا فإياك ها،مثلُ للمسلمني ليس بك،ومركَ
 إذا العامل أن لمـواع ن،َمالسِّ يف هافُْتَح وإمنا ،نالتسمُّ إال مٌَّه هلا يكن فلم ، بْصِخ
 .11]هرعيُت به ْتَيِقَش من الناس وأشقى ه،رعيُت زاغت زاغ

  
  

                                                 
 ".األحكام السلطانية"من كالم العالمة املاوردي يف  - 10
  .جه ابن أيب شيبة يف مصنفه بنحوهللدينوري، وأخر" العمالكرت "عزاه يف  - 11
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 ــــــــــ]  9[  ــــــــــ

 12الصرب، وقُطُْبها املكر، ومدارها االجتهاد، وِثقافُهاِثقالُها : اعلموا أن احلرب كما قالوا
فثمرة الصرب التأييد، ومثـرة املكـر   : اَألناة، وزِماُمها احلذر، ولكل شيء من هذه مثرة

الظَّفَر، ومثرة االجتهاد التوفيق، ومثرة األناة الُيْمن، ومثرةُ احلذر السالمة، وقـد سـئل   
من صرب فيها عرف، ومـن َنكَـلَ عنـها    : [عن احلرب فقال 13عمرو بن َمْعِدْيكَرَِب

 .؛  فإياكم والعجلةَ فَُربَّ َعَجلٍة ُتْعِقُب َنَدما14ً]َتِلَف

  

 ــــــــــ]  10[  ــــــــــ

قَدِّْم أهلَ البالِء والشدِة على األعداِء حالَ اصطالمِ القتالِ، ووزعهم علـى السـرايا   
هم اجلبان، وإياك وأن َيْصَحَب إخواَنَك ُمَخذِّلٌ أو ليتقوى هبم الضعيف ويتجرأَ بشجاعت

ُمْرجٌِف، واحلذَر احلذَر من العيون واجلواسيس، فكم من فئة قليلة غلبت فئـة كـثرية   
بإذن اهللا، ولكن ال َتْنَتقِ يف الغزو األقوياَء وَتْتُرَك الضعفاَء الراغبني مبا عند اهللا؛ فإن النيب 

 وإن اهللا َينصر القوم بأضعفهم15)َزقون إال بضعفائكموهل ُتْنَصرون وُتْر: (قال ،. 

  

 ــــــــــ]  11[  ــــــــــ

ال ُتْهِملْ من الُعدَّة ما ميكن أن ُيتََّخذَ كالدروع واخلَُوذ، وليس ذلك من اجلنب فقد كان 
له درع، وال مينع هذا من املقاتلة حاسراً يف وقته املناسب،  أشجُع الناس رسولُ اهللا 
ما رأيت رجالً يف احلرب ُمْسَتلِْئماً إال كان عندي رجلني، : [16قال حبيب بن املهلب

                                                 
  ".تاج العروس. "ما تسوى به الرماح أو األقواس؛ حديدة، أو خشبة - 12
 .أحد أبطال الصحابة رضي اهللا عنه - 13
 ".فتوح البلدان"أسنده عنه الَبالذُري يف  - 14
 .البخاري - 15
  .للزِّْركلي" األعالم"اهـ من " املرواين العصر يف وأشرافهم العرب شجعان أحد: ةَرفُْص أيب بن بلََّهاملُ بن حبيب - 16
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، فسمع هذا احلديث بعض أهـل املعرفـة   ]وال رأيُت حاسَرْين إال كانا عندي واحداً
السالَح السـالَح،  : عند الصريخ إن للسالح فضيلة؛ أما تراهم ينادون! صدق: [فقال

 .17]الرجالَ الرجالَ: وال ينادون

  

 ــــــــــ]  12[  ــــــــــ

إنه ألمري حكيم من ُيَزوَِّد إخواَنه من املَُؤِن ما َتقَْوى به نفوسهم طُوالَ يوِمهم من طعام 
األفغان املعادي لطالبان إذا فَتَّْشنا جيوهبم َوَجـْدنا   ةوشراب؛ فقد كان مقاتلو أحد قاد

 .فيها الزبيَب

  

 ــــــــــ]  13[  ــــــــــ

ينبغي على األمري أن ُيَحدِّد لكل مفرزة أمَريها، وأن يتفقد سياراِت وأسلحةَ إخوانِـه  
والشـدة، وال   وُمَؤَنها، وخاصةً قبل الغزوات، فال ُيْدِخلُ فيها ما َتْعجُِز عنه حالَ اِجلدِّ

 .ُيْخلِ منها ما حتتاُجه حالَ العطبِ وطولِ املسافة، وخاصةً إذا َتوقَّع طولَ املعركة

  

 ــــــــــ]  14[  ــــــــــ

ينبغي أال يزيَد عدُد املقاتلني يف السيارة الواحدة عن الثالثة، إال ما َتَرجََّحْت مصلحُته، 
ني السرايا، ويضَع هلم ِشفْرةً لكالمهـم، وشـعاراً   وأن ُيَؤمَِّن اتصاالً أمنياً مدروساً ب

  .لقتاِلهم
  
 

                                                 
 .عيون األخبار - 17
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 ــــــــــ]  15[  ــــــــــ

على األمري أن ُيْسِمَع رعيَته وجنَده ما يقوي نفوَسهم وُيْشِعُرهم بالظَّفَر على عدوهم، 
  : وَيْسُرَد عليهم من أسباب النصر ما حيتقرون به عدوهم، قال اهللا تعاىل

 .}األْمرِ ِفي َولََتَناَزْعُتْم لَفَِشلُْتْم كَِثًريا أََراكَُهْم َولَْو قَِليال َمَناِمَك ِفي اللَُّه كَُهُمُيرِْي إِذْ{

  

 ــــــــــ]  16[  ــــــــــ

ينبغي لألمري أن يدرَس موقَع القتال جيداً فال يقاتلُ من موقع َيْسُهل االلتفاف عليه دون 
 .َيْبُعُد جبنوده بعداً يستحيل عليه أن يعود هبم آمًناأن َيُسدَّ الثغرة، وال 

  

 ــــــــــ]  17[  ــــــــــ

عليكم باملكيدة يف احلرب؛ فإهنا أَْبلَغُ ِمَن : [19، وقال املَُهلَّب18)احلرب َخْدَعة: (قال 
 :؛ وِمن املكيدة]النَّْجَدة

  .استطالع األخبار -ب      .  إفشاء العيون - أ
  :إذا أراد غزوة ورَّى بغريها التورية يف الغزوات؛ فقد كان النيب  - ج

  فصدر الذي ُيْسَتْوَدُع السـرَّ أَْضَيُق   إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه 
  :واحذر عدوك على كل حال لئال - 

  .دـأو ُيِغْيَر من ُبْع -ب       .         ن قُربـَيِثَب ع -أ          
 .    أو َيْتَبَع بعد رجوع -د.               كُْمن عن ِغرَّةأو َي -ج         

                                                 
 .متفق عليه - 18
 وقـال  ،سنني تسع احلجاج لَبِق من خراسان على اوالًي قامأ : "....وقال التابعني ثقات يف حبان ابن ذكرهاملَُهلَّب ابن أيب ُصفَْرة  - 19
 .البن حجر" هتذيب التهذيب"راجع " الناس شجعأ كان :صبية ابن
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 ــــــــــ]  18[  ــــــــــ

فإهنا متر َمرَّ السحاب، وال َتطْلُُبوا أثراً [من عالمات خربة األمري وِحنكته انتهاُز الفرص؛ 
 .، وِثْب عند رأسِ األمر وال َتِثْب عند ذنبه20]بعد عني

 فإن لكـلِّ خافقٍة سـكون     إذا هبَّْت رياحك فاغتنمها 

  

 ــــــــــ]  19[  ــــــــــ

جيوز ألمري اجليشِ أن ُيَعرَِّض للشهادِة من الراغبَني فيها َمْن يعلُم أن يف قتِلِه يف املعركة 
 أن َيْحفَظَ من بقتِله كسـرٌ : حتريضاً للمسلمني على القتال َحِميَّةً له، والعكس صحيح

لشوكة إخوانه؛ كالقائد املتميز؛ لذا كان موقع القلبِ أحصَن األماكن وأبعَدها عـن  
 .العدو

  

 ــــــــــ]  20[  ــــــــــ

ال َتأْذَنْ إلخوانك أن َيقُْتلوا أو َيأِْسروا ما قد ُيفَرُِّق صفَّهم وختتلُف بسـببه كلمـُتهم،   
الكلمة حال القتال مصلحة راجحة حىت وإن كان جائزاً من وجه من الوجوه؛ فَوْحدة 

 .ال َيْعِدلُها شيء

  

 ــــــــــ]  21[  ــــــــــ

إياكم والدماَء، إياكم والدماَء وسفكَها بغري حقها؛ فال شيَء أسرُع جللب نقمٍة وزوالِ 
نِْعمٍة من سفِك الدماِء بغري حقِّها، وإياَك وأن ُتقَوَِّي أمَرَك وجنَدك بدمٍ حرام؛ فإن هذا 

                                                 
 ".هناية األرب"، و"بدائع السلك"، و"الِعقْد الفريد"عزاها لعلي رضي اهللا عنه يف  - 20
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ال ُيْرفَُع إلينـا دٌم   عاجلٌ آجلُه َضْعٌف ووَهن، فال عذَر لك عند اهللا وال عندنا، وواهللا
ُسِفَك من معصومٍ من أهل السنة بغري بينٍة على ارتكابه ما َيْهُدر دمـه وال ُشـْبهٍة إال   

 .اْنَتَصفْنا له

  

 ــــــــــ]  22[  ــــــــــ
كونُ املنحَدُر بعدها وْعراًً؛ وعليه فلـيكن ِفكْـُرَك   ال َيُغرَّنََّك سهولةُ عمليٍة ما؛ فقد ي

 .ليوِمك وغِدك؛ فليس أضرَّ على الناس من أمريٍ ُيفَكُِّر فقط ليومه
  

 ــــــــــ]  23[  ــــــــــ

وأَكْرِمِ السريةَ بعَد الظفَرِ، وَشرِِّف الشجاع علـى رؤوس  كاِفِئ احملسَن على إحسانِه، 
جيوز لألمري أن يـؤدَب  وعاِقبِ املسيَء على إساءِته ولو باهلجر؛ إذ : الناس، وباملقابل
 .َتهاونَ احملسُن واْجَتَرأَ املسيُء وفسَد األمر وضاع العمل ؛، فإنْ مل َتفْعلْالعاصَي ألمره

وليكْن إحساُنك إىل احملسن على املأل، وعقاُبك للمسيء سراً؛ وخاصـة ألهـل    -
  .فعلى رؤوس الناس، وبه جاءت الشريعةالفضل منهم، أما أهل الفساد 

وإياك إياَك واإلسراَف يف عقوبٍة أو الندم على َعفْو، وإياك والغلظةَ املنفرة؛ فـإن   -
الشريعة تعاِقُب لُتْصِلح ال لَتَتَشفَّى، واحترس ساعةَ الغضب من كلمٍة ال َتْرجِع؛ فـُربَّ  

ها األمري لَْغواً يف عقوبٍة وال َعفْـوٍ،  ، وال َتْجَعلْ قولَك أي"َدْعين" :كلمٍة قالت لصاحبها
الظلم ظلمـات يـوم   (ما َحدَّه اُهللا لك؛ فـ -بَِتَعدٍّ وَهًوى-ك وال تتجاوز يف عقوبِت

  ) .القيامة
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   :فعليك يا أخي بالرِّفْقِ يف أمرك كلِّه حىت يف العقوبة؛ قال تعاىل  -
  .}َحْوِلَك َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن{
َمْن أُْعِطَي َحظَُّه ِمْن الرِّفْقِ فَقَْد أُْعِطَي َحظَُّه ِمْن الَْخْيرِ َوَمْن ُحـرَِم  : (وقال   -

إن هذا الدين َمتني؛ فأوغلوا : (، وقال ) َحظَُّه ِمْن الرِّفْقِ فَقَْد ُحرَِم َحظَُّه ِمْن الَْخْيرِ
  ).فيه برفق

  

 ــــــــــ]  24[  ــــــــــ

اعلم أن إخواَنَك َيْسَمُعون وُيطيعون رغبةً فيما عند اهللا؛ فالتزاُمهم شرعيٌّ أخالقيٌّ أكثَر 
منه رهبةً من سلطان؛ فال ُتَؤدِّْب إال من َتظُنُّ أن له ديناً َيَتقَبَّلُه، أّما من َتظُنُّ أن ديَنه ال 

الناس بالعفوِ أقدُرهم على العقوبِة،  فأحقُّ َيردُعه فإياك وأن تعاقَبه بل َتلَطَّْف به وَتأَلَّفُْه؛
وأنقُص الناسِ عقالً وقَْدراً َمن ظَلََم َمن هو دوَنه، فأَْنِصِف اَهللا وأنصِف النـاَس مـن   
نفسك وأهلك وممن ُتِحبُّ من إخوانِك ورعيِتَك، وإن مل تفعل َتظِْلم، وَمن ظَلََم عباد 

عليه حىت يتوَب وَيْنزَِع، فـاتَّقِ  اهللا كان اهللا خصَمه، ومن كان اهللا خصمه كان حرباً 
، وإنّ أبواَب السماِء مفتََّحةٌ هلا، وليكْن دعوةَ املظلومِ؛ فإنه ليَس بيَنها وبني اِهللا حجاب

من َوقِْتَك ساعةٌ يف النهار ُتفَكِّر فيها هل ظلمَت أحداً أو أن هناك مظلوماً عليـك أن  
 .!صر له؟ ومن شاء تعجُّلَ غضب اهللا فلَْيظْلمتتن
  

 ــــــــــ]  25[  ــــــــــ

اْمِلْك إخواَنك والناَس باإلحساِن َتظْفَْر بقلوبِهم؛ فإنّ دواَم احملبِة باإلحسان وزوالَهـا  
بالتََّعسُّف، وَتَودَّْد إىل عامة الناس َتْخلُْص لك حمبُتهم، وَتَنلِ الكرامةَ منهم؛ فإنّ التودَد 

 .من القويِّ تواضٌع
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عبد العزيز َيْرفُق بالناس أيَّما رِفْقٍ؛ فكان إذا أراد األمر من أمر وقد كان عمر بن   -
: اهللا يظن أن الناس تكرهه انتظر حىت يأيتَ ما ُيِحبُّه الناُس فُيْخرُِجه معه، وقد ورد عنه

إن اهللا ذم اخلمر يف القرآن مرتني وحرمها يف الثالثة، وأنا أخاف أن أَْحِملَ الناس على [
  .21]َدُعوه، وتكونُ فتنةٌاحلق ُجملةً فَي

  

 ــــــــــ]  26[  ــــــــــ

 :اْعرِفوا قَْدَر الناسِ واعلموا أصنافَهم، وقَدُِّموا الرجلَ لكونه
  .ِمْن أهل العلم والفضل؛ والنصوُص يف فضلهم كثرية -أ
ـ َي و ،ناصغَري ويرحْم ،ناكبَري لَّجُِي مل من منا ليس(فـ :  ِمْن أهل السِّّن -ب  رْفْع
  .22)هحقَّ منالعاِل
  . ِمْن آل َبْيِت َشَرٍف وُسْؤُدد؛ وعلى رأسهم آل بيت النبوة -ج
  

 ــــــــــ]  27[  ــــــــــ
َتفَقَّْد أَُسَر الشهداِء واألسارى وقَدِّْمُهم على َمن سواهم، وُعِد املـريَض، وكـن مـع    

ِحْمالً وأكثُرهم عنـد اهللا  إخوانك كاخلادم هلم؛ فإمنا أنت رجلٌ منهم غَري أنك أثقلُهم 
 .حساباً؛ فاعَملْ لَغٍد

  

  

  

                                                 
  ".الِعقد الفريد"ذكره عنه صاحب  - 21
  .الترمذي وأمحد واحلاكم بإسناد حسن - 22
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 ــــــــــ]  28[  ــــــــــ
أَْحِسنِ اختياَر رسوِلَك إىل العشائرِ واجلماعاِت املسلحِة، وكذلك َمـن يقـوُم بـأمرِ    

  ومساَءلِة الناس؛ فإهنم ُوُجْوُه الدولِة لدى الناسِ، إنْ أَْحَسـنوا أحسـنَّا،   " الّسْيطراِت"
 ".أَْرِسلْ حكيماً وال ُتْوِصه: "أساؤوا أََسأْنا، وعلى اجلُْملَة وإن

  

 ــــــــــ]  29[  ــــــــــ

إياَك أيها األمري والعصبياِت اجلاهليةَ؛ فإن املُلَْك الراسَخ البناِء ال َيهِدُمـه إال العصـبيةُ   
فَحْسُب؛ فإن أهل العـراق  الغالية، واستعِملِ الذكاء واحليلةَ يف تفكيِكها وليَس القوةَ 

خرجوا على عبد امللك بن مروان مع ابن األشعث وفيهم مجلةٌ من خيـار التـابعني   
باحليلة أكثَر منه بالقوة،  23"َدْير اجلماجم"كسعيد بن جبري وأمثاِله فهزمهم احلجاج يف 

 .واعلم أن من السياسِة احلكيمِة التعجيلَ باألخذ على هؤالء وخاصة الرؤوس

  

 ــــــــــ]  30[  ــــــــــ

أَذَلُّ مركَب، ومهما  -واِهللا-عليكم باجلد واالجتهاد وعلوِّ اهلمة، وإياكم والعجَز؛ فإنه 
َتَعثَّْرَت فأَِعِد احملاولة؛ فقد ُعِلَم من التجربة أنه ما ِمن عمل َيفَْتُح اهللا فيه إال وَتْعَترِْيـِه  

  .الَعثََراُت والَعثََراُت
  أخوكم

  محزة املهاجرأبو 
  

  للهجرة 1428/رمضان/1

                                                 
 ،احلجاج لصاحل وكانت شعثاأل بن حممد بن الرمحن وعبد الثقفي يوسف بن احلجاج بني الفاصلة املعركة "اجلماجم رْيَد" معركة - 23
  .منها فراسخ سبعة على الكوفة بظاهر اجلماجم ودير
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  ...للجنودوصايا 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله ومن وااله، أما بعد
فيا أخي اجملاهد هذه بعض النصائح، مجعُتها لَك من أفواِه الرجالِ وبطـوِن الكتـبِ،   

  .أَدَّعي ِحكَْمةً، وأسأل اهللا أن ينفعين وإياكم هبا، واهللا من وراء القصدولست 
  

  ــــــــــ]  1[  ــــــــــ
اإلخالُص هللا يف القول والعمل؛ فإنّ اهللا ال َيقَْبل من األعمال إال ما كان خالصاً صواباً، 

 َوالَِّذي( :، وقال24)إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: (قال الرسول 
 ِحـنيَ  كََهْيئَِتِه الِْقَياَمِة َيْوَم َجاَء إِلَّا اللَِّه َسبِيلِ ِفي ُيكْلَُم كَلْمٍ ِمْن َما بَِيِدِه ُمَحمٍَّد َنفُْس
 .25)ِمْسٌك َورُِحيُه َدمٍ لَْونُ لَْوُنُه ؛كُِلَم

 َسبِيِلِه ِفي َجاَهَد ِلَمْن اللَُّه َتكَفَّلَ(: َ اللَِّه َرُسولَ قالَويف ذلك الفوز بالدارين؛  -
 إِلَـى  ْرجَِعـهُ ُي أَْو الَْجنَّةَ ُيْدِخلَُه بِأَنْ كَِلَماِتِه َوَتْصِديُق َسبِيِلِه ِفي الْجَِهاُد إِلَّا ُيْخرُِجُه لَا

  .26)غَنِيَمٍة أَْو أَْجرٍ ِمْن َنالَ َما َمَع ِمْنُه َخَرَج الَِّذي َمْسكَنِِه
 ُسِئلَ: قَالَ  ُموَسى أَبِي َعْنكلمة اهللا هي العليا؛ فواقِصدوا جبهادكم أن تكون  -

 ِفـي  ذَِلَك أَيُّ رَِياًء َوُيقَاِتلُ ،َحِميَّةً َوُيقَاِتلُ ،َشَجاَعةً ُيقَاِتلُ الرَُّجلِ َعْن  اللَِّه َرُسولُ
 َسبِيلِ ِفي فَُهَو الُْعلَْيا ِهَي اللَِّه كَِلَمةُ ِلَتكُونَ قَاَتلَ َمْن: ( اللَِّه َرُسولُ فَقَالَ ؟اللَِّه َسبِيلِ
  .27)اللَِّه

                                                 
  .متفق عليه - 24
 .مسلم - 25
 .متفق عليه - 26
  .متفق عليه - 27
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  ــــــــــ]  2[  ــــــــــ
اسألوا أهل العلم عما َيلَْزُمكُم يف كل ما َيطَْرأُ عليكم يف فريضة اجلهاد يف سـبيل اهللا؛  

طَلَُب الِعلْم فَريضةٌ : (فإن اإلمجاع منعقٌد على أن العلم قبل العمل، قال رسول اهللا 
، فال َتقُْتلْ وال َتْغَنم إال وأنت تعلم ملاذا تفعـل؟ وَحـدُّه األدىن أن   28)ُمسِلمعلى كلّ 

 .ُيفِْتَيَك من َتِثُق به يف علِمه ودينِه

  

 ــــــــــ]  3[  ــــــــــ

نصرة اهللا ذا قُْرىب أو ذا مودة، وإنا لنعلم أن ذلك َيُشقُّ على النفس  إياك وأن حتاَيب يف
 ُتلْقُونَ أَْوِلَياَء َوَعُدوَّكُْم َعُدوِّي َتتَِّخذُوا لَا َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا{: لكْن َتذَكَّْر قوله تعاىل

، فإنّ حّق اهللا أوجُب وُنْصَرةَ دين }قِّالَْح ِمَن َجاَءكُْم بَِما كَفَُروا َوقَْد بِالَْمَودَِّة إِلَْيهِْم
 .اهللا أَلَْزُم

  

 ــــــــــ]  4[  ــــــــــ
، "التكفري"واهللا إين ُألِحبُّك وأحبُّ ما ُيْنجِْيك؛ فامسع نصيحيت يف مسألٍة مهمة مسألِة 

 ِممَّـا  َيْخُرَج َحتَّى الَْخَبالِ َرْدغَةَ اللَُّه أَْسكََنُه ِفيِه لَْيَس َما ُمْؤِمنٍ ِفي قَالَ َمْن: (قال 
ال جيوز إنزالُه إال على من  30؛ فاعلم يا أخي أن اسم وحكَم الكفر حقٌّ هللا تعاىل29)قَالَ

يستحقه شرًعا، وأن له شروطًا وموانع، فال ُنكَفُِّر إال بعَد استيفاِء الشـروط وانتفـاِء   
 َيكْفُُر لقيامِ مانعٍ من موانعِ التكفري، املوانع، وقد َيْصُدر ِمن املرِء قولُ الكفرِ أوعملُه وال

                                                 
، "املقاصد احلسنة" راجع. ضعفه بعضهم وذكر احلافظ اِملزِّي أنه يبلغ رتبة احلسن، ويرى السيوطي أنه يبلغ رتبة الصحيح لشواهده - 28
  ".الدرر املنتثرة"

 .أبو داود وغريه، وهو صحيح - 29
ألن الكذب و  ؛من كذب عليك وزىن بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزين بأهله: [2/492قال ابن تيمية يف الرد على البكري  -30
 َمَسـاِئلَ ": [3/125، وقال يف جمموع الفتاوى ]هللا ورسولهر إال من كفره افَّكَوكذلك  التكفري حق  هللا فال ُي ،حرام حلق اهللا تعاىل الزىن
 ]."َوالْأَْحكَامِ الْأَْسَماِء" َمَساِئلِ ِمْن ِهَي"  َوالتَّفِْسيقِ التَّكِْفريِ
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وَمْن ثبت إسالُمه بيقني فال َيْخُرج منه إال بيقنيٍ؛ فإياك والظنَّ، وكُْن على بينـٍة ممـا   
 .اخَتلَف فيه أهلُ العلمِ العاملون

  

  ــــــــــ]  5[  ــــــــــ
الوفاُء بالعهد واألمان الصحيحني شرعاً، واحلذَر احلذَر من تسويالت الشيطان؛ قـال  

 الُْمْسـِلُمونَ : ( اللَّـهِ  َرُسولُ، وقال }َنفِْسِه َعلَى َيْنكُثُ فَإِنََّما َنكَثَ فََمْن{: تعاىل
 َمـنْ  َعلَى َيٌد َوُهْم ،أَقَْصاُهْم َعلَْيهِْم َوُيجُِري ،أَْدَناُهْم بِِذمَِّتهِْم َيْسَعى ،ِدَماُؤُهْم َتَتكَافَأُ
 . 31)قَاِعِدِهْم َعلَى ُمَتَسرِّيهمَو ،ُمْضِعِفهِْم َعلَى ُمِشدُُّهْم َيُردُّ ،ِسَواُهْم

واعلم أنا مل ُنجِْز ألحد من اجلنود عقَد العهود أو أخذ األمان، وأن ذلك ألمـري   -
  .أمشلُ وأقَْدُر على معرفة مصاحل الدولة -غالباً -املؤمنني أو من ينوب عنه، فنِظَْرته 

  

 ــــــــــ]  6  [ــــــــــ
االجتهاُد يف الطاعة واحلذُر من ُشْؤمِ املعصية وشرِّ نفِسك والشيطاِن؛ فقـد أوصـى   

فإين آمُرك وَمـن  : [...رضي اهللا عنهما صسعد بن أيب وقا الفاروق عمر بن اخلطاب
معك من األجناد بتقوى اهللا، وآمُرك وَمن معك أن تكونوا أشدَّ احتراًسا من املعاصي 
منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب اجليش أخوُف عليهم من عدوهم، واسألوا اهللا العـونَ  

 .32]على أنفسكم كما تسألوه النصَر على عدوكم
  

                                                 
 َدَواّبـه  كَاَنـتْ  َمْن َوالُْمْضِعف قَوِيَّة َشِديَدة َدَواّبه الَِّذي الُْمقَوِّي الُْمِشّد :الَْخطَّابِيُّ قَالَ. أخرجه أبو داود وغريه واحلديث حسن - 31

 الَِّذي ُهَو الُْمَتَسرِّي:  الَْخطَّابِيُّ َوقَالَ. ِاْنَتَهى الَْغنِيَمة ِمْن َيكِْسبُه ِفيَما الضَِّعيف ُيَساِهم الُْغَزاة ِمْن الْقَوِّي أَنَّ ُيرِيد: النَِّهاَية َوِفي ،ِاْنَتَهى ِضَعافًا
 الَْجْيش َوَبْين َبْينهْم كَانَ َشْيئًا غَنُِموا فَإِذَا الَْعُدّو بِلَاد إِلَى َخارِج َوُهَو َيْبَعثُهْم الَْجْيش أَِمري أَْو الْإَِمام أَنَّ الَْحِديث َوَمْعَنى ،السَّرِيَّة ِفي َيْخُرج
 لَـمْ  الَْغنِيَمـة  ِمْن َنفْلًا لَُهْم َجَعلَ كَانَ فَإِنْ الَْمْغَنم، ِفي ُيَشارِكُوَنُهْم لَا َمَعُه الْقَاِعِديَن فَإِنَّ ُمِقيم َوُهَو َبَعثَُهْم فَإِذَا َوِفئَة، لَُهْم رِْدء ِلأَنَُّهْم َعامَّة

 ".عون املعبود"من .  ، وهذا لقاعدهم بشرط كونه يف اجليشَمًعا الَْوْجَهْينِ َعلَى ِمْنُه َشْيء ِفي غَْيرهْم َيْشَركُهْم
 ".هناية األرب"، و"، وبدائع السلك"الفريدالعقد "أورده يف  - 32
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 ــــــــــ]  7[  ــــــــــ
الصالةَ الصالةَ يا جنود اهللا، فإهنا ُتقَوِّي القلوب وتنشطُ اجلوارح وَتْنهى عن الفحشاء 
واملنكر، وهي حملُّ مناجاة الرّب وطلبِ النصر، وأقرُب ما يكون العبد من ربه وهـو  
ساجد، فهي ِعماد الدين وِشعار املسلمني، فال تؤخْرها إال لعذر، يعلم اهللا ِصْدقَه مـن  

 .عدمه
  

 ــــــــــ]  8[  ــــــــــ
إياكم والُعْجَب بالنفسِ وُحبَّ اإلطراء؛ وخاصةً بعد الظفَر على األعداء؛ فإن ذلك من 

 .أوثَقِ فَُرصِ الشيطان، لُيَضيَِّع مثرة جهاِدكم وطولَ رباِطكم يف الدنيا واآلخرة
  

 ــــــــــ]  9[  ــــــــــ
 :واخلسراناثنتان عاقبُتُهّن اِخلْزُي 

 .؛ فال ظَفََر مع َبْغي}أَْنفُِسكُْم َعلَى َبْغُيكُْم إِنََّما النَّاُس أَيَُّها َيا{: الَبْغي؛ قال تعاىل -
  .؛ فال صداقة مع ِخّب}بِأَْهِلِه إِلَّا السَّيِّئُ الَْمكُْر َيِحيُق َولَا{: واملكر؛ قال تعاىل -

  

  ــــــــــ]  10[  ــــــــــ
 لَأَمَّـاَرةٌ  الـنَّفْسَ  إِنَّ{اكِسر نفسك عند الشهوات، فليس كل ما يشتهى ُيطلـب  

اْمِلْك هواك، وُشحَّ بنفسك : ، وعليك بالصيام ُتْرَزقِ العفاف، وعلى اجلملة}بِالسُّوِء
 .عما ال َيِحلُّ لك؛ فإنَّ الشُّحَّ بالنفس اإلنصاُف منها فيما أحبَّْت أو كَرَِهْت
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 ــــــــــ]  11[  ــــــــــ
اصُدقِ اهللا فيما ُولِّْيَت من َعَملٍ وال َتَتكَلَّف ما كُِفْيَته؛ فإن اهللا ليس بسائلك عنه، بـل  

 ء إمثاً أنْفى باملْركَ(َتَحرَّ الصدَق يف أمرك كله؛ فإن الصدق َمْنجاة والكذَب َمْهواة، و
 .33)عَمما َس لُّيَحدِّث بكُ

  

 ــــــــــ]  12[  ــــــــــ
كن إلخوتك موافقاً يف كل شيء ُيقَرُِّبك إىل اهللا وُيباِعُدك عن معصيته، وأَكِْثرِ التََّبسُّم 
يف وجوِههم، وامسع ملن هو أكُرب منك، وإذا رأَْيَتهم َيعملون فاعمل معهم؛ فإن قعوَدك 

 .وإنْ َعزَّ أخوك فَُهْن، واعلم أنه ليس من الَعْدلِ ُسْرَعةُ الَعذْلُِيْوِغر الصدور، 
  

 ــــــــــ]  13[  ــــــــــ
ال َتطْلُْب عيوَب الناس، وخاصةً أمَريك وإخواَنك فاْسُتر عيوهبم  ما استطعت َيْسُترِ اُهللا 

 الظَّـنَّ  فَـإِنَّ  ؛َوالظَّنَّ إِيَّاكُْم: (َعْيَبك، وال حتاول كشف ما غاب عنك منها، قال 
 َتَباغَُضوا َولَا َتَداَبُروا َولَا َتَحاَسُدوا َولَا َتَجسَُّسوا َولَا َتَحسَُّسوا َولَا ،الَْحِديِث أَكْذَُب
 .34)إِْخَواًنا اللَِّه ِعَباَد َوكُوُنوا

أَْدَركُْت باملدينِة أقواماً ليس هلم عيوٌب فبحثوا : [وقد ورد عن مالك رمحه اهللا قوله -
عيوٌب َسـكَتوا   عن عيوبِ الناس فذكر الناس هلم عيوًبا، وأدركُْت هبا قوماً كانت هلم

  .35]عن عيوبِ الناس فسكت الناس عن عيوهبم
  

                                                 
 ".الفتح"مسلم يف مقدمة صحيحه، وصححه ابن حجر يف  - 33
  .متفق عليه - 34
 .يف تارخيه عن غري مالك" اجلرجاين"، وأخرجه "والنوادر النكت" يف حيان بنا الشيخ أبونقله الباجي يف شرحه على املوطأ، و - 35
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 ــــــــــ]  14[  ــــــــــ
اعلموا يا جنود اهللا أننا وإياكم نتشرُف بإقامة ومحايِة دولة اإلسالم يف بالد الرافدين، 

لنخاطب السحابةَ يف السـماء كمـا   " هارون الرشيد"ولكن اعلموا أهنا ليسْت دولةَ 
دولة املستضعفني؛ خناف من العدوِّ وُنْرِعُبهم، كما كان الصـحابة يف   كان، وإمنا هي

دولة اإلسالم األوىل باملدينة ال يتركون السالح من اخلوف، ولرمبا تسلل يهودي حىت 
يطوف حبصن فيه النساء والذرية ال جيد من يقتله إال امرأة، وعليه فَتَرفَّقُـوا بالنـاس   

ِعزََّته، وإياكُم أن ُتْشـِعُروهم اخلـوف مـن اإلسـالمِ     وأَْشِعُروهم حالوةَ اإلسالمِ و
وأحكاِمه، وإن كانَ ثَمَّةَ أَْمٌر ُمرٌّ على أهلنا فاعملوا له من احلُلْوِ والطَّيِّب من القـول  

َحبُِّبوا للناس دينه وأحكاَمه ودولة اإلسالم؛ : والفعلِ ما َيَتقَبَّلُ الناُس ُمرَّه، وعلى اجلملة
ـ ْمَي وهم ه،عباِد إىل اهللا ونُببَِّحوُي اهللا، إىل اِهللا عباَد ونَُببَِّحُي الذين فخياُر عباِد اهللا  ونُش

 .36حاءَصُن األرض على
 

 ــــــــــ]  15[  ــــــــــ
َتَهيُُّب السلطاِن فرٌض أَِكْيد، وَحْتٌم على من ألقى السـمع  : [37قال الصاحُب بن َعّباد

 ذي إكـرامَ  اهللا اللْجإِ ْنِم إنَّ(أمريِ املؤمنني؛ فـ، فأْشِعر نفسك إجاللَ 38]وهو شهيد
، وطاعُته يف غري معصـيٍة واجبـةٌ   39)طِسقْاملُ السلطاِن ذي وإكراَم .... املسلمِ الشيبِة

عادالً كان أو جائراً، وإياكم والطعَن فيه بغري حق؛ فقد يكون كـبرية مـن كبـائر    

                                                 
  .للبيهقي" شعب اإلميان"ضعيف يف اقتباس من حديث مرفوع بإسناد  - 36
، ويف ميـزان  "وكان فصيحا متقعرا......ديب الكاتب األ ...الوزير الكبري العالمة الصاحب : "قال الذهيب يف سري أعالم النبالء - 37

رغـم احنرافاتـه   ؛ لذا َيستشهد به أهل األدب "و شعره حسن جداً و بتشبيهاته يضرب املثل ...أديب بارع شيعي معتزيل  : "االعتدال
  .العقدية

  ".بدائع السلك يف طبائع امللك"نقله يف  - 38
 .أخرجه أبو داود مرفوعاً، وهو حسن - 39
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... أَِقلُّوا اخلالَف على أمـرائكم  : [40َصْيِفّيالذنوب توبق العبد، وِمن وصيِة أَكْثََم بن 
 .41]فإنه ال مجاعةَ ملن اخُتِلَف عليه

  

 ــــــــــ]  16[  ــــــــــ
عند رأيه وتدبريِه، حىت ال َتْخَتلف الكلمةُ وَيَتفَرَّق الصفُّ، مـادام  َسلِّْم ألمريك، وانزِلْ 

َبْحَتةً، وما ُدْمـَت   وليس معصيةًاألمُر رأياً أو مسألةً اجتهاديةً أو له وجٌه من الشريعة 
  .تطلُب األجَر فإنَّ األجَر يف السمعِ والطاعِة ما مل ُيخالِف الشرَع

ى يف ذكره مصلحة شرعية كفساد على اجملمـوع؛ فـإنّ   ال َتكُْتْم عن أمريَِك أمراً تر
إخباَره ِمن النصحِ وعكُسه من الِغّش، وليَس هذا من الغيبـِة املُحرمـِة وال النميمـِة    

 :املذمومِة َشْرطَ أن يكونَ ما َتْرفَُعه قد ثََبَت عنَدَك بيقنيٍ أو غلبِة ظَّن، قـال النـووي  

 وِلَاَيةٌ لَُه َمْن أَْو الْإَِمام، أَْخَبَر .... إِذَا كََما َوذَِلَك ِمْنَها؛ َمْنع فَلَا إِلَْيَها َحاَجةٌ َدَعْت فَإِنْ[
 الْوِلَاَيـةِ  َصـاِحب  َعلَى َوَيجِب، "َمفَْسَدة ِفيِه بَِما َوَيْسَعى كَذَا، َيفَْعل إِْنَساًنا أَنَّ"ـبِ

 َواجًِبا، َبْعضه َيكُون َوقَْد بَِحَرامٍ، لَْيَس أَْشَبَه َوَما َهذَا فَكُلّ ؛َوإَِزالَته ذَِلَك َعْن الْكَْشف
 .42]الَْمَواِطن َحَسب َعلَى ُمْسَتَحبا َوَبْعضه

كفى باملرِء خيانـةً أن  : "وإياك وأن تكونَ خائناً أو أميناً للخونة؛ فقد كان يقال -
الَْخْوِف أَذَاُعواْ بِِه َوإِذَا َجاءُهْم أَْمٌر مَِّن اَألْمنِ أَوِ {: قال تعاىل؛ 43"يكون أميناً للخونة

َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُْوِلي اَألْمرِ ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنبِطُوَنُه ِمْنُهْم َولَـْوالَ  
  .}فَْضلُ اللِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه الَتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ إِالَّ قَِليالً

                                                 
  .حكيم العرب املشهور، اخُتلف يف إسالمه، ومل َيلَْق النيب مع أنه كان يف عصره، ويرى ابن عبد الرب أنه مل يسلم - 40
  ".عيون األخبار"ه ابن قتيبة يف ، وأورد"أمثال احلديث"أخرجه أبو الشيخ يف  - 41
  .شرح النووي على مسلم - 42
  ".مالك بن دينار"أسنده أمحد يف الزهد، والبيهقي يف الشعب عن  - 43
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 ــــــــــ]  17[  ــــــــــ

َمن رأى : (اصرب على أمريك ولو َجار؛ فإن هذا من فروض الدين؛ قال رسول اهللا 
 .44)من أمريِه شيئاً َيكَْرُهه فلَْيْصبِْر عليه

هذا ما َحدَّث به عبُد اهللا بن عمر عبَد اهللا بن مطيع بن األسود لَّما خلعوا طاعة و -
 َجـاءَ : ...ففي صحيح مسلم الظلم ما كان،، مع أنه كان فيه من "يزيد"أمريِ وقِتهم 

 ْبنِ َيزِيَد َزَمَن كَانَ َما الَْحرَِّة أَْمرِ ِمْن كَانَ ِحَني ُمِطيعٍ ْبنِ اللَِّه َعْبِد إِلَى ُعَمَر ْبُن اللَِّه َعْبُد
 أََتْيُتـكَ ، ِلأَْجِلَس آِتَك لَْم إِنِّي :فَقَالَ ،وَِساَدةً الرَّْحَمنِ َعْبِد ِلأَبِي اطَْرُحوا :فَقَالَ ُمَعاوَِيةَ
 َيـْومَ  اللََّه لَِقَي طَاَعٍة ِمْن َيًدا َخلََع َمْن: (َيقُولُُه  اللَِّه َرُسولَ َسِمْعُت َحِديثًا ِلأَُحدِّثََك
  .45)َجاِهِليَّةً ِميَتةً َماَت َبْيَعةٌ ُعُنِقِه ِفي َولَْيَس َماَت َوَمْن ،لَُه ُحجَّةَ لَا الِْقَياَمِة

 كـان  براً ؛إمام كل مع اماضًي اجلهاد وأرى: [الشيخ حممد بن عبد الوهابوقال  -
 مل مـا  همرِوفـاجِ  مِهرَِّب ؛املسلمني ألئمة والطاعة السمع وجوَب وأرى... فاجراً أو
  .46]اهللا مبعصية رواُمأَْي
  

  ــــــــــ]  18[  ــــــــــ
َيناُمون وليس هلـم   أُِحلُّ لثالثٍةوال أينما كنُتم يف أرض اجلهاد فعليكم باحلراسة ليالً، 

احتـرِْس مـن   : [ألحِد قواده وكان من وصيِة أيب بكرٍ  أمٌري وال عليهم حارٌس،
، وال َتْنَشغلْ عن َنْوَبِتَك يف احلراسِة بشيء؛ فأنَت علـى  47]الَبَيات؛ فإن يف العربِ ِغرَّةً
 .ثَْغرٍ، فاَهللا اَهللا يف إخوانِك

                                                 
 .متفق عليه - 44
  .9/190راجع جمموع الفتاوى البن تيمية  - 45
  ".أصول اإلميان"، و"الكبائر"ذكره يف كتابه   - 46
 .الِدْيَنَوري، وأخرجه ابن عساكر يف تارخيهعزاه يف كرت العمال إىل  - 47
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 ــــــــــ]  19[  ــــــــــ
 َوِمـنْ  قُوٍَّة ِمْن اْسَتطَْعُتْم َما لَُهْم َوأَِعدُّوا{: اإلعداَد اإلعداَد أخي املسلم؛ فإن اهللا قال

، وِمن اإلعداِد التمريناُت الرياضيةُ الـيت َتْسـَتْجِلُب القـوةَ البدنيَّـة،     }الَْخْيلِ رَِباِط
احتياجه فقد فات وقُته، فأَِعدَّ لَغٍد كلُّ شيء طلبَته حني : واحلركاِت القتالية، وقد قيل

 .قبل دخوِلك يف غٍَد
  

 ــــــــــ]  20[  ــــــــــ
وتكثريِ السـواد،  الرباطَ الرباطَ؛ أي اربِطْ نفَسَك للجهاِد يف سبيل اهللا؛ حلفِظ الثغور، 

وإرهاب العدوِّ، ولو طال بك املُقاُم؛ فإنْ كنَت يف مكاٍن َتخاُف العدوَّ وخيافُك فذاك 
 : الرباط؛ قال تعاىل

 ، }ُتفِْلُحـونَ  لََعلَّكُـمْ  اللَّـهَ  َواتَّقُوا َوَرابِطُوا َوَصابُِروا اْصبُِروا َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا{

 .48)هاْيلَا َعيا وَمْنالّد َنِم ٌريل اهللا َخبْييف َس ومٍَي باطُرِ: (وقال 

  

 ــــــــــ]  21[  ــــــــــ
اتكالٍ على النفوس  فخرٍ أو إنْ كان َتَمنِّْيَك عن إعجابٍ أو-أخي ال َتَتَمنَّ لقاَء العدو 

 فَـإِذَا  ،الَْعاِفَيةَ اللََّه َوَسلُوا ،الَْعُدوِّ ِلقَاَء َتَتَمنَّْوا لَا: (؛ قال رسول اهللا -أو َنْحوِ هذا
، وعليك بالدعاء عند 49)السُُّيوِف ِظلَالِ َتْحَت الَْجنَّةَ أَنَّ َواْعلَُموا ،فَاْصبُِروا لَِقيُتُموُهْم

 الِْكَتـابِ  ُمْنـزِلَ  اللَُّهمَّ: (يوَم األحزاب التقاِء الصفنيِ؛ فهو جماب، وقد دعا النيب 
، وكان مـن دعائـه   50)َعلَْيهِْم َواْنُصْرَنا اْهزِْمُهْم الْأَْحَزابِ َوَهازَِم السََّحابِ َوُمْجرَِي

                                                 
 .البخاري وغريه - 48
 .متفق عليه - 49
 .متفق عليه - 50
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 .51)أُقَاِتلُ َوبَِك ،أَُصولُ َوبَِك ،أَُحولُ بَِك ،َوَنِصريِي َعُضِدي أَْنَت اللَُّهمَّ(
  

  ــــــــــ]  22[  ــــــــــ
أن أشدَّ األمور تدريباً جلنـِد اهللا   َجرِّئُوا قلوَبكم؛ فإنه من أسباب النصر والظفَر، واعلم

وأكِثُروا ِذكَْر الضغائنِ على العدو؛ ألهنا تبعث علـى اإلقـدام؛   َتَعوُُّد القتالِ وكثرُته، 
فَتذَكَّروا أن العدو اغتصَب أمهاِتكم وأخواِتكم وَصدَّكم عن اجلمعـة واجلماعـاِت   

 .اً من أمور الدين والدنيامل َيْتُرك لكم شيئ: وقطَعكم عن الزرع والتجارة، وباجلملة

  

  ــــــــــ]  23[  ــــــــــ
دراسة أرضـكم وأرض العـدو،    اإذا ِسْرُتم إىل عدو فعليكم باَألِدلّاء إن مل تستطيعو

وال ُتفارْق ما ُيِعْيُنَك على جهاِدك، ، "سالح، وطعام، ودواء"وخذوا الكفاية من الزاد 
، واِمحلْ من الدواء ما ُيْسِعُف اجلريَح 52وكَشَّاِفكفَتَحرَّْك بسالِحَك وإبرِتك وخيِطك 
 .وُيقَلِّلُ اآلالَم، وَتَخفَّْف من الثياب

  

 ــــــــــ]  24[  ــــــــــ
، وخُري األعمال َوْحدةُ 53]اْعَملْ عمالً صاحلاً قبلَ الغزو؛ فإمنا تقاتلون الناس بأعمالكم[

 َصـفًّا  َسبِيِلِه ِفي ُيقَاِتلُونَ الَِّذيَن ُيِحبُّ اللََّه إِنَّ{: الصفِّ، وَجْمُع الكلمة؛ قال تعاىل
، وإياكم واختالَف الّنيـات؛ ألن الكلمـة إذا اجتمَعـْت    }َمْرُصوٌص ُبْنَيانٌ كَأَنَُّهْم

                                                 
 ....اللهم: قَالَ غََزا إِذَا َوَسلََّم َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسولُ كَانَ: حسن غريب، وصححه األلباين، ولفظه: أبو داود والترمذي وقال - 51
  .إخل
  .أداة ُتْسَتخدم لتضيء يف الظالمالكشاف  - 52
، )بِأَْعَمـاِلكُمْ  ُتقَاِتلُونَ إِنََّما :الدَّْرَداء أَُبو َوقَالَ ،الِْقَتال قَْبل َصاِلح َعَمل َباب(: ورد عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، وبوب البخاري - 53

  ".اريفتح الب"من . واجلملة األوىل من األثر منقطعة السند، والثانية سندها صحيح
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أن املرَء بإخوانِه، وكمـا   واختلفِت النياُت كان ذريعةً إىل اختالِف ذاِت الَبْينِ، واعلْم
 ".ن َنَزلَ َوْحدهاملَهِْين م: "يف املثلقيل 

  

 ــــــــــ]  25[  ــــــــــ
 : ال َيُهْولَنَّكُم َعُدوٌّ؛ قال تعاىل

قَالَ َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَيهَِما اْدُخلُوا َعلَـْيهُِم الَْبـاَب فَـإِذَا    {
، واعلموا أن النصـر  }فََتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيَدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه 

 : والتمكني بيد اهللا وحده

 َبْعـِدهِ  ِمْن َيْنُصُركُْم الَِّذي ذَا فََمْن َيْخذُلْكُْم َوإِنْ لَكُْم غَاِلَب فَلَا اللَُّه َيْنُصْركُُم إِنْ{
 مـن  }لَكُْم غَاِلَب فَال{: [الطربي يف تفسريه، قال }الُْمْؤِمُنونَ فَلَْيَتَوكَّلِ اللَِّه َوَعلَى
 هـا أقطارِ بَني َمن عليكم اجتمَع ولو أحد، إياكم هنصرِ مع كميغلَب فلن: يقول الناس،

 أمـره  علـى  كنـتم  ما هم،عدِد وكثرِة كمعدِد لقلِة اهللا أعداَء هابواَت فال خلقه، ْنِم
فاسَتْنزِلوا النصَر  ،]همدوَن َروالظفَ لكم الغلبةَ فإنَّ ؛هرسوِل وطاعِة هطاعِت على مواستقمُت

من اهللا بدعاِئكم، واستغيثُوا به؛ فلعبادِة الدعاِء أثٌر عجيٌب يف النصر وتصحيحِ النياِت، 
 اَألْرضِ ُخلَفَاَء َوَيْجَعلُكُْم السُّوَء َوَيكِْشُف َدَعاُه إِذَا الُْمْضطَرَّ ُيجِيُب ْنأَمَّ{: اهللا قال
 .}َتذَكَُّرونَ َما قَِليالً اللَِّه َمَع لٌَهإِأَ

  

 ــــــــــ]  26[  ــــــــــ
ابذُلُوا غايةَ اجلهد يف قتال العدو الصائلِ، وإياكم والكسلَ والعجَز فهما داءان خطريان 

علـى   -يف مثل عباَدِتنا -واعلموا أن األجر ؛ فاستعيذوا منهما،  استعاذ منهما النيب
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َوالَ َيقْطَُعونَ َواِدياً إِالَّ كُِتَب لَُهْم ِلَيْجزَِيُهُم اللُّه أَْحَسَن َمـا  { :قال تعاىلقَْدرِ املشقة؛ 
 .54)اْحرِْص على ما َيْنفَُعَك، واستعْن باهللا وال َتْعجِز: (، وقال }كَاُنواْ َيْعَملُونَ

  

  ــــــــــ]  27[  ــــــــــ
، وإن اجلنب 55]وإن النصر مع الصرب إنّ الصَرب ِعزٌّ، وإنّ الفشلَ َعْجز،! يا أهل اإلسالم[

وَمن قُِتلَ يف احلروب ُمْدبِراً أكثُر بكثري ممن قُتل ُمقْبِالً، وقـد   َمقَْتلَةٌ واحلرَص َمْحَرَمةٌ،
كان الفرُض يف أول اإلسالم أال َيِفرَّ املسلُم عن عَشرٍة؛ فما أحَوَجنا لذلك اليوم، قال 

 بَِغَضبٍ َباَء فَقَْد ِفئٍَة إِلَى ُمَتَحيًِّزا أَْو ِلِقَتالٍ ُمَتَحرِّفًا إِلَّا ُدُبَرُه َيْوَمِئٍذ ُيَولِّهِْم َوَمْن{: تعاىل
؛ فصابِْر مع أمريِك وصبِّْرُه يف القتـال وعنـد   }الَْمِصريُِ َوبِئَْس َجَهنَُّم َوَمأَْواُه اللَِّه ِمَن

عاقبـة الصـرب   وعواقب الصرب حممودة، والتحام الصفني؛ فاملصابرة من لوازم النصر، 
 .النصر، وال ُتْبلَغُ الغاياُت باألماين

  

 ــــــــــ]  28[  ــــــــــ
خرجوا " خيرب"حينما رأى  ؛ لقول رسول اهللا 56يستحب التكبري عند مشاهدة العدو

َخرَِبْت خيُرب؛ إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ فََساَء  -ثالث مرات-اهللا أكرب : (57باملَساِحي
والتكبري مندرج ، ]ِاْسِتْحَباب التَّكْبِري ِعْند اللِّقَاءفيه : [59قال النووي .58)صباُح املُنذَرين

 .يف عموم ذكر اهللا املستحب عند اللقاء
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 عنـد  الصوت رفع يكره كان  اهللا رسول أن األشعري موسى أيب ولكن عن -
 ِعْنـدَ  الصَّـْوتَ  َيكَْرُهونَ  النَّبِيِّ أَْصَحاُب كَانَ: قَالَ ُعَباٍد ْبنِ قَْيسِ َعْنو ،60القتال
أال تروهنم : [، وقال عتبة بن ربيعةَ ألصحابه يوم بدر ملا رأى عسكر رسول اهللا61الِْقَتالِ
، ولَّما َسِمَعْت عائشةُ رضي اهللا عنها أصـحاَبها يـوَم   62]َيَتلَمَّظون َتلَمُّظَ احلَيَّات... 

، 63]كثرةَ التكبريِ عند اللقاِء من الفشل ال ُتكِْثُروا الصياَح؛ فإنَّ: [اجلملِ ُيكَبِّرون قالت
  .64فاإلسرار هو املستحب أثناء االلتحام إال ما كان يف الكّرات واحلَْمالت

  

  ــــــــــ]  29[  ــــــــــ
، }الِْقَياَمـةِ  َيْوَم غَلَّ بَِما َيأِْت َيْغلُلْ َوَمْن{ :إياَك وأن َتُغلَّ َشيئاً من املَْغَنم؛ قال تعاىل

 .65]ما ظََهَر الُغلولُ يف قوم قطُّ إال أُلِْقَي يف قلوهبم الرُّْعُب: [عن ابن عباس وُيروى
  

 ــــــــــ]  30[  ــــــــــ
 ِفئَـةً  لَِقيُتْم إِذَا َآَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا{ : وصيةٌ من اهللا َجَمَع لنا فيها أدَب احلرب فقال

 َتَنـاَزُعوا  َولَـا  َوَرُسولَُه اللََّه َوأَِطيُعوا  ُتفِْلُحونَ لََعلَّكُْم كَِثًريا اللََّه َواذْكُُروا فَاثُْبُتوا
 .}الصَّابِرِيَن َمَع اللََّه إِنَّ َواْصبُِروا رُِحيكُْم َوَتذَْهَب فََتفَْشلُوا

اُغُْزوا يف سبيل اهللا؛ تقاتلون َمن كفر باهللا، ال َتُغلُّوا، : (ووصيةٌ من رسول اهللا  -
  .66...)َتْغِدروا ، وال ُتَمثِّلواوال 
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 ــــــــــ]  31[  ــــــــــ
فَمْن كان على أخيـه  ألمري املؤمنني مث ألخيكم املسكني؛ بظهر الغيب الدعاَء الدعاَء 

ودينه مشفقاً فال َيْحرِْمه من دعوٍة يف السََّحر ويف السجود وعند األذان وأمهُّها عنـد  
لو كان عندي دعوة مستجابة مل أجعلـها إال  : [قال الفضيل بن ِعياض التقاء الصفني،

: فقبَّلَ ابن املبارك رأَسه وقـال ] يف اإلمام؛ فإنه إذا َصلََح أَْخَصَبت البالُد وأَِمَنت العباد
 .67]ال ُيْحِسُن هذا غُريك[
 

  :وإني داعٍ فأمِّنُوا
اللهم ارزقين اإلخالص يف القول والعمل، اللهم ثَبِّْتين على احلق وَسدِّْد رأيي، اللهم لَيِّن 
قليب ألهل طاعتك مبوافقة احلق وارزقين الغلظةَ والشدة على أعدائك، اللهم إين ضعيف 
عند العمل بطاعتك؛ فارزقين النشاط فيها والقوة عليها، وال جتعلين من الغافلني، اللهم 

ين عندك عظيماً ويف نفسي َوِضْيعاً وعند إخواين حمبوباً ُمهاباً، اللهم أَِعذْين مـن  اجعل
األسر وارزقين شهادةً يف سبيلك، وال تأخذين على ِغرَّة، وأحسن خامتيت يف األمـور  

  . كلها يا ُمقَلَِّب القلوب
  أخوكم

  أبو محزة املهاجر
 للهجرة 1428/رمضان/1

                                                 
، والالِلكائي يف أصول االعتقـاد، وأوردهـا   "شرح السنة"، والربهباري يف "احللية"أخرجها ابن عساكر يف تارخيه، وأبو نعيم يف  - 67

  .الذهيب يف تارخيه: كثريون منهم
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