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  وصايا للمجاهدينبعض ال    
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد : 

م إلخوة اجملاهدين الذين منَّ اهللا عليهم بالنفري إفهذه بعض الوصايا املختصرة ل مما  ىل ساحة اجلهاد، وأنقذهم ر
وهم يف سعٍة  ، ويسَّر هلم عبادته، وحررهم من ربقة تسلط الطغاةفهداهم سبيل الرشاد كانوا فيه من الضيق والشدة

 اْألَْرضِ  ِيف  جيَِدْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـَُهاِجرْ  َوَمنْ فعاينوا ما وعد اهللا به املهاجرين حيث قال سبحانه : { ،من أمرهم
 فَِإيَّايَ  َواِسَعةٌ  أَْرِضي ِإنَّ  َآَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَا، وقال عز وجل : {]100/النساء[}َوَسَعةً  َكِثريًا  ُمرَاَغًما

ا. ]56/العنكبوت[}فَاْعُبُدونِ    نسأل اهللا أن ينفع 
الفضل الذي  تنسىيقسو قلبك و ، وال يطول عليك األمد فحىت تعرف نعمة اهللا عليك مبا أنت فيه اليومأوًال : 

وما من نعمة إال وهلا ما وبني أهلك، فالضد يُظهر حسنه الضدُّ،  وأنت يف بلدك ، تذكَّر ما كنت فيهوفَّقك إليه
، وبكائك بني يدي ربِّك أن ، واستحِضر ما عانيته من الشوق الكبري للحوق بركب اجلهاد واجملاهدينيقابلها

، بأن جيعل لك وليًا وجيعل لك نصرياً  ك عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإحلاحينجيك من القوم الظاملني
، فجعل لك من مهك خمرجًا ومن ضيقك وآتاك من كل ما سألته وزادك من فضله فاستجاب لك ربُّك سبحانه

نائماً، كنَت تستبشر برؤيتهم   ، ومجعك مبنوركٍن شديد فرجاً، وأرشدك إىل سبيٍل ميسَّر، وأوصلك إىل مأوًى آمنٍ 
  .]18/النحل[}َرِحيمٌ  َلَغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُحتُْصوَها َال  اللَّهِ  نِْعَمةَ  تـَُعدُّوا َوِإنْ  : {وصدق اهللا وصرت واحداً منهم

 َشِديدُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َجاَءْتهُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  اللَّهِ  نِْعَمةَ  يـَُبدِّلْ  َوَمنْ نعمة اهللا كفراً فيحل بك البوار : { احَذر أن تبدِّلثانياً : 
 ، وال يكن حالك كحال أولئك القوم الذين استقلوا البحرر من ذكرها وشكرهاوأكثِ  ،]211/البقرة[}اْلِعَقابِ 

م متضرعني خاضعني خملصني م وآمن روعهم َنسوا ما كانوا فيه  فاضطرب عليهم فلجأوا إىل ر حىت إذا ّجناهم ر
 القوم اخلاسرون، كما قال عز وجل : وقد أمنوا مكر اهللا وال يأمن مكر اهللا إال فراحوا يعيثون بالفساد من قبل

ْنَسانُ  وََكانَ  َأْعَرْضُتمْ  اْلبَـرِّ  ِإَىل  َجنَّاُكمْ  فـََلمَّا ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  ِيف  الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  َوِإَذا{ ) 67( َكُفورًا  اْإلِ
 ِفيهِ  يُِعيدَُكمْ  َأنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ ) 68( وَِكيًال  َلُكمْ  جتَُِدوا َال  ُمثَّ  َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يـُْرِسلَ  أَوْ  اْلبَـرِّ  َجاِنبَ  ِبُكمْ  َخيِْسفَ  َأنْ  أََفَأِمْنُتمْ 

َنا َلُكمْ  جتَُِدوا َال  ُمثَّ  َكَفْرمتُْ   ِمبَا فـَيـُْغرَِقُكمْ  الرِّيحِ  ِمنَ  قَاِصًفا َعَلْيُكمْ  فـَيـُْرِسلَ  ُأْخَرى تَارَةً    ]69-67/اإلسراء[}تَِبيًعا ِبهِ  َعَليـْ
، فكن خملصًا صادقًا وِجًال يف السراء فاعلم أن َمن أخرجك قادٌر على أن يرَّدك، وَمن جنَّاك ال يعجزه إعادتك

 ُمَغيـِّرًا َيكُ  ملَْ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال سبحانه : { والضراء، وإن اهللا ال يظلم الناس
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يعٌ  اللَّهَ  َوَأنَّ  بِأَنـُْفِسِهمْ  َما يـَُغيـُِّروا َحىتَّ  قـَْومٍ  َعَلى أَنـَْعَمَها نِْعَمةً  ، ، فإذا تغريَّ عليك قلُبك]53/األنفال[}َعِليمٌ  مسَِ
  ولو كان دفيناً. فاستخرِج الداء وتفّحص حالكَ  فراجع نفَسك من احلقِّ  ونفرت مما كنت حتب

، وسخِّر دنياَك لدينك، ها، واجعل جهادَك لتكون كلمة اهللا هي العلياكلِّ ال تنَس اإلخالص يف أعمالَك  ثالثًا : 
ا عليك، فإياك إياك وخطو وال تستعمل دينَك لدنياك ، بالرياء، أو طلب السمعة، عملك ات الشيطان اليت يُفِسد 

نه واستعن به عليه : ، واستعذ باهللا مولتجتهد يف سدِّ منافذه اليت يلج منها أو الشرف، ،أو الشهرة، أو الذِّكر
َزَغنَّكَ  َوِإمَّا{   .]200/األعراف[}َعِليمٌ  مسَِيعٌ  ِإنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعذْ  نـَزْغٌ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  يـَنـْ
 ،لِْلَمْغَنمِ  يـَُقاِتلُ  الرَُّجلُ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  ِإَىل  َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِيب  َعنْ و  

 اْلُعْلَيا ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمةُ   لَِتُكونَ  قَاَتلَ  َمنْ ( :قَالَ  ؟اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  َفَمنْ  هُ َمَكان لِيـَُرى يـَُقاِتلُ  َوالرَُّجلُ  ،لِلذِّْكرِ  يـَُقاِتلُ  َوالرَُّجلُ 
  )متفق عليه.اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  فـَُهوَ 
 املال على املرء حرص من هلا بأفسد غنمٍ  يف أرسال جائعان ذئبان ما(:  سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قالو 

  .اخلفية ك واحذر الذئابَ ) رواه أمحد والرتمذي وغريمها، فاحفْظ حظريتَ لدينه والشرف
الندى، رابعًا : عليَك حبسن اخلُلق، فإنه أثقل شيٍء يف امليزان، وهو كما قال بعض العلماء: كف األذى، وبذل 

، فال تكن معهم فظاً، وال غليظاً، وال قاسياً، وال مسيئاً، ، وعاِمل إخوانك مبا حتب أن يعاملوك بهوطالقة الوجه
بشوشاً، واقتِد بنبيك صلى  طلقاً، بل كن معهم هيناً، ليناً، سهًال، وال عبوساً، وال فحَّاشاً، وال سبَّاباً، وال بذيئاً،
، فبذلك تكون له حبيباً ، فهو يف كلٍّ أسوٌة حسنٌة لنادي به يف صالته وجهادهتاهللا عليه وسلم يف ُخُلقه كما تق

 ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما، وقال له : {]4/القلم[}َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعَلى َوِإنَّكَ ومن منزلته قريباً، فقد زكَّاه ربه سبحانه بقوله : {
 َجاءَُكمْ  َلَقدْ ، وقال سبحانه : {]159/عمران آل[}َحْوِلكَ  ِمنْ  َالنـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكْنتَ   َوَلوْ  َهلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ 

  ]128/التوبة[}َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيزٌ  أَنـُْفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ 
 إيلَّ  كمأبغضَ  وإنَّ  ،أخالقاً  كمأحاسنُ  جمالس اآلخرة يف مين بكموأقرَ  إيلَّ  أحبكم إنوقال صلى اهللا عليه وسلم: (

  ) رواه أمحد، وابن حبان.املتشدقون املتفيهقون الثرثارون أخالقاً  أسوؤكم اآلخرة يف مين كموأبعدَ 
م تُنِفق حسناتك على غريك تكْن ُمفلساً، وال الخامسًا :  ، فتكون كالذي يكد ليله ويكدح وتستجلب سيئا

بلسانك  مجيعهم هتان، وأذية املسلمنيباجملَّان وأهلك نَفَسه، فتجنَّب الب لغريه اأعطاه حىت إذا استلم أجرته اره
لتحفظ بنحرك  أنك إمنا هاجرت وجاهدت واعلم ازاً،وال مهَّازًا ملَّ  ،فال تكن هلم مغتابًا وال منامًا وال قتَّاتاً ك، ويد
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، فاملسلم َمن سلم املسلمون من لسانه ويده، قال اهللا أعراضهم فال متزقها بلسانكتذب بسيفك عن دماءهم و 
  .]58/األحزاب[}ُمِبيًنا َوِإْمثًا بـُْهَتانًا اْحَتَمُلوا فـََقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغْريِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِننيَ  يـُْؤُذونَ  َوالَِّذينَ تعاىل : {

ْفِلُس؟ َمنِ  أتدرونَ : ( قَالَ  ، -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسولَ  أنَّ :  -  عنه اهللا رضي -  ُهريرةَ  أيب عنو 
ُ
 قالوا امل

ْفلسَ  إنَّ : ( فـََقالَ  ، َمَتاع وال َلهُ  ِدرَهمَ  ال َمنْ  ِفيَنا املْفلسُ : 
ُ
 وزَكاٍة، وصيامٍ  بصالةٍ  القياَمةِ  يَومَ  يأيت َمنْ  أُمَّيت ِمنْ  امل

 وَهَذا َحَسَناتِِه، ِمنْ  َهَذا فيـُْعَطى َهَذا، َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  وَسَفكَ  َهَذا، مالَ  َوَأَكلَ  َهَذا، وَقَذفَ  َهَذا، َشَتمَ  وَقدْ  ويأيت
 رواه) النَّارِ  يف طُرِحَ  ُمثَّ  َعَليِه، َفطُرَِحتْ  َخطَاياُهم منْ  ُأِخذَ  َعَليِه، َما يُقضى أنْ  قـَْبل َحَسناتُه فَِنَيتْ  فإنْ  َحسناتِه، ِمنْ 

  .ُمسلم
 القيامة يوم يأتون أميت من أقواماً  ألعلمنَّ ( :قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن -عنه اهللا رضي-  ثوبان وعن

 ال لنا هملِّ جَ  ،لنا صفهم اهللا رسول يا :ثوبان قال ، منثوراً  هباء اهللا فيجعلها بيضاء امةِ  جبال أمثال بأعمالٍ 
م أما :قال ،نعلم ال وحنن منهم نكون  قومٌ  ولكنهم ،تأخذون كما  الليل من ويأخذون ،جلدتكم ومن إخوانكم إ
  .ماجه ابن رواه )انتهكوها اهللا مبحارم خلوا إذا

، آصارًا ألقيت على كاهلكوال جتعلها ، واختذ طاعتهم طاعًة لربِّك، يف املعروف عليك بطاعِة أمرائكَ سادسًا : 
م مل يتمّيزوا عنك إال  ابثقل األمانة اليت واعلم أ ا حيملو كما –، وكلهم يودُّ أن لو ُكفوا أمرها ووقوا شرَّها، فإ
)رواه البخاري، الفاطمة وبئست املرضعة فنعمت ،القيامة يوم ندامة ستكون: ( -قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومسلم.
ن طاعة نكف عت، وال تسقيام اجلهاد باجلماعة، وقيام اجلماعة باإلمارة، وقيام اإلمارة بالسمع والطاعةواعلم أن 

فإن استقام فأِعن، وإن  ،وأرثَّ هيئةً  ،ولو كان أصغر منك سناً، وأقلَّ علماً، وأضعف جسماً، وأحدَث جتربةً  أمريك
َنا اْلُمْلكُ  َلهُ  َيُكونُ  َأىنَّ  قَاُلواواحذر مسلَك َمن : { أخطأ فانصح،  ِمنَ  َسَعةً  يـُْؤتَ  وَملَْ  ِمْنهُ  بِاْلُمْلكِ  َأَحقُّ  َوَحنْنُ  َعَليـْ

 َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَااتِّباَع هوى نفِسك، قال اهللا تعاىل : { ربِّك ال وليكن مهَُّك إرضاءَ  ،]247/البقرة[}اْلَمالِ 
 بِاللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ   ِإنْ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَىل  فـَُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِيف  تـََناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُوِيل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا
  .]59/النساء[}تَْأِويًال  َوَأْحَسنُ  َخيـْرٌ  َذِلكَ  اْآلَِخرِ  َواْليَـْومِ 

 اهللا، أطاعَ  فقد أطاعين َمنْ (:  -وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول قال:  قال - عنه اهللا رضي- هريرة وعن أيب 
  ) متفٌق عليه.َعَصاِين  َفقد األِمريَ  يَعصِ  وَمنْ  أطَاَعين، فـََقدْ  األِمريَ  يُطعِ  وَمنْ  اَهللا، َعصى فقد عصاين وَمنْ 
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ال عبئاً وكن إلخوانك عونًا هلم سابعًا : احرص على االجتماع واالئتالف، وانبذ أسباب الُفرقة واالختالف، 
 ،فاستمسك به، وادُع إليه وجيعلهم صّفًا كالبنيان املرصوص كلمة اجملاهدينفما يؤلف بني القلوب وجيمع  ، عليهم

وُيشِعل  ،بينهم ، ويثري العداوة والبغضاءكلمتهميشتت  و  حيرِّش بني اجملاهدين، ورغِّب فيه، وما ،وُحضَّ عليه
أو يـَْقَربُه، فال تكن عدواً للجهاد وأنت تزعم حبَّه،  ، وناِصح َمن يقرتفهفِفرَّ عنه، وحذِّر منه الضغينَة يف صدورهم،

  ، والنار توَقُد بشرارٍة،، فإن الفرقة سبُب الفشل، والتنازع آفة االجتماعتبغي بلوغه وأنت وال باباً موصداً أمام النصر
 َكالَِّذينَ   َتُكونُوا َوَال ، وقال سبحانه : {]46/األنفال[}رُِحيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فـَتَـْفَشُلوا تـََناَزُعوا َوَال كما قال سبحانه : {

  ]105/عمران آل[}َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َهلُمْ  َوأُولَِئكَ  اْلبَـيـَِّناتُ  َجاَءُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفرَُّقوا
 أن لكم فريضى :ثالثاً  لكم يرضى اهللا إنوسلم قال : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه

) رواه أمركم اهللا واله من تناصحوا وأن ،تتفرقوا ال وأن مجيعاً  اهللابل حب تعتصموا وأن ،شيئاً  به تشركوا وال تعبدوه
  مسلم.

ا يف اجلماعة، واترك العذاَب فإنه يف الُفرقة واطلب الربكَة والرمحة   من الشاة القاصية.، وإمنا يأكل الذئب فإ
إال بعلٍم،  –صغريها وكبريها – هاوال تتكلم في اهللا بعضها ببعٍض، أحكامِ  وضربَ  ،جتنَّب املراء يف الدينثامنًا : 

 تـَْقفُ  َوَال ، قال تعاىل : {واعلم أن صاحب الكلمة ميلكها ما مل خترج منه، فإن خرجت طارت فصارت له أو عليه
  .]36/اإلسراء[}َمْسُئوًال  َعْنهُ  َكانَ   أُولَِئكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما

وال تفتح عليك وعلى إخوانك ، ، وسِّلم للحقِّ َيسَلم لكاجلدال ، وأسبابَ ودْع عنك ِقيَل وقال، وكثرَة السؤال
، ومياسرًا ال معاسراً، ومشاركًا ال ، وموافقًا ال مشاِققاً منازعاً ، وُكن هلم مطاِوعًا ال بابًا من الشرِّ تعجز أن تُغلقه

  مشاكساً.
فمن وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاٍذ وأيب موسى رضي اهللا عنهما : (وتطاوعا و ال ختتلفا) رواه البخاري 

  ومسلم.
 فإذا قلوبكم، عليه ائتلفت ما القرآن اقرؤا(: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن بندَ جُ  وعن
  .عليه متفق )عنه فقوموا اختلفتم

بل قد يكوُن  للوصول إىل ما يـُتَّفق عليه، واملناقشة ويف احلديث داللة على أن االختالف ال يُقَطع دائماً باملباحثة
مل يزل اليت  االجتهاد ، وإذا كان هذا يف كتاِب اهللا تعاىل فكيف بغريه من مسائلالتمادي بالسكوِت وعدم رفعه

  .جهابذة العلماء خمتلفَني فيها
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 ،للنفوس مكدِّرٌ  ،ُمهِلٌك للُعُمرِ  ،وهو ماحٌق للربكة عن سبيله إنزال اجلَدل بينهم واوِمن عقوبات اهللا ِلَمن حاد
رواه الرتمذي ) اجلدل أوتوا إال عليه كانوا  هدى بعد قوم ضل ماكما قال صلى اهللا عليه وسلم : (  مفسٌد للطِّباع،

  وابن ماجة.
رضي اهللا – الصَّاِمتِ  ْبنِ  ، فعن ُعَباَدةَ وال تكن سببًا يف حرمان أمَّتك وإخوانك من اخلري العظيم وأنت ال تشعر

َلةِ  ُخيِْربُ  َخرَجَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ : - عنه   ِإينِّ ( :فـََقالَ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َرُجَالنِ  فـََتَالَحى ،اْلَقْدرِ  بَِليـْ
َلةِ  ِألُْخِربَُكمْ  َخَرْجتُ  رًا َيُكونَ  َأنْ  َوَعَسى ،فـَرُِفَعتْ  َوُفَالنٌ  ُفَالنٌ  َتَالَحى َوِإنَّهُ  ،ِ اْلَقْدر بَِليـْ  ،السَّْبعِ  ِيف  اْلَتِمُسوَها ،َلُكمْ  َخيـْ
  رواه البخاري. )َواخلَْْمسِ  ،َوالتِّْسعِ 

 األمة فإن ،اخلاصة بذنب للعامة العقوبة سبب واملخاصمة املالحاة أنيف فوائد احلديث : (قال البدر العيين 
  )اهـ.الشريفة حبضرته التالحي بسبب الليلة هذه عالمإ حرمت
بيتاً مضموناً يف اجلنِة تكفَّل لك به رسولك صلى اهللا عليه وسلم الذي  املخاصمة وبـُْعِدَك عن اجملادلة رتككَ وُحْز ب
  .) رواه أبو داودحمقاً  كان  إن و املراء ترك ملن اجلنة ربض يف بيت زعيم أناقال: (

، فساحُة اجلهاد سوٌق توشك أن تنفضبالطاعة، وعليك من العمل مبا ُتطيق،  كاجتهد أن متأل وقتتاسعاً: 
وال تتِكل ، واحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، فاغتنم ساعتها، فريبح فيها من يربح، وخيسر من خيسر

فحاِول أن جتعل لك  بكثرة الُقربات، وآزره ،بأنواع الطاعات، وارفده وال تغرتَّ بغزوك ورِباطك على جمرَّد جهاِدك
 بذكر ربك،، وليكن لسانك رطبًا وحافظ على أذكارك وشيئًا من الصيام، وحظًا من قيام الليل،، وردًا من القرآن

تدري لعلك ُتدعى من كل أبواب  فال وال حتقرنَّ من املعروف شيئاً، ،النافعة واقرأ ما يتيسر لك من كتب أهل العلم
  اجلنة.
 من شيء من زوجني أنفق من(:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال:  قال - عنه اهللا رضي- هريرة أيب عن

  ومن ،الصالة باب من دعي الصالة أهل من كان  فمن أبواب للجنةو  ،اجلنة أبواب من دعي اهللا سبيل يف األشياء
 أهل من كان  ومن ،الصدقة باب من دعي الصدقة أهل من كان  ومن ،اجلهاد باب من دعي اجلهاد أهل من كان

 من أحد يدعى فهل ،ضرورة من األبواب تلك من دعي من على ما: بكر أبو فقال ،الريان باب من دعي الصيام
  )متفق عليه.منهم تكون أن وأرجو نعم :قال كلها؟  األبواب تلك
ا واخُل بنفسك بني احلني واحلني  ا وتقوِّم عوجها لتعرف عيو من  ، واخِدم إخوانك مبا تستطيعوختوِّفها رَّ

وكن يف  ، واصرب عليهمواحتسب يف ذلك األجر أو نصيحٍة، أو حراسٍة، تنظيٍف، غسٍل، أو طبٍخ، أو متريٍض، أو
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بطَّاًال وقد قال تعاىل  ، وال تكن متواكًال كسالنَ حاجتهم يكن اهللا يف حاجتك، ومن كان اهللا يف حاجته أفلح
  .]2/املائدة[}َواْلُعْدَوانِ  اْإلِمثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـَّْقَوى اْلِربِّ  َعَلى َوتـََعاَونُوا:{

مبا يتيسر لك  االرتقاء بنفسكحاول واملعسكرات، ومواطن الرِّباط، و واقِض ما استطعت من وقتك يف املراكز، 
در أوقاتكمن الدورات  والوالئم واملطاعم، واملشي يف األسواقوالولوج واخلروج، يف الذهاب واإلياب،  ، وال 

 ،دنيا آخرٍة ال تاجرَ  وأنت تاجرُ  فإنك ما هاجرت لتكون صّخاباً فيها، عها،بضائِ  ينها وتقليبِ دكاكِ  عِ وتتبُّ  ،هاوذْرعِ 
جرتك الفنادق وإمناو  وصفقتَك مع اهللا ال مع الناس، وهل ذلك  ،ها هي ذي فالزمهااخلنادق ف أردت مل تقصد 

وجمامع اخلري من أبغض البالد  ورياض الذكر فأين مواطن الطاعةإال كمن استبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري، 
واعلم أن ما ميضي من عمرك فلن يعود أبداً فانظر  ،وال تزد فاقتصر منها على ما تضطر إليه إىل اهللا وهي أسواقها،

؟ فَمن وجد ، وهل يومي كأمسي، واجعل سؤالك دائماً: ماذا استفدت منذ أن هاجرتوفيما تقضيه هفيما قضيتَ 
  خرياً يف جوابه فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال يلومنَّ إال نفَسه!

م، ،اعرف لألنصار حسنتهمعاشراً:  فواَلوا عندما عادى الناُس، وآووا حينما طرَد الناس، ونصروا يوم  بل حسنا
هذا مع وعاَدوا القريب من أجلك، وقد عاداك القريب من أجل عدوك، ، وأنفقوا وقد شحَّ الناسأن خذَل الناس، 

م حسٌب وال نسٌب وال لغةٌ   واواإليواء حىت بذل الوالء والنصرةومل يزالوا يرتقون يف مدارج وال ماٌل،  أنه ال جيمعك 
 من أجلهم وديارهم ، وحتمَّلوا أنواع األذى يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وحرثهمذبًا عن املهاجرينمهج نفوسهم 

ميَانَ  الدَّارَ  تـَبَـوَُّءوا َوالَِّذينَ ، فنرجوا أن يكون هلم نصيٌب ممن قال اهللا فيهم : {فصربوا  َهاَجرَ  َمنْ  حيُِبُّونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  َواْإلِ
 نـَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِِمْ  َكانَ   َوَلوْ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َويـُْؤثُِرونَ  أُوتُوا ِممَّا َحاَجةً  ُصُدورِِهمْ  ِيف  جيَُِدونَ  َوَال  ِإلَْيِهمْ 

  ]9/احلشر[ }اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ 
 وحكمةٍ  ولٍني وتواضعٍ  لطفٍ معلِّمًا ببضعفائهم، حمبًا هلم، رفيقًا  م،فكن حمسنًا حملسنهم متجاوزًا عن مسيئه

ُِن كرباءهم ووجهاءهم، ،وتعرف لعاملهم حقَّه وتعزِّر أمراءهم، وترحم صغريهم،، توقِّر كبريهم، جلاهلهم وال  وال 
م ماستطعت على ، وتعرَّف ما وال تتقصى أخطاءهم تتبع عثرا وإياك مث إياك  ،لتحسن الدخول إليها أبواب قلو
ا علينا، فتهلك أو الرتفُّع عليهم واحتقارهم وحبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه ، فإن كان مثَة منِّة فهم أحقُّ 

  .املسلم
) متفق عليه، ُمِسيئهم عن وجتاوزوا ، ُحمِْسِنهم من اْقبلواقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار السابقني : (

  ) رواه البخاري، ومسلم.األنصار أبناءِ  وألبناءِ  األنصار، وألبناء لألنصار، اغِفرْ  اللهموقال أيضاً فيهم : (
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فإنه ال خييِّب ، فاجلأ إليه وُلْذ ببابه، ، والعون من عندهاعلم أن التوفيق كله بيد اهللا تعاىلأخريًا و احلادي عشر : 
لك ولوالديك  ، وأكثر من الدعاء، فأظهر فقرك بني يديهأناب إليهمن وال يردُّ َمن سأله، وال يطرد ، من رجاه

، واعلم أن الفنت اليوم ، وادُع ألخوانَك يف ظهر الغيب، وختّري لدعائك أوقات اإلجابةوألهلك وللمؤمنني أمجعني
سوداء نكداء صماء  وتتواىل كقطع الليل املظلموال عاصم من أمرها إال من رحم اهللاُ،  ُتطل علينا يف موٍج كاجلبال

نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  الثَّاِبتِ  بِاْلَقْولِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يـُثَبِّتُ : { لعبده بتثبيت اهللاعمياء ال جناة منها إال   اْآلَِخَرةِ  َوِيف  الدُّ
م شوقاً ]27/إبراهيم[}َيَشاءُ  َما اللَّهُ  َويـَْفَعلُ  الظَّاِلِمنيَ  اللَّهُ  َوُيِضلُّ  ، وها أنت ترى كم من إخوانك الذين ذابت قلو

، وغامروا وشعروا أن األرض ضاقت عليهم مبا رحبت، تلذذوا بدنيا، وما طاب هلم عيٌش وال إىل ساحات اجلهاد
م ونالوا البغية اليت سعوا إليها بكل ما يستطيعون  حىت إذا وصولوا إىل ما كانوا يؤمِّلون وخاطروا انقلبت عليهم قلو

م يطلبون املخرج مما هم فيه بأي  وضاقت صدورهم وتبدلت نفوسهم ال بل مبّنة  أتوا فرجعوا من حيث شيءٍ فإذا 
وقل:  واتَِّعظ وال َتسَخر، ،، فاعترب بذلك وال تشمتبعيدين عنهم حىت وهم يف ديارهم الطغاة عليهم بعد أن كانوا

م اللهم سلِّم سلِّم!،  َهَديـْتَـَنا ِإذْ  بـَْعدَ  قـُُلوبـََنا تُزِغْ  َال  َربـََّناوأكثر من دعاء الصاحلني : { واحذر أن يصيبك ما أصا
  .]8/عمران آل[}اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َرْمحَةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  لََنا َوَهبْ 

 وُفجاءةِ  ، عاِفَيتك وَحتَوُّلِ  ، نِْعَمِتكَ  زوال من بك أعوذ ِإين اللَّهمَّ اهللا عليه وسلم : (وادُع مبا دعا به نبيك صلى 
  ) رواه مسلم.سخِطك ومجيع ، نِقَمتك

 َأْجرَ  ُيِضيعُ  َال  اللَّهَ  فَِإنَّ  َواْصِربْ مث امِض وال ختف : { واتَّبع هداه ، وابتِغ رضاهواصدق مع اهللا
  .]115/هود[}اْلُمْحِسِننيَ 

  واحلمد هللا رب العاملني.
  وكتبه خادم اجملاهدين / أبو حيىي اللييب

 هـ.1431/ربيع اآلخر/25السبت...


