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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ."و كَِره املُشِركونَهو الَّذي أَرسلَ رسولَه ِباهلُدى وديِن احلَق ِليظِهره على الديِن كُلِِّه، ولَ"

تؤِمنونَ ِباللَِه ورسوِلِه وتجاِهدونَ يف : يا أَيها الَّذين آمنوا هل أَدلُّكُم على ِتجارٍة تنجيكُم ِمن عذاٍب أَليٍم"
م، ويدِخلكُم يف جناِت يغِفر لَكُم ذُنوبكُ. سبيِل اللَِه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خري لَكَم ِإن كُنتم تعلَمونَ

ظيمالع الفَوز دٍن ذَِلكع .ِر املُؤِمننيبشو ،قَريب فَتحاللَِه و ِمن صرها نونِحبأُخرى تنوا . وآم ها الَّذينيا أَي
نيواِريِللح مريم اللَِه كَما قالَ عيسى ِابن ن أَنصاري ِإىل اللَِه، قالَ: كونوا أَنصارونَماحلَواِري  : أًنصار حنن

  ."فَآمنت طاِئفَةٌ ِمن بين ِإسرائيلَ، وكَفَرت طاِئفَةٌ، فَأَيدنا الَّذين آمنوا على عدوِهم فَأَصبحوا ظاِهرين. اللَِه

أَرضيتم ِباحلَياِة الدنيا ِمن .  اَألرِضيا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم ِإذا قيلَ لَكُم ِانِفروا يف سبيِل اللَِه ِاثّاقَلتم ِإىل"
ِإلّا تنِفروا يعذِّبكُم عذاباً أَليماً، ويستبِدل قَوماً غَريكُم، . اآلِخرِة، فَما متاع احلَياِة الدنيا يف اآلِخرِة ِإلّا قَليل

يٍء قَديرلى كُلِّ شع اللَهيئاً، وش وهرضال تو .روهنصِإلّا ت كَفَروا، ثاِني الَّذين هجِإذ أَخر ،اللَه هرصفَقَد ن 
فَأَنزلَ سكينته علَيِه، وأَيده ِبجنوٍد لَم . ال تحزن، ِإنَّ اللَه معنا: ِاثنِني ِإذ هما يف الغاِر، ِإذ يقولُ ِلصاِحِبِه

فلى، وةَ الَّذين كَفَروا السلَ كَِلمعجوها، ورتكيمح زيزع اللَهليا، والع ةُ اللَِه ِهيِثقاالً، . كَِلمِانِفروا ِخفافاً و
  ."وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم يف سبيِل اللَِه، ذَِلكُم خري لَكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ

  إلى سلطان المسلمين

  .ند املؤمنني، وأداهلم به على القوم املفسديننصر اللَّه به الدين، وقمع به الكفار واملنافقني، وأعز به اجل

  .سالم عليكم ورمحة اللَّه وبركاته

فإنا حنمد إليكم اللَّه الذي ال إله إال هو، وهو للحمد أهلٌ، وهو على كل شيٍء قدير، ونسأله أن يصلّي 
  .على حممٍد عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم تسليماً

وشهد بذلك، .  قد تكفل بنصر هذا الدين إىل يوم القيامة، وبظهوره على الدين كلهأما بعد، فإن اللَّه
  .وكفى باللَّه شهيداً

وأخرب الصادق املصدوق صلى اللَّه عليه وسلم، أنه ال تزال طائفة من أمته ظاهرين على احلق ال يضرهم 
ينة وهي أرض الشام وما يليها، وكما من خذهلم إىل يوم القيامة، وأخرب أم بالناحية الغربية عن مكة واملد

أخربنا أنه ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الترك قوماً صغار األعني ذلف األنف، ينتعلون الشعر، كأن 
  .وجوههم اانّ املُطَّرقة

وأخرب أن أمته ال يزالون يقاتلون األمم حىت يقاتلوا األعور الدجال، حني يرتل عيسى بن مرمي من السماء، 
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  . املنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل املسلمون جنده القادم معه من يهود أصبهان وغريهمعلى

وأخرب صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد دينها، وال يكون 
  .التجديد إال بعد استهدام

جتاحهم، فأعطانيها، وسألته أن ال يهلكهم سألت ريب أن ال يسلط على أميت عدواً من غريهم في": وقال
  ."بسنة عامة، فأعطانيها

  .وما زالت دالئل نبوته صلى اللَّه عليه وسلم، تظهر شيئاً بعد شيء

وقد أظهر اللَّه يف هذه الفتنة من رمحته ذه األمة وجندها ما فيه عربة حيث ابتالهم مبا يكفر به من 
مع كلمتهم على ويل أمرهم، ويرتع الفرقة واالختالف من خطاياهم، ويقبل بقلوم على رم، وجي

  .بينهم، وحيرك عزمام للجهاد يف سبيل اللَّه وقتال اخلارجني عن شريعة اللَّه

    

فإن هذه الفتنة اليت جرت، وإن كانت مؤملةً للقلوب فما هي إن شاء اللَّه إال كالدواء الذي يسقاه املريض 
د كان يف النفوس من الكرب واجلهل والظلم ما لو حصل معه ما تشتهيه من وق. ليحصل له الشفاء والقوة

فرحم اللَّه عباده برمحته اليت هو أرحم ا من الوالدة بولدها، وانكشف . العز ألعقبها ذلك بالء عظيما
لعامة املسلمني شرقاً وغرباً حقيقة حال هؤالء املفسدين اخلارجني عن شريعة اإلسالم وإن تكلموا 

شهادتني، وعلم من مل يكن يعلم ما هم عليه من اجلهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع بال
اإلسالم ومناهجه، وحنت إىل العساكر اإلسالمية نفوس كانت معرضة عنهم، والنت هلم قلوب كانت 

، وطابت نفوس أهل قاسية عليهم، وأنزل اللَّه عليهم من مالئكته وسكينته ما مل يكن يف تلك الفتنة معهم
اإلميان ببذل النفوس واألموال للجهاد يف سبيل اللَّه، وأعدوا العدة جلهاد عدو اللَّه وعدوهم، وانتبهوا من 
ِسنِتهم، واستيقظوا من رقدم، ومحدوا اللَّه على ما أنعم به من استعداد السلطان والعسكر للجهاد، وما 

واجلهاد . فإن اللَّه فرض على املسلمني اجلهاد باألموال واألنفس. همجعه من األموال لإلنفاق يف سبيل اللَّ
واجب على كل مسلم قادر، ومن مل يقدر أن جياهد بنفسه فعليه أن جياهد مباله إن كان له مال يتسع 

ومن كرت األموال عند احلاجة إىل إنفاقها يف اجلهاد، من . لذلك، فإن اللَّه فرض اجلهاد باألموال واألنفس
لوك أو األمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصناع أو اجلند أو غريهم، فهو داخل يف قوله امل

يوم يحمى . والَّذين يكِنزونَ الذَهب والِفضةَ وال ينِفقونها يف سبيِل اللَِه فَبشرهم ِبعذاٍب أَليٍم": سبحانه
 ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم، هذا ما كَنزتم ِلأَنفُِسكُم فَذوقوا ما كُنتم علَيها يف ناِر جهنم فَتكوى ِبها

، خصوصاً إن كانت األموال من أموال بيت املال، أو أموال أخذت بالربا وحنوه، أو مل تؤد "تكِنزونَ
  .زكاا، ومل خترج حقوق اللَّه منها
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 على اإلنفاق يف سبيل اللَّه، حىت إنه يف غزاة تبوك حضروا وكان النيب صلى اللَّه عليه وسلم حيض املسلمني
فجاء عثمان بن عفان بألف راحلة من ماله يف سبيل اللَّه بأحالسها . وكان املسلمون يف حاجة شديدة

ما ضر عثمان ": فقال النيب صلى اللَّه عليه وسلم. وأقتاا، وأعوزت مخسني راجلة فكملها خبمسني فرساً
قُل ِإن كانَ آباؤكُم ": ، وذم اللَّه املخلَّفني عن الغزو يف سورة براءة بأقبح الذم حني قال"ليومما فعل بعد ا

 ساِكنمها، وونَ كَسادخشةٌ تِتجارموها وفترأَموالٌ ِاقتكُم وتشريعكُم وأَزواجكُم وِإخوانكُم، وأَبناؤو
اللَِه و ِإلَيكُم ِمن بها أَحونرضهدي تال ي اللَهِبأَمِرِه، و اللَه أِتيى يتصوا حبربيِلِه فَتِجهاٍد يف سسوِلِه ور

الفاِسقني كُم": وقال. "القَومبِدل قَوماً غَريستذاباً أَليماً ويذِّبكُم ععنِفروا يِإلّا ت".  

األمر منه فأعطاه لغريه، فإن هذا الدين ملن ذب فمن ترك اجلهاد عذّبه اللَّه عذاباً أليماً بالذلِّ وغريه، ونزع 
  .عنه

عليكم باجلهاد، فإنه باب من أبواب اللَّه يذهب اللَّه به عن ": ويف احلديث عن النيب صلى اللَّه عليه وسلم
لن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة وقتال، واعلم أن النصر ": وقال صلى اللَّه عليه وسلم. "النفوس اهلم والغم

  ."الصرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراًمع 

  .ومىت جاهدت األمة عدوها ألَّف اللَّه بني قلوا، وإن تركت اجلهاد شغل بعضها ببعض

ومن ِنعِم اللَّه على األمة أا قد اجتمعت على ذلك يف الشرق والغرب، حىت إن املؤمنني من أهل املشرق 
 اللَّه، وفيهم من نوى أن خيرج مع العدو إذا مجعوا مث، إما أن يقفز عنهم قد حتركت قلوم انتظاراً جلنود

والقلوب الساعة حمترقة مهتزة لنصر اللَّه ورسوله على القوم املفسدين، حىت إن باملوصل . وإما أن يوقع م
  . مل يتحركواجلزيرة وجبال األكراد خلقاً عظيماً مستعدين للجهاد، مرتقبني العساكر سواء حترك العدو أو

وكذلك قدمت بنت بيدرا، وكانت مأسورة يف بيت قازان، فأخربت مبا جرى بينه وبني أخيه وأمه مما 
يؤيد ذلك، وهي الساعة يف نيتها تذهب إىل مصر، وقد أقامت يف بيتهم مدة إىل نصف شوال على ما 

  .ذكرت

    

 يكن، فإن األمر إذا كان كذلك فهذا وسواء ألقى اللَّه بينهم الفرقة واالختالف وأهلك رؤساءهم أو مل
  .عون عظيم من اللَّه للمسلمني

وقد اتصل بالداعي أخبار صادقةٌ من جهات يوثق ا مبا قد مال مع املسلمني من أمراء تلك البالد، حىت 
من املغول، وال بد أن السلطان يطالع بذلك من تلك البالد، فهناك قوم صاحلون ساعون يف مصاحل 

  .شيخ اجلزيرة الشيخ أمحداملسلمني ك

  .وجاءتنا أخبار من غري واحد بأن اخلربندا أخا قازان قد قدم الروم، وهو جيمع العساكر للقدوم
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وقدمت بنت لبيدرا كانت مأسورة يف بيت قازان وذكرت أحواالً من الكالم بني قازان وأخيه اخلربندا 
 وهو ال يقبل، مني، وأمه تنهاه عن ذلك،وأمه، تدل على ذلك، وأن اخلربندا هو يف نية فاسدة للمسل

  .ويوقع بينهم فتنة

فليس من الواجب أن يترك نصر اللَّه ورسوله، واجلهاد يف سبيل اللَّه إذا كان عدو اللَّه وعدو املسلمني قد 
وقع اليأس بينهم، بل هناك يكون انتهاز الفرصة، وال حيل للمسلمني أن ينتظروهم حىت يطأوا بالد 

. "ما غُِزي قوم يف عقر دارهم إال ذَلّوا": نيب صلى اللَّه عليه وسلم قالاملسلمني كما فعلوا عام أول، فإن ال

كما كان النيب صلى اللَّه . واللَه قد فرض على املسلمني اجلهاد ملن خرج عن دينه وإن مل يكونوا يقاتلونا
سول اللَّه عليه وسلم وخلفاؤه جيهزون اجليوش إىل العدو وإن كان العدو ال يقصدهم، حىت إنه ملا تويف ر

صلى اللَّه عليه وسلم وكانت مصيبته أعظم املصائب، وتفرق الناس بعد موته واختلفوا، أنفذ أبو بكر 
الصديق رضي اللَّه عنه جيش أسامة بن زيد الذي كان قد أمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إىل الشام 

لو كان هؤالء :  رآهم العدو فزعوا وقالوافلما. إىل غزو النصارى، واملسلمون إذ ذاك يف غاية الضعف
  . ما بعثوا جيشاً"ضعافاً"

ال يشغلكم مصيبتكم يب عن جهاد ": وكذلك أبو بكر الصديق ملا حضرته الوفاة قال لعمر بن اخلطاب
  .وكانوا هم قاصدين للعدو ال مقصودين. "عدوكم

. "ذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامةنفِّ": وكان النيب صلى اللَّه عليه وسلم يف مرض موته، وهو يقول

  .ال يشغله ما هو فيه من البالء الشديد عن جماهدة العدو

العسكر، .. والساعة ملا ذهب أمري حبلب بعسكٍر إىل اجلزيرة، وتصيد هناك، طار الصيت يف البالد
 العدو رعب ال فامتألت قلوب البنجاي كذا رعباً، أن يظهروا ِزي املسلمني لئال يؤخذوا، ويف قلوب

وقد هيىَء هلم يف البالد إقامات كثرية من الشعري وغريه، واملسلمون هناك يدعون اللَّه أن . يعلمه إال اللَّه
  .يكون رزق املسلمني

وأقل ما جيب على املسلمني أن جياهدوا عدوهم يف كل عام مرة، وإن تركوه أكثر من ذلك فقد عصوا 
والتجربة تدل على . وكذلك إذا تقاعدوا حىت يطأ العدو أرض اإلسالم. بةاللَّه ورسوله، واستحقوا العقو

ويف نوبتي محص األوىل والثانية . ذلك، فإنه ملا كان املسلمون يقصدوم يف تلك البالد مل يزالوا منصورين
،ت اللَهوجرى يف هذه ملا مكَّنوهم من دخول البالد كاد املسلمون يف تلك النوبة أن ينكسروا، لوال أن ثَب 

وحنن نرجو . وما قصدهم املسلمون قط إال نصروا، كنوبة عني جالوت والفرات، والروم. املدة ما جرى
  .أن يستأصلهم اللَّه تعاىل، وال حول وال قوة إال باللَّه، فإن البشارات متوفرة على ذلك

 مخسني سنة، قبل جميء وقد حدثنا أيب رمحه اللَّه أنه كان عندهم كتاب عتيق وقف عليه من أكثر من
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وقد رأى املسلمون . والتتار يقلعهم املصريون: التتار إىل بغداد، وهو مكتوب من سنني كثرية ويف آخره
  .أنواعاً من املبشرات بنصر اللَّه ورسوله، وهذا ال شك فيه إن شاء اللَِّه

للَّه عنها، وما فعله اللَّه وليست هذه النوبة كتلك، فإن تلك املرة كان فيها أمور ال يليق ذكرها عفا ا
ولَو ": وقد قال تعاىل. مث ال شك أن اللَّه ينصر دينه وينتقم من أعدائه. باملسلمني كان أمحد يف حقهم

 .يشاُء اللَه لَِانتصر ِمنهم ولَِكن ِليبلُو بعضكُم ِببعٍض، والَّذين قُِتلَوا يف سبيِل اللَِه فَلَن يِضلَّ أَعمالَهم

يا أَيها الَّذين آمنوا ِإن تنصروا اللَه ينصركُم ويثَبت . سيهديِهم ويصِلح بالَهم، ويدِخلُهم اجلَنةَ عرفَها لَهم
  ."أَقدامكُم

  : ثم في الحركة في سبيل اللَّه أنواع من الفوائد

 فما دامت القلوب خائفةً ال يستقيم طمأنينة قلوب أهل البالد، حىت يعمروا ويزدرعوا، وإال: أحدها
  .احلال

    

  .أن البالد الشمالية كحلب وحنوها فيها خري كثري ورزق عظيم ينتفع به العسكر: الثانية

أنه يقوي قلوب املسلمني يف تلك البالد من األعوان والنصحاء، ويزداد العدو رعباً، وإن مل حتصل : الثالثة
وملا جاء العسكر إىل . وم فصاروا مع العدو، فإن الناس مع القائمحركة فترت القلوب، ورمبا انقلب ق

  .الشام كان فيه مصلحة عظيمة، ولو تقدم بعضهم إىل الثغر كان يف غاية اجلودة

أم إن ساروا أو بعضهم، حىت يأخذوا ما يف بلد اجلزيرة من اإلقامات واألموال : الفائدة الرابعة
 كان من أعظم الفوائد، وإن ساروا قاطنني متمكنني نزلت إليهم أمراء السلطانية، من غري إيذاء املسلمني

فإن غالب أهل البالد قلوم مع املسلمني إال .. تلك البالد من أهل األمصار واجلبال، واجتمعت جنود
الكفار من النصارى وحنوهم، وإال الروافض وحنوهم من أهل البدع هواهم مع العدو، فإم أظهروا 

كسار عسكر املسلمني وأظهروا الشماتة جبمهور املسلمني، وهذا معروف هلم من نوبة بغداد السرور بان
وحلب، وهذه النوبة أيضاً كما فعل أهل اجلرد والكسروان، وهلذا خرجنا يف غزوهم ملا خرج إليهم 

  .وكان يف ذلك خريةٌ عظيمةٌ للمسلمني. العسكر

ر املنصور وقد أقامه اللَّه سبحانه وأيده وأمده بنعمته فإذا كانت عامة القلوب هناك وهنا مع هذا العسك
على حممد وأمته، وقلوب العدو يف غاية الرعب منه، واللَّه لقد رأى الداعي من رعبهم ما ال يوصف، 

وهكذا خيرب . واحد منكم يغلب ستة من هؤالء: حىت إن وزيرهم حيىي قال قدام الداعي وموالي يسمع
فمن نعمة اللَّه على املسلمني أن ييسر غزاةً ينصر اللَّه ا دينه هنا . رعوبون جداًالقادمون من هناك أم م
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  .وهناك، وما ذلك على اللَّه بعزيز

هذا مل يأمر اللَّه به وال رسوله . وليس من شريعة اإلسالم أن املسلمني ينتظرون عدوهم حىت يقدم عليهم
صدوهم للجهاد يف سبيل اللَّه، وإن بدأوا هم باحلركة فال وال املسلمون، ولكن جيب على املسلمني أن يق

فاللَّه . جيوز متكينهم حىت يعربوا ديار املسلمني، بل الواجب تقدم العساكر اإلسالمية إىل ثغور املسلمني
  .تعاىل خيتار املسلمني يف مجيع األمور ما فيه صالح الدنيا واآلخرة

  .والسالم عليكم ورمحة اللَّه وبركاته

  .مد للَّه وحده، وصلى اللَّه على حممد عبده ورسولهواحل

واحلمد للَّه وحده، وصالته على حممد عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وخليله، وعلى آله وصحبه أمجعني، 
  .عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، حىت يرث األرض ومن عليها وهو خري الوارثني

  .آخر الرسالة، واحلمد للَّه وحده

  ول التغني بالقرآنفتوى ح

ما تقول أئمة الدين، رضي اللَّه عنهم وجعلهم عاملني مبا علموا، خملصني . احلمد هللا رب العاملني"
مصيبني، يف قراءة القرآن مبا خيرجه عن استقامته اليت أمجع أئمة القراء عليها، من متطيط، أو ترجيع 

لى مده، أو إظهار ما أمجع على إدغامه، أو باألحلان املطربة، أو مد جممع على قصره، أو قصر جممع ع
إدغام ما أمجع على إظهاره، أو تشديد ما أمجع على ختفيفه، أو ختفيف ما أمجع على تشديده، أو مبا يزيل 

وهل جيوز مساعها أو استماعها؟ فإن مل . احلرف عن خمرجه أو صفته، وما أشبه ذلك مما يعانيه بعض القراء
ينكر على قارئها؟ فإن لزمه وترك فهل يأمث؟ وإن أنكر على قارئها ومل يقبل جتز، فهل يلزم سامعها أن 

  ."واحلمد هللا وحده. فهل جيب عليه شيء أم ال؟ أفتونا مأجورين يرمحكم اللَّه

الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه . احلمد للَّه: أجاب شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن تيمية
فإن القراءة سنةٌ يأخذها اآلخر عن . قرأه السلف من الصحابة والتابعني هلم بإحساناملشروع كما كان ي

  .األول

وأعدل . ومنهم من رخص فيها. وقد تنازع الناس يف قراءة األحلان، منهم من كرهها مطلقاً، بل حرمها
ذمومة نِهي األقوال فيها أا إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من البدع امل

  .عنها

والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصوام من غري أن يتكلفوا أوزان الغناء، مثل ما كان أبو موسى 
لقد أويت هذا مزماراً من ": فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال. األشعري يفعل
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  ."مزامري آل داود

لو علمت : فقال. ك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتكمررت ب": وقال أليب موسى األشعري
  . أي حلسنته لك حتسيناً"أنك تسمع لَحبرته لك حتبرياً

    

  .يا أبا موسى، ذكِّرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته: وكان عمر يقول أليب موسى األشعري

لَلَّه أشد أذناً إىل الرجل احلسن ": وقال. "قرآن بأصواتكمزينوا ال": وقد قال النيب صلى اللَّه عليه وسلم
  ."الصوت بالقرآن، من صاحب القينة إىل قينته

، وتفسريه عند األكثرين كالشافعي وأمحد بن حنبل وغريمها هو "ليس منا من مل يتغن بالقرآن": وقال
  .وقد فسره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على االستغناء به. حتسني الصوت

  .فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل أيب موسى األشعري وغريه فهذا حسن

وأما ما أُحِدث بعدهم من تكلُِّف القراءة على أحلان الغناء فهذا ينهى عنه عند مجهور العلماء، ألنه بدعةٌ، 
لب القارئ مصروفاً إىل وزن اللفظ وألنَّ ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، وألن ذلك يورث أن يبقى ق

مبيزان الغناء، ال يتدبره وال يعقله، وأن يبقى املستمعون يصغون إليه ألجل الصوت امللحن، كما يصغى 
  .واللَّه سبحانه أعلم. إىل الغناء، ال ألجل استماع القرآن وفهمه وتدبره واالنتفاع به
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