
 عشر فوائد من الجهاد في سبيل اهلل
 الحوثيين أذناب فارسالرافضة الذين يجاهدون  رسالة إلى المجاهدين في اليمن

 الرحيمن ـ  الرحمبسم اهلل 
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

شيخ اإلسالم ابن انتقيتها من رسالة ، من فوائد اجلهاد عشر فوائدذِكر  افيه رسالةفهذه 
غزوا  نالذيعلى غزو التتار  إياهتيمية رمحه اهلل اليت أرسلها إىل السلطان امللك الناصر حاثا 

مهوا بدمشق، فكتب شيخ اإلسالم رسالة مث ، 656عام  بغداد وأسقطوابلد املسلمني، 
فاستجاب ، عن بالد املسلمنيهم ورد  املغول،  عظيمة للملك الناصر حاثا له فيها على جهادِ 

َحب أو معركة مرج الُصفر، بدأت يف معركة َشق  فكانت السلطان لنصيحة شيخ اإلسالم، 
بالقرب َحب َشق  هل م، واستمرت ثالثة أيام بسَ 3101إبريل  20هـ / 202سنة  رمضان 2

الناصر حممد بن  بقيادة املماليك كانت املعركة بني، و سورية يف دمشق من
جند  انتهت املعركة بانتصار، وقد بقيادة )قطلوشاه((، واملغول والشام مصر سلطان) قالوون
يف السيطرة على الشام والتوسع يف العامل  املغولطموحات  تأهنف، حبمد اهلل الشام

 .اإلسالمي
بتحقيق  اجملموعة اخلامسة، «جامع املسائل البن تيمية»وهذه الرسالة العظيمة ُمدوَّنة يف 

رسالة إىل السلطان الـمـلِـك الناصر يف »، وموسومة بـ عامل الفوائدحممد عزير مشس، طبعة دار 
 «.شأن التتار

 نفع اهلل هبذه الرسالة قارئها وناشرها، إنه مسيع قريب.
 . 3440وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي، يف السابع عشر من ربيع األول لعام 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


 الجهاد التي ذكرها شيخ اإلسالم في تلك الرسالة لُيقنع السلطان بالغزو فوائدسرد 

 كفر به خطاياهمابتالء املؤمنني مبا يُ  .3
 إقبال القلوب على اهلل .2
 اجتماع الكلمة على ويل األمر .1
ومىت جاهدت األمة عدوها ألَّف اللَّه بني قلوهبا، ، قال: )نزع الفرقة واالختالف بينهم .4

 (.د شغل بعضها ببعضوإن تركت اجلها
شبََّه شيخ اإلسالم الفتنة اليت حصلت للمسلمني من التتار بالدواء الذي ُيسقاه  .5

 املريض ليحصل له الشفاء والقوة
وحّنت إىل العساكر اإلسالمية نفوس  حتريك عزميتهم للجهاد يف سبيل اهلل، قال: ) .6

اللَّه عليهم من كانت معرضة عنهم، والنت هلم قلوٌب كانت قاسية عليهم، وأنزل 
مالئكته وسكينته ما مل يكن يف تلك الفتنة معهم، وطابت نفوس أهل اإلميان ببذل 

النفوس واألموال للجهاد يف سبيل اللَّه، وأعّدوا العدة جلهاد عدو اللَّه وعدوهم، 
وانتبهوا من ِسَنِتهم، واستيقظوا من رقدهتم، ومحدوا اللَّه على ما أنعم به من استعداد 

 . (ان والعسكر للجهاد، وما مجعه من األموال لإلنفاق يف سبيل اللَّهالسلط
النفوس، فقد )كان يف النفوس من الـِكـرب واجلهل والظلم ما لو حصل معه  انكسار .2

ما تشتهيه من العز ألعقبها ذلك بالء عظيما، فرحم اهلل عباده برمحته اليت هو أرحم 
 بولدها(. الوالدةهبا من 

ل البالد، حىت يعمروا ويزدرعوا، وإال فما دامت القلوب خائفًة ال طمأنينة قلوب أه .8
 .يستقيم احلال

اخلارجني )املغول( انكشف لعامة املسلمني شرقا وغربا حقيقة حال هؤالء املفسدين  .9
عن شريعة اإلسالم وإن تكلموا بالشهادتني، وَعـلِـم من مل يكن يعلم ما هم عليه من 

 .يس والُبعد عن شرائع اإلسالم ومناهجهاجلهل والظلم والنفاق والتلب
أنه يقّوي قلوب املسلمني يف تلك البالد من األعوان والنصحاء، ويزداد العدو رعباً،  .30

وإن مل حتصل حركة فرتت القلوب، ورمبا انقلب قوٌم فصاروا مع العدو، فإن الناس مع 
 .القائم



*** 
وسياسيا عسكريا  )إيران(قلت: وحبمد اهلل، فإننا ننعم يف هذا الزمن جبهاد دولة الرافضة 

لقطع خملب إيران السعودية العربية تقوده اململكة  حتالفٌ باجلهاد العسكري واقتصاديا، قام 
هبدف االنطالق منه إىل بالد احلرمني إلسقاطها يف أيديهم كما فعلوا الذي غرزته يف اليمن، 

حربا ضروسا  سلمان بن عبد العزيز العراق ولبنان وسورية، وهيهات، فقد شنَّ امللكيف 
بنصٍر من عنده، وأن يُـعِـزَّ وجنده ه فعسى اهلل أن ينصرَ ، لدحرهم وإعادة امللك ألهل اليمن

كما  خاسرة مدحــــورة مرة ثانية،  ويُردَّها  ،دولة فارس الرافـــضيةَيكِسر وأن  ،هدينه وينصر أولياء
 كسرها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف العصر األول يف معركة القادسية املشهورة.

د من اهدين يف اليمن، فتشُ قمت هبذه الرسالة املختصرة، لعلها تصل إىل اإلخوة اجملوقد 
 واهلل غالب على أمره، ولينُصرنَّ اهلل من ينصره.أزرهم، وتُـَقـو ي عزائمهم، 

*** 
 فائدة

 :إىل السلطان امللك الناصرييف رسالته  ابن تيمية رمحه اهلل هقالمما 
فمن ترك اجلهاد عّذبه اللَّه عذابًا أليمًا بالذل  وغريه، ونزع األمر منه فأعطاه لغريه، فإن هذا 

 .الدين ملن ذب عنه
 ،ويف احلديث عن النيب صلى اللَّه عليه وسلم: عليكم باجلهاد، فإنه باب من أبواب اللَّه

 .هب اللَّه به عن النفوس اهلم والغميُذ
وقال صلى اللَّه عليه وسلم: لن يُغلب اثنا عشر ألفًا من قلة وقتال، واعلم أن النصر مع 

 .ب، وأن مع العسر يسراالصرب، وأن الفرج مع الكر 
 .بعضها ببعض اجلهاد شغلَ  ت األمة عدوها ألَّف اللَّه بني قلوهبا، وإن تركتِ ومىت جاهدَ 

 مث قال:
بالد املسلمني كما فعلوا عام أول، فإن النيب  يطئواوال حيل للمسلمني أن ينتظروهم حىت 

 .واقر دارهم إال َذل  قوم يف عُ  ما ُغزِيصلى اللَّه عليه وسلم قال: 
*** 



 فائدة
 هل مسلمون أم كفار أم ماذا؟قد يسأل سائل عن حقيقة املغول، 

 : رمحه اهلل الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاجلواب من كالم
هؤالء من جنس اخلوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، ورأوا أهنم أحق باألمر منهما. 

بون على املسلمني ما هم متلبسون ــــعيوهؤالء يزعمون أهنم أحق بإقامة احلق من املسلمني، ويَ 
 3.عفةوالظلم، وهم متلبسون مبا هو أعظم منه بأضعاف مضا املعاصيبه من 

*** 
 فائدة

 قال ابن كثري رمحه اهلل عن شيخه ابن تيمية مبينا دوره يف تلك املعركة:
 ؛إال هو هال إلـ   الذيباهلل له وجعل حيلف  ،ره بالنصرض السلطان على القتال، وبشَّ وحرَّ 

 إن شاء اهللُ  :إن شاء اهلل، فيقول :إنكم منصورون عليهم يف هذه املرة، فيقول له األمراء: قل
 حتقيقا ال تعليقا. 

واألمراء فيأكل  2األطالبوأفىت الناس بالفطر مدة قتاهلم وأفطر هو أيضا، وكان يدور على 
فيأكل الناس، وكان  ،مهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضلعلِ من شيء معه يف يده ليُ 

فطر أقوى إنكم مالقوا العدو غدا، وال: »صلى اهلل عليه وسلمقوله  1يتأول يف الشاميني
 4.أيب سعيد اخلدري، فعزم عليهم يف الفطر عام الفتح كما يف حديث «لكم

*** 
 مت املقال حبمد اهلل، نفع اهلل به كاتبه وناشره وقارئه.

 هجري 3440ربيع األول من عام  36أعده للنشر، ماجد بن سليمان الرسي، يف 
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