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          ، الندوات طريق عن الدعوة تبليغ في المنطقي العلمي بالحوار
الكتب      وتأليف ، واللقاءات

          ، الندوات طريق عن الدعوة تبليغ في المنطقي العلمي بالحوار
الكتب      وتأليف ، واللقاءات

الطاعة               على المقاتلين وحث ، للمقاتلين يجوز ل وما يجوز ما ببيان العلماء يقوم
والصبر   والثبات

الطاعة               على المقاتلين وحث ، للمقاتلين يجوز ل وما يجوز ما ببيان العلماء يقوم
والصبر   والثبات



ولتحقيق               ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق ، المصالح وحماية ، المن توفير
الخمس          الضرورات وحفظ ، المفاسد ودفع ، المصالح

ولتحقيق               ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق ، المصالح وحماية ، المن توفير
الخمس          الضرورات وحفظ ، المفاسد ودفع ، المصالح





وكيانها     المة مصالح وكيانها    حفظ المة مصالح باسم      حفظ الموت تجار من الشباب حماية
الدين 

باسم       الموت تجار من الشباب حماية
الدين 

والطاقات    المجتمع والطاقات   توحيد المجتمع المخاطر    توحيد والمجتمع البلد تجنيب
والكوارث

المخاطر     والمجتمع البلد تجنيب
والكوارث



والستعمار       الجهاد بين كبير فرق هناك
الجهاد      اهداف يحقق ل فالستعمار

لله        عضب من نقيضها يفعل بل فقط
ودمار وخراب وظلم

والستعمار       الجهاد بين كبير فرق هناك
الجهاد      اهداف يحقق ل فالستعمار

لله        عضب من نقيضها يفعل بل فقط
ودمار    وخراب وظلم











فيها        يتنعمون الجنة في عالية مكانة فيها       لهم يتنعمون الجنة في عالية مكانة لهم



معْدي             بن المقدام حديث من وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت
أول   : "       :      في له يُغفر خصال سبع الله عند للشهيد إن قال أنه كرب
يوم               ويأمن ، القبر فتنة من ويجار ، الجنة من مقعده ويُرى ، دفعة
من             خير منه الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع ، الكبر الفزع

            ، العين الحور من زوجة وسبعين ثنتين ويزوج ، فيها وما الدنيا
أقاربه     "  من سبعين في ويشفع

معْدي             بن المقدام حديث من وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت
أول   : "       :      في له يُغفر خصال سبع الله عند للشهيد إن قال أنه كرب
يوم               ويأمن ، القبر فتنة من ويجار ، الجنة من مقعده ويُرى ، دفعة
من             خير منه الياقوتة الوقار تاج رأسه على ويوضع ، الكبر الفزع

            ، العين الحور من زوجة وسبعين ثنتين ويزوج ، فيها وما الدنيا
أقاربه     "  من سبعين في ويشفع دفعة     أول في له دفعة    يُغفر أول في له يُغفر

الجنة     من مقعده الجنة    ويُرى من مقعده ويُرى

القبر     فتنة من القبر    ويجار فتنة من ويجار

الكبر     الفزع يوم الكبر    ويأمن الفزع يوم ويأمن

الوقار     تاج رأسه على الوقار    ويوضع تاج رأسه على ويوضع
من      زوجة وسبعين ثنتين ويزوج

العين   الحور
من      زوجة وسبعين ثنتين ويزوج

العين   الحور





والشيوخ   والنساء والشيوخ  للطفال والنساء للطفال
وبقية      وماء شجر من البيئة

المخلوقات
وبقية      وماء شجر من البيئة

المخلوقات
والزهاد     للعباد التعرض عدم

العبادة  وأماكن
والزهاد     للعباد التعرض عدم

العبادة  وأماكن

شريفة             الغاية كانت ولو حراما الحرام فيبقى الوسيلة تبرر ل شريفة            الغاية الغاية كانت ولو حراما الحرام فيبقى الوسيلة تبرر ل الغاية





      ، المصالح وحماية ، المن توفير
       ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق

ودفع     ، المصالح ولتحقيق
الضرورات      وحفظ ، المفاسد

الخمس 

      ، المصالح وحماية ، المن توفير
       ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق

ودفع     ، المصالح ولتحقيق
الضرورات      وحفظ ، المفاسد

الخمس 

ولي 
المر
ولي 
المر

فرض      ويكون عين فرض يكون
كفاية

فرض      ويكون عين فرض يكون
كفاية

للمجاهد    العظيم الثواب
والشهيد

للمجاهد    العظيم الثواب
والشهيد

المقاتلين        غير قتل وعدم والمثلة النهبة ترك
وحيوان       وماء شجر من البيئة على والحفاظ

المقاتلين        غير قتل وعدم والمثلة النهبة ترك
وحيوان       وماء شجر من البيئة على والحفاظ



ولتحقيق               ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق ، المصالح وحماية ، المن توفير
الخمس          الضرورات وحفظ ، المفاسد ودفع ، المصالح

ولتحقيق               ، الظلم ورفع ، الحق وإحقاق ، المصالح وحماية ، المن توفير
الخمس          الضرورات وحفظ ، المفاسد ودفع ، المصالح
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