
 

 أهل الفنون القتاليةإلى  رسالة عدنان الَطرَشة
--------------------------------- -

 النية واألجر في الفنون القتالية
 ---------------------

 ِبْسِم اهلِل الَرْحمِن الَرِحيِم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالال  عىالى تالااأل اينءيالال والمرسالىين نءينالا آحمالد و لال          

 .وصحء  أجمعين

 تواني آدربي وطالب الفنون القتالية إ

 ،سال  عىيكأل ورحمة اهلل وبركاا ال

 :األمر الشرعي
------------- -

اْسَتَطْعُتم ِمن ُقَوٍةَوَأِعُّدوْا َلُهم َما : قال اهلل اعالى
( )

 إن أول قوة عىى المسىأل أن يعدها طاعة لهذا ايآر اإللهي هي قوة. 

 .وآهارة القتال الءدن

وأعدّدوا لهدم مدا اسدتطعتم مدن قدوة أل ون القدوة الرمدي  أل ون         »: ذات يو  عىى المنءر فقال ملسو هيلع هللا ىلصقد تطب رسول اهلل ف

«القوة الرمي  أل ون القوة الرمي
( )

وكما كان الرآي قديًما بواسطة القوس والسها ، فيمكن أيًضا أن يكالون بال س سالال     . 

وآا يقال في حق الرآالي ينطءالق   . وكذلك الرآي يكون باليد والرجل كما هو الحال في قتال الفنون القتالية .نارس ُيرآى ب 

.أيًضا عىى الفنون القتالية

«المدممن القدوخ ريدرأ وأحدى ولدم اهلل مدن المدممن الفدعيل  وفدي  دٍ  ريدر           »: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهلل اقو
( )

وحتالى يكالون   . 

أل وآمارسة الوساليىة المناسالءة لتحقيالق هالذغ ال،ايالة، وإن آالن أهالأل الوسالاقل لتحقيالق هالذغ           المسىأل قوًيا في بدن  ال بد ل  آن اعى

 .ال،اية هي الفنون العسكرية القتالية

 :األجر علم النية الصحيحة
------------------------- -

إضالافة إلالى المالال فالي      -ن المالدرب بمآكانال  أيًضالا    ـولكال  ..ر المالايس عىالى ادريءال    ـال شك أن آن حق المدرب أن ي تذ ايج

أن يجعل لنفس  في اآلترة أجًرا عند اهلل ال يعىأل قدرغ إال اهلل وحدغ، يكون لىمدرب نصيب آن  فالي اآلتالرة وكالذلك     - الدنيا

 هلل؟يكون ل  نصيب آن  في الدنيا في آجاالت آختىفة، فكيف يمكن لمدرب الفنون القتالية أن يكون ل  أجر عند ا

أن  يمكن لىمسىأل أن يكون ل  أجر في كل شيل يعمى ؛ وذلالك إذا أحسالن النيالة فيمالا يعمىال  وأنال         ملسو هيلع هللا ىلصلقد عَىمنا رسول اهلل 

إلال   ... إنما يعمى  هلل اعالى، فهو يمكن أن ي كل ويكون ل  أجر، وأن ينالا  ويكالون لال  أجالر، بالل وأن يالنكن ويكالون لال  أجالر         

أن آدرب الفنون القتالية أيًضالا يمكالن أن يالدرب ويكالون لال  أجالر        لشاهد آن ذلكوليس هنا آحل شر  هذغ ايآور، ولكن ا

عند اهلل، وذلك إذا كانت نيت  أن  يدرب المسىمين طاعة يآر اهلل اعالى ب ن يعدوا أبدانهأل آا يستطيعون آن قوة، وأن  يريد 

 . إل ... أل، وعن أآوالهألأقويال لكي يدافعوا عن أنفسهأل وعن أهىيهأل وأعراضه أن يدربهأل حتى يجعل آنهأل

وكذلك ايآر بالنسءة لطالب الفنون القتالية؛ فمذا كان يتدرب بنية طاعالة اهلل فالي أنال  يعالد آالا اسالتطاو آالن قالوة، وأن يكالون          

 .آؤآًنا قوًيا في بدن ، فسوف يكون ل  أجر آن اهلل اعالى، وسيكون أيًضا تيًرا وأحَب إلى اهلل آن آؤآٍن  تٍر ضعيف

                                                           

 .06: سورة اينفال، اآلية(  )
 .فضل الرآي والحث عىي : أترج  آسىأل في كتاب اإلآارة، باب(  )
.أترج  آسىأل في كتاب القدر، باب اإليمان لىقدر واإلذعان ل (  )



 

المدربين وطالب الفنون القتالية نرى أن  يمكن لإلنسان أن يمارس الفنون القتالية ويكون ل  أجر عىى ذلك وهكذا إتواني 

وههنا أآانة اقع عىى عااق المالدربين وهالي أن يوصالىوا هالذا المفهالو       ... في اآلترة بشرط وجوي النية الشرعية الصحيحة

 .لىمدرب والطالب عىى السوالإلى طالبهأل، وأن يصوبوا لهأل نواياهأل حتى يكون هناك أجر 

وتتاًآا أس ل اهلل اعالى أن يوفقنا إلى آا يحء  ويرضاغ، وأن يعىمنا آا ينفعنا، وأن ينفعنا بما عَىمنا، وأن ينفع بنا غيرنا آن 

 .المسىمين، وصىى اهلل عىى نءينا آحمد و ل  وصحء  وسَىأل اسىيًما

 .والسال  عىيكأل ورحمة اهلل وبركاا 

 أتوكأل

 الَطرَشة عّدنان

 


