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الجهاد؟

الجهاد؟ رعُش لماذا
إل والنإققس الجققن خلقققت تعققالى: {ومققا اللققه قققال
ليعبدون}.

: (هققذه1اللققه رحمققه السعدي الرُحمن عبد الشيخ قال
الرُسققل جميع وبعث لها، والنإس الجن الله خلق التي الغاية

ومحبتققه لمعرُفتققه المتضققمنة وهققي: عبققادته إليهققا، يققدعون
سواه).  عما والعرُاض عليه والقبال إليه والنإابة

خلقق اللققه أن اليقة : (ومعنققى2المجيقد فتقح في وقال
عرُفهققا كمققا (والعبققادة لققه)، شققرُيك ل وحده ليعبدوه الخلق
بققه أمققرُ ما بامتثال الله هي: "طاعة تيمية ابن السلما شيخ
.3الرُسل) ألسنة على

ً أمققة كققل فققي بعثنققا تعققالى: {ولقققد وقققال أن رسققول
الطاغوت}. واجتنبوا الله اعبدوا

الرُسققل أي : (كلهققم4الية هذه في كثيرُ بن العماد قال
سواه).  ما عبادة عن وينهى الله عبادة إلى يدعو

منققذ بذلك الرُسل الناس إلى يرُسل سبحانإه يزل فلم
إليهققم، أرسل الذين نإوح قوما في آدما بني في الشرُك حدث
أن إلققى الرض، أهققل إلققى تعالى الله بعثه رسول أول وكان

دعققوته طبقققت الققذي وسققلم عليققه الله بمحمدصلى ختمهم
والمغارب.  المشارق في والجن النإس

مققن قبلققك مققن أرسققلنا تعققالى: {ومققا قال كما وكلهم
فاعبدون}.  أنإا إل إله ل أنإه إليه نإوحي إل رسول

الققتي الغايققة أن علققى كققثيرُ وغيرُهققا اليات هذه فدلت
هققي: لها الرُسل أرسل التي والحكمة أجلها من الخلق خلق

جميع دين هذا وأن غيرُه، عبادة عن والنهي وحده الله عبادة
وليققس شققرُعي أمرُ بالعبادة المرُ أن إل والمرُسلين النإبياء
ًا ًا، أمقرُ الخلقق خلقق وتعقالى سققبحانإه اللقه أن بمعنققى كونإيقق

قققد الخلققق ثققم رسققله، ألسققنة علققى بققذلك وأمرُهققم لعبادته
يعبدونإه.  ل وقد يعبدونإه
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كلهققم الرض في من لمن ربك شاء تعالى: {ولو قال
وقققال مققؤمنين}، يكونإققوا حققتى النققاس تكققرُه أفققأنإت جميعا

مؤمن}. ومنكم كافرُ فمنكم خلقكم الذي تعالى: {هو

والحجققج بالبينققات رسققله أرسققل تعققالى الله أن فرُغم
إلققى النققاس وانإقسققم القققدري الختلفا وقققع الواضققحات،

القدسققي الحققديث فققي ورد لما مصدق وذلك وكافرُ، مؤمن
بيقن فققرُق وفيققه: (ومحمققد جققابرُ، عن البخاري أخرُجه الذي

القيامة.  يوما إلى باق وهذا الناس)،

العققداوة انإعقققدت وكققافرُ مققؤمن إلى الخلق وبانإقساما
ًا أخققاهم ثمققود إلققى أرسلنا تعالى: {ولقد قال بينهما، صققالح

تعققالى: وقققال يختصققمون}، فرُيقان هم فإذا الله اعبدوا أن
تعققالى: {إن وقققال ربهققم}، فققي اختصققموا خصمان {هذان

ًا لكققم كانإوا الكافرُين تعققالى: {وكققذلك وقققال مبينققا}، عققدو
ًا نإبي لكل جعلنا المجرُمين}. من عدو

مققن وخاصققة الققدين أعققداء لكققل بعمومه متناول وهذا
وطوائفهم.  أصنافهم باختلفا والمرُتدين الصليين الكفرُة

اللققه فققي الفرُيقيققن بيققن الدينية العدواة هذه وبانإعقاد
تعققالى: {ولققو قققال ولبققد، بينهمققا القتال وقع ودينه وعبادته

جقاءتهم مقا بعقد مقن بعقدهم مقن الققذين اقتتققل ما الله شاء
ولقو كفقرُ مقن ومنهقم آمن من فمنهم اختلفوا ولكن البينات

يرُيد}. ما يفعل الله ولكن اقتتلوا ما الله شاء

الختلفا يصققل : (وحيققن5اللققه رحمققه قطب سيد قال
القتققال، وإيمققان،يتعيققن كفققرُ اختلفا فيكون المدى هذا إلى

باليمققان الكفققرُ دفققع ببعققض، بعضققهم النققاس لققدفع يتعيققن
بققالكفرُ تصققلح ل فققالرض بققالخيرُ، والشققرُ بالهدى، والضلل
إذا أنإبياء أتباع إنإهم قوما يقول أن يكفي ول والشرُ، والضلل

هققي وهققذه واليمققان الكفققرُ حققد إلققى بينهققم الختلفا وصل
المدينققة فققي المسققلمة الجماعققة تواجهها كانإت التي الحالة

يزعمققون مكققة فققي المشققرُكون النص... كققان هذا نإزل يوما
يزعمققون المدينققة فققي اليهققود وكان إبرُاهيم، ملة على أنإهم
أنإهققم يزعمققون النصققارى كققان كمققا موسققى، دين على أنإهم
بعققدت قد كانإت هؤلء من فرُقة كل ولكن عيسى، دين على
ًا ًا بعد إلققى وانإحرُفت نإبيها، رسالة وعن دينها، أصل عن كبيرُ

المسققلمون وكققان الكفققرُ، وصققف عليققه ينطبق الذي المدى
كمقا العقرُب، مقن المشقرُكين يققاتلون النص هذا نإزول عند
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أهققل مققن الكفققار قتققال إلققى يوجهققوا أن وشققك علققى كققانإوا
بيققن القتتققال أن ليقققرُر النققص هققذا جققاء ثققم ومققن الكتققاب،

اللققه مشققيئة مققن هققو الحد هذا إلى العقيدة على المختلفين
ليققدفع شققاء شققاء، ولكنققه اقتتلوا}، ما الله شاء {ولو وبإذنإه
الصققحيحة العقيققدة حقيقة الرض في وليقرُ باليمان، الكفرُ

ًا الرُسققل بهققا جققاء الققتي الواحققدة عنهققا فققانإحرُفا جميعقق
المنحرُفون.

ًا يقف ل الضلل أن الله علم وقد ًا سلبي هققو إنإما جامد
إضققلل يحققاول أن ولبققد يعتدي، أن فلبد شرُيرُة، طبيعة ذو

فلبققد السققتقامة، ويحققارب العققوج يرُيققد أن ولبد المهتدين،
يرُيققد}... مققا يفعققل اللققه {ولكققن المور، لتستقيم قتاله من
يجاهققد أن وقققدر والضققلل، الهققدى بيققن القتققال يقع أن قدر

الواضقققحة الواحقققدة حقيقتقققه لققققرُار اليمقققان أصقققحاب
أتباعهم من الرُسل إلى بالنإتساب عبرُة ل وأنإه المستقيمة،

ل وأنإققه يعملققون، ما وحقيقة يعتقدون ما بحقيقة العبرُة إنإما
عقيققدة ورثققة يكونإوا أن لهم المؤمنين مجاهدة من يعصمهم

منحرُفون. عنها وهم

في المسلمة للجماعة الله قرُرها التي الحقيقة وهذه
ة حقيققة المدينقة، ا بزمقان تتقيقد ل مطلق طرُيققة هقي إنإم

لتقرُيققرُ مناسققبة المقيققدة المفرُدة الحادثة اتخاذ في القرُآن
سققيد السققتاذ كلما المطلقققة). انإتهققى المطققرُدة الحقيقققة
قطب. 

ًا العداوة فسبب والقتتال والصرُاع المعرُكة وسبب إذ
المزعققوما النإتسققاب بيققن الختلفا العقائققدي، الختلفا هققو

الختلفا الققدين، لهققذا الحقيقققي النإتسققاب وبين الله، لدين
بشققرُ، أو شققجرُ أو حجققرُ مقن اللققه لغيققرُ العبودية صرُفا بين

له.  شرُيك ل وحده لله صرُفها وبين

أتققم وبينققه القققرُآن عنققه أفصققح الققذي هو السبب وهذا
فقققد عكقس ومققن عقولنقا ونإتهقم ربنققا نإصقدق ونإحقن بيقان،

وأصققدق الحققاكمين أحكققم فققالله الضققلل، وراما انإتكققس
أن رغقم القدين فقي العقدواة المعرُكقة سقبب جعل القائلين

أن إل المعاشققية مصالحهم في يختلفون القديم ومنذ الناس
عنهققم أخققبرُ كمققا والبغضققاء العققداوة سققبب يكن لم قط هذا

مكان.  ولكل زمان لكل الكتاب هذا وأنإزل خلقهم الذي

ولققم سققبحانإه المققولى ذكققرُه الققذي العققداوة سبب بل
ا العقالمين رب وعبوديقة القدين هقو إنإمقا غيرُه يذكرُ بققى م
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ًا تعالى قال الملوان، تعاقب وما الفرُيقان أهققل منطلق مبين
ًا الحق أهل مع صرُاعهم في الباطل الذي شعارهم وموضح
،}آلهتكققم وانإصرُوا حرُقوه قالوا{ يجتمعون وحوله يرُفعون
 …عقيققدتكم انإصققرُوا عبققادتكم، انإصققرُوا دينكققم، انإصققرُوا
ورايتهققم، وشققعارهم الققدين هققذا أعداء منطلق فهذا وهكذا،

بالباطل.  والمعبودات بحق المعبود بين فالمعرُكة

والكققافرُون الحققق، اللققه عبودية ينصرُون فالمؤمنون
قققال أصققنافها، اختلفا علققى الباطلة اللهة عبودية ينصرُون

أرضققنا مققن لنخرُجنكققم لرُسلهم كفرُوا الذين تعالى: {وقال
يظهققرُوا إن تعققالى: {إنإهققم وقققال ملتنققا}، فققي لتعققودن أو

ًا تفلحققوا ولققن ملتهققم فققي يعيققدوكم أو يرُجمققوكم عليكققم إذ
النصققارى ول اليهققود عنك ترُضى : {ولنتتعال وقال أبدا}،
ملتهم}. تتبع حتى

العقققدة : (إنإهققا6اللققه رحمققه قطققب سققيد السققتاذ قال
هققي إنإهققا ومكققان، زمان كل في مصداقها نإرُى التي الدائمة

والنصققارى اليهققود يشنها التي المعرُكة حقيقة هذه العقيدة،
إنإهققا المسققلمة، الجماعققة ضققد وقققت كل وفي أرض كل في
السققلمي المعسققكرُ بين المشبوبة هي العقيدة معرُكة هي

وقققد بينهمققا، فيما يتخاصمان قد اللذين المعسكرُين وهذين
ًا تلتقققي ولكنهققا بينهققا فيما الواحدة الملة شيع تتخاصم دائمقق

العقيققدة معرُكققة إنإها والمسلمين، السلما ضد المعرُكة في
وحقيقتها.  صميمها في

للسققلما العققداوة فققي العرُيقيققن المعسققكرُين ولكققن
ًا عليهققا ويرُفعققان شققتى بققألوان يلونإانإهققا والمسققلمين أعلمقق

الرض باسققم أعلونإهققا وتوريققة... إنإمققا ومكرُ خبث في شتى
وألقوا إليها العسكرُية... وما والمرُاكز والسياسة والقتصاد

ققد العقيقدة حكايقة أن منقا الغقافلين المخقدوعين روع فقي
رايتهققا رفققع يجققوز ول لهققا، معنققى ل قديمققة حكايققة صققارت
ليسققت إنإها العقيدة، معرُكة باسمها... إنإها المعرُكة وخوض
هققذه ول العسققكرُية المرُاكققز ول الغلققة ول الرض معرُكققة
كلها.  المزيفة الرُايات

ليخدعونإا دفين نإفوسهم في لغرُض علينا يزيفون إنإهم
لنا بخديعتهم خدعنا نإحن فإذا وطبيعتها، المعرُكة حقيقة عن
صققلى لنققبيه اللققه توجيه عن نإبعد ونإحن أنإفسنا إل نإلومن فل

{ولققن القققائلين أصدق سبحانإه وهو ولمته، وسلم عليه الله
فالكققافرُ ملتهققم}، تتبع حتى النصارى ول اليهود عنك ترُضى
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ًا العبققد ازداد وكلمققا ليمققانإه، المققؤمن يعادي بإيمققانإه تمسققك
الكافرُين).  عداء من نإصيبه ازداد كلما ودينه

ذمة}. ول إل مؤمن في يرُقبون تعالى: {ل قال

: (أي7اللققه رحمققه السققعدي الرُحمقن عبققد الشيخ قال
جعلهققم الققذي فالوصققف وأهلققه، لليمققان عققداوتهم لجققل

دينكققم عققن فققذبوا اليمققان، هققو ويبغضونإكم لجله يعادونإكم
ًا لكققم نإصققرُه ومققن عققدوا عققاداه مققن واتخذوا وانإصرُوه وليقق
ًا معقه يدور الحكم واجعلوا ًا، وجقود وا ل وعقدم الوليقة تجعل

الهوى).  مال حيث بها تميلون طبيعة والعداوة

ا وققال الله يؤمنقوا أن إل منهقم نإقمقوا تعقالى: {وم ب
الحميد}. العزيز

عنققدهم لهققم كققان ومققا : (أي8الله رحمه كثيرُ ابن قال
العزيز). بالله إيمانإهم إل ذنإب

نإقمققوا : (ومققا9اللققه رحمققه قطققب سيد الستاذ ويقول
أن ينبغققي حقيقققة الحميققد، العزيققز بققالله يؤمنوا أن إل منهم

كققل وفققي أرض كل في الله إلى الداعون المؤمنون يتأملها
فققي هققي وخصققومهم المققؤمنين بيققن المعرُكققة إن جيققل،

ًا وليست عقيدة معرُكة صميمها وإن الطلق، على آخرُ شيئ
إل منهم يسخطون ول اليمان، إل منهم ينقمون ل خصومهم
ول اقتصادية معرُكة ول سياسية معرُكة ليست إنإها العقيدة،

ًا كققانإت ولققو عنصققرُية، معرُكة وقفهققا لسققهل هققذا مققن شققيئ
إمققا عقيدة، معرُكة صميمها في ولكنها إشكالها، حل وسهل

كبققار كققان ولقققد إسققلما، وإمققا جاهليققة إمققا إيمان، وإما كفرُ
وسلم عليه الله صلى الله رسول على يعرُضون المشرُكين

معرُكققة يدع أن واحد شئ مقابل في والمتاع والحكم المال
إلققى حاشققاه أجققابهم المققرُ،ولققو هذا في يدهن وأن العقيدة

الطلق، علققى معرُكققة وبينققه بينهم بقيت ما أرادوا مما شئ
عقيدة.  ومعرُكة عقيدة قضية إنإها

واجهققوا حيثمققا المؤمنققون يسققتيقنه أن يجققب مققا وهذا
ًا أن {إل العقيققدة لهققذه إل لشققئ يعققاديهم ل فققإنإه لهم، عدو

الطاعقة وحققده لقه الحميققد} ويخلصقوا العزيققز بقالله يؤمنوا
للمعرُكققة يرُفعققوا أن المققؤمنين أعققداء يحاول وقد الخضوع،
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عنصرُية أو سياسية أو اقتصادية راية العقيدة، راية غيرُ راية
فققي ويطفئققوا المعرُكققة، حقيقققة المؤمنين على يموهوا كي

يخققدعوا أل المققؤمنين واجققب فمن العقيدة، شعلة أرواحهم
وأن مققبيت، لغققرُض تمققويه هققذا أن يققدركوا أن واجبهم ومن
سققلح عققن يخققدعهم أن يرُيققد إنإمقا المعرُكققة راية يغيرُ الذي

فيها).  الحقيقي النصرُ

يزالققوا لققن أنإهققم تعققالى : (أخققبر10ُالسعدي الشيخ قال
وإنإما وقتلهم، أموالهم في غرُضهم وليس المؤمنين يقاتلون
ًا ويكونإققوا دينهققم عن يرُجعوا إن غرُضهم إيمققانإهم بعققد كفققار

فققي قققدرتهم بققاذلون فهم السعيرُ، أصحاب من يكونإوا حتى
الكفققار، لكل عاما الوصف أمكنهم... وهذا بما ساعون ذلك،

دينهم).  عن يرُدوهم حتى غيرُهم يقاتلون يزالون ل

التقرُيققرُ : (وهققذا11الله رحمه قطب سيد الستاذ يقول
علققى الخبيث الصرُار عن يكشف الخبيرُ العليم من الصادق

الهققدفا بوصققفها دينهققم عققن المسققلمين فتنققة وعلققى الشرُ
لعققداء يتغيرُ ل الذي الهدفا وهو لعدائهم، المستقرُ الثابت

جيققل... وتتنققوع كققل وفققي أرض كققل في المسلمة الجماعة
الهدفا ولكن وأدواته، للمسلمين العداء هؤلء قتال وسائل

ًا، يظل إن دينهققم عققن الصققادقين المسققلمين يققرُدوا أن ثابتقق
ًا انإتضققوا سققلح يققدهم فققي انإكسققرُ وكلما استطاعوا، سققلح

غيرُها.  أداة شحذوا أداة أيديهم في كلت وكلما غيرُه،

الجماعة ليحذر قائم الخبيرُ العليم من الصادق والخبرُ
الخطققرُ... {ومققن إلققى وينبههققا الستسققلما، مققن المسققلمة

حبطققت فأولئققك كققافرُ وهققو فيمققت دينققه عققن منكققم يرُتققدد
فيهققا هققم النققار أصققحاب وأولئك والخرُة الدنإيا في أعمالهم

خالدون}). 

فققي الكفرُة جميع منطلق هو العقائدي المنطلق وهذا
ًا كققانإوا سققواء قبققل، قرُرنإققا كمققا وأهله للسلما حرُبهم كفققار
ًا كانإوا أو أصليين المنطلققق هققذا كققان ربما بل مرُتدين، كفار

اللققه أعققداء حققق فققي وأشققد أقوى وأهله السلما حرُب في
وردة نإفققاق كفرُ الكفار عن حديثه في تعالى قال المرُتدين،

ًء}.  فتكونإون كفرُوا كما تكفرُون لو {ودوا سوا

80تفسيرُه: ص في 10
227 / 1الظلل:  في 11
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علققى كفققرُوا قققد : (أنإهققم12اللققه رحمه قطب سيد قال
ونإطقققوا المسققلمون، بققه تكلققم بمققا تكلمققوا أنإهم من الرُغم

ًا بالشهادة المسلمين، أعداء مظاهرُة في العمل يكذبه نإطق
ل يكفققرُ فالققذي الحققد، هققذا عنققد يقفققوا أن يرُيققدون ل وهققم

ولبققد المققؤمنين، ووجققود الرض في اليمان لوجود يسترُيح
المسققلمين لققرُد وكيد جهد من له ولبد وسعي، عمل من له

سواء).  كلهم ليكونإوا الكفرُ إلى

الققرُدة كفققرُ أجلهققا مققن كان التي الحكم من هذا ولعل
الصلي. الكفرُ من بالجماع أغلظ

*      *      *
وأجناسققهم أصققنافهم اختلفا علققى الكفققار كققان وإذا

صققرُفا وبهدفا دينهم أجل من ويقاتلونإهم المؤمنين يعادون
فققإن سققبحانإه، معققه غيققرُه إشققرُاك أو اللققه لغيققرُ العبققادة

وأجناسققهم أصققنافهم اختلفا علققى الكفار يعادون المؤمنين
للققه صققورها بجميققع العبققادة صققرُفا وبهققدفا دينهم أجل من

له.  شرُيك ل وحده

الجهاد شرُع أجله من الذي الساسي الهدفا هو وهذا
بدونإه.  توجد ول عليه تنبني الهدافا وسائرُ

"أهققدافا عنققوان  تحققت13"الجهققاد أهميققة" فققي قققال
للققه النققاس تعبيققد هققو الرُئيسققي وغققايته": (الهققدفا الجهققاد
لققرُب العبوديققة إلققى للعبققاد العبوديققة مققن وإخرُاجهم وحده،
ًا، الرض مققن كلهققا الطققواغيت وإزالققة العبققاد، وإخلء جميعقق
مثلهققم لبشققرُ البشققرُ خضققوع لن وذلققك الفساد، من العالم

والذبققح والنققذر الققدعاء مققن لهققم العبققادة أنإققواع وتقققديم
الجيققال فسققاد أسققاس هققو والتحققاكم والتشققرُيع والتعظيققم
هذا).  يومنا إلى السلما عليه نإوح لدن من المتعاقبة

الغققرُض : (إن14السققلما" فققي "القتققال فققي وقققال
اللققه منهققج إقامققة هققو المسلمين لدى القتال من الساسي

إلققى والتحققاكم اللققه عبققادة إلققى النققاس بققدعوة الرض فققي
شرُعه). 

731 / 2الظلل:  في 12
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ليقيقم السقلما : (جاهد15الله رحمه قطب سيد ويقول
وحققده وهققو ويحميققه، ويقققرُره الخققاص نإظققامه الرض فققي

حينما النإسان، أخيه تجاه النإسان حرُية يحقق الذي النظاما
مققن ويلغققي المتعال الكبيرُ لله واحدة عبودية هناك أن يقرُر

وصققورها)... أشكالها جميع في للبشرُ البشرُ عبودية الرض
الرُفيع النظاما هذا لقامة الجهاد هذا يزال قال: (وما أن إلى

ًا الققدين ويكون فتنة تكون ل {حتى المسلمين على مفرُوض
دينونإققة ول الرض فققي للعبيققد ألوهيققة هنققاك تكون فل لله}،
الله). لغيرُ

علققى تدل والنبوية القرُآنإية النصوص من جملة وهناك
:تعققالى قققال والجلء، الوضققوح فققي غاية وتقرُره الصل هذا

نإصققرُهم علققى اللققه وإن ظلمققوا بققأنإهم يقاتلون للذين {أذن
ربنققا يقولققوا أن إل حٍق بغيرُ ديارهم من أخرُجوا الذين لقديرُ

صققوامع لهققدمت ببعققٍض بعضققهم النققاس اللققه دفع ولول الله
ولينصققرُن كققثيرًُا الله اسم فيها يذكرُ ومساجد وصلوات وبيع
عزيز}.  لقوي الله إن ينصرُه من الله

كقان مقا اللققه} أي ربنقا يقولوا أن كثيرُ: ({إل ابن قال
اللقه وحدوا أنإهم إل ذنإب لهم كان ول إساءة قومهم إلى لهم

الققذنإوب أكقبرُ فقإنإه المشرُكين عند أما له، شرُيك ل وعبدوه
بققالله تؤمنققوا أن وإياكم الرُسول تعالى: {يخرُجون قال كما

نإقمققوا {ومققا الخدود أصحاب قصة في تعالى وقال ربكم}،
كققان لمققا ولهققذا الحميققد}، العزيققز بققالله يؤمنوا أن إل منهم

ويقولون:  الخندق بناء في يرُتجزون المسلمون

صلينا ول تصدقنا  ول اهتدينا ما أنإت لول اللهم 
 لقينا إن القداما وثبت            علينا سكينة فأنإزلن

أبينا فتنة أرادوا إذا               علينا بغوا قد اللى إن 

ويقققول وسققلم عليه الله صلى الله رسول فيوافقهم 
يقققول: أبينققا فتنة أرادوا قالوا: إذا فإذا قافية، كل آخرُ معهم
صوته). بها يمد أبينا،

اللققه} أي: ربنققا يقولققوا : ({أن16السعدي الشيخ وقال
قوله: الدين)... إلى له مخلصين وعبدوه الله وحدوا أنإهم إل

دين إقامة منه المقصود فإن الجهاد، حكمة على يدل (وهذا
بالعتداء لهم البادئين للمؤمنين، المؤذين الكفار ذب أو الله

3/295الظلل: ج في 15
489 ص 16
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وإقامققة اللققه عبققادة مققن والتمكققن واعتققدائهم، ظلمهققم عن
الظاهرُة). الشرُائع

ببعققٍض بعضققهم النققاس اللققه دفققع قققوله: {ولققول وفي
اللققه اسم فيها يذكرُ ومساجد وصلوات وبيع صوامع لهدمت

إذ للققه العبادة إخلص هو الجهاد هدفا أن على كثيرًُا} دللة
فتأمل!.  وحدها، المقبولة العبادة هي

فققاقتلوا الحققرُما الشققهرُ انإسققلخ تعققالى: {فققإذا وقققال
واقعققدوا واحصققرُوهم وخذوهم وجدتموهم حيث المشرُكين

ٍد كل لهم فخلققوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن مرُص
رحيم}. غفور الله إن سبيلهم

المشققرُكين مققع القتققال أن فقي ظققاهرُ نإص الية فهذه
به واللتزاما التوحيد بتحقيق شرُكهم من يتوبوا أن إلى ممتد

السلما.  شعائرُ وإقامة

جرُيققرُ ابققن عققن 17تفسققيرُه فققي كققثيرُ ابققن ذكققرُ وقققد
عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول قال: (قققال بإسناده الطبرُي

ل وعبققادته وحققده لله الخلص على الدنإيا فارق وسلم: من
ًا به يشرُك راض).  عنه والله فارقها شيئ

وبلغوه الرُسل به جاءت الذي الله دين أنإس: (هو قال
وتصققديق الهققواء، واختلفا الحققاديث هققرُج قبققل ربهم عن
تققابوا تعالى: {فإن قال نإزل، ما آخرُ في الله كتاب في ذلك

قققال: تققوبتهم سققبيلهم}، فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا
الزكاة).  وإيتاء الصلة وإقامة ربهم وعبادة الوثان خلع

الصققلة وأقققاموا تابوا : (قوله: {فإن18العرُبي ابن قال
عليه الله صلى النبي بقول بين فخلوا}... وهذا الزكاة وآتوا

اللققه إل إلققه ل يقولققوا حتى الناس أقاتل أن وسلم: [ أمرُت
منققي عصققموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلة ويقيموا
فققانإتظم اللققه}، علققى وحسابهم بحقها إل وأموالهم دماءهم
واطرُدا). والسنة القرُآن

زالت المشرُكين} فمتى : ({فاقتلوا19الجصاص وقال
القتل). زوال وجب فقد الشرُك سمة عنهم

2/371 ج 17
2/902القرُآن: ج أحكاما 18
4/273ج أحكامه في 19
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بققاليوما ول بققالله يؤمنون ل الذين تعالى: {قاتلوا وقال
ديققن يققدينون ول ورسققوله اللققه حققرُما مققا يحرُمون ول الخرُ
ٍد عققن الجزيققة يعطققوا حققتى الكتققاب أوتوا الذين من الحق يقق
صاغرُون}. وهم

علققي أبققا المققاما الشققيخ : (وسمعت20العرُبي ابن قال
قققوله يقققول: إن ببغققداد إمققامهم الحنبلققي عقيققل بققن الوفاء

ل تعققالى: {الققذين وقققوله بالقتققل، تعققالى: {قققاتلوا} أمققرُ
بقاليوما تعقالى: {ول وققوله للقتققال، بقالله} سقبب يؤمنقون

تعققالى: وقققوله بالدليل، الثابت بالبعث لليمان الخرُ} إلزاما
فققرُوع أن ورسققوله} بيققان اللققه حققرُما مققا يحرُمققون {ول

تعققالى: {ول وقققوله كعقائدها، وأحكامها كأصولها، الشرُيعة
السلما). دين إل كلها الديان بخلع الحق} أمرُ دين يدينون

ًا، الققتي المناطات تضمنت الشرُيفة الية فهذه وتحقيق
من أما الكتاب أهل من سواء القتال، وجب فقد وجدت أينما

لبعض. مستلزما بعضها المناطات هذه بأن العلم مع غيرُهم،

جميققع بمقاتلققة : (أمققر21ُالية هذه في العرُبي ابن قال
الكفققرُ مقن الوصققف هققذا علققى أطبققق قد كلهم فإن الكفار،

الخرُ).  واليوما بالله

ويكققون فتنققة تكققون ل حققتى تعالى: {وقققاتلوهم وقال
الظالمين}. على إل عدوان فل انإتهوا فإن لله الدين

تكون ل حتى الكفار بقتال تعالى : (أمر22ُكثيرُ ابن قال
ومجاهققد العاليققة وأبققو عبققاس ابققن قققاله شققرُك، أي فتنققة،

بققن وزيد والسدي حيان بن ومقاتل والرُبيع وقتادة والحسن
الظققاهرُ هققو اللققه ديققن يكون لله} أي الدين {ويكون أسلم،

الديان). سائرُ على

ابققن للققه} قققال الققدين : ({ويكون23الجوزي ابن وقال
التوحيد). له يخلص عباس: أي

1/110 ج 20
2/917 ج 21
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يبققدأ أن بشققرُط ل مطلق أمرُ : (وهو24القرُطبي وقال
وقققال لله}، الدين تعالى: {ويكون قوله ذلك ودليل الكفار،

يقولوا حتى الناس أقاتل أن وسلم: [ أمرُت عليه الله صلى
القتققال سققبب أن على والحديث الية فدلت ]، الله إل إله ل

فجعققل كفققرُ، فتنققة} أي تكققون ل {حتى قال لنإه الكفرُ، هو
ظاهرُ).  وهذا الكفرُ، عدما الغاية

فتنققة} تكققون ل حتى  ({وقاتلوهم:25العرُبي ابن وقال
القتققل} مققن أشققد تعققالى: {والفتنققة قوله بدليل كفرُ، يعني
قققال ثققم … الكفققرُ، عققدما الغايققة الكفرُ... قال: فجعل يعني

إلققى وقتلهققم لقتققالهم فتنة} إباحة تكون ل حتى {وقاتلوهم
اليمان). هي غاية

فتنة(فيه تكون ل حتى : ({وقاتلوهم26الشوكانإي وقال
وأن فتنققة تكققون أل هققي غايققة إلققى المشققرُكين بمقاتلة أمرُ

عققن والخققرُوج السققلما فققي الققدخول وهققو كله الدين يكون
عن وأقلع السلما في دخل فمن له، المخالفة الديان سائرُ

قتاله). يحل لم الشرُك

حققتى : ({وقققاتلوهم27هشاما لبن النبوية السيرُة وفي
الققدين {ويكققون دينه، عن مؤمن يفتن فتنة} أي: ل تكون ل

غيرُه). معه يعبد ل الله يعبد لله} أي: حتى

ويكققون فتنققة تكققون ل حققتى تعالى: {وقققاتلوهم وقال
بصيرُ}. يعملون بما الله فإن انإتهوا فإن لله كله الدين

فتنققة} تكققون ل حققتى : ({وقققاتلوهم28كققثيرُ ابققن قققال
والحسن ومجاهد العالية أبو قال وكذا شرُك، يكون يعني: ل
بققن وزيققد حيان بن ومقاتل والسدي أنإس بن والرُبيع وقتادة
عرُوة عن الزهرُي عن بلغني إسحاق بن محمد وقال أسلم،

ل فتنققة} حققتى تكققون ل {حتى علمائنا من وغيرُه الزبيرُ بن
لله} قققال كله الدين وقوله: {ويكون دينه، عن مسلم يفتن

التوحيققد يخلققص قال الية، هذه في عباس ابن عن الضحاك
كلققه الققدين {ويكققون جرُيققج وابققن وقتادة الحسن وقال لله،

إسققحاق بققن محمققد وقققال "، اللققه إل إلققه " ل يقال لله} أن
ًا التوحيد ويكون دونإققه مققا ويخلققع شققرُك فيه ليس لله خالص
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{ويكققون أسققلم، بققن زيققد بن الرُحمن عبد وقال النإداد، من
كفرُ). دينكم مع يكون لله} ل كله الدين

:29اليققة لهققذه تفسققيرُه فققي الطققبرُي جرُيققرُ ابن وقال
ل وحققده اللققه إل يعبققد ول شققرُك يكققون ل حققتى (فقققاتلوهم

وهققو الرض مققن اللققه عبققاد عققن البلء فيرُتفققع لققه، شققرُيك
الطاعققة تكققون للققه} وحققتى كلققه الققدين {ويكققون الفتنققة،
غيرُه). دون خالصة لله كلها والعبادة

فتنقة تكقون ل حقتى : ({وققاتلوهم30قطقب سيد وقال
اللققه سققبيل فققي الجهاد حدود وهذه لله}، كله الدين ويكون

البشققرُية تنقال الزمققان... ولققن ذلقك فققي ل زمقان كققل فقي
الرض فققي النإسان يتحرُر ولن الله، لها وهبها التي الكرُامة

لسققلطان دينونإة هناك تكون فل لله كله الدين يكون حين إل
المؤمنة). العصبة تقاتل الكبرُى الغاية ولهذه سواه،

كققون الصل هذا تقرُر التي النبوية السنة نإصوص وأما
فمنها:  أرضه، في الله عبودية لتحقيق الجهاد

عققن الشيخان أخرُجه فيما وسلم عليه الله صلى قوله
إل إلققه ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن عمرُ: (أمرُت ابن
ًا وأن الله الزكققاة، ويؤتققوا الصلة ويقيموا الله رسول محمد
بحققق إل وأمققوالهم دمققاءهم منققي عصققموا ذلققك فعلققوا فإذا

وحده).  الله على وحسابهم السلما

ذكرُ).  ما وجود المقاتلة غاية : (جعل31الحافظ قال

ًا: (أمققرُت هرُيققرُة أبي عن مسلم صحيح وفي مرُفوعقق
بققي ويؤمنققوا الله، إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن

دمققاءهم منققي عصققموا ذلققك فعلققوا فققإذا بققه، جئققت وبمققا
الله).  على وحسابهم بحقها إل وأموالهم

حققديث أي الحققديثان : (وهققذان32المجيققد فتح في قال
النإفققال - آيققة اليققتين تفسققيرُ هرُيققرُة أبققي وحديث عمرُ ابن
إل إلققه ل قققال مققن أن علققى العلمققاء أجمع - وقد برُاءة وآية
حققتى يقاتققل أنإققه بمقتضاها يعمل ولم معناها يعتقد ولم الله

والثبات).  النفي من عليه دلت بما يعمل

13/537 ج 29
1509-3/1508 ج 30
1/76 ج الفتح، في 31
123 ص 32
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بققرُاءة وآيققة النإفققال المجيد" بآيققة "فتح صاحب ومرُاد
تكققون ل حققتى {وقاتلوهم النإفال سورة في تعالى قوله هو

بققرُاءة سققورة في تعالى وقوله لله}، كله الدين ويكون فتنة
حيققث المشققرُكين فققاقتلوا الحققرُما الشققهرُ انإسققلخ {فققإذا

ٍد كققل لهققم واقعققدوا واحصرُوهم وخذوهم وجدتموهم مرُصقق
الله إن سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن

رحيم}. غفور

اليمققان كتققاب في الله رحمه البخاري الماما ذكرُ وقد
أقاتققل أن (أمققرُت السققابق عمققرُ ابققن حققديث صققحيحه مققن

: (باب: فإن33فقال السابقة، برُاءة بآية له الناس...) وترُجم
سققاق ثققم سققبيلهم)، فخلوا الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا
بالحديث.  الية

الشققجعي، مالققك أبققي حققديث من مسلم صحيح وفي
اللققه إل إلققه ل قققال وسققلم: (مققن عليه الله صلى النبي قال

علققى وحسققابه ودمققه ماله حرُما الله دون من يعبد بما وكفرُ
تحصققل إنإمققا الققدما عصققمة أن في نإص وهذا وجل)، عز الله

ًا التوحيد بتحقيق ًا نإفي لرُبققه العبققد سققرُيرُة تسققليم مققع وإثبات
دواخله.  عن والتفتيش التنقيب وعدما وتعالى سبحانإه

القتققال: قققوله لغايققة الموضققحة السققنة نإصققوص ومن
- كمققا خيققبرُ يوما عنه الله رضي لعلي وسلم عليه الله صلى

-: (انإفققذ عنه الله رضي سعد بن سهل عن الشيخان أخرُجه
السققلما إلققى ادعهققم ثققم بسققاحتهم تنققزل حتى رسلك على

فققوالله فيققه، تعققالى اللققه حق من عليهم يجب بما وأخبرُهم
ً بك الله يهدي لن ًا رجل النعققم)، حمققرُ مققن لققك خيققرُ واحققد

اللققه رسققول عنققه: (يققا اللققه رضققي علي قول الحديث وفي
مثلنا؟). يكونإوا حتى أقاتلهم

إل إلققه ل أن شققهادة ؛ : (السلما34المجيد فتح في قال
ًا وأن الله مققن الشقهادتان اقتضته وما ورسوله، عبده محمد

صققلى لرُسققوله الطاعققة وإخلص وحققده، لله العبادة إخلص
وسلم). عليه الله

ًا "السلما" بالشهادتين تفسيرُ جاء وقد في به مصرُح
وفيهققا: (فقققال عنققه، الله رضي هرُيرُة أبي عن مسلم رواية
النققاس؟ أقاتققل علما اللققه رسققول يققا ؛ عنققه الله رضي علي

1/75 ج الباري، فتح في كما 33
103ص 34
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ًا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى قال: قاتلهم عبده محمد
ورسوله). 

صحيحه من الجهاد كتاب في البخاري الماما بوب وقد
ًا، يقققاتلون مققا وعلققى والنصارى اليهود دعوة فقال: (باب باب

عليه).

إشققارة "؛يقققاتلون مققا وعلى" : (وقوله35حجرُ ابن قال
قققال: حيققث علققي عققن بعققده الققذي البققاب فققي ذكققرُ ما إلى

وسلم عليه الله صلى أمرُ وفيه ،"مثلنا يكونإوا حتى أقاتلهم"
القتال).  ثم السلما إلى دعائهم ثم بساحتهم بالنزول له

ًا الباب هذا بعد البخاري الماما عقد ثم :36فقال آخرُ باب
السققلما إلى الناس وسلم عليه الله صلى النبي "دعاء (باب

ًا بعضققهم يتخققذ ل وأن والنبوة ًا بعضقق اللققه")، دون مققن أربابقق
رسققول عنهمققا: أن اللققه رضي عباس ابن حديث تحته وذكرُ
إلققى يققدعوه قيصققرُ إلققى كتققب وسققلم عليققه اللققه صلى الله

اللققه وهققو: (بسققم الكتققاب نإققص البخققاري أورد ثققم السلما،
هرُقققل إلققى ورسققوله، اللققه عبد محمد من الرُحيم، الرُحمن

بعققد: فققإنإي أمققا الهققدى، اتبققع مققن على سلما الرُوما، عظيم
أجققرُك اللققه يؤتققك تسققلم، أسققلم السققلما، بدعايققة أدعققوك
أهققل {يققا و الريسققيين، إثققم عليك فإنإما توليت فإن مرُتين،
ٍة إلى تعالوا الكتاب ٍء كلم ول الله إل نإعبد أل وبينكم بيننا سوا
ًئا به نإشرُك ًبا بعًضا بعضنا يتخذ ول شي فققإن الله دون من أربا

مسلمون}). بأنإا اشهدوا فقولوا تولوا

على سبق ما إلى بالضافة السنة نإصوص أصرُح ومن
ًا يشرُع لم الجهاد كون بشققتى لرُبهققم الناس لتعبيد إل أساس
أخرُجققه فيمققا وسققلم عليققه اللققه صققلى قققوله العبققادة، صور

وحده الله يعبد حتى بالسيف الساعة يدي بين أحمد: (بعثت
القذل وجعقل رمحقي، ظقل تحقت رزقي وجعل له، شرُيك ل

يعبققد حققتى الغايققة وهققذه ،37أمرُي) خالف من على والصغار
والمرُسلين، النإبياء دعوة حقيقة هي له شرُيك ل وحده الله

سوق قاما أجلها ومن والرض، السماوات خلقت أجلها ومن
أغمادهققا مققن السيوفا سلت أجلها ومن النار، وسوق الجنة
ورسله.  لله نإصرُة

6/108 ج الباري، فتح في 35
6/109 ج الباري، فتح 36
5409المكثرُين:  مسند 37
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*      *      *
حققول بتطققوافا السققابقتين الحلقققتين في قمنا أن بعد
والسنة: نإحققاول القرُآن من الباب هذا في الواردة النصوص

لققم الجهاد كون من معنا تقرُر لما تطبيقية بدراسة نإقوما أن
ًا يشرُع بهققذه نإقوما أرضه، في الله عبودية لتحقيق إل أساس

مبحثين:  خلل من التطبيقية الدراسة

للجهاد. العلماء ) تعرُيف1

حققول والكلما اللققه، سبيل في بكونإه المرُاد ) تحديد2
ذلك. 

الجهاد:     أولً: تعريف

ال ن ق دين اب ًا38عاب رُع اد... ش دعاء ؛ : (الجه ى ال إل
يقبله). لم من وقتال الحق، الدين

البحققرُ": ملتقققى شققرُح فققي النإهققرُ "مجمققع في وجاء
أمققوالهم ونإهققب ضققرُبهم مققن ونإحققوه الكفققار قتققل ؛ (الجهاد
فققي والمققرُاد: الجتهققاد أصققنامهم، وكسققرُ معابققدهم وهققدما
نإقضققوا، إذا والققذميين الحرُبييققن، قتققال بنحققو الققدين تقويققة

الققققرُار، بعقققد للنققققض الكفقققار أخبقققث وهقققم والمرُتقققدين
.39والباغين)

لقققرُب السققالك "بلغققة فققي المالكيققة: كمققا وعنققد
عرُفققة: (قتققال ابن قال مالك"، الماما مذهب إلى المسالك

ًا مسققلم أو تعققالى، اللققه كلمققة لعلء عهققد ذي غيققرُ كققافرُ
وقوله: " أو ،40التعرُيف ونإفس أرضه)، دخوله أو له حضوره
للقتال.  المسلم حضور والمرُاد للقتال، ": أي له حضوره

تعرُيققف " فققي " القنققاع فققي الشققافعية: قققال وعنققد
الله). سبيل في الجهاد: (أي: القتال

لعلء منه الوسع وبذل الحنابلة: (الجهاد: القتال وعند
.41تعالى) الله كلمة

3/336 حاشيته في 38
40سبيلنا:  الجهاد انإظرُ 39
3/135 الجليل منحة في ذكرُه التعرُيف ونإفس 40
1/302 الرادات منتهى ،166الفقه/ عمدة انإظرُ 41
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ًا: تحديد الله"     سبيل     "في     بمصطلح     المراد     ثاني
هنا: 

ًا الكرُيققم القرُآن في القتال أو الجهاد يذكرُ لم إل غالبقق
ًا ذكرُ الله"، سبيل "في بكونإه مقيد ن نإ سقبيل علقى ذلقك م

المثال: 

وجاهققدوا هققاجرُوا والذين آمنوا الذين تعالى: {إن قال
{ليسقتوي اللقه}، رحمقت يرُجقون أولئقك اللقه سقبيل فقي

فققي والمجاهققدون الضرُر أولي غيرُ المؤمنين من القاعدون
وهققاجرُوا آمنققوا الذين {إن وأنإفسهم}، بأموالهم الله سبيل

{انإفققرُوا اللققه}، سققبيل فققي وأنإفسققهم بققأموالهم وجاهققدوا
ًا ً خفاف اللققه}، سبيل في وأنإفسكم بأموالكم وجاهدوا وثقال
عققذاب من تنجيكم تجارة على أدلكم هل آمنوا الذين {يآيها
اللققه سققبيل فققي وتجاهققدون ورسققوله بققالله تؤمنققون أليققم

الققذين اللققه سققبيل فققي {وقققاتلوا وأنإفسققكم}، بققأموالكم
ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول يقاتلونإكم}، أمواتقق

فققي يقققاتلون آمنققوا {الققذين يرُزقققون}، ربهم عند أحياء بل
الطققاغوت}، سققبيل فققي يقققاتلون كفققرُوا والذين الله سبيل
لهققم بققأن وأمققوالهم أنإفسهم المؤمنين من اشترُى الله {إن

اللققه {إن ويقتلققون}، فيقتلون الله سبيل في يقاتلون الجنة
ًا}. سبيله في يقاتلون الذين يحب صف

قققد وغيرُهققا النصوص هذه الله" في "سبيل قب والمرُاد
الحققديث فققي - وذلك وسلم عليه الله صلى النبي عليه نإص

- عنققه اللققه رضققي الشققعرُي موسققى أبققي عن عليه المتفق
فقققال: وسققلم، عليققه اللققه صققلى النبي إلى رجل قال: (جاء

ذلققك فأي رياء، ويقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، يقاتل الرُجل
العليققا هي الله كلمة لتكون قاتل قال: من الله؟، سبيل في
الله).  سبيل في فهو

نإققص المصققدوق الصادق وسلم عليه الله صلى فالنبي
ًا ًا نإص كققان الله" إذا "سبيل في يكون القتال أن على محكم
العليا.  هي الله كلمة تكون أن أجل من

42تيميققة ابققن السققلما شققيخ قققال كما "، الله " كلمة و

إلققى تعقود كتققابه تضقمنها القتي لكلمققاته جقامع هقي: (اسقم
قققال شققرُع، بمققا إل يعبققد ل أن اللققه، إل يعبققد ل أن أصققلين

هققي اللققه وكلمة السفلى كفرُوا الذين كلمة تعالى: {وجعل
العليا}). 

42 28/263
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الققذين بكلمققة عبققاس: يعنققى ابققن كثيرُ: (قال ابن قال
الله). إل إله ل هي الله وكلمة الشرُك، كفرُوا

اللققه رضي الشعرُي موسى أبي عن الصحيحين وفي
عققن وسققلم عليققه اللققه صققلى اللققه رسققول قال: (سئل عنه

ذلققك أي ريققاء، ويقاتققل شجاعة، ويقاتل حمية، يقاتل الرُجل
العليققا هققي الله كلمة لتكون قاتل قال: من الله؟ سبيل في

اليقة اللقه رحمقه كقثيرُ ابقن ففسقرُ اللقه)، سقبيل فقي فهقو
اللققه" "كلمققة ب المققرُاد السققلف عن نإقل أن بعد بالحديث،

التوحيد.  تحقيق وأنإها

قاتققل " من ؛ : (قوله43" التوحيد كتاب "شرُح في قال
جققواب "، اللققه سققبيل فققي فهققو العليققا هي الله كلمة لتكون
الغققرُاض مققن وغيققرُه السققؤال فققي ذكققرُ لمققا شققامل جامع

كققان فمققن القتققال، إلققى النإسققان تققدفع قققد الققتي والدوافع
معققه يعبققد ل وأن وإعققزازه، اللققه ديققن رفع قتاله في قصده
فليققس وإل اللققه سققبيل فققي فهو بشرُعه إل يحكم ول غيرُه،

الله). سبيل في

اللققه" هققي رضققا: (سققبيل رشققيد محمققد الشققيخ قققال
دينققه بهققا يحفققظ الققتي وهي مرُضاته، إلى الموصلة الطرُيق
القتققال هققو اللققه سققبيل فققي والقتال عباده، حال بها ويصلح
حزبه عن والدفاع دعوته ونإشرُ دينه وتأمين الله كلمة لعلء

.44أمرُهم) إظهار عن يصدوا ول حقهم على يغلبوا ل كي

الله سبيل " في : (ولفظ45" سبيلنا "الجهاد في وقال
لصققحة شقرُط وهذا آخرُ، غرُض دون الله كلمة إعلء " يعني
وقبوله). الجهاد

سققبيل : (" فققي46اللققه رحمه قطب سيد الستاذ وقال
ول شققارة، فققي شققرُكة دون وحققده، الله سبيل "... في الله

في أنإزله، الذي الحق هذا سبيل في الله، إل غاية ول هدفا،
الققذي الققدين هققذا سبيل في شرُعه، الذي المنهج هذا سبيل

ول آخققرُ سققبيل أي فققي ل وحققده، السققبيل هققذا فققي اختاره،
شققعار... وفققي أو هققدفا مققع شرُكة ول آخرُ، شعار أي تحت
النفققس فققي تبقى ما حتى الحديث وشدد القرُآن، شدد هذا

الله).  غيرُ خاطرُ أو شبهة

43 2/395
44 2/31
.15/  السلما في القتال انإظرُ 45
1/144 الظلل في 46
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: (والجهققاد47اللققه رحمققه تيمية ابن السلما شيخ وقال
تكققون وأن لله، كله الدين يكون أن مقصوده الله سبيل في

الله، إل نإعبد ل أن شيئان الدين وجماع العليا، هي الله كلمة
تعققالى: قققال كمققا بالبدع نإعبده ل شرُع بما نإعبده أن والثانإي

عيققاض: بققن الفضققيل قققال عملً}، أحسققن أيكققم {ليبلققوكم
العمل قال: إن وأصوبه؟ أخلصه له: ما قيل وأصوبه أخلصه

ًا كان إذا ًا يكن ولم خالص ًا كققان وإذا يقبققل، لققم صققواب صققواب
ًا يكققن ولققم ًا يكققون حققتى يقبققل، لققم خالصقق ًا، خالصقق وصققواب

السققنة، علققى يكققون والصواب: أن لله، يكون والخالص: أن
دعققائه: فققي يقققول عنققه اللققه رضققي الخطاب بن عمرُ وكان
ًا كلققه عملي اجعل اللهم ًا لوجهققك واجعلققه صققالح ول خالصقق
ًا، فيه لحد تجعل اللققه أرسل الذي السلما دين هو وهذا شيئ

وحده).  لله الستسلما وهو كتبه به وأنإزل رسله به

جميع أن تعلم أن ذلك : (أصل48كذلك الله رحمه وقال
وأن للققه كله الدين يكون أن مقصودها السلما في الوليات

إنإمققا وتعققالى سققبحانإه اللققه فققإن العليا، هي الله كلمة تكون
وعليه الرُسل، أرسل وبه الكتب أنإزل وبه لذلك الخلق خلق

قققال والمؤمنققون وسققلم عليققه اللققه صققلى الرُسققول جاهققد
وقققال ليعبققدون}، إل والنإققس الجققن خلقققت تعققالى: {ومققا

أنإققه إليققه نإوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا تعالى: {وما
أمققة كققل فققي بعثنققا {ولقققد وقققال فاعبققدون}، أنإققا إل إلققه ل

ً عققن أخققبرُ وقققد الطققاغوت}، واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول
ً أن المرُسققلين جميع اللققه {اعبققدوا لقققومه يقققول منهققم كل

رسوله وطاعة بطاعته تكون وعبادته غيرُه}، إله من مالكم
كمققا الخلققق عليه يقاتل الذي وسلم... وهذا عليه الله صلى
كلققه الدين ويكون فتنة تكون ل حتى تعالى: {وقاتلوهم قال

اللققه رضي الشعرُي موسى أبي عن الصحيحين وفي لله}،
الرُجققل عققن وسققلم عليققه اللققه صلى النبي سئل"قال:  عنه

اء، ويقاتقل حميقة، ويقاتل شجاعة، يقاتل فقي ذلقك فقأي ري
فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل فقال: من الله؟ سبيل

)."الله سبيل في

*      *      *
 ودفعه:   ...  إيراد

28/23 الفتاوى مجموع في 47
48 28/61
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أهققل وأقققوال والسققنة الكتققاب من الدلة ذكرُنإا أن بعد
- يشققرُع لققم الجهققاد كون في الدللة الظاهرُة والئمة العلم

ًا ًا نإققذكرُ أرضققه، فققي اللققه عبوديققة لتحقيق - إل أساس إيققرُاد
والرُكققن الصققيل الصققل لهققذا معارضققة البعققض إليققه ذهققب

عمققا خرُوجققه وعققدما ضعفه وقوته الله بحول ونإبين الرُكين،
ً فيه نإحن .معارضته عن فضل

رحمققه تيميققة ابققن السققلما شققيخ قول هو اليرُاد وهذا
مققع الغزو والجماعة السنة أهل أصول من كان الله: (ولهذا

الفققاجرُ بالرُجققل الققدين هققذا يؤيققد اللققه فققإن وفققاجرُ، برُ كل
وسققلم، عليققه الله صلى بذلك أخبرُ كما لهم خلق ل وبأقواما

كققثيرُ عسققكرُ أو الفجار المرُاء مع إل الغزو يتفق لم إذا لنإه
مققن فيلققزما الغزو ترُك أمرُين: إما أحد من لبد فإنإه الفجور

ًا أعظققم هققم الققذين الخرُيققن استيلء ذلك الققدين فققي ضققرُر
دفققع بققذلك فيحصققل الفققاجرُ، الميققرُ مققع الغزو وإما والدنإيا،

إقامققة يكققن لققم وإن السققلما شققرُائع أكثرُ وإقامة الفجرُين
أشققبهها، ما وكل الصورة هذه في الواجب هو فهذا جميعها،

إل يقع لم الرُاشدين الخلفاء بعد الحاصل الغزو من كثيرُ بل
. اهق49الوجه) هذا على

ً الحمد - ولله ونإقول ًا أول مققدفوع اليققرُاد - هققذا وآخرُ
وجوه:  من

أولً: 

مققع الغققزو عققن يتكلققم اللققه رحمققه السققلما شققيخ أن
القضققية أن أي الفجققور، كققثيرُ عسققكرُ مققع أو الفجار المرُاء
وهقذا والفقواحش، الكبائرُ من كانإت وإن وآثاما، ذنإوب قضية

أو قرُيققب مققن يققذكرُ لققم تيميققة ابققن أن إل فيه، خلفا ل مما
الققذي هققو وهققذا الكفققرُ، فققي والوقققوع الشرُك مقارفة بعيد

العالمين. رب لله العبودية لتحقيق المخالف هو إذ يعنينا

ل أن بالجهققاد نإفسققه: (فالمقصققود تيمية ابن قال وقد
يسققجد ول لغيققرُه، يصلى ول غيرُه يدعو فل الله إل أحد يعبد

ول بيتققه، إلققى إل يحققج ول يعتمققرُ ول لغيرُه، يصوما ول لغيرُه
يتوكل ول به إل يحلف ول له، إل ينذر ول له إل القرُابين يذبح

.50إياه) إل يتقى ول إياه إل يخافا ول عليه، إل

ًا:  ثاني
28/506 ج 49
35/368 ج 50
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لققم وإن السققلما شرُائع أكثرُ بقوله: "إقامة المرُاد أن
الققتي وحققدها هي إذ العملية، الحكاما جميعها"، إقامة يمكن

تحقيققق مققن الققدين أصققل دون والتجزئققة التبعيققض تتحمققل
سققواه مققا عبققادة مققن والبرُاءة لله، العبادة بإخلص التوحيد

ً المققرُ يكققون الصققل هققذا تحقيققق فبعققد إقامققة فققي سققهل
الشرُائع. 

تكققون ل حققتى الطققبرُي: ({وقققاتلوهم جرُيققرُ ابن قال
وحققده الله إل يعبد ول شرُك يكون ل حتى فقاتلوهم فتنة} ؛

الطاعة تكون وحتى لله} ؛ كله الدين {ويكون له، شرُيك ل
 . اهق51غيرُه) دون خالصة لله كلها والعبادة

اللققه سققبيل فققي نإفسققه: (والجهققاد تيميققة ابققن وقققال
هققي اللققه كلمة تكون وأن لله، كله الدين يكون أن مقصوده

والثققانإي: أن اللققه، إل نإعبققد ل شيئان: أن الدين وجماع العليا
. اهق52بالبدع) نإعبده ل شرُع بما نإعبده

نإفققس فققي يتكلققم وهققو اللققه رحمققه تيمية ابن قال بل
كققان -: (فإذا قتالهم على والتحرُيض التتار - قتال الموضوع

يكققون حققتى القتققال وجققب الله لغيرُ وبعضه لله الدين بعض
 . اهق53لله) كله الدين

كلققه الدين يكون حتى القتال "وجب الله رحمه فقوله
يرُيققد أنإققه السققلما" يوضققح شققرُائع " أكققثرُ قققوله مققع للققه"،

صرُح - كما يحتمل ل الذي الدين أصل دون العملية الحكاما
- التبعيض.  هو

ًا:  ثالث

السققابق، كلمققه علققى استدل الله رحمه تيمية ابن أن
لققم وإن السققلما شققرُائع أكققثرُ لقامة القتال أي: مشرُوعية

تققزال (ل المنصققورة الطائفققة بحققديث جميعهققا إقامققة يمكن
خققالفهم من يضرُهم ل الحق على ظاهرُين أمتي من طائفة

- قائمقة غيققرُ المنصقورة الطائفقة فهققل ،54القيامة) يوما إلى
ًء والققبرُاءة وحققده للققه العبادة صرُفا من الدين - بأصل ابتدا

13/537 ج 51
28/23 ج 52
28/511 ج 53
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مققن تقاتققل ل المنصورة الطائفة وهل سواه؟، ما عبادة من
هققي اللققه كلمققة تكققون وأن للققه؟ كلققه الققدين يكون أن أجل

العليا؟

ًا:  رابع

أمققاما المسققلمين هزيمققة أسققباب جعققل تيميققة ابن أن
العبقادة يصققرُفا فكيققف والمعاصي، الذنإوب إلى ترُجع التتار
هزيمققة اللققه: (وكققانإت رحمققه قققال الققديان، الواحققد لغيققرُ

مققن واضققحة وخطايققا بققذنإوب الماضي العاما في المسلمين
والعرُاض والفواحش والظلم والخيلء والفخرُ النيات فساد

الله فرُائض على المحافظة وعن والسنة، الكتاب حكم عن
الجزيققرُة بققأرض الققذين المسققلمين مققن كققثيرُ علققى والبغي

. اهق55والرُوما)

ًا:  خامس

للققه العبققادة إخلص جعققل اللققه رحمققه تيميققة ابققن أن
سققبيله، فققي الجهققاد علققى معيققن أقوى به الستعانإة وصدق

اللققه إن ربققك مققن إليك يوحى ما تعالى: {واتبع فقال: (قال
وكيل} بققالله وكفققى الله على وتوكل خبيرُا تعملون بما كان

هققي الققتي والحكمققة الكتققاب من إليه أوحي ما باتباع فأمرُه
نإعبققد إيققاك قوله يحقق فبالولى الله على يتوكل وبأن سنته

قققوله: ذلققك ومثققل نإسققتعين، وإيققاك قققوله يحقققق وبالثانإيققة
أنإيققب}، وإليه توكلت عليه} وقوله: {عليه وتوكل {فاعبده

ًا كان وإن وهذا فققي ذلققك فققإن الققدين جميققع فققي بققه مأمور
والمنققافقين، الكفققار يجاهققد أن إلققى يحتققاج لنإه أوكد الجهاد
سققناما الجهققاد كان ولهذا الله، من قوي بتأييد إل يتم ل وذلك

المحبققة سناما ففيه الشرُيفة، الحوال سناما وانإتظم العمل،
أذلقة ويحبونإه يحبهم بقوما الله يأتي قوله: {فسوفا في كما

الله سبيل في يجاهدون الكافرُين على أعزة المؤمنين على
الصققبرُ، وسققناما التوكققل سناما وفيه لئم}، لومة يخافون ول

قققال ولهققذا والتوكققل، الصبرُ إلى الناس أحوج المجاهد فإن
لنبققوئنهم ظلموا ما بعد من الله في هاجرُوا تعالى: {والذين

الققذين يعلمققون كققانإوا لو أكبرُ الخرُة ولجرُ حسنة الدنإيا في
ًا الجهققاد وفققي يتوكلققون}، ربهققم وعلى صبرُوا حقيقققة أيضقق
ًا وفيه الدنإيا، الدار وفي الدنإيا الحياة في الزهد حقيقققة أيضقق

فققي ل اللققه سققبيل فققي جاهققد فيمققن الكلما فققإن الخلص،
الحميقة، سقبيل فقي ول المال، سبيل في ول الرُياسة سبيل

28/431 ج 55
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وتكققون للققه كلققه الققدين ليكققون قاتققل لمققن إل يكون ل وهذا
.56العليا) هي الله كلمة

عليه.  وحرُض إليه دعا الذي تيمية ابن جهاد هو فهذا

ًا:  سادس

أيققاما حققدثت واقعة لنا يذكرُ تيمية ابن السلما شيخ أن
كققون مققن فيققه نإحن ما تقرُيرُ في الدللة عظيمة التتار قتال

كمققا العالمين، رب لله العبودية لتحقيق إل يشرُع لم الجهاد
قققوله مققن تيميققة ابققن السققلما شققيخ مققرُاد حقيقققة تبين أنإها

جميعهققا"، إقامققة يمكققن لم وإن السلما شرُائع أكثرُ "إقامة
لمققا السققلما شققرُيعة عن الخارج العدو الله: (إن رحمه قال
الققتي القبققور عنققد بققالموتى يسققتغيثون خرُجققوا دمشق قدما

الشعرُاء:  بعض وقال ضرُهم، كشف عندها يرُجون

 عمرُ أبي بقبرُ  لوذوا التترُ من خائفين يا 

قال:  أو 

الضرُر من ينجيكم      عمرُ أبي بقبرُ عوذوا

معكم كانإوا لو بهم تستغيثون الذي لهم: هؤلء فقلت 
يققوما المسققلمين انإهققزما مققن انإهققزما كما لنإهزموا القتال في

اقتضت لسباب ينكسرُ العسكرُ أن قضى قد كان فإنإه أحد،
أهققل كققان ولهققذا ذلققك، في وجل عز لله كانإت ولحكمة ذلك

لعقدما المقرُة تلك في يقاتلوا لم والمكاشفة بالدين المعرُفة
فققي يحصل ولما ورسوله، به الله أمرُ الذي الشرُعي القتال
مققن المطلوبققة النصققرُة وانإتفققاء والفسققاد، الشققرُ مققن ذلققك

عرُفا لمن الخرُة ثواب ول الدنإيا ثواب فيه يكون فل القتال
هققذا اعتقققدوا الققذين القققائلين مققن كققثيرُ كان وإن وهذا، هذا

ً ًا قتال نإياتهم.  على أجرُوا شرُعي

لله الدين بإخلص الناس نإأمرُ جعلنا ذلك بعد كان فلما
ل إيققاه، إل يسققتغيثون ل وأنإهققم بققه والسققتعانإة وجققل عققز

النققاس أصققلح فلمققا مرُسل، نإبي ول مقرُب بملك يستغيثون
عققدوهم على نإصرُهم برُبهم الستغاثة في وصدقوا أمورهم

ًا ًا نإصرُ ذلققك قبققل الهزيمققة هققذه مثققل التتار تهزما ولم عزيز
ً ما رسوله وطاعة تعالى الله توحيد تحقق من صح لما أصل

28/441 الفتاوى: ج مجموع 56
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آمنوا والذين رسوله ينصرُ تعالى الله فإن ذلك، قبل يكن لم
 . اهق57الشهاد) يقوما ويوما الدنإيا الحياة في

المعرُفققة أهققل كققان قققوله: "ولهققذا الله رحمك فتأمل
القتققال لعققدما المققرُة تلققك في يقاتلوا لم والمكاشفة بالدين

ورسوله".  به الله أمرُ الذي الشرُعي

أصققلح ذلققك: "فلمققا بعققد قققوله اللققه رحمققك تأمققل ثم
علققى نإصققرُهم برُبهققم الستغاثة في وصدقوا أمورهم الناس

ًا عدوهم ًا نإصرُ قبققل الهزيمة هذه مثل التتار تهزما ولم عزيز
ً ذلك مققا رسوله وطاعة الله توحيد تحقيق من صح لما أصل
ذلك؟".  قبل يكن لم

آحققاد مققن كققانإت الحادثققة هققذه أن وهققو هاما تنبيه وهنا
ً والمققرُاء الجنققاد من تكن ولم وعوامهم، الناس عققن فضققل

فققي نإفسه تيمية ابن ذكرُه ما ذلك ودليل والعقد، الحل أهل
معهم. القتال على ويحرُض يقاتل كان الذين القوما وصف

ونإحوهمققا ومصرُ بالشاما الطائفة الله: (أما رحمه قال
مققن وهققم السققلما، دين عن المقاتلون الوقت هذا في فهم
ً الناس أحق النققبي ذكرُها التي المنصورة الطائفة في دخول

الصققحيحة الحققاديث فققي بقققوله وسققلم عليققه اللققه صققلى
علقى ظققاهرُين أمققتي مقن طائفة تزال عنه: (ل المستفيضة

تقققوما حققتى خققذلهم مققن ول خققالفهم مققن يضققرُهم ل الحققق
أن يعلققم الوقت هذا في العالم أحوال يتدبرُ الساعة)" ومن

ًا السلما بدين الطوائف أقوما هي الطائفة هذه ً علمقق وعمل
ًا . اهق58وغرُبها...) الرض شرُق عن وجهاد

ًا وقققال المؤيققدة اللققه جنققود اللققه: (وإن رحمققه أيضقق
والمصققرُية الشققامية بالديار المستقرُة المنصورة وعساكرُه

. )عاداها من على مظفرُة نإاوأها من على منصورة مازالت

عليققه مققا وبلغه مصرُ إلى العسكرُ انإصرُفا فلما(قال: 
جنود خرُجت الدين وعدما الفساد من الملعونإة الطائفة هذه
كققثرُة فققي والجبققل السهل ملت قد وئيد، منها وللرض الله

واللبققاب، العقققول بهققرُت قققد وصققدق، وإيمققان وعدة وقوة
الحنيفيققة المققة بهققا يمققد مققازال الققتي الله بملئكة محفوفة

يقققف ولققم أيققديها بيققن العققدو فققانإهزما لبارئهققا، المخلصققة
مققا العققذاب مققن عليققه فأرسل ثانإيا العدو أقبل ثم لمقابلتها،
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ًا وانإصرُفا والخيل النفوس أهلك وصقدق حسقيرُ، وهو خاسئ
وخيققرُ متزايققد عققز فققي عبققده... والسققلما ونإصرُ وعده الله

اللققه إن"قققال:  قد وسلم عليه الله صلى النبي فإن مترُافد،
أمققرُ لهققا يجققدد من سنة مائة كل رأس في المة لهذه يبعث
. اهق59وتجديد) إقبال في الدين وهذا "،دينها

الطائفققة هذه يصف تيمية ابن السلما شيخ ترُى فأنإت
المجققددة والطائفققة المنصققورة الطائفة بأنإها للتتار المقاتلة

التوحيد؟! تحقيق بعد إل التجديد يصح وهل الدين لهذا

السققلما شيخ لجهاد الحقيقية الصورة بيان في ونإختم
والرُكققن الصيل الصل هذا عن فيه يخرُج لم وأنإه تيمية ابن

فتنققة تكققون ل حققتى أرضققه فققي الله عبودية لتحقيق الرُكين
شيخ أرسلها التي الرُسالة بهذه نإختم لله، كله الدين ويكون

فققي السققلما راية وحامل زمانإه لسلطان تيمية ابن السلما
السققلما شققيخ خلفققه ومن معه قاتل والذي التتار مع قتالهم

.معه للقتال الناس ودعا تيمية ابن

مققن الرُحيققم، الرُحمققن اللققه اللققه: (بسققم رحمققه قال
الله أيد ومن المسلمين سلطان إلى تيمية بن أحمد الداعي

الكفار فيها وقمع المؤمنين، عباده بها وأعز الدين دولته في
بققه ونإصققرُ اللققه نإصققرُه المققارقين، والخققوارج والمنققافقين

معققالم به وأحيا والعاما، الخاص أمور وبه له وأصلح السلما،
الكفققرُ أهققل بققه وأذل القققرُآن، شققرُائع بققه وأقققاما اليمققان،
فإنإا وبرُكاته، الله ورحمة عليكم سلما والعصيان، والفسوق

على وهو أهل للحمد وهو هو إل إله ل الذي الله إليكم نإحمد
وإمققاما النققبيين خققاتم على يصلي أن ونإسأله قديرُ شيء كل

آلققه وعلققى عليققه اللققه صققلى ورسققوله عبده محمد المتقين
بعد:  أما تسليما، وسلم

وهققزما جنققده وأعققز عبققده ونإصرُ وعده الله صدق فقد
المققؤمنين وعلققى السلطان على الله وأنإعم وحده، الحزاب

ًا دولته في السققلما وجققدد الخالية، القرُون في تعهد لم نإعم
ًا أيامه في وتحقق الماضية، الدول على فضيلته بانإت تجديد
والخرُيققن الوليققن أفضققل المصدوق الصادق خبرُ وليته في

تعققالى والله المئين، رؤوس في الدين تجديد عن أخبرُ الذي
الققدنإيا فققي العظيمققة النعققم هققذه شققكرُ والمسققلمين يوزعه

المارقين.  العداء سائرُ على النصرُ بتماما ويتمها والدين،
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بيمققن للمققة حصققل نإعمته الله أتم السلطان أن وذلك
إيمققانإه وبرُكققة وعقيققدته إسققلمه وصققحة نإيتققه وحسن وليته

للققدين تعظيمققه وثمققرُة وشققجاعته همتققه وفضققل ومعرُفتققه
بمققا شققبيه هو ما وحكمته الله لكتاب اتباعه ونإتيجة وشرُعته

يقصققده كققان ومققا الرُاشققدين، الخلفققاء أيققاما في يجرُي كان
مققن المققارقين اللققه أعققداء جهققاد مققن العققادلين الئمة أكابرُ

هققم . وهققؤلء..والطغيققان الفجققور صنفان: أهل وهم الدين،
التتار. 

ارقون، البدع الثانإي: أهل والصنف الضقلل وذوو والم
 . اهق60والجماعة) السنة عن الخارجون المنافقون

بوجوب فتواه في القائل هو تيمية فابن كله، هذا وبعد
ليققس والدنإيا الدين يفسد الذي الصائل التتار: (والعدو قتال

. اهق61دفعه) من اليمان بعد أوجب

لققك يتضققح اليمققان"، "بعققد ؛قققوله اللققه رحمك فتأمل
شققرُع أن يققوما العبققاد رب أراده مققا حقيقققة وتفهققم المققرُاد
الجهاد. 

ً لله والحمد ًا أول وآخرُ

المجاهدون مجلة عن
جماعة عن الصادرة
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