
ما أشبه الليلة 
بالبارحة

بالبارحة الليلة أشبه ما
الريس ريس بن الكاتب: حمد

وإلينا فتنه والخير بالشر {ونبلوكم ؛القائل لله الحمد 
ترجعون}.

بللالحق المبعللوث محمللد نبينللا علللى والسلما والصلةا
وعلللى ً منيللرا ً وسراجا بإذنه الله إلى ً وداعيا ً ونذيرا ً بشيرا

وسلللم اللقللاء يللوما إلللى نهجهم على سار ومن وأصحابه آله
ً. كثيرا ً تسليما

وبعد:

ينتسبون من بعض من أسماعنا على يتردد لما ً فنظرا
وعقبللات عراقيللل مللن يضللعونه ومللا الجهاد حول العلم إلى

مللن المللة تعانيه ما ويعانون الجهاد هم يحملون الذين أماما
عزائمهم عن ويثنوهم مرادهم عن ليصدوهم وآلما جراحات
ذلللك فلي مسللتخدمين عليهللم والشفقة لهم النصح زاعمين

مللن بهللم انخللدع حللتى الرنانللة والكلمللات البراقة الساليب
حق. على أنهم يظن

مللن بهللا يضللل لئل العوائللق تلك بعض أذكر أن فأردت
الصللواب يلهمنللي أن وجل عز الله ً سائل كلمهم إلى يسمع

وإن الحق غير أقول أن سبحانه به وأعوذ والعمل القول في
.جدير وبالجابة قدير ذلك على إنه والسمعة الرياء يجنبني

خطللأ مللن كللان وإن المقصللود فللي الشللروع هو وهذا
.الله فمن صواب من كان وما والشيطان نفسي فمن

استعين:     وبالله     فأقول

البتلء الكلون هلذا فلي وجلل علز اللله سلنة من فإن
من الصادق ويتبين الطيب من الخبيث الله ليميز والمتحان

النللاس  {أحسب:تعالى قال ،المنافق من والمؤمن الكاذب
مللن الذين فتنا ولقد يفتنون ل وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن

الكاذبين}. وليعلمن صدقوا الذين الله فليعلمن قبلهم

فللإذا بللالله آمنللا يقللول من الناس  {ومن:تعالى وقال
نصللر جللاء ولئن الله كعذاب الناس فتنه جعل الله في أوذي

فللي بمللا بللأعلم الللله أوليللس معكم كنا إنا ليقولون ربك من

)1(والجهاد التوحيد منبر



ما أشبه الليلة 
بالبارحة

وليعلمللن آمنللوا الللذين الللله وليعلمللن العللالمين صللدور
المنافقين}. 

فللي الجهللاد المؤمنللون بلله ابتلللى مللا أعظللم مللن وإن
مللن المزمنة الجراحات أو للدماء إراقة فيه الذي الله سبيل

الخللوف شللدةا أو العللدو يللد في والوقوع السر أو القتال أثر
يعللانيه قلد مملا ذللك ونحلو والللبرد والحلر والظمللأ والجلوع
يقللدما ول النفللوس كرهتلله فلللذلك العدو، لقاء أثناء المجاهد

واشللترى لخدمته واصطفاه وجل عز الله وفقه من إل عليه
كره وهو القتال عليكم {كتب الجنة له بأن ونفسه ماله منه

لكم}.

لمللا الللله مللع الصللفقة هللذه إبراما عن تأخر من تأخرو
عللن ويبحثللون. المللوت وكراهيللة الللدنيا حللب مللن بلله ابتلوا

عنلله ويخللذلون تللارةا، الجهللاد تللرك لهللم تسوغ التي العذار
الجهاد ترك في يجدي ذلك أن منهم ً ظنا أخرى ً تارةا غيرهم

عندهم. العوائق أكبر من هو الذي

إلللى بنللا عادت قد الساعة عقارب الله! كأن وسبحان
تللتردد وأصللحابه سلللول ابللن كلمات نسمع جعلنا مما الوراء

السلما. إلى ينتسبون ممن كثير ألسنة على الزمن هذا في

تنفللروا {ل قللالوا: قللد معلله ومللن سلول ابن كان فإذا
القاذفللات إلللى تنفللروا ل: "يقللول مللن فهنللا الحللر}، فللي

. "تلظى نار هي فإنما القارات عابرةا والصواريخ

فهنللا ،تفتني} ول لي  {إئذن:يقول من فيهم كان وإذا
.الفتنة إثارةا من لنه القتال بعدما ؛يقول من

:المجاهدين على النفاق عدما يرى من فيهم كان وإذا
،الللله} رسللول عنللد مللن علللى تنفقوا ل يقولون الذين {هم
وإراقلة للرهلاب دعلم بالملال مسلاعدتهم ؛يلرى ملن فهنلا

حق. بغير للدماء

بللالله نونظي أنفسهم أهمتهم قد{ ؛من فيهم كان وإذا
وعللدما النفللوس علللى البقللاء" يللرى؛ مللن فهنا }،الحق غير

فيهللا المصلللحة تكللون ل قد التي الحروب أتون في بها الزج
بللالله الظللن مللن ذلللك أن متجللاهلين أو متناسين "،متحققة

.الجاهلية ظن الحق غير
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فهنا ،قتلوا} ما أطاعونا لو: {يقول من فيهم كان وإذا
أفغانسللتان فللي القتللال إلللى ذهللب عمللن ذلللك يقللول مللن

النفللوس إزهاق" قبيل من ذلك أن زاعمين وغيرها والعراق
".معروفة رايات إلى تستند ل حروب في

،لتبعنللاكم} ً قتللال نعلم لو: {يقول من فيهم كان وإذا
بالكلمة يكفي الجهاد وإنما بالسيف، الجهاد يرى ل" من فهنا

تخص أنها أو باطله، فهي أمامه يحملها ل راية كل أن ً زاعما
تللأمر الللتي والحللاديث اليللات وكللأن "،غيرهللم دون أهلهللا

مللا بكثير ول بقليل ل تعنيه ل ومناصرتهم المؤمنين بمؤاخاةا
.إمامة محكومية عن خارجين داموا

منهللم خشللية الكفللار إلللى "يسارع من فيهم كان وإذا
ون فيهلم يسلارعون ملرض قللوبهم في الذين {فترى يقول

فيهلللم "يسلللارع ملللن فهنلللا ،دائلللرةا} تصللليبنا أن نخشلللى
عدما بل ،عليهم التغليظ وعدما لهم الجانب ولين بمناصرتهم

ذلللك أن حيللث ،قتللالهم" يللرى ل بللل مصارحة عليهم الدعاء
.تكافئ ول فيها توازن ل حرب إلى معهم يجرهم قد كلة

لو  {يقولون:المنافقين عن تعالى قوله عليهم ينطبق
فللي كنتللم لللو قللل هنللا هللا قتلنللا مللا شيء المر من لنا كان

مضاجعهم}.  إلى القتل عليهم كتب الذين لبرز بيوتكم

من عليه هم وما وأصحابه سلول ابن أحوال تأملنا ولو
أن لرأينللا أمتنللا واقللع تأملنللا ثم قبيحة وأفعال ذميمة صفات
هللذا فللي نفسه هو عهدهم في جرى فما نفسه يعيد التاريخ
هللذه مللن ذكرتلله ومللا البارحللة"،ب الليلللة أشبه "فما ،الزمن

ل التنللبيه بللذلك ً مريللدا ،كللثير مللن قليل هو إنما المشابهات
تطللالعهم بمللا المجاهدون المسلمون يغتر أل ً راجيا الحصر

هللذا مللن وإذاعللات ومجلت قنللوات مللن العلما وسللائل به
سللائغة غيللر وتللأويلت اجتهادات مجرد هو إنما الذي الطرح
الشرعية. النصوص مفهوما مع ً تماما تتنافى

شللاعت التي المور بعض وتقرأ تسمع ما ً كثيرا وأنت
الصللليبية الحروب هذه حول الياما هذه زماننا في وانتشرت

،الخرى تلو ً بلدةا السلمية البلد على تزحف زالت ما التي
مللن أصللحابها أراد الللتي والعقبللات العراقيللل بعللض وهللي

قللاموا ما صحة وعدما المجاهدين وجوه في الوقوف طرحها
الوقلوف ل نظريلاتهم عليهلم تمليلة ما حسب الجهاد من به
الشرعية. النصوص مع
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إلى     ً     ومستندا     باختصار     بعضها     هنا     لك     وسأذكر
إل     تققوفيقي     ومققا     ،  العلمققاء     وأقققوال     والسنة     الكتاب

أنيب:     وإليه     توكلت     عليه     بالله

بإمام إل جهاد ل
فللي وقرأناهللا أسللماعنا على ترددت طالما ً كلمة تلك

نشللرها فللي أصللحابها اجتهد التي والمنشورات الكتب بعض
بعللض إلى مستندين معهم، الصواب أن زاعمين الناس، بين

ل مرجللوح قللول عللن أقللوالهم تخلللو ل الذين الفقهاء أقوال
أمللامه يرفع عصر في يعيش لفقيه قول أو ،دليل عليه يقوما
هللذه نللبين أن علينللا ً لزامللا كللان ولللذا الجهللاد، رايللات فيلله

من كثير على أمره خفي ربما الذي لللتباس ً دفعا المسألة
الزمللن هللذا فللي سلليما ل ذلللك فللي الفصل القول ينشدون

علم بل يتكلم من فيه وظهر بالباطل الحق فيه التبس الذي
.إليه يصل أن يريد نفسه في هوى أو إليه يستند

رأيلله علللى ووافقنللاه بلله قللال مللا بمثللل قلنللا لللو فإننا
فللي ولوقعنللا السلللما، سللناما ذروةا هللو الذي الجهاد لبطلنا
بللأن أخبرنللا الللذي وسلم عليه الله صلى الله رسول تكذيب
مللن عصللابة تللزال ل وأنلله ،القيامللة يللوما إلللى مللاض الجهاد
ولبقللي الللله، يظهللره حللتى الللدين هللذا على يقاتلون الناس
اسللم الكتب صفحات وفي المصحف دفتي بين الجهاد اسم
يقاتللل الزمللن هذا في ترفع راية كل ولبطلنا مسمى، بدون

،كللان جهللاد بأي نعترف ل يجعلنا مما المجاهدون، ظلها في
والهرسك البوسنة أو الشيوعية ضد أفغانستان في كالجهاد

فللي لهمللا ينللادي كان وقد وغيرهما، والكروات الصرب ضد
المسلاعدات إليهمللا وتحمللل التبرعللات لهمللا وتجمع وقتهما
الخطللاب لهجللة فتغيللرت فيهما، يجاهد أن أراد لمن ويسمح

يفكللر أو الجهللاد إلللى يذهب من على وشنع النداء وأساليب
هللو ذلك من المقصود ولعل الخيرةا، السنوات هذه في فيه

فقط. السياسي التحول

مللن حياتهللا مسللار تسللتقي كأمللة يعنينللا ل المللر فهذا
ل حيللث وسلللم، عليلله الللله صلللى رسللوله وسللنة الله كتاب

أو السياسللية التغيللرات بمللوجب عليهمللا الخللروج يجللوز
ل الللدين فرائللض مللن فريضللة فالجهللاد الدعوية، التوجهات

 {أفتللأمنون:تعالى قال الحوال، من حال بأي إبطالها يجوز
ذلللك يفعللل مللن جللزاء فمللا ببعللض وتكفرون الكتاب ببعض
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إلللى يللردون القيامللة ويللوما الللدنيا الحياةا في خزي إل منكم
تعملون}.  عما بغافل الله وما العذاب أشد

إل جهللاد ل أنلله علللى يللدل شللرعي دليللل مللن وليللس
جميللع أن يعلللم وكلنللا ،بإمللاما إل بعللدمه يقللال فكيف ،بإماما

الللذين أو المجاهللدين يتعقبللون بللل الجهللاد يللرون ل الحكاما
منللذ والتضللييق التعللذيب أو بالسللجن الجهللاد فللي يفكللرون

بجميع علينا يزحفون السلما أعداء أن مع الزمن، من عقود
بلد علللى والهيمنللة عقائللدهم لبللث وإمكانيللاتهم توجهللاتهم

وعللدما بالجهللاد إل العللدوان هللذا صللد يمكللن ول المسلمين،
.عدمه أو الحكاما رضى إلى اللتفات

والقتللال "الجهللاد كتللابه فللي هيكل محمد الدكتور قال
القتللال من المنع ذلك كان إذا أنه(الشرعية":  السياسة في

مللن العكس على بل المسلمين مصلحة تفرضه لم الواجب
ومجللرد المسلللمين مصلللحة من النقيض على هو إنما ذلك،

لمصللالح ً تبعللا العللداء قتللال فللي السلللمي للجهاد تعطيل
لدارةا منهللم وخضللوع السلطة، أصحاب تصور في شخصية
غيرهم.

القتللال مللن المنللع هذا فإن كذلك المر كان أقول: إذا
القاضللي الشرعي للنص تعطيل من فيه لما معصية هو إنما

ل" و "،الللله... بعثنللي منللذ مللاض الجهللاد" ،الجهللاد بإمضللاء
."الخالق معصية في لمخلوق طاعة

العللدو قتال ومباشرةا المنع هذا على التمرد يجب ولذا
قتللال أو الفللردي القتللال مستوى على ولو ،منه يتمكن لمن

- الياما هذه في تسمى  كما- الفدائية المجموعات

بقللوله المللراد بيللان عنللد القرطللبي تفسللير فللي جللاء
جللاء نفسللك...}، إل تكلف ل الله سبيل في  {فقاتل:تعالى

أي ،نفسله خاصللة في واحد لكل يقال ما مثال  "هو:نصه ما
فللي  {فقاتللل:له القول أمتك، من واحد وكل محمد، يا أنت

أن مللؤمن لكللل ينبغي نفسك} ولهذا إل تكلف ل الله سبيل
عليله الللله صللى النللبي قللول ذللك ومللن وحللده، ولو يجاهد
أبلي وقلول "،سلالفتي تنفلرد حلتى لقاتلنهم والله: "وسلم

)"شللمالي لجاهللدتها يمينللي خالفتني ولو" :الردةا وقت بكر
أهل.

قضللايا حللول النجدية الئمة "فتاوى كتاب صاحب قال
إماما يكون ل الماما، إن(: ]157 ص4ج[المصيرية"  المة
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إل يقوما ل والدين الساعة، قياما إلى ماضي لنه بالجهاد، إل ً
قيامهللا لن المللة، علللى فرضلله يسللقط أن ويسللتحيل بلله،

 عليه. وقائم متوقف وجودها، وعلة بنشأتها المناط بالعمل

جهللاد فعليهللا منعة، ولها مجتمعة، طائفة، فأي ؛وعليه
وإمللا باليللد، وإمللا باللسللان، إما تستطيع، ما بقدر الله أعداء

.)بحال فرضها عنها يسقط ول بل ً، جميعا بهم وإما بالقلب،

تعالى، الله رحمهما حسن بن الرحمن عبد الشيخ قال
قولللك: ول وأمللا(الجهللاد:  عللن المثبطين أحد على رده في

كللان إن  {قللل:تعالى قوله الية، بهذه علينا لستدللك وجه
وأمللوال وعشلليرتكم وأزواجكللم وإخللوانكم وأبنللائكم آبائكم

ترضللونها ومسللاكن كسللادها تخشللون وتجللارةا اقترفتموهللا
فتربصللوا سللبيله فللي وجهللاد ورسللوله الللله من إليكم أحب
فللإن الفاسللقين}، القوما يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى
الللله صلللى الله رسول وهو متبع، إماما مع جهادية الية هذه
نتبعه. لعلنا فعرفنا متبع، إماما هناك كان فإذا وسلم، عليه

جهاديللة، اليللة قولللك: أن فللي خطابك بينا فأقول: قد
:تعللالى الله قال وقد علم، بل كتابه وفي الله على قول وأنه
والثللم بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرما إنما {قل

 سلللطانا به ينزل مالم بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي
 تعلمون}. ل ما الله على تقولوا وأن

إل يجللب ل الجهللاد أن حجللة بأية أما كتاب، ويقال: بأي
عللن والعللدول الللدين، فللي الفريلة مللن هذا متبع؟! إماما مع

أن من أشهر القول هذا إبطال على والدلة المؤمنين سبيل
والوعيللد فيه، والترغيب بالجهاد، المر عموما ذلك من تذكر،

ببعللض بعضهم الناس الله دفع  {ولول:تعالى قال تركه، في
الللله دفللع  {ولللول:الحج سورةا في وقال الرض}، لفسدت

صوامع}. لهدمت ببعض بعضهم الناس

اللله أطلاع فقلد اللله سلبيل في بالجهاد قاما من وكل
لنلله بالجهاد، إل ً إماما الماما يكون ول الله، فرضه ما وأدى

قال وقد رجل، يا قلته ما عكس والحق بإماما، جهاد يكون ل
مثنللى لللله تقومللوا أن بواحللدةا أعظكللم إنمللا {قللل تعللالى

لنفسه}. يجاهد فإنما جاهد {ومن قالو ،وفرادى... الية}

والطائفلة  الحللديث)،...طائفة تزال  (ل:الحديث وفي
سبيل في يجاهدون الحق، على مجتمعة موجودةا الله بحمد
آمنللوا الللذين أيها  {يا:تعالى قال لئم، لومة يخافون ل الله،
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يحبهللم بقللوما الللله يللأتي فسللوف دينلله عللن منكللم يرتد من
يشلاء ملن يلؤتيه الللله فضللل  {ذلك:قوله إلى ،}...ويحبونه

بمللن عليللم والعطللاء، الفضللل واسع أي عليم}، واسع والله
للجهاد.  يصلح

الكتللاب فللي كثير ألفته، ما بطلن على والدلة والعبر
والثللار، بالدلللة العلم أهل وأقوال والخبار، والسير والسنة

جللاء لمللا بصللير، أبي بقصة علم إذا البليد على تخفى تكاد ل
عليلله الللله صلللى الللله رسللول مللن قريش فطلبت ً مهاجرا
صلللح فللي بينهللم كللان الللذي بالشرط إليهم، يرده أن وسلم

في أتيا اللذين المشركين، قتل حين منهم فانفلت الحديبية،
الللله صلللى الللله رسول سمع لما الساحل إلى فرجع طلبة.
معلله كللان لللو حللرب، مسللعر أملله ويللل: "يقول وسلم عليه
 يأخللذ- الشللاما مللن أقبلت  إذا- قريش لعير فتعرض ،"غيره

عليلله الللله صلللى الللله رسول دون بحربهم فاستقل ويقتل،
قال  فهل- بطولها  القصة- صلح في معه كانوا لنهم وسلم
قريش، قتال في أخطأتم وسلم عليه الله صلى الله رسول
إماما؟ مع لستم لنكم

ًَ عياذا أهلة؟ على الجهل مضرةا أعظم ما الله سبحان
:تعللالى الللله قللال والباطل، بالجهل الحق معارضة من بالله

أوحينللا والللذي نوحلا بله وصلى ملا اللدين ملن لكلم {شلرع
.)إليك}

يجللب فإنه (الله: حفظه العلوان سليمان الشيخ وقال
مناصللرةا الخللرى البلد أهللل مللن العللدو من قرب من على

علللى الوجللوب يسللقط ول الكللافرين عللدوان وصد إخوانهم
المسلمين. بلد من العدو يطرد حتى المسلمين

كللان إذا سلليما ل الحللاكم إذن القتال هذا في يجب ول
المتعين. والجهاد الله لحدود ً معطل لدينة ً خائنا الحاكم

هللي للحكللاما مهمللة أعظللم أن يختلفللون ل والعلمللاء
السلللما ونصللرةا والمرتللدين الكفللار وجهاد الله شرع إقامة

هلي فمللا ذللك يفعلللوا للم فللإذا كلله العالم في والمسلمين
يحاسللبون صللدق علمللاء إلللى المة أحوج فما ً؟ إذا مهمتهم
تصرفاتهم. وما وقبيح أفعالهم سوء عليهم وينكرون الحكاما
جهللدهم يسللتفرغون صللادقين رجللال إلللى المللة أحللوج

ويبحثللون عدوانهم وصد الكفار قتال في أوقاتهم ويسخرون
).الحياةا عن كفروا الذين كبحث الشهادةا عن
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عللن غنيللة فيلله القللوال هللذه مللن ذكرنللاه مللا ولعللل
إل الجهللاد يلللزما ل قللال مللن أن لتعلم ً جيدا فتأمله ،الطالة

له. أصل ل باطل قوله أن بإماما

للجهاد المام استئذان
ًا القللول وهذا ،العلمللاء مللن كللثير عنللد مرفللوض أيضلل

الجهلاد رايلة رفلع بنفسله هلو يتلولى ل ملن يسلتأذن وكيف
الجهلللاد ضلللد وهلللو يسلللتأذن كيلللف أما! إليهلللا؟ واللللدعوةا

 !والمجاهدين؟

عليلله الللله صلى الله رسول سنة استعرضنا لو أننا مع
السللتئذان، وجللوب عللى يلدل ملا فيهللا نجلد ل فأننلا وسلم
جاهللدوا قللد وغيرهمللا الكللوع بللن وسلللمة بصير أبي وقصة
على ينكر ولم وسلم، عليه الله صلى الله رسول إذن بدون
الجهاد ألوية عقد قد وسلم عليه الله صلى أنه مع منهم أحد

بوجللوب يقللال فكيف بنفسه. الغزوات وقاد الجيوش وسير
عليلله الللله صلى المجاهدين خير به يأمر لم الذي الستئذان

!وسلم؟

فيقال:      ،  تفصيل     المسألة     وفي
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ًى الجهاد يرى ل الماما كان إذا كللان أو ،نفسلله في لهو
ًا الجهاد كللان وإن هللذه. والحالللة يسللتأذن فل ؛للصللائل دفع
فللإنه ؛بلله ويقللوما يللراه ممللن والمللاما وابتللداء طلللب جهللاد

فل. ذلك بخلف كان وإن ،يستأذن

"المحتللاج مغنللي" وشرحه  للنووي"المنهاج" في جاء
لنه معه ً تأدبا نائبه أو الماما، إذن بغير غزو ويكره (نصه: ما

ليللس لنلله يحرما، لم وإنما الجهاد، بمصالح غيره من أعرف
الجهاد) أهل في جائز وهو بالنفوس التغرير من أكثر فيه

الجهللاد، يللرى المللاما أن علللى الكلما هذا يحمل وإنما
فتأمله.

البلقينللي اسللتثنى(: "المحتللاج مغني" صاحب قال ثم
للسللتئذان. بللذهابه يفللوته أحللدها: أن ً: صللورا الكراهة من

أمللور علللى وجنللوده هو وأقبل الغزو الماما عطل ثانيها: إذا
اسللتأذنه لللو أنه ظنه على غلب يشاهد! ثالثها: إذا كما الدنيا

له) أهل. يأذن لم

قتللال وأمللا: (الللله رحمه تيمية ابن السلما شيخ وقال
الُحرمة عن الصائل ودفع الصائل، دفع أنواع أشد فهو الدفع

الللدين يفسللد الللذي الصللائل فالعدو ً، إجماعا واجب والدين
للله يشللترط فل دفعة من اليمان بعد واجب شيء ل والدنيا
العلمللاء ذلك على نص وقد ،المكان بحسب يدفع بل شرط

الظللالم الصللائل دفللع بيللن التفريق فيجب وغيرهم، أصحابنا
بلده). في طلبه وبين الكافر

العلم وطلب بالدعوة الكتفاء
الجهاد دون

فللي ونقرأ والذاعات القنوات عبر نسمع ما ً كثيرا إننا
مللن ؛العلللم طلبللة بعللض عليلله يؤكللد ما والمجلت الصحف

أتون في بها الزج وعدما المؤمنة النفوس على البقاء أهمية
الملة وإجملاع والسلنة الكتلاب نصوص متجاهلين ،الحروب

العللدو ومواجهللة الصللائل دفع سيما ول ،الجهاد فرضية على
وطللول النظر بعد بوجوب متعللين ،المسلمين لبلد المحتل

.المتواصل والصبر المور في والتروي المل

منللذ نسللمعه الللذي الكلما هذا من ً كثيرا لتعجب وإنك
والبللاء البللاء قبللل الجداد يعرفها كان وقد متطاولة، أزمان
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ثللم ومللن الشللعوب صلللح ذلللك في أن يعتقدون البناء قبل
.بنفسها نفسها تحكم

العلللم أهللل مللن أحللد بلله يقللل لللم هذا أن نعلم ونحن
عليلله اللله صلللى اللله رسول سيرةا نتأمل وحينما ،العاملين
(بعثللت ويقللول: وجلد، جهللاد كلهللا حيللاته أن نجللد وسلللم

رمحللي)، ظللل تحت رزقي وجعل الساعة يدي بين بالسيف
اتهللاما أو الجهللاد تللرك مللن هللؤلء يللدعيه فيمللا معنللى فللأي

اسللتعجال يفعلللونه مللا أو الخللروج أو بالمعصللية المجاهدين
روية!  وعدما وتهور

الشعوب صلحت إذا إل يقوما ل الجهاد أن هؤلء أيعتقد
بصللناع يسللمون مللن إذن ينتظللرون أو ؟فيلله الحكاما أذن أو

القرار؟

تلللك مثللل يللرددون وهللم حللالهم مللن لتعجللب إنللك
علللى التوقيللع ثللم من ،الثانية العالمية الحرب منذ العبارات
طالمللا الللذي الجهللاد أن يعتقدون أو ،المتحدةا المم مواثيق
أن يعللدوا ل وكتبهللم ومنتللدياتهم لقللاءاتهم فللي عنلله تحدثوا
ًا يكون تطبيقه. دون به الشادةا فتكفي واقعهم في نظري

بعللدما ؛القائلللة هللؤلء نظريللة علللى الكلما تقللدما وقللد
"أيللن بيللان فللي ذكرنللاه كما ،النفس بجهاد والكتفاء الجهاد
للفائدةا. فراجعة ً قريبا أصدرته الذي العزةا"؟ تطلب

مللن نسللمع بدأنا لكنا ،الحد هذا عند توقف المر وليت
الواجبات أوجب من هو الذي الدفع جهاد فرضية في يشكك

صللريحة مخالفة هو هؤلء يزعمه ما بل ،المهمات أهم ومن
ذلللك علللى وزيللادةا ،المة علماء وإجماع الشرعية للنصوص
الرايللة وضللوح بعللدما واتهامهم المجاهدين شأن من التنقص

ببعلللض ربطهلللم أو ،المكانيلللات وقللللة التنظيلللم وضلللعف
.مصداقيتهم من للنيل الحكومات

 الللذين"السلللما أنصللار" جماعللة مللع ذلللك فعلوا كما
مللن المجاهللدةا الطوائللف خيرةا من حسيبهم والله نحسبهم

والمللر العلللم طلللب علللى والقبللال العقيللدةا صللفاء حيللث
البللدع علللى والقضللاء المنكللر عللن والنهللي بللالمعروف
الكفللر أهللل وقتللال الجهللاد شللعيرةا وإحيللاء والخرافللات

علللى ً خيرا والمسلمين السلما عن الله فجزاهم ،والرتداد
ذلك. صنيعهم
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مللن وغيرهللم تنقصللهم أو فيهللم طعللن مللن ويللح فيللا
أليس وعقابه؟ الله سطوةا من هؤلء يخشى أل ،المجاهدين

المللؤمنين يللؤذون  {والللذين:كتللابه محكللم في قال قد الله
مبينللا ً وإثمللا ً بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات

آذنتلله فقللد ً وليللا لللي عادى  (من:القدسي الحديث وفي ً}،
بالحرب).

 قللال:قللالوا أشللياخة عللن يعقللوب بللن يوسللف وعللن
المجاهللدين أذى  (اتقللوا:وسلللم عليه الله صلى الله رسول

ول والرسل، للنبياء يغضب كما للمجاهدين يغضب الله فإن
مللن الللله علللى أكللرما أحللد علللى غربللت ول شللمس طلعت

بنحوه. على حديث من ً مسندا عساكر ابن مجاهد) رواه

في الرعب ونشر الرجاف
المجاهدين قلوب

مللن وسيلة المجاهدين بين الرعب ونشر الرجاف إن
مطيللة المنللافقون يتخللذها التي والضعف الوهن بث وسائل

صفوفهم. في الفرقة وبث المجاهدين شوكة إضعاف إلى
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بالعوامللل تللارةا الللله سللبيل فللي النفرةا عن فيخذلون
العللدو بكلثرةا ً وتلارةا الحللر}، في تنفروا ل {وقالوا المناخية

بحمايللة وأخللرى فاخشللوهم}، لكللم جمعللوا قللد الناس {إن
جلدوى بعلدما ً وتلارةا عللورةا}، بيوتنلا {إن وذويهم محارمهم

يفتخللرون وأخللرى لتبعنللاكم}، ً قتللال نعلللم {لللو القتللال
.قتلوا} ما أطاعونا {لو بأنفسهم

ومكللان زمللان كللل فللي المنللافقون يسللعى وهكللذا
.الحائط عرض العلماء وأقوال الشرعية بالنصوص ضاربين

البلد علللى الصليبية الجيوش تزحف الزمنة هذه وفي
،سلللول ابللن أبي سللة من المخذلون إل نرى ول السلمية

فللي اليمللان من به يتلبسون لما كتابه في الله لعنهم الذين
،الوسللائل بشللتى البللاطن فللي بالمسلمين واليقاع الظاهر

قلللوبهم فللي والللذين المنللافقون ينتلله لللم  {لئن:تعالى قال
يجاورونك ل ثم بهم لنغرينك المدينة في والمرجفون مرض

.تقتيل} وقتلوا أخذوا ثقفوا أينما  ملعونين* قليل إل فيها

فللي  {والمرجفللون:تعللالى قللوله علللى قتللاده قللال
قلللوبهم فللي والللذين المنللافقون ينتلله لللم لئن: ({المدينة}

الكللذب الرجللاف ؛ اليللة}...المدينة في والمرجفون مرض
عللدد أتللاكم يقولللون وكللانوا النفللاق، أهللل نافقللة كللان الذي

فللي مللا يظهللروا أن أرادوا المنللافقين أن لنللا وذكللر وعللدةا،
لم لئن: {قوله الية، بهذه الله فأوعدهم النفاق من قلوبهم

فلمللا }؛اليللة.. مللرض. قلللوبهم فللي والذين المنافقون ينته
وأسروه). ذلك كتموا الية بهذه الله أوعدهم

اليلللة: هلللذه عللللى تفسللليره فلللي الطلللبري وقلللال
بمللا المللؤمنين يخللبرون كانوا قوما المدينة في والمرجفون(

الللله رسول سرايا خرجت إذا ؛فيقول عدوهم، من يسوءهم
قد العدو وإن هزموا أو قتلوا قد أنهم ؛وسلم عليه الله صلى
.وغيره) قتاده قاله أتاكم،

ًا وقللال التمللاس  (الرجللاف:عبللاس أبللن  قللال:أيضلل
بلله... للغتمللاما والباطللل الكللذب إشللاعة والرجللاف الفتنة،

تحريللم علللى اليللة فللدلت أذيللة، فيلله لن حللراما فالرجللاف
بالرجاف). اليذاء

،بالكذب }؛بالمدينة المرجفون": ({اللباب" في وقال
الللله رسللول سللرايا خرجللت إذا كللانوا منهللم ً ناسا أن وذلك
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قتلللوا أنهللم النللاس فللي يوقعللون وسلللم عليلله الللله صلللى
ونحوه)... العدو. أتاكم قد ؛ويقولون وهزموا،

عهللد فللي حللدث ما عينه هو هذا زماننا في يحدث وما
نسللمع مللا ً وكللثيرا وأصللحابه وسلللم عليلله الللله صلى النبي

الحللرب منللذ القتال إلى الذهاب نرى ل قلنا "نحن ؛مقالتهم
إضللاعة مللن ذلللك علللى يللترتب لمللا ،اليللوما وحللتى الفغانية
ومللا وأسللير، ومشلللول وطريللد قتيللل بيللن المسلم الشباب

خللها من جنوا التي المور هذه سوى ذهابهم من استفادوا
حصللل مللا أطاعونللا ولللو ،أمتهللم وإلى أنفسهم إلى الساءةا

ذكر". مما شيء

فلي وخللل التصلور فلي فسلاد علن تنلبئ كلمات إنها
،الهللوى يوافللق بمللا النصوص وتأويل الرأي وفرضية التوجه

العظيم. العلي بالله إل قوةا ول حول ول

 أمللا!والجتهللاد؟ بللالرأي الللدين أن أتظنللون هؤلء فيا
أمللا والسللنة؟ الكتللاب علم من عليه أتمنكم فيما الله تتقون

لله كتملانكم بسللبب نلار ملن بلجاما الله يعذبكم أن تخشون
!به؟ عملكم وعدما

ودعللوا الصللالح، سلللفكم سلليرةا الله رحمكم فراجعوا
والسنة، الكتاب تطبيق في كله الخير فإن ،بالنفس العتزاز

المة. هذه سلف علماء عليه أجمع وما

ويرضللاه يحبلله ما خير على ً جميعا يدلنا أن الله نسأل
قريب. سميع إنه وباطنها ظاهرها الفتن يكفينا وأن

القوتين تكافؤ

)13(والجهاد التوحيد منبر



ما أشبه الليلة 
بالبارحة

علللى النصللر عوامللل مللن أن ؛المخللذلين بعللض يعتقد
.والعدةا العدد في التكافئ العداء

جميللع أن يعلمللون وهللم هللذا، لهللم أيللن مللن أدري ول
وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عهد منذ السلمية الجيوش

وجيوشللهم المسلللمين قللوةا أن يللذكر لللم هللذا يومنللا وحتى
الغللالب فللي بللل ،المواقللع شتى في العدو قوةا نصف بلغت

الله صلى النبي غزوات من واضح هو كما ذلك، من أقل أنها
مللن السلللمية الجيللوش ثللم والسرايا والبعوث وسلم عليه

بعده.

صلللى النللبي فيها خرج والتي الكبرى بدر غزوةا فتأمل
ولللم للقتللال متهيئين غير الصحابة من بقلة وسلم عليه الله
قللد الللذين ً قريشللا مللواجهتهم ثللم عدةا، ول عدد لديهم يكن

وعدتهم ً أضعافا المسلمين عدد يفوق الذي بعددهم خرجوا
أعيللن في لهم الله تقليل ثم ومن بها، تهيؤا قد التي الحربية

وتقليلللل قللللوبهم، إللللى الخلللوف يتسللللل لئل المسللللمين
وذلللك المواجهللة، عللن يجبنللوا لئل أعينهللم فللي المسلللمين

كمللا ،للمللؤمنين النصللر يتحقللق حيث الصفان، التقى عندما
 قليل أعينكللم فللي التقيتللم إذا يريكمللوهم  {وإذ:تعللالى قال

 الية}...مفعول. كان ً أمرا الله ليقضي أعينهم في ويقللكم

صلللى نللبيه أرى أنلله قبلهللا التي الية في الله بين وقد
عينلله فللي كللثرهم ولو قليل أنهم منامة في وسلم عليه الله

الللله مللن واضللح بيللان هللذا وفللي والتنللازع، الفشللل لحصل
شللأنها وتعظيم العدو قوةا تهويل جواز بعدما وتعالى سبحانه

المسلمين. عضد في يفت لئل

حملهللم ممللا المسألة هذه عن الدعاةا بعض غفل وقد
يملكللون حيث لهم، غالب ل وأنه الكفرية القوى تفخيم على
فللي خلل وهذا غيرهم، يملكه ل ما والعدةا والعدد القوةا من

المسلللمين حق في وتنقص بوعده، والثقة الله على التوكل
الخذلن. من بالله نعوذ ،المواجهة على وقدرتهم

هللو إنمللا وحنيللن والخنللدق أحللد غللزوةا فللي حصل وما
يظنلله كمللا وليللس للمؤمنين، وتطهير وتمحيص ابتلء مجرد
.جميعها في النصر تحقق فقد هزيمة أنه الناس بعض

عنللد مللا بسللبب هللو إنمللا البتلء من حصل الذي وكل
أصللبتم قد مصيبة أصابتكم {أولما عنهم الله رضي الصحابة

فمخالفللة ،أنفسللكم} عنللد مللن هللو قل هذا أنى قلتم مثليها
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فللي أساسللي عامل ،ذلك  وغير...بالكثرةا والعجاب الرماةا
التمحيص.

عللز الله يريدها لحكمة جارية سنة الجهاد في والبتلء
الجللور ومضللاعفة الشللهداء كثرةا ذلك من يكون وقد وجل،
وقللوةا الللله إلللى اللتجللاء وكثرةا الكاذب من الصادق وتمييز
العللدو عدد بكثرةا البتلء ويكون بوعده، والثقة عليه التوكل
وكللثرةا النصللر وتللأخير عتادهم وقلة المسلمين وقلة وعتاده

المعاصللي مللن بشلليء يكللون أو والمخللذلين، المثبطيللن
ذلك.  وغير...بالقوةا والعجاب والمخالفات

يبلللغ والللذي جنللوده مللع طللالوت قصللة تقللرأ وحينمللا
ًا ثمانين قيل كما عددهم فللي ابتلهللم قللد الللله أن نجللد ،الف

ونهللاهم الظمللأ، وشللدةا بللارد بنهللر العدو إلى مسيرهم أثناء
فشللرب بكلملله، يعللبئوا لم أنهم إل منه، يشربوا أن طالوت

بسبب والجبن بالخور الله فضربهم ألف، وسبعون ستة منه
إل يبللق ولللم خاسللرين، أعقللابهم علللى فنكصللوا معصلليتهم

ثبتهللم الللله لكللن ،الكللبيرةا جللالوت قللوةا مواجهة في القليل
مللن  {كم:تعالى قوله مصداق وهذا عدوهم، على ونصرهم

الصابرين}. مع والله الله بإذن كثيرةا فئة غلبت قليلة فئة

الللله صلللى رسللوله وسللنه الللله كتاب من علمنا وكما
فللي ً شرطا ليس التكافئ أن ؛المة هذه وتاريخ وسلم عليه

حللق وهللو وجل، عز الله من إل يكون ل النصر إذ ،المواجهة
ً حقللا {وكللان وجللل: عللز قللال كما المؤمنين، ينصر أن عليه
المؤمنين}. نصر علينا

تكللون قللد العللدو مع المواجهة أن ؛نعلم أن ينبغي كما
أو ،اليمللان وتقوية العقيدةا لتثبيت جماعة، تكون وقد فردية

أشخاص. أو شخص إسلما في ً سببا تكون قد

حنبللل بللن أحمللد المحللدثين إمللاما محنللة ذلللك فمللن
لجللل والتعللذيب الضللرب على صبر حيث بنفسه ومجازفته

الحللق عليهللم يلتبللس ول النللاس، قلللوب فللي الحللق تثللبيت
مللن ليمنعلله ذلللك يكن فلم قتله، إلى ذلك أدى ولو بالباطل،

ً الحق كلمة قول قللال رجللل الشللهداء  (أفضل:بحديث عمل
).هفقتل جائر سلطان عن عدل كلمة

علللى الملك دل حيث معلومة، الملك مع الغلما وقصة
الله.  دين في الناس يدخل أن لجل قتلة
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توعللدهم ،آمنللوا لمللا السحرةا مع فرعون قصة وتأمل
ليصللدهم النخللل جذوع على والصلب والرجل اليدي بقطع
للثبات طاعته على أرواحهم قدموا أنهم إل دينهم، عن بذلك
مللن ماجاءنللا علللى نؤثرك  {لن:تعالى قال كما الحق، على

ا قاض أنت ما فاقض فطرنا والذي البينات هلذه تقضلي إنم
وعيللده ول فرعللون بتهديد يعبئوا فلم الدنيا... الية}، الحياةا
ودينهم. عقيدتهم على الثبات مقابل

،للمؤمنين وعبر دروس وفيها ؛الخدود أصحاب وقصة
عللن يصدهم أن الملك أراد الغلما برب آمنوا لما أنهم وذلك
بللدخولها، أمرهللم ثللم فيها النيران وأجج الخاديد فخد دينهم

والبقللاء الحللراق فللآثروا ،دينهللم عللن ليثنيهللم ذلك يكن فلم
عليهللم وتعللالى سللبحانه الللله فأثنى الكفر، على دينهم على

وعمللوا آمنلوا اللذين  {إن:فقللال ،الكلبير بلالفوز ووعلدهم
الفللوز ذلللك النهللار تحتهللا مللن تجللري جنات لهم الصالحات

الكبير}.

الحللق مصللارعة علللى دليللل وغيرهللا الخبللار وهللذه
حجللم كللان ومهملا ،والحلوال الظللروف كانت مهما للباطل

.المواجهة

عللدوه يواجه أن دينه على الثبات يرجوا من كل فعلى
ًا يكلللف ل الله فإن ،قوةا من يستطيعه بما وسللعها، إل نفسلل

والجهللاد الباطللل، علللى حيللاةا مللن خيللر الحق على والموت
حالللة، بحسللب فللرد كللل علللى واجللب أساليبه تنوعت مهما
مطلوب. فكلهما ،القتل أو النصر عاقبة إلى نظر دون

 الدين في البصيرةا وتعالى سبحانه الله نسأل
صلى محمد نبيه سنة عن الذابين أنصاره من يجعلنا وأن

وسلم عليه الله
وهو عليهما يتوفانا وأن والسنة السلما على يحيينا وأن

المسلمين وجميع عنا راض
 النصير ونعم المولى نعم أنه

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

بن حمد أخوكم؛
 الريس ريس

منه الفراغ تم
 هل29/2/1424
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