
ماذا خسر المسلمون 
بإسقاط فريضة الجهاد

المسممملمون خسمممر مممماذا
الجهاد فريضة بإسقاط
 فرغل حسن هاشم يحيى الستاذ؛ بقلم

سمبل كتمابه فمي الصمنعاني الممام يقول - كما الجهاد
لغممة، هذا المشقة، بلغت أي جهادا، جاهدت - مصدر السلم

البغاة.  أو الكفار قتال في الجهد بذل الشرع وفي

المسمملمون بهما يمممر الممتي المرحلممة فواجممع لمن وإنه
علممى الجهمماد تعطيممل الخسممارة مممن يكفهممم لممم أن اليمموم

زادوا أن ولكممن ومقمماومتهم، سمملوكهم مممن الفعممل مستوى
وصممنع ثقممافتهم واحتقممر بممدينهم كفر لمن فسمحوا خسرانا

إسممقاط عليهممم ليفممرض مخممادعهم إلممى يدخل أن هزيمتهم
بيمموتهم في وتعليمهم ثقافتهم من النية مستوى على الجهاد

ومساجدهم.  ومدارسهم

مبنممى بهمما مر التي الدوار على أول نتعرف تعالوا لكن
. الجهاد إسقاط لخطر تعرضه - في اليوم - حتى السلم

غيممر كممدين بقائه ضمان إلى يحتاج ل السلم مبنى إن
له وإنا الذكر نزلنا نحن تعالى: {إنا الله ذكره الذي الضمان

أو فيممه الناس بقاء ضمان عن هنا نبحث ولكننا }،لحافظون
معه. 

الولممى، والتميممز النقمماء بمرحلة غريبا السلم بدأ لقد
والقمموة والعلممم العقممل فممي والتزييف الخلط بمرحلة مر ثم

ثممم الحاضممر، والبتلء المحممن بمرحلة ثم والدنيوية، والمتعة
مممرة والتميممز النقمماء مرحلممة - إلممى اللممه وعد - حسب يعود

 بقاؤه. هو وهذا ،أخرى

التآية:  بالدوائر السلما بناء عملية مرت لقد

.والقيم بالتربية الفراد بناء المركز: في دائرة- 
.المجتمع بناء تحيطها: في التي الوسط ودائرة- 
.العالمي المستوى على بالدعوة: النتشار ودائرة- 

أي ،قبلهمما ممما تحمممي التي بالقوة: الحراسة ودائرة- 
 الدولة. بناء في
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يتحممرك ثممم الدوائر، هذه لبناء أول الجهاد ليتحرك وإنه
السممابق. الممترتيب عكممس علممى الممدوائر هذه لحماية الجهاد

الحراسممة - دائممرة تبددت ما - أول تبددت الجهاد تركنا فلما
علممى الممدعوة دائممرة إلممى العممدو هجمموم انتقممل ثممم بالدولة،

دائممرة إلممى العممدو هجمموم انتقممل ثممم العممالمي، المسممتوى
انتقممل ثممم السمملم، أسمماس علممى وحممدته بتفكيممك المجتمع
والقيممم التربيممة دائممرة ؛المركممز دائممرة إلممى العممدو هجمموم

 والفراد.

فريضممة إسممقاط في تآحركنا فلقد جهتنا ومن
اتآجاهات:  ثالثاة في الجهاد

يعنمي السملم عمن مزيمف مفهموم الول: إشماعة-  
 الستسلم.

البعممث مممن خوفمما الجهمماد فريضممة الثاني: ضممرب-  
 المنشود. السلمي

الغرب مع لصراعنا الديني المفهوم الثالث: إخفاء-  
يردوكممم حممتى يقمماتلونكم يزالممون تعالى: {ول لقوله تجاهل

}. استطاعوا إن دينكم عن

الممذين فنحممن فيممه، قمموة لمحض منا العدو يتمكن ولم
"الحتلل ممممن لتحريرنممما يضمممربنا، أن شمممرعية أعطينممماه
شممديد مفهوم وهو-  الفاسد الحكم نظام يعنون- الداخلي" 

الكممذب شممديد أخلقيمما، السممقوط شممديد سياسمميا، التهممرؤ
أو عقممل، مممن طممائف أو شممرف من ذرة لذي فليس واقعيا،

المحتممل يؤيممد أن ديممن مممن بقيممة أو كرامممة، مممن مسممحة
مممبررا أمممره، يكممن مهممما داخلي فساد ضد الكافر الخارجي

احتلل، المداخلي الفسماد بتسمميته كاذبمة لفظيمة بلعبة ذلك
اسممتقبلت ثم حيلتها بقلة اعترفت بامرأة أشبه هذا في وهو
لساعة - ربما زانيا مقتحما أجنبيا علجا المهجور فراشها في
أن قرنيممن!! - بعممد أو قممرن أو عقدين أو عقد أو ساعتين أو

قمماس لنممه طممويل عاشممرته الممذي رجلها طرد على ساعدته
فهل النجمماب، علممى قممادرا يعممد لنممه: لممم أيضمما ولكن فاسد

شرعيا؟ زوجا به استبدلت

مجاهممدينا علممى زلنمما وما قبل من أنكرنا الذين ونحن 
كلمه لذلك وقدمنا السلم، باسم المعركة ساحة إلى التوجه

تشممويه (تاريخنمما)، التاريممخ الممذاكرة: محممو غسمميل بعمليممة
ممما إنكممار ثم العدو)، (تاريخ التاريخ تجميل (تاريخنا)، التاريخ
إنكارهمما أن حين المؤامرة" في "نظرية دعائيا يسمى أصبح

المؤامرة.  من جزء ذاته حد في - هو - بشروطها
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نحممن ؛الخيممرة الصممليبية الحممرب معممارك فممي ونحممن
جيمموش منهمما دخلممت الممتي والتسممهيلت الرض قدمنا الذين
اسمتحقت دول عممبر العمراق إلمى ثممم أفغانستان، إلى العدو

اليهممود تتخممذوا ل آمنمموا الممذين أيهمما تعالى: {يا قوله مفهوم
حكممم اسممتحقت ثممم }،بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى

،منهممم) فممإنه منكممم يتممولهم تعممالى: {ومممن قمموله فممي الله
يمموادون ورسمموله بممالله يؤمنون قوما تجد تعالى: {ل وقوله

 .تأتي.. والبقية ،}ورسوله الله حاد من

محمممد رسممالة فممي بدعة الجهاد أن يظن من ويخطئ
تعالى: {وعممدا قوله بصريح هو وإنما وسلم، عليه الله صلى
ممما وباسممتعراض }،والقممرآن والنجيل التوراة في حقا عليه
رسالتهم في جوهرا السابقين.. نجده النبياء تاريخ في جاء

 جميعا.

 للفيلسمموف"السمملم بمنمماقب العلم" كتممابه يفمم
السمملم بين المؤلف يقارن العامري الحسن أبي السلمي

- من الجهاد شريعة في المعروفة الخرى الديان من وستة
والزرادشمممتية والصمممابئة والثنويمممة والمسممميحية اليهوديمممة
الجهماد - وهمي الملكيمة العبمادة - فيقمول: (وأمما والسملم

فيممه تشممترك شمميء - فهممو الملممة حراسممة علممى المشممتمل
دينهممم عممن بالمحاممماة الممدين أهل قيام ولول الستة، الديان

الممبر فممي الفسمماد ولظهممر أعممداؤهم، لجتمماحهم بالسمميف
ومسمماجد. فأسمماس وصلوات وبيع صوامع ولهدمت والبحر،
إل الحممرب يصدق قيل: "ل ولهذا تركه، يحتمل ل إذن العالم

كريممم أو حرمممه، علممى غيممران أو لممدينه، ثلثممة: مستبصممر
. "أصابه ذل من ممتعض

معاونمة بمأن يمدينون - الممذين والنصمارى الثنوية هؤلء
بعممض قاصد قصد - لو الحرب دون إليه بالدعاء تكون الدين

لما بالحراق كتبهم من واحد إلى عمد أو بالتخريب هياكلهم
ل يجممد بالضمميم المقصممود فممإن ذلممك، علممى له مقرين كانوا

عن حكي الذي  وليس..له. تحريكا الغضبية قوته من محالة
اليسممر، مممن فممأمكنه اليمممن خممدك لطممم مممن أن المسيح؛

المثممال مخممرج منممه خممارج قممول فممإنه نممدعيه، فيممما بقممادح
إن إنممك لخيممه؛ القائممل يقول ما حسب والحتمال، للغضاء،
. منك) احتملته لطمتني

أصممناف بين الحربية الوقائع أن نشك يقول: (لسنا ثم
والفتنمة الجهماد ثلثمة: وهمي جهمات على إل تقع لن الخليقة

وساسة البلد عمار يتوله الذي فهو ؛الجهاد فأما والتصعلك،
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؛الفتنة وأما للمراتب، والصيانة الدين عن الدفاع من العباد،
لتعصممب والقتممال الهيممج مممن المممم طبقممات بين يقع ما فهو

مممن بممه يقصد ما فهو ؛التصعلك وأما َنَسبي، تعصب أو بلدي
القمموة نتيجممة الول الملك. فممالنوع واستلب المال انتهاب

النوعممان وأممما اللبمماب، ذوي عنممد محمممود وهممو التمييزيممة
القمموة نتيجممة والخر الغضبية، القوة نتيجة فأحدهما الخران
. اللباب) ذوي عند مذمومان وكلهما الشهوية

كتمماب محقممق غممراب الحميممد عبد أحمد الدكتور يقول
بالمسمميحية يتعلممق فيما  للعامري"السلم بمناقب العلم"

المعاصممر النجليممزي الفيلسمموف الجهاد: (قارن مسألة في
مسمميحي" حيممث غيممر أنمما "لممماذا كتممابه فممي رسممل برترانممد
ليممس أنممه وقممرر إلممخ،... لطمممك المسيح: مممن قول اقتبس
ثممم ومممن حيمماتهم، واقممع في المسيحيون يقبله الذي بالمبدأ
المموزراء رئيممس ويلطممم مثل يمذهب بمأن أحممدا ينصممح فهممول

هممذا علممى يسممكت لممن فممإنه خممديه، مممن أي على النجليزي
القممول هممذا وسمميحمل مخلممص مسمميحي أنممه مممن بممالرغم
. ]148 - 147 ص[مجازيا)  محمل للمسيح

أسممقطناه أو الجهاد عطلنا المسلمين فنحن ذلك ومع
الصممليبية طريقتهممم علممى الخممرى الديانات أبناء به وتمسك

دعمماة أنهم بعضنا توهم الذين أولئك الستعمارية، الصهيونية
السلم.  خسرنا كما وشريف غال كل فخسرنا سلم،

الجهمماد     أسممقطنا     حين     غال     كل     خسرنا     ) لقد1
السمملما     تآبليممغ     شرف     خسرنا     ؛  شروطه     أسقطنا     أو

السلما:      في     العالم     دخول     وفعالية     العالم،     إلى

ينممزوي فأخممذ اللممه ديممن إلممى مشتاقا كان الذي العالم
الحممديث فممي جمماء كممما ،وغربمما شممرقا المجاهممدين أمممام

مشمممارقها فرأيمممت الرض لمممي زوى اللمممه (إن: الشمممريف
رواه[منهمما)  لممي زوي ممما ملكهمما سمميبلغ أمتي وإن ومغاربها

المستشممرقين: بعممض تعممبير فممي جمماء وكما ،]مسلم المام
ما لفرط ،المسلمين خيل سنابك تحت تطوى الرض كانت(

سريعا).  لهم فتحت

   السلما:     عولمة     خسرنا

للسمملم نشممرا أو استعمارا السلم فتوحات تكن ولم
لقممد والمتغربيممن، المتشممرقين بعممض يشمميع كممما بالسمميف

ل اليمموم وهمماهم بالسمميف، السمملم انتشار عن كثيرا تحدثوا

)4(والجهاد التوحيد منبر



ماذا خسر المسلمون 
بإسقاط فريضة الجهاد

الديموقراطيممة يسمممونه ممما انتشممار عن شفة ببنت ينبسون
وهممم العمراق، بعممد ومما العراق قبل وما العراق في بالدبابة
الفممرق عممن الكشممف مممن هنمما لنمما لبد الحالين، في يكذبون

السمملم جعلممه إسمملمي فتممح بيممن عيونهم عنه عميت الذي
مممن أجناس ولتصبح الفاتحين، لخصوص ل العقيدة لصحاب

وحضممارة، وشممريعة عقيممدة السمملم أصممحاب هممم المممم
وأتراك وتتار ومماليك وأكراد فرس من حقا دولته وأصحاب

جممرى حد إلى للسلم اعتناقهم وصل أيضا، وأوربيين وهنود
العممرب كممان إذا ممما حممول التشممكيك ثممم ومممن النقمماش فيه

ميممزان فممي منهممم أقممل أو مثلهممم الولى الفتوحات أصحاب
 وحضارة؟ وشريعة دولة بالسلم صلتهم

هممذا بيممن الفممرق إلممى الشممارة من هنا لنا بد أقول: ل
وصمممليبي، ورومممماني، يونممماني، وغمممزو السممملمي الفتمممح

فممي بحاجممة  لسممنا!أخيممرا وأمريكي واستعماري،وصهيوني،
الشممعوب اسممتعباد في وجرائره جرائمه لسرد العجالة هذه

البيض.  الرجل لحساب وتصديرها دمائهم وامتصاص

إلممى بالحالمة هممؤلء علمى ردا العلمية الشارة ويكفي
توماس النجليزي السلم" للمستشرق إلى "الدعوة كتاب

فلممم بالسمميف، السلم بانتشار القول فيه فند الذي أرنولد،
لزاحممة ولكممن فيممه، الممدخول علممى أحممد لكممراه الجهاد يكن

مممع متسمماويا حقما ولجعلممه طريقممه، في المصطنعة السدود
 الجميع

فممي السمملم فتوحممات العممالم وخسر خسرنا لقد نعم
فممي السمملم فتوحممات العممالم وخسممر خسممرنا فرنسمما،
شممرق فممي السلم فتوحات العالم وخسر خسرنا الندلس،

الهنممد آسيا في السلم فتوحات العالم وخسر خسرنا أوربا،
السمملم فتوحممات العالم وخسر خسرنا والفيليبين، والصين

السمملم فتوحممات العالم وخسر خسرنا الوسطى، آسيا في
وفممي يتبعهممما، وممما والعممراق فلسطين خسرنا أفريقيا، في

والكرامممة والشممرف والعممزة الشممهادة خسممرنا ذلممك أثنمماء
- وإذا الحيمماء خسممرنا وأخيرا والوطن، والستقلل والسيادة

مسمماكن فممي سكنا - ثم شئت ما اخسر ثم فاصنع تستح لم
كالرجال. عليها نحافظ لم دنيا كالنساء فبكينا ظلموا، الذين

لممب     هممو     - وهممذا     العقيممدة     مسممتوى     ) وعلممى2
خطمموة     الجهمماد؛     أسممقطنا     إذ     خسممرنا     - لقد     القصيد
:  النية     مستوى     "اليمان" على     طريق     في     البداية
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نقطممة باعتباره نخسره أن قبل جدا عنه غفلنا ما وهذا
.الفعل مستوى على الذروة،

عقممد صممريح في جاء ما عليه يدل ما هو كذلك وكونه 
يطلممب مسمملم كمل اللممه ممع عقمده المذي وأوليمماته اليمممان

كممل إن حيممث ابتممداء، مسمملم كممل بممه يقر عقد "الجنة" وهو
مسمملم أي الجنممة عممن واسألوا ابتداء،  الجنة "يطلب مسلم

مبتدئ!

إإّن قمموله جمماء المعنى هذا أساس وفي ّلممَه تعممالى: { ال
َترى إمنيَن إمَن اْش ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َأْموا َأّن َو ُهُم إب ّنَة} َل ْلَج إن ،ا

هممذه عليها تدل كما وربه العبد بين هكذا تمت التي المبايعة
يممأتي اليممة هذه وفي أساسا، اليمان حقيقة حول تدور الية

لعقد الساسية الصيغة  في- الجهاد  –والمال النفس تقديم
- ذلممك بعممد يممأتي كونه عن فضل النية، مستوى على اليمان

عليه تعاقد فيما العبد صدق على - دليل الفعل مستوى على
إتلوَن{ الله مع إل في ُيقا إه َسممبي ّلمم ُتلمموَن ال ْق َي َتلمموَن َف ْق ُي ًا َو ْعممد َو

إه ْي َل ًا َع ّقَق إة في َح ْورا ّت إل ال ْنجي إْل إن وا ُقْرآ ْل ْوفممى َوَمممْن وا إه َأ إد ْهمم َع إب
إه إمَن ّل إشروا ال ْب َت ُكُم فاْس إع ْي َب ّلذي إب ُتْم ا ْع َي إه با إلَك إب َذ َو َو ْوُز ُهمم َفمم ْل ا

َعظيُم ْل . }ا

وبيممن بينه العلقة أصل إلى العبد ترد المبايعة هذه إن
جمماء: لهمما تجسمميد وخير النفس، تسليم على تقوم وأنها الله
إل هممو فما بالكبش إسماعيل فداء أما إسماعيل، الذبيح في

تسممتقيم ل لكممن المالممك، مممن وتنازل فضل أو رحمة محض
نممموذج فممي الصممل إلممى بالرجوع إل الفضل هذا بعد المور

ُقْل المبايعة، ُكْم كاَن إإْن { ُؤ ُكْم آبا ُؤ ْبنا َأ ُكْم َو ُن إإْخوا ُكْم َو َأْزواُج َو
ُكْم ُت َعشيَر َأْمممواٌل َو ُتموهمما َو ْف َتَر ْق ٌة ا إتجمماَر ْوَن َو َدها َتْخَشمم َكسمما

إكُن َنها َوَمسا ْو ُكْم َأَحّب َتْرَض ْي َل إه إمَن إإ ّل إه ال إل ٍد َوَرسو إجهمما فممي َو
إه إل ّبصوا َسبي َتَر ّقَتى َف ْأتَي َح ّلُه َي إه ال إر َأْم ّلممُه إبمم ْهممدي ل وال ْوَم َي َقمم ْل ا

إسقيَن}.  ْلفا ا

علممى أو النية مستوى على - سواء إذن اليمان حقيقة
تعالى، لله تملك وما النفس تسليم - تقتضي الفعل مستوى

ولكممن فحسممب، شممك بغيممر وحممده المالك الخالق هو لنه ل
غير فيه النسان يكن لم الله وملك الله، ملك أمر لستقامة

بصممنع المصممنوعة الكبرى الكونية الماكينة تروس من ترس
الكممل نسممق عن يخرج "الترس" أن لهذا يسمح ول المالك،

اللممه. حقيقممة يهممديه أل ثم من "فاسقا" واستحق سمي وإل
النفس.  تسليم تقتضي إذن اليمان
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أساسمميا جممزءا كممونه مممع بالجنة ذلك على الجزاء أما 
 تعالى. الله من فضل محض كان فقد اليمان عقد من

يأتيه والمال النفس تسليمه نظير يأتيه الذي الثمن إن
جمماء ولهممذا والمممال، النفممس مالممك الملك، مالك من تفضل

تفيممد " الممتي " بانتممدب بكلمممة الثمممن قضمماء عممن التعممبير
َتدَب عليه الله صلى قال التفضل، ْن ّقَلُه وسلم: (ا َخممَرج إلَمْن ال

إله في إبي ّقَ ُيْخرُجه - ل َس ٌق بمي إإيمماٌن إإل إدي َتْصم َأْن بُرُسملي َو  -
إجعُه إنيمممة، أو َأْجممر إمممْن نممال بما ُأْر ْو َغ َلممُه َأ إخ ْد ّقَنممة)  ُأ رواه[الَج

البخاري]. 

بغيممر كممأنه واسممعا عظيممما كان تفضل الثمن كان ولما
يملكممه الممذي الفضممل سممعة مممع ذلممك فممي متناسممبا نهايممة،

صلى الله رسول أن بسنده البخاري صحيح ففي المتفضل،
إرباُط وسلم عليه الله ٍم قال: ( مممَن خيممٌر اللممه سممبيل في يو

ّقَدنيا ُع وما ال إط عليها. وَموض إدكم َسو إة ممن أح ممَن خيممٌر الجنمم
ّقَدنيا ّقَروحٌة عليها، وما ال ُد َيروُحهمما وال إل فممي العبمم إو اللممه سممبي أ

ُة َو ْد َغ ّقَدنيا مَن خيٌر ال عليها).  وما ال

َة أبي عن بسنده البخاري صحيح وفي الله رضَي هرير
ّقَي قال: قال عنه ّقَن(وسمملم:  عليه الله صلى النب إة فممي إ الجنمم
ٍة مائَة ّقَدها درج إل فممي للمجاهممديَن الله أع بيممَن ممما اللممه َسممبي

إء بيَن كما الدرجتين ُه اللَه سألتُم فإذا والرض السما فاسألو
َدوَس إفممر ْوَسممُط فممإنُه ال ُه الجنممة وأعلممى الجنممة أ َأرا قممال: - 

َقُه إن عرُش وفو ّقَجر - ومنُه الرحم َف ُد قال ،الجنة) أنهاُر َت محم
َليٍح بُن إه عن ُف َقُه: أبي الرحمن).  عرُش (وفو

الفرصممة أتيحممت أن الربمماني الفضممل هممذا مممن وكممان
ففممي عليه، يحصل لم وإن مخلصا للغزو تعرض لمن نفسها
 ه181 عممام المتمموفى المبارك الله عبد للمام الجهاد كتاب

اللممه صمملى اللممه رسممول أن الحمصممي صالح أبو عن بسنده
أقواممما القيامممة يمموم وجممل عز الله (يبعث: قال وسلم عليه

ول حسمماب عليهممم ليممس الريح، كهيئة الصراط على يمرون
أقمموام: (قممال اللممه؟ رسممول يمما هممم ومممن: قممالوا عممذاب)،
 الرباط). في موتهم يدركهم

الفرصممة أتيحممت أن الربمماني الفضممل هممذا مممن وكممان
بنفسه.  عليه يقدر ولم الغزو أراد لمن نفسها

ّقَهَز وسلم: (َمْن عليه الله صلى َقاَل ًا َج إزي ْد َغا َق َغممَزا. َف
َلَف َوَمْن ًا َخ إزي إه إفي َغا إل ْه ْد َأ َق . ]مسلم رواه[َغَزا)  َف
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َقاَل إه َرُسوُل و ّقَل َلممَب (َمممْن وسمملم عليممه الله صلى ال َط
َة َد َها ّقَش إدقا، ال َها، َصا َي إط ْع ْو ُأ َل ْبُه)  َلْم َو إص مسلم].  رواه[ُت

ُقمموُل: (َمممْن وسمملم عليممه الله صلى وقال َتممَل َي إفممي َقا
إل إبي إه َس ّقَل ٍم َرُجٍل إمْن ال إل َق ُمْس َوا ٍة َف َق ْبْت َنا ّقَنُة، َلُه َوَج ْلَج َوَمْن ا
َأَل ّقَلَه َس ْتَل ال َق ْل إد إمْن ا ْن إه إع إس ْف إدقا َن ّقَم َصا ْو َممماَت ُث إتممَل َأ َلممُه ُق َف
ٍد، َأْجُر إهي إل إفممي ُجْرحا ُجرَح َوَمْن َش إبي إه َسمم ّقَلمم ْو ال إكممَب َأ َبممًة ُن ْك َن

َها ّقَن ُء َفإ إجي ْوَم َت إة َي َياَم إق ْل إر ا ْغَز َأ َنْت َما َك َها َكا ُن ْو إن َل َفَرا ْع ّقَز ن َكممال
َها إريُح إك، َو إمْس ْل إرَح َوَمْن َكا إل إفممي ُجْرحمما ُجمم إبي إه َسمم ّقَلمم إه ال ْيمم َل َع َف

ُع إب إء)  َطا َدا َه ّقَش . ]النسائي رواه[ال

َقاَل إه َرُسوُل و ّقَل ُع عليه الله صلى ال َف َيْشمم ْوَم وسلم: ( َيمم
إة َياَم إق ْل ُء ا َيمما إب ْن َل َثٌة: ا َ ّقَم َثل ُء ُثمم َلَممما ُع ْل ّقَم ا ُء)  ُثمم َدا َه ّقَشمم ابممن رواه[ال

سننه].  في ماجة

النفممس ببممذل يكممون التعاقممد هممذا فممي العبد صدق إن
قمموله جمماء لممذلك اللممه، سممبيل في القتال ساحة في والمال
فيقتلممون اللممه سممبيل في " يقاتلون المبايعة ذكر بعد تعالى

يمكممن ممما كل فورا قدم فقد ذلك العبد فعل " فإذا ويقتلون
كممامل. لممذلك منجممزا وقممدمه العقممد، لممذلك تنفيذا يقدمه أن

كممان ولممذلك كممامل، منجممزا - فممورا - الجنة الثمن يأتي أيضا
َول الجنممة إلممى الجهمماد ساحة من الشهيد انتقال مباشممرة: {

َبّن ّلذيَن َتْحَس إتلوا ا إل فممي ُق إه َسممبي ّلمم ًا ال ٌء َبمْل َأْمواتمم َد َأْحيمما ْنمم إع
إهْم ّب ُيْرَزقوَن}.  َر

التي العمال أسمى فحسب يعتبر ل الجهاد فإن وإذن
الختبممار ذلك فوق يعتبر ولكنه وأعلها وأرقاها الدين يطلبها
المممؤمن، قلممب فممي واكتماله اليمان لصدق العملي الوحيد

وسمملم: عليممه الله صلى قوله نفهم الحقيقة هذه ضوء وفي
شممعبة علممى مات بغزو نفسه يحدث ولم يغز ولم مات من(

المقابل الجانب عن يتحدث وهو ]،مسلم رواه [النفاق) من
الموضوع.  من

اللممه مع تعاقد قد الظاهر بإيمانه كان عمن يتحدث إنه
لممه لتكممون تعممالى للممه وبيعهمما والمممال النفممس تسممليم على

طبقا والمال النفس لتسليم الفرصة جاءته ذلك ومع الجنة،
يسممتجب فلممم الجهمماد إلى الدعوة جاءته يفعل، فلم للتعاقد

علممى تعاقممد ممما للممه يسمملم بممأن نفسه يحدث لم إنه بل لها،
الجهمماد وبيممن بينممه الموانممع قممامت عنممدما إنممه لممه، تسممليمه
هل بالغزو؟ نفسه حدث قلبه: هل إلى الختبار اتجه الفعلي
فممي عليممه وجممب ممما لداء تطلع هل إليه؟ تشوق هل تمناه؟
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يفعل لم إذا إنه الجنة؟ له لتكون ربه مع عقده الذي التعاقد
الصممدق حممق يصممدق لممم أنممه عليه الدليل قام ذلك من شيئا
دهممم لقممد إيمممانه، فممي الصممدق حق يصدق ولم تعاقده، في

مممن أو المموهن، مممن شمميء أو النقممص، مممن شمميء إيمممانه
جمماء فيممما وسمملم عليممه اللممه صمملى لقمموله مصداقا الفسق،

إقممَي قاَل: (َمممْن بسنده الترمذي بجامع إر اللممه َل ْيمم َغ ٍر إب َثمم إمممْن أ
ٍد َها إقَي إج إه الله َل إفي ْلَمٌة). فهو و النفمماق مممن شعبة على إذن ُث
سابق.  حديث في جاء كما

إذا إل السمملم فممي شمميئا يعممد ل الجهمماد كان هنا ومن
وصدقا.  حقا الله سبيل في كان

أن الصممواب مممن ليممس أنممه تعنممي "؛الله سبيل" وفي
كل لن الهجومية، أو الدفاعية الحرب بمقياس الجهاد يقاس

قيمممة وهممي عنها، يصدران واحدة قيمة من ناشئ الوصفين
هممي يقممال؛ أن يمكممن هكممذا المسممألة تكون فعندما التملك،

 عليه؟ هجوم أو الملك، هذا عن دفاع

أخممرى قيمممة مممن تصممدر السلم في المسألة ولكن 
فممي عنممه يعممبر الذي الحق قيمة هي وأشمل، وأسمى أعلى

عليه.  اعتداء أو له  انتصارا"الله سبيل" مب السلم

للممه صمملى الله رسول عن بسنده للبخاري رواية ففي
وسمملم عليممه اللممه صلى النبي إلى رجل جاء أنه وسلم عليه

والرجممل للممذكر، يقاتل والرجل للمغنم، يقاتل فقال: الرجل
قاتممل مممن(قممال:  اللممه؟ سبيل في فمن مكانه، ليرى يقاتل
الله).  سبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون

وإرجاع تصويب، حركة الله سبيل في فالجهاد وعندئذ
جهممة مممن ذلك يتبين البشر، عنه يزيغ أن بعد الله سبيل إلى
بعممدين: علممى يقوم السلم الله" في "سبيل في الجهاد أن

اللممه تعممالى: {إن قمموله فممي قممدمناه وقممد تعاقممدي أحدهما
عنممه التعممبير فيتم الكوني البعد أما كوني، والثاني ،}اشترى
. "الله سبيل في" ؛السلم ذاتيات من هي بعبارة

سبيل في يتحرك الوجود في ما كل ذلك: أن وتوضيح
حركته يتحرك أن له الله أراد قد أنه النسان وإشكالية الله،
- جميعمما المخلوقممات فممي الشممأن هممو - كممما الله سبيل في

.وإرادته باختياره ولكن
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ي ممما هممو   ؛  للطبيعيمات     بالنسمبة     اللمه     سمبيل     ف
وبالنسممبة كممذا، للشمس بالنسبة الطبيعة"، "قوانين نسميه
الحيممة، والذرة،والخليممة للرياح، وهكذا.. بالنسبة كذا، للقمر

. الخ...و والزهرة،

فهممي ؛  للنسانيات     بالنسبة     الله     سبيل     في     أما   
والخلق، الممدين في ونواهيه أوامره ونواهيه، تعالى أوامره

سممبيل والعلم... في والقتصاد والتربية والجهاد والتشريع
فممي إنساني نشاط كل تعني: انخراط للنسان بالنسبة الله

نشمماط فكل وإذن ونواهيه، وأوامره الله لرادة وفقا حركته
يريممده عممما يخممرج دوليمما أو اجتماعيمما أو كان إنساني: فرديا

إنمه فحسممب عنممه يقمال شممريعته... ل فممي بينممه وعممما اللممه
علممى "اعتداء بحق: إنه عنه يقال ولكن الله"، سبيل "خارج
الله".  سبيل

العامري الحسن أبو السلم فيلسوف يقول هذا وفي
اللممه صمملى أنممه أحممد إيَشك  (لم:السلم" "مناقب كتابه في

أخلممص قممد عبممد بصورة سيره في متمسكا كان وسلم عليه
حرمتممه انتهكمموا قممد كلهممم عبمماده أن وعلممم لممموله، الولية
عصمميانه، أبممواب علممى بممأموالهم واسممتعانوا طاعته، وخلعوا
علممى ليمماديه الحفمماظ وخلممق لممموله الوفمماء سجية فحملته

إذا حممتى طويلممة أزمنممة بممالقول فيممه فبممالغ وزجرهم، نهيهم
فممي ذهب فيهم ينجع ل الوعظ أن وأيقن ارعوائهم من أيس

الممداء إتيممان خمماف الممذي المتحدب، الطبيب مذهب علجهم
اسممتبقائه إلممى السبيل أن وعلم العليل، نفس على العضال

مغممازيه فممي فممأوقع أعضائه، من عضو بقطع إل موجود غير
الهلممك مممن الجمهممور اسممتنقاذ إلممى تدرجا القتلى، من بعدد

الممدين شممرف على المحمولين أن من لتيقنه وذلك والردى،
الحمق دعموة فضمائل على وقفوا متى كرها أمرهم مبدأ في

بجسمميم لممه سمميعتدون برونقهمما الستيضمماء بعد فإنهم أخيرا
به ليتلفوا مولهم خدمة على ويقبلون النعمة، وجزيل المنة

فممي الممأخوذ بحمال شممبيهة فيممه أحمموالهم فتصمير فارطهم،
أيقن وانتبه عقل إذا حتى مؤدبه يبغض وهو بالتأديب، صغره
إحماده). واعتقد شكره فالتزم العظيمة النعمة موقع

الجهمماد، حممول المصممطنعة المعركممة تسممقط هنا ومن
وجممود مجممرد يكممون إذ  الممخ،...دفمماعي أو هجومي، هو وهل

مخممالف الرض هممذه علممى البشممري السمملوك مممن نمممط
النبيمماء... حملهمما الممتي رسممالته في بينها التي الله لشريعة

غيممر مممن ليقممع كان ما الله، سبيل علي وقع اعتداء أن يعني
الختيار.  - بخاصة معا عليه - والمنعم الممتحن النسان

)10(والجهاد التوحيد منبر



ماذا خسر المسلمون 
بإسقاط فريضة الجهاد

ودفممع الله سبيل إقامة بنية قتال كل كان هذا أجل من
وتبصممره المختار - بوعي النساني المجتمع في عليه اعتداء

فممي يقمماتلون آمنمموا الذين{ الله، سبيل في -... هو وحكمته
الطمماغوت سممبيل فممي يقمماتلون كفممروا والممذين اللممه سممبيل
،}ضممعيفا كممان الشمميطان كيممد إن الشمميطان أوليمماء فقاتلوا

فحسممب تعنممي ل الله سبيل في الجهاد صور كانت هنا ومن
تعنممي ولكنهمما "،اللممه رسممول محمد الله، إل إله ل" راية رفع
علممى المحافظممة فممي اللممه شرع عام: إقرار وبوجه ذلك مع

لمقاصممد وفقمما والمممال والنسممل والعقممل والممدين النفممس
وأحكامها.  الشريعة

ملممك لممه الله إن{الكوني:  البعد في تعالى الله يقول
مممن الله دون من ومالكم ويميت، يحيي والرض السماوات

فممي للقتال التعاقدي البعد سياق في وذلك ،}نصير ول ولي
،.}اشممترى.. الله إن{قوله:  من اثنتين آيتين بعد الله سبيل

،الكمموني بالبعممد يربطهمما الممذي المسممألة عمممق يتضممح هنمما
مممن وليسممت الله، ملك من هي النسان وذات لله، الملكية

.}قدير شئ كل على وهو ويميت يحيي{ صاحبها ملك

نفسه يملك ل منا أحدا أن ؛وواقعه الكون طبيعة ففي
ممما غايممة وتعالى؛ سبحانه الله هو يملكها الذي وإنما ذاته، أو

- علينمما - وأنعممم امتحنمما - أننمما قلنمما أن سبق - كما المر في
إلممى لنردهمما أيممدينا، فممي المانممة بوضممع الحقيقممة، هممذه في

حسمب بغيرهما أو بالطاعة معطرة واختيار منا بإرادة مالكها
السمملم كلمممة تعنممي السمملم ديانة كانت هنا ومن الحوال،

التسليم.  يعني السلم ولفظا؛ معنى

حدوث يتفق لم وإن التطبيق موضع العقد كان ولذلك
ولم مات  (من:وسلم عليه الله صلى قوله جاء ولهذا قتال،
رواه[جاهليممة)  ميتممة مممات بغممزو نفسممه يحممدث ولممم يغممز

مسلم]. 

بحرفيته.  المسلم وبين العبد بين القائم العقد هو هذا

علقتممه خسممرنا ؛الجهمماد بإسقاط خسرنا فلقد وإجمال
الممبراءة للمسمملم يتحقممق ل فإنه المسلم بضمير التصحيحية

قام إذا إل اليمان حظيرة في الصحيح والدخول النفاق، من
فممي أو بالفعممل، اللممه سممبيل فممي الجهمماد في الديني بواجبه
إليممه المممانع هممذا رجممع سممواء ممانع، منعه إن به القيام تمني

ولممم مممات من: (به المحيطة الظروف إلى رجع أو شخصيا،
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ات بغمزو نفسه يحدث ولم يغز النفماق) ممن شمعبة علمى م
. ]مسلم رواه[

فعل.. أو نيممة الجهمماد ممارسممة كممانت هممذا أجممل ومممن
إسممقاطه المسمملم. وكممان قلب في العقد حقيقة عن كشفا

المنتسممب قلممب فممي الزيف حضيض عن فعل.. كشفا أو نية
السلم.  إلى

أسممقطنا     أو     الجهمماد     أسممقطنا     إذ     خسرنا     ) ثام3
المنممابر     فمموق     مممن     نطلبها     الله     من     نصرة     ؛  شروطه

تآأتآي:      ل     ثام

بشممروطها، التصريح جاء قد للمجاهدين الله نصرة إن
تكممون ل وهممي المجاهممدين، بصممفات تتعلممق شممروط وهممي

بحال.  لغيرهم

بمماب أمممامه مفتمموح ومكممان زمان كل في المسلم إن
بالسممباب الخممذ مممع الجهاد، في له الله نصرة إلى الستناد
السلمي:  المنهج بموجبات عمل إذا العادية،

جمماء  كمممابممالله:     النصممر     شرط     يحقق     أول: أن   
:تعممالى قمموله فممي العقممد ليممة التاليممة اليممة فممي تلميحمما

مممن بعهممده أوفممى ومن به بايعتم الذي ببيعكم {فاستبشروا
العقممد: أصممحاب وصممف فممي تعممالى قمموله فممي ثممم اللممه}،

إئبوَن ّقَتممما إبمممدوَن {ال ْلعا إممممدوَن ا ْلحا إئحوَن ا ّقَسممما إكعممموَن ال ّقَرا ال
إجدوَن ّقَسمما إمممروَن ال إف اْل ْعرو ْلَم ّقَنمماهوَن إبمما إن وال إر َعمم َكمم ْن ْلُم ا
إفظوَن ْلحا إد وا إه إلُحدو ّل إر ال َبّش إمنيَن}. َو ْؤ ْلُم ا

تعممالى: {ولينصممرن قوله في واضحا محددا جاء وكما
فممي مكنمماهم إن الممذين عزيممز لقوي الله إن ينصره من الله

ونهمموا بممالمعروف وأمروا الزكاة وآتوا الصلة أقاموا الرض
. }المور عاقبة ولله المنكر عن

إطممار     - فممي     الدنيا     من     موقفه     يصحح     ثاانيا: أن
يخضممعها     بممأن     - وذلممك     السمملمية     الذاتآيممة     تآحقيممق
رواة فيممما وسمملم عليممه اللممه صمملى لقمموله  وفقمما:  للخرة
قممال: قممال مالممك بممن أنممس بسنده: عن سننه في الترمذي

همممه الخممرة كممانت وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول
وهممي الممدنيا وأتتممه شمممله له وجمع قلبه، في غناه الله جعل

عينيممه، بيممن فقممره اللممه جعممل همه الدنيا كانت ومن راغمة،
.له) قدر ما إل الدنيا من يأته ولم شمله عليه وفرق
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 ففمميربممه:     مممن     بممالقرب     ربانيا     يكون     ثاالثا: أن
قممال: قممال عنممه اللممه رضممي هريرة أبي عن البخاري صحيح
 (مممن:تعممالى اللممه وسلم: يقول عليه الله صلى الله رسول
عبممدي إلممي تقممرب وممما بممالحرب، آذنتممه فقممد وليا لي عادى

عبممدي يممزال ول عليه، افترضته ما أداء من إلي أحب بشيء
سمممعه كنممت أحببتممه فممإذا أحبممه، حممتى بالنوافل إلي يتقرب

يبطممش الممتي ويممده بممه، يبصممر الذي وبصره به، يسمع الذي
ولئممن لعطينممه، سممألني ولئممن بهمما، يمشممي التي ورجله بها،

لعيذنه).  استعاذني

اسممتفراغ  وهمموالتوكممل:     شممرط     يحقق     رابعا: أن
هممي السممباب هممذه إذ بالسممباب، الخممذ فممي والجهد الوسع
رفممض إذا اللممه علممى متمموكل يكممون ول اللممه، وضممعها الممتي

وأسبابه. قوانينه

بممن أنممس عممن بسممنده سممننه فممي الترمممذي روى فقد
أو وأتوكممل أعقلهمما اللممه رسممول  يمما:رجممل قممال: قممال مالك

وتوكل). اعقلها (قال: وأتوكل؟ أطلقها

الخممذ إهمممالهم مممن هممو اليمموم للمسمملمين حممدث ممما
لسممنوات ومخازيهمما آثارها تراكمت طويلة لزمان بالسباب

علممى الرشمميد النفاق عن توقفهم ذلك ومن وقرون، طويلة
يقاتلون ول ثانيا، تكنولوجيا يتخلفون جعلهم مما أول، القتال
ثالثا.

التوقممف، هممذا نتيجة جاء للعدو التكنولوجي التفوق إن
فممي والعلممم التفمموق قمممة علممى السمملمي العممالم كان لقد

الرشمميد النفمماق عممن توقفمموا أنهممم حدث الذي ولكن حينه،
فيممه سممارع الممذي المموقت فممي والقتممال للحممرب للسممتعداد
علممى والنفمماق للحممرب السممتعداد مواصمملة إلممى أعممداؤهم

.القتال

قمموة مممن اسممتطعتم ممما لهم تعالى: {وأعدوا قوله إن
مممن وآخرين وعدوكم الله عدو به ترهبون الخيل رباط ومن

فممي شمميء مممن تنفقمموا وما يعلمهم، الله تعلمونهم ل دونهم
يصممل أن يعنممي }،تظلمممون ل وأنتممم إليكممم يوف الله سبيل

المعركة في الدخول قبل حتى العدو إرهاب حد إلى العداد
الممتي الممردع نظممرة هي ذلك. وهي في التفكير عن له ردعا
اليوم.  عالم في العسكرية الحلف عليها تقوم
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أو الشممهادة أردت إن أنممك فيممه لشممك الممذي والمممر
فمن العتداء ضد فوري فعل كرد النفس عن الدفاع محض
إن أما لك، تيسر بما المعركة تدخل أن واجبك من بل حقك

مسممألة فتلك به الله ندعو أو نريده أو النصر عن نتحدث كنا
لمديك، تيسمر بمما المعركمة تمدخل أن فيهمما يكفمي ل أخرى،
حيممث المعاصممرة، الشممعبية الثقافممة فممي شمماع لممما خلفمما

مممع المسمملمين - بانتصممار - خطممأ ذلممك علممى يستشممهدون
غزواتهممم فممي المشممركين وقمموة قوتهم بين الكبير التفاوت

هممذا أن والواقممع وسمملم، عليه الله صلى الرسول راية تحت
عوضممه وقممد البشممري العممدد فممي إل يكممن لممم التفمماوت

منكممم يكممن إن{ ؛الرباني للميزان وفقا بإيمانهم المسلمون
محسمموب ميممزان وهممو }،مممائتين يغلبمموا صممابرون عشرون
يكممن فلممم الخممرى المعركممة أدوات في أما اليمان، بميزان

السمميف هو هنا فالسيف السلح؛ قوة في تفاوت كبير هناك
فممرق، هنمماك كممان نعممم هنمماك الخيممل هممو هنا والخيل هناك،
- الممذي التعبير صح - إن السقف واطئ الفرق  ولكنه..نعم.

أدنممى فممي نجممدها الممتي المعنويممة بممالروح تعويضممه يمكممن
أن وعلم عنكم الله خفف تعالى: {الن قوله في مستوياتها

وإن مممائتين، يغلبوا صابرة مائة منكم يكن فإن ضعفا، فيكم
مممع واللممه اللممه بممإذن ألفيممن يغلبمموا ألممف منكممم يكممن

...).الصابرين

يمكن فل العلمي بالتقدم المخدومة المادية القوة أما
يصممح ل فممإنه كممذلك لنهايممة، ممما إلممى فيهمما التفاوت إسقاط

نهاية.  مال إلى فيها التطوير وقف

ممما وحسمماباته القمموى ميممزان في ليدخل فإنه وبالطبع
سمملح - مممن غيممره يبممدعه أن يملممك - ول الجهمماد يبممدعه

البشممرية، بالقنبلممة تسممميته للبعممض يروق ما أو الستشهاد،
العدو.  لدى التفوق عناصر تحييد على قادر موزون بقدر

قمموله  فممي)ترهبممون( لشرط الصحيح الفهم هو وذلك
ربمماط ومممن قمموة مممن اسممتطعتم ممما لهممم تعالى: {وأعممدوا

 }.الخيل

الحممروب ضممد جهممادهم فممي المسمملمون كممان ولقممد
مسممتوى علممى أو العممدو، مممن أعلممى مستوى على الصليبية

للتقممدم تمماريخي نممموذج ولممدينا منممه، قريممب أو معممه، واحممد
الصممليبية الحممروب عصممر فممي المسمملمين لجيممش العلمممي
الصليبيين. جيش على فيه متفوقا
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]193 - 191 ص/  10 ج[ الثير  لبن"الكامل" ففي
فممي الفرنممج كان(وخمسمائة:  وثمانين ست سنة أخبار في
الخشممب مممن أبممراج ثلثممة عملمموا قد عكا على مقامهم مدة

طبقممة كممل طبقممات، خمممس منهمما برج كل طول جدا، عالية
الجزائممر مممن أخشممابها جمممع وقممد المقاتلممة، مممن مملمموءة
من النار تمنع التي والدوية والطين والخل بالجلود وغشوها
مممن عكا مدينة نحو وقدموها لها، الطرق وأصلحوا إحراقها،

فأشممرفت ربيممع، مممن العشرين من بها وزحفوا جهات، ثلث
- - عكمما البلممد فأشرف عليه، من بها من وقاتل السور على
الممدين صمملح إلى أهله فأرسل وقهرا، عنوة يسقط أن على

قممد وما الضيق من فيه هم ما فأعلمه البحر في سبح إنسانا
وعسمماكره هممو فركممب وقتلهممم، أخممذهم مممن عليممه أشرفوا
عظيما قتال جهاتهم جميع من وقاتلهم الفرنج، إلى وتقدموا

أيممام ثمانيممة القتممال ودام البلممد، مكمماثرة عممن يشغلهم دائما
وسممئم الشممهر، مممن والعشممرون الثممامن آخرهمما متتابعممة

ونهمممارا، ليل لملزمتمممه منمممه، وملممموا القتمممال الفريقمممان
رأوا لممما البلممد، علممى الفرنممج استيلء تيقنوا قد والمسلمون

ممن بنصمر اللمه فأتماهم البممراج، دفمع عن فيه من عجز من
ن إنسمانا أن ذلمك سمبب وكمان عنده، كمان دمشمق أهمل م
عمممل تقمموي عقمماقير وتحصمميل النفمماطين آلت بجمع مولعا
عمممل فممي شرع عكا على نصبت قد البراج رأى فلما النار،

من شيء يمنعها ل بحيث للنار المقوية الدوية من يعرفه ما
وغيرهما. والخل الطين

متممولي وهممو قراقوش المير عند حضر منها فرغ فلما
أن المنجنيقي يأمر أن منه وطلب فيها، والحاكم بعكا المور
ممما البممراج هممذه مممن لممبرج المحمماذي المنجنيممق فممي يرمي

المنجنيقممي وأمممر ذلممك، إلممى فأجممابه يحرقممه، حممتى يعطيممه
نار، فيها ليس وأدوية، نفطا قدور عدة فرمى أمره، بامتثال
يصممميحون شممميئا يحمممرق ل القمممدر رأوا إذا الفرنمممج فكمممان

الذي أن علم إذا حتى البرج، سطح على ويلعبون ويرقصون
فيهما وجعمل مملمموءة قمدرا ألقمى الممبرج من تمكن قد ألقاه
الممبرج فمماحترق وثالثة ثانية قدرا وألقى البرج، فاشتعل النار
وقممد الثمماني إلممى انتقممل الول الممبرج احترق فلما فيه، ومن
يوممما وكممان الثممالث، وكذلك فأحرقه، لخوفهم فيه من هرب

المسلمين وخلص بالنصر فرحا مثله، الناس ير لم مشهودا
لممه فبممذل الممدين، صلح إلى الرجل ذلك القتل... وحمل من

الحبممة منممه يقبممل فلممم الكممثيرة، والقطمماع الجزيلة الموال
.منه) إل الجزاء أريد ول تعالى لله عملته إنما وقال الفرد،
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أسممقطنا     أو     الجهمماد     أسممقطنا     إذ     ) خسممرنا4
فمي     المسمملم     بترقيممة     اختصاصممه     خسمرنا     ؛  شروطه

الدين:

الفضل. المجاهد يجعل ما - هو الجهاد - أي فهو

إه رسول  يا:إقيل ّقَي الل إس أ رسمموُل فقممال أفضممُل؟ النمما
ُد ُمؤمٌن(وسلم:  عليه الله صلى الله إهمم إل فممي ُيجا إه سممبي اللمم

إه إس َنف إه)  ب ].البخاري صحيح[ومال

الدرجممة أي ؛السممنام) منممه  (ذروة- الجهمماد أي-  وهممو
].أحمد رواه[ الدين من العليا

إل( مثله والمجاهد َث إم َكَم إئ ّقَصمما إم ال إئ َقمما ْل إت ا إن َقمما ْل إت ا َيمما إبآِ َ إه. ل ّقَل ُتُر ال ْف ٍم إمْن َي َيا َ إص ّقَتى َول ٍة. َح َ َع َصل إجمم ُد َيْر إهمم ْلُمَجا إفممي ا
إل إبي إه َسمم ّقَلمم َلَى) ال َعمما صممحيح فممي مثلممه وجمماء مسمملم رواه [َت

].البخاري

ُد (يرفع وبه ْب َع ْل َئممَة ا ٍة إما إة. َممما إفممي َدَرَجمم ّقَنمم ْلَج ْيممَن ا ّقَل َب ُكمم
إن ْي َت ْيَن َكَما َدَرَج إء َب ّقَسَما إض)  ال َلْر ]. مسلم رواه[َوا

فممي أحمد رواه[ النار على جسده سائر الله حرم وبه
.]مسنده

إه ُيْجَري( وبه ْي َل ُه َع ّقَتممى ممموته بمجرد - أي َأْجُر ْوَم - َح َيمم
إة إقياَم ْل َفى ا ُيو َنَة َو ْت إر)  إف ْب َق ْل . ]احمد رواه[ا

أسممقطنا     أو     الجهمماد     أسممقطنا     إذ     ) خسممرنا5
شروطه:     حلوة     خسرنا     كما     خسرناه     ؛  شروطه

مشمممول فممإنه اللممه سممبيل فممي هممو إنممما الجهاد ولن
ول اللممه سممبيل في العتداء: (وقاتلوا وعدم العدل بشروط

.المعتدين) يحب ل الله إن تعتدوا

- نفقته تكون أن الجهاد في وجب الله سبيل في ولنه
ليكممون حلل، كسممب - مممن يرسممله مممن أو المقاتممل علممى
طيبا؟!  إل يقبل ل لنه الله، عند مقبول

غيممر بحمايممة مشمممول فممإنه اللممه سممبيل فممي ولنممه
الضعفاء.  من المقاتلين
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إنممما - وهو الضعفاء هؤلء على السلم حرص ويظهر
للقتممال، وضعها التي شروطه - من عنهم دفاعا القتال أجاز
والشمميوخ، والنسمماء الطفممال قتممل عن الكف شروطه ومن

دعت إذا بالمثل المعاملة من ذلك وليمنع بالجثث، والتمثيل
الضرورة. 

على يجري ما إلى لنلفت هنا وقفنا إذا السلم ونظلم
مممن اللف ومئممات المممدن تدمير من بعامة الدولية الساحة

بيممن يجممري ما وإلى واحدة، نووية طلقة في المحاربين غير
نظلممم الفلسممطينيين، النتفاضممة وأطفممال إسممرائيل جيممش

كأنهمما فهممي المقارنممة، موضممع فممي هنمما نضممعه أن السمملم
النجممس الممماء وبيممن يغسل، الذي الطهور الماء بين مقارنة

يسمم.  الذي

الهممدف     وضمموح     الجهمماد     أسقطنا     إذ     ) خسرنا6
:  السنين     عشرات     منذ     المتخبطة     معاركنا     في

تخليممد أو الفارغممة الشممعارات أجممل مممن الجهاد فليس
أو السلطة ترسيخ أو الغليل، شفاء أو السمعة، أو الزعماء،

أجممل من أو أوالبترول، المال أجل من هو ول الملك، توسيع
الشغب.  وإثارة الفتنة

أبا سمعت سيرين بن ا عن بسنده مسلم صحيح ففي
مممن: (وسلم عليه الله صلى القاسم  أبو: قال:يقول هريرة
كممان وإن حممتى تلعنممه الملئكممة فممإن بحديدة أخيه إلى أشار
).وأمه لبيه أخاه

أسممقطنا     أو     الجهمماد     أسممقطنا     إذ     ) خسممرنا7
معاركنمما     فممي     الشممرعية     الرؤيممة     وضمموح     ؛  شممروطه
:  القتالية

المعتممدين السمملم أعداء ضد القتال يكون أن يجب إذ
ذمممي، أو معاهممد مسممالم بممه يقصممد ول حرماته، على قصدا

محسمموبا دقيقممة، لحسممابات خاضممعا القتممال قرار يكون وأن
إلممى انممدفاعا الجهمماد حركممة تكممون فل للمسمملمين بالفائممدة
لتقبممل مفتوحمما القتممال يكممون وأن حسمماب، بغيممر الشممهادة

كلممه ذلممك يخضممع وأن شممرعا، المعروفممة بشممروطه السلم
القيممادات مممع اللزم التنسمميق مممع شممرعا، مسممئولة لقيممادة
الفقممه لصممول وفقا الشد، الفتنة ضرر نتجنب لكي المعنية

المصملحة، وجلمب المذرائع، وسد الضرر، دفع من ؛وقواعده
الفقه.  أصول مصطلحات إلى و... رجوعا
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ٌاليمان القائد اتصاف بأن العلم ينبغي كما معنمماه في ب
يعتقممد - كممما الذمممة لبممراء أو للنصممر كافيمما ليممس المطلممق

أن الشممرعي بممالحكم المعرفممة تحصمميل مع لبد - إذ البعض
الحكممم تنزيممل بطريقممة ثممم بممالواقع، معرفممة هنمماك تكممون

للفقيممه، يمكممن الشروط هذه تحصيل وبغير عليه، الشرعي
أن واللقمماب؛ السماء من يشبه ما أو الله آية أو للمرجع، أو

يصمملح أو سياسممة، رجممل يصمملح ل لكنممه دعمموة، رجممل يكون
يصمملح أو دولممة، قائد يكون أن يصلح ول طائفة زعيم ليكون
ينزلهمما حممتى بالفضمماء معلقة فتياه تظل بأن مشروطا مفتيا
نفسممه فممي يجمممع أن علممى القادر الحركة رجل الواقع على
بطريقمة وفقهمما بمالواقع، وفقهمما بالحكم، فقها شروط؛ ثلثة

الواقع. على الحكم تنزيل

؛  التهلكممة     مممن     خوفمما     الجهمماد     ) وبإسممقاط8
التهلكة:      في     ووقعنا     الولد     وأهلكنا     المال     خسرنا

المتقاعسممين أمام الباب قفل قد السلم أن متناسين
تهلكة. ظاهر من فيه ما بدعوى الجهاد عن

َلَم عممن بسممنده الترمممذي جامع ففي إعْمممَران َأبممي َأْسمم
ّقَي إجيب ّقَت ّقَنا ال ُك إة قاَل: ( َن إدي إم إبَم ّقَو َأْخَرُجوا الر َنا َف ْي َل ًا إإ ّقَف ًا َص إظيممم َع

إم إمَن ّقَو إهْم َفَخَرَج الر ْي َل إميَن إمَن إ إل ُهْم الُمْس ُل ْث ْو إم َثُر، َأ ْك َلى َأ َع َو
إل ْه َبُة إمْصَر َأ ْق ٍر بُن ُع إم َعلى َعا إة َو َعم ْلَجَما َلُة ا ٍد بمُن َفَضما ْيم َب ،ُع

إميَن إمَن َرُجٌل َفَحَمَل َلممى المْسممل ّقَف َع إم َصمم ّقَو ّقَتممى الممر َدَخممَل َح
إهْم َلي ّقَناُس َفَصاَح ،َع ُلوا ال َقا ْبَحاَن:َو إقممي اللممه  ُس ْل إه ُي ْي َد َيمم َلممى إب إإ

إة، َك ُل ْه ّقَت َقاَم ال ُبو َف ّقَيوَب َأ ّقَي َأ إر ْنَصا َيا ال َقاَل:  َها َف ّقَي أ
ّقَنمماُس َ ُكممْم ال ّقَن إإ

ُلوَن ّقَو َأ ُت إه َل إذ َية َه َ َذا ال إويُل، َه ْأ ّقَت ّقَنَممما ال َلممْت َوإ إه َنَز إذ َيممة َهمم َ َنمما ال إفي
ْعَشَر إر َم ْنَصا ّقَما ،ال ّقَز َل َع ُثممَر الْسمملََم الله َأ َك َقمماَل َو َف ُه.  إصممُرو َنا
َنا ْعُض إض َب ْع َب ّقَرا إل إل ُدوَن إس وسمملم: عليممه اللممه صلى الله َرُسو

ّقَن َا إ َلنمم َوا ْد َأْم َعْت، َقمم ّقَن َضمما ْد اللممه َوإ ّقَز َقمم َعمم ُثممَر الْسمملََم، َأ َك َو
ُه، إصُرو ْو َنا َل َنا َف َقْم َنا إفي َأ إل َوا َنا َأْم َلْح َأْص َها، َضاع َما ف ْن ْنَزَل إم َأ َفمم

َباَرَك الله َلى َت َعا َت َلى َو إه َع ّقَي إب ْد وسلم عليه الله صلى َن َنمما َيُر ْي َل َع
َنا َما ْل ُقمموا بقمموله ُق إف ْن َأ َو إل فممي تعممالى: { إبي َ اللممه َسمم ُقمموا َول ْل ُت

ُكْم إي إد ْي أ
َ َلى إب إة إ َك ُل ْه ّقَت َنْت }،ال َكا َكُة َف ُل ْه ّقَت َقاَمَة ال َلى ال إل َع َوا الْممم

َها َنمما َوإْصلََح َك َتْر َفَممما َو َو.  َغممْز ُبممو َزاَل ال ّقَيمموَب َأ ًا َأ إخصمم فممي َشا
إل إبي ّقَتى الله َس إفَن َح إض ُد َأْر إم)  إبمم ّقَر عيَسممى: هممذا أبممو قممال[المم
].غريٌب صحيٌح حسٌن حديٌث

السمملم" "سممبل كتممابه فممي الصممنعاني المممام وعقب
أنممه يظممن شممجاعته لفرط كان الجمهور: إذا بقوله: (وصرح

مممن ذلممك نحممو أو عليهممم المسمملمين يجممرئ أو العدو يرهب
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فهممو تهممور مجممرد كان ومتى حسن، فهو الصحيحة المقاصد
 م اه.المسلمين) وهن ذلك على ترتب إن سيما ل ممنوع،

السمملم فممي الجهاد حركة إن نقول أن ينبغي ثم ومن
إليها ينساق انتحارية حركة أوضاعها من وضع أي في ليست

السلم يرفضها التي الوضاع على سخطه بمحض النسان
تكممون أن لهمما يممراد كما الحركة هذه نتائج عن النظر بصرف

 ...الرض هذه على

إفقوا بقوله محكومة حركة إنه ْن َأ َو إل فممي تعالى: { َسممبي
إه ّل ْلقوا َول ال ُكْم ُت ْيدي أ

َ إة إإلممى إب َكمم ُل ْه ّت إسممنوا ال َأْح ّلممَه إإّن َو إحممّب ال ُي
إسنيَن}، ْلُمْح ّلُف {ل ا َك ّلُه ُي ًا ال ْفس ّقَل َن َعها إإ َبْت ممما َلها ُوْس َكَسمم

ْيها َل َع َبْت}، ما َو َتَس ْك ّقَدوا ا إع َأ َو ُهْم { ُتْم ممما َل ْع َط َت ٍة إمممْن اْسمم ّو قمم
إمْن إط َو إل إربا ْي ْلَخ إهبوَن ا إه ُتْر ّو إب ُد إه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َع إمممْن وآَخريَن َو

إهْم إن ُهُم ل دو َن َلمو ْع ّلُه َت ُهْم ال َلُم ْع إفقمموا َوممما َي ْن ٍء إمممْن ُت فممي َشممْي
إل إه َسبي ّل َوّف ال ُكْم ُي ْي َل ُتْم إإ ْن َأ َلموَن}.  ل َو ْظ ُت

اللممه برعايممة مشمممولة حركممة بهممذا فهممي وأخيممرا:
ّلممذيَن الله يقول محالة، ل وتوفيقه َهممدوا تعممالى: {وا فينمما جا
ُهْم ّن َي إد ْه َن َلنا َل ُب إإّن ُس ّلَه َو َع ال إسنيَن}.  َلَم ْلُمْح ا

أسممقطنا     أو     الجهمماد     أسممقطنا     إذ     ) خسممرنا9
بممه     تآرقممى     الممتي     المجاهممد     خصممال     خسرنا     ؛  شروطه

بممه     تآرقممى     كممما     المجتمممع     فممي     صممالحا     عضوا     ليكون
للنصر:      أهل     ليكون

عمموف عممن بسممنده السمممرقندي الليث أبو المام ذكر
مممن المستخلصممة الخصال من مجموعة الشجعي مالك بن

ممن(قممال:  الفقممه؛ وأحكمام السممنة وصحيح الشريعة ثوابت
فليحممافظ اللممه سممبيل فممي مجاهممدا حقا غازيا يكون أن أراد

الوالممدين، برضمما إل يخممرج  ألأولها:خصممال:  عشممر علممى
والزكمماة الصلة من عنقه في الله أمانة يؤدي  أنوالثاني:

عنقممه فممي الممتي الناس أمانات يؤدي والكفارات. ثم والحج
لهلممه يممدع  أنوالثالث:الزور.  وقول والغيبة المظالم من
نفقته تكون  أنوالرابع:إقامته.  قدر يكفيهم ما النفقة من

الطيممب. إل يقبممل ل تعممالى اللممه فممإن حلل، كسممب مممن
 أنوالسممادس:لميممره.  ويطيممع يسمممع  أنوالخممامس:

أكممثر وينفممق لقيممه، كلما وجهه في ويتبسم رفيقه حق يؤدي
يؤذي  أل:والسابعبحوائجه.  ويقوم ويمرضه ينفق، هو مما
مممن يفممر  ألوالثممامن:معاهممدا.  ول مسمملما طريقممه فممي

)19(والجهاد التوحيد منبر



ماذا خسر المسلمون 
بإسقاط فريضة الجهاد

 أنوالعاشممر:المغممانم.  مممن يغممل  ألوالتاسع:الزحف. 
المؤمنين).  ونصرة الدين إعزاز بغزوه يريد

وختاما: 

إلممى - رجوعمما الممدين هذا تقول: إن تاريخنا عبرة فإن
"، الجهاد " دين كونه عن - يسفر تجاربه إلى ورجوعا ثوابته
هممو هممذا بجهممادهم مرهممون فيه المسلمين توطن أن بمعنى

خمارج المدين همذا يطلمب من وكل نظامه، هو وهذا قدرهم،
داخممل نفسممه يجممد ثممم ذاتممه، خممارج نفسممه يجد السياق هذا

أمعمماء داخممل ليكممون الحممظ يلحقممه لممم إن الرقيممق أسمموار
.المبين} الخسران هو ذلك والخرة الدنيا خسر{الذئاب: 

للجهمماد عممداؤهم كممان ولهذا ذلك، منا العدو علم ولقد
إذن خسممرناها خسممارة فممأي عممداء، يعممادله ل السمملم فممي

القتممال، سمماحة فممي الجهمماد بإسممقاط أمس جاريناهم عندما
مممن محمموه نواصممل عنممدما غدا نخسرها سوف خسارة وأي

إل قمموة ول حممول ول والعلم، والتربيممة العبممادة مؤسسممات
بالله. 
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