
الحق بالقافلة

بقلم: الدكتور عبد الله عزام

مقدمة الطبعة الوألى
الحمد لله رب العالمين وأالصلةا وأالسششلم علششى أشششرف

المرسلين وأبعد:
فهششذه رسششالة صششغيرةا كتبتهششا للششذين يتحرقششون للجهششاد

وأيطمعون في الشهادةا في سبيله، وأهي من فصلين:
أوألهما: مبررات الجهاد.

ثانيهما: وأاإسلماه.
وأختمتها بخلصة وأملحاظات.. نرجششو اللششه أن ينفششع بهششا

وأأن يصلحنا وأيصلح بنا.. إنه سميع قريب مجيب.
وأقد أملتها علي  رغبة في الرد على كثير من الرسائل

التي تصلني تستشيرني بالقدوأم إلى أفغانستان:
فحي على جنات  عدن  فإنها       منازلك الوألى وأفيها

المخيم
وألكننا سبى العدوأ فهل  ترى        نعود  إلششى  أوأطاننششا

وأنسلم

العبد الفقير                      
عبد الله عزام                    

م)7891) نيسان (51ه-)-(7041) شعبان (71(

الفصل الوأل 
مبررات الجهاد

إن الحمششد للششه نحمششده وأنسششتعينه وأنسششتغفره وأنعششوذ
باللهلله من شروأر أنفسششنا وأمششن سششيئات أعمالنششا، مششن
يهده الله فل مضل له وأمن يضلل فل هادي له، وأأشششهد
أن ل إله إل الله وأحاده ل شششريك لششه وأأشششهد أن محمششدا
عبده وأرسوله، اللهم ل سهل إل ما جعلته سهل  وأأنششت

تجعل الحزن إذا شئت سهل  وأبعد:
فششإن النششاظر فششي وأاقششع المسششلمين اليششوم يجششد أن
مصيبتهم الكبرى هي ترك الجهاد (حاب الششدنيا وأكراهيششة
الموت) وألذا تسلط الطغاةا على رقاب المسششلمين فششي
كل ناحاية وأفوق كل أرض، وأذلك لن الكفششار ل يهششابون

إل القتال:



(فقاتششل فششي سششبيل اللششه ل تكلششف إل نفسششك وأحاششرض
المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الششذين كفششروأا وأاللششه

أشد بأسا  وأأشد تنكيل)
)84(النساء: 

وأنحششن إذ نششدعو المسششلمين وأنسششتحث خطششاهم للقتششال
لسباب كثيرةا وأعلى رأسها:

- حاتى ل يسود الكفر.1
- لقلة الرجال.2
- الخوف من النار.3
- أداء للفريضة وأاستجابة للنداء الرباني.4
- إتباعا  للسلف الصالح.5
- إقامة القاعدةا الصلبة التي تكون منطلقا  للسلم.6
- حاماية المستضعفين في الرض.7
- طمعا  في الشهادةا.8

- حاتى ل يسود الكفر:1
ففي الية الكريمة:

(وأقاتلوهم حاتى ل تكششون فتنششة وأيكششون الششدين كلششه للششه
)39فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير) (النفال: 

فإذا توقف القتال ساد الكفششر وأانتشششرت الفتنششة وأهششي
الشرك.

- لقلة الرجال:2
طلعون ي أزمشة رجشال يض إن أزمة العالم السشلمي ه
بحمل المسؤوألية وأالقيام بأعباء المانة، وأكما جاء فششي

) [أي1الصحيح:  الناس كإبل مائة ل تجد فيها راحالتششه (
أن الكامل في الزهد فششي الششدنيا وأالرغبششة فششي الخششرةا
لقلة الراحالة في البل وأالراحالة هي البعير القوي على
السفار وأالحامال النحيب التام الخلق الحسششن المنظششر

وأيقع على الذكر وأالنثى وأالهاء فيه للمبالغة]. 
أي ل تجد فششي كششل (مائششة جمششل) وأاحاششدا  يحتملششك فششي
أسفارك، وأقد روأي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنشه
قال لصفوةا من صحبه تمنوا، فتمنششى كششل وأاحاششد منهششم
شيئا  ثم قالوا: تمن يا أميششر المششؤمنين، فقششال: أتمنششى

أن يكون لي ملء هذا البيت مثل أبي عبيدةا.



إن الرجال الذين يعلمون قليلون وأالذين يعملون أقششل،
وأإن الذين يجاهدوأن أندر وأأغششرب، وأإن الششذين يصششبروأن

على هذا الطريق ل يكادوأن يذكروأن.
نظرت ذات مرةا في حالقة قرآنيششة مششن الشششباب العششرب
الششذين وأردوأا إلششى أرض العششزةا وأالمجششد -أعنششي أرض

أفغانستان-.
وأالعز فششي صششهوات المجششد مركبششه        وأالمجششد ينتجششه

السراء وأالسهر
أقول نظرت في وأجوه الشششباب، حاششتى أرى مششن بينهششم
من يتقن أحاكام التلوأةا لوأكششل إليششه الحلقششة، فلششم أجششد
أحادا ، وأعندها حاق لي أن أقول: ما أنصفنا قومنا، وأهششو
نفس قول النبي ص عندما قتششل سشبعة بيشن يششديه يششوم

أحاد من شباب النصار.
وأنحن نقول إن إخواننششا المتعلميششن وأالششدعاةا الناضششجين
لشششم يفشششدوأا إلينشششا، بشششل إن بعضشششهم ينصشششح القشششادمين
بالستقرار فششي بلششده، وألششو كششان ل يسششتطيع أن ينبششس
ببنت شفة مششن ظلششم الطغششاةا وأجششبروأت المتسششلطين!!
وأبعضهم يفتي بل علم، يقول: إن الفغان بحاجششة إلششى
مال وأليسوا بحاجة إلى الرجال!! وأأما أنا ف-م-ن خلل
معايشتي اليومية لهذا الجهاد وأجدت أن الفغان بحاجششة
شديدةا إلششى المششال وألكششن حاششاجتهم إلششى الرجششال أشششد،
وأعوزهم إلى الدعاةا أكثر.. أقرر هذا وأأنا أعيش السششنة

الثامنة بين المجاهدين.
وأإن كنت في ريب مما أقول فهيا بنا نعششبر أفغانسششتان
لتجد جبهة بكاملها ليس فيها من يتقن قششراءةا القششرآن،
وأانتقل معي إلى جبهة أخرى لتتأكد أن ليس فيهششا مششن
يعرف صششلةا الجنششازةا، ممششا يضششطرهم لحمششل شششهيدهم
-لن الششششهيد يصشششلى عليشششه فشششي المشششذهب الحنفشششي-

مسافات بعيدةا ليجدوأا من يصلي عليه.
أمششا أحاكششام الجهششاد الفقهيششة كتوزيششع الغنششائم وأمعاملششة
السرى فحدث عششن الجهششل بهششا وأل حاششرج فششي جبهششات
كثيرةا، مما يضطرهم إلى تحششويلهم إلششى منطقششة فيهششا
عالم أوأ علماء ليروأا فيهم رأيهم حاسب مقتضى الشرع
السلمي، وأإنك لتلمس الحاجة الشديدةا للدعاةا وأالئمة
وأقراء القرآن وأالعلماء مششن خلل الثششار العميقششة الششتي
خلفهششا فششي الجبهششات شششباب مششن العششرب ذوأي ثقافششة
بسيطة، قششد ل تتجششاوأز المرحالششة الثانويششة، وأنششذكر علششى



سششبيل المثششال ل الحصششر الخششوةا: عبششد اللششه أنششس، أبششا
دجانة، وأأبا عاصم، وأطاهر، وأغيرهم كششثير، وألششو حاششدثتك
عن أبي شعيب المي العربي وأماذا ترك وأراءه من آثار
معنويشششة فشششي وأليشششة بغلن بكاملهشششا لشششوقفت وأاجمشششا

مشدوأها  ل تحير بكلمة وأل ينقضي منك العجب.
وأنحن نأمل من الخوةا الذين لم يسششتطيعوا أن ينفلتششوا
مششن قفششص العششادات الجتماعيششة، وألششم ينفضششوا عششن
رؤوأسششهم ركششام التقاليششد وألششم يلقششوا عششن كششاهلهم
موروأثات الجيال المهزوأمة تحت ضغط الواقع المريششر،
وأأمششام الهجششوم الستشششراقي المششاكر الشششرير، أقششول
لهؤلء الخوةا: إن لششم ينفششروأا إلينششا بأنفسششهم فل أقششل
مششن أن يششدعوا الششذين يرفرفششون بششأروأاحاهم فششوق أرض

الجهاد أن يصلوا بأجسادهم إليها.
قلنا للقاضي (مظلوم) أحاد أركششان أحامششد شششاه مسششعود
-ألمع قائد فششي أفغانسشتان بل منشازع- حاششدثنا عششن أبشي
عاصم قارئ القرآن الذي استشهد بينكم في (أنششدراب)
فقششال: لششم أر مثلششه فششي هيبتششه وأسششمته وأدلششه (الوقششار
وأالسكينة)، فكان أحادنا ل يجرؤ أن يتكلم فششي حاضششرته،
وأل أن يمد رجله فضل  عن أن يهزل أوأ يضششحك، فمششاذا
تقششول يششا أخششي إذا أخبرنششاك أن أبششا عاصششم ل يحمششل إل
الشهادةا الثانوية وأعمره دوأن الثالثشة وأالعششرين وألكنشه

يحفظ القرآن؟!!
وألذا فقد آن أوأان الرجال، وأهذا مقام الفعال دوأن حاال

المقال.
فدع عنك نهبا  صحيحا  في حاجراتششه        وأهششات حاششديثا

) [الششبيت لمششرئ القيششس وأمعنششاه1ما حاششديث الروأاحاششل(
الحرفششي: أتششرك الحششديث عششن الحجششرات الششتي نهبششت
أمتعتها، وأحاثني عن قطيع الجمال القويششة الششتي عليهششا

مدار حاياتنا.
هذا مثال يقال لمن يتحششدث عشن المششور التافهششة وأيششدع

المور العظيمة].
لقد حال بالمسلمين أمور عظيمة وأأرزاء فادحاششة أليمششة،
فششدع الكلم عششن الطعششام وأعششن أسششاليب الكلم، وألكششن

حادثني عن هذا المر الجلل وأماذا قدم له المسلمون.
أمور    لو   تأملهن    طفل       لظهرت فششي عوارضششه

المشيب



- الخوف من النار:3
يقول الله عزوأجل:

(إل تنفروأا يعذبكم عذابا  أليما  وأيستبدل قوما  غيركششم
وأل تضروأه شيئا  وأالله على كل شششيء قششدير) (التوبششة:

39(
قال ابن العربي: العذاب الليم هو في الششدنيا باسششتيلء

) [تفسششير القرطششبي2العششدوأ وأبالنششار فششي الخششرةا.(
8/142.[

وأقال القرطبي: وأقد قيل أن المراد بهذه اليششة وأجششوب
النفير عند الحاجة وأظهور الكفرةا وأاشتداد شوكتهم.

وأيقول الله عزوأجل:
(إن الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيششم
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الرض، قالوا ألششم تكششن
أرض الله وأاسعة فتهاجروأا فيها فأوألئك مأوأاهم جهنششم
وأساءت مصيرا، إل المستضعفين مششن الرجششال وأالنسششاء
وأالولدان ل يستطيعون حايلة وأل يهتدوأن سبيل فأوألئششك
عسى اللشه أن يعفشو عنهشم وأكشان اللشه عفششوا  غفششورا)

)99-97(النساء: 
روأى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخشبرني ابشن عبشاس
أن أناسا  من المسلمين كانوا مششع المشششركين يكششثروأن
سواد المشركين على عهد رسول الله ص يأتي السهم
فيرمي به فيصيب أحادهم فيقتلششه فششأنزل اللششه تعششالى:
(إن الذين توفاهم الملئكششة ظششالمي أنفسششهم...) فششإذا
كان المؤمنون في مكششة -القابضششون علششى دينهششم وألششم
يهششاجروأا وأخرجششوا حايششاء وأخوفششا  مششن الكفششار يششوم بششدر
فكثروأا سواد المشركين (عددهم) ثم قتل بعضهم- قششد
استحقوا جهنم بروأاية البخاري، فما بالك بالمليين من
المتمسششلمين الششذين يسششامون سششوء العششذاب وأيعيشششون
حاياةا السوائم، ل يملكون أن يردوأا عادية عن أعراضششهم
أوأ دمائهم أوأ أموالهم، بل ل يستطيع أحادهم أن يتحكششم
في لحيته فيطلقها لنها تهمة إسلمية ظششاهرةا، بششل ل
يسشتطيع أن ينفشرد فشي لبشاس زوأجتشه فيطيلشه حاسششب
الشرع، لنها جريمة يؤخذ عليا بالنواصي وأالقششدام، وأل
يستطيع أن يعلم القششرآن لثلثششة مششن الشششباب المسششلم
فششي بيششت اللششه، لنششه تجمششع غيششر مشششروأع فششي عششرف
الجاهلية، بل ل يسششتطيع فششي بعششض البلششدان المسششماةا
السلمية أن يغطي شعر زوأجته، وأل يستطيع أن يمنششع



رجششال المخششابرات أن يأخششذوأا بيششد ابنتششه بعششد وأهششن مششن
الليل، تحت جنح الظلم الدامس إلششى حايششث يشششاءوأن!!
وأهششل يسششتطيع أن يرفششض أمششرا  يصششدر مششن الطششاغوت
يقدم فيه هذا الفرد قربانا  رخيصا  على مذبح شششهوات

هذا الطاغية؟!
أليست هششذه الملييششن تعيششش ذليلششة مهينششة مستضششعفة
وأتتوفاهششا الملئكششة ظالمششة لنفسششها؟ فمششاذا سششيكون
جوابها إذا سألتها الملئكة (فيم كنتم) أل يقولون (كنششا

مستضعفين في الرض).
إن الضششعف ليششس عششذارا  عنششد رب العششالمين، بششل هششو
جريمة يستحق صاحابها جهنم، وأقد أعذر الله الطششاعنين
في السن وأالطفال الصغار وأالنسششاء الششذين ل يجششدوأن
حايلة للتخلص، وأل يعرفون الطريق إلى أرض العششزةا وأل
يستطيعون الهجرةا إلى دار السششلم وأل الوصششول إلششى

قاعدةا الجهاد.
سأصرف وأجهي عن بلد غششدا بهششا      لسششاني  معقششول

وأقلبي   مقفل
وأأن صشششريح الحشششزم وأالشششرأي  لمشششرئ        إذا  بلغتشششه

الشمس  أن يتحول
إن الجهاد وأالهجرةا إلى الجهاد جزء أصيل ل يتجزء عششن
طبيعششة هششذا الششدين، وأالششدين الششذي ليششس فيششه جهششاد ل
يستطيع أن يثبت فوق أي أرض وأل أن تستوي شششجرته
على سوقها، وأأصالة الجهاد التي هي مششن صششميم هششذا
الششدين وألهششا وأزنهششا فششي ميششزان رب العششالمين ليسششت
ملبسة طارئشة مشن ملبسشات تلشك الفشترةا الشتي تنشزل
فيها القرآن، وأإنما هو ضروأرةا مصششاحابة لهششذه القافلششة

التي يوجهها هذا الدين.
) فششي742-2يقششول السششتاذ سششيد قطششب فششي الظلل (

تفسير هذه الية: لو كششان الجهششاد ملبسششة طارئششة فششي
حاياةا المة المسلمة ما استغرق كل هششذه الفصششول مششن
صلب كتاب الله في مثل هذا السلوب! وألمششا اسششتغرق
كذلك كل هذه الفصول من سنة رسششول اللششه ص وأفششي

مثل هذا السلوب.
لو كان الجهاد ملبسة طاردةا مششا قششال رسششول اللششه ص
تلك الكلمة لكل مسلم إلى قيام الساعة  من مات وألششم
يغششزوأ وألششم يحششدث نفسششه بغششزوأ مششات علششى شششعبة مششن

) [روأاه مسلم عن أبي هريرةا].1النفاق .(



إن اللششه سششبحانه يعلششم أن هششذا أمششرا  تكرهششه الملششوك!
وأيعلششم أن ل بششد لصششحاب السششلطان أن يقششاوأموه لنششه
طريق غير طريقهم وأمنهششج غيششر منهجهششم، ليششس فششي
ذلك الزمششن فقششط وألكششن اليششوم وأغششدا  وأفششي كششل أرض

وأفي كل جيل!.
وأأن الله سششبحانه يعلششم أن الشششر متبجششح، وأل يمكششن أن
يكون منصفا  وأل يمكن أن يدع الخير ينمو مهما يسششلك
هذا الخير من طششرق سششليمة موادعششة، فششإن مجششرد نمششو
الخيششر يحمششل الخطششر علششى الشششر وأمجششرد وأجششود الحششق
يحمل الخطر على الباطل، وأل بششد أن يجنششح الشششر إلششى
العدوأان وأل بد أن يششدافع الباطششل عششن نفسششه بمحاوألششة
قتل الحق وأخنقه بالقوةا! هذه جبلششة! وأليسششت ملبسششة

وأقتية، هذه فطرةا! وأليست حاالة طارئة.
وأمن ثم ل بد من الجهاد.. ل بد منششه فششي كششل صششورةا...
وأل بد أن يبدأ في عالم الضمير ثم يظهر فيشمل عالم
الحقيقة وأالواقع وأالشهود.. وأل بد مششن مواجهششة الشششر
المسششلح بششالخير المسششلح... وأل بششد مششن لقششاء الباطششل
المتششترس بالعششدد بششالحق المتوشششح بالعششدةا... وأإل كششان

المر انتحارا  أوأ كان هزل  ل يليق بالمؤمنين.
أنا ل ألششوم المسششتبد إذا تجششبر أوأ  تعششدا       فسششبيله أن

يستبد وأشأننا أن نستعدا

- الستجابة للنداء الرباني:4
قال تعالى:  (انفروأا خفافا  وأثقال  وأجاهدوأا بششأموالكم
وأأنفسششكم فششي سششبيل اللششه ذالكششم خيششر لكششم إن كنتششم

)41تعلمون) (التوبة: 
) فشششي150-8وأقشششد أوأرد القرطشششبي فشششي تفسشششيره (

تفسيرها عشرةا أقوال خفافا  وأثقال :
- روأي عن ابن عباس شبانا  وأكهول .1
- روأي عن ابن عباس وأقتادةا نشاطا  وأغير نشاطا .2
- الخفيف: الغني، وأالثقيل: الفقير، قاله مجاهد.3
- الخفيف: الشاب، وأالثقيل: الشيخ، قاله الحسن.4
- مشاغيل وأغير مشاغيل، قاله زيد بن علششي وأالحكششم5

بن عتيبة.
- الثقيل الذي له عيال، وأالخفيششف الششذي ل عيششال لششه،6

قاله زيد بن أسلم.



- الثقيل الششذي لششه صششنعة يكششره أن يششدعها، وأالخفيششف7
الذي ل صنعة له، قاله ابن زيد.

- الخفاف: الرجال، الثقال: الفرسان، قاله الوأزاعي.8
- الخفاف الذين يسبقون إلى الحششرب كالطليعششة وأهششو9

مقدمة الجيش بأسره.
- الخفيف: الشجاع، الثقيل: الجبان، حاكاها النقاش.10

وأالصحيح في فهمنششا اليششة أن النششاس أمششروأا جملششة، أي
انفروأا خفت عليكم الحركة أوأ ثقلت... روأي أن ابششن أم
مكتوم جششاء إلششى رسششول اللششه ص وأقششال لششه: أعلششي  أن
أغزوأ؟ فقال: نعم، حاتى أنزل اللششه تعششالى (ليششس علششى

العمى حارج).
وأهذه القوال إنما هي على معنى المثششال، فششي الثقششل
ي وأالخفشة وأل يششك عاقشل أن حاالتنشا الشتي نعيششها ف
أفغانستان وأفي فلسطين، بل في معظم أرجاء العالم
السششلمي داخلششة تحششت نششص هششذه اليششة، فقششد اتفششق
المفسروأن وأالمحدثون وأالفقهاء وأالصوليون على أنششه
ي يشوم مشن إذا دخل العشدوأ أرضشا  إسشلمية أوأ كشانت ف
اليام دارا  للسلم، فإنه يجب على أهل تلك البلدةا أن
يخرجششوا لملقششاةا العششدوأ، فششإن قعششدوأا أوأ قصششروأا أوأ
تكاسششلوا أوأ لششم يكفششوا توسششع فششرض العيششن علششى مششن
يليهم، فإن قصششروأا أوأ قعششدوأا فعلششى مششن يليهششم، وأثششم
وأثششم حاششتى يعششم فششرض العيششن الرض كلهششا، وأل يسششع
(يمكن) أحادا  تركه كالصلةا وأالصيام بحيث يخششرج الولششد
دوأن إذن وأالششده وأالمششدين دوأن إذن دائنششه وأالمششرأةا دوأن
إذن زوأجها وأالعبد دوأن إذن سيده، وأيبقى فرض العيششن
مستمرا  حاششتى تطهششر البلد مششن رجششس الكفششار (وألكششن

خروأج المرأةا ل بد له من محرم).
وألم أجد (وأبقدر اطلعي القليل) كتابششا  فششي الفقششه أوأ
في التفسير أوأ في الحديث إل وأنص على هذه الحالششة،
وألم يقل أحاد من السلف أن هذه الحالة فرض كفاية أوأ
أنه يجب استئذان الوالدين، وأل يسقط الثم عن رقششاب
المسششلمين مششا دامششت أيششة بقعششة فششي الرض (كششانت
إسلمية) فششي يششد الكفششار وأل ينجششو مششن الثششم إل الششذي

يجاهد.
فكششل مششن تششرك الجهششاد اليششوم فهششو تششارك لفريضششة
كالمفطر في رمضان بدوأن عذر أوأ كالغني الششذي يمنششع

زكاةا ماله، بل تارك الجهاد أشد.



وأكمششا يقششول ابششن تيميششة: وأالعششدوأ الصششائل الششذي يفسششد
الدين وأالدنيا ليس أوأجب بعد اليمان من دفعه.

وأالحق المبين الذي ل محيد عنه قول أبي طلحة عنششدما
قرأ (إنفروأا خفافا  وأثقششال ) قششال: شششبابا  وأكهششول  مششا
سششمع اللششه عششذر أحاششد، ثششم قششال: أي بنششي جهزوأنششي
جهزوأني، فقال بنوه: يرحامك الله لقد غزوأت مع النبي
ص حاتى مات، وأمع أبي بكر حاتى مات وأمششع عمششر حاششتى
مات، فنحن نغششزوأ عنششك، فقششال: ل... جهزوأنششي، فغششزا،
فمات في البحر، فلم يجدوأا له جزيرةا يششدفنوه فيهششا إل
بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها وألم يتغير رضي الله عنه.

) فششي تفسششيره: (إذا تعيششن151-7يقششول القرطششبي (
ر مشن القطشار أوأ بحلششوله الجهاد بغلبة العدوأ علشى قط
بالعقر (أصل الدار) فإذا كان ذلك وأجب على جميع أهل
تلششك الششدار أن ينفششروأا وأيخرجششوا إليششه خفافششا  وأثقششال ،
شبابا  وأشيوخا ، كل على قدر طاقته، مششن كششان لششه أب

بغير إذنه وأمن ل أب له.
وأل يتخلف أحاد يقدر على الخروأج من مقاتششل أوأ مكششثر،
فإن عجز أهل تلك البلدةا حاتى يعلمششوا أن فيهششم طاقششة

على القيام بهم وأمدافعتهم.
وأكذلك كل من علششم بضششعفهم عششن عششدوأهم وأعلششم أنششه

يدركهم وأيمكن غياثهم لزمه أيضا  الخروأج إليهم.
 فالمسلمون كلهم يد على من سششواهم، حاششتى إذا قششام
بدفع العدوأ أهل الناحاية التي نزل العدوأ عليها وأاحاتلهششا

سقط الفرض عن الخرين.
وألو قارب العدوأ دار السلم وألم يدخلوها لزمهششم أيضششا
الخششروأج إليششه، حاششتى يظهششر ديششن اللششه وأتحمششى البيضششة

وأتحفظ الحوزةا وأيخزى العدوأ وأل خلف في هذا).
وأما أجمل أبيات النابغششة الجعششدي وأهششو يخششاطب زوأجتششه

التي ترجوه أن يجلس عند عائلته:
باتت    تذكرني      بالله   قاعششدةا        وأالششدمع  يهطششل

) [شششأنيهما:طريقششا الششدمع، سششبل:1مششن   شششأنيهما(
غزيرا]. سبل

يا بنت عمي كتاب   اللششه    أخرجنششي        كرهششا  وأهششل
أمنعن   الله ما    فعل

فإن  رجعت فرب   الخلق    أرجعني        وأإن   لحقششت
) [فابتغي بدل: تزوأجي غيري].2بربي   فابتغي    بدل(



ما كنت أعرج أوأ أعمى    فيعذرني         أوأ ضارعا  من
)[ضارعا من ضنى: ضغيفا مششن3ضنى لم يستطع حاول(

مرض].

- اتباع للسلف الصالح:5
فقد كان الجهاد دينا  للسلف الصششالح، وأكششان ص سششيدا
للمجاهششدين وأقائششدا  للغششر الميششامين، فكششانوا إذا اشششتد
الوطيس يحتمون برسول الله ص فيكون أقربهششم إلششى
العدوأ، وأعدد مغازيه ص الششتي خششرج بنفسششه فيهششا سششبع
وأعشروأن، وأقاتل في تسع منهششا بنفسششه:  بششدر، وأأحاششد،
وأالمريسششيع، وأالخنششدق، وأقريظششة، وأخيششبر، وأفتششح مكششة،
وأحانين، وأالطائف  وأهذا على قول من قال: مكة فتحت
عنوةا، وأكانت سراياه التي بعثها سبعا  وأأربعين، وأقيششل

].8/16) [نهاية المحتاج 4أنه قاتل بني النضير.(
وأهذا يعني أن رسول الله ص كان يخششرج فششي غششزوأةا أوأ

يرسل سرية في كل شهرين أوأ أقل.
وأسار الصحب الكرام على سنة النبي الكريم ص، فلقد
كششان القششرآن الكريششم يربششي هششذا الجيششل تربيششة جهاديششة
وأيحميهم من أن ينغمسوا في الدنيا كمششا يحمششي أحاششدنا

-2لديغه من الماء، فلقد روأى الحاكم فششي المسششتدرك (
) وأصححه وأوأافقه الذهبي، عن أسششلم أبششو عمششران275

قال: حامل رجل من المهاجرين -بالقسطنطينية- علششى
صف العدوأ حاتى خرقه، وأمعنا أبو أيوب النصاري فقال
ناس: ألقى بيده إلى التهلكششة، فقششال أبششو أيششوب: نحششن
أعلم بهذه الية إنما نزلت فينا، صحبنا رسششول اللششه ص
وأشهدنا معششه المشششاهد وأنصششرناه، فلمششا فشششا السششلم
وأظهر اجتمعنا معشر النصار تحببا ، فقلنا: قششد أكرمنششا
الله بصحبة نبيه ص حاتى فشا السلم وأكثر أهله، وأكنششا
قد أثرناه على الهلين، وأالموال وأالوألد وأقششد وأضششعت
الحرب أوأزارها، فنرجع إلى أهلنا وأأوألدنا فنقيم فيهششا،

فنزل فينا:
(وأأنفقوا في سبيل الله وأل تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)

)195(البقرةا: 
فكانت التهلكة في القامششة فششي الهششل وأالمششال وأتششرك

الجهاد.
وأقششد روأى عكرمششة أن ضششمرةا بششن العيششص وأكششان مششن
المستضعفين في مكشة وأكششان مريضشا ، فلمشا سشمع مشا



أنزل الله في الهجرةا قال: أخرجوني فهيء لششه فششراش
ثم وأضع عليه وأخرج فمات في الطريق بششالتنعيم -علششى

].249) [القرطبي/5 كم) من مكة(6بعد (
وأأسند الطبري عمن رأى المقداد بن السود في حامص
على تابوت صراف، وأقد فضل على التابوت من سششمنه
وأهو يتجهز للغزوأ فقيل: عذرك الله، فقال: أتششت علينششا

سورةا البحوث (إنفروأا خفافا  وأثقال ).
وأقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغششزوأ وأقششد
ذهبت إحادى عينيه، فقيل له: إنك عليل، فقال: إستنفر
الله الخفيف وأالثقيششل، فششإن لششم يمكنششي الحششرب كششثرت

السواد وأحافظت المتاع.
 وأروأي أن بعض الناس رأى في غزوأات الشام رجل  قد
سقط حااجباه على عينيه من الكبر، فقال له: يا عم إن
الله قد أعذرك، فقال: يشا ابشن أخشي قشد أمرنشا بشالنفير

]. 18/151) [القرطبي 1خفافا  وأثقال .(
وأهذا إبراهيم بن أدهم عندما أحاس بالموت قال أوأتششروأا
لي قوسي، وأتوفي وأهو فششي كفششه، وأدفششن فششي إحاششدى

) [تاريشخ دمششق لبشن2جزائشر البحشر فشي بلد الشروأم.(
]. 2/1790عساكر 

وأهذا عبد الله بن المبششارك كششان يقطششع مسششافة ألفيششن
وأستمائة كيلو مترا  راجل  أوأ راكبا  على دابتششه ليقاتششل

) [عبششد اللششه بششن3في سبيل الله في ثغور المسلمين.(
المبارك/د. المحتسب].

وأقششال زهيششر بششن قميششر المششروأزي: أشششتهي لحمششا  مششن
أربعيششن سششنة وأل آكلهششا حاششتى أدخششل الششروأم فششآكله مششن

)[ ترتيششب المششدارك للقاضششي عيششاض4مغششانم الششروأم.(
3/249.[

وأهشذا قاضشي الكوفشة عشروأةا بشن الجعشد كشان فشي بيتشه
) [تهششذيب السششماء5سبعون فرسششا  مربوطششة للجهششاد.(

].1/231وأاللغات 
وأهذا محمد بن وأاسع كان من العبششاد المحششدثين الغششزاةا
المرابطين يقول عنه القائد قتيبة بن مسششلم البششاهلي:
لصبع محمد بن وأاسع تشير إلى السماء فششي المعركششة
ر ف سشيف ششهير وأششاب طري أحاب إلشي  مشن مائشة أل

].66) المشوق في الجهاد 6-قوي(
وأهذا أحامد بن إسحاق السلمي يقول: أعلم يقينا  أنششي
قتلت بسيفي هششذا ألششف تركششي، وألششول أن يكششون بدعششة



) [تهذيب التهششذيب لبششن حاجششر7لمرت أن يدفن معي.(
1/14.[

وأهذا أبو عبد الله بن قادوأس لكششثرةا قتلششه مششن نصششارى
الندلس كششان النصششراني إذا سششقى فرسششه فلششم يقبششل
على الماء قال لششه: مالششك أرأيششت بششن مالششك أرأيششت بششن

) [المشوق في الجهاد].8قادوأس في الماء(
وأهششذا بششدر بششن عمششار يقتششل السششد بسششوطه فيمششدحاه

المتنبي:
أمعف ر الليششث الهزبششر بسششوطه  لمششن ادخششرت الصششارم

) [معفر: ممششرغ بششالتراب . الهزيششز: السششد،9المصقول(
الصارم: السيف].

وأهششذا عمششر المختششار يقششول عنششه غراسششياني (القائششد
)263اليطالي): لقد خاض عمششر المختششار مششع جنودنششا (

معركة خلل عشرين شهرا ، أما مجمششوع معششاركه فقششد
بلغت ألف معركة!!.

وأهشششذا الششششيخ محمشششد فرغلشششي كشششان النجليشششز فشششي
السماعيلية يعلنون حاالة الطوارئ في معسكراتهم إذا
دخل الفرغلي المدينة، وأقد دفع النجليششز خمسششة آلف

جنيه لمن يأتي برأسه حايا  أوأ ميتا .
وأهذا يوسف طلعت كان يسمى (جزار النجليششز) لكششثرةا
ما قتل منهم في قناةا السويس، فأعدمهما عبد الناصر

إرضاء لسادته المريكان!!.
حادثني محمد بانا -أحاد أركان أحامششد شششاه مسششعود:- أنششه
قششد أحاششرق هششو وأمجمششوعته فششي ممششر سششالنج أربعمائششة
ناقلة، وأيطلق عليه الروأس (الجنرال) وأقد غنششم مششائتي

كلكوف وأمائتي كلشنكوف.
وأقششد حاششدثني محمششد بانششا أنششه أحاششرق ذات مششرةا مائششة

وأخمسين آلية دفعة وأاحادةا.

- إقامة القاعدةا الصلبة لدار السلم:6
إن إقامة المجتمششع المسششلم فششوق بقعششة أرض ضششروأرية
للمسلمين، ضروأرةا الماء وأالهواء، وأهذه الدار لن تكششون
إل بحركة إسلمية منظمة تلتزم الجهاد وأاقعا  وأشششعارا

وأتتخذ القتال لحمة وأدثارا .
وأإن الحركششة السششلمية لششن تسششتطيع إقامششة المجتمششع
المسلم إل من خلل جهاد شششعبي عششام، تكششون الحركششة
السلمية قلبه النابض وأعقلششه المفكششر، وأتكششون بمثابششة



الصاعق الصغير الششذي يفجششر العبششوةا الناسششفة الكششبيرةا،
فالحركة السلمية تفجر طاقات المة الكامنششة وأينششابيع

الخير المخزوأنة في أعماقها.
فالصحابة رضوان اللشه عليهشم كشان عشددهم قليل  جشدا
بالنسبة لمجموع عامة المسلمين الذين قوضششوا عششرش

كسرى وأثلوا مجد قيصر.
بل إن القبائل المرتدةا عن السششلم فششي أيششام الصششديق
قد سيرهم عمر بششن الخطششاب -بعششد أن أعلنششوا تششوبتهم-
إلى قتال الفرس، وألقد أصبح طلحة بن خويلد السششدي
-الششذي ادعششى النبششوةا مششن قبششل- أحاششد أبطششال القادسششية
البارزين، وأاختاره سعد بمهمة استكشاف أخبار الفرس

فأبدى شجاعة فائقة.
أما الحفنة من الضباط التي يمكن أن يتوهم البعض أن
بإمكانهم عمل مجتمع مسلم، فهذا ضرب من الخيال أوأ
وأهم يشبه المحششال ل يعششدوأا أن يكششون تكششرارا  لمأسششاةا

عبد الناصر مع الحركة السلمية مرةا أخرى.
وأالحركة الشعبية الجهادية مششع طششول الطريششق وأمششرارةا
المعانششاةا وأضششخامة التضششحيات وأفداحاششة الرزاء، تصششفى
النفششوس فتعلششوا علششى وأاقششع الرض الهششابط، وأترتفششع
الهتمامات عن الخصومات الصغيرةا على دراهم، وأعششن
الغراض القريبششة، وأسفاسششف المتششاع وأتششزوأل الحاقششاد
وأتصششقل الروأاح، وأتسششير القافلششة صششعدا  مششن السششفح
الهششابط إلششى القمششة السششامقة بعيششدا  عششن نتششن الطيششن

وأصراع الغابات.
وأعلششى طششول طريششق الجهششاد تفششرز القيششادات، وأتظهششر
الكفاءات مششن خلل العطششاء وأالتضششحية، وأيششبرز الرجششال

شجاعتهم وأبذلهم.
وأل   تحسبن   المجد   زقا    وأقينة          فما المجد إل

الحرب وأالفتكة البكر
وأمع ارتفاع الهتمامات ترتفششع النفششوس عششن الصششغائر،

وأتصبح المور العظيمة غاية القلوب وأأمل الشعوب.
إذا غامرت في شرف  مروأم         فل  تقنع  بمششا  دوأن

النجوم
فطعم الموت في  أمر  حاقير         كطعم المششوت فششي

أمر  عظيم
يرى الجبناء أن الجبن   عقل          وأتلك خديعة الطبششع

اللئيم



وأطبيعة المجتمعات كالماء تمامششا ، ففششي المششاء الراكششد
تطفششو علششى السششطح الطحششالب وأالعفششان، أمششا المششاء
المتحششرك فل يحمششل العفششن فششوقه، وأالقيششادات فششي
المجتمعششات الراكششدةا ل يمكششن أن تكششون علششى قششدر
المسؤوألية، لنها ل تششبرز مششن خلل الحركششة وأالتضششحية
وأالبذل وأالعطششاء، فششأبو بكششر وأعمششر وأعثمششان وأعلششي مششا
بشششرزوأا إل مشششن خلل العمشششال الجليلشششة وأالتضشششحيات
الباهظة، وألذا لم يكن أبو بكر بحاجة إلى دعاية إنتخابية
عندما أجمعت المة على انتخششابه، فمششا أن فاضششت روأح
رسول الله ص إلى الرفيق العلى فششي الجنششة تطلعششت
العيون إلى الساحاة فلم تجد أفضل من أبي بكششر رضششي

الله عنه.
وأالمة التي تجاهد تبششذل الثمششن غاليششا  فتجنششي الثمششرةا
الناضجة، ليس من السهل أن تفرط فيما جنته بششالعرق
وأالدم، وأأما الذين يتربعون على صدوأر الناس من خلل
البيان الوأل في انقلب عسكري صششنع وأراء الكششواليس
في سفارةا من السفارات، يسهل عليهم التفريط بكل

شيء.
وأمن أخششذ البلد بغيششر حاششرب          يهششون عليششه تسششليم

البلد
وأالمة الجهاديششة الششتي يقودهششا أفششذاذ بششرزوأا مششن خلل
الحركة الجهادية الطويلة، ليس مششن السششهل أن تفششرط
بقيادتها أوأ تخطط للطاحاة بها، وأليس من اليسير على
أعشششدائها أن يششششككوها بمسشششيرةا أبطالهشششا، وأالحركشششة
الجهادية الطويلة تشعر المة بأفرادها جميعا  أنهم قششد
دفعوا في الثمن وأشاركوا في التضحية من أجششل قيششام
المجتمششع السششلمي، فيكونششون حاراسششا  أمنششاء لهششذا
المجتمششع الوليششد، الششذي عششانت المششة جميعهششا مششن آلم

مخاضه.
ل بد للمجتمع السششلمي مششن ميلد، وأل بششد للميلد مششن

مخاض وأل بد للمخاض من آلم.

- حاماية المستضعفين في الرض:7
إن من بواعث الجهششاد السششلمي حامايششة المستضششعفين

في الرض وأرفع المظالم عنهم..
(وأما لكم ل تقاتلون في سبيل الله وأالمستضعفين من
الرجال وأالنساء وأالولششدان الشذين يقولشون ربنشا أخرجنشا



من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا مششن لششدنك وأليششا
)75وأاجعل لنا من لدنك نصيرا). (النساء: 

وأمعنى الية وأما لكم ل تقاتلون في سششبيل اللششه وأفششي
سبيل المستضعفين.

كيف القرار وأكيف يهششدأ مسششلم         وأالمسششلمات مششع
العدوأ المعتدي

وأقد اتفق الفقهاء علششى أن الجهششاد يصششبح فششرض عيششن
بشششالنفس وأالمشششال إذا سشششبيت امشششرأةا مسشششلمة، وأفشششي
(البزازية) امرأةا سبيت في المشششرق وأجششب علششى أهششل

المغرب تخليصها.
فليتهم   إذا   لم    يذوأدوأا   حامية     عششن الششدين ضششنوا

غيرةا   بالمحارم
وأإن زهششدوأا فششي الجششر إذ حامششي الششوغى   فهششل اأتششوه

رغبة   في    المغانم
كنت ذات مرةا مع حاكمتيششار فششي لششوجر (وأليششة أفغانيششة)
وأضرب مركز الولية ضربة موجعة، فضج أطفال الولية

وألهجت ألسنة نسائها بالدعاء لحكمتيار.
أتسبى المسلمات بكل ثغر        وأعيششش المسششلمين إذا

يطيب
أمششا   للششه   وأالسششلم   حاششق         يششدافع  عنششه  شششبان

وأشيب
لقد جاء السلم لقرار العدل في الرض

(لقششد أرسششلنا رسششلنا بالبينششات وأأنزلنششا معهششم الكتششاب
)25وأالميزان ليقوم الناس بالقسط) (الحديد: 

- طمعا  بالشهادةا وأالمنازل العلى في الجنة:8
جاء في الحديث الصحيح الذي روأاه أحامد وأالترمذي عن
المقدام بششن معششد يكششرب مرفوعششا :  للشششهيد عنششد اللششه
سبع خصال، يغفر لششه فششي أوأل دفعششة مششن دمششه، وأيششرى
مقعده من الجنة، وأيحلى حالششة اليمششان، وأيششزوأج اثنششتين
وأسششبعين زوأجششة مششن الحششور العيششن، وأيجششار مششن عششذاب
القبر، وأيأمن من الفزع الكبر، وأيوضع على رأسششه تششاج
الوقار الياقوتة منه خير من الششدنيا وأمششا فيهششا، وأيشششفع

) [صششحيح الجششامع1في سبعين إنسانا  من أهششل بيتششه .(
5058.[

وأقد روأى البخاري عن أبششي هريششرةا قششال: قششال ص:  إن
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فششي سششبيل



الله ما بين الششدرجتين كمششا بيششن السششماء وأالرض، فششإذا
].6/9) [فتح الباري 2سألتم الله فسألوه الفردوأس .(

- إن الجهاد حافظ لعزةا المة وأرفع الذل عنها:9
ففي الحديث الصحيح الششذي روأاه أحامششد عششن ابششن عمششر
مرفوعششا :  إذا ضششن النششاس بالششدينار وأالششدرهم وأتبششايعوا
بالعينة وأاتبعششوا أذنششاب البقششر سششلط اللششه عليهششم ذل  ل

].688) [صحيح الجامع 3يرفعه حاتى يراجعوا دينهم .(
- إن الجهاد حافظ لهيبة المة وأرد لكيد أعدائها:01

(فقاتششل فششي سششبيل اللششه ل تكلششف إل نفسششك وأحاششرض
المؤمنين عسى الله أن يكف بششأس الششذي كفششروأا وأاللششه

أشد بأسا  وأأشد تنكيل)
)84(النساء: 

وأفي الحديث الصحيح الذي روأاه أحامششد وأأبششو داوأوأد عششن
ثوبان:  يوشك أن تداعى عليكم المم من كل أفق كمششا
تداعى الكلة إلى قصعتها، قيل يا رسول الله فمن قلة
يومئذ؟ قال: ل وألكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن
في قلوبكم وأينزع الرعششب مششن قلششوب عششدوأكم، لحبكششم

].8035) [صحيح الجامع 4الدنيا وأكراهيتكم الموت .(
- في الجهاد صلح الرض وأحامايتها من الفساد:11

(وألول دفع الله الناس بعضهم ببعششض لفسششدت الرض)
)251(البقرةا: 

- في الجهاد حاماية للشعائر السلمية:21
(وألول دفع الله الناس بعضششهم ببعششض لهششدمت صششوامع
وأبيع وأصلوات وأمسششاجد يششذكر فيهششا اسششم اللششه كششثيرا )

)40(الحج: 

- وأفي الجهاد حاماية المة من العشذاب وأمشن المسشخ31
وأالستبدال:

(إل تنفشششروأا يعشششذبكم عشششذابا  أليمشششا  وأيسشششتبدل قومشششا
)92غيركم) (التوبة: 

- وأفي الجهاد غنى المة وأزيادةا ثروأاتها:41
ل رمحشي).( ) [حاشديث صشحيح1(وأجعشل رزقشي تحشت ظ

].2828روأاه أحامد عن ابن عمر صحيح الجامع 
- وأالجهاد ذروأةا سنام السلم:51

(وأذروأةا سششنامه الجهششاد) حاششديث صششحيح عششن معششاذ وأهششو
رهبانيششة هششذه المششة (وأعليششك بالجهششاد فششإنه رهبانيششة



) [حاششديث حاسششن روأاه أحامششد فششي المسششند2السششلم).(
 عن أبي سعيد الخدري].3/82

- الجهاد من أفضل العبادات وأبه ينال المسلم أرفششع61
الدرجات:

قال الفضل بن زيششاد: سششمعت أبششا عبششد اللششه أحامششد بششن
حانبل وأذكششر أمششر العششدوأ، فجعششل يبكششي وأيقششول مششا مششن

أعمال البر أفضل منه.
وأقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدوأ شيء، وأمباشرةا
القتال بنفسه أفضل العمال، وأالششذين يقششاتلون العششدوأ
هم الذين يدافعون عششن السششلم وأعششن حاريمهششم، فششأي
عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وأهم خائفون وأقد بذلوا

م ه ج  أنفسهم.
) الحششديث:  إن فششي الجنششة مائششة9-6وأرد في البخششاري (

درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كششل
درجتين كما بين السماء وأالرض .

     
الفصل الثاني

وأا إسلماه
أيها المسلمون; السلم عليكم وأرحامة الله وأبركاته:

فل يخفى عليكم التضحيات الباهظة التي فرضت علششى
الشعب الفغاني المسلم، فقشد مضششى حاششتى الن تسششع
سنوات وأنيف على انقلب نششور تراقششي الشششيوعي فششي

م)، وأمنششذ ذلششك الحيششن وأالمسششلمون1978نيسان سنة (
في أفغانستان يتحملششون أقصششى مششا يمكششن أن يتحملششه
بشر لحماية دينهم وأأعراضهم وأأطفالهم، وألم يبق بيت

في أفغانستان إل وأتحول إلى مأتم وأميتم.
وأقد أعششذر هششؤلء إلششى  اللششه، وأأشششهدوأا اللششه مششن خلل
الجماجم وأالشششلء وأالروأاح وأالششدماء أنششه لششم يبششق فششي
القوس منزع، وأكادت سهام الكنانششة تنفششد، وأخلل هششذه
الفششترةا الطويلششة كششان الفغششان يششأملون مششن إخششوانهم
المسششلمين أن ت ف د  جمششوعهم، وأأن تتحششرك إخششوةا
السلم فشي أعمششاقهم، وألكشن لششم ي لشب   المسششلمون
نداءهم حاتى الن، وأكأن فششي آذانهششم صششمت دوأن أنششات
الثكششالى، وأصششيحات العششذارى وأآهششات اليتششام، وأزفششرات
الشششيوخ، وأاكتفششى كششثير مششن الطيششبين بإرسششال بعششض

فضلت موائدهم وأفتات طعامهم!!.



وألكششن المششر أكششبر مششن هششذا، وأالخطششر جلششل، وأالسششلم
وأالمسلمون فششي أفغانسششتان فششي كششرب شششديد وأخطششر

مهدد أكيد.
قام هذا الجهششاد المبششارك علششى يششد حافنششة مششن الشششباب
تربوا على السلم، وأعلى يد جماعة من العلمششاء نششذروأا

أنفسهم لله.
وألكششن هششذا الجيششل الوأل معظمششه سششقط علششى طريششق
الشهادةا، وأتقدم الجيل الثاني الذي لم يحظ بقسط من
التربية وأالتشوجيه، وألشم يلششق يشدا  حاانيشة تشوليه اهتمامشا

بالتربية وأالتعليم.
وأمثششل هششؤلء بحاجششة ماسششة إلششى مششن يعيششش بينهششم

ليربطهم باللهلله، ثم بالحاكام الشرعية.
وأنحن على قدر اطلعنا القليل وأعلمنا اليسششير، نعتقششد
أن الجهاد في مثل هذه الحالة الراهنة فششي أفغانسششتان
فرض عين بالنفس وأالمال، كما قرره فقهاء المششذاهب
الربعشششة بل اسشششتثناء، وأمعهشششم جمهشششرةا المفسشششرين

وأالمحدثين الصوليين.
): إذا608-4يقششول ابششن تيميششة فششي الفتششاوأى الكششبرى (

دخل العدوأ بلد السلم فل ريب أنششه يجششب دفعششه علششى
القرب فالقرب... إذ بلد السلم كلهششا بمنزلششة البلششدةا
الواحادةا، وأأنه يجب النفير إليششه بل إذن وأالششد وأل غريششم،

وأنصوص أحامد صريحة بهذا.
): فإذا أراد العدوأ358-82وأيقول في مجموع الفتاوأى (

الهجوم على المسلمين فإنه يصششير دفعششه وأاجبششا  علششى
المقصششودين كلهششم وأعلششى غيششر المقصششودين كمششا قششال

تعالى:
(وأإن استنصروأكم في الدين فعليكم النصر)  (النفششال:

72(
كما أمر النبي ص بنصششر المسششلم، وأسششواء كششان الرجششل
من المرتزقة للقتال، أوأ لششم يكششن، وأهششذا يجششب بحسششب
المكان على كل أحاد بنفسه وأمششاله مششع القلششة وأالكششثرةا
وأالمشي وأالركوب، كمششا كششان المسششلمون لمششا قصششدهم

العدوأ عام الخندق لم يأذن الله في تركه لحاد.
وأنصوص فقهاء المذاهب الربعة صريحة قاطعة بهذا ل

تحتمل تأوأيل  دوأن لبس وأل غموض.
):238-3يقششول ابششن عابششدين الحنفششي فششي حااشششيته (

وأفرض عين إن هجم العدوأ على ثغر من ثغور السششلم،



فيصير فرض عين على من قرب منشه، فأمشا مشن وأراءه
رض كفايشة إذا لششم يحتشج إليهشم، ببعد عن العدوأ فهشو ف
فإن احاتيج إليهم بششأن عجششز مششن كششان قششرب العششدوأ عششن
المقاوأمة مع العدوأ أوأ لم يعجزوأا عنها وألكنهم تكاسششلوا
وألم يجاهدوأا، فإنه يفترض على من يليهم -فرض عين-
كالصلةا وأالصوم، وأل يسششعهم تركششه، وأث م وأث م إلششى
أن يفترض على جميع أهل السلم شرقا  وأغربا  على

هذا التدريج.
وأبمثششل هششذا النششص الواضششح الجلششي أفششتى الكاسششاني

)، وأابن نجيم الحنفششي72-7الحنفي في بدائع الصنائع (
)، وأابن الهمام في فتح القششدير72-5في البحر الرائق (

)5-191.(
)174-2وأراجششع إن شششئت حااشششية الدسششوقي المششالكي (

) وأالمغني لبن58-8وأنهاية المحتاج للرملي الشافعي (
).345-8قدامة الحنبلي (

وألعل بعض الناس يجدوأن مششبررا  لنفسششهم بششأن كششثيرا
من الفغان ليسوا على المسششتوى السششلمي المقبششول
من التربية، وأيعششذروأن أنفسششهم بششالقعود بسششبب بعششض

المخالفات.
وألكن الرد على هذا بأن الفقهاء نصششوا علششى أنششه يجششب

الجهاد وألو مع عسكر كثيري الفجور.
وأهذا من أصول أهل السنة وأالجماعة (الغزوأ مع كل بششر
وأفاجر)،  فششإن اللششه يؤيششد هششذا الششدين بالرجششل الفششاجر،
وأبأقوام ل خلق لهم ، وأهششذه طريقششة خيششار هششذه المششة

قديما  وأحاديثا ، وأهي وأاجبة على كل مكلف.
وأعدم الغزوأ مع المراء (وألو كانوا فجارا ) أوأ مع عسكر
كثيري الفجور هو مسلك الحروأرية -من فئات الخوارج-
وأأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عششن

).506-28قلة العلم (مجموع الفتاوأى لبن تيمية 
وأبعض الناس يعذروأن أنفسهم بأن مكانهم فششي بلششدهم
ضششروأري للتربيششة وأالتعليششم، وأنحششن نششورد لهششم قششول
الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزوأ وأقد ذهبششت
إحادى عينيه فقيل له: إنششك عليششل، فقششال اسششتنفر اللششه
الخفيف وأالثقيل، فإن لم يمكني الحرب كثرت السششواد

وأحافظت المتاع.



فأي الناس منزلته وأعمله يششداني سششيد التششابعين وأوأارث
علم النبوةا عن طريق صهره وأالد زوأجته -أبششي هريششرةا-

رضي الله عنه.
لقد بلغ السيل الزبى وأجششاوأز الحششزام الطششبيين، وأاشششتد
المششر علششى المسششلمين فمششتى النفيششر؟! وأإلششى مششتى

القرار؟!.
فإن كان الفقهاء يفتون كما جاء فششي البزازيششة: امششرأةا

سبيت في المشرق وأجب على أهل المغرب تخليصها.
فمششاذا يفششتي علماؤنششا بششاللف مششن العواتششق تنتهششك

أعراضهن في خدوأرهن؟
وأماذا يجيبون في النساء اللواتي يلقين بأنفسهن فششي
نهر (كونر في لغمان) فرارا  بأعراضششهن مششن النتهششاك
على يد الجنود الحمر، لن المششرأةا ل يجششوز لهششا باتفششاق

العلماء أن تستسلم للسر إذا خشيت على عرضها.
أوأما تخشى أن تششدوأر الششدائرةا عليششك وأيصششل المششر إلششى
عرضك؟  ما من امرئ يخذل امرءا  مسلما  في مششوطن
ينتقص فيه من عرضه وأينتهك فيه من حارمته إل خششذله
الله تعالى في موطن يحب فيه نصششرته، وأمششا مششن أحاششد
ينصششر مسششلما  فششي مششوطن ينتقششص فيششه مششن عرضششه
وأينتهك فيه من حارمته إل نصره الله في مششوطن يحششب

)[حاشششديث حاسشششن روأاه أبشششو داوأد عشششن1فيشششه نصشششرته (
].  فاتقوا الله في أعراضكم.5566جابر/صحيح الجامع 

وأقششال حابششان بششن موسششى: خرجنششا مششع ابششن المبششارك
مرابطين إلى الشام، فلما نظر إلى ما فيه القششوم مششن
التعبد وأالغزوأ وأالسرايا كل يوم التفت إلششي  وأقششال: إنششا
لله وأإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناهششا وأليششال وأأيششام
قطعناها فششي علششم (الخليششة وأالبريششة) -كنايششات الطلق-

وأتركنا هاهنا أبواب الجنة مفتوحاة!!
هذا ابن المبارك الذي كان يرابط شهرين أوأ أكششثر فششي
السنة، يدع تجششارته وأمجششالس الحششديث وأيخششرج للربششاط،
لنه لم يرابط طيلة عمره وأانشغل بالعلم عششن الربششاط،
فماذا يقول الذين لم يطلقوا طلقة وأاحادةا فششي سششبيل

الله؟!
إذا كان مرض الموت -الذي ألششم  برسششول اللششه ص- لششم
يشغله عن تذكير الصحابة بإنفاذ بعث أسامة رضي الله

عنه.



وأعندما حاششاوأل أبششو بكششر الصششديق أن ينفششذ بعششث أسششامة
حاششاوأل الصششحابة أن يثنششوه عششن عزمششه، فقششال كلمتششه
المشهورةا: وأالذي ل إله غيره لششو جششرت الكلب بأرجششل
أزوأاج رسول الله ص ما رددت جيشا  وأجهه رسول الله

) [حاياةا الصحابة2ص، وأل حاللت لواء عقده رسول الله(
1/440.[

وأيشاء الله أن تكون آخر وأصايا صاحاب رسششول اللششه ص
في حاث الناس على الجهاد إذ يسششتدعي أبششو بكششر عمششر
في آخر ساعات حاياته قائل : إسمع يا عمر! أقششول لششك
ثم إعمل به، إني لرجو أن أموت من يومي هذا -وأذلششك
يوم الثنين- فإن أنا مت فل تمسين حاتى تندب النششاس
مع المثنششى، وأإن تششأخرت إلششى الليششل فل تصششبحن حاششتى
تنششدب النششاس مششع المثنششى، ل يشششغلنكم مصششيبة -وأإن
عظمت- عششن أمششر دينكششم، وأوأصششية ربكششم، وأقششد رأيتنششي
متوفي رسول الله ص وأمششا صششنعت، وألششم يصششب الخلششق
بمثله، وأباللهلله لو أني تأخرت عن أمششر رسششوله لخششذلنا

) [حايششاةا3اللششه وألعاقبنششا، فأضششرمت المدينششة نششارا .(
].1/141الصحابة 

فلقششد أدرك أبششو بكششر -خيششر النششاس بعششد النششبي ص- أن
التأخر في تنفيذ أمر الله وأأمر رسوله ص بششالنفير إلششى

الجهاد عاقبته الخذلن وأمآله الخسران.
هذا كتاب الله يحكم بيننا، وأهذه سنة رسوله ص ناطقة
شاهدةا علينا، وأهذا هدي أصششحابه فششي فهمهششم لهميششة
الجهاد في هذا الدين، فهل لنا مششن تعقيششب علششى هششذه
النصوص المتواترةا المتوافرةا الناصعة الجلية القاطعة؟
لقششد وأصششل اللششص إلششى داخششل خششدوأر المؤمنششات، فهششل
نشششدعه؟!! ينتهشششك العشششراض وأيمسشششخ القيشششم وأيجتشششث

المبادئ؟!
رب وأامعتصماه   انطلقت      ملء أفواه الصبايا اليتم
لمست أسماعهم  لكنها       لم تلمس نخوةا المعتصم
لقششد أخششذ الششروأس مششائتين وأخمسششة آلف مششن أطفششال
المسلمين الفغان لششتربيتهم علششى العقيششدةا الشششيوعية
وألغرس اللحششاد فششي أعمششاقهم، وأقششرر المريكششان فتششح
ستمائة مدرسة، وأتعهد مائة وأخمسة آلف مششن أطفششال

الفغان في الداخل وأالخارج بالتربية وأالتعليم.



فأين دعاةا السلم؟ وأأين المربششون المسششلمون؟ وأمششاذا
أعدوأ لنقاذ الجيل المسلم وأمن أجل رعاية هششذا الجيششل

المبارك العظيم.
لقد نص الفقهاء على أن بلد المسلمين كالبلد الواحاد،
فأي بقعة من بقاع المسلمين تعرضت لخطر وأجششب أن
يتداعى جسد المة السلمية كلهششا لحمايششة هششذا الشششلو

الذي تعرض لغزوأ الجراثيم.
ماذا على العلماء لو حارضوا الشباب على الجهاد؟ سيما

وأالتحريض فرض.
)84(وأحارض المؤمنين) (النساء: 

ماذا على الدعاةا لو خصصوا سششنة مششن حايششاتهم للعيششش
بين المجاهدين يوجهون وأيرشدوأن؟

ماذا على طلب الجامعة لو أج لوا سششنة مششن دراسششتهم
لينالوا شرف الجهششاد وأليسششهموا بأنفسششهم فششي إقامششة

دين الله في الرض؟
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وأطبع على قلوبهم فهم
ل يفقهششون لكششن الرسششول وأالششذين آمنششوا معششه جاهششدوأا
بأموالهم وأأنفسهم وأأوألئك لهششم الخيششرات وأأوألئششك هششم

)88-87المفلحون) (التوبة: 
ماذا على الئمششة لششو أخلصششوا النصششح لمششن يستنصششحهم

بالخروأج في سبيل الله بالدم وأالروأح؟
إلى متى ي ث ب  ط  الشباب المؤمن وأي ع وأ  ق  عن
الجهاد؟ الفتية الششذين تضششطرم أفئششدتهم نششارا  وأتتفجششر
حاماسا  وأتلتهب غيرةا لتسقي تربششة المسششلمين بششدمهم

الطاهر.
إن الذي ينهى شابا  عن الجهاد ل يفرق عن الذي ينهاه

عن الصلةا وأالصوم.
أمششا يخشششى الششذي ينهششى عششن الجهششاد أن يششدخل -وألششو
بطريقة غير مباشرةا- تحت المعنى العام للية الكريمششة

في قوله تعالى:
(قد يعلم الله المعوقين منكم وأالقائلين لخوانهم هلششم
إلينا وأل يأتون البأس إل قليل، أشحة عليكششم فششإذا جششاء
الخششوف رأيتهششم ينظششروأن إليششك تششدوأر أعينهششم كالششذي
يغشى عليشه مشن المشوت فشإذا ذهشب الخششوف سشلقوكم
بألسنة حاداد أشحة على الخير أوألئك لم يؤمنوا فششأحابط
الله أعمالهم وأكان ذلششك علششى اللششه يسششيرا) (الحاششزاب:

18-19(



ماذا على المهات لو قدمت الواحادةا منهن أحاششد أبنائهششا
في سبيل الله يكون عزا  لها في الدنيا وأذخرا  لها في

الخرةا بالشفاعة؟
مششاذا علششى البششاء لششو دفعششوا بأحاششد أبنششائهم ليشششب فششي
مصششانع البطششال وأميششادين الرجششال وأسششاحاات النششزال؟
وأليهب أحادهم أن الله خلقه عقيما ، فمن شكر النعمششة

أن يؤدي زكاةا أوألده شكرا  لربه.
أنفس هو خالقها، وأأموال هو رازقها، فلم البخل علششى
رب العالمين؟ البخل على المالك بما يملك، مع العقيدةا
الراسخة بأنه (لششن تمششوت نفششس حاششتى تسششتكمل أجلهششا

وأرزقها).
ماذا على المسلمين لو سطروأا فشي صشحائف أعمشالهم
وأديششوان حاسششناتهم أيامششا  مششن الربششاط، وأسششاعات مششن

القتال؟
وأقد ثبت في الحديث الصحيح:  ربششاط يششوم فششي سششبيل
اللششه خيششر مششن صششيام شششهر وأقيششامه ، وأفششي الحششديث
الحسن:  رباط يوم في سبيل الله خيششر مششن ألششف يششوم
فيما سششواه مشن المنششازل يقشام ليلهشا وأيصششام نهارهشا ،
وأفي الحديث الصحيح الششذي روأاه أحامششد وأالترمششذي فششي

):  قيام ساعة في الصف للقتششال4503صحيح الجامع (
في سبيل الله خير من قيام ستين سنة .

فيا أخوةا السششلم أقبلششوا لحمايششة دينكششم وأنصششرةا ربكششم
وأإعلء سنة نبيكم.

أيها الخ الحبيب: إمتشق حاسامك وأأعل صششهوةا جششوادك
وأامسح العار عن أمتك، إن لم تقششم بششالعبء أنششت فمششن

يقوم به إذن؟
أيها الخ الكريم:

طال  المنام  على  الهوان     فأين   زمجرةا    السود
وأاستنسرت فئة  البغاث      وأنحن  في  ذل   العبيد  

ذل العبيد  من   الخنوع      وأليس  من  زرد  الحديد
فيا خيل الله اركبي!!!

أيها الخ العزيز: (لقد كان فششي قصصششهم عششبرةا لوألششي
)111اللباب)  (يوسف: 

فقصة بخارى الدامية، وأروأاية فلسطين الجريح، وأعششدن
المحترقششة، وأالوأجششادين السششيرةا، وأأحاششاديث النششدلس
السشششيفة، وأأرتيريشششا الليمشششة، وأبلغاريشششا المكلومشششة،
وأالسشششودان مشششع جرنشششك المحزنشششة، وألبنشششان الممزقشششة



أششششلؤها، وأالصشششومال وأبورمشششا وأتششششاد وأقفقاسشششيا
بجراحااتهشششا العميقشششة، وأأوأغنشششدا وأزنجبشششار وأأندوأنيسشششيا
وأنيجيريششا...... ذات الملحاششم وأالمآسششي خيششر عششبرةا لنششا،
فهل نعتششبر فيمششا مضشى قبشل فشوات الوأان؟ أم تجشري
علينا السنن وأنحن نتجرع الهششوان وأننششدثر كمششا انششدثروأا
وأنضششيع كمششا ضششاعوا؟ وأنحششن نأمششل مششن اللششه أن ينششدحار
الروأس في أفغانستان، وأيرتدوأا على أعقابهم خششائبين،
وأإن كشششانت الخششرى، فليششت شششعري أي داهيششة تحشششل

بالمسلمين؟
فقد روأى أبو داوأوأد بإسناد قوي عن أبي أمامة مرفوعا
:  من لم يغزوأا أوأ يجهز غازيا  وألششم يخلششف غازيششا  فششي

أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوأ ألقششى السششمع

)54وأهو شهيد)   (ق: 
أل هششل بلغششت؟ اللهششم فاشششهد، أل هششل بلغششت؟ اللهششم

فاشهد، أل هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
خاتمة

- إذا دخل العدوأ أرض المسلمين يصششبح الجهششاد فششرض1
عين عند جميع الفقهاء وأالمفسرين وأالمحدثين.

- إذا أصششبح الجهششاد فششرض عيششن فل فششرق بينششه وأبيششن2
الصششلةا وأالصششوم عنششد الئمششة الثلثششة، أمششا الحنبليششة

فيقدمون الصلةا.
جششاء فششي بلغششة السششالك لقششرب المسششالك فششي مششذهب
المام مالك: الجهاد فششي سششبيل اللششه لعلء كلمششة اللششه
تعالى كل سنة فرض كفاية إذا قششام بششه البعششض سششقط
عششن البششاقين -وأيتعيششن أي يصششير فششرض عيششن كالصششلةا
وأالصوم- بتعيين المام وأبهجوم العدوأ على محلة قوم.

وأجاء في مجمع النهر في المششذهب الحنفششي: فششإذا لششم
تقع الكفاية إل بجميع الناس فحينئششذ صششار فششرض عيششن

كالصلةا.
): وأفرض238-2وأجاء في حااشية ابن عابدين الحنفي (

عين إن هجم العدوأ على ثغر من ثغور السلم، فيصششير
فرض عين كالصلةا وأالصوم وأل يسعهم تركه.

- إذا أصبح الجهاد فرض عين فل إذن للوالدين كمششا ل3
يسششتأذن الوالششدان فششي أداء فريضششة الصششبح أوأ صششيام

رمضان.



- ل فرق بين تارك الجهاد بششدوأن عششذر إذا تعيششن (صششار4
فرض عين) وأبين مفطر رمضان بدوأن عذر.

- ل يغني دفع المال عششن الجهششاد بششالنفس مهمششا كششان5
المبلغ الذي دفع، وأل تسقط فريضة الجهاد اللزمة في
عنقه، فكما أنه ل يجوز أن يدفع مبلغ من المال لفقيششر

حاتى يصوم عنه أوأ يصلي فكذلك الجهاد بالنفس.
- الجهاد فريضة العمر كالصلةا وأالصششوم، فكمششا أنششه ل6

يجششوز أن يصششوم عامششا  وأيفطششر عامششا  أوأ يصششلي يومششا
وأيششترك آخششر، فكششذلك الجهششاد ل يجششوز أن يجاهششد سششنة

وأيترك سنوات قدر طاقته.
- إن الجهاد الن فرض عين بالنفس وأالمال فششي كششل7

مكششان اسششتولى عليششه الكفششار، وأيبقششى فششرض العيششن
مستمرا  حاتى تتحرر كششل بقعششة فششي الرض كششانت فششي

يوم من اليام إسلمية.
- إن كلمششة الجهششاد إذا أطلقششت إنمششا تعنششي القتششال8

بالسلح كما قال ابن رشد وأعليه اتفق الئمة الربعة.
-إن المتبادر من كلمة (في سبيل الله) هو الجهاد كما9

).22-6قال ابن حاجو في الفتح (
- إن قولهم رجعنا من الجهاد الصغر -القتششال- إلششى10

الجهاد الكبر -جهاد النفس- الذي يرددوأنه على أسششاس
أنه حاديث، هو حاديث باطل موضششوع ل أصششل لششه، وأإنمششا
هو من قول إبراهيم بن أبي عبلششة أحاششد التششابعين، وأهششو

مخالف للنصوص وأالواقع.
- إن الجهششاد ذروأةا سششنام السششلم وأتسششبقه مراحاششل،11

فقبلششه الهجششرةا ثششم العششداد (التششدريب) ثششم الربششاط ثششم
القتال، وأالهجرةا ملزمة للجهاد، ففي الحديث الصششحيح
روأاه أحامد عن جنادةا مرفوع:  أن الهجرةا ل تنقطششع مششا

].1987) [صحيح الجامع/1دام الجهاد .(
وأأمششا الربششاط وأهششو السششكن علششى حاششدوأد العششدوأ لحمايششة
المسششلمين فهششو ضششروأرةا مششن ضششروأرات القتششال، لن
المعارك ليسششت كششل يششوم، فقششد يرابششط النسششان فششترةا

طويلة وأيدخل معركة أوأ معركتين في هذه الفترةا.
- إن الجهاد اليوم فرض عين بششالنفس وأالمششال علششى12

كل مسلم، وأتبقى المة السلمية آثمة حاتى تتحرر آخر
بقعششة إسششلمية مششن يششد الكفششر، وأل ينجششو مششن الثششم إل

المجاهدوأن.



- إن الجهاد في زمان رسول اللششه ص كششان أنواعششا ،13
فقد كانت غزوأةا بششدر مندوأبششة -مسششتحبة- وأكششانت غششزوأةا
الخندق وأتبوك فششرض عيششن علششى كششل مسششلم، إسششتنفر
المششة، وأأمششا الخنششدق فلن الكفششار غششزوأ المدينششة أرض

هششش) فكششانت فششرض كفايششة7السلم، وأأما غزوأةا خيششبر (
وألششم يششأذن رسششول اللششه ص بحضششورها إل لمششن شششهد

هش).6الحديبية (
- أما الجهشاد فشي أيششام الصششحابة وأالتششابعين فمعظششم14

أحاواله فرض كفاية، لنه كان فتوحاات جديدةا.
- أما الجهاد بالنفس اليوم فكله فرض عين.15
- لم يعذر الله عزوأجل أحادا  بترك الجهاد إل المريض16

وأالعششرج وأالعمششى، وأالطفششل الششذي لششم يبلششغ الحنششث،
وأالمشششرأةا الشششتي ل تعشششرف طريشششق الجهشششاد وأالهجشششرةا،
وأالطاعن في السن، وأحاتى المريض مرضا  غيششر شششديد
وأالعرج، أوأ العمى إذا استطاعوا أن يصلوا معسششكرات
التشششدريب لينضشششموا للمجاهشششدين وأيعلمشششوهم القشششرآن
وأيحدثوهم وأيشجعوهم فالوألى أن يأتوا كما فعششل عبششد

الله بن أم مكتوم في أحاد وأفي القادسية.
وأغير هؤلء ليس لهم عذر عند الله، سواء كششان موظفششا
أوأ صاحاب صنعة أوأ من أرباب العمال أوأ تاجرا  كششبيرا ،
فهششؤلء ليسششوا معششذوأرين بششترك الجهششاد بأنفسششهم وأأن

يدفعوا أموالهم.
- إن الجهاد عبادةا جماعية وأكل جماعة ل بد لها مششن17

أمير وأطاعة المير في الجهششاد مششن الضششروأرات، فل بششد
مششن تعويششد النفششس علششى الششتزام طاعششة الميششر (عليششك
بالسششمع وأالطاعششة فششي عسششرك وأيسششرك وأمنشششطك

) [روأاه مسششلم عششن أبششي1وأمكرهششك وأأثششرةا عليششك).(
هريرةا].

ملحاظات للقادمين للجهاد
- إن جهشششاد الششششعوب عامشششة غيشششر جهشششاد الشششدعوات1

السشلمية... فأبنشاء الشدعوات دائمشا  أقليشة، وأهشم فشي
العادةا صشفوةا المشة، وألكنهششم بمفردهشم ل يسشتطيعون
مواصلة جهاد طويششل وأل يقششدروأن علششى مواجهششة دوأل،
فل بد أن تشاركهم المششة، وأالشششعوب تجششد فيهششا كششثيرا
من العيوب، فل يظنن أحاششد أن شششعبا  كلششه مشن الخيششار

يتسم بطهر الملئكة البرار.



- إن الشعب الفغاني كبقية الشعوب فيه جهل وأفيششه2
عيوب، فل يظنن أحاد أنه سيجد شعبا  كامل  ليششس فيششه
نقائض، وألكن الفرق بين الشعب الفغاني وأبيششن بقيششة
الشعوب أنه رفض أن يعطي الدنية في دينه، وأاشششترى
عزته ببحر من الدماء وأجبال من الجماجم وأالشلء، أما
بقية الشششعوب فقششد خضششعت مششن أوأل يششوم للسششتعمار

وأالكفر.
- إن الشششعب الفغششاني أمششي تربششى علششى المششذهب3

الحنفي وألم يعايش المششذهب الحنفششي فششي أفغانسششتان
مذهب آخر، وألذا فكثير منهم يظن أن كششل مششن يخششالف
المذهب الحنفي ليس من السلم، وأعدم وأجود مذاهب
أخرى في أفغانستان أظهر التعصب للمششذهب الحنفششي
فششي قلششوب الفغششان، فعلششى كششل مششن أراد الجهششاد مششع

الشعب الفغاني أن يحترم المذهب الحنفي.
- إن الشششعب الفغششاني شششعب وأفششي عنششده مششروأءةا4

وأرجولة وأإبششاء وأل يعششرف المراوأغششة وأل المداهنششة، فششإذا
أحاب شخصا  بذل لجله دمه وأنفسه، وأإذا بغض ل يقوم

لبغضه شيء.
وأتششرك بعششض هيئششات الصششلةا فششي بدايششة الختلط بهششم،
تعطيك فرصة غالية حاتى تصل إلى قلششوبهم فتششوجههم
وأتربيهم، وأتصلح في أمششر دينهششم وأدنيششاهم، وأقششد أفششتى

أحامد بن حانبل وأمالك وأابن تيمية بمثل هذا.
- ل بد أن تعلم أن طريق الجهاد شاق وأطويششل وأليششس5

مششن السششهل علششى الكششثيرين أن يواصششلوا المسششير وأإن
تحمسوا كثيرا  في البداية، وأإن الشواق مششع العاطفششة
الفياضة للجهاد ل بد أن يصاحابها توطين النفششس علششى
احاتمششال الشششدائد وأتربيتهششا علششى المشششاق وأالمصششاعب،
فكثير من الشباب جاءوأا متحمسششين ثششم خبششا حاماسششهم

تدريجيا ، ثم أصبح يناقش في حاكم الجهاد أصل !!.
- تكفل الله بعون المجاهدين، فمن خششرج فششي سششبيله6

فششإن اللششه يأخششذ بيششده وأيقششوي عزيمتهششم، وأيربششط علششى
قلوبهم، وأيثبت أقدامهم  ثلث حاق علششى اللششه عششونهم:
المجاهد في سششبيل اللششه، وأالمكششاتب الششذي يريششد الداء،

) [روأاه أحامششد وأالترمششذي2وأالناكح الذي يريد العفاف .(
وأالنسائي وأصححه الحاكم وأوأافقه الذهبي].

- مششن أراد القششدوأم إلششى أفغانسششتان فعليششه أن يتصششل7
،43203،43708بأرقام الهواتف التالية فششي بيشششاوأر: (



،) فعندما تصل إلى بيشششاوأر فاتصششل بأحاششد هششذه42397
الرقام وأاطلب منششه أن يأتيششك إلششى المكششان الششذي أنششت

فيه، وأعندئذ يأتيك إلى مكانك شخص يتكفل بخدمتك.
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سشششبحانك اللهشششم وأبحمشششدك أششششهد أن ل إلشششه إل أنشششت
أستغفرك وأأتوب إليك.

  الفصل الثالث
إيضاحاات حاول حاكم الجهاد اليوم

الحمد لله رب العالمين وأالصلةا وأالسششلم علششى أشششرف
المرسلين سيدنا محمد وأعلى آله وأصحبه أجمعيششن; أمششا

بعد:
- فقششد تكلمنششا طششويل  عششن حاكششم الجهششاد اليششوم فششي1

أفغانستان وأفلسطين، وأفي كل ما شابهها من أراضي
المسلمين المغتصبة، وأأكدنا ما قشرره السشلف وأالخلشف
مششن محششدثين وأمفسششرين وأفقهششاء وأأصششوليين أنششه  إذا
اعتدي على شبر من أراضششي المسششلمين أصششبح الجهششاد
فرض عين على أهششل تلششك البقعششة، تخششرج المششرأةا دوأن
إذن زوأجهششا -بمحششرم- وأالمششدين دوأن إذن دائنششه وأالولششد
دوأن إذن وأالششده، فششإن لششم يكششف أهششل تلششك البقعششة أوأ
قصروأا أوأ قعدوأا توسع فرض العيششن علششى مششن يليهششم،
وأثم وأثم إلى أن يعم فرض العين الرض كلها فرضا  ل

يسعهم تركه كالصلةا وأالصوم وأغيرها .
- إن فريضة الجهاد اليوم تبقى عينية حاتى تتحرر آخر2

بقعشة إسشلمية كشانت بيشد المسشلمين وأاسششتولى عليهشا
الكفار.

- بعض العلماء يروأن أن الجهششاد الن فششي أفغانسششتان3
وأفلسطين فرض كفاية، وأنحششن معهششم أن الجهششاد كششان
بالنسششبة للعششرب فششي أفغانسششتان فششرض كفايششة، وألكششن
الجهششاد بحاجششة إلششى رجششال وألششم يقششم أهششل أفغانسششتان
بفرض الكفاية -وأهو إخراج الكفار من أفغانستان- وأهنا
ينقلب فرض الكفاية وأيصبح فرض عين، وأيبقشى فشرض
عين في أفغانستان حاتى يتجمششع عششدد مششن المجاهششدين
يكفون لطرد الشيوعيين، وأهذا يرجع الحكم مششن فششرض

عين إلى فرض كفاية.



- ليس لحاد إذن أحاد في فروأض العيان لن القاعششدةا4
ل استئذان في فروأض العيان .

- إن الذي يصد عن الجهششاد كالششذي يصششد عششن الصششيام،5
وأمن نصح مسلما  قادرا  على عدم الذهاب للجهاد فهو
في حاكمه كمن نصحه بالفطار في رمضان وأهو صحيح

مقيم.
- الوألششى هجششران الششذين يثبطششون عششن الجهششاد وأعششدم6

الششدخول معهششم فششي نقششاش يششؤدي إلششى جششدل يقسششي
القلوب.

يقول شيخ السلم ابن تيميششة فششي مجمششوع الفتششاوأى (
): وأجماع الهجرةا هي هجرةا السششيئات وأأهلهششا،51-313

وأكششذلك هجششران الششدعاةا إلششى البششدع، وأهجششران الفسششاق
وأهجران من يخالط هؤلء أوأ يعاوأنهم، وأكذلك من يترك
الجهاد الذي ل مصلحة لهم بدوأنه، فإنه يعاقب بهجرهم
لششه لمششا لششم يعششاوأنهم علششى الششبر وأالتقششوى ، فالزنششاةا
وأاللوطية وأمن ترك الجهاد وأأهل البششدع وأشششربة الخمششر
فهؤلء كلهم، وأمن خالطهم مضرةا علششى ديششن السششلم
وأليششس فيهششم معاوأنششة علششى بششر وأل تقششوى، فمششن لششم

يهجرهم كان تاركا  للمأمور فاعل  للمحظور.

ملحاظات هامة حاول تطبيق الحكم:
- إننا عندما ندعو الناس للجهاد وأنبين حاكمششه ل يعنششي1

أننا متكلفششون بهششم وأبتششذاكرهم وأكفالششة أسششرهم، إذ أن
مهمة العلماء بيششان الحكششم الشششرعي وأليششس عليهششم أن
يحملوا الناس إلى الجهاد وأيستدينوا من أمششوال النششاس
لكفالة أسر المجاهدين، فإذا بين ابن تيمية أوأ العز بششن
عبد السلم حاكم قتششال التتششار فل يعنششي هششذا أنششه يجششب

عليه تجهيز الجيش.
- إن تنفيذ الفرائض وأأدائها مبنششي علششى السششتطاعة،2

فالحج فريضة على المستطيع..
(وألله على الناس حاج البيت مششن اسششتطاع إليششه سششبيل)

)97(آل عمران: 
وأكذلك الجهاد أداؤه حاسششب السششتطاعة، ففششي الكتششاب

العزيز:
(ليس على الضعفاء وأل على المرضشى وأل علششى الشذين
ل يجدوأن ما ينفقون حاششرج إذا نصشحوا للششه وأرسششوله مششا
على المحسنين من سبيل وأالله غفور رحايششم، وأل علششى



الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ل أجد ما أحاملكم عليه
تولشوا وأأعينهشم تفيششض مشن الشدمع حازنشا  أل يجشدوأا مشا

)92-91ينفقون)  (التوبة: 
): هذه الية الثانية أقوى دليل995-2قال ابن العربي (

على قبول عذر المعتذر بالحاجششة وأالفقششر عششن التخلششف
في الجهاد إذا ظهر من حااله صششدق الرغبششة مششع دعششوى

العجزةا.
): اليششة أصششل فششي سششقوط226-8وأقششال القرطششبي (

التكليف عن العاجز، فكل مششن عجششز عششن شششيء سششقط
عنه، فتارةا إلى بدل هو فعل، وأتارةا إلى بدل هو عششزم،
وأل فرق بين العجز من جهة القشوةا أوأ العجشز مشن جهشة

المال.
وأيفسر هذه الية قوله تعالى:

)286(ل يكلف الله نفسا  إل وأسعها) (البقرةا: 
وأفششي صششحيح مسششلم:  إن بالمدينششة لرجششال  مششا سششرتم
مسششيرا  وأل قطعتششم وأاديششا  إل كششانوا معكششم حابسششهم

المرض  وأفي روأاية (حابسهم العذر .
قال القرطبي وأالجمهور مششن العلمششاء: علششى أن مششن ل

يجد ما ينفقه في غزوأةا أنه ل يجب عليه.
): ليششس علششى أهششل الزمانششة112-10يسششتدل الطششبري (

-المرض المزمن- وأأهل العجششز عششن السششفر وأالغششزوأ وأل
على المرضى وأل على من ل يجد نفقة يتبلغ فيها إلششى

مغزاه حارج -وأهو الثم-.
): وأما جاءت به الشريعة من313-15وأيقول ابن تيمية (

المأمورات وأالعقوبات وأالكفارات وأغير ذلك فإنه يفعل
منه بقدر الستطاعة.

وأبناء على ما تقدم من نصوص العلماء:
- فششإن إثششم القعششود عششن الجهششاد سششاقط عششن أصششحاب1

العذار وأمن أصحاب العذار:
أ- من كان له زوأجة وأأوألد وأليششس لهششم معيششل بالنفقششة
غيره، أوأ ليس لهم من يقوم علششى خششدمتهم وأكفششالتهم
غيره، فإذا استطاع أن يدبر لهم نفقة أثناء غيابه فششإنه
آثشم بشالقعود، وأعلشى كشل مسشلم أن يقلشل مشن نفقتشه

وأيوفر من راتبه حاتى يتمكن من النفير.
ب- من لم يستطع أن يتحصل على تأشيرةا قششدوأم إلششى

باكستان بعد محاوألت كثيرةا.



ج من منعته حاكومته بأخذ الجواز أوأ منعته مششن الخششروأج
من المطار.

د- مششن لششه وأالششدان وأليششس لهمششا معيششل يقششوم عليهمششا
بالنفقة أوأ الخدمة غيره.

حاكم التخوف من سؤال أجهزةا المن إذا رجع المجاهششد
من الجهاد إلى مسقط رأسه:

إن هذا المر ليس عذرا  أبدا  لنه ظن وأشششك، وأاليقيششن
ل يزوأل بالشك، فالجهششاد يقينششي وأالخششوف مششن سششؤال
المخابرات شك، وأكذلك لو تيقششن أن المخششابرات تسششأله
فهذا ليس عذرا  يرفع به إثم القعششود عششن الجهششاد، لن
العذر بالكراه المعتبر في الشريعة الذي يسقط به إثم
تششرك الفرائششض هششو (الكششراه الملجششئ الششذي بششه فششوات
النفس أوأ العضو) أي التعذيب فيه موت أوأ قطع عضششو،
وأكذلك التخششوف مششن أجهششزةا المششن فششي البلششدان الششتي
يحمل جوازها -وألو تيقن أنه إذا رجع وأأمسكت به قتلته
أوأ قطعت عضوا  من أعضائه- فهذا ليس عذارا  مقبول
عند الله لنه في هذه الحالة يجب أن يترك بلده وأيعيش

في أرض الجهاد:
(إن الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيششم
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الرض قششالوا ألششم تكششن
أرض الله وأاسعة فتهاجروأا فيها فأوألئك مأوأاهم جهنششم
وأساءت مصيرا، إل المستضعفين مششن الرجششال وأالنسششاء
وأالولدان ل يستطيعون حايلة وأل يهتدوأن سبيل، فأوألئك
عسى اللشه أن يعفشو عنهشم وأكشان اللشه عفششوا  غفششورا)

)99-97(النساء: 

حاكم جهاد النساء العربيات في أفغانستان:
النساء العربيششات ل يجششوز لهششن أن يششأتين بششدوأن محششرم
وأعملهشششن مختشششص بشششالتعليم أوأ التمريشششض أوأ إغاثشششة
المهاجرين، وأأما القتال فل تستطيع العربيات القتششال،

لن المرأةا الفغانية حاتى الن لم تقاتل.

حاكم الذي به عاهة تمنعه عن القتال وألكن ل تمنعه من
العمل في مجالت أخرى كالعرج:

إن فرضية العين ل تسقط عن العرج وأل عن المريششض
مرضا  غير مقعد، لن بإمكانهم أن يعملوا في مجششالت



الصحة وأالتعليم وأهشو ميشدان وأاسشع، وأالمجاهششدوأن الن
حاششاجتهم إلششى الششدعاةا أشششد مششن حاششاجتهم إلششى الطعششام

وأالسلح وأالدوأاء.
): وأأمششا الششذي441-5قال ابن الهمام في فتح القششدير (

يقدر على الخروأج دوأن الششدفع -القتششال- ينبغششي -يجششب-
أن يخرج لتكثير السواد فإن فيه إرهابا .

فإذا كان الخروأج لتكثير العششدد وأاجششب، فكيششف بششالخروأج
لتعليم المجاهدين أحاكششام دينهششم؟ إن هششذا أشششد وأجوبششا

وأأعظم فرضية.

نداء إلى ذوأي السر:
وأفي الختام نقول لصحاب السششر: ل يجششوز أن يششتركوا
أسرهم وأينفروأا للجهششاد بششدوأن تششأمين نفقتهششم وأبششدوأن

تأمين من يقوم على خدمتهم.
فمن أراد الخروأج الن من أرباب السششر وأمعششه أسششرته،
فنحن ل نستطيع كفالته، فعليششه أن يبحششث مششع المركششز
السلمي القريب منه أوأ مع بعض الخيار حاششتى يؤمنششوا
له نفقششة عيششاله، فعلششى الفقششراء مششن أربششاب السششر أن
يبحثوا جادين عمن ينفششق علششى أهششاليهم أثنششاء غيششابهم
وأيسعوا سعيا  حاثيثا  لتدبير نفقتهم ثم ينفروأا للجهاد.


