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الجهادية التربية
والسنة الكتاب ضوء في

تمهيـــد
على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد

أجمعين· وصحبه آله وعلى محمد نبينا
وبعد:

ُكْن( :وجل عز الله فيقول َت ْل ُكككْم َو ْن ُعوَن ُأّمككٌة ِم ْد َلككى َيكك ِإ
ِر ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأو ُهُم َو

ِلُحوَن)َ (آل ْف ْلُم .)104َعمران: ا
تعككالى اللككه سككبيل فككي الجهككاد أن فيككه شك ل ومما
إذ المنكككر؛ عككن والنهي بالمعروف المر من مهم ضرب

ه إلكى تكدعو الكتي للمة منه بد ل وتكأمر وجكل عكز الل
ك المنككر؛ عكن وتنهكى بكالمعروف مكن مرحلكة فكي وذل

بمككن المككة تبتلككى عندما الدفع بجهاد إما وذلك مراحلها؛
عليهككا فيفككرض أعراضككها أو دمائهككا أو دينهككا فككي يفتنهككا

أو والهلكا، الفنككاء وإل المكككان حسككب فرًضككا المدافعككة
قككادرةا تكككون عندما تعالى الله دين ونشر الطلب بجهاد
الككدعاةا يجككد أن تعككالى اللكه سنن من إن إذ ذلك؛ على

الطواغيت أن الناس إلى بالدعوةا يتقدمون وهم أنفسهم
يكككون وأن النككاس إلى الحق وصول وبين بينهم يحولون

الصككادين المفسككدين جهككاد حينئككذ فيشرع لله، كله الدين
الككدين ويكككون فتنككة تكون ل حتى تعالى الله سبيل عن
والنهكي بكالمعروف المكر عكن فكرع تعالى· وهذا لله كله
فيككه وتبككذل الككدعوةا أجلككه مككن تقككوما الككذي المنكككر عن

تعالى· الله سبيل في التضحيات
تكككالب عصيبة بظروف تمر اليوما السلمية المة وإن

حككرب علككى وتداعوا صوب، كل من وتنادوا العداء فيها
وحقككد شرسككة حملة في وذلك الصادقين؛ وأهله السلما

أهلككه، قلككوب فككي السلما مسخ ورائه من يريدون دفين
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في الكافر· وساعدهم للغرب التبعية إلى المسلمين وجر
شككاملة الحككرب فجككاءت جلدتنا؛ بني من المنافقون ذلك
ُدوَن(داخلهككا:  ومككن المككة خارج من ِريكك ُئككوا َأْن ُي ِف ْط ُنككوَر ُي

ِه ّلكك ِهْم ال ِه َوا ْف َأ َبى ِبكك أ
ْ َيكك ّلككُه َو ِتككّم َأْن ِإّل ال ُه ُي ْو ُنككوَر َلكك َه َو ِر َككك

ِفُروَن)َ (التوبة: َكا ْل  .)32َا
ومككع والباطككل، الحككق بيككن الصراع بحتمية إيماننا ومع

المسككلمين علككى مفروًضككا أمككًرا أصككبح الكفككار جهككاد أن
ًعا أن إل فتنككة، تكككون ل حككتى والعككرض الككدين عككن دفا

مكن عليككه هكي ومككا اليككوما أحوالنككا فكي النكاظر المسلم
الهمككم فككي وترهككل الككدنيا، إلككى وركككون إيمككان، ضككعف

ُعر وإحبككاط ويككأس والجسككاما، َيشكك نفسككه علككى بككالخطر ل
فككي إخككوانه مككع المبادرةا ذلك عليه ويفرض أمته، وعلى
مككن وانتشالها النفوس لعداد وعملية علمية برامج وضع
 فلقككد.بككه النفككس وتحديث الجهاد وإحياء موتها، أو نومها
بككالغزو نفسككه يحككدث ولم يغز لم من"الله:  رسول قال
. )1َ("النفاق شعب من شعبة على مات

فككي تمر خاطرةا منه المراد ليس بالغزو النفس وتحديث
سككيطرت الككتي وزينتهككا الدنيا أودية في تدفن ثم النفس

علككى الصككادقة العزيمككة بككه المككراد وإنمككا منا؛ كثير على
العككدةا وإعككداد بالسككباب، الخككذ علماتهككا ومككن ذلككك،

ًا تعالى الله سبيل في للجهاد الشاملة ً علم وحككالً· وعمل
ْو (تعالى: الله قال َل ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا َع ًةا َلككُه ََل ّد )َ... ُعكك

 )َ.46الية (التوبة: من
العككدةا إعككداد فككي المفّرطيككن لحككوال المقابككل وفككي

طائفكة توجكد ذلكك، علكى النفكوس وتربيكة الكفكار لجهاد
الكفكككار مواجهكككة فكككي وتعّجلكككت أفرطكككت قكككد أخكككرى

لهككذه شككامل إعككداد دون المسككلح بالصككداما والمنككافقين
كككي حقككه للنككاس العككاما البلغا يأخككذ أن وقبل المواجهة،

ويككزول المجرميككن، وسككبيل المككؤمنين سبيل لهم تستبين
ويحيككى بينككة عن هلك من ليهلك بينهما والشتباه اللبس

ك جكراء مكن بينة·فنشأ عن حّي من عظيمكة مفاسكد ذل
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لبككس الككذين المسككلمين عامة وعلى وأهلها الدعوةا على
المجرمين· سبيل يستبينوا ولم عليهم المر

فإنما له العداد قبل للجهاد المستعجلين نذكر وعندما
النظمككة مككع المواجهككة إلككى بككادروا الككذين أولئككك نقصد

وقبككل لككذلك، العككداد قبككل المتمكنككة المسككتقرةا الكفرية
المكنككة· أمككا هككذه فككي للنككاس الكفريككة الرايككة وضككوح

الكفككار رايككات فيهككا اتضككحت قد التي الجهادية الساحات
كشككمير فككي الحال هو كما ومطلوب مشروع جهاد فهذا

وفلسطين· والشيشان وأفغانستان
المهملككون الفريقين: سواء كل أن سبق مما والمقصود

حيككاةا وسككيطرةا ومنككاهجهم برامجهم في الجهادية للتربية
للجهككاد المسككتعجلون أو حيككاتهم، علككى والترهككل الككترف
كل أن والواقككع؛ النفس في ُعدته استكمال قبل المسلح

اللككه سككبيل فككي للجهككاد العككدةا لعككداد محتككاج الفريقين
هككذه كتابككة إلككى دفككع مككا وهككو الشامل، بمفهومه تعالى

هككذا فككي خيككر فاتحككة تكككون أن أرجككو الككتي الوراق
بالدعوةا للمهتمين الباب تفتح أن ولعلها المهم، الموضوع

مككن المهككم المجككال هككذا فككي بدلوهم يدلوا كي والجهاد
منككه نقكص مككا ويكملكوا للجهككاد والعككداد التربية مجالت

العلميككة البرامككج مككن بغيتهككم فيككه المربككون يجككد حككتى
فككي للجهكاد المكة وبقيكة الصحوةا شباب لعداد والعملية

تعالى· الله سبيل
ُتحيككي الككتي والبرامككج الوسائل ذكر في الدخول وقبل

عككن الحككديث يحسككن لككه والستعداد الجهاد النفوس في
فككي والغككزو بالجهككاد تتعلق التي المهمة المقدمات بعض
تعالى· الله سبيل

ومراتبه· للجهاد العاما الولى: المعنى المقدمة
عككز اللككه سككبيل فككي الجهككاد الثانيككة: أقسككاما المقدمككة

وجل·
وجل· عز الله سبيل في الجهاد الثالثة: غاية المقدمة
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وجل عز الله سبيل في الجهاد الرابعة: ثمرةا المقدمة
والخرةا· الدنيا في

سككبيل فككي الجهككاد إهمككال الخامسككة: مخككاطر المقدمة
له· الستعداد وتركا وجل عز الله

الولىالولى  المقدمةالمقدمة
ومراتبهومراتبه  للجهادللجهاد  العاماالعاما  المعنىالمعنى

اللغوي: المعنى
ْهككد مفككردات فككي الراغككب قال ْهككد: الطاقككة القككرآن: (الَج والُج

ْهد والمشقة· وقيل ْهد: الوسع)َ بالفتح: المشقة، الَج .)2َ(والُج
.)3َ(لغة: المشقة)َ الجيم: أصله بكسر حجر: (والجهاد ابن وقال

الشرعي: المعنى
قتككال الفقهككاء: علككى أغلككب عنككد الشككرعي المعنككى يككدور

ثككم الجزيككة أو السككلما إلككى دعككوتهم بعككد للكفار المسلمين
إبائهم·

سككبيل فككي بالقتككال والطاقككة الوسع الحناف: (بذل عند فهو
أو ذلككك غيككر أو واللسككان والمككال بككالنفس وجككل عككز اللككه

.)4َ(ذلك)َ في المبالغة
.)5َ(يقبله)َ لم من وقتال الحق الدين إلى وبأنه: (الدعاء

لعلء عهككد ذي غيككر كككافًرا مسككلم هو: (قتال المالكية وعند
.)6َ(تعالى)َ الله كلمة
ا الشافعية وعند ًعا: بكذل ابكن الحكافظ قكال كم حجكر: (وشكر
.)7َ(الكفار)َ قتال في الجهد
.)8َ(الكفار)َ الحنابلة: (قتال وعند
قتككال فككي الجهككاد حصرت قد أنها ُيرى التعريفات هذه وكل

أنكواع الطلق· وهنكاكا عنككد الجهكاد تعريكف هككو وهذا الكفار،
مككن خلوهككا مككع الجهككاد اسككم الشارع عليها أطلق قد أخرى
النفس· وجهاد المنافقين، كجهاد القتال
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ًفككا تعككالى اللككه رحمه تيمية ابن السلما لشيخ فإن ولذا تعري
القككدرةا - وهو الوسع بذل هو والجهاد"فيه:  قال للجهاد عاًما
.)9َ("الحق يكرهه ما ودفع الحق، محبوب حصول - في
ًا:  وقال حصول في الجتهاد حقيقته الجهاد لن ··· وذلك"أيض

الله يحبه ما
مككن الله يبغضه ما دفع ومن الصالح، والعمل اليمان من 

.)10َ("والعصيان والفسوق الكفر
فكي النفكس جهكاد يكدخل للجهكاد العكاما المعنكى هكذا وتحت
وجهككاد الشككيطان وجهككاد معاصككيه، وتككركا تعككالى اللككه طاعة

والبلغا، البيككان جهككاد ذلككك ومككن الكفككار، وجهككاد المنككافقين،
بالسككنان الكفككار جهككاد إن بككل والمفسككدين؛ الفساد ومدافعة

- الكككبر بالمعروف المر بفريضة القياما من جزء إل هو إن
الشككركا - وهككو الكبر المنكر عن - والنهي التوحيد نشر وهو
إلككى الكفككار دعككوةا بعككد - وذلككك بككه والكفككر وجككل عز بالله

الجزية· لدفع أو له ورفضهم التوحيد
الجهككاد حقيقككة تعككالى اللككه رحمككه القيككم ابككن المككاما ويككبين
سككناما ذروةا الجهككاد كككان لمككا"فيقككول:  وأنواعه العاما بمعناه

َته، السلما ّب ُق كمككا الجنككة، فككي المنككازل أعلى أهله ومنازُل و
كان والخرةا، الدنيا في العلون فهم الدنيا، في الرفعُة لهم

ِةا فككي وسككلم عليه الله صلى الله رسول ّذرو ُعليككا الكك منككه، ال
ّلهككا أنككواعه علككى واسككتولى ّق اللككه فككي فجاهككد ك جهككاده حكك

َناِن، والسيف، والبيان، والدعوةا والَجناِن، بالقلب وكككانت والّس
كان ويده· ولهذا ولسانه، بقلبه، الجهاد، على موقوفة ساعاته

َع قدًرا· الله عند وأعظمهم ِذكًرا، العالمين أرف
ْو (وقككال: بعثككه، حيككن من بالجهاد تعالى الله وأمره َلكك َنا َو ْئ ِشكك
َنا ْث َع َب ٍة ُكّل ِفي َل َي ًا َقْر ِذير ِطككِع َفل َنكك ِريَن ُت ِف َكككا ْل ُهْم ا ْد ِهكك ِه َوَجا ِبكك
ًا َهاد ًا)َ (الفرقان: ِج ِبير .)52َ-51َك
والبيكان، بالُحجكة، الكفكار، بجهكاد فيها أمر مكية سورةا فهذه
ُد القرآن· وكذلك وتبليغ الُحّجككة، بتبليككغ هو إنما المنافقين جها

َهككا َيككا (تعالى: قال السلما؛ أهل قهر تحت فهم وإل ّي أ
ِبككّي َ ّن ال
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ِد ِه ّفاَر َجا ُك ْل ِقيَن ا ِف َنا ْلُم ُلْظ َوا ْغ ِهْم َوا ْي َل ُهْم َع َوا ْأ ّنككُم َوَم َه ْئككَس َج ِب َو
ْلَمِصيُر)َ (التوبة: .)73َا

ُد ُد وهو الكفار، جهاد من أصعُب المنافقين فجها خككواّص جهككا
ٌد بككه والقككائمون الّرسككل، وورثككة المككة، العككالم، فككي أفككرا

ُكون القليككن ُهككم كككانوا وإن عليككه، والمعاونون فيه، والمشار
ًدا، قدًرا· الله عند العظمون فهم عد
ّق قوُل الجهاد أفضل من كان ولما ِرِض، شككدةا مع الح الُمعككا

كككان وأذاه، َسككطوتُه ُتخككاف مككن عنككد بككه تتكلككم أن مثككَل
الحككّظ ذلككك - ِمككن وسككلُمُه عليهككم اللككه - صككلواُت للرسككِل
َفُر، ذلككك - مككن عليككه وسككلمه الله - صلوات لنبينا وكان الو
وأتّمه· الجهاد أكمُل
ِء جهاد كان ولما ًعا الخارج في الله أعدا ِد على فر العبد جها

وسككلم: عليه الله صلى النبّي قال كما الله؛ ذاِت في نفسه
ُد ِه َد َمْن (المجا َه ْفَسككُه َجا ِة فككي َن َعكك َمككْن والُمهككاِجُر اللككه، َطا

َهى ما َهَجَر ُد  كككان.)11َ(عنه)َ الله َن َا النفككس جهككا ّدم علككى ُمقكك
ّو جهاد ً الخارج، في العد نفسككه ُيجاهد لم ما فإنه له؛ وأصل
ً ِربها عنه، ُنهيت ما وتتركا به، ُأِمَرْت ما لتفعل أول ُيحا فككي و
ُد يمكنه لم الله، ُنككُه فكيككف الخارج، في عدوه جها ِك ُد ُيم جهككا

ّوه منككه، والنتصككاف عدوه لككه، قككاهٌر جنككبيه بيككن الككذي وعككد
ُيمكنه ل بل الله، في ُيحاربه ولم ُيجاهده، لم عليه، متسلٌط
الخروج· على نفسه ُيجاهد حتى عدوه، إلى الخروُج
ّواِن فهذان ُتِحَن قد عد ُد ام ٌو وبينهما بجهادهما، العب ثككالث، عد

ُدهما يمكنه ل ّبككُط بينهمككا واقف وهو بجهاده، إل جها َث َد ُي العبكك
ُله، جهادهما، عن ّذ ُيَخ ُيرِجُف و ّيل يزاُل ول به، و في ما له ُيَخ

اللككذات، وفككوت الحظككوظ، وتككركا المشككاق، مككن جهادهمككا
َد أن ُيمكنه ول والمشتهيات، ِه ْينَك ُيجا ْيِن َذ بجهككاده، إل العككدو

ُده فكككان قككال الشككيطان؛ وهككو لجهادهمككا، الصككل هككو جهككا
َطاَن ِإّن (تعالى: ْي ُكْم الّش ّو َل ُد ُه َع ُذو ّتِخكك ًا َفا ّو ُد )َ(فككاطر: مككن َعكك

ًوا باتخاذه  والمر)َ.6الية فككي الوسككع استفراغا على تنبيه عد
ّنُه ومجاهدته، محاربته محاربككة عككن ُيقّصككر يفتر،ول ل عدو كأ

النفاس· عدد على العبد
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ُبلككي وقككد وجهادهككا، بمحاربتهككا العبككد ُأِمككَر أعداء، ثلثة فهذه
ّلطت الدار، هذه في بمحاربتها ًا عليه وُس لككه الله من امتحان

ًا العبد الله فأعطى وابتلء، ًةا مدد ّد ُع ًنككا و لهككذا وسككلًًحا وأعوا
ًدا أعداءه وأعطى الجهاد، ًةا مد ّد ُع ًنا و َ وسلًحا، وأعوا َبل َد و أح

َو فتنككة لبعكض بعضكهم وجعل بالخر، الفريقين ُلكك أخبكارهم، ليب
الشككيطان يتككولى ممككن رسككله ويتككولى يتككوله، مككن ويمتحككن
َنا (تعالى: قال كما وحزبه؛ ْل َع ُكْم َوَج ْعَض ْعٍض َب َب َنًة ِل ْت ِبُروَن ِف َتْص َأ

َكاَن ّبَك َو ًا)َ(الفرقان: من َر ِلَك (تعالى: وقال ، )20َالية َبِصير َذ
ْو َلكك ُء َو ّلككُه َيَشككا َتَصككَر ال ْن ُهككْم ل ْن ِكككْن ِم َل َو َو ُلكك ْب َي ُكْم ِل ْعَضكك ْعككٍض)َ َب َب ِب

ُكْم: (تعككالى وقككال ،)4َاليككة (محمككد: مككن ّن َو ُلكك ْب َن َل ّتككى َو َلككَم َح ْع َن
ِديَن ِه ْلُمَجا ُكْم ا ْن ِريَن ِم ِب َو َوالّصا ُل ْب َن ُكْم)َ (محمد: َو َباَر .)31ََأْخ

ِرَف إذا مراتب: أربع فالجهاد هذا ُع
- وجهككاد الكفككار - وجهككاد الشككيطان - وجهككاد النفككس جهككاد

المنافقين·
ًا: مراتب أربع النفس فجهاد أيض

ّلم على يجاهدها إحداها: أن ُهككدى، تع ل الككذي الحككق وديككن ال
فاتها ومتى به، إل ومعادها معاشها في سعادةا ول لها، فلح

ّدارين· في شقيت ِعلُمه، ال
ُد وإل علمككه، بعككد بككه العمككل على ُيجاهدها الثانية: أن فمجككّر

ْعها· لم َيُضّرها لم إن عمل بل العلم ينف
يعلمكه، ل مككن وتعليمككه إليه الدعوةا على ُيجاهدها الثالثة: أن

ُهككدى مككن اللككه أنككزل مككا يكتمككون الككذين مككن كككان وإل ال
الله· عذاب من ُينِجيه ول علُمُه، ينفعه ول والبينات،

ّق علككى الصككبر علككى ُيجاهدها الرابعة: أن إلككى الككدعوةا مشككا
هككذه اسككتكمل لله· فإذا كله ذلك ويتحّمل الخلق، وأذى الله،

ِنييَن؛ مككن صار الربع، المراتب ّبككا ُعككوَن السككلف فككإن الّر مجِم
ِلَم أن علككى َعككا ّق ل ال ًيككا ُيسككمى أن يسككتح يعككرف حككتى ربان
ّق، ّلَمككه، بككه، ويعمل الح َع ُي َعِمككَل علككم فمككن و ّلككَم و فككذاكا وع
ًا ُيدعى السماوات· ملكوت في عظيم
فمرتبتان: الشيطان، جهاد وأما
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ُده الشككبهات مككن العبككد إلى ُيلقي ما دفع على إحداهما: جها
اليمان· في القادحة والشكوكِا

ُه الفاسككدةا الرادات مككن إليه ُيلقي ما دفع على الثانية: ِجهاد
ُد ُعدةا يكون الول والشهوات· فالجها يكككون والثككاني اليقيككن، ب

َنا (تعالى: قال الصبر؛ ُبعدةا ْل َع ُهْم َوَج ْن ِئّمًة ِم ُدوَن َأ ْه َنا َي ِر َأْم َلّما ِب
َبُروا ُنوا َص َكا َنا َو ِت ُنوَن)َ (السجدةا: ِبآِيا ِق .)24َُيو
فالصككبر واليقيككن؛ بالصككبر ُتنككال إنمككا الككدين إمامة أن فأخبر
الشكككوكا يككدفع واليقيككن الفاسككدةا، والرادات الشككهوات يدفع

والشبهات·
مراتب: فأربع ، والمنافقين الكفار جهاد وأما

ّلسككان، بككالقلب، ُد والنفككس، والمككال، وال أخككّص الكفككار وجهككا
ُد باليد، باللسان· أخّص المنافقين وجها
مراتب: فثلث والمنكرات، والبدع، الظلم، أرباب جهاد وأما

َدَر - إذا الولى: باليد فككإن اللسككان، إلككى انتقل َعَجَز - فإن َق
و الجهككاد، مككن مرتبككة عشككر ثلثككة فهككذه بقلبككه، جاهد َعَجَز
َلككْم يغُز، ولم مات (من ّدْث َو ْفَسككُه ُيَحكك ِو، َن َغْز َلككى َمككاَت بككال َع

ٍة َب .)12َ(النفاق)َ من ُْشع
ِتككَب كّمككَل مككن اللككه، عنككد الخلككق وأكمككُل َهككا، الِجهككاد مرا ّل ُك
مراتككب في تفاوتهم الله، عند منازلهم في متفاوتون والخلق
خككاتُم اللككه علككى وأكرمهككم الخلككق أكمككل كان ولهذا الجهاد،
ِه؛ أنبيائه ِل سككبيل فككي وجاهككد الجهككاد مراتككَب كّمل فإنه وُرُس

.)13َ("·· جهاده حقَه الله
ًا:  وقال بعككد كان إنما المطلق بالجهاد المر أن ريب ل"أيض

ِطِع َفل (بقوله: مكة في به فأمر الحجة جهاد فأما الهجرةا، ُت
ِريَن ِف َكا ْل ُهْم ا ْد ِه ِه َوَجا ًا(  أي: بككالقرآن)َِب َهككاد ًا)َ (الفرقككان: ِج ِبيككر َك

.)14َ("التبليغ هو فيها والجهاد مكية سورةا  فهذه)52َ
وأنككواعه للجهككاد العاما المفهوما حول النفيس الكلما هذا من

التالية: بالفوائد الخروج يمكن
النفككس جهككاد يشككمل العككاما بمفهككومه الجهككاد الولككى: أن
ه طاعكة فكي والشيطان ا معصكيته، وتكركا وجكل عكز الل كم

أهككل وجهككاد والبيككان، بالحجككة والمنافقين الكفار جهاد يشمل
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حسكككب بكككالقلب أو باللسكككان أو باليكككد والمنككككرات البكككدع
إمككا والسككنان بالسككيف الكفككار جهككاد يعنككي كمككا الستطاعة،

ذكككر الككذي هككو بالسككيف الكفككار وجهككاد طلككب أو دفع جهاد
وهككو الدين هذا سناما ذروةا أنه وسلم عليه الله صلى النبي

الطلق· عند الله سبيل في الجهاد من المراد
وكمككاله، الجهاد قمة هو المعاركا في الكفار جهاد الثانية: أن

النفككس مككع طويككل جهككاد ثمككرةا وهككو اليمككان قمككة هككو بل
الصككلة وقككوةا والتضككحية الصككبر علككى لهككا وتربيككة والشيطان

عليهككم وينتصككر الكفككار جهككاد على يصبر ول وجل، عز بالله
فككي والشككيطان أنفسككهم علككى انتصككروا الككذين أولئككك إل

الحككق وقول البيان جهاد من نصيب لهم وكان لهما جهادهم
إن الكفككار مككع الجهاد معركة إن إذ فيه؛ الذى على والصبر

سككبقتها لمعركككة ثمككرةا لكنها حاسمة أياما أو ساعات إل هي
بفضككحه الباطككل مككع بالعقيككدةا وجهككاد والشيطان، النفس مع

أو سككنوات ذلككك يسككتغرق وقككد الحككق مككن يضاده ما وبيان
الجهككاد ضككروب مككن ضككرب وهو منه بد ل أمر وهذا أجيال،
الكفار· مع الحاسم للجهاد وإعداد

ُكّمككل الثالثككة: أن قككاما مككن الجهككاد بككاب فككي النككاس مككن ال
العككداد متطلبككات بجميككع نفسككه وأعككد كلهككا الجهككاد بمراتب
على للنتصار ممهد هو والذي والهوى؛ النفس على للنتصار

سكناما ذروةا فكي للكدخول وممهد الوغى، ساحات في الكفار
الجهكاد، لككداعي والسكتجابة العداء، أماما والثبات الدين، هذا

عنككد والنفككس بالمككال وجككل عككز اللككه سككبيل فككي والتضحية
للككه، كلككه الككدين وليكككون العليا هي الله كلمة لتكون النداء،
مككع سككابق جهككاد لككه كككان من إل ذلك إلى يسارع ل ولكن
عليها· له النصر وكان وهواه نفسه
··· إن"تعككالى:  اللككه رحمككه القيم ابن الماما يقول ذلك وفي

فليكس الكفكار جهكاد مكن أعظككم يكككن لكم إن الهكوى جهكاد
أبككا تعككالى: يككا اللككه رحمككه البصري للحسن رجل قال بدونه؛
شككيخنا هواكا· وسككمعت جهادكا قال أفضل؟ الجهاد أي سعيد

والمنككافقين؛ الكفككار جهككاد أصككل والهككوى النفس يقول: جهاد
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ً وهككواه نفسككه يجاهككد حككتى جهككادهم علككى يقدر ل فإنه أول
.)15َ("إليهم يخرج حتى

الثانيةالثانية  المقدمةالمقدمة
اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  أقساماأقساما

نككأتي ومراتبككه للجهككاد العككاما المعنككى علككى تعرفنككا أن بعككد
إلككى ينقسككم حيككث الكفكار مع الجهكاد أقسكاما على فنتعرف

الطلب· وجهاد الدفكع، قسمين: جهكاد
ًء والمعتدي الصائل جهاد : وهوالدفع جهاد- 1 ًدا كان - سوا فر
والعتككداء دينهككم فككي المسككلمين فتنة من - ومنعه طائفة أو

المسلمين· بلد على الستيلء أو والعراض النفس على
مكلككف مسككلم كل على عين فرض الجهاد من القسم وهذا
دارهككم عقككر في المسلمين الكفار يهاجم عندما وذلك قادر؛

عرضككه، أو المسلم مال على الصائل من العتداء يحصل أو
ًبككا أو كافًرا الصائل يكون وقد نفسه، أو وفككي مسككلًما، محار

دون قتككل وسككلم: (مككن عليككه اللككه صلى الرسول يقول هذا
قتككل ومككن شهيد، فهو دمه دون قتل ومن شهيد، فهو ماله
.)16َ(شهيد)َ فهو حرمته دون قتل ومن شهيد، فهو دينه دون
تعككالى: اللككه رحمككه السلما شيخ يقول الصائل مدافعة وعن

تأويككل بل الظككالم  وهككو"الصائل" الفقهاء تسميه الذي وهذا"
فإذا يمكن، بما دفعه جاز المال مطلوبه كان فإذا ولية، ول
ًئا وأعطككاهم القتال تركا وإن قوتل، بالقتال إل يندفع لم شككي

أن - مثككل الحرمككة مطلككوبه كككان إذا وأمككا جككاز، المككال من
أو المككرأةا، مككن يطلككب أو النسككان بمحككارما الزنككا يطلككب
أن عليككه يجككب - فككإنه بككه الفجككور غيره أو المملوكا الصبي

التمكيككن يجككوز ول بالقتككال، ولككو يمكن، بما نفسه عن يدفع
بككذل لن منككه؛ التمكيككن يجككوز فإنه المال بخلف بحال؛ منه

جائز· وأما غير بالحرمة أو بالنفس الفجور وبذل جائز، المال
نفسككه· عككن الككدفع لككه جككاز النسان، قتل مقصوده كان إذا

أحمككد مككذهب فككي للعلمككاء قككولين علككى عليككه؟ يجككب وهل
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- والعيككاذ كككان إذا فأما سلطان، للناس كان إذا وغيره· وهذا
ويقتتلن للمسككلمين، سككلطانان يختلككف أن مثل - فتنة، بالله
الخر، بلد أحدهما دخل إذا للنسان، يجوز فهل الملك، على

يستسككلم أو الفتنككة، في نفسه عن يدفع أن السيف، وجرى
أحمككد مككذهب فككي العلكم، لهل قولين على فيها؟ يقاتل فل

.)17َ("وغيره
المحككاربين ومقاتلككة الصككائلين مدافعككة السلما شيخ عد وقد
وجككل عككز اللككه سككبيل فككي الجهاد أنواع من المسلمين من

المككوال أربككاب من يأخذ أن للسلطان يحل ل"بقوله:  وذلك
ً أمككوال وارتجككاع الحككد، وإقامككة المحككاربين طلككب علككى جعل

للجنككد ول لنفسككه ل السككارقين طلب على ول منهم، الناس
الجهككاد نككوع مككن هؤلء طلب بل طلبهم، في يرسلهم الذين

فككي يخككرج كمككا المسككلمين جنككد فيه فيخرج الله سبيل في
علككى (البيكككار)َ وينفككق تسككمى الككتي الغككزوات مككن غيككره

سكائر علكى منكه ينفكق الكذي المال من هذا في المجاهدين
.)18َ("الغزوات
الجهككاد أقسككاما تعككالى اللككه رحمككه القيككم ابن الماما ويفصل
إذا العككدو دفككع يقصد قد المجاهد أن المعلوما فمن"فيقول: 

ًا المجاهد كان ًبا، والعدو مطلوب بالعككدو الظفر يقصد وقد طال
ًا كان إذا ابتداء ًبا، والعدو طالب المرين، كل يقصد وقد مطلو

بالجهاد· فيها المؤمن يؤمر ثلثة والقساما
ّدفع وجهاد يشبه الدفع جهاد فإن الطلب؛ جهاد من أصعب ال

- نفسه عن يدفع أن للمظلوما ُأبيح ولهذا الصائل، دفع باب
ِذَن (تعالى: الله قال كما ِذيَن ُأ ّل ُلوَن ِل َت َقا ُهْم ُي ّن أ

َ ِلُموا)َ(الحج: ِب ُظ
)َ.39الية من

ِتل وسلم: (من عليه الله صلى النبي وقال فهو ماله؛ دون ُق
ِتل ومن شهيد، الصككائل دفع  - لن)19َ(شهيد)َ فهو دمه؛ دون ُق

والنفككس المككال علككى الصائل ودفع وقربة، جهاد الدين على
شهيد· فهو فيه قتل فإن ورخصة؛ مباٌح

ًبككا، وأعككّم الطلككب قتككال مككن أوسككع الدفع فقتال ولهككذا وجو
ّين سككيده بككإذن فيه: العبد ويجاهد يقوما أن أحد كل على يتع

12



إذن بغيككر والغريككم أبككويه، إذن بككدون والولككد إذنككه، وبككدون
والخندق· أحد يوما المسلمين كجهاد وهذا غريمه؛

العككدو يكككون أن الجهككاد مككن النككوع هككذا فككي يشككترط ول
والخنككدق أحككد يككوما كانوا فإنهم دون؛ فما المسلمين ضعفي
ًبككا الجهككاد فكككان المسلمين، أضعاف حينئككذ لنككه عليهككم؛ واج

صككلةا فيككه ُتبككاح ولهككذا اختيككار، جهككاد ل ودفع، ضرورةا جهاد
جهكاد فككي ُتبككاح وهكل النكوع، هذا في الحال بحسب الخوف
قككولن فيككه كّرتككه؟ يخككف ولككم العدو فوت خاف إذا الطلب
أحمد· الماما عن روايتان هما للعلماء
ًبككا النسككان فيككه يكككون الذي الجهاد أن ومعلوما ًبككا طال مطلو
مطلككوب، ل طككالب فيككه هككو الككذي الجهككاد هككذا مككن أوجب

الوجهين· من أرغب فيه والنفوس
َرُجليككن: أحككد إل فيككه يرغككب فل الخالص؛ الطلب جهاد وأما
ويكككون العليا، هي الله كلمة لتكون يقاتل اليمان عظيم إما

ّله الدين والسبي· المغنم في راغٌب وإما لله، ك
الجبككان إل عنككه يرغككب ول أحككد، كككل يقصككده الككدفع فجهاد

ًا المذموما يقصككده للككه الخككالص الطلككب وجهككاد وعقلً، شرع
ًا فيه يكون الذي الجهاد وأما المؤمنين، سادات ًا؛ طالب مطلوب

ويقصككده ودينككه، اللككه كلمككة لعلء الناس؛ خيار يقصده فهذا
َفر ولمحبة للدفع أوساطهم ّظ .)20َ("ال

كككل علككى عيككن فككرض الككدفع جهككاد العلككم أهككل جعككل وقد
المسلمين· ديار عن العدو يندفع حتى مكلف ذكر مسلم

الثالثةالثالثة  المقدمةالمقدمة
تعالىتعالى  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  غايةغاية

العظيمككة العبككادات مككن عبككادةا تعككالى الله سبيل في الجهاد
ًقا ذكككرت كمككا وهو بها، تعالى لله يتعبد التي مككن يعككد سككاب

المنكككر عككن والنهككي بككالمعروف المككر بشككعيرةا القياما لوازما
الشركا· من يضاده ما وإزالة للناس التوحيد وإبلغا
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علككى نفعهككا ينحصر ل حيث عبادةا؛ من وأشرفه أعظمه فما
الخيككر إلككى بهككدايتهم النككاس إلككى تتعككداه ولكنهككا بهككا القائم

الشككر من تعالى بإذنه وإنقاذهم والخرةا الدنيا في والسعادةا
والخرةا· الدنيا في والشقاء
التالية: الهداف في والجهاد الدعوةا من الغاية حصر ويمكننا

ّبككد1 شككعيرةا العظيمككة؛ الشككعيرةا بهككذه وجككل عككز للككه - التع
للككه عبككد أنككه المجاهد فشعور تعالى؛ الله سبيل في الجهاد

فككي الجهككاد من يحبه ما ويحب سبحانه، ربه يحب وجل عز
مككن ويبغككض والفساد، الشركا من يبغضه ما ويبغض سبيله،

كلمة تكون حتى ويجاهدهم الكفرةا، أعدائه من الله يبغضهم
الشككعور هذا السفلى· إن كفروا الذين وكلمة العليا هي الله
اللككه سككبيل في والجهاد الجهد بذل إلى الدوافع أعظم لمن

علككى إل وجهككاده دعككوته فككي الداعيككة يحصل لم تعالى· ولو
بكذلك لكفكى بككذلك والتلكذذ وجككل عكز للكه بالعبودية شعوره

ًعا .)21َ(عظيمة وغاية داف
جميككع فككي تعككالى للككه العبككادةا شككعور مصككاحبة في أن كما

وتحري الخلص على التربية في الثر أكبر المجاهد تحركات
وعلككى العبككادةا، قبككول شككرطا همككا واللككذان والصككواب الحق

ه المجاهكد يغفكل أو ينسى عندما ذلك من العكس متعبكد أن
وتبككدأ إخلصككه يضككعف بذلك فإنه وجهاده، بدعوته تعالى لله

عنه ينتج مما القلب، على يسيطران والهوى النفس حظوظ
ًذا قككدمه مزلككة أو المجاهككد فتككور المككر نهاية في بككالله عيككا

تعالى·
مككن ليعككد وجل عز الله سبيل في والمال النفس بذل وإن
العكككس وعلككى ودينككه، تعككالى الله محبة على العلمات أكبر
سككبيل فككي الجهككاد عككن المسككلم تقككاعس لو فيما ذلك من
الجهككاد؛ داعككي يوجد عندما نفسه أو بماله وبخل تعالى الله
ولدينه· تعالى لله المحبة ضعف على دليل هذا فإن
تعككالى: اللككه رحمككه تيمية ابن السلما شيخ يقول ذلك وفي

ًبا كان فمن" فيمككا فيصككدقه الرسككول يتبككع أن لككزما للككه مح
فعككل ومككن فعككل، فيمككا به ويتأسى أمر، فيما ويطيعه أخبر،
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ه· فجعكل فيحبكه اللكه، يحبه ما فعل فقد هذا ه الل لهكل الل
لن وذلككك سبيله؛ في والجهاد الرسول، علمتين: اتباع محبته
اليمككان من الله يحبه ما حصول في الجتهاد حقيقته الجهاد

الكفككر مككن اللككه يبغضككه مككا دفككع ومككن الصككالح؛ والعمككل
ُكْم َكككاَن ِإْن ُقككْل (تعككالى: قككال وقككد والعصيان والفسوق ُؤ َبككا آ
ُكْم ُؤ َنا ْب َأ ُكْم َو ُن َوا ِإْخ ُكْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشيَر 2اليككة )َ(التوبة: من َو

4.َ(
ّتى: (قوله إلى ِتَي َح ْأ ّلُه َي ِه ال ِر َأْم وماله أهله كان من فتوعد)َ ِب

الوعيككد بهككذا سككبيله في والجهاد ورسوله الله من إليه أحب
حصككول - فككي القككدرةا - وهككو الوسككع بككذل هككو ··· والجهككاد

مككا العبككد تككركا فككإذا الحككق، يكرهككه مككا ودفع الحق محبوب
ً كككان الجهككاد مككن عليككه يقدر اللككه محبككة ضككعف علككى دليل

ًبككا تنككال ل المحبوبككات أن قلبككه· ومعلككوما في ورسوله إل غال
فاسككدةا؛ أو صككالحة محبككة كككان سككواء المكروهككات، باحتمال

إل مطككالبهم ينككالون ل والصككور والرئاسككة للمككال فككالمحبون
فككي الضككرر مككن يصككيبهم مككا مككع الككدنيا فككي يلحقهم بضرر
.)22َ(لله والخرةا الدنيا
وأهلككه الجهاد فضائل في والنصوص" آخر:  موطن في وقال

دليككل العبد· والجهككاد به تطوع ما أفضل أنه ثبت وقد كثيرةا،
المحككب لن للجهاد؛ مستلزمة المحبة ··· فإن الكاملة المحبة

ويككوالي محبككوبه، يبغككض مككا ويبغكض محبككوبه، يحب ما يحب
ويغضككب لرضككاه ويرضككى يعككاديه، مككن ويعككادي يككواليه، مككن

فهككو عنككه، ينهككى عمككا وينهككى بككه يككأمر بمككا ويككأمر لغضككبه،
لرضككاهم الرب يرضى الذين هم وهؤلء ذلك، في له موافق

لمككا ويغضككبون لرضككاه يرضون إنما هم إذ لغضبهم؛ ويغضب
.)23َ("له يغضب

وهككذا الخككرةا؛ الككدار في وجنته تعالى الله برضوان - الفوز2
ّبد ثمرةا هو الغايككة وهككي ذكرهككا، السككابق وجككل عككز لله التع

المريككن عبككاده بهككا وجككل عككز اللككه وعككد الككتي العظمككى
علككى سبيله في والمجاهدين المنكر، عن والناهين بالمعروف

الككتي وجككل عككز اللككه كتككاب في اليات تكاثرت بصيرةا· ولقد
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مككا علككى والصككابرين سككبحانه سككبيله فككي المجاهككدين تمككدح
مككن الخككرةا الككدار فككي لهككم ُأعككد ومككا سككبيله فككي أصككابهم

ّد المقيككم· وعنككدما والنعيككم الرضوان ْنَشكك هككذه إلككى الداعيككة ي
ويمضككي الصككعاب يستسككهل فككإنه إليها نفسه وتنجذب الغاية

بهككذه يتعلق عندما أنه كما وثبات، وعزيمة بقوةا طريقه في
أعككراض إلى يلتفت ل بذلك فإنه ينساها، ول العظيمة الغاية
فككي وجهككاده ودعككوته عملككه جككزاء ينتظككر ول الزائلككة الككدنيا
صبرها من تعطي أن على ويربيها نفسه يروض وإنما الدنيا،

ًئا منه تأخذ ول وجهادها، وجهدها تنتظككر وإنمككا الدنيا، في شي
دار فككي الكريككم ربهككا مككن الخرةا الدار في والثواب العطاء
ل المخلصككة النفوس هذه أصحاب فإن المقيم· ولذلك النعيم

أصككحاب لككه يتعككرض الككذي الفتككور ول الككوهن إليهككم يتطرق
أهككدافهم علككى حصككلوا إن الككذين القريبككة، الدنيوية الغراض

فككتروا عليهككم تككأخرت وإن العطاء، وواصلوا رضوا الدنيا في
وتوقفوا· وكلوا

لن يتوقفون، ول يفترون ل فهم العظيمة الغاية أصحاب أما
الخرةا في وإنما الدنيا مجاله ليس الجر توفية ومكان وقت
حتى ويجاهدون يعملون فهم - ولذلك والجزاء الحساب - دار

اليقين· يأتيهم
- بككإذنه وإنقككاذهم وجككل، عككز العككالمين لككرب الناس - تعبيد3

العبككاد عبادةا من وإخراجهم النور، إلى الظلمات - من تعالى
الديككان جككور ومككن لككه، شككريك ل وحككده اللككه عبككادةا إلككى

إلككى وشقائها الدنيا ضيق ومن السلما، عدل إلى والمذاهب
جنككات إلككى القيامككة يككوما النار عذاب ومن وسعادتها، سعتها
النعيم·

بيككن يحولككون الككذين وأربككابه الشركا بإزالة إل يتأتى ل وهذا
ذلككك أجككل ومككن قلككوبهم، إلى التوحيد يصل أن وبين الناس
تعككترض  الككتي والعوائككق الحككواجز هككذه لزالككة الجهاد شرع

وذلككك  الناس؛ قلوب إلى الوصول من وتمنعه الحق طريق
اللكه قككال للككه؛ كلككه  الككدين ويكككون  فتنككة  تكككون ل حتى

16



ُهْم (تعالى: ُلو ِت َقا ّتى َو ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكككوَن ِف َي ّديُن َو ّلككُه الكك ِه ُك ّلكك ِل
ِإِن ْوا َف َه َت ْن ِإّن ا ّلَه َف ُلوَن ِبَما ال ْعَم )َ.39لنفال:اَبِصيٌر)َ ( َي

الهككدف وهككذا الجسككيمة المهمككة هككذه المجاهد يتذكر وعندما
يقر ول جهده من يضاعف فإنه وجهاده، دعوته من الساس

والفسكاد النكاس فكي المستشكري الشركا يرى وهو قرار له
إلككى بهم يؤول والذي حياتهم في العظيم والظلم المستطير

العككذاب وإلككى الككدنيا فككي المصككائب وكككثرةا والعنككت الشككقاء
لهككذه المككدركا المجاهككد تككرى فل الخككرةا· ولككذلك فككي الليم
ًفككا إل جهككاده من الغاية مككن النككاس وعلككى نفسككه علككى خائ
ناصككًحا إل تككراه ول والخرةا، الدنيا في وجل عز الله عذاب
النككاس هدايككة وجهككاده دعككوته مككن يريككد بهككم رحيًمككا للعبككاد

ومككن النككور إلككى الظلمككات مككن تعككالى اللككه بككإذن وإنقاذهم
والخرةا· الدنيا في وجل عز الله عذاب
ولو بالناس، رحمة شرع إنما السلما في الجهاد فإن ولذلك

فككإن والجراحات؛ الرواح وبذل المشقة من فيه ما فيه كان
ًئا تسككاوي ل والمكككاره المشككقات هككذه مككا مقابلككة فككي شككي

نشككر مككن وذلككك العظيمككة المصككالح من الجهاد على يترتب
ة سبحانه، لربهم الناس وتعبيد التوحيد والشكركا الفتنكة وإزال
عنهم· والظلم

كلهككا بأنها القول يمكن الجهاد غايات في التفصيل هذا وبعد
الخرةا· في وغاية الدنيا، في غاية إلى ترجع
الدنيا: في الجهاد غاية فأما
الفتنككة ورفع سبحانه، لربهم الناس وتعبيد التوحيد نشر فهي

ويكككون العليككا هككي اللككه كلمككة لتكككون وذلك عنهم؛ والشركا
وحده· لله كله الدين
الخرةا: في الجهاد من الغاية وأما

مككن والنجككاةا وجنتككه، وجككل عككز اللككه بمرضككاةا الفككوز فهككي
وعذابه· سخطه
وسككيلة إل الحقيقة في هي إن الدنيا في الجهاد من والغاية
إلككى المككر فعاد الخرةا؛ في العظمى الغاية لتحقيق عظيمة

وجنته· الله رضوان وهي الغايات غاية
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مقصككود تعككالى اللكه رحمككه تيميككة ابككن السلما شيخ ويوضح
اللككه كلمككة تكون أن مقصوده والجهاد"فيقول:  وغايته الجهاد

ديككن إقامككة فمقصككوده للككه؛ كله الدين يكون وأن العليا هي
ّظككه، الرجككل اسككتيفاء ل اللككه بككه يصككاب مككا كككان ولهككذا ح

اللكه فكإن اللكه؛ علكى فيككه أجكره ومكاله نفسه في المجاهد
.)24َ("الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى
ب جهكاد أو دفع جهاد الجهاد كان وسواء المقصكود فكإن طل

عككن الفتنككة لرفككع الككدفع جهككاد في فهو واحد؛ الجهادين من
اسككتيلء فككي لن ديككارهم؛ فككي عليهككم المعتككدى المسككلمين

لمين تعريًضكا المسكلمين ديكار على الكفار فكي للفتنكة للمس
علككى الكفككر لكلمككة علككو وفيككه وأمككوالهم، وأعراضككهم دينهم
ًذا كلمة على فتنة تكون ل حتى شرع الدفع فجهاد التوحيد· إ

تعلككو ل وحككتى عليهككم، الكفككار بتسككلط فيكفككروا المسككلمين
التوحيد· شعار فيه يرفع كان بلد في الكفر شعائر

مقصود إن حيث وجلي؛ واضح فيه فالمر الطلب جهاد وأما
لرفككع هككو إنمككا ديككارهم وفتككح للكفككار طلبهم في المسلمين

الدين وليكون بلدانهم في الناس - عن الشركا - وهي الفتنة
والطككواغيت والمشككركين للكككافرين وليس وجل عز لله فيها

عككذاب إلككى ويككدعونهم ويظلمككونهم النككاس يسككتعبدون الذين
النار·

: وجوابها شبهة 
ًيككا المهزومين بعض يثير ًيككا روح - المسككلمين أبنككاء مككن وعقل

الستشككراقي الهجككوما وتحككت اليككائس الواقككع ضككغط وتحككت
للكدفاع شككرع إنمكا السككلما فككي الجهكاد بأن - قولهم الماكر

فيككه الدخول على الناس لكراه وليس والوطان النفس عن
بككالقوةا· ولقككد المسككلمين غيككر ديككار علككى والستيلء بالسيف
الخيككرةا السككنوات فككي جلككي بشكككل الشككبهة هككذه ظهككرت

علككى واليهودية الصليبية الحملة بعد الياما هذه في وبالخص
دفككع ممككا الرهككاب، مكافحة يسمى ما بحجة المسلمين ديار

- مكن للسكف - ويا بل المسلمين أبناء من المهزومين بعض
سككماحة ديككن السككلما أن على يركزوا أن إلى دعاتهم بعض
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غلظككة ول قتال ول إرهاب دين وليس للناس، ومحبة وسلما
فيهككا الككتي والحككاديث اليككات يكككررون وصككاروا الكفار، على
عككن صككفًحا ويضككربون والسككلما، والسككماحة الصككفح ذكككر

يكككون حككتى عليهم والغلظ الكفار جهاد فيها التي النصوص
يككد عن الجزية يعطوا أو الكفار يسلم وحتى لله، كله الدين
صاغرون· وهم

والخككر مجمككل جككوابين: أحككدهما أورد الشككبهة هككذه علككى وللككرد
مفصل:

: المجمل أما
تلككك عككن تختلككف السككلما في الجهاد دوافع بأن القول فهو

فحسكب؛ الملكك أجككل مككن الحككروب عنها تنشأ التي الدوافع
العليككا هككي اللككه كلمة لتكون شرع إنما السلما في فالجهاد
فككي كككان فمتى المعمورةا، جميع في لله كله الدين وليكون

وجككل عز الله هداية ينشروا أن عليهم وجب قوةا المسلمين
ًنا يتركوا ول العالم، في فتحككوه إل الكفر كلمة فيه تعلو مكا

مككن أقل فل قوةا بهم يكن لم فيه· فإن التوحيد كلمة وأعلو
فيهككا يعلوا ل حتى أيديهم تحت التي بلدهم عن يدافعوا أن

الفتككح لجهككاد إعككدادهم مككع دينهككم، فككي الناس ويفتن الكفر
كككل تسككقط للجهككاد الشريفة الغاية هذه على والطلب· وبناء

حقككوق بككإعلن يسمى وما الكافرةا، المتحدةا المم هيئة بنود
الككدائم، والسلما الغير، حدود احتراما إلى تدعو التي النسان

لجميككع العتقككاد حريككة وإلككى الملككل، أصككحاب بين والتعايش
الفراد·

: المفصل الجواب وأما
طرته مكا فيكه فيكفينكا قطكب سكيد المجاهكد الداعيكة يكد س

أعككثر لككم حيككث الكريككم؛ القرآن ظلل في تعالى الله رحمه
الموضكوع هكذا فكي تكلكم مكن علكى القاصر اطلعي حسب
رحمككة عليككه الرجل هذا تكلم كما وصراحة عزةا بكل المهم
الله·

هككؤلء علككى الحاسككم رده مككن متفرقة مقتطفات يلي وفيما
إلككى يلجككأون الككذين إن"تعككالى:  الله رحمه المهزومين: يقول
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إنمككا السككلمي المككد لحركككة بحتككة دفاعيككة أسككباب تلمككس
تعككد لككم وقككت فككي الستشككرافية الهجككوما بحركككة يؤخككذون

فككي للجهككاد أدبية مبررات عن ··· فيبحثون شوكة للمسلمين
أدبيككه مككبررات إلككى حاجة في ليس السلمي السلما· والمد

ُقككْل( القرآنيككة النصككوص حملتهككا التى المبررات من أكثر له
ِذيَن ّل َفُروا ِل ُهوا ِإْن َك َت ْن َفْر َي ْغ ُهْم ُي ْد َما َل َلَف َقكك ِإْن َسكك ُدوا َو ُعككو َي
ْد َقكك ّنُت َمَضككْت َف ِليككَن ُسكك ّو َْل ُهْم ا ُلو ِت َقككا ّتككى َو ُكككوَن ل َح َنككٌة َت ْت ِف

ُكوَن َي ّديُن َو ّلُه ال ِه ُك ّل ِإِن ِل ْوا َف َه َت ْن ِإّن ا ّلَه َف ُلوَن ِبَما ال ْعَم َبِصيٌر َي
ِإْن ْوا َو ّلكك َو َلُموا َت ْع ّلككَه َأّن َفككا ُكْم ال ْول ْعككَم َمكك َلى ِن ْو ْلَمكك ْعككَم ا ِن َو

ّنِصيُر)َ )َ.40-38لنفال:ا( ال
منهجككه وتحقيككق الرض، فككي الله ألوهية تقرير مبررات إنها
الشككياطين، ومناهككج الشككياطين ومطككاردةا النككاس، حيككاةا فككي

للككه عبيد والناس الناس، يتعبد الذي البشر سلطان وتحطيم
مككن بسككلطان عبككاده مككن أحككد يحكمهككم أن يجوز ل وحده،

تقرير ·· مع يكفي ورأيه! وهذا هواه من وبشريعة نفسه عند
اعتنككاق علككى إكككراه ل  ·· أي"الككدين فككي إكككراه ل"مبككدأ: 
أن بمبككدأ والقككرار العبيككد سككلطان مككن الخروج بعد العقيدةا

العتبار· بهذا لله كله الدين أن أو لله، كله السلطان
بككإخراج الرض، فككي للنسككان العككاما التحريككر مككبررات إنهككا

شككريك بل وحده لله العبودية إلى للعباد العبودية من الناس
في ماثلة المبررات هذه كانت ·· ولقد تكفي وحدها ·· وهذه
عمككا منهككم أحككد ُيسككأل فلككم المسككلمين؛ مككن الغزاةا نفوس
المهككدد! أو وطننككا عككن نككدافع فيقككول: خرجنككا للجهككاد أخرجه
المسككلمين! نحككن علينا الروما أو الفرس عدوان نصد خرجنا

الغنيمة! من ونستكثر رقعتنا نوسع خرجنا أو
بككن وحذيفككة عككامر، بككن ربعككي قككال كمكا يقولككون كانوا لقد

ًعككا عنهككم اللككه -رضككي شككعبة، بككن والمغيككرةا محصككن، - جمي
ًدا يسألهم وهو القادسية، في الفرس جيش قائد لرستم واح

جككاء الذي المعركة: ما قبل متوالية، أياما ثلثة في واحد بعد
عبككادةا من شاء من لنخرج ابتعثنا الجواب: الله فيكون بكم؟
سككعتها، إلككى الككدنيا ضككيق ومن وحده، الله عبادةا إلى العباد
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بككدينه رسككوله ·· فأرسل السلما عدل إلى الديان جور ومن
وتركنككاه عنككه، ورجعنككا منككه قبلنككا منككا قبله فمن خلقه، إلى

الظفككر أو الجنككة إلككى نفضككي حتى قاتلناه أبى وأرضه· ومن
····
ًقا لن له؛ المهاجمين يدافع أن الدين لهذا بد يكن لم إنه ح

للعككالمين، اللككه لربوبيككة عاما إعلن صورةا في وجوده، مجرد
الوجككود هككذا وتمثككل اللككه، لغير العبودية من النسان وتحرير

قيككادات غيككر جديككدةا قيككادةا تحككت حركككي تنظيمي تجمع في
مككن لحككد يعككترف ل متميككز مستقل مجتمع وميلد الجاهلية،

مجككرد ·· إن وحككده للككه فيككه الحاكمية لن بالحاكمية؛ البشر
المجتمعات يدفع أن بد ل الصورةا هذه في الدين هذا وجود

أن للعبككاد، العبوديككة قاعدةا على القائمة حوله، من الجاهلية
ًعككا سحقه، تحاول يتحككركا أن بككد ذاتككه· ول وجودهككا عككن دفا

نفسه· عن للدفع الجديد المجتمع
وهككذه ذاتككه، السككلما ميلد مع تولد منها؛ بد ل ملبسة هذه

فككي لككه خيككار ول فرًضككا، السككلما علككى مفروضككة معركككة
التعككايش يمكككن ل وجككودين بين طبيعي صراع وهذا خوضها،

طويلً· بينهما
أن للسككلما بككد ل يكككون النظرةا هذه ·· ووفق حق كله هذا

مفروضة دفاعية معركة يخوض أن بد ول وجوده، عن يدافع
فرًضا·· عليه

·· إن الحقيقة هذه من أصالة أشد أخرى حقيقة هناكا ولكن
المككاما إلككى يتحككركا أن ذاتكه السككلمي الوجكود طبيعكة مكن

اللككه· لغيككر العبودية  من"الرض"  في"النسان" لنقاذ ابتداء؛
داخككل ينزوي أن ول جغرافية، حدود عند يقف أن يمكن ول

ًكككا عنصككرية؛ حككدود ·· فككي النسككان  ·· نككوع"النسككان" تار
الله· لغير والعبودية والفساد ·· للشر الرض  ·· كل"الرض"

تككؤثر زمان عليها يجيء قد للسلما المعادية المعسكرات إن
البشر عبودية تزاول السلما تركها إذا السلما تهاجم أل فيه

ولكم وشأنها يدعها أن ورضي القليمية، حدودها داخل للبشر
ل السككلما العاما! ·· ولكككن التحريري وإعلنه دعوته إليها يمد
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أداء صككورةا فككي لسككلطانه استسككلمها تعلككن أن إل يهادنهككا،
ًنا الجزيككة، مككن ماديككة عوائككق بل لككدعوته أبوابهككا لفتككح ضككما

فيها· القائمة السلطات
عككاما إعلن أنككه بحكككم وظيفته وهذه الدين، هذا طبيعة هذه

لغيككر عبوديككة كل من النسان وتحرير للعالمين، الله لربوبية
أجمعين! الناس في الله

ًعككا وتصككوره الطبيعككة، هذه على السلما تصور بين وفرق قاب
العتداء! خوف إل يحركه ل عنصرية، أو إقليمية حدود داخل

فككي الذاتيككة مككبرراته يفقككد الخيككرةا الصككورةا هككذه فككي إنككه
النطلق!

تذكر عند وعمق بوضوح تبرز السلمي النطلق مبررات إن
منهككج وليككس البشككرية، للحيككاةا اللككه منهج هو الدين هذا أن

مككن جنككس نظككاما ول النككاس، مككن شيعة مذهب ول إنسان،
تفككتر حيككن إل خارجية مبررات عن نبحث ل أجناس!·· ونحن

القضككية  أن ننسككى ·· حيككن الهائلككة الحقيقة هذه حسنا في
أن يمكككن ل ·· إنككه العبككاد وعبوديككة اللككه ألوهيككة قضككية هي

مككبرر عن يبحث ثم الهائلة الحقيقة هذه ما إنسان يستحضر
حككتى عقيككدةا مجككرد ليككس السلمي! ·· والسككلما للجهاد آخر
ّنما بوسيلة للناس عقيدته بإبلغا يقنع يتمثل منهج هو البيان· إ
النككاس· كككل لتحريككر يزحككف حركككي تنظيمككي تجمككع فككي

وفككق رعاياهككا حيككاةا تنظيككم من تمكنه ل الخرى والتجمعات
هككذه يزيككل أن السككلما علككى يتحتككم ثككم ومككن هككو، منهجككه
مككن قلنا - كما العاما· وهذا للتحرير معوقات بوصفها النظمة

دينونة هناكا تكون فل لله؛ كله الدين يكون أن - معنى قبل
سككائر فككي الشككأن هككو كما لذاته، العباد من لعبد طاعة ول

للعباد! العباد عبودية على تقوما التي النظمة
ضككغط تحككت المهزوميككن المعاصككرين السلميين الباحثين إن

يتحرجون الماكر، الستشراقي الهجوما وتحت الحاضر، الواقع
السكلما صكوروا المستشكرقين لن الحقيقكة تلكك تقريكر من

العقيككدةا· والمستشككرقون علككى للكككراه بالسككيف قهككر حركككة
ًدا يعرفون الخبثاء ولكنهككم الحقيقككة، هككي ليسككت هذه أن جي
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ثككم ·· ومككن الطريقككة بهذه السلمي الجهاد بواعث يشوهون
بنفككي السككلما، سككمعة - عككن - المهزومككون المنافحون يقوما
الدفاعية! ويغفلككون المبررات تلمس إلى التهاما! فيلجأون هذا
"النسكان تحريكر" فكي وحقكه ووظيفتكه، السكلما طبيعة عن

ابتداء·
- ذلك - المهزومين العصريين الباحثين أفكار على غشي وقد

 فككي"عقيككدةا" مجككرد  ·· وأنكه"الككدين" لطبيعككة الغربي التصور
ثككم ·· ومككن للحيككاةا الواقعيككة بالنظمككة لهككا شأن ل الضمير؛

ًدا للدين، الجهاد يكون الضمير! على العقيدةا لفرض جها
اللككه منهككج فالسككلما السككلما؛ فككي كككذلك ليس المر ولكن

وحككده اللككه إفككراد علككى يقككوما منهككج البشككرية· وهككو للحيككاةا
بكل الواقعية الحياةا - وينظم الحاكمية في - متمثلة باللوهية
ٌد لكه اليوميكة! فالجهكاد تفصيلتها وإقامكة المنهكج لتقريككر جهكا

فككي القتنككاع، حريككة إلككى موكول فأمرها العقيدةا النظاما· أما
ثككم ·· ومككن المككؤثرات جميككع رفككع بعككد العككاما، النظككاما ظل

كاملة· جديدةا صورةا له وتصبح أساسه، من المر يختلف
المنهككج فيككه يتمثككل الككذي السككلمي، التجمككع وجككد وحيثمككا
لتسككلم والنطلق الحركككة حككق يمنحككه اللككه فككإن اللهككي،

الوجدانيككة العقيككدةا مسألة تركا مع النظاما، وتقرير السلطان
المسككلمة الجماعككة أيككدي اللككه كككف ·· فككإذا الوجككدان لحرية
مسككألة مبدأ، مسألة ل خطة مسألة فهذه الجهاد، عن فترةا

هككذا عقيككدةا· وعلككى مقككررات مسككألة ل حركككة مقتضككيات
المتعككددةا القرآنيككة النصوص نفهم أن يمكن الواضح الساس

دللتهككا بيككن نخلككط ول المتجككددةا، التاريخيككة المراحككل فككي
("الطويلككة السككلمية الحركككة لخط العامة والدللة المرحلية،

25َ(.
ًيككا والمهزومككون"آخككر:  مككوطن في ويقول ًيككا روح ممككن وعقل
هككذا السككلما عككن ليككدفعوا"السككلما فككي الجهاد" عن يكتبون

علككى النككص فككي الككدين هككذا منهج بين  ·· يخلطون"التهاما!"
تحطيككم فككي منهجككه وبيككن العقيككدةا، علككى الكككراه اسككتنكار

والككتي وبينه، الناس بين تحول التي المادية السياسية القوى
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أمككران ·· وهمككا لله العبودية من وتمنعهم للناس الناس تعبد
هككذا أجككل ·· ومككن فيهمككا لللتباس مجال ول بينهما علقة ل

أن الهزيمككة! - يحككاولون تلككك أجككل من ذلك - وقبل التخليط
الحككرب"اليككوما:  يسككمونه فيمككا السككلما فككي الجهككاد يحصروا

لككه علقككة ل آخككر أمككر السككلما فككي  ·· والجهككاد"الدفاعيككة
·· إن كككذلك تكييفهككا ول بواعثهككا، ول اليككوما، النككاس بحروب
طبيعككة فككي تلمسككها ينبغككي السككلما فككي الجهككاد بككواعث

الككتي العليككا وأهككدافه الرض، هذه في ودوره  ذاته،"السلما"
الرسككول هككذا أجلهككا مككن أرسككل أنككه الله وذكر الله؛ قررها
الرسككالت خاتمككة وجعلها النبيين، خاتم وجعله الرسالة، بهذه

··
 مككن"الرض"  في"النسان" لتحرير عاما إعلن الدين هذا إن

ًا لهواه العبودية - ومن للعباد العبودية العبودية من وهي أيض
- وربككوبيته - سككبحانه وحككده الله ألوهية بإعلن - وذلك للعباد

معناهككا: للعككالمين وحككده اللككه ربوبيككة إعلن ·· إن للعككالمين
وأشكالها صورها كل في البشر حاكمية على الشاملة الثورةا

فككي وضككع كككل علككى الكامككل والتمككرد وأوضككاعها، وأنظمتهككا
·· أو الصككور مككن بصككورةا للبشككر فيككه الحكككم الرض أرجككاء
مككن صككورةا فككي للبشككر فيككه مككرادف: اللوهيككة آخككر بتعككبير
البشككر، إلككى فيككه المككر مككرد الذي الحكم أن ·· ذلك الصور

يجعككل للبشككر، تككأليه هككو البشككر، هم فيه السلطات ومصدر
ًبا لبعض بعضهم بكككر أبككو كككان لككو ·· ترى الله دون من أربا
الككروما عككدوان أمنككوا قككد عنهككم اللككه رضككي وعثمككان وعمككر

المككد دفككع عككن إذن يقعككدون أكككانوا الجزيككرةا على والفرس
هككذا يككدفعون كككانوا وكيككف الرض؟ أطككراف إلككى السككلمي

الككدول مككن: أنظمكة المادية العقبات تلك الدعوةا وأماما المد،
والقتصككادية والطبقيككة، العنصرية المجتمع وأنظمة السياسية،

تحميهكا والككتي والطبقيككة، العنصكرية العتبككارات مكن الناشكئة
كذلك؟! للدولة المادية القوةا
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وبأرضه به والظفر الكافر العدو طلب : وهوالطلب جهاد- 2
الشككركا، علككى ويقضككى للسككلما، والعبككاد البلد تخضككع حككتى

العليا· هي الله كلمة وتكون لله كله الدين ويكون
وجهككاد"السككابقة:  الفقككرةا في القيم ابن عنه قال الذي وهو

·"المؤمنين سادات يقصده لله الخالص الطلب
أحكد، كككل يقصكده الكدفع فجهكاد"الدفع:  جهاد عن قال بينما

ًعا المذموما الجبان إل عنه يرغب ول وعقل)ًَ· شر
ُهْم (الطلككب: جهاد عن تعالى الله قال ُلو ِت َقككا ّتككى َو ُكككوَن ل َح َت
َنٌة ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلُه ال ِه)َ ُك ّل  )َ.39الية لنفال: منا( ِل
إل الكفايككة علككى يكون فإنه الطلب جهاد على القدرةا وعند

أن لحد يسوغا فل للجهاد المسلمين جميع الماما استنفر إذا
ًنا الجهاد يصبح بل يتخلف، مسلم· كل على عي

ون يعني ول ًيكا الطلكب جهكاد ك لم يزهكد أن كفائ فيكه المس
اللككه أوليككاء شككأن مككن فإنه أهله؛ من يكون أن في ويفرط

القاعدين على منزلتهم وعلو أهله فضل في المتقين· ويكفي
ِوي ل: (تعالى قوله َت ُدوَن َيْس َقاِعكك ْل ِنيَن ِمككَن ا ْؤِم ْلُمكك ْيككُر ا ِلككي َغ ُأو

ِر ُدوَن الّضَر ِه ْلُمَجا ِبيِل ِفي َوا ِه َس ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِسك ْن َأ َفّضكَل َو
ّلُه ِديَن ال ِه ْلُمَجا ِهْم ا ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ َلى َو ِديَن َع َقاِع ْل ً َدَرَجًة ا ُكّل َو
َد َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْسكك َفّضككَل ا ّلككُه َو ِديَن ال ِهكك ْلُمَجا َلككى ا ِديَن َع َقاِعكك ْل ا
ًا ًا)َ (النساء: َأْجر ِظيم .)95ََع
"النسككان" تحرير تعلن دعوةا النسان يتصور أن سذاجة إنها

أمككاما تقككف ·· ثم الرض ·· كل"الرض" ·· في النسان ·· نوع
باللسككان تجاهككد والبيككان! ·· إنهككا باللسككان تجاهككدها العقبككات

وهم بحرية، تخاطبهم الفراد؛ وبين بينها يخلى حينما والبيان
إكككراه ل"·· فهنككا:  المككؤثرات تلككك جميع من السراح مطلقو

المادية، والمؤثرات العقبات تلك توجد حين  ·· أما"الدين في
ً إزالتهككا من بد فل قلككب مخاطبككة مككن للتمكككن بككالقوةا، أول

.)26َ("الغلل! هذه من طليق وهو وعقله؛ النسان
تنبيه:
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يعنككي ل السككلما فككي الجهككاد غايككة عن السابق الحديث إن
وضككعفهم المسككلمين قككوةا ومدى الجهاد مراحل عن التغافل

ل· أو وتمكين شوكة لهم وهل
مراحككل فككي اليككد كككف مككع يتعارض ل الجهاد غاية بيان إن

المكنككة بعض في الدفع جهاد على القتصار أو الستضعاف،
وترجيككح الشككرعية السياسككات بككاب مككن فهككذا الزمنككة؛ أو

أسباب إل هي ما العتبارات هذه المفاسد· وكل أو المصالح
مككن لينتقلككوا يتجاوزوهككا أن المسككلمين علككى يجككب مؤقتككة

تكككؤول الكككتي بالسكككباب يأخكككذوا وأن غيرهكككا، إلكككى مرحلكككة
يكككون الككتي الخيككرةا ومراحلككه الجهاد غايات إلى بالمسلمين

ويتحدد السلما، لسلطان الناس ويخضع لله، كله فيها الدين
وإمككا السككلما، بككدين مككؤمن مسككلم فيها: إمككا الناس مواقف
خائف· محارب وإما الجزية، يدفع آمن مسالم

صككلى النككبي كككان"-:  تعالى الله - رحمه السلما شيخ يقول
الكفكار يجاهكد أن مكأموًرا المككر أول فكي وسكلم عليكه الله

أحسن هي بالتي ويجادلهم ويعظهم فيدعوهم بيده ل بلسانه
المسككلمين وعجككز لعجككزه قتالهم عن بالكف مأموًرا ·· وكان

أذن أعككوان بها له صار المدينة إلى هاجر لما ثم ذلك، عن
يكتككب ولككم القتككال عليهككم كتب قووا لما ثم الجهاد، في له

قتككال يطيقككون يكونككوا لككم لنهككم سككالمهم؛ من قتال عليهم
العككرب وفككود إليككه ووفدت مكة الله فتح فلما الكفار، جميع

عهككد لككه كككان من إل كلهم الكفار بقتال الله أمره بالسلما
.)27َ("المطلقة العهود بنبذ وأمره مؤقت

فككي تعككالى اللككه رحمككه القيككم ابككن المككاما أوضككحه ما وهذا
الككدعوةا مراحككل يسككتعرض  وهككو"المعككاد زاد" القيككم كتككابه

سككورةا نزلككت حتى وسلم عليه الله صلى بعثته منذ والجهاد
إليككه أوحى ما أول وسلم عليه الله يقول: صلى حيث براءةا

أول وذلككك خلككق الذي ربه باسم يقرأ وتعالى: أن تباركا ربه
بتبليككغ، ذاكا إذ يككأمره ولككم نفسككه في يقرأ أن فأمره نبوته

َها َيا( عليه أنزل ثم ّي أ
ّثُر َ ّد ْلُم ِذْر)َ (المدثر: ُقْم ا ْن َأ فنبأه ؛)2َ-1َف

ْأ)َ وأرسله (بقوله: ْقَر َها َيا( بك ا ّي أ
ّثُر َ ّد ْلُمكك ينككذر أن أمككره ثككم )َ،ا
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مككن حككولهم مككن أنككذر ثم قومه، أنذر ثم القربين، عشيرته
بضع فأقاما العالمين، أنذر ثم قاطبة، العرب أنذر ثم العرب،
جزيككة، ول قتككال بغيككر بالككدعوةا ُينككذر نبككوته بعد سنة عشرةا
ُؤمر والصفح· والصبر بالكف وي

ِذَن ثم ُأذن الهجرةا، في له ُأ أن أمككره ثكم القتككال، فكي له و
أمككره ثككم ُيقككاتله، ولككم اعتزله عمن ويكف قاتله، من يقاتل
الكفككاُر كككان ثم لله، كله الدين يكون حتى المشركين بقتال
وأهككل وهدنككة، صلح أقساما: أهل ثلثة بالجهاد المر بعد معه

عهدهم، والصلح العهد لهل يتم بأن فأمر ذمة، وأهل حرب،
منهككم خاف فإن العهد، على استقاُموا ما به لهم يوفي وأن

بنقككض يعلمهككم حككتى يقككاتلهم ولككم عهدهم، إليهم نبذ خيانة،
ُأِمَر العهد، (سككورةا نزلككت عهككده· ولمككا نقض من يقاتل أن و

أن فيهككا فككأمره كلهككا؛ القساما هذه حكم ببيان براءةا)َ نزلت
ّوه ُيقاتل يككدخلوا أو الجزية، يعطوا حتى الكتاب أهل من عد

والغلظككة والمنككافقين الكفككار بجهككاد فيها وأمره السلما، في
بالحجككة والمنككافقين والسككنان، بالسككيف الكفار فجهاد عليهم؛

واللسان·
إليهكم، ُعهكودهم ونبككذ الكفكار، عهود من بالبراءةا فيها وأمره
بقتككالهم أمره أقساما: قسًما ثلثة ذلك في العهد أهل وجعل

- فحككاربهم لككه يسككتقيموا ولككم عهككده، نقضككوا الككذين - وهككم
ولككم ينقضككوه، لككم ُمككؤقت عهككد لهككم وقسككًما عليهم، وظهر

مككدتهم· إلككى عهككدهم لهككم يتككم أن فككأمره عليككه، يظككاهروا
عهككد لهككم كككان أو يحككاربوه، ولككم عهد لهم يكن لم وقسًما

انسككلخت فككإذا أشككهر، أربعككة يككؤجلهم أن فككأمر مطلككق،
َْلْرِض ِفي َفِسيُحوا( َعَة ا َب ٍر َأْر ُه )َ.2الية )َ(التوبة: من َأْش
 
قككوله: وهككي فككي المككذكورةا الربعككة الشهر وهي قاتلهم؛  

َذا: (قككوله فككي المككذكورةا الُحككُرمُا ِإ َلَخ َفكك ْنَسكك ُهُر ا َْلْشكك ْلُحككُرمُا ا ا
ُلوا ُت ْق ِكيَن َفا ِر ْلُمْش .)5َالية )َ(التوبة: من ا
- وهككو الذان يككوما أولهككا التسككيير، أشككهر هاهنا: هككي فالحرما

الككذي الكككبر الحككج يككوما وهككو الحجككة، ذي من العاشر اليوما
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الخككر، ربيككع مككن العاشككر - وآخُرهككا بككذلك التككأذين فيككه وقع
َةا ِإّن (قككوله: فككي المذكورةا الربعة هي وليست ّد ِر ِعكك ُهو الّشكك

َد ْنكك ِه ِع ّلكك َنككا ال ْث ًا َعَشككَر ا ْهر َتككاِب ِفككي َشكك ِه ِك ّلكك ْومَا ال َق َيكك َلكك َخ
َواِت َْلْرَض الّسَما َها َوا ْن َعٌة ِم َب ؛ )36َاليككة (التوبة: مككن ُحُرمٌا)َ َأْر

وذو القعككدةا، وذو سككرد: رجككٌب، وثلثككة فككرد، واحككد تلك فإن
فككإن الربعة؛ هذه في المشركين َيِسْر والمَحّرمُا· ولم الحجة،

أشهر، أربعة أجلهم إنما وهو متوالية، غير لنها يمكن ل هذا
لعهكده، النكاقض فقتكل يقكاتلهم، أن انسكلخها بعكد أمكره ثم

وأمره أشهر، أربعة مطلق عهد له أو له، عهد ل من وأّجل
َده بعهده للموفي ُيتّم أن ّلهككم، هؤلء فأسلم مدته، إلى عه ُك

أهككل علككى وَضككَرَب مككدتهم، إلككى كفرهككم علككى ُيقيمككوا ولم
الجزية· الذمة

أقسككاما: ثلثككة على براءةا نزول بعد معه الكفار أمُر فاستقر
العهد أهل حاُل آلت ثم ذمة، وأهل عهد، وأهل له، محاربين
وأهكل قسكمين: محكاربين، معكه فصاروا السلما، إلى والصلح

معككه الرض أهككُل فصككار منككه، خككائفون له والمحاربون ذمة،
وخككائف آمككن، لككه ومسككالم بككه، مككؤمن أقسككاما: مسككلم ثلثة

محارب·
علنيتهم، منهم يقبل أن ُأِمَر المنافقين: فإنه في سيرته وأما

والُحّجككة، بككالعلم يجاهككدهم وأن اللككه، إلككى سككرائرهم ويكككل
ِرَض أن وأمككره ْعكك ِلككَظ عنهككم، ُي ُيغ بككالقول يبلككغ وأن عليهككم، و

علككى يقوما وأن عليهم، ُيصلي أن ونهاه نفوسهم، إلى البليغ
لهككم؛ اللكه يغفككر فلككن لهكم اسككتغفر إن أنكه وأخبر قبورهم،

.هك. ا.)28َ("والمنافقين الكفار من أعدائه في سيرته فهذه
فيهككا تنقككل التي المراحل بيان في النفيس الكلما هذا بعد ونخلص
النتائككج إلككى وجهككاده دعككوته فككي وسككلم عليككه الله صلى الرسول
التالية:

المكيككة المرحلككة فككي وسلم عليه الله صلى الرسول - أن1
قريككش، كفككار مككع المسككلح الجهككاد وتركا اليد بكف ُأِمَر قد

ُأِمَر هككو ذلكك سكبيل فككي وتحمل والبيان، البلغا بجهاد فيها و
ًفا الذى من عنهم الله رضي وأصحابه شكك ككثيرةا· ول أصككنا
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وغايككات حكًمككا المكيككة المرحلككة في اليد بكف المر في أن
أبرزها: من لعل عظيمة
مع المواجهة تمت لو بحيث عددهم وقلة المسلمين - ضعف

مهدها· في الدعوةا يئد أن شأنه من ذلك فإن المشركين
علككى يقككوما الككتي الصككلبة للقاعككدةا والتربيككة - ومنها: العككداد

الدين· ونصرةا السلما نشر كاهلها
المشككركين، علككى الحجة وتقوما حقه، البلغا يأخذ - ومنها: أن

سككبيل وحقيقككة السككلما حقيقككة عككن للنككاس البيككان ويتككم
عكن حكي مكن ويحيكى بينكة عكن هلك من ليهلك المجرمين،

بينة·
.)29َ(الحكم من ذلك وغير

الهجككرةا بعككد إل فيككه يككؤذن لم للكفار المسلح الجهاد - أن2
وينطلقككون فيككه يككأمنون الذي المكان للمسلمين تهيأ أن بعد
إليه· ويفيئون منه

المككر ذلككك تل ثككم الظلككم، لرفككع المر أول في الذن وجاء
جهككاد بككدأ المسككلمين شككوكة قككويت لّمككا ثم المعتدي، بجهاد

ل أن إلككى السككيف آيككة بعككد الجهككاد أمر انتهى حتى الطلب
الحرب· أو الجزية أو السلما إل الناس من يقبل
يمكن ومراحله الجهاد غايات من عرضه سبق ما ضوء وفي

يقابككل أحككدهما اليككوما الجهككاد مككن خككاطئين موقفين مناقشة
الخر·

الول: الموقف
وعجزهككم وضعفهم اليوما المسلمين أحوال إلى نظر من هو
الزمككان، هذا في الجهاد استحالة فرأى أعدائهم مواجهة عن

وتجككاوز والسككتعداد، للعككداد يسككع ولككم الواقع بالمر ورضي
الجهاديككة الحركككات علككى التشككنيع إلككى وموقفه ضعفه تبرير
في كما الرض؛ بقاع في المسلمين عن للدفاع قامت التي

وغيرها· وفلسطين والشيشان وأفغانستان كشمير
وسلم عليه الله صلى هديه على الرأي هذا أصحاب ويستند

والصككبر· وهككذا اليككد بكف ُأِمَر حيث مكة؛ في المشركين مع
هككذا أصككحاب نظككر لككو فيمككا ذاتككه حد في صحيح الستدلل
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الجهككد بككذل إلككى فيهككا يسعون مؤقتة مرحلة أنها إلى الرأي
وتربيتهككا الهمككم وشككحذ النفككوس لتغييككر والعداد الدعوةا في

وجل· عز الله سبيل في والبذل التضحية على
للواقككع فيستسككلم دائمككة وكأنهككا المرحلككة لهذه ينظر أن أما

ُتستمرأ فكي للجهكاد العكداد يحصكل ول الهمم وتفتر الذلة، و
عليككه اللككه صككلى لهككديه مخككالف فهككذا وجل؛ عز الله سبيل

التوحيككد علككى الصككحابة يربي اليد كف مع كان حيث وسلم؛
النفككوس ويعككد وجككل، عككز اللككه سككبيل في والصبر الخالص،
وجككل؛ عككز اللككه سبيل في والنفس والوطن بالمال للتضحية

لمكا والكزاد العككدةا أعظككم مككن أنكه كمكا لذاته مطلوب وهذا
وجككل· ويلحككق عككز الله سبيل في والجهاد الهجرةا من ُينتظر

الشككارةا سككبقت الذين المهزومون أولئك الرأي هذا بأصحاب
ة عكن الحكديث عند السابقة الصفحات في إليهم الجهكاد غاي
الولككى المراحككل مككع وقفككوا الككذين وهككم اللككه؛ سككبيل فككي

تككأمر الككتي النصككوص تقييككد وحاولوا الجهاد، وفرضية للدعوةا
ُفوا أينما الكفار بجهاد فيها التي السابقة المراحل بنصوص ُثِق
فحسب· العداء ورد الدفع بجهاد المر
هككذه إن"تعككالى:  اللكه رحمككه قطكب سككيد يقكول ذلكك وفي

ًعككا تككواجه مرحليككة نصككوص إليهككا يلتجئككون التي النصوص واق
ًا· وهذا المككة حيككاةا فككي وقوعه يتكرر قد المعين الواقع معين

المرحليككة النصككوص هككذه تطبككق الحالككة هككذه المسلمة· وفي
واجهتهككا الككتي المرحلككة تلككك مثككل في أنها يقرر واقعها لن
هككذه أن معنككاه ليس هذا ولكن الحكاما، بتلك النصوص تلك
·· الككدين هككذا خطككوات نهاية هي هذه وأن المنى، غاية هي
فككي قككدًما تمضككي أن المسككلمة المككة علككى أن معنككاه إنما

حككتى طريقهككا مككن العوائككق إزالككة وفككي ظروفهككا، تحسككين
فككي الككواردةا النهائيككة الحكككاما تطبيق من النهاية في تتمكن

ًعا تواجه كانت والتي الخيرةا، السورةا الككذي الواقككع غيككر واق
.)30َ("المرحلية النصوص واجهته
َذا (تعالى: قوله مثل يتعاظمون فهم ولذلك ِإ َلَخ َف ْنَس ُهُر ا َْلْشكك ا

ْلُحكككُرمُا ُلوا ا ُت ْق ِكيَن َفكككا ِر ْلُمْشككك ْيكككُث ا ُهْم َح ُتُمو ْد ُهْم َوَجككك ُذو َوُخككك
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ُهْم ُدوا َواْحُصُرو ُع ْق ُهْم َوا ٍد ُكّل َل ِإْن َمْرَص ُبوا َف َقاُموا َتا َأ َةا َو الّصل
ُوا َتكك َةا َوآ َكككا ّلككوا الّز ُهْم)َ َفَخ َل ِبي وقككوله ،)5َاليككة (التوبككة: مككن َسكك

َها َيا (سبحانه: ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم ِت ِذيَن َقا ّل ُكْم ا َن ُلو ِر ِمككَن َي ّفككا ُك ْل ا

ُدوا َيِج ْل ُكْم َو َظًة ِفي ْل َلُموا ِغ ْع ّلككَه َأّن َوا َع ال ّتِقيككَن)َ (التوبككة: َمكك ْلُم ا
123َ(.

مواقككف - تفسككير تعككالى اللككه - رحمككه قطككب سككيد ويحككاول
حكتى النصكوص هكذه مثكل تهكولهم ولمكاذا المهزومين، هؤلء

الجهككاد فككرض أحكككاما مككن السابقة بالمراحل تقييدها يحاولوا
علككى ويتعككاظمهم المر هذا يهولهم لماذا نعرف إننا"فيقول: 

فكي جهكاد السكلما فكي الجهاد أن ينسون ·· إنهم النحو هذا
وطككرد الرض فككي اللككه ألوهيككة لتقريككر  ·· جهاد"الله سبيل"

"النسككان" لتحريككر ·· جهاد الله لسلطان المغتصبة الطواغيت
للكه الدينونكة عكن بكالقوةا فتنته ومن الله، لغير العبودية من

فتنككة تكككون ل حككتى"··  للعبككاد العبودية من والنطلق وحده
ًدا ليككس  ·· وأنككه"للككه كلككه الدين ويكون مككذهب لتغليككب جهككا
منهككج لتغليب جهاد هو إنما مثله؛ بشري مذهب على بشري

ًا العبيد! وليككس مناهج على الله قككوما سككلطان لتغليككب جهككاد
علككى اللككه سلطان لتغليب جهاد هو إنما قوما؛ سلطان على

ًدا العبيد! وليس سلطان هككو إنمككا العبككد؛ مملكككة لقامككة جهككا
أن لككه ينبغي ثم ·· ومن الرض في الله مملكة لقامة جهاد

تفرقككة بل  كلككه؛"النسككان" لتحرير  كلها،"الرض" في ينطلق
عنهككا خارج هو ما وبين السلما حدود في داخل هو ما بين

ّبككد طككواغيت فيهككا  وكلها"النسان"  يسكنها"أرض" ·· فكلها َع ُت
للعباد! العباد
ًعككا يهككولهم الحقيقككة هذه ينسون وحين منهككج ينطلككق أن طب

·· المككم سائر لتخضع أمة تنطلق وأن المناهج، كل ليكتسح
ً تستسككاغا! وهككي ل الوضككع هككذا في إنها تستسككاغا! ·· ل فعل
أنظمككة بيككن فيما شبيه له وليس كذلك، ليس المر أن لول

أنظمككة اليككوما كلهككا التعككايش! إنهككا إمكككان مككن اليككوما البشر
صكاحب وحككده هككو يقككول: إنككه أن منها لواحد فليس بشرية؛

يككواجه إلهككي نظاما في كذلك الحال البقاء! وليس في الحق
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يطلككق كي ويدمرها كلها النظمة هذه ليبطل بشرية؛ أنظمة
ًعا البشر ًعككا البشككر ويرفككع للعبككاد، العبوديككة ذلة من جمي جمي

شريك! بل وحده لله العبودية كرامة إلى
ًا يواجهككون لنهككم ويتعككاظمهم المككر يهككولهم إنككه ثككم هجومكك

ًيا ًثككا مككاكًرا لئيًمككا منظًمككا صككليب العقيككدةا لهككم: إن يقككول خبي
لكككراه كككان الجهككاد وإن بالسككيف، انتشككرت قككد السككلمية
حريككة حرمككة وانتهككاكا السككلمية العقيككدةا علككى الخريككن
العتقاد!

يلككون مككن لمواجهككة الرض فككي النطلق صورةا فإن وأخيًرا
ًيككا المهزوميككن تهككول الكفككار مككن المسككلمين هككذا فككي روح

حككولهم مككن بككالواقع يبصككرون لنهككم وتتعككاظمهم؛ الزمككان
فعلً! ·· يهككول ·· وهككو المككر فيهككولهم النطلق هذا وبتكاليف

شككعوب وهككم المسككلمين، أسككماء يحملككون الذين هؤلء فهل
هككم هككؤلء عموًمككا! هككل الحيلة قليلة أو أمرها؛ على مغلوبة
ًعككا الرض أمككم يواجهككون الرض فككي سككينطلقون الككذين جمي

لمككر لله؟! إنه كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى بالقتال،
ً يتصور ل فعلً! الله أمر هو هذا يكون أن يمكن ·· ول عقل

ًعا هؤلء فات ولكن وفككي المر؟ هذا كان متى يروا أن جمي
تحكككم دولككة للسككلما قككامت أن بعككد كككان لقككد ظككرف؟ أي

هككذا فككي ودخلككت العربيككة الجزيككرةا لهككا دانككت اللككه؛ بحكككم
هنككاكا كككانت كلككه ذلككك أساسككه· وقبككل علككى ونظمت الدين،
فنصرها صدق، بيعة لله أنفسها باعت التي المسلمة العصبة

مرحلككة··· بعد ومرحلة غزوةا، بعد وغزوةا يوما، بعد يوًما الله
وهككم الككدين، هككذا أحكاما يفهموا أن يستطيعون ل الناس إن
هككذا أحكككاما يفقككه لككن الهزال· إنككه من فيه هم ما مثل في

ألوهيككة تقريككر تسككتهدف حركة في يجاهدون الذين إل الدين
.)31َ("الطواغيت ألوهية ومكافحة الرض، في وحده الله

الثاني: الموقف
فككي نزلكت التي السيف آية أن يرون الموقف هذا وأصحاب

سككواء السككابقة؛ الجهككاد مراحل كل نسخت قد براءةا سورةا
هدنة أو صلح عقد أو الكفار، مع المسالمة أو اليد كف من
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اليككوما والمرتككدين الكفككار قتال أن إلى ونظروا ·· إلخ، معهم
وضككعفهم، المسككلمين أحككوال إلككى ينظككروا أن دون فككرض
مككن: القككدرةا، الجهككاد شككرائط تحقيككق إلككى ينظروا أن ودون

المككؤمنين، لسككبيل الكككافي بالبيان الناس على الحجة وإقامة
ويهلك كفر من يكفر حتى المجرمين؛ لسبيل التامة والتعرية

عككن حيككى مككن ويحيككى آمككن من ويؤمن بينة، عن هلك من
الروحكككي المعنكككوي العكككداد هنكككاكا يككككون أن ودون بينكككة،

ً علًما للمجاهدين ًقا· وعبادةا وعمل وأخل
فمككن"تعككالى-:  اللككه - رحمككه تيميككة ابككن السلما شيخ يقول
وقككت فككي أو مستضككعف فيهككا هو بأرض المؤمنين من كان
يكؤذي عمكن والصكفح الصكبر بآِية فليعمل مستضعف فيه هو

أهككل وأمككا والمشركين، الكتاب أوتوا الذين من ورسوله الله
في يطعنون الذين الكفر أئمة قتال بآِية يعملون فإنما القوةا

عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذي قتال وبآِية الدين،
.)32َ("صاغرون وهم يد

المرحلككة إلككى إل ينظككر لككم الككذي الموقككف هككذا جككاء وقككد
الموقككف مقابككل فككي الجهككاد فككرض مراحككل مككن الخيككرةا
كككف - وهككي الولككى المرحلة إلى إل ينظر لم الذي السابق

ّد - ولم اليد ِع والصبر اليد كف تلت التي الجهادية للمراحل ُي
الكفار· أذى على

الموافككق أنككه نحسككب ثككالث موقككف المككوقفين هككذين وبيككن
وهككو والجهككاد؛ الككدعوةا فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى لهككديه

يعيشككونه ومككا اليككوما المسككلمين واقع أن رأى الذي الموقف
هككو دولتهككم وذهككاب عليهككم أعدائهم وتسلط ومهانة ذلة من

فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى لالرسككو بحال يكون ما أشبه
هككذا أصككحاب الكفككار· ولكككن وتسككلط الستضعاف حيث مكة؛

أنهككم فككي للواقككع رضخ الذي الول الموقف فارقوا الموقف
بل والمهانة؛ بالذل يرضوا ولم للواقع، بالستسلما يرضوا لم

هككذه مثككل في وسلم عليه الله صلى النبي أثر باتباع قاموا
ّلكغ وصكبر جاهكد حيكث الظروف للنكاس، الخكالص التوحيكد وب

ومقتضككياته، التوحيككد علككى عنهككم اللككه رضككي أصككحابه وربى
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ً علًما وأعدهم تعككالى؛ الله سبيل في والتضحية للجهاد وعمل
ذلككك واسككتعذبوا والوطككان، الخلن وهجروا وصابروا، فصبروا

صدق وجل عز الله علم إذا حتى وجل؛ عز الله سبيل في
فككي الجهككاد مراحككل من التالية المراحل لهم هيأ منهم ذلك

منها ينطلقون التي والدولة النصار لهم وهيأ سبحانه، سبيله
أنككوار ونشروا الدنيا ففتحوا وجل، عز الله سبيل في للجهاد

حككتى عليككه قككدروا مكككان كككل فككي السككلما ورسالة التوحيد
وكلمككة العليككا هككي اللككه كلمة وصارت لله، كله الدين أصبح

السفلى· هي الكافرين
جهككاد فككي العجلككة وعككدما بالصبر الثاني الموقف فارقوا كما

لذلك· الشامل العداد قبل والمرتدين للكفار الطلب
تنبيه:
الجهاديككة الحركككات تلككك الثككاني الموقككف فككي المعنككي ليس
وغيرها، والشيشان أفغانستان في المسلمين عن تدافع التي

النظمككة مواجهككة يككرون الككذين أولئككك هككم المعنككي وإنمككا
الحكد علكى الحصكول دون المسكلمين بلكدان فكي الطاغوتيكة

فككي الكفككر رايككة وضككوح وقبككل والقككدرةا، العداد من الدنى
فككي اليمككان أهككل رايككة وضككوح ودون للنككاس، البلككدان تلككك

النككاس، علككى والتلككبيس اللبككس عنككه ينشككأ مما ذلك؛ مقابل
أنفسهم المستعجلون المجاهدون هؤلء ويجد الوراق فتختلط

ًها ولبككس بهككم غككرر الذين المسلمين إخوانهم أماما لوجه وج
عليها الخارجين وأن شرعية، حكومتهم بأن لهم وقيل عليهم

يزيككل مككن النكاس يجككد ولكم مفسكدون، إرهكابيون متطرفون
ويقتككل المسككلمين، بيككن الفتنككة تقع اللبس· فحينئذ هذا عنهم

بعًضا· بعضهم
الكفككار علككى جهادهككا أعلنت التي الجهادية الحركات تلك أما

فككي أو الصككليبي التحككالف لمواجهككة أفغانسككتان مثككل فككي
الشيشكككان فكككي أو الكككوثنيين، الهنكككدوس لمواجهكككة كشكككمير
لمواجهككة فلسككطين فككي أو الشككيوعيين، الملحككدةا لمواجهككة

الرايككة لوضككوح مشككروعة حركككات فإنهككا الغاشككمين اليهككود
كمكا الماكن، تلك في المسلمين عن اللبس وزوال الكفرية،
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ترتفككع ل حككتى والمكان والعرض الدين عن للدفاع جهاد أنه
الكفار· راية فيه
وكيككان دولككة قيككاما بعككد إل يكككون ل فككإنه الطلككب جهاد أما

إليككه ويهككاجر إليككه، ويفيئككون منككه ينطلقككون للمسككلمين قوي
القكوي الكيكان هذا قياما فيه· وقبل المسلمين طاقات وتصب
هككذا لقامة العدةا إعداد إل المسلمين أماما ليس فإنه المن

إلككى المسككلمون تعرض لو فيما الدفع بجهاد والقياما الكيان،
دمككائهم اسككتباحة أو دينهككم عككن صككرفهم يريككد كككافر عككدو

وديارهم· وأعراضهم وأموالهم

الرابعةالرابعة  المقدمةالمقدمة
تعالىتعالى  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  فضائلفضائل

والخرةاوالخرةا  الدنياالدنيا  فيفي  وثمارهوثماره
ة عكن الحديث تقدما ه سكبيل فكي الجهكاد غاي وجكل عكز الل

النككاس لتعبيككد شككرع وأنه والخرةا، الدنيا في الكبرى وثمرته
الككدين ويكككون شركا ول فتنة تكون ل وحتى العالمين، لرب
وجنتككه اللككه فرضوان الخرةا في أما الدنيا في لله· هذا كله

والنار· سخطه من والنجاةا
والخككرةا الككدنيا فككي الجهككاد خيرية إلى سبحانه الله نبه وقد
ِتَب (تعالى: قوله في ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكككْم ُكْر َعَسككى َل َو
ُهوا َأْن ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّبوا َأْن َو ًا ُتِح ْيئ َو َشكك ُهكك َو

ُكْم َشّر ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُموَن)َ (البقرةا: ل َو ْع .)216ََت
التي والخيرات الثمار بعض تفصيل المقدمة هذه في وسيتم
الككدنيا فككي وجككل عككز اللككه سككبيل فككي الجهككاد علككى تترتب

.الجهاد غاية عن فرع هي والتي والخرةا،
: الدنيا في تظهر التي )َ الثمار ( أ
العبودية وصدق وجل عز لله المحبة حقيقة تظهر - بالجهاد1

الله سبيل في فالجهاد الكاذب؛ من فيها الصادق ويظهر له،
على البيان أقوى من تعالى لله رخيصة الروح وتقديم تعالى
مككا يمحككص وبالجهككاد ولككدينه، تعالى لله المحبة دعوى صحة
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وجككل عككز الله ويتخذ الصدور في ما به ويبتلى القلوب في
شهداء· عباده من شاء من

كككثر لمككا"تعككالى:  اللككه رحمككه القيككم ابككن يقككول ذلككك وفككي
الككدعوى؛ صككحة علككى البينككة بإقامة طولبوا للمحبة المدعون

َقككة الخلكّى لدعكى بكدعواهم النككاس يعطكى فلو الّشككجّي· ُحر
إل الككدعوى هككذه ُتقبل الشهود· فقيل: ل في المدعون فتنوع
ُتككْم ِإْن ُقْل( ببينة ْن ّبككوَن ُك ّلككَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت ُكككُم َفككا ْب ِب ّلككُه)َ(آل ُيْح ال

 )َ.31الية عمران: من
وأخلقككه، أفعككاله في الحبيب أتباع وثبت كلهم، الخلق فتأخر

ُدوَن( بتزكية البينة بعدالة فطولبوا ِهكك ِبيِل ِفككي ُيَجا ِه َسكك ّلكك َول ال
ُفوَنكَيَخ ْوَمَة ا ٍم َل ِئ ِلَك ل ِه َفْضُل َذ ّلكك ِه ال ِتي ْؤ ّلككُه َيَشككاُء َمككْن ُيكك َوال

ٌع ِليٌم)َ َواِس )َ.54الية (المائدةا: من َع
نفوس لهم: إن فقيل المجاهدون، وقاما المحبين أكثر فتأخر 

ّلككَه ِإّن( بيعككة إلككى فهلمككوا لهككم، ليسككت وأموالهم المحبين ال
َتَرى ِنيَن ِمَن اْش ْؤِم ْلُمكك ُهْم ا ُفَسكك ْن ُهْم َأ َل َوا َأْمكك َأّن َو ُهككُم ِبكك ّنككَة َل ْلَج )َ ا

)َ.111الية (التوبة: من
مككن وجللككة الثمككن، وفضككل المشككتري، عظمككة عرفككوا فلما
لهكا وأن السكلعة، قككدر التبكايع: عرفككوا عقككد يديه على جرى

ًنا· فرأوا ْبن أعظم من شأ َغ بخككس· بثمككن لغيره يبيعوها أن ال
خيككار· ثبككوت غيككر من بالتراضي، الرضوان بيعة معه فعقدوا
·"نستقيلك ول نقيلك ل والله"وقالوا: 

نفوسكم صارت لهم: منذ قيل المبيع، وسلموا العقد تم فلما
ًعككا: وأضككعافها كككانت، مككا أوفر عليكم رددناها لنا وأموالكم م

َبّن َول( ِذيَن َتْحَس ّل ُلكوا ا ِت ِبيِل ِفكي ُق ِه َسك ّل ًا ال َواتك ٌء َبكْل َأْم َيكا َأْح

َد ْن ِهْم ِع ّب ُقوَن َر ِرِحيككَن ُيْرَز ُهُم ِبَمككا َف َتككا ّلككُه آ ِه)َ ِمككْن ال ِل (آل َفْضكك
.)33َ()170َ-169عمران: 

تعككالى: اللككه رحمككه تيميككة ابن السلما شيخ قول تقدما وقد
ة المحبكة دليكل ·· والجهاد" مسكتلزمة المحبكة ··· فكإن الكامل

يبغككض ما ويبغض محبوبه، يحب ما يحب المحب لن للجهاد
ويرضككى يعككاديه، مككن ويعككادي يككواليه، مككن ويككوالي محبككوبه،
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نهككى عما وينهي به، يأمر بما ويأمر لغضبه، ويغضب لرضاه،
.)34َ(···)َ ذلك في له موافق فهو عنه؛
ككان الجهكاد مكن عليه يقدر ما دكالعب تركا فإذا"أيًضا:  وقال
ً .)35َ("قلبه في ورسوله الله محبة ضعف على دليل
الككولء بعقيككدةا تتعلككق مهمة مسألة إلى الشارةا يحسن وهنا

هككذه وهي: أن أل الله؛ في والبغض الله في والحب والبراء
إنمككا المتين وأسه التوحيد صلب هي التي العظيمة الشعيرةا

ه سكبيل في بالجهاد وتصقل تقوى إلكى والكدعوةا تعكالى، الل
أنهككا كمككا المنكككر، عككن والنهي بالمعروف والمر تعالى، الله

في المتأمل ضعفه· وإن أو ذلك بتركا الوهن ويصيبها تضعف
وجككل عككز اللككه إلككى الدعوةا واقع وفي وجل عز الله كتاب
ًطكا هنكاكا أن يرى ًقكا ارتبا ه إلكى الكدعوةا بيكن وثي تعكالى الل

نفككس فككي والككبراء الككولء عقيككدةا وبيككن سبيله، في والجهاد
الداعية·
عككن والنهككي بككالمعروف المككر وقككوي الككدعوةا قككويت فكلمككا
قككويت لربككه المخلككص العبككد نفككس في الجهاد وحب المنكر

حيككاته فككي واضككح بشكككل وظهككرت نفسككه في العقيدةا هذه
أن اسككتعداد علككى يصككبح حككتى وعككداوته؛ ومحبتككه ومككواقفه

ذلك· المر اقتضى إذا وماله وأهله وطنه يهجر
الداعيككة قلككب فككي السككناما ذروةا لتبلككغ العقيككدةا هذه إن بل

قريب؛ أقرب كانوا ولو الله أعداء جهاد في وذلك ومواقفه؛
ُنوَن (تعالى: الله قال ْؤِم ْلُم َناُت َوا ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُضكك ُء َب َيككا ِل ْو ْعككٍض َأ َب

ْأُمُروَن ْعُروِف َيكك ْلَم ْوَن ِبككا َهكك ْن َي ِر َعككِن َو َككك ْن ْلُم ُيِقيُمككوَن ا َةا َو الّصككل
ُتوَن ْؤ ُي َةا َو َكا ُعوَن الّز ِطي ُي ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرُسو َل ُهُم ُأو َيْرَحُم ّلككُه َسكك ال

ّلَه ِإّن ِزيٌز ال ِكيٌم)َ (التوبة: َع .)71ََح
فككترت داعيككة مككن فمككا ومشككاهد؛ واضككح ذلككك من والعكس

كككان إل وأهلهككا الككدنيا إلككى ومككال والجهاد الدعوةا عن همته
ًبا والبراء الولء عقيدةا في الضعف لذلك· مصاح

نظريككة عقيككدةا ليسككت والككبراء الككولء عقيككدةا أن والحاصككل
ومفاصككلة وعمككل هككي: عقيككدةا بل المجرد، الذهن في تحفظ
العقيدةا هذه تقوى أن أردنا فإذا وبغض؛ وحب وجهاد ودعوةا
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والنهككي بككالمعروف والمككر الككدعوةا، طريقها: طريككق هو فهذا
العبد ابتعد وكلما تعالى، الله سبيل في والجهاد المنكر، عن
هشاشككة معنككاه فهككذا عليهككا الراحككة مؤثًرا العمال هذه عن
والهتزاز· للخطر وتعرضها العقيدةا هذه

تعككالى لله الولء صادق يميز حيث الجهاد؛ ثمار إحدى وهذه
هككذه يقككوي الككوقت نفككس فككي أنككه كمككا كككاذبه، من ولدينه

والككبراء الككولء وعقيككدةا الجهككاد بين ويصقلها· والصلة العقيدةا
للجهككاد الحمككاس أن بمعنككى متبككادل؛ مطككرد تناسككب صككلة

الككولء عقيككدةا بقككوةا يقككوى تعككالى اللككه سبيل في والتضحية
ويشككتد يقككوى والككبراء الككولء أن كمككا القلككب، فككي والككبراء
تعالى· الله سبيل في بالجهاد

فككي النككاس يهنككأ الككتي السككلما وشككريعة التوحيككد - نشككر2
والشككقاء الظلككم عنهككا ويرتفككع بهككا، البشككرية وتسعد ظللها،
وقهرهككم· وظلمهككم النككاس استعباد فيه الذي الشركا بارتفاع

الشككركا فيهككا فشككى أمككة مككن فمككا بككذلك؛ يشككهد والتاريككخ
الطككواغيت وتسككلط والشككقاء الظلككم مككن وعككانت إل والكفر
بحكمككه وحكمهككا السلما دخلها أمة من وما العظيم، الشيء
أمرهككا صككلح إل وجككل عككز اللككه توحيككد علككى القككائم العادل

إذن فالجهككاد الككوارفه، ظللككه تحككت سككعيدةا هنيئككة وعاشككت
بالعباد· رحمة شرع
والطاعككة"تعككالى:  اللككه رحمككه تيميككة ابن السلما شيخ يقول

العبككد بككه يفككرح ممككا وذلككك والخككرةا؛ الككدنيا سككعادةا عاقبتها
تعود حميدةا عاقبته الطاعات من به أمر فيما فكان المطيع؛

تعككالى: قال لعباده؛ ورحمة له حكمة ففيها عباده؛ وإلى إليه
َهككا َيا( ّي أ

ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا ُكككْم َهككْل آَم ّل ُد َلككى َأ ٍةا َع ُكككْم ِتَجككاَر ْنِجي ِمككْن ُت
َذاٍب ٍم َع ِلي ُنوَن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِه ِبال ِل ُدوَن َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه َس ّلكك ال

ُكْم ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ُككْم َو ِل ْيكٌر َذ ُككْم َخ ُتكْم ِإْن َل ْن َلُمكوَن ُك ْع ْغِفكْر َت َي
ُكْم ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِري َج َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل

َ ِكَن ا َوَمَسا
َبًة ّي ّناِت ِفي َط ْدٍن َج ِلككَك َعكك ْوُز َذ َفكك ْل ِظيككُم ا َع ْل ُأْخككَرى ا َهككا َو َن ّبو ُتِح
ِه ِمَن َنْصٌر ّل ْتٌح ال َف ِريٌب َو ِر َق َبّش ِنيَن)َ (الصف: َو ْؤِم ْلُم .)13َ-10ا
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يحبونهككا: وهككي الككدنيا في للناس محمودةا عاقبة الجهاد ففي
النككار؛ مككن النجككاةا وفيككه الجنككة، الخككرةا وفي والفتح، النصر
ّلككَه ِإّن( السككورةا أول فككي تعككالى قككال وقككد ِذيَن ُيِحككّب ال ّلكك ا

ُلوَن ِت َقا ِه ِفي ُي ِل ِبي ًا َس ّف ُهْم َص ّن أ
َ َيككاٌن َككك ْن )4ََمْرُصككوٌص)َ (الصككف: ُب

وفيككه تعككالى اللككه إلككى عائككدةا حكمككة ففيككه ذلك؛ يحب فهو
الككدنيا فككي النعمككة مككن إليهككم يصككل مككا وهي للعباد؛ رحمة

.)36َ("والخرةا
ه عكذاب ُيكدفع - بالجهكاد3 الكدنيا فكي ونقمتكه وجكل عكز الل

مككن خاليككة عزيككزةا طيبككة حيككاةا المسككلمون ويعيككش والخرةا
من وقهرهم· والعكس  سيطرتهم تحت والبقاء للكفار التذلل

الككدنيا؛ إلككى النككاس ويركككن الجهككاد ُيككتركا حيككن يحصككل ذلك
لعككدائهم واسككتكانتهم المسككلمين ذل العككزةا محل يحل حيث

وأعراضككهم وأنفسككهم أديككانهم فككي العككذاب سككوء يسومونهم
وأموالهم·

النككاس ظككن وسككلم: (إذا عليه الله صلى قوله مصداق وهذا
وتركوا البقر، أذناب واتبعوا بالعينة، وتبايعوا والدرهم، بالدينار
عنهككم يرفعه فلم بلء، بهم الله أنزل الله سبيل في الجهاد

.)37َ(دينهم)َ يراجعوا حتى
من عصرنا يعد حيث ذلك؛ على شاهد أكبر المعاصر وواقعنا

المسككلمون بلككغ حيككث بالمسككلمين مككرت التي العصور أسوء
أي فككي يبلغككوه لككم مككا والتفككرق والسككتكانة الككذل من فيه

بلككدان إلككى فتككداعوا أعككداؤهم بهككم أغككرى مما مضى، عصر
بككتركا إل ذاكا وما قصعتها، إلى الكلة تداعى كما المسلمين

وتككركا المككوت، وكراهيككة الككدنيا وحككب وجككل عككز الله طاعة
تعالى· الله سبيل في الجهاد

لمين عكن الكذل هكذا ُيرفع ولن دينهكم يراجعكوا أن إل المس
َلم ويرفعوا مككن اسككتطاعوا مككا ويعككدوا الكفار على الجهاد َع

ًعا لقتالهم قوةا ًبا· وقبل دفا عككزةا، نرجو فل ذلك يتم أن وطل
بمجككرد المسككلمين عككن شككرهم الكفككار يكككف أن نطمككع ول

- - أعتذر المن مجلس طريق عن أو السياسية المفاوضات
فلككن الطاغوتيككة· كل الكفريككة المككم هيئة أو الخوف، مجلس
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مككن المعتككدين أسككلفهم ردع ما إل المعاصرين العداء يردع
تعالى· الله سبيل في الجهاد إنه قبل؛
َهككا َيككا (تعالى: الله قال"تعالى:  الله رحمه القيم ابن يقول ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ُبوا آَم َتِجي ِه اْس ّل ِللّرُسككوِل ِل َذا َو ُكْم ِإ َعككا ُكككْم ِلَمككا َد ِيي ُيْح
َلُموا ْع ّلَه َأّن َوا ْيَن َيُحوُل ال ِء َب ْلَمْر ِه ا ِب ْل َق ّنُه َو َأ ِه َو ْي َل ُتْحَشككُروَن)َ ِإ

الحيككاةا أن أحككدها أمككوًرا الية هذه فتضمنت ، )24َلنفال:ا(
تحصككل لككم فمن ورسوله؛ لله بالستجابة تحصل إنما النافعة

بهيميككة حيككاةا لككه كككانت وإن لككه حياةا فل الستجابة هذه له
هي الطيبة الحقيقية البهائم· فالحياةا أرذل وبين بينه مشتركة

ًنككا؛ ظككاهًرا والرسككول للككه اسككتجاب مككن حيككاةا فهككؤلء وباط
البككدان· أحيككاء كككانوا وإن أموات وغيرهم ماتوا، وإن الحياء
لككدعوةا اسككتجابة أكملهككم حيككاةا النككاس أكمككل كككان ولهككذا

جككزء فككاته فمن الحياةا؛ ففيه إليه دعا ما كل فإن الرسول؛
مككا بحسككب الحيككاةا مككن وفيككه الحيككاةا، مككن جككزء فككاته منككه

للرسول· استجاب
للحق· يعني يحييكم مجاهد: لما قال

والنجككاةا والثقككة الحيككاةا فيككه القككرآن؛ هككذا قتككادةا: هككو وقككال
والخرةا·  الدنيا في والعصمة

بالكفر· موتهم بعد به أحياهم السلما؛ السدي: هو وقال
يحييكككم لككه: لمككا واللفظ الزبير بن وعروةا إسحاق ابن وقال
بعككد وقككواكم الككذل، بعككد بهككا الله أعزكم التي للحرب يعني

لكم· منهم القهر بعد عدوكم من بها ومنعكم الضعف،
جككاء بمككا وهي: القياما واحدةا، حقيقة عن عبارات كلها وهذه

ًنا· ظاهًرا الرسول به وباط
يحييكككم لمككا قككوله معنككى أن علككى الواحدي: والكككثرون قال

المعاني· أهل أكثر واختيار إسحاق ابن قول وهو هو: الجهاد،
يريككد عدوكم، بجهاد أمركم إحياء إلى دعاكم الفراء: إذا قال
الجهككاد تركككوا فلككو والجهككاد؛ بككالحرب يقككوى إنمككا أمرهم أن

أعظككم مككن عدوهم· قلت: الجهاد عليهم واجترأ أمرهم ضعف
.)38َ("الخرةا وفي البرزخ وفي الدنيا في به يحييهم ما
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إلككى النككاس أهككدى مككن تعالى الله سبيل في - المجاهدون4
السككبل؛ اختلف عنككد وجككل عز الله بسبيل وأسعدهم الحق،

ِذيَن (تعالى: الله قال ّل ُدوا َوا َه َنا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا َل َل ُب ِإّن ُس ّلَه َو ال
َع ِنيَن)َ (العنكبوت: َلَم ْلُمْحِس .)69َا

كككان ولهككذا"تعالى:  الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
ًبا الجهاد كمككا العلككم؛ بككأبواب محيطككة هككي التي للهداية موج

ِذيَن (تعالى: قوله عليه دل ّل ُدوا َوا َه َنا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا َل َل ُب ،  )َُسكك
قككال ولهككذا تعككالى؛ سبله جميع هداية فيه جاهد لمن فجعل

وغيرهمككا: إذا حنبككل بككن وأحمككد المباركا بن عبدالله المامان
فككإن الثغككر أهل عليه ماذا فانظروا شيء في الناس اختلف
ِذيَن: (يقككول اللككه لن معهم الحق ّلكك ُدوا َوا َهكك َنككا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْهكك َن َل
َنا َل ُب ِذيَن (تعكالى: وقكال  ا·هك،)39َ()َُس ّلك ُلكوا َوا ِت ِبيِل ِفكي ُق ِه َسك ّل ال
َلْن ُهْم ُيِضّل َف َل ْعَما ِهْم َأ ِدي ْه َي ِلُح َس ُيْص ُهْم)َ (محمد: َو َل .)5َ-4َبا

عاصككم: عككن وحفككص عمرو أبو  وقرأ"قاتلوا"الجمهور:  قرأها
".قتلوا"
التربيككة وسككائل أعظككم مككن تعككالى الله سبيل في - الجهاد5

ًنككا وتزكيتهككا للنفككس الفاضككلة الخلق مككن وظككاهًرا: فكككم باط
إلككى بهككا والوصككول إصلحها يمكن ل الزكية القلوب وأعمال
تعككالى· اللككه سككبيل فككي بالجهككاد إل كمالهككا قرب أو كمالها
علككى يصككعب أو ضككعيفة العمال هذه ستبقى الجهاد وبدون
قاعد· وهو تكميلها العبد
فككي تعككالى اللككه رحمككه السككلما شككيخ إليككه أشككار مككا وهذا

قككال: حيككث الدين؛ هذا سناما ذروةا الجهاد كون على تعليقه
جميككع سككناما وانتظككم العمككل، سككناما الجهككاد كككان ··· ولهككذا"

:قككوله فككي كمككا المحبككة، سككناما ففيككه الشككريفة؛ الحككوال
ْوَف( ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍما ال ْو َق ُهْم ِب ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُمكك ا

ٍةا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكا ْل ُدوَن ا ِهكك ِبيِل ِفككي ُيَجا ِه َسكك ّلكك ُفوَن َول ال َيَخككا
ْوَمَة ٍم)َ َل ِئ وسككناما التوكككل سناما  وفيه)َ.54الية (المائدةا: من ل

ولهككذا والتوكل؛ الصبر إلى الناس أحوج المجاهد فإن الصبر؛
ِذيَن: (تعالى قال ّلكك ِه ِفككي َهككاَجُروا َوا ّلكك ِد ِمككْن ال ْعكك ِلُمككوا َمككا َب ُظ
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ُهْم ّن َئ ّو َبكك ُن َيا ِفككي َل ْن ّد َنًة الكك ََلْجككُر َحَسكك ِةا َو َبككُر اْلِخككَر ْك ْو َأ ُنوا َلكك َكككا
َلُموَن ْع ِذيَن َي ّل َبُروا ا َلى َص َع ِهْم َو ّب ُلوَن)َ (النحل: َر ّك َو َت .)42َ-41َي

ِه ُموَسى َقاَل (تعالى: وقال ْوِم َق ُنوا ِل ِعي َت ِه اْس ّل ِبُروا ِبككال ِإّن َواْصكك
َْلْرَض ِه ا ّل َها ِل ُث ِر ُء َمككْن ُيو ِه ِمككْن َيَشككا ِد َبككا َبككُة ِع ِق َعا ْل ّتِقيككَن)َ َوا ْلُم ِل

.)128َ(لعراف:
ًا: حقيقة الجهاد ··· وفي وفككي الككدنيا، الحيككاةا فككي الزهككد أيض

فيمككن الكلما فككإن الخلص؛ أيًضككا: حقيقككة وفيككه الدنيا، الدار
سككبيل في ول الرياسة، سبيل في ل الله، سبيل في يجاهد
قاتككل لمككن إل يكككون ل وهككذا الحمية، سبيل في ول المال،
العليككا· وأعظككم هي الله كلمة ولتكون لله، كله الدين ليكون

ال النفكس تسكليم الخلص مراتكب قكال كمكا للمعبكود، والم
ّلَه ِإّن (تعالى: َتَرى ال ِنيَن ِمَن اْش ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأْمكك َأّن َو ِبكك

ُهُم ّنَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ُلوَن ال ُت َيْق ُلوَن)َ َف َت ْق ُي (التوبككة: َو
.)40َ()111َالية من

اسككتقراء إن كلمتهم: حيث واجتماع المسلمين صف - وحدةا6
يوحككد وجككل عز الله سبيل في الجهاد أن على يدل التاريخ
كان وقت من وما الخلف، أبواب ويضيق المسلمين صفوف

فككي فيككه وكانوا إل الكفار أعداءهم فيه يقارعون المسلمون
معركككة أو غككزوةا مككن ينتهون كانوا وما والتحاد، الخاء غاية

سككبيل، إليهككم الخلف يجككد ولككم أخككرى، فككي ويككدخلون إل
وينشككغل الجهككاد يعطككل عنككدما يحككدث ذلككك مككن والعكككس

ببعض· بعضهم المسلمون
: للجهاد خرويةلا )َ الثمار ( ب
اللككه سككبيل فككي للجهككاد العظمككى الثمرةا تتحقق الخرةا في

سككبيلها فككي وضككحى المتنافسككون، فيها تنافس والتي تعالى،
ل وكيككف نفوسككهم، بهككا راضككية رخيصة بأرواحهم المجاهدون

الغايككة وجناته؟! هككذه ورضوانه تعالى الله رحمة يرجون وهم
كككل سككبيلها فككي يرخككص الككتي العظيمككة والثمككرةا الشككريفة

شيء·
اليككات لجميع والمتدبر وجل عز الله كتاب في المتأمل وإن
لهلهككا فيها وجل عز الله أعد وما الجنة ذكر فيها ورد التي
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عجيككب؛ وشككيئ مهم أمٌر نظره ليلفت والنعيم الرضوان من
سككبحانه فيهككا يذكر التي اليات من ورد ما جل أن وهو أل
العككادةا فككي يسككبقها والرضككوان الجنككة مككن لوليككائه أعككد ما

افهم فكي وبالتأمكل بكذلك، الموعودين صفات نجكد تلكك أوص
والمريككن والصككابرين، فككي: المجاهككدين، تنحصككر تكككاد أنهككا

اليككات بعككض ذكر يلي المنكر· وفيما عن والناهين بالمعروف
مككن المجاهدين لعباده أعد ما فيها وجل عز الله يذكر التي

والرضوان· والنعيم الرحمة
ِذيَن ِإّن (تعككالى: الولى: قوله - الية ّلكك ُنككوا ا ِذيَن آَم ّلكك َهككاَجُروا َوا

ُدوا َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه َسكك ّلكك ِئككَك ال َل ِه َرْحَمككَت َيْرُجككوَن ُأو ّلكك ّلككُه ال َوال
ُفوٌر .)218ََرِحيٌم)َ (البقرةا: َغ
ُتْم َأمْا (تعالى: الثانية: قوله - الية ْب ُلوا َأْن َحِس ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّمككا ا َو
ُكْم ِت ْأ َثُل َي ِذيَن َم ّل ْوا ا َل ُكككْم ِمْن َخ ِل ْب ُهُم َق ْت ُء َمّسكك ْأَسككا َب ْل ُء ا َوالّضككّرا

ُلوا ِز ْل ّتى َوُز ُقوَل َح ِذيَن الّرُسككوُل َي ّلكك ُنككوا َوا َعككُه آَم َتككى َم َنْصككُر َم
ِه ّل ِه َنْصَر ِإّن َأل ال ّل ِريٌب)َ (البقرةا: ال .)214ََق

ُتْم َأمْا (تعالى: الثالثة: قوله - الية ْب ُلوا َأْن َحِس ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّمككا ا َو
ِم َل ْع ّلُه َي ِذيَن ال ّل ُدوا ا َه ُكْم َجا ْن َلَم ِم ْع َي ِريَن)َ (آل َو ِب عمككران: الّصككا
142َ(. 

ِئْن تعالى: الرابعة: قوله - الية َل َو ُتككْم )َ ْل ِت ِبيِل ِفككي ُق ِه َسكك ّلكك ْو ال َأ

ّتْم ٌةا ُم ِفَر ْغ ِه ِمَن َلَم ّل ْيٌر َوَرْحَمٌة ال ُعوَن)َ (آل ِمّما َخ عمران: َيْجَم
157َ(.

َبّن َول (تعككالى: الخامسة: قوله - الية ِذيَن َتْحَسكك ّلكك ُلككوا ا ِت ِفككي ُق
ِبيِل ِه َس ّل ًا ال َوات ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْنك ِهكْم ِع ّب ُقكوَن َر ِرِحيكَن ُيْرَز ِبَمكا َف
ُهُم َتا ّلُه آ ِه ِمْن ال ِل ْبِشُروَن َفْض َت َيْس ِذيَن َو ّل ُقوا َلْم ِبا ْلَح ِهْم َي ِمْن ِب

ِهْم ِف ْل ْوٌف َأّل َخ ِهككْم َخ ْي َل ُنكوَن ُهككْم َول َع ْبِشكُروَن َيْحَز َت ٍة َيْس ْعَمكك ِن ِب
ِه ِمككَن ّلكك َفْضككٍل ال َأّن َو ّلككَه َو ُع ل ال ِنيَن َأْجككَر ُيِضككي ْؤِم ْلُمكك ِذيَن ا ّلكك ا

ُبوا َتَجا ِه اْس ّل ِد ِمككْن َوالّرُسككوِل ِل ْعكك ُهُم َمككا َب َب َقككْرُح َأَصككا ْل ِذيَن ا ّلكك ِل
ُنوا ُهْم َأْحَس ْن ْوا ِم َق ّت ِظيٌم)َ (آل َأْجٌر َوا .)172َ-169عمران: َع

َتَجاَب (تعالى: السادسة: قوله - الية  ُهْم َفاْس ُهككْم َل ّب ّنككي َر ل َأ
ُع ُكْم َعاِمٍل َعَمَل ُأِضي ْن ٍر ِمْن ِم َك ْو َذ َثى َأ ْن ُكْم ُأ ْعُض ْعككٍض ِمككْن َب َب

ِذيَن ّلكك ِرُجككوا َهككاَجُروا َفا ُأْخ ِهْم ِمككْن َو ِر َيككا ُذوا ِد ُأو ِلي ِفككي َو ِبي َسكك
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ُلوا َت َقا ُلوا َو ِت ُق ّفَرّن َو َك ُهْم َُل ْن ِهْم َع ِت َئا ّي ُهْم َس ّن َل ْدِخ َُل ّناٍت َو ِري َج َتْجكك
َهككا ِمْن ِت َهككاُر َتْح ْن ْل

َ ًا ا َوابكك ِد ِمككْن َث ْنكك ِه ِع ّلكك ّلككُه ال ُه َوال َد ْنكك ُحْسككُن ِع
َواِب)َ (آل ّث .)195َعمران: ال

ِذيَن (تعالى: السابعة: قوله - الية  ّل ُنوا َوا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َهكك َوَجا
ِبيِل ِفي ِه َسك ّلك ِذيَن ال ّلك ْوا َوا َو َنَصكُروا آ ِئكَك َو َل ُنكوَن ُهككُم ُأو ْؤِم ْلُم ا
ًا ّق ُهْم َح ٌةا َل ِفَر ْغ ٌق َم ِرْز ِريٌم)َ ( َو  .)74َلنفال:اَك

ِذيَن (تعالى: الثامنة: قوله - الية ّل ُنوا ا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِفي َوَجا
ِبيِل ِه َس ّل ِهْم ال ِل َوا َأْم ِهْم ِب ُفِس ْن َأ َظُم َو ْع َد َدَرَجًة َأ ْن ِه ِع ّلكك ِئككَك ال َل ُأو َو

ِئُزوَن ُهُم َفا ْل ُهْم ا َبّشُر ُهْم ُي ّب ٍة َر ْنُه ِبَرْحَم َواٍن ِم ِرْض ّناٍت َو ُهْم َوَج َل
َها ِعيٌم ِفي ِقيٌم َن ِديَن ُم ِل َها َخا ًا ِفي َبد ّلَه ِإّن َأ ُه ال َد ْن ِظيككٌم)َ َأْجٌر ِع َع

.)22َ-20 (التوبة:
ُنككوَن: (تعككالى التاسعة: قوله - الية ْؤِم ْلُم َنككاُت َوا ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُضكك َب
ُء َيا ِل ْو ْعٍض َأ ْأُمُروَن َب ْعُروِف َي ْلَم ْوَن ِبا َه ْن َي ِر َعِن َو َككك ْن ْلُم ِقيُمككوَن ا ُي َو

َةا ُتكككوَن الّصكككل ْؤ ُي َةا َو َككككا ُعكككوَن الّز ِطي ُي ّلكككَه َو َلُه ال ِئكككَك َوَرُسكككو َل ُأو

ُهُم َيْرَحُم ّلككُه َسكك ّلككَه ِإّن ال ِزيككٌز ال ِكيككٌم َع َد َح َعكك ّلككُه َو ِنيَن ال ْؤِم ْلُمكك ا
َنككاِت ْؤِم ْلُم ّنككاٍت َوا ِري َج َهككا ِمككْن َتْجكك ِت َهككاُر َتْح ْن ْل

َ ِديَن ا ِلكك َهككا َخا ِفي
ِكَن َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفي َط ْدٍن َج َواٌن َع ِرْض ِه ِمَن َو ّل َبككُر ال ْك ِلككَك َأ َذ

َو ْوُز ُه َف ْل ِظيُم)َ (التوبة: ا َع ْل .)72َ-71ا
ّلَه ِإّن (تعالى: العاشرةا: قوله - الية َتَرى ال ِنيَن ِمككَن اْشكك ْؤِم ْلُمكك ا

ُهْم ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأْم َأّن َو ُهككُم ِب ّنككَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت ِبيِل ِفككي ُيَقككا ِه َسكك ّلكك ال
ُلككوَن ُت ْق َي ُلككوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعككد ِه َو ْيكك َل ًا َع ّقكك ِةا ِفككي َح ْوَرا ّتكك ْنِجيككِل ال ِْل َوا
ُقْرآِن ْل َفى َوَمْن َوا ْو ِه َأ ِد ْه َع ِه ِمَن ِب ّل ْبِشُروا ال َت ُكُم َفاْس ِع ْي َب ِذي ِب ّلكك ا

ُتْم ْع َي ِه َبا ِلَك ِب َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل ِظيُم)َ (التوبة: ا َع ْل .)111َا
ِذيَن (تعككالى: عشر: قوله الحادية - الية ّلكك ُلككوا َوا ِت ِبيِل ِفككي ُق َسكك

ِه ّل َلككْن ال ُهْم ُيِضككّل َف َل ْعَمككا ِهْم َأ ِدي ْه َي ِلُح َسكك ُيْصكك ُهْم َو َل ُهُم َبككا ُل ْدِخ ُيكك َو
ّنَة ْلَج َها ا َف ُهْم)َ (محمد: َعّر .)6َ-4َل
َهككا َيككا (تعككالى: عشر: قككوله الثانية - الية ّي أ

ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا َهككْل آَم
ُكْم ّل ُد َلكى َأ ٍةا َع ُككْم ِتَجكاَر ْنِجي َذاٍب ِمكْن ُت ٍم َعك ِليك ُنكوَن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِبكال

ِه ِل ُدوَن َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ُكْم ال ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِسكك ْن َأ ُكككْم َو ِل َذ
ْيٌر ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن ُك ْع ِفْر َت ْغ ُكْم َي ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُي ّنككاٍت َو َج
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ِري َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل
َ ِكَن ا َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفي َط ْدٍن َج ِلككَك َع َذ

ْوُز َف ْل ِظيُم)َ (الصف: ا َع ْل .)12َ-10 ا
للمجاهدين الله أعكد ومكا الجهكاد فضائكل في الحاديث وأما

ًدا كثيرةا فهي الخرةا في والشهداء أحككاديث فككي والمتأمل ج
فضككيلته فككي جككاء صككالح عمككل مككن مككا أنككه يجككد الفضككائل
لغيره تأت لم كثيرةا أحاديث أهله على والثناء فيه والترغيب

هككذه ومككن الجهككاد؛ شككعيرةا فككي جككاء كمككا الصككالحات مككن
الحاديث: 

فككي خككرج لمككن اللككه وسلم: (انتككدب عليه الله صلى - قوله
أرجعككه أن برسككلي وتصككديق بككي، إيماٌن إل يخرجه ل سبيله

ٍر من نال بما ٍة أو أج أشككق أن ولككول الجنككة، أدخله أو غنيم
فككي أقتككُل أنككي ولككوددت َسككرية، خلف قعدت ما أمتي على

.)41َ(ُأقتل)َ ثم ُأحيا، ثم ُأقتل، ثم أحيا، ثم الله، سبيل
الله سبيل في المجاهد وسلم: (مثل عليه الله صلى - وقوله

ول صياما من يفتر ل الله بآِيات القانت القائم الصائم كمثل
.)42َ(الله)َ سبيل في الُمجاهد يرجع حتى صلةا

اللككه سككبيل فككي قاتككل وسلم: (مككن عليه الله صلى - وقوله
ِة، فواق مسلم رجل من .)43َ(الجنة)َ له وجبت ناق

ِإن عليه الله صلى - وقوله ٍة مائككة الجنككة فككي وسككلم: ( درجكك
كمككا الدرجتين بين ما الله؛ سبيل في للُمجاهدين الله أعدها

َألتم فككإذا والرض، السماء بين ُه اللككه سكك ُلو َدوس؛ فاسككأ الفككْر
ومنه الرحمن، عرش وفوقه الجنة، وأعلى الجنة أوسط فإنه

.)44َ(الجنة)َ أنهار تفجر
بككالله رضككي سعيد: (من لبي وسلم عليه الله صلى - وقوله

ًبا، ًنا، وبالسلما ر الجنككة)َ فعجككب له وجبت رسولً، وبمحمد دي
َها سعيد، أبو لها ْد ثككم ففعككل، اللككه، رسول يا علّي فقال: أِع

ُأخككرى عليه الله صلى الله رسول قال اللككه يرفككع وسككلم: (و
بيككن كما درجتين كل بين ما الجنة في درجة مائة العبد بها

ُد اللككه؟ رسول يا هي والرض)َ قال: وما السماء قككال: (الجهككا
.)45َ(الله)َ سبيل في
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فككي قككدماه اغككبّرت وسككلم: (مككن عليككه اللككه صككلى - وقككوله
.)46َ(النار)َ على الله حّرمه الله سبيل

سككبيل فككي روحككة راح وسلم: (مككن عليه الله صلى - وقوله
ًكا الغبار من أصابه ما بمثل له كان الله (القيامككة)َ يككوما مس

47َ(.
اللككه سككبيل فككي يككوما وسلم: (رباط عليه الله صلى - وقوله

.)48َ(عليها)َ وما الدنيا من خير
مككن خيككر وليلككة يككوما وسلم: (ربككاط عليه الله صلى - وقوله

يعملككه، كككان الككذي عليه جرى مات وإن وقيامه، شهر صياما
.)49َ(الفتان)َ وأمن رزقه عليه وأجري
ظلل تحككت الجنة أبواب وسلم: (إن عليه الله صلى - وقوله

.)50َ(السيوف)َ
بعنككان آخككذ لعبككد وسككلم: (طككوبى عليككه اللككه صككلى - وقككوله

كككان إن قدماه، مغبرةا رأسه، أشعث الله، سبيل في فرسه
كككان السككاقة في كان وإن الحراسة، في كان الحراسة في
ّفع)َ لم شفع وإن له، يؤذن لم استأذن إن الساقة، في (ُيَشكك

51َ(.
رضي الصحابة من الصالح السلف كان الفضائل هذه ولجل

الشككعيرةا هككذه علككى النككاس أحككرص بعككدهم وَمْن عنهم الله
اللككه سبيل في رخيصة أنفسهم بذل في فتسابقوا العظيمة؛

رأسككها وعلككى العظيمككة، الفضككائل هككذه راجيككن وجككل عككز
يلككي فيمككا وجنتككه· وأسككوق ورحمتككه وجككل عككز اللككه رضككوان

العظيمة: الشعيرةا هذه على السلف حرص من نماذج
ابككن عككن زيككد، بككن علككّي سككلمة: حككدثنا بككن حمككاد - عككن

ّيب، ه مهاجًرا، ُصهيب قال: أقبل المس عكن فنكزل نفكٌر، واتبع
وأيُم أرماكم، من أني علمتم وقال: لقد ِكنانته، ونثل راحلته،

ُبكم ثم معي، سهم بكل أرمي حتى إلّي تصلون ل الله أضر
ُتم فككإن بسككيفي، ُتكككم شككئ ُتككم مككالي، علككى دلل ّلي سككبيلي؟ وخ

وسكلم عليككه اللكه صكلى النكبي علككى قكدما قالوا: نفعل· فلما
ُع قال: (ربح ّنككاِس َوِمَن (يحيى!)َ ونزلت: أبا البي ِري َمككْن ال َيْشكك

ْفَسُه َء َن َغا ِت ْب ِه)َ َمْرَضاِت ا ّل .)52َ()207َالية (البقرةا: من ال
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ابككن عككن أبيككه عن نافع، بن عبدالله : حدثنا الواقدي - وقال
أشرف وقد صخرةا على اليمامة يوما عماًرا قال: رأيُت عمر،

ِفّرون، الجنة َأِمن المسلمين، معشر يصيح: يا بككن عمككاُر أنا َت
فهككي قطعككت، قككد أذنككه إلككى أنظككر إلككّي! وأنككا هلّموا ياسر،
َذُب ْب َذ .)53َ("القتال أشد ُيقاتُل وهو َت
أبككا : يكنككى خيثمككة بن سعد ترجمة في الجوزي ابن - وقال

هد الثنا النصار نقباء أحد عبدالله، الخيكرةا العقبكة عشكر· ش
وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول ندب السبعين· ولما مع

لحككدنا بككد ل خيثمككة: إنككه أبوه له قال بدر غزوةا إلى الناَس
وقال: سعد نسائك· فأبى مع وأقم بالخروج فآِثرني يقيم، أن
وجهككي في الشهادةا لرجو إني به، آثرتك الجنة غير كان لو

ّتهما هذا .)54َ(ببدر فقتل فخرج سعد سهم فخرج فاس
خالككد لل مككولى عككن خالد، أبي ابن عن  ُعيينة ابن - وعن

ًدا أن الوليد بن عروٌس فيها إلّي ُيهدى ليلة من قال: ما خال
الجليككد كثيرةا البرد، شديدةا ليلة من إلّي أحّب ُمِحّب لها أنا

ٍة في ّي ّبُح سر َع فيها ُأَص ّوكال .)55َ(ُد
َفير بن ُجبير - وعن السككود بككن المقككداد إلى : جلسنا قال ُن

فقال فضل، عنه به ما تابوت على وهو يحدثنا وهو بدمشق
- البحككوث قككال: أبككت الغككزو؟ عككن العاما قعدت رجل: لو له

ْنِفككُروا (وتعكالى: تبككاركا الله - قال التوبة سورةا يعني ًا ا ِخَفافكك
َقال)ًَ قال ِث .)56َ(المنافقين عثمان: بحثت أبو َو

النككبي : بعثني قال أبيه عن ثابت، بن زيد بن خارجة - وعن
الربيككع، بككن سككعد أطلككب ُأحككد يككوما وسككلم عليككه الله صلى
َته، لي: إْن فقال ِره رأي ْق لكك لكه: يقككول وقل السلما، مني فأ

وهككو فأصككبته القتلككى، بيككن فطفُت تجدكا؟ الله: كيف رسول
فقككال: علككى فككأخبرته، ضككربة سككبعون وبككه رمككق آخككر فككي

ريككح الله! أجككد رسول له: يا قل وعليك، السلما الله رسول
ِلككَص إن اللككه عند لكم عذر النصار: ل لقومي وقل الجنة، ُخ

ْفر وفيكم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يطككرف، ش
.)57َ(عنه الله رضي نفسه قال: وفاضت
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ِد - وعن أنككس: عن زيد، بن وعلي ثابت عن سلمة، بِن َحّما
ِفُروا(قرأ:  طلحة أبا أّن ْن ًا ا َفاف َقال)ًَ فقال: اسككتنفرنا ِخ ِث اللككه، َو

الله! إنك بنوه: يرحُمك جهزوني· فقال وشبابنا، شيوخنا وأمرنا
وسككلم، عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عهد على غزوت قد

البحككر، الن· قككال: فغككزا عنككك نغككزو ونحن وعمر، بكر، وأبي
َنه جزيككرةا لككه يجككدوا فلم فمات، ّ فيهككا يككدفنو سككبعة بعككد إل

.)58َ(يتغير فلم أياما،
اللكه صكلى النكبي بعكث ": قكال عنه الله رضي أنس - وعن
فككي عككامر بنككي إلككى سككليم بنككي مككن أقواًمككا وسككلم عليككه

أمنككوني فككإن خككالي: أتقككدمكم، لهككم قال قدموا فلما سبعين
وإل وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول عككن أبلغهم حتى
ًبا، مني كنتم النككبي عككن يحككدثهم فبينمككا فككأّمنوه، فتقدما قري
فطعنككه منهككم رجككل إلككى أومككؤوا إذ وسككلم عليه الله صلى

علككى مككالوا الكعبككة· ثككم ورب فككزت أكبر، فقال: الله فأنفذه
فككأخبر الجبككل، صككعد أعككرج رجككل إل فقتلككوهم أصحابه بقية

لقككوا أنهككم وسكلم عليه الله صلى النبي السلما عليه جبريل
.)59َ("·· وأرضاهم عنهم فرضي ربهم

مكتككوما أما ابككن أن ليلى، أبي ابن عن  البناني ثابت - وعن
ْيككُر( عككذري· فككأنزلت رّب! أنككزل قككال: أي ِلككي َغ ِر)َ ُأو الّضككَر

ُد  فككان.)95َالية (النساء: من إلكّي ويقككوُل: ادفعكوا يغكزو بعك
َء، ِفككّر، أن أسككتطيع ل أعمككى فككإني اللككوا بيككن وأقيمككوني أ
.)60َ(الصفين
: لمككا قككالت عنهمككا اللككه رضككي بكر أبي بنت أسماء - وعن
بكككر أبككو حمككل مكككة من وسلم عليه الله صلى النبّي توجه
ّدي - فأتاني آلف ستة أو آلف، - خمسة ماله جميع معه جكك
بمككاله فجعكككم قككد هككذا فقككال: إن عِمككي، وقككد ُقحافككة أبككو

إلككى كككثيًرا· فعمككدُت خيككًرا لنككا تككركا قككد ونفسه· فقلككُت: كل،
ِر، ُتهّن أحجا ْل َع ّوةا في فج ثكم بثكوب، عليهكا وغطيكُت الكبيت، ك
ُتها بيككده، أخذُت لنككا· تركككه فقلككُت: هككذا الثككوب، علككى ووضككع

َأَما ْذ فقال:  .)61َ(فنعم هذا لكم تركا إ
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قككال: لمككا أظككن وائككل أبككي عككن بهدلككة بككن عاصككم - وروى
ًدا حضرت ُةا، خال ّنه القتككل طلبككُت قككال: لقككد الوفككا فلككم مظككا

ّدر َق ٌء عملكي مكن فراشي· ومكا على أموت أن إل لي ُي شكي
ّتها ليلة من التوحيد بعد عندي أرجى والسماء متترس، وأنا ب
ّلني مككّت قككال: إذا الكفار· ثم على ُنغيَر حتى الصبح ننتظر ته

الله· سبيل في عدةا فاجعلوه وفرسي، سلحي إلى فانظروا
آل علككى قوله: ما فذكر جنازته، على عمر خرج ُتوفي، فلما

َفْحَن أن الوليد ًعككا يكككن لم ما دُموعهن من خالد على َيْس َنْق
َقًة أو َل ْق .)62َ(َل

بككدري - وهككو ثعلبككة بن عبدالرحمن عقيل أبي ترجمة - ومن
- وسككلم عليه الله صلى الله رسول مع كلها المشاهد شهد
قككال: لمككا أسلم بن عبدالله بن جعفر عن الجوزي ابن روى
أبككو ُجككرح مككن أول كككان النككاس واصككطف اليمامة يوما كان

ِقيل؛ ِده منكبيه بين فوقع بسهم ُرمي َع َمقتككل، غير في وفؤا
َهن السهم فأخرج ّقه له وو وُجككّر النهككار، أول فككي اليسر ش

وجككاوزوا المسكلمون وانهكزما القتككال حمككي الرحل· فلمكا إلى
عكدي بكن معكن سكمع جرحه، من واهن عقيل وأبو رحالهم،

عبككدالله عدوكم· قال على والكّرةا الله للنصار! الله يا يصيح
مككا تريككد؟ فقلككت: مككا قومه، يريد عقيل أبو عمر: فنهض بن

ّوه قتال· قال: فد فيك عمر: فقلت ابن قال باسمي المنادي ن
عقيككل: أبككو الجرحى· قال يعني ول للنصار، يقول: يا له: إنما

ًوا· قككال ولو أجيبه وأنا النصار، من أنا ْب عمككر: فتحككّزما ابككن َح
ينككادي: يكا جعككل ثكم اليمنكى، بيكده السكيف وأخككذ عقيكل أبو

ًةا للنصككار، ًا اللككه رحمكككم فككاجتمعوا ُحنيككن كيككوما كككَر جميعكك
ّدموا ّوهم أقحموا حتى عدوهم، دون دريئة فالمسلمون تق عككد

ابككن وبينهككم· قككال بيننككا السككيوف واختلفت فاختلطوا الحديقة
من المجروحة يده ُقطعت وقد عقيل أبي إلى عمر: فنظرت

عشككر أربعككة الجككراح مككن وبككه الرض إلككى فوقعْت المنكب
ُقتل مقتل، إلى خلصت قد كلها جرًحا مسككيلمة· اللككه عدو و
بككآِخر صككريع وهككو عقيككل أبككي علككى فككوقفت عمككر ابن قال

- لمككن)63َ( ملتاث - بلسان عقيل! قال: لبيك أبا فقلت: يا رمق
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َدبَرةا إلككى إصبعه الله· فرفع عدو قتل قد قلت: أبشر ؟.)64َ(ال
الله· يرحمه الله· ومات يحمد السماء

كلكه· خكبره قكدمت، أن بعكد عمكر، عمكر: فكأخبرت ابن قال
كان وإن ويطلبها، للشهادةا يسعى زال ما الله؛ فقال: رحمه

وسككلم عليككه اللككه صلى نبينا أصحاب خيار - من علمت - ما
.)65َ(عنهم الله رضي إسلمهم وقديم
محمككد عنككه: عككن اللككه رضي السقع بن واثلة ترجمة - ومن

وسككلم عليككه الله صلى الله رسول واثلة قال: أتى سعد بن
وسككلم عليككه الله صلى الله رسول الصبح· وكان معه فصلى

قككال: واثلككة مككن دنككا أصحابه· فلما تصفح وانصرف صلى إذا
أبككايع· فقككال قال: جئت بك؟ جاء فقال: ما فأخبره أنت؟ من

وكرهككَت؟ أحببككَت وسككلم: فيمككا عليككه اللككه صلى الله رسول
.)66َ(وبايعه قال: نعم· فأسلم أطقت؟ قال: نعم· قال: فيما

إلككى يومئككذ يتجهككز وسككلم عليه الله صلى الله رسول وكان
رأى فلمككا السككقع أبككاه فلقككي أهلككه إلككى واثلة فخرج تبوكا
أكلمككك ل أبككوه: واللككه قال: نعككم· قككال فعلتها؟ قال: قد حاله

ًا· فأتى قككال: نعككم· فعلتهككا؟ فقككال: قككد عليككه، فسلم عمه أبد
أن لككك ينبغككي يكككن وقككال: لككم أبيككه ملمككة من أيسر فلمه

إليككه فخرجككت كلمككه واثلككة أخككت بككأمر· فسككمعت تسككبقنا
يككا هككذا لككِك واثلككة: أنككّى السككلما· فقككال بتحية عليه وسلمت

ّيككة؟ فأسككلمت· فقككال: عمككك وكلما كلمككك قككالت: سككمعت أخ
ّهزي ٍز؛ جهاَز أخاكا ج عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول فككإن َغا
صككلى اللككه برسككول فلحككق سككفر· فجهزتككه جناح على وسلم

ّبككراٌت وبقككي تبككوكا إلككى تحّمل قد وسلم عليه الله  مككن)67َ(ُغ
بنككي بسككوق ينككادي  فجعككل)68َ(صالشككخو علككى وهككم النككاس

ً قككال: وكنككت سهمي؟ وله يحملني قينقاع: من ِرحلككة ل رجل
)

عقبكة أحملكك فقال: أنككا ُعْجرةا بن كعب  قال: فدعاني. بي)69َ
لككي· قككال وسككهمك يككدي أسككوةا ويككدكا بالنهككار وعقبككة بالليل

يحملنككي كككان لقككد خيككًرا اللككه واثلككة: جككزاه واثلة: نعككم· قككال
اللككه رسككول بعككث إذا حككتى لككي، ويرفع معه وآكل ويزيدني

بككن أكيككدر إلككى الوليككد بككن خالككد وسككلم عليككه اللككه صككلى
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وخرجت خالد جيش في كعب خرج الجندل بدومة عبدالملك
ًئككا فأصككبنا معه سككت فأصككابني بيننككا خالككد فقسككمه كككثيًرا في

أقبلت)70َ(قلئص بكن كعكب خيمكة بهكا جئكت حكتى أسكوقها  ف
فاقبضها· قلئصك إلى فانظر الله رحمك فقلت: اخرج عجرةا
وأنككا حملتك ما فيها لك الله ويقول: باركا يبتسم وهو فخرج

ًئا منك آخذ أن أريد .)71َ(شي
ّيككة أبكي قيككس بن عبدالله - وعن فككي قككال: كنككا الغفكاري أم

إلككى يثوبككون فهككم الناس في فصيح عدوهم فحضر لنا غزاةا
فرسككه، عجككز عنككد فرسككي رأس أمامي، رجل إذا مصافهم،

كككذا مشككهد أشككهد ألككم نفس ويقول: أي نفسه يخاطب وهو
ُتك وعيالك، لي: أهلك فقلت وكذا أشككهد ألككم ورجعُت؟ فأطع

ورجعككت؟ فأطعتككك وعيالككك فقلككت: أهلككك وكككذا كككذا مشككهد
ّنك والله تركككك· فقلككت: أو أخككذكا اللككه، علككى اليككوما لعرضكك

فككي فكككان عدوهم على الناُس فحمل اليوما· فرمقته لرمقنه
في فكان فانكشفوا الناس على حمل العدو إن ثم أوائلهم،
حمككل ثككم أوائلهككم، في فكانوا حملوا الناس إن ثم حماتهم،

زال ما حماتهم· قال: فوالله في فكان الناس وانكشف العدو
ًعا· فعككددُت رأيتككه حتى دأبه ذلك أو سككتين، وبككدابته بكه صككري
.)72َ(طعنة ستين من أكثر

بككن العلء حككدثنا يحيككى، بن السري عن المباركا ابن - وعن
ً أن هلل أعطيككُت أنككي الصهباء! رأيت أبا لصلة: يا قال رجل

ُأعطيت شهدةا، فلمككا وابنككي، وأنككا تستشككهد فقال شهدتين، و
فككانهزموا· بسجسككتان الككتركُا لقيتهككم زياد؛ بن يزيد يوما كان

ُد أبككة؛ أمك· قال: يككا إلى ارجع ُبني صلة: يا وقال الخيككر تريكك
حككتى فقاتككل فتقككدما، فتقدما، بالرجوع! قال وتأمرني لنفسك،

ًيككا - وكككان جسده عن صلة فرمى أصيب تفرقككوا - حككتى رام
قتككل حككتى قاتككل ثككم لككه فككدعا عليككه قككاما حتى فأقبل عنه

.)73َ(الله رحمه
َلَة أن ثككابت : أخبرنككا سكلمة بككن حمككاد - وقال فككي ككان ِصك
ّدمْا، فقككال: أي ابنككه، ومعككه الغككزو، َنككي! تقكك حككتى فقاتككل ُب

َتسبك، ِتَل، حتى فقاتل، فحمل، َأْح ّدما ثككم ُق َلُة، تقكك فُقتككل، ِصكك
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ُء فاجتمع ًا معككاذةا، امرأتككه عند النسا ُتككّن إن فقككالت: مرحبكك ْن ُك
ُتّن ّنئنني، جئ ُته ُتّن وإن ل ُتّن ُكن ْعَن ذلك، لغير ِجئ .)74َ(فارج

وجوابه: سؤال
والمجاهككدين للجهككاد العظيمككة والثمار الفضائل هذه ذكر بعد
جككدير سككؤال الككذهن إلككى يتبككادر وجككل عككز اللككه سبيل في

ُأعكدت الكتي العظيمكة الفضكائل هكذه وهو: لماذا أل بالجواب

غيرهم؟ دون وجل عز الله سبيل في والشهداء للمجاهدين
وبواعثه الجهاد غاية معرفة في - يكمن أعلم - والله الجواب

تعبكد أنكه سكابقة مقدمككة في بنا مر المؤمن· وقد نفس في
فككي فالجهككاد وجل؛ عز الله لمحبة حقيقي ومحك تعالى لله

دليككل أكككبر سبحانه له رخيصة الروح وبذل تعالى الله سبيل
يسككتحق والككتي تعككالى؛ للككه والعبوديككة المحبككة صككدق علككى

العمال· من غيرها دون العظيمة الفضائل هذه صاحبها
أن لجككل وجككل عككز اللككه سككبيل فككي الككروح تقديم أن كما

للككه، كلككه الككدين ويكككون الرض، فككي والعدل التوحيد ينتشر
لهككو العبككاد رب عبكادةا إلككى العبككاد عبككادةا مككن الناس وينجو
الفضائل هذه صاحبه يستحق عظيم كريم شريف عمل أيًضا

ينجككو حككتى تعالى الله سبيل في نفسه بذل حيث العظيمة؛
النككور إلككى الظلمككات مككن ويخرجككون الناس من فئاما بموته
بهككا وأعظككم عمككل مككن بككه فأكرما النعيم؛ إلى الجحيم ومن
غاية· من

حيككث تعالى الله رحمه المودودي الستاذ يستطرد هذا وفي
وسككبب اللككه، سككبيل فككي الجهككاد فضككل سككبب مككا"يقككول: 
سككبيل فككي للمجاهككدين يقككال ولمككاذا الشكككل؟ بهذا امتداحه

الككدرجات لهككم وإن الفككائزون، هككم إنهككم مرةا بعد مرةا الله
ل بيككوتهم في للقاعدين التحذير هذا مثل ُوّجه ولماذا العليا؟

الجهاد؟ هذا في يشاركون
مككرةا النظكر مراجعكة تسككتلزما السكؤال هككذا على الجابة إن

الجهككاد حكككم ذكككر فيهككا ورد الككتي اليككات تلككك فككي ثانيككة
يككرد لككم اليككات هككذه ففككي منككه؛ الفككرار ومسككاوئ وفضكله،

المكال علككى بالحصكول موضككع أي في والعظمة الفوز معنى
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لرُجككن: يقككول كرشن كان مثلما والسلطان والملك والثروةا،
 (جيتككا"الككدنيا ملككك تنككال فسككوف القتككال هذا في فزت إذا"

م القكرآن، فكي يرد لم هذا فمثل )َ،2:73 القكرآن يحكث ول
ثككروةا مقككابله لينككالوا اللككه سبيل في القتال على المجاهدين

ثمككار ذكرت كلما هذا من العكس على بل وسلطانها، الدنيا
فقط، الله بمرضاةا مقترنا ذكرها كان الله سبيل في الجهاد

العككذاب مككن والنجككاةا اللككه، عنككد عككاٍل مقاما على والحصول
فككي الخككروج أن إلككى عبككاده العككزةا رب أرشككد الليككم· وقككد

- وكانتككا الككبيت وعمككارةا الحككاج سقاية من أفضل الله سبيل
ورسككوًخا أثككًرا وأعظمها العرب، عند الدخل مصادر أكبر من

("اللككه عند درجة أعظم"سوى:  ثمرةا من للجهاد يذكر - ولم
قواعد من قاعدةا وعلمهم عباده أرشد آخر مكان وفي ،)75َ

قليككل بعككد ولكن والمال، الثروةا يذكر أنه منها يظن التجارةا
التضككحية هككو رأسككمالها أو التجككارةا هككذه حقيقككة أن نلحككظ
هككذه ثمككرةا - أي والثمككرةا اللككه، سككبيل فككي والمككال بككالروح
يحككذر آخككر موضككع وفككي العككذاب، مككن النجاةا - هي التجارةا
لمحبككة أسككرى أصككبحوا لنهككم القتككال مككن الهككاربين ويعنككف

الككتي أمككوالهم علككى يخشككون وأنهككم وأولدهككم، زوجككاتهم
فككي المجاهككدون بينمككا تجككارتهم، كسككاد ويخشككون كسككبوها،

البلد، ويفتحون وينتصرون الدنيا هذه في يقاتلون الله سبيل
ويجككدون تجككارتهم، وتزدهككر طائلككة، أمككوال علككى ويحصككلون

هكككو ليككس هككذا أن إل المغلوبة، المة من يسلبونها مساكن
الجهككاد هكككذا من المقصود يكن لم ·· فإذا بالجهكاد المقصكود

يعككد حككتى القتككال هككذا من ينال فماذا وسلطانها الدنيا ثروةا
العمككل هككذا فككي ومككاذا العليككا؟ بالككدرجات المقككاتلين عبككاده

للغبككار المثيرةا إليه المهرولين أقداما من يجعل حتى الخطير
ًدا فيككه يكمككن فككوز وأي نجككاح أي ثككم وعنككايته؟ للطفككه مور
الحككروب هككذه فككي المقاتلين  عن"مرةا بعد مرةا" يقال حتى

ِئككَك( الفككائزون هم إنهم الشديدةا َل ُأو ِئُزوَن)َ ُهككُم َو َفككا ْل (التوبككة: ا
؟!·  )20َالية من
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قككوله فككي تكمككن التسككاؤلت هككذه جميككع علككى الجابككة إن
ْول: (تعالى َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدِت ِب َفَسكك َْلْرُض)َ َل ا

ُه ِإّل( )َ،251الية (البقرةا: من ُلككو َع ْف ُكككْن َت َنككٌة َت ْت َْلْرِض ِفككي ِف ا
ٌد َفَسا ِبيٌر)َ َو تنتشر أن يريد ل فالله ؛)73َالية لنفال: منا( َك
يتعككذب أن يقبككل ل وهككو أرضككه، على الفساد وينتشر الفتن
يحككب ول والبلء، الككدمار بهككم يحككل أن أو ذنب، دون عباده

أن أو وطمككأنينته، أمنه يسلبه وأن الضعيف، القوي يأكل أن
ل وهو والمادية، والنفسية الخلقية حياتهم في عباده يصاب

وأن الككدنيا، فككي والشككر السككوء أعمككال تنتشككر أن يرضككى
أن يقبككل ل كمككا والغككزو، والقتككل والجحككاف الظلككم ينتشككر
ًدا عباده يصبح شرفهم فيلطخوا العباد بقية من لمخلوقيه عبا

الككتي فالجماعة هذا كل وبعد والهوان، الذلة بجراح النساني
الظلككم، مككن وتخلصككه الفتنككة هككذه من العالم لتطهير تنهض
فككي طمككع أي وبغير جزاء، نيل في رغبة دون العدل وتقيم
الطيككب العمككل هككذا سككبيل فككي وتضككحي مال، في أو ثروةا

وآبائهككا لبنائهككا وبحبهككا التجاريككة وبمصككالحها وبمالهككا بروحهككا
منهككا أحككق هككو مككن ·· أهنككاكا بيتهككا داخككل وبراحتها وأخوتها،

·· ومرضاته؟ الله بمحبة
يحتككل جعلتككه الككتي اللككه سككبيل فككي الجهاد فضيلة هي هذه

("بالله اليمان بعد النسانية العمال جميع بين العليا الدرجة
76َ(.

الخامسةالخامسة  المقدمةالمقدمة
اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  تركاتركا  مخاطرمخاطر

وثمرتككه الجهككاد فضككل السابقة المقدمة في لنا تبين أن بعد
المقدمككة هككذه فككي علينككا يسككهل فككإنه والخككرةا الككدنيا فككي

يككترتب ومككا لككه، والستعداد الجهاد تركا مخاطر عن الحديث
الدنيا في السيئة والعواقب والشرور المفاسد من ذلك على

والخرةا·
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تلككك لنككا لتظهككر السابقة والثمار الفضائل نعكس أن ويكفي
الحميككدةا، والثمككار العككواقب لتلككك المضككادةا السككيئة العواقب

الذنوب· كبائر من العيني الجهاد تركا العلم أهل عد وقد
الكككبيرةا"الزواجككر:  كتككابه فككي الهيتمككي حجككر ابككن يقككول

الثلثمائككة: تككركا بعككد والتسككعون والثانيككة والحاديككة التسككعون
أخككذوا أو السككلما دار الحربيون دخل بأن تعينه؛ عند الجهاد
أصله، من الجهاد الناس وتركا منهم، تخليصه وأمكن مسلًما
مككن عليهككا يخككاف بحيككث ثغورهم تحصين القليم أهل وتركا

.)77َ("التحصين ذلك تركا بسبب الكفار استيلء
علككى علمككة لككه السككتعداد وعككدما الجهككاد تككركا كككان ولذلك
بككالغزو نفسككه يحككدث ولم يغز ولم مات : (من" قال النفاق

.)78َ(نفاق)َ من شعبة على مات
بككاليوما اليمككان عككدما علككى علمككة وجككل عككز الله عده وقد

ُنَك ل (تعككالى: فقككال به اليقين ضعف أو الخر، ِذ ْأ َت ِذيَن َيْسكك ّلكك ا
ُنوَن ْؤِم ِه ُي ّل ِما ِبال ْو َيكك ْل ِر َوا ُدوا َأْن اْلِخكك ِهكك ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِبكك ُفِسكك ْن َأ َو

ّلُه ِليٌم َوال ِقيَن َع ّت ْلُم ّنَمككا ِبككا ُنَك ِإ ِذ ْأ َت ِذيَن َيْسكك ّلكك ُنككوَن ل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِبككال
ِما ْو َي ْل ِر َوا َبْت اْلِخ َتا ُهْم َواْر ُب ُلو ُهْم ُق ِهككْم ِفكي َف ِب ْي ُدوَن َر ّد َتكَر ْو َي َلكك َو
ُدوا ْلُخككُروَج َأَرا ّدوا ا َعكك ًةا َلككُه ََل ّد ِكككْن ُعكك َل َه َو ِر ّلككُه َككك ُهْم ال َث َعككا ِب ْن ا

ُهْم َط ّب َث ِقيَل َف ُدوا َو ُع ْق َع ا ِديَن)َ (التوبة: َم َقاِع ْل .)46َ-44ا
يلي: فيما الجهاد لتركا السيئة والعواقب المخاطر تفصيل ويمكن

فيككه لن الكبككائر؛ مككن كككبيرةا مضككى كمككا الجهككاد - تككركا1
الككدنيا فككي وعقككابه وجككل عككز اللككه لسككخط النفككس تعريض

والخرةا·
ّ (تعالى: قال ِفُروا ِإل ْن ُكْم َت ْب ّذ َعكك ًا ُي َذاب ًا َعكك ِليمكك ِدْل َأ ْب َت َيْسكك ًا َو ْومكك َق

ُكْم ْيَر ُه َول َغ ًا َتُضّرو ْيئ ّلُه َش َلى َوال ٍء ُكّل َع ِديٌر)َ (التوبككة: َشْي َقكك
39َ(.

ُكْم َكككاَن ِإْن ُقككْل (تعككالى: وقككال ُؤ َبككا ُكْم آ ُؤ َنككا ْب َأ ُكْم َو ُن َوا ِإْخكك َو
ُكككْم َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشككيَر َواٌل َو َأْمكك َهككا َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌةا ا ِتَجككاَر ْوَن َو َتْخَشكك

َها َد ِكُن َكَسكا َها َوَمَسككا َن ْو ُكككْم َأَحكّب َتْرَضكك ْي َل ِه ِمككَن ِإ ّلك ِه ال ِل َوَرُسككو
ٍد َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي ّبُصككوا َس َتَر ّتككى َف ِتَي َح ْأ ّلككُه َيكك ِه ال ِر َأْم ّلككُه ِبكك ل َوال
ِدي ْه ْومَا َي َق ْل ِقيَن ا َفاِس ْل ْد ا َق ُكُم َل ّلككُه َنَصَر ِطَن ِفككي ال َوا ٍةا َمكك ِثيككَر َك
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ْومَا َيكك ْيككٍن َو َن ْذ ُح ُكككْم ِإ ْت َب ْعَج ُكككْم َأ ُت ْثَر َلككْم َك ْغككِن َف ُكككْم ُت ْن ًا َع ْيئ َشكك
َقْت ُكُم َوَضا ْي َل َْلْرُض َع َبْت ِبَما ا ُتْم ُثّم َرُح ْي ّل ِريَن َو ِب ْد ْنككَزَل ُثّم ُم َأ

ّلُه َتُه ال َن ِكي َلى َس ِه َع ِل َلى َرُسو َع ِنيَن َو ْؤِم ْلُمكك ْنككَزَل ا َأ ًا َو ُنككود َلككْم ُج
َها ْو ّذَب َتَر َع ِذيَن َو ّل َفُروا ا ِلَك َك َذ ُء َو ِريَن)َ (التوبة: َجَزا ِف َكا ْل .)26َا

يهملكون الكذين تعكالى اللكه رحمكه القيكم ابكن الماما ويصف
اللكه سككبيل فككي والجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف المر
ًنككا النككاس أقككل بأنهم فيقككول: تعككالى؛ اللككه إلككى وأمقتهككم دي
والنهككي بككالمعروف والمككر الجهاد، وسلموأما عليه الله صلى
اللككه ونصككرةا وعبككاده، ورسككوله للككه والنصككيحة المنكككر عككن

ً ببكالهم تخطر ل الواجبات فهذه وكتابه؛ ودينه ورسوله فضكل
ً فعلها، يريدوا أن عن النككاس يفعلوهككا· وأقككل أن عككن وفضل
ًنا في زهد وإن الواجبات هذه تركا من الله إلى وأمقتهم دي

َقّل جميعها، الدنيا ويمعككره وجهككه َيْحَمككّر من منهم ترى أن و
دينه· وأصحاب نصرةا في عرضه ويبذل لحرماته، ويغضب لله

ً أحسن الكبائر .)79َ("هؤلء من الله عند حال
ًذا الككدنيا فككي للهلكا سككبب اللككه سككبيل فككي الجهككاد فتركا إ

ُقوا (تعالى: قوله من يفهم ما وهذا والخرةا؛ ْنِف َأ ِبيِل ِفككي َو َسكك
ِه ّل ُقوا َول ال ْل ُكْم ُت ِدي ْي أ

َ َلككى ِب ِة ِإ َككك ُل ْه ّت ُنوا ال َأْحِسكك ّلكَه ِإّن َو ُيِحككّب ال
ِنيَن)َ (البقرةا: ْلُمْحِس .)195َا

عد بكن الليكث وقكال"ككثير:  ابن قال أبكي بكن يزيكد عكن س
المهاجرين من رجل قال: حمل عمران أبي أسلم عن حبيب

أيوب أبو - ومعنا خرقه حتى العدو صف على بالقسطنطينية
ة· فقكال إلكى بيكده أنكاس: ألقكى - فقال النصاري أبكو التهلك

رسككول صككحبنا فينككا؛ نزلت إنما الية؛ بهذه أعلم أيوب: نحن
ونصككرناه، المشككاهد معه وشهدنا وسلم عليه الله صلى الله
ًيككا النصار معشر اجتمعنا وظهر السلما فشا فلما فقلنككا: نج

ونصككره وسككلم عليككه اللككه صككلى نبيه بصحبة الله أكرمنا قد
الهليككن علككى آثرنككاه قد - وكنا أهله وكثر السلما فشا حتى

إلككى فنرجككع أوزارهككا، الحرب وضعت - وقد والولد والموال
ُقككوا (فينككا: فنككزل فيهككم فنقيم وأولدنا أهلينا ْنِف َأ ِبيِل ِفككي َو َسكك
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ِه ّل ُقوا َول ال ْل ُكْم ُت ِدي ْي أ
َ َلى ِب ِة)َ ِإ َك ُل ْه ّت )َ.195اليككة (البقككرةا: مككن ال

.)80َ("الجهاد وتركا والمال الهل في التهلكة: القامة فكانت
ًفا الجهاد تركا في أن كما وذلككك والبراء؛ الولء لعقيدةا إضعا
ًقا بنا مر كما ًدا تتناسب والبراء الولء عقيدةا أن ساب مع طر

اللكه سككبيل فككي والجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف المر
الككولء عقيدةا ضعفت الجهاد عن العبد ركن فكلما وجل؛ عز

خطًرا· بذلك وكفى الوهن؛ وأصابها والبراء
وأهلككه الكفككر ويعلككو والظلككم الشككركا يفشككو الجهاد - بتركا2

مككن ذلككك فككي مككا يخفككى ول بعًضا، بعضهم الناس ويستعبد
اللككه قككال النككاس علككى الكككبير والفسككاد والتعاسككة الشككقاء
ْول (تعالى: َل ُع َو ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعككٍض َب َب َدِت ِب َفَسكك َْلْرُض َل ا
ِكّن َل ّلَه َو َلى َفْضٍل ُذو ال َلِميَن)َ َع َعا ْل ،)251َاليككة (البقرةا: مككن ا
ْول (تعالى: وقال َل ُع َو ْف ِه َد ّلكك ّنككاَس ال ُهْم ال ْعَضكك ْعككٍض َب َب ّدَمْت ِب ُهكك َل

ُع َواِم ٌع َص َي ِب َواٌت َو َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْذ َهككا ُيكك ِه اْسككُم ِفي ّلكك ًا ال ِثيككر َك
ْنُصَرّن َي َل ّلُه َو ُه َمْن ال ْنُصُر ّلككَه ِإّن َي ّي ال ِو ِزيككٌز)َ َلَقكك (الحككج: مككن َع

.)40َالية
 
الكفار ويكبت المؤمنين، بجهاد الكافرين يدفع الله أن فلول"

جعككل الكككافر اعتلككى وإذا المككؤمنين، علككى لعتلككوا ويككذلهم
عبككد وإذا وتعككالى، سككبحانه الله دون من هو يعبدونه الناس
ًدا الله دون من الناس ل الحياةا لن كلها؛ حياتهم فسدت أح

وهككو اللككه؛ رسككمه الككذي المنهج على سارت إذا إل تستقيم
الرفيعككة الخلق ويحقككق للككه، العبوديككة يحقككق الككذي المنهج

الككذي الله هو المنهج رسم فالذي للبشر؛ الحميدةا والفضائل
كافر اعتلى إذا أما يصلحهم، بما العالم والحياء الحياةا خلق
يعلككم ل فككإنه نفسككه عنككد مككن للنككاس وشككرع الرض علككى
مككا يعلككم ول والهككوى، النقككص من مبرأ وليس المور، جميع
ويفسككد عشككواء خبككط فيتخبككط البشككرية النفككس يصلح الذي

يعتلككي الككذي الواقع على اليوما· ونظرةا الحال هو كما الحياةا
المسككلمين تخاذل ولول الحقيقة، هذه بتقرير كافية كافر فيه
الككذين النككاس حيككاةا لصككلحت بككه اللككه أمر الذي الجهاد عن

57



اللككه صككلى الله رسول شرع هذا الله· لجل بشرع يحكمون
يصككل لككم الككذي الفككاجر المككاما مع حتى الجهاد وسلم عليه
فاسككق يحكمهككم وأهلككه السككلما بقككاء لن الكفر؛ درجة إلى
اللككه؛ أنككزل مككا بغيككر يحكككم كافر يحكمهم أن من لهم خير
.)81َ("الرض فساد سبب هو الله أنزل ما بغير الحكم فإن

صككلى الرسككول قال كما والهوان للذل سبب الجهاد - تركا3
البقككر بأذنككاب وأخككذتم الجهككاد تركتككم وسلم: (لئككن عليه الله

تنفككك ل رقككابكم فككي مذلككة اللككه ليلزمنكككم بالعينككة وتبايعتم
.)82َ(عليه)َ كنتم ما إلى وترجعوا الله إلى تتوبوا حتى عنكم
تسككلط حيككث اليككوما؛ عصككرنا فككي وبككارز مشككاهد أمككر وهككذا
مككؤخرةا في المسلمون وعاش المسلمين، بلدان على الكفار

شككؤونهم، فككي ويتككدخلون خيراتهككم، الكفككار يأكككل الركككب؛
بتعطيل إل ذاكا وما والمهانة؛ الذلة بأنواع عليهم ويتسلطون

تعطيككل ذلككك ومككن شككرعه، إلككى الحتكككاما وتركا الله أحكاما
الجهاد· شعيرةا

ويراجعككوا المسككلمين حقككوق إلككى يلتفتككوا لككن الكفككار وإن
والكلما والشككجب الدانككات بمجككرد شككرهم ويكفككوا حساباتهم
لمين عكن يكفون ويجعلهم يخيفهم الذي وإنما الجوف، المس
كبككت فيككه الككذي تعككالى اللككه سككبيل في الجهاد هو وديارهم

للمسلمين· وكرامة إعزاز وفيه وأهله، للكفر
مككن فمككا الواقككع؛ لككه يشككهد كما التاريخ له يشهد أمر وهذا

فيككه المسككلمون وشككعر إل الجهككاد رايككة فيككه علككت مكككان
المجاهككدين تكككبيرات مككن الكفككرةا اللككه أعداء وخاف بالعزةا،

.)83َ(وتضحياتهم
عككن الشكككر دفككع بضرورةا مكا أمة لدى إحساس وجكد فإذا"

وثروتهككا ومتعهككا براحتهككا ذلككك سككبيل فككي وضككحت نفسككها،
فإنهككا لديها؛ عزيز وبكل وبروحها النفسية، وبشهواتها ومالها،

ًدا يمكن ل ليككة يمكككن ول مستضعفة، ذليلة أمة تظل أن أب
أن شككرفها· ويجككب أو عزتهككا مككن تنككال أن كانت مهما قوةا

أمككاما الككرأس تخفككض بككأن العزيككزةا الشككريفة المككة تتصككف
أمككاما الككرأس تخفككض أن عككن المككوت تفضككل وأن الحككق،
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الحككق كلمككة لعلء القككوةا لهككا تتككوافر لككم وإذا الباطككل،
للحككافظ تعمككل أن تقككدير أقككل على بد فل الحق ومساعدةا

درجككات أقككل وهككذه صككلبة، وبكككل شككدةا بكككل الحككق علككى
.)84َ("الشرف
العككذاب يخشككون والككذين"اللككه:  رحمككه قطككب سككيد ويقككول
هككم إذا والموال والولد النفس وخسارةا والستشهاد واللم

تكلفهككم مككاذا يتككأملوا أن عليهككم اللككه، سككبيل فككي جاهككدوا
وفوقهككا والولد، والمككوال النفككس فككي اللككه لغيككر الدينونككة
فككي اللككه سككبيل في الجهاد تكاليف ·· إن والعراض الخلق

الدينونككة تكلفهككم مككا تكلفهككم لككن كلها الرض طواغيت وجه
.)85َ("والعار! والدنس الذل كله ذلك وفوق الله؛ لغير

الككدنيا فككي عظيمككة لمصككالح تفككويت الجهككاد تككركا - وفككي4
تعككالى اللككه أعككده الككذي العظيككم الجككر منهككا والخككرةا؛

فككي العزيككزةا الحيككاةا ومنها الخرةا، في والشهداء للمجاهدين
والتربية والغنائم والشهادةا وجل، عز الله شرع وإقامة الدنيا

أعككداء ومراغمة الجهاد أجواء في إل تحصل ل التي اليمانية
تعالى· الله

مشككاهد؛ أمككر المسلمين: وهككذا بين والفرقة العداوةا - إلقاء5
عككز اللككه سككبيل فككي الجهاد المة فيه تركت وقت من فما

إلككى حرابهككم المسككلمون ووجككه بنفسككها انشككغلت إل وجككل
ببعض· بعضهم وانشغل إخوانهم صدور
رضي عثمان مقتل تلت التي الفتن أياما إلى فاحصة ونظرةا

ومككا اللككه، سككبيل في الجهاد تركا أثر على تطلعنا عنه الله
غككزو توقككف فلقككد والفككتراق؛ والختلف الفتككن مككن يحككدثه
فتوحككاتهم المسككلمون يسككتأنف ولم المدةا، تلك طيلة الكفار

سككفيان أبككي بككن معاويككة علككى الكلمككة اجتمعككت أن بعد إل
الفتنة· وهدأت عنه الله رضي

بككن سككعيد عككن السير - في تعالى الله - رحمه الذهبي ذكر
ووقككع عنككه اللككه رضككي عثمككان قتككل لمككا"قككال:  عبككدالعزيز

معاويككة علككى اجتمعككوا حككتى غككزو للنككاس يكككن لم الختلف
جماعككة فككي ابنككه أغزى ثم مرات، فأغزاهم عنه، الله رضي
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أهككل وقككاتلوا الخليككج بهككم أجاز حتى وبحًرا بًرا الصحابة من
.)86َ("قفل ثم بابها على القسطنطينية

تعطيل من فيه جرى وما المعاصر واقعنا إلى أخرى ونظرةا
- اللكه سككبيل فككي الجهككاد ذلكك - ومن وجل عز الله لشرع
والختلف والتحككزب الفرقككة مككن بالمسككلمين حّل كيف ترينا
ببعككض· ومككا بعضككهم انشككغل         حيث المسلمين بين
هككذه وتعطيككل الحككق المنهككج عككن النحككراف مككن إل ذاكا

علككى الكفككار تسككلط مككن عليها ترتب وما العظيمة الشعيرةا
بيككن والتحريش والفرقة الخلف نار وتأجيجهم المسلمين بلد

أعككرض مككن كككل فككي وجككل عز الله سنة وهذه المسلمين،
ًظككا ونسي سبحانه شرعه عن تعككالى: قككال بككه ذكككر ممككا ح

ِذيَن َوِمَن( ّل ُلوا ا ّنا َقا َنا َنَصاَرى ِإ ْذ ُهْم َأَخ َق َثا َنُسوا ِمي ًا َف ّظ ِمّما َح
ّكُروا ِه ُذ َنا ِب ْي ْغَر َأ ُهُم َف َن ْي َةا َب َو َدا َع ْل َء ا ْغَضككا َب ْل َلككى َوا ِما ِإ ْو ِة َيكك َياَمكك ِق ْل ا

ْوَف ُهُم َوَس ُئ ّب َن ّلُه ُي ُنوا ِبَما ال ُعوَن)َ (المائدةا: َكا َن )َ 14َيْص

الجهاديةالجهادية  التربيةالتربية
واقعناواقعنا  فيفي  للجهادللجهاد  العدادالعداد  وجوانبوجوانب

المعاصرالمعاصر
الجهككاد معنككى علككى السككابقة المقككدمات فككي تعرفنا أن بعد

وفضككائله وأنككواعه، وغككايته ومراحلككه، ومراتبه والخاص، العاما
نككدخل أن الن بنا يحسن تركه؛ على تترتب التي والمخاطر

للتربية المختلفة المجالت ذكر وهو أل موضوعنا؛ صلب إلى
كتابككة إلككى الدافع هو والذي لذلك، العداد ووسائل الجهادية

مككن كككثير ومككن نفسككي من رأيت ما بعد وذلك البحث، هذا
التقصككير مككن وجل عز الله إلى الدعوةا مجال في العاملين

اللككه سككبيل فككي والجهككاد للغككزو النفككس إعككداد فككي الكككبير
الككدنيا إلككى والركككون الككترف مككن ذلككك صككاحب ومككا تعالى،
هككذا تفاصككيل فككي الككدخول وزينتها· وقبل زهرتها إلى والميل

المسككلمين لواقع سريع توصيف من بد ل أنه أرى الموضوع
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الصككفحات فككي ذكرهككا السككابق المقككدمات ضككوء فككي اليككوما
المتقدمة·

التوفيق: وبالله فأقول
وتسككلط والمهانككة الذلككة مككن يقاسككون اليوما المسلمين - إن

العككراض مككن إل ذلك وما العظيم؛ الشيء والغثائية العداء
عليككه اللككه صككلى قككال الجهككاد وتككركا الدنيا وحب الدين عن

الكلككة تككداعى كمككا عليكككم تككداعى أن المككم وسلم: (يوشك
قككال: (بككل يومئككذ؟ نحككن قلككة قائل: ومككن قصعتها)َ فقال إلى
اللككه ولينزعككن السككيل، كغثككاء غثككاء ولكنكم كثير، يومئذ أنتم
قلككوبكم فككي الله وليقذفن منكم، المهابة عدوكم صدور من

ْهَن)َ قالوا: يا َو الككدنيا قككال: (حككب الككوهن؟ ومككا اللككه رسول ال
ًا ذلك ومن ،)87َ(الموت)َ وكراهية السككابق العينككة حككديث أيضكك

.)88َ(ذكره
ً القطككار بعككض فككي اليككوما المسلمون - يواجه ًوا احتلل وغككز
ًيا ًوا دارهكم، عقكر فكي عسكر ًيكا وغكز ًيكا فكر ككل فكي وأخلق
والمنككافقين السككوء بطانككة ذلككك فككي العداء وساعد ديارهم،

وتسككلطوا الغككرب عيككن على ربوا الذين المسلمين أبناء من
بقوانين وحكموا المسلمين بلدان أكثر في الحكم أزمة على

ووالككوا وجل، عز الله بشرع الحكم ورفضوا والغرب الشرق
أولياءه· وعادوا أعداءه
الرحيككم العزيككز اللكه يككتركا لكم الظككروف هككذه ظككل - وفككي
مدافعككة؛ بل الفكككري أو العسكككري الغزو هذا العليم الحكيم

وتككدافع بككالحق تقوما طائفة المؤمنين عباده من اصطفى بل
قككوله مصككداق وهككذا ؛إمكانياتهككا وقلككة ضككعفها علككى الباطككل

بككأمر قائمككة أمككة أمككتي من تزال وسلم: (ل عليه الله صلى
أمككر يككأتي حككتى خككالفهم من ول خذلهم من يضرهم ل الله
.)89َ(ذلك)َ على وهم الله

فمنهككم المهككاما ومتنوعككة الرض فككي منتشككرةا الطائفة وهذه
النككاس ويعلمككون بككالحق يصككدعون الككذين الربككانيون العلمككاء

دينهم· أمور
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الخيككر إلككى النككاس يككدعون الككذين والككدعاةا المربككون ومنهككم
التوحيككد لنشر والمدن القرى ويجوبون الشر، من ويحذرونهم

الوسككائل جميككع ذلككك فككي ويسككتخدمون النككاس، بيككن والخير
والنككدوات، مككن: المحاضككرات ذلككك على تساعد التي المتاحة

غيرهككا إلككى النافعة، والشرطة والتأليف، الشرعية، والدورات
الوسائل· من

الككذين المنكككر عككن والنككاهون بككالمعروف المككرون ومنهككم
استطاعتهم· بقدر المنكرات ويغيرون الناس على يحتسبون

الكككافر العككدو يجاهدون الذين الثغور على المرابطون ومنهم
اسككتطاعتهم· بقككدر ويككدافعونه المسككلمين ديككار استحل الذي
مككن بنوع منها واحدةا كل تقوما التي الفئات هذه وجود ومع

العسكككري والغككزو والباطككل الفسككاد أن إل الجهككاد أنككواع
وقككد الفئككات، هككذه وإمكانككات جهككد من بكثير أكبر والفكري

تماًما· الفئات هذه من المسلمين ديار بعض تخلو
مككن وبطككانتهم الكفار أعدائنا من وجل عز الله حذرنا - لقد

َها َيا (تعالى: بقوله المنافقين ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخكك َنككًة َت َطا ِب

ُكْم ِمْن ِن ُكْم ل ُدو َن ُلو ْأ ً َي َبال ّدوا َخ ّتْم َما َو ِن ْد َع َدِت َق ُء َبكك ْغَضككا َب ْل ا
ِهْم ِمْن ِه َوا ْف ُهْم ُتْخِفي َوَما َأ ُدوُر َبُر ُص ْك ْد َأ ّنككا َقكك ّي ُكككُم َب اْليككاِت َل
ُتْم ِإْن ْن ُلوَن ُك ِق ْع ُتْم َها َت ْن ِء َأ ُهْم ُأول َن ّبو ُكْم َول ُتِح َن ّبو ُنوَن ُيِح ْؤِم ُت َو

َتاِب ِك ْل ِه ِبا ّل َذا ُك ِإ ُكْم َو ُقو ُلوا َل ّنككا َقا َذا آَم ِإ ْوا َو َلكك ُككُم َعّضكوا َخ ْي َل َع
َناِمَل َْل ْيِظ ِمَن ا َغ ْل ُتككوا ُقْل ا ُكككْم ُمو ِظ ْي َغ ّلككَه ِإّن ِب ِليككٌم ال َذاِت َع ِبكك

ِر)َ (آل ُدو سككنوات منككذ يدور ما وإن ،)119َ-118عمران: الّص
صككريحة صليبية حملة  سبتمبر)َ من11( أحداث بعد سيما ول

اليككة لهذه ومصدق شاهد أكبر لهو والمسلمين السلما على
الكفككار مككن المسككلمين تحككذر الككتي اليككات مككن وغيرهككا

ُلككوَن َول: (تعككالى قككوله مثككل وعككداوتهم ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقككا ّتككى ُي َح
ُكْم ّدو ُكْم َعْن َيُر ِن ُعوا)َ ِإِن ِدي َطا َت .)217َالية (البقرةا: من اْس

.
الدمار من صاحبها وما أفغانستان على الصليبية الحملة وإن

مككن ذلككك زامككن ومككا والنسككل، الحككرث أهلككك الذي المروع
بلد أي في بالتدخل الكفار وتلويح المروعة فلسطين أحداث
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نفسككه ويضككع للغككرب التبعيككة يرفككض من فيه يوجد إسلمي
- المسلمين على يوجب هذا كل إن له؛ المواجهة صف في
يفكككروا - أن والتعليككم والتربيككة للدعوةا المتصدرين سيما ول

والمشكككاورات المسكككاعي تبكككذل وأن الموقكككف، جديكككة فكككي
وجعككل سككباتها مككن المككة إحيككاء كيفيككة فككي المسككتمرةا
في يجري فما بهم؛ المحدق الكفار خطر يدركون المسلمين

الككدين علككى عككدوان مككن والقريبككة البعيككدةا المسلمين بلدان
بغيرهككم· وإن يحككل أن ببعيككد ليككس والمال والعرض والنفس

المككة إعككداد فككي والعلماء الدعاةا من المخلصون يتحركا لم
حيككن النككدما ينفككع لككن فككإنه والمنافقين الكفار أعدائها لجهاد

لككديارهم واسككتيلئهم لهككم الكفككار بغككزو المسككلمون يفاجككأ
لهم· وإذللهم

عقر في المسلمين هاجم إذا العدو أن العلم أهل ذكر ولقد
ًبككا يصككبح دفعه فإن دارهم فهككل المسككلمين جميككع علككى واج
لذلك· الشاملة العدةا أعددنا
أراد إذا ··· فأمككا"اللككه:  رحمككه تيمية ابن السلما شيخ يقول
ًبككا دفعككه يصككير فإنه المسلمين على الهجوما العدو علككى واج

··· وهككذا لعككانتهم المقصككودين غيككر وعلى كلهم، المقصودين
القلككة مككع وماله، بنفسه أحد كل على المكان بحسب يجب

قصدهم لما المسلمون كان كما والركوب؛ والمشي والكثرةا،
أذن كمككا لحككد تركككه فككي اللككه يككأذن لم الخندق عاما العدو

.)90َ("العدو لطلب ابتداء الجهاد تركا في
فككي منعقككدةا اليككوما وأسككبابه الككدفع، جهككاد فككي الكلما وهذا

وغككزو الطلككب جهككاد أمككا عليهككا المعتككدى المسككلمين بلككدان
وكيككان دولككة قيككاما يسككبقه فهككذا دارهككم عقككر فككي الكفككار

يجككب الكفككار· ولككذلك بلد فتح من تمكنهم وقدرةا للمسلمين
وإعككداد تقككويته ثككم أولً، الكيككان هككذا بإقامككة لككه العككداد

الككدين ويكككون فتنككة تكككون ل حككتى الكفككار لقتال المجاهدين
لله· كله

يجككب ·· وكمككا"اللكه:  رحمككه تيميككة ابككن السككلما شككيخ يقول
وقككت فككي الخيككل وربككاط القككوةا بإعككداد للجهككاد السككتعداد
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("واجككب فهككو بككه إل الواجب يتم ل ما فإن للعجز؛ سقوطه
91َ(.

القول يمكننا سبق ما ضوء وفي الربانية، السنن ضوء - في
أمككًرا أصبح وأهله الباطل مع والصراع الكفار مع الجهاد بأن

ًيككا المسككلمين علككى فككرض حيككث الككدفع جهككاد سككيما ل حتم
أفغانستان في اليوما الحاصل هو - كما منه مناص ول فرًضا

- الكككافر العككدو احتلهككا الككتي وفلسطين وكشمير والشيشان
وديككارهم دينهككم عككن الككدفاع الككديار تلككك أهككل علككى ووجب

علككى وجككب قككوةا· كمككا مككن اسككتطاعوا مككا بكككل وأعراضككهم
وإسككلمهم خككذلنهم وعككدما نصككرتهم يلككونهم الذين المسلمين

الكفار· لعدائهم
ديككار عككن صككدهم أو وإخراجهككم الكفككار جهككاد أن داما - مككا

هككذه مككن كككان مككا - سككواء مفروًضككا أمككًرا أصبح المسلمين
ً البلد ًدا كان ما أو محتل يجككب - فماذا والغزو بالحتلل مهد

الشامل؟· بمفهومه العداد من الجهاد لهذا نعد أن
التالية: الوقفات في السؤال هذا على والجواب

الولىالولى  الوقفةالوقفة
المسلمالمسلم  عنعن  يسقطيسقط  لل  بمعناهبمعناه  العاماالعاما  الجهادالجهاد

المكلفالمكلف
المكلككف؛ المسككلم عككن يسككقط ل العككاما بمعنككاه الجهككاد إن

والشككيطان النفككس جهاد أن الجهاد مراتب في بنا مر فكما
- الكفككار لجهككاد الممهككد - وهككو الجهككاد ضككروب مككن ضككرب
مسلم· أي عن يسقط ل المفهوما بهذا والجهاد

وإمككا بككالقلب، إمككا عيككن فككرض الكفككار جهككاد جنككس إن بل
حسككب - وذلككك والسككنان باليككد وإمككا بالمككال، وإمككا باللسان،
إيمككان· ذرةا القلككبي الجهككاد وراء - ومككا والسككتطاعة القككدرةا
والككتربص وبغضككهم، الكفار، من البراءةا يعني القلبي والجهاد

المككاما يقككول لككذلك؛ والعككداد بغزوهم، النفس وتحديث بهم،
فككرض الجهككاد جنككس أن والتحقيككق"اللككه:  رحمككه القيككم ابن
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باليكد، وإمككا بالمكال، وإمكا باللسككان، وإمكا بكالقلب، إمكا عين
النواع· هذه من بنوع يجهاد أن مسلم كل فعلى

ففي بالمال الجهاد وأما ،)92َ(كفاية ففرض بالنفس الجهاد أما
وبالنفس به بالجهاد المر لن وجوبه والصحيح قولن، وجوبه

ْنِفككُروا (تعككالى: قككال كمككا سككواء؛ القككرآن في ًا ا َفافكك ً ِخ َقككال ِث َو
ُدوا ِه ُكْم َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ُكككْم ال ِل ْيككٌر َذ ُكككْم َخ َل

ُتْم ِإْن ْن َلُموَن)َ (التوبككة: ُك ْع بككه، النككار مككن النجككاةا وعلككق )َ،41َت
َها َيا (فقال: الجنة؛ ودخول الذنب، ومغفرةا ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا َهْل آَم
ُكْم ّل ُد َلكى َأ ٍةا َع ُككْم ِتَجكاَر ْنِجي َذاٍب ِمكْن ُت ٍم َعك ِليك ُنكوَن َأ ْؤِم ِه ُت ّل ِبكال

ِه ِل ُدوَن َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه َس ّل ُكْم ال ِل َوا َأْم ُكْم ِب ُفِسكك ْن َأ ُكككْم َو ِل َذ
ْيٌر ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل ْن َلُموَن ُك ْع ِفْر َت ْغ ُكْم َي ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل ْدِخ ُي ّنككاٍت َو َج

ِري َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل
َ ِكَن ا َبًة َوَمَسا ّي ّناِت ِفي َط ْدٍن َج ِلككَك َع َذ

ْوُز َف ْل ِظيُم)َ (الصف: ا َع ْل  .)12َ-10ا
ّبونها أخرى خصلة أي: ولكم   ِمَن َنْصٌر (وهي: الجهاد، في ُتح

ِه ّل ْتٌح ال َف ِريٌب َو .)93َ()ََق
الكفار· والنتصار لجهاد الصلن هما والشيطان النفس وجهاد
علككى للنتصككار نتيجككة هكو القتككال سكاحات فككي الكفكار على

والشككيطان النفككس جهاد إن ذلك· بل قبل والشيطان النفس
الكفككار، منازلككة قبككل منككه بككد ل إذ كلككه؛ العمككر يسككتغرق
وبعدها· وأثناءها،

رحمككه القيككم ابككن يقككول الجهككاد مككن النوع هذا أهمية وعن
ِذيَن (تعالى: قال"تعالى:  الله ّل ُدوا َوا َه َنا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْه َن َنا)َ َل َل ُب ُسكك

بالجهككاد؛ الهدايككة سككبحانه  علككق )َ.69اليككة (العنكبككوت: مككن
ًدا، أعظمهككم هداية الناس فأكمل الجهككاد: جهككاد وأفككرض جهككا

فمككن الككدنيا؛ وجهككاد الشككيطان، وجهاد الهوى، وجهاد النفس،
الموصككلة رضككاه سككبل الله هداه الله في الربعة هذه جاهد
مككا بحسككب الهككدى مككن فككاته الجهككاد تككركا ومككن جنته، إلى

فينككا أهككواءهم جاهككدوا الجنيد: والذين قال الجهاد؛ من عطل
عككدوه جهككاد مككن يتمكككن الخلص· ول سككبل لنهدينهم بالتوبة

ًنا العداء هذه جاهد من إل الظاهر في عليها ُنِصَر فمن باط
.)94َ(عدوه)َ عليه ُنِصَر عليه ُنِصَرْت ومن عدوه، على ُنِصَر
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عككن الحككديث عنككد تعككالى الله شاء إن ذلك تفصيل وسيأتي
وجل· عز الله سبيل في للجهاد والمعنوي اليماني العداد

الثانيةالثانية  الوقفةالوقفة
تركاتركا  يعنييعني  لل  الجهادالجهاد  قبلقبل  اليمانياليماني  العدادالعداد

الدفعالدفع  جهادجهاد
العدادالعداد  هذاهذا  يكتمليكتمل  حتىحتى

يعني ل الكفار جهاد قبل اليماني العداد بضرورةا القول إن
يكتمككل حككتى الككدفع جهككاد فككي وقتككالهم الكفككار جهككاد تككركا

يصككادما إنككه بككل عاقككل؛ به يقول ل هذا اليماني· إن العداد
الخمس· الضرورات حفظ في الشريعة مقاصد

الككتي بالحالككة لككه المسككلمون يهككب أن يجب الدفع جهاد إن
فككي وتفريككط اليمككان مككن ضكعف في كانوا سواء عليها هم

لككم فككإذا مككادي؛ ضككعف فككي كككانوا أو وجككل عز الله طاعة
ذلك وجب بقتاله إل والدين والحرمة الديار عن العدو يندفع
للقككدرةا، اشككتراط دون القككوةا من تيسر بما المسلمين على

الطلككب جهككاد بيككن التفريككق مككن بككد ل إذ اليمانيككة، والقوةا
الدفع جهاد وبين والمعنوي المادي العداد فيه يشترط الذي
ذلك· فيه يشترط ل الذي
قتككال وأمككا"تعككالى:  اللككه رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال

والككدين، الحرمككة عككن الصككائل دفككع أنككواع أشككد فهككو الككدفع
ًعا؛ فواجب ل والككدنيا الككدين يفسد الذي الصائل فالعدو إجما

شككرط لككه يشككترط فل دفعككه، من اليمان بعد أوجب شيء
العلمككاء: ذلككك علككى نككص وقككد المكككان، بحسككب يككدفع بككل

الظككالم الصككائل دفككع بيككن التفريككق فيجككب وغيرهم، أصحابنا
.)95َ("بلده في طلبه وبين الكافر

جهككاد فككي الماديككة أو اليمانية العدةا اشتراط عدما يعني ول
مكع منهمكا تيسكر بمكا الكدفع يجكب بكل فيها، التفريط الدفع

المسككتطاع؛ قدر لتقويتهما والسعي القتال أثناء بهما الهتماما
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السككعي يجككب فحينئككذ سنوات، أو شهوًرا الدفاع يستمر فقد
ًيكا المقككاتلين وإعكداد الماديكة القكدرةا لتوفير القتال أثناء إيمان

لثككره الجككانب؛ هككذا لتقويككة والعمليككة العلميككة البرامج بوضع
وجككل، عككز اللككه نصككر ونككزول والصككبر الثبككات فككي العظيككم
وحرمككاتهم· وإن المسكلمين ديككار عككن ودفعهم الكفار وهزيمة
فيهككا يهككدد الككتي الراهنككة الظككروف مثككل فككي لتشتد الحاجة
المسلمين· ديار من تبقى ما على بالهجوما الكفار
عككز الله سبيل في الجهاد أجواء أن إليه التنبيه ينبغي ومما
ًيككا المجاهككدون فيهككا يعككد الككتي البيئككات أفضل من وجل إيمان

ًدا وتربية عليككه حصككل فما مشاهد؛ شيء وهذا وتضحية، وزه
والزهككد القلوب أعمال وتزكية التضحية من المجاهدين بعض

عليككه يحصككل لككم الجهككاد سككنوات مككن سككنة فككي والخلص
سنوات· عدةا في إل غيرهم

الثالثةالثالثة  الوقفةالوقفة
جهادجهاد  بينبين  والختلفوالختلف  التفاقالتفاق  مواطنمواطن

الدفعالدفع  وجهادوجهاد  الطلبالطلب
معككه ويختلككف أمككور، في الدفع جهاد مع الطلب جهاد يتفق
يلي: كما وذلك أخرى؛ أمور في

لجهاد العداد ضرورةا في الجهاد من النوعان هذان - يتفق1
أن فككي يفترقككان ولكنهمككا اليمككاني، أو المادي سواء الكفار
شككروطه توفر قبل فيه يسارع فل موسع وقته الطلب جهاد

أهمها: من والتي
والعتاد· العدةا في )َ القدرةا ( أ

سككيأتي والككذي المختلفككة؛ جككوانبه مككن اليمككاني (ب)َ العككداد
ًبا تفصيله تعالى· الله شاء إن قري

فيككه يحتمككي الككذي المككن والمككككان الكيكككان (حكككك)َ وجكككود
منه· وينطلقون المجاهدون

ًقا العدو كان )َ إذا ( د ًدا أو مناف علككى أمككره التبككس قككد مرت
للنككاس وفضحه البيان جهاد ذلك يسبق أن بد فل المسلمين
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للنككاس، الكفككر رايككة وتتضككح المجرميككن سبيل يستبينوا حتى
َعكّرف الوقت نفس وفي حككتى للنكاس أنفسككهم المجاهككدون ُي

إعلما يصورهم كما ل وأنهم وأهدافهم، دعوتهم حقيقة يتبينوا
الشككرعية· علككى خارجون مفسدون إرهابيون بأنهم المجرمين

ًا المسألة هذه تفصيل وسيأتي تعالى· الله شاء إن قريب
الكفككار مع قتال أنه فيه القتال في فالغالب الدفع جهاد أما

جهككد إلككى المككر يحتاج فل واضحة، للناس ورايتهم المعتدين
المنككافق فككي الحال هو كما بعدوهم الناس تعريف في كبير
ك أمثلكة ومكن النكاس، على أمره التبس الذي مكا اليكوما ذل

فلسطين· أو الشيشان أو كشمير أو أفغانستان في يجري
دولككة أو كيككان لككه يكككون أن يشترط ل الدفع جهاد أن كما

لككه؛ المتاحككة والمكانات الظروف من ينطلق إنه بل تحميه،
المككن المكككان وجككد ولككو تركككه، في للمسلمين خيار ل لنه
بشرط· ليس لكنه والمطلوب المفضل فهو

أن فككي الطلككب جهككاد عككن يفككترق الككدفع جهككاد أن - كمككا2
الشروط تتوفر لم ولو المسلمين على عين فرض به القياما
انخككراما عككدما بشككرط اليمككاني؛ أو المادي العداد من لذلك
الوقفككة فككي ذلككك ذكككر سككبق وقككد واليمككان التوحيككد أصككل

السابقة·
جميككع المككاما اسككتنفر إذا إل الكفايككة فعلى الطلب جهاد أما

ًا يتعيككن كمككا حينئككذ يتعيككن فككإنه المسككلمين حضككر إذا أيضكك
العدو· مع وتواجه الصف المسلم

في فيشتركان الجهاد من النوعين غاية حيث من أما-3
وحرمككاتهم؛ دينهككم فككي النككاس عن الفتنة لرد كونهما

فيمككا المسلمين عن الفتنة لرد الدفع جهاد في لكنها
فهككو الطلككب جهاد أما البلد، على الكفار استولى لو

بعامككة؛ النككاس عن والظلم والكفر الشركا فتنة لرفع
النككاس طواغيتهككا اسككتعبد الككتي الكفار بلد في وذلك

فيككأتي إليهككم، الحككق الككدين وصول وبين بينهم وحالوا
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ويخرجهم الناس عن الشركا فتنة ليرفع الطلب جهاد
تعالى· لله كله الدين ويكون النور، إلى الظلمات من

الرابعةالرابعة  الوقفةالوقفة
للجهادللجهاد  المعنويالمعنوي  أوأو  اليمانياليماني  العدادالعداد  معنىمعنى

اللهالله  سبيلسبيل  فيفي
سككبيل في - للجهاد المعنوي - أو اليماني بالعداد نعني ماذا
صككلى النبي عن ثبت يقال: لقد أن والجواب وجل؟ عز الله
نفسككه يحككدث ولككم يغككز لككم قال: (مككن أنه وسلم عليه الله

.)96َ(النفاق)َ شعب من شعبة على مات بالغزو
ومعيشككتنا تفكيرنككا وطريقككة اليككوما أحوالنككا فككي المتأمل وإن

النفككس إعككداد فككي عنككدنا العزيمككة ضككعف ليككرى وتعاملتنككا
رحككم مككن إل المسككتويات جميع على بالغزو وتحديثها للجهاد

يشككغل ومككا اهتماماتنا، إلى سريعة نظرةا فمجرد تعالى؛ الله
أسككلوب مجاهككدين· وكككذلك اهتمامككات ليست أنها نرى قلوبنا

الدعككة وحككب والترهل، الترف من عليه يشتمل وما معيشتنا
كل تعالى؛ بالله الصلة وضعف الدنيا، إلى والركون والراحة،

وإعككدادها بككالغزو النفككس تحككديث حقيقككة مككع يتفككق ل هككذا
عككن الفككارين أول مككن فهككو حككاله هككذه كككانت ومن للجهاد،
إليه· ينادى عندما الجهاد

ل النفككاق شككعب من ينجي  الذي"بالغزو النفس تحديث" إن
ويجاهككد سككيغزو أنككه نفسككه النسككان يحككدث أن لككه يكفككي

أريكتككه علككى متكككئ وهككو النفسككي الحككديث بهككذا ويكتفككي
المنجي· إنما التحديث هو هذا ليس كل بدنياه، قلبه مشحون
العزيمككة مككن بككد ل عملية أموًرا يعني بالغزو النفس تحديث

المعنوي· أو اليماني بالعداد نعنيه ما وهذا الن، من عليها
إلى تحتاج عظيمة عبادةا وجل عز الله سبيل في الجهاد إن

يوجد ل ما والتضحيات المشاق من فيها لن ومصابرةا؛ صبر
اصككطفاهم مككن علككى ولذيككذةا خفيفككة لكنها غيرها عبادةا في
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فيككه مككا فيه الجهاد كان كلمته· ولما وإعلء دينه لنصرةا الله
تعككالى اللكه سككبيل فكي والنفكس المكال وبكذل المشكاق من

وقوةا والصبر والمتابعة والخلص باليمان له الستعداد أصبح
القككوى خككارت وإل منككه بككد ل أمككًرا وجككل عككز بككالله الصلة

اللككه صككلى لنككبيه تعككالى الله َأْمُر ذلك العزائم· ومن وانحلت
ًدا الطويككل الليككل بقيككاما وسككلم عليككه القككول لتحمككل اسككتعدا

تعالى: الله قال الرسالة؛ أعباء وتحمل للناس وتبليغه الثقيل
َهككا َيا( ّي أ

ْلُمّزّمككُل َ ِم ا ْيككَل ُقكك ّل ً ِإّل ال ِليل َفُه َق ِو ِنْصكك ُقككْص َأ ْن ْنككُه ا ِم
ً ِليل ْو َق ْد َأ ِه ِز ْي َل ّتِل َع ُقْرآَن َوَر ْل ِتيل)ًَ (المزمل: ا  .)4َ-1َتْر
النصككر لتحقيككق ضروري الجهاد قبل اليماني العداد أن كما

عز الله قال قتالهم؛ عند والثبات ملقاتهم عند العداء على
ْو(وجل:  َل ّنا َو َنا َأ ْب َت ِهْم َك ْي َل ُلوا َأِن َع ُت ْق ُكْم ا ُفَس ْن ِو َأ ِمككْن اْخُرُجوا َأ
ُكْم ِر َيا ُه َما ِد ُلو َع ِليٌل ِإّل َف ُهْم َق ْن ْو ِم َل ُهْم َو ّن أ

ُلوا َ َع ُظوَن َما َف َع ُيو
ِه َكاَن ِب ًا َل ْير ُهْم َخ ّد َل َأَش ًا َو ِبيت ْث ًا َت ِإذ ُهْم َو َنا ْي َت ّنا ِمككْن َل ُد ًا َلكك َأْجككر

ًا)َ (النساء: ِظيم .)67َ-66َع
ً علًمككا اليماني والعداد ً وعمل المجاهككدين بيككن يباعككد وحككال

مككن هككي والتي الدنيا إلى الميل أو والذنوب المعاصي وبين
رضككي الخطككاب بككن عمر قال كما والهزيمة الخذلن أسباب

مسككيرةا فككي عنككه الله رضي وقاص أبي بن لسعد عنه الله
العككدو علككى العككدةا أفضل الله تقوى فإن"الفرس:  غزو إلى

عدوهم؛ من عليهم أخوف الجيش ذنوب قوله:] فإن ··· [إلى
لككم ذلككك ولككول للككه، عدوهم بمعصية المسلمون ينصر وإنما
عككدتنا ول كعككددهم، ليككس عككددنا لن قككوةا؛ بهككم لنككا تكككن

علينككا الفضككل لهككم كككان المعصككية في استوينا فإن كعدتهم،
·"القوةا في

باب: عمل"قال:  صحيحه في الجهاد كتاب في البخاري وذكر
("بأعمككالكم تقاتلون الدرداء: إنما أبو وقال القتال، قبل صالح

97َ(.
أبككي طريككق مككن جككاء"البككاري:  فتككح فككي حجككر ابككن وقككال

زيككد بن ربيعة عن عبدالعزيز بن سعيد عن الفزاري إسحاق
الغككزو· إنمككا قبل صالح عمل الناس قال: (أيها الدرداء أبا أن
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أن وذلككك البخككاري؛ تفصككيل لككي ظهككر بأعمالكم)َ ثم تقاتلون
.)98َ("منقطعة الطريق هذه

سككبحانه ذكككره مككا للمجاهككدين اليمككاني العككداد في والصل
الككذين المجاهككدين المككؤمنين صككفات مككن التوبككة سككورةا في

تعككالى: قككال الجنة؛ لهم بأن وأموالهم أنفسهم منهم اشترى
ّلَه ِإّن( َتَرى ال ِنيَن ِمَن اْش ْؤِم ْلُمكك ُهْم ا ُفَسك ْن ُهْم َأ َل َوا َأْمك َأّن َو ُهكُم ِبكك َل

ّنَة ْلَج ُلوَن ا ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ُلككوَن ال ُت ْق َي ُلككوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعككد ِه َو ْيكك َل َع
ًا ّق ِةا ِفي َح ْوَرا ّت ْنِجيككِل ال ِْل ُقككْرآِن َوا ْل َفككى َوَمككْن َوا ْو ِه َأ ِد ْهكك َع ِمككَن ِب
ِه ّل ْبِشككُروا ال َت ُكككُم َفاْس ِع ْي َب ِذي ِب ّلكك ُتْم ا ْع َي ِه َبككا ِلككَك ِبكك َذ َو َو ْوُز ُهكك ْلَفكك ا

ِظيُم)َ (التوبة: َع ْل .)111َا
الككذين للجهككاد المككؤهلين بصككفات البيعككة هذه على عقب ثم

ُبوَن (سككبحانه: فقككال تعككالى للككه وأموالهم أنفسهم باعوا ِئ ّتككا ال
ُدوَن ِب َعا ْل ُدوَن ا ْلَحاِم ِئُحوَن ا ُعككوَن الّسا ِك ُدوَن الّرا اْلِمككُروَن الّسككاِج

ْعُروِف ْلَم ُهوَن ِبككا ّنككا ِر َعككِن َوال َككك ْن ْلُم ُظوَن ا ِف ْلَحككا ِد َوا ُدو ِه ِلُحكك ّلكك ال
ِر َبّش ِنيَن)َ (التوبة: َو ْؤِم ْلُم .)112َا
ه رضكي الخطكاب بن عمر بن عبدالله وقال لرجكل عنكه الل
أقتككل، حككتى فأجاهككد اللككه مككن نفسككي أبيع أن له: أريد قال

ُبوَن (تعككالى: قككوله أيككن الشككروط؟ وأين له: ويحك فقال ِئ ّتككا ال
ُدوَن ِب َعا ْل ُدوَن ا ْلَحاِم ِئُحوَن ا ُعككوَن الّسا ِك ُدوَن الّرا اْلِمككُروَن الّسككاِج

ْعُروِف ْلَم ُهوَن ِبككا ّنككا ِر َعككِن َوال َككك ْن ْلُم ُظوَن ا ِف ْلَحككا ِد َوا ُدو ِه ِلُحكك ّلكك ال
ِر َبّش ِنيَن َو ْؤِم ْلُم .)99َ()َ"ا
الباطنككة العمككال أصككول علككى اليككة هككذه اشككتملت وقككد

السككعدي الشككيخ يقككول وجككل؛ عز الله يحبها التي والظاهرةا
تعككرف أن أردت وإذا"اليككات:  هككذه تفسككير فككي الله رحمه

جككل اللككه وهككو هو؟ من المشتري إلى فانظر الصفقة، قدر
النعيم· جنات وأجلها؛ العواض أكبر وهو العوض، جلله· وإلى

هككو الككذي والمككال، وهككو: النفككس، فيها، المبذول الثمن وإلى
هككذا عقككد يككديه علككى جرى من للنسان· وإلى الشياء أحب

اللككه كتب في رقم، الكتب الرسل· وبأي أشرف وهو التبايع،
الخلق· أفضل على المنزلة الكبار
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اللككه مككن البشككارةا لهككم الككذين المؤمنككون هم قيل: من كأنه
الكرامات؟ ونيل الجنات بدخول

الوقككات، جميع في للتوبة (التائبون)َ أي: الملزمون فقال: هم
السيئات· جميع عن

علككى والسككتمرار للككه، بالعبوديككة (العابككدون)َ أي: المتصككفون
وقككت؛ كككل فككي والمسككتحبات، الواجبككات أداء مككن طككاعته،

العابدين· من العبد يكون فبذلك
والعسككر، واليسككر والضككراء، السككراء فككي (الحامككدون)َ: للككه

والباطنككة، الظككاهرةا النعككم مككن عليهككم للككه بمككا المعككترفون
وآنككاء الليككل، آنككاء فككي وبككذكره، بككذكرها اللككه علككى المثنون
النهار·

فككي السككياحة أو بالصككياما، السككياحة، (السككائحون)َ: فسككرت
العلم· طلب

إليه والنابة ومحبته، الله معرفة في القلب بسياحة وفسرت
فككي بالسككياحة: السككفر المككراد أن الككدواما· والصككحيح علككى

وصككلة العلككم، وطلككب والجهككاد، والعمككرةا، كالحككج، القربككات،
ذلك· ونحو القارب،

المشككتملة الصككلةا مككن السككاجدون)َ أي: المكككثرون (الراكعون
والسجود· الركوع على

الواجبكككات جميكككع فيكككه، بكككالمعروف)َ: ويكككدخل (المكككرون
والمستحبات·

ورسككوله اللككه نهككى مككا جميككع المنكككر)َ: وهككي عن (والناهون
عنه·

علككى اللككه أنككزل ما حدود الله)َ: بتعلمهم لحدود (والحافظون
ل ومككا والحكككاما، والنككواهي الوامككر فككي يدخل وما رسوله،
ً لها الملزمون يدخل، ًكا فعل .)100َ("وتر
هككذا"اليككات:  هككذه عككن تعالى الله رحمه قطب سيد ويقول
مككن عككدةا أستطيع ل ما وسمعته قبل من تلوته الذي النص

وفككي تلوتككه، أثنككاء وفككي للقككرآن، حفظي أثناء في المرات،
·· الزمان من قرن ربع من أكثر في ذلك بعد دراسته أثناء
أدركا أننككي  أحسسككت"الظلل" في واجهته - حين النص هذا
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عككدها أملككك ل التي المرات في قبل من أدركه لم ما منه
الزمان! ذلك مدى على

تربككط الككتي العلقككة حقيقككة عككن يكشف رهيب! إنه نص إنه
- بإسككلمهم أعطوهككا التي البيعة حقيقة وعن بالله، المؤمنين
المككؤمن فهو بها ووفى البيعة هذه بايع فمن الحياةا؛ - طوال

حقيقككة فيه (المؤمن)َ  وتتمثل وصف عليه ينطبق الذي الحق
والتحقيق! التصديق إلى تحتاج دعوى فهي وإل اليمان،
كرًمككا اللككه سككماها كما المبايعة هذه - أو البيعة هذه حقيقة

ً منككه اسككتخلص - قككد - سككبحانه اللككه - أن وسككماحة وفضككل
شككيء منهككا لهككم يعد فلم وأموالهم؛ المؤمنين أنفس لنفسه
سككبيله، في ينفقونها ل بقية منها يستبقوا أن لهم يعد ·· لم

·· إنهككا ·· كل يمسكككوا أو يبككذلوا أن فككي خيككار لهككم يعد لم
مككا وفق يشاء، كما بها يتصرف أن لشاريها مشتراةا، صفقة
سككوى شككيء مككن فيهككا للبائع وليس يحدد، ما ووفق يفرض

ول يتخيككر، ول يتلفككت ل المرسككوما، الطريككق في يمضي أن
والستسككلما والعمككل الطاعة إل يقول ول يجادل، ول يناقش

·· والقتال والقتل الجهاد ·· والطريق: هو الجنة ·· والثمن: هو
أن بككد ل الحككق ··· إن الستشككهاد أو النصككر والنهايككة: هككي

الطريق! في الباطل له يقف أن بد ول طريقه، في ينطلق
أن بككد ل اللككه ديككن إن الطريككق عليككه يأخككذ أن بككد ل بككل

العبودية إلى وردهم للعباد العبودية من البشر لتحرير ينطلق
·· بكل الطريكق فكي الطاغوت له يقف أن بد ول وحده، لله
ينطلككق أن الله لدين بد ·· ول الطريق عليه يقطع أن بد ل

أن للحككق بككد  كلككه· ول"النسككان" لتحريككر  كلهككا"الرض" في
ًقا! ·· ومككا للباطل ليدع عنه ينثني ول طريقه في يمضي طري

ومككا  باطككل،"الرض" فككي داما  كفككر· ومككا"الرض" فككي داما
"النسككان" كرامككة تككذل الله لغير  عبودية"الرض" في دامت

مككؤمن كككل عنككق في والبيعة ماض، الله سبيل في فالجهاد
يغككزو ولككم مككات ومككن" باليمككان، فليس وإل بالوفاء تطالبه

.)101َ("النفككاق مككن شعبكة على مكات بغزو نفسكه يحدث ولم
القتال، إلى اندفاعة مجرد ليس الله سبيل في الجهاد ولكن
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فككي المتمثكل اليمكان مككن قاعكدةا علككى تقككوما قمة هو إنما
ه عقكد الذين والمؤمنون وأعمال، وأخلق وشعائر مشاعر الل

قككوما هككم اليمككان حقيقككة فيهككم تتمثككل والذين البيعة، معهم
ُبوَن (أصككيلة: إيمانيككة صككفات فيهككم تتمثككل ِئ ّتككا ُدوَن ال ِبكك َعا ْل ا

ُدوَن ْلَحاِم ِئُحوَن ا ُعوَن الّسا ِك ُدوَن الّرا ْعُروِف اْلِمُروَن الّساِج ْلَم ِبككا
ُهوَن ّنا ِر َعِن َوال َك ْن ْلُم ُظوَن ا ِف ْلَحا ِد َوا ُدو ِه)َ ِلُحكك ّلكك )َ.112 (التوبككة:ال

وهذه بيعته، معها الله عقد التي المؤمنة الجماعة هكي هكذه
عككن وتكفككه اللككه، إلى العبد ترد ومميزاتها: توبة صفاتها هي

وتجعل بالله تصله الصالح· وعبادةا العمل إلى وتدفعه الذنب،
والضككراء السراء على لله ووجهته· وحمد وغايته معبوده الله

وعككدله· برحمته المطلقة والثقة لله الكامل الستسلما نتيجة
الكككون فككي الناطقككة الله آيات مع الله ملكوت في وسياحة
الخلككق· وأمككر تصككميم فككي والحككق الحكمككة علككى الدالككة

إصككلح إلككى الذات صلح يتجاوز المنكر عن ونهي بالمعروف
العككادين عنهككا يككرد اللككه لحككدود والحيككاةا· وحفككظ العبككاد

والنتهاكا· التهجم من ويصونها والمضيعين،
ا الكتي المؤمنكة الجماعكة هكي هكذه ه بايعه الجنكة، علكى الل

اللككه سككنة مككع لتمضككي والمككوال، النفككس منهككا واشككترى
سبيل في قتال ورسالته؛ ورسله الله دين كان منذ الجارية

ّدون الذين الله لعداء وقتل الله، كلمة لعلء الله اللككه؛ يحككا
والباطككل، الحككق بيككن تفتر ل التي المعركة في استشهاد أو

وبيككن والطككاغوت، الشككريعة وبيككن والجاهليككة، السككلما وبيككن
والضلل· الهدى

ًوا الحيككاةا وليسككت ًبككا· وليسككت لهكك ً الحيككاةا ولع تأكككل كمككا أكل
ًعككا· وليسكت النعككاما بليككدةا وراحككة ذليلكة، سككلمة الحيككاةا ومتا
فككي هككذه: كفككاح هككي الحياةا ·· إنما الرخيصة بالسلم ورضى
كلمككة لعلء وانتصككار الخيككر، سككبيل في وجهاد الحق، سبيل
الجنككة ·· ثككم اللككه سككبيل فككي كككذلك استشككهاد أو اللككه،

.)102َ("·· والرضوان
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الخامسةالخامسة  الوقفةالوقفة
ومراتبكهومراتبكه  النفسالنفس  جهككادجهككاد

للجهككاد المككؤهلين صككفات التوبككة آيككة مككن لنككا تككبين أن بعد
يلقككوا حتى للمجاهدين اليماني العداد أهمية بذلك لنا اتضح

ًيككا مسككتعدون وهككم عككدوهم ًيككا معنو هككذه وفككي لككذلك، وإيمان
والوسكائل العكداد هكذا جكوانب تفصيل سيتم الخيرةا الوقفة

هككو إنككه وجككل عككز اللككه يفتككح مككا حسككب لتحقيقه المختلفة
حككول ول التكلن، وعليه وحده المستعان وهو العليم، الفتاح

سبحانه· به إل قوةا ول
التوفيق: وبالله فأقول
النفس جهاد هو الكفار جهاد يسبق الذي العداد في الصل

بلككوغا منككذ ومتواصككلة مسككتمرةا معهمككا والشيطان· والمعركككة
جهككاد إذن الجككل· فهككو يوافيه أن إلى التكليف سن المسلم

وأثنككاء العككدو ملقككاةا قبككل مطلككوب هككو بككل بوقت، يتقيد ل
القتككال معاركا في العداء على ملقاته· والنصر وبعد ملقاته
الجهككاد معركككة في والشيطان النفس على بالنتصار مرهون
معهما·

النفككس: أربعككة جهككاد فككي المتمثككل العككداد فككي والمطلككوب
ً البحككث أول في ذكرها سبق مهمة جوانب المككاما عككن نقل

ولكونهككا لمناسككبتها هنككا وأعيككدها تعالى الله رحمه القيم ابن
الخسككران مككن العبككد ينجككو بهككا الككتي الشامل العداد أصول

ميككادين فككي اكككبه لكككوج عككز اللككه ويثبته والخرةا، الدنيا في
.)103َ(واقفكالم من وغيرها الجهاد
ًا: مراتب أربع النفس فجهاد"تعالى:  الله رحمه يقول أيض

ُهككدى، تعلم على يجاهدها إحداها: أن ل الككذي الحككق وديككن ال
فاتها ومتى به، إل ومعادها معاشها في سعادةا ول لها، فلح

ّدارين· في شقيت ِعلُمه، ال
ُد وإل علمككه، بعككد بككه العمككل على ُيجاهدها الثانية: أن فمجككر

ينفعها· لم يضرها لم إن عمل بل العلم
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يعلمككه، ل من وتعليمه إليه، الدعوةا على يجاهدها الثالثة: أن
ُهككدى مككن اللككه أنككزل مككا يكتمككون الككذين مككن كككان وإل ال

ُعُه ول والبينات، الله· عذاب من ُينجيه ول علُمُه ينف
ّق علككى الصككبر علككى يجاهدها الرابعة: أن إلككى الككدعوةا مشككا

لله· كله ذلك وبتحّمل الخلق، وأذى الله،
ّبككانيين؛ مككن صككار الربع المراتب هذه استكمل فإذا فككإن الّر

ُعوَن السلف ًيا يسمى أن يستحق ل العالم أن على ُمجِم ربان
ّلمككه، بككه، ويعمككل الحككق، يعرف حتى ُيع وعمككل علككم فمككن و

ّلَم .)104َ("السماوات ملكوت في عظيًما يدعى فذاكا وع
وبرامككج تفصككيلية أمككور المراتككب هككذه من مرتبة كل وتحت

هككذه سككأعيد ولككذلك وتكميلهككا، لتحقيقهككا وعمليككة علميككة
ًفا المذكورةا المراتب كمكا وذلككك تفصككيلي؛ بشكككل مصككاغة آن

يلي:
الولى المرتبة

الحق ودين الهدى تعلم على النفس مجاهدةا
ً مسككلم لكككل لزما أمر بالحق والبصيرةا بالشرع العلم فضككل

تعكالى؛ سكبيله فكي والمجاهد وجل عز الله إلى الداعية عن
ِه ُقْل (تعالى: قال ِذ ِلي َه ِبي ُعو َس ْد َلى َأ ِه ِإ ّل َلى ال ٍةا َع َنككا َبِصككيَر َأ

ِني َوَمِن َع َب ّت ْبَحاَن ا ِه َوُس ّل َنكا َوَما ال ِكيَن)َ (يوسكف: ِمكَن َأ ِر ْلُمْشك ا
- إليككه الككدعوةا أن اليككة هذه في سبحانه الله فذكر.كك )108َ

علككى أي بصككيرةا؛ على يكون أن - يجب الدعوةا من والجهاد
الككذي الحككق هككو أجلككه مككن ويجاهككد إليككه يدعو ما بأن علم
صككلى النككبي بككه جككاء لمككا الموافككق وهو ويرضاه، الله يحبه
للدين الصحيح والفهم بالشرع العلم وبدون وسلم، عليه الله

مككن أسككاس شككرط ويتخلككف الجهككاد، ويتلككوث الدعوةا تفسد
المتابعككة وهككو أل وجككل؛ عككز اللككه عنككد العمل قبول شروط
وسلم· عليه الله صلى الله لرسول
اللككه سككبيل في المجاهدون به يستعد أن يجب الذي والعلم

- وكفائي·2- عيني·       1نوعان:  وجل عز
حككق فككي وهككو المقككاما هككذا في يعنينا الذي العيني: فهو أما

نوعان: المجاهد
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ًعككا، المسككلمون فيككه عككاما: يشككتركا - نككوع أ العلككم وهككو جمي
والفقه بالعقيدةا، وهو: الفقه مسلم، كل على الواجب بالفقه

علككى السككتة اليمككان أصول فهم ذلك ومن العينية، بالحكاما
وأنككواعه، والتوحيككد اليمككان ومعرفككة الصككالح، السلف مذهب

المجملككة والمعرفككة والنفككاق، والشركا الكفر من يضاده وما
الحكاما· من ذلك على يترتب وما التكفير، بضوابط

والمعرفككة وعملً، علًمككا السككلما أركككان معرفككة ذلككك ومككن
ومعرفكككة الشكككريعة، ومقاصكككد الحككككاما بقواعكككد الجماليكككة
مسككلم· كل على الواجبة العينية والفروض العينية المحرمات

علككى فككرض فككإن الجهككاد، قبككل به العلم يجب مما هذا كل
الجهكككاد أثنكككاء يحصككله فككإنه إتمككامه، قبككل القتككال المسلمين

- المسلكككم ُيقكككدما ل أن نقككص· والمقصكككود مكككا منه ويكمل
ً الشككريعة حكككم يعلككم حككتى أمككر - علككى المجاهككد عن فضل
فيككه؛ الشرع حكم على يدله من فليسأل يعلم لم فإن فيه،

ُلوا (تعككالى: لقككوله َأ ْهككَل َفاْسكك ِر َأ ْك ّذ ُتككْم ِإْن الكك ْن َلُمككوَن)َ ل ُك ْع َت
بسككبيل هككذا: العلككم فككي يككدخل وممككا ،)7َاليككة نبياء: منأ(ال

قتالهم· يراد الذين الكفار بواقع والبصيرةا المجرمين،
وأحكككامه، الجهككاد بمشككروعية العلككم خككاص: وهككو - نككوع ب

تحتها· المسلم سيجاهد التي الراية ومعرفة
فككي الشككروع قبككل المجاهككد يعلمككه أن يجككب ممككا هككذا كل

أن عليككه بككل وحككده، يكفككي ل الخلص أن حيككث الجهككاد؛
مشككروع فيككه الككدخول ينككوي الذي الجهاد كان إذا ما يعرف

فككرض كككذلك· وهككذا ليككس أما وجككل عككز اللكه إلككى ومحبوب
ل والمسككلم والمككوال، النفس ذهاب فيه الجهاد لن واجب؛

قككد أمككر فككي بها المخاطرةا يجوز فل واحدةا، روًحا إل يملك
ًيا يكون ل اثنين مثالين يلي فيما وجل· وأسوق عز لله مرض

أي بمشككروعية علمهككم علككى الشديد السلف حرص يوضحان
فيه· الدخول قبل جهاد

رضككي وعمر بكر أبي بين تمت التي الول: المناظرةا المثال
رضككي عمككر على خفي حيث المرتدين قتال في عنهما الله
عنككه اللكه رضككي بكككر أبككو وناظر قتالهم مشروعية عنه الله
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عمككر صككدر انشككرح حككتى ذلككك بكككر أبككو لككه فبين ذلك في
تككوفي قكال: لمكا عنكه اللكه رضكي هريككرةا أبكي لقتالهم· فعن

مككن وكفككر بكككر، أبو واستخلف وسلم عليه الله صلى النبي
وقد الناس تقاتل كيف بكر أبا عمر: يا قال العرب من كفر
أقاتكل أن وسكلم: (أمكرت عليككه اللكه صكلى الله رسول قال

اللككه إل إلككه ل قال فمن الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس
قككال اللكه)َ، علكى وحسكابه بحقه إل ونفسه ماله مني عصم

فكإن والزككاةا؛ الصككلةا بيككن فكرق مكن لقاتلن بكر: والله أبو
ًقا منعوني لو والله المال، حق الزكاةا إلكى يؤدونهككا كانوا عنا
ُتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول منعهككا· قككال على لقاتل

أبي صدر الله شرح قد أن رأيت أن إل هو ما عمر: فوالله
.)105َ(الحق أنه فعرفت للقتال بكر

بككن حميككد قال: وقككال السير في الذهبي الثاني: روى المثال
رأيهككم إلككى يككدعونه عبدالله بن مطرف الحرورية هلل: أتت

بإحككداهما، بككايعتكم نفسككان لككي كككان لككو هككؤلء، يككا"فقككال: 
ًى تقولككون الككذي كككان فككإن الخككرى، وأمسكككت أتبعتهككا هككد

نفكس، لككي وبقيكت نفكس هلكككت ضكللة ككان وإن الخككرى،
.)106َ("بها أغّرر ل واحدةا نفس هي ولكن
الككتي بالرايككة الجهككاد: العلككم بمشككروعية بككالعلم يلحككق وممككا

به، العلم يجب مما فهذا غايتها؛ وما تحتها، المسلم سيجاهد
أما واجب، غير أما واجب العدو قتال هل يعلم أن يكفي فل
العككدو سككيقابل الككتي الرايككة معرفة من بد ل بل جائز، غير

ِذيَن (تعككالى: قككال تحتهككا؛ ّلكك ُنككوا ا ُلوَن آَم ِت ِبيِل ِفككي ُيَقككا ِه َسكك ّلكك ال
ِذيَن ّل َفُروا َوا ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت)َ َس ّطا الية (النساء: من ال

رايككة تحككت اللككه: القتككال سبيل في القتال ينافي فمما.كك )76َ
رايككة تحككت قتككل وسككلم: (مككن عليككه اللككه صككلى قال عمية؛
.)107َ(جاهلية)َ فقتلٌة عصبية ينصر أو عصبية يدعو ِعّمية

سككبيل مككن بينككة علككى المسككلم كككان كلمككا أنككه والمقصككود
سككبيل مككن بينككة وعلككى وجككل، عز الله يحبه الذي المؤمنين

تعالى· الله سبيل في للجهاد دافع أكبر هذا كان المجرمين
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المجاهككدين؛ من طائفة يعلمه أن الكفائي: فيكفي العلم وأما
لسككد اللزمككة الشككرعية العلككوما لطلككب بعضككهم يفككرغا حيككث

السككتعداد ذوي من ويكونوا والفتاء، والتعليم الدعوةا حاجات
عككن الوجوب سقط الكفاية من الدنى الحد وجد لذلك· وإذا

لن العككداء؛ ملقككاةا قبل يكون أن هذا في الخرين· والصل
المسككلمين علككى فككرض إن لكككن شككغل، أيككاما القتككال أيككاما

إتمككامه فينبغككي العلكم هذا من الكفاية حد إتماما قبل القتال
المستطاع· قدر الجهاد أثناء

والخلصة:
والعمل· والجهاد القول قبل وهو العمل، أساس هو العلم أن
ًقككا صحيًحا العلم يكن لم فإن العمل، من بككه جككاء لمككا مواف

ً سككيكون العمككل فككإن وسككلم عليه الله صلى الرسول بككاطل
ًفا· ولذلك فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى الرسككول كان ومنحر

ومككا العقيككدةا ويعلمهككم الككدين، هذا أصول أصحابه يعلم مكة
كمككا تعككالى، للككه وانقيككاد وإذعككان وبككراء ولء مككن تقتضككيه
القككوال جميككع فككي الخككرةا الككدار وإرادةا الخلص يعلمهككم

هذا آثار ظهرت فرضه ثم بالجهاد، الذن جاء والعمال· فلما
المباركككة· ولككذلك وفتوحككاتهم العظيمككة تضككحياتهم فككي العلككم
وتككوجيههم النككاس وتربيككة الدعوةا بأمور المهتمين على وجب

هككذا يولككوا أن وجككل عككز اللككه سككبيل فككي للجهاد وإعدادهم
الدعويككة برامجهككم فككي يركككزوا وأن كككبيًرا، اهتماًمككا الجككانب

العلككم مككن الدنككى الحككد تحقيككق علككى المختلفككة وأنشككطتهم
السككلف أتبككاع والجماعككة السككنة أهل - وهم المؤمنين بسبيل

ًقككا الصككالح والسككنة وتككدبره، الكريككم القككرآن مككن - انطل
مككن يسككتفاد وأن عنهككم اللككه رضي الصحابة بفهم الصحيحة

فككي الشككرعي العلككم لبنككاء مشككروعة متاحككة وسككيلة كككل
أو خاصككة، أو عامككة علمية دروس هيئة على سواء النفوس؛

أن المسككجلة· والمقصككود العلميككة الشككرطة مككن بالسككتفادةا
هككو لنككه العككداد مككن المهككم الجككانب بهككذا المربككون يهتككم

بعده· ما فسد فسد وإن بعده، ما صلح صلح فإن الساس،
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لحككد نفيككس بكلما النفككس جهككاد مككن المرتبككة هككذه وأختككم
الحككق معرفككة أهميككة منككه يتككبين عنهككم اللككه رضي الصحابة

وجككل، عككز الله سبيل في للمجاهد ضروري وأنه به، والعلم
فككي تعككالى لله مخلًصا يكون أن المجاهد في يكفي ل وأنه

علككى جهككاده يكككون أن ذلك إلى ينضم أن بد ل بل جهاده،
فككي والبصككيرةا الشككرعي بككالعلم إل يتككبين ل الحككق· والحككق

- تعككالى اللككه - رحمككه وضككاح ابككن روى والواقع· فقد الدين،
قككال: أسد قال: حدثنا" بسنده: "عنها والنهي البدع" كتابه في

ابككن عككن عبيككد ابككن يككونس عككن فضككالة بككن مبككاركا حككدثنا
رجككل قككال: جككاء حذيفككة بككن عبيككدةا أبو قال: أخبرني سيرين

- فقككال: قاعد الشعري موسى - وأبو اليمان بن حذيفة إلى
ً أرأيت ًبا بسيفه ضرب رجل أما الجنة أفي قتل حتى لله غض

حذيفككة: اسككتفهم الجنة· قال موسى: في أبو فقال النار؟ في
كيككف اللككه، سبحان موسى أبو تقول· قال ما وأفهمه الرجل
ًبا بسككيفه ضككرب قال: قلت: رجل قلت؟ قتككل حككتى للككه غضكك

الجنككة· قككال موسككى: فككي أبو فقال النار؟ في أما الجنة أفي
ثلث ذلك فعل تقول· حتى ما وأفهمه الرجل حذيفة: استفهم

فككدعى تسككتفهمه، ل قال: والله الثالثة في كان فلما مرات،
حككتى بسككيفه ضككرب لو صاحبك إن فقال: رويدكا، حذيفة به

وإن الجنككة، فككي فهككو عليككه يقتل حتى الحق فأصاب ينقطع
النككار· ثككم فككي فهككو للحككق اللككه يككوفقه ولم الحق يصب لم

سككألت الككذي مثككل في النار ليدخلن بيده نفسي قال: والذي
.)108َ("وكذا كذا من أكثر عنه

الثانية المرتبة
تعلمه بعد بالعلم العمل على النفس مجاهدةا

م تعلم إن ه والكتزود العل ًبكا ليكس ب هكو وإنمكا لكذاته، مطلو
مككا بفعل تعالى؛ الله إلى ضوئه في والسير للعمل مطلوب

عنه· وينهى يسخطه ما واجتناب ويرضاه يحبه
منهككا كككثيرةا؛ وجككل عككز اللككه يحبهككا الككتي والعمال والقوال

الككتي والعمككال القككوال وكذلك المستحبات، ومنها الواجبات،
وعككدها حصككرها المقصود كثيرةا· وليس وجل عز الله يبغضها
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إعككداد ضككرورةا علككى التنككبيه المقصود وإنما المقاما، هذا في
لوامككر النقيككاد - على الكفار جهاد - قبل ومجاهدتها النفوس

وجككل عككز الله نهى عما والنتهاء بها، والقياما وجل عز الله
عنه·

أو المجاهككدين ومككن بعامككة، المسككلمين مككن مطلككوب وهككذا
للعمككال لمككا وذلككك بخاصكة؛ للجهككاد أنفسككهم يعككدون الككذين

ًدا وكونهككا لهلهككا، وتثبيت بركة من الصالحة فككي للمجاهككد زا
ًبا الطريق، مشاق - الخاصككة ومعيتككه تعككالى اللككه لمحبة وسب

- وتأييككده ونصره تعالى الله معية إلى المجاهدين أحوج وما
ًدا والمحرمات المعاصي اجتناب في أن كما أسككباب عككن بعكك

مككن المجاهككدين علككى أخطككر شككيء فمككا والخذلن؛ الهزيمة
ّو الله قال ذنوبهم؛ ّأ ٍكم ّلّما تعالى: { ًت ّب ِة ّأّصا ّب ًد ٍَمٌصي ٍتم ّقكك ًب ّأّصكك

ّها ًي ّل ًث ٍتًم ٌَم ًل ّذا ٍق ّه ّنى"  ّو ٍقًل ّأ ٌد ٌمًن ٍه ٍكًم ٌعن ٍفٌس ّلّه إّن ّأن ّلى" پ ّع
ُء ٍكٌَل ِر}ِ [آل ّشكًي ٌدي ،165عمككران:  ّقك عككن سكبحانه وقكال ] 

ْو (تعككالى: اللككه لوامككر والمتثككال الصككالح العمل بركة َلكك ّنككا َو َأ

َنا ْب َت ِهْم َك ْي َل ُلككوا َأِن َع ُت ْق ُكْم ا ُفَسكك ْن ِو َأ ُكْم ِمككْن اْخُرُجككوا َأ ِر َيككا َمككا ِد
ُه ُلو َع ِليٌل ِإّل َف ُهْم َق ْن ْو ِم َل ُهْم َو ّن أ

ُلوا َ َع ُظككوَن َما َف َع ِه ُيو َكككاَن ِبكك َل
ًا ْير ُهْم َخ ّد َل َأَش ًا َو ِبيت ْث ًا َت ِإذ ُهْم َو َنككا ْي َت ّنا ِمككْن َل ُد ًا َلكك ًا َأْجككر ِظيمكك َع

ُهْم َنا ْي َد َه َل ًا َو ًا)َ (النساء: ِصَراط ِقيم َت .)68َ-66ُمْس
سككبحانه ربككه عككن يرويككه فيمككا وسككلم عليه الله صلى وقال

والنوافككل: (·· بالفرائض وجل عز الله إلى التقرب فضل في
عليككه، افترضككته ممككا إلّي أحب بشيء عبدي إلي تقرب وما
أحببتككه فإذا أحبه، حتى بالنوافل إلّي يتقرب عبدي يزال وما

ويككده بككه، يبصككر الككذي وبصككره به، يسمع الذي سمعه كنت
سككألني ولئككن بهككا، يمشككي الككتي ورجلككه بهككا، يبطككش الككتي

.)109َ(···)َ لعيذنه استعاذني ولئن لعطينه،
التقككوى يككورث مسككاخطه واجتنككاب اللككه محاب فعل أن كما
الكككروب تفريج منها عديدةا ثماًرا تورث والتقوى القلب، في

ّتِق َوَمْن (تعالى: قال المور؛ وتيسير ّلَه َي َعْل ال ًا)َ َلُه َيْج َمْخَرجكك
ِإّن (تعككالى: قككال القلوب؛ تأليف ومنها )َ،2الية (الطلق: من

ِذيَن ّل ُنككوا ا ُلككوا آَم َعِم ِلَحاِت َو َعُل الّصككا َيْج ُهككُم َسكك ًا)َ الّرْحَمككُن َل ّد ُو
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بهككذه يتصككف مككن المجاهككدين فككي كككثر  وكلمككا.)96َ(مريككم:
ه نصكر إلكى أقكرب ككانوا الصكفات وجكب تعكالى· فلكذلك الل

المقامككات لهككذه تؤهككل الككتي الصككالحة بالعمككال السككتعداد
ويسككتجيب ويثبتهككم أهلهككا وجككل عككز الله ينصر التي الرفيعة

دعاءهم·
واسكع بكن لمحمكد ترجمتكه - فككي اللكه - رحمككه الذهبي ذكر

لمككا"الصككمعي:  تعالى· قول الله رحمه المجاهد الزاهد العابد
محمد عن سأل أمرهم، وهاله للتركا مسلم ابن قتيبة صاّف

قوسككه علككى جككامع الميمنككة فككي ذاكا فقيككل: هككو واسككع بن
مككن إلي أحب الصبع السماء· قال: تلك نحو بأصبعه يبصبص

.)110َ("طرير وشاب شهير سيف ألف مائة
عليه الله صلى الله رسول ربى التي الصالحة العمال ومن

واسككتمر مكككة فككي العككداد مرحلة في الصحابة عليها وسلم
يلي: ما الجهاد شرع بعدما المدينة في عليها
ً القلوب: أعمال:  أول

فسككدت فككإذا الظككاهرةا، الصككالحة العمككال فككي الصل وهي
وهككذا كلككه؛ العمككل صككلح صككلحت وإذا كلهككا العمال فسدت
الجسككد فككي وإن وسككلم: (أل عليككه اللككه صككلى قككوله معنككى

فسككد فسككدت وإذا كلككه؛ الجسككد صككلح صككلحت إذا مضككغة
.)111َ(القلب)َ وهي أل كله؛ الجسد

فككي المربككون بهككا يعتني أن يجب التي القلبية العمال ومن
يلي: ما للجهاد العداد

فيه: والبغض فيه والحب وجل عز الله - محبة1
وجككل عككز اللككه معرفة ثمرةا وهي العبادةا، أصل هي المحبة

وطككاعته، لتوحيككده مسككتلزمة وهي الحسنى، وصفاته بأسمائه
النقيككاد فككي أثرهككا ظهر العبد قلب في المحبة قويت وكلما
أعدائه وبغض سبيله، في والتضحية وجل عز الله لمر التاما

فككي أثرهككا يظهككر ونصككرتهم· كمككا أوليائه وموالةا ومجاهدتهم
والمنككافع العصككبية والرايككات المقيتككة الحزبيككات عككن البعككد

ًبا الله بغيض ينقلب فل الدنيوية؛ ل كما إليه، بإحسانه له حبي
ويؤلمه؛ يكرهه ما منه وصله إذا بغيًضا له الله حبيب ينقلب
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أنفسهم يعدون من أو وجل عز الله سبيل في والمجاهدون
القلككبي العمككل هككذا تزكيككة إلككى غيرهككم مككن أحككوج للجهككاد

عميككة رايككات فككي المجاهككد يتككورط ل حككتى وذلك الشريف؛
قومية· أو وطنية أو حزبية ولوثات
للعقيككدةا الصككحيح الفهككم مككن تككأتي الصل هذا على والتربية

والككبراء، الولء عقيدةا سيما ول الصالح، السلف مذهب على
وتضككحياتهم والمحككبين الصككالحين سككير فككي القككراءةا مككع

سككبحانه لككه المحبككة فككي صككدق من به تحلوا وما وجهادهم،
والمككوجهين المربيككن مككن للقككدوات أن فيككه· كمككا والمحبككة
وتزكيتككه· وكمككا القلككبي العمككل هككذا تقويككة فككي أثًرا والعلماء

القلبيككة العمككال مككن كككثيًرا أن مككن البحككث أول في ذكرت
ذروةا بهككا ويبلككغ ويقويهككا يكملهككا ول وضككعيفة ناقصة ستبقى
سككناما ذروةا فهو وجل، عز الله سبيل في الجهاد إل سنامها

القلككوب أعمال من كثير تصل وأجوائه بيئته وفي الدين هذا
.)112َ(وكمالها قوتها ذروةا إلى

وجل: عز لله - الخلص2
اللككه إل عليها يطلع ل والتي القلوب أعمال أعظم من وهو
وجككل عككز الله وجه بقرباته النسان يريد أن وهو وجل، عز

وجككل عككز اللككه سككبيل فككي الجهاد ذلك ومن الخرةا، والدار
بين التي نفسه - وهي عنده ما أغلى العبد فيه يقدما والذي
ًدا يكككن لككم - فككإذا جنبيه وجككل عككز اللككه وجككه بجهككاده قاصكك

ًنا خسر الخرةا في وجنته ورضوانه ًنا؛ خسرا يجككب ولذلك مبي
والتجككرد أعمالهم في بالخلص الجهاد قبل المجاهدين إعداد

وسكناتهم· حركاتهم في سبحانه لله
أعككده وما سبحانه الله رضا نيل في أثره للخلص أن وكما

أمككاما الثبككات فككي كككذلك أثككًرا له فإن الصادقين، للمجاهدين
ِلَم (تعالى: لقوله العداء َع ِهْم ِفككي َما َف ِب ُلككو ْنَزَل ُق َأ َنَة َفكك ِكي الّسكك
ِهْم ْي َل ُهْم َع َب َثا أ

َ ًا َو ْتح ًا)َ َف ِريب تمكككن وإذا )َ،18اليككة (الفتح: من َق
سككبيل فككي والشككجاعة التضككحية أثمككر القلككوب من الخلص

ومتاعهككا الككدنيا فككي والزهككد الصككبر، وأثمككر وجككل، عككز اللككه
ديكن وإقامككة تعككالى الله كلمة إعلء في الهم وتوحد الزائل،
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إلككى ويككوجه المقصككد ويعلككو الهمككة ترتفع وبذلك تعالى؛ الله
لعبككاده فيهككا اللككه أعككد ومككا الخككرةا والككدار تعككالى اللككه

والصككديقين النبيين ومرافقة والنعيم الرضوان من المجاهدين
ًقا· أولئك وحسن والصالحين، والشهداء رفي
يعتنككى أن يجككب الككتي القلككوب أعمال أشرف من والخلص

فكي للجهكاد العكداد فكي سكيما ول العمكال، جميكع في بها
فتنككة مككن المجاهككد لككه يتعككرض لما وذلك تعالى؛ الله سبيل

والبككذل بالشككجاعة عليككه والثنككاء المككدح، حككب أو الشككهرةا،
والتضحية·

والجهككاد"تعككالى:  اللككه رحمككه تيميككة ابككن السلما شيخ يقول
الككدين يكككون وأن العليككا، هككي الله كلمة تكون أن مقصوده

حظككه، الرجل استيفاء ل الله دين إقامة فمقصوده لله؛ كله
أجككره ماله وفي نفسه في المجاهد به يصاب ما كان ولهذا
أنفسككهم المككؤمنين مككن اشككترى اللككه فككإن اللككه؛ علككى فيككه

.)113َ("الجنة لهم بأن وأموالهم
ويككذكر إل والسككنة الكتككاب فككي الجهككاد يككذكر يكاد ل ولذلك

مككع القتككال فككي يقتككل مككن · وكككذلك"اللككه سككبيل في" بعده
ًدا يسككمى ل الكفار اللككه· قككال سككبيل فككي كككان إذا إل شككهي
ُلوا َول (تعالى: ُقو َتُل ِلَمْن َت ْق ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل َواٌت ال ٌء َبْل َأْم َيا َأْح

ِكككْن َل ُعُروَن)َ (البقككرةا: ل َو فككي أخلصككوا الككذين أي.كك )154ََتْشكك
ًئا يريدوا ولم تعالى لله جهادهم الككدنيا هككذه حظككوظ من شي
.الفانية
بقككوله: اليككة هككذه على تعالى الله رحمه قطب سيد ويعلق

الككذين أولئككك إنهككم الحيككاء؟ الشككهداء هككؤلء هم من ولكن"
دون وحككده، اللككه سككبيل  ·· فككي"اللككه سككبيل فككي" يقتلككون

هككذا سككبيل الله· في إل غاية ول هدف ول شارةا في شركة
سككبيل شرعه· فككي الذي المنهج سبيل أنزله· في الذي الحق

أي فككي ل وحده، السبيل هذا ·· في اختاره الذي الدين هذا
أو هدف مع شركة ول آخر، شعار أي تحت ول آخر، سبيل

تبقككى مككا حتى الحديث، وشدد القرآن شدد هذا شعار· وفي
·· الله ·· غير خاطر أو شبهة النفس في
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صلى الله رسول قال: سئل عنه الله رضي موسى أبي عن
حميككة، ويقاتككل شككجاعة، يقاتككل الرجككل عن وسلم عليه الله
قاتككل فقككال: (مككن اللككه؟ سككبيل فككي ذلككك  أي.ريككاء اتلكويق

 أخرجككه)114َ(اللككه)َ سبيل في فهو اكالعلي هي الله كلمة لتكون
والشيخان· مالك
ً أن عنككه اللكه رضككي هريرةا أبي وعن رسككول قككال: يككا رجل

مككن عرًضا يبتغي وهو الله سبيل في الجهاد يريد الله: رجل
ًثا· كل عليه له)َ فأعاد أجر فقال: (ل الدنيا؟ يقككول: (ل ذلك ثل

داود· أبو  أخرجه)115َ(له)َ أجر
عليككه اللككه صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي وعنه

يخرجككه ل سككبيله؛ فككي خككرج لمن تعالى الله وسلم: (تضمن
علككّي فهككو برسككلي وتصديق بي وإيمان سبيلي في جهاد إل

خككرج الككذي مسكككنه إلككى أرجعككه أو الجنككة أدخله أن ضامن
ً منه محمككد نفككس غنيمككة· والككذي أو أجككر مككن نككال مككا نائل

القيامككة يككوما جاء إل الله سبيل في يكلم كلم من ما بيده،
نفككس مسككك· والككذي وريحككه دما لون لونه كلم، حين كهيئته
خلف قعككدت مككا المسككلمين على يشق أن لول بيده محمد

ًدا، اللككه سككبيل فككي تغككزو سككرية سككعة أجككد ل ولكككن أبكك
عنككي· يتخلفككوا أن عليهككم ويشق سعة، يجدون ول فأحملهم،

اللككه سككبيل فككي أغككزو أنككي لوددت بيده محمد نفس والذي
.)116َ(فأقتل)َ أغزو ثم فأقتل، أغزو ثم فأقتل،
ل اللككه، سبيل في يخرجون الذين الشهداء· هؤلء هم فهؤلء

برسله· وتصديق به، وإيمان سبيله، في جهاد إل يخرجهم
فارسككي لفككتى وسككلم عليه الله صلى الله رسول كره ولقد

الجهككاد: مجككال فككي بجنسككيته ويعتز فارسيته يذكر أن يجاهد
مككن مككولى - وكككان أبيككه عككن عقبة أبي بن عبدالرحمن عن
وسككلم عليككه اللككه صلى النبي مع - قال: شهدت فارس أهل

ًدا، ً فضربت أح الغلما وأنككا فقلت: خذها المشركين، من رجل
فقككال: وسككلم عليككه اللككه صككلى النبي إلّي الفارسي· فالتفت

منهككم، القككوما أخككت ابن إن النصاري؟ الغلما قلت: وأنا (هل
.)117َ(منهم)َ القوما مولى وإن
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صككلى للنككبي النصر صفة غير بصفة يفخر  أن" له كره فقد
النصككر شككارةا إل شككارةا تحككت يحارب وأن وسلم، عليه الله

الشككهادةا تكككون وحككده وفيككه الجهككاد، هككو الككدين· وهككذا لهككذا
.)118َ("للشهداء الحياةا وتكون
ول جهككاد، ل إنككه"-:  اللككه - رحمككه آخككر مككوطن فككي ويقول

اللككه سككبيل فككي الجهككاد يكككون حيككن إل جنككة، ول شككهادةا،
فككي وحككده، لككه وحككده· والنصككرةا سككبيله في والموت وحده،

.الحياةا منهج وفي النفس ذات
أن هككو الهككدف يكككون حيككن إل جنككة ول شهادةا ول جهاد ل

في ومنهاجه شريعته تهيمن وأن العليا، هي الله كلمة تكون
وتشككريعهم أوضاعهم وفي وسلوكهم، وأخلقهم الناس ضمائر

.السواء على ونظامهم
صلى الله رسول قال: سئل عنه الله رضي موسى أبي عن
حميككة· ويقاتككل شككجاعة، يقاتككل الرجككل عن وسلم عليه الله

قاتككل فقككال: (مككن اللككه؟ سككبيل فككي ذلككك ريككاء· أي ويقاتككل
.)119َ(الله)َ سبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون
فككي يجاهككد آخككر، هككدف أو أخككرى، رايككة مككن هنالككك وليس
ه فيحكق يستشكهد، مكن دونكه ويستشهد يجاهد، من سبيله ل

مككا كل الهدف· من هذا وإل الراية تلك إل بالجنة، الله وعد
وأسككماء رايككات مككن التصككور المنحرفككة الجيككال فككي يككروج

وغايات!
وأن البديهيككة، اللفتككة هذه الدعوةا أصحاب يدركا أن ويحسن

مككن بهككا تعلككق الككتي الشككوائب مككن نفوسككهم فككي يخلصوها
برايتهككم يلبسككوا وأل المنحرفككة، الجيككال وتصور البيئة منطق
ًبا تصوًرا بتصورهم يخلطوا ول راية، العقيدةا· طبيعة على غري

النفككس فككي العليككا العليككا؛ هي الله كلمة لتكون إل جهاد ل
الوضككاع فككي والعليككا والسككلوكا، الخلق في والعليا والضمير،
أنحككاء كككل فككي والرتباطككات العلقككات فككي والعليككا والنظم،

عككدا للشككيطان·وفيمككا ولكككن للككه فليس هذا عدا الحياةا· وما
ليككس هككذا عككدا استشهاد· وفيما ول شهادةا هناكا ليست هذا
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للقككداما· وإنمككا تثكبيت ول اللكه عنكد من نصر ول جنة هنالك
.)120َ("والنحراف التصور وسوء الغبش هو

ًبككا ينشككئ القككرآن كككان ولقككد"ثككالث:  مككوطن في ويقول قلو
مككن تكككون أن يجب كان القلوب وهذه المانة، لحمل يعدها

كككل تبككذل - وهككي تتطلككع ل بحيككث والتجككرد والقككوةا الصلبة
ول الرض، هككذه فككي شككيء - إلى شيء كل وتحتمل شيء
ًبككا رضككوان إل ترجو ول الخرةا، إل تنتظر مسككتعدةا اللككه· قلو
وعككذاب وحرمككان وشككقاء نصب في كلها الرض رحلة لقطع

كككان قريب· ولككو الرض هذه في جزاء بل واحتمال، وتضحية
وظهككور السككلما وغلبككة الككدعوةا انتصككار هككو الجككزاء هككذا

أن تعلككم الككتي القلككوب هككذه وجككدت إذا ··حككتى المسككلمين
مقابل، بل تعطي أن إل شيء الرض رحلة في أمامها ليس
ًدا وحككدها الخككرةا تنتظككر وأن ًدا للجككزاء موعكك كككذلك ·· وموعكك

علككى نيتها صدق منها الله وعلم والباطل، الحق بين للفصل
ل عليككه، وائتمنها الرض في النصر أتاها وعاهدت، بايعت ما

لداء أهككل وهككي اللهككي المنهككج بأمانة لتقوما ولكن لنفسها،
الككدنيا فككي المغنككم مككن بشككيء توعككد لم كانت منذ المانة،

الرض فككي المغنككم مككن شككيء إلككى تتطلككع ولككم تتقاضككاه،
ًقا لله تجردت وقد تعطاه، إل جزاء لها تعلم ل كانت يوما ح

بالمككال وليككس بالعككدةا، وليككس بالعككدد ليككس رضككاه· فالنصككر
ل الككتي اللككه بقككوةا القلككوب اتصككال بمقككدار هو إنما والزاد؛

.)121َ(د"العبا قوةا لها تقف
القويككة السباب من سبب أنه الدنيا في الخلص ثمار ومن
وائتلف الكلمككة وجمككع الصككف، ووحككدةا القلككوب، سلمة في

بيككن التحريككش يريككد مككن علككى الطريككق وقطككع القلككوب
أسككباب أعظككم مككن لن بينهككم؛ الفرقككة وإثككارةا المسككلمين

بعضككهم والمجاهككدين الككدعاةا بيككن والتنككاحر والختلف الفرقة
النفككس، وحظككوظ الهككوى وتغلككب الخلص، ضككعف بعض مع

قبككل الخلص على الجادةا والتربية القوي العداد حصل فإذا
الفرقككة علككى يقضككي أن شككأنه مككن هذا فإن وأثناءه الجهاد

العداء، قتال على الكلمة ويجمع الصف يوحد وأن والتناحر،
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والهزيمة؛ الفشل أسباب من خطير سبب على ُيقضى وبهذا
ُعوا َول (تعالى: قال َناَز ُلوا َت ْفَش َت َهَب َف ْذ َتكك ُكككْم َو لنفككال:ا( )َ ِريُح
.)46َالية من
- تعككالى للككه المحبككة وينميه: صككدق الخلص يقوي مما وإن

تعككالى للككه والعبوديككة التوحيككد - وصككدق ذكرهككا سككبق والتي
الصكالحين سكير فكي والقكراءةا الخر، باليوما الصادق واليقين

فككي الخلص تحقيككق علككى حرصككهم كككان وكيككف المخلصين
وإخفككاؤهم والنفككاق، الريككاء مككن وخككوفهم أعمككالهم، جميككع

ًبا يكون ما كل من لها وحفظهم لعمالهم، إحباطهككا فككي سب
أعمككالهم إلككى النفككوس يشككوق ممككا ذلككك فككإن وإبطالهككا؛

بهم· واللحوق
وتككوجه وتربككي تعلككم الككتي المخلصككة القدوات وجود أن كما
المخلصككين، المجاهككدين إعككداد فككي المهمة السباب من يعد

الككدنيا فككي الزهككد الخلص أسككباب أعظككم مككن أن كمككا
الككدار إلككى والتطلكع الموت، ذكر من والكثار منها، والتخفف
فيهككا، ونعيمككه تعككالى اللككه رضككوان فككي والطمككع الخككرةا،
حككوله الكلما سككيدور مككا وعككذابه· وهككذا سخطه من والخوف

القلوب· أعمال من التالية الفقرةا في
الخرةا: في والرغبة الدنيا في - الزهد3

وبمتاعهككا بهككا والفكككر الهككم وإشككغال الككدنيا إلككى الركون إن
مككن كككثير وضككعف الغفلككة أسككباب أعظككم مككن لهككو الزائككل
الككدنيا بحككب القلككب امتل مككا والجوارح· ومتى القلوب أعمال

المحبككة مككن الشككرعية للعمككال مكككان فيه يعد لم وزخرفها
ل الشككرعية بالعمككال التحلية لن وغيرها، والتوكل والخلص

المهينككة العمككال مككن يضككادها ممككا تخليككة يسككبقها أن بككد
الخرةا· والدار وجل عز الله عن والمشغلة والحقيرةا

قلككب فككي يحككل ل تعككالى اللككه سككبيل فككي الجهككاد حب إن
العككداد مقومككات أهككم مككن لن إليهككا؛ مائل بالدنيا مشحون

والسككتعلء الككدنيا فككي الزهككد تعككالى اللككه سككبيل في للجهاد
فككي فالككدنيا وقككت؛ أي فككي بهككا للتضككحية والستعداد عليها،
مالكة· ل ومملوكة مخدومة، ل خادمة المجاهد حس
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والدعككة الككترف مككن فيهككا ومككا اليككوما حياتنا في الناظر وإن
ومآِكلهككا ومسككاكنها مراكبهككا فككي بالتوسككع الشككديد والهتمككاما
بيككن الشاسع والبون الكبير الفرق ليرى وكمالياتها ومشاربها،

ان ولكذا المجاهدين؛ وحياةا الحياةا هذه وعلكى علينكا لزاًمكا ك
إعككداد يتولككون مككن وعلككى للجهاد، نفسه إعداد أراد من كل

ًعا علينا للجهاد؛ المة مككن فيككه نحككن ما خطر ندركا أن جمي
للتخفكف نبككادر وأن ،)122َ(الككدنيا إلى والركون والترهل الترف

الخرةا،وإل في وترغبنا فيها تزهدنا التي السباب ونبذل منها
لككو إذ أمتنككا؛ وعلككى أنفسككنا علككى ومصككيبة فتنككة تكن نفعل
- وهاهم دارنا عقر في الكفار هاجمنا أو الجهاد داعي فاجأنا

للكفككار فيككذل الجهككاد عككن يقعككد مككن أول - فككإن حولنا من
الغككافلون المككترفون أولئك هم بجلده منهم يفر أو ويستكين

همهككم هككي وصككارت قلككوبهم الككدنيا ملت الككذين السككادرون
النعمككة فككي التوسككع العلككم· والككترف: هككو مككن ومبلغهككم

تحصككيلها فككي والهمككة والككوقت الجهككد وبككذل والمباحككات،
بمعككرض إل القككرآن في الترف ذكر يرد فيها· ولم والتنافس

ة مكن أكثر في وجل عز الله ذكر فلقد الذما؛ سكبب أنكه آي
أصككحاب عن تعالى قال رده؛ أو الحق عن والعراض الكفر

ُهْم الشمال ّن ِإ ُنوا )َ ْبَل َكا ِلَك َق ِفيَن)َ (الواقعككة: َذ ْتَر وقككال )َ،45ُم
َنا َوَما: (سبحانه ْل ٍة ِفي َأْرَس َي ٍر ِمْن َقْر ِذي َها َقاَل ِإّل َن ُفو ْتَر ّنككا ُم ِإ

ُتْم ِبَما ْل ِه ُأْرِس ِفُروَن ِب ُلوا َكا َقا َثُر َنْحُن َو ْك ً َأ َوال ًا َأْمكك ْولد َأ َوَمككا َو
ِبيَن)َ (سكككبأ: َنْحككُن ّذ َعكك َع (تعككالى: وقككال )َ،35-34ِبُم َبكك ّت ِذيَن َوا ّلكك ا

َلُموا ُفوا َما َظ ِر ْت ِه ُأ ُنوا ِفي َكا ِرِميَن)َ(هود: من َو .)116َالية ُمْج
فالمككال المككال؛ شككأن مككن التهككوين الترف ذما من يفهم ول

التحككذير المقصود ولكن تعالى، الله سبيل في الجهاد عصب
وبخاصة الهم، أكبر من ذلك وجعل التنعم في السراف من

مككن لككذلك لمككا والعداد؛ والجهاد الدعوةا حقل في للعاملين
والجهككاد· والواقككع الككدعوةا إلى المنتسبين حياةا في سيئة آثار

مهتميككن كككانوا ومككن الككدعاةا مككن رأينككا فكككم بككذلك؛ شككاهد
الككدنيا إلككى وركنككوا له والعداد الجهاد عن تخلوا قد بالجهاد
النعيم· في والتوسع الترف بسبب
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وأثككره المم على الترف مضار الله رحمه خلدون ابن ويبين
علككى الغلبكة فككي العيكش وخشونة التقشف وأثر زوالها، في

أن عشككر: فككي السادس الفصل"مقدمته:  في فيقول العداء
ّلب على أقدر الوحشية المم َغ ّت لمككا أنه سواها: اعلم ممن ال
ًبا البداوةا كانت المقدمككة فككي قلنككاه كمككا الشككجاعة فككي سككب

مككن شككجاعة أشككد الوحشككي الجيل هذا كان جرما ل الثالثة،
أيككدي فككي مككا وانككتزاع التغلككب على أقدر فهم الخر؛ الجيل

ذلككك في أحواله تختلف الواحد الجيل بل المم، من سواهم
ّنقوا الرياف نزلوا فكلما العصار، باختلف َف َت النعيم،  في)123َ(و
مككن نقككص والنعيككم، المعككاش فككي الخصككب عوائككد وألفككوا

.)124َ("وبداوتهم توحشهم من نقص ما بمقدار شجاعتهم
ل يده في وأصبحت ومتاعها الدنيا من المسلم تخفف وكلما
بهككا، والتضككحية فراقهككا عليككه وهككان عليككه هككانت قلبككه فككي

علككى الصككبر عنككده وقككوي والبككذل، الجهككاد عليككه وسككهل
والبليا· المصائب

وهككم الرسككل، أتبككاع هككم الككدنيا مككن المتقللككون كككان ولذلك
ل المجاهكدةا والمكة" النكداء، عنكد الجهاد منادي يلبون الذين
يجتمككع فل مجاهككدةا؛ تكككون ل المترفككة والمككة مترفة، تكون
في وإغراق واسترخاء وراحة نعومة الترف لن وجهاد؛ ترف

ألفككه مككا مفارقككة صككاحبه علككى يصككعب والملككذات الشهوات
ويخاف منه المزيد إضافة في يفكر وهو يعيش إنه بل منه،

وتضحية بذل والنعيم· والجهاد الترف ذلك وبين بينه يحال أن
للمحبوبككات ومفارقككة والشككهوات الملككذات عككن وبعد ومشقة
يعكككر شككيء كككل يخككاف المترف والعقبات؛ للمكاره واقتحاما

لئككم، لومككة اللككه فككي يخككاف ل والمجاهككد ترفه، صفو عليه
يتطلككع والمجاهد والفواحش، والفجور للفسق يتلهف المترف

المنكر· فالمترفون عن والنهي بالمعروف بالمر البشر لقيادةا
مصلحون· والمجاهدون فاسقون

تككدميرهم، الفاسككقين المككترفين فككي اللككه سككنة كككانت ولهذا
فككي كككان كمككا اللككه بعككذاب بالستئصككال يكككون قد والتدمير

بيككن يحككول الككذي البككأس بككإنزال يكككون وقد الماضية، المم
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وتككدمير، عذاب وهو شهوات، من به يتمتع كان وما المترف
بككالموت· والعقوبككة ترفككه مفارقككة مككن عليه أشق يكون وقد
تعككالى: قككال ترفهككم؛ وجككه في يقف لم ومن المترفين تعم

َذا( ِإ َنا َو ْد ِلَك َأْن َأَر ْه َيًة ُن َنا َقْر َها َأَمْر ِفي ْتَر ُقوا ُم َفَس َهككا َف ّق ِفي َفَحكك
َها ْي َل ْوُل َع َق ْل َها ا َنا َدّمْر ًا)َ (ال َف ْدِمير .)125َ(")16َسراء:إَت

السككراء آيككة علككى تعككالى اللككه رحمككه قطككب سككيد ويعلككق
النككاعمين الكككبراء طبقة هم أمة كل في والمترفون"فيقول: 
الراحككة، ويجككدون الخككدما ويجككدون المككال يجككدون الككذين

نفوسككهم تترهككل حككتى وبالسككيادةا وبالراحككة بالدعككة فينعمون
بككالقيم وتسككتهتر والمجانككة، الفسككق فككي وترتككع وتككأس،ن

وهككم والحرمككات، العراض في وتلغ والكرامات، والمقدسات
الرض فككي عككاثوا أيككديهم علككى يضككرب مككن يجككدوا لككم إذا

ًدا، القيم وأرخصوا وأشاعوها المة في الفاحشة ونشروا فسا
ّ الشعوب تعيش ل التي العليا تتحلككل ثككم ومككن ولها، بها إل
بقائها وأسباب قوتها وعناصر حيويتها وتفقد وتسترخي، المة

.)126َ("··· هذه الله سنة تقرر صفحتها· والية وتطوى فتهلك
الداعيككة حيككاةا علككى الككترف خطككورةا علككى التنككبيه والحاصككل
يعككد مككن وعلككى يجتمعككان، ل والترف الجهاد وأن والمجاهد،

علككى نفسه يربي أن وجل عز الله سبيل في للجهاد نفسه
شككظف علككى النفككس وتعويككد منها، والتقلل الدنيا في الزهد

المككارةا للنفككس مجاهككدةا إلككى يحتككاج وخشونته· وهذا العيش
والتنعم· والراحة الدعة إلى تميل لنها
المككة يربككون الككذين والقككدوات المربيككن دور ننسككى ل كمككا

ً يكونكوا لكم فكإن للجهكاد، ويعكدوها عكن والبعكد للزهكد مثكال
لن وهشككة؛ ضعيفة ستكون التربية فإن كلها بأشكاله الترف
بككل فحسككب، والمربيككن الدعاةا أقوال إلى ينظرون ل الناس

شخًصككا وأحككوالهم· ولنتصككور أفعككالهم علككى يتركز نظرهم إن
الككدنيا فككي الزهككد علككى مربيككه أو شككيخه يحثككه النككاس مككن

يككرى هككو ثككم المباحككات، فككي والتوسككع الككترف مككن ويحذره
والزهد واد في ومطعمه وملبسه ومسكنه مركبه في شيخه

سيشككعر المتربي؟! إنككه هذا حال سيكون آخر· فماذا واد في
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والعداد التربية يعوق لمما هذا وإن والزدواجية، بالضطراب
ويؤخرهما·

باليسككير الدنيا من والرضى الترف تركا على يعين مما وإن
سككيرةا فككي ذلككك: النظككر المككر يتطلككب حيككن بهككا والتضككحية

بككن محمككد المرسككلين وإمككاما الزاهككدين سيد العظيم المربي
وكيككف حيككاته، كككانت وكيككف وسككلم، عليه الله صلى عبدالله

وعملككه بقككوله ويربيهككم عنهككم اللككه رضككي أصككحابه يعد كان
عنهككم اللككه رضككي الصككحابة حيككاةا فككي النظككر ثككم وحككاله،

والزاهككدين· إن المجاهدين سادات من بإحسان لهم والتابعين
علككى يعيككن لممككا اللككه رحمهككم السككلف حيككاةا علككى الطلع
النعيككم كككان وإذا بهككم؛ اللحوق في الجهد وبذل بهم القتداء

ّثَر وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسول أصحاب بعض في أ
الرسككول مككع النفيككر وبين بعضهم بين يحول فكاد حياته في

ً وحال وسلم، عليه الله صلى ذلككك، وبيككن بعضككهم بين فعل
صككلى رسككوله وسككخط وسككخطه اللككه عقاب من ينفعه ولم
بعدهم؟· بمن فكيف التوبة، إل وسلم عليه الله
اللككه رسول عن يتخلف عنه الله رضي مالك بن كعب فهذا
سككياق فككي ويعككرض تبككوكا غزوةا في وسلم عليه الله صلى

منهككا التخلككف، بككذلك أغرتككه الككتي السككباب بعككض حككديثه
رسول قال: (فغزاها كما المجاهدين استقبلت التي المشقات

سككفًرا واسككتقبل شككديد، حر في وسلم عليه الله صلى الله
ًدا ًوا واستقبل ومفاًزا، بعي ّلى كثيًرا، عد أمرهككم للمسككلمين فج
َ(···)127َ(.

كككان الككتي المدينككة في المتاحة الراحة ووسائل النعيم ومنها
عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول قككال: (وغككزا كمككا إليهككا يميل

إليهككا فأنككا والظلل الثمككار طككابت حيككن الغككزوةا تلككك وسكلم
.أميل  أي)127َ(أصعر)َ
بكلما الككترف مككن يضككاده وما الزهد عن الحديث هذا وأختم
النظككار فيها يوجه تعالى الله رحمه القيم ابن للماما نفيس

الرغبة تتم ل"فيقول:  الدنيا في بالزهد الستقامة كيفية إلى
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فككي الزهككد يسككتقيم ول الككدنيا، فككي بالزهككد إل الخككرةا فككي
صحيحين: نظرين بعد إل الدنيا
وألككم وخسككتها، وفنائهككا زوالهككا وسككرعة الككدنيا فككي نظككر

هككم مككن ينفككك ل فطالبهككا عليهككا؛ والحككرص عليها المزاحمة
بعككد وحككزن وغككم بهككا، الظفككر حككال في وهم حصولها، قبل

النظرين· أحد فواتها· فهذا
ُبككد، ول ومجيئهككا وإقبالهككا الخككرةا فككي الثككاني: النظككر النظككر

والمسككّرات، الخيككرات مككن فيهككا ما وشرف وبقائها، ودوامها
اللككه قككال كمككا فهككي ههنككا؛ مككا وبيككن بينككه الككذي والتفككاوت

ُةا (سبحانه: ْيٌر َواْلِخَر َقى)َ (العلى: َخ ْب َأ .)17ََو
منقطعككة ناقصكة خيككالت وهككذه دائمكة، كاملكة خيككرات فهكي

العقككل يقتضككي مككا آثككر النظران هذان له تم فإذا مضمحلة،
على مطبوع أحد فكل فيه؛ الزهد يقتضي فيما وزهد إيثاره،

الجككل النفككع إلككى الحاضرةا واللذةا العاجل النفع يتركا ل أن
ّيككن إذا إل المنتظرةا الغائبة واللذةا َب علككى الجككل فضككل لككه َت
الفككاني آثككر فككإذا الفضككل، العلى في رغبته وقويت العاجل
ّيككن لعككدما إمككا ذلككك كان الناقص َب لعككدما وإمككا لككه، الفضككل َت

.)128َ("الفضل في رغبته
مككن النتقال محاولة الترف وتركا الزهد على يعين مما وإن

كككأن وذلككك والخككرى؛ الفينككة بيككن مككا والككترف الدعككة حيككاةا
أهلككه فيهككا يفارق السنة في أسابيع أو أياًما الداعية يخصص

أو الهجككر أو القككرى بعككض فككي دعككوي برنامككج ضمن وبلده
مككن كككثير يقطنهككا الككتي والغابككات الجبال في النائية الماكن
ول يصكككلون كيكككف ول التوحيكككد يعرفكككون ل الكككذين النكككاس

مثككل فككإن السككيئة؛ والعككادات الخلق فيهم وتنتشر يصومون
علككى بككالتعود وذلككك نفسككه، للداعيككة تربية فيها الجواء هذه
هككذه لسكككان وتعليككم تربيككة وفيهككا والشظف، الخشونة حياةا

هككذه أن شككك ول دينهككم، أمككر مككن يجهلككونه مككا المككاكن
الدعككة حيككاةا مككن بنقلها النفس مع جهاد إلى تحتاج العمال
تكرههككا، الككتي والتعب الشظف حياةا إلى تحبها التي والترف
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ً السفار هذه مثل في أن كما اللككه سككبيل فككي للمككال بككذل
به· والبخل للمال حبها في للنفس ومجاهدةا وجل عز
: وجل عز الله على - التوكل4

ول للعبككد، وأنفعهككا العمككال أفضككل مككن القلبي العمل وهذا
اللككه سككبيل فككي للجهككاد نفسككه يعككد مككن أو المجاهككد سيما

سككبحانه اللككه علككى العتمككاد غاية التوكل: هو وحقيقة تعالى،
وعككدما بهككا المككأمور بالسككباب الخككذ مككع بككه، الثقككة وغايككة

بيككن تجمككع عظيمككة عبادةا بها· وهو التعلق ول عليها العتماد
والرجككاء بككه، الظككن وإحسان تعالى، الله إلى المور تفويض

فهككو سككبحانه؛ منككه إل الخككوف وعككدما ونصككرته، رحمتككه في
بناصيتها· آخذ هو إل دابة من وما والضر، النفع بيده الذي

قلبككه، فككي العبككادةا هككذه يقككوي أن المجاهككد على وجب لذا
ّول الككتي بالسباب ويأخذ عليه، التوكل صدق ربه ويسأل تحكك

وحككال عمككل إلككى مجككردةا وعقيككدةا علككم مككن العبككادةا هككذه
لن بهككا؛ والعككداء والمصككائب الخطككار ويككواجه بهككا يتحككركا

ًقا هناكا ً كككونه وبين به والمعرفة بالتوكل العلم بين فر عمل
وحالً·
···"تعككالى:  اللككه رحمككه القيككم ابككن المككاما يقككول ذلك وفي
بالمكذموما الكامككل البكاب: المحمككود هكذا في يشتبه ما وكثير

من فكثير التوكل؛ بحال التوكل علم اشتباه ··· ومنه الناقص
متوكككل أنككه فيظككن اصيله،كوتف وحقيقته التوكل يعرف الناس
وراء مككن آخككر ركككأم التوكككل الكككالتوكل· فح أهل من وليس
.)129َ("به··· العلم

اللككه بأسككماء بككالفقه العتنككاء من تأتي التوكل على والتربية
الشككريف؛ العلككم هككذا ثمككرةا فهككو الحسككنى؛ وصككفاته تعككالى
للككه والتعبككد والحكمة والرحمة والقدرةا العلم بصفات كالفقه

وأنككه تعككالى اللككه علككم كمككال أيقككن مككن لن بهككا؛ سككبحانه
شيء، كل على القادر وأنه يكون، وما كان ما يعلم سبحانه

وحكيككم بالمؤمنين، رحيم وأنه شيء، كل وسعت رحمته وأن
اعتمككد قلبككه به وتشرب بهذا أيقن وأحكامه· من أقضيته في

سبحانه· إليه أمره وفوض صفاته هذه من على
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بالخذ أمر وجل عز الله لن بالسباب، الخذ هذا ينافي ول
ّدوا (تعكالى: فقكال العكداء قتكال فكي بالسباب َأِعك ُهكْم َو َمكا َل
ُتْم ْع َط َت ٍةا ِمْن اْس ّو َباِط َوِمْن ُق ْيِل)َ ِر ْلَخ )َ،60اليككة (لنفال: مككن ا

َها َيا (فقال: الكفار من الحذر بأخذ وأمر ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا آَم ُخ

ُكْم)َ ْذَر .)71َالية (النساء: من ِح
درعيككن بين ُأحد يوما وسلم عليه الله صلى الرسول وظاهر
المتككوكلين· ولكككن سككيد وهككو الخنككدق؛ وحفككر المغفر، ولبس

عككز اللككه إلككى أمره فوض بل السباب بهذه يتعلق لم قلبه
َلككْم (سككبحانه: الكافرين· قال وإهلكا بالنصر ربه ودعا وجل، َف

ُهْم ُلو ُت ْق ِكّن َت َل ّلَه َو ُهْم ال َل َت ْيككَت َوَمككا َق ْذ َرَم ْيككَت ِإ ِكككّن َرَم َل ّلككَه َو ال
.)17َالية لنفال: منا( َرَمى)َ
علككى النصككر ترتككب عنهككم اللككه رضككي الصككحابة ظككن ولمككا

المعركككة، أول فككي هزمككوا حنيككن يككوما بهككا وأعجبوا السباب
ْومَا (تعالى: وقال َي ْيٍن َو َن ْذ ُح ُكْم ِإ ْت َب ْعَج ُكْم َأ ُت ْثَر َلْم َك ْغِن َف ُكْم ُت ْن َع
ًا)َ ْيئ .)25َالية (التوبة: من َش

واجككب بهككا والخككذ المرسككلين، سككنن مككن بالسككباب فالخككذ
علككى العتمككاد بل عليها، العتماد تركا مع تعالى لله وطاعة

الخكذ بعككد المقصككود حصكول فككي لكه شكريك ل وحكده الله
وهنككا السككباب؛ وتنعككدما السككبل بالعبككد تضككيق بالسباب· وقد

علككى التوكككل بصككدق وحده القلب عمل إل العبد أماما ليس
أحككاط لككو كما إليه؛ والضطرار اللجوء وصدق وجل عز الله

قككال دفعه؛ في حيلة لهم يكن ولم بالمجاهدين الكافر العدو
ِذيَن (أحد: يوما المسلمين عن تعالى الله ّل ُهككُم َقككاَل ا ّنككاُس َل ال
ّناَس ِإّن ْد ال ُعوا َق ُكْم َجَم ُهْم َل ْو ُهككْم َفاْخَشكك َد ًا َفَزا ُلوا ِإيَمانكك َقككا َو

َنا ُب ّلُه َحْس ْعَم ال ِن ِكيُل)َ (آل َو َو ْل .)173َعمران: ا
توكككل يكككون تارةا والتوكل"تعالى:  الله رحمه القيم ابن قال

إل َوَزًرا ول ملجككأ العبككد يجككد ل بحيككث وإلجككاء اضككطرار
نفسككه، عليككه وضككاقت السباب عليه ضاقت إذا كما التوكل؛

عنككه يتخلككف ل وهككذا إليككه، إل اللككه مككن ملجككأ ل أن وظن
وذلك: التوكككل اختيار توكل يكون وتارةا البتة، والتيسير الفرج

السككبب ككان فككإن المككراد، إلككى المفضككي السككبب وجود مع
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التوكككل وتككركا بالسككبب قككاما وإن تركككه، على ُذما به مأموًرا
ًا؛ تركه على ذما القككرآن ونككص المككة باتفاق واجب فإنه أيض

محرًمككا السبب كان بينهما· وإن والجمع بهما القياما والواجب
َوّحد مباشرته عليه حرما َت فلم التوكل في حقه في السبب و
فككي السككباب أقككوى مككن التوكككل فككإن سككواه؛ سككبب يبككق

علكى السكباب أقكوى هككو بككل المكروه، ودفع المراد حصول
به قيامك ُيضعف هل نظرت مباًحا السبب كان الطلق· وإن

وشككتت قلبك عليك وفرق أضعفه فإن يضعفه؟ ل أو التوكل
لن أولككى؛ فمباشككرته يضككعفه لككم وإن أولككى، فككتركه همككك
تعطككل فل بككه المسككبب ربط اقتضت الحاكمين أحكم حكمة
اعتمككاد هككو وحقيقتككه التوكككل قال] - وسككر أن - [إلى حكمته
خلككو مع السباب مباشرةا يضره فل وحده؛ الله على القلب
قككوله ينفعككه ل كما إليها، والركون عليها العتماد من القلب
وثقتككه إليككه وركونه غيره على اعتماده مع الله على توكلت

.)130َ("شيء القلب وتوكل شيء اللسان فتوكل به،
الله بمعية وجل: اليقين عز الله على التوكل لوازما من وإن

في الرعب وإلقاء وتثبيتهم، المؤمنين لعباده ونصرته سبحانه
بهككا المككأمور بالسككباب الخككذ بعككد الكككافرين أعككدائهم قلوب
ذلك· في الوسع وبذل

فككي بالسباب والخذ وجل عز الله على التوكل في والناس
ووسط: طرفان الكافرين قتال

سينصككر وجككل عككز اللككه أن يككرون الول: الككذين الطككرف
علككى للقضككاء يسككخرهم الككذين والجنككود باليككات المسككلمين

فمككا يكملوهككا؛ لم أو النصر بأسباب يأخذوا لم ولو الكافرين
عككز اللككه نصككر فككإن الكافرين من وأعداؤهم مسلمين داموا
مككن الفريق وكفى· وهذا مسلمون لنهم عليهم؛ سينزل وجل

أو النصككر بأسككباب الخككذ فككي العككادةا فككي يفككّرط النككاس
مككن وآيككة خارقككة ينتظككر وإنما يكملها، فل الطريق يستطول

وجل· عز الله
سككنن عن والغفلة التفريط من القول هذا في ما يخفى ول

والتمكين· النصر في وجل عز الله
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ردةا يكككون وقككد الول، للطككرف مقابككل الثاني: وهككو الطرف
علككى المسككلمون ينتصككر لكككي بككأنه بقككولهم وذلككك له، فعل

مكككافئين يكونككوا أن بككد فل الرض في لهم ويمكن أعدائهم
الماديككة، بالسككباب والخذ والسلح والعتاد العدد في لعدوهم

ويفرطككون بهككا ويتعلقون المادية السباب يغلبون هؤلء ومثل
والمعجككزات اليككات إلككى يلتفتككون الشككرعية،ول السككباب في

المحققيككن عبككاده بهككا سككبحانه اللككه ينصككر الككتي والعانككات
المككؤمنين عبككاده أن وعلككم سبحانه شاء متى النصر لسباب

النصككر بأصككول الخككذ مككن جهككدهم فككي مككا اسككتفرغوا قككد
فككي - وبخاصككة وقت كل في المسلمين أن وأسبابه· ومعلوما

سككبحانه الله يكلفهم ولم يصلوا ولن يصلوا - لم الوقت هذا
والصككناعة القككوةا فككي أعككدائهم مسككتوى إلككى يصككلوا بككأن

ًطا ليس لنه والسلح؛ مككا يخفككى ول النصككر، نككزول في شر
السككباب مسككبب عككن وغفلكة تطككرف مككن القككول هككذا فكي

فككي قككوةا أي أمامها يقف ل والتي تعالى الله لقوةا ونسيان
المككؤمنين عبككاده بهككا ينصككر والككتي السككماء، فككي ول الرض
جنكود لهكم يسكخر أن واسكتحقوا النصر بأسباب أخذوا الذين

والرض· السموات
كل بذلوا الذين وهم تعالى، الله شاء إن الحق الوسط: وهو

الكذكر، السككالفة النصكر بأسكباب الخككذ فككي وسكعهم في ما
والعمككل النككافع بككالعلم الخذ في وسعهم في ما بذلوا حيث

قككدر للمككة وبلغككوه ذلككك، علككى أنفسككهم وربككوا الصككالح،
الحكق، مكن عليكه هكم ومكا المكة عرفتهكم حتى استطاعتهم

وأخككذوا وفسككاد، كفككر مككن عليككه هككم ومككا أعداءهم وعرفت
بهككذه أخككذهم لهككم· ومككع والمتاحككة المباحككة المادية بالسباب
مسككبب علككى اعتمككدوا بككل عليهككا يعتمككدوا فلككم السككباب
وانتظككروا والرض، السككموات ملكككوت بيككده ومككن السككباب

أخككذوا الككذين المككؤمنين عبككاده بككه وعككد الككذي المبين نصره
وانتظككروا ذلككك، فككي وسككعهم فككي مككا وبذلوا النصر بأسباب
ْنُصككُروا ِإْن (سككبحانه: قككوله تأويككل ّلككَه َت ُكْم ال ْنُصككْر ّبككْت َي َث ُي َو

ُكْم)َ َداَم ْق ِه (تعالى: قوله ينسوا ولم )َ،7الية (محمد: من َأ ّلكك ِل َو
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ُد ُنو َواِت ُج َْلْرِض الّسَما َكاَن َوا ّلُه َو ًا ال ِزيز ًا)َ (الفتككح: َع ِكيم ،)7ََح
َلُم َوَما (تعالى: وقوله ْع َد َي ُنككو ّبككَك   ُج َو)َ ِإّل َر (المككدثر: مككن ُهكك
وجككل، عككز اللككه قككوةا بظهككور موقنككون هككم بككل )َ،31اليككة

بالسككباب الخككذ فككي وسككعهم يبككذلوا أن بعككد اليات وظهور
مككن أعككدائهم قككوةا حينئككذ يرهبهككم ولم للجهاد، العدةا وإعداد
قككوةا لن والككدمار؛ القوةا من بلغت مهما والمنافقين الكفرةا

ولكو سكبحانه، بيكده ونواصكيهم قكوتهم، فكوق وجكل عكز الله
ل هككذا مفعولها· ولكككن وأبطل عليهم دمرها تعالى الله يشاء

الشككرعية والتمكيككن النصككر أسككباب حقككق لمككن إل يكككون
وجهككاد الككدفع جهككاد بيككن التفريككق مككن هنككا بككد ول والمادية
.)131َ(بيانه سبق كما العدةا إعداد في الطلب

ًا : اللسان : أعمال ثاني
: والدعاء - الذكر1

َقاَل (تعالى: الله قال وقد العبادةا، هو الدعاء ُكُم َو ّب ِني َر ُعو ْد ا
َتِجْب ُكككْم َأْسكك ِذيَن ِإّن َل ّلكك ِبُروَن ا ْك َت ِتي َعككْن َيْسكك َد َبككا ُلوَن ِع ْدُخ َي َسكك

ّنَم َه ِريَن)َ (غافر: َج وتسككبيح وتمجيككد ثنككاء الذكر وفي )َ،60َداِخ
وتعلق والقوةا الحول من تبرؤ الدعاء وفي تعالى، لله وحمد
التوكككل حقيقككة عككن يعبر الحقيقة في فهو وحده؛ الله بقوةا

وحده· وجل عز بالله والستعانة
تعكالى اللكه اشترى الذين المجاهدين صفات في بنا مر وقد

(العابككدون أنهككم صككفاتهم مككن أن وأمككوالهم أنفسككهم منهككم
عكز اللكه ذككر والحمكد: هكو العبكادةا، الحامدون)َ· والدعاء: هكو

والصككفات الحسككنى السككماء مككن لككه بمككا عليه والثناء وجل
عباده· على وأحسن أنعم وبما العل،
يسككتعدوا أن المجاهككدين عبكككاده وجكككل عكككز اللككه أمكر وقكد

مككن فإنهككا والتضككرع والككدعاء الككذكر بكككثرةا عككدوهم للقكككاء
َها َيا (تعالى: قال النصر؛ أسباب ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ِقي َئككًة َل ِف
ُتوا ُب ْث ُكُروا َفا ْذ ّلَه َوا ًا ال ِثير ُكْم َك ّل َع ِلُحوَن)َ (لنفال: َل ْف .)45َُت

فككي وأذكككاًرا أدعية وسلم عليه الله صلى الرسول سن وقد
نفسه يعد ومن المجاهد وخاصة للمسلم ينبغي والليلة اليوما

مككن فهككي أوقاتهككا؛ فككي بهككا اللككه ويككذكر يحفظها أن للجهاد
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وحككده اللككه علككى وتككوكله القلككب طمأنينككة فككي العككون أكبر
الحديث في جاء كما وذلك له؛ سبحانه الله معية واستحضار

فكإن ذكرنكي؛ إذا معه وأنا بي، عبدي ظن عند القدسي: (أنا
مل فككي ذكرنككي وإن نفسككي، فككي ذكرتككه نفسه في ذكرني
 الحديث·)132َ(···)َ منهم خير مل في ذكرته

َذا (تعككالى: قككال القرآن قراءةا الذكر وأعظم َهك ْككٌر َو َبككاَركٌا ِذ ُم
ُه)َ َنا ْل ْنَز ّنا (سبحانه: وقال ،)50َالية نبياء: منأ(ال َأ َنككا َنْحككُن ِإ ْل َنّز

ْكَر ّذ ّنا ال ِإ ُظوَن)َ (الحجككر: َلُه َو ِف علككى ينبغككي ممككا وإن ،)9ََلَحا
بككل وجككل، عز الله كتاب عن يغفل ل أن والمجاهد الداعية
ًظا يتعاهده ل يكومي حككزب لكه يكككون وأن وتدبًرا، وتلوةا حف

وجل· عز الله كتاب مع به يخل
: والستغفار - التوبة2

صككفات مككن أن التوبككة آيككة فككي وجككل عككز اللككه ذكككر وقككد
وأمككوالهم أنفسككهم منهككم اشككترى الذين المجاهدين المؤمنين

(التائبون)َ· أنهم
علككى والنككدما إليه والنابة وجل عز الله إلى والتوبة: الرجوع

إليككه· وحاجككة الرجككوع وعككدما عنككه، القلع بعككد الككذنب فعككل
معككرض المجاهككد لن شديدةا؛ والستغفار التوبة إلى المجاهد

وتعرضككه أجلككه دنككو مع الصالح بعمله للعجب غيره من أكثر
فككي المجاهككدين يخككذل مككا أكثر ولن لحظة كل في للموت

الككذنوب آثككار تمحككى والسككتغفار فبالتوبككة ذنككوبهم؛ المعككاركا
ً والخككذلن، الهزيمككة أسباب وتزول والمعاصي أن عككن فضككل

وجككل عككز الله يحبها التي العبادات من عظيمة عبادةا التوبة
بها· ويفرح

ولكنه للذنوب، معرض إنه بل بمعصوما، ليس بشر والمجاهد
عنككدما ربككه ويستغفر الرجوع يسرع بل الذنب، على يصر ل

ِذيَن ِإّن (تعككالى: قككال قدمه؛ وتزل نفسه تضعف ّلكك ْوا ا َقكك ّت َذا ا ِإ
ُهْم ِئٌف َمّسكك َطاِن ِمككَن َطككا ْي ّكُروا الّشكك َذ َذا َتكك ِإ ْبِصككُروَن)َ ُهككْم َفكك ُم

قصة سبقت التي اليات في سبحانه وقال )َ،201لعراف:ا(
ِذيَن (عمككران: آل فككي أحد ّلكك َذا َوا ُلككوا ِإ َع ْو َفاِحَشككًة َف َلُمككوا َأ َظ

ُهْم ُفَس ْن َكُروا َأ ّلَه َذ َفُروا ال ْغ َت ِهْم َفاْس ِب ُنو ُذ ِفُر َوَمْن ِل ْغ ُنوَب َي ّذ ِإّل ال

99



ّلُه َلْم ال َلى ُيِصّروا َو ُلككوا َمككا َع َع ُهكْم َف َلُمككوَن)َ (آل َو ْع عمككران: َي
135َ(.
يكثر المعصوما وهو وسلم عليه الله صلى الرسول كان وقد
إليككه وأتككوب اللككه لسككتغفر إني ويقول: (والله الستغفار من
اللككه صككلى ويقككول ،)133َ(مككرةا)َ  سككبعين مككن أكثر اليوما في

فككي أتككوب فككإني اللككه إلى توبوا الناس أيها وسلم: (يا عليه
.)134َ(مرةا)َ مائة إليه اليوما

عككن والنهككي بككالمعروف والمر وجل عز الله إلى - الدعوةا3
المنكر:
الثالثة المرتبة في تعالى الله شاء إن فيها التفصيل وسيأتي

والتعليم· الدعوةا على جهادها وهي النفس جهاد مراتب من
: الكلما وطيب الحديث، - صدق4

المقككاما وليككس تحقيقه، في للنفس مجاهدةا إلى يحتاج وهذا
أن المككراد وإنما ذلك، وأدلة الصدق فضل في تفصيل مقاما

أنككه أوصككافه أخككص مككن اللككه سككبيل فككي والمجاهككد الداعية
فككي إخوانه على يكذب ول يظهر، ما خلف يبطن ل صادق
م وينصكح يصكدقهم، بكل حديثه تصكفو وبهكذا يغشكهم، ول له

القلوب· وتطيب النفوس
ًا: أعمال للجهاد: العداد في أهمها ومن الجوارح، ثالث

ونفلها: فرضها الصلوات على - المحافظة1
فككي المككذكورين المجاهككدين صككفات فككي بنككا مككر وأن سبق

أنفسككهم منهككم وجككل عككز اللككه اشترى والذين التوبة، سورةا
وكأنهككا السككاجدون)َ؛ صككفاتهم: (الراكعككون مككن أن وأمككوالهم

ًعككا إل تراهككم ل لهككم؛ لزمة صفة ًدا رك ربهككم يعبككدون وسككج
وقككرةا حيككاتهم ونككور لككذتهم هككي العظيمككة، الشككعيرةا بهككذه

ً عليهككا يقككدمون ل ولككذلك قلككوبهم، وسعادةا عيونهم ول مككال
ًدا ًدا ول ول فككور الصلةا نداء يلبون النفوس؛ مرادات من مرا

مبكريككن جماعككة فككي أدائهككا على يحافظون للنداء، سماعهم
وخشككوعها· وواجباتهككا بأركانهككا إتقانهككا علككى محككافظين لهككا

ويحككافظون فيها يفرطون ل الرواتب، بالسنن عليها ويزيدون
الليككل، وقيككاما الضككحى صككلةا مككن الككواردةا النوافككل علككى
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اللككه قال كما وجل؛ عز الله رحمة ويرجون الخرةا يحذرون
ِذيَن (وصفهم: في وجل عز ّل ُتوَن َوا ِبي ِهككْم َي ّب ًا ِلَر ًا)َ ُسككّجد َيامكك ِق َو

ًا وقال ،)64َ(الفرقان: ُنوا (عنهم: أيض ً َكا ِليل ْيككِل ِمككَن َق ّل َمككا ال
ُعوَن)َ (الذريات: ْهَج لصلتهم يكون أن يرجون بذلك وهم )َ،17َي

والخروية· الدنيوية ومنافعها آثارها
فرضككها بالصككلةا الشككديد الهتمككاما للجهككاد العككداد مككن وإن

الفحشككاء عككن تنهككى وهككي العبككادات، أما لنهككا وذلك ونفلها؛
ً والمنكر، ًدا كونها عن فضل الشككاق طريقككه فككي للمجاهككد زا
تكككاليف من جهاده في يواجهه ما على بها يستعين الطويل؛
َيككا (تعككالى: قككال والولد؛ للمككال وهجككر وقتال وقتل ومشاق

َهككا ّي أ
ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا ُنوا آَم ِعي َت ِر اْسكك ْب ِةا ِبالّصكك ّلككَه ِإّن َوالّصككل َع ال َمكك

ِريَن)َ (البقرةا: ِب الصككلة مككن زاد لككه يكككن لككم فمن.كك )153َالّصا
على ول الطريق، مواصلة على يقوى ل فإنه وجل عز بالله

الوغى· ساحات في العداء أماما الثبات
ًًبككا، بنككا مككر الككذي القدسككي الحككديث ننسى ل ثم والككذي قري

فككي والنوافككل بالفرائض وجل عز الله إلى التقرب أثر يبين
يككزال مككا العبككد حككاله· وأن هككذه لمككن وجككل عككز الله محبة

وبصككره سككمعه في وجل عز الله يحفظه حتى بذلك يتقرب
عككز اللككه يحككب فيمككا إل جككوارحه تنطلككق فل ورجلككه؛ ويككده

ًظا تعالى الله بحفظ وجل· وكفى ًتا وقوةا حف ًدا· وثبا وجها
النفككة البقككرةا آيككة على تعالى الله رحمه قطب سيد ويعلق

َهككا َيككا (الككذكر: ّي أ
ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا ُنوا آَم ِعي َت ِر اْسكك ْب ِةا ِبالّصكك )َ...َوالّصككل

الصككبر، يضعف قد الجهد، ويشق المد يطول وحين"فيقول: 
الصككلةا يقككرن ثككم ومن ومدد زاد هناكا يكن لم إذا ينفد أو

ل الككذي والككزاد ينضككب، ل الككذي المعيككن فهككي الصككبر؛ إلى
القلككب؛ يككزود الككذي والككزاد الطاقة، يجدد الذي ينفد· المعين

الرضككى الصككبر، إلى يضيف ينقطع· ثم ول الصبر حبل فيمتد
واليقين· والثقة، والبشاشة،

بربككه يتصككل أن المحككدود الضككعيف الفاني للنسان بد ل إنه
قككواه الجهككد يتجككاوز حيككن العككون منككه يسككتمد العلككى،

حينما والظاهرةا، الباطنة الشر قوى تواجهه حينما المحدودةا،
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الشككهوات دفككع بيككن الطريق على الستقامة جهد عليه يثقل
الطغيككان مجاهككدةا عليككه تثقككل وحينمككا المطككامع، وإغككراء
الشككقة به وتبعد المد به يطول حينما عنيفة، وهي والفساد

ًئا يبلككغ لككم هككو فككإذا ينظر ثم المحدود، عمره في وقككد شككي
ًئا ينل ولم المغيب، أوشك للغككروب، تميل العمر وشرارةا شي
ًيا، والخير نافًشا الشر يجد حينما الفككق فككي شككعاع ول ضاو

لة إنهكا الصكلةا؛ قيمكة تبدو ·· هنا الطريق في معلم ول الص
·· إنهكا البكاقي القككوي وربكه الفكاني النسكان بيكن المباشكرةا

مككن النطلقككة ويفيككض· إنهككا ويقنككي يغنككي الذي الكنز مفتاح
الكككوني الواقككع مجككال إلككى الصككغير الرضككي الواقككع حككدود
اللمسككة إنها الهاجرةا، في والظلل والندى الروح إنها الكبير،
اللككه رسككول كان هنا ·· ومن المكدود المتعب للقلب الحانية

يا بها قال: (أرحنا الشدةا في كان إذا وسلم عليه الله صلى
اللقككاء مككن ليكثر أمر حزبه إذا الصلةا من  ·· ويكثر)135َ(بلل)َ
بالله·

ذات فيككه عبككادةا· والعبككادةا منهككج السككلمي المنهككج هككذا إن
الككروح، مككدد وأنهككا الطريككق، زاد أنهككا أسككرارها أسرار· ومن

هككي العبككادةا كانت تكليف كان حيثما وأنه القلب، جلء وأنها
ويسككر وبشاشككة حلوةا في التكليف هذا لتذوق القلب مفتاح
ًدا انتككدب حينمككا سككبحانه اللككه ·· إن عليككه اللككه صككلى محمكك

َها َيا (له: قال ، الثقيل الشاق الكبير للدور وسلم ّي أ
ْلُمّزّمككُل َ ا

ِم ْيككَل ُق ّل ً ِإّل ال ِليل َفُه َق ِو ِنْصكك ُقككْص َأ ْن ْنككُه ا ً ِم ِليل ْو َق ْد َأ ِه ِز ْيكك َل َع
ّتِل ُقْرآَن َوَر ْل ً ا ِتيل ّنا َتْر ْلِقي ِإ ُن ْيَك َس َل ً َع ْول -1َثِقيل)ًَ (المزمككل: َق

5َ(.
العظيم والدور الشاق، والتكليف الثقيل، للقول العداد فكان

تفتككح الككتي العبككادةا ·· إنهككا القككرآن وترتيككل الليككل قيككاما هككو
وتفيككض بككالنور، وتشككرق المر، وتيسر الصلة، وتوثق القلب،
ا·هك· )136َ("والطمئنان والراحة والسلوى بالعزاء

- الصيككاما:2
وجككل، عككز الله إلى المحبوبة الشريفة العبادات من والصوما

علككى والسككتعلء الرادةا وقككوةا الصككبر صككاحبه يعككود وهككو
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ً النفس، شهوات وجككل عز الله يحبها عبادةا كونها عن فضل
ًبا عليها ويثيب جككاء كمككا أخككرى؛ عبككادةا ثككواب يضككاهيه ل ثوا

.)137َ(به)َ أجزي وأنا لي القدسي: (الصوما الحديث في
ً الفككرض صككياما بالصككوما والمككراد مككن وحفظككه وإتقككانه أول

صككياما منهككا كككثيرةا وهككي النفككل؛ أيككاما صككياما ثككم المبطلت،
وصككياما شككهر، كككل مككن أيككاما وثلثة والخميس، الثنين يومي
فكي ورد وكلهكا وعاشكوراء؛ عرفكة، ويكوما شكوال، مكن ست
صحيحة· أحاديث صومها فضل

اليمككان يقككوي أنككه فككي للجهككاد العككداد فككي الصوما وأهمية
الوامككر امتثككال إلككى العبككد تككدفع الككتي التقككوى فككي ويزيككد

َهكا َيكا (تعكالى: اللكه قكال المحرمات؛ واجتناب ّي أ
ِذيَن َ ّلك ُنكوا ا آَم

ِتَب ُكُم ُك ْي َل َيامُا َع ِتَب َكَما الّص َلى ُك ِذيَن َع ّل ُكككْم ِمْن ا ِل ْب ُكككْم َق ّل َع َل
ُقوَن)َ (البقرةا: ّت .)183ََت

ورد الككذين المجاهككدين صككفات فككي سككبحانه اللككه ذكككر وقد
منهككم اشككترى قككد سككبحانه وأنككه التوبككة سككورةا فككي ذكرهم

وقككد (السككائحون)َ، أنهككم صفاتهم من ذكر وأموالهم؛ أنفسهم
معانيها: الصائمين· من أن المفسرون ذكر

العبككد مككن تحتككاج والصككوما الصككلةا نوافككل علككى والمحافظككة
ًنا وصبًرا، مجاهدةا والخرةا، الدنيا في العظيمة بمنافعهما ويقي
اللككه سككبيل في للجهاد العداد في الزاد هذا بأهمية وقناعة

تكككون وأن الككدعاةا، بين وتواص تعاون إلى تحتاج تعالى· كما
الجماعيككة والعيشككة التربويككة، والجواء العملية، البرامج هناكا
فيهككا ويكككون العبككادات بهذه الخذ النفوس على تسهل التي

هككذه إلككى وفعلهككا بقولها الناس تشد التي الصالحة القدوات
النفوس· إلى وتحببها العمال

: مساوئها وتركا الخلق بمحاسن - الخذ3
وحثهككم إليهككا النككاس وأرشككد الخلق، بمحاسككن السككلما جاء

ّفَرهم بها، التحلي على وذما وقبحهككا الخلق مسككاوئ مككن ون
الخلق بمحاسككن مككأمورين بعامككة المسلمون كان أهلها· وإذا
بهككا بالخككذ المككر فككإن يضككادها، عمككا ومنهيين بها والتصاف

فككي لنهككم والمجاهككدين الككدعاةا حككق فككي وأوجب آكد يكون
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ً والصككلح القككدوةا مككوطن الككدعوةا أن عككن والصككلح· فضككل
يحتككاجون مككا والبتلءات المواقككف من أهلهما يواجه والجهاد

يرغككب الككذي الجميككل والسككلوكا الحسككن الخلككق إلككى معككه
الصككبر إلككى والمجاهككد الداعيككة ويككدفع الخيككر، فككي النككاس

فككي وتصرفاته تعامله في الطيبة بالخلق والتحلي والتحمل،
فككي والمجاهككدين الككدعاةا اشككتراكا فككي أن كمككا المواقككف؛

ً مشككتركة وأعمال برامج فككي خلف بينهككم يظهككر لن مجككال
تربيككة هنككاكا يكككن لككم المواقككف· فككإذا وتقككدير النظر وجهات
قبككل مككن المجاهككد عليككه تربككى قد إسلمٌي وسلوكٌا أخلقية

لككم والككتي الكامنككة، السككيئة الخلق بعككض تظهككر فقككد وإل
الفككتراق مككن مفاسككد عنككه ينشككأ قككد ممككا قبل، من تتهذب

ًنا نسمع كما والتشاجر والتناحر وهناكا· هنا أحيا
وهككو وسككلم عليككه اللككه صككلى نككبيه سبحانه الله وصف وقد

ّنككَك (بقككوله: والمجاهدين الدعاةا قدوةا ِإ َلككى َو َع ُلككٍق َل ٍم)َ ُخ ِظيكك َع
خلككق عككن عنهككا اللككه رضككي عائشة ُسئلت ولما )َ،4(القلم:

.)138َ(القككرآن)َ خلقككه قالت: (كان وسلم عليه الله صلى النبي
ًقا)َكككأخ أحاسككنكم وسلم: (خياركم عليه الله صلى وقال .)139َ(ل
ًا: (إن وقال ائمكككالص درجككة خلقككه بحسن ليدركا المؤمن أيض

ًدا كككثيرةا الخلككق حسككن فضل في والحاديث ،)140َ(القائم)َ جكك
كثيرةا· الفاضلة والخلق

الخلق أصككول تعككالى اللككه رحمه القيم ابن الماما ذكر وقد
الخلككق وحسككن"فقال:  أركان أربعة على تقوما وأنها الفاضلة

عليهككا: إل سككاقه قيككاما يتصككور ل أركككان أربعككة علككى يقككوما
والعدل· والشجاعة، والعفة، الصبر،

م الحتمكال علكى فالصكبر: يحملكه الذى، وككف الغيكط، وكظ
والعجلة· الطيش وعدما والرفق، والناةا والحلم

القككول مككن والقبائككح الرذائككل اجتنككاب علككى والعفككة: تحملككه
وتمنعككه خيككر، كككل رأس وهككو الحيككاء؛ على وتحمله والفعل،

والنميمة· والغيبة والكذب، والبخل الفحشاء، من
الخلق معككالي وإيثككار النفككس، عككزةا علككى والشجاعة: تحمله

النفككس شككجاعة هككو الككذي والنككدى، البككذل وعلككى والشككيم،
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كظككم علككى ومفككارقته· وتحملككه المحبوب إخراج على وقوتها
عنانهككا، يمسككك وشككجاعتها نفسككه بقككوةا فككإنه والحلم؛ الغيظ

صككلى النككبي قككال والبطككش· كمككا النزغا عن بلجامها ويكبحها
الشككديد: الككذي إنما بالصرعة، الشديد وسلم: (ليس عليه الله

وهككي الشككجاعة، حقيقككة  وهككو.)141َ(الغضككب)َ عند نفسه يملك
خصمه· قهر على العبد بها يقتدر ملكة

بيككن فيهككا وتوسككطه أخلقككه، اعتككدال علككى والعككدل: يحملككه
والسخاء الجود خلق على فيحمله والتفريط؛ الفراط طرفي

وعلككى والتبككذير، والسككراف المسككاكا بيككن توسككط هو الذي
خلككق وعلككى والقحة، الذل بين توسط هو الذي الحياء خلق

خلككق وعلككى والتهككور، الجبن بين توسط هو الذي الشجاعة،
وسككقوط والمهانككة الغضككب بيككن توسككط هككو الككذي الحلككم،
النفس·
 ا·هك·)142َ(الربعة···)َ هذه من الفاضلة الخلق جميع ومنشأ

مككا بعككض المقاما هذا في منها أذكر كثيرةا الفاضلة والخلق
أحككوج فيككه يكونون وما والمجاهدين، الدعاةا بحياةا لصيق هو

ذلك: غيرهم· ومن من بها التحلي إلى
الله: سبيل في والبذل والجود )َ الكرما ( أ

ابككن الماما إليه أشار التي الشجاعة من تنشأ الخلق وهذه
لن الحسنة؛ الخلق أصول من بأنها تعالى الله رحمه القيم

شجاعة هو الذي والندى البذل على صاحبها تحمل الشجاعة
مككن بدايككة ومفككارقته؛ المحبككوب إخككراج علككى وقوتها النفس

والجككود، البككذل وجككوه مككن وغيرها والعلم والجاه المال بذل
يملككك مككا وأغلككى أعككز هي التي والروح النفس ببذل ونهاية

وجل· عز الله سبيل في النسان
ًنككا إل تجككده ل العككادةا فككي البخيككل فككإن ولككذلك خككواًرا، جبا
قرينككان، والشككجاعة الكككرما أن كمككا قرينككان، والجبن والبخل

والبخككل الجبككن بيككن وسكلم عليككه الله صلى النبي قرن وقد
وأعككوذ البخل من بك أعوذ إني قال: (اللهم حيث دعائه في
.)143َ(الجبن)َ من بك
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وتعويككدها تحبككه، مككا بككذل علككى النفس مجاهدةا يجب ولذلك
لهككم الجككاه وبذل للمسلمين، الخير وحب واليثار الجود على

أمككر حككوائجهم· وهككذا فككي والسككعي والشككفاعة بالمسككاعدةا
بككذل بيئككة الجهككاد بيئككة لن اللكه سككبيل في المجاهد يحتاجه
المجاهككدين، بيككن وتعككاون وتكافل إيثار بيئة بالضرورةا فكانت
والشككح الثككرةا لهل فيها مكان ل والمجاهدين الجهاد وأجواء

والبخل· والنانية
ذكككره سككبق ما والجود الكرما خلق تقوية على يساعد ومما
والرغبككة الككدنيا فككي والزهد الخلص من القلوب أعمال في

مككن الخككرةا فككي المنفقيككن المجاهككدين لعباده الله أعد فيما
فككي العيككش أيًضككا ذلك على يساعد ومما والرضوان، النعيم
القككدوات رؤيكة فككي لن والجهككاد؛ والزهادةا العلم أهل بيئات

فككي أثًرا صحبتهم وطول والجود والشجاعة السخاء أهل من
أن كمككا الخلق، مككن وغيره الكريم الخلق هذا على التربية

الخلق· هذه على والحث والتذكير التواصي فيها
مككن والكككرما والجككود الشجاعة أهل سير قراءةا في أن كما

وبطكل المجاهكدين سيد سيرةا رأسها وعلى المة هذه سلف
ًعككا وسلم عليه الله - صلى محمد الخلق وأكرما البطال - داف
آثارهم· واتباع بهم للقتداء ومحفًزا

: الغيظ وكظم والصفح )َ العفو ( ب
هككذا علككى تحككث كككثيرةا نصككوص والسككنة الكتككاب في وردت

فككي الجزيككل بككالثواب وتعككدهم أهلككه وتمككدح الكريككم الخلككق
ُعوا (تعككالى: اللككه الخرةا· قال ِر َلككى َوَسككا ٍةا ِإ ْغِفككَر ُكككْم ِمككْن َم ّب َر

ٍة ّنكك َها َوَج َواُت َعْرُضكك َْلْرُض الّسككَما ّدْت َوا ّتِقيككن ُأِعكك ْلُم ِذيَن ِل ّلكك ا
ُقوَن ْنِف ِء ِفي ُي ِء الّسّرا ِظِميَن َوالّضّرا َكا ْل ْيَظ َوا َغ ْل ِفيَن ا َعا ْل َعككِن َوا
ّناِس ّلُه ال ِنيَن)َ (آل ُيِحّب َوال ْلُمْحِس .)134َ-133عمران: ا

قبلهككا ذكر قد وجل عز الله أن نجد الية هذه في وبالتأمل
ْذ (قككوله: فككي وذلككك لهككا؛ والسككتعداد أحد غزوةا في آيات ِإ َو

ْوَت َد ِلَك ِمْن َغ ْه ُئ َأ ّو َب ِنيَن ُت ْؤِم ْلُم َد ا َقاِع َتككاِل َم ِق ْل ّلككُه ِل ٌع َوال َسككِمي
ِليٌم)َ (آل هذه في آيات تسع ذكر أن بعد ثم. )121َعمران: َع

ثككم الربككا، أكل عن المؤمنين نهي إلى السياق انتقل الغزوةا
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اللككه، سككبيل فككي بالنفككاق الجنككة إلى المسارعة على حثهم
أخككرى مرةا السياق عاد ثم الغيظ، وكظم الناس عن والعفو

ْد (بقككوله: أحككد غزوةا عن الحديث مواصلة إلى َلككْت َقكك ِمككْن َخ
ُكْم ِل ْب َنٌن َق َْلْرِض ِفككي َفِسككيُروا ُسكك اليككة عمككران: مككن (آل )َ...ا
عككن الحككديث آيككات بين اليات هذه توسط معنى )َ فما137
أحد؟ غزوةا
···"بقككوله:  تعككالى اللككه رحمككه قطككب سككيد ذلككك عن يجيب
المعركككة؛ عككن بمعزل ليست الشاملة التوجيهات فهذه وإذن

فككي تنتصككر حيككن إل الحربية المعركة في تنتصر ل فالنفس
يككوما تولككوا والككذين والنظاميككة، والخلقيككة الشعورية المعاركا

مككا ببعككض الشيطان استزلهم  إنما"أحد" في الجمعان التقى
وراء العقيككدةا معاركا في انتصروا الذنوب· والذين من كسبوا

الككذنوب، مككن بالسككتغفار المعركككة بككدأوا الككذين هككم أنبيائهم
مككن الركيككن· والتطهككر بركنككه واللتصككاق اللككه، إلككى واللتجاء
عككدةا مككن كنفككه إلككى والرجككوع بككالله واللتصاق إذن الذنوب
الربككوي النظككاما الميدان! واطراح عن بمعزل وليست النصر،

اما إلى التعكاوني والمجتمكع النصكر؛ عكدةا مكن التعكاوني النظ
والعفككو الغيظ الربوي· وكظم المجتمع من النصر؛ إلى أقرب

قككوةا النفككس علككى فالسككيطرةا النصككر، عككدةا من الناس عن
المتسككامح المجتمع في والتواد والتضامن المعركة، قوى من
.)144َ("كذلك فاعلية ذات قوةا

الصككبر خلق هو الذى وكف الغيظ وكظم العفو في والصل
ّده الذي الركككان أحككد تعككالى اللككه رحمه القيم ابن الماما ع

إن الصبر خلق عن الحديث الفاضلة· وسيأتي للخلق الربعة
عككن الحككديث عنككد التفصككيل مككن بشككيء تعككالى اللككه شككاء

النفس· جهاد مراتب من الرابعة المرتبة
الخلككق هذا على وتربيتهم المجاهدين إعداد على التأكيد وإن

قككد الطويككل الجهككاد طريق في المجاهد أن من نابع الكريم
في له المشاركين إخوانه من والخطاء الذى لبعض يتعرض

يككؤذونه قككد الككذين المسككلمين إخككوانه مككن أو الجهككاد، درب
من مستوى على يكن لم فإن ذلك؛ غير أو تخذيل أو بكلما
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- والصككفح والعفككو الحلككم خلككق سككيما - ول الخلقية التربية
الخطككاء، مككن حقككه فككي يرتكككب مككا على يصبر ل قد فإنه
ً بالمسلم يليق ل بما يتصرف وقد الككذي المجاهككد عن فضل

وأغراضككها، نفسككه حظككوظ على استعلى قد أنه فيه يفترض
لككه· ول شككريك ل وحككده وجل عز لله وانتقامه غضبه وجعل
علككى مفاسد من لها والنتصار للنفس النتقاما في ما يخفى
بككاب وأنككه كلمتهككم، واجتمككاع والمجاهدين الدعاةا صف وحدةا
.والشحناء والحقاد للحن

مككع شديد جهاد إلى يحتاج الغيظ وكظم والعفو التحمل وان
لن وحككده؛ للككه والخلص الصككبر علككى وتعويككدها النفككس،
الغككل مككن القلككب وخلككو الصككدر سلمة أسباب من الخلص
عليهككن يغككل ل وسككلم: (ثلثككة عليككه اللككه صلى قال والحقد؛

.)145َ(لله)َ العمل - إخلص منها - وذكر مسلم قلب
الحلم ذوي من القدوات ورؤية الجماعية التربية في أن كما

المخلصككين سككير فككي والقككراءةا والصككفح، والعفككو والنككاةا
الخلق بهككذه التحلككي فككي الكككبير الثككر الناس عن والعافين
الفاضلة·

والعفككو الصككفح ·· وفككي"تعككالى:  اللككه رحمه القيم ابن يقول
النفككس، وشككرف والسكككينة والطمأنينككة، الحلوةا مككن والحلم
فككي منه شيء ليس ما بالنتقاما تشفيها عن ورفعتها وعزها

.)146َ("والنتقاما المقابلة
: والوعد العهد وحفظ )َ المانة ( ج
المفلحيككن المككؤمنين صككفات مككن أن وجل عز الله ذكر لقد

صدر في فقال لعهودهم؛ ورعايتهم أماناتهم، على محافظتهم
ْد (:"المؤمنككون" سككورةا َلككَح َقكك ْف ُنككوَن َأ ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّلكك ِفككي ُهككْم ا
ِهْم ِت ُعوَن)َ (المؤمنككون:كككَخ َصل ِذيَن (قككوله: )َ إلككى2-1اِش ّلكك ُهككْم َوا

ِهْم ِت َنا ِهْم َِلَما ِد ْه َع ُعوَن)َ (المؤمنون: َو المانككة بتأديككة  وأمككر.)8ََرا
ّلَه ِإّن (وجل: عز قوله في ُكْم ال ْأُمُر ّدوا َأْن َي َؤ َنككاِت ُت َْلَما َلككى ا ِإ

َها)َ ِل ْه فقككال: المانة خيانة عن ونهى ،)58َالية (النساء: من َأ
َهككا َيككا( ّي أ

ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا ُنككوا ل آَم ّلككَه َتُخو ُنككوا َوالّرُسككوَل ال َتُخو َو
ُكْم ِت َنا ُتْم َأَما ْن َأ َلُموَن)َ ( َو ْع .)27َلنفال:اَت
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التي التكاليف بجميع القياما منها فالمراد أطلقت إذا والمانة
بحقككوق منهككا يتعلق ما سواء عباده؛ بها وجل عز الله كلف
المعنى هو وهذا الخلق بحقوق منها يتعلق ما أو تعالى الله

ّنككا (تعالى: قوله في الحزاب آية في الوارد َنا ِإ َنككَة َعَرْضكك َْلَما ا
َلى َواِت َع َْلْرِض الّسَما َباِل َوا ْلِج ْيَن َوا َب أ

َ َهككا َأْن َف َن ْل َفْقَن َيْحِم َأْشكك َو
َها ْن َها ِم َل ْنَساُن َوَحَم ِْل ّنُه ا ًا َكاَن ِإ ُلوم ُهول)ًَ (الحزاب: َظ .)72ََج
َتأمن مككا جميككع منهككا فالمراد الخاص بمعناها المانة وأما ُيسكك
أو محكددةا مسكؤوليات أو أسكرار أو أمكوال مكن العبكد عليه
بحفظهككا وذلكك المانكككات؛ مككن ذلككك غيككر أو ومواثيق، عهود

فيهككا الغككش أو فيهككا، التفريككط أو عليهكككا، العتكككداء وعكككدما
إتقانها· وعدما

الككتي النبيلككة والمككروءات الكريمككة الخلق من المانة وحفظ
ووفككائه· وعفتككه اللككه مككن وخككوفه صككاحبها تقككوى علككى تدل

بعامككة، التربيككة فككي الخلق هذا بتقوية الهتماما وجب ولذلك
لككه يتعككرض لمككا وذلككك خاصككة؛ بصككفة للجهككاد العككداد وفي

للقيككاما وعقككد عهككد إبككراما منككه تتطلككب مواقف من المجاهد
الكتي السكرار بعكض يسكتودع أو الجهكاد، فكي معينكة بمهكاما
قبًضككا الجهككاد أمككوال بعككض إليككه توكككل أو بالجهككاد، تتعلككق
ًقا ًظا، وإنفا إليهككا تحتككاج الككتي المهمككات مككن ذلككك وغير وحف
الله· سبيل في الجهاد ويتطلبها الدعوةا

إلككى وإسككنادها للكفككاء العمككال تولية المانة في يدخل كما
رحمككه مسلم الماما روى وقد المانات، من فالوليات أهلها؛
أل اللككه رسككول قككال: قلككت: يككا ذر أبككي عككن تعككالى اللككه

يوما وإنها أمانة وإنها ضعيف إنك ذر أبا قال: (يا تستعملني؟
وسككلم: (إذا عليككه اللككه صلى  وقال.)147َ(وندامة)َ خزي القيامة
إضككاعتها· فقككال: السككاعة)َ قيككل: وكيككف فانتظر المانة ضيعت

.)148َ(أهله)َ غير إلى المر وسد (إذا
فككي وضككعفت المانككات، فيككه ضككاعت زمككن في اليوما ونحن
وجككب بهككا· لككذا المتصككفون عككز حككتى الناس من كثير قلوب

الوسائل واستخداما للجهاد، والعداد التربية في عليها التركيز
ذكرها السابق القلوب أعمال بتقوية وذلك لتقويتها؛ الشرعية
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ورئاسككاتها، وأموالها وأعراضها الدنيا في والزهد الخلص من
الحساب· من والخوف النفس في الخرةا هم وإنشاء

حذيفككة حككديث الزمككان هككذا فككي المناء قلة على يدل ومما
نقككص مككن فيككه يشتكي والذي المانة،  في عنه الله رضي

أيكككم أبككالي ومككا زمككان علككّي أتككى قوله: (ولقد ومنه المانة
ًيا كككان وإن دينه، علّي ليردنه مسلًما كان لئن بايعت؛ نصككران

ًيا أو أبككايع كنككت فمككا اليككوما اكككسككاعيه· وأم علككّى ليردنه يهود
ًنا إل منكم ًنا)َ فل والشككراء؛ الككبيع بككايعت: مككن  وقوله.)149َ(وفل
ككان النكاس· فكإذا فككي ونقصكها المانككة رفككع إلى يشير وهو

زمككانه فككي المنككاء نككدرةا مككن يشكككو عنه الله رضي حذيفة
هككو حذيفككة حككديث ذكر من اليوما؟! والمقصود بزماننا فكيف

ًنا إل منكم أبايع كنت فما اليوما قوله: (وأما ًنككا)َ وفيككه فل وفل
أو بيككع فككي يعككاملون مككن فككي المانككة تحككري إلككى الشارةا

المانات· على ائتمانهم يراد أو شراء

الثالثة المرتبة
للناس وتعليمه الهدى إلى الدعوةا على النفس مجاهدةا

هككذه فككي الحككديث لكككن متعككددةا، ومجالتهككا واسعة والدعوةا
ْين والبيككان الككدعوةا عككن سيكون المرتبة َذ جهككاد يسككبقان اللكك

البيككان بجهككاد الجهككاد مككن النككوع هككذا تسككمية السنان،ويمكن
وجككل عككز اللككه توحيككد وتعليمهككم الحككق، الدين الناس وتبليغ

وصككفاته بأسككمائه وجككل عككز اللككه ومعرفككة العبودية، وحقيقة
ل وما السلما كأركان العينية الحكاما بمعرفة يعبدونه وكيف
بيككان بككه إل والبيككان البلغا يتككم ل مما أن كما به، إل تقوما

التوحيككد ينككاقض مككا وبيككان والمجرميككن، الكككافرين سككبيل
للناس· أهله وتعرية الحق، والسلما

النفس مجاهدةا بأنها المرتبة هذه في القول يمكن فإنه إذن
اللككه ذكككر المنكككر·ولقككد عككن والنهككي بككالمعروف المككر على

اللككه مككع البيعككة عقدوا الذين المجاهدين صفات في سبحانه
ّلَه ِإّن (قوله: في وجل عز َتَرى ال ِنيَن ِمككَن اْش ْؤِم ْلُمكك ُهْم ا ْنُفَسكك َأ

ُهْم َل َوا َأْم هككذه بيككن مككن  ذكككر.الية )111َالية (التوبة: من )َ...َو
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ْعُروِف اْلِمككُروَن (أنهككم: الصككفات ْلَم ُهوَن ِبككا ّنككا ِر َعككِن َوال َككك ْن ْلُم ا
ُظوَن ِف ْلَحا ِد َوا ُدو ِه)َ ِلُح ّل فككي  والجهككاد.)112َاليككة (التوبة: من ال

لن المنكككر؛ عككن والنهككي بككالمعروف المر عن فرع حقيقته
عككز اللككه كلمككة إعلء - هككي بنككا مر - كما الجهاد من الغاية
وحككده، اللككه وعبككادةا التوحيد وهو الكبر المعروف بعلو وجل

وأهله· الشركا وهو الكبر المنكر وإزهاق
يبككدأ المنكككر عككن والنهككي بككالمعروف المككر كككان لمككا ولكن

سكككبيل بحقيقكككة وتعريفهكككم للنكككاس، والبلغا البيكككان بجهكككاد
والمجرميككن، الكككافرين سككبيل وحقيقككة الموحككدين، المككؤمنين

المككر جهاد يكون أن والمرتدين الكفار جهاد قبل لزاًما كان
مككن حظهككا الككدعوةا تأخذ وأن المنكر، عن والنهي بالمعروف

وشككموله، السككلما ديككن بحقيقككة للنككاس والتعريككف البيككان
النككاس علككى يتسككلطون الذين والمجرمين المنافقين وحقيقة

العلميككة الوسائل جميع ذلك في ويستخدمون ويستعبدونهم،
والتلككبيس وثقككافتهم بككاطلهم نشككر في عليها يسيطرون التي
سككمعة وتشككويه وشككرعية، حككق أصككحاب بككأنهم النككاس على

الفتنككة إلككى والسككعي بككالتطرف ووصككفهم الصككادقين، الدعاةا
الشرعية!! على والخروج والفساد،
يسككتبن لم واقع في الطلب جهاد على منصب هنا والحديث

وإنمككا المجرميككن، سككبيل ول المككؤمنين سككبيل النككاس فيككه
إلككى ينظككرون بحيككث منعكككس؛ أو ملتبككس عنككدهم الوضككع

أنهككم علككى المككؤمنين وإلككى مصككلحون أنهككم على المجرمين
مفسدون·

أنككه إلككى مككرةا مككن أكككثر فككي أشرت فكما الدفع، جهاد أما
رايككة وكككذلك اتضككحت، قد الكفر راية فيه تكون الغالب في

فل المسككلمين، وعككن عنهككم العككدو يككدفعون الككذين المؤمنين
فيه يتخطى من فإن الطلب جهاد وأما فتنة، ول حينئذ لبس
ًطككا نفسككه سككيجد السككنان جهككاد إلككى البيككان جهاد فككي متور

النظمككة ظككل فككي يعيشون الذين المسلمين إخوانه مواجهة
ّبس التي الكفرية المجاهدين يعرفوا فلم الناس على أمرها ُل

يتلقونه ما إل عندهم وليس دعوتهم، حقيقة إليهم تصل ولم
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إذا للحقككائق· وأمككا وعكككس تضككليل من المجرمين إعلما من
إلككى الحق ووصل والبلغا، البيكان من حظهكا الدعكوةا أخكذت
وحصككل الككدعوةا، قاعككدةا واتسككعت عنهم اللبس وزال الناس

لهككذا الصككحيحة المفككاهيم على الناس تربية من الدنى الحد
كفرهككم وبيككان المتسككلطين، المجرميككن حقيقككة وبيككان الككدين

الحككد ملكككوا إذا المجاهككدون يسككتطيع حينئككذ فإنه وفسادهم؛
يواجهككوا أن اليمككاني والعككداد الماديككة القككدرةا مككن الدنككى
سككبيل حقيقة وعّرفوا حقيقته الناس عّرفوا قد الذي عدوهم

سككبيل الناس من أحد اختار فإذا النبيلة، وأهدافهم المؤمنين
علم عن اختاره قد يكون فإنه المجرمين سبيل أو المؤمنين
قتككال مككن الشككرعي الحككرج يككزول فحينئككذ واختيككار، ورضككى
قككد والحجة تمت، قد البينة لن صفهم؛ في هو ومن الكفار
عككن حككي من ويحيى بينة عن هلك من يهلك وحينها قامت،

بينة·
وسككبيل المككؤمنين بسككبيل العلككم أهميككة علككى ُيؤكككد وعنككدما

ًفا ُيفككترض فككإنه ذلككك وتعليمهككم المجرميككن الككدعاةا أن سككل
والمجرميككن المككؤمنين سككبيل وعلمككوا فهمككوا قد والمجاهدين

ل الشككيء وفاقككد للنككاس سككيبينونه فكيككف وإل غيرهم؛ قبل
جهككاد مراتككب مككن الولككى المرتبككة فككي مضككى يعطيككه· وقككد

الحككق، والككدين الهككدى تعلككم علككى مجاهككدتها ذكككر النفككس
المجرميككن بسككبيل الحككق أصككحاب يناقضه· وعلككم ما ومعرفة
لمجاهككدته الشككديد والنككدفاع ومحككاربته، تككوقيه فككي ضروري

أهله· ومجاهدةا
كمككال فككإن"تعالى:  الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول

ذلككك وتماما المنكر، عن والنهي بالمعروف بالمر هو السلما
يعككرف لككم المعككروف في نشأ ومن الله، سبيل في بالجهاد

عنككد مككا وضرره بالمنكر العلم من عنده يكون ل فقد غيره
الخككبير عنككد مككا لهله الجهاد من عنده يكون ول علمه، من

القصد حسن كان إذا وأسبابه بالشر الخبير يوجد ولهذا بهم؛
عنككد ليس ما لهم والجهاد أهله ومنع عنه الحتراز من عنده
غيره·
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ًنككا أعظككم عنهككم اللككه رضككي الصحابة كان ولهذا ًدا إيما وجهككا
محبتهككم وكمككال والشر، بالخير معرفتهم لكمال بعدهم، ممن
السككلما حككال حسككن مككن علمككوه لما للشر، وبغضهم للخير

يوجككد ولهككذا والمعاصككي، الكفككر حككال وقبككح الصالح، والعمل
الغنككى علككى أحككرص والخككوف والمككرض الفقككر ذاق مككن

ِهككر يقال: والضد ذلك· ولهذا يذق لم ممن والمن والصحة ُيظ
َنه ُد)َ ُحْس .)150َ(الِض

أشككار قككد تعككالى الله رحمه السلما شيخ ذكره مما وقريب
ِلَك (وجككل: عككز قككوله عنككد اللككه رحمككه قطب سيد إليه َذ َككك َو

َفّصُل ِبيَن اْلياِت ُن َت َتْس ِل ِبيُل َو ِرِميككَن)َ (النعككاما: َس ْلُمْج )َ وذلككك55ا
- سككبحانه الله قرره الذي المنهج هو المنهج هذا إن"بقوله: 

يعلككم سككبحانه الله أن ·· ذلك البشرية النفوس مع - ليتعامل
رؤيككة يقتضككي والخيككر بككالحق العتقككادي اليقيككن إنشككاء أن

هككذا أن مككن والتأكككد والشككر، الباطككل مككن المضككاد الجككانب
وخيكر ممحككض حككق ذلكك وأن خككالص، وشكر ممحككض باطل

مككن فقككط تنشككأ ل بككالحق النككدفاع قككوةا أن ·· كمككا خككالص
مككن كككذلك ولكككن الحككق؛ علككى أنككه الحككق صككاحب شككعور
·· الباطككل علككى هككو إنمككا ويحككاربه يحككاده الذي بأن شعوره

أخككرى آية في الله يذكر الذي المجرمين؛ سبيل يسلك وأنه
ًوا نبي لكل جعل أنه ِلَك (منهم: عد َذ َك َنا َو ْل َع ُكّل َج ِبّي ِل ًا َن ّو ُد َع
ِرِميَن)َ ِمَن ْلُمْج نفككس فككي  ليسككتقر.)31َاليككة (الفرقككان: مككن ا

هككم إنمككا يعككادونهم الككذين أن المككؤمنين ونفككوس النككبي
يقين· وعن وضوح، وفي ثقة، عن المجرمون؛

اليمككان لوضككوح ضككروري والجككراما والشككر الكفر سفور إن
أهككداف مككن هدف المجرمين سبيل والصلح· واستبانة والخير

فككي شككبهة أو غبككش أي أن ذلككك لليككات؛ الربككاني التفصيل
فككي وشككبهة غبًشككا ترتككد سككبيلهم وفككي المجرميككن موقككف
متقابلتككان· صككفحتان سككبيلهم· فهمككا وفككي المككؤمنين موقككف

·· والخطوط اللوان وضوح من بد ·· ول مفترقتان وطريقان
سككبيل بتحديككد إسككلمية حركككة كككل تبككدأ أن يجككب هنا ومن

سككبيل تعريف من تبدأ أن يجب المجرمين؛ وسبيل المؤمنين
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المميككز العنككوان ووضككع المجرميككن، سككبيل وتعريف المؤمنين
ل الواقككع عككالم فككي للمجرميككن، المميككز والعنوان للمؤمنين،

السككلمية الككدعوةا أصككحاب النظريككات· فيعككرف عككالم فككي
هككم ومككن حولهم ممن المؤمنون هم من السلمية والحركة

وعلمتهككم، ومنهجهككم المككؤمنين سككبيل تحديككد بعد المجرمون
يختلط ل بحيث وعلمتهم؛ ومنهجهم المجرمين سبيل وتحديد

والسككمات الملمككح تلتبس ول العنوانان؛ يتشابه ول السبيلن
والمجرمين· المؤمنين بين

ً كان الوضوح وهذا قائًما، كان التحديد وهذا كككان يككوما كامل
سككبيل العربية· فكككانت الجزيرةا في المشركين يواجه السلما

عليككه اللككه صككلى الرسككول سككبيل هككي الصككالحين المسلمين
هككي المجرميككن المشككركين سككبيل وكككانت معه، ومن وسلم
التحديد هذا ·· ومع الدين هذا في معهم يدخل ل من سبيل
يفصككل سككبحانه اللككه وكان يتنزل، القرآن كان الوضوح وهذا

السككورةا في نماذج منه سبقت الذي النحو ذلك على اليات
المجرميككن! سككبيل - لتسككتبين الخيككر النمككوذج ذلككك - ومنهككا

الحقيقيككة السككلما حركات تواجه التي الكبرى المشقة ولكن
وجككود فككي تتمثككل ·· إنهككا هككذا مككن شككيء في ليست اليوما
كككانت أوطككان فككي المسككلمين سللت من الناس من أقواما

اللكه، ديككن عليهككا يسككيطر للسككلما داًرا اليككاما مككن يوما في
القككواما هككذه وإذا الرض، هككذه إذا ·· ثككم بشككريعته وتحكككم

لمقومككات تنكككر هككي اسًما· وإذا وتعلنه حقيقة، السلما تهجر
ًدا السككلما ًعككا اعتقككا بالسككلما تككدين أنهككا ظنككت - وإن وواق

ًدا! - فالسلما ل أن ·· وشهادةا الله إل إله ل أن شهادةا اعتقا
خككالق - هككو - وحده الله بأن العتقاد في تتمثل الله إل إله

الككذي - هككو - وحككده اللككه وأن فيككه، المتصككرف الكككون هككذا
وأن كلككه، الحيككاةا ونشاط التعبدية بالشعائر العباد إليه يتقدما

ويخضككعون الشرائع العباد منه يتلقى الذي - هو - وحده الله
ل أن يشككهد لككم فككرد ·· وأيمككا كله حياتهم شأن في لحكمه

فككي يككدخل ولككم يشهد لم - فإنه المدلول - بهذا الله إل إله
ًنا بعد؛ السلما أرض ونسككبه· وأيمككا ولقبككه اسمه كان من كائ
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- المككدلول - بهككذا اللككه إل إله ل أن شهادةا فيها تتحقق لم
بعككد· السككلما في تدخل ولم الله، بدين تدن لم أرض فهي
هككذه فككي الحقيقيككة السككلما حركككات تككواجهه ما أشق وهذا

القواما! هؤلء مع الوطان
واللبككس والغمككوض الغبش هو الحركات هذه تعانيه ما أشق
فككي السككلما ومككدلول اللككه، إل إلككه ل بمككدلول أحككاط الذي

الخككر الجانب في الجاهلية وبمدلول الشركا وبمدلول جانب؛
··

طريككق اسككتبانة عككدما هككو الحركككات هككذه تعككانيه مككا أشككق
واختلط المجرميككن، المشركين وطريق الصالحين، المسلمين
الككذي والككتيه والصفات، السماء والتباس والعناوين، الشارات

الطريق! مفارق فيه تتحدد ل
عليها فيعكفون الثغرةا هذه السلمية الحركات أعداء ويعرف
ًعا ًعا توسي ًطككا وتلبيًسككا وتميي بكلمككة الجهككر يصككبح حككتى وتخلي
تكفيككر والقككداما! ·· تهمككة بالنواصككي عليها يؤخذ تهمة الفصل

مسككألة والكفككر السلما أمر في الحكم !! ويصبح"المسلمين"
ول الله قول إلى ل واصطلحهم، الناس لعرف فيها المرجع

·· وهككذه الكككبرى المشككقة هككي اللككه! هككذه رسككول قول إلى
أصكحاب يجتازهكا أن بكد ل الكتي الولكى العقبكة هكي ككذلك
جيل! كل في الله إلى الدعوةا
المككومنين سككبيل باسككتبانة اللككه إلككى الككدعوةا تبككدأ أن يجككب

الله إلى الدعوةا أصحاب تأخذ أل ·· ويجب المجرمين وسبيل
فيها تأخذهم وأل مداهنة، ول هوادةا والفصل الحق كلمة في

صككيحة ول لئككم، لومككة عنهككا تقعككدهم وأل خوف، ول خشية
المسلمين! ·· يكفرون صائح: انظروا! إنهم

هككذه اللككه إلككى الككدعوةا أصككحاب يجتككاز أن يجككب ··· أجككل،
تنطلككق ككي السككتبانة، هككذه نفوسكهم فككي تتككم وأن العقبة،

ّوقهكا ول شكبهة، تصكدها ل اللكه سككبيل فكي كلها طاقاتهم يع
إذا إل تنطلككق ل طاقككاتهم فككإن لبككس؛ يميعهككا ول غبككش،
يقفككون الككذين وأن ،"المسلمون" هم أنهم يقين في اعتقدوا
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هككم اللككه سبيل عن الناس ويصدون ويصدونهم طريقهم في
 ا·هك·)151َ("المجرمون

وكيككف مكككة فككي وسككلم عليككه الله صلى لهديه المتدبر وإن
في وسلم عليه الله صلى جهاده أن ليجد فيها الكفار واجه
طيلككة وتربيككة وبلغا بيككان جهككاد كان الدعوةا من الحقبة تلك

واجككه أنككه والسلما الصلةا عليه عنه يعرف المكي،ولم العهد
- ذاكا ذلككك· ومككا في لصحابه يأذن ولم بالسلح، المشركين

والقككوةا البلغا مككن حظهككا الككدعوةا لتأخككذ - إل أعلككم واللككه
والسككلما الصككلةا عليككه واجككه الصككلبة· ولقككد للقاعدةا والتربية

العظيككم الشيء لصحابه والتعذيب الذى من ذلك سبيل في
كفككار سككبيل واسككتبانت المككؤمنين سككبيل اسككتبانت إذا حككتى

غمككوض، ول لبس دون السبيلن واتضحت المجرمين، قريش
الجهككاد ثككم بككالهجرةا والمككؤمنين لرسككوله وجككل عز الله أذن
ويحتمككون إليككه يؤون الذي والمكان النصار لهم تهيأ أن بعد
مككن الككتي الحكككم إحككدى هككي هذه ولعل منه، وينطلقون به

مكة· في أيديهم يكفو أن المسلمون ُأمر أجلها
وسككبيل المككؤمن سككبيل بيككان وضككرورةا المرحلككة هككذه وعككن

وفقككه قطككب محمككد يتحككدث الكفككار مصادمة قبل المجرمين
فيها نتأمل طويلة وقفات نقف أن نحتاج"فيقول:  تعالى الله

ًدا فيهككا لن الول؛ الجيككل نشأةا ً زا أن أراد مككن لكككل كككامل
ذلك ُصنع فقد الواقع؛ عالم في الدين بهذا يتحركا أو يدعو،
سككبحانه قككال كمككا وتعككالى، سككبحانه اللككه عيككن علككى الجيل

َع (السلما: عليه لموسى َن ُتْص ِل َلككى َو ِنككي)َ َع ْي اليككة (طكككه: مككن َع
البشككرية، تاريككخ فككي مككرب أعظككم يككدي علككى ونشككأ )َ،39

ً فكككان وسلم، عليه الله صلى الله رسول محمد ًدا جيل فريكك
رسككول ويتككابعه بككالوحي، الله يوجهه كله، البشرية تاريخ في
لكه فككاكتملت والتككوجيه، بالتربيككة وسككلم عليه الله صلى الله
فأصككبح صككورةا، أعلككى فككي الصككحيحة النشككأةا وسككائل كككل

ّلم الستاذ يلقيه الذي ،"النموذجي" كالدرس كيككف طلبككه ليع
التعليم· أمر إليهم يئول حين يدّرسون،
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أمككر يتككم أن اقتضككت قككد وتعككالى سبحانه الله إرادةا إن ثم
أرادهككا - لحكمككة الخارقة - ل الجارية السنن على الدين هذا

نصككر فيقككول: إنمككا الجيككال مككن جيككل يتقاعس ل لكي الله،
رسككول بعككد الخككوارق انقطعككت وقككد بالخوارق، الول الجيل

بككدر، أهككل بهككا اختككص الككتي الخارقة هذه عدا ،! وفيما الله
عليككه اللككه صككلى الرسككول بشككخص يختككص مككا عككدا وفيمككا
الجاريككة؛ السككنة علككى كلهككا السككلما أمور جرت فقد وسلم،

تمكين ثم وتمحيص، وصبر وابتلء المبدأ، في استضعاف من
فككي انتشككار ثم وقوةا، استقرار على تمكين ثم تخوف، على

الول الجيل نشأةا من المستفادةا الدروس فإن الرض· لذلك
هي وإنما وحدها، الولى بالنشأةا تتعلق ل دائمة، دروس هي

تتماثل؛ أو الظروف فيها تتشابه مرةا كل في للتطبيق قابلة
تتكرر· ل عابرةا مفردةا حوادث وليست جارية، سنن لنها
َنككا قد وتعالى سبحانه الله كان وإذا َه المنككزل، كتككابه فككي َوّج

الحقيقككة في هو - الذي التاريخ ودراسة الربانية السنن لتدبر
نعكككف أن جككديرون - فنحككن الواقككع عالم في السنن مجرى

والعككبر، الدروس منها لنستخلص الولى؛ النشأةا دراسة على
ًيا ولتكون ًكككا به، نقوما تحركا كل في لنا هاد لسككتقامتنا ومح

وتعككالى: سككبحانه ··· يقككول عنككه انحرافنككا أو الطريككق علككى
ِلَك( َذ َك َفّصُل َو ِبيَن اْليككاِت ُن َت َتْسكك ِل ِبيُل َو ِرِميككَن)َ (النعككاما: َسكك ْلُمْج ا

55َ(.
سككبيل تسككتبين حككتى اليككات نفصككل المعنككى: نظككل وكككأن

المجرمين·
ينبغككي أو واضحة، دللة له مكية آية في المعنى هذا وورود

مقصككود، هككدف المجرميككن سبيل فاستبانة واضحة؛ تكون أن
ِبيَن (تعككالى: قككوله في التعليل لما تبينه َت َتْسكك ِل هككذه  ونككزول)َ.َو
المجرميككن سككبيل استبانة أن معناه المكية، الفترةا في الية
الفككترةا فككي الككدعوةا لككوازما من بل الدعوةا، أهداف من هي

المسلمة· الجماعة نشأةا فيها يتم التي الولى
للدعوةا؟ المجرمين سبيل استبانة تحققه الذي فما
أمرين: تتضمن المجرمين  سبيل استبانة إن
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ًا: بيككان المجرمككون؟ هككم مككن أولً: بيككان الككذي السككبيل وثانيكك
مجرمين· أصبحوا أجله من والذي يسلكونه،

اليات تفصيل علقة وما سبيلهم؟ وما المجرمون؟ هم فَمن
سبيلهم؟ باستبانة

الولككى القضككية وهككي اللوهيككة، قضككية اليككات فّصككلت لقككد
خاصة· بصفة المكية والسور كله، القرآن في والكبرى
أن يمكككن ول لككه، شككريك ل واحككد إلككه أنككه اليككات فصككلت

أي فككي ول التككدبير، فككي ول الخلككق فككي شككركاء لككه يكون
ذلككك صككفات مبينككة تتنككزل اليات وظلت الشؤون، من شأن
تماًمككا، واضككًحا المعنككى صار حتى الشركاء عنه وتنفي الله،
أصككبحوا قككد الكفككار كككان فقد كفر؛ لمن أو آمن لمن سواء
عليككه اللككه صككلى الله رسول منهم يريد مما تامة بينة على

اللككه روى كمككا قككالوا حككتى بككه، ويؤمنككوا يعلمككوه أن وسككلم
َعَل (عنهم: َهَة َأَج ِل ًا اْل َله ًا ِإ َذا ِإّن َواِحد ٌء َه ُعَجككاٌب)َ (ّص: َلَشككْي

اثنيككن: فريككق فريقيككن النككاس انقسككم فقككد هككذ  وعلككى...)5َ
بل وحككده فعبككدوه واحد، إله أنه آمنوا الذين وهم المؤمنين،

المجرميككن وفريككق ربهككم، من إليهم أنزل ما واتبعوا شريك،
يتبعوا وأن وحده، يعبدوه وأن به، يؤمنوا أن أبوا الذين وهم

إليهم· أنزله ما
التقسيم؟ هذا في قريش تقع فأين وإذن،

وكككان الشككرعية، صككاحبة هككي اليككات تفصيل قبل كانت لقد
خككارجين أيًضككا، الناس نظر وفي قريش، نظر في المؤمنون

وبعككد اليككات؟ تفصككيل بعد الن الموقف فما الشرعية، على
بل وحككده وتعبككده الواحككد، بالله تؤمن أن قريش رفضت ما

الشرعية، صاحبة هي بقيت هل الله؟ أنزل ما وتتبع شريك،
تبككدل أما الشككرعية؟ علككى الخككارجين هككم المؤمنككون وبقككي
قريككش فأصككبحت القككل، علككى النككاس بعككض عنككد الحككال

هككم الشككرعية أصككحاب وأصككبح المجرميككن، هككم وأمثالهككا
المؤمنين؟!
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مككن النككاس يتبين أن الدعوةا، سير خط في هائلة نقلة إنها
هككم مككن المقابككل فككي ويتككبينوا سبيلهم، وما المجرمون، هم

الحق· سبيل هو وما الحق، على الذين
سككدنة هككم أنهككم خاصككة لقريككش بالنسبة الشكال كان ولقد

ًعا، العرب يعظمه الذي البيت، ً جمي أصحاب كونهم عن فضل
بمقككاييس لهم فاجتمعت ونسب، وحسب جاه وأصحاب ثروةا

الككدين ببقايككا ممتزجككة الشككرعية، مقومككات كككل الجاهليككة
عليهمككا وإسكماعيل إبراهيكم إلككى بكه ينتسبون الذي المحرف

ًنككا، أمًرا عنهم الشرعية زحزحة تكن ·· فلم السلما خاصككة هي
ول لهككم قككوةا ل فقككراء ضككعاف شككرعيتهم علككى والخارجون

السلطان! ذوي من أحد من سند ول مال،
أن يمكككن الككتي هككي وحككدها الصككحيحة العقيككدةا كككانت لقككد

َيهم حقيقتهككم؛ علككى وتكشككفهم المككدعاةا، شككرعيتهم عككن ُتْجل
بككالله اليمككان لرفضككهم لهككم، شريعة ل مجرمون أنهم وهي

الله· أنزل ما واتباع شريك، بل وحده وعبادته الواحد،
مككع معركككة في دخلوا مكة في المؤمنين أن نسأل: لو وهنا

دخلككوا لككو المجرميككن؟ سككبيل تسككتبين كككانت فهككل قريككش،
الشككرعية، صككاحبة هي قريًشا أن الناس حس وفي المعركة

أن يمكككن كككان فهككل الشرعية، على خارجون المؤمنين وأن
َلككد في يستقر َلككد فككي اسككتقر - كمككا أحككد َخ - أن النصككار َخ
والجاه، المال وغير البيت، سدانة غير آخر معيار لها القضية
هككذا وأن التاريككخ؟ ورصككيد العككرف، ورصككيد العككدد، وكككثرةا
وحكده اللكه بألوهيكة اليمككان ·· هو الله إل إله هو: ل المعيار

أنككزل مككا اتباع ضرورةا من ذلك على يترتب وما شريك، بل
الضكلل، إل بعكده شكيء ل الكذي الحكق هكو هكذا وأن الله،
شككيء، كككل بهككا ُيقككاس الككتي الكككبرى القضية هي هذه وأن

شيء؟ كل عليها وينبني
إلككى المؤمنككون يحملككه الككذي الحق يصل أن يمكن كان هل

لككو النصككار، أفئككدةا إلككى وصككل كما الناس، من فريق أفئدةا
المعركة غبار كان أما قريش، مع معركة دخلوا المؤمنين أن

إلككى قليككل بعككد القضككية وتنقلب القضية، حقيقة على يغشى
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ل" قضككية وتصككبح ومغلككوب، وغالب ومضروب، ضارب قضية
حككس فككي لهككا بقككي إن الصككورةا، هككامش  على"الله إل إله

الطلق؟! على وجود الناس
ّفككوا( كانت ··· لقد واضحة الصورةا أظن ُكْم)َ ُك َي ِد ْيكك سككر هككي َأ

كله! الموقف
قضككية - وهككي اللككه إل إلككه ل لقضية أتاحت التي هي كانت

ًعككا الرسل عليككه اللككه صككلى محمككد إلككى آدما لككدن مككن جمي
بكأي مختلطكة غيككر واضككحة، شككفافة نقيكة تكبرز - أن وسكلم
الله أراد التي القلوب إلى فتنفذ الطلق، على أخرى قضية

القلككوب، تلككك من فتتمكن غبش، كل من صافية الهداية لها
الله يرد لم التي القلوب إلى تنفذ كما اليمان، فيها ويرسخ

ل كفككًرا أصككحابها فيكفككر غبككش، كل من صافية الهداية، لها
ول النفككس، عككن بالككدفاع ل مختلككط غيككر كفككًرا فيككه؛ شبهة

هو إنما والستقرار؛ المن عن الدفاع ول المال، عن الدفاع
لقككدر توطئة ·· وذلك الله إل إله لل الواضح الصريح الرفض

ِلككَك (الجاريككة: السككنن مككن سككنة هو الله، أقدار من قادما ْه َي ِل
َلَك َمْن ٍة َعْن َه َن ّي َيى َب َيْح ٍة)َ َعككْن َحككّي َمْن َو َنكك ّي لنفككال: مككنا( َب

)َ.42الية
ّفككوا( للقضككية أتككاحته الذي الوضوح هذا ُكْم)َ، ُك َي ِد ْيكك مككن هككو َأ

علككى المجرميككن، سككبيل اسككتبانة ·· فبغير الدعوةا مستلزمات
فككي المككؤمنين سككبيل واسككتبانة ،"اللككه إل إلككه ل" أسككاس

القاعككدةا تتسككع أن يمكككن ل السككاس، ذات علككى المقابككل،
تككراوح الككدعوةا وتظككل المعقككول، الزمن في المعقول بالقدر

السباب· من بسبب انتكاس لها يحدث لم إن مكانها،
ّفككوا( خلل مككن النحككو هككذا علككى القضككية وضككحت وحيككن ُك

ُكْم)َ، َي ِد ْي القاعككدةا، اتسككعت النصككار جككاء النصار! وحيككن جاء َأ
.)152َ("التاريخ! في تحول وحدث

- وأولككه بككالمعروف المككر أن سككبق مككا كككل مككن والمقصود
- وأولككه المنكككر عككن - والنهككي التوحيككد وهو الكبر المعروف

يسكبق ضكروري أمكر - هكو الككبر الشركا وهو الكبر المنكر
مككا وبيككان تبليككغ على النفس جهاد من وهو بالسنان، الجهاد
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مككن علمتككه وما إليه، الناس فتدعو والنور الهدى من تعلمته
مككن أهلككه سككبيل ومككن منككه النككاس فتحذر والضلل الشركا

بككدونه، بالسنان الجهاد يتم ل ضروري البيان وهذا المجرمين
وليككس وصككبر، وتضككحية وبككذل وجهككد وقككت إلككى يحتاج وهو

للبلغا قويككة وسككائل إلككى محتككاج البيككان لن الهيككن؛ بككالمر
سككبيل عككن الناس بها يصدون التي المجرمين وسائل تواجه

بين التكاتف إلى تحتاج دينهم· كما عليهم ويلبسوا تعالى الله
وقكككدرته؛ حكككاله بحسكككب ككككل طاقكككاتهم وتوظيكككف الكككدعاةا

وحيككه، مسككجده فككي المسككجد وإمككاما منبره، على فالخطيب
والشككيخ محاضككرته، فككي والمحاضر بقلمه، والمؤلف والكاتب
دروسهم· في طلبه مع والمربي

توسككيع فككي وأثرهككا الحديثككة العلما وسككائل ننسككى ل كمككا
وهككذا النككاس، مككن كككثيرةا فئككاما إلى وإيصالها الدعوةا قاعدةا
العلميككة بمؤسسككاتهم والمجاهدين الدعاةا تميز ضرورةا يؤكد

ويسككمعونه، الحككق النككاس فيهككا يككرى التي النظيفة المتميزةا
يصككدرون الككذين والدعاةا العلماء من والقادةا القدوات ويرون
بسككبيل ويتبصككرون توجيهككاتهم، ويسككتمعون مككواقفهم عككن

أهلها· ومن منها فينفرون المجرمين
المككؤمنين بسككبيل التعريككف فككي المككال دور ننسككى ل كمككا

مككا هناكا يكن لم فإذا واسع؛ نطاق على المجرمين وبسبيل
أثككر فسككيكون إنشككائها فككي ويسككهم العلمية الوسائل يدعم
ًفا· وهذا البيان ويؤخرها· الدعوةا يعوق مما ضعي
في وأهميته المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر يلحق ومما

بيككن التواصككي وجككل عككز اللككه سككبيل فككي للجهككاد العككداد
المككر يشككغلهم ل وأن والجهككاد، الدعوةا طريق في المتآِخين

فككإن بينهككم؛ فيمككا والنهي المر عن للناس الموجهان والنهي
الصككلةا عليهككم للنبيككاء إل عصككمة ول خطككاء، آدما بنككي كككل

الخطكككاء بعكككض تظهكككر أن الطكككبيعي فمكككن والسكككلما· لكككذا
للجهككاد· أنفسككهم يعدون ومن الدعاةا صفوف في والمنكرات

بعضككهم يناصككح بأن الخوان بين الحتساب من بد ل وحينئذ
فككي المقصككر وينبككه والمعككروف، بككالحق يتواصككوا وأن بعًضا،
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عككن يقلع حتى بالباطل المتلبس وينصح تقصيره، على الحق
باطله·
عن والنهي بالمعروف المر وإشاعة والتواصي التناصح وبهذا

ويفشككو المنكككرات، تقككل والمجاهككدين الككدعاةا بيككن المنكككر
المحبككة وتسككود الطاعككات، وتكككثر المعاصي، وتقل المعروف،

وهما العداء؛ على النصر أسباب أهم بذلك وتتحقق واللفة،
َها َيا (تعالى: قال والئتلف؛ والجتماع وجل، عز الله طاعة ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا ا َذا آَم ُتْم ِإ ِقي َئًة َل ُتوا ِف ُب ْث ُكُروا َفا ْذ ّلككَه َوا ًا ال ِثيككر ُكككْم َك ّل َع َل
ِلُحوَن ْف ُعوا ُت ِطي َأ ّلَه َو َلُه ال ُعوا َول َوَرُسككو َنككاَز ُلوا َت ْفَشكك َت َهَب َف ْذ َتكك َو
ُكككْم ِبُروا ِريُح ّلككَه ِإّن َواْصكك َع ال ِريَن)َ ( َمكك ِب .)46َ-45لنفككال:االّصككا
بكه يسكتعد مكا أعظكم مكن الكلمكة واجتمكاع الصكف ووحكدةا
للجهاد·

مككن فككإنه والفرقككة الجتمككاع عككن الحككديث بصككدد دمنككا وما
عككن والنهككي بككالمعروف المككر عككن الحككديث فككي المناسككب

مككن وبخاصككة والختلف، الفرقة خطورةا على التركيز المنكر
تضككيع الككتي المنكككرات أعظككم من فإنها والمجاهدين؛ الدعاةا

ومحاربتها، لها التصدي يجب ولذلك والجهاد، الدعوةا ثمار بها
فككي السككابقة والمراتككب أسككبابها علككى للتغلككب ُيسككعى وأن

- المربككون بهككا يأخككذ - عندما تعالى الله بإذن كفيلة العداد
إلى الشارةا سبق والفرقة· وقد الفتنة جذور على تقضي أن
القضككاء فكي الصكالحة والعمككال القلكوب وأعمكال العلكم أثر

وتككؤخر والجهككاد الدعوةا تعوق التي الخطيرةا الفة هذه على
فككي اختلف يحصككل ل أن يعني ل وجل· وهذا عز الله نصر

والمجاهككدين، الككدعاةا بيككن الجتهككادات وبعككض النظككر وجهات
فككي ولنككا والمنابككذةا، الفككتراق إلككى تككؤدي أن يجوز ل لكنها

حسككنة؛ أسككوةا وسككلم عليككه اللككه صككلى الله رسول أصحاب
ًفا بقككوا لكنهككم المسككائل بعككض فككي اختلفوا حيث ًدا صكك واحكك

ًبككا وجهككادهم عملهككم وفككي فيهككم اللككه فبككاركا متآِلفككة وقلو
عليهككا يختلككف قككد الككتي والمسائل أصل، ودعوتهم· فالجتماع

لنحافظ الجتماع وهو الصل نضيع أن بحال يجوز فل فروع،
قصًرا· ليبني مصًرا يهدما كمن كنا وإل فرع، على
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كككان وقككد"تعككالى:  اللككه رحمه تيمية ابن السلما شيخ يقول
فككي تنككازعوا إذا بعككدهم ومككن والتابعين الصحابة من العلماء

ِإْن (قككوله: فككي تعككالى اللككه أمر اتبعوا المر ُتْم َفكك ْع َنككاَز ِفككي َت
ٍء ُه َشككْي ّدو َلككى َفككُر ِه ِإ ّلكك ُتككْم ِإْن َوالّرُسككوِل ال ْن ُنككوَن ُك ْؤِم ِه ُت ّل ِبككال
ِما ْو َي ْل ِر َوا ِلَك اْلِخ ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ِويل)ًَ َو ْأ .)59َاليككة (النساء: من َت
ومناصككحة، مشككاورةا منككاظرةا المسككألة فككي يتناظرون وكانوا
بقككاء مككع والعملية، العلمية المسألة في قولهم اختلف وربما

الكتككاب خككالف مككن الككدين· نعككم وأخككوةا والعصككمة اللفككة
المككة سلف عليه أجمع ما أو المستفيضة والسنة المستبين،

ًفا 15("البككدع أهككل به يعامل بما يعامل فهذا فيه، يعذر ل خل

3َ(.
الرابعة المرتبة

الخلق وأذى الحق وبيان الدعوةا على الصبر في النفس جهاد
فككي المسلم عنها يستغني ل النفس جهاد من المرتبة وهذه
أو الصككبر كلككه· وبككدون عمككره وفككي السككابقة، مراتبككه جميككع

الشريعة تعلم على نفسه يجاهد أن العبد يستطيع ل بضعفه
تعلمككه، بمككا العمككل عككن يعجككز أنككه كما الدين، في والتبصر

ً ويتحمكل للنكاس، ويكبينه الهكدى هذا إلى يدعو أن عن فضل
لكككل الصككبر عن غنى ل كان ذلك· وإذا سبيل في يلقيه ما

أنفسككهم يعككدون والككذين المجاهككدين حككق فككي فككإنه مسكلم،
وطولها· الشقة لبعد وذلك وآكد؛ أشد للجهاد

بككه الككتزود مككن بككد ل الشككأن رفيع عظيم خلق فالصبر إذن
مواجهكككة وفكككي المحرمكككات، واجتنكككاب الطاعكككات أداء فكككي

عككن تعككالى قككال العككداء مقاتلة وفي والمكروهات المصائب
ِريَن (المتقيككن: ِب ِء ِفككي َوالّصككا ْأَسككا َب ْل ِء ا ْأِس)َ َوِحيككَن َوالّضككّرا َبكك ْل ا

.)177َالية (البقرةا: من
لككه يتسككع ل وفضككله ومراتبككه وأنككواعه الصككبر عككن والحديث
الدراسككة· وإنمككا هككذه فككي غرضككنا هككو وليككس ،)154َ(المقككاما

الصبر على النفس توطين ضرورةا إلى الشارةا هو مقصودنا
لنككه تعككالى اللككه سككبيل فككي للجهككاد للسككتعداد بككه والتحلي

َيككا (تعككالى: قككال العككداء؛ على النصر أسباب من وهو الزاد،
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َها ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آَم ُتككْم ِإ ِقي َئككًة َل ُتوا ِف ُب ْث ُكككُروا َفككا ْذ ّلككَه َوا ًا ال ِثيككر َك

ُكْم ّل َع ِلُحوَن َل ْف ُعككوا ُت ِطي َأ ّلككَه َو َلُه ال ُعوا َول َوَرُسككو َنككاَز ُلوا َت َتْفَشكك َف
َهَب ْذ َت ُكْم َو ِبُروا ِريُح ّلَه ِإّن َواْص َع ال ِريَن)َ ( َمكك ِب -45لنفككال:االّصككا

َهككا َيككا (تعككالى: وقككال )َ،46 ّي أ
ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا ِبُروا آَم ِبُروا اْصكك َوَصككا

ُطوا ِب ُقوا َوَرا ّت ّلَه َوا ُكْم ال ّل َع ِلُحوَن)َ (آل َل ْف .)200َعمران: ُت
علككى تعككالى اللككه رحمككه قطب سيد به علق ما أحسن وما

هككذه فككي الطريككق زاد هككو والصككبر"يقككول:  إذ اليككة هككذه
والشككواكا، بالعقبككات حافككل شككاق، طويل طريق الدعوةا· إنه

علككى ·· الصككبر والبتلء وباليككذاء والشككلء، بالككدماء مفروش
وأطماعهككا ورغائبها، النفس شهوات على كثيرةا: الصبر أشياء

قريككب! مككن ومللهككا وعجلتهككا ونقصككها، وضككعفها ومطامحها،
وجهلهككم وضككعفهم ونقصككهم النككاس شككهوات علككى والصككبر
وغرورهككم، وأثرتهككم، طبككاعهم، وانحككراف تصككورهم، وسككوء

الباطككل، تنفككج علككى للثمككار! والصككبر واسككتعجالهم والتككوائهم
وتصككعير الشككهوةا، وغلبككة الشككر، وانتفككاش الطغيككان، ووقاحة

المعيككن، وضككعف الناصككر، قلككة علككى والخيلء! والصككبر الغرر
الكككرب سككاعات فككي الشككيطان ووسككاوس الطريككق، وطككول

فككي تثيره وما كله، لهذا الجهاد مرارةا على والضيق! والصبر
والحنككق، والغيككظ، اللككم مككن متنوعككة انفعككالت مككن النفككس

ًنا الثقة وضعف والضيق، ًنككا الرجككاء وقلككة الخير، في أحيا أحيا
ًنكككا واليكككأس والسككأما والملكككل البشكككرية؛ الفطكككرةا فكككي أحيا

ساعة في النفس ضبط على كله ذلك بعد والقنوط! والصبر
تواضككع فككي الرخككاء واسككتقبال والغلبككة، والنتصككار القككدرةا
وتجككاوز النتقككاما إلككى انككدفاع وبككدون خيلء وبككدون وشكككر،

والضككراء السككراء فككي العتككداء! والبقككاء إلككى الحق القصاص
فككي كلككه إليككه المر ورد لقدره، واستسلما بالله، صلة على

·· وخشوع وثقة طمأنينة
السككالك يصككادف - ممككا مثلككه - وعلككى كله هذا على والصبر

الكلمككات· حقيقككة تصككوره ·· ل الطويككل الطريككق هككذا فككي
يدركا المعاناةا· إنما لهذه الحقيقي المدلول تنقل ل فالكلمات
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انفعككالت وتككذوقها الطريككق، مشقات عانى من المدلول هذا
ومرارات! وتجارب
المككدلول ذلك من كثيرةا جوانب ذاقوا قد كانوا آمنوا والذين

يعرفككون كككانوا النككداء؛ هككذا بمككذاق أعككرف الحقيقككي· فكككانوا
·· والمصابرةا يزاولوه أن إليهم الله يطلب الذي الصبر معنى

كلهككا، المشككاعر هككذه ·· مصككابرةا الصككبر من مفاعلة ·· وهي
صككبر مككن يفلوا أن جاهدين يحاولون الذين العداء ومصابرةا
المككؤمنين صككبر ينفككد فل ومصككابرتهم، ·· مصككابرتها المؤمنين

وأقككوى: أعككدائهم من أصبر يظلون المجاهدةا· بل طول على
النككاس شككرار مككن وأعككدائهم الصككدور، كككوامن مككن أعدائهم

يككدعون أعككدائهم، وبيككن بينهم وسباق رهان هو سواء· فكأنما
والجهككد بالككدفع، والككدفع بالصككبر، الصككبر مقابلككة إلككى فيككه

الشككوط عاقبككة لهككم تكككون ·· ثككم بالصرار والصرار بالجهد،
يصكر الباطكل ككان العكداء· وإذا من وأصبر أثبت يكونوا بأن

أشككد يكون أن الحق أجدر فما الطريق، في ويمضي ويصبر
ًا وأعظم إصراًرا الطريق! في المضي على صبر

المعرضة الثغكور وفي الجهاد، مواقع في والمرابطكة: القامكة
تغفككل ل المسككلمة الجماعككة كككانت ·· وقككد العككداء لهجككوما
ًدا، عيونها قككط، أعككداؤها هادنهككا للرقككاد! فمككا تستسكلم ول أب

للناس· وما بها والتعرض الدعوةا، أعباء لحمل نوديت أن منذ
ومككا مكككان أي فككي أو زمككان أي فككي قككط أعككداؤها يهادنها

آخككر إلككى كككانت حيثمككا للجهككاد المرابطككة عككن تسككتغني
 ا·هك·)155َ("الزمان!

نفسككه يككوطن أن والمجاهككد الداعيككة يحتككاج الككتي والمواطن
النقككل في قطب سيد ذكره ما منها كثيرةا الصبر على فيها

أهمها: ومن يذكره، لم ما ومنها السابق،
الراحككة إلككى وميلهككا ورغباتهككا النفككس شهوات على -  الصبر
والدعة· والترف
مللها· وسرعة ونقصها النفس ضعف على - الصبر

يتغلككب فل العككداء؛ وأذى الواقكككع ضككغوط علككى -  الصككبر
القنوط· ول اليكأس
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إلككى يككدفع فل البتلء؛ وشككدةا الطريككق طككول علككى - الصبر
أوانها· قبل والمواجهة العجلة

تصككوراتهم، وسككوء وجهلهككم وشككهواتهم النككاس على -  الصبر
الحق· عن وإعراضهم طبائعهم، وانحراف
مككن عليهككم يطككرأ ومككا والجهاد، الدعوةا إخوان على - الصبر
فل والخطككاء؛ الذى بعككض مككن منهككم يصككدر مككا أو ضككعف

والتنازع· الفرقة إلى ذلك يؤدي
ووقاحككة الباطككل، وانتفككاخ الشككر انتفككاش علككى - الصككبر
حككالهم، وقلككة الحككق أتبككاع وضككعف الناصككر، وقلككة الطغيككان،

الكرب· ساعات في الشيطان ووساوس الطريق وطول
والنتصككار القككدرةا سككاعات فككي النفككس ضبط على -  الصبر
وجككل، عككز للككه والشكككر بالتواضككع ذلككك واسككتقبال والغلبككة،

العتداء· إلى الحق القصاص في تجاوز أو خيلء وبدون
وجككل عككز اللككه مككع مسككتمرةا صككلة في البقاء على - الصبر

إليككه المككر ورد وحككده، بككه والسككتعانة والضراء، السراء في
وثقة· طمأنينة في كله

للككدعوةا والوطككان والولد الهككل مفارقككة علككى - الصككبر
والجهاد·
وشككبهات المرجفين، وإرجاف المخذلين تخذيل على -  الصبر

المشبهين·
والمصابرةا الكافرين، قتال على الوغى ساحات في -  الصبر

ذلك· في والمرابطة
جهد إلى يحتاجان عليه النفس وتوطين الصبر، على والتربية
السككباب أعظككم عليككه· ومككن المعينككة بالسباب وأخذ ومشقة

وكككثرةا وتسككبيحه ذكككره وكككثرةا وجككل عككز بالله الصلة تقوية
الله صلى لنبيه وجل عز الله توجيه من واضح العبادةا· وهذا

الككتي اليككات على يغلب حيث الكريم؛ كتابه في وسلم عليه
بالصككبر وسككلم عليه الله صلى نبيه وجل عز الله فيها يأمر

قككال والسككتغفار؛ والصككلةا بالتسككبيح بالمر مقرونة تكون أن
ِبْر (وجل: عز الله َلككى َفاْص ُلككوَن َمككا َع ُقو ّبْح َي ِد َوَسكك ّبككَك ِبَحْمكك َر
ْبَل ُلوِع َق ْبككَل الّشككْمِس ُط َق َهككا َو ِب ِء َوِمككْن ُغُرو َنككا ْيككِل آ ّل ّبْح ال َفَسكك
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ْطَراَف َأ ِر َو َهككا ّن ّلككَك ال َع سككبحانه: وقككال ،)130ََتْرَضككى)َ (طكككه: َل
ْد( َلَق َلُم َو ْع ّنَك َن ُق َأ ْدُركَا َيِضي ُلوَن ِبَما َص ُقو ّبْح َي ِد َفَس ّبككَك ِبَحْم َر

ُكْن ِديَن ِمَن َو ْد الّساِج ُب ْع ّبَك َوا ّتى َر َيككَك َح ِت أ
ْ َيِقيككُن)َ (الحجككر: َي ْل ا

ِبْر (وجل: عز وقال )َ،97-99 ِم َفاْص ْك ّبَك ِلُح ْع َول َر ِط ُهككْم ُت ْن ِم
ًا ِثم ْو آ ًا َأ ُفور ِر َك ُك ْذ ّبككَك اْسككَم َوا ًةا َر ْكككَر ً ُب َأِصككيل ْيككِل َوِمككَن َو ّل ال

ْد ّبْحُه َلككُه َفاْسككُج ً َوَسكك ْيل ِويل)ًَ (ا َل وقككال ،)26َ-24نسككان:لَطكك
ِبْر (تعالى: ِم َواْص ْككك ّبكَك ِلُح ّنكَك َر ِإ َنكا َف ِن ُي ْع َأ ّبْح ِب ِد َوَسكك ّبكَك ِبَحْمكك َر

ُقومُا ِحيَن ْيككِل َوِمَن َت ّل ّبْحُه ال َبككاَر َفَسكك ْد ِإ ِما)َ (الطككور: َو ّنُجككو ،)49َال
ِبْر (وجل: عز وقال َلى َفاْص ُلككوَن َما َع ُقو ّبْح َي ِد َوَسكك ّبككَك ِبَحْمكك َر
ْبَل ُلوِع َق ْبَل الّشْمِس ُط َق ُغُروِب َو ْل ْيِل َوِمَن ا ّل ّبْحُه ال َباَر َفَس ْد َأ َو

ّق: ِد)َ ( َهككا َيككا (تعككالى: وقككال )َ،40-39الّسككُجو ّي أ
ِذيَن َ ّلكك ُنككوا ا آَم

ُنوا ِعي َت ِر اْسكك ْب ِةا ِبالّصكك ّلككَه ِإّن َوالّصككل َع ال ِريَن)َ (البقككرةا: َمكك ِب الّصككا
كثيرةا· المعنى هذا في  واليات.)153َ
النكككول وعككدما والصككبر الثبككات علككى يعيككن ممككا أن كمككا

فككي تعككالى اللككه رحمككه القيككم ابن الماما ذكره ما والضعف
ًطا هنككاكا وأن الصبر، أنواع عن الصبر منزلة إذا ثلثككة شككرو
واحككد تخلككف وإن الثبككات، لككه حصل صبره في العبد حققها

مككا الشككروط هذه وخذل· وملخص صبره ضعف أكثر أو منها
يلي:

الحككول مككن بككالتبرؤ وذلككك تعككالى؛ بككالله الصبر يكون - أن1
نفسه· إلى العبد وكل لو والهلكة بالضعف والعتراف والقوةا

وسككؤاله وجككل عككز بككالله السككتعانة ضككرورةا علككى ينبه وهذا
لككم ولككوله والمثبككت المصبر هو سبحانه لنه والثبات؛ الصبر
المجاهدون· يثبت ولم الصابرون يصبر

الصبر على الباعث يكون بأن تعالى؛ لله الصبر يكون - أن2
ورجككاء إليككه والتقككرب وجهككه، وإرادةا وجككل عككز اللككه محبككة
إلككى والسككتحماد النفككس وقككوةا الشككجاعة لظهككار ل ثككوابه،
الغراض· من ذلك وغير الخلق

ًيا عليككه المصبور المر يكون - أن3 ودائككًرا تعككالى للككه مرضكك
سككائًرا معهككا نفسككه صابًرا الدينية وأحكامه الديني مراده مع
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أيككن معهككا وينككزل ركابهككا، تككوجهت أيككن معها يتوجه بسيرها،
.)156َ(مضاربها استقلت

ًا ككان وكمككاله الصككبر تحقيق في الشروط هذه لهمية ونظر
سكبيل فكي والجهكاد للكدعوةا أنفسكهم يعدون من على لزاًما
السككباب ويبككذلوا المككور، بهككذه يعتنككوا أن وجككل عككز اللككه

بهككا؛ يتواصككوا وأن النفككس، في تقويتها في والعملية العلمية
عف موقكف فكي عبكد خكذل فما بتخلكف إل فيكه صكبره وض

الشروط· هذه من أكثر أو واحد
مهم: تنبيه
أو الداعيككة لدى الصبر ضعف أن إلى الناس من كثير ينظر

وأذى الطريككق لعبكاء تحملكه عككدما فكي يتمثككل إنما المجاهد
الككدعوةا يككتركا أو فيفككتر الوراء إلى يرجع يجعله مما العداء

الحباط· ويصيبه ييأس أو العداء يداهن أو والجهاد،
ضككعف لكككن والتربيككة، الصككبر فككي ضككعف أنككه لشككك وهككذا
مككن آخككر نككوع هنككاكا وإنمككا فقط، هذا في ينحصر ل الصبر
فككي إليككه ينظككر قد والجهاد الدعوةا طريق في الصبر ضعف
فككي ولكنككه وصككبر، وقككوةا وإقككداما شجاعة أنه الولى الوهلة

للنتائككج· واسككتعجال الصككبر فككي ضعف من نشأ إنما الحقيقة
الككذي المعاصككر واقعنككا فككي بخاصة المر هذا أهمية وتتجلى

ًطا حماًسا الدعاةا بعض من يشهد ً مفر ومسككارعة واسككتعجال
ً علًمككا لككذلك والسككتعداد العككداد قبل العداء لمواجهة وعمل

ًدا· وعدةا ودعوةا وعتا
أنهككا - علككى أسككلفت - كمككا الممارسككات هذه إلى ينظر وقد
- قككد أعلككم - واللككه لكنهككا والتحمككل، والصككبر الشككجاعة قمة

طككول علككى الصككبر عككدما مككن نشككأت إنمككا أغلبها في تكون
أذى إذكائهككا فككي العككداد· وزاد جككوانب واسككتكمال الطريككق
والتعككذيب السككجن مككن الككدعاةا بككه يواجهككون ومككا العككداء
.)157َ(والتقتيل

ُأِمككَر حيككث مكككة؛ اليد)َ في (كف بآِية الستئناس يحسن وهنا

مناسب المقاما أن وأحسب عظيمة، لحكمة بذلك المسلمون
منهككا السككتفادةا مككدى ومككا مككدلولتها، عنككد والوقوف لذكرها

128



فككي والمنككافقين الكفككار مككع اليككوما القككائم الصراع ضوء في
المسلمين· بلدان داخل
َلككْم (وجككل: عككز الله يقول َلككى َتككَر َأ ِذيَن ِإ ّلكك ُهككْم ِقيككَل ا ُكّفككوا َل

ُكْم َي ِد ْي ِقيُموا َأ َأ َةا َو ُتوا الّصل َةا َوآ َكا َلّما الّز ِتَب َف ِهككُم ُك ْي َل َتككاُل َع ِق ْل ا
َذا ٌق ِإ ِري ُهْم َف ْن ْوَن ِم ّناَس َيْخَش ِة ال َي ِه َكَخْش ّلكك ْو ال ّد َأ َيًة َأَشكك َخْشكك

ُلوا َقا َنا َو ّب ْبَت ِلَم َر َت َنا َك ْي َل َتاَل َع ِق ْل ْول ا َنا َل َت َلى َأّخْر ِريٍب َأَجٍل ِإ َق
ُع ُقْل َتا َيا َم ْن ّد ِليٌل ال ُةا َق ْيكٌر َواْلِخكَر َقكى ِلَمكِن َخ ّت َلُمكوَن َول ا ْظ ُت

ِتيل)ًَ (النساء: وسككلم عليككه اللككه صلى الرسول وامتثل ،)77ََف
وصككبروا مكككة فككي أيديهم فكفوا ربهم أمر معه والمسلمون

مع الستفزازية، الممارسات كل وعلى والتعذيب، الذى على
لى الرسكول ووجكه والنتقكاما، الكرد علكى الفردية قدرتهم ص

التوحيككد، بككدعوةا والبلغا البيككان إلككى همككه وسككلم عليككه الله
السككتمرار مككع السككلما، فككي دخل لمن الجادةا التربية وإلى
ذلككك بعككد لهككم وجككل عز الله أذن حتى النفس، ضبط على
عليه الله صلى  الله رسول في الجهاد· ولنا ثم الهجرةا في

أسككوةا العصككيبة الظروف تلك في عجلته وعدما وسلموصبره
الككتي النظمككة ظككل فككي اليككوما يعيككش مككن وبخاصة حسنة،
أنهككا حقيقتهكا بينمكا الظككاهر فككي السلما إلى انتسابها تدعي
الطككاغوت بحكككم فيهككا يحكككم حيككث وأهلككه؛ للسككلما عككدوةا
ودعككاته وجككل عككز الله أولياء فيها ويؤذى الله أعداء ويوالى

هككذه ظككل فككي اليككوما المصلحين واقع أشبه المصلحون· فما
ظككل فككي وسككلم عليككه اللككه صككلى الرسككول بواقككع النظمة
ضككرورةا علككى يؤكككد مهككم فككارق وجككود مككع قريككش، سلطة
أي مككن أكككثر الزمككان هككذا فككي والبيككان الدعوةا على الصبر
عككداءها تعلككن ل المعاصككرةا النظمككة أن ذلككك مضككى؛ زمان

عليكه اللكه صكلى محمكد برسكالة كفرهككا ول صراحة للسلما
ّدعي بل وسلم، يخفككى وتلبيًسككا· ول زوًرا واليمككان السككلما ت

الككدعاةا فيككه يحتككاج الككذي والخككداع التلككبيس من هذا في ما
بالقليككل ليككس وجهككد بالقصككير، ليككس وقت إلى والمجاهدون

وبيككان اللبس هذا إزالة على ويركزوا أيديهم ويكفوا ليصبروا
سككبيل وحقيقككة والنفاق، الكفر وحقيقة الحق، اليمان حقيقة
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المراتككب فككي المككذكور الشككامل العككداد مككع المجرميككن
السابقة·

للمجاهككدين اليماني والعداد للناس البيان مرحلة قفزت ولو
يخفككى فل المعاصرين الزنادقة هؤلء مع الصداما مرحلة إلى

المرسككلين، وسككنن وجل، عز الله لسنن المتتبع اللبيب على
مككن وينشككأ نشككأ مككا والحككديث القككديم فككي التجارب ورصيد

لمككن السككعيد والشككرور· وإّن والفتن المفاسد من ذلك جراء
المقككاما هككذا فككي المفيد من بغيره· ولعل واتعظ الفتن جنب

اليكد)َ المكذكورةا (ككف آية حول كتب ما بعض على نقف أن
ًفا· آن

فككي المؤمنون كان"تعالى:  الله رحمه كثير ابن الماما يقول
تكن ولم والزكاةا، بالصلةا مأمورين بمكة وهم السلما ابتداء
منهككم، الفقككراء بمواسككاةا مككأمورين كككانوا لكككن النصب، ذات

إلككى والصككبر المشككركين عن والعفو بالصفح مأمورين وكانوا
مككن ليشتفوا بالقتال أمروا لو ويودون يحترقون وكانوا حين،

ًبا ذاكا إذ الحال يكن ولم أعدائهم، منها: كثيرةا لسباب مناس
كككونهم ومنهككا عككدوهم، عككدد كككثرةا إلككى بالنسبة عددهم قلة
يكككن فلككم الرض، بقككاع وأشككرف حككراما بلد وهو بلدهم في

ًء فيككه بالقتال المر ًقككا؛ ابتككدا إل بالجهككاد يككؤمر لككم فلهككذا لئ
.)158َ("وأنصار ومنعة دار لهم صارت لما بالمدينة
اليككة هككذه علككى تعككالى اللككه رحمككه الظلل صككاحب ويعلككق
ًعا حماسة الناس أشد إن"بقوله:  يكونككون قككد وتهوًرا، واندفا

ًعككا النكاس أشكد هم الجككد، يجكد عنكدما وهزيمككة وانهيكاًرا جز
أن القاعككدةا! ذلككك تكككون قككد هككذه إن ·· بككل الواقعككة وتقككع

ًبا الفائقة والحماسة والتهور الندفاع عككن منبعثة تكون ما غال
واحتمككال شككجاعة عككن ل التكككاليف، لحقيقككة التقككدير عككدما

قلككة الحتمككال؛ قلككة عككن منبعثككة تكون قد أنها كما وإصرار،
إلككى الحتمال، قلة فتدفعهم والهزيمة، والذى الضيق احتمال
تقككدير دون شكككل؛ بككأي والنتصككار والككدفع الحركككة طلككب

بهككذه ووجهككوا إذا ·· حككتى والنتصككار والككدفع الحركة لتكاليف
ّدروا، مما أثقل كانت التكاليف تصكوروا· فككانوا ممكا وأشق ق
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ًعا الصف أول ً جز أولئككك يثبككت حيككن ·· علككى وانهياًرا ونكول
والذى الضككيق ويحتملككون أنفسككهم، يمسكككون كككانوا الككذين
تكككاليف حقيقككة ويعرفككون عدته، للمر ويعدون الوقت، بعض

التكككاليف· فيصككبرون لهككذه النفككوس احتمككال ومككدى الحركككة،
المنككدفعون ·· والمتهككورون عككدته للمككر ويعككدون ويتمهلككون

ًفا، ذاكا إذ يحسككبونهم المتحمسون تمهلهككم يعجبهككم ول ضككعا
أكككثر الفريقيككن أي يتككبين المعركككة للمككور! وفككي ووزنهككم
كذلك! نظًرا أبعد الفريقين وأي احتمالً؛
كككان اليككات هككذه تعنيككه الككذي الفريق هذا أن الظن وأغلب

ول يطيقككه، فل مكة في الذى يلذعه الذي الصنف ذلك من
صلى الرسول من يطلب عزةا· فيندفع ذو وهو الهوان يطيق

الكرامككة· حفظ أو الذى، بدفع له يأذن أن وسلم عليه الله
ربككه أمككر هككذا فككي يتبككع وسككلم عليككه اللككه صككلى والرسول
فككي المككر وارتقككاب والعككداد، والتربيككة والنتظككار، بككالتريث
فككي الفريككق هككذا أمككن أن فلمككا المناسككب، المقككدر الككوقت
الحككوادث لسككع إذلل· وبعككد ول أذى هنككاكا يعد ولم المدينة،

علكى أو مككبرًرا، للقتكال يرى يعد لم والشخاص الذوات عن
ضرورةا! به للمسارعة يرى يعد لم القل

َلّما( ِتككَب َف ِهككُم ُك ْي َل َتككاُل َع ِق ْل َذا ا ٌق ِإ ِريكك ُهككْم َف ْن ْوَن ِم ّنككاَس َيْخَشكك ال
ِة َي ِه َكَخْشكك ّلكك ْو ال ّد َأ َيًة َأَشكك ُلوا َخْشكك َقككا َنككا َو ّب ْبككَت ِلككَم َر َت َنككا َك ْي َل َع

َتاَل ِق ْل ْول ا َنا َل َت َلى َأّخْر ِريٍب)َ َأَجٍل ِإ .)77َالية (النساء: من َق
ًنا الفريق هذا يكون وقد اللككه إلككى اتجاههم بدليل فعلً؛ مؤم
فككي تكككون أن ينبغككي الصككورةا وأسككى! وهككذه ضككراعة فككي

لككم الككذي والتصككور بعككد، ينضككج لككم الككذي فاليمككان حسابنا؛
فككي الككدين هككذا وظيفككة صككاحبه يتككبين ولككم معككالمه، تتضككح

القككواما، وحمايككة الشككخاص، حمايككة مككن أكككبر وأنها الرض؛
فككي اللككه منهككج إقككرار صميمها في أنها إذ الوطان؛ وحماية
قككوةا وإنشككاء العالم، ربوع في العادل نظامه وإقامة الرض،

الحككدود تغلككق أن يمنككع سككلطان، ذات الرض هذه في عليا
والسككتماع الفككراد بيككن يحككال أن ويمنككع اللككه، دعككوةا دون

يفتككن أن ويمنككع الرض، سككطح علككى مكان أي في للدعوةا
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- حريتككه بكامككل اختككاره هككو - إذا دينككه عن الفراد من أحد
.)159َ("··· الفتنة ألوان من لون بأي
والمككر مكككة فككي اليككد كككف من الحكم بعض على عرج ثم

فككي فلسككنا هككذا حكمككة أما"تعالى:  الله رحمه فقال بالصبر
لنككا يككبين لم ما الله على نتألى حينئذ لننا بها؛ الجزما محل

ًبا أوامككره على ونفرض حكمة، من ً أسككبا تكككون ل قككد وعلل
يكككون ولكككن تكككون، قككد الحقيقيككة· أو والعلككل السككباب هي

- ويعلككم عنهككا، لنككا يكشككف لككم أخككرى وعلل أسباب وراءها
المككؤمن شأن هو ·· وهذا والمصلحة الخير فيها - أن سبحانه

اللككه يككبين لككم الله شريعة في حكم أي أو تكليف أي أماما
ًدا سككببه نتنككاول الككواجب الدب وبهككذا حاسككًما، جازًمككا محككد
·· المدينككة فككي وفرضيته مكة في الجهاد فرض عدما حكمة
مجككرد أنككه ·· علككى وسككبب حكمككة مككن لنككا يتراءى ما نذكر

ًبا أمككره علككى نفككرض للككه· ل وراءه ما ·· وندع احتمال أسككبا
عليهككا ويطلعنككا لنا هو يحددها ·· ولم هو إل يعلمها ل وعللً،
صريح! بنص
ول وتزيككد، وتنقككص وتصيب، ·· تخطئ ·· اجتهادية أسباب إنها

لنككا تظهككره مككا وفككق اللككه أحكككاما تككدبر مجككرد إل بها نبغي
الزمان: مجرى في الحداث

تربيككة فككترةا ككانت المكيككة الفككترةا لن ذلككك ككان )َ ربما ( أ
التربيككة أهككداف ··· ومككن معينين لقوما معينة بيئة في وإعداد

وضككبط الصككبر علككى النفككس تربيككة البيئككات هككذه مثككل فككي
علككى يصككبرون ول وهلككة لول يثككورون كككانوا لنككاس النفس
الضيم·

وأنفككذ أثككًرا أشككد السككلمية الككدعوةا لن ذلك كان (ب)َ وربما
قكد والكتي والشكرف، العنجهيكة ذات قريكش بيئكة مثكل فكي

وإلككى العنككاد زيككادةا إلككى الفترةا هذه مثل في القتال يدفعها
···· دموية ثارات نشأةا

كككثيرين أن مككن وجككل عككز اللككه يعلمه لما كذلك (جك)َ وربما
السككلما جنككد مككن سككيكونون بأنفسككهم هككم المعانككدين مككن

··· المخلصين
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حينكككذاكا المسككلمين عككدد لقلككة ككككذلك كككان )َ وربمككا ( د
الجماعككة لمحيككت القتككال وقككع فلككو مكككة؛ فككي وانحصككارهم

الشركا··· وبقي المسلمة
تصككل الككدعوةا كككانت فقككد للقتككال؛ حاجككة هناكا يكن (هك)َ لم

هككو وهككذا وسلم عليه الله صلى الرسول ويبلغها الناس إلى
.)160َ(···)َ الفترةا هذه في المطلوب

هذه بعض إلى تعالى الله وفقه قطب محمد الستاذ ويشير
الجيككل مسككيرةا فككي استوقفني ما أشد من"فيقول:  الحكاما
ّفككوا أن للمككؤمنين الربككاني المككر ذلك الول، فككي أيككديهم يك
أشككار وقككد صابرين، الذى يتحملوا وأن بمكة، التربية مرحلة

َلْم (به: مذكًرا تعالى، قوله في المر هذا إلى الله َلككى َتككَر َأ ِإ
ِذيَن ّل ُهْم ِقيَل ا ّفوا َل ُكْم ُك َي ِد ْيكك ِقيُمككوا َأ َأ َةا َو ُتككوا الّصككل َةا)َ َوآ َكككا الّز

.)77َالية (النساء: من
الرسككول سككأل قككد عليهككم الله رضوان الصحابة بعض وكان
نقاتككل بالمؤمنين: أل الذى اشتد حين وسلم عليه الله صلى

.)161َ(بقتالهم)َ ُأمرنا والسلما: (ما الصلةا عليه فقال القوما؟
- بيككان السنة في ول الكتاب في - ل النصوص في يرد ولم

للجتهككاد مككتروكا فككالمر ثككم ومن الرباني، المر هذا لحكمة
علككى للتعكرف سكبيل أيسكر كان وربما منه، الحكمة لمعرفة
معركككة فككي دخلوا قد كانوا المؤمنين أن نفترض أن حكمته

على يترتب أن يمكن كان فماذا الحين، ذلك في قريش مع
ولككم أيككديهم كفككوا حين تحققت التي الفوائد نتدبر ثم ذلك؟

الوقت· ذلك في معركة في يدخلوا
غيككر المعركككة هككذه نتائككج مككن يتصككور أن يمكككن مككا أبسط

حينئككذ وهككم المؤمنين، إبادةا من قريش تتمكن أن المتكافئة
فككي الجديدةا الدعوةا أمر فينتهي لها، سند ل مستضعفة قلة

يتحقككق أن دون متلحقككة، معككاركا عككدةا أو واحككدةا معركككة
ودون الككدعوةا، حقيقككة على الناس يتعرف أن ودون الهدف،

النتشار· لها يكتب أن
- لككم تكافئهككا عككدما مككن الرغككم - على المعركة أن ونفترض

مككن غاية على آخر أمر فثمة كلهم، المؤمنين إبادةا إلى تؤد
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أحككداث مككن يجرى بما لتصاله بشدةا، انتباهنا يلفت الهمية،
الحاضر· وقتنا في

كككانت لقككد مكة؟ في المرحلة تلك في الشرعية كانت لمن
ًعا الناس حس في لقريش··! جمي

علككى خككارجون أنهككم وضككعهم يومئككذ؟ المككؤمنين وضككع ومككا
يككؤدب - أن شك - ول الشرعية صاحب حق الشرعية··! ومن

عليه! الخارجين
الفظاظككة حككد  إلككى"التككأديب" فككي تشككتد قريًشا أن وصحيح

حككتى الفظاظككة، لهككذه يتأذى قد الناس بعض وأن والقسوةا،
المعككذبين بعككض - على جواره - أو حمايته يبسط أن ليحاول

حيككث - من الناس حس في المر يظل ولكن المستضعفين،
المككؤمنين وأن الشككرعية، صككاحبة هككي قريًشككا - أن المبككدأ

أن الشككرعية صككاحب حككق من وأن الشرعية، على خارجون
عليه! الخارجين يؤدب
ٍذ المؤمنون يدخل أن الدعوةا مصلحة من كان فهل في يومئ

الناس؟! بين السائد هو التصور وهذا قريش، مع معركة
المؤمنكون اسكتجاب حيكن تكم مكاذا فلننظر بالطبع! والن كل

أيديهم· وكفوا الرباني للمر
ّفككوا( خلل ····· ومككن الحقيقككة فككي كككثيرةا أمككور تمت لقد ُك

ُكْم)َ تكونت َي ِد ْي التاريخ! صنعت التي الما النواةا َأ
فككي قريكش مكع معركككة فكي دخلككوا قككد المؤمنون كان ولو

ّون كثيًرا لتأخر مكة، صككفاتها كككثيًرا ولتغيككرت الما، النككواةا تك
قضككية سيصككيب كان الذي الغبش فوق وذلك اكتسبتها، التي

ضككككارب قضككككية إلككككى تتحككككول حيككككن اللككككه، إل إلككككه ل
حول الصلب التجمع كذلك ولتأخر ومغلوب، ومضروب،وغالب

علككى أمور تمت ·· لقد البناء المتينة المصقولة الصلبة النواةا
الدعوةا· مسيرةا في الهمية من غاية

إلككه ل" قضية ·· إنه التعبير صح إن النزاع، موضع تحرير تم
·· القضايا من غيرها  دون"الله إل

سككيادةا علككى المؤمنين وبين قريش بين الدائر الصراع ليس
السككلطة ُعرضككت (وقككد السياسككية السلطة على ول أرضية،
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علككى وأصككّر فأباهككا، وسلم عليه الله صلى الله رسول على
حركككة يتحركككوا لككم جككانبهم مككن والمؤمنككون الله، إل إله ل

السلطة)َ ·· على الستيلء إلى تهدف واحدةا
 خدمككة"وجاهة" ول البيت،  سدانة"شرف" على الصراع ليس

·· الحجيج
دون وحككدها قريش تملكها التي القتصادية القوةا على ليس

والتجويكع، بالحصكار خللهكا مكن المكؤمنين وتحارب المؤمنين،
بعيد· ول قريب من لها يتعرضون ل والمؤمنون

أن يجككب - والتي هي التي الكبرى القضية على كله الصراع
حيككاةا فككي الكككبرى والقضككية الولككى، - القضككية دائًمككا تكككون

ُد؟ من قضية النسان؛ المككر؟ صكاحُب مكن َثككّم ومككن المعبكو
حسككب تريدها قريش الحياةا؟ منهج واضع من المشّرع؟ من

رسول حول والمؤمنون وأعرافها، وموروثاتها وخيالتها أهوائها
لله· يريدونها وسلم عليه الله صلى الله

الككتي الصككلبة، القاعككد لتربيككة وتككوفيره الجهككد تركيككز وتككم
اليككات بتفصيل ،"الشرعية" قضية تحرير وتم البناء، ستحمل
المجرمين· سبيل واستبانة

التي بالنار استضاءوا الذين بالجنود القاعدةا اتساع أخيًرا وتم
وبحسككب الله، من بقدر فتجمعوا الما، النواةا أهل بها اكتوى

قكوةا إليهككا مضككيفين النككواةا، تلكك حكول الله، سنن من سنة
الصراع· في حقيقية

لله· التجرد وهو كذلك؛ الهمية بالغ آخر أمر تم ثم
إليهككا تحتككاج الككتي العناصككر أهككم مككن عنصككر لله التجرد إن

للقاعككدةا بالنسككبة الطلق، علككى أهمهككا يكن لم إن الدعوةا،
العموما· وجه على العالمين لجميع وبالنسبة خاصة، بصفة
خلل المختككارةا، الصككفوةا قلككوب فككي لله التجرد تعمق ولقد
عنككد مككن المنزلككة اليككات خلل مككن مكككة، في التربية فترةا

القككدوةا خلل ومككن للككه، العبككادةا إخلص إلككى تككدعو اللككه،
وسككلم، عليككه اللككه صككلى الرسككول شككخص فككي المباشككرةا

.)162َ("لله العبادةا إخلص يكون كيف العملي بالسلوكا يعلمهم

135



العككداد قبككل الكفار جهاد في الستعجال أن بيان والمقصود
ورسككوخ بالشككرع العلككم علككى التربيككة فككي المتمثككل اليماني
مككن فيككه للنككاس؛ والبلغا والككدعوةا الصككالح، والعمل العقيدةا،
أن والمجاهككدين الككدعاةا علككى يتحتككم التي والشرور المفاسد
الشككامل العككداد ومواصككلة النفككس وضككبط بالصككبر يككدرءوها

ّكن التي والسباب الظروف وجل عز الله يهيئ حتى الله ُيَم
وأهله· الباطل ويدمغ الحق لهل بها

أعلنككت الككتي المتعجلة الحركات بعض في اليوما الناظر وإن
سككبيل لتجليككة الكافيككة والبيككان والككدعوةا العككداد قبل الجهاد

ًنككا ليككرى للناس، المجرمين وسبيل المؤمنين قككد ومفاسككد فت
طككول علككى الصككبر وضككعف السككتعجال هككذا بسككبب ظهرت

الكفككار مع الصداما لبدء المتحمسين بعض يتهم الطريق· وقد
بجهاد والبدء والعداد التربية يرون الذين إخوانهم والمنافقين

يريككدون أنهككم أو مخككذلون، بككأنهم السككنان جهككاد قبل البيان
عليهككم ويكككدر يككؤذيهم شككيء لي التعككرض وعككدما السككلمة
حياتهم·

يككرون الككذين إخككوانكم لهم: إن يقال التهمة هذه على وللرد
فككي هككم إنمككا للنككاس البيان وجهاد النفس جهاد على الصبر
العككدةا يعككدون بككذلك وهككم والهدف، الغاية ويشاركونكم جهاد

بأسباب الخذ بعد المناسب الوقت في وقتالهم الكفار لجهاد
لكم النصح واجب يؤدون هذا بطرحهم والتمكين· وهم النصر

لكككم، والككولء والحككب عليكككم، الشككفقة مككن قلوبهم في لما
فهككم لنصككرته؛ ويسككعى الككدين هككذا أمككر يهمككه مككن ولكككل

مخذلين· وليسوا والصبر بالحق معكم يتواصون
أنفسككهم تجنيككب إلككى هككذا بطرحهم يسعون بأنهم القول أما

لكككن مطلوبككان، والعافية السلمة أن شك فل والعناء، البلء
عبككاده فككي وجككل عككز الله سنن من سنة والتمحيص البتلء

ُكْم (تعككالى: قككال والمجاهككدين، منهككم الككدعاةا وبخاصة ّن َو ُلكك ْب َن َل َو
ّتككى َلككَم َح ْع ِديَن َن ِهكك ْلُمَجا ُكككْم ا ْن ِريَن ِم ِب َو َوالّصككا ُلكك ْب َن ُكْم)َ َو َبككاَر َأْخ

ّنككاُس َأَحِسَب الم (تعالى: وقال.كك )31َ(محمد: ُكككوا َأْن ال ْتَر َأْن ُي

ُلوا ُقو ّنا َي ُهْم آَم ُنوَن)َ (العنكبوت: ل َو َت ْف .)2َ-1ُي
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ًنككا· وأصككحابه أمككًرا ليككس للناس والبيان النفس، جهاد وإن هي
البيككان جهككاد لن وتعذيبهم؛ وسجونهم العداء لذى معرضون

أمككر وهككذا الباطل، من يضاده ما وفضح الحق، بيان يقتضي
وسكائلهم سككيجندون ثم ومن والمنافقون الكفار به يرضى ل

يسككتطيعون مككا وكل وترهيب، وترغيب تشويه، من المختلفة
وفتنككة بلء كلككه أهلككه· وهككذا وإسكككات الحككق صككوت لخمككاد
للجهككاد، وأمتهككم أنفسككهم يعككدون الككذين الككدعاةا لهككا يتعرض
لله· كله الدين وليكون

إلككى يفتقككد اليككوما الككدعوي الخطاب أن له يؤسف مما وإن
ًا إن بل المبين، البلغا للطككاغوت الشككرعية يعطككي منككه كثير

ًا إما ًا؛ وإما الكثر وهو ضمن ذلككك فككي مككا يخفككى ول تصريح
التلبيس· من

للنككاس والباطككل الحق يبينوا أن الدعوةا رموز على والواجب
علككى وتلبككس تشككوش الككتي السياسككية الخطابككات ويتجنبككوا

سككأله لمككا عنه الله رضي طالب أبي بن جعفر فهذا الناس
واضككًحا منككه البيككان كككان المسككيح فككي قولهم عن النجاشي

ًا· وكككان وجككود ينهككي أن يمكككن منككه الجككواب هككذا صككريح
اللككه رضي وأصحابه جعفًرا الحبشة· لكن في معه المسلمين

الثوابت عن تنازل ل أن النبوةا مدرسة من تعلموا قد عنهم
والستضعاف· السلم مرحلة في حتى والمحكمات

- تيميكة ابكن المكاما ذككره مكا إيكراد المناسبة بهذه ويحسن
فكي وذلك البيان، جهاد وفضل أهمية - في تعالى الله رحمه
الرافضككي شككبهة علككى يرد  وهو"السنة منهاج" العظيم كتابه
ًيا أن في بكككر أبككا الشككيخين سككبق قككد عنككه اللككه رضككي عل

سككبيل فككي والجهككاد الشككجاعة فككي عنهمككا الله رضي وعمر
ذلككك - عكككس تعالى الله - رحمه أوضح وجل· حيث عز الله

بقوله:
الككدين فككي فضيلتها إنما الشجاعة أن ُيعلم أن ينبغي ومما"

يسككتعن لككم إذا فالشككجاعة وإل الله، سبيل في الجهاد لجل
ً كككانت: إّمككا اللككه، سككبيل فككي الجهككاد على صاحبها بها وبككال
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وإمككا الشككيطان، طاعككة علككى صككاحبها بهككا استعان إن عليه،
تعالى· الله إلى يقّربه ل فيما استعملها إن له، نافعة غير

مالككك بككن والككبراء دجانككة وأبي وخالد والزبير علّي فشجاعة
مككن صككارت إنما الصحابة، شجعان من وغيرهم طلحة، وأبي

فككإنهم اللككه؛ سككبيل في الجهاد على بها لستعانتهم فضائلهم
ّقوا بذلك المجاهدين· به الله حمد ما استح
بالقتكال يككون مكا منكه الجهكاد أن فمعلكوما كذلك، كان وإذا

والدعوةا· والبيان بالحّجة يكون ما ومنه باليد،
ْو (تعالى: الله قال َل َنا َو ْئ َنككا ِشكك ْث َع َب ٍة ُكككّل ِفككي َل َيكك ًا َقْر ِذير َفل َنكك
ِطِع ِريَن ُت ِف َكا ْل ُهْم ا ْد ِهك ِه َوَجا ًا ِبك َهككاد ًا)َ (الفرقككان: ِج ِبيكر )52َ-51َك

ّفككار يجاهد أن وتعالى سبحانه الله فأمره ًدا بككالقرآن الك جهككا
ّية السورةا كبيًرا· وهذه النككبي يهككاجر أن قبل بمكة، نزلت مك

يككؤذن ولككم بالقتككال، ُيككؤمر أن وقبل وسلم، عليه الله صلى
ل والكدعوةا والبيكان والقلكب بالعلم الجهاد هذا كان له· وإنما

إلككى ويحتككاج والرأي، التدبير إلى فيحتاج القتال بالقتال· وأما
والشككجاعة الرأي إلى باليد· وهو القتال وإلى القلب، شجاعة

البككدن· قككوةا إلككى منككه أحوج المطاع الرأس في القلب في
ّدمان عنهما الله رضي وعمر بكر وأبو الجهككاد أنككواع في مق
البدن· قتال غير
ًيككا بككأن يحتجككون وجككدناهم"حزما:  بن محمد أبو قال كككان عل
ًدا الصحابة أكثر ّفار في وطعنا جها أفضل والجهاد وضربا، الك

ثلثككة: أقسككاما ينقسككم الجهككاد لن خطككأ، العمال· قال: وهذا
عنككد باللسككان· والثككاني: الجهككاد تعككالى الله إلى أحدها: الدعاء

الطعككن فككي باليككد والتككدبير· والثككالث: الجهككاد بككالرأى الحككرب
النبي بعد أحد فيه يلحق ل باللسان الجهاد والضرب· فوجدنا

فككإن بكككر أبككو عمككر· أمككا ول بكككر أبا وسلم عليه الله صلى
وليككس عمككل، أفضل فهذا يديه، على أسلموا الصحاب أكابر
عككّز أسككلم يوما من فإنه عمر حظ· وأما كثير هذا من لعلّي

َد السلما ِب ُع انفككرد الجهككاد· وقككد أعظككم وهككذا علنيككة، اللككه و
لهما· نظير ل اللذين الجهادين بهذين الرجلن هذان
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ًا فوجككدناه والمشورةا، الرأي وهو الثاني، القسم وبقي خالصكك
لعمر· ثم بكر لبي

والمبككارزةا، والضككرب الطعككن وهككو الثككالث، القسككم بقككي
رسول أن وهو ضروري، ببرهان الجهاد مراتب أقل فوجدناه

أنككه فككي مسككلم كككل عند لشك وسلم عليه الله صلى الله
عليككه اللككه صككلى جهككاده فوجككدنا فضككيلة، بكككل المخصككوص

ّوليككن بالقسكمين وأحككواله أعماله أكثر في كان إنما وسلم ال
أقككل وكككان والرادةا، والتككدبير وجل عز الله إلى الدعاء من

كككان بككل جبككن، عككن ل والمبككارزةا، والضككرب الطعككن عملككه
ًا قاطبة الرض أهل أشجع ًدا، نفس َيكك ولكنككه نجككدةا، وأتمهككم و

ويشككتغل فيقككدمه العمككال، مككن فالفضككل الفضل يؤثر كان
يفككارقه، ل معه بكر أبو - كان - وغيره بدر يوما ووجدناه به،

واسككتظهاًرا بذلك، له وسلم عليه الله صلى النبي من إيثاًرا
ْنًسا الحرب، في برأيه ُأ ُشككوركا ربمككا عمر كان ثم بمكانه، و
سككائر ودون علككّي دون المحككل بهككذا انفككرد وقككد ذلككك، في

الندرةا· في إل الصحابة،
هككو الككذي الجهككاد، مككن القسككم هككذا في ذلك مع نظرنا ثم

ًيا فوجدنا والمبارزةا، والضرب الطعن بالسككيوف ينفككرد لم عل
والزبيككر كطلحة العيان، شركة غيره فيه شاركه قد بل فيه،

بككن وعبيككدةا كحمككزةا السككلما، صككدر فككي ُقتككل ومككن وسعد،
النصككار ومككن عميككر، بككن ومصككعب عبككدالمطلب بن الحارث

- دجانككة أبككا - يعنككي خرشككة بككن وسككماكا معككاذ بككن سككعد
بحككظ ذلككك فككي شككاركاه قد وعمر بكر أبا ووجدنا وغيرهما،

لشككغلهما ذلككك وإنمككا هككؤلء، بحظككوظ يلحقا لم وإن حسن،
وسككلم عليككه اللككه صككلى اللككه رسككول ملزمككة مككع بالفضككل
أكككثر البعككوث علككى بعثهمككا وقككد الحرب، حين في ومؤازرته

ًيا، بعث مما وغيرهككم، فككزارةا بنككي إلى بكر أبا بعث وقد عل
إلككى إل بعثككا لعلككّي نعلككم ومككا فلن، بنككي إلككى عمككر وبعث
ْيبر حصون بعض لبككي الجهككاد أنككواع أرفككع ففتحه· فحصككل خ
ًيككا شككاركا وقككد وعمككر، بكر مككع الجهككاد، أنككواع أقككل فككي عل

.)163َ("غيرهم جماعة

139



ً أمككًرا ليككس والبيككان باليمان للجهاد العداد فأمر إذن سككهل
والصككبر التضككحيات مككن يحتككاج وجككد· وكككم بعككزما أخككذ إذا

البلء مككن فيككه أهلككه يتعككرض النفس· وقد وطول والمصابرةا
فككي المجاهككد لكه يتعكرض مكا يفوق قد ما والشدائد والقرح
والمتالف· المهالك من الوغى ساحات
عليككه اللككه صلى الرسول إليه تعرض ما إلى سريعة ونظرةا
والتعككذيب البلء من مكة في المؤمنين من معه ومن وسلم

ً تعطينككا والتشككريد والتجويككع والحصككار جهككاد أن علككى دليل
وتضككحية صككبر إلككى يحتككاج والبيككان والبلغا والعككداد التربيككة

على الصبر عن يقل ل والسلمة الراحة حب على واستعلء
العداء· قتال
النفككوس إعككداد علككى الصككبر إلككى الككدعوةا بككأن فالقول إذن

الكفككار منازلككة في العجلة وعدما للناس، الحق وبيان للجهاد
ليككس للسككلمة وإيثككار الشككدائد مككن هككروب بأنه أوانها؛ قبل

ً صحيًحا قدمنا· لما ولمقبول
أمرنككا وعاجككل ودنيانككا ديننككا في العافية وجل عز الله نسأل

وآجله·

تعقيبكككاتتعقيبكككات
بعككض أورد الجهادية بالتربية المتعلقة الرسالة هذه ختاما في

بعضككها ُأضككمن للجهككاد بالعككداد المتعلقككة المهمككة التعقيبككات
القناعككة مككع اليضككاح مككن حظهككا تأخككذ لككم لمسككائل تتمككات

ًكا الخر بعضها بأهميتها· وأضمن الككتي المسائل لبعض استدرا
زحمككة فككي ذكرهككا عككن غفلككت لكننككي بالعككداد علقككة لهككا

الخرى· المسائل

: بعض مع بعضها النفس جهاد مراتب تداخل : الول التعقيب
والعمككل (العلككم ومراتبككه العككداد جككوانب مككن ذكككر مككا إن

ينتقككل ل بحيككث مرتبككة فككي البقككاء يعني والصبر)َ ل والدعوةا
غلككط هككذا قبلها· إن التي تستكمل حتى تليها التي إلى منها
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الخككد العككداد· والمطلككوب مراتككب لتحقيككق خككاطئ وفهككم
النفككس فمجاهككدةا منهككا؛ يكمل لم ما وتكميل كلها بالمراتب
مجاهككدتها تككركا يعنككي ل الدين في والتبصر بالتعلم وإعدادها
والمككر الهككدى إلككى بالككدعوةا ومجاهككدتها الصككالح، بالعمككل

كلككه· وكلمككا ذلك على والصبر المنكر، عن والنهي بالمعروف
ًئا العبد علم بككه للعمككل نفسككه جاهد تعالى الله دين من شي

ًعككا· والمسككلمون والككدعوةا العمل على والصبر إليه والدعوةا م
ل رصككيد - لككديهم الدين هذا أمر يهمهم من - وبخاصة اليوما
ّولككون العككداد بككه يبككدأون العلككم مككن به بأس ُيَح هككذا فيككه و
العلمككي العككداد يبككدأون ل إنهم أي ودعوةا؛ عمل إلى العلم
ًدا، قككدًرا العلككم من لديهم إن بل منه؛ خلو وهم وحينهككا جيكك

مككن ينقصككهم مككا وتكميل العلم بهذا للعمل بالجهاد يطالبون
المربيككن أن ذلك· والمقصككود في نقص وجد لو العيني العلم

العلككم بككل عنككدهم، علككم ل أفككراد أمككاما أنفسككهم يجككدوا لن
الككوقت نفككس فككي تكميلككه والمطلككوب للككه، والحمككد موجود

إليه· والدعوةا به بالعمل المجاهدةا فيه يحصل الذي

الجهكاد، مراتكب تحصكيل فكي المكتربين تفكاوت : الثكاني التعقيكب
: منهم بالمبرزين والعناية
بهككذه الخككذ فككي للجهككاد ُيعككدون الككذين المككتربون يتفككاوت

ًبككا وليككس وإتقانهككا، وتكميلهككا المراتككب فككي يكونككوا أن مطلو
لمجاهدةا والسعي عليها التأكيد المطلوب وإنما واحدةا، مرتبة

بطائفة العناية ضرورةا على التأكيد بها· مع الخذ في النفس
عليهككم تظهككر والككذين للجهككاد، أنفسككهم يعككدون الككذين مككن

هككذه لتكميككل العالية والهمة والخلص والجد الصدق علمات
آخككر شككأن لهككم يكككون أن ينبغككي وأمثككالهم فهؤلء المراتب؛

غيرهككم، مككع يتسككامح كما معهم يتسامح ل وأن العداد، في
حكتى المككان؛ قككدر المراتكب هذه تكميل منهم يطلب وإنما

لتربيككة يككؤهلهم والواقع بالشريعة العلم من قدر على يكونوا
مككن: كككبير قككدر علككى ويكونككوا الناس، على والتأثير أنفسهم

عككز اللككه علككى والتوكككل والصدق، والخلص، الصالح، العمل
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وجككل عككز اللككه إلككى والتقككرب الككدنيا، فككي والزهككد وجككل،
ويكونككوا الشككدائد يتحملككوا حككتى ونفلهككا؛ فرضككها بالطاعككات

كككبير قككدر علككى ويكونككوا والعمل، العلم في لغيرهم قدوات
لهككم، والباطككل الحككق وبيككان النككاس في والتأثير الدعوةا من

مككن يككواجههم مككا بككه يتحملون الصبر من عظيم قدر وعلى
القلكككوب وأصكككحاب والمنكككافقين الكفكككار مكككن والبتلء الذى

المريضة·
بمثابككة لنهككا ضككرورية والمجاهككدين الككدعاةا مككن الفئككة وهذه

الشككدائد، عنككد وجككل عككز اللكه يثبتهككا الككتي الصكلبة القاعككدةا
عنككد والضكطراب التفكككك مككن السككلمي الصككف بهككا ويثبت

وسككلم عليككه الله صلى النبي به قاما الذي هو النوازل· وهذا
بتربيككة قككاما حيككث المكككي؛ العهككد فككي والعداد الدعوةا أثناء
والتجككرد والعمككل بككالعلم  ورباهككا المسككلمين مككن الفئة هذه

عودها فصلب وجل، عز الله على والتوكل والصبر والخلص
قككاما الككتي الصلبة القاعدةا وكانت والمحن، البلء أماما وثبتت
الكدنيا، بهكا وجكل عز الله وفتح والجهاد، الدعوةا سوق عليها

المتربصين· العداء من السلما بيضة بها وحمى
الككدكتور/ عبككدالله يقككول الصككلبة القاعككدةا إعككداد أهميككة وعن

لنككداء يستجيبون الناس من كثير"تعالى:  الله حفظه القادري
اللككه أوامككر فينفذون أنفسهم على الدين هذا ولتطبيق الحق

بككآِخر الصككالح العمككل يخلطككون وقككد عنككه، نهى ما ويجتنبون
فيطبقونه الدين لهذا يستجيبون الذين هم قليل ولكن سيء،

علككى بعيككد أو قريككب مككن غيرهككم ويحملككون أنفسككهم، على
وبككذل المنكككر عككن والنهي بالمعروف والمر بالدعوةا تطبيقه
فككي النفككس وتقككديم الله سبيل في والمنصب والجاه المال
الله· كلمة وإعلء الله أعداء لجهاد الوغى ساح
ًظا يأخذ أن يجب القليل هذا والتككوجيه الككدعوةا مككن أوفككر ح

وتكاليفهككا، الككدعوةا أعبككاء لتحمككل والعككداد والتطهير والتزكية
يثبككت الككذي هككو الصككنف هككذا لن غيره؛ من أكثر به ويعنى
يبلككغ لككم مككن حككوله يلتف الذي وهو والمحن، الشدائد وقت
لعامككة يهيككئ تعككالى اللككه أن وتحملككه· ولككول إيمانه في مثله
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ً الناس مككا فيهككم ويككرون بهككم ويقتككدون حولهم يلتفون رجال
شككأن مككن العامككة لولئك كان لما معهم الثبات إلى يجذبهم

تمل· تميلها أينما الرياح مهب في لكانوا بل يذكر،
ذوي يختككاروا أن الككدعاةا علككى الككواجب مككن كككان لككذلك

علككى والقككدرةا والككذكاء والعمككل العلككم فككي العالية المواهب
مككا العنايككة مككن يولككوهم والقيادةا؛ والجلد والصبر الستيعاب،

علككى ويككدربوهم بهككم، اللئككق المسككتوى إلككى بأيككديهم يأخككذ
غيككره، مككن فيه أنفع أنه يظهر فيما كّل مسؤولياتهم؛ تحمل
الككدعاةا صككفوف اسككتمرار الله بتوفيق يضمن الذي هو وذلك
والصككف قككادةا، يربككي الواحككد القائككد لن وقادتهكا؛ اللكه إلكى
ًفا؛ يربي وكلمككا محلككه، آخككر قائككد حككل قائد ذهب كلما صفو
يضككمن كمككا يليككه، الككذي الصف مكانه إلى تقدما صف ذهب
يكككون العككداد ··· وهككذا النفككوس فككي الجهاديككة الككروح بقككاء

للكه الطاعكة وككثرةا الفاضكلة، الخلق وتزكية اليمان، بتقوية
فككي والفقه الكاملة والتوعية المعصية، عن والبعد ولرسوله،

العملككي والتككدريب وحلهككا، العصككر مشكككلت ومعرفككة الككدين
بككالنفس السككلمية الككدعوةا وإيثككار والنفككاق البككذل علككى

وحده· لله والتجرد الكامل والخلص والنفيس،
صككبر إلككى تحتاج التي مدته وطول صعوبته مع العداد وهذا
تبهككج عواطككف ذوي جماهير جمع في العجلة من خير وجلد

.)164َ("··· العواطف وتنعشها النفس
في ودورها بها والعتناء الصلبة القاعدةا تكوين ضرورةا وعن

- تعككالى الله - رحمه قطب سيد يتحدث وأهله الدين حماية
إن"فيقككول:  والنصككار المهككاجرين مككن الصككلبة القاعككدةا عككن
انضككم الككتي هي الوائل المهاجرين من الصلبة القاعدةا هذه
- المدينككة فككي القاعككدةا ليكونككوا النصار، من السابقون إليها
فككترةا فككي الشككداء القوياء الحراس هم - وليكونوا بدر قبل

الككذي الفقككي بالتوسع بدر، في النصر أعقبت التي التخلخل
القاعككدةا مككع تتناسككق ولككم بعد، تنضج لم جديدةا بأعداد جاء
والتنظيمي· اليماني مستواها في
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ًا الفتح، قبيل أبعادها اتسعت التي الصلبة القاعدةا فإن وأخير
الككتي هككي بجملتككه، المدني المجتمع في تتمثل صارات حتى

الهزةا من ثم الفتح بعد الهزات من وصانته السلما حرست
وارتككداد وسلم عليه الله صلى الله رسول وفاةا بعد الكبرى

السلما· عن الجزيرةا
الصلبة القاعدةا لقامة كله الحرص توجيه يجب ابتداء ··· إنه

عليهككا؛ فيثبتككون المحنة تصهرهم الذي الخلص، المؤمنين من
وقككوةا صككلبة تزيككدهم عميقككة إيمانيككة تربية بتربيتهم والعناية

ًا .)165َ("··· ووعي

المسككلم، للصككف المنككافقين اخككتراق مككن الحذر : الثالث التعقيب
ّوئهم : فيه العليا للمراتب وتب

ثمككرةا علككى التأكيككد جهككة مككن وذلككك قبلككه؛ بما مرتبط وهو
وهككي أل الصككلبة؛ للقاعككدةا القككوي العككداد ثمككار مككن مهمككة

مككن الجهككاد وأثنككاء العككداد أثنككاء المسككلم الصككف تحصككين
حككتى والجهاد الدعوةا وحب الصلح يظهرون الذين المنافقين

مسككتويات إلككى ويصككلوا والمجاهككدين الدعاةا صفوف يخترقوا
أمككور الخككتراق مككن وهككدفهم والتككأثير، التككوجيه في متقدمة
الشككقاق وبككث داخلككه، من الصف أهمها: زعزعة من خطيرةا

أهككداف أخطككر ومككن والمجاهككدين، الككدعاةا بيككن والفرقككة
المجاهككدين وأسككرار الككدعاةا خطككط علككى الخككتراق: الطلع

يقطعككوا حككتى والكفككرةا الطواغيت من أوليائهم إلى وإيصالها
والمحن· للبليا أهله ويعرضوا أهدافه المسلم الصف على

الحككذر والتربيككة والعككداد للككدعوةا المتصدرين على وجب لذا
بالمسككلمين يتربصككون الككذين المنككافقين هككؤلء مككن الشككديد
غيرهككم: ومككن منهككم التحذير في وجل عز الله قال الدوائر؛

َها َيا( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا آَم ُكْم)َ ُخ ْذَر .)71َالية (النساء: من ِح
ليرى والحديث القديم في المسلمين تاريخ في المتأمل وإن
بالصككف وقعككت محنككة أو انتكاسككة و مأسككاةا مككن مككا أنككه

مككا أهككم مككن فإن ولذا فيها، يد للمنافقين وكان إل المسلم
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المنككافقين من الحذر للجهاد العداد في عليه الحرص ينبغي
اختراقهم· من الصف وتحصين

وحسككن الصلبة، بالقاعدةا الهتماما التحصين وسائل أهم ومن
إلككى يصككل ل وأن الزمككان، طككال ولككو وتربيتهككم إعككدادهم

صككبره وظهر التربية صهرته من إل والعداد التوجيه مستوى
الجككادةا التربيككة علككى يحككرص وأن وصككدقه، وتقككواه وفضككله

ولككو النفككاق فككي تاريككخ لككه كان ممن والحذر الختيار، ودقة
فجأةا اسمه ارتفع من كل من الحذر وكذلك ذلك، بعد صلح
هككو هككل اشككتهاره فككي السككبب ومعرفة الدعاةا، أوساط في

الحذر المهمة؟! فينبغي هذه تولت أخرى جهات أن أما عمله
فككي مهمككة مسككؤوليات إليهككم تسككند فل هككؤلء أمثككال مككن

والعداد· الدعوةا
تحصككين وضككرورةا المعاصككر واقعنا في المنافقين خطر وعن

مككن فككترات مرت"الناصحين:  الدعاةا أحد يقول منهم الصف
وقكويت السكلمية، الجماعات عود فيها اشتد الحديث عصرنا

مككن أكثر في أهدافها بعض لها وتحقق أمرها، وعل شوكتها،
الكبير· السلمي عالمنا من بلد

إلككى التوبككة مبككدأ المنككافقون يسككتغل الجواء هذه مثل وفي
الككذكر، حلقككات ويشككهدون المسككاجد، علككى فيككترددون اللككه،

مككا علككى نككدمهم عككن فيهككا يعربككون الككتي المقالت ويكتبون
ماضككيهم مككن ويتككبرأون ومعككاص، ذنككوب مككن أيديهم اقترفته
ًبا ويشنون السود، القككدامى دربهككم رفككاق علككى ضروًسككا حر

والعلمانيين· الفاسدين من
مككن ظواهرهككا علككى المككور يأخككذون الككذين بتككوبتهم ويرحب
مككن لهككم: احككذروا قيككل وإذا الجماعككات، قككادةا وبعض الدعاةا
قياديككة، مناصككب إليهككم تسككندوا ول الجككدد، الوافككدين هككؤلء

تنسكككوا ول الكككبرى، بكككدر غكككزوةا بعككد النفاق ظهور وتذكروا
الككدعاةا انتصككارات بعكككد يكككثر الظاهكككرةا هكككذه تفشككي أّن

نوايككا عككن بككالبحث نكلككف قككالوا: لككم السككلمية؛ والجماعككات
مككا تجككب التوبككة أن نعلمه والذي قلوبهم، تخفيه وما الناس
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ًعككا، الككذنوب يغفر وعل جل والله قبلها، الغفككور هككو إنككه جمي
الرحيم·

نوايككا عككن البحككث القككادةا الدعاةا إخواننا من نطلب ل ونحن
ًبككا جككاء من طرد منهم نريد ول قلوبهم، تكنه وما الناس، تائ

لهكؤلء تسككند أل عليكه ونؤككد نريككده الككذي ولككن مستغفًرا؛
ل وماضككيهم الشككرعي علمهككم لن قياديككة وظككائف التككائبين
بذلك· يسمحان

التربيككة تنقصككها الككتي السياسككية النشككطة هككذه خضككم وفي
قبككل مككن السككلمية الجماعككات معظككم اخككتراق تم والعداد
ل مككا ويظهككرون يفعلككون، ل مككا يقولككون مشبوهين أشخاص
الككدعوةا أن يظنككون مككترفين أشككخاص قبككل مككن أو يبطنون،

مككن خاليككة شككريعته تحكيككم أجككل مككن والعمككل اللككه، إلككى
معككاركا كككانت ··· وإذا العيككش وخشككونة والبتلء التمحيككص
الحككذر وشككعار ومستمرةا، دائمة الطغاةا مع الدعاةا الموحدين

ًا، يسككتمر أن يجككب فيهككا تتضككاعف مراحككل فهنككاكا مرفوعكك
عليهككا مضككى الككتي المرحلككة هككذه ومنهككا الحذر، إلى الحاجة

متعددةا: شككهدنا أصناما سقوط فيها وشهدنا عقدين، من أكثر
وشككهدنا الشككتراكي، الثككوري والصنم القومي، الصنم سقوط
عبككده الككذي الصككنم والوحدةا، والتقدمية القومية رائد سقوط

الله· دون من الجماهير من كثير
عككن بعككدهم أن وأيقنككوا كلهككا، الصككناما بهككذه النككاس كفككر

إلككى الشككباب وعاد المتكررةا، الهزائم هذه سبب هو السلما
ًا، الله دين الشككرق حككديث السلمية الصحوةا وأصبحت أفواج

أنصككارها وكككثر السككلمية، الجماعككات شوكة وقويت والغرب،
كككل تهككدد مسككألة السككلمية والجماعككات الككدعاةا قوةا ··· إن

إمكانككاتهم جميككع تسككخير مككن بككد فل بزوالككه، وتنككذر طاغيككة
مهككدها· ومككن فككي الصككحوةا وأد أجككل مككن جهككودهم وتنسيق

جنككدهم زرع مضى فيما قلنا كما يستخدمونها التي الساليب
مككن الصككف هذا ضرب على والعمل السلمي، الصف داخل

إلككى الحاجككة فيهككا تتضككاعف التي المرحلة هي وهذه داخله،
حيككث وسككلم؛ عليه الله صلى الله رسول هدي واتباع الحذر
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عليهككم تنطبككق الككذين الصككحابة من وولته أمراءه يختار كان
الحككل أهككل فككي تتككوفر أن ينبغككي الككتي الشككرعية الشككروط

المهككاجرين مككن الوليككن للسككابقين الفضككلية وكككانت والعقد،
وفككاةا بعككد النهككج هككذا واسككتمر عليهم، الله رضوان والنصار
بكككر أبي عهد في كان كما وسلم، عليه الله صلى الرسول

عنككه الله رضي الخطاب بن عمر عهد وفي عنه الله رضي
شخصيهما في  وكانا)166َ(الولةا اختيار في يتشددان كانا الذين
يتككم التي والسس القواعد ··· أما مسؤول لكل حسنة قدوةا
فثابتككة· وأهمهككا: المانككة المسككؤولين اختيككار أساسككها علككى

مككن ويعمككل يسككعى ممككن المسككؤول يكون ل وأن والتقوى،
.)167َ("المنصب إلى الوصول أجل
ه رضكي الصكحابة صكف ككان هكذا أجكل ومن هكو عنهكم الل

لكككونهم إل ذاكا ومككا يخككترق؛ لككم الككذي المحصككن الصككف
عليككه اللككه صككلى الرسككول تعهككدهم الككذين الصككلبة القاعككدةا

ولكككونهم والمحككن؛ الشكدائد وصقلتهم والتعليم بالتربية وسلم
ومككن الرجككال، وزن فككي الدقيقة الشرعية الموازين يملكون

يعككرف لككم حيككث اختراقهم، المنافقين على صعب ذلك أجل
ًا أن سككواء قياديككة مهمككة لككه أسككندت قد المنافقين من أحد
الحرب· أو السلم في

عمككوما مكن الجهاديكة التربيكة مستويات في يقبل : الرابع التعقيب
: قادتهم من يقبل ل ما المجاهدين

سككبيل فككي للجهككاد العككداد مراتب من السابقة المراتب إن
ولكككن الفككراد، كككل فككي بتمامهككا تتككوفر أن تعنككي ل اللككه

قككادةا هككم الككذين الصلبة القاعدةا في بقوةا توفرها المطلوب
والتربية· التوجيه أصحاب وهم وقدواتهم، الناس

يتشككدد ول الدنككى، الحككد منهككم يقبككل فككإنه سككواهم من أما
اكتملت لو فيهم· نعم المجاهدين صفات كل توفر في معهم
لكككن والمطلوب، الفضل هو لكان الجميع في الصفات هذه

ذلك· تأبى وفتور ضعف من له يتعرضون وما البشر طبائع
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إلكى الشكارةا والمقصكود والتزكيكة، التربية فتستمر ذلك ومع
ل ذلككك أن إل والعككداد التربيككة ضرورةا على التأكيد مع أنه

اللككه سككبيل فككي والجهككاد الككدعوةا فككي يشككاركا ل أن يعنككي
ملحظككات عليه ليس من إل المة على يفرض عندما تعالى

ببعككض متلبككس هككو مككن للجهككاد يخككرج قككد بككل هفككوات، أو
يجاهد لكنه الواجب إيمانه كمال في يقدح ما وبعض الذنوب
جميع في له والتوجيه النصح ويستمر ذلك، تركا على نفسه

الكفككر دون الككتي البدعككة صككاحب يخككرج قد إنه بل الوقات
يهككاَجمون كأن ذلك؛ إلى المسلمون احتاج إذا المجاهدين مع
والعتاد· العدد من قلة على وهم دارهم عقر في
مككن الكمككل إل تعككالى اللككه سبيل في للجهاد يخرج لم ولو

المسككلمين علككى الكفككار وتسككلط الجهككاد لتعطككل النككاس
المفاسد من ذلك في ما يخفى ول العذاب، سوء وساموهم
العظيمة·

والمسككؤولية؛ والقككدوةا التككوجيه مككوطن فككي هككم من وكذلك
أنهككم إل دونهم هم ممن غيرهم يسع ما يسعهم ل أنه فمع

يقككدح ل الذنوب أو الهفوات بعض وصدور معصومين، ليسوا
ًبا كانت إذا منزلتهم من ينقص ول فيهم ة ذنو يرجعكون طارئ
ِذيَن ِإّن (تعالى: الله قال يصرون·؛ ول ويتوبون منها ّلكك ْوا ا َقكك ّت ا
َذا ُهْم ِإ ِئٌف َمّس َطاِن ِمَن َطا ْي ّكُروا الّش َذ َذا َتكك ِإ ْبِصككُروَن)َ ُهككْم َفكك ُم

.)201َ(لعراف:

بجككانب وجككوده وضككرورةا المادي العداد أنواع : الخامس التعقيب
: اليماني العداد

ًا كككان إنمككا للجهككاد العداد جوانب من ذكره سبق ما منصككب
إلككى مضى فيما يشر ولم اليماني، أو المعنوي العداد على

اليمككاني العككداد أن ذلككك والجسككدي· وسككبب المادي العداد
السككاس وهككو طككويلين، وزمككن جهككد إلككى يحتككاج للمجاهدين

مككا وهككو الجهاد، غايات به وتحقق المجاهد منه ينطلق الذي
والركككون والترهككل، الككترف حيككاةا نعيككش حيث اليوما؛ ينقصنا
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والنهككي بككالمعروف المر وضعف اليمان، وضعف الدنيا، إلى
النفككس علككى والتحمل· والنتصككار الصبر وضعف المنكر، عن
العككداء علككى النصككر طريككق هو والعداد المجاهدةا هذه في
صحيح· والعكس القتال، ساحات في
يسككير وقككت فككي يتحقككق فإنه والجسدي المادي العداد أما
اليماني· بالعداد قيس إذا

العككداء تسلط من اليوما المسلمين بلدان تعيشه لما ونظًرا
المسككلمين علككى مفروًضككا أمًرا الجهاد يجعل مما وتهديداتهم

الككتي البلككدان فككي وذلك والعرض؛ والمال الدين عن للدفاع
الككتي البلدان في الحدوث قريب أنه أو الكافر، العدو يحتلها
واحتللها· بغزوها ويلمح الكافر العدو يهددها

ًا إنه المككادي العككداد إلككى الشككارةا مككن بككد فل لككذلك نظككر
خككط فككي وذلككك العككداد؛ مككن حظ له يكون بأن والجسدي

ًبككا يسككيران والمعنككوي؛ اليماني للعداد موازي جنككب إلككى جن
يؤخره· أو الخر إحدهم يقطع أن دون

ّدوا (تعككالى: قككوله المككادي العككداد في والصل َأِعكك ُهككْم َو َمككا َل
ُتْم ْع َط َت ٍةا ِمْن اْس ّو َباِط َوِمْن ُق ْيِل ِر ْلَخ ُبككوَن ا ِه ِه ُتْر ّو ِبكك ُد ِه َعكك ّلكك ال
ُكْم ّو ُد َع ِريَن َو ِهككْم ِمْن َوآَخ ِن ُهُم ل ُدو َن َلُمككو ْع ّلككُه َت ُهككْم ال َلُم ْع َوَمككا َي
ُقككوا ْنِف ٍء ِمككْن ُت ِبيِل ِفككي َشككْي ِه َسكك ّلكك َوّف ال ُكككْم ُيكك ْي َل ُتككْم ِإ ْن َأ ل َو

َلُموَن)َ (لنفال: ْظ يلي: ما العداد هذا جوانب أهم ومن ،)60َُت
المالي: - العداد1

الككدعوةا عصككب فهككو المككادي؛ العككداد جككوانب أهم من وهو
علكى تحككض الكتي اليكات مككن آيكة تخلكو تككاد ول والجهكاد،

يقككدما بككل بالنفس الجهاد مع بالمال الجهاد ويذكر إل الجهاد
خاتمتهككا فككي وجدنا الذكر النفة العداد آية تأملنا عليها· وإذا

المككادي العككداد في المال أهمية على يدل مما النفقة، ذكر
ه سكبيل فكي للجهكاد المكال تكوفير فكي للجهاد· والتفريط الل

النصر· بأسباب الخذ في تفريط
لككدعم ثابتككة ماليككة مصككادر تككوفير فككي السككعي وجككب ولككذا

القتصككادية، المؤسسككات باقامككة وذلككك لككه؛ والعككداد الجهككاد
وإقامككة فيهككا، الموسورن وبخاصة المة في البذل روح وبث
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مككن المحتاجين وتدعم وتدعو تعلم التي الخيرية المؤسسات
والمستضعفين· المهاجرين المسلمين

العلمي: - العداد2
فككي كككبير أثر من اليوما للعلما ما أحد على يخفى ل حيث

مكن لكه مكا وكككذلك بأهله، والتعريف الحق بالسلما التعريف
بحيككث أهلككه؛ ومككن منككه والتحككذير الباطككل فضككح فككي الثككر

سككبق وقد المجرمين، وسبيل المؤمنين سبيل للناس تستبين
المقككاتله قبككل للناس بالسبيلين المعرفة ضرورةا على التنويه

التعريككف فككي دور مككن للعلما مككا يخفككى ل بالسككنان· كمككا
وهزائككم المسلمين انتصارات أنباء ونقل والمجاهدين، بالجهاد

ضككد النفسككية الحككرب فككي العلما من والستفادةا الكافرين،
حيككث بعامككة؛ والمسككلمين المجاهككدين معنويات ورفع الكفار،

مككن أصككبح العلما طريككق عككن النفسككية الحرب أسلوب إن
العككداء ونفسككيات معنويككات تحطيككم فككي المهمككة الوسككائل

وهزيمتهم·
بالدعوةا للجهاد إعدادهم في - سواء للمسلمين يكن لم فإذا

ومككؤثرةا قوية إعلمية - وسائل الكفار قتالهم أثناء أو والبيان
ًطا فإن للجهككاد العدةا بأسباب الخذ في حصل قد كبيًرا تفري

العداء· على والنتصار
الجسمي: - العداد3

الحككوال؛ جميع في بجسمه يعتني أن المسلم من المطلوب
وشككدته الجسككد تقويككة شككأنه مككن مككا وكككل بصككحته فيعتنككي
خيككر القككوي (فككالمؤمن العيككش؛ وشككظف للمشككاق وتحملككه

تشككمل هنككا  والقوةا)168َ(الضعيف)َ المؤمن من الله إلى وأحب
اللككه صلى الرسول تعوذ وقد والجسم، والنفس اليمان قوةا
الحككوال فككي هذا كان فإذا والكسل، العجز من وسلم عليه

غككزاه بمن فكيف بل للجهاد؟ نفسه يعد بمن فكيف العادية،
الحككال هككو دياره؟! كما حول حاموا أو داره عقر في الكفار
المسلمين· بلدان أكثر في اليوما

الضككعيفة الجساما لن وأوجب؛ آكد يكون حقه في المر إن
فككي والسككراف الراحككة إلككى أخلككدت التي المترفة المترهلة
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الجهككاد؛ نداء تلبي لن سوف والثاث والشراب الطعاما أنواع
الككذي المككر والجراحككات، والجوع الشدائد من فيه لما وذلك

المترفة· المترهلة المتنعمة الجساما تطيقه ل
المربككون بهككا يهتككم أن ينبغككي كثيرةا الجساما تقوية ووسائل

منها: للجهاد؛ بالعداد والمهتمون
ذلككك فككي لمككا والنككوما والشككراب الطعاما فضول )َ تجنب ( أ

للجسككاد والمككراض الدواء مككن فيككه ولمككا الككترفه، مككن
والقلوب·

كالمشككي المشككروعة؛ الرياضككة بككأنواع الجسككم (ب)َ تقويككة
الخيككل، وركككوب والسباحة، والسباق، الجبال، وصعود الطويل
الجسككم تقويكككة فيكككه ممككا ذلككك وغيكككر النفس، عن والدفاع
الشدائد· تحمل على وتعويده

الول المقككاما فككي فهككو النفل؛ صوما على النفس (جك)َ تعويد
المصكالح مكن وفيهككا وجككل، عكز للكه محبوبككة عظيمكة عبادةا

يكورث أنكه مكن كتكابه فككي وجككل عكز الله ذكره ما والحكم
الصككبر علككى النفس تعويد فيه أن كما وجل، عز الله تقوى

إرادتها· وتقوية شهواتها على والتغلب
الدنككى الحككد هككو هككذا لكككن كككثيرةا، الجسككاما تقوية ووسائل

حككال فككي بككه يأخككذ أن للجهككاد نفسككه يعد لمن ينبغي الذي
والسلما· المن

بككالفقرةا الخككذ مككن بككد فل والتهديككد الحككرب حككال فككي أما
التالية·

بأنواعها: الرماية على بالتدريب - العداد4
القككوةا إن وسككلم: (أل عليككه الله صلى النبي فيها قال حيث

ًثا)َ الرمي .)169َ(- ثل
ًبا الرماية على التدريب ويكون ما حال في عين وفرض واج
ًيا الجهاد يكون دارهم· عقر في المسلمون ُيهاَجم بأن عين
ًيككا فيبقككى الطلب لجهاد العداد وأما ًعككا كفائ الجهككاد لحكككم تب

يكككون اليوما الكفار غزاها التي البلد أن هذا الطلبي· ومعنى
ًبا، فيها التدريب ًنا، له والعداد واج فيمككن الحككال وكذلك متعي
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بعككدوهم المسككلمون يفاجأ ل حتى والحتلل بالغزو مهدد هو
استعداد· غير على وهم
والككتركيز اليككد كككف حيككث مكة في المسلمين يقال: إن وقد

ولككم آنككذاكا يتككدربوا لككم والمعنككوي اليمككاني العككداد علككى
أن بالتككدريب· والجككواب وسككلم عليه الله صلى النبي يأمرهم

إلككى محتككاجين ليسككوا الككوقت ذلككك فككي النككاس بككأن يقككال
لطبيعككة الفككن بهككذا والخبرةا القتال أهل لنهم وتعليم تدريب
مككن جزء والرماية السلح إن حيث الوقت؛ ذلك في العرب
والبلدان· البيئات بعض في اليوما الحال هو كما حياتهم

الجهككاد، خطككأ تعني ل المجاهدين بعض أخطاء : السادس التعقيب
رد فككي المبطلككون يسككتغله ل حككتى لهككم الولء مع يكون ونصحهم

:  الجهاد
عصككمة ول ويصككيبون، يخطئككون كغيرهككم بشر المجاهدين إن

الحككذر ينبغككي ولكن والسلما، الصلةا عليهم النبياء بعد لحد
الخطككاء هككذه ذكككر إلككى حاجة هناكا يكون عندما الحذر كل

منهككا يفهككم قككد عامة منابر في تكون ل أن حولها والتناصح
المنككابر في إبرازها يكون وقد والمجاهدين، بالجهاد التعريض

الجهككاد وأعككداء الككدين أعككداء قبككل مككن لذاته مقصود العامة
المككاكر مخططهككم فككي ليوظفوها وذلك والمجاهدين؛ والدعاةا

الجهككاد شككعيرةا وتعطيككل الصككادقين الككدعاةا على القضاء في
أخطككاء عككن الكلما لمككآِلت النتبككاه عككدما والحتسككاب· وفككي

ًطككا نفسككه المتحككدث يجككد قد كبيرةا مفسدةا المجاهدين متور
والمجاهككدين الدعاةا عرقلة في الدين أعداء مع السهاما في
يشككعر ل وهككو نفسككه يجككد سباتها· وقككد من المة إحياء في
والمنافقين· الكافرين من الطواغيت خندق في
الخطككاء بعككض على للتعليق مضطًرا نفسه الداعية وجد ولو

الماكر العلما يستطيع ل بعبارةا ذلك عن يتحدث أن فيمكنه
إلككى الوصككول فككي ذلككك مككن يسككتفيدوا أن وراءه ومككن

إحيككاء في وأثرهم المجاهدين على يثني كأن وذلك مبتغاهم؛
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المسككلمين بلككدان عككن الككدفاع فككي ودورهككم والعككزةا الجهككاد
الككذي الككوقت فككي الكفككار، إرهككاب فككي ودورهم وأعراضهم،

تتككولى الككتي الطاغوتيككة النظمككة تلككك والفضككح بالنقد يتولى
الككدعاةا مواجهككة فككي خنككدقهم فككي نفسككها وتضككع الكفككار

ملحظككات مككن يككراه ما إلى ذلك بعد يشير والمجاهدين· ثم
كككان وإن الجهاديككة، الطوائككف بعككض مككن تصككدر قد وأخطاء

حجمهككا فككي فيضعها يجد لم وإن إليه، يشير عذر ثمة هناكا
الككود مضككمونها بعبككارات للمجاهدين بالنصح ويتوجه الطبيعي،
والولء· والنصح والشفقة

أظككن فل الحككذر وبهككذا النفسية، بهذه الحديث كان متى إنه
ً الككدعاةا مككن لحككد سيسككمح المككاكر العلما أن عككن فضككل
منابره· في الكلما هذا ليقول للناس ويبرزه يدعوه

هككذا مككن نفوسككهم ُتجككرح لككن سككوف المجاهككدين أن كمككا
من بأنه يتهموه ولن طرحه، وهذا مقصده هذا الذي الداعية

ويشككمتون بالمجاهككدين يعرضككون الككذين من أنه أو المخذلين
بهم·

: وبعد
هذا في الكتابة من إليه ووفق وجل عز الله يسره ما فهذا

قربككت أو اسككتوفيته أنككي أزعككم ول الخطير المهم الموضوع
العلمككاء إلككى تحتاج كثيرةا مسائل الموضوع ففي تمامه، من

ببضككاعتي سككاهمت أنككي للنككاس· وحسككبي ليبينوهككا العككاملين
اللككه فمككن صككواب مككن فيككه كان فما المقل وجهد المزجاةا

فيككه كككان  ومككا.والشكككر الحمككد وله به المان وهو وجل عز
ومككن منككه اللككه واسككتغفر الشككيطان ومككن فمنككي خطككأ من

.ذنوبي جميع
 اللهككم.والعمككل القول في والصواب الخلص سبحانه وأسأله

عككدوكا فيككه ويككذل وليك فيه يعز رشد أمر المة لهذه أبرما
علم فيه ويرفع المنكر عن فيه وينهى بالمعروف فيه ويؤمر
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 وآخككر.قككدير شككيء كككل على وأنت قريب سميع إنك الجهاد
العالمين· رب لله الحمد أن دعوانا
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)َ.20ومسلم: ( )َ،1400 ،1399البخاري: ()105َ(
)َ.4/195النبلء": ( أعلما "سير)106َ(
)َ.1850مسلم: ( رواه)107َ(
عبد ت: عمر )َ،75( )َ ص86( الثر وضاح: رقم عنها" لبن والنهي "البدع)108َ(

المنعم.
)َ.6502البخاري: ()109َ(
)َ.6/121النبلء": ( أعلما "سير)110َ(
)َ.1599ومسلم: ( )َ،52( البخاري)111َ(
)َ.57تيمية: (ص ابن السلما شيخ كلما انظر)112َ(
)َ.15/170الفتاوى": ( "مجموع)113َ(
)َ،2810( العليا هي الله كلمة لتكون قاتل من الجهاد: باب في البخاري)114َ(

)َ.1904( مسلم
برقم: ( داود أبي سنن صحيح في اللباني )َ وحسنه2516( داود أبو)115َ(

2196.َ(
)َ.1876( مسلم)116َ(
)َ.1096( داود أبي سنن ضعيف في اللباني وضعفه )َ،5123( داود أبو)117َ(
)َ.1/144القرآن": ( ظلل "في)118َ(
)َ.1904ومسلم: ( )َ،123البخاري: ()119َ(
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)َ.6/3288القرآن": ( ظلل "في)120َ(
)َ.361القرآن": (ص ظلل في الدعوةا "طريق)121َ(
طلب لو أنه للجهاد نفسه يعد من حياةا ليست حياتنا أن على يدل ومما)122َ(

بلده غير بلد إلى النتقال منه طلب أو عشره أو ماله ربع بذل بعضنا من
ذلك من أكبر هو بما وتلكأ. فكيف تردد أو لمتنع والجهاد الدعوةا لمصلحة

والوطان. والولد الهل وهجر النفس كبذل
ّنقوا: تنعموا؛)123َ( َف (فنق)َ. مادةا المحيط، انظر: القاموس َت
)َ.138خلدون: (ص "المقدمة" لبن)124َ(
القادري. الله د. عبد )َ،2/373الله" ( سبيل في "الجهاد)125َ(
)َ.5/2217القرآن": ( ظلل "في)126َ(
الله" سبيل في وانظر: "الجهاد )َ،2121( ومسلم )َ،4418البخاري: ()127َ(

)َ.2/376( القادري الله الدكتور/ عبد
)َ باختصار.95 ،94القيم: (ص "الفوائد" لبن)128َ(
)َ.2/125السالكين": ( "مدارج)129َ(
)َ.87 ،86"الفوائد": (ص)130َ(
الطريق)َ للمؤلف: (ص في (منارات من والعشرين الثانية المنارةا انظر)131َ(

199.َ(
)َ.2675ومسلم: ( )َ،7405البخاري: ()132َ(
)َ.6307البخاري: ()133َ(
)َ.2702مسلم: ()134َ(
سنن صحيح في اللباني )َ وصححه5/364وأحمد: ( )َ،4986داود: ( أبو)135َ(

)َ.4172داود: ( أبي
يسيرين. وتصرف )َ باختصار1/141،142القرآن": ( ظلل "في)136َ(
)َ.1151ومسلم: ( )َ،7492البخاري: ()137َ(
)َ.746مسلم: ()138َ(
)َ.2321ومسلم: ( )َ،3559البخاري: ()139َ(
)َ،4013داود: ( أبي سنن صحيح في اللباني وصححه )َ،4798داود: ( أبو)140َ(

)َ.6/64أحمد: ( ورواه
الغضب. من الحذر باب الدب في والبخاري )َ،2609مسلم: ()141َ(
)َ ط. الفقي.2/308السالكين": ( "مدارج)142َ(
)َ.6370البخاري: ()143َ(
)َ.1/459القرآن": ( ظلل "في)144َ(
اللباني وعزاه )َ،1/23والترهيب: ( والترغيب )َ،5/183أحمد: ( مسند)145َ(

المصابيح" الحديث "مشكاةا انظر إسناده، وصحح مسنده في الشافعي إلى
)229.َ(

)َ.2/319السالكين": ( "مدارج)146َ(
)َ.1825( ضرورةا بغير المارةا كراهة باب المارةا في مسلم)147َ(
)َ.59البخاري: ()148َ(
)َ.143ومسلم: ( )َ،6497البخاري: ()149َ(

159



)َ.10/301الفتاوى": ( "مجموع)150َ(
)َ باختصار.1107-2/1105القرآن": ( ظلل "في)151َ(
)َ باختصار.19-11 السلما": (ص إلى ندعو "كيف)152َ(
)َ.24/172الفتاوى": ( "مجموع)153َ(
رسالة إلى الرجوع يمكن به يتعلق وما الصبر موضوع في للتوسع)154َ(

بالصبر" مبحث: "وتواصوا العصر)َ، سورةا ضوء في تربوية (وقفات
للمؤلف.

)َ.552 ،1/551القرآن": ( ظلل "في)155َ(
)َ.2/157السالكين": ( "مدارج انظر)156َ(
ًا ذكرته ما أكرر)157َ( به يقوما الذي الدفع جهاد بذلك أعني ل أني من سابق

وكشمير والشيشان أفغانستان في الجهاد ساحات في اليوما المجاهدون
أعني ولكني مشروع، جهاد فهذا الكفرةا؛ المعتدين ضد وغيرها وفلسطين

للناس يتبين لم أماكن في الطلب جهاد من المتحمسين بعض به يقوما ما
لذلك. الستعداد في ضعف مع أعدائهم، وحقيقة المجاهدين، حقيقة فيها

النساء. سورةا )َ في77(رقم:  الية كثير": عند ابن "تفسير)158َ(
)َ.713 ،2/712القرآن": ( ظلل "في)159َ(
وتصرف. شديد )َ باختصار715-2/713القرآن": ( ظلل "في)160َ(
الكبرى: انظر البيعة النصار بيعة في مقارب بلفظ الجواب هذا ورد)161َ(

المعاد": ( "زاد في الرناؤوط إسناده )َ وصحح3/460،462أحمد: ( مسند
3/460.َ(

)َ باختصار.23-14 السلما": (ص إلى ندعو "كيف)162َ(
)َ.89-8/86السنة": ( "منهاج)163َ(
)َ باختصار.349-2/347الله": ( سبيل في "الجهاد)164َ(
)َ باختصار.1578 ،3/1577القرآن": ( ظلل "في)165َ(
والنهاية": ( "البداية في – تعالى الله رحمه – كثير بن ا ذكره ما ذلك ومن)166َ(

وفاةا بعد وتنبأه ردته ذكر أن بعد السدي طليحة ترجمة )َ في6/323
بعد السلما راجع فإنه طليحة قال: "وأما وسلم عليه الله صلى الرسول

ًا مكة إلى وذهب ذلك حياته مدةا يواجهه أن واستحيا الصديق أياما معتمر
في استشره خالد: أن إلى الصديق خالد. وكتب مع القتال فشهد رجع وقد

في الرياسة من قصده كان ما بنقيض معاملته يعني – تؤمره ول الحرب
وأرضاه". ا.هك. عنه عليه الله رضي الصديق فقه من وهذا– الباطن

)42َ ،41 ،39 ،37 ،36 ،35 ،33 ،31السنة" العداد: ( "مجلة انظر)167َ(
يسير. وتصرف شديد باختصار

)َ.2664مسلم: ( صحيح في الحديث نص انظر)168َ(
عليه. والحث الرمي فضل باب المارةا، )َ في917( مسلم رواه)169َ(
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الفهرس

{ تمهيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد
··················································································

·····
ومراتبككككه للجهككككاد العككككاما الولككككى: المعنككككى { المقدمككككة

··········································
للجهكككككككككككاد والشكككككككككككرعي اللغكككككككككككوي المعنكككككككككككى

····················································
الجهكككككككككككككككككككككككككككككككككككاد مراتكككككككككككككككككككككككككككككككككككب

···········································································
تعككالى اللككه سككبيل فككي الجهككاد الثانيككة: أقسككاما { المقدمككة

···································
الكككككككككككككككككككككككككككككككككككدفع - جهكككككككككككككككككككككككككككككككككككاد1

·········································································
الطلككككككككككككككككككككككككككككككككككب - جهككككككككككككككككككككككككككككككككككاد2

········································································
تعككالى اللككه سككبيل فككي الجهككاد الثالثككة: غايككة { المقدمككة

····································
للككدفاع الجهككاد أن قككال مككن علككى الككرد وجوابها: فككي شبهة

··························
مراحككل عككن التغافككل يعني ل الجهاد غاية عن تنبيه: الحديث

··········· الجهاد
الجهككككاد مراحككككل إلككككى النظككككر فككككي خاطئككككة مواقككككف

········································
تعككالى اللككه سككبيل فككي الجهككاد الرابعككة: فضككائل { المقدمككة

······· والخرةا الدنيا في وثماره
الككككككككككدنيا الحيككككككككككاةا فككككككككككي الجهككككككككككاد ثمككككككككككار

··························································
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الخككككككككككككككرةا فككككككككككككككي الجهككككككككككككككاد ثمككككككككككككككار
································································

والمجاهكككككدين الجهكككككاد فضكككككل فكككككي الكككككواردةا اليكككككات
·····································

والمجاهككككدين الجهككككاد فضككككل فككككي الككككواردةا الحككككاديث
·································

وطلككب الجهككاد علككى وحرصككهم السككلف عككن الككواردةا الثككار
تعالى الله سبيل في الشهاةا
العظيمة الفضائل هذه ورود في الحكمة حول وجوابه سؤال

العمككككككككككككال مككككككككككككن غيككككككككككككره دون للجهككككككككككككاد
········································································

اللككه سككبيل فككي الجهككاد تككركا الخامسككة: مخككاطر { المقدمة
·································

واقعنككا فككي للجهككاد العككداد وجككوانب الجهاديككة { التربيككة
······················· المعاصر
المسككلم عككن يسككقط ل العاما بمعناه الولى: الجهاد - الوقفة
········· المكلف
جهككاد تككركا يعنككي ل للجهككاد اليماني الثانية: العداد - الوقفة

العداد يكتمل حتى الدفع
الطلككب جهككاد بين والختلف التفاق الثالثة: مواطن - الوقفة

········ والدفع
فككي للجهاد والمعنوي اليماني العداد الرابعة: معنى - الوقفة

تعالى الله سبيل
سككورةا فككي المجاهككدين صككفات اليمككاني العككداد في الصل

···}ِ اليككككككككككة العابككككككككككدون {التككككككككككائبون التوبككككككككككة
··································································

ومراتبهككا: للنفككس الجهاديككة التربيككة الخامسة: أصول - الوقفة
····················

وديككن الهككدى تعلككم علككى النفس : مجاهدةا الولى  المرتبة+
···················· الحق
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بعككد بككالعلم العمككل علككى النفككس الثانية: مجاهككدةا  المرتبة+
تعلمه·····················
القلكككككككككككككككككككوب أعمكككككككككككككككككككال أولً: مكككككككككككككككككككن

·······························································
فيكككه والبغكككض فيكككه والحكككب وجكككل عكككز اللكككه - محبكككة1

····························
وجككككككككككككككككككل عككككككككككككككككككز للككككككككككككككككككه - الخلص2

·····················································
الخككككككرةا فككككككي والرغبككككككة الككككككدنيا فككككككي - الزهككككككد3

······································
وجككككككككككل عككككككككككز اللككككككككككه علككككككككككى - التوكككككككككككل4

··················································
ًا: مككككككككككككككن اللسككككككككككككككان أعمككككككككككككككال ثانيكككككككككككككك

······························································
والكككككككككككككككككككككككككككككككككدعاء - الكككككككككككككككككككككككككككككككككذكر1

·······························································
والسكككككككككككككككككككككككككككككككتغفار - التوبكككككككككككككككككككككككككككككككة2

···························································
عككن والنهككي بككالمعروف والمر وجل عز الله إلى - الدعوةا3

····· المنكر
ًا: مككككككككككككككن الجككككككككككككككوارح أعمككككككككككككككال ثالثكككككككككككككك

····························································
ونفلهككككككا فرضككككككها الصككككككلوات علككككككى - المحافظككككككة1

·······························
- الصيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاما2

···································································
الخلق بمحاسكككككككككككككككككككككككككككن - الخكككككككككككككككككككككككككككذ3

··················································
اللككككككه سككككككبيل فككككككي والبككككككذل والجككككككود - الكككككككرما

·········································
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الغيكككككككككككككظ وكظكككككككككككككم الصكككككككككككككفح - العفكككككككككككككو
··················································

والوعككككككككككككد العهككككككككككككد وحفككككككككككككظ - المانككككككككككككة
················································

الهككدى إلككى الككدعوةا علككى النفككس الثالثة: مجاهدةا  المرتبة+
········ للناس وتعليمه

المجرميكككككككككككككككككككن سكككككككككككككككككككبيل اسكككككككككككككككككككتبانة
································································

الككدعوةا علككى الصككبر فككي النفككس الرابعككة: جهككاد  المرتبككة+
················· الحق وبيان

الصككككككككككككككبر مجككككككككككككككالت بعككككككككككككككض ذكككككككككككككككر
····························································

النككككككككككككككككككككافع الصككككككككككككككككككككبر شككككككككككككككككككككروط
·····································································

يككدل السككتعداد قبككل الكفككار مصككادمة فككي  تنبيه: العجلة<>
الصبر ضعف على

سككاحات فككي الصككبر عككن يقككل ل البيككان جهككاد علككى الصبر
··················· القتال

{ تعقيبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككات
··················································································

··
مككع بعضككها النفككس جهككاد مراتككب : تككداخل   الول التعقيب

··················· بعض
الجهككل مراتككب تحصيل في المتربين الثانككي: تفاوت التعقيب

منهكككككككككككم بكككككككككككالمبرزين العنايكككككككككككة وضكككككككككككرورةا
······················································

للصككف المنككافقين اخككتراق مككن الثككالث: الحكككذر التعقيككب
فيكككككككه القياديكككككككة للمراتكككككككب وتبكككككككوئهم المسلككككككككم

·················································
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مككن الجهاديككة التربيككة مسككتويات فككي الرابككع: يقبككل التعقيب
قكككككادتهم مكككككن يقبكككككل ل مكككككا المجاهكككككدين عمكككككوما

···················································
وضككرورةا المكككادي العكككداد إلككى الخككامس: الشكككارةا التعقيب

اليمككككككككاني العككككككككداد بجككككككككانب بكككككككككه العنايكككككككككة
·····················································

···················································· المالي - العداد
················································· العلمي - العداد
················································· الجسمي - العداد
·································· الرماية على بالتدريب - العداد
المجاهككدين أخطككاء عن الحديث من السادس: الحذر التعقيب

الجهكاد رد فككي المبطلكون يسككتغله ل حككتى عامكة منابر في
المجاهدين من والنيل

................................................................. الهوامش
الفهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرس 

················································································
····
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