
إضاءات
على

طريق
الجهاد

الحافظ/ المجاهد الشيخ
) ( البتـــــار  العييري صالح بن يوسف

الكتاب محتويات
1



.. الجهاد طريق على إضاءة* 
.. العيان فروض في استئذان ل البوان أيها* 
المعركة؟ أرض إلى الطريق أين* 
.. القيامة يوم إلى ماٍض » الجهاد1« الجهاد درب على ثوابت* 
ًا ليس » الجهاد2« الجهاد درب على ثوابت*  .. بأشخاص معلق
ًا ليس » الجهاد3« الجهاد درب على ثوابت*  معركة أو بأرض معلق

..
العسكرية بالغلبة ليس » النصر4« الجهاد درب على ثوابت* 
.. فحسب

2



الجهاد طريق على إضاءة
خـيـر عـلـى والـسـلم والـصـلة وناـصـرهم، الـمـؤمنين ومعز الجبابرة قاهر لله الحمد

د بـن محمـد للعـالمين رحمـة المبعـوث المحجلين الغر وقائدة المجاهدين اللـه عب
وبعد:  أجمعين وصحبه آله وعلى

الجدـيـدة الـصـليبية الـحـرب بـدأ بـعـد ـسـيما ل الـيـام هذه المسلمين من كثير يسأل
لنـصـرة نفـعـل ومـاذا دورنـا ـهـو ويقوـلـون: مـا والمسـلمين السـلم علـى الشاملة
والمسلمين؟. السلم

ًا المسلمين لدى عنها الجواب أصبح السئلة تلك مثل أن أعتقد وكنت لـكـثرة ـبـديهي
ًا تردد السؤال هذا أن إل تكرارها، وـجـرح قضـية كـل مـع ويـتردد اليـام، ـهـذه كثير

الـسـلم معرـكـة ـفـي ـبـدورهم الـنـاس جـهـل ـسـبب ـهـو ـمـا أـعـرف ول للمة، جديد
اليوم؟!.

دوره لـه يتضـح وسـلم عليـه الله صلى رسوله وسنة الله لكتاب قارئ كل أن رغم
أـسـتعرض وـلـن الـسـنة، ونـصـوص الجـهـاد لـيـات قراءـتـه بمـجـرد المعركة هذه في

ـسـأقف ولكـنـي مـسـلم، ـكـل دور توـضـح التي والسنة الكتاب من الكثيرة النصوص
فـيـه وّضـح وـسـلم عليـه اللـه صـلى المصـطفى نـصـوص مـن واحـد نـص مع فقط

تســقط ل التي الواجبة المر بصيغة مسلم كل دور وسلم عليه الله صلى الرسول
المكلف. ذمة عن بحال

أـنـس ـعـن وغيرهم والدارمي مستدركه في والحاكم سننه في داود أبو المام روى
المـشـركين (جاـهـدوا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول قال قال عنه الله رضي

ـدل النسائي رواية وألسنتكم) وفي وأنفسكم بأموالكم ـقـال أنفـسـكم، (وأيديكم) ـب
يخرجاه. ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذه الحاكم

ـه (جاهدوا  ”قوله8/29 الوطار نيل في الشوكاني المام قال المشركين.. إلخ) فـي
الـمـر ثـبـت وـقـد واللـسـن، والـيـدي ـبـالموال للكـفـار المجاـهـدة وجوب على دليل

. “الوجوب المر وظاهر مواضع، في والموال بالنفس بالجهاد القرآني

أبـيـن أن أريد ولكنني يتعين، ل ومتى يتعين ومتى الجهاد حكم تفصيل بصدد ولست
علـيـه الـلـه صلى الرسول أن إذ العداء، مجاهدة في ووظيفته مسلم كل مهمة هنا

ثلـثـة ـفـذكر الـكـافر، العدو ضد الجهاد سبل أصول المتقدم الحديث في ذكر وسلم
أربعة: من أصول

وـقـال وأكملـهـا، الجـهـاد مراـتـب أعـلـى وهذا اليد أو بالنفس  الجهادالوأل: الصأل
ًا الجهاد بذكر جاءت إذا والسنة الكتاب نصوص إن ”الله رحمه حجر ابن ولم مطلق

باتـفـاق بالـسـيف الجـهـاد إـلـى تنـصـرف فإنها اللسان أو المال إلى تضفه ولم تقيده
أكمـل علـيـه الـلـه رـتـب فـقـد لـذا الجهاد مراتب أعلى هو بالنفس والجهاد“ السلف

ً نفسه مقابل للمؤمن الجنة ببيع الصفقة وعقد الجر التوبة سورة في جاء كما أول
ّلَه إإّن﴿ َتَرى ال إنيَن إمَن اْش إم ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأـْمـ َأّن َو ُـهـُم إـبـ ّـنـَة َل ْلَج )111(التوـبـة: ﴿ا
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ى النفـس فيها الله يقدم التي الجهاد آيات من الوحيدة الية فهي وذلـك المـال عل
ًا الثمن يكون أن اقتضى غالية السلعة كانت لما ًا. مثلها غالي أيض

المجاـهـدين وـتـدريب الرـبـاط الـمـؤمنين عـلـى اـلـواجب بالنفس، الجهاد عن ويتفرع
البدنـيـة المجـهـودات ـمـن ذلك وغير المعركة ميادين في لهم والستطلع وإعدادهم

ًا اليام هذه في القادر المسلم على تجب التي ًا وجوب عـلـى العلـمـاء أجمع كما عيني
قادر. مسلم كل على الجهاد تعين فقد العدو دهمها إذا المسلمين أرض بأن ذلك،

ـفـي وسلم عليه الله صلى الرسول ذكرها التي السبل أصول  منالثاني: الصأل
ًا المتقدم الحديث ًا بالمال (وأموالكم) فالجهاد قوله أيض آـيـات فـي يـقـرن ـمـا ـكـثير
ًا ويأتي القرآن، في الجهاد الجهـاد مـن مرتبـة أعلـى ليـس لكنه النفس على مقدم

أن إذ أجمــع، المة بها تخاطب الذي النوع هو بالمال الجهاد لن ولكن كل، بالنفس
كفاية تحصل ل المال ولكن المة، رجال من عدد نفور عند تحصل بالرجال الكفاية

يـعـد اـلـذي للمجاـهـدين الـمـال وـضـخت جميعـهـا الـمـة تكاتفت إذا إل به المجاهدين
الـشـريحة ـمـن أـكـبر هي بالمال الجهاد بوجوب المخاطبة فالشريحة الجهاد، عصب

لعتـبـار الجـهـاد آـيـات في بالمال الجهاد ُقدم لذا بالنفس، الجهاد بوجوب المخاطبة
ًا ونـسـاء رـجـال ـمـن المخاطبين شريحة سعة ًا ـشـباب ًا وـشـيوخ ًا ـصـغار والـلـه وكـبـار

أعلم.

ًا يكون أن بالضرورة ليس بالمال والجهاد ًا قدر ـبـل الـمـؤمن، يدفعه المال من كبير
أن تعيــن إذا بالمال الجهاد من المقصد لن تعالى، الله أمام ذمته به يبرئ ما يدفع

ـد ستبرأ ذمتك أن تعتقد الذي القدر وتدفع عنقك في الذي الواجب تسقط ـه عـن الـل
ًا، كان ولو بدفعه تعالى أحـمـد عـنـد وـسـلم عليه الله صلى الرسول قال وكما يسير

عليـه اللـه صـلى الـلـه رسـول قـال قـال عنـه الله رضي هريرة أبي عن والنسائي
ـه (رـجـل قال وكيف؟ الله رسول يا ألف) قالوا مائة درهم (سبق وسلم درهـمـان ـل
أـلـف ماـئـة ـمـاله ـعـرض ـمـن فأـخـذ ـكـثير ـمـال ـلـه ورـجـل به فتصدق أحدهما فأخذ

ًء الـصـدقة يقـبـل ل بها) ـفـالله فتصدق حـسـب عـلـى يقبلـهـا ولـكـن كميتـهـا عـلـى بـنـا
أي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول سئل عندما داود وأبو أحمد روى كما كيفيتها،
يمـلـك ل اـلـذي لـمـاله المحتاج الرجل صدقة المقل) أي (جهد قال أفضل؟ الصدقة

اجـعـل ـبـل فـقـط واـحـدة لمرة ليس نفسك، به تجود ما وقدم الله فاتق القليل، إل
للمال. بحاجة والمجاهدون قائمة الحرب أن بما نصيبا دخلك من للجهاد

التبرـعـات يجـمـع أن ينفقه، مال ول دخل له يكن لم لمن بالمال الجهاد عن ويتفرع
يجمع أن يستطع لم ومن والعامة، والخاصة والطفال النساء ومن اليسار أهل من

يـشـحوا أل المـسـلمين ـمـن ويطـلـب بالـمـال الجـهـاد عـلـى يحرض أن بإمكانه المال
منهم. طلبت ما إذا بأموالهم

ًا بالمال الجهاد عن ويتفرع رأس بجمــع الموال إدارة على قادر كل يسعى أن أيض
ًا به ويبني مال دوري. بشكل المجاهدين على ريعه يعود مشروع

تـلـك ـمـن المقـصـود اتـضـح وـقـد بالـمـال الجهاد عن تتفرع كثيرة أخرى سبل وهناك
المثلة.
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الـلـه ـصـلى الرـسـول عليـهـا نص التي الرئيسية السبل أصول منالثالث:  الصأل
وـفـي عظـيـم شأنه باللسان والجهاد باللسان الجهاد المتقدم حديثه في وسلم عليه
ًا، وليس الحيان بعض في أقول بالبدان الجهاد من أعظم يكون الحيان بعض دائم
ًا (أهـجـوا الصحيحين في وسلم عليه الله صلى الرسول قال كما أـشـد ـفـإنه قريـشـ

الـتي الولـى المرحلـة وهـو عظيـم أمره باللسان بالنبل) فالجهاد رشق من عليهم
باللسان، إل بأبدانهم للجهاد الناس يحّرض فل والموال، البدان جهاد مرحلة تتقدم

الـنـوع وـهـو عظـيـم أـمـره فاللـسـان باللسان، إل بأموالهم للجهاد الناس يحّرض ول
طريقة وبأي بلسانه يجاهد أن بإمكانه مكلف فكل المكلفين لجميع المتيسر الوحيد
كانت.

تشــن التي والهجمة الصليبية الحرب هذه حقيقة تجلية باللسان الجهاد عن ويتفرع
يـكـون وذـلـك أعراـضـهم، عن والدفع المجاهدين عن والذب وفضحها، السلم على
مـسـاجدهم وـفـي منـتـدياتهم ـفـي الـنـاس عاـمـة وبـيـن وأهـلـه، الرـجـل خاـصـة بـيـن

ـطـاقته، ـقـدر على بلسانه يجاهد أن عليه واجب مسلم فكل ومدارسهم، وأعمالهم
فيـهـا أن وـيـرى المكـلـف علمـهـا كلـمـة كل بل شرط له يشترط ل باللسان والجهاد
ًا ًا أو للصليبيين فضح واللـه للنـاس وبيانهـا بهـا القول عليه وجب المجاهدين عن ذب
أعلم.

ـأنواعه، الجهاد على المحرضة للمواد والنشر التأليف باللسان، الجهاد عن ويتفرع ـب
أو بالـيـد توزيعـهـا فعلـيـه الـتـأليف ـعـن عجز ومن وغيرها، ونشرة وشريط كتاب من

ًا باللـسـان الجـهـاد وـمـن بالبرـيـد، أو بالـفـاكس الـصـحف ـفـي المـقـالت كتاـبـة أيـضـ
ـرات ـدوريات، والنـش ـة واـل ـبر والكتاـب ـبكة ـع ـترنت ـش ـلة الـن ـبر والمراـس ـد ـع البرـي
الجـهـاد وـطـرق مـيـدان، ـكـل ـفـي الـسـلم ـعـن للمنافـحـة الناس، للف اللكتروني

أعلم. والله يوضحها بما لها مثلت وقد كثيرة باللسان

أول ـهـو الـصـل وـهـذا ـبـالقلب، العدو جهاد العدو جهاد أصول  منالرابع: الصأل
ًا الصول ًا به أتيت ولكني وأهمها، ترتيب ـلـم وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي لن رابع
أرـكـان ـمـن رـكـن ـهـو الـصـل هذا أن إل عنه، الحديث تناولنا الذي النص في يذكره

ًا ـكـثيرة والنصوص دونه، من السلم الله يقبل ول السلم معـنـى توـضـح اـلـتي ـجـد
وـمـن علـيـه ـهـم وـمـا الكـفـار بـغـض القـلـب جهـاد معاني فأول للعداء، القلب جهاد

جهاد العبد عن انتفى فمتى وبمعبوداتهم، والكفر بهم والكفر محبتهم وعدم والهم
ُد ﴿ل تـعـالى الـلـه قال العظيم بالله كافر فإنه عدوه تجاه القلب إـجـ ًا َت ْوـمـ ُـنـوَن َق إم ْؤ ُي

إه ّل إم إبال ْو َي ْل إر َوا إخ ّدوَن اْل َوا ّد َمْن ُي ّـلـَه َحا َلُه ال ْو َوَرـُسـو َـلـ ُنوا َو ُهْم َـكـا َء َـبـا ْو آ ُهْم َأ َء َـنـا ْب ْو َأ َأ

ُهْم َن َوا ْو إإْخ ُهْم َأ َت إشيَر الـصـلة علـيـه إبراهـيـم مـلـة ـهـي كـمـا ) وـقـال22(المجادلة: ﴿َع
ْد﴿ والسلم َنْت َق ُكْم َكا ٌة َل َو َنٌة ُأْس إهيَم إفي َحَس ْبَرا إذيَن إإ ّل َعُه َوا ْذ َم ُلوا إإ إهْم َقا إم ْو ـ َـق ـا إل ّـن إإ

ُء ُكْم ُبَرآ ْن إمّما إم ُدوَن َو ُب ْع إن إمْن َت إه ُدو ّل َنا ال َفْر ُكْم َك َدا إب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ُء ا ْغَضا َب ْل َوا
ًا َبد ّتى َأ ُنوا َح إم ْؤ إه ُت ّل ُـفـْر َفـَمـْن﴿ ) وقال4(الممتحنة: ﴿إبال ْك إت َي ُغو ّـطـا إمْن إبال ْؤ ُـيـ إه َو ّل إـبـال
إد َق َتْمَسَك َف إة اْس َو ُعْر ْل َقى إبا ْث ُو ْل إفـَصـاَم ل ا ْن َـهـا ا ّـلـُه َل ٌع َوال إمي إلـيـٌم ـَسـ )256(البـقـرة: ﴿َع

يـسـع ل ـكـثيرة اـلـدين أرـكـان ـمـن رـكـن للعداء القلب جهاد أن على الدالة واليات
لحصرها. المقام

ـام ـهـذه في مكلف مسلم كل عنق في المناطة للمهام بسيط توضيح هذا ـفـي الـي
ـفـي أنيابهـمـا ـعـن وكـشـرت واشتدت قرون منذ بدأت التي الصليبية الحرب مقابلة
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نـسـأل أفغانـسـتان فـي السـلمية للـمـارة بقصفها وذلك هـ19/7/1422 الحد يوم
كلمته. ويعلي وأولياءه دينه وينصر المعتدين كيد يرد أن الله

رـسـول ترتـيـب وإـلـى الـسـابق الـحـديث إلى العبد ينظر أل وهو بسيط بتنبيه وأختم
اـلـترتيب ـهـذا أن فيظن واللسان والنفس بالمال للجهاد وسلم عليه الله صلى الله
أو اـلـترتيب علـى تـدل ل النـواع هذه بين جاءت التي الواو فإن الولوية، على يدل

ـى يدل ل هنا والتأخير فالتقديم العطف، مجرد على تدل إنما التعقيب ـة، عـل الولوـي
الـمـال جـهـاد وبـعـدهما النفس جهاد يليه ثم من العظم هو القلب جهاد أن فترتيبها

ًا اللـسـان جـهـاد مـحـددين ولشخاص خاصة حالت في يأتي وقد اللسان، ثم مـقـدم
اـلـذي اـلـترتيب ـفـإن ـعـام كحـكـم ولـكـن وهكذا، النفس على المال أو النفس على

أعلم. والله والسنة الكتاب نصوص مقتضى هو ذكرته

قـّصـر ـفـإن جـهـاده، ـعـن ـسـائله وتـعـالى سبحانه الله أن وليعلم عبد كل الله فليتق
ذمته، يبرئ ل هذا فإن بالبدن، الجهاد وهو العلى وترك اللسان وهو بالدنى وعمل
أعلم. تعالى والله بحال العلى يسقط ل الدنى أن واعلم

أجمعين. وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة
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فروض في استئذان ل البوان أيها
العيان

ـوث الله عبد بن محمد على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد ـة المبـع رحـم
وبعد:  أجمعين بيته وأهل الطاهرين الطيبين وأصحابه آله وعلى للعالمين

ـنـص الـلـه ـسـبيل في الجهاد التطوع  ”وأفضل256ـ/ـ 4 الكافي في قدامه ابن قال
ُذكر أحمد، عليه مـنـه أفـضـل اـلـبر أعـمـال من ما ويقول يبكي فجعل الغزو أمر له و
ـعـن ـيـدفعون اـلـذين ـهـم الـلـه ـسـبيل ـفـي يـقـاتلون واـلـذين مـنـه، أفضل عمل وأي

وـقـد ـخـائفون، وـهـم آمـنـون الـنـاس أنفسهم، مهج بذلوا وقد حريمهم وعن السلم
(ـمـؤمن ـقـال أفـضـل؟ الـنـاس أي الـلـه رـسـول ـيـا قيل قال الخدري سعيد أبو روى

ـفـي الـلـه رحـمـه ـقـوله أهـــ. ـهـذا“ علـيـه وماله) متفق بنفسه الله سبيل في يجاهد
الجهاد؟.  تعين إذا سيقول فماذا كفاية، فرض كان إذا الجهاد

الـشـباب ـمـن ـكـبير عدد عنها يسأل والتي الزمان هذا في الجهاد معوقات من وإن
يلـي وفيمـا الوالـدين، إذن معـوق الجهـاد جبهـات إلـى أنفسـهم تتـوق الذين اليوم

ً الحـكـم أن إل الجـهـاد، ـفـي الواـلـدين إذن حـكـم تفـصـيل عـلـى ـسـنأتي قـبـل مجمل
لرض العدو لمداهمة الحاضر زماننا في الحال هو كما تعين إذا الجهاد أن التفصيل

الوـلـد فيـخـرج للجـهـاد، الـبـوين إذن شرط سقط فقد الحالة هذه ففي المسلمين،
الله. شاء إن يأثم ول إذنهما بغير

ـتـرك ـفـي طاعتهـمـا حـكـم لهما وأبين الوالدين سأخاطب فإنني الورقات هذه وفي
أو وـلـدهما مـنـع عـلـى عزـمـا أبوين فكل زماننا، في الجهاد حكم لهما وأبين الجهاد،

ـسـبيله ـعـن بالـصـد وذلك لله عاصيين أنهما فليعلما زماننا، في الجهاد من أولدهما
إذيَن﴿ يقول والله ّل ّبوَن ا إح َت َة َيْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال إة َع إـخـَر ّدوَن اْل َيـُصـ إل َـعـْن َو إبي إه ـَسـ ّـلـ ال

َها َن ُغو ْب َي ًا َو َوج إئَك إع َل ٍد َضلٍل إفي ُأو إعي طاـعـة ل أـنـه الـبـوان وليعـلـم )،3(ابراهـيـم: ﴿َب
والله العلم أهل كلم من وأدلته الجمال ذلك تفصيل وسنورد الله معصية في لهما
التوفيق. ولي

الـعـالم أقـطـار شملت يهودية صليبية هجمة من اليوم يعاني السلم إن البوان أيها
للـعـراض، وهـتـك وتـشـريد قتل من وأهله السلم بها اُستهدف الهجمة وهذه كلها،

إل والـهـوان اـلـذل ـهـذا من وتخرج المزري الحال هذا من تخرج أن للمة يمكن ول
يملكـون مـا وـكـل أنفـسـهم وـيـذلوا الجـهـاد رايـة أعلـوا ما إذا ورجالها شبابها بأيدي

الوـلـون، ملكـهـا كـمـا بأـسـرها الدنيا سنملك فإننا هذا حصل وإذا الدين، هذا لنصرة
عظيـمـة، مـسـئولية اـلـدين هذا نصرة في مسئوليتهم أن ووالدة والد كل فليعلم لذا

الـمـة، وتـعـز الـسـلم لينتصر وألسنتهم وأموالهم بأبنائهم يجاهدوا أن عليهم فيجب
ـاءه يـقـدم من أول تكونا أن المسلمان البوان أيها منكما ننتظر كنا للسف لكن أبـن
الـلـه أن واعلمـا اـلـدين، لهـذا الجـهـاد عن أبناءه يصد من أول بكما فإذا الدين، لهذا

ًا لمركما يجعل لم وتعالى سبحانه واجـبـة فطاعتكـمـا أـمـره، أمركـمـا خالف إذا وزن
ـا فل، الله معصية في أما الله، طاعة في واجبة وطاعتكما المعروف في وطاعتكـم

بـهـا، يعـتـد ول تـهـدر فإنـهـا الـلـه طاـعـة عارضت فإذا الله طاعة تعارض لم إذا تقدم
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تطـيـب أولهـمـا: أن أمرـيـن بـيـن أنكـمـا لتعلـمـا طاعتكـمـا حكم تفصيل لكما وسأذكر
أجرـهـم، مـثـل ولكـمـا الجـهـاد عـلـى وتحـثـاهم وتحرـضـاهم أبنائكـمـا بجـهـاد نفسيكما

ًا الثم فلكما الله سبيل في الجهاد عن الثاني: تصداهم ـا، طاعة ل وأيض ـر لكـم وخـي
نـفـس بطـيـب الجـهـاد إـلـى أبناءكـمـا فـتـدفعا الول المر أصحاب من تكونا أن لكما

الـلـه أـتـى ـمـن إل بـنـون ول مال فيه ينفع ل يوم على ستقدمان فإنكما لله، وطاعة
سليم. بقلب

أـقـول، ـمـا أعـنـي أـنـي متأكد ولكني عبارتي من وتغضبان قولي تستنكران ولعلكما
ًا وستقولن عارضتماني وإن فهمتما، ما أريد أني ومتأكد يلي: ما حتم

البـخـاري ـفـي كـمـا ـقـال الرسول إن بل عين، فرض وهي واجبة الوالدين طاعة إن
الله صلى النبي إلى رجل جاء يقول عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن وغيره
ي فاستأذنه وسلم عليه داك؟) قـال (أحـي فقـال الجهـاد ف (ففيهمـا قـال نعـم وال

عنـه اللـه رضي سعيد أبي حديث من منه أوضح هو ما داود أبي عند وجاء فجاهد)،
ـهـذان فـسـتقولن فبرهـمـا)، وإل فجاـهـد، ـلـك أذـنـا ـفـإن فاـسـتأذنهما (ارـجـع بلـفـظ

ـفـي للواـلـدين طاـعـة ل أـنـه لزعـمـك ورد النزاع موطن في نص وغيرهما الحديثان
!! الجهاد

ًا العلم أهل يجيبكما ولكن أجيبكما لن وأنا ـم أن لكما ليبينوا قرن، بعد من قرن تعمـي
الخرى. الدلة يعارض خطأ أنه زمان كل على حكمكما

رضــي عمرو بن الله عبد  عن5/8 حبان ابن روى ما لرأيكما المعارضة الدلة ومن
ً أن ”عنه الله أفـضـل ـعـن فـسـأله وـسـلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاء رجل

ـمـه؟ ـثـم ـقـال الـصـلة ـثـم قال مه؟ ثم قال الصلة، الله رسول فقال قال العمال
لي فإن قال الله، سبيل في الجهاد ثم قال مه؟ ثم قال مرات ثلث الصلة ثم قال

ًا بواـلـديك آمرك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال والدين واـلـذي فـقـال خـيـر
ًا بعثك ـفـأنت وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول فقال قال ولتركنهما لجاهدن نبي
. “أعلم

ًء يـحـرم العلماء جمهور  ”قال6/140الفتح في حجر ابن قال الحديث هذا على وبنا
عـيـن ـفـرض برهما لن مسلمين يكونا أن بشرط أحدهما، أو البوان منع إذا الجهاد

حبان.. بن أخرجه ما له ويشهد إذن فل الجهاد تعين فإذا كفاية، فرض والجهاد عليه
بـيـن توفيـقـا العيـن فـرض جهـاد على محمول وقال.. وهو المتقدم الحديث ذكر ثم

. “نعم الشافعية عند الصح ذلك؟ في بالبوين والجدة الجد يلحق وهل الحديثين،

 ”قوله20 /3 الزرقاني شرح في مالك موطأ على شرحه في الزرقاني محمد قال
يكوـنـا أن بـشـرط أـحـدهما أو الـبـوان مـنـع إذا الجـهـاد يحرم الجمهور (فبرهما) قال

ففي إذن، فل الجهاد تعين فإذا كفاية فرض والجهاد عين فرض برهما لن مسلمين
المتقدم.. “ الحديث ذكر حبان.. ثم ابن

ـد فلحديث البوين إذن اعتبار  ”وأما1/481 المضية الدراري في الشوكاني قال عـب
الجـهـاد ـفـي فاـسـتأذنه وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء قال عمر بن الله

داود وأـبـي لحـمـد رواـيـه فجاهد) وفي (ففيهما قال نعم والداك؟) قال (أحي فقال
واـلـدي وإن أتـيـت ولـقـد مـعـك الجـهـاد أريد جئت إني الله رسول يا قال ماجة وابن
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مـسـلم الحديث هدا أخرج أبكيتهما) وقد كما فأضحكهما إليهما (فارجع قال يبكيان؟
ـاجر رجل أن سعيد أبي حديث من داود أبو وأخرج آخر وجة من تعالى الله رحمة ـه

ـبـاليمن؟) فـقـال أـحـد ـلـك (ـهـل فـقـال اليـمـن من وسلم عليه الله صلى النبي إلى
فجاـهـد ـلـك أذـنـا فإن فاستأذنهما إليهما (ارجع فقال ل، لك؟) قال (أذنا فقال أبواي

معاوية حديث من والبيهقي والنسائي أحمد وأخرج حبان ابن فبرهما) وصححه وإل
ـيـا فـقـال وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ـصـلى النبي أتى جاهمة أن السلمى جاهمة ابن

ـم أم؟) قال من لك (هل فقيل أستشيرك؟ وجئتك الغزو أردت الله رسول ـال نـع ـق
ذـهـب وـقـد مـثيرا، اختلفـا اـسـناده فـي اختلف رجليها) وقد عند الجنة فإن (ألزمها

ـا ـلـم إذا ويـحـرم الجهاد في البوين استئذان يجب أنه إلى الجمهور أـحـدهما أو يأذـن
وـيـدل إذن فل الجـهـاد تعـيـن وإذا ـقـالوا كفاية، فرض والجهاد عين فرض برهما لن

إـلـى رـجـل ـجـاء ـقـال عـمـر ـبـن الـلـه عبد حديث من حبان ابن أخرجه ما ذلك على
ـقـال (الـصـلة فـقـال العمال؟ أفضل عن فسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول

بعـثـك واـلـذي ـقـال خـيـرا بوالديك آمرك قال والدين لي فإن قال الجهاد قال مه ثم
ى محمـول وهـو اعلـم) قـالوا فأنت قال ولتركنهما لجاهدن نبيا فـرض الجهـاد عل

. “الحديثين بين توفيقا أحدهما أو أبوان له من على يتعين حيث أي العين

لنه والديه إذن يعتبر لم الجهاد عليه وجب  ”إذا9/171 المغني في قدامة ابن قال
وجب ما كل وكذلك الله، معصية في لحد طاعة ول معصية وتركه عين فرض صار
ل الوزاـعـي ـقـال اـلـواجب، للعـلـم والسفر والجمع الجماعة في والصلة الحج مثل

علـيـه تعيـنـت عـبـادة لنـهـا والقتال والحج والجمع الفرائض ترك في للوالدين طاعة
ال تعـالى الله ولن كالصلة فيها البوين إذن يعتبر فلم إه﴿ ق ّلـ إل َلـى َو إس َع ّنـا ّج ال إح

إت ْي َب ْل إن ا َع َم َطا َت إه اْس ْي َل ً إإ إبيل َفَر َوَمْن َس إإّن َك ّلَه َف إنّي ال إن َغ إميَن َع َل َـعـا ْل عـمـران: (آل ﴿ا
.“الوالدين إذن يشترط ) ولم97

ـ 1 مختصره في الخرقي قال يجاـهـد لم مسلمين أبواه كان وإذا ”أحمد  قال128ـ/
ًا طاعــة ل الفرائض كل وكذلك لبويه إذن فل بالجهاد خوطب وإذا بإذنهما إل تطوع

. “تركها في لهما

ـال ـى ـق ـن عـل ـرداوي حـسـن ـب ـي الـم ـي الحنبـل ـاف ـف ـاهر2/109 النـص كلم  ”وـظ
فريـضـة ـتـرك ـفـي لهـمـا طاـعـة ل ـقـالوا - حيث تعين إذا أي – الجهاد في الصحاب

. “الفطر إلى أحدهما أو دعواه لو الصوم حكم وكذا

ـافي في قدامه ابن قال ـن4/253 الـك ـاد  ”ويتعـي  إذاأحدهما: موـضـعين ـفـي الجـه
َـهـا َـيـا﴿ تـعـالى لقوله حضر من على الجهاد تعين الزحفان التقى ّي أ

إذيَن َ ّـلـ ُـنـوا ا َذا آَم إإ
ُتْم إقي َئًة َل ُتوا إف ُب ْث َها َيا﴿ تعالى ) وقوله45(النفال: ﴿َفا ّي أ

إذيَن َ ّل ُـنـوا ا َذا آَم ُـتـُم إإ إقي إذيَن َل ّـلـ ا
َفُروا ًا َك ُهُم َفل َزْحف ّلو َو َباَر ُت ْد َْل ).15(النفال: ﴿ا

ـر قتالهم أهله على تعين المسلمين ببلد الكفار نزل إذا: الثاني ـم إليـهـم والنفـي وـل
يمنعه ومن والمال والمكان الهل لحفظ تخلفه إلى يحتاج من إل التخلف لحد يجز

إفُروا﴿ تعالى لقوله الخروج المير ْن ًا ا َفاف ً إخ َقال إث معـنـى ـفـي ولنـهـمـ)ـ 41التوبة:( ﴿َو
ـلـه يـجـز ـلـم مسلما أبويه أحد كان ومن عليه، تعين كما عليهم فتعين الصف حاضر
علـيـه الـلـه صلى الله رسول إلى رجل جاء قال عباس ابن روى لما بإذنه إل الجهاد
فجاـهـد) ففيهـمـا ـقـال نـعـم قال أبوان؟ (لك قال أجاهد؟ الله رسول يا فقال وسلم
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عـيـن فـرض وبرهمـا كفاـيـة فـرض الجـهـاد ولن ـصـحيح، حـديث ـهـذا الترمذي قال
ـبـن حذيـفـة وأـبـا الـصـديق بـكـر أبا لن لهما إذن فل كافرين كانا فإن تقديمه فوجب

ـقـال.. الدين..ـثـم في متهمان ولنهما آبائهم إذن بغير يجاهدون كانوا وغيرهما عتبة
ـه إذنهما يعتبر فلم عين فرض صار لنه لبويه إذن فل الجهاد تعين ومتى كالـحـج فـي

طاـعـة ول معـصـية ترـكـه لن ترـكـه ـفـي لهما طاعة ل الفرائض كل وكذلك الواجب
تحـصـيله عـلـى يقدر ل الذي الواجب العلم لطلب كالسفر الله معصية في لمخلوق

ذلك ونحو بلده في  “.

ـد منع العلماء أكثر قول أن ذكر أن  بعد3/316 المبدع في مفلح ابن قال ـن الوـل ـم
علـيـه يتعيـن أن إل ”قـال ثـم كفاـيـة فـرض كـان إذا بإذنهمـا إل الجهاد إلى الخروج
. “فريضة ترك في لهما طاعة ل فإنه الجهاد

”﴿4/193 القدير فتح في الشوكاني قال إإْن  َداَك َو َه إرَك َجا ُتْش ْيَس َما إبي إل إه َلَك َل ـ إـب
ْلٌم ُهَما َفل إع ْع إط لك ليس إلها بي تشرك أن وألزماك منك طلبا ) أي8(العنكبوت: ﴿ُت

وـعـبر الـخـالق، معـصـية ـفـي لمخـلـوق طاـعـة ل ـفـإنه تطعهما فل إلها بكونه علم به
عـلـم بـمـا فكـيـف اتـبـاعه، يـجـوز ل ـصـحته يعـلـم ل ما لن الله نفي عن العلم بنفى

فعــدم له، منهما المجاهدة مع المطلب هذا في البوين طاعة تجز لم وإذا بطلنه؟
منهـمـا الـشـرك بطـلـب ويلـحـق أولى منهما مجاهدة بدون الطلب مجرد مع جوازها

ـعـن ذـلـك ـصـح كـمـا لـلـه معصية هو فيما لهما طاعة فل سبحانه الله معاصى سائر
وسلم.“ عليه الله صلى الله رسول

ـى دليل فجاهد) فيه لك أذنا (فإن  ”قوله8/40 الوطار نيل في الشوكاني وقال عـل
إذ الجهاد بتحريم وجزموا الجمهور قال وبذلك الجهاد في البوين استئذان يجب أنه
تعـيـن ـفـإذا كفاـيـة، فـرض والجهاد عين فرض برهما لن أحدهما أو البوان منه منع

.“إذن فل الجهاد

ـة، ـفـرض ـكـان إذا الجهاد في للوالدين طاعة ل أنه إلى ذهب الشافعي إن بل كفاـي
ًا أحدهما أو الوالدين من يعرف حينما وذلك ًا أو نفاق ًا أو كفر الجـهـاد لـشـعيرة بغـضـ
ًا أو أـبـويه يطـيـع ـبـأن ـيـؤمر ـكـان  ”وإذا4/163 الم في الشافعي قال لهلها، وكره

ـمـؤمن.. منهـمـا والمطاع إل أحدهما بطاعة يؤمر ل أن فبين الغزو ترك في أحدهما
ـه يبرأ ول بحال يزول ل فحقهما دينه على كانا قال.. فإذا ثم ـوجه مـن ـه ـب ل أن وعلـي

لهمـا طاعـة فل دينهمـا أهـل يجاهـد فإنما دينه، غير على كانا وإذا بإذنهما إل يجاهد
ـب خالفهما وإن الجهاد - وله كفاية فرض كان إذا – الجهاد ترك في عليه أن والغـل

بيـنـه الولـيـة انقطـعـت وـقـد فـقـط عليه شفقة ل لدينهما ورضا لدينه سخط منعهما
اـبـن جاـهـد قـيـل وـصـفت ـمـا عـلـى دليل من فهل قائل قال فإن الدين، في وبينهما

ـه الله صلى النبي وأمره وسلم عليه الله صلى النبي مع ربيعة بن عتبة وـسـلم علـي
أبـيـه كراهـيـة ـفـي أـشـك فلـسـت وـسـلم عليه الله صلى النبي مجاهد وأبوه بالجهاد
النبي مع أبي بن عبدالله بن عبدالله وجاهد وسلم عليه الله صلى النبي مع لجهاده

ويـخـذل بأـحـد وسلم عليه الله صلى النبي عن متخلف وأبوه وسلم عليه الله صلى
لجـهـاد كراهتـهـم ـفـي تـعـالى الـلـه ـشـاء إن أشك ل ممن غيرهم مع أطاعه من عنه

مخــذلين، أو له مجاهدين مخالفين كانوا إذا وسلم عليه الله صلى النبي مع أبنائهم
يـغـزو ل أن الوـلـد عـلـى حقا كان أسلم البوين وأي تعالى الله رحمه الشافعي قال
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ـفـي طاـعـة علـيـه ـلـه يـكـون فل نفاـقـا الواـلـد ـمـن يعـلـم الولد يكون أن إل بإذنه إل
.“الغزو

ًا، حقهـمـا إهدار للجهاد الخروج أجل من الوالدين طاعة بعدم نقصد ول ولـكـن تماـمـ
ًا يسبب للجهاد، لهما العائل الوحيد الولد خروج كان إن نقول يـسـبب أو لهـمـا هلـكـ

الجـهـاد ـتـرك ويـجـوزله الـعـذار أـهـل ـمـن يـصـبح ـفـإنه الدين، عن لهما ردة خروجه
واللـسـان، بالـمـال الجهاد على الحرص مع العذار، أهل من لغيره يجوز كما بالبدن

أـهـل تـعـالى الـلـه أـمـر كـمـا وللمؤمنين وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله والنصح
ْـيـَس﴿ بـقـوله ـبـذلك العذار َـلـى َل إء َع َفا َع َـلـى َول الـّضـ ْلَمْرـَضـى َع َـلـى َول ا إذيَن َع ّـلـ ل ا
ُدوَن إج ُقوَن َما َي إف ْن َذا َحَرٌج ُي إه َنَصُحوا إإ ّل إه إل إل َلى َما َوَرُسو إنيَن َع إس ْلُمْح إبيٍل إمْن ا ـُه َس ّـل َوال

ُفوٌر إحيٌم َغ ًا )،91(التوبة: ﴿َر ـع تعارضت إذا بقدرها المفسدة تقدير يجب أنه علم ـم
اـبـن يـقـول الحـكـم ذـلـك وـعـن بعينه، شخص لكل العلم أهل يقدرها أعظم مفسدة

رـسـول ـقـال ـقـال عنهـمـا الله رضي عباس ابن عن  روينا7/292 المحلى في حزم
اـسـتنفرتم وإذا ونـيـة جـهـاد ولـكـن الفـتـح بـعـد هـجـرة (ل وسلم عليه الله صلى الله

يقـصـدهم أن إـعـانتهم يمكـنـه ـمـن ـكـل علـى ففرض المسلمين من بقوم فانفروا)،
ـتـرك ـلـه يـحـل فل بـعـده أـحـدهما أو يضيعا أن إل يأذنا، لم أم البوان أذن لهم مغيثا
.“منهما يضيع من

ـفـي طاعتكـمـا وأحـكـام الـلـه طاـعـة عارـضـت إذا طاعتكـمـا أحكام البوان أيها هذه
ورفـضـكما وموافقتكـمـا العيان، فروض في مشورة ول لكما طاعة فل الله، طاعة

ًا تقدم ل للفعل بالنسبة الـلـه، عـنـد ورفـعـة لكـمـا خير موافقتكما إنما تأخر، ول شيئ
بالله. والعياذ وعذاب الله من سخط ورفضكما

ًا كفاية، فرض أم عين فرض هو وهل الجهاد حكم في اليوم تشكان ولعلكما وقطع
إجـمـاع لكـمـا وـسـأنقل العلم أهل سؤال عناء عليكما سأختصر فإني باليقين للشك
الـيـوم، حالـنـا مـثـل في الجهاد تعين على السنة لهل الربعة المذاهب واتفاق المة
بلد مـن الـعـدو داهمهـا الـتي البلد هـي مـا لكما أوضح أن أريد ذلك أنقل أن وقبل

ـفـاتحين الـسـلم جـنـد ودخلـهـا السلم راية فيها ُرفعت بلد أي فأقول: إن السلم،
ّكموا اجتاحـهـا ـفـإذا إـسـلم، دار تـعـد فإنـهـا لـقـرن أو لـعـام أو ليوم الشريعة فيها وح

ّير العدو كـفـر، دار إـلـى إـسـلم دار ـمـن ـبـذلك فتـحـولت بالكفر وحكمها أحكامها وغ
جـهـاد المـسـلمين عـلـى واـلـواجب الـعـدو اجتاحها إسلم بلد نعدها الحالة هذه ففي
عليـهـا ينطـبـق التي البلدان بعض لكما وأذكر البلد، تلك يده من تستنقذ حتى العدو
النـهـر وراء ـمـا وبلد القوـقـاز وبلد البلـقـان وبلد وفلـسـطين الـنـدلس، وأولـهـا ذلك

ًا) وعدد السوفيتية (الجمهوريات والـصـومال، وأرترـيـا، آـسـيا، ـشـرق دول ـمـن سابق
حـصـره يـطـول وـعـدد ـكـثير وغيرها الصين، غرب من وجزء وسوريا، ولبنان وإيران

إسلمية كانت بعدما وأحالها داهمها العدو بأن القول عليها انطبق التي البلدان من
ًء اليوم الجهاد حكم لكما أنقل ولعلي كفرية، دول إلى الواقع. ذلك على بنا

دخـل مـا إذا هـي الجهـاد فيهـا يتعيـن الـتي الحالت أحد أن على العلماء أجمع لقد
التخـلـف يـجـوز ل عـيـن ـفـرض الحاـلـة هذه في يصبح الجهاد فإن السلم بلد العدو
جمـيـع ـمـن الفقـهـاء ـكـل الجـمـاع ذـلـك نـقـل وـقـد كفاـيـة، ـفـرض ـكـان أن بـعـد عنه

ول عـيـن، ـفـرض الجـهـاد فأـصـبح ـقـرون منذ السلم بلد العدو دخل وقد المذاهب،
فيه. للوالدين إذن
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ـبـأن النفـيـر ـعـم إذا  ”فأما7/97 الصنائع بدائع في الكاساني  قالالحناف: فمن
المـسـلمين آـحـاد ـمـن واـحـد ـكـل على ُيفترض عين فرض فهو بلد على العدو هجم
إفُروا﴿ وتعالى سبحانه لقوله عليه قادر هو ممن ْن ًا ا َفاف ً إخ َقال إث قيل: )،41(التوبة: ﴿َو
إل َكاَن َما﴿ وتعالى سبحانه وقوله النفير، في نزلت ْـهـ إة َإل َـنـ إدي ْلَم ُهْم َوـَمـْن ا َل ْو إـمـَن ـَحـ

إب ْعَرا َْل ُفوا َأْن ا ّل َتَخ إل َعْن َي إه َرُسو ّل ُبوا َول ال َغ إهْم َيْر إس ُف ْن َأ إه َعْن إب إس ْف )،120(التوبة: ﴿َن
بقيـام البـاقين عـن السـقوط لن ثابت، النفير عموم قبل الكل على الوجوب ولن

ًا فبـقـي بالكـل، إل ـبـه القيام يتحقق ل النفير عم فإذا به، البعض الـكـل علـى فرـضـ
ًا زوجها، إذن بغير والمرأة موله، إذن بغير العبد فيخرج والصلة الصوم بمنزلة عين
ًا المفروـضـة العـبـادات ـحـق ـفـي والـمـرأة العبد منافع لن مـلـك ـعـن مـسـتثناه عيـنـ

ًا، والزوج المولى إذن بغير يخرج أن للولد يباح وكذا والصلة، الصوم في كما شرع
والـلـه والـصـلة كالـصـوم العـيـان ـفـروض ـفـي يظـهـر ل الواـلـدين ـحـق لن والديه،
.“أعلم وتعالى سبحانه

متعـيـن ـعـام  ”ـفـرض1/205 الـكـافي كتابه في البر عبد ابن  قالالمالكية: وأمن
ـالغين من السلح وحمل والقتال المدافعة يستطيع ممن أحد كل على ـرار، الـب الـح
ًا السلم بدار العدو يحل أن وذلك ـل جميع على وجب ذلك كان فإذا لهم، محارب أـه
ًا إليه ويخرجوا ينفروا أن الدار تلك ً خفاف ًا وثقال ًا، شباب يقدر أحد يتخلف ول وشيوخ
وـكـان بـعـدوهم القـيـام ـعـن البـلـدة تـلـك أهل عجز وإن مكثر، أو مقل الخروج على
أـهـل ـمـالزم حـسـب عـلـى – كثروا أو قلوا – يخرجوا أن وجاورهم قاربهم من على
ـن كل وكذلك ومدافعتهم، بهم القيام على طاقة فيهم أن يعلموا حتى البلدة تلك ـم
ًا لزـمـه غـيـاثهم، ويمكـنـه ـيـدركهم أنه وعلم عدوهم عن بضعفهم علم الـخـروج أيـضـ

الناحـيـة أهل العدو بدفع قام إذا حتى سواهم، من على يد كلهم فالمسلمون إليهم،
دار الـعـدو ـقـارب وـلـو الخرين، عن الفرض سقط بها واحتل عليها العدو نزل التي

ًا لزمهم يدخلها ولم السلم .“الخروج أيض

أصحابنا:  ”قال8/63 مسلم صحيح على شرحه في النووي  قالالشافعية: وأمن
الجـهـاد، عليـهـم فيتعين المسلمين ببلد الكفار ينزل أن إل كفاية فرض اليوم الجهاد

.“الكفاية تتميم يلهيم من على وجب كفاية البلد ذلك أهل في يكن لم فإن

(الختـيـارات) الـكـبرى الفـتـاوى ـفـي تيمـيـة اـبـن السلم شيخ  قالالحنابلة: وأمن
ـفـواجب واـلـدين الحرـمـة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال  ”وأما4/520
ًا، ـمـن اليـمـان بـعـد أوـجـب شيء ل والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو إجماع

العلـمـاء ذـلـك عـلـى ـنـص وقد المكان بحسب يدفع بل شرط له يشترط فل دفعه،
ـى دفعه يجب أنه ريب فل السلم بلد العدو دخل وإذا ”وقال“ وغيرهم أصحابنا عـل
إليــه النفير يجب وأنه الواحدة، البلدة بمنزلة كلها السلم بلد إذ فالقرب، القرب

.“بهذا صريحة أحمد ونصوص غريم ول والد إذن بل

النفـيـر ووـجـب تعـيـن الجـهـاد أن إلى الكرام البوان أيها المطاف نهاية في ونخلص
ـعـن أجبتـمـا هل الـبـوان وأيـهـا الـلـه، معصية في محرمة طاعتكما لن لكما إذن ول

سؤالي: 

ـد ـمـن ول قريب من ل دفعه على أحد يستطع ولم بها العدو حل فلسطين هذه بعـي
ـقـرون منذ بها العدو حل الندلس وهذه كفاية؟ فرض اليوم حتى الجهاد يكون فهل
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المـسـلمين أقـطـار ـمـن وغيرها وأرتيريا وبورما والفلبين وكشمير الشيشان وكذلك
واستـضـعفهم المـسـلمين وأذل منـهـا اـلـدين مـعـالم ـفـأزال الـعـدو احتلـهـا كلها كثير،

جديــد من تشن الصليبية الحملة لنرى الحال بنا انتهى حتى العذاب، سوء وسامهم
ـبـالقعود وطاعتكـمـا كفاـيـة ـفـرض الجـهـاد إن نـقـول ذلك بعد فهل أفغانستان، على

الكفاية.  فيه ما الذل من ذقنا حتى كفاية قلنا لقد منه؟ أوجب

أجمعين. وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة

المعركة؟ أرض إلى الطريق أين
ـد ـه الحـم ـالمين رب لـل ـل الـع ـي القاـئ ـابه ـف إذيَن﴿ كـت ـ ّـل ُدوا َوا ـ َـه ـا َجا َـن ُهْم إفي ّن َي إد ـ ْـه َن ﴿َل

ـسـيد الـلـه عـبـد ـبـن محـمـد المـيـن رـسـوله عـلـى والسلم ) والصلة69(العنكبوت:
وبعد: أجمعين وصحبه آله وعلى المحجلين الغر وقائد والخرين الولين

ًا إن الـمـة عـلـى عـيـن ـفـرض الجهاد بأن تامة قناعة على اليوم المسلمين من كثير
ًا قناـعـة وعـلـى المـسـلمين، أرض الـعـدو لمداهـمـة والـمـة المجاـهـدين بحاـجـة أيـضـ

المـسـلمين دـمـاء وـعـن اـلـدين ـهـذا ـعـن ـيـذودون اـلـذين الرـجـال إـلـى الـسـلمية
وأعراضهم.

ً لتـكـون المـسـلمين أـكـثر قـبـل ـمـن تترجم أن لها يكتب لم القناعة هذه أن إل عمل
لـهـا يـعـرض عـنـدما وتـضـمحل القناـعـة تلك تتبدد بل المعركة، بأرض التحاقهم يثمر
ـة؟، أرض إلى نصل كيف الجهاد؟ أرض إلى الطريق مفاده: أين سؤال أول المعرـك

الـصـرار لـيـس المـسـلمين، أبناء من الكثير لدى السؤال هذا على العملية والجابة
الـعـذر ـهـو ـهـذا ـبـأن النـفـس وخداع البحث وترك القعود إنما الطريق، عن والبحث

الله. أمام

الطريق. مفهوم وما إليه، المة تصل وكيف الجهاد طريق عن هنا وسأتكلم

والصـليبيين، اليـهـود مـضـاجع يـقـض الـذي المرعب الوحش هو يعد اليوم الجهاد إن
أن وبـمـا تسميته، للصليبيين يحلوا كما وأمنه وحضارته العالم يهدد الذي الغول وهو
إـلـى سيـصـل أـنـه المـسـلم يظن فل الجهاد، العالم بها يصور التي الصورة هي هذه

يقتحمها أن عليه ينبغي لمخاطر معرض إنه بل كل، وسهولة يسر بكل الجهاد أرض
ـيفرش عدوه أن اليوم المسلمين من أحد يتوقع ول الجهاد، أرض إلى ليصل ـه ـس ـل
ـمـن إن والجـنـة، الـلـه لرـضـى أقبل أقبل له ليقول والرياحين بالورود الجهاد طريق
كتاب من عدوه حقيقة يعرف ول عدوه طبيعة يعرف ل مغفل فهو هذا بعدوه يظن
ُلوَن َول﴿ قال حيث وتعالى سبحانه الله ُكْم َيَزا َن ُلو إت َقا ّتى ُي ُـكـْم َح ّدو ـْم َـعـْن َيُر ُـك إن إن إدي إإ

ُعوا َطا َت دينـهـم ـعـن آمـنـوا اـلـذين ليـصـدوا نهار ليل يعملون ) فهم217(البقرة: ﴿اْس
الجهاد. وعن

ًا، الجـهـاد إـلـى تتوق التي الرجال لهمم تثبيط هو سبق ما وليس تقرـيـب ولكـنـه أبـد
ـق إلى النطلق قبل ذهنه في المسلم يضعها أن ينبغي التي للصورة ـاد، طرـي الجـه
يكفــي ل وحده النفس حديث بأن الجهاد، إلى بالذهاب نفسه حدث من كل وليعلم
ًا لك ليكون ـترك العذر ولكن النفاق، عنك ينفي النفس حديث نعم الله، أمام عذر ـب

13



ًا الـمـة ـشـباب وليعـلـم النفس، تحديث بعد ما إلى يحتاج الجهاد الـصـادقين أن أيـضـ
ـدما ماذا؟ بعد ولكن الجهاد أرض إلى ودخلوا الستطاعة وبذلوا حاولوا قد قبلهم بـع
فوصلوا. الله صدقوا وطوردوا، وخافوا تعبوا

ًا وحده الجهاد طريق وتعالى سبحانه الله عد فقد ذلك أجل ومن ًا، جهاد لــذا منفرد
وـلـو مجاـهـد ـبـأنه الجـهـاد إـلـى ـخـرج من وعد والثواب، الجر أعظم عليه الله رتب
ًا، مات مات ًا يأتي والثواب الفضل ذلك كل شهيد الجـهـاد، عـلـى المة لرجال تحفيز

أو النـصـر إـمـا الحسنيين، إحدى جهاده من يريد إنه جهاده؟ من يريد ماذا فالمجاهد
ـصـلى ورـسـوله وتعالى سبحانه الله بين لذا انتصر، فقد إحداهما نال فإذا الشهادة،

تعــالى الله قال الحسنيين، إحدى سينال فإنه للجهاد خرج من أن وسلم، عليه الله
إجْر َوَمْن﴿ َها إل إفي ُي إبي إه َس ّل ْد ال إج إض إفي َي َْلْر ًا ا َغم ًا ُمَرا إثير َعًة َك إـمـْن َيـْخـُرْج َوـَمـْن َوـَسـ

إه إت ْي ًا َب إجر َها َلى ُم إه إإ ّل إه ال إل ْكُه ُثّم َوَرُسو إر ْد ْوُت ُي ْلَم ْد ا َق َع َف َق ُه َو َلى َأْجُر إه َع ّل َكاَن ال ّـلـُه َو ال
ًا ُفور ًا َغ إحيم ـفـإنه للجـهـاد يـخـرج ـمـن أن الـيـة هذه في الله ) فبين100(النساء: ﴿َر
ًا سيجد ًا مراغم أـجـره وقع فقد الموت أدركه وإن الرزق، في وسعة إليه يأوي مكان
ًا الله وقال الخلد، جنة دون بما يجازيه لن الذي الكريم على إذيَن﴿ أيض ـ ّـل َـهـاَجُروا َوا
إل إفي إبي إه َس ّل ُلـوا ُثـّم ال إت ْو ُق ُتوا َأ ُهـُم َمـا ّن َق َيْرُز ّلـُه َل ًا ال ًا إرْزقـ إإّن َحَسـن ّلـَه َو َو ال ُهـ ْيـُر َل َخ

إقيَن إز ـه للجهاد خرج لمن الية هذه في تعالى الله ) ويبين58(الحج: ﴿الّرا أن إـمـا أـن
ًا الله وعده فقد الحالين كل وفي يموت أو يقتل ًا، رزق إذيَن﴿ تـعـالى وـقـال حسن ّـلـ َوا

إه إفي َهاَجُروا ّل إد إمْن ال ْع إلُموا َما َب ُهْم ُظ ّن َئ ّو َب ُن َيا إفي َل ْن ّد َنًة ال ََلْجُر َحَس إة َو إخَر ـُر اْل َـب ْك ْو َأ ـ َـل
ُنوا َلُموَن َكا ْع ًا تـعـالى الـلـه ـيـبين الـيـة ـهـذه ) وـفـي41(النحل: ﴿َي ـسـيرزق أـنـه أيـضـ

ًا ويعطيه المجاهد ًا رزق أـكـبر ـهـو الـخـرة أـجـر لن وحده، الجر هو هذا وليس حسن
تعالى. الله يعلمها لحكمة الدنيا في الحسن الرزق فات لو حتى

وأجـمـل عـبـارة بأوـضـح المر هذا وسلم عليه الله صلى الرسول يوضح السنة وفي
الـخـروج عـلـى النفوس ليهيج المصاب احتمالت بعرض الصورة للعبد ويقرب بيان،
الله رضي الشعري مالك أبي عن وغيره داود أبي عند جاء كما فيقول الجهاد، إلى
الله سبيل في فصل (من يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه

عـلـى ـمـات أو هاـمـة ـلـدغته أو بعـيـره أو فرـسـه وقـصـه أو شهيد فهو قتل أو فمات
الـفـروع ـفـي مفلح ابن الجنة) قال له وإن شهيد فإنه الله شاء حتف بأي أو فراشه

عاـصـم أـبـي اـبـن وـقـال الـلـه، ـشـاء إن حـسـن ـحـديث أـنـه إل فـيـه مختلف بقية فيه
وعبــد بقية فيه السناد وهذا مسلم، شرط على الحاكم وقال لغيره، حسن إسناده

ـال سننه في البيهقي عند جاء بما يعتضد أنه إل ضعيفان، وهما ثوبان بن الرحمن ـق
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول سمعت قال عنه الله رضي الشعري مالك أبي عن

وجـهـه ابتـغـاء الـلـه ـسـبيل في خارجا انتدب من قال وجل عز الله (إن يقول وسلم
ـبـأي الجـيـش ـفـي الله يتوفاه فإما ضامن الله على برسالته وإيمانا وعده وتصديق

إلــى يرده ثم غيبته طالت وإن الله ضمان في يسيح وإما الجنة، فيدخله شاء حتف
أو فـمـات الـلـه ـسـبيل ـفـي فـصـل وـمـن قال وغنيمة أجر من نال ما مع سالما أهله
فراـشـه عـلـى مات أو هامة لدغته أو بعيره أو فرسه وقصة أو شهيد فهو يعني قتل
ًا الجنة) ويعتضد وله شهيد فإنه الله شاء حتف بأي الله عبد عن أحمد رواه بما أيض
ـن يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي عتيك بن (ـم

دا بيتـه من خرج ي مجاه م وجـل عـز اللـه سـبيل ف ال ث الثلث هـؤلء بأصـابعه ق
ـه عن فخر المجاهدون وأين وقال فجمعهن والبهام والسبابة الوسطى فـمـات دابـت

أو الـلـه عـلـى أجـره وـقـع فـقـد فـمـات دابة لدغته أو تعالى الله على أجره وقع فقد
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ًا وـجـل) وـهـذا عـز الـلـه علـى أـجـره وقع فقد أنفه حتف مات ـبـن محـمـد فـيـه أيـضـ
البـخـاري فـهـم وـقـد تعارـضـها، ول الـحـاديث تعـضـد المتقدمة اليات أن إل إسحاق،

فـمـات الـلـه ـسـبيل ـفـي يصرع من فضل وقال: ﴿باب صحيحه في عليه وبوب ذلك
إه إمْن َيْخُرْج َوَمْن( تعالى وقوله منهم فهو إت ْي ًا َب إجر َها َلـى ُم إه إإ ّلـ إه ال إل ْكُه ُثـّم َوَرُسـو إر ْد ُيـ

ْوُت ْلَم ْد ا َق َع َف َق ُه َو َلى َأْجُر إه َع ّل (فـهـو حـجـر ابن :وجب) قال ) (وقع100(النساء: ﴿ال
أو بقتـل يـكـون أن مـن المـوت) أعـم يـدركه (ثم المجاهدين, قوله من منهم)“ أي

طرـيـق ـمـن الـطـبري روى وـقـد الترجـمـة، الـيـة فتناسب ذلك وغير دابته من وقوع
ـة، مقيما مسلما كان رجل في نزلت الية أن وغيرهما والسدي جبير بن سعيد بمـك
َلْم﴿ تعالى قوله سمع فلما ُكْن َأ إه َأْرُض َت ّل َعًة ال إـسـ إجُروا َوا َـهـا ُت َـهـا َف )97(النـسـاء: ﴿إفي
الطرـيـق، ـفـي فـمـات ـفـأخرجوه المدينة جهة إلى أخرجوني مريض وهو لهله قال

الـصـحابة. ـفـي كـتـابي ـفـي ذلك أوضحت وقد الصحيح، على ضمرة واسمه فنزلت،
ـوابه وـجـب أي الله على أجره وقع فقد قوله: (وقع: وجب) قال: قوله كلم أهـــ“ ـث

ًا. الله رحمه جحر ابن مختصر

الـلـه يجـعـل وـلـم نفـسـه، الجـهـاد ثواب يكون فكيف الجهاد إلى الطريق ثواب فهذا
إـلـى الطرـيـق أن يعـلـم لـنـه إل الضمان من الدرجة بهذه الجهاد إلى الطريق ثواب

يـفـارق حينـمـا المجاـهـد يواجهها التي الصعوبات أول أولً: لنه لمرين، شاق الجهاد
ًا: لن المشقة، نفسه تعتد ولم والمال الهل عـلـى الجـهـاد لطرـيـق العدو قطع وثاني

وأسلحتهم. حذرهم يأخذوا بعدما المجاهدين قتل من عليه أسهل المسلمين

ًا للهمم، وشحذا العظـيـم الـجـر ـهـذا الجـهـاد طرـيـق عـلـى الله رتب للنفوس وشحن
ًا وضمن ًا الجر للمجاهد أيض الـصـحيحين فـي جـاء كـمـا الشـك إليه يتطرق ل ضمان

(تضــمن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
وتـصـديقا ـبـي وإيماـنـا ـسـبيلي ـفـي جـهـادا إل يخرـجـه ل ـسـبيله ـفـي ـخـرج لمن الله

ـائل منه خرج الذي مسكنه إلى أرجعه أو الجنة أدخله أن ضامن علي فهو برسلي ـن
وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه ـمـن الكيد الضمان غنيمة.. الحديث) فهذا أو أجر من نال ما

اق الجهـاد إلـى الخـروج أن علـى واضحة دللة يدل سبيله، في خرج لمن ى ش عل
الـجـر ـبـذلك وخففـهـا الـصـعاب ـهـذه الـلـه ـسـهل ـلـذا بالمـخـاطر ومحفوف النفس
العظيم.

ًء ًا نفسه يحدث ممن كنت إن الله عبد يا ذلك على وبنا تـقـف أن فإـيـاك بالجهاد حق
أـنـك بـمـا للجـهـاد الـخـروج ـبـترك الله أمام يعذرك ل فهذا فقط وحده التحديث عند
واـسـلك فـحـاول للنـجـاح، المحتمـلـة المحاوـلـة على حتى قادر أو الخروج على قادر

ـحـاولوا إنـمـا ـخـوارق أـصـحاب يكوـنـوا ـلـم الجهاد إلى وصلوا والذين الجهاد، طريق
الجهاد. ساحات إلى وعبروا والسماع العيون عنهم وأخذ لهم الله ويسر

وأوزبكـسـتان وإـيـران باكـسـتان تحدها أفغانستان فهذه الجهاد إلى الطرق أكثر وما
وداغـسـتان جورجـيـا تـحـدها الشيـشـان وـكـذلك والصين، وتركمانستان وطاجكستان

تـحـدها وكـشـمير وسوريا، ولبنان والردن مصر تحدها وفلسطين وروسيا، وأنغوشيا
الـسـودان تـحـدها وأرترـيـا اتـجـاه، ـكـل من البحار تحدها وأندونيسيا والهند، باكستان
ـا الجهاد ساحات من وغيرها ومقدونيا الفلبين إلى وانظر الحمر، والبحر وأثيوبيا لـه
كلـهـا، الـطـرق تـلـك ـمـن الجـهـاد على الحريص العبد يعدم أن يستحيل كثيرة طرق
تعالى. الله بإذن وستصل ففكر
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ـسـاحات إـلـى الوـصـول المـسـلمين ـمـن مليون حاول فلو المليار أمة أمتنا أن وبما
الـلـه ـبـإذن بـهـم الكفاـيـة تقوم وهؤلء مجاهد، ألف مائة بالتأكيد منهم لوصل الجهاد
الجهاد. ساحات في تعالى

سـبحانه واللـه مغلـق، الطريـق بـأن وتذرعت الجهاد عن أعرضت كلها المة ولكن
أننا إل شهيد، فهو قتل أو الطريق في مات من أجر وجعل أعذارنا قطع قد وتعالى

ـقـال مـمـن يجعلـنـا أل الـلـه نسأل والتخلف للتسويف أخرى أعذار عن نبحث زلنا ل
ْو﴿ فيهم الله َل ُدوا َو ْلُخُروَج َأَرا ّدوا ا َع ًة َـلـُه ََل ّد إـكـْن ُـعـ َل َه َو إر ّـلـُه َـكـ ُهْم ال َث َـعـا إب ْن ُـهـْم ا َط ّب َث َف

إقيَل ُدوا َو ُع ْق َع ا إديَن َم إع َقا ْل ًا يجعلـنـا أل ) ونسأله46(التوبة: ﴿ا فيـهـم ـقـال مـمـن أيـضـ
ْو﴿ ـ ـاَن َـل ًا َـك ـ ًا َعَرـض ـ إريـب ًا َق َفر ـ ًا َوـَس ـد إـص ـوَك َقا ُـع َب ّت ـْن َل إـك َل َدْت َو ـ ُـع ـُم َب إـه ْي َل ّقُة َع ـ الـّش

ُفوَن إل َيْح إه َوَس ّل ال إو إب َنا َلـ ْع َط َت َنـا اْسـ ُكـْم َلَخَرْج َع ُكـوَن َم إل ْه ُهْم ُي ُفَسـ ْن ّلـُه َأ َلـُم َوال ْع ُهـْم َي ّن إإ
ُبوَن إذ َكا ـعـن بحـثـك ـفـي الـلـه ـصـدقت ـلـو أـنـك ـبـالله أخي ثق ) ولكن42(التوبة: ﴿َل

إذيَن﴿ القاـئـل وـهـو الوـصـول ـلـك ـضـمن وـقـد سيصدقك الله فإن الجهاد طريق ّـلـ َوا
ُدوا َه َنا َجا ُهْم إفي ّن َي إد ْه َن َنا َل َل ُب إإّن ُس ّلَه َو َع ال إنيَن َلَم إس ْلُمْح ).69(العنكبوت: ﴿ا

أجمعين. وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة

»1« الجهاد درب على ثوابت
القيامة يوم إلى ماٍض الجهاد

ًا لنا شرع الذي لله الحمد ًا دين ًا وـهـدانا قويـمـ ًا، ـسـراط والـسـلم والـصـلة مـسـتقيم
وعلى التسليم وأتم الصلة أفضل فعليه آدم ولد سيد البرية خير الخلق معلم على

وبعد: أجمعين وصحبه آله

بتغير تتزعزع ول تتغير ل ثوابت ومتغيرات، ثوابت منهج لكل أن فيه شك ل مما إن
ـة نـصـوص إلى مستند بها واليقين فيها القناعة الشخاص، أو المكان أو الزمان ثابـت
الثـوابت تلـك فأصـبحت تتغيـر أو تتـبـدل أن يمكـن فل الشـك، إلـيـه يرقـى ل وعلم

الطريق. على سائر كل بها يهتدي واضحات معالم الراسيات، كالجبال

ـمـن ـهـي والمـبـدأ المنـهـج ـفـي ثانوـيـة أـمـور وـهـي الـثـوابت عكس هي والمتغيرات
ضوابط لها الشخاص أو المكان أو الزمان بتغير تتغير الصول، من وليست الفروع
قابـلـة بالدـلـة، المجتـهـدون يـقـدرها ـمـداخلت إـلـى تخـضـع تفصيلتها عامة، شرعية
والنقاش. للحوار

ذكر أن هو خاصة اليام هذه وفي هنا يهمنا وما النصـوص رسـمتها الـتي الثـوابت ن
إـعـادة إـلـى الحاـجـة ـبـأمس اليوم نحن الثوابت وهذه الجهاد، طريق على الشرعية

نحـتـاج الجريـحـة للـمـة البائس الوضع هذا وفي اليوم نحن وفقهها، ونشرها تذكرها
ويزـيـد، فيـهـا الكلم يعـيـد المتـخـاذلين بـعـض بدأ التي ثوابتنا إلى الرجوع إلى حقيقة
نـضـع وـسـوف بـهـا، نتمسك أل الوقت هذا في لنا الفضل من متغيرات إلى ليحيلها

فـخـذها الجـهـاد، طريق لنا ترسم التي كلها ل الثوابت بعض الله في أخي يديك بين
حلقات. على منا

16



القيامة: يوم إلى ماض الثوابت: الجهاد أول
والقتـصـادية والسياـسـية العقدـيـة ـقـواه بكل يقف الله رحم من إل اليوم العالم إن

أـمـام ـقـوة، ـمـن أوـتـي ـمـا بـكـل واـحـدة وقـفـة يقف والشعبية، والثقافية والعلمية
ـالى، الله سبيل في الجهاد شعيرة وهي أل الحنيف ديننا شعائر من شعيرة ـك تـع تـل

إتَب﴿ بقوله علينا الله فرضها التي الشعيرة ُكُم ُك ْي َل َتاُل َع إق ْل َو ا ُه ٌه َو ُـكـْم ُـكـْر َعـَسـى َل َو
ُهوا َأْن ْكَر ًا َت ْيئ َو َش ُه ْيٌر َو ُكْم َخ َعَسى َل ّـبـوا َأْن َو إح ًا ُت ْيئ َو ـَشـ ُـهـ ُـكـْم ـَشـّر َو ّـلـُه َل َـلـُم َوال ْع َي

ُتْم ْن َأ َلُموَن ل َو ْع َـهـا َـيـا﴿ ) وبقوله216(البقرة: ﴿َت ّي أ
إـبـّي َ ّن إد ال إـهـ ّـفـاَر َجا ُك ْل إقيَن ا إف َـنـا ْلُم َوا

ُلْظ ْغ إهْم َوا ْي َل ُهْم َع َوا ْأ ّنُم َوَم َه ْئَس َج إب إصيُر َو ْلَم ُلوا﴿ ) وـقـوله73(التوبة: ﴿ا إت إذيَن َـقـا ّـلـ ل ا
ُنوَن إم ْؤ إه ُي ّل إم َول إبال ْو َي ْل إر إبا إخ ّـلـُه ـَحـّرَم َما ُيَحّرُموَن َول اْل ُلُه ال ُنوَن َول َوَرـُسـو إدي إدـيـَن َـيـ

ّق ْلَح إذيَن إمَن ا ّل ُتوا ا َتاَب ُأو إك ْل ّتى ا ُطوا َح ْع َيَة ُي إجْز ْل ٍد َعْن ا ُـهـْم َـيـ إغُروَن َو (التوـبـة: ﴿ـَصـا
29.(

ًا الجـهاد حكم في نزل ما آخر في وقال َذا﴿ علـيه مـؤكد إإ َلَخ َف ْنـَسـ ُهُر ا َْلـْشـ ْلـُحـُرُم ا ا
ُلوا ُت ْق إكيَن َفا إر ْلُمْش ْيُث ا ُهْم َح ُتُمو ْد ُهْم َوَج ُذو ُهْم َوُخ ُدوا َواْحُصُرو ُع ْق ُـهـْم َوا ٍد ُـكـّل َل َمْرـَصـ

إإْن ُبوا َف َقاُموا َتا َأ َة َو ُوا الّصل َت َة َوآ َكا ّلوا الّز ُهْم َفَخ َل إبي ّلَه إإّن َس ُفوٌر ال إحـيـٌم َغ (التوـبـة: ﴿َر
ووـسـم والـجـرام، بالرـهـاب وتسميتها طمسها الكفار حاول التي الشعيرة ) هذه5

ًا المـنـافقون وـسـاعدهم والمليشيات، والثوار والمتطرفين بالرهابيين أصحابها أيضـ
جـهـاد الجـهـاد بأن يقولون فتارة شتى شيطانية بسبل عليها والتحجير تشويهها على
ـاد أن أو فقط، المحتلة الرض لتحرير يشرع الجهاد بأن قالوا أو طلب، ل دفع الجـه

ًا والصليبيين، لليهود العميل الحاكم بأمر يكون أن يجب الجـهـاد ـبـأن قالوا آخر وحين
الحاضر عصرنا يناسب ل الجهاد أن أو وسلم، عليه الله صلى الرسول بوفاة انتهى
الضللت. هذه من بالله نعوذ الجديد العالمي والنظام السلم عصر

ًا والكفرـيـة، النفاقـيـة ومـصـطلحاته ودواعـيـه الجـهـاد معالم طمس مبررات تكن وأي
وـسـلم علـيـه الله صلى الرسول زمن منذ المة أن هي للعيان الماثلة الحقيقة فإن
فلـسـنا وفقـهـه، مفـهـومه لـهـا واتـضـح مـعـالمه وـُحـددت الجـهـاد طريق لها اتضح قد

الـغـرب، أو الـشـرق ـمـن عليـنـا يمليـهـا للجهاد جديدة مفاهيم يضيف من إلى بحاجة
الجـهـاد، وـسـنن وواجـبـات وـشـروط أرـكـان نستقي فمنه غيره عن غنية تراثنا ففي
ًا. ومقوماته الجهاد تشريع أسباب منه نأخذ كما أيض

إـلـى ـمـاض الجهاد بأن وسلم عليه الله صلى ورسول الله أخبر فقد ذلك كل وفوق
ول فيـهـا نـشـك ل اـلـتي الـثـوابت هومن الخبر وهذا عليها، ومن الرض الله يرث أن

ًا فيها نسأل ـة الحقيقة، لهذه وسلم عليه الله صلى ورسوله الله تأكيد بعد أحد وأدـل
َها َيا﴿ تعالى الله قول مثل كثيرة والسنة الكتاب من ذلك ّي أ

إذيَن َ ّلـ ُـنـوا ا ّد ـَمـْن آَم َـتـ َيْر
ُكْم ْن إه َعْن إم إن ْوَف إدي إتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َق ُهْم إب ّب إح َنُه ُي ّـبـو إح ُي ٍة َو ّـلـ إذ َـلـى َأ إنيَن َع إم ْؤ ْلـُمـ ٍة ا إـعـّز َأ

َلى إريَن َع إف َكا ْل ُدوَن ا إه إل إفي ُيَجا إبي إه َس ّل ُفوَن َول ال ْوَمَة َيَخا ٍم َل إئ إلَك ل إه َفْضُل َذ ّل إه ال إتي ْؤ ُي
ُء َمْن ّلُه َيَشا ٌع َوال إس إليٌم َوا ُدوَن﴿ تعالى ) وقوله54(المائدة: ﴿َع إه على دليل هي ﴿ُيَجا

ـوم الله يأتي فسوف الصفة هذه ترك من أن على دليل الية وسياق الستمرار، بـق
الصفة. هذه فيهم ويحبونه يحبهم غيره

ًا وقال ُهْم﴿ أيض ُلو إت َقا ّتى َو ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل إن إل إإ ْوا َف َه َت ْن إإّن ا ـَه َف ّـل ال
ُلوَن إبَما ْعَم إصيٌر َي يـكـون ل ـحـتى مستمر والقتال الكفر، هي ) والفتنة39(النفال: ﴿َب
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الصلة عليه عيسى زمن آخر في إل الرض عن الكفر ينتفي ل العلماء وقال كفرا،
ثــم السلم، إل يقبل ول الخنزير ويقتل الصليب ويكسر الجزية يضع حيث والسلم

الـلـه الـلـه يقول من الرض على يبقى ول مؤمن كل معه ويتوفى تعالى الله يتوفاه
يومئذ. الخلق شرار على الساعة وتقوم

ًا تعالى وقال ـي الجهاد شأن في نزلت آية آخر في الجهاد باستمرار المر مؤكد وـه
َذا﴿ الـسـيف آـيـة إإ َلَخ َـفـ ْنـَسـ ُهُر ا َْلـْشـ ْلـُحـُرُم ا ُلوا ا ُت ْق إكيَن َـفـا إر ْلُمـْشـ ْـيـُث ا ُهْم َح ُتُمو ْد َوـَجـ

ُهْم ُذو ُهْم َوُخ ُدوا َواْحُصُرو ُع ْق ُهْم َوا ٍد ُكّل َل إإْن َمْرَص ُبوا َف َقاُموا َتا َأ َة َو ُوا الّصل َت َة َوآ َـكـا الّز
ّلوا ُهْم َفَخ َل إبي ّلَه إإّن َس ُفوٌر ال إحيٌم َغ مـن الجهـاد اـسـتمرار علـى ) والدـلـة5(التوبة: ﴿َر

كثيرة. الكتاب

ومنهـا ذلـك مـن أكـثر فهـي السـنة من الجهاد استمرارية على الدالة النصوص أما
ـارقي عروة عن وغيرهم الجماعة رواه كما وسلم عليه الله صلى الرسول قول الـب

ـفـي معـقـود (الخـيـل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول قال قال عنه الله رضي
عـنـدما الفـتـح ـفـي حـجـر اـبـن والمغـنـم) ـقـال الـجـر القيامة يوم إلى الخير نواصيها
إـلـى ـسـبقه ”ـقـال والفاجر البر مع الجهاد مضي على الحديث بهذا البخاري استدل

نواصــي في الخير بقاء ذكر وسلم عليه الله صلى لنه أحمد، المام بهذا الستدلل
يـكـون إنـمـا بالجر المقترن المغنم والمغنم، بالجر وفسره القيامة، يوم إلى الخيل

بـشـرى أيضا وفيه الخيل، على الغزو في الترغيب الحديث وفي بالجهاد، الخيل من
وهم المجاهدين بقاء الجهاد بقاء لزم من لن القيامة، يوم إلى وأهله السلم ببقاء

الحق« على يقاتلون أمتي من طائفة تزال »ل الخر الحديث مثل وهو المسلمون،
ًا كلمه أهـ“ الحديث ًا مـسـلم لـصـحيح شرحه في النووي وقال مختصر عـلـى تعليـقـ

ـيـوم إـلـى الخـيـر نواـصـيها ـفـي (الخـيـل وـسـلم علـيـه الـلـه صلى قوله ”الحديث هذا
دلـيـل والمغـنـم) وفـيـه (الـجـر الصحيح في الخر الحديث في تفسيره القيامة) جاء

ـتى أي بيـسـير، القيامة قبيل والمراد القيامة، يوم إلى والجهاد السلم بقاء على ـح
ـفـي ثـبـت ومؤمـنـة. كـمـا ـمـؤمن ـكـل روح تقـبـض اليمن قبل من الطيبة الريح تأتي

كلمه. أهـ“ الصحيح

ماـلـك اـبـن أـنـس ـعـن وغـيـره داود أـبـي عـنـد كـمـا وسلم عليه الله صلى النبي قال
مـنـذ ـمـاض ».. والجـهـاد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي
عـادل.. عـدل ول جـائر جـور يبطلـه ل الـدجال أمـتي آخر يقاتل أن إلى الله بعثني
الـلـه): أي بعثـنـي مـنـذ ـمـاض (والجهاد ”الحديث هذا شرح في العون صاحب «قال

المـهـدي أو عيـسـى أـمـتي): يعـنـي آـخـر يقاـتـل أن (إـلـى الله بعثني زمان ابتداء من
ـأجوج يأجوج على باقيا. أما الجهاد يكون ل الدجال قتل (الدجال): مفعول. وبعد وـم

ـا النفال، آية بنص عليهم وجوب ل ذلك وعند عليهم، القدرة فلعدم ـد وأـم إهلك بـع
حـيـا والـسـلم الـصـلة عليه عيسى دام ما كافر الرض وجه على يبقى ل إياهم الله
والسـلم الصـلة عليـه عيسـى بعـد المسـلمين من كفر من على وأما الرض، في

قاله الساعة، قيام إلى الكفار وبقاء طيبة بريح قريب عن كلهم المسلمين فلموت
الله. رحمه كلمه أهـ“ المنذري عنه سكت والحديث القاري،

ً ًا وسـلم عليـه الله صلى النبي قال الجهاد استمرار على ودليل اء كمـا أيضـ فـي ج
ـمـن طائـفـة تـزال (ل عنـه الـلـه رضي جابر عن لمسلم وللفظ وغيرهما الصحيحين

يـضـرهم (ل للبخاري لفظ القيامة) وفي يوم إلى ظاهرين الحق على يقاتلون أمتي
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ـخـذلهم) أو ـخـالفهم ـمـن يـبـالون (ل لحـمـد لـفـظ خالفهم) وفي من ول خذلهم من
إثـبـات ـفـي ـكـاف الـحـديث سياق كان وإن الستمرارية، على تزال) دليل (ل وقوله

قـلـت: ”الـحـديث هذا عن مسلم لصحيح شرحه في النووي قال الجهاد، استمرارية
ومنهم مقاتلون، شجعان منهم المؤمنين أنواع بين مفرقة الطائفة هذه أن ويحتمل
ومنهم المنكر، عن وناهون بالمعروف وآمرون زهاد ومنهم محدثون، ومنهم فقهاء،

متفرقيـن يكونـون قـد بل مجتمعين يكونوا أن يلزم ول الخير، من أخرى أنواع أهل
زال ـمـا الوـصـف ـهـذا ـظـاهرة; ـفـإن معـجـزة الـحـديث هذا الرض. وفي أقطار في

ـحـتى ـيـزال ول الن، إـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي زمن من تعالى الله بحمد
كلمه. أهـ“ الحديث في المذكور الله أمر يأتى

ًا الدلة ومن حـتى النـاس أقاتـل أن (أمـرت وسـلم عليـه الله صلى النبي قال أيض
ـإذا الزكاة ويؤتوا الصلة ويقيموا الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهدوا ـف

الـلـه)، عـلـى وحـسـابهم الـسـلم بحق إل وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا
قـتـال، فل الـنـاس أـسـلم ـفـإذا الـسـلم ـهـي الـحـديث ـهـذا ـفـي القتال غاية فجعلت
ًا الناس إسلم عدم على تدل التي كثيرة والدلة القيامة يوم إلى الكفر وبقاء جميع

ًا معه باق فالقتال كذلك كان فإذا ـبـأمر والمقـصـود تـعـالى، الـلـه أمر يأتي حتى أيض
ـة يوم وقيل المسيح زمن في الناس إسلم هو الحديث: قيل في الله ـل القياـم وقـي

بـقـاء ـفـي واـضـحة الـحـديث دلـلـة ولـكـن الـمـؤمنين، أرواح تقبض التي الريح هبوب
الكفر. بقي ما القتال

وبل متفقــون والئمة لحصرها، مجال ل كثيرة الجهاد استمرار تفيد التي والنصوص
ـعـن أـخـبر ـقـد وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول وأن الجـهـاد استمرار على خلف

ًا استمراره ًا يمـكـن ل أنه تبين النصوص وهذه يتبدل، ول يتغير ل خبر يخـلـوا أن أـبـد
راـيـة مـن القيامـة يـوم إلى وسلم عليه الله صلى النبي بعثة منذ الزمنة من زمان
تقينا إذا تعالى بالله كافر منكره خبر وهذا تعالى، الله سبيل في مرفوعة حق جهاد
ل فإننا عليها، نرتكز التي الثوابت أحد وجعلناها أعيننا نصب ووضعناها الحقيقة هذه

ًا يمكن ـاد راية دعم عن نتخلى أن الحوال وساءت الظروف اشتدت مهما أبد الجـه
المنـصـورة بالطائـفـة مرتبـطـة زـمـان ـكـل ـفـي الجـهـاد راـيـة لن تحتـهـا، والوـقـوف
مـكـان ـفـي تـكـون أن يـلـزم ل الـنـووي قال كما المنصورة والطائفة عنها، المرضي

تقاـتـل المنـصـورة والطائفة أمكنة، عدة في واحد زمان في تتعدد أن فيمكن واحد،
راـيـة وترفع تقاتل التي المنصورة الطائفة من يخلوا ل والزمان ظاهرة، الحق على

الجهاد.

النـفـاق ومعـهـا العالمي الكفر قوى بأن نجزم أن معها بد ل العقيدة تلك اعتقدنا إذا
ًا يمكن ل الدولي ـل ول المجاهدين قمع ول الجهاد راية إخماد في تفلح أن أبد تعطـي

ًا، الشعيرة هذه أن ولـكـن اثنـيـن، أو واـحـد مـكـان ـفـي محاـصـرتها تـسـتطيع ربما أبد
ًا لها يمكن فل الزمان هذا في الجهاد راية تسقط لذلك والنس الجن اجتمع ولو أبد
ًا، ـهـو والـلـه توضع أن يمكن ول وبإذنه تعالى الله بأمر رفعت الجهاد راية فإن جميع

ـه الله صلى محمد أمة آخر يقاتل حتى ترفع أن نفسه على قضى الذي ـلم علـي وـس
والسلم.  الصلة عليه مريم بن عيسى مع الدجال
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ـبـه نقاـتـل أن ينبـغـي اـلـذي المعتـقـد وـهـذا منـهـا، ننطلق أن بد ل التي الحقيقة هذه
ـوم إـلـى الجـهـاد بمضي وتعالى سبحانه الله بوعد والتصديق اليقين عقيدة عدونا، ـي

القيامة.

أفغانـسـتان ـفـي حصلت التي الحداث بعد يأس من اليوم المسلمين أصاب ما وإن
ًا وإحـبـاطهم يأـسـهم يـدل ل الـمـدن، ـمـن المجاـهـدين وانسحاب أـكـثر أن عـلـى أـبـد
أـكـثر أـحـوال ـتـدل ول القياـمـة، ـيـوم إـلـى ـمـاض الجـهـاد بأن قناعة على المسلمين
ًا المسلمين ـة يسقط أن له يمكن ل أجمع العالم بأن قناعة على أنهم على أيض راـي

ًا إن بل العالم، في الجهاد ول والباطل، الحق بين الصراع معنى يدرك ل منهم كثير
خاصة. القرآن من النبياء وتاريخ المة تاريخ يقرأ

الـعـالم بهزيـمـة ونقـسـم الـلـه نـصـدق ونـحـن الجهاد، بمضي الله وعد يحارب العالم
ـوم على يقوم الجديد العالمي النظام وتعالى، سبحانه الله حارب الذي ـدد مفـه مـح

ول إرهــابي، مجاهد وكل الرهاب، هو الجهاد هو: أن المفهوم وهذا المعالم وواضح
ـه أولياء ملحقة من بد ل بمعنى الرهاب، وقمع الرهابيين ملحقة من بد وقـمـع الـل

ًا لـنـا معروفة نتيجتها الصورة بهذه فحرب وتعالى، سبحانه الله شريعة قـصـها ـسـلف
علـيـه فـقـال ـسـنته ـفـي وسلم عليه الله صلى رسوله لنا وبينها كتابه في علينا الله

عـنـه الـلـه رـضـي هرـيـرة أبي عن وغيرهما وأحمد البخاري عند كما والسلم الصلة
آذنـتـه فـقـد ولـيـا لي عادى (من تعالى الله قال قال وسلم عليه الله صلى النبي أن

أولـيـاءه يـعـادي ـمـن عـلـى ـهـي تـعـالى الـلـه وـحـرب ـبـالهلك، أعلمـتـه ـبـالحرب) أي
ًء ويتخذهم لله لوليتهم تـشـمل بـحـرب) نـكـره (آذنـتـه لفظ وفي دينهم، بسبب أعدا

ـة وفي اليذاء وليا) بمجرد لي آذى (من لحمد رواية وفي العقوبات، أنواع كل رواـي
كـمـا للعـيـان ـظـاهرة العقوـبـة ـهـذه تـكـون ل وقد محاربتي)، استحل (فقد له أخرى
ول يمـهـل والـلـه آجـلـة تـكـون قـد كما عاجلة العقوبة تكون وقد الخرى بالمم لحق

 يهمل،

منـهـا نأـخـذ آـيـات ـعـدة في تعالى الله قصها فقد القرآن في الحرب هذه نتيجة أما
ّنا﴿ تعالى قوله ْنُصُر إإ َن َنا َل َل إذيَن ُرُس ّل ُنوا َوا إة إفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم اـلـ َـيـ ُـقـوُم َو ُد َي َها َْلـْشـ ﴿ا

ًا ) وقال51(غافر: إذيَن إإّن﴿ الـمـؤمنين أـعـداء هزيـمـة على مؤكد ّـلـ َـفـُروا ا ُـقـوَن َك إف ْن ُي
ُهْم َل َوا ّدوا َأْم َيُص إل َعْن إل إبي إه َس ّل َها ال َن ُقو إف ْن ُي ُـكـوُن ُـثـّم َفـَسـ إـهـْم َت ْي َل ًة َع ُـبـوَن ُـثـّم َحـْسـَر َل ْغ ُي
إذيَن ّل َفُروا َوا َلى َك ّنَم إإ َه حـصـل بـمـا العتبار إلى الله ) ودعا36(النفال: ﴿ُيْحَشُروَن َج

ْد﴿ قال إذ الفرقان يوم بدر معركة في ُكْم َكاَن َق َيٌة َل إن إفي آ ْـيـ َت َئ َـتـا إف َق َت ْل َـئـٌة ا إـتـُل إف َقا ُت
إل إفي إبي إه َس ّل ُأْخَرى ال ٌة َو إفَر ُهْم َكا َن ْو إهْم َيَر ْي َل ْث َي إم ْأ إن َر ْي َع ْل ّلُه ا ُد َوال ّي َؤ إه ُي إر َنْص ُء َمْن إب َيَشا
إلَك إفي إإّن ًة َذ ْبَر إع إلي َل إر ُإلو ْبَصا َْل ران: (آل ﴿ا يشـوش الـذي السـؤال ) ولكـن13عم

الـمـارة الـلـه ينـصـر ـلـم ـهـو: لـمـاذا الـضـعفاء أنـفـس ـفـي وـيـدور العقيدة هذه على
والتمسك الشريعة تطبيق شعار رفعت التي وهي الن حتى معركتها في السلمية

اـلـتي الـمـدن جمـيـع ـتـرك إـلـى اـضـطرت حتى بذلك العالم وواجهة والسنة بالكتاب
عليها؟. تسيطر كانت

إـلـَك﴿ تـعـالى الـلـه قول يبينها الحكم وأول حكمة ذلك في تعالى لله إن نقول ْو َذ َـلـ َو
ُء ّلُه َيَشا َتَصَر ال ْن ُهْم ل ْن إكْن إم َل َو َو ُل ْب َي ُكْم إل ْعَض ْعٍض َب َب إذيَن إب ّل ُلوا َوا إت إل إفي ُق إبي إه َس ّل َلــْن ال َف
إضّل ُهْم ُي َل ْعَما ـم الكفار من وحده ينتصر أن على قادر الله ) فإن4(محمد: ﴿َأ ويقتلـه

رك اللـه ولكـن كلهـا، قـواهم ويدمر عين بطرفة لطون الكفـار أولئـك ت علـى يتس
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الـكـافرين بتـسـلط ـصـدقهم ويخـتـبر المـسـلمين ليمتحن أي للبلء، وذلك المسلمين
ًا وزادوا صبروا فإن عليهم، ـلـه، ـحـالهم وـشـكوا تعالى الله إلى وفروا بدينهم تمسك

بعد لهم ارتضى الذي دينه لهم فيمكن للنصر، أهل أنهم يرى بعدما سينصرهم فإنه
َد﴿ تعـالى قـال التمكيـن شـروط يحققـوا أن َعـ ّلـُه َو إذيَن ال ّلـ ُنـوا ا ُكـْم آَم ْن ُلـوا إم إم َع َو

إت إلَحا ُهْم الّصا ّن َف إل َتْخ َيْس إض إفي َل َْلْر َلَف َكَما ا َتْخ إذيَن اـْسـ ّـلـ إـهـْم إـمـْن ا إل ْب َـنـّن َق ّك ُيَم َل ُـهـْم َو َل
ُهُم َن إذي إدي ّل َتَضى ا ُهْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َب ُي َل إد إمْن َو ْع إهْم َب إف ْو ًا ـَخـ إني َأْمـنـ َن ُدو ُـبـ ْع ُكوَن ل َي إر إـبـي ُيـْشـ
ًا ْيئ َفَر َوَمْن َش َد َك ْع إلَك َب إئَك َذ َل ُأو ُقوَن ُهُم َف إـسـ َفا ْل ُموـَسـى َقـاَل﴿ ) وقـال55(النـور: ﴿ا

إه إم ْو َق ُنوا إل إعي َت إه اْس ّل إبُروا إبال َْلْرَض إإّن َواْص إه ا ّل َها إل ُث إر ُء َمْن ُيو إه إـمـْن َيـَشـا إد َـبـا َـبـُة إع إق َعا ْل َوا
إقيَن ّت ْلُم ْد﴿ ) وقال128(العراف: ﴿إل َق َل َنا َو ْب َت إر إفي َك ُبو إد إـمـْن الّز ْـعـ إر َب ْك ّذ َْلْرَض َأّن اـلـ ا

َـهـا ُث إر َي َي إد ـا َـب إلُحوَن إع ـاء: ﴿الـّصـا إذيَن إإّن﴿ ) وـقـال105(النبـي ـ ّـل ُلوا ا ـا َـقـا َـن ّب ـُه َر ّـل ـّم ال ُـث
َقاُموا َت َنّزُل اْس َت إهُم َت ْي َل َكُة َع إئ ْلَمل ُفوا َأّل ا ُـنـوا َول َتـَخـا إـشـُروا َتْحَز ْب َأ إة َو ّـنـ ْلَج إـتـي إبا ّل ُـتـْم ا ْن ُك
ُدوَن َع ـل المؤمنين في تتوافر أن بد ل التمكين ) فشروط30(فصلت: ﴿ُتو ـك، قـب ذـل

ًا لنا الله ذكر وقد الـصـالح والعـمـل اليـمـان ـشـرط فمنها اليات هذه في منها طرف
واعتـنـاق قـبـل، ـمـن مكـنـوا اـلـذين وـصـحبه وـسـلم عليه الله صلى النبي نهج واتباع
الجـهـاد عـلـى والـصـبر وـحـده، ـبـالله والستعانة بالله، الشرك وعدم الصحيح، الدين

وأن الـعـام، والـصـلح والعلن، السر في وتعالى سبحانه الله وتقوى العداء، وحرب
ديـنـه، عـلـى ويستقيم هذا بمقتضى ويعمل الله ربي يقول أن المجاهد سلوك يكون
ً سيصبح فإنه تحقيقها في جهده العبد بذل إذا الشروط فهذه الله ينصره لن مؤهل

الرض.  في ويستخلفه

أرض (الحـسـية) ـفـي الهزيمة لحوق أو النصر تأخير في تعالى الله حكمة تتبعنا ولو
ًا لـهـا ـسـنفرد أنـنـا إل مـسـتقل، مـصـنف إلى معها لحتجنا بالمسلمين المعركة كلـمـ
ً ًا مستقل أن ينبغـي ل المفهـوم هـذا لن لهـا بالشـارة هنـا ونكتفي الله، بإذن لحق

الـحـرب مجرـيـات وكـيـانه مـشـاعره وبـكـل يتابع الذي اليوم المسلم ذهن عن يغيب
الفغان. المجاهدين وبين جميعها العالمية الكفر قوى بين أفغانستان في

ـه ونـسـأل ـز أن الـل ـافرين يكـسـر وأن لـهـم، ويمـكـن وينـصـرهم المجاـهـدين يـع الـك
للمسلمين. غنيمة ويجعلهم ويذلهم ويمزقهم

طرـيـق عـلـى ـثـوابت حلـقـات ـمـن تـعـالى الـلـه ـبـإذن الثانية الحلقة في اللقاء وإلى
الجهاد. 

أجمعين. وصحبه آله وعلى الله عبد بن محمد على وسلم اللهم وصل

»2« الجهاد درب على ثوابت
ًا ليس الجهاد بأشخاص معلق

ًا لنا شرع الذي لله الحمد ًا دين ًا وـهـدانا قويـمـ ًا، ـسـراط والـسـلم والـصـلة مـسـتقيم
وعلى التسليم وأتم الصلة أفضل فعليه آدم ولد سيد البرية خير الخلق معلم على

وبعد: أجمعين وصحبه آله
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ذـكـر ـمـن الماـضـية الحلـقـة ـفـي ـبـدأناه ـقـد كـنـا ـمـا الكرام الخوة أيها معكم نكمل
وهـو: الول الثـابت عن الماضية الحلقة في تكلمنا ولقد الجهاد، درب على الثوابت

ـفـي اـلـواردة النـصـوص الحلـقـة تـلـك ـفـي وبيـنـا القياـمـة، ـيـوم إلى ماض الجهاد أن
تـلـك وقربـنـا القياـمـة، ـيـوم إـلـى الجـهـاد بمـضـي الـمـة تبـشـر والتي والسنة الكتاب

فـإنه الجـهـاد رايـة يـحـارب من أن مفادها بنتيجة وخرجنا اليوم واقعنا إلى النصوص
الرـهـاب حرب باسم الجهاد يحارب الذي والعالم وعدده، عدته كثرت مهما سيهزم

ً إن المهزومين أول هو آجلً. أو عاجل

ًا فيها سنبحث اليوم وحلقة ـشـعيرة أن فـيـه نؤـكـد الجـهـاد، منهج ثوابت من آخر ثابت
ـسـيف إـلـى يحـتـاج اـلـذي اـلـدين بـقـي ـمـا وـسـتبقى تنقطع ولن لتدوم نزلت الجهاد
هو: الثابت وهذا يحميه،

ًا ليس الثاني: الجهاد الثابت بأشخاص: معلق
لمية المـة أن اليـوم المشـاهد إن الجهـاد تعلـق مقالهـا بلسـان يكـن لـم إن الس

ـن لك: الدين يقول المسلمين من كثير وربما حالها، فبلسان بأشخاص ـه دـي وإذا الـل
ًا له الله يخلق فسوف خدمه مات تـطـبيق إـلـى نأتي حينما ولكن عنه، يذودون خدم
عـلـى المنـهـج هذا تطبيق خطوات إلى بعد نصل لم أننا نجد الواقع على القول ذلك

أن يجد وخطبها أدبياتها خلل من السلمية المة حال إلى اليوم الناظر وإن حياتنا،
مـسـتوى عـلـى لـيـس بأـشـخاص الحداث يربطون الناس من بها يستهان ل شريحة
والنـهـي بالمعروف والمر والصلح الدعوة مجال إلى يتعدى إنه بل فحسب الجهاد

وغيرها. المنكر عن

ـبـأفراد، ول بقـيـادات ل معـلـق غير الجهاد أن نثبت أن هو الحلقة هذه في يهمنا وما
تعـصـف عظيـمـة آـفـة يـعـد مجاهدين أو قيادات كانوا سواء بأشخاص الجهاد وتعليق
ًا بأشخاص الجهاد تعليق أن كما المسلمين، لدى الجهاد شعيرة عقيدة برسوخ أيـضـ
ـعـائق أـهـم ـسـيكون إـنـه ـبـل زمان، لكل وصلحه الجهاد ديمومة قناعة من يضعف
الـشـعيرة لتـلـك ويتـفـرغ الجـهـاد درب يـسـلك أن أراد ـمـن كل أمام ومنهجي نفسي

العظيمة.

ـق عـلـى وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب وتعالى سبحانه الله ربا لقد ـه التعـل ـب
رـبـط إـلـى يفـضـي باـطـل منهج بأشخاص التعلق أن لهم وبين بدينه، والتعلق وحده
وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه ونـهـي الـشـخص، حـيـاة بانتـهـاء العمـل ينتـهـي وـقـد به العمل

ًا يأت لم بأشخاص بالتعلق عنه الله رضي للصحابة مثلـهـم بـشـخص التعـلـق عن نهي
ًا جاء إنه بل كل، سـبحانه تعالى الله خلقه خلق بأشرف الشعائر يعلقوا بأن لهم نهي

التعلق عن تعالى الله نهاهم وسلم، عليه الله صلى الله عبد بن محمد وهو وتعالى
ٌد َوَما﴿ فقال وسلم عليه الله صلى النبي بشخص ْد َرُسوٌل إإّل ُمَحّم َلْت َق إه إمْن َخ إل ْب َق
إإْن الّرُسُل َف ْو َماَت َأ إتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق ْن َلى ا ُكْم َع إب َقا ْع إلْب َوَمْن َأ َق ْن َلى َي إه َع ْيـ َب إق َـلـْن َع َيُضـّر َف

ّلَه ًا ال ْيئ إزي َش َيْج ّلُه َوَس إريَن ال إك ـلـتربي نزـلـت الـيـة ) وـهـذه144عـمـران: (آل ﴿الـّشـا
وـهـي العبادات يفسد الذي الفاسد المنهج عن وتنهاهم عليهم الله رضوان الصحابة

إـشـراكهم أي بأـشـخاص العـمـل تعليق من المقصود وليس بأشخاص، العمل تعليق
ًا، أـكـبر أو أـصـغر ـشـرك فـهـذا الـلـه، ـمـع العـمـل تعلـيـق ـمـن مقـصـودنا ولـكـن أحياـنـ

ـدم أو تنجح لم الجهاد سيما ل العبادة هذه بأن المسلم يرى أن هو بأشخاص أو تتـق
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ًا تحقق لـهـا، الـعـاملين طليـعـة عـلـى ذاك أو الرجل هذا جعل تعالى الله لن إل شيئ
المنـهـج، ذـلـك عـن وتـعـالى ـسـبحانه الله نهي في تدخل التي الصور أقل هي وهذه
المفـسـرين وأقوال ذلك، عن وسلم عليه الله صلى الرسول أصحاب الله نهى فقد
ًا وـتـبين السابق، كلمنا من المقصود توضح الية هذه في المنـهـج ذـلـك خـطـر أيـضـ

ًا يؤدي الذي له. العمل ضعف أو الدين ترك إلى حتم

ـمـن انـهـزم ـمـن انـهـزم  ”لـمـا1/410 المتقدـمـة الـيـة تفـسـير ـفـي ـكـثير اـبـن ـقـال
قـتـل، ـقـد محـمـدا إن أل الـشـيطان ـنـادى منـهـم قـتـل من وقتل أحد يوم المسلمين

ـضـرب ـقـد ـكـان وإنـمـا محـمـدا قتـلـت لـهـم فـقـال المـشـركين إلى قميئة ابن ورجع
أن واعتـقـدوا الـنـاس ـمـن ـكـثير قـلـوب في ذلك فوقع رأسه في فشجه الله رسول
ـن الله قص قد كما ذلك عليه وجوزوا قتل، قد وسلم عليه الله صلى الله رسول ـع

ذـلـك فـفـي القـتـال، عن وتأخر ووهن ضعف فحصل السلم، عليهم النبياء من كثير
ٌد َوَما﴿ تعالى الله أنزل ْد َرُسوٌل إإّل ُمَحّم َـلـْت َق إه إـمـْن َخ إـلـ ْب عـمـران: (آل ﴿الّرـُسـُل َق
عليه. القتل جواز وفي الرسالة في بهم أسوة له ) أي144

وـهـو النـصـار من رجل على مر المهاجرين من رجل أن أبيه عن نجيح أبي ابن قال
قتل قد وسلم عليه الله صلى محمدا أن أشعرت فلن يا له فقال دمه في يتشحط

ّلغّ فقد قتل قد محمد كان إن النصاري فقال ٌد َوَما﴿ فنزل دينكم عن فقاتلوا ب ُمَحّم
ْد َرُسوٌل إإّل َلْت َق إه إمْن َخ إلـ ْب دلئـل فـي الـبيهقي بكـر أبـو الحـافظ رواه ﴿الّرُسـُل َق

إإْن﴿ ضعف له حصل من على منكرا تعالى قال النبوة. ثم َف ـاَت َأ ْو ـَم ـَل َأ إـت ـْم ُق ُـت ْب َل َق ْن ا
َلى ُكْم َع إب َقا ْع إلْب َوَمْن( القهقري رجعتم أي ﴿َأ َق ْن َلى َي إه َع ْي َب إق َلـْن َع ّلـَه َيُضـّر َف ًا ال ْيئ َشـ

إزي َيْج ّلُه َوَس إريَن ال إك رـسـوله واتبـعـوا دينه عن وقاتلوا بطاعته قاموا الذين أي ﴿الّشا
ًا ًا. وكذلك حي من السلم كتب من وغيرها والسنن والمساند الصحاح في ثبت وميت

وعـمـر بـكـر أـبـي الـشـيخين مـسـندي في ذلك ذكرت وقد القطع تفيد متعددة طرق
الـلـه رـسـول ـمـات لـمـا الـيـة ـهـذه تل عـنـه الله رضي الصديق أن عنهما الله رضي
بـكـر أبو أقبل قالت عنها الله رضي عائشة أن البخاري وقال وسلم عليه الله صلى
ـم فلم المسجد فدخل نزل حتى بالسنح مسكنه من فرس على عنه الله رضي يكـل
مغطى وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول فتيمم عائشة على دخل حتى الناس
وأـمـي أـنـت ـبـأبي ـقـال ثم وبكى وقبله عليه أكب ثم وجهه عن فكشف حبرة بثوب
فقدمتها. عليك كتبت التي الموتة أما موتتين عليك الله يجمع ل والله

الناس يكلم وعمر خرج بكر أبا أن عباس ابن عن سلمة أبو وحدثني الزهري وقال
ـمـات ـقـد محمدا فإن محمدا يعبد كان من بعد أما بكر أبو قال عمر يا أجلس وقال
ٌد َوَما﴿ تعالى الله قال يموت ل حي الله فإن الله يعبد كان ومن ْد َرُسوٌل إإّل ُمَحّم َق
َلْت إه إمْن َخ إل ْب إزي﴿ قوله إلى ﴿الّرُسُل َق َيْج ّلـُه َوـَسـ إريَن ال إك لكـأن فـوالله قـال ﴿الـّشـا

كلـهـم الـنـاس منه فتلها بكر أبو تلها حتى الية هذه أنزل الله أن يعلموا لم الناس
ـقـال عـمـر أن المـسـيب ـبـن ـسـعيد وأـخـبرني يتلوها إل الناس من بشرا أسمع فما

هــويت وحتى رجلي تقلني ما حتى فعرقت تلها بكر أبا سمعت أن إل هو ما والله
الرض. إلى

الـلـه رسول حياة في يقول كان عليا أن عباس ابن عن الطبراني القاسم أبو وقال
إإْن﴿ وسلم عليه الله صلى َف ْو َماَت َأ إتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق ْن َـلـى ا ُكْم َع إب َـقـا ْع ننقـلـب ل والـلـه ﴿َأ
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ـه أموت حتى عليه لقاتلن قتل أو مات لئن والله الله هدانا إذ بعد أعقابنا على والـل
مني. به أحق فمن ووارثه عمه وابن ووليه لخوه إني

ْفٍس َكاَن َوَما﴿ تعالى وقوله َن إن إإّل َتُموَت َأْن إل ْذ إإ إه إـبـ ّـلـ ًا ال َتاـبـ ً إك َؤّجل عـمـران: (آل ﴿ـُمـ
ـلـه الـلـه ـضـربها اـلـتي الـمـدة يـسـتوفي وـحـتى الله بقدر إل أحد يموت ل ) أي145
ًا﴿ قال ولهذا َتاب ً إك َؤّجل َعّمُر َوَما﴿ كقوله ﴿ُم ٍر إمْن ُي َعّم َقُص َول ُم ْن إه إمْن ُي إر إفــي إإّل ُعُم

َتاٍب﴿ َو ) وكـقـوله11(فاطر: إك ُـهـ إذي ﴿ ّـلـ ُـكـْم ا َق َل ً َقـَضـى ُـثـّم إطـيـٍن إـمـْن َخ َأـَجـٌل َأَجل َو
ُه ُمَسّمًى َد ْن القـتـال ـفـي لهم وترغيب للجبناء تشجيع فيها الية ) وهذه2(النعام: ﴿إع

ـحـدثنا حاتم أبي ابن قال كما فيه يزيد ول العمر من ينقص ل والحجام القدام فإن
صــهبان بن حبيب عن العمش عن معاوية أبا سمعت قال العبدي يزيد بن العباس

ـبروا أن يمنعكم ما عدي بن حجر وهو المسلمين من رجل قال قال ـى تـع ـهـؤلء إـل
ْـفـٍس َـكـاَن َوـَمـا﴿ دجـلـة يعـنـي النقـطـة ـهـذه العدو َن إن إإّل َتـُمـوَت َأْن إل ْذ إإ إه إبـ ّـلـ ًا ال َتاـبـ إك

ً َؤّجل فلـمـا الـنـاس أقـحـم أقـحـم فلـمـا دجـلـة فرـسـه أقحم ) ثم145عمران: (آل ﴿ُم
الله. رحمه كلمه أهـ“ - فهربوا بالفارسية جن أي – ديوان قالوا العدو رآهم

ٌد َوـَمـا﴿ تـعـالى ـقـوله ”الـيـة هذه عن تفسيره في المسير زاد صاحب قال إإّل ُمَحـّمـ
ـكـان لـئـن ـقـوم فـقـال محـمـد قتل أحد يوم الشيطان صاح عباس ابن قال ﴿َرُسوٌل

فترخصــوا نهزم لم حيا محمد كان ولو وإخواننا لعشائرنا إنهم بأيدينا لنعطينهم قتل
محـمـد قـتـل المـنـافقين ـمـن ـقـوم قال الضحاك وقال الية، هذه فنزلت الفرار في

ًا ـكـان ـلـو أـنـاس ـقـال قـتـادة وـقـال الية، هذه فنزلت الول بدينكم فالحقوا ـمـا نبـيـ
.“قتل

ٌد َوـَمـا﴿ وـقـوله الـيـة لـهـذه تفـسـيره  ـفـي1/385 القدير فتح صاحب وقال إإّل ُمَحّمـ
ْد َرُسوٌل َلْت َق إه إمْن َخ إل ْب ـصـلى الـنـبي أن ـمـن سيأتي ما هذه نزول سبب ﴿الّرُسُل َق

ففـشـل محمد قتل قد قائل الشيطان صاح أحد يوم في أصيب لما وسلم عليه الله
ـهـم فإنـمـا بأـيـديكم ـفـأعطوا محـمـد أـصـيب ـقـد قاـئـل ـقـال ـحـتى المـسـلمين بعض

ـبـأنه واـخـبرهم ذـلـك عليـهـم الـلـه ـفـرد قـتـل، ـمـا رسول كان لو آخر وقال إخوانكم،
ْد﴿ ـقـوله فجمـلـة خلوا، كما وسيخلو الرسل قبله من خلت قد رسول َـلـْت َـقـ إـمـْن َخ

إه إل ْب ـلـه ـفـأثبتوا هلـكـه اـسـتبعدوا كأنهم إفراد قصر والقصر لرسول صفة ﴿الّرُسُل َق
إـلـى ذـلـك يتجاوز ل رسول بأنه ذلك عليهم الله فرد يهلك ل وكونه الرسالة صفتين

رسـل)، قبـل من خلت (قد عباس ابن وقرأ قلب قصر هو وقيل الهلك، عدم صفة
إإْن﴿ بـقـوله عليهم الله أنكر ثم َـفـ ْو ـَمـاَت َأ إـتـَل َأ ُـتـْم ُق ْب َل َق ْن َـلـى ا ُكْم َع إب َـقـا ْع كـيـف أي ﴿َأ

أتباعهم ويتمسك تخلو الرسل أن علمكم مع قتل أو مات إذا دينه وتتركون ترتدون
إـلـْب َوَمْن﴿ قوله قتل، أو بموت فقدوا وإن بدينهم َق ْن َـلـى َي إه َع ْـيـ َب إق َـلـْن َع ّـلـَه َيـُضـّر َف ال

ًا ْيئ ـمـن ـشـيئا الـلـه يـضـر فـلـن الـسـلم ـعـن بارـتـداده أو القـتـال عن بإدباره أي ﴿َش
إزي﴿ نفـسـه يـضـر وإنـمـا الضرر َيْج ّـلـُه َوـَسـ إريَن ال إك وـقـاتلوا ـصـبروا اـلـذين أي ﴿الـّشـا

فقد به أمر ما امتثل ومن بالسلم عليهم الله نعمة شكروا بذلك لنهم واستشهدوا
الله. رحمه كلمه أهـ“ عليه بها الله أنعم التي النعمة شكر

ٌد َوـَمـا﴿ تـعـالى ـقـوله ”الـسـباب بيان في العجاب صاحب قال ْد َرـُسـوٌل إإّل ُمَحـّمـ َـقـ
َلْت إه إمْن َخ إل ْب طريق ومن عروبة أبي بن سعيد طريق من الطبري أخرج ﴿الّرُسُل َق

قتل، ما نبيا كان لو ناس قال وتناعوه أحد يوم النبي فقدوا لما قال أنس بن الربيع
ـبـه تلحـقـوا أو عليـكـم الـلـه يفـتـح ـحـتى ـنـبيكم علـيـه قاتل ما على قاتلوا ناس وقال
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وـهـو النـصـار ـمـن رـجـل عـلـى ـمـر المـهـاجرين من رجل أن ذكر الربيع زاد فنزلت،
ـل محمد كان إن النصاري فقال قتل محمدا أن أشعرت فقال دمه في يتشحط قـت

ّلغّ فقد فنزلت. دينكم عن فقاتلوا ب

ـفـي وفـشـا وفـيـه القـصـة ـفـذكر أـحـد ـيـوم ـكـان لما السدي عن أسباط طرق ومن
لنا يأخذ أبي بن الله عبد إلى رسول لنا ليت بعضهم فقال قتل قد محمدا أن الناس

ـبـن أـنـس فـقـال تقتـلـوا، أن قـبـل ـقـومكم إـلـى ارجعوا قوم يا سفيان أبي من أمانا
دينـكـم، عـلـى فـقـاتلوا يقـتـل ـلـم محـمـد رب ـفـإن قتل محمد كان إن قوم يا النضر

ـالوا الذين في فنزل ناس عليه فاجتمع الصخرة أتى حتى الله رسول وانطلق إن ـق
ٌد َوَما﴿ قتل قد محمدا ﴿.َرُسوٌل إإّل ُمَحّم

بني من النصاري رافع بن الرحمن عبد بن القاسم حدثني إسحاق ابن طريق ومن
ـوا وقد والنصار المهاجرين من نفر إلى مال النضر بن أنس أن النجار بن عدي ألـق

موـتـوا بـعـده بالحـيـاة تـصـنعون فما الله رسول قتل قالوا يجلسكم ما فقال بأيديهم
الله. رحمه كلمه أهـ “قتل حتى فقاتل القوم استقبل ثم عليه مات ما على

نقـلـه، يـطـول كلم تفـسـيرها وـفـي الـيـة ـهـذه ـنـزول سبب في التفسير أهل وكلم
عليه الله صلى الله رسول مع كانوا الذين أن السابق، كلمهم من نستخلص ولكننا
ـمـذموم، منـهـج أـصـحاب منهجـيـن، بـيـن ـكـانوا قتـلـه بـخـبر وـسـمعوا أـحـد في وسلم

الـيـة ـفـي الله حذرهم الذين هم المذموم المنهج فأصحاب ممدوح، منهج وأصحاب
الـشـخص ـكـان ـلـو ـحـتى بأـشـخاص العـمـل تعليق وهو المذموم، منهجهم من وحذر

ـانوا الـمـذموم المنهج ذلك فأصحاب وسلم، عليه الله صلى الله رسول ـطـائفتين ـك
حتى جاءتهم التي الصدمة بسبب والخور الضعف وأصابهم العمل عن فتروا طائفة
أـصـحاب ـمـن أـخـرى وطائفة الكافرين، من المان وأخذ القتل من بالسلمة فكروا
ـبـه وـصـرحت الكـفـر الطائـفـة تـلـك اعتقدت فقد أشد ضللهم كان المذموم المنهج

ًا كان لو قالوا الذين وهم أن قـبـل الول دينـكـم إـلـى ارجـعـوا ـقـالوا أو قـتـل، ـمـا نبي
تقتلوا.

المنتـسـبين ـمـن ـكـثير قول هو المذموم المنهج أصحاب من الطائفتين هاتين وقول
ـو ـقـالوا حيث والقنوات، والمجلت الصحف في ينعقون الذين اليوم، السلم إلى ـل
ًا معهم والعرب الطالبان جهاد كان وطائـفـة هزـمـوا، وـمـا المدن من أخرجوا ما حق

ليخرـجـوا حكوـمـاتهم أـيـدي في أيديهم يضعوا العرب) أن (للفغان خير تقول أخرى
علــى العسكرية بالهزيمة استدلوا فقوم بالبارحة، الليلة أشبه فما المأزق، هذا من

مقتـلـه ـخـبر وـصـلهم لـمـا رـسـالته وأنـكـروا وسلم عليه الله صلى محمد دين بطلن
ًا المنـهـج ذـلـك يتأـكـد والـيـوم الميدان، في معه يقاتلون وكانوا أـصـحاب ـمـن واـضـح

العـسـكرية، بالهزيـمـة والمجاـهـدين الطالـبـان منـهـج ببطلن اـسـتدلوا اـلـذي الضلل
شر. كل في سبقوهم سلف لهم الضلل وأهل نفسه، يعيد فالتاريخ

اـلـذي المـمـدوح المنـهـج الثاني المنهج أصحاب وهم الحق والدين الهدى أهل ولكن
ـصـلى الـنـبي مقـتـل ـخـبر ـعـن أجابوا الذين هم المعركة، أثناء التفسير أهل لنا نقله
ـمـن نـفـر عـلـى ـمـر حينـمـا عـنـه الـلـه رـضـي النـضـر بن أنس بقول وسلم عليه الله

الـلـه، رـسـول قـتـل ـقـالوا يجلـسـكم ما فقال بأيديهم ألقوا وقد والنصار المهاجرين
الـقـوم اـسـتقبل ـثـم علـيـه مات ما على موتوا بعده بالحياة تصنعون لهم: فما فقال
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ًا المنهج هذا ويمثل قتل، حتى فقاتل قال الذي عنه الله رضي الصديق بكر أبو أيض
ًا يعبد كان من وسلم عليه الله صلى الله رسول وفاة بعد ًا ـفـإن محـمـد ـقـد محـمـد

ًا منهجهم ويمثل يموت، ل حي الله فإن الله يعبد كان ومن مات، أـبـي بن علي أيض
ٌد َوـَمـا﴿..  الية قرأ بعدما قال الذي عنه الله رضي طالب ـ ننقـلـب ل الـلـه ..﴿ ُمَحـّم
وهذا أموت، حتى عليه لقاتلن قتل أو مات لئن والله الله هدانا إذ بعد أعقابنا على

ًا الصحابة منهج هو ًا الـلـه يعـبـدون ـكـانوا الذين فهم عنه الله رضي جميع وبـعـد حـقـ
ـن ول الجهاد عن ل يفتروا ولم الطريق واصلوا وسلم عليه الله صلى النبي وفاة ـع

ـه الله صلى الله رسول عليه رباهم ما على ساروا بل والعبادة الدعوة وـسـلم، علـي
ُنـوا َول﴿ تعـالى الـلـه قول تمثلوا هزموا فإن إه ُنـوا َول َت ُـتـُم َتْحَز ْن َأ ْوَن َو َلـ ْع َْل ُتـْم إإْن ا ْن ُك

إنيَن إم ْؤ َلّما﴿ تعالى ) وقوله139عمران: (آل ﴿ُم َو ُكْم َأ ْت َب َبٌة َأَصا إصي ْد ُم ُتْم َق ْب َـهـا َأـَصـ ْي َل ْث إم
ُتْم ْل ّنى ُق َذا َأ َو ُقْل َه إد إمْن ُه ْن ُكْم إع إس ُف ْن ّلَه إإّن َأ َلى ال ٍء ُكّل َع إديٌر َشْي عـمـران: (آل ﴿َـقـ
165.(

ُكُروا﴿ تعالى الله قول تمثلوا انتصروا وإن ْذ ْذ َوا ُتْم إإ ْن إليٌل َأ ُفوَن َق َع َتْض إض إفي ُمْس َْلْر ا
ُفوَن ُكُم َأْن َتَخا َف ّط َتَخ ّناُس َي ُكْم ال َوا ُكْم َفآَ َد ّي َأ إه َو إر َنْص ُـكـْم إب َق إت إـمـَن َوَرَز َـبـا ّي ّط ُـكـْم ال ّل َع َل

ُكُروَن يـكـون أن لـنـا، الـلـه يرتـضـيه اـلـذي الـحـق المنـهـج ـهـو ) هذا26(النفال: ﴿َتْش
ًا العمل ـون ل باـطـل أم حق هي هل المور على والحكم الشرعية، بالدلة معلق يـك

ًء ًء يـكـون قضية أي على الحكم إن بل نتائج، من حققته ما على بنا الدـلـة عـلـى بـنـا
فيلزـمـه بنتائجـهـا المـعـارك عـلـى يحـكـم أن أراد ومن والسنة، الكتاب من الشرعية

رـسـول أخطـأ باطلـة معركـة أحـد معركة بالله والعياذ يقول أن المقياس هذا على
المنـهـج بطلن عـلـى دلـيـل والهزيـمـة هزم لنه بخوضها، وسلم عليه الله صلى الله
والجهل. الرجاف أهل عند

وأنـكـروا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي نبوة أنكروا الذين الباطل المنهج فأصحاب
ومنهجـهـم برـمـوز، الجـهـاد وعلقوا بأشخاص الدين علقوا الذين هم الدين هذا صحة
فـشـلها، أو النتاـئـج بطلن بـسـبب المقدمات أنكروا حيث عظيم فساد إلى بهم أدى

ـأس أو الكـفـر في حتما فسيقع المنهج هذا إلى المرء وصل ما ومتى ـوط، الـي والقـن
ـمـن ول الـلـه مـن يسـتحيون ل الـذين الـيـوم، الرويبـضـات مـن ـكـثير منهج هو وهذا

ًا رأوا فإذا بأيام، قبله ما يناقض قول لهم حدث كل ففي عباده، وزادوا أشادوا نصر
ًء هزيمة رأوا وإذا والتمجيد، المدح في وأعادوا وـبـدعوا ـضـللوا لعباده الله من وابتل
الهزيـمـة لـحـوق ـفـي وتعالى سبحانه لله حكمة أعظم ولعل وشتموا، وسبوا ونقدوا

ً وتمحيـصـهم ـصـفوفهم تصفية هو بالمجاهدين بـهـم تـسـمحوا ـمـن تمحـيـص ـثـم أول
ًا ووصفهم أساليبهم الله كشف وقد إليهم، أنفسهم ونسبوا ًا وصف ـقـال حـيـث دقيـقـ

إإّن﴿ ُكْم َو ْن َئّن َلَمْن إم ّط َب ُي إإْن َل ُكْم َف ْت َب َبٌة َأَصا إصي ْد َقاَل ُم َـعـَم َق ْن ّـلـُه َأ َـلـّي ال ْذ َع ُـكـْن َـلـْم إإ َأ

ُهْم َع ًا، َم إهيد إئْن َش َل ُكْم َو َب إه إمَن َفْضٌل َأَصا ّل َلّن ال ُقو َي َأْن َل ُكْن َلْم َك ُكْم َت َن ْي َنُه َب ْي َب ٌة َو ّد َو َـيـا َم
إني َت ْي ْنُت َل ُهْم ُك َع ُفوَز َم َأ ًا َف ْوز ًا َف إظيم ًا عنـهـم الـلـه ) وـقـال73-72(النساء: ﴿َع فاـضـح

إذيَن﴿ العفنة لساليبهم ّل ّبُصوَن ا َتَر ُكْم َي إإْن إب ُكْم َكاَن َف ْتٌح َل إه إمَن َف ّلـ ُلوا ال َلـْم َقـا ُكـْن َأ َن
ُكْم َع إإْن َم إريَن َكاَن َو إف َكا ْل إصيٌب إل ُلوا َن َلْم َقا ْذ َأ إو َتْح ُكْم َنْس ْي َل ُـكـْم َع ْع َن َنْم إنيَن إـمـَن َو إم ْؤ ْلـُمـ ا
ّلُه ُكُم َفال ُكْم َيْح َن ْي ْوَم َب إة َي َياَم إق ْل َلْن ا َـعـَل َو ّـلـُه َيْج إريَن ال إف َـكـا ْل َـلـى إل إنيَن َع إم ْؤ ْلـُمـ ً ا إبيل ﴿ـَسـ

ً كان من إل بها يقوم ل الجهاد شعيرة نعم )،141(النساء: ودون فـدونه لـذلك أهل
ًا الـشـعيرة وـهـذا الـبـل، أعـنـاق فيها تنقطع مفاوز والتمكين النصر يناـصـرها ل أيـضـ
ًا منهجـه ـكـان مـن أما والفتنة، للبلء العدة أعد من إل اليوم ًا منهجـ ًا مائعـ ل هلميـ
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ـهـذه ـفـي لحيلـهـم الله كشف فيكفيهم له، معارض أو للجاهد مناصر هو هل ُيعرف
والباطلة. لمناهجهم وتعرية الشيطانية لحيلهم فضح التوبة سورة وفي اليات

تكن لم فإن محققة، هزيمة إلى إل يفضي ل بأشخاص المعركة أو الجهاد تعليق إن
عـنـد الجـهـاد ـعـن الفـتـور ـفـي تتمثل معنوية هزيمة فإنها الميدان في حسية هزيمة
أن الخطــأ من فإنه لذا بها، إل ينصرون ل أنهم المسلمون ظن التي القيادة فقدان
بالرموز، ربطها من الجهاد شعيرة تحرير فيجب بقيادات، أو بأشخاص الناس يتعلق

ولـكـن والـتـدبير للتخطـيـط للقـيـادة ونحـتـاج بها المجاهدين لربط للقيادة نحتاج نعم
وكـمـا الجـهـاد، وـشـعيرة المـسـلمين بين التي الروابط تكسر يعني ل القيادة فقدان

القـيـادات، ـبـإخراج ستـسـتمر فإنـهـا الحـجـم بـهـذا قـيـادات الجـهـاد ـسـاحات أخرجت
وـسـلم علـيـه الـلـه صلى النبي بعد العصور من عصر خل ما أنه على شاهد والتاريخ

يـسـبق ـلـم أـنـه عنـهـم ـسـمع لـمـن يخيل حتى الدين هذا عن يذودون أسود وفيه إل
ـد وعلي عمر مثل يلدن أن المسلمين نساء تعقم ولم مثلهم، للمة ـداد وخاـل والمـق

أولـهـا ـفـي ـهـو هل فيها الخير يعرف ل كالغيث فالمة وقطز الدين وصلح وعكرمة
آخرها. في أم

ل بـالرموز الجهـاد تعليـق عـدم علـى تربـوا الذين المسلمين لدى القيادة قتل وإن
ًا، إل وطريقـهـم مـبـدئهم عـلـى يزـيـدهم قـيـادة ل الجـهـاد رب يعـبـدون لنـهـم إـصـرار
ي موجـودة فالقيادات الجهاد، يعـرض كمـا للقتـل معرضـة وهـي المعركـة أرض ف
ـوم وينتـظـرون الشهادة عن يبحثون القادة إن بل المعركة، في جندي أي للقتل الـي
ـالمين، رب برؤية ويتشرفون العين الحور إلى فيه يزفون الذي يـحـرص وكلـهـم الـع
ويتمناه. له ويسعى اليوم ذلك على

ـد أو أـسـامه الشيخ أو عمر المل يقتل كأن تمنوه ما للقادة حصل فإذا ـشـامل القاـئ
الـلـه حفظـهـم مـكـان ـكـل ـفـي الجـهـاد قادة من غيرهم أو خطاب القائد أو باسييف
ًا، ًا إل يعد ل به الله ودعوا تمنوه ما على حصولهم فإن جميع بأشخاـصـهم، لهم نصر

الله ووعد القيامة، يوم إلى بدوامها الله تكفل شعيرة فهو يضيع لن فإنه الجهاد أما
ًء النصر شروط حققوا إذا بالنصر عباده قتـلـت أو القـيـادات تـلـك معـهـم ـكـانت سوا

ـوز، الحرب نربط ول بأشخاص الجهاد نعلق أل بنا فحري تعالى، الله سبيل في برـم
ـفـألف أـسـامه قـتـل إذا ”أـيـام قبل له كلمة في غيث أبو سليمان الشيخ يقول وكما

اللقــاءات إحدى في بنفسه أسامه الشيخ وقال“ بعده من الراية سيحملون أسامة
حـصـل ـمـا إذا الـعـرب والفغان القاعدة تفكك إمكانية عن سئل عندما له المصورة

أتمـنـاه كـنـت ـمـا وهذا تعالى الله سبيل في شهادة أعده اغتيالي فقال: ”إن اغتياله
وـفـي الـمـة، ـهـذه أبناء من فرد إل هو ما وأسامه الشهادة، يرزقني أن الله وأسأل

لـيـس فأـسـامه يملـكـون، وبما بأنفسهم الدين هذا لفداء مستعدون كثر رجال المة
ًا ًا يمثل إنه بل فرد .“المة أبناء كل به يؤمن منهج

ًا ًا المـسـلمين أبـنـاء نـحـذر فإنـنـا وختاـمـ يعلـقـوا أو برـمـوز الجـهـاد يعلـقـوا أن جميـعـ
فالجـهـاد واـلـدنيا، اـلـدين يفـسـد عظـيـم وـشـر باـطـل منهج فهذا بأشخاص، المعركة
مـات وقـد القيامـة، يـوم إلـى مـاض أنه ثوابتنا ومن تعالى، الله شعائر من شعيرة

ـاتهم، وزادت الجهاد في الصحابة منهج يتغير ولم وسلم عليه الله صلى النبي فتوـح
الجـهـاد، ـشـعيرة تـتـأثر وـلـم الـسـلم دوـلـة وتوـسـعت عنه الله رضي بكر أبو ومات
ًا، إل الرض فـي المسـلمين زاد وما عنه الله رضي عمر وقتل كـان وهكـذا انتشـار
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ً المسلمين أمر ًا ثوابتنا من جيل، بعد من جيل عظيـمـة وشعيرة مبدأ الجهاد أن أيض
الـصـراط يـهـدينا أن تعالى الله نسأل قيادات، ول أشخاص بفقد تتزعزع ول تتغير ل

والـقـادر ذـلـك وـلـي إنه قاطبة، الكفر أمم على ويعزها أمتنا شأن ويعلي المستقيم
عليه.

الجهاد.  درب رسمت التي الثوابت ذكر لنواصل الثالثة الحلقة في اللقاء وإلى

وسلم. وآله أصحابه وعلى الله رسول على اللهم وصل
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»3« الجهاد درب على ثوابت
ًا ليس الجهاد معركة أو بأرض معلق

ًا لنا شرع الذي لله الحمد ًا دين ًا وـهـدانا قويـمـ ًا، ـسـراط والـسـلم والـصـلة مـسـتقيم
وعلى التسليم وأتم الصلة أفضل فعليه آدم ولد سيد البرية خير الخلق معلم على

وبعد: أجمعين وصحبه آله

ـفـي ونواـصـل الجـهـاد، درب ـثـوابت ـمـن ثابتين الماضيتين الحلقتين في عرضنا لقد
ًا نمر نبدأ أن وقبل الثوابت، تلك ذكر الحلقة هذه ًا مرور ـي قررناه ما على سريع ـف

مــاض الجهاد أن الشرعية بالدلة الولى الحلقة في أثبتنا لقد الماضيتين، الحلقتين
أن بيـنـا الثانـيـة الحلـقـة وفي ذلك، تقرير في الفقهاء أقوال وذكرنا القيامة يوم إلى

ًا ليس الجهاد الـلـه ـصـلى الـنـبي ـهـو الشخـصـية تـلـك كانت ولو حتى بأشخاص معلق
اـلـذين المنهجـيـن الحلـقـة تـلـك ـفـي ووـضـحنا الهوى، عن ينطق ل الذي وسلم عليه

الـنـبي مقـتـل لـخـبر الـشـيطان إـشـاعة إـثـر على أحد معركة في الصحابة من ظهرا
وسلم. عليه الله صلى

ـشـعيرة أن فيهـمـا نؤـكـد الجـهـاد، منـهـج ثوابت من ثابتين فيها سنبحث اليوم وحلقة
ـسـيف إـلـى يحـتـاج اـلـذي اـلـدين بـقـي ـمـا وستبقى تنقطع، ولن لتدوم نزلت الجهاد
تنشره. جهاد وشعيرة يحميه،

ـا لنؤكد نعود أن لنا يطيب موضوعنا، طرح في ندخل أن وقبل وراء ـمـن نـهـدف أنـن
ًا ـلـه ألبـسـت اـلـتي والغلل القـيـود ـمـن الجهاد منهج تحرير الثوابت تلك نشر ظلمـ

ًا، تحدـيـده أو طمـسـه عـلـى تعمل تداعيات عدة من يعاني اليوم الجهاد ومنهج وزور
ـسـوء ـمـع فـهـم ـسـوء يـكـون ربـمـا الـتـداعيات تلك ومن شرعي، دليل بغير وتقييده
مـمـن ـعـدد تـحـذلق المعوـقـات تلك ومن الشعيرة، بتلك نادى من بعض من تطبيق

ًا بإصدار للفقه ينتسبون ـمـن أـحـد إليـهـا يـسـبقهم ـلـم الـشـعيرة بتلك للعمل شروط
المنتـسـبين المـخـذلين ـمـن ـعـدد ـخـروج المعوـقـات تلك ومن الباب، هذا في الئمة

المعوـقـات تـلـك وـمـن لزماننا، يصلح ل الجهاد بأن منتدى كل في ليصدحوا للسلم
مـصـالح تـعـارض لنـهـا الـشـعيرة هذه على حربه يشن الذي الصليبي الحلف وأهمها

العالم. لبلدان المريكي المستعمر

والعـمـل الجـهـاد مفـهـوم لتـصـحيح تـعـالى الـلـه بإذن كفيل الجهاد درب ثوابت ونشر
تـصـحيح وبـعـد طريـقـه، في وقفت التي الجائرة الظالمة المعوقات بقية كسح على

الفكرية الناحية من ثم الروحية الناحية من الشعيرة بهذه نرتبط أن يمكن المفهوم
ًا المنهجية الناحية من ثم الشعيرة هذه فإحياء العملية، التطبيقية الناحية من وأخير

المعرفة على يقتصر والبيان التوضيح وليس والبيان، للتوضيح مجهودات إلى يحتاج
ًا ـكـان وإن فهذا الواقع، عن المنفصلة البحتة الفقهية يحـتـاج أـنـه إل كفـقـه، مطلوـبـ

أرض عـلـى الـشـعيرة بتلك والتعبد الفقه ذلك تطبيق إلى يؤدي بمنهج يربط أن إلى
بها. عنهم الله رضي وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي كتعبد الواقع

الـصـلة الـلـه شرع المقال: لقد ليتضح المثال بهذا القيود من العبادة لتحرير ونمثل
مخصوـصـة بأـمـاكن العبادة تلك أداء وتعالى سبحانه الله ربط ولكن قبلنا، كان لمن
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وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى محـمـد لـمـة الـلـه ـشـرع وعندما وغيرها، والصوامع كالبيع
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـفـأعطى المـكـاني القـيـد ـمـن العبادة تلك الله حرر الصلة
حـيـث الـصـحيحين ـفـي كما أعطي مما وكان قبله النبياء من أحدا يعط مالم وسلم

مـسـجدا الرض لـي (وجعـلـت عـنـه الـلـه رضي جابر عن وسلم عليه الله صلى قال
ـصـالحة كلـهـا الرض فليصل) فأصبحت الصلة أدركته أمتي من رجل وأيما وطهورا

حـال فـي أـخـرى بنـصـوص الرض ـمـن اـسـتثنيت مواضع سبعة إل العبادة تلك لداء
ًا، الضطرار ل الختيار أداءـهـا ويـسـر ـسـهل القـيـد هذا من العبادة هذه فتحرير أيض

ًا عبد، لكل ًا كان ورفعه القيد ذلك وضع أن علم وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه ـمـن تـشـريع
يعلمها. هو لحكمة

الثمــة الظالمة القيود نرفع أن نحاول الجهاد شعيرة لثوابت ذكرنا في اليوم ونحن
ًا بـهـا وعارـضـوا البـشـر حثالة وضعها التي الفاجرة الثـبـوت قطعـيـة ـشـرعية نصوـصـ
دـمـار ـهـو الحـضـارات تصادم بأن يزعم من للسلم ينتسب ممن فسمعنا والدللة،
الحـضـارات تـعـايش إـلـى بحاـجـة ونـحـن التـصـادم ذـلـك من بريء والسلم وخراب،
ًا ورأينا (الجهاد)، المسلح والنزاع العنف ونبذ السلم إلى وبحاجة حصر ل عددا أيض

باـسـم إلغائـهـا أو الـشـعيرة تـلـك ـحـرب إـلـى الرامـيـة الـمـؤتمرات ـفـي يدخلون لهم
ًا الديان، حوار أو الوسطية أو التسامح للســلم المنتسبين بعض مباركة عن فبعيد

ـذا ـالف لـه ـليبي التـح ـح الـص ـذي الواـض ـن اـل ـه يـش ـعورة هجمـت ـى المـس ـاد عـل الجـه
ًا كبير عدد أمام أننا نجد والمجاهدين، يـبـاركون وـهـم للـسـلم ينتـسـبون مـمـن أيـضـ

ًء الجهاد حرب على القائمة واللقاءات المؤتمرات الرهاب. أو العنف باسم سوا

المـنـددة اـلـدعاوى عـلـى ولـلـرد الجـهـاد، درب على الثابتة المعالم إيضاح ولمواصلة
ـيـزول الـثـوابت تـلـك ـمـن ـثـابتين ـمـع الحلـقـة هذه في نقف وهناك، هنا من بالجهاد

ًا بفهمهما ًا. بالجهاد ألحق مما بعض ظلم

ًا ليس الثالث: الجهاد الثابت بأرض: معلق
ـصـالحة الجـهـاد ـشـعيرة أن تؤـكـد اـلـتي السابقتين الحلقتين في الدلة سقنا أن بعد

صلى محمد لنبيه الجهاد الله شرع أن منذ الزمنة من زمن يوجد ل وأنه زمان لكل
أن المناسب من الله، سبيل في للجهاد راية من الساعة قيام إلى وسلم عليه الله

ًا ليس الجهاد أن تثبت التي الدلة الحلقة هذه في نسوق ـ ـأرض معلـق أـخـرى دون ـب
الموانع. وانتفت السباب وجدت إذا

ـق أن هو الشعيرة تلك مفهوم بتحريف تسببت والتي الخاطئة المفاهيم من إن تعـل
ذـلـك ـفـإن بـهـا الـدمار يـحـل أو الرض تـلـك تفقد وحينما بعينها، بأرض الجهاد عبادة
ًا الفهم ـلـم وقتـهـا بأن الزعم أو عنها العزوف أو العبادة هذه إلغاء إلى سيؤدي حتم
بعد. يحن

ًا نرـسـخ أن الجـهـاد عـبـادة في الشروع قبل بد ول ًا مفهوـمـ ـهـذه لممارـسـة عظيـمـ
بحاـجـة المـسـلم وأن الحواجز، ول الحدود تحجبه ل عالمي الجهاد أن وهو الشعيرة

ًا كان إذا العبادة هذه إلى كـمـا لربهم، الناس وتعبيد تعالى الله دين تبليغّ على مصر
ومغاربـهـا الرض مـشـارق يجوـبـون ـكـانوا حينما عنهم الله رضي الصحابة فعل كان

بـكـم ـجـاء ـمـا رـسـتم ـسـأله عـنـدما عنه الله رضي عامر بن ربعي عنها عبر برسالة
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الـلـه، عـبـادة إـلـى العـبـاد عـبـادة من شاء من لنخرج بنا جاء والله ابتعثنا (الله فقال
ـبـدينه فأرـسـلنا الـسـلم، ـعـدل إـلـى الديان جور ومن سعتها، إلى الدنيا ضيق ومن
وتركـنـاه عـنـه ورجعـنـا مـنـه ذـلـك قبلـنـا ذـلـك منا قبل فمن إليه، لندعوهم خلقه إلى

ـقـال: وـمـا الـلـه، موـعـود إـلـى نفـضـي حتى أبدا قاتلناه أبى ومن دوننا، يليها وأرضه
بقي) فالـصـحابة لمن والظفر أبى من قتال على مات لمن الجنة قال الله؟ موعود
ـاءوا ـيف ـج ـرآن بالـس ـوا والـق ـاع ليفتـح ـا الرض، بـق ـل زال ل المـسـلم أن وبـم يحـم

ل صـالح الجهـاد أن مفهـوم يحمل أن له بد فل المحمدية الرسالة ل زمـان لك ولك
مكان.

الحروب يشعل أن إل هم له ليس المسلم أن ذلك يعني ل مكان لكل صالح وقولنا
الـشـروط فـيـه ـتـوفرت مـكـان لـكـل ـصـالح الجـهـاد ولـكـن كل، الرض بـقـاع كل في

يخرجـنـا فيـهـا التفـصـيل ـشـرعية ـضـوابط والموانع الشروط ولهذه الموانع، وانتفت
عنها. للحديث حلقة لها نفرد ولعلنا فيه نحن عما

ـفـي موـجـود وأـنـه الـسـاعة قيام إلى ماض الجهاد بأن القناعة أن القول من المهم
ًا القناعة هذه تجرنا – الولى الحلقة موضوع وهذا – زمان كل ـأن التأـكـد إلى حتم ـب

ل الجـهـاد أن ـهـو ذلك ومعنى اليوم، العالم بلد من أكثر أو أرض في موجود الجهاد
ًء بشروط معلق هو بل بأرض يعلق أو تـشـريع أـسـباب هي الشروط تلك كانت سوا
ًا وهو عمل، مقومات كانت وانتـفـت الـشـروط تلك تحققت ومتى بموانع معلق أيض

ـة، الجهاد نتائج من أكثر أو نتيجة إلى سيؤدي الجهاد فإن الموانع ـن ول اليجابـي يمـك
ًا ومقوماته. الجهاد تشريع أسباب فيها تتوفر التي الرض نعدم أن أبد

ًا العبد يجعل الجهاد شعيرة لممارسة المفهوم هذا من والنطلق تـطـبيقه ـفـي ـحـر
بـشـروط علـقـه ـبـل ببـلـد، الجـهـاد يعـلـق ولم بأرض، محصور غير فهو العبادة، لهذه

ـهـذه لممارـسـة مناـسـب فالمـكـان المواـنـع، وانتفت الشروط توفرت ومتى وموانع
الشعيرة.

ديارهم السلم بداية في خسروا فالمسلمون السيرة، مطالعة من تقدم ما ويتضح
لم أن يعتقـدوا لم ولكنهم وأموالهم، وأرضهم الرض تلـك مـن إل ينتشـر لـن الس

آـنـذاك الـعـرب قبـلـة كانت إنها حيث مقومات من فيها ما بسبب – مكة – المقدسة
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ولـكـن أهلها، ويعرفوا يعرفونها التي البلد وهي ثقلهم وهي

ًا السلم لينشر الرض تلك من خرج تعالى الله من بأمر وسلم غيرهــا، من انطلق
إـلـى ظـنـه ـيـذهب وـكـان مـهـاجر ـبـأنه إلـيـه يخيل وسلم عليه الله صلى النبي فكان

ـأوحى هناك، من الدعوة لينشر الطائف أهل على نفسه وعرض هجر، أو اليمامة ـف
النطلق مقومـات وصـنع وانطلـق إليهـا فهـاجر طيبـة، إلـى الهجـرة أن إليـه اللـه

وانتـشـر فيـهـا، وـلـد اـلـتي الرض وكأنـهـا مهـجـره لرض يعـمـل وبدأ والبقاء، والجهاد
عليـه اللـه صـلى ـنـبيه إلى ول الله إلى ل البقاع أحب هي ليست أرض من السلم
ـفـي القرـطـبي روى كـمـار منـهـا ـخـارج وـهـو وسلم عليه الله صلى قال فقد وسلم

عليـه اللـه صـلى الـنـبي خـرج (لمـا قـال عنهـمـا الله رضي عباس ابن عن تفسيره
الـلـه إـلـى البلد أـحـب أنـت اللـهـم وـقـال مكـة إلى التفت الغار إلى مكة من وسلم
إـلـي البلد أـحـب وأـنـت الـلـه إـلـى البلد أحب أنت اللهم وقال إلي البلد أحب وأنت
ّيْن﴿ الـيـة فنزلت منك خرجت لما أخرجوني أهلك المشركون ولول أ

َ َـكـ ٍة إـمـْن َو َـيـ َقْر
ّد إهَي ًة َأَش ّو صحيح. حديث وهو الثعلبي الية). ذكره ..﴿ ُق
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ًا وروى وسلم عليه الله صلى النبي قول وغيرهم حبان وابن والحاكم الترمذي أيض
ـسـكنت ـمـا مـنـك أخرـجـوني ـقـومي أن وـلـول إـلـي وأحبك بلد من أطيبك (ما لمكة

أن وـلـول الـلـه إـلـى وأحبـهـا الله أرض خير أنك لعلم إني (والله رواية غيرك) وفي
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى نفـسـه يقـيـد ـلـم خرجت). وهـكـذا ما منك أخرجوني أهلك
دأـبـه ـكـان وهـكـذا لدائـهـا، والـمـاكن الوضاع لتهيئة يسعى بشعائر قيدها بل بأرض
أخرى. شعيرة في أي ول الجهاد ول الدعوة في ل وسلم عليه الله صلى

ففعـلـوا عنـهـم الله رضي أصحابه وسلم عليه الله صلى النبي بعد من الراية وحمل
ً الرض فـجـابوا وـسـلم علـيـه الله صلى سيدهم فعل كما ًا، ـطـول يـكـن وـلـم وعرـضـ

ـفـارقوا إنـهـم ـبـل مـكـة، فارقوا كما بدينهم فرارهم النبوية للمدينة مفارقتهم سبب
مـشـارق ـفـي الجـهـاد ـشـعيرة وإقاـمـة اـلـدين نـشـر أجل من مكة بعد البقاع أقدس
ومغاربها.  الرض

عـنـه الـلـه رـضـي اـلـدرداء أبا فقال: أن موطئه في مالك المام رواه ما ذلك يوضح
إليه فكتب المقدسة الرض إلى هلم أن عنه الله رضي الفارسي سلمان إلى كتب

عمله. النسان يقدس وإنما أحدا تقدس ل الرض إن سلمان

ًا يعلقوه ولم المدينة أو بمكة الجهاد يعلقوا فلم جعلوا إنهم بل المقدس، ببيت أيض
بها. التعبد أسباب تحققت مكان كل في بها الله يعبدون عبادة الشعيرة تلك

المسـلمين لن الشـعيرة تـلـك لنـدثرت بـالرض الجهـاد علـقـوا المسـلمين أن ولو
مفـهـوم فتعلـيـق والمعاـصـر، الـقـديم ـتـاريخهم ـفـي عدة بقاع على السيطرة فقدوا
المـسـلمون عـجـز إذا الجـهـاد شعيرة زوال إلى يؤدي المقدس بيت أجل من الجهاد

ـد الجهاد مناط زال المرين كل ففي حرروها، أو تحريرها عن الجـهـاد، ـفـزال الوحـي
ـن نزاع هو اليهود مع نزاعنا إن قال من ضلل على واضحة دللة يدل وهذا أـجـل ـم

أن ولـو عقـدي نـزاع ـهـو اليهـود ـمـع نزاعـنـا إن بـل القائـل ذلك كذب فقد الرض،
ًا لـكـان أيديهم من المسلمين بلد جميع استنقذوا المسلمين ًا عليـهـم واجـبـ أن أيـضـ
علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي فـعـل كـمـا دارهم عقر في ويغزوهم أرضهم في يلحقوهم

عنهم. الله رضي بعده من وأصحابه وسلم

تـلـك ـعـن التخـلـي إـلـى ـسـيؤدي باـطـل مفـهـوم ـهـو ـبـأرض الجـهـاد تعلـيـق ومفهوم
ـمـا إذا أخرى شعائر إلغاء إلى يؤدي قد نفسه وهذا الرض، تلك فقدت إذا الشعيرة

بها. الله يأذن لم بأسباب أنيطت

ًا يمـكـن ل الجـهـاد راية أن بخصوص فهمه ينبغي ما هذا منـهـا، زـمـان يخـلـوا أن أـبـد
الرض. تلك فقدت إذا جهاد ل سيقول حتما فإنه بأرض الجهاد علق ومن

ًا ليس الرابع: الجهاد الثابت بمعركة:  معلق
ـشـعيرة تعلـيـق ـهـو الجـهـاد تجاه الناس من كثير عقيدة في تنخر التي الفات ومن

المـبـدأ ذـلـك ـصـحة عـلـى ـيـدل فـهـذا المعركة تلك في انتصرنا فإن بمعركة، الجهاد
باـطـل العتـقـاد وهذا والمبدأ، المقدمة بطلن على يدل فهذا هزمنا وإن والمقدمة،

ًا والمصابرة. الصبر وعدم اليمان وقلة النهزامية، عن ناتج وهو وعقلً، شرع
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والنتيـجـة، المقدـمـة بـيـن والعقلـيـة المنطقية الناحية من ترابط عقلً: فل بطلنه أما
ًا يدل ل النتائج ففشل خطأها. أو المقدمة بطلن على أبد

ًا: فإن أما (عرـضـت ـقـال الصحيحين في جاء كما وسلم عليه الله صلى النبي شرع
أحد) فالنبي معه ليس والنبي الرهط معهم يمرون والنبيان النبي فجعل المم علي
مـعـه أحـد إسـلم عـدم يـدل فل لدعوته، نتيجة بغير جاء أحد، معه وليس جاء الذي
اـلـوقت ـفـي إرـسـاله ـفـي – ذـلـك ـعـن الـلـه تـعـالى – الخـطـأ أو دـعـوته بطلن على

زنديق. إل يعتقده ل هذا المناسب، والمكان

تـقـوم ـلـن أنـهـا المـسـلم معـهـا يتـصـور فيـهـا الهزيـمـة ـكـانت معارك التاريخ في ولنا
فيـهـا والمـسـلمون الـسـلم هزم التي المعارك تلك أشد ومن قائمة، بعدها للسلم
ـفـي فقتـلـوا والشام، العراق بلد اجتاحوا عندما هـ656 عام بداية في التتار معارك
ًا أربعين في العراق ًا، نـسـمة  أـلـف25 بمـعـدل أي نسمة، مليون من أكثر يوم يومـيـ

ـادهم وزاد ـاحوا فـس ـي وانتـصـروا الـسـلم بلد واجـت ـل ـف ـة ـك ـضـد خاـضـوها معرـك
المـسـلمين ـمـع التـتـار التـقـى إليه وتضرعوا المسلمين الله محص ولما المسلمين،

ـسـابقة مـعـارك في انتصروا أنهم رغم هزيمة، شر وهزموا جالوت عين معركة في
ـداد في عليه كانوا مما بكثير أضعف والمسلمون سبق مما أقوى وأصبحوا ـل بـغ قـب

ـفـي والحـجـاز العراق بلد القرامطة اجتاح عندما نفسه والحال عليهم، التتار دخول
هزـمـوا المـسـلمين فإن أحد في الحال كان ذلك وقبل الهجري، الثالث القرن بداية
التي الحزاب معركة في وزلزلوا والضراء البأساء أصابهم ثم الكفار، أمام أحد في

فـتـح وأعظمـهـا الـحـزاب تـلـت اـلـتي المـعـارك في حين بعد انتصروا أنهم إل بعدها،
مكة.

أـكـبر وـمـن النفـسـية الهزيـمـة عواـمـل أـكـبر ـمـن هو بمعركة الجهاد شعيرة فتعليق
ل لم الحديث في ول القديم في ل لننا اليوم، المسلمين ضعف عوامل دونا نقات ع
ًا يمكن ول عدة، ول عدد بكثرة ـفـإذا مادـيـة ـمـوازين عـلـى معاركنا في نعول أن أبد
ارتـفـاع وتعلـيـق الهزيـمـة، حصلت لو حتى الذمة برئت فقد العداد في وسعنا بذلنا
الجـهـاد وـتـرك الحـبـاط إـلـى ـيـؤدي قد خاصة بحرب أو بعينها بمعركة السلم شأن

ًا الهزيمة تلك بسبب من أكثر معركة في نكون فقد عدة، ول بعدد نقاتل ل أننا علم
ًا وأفضل عدونا اللــه فيمحصنا اليمانية النصر شروط نستكمل لم أننا إل منه، مكان

الـمـادي المقياس إلى نتحاكم وحينما الصفوف، وتتمحص النفوس لتصفى بالهزيمة
الهـمـم ـفـي وتـفـت النـفـوس ـسـتحبط فيها فالهزيمة بها آمالنا ونعلق ما معركة في

ًء مفروضة عبادة الجهاد لن نجاهد أن الصحيح ولكن الجهاد، وتعطل ـا سوا أو هزمـن
انتصرنا.

ـمـن يفـهـم أن أخـشـى أـنـي وـهـو مـهـم، أـمـر إـلـى أشير أن بد ل الفقرة هذه وختام
ـفـي الـعـالمي الكـفـر ـمـع الـسـلم معرـكـة أهمـيـة ـمـن أقـلـل أنـنـي المتـقـدم كلمي

رـقـاب تـحـررت فـقـد انتـصـرنا فإن بعدها، ما لها أفغانستان فمعركة كل، أفغانستان
المـسـلم ـفـإن الهزيـمـة الـلـه ـقـدر وإن وللـغـرب، لمريـكـا العبودـيـة ـمـن المسلمين

وـكـان ـهـذا قـبـل مات أنه أمانيه أعز تكون سوف العالم في مكان كل في الصادق
ًا ًا نسي الـسـلم، بلد ـفـي أمريـكـي طغيان من المسلمون يلقيه أن يتوقع لما منسي

ـا فوجب وحاسمة، مهمة معركة هي أفغانستان في الكفر مع معركتنا فإن لذا عليـن
ـن تلزم ول تعالى، الله بإذن لننتصر والماكنيات الوسائل بكل فيها ثقلنا نضع أن بـي
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لـمـن فيـهـا الهزيمة لن بمعركة النصر أو الجهاد تعليق عدم وجوب وبين الكلم هذا
م سـواء الجهـاد، شـعيرة ضـعف أو اندثار له ستعني المفهوم بهذا دخلها ذلـك ترج

نفسه. في كتمه أو بعمله أو بقوله الشعور

السبيل. يهدي وهو الحق يقول والله
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»4« الجهاد درب على ثوابت
فحسب العسكرية بالغلبة ليس النصر

ًا لنا شرع الذي لله الحمد ًا دين ًا وـهـدانا قويـمـ ًا، ـصـراط والـسـلم والـصـلة مـسـتقيم
وبعد: أجمعين وصحبه آله وعلى آدم ولد سيد البرية خير على

لـيـس الجـهـاد أن وهـمـا الجـهـاد، درب ـثـوابت من أمرين الماضية الحلقة في تناولنا
ًا ًا، بمعركة معلق غير وأنه بأرض معلق ثـوابت ذكـر الحلقـة ـهـذه فـي ونواـصـل أيض
ًا فيها سنبحث اليوم وحلقة الجهاد، درب ًا عنصر نصحح الجهاد درب ثوابت من مهم

السلمية. المة واقع عن وغياب تشويه من به حل ما بسبب تجاهه المفهوم

فحسب:  العسكرية بالغلبة ليس الثوابت: النصر خامس

ينتـصـر وأن ـلـه ـبـد ل الجـهـاد بفريـضـة متعـبـد ـكـل أن يظن المسلمين من كثيرا إن
ًا ًا نصر ًا ميداني لن فـقـط، الحـسـي النـصـر علـيـه ورـتـب الجهاد شرع الله وأن حسي

فحـسـب، المـيـداني والنـصـر العـسـكرية بالغلبة الكثيرين عند منحصر النصر مفهوم
أن أهوالـهـا رـكـب لـمـن يـضـمن وـلـم الـشـعيرة ـهـذه لنا شرع وتعالى سبحانه والله

ـل ينتـصـر، ـال ـب ًا ـق ـ ـة مثبـت ـي العـسـكرية المـسـلمين لهزيـم ـض ـف ـان بـع إإْن﴿ الحـي
ُكْم ْد َقْرٌح َيْمَسْس َق ْوَم َمّس َف َق ْل ُـلـُه َقْرٌح ا ْث ْـلـَك إم إت ّـيـاُم َو َْل َها ا ُل إو َدا ْـيـَن ُـنـ إس َب ّـنـا (آل ﴿ال

ـد نزول وكان ماضية، السنة هذه أن لتؤكد الية هذه ) نزلت140عمران: ـهـذه تأكـي
ـمـدارك اتـسـعت وـلـو أـحـد، بأهل لحقت التي العسكرية الهزيمة بعد الكونية السنة
يمـكـن ل الـسـلم ـسـنام ذروة ركب من كل أن لتأكدوا النصر معنى وفهموا الناس

ًا أعطيـنـا وـلـو قـتـل، أو أـسـر ـلـو حتى الحوال كل على منتصر هو بل يخسر أن أبد
والسنة الكتاب أدلة في التأمل خلل من وذلك الحقيقي وقدره حقه النصر مفهوم
ـاد بل بالجهاد، تخسر أن يمكن ل جمعاء السلمية المة أن لوجدنا ـح الجـه عـلـى رـب

ًا بدا وإن أحواله كل ذلك. غير الميدان في أحيان

والـسـنة، الكـتـاب ـفـي وردت اـلـتي النـصـر معاني بعض على يسيرة بعبارات ونقف
مـسـتقل، مـصـنف فـي مطـول بـسـط إلـى تحـتـاج فهـي تكفيها ل العبارات أن رغم

ونقول:  جله يترك ل كله يدرك مال ولكن

ًء مجاـهـد لـكـل يتحقق الذي وهو النصر أنواع أعظم  إنالنصر: معاني أوأل ـسـوا
نفـسـه عـلـى المجاـهـد انتـصـار ـهـو الـمـة، مـسـتوى عـلـى أو الـفـرد مـسـتوى عـلـى

طرـيـق يـسـلك عـنـدما محبوـبـات من عنها يتفرع وما الثمانية والمحبوبات وشيطانه
الـمـة فـشـلت ـبـل المـسـلمين ـمـن كثير فشل التي الرضية الجواذب وتلك الجهاد،

ُكْم َكاَن إإْن ُقْل﴿ بقوله تعالى الله عدها عليها النتصار في بمجموعها ُؤ َـبـا ُكْم آ ُؤ َـنـا ْب َأ َو
ُكْم ُن َوا إإـْخـ ُـكـْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت إـشـيَر َع َواٌل َو َأـْمـ َـهـا َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا إتـَجـاَر ْوَن َو َها َتْخـَشـ َد َكـَسـا
إكُن َها َوَمَسا َن ْو ُكْم َأَحّب َتْرَض ْي َل إه إمَن إإ ّل إه ال إل ٍد َوَرُسو َـهـا إج إه إـفـي َو إل إبي ّبـُصـوا ـَسـ َتَر ّـتـى َف َح

إتَي ْأ ّلُه َي إه ال إر َأْم ّلُه إب إدي ل َوال ْه ْوَم َي َق ْل إقيَن ا إـسـ َفا ْل ـيـترك حينـمـا ) والعـبـد24(التوـبـة: ﴿ا
ـشـهوته وعـلـى نفـسـه عـلـى انتصر قد يكون للجهاد ويخرج الثمانية المحبوبات هذه

المثبطة. الجواذب هذه وعلى
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ًا حقق قد يكون النصر هذا خلل ومن ـلـه ثـبـت حينما الول من أعظم هو آخر نصر
ـكـل الـيـة، آخر في ووعيده الله بتهديد مخاطب غير وأنه الفسق أهل من ليس أنه
ًا أثبت عندما له حصل قد النصر هذا سبيله في والجهاد ورسوله الله يحب أنه عملي
النصر. ذلك أعظم فما

ًا حـقـق ـقـد يـكـون للجهاد العبد خرج  وإذاالثاني: الـمـرة ـهـذه ولـكـن آـخـر انتـصـار
كـمـا الـسـبل بـكـل الجهاد عن إعاقته ويحاول به يتربص الذي شيطانه على انتصاره

ـه رـسـول ـقـال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن البخاري صحيح في ذلك جاء الـل
ـلـه فـقـال اليـمـان طرـيـق ـفـي آدم لـبـن قـعـد الشيطان (إن وسلم عليه الله صلى

فـقـال الهـجـرة طريق على له قعد ثم فآَمن، فخالفه آبائك؟ ودين دينك وتذر أتؤمن
فـقـال الجهاد طريق على له قعد ثم فهاجر، فخالفه وأهلك؟ مالك وتترك أتهاجر له
فـحـق فقـتـل، فجاـهـد فخالفه مالك؟ ويقسم نساؤك فتنكح نفسك فتقتل أتجاهد له

جـنـة العـبـد ويـنـال الشيطان على النصر يتحقق الجنة) فبالجهاد يدخله أن الله على
الرحمن.

ًا حقق قد فإنه للجهاد خرج إذا المجاهد  إنالثالث: ـقـوله أـهـل من أصبح لنه نصر
إذيَن﴿ تعالى ّل ُدوا َوا َه َنا َجا ُهْم إفي ّن َي إد ْه َن َنا َل َل ُب إإّن ُس ّلَه َو َع ال ـ إنيَن َلـَم إـسـ ْلُمْح (العنكـبـوت: ﴿ا

وتـعـالى، ـسـبحانه الـلـه لهداـيـة المجاـهـد يتـعـرض عندما النصر ذلك أعظم ) فما69
هـو وتعـالى سـبحانه الله من فضل وأعظم الهداية هو الشيطان على نصر فأعظم
ـم الذين المحسنين من وأصبح بالهداية النصر حقق فقد جاهد فمن لها، التوفيق لـه

الـمـة جاـهـدت وـلـو والـصـلح، والهداية والتوفيق النصرة معية خاصة معية الله من
ًا الجهاد في وشاركت بمجموعها ـانت كما خاصة معية لها مهدية أمة لصبحت حق ـك

منصورة. غالبة موفقة أمة والتابعين الصحابة عهد في

اـلـذين جلدته بني من المثبطين على انتصر قد يكون للجهاد العبد  وبخروجالرابع:
ـعـن للـمـة تـثـبيطه لتخدم النصوص أعناق بلي يتفيهق بعضهم بل بلسانه، يتحدثون
حهم وقـد الجهـاد ْو﴿ بقـوله تعـالى اللـه فض ُكـْم َخَرُجـوا َل ُكـْم َمـا إفي ُدو ً إإّل َزا ال َب َخ

ُعوا ْوَض ََل ُكْم َو َل ُكُم إخل َن ُغو ْب َـنـَة َي ْت إف ْل ُـكـْم ا إفي ُعوَن َو ُـهـْم ـَسـّما ّـلـُه َل إلـيـٌم َوال إميَن َع إل ّـظـا ﴿إبال
أن وسـلم عليـه اللـه صـلى الله رسول صحابة الية بهذه الله ) يخاطب47(التوبة:

ُعوَن﴿ فيهم أـصـحاب المثبطـيـن لن ولـكـن إيـمـانهم لـضـعف ليس للمثبطين، ﴿َسّما
بالباطــل الحق ولبسهم المثبطين فتنة ولعظم بواطنهم، أخفت أقوامهم في منزلة

الـنـاس خـيـر الـلـه ـحـذر ـلـذا بقولهم ينخدعوا أن اليمان لهل يمكن شبههم وبإتقان
إرَح﴿ بـقـوله تـعـالى الـلـه فـضـحه من المثبطين ومن منهم، النبياء بعد ُـفـوَن َـفـ ّل ْلُمَخ ا

إهْم إد َع ْق إل إخلَف إبَم إه َرُسو ّل ُهوا ال إر َك ُدوا َأْن َو إه إهْم ُيَجا إل َوا َأْم إهْم إب إس ُف ْن َأ إل إفي َو إبي إه َسـ ّلـ ال
ُلوا َقا إفُروا ل َو ْن ْلَحّر إفي َت ّنَم َناُر ُقْل ا َه ّد َج ًا َأَش ْو ـَحـّر ُنوا َـلـ ُـهـوَن َـكـا َق ْف )81(التوـبـة: ﴿َي

ذـلـك ـكـل ـقـدرة ـمـن أوتوا ما وبكل ورجلهم بخيلهم يجلبون الجهاد عن فالمثبطون
الـعـزة، طرـيـق عـلـى الـسـير ـمـن الـمـة يمنـعـون وبالـتـالي الجهاد من العبد ليمنعوا

ًا حقق قد يكون للجهاد يخرج حينما والمجاهد فبعد المثبطين، الخوالف على انتصار
عـلـى انتـصـر ـثـم وـمـن ـشـيطانه عـلـى انتـصـر ودنـيـاه وـشـهوته نفسه على انتصاره

بلسانه. يتحدثون الذين جلدته بني من المخذلين

الـشـعيرة ـهـذه مبادئ وعلى الجهاد طريق على يثبت حينما المجاهد  إنالخامس:
ًا يعد وحده هذا إن تثبيط من له يعرض وما وشدة نصب من يصيبه ما رغم انتصــار
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ّبُت﴿ يقول تعالى والله بمفرده َث ّلُه ُي إذيَن ال ّل ُنوا ا إل آَم ْو َق ْل إت إبا إب ّثا إة إـفـي ال ـا َـي ْلَح َيا ا ْن ّد ـ اـل
إفي إة َو إخَر إضّل اْل ُي ّلُه َو إميَن ال إل ّظا َعُل ال ْف َي ّلُه َو ُء َما ال ثـبـت ) فـمـن27(ابراهـيـم: ﴿َيـَشـا
يـعـد أل الـيـة ـهـذه أـهـل من وأصبح الشعيرة هذه بأداء واستمر الجهاد طريق على
ًا ذلك مـبـادئه ولـكـن المـيـدان ـفـي وانتـصـر جاهد من رأينا فكم والله، بلى له؟ نصر

وـكـم الجـهـاد، طرـيـق من له تحصل بما ودنياه شهوته وخدم تغيرت وقنعاته هزمت
ًا ـيـزال ل مـمـن غيرـهـم أـصـاب ـمـا والـشـقاء الشدة من يصبهم لم آخرين رأينا ثابـتـ

قنـعـاتهم، وهزـمـت مـبـادئهم هزمت الدنيا ولكن الميدان في يهزموا لم وهم يجاهد،
ًا لها فأصبحوا فاسدة تيارات لفتهم ـاتهم لهزيـمـة ويعذرون يخذلون خدم ـآَلف قنـع ـب

الحقيقي؟. النصر هو المبدأ على والثبات الهزيمة هي هذه أليست العذار،

ًا حقق قد يكون للجهاد العبد  وبخروجالسادس: ًا انتـصـار يـبـذل حينـمـا وذـلـك آـخـر
ـدين لهذا الفداء فإن ودينه، لمعتقده ونصرة مبادئه سبيل في وماله ووقته نفسه اـل

ـمـن وقاـتـل بمـبـدئه عل أـنـه فبما لعدوه، أم الغلبة له كانت سواء بنفسه انتصار هو
ـدان في هزم لو حتى حقيقي علو ذلك فإن له، رخيصة نفسه وبذل أجله ـد المـي فـق
َول﴿ أحد في هزموا عندما ولصحابه وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله قال

ُنوا إه ُنوا َول َت ُـتـُم َتْحَز ْن َأ ْوَن َو َـلـ ْع َْل ُـتـْم إإْن ا ْن إنيَن ُك إم ْؤ منـهـم ) قـتـل139عـمـران: (آل ﴿ـُمـ
ـتـاب ـثـم آـخـرون وفر وسلم عليهم الله صلى الله رسول وجرح بهم ومثل سبعون

ًا الحقيقة من يغير ل ذلك أن إل عليهم، الله فعلو علو، في فإنهم ذلك رغم بل شيئ
عـلـوه، ـهـو فـهـذا الـسـلم معرـكـة وخاض النزال ميدان دخل عندما حصل المجاهد
القلـيـل إل السلح من يملكون ل عزل قوم يجابه فعندما بعلوه، عدوه على فانتصر

وـهـي عـدوها الـمـة تجاـهـد ـمـاذا أجـل فمن اليمان، إل معهم ليس قلة فقراء وهم
ًا منه أقل المادي بالمقياس وهزيمتها عدوها المة تجاهد ماذا أجل من وعدة؟ عدد

وتواجهه لعدوها نسبة المادية المقومات تملك ل أمة أليست واقعة؟ مؤكدة البحت
الـمـة إن الـصـراع، ـبـدء مـجـرد من منتصرة أمة أليست استطاعت ما أعدت بعدما
منتـصـرة أـمـة إنـهـا والعـتـاد الـسـلحة بأـحـدث المدـجـج ـعـدوها بإيمانـهـا ـتـواجه التي

ومبادئها. بشموخها

ـا ـمـن تملكه وما وعتادها بعدتها العالم دول حاله هذا كان من يواجه عندما تكنلوجـي
ًا علوا هذا يعد أل ـى يعتقده؟ ما أجل من نفسه فيه العبد أرخص ونصر ـه بـل إن والـل

منـهـم أكثر خلد ومن الشهادة، نهايتهم كانت ولو البطال حياة بمداده يكتب التاريخ
بينهم الفرق وأعظم البون أكبر وما يمقته، بل يذكره ل التاريخ فإن ذل في وعاش

العالمين. رب عند

أجلها، من قاتل التي ومبادئه معتقده وعلى الجهاد طريق على المجاهد ثبات وفي
طائفتين: على والدين العقيدة وعلو المبدأ نصر حقق قد يكون

الـبـدع أـهـل ـمـن الملـيـة الـضـلل مـبـادئ عـلـى بمـبـادئه  انتـصـرالوألى: الطائفة
وحرفتـهـا وأولتـهـا النـصـوص ـصـفو وـكـدرت النجعة أبعدت التي والفلسفة والخرافة

وـلـم أجلـهـا ـمـن وقاـتـل أـصـر ـفـإذا مـبـادئه ـعـن المجاهد إرجاع أجل من أصلها عن
ًا حقق فإنه شبه من والتخذيل الضلل أهل من يطرح لما يستمع عليهم. نصر
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واللحاد، والردة والزندقة الكفر أهل مبادئ على بمبادئه  انتصرالثانية: الطائفة
في يقدم ل الموت وأن يعتقد ما سبيل في الموت يتمنى أنه صريحة يعلنها فحينما
ًا يؤخر ول قناعاته النصر. أعظم من يعد ذلك فإن شيئ

ـل هددهم حينما لفرعون سحرة كانوا من بموقف العظيم النصر ذلك ويتجلى بالقـت
ـوا بـعـدما والـصـلب ـانهم أعلـن ـال إيـم ـّن﴿ فـق َـع ّط َق َُل ُكْم َف َي إد ـ ْـي ـْم َأ ُـك َل َأْرُج ـْن َو إخلٍف إـم

ُكْم ّن َب ّل َُلَص إع إفي َو ُذو إل ُج ّنْخ َلُمّن ال ْع َت َل َنا َو ّي ّد َأ ًا َأـَشـ َذاب َـقـى َـعـ ْب َأ ) فأـجـابوا71(طـــه: ﴿َو
ُلوا﴿ النظير منقطع وبعلو المؤمن بعزة إثَرَك َلـْن َقا ْؤ َـلـى ُـنـ َـنـا ـَمـا َع َء إت إـمـَن َجا َـنـا ّي َب ْل ا

إذي ّل َنا َوا َطَر إض َف ْق ْنَت َما َفا ّنَما َقاٍض َأ إضي إإ ْق إه َت إذ َة َه َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ) وـفـي72(طـــه: ﴿اـلـ
إقُم َوَما﴿ قالوا لهم آخر جواب ْن ّنا َت ّنا َأْن إإّل إم إت آَم َنا إبآَيا ّب َنا َلّما َر ْت َء َنا َجا ّب ْغ َر إر ْف َـنـا َأ ْي َل َع
ًا ْبر َنا َص ّف َو َت إميَن َو إل النصـر لهـو هـذا إن واللـه نعـم أكـبر ) اللـه126(العراف: ﴿ُمْس

الممات.  حتى المبدأ على الثبات العظيم

ًا النصر ويتجلى ًا كان عندما عنه الله رضي خبيب بقصة أيض ـار أيدي بين مصلوب كـف
ـعـروة ـعـن الـسـود أـبـي رواـيـة في كما لحظات إل الموت وبين بينه وليس قريش

محـمـدا أن أتـحـب وناشدوه نادوه مصلوب وهو السلح فيه وضعوا (فلما قال حيث
ـمـا أـكـبر ـقـدمه) الـلـه ـفـي بـشـوكة يفديني أن أحب ما العظيم والله ل قال مكانك
وعلو. نصر من أعظمه

أثـنـى كـمـا عليـهـا ويثـنـي ذكرـهـا الـلـه يخلد لم وانتدثرت وأبيدت قتلت أمة من وكم
ًا فازوا بأنهم وصفهم الذين أولئك على أـصـحاب الكـفـر أـهـل ـسـاوم لقد كبيرا، فوز

ًا الموت أو عليه هم عما الرجوع إما أمرين على الخدود عـلـى والثـبـات بالـنـار حرق
الـخـرة ـنـار ـمـن النـجـاة فآَثروا عليه، هم عما لترجعهم الدنيا نار تكن فلم المبادئ،

منـظـر يرعـهـم ـلـم وـفـداء بإـقـدام ـجـراد ـكـأنهم النار في فتهافتوا الدنيا، نار بدخول
وفـكـرت واـحـدة امرأة تقاعست وعندما لينتصروا، فيها دخلوا بل العظيمة، النيران
الحقيـقـي النـصـر مـفـوهم لـهـا ليـشـرح رضيعها الله أنطق النصر مفهوم عنها وغاب
الـحـق)، عـلـى فإـنـك أـصـبري أـمـه مسلم: (ـيـا عند جاء كما لها فقال الكبير، والفوز

ورضيعها.  فانتصرت النار في فقفزت

ًا ذكرهم الله فخلد ًا ـبـه يـمـدح ـلـم بما لهم مادح إإّن﴿ فـقـال بـعـدهم ول قبلـهـم أـحـد
إذيَن ّل ُنوا ا ُـلـوا آَم إم َع إت َو إلَحا ُـهـْم الـّصـا ّـنـاٌت َل إري َج َـهـا إـمـْن َتـْجـ إت َـهـاُر َتْح ْن ْل

َ إـلـَك ا ْوُز َذ َـفـ ْل ا
إبيُر َك ْل الـمـرأة كتـلـك الحقيـقـي النـصـر معـنـى عـنـه غاب مؤمن ) فكل11(البروج: ﴿ا
ـغـاب ـمـا وتوـضـح النصر معنى تبين الشهادة وهذه المدح وهذا الية هذه فإن منهم
الفهام. عن

ـمـن قرـيـب وـهـو وبيان حجة نصر عباده الله ينصر أن النصر معاني  ومنالسابع:
ًا يكون ل هنا المنتصر المبدأ أن يفترق أنه إل سبق الذي المعنى المنتصر على لزم

ـا ويقتنع تبلغّ حجته أن المهم يمت، لم أم صاحبه مات سواء غيره إلى يتعدى بل بـه
ًا كان ولو أقوام ًا ينتصر لم مستضعف ًا، نصر حـجـة نـصـر ـعـن تـعـالى قال كما ميداني

ْـلـَك﴿ ـقـال حـيـث مـنـاظرتهم بـعـد ـقـومه على السلم عليه إبراهيم إت َـنـا َو ُت َـهـا ُحّج َنا ْي َت آ
إهيَم ْبَرا َلى إإ إه َع إم ْو ُع َق َـفـ ُء ـَمـْن َدَرَجـاٍت َنْر ّـبـَك إإّن َنـَشـا إكـيـٌم َر إلـيـٌم َح )83(النـعـام: ﴿َع
الـلـه فـقـال حاجة عندما النمرود على إبراهيم الله نصر وكذلك النتصار، هو والرفع

َلْم﴿ َلى َتَر َأ إذي إإ ّل إهيَم َحاّج ا ْبَرا إه إفي إإ ّب ُه َأْن َر َـتـا ّـلـُه آ ْـلـَك ال ْلُم ْذ ا إهـيـُم َـقـاَل إإ ْبَرا ّـبـَي إإ َر
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إذي ّل إيي ا إميُت ُيْح ُي َنا َقاَل َو إيي َأ إميُت ُأْح ُأ إهيُم َقاَل َو ْبَرا إإّن إإ ّلَه َف إتي ال ْأ إس َـيـ إـمـَن إبالـّشـْم
إق إر ْلَمْش إت ا ْأ َها َف إب إمَن إب إر ْغ ْلَم إهَت ا ُب إذي َف ّل َـفـَر ا ّـلـُه َك إدي ل َوال ْـهـ ْوَم َي َـقـ ْل إميَن ا إل ّـظـا ﴿ال
ً الـخـدود أـصـحاب غلم مـبـدأ انتـصـار قـصـة ) وفي258(البقرة: ًا دليل عـلـى واـضـح

المـلـك كـفـر وغـلـب انتـصـر ومـبـدأه حجـتـه ولكن الغلم قتل فقد المبدأ، نصر معنى
ًا، الناس وأسلم ًا كان مماته قبل وثباته الغلم مقتل بسبب الحجة فنصر جميع نصر
ًا ـه إل وسطوة قوة من الكفر يملكه ما رغم عصره في الكفر هزم ظاهر ـدحر أـن اـن

العظيم. والمعتقد والمبدأ الثبات ذلك أمام

فـقـال ونـصـرها بظهورـهـا وـسـلم عليه الله صلى الرسول أخبر المنصورة والطائفة
ـمـن يـضـرهم ل الـحـق، عـلـى ظاهرين أمتي من طائفة تزال (ل الصحيحين في كما

وبيـان، حجـة ظهـور أنـه أدناه الظهور كذلك). فهذا وهم الله أمر يأتي حتى خذلهم
أعدائهم واجتماع لهم المة خذلن رغم ولكن وسلطان، دولة ظهور معه يكون وقد

ظاهرون. فإنهم عليهم

ويكون عنده من بقارعة عدوهم يهلك أن للمجاهدين الله نصر أنواع  ومنالثامن:
ـعـدوهم هزيـمـة عن المجاهدون يعجز فقد المجاهدين، جهاد هو القارعة تلك سبب

ًا وهذا الميدان في أن وبما عزيز، قوي الله ولكن المعركة، في المكافأة لعدم غالب
العداء، لجهاد للعداد ووسع قوة من أوتوا بما وعملوا السبب بذلوا قد المجاهدين

ًا الـضـعيفة ومواجهتهم البسيط مجهودهم من سيجعل الله فإن ـعـدوهم لهلك ـسـبب
ٍة إمْن َكْم﴿ بقوله ذلك لنا الله وأكد عنده من بقارعة َئ ٍة إف َل إلي َبْت َق َل َئًة َغ ًة إف إثيَر إن َك ْذ إإ ـ إـب

إه ّل ّلُه ال َع َوال إريَن َم إب أجـل مـن بفرعـون حلـت الـتي ) والقارعـة249(البقـرة: ﴿الّصا
أن عـلـى قادر تعالى الله فإن المر، هذا توضح معه ومن السلم عليه موسى جهاد
ـي ولكن موسى مجيء بعد أو السلم عليه موسى مجيء قبل فرعون يهلك أول ـف

ورجـلـه بخيـلـه وـخـرج وتـجـبر طـغـى حتى أمهله الله ولكن وتكبره، فرعون إعراض
الـسـبب وـكـان وجنوده بفرعون القارعة حلت الميدان وفي تعالى، الله نور لطفاء
َنا﴿ تعالى الله فقال السلم عليه موسى ْي ْوَح َأ َلى َف إن ُموَسى إإ إرْب َأ َعَصاَك اْض َبْحَر إب ْل ا
َق َل َف ْن َكاَن َفا إد إفْرٍق ُكّل َف ْو ّط إم َكال إظـيـ َع ْل َـنـا﴿ ) وـقـال63(الـشـعراء: ﴿ا َدّمْر َـكـاَن ـَمـا َو

ُع َن ْوُن َيْص َع ْوُمُه إفْر َق ُنوا َوَما َو إرُشوَن َكا ْع الـنـبي جـهـاد ظـهـر ) ولـمـا137(العراف: ﴿َي
عذابه عليهم الله سلط للحق النصياع عن قريش وأعرضت وسلم عليه الله صلى

ـبـن الـلـه عبد عن الصحيحين في جاء فقد وسلم عليه الله صلى النبي لمر ليذعنوا
ًا (أن عنهما الله رضي عباس علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي عـلـى استعـصـت لـمـا قريـشـ
ًا منهم ورأى وسلم ـكـل حـسـت سنة فأخذتهم يوسف، كسبع بسبع عليهم دعا إدبار
اـلـدخان فـيـرى الـسـماء إلى أحدهم وينظر والجيف والميتة الجلود أكلوا حتى شيء

إنك محمد يا له فقال وسلم عليه الله صلى النبي إلى سفيان أبو فجاء الجوع، من
تـعـالى ـقـال لـهـم الـلـه ـفـادع هلـكـوا ـقـد قوـمـك وإن الرحم وبصلة الله بطاعة تأمر

إقْب( َت ْوَم َفاْر إتي َي ْأ ُء َت ُدَخاٍن الّسَما إبيٍن إب ُـكـْم( قوله ..) إلىُم ّن ُدوَن إإ إـئـ ْوَم َعا َـيـ إـطـُش *  ْب َن
ْطَشَة َب ْل ْبَرى ا ُك ْل ّنا ا إقُموَن إإ َت ْن ابهم ما ) كلُم اللـه صـلى النـبي جهـاد بسـبب كـان أص

أـصـابهم ـمـا يـصـبهم وـلـم الجـهـاد، وتـشـريع الهـجـرة بعد ذلك وكان لهم وسلم عليه
مـن قتـل فالرسـول المعركة، ميدان في وسلم عليه الله صلى النبي جيش بسبب
المـسـلمين ـمـن قتـلـوا وـهـم معـهـم، مـعـاركه ـفـي  رجل200 عن يزيد ل ما قريش

ًا ًا أصاب الله ولكن العدد، هذا نصف من قريب لـمـر أذعـنـت عنده من بقارعة قريش
ًا منهم فهدى وسلم عليه الله صلى الله رسول كفرهم. على آخرين وأهلك أقوام
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المجاهدون يكن فلم الحقيقة هذه السوفيتي التحاد زوال أكد الحاضر عصرنا وفي
الله لدين بحربهم ولكن السوفييت، من أكثر ول أقدر ول أقوى المعركة ميدان في

ـسـقط ـحـتى والفسـاد والفـقـر والبلـيـا المحن عليهم تتابعت لوليائه، وقتلهم تعالى
ـاهي الشتراكي الشيوعي النظام بسبب سقط إنه قال فمن السوفيتي، التحاد فـه

وقــت فأمريكا ديونهم بسبب قال ومن تسقط، ولم النظام ذلك على زالت ل دول
ًا أكثر كانت السوفيتي التحاد سقوط ـال ومن الداخلية، الديون سيما ل منها ديون ـق
ً تـزال فل لهـا، الـدكتاتوري العسكري الحكم بسبب ًا منهـا أشـد دول ًا حكمـ عسـري
ًا يـبـدي أن يمـكـن ل السوفيتي التحاد سقوط لسباب والناظر باقية، أعـظـم أـسـباب

النبـيـاء قـصـص ومن التاريخ من والشواهد لهم المجاهدين وجهاد للدين حربهم من
لحلل الرئيسي السبب هو المجاهدين جهاد أن على تدل وكلها تحصر أن من أكثر

ـؤمنين والنصر الكافرين لهلك سبب فالجهاد حاربهم، من على والدمار العذاب للـم
ً النصر نر لم ولو تعالى، الله عند من ـفـي يوـجـد ول يـكـون، أن يوـشـك ـفـإنه عاجل

جـهـاد بسبب كان بالكافرين حلت التي القوارع وكل سبب بدون هلكوا قوم التاريخ
الصالحين. الله عباد من المؤمنين جهاد بسبب أو لهم رسلهم

ًا النصر صور  ومنالتاسع: ًا الجهاد يكون أن أيض ـافرين فقر في سبب ـوتهم الـك وـم
ـواع أعـظـم ـمـن وـهـذا ـهـدايتهم، وـعـدم كفرـهـم عـلـى لـلـدين فحربـهـم النـصـر، أـن

ًا تصبح للمجاهدين ومجابهتهم وـهـذا الـمـوت، حتى الكفر في وإيغالهم لضللهم سبب
عليـه موسـى فقـال وقـومه فرعون على السلم عليهما وهارون موسى به دعا ما

َقاَل﴿ السلم َنا ُموَسى َو ّب ّنَك َر ْيَت إإ َت ْوَن آ َع ُه إفْر ََل َنًة َوَم ً إزي َوال َأْم إة إـفـي َو ـا َـي ْلَح َيا ا ْن ّد ـ اـل
َنا ّب ّلوا َر إض ُي إلَك َعْن إل إبي َنا َس ّب إمْس َر ْط َلى ا إهْم َع إل َوا ْد َأْم ُد َـلـى َواـْشـ إهْم َع إب ُـلـو ُـنـوا َفل ُق إم ْؤ ُي

ّتى ُوا َح َذاَب َيَر َع ْل إليَم ا َْل ـيـدل المور بهذه السلم عليه موسى ) فدعاء88(يونس: ﴿ا
ًا يعد تحققها أن على ًا، نصر قلوب على الله يشدد أن من أعظم هزيمة وأي حقيقي

اـلـذي الموـقـف ـبـذلك المؤمـنـون يـفـرح وحينـهـا الليم العذاب يلقوا حتى الكافرين
ْق( الكفر لئمة فيه يقال ّنَك ُذ ْنَت إإ إزيُز َأ َع ْل إرـيـُم ا َك ْل وطغـيـانهم وأـشـرهم ) فبطرـهـما

تنتهي سوف المور تلك كل الرهاب وحرب والحضارة الحرية عن الدفاع وزعمهم
ـفي موقف إلى ينتقل وبعدها فات، مما أقل إل منها يبق لم التي حياتهم بانتهاء يـش

ُتْم َهْل َقاَل﴿ لهم يقال عندما المؤمنين صدور به الله ْن ُعوَن َأ إل ّط َع ُم َل ّط ُه َـفـا إـفـي َـفـَرآ
إء َوا إم َس إحي ْلَج مـنـح فـقـد اـلـدنيا ـفـي الكافرين فقر تحقق ) وإن55-54(الصافات: ﴿ا

المؤمنين. لعباده أكتافهم الله

ًا وسلم عليه الله صلى النبي جهاد كان وقد ًا أيض ـانهم، اليـهـود بـغـي في سبب وطغـي
ـاتوا أبناءهم، يعرفون كما يعرفونه وهم ماتوا حتى قلوبهم على الله فشد ـى فـم عـل
الحساب. يوم والموعد الكفر

ويكـدح يعمـل عبد فكل شهداء، عباده من الله يتخذ أن النصر صور  ومنالعاشر:
ْـلـَك﴿ ـقـال تعالى الله فإن لذا الجنة يدخل أن أجل من ذلك إنما تعالى لله إت ّـيـاُم َو َْل ا

َها ُل إو َدا ْيَن ُن إس َب ّـنـا َـلـَم ال ْع َي إل ّـلـُه َو إذيَن ال ّـلـ ُـنـوا ا َذ آَم إـخـ ّت َي ُـكـْم َو ْن َء إم َدا َه ّـلـُه ـُشـ إـحـّب ل َوال ُي
إميَن إل ّـظـا وـمـن لعـبـاده تـعـالى الـلـه ـمـن اـصـطفاء ) فالـشـهادة140عـمـران: (آل ﴿ال

لنها لذاتها مطلوبة غاية هي والشهادة وانتصر، فاز فقد المنزلة لهذه الله يصطفيه
ًا تمناـهـا وـسـلم علـيـه الله صلى النبي ولن الله، من اصطفاء ـفـي كـمـا بـقـوله ثلـثـ

علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـقـال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين
أقتل) وقال ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم ثم الله سبيل في أقتل أن (ولوددت وسلم
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ًا الله َبّن َول﴿ النصر ذلك مؤكد إذيَن َتْحَس ّل ُلوا ا إت إل إفي ُق إبي إه َس ّل ًا ال َوات ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن إع
إهْم ّب ُقوَن َر ُـلـوا َول﴿ ) وـقـال169عمـران: (آل ﴿ُيْرَز ُقو َتـُل إلـَمـْن َت ْق إل إفـي ُي إبي إه َسـ ّـلـ ال

َواٌت ٌء َبْل َأْم َيا إكْن َأْح َل ُعُروَن ل َو ر الشـهادة أن علـى ) ودليـل154(البقـرة: ﴿َتْش نص
طـعـن (لـمـا ـقـال عـنـه الـلـه رـضـي مالك ابن أنس عن الصحيحين في جاء ما بذاتها
وجـهـه علـى فنـضـحه هـكـذا باـلـدم ـقـال معونة، بئر يوم خاله وكان ملحان بن حرام

الفوز، يقسـم أن المـوت وعاين قتل لمن الكعبة) فكيف ورب فزت وقال ورأسه ب
ـكـثيرة وـحـدها الشهادة بنيل المجاهد انتصار على والدلة الجنة، ريح وجد قد أنه إل

ًا ـه، سبيل في الشهادة فضائل في مستقلة أبواب في العلماء بسطها جد ـن الـل فـم
المحقق. النصر انتصر فقد الشهادة رزق

ًا النصر صور  ومنعشر: الحادي ـهـو وـهـذا المعرـكـة نـصـر المـيـداني النـصـر أيض
ـفـي خـلـل وـهـذا فـقـط ـبـه النـصـر يحـصـر منهم وكثير الناس كل معناه يعرف الذي

ـصـلى الـلـه رـسـول ـبـه فرح وقد النصر أنواع أحد إل الميداني النصر فما المفهوم،
ًا ـلـه ـقـال ثم مماته قبل النصر ذلك الله وأراه حياته آخر في وسلم عليه الله ممتـنـ
َذا﴿ عليه َء إإ إه َنْصُر َجا ّل ْتُح، ال َف ْل ْيَت َوا َأ ّناَس َوَر ُلوَن ال ْدُخ إن إفي َي إه إدي ّل ًا، ال َواج ْف ّبْح َأ َفَســ
إد ّبَك إبَحْم ُه َر إفْر ْغ َت ّنُه َواْس ًا َكاَن إإ ّواب ).3-1(النصر: ﴿َت

اـلـتي الـصـور بـهـذه مثلنا ولكن لحصرها مجال ل كثيرة وهي النصر صور بعض هذه
ّـنـا﴿ ـقـال عـنـدما وتـعـالى سبحانه الله وعد تحت كلها تدخل ْنـُصـُر إإ َن َنا َل َل إذيَن ُرـُسـ ّـلـ َوا
ُنوا إة إفي آَم َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْوَم ال َي ُقوُم َو ُد َي َها َْلْش َـكـاَن﴿ ) وـقـوله51(ـغـافر: ﴿ا ًا َو ّـقـ َـنـا َح ْي َل َع
إنيَن َنْصُر إم ْؤ ْلُم ـف يقول فإنه النصر معاني عن إدراكه ضعف ) فمن47(الروم: ﴿ا كـي
ـم من ومنهم قتل من الرسل ومن والمؤمنين، الرسل نصر نفسه على الله يحق ـل
يزول. عنه الشكال فإن النصر معاني فهم ومن أحد، معه يسلم ولم سلطة يملك

ًا نهاـيـة ـفـي الـحـال إلـيـه ـسـيؤول الذي هو والسلطان والغلبة التمكين نصر أن علم
ًا فإنه زماننا في هذا يحصل لم فإن السلمية، للمة المر أدنى دون سيحصل قطع
ـفـي ـبـالتمكين ووـعـوده وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الرسول فبشائر بعدنا، فيمن شك

فـي والسـلطان العـسـكرية والغلبة الميداني النصر معنى إلى إل تنصرف ل الرض
وسلم عليه الله صلى الرسول قول منها كثيرة ذلك على الدالة والنصوص الرض،

ـه رسول سمعت قال عنه الله رضي الداري تميم عن وغيره أحمد عند جاء كما الـل
اللـه يـترك ول والنهـار، الليـل بلغّ ما المر هذا (ليبلغن يقول وسلم عليه الله صلى
ًا ذليل، بذل أو عزيز بعز الدين، هذا الله أدخله إل وبر، ول مدر بيت ـبـه الله يعز عز

ً السلم قـال عـنـه الـلـه رضي ثوابان عن مسلم عند كما الكفر) وقوله به يذل وذل
ي زوى اللـه (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال مشـارقها فرأيـت الرض ل

ًا مسلم عند جاء كما منها) وقوله لي زوي ما ملكها سيبلغّ أمتي وإن ومغاربها أيضــ
تقوم (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن

ـن اليهودي يختبئ حتى المسلمون فيقتلهم اليهود المسلمون يقاتل حتى الساعة ـم
يـهـودي ـهـذا الـلـه عـبـد ـيـا مـسـلم أوالـشـجر: ـيـا الحجر فيقول والشجر الحجر وراء

عبـد عـن أحمـد عنـد جاء اليهود) وكما شجر من فإنه الغرقد إل فاقتله تعال خلفي
تفـتـح الـمـدينتين أي ـسـئل وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الرسول أن عنه الله رضي الله

وـعـد كـمـا روـمـا تفـتـح هرقل) وـسـوف مدينة (رومية فقال رومية أو القسطنطينية
ًا مسلم عند كما وقال وسلم، عليه الله صلى النبي بذلك رضي هريرة أبي عن أيض
منـهـا ـجـانب بمديـنـة سمعتم (هل لهم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله
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حتى الساعة تقوم ل قال الله، رسول يا نعم قالوا البحر؟ في منها وجانب البر في
ًا سبعون يغزوها اـلـذي المـهـدي أخـبـار ـتـواترت وقد .. الحديث، إسحاق بني من ألف

(يحـكـم سوف الذي وهو الزمان آخر في بخروجه وسلم عليه الله صلى النبي بشر
ًا الرض ً الرض يمل سبع ًا عدل ًا ملئت كما وقسط وجورا). ظلم

ـن للمــة العســكري بالنصــر المبشــرة والنصــوص ـة الرض فــي والتمكـي والغلـب
ًا يسوغ ول كثيرة، والسلطان ـترك النـصـوص تلك على العبد يتكل أن أبد العـمـل وـي

يـكـون أن النـصـر مـعـاني فـهـم إذا علـيـه يـجـب ولـكـن محالة، ل آت النصر أن بحجة
ًا مـن فـإنه النـصـر ذـلـك فـي مجهـود لـه ولـيـس انتصـرت إذا الـمـة فـإن لها، سباق

ًا يحاول أن بد ل ولكن الخاسرين، ًا لنفسه يحقق أن جاهد النـصـر مـعـاني ـمـن ـشـيئ
ٍذ﴿ الميداني بالنصر الله وعد يأتي حتى الخرى إئ ْوَم َي ْفَرُح َو ُـنـوَن، َي إم ْؤ ْلُم إر ا َنـْصـ إه إب ـ ّـل ال

ْنُصُر ُء َمْن َي َو َيَشا ُه إزيُز َو َع ْل إحيُم ا ).5-4(الروم: ﴿الّر

.أجمعين وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة

صالح بن / يوسف الحافظ المجاهد الشيخ تأليف
العييري
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