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عليها، الكفار تسلط من المة، بها تمر التي الوضاع ظل في
وذبحهم المسلمين على فلسطين في اليهود تسلط نرى حيث
في المسلمين على النصارى وتسلط النعاج، كذبح يوما كل في

وأهله، للسلما سافر عداء في البرياء آلفا وقتلهم أفغانستان
على البقر وعباد الشيشان، مسلمي على اللحاد أهل وتسلط

 وكشمير.. إلخ الهند في المسلمين

كفروا.. ول الذين أيدي في أسرى السلما أبناء وقوع مع هذا
بالله. إل قوةا ول حول

ربهم شريعة إلى السلما أهل ينتبه أن اللزاما من أصبح أنه رأينا
فالعلم أحكاما، من عليهم الله فرض ما ويعرفوا وتعالى، تبارك

أيًضا العلم بهذا والعمل مسلم، كل على فريضة الشريعة بأحكاما
المسلمين.. أحكاما أذهان عن غابت التي الحكاما ومن واجب،

اسمها فريضة السلما في أن نسى قد بعضهم أن الجهاد.. حتى
فقهها.  نسي ذكرها (الجهاد) ومن

ليعلم وأحكامه، الجهاد بأنواع نذكر التية القليلة السطور وفي
وجل.. عز ربه عليه افترض ما مسلم كل

نوعان الجهاد
وابتداء طلب الول: جهاد  النوع*
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يقبلوا لم إذا وقتالهم السلما إلى ودعوتهم دارهم عقر في الكفار تطلب أن وهو
السلما. لحكم الخضوع

المسلمين. مجموع على فرض النوع هذا حكمحكمه: 

َذاتعالى: ( الله قول ذلك على يدل إإ َلَخ َف ْنَس ُهُر ا َلْش ْلُحُرمُا ا ُلوا ا ُت ْق إكيَن َفا إر ْلُمْش ْيُث ا َح
ُهْم ُتُمو ْد ُهْم َوَج ُذو ُهْم َوُخ ُدوا َواْحُصُرو ُع ْق ُهْم َوا ٍد ُكّل َل إإْن َمْرَص ُبوا َف َقاُموا َتا َأ َةا َو الّصل

ُوا َت َءا َةا َو َكا ّلوا الّز ُهْم َفَخ َل إبي ّلَه إإّن َس ُفوٌر ال إحيٌم َغ .5) التوبة/َر

ُلواتعالى: ( وقوله إت َقا إكيَن َو إر ْلُمْش ّفًة ا ُكْم َكَما َكا َن ُلو إت َقا ّفًة ُي َلُموا َكا ْع ّلَه َأّن َوا َع ال َم
إقيَن ّت ْلُم .36) التوبة/ا

إفُرواتعالى: ( وقوله ْن ًفا ا َفا ً إخ َقال إث ُدوا َو إه ُكْم َوَجا إل َوا َأْم ُكْم إب إس ُف ْن َأ إل إفي َو إبي إه َس ّل ال
ُكْم إل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم إإْن َل ْن َلُموَن ُك ْع اليات. من هذا غير .. إلى41) التوبة/َت

إمْرُتوسلم: ( عليه الله صلى الرسول قول ذلك على ويدل إتَل َأْن ُأ َقا ّناَس ُأ ّتى ال َح
ُدوا َه َلَه ل َأْن َيْش ّلُه إإل إإ َأّن ال ًدا َو إه َرُسوُل ُمَحّم ّل إقيُموا ال ُي َةا َو ُتوا الّصل ْؤ ُي َةا َو َكا َذا الّز إإ َف

ُلوا َع إلَك َف ّني َعَصُموا َذ ُهْم إم َء ُهْم إدَما َل َوا َأْم ّق إإل َو إما إبَح إلْسل ُهْم ا ُب إحَسا َلى َو إه َع ّل )ال
البخاري. رواه

ْغُزواوسلم: ( عليه الله صلى وقوله إم ا إه إباْس ّل إل إفي ال إبي إه َس ّل ُلوا ال إت َفَر َمْن َقا إه َك ّل إبال
ْغُزوا ّلوا َول ا ُغ إدُروا َول َت ْغ ُلوا َول َت ُث ُلوا َول َتْم ُت ْق ًدا َت إلي َذا َو إإ إقيَت َو ّوَك َل ُد إمْن َع

إكيَن إر ْلُمْش ُهْم ا ُع ْد َلى َفا إث إإ ْو إخَصاٍل َثل ُهّن إخلٍل َأ ُت ّي أ
َ ُبوَك َما َف َبْل َأَجا ْق ُهْم َفا ْن ُكّف إم َو

ُهْم ْن ُهْم ُثّم َع ُع ْد َلى ا إما إإ إلْسل إإْن ا ُبوَك َف َبْل َأَجا ْق ُهْم َفا ْن ُكّف إم ُهْم َو ْن ُهْم ُثّم َع ُع ْد َلى ا إإ
إل ّو ّتَح إهْم إمْن ال إر َلى َدا إر إإ إريَن َدا إج َها ْلُم ُهْم ا إبْر َأْخ ُهْم َو ّن أ

ُلوا إإْن َ َع إلَك َف ُهْم َذ َل َما َف
إريَن إج َها ْلُم إهْم إل ْي َل َع َلى َما َو إريَن َع إج َها ْلُم إإْن ا ْوا َف َب ُلوا َأْن َأ ّو َتَح َها َي ْن ُهْم إم إبْر َأْخ ُهْم َف ّن أ

َ

ُنوَن ُكو إب َي ْعَرا َأ إميَن َك إل ْلُمْس إري ا إهْم َيْج ْي َل ْكُم َع إه ُح ّل إذي ال ّل إري ا َلى َيْج إنيَن َع إم ْؤ ْلُم َول ا
ُكوُن ُهْم َي إة إفي َل إنيَم َغ ْل إء ا َفْي ْل ٌء َوا ُدوا َأْن إإل َشْي إه َع ُيَجا إميَن َم إل ْلُمْس إإْن ا ْوا ُهْم َف َب َأ

ُهْم ْل َيَة َفَس إجْز ْل إإْن ا ُبوَك ُهْم َف َبْل َأَجا ْق ُهْم َفا ْن ُكّف إم ُهْم َو ْن إإْن َع ْوا ُهْم َف َب إعْن َأ َت إه َفاْس ّل إبال
ُهْم ْل إت َقا مسلم. .. ) رواهَو

ّلى وقوله ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم: ( َع َلْم َماَت َمْنَوَس ْغُز َو َلْم َي ّدْث َو إه ُيَح ْفَسُه إب َماَت بالغزو َن
َلى ٍة َع َب ْع َفاٍق إمْن ُش مسلم. ) رواهإن

جهاد المسلمين على تفرض والسنة الكتاب في كثير وغيرها النصوص هذه كل
ابتداء. الكفار

ودعوتهم دارهم، عقر في وتطلبهم الكفار جهاد أن على السلما علماء أجمع وقد
غير محكمة الجزية.. فريضة يقبلوا أو يقبلوه لم إن وجهادهم السلما إلى

منسوخة.

ابتداء الكفار جهاد أن من والثوري الحسن بن الله وعبد عمر ابن عن نقل وما
ًيا فرًضا ليس أنه به تطوع.. يريدون كفائي فرض هو بل مسلم، كل على عين

ًعا المسلم يجاهد أن ويستحب كلمهم حمل يجوزا ول بالفرض غيره قاما إذا تطو
هذا. غير على

4



ما ينتفي بالدلة: (وبهذا الجهاد لفرضية تقريره بعد القدير فتح شرح صاحب يقول
بفرض ليس أنه على صح إن حمله بفرض, ويجب ليس أنه وغيره الثوري عن ُنقل

.5/437 القدير فتح عين) شرح
وأن الكفاية على فرض أنه الجهاد في عمر ابن مذهب الجصاص: (إن ويقول
من ذكرنا، الذي الوجه على هي إنما الجهاد فرض نفي في عنه رويت التي الرواية

.3/116 الجصاص زامان) تفسير كل في حال كل على متعين غير أنه

الفرضية، سوى الجهاد، حكم عن كلمهما عند القيم ابن ول قدامة ابن يذكر ولم
ًقا يشيرا وليم ُنسب ما أن على يدل مما والثوري عمر ابن عن روي ما إلى مطل

الكفائية.. انظر الفرضية سوى عنهما يفهما لم أنهما أو عندهما، يصح لم إليهما
.3/71 المعاد وزااد ،8/346 المغني

فقال والطلب البتداء جهاد فرضية على الجماع تفسيره في عطية ابن نقل وقد
الله:  رحمه

فرض وسلم عليه الله صلى محمد أمة على الجهاد أن على الجماع (واستمر
العدو ينزل أن إل الباقين عن يسقط المسلمين من قاما من به قاما فإذا كفاية،
قال أنه الثوري عن وغيره المهدوي وذكر عين، فرض حينئذ فهو السلما بساحة
بالجهاد قيم وقد سائل سؤال على هي إنما عندي العبارةا تطوع.. وهذه الجهاد
.2/43 عطية ابن تطوع) تفسير هذا فقيل

ًدا، حسن عطية ابن من التوجيه وهذا قلت مبادئ يعرفا بمن يليق ل فإنه ج
ً الجهاد وجوب في يشك أن السلما وما الول الصدر من الجلء العلماء عن فضل

أمور:  ثلثة من يخلو ل نقل

لها، أصل ل القاويل من الله.. وكثير رحمهم إليهم نسبته تصح لم أنه - إما1
ً وسلم، عليه الله صلى الله رسول على له خلق ل من مارسه والوضع عن فضل
العلماء.

وقد استفتاهم، لشخص الشخصية الفتوى قبيل من عنهم صدر ذلك أن - وإما2
مذهب ذلك أن السامع فظن تطوع عليه بأنه فأخبروه الجهاد، فرض غيره كفاه

ًا. الجهاد في المفتي مطلق

بل أحد، كل على عيني بفرض ليس يقصدون وهم بفرض ليس قالوا أنهم - وإما3
ًقا. ذلك غير بهم يظن أن يجوزا ول كفائي هو إطل

الجهاد: بوجوب السلما فقهاء أقوال استعرض أن بعد الله رحمه البنا حسن يقول
سلفيين ومقلدين مجتهدين العلم أهل أجمع كيف كله ذلك من ترى ذا أنت (ها

الدعوةا) الجهاد لنشر السلمية المة على كفاية فرض الجهاد أن على وخلفيين
.84 ص للبنا

يكفي من به قاما إذا كفاية فرض والطلب البتداء جهاد أن من ذكرته الذي وهذا
الصالح السلف بعض وذهب العلماء، جمهور مذهب هو الباقين عن الثم سقط
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تماًما الدفع جهاد مثل عين فرض والطلب البتداء جهاد أن إلى عليهم الله رضوان
المسيب. بن وسعيد الصحابة بعض عن مروي القول وهذا

إفُروا( وجل عز الله قول في المر من الصحابة بعض فهم حجر: (وقد ابن يقول ْن ا
ًا َفاف ً إخ َقال إث أيوب أبو منهم ماتوا، حتى الغزو عن يتخلفون يكونوا فلم ) العموماَو

.6/28 الباري عنهم) فتح الله وغيرهم.. رضي السود بن والمقداد النصاري

إفُرواتعالى: ( قوله تفسير عند كثير ابن وقال ْن ًا ا َفاف ً إخ َقال إث زايد بن علي ) وقالَو
ً أبي عن أنس عن ًبا، طلحة: ”كهول إلى خرج ثم“ أحد عذر الله سمع ما وشبا

قتل..  حتى الشاما

إفُروا( الية هذه على فأتى براءةا سورةا طلحة أبو قرأ رواية وفي ْن ًا ا َفاف ً إخ َقال إث )َو
ًبا.. جهزوني شيوًخا يستنفرنا ربنا أرى فقال الله بنوه: يرحمك بني.. فقال يا وشبا

حتى بكر أبي ومع مات، حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزوت قد
يجدوا فلم فمات البحر فركب فأبى، عنك، نغزو مات.. فنحن حتى عمر ومع مات،

ابن تفسير ا.هـ بها فدفنوه يتغير فلم أياما، تسعة بعد إل فيها يدفنونه جزيرةا له
.4/97 كثير

في حجر ابن ذكره ما عنه الله رضي طلحة أبي عن الرواية هذه صحة ويؤيد
ًيا طلحة أبو مات أنس عن ثابت قال: (وقال حيث الصابة وجدوا فما البحر في غازا
وأبو تاريخه في الفسوي يتغير) أخرجه ولم أياما سبعة بعد إل فيها يدفنونه جزيرةا
.1/567 صحيح.. الصابة وإسناده يعلى

وإما بيده إما مسلم، كل على متعين الكفار جهاد جنس حجر: (إن ابن ويقول
.6/28الباري بقلبه) فتح وإما بماله وإما بلسانه

ثم محرًما، وكان كافة، المشركين قتال عليهم فرض القيم: (.. ثم ابن ويقول
ًنا المشركين.. إما لجميع به مأموًرا ثم بالقتال، بدأهم لمن به مأموًرا ثم به، مأذو
المشهور. على كفاية فرض أو القولين أحد على عين فرض

وإما بالمال وإما باللسان وإما بالقلب إما عين فرض الجهاد جنس أن والتحقيق
ففرض بالنفس الجهاد أما النواع، هذه من بنوع يجاهد أن مسلم كل فعلى باليد،

به بالجهاد المر لن وجوبه والصحيح قولن، وجوبه ففي بالمال الجهاد وأما كفاية،
ًفا تعالى: (انفروا قال كما سواء، القرآن في وبالنفس وجاهدوا وثقالً، خفا
النجاةا تعلمون) وعلق كنتم إن لكم خير ذلكم الله سبيل في وأنفسكم بأموالكم

َهافقال: ( الجنة ودخول الذنب ومغفرةا به النار من ّي أ
َ إذيَن َيا ّل ُنوا ا ُكْم َهْل َءاَم ّل ُد َلى َأ َع

ٍةا ُكْم إتَجاَر إجي ْن َذاٍب إمْن ُت ٍم، َع إلي ُنوَن َأ إم ْؤ إه ُت ّل إه إبال إل ُدوَن َوَرُسو إه ُتَجا إل إفي َو إبي إه َس ّل ال
ُكْم إل َوا َأْم ُكْم إب إس ُف ْن َأ ُكْم َو إل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم إإْن َل ْن َلُموَن، ُك ْع إفْر َت ْغ ُكْم َي ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل إخ ْد ُي َو

ّناٍت إري َج َها إمْن َتْج إت َهاُر َتْح ْن ل
َ إكَن ا َبًة َوَمَسا ّي إت إفي َط ّنا ْدٍن َج إلَك َع ْوزُا َذ َف ْل إظيُم ا َع ْل )ا

.3/72 المعاد ) زااد12-10 (الصف

يرون ل أنهم على تدل والتابعين الصحابة بعض عن روايات عدةا القرطبي وذكر
الطبري الله: (أسند رحمه فقال ذلك، أمكنه إذا الغزو ترك في رخصة للمسلم

التابوت على فضل وقد صرافا تابوت على بحمص السود بن المقداد رأى عمن
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سورةا علينا فقال: أتت الله، عذرك لقد له فقيل للغزو، يتجهز وهو سمنه، من
إفُروا( البعوث ْن ًا ا َفاف ً إخ َقال إث الغزو إلى المسيب بن سعيد خرج الزهري ).. وقالَو

والثقيل الخفيف الله فقال: استنفر عليل، إنك له فقيل عينيه، إحدى ذهبت وقد
القرطبي المتاع). تفسير لكم وحفظت السواد لكم كثرت الحرب، يمكني لم فإن

8/151.

وأنهم الجهاد، في مذهبهم على تدل والتابعين الصحابة بعض عن النصوص فهذه
القادر. على فرًضا والطلب البتداء جهاد يرون

بأن القائلين الجمهور مذهب بالصواب.. هو أعلم والله لدي يترجح الذي ولكن
غناء فيهم المؤمنين من جماعة به قاما إذا كفاية، فرض والطلب البتداء جهاد
للدلة وذلك معهم، يخرج أن مسلم كل على فليس إليه والدعوةا السلما لنشر

التالية: 

ُنوَن َكاَن َوَماتعالى: ( - قوله1 إم ْؤ ْلُم إفُروا ا ْن َي ّفًة إل ْول َكا َل َفَر َف ٍة ُكّل إمْن َن َق ُهْم إفْر ْن إم
َفٌة إئ ُهوا َطا ّق َف َت َي إن إفي إل ّدي إذُروا ال ْن ُي إل ُهْم َو ْوَم َذا َق ُعوا إإ إهْم َرَج ْي َل ُهْم إإ ّل َع َذُروَن َل ) التوبةَيْح
122.

فرض وأنه العيان، على ليس الجهاد أن الية: فيها هذه تفسير عند القرطبي قال
منهم فريق فليخرج العيال، من وراءهم من لضاع الكل نفر لو إذ تقدما، كما كفاية

النافرون عاد إذا حتى الحريم ويحفظون الدين في يتفقهون فريق وليقم للجهاد،
صلى النبي على نزوله تجدد وما الشرع أحكاما من تعلموه ما المقيمون أعلمهم

.8/293 القرطبي وسلم) تفسير عليه الله

إوي لتعالى: ( - قوله2 َت ُدوَن َيْس إع َقا ْل إنيَن إمَن ا إم ْؤ ْلُم ْيُر ا إلي َغ إر ُأو ُدوَن الّضَر إه ْلُمَجا َوا
إل إفي إبي إه َس ّل إهْم ال إل َوا َأْم إهْم إب إس ُف ْن َأ ّلُه َفّضَل َو إديَن ال إه ْلُمَجا إهْم ا إل َوا َأْم إهْم إب إس ُف ْن َأ َلى َو َع

إديَن إع َقا ْل ً َدَرَجًة ا ُكل َد َو َع ّلُه َو َنى ال ْلُحْس َفّضَل ا ّلُه َو إديَن ال إه ْلُمَجا َلى ا إديَن َع إع َقا ْل َأْجًرا ا

إظيًما .95 ) النساءَع

إوي لتعالى: ( الله قول الجمهور: ولنا لمذهب محتًجا قدامة ابن يقول َت َيْس
ُدوَن إع َقا ْل تعالى: وقال غيرهم، جهاد مع آثمين غير القاعدين أن على يدل ) وهذاا

ُنوَن َكاَن َوَما( إم ْؤ ْلُم إفُروا ا ْن َي ّفًة إل ْول َكا َل َفَر َف ٍة ُكّل إمْن َن َق ُهْم إفْر ْن َفٌة إم إئ ُهوا َطا ّق َف َت َي )،إل
أصحابه، وسائر هو ويقيم السرايا يبعث كان وسلم عليه الله صلى الرسول ولن
الجهاد كان ولو الحسنى، والقاعدين المجاهدين وجل عز الله الكاساني: وعد وقال
حراًما. يكون القعود لن الحسنى، القاعدين وعد لما كلها، الحوال في عين فرض

َعْن3 إبي -  أ
ٍد َ إعي ّي َس إر ْد ْلُخ إه َرُسوَل َأّن ا ّل ّلى ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َعَث َوَس َلى َب إني إإ َب

َياَن َيْخُرْج(ل َلْح إن ُكّل إمْن إ ْي َل إد َقاَل ُثّم َرُجٌل َرُج إع َقا ْل ُكْم إل ّي َلَف َأ إرَج َخ ْلَخا إه إفي ا إل ْه َأ

إه إل ٍر َوَما ْي ْثُل َلُه َكاَن إبَخ إف إم إر إنْص إج َأْج إر ْلَخا مسلم. ) رواها

ُد وعن ْي ٍد ْبُن زَا إل إضَي َخا ّلُه َر ْنُه ال إه َرُسوَل َأّن َع ّل ّلى ال ّلُه َص إه ال ْي َل ّلَم َع َمْن( َقاَل َوَس
ّهَز ًيا َج إزا إل إفي َغا إبي إه َس ّل ْد ال َق َلَف َوَمْن َغَزا َف ًيا َخ إزا إل إفي َغا إبي إه َس ّل ٍر ال ْي ْد إبَخ َق )َغَزا َف
البخاري. رواه
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تارةا ويبقى تارةا الغزوةا في يخرج كان فقد وسيرته وسلم عليه الله صلى - فعله4
وهذا بعضهم، بل أصحابه جميع يخرج يكن ولم السرية أو الغزوةا على غيره ويؤمر

هو السرخسي: (.. ونوعه يقول وغيرها، مؤتة غزوةا في كما مستفيض واضح أمر
وهو المقصود، لحصول الباقين عن سقط البعض به قاما إذا الكفاية على فرض
كل على وقت كل في فرًضا جعل لو لنه الدين وإعزازا المشركين، شوكة كسر
من ويتمكنوا المسلمون يأمن أن والمقصود بالنقض، موضوعه على عاد أحد

بمصالح للقياما يتفرغوا لم بالجهاد الكل اشتغل فإذا ودنياهم، دينهم بمصالح القياما
.10/3 للسرخسي دنياهم) المبسوط

لم إن وقتالهم السلما إلى ودعوتهم دارهم عقر في الكفار غزو أن لدينا تقرر وإذا
المسلمين. على فرض الجزية يقبلوا أو يقبلوه

الكفار غزو المسلمين على يجب هل المسلمين؟ عن الفريضة يسقط الذي فما
 ماذا؟ أما عاما كل في أما شهر كل في

قولين:  على ذلك في العلماء اختلف

والباقي الفريضة، تسقط العاما في واحدةا غزوةا أن على  الجمهورالوأل: القول
ً تجب الجزية أن ذلك على وحجتهم تطوع، في تجب ل والجزية الجهاد عن بدل
ًقا، مرةا من أكثر السنة كذلك. بدلها فليكن اتفا

طائفة الماما.. إغزاء على أيًضا فرض الجهاد واجب من ثاٍن (وقسم القرطبي قال
إلى ليدعوهم به يثق من يخرج أو بنفسه، معهم يخرج مرةا، سنة كل العدو إلى

أو السلما في يدخلوا حتى عليهم الله دين ويظهر أذاهم ويكف ويرغمهم السلما،
بعد طائفة الماما إخراج وهو نافلة، هو ما أيًضا الجهاد ومن يد، عن الجزية يعطوا
بالرباط لهم والرصاد الفرصة إمكان وعند الغرةا أوقات في السرايا وبعث طائفة

.8/152 القوةا) القرطبي وإظهار الخوفا موضع في

غير من ذلك أمكن كلما دارهم عقر في الكفار غزو يجب  أنالثاني: القول
بعدد.  تحديد

6/28 قوي) الفتح القول: (وهو هذا عن حجر ابن قال

.8/141 حراما) القرطبي الكراهة إظهار مع الجهاد عن القرطبي: (والتثاقل وقال

والله نظري في الذمة به تبرأ الذي هو فإنه الجمهور به يقل لم وإن القول وهذا
يلي:  لما وذلك بالصواب أعلم

وأما النصوص، على زايادةا فالتحديد بعدد، تحدده لم بالجهاد المرةا النصوص - أن1
يسلم، فل عنه بدل وهو العاما في واحدةا مرةا إل تجب ل الجزية بأن القول

المؤمنين، وعز الكفار ذل إظهار منها عظيمة، حكمة له شرعي حكم فالجزية
أحكاما رأوا فإذا أحكامهم، تحت للمسلمين بمخالطتهم فرصة الكفار إعطاء ومنها

ً الجزية فليست منهم، خير فيه من أسلم العادلة، السلما ًقا، الجهاد عن بدل مطل
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وليس الصلح وقت يقاتلونهم ول الزمن، من مدةا الكفار يصالحوا أن فللمسلمين
الجهاد. بدل الصلح

الجهاد بغاية اللئق هو ذلك أمكن كلما ديارهم في وغزوهم الكفار مجاهدةا - أن2
على السلما سلطان ومد الرض من الفساد إزاالة الجهاد غايات أهم من فإن

العظمى الغاية تحقيق بعد إل المسلمين عن الجهاد وجوب يسقط ول كلها الرض
لحكم خاضع وهو إل واحد شبر يبقى ل حتى كلها، الرض على الستيلء وهي

يسقط ذلك فعند الجهاد، غاية تحقيق سبيل في وسعهم يبذلوا أن بعد أو السلما،
الله يكلف ولم استطاعوا ما بذلوا لنهم بل تحققت، الغاية لن ل الوجوب، عنهم
ُقواتعالى: ( قال وسعها، إل نفًسا ّت ّلَه َفا ُتْم َما ال ْع َط َت ابن قال ذلك أجل ) ومناْس
إضافة تقدما، كما قوي - أنه أمكن كلما الجهاد وجوب - أعني القول هذا عن حجر
يتولى من جرأ ربما الوجوب، بها يسقط السنة في واحدةا غزوةا بأن القول أن إلى
في التساهل على السلما لنشر شديد إخلص لديهم يكن لم ممن المسلمين أمر
الوجوب، من خروًجا الكافية العدةا لها يعد ل واحدةا بغزوةا والقياما الجهاد، أمر

المسلمين حكاما بعض ضعف إبان السلمية العصور بعض في حصل كما فحسب
عظائمها. عن المور بتوافه وانشغالهم

بذل معناه الجهاد لن معين، بعدد تعليقه من أولى بالمكان الكفار غزو - تعليق3
من واحدةا جهة في الجهاد ممارسة وليس الكفار، مجاهدةا في والطاقة الوسع
مجاهدةا الستطاعة حال في المسلمين على الواجب بل بكافية، المسلمين جهات

الكفار. من يليهم من

عن تسقط فرضيته أن تتوهم أن (وإياك المحتار رد حاشية في عابدين ابن قال
.4/124مثلً..)  الروما أهل بقياما الهند أهل

ًيا فرًضا دارهم عقر في الكفار غزو ويكون يلي:  ما العلماء منها ذكر صور في عين

1للجهاد. بعينه شخًصا المسلمين إماما عين - إذا 
2ناحية. أو قرية أهل الماما يستنفر كأن عاًما، النفير كان - إذا 
3بأيديهم. ما يستنقذوا حتى الكفار عند أسرى للمسلمين كان - إذا 
4يجب فإته العداء، مع قتال حال في المسلمين جيش المسلم حضر - إذا

 الجهاد. عليه

شروط:  خمسة المسلم على والطلب البتداء جهاد لوجوب ويشترط

1.التكليف - 
2الضرر. من - السلمة 
3.الحرية - 
4.الذكورية - 
5.الستطاعة - 

الفقه. كتب في مبسوط الشروط هذه على والكلما
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ًا إل يعد ل العلماء عن نقلناه مما تقدما وما ًا نزر تقرير في كلمهم جملة من يسير
للدلة وبسطهم الطلب جهاد مسألة في أقوالهم كثرةا ورغم الطلب، جهاد فريضة

جهاد الجهاد أن فزعموا للعلم ينتسبون ممن طائفة عنها أعمى الله أن إل فيها
أقوال وتأويل النصوص أعناق لي وحاولوا بالدفع الجهاد وحصروا فقط، دفع

عن يتحدثون فتارةا دارهم، عقر في الكفار وغزو الطلب جهاد فريضة لنفي العلماء
ُلوا( تعالى الله قول إت َقا إل إفي َو إبي إه َس ّل إذيَن ال ّل ُكْم ا َن ُلو إت َقا ُدوا َول ُي َت ْع ّلَه إإّن َت إحّب ل ال ُي

إديَن َت ْع ْلُم َه ل( تعالى وقوله السلما سماحة عن يتحدثون ) وأخرىا ْكَرا إن إفي إإ ّدي )ال
دارهم في وغزوهم الكفار وطلب فيه، الدخول على الناس يجبر ل السلما وأن

ًا ادعى من ومنهم الية، هذه يخالف بالقوةا للسلما لدخالهم غزوات كل أن كاذب
الحجج من ذلك غير إلى طلب، ل دفع جهاد كانت إنما وسلم عليه الله صلى النبي

عليه وتوارد النصوص فيه تواترت حكم طمس بها حاولوا التي الواهية والباطيل
ًا المة به وعملت العلماء ضوء لحجب مريد كحال وحالهم قرن، بعد من قرن

الحق.  طريق على والستقامة الهداية ولهم لنا الله نسأل بكفه الشمس

الدفاع الثاني: جهاد النوع
بإجماع وهذا العداء شر يندفع حتى عموًما المسلمين على عين  فرضوأحكمه:

السلما. علماء

من الثغور أهل خافا إذا أنه المسلمين جميع اعتقاد في الجصاص: (ومعلوما قال
الفرض أن وذراريهم، وأنفسهم بلدهم على فخافوا مقاومة فيهم تكن ولم العدو
فيه خلفا ل وهذا المسلمين، من عاديتهم يكف من إليهم ينفر أن المة كافة على
يستبيحوا حتى عنهم القعود إباحة المسلمين من أحد قول من ليس إذ المة، بين

.3/114 ذراريهم) الجصاص وسبي المسلمين دماء

بحلوله أو القطار، من قطر على العدو بغلبة الجهاد تعين القرطبي: (إذا وقول
إليه ويخرجوا ينفروا أن الدار تلك أهل جميع على وجب ذلك كان فإذا بالعقر،
ًفا ًبا وثقالً، خفا ومن إذنه، بغير أب له كان من طاقته، قدر على كل وشيوًخا، شبا

تلك أهل عجز فإن مكثر، أو مقاتل من الخروج على يقدر أحد يتخلف ول له، أب ل
ما حيب على يخرجوا أن جاورهم و قاربهم من على كان بعدوهم القياما عن البلدةا

ومدافعتهم، بهم القياما على طاقة فيهم أن يعلموا حتى البلدةا، تلك أهل لزما
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لزمه غياثهم ويمكنه يدركهم أنه وعلم عدوهم، عن بضعفهم علم من كل وكذلك
بدفع قاما إذا حتى سواهم، من على يد كلهم فالمسلمون إليهم، الخروج أيًضا

الخرين. عن الفرض سقط بها، واحتل عليها العدو نزل التي الناحية أهل العدو

دين يظهر حتى إليه الخروج أيًضا لزمهم يدخلوها ولم السلما دار العدو قارب ولو
هذا) القرطبي في خلفا ول العدو ويخزى الحوزاةا، وتحفظ البيضة، وتحمى الله

8/151.

عين فرض الدفاع جهاد كون فإن الشأن هذا في العلماء نصوص بذكر أطيل ول
 إجماع محل
).135 ـ124( الجهاد أهمية

لم المداهمة، قارب أو المسلمين بلد العدو داهم إذا الجهاد تعين حكم أن إل
ّلم ًا، للعلم ينتسبون ممن المنهزمين من طائفة به يس جهاد نصوص وأنزلوا أيض

ّين نفي منهم فكان الجهاد، من النوع هذا على وحكمه الطلب وإثم الجهاد تع
واهية حجج ذلك في ولهم عذر، بغير ديارها عن الدفاع عن بالتخلف المة مجموع
فألغى الدفع جهاد نوع على الطلب جهاد نوع في العلماء أقوال أنزل من فمنهم

ًا الجهاد وجعل الطلب جهاد ًا نوع الثم القول هذا ونسب كفاية فرض وحكمه واحد
المة تأثيم تصور يمكن ل ويقول ممقوت ورع صاحب ومنهم العلماء، لجمهور

ًا كافة تأثيم على الجماع يعجبه ولم المسلمين بلد عن العدو دفع بترك جميع
من المسألة هذه في الجماع يقول من ومنهم الدفع، جهاد تركت إذا للمة الفقهاء
ًا، تطبيقه يتصور ل ولكن صحيح النظرية الناحية تعين إذا يقول من ومنهم عملي

ًا خرجوا المسلمين أن ذلك فمعنى الدفع جهاد الديار، في يبقى فمن للجهاد جميع
ً لبسطها مستقل مصنف إلى تحتاج التي الباطلة الحجج من كثير ولهم عن فضل
عليها.  الرد

ًا علمت فقد مضى ما تقرر إذا كل على عين فرض الجهاد أن المسلم أخي إذ
تتحرر حتى مسلم كل على عين فرض والجهاد فلسطين أرض تتحرر حتى مسلم،

وحتى السلما ديار بلد من وغيرها وكشمير والفلبين والشيشان أفغانستان أرض
الكافرين. أيدي في أسير كل تحرير يتم

الكتاب عليك.. فنصوص الله افترض بما فقم واجب، به والعمل جد، لقول إنه
تناديك.. والسنة

أزاهقت تستغيث.. وأرواح بك الكافرين بأيدي أريقت التي المستضعفين ودماء
تنادي.. وا انتهكت التي المسلمات عنها.. وأعراض تخليك ربها إلى تشكو

من بالتوبة القعود.. عليك من بالتوبة السلما.. عليك فتى يا إسلماه.. فالله.. الله
تكثر معهم.. أو المجاهدين.. تجاهد قوافل إلى الجهاد.. وانضم عن التخلف

أهل من العذار.. ل أهل من وكنت بنفسك الجهاد عن عجزت سوادهم.. فإن
فجاهد لك مال ل كان الله.. وإن رزاقك مما بمالك.. وأنفق العتذار.. فجاهد

ًا الرض فبطن لسانك أو نفسك أو بمالك تجاهد لم بلسانك.. فإن من بك أولى إذ
فيك. الوكيل ونعم الله ظهرها.. وحسبي
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الله.. سبيل في بالجهاد إل يكون لن الرهيبة المآسي هذه من المة فخروج
إتْلالفرسان.. ( قلة تشكو الله الله.. وخيل كلمة ولعلء َقا ُي ْل إل إفي َف إبي إه َس ّل إذيَن ال ّل ا
َةا َيْشُروَن َيا ْلَح َيا ا ْن ّد إةا ال إخَر إتْل َوَمْن إباْل َقا إل إفي ُي إبي إه َس ّل َتْل ال ْق ُي ْو َف إلْب َأ ْغ ْوفَا َي َفَس

إه إتي ْؤ ًا ُن ًا َأْجر إظيم َوَما َع ُكْم *  ُلوَن ل َل إت َقا إل إفي ُت إبي إه َس ّل إفيَن ال َع َتْض ْلُمْس إل إمَن َوا الّرَجا
إء ّنَسا إن َوال َدا ْل إو ْل إذيَن َوا ّل ُلوَن ا ُقو َنا َي ّب َنا َر إرْج إه إمْن َأْخ إذ إة َه َي َقْر ْل إم ا إل ّظا َها ال ُل ْه َعْل َأ َواْج

َنا ْنَك إمْن َل ُد ًا َل ّي إل َعْل َو َنا َواْج ْنَك إمْن َل ُد ًا َل إصير إذيَن َن ّل ُنوا * ا ُلوَن آَم إت َقا إل إفي ُي إبي إه َس ّل ال
إذيَن ّل َفُروا َوا ُلوَن َك إت َقا إل إفي ُي إبي إت َس ُغو ّطا ُلوا ال إت َقا َء َف َيا إل ْو إن َأ َطا ْي َد إإّن الّش ْي َك

إن َطا ْي ًا َكاَن الّش إعيف ).76-74) (النساء:َض

فيتبعون القول يستمعون الذين من يجعلنا أن وتعالى تبارك الله ونسأل هذا
والهوان الذل المة هذه عن يزيل وأن ويرضى، يحب لما يوفقنا وأن أحسنه،

ربها..  بشرعة والتزامها الجهاد إلى برجوعها

الميامين. الغر أصحابه وعلى محمد نبينا المجاهدين سيد على وسلم اللهم وصلى

العييري صالح بن / يوسف الشيخ
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