
ُد لماذا سبيل في الجها
 ..؟ الله
) الثاني ( الجزء

 الرحيم الرحمن الله بسم
وبعد. الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد

العقول أصحاب جميع بها ُيسلم التي الحقائق من
.. وهو الخلق خالق هو تعالى الله أن السليمة والفطر
ول الملك في له شريك .. ل خلق لما الحقيقي المالك

الخلق.  في
ّلِذيِ َوُهَو تعالى: قال َلَق ا َْلْرَض الّسَماَواِت َخ َوا

ْلَحّق َيْومَا ِبا ُكوُن ُكْن َيُقوُل َو َي ُلُه َف ْلَحّق َقْو َلُه ا ْلُك َو ْلُم َيْومَا ا
ْنَفُخ ِلُم الّصوِر ِفي ُي ْيِب َعا ْلَغ َدةِا ا ِكيُم َوُهَو َوالّشَها ْلَح ا

ِبيُر ْلَخ  .73النعاما: ا
ّلُه تعالى: وقال ّلِذيِ ال َلَق ا َْلْرَض الّسَماَواِت َخ َوا

ْنَزَل َأ ًء الّسَماِء ِمَن َو َأْخَرَج َما ّثَمَراِت ِمَن ِبِه َف ًا ال ُكْم ِرْزق َل
ُكُم َوَسّخَر ْلَك َل ْلُف َتْجِريَِ ا َبْحِر ِفي ِل ْل َأْمِرِه ا ُكُم َوَسّخَر ِب َل
ْنَهاَر َْل . 32براهيم:إ ا

ّلُه تعالى: وقال َلَق َوال ّبٍة ُكّل َخ ْنُهْم َماٍء ِمْن َدا َفِم
َلى َيْمِشي َمْن ِنِه َع ْط ْنُهْم َب َلى َيْمِشي َمْن َوِم ْيِن َع َل ِرْج

ْنُهْم َلى َيْمِشي َمْن َوِم َبٍع َع ُلُق َأْر ّلُه َيْخ ُء َما ال ّلَه ِإّن َيَشا ال
َلى بين فيه خلفا ل . وهذا45النور: َقِديٌر َشْيٍء ُكّل َع

ِئْن تعالى: قال كما كلها، الديانات وأهل الشعوب َل َو
َتُهْم ْل َأ َلَق َمْن َس َْلْرَض الّسَماَواِت َخ الّشْمَس َوَسّخَر َوا
ْلَقَمَر ُلّن َوا َيُقو ّلُه َل ّنى ال َأ ُكوَن َف . وإنما61العنكبوت: ُيْؤَف

المستحق المعبود حول بينهم فيما الخلفا حصل
الخلفا ذلك بسبب .. فحصل والتأله والطاعة، للعبادةا،
ُيعبد؛ أن يجوز ل من دونه من .. وُعبد  بالله الشراك

ًا يخلق لم ضعيف مخلوق لنه على بقادٍر .. وليس شيئ
ًا، يخلق أن ُكوَن تعالى: قال كما شيئ ُيْشِر ُلُق ل َما َأ َيْخ

ًا ْيئ َلُقوَن َوُهْم َش َأَفَمْن تعالى: . وقال191لعرافا:ا ُيْخ

ُلُق ُلُق ل َكَمْن َيْخ ّكُروَن َأَفل َيْخ َذ يستوون . ل17النحل: َت
..!  مثلً
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فيه؛ وما الكون لهذا الخالق هو تعالى فالله
له وحده .. وهو له شريك .. ل بحق المعبود فهو وبالتالي

َألتعالى: قال كما ، سواه أحٍد دون والمر الحكم َلُه  

ْلُق ْلَخ َْلْمُر ا َباَرَك َوا ّلُه َت َلِميَن َرّب ال ْلَعا .54لعرافا:ا ا
.. وحده المر له الذيِ .. هو الخلق له الذيِ الملك فمالك

.. أما عنه وينهى به يأمر ما في ُيطاع أن يجب الذيِ وهو
يجوز .. ل ُيملك وهو َيملك .. ول ُيخلق وهو يخلق ل الذيِ

في ُيطاع أن يجوز ل .. كما المر من شيء له يكون أن
يخلقه! ول يملكه ل فيما به يأمر مما شيء

يخلق ل الذيِ .. أما المالك الخالق هو الناهي فالمر
نهي! ول له أمر .. فل يملك ول

أتباع من الحق أهل بين والنزاع الخلفا مكمن هنا
والمم الشعوب من سواهم ما .. وبين والرسل النبياء
 لله .. والعبودية التوحيد طريق ضلت .. التي الضالة
المخلوق؛ .. وعبودية الشرك أوحال في .. لتقع وحده
ًا لنفسه يملك ل الذيِ ًا!  ول ضر نفع

اختلفا .. على الضالة والشعوب المم كل
.. .. ومسمياتهم .. وأديانهم ومشاربهم مذاهبهم

أل واحدةا؛ خصلة وتوحدهم واحدةا، خصلة في يشتركون
الطاعة .. وصرفا  الله دون من المخلوق عبادةا وهي

اختلفوا .. وإن تعالى الله دون من المخلوق لهذا والتأله
المخلوق! هذا واسم وشكل صورةا على بينهم فيما

ًا كانوا وإن فهم ًا فرق .. متنازعة شتى وشيع
بين المعركة تكون عندما أنهم .. إل بينها فيما ومختلفة

الباطل أهل .. وبين والرسل النبياء أتباع من الحق أهل
ًا .. تراهم والطواغيت الوثان عبدةا من ًا جميع ًا صف واحد
ًا لشتراكهم وأهله؛ الحق ضد واحدةا؛ خصلة في جميع

عن النظر .. بغض الخالق دون من المخلوق عبادةا وهي
َبْعُضُهْم تعالى: قال .. كما المخلوق هذا وشكل صفة  
ُء َيا ِل .51المائدةا: َبْعٍض َأْو

..  بالله الشرك وأهله الحق على يوحدهم فالذيِ
الطاغوت! وعبادةا

.. لنني المطاع المعبود أنا لعباده يقول تعالى الله
ُتشركوا ل تعبدوني أن عليكم .. وحقي المالك الخالق أنا
ًا: بي َلْقُت َوَما شيئ ْلِجّن َخ ْنَس ا ِْل ُدوِن ِإّل َوا ُب َيْع ِل

:تعالى: . وقال56الذريات  ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما ُب َيْع ّلَه ِل ال
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ِلِصيَن ّديَن َلُه ُمْخ َء ال َنَفا ُيِقيُموا ُح َةا َو ُتوا الّصل ُيْؤ َةا َو َكا الّز
ِلَك َذ ّيَمِة ِديُن َو ْلَق . 5البينة: ا

ل الذيِ الضعيف المملوك المخلوق الطاغوت فيأتي
ًا لنفسه يملك ًا ول نفع اختلفا على ـ الله شاء ما إل ضر

المطاع المعبود أنا .. بل فيقول: ل ـ ومسمياته صوره
ترجعون ومشرع إله من لكم علمت .. ما الله دون من
أجل من .. ويجيش غيريِ حياتكم شؤون جميع في إليه
وطاعته حلفه في يدخل من وكل والجيوش الجند ذلك
 الله! دون من

.. يغار غيور أنه وصفاته  تعالى الله خصائص ومن
 منه أغير أحد .. فل عباده على حقه وعلى حرماته على
الصحيح:" ل الحديث في كما العباد، وعلى الحرمات على
منها ظهر ما الفواحش حرما ولذلك الله، من أغير أحد
ذلك أجل من الله، من العذر إليه أحب أحد ول بطن، وما

".  الرسل وأرسل الكتاب، أنزل
ُيغضبه .. ولشيء ويحرمه الظلم يبغض   أنه كما

ُيسخطه التي الطواغيت .. وظلم الشرك كظلم و
ُتعبد اللهية خصائص تستشرفا ظلم لنه الله؛ دون من و

النسان .. ولدمية عباده على تعالى الله لحق عظيم
ًا: ِإّنمع ْلٌم الّشْرَك   ُظ ِظيٌم َل تعالى: . وقال13لقمان: َع

ّلَه ِإّن َيْغِفُر ِبِه ُيْشَرَك َأْن َيْغِفُر ل ال ِلَك ُدوَن َما َو ِلَمْن َذ
ُء ّلِه ُيْشِرْك َوَمْن َيَشا َتَرىَ َفَقِد ِبال ًا اْف ْثم ًا ِإ ِظيم النساء: َع

48 .
ٍم أيِ نفسه من يجعل الذيِ الطاغوت ظلم يعلو ظل

ًا ُيعلن  لله ند الله أنه وقاحة وبكل المل على .. و
َكم .. وأنه المعبود حق له .. الذيِ لذاته والمطاع الح
دون من الشياء على والحكم والباحة والحظر التشريع

وعبادته طاعته في يدخلوا أن إل الناس على .. وما الله
..؟!  الله دون من وحزبه

وخالقه لربه يقول وهو العبد ظلم يعلو ظلم أيِ
لست ُتحصى: أنت ل التي بالنعم عليه والمتفضل ومالكه

له الذيِ معبوديِ .. وإنما علي لك حق .. ول معبوديِ
أو الحجر أو البشر من الطاغوت ذلك علي الحق كامل
..!! البقر
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رغم ـ لخالقه يقول وهو العبد ظلم يعلو ظلم أيِ
حجة ـ: ل ُتحصى ل والتي   عليه الدالة الباهرات اليات

..!!  للطاغوت الكاملة الحجة .. وإنما علي لك
ل العليا وصفاته الحسنى الله أسماء مقتضيات إن

شرع ذلك لجل..  .. والجحود والزور الظلم هذا تقبل
...! الجهاد تعالى الله

النبياء لدعوةا استجابوا الذين الموحدين عباده أمر
عن ضلوا الذين المشركين ُيجاهدوا .. بأن والرسل

.. ليأطروهم دونه من الطاغوت وعبدوا وتوحيده عبادته
ًا الحّق إلى وظلماته الشرك ظلم من .. وليخرجوهم أطر
رضوانه ذلك مقابل .. ولهم ونوره التوحيد عدل إلى

ثمن! من به .. أنعم والجنة تعالى
ّلَه ِإّن تعالى: قال َتَرىَ ال ِنيَن ِمَن اْش ْلُمْؤِم ْنُفَسُهْم ا َأ

َلُهْم َأْمَوا َأّن َو ّنَة َلُهُم ِب ْلَج ُلوَن ا ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس ال
ُلوَن ُت َيْق ُلوَن َف َت ُيْق ًا َو ْيِه َوْعد َل ًا َع ّتْوَراةِا ِفي َحّق ْل ال ْنِجيِلإَوا ِ
ْلُقْرآِْن ّلِه ِمَن ِبَعْهِدِه َأْوَفى َوَمْن َوا ْبِشُروا ال َت ُكُم َفاْس ْيِع َب ِب

ّلِذيِ ُتْم ا َيْع ِلَك ِبِه َبا َذ ْلَفْوُز ُهَو َو ِظيُم ا ْلَع .111التوبة: ا
.. المشركين يقصدوا بأن الموحدين عباده أمر

والضياع الشرك حظيرةا من ـ بالسلسل ولو ـ ليخرجوهم
.. والخضوع والتوحيد العبودية حظيرةا إلى بهم .. ليأتوا
إلى وجحيمها النار إلى بهم ينتهي الذيِ السبيل .. ومن
.. ولو ونعيمها الجنة إلى بهم ينتهي الذيِ السبيل

أشد الفتنة .. فإن والقتال الجهاد إلى المر استدعى
والقتال.  القتل من

ْلَحّق َنْقِذفُا َبْل تعالى: قال َلى ِبا ِطِل َع َبا ْل ْدَمُغُه ا َي َف
َذا ِإ ُكُم َزاِهٌق ُهَو َف َل ْيُل َو ْلَو .18نبياء:أال َتِصُفوَن ِمّما ا
َد وأهله الباطل به تعالى الله يقذفا الذيِ الحّق فمن جن

وأهله. التوحيد
قال:" عجبت أنه  النبي عن صح فقد الحديث وفي

ٍما كارهون وهم السلسل في الجنة إلى ُيساقون لقوا
ٍما من  ربنا رواية:" عجب ". وفي الجنة إلى ُيقادون قو

".  السلسل في
ربعي الجليل الصحابي أراده الذيِ هو المعنى هذا

العلة عن سأله لما فارس بلد ملك أجاب عندما عامر بن
في فارس .. وغزو والقتال الجهاد على حملتهم التي
لنخرج تعالى الله ابتعثنا له: لقد فقال دارهم، عقر
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جور ومن العباد، رب عبادةا إلى العباد عبادةا من العباد
..! السلما عدل إلى الديان
سوىَ بلدكم غزو على حملتنا أخرىَ غاية لنا توجد ل

بلدكم غزو على حملنا آْخر سبب يوجد .. ول الغاية هذه
العبيد .. وعبودية الشرك ظلم من عليه أنتم ما سوىَ
سبيل في للجهاد الحقيقي المعنى هو .. وهذا للعبيد

به.   تعالى الله أمرنا الذيِ الله
أخرىَ مآرب ول أطماع .. ول للنفس فيه حظوظ ل

رب عبادةا إلى العباد عبادةا من العباد إخراج .. سوىَ
.. والمان السلم .. تحقق ذلك تحقق .. فإن العباد

كان مهما الله في وتحابت وتآخت النفوس وتصافت
وثارات! ودماء جراحات من ذلك قبل بينها

ِإْن تعالى: قال كما ُبوا َف َأَقاُموا َتا َةا َو َتُوا الّصل َوآْ
َةا َكا ُكْم الّز ُن ِإْخَوا ّديِن ِفي َف ُنَفّصُل ال ٍما اْلياِت َو َلُموَن ِلَقْو َيْع

:وأقاموا تابوا إن ـ مباشرةا العداوةا . فتنقلب11التوبة
والدين.  الله في متحابين أخوةا إلى ـ الصلةا

ْد تعالى: وقال َنْت َق ُكْم َكا ٌةا َل َنٌة ُأْسَو ِفي َحَس
ْبَراِهيَم ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعُه َوا ُلوا ِإ ّنا ِلَقْوِمِهْم َقا ُء ِإ ُكْم ُبَرآْ ْن َوِمّما ِم
ُدوَن ُب ّلِه ُدوِن ِمْن َتْع َنا ال ُكْم َكَفْر َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُةا َو َداَو ْلَع ا

ُء َبْغَضا ْل ًا َوا َبد ّتى َأ ُنوا َح ّلِه ُتْؤِم ُه ِبال َد .4الممتحنة: َوْح
ًا مستمرةا العداوةا فهذه أن وإلى كلها الزمان عبر ـ أبد
وبين والرسل النبياء أتباع بين ـ الساعة تقوما

.. وحده تعالى الله يعبدوا أن .. إلى وأتباعهم الطواغيت
فيه هم مما وتبرؤوا وحده تعالى الله وعبدوا آْمنوا فإن
محلهما وحلت والبغضاء العداوةا .. ذهبت الشرك من

والخاء! المحبة
ُكسرت ، النبي وجه ُجرح لما أحد غزوةا وفي و

رأسه، على البيضة وُهشمت رأسه، في وُشجُ ُرباعيته،
قوما ُيفلح يقول:" كيف وهو  عنه يسلت الدما وجعل
"!  الله إلى يدعوهم وهو رباعيته،  وكسروا نبيهم شجوا

ْيَس إليه:  الله فأنزل َْلْمِر ِمَن َلَك َل ٌء ا ُتوَب َأْو َشْي َي
ْيِهْم َل َبُهْم َأْو َع ّذ ّنُهْم ُيَع ِإ ِلُموَن َف . أي128ِعمران: آْل َظا

الله عبد فإنك محمد يا أنت .. أما تعالى لله كله المر أن
أنت لك .. فليس شيء المر من لك .. فليس ورسوله

.. والصبر لمريِ المضي سوىَ المؤمنين من تبعك ومن
في يدخل أن إلى غيريِ وعبد عصاني من جهاد على
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والرسل النبياء وجميع ابتعثتك .. فأنا وعبادتي طاعتي
ْد تعالى: قال كما ذلك، لجل قبلك من َلَق َنا َو ْث ُكّل ِفي َبَع
ً ُأّمٍة ُدوا َأِن َرُسول ُب ّلَه اْع ُبوا ال ِن َت ّطاُغوَت َواْج .36النحل: ال

ّلِذيَن تعالى: وقال ُنوا ا ُلوَن آَْم ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّلِه َس ال
ّلِذيَن ُلوَن َكَفُروا َوا ِت ِبيِل ِفي ُيَقا ّطاُغوِت َس ُلوا ال ِت َفَقا
َء َيا ِل َطاِن َأْو ْي َد ِإّن الّش ْي َطاِن َك ْي ًا َكاَن الّش النساء: َضِعيف

76 .ّلِذيَن ُنوا  ا  آَْم   ّلِذيَن العموما؛ صيغ من  َكَفُروا َوا
يجوز .. ول الله سبيل في يقاتلون آْمنوا الذين كل أيِ

طوائفهم بجميع كفروا الذين .. وكل ذلك غير لهم
.. ومواقعهم ومسمياتهم راياتهم اختلفا وعلى ومللهم

ُيقاتلون سبيل في .. فالقتال الطاغوت سبيل في .. 
والشرك. الكفر ملل جميع بين مشتركة سمة الطاغوت
.. السلما في الجهاد ومقاصد لغايات المعنى هذا

يسهو ل أن يجب .. كما المحارب العدو يعرفه أن يجب
سبيل في والجهاد الغزو غمرات في وهو المجاهد عنه

الله.

العالمين.  رب لله الحمد أن دعوانا وآْخر

 هـ.                              عبد4/11/1423
 حليمة مصطفى المنعم

 ما.6/1/2003
 بصير أبو
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