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وإ ل ا وت إلأسدي جرم و بده  ..درو ا ى عره والنرال

والقتال !..

ل
إلى إ مجاهدين فى سبتل إلله فى كل مكان  ..شاده إلأمة
ل
وحنرتها  ..الدين يدودون عن الدين ،وإلأعرإض ،وإ حقوق،
وإلجرمات  ...إهدي هدإ الكتات.
ل
إ محب
إبو بصنر الطرطوسى
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ـ ـ مقدمة:

بسم هللا الرحمن الرحيم
إ ّن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
ضل له ،ومن
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال ُم ّ

يُضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليماً كثرياً.
وبعد :هذه جمموعة من الرسائل واملقاالت حول اإلعداد،

واجلهاد يف سبيل هللا  ..قد كتبت يف أوقات متفرقة ،ارتأينا مجعها
ونشرها يف كتاب واحد ،حتصيالً وتعميماً للفائدة  ..سائلني هللا تعاىل
التوفيق ،والقبول.
وهي أربعة رسائل:

 -4اإلعداد أنواعه ،حكمه ،أمهيته.
 -3ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا ( اجلزء األول ).
 -3ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا ( اجلزء الثاين ).

 -1هكذا كانت حياة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم.
سائلني هللا تعاىل القبول ،وأن ينفع هبا البالد والعباد  ..إنه

تعاىل مسيع قريب جميب ،وصلى هللا وسلم على سيدنا وقائدنا ونبينا
حممد ،وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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اإلعداد أنواعه ـ حكمه ـ أمهيته
بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء

واملرسلني ،وبعد.

اإلعداد :هو رفع جاهزية الفرد أو اجلماعة إىل مستوى املهام

الشرعية املطلوبة ،اخلاصة منها والعامة ،ويشمل ذلك اجلانب املادي
واملعنوي معاً.
بناء إميانياً،
اإلعداد املعنوي :يُعىن ببناء الفرد أو اجلماعة ً
وفقهياً ،وفكرياً  ..يرقى بالفرد أو اجلماعة إىل مستوى هذا الدين ..
ومستوى أخالقه ومهامه  ..ومستوى التحديات والشبهات اليت حتاك
وتثار ضد اإلسالم واملسلمني.

اإلعداد املعنوي الذي يُعني السائرين يف الطريق على حتمل
تبعات املسري  ..ومشاق الطريق  ..مهما امتد هبم الطريق ،وطال

املسري.

كثري من الناس ممن يستهينون هبذا اجلانب اهلام من اإلعداد

 ..تراهم يتساقطون يف أول الطريق أو يف منتصفه  ..ويتهاوون يف
أصغر ُحفرة تُنصب هلم!
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وألدىن فتنـ ـ ــة أو بـ ـ ــالء يُصـ ـ ــيبهم  ..ت ـ ـ ـراهم يرفعـ ـ ــون رايـ ـ ــات

االستســالم واخلنــوا  ..والركــون إىل ال ــاملني ا ــرمني  ..ليقــدموا هل ــم

أمسى آيات الطاعة والوالء!

طريق اإلسالم ال يعرف فـةة ممنيـة حمـددة مـن البـذل والعطـاء

 ..مث بعدها يلجأ اإلنسان إىل الراحة واالسةخاء  ..مواسـياً نفسـه بأنـه

قـد قـام بالواجـب واملطلـوب  ..وعلـى ا خـرين أن يُكملـوا عنـه املسـري

والطريق  ..كما حيلـو ذلـك للـبع  ..ال  ..طريـق اإلسـالم لـيئ شـيئاً
من ذلك  ..وإمنا هو بذل وعطاء ،وجهاد  ..من املهد إىل اللحد!

املســلم ال يعــرف الراحــة احلقيقيــة إال يف جنــان اخللــد  ..هــذا
اَّللَ ا ْشـتَـ َرى
املُستفاد من البيع والشراء الذي أخـر عنـه ربنـا  :إِ َّن َّ
يل َِّ
ِ
ِ
س ـ ُه ْم َوأ َْمـ َـوا َهلُ ْم بِ ـأ َّ
َن َهلـُ ُـم ا ْجلَنَّ ـةَ يُـ َقــاتِلُو َن ِيف َس ـبِ ِ
اَّلل
مـ َـن ال ُْمـ ْـنيمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ
اإل ِْْنيـ ِـل والْ ُقــر ِ
فَـيَـ ْقتُـلُــو َن َويُـ ْقتَـلُــو َن َو ْعــداً َعلَْيـ ِـه َح ّقـاً ِيف التَّ ـ ْـوَراةِ َو ِْ
آن َوَمـ ْـن
َ ْ
أَو ََف بِعهـ ِـدهِ ِمــن َِّ
ـك ُهـ َـو
استَْب ِشـ ُـروا بِبَ ـ ْـي ِع ُك ُم الَّـ ِـذي بَ ـايَـ ْعتُ ْم بِـ ِـه َو َذلِـ َ
ْ َْ
اَّلل فَ ْ
َ
ِ
يم التوبة .444:البيع قـد مت  ..والشـراء قـد مت  ..والعقـد
الْ َف ْوُم ال َْع ُ
قــد مضــى  ..ال رجــوا فيــه وال انتكــاس  ..وهللا قــد َّ
وَف وأجــزل الوفــاء
 ..وال بد للعبد من الوفاء!

ـاس
إذا عرفنــا ذلــك عرفنــا امل ـراد مــن قــول النــيب  ":إمنــا النـ ُ
كإبــل مائــة ال تكــاد فـ ُد فيهــا راحل ـةً " متفــق عليــه .أي راحلــة تتحمــل
مشاق السفر  ..ووعثاءه  ..وتبعاته  ..وإىل هناية الطريق!
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أمـا اإلعــداد املــادي :فهــو ميتـد ليشــمل ويســتحوذ علــى مجيــع
أسباب القوة املادية
ـاء رياضـياً صـحيحاً
ابتداء ببناء اإلنسان جلسـمه بن ً
ً
يقدر من خالله على التكيـ واالسـتجابة مـع مجيـع األجـواء واملراحـل
الــيت قــد ميــر هبــا ،ويتعــر
كلمة هللا تعاىل يف األر

هلــا وهــو يف طريقــه وجهــاده مــن أجــل إعــالء

 ..لينتهـي بـه عنـد االمـتالك والتعـرف ـ ـ قـدر

املســتطاا ـ ـ علــى آخــر مــا توصــل إليــه اإلنســان مــن صــناعات يف جمــال
العتاد والسالح !..

أما حكم اإلعداد بنوعيه ا نفـي الـذكر :فهـو واجـب ،وذلـك

لسببني:

أوالً :لداللــة النصــوش الشــرعية الــيت تفيــد الوجــوب ،كمــا يف
قوله تعاىل :وأ ِ
َعدُّوا َهلم ما استطَعتم ِمن قُـ َّوة وِمن ِرب ِ
اط ْ
اخلَْي ِل تُـ ْرِهبُو َن
ُْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
َ ْ َ
َ
ِ
بِ ِه ع ُد َّو َِّ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم ُه ْـم َوَمـا
ين م ْن ُدوهنِِ ْم ال تَـ ْعلَ ُمـونَـ ُه ُم َّ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َو َ
َ
آخ ِر َ
يل َِّ
اَّلل يُـ ـ ـ َـو َّ
تُـ ْن ِف ُق ـ ــوا ِم ـ ـ ْـن َش ـ ـ ْـيء ِيف َسـ ـ ـبِ ِ
ف إِلَ ـ ـ ْـي ُك ْم َوأَنْـ ـ ــتُ ْم ال تُ ْلَ ُم ـ ــو َن
األنفال .01:فقوله تعاىل :وأعدُّوا  أمر يُفيد الوجوب.
ويف احلــديع عــن عقبــة بــن عــامر قــال :مسعــت رســول هللا 
ِ
اســتَطَ ْعتُ ْم ِمـ ْـن قُـ َّـوة ؛ أال إن
وهــو علـى املنــر يقــولَ :وأَعــدُّوا َهلـُ ْـم َمــا ْ
القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،إال إن القوة الرمي "مسلم.
وقــال َ ":مــن علــم الرمــي مث تركــه فلــيئ منــا أو قــد عصــى

"مسلم .وهذا وعيد يفيد الوجوب !..
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ومما يدخل يف الرمي املراد من احلديع :الرمـي علـى املسـدس
 ..إىل البندقي ـ ـ ــة  ..إىل امل ـ ـ ــدفع  ..إىل الدباب ـ ـ ــة  ..إىل الرم ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى

الصواريخ  ..فكل فنون الرماية هذه تدخل يف املراد من كلمة " الرمـي
" ال ــواردة يف احل ــديع  ..وال ــيت س ــب عل ــى املس ــلم أن ي ــأ منه ــا م ــا

يستطيع ويقدر عليه!

وكــذلك قولــه  ":املــنيمن القــوي خــري م ـن املــنيمن الضــعي
كل خـري ،واحـرش علـى مـا ينفعـك "مسـلم .والقـوة هنـا يُـراد منهـا
ويف ّ
جانيب القوة واإلعداد :املادي منها واملعنوي.

ثانياً :ومما يدل على وجوب اإلعـداد كـذلك أنـه واجـب لغـريه

 ..حيــع ال ميض ــي اجلهــاد إال ب ــه  ..ومــاال ي ــتم الواجــب إال ب ــه فه ــو
واجب.

فمن أراد اجلهاد لزمه اإلعـداد وال بـد  ..ومـن د يعـد للجهـاد

عدتــه  ..فهــو كمــن ينشــد الشــيء وال يســعى إليــه مــن خــالل أســبابه
ووســائله الــيت تــنيدي إليــه  ..وهــو كــذلك حيكــم علــى نفســه بالكــذب
واخلــداا ،وأنــه ال يريــد اجلهــاد وال أن ساهــد  ..وإن معــم بلســانه أل ـ

مرة أنه يريد اجلهاد  ..وحيب اجلهاد وا اهدين!

ادوا ْ
َعدُّوا لَهُ ُع َّد ًة َولَ ِك ْن
كما يف قوله تعاىلَ :ولَ ْو أ ََر ُ
وج َأل َ
اخلُُر َ
ِِ
ِ
َك ِرَه َّ ِ
ين التوبة.10:
يل اقـ ُ
ْع ُدوا َم َع الْ َقاعد َ
اَّللُ انْب َعاثَـ ُه ْم فَـثَبَّطَ ُه ْم َوق َ
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كحــال األن مــة العربيــة اخلائنــة العميلــة الــيت تت ــاهر بــالعجز
والضع أمام طغيان وظلم واعتداءات دويلة بين صهيون يف فلسـطني
 ..وأهنـ ــم ال يقـ ــدرون علـ ــى املواجهـ ــة والتحريـ ــر  ..وإ اثـ ــة امللهـ ــوفني

املستضعفني من أبناء فلسطني!

نقــول هلــم :كــذبتم  ..مث كــذبتم أل ـ مــرة  ..لــو أردمت اجلهــاد

والتحريــر  ..وصــدقتم يف ذلــك ألعــددمت للرــروج والتحريــر عدتــه ..
ولكـن ملــا مضــى علــى حكمكــم عشـرات الســنني  ..وأنــتم يف كــل عــام
تــزدادون ضــعفاً وتعــاجزاً  ..و.ــاذالً  ..عــن العــام الــذي قبلــه  ..علمنــا

بالضــرورة أنكــم ال تريــدون التحريــر وال اجلهــاد  ..بــل وال تفكــرون بــه
جم ــرد تفك ــري  ..وأنك ــم تك ــذبون عل ــى أنفس ــكم وعل ــى املغفل ــني م ــن

شعوبكم  ..عندما ترفعون شعارات التحرير  ..والصمود والتصدي!
فإن قيل :على من سب اإلعداد ..؟

أقول :سب اإلعداد على كل من سب عليه اجلهاد !..
فإن قيل :ما حد اإلعداد الذي سب حتقيقه ..؟

أقول :حد اإلعداد ينتهي عنـد حـدود أعلـى درجـات الطاقـة،

واالســتطاعة ،والقــدرة الــيت يتمتــع هبــا اإلنسـان؛ إذ ال يكلـ هللا نفسـاً
إال وســعها ،وكمــا قــال تعــاىل :وأعــدوا هلــم مــا اســتطعتم مــن قــوة .
فكل امرئ مطالب بـأن يعـد للجهـاد عدتـه علـى قـدر اسـتطاعته ،ومـا
يقــدر عليــه؛ فــإن كــان ـ ـ مــثالً ـ يســتطيع أن يعــد ائــة دينــار مث أعــد
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خبمســني دينــار فهــو آمث خبمســني؛ وهــو الفــارق بــني اخلمســني واملائــة ..
ومن كان قادراً على أن يعد للجهـاد بندقيـة أو رشاشـاً مث أعـد مسدسـاً
فهــو آمث علــى قــدر الفــارق بــني املســدس والرشــاا  ..ومــن كــان قــادراً
علــى اإلعــداد الــه وبدنــه فأعــد الــه دون بدنــه فهــو آمث علــى تفريطــه

اإلعداد ببدنه  ..وهكذا!

قــال ســيد قطــب يف ال ــالل  :4413/3فاالســتعداد ــا يف
الطوق فريضة تصاحب فريضة اجلهاد ،والنص يأمر بإعداد القوة علـى

اختالف صنوفها وألواهنا وأسباهبا.

فه ــي ح ــدود الطاق ــة إىل أقص ــاها  ..لي ــع ال تقع ــد العص ــبة

املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل يف طاقتها ا -هـ.

وتأ أمهية اإلعداد إضافة إىل كونه سـبباً ال ميضـي اجلهـاد إال

به  ..أنه األداة اليت تُرهب العـدو ،وننعـه مـن التجاسـر علـى االعتـداء

والتعدي.

فالعدو عندما يعلم أن للمسلمني قوة نكنهم من الدفاا عـن

أنفســهم وحرمــا.م  ..وحقــوقهم  ..ال يتج ـرأ علــى االعتــداء  ..وت ـراه
يفكر أل مرة  ..وحيسب أل حسـاب بعواقـب األمـور عليـه  ..قبـل

أن خيطو أية خطوة حنو االعتداء!

أما إن أدرك وتيقن أن املسلمني ليئ هلم تلـك القـوة الرادعـة
 ..اليت هبا يُدافعون عن أنفسهم وحرما.م ،ومقدسا.م  ..ترى اجلميع
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يتجرأون عليهم  ..ويتطاولون عليهم وعلى حرما.م  ..وعلـى صـفعهم
م ــا ش ــاءوا  ..وم ــن دون أن حيس ــبوا هل ــم أدىن حس ــاب  ..وم ــا أكث ــر

الشواهد الدالة على ذلك يف هذا الزمان!

ما من أمة أو دولـة إال وهلـا القـدر الكـايف مـن اإلعـداد والقـوة

 ..والســالح  ..كســور أمــين حتمــي بــه نفســها ودولتهــا مــن اعتــداءات

ا خ ـرين  ..إال املســلمني  ..ال ســوم أن تكــون هلــم دولــة  ..وال ســوراً
أمني ـاً حيمــيهم  ..بــل وال قــوة يُــدافعون هبــا عــن أنفســهم ،وحق ــوقهم،
وحرما.م!

ما من أمة من األمم املعاصـرة إال وفـد بيو.ـا حمصـنة مصـانة،

مقفل ــة األب ــواب أمي ــا إقف ــال  ..إال أم ــة اإلس ــالم س ــب أن تبق ــى بيو .ــا
مشـ ــرعة األبـ ــواب  ..ال أقفـ ــال هلـ ــا وال حصـ ــانة  ..سـ ــهلة املنـ ــال ملـ ــن

تُطاوعه نفسه على النيـل منهـا  ..أو التس ّـور عليهـا  ..أو التغـوط فيهـا
!..

فما هو حالل هلم  ..حرام على أمة اإلسالم  ..وما كان حقاً
هلم  ..كان باطالً وحراماً على ريهم !..
هــذه هــي عدالــة األمــم الطا يــة الكــافرة  ..وهــذه هــي شـريعة

التس ــابق عل ــى التسـ ـلّل يف ه ــذا الزم ــان  ..وه ــذا ال ــذي يريدون ــه م ــن
اإلسالم واملسلمني!
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أىن هل ــم أن يتحق ــق مـ ـرادهم ه ــذا  ..م ــادام ق ــول هللا
ولك ــن ّ
تعاىل :وأ ِ
َعدُّوا َهلم ما اسـتطَعتم ِمـن قُـ َّـوة وِمـن ِرب ِ
ـاط ْ
اخلَْي ِـل تُـ ْرِهبُـو َن بِ ِـه
ُْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
َ ْ َ
َ
ع ـ ُد َّو َِّ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم ُهـ ْـم َوَمــا
ين ِمـ ْـن ُدوهنِِـ ْـم ال تَـ ْعلَ ُمــونَـ ُه ُم َّ
اَّلل َو َع ـ ُد َّوُك ْم َو َ
َ
آخ ـ ِر َ
ِ
ِ
اَّلل يُـ ـ ـ َـو َّ
تُـ ْن ِف ُق ـ ــوا م ـ ـ ْـن َش ـ ـ ْـيء ِيف َسـ ـ ـبِ ِ
ف إِلَ ـ ـ ْـي ُك ْم َوأَنْـ ـ ــتُ ْم ال تُ ْلَ ُم ـ ــو َن
يل َّ

األنفــال .01:يقــرا ويالحــق عقــول وضــمائر املســلمني علــى مــدار
األوق ــات والس ــاعات  ..يس ــتحثهم عل ــى النه ــو

والقي ــام  ..ونفـ ـ

بار الذل واهلوان  ..وعلى اإلعداد واالستعداد!

أمة اإلسالم تغفو  ..لكنها ال ولن نوت !..
أمة اإلسالم ـ يف حرهبا مع الباطل ـ قد .سر معركة من

املعارك  ..لكن ال .سر احلرب كلها.

أمة اإلسالم تكبو  ..لكن سرعان ما تنه

لتسـتأن املسـري

 ..ولتباشر دورها الريادي يف قيادة ورعاية األمم والشعوب ،كما ق ّدر
ـاس تَـأْمرو َن بِــالْمعر ِ
هللا هلـا أن تكــونُ :ك ْنــتم َخيــر أ َُّمــة أُ ْخ ِرجـ ْ ِ
وف
َ
َ ُْ
ـت للنَّ ِ ُ ُ
ُْ َْ
وتَـ ْنـهو َن ع ِن الْم ْن َك ِر وتُـ ْنيِمنو َن بِ َِّ
اَّلل آل عمران.441:
َ َْ َ ُ َ ُ
أمــة اإلســالم  ..قــد يتعثــر عطاحهــا يف مرحلــة مــن املراحــل ..
لكنه ال يتوق  ..وإىل األبد  ..وهاهي بشائر النصر ،واخلري ،والعطاء
 ..اليت ت هر هنـا وهنـاك  ..تُصـدق ذلـك كلـه  ..وتبشـر بفجـر جديـد

قريب لألمة ،ولسائر األمم والشعوب إن شاء هللا.
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ق ـ ــال رس ـ ــول هللا  ":إن هللا موى ـ ـ ـ ـ أي مج ـ ــع وض ـ ـ َّـم ـ ـ ـ ـ يل

األر  ،فرأيت مشارقها ومغارهبـا ،وإن أمـيت سـيبل ملكهـا مـا ُموي يل

منها " مسلم.

ليبلغن هذا األمر مـا بلـ الليـل والنهـار ،وال يـةك
وقال ":
َّ
ـذل
هللا بيــت م ـ َدر وال وبَــر إال أدخلــه هللا هــذا الــدين ،بعــز عزيــز أو بـ ِّ
يعز هللا به اإلسالم ،وذالً يذل به الكفر ".
ذليل ،عزاً ُّ

ـتعلمن نب ــأه ول ــو بع ــد ح ــني ..
وه ــذا أم ــر ك ــائن وال ب ــد  ..ول ـ َّ

واحلمد هلل رب العاملني.

*****
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سبيل ِ
اجلهاد يف ِ
هللا ..؟
ملاذا
ُ
بسم هللا الرحمن الرحيم

ـتغفره ،ونع ــوذ
إن احلم ــد هلل حنمـ ـ ُده ونس ــتعينه ونس ــتهديه ونس ـ ُ

ـل لـه
باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللاُ فـال ُمض َّ

ومن يُضلل فال هادي له .

وأشـ ــهد أن ال إلـ ــه إال هللا وحـ ــده ال ش ـ ـريك لـ ــه ،وأشـ ــهد أن

حممداً عبده ورسوله ،وأنه قد جاهد يف سبيل هللا حق جهاده حـا أتـاه
اليقني  ..صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم .
وبع ــد :ف ــإن كثـ ـرياً م ــن النـ ــاس ـ ـ ـ عل ــى اخ ــتالف مقاصـ ــدهم

ونواياهم ـ يتساءلون :ملاذا خيار اجلهاد يف سبيل هللا ،وليئ دونه ..؟!
والذين يسألون هذا السنيال هم أصناف ثالثة:

 -4فريــق مــنهم يطــرح هــذا الســنيال اسةشــاداً وطلب ـاً للحــق

ليلتزموه  ..وهنيالء ال حرج عليهم إن شاء هللا.

 -3وفريق آخر يطرح هذا السـنيال مشـككاً يف جـدوى هـذا

الطريــق ونتائجــه  ..م هـراً نــوا شــفقة علــى املســلمني وعلــى حرمــا.م،
على اعتبار أن هذا الطريق مـن لواممـه الوقـوا يف الفتنـة ـ ـ أال يف الفتنـة
سـقطوا ـ ـ وتعـري
وكذلك تعـري

املســلمني ألن تسـفك دمــاحهم وتُنتهــك حرمــا.م ..

األوطـان للـدمار واخلـراب  ..لـذلك فهـم يف املقابـل ال
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يةددون يف أن يطرحوا ن ريا.م وبدائلهم ـ اليت هي من عنـد أهـوائهم
وأنفسهم ـ عن هذا الطريق؛ طريق اجلهاد يف سبيل هللا !....

 -3وفريــق ثالــع خبثــت طويتــه ،وســاء مقصــده  ..يطرحــون

هذا السنيال مـن قبيـل الطعـن واالسـترفاف بـدأ اجلهـاد  ..وعلـى أنـه

خيــار إرهــا

ــري متحضــر ال يناســب مماننــا املعاصــر  ..ويتمثــل هــذا

الفري ـ ــق يف موقـ ـ ـ املن ـ ــافقني والعلم ـ ــانيني عل ـ ــى اخ ـ ــتالف مدارس ـ ــهم
ومذاهبهم الباطلة !..

وهذا الفريق العلماين الكافر ـ لكم الوسائل املتاحـة لـه ـ ـ قـد

ترك أثره الكبري على تفكري ومعنويات كثري مـن املثقفـني اإلسـالميني ..

ممــا حــدا بــا خرين أن يقفــوا موقـ املــدافع عــن مبــدأ اجلهــاد يف ســبيل
هللا وبطريقة مشوهة و ري الئقة؛ وكأن اجلهاد .مة مشينة حتتاج إىل من

يدافع عنها  ..أو يوجد هلا املررات واملسو ات!

فهم تارة يطرحون مبدأ اجلهاد وحيصرونه يف معـىن الـدفاا عـن
األوط ــان  ..واألوط ــان ال ــيت تُغ ــزى حتدي ــداً م ــن ع ــدو خ ــارجي  ..أم ــا

األوطان اليت تُغزى من األعـداء الـداخليني ـ ـ الـذين يكونـون يف الغالـب
هم أشد عداوة لألمة واألوطـان مـن األعـداء اخلـارجيني ،ومـن مسـيلمة
الك ــذاب أي ــام الصـ ـ ِّديق  ـ ـ ـ ال س ــوم أن يُعم ــل باجله ــاد م ــع ه ــنيالء
الصن من األعداء !..
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وتارة حيصرونه يف جهاد الكلمة أو الـنفئ  ..وتـارة يف التنقـل
بــني املســاجد واملبيــت فيهــا علــى طريقــة إخواننــا التبليغيــني  ..وتــارة ..

وتــارة  ..فتوســعت اهلــوة بــني هــذا الــدين الع ــيم كمــا أوحــاه هللا تعــاىل
على عبده ونبيه حممد  .. وبني مستوى االلتزام به من قِبل كثري من

الن ــاس يف ممانن ــا املعاص ــر  ..ف ــانعكئ ذل ــك عل ــى األم ــة س ــلباً وذالً
وهواناً ،وضياعا !..
ألجل ذلك كله ْند لزاماً يف أن ْنيب عـن هـذا السـنيال اهلـام

والكبري بشيء من التفصيل والبيان :ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا ..؟

حي عن بينة  ..مستلهماً
ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من ّ
من هللا تعاىل وحده السداد والعون والتوفيق.
فأقول :ال خيار لألمة ـ إن أرادت أن حتـىي ،وتسـةد عافيتهـا،

وتســتأن حيا.ــا اإلســالمية مــن جديــد ـ ـ ـ إال خيــار وطريــق اجلهــاد يف
سبيل هللا وفق ما أمر هللا تعاىل وشـرا  ..رضـي مـن رضـي وسـر مـن
سر ؛ وذلك ألسباب عدة نذكر أمهها يف النقاط التالية:
أوالً :ألن هللا تع ــاىل أمرن ــا باجله ــاد  ..فارتض ــاه لن ــا طريقـ ـاً إىل

العزة والنصر والتمكـني  ..فهـو قـدر هـذه األمـة ،ال فكـاك هلـا منـه ،أو

التنكب عنه  ..فليئ للمنيمن ـ وهـو يُسـمى منيمنـاً ـ أن يرتضـي لنفسـه

وألمته شيئاً خبالف ما ارتضاه هللا تعـاىل لعبـاده إال إذا آثـر الكفـر علـى

اإلميان ،واخلروج عن مسمى اإلميان امساً وحكماً.
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واألدلة على ذلك أكثر مـن أن ُحتصـر يف هـذا املوضـع ،نـذكر
ِ
َّ
ســى أَن
ـب َعلَـ ْـي ُك ُم ال ِْقتَـ ُ
منهــا قولــه تعــاىلُ :كتـ َ
ـال َو ُهـ َـو ُكـ ْـرهى ل ُكـ ْـم َو َع َ
َّ
سـى أَن ُِحتبُّـواْ َش ْـيئاً َو ُه َـو َشـ مر لَّ ُك ْـم َو ّ
اَّللُ
تَك َْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْيـ ىر ل ُك ْـم َو َع َ
يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن البقرة.340:
ِ
ـال  أي فُـ ـ ِر  ..وه ــو
ـب َعلَـ ْـي ُك ُم ال ِْقتَ ـ ُ
فقول ــه تع ــاىلُ :كت ـ َ
ِ
ام البقـرة .483:مـن حيـع داللـة
ب َعلَ ْـي ُك ُم ِّ
الصـيَ ُ
كقوله تعاىلُ :كت َ
الوجوب  ..فكما أن الصيام فر وكتب علـى املـنيمنني كـذلك القتـال
واجلهاد يف سبيل هللا فهو فر

وكتب على املنيمنني.

واألمــة عنــدما تســتقبل األمــر بالقتــال واجلهــاد كمــا تس ــتقبل

األمــر بالصــيام  ..وتســتعد وتفــرح لــألول كمــا تســتعد وتفــرح للثــاين ..
فحينئذ استبشروا بالفتل وبنصر من هللا قريب .

ومما يستغرب له ،ويشتد لـه العجـب  ..أن األمـة ال تقبـل مـن

أحد ـ أياً كـان وصـفه أو كانـت مكانتـه ـ ـ أن سادهلـا يف شـرعية ووجـوب
ِ
ام  بينم ــا نراه ــا ال حت ــرك س ــاكناً ،وال تب ــدي
ـب َعلَ ـ ْـي ُك ُم ِّ
الص ــيَ ُ
ُ كت ـ َ
اعةاضاً عندما ينري مـن ذوي النفـوس املريضـة املشـبوهة مـن يشـكك
ِ
ال  علماً أن كال ا يتني هلمـا
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
يف شرعية ووجوب ُ كت َ
نفئ الداللة من حيع األمر والوجوب  ..؟!
ِ
ِ
ين ُكلُّهُ
وقال تعاىلَ :وقَاتِلُ ُ
وه ْم َح َّا الَ تَ ُكو َن ف ْتـنَةى َويَ ُكو َن ال ّد ُ
ِ
ري  األنفال.33:
َِّّلل فَِإ ِن انتَـ َه ْواْ فَِإ َّن ّ
اَّللَ َِا يَـ ْع َملُو َن بَص ى
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وقال تعاىل :يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنُواْ ما لَ ُكم إِ َذا قِيل لَ ُكم ِ
انف ُرواْ
َ َ
َ َ َ ْ
َ ُ
يل ِّ
اَّلل اثَّاقَـلْتُم إِ َىل األَر ِ أَر ِ
ِيف َسبِ ِ
ضيتُم بِا ْحلَيَـاةِ ال ُّـدنْـيَا ِم َـن ا ِخ َـرةِ فَ َمـا
ْ
ْ َ
ِ ِِ ِ
اا ا ْحلَيَاةِ ُّ
يل  .إِالَّ تَ ِنف ُـرواْ يُـ َعـ ِّذبْ ُك ْم َعـ َذاباً أَلِيمـاً
َمتَ ُ
الدنْـيَا ِيف ا خ َرة إالَّ قَل ى
ـل َشـ ْـيء قَـ ِـد ىير 
ضـ ُّـروهُ َشـ ْـيئاً َو ّ
َويَ ْســتَْب ِد ْل قَـ ْوم ـاً َْي ـ َـرُك ْم َوالَ تَ ُ
اَّللُ َعلَــى ُكـ ِّ
التوبة.33-38:
وق ـ ــال تع ـ ــاىل :انْ ِف ـ ــرواْ ِخ َفافـ ـ ـاً وثَِق ـ ــاالً وج ِ
اهـ ـ ـ ُدواْ بِـ ـ ـأ َْم َوالِ ُك ْم
ََ
َ
ُ
يل ِّ
َوأَن ُف ِس ـ ـ ـ ُك ْم ِيف َس ـ ـ ـبِ ِ
اَّلل ذَلِ ُكـ ـ ـ ْـم َخ ْي ـ ـ ـ ىـر لَّ ُكـ ـ ـ ْـم إِن ُكنـ ـ ــتُ ْم تَـ ْعلَ ُمـ ـ ــو َن 
التوبة.14:
ِ
ِ
سـ ُـه ْم َوأ َْمـ َـوا َهلُم
وقـال تعــاىل :إِ َّن ّ
اَّللَ ا ْشـتَـ َرى مـ َـن ال ُْم ْـنيمنِ َ
ني أَن ُف َ
يل ِّ
بِأ َّ
َن َهلُ ُم اجلَنَّةَ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل فَـيَـ ْقتُـلُـو َن َويُـ ْقتَـلُـو َن َو ْعـداً َعلَْي ِـه َح ّقـاً
آن ومـ ــن أَو ََف بِعهـ ـ ِـدهِ ِمـ ــن ِّ
استَْب ِشـ ـ ُـرواْ
ِيف التَّ ـ ـ ْـوَراةِ َوا ِإل ِْنيـ ـ ِـل َوالْ ُقـ ـ ْـر ِ َ َ ْ ْ َ ْ
اَّلل فَ ْ
َ
ِ
يم  التوبة.444:
بِبَـ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَـ ْعتُم بِ ِه َوذَلِ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُم ال َْع ُ
وهــذا بيــع قــد مت ال ســوم ملــنيمن ـ ـ مــا دام منيمنـاً ـ ـ أن يترل ـ
ِ
ِ
ني
عنه وعن تبعاته  ..أو يتن ّكر له  ..وقوله تعاىل :ا ْشتَـ َرى م َـن ال ُْم ْـنيمنِ َ
 من صي العموم الـيت تفيـد مجيـع املـنيمنني مـن دون اسـتثناء  ..فمـن
أراد أن خيــرج عــن عقــده ومــا مت بيعــه فهــو بــذلك خيــرج عــن كونــه مــن

املنيمنني الذين اشةى هللا منهم أنفسهم وأمواهلم يَقتلون ويُقتَلون ،وهم

قد رضوا بالبيع مقابل جنة عرضها السماوات واألر .

08

وقال تعـاىل :قَـاتِلُواْ الَّ ِـذين الَ يـ ْنيِمنـو َن بِ ِّ
ـاَّلل َوالَ بِـالْيَـ ْوِم ا ِخـ ِر
َ ُ ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ين أُوتُـواْ
َوالَ ُحيَ ِّرُمو َن َمـا َح َّـرَم ّ
اَّللُ َوَر ُسـولُهُ َوالَ يَـدينُو َن دي َـن ا ْحلـَ ِّق م َـن الـذ َ
ِ
ِ
صا ِ ُرو َن  التوبة.33:
اب َح َّا يُـ ْعطُواْ ا ْجل ْزيَةَ َعن يَد َو ُه ْم َ
الْكتَ َ
ِ
ني َكًفَّـةً َك َمــا يُـ َقــاتِلُونَ ُك ْم َكًفَّـةً
وقــال تعــاىلَ :وقَــاتِلُواْ ال ُْم ْش ـ ِرك َ
ِ
َوا ْعلَ ُمواْ أ َّ
ني  التوبة.30:
َن ّ
اَّللَ َم َع ال ُْمتَّق َ
و ريها كثري من ا يات اليت تفيد وجوب اجلهـاد يف سـبيل هللا
 ..وأنــه املــنهق احلــق الــذي ارتضــاه هللا تعــاىل لعبــاده ال منــاش هلــم مــن
تنكب ــه أو التفل ــت من ــه وم ــن تبعات ــه إال وه ــم مرتكب ــون ال ــومر واإلمث،

حاكمني على أنفسهم بالذل واهلوان والضياا والعذاب !..

ويف احلــديع فقــد صــل عــن النــيب  مئــات األحاديــع الــيت

حت ـ

علــى اجلهــاد ،وتــأمر بــه ،وتلــزم بــه األمــة  ..وحتــذر مــن تركــه أو

الغفلـ ـة عن ــه إىل م ــا س ــواه م ــن الط ــرق األخ ــرى امللتوي ــة ع ــن الصـ ـراط
املس ــتقيم ،م ــن تل ــك األحادي ــع النبوي ــة ،قول ــه  ":أُم ــرت أن أقات ــل

النــاس حــا يشــهدوا أن ال إلــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا ،ويقيمــوا

الصـالة ،وينيتــوا الزكـاة فــإذا فعلـوا ذلــك عصـموا مــين دمـاءهم وأمــواهلم

إال لق اإلسالم ،وحساهبم على هللا " البراري.

وقــال  ":بُعثــت بــني يــدي الســاعة بالســي  ،حــا يُعبــد هللا

وجعل الذل
تعاىل وحده ال شريك له ،وجعل رمقي حتت ظل رحميُ ،
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والصغار على من خال أمري "[.]1
وقـ ـ ــال  ":واعلمـ ـ ــوا أن اجلنـ ـ ــة حتـ ـ ــت ظـ ـ ــالل السـ ـ ــيوف "

البراري.

وقال  ":من مـات ود يغ ُـز ،ود حيـ ّدث بـه نفسـه مـات علـى

شعبة من نفاق " مسلم.

وقال  ":من د يغز ،أو سهز امياً ،أو خيل

خبري ،أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة "[.]2

امياً يف أهلـه

فــاملنيمن ال ســوم لــه إال أن يكــون واحــداً مــن ثــالث :إمــا أن

يكون امياً يف سبيل هللا ،وإما أن خيل

امياً يف أهلـه بـاخلري ،وإمـا أن

سهز امياً يف سبيل هللا  ..فإن د يكن واحداً من هنيالء فلينت ر قارعة
تنزل بساحته ـ ال يعلم ماهيتها وحجمها إال هللا ـ قبل يوم القيامة !..

وقــال  ":ربــاط يــوم يف ســبيل هللا خــري مــن أل ـ يــوم فيمــا

سواه من املنامل "[.]3

وقال  ":الغدوة والروحة يف سبيل هللا أفضل من الدنيا وما

فيها " متفق عليه.

 1أخرجه أمحد و ريه ،صحيل اجلامع.3834:
 2صحيل سنن أ داود.3484 :
 3صحيل سنن النسائي.3394:
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وقــال  ":مــن ا ــرت قــدماه يف ســبيل هللا فهــو ح ـرام علــى

النار "[.]4

وجهــه  ..ويُالمــئ شــغاف قلبــه
ـار َ
قلــت :كيـ ــن يعلــو الغبـ ُ
ورب الكعبة؟!
 ..إهنا اجلنان والدرجات العال ِّ

وقــال  ":علــيكم باجلهــاد يف ســبيل هللا تبــارك وتعــاىل؛ فإنــه

والغم "[.]5
اهلم َّ
باب من أبواب اجلنة يُذهب هللا به َّ

وعن سلمة بن نفيل الكندي ،قال :كنـت جالسـاً عنـد رسـول

هللا  فقال رجل :يا رسـول هللا ،أذال النـاس اخليـل ـ أي اسـترفوا هبـا
وتركوهــا ـ ووضــعوا الســالح ،وقــالوا :ال جهــاد ،قــد وضــعت احلــرب

أومارها ! فأقبل رسول هللا  بوجهه وقال ":كذبوا ،ا ن جاء القتـال،

وال يـزال مــن أمــيت أمــة يقــاتلون علــى احلــق ويُزيـ هللا هلــم قلــوب أقــوام
ويرمقهم مـنهم حـا تقـوم السـاعة ،وحـا يـأ وعـد هللا ،واخليـل معقـود
يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة "[.]6

وقـال رسـول هللا  ":والـذي نفـئ حممـد بيـده لـوال أن يشــق

على املسلمني مـا قعـدت خـالف سـرية تغـزو يف سـبيل هللا أبـداً ،ولكـن

ال أجد سعة فأمحلهم ،وال سدون سعة ويشق عليهم أن يترلفـوا عـين،

 4صحيل سنن النسائي.3343 :
 5أخرجه احلاكم و ريه ،السلسلة الصحيحة.4314:
 6صحيل سنن النسائي.3333 :
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والذي نفئ حممد بيده لوددت أين أ زو يف سـبيل هللا فأُقتـل ،مث أ ـزو
فأُقتل ،مث أ زو فأقتل " مسلم.

أحب إيل من أن يكون يل
قتل يف سبيل هللا ُّ
وقال  ":وألن أُ َ
أهل الوبَ ِر وامل َد ِر "[.]7

هـذا قليـل مـن كثـري ممـا ثبـت عـن سـيد اخللـق وإمـام ا اهـدين

 يف احلـ ـ

عل ــى اجله ــاد يف س ــبيل هللا والة ي ــب ب ــه  ..ول ــو طالَبن ــا

املرــالفون بــأن نــأتيهم بــأل دليــل ودليــل مــن الكتــاب والســنة علــى

مشــروعية هــذا الطريــق املبــارك لســهل علينــا ـ ـ بــإذن هللا ـ ـ أن نــأتيهم ــا
طلبوا  ..ولكن لو طالبناهم بدليل واحد ـ من الكتاب أو السنة ـ علـى

مشــروعية مــا هــم عليــه مــن الطــرق واملنــاهق املنحرفــة لعجــزوا أن يأتونــا
ب ـ ـ ــذلك  ..ولـ ـ ـ ـرأيتهم يل ـ ـ ــوون أعن ـ ـ ــاقهم ويلتجئ ـ ـ ــون إىل املتش ـ ـ ــاهبات

والعموميات وليئ هلم فيها أدىن حجة أو دليل !..

مث نقول هلنيالء املرالفني إن قدرمت على حتري نـص أو نصـني
عــن ظاهرمهــا وداللتهمــا ..فــأىن لكــم بتأويــل وحتري ـ آالف النصــوش

الشرعية اليت حت

وتأمر باجلهاد يف سبيل هللا ..؟!

كذلك كي يليق بكم ـ وأنتم تُ هـرون حرصـكم علـى نصـرة
ه ــذا ال ــدين ـ ـ ـ أن تص ــرفوا ن ــركم ع ــن ه ــذه النص ــوش عل ــى كثر .ــا،
وفعلوهــا وراءكــم ظهريــا وكأهنــا د تكــن ،وهللا تعــاىل ـ ـ بكريائــه وع متــه
 7صحيل سنن النسائي.3344:
22

ِ
ـب
وأمسائه احلسىن وصفاته العال ـ خيـاطبكم هبـا وكـل املـنيمنني ُ  ..كت َ
َّ ِ
آمنُواْ َمـن يَـ ْرتَ َّـد ِمـن ُك ْم َعـن
َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
ين َ
ال البقرة .340:يَا أَيُّـ َها الذ َ
اَّلل بَِقوم ُِحيبُّـهم وُِحيبُّونَه أ َِذلَّة علَى الْم ْنيِمنِني أ ِ
ِ ِِ
َع َّزة َعلَـى
س ْو َ
ف يَأِْ ُّ ْ ُ ْ َ ُ
َ ُ َ
دينه فَ َ
ضـل ِّ
يل ِّ
الْ َكافِ ِرين ُس ِ
اهـ ُدو َن ِيف َسـبِ ِ
اَّلل
اَّلل َوالَ َخيَـافُو َن لَ ْوَمـةَ ئِـم ذَلِ َ
َ َ
ـك فَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين
يُـ ْنيتِيـ ِـه َمــن يَ َ
شــاءُ َو ّ
اَّللُ َواسـ ىـع َعلـ ى
ـيم املائــدة   .41:يَــا أَيُّـ َهــا الــذ َ
ِ
ِ
ِ
انفـرواْ َِ
مجيعـاً النسـاء  .94:يَـا
َ
آمنُواْ ُخ ُذواْ ح ْذ َرُك ْم فَانف ُرواْ ثُـبَات أَ ِو ُ
يل ِّ
أَيُّـها الَّ ِذين آمنُواْ ما لَ ُكم إِذَا قِيـل لَ ُكـم ِ
انف ُـرواْ ِيف َسـبِ ِ
اَّلل اثَّـاقَـلْتُ ْم إِ َىل
َ
َ َ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
األَر ِ أَر ِ
ضــيتُم بِا ْحلَيَــاةِ الـ ُّـدنْـيَا مـ َـن ا خـ َـرةِ فَ َمــا َمتَــااُ ا ْحلَيَــاةِ الـ ُّـدنْـيَا ِيف
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ ِِ
ين
ين َ
آمنُــواْ قَــاتلُواْ الــذ َ
ـل التوبــة  .38:يَــا أَيُّـ َهــا الــذ َ
ا خـ َـرة إالَّ قَليـ ى
ِ
ـني
يَـلُـونَ ُكم ِّم َـن الْ ُك َّفـا ِر َولْيَ ِجـ ُدواْ فِـي ُك ْم ِ ْل َـةً َوا ْعلَ ُمـواْ أَ َّن ّ
اَّللَ َم َـع ال ُْمتَّقـ َ
التوبــة .433:ألســتم مــن الــذين آمنــوا الــذين تعنــيهم هــذه ا يــات
و ريها  ..ألستم من الذين آمنوا الذين خياطبهم هللا تعاىل ..؟!

ثاني ـ ـاً :ألن يف اجلهـ ــاد حيـ ــاة  ..حيـ ــاة حقيقيـ ــة ملعـ ــاين العـ ــزة

والكرامــة  ..حيــاة حقيقيــة إلنســانية وآدميـة اإلنســان  ..حيــاة حقيقيــة
حلرمــات اإلنســان مــن االنتهــاك أو أن تكــون عرضــة ألطمــاا وأحقــاد
الوحوا ا دمية الفاجرة !..

قــال تعــاىل :يــا أَيُّـهــا الَّـ ِـذين آمنــواْ اســت ِجيبواْ ِِّ
لر ُسـ ِ
ـول إِ َذا
َّلل َولِ َّ
َ َ
َ َُ ْ َ ُ
َد َعا ُكم لِ َما ُْحييِي ُك ْم األنفـال .31:أي ملـا فيـه سـبب حيـاتكم احلقيقيـة
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 ..حيــاة القلــوب واألبــدان مع ـاً ،وممــا دعانــا إليــه النــيب  اجلهــاد يف

سبيل هللا.

ويف قولـه تعــاىل :إِذَا َد َعـا ُكم لِ َمــا ُْحييِـي ُك ْم  قــال ابـن الـزبري:

أي للح ــرب ال ــيت أع ــزكم هللا تع ــاىل هب ــا بع ــد ال ــذل وق ــواكم هب ــا بع ــد

الضع  ،ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم ا -هـ.

وقال ابن إسحاق ،وابن قتيبة :هـو اجلهـاد الـذي حييـي ديـنَهم
ويُعليهم  ..ا -هـ.
ِ
ُويل األَلْبَ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم
وقال تعاىلَ :ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
اش َحيَاةى يَاْ أ ِ ْ

تَـتَّـ ُق ــو َن البق ــرة .493:أي حي ــاة حقيقي ــة آمن ــة وس ــاملة م ــن اإلجـ ـرام
واالعت ــداءات عل ــى حرم ــات وحقـ ـوق اإلنس ــان ِ ..
والقص ــاش جزئي ــة

تدخل يف معىن اجلهاد يف سبيل هللا.
ِ
ِ
ين ُكلُّهُ
وقال تعاىلَ :وقَاتِلُ ُ
وه ْم َح َّا الَ تَ ُكو َن ف ْتـنَةى َويَ ُكو َن ال ّد ُ
َِّّلل األنفال .33:والفتنـة كـل مـا يُضـاد احليـاة احلقيقيـة السـوية اخلاليـة
من الفنت واخلـراب والفسـاد  ..والشـرك  ..فـإذا استنيصـلت الفتنـة مـن
ا تمعـ ــات  ..حتققـ ــت احليـ ــاة احلقيقيـ ــة الـ ــيت ملنيهـ ــا اخلـ ــري والسـ ــالمة
للجميـع  ..والفتنـة ـ خباصـة إذا كانـت ممتنعـة بقـوة السـالح ـ ال ميكـن

استئصاهلا إال باجلهاد والقتال كما أمر هللا تعاىل.

ِ
ـال
ـب َعلَـ ْـي ُك ُم ال ِْقتَـ ُ
وقــال تعــاىل ملــا أمــر باجلهــاد والقتــالُ :كتـ َ
َّ
سى أَن تَك َْرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َـو َخ ْيـ ىـر لَّ ُك ْـم البقـرة.340:
َو ُه َو ُك ْرهى ل ُك ْم َو َع َ
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ويف ســورة التوبــة :انْ ِفــرواْ ِخ َفافـاً وثَِقــاالً وج ِ
اهـ ُدواْ بِـأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِسـ ُك ْم
ََ
َ
ُ
يل ِّ
َّ
ِ
ِيف َسبِ ِ
اَّلل ذَلِ ُك ْـم َخ ْيـ ىـر ل ُك ْـم إن ُكنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمـو َن التوبـة .14:واخلرييـة
هنـا تشـمل خـريي الـدنيا وا خـرة  ..تشـمل احليـاة احلقيقيـة الـيت ينبغـي
أن يعيشها اإلنسان  ..وإن كانـت هـذه احلقيقـة السـاطعة ـ ـ بسـبب مـن

عند أنفسنا ـ قد ال نعلمها بادئ ذي بدء ،فـإن هللا تعـاىل يعلمهـا ،كمـا
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمو َن البقرة.340:
قال تعاىلَ :و ّ

ويف احلــديع الــذي أخرجــه البرــاري و ــريه ،قــال  ":مثــل

القائم علـى حـدود هللا والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتهموا ـ أي اقةعـوا ـ

على سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الـذي يف

أسفلها إذا استقوا من املاء مروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا :لـو أنـا خرقنـا
يف نص ــيبنا خرقـ ـاً ود ن ـ ِ
ـنيذ َم ــن فوقن ــا ،ف ــإن ترك ــوهم وم ــا أرادوا هلك ــوا
مجيعاً ،وإن أخذوا على أيديهم ْنوا وْنوا مجيعـاً " .أي إن أخـذوا علـى
أيــدي أهــل الباطــل والفســاد والشــر باجلهــاد واإلنكــار ْ ..نــوا ،وْنــوا

مجيعاً ،وْنـت معهـم الـبالد وا تمعـات مـن الغـرق والضـياا  ..مـن كـل
ما يدخل يف معاين اهلـالك  ..وكـل مـن ينجـو مـن مطلـق اهلـالك حتققـت

له وال بد احلياة احلقيقية يف الدنيا وا خرة.

وإذا كان يف اجلهاد حياة حقيقية فـإن مـن لـوامم تركـه العـذاب

واحلياة الضنك وحتقيق املوت احلقيقي للـبالد والعبـاد  ..مـوت حقيقـي
ملعاين احلرية والعزة والكرامة !..
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م ــا قيم ــة األجس ــاد إذا كان ــت ت ــدب عل ــى األر

 ..ومجي ــع

احلرمات ومعاين إنسانية اإلنسان تنتهك وتُقتل ..؟!
ضــنكاً
قــال تعــاىلَ :وَمـ ْـن أَ ْعـ َـر َ َعــن ِذ ْكـ ِري فَـِإ َّن لَــهُ َم ِعي َ
شـةً َ
ش ُـرهُ يَـ ْـوَم ال ِْقيَ َامـ ِـة أَ ْع َمـى طـه .431:ومــن الـ ِّذكر املنـزل يف القــرآن
َوَْحن ُ
الكرمي اجلهاد يف سبيل هللا ..
وقــال تعــاىل :إِالَّ تَ ِنفـ ُـرواْ يُـ َع ـ ِّذبْ ُك ْم َع ـ َذاباً أَلِيم ـاً التوبــة.33:
والعذاب هنا يشـمل عـذا الـدنيا وا خـرة  ..عـذاب الـدنيا ملـا يةتـب
عل ــى ت ــرك اجله ــاد وتس ــليم األعن ــاق واحلرم ــات لرمح ــة الطوا ي ــت ..

وعـ ــذاب ا خـ ــرة بسـ ــبب عصـ ــيان أمـ ــر هللا تعـ ــاىل لهـ ــاد الطوا يـ ــت

ال املني.

ـاد إال
مصــداق ذلــك يف الســنة قولــه  ":مــا تــرك قــوم اجلهـ َ

عمهم هللا بالعذاب "[.]8

وقال  ":إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذمت أذناب البقر ،ورضـيتم
بــالزرا ،وتــركتم اجلهــاد ســل هللا علــيكم ذالً ال ينزعــه حــا ترجعــوا إىل
ديـ ــنكم "[ .]9أي ترجعـ ــوا عمـ ــا كـ ــان سـ ــبباً يف ِذلِّكـ ــم  ..وهـ ــو تـ ــرك

االنشغال ا تقدم ذكره يف احلديع عن اجلهاد يف سبيل هللا  ..فسـمى

 8أخرجه الطراين ،السلسلة الصحيحة.3003:
 9أخرجه أبو داود و ريه ،السلسلة الصحيحة.44:
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هللا تعــاىل اجلهــاد بالــدين  ..فمــن تــرك اجلهــاد فقــد تــرك الــدين  ..ومــن
رجع إىل اجلهاد رجع إىل الدين!

وقــد تقــدم قولــه  ":مــن د يغــز ،أو سهــز امي ـاً ،أو خيل ـ

اميـاً يف أهلــه خبــري أصــابه هللا بقارعــة قبــل يــوم القيامــة " .قارعــة  ..هللا

أعلم لجمها ونوعها !..

وق ــال  ":يوش ــك األم ــم أن ت ــداعى عل ــيكم ـ أي فتم ــع
وتتكالب ـ كما تـداعى األكلـة إىل قصـعتها ،فقـال قائـل :ومـن قلـة حنـن

يومئ ــذ ؟ ق ــال :ب ــل أن ــتم يومئ ــذ كث ــري ،ولك ــنكم ث ــاء كغث ــاء الس ــيل،
ولينــزعن هللا مــن ص ــدور عــدوكم املهابــة م ــنكم ،وليقــذفن يف قل ــوبكم

الــوهن ،فقــال :يــا رســول هللا ومــا الــوهن ؟ قــال :حــب الــدنيا وكراهيــة

املوت "[.]10

ذل تعيشـ ــه أمـ ــة
صـ ــدق رسـ ــول هللا  .. فـ ــأي هـ ــوان وأي ّ

اإلسـ ــالم يف هـ ــذا الزمـ ــان بسـ ــبب تركهـ ــا للجهـ ــاد  ..فحيثمـ ــا التفـ ــت
وتوجهت فد معاد ذلـك الـذل واهلـوان باديـة علـى وجـوه وحيـاة النـاس
 ..إال يف بق ــاا قليل ــة م ــن األر

ُش ــرا هب ــا اجله ــاد يف س ــبيل هللا ،أ

أهلها الضيم والذل واهلوان ،والركون إىل الطوا يت ال املني!

فإن قيل كي يكـون يف اجلهـاد حيـاة ويةتـب عليـه مـا يةتـب

من القتل والقتال وحصول اجلراحات و ري ذلك من ا الم ..؟!
 10أخرجه أبو داود و ريه ،السلسلة الصحيحة.348:
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وجهني:

أقــول :نعــم ،ر ــم مــا ذُكــر فــإن يف اجلهــاد حيــاة وذلــك مــن
أهلمــا :مــن حيــع تقليــل نســبة اخلســائر الــيت ميكــن أن تصــيب

األنفـ ــئ واألمـ ــوال واحلرمـ ــات  ..فـ ــإذا كـ ــان يف اجلهـ ــاد تقتـ ــل بع ـ ـ

األنف ــئ ،وتتحق ــق بعـ ـ

اخلس ــائر أو اجلراح ــات  ..ف ــإن ضـ ـريبة ت ــرك

اجله ـ ــاد يف س ـ ــبيل هللا ،واخلل ـ ــود إىل األر

وال ـ ــذل  ..ه ـ ــي أض ـ ــعاف

أضعاف ما ميكن أن يتحصل بسبب اجلهاد  ..فيكـون يف اجلهـاد حيـاة

للفــارق بــني مــا يُعــد ض ـريبة للجهــاد وبــني مــا هــو ض ـريبة لــةك اجلهــاد

والركون إىل األر وحب الدنيا  ..وهو فارق ضرم جداً!
ولتوضـيل الصـورة أكثــر نضـرب املثـال التــايل :يف حـال آثــرت
الشعوب اجلهاد يُقتل منهـا مـثالً عشـرة أنفـئ  ..ويف حـال آثـرت تـرك
اجلهاد  ..يُقتـل منهـا مائـة نفـئ  ..فيكـون يف اختيارهـا لطريـق اجلهـاد

حياة حقيقية لتسعني نفئ ـ كان مو.ا حمقق يف حال ترك اجلهاد ـ وهو
الفــارق بــني ض ـريبة وتبعــات اجلهــاد وبــني ض ـريبة تــرك اجلهــاد  ..وهــذا
مثال ضربناه لتقريب الصورة إليك ميكنك القياس عليـه عنـد احلـديع

عن احلرمات اليت ميكن أن تنتهك يف مواطن اجلهـاد  ..واحلرمـات الـيت

تنتهك يف مواطن االستسالم والركون إىل األر
11

وترك اجلهاد[.]11

كان من قبل يكفي جندي واحد من جنود الطا ية بشار األسد أن يذل

ويرعب قرية بكاملها ،وينتهك حرمات أهلها ،ومن دون أدىن مقاومة ،وبعد أن
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أمــا ثانيـاً :ففــي اجلهــاد حيــاة ملعــان ال تقــل قيمــة عــن األنفــئ

واألرواح  ..حياة ملعاين احلرية ،والعزة ،والكرامة ،والشـرف  ..ال طعـم

للحيــاة مــن دوهنــا  ..وال قيمــة لألجســاد الــيت تــدب علــى األر

مــن

دوهنــا  ..وهــذه معــان ال تُســتجدى مــن ا خ ـرين  ..وال ميكــن أن حتــي
وتتحقق من دون اجلهاد يف سبيل هللا!

فاجلهاد حياة حقيقية من هذا الوجه  ..فتفطن لذلك !
وهـو ـ أي اجلهـاد ـ إضـافة إىل مجيـع مـا تقـدم مـنيداه إىل حيـاة

اخلل ــود والنع ــيم يف اجلن ــان قب ــل ي ــوم القيام ــة ،وبع ــد قيامه ــا كم ــا ق ــال
يل ِّ
تعاىل :والَ َحتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف َسبِ ِ
َحيَاء ِعنـ َد َرّهبِِـ ْم
اَّلل أ َْم َواتاً بَ ْل أ ْ
َ ََ
َب الذ َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
اَّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ْح ُقـواْ
ني َِا آتَ ُ
يُـ ْرَمقُو َن  .فَ ِرح َ
اه ُم ُّ
ين َدْ يَـل َ
ضله َويَ ْستَْبش ُرو َن بالذ َ
ف َعلَـ ـ ـ ـ ـ ْي ِه ْم َوالَ ُه ـ ـ ـ ـ ْـم َْحي َزنُـ ـ ـ ــو َن آل
هبِِـ ـ ـ ــم ِّم ـ ـ ـ ـ ْـن َخل ِْف ِه ـ ـ ـ ـ ْـم أَالَّ َخ ـ ـ ـ ـ ْـو ى
عمران 403:ـ.491
ـبيل ِّ
ِ
ـل ِيف َس ِ
ـل
اَّلل أ َْم َـو ى
ات بَ ْ
وقـال تعـاىلَ :والَ تَـ ُقولُـواْ ل َم ْـن يُـ ْقتَ ُ
َحيَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْش ُع ُرو َن  البقرة.441:
أْ

نف

أهل الشام الذل عن أنفسهم ،وشرعوا باجلهاد يف سبيل هللا  ..أصبل

جيش الطا وت بكامله يعجز عن دخول أكثر من  60%من األراضي السورية
 ..وحترير بقية املدن والقرى من هيمنة وحكم الطا وت قائم ومستمر ،بإذن
هللا.
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ثالثاً :ألن اجلهاد يف سبيل هللا هـو الـدعوة الصـادقة والوسـيلة
 ..وبيــان ذلــك أن هللا تعــاىل فطــر

احلقيقيــة لتحقيــق الســالم يف األر

اخللــق علــى ُســنة ثابتــة ماضــية ـ ـ ال ميكــن ألحــد مهمــا أو مــن قــوة أو

نفــوذ أن يلغيهــا أو يغريهــا ـ ـ ال تتغــري وال تتبــدل إىل يــوم القيامــة؛ وهــي
ســنة التــدافع بــني احلــق وأهلــه مــن جهــة وبــني الباطــل وأهلــه مــن جهــة

أخرى  ..فالباطل ـ منذ أن وجد ـ بكل فمعاته وتكتالته يعمل جاهـداً
على استئصال احلق من الوجود وبس نفوذه عليه ،وحتقيق السالم يف
األر

علــى طريقتــه الباطلــة ال املــة  ..وكــذلك احلــق بكــل فمعاتــه ال

يألو جهداً يف حتجيم الباطل وكسر شوكته  ..وفر

السالم يف األر

على طريقته العادلة.

فلو قُدر للباطل أن يبس نفوذه علـى بقعـة مـن بقـاا األر

فهل تراه قادراً على حتقيق السالم العـادل فيهـا  ..أو أن ينصـ احلـق

وأهله من نفسه؟!

اجلواب :ال  ..ملاذا ؟
ذلــك لســببني ،أوهلمــا :ال يوجــد للباطــل قــانون عــادل ثابــت

يُلزم بـه أهلـه وأتباعـه يف السـر والرضـى  ..يف القـوة والضـع  ..يف

السلم واحلرب  ..الذي مينعهم من التمادي يف ظلـم العبـاد واملرـالفني

 ..مما حيملهم علـى أن يشـرعوا ألنفسـهم ولآلخـرين القـوانني الـيت تلـيب

نـ ــزوا.م وأهـ ــواءهم ،وأحقـ ــادهم  ..والـ ــيت منيداهـ ــا إىل ظلـ ــم ا خ ـ ـرين
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وهضم حقوقهم ووجودهم  ..فهـم ـ ـ أي أهـل الباطـل ـ ـ ال يتورعـون يف
أن يصدروا القوانني أو يغريوا هبا ـ ـ وقـت يشـاءون ـ ـ ملـا خيـدم مصـاحلهم

ومًرهبم اخلاصة وإن أدى ذلك إىل هضم وسحق الشعوب األخرى!

ولو وجدوا يف مرحلة من املراحل أن قـوانينهم ـ ـ الـيت هـي مـن

عنــد أنفســهم وأهــوائهم ـ ـ ال تلــيب ر بــا.م ،وأطمــاعهم ،وأحقــادهم ..
فاألحبــار والرهبــان مــن دهاقنــة الساســة جــاهزون لســن القــوانني الــيت
ترقى إىل درجة تلبية الر بـات واألطمـاا واألحقـاد  ..والـيت سـرعان مـا

تتحول قوانينهم اجلـائرة إىل مسـتوى القانونيـة أو الشـرعية الدوليـة الـيت

سب على الشعوب املقهـورة املسـلوبة احلقـوق أن حتـتكم إليهـا وترضـى

هبا وبتبعا.ا  ..والويل كل الويل ملن خيالفها أو يعة عليها[!]12

12

لتعرف حقيقة ذلك تأمل القوانني اجلائرة الصادرة عن األمم املتحدة ،اليت

وراءها قوى االستكبار العاملي أمريكا ومن دار يف فلكها من دول الغرب
الصلييب  ..كي

تبيل للمغتصب ال اد بأن يغتصب حقوق ا خرين كما هو

حاصل يف فلسطني  ..ويف الشيشان  ..ويف أفغانستان  ..ويف العراق  ..ويف
سوريا  ..ويف كشمري و ريها من البلدان واألمصار  ..كل ذلك ميرر بعد أن
تصدر القوانني ـ وما أسهل إصدارها على مصاصي الدماء من األحبار والرهبان ـ
اليت تبيل هذا اال تصاب  ..وهذه االنتهاكات  ..لتصبل فيما بعد هي احلق
الذي ال سوم التعقيب عليه  ..وخالفها من احلق هو الباطل الذي يُعد اهلمئ به

من اإلرهاب!
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فالباطل الذي ال ميلك امليزان الثابت العادل  ..ال ميكن ،بل
ال يســمل لآلخ ـرين أن يتعــاملوا معــه بســالم ومــن ــري بغــري صــدام ..
وبالتايل فهو ري منيهل بأن حيقق السالم العادل يف الوجود!

السبب الثاين :فقد تضافرت أدلة النصوش الشرعية وكـذلك

أدلة الواقع املعايش على أن الباطل بكل فمعاته ومذاهبـه ال ميكـن أن
يرضى عن احلق وأهله ،أو أن .دأ مطاردته ومالحقته هلـم  ..إال بأحـد
خيارين :إما أن يرتد احلق عن حقه ليدخل يف دين الباطـل ومذاهبـه ..

وإما خيار القتل والتشريد واالستئصال إن قدروا على ذلك!
ِ
ـا يَـ ُـردُّوُك ْم َعـن ِديـنِ ُك ْم
قال تعـاىلَ :والَ يَـ َزالُـو َن يُـ َقـاتلُونَ ُك ْم َح ََّ
ِ
ك
اعواْ َوَمــن يَـ ْرتَـ ِـد ْد ِمــن ُك ْم َعــن ِدينِـ ِـه فَـيَ ُمـ ْ
ـت َو ُهـ َـو َكــافِ ىر فَأ ُْولَــئِ َ
اســتَطَ ُ
إِن ْ
ِ
يهــا
َحبِطَـ ْ
ـت أَ ْع َمــا ُهلُ ْم ِيف الـ ُّـدنْـيَا َوا ِخـ َـرةِ َوأ ُْولَــئِ َ
كأ ْ
اب النَّــا ِر ُهـ ْـم ف َ
ـح ُ
َصـ َ
َخالِ ُدو َن  البقرة .349:وقوله تعاىلَ :والَ يَـ َزالُو َن  يفيد االسـتمرار
واملواصلة على القتال ما داموا قادرين على ذلك  ..والغر

مـن هـذا

القتــال أن يــردوا أهــل احلــق عــن حقهــم وديــنهم ليــدخلوهم يف بــاطلهم

ودينهم !..

وقـال تعـاىلَ :ك ْيـ َ َوإِن يَ َْه ُـروا َعلَ ْـي ُك ْم الَ يَـ ْرقُـبُـواْ فِـي ُك ْم إِال
ضـ ــونَ ُكم بِـ ـأَفْـو ِاه ِهم وتَـ ـأْ قُـلُـ ــوبـهم وأَ ْكثَ ـ ــرهم فَ ِ
اس ـ ـ ُقو َن 
َوالَ ِذ َّم ـ ـةً يُـ ْر ُ
َ َْ َ
ُُ ْ َ ُُ ْ
التوبة .8:أي إن عال سـلطاهنم علـى أهـل احلـق ال يُراعـون فـيهم حرمـة

القرابة ،وال حرمة ما بينهم من العهود واملواثيق ،وال مينعهم عـن سـفك
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الدم احلرام أو انتهاك احلرمات شـيء مـن ذلـك  ..ومـن كـان كـذلك ال
ميكـ ــن أن حيقـ ــق السـ ــالم ،أو أن يكـ ــون م ـ ـنيهالً لتحقيـ ــق السـ ــالم مـ ــع

ا خرين !..

ـارى َحـ َّـا
ضــى َعنـ َ
وقــال تعــاىلَ :ولَــن تَـ ْر َ
ـك الْيَـ ُهـ ُ
ـود َوالَ الن َ
َّصـ َ
تَـتَّبِـ َـع ِملَّ ـتَـ ُه ْم البقــرة .431:فلــن الــواردة يف ا يــة الكرميــة تفيــد نفــي
احلاضــر واملســتقبل  ..أي مهمــا حــاول أهــل احلــق أن يسةضــوا اليهــود

والنص ــارى ع ــنهم فل ــن يُفلح ــوا إال بش ــرط واح ــد :وه ــو اتب ــاا مل ــتهم
والدخول يف دينهم وباطلهم !..

وا يــة تفيــد كــذلك أن رضــى اليهــود والنصــارى عــن املســلم

منيش ــر صـ ـريل عل ــى احنـ ـراف املس ــلم ع ــن ج ــادة احل ــق والص ــواب إىل
الباطل الذي هم عليه  ..فحيثما ي هر رضـى القـوم عـن املسـلم فعليـه

أن يتهم نفسه ،وأن يُراجع دينه ،وين ر أين هو من احلق!
وقــال تعــاىل :وقَـ َ َّ ِ
ين َك َفـ ُـرواْ لُِر ُســلِ ِه ْم لَنُ ْر ِر َجنَّـ ـ ُكم ِّمـ ْـن
َ
ـال الــذ َ
ود َّن ِيف ِملَّتِنَـا  إبـراهيم .43:فقولـه تعـاىل وقَ َ َّ ِ
أَر ِ
ين
ضنَا أ َْو لَتَـ ُعـ ُ
ْ
َ
ـال الـذ َ
َك َف ُرواْ   ..يفيد االستغراق؛ أي مجيـع الـذين كفـروا علـى مـدار الـزمن
وإىل يــوم القيامــة يقولــون للرســل وأتبــاعهم املــنيمنني  لَنُ ْر ِر َجنَّـ ـ ُكم ِّمـ ْـن
أَر ِ
ود َّن ِيف ِملَّتِنَـا  .. ومـن كـان هـذا وصـفه وديدنـه فـأىن لـه
ضنَا أ َْو لَتَـ ُعـ ُ
ْ
أن حيقق السالم يف األر

؟!
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وحنــو ذل ــك قول ــه تعــاىل ع ــن فتي ــة أهــل الكهـ ـ  :إِنَّـ ُه ـ ْـم إِن
يَ َْه ُروا َعلَْي ُك ْم يَـ ْر ُمجُوُك ْم أ َْو يُِعي ُدوُك ْم ِيف ِملَّـتِ ِه ْم َولَـن تُـ ْفلِ ُحـوا إِذاً أَبَـداً 
الكه  .31:و ريها كثري من ا يات القرآنيـة الكرميـة الـيت تفيـد هـذا
املعىن.

ويف احلديع فقد أخرج البراري و ـريه أن النـيب  ملـا أخـر

ورقة بن نوفـل خـر مـا رأى مـن الـوحي ،قـال لـه ورقـة :هـذا النـاموس ـ ـ
أي جريل عليه السالم ـ الذي نزل على موسى ،يا ليتين فيها جـذعاً ـ ـ

أي شــاباً قوي ـاُ ـ ـ ليتــين أكــون حي ـاً إذ خيرجــك قومــك ،فقــال رســول هللا
 :أو خمرجــي هــم؟! فقــال :نعــم ،د يـ ِ
ـأت رجــل ثــل مــا جئــت بــه إال
عودي ،وإن يدركين يومك أنصرك نصراً منيمراً.
هــذه أدل ــة النص ــوش الش ــرعية  ..أم ــا أدل ــة الواق ــع امللم ــوس
واملش ــاهد فح ــدث عنه ــا وال ح ــرج؛ فم ــا أكث ــر تل ــك ال ــديار وأولئ ــك

الشـعوب الـيت تنتهــك حرمـا.م صــباح مسـاء بســبب أهنـم د يــدخلوا يف
طاعة القوم أو يف دينهم ..؟!

فــان ر مــاذا حصــل وحيصــل يف فلســطني  ..ومــاذا حصــل يف

البوســنة واهلرســك  ..ويف كوســوفو  ..ومــاذا حيصــل يف هــذه األيــام يف
سوريا  ..ويف الشيشان  ..ويف الفلبني  ..ويف أندونيسيا  ..ويف الصني
 ..ويف كش ــمري  ..ويف أفغانس ــتان  ..ويف العـ ـراق  ..ويف الس ــودان ..
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ويف أرترييــا  ..ويف لبنــان  ..ويف الصــومال  ..و ريهــا كثــري مــن البلــدان
!..

م ــا حيص ــل يف تل ــك ال ــديار و ريه ــا م ــن ممارس ــات وتص ــفيات

وحصارات ،ومـنيامرات  ..وانتهاكـات للحقـوق واحلرمـات  ..هلـو أكـر
دليل على أن القوم ال ُحيسنون صنعة السالم  ..إال سـالم األسـياد مـع

العبيد  ..العبيد الذين ال حيـق هلـم ـ ـ يف قـوانني األسـياد ـ ـ إال أن ميتهنـوا

صنعة الركوا والسجود والطاعة لألسياد ولقوانينهم !..

هذا هو سالم الباطل  ..فسالمه در وحرب وقتل وقتال ..

وهضم ونصب للحقوق واحلريات  ..ومن كان كذلك فهو ري منيهل
لرعاية عملية السالم  ..وال لبس

وحتقيق السالم  ..ألهنم هم

أنفسهم يفقدون السالم  ..وفاقد الشيء ال ميكن أن يعطيه لآلخرين!

إذا كان هذا هو سالم الباطل  ..فهل احلق قـادر علـى حتقيـق

السـالم العــادل  ..وهــل هــو قــادر علــى إنصــاف ا خـرين ـ ـ ولــو كــانوا
من أهل الباطل ـ من نفسه  ..أو حيقق هلم األمن والسالم؟!
اجلواب :نعم  ..ملاذا؟

ألن احلق ميلك القانون العادل الثابت الـذي يُعرفـه مـا لـه ومـا

عليه  ..القـانون الـذي يلتزمـه يف السـر والعلـن  ..يف السـر والرضـى
 ..يف السلم واحلرب  ..وليئ له أن خيرج قيـد أمنلـة عـن هـذا القـانون
إال إذا آثر أن خيرج عن كونه ووصفه بأنه احلق أو من أهل احلق!
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هذا القانون هو " حكم هللا تعاىل " الذي ال يتغري وال يتبدل،
والذي ال ُحيا خملوقاً على حساب خملوق  ..فكل النـاس أمامـه سـواء

 ..الغالــب واملغلــوب  ..الضــعي والقــوي  ..الســيد والوضــيع ال فــرق
بينهم أمام حكم هللا  ..فلكل له وعليه  ..وعلى اجلميع أن يلتزموا ـا

هلم وما عليهم  ..لسب ما يقضي هللا تعاىل يف حكمه وشرعه!

وه ــذا م ــن أك ــر العوام ــل ال ــيت تع ــني عل ــى حتقي ــق الس ــالم يف
األر

 ..إذ أن ا خـرين يعرفــون قبــل أن يــدخلوا يف الســلم مــع احلــق

وأهلــه مــا هلــم ومــا علــيهم  ..إهنــم مجيعـاً أمــام قــانون واحــد ال ميكــن أن

يتغــري وال أن يتبــدل لســب األهــواء واملصــا  ..فهــو ال خيضــع مل ـزاج

السالطني أو احلكام وال لسياسا.م  ..كمـا ال سـوم أن خيضـع لر بـات
ونزوات الشعوب املنتصرة الغالبة  ..كما هو احلال عند الباطل وأهله!

فهم عندما يدخلون يف سلم احلق لن يكونوا عبيـداً للعبيـد ..

وال خاضــعني لســلطة العبيــد كمــا هــو احلــال عنــدما ينتصــر الباطــل يف
موقعــة مــن املواقــع  ..وإمنــا هــم يف حقيقــة أمــرهم داخلــون يف الطاعــة

العامــة هلل  .. ويف العبوديــة العامــة للرــالق  .. ويف الســلم العــام
الذي شرعه هللا تعاىل للعباد  ..وهذه عبوديـة تشـري ال انتقـاش فيهـا

من قدر املرلوق أو العباد[.]13

 13العبــادة نوعــان :عبــاد شــرعية دينيــة أو عبــادة خاصــة  ..وهــذه عبــادة ال إكــراه
فيهــا إن أ اإلنســان الكــافر أن يــدخل فيهــا  ..وهــو املــراد مــن قولــه تعــاىل :ال
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مــن قــوانني احلــق الــيت يلتــزم هبــا املســلمون حكام ـاً وحمكــومني
قولــه تعــاىل :يــا أَيُّـهــا الَّـ ِـذين آمنُــواْ أَوفُــواْ بِــالْع ُق ِ
ود  املائــدة .4:وقولــه
َ َ
ُ
َ َ ْ
تعاىل :وأَوفُـواْ بِعه ِـد ِّ
ضـواْ األ َْميَـا َن بَـ ْعـ َد تَـ ْوكِي ِـد َها
اه ُّْ
ـدمت َوالَ تَن ُق ُ
َ ْ َْ
اَّلل إِذَا َع َ
اَّللَ يَـ ْعلَـ ُم َمـا تَـ ْف َعلُـو َن  النحـل.34:
اَّللَ َعلَ ْـي ُك ْم َك ِفـيالً إِ َّن ّ
َوقَ ْد َج َعلْتُ ُم ّ
اَّلل َاَن ـاً قَلِــيالً إِ َّمنـَـا ِعن ـ َد ِّ
وقولـه تعــاىل :والَ تَ ْش ـتـرواْ بِعهـ ِـد ِّ
اَّلل ُهـ َـو َخ ْي ـ ىـر
َُ َْ
َ
لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن  النحل .34:وقوله تعاىلَ :وأ َْوفُـواْ بِال َْع ْه ِـد إِ َّن
ال َْع ْهـ ـ َد َك ــا َن َم ْس ـ ُـنيوالً  اإلسـ ـراء .31:فه ــي نص ــوش تالح ــق ض ــمري
وأخالق املنيمن أينما ذهب أو حل وأقام  ..ننعـه مـن أن يفكـر ـ ـ جمـرد
التفكــري ـ ـ يف الغــدر أو اخليانــة أو نق ـ

العهــد مهمــا كانــت تكــالي

وتبعات االلتزام بالعهد أو العقد الذي يعطيه املنيمن لآلخرين[.]14

إكــراه يف الــدين ..؛ أي ال إكــراه علــى الــدخول يف العبــادة الشــرعية الدينيــة ..
وعبادة كونية قدرية أو عبـادة عامـة؛ وهـي عبـادة الـدخول يف الطاعـة العامـة حلكـم
هللا  .. واالنقيــاد العــام لســلطة شــرا هللا  .. وهــذه عبــادة ال منــاش ألحــد
من العباد أن يترل عنها أو ال يـدخل فيهـا  ..فـإن أبـوا إال القتـال قوتلـوا عليهـا
ِ
ِ
ين ُكلُّـهُ َِّّلل
 ..وهو املراد من قوله تعاىلَ :وقَاتِلُ ُ
وه ْم َح َّا الَ تَ ُكو َن ف ْتـنَةى َويَ ُكو َن ال ّد ُ
اَّلل ِ َـا يـ ْعملُـو َن ب ِ
ِ
صـريى  أي حـا تكـون الطاعـة واخلضـوا كلـه هلل
فَِإن انتَـ َه ْواْ فَِإ َّن َّ َ َ َ
وحــده  ..ولــيئ لســلطان ،أو شــعب منتصــر  ..فــإن أتــوا بالعبــادة العامــة والطاعــة
العامة حلكم هللا تعاىل وسلطانه  ..فليدخلوا بعدها يف العبـادة الدينيـة اخلاصـة الـيت
يشاءون  ..وحساهبم على هللا.
 14مما يذكره لنا التاريخ :أن أبا عبيدة بن اجلراح  كان قد صا نصارى
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ال حـق هلـم

مث تأمل انسحاب الصـهاينة اليهـود الصـوري مـن أرا
فيها يف فلسطني  ..كيـ يكـون بالشـر ِ
والفـة  ..ولـو انسـحبوا شـراً،

اســتولوا بعــده مـةاً ليبنــوا عليــه مســتوطنا.م  ..وذلــك كلــه بعــد العهــود
الكثرية الكاذبة واملةاكمة عليهم منذ عقود قد أعطوها لآلخرين !..

وقد تقدم معنا حديع السفينة ،وفيه قولـه  ":فـإن تركـوهم

ومـا أرادوا هلكــوا مجيعـاً ،وإن أخــذوا علـى أيــديهم ْنــوا وْنــوا مجيعـاً "؛
أي إن تركوا ألهـل الباطـل احلريـة يف قيـادة السـفينة وا تمعـات ،أو أن

يفرضــوا ســالمهم الباطــل كمــا حيلــو هلــم فقــد هلكــوا مجيع ـاً :الصــاحلني

والطاحلني  ..و رقت هبم السفينة ،وهلكت البالد!

وإن أخذوا على أيديهم ـ باجلهاد والقتال ـ ومنعوهم عن

الـروم علــى مدينــة دمشــق ،وكــان خالــد بـن الوليــد د يعلــم بصــلل وعهــد أ عبيــدة
مع نصارى الروم  ..فافتتل دمشق عنوة مـن جهـة البـاب الشـرقي للمدينـة  ..وملـا
ذكـر النصــارى ذلــك لعبيــدة ر ّد إلــيهم املدينــة بكاملهــا ـ الــيت هــي دمشــق! ـ وفــاء
بالعهد وبالكلمة اليت أعطاها هلم !..

تأمل  ..أهكذا هم الصهاينة اليهود اليوم ـ ووراءهم أمريكا والغرب الصلييب ـ ـ
يف تعاملهم مع العقـود والعهـود الـيت يعطوهنـا لآلخـرين  ..كـم هـي العقـود والعهـود
اليت يرموهنا اليوم  ..ويف اليوم الثاين يغدرون هبا ألدىن مصـلحة ميكـن أن يفقـدوهنا
مــن وراء هــذا العقــد أو العهــد ،فــأىن هلــنيالء أن يكونــوا دعــاة لــق للســالم أو أهنــم
كفأ ألن يكونوا رعاة لق للسالم؟!
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فسادهم وطغياهنم ،وفرضـوا سـالمهم العـادل ْ ..نـوا مجيع ًـا :الصـاحلني
والطاحلني معاً  ..وْنت معهم السفينة وا تمعات من الغرق يف أوحـال

الشرك والفساد ،والدمار !..

والــذي يهمنــا مــن ألفــايف احلــديع يف هــذا املوضــع قولــه " 

ْنوا وْنوا مجيعاً " الذي يفيد حرش احلق على حتقيق النجاة والسـالمة
ألهل الباطل كذلك  ..وهذا ماال ميكن أن ْنده أو نشعر به عند أهـل

الباطل حنو احلق وأهله !..

وقال  ":من َّأمن رجالً على دمه فقتله فأنا بريء من

15
القاتل ،وإن كان املقتول كافراً "[ ] .وقال  ":من قتل نفساً
معاهدة بغري حلها ،حرم هللا عليه اجلنة أن يشم رحيها "[.]16

هذه هي أخالق احلق اليت تُلزم كل مسلم ولو كان يف أد ال

إفريقيا أو الفلبني  ..فهو يكفيه بأن يسمع هبذا احلديع أو حنوه
ليكون له رادعاً وماجراً يردعه من أن ميئ أو يصيب الكافر الذمي أو

املنيمن بأدىن أذى أو سوء !..
املعاهد َّ

وبعد ،فإنه حيق لنا أن نسأل :أهكـذا هـم أهـل الباطـل ـ ـ بكـل

فمعا.م ومذاهبهم ـ عنـدما يتعـاملون مـع املسـلمني وخباصـة إن ظهـروا
عليهم بنوا قوة أو سلطة ..؟!

 15أخرجه النسائي ،وابن ماجة ،وأمحد ،السلسلة الصحيحة.111:
 16صحيل سنن النسائي.1133:
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اجل ــواب :ف ــده يف ا ــامر اجلماعي ــة ل ــق الش ــيو واألطف ــال
والنســاء الــيت ارتكبــت يف البوســنة واهلرســك  ..ويف الشيشــان  ..ويف

العـ ـراق  ..ويف أفغانس ــتان م ــن قب ــل  ..وأخـ ـرياً يف س ــوريا  ..ف ــده يف
املقــابر اجلماعيــة لألحيــاء  ..فــده يف حــرق املســلمني وهــم يتعبــدون يف

مساجدهم كما حصل يف مالوكو إندونسيا  ..و ريها من البقاا!

فد اجلواب يف البيوت املهدمة على أهلهـا وأصـحاهبا األبريـاء
..؟!

راجــع ت ـاريخ فتوح ــات اإلســالم كلهــا  ..ه ــل تعــرف م ــرة أن

اإلســالم اضــطر ـ ـ فض ـالً عــن أن ســر ـ ـ أهــل الــبالد بــأن خيرجــوا مــن
ديارهم با الف أو املاليني !..

بينمــا ْنــد صــهاينة اليهــود ملــا ــزوا فلســطني شــردوا ماليــني

املســلمني مــن أبناءهــا وأســكنوهم يف الع ـراء ويف املريمــات  ..مث بعــد
قسموا الناس بني نامح والجئ ،ولكل منهما درجة؟!
ذلك ّ

كــذلك ملــا ــزت روســيا مــن قبــل أفغانســتان  ..وكــذلك ملــا

ــزت الشيش ــان  ..وك ــذلك الص ــرب مل ــا ــزوا البوس ــنة واهلرس ــك ..
أج ــروا املس ــلمني م ــن أه ــل البل ــد عل ــى اهلج ــرة واخل ــروج م ــن دي ــارهم

وبيو.م ..

وذلــك بعــد أن ارتكبــوا لقهــم ا ــامر الــيت ال ميكــن أن يتصــورها عقــل
آدمي !..
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ويف س ــوريا  ..ه ــذا القت ــل والتهج ــري اجلم ــاعي للمالي ــني م ــن
أبنائهــا  ..كــل ذل ــك حيصــل يف مم ـن الدميقراطي ــة  ..وممــن اإلنس ــانية،

وحقوق اإلنسان  ..وحماربـة العنصـرية  ..وعلـى مـرأى ومسـمع ومباركـة
من مجيع حمافل الباطل ومنيسساته ودوله!

كل ذلك سعلنا ْنـزم وننيكـد بـأن الباطـل ال ميكـن لـه أن حيقـق

السالم العادل يف الوجود ألنه ال ميلك اخلصـائص النفسـية واألخالقيـة
اليت نكنه من ذلك ،خبالف احلق فإنه ميلك مجيع مقومـات وخصـائص
حتقيق السالم العادل يف األر كل األر

 ..وبالتايل هو الـذي سـب

أن يُرشــل لقيــادة ورعايــة عمليــة الســالم ،وعلــى طريقتــه اخلاصــة بــه ..

وليئ على طريقة أحد ريه.

ومل ــا ك ــان الباط ــل ال يس ــمل للح ــق أن يق ــود ويرع ــى عملي ــة

السالم  ..أو حيقق السالم العادل على طريقته الشرعية الربانية  ..لزم
على احلق وأهله أن ساهدوا الباطل وأهله ويزيلوا مـن أمـامهم العقبـات
الكثــرية الــيت ينثرهــا الباطــل يف ط ـريقهم وال ـيت حتيــل بيــنهم وبــني حتقيــق

السالم!

لــذا فــإن كــل مــن يريــد الســالم لــق نقــول لــه :أقــرب طريــق

لتحقيــق الســالم العــادل هــو اجلهــاد يف ســبيل هللا  ..وأي طريــق آخــر
يُســلك ــري طريــق اجلهــاد فهــو طريــق ال يوصــل للســالم وال ميكــن أن
حيقق السالم ،وهو مضيعة لألوقات واألعمار من ري طائـل وال فائـدة
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 ..ولــيئ مــن ورائــه إال تــأخري عمليــة الســالم  ..وإطالــة أمــد احلــروب
وال لم والشقاء واحلرمان!

فكل من يتنكب طريق اجلهاد ـ بقصد أو ري قصد ـ فهـو ال

يعمــل للســالم  ..وال يريــد للســالم أن تقــوم لــه قائمــة  ..وإمنــا يريــد أن

يطيــل أمــد احلــروب والشــقاء وال لــم واحلرمــان  ..يريــد أن يطيــل عمــر
طغيان الباطل  ..يريد أن يكـرس سـالم الباطـل الـذي هـو لـيئ بسـالم
 ..وإن معم ملء شدقيه أنه من دعاة وأنصار السالم !!

ـاء علــى مـا تقــدم ،نقــول جـاممني :إن أقــرب النــاس
وعليـه ،وبنـ ً

للسالم ،وأصدقهم دعوة إىل السالم هم ا اهدون يف سبيل هللا الـذين

ـداء للسـالم هـم أكثـرهم
يُقاتلون يف سبيل هللا  ..وأكثر الناس بعـداً وع ً

عداء ملبدأ اجلهاد يف سبيل هللا !..
ً

رابع ـاً :ألن الغاي ــات العامــة ل س ــالم ال ميكــن أن تتحق ــق إال

باجلهاد يف سبيل هللا.

فم ــن دواع ــي الش ــروا يف طري ــق اجله ــاد ك ــذلك أن الغاي ــات

الع مى الكليّة ل سالم ال ميكن أن تتحقق إال باجلهاد يف سبيل هللا.
ومن أجل وأع م ايات اإلسالم نشر التوحيد وبسـ نفـوذه
 ..واستئصــال الشــرك وحتجــيم نفــوذه  ..والعمــل علــى أطــر العبــاد مــن

عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد  ..ومــن جــور األديــان والشــرك إىل

عدل اإلسالم والتوحيد  ..وهذه مهمة مجيع األنبياء والرسـل مـن لـدن
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ـل أ َُّمـة
آدم  إىل نبينا حممد  ،كما قال تعـاىلَ :ولََقـ ْد بَـ َعثْـنَـا ِيف ُك ِّ
َّرسوالً أ ِ
وت  النحل.30:
اجتَنِبُواْ الطَّا ُ َ
َن ا ْعبُ ُدواْ ّ
اَّللَ َو ْ
ُ
وقــد تقــدمت اإلشــارة إىل حــرش الباطــل الشــديد علــى منــع
احلق من أن يبس نفوذه أو أن ينشر ما لديه من اخلـري واهلدايـة ،وهـو
ال يــةدد يف مرا العقبــات واألشــواك يف طريقــه ،الــيت تعيــق بــني رســالته

وهدفه وبني الناس  ..وقـد ذكرنـا ـ ـ فيمـا تقـدم ـ ـ األدلـة علـى ذلـك مـن
النصوش الشرعية ،وكذلك أدلـة الواقـع الـيت تثبـت أن الباطـل ال يهـدأ

لــه بــال وال تقــر ل ـه عــني إال بعــد أن يــرد احلــق عــن حقــه أو يُزيلــه عــن
الوجود واحلياة إن استطاا !..

وهــذا واقــع ظــاهر ال خفــاء فيــه  ..ال ينبغــي أن نطيــل اجلــدال

حوله لنثبت صحته !..

الشاهد مما تقدم :أن اإلسالم ال بد له مـن أن يـنيدي رسـالته،

وهو ِ
وجد لذلك  ..وأن القائمني على نصرة هـذا الـدين احلنيـ ال بـد
هلم من أن يعملوا جادين وخملصني لنصرة هذا الدين ونشر تعاليمه بني
الناس كل الناس ،وليئ هلم خيـار ـري ذلـك  ..وهـذا مـن لواممـه إمالـة

كــل العقبــات واألشــواك الــيت يفةشــها الباطــل يف طريــق احلــق  ..ومــادة

ذلك كله اجلهاد يف سبيل هللا .

فالباطل بكل جيوشه وفمعاتـه  ..لـيئ ذلـك اخلصـم السـهل
البســي املســكني ـ ـ كمــا يصــور الــبع
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ـ ـ الــذي ميكــن أن حتســم معــه

املعركــة أو املشــاكل مــن خــالل الــوعر أو جمــرد الكلمــة بعيــداً عــن قــوة

السي واحلديد  ..والذين يرون ري ذلك فهنيالء د يقرأوا القرآن بعد
 ..ود يقرأوا التاريخ وال الواقع كذلك  ..وهـم علـى قلـوهبم وأبصـارهم
شاوة!

ألجــل ذلــك ْنــد أن هللا تعــاىل قــد أنــزل القــرآن الكــرمي؛ وهــو

احلق املطلق  ..وأنزل معه احلديد فيه بأس شديد ليحمي بـه هـذا احلـق
ويسهل له رسالته يف الوجود.
ّ ..

ِ
ِ
اب
قال تعاىل :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَـيِّنَات َوأ َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ْس َش ِـدي ىد َوَمنَــافِ ُع
ـاس بِالْق ْسـ َوأ َ
َوالْمي َـزا َن ليَـ ُقـ َ
َنزلْنَـا ا ْحلَديـ َد فيـه بَـأ ى
ـوم النَّ ُ
نص ـ ُـرهُ َوُر ُسـ ـلَهُ بِالْغَْي ـ ِ
لِلنَّ ـ ِ
ي َع ِزي ـ ىـز 
ـب إِ َّن َّ
ـاس َولِـ ـيَـ ْعلَ َم َّ
اَّللَ قَـ ـ ِو م
اَّللُ َم ــن يَ ُ
احلديد.34:

فــاحلق ال بــد لــه مــن حديــد حيميــه ويــرد عنــه ســهام شــياطني

اإلنــئ واجلــن  ..فحــق بــال حديــد ســهل املنــال  ..وســهل أن تنتهــك
حرماتــه  ..وســهل أن ُمينــع مــن حتقيــق أهدافــه ورســالته  ..وهــو عرضــة
للسررية واالستهانة من كل مارق أو كافر معاند!

فالـ ــذي ال يـ ــرى اجلهـ ــاد  ..وال يـ ــدعو للجهـ ــاد  ..وال يـ ــأمر

باجلهاد  ..فهو ـ بقصـد أو ـري قصـد ـ ـ يُريـد أن ينـزل بـاحلق كـل أنـواا

األذى املتقدمــة الــذكر أعــاله  ..وال يريــد للحــق أن تقــوم لــه قائمــة عــز

مشرفة!
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تأمــل عــدد نســخ القــرآن الكــرمي الــيت تطبــع يف العــاد ســنوياً،
فهي تتجاوم مئات املاليني  ..بل ما مـن بيـت إال وفيـه عـدة نسـخ مـن

القرآن الكرمي  ..ولكن ملا .لـى النـاس عـن احلديـد وخلـت بيـو.م مـن
احلديد  ..ضع أثر القرآن يف الوجود ،ويف احلياة!

ويف األثـر عـن عثمـان رضـي هللا عنـه ،قـال :إن هللا ليـزا ـ أي

لريدا ـ بالسلطان ماال يزا بالقرآن!
خالصة القول :أن القرآن واحلديد رسالتان متواميتان تسريان

جنبـ ـ ـاً إىل جن ـ ــب  ..ال مض ـ ــاء ألح ـ ــدمها إال ب ـ ــا خر  ..ومه ـ ــا للح ـ ــق
كاجلناحني للطائر ال ميكن له الطريان والعلو يف السماء إال هبما معاً ..
خر إىل األر
فإن أصيب يف أحد جناحيه َّ

يقع!

ووقع  ..وال بـد لـه مـن أن

فحديـد مـن ــري قـرآن؛ ظلـم ،واســتعالء يف األر

بغـري حــق

 ..وقـرآن مــن ــري حديــد ،ضــع  ،وهــوان  ..واحلــق كمــا يــأ ال لــم،
واالستعالء يف األر

بغري حق ،كذلك يأ الضع واهلوان.

خامساً :مث بعد كل ذلك ألن اجلهاد يف سبيل هللا عبادة
ع يمة  ..التفري هبا تفري بباب ع يم من أبواب اجلنة  ..تفري

العال  ..واخلصال الفريدة  ..اليت ال ميكن أن تتأتى
بالدرجات ُ
للقاعدين من ري جهاد  ..مهما أتوا من ضروب العبادات األخرى
 ..لندا نصوش الكتاب والسنة حتدثنا عن كل ذلك:
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ِ
ِ
ِ
ني َْيـ ـ ُـر أ ُْوِيل
ق ــال تع ــال :الَّ يَ ْس ــتَ ِوي الْ َقاعـ ـ ُدو َن م ـ َـن ال ُْم ـ ْـنيمنِ َ
يل ِّ
الضـ ـ ــرِر والْمج ِ
اه ـ ـ ـ ُدو َن ِيف َس ـ ـ ـبِ ِ
اَّلل بِـ ـ ـأ َْم َواهلِِ ْم َوأَن ُف ِس ـ ـ ـ ِه ْم فَ َّ
ـل ّ
اَّللُ
َّ َ َ ُ َ
ضـ ـ ـ َ
الْمج ِ
ِِ
ِ
اهـ ِـد ِ ِِ
ين َد َر َج ـةً َوُك ــال َو َع ـ َد ّ
اَّللُ
َُ
ين ب ـأ َْم َواهل ْم َوأَن ُفس ـ ِه ْم َعلَــى الْ َقاعــد َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ا ْحلُ ْسـ ـ ـ َـىن َوفَ َّ
َج ـ ـ ـراً َع ِ يم ـ ـ ـاً
ـل ّ
ين أ ْ
ين َعلَـ ـ ــى الْ َقاعـ ـ ــد َ
اَّللُ ال ُْم َجاهـ ـ ــد َ
ضـ ـ ـ َ
النساء.34:
جــاء رجــل إىل رســول هللا  فقــال :دلــين علــى عمــل يعــدل
اجلهاد ،قال ":ال أجـده !  ..هـل تسـتطيع إذا خـرج ا اهـد أن تـدخل

مســجدك فتقــوم وال تفــة ،وتصــوم وال تفطــر ؟! " قــال :ومــن يســتطيع
ذلك ؟! البراري.

وقيل يا رسـول هللا أي النـاس أفضـل ؟ فقـال رسـول هللا ":

منيمن ساهد يف سبيل هللا بنفسه وماله "..البراري.

وقــال  ":لغــدوة يف ســبيل هللا أو روحــة خــري مــن الــدنيا ومــا

فيها "البراري.
وقـال  ":لغــدوة أو روحـة يف ســبيل هللا خـري ممـا تطلــع عليــه

الشمئ وتغرب "البراري.

وقال  ":واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف "البراري.

وقال  ":ربـاط يـوم يف سـبيل هللا خـري مـن الـدنيا ومـا عليهـا
" ..البرـ ـاري .ه ــذا رب ــاط ي ــوم يف س ــبيل هللا  ..فكيـ ـ له ــاد ي ــوم يف
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سبيل هللا  ..أو جهاد أيام  ..أو جهاد أشهر  ..أو جهاد العمر  ..هللا
أكر  ..إهنا اجلنان والدرجات ورب الكعبة!

تضمن هللاُ ملن خرج يف سبيله ال ُخيرجه إال جهاداً
وقال ّ ":
يف سبيلي وإمياناً وتصديقاً برسـلي فهـو علـي ضـامن أن أدخلـه اجلنـة
أو أُرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائالً مـا نـال مـن أجـر أو نيمـة،

والــذي نفــئ حممــد بيــده مــا مــن كلــم يكلــم يف ســبيل هللا إال جــاء يــوم

القيامــة كهيئتــه حــني ُكلــم؛ لونــه لــون دم ورحيــه مســك  .والــذي نفــئ

حممد بيده لوال أن يشق على املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف

ســبيل هللا أبــداً ،ولكــن ال أجــد ســعة فــأمحلهم وال ســدون ســعة ،ويشــق

عليهم أن يترلفوا عين ،والـذي نفـئ حممـد بيـده لـوددت أين أ ـزو يف
سبيل هللا فأُقتل مث أ زو فأُقتل ،مث أ زو فأُقتل "مسلم.

وعــن أ ســعيد اخلــدري أن رســول هللا  قــال :يــا أبــا ســعيد

م ـن رضــي بــاهلل رب ـاً ،وباإلســالم دين ـاً ،و حمــد نبي ـاً وجبــت لــه اجلنــة "

فعجب هلا أبو سعيد فقال :أعدها علـي يـا رسـول هللا ،ففعـل مث قـال":

وأُخرى يُرفع هبا العبد مائة درجـة يف اجلنـة مـا بـني كـل درجتـني كمـا بـني
السماء واألر !" قال وما هي يا رسول هللا ؟ قـال ":اجلهـاد يف سـبيل

هللا ،اجلهاد يف سبيل هللا "مسلم.

وقــال  ":أبــواب اجلنــة حتــت ظــالل الســيوف "مســلم .فهــو
ليئ باب واحد بل هي أبواب كلها حتت ظالل السيوف واجلهاد !..
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قــال النــووي :قــال العلمــاء معنــاه أن اجلهــاد وحضــور معركــة
القتال طريق إىل اجلنة وسبب لدخوهلا  ..ا -هـ.

وقال  ":رباط يوم وليلـة خـري مـن صـيام شـهر وقيامـه ،وإن

مــات جــرى عليــه عملــه الــذي كــان يعملــه ،وأجــري عليــه رمقــه ،وأمــن

الفتان "مسلم.

وقال  ":كل ميـت ُخيـتم علـى عملـه إال الـذي مـات مرابطـاً
نم ـى لــه عملــه إىل يــوم القيامــة ،ويــأمن فتنــة القــر
يف ســبيل هللا فإنــه يُ َّ
"[.]17

وقــال  ":مــن ا ــرت قــدماه يف سـبيل هللا فهمــا حـرام علــى

النار "البراري.

وقال  ":ال ستمع بار يف سبيل هللا ودخان جهنم "[.]18
وقــال  ":للشــهيد عنــد هللا ِسـ ُّ
ـت خصــال :يُغفــر لــه يف أول
وسار من عذاب القر ،ويأمن من الفزا
ُدفعة ،ويُرى مقعده من اجلنةُ ،
تاج الوقار ،الياقوتة منها خري من الدنيا وما
األكر ،ويُوضع على رأسه ُ
فيهــا ،ويُــزوج اثنتــني وســبعني موجــة مــن احلــور العــني ،ويُشـ َّـفع يف ســبعني
من أقاربه "[ .]19فهي ليست خصلة واحدة بـل سـت خصـال بعضـها

 17صحيل سنن الةمذي.4333 :
 18صحيل سنن الةمذي.4333 :
 19صحيل سنن الةمذي.4348:
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يفضــل ويعلــو بع ـ
الشهيد!

 ..أكــرم وأع ــم هبــا مــن خصــال ،ال يُعطاهــا إال

وقــال  ":علــيكم باجلهــاد يف ســبيل هللا تبــارك وتعــاىل؛ فإنــه

باب من أبواب اجلنة يُذهب هللا به اهلم والغم " .وقد تقدم .
وقال  ":إن السيوف مفاتيل اجلنة "[.]20

وقــال ":أال أنبــئكم بليلــة أفضــل مــن ليلــة القــدر؟ حــارس
احل ــرس يف أر

خـ ــوف لعلـ ــه أن ال يرج ــع إىل أهلـ ــه "[ .]21وحـ ــارس

احلرس هو احلارس الذي حيـرس يف اخلطـوط األماميـة املتا ـة للعـدو ..
فيكــون بــذلك حارس ـاً للحــرس الــذين حيرســون يف اخلطــوط اخللفيــة مــن
موقع العدو  ..وهللا تعاىل أعلم.

وقال  ":إن هللا  ليدعو يوم القيامة اجلنة فتـأ ُبزخرفهـا

ومينتها فيقول :أين عبادي الذين قاتلوا يف سبيلي ،وجاهدوا يف سبيلي
ادخلــوا اجلنــة ،فيــدخلوهنا بغــري حســاب  .وتــأ املالئكــة فيســجدون،
فيقولون :ربنا حنن نسبل لمدك الليل والنهار ونقدس لك ،مـن هـنيالء

الذين آثر.م علينا ؟ فيقول الرب  :هـنيالء عبـادي الـذين قـاتلوا يف
سبيلي ،وأوذوا يف سبيلي ،فتدخل عليهم املالئكة من كل باب 

 20أخرجه ابن أ شيبة ،السلسلة الصحيحة.3093 :
 21أخرجه احلاكم و ريه ،السلسلة الصحيحة.3844 :
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صبَـ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق ََب الدَّا ِر .]22[
َسالَ ىم َعلَْي ُكم َِا َ
هـ ــذا ـ ــي

مـ ــن فـ ــي

ممـ ــا ثبـ ــت يف فضـ ــل اجلهـ ــاد  ..ومـ ــا

للمجاهدين مـن أجـر ،ومثوبـة ،وكرامـة ال ينيتاهـا ـريهم  ..وهـو باعـع
ع ــيم علــى الســري يف هــذا الطريــق املبــارك الع ــيم ال يفــرط بــه إال كــل

خائب خاسر!

وهــو كــذلك ـ ـ أي اجلهــاد يف ســبيل هللا ـ ـ عبــادة ي هــر فيهــا
مدى صـدق حـب العبـد لربـه  .. ومـدى صـدق انتمائـه هلـذا الـدين

 ..فباجلهــاد تُعــرف الرجــال ،وتُعــرف حقيقــة معــادن النــاس ،ومــن مــنهم

الصــادق يف معمــه ل ميــان ومــن مــنهم الكــاذب  ..فــاملنيمن الصــادق يف

إميانــه وحبــه لربــه  هــو الــذي يقــتحم املرــاطر وال يــةدد يف أن يرمــي
بنفسه يف مواطن اجلهاد واخلوف يف سبيل هللا  ..أما أصـحاب القلـوب

املريض ــة بالنف ــاق و ــريهم ه ــم ال ــذين يبحث ــون ع ــن األع ــذار وال ــذرائع
الكاذبة لكي يترلفوا عن مواطن اجلهاد يف سبيل هللا !..
ك الَّـ ِـذين يـ ْنيِمنــو َن بِـ ِّ
ـاَّلل َوالْيَ ـ ْـوِم ا ِخـ ِر
قــال تعــاىل :الَ يَ ْســتَأ ِْذنُ َ
َُ ُ
اهـ ـ ُدواْ بِـ ـأَمواهلِِم وأَن ُف ِسـ ـ ِهم و ّ ِ
أَن ُس ِ
ِ
ك
ني  .إِ َّمنَــا يَ ْس ــتَأ ِْذنُ َ
ـيم بِ ــال ُْمتَّق َ
َ
اَّللُ َعل ـ ى
َْ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ـت قُـلُــوبُـ ُه ْم فَـ ُهـ ْـم ِيف َريْـبِ ِه ْم
ـاَّلل َوالْيَ ـ ْـوم ا خ ـ ِر َو ْارتَابَـ ْ
ين الَ يُـ ْنيمنُــو َن بِـ ّ
الــذ َ

َّدو َن التوبة.14-11:
يَـتَـ َرد ُ
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قال ابن تيمية يف الفتاوى :138/38:فهذا إخبار من هللا أن
امل ــنيمن ال يس ــتأذن الرس ــول يف ت ــرك اجله ــاد وإمن ــا يس ــتأذنه ال ــذين ال

ينيمنون ،فكي بالتارك من ري استئذان ..؟! ا-هـ .
قلــت :فكي ـ

وسرمهم جلهادهم ..؟!

ــن يثــب األمــة عــن اجلهــاد ،ويــنيمث ا اهــدين

كي ـ

ــن يُعطــل اجلهــاد كلي ـاً ،ويصــد عنــه األمــة لتــأويالت

كي

ن يستبدل اجلهاد يف سبيل هللا بطرق بدعية باطلـة ..

باطلة فاسدة مبعثها اخلور ،واجلَب واإلرجاف ..؟!
وحيسنها ويفضلها عليه ..؟!
كي ـ

ويعــاديهم ،وحيــر

ــن يكــره اجلهــاد وا اهــدين ـ ـ صــفوة هــذه األمــة ـ
النــاس علــى أذاهــم والنيـل مــنهم ومـن جهــادهم ..

حسداً من عند أنفسهم؟!

ال ش ــك أن ه ــنيالء أوىل بالنف ــاق م ــن أولئ ــك ال ــذين يةك ــون

اجلهاد بعد استئذان !..

قــال  ":مــن مــات ود يغــز ،ود ُحيــدث بــه نفســه مــات علــى

شعبة من نفاق "مسلم.

هذا فيمن د حيدث نفسه باجلهاد بصدق وإخالش  ..فكي

ن تقدم ذكرهم ،وذكرت أوصافهم وخصاهلم املشينة  ..ال شك أهنـم
أوىل بالنفاق وبشعب النفاق!
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من عالمـات الواليـة واالصـطفاء املتابعـة  ..واجلهـاد يف سـبيل
هللا  ..فمن أتى باملتابعة للشـريعة والسـنة مـن دون اجلهـاد يف سـبيل هللا

ال يك ــون وليـ ـاً م ــن أولي ــاء هللا  ..وم ــن أت ــى باجله ــاد م ــن دون املتابع ــة

للشريعة والسنة ال يكون ولياً مـن أوليـاء هللا  ..ولتحقيـق الواليـة كاملـة

ال بد من املتابعة واجلهاد يف سبيل هللا معاً.
قــال ابــن تيميــة رمحــه هللا :قــد جعــل هللا ألهــل حمبتــه عالمتــني:
اتبـ ــاا الرسـ ــول ،واجلهـ ــاد يف سـ ــبيل هللا؛ وذلـ ــك ألن اجلهـ ــاد حقيقتـ ــه

االجتهاد يف حصول ما حيبـه هللا مـن اإلميـان والعمـل الصـا  ،ويف دفـع
ما يبغضه من الكفر والفسوق والعصيان ا -هـ.

عجباً ألولئك الذين يريـدون أن يربـوا شـباب األمـة بعيـداً عـن

مــواطن وســاحات اجلهــاد  ..يربــوهنم يف صــاالت التن ــري املكيفــة بعيــداً
عــن واقــع احليــاة ،وآالم األمــة  ..مث هــم يتوقعــون بعــد ذلــك أن يرتفــع
هنيالء الشباب إىل مسـتوى مسـنيوليات ومبـادئ هـذا الـدين الع ـيم ..
ـاء لتحمــل مسـنيوليا.م الضــرمة حنــو
أو أن يكونـوا يومـاً مـن األيــام أكف ً
هذا الدين  ..أو أن يكونوا من أولياء هللا الربانيني ؟!

هنيالء حيلمون  ..أو أهنم د يقرحوا كلمات هـذا الـدين  ..ولـو

قرحوها فهم د يقرحوها على مراد هللا ورسوله !..

ـب هللاُ عليهــا أن تكــون أمــة جهــاد وبــذل
أمــة اإلســالم أمــة كتـ َ

وعطــاء  ..أمــة ال تعــرف الدعــة أو امليوعــة أو اهلــزل أو الركــون للــدنيا
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واملتــاا  ..أمــة ال تعــرف إال اجلــد يف مجيــع أمورهــا  ..ألهنــا أمــة رســالة
ودين تتوق عليها ْناة البشرية مجعاء!

ألجل ذلك كله نقول ـ ما قلناه يف أول هذه املقالة ـ ال خيـار

لألم ــة إال خي ــار اجله ــاد  ..وال ع ــز هل ــا إال باجله ــاد  ..وال ْن ــاة هل ــا إال
باجلهاد  ..وال طريق هلا تسلكه إال طريـق اجلهـاد  ..فهـل أنـتم موقنـون

 ..فهل أنتم منيمنون؟!

*****
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اجلهاد يف سبيل هللا ..؟
ملاذا
ُ
( اجلزء الثاين )

بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.

مــن احلقــائق الــيت يُســلم هبــا مجيــع أصــحاب العقــول والفطــر

السليمة أن هللا تعاىل هو خالق اخللق  ..وهو املالـك احلقيقـي ملـا خلـق
 ..ال شريك له يف امللك وال يف اخللق.
َّ ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر َ بِا ْحلَ ِّق َويَـ ْوَم
قال تعاىلَ :و ُه َو الذي َخلَ َق َّ َ َ
ِ
يَـ ُقـ ُ
ـك يَـ ْـوَم يُـ ـ ْنـ َف ُخ ِيف ُّ
ـول ُكـ ْـن فَـيَ ُكــو ُن قَـ ْولُــهُ ا ْحلـَ ُّـق َولَــهُ ال ُْم ْلـ ُ
الصــوِر َعــادُ
ادةِ و ُهو ا ْحلَ ِكيم ْ ِ
الْغَْي ِ
ب َو َّ
ري األنعام.93:
الش َه َ َ َ
اخلَب ُ
ُ
وقال تعاىلِ َّ َّ :
السـماو ِ
ات َو ْاأل َْر َ َوأَنْـ َـز َل ِم َـن
اَّللُ الذي َخلَ َـق َّ َ َ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ـك
َّر لَ ُكـ ُـم الْ ُف ْلـ َ
السـ َـماء َمـ ً
ـاء فَ ـأَ ْخ َر َج بــه مـ َـن الث ََّمـ َـرات ِر ْمق ـاً لَ ُكـ ْـم َو َســر َ
ِ ِ
ِ
ار إبراهيم.33:
َّر لَ ُك ُم ْاألَنْـ َه َ
لتَ ْج ِر َ
ي ِيف الْبَ ْح ِر بأ َْم ِره َو َسر َ
ـل َدابَّـة ِم ْـن َمـاء فَ ِمـ ْنـ ُه ْم َم ْـن ميَْ ِشـي
وقال تعـاىلَ :و َّ
اَّللُ َخلَ َـق ُك َّ
َعلَـى بَطْنِـ ِـه َوِمـ ْنـ ُه ْم َمـ ْـن ميَْ ِشـي َعلَــى ِر ْجلَـ ْ ِ
ـني َوِمـ ْنـ ُه ْم َم ْـن ميَْ ِشــي َعلَــى أ َْربَــع
ـل َشـ ْـيء قَـ ِـد ىير النــور .14:وهــذا ال
شــاءُ إِ َّن َّ
خيَْلُـ ُـق َّ
اَّللُ َمــا يَ َ
اَّللَ َعلَــى ُكـ ِّ
خالف فيه بني الشعوب وأهل الديانات كلها ،كمـا قـال تعـاىلَ :ولَـئِ ْن
ِ
َّر َّ
ئ َوالْ َق َم َـر لَيَـ ُقـولُ َّن
َسأَلْتَـ ُه ْم َم ْن َخلَ َـق َّ
الس َـم َاوات َو ْاأل َْر َ َو َسـر َ
الش ْـم َ
َىن يُـ ْنيفَ ُكــو َن العنكبــوت .04:وإمنــا حصــل اخلــالف فيمــا بيــنهم
َّ
اَّللُ فَـأ َّ
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حــول املعبــود املســتحق للعبــادة ،والطاعــة ،والتألــه  ..فحصــل بســبب
وعبــد مــن دونــه مــن ال ســوم أن
ذلــك اخلــالف اإلش ـراك بــاهلل ُ .. 

يُعبد؛ ألنـه خملـوق ضـعي د خيلـق شـيئاً  ..ولـيئ بقـادر علـى أن خيلـق
ش ــيئاً ،كم ــا ق ــال تع ــاىل :أَيُ ْشـ ـ ِرُكو َن َم ــا ال خيَْلُ ـ ُـق َش ـ ْـيئاً َو ُه ـ ْـم خيُْلَ ُق ــو َن

األع ـ ـراف .434:وقـ ــال تعـ ــاىل :أَفَ َمـ ـ ْـن خيَْلُـ ـ ُـق َك َمـ ـ ْـن ال خيَْلُـ ـ ُـق أَفَـ ــال
تَ َذ َّك ُرو َن النحل .49:ال يستوون مثالً !..

ف ــاهلل تع ــاىل ه ــو اخل ــالق هل ــذا الك ــون وم ــا في ــه؛ وبالت ــايل فه ــو

املعبود لق  ..ال شريك له  ..وهو وحـده لـه احلكـم واألمـر دون أحـد

سـ ــواه  ،كمـ ــا قـ ــال تعـ ــاىل :أَال لَـ ــهُ ْ
ب
ـار َك َّ
اَّللُ َر ُّ
اخلَْلـ ـ ُـق َو ْاأل َْمـ ـ ُـر تَـبَـ ـ َ
ني األعـراف .41:فمالـك امللـك الـذي لـه اخللـق  ..هـو الـذي
ال َْعالَ ِم َ
له األمر وحده  ..وهو الذي سـب أن يُطـاا يف مـا يـأمر بـه وينهـى عنـه
 ..أما الذي ال خيلق وهو ُخيلق  ..وال َميلـك وهـو ُميلـك  ..ال سـوم أن
يكون له شيء من األمر  ..كمـا ال سـوم أن يُطـاا يف شـيء ممـا يـأمر بـه
فيما ال ميلكه وال خيلقه!

فــا مر النــاهي هــو اخلــالق املالــك  ..أمــا الــذي ال خيلــق وال

ميلك  ..فال أمر له وال هني!

هنــا مكمــن اخلــالف والنـزاا بــني أهــل احلــق مــن أتبــاا األنبيــاء

والرسل  ..وبني ما سواهم من الشعوب واألمـم الضـالة  ..الـيت ضـلت
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طريق التوحيد  ..والعبودية هلل  وحده  ..لتقع يف أوحال الشـرك ..
وعبودية املرلوق؛ الذي ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً!
ك ــل األم ــم والش ــعوب الض ــالة  ..عل ــى اخ ــتالف م ــذاهبهم
ومشــارهبم  ..وأديــاهنم  ..ومســميا.م  ..يشــةكون يف خصــلة واحــدة،

وتوحدهم خصلة واحدة؛ أال وهي عبادة املرلوق مـن دون هللا .. 
وصرف الطاعة والتأله هلذا املرلوق من دون هللا تعاىل  ..وإن اختلفـوا
فيما بينهم على صورة وشكل واسم هذا املرلوق!

فهم وإن كانوا فرقاً وشيعاً شا  ..متنامعة وخمتلفة فيمـا بينهـا

 ..إال أهنم عندما تكون املعركة بني أهل احلق من أتباا األنبياء والرسل

 ..وبني أهل الباطل من عبدة األوثان والطوا يت  ..تراهم مجيعاً صفاً
واحــداً ضــد احلــق وأهلــه؛ الش ـةاكهم مجيع ـاً يف خصــلة واحــدة؛ وهــي
عبادة املرلوق من دون اخلـالق  ..بغـ الن ـر عـن صـفة وشـكل هـذا
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع املائدة.44:
املرلوق  ..كما قال تعاىل :بَـ ْع ُ
فالذي يوحدهم على احلق وأهله ،الشرك باهلل  .. وعبادة

الطا وت!

هللا تع ــاىل يق ــول لعب ــاده أن ــا املعب ــود املط ــاا ل ــق  ..ألن ــين أن ــا
شـيئاًَ :وَمـا

اخلالق املالـك  ..وحقـي علـيكم أن تعبـدوين ال تُشـركوا
األنْئ إَِّال لِيـ ْعب ُد ِ
َخلَ ْق ُ ِ ِ
ون الذريات .40:وقـال تعـاىلَ  :وَمـا
ت ا ْجل َّن َو ْ َ َ ُ
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أ ُِمروا إَِّال لِيـعبـ ُدوا َّ ِ
صـني لَـهُ الـ ِّدين حنَـ َف ِ
الصـال َة َويُـ ْنيتُـوا
يمـوا َّ
اَّللَ ُخمْل ِ َ
َ ُْ
ـاء َويُق ُ
َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين الْ َقيّ َمة البينة.4:
الزَكاةَ َوذَل َ
كد ُ

فيــأ الطــا وت املرلــوق اململــوك الضــعي الــذي ال ميلــك

لنفسه نفعاً وال ضراً إال ما شاء هللا ـ علـى اخـتالف صـوره ومسـمياته ـ ـ

فيقول :ال  ..بل أنا املعبود املطاا من دون هللا  ..ما علمـت لكـم مـن

إله ومشرا ترجعون إليه يف مجيع شـنيون حيـاتكم ـريي  ..وسـيش مـن
أجـل ذلــك اجلنـد واجليــوا وكــل مـن يــدخل يف حلفـه وطاعتــه مــن دون

هللا!

وم ــن خص ــائص هللا تع ــاىل وص ــفاته أن ــه ي ــور  ..يغ ــار عل ــى

حرماته وعلى حقه على عباده  ..فال أحد أ ري منه  على احلرمات
وعلى العباد ،كما يف احلديع الصحيل ":ال أحد أ ري من هللا ،ولذلك
حرم الفواحش ما ظهـر منهـا ومـا بطـن ،وال أحـد أحـب إليـه العـذر مـن

هللا ،من أجل ذلك أنزل الكتاب ،وأرسل الرسل ".
كمـ ــا أن ـ ــه  ي ـ ــبغ

ال ل ـ ــم وحيرم ـ ــه  ..والش ـ ــيء يُغض ـ ــبه

ويُسرطه ك لـم الشـرك  ..وظلـم الطوا يـت الـيت تستشـرف خصـائص

اإلهلية وتُعبـد مـن دون هللا؛ ألنـه ظلـم ع ـيم حلـق هللا تعـاىل علـى عبـاده
شر َك لَ ُل ِ
ِ
يم لقمان .43:وقـال
 ..و دمية اإلنسان معاً :إِ َّن ال ّ ْ
ْم َع ى
ى
تعــاىل :إِ َّن َّ
ـك لِ َمـ ْـن يَ َ
اَّللَ ال يَـ ْغ ِفـ ُـر أَ ْن يُ ْشـ َـر َك بِـ ِـه َويَـ ْغ ِفـ ُـر َمــا ُدو َن ذَلِـ َ
شــاءُ
ومن ي ْش ِر ْك بِ َِّ
اَّلل فَـ َق ِد افْـتَـ َرى إِ ْااً َع ِ يماً النساء.18:
ََ ْ ُ
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أي ظلــم يعلــو ظلــم الطــا وت الــذي سعــل مــن نفســه نــداً هلل

 .. ويُعلن على املـأل وبكـل وقاحـة أنـه اإللـه املعبـود  ..وأنـه احل َكـم

واملطاا لذاته  ..الذي له حـق التشـريع واحل ـر واإلباحـة واحلكـم علـى
األشـ ــياء مـ ــن دون هللا  ..ومـ ــا علـ ــى النـ ــاس إال أن يـ ــدخلوا يف طاعتـ ــه

وعبادته وحزبه من دون هللا .. ؟!

أي ظلــم يعلــو ظلــم العبــد وهــو يقــول لربــه وخالقــه ومالك ــه
واملتفضل عليه بالنعم اليت ال ُحتصـى :أنـت لسـت معبـودي  ..وال حـق

لـك علــي  ..وإمنــا معبـودي الــذي لــه كامــل احلـق علــي ذلــك الطــا وت

من البشر أو احلجر أو البقر !!..

أي ظلــم يعلــو ظلــم العبــد وهــو يقــول خلالقــه ـ ر ــم ا يــات

الباهرات الدالة عليه  واليت ال ُحتصى ـ :ال حجة لك علي  ..وإمنا

احلجة الكاملة للطا وت !!..

إن مقتضــيات أمســاء هللا احلســىن وصــفاته العليــا ال تقبــل هــذا
ال لم والزور  ..واجلحود  ..ألجل ذلك شرا هللا تعاىل اجلهاد !...

أمر عبـاده املوحـدين الـذين اسـتجابوا لـدعوة األنبيـاء والرسـل

 ..بــأن ُساهــدوا املشــركني الــذين ضــلوا عــن عبادتــه وتوحيــده وعبــدوا

الطــا وت مــن دونــه  ..ليــأطروهم إىل احل ـ ّق أط ـراً  ..وليررجــوهم مــن

ظلــم الشــرك وظلماتــه إىل عــدل التوحيــد ونــوره  ..وهلــم مقابــل ذلــك

رضوانه تعاىل واجلنة  ..أنعم به من ان!
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ِ
ِ
سـ ُـه ْم َوأ َْمـ َـوا َهلُ ْم
قــال تعــاىل :إِ َّن َّ
اَّللَ ا ْش ـتَـ َرى مـ َـن ال ُْمـ ْـنيمنِ َ
ني أَنْـ ُف َ
يل َِّ
بِأ َّ
َن َهلُ ُم ا ْجلَنَّةَ يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل فَـيَـ ْقتُـلُـو َن َويُـ ْقتَـلُـو َن َو ْعـداً َعلَْي ِـه َح ّقـاً
آن ومـ ــن أَو ََف بِعهـ ـ ِـدهِ ِمـ ــن َِّ
ِيف التَّ ـ ـ ْـوَراةِ َو ِْ
استَْب ِشـ ـ ُـروا
اإل ِْْنيـ ـ ِـل َوالْ ُقـ ـ ْـر ِ َ َ ْ ْ َ ْ
اَّلل فَ ْ
َ
ك ُه َو الْ َف ْوُم ال َْع ِ ي ُم التوبة.444:
بِبَـ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَـ ْعتُ ْم بِ ِه َوذَلِ َ
أمــر عبــاده املوحــدين بــأن يقصــدوا املشــركني  ..ليررجــوهم ـ ـ
ولـو بالسالســل ـ ـ مــن ح ــرية الشــرك والضــياا  ..ليــأتوا هبــم إىل ح ــرية
العبوديــة والتوحيــد  ..واخلضــوا  ..ومــن الســبيل الــذي ينتهــي هبــم إىل
النار وجحيمهـا إىل السـبيل الـذي ينتهـي هبـم إىل اجلنـة ونعيمهـا  ..ولـو
اس ــتدعى األم ــر إىل اجله ــاد والقت ــال  ..ف ــإن الفتن ــة أش ــد م ــن القت ــل

والقتال.

ف بِـا ْحل ِّق علَـى الْب ِ
ِ
اط ِـل فَـيَ ْد َمغُـهُ فَـِإذَا ُه َـو
ـل نَـ ْقـذ ُ َ َ َ
قال تعاىل :بَ ْ
َم ِاه ىق ولَ ُكم الْويْل ِممَّـا تَ ِ
صـ ُفو َن األنبيـاء .48:فمـن احلـ ّق الـذي يقـذف
َ ُ َ ُ

هللا تعاىل به الباطل وأهله جن َد التوحيد وأهله.

ويف احلديع فقد صل عن النيب  أنه قال ":عجبت ألقوام

يُساقون إىل اجلنة يف السالسل وهم كارهون " .ويف رواية ":عجب ربنا
 من قوم يُقادون إىل اجلنة يف السالسل ".

هــذا املعــىن هــو الــذي أراده الصــحا اجلليــل ربعــي بــن عــامر

عنــدما أجــاب ملــك بــالد فــارس ملــا ســأله عــن العلــة الــيت محلــتهم علــى
اجلهاد والقتال  ..و زو فارس يف عقر دارهم ،فقال له :لقد ابتعثنا هللا
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تعاىل لنررج العباد من عبـادة العبـاد إىل عبـادة رب العبـاد ،ومـن جـور
األديان إىل عدل اإلسالم !..

ال توجد لنا اية أخـرى محلتنـا علـى ـزو بالدكـم سـوى هـذه

الغاية  ..وال يوجد سـبب آخـر محلنـا علـى ـزو بالدكـم سـوى مـا أنـتم
عليــه مــن ظلــم الشــرك  ..وعبوديــة العبيــد للعبيــد  ..وهــذا هــو املعــىن

احلقيقي للجهاد يف سبيل هللا الذي أمرنا هللا تعاىل به.
ال ح ــويف في ــه لل ــنفئ  ..وال أطم ــاا وال م ــًرب أخ ــرى ..

سوى إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد  ..فإن حتقق
ذلك  ..حتقق السلم واألمان  ..وتصافت النفوس وتًخـت وحتابـت يف

هللا مهما كان بينها قبل ذلك من جراحات ودماء وثارات!
الصــالةَ َوآتَـ ـ ُـوا َّ
ـاموا َّ
الزَك ــاةَ
كمــا ق ــال تعــاىل :فَـ ـِإ ْن تَــابُوا َوأَقَـ ُ
ِ ِ
صـ ــل ا ْ يـ ـ ِ
ِ
ِ
ـات لَِقـ ـ ْـوم يَـ ْعلَ ُمـ ــو َن التوبـ ــة.44:
فَـ ـإ ْخ َوانُ ُك ْم يف ال ـ ـ ّدي ِن َونُـ َف ّ ُ
فتنقلب العداوة مباشرة ـ إن تـابوا وأقـاموا الصـالة ـ ـ إىل أخـوة متحـابني
يف هللا والدين.

ت لَ ُكم أُسوةى حسـنَةى ِيف إِبــر ِاه َّ ِ
ين
يم َوالـذ َ
َْ َ
وقال تعاىل :قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ون َِّ
معــهُ إِ ْذ قَــالُوا لَِقــوِم ِهم إِنَّــا ب ــرآء ِمـ ْن ُكم وِممـَّـا تَـ ْعبـ ُدو َن ِمــن ُد ِ
اَّلل َك َف ْرنَــا
ََ
ْ
ُ
َْ
ْ ْ َُ ُ
ِ
ِ
ضاءُ أَبَداً َح َّا تُـ ْنيمنُوا بِ َّ
بِ ُك ْم َوبَ َدا بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَـ ْغ َ
ـاَّلل َو ْحـ َدهُ
املمتحنة .1:فهذه العداوة مستمرة أبداً ـ ـ عـر األممـان كلهـا وإىل أن
تقوم الساعة ـ ـ بـني أتبـاا األنبيـاء والرسـل وبـني الطوا يـت وأتبـاعهم ..
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إىل أن يعبــدوا هللا تعــاىل وحــده  ..فــإن آمنــوا وعبــدوا هللا تعــاىل وحــده
وتــرحوا ممــا هــم فيــه مــن الشــرك  ..ذهبــت العــداوة والبغضــاء وحلــت

حملهما احملبة واإلخاء!

ويف ــزوة أحــد ملــا ُجــرح وجــه النــيب  ،وُكســرت ُرباعيتــه،

وهشـمت البيضـة علـى رأسـه ،وجعـل الـدم يسـلت عنـه
و ُشق يف رأسهُ ،
 وهو يقول ":كيـ يُفلـل قـوم شـجوا نبـيهم وكسـروا رباعيتـه ،وهـو
يدعوهم إىل هللا "!

فــأنزل هللا  إليــه :لَــيئ لَـ َ ِ
ـوب
ـك مـ َـن ْاأل َْم ـ ِر َشـ ْـيءى أ َْو يَـتُـ َ
ْ َ
َعلَـ ْـي ِه ْم أ َْو يُـ َع ـ ِّذبَـ ُه ْم فَـِإنَّـ ُه ْم ظَــالِ ُمو َن آل عم ـران .438:أي أن األمــر
كله هلل تعاىل  ..أما أنت يا حممد فإنك عبد هللا ورسوله  ..فلـيئ لـك
مــن األمــر شــيء  ..فلــيئ لــك أنــت ومــن تبعــك مــن املــنيمنني ســوى

املضــي ألمــري  ..والصــر علــى جهــاد مــن عصــاين وعبــد ــريي إىل أن
يــدخل يف طــاعيت وعبــاد  ..فأنــا ابتعثتــك ومجيــع األنبيــاء والرســل مــن
قبلك ألجل ذلك ،كما قال تعـاىل :ولََقـ ْد بـعثْـنَـا ِيف ُك ِـل أ َُّمـة رسـوالً أ ِ
َن
َ ََ
ّ َُ
وت النحل.30:
ا ْعبُ ُدوا َّ
اجتَنِبُوا الطَّا ُ َ
اَّللَ َو ْ
يل َِّ َّ ِ
َّ ِ
آمنُوا يُـ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِ
ين َك َف ُروا
ين َ
اَّلل َوالذ َ
وقال تعاىل :الذ َ
يـ َقـاتِلُو َن ِيف سـبِ ِ َّ ِ ِ ِ
الشـ ْـيطَ ِ
الشـ ْـيطَ ِ
ان إِ َّن َك ْيـ َد َّ
ـاء َّ
ان
َ
ُ
يل الطــا ُوت فَـ َقـاتلُوا أ َْوليَ َ
َّ ِ
َّ ِ
َكــا َن َ ِ
ين َك َفـ ُـروا  مــن
ين َ
آمنُــوا َ  والــذ َ
ضــعيفاً النســاء  .90:الــذ َ
صي العموم؛ أي كل الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل هللا  ..وال سوم هلم
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ري ذلك  ..وكل الذين كفروا لميع طوائفهم ومللهـم وعلـى اخـتالف
راي ــا.م ومس ــميا.م  ..وم ــواقعهم  ..يُق ــاتلون يف س ــبيل الط ــا وت ..
فالقتال يف سبيل الطا وت مسة مشةكة بني مجيع ملل الكفر والشرك.

هــذا املعــىن لغايــات ومقاصــد اجلهــاد يف اإلســالم  ..ســب أن

يعرفــه العــدو احملــارب  ..كمــا ســب أن ال يســهو عنــه ا اهــد وهــو يف
مرات الغزو واجلهاد يف سبيل هللا.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

*****
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النيب حممد 
هكذا كانت حياةُ ِّ
بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمــد هلل وحــده ،والصــالة والســالم علــى مــن ال نــيب بعــده؛
وبعد.
إىل العاملني من أجل استئناف حياة إسالمية راشدة !..

إىل الذين حيدوهم األمل لغد ُمشرق !..

إىل مــن حيــرش علــى االرتــواء مــن معــني املصــطفى  الطــاهر

الذي ال ينضب عطاحه وخريه!

إىل من ينشد االقتداء بالنيب  .. والسري على دربه وهنجه!
إىل الذين يسألون عن املنهق والطريق !..

السـ ـنَّة والس ــرية  ..فيأخ ــذون بالس ــنة
إىل ال ــذين يفرق ــون ب ــني ُّ

ويدعون العمل بالسرية!

إىل الــذين يزعمــون أهنــم ســلفيون وأثريــون  ..وأهنــم علــى هنــق

النيب  وسنته  ..وهم ـ يف واقعهم ومعاشهم ـ ليسوا كذلك !..
إىل الــذين يهــون علــيهم العــيش يف الســهول  ..وبــني احلفــر ..

ويستصعبون العيش يف اجلبال  ..واالرتقاء إىل القمم العوايل !..
إىل الذين يستثقلون النهو

بالواجب  ..ويسـتعذبون املـوت

أحي ــاء يف املق ــابر اجلماعي ــة  ..ال ــيت يع ــدها هل ــم ال ــاملون  ..وخيش ــون
املوت مقبلني ري مدبرين!
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إىل الذين أصبحت العزة بالنسبة هلم حكايات وقصص تُروى
عن األجداد  ..ال يعرفون من طعمها ولوهنا وواقعها شيء!
إىل هــنيالء مجيعـاً و ــريهم نقــول :هكــذا كانــت حيــاة قائــدنا ..

وأســوتنا  ..ومعلمنــا  ..النــيب اهلــادي حممــد  .. فهــل أنــتم مقتــدون

ومتبعون؟!

ِ
لنلق مجيعاً ن رة ـ ولو سريعة ـ على بع
هــذا النــيب الع ــيم  ..كي ـ كانــت وعلــى أي هنــق مضــت  ..لنســتنب

جوانب حياة وسرية

منهـ ـا الـ ــدروس والع ــر  ..ونقتفـ ــي ا ثـ ــار  ..ونس ــري علـ ــى الطريـ ــق ..
وهنتدي بنور سنته وهدي سريته  .. وما أحوجنـا لـذلك وخباصـة يف
هذه احلقبة من الزمن اليت تكالبـت فيهـا أمـم الكفـر واإلحلـاد علـى أمـة

اإلسالم.

يف املرحلـة املكيـة بعـد أن أوحـى هللا تعـاىل إليـه بالرسـالة وأمــره

بالبال غ ْ ..ند جهداً متواصالً  ..وحركة دحوبـة ال تعـرف السـكون وال
الكلــل وال امللــل  ..وقلق ـاً ومهَّ ـاً  ..وصــدعاً بــاحلق  ..وأم ـراً بــاملعروف

وهنياً عن املنكر  ..وتضحية وفداء  ..وبال اً وإنذاراً  ..وحتمالً شديداً
جلميــع صــنوف األذى والــبالء  ..وثبات ـاً فريــداً علــى العقيــدة والتوحيــد
واملبدأ  ..صلوات ر وسالمه عليه!
تُعــر

عليــه الــدنيا وكــل مــا ميكــن أن يصــبو إليــه خملــوق مــن

ملك ومتـاا  ..ال مـن أجـل أن ُميسـك عـن جانـب الـدعوة إىل احلـق ..
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بل مـن أجـل أن ُميسـك عـن تعريـة بـاطلهم وشـتم آهلـتهم  ..وأصـنامهم
 ..وطــوا يتهم  ..لكــن يــأ النــيب  إال أن يصــدا بــاحلق كــامالً كمــا

أوحــاه هللا تعــاىل إليــه  ..ويــأ إال أن يــأطرهم إىل احلــق كــامالً مــن ــري

انتقاش وال اجتزاء!

قــالوا :يــا أبــا طالــب إن ابــن أخيــك هــذا قــد آذانــا يف نادينــا

ومسجدنا  ..ووقع يف آهلتنا  ..فاهنه عنا!
قــال أبــو طالــب :يــا حممــد إن بــين عمــك هــنيالء معمــوا أنــك

تنيذيهم يف ناديهم ومسجدهم ،فانته عن أذاهم!
فحلَّــق رســول هللا  ببصــره يف الســماء ،فقــال ":أتــرون هــذه
الشمئ ؟" قالوا :نعم ،قال ":فما أنـا بأقـدر أن أدا ذلـك مـنكم علـى

أن تُشعلوا منها بشعلة "!

فرقــت مجاعتنــا ،وش ـتَّت أمرنــا ،وعبــت ديننــا وآهلتنــا،
قــالواَّ :

وفضــحتنا يف العــرب  ..وك ّفــرت مــن مضــى مــن آبائنــا  ..إن كنــت إمنــا
تريد ا جئت به من هذا األمر مـاالً مجعنـا لـك مـن أموالنـا حـا تكـون

أكثرنا ماالً ،وإن كنت تريد به شـرفاً س َّـودناك علينـا حـا ال نقطـع أمـراً
دونك ،وإن كنت تريـد بـه ملكـاً ملكنـاك علينـا  ..وإن كـان بـك البـاءة
فاخة أي نساء قريش فنزوجك عشراً ..؟!
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فقال رسول هللا  ":أفر ت " ،فقـال :نعـم ،فقـرأ رسـول هللا
الرِح ِ
ضوا فَـ ُق ْل
الر ْمحَ ِن َّ
يل ِم َن َّ
يم  حا بل  فَِإ ْن أَ ْع َر ُ
 :حم  .تَـ ْن ِز ى
اع َقةً ِمثْل ِ
أَنْ َذرتُ ُكم ص ِ
ود .
صاع َق ِة َعاد َوَاُ َ
َ َ
ْ ْ َ
فقال عتبة بن ربيعة :حسبك ما عندك ري هذا؟!
قال  :ال!

هــذا هــو نبينــا  .. وهــذا هــو موقفــه  ..فــأين دعــاة احلفــايف
على املصا واملكاسب املزعومة من ذلك ـ وما أكثرهم يف مماننا ـ ـ مـا

إن يرمي هلم الطا وت قليالً من ال ُفتات  ..والع ام ا ردة عن حلومهـا

 ..إال وتـ ـراهم يتمس ــكون هب ــا ويعض ــون عليه ــا بالنواج ــذ وينيثروهن ــا ـ ـ ـ

كمكاســب ومصــا ـ ـ علــى العقيــدة  ..والتوحيــد  ..واملبــادئ الكليــة
هلذا الدين!

مــن أجــل راتــب شــهري يتقاضــونه مــن الطــا وت  ..يســكتون

عن بيان احلق  ..ويُداهنون وساملون  ..ويوالون!

مــا أن يقــةب الطــا وت مــنهم ذراع ـاً إال ويقةبــون منــه مائــة

ذراا  ..ومــا أن يُغــامهلم بطــرف مــن العــني  ..إال ويُغاملونــه بــالعينني معـاً
 ..وباألشــعار  ..واملــدائل  ..وفنــون اإلط ـراء  ..مث هــم بعــد كــل هــذا
االفةاء يقولون ـ ظلماً وعدواناً ــ :حنـن سـلفيون وأثريـون  ..وعلـى هنـق

وسنة املصطفى  سائرون!!
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د يقتص ــر فع ــل املش ــركني وإجـ ـرامهم يف الص ــد ع ــن احل ــق ..
وإيقــاف الــدعوة  ..علــى املســاومة واإل ـراء  ..فهــم مــا إن تــيقن هلــم

فش ــل املس ــاومة وم ــا عرض ــوه عل ــى الن ــيب  م ــن إ ـ ـراء ومت ــاا  ..إال
ونفوسـ ــهم اخلبيثـ ــة األمـ ــارة بالسـ ــوء حتملهـ ــم علـ ــى التجـ ــرح والتطـ ــاول

بصــنوف مــن العــدوان واألذى والشــر  ..علــى ســيد اخللــق  .. ظن ـاً
منهم أن ذلك قد ُسدي هلم مأرباً!
عن عبد هللا بن عمرو بن العاش قـال :حضـر.م وقـد اجتمـع
أشرافهم يوماً يف احلِجر ،فذكروا رسول هللا  فقالوا :مـا رأينـا مثـل مـا
صـرنا عليــه مـن هــذا الرجــل قـ  ،سـ َّـفه أحالمنــا ،وشـتم آباءنــا ،وعــاب
وسب آهلتنا ،لقد صرنا منه على أمر ع يم !..
وفرق مجاعتناَّ ،
دينناَّ ،

فبينما هـم كـذلك إذ طلـع علـيهم رسـول هللا  فأقبـل ميشـي

حــا اســتلم الــركن ،مث مـ َّـر هبــم طائفـاً بالبيــت ،فلمــا أن مـ ّـر هبــم مــزوه
بــبع مــا يقــول ـ ـ أي اســتهزأوا بــه مــرددين بعـ قولــه وكالمــه ـ ـ قــال:
فعرفت ذلك يف وجهه ،مث مضى ،فلما م َّر هبم الثالثة فغمزوه ثلها!

فقال هلم ":تسمعون يا معشر قريش ،أمـا والـذي نفـئ حممـد

23
ـوم كلمتُـه ،حـا مـا مـنهم
بيـده لقـد جئـتكم بالـذبل[ ]" ،فأخـذت الق َ

رجل إال كأمنا على رأسه طائر واقع.

 23أي إن د تنيمن ــوا وتُس ــلموا فل ــيئ لك ــم عنـ ـدي إال ال ــذبل والقت ــل ،وه ــذا أم ــر
ستعلمونه ولو بعد حني !..
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قال :فانصرف رسول هللا  حا إذا كـان مـن الغـد اجتمعـوا
يف احلجر وأنـا معهـم ،فقـال بعضـهم لـبع  :ذكـرمت مـا بلـ مـنكم ،ومـا

بلغكم عنه ،حا إذا بادأكم ا تكرهون تركتمـوه ،فبينمـا هـم يف ذلـك
إذ طل ــع رس ــول هللا  ،فوثب ــوا إلي ــه وثب ــة رج ــل واح ــد ،فأح ــاطوا ب ــه
يقولــون :أنــت الــذي تقــول كــذا وكــذا؛ كمــا كــان يــبلغهم عنــه مــن عيــب

آهلتهم ودينهم ؟!
فيقول رسول هللا  ":نعم ،أنا الذي أقول ذلك "!

قال :فلقـد رأيـت رجـالً مـنهم أخـذ جمـع ردائـه  ..وقـام أبـو

بكـر الصـديق  دونـه يقـول وهـو يبكـي :أتقتلـون رجـالً أن يقــول ر

هللا؟!

ومن حديع ربيعة بن عباد الـديلي قـال :رأيـت رسـول هللا 

بصــر عيــين بســوق ذي ا ــام يقــول :يــا أيهــا النــاس قولــوا ال إلــه إال هللا
تفلحوا ،ويـدخل يف فجاجهـا والنـاس متقصـفون عليـه ـ ـ أي مزدمحـون ـ ـ
إال أن وراءه رجالً أحول وضيء الوجـه ،ذو ـديرتني يقـول :إنـه صـابئ

كاذب  ..يريد منكم أن تسلروا الالت والعزى  ..فال تسمعوا له وال

تتبعوه!

قلت أل من هذا؟ قال :عمه أبو هلب!
ومن حديع ابن مسعود  قال :بينما رسول هللا  يصـلي

عنـ ـد البي ــت ،وأب ــو جه ــل وأص ــحاب ل ــه جل ــوس ،وق ــد ُحن ــرت ج ــزور
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باألمئ ،فقال أبو جهل :أيكم يقوم إىل سال جزور بين فالن فيأخـذه،
فيضعه يف كتفي حممد إذا سجد!

فانبعع شقي القـوم فأخـذه ،فلمـا سـجد النـيب  وضـعه بـني

كتفيه ،فاستضحكوا ،وجعل بعضهم مييل على بع  ،وأنا قـائم أن ـر،

لــو كان ـت يل منعــة طرحتــه عــن ظهــر رســول هللا  والنــيب ســاجد ،مــا
يرفع رأسه !...
ويف روايــة قــال أبــو جهــل :أيكــم يــأ جــزور بــين فــالن فيأتينــا

بفرثها ـ أي كرشتها ـ فنكفئه على حممد  ،فـانطلق أشـقاهم عقبـة بـن
أ معي  ،فأتى به فألقاه على كتفيه ،ورسول هللا  سـاجد .قـال ابـن

مسعود :وأنا قائم ال أستطيع أن أتكلم ،ليئ عندي منعة ننعين !..

ومن حديع أمساء بنت أ بكر ،قالت :كان املشركون رفعـوا

يف املسجد عمداً لـريوا رسـول هللا  ومـا يقـول يف آهلـتهم ،فبينمـا هـم
كذلك ،إذ أقبل رسول هللا  فقاموا إليـه بـأمجعهم ،فـأتى الصـريخ إىل
أ بك ــر ،فق ــالوا :أدرك ص ــاحبك ،فر ــرج م ــن عن ــدنا وإن ل ــه لغ ــدائر

أربــع ،وهــو يقــول :ويلكــم أتقتلــون رج ـالً يقــول ر هللا ،وقــد جــاءكم
بالبينات من ربكم ؟! فلَ َهوا عـن رسـول هللا وأقبلـوا علـى أ بكـر ،

قالت :فرجع إلينـا أبـو بكـر ،فجعـل ال ميـئ مـن ـدائره إال جـاء معـه،

وهو يقول :تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام !..
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ومن حديع أنئ بن ما لك  قـال :لقـد ضـربوا رسـول هللا
 مــرة حــا شــي عليــه ،فقــام أبــو بكــر  فجعــل ينــادي ويلكــم

أتقتلون رجالً أن يقول ر هللا ؟!!

فقــالوا :مــن هــذا؟ فقــالوا :أبــو بكــر ا نــون  ..فةكــوه وأقبلــوا

على أ بكر!!

ومــن حــديع ابــن عبــاس  قــال :توعــد أبــو معــي أن يــأ
جمل ــئ الن ــيب  ،فيب ــزق يف وجه ــه ،ويش ــتمه بأخب ــع م ــا تعلم ــه م ــن

النيب  أن مسل وجهه من البـزاق ،مث التفـت
الشتم ،ففعل ،فلم يزد َّ
إليه فقال ":إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صراً ".

فلما كان يوم بدر خرج مع املشركني  ..فأخذه رسول هللا 

أسرياً يف سبعني من قريش ،وقُدم إليه أبو معي  ،فقال :تقتلين مـن بـني

هنيالء؟! قال  ":نعم ،ا بزقت يف وجهي "! فـأنزل هللا يف أ معـي
الر ُس ِ
َ ويَـ ْوَم يَـ َع ُّ ال َّ ِادُ َعلَى يَ َديْ ِه يَـ ُق ُ
ت َم َع َّ
ول َسبِيالً
ول يَا لَْيتَ ِين َّاْ َ.ذ ُ
.
وكذلك يوم أن قصد  الطائ وعر

نفسـه ودعوتـه علـى

أشـ ـراف ثقيـ ـ  ..ردوه أس ــوأ ر ّد  ..وأ ــروا ب ــه س ــفهاءهم وعبي ــدهم

يســبونه ،ويصــيحون بــه ،حــا اجتمــع عليــه النــاس ،وأجلــنيوه إىل حــائ
لعتبة بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة !..
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لــه شــرص النــيب  مــن أذى

هــذا قليــل مــن كثــري ممــا تعـ َّـر
وبالء يف سبيل هللا ـ فداه نفسي وأ وأمي ـ فـأين املقتـدون املتبعـون ..

السائرون ؟!

أين الـذين يتحـدثون عـن النصـر وا ـد  ..والسـنة واالتبـاا ..

الذين يُفتنون عند أول بالء ينزل بساحتهم؟!

يــا أيهــا النــائمون  ..الوامهــون  ..احلــاملون  ..يــا مــن ينشــدون

النصر والرفعة وا د هلذا الدين من دون أن يهتز هلـم بـدن  ..أو يقلـق
هلم بال  ..أو يتلوث هلم ثوب  ..أو يتعكر هلم مـزاج  ..أو ينـتفخ هلـم

عــرق أو حيمــر هلــم وجــه  ..ومــن دون أن يتعرضــوا ألي نــوا مــن الــبالء

أو األذى يف هللا  ..أو خيس ــروا ش ــيئاً مم ــا ميلك ــون وق ــد ألفت ــه أنفس ــهم

الضــعيفة  ..حتــت معــم أن الفتنــة نائمــة لعــن هللا مــن أيق ه ـا؛ ويريــدون
بــذلك أن الكفــر مســتتب ومهــيمن علــى الــبالد والعبــاد لعــن هللا مــن

أيق ــه وحتــرا بــه  ..وســبب األذى والــبالء للنــاس  ..هلــنيالء و ــريهم
نقول :هذا هو نبيكم  فـأين أنـتم منـه  ..أيـن أنـتم مـن سـريته وسـنته
وجهـاده وتضـحيته  ..أيكـم أعـز وأشـرف  ..وأكـرم  ..أم أنكـم ت نــون

أن هــذا الــدين كــان سيصــل إلــيكم وإىل مــن بعــدكم مــن ــري تضــحية
وجهاد وبالء ..؟!

قال تعاىل :أ ِ
آمنَّا َو ُه ْـم ال
َّاس أَ ْن يُـ ْتـ َرُكوا أَ ْن يَـ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
يُـ ْفتَـنُ ـ ــو َن العنكبـ ـ ــوت .3:وقـ ـ ــال تعـ ـ ــاىلَ :ولَنَْبـلُـ ـ ـ َـونَّ ُك ْم َحـ ـ ـ َّـا نَـ ْعلَـ ـ ـ َـم
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ِ
اه ِدين ِم ْن ُكم و َّ ِ
ارُك ْم حممد.34:
ال ُْم َج َ ْ َ
الصاب ِر َ
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َ

يقولـون بلسـان القـال وأحيانـاً بلسـان احلـال :حنـن علـى السـنة

 ..وسلفيون وأثريـون  ..ومـن أهـل االتبـاا ال االبتـداا  ..لكـن ال نريـد
وال حنــب أن نفعــل كمــا فعــل حممــد  .. ال نريــد أن ْنهــر بــاحلق يف
وجـ ــوه الطغـ ــاة ال ـ ــاملني كمـ ــا فعـ ــل حممـ ــد  .. ال نريـ ــد أن نفاصـ ــل
الطوا يــت  ..ونكفــرهم  ..ونكفــر هبــم  ..كمــا كــان يفعــل حممــد .. 
ال نريـ ــد أن ْناهـ ــد الشـ ــرك واملشـ ــركني  ..ون هـ ــر ال ـ ـراء مـ ــن آهلـ ــتهم

وطوا يتهم  ..ونضحي يف سـبيل ذلـك  ..كمـا كـان يفعـل حممـد .. 
ال نريد أن نُبتَلى يف هللا  ..ونرتكب محاقـات مـع الطوا يـت  ..ال قِبَـل
لنــا هبــا  ..كمــا كــان يفعــل حممــد  .. ال نريــد أن نصــدا بــاحلق كــامالً
كم ــا ك ــان يفع ــل حمم ــد  .. ال ب ــد م ــن مداهن ــة الطوا ي ــت ال ــاملني
ومــدارا.م وجمــاملتهم  ..وهــذه هــي احلكمــة  ..خبــالف مــا كــان عليــه

حممد  .. حنن من ورثة النـيب حممـد  .. لكـن يف احلفـر والعلـم ..
ال يف العمــل واجلهــاد والتضــحية والــبالء  ..والصــدا بــاحلق  ..أولوياتنــا
الكروا  ..مث الفلوس  ..مث اجلاه والشـرف  ..مث احلفـايف علـى النسـاء
والبنني  ..مث الدين  ..خبـالف مـا كـان عليـه سـيد األنبيـاء واملرسـلني ..

حنــن حنــب حممــداً لكــن ال نريــد أن يُصــيبنا مــن الــبالء واألذى يف هللا مــا
أصاب حممداً  ..صلوات ر وسالمه عليه!
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وهــنيالء د حيققــوا االتبــاا وال االقتــداء  ..وهــم ليســوا بســنيني
وال ســلفيني  ..وإمنــا هــم كــذابون دجــالون  ..يقتــاتون باالنتســاب إىل

السنة كما يقتات اللصوش مما ال ميلكون  ..وإن معمـوا بلسـاهنم ألـ

مــرة أهنــم مــن أتبــاا حممــد  .. وأهنــم علــى ســنته وهنجــه  ..فلســان
حاهلم وواقعهم يكذهبم وهو أصدق تعبرياً وبياناً مـن لسـاهنم الـذي بـني
حلييهم!

اَّللَ فَ ــاتَّبِ ُع ِوين ُْحيبِ ـ ْـب ُك ُم َّ
ـل إِ ْن ُك ْن ــتُ ْم ُِحتبُّ ــو َن َّ
اَّللُ
ق ــال تع ــاىل :قُ ـ ْ
َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو َّ
اَّللُ
َ ُفـ ِ
ـيم آل عم ـران  .34:فَــاتَّبِ ُع ِوين  يف كــل مــا أنــا عليــه ..
ى
ـور َرحـ ى
ولــيئ يف بع ـ

دون بع ـ

 ..أو يف جانــب دون جانــب  ..وإال فــإن

معمكم ثقيل وباطل!

أتــى رجــل إىل النــيب  فقــال :وهللا يــا رســول هللا إين أحبــك،

فقال له رسول هللا  ":إن الباليـا أسـرا إىل مـن ُحيبـين مـن السـيل إىل
منتهــاه " هــذه هــي عالمــة صــدق احملبــة إن كنــت صــادقاً يف دعــواك ..
وإال ال تدعي وال تستشرف ما ليئ فيك!
هــذه بعـ

جوانــب العطــاء والثبــات واجلهــاد مــن ســرية وحيــاة

املصــطفى  يف املرحلــة املكيــة  ..فكيـ كانــت حياتــه  يف املرحلــة
املدنية بعد اهلجرة ..؟!
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مــا إن اســتقر املقــام يف املدينــة املنــورة  ..ونــزل قولــه تعــاىل:
ِ ِ ِ
صـ ـ ـ ِرِه ْم لََق ـ ـ ِـد ىير
ين يُـ َق ـ ــاتَـلُو َن بِـ ـ ـأَنَّـ ُه ْم ظُلِ ُم ـ ــوا َوإِ َّن َّ
اَّللَ َعلَ ـ ــى نَ ْ
أُذ َن للَّ ـ ــذ َ

احلــق .33:إال وبــدأ عهــد جديــد مــن اجلهــاد والغــزو والقتــال  ..ال
يعرف اهلدوء وال التوق وال الكلل.

يف صفر على رأس اثين عشر شهراً من اهلجرة يقـود النـيب 

بنفسه زوة األبواء !..

وعلى رأس ثالثة عشر شهراً مـن مهـاجره  يقـود  بنفسـه

زوة بواط !..

مث أتبــع ــزوة البــواط بغــزوة العشــرية  ..قــال البرــاري ":قــال

ابن إسحاق أول ما زا رسول هللا  األبواء مث بواط مث العشرية ".

وقبل ذلك يُرسل سريتني :سرية بقيادة محزة بـن عبـد املطلـب

إىل سي البحر من جهينة  ..وسرية بقيادة عبيدة بن احلارث !..

وبعــد ــزوة العشــرية خيــرج  بنفســه لطلــب كــرم بــن جــابر
الفهري ،وكان قد أ ار على سرح املدينة  ..وهي زوة بدر األوىل!

ويف رجب مـن السـنة الثانيـة للهجـرة يُرسـل  سـرية عبـد هللا

بن جحش  ..اليت كانت سبباً لغزوة بدر الكرى!

ويف رمضــان مــن نفــئ الســنة  ..يقــود النــيب  بنفســه ــزوة

بــدر الكــرى أنعــم وأع ــم هبــا مــن ــزوة  ..قــال علــي بــن أ طالــب
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 ":لقد رأيتنا يوم بدر وحنن برسول هللا  ـ أي حنتمي ـ وهـو أقربنـا
من العدو ،وكان من أشد الناس يومئذ باساً "  ..هللا أكر!

ومن حـديع أنـئ  قـال :فـانطلق رسـول هللا  وأصـحابه

حا سبقوا املشـركني إىل بـدر ،وجـاء املشـركون ،فقـال رسـول هللا ":

يقومن أحد منكم إىل شيء حا أكون أنا دونه ".
ال
ّ

ويف شــوال مــن نفــئ الســنة  ..وبعــد ــزوة بــدر الكــرى بأيــام

 ..يقود النيب  بنفسه زوة بين سليم !..

وبعدها من نفـئ السـنة  ..يقـود  بنفسـه ـزوة السـويق ..

يُطارد فيهـا أبـا سـفيان ومـن كـان معـه مـن املشـركني  ..كـانوا قـد فـرحوا
على االقةاب من حدود املدينة !..

ويف النص الثـاين مـن شـوال مـن نفـئ السـنة يغـزو النـيب 

بنفسه يهود بين قينقاا  ..وكانوا أول يهود قد نقضوا العهد وحاربوا!

ويف ذي احلجــة مــن الســنة الثالثــة للهجــرة  ..يقــود النــيب 
بنفسه زوة ْند ويُقال هلا زوة ذي َأمر  ..يريد مشركي طفان!

ويف ربي ــع األول م ــن نف ــئ الس ــنة  ..يق ــود الن ــيب  بنفس ــه

زوة ال ُف ُرا من ُلران  ..أراد هبا قريشاً!
مث يرســل  س ـرية ميــد بــن حارثــة  ..يف طلــب عــري لقـ ـريش
كانــت حتمــل أمــواهلم وفــار.م  ..فلقــيهم علــى مــاء يُقــال لــه القــردة
فأصاب تلك العري وما فيها  ..وكانت تلك السرية بعد وقعة بدر
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بستة أشهر.
مث ينتدب نفـراً مـن أصـحابه لقتـل الطا يـة كعـب بـن األشـرف

اليهودي  ..وكان قد آذى هللا ورسوله  ..وقد فعلوا!

ويف شوال من نفـئ السـنة  ..يقـود  بنفسـه ـزوة أحـد ..

وهشــمت البيضــة
وفيهــا ُجــرح وجهــه الش ـري  ..وُكســرت رباعيتــه ُ ..

ـق رأسـه  ..فجعـل يسـلت الـدم عنـه ،ويقـول ":كيـ
على رأسـه  ..و ُش َّ

يُفلل قـوم شـجوا نبـيهم وكسـروا رباعيتـه وهـو يـدعوهم إىل هللا " فـأنزل
هللا  :لَــيئ لَـ ـ َ ِ
ـوب َعلَ ـ ْـي ِه ْم أ َْو يُـ َعـ ـ ِّذبَـ ُه ْم
ك م ـ َـن ْاأل َْمـ ـ ِر َش ـ ْـيءى أ َْو يَـتُ ـ َ
ْ َ
فَِإنَّـ ُه ْم ظَالِ ُمو َن آل عمران.438:
وبعد موقعة أحد بيوم  ..واجلراح د تندمل بعـد  ..يقـود النـيب
 بنفس ــه ــزوة محـ ـراء األس ــد  ..طالبـ ـاً أب ــا س ــفيان وم ــن مع ــه م ــن

املش ــركني  ..وك ــان ق ــد بلغ ــه أن املش ــركني يري ــدون الك ــر الستئص ــال

املسلمني يف مدينتهم !..

ويف هـ ـ ــذه الغـ ـ ــزوة أنـ ـ ــزل هللا تعـ ـ ــاىل :الَّـ ـ ـ ِـذين اسـ ـ ــتجابوا َِِّ
َّلل
َ ْ ََُ
ِ
ول ِمن بـع ِد ما أَصـابـهم الْ َقـر ِ ِ
الر ُس ِ
َج ىـر
َو َّ
سـنُوا مـ ْنـ ُه ْم َواتَّـ َق ْـوا أ ْ
ين أ ْ
ْ َْ َ َ َُ ُ ْ ُ
ح للَّـذ َ
َح َ
ِ
يم آل عمران.493:
َع ى
وبعد أحد من السنة الرابعة للهجرة  ..يتوجه النيب القائـد 
لغــزو يهــود بــين النضــري  ..فيغــزوهم يف ديــارهم وحصــوهنم  ..بعــد أن
دروا ونقضوا العهد  ..وأرادوا السوء بالنيب !.. 
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وبعد النضـري مـن نفـئ السـنة  ..يقـود النـيب  بنفسـه ـزوة
بين حليان  ..ملا أصيب خبيب وأصحابه طالباً بدمهم !..

ويف مجــادى األوىل مــن نفــئ الســنة  ..يقــود النــيب  بنفســه

ـزوة ذات الرقــاا  ..أراد هبـا ــزو مشـركي بــين حمـارب وبــين ثعلبـة مــن

ومسيت ـزوة ذات الرقـاا ألن الصـحابة كـانوا يربطـون علـى
طفان ُ ..
أرجلهم باخلرق والرقاا من شدة احلر !..
وبعــد ــزوة ذات الرقــاا يف شــعبان مــن نفــئ الســنة  ..يقــود

النـيب  بنفســه ــزوة بـدر ا خــرة أو الثانيــة  ..خـرج فيهــا ملالقــاة أ

ســفيان  ..وكــان علــى موعــد معــه عنــد بــدر  ..فأقــام عليــه اانيـاً إال أن
ا خر د ِ
يأت !..
ويف ربيع األول من السنة اخلامسـة للهجـرة  ..يقـود النـيب 

بنفســه ــزوة َدومــة اجلنــدل  ..فرــرج يف أل ـ مــن املســلمني  ..وأراد
ب ــذلك أن خييـ ـ قيص ــر ال ــروم  ..وأن ي ــنيدب مش ــركي وجمرم ــي دوم ــة

اجلندل!

ويف شعبان من نفئ السنة  ..يقود النيب  بنفسه زوة بين

املصــطلق أو ــزوة املريســيع  ..وقــد ـزاهم النــيب  بعــد أن بلغــه أن
بين املصطلق سمعون له  ..فبـادأهم القتـال يف محـاهم قبـل أن يبادئونـه

 ..فقتل مقاتلتهم ،وسَب سبيهم !..
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ويف شــوال مــن نفــئ الســنة  ..يقــود النــيب  بنفســه ــزوة
اخلندق أو األحزاب  ..ويف هذه الغـزوة يواجـه النـيب  مجيـع طوائـ

وأحـ ـزاب الكف ــر والش ــرك م ــن اليه ــود ومش ــركي الع ــرب وأوباش ــهم ..
الــذين قصــدوا استئصــال املســلمني يف مــدينتهم  ..إال أن هللا تعــاىل رد

كيدهم يف حنورهم وأ إال أن يعز دينه ورسوله!

ويف هــذه الغــزوة مت حفــر اخلنــدق حــول املدينــة لصــد األعــداء
 ..وقد حصل فيها من ا يات والكرامات ما يطول بنا املقـام لـو أردنـا

ذكرها وإحصاءها !..

وكان الصحابة من األنصـار واملهـاجرين يرجـزون وهـم حيفـرون

اخلندق ،وقد بل هبم اجلوا والنصب مبلغه:

حنن الذين بايعوا حممداً  ...على اجلهاد ما بقينا أبداً
فيجيبهم النيب  ":اللهم إنه ال خري إال خري ا خـرة ،فبـارك
يف األنصار واملهاجرة ".
وم ــا إن انته ــت موقع ــة األحـ ـزاب عل ــى ح ــال تس ــر امل ــنيمنني

وتسـ ــيء العـ ــدى  ..رجـ ــع النـ ــيب  مـ ــن اخلنـ ــدق ،ووضـ ــع السـ ــالح،
وا تســل ،أتــاه جريــل  ،فقــال :قــد وضــعت الســالح؟! وهللا مــا
وضعناه! فاخرج إليهم ،قـال  ":فـإىل أيـن؟ " قـال :هاهنـا وأشـار إىل

قري ة ،فررج النيب  إليهم.
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ومــن حــديع كعــب بــن مالــك  قــال :إن رســول هللا  ملــا
رجــع مــن طلــب األحـزاب رجــع فوضــع ألمتــه واســتجمر ـ ـ أي تطيــب ـ ـ

فنــزل جري ــل  فق ــال :ع ــذيرك مــن حم ــارب ،أال أراك ق ــد وض ــعت
الألمة ،وما وضعناها بعد! فوثب رسول هللا  فزعاً ،فعزم على الناس
أال يصلوا العصر إال يف بين قري ة ،فلبسوا السالح وخرجوا !..

ويف شــعبان م ــن الس ــنة السادســة للهج ــرة  ..يق ــود الن ــيب 
قرد أو ـزوة الغابـة  ..ليسـةد اللقـاح وإبـل املسـلمني مـن
بنفسه زوة َ
طفان وكانوا قد سطوا عليها !..
ويف ذي القع ــدة م ــن نف ــئ الس ــنة  ..يق ــود الن ــيب  بنفس ــه

زوة احلديبية الع يمة  ..وفيها بايع النيب  أصحابه بيعة الرضـوان ـ ـ

حتت الشجرة ـ على املوت واجلهاد والثبات وعدم الفـرار  ..فـأنزل هللا
ِ
الشـجرةِ
تعاىل فيهم :لََقـ ْد ر ِ
ض َـي َّ
ني إِ ْذ يُـبَايِ ُعونَ َ
ـك َحتْ َ
اَّللُ َعـ ِن ال ُْم ْـنيمنِ َ
َ
ـت َّ َ َ
ِ
ِِ
فَـ َعلِـ ـ َـم َمـ ــا ِيف قُـلُـ ــوهب ْم فَـ ـأَنْـ َز َل َّ
السـ ــكينَةَ َعلَـ ـ ْـي ِه ْم َوأَثَـ ــابَـ ُه ْم فَـ ْتح ـ ـاً قَ ِريب ـ ـاً
الف ــتل .48:وك ــانوا يومئ ــذ أرب ــع عش ــر مائ ــة  ..وق ــد انته ــت الغ ــزوة

بصلل آمن مع قريش ومن دخل يف حلفهم  ..وكـان هـذا الصـلل كمـا
أخر عنه النـيب  فتحـاً مبينـاً ،وفيـه أنـزل هللا تعـاىل قولـه :إِنَّـا فَـتَ ْحنَـا
ك فَـ ْتحاً ُمبِيناً الفتل .4:قال رجل :يا رسول هللا أوفتل هـو؟ قـال":
لَ َ
أي والذي نفسي بيده إنه لفتل ".
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ويف أواخــر شــهر حمــرم م ــن الســنة الســابعة للهجــرة  ..يق ــود
بنفسه  زوة خير  ..فغزا اليهود يف حصوهنم  ..فلما دخل القرية،
قــال ":هللا أكــر! خربــت خيــر ،إنــا إذا نزلنــا بســاحة قــوم فســاء صــباح

املنذرين!

ويف هذه الغزوة بـارم علـي بـن أ طالـب  مرحبـاً اليهـودي

وك ــان ملكـ ـاً عل ــى يه ــود خي ــر فقتل ــه  ..وعلـ ـى يدي ــه ف ــتل هللا ونص ــر
املسلمني.

ويف هذه السنة يُرسل النيب  عدة سرايا للجهـاد  ..فأرسـل

أبا بكر علـى رأس سـرية إىل فـزارة  ..وأرسـل عمـر علـى رأس سـرية إىل
هوامن  ..وأرسل عبد هللا بن رواحـة علـى رأس سـرية إىل يسـري بـن رمام

اليهودي  ..وسرية أخرى بقيادة بشري بن سعد على بين مـرة مـن أر
فدك  ..وسرية عليها عبد هللا بن حزافة السهمي  ..و ريها!

ويف مج ــادى األوىل م ــن الس ــنة الثامن ــة للهج ــرة  ..سه ــز 
جــيش منيتــة وجعــل ميــد بــن حارثــة أم ـرياً عليــه ،وقــال ":إن قُتــل ميــد
فجعفر ،وإن قُتل جعفر فعبد هللا بن رواحة  ..فكـانوا علـى رأس ثالثـة

آالف رجل  ..رمى هبم الروم يف منيتة من أر

الشام!

ويف مج ــادى الثاني ــة م ــن نف ــئ الس ــنة  ..يُرس ــل  سـ ـرية إىل

ذات السالســل مــن مشــارف الشــام عليهــا عمــرو بــن العــاش  ..وفيهــا
أبو بكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني.
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ويف العاشــر مــن رمضــان مــن نفــئ الســنة  ..يقــود  بنفســه
ــزوة فــتل مكــة بعــد أن نقضــت ق ـريش وحلفاحهــا العهــد و ــدروا ..

ونقضوا ما كان بينهم وبني النيب  من صلل  ..فـدخل مكـة فاحتـاً ..

وحطم األصنام اليت كانت حول الكعبة  ..وكـان يطعنهـا بعـود يف يـده،

وهو يقول ":جاء احلق ومهـق الباطـل ومـا يُبـدي الباطـل ومـا يُعيـد " ..

ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً.
فبعــد فــتل مكــة بتســعة عشــر يومـاً وكــان ذلــك خلمــئ خلــت

م ــن ش ــوال  ..انطل ــق  يق ــود بنفس ــه ــزوة حن ــني  ..ليواج ــه آخ ــر
حمــاوالت مشــركي العــرب الــيت فمعــت للصــد عــن دعــوة التوحيــد ..

فنصره هللا تعاىل عليهم  ..وجعل أمواهلم نيمة للمسلمني.

ويف هذه املوقعة كان النيب  ينادي مثبتاً املسلمني :أنا النيب

ال كذب ،أنا ابن عبد املطلب.

قــال الـراء بــن عــامب  :كنــا وهللا إذا امحــر البــأس نتقــي بــه
 ،وإن الشجاا منا للذي ُحياذي به؛ يعين النيب .

ومــن حــديع أنــئ  :أن رســول هللا  قــال يــوم حنــني":

جزاً "؛ وأومأ إىل احللق!
جزوهم َّ

ومــا إن نصــره هللا تعــاىل يف حنــني  ..إال وينطلــق ــن معــه مــن

املس ــلمني حملاص ــرة وقت ــال املش ــركني يف الط ــائ  ..فحاص ــرهم أربع ــني
يوماً!
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ويف رجب من السنة التاسعة للهجرة  ..يقود  بنفسه زوة
ومسيـت هـذه الغـزوة
تبوك  ..يف قير شديد  ..قصـد هبـا ـزو الـروم ُ ..

كذلك زوة العسرة  ..الجتماا العسر على املسلمني :عسرة ال هر،
وعســرة ال ـزاد ،وعســرة املــاء ،حــا أن العشــرة مــن املســلمني خيرجــون
عل ــى بع ــري يعتقبون ــه بي ــنهم ،وك ــان ماده ــم التم ــر املتس ــوس ،والش ــعري

املتغري ،واإلهالة املنتنة !..
وقد ُسئل عمر  عن ساعة العسرة ،فقـال :خرجنـا يف قـير

ش ــديد ،فنزلن ــا من ــزالً أص ــابنا فيـ ـه عط ــش ش ــديد ح ــا ظنن ــا أن رقابن ــا
س ــتنقطع م ــن العط ــش ،وح ــا أن الرج ــل لينح ــر بع ــريه ،فيعص ــر فرث ــه

فيشربه ،وسعل ما بقي على كبده!

فقال أبو بكر  :يا رسـول هللا إن هللا قـد عـودك يف الـدعاء

خـرياً ،فـادا لنـا .قـال  ":أحتـب ذلــك " ،قـال :نعـم .فرفـع يديـه فلــم
يرجعهمــا حــا أظلــت الســماء مث ســكبت فملــنيوا مــا معهــم ،مث ذهبنــا
نن ر فلم ْندها جاومت العسكر.

صدق رسول هللا  ":والذي نفـئ حممـد بيـده لـوال أن أشـق

على املسلمني ما قعدت خالف سـرية تغـزو يف سـبيل هللا أبـداً ،ولكـين

ال أجد سـعة فيتبعـوين ،وال تطيـب أنفسـهم فيترلفـون بعـدي  .والـذي

نفئ حممد بيده لوددت أن أ زو يف سبيل هللا فأقتل ،مث أ ـزو فأقتـل،
مث أ زو فأقتل "!
82

هــذه بعـ

جوانــب جهــاد وقتــال النــيب  .. فــأين املقتــدون

املتبعون السائرون ؟!

يــا مــن تســألون عــن املــنهق والطريــق  ..هــذا هــو الطريــق ..

وهذا هو املنهق!

يا من تسألون عن احلل فيما حنن فيه  ..هذا هو احلل واضل

بني أعينكم  ..ال تعلوه شبهة وال مو

 ..وال بار!

يــا مــن يتشــدق بالســلفية واالتبــاا  ..مث هــو ال يعــرف طعم ـاً
للجه ــاد والقت ــال يف س ــبيل هللا  ..نق ــول ل ــه :ق ــد ض ــللت الطري ــق ..
وتشبعت ا د تُع  ..و ا ليئ فيك!
الســلفيون الســنيون  ..واملتبعــون املقتــدون الصــادقون  ..هــم
ا اهدون يف سبيل هللا!

يــا مــن يســتر باجلهــاد يف ســبيل هللا  ..ويســتثين القتــال مــن

براجمه وتصوره وأولوياته  ..نقول له :أنت تستر ليـاة نبيـك ا اهـد
املقاتــل  ..وتســتثين ـ ـ مــن تصــورك وأولوياتــك ـ ـ تــاريخ وجهــاد وحيــاة

نبيك!

أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث

هي ال تنه

ـ بشيبها وشباهبا ـ للجهاد والقتال يف سبيل هللا !..

أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث
يتجاسر عليها العدو الكافر بالعدوان واالستيالء على البالد والعباد!
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أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث
تشكو ضياا احلقوق وانتهاك احلرمات!

أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث

يوجد فيها طا وت يهنأ بالعيش واحلياة مـن ـري مقاومـة وال جهـاد وال

قتال !..

أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث
يوجد كفر يف أطراف األر  ..وهي ال تأطره إىل احلق أطراً!
أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث
يوج ــد ظل ــم وإجـ ـرام يف أطـ ـراف األر

بالضرب والزجر والتأديب!

 ..وه ــي ال تأخ ــذ عل ــى يدي ــه

أعجب ألمـة هـذا هـو نبيهـا  ..وهكـذا كانـت حياتـه  .. مث

تكون الكلمة يف األر

للذين كفروا وأشركوا!

أعجــب ألمــة يقــول نبيهــا ":والـذي نفــئ حممــد بيــده لــوددت
أن أ زو يف سبيل هللا فأقتل ،مث أ زو فأقتل ،مث أ ـزو فأقتـل " ،مث هـي

ترضى لياة الدعة واخلمول  ..وال تعشق اجلهاد والقتال يف سبيل هللا!
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ف يَـأِْ
س ْـو َ
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
آمنُـوا َم ْـن يَـ ْرتَ َّـد مـ ْن ُك ْم َع ْـن دينـه فَ َ
اَّلل بَِقـ ـوم ُِحيـ ـبُّـهم وُِحيبُّونَ ــه أ َِذلَّ ــة علَـ ــى الْم ـ ْـنيِمنِ ِ
ِ
ين
َ
ُ
ُ َ
َُّ ْ
ُْ َ
ني أَع ـ َّـزة َعلَ ــى الْ َكـ ــاف ِر َ
ضـل َِّ
يل َِّ
ُس ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
اَّلل يُـ ْنيتِي ِـه َم ْـن
اَّلل َوال َخيَافُو َن لَ ْوَمـةَ الئِـم ذَلِ َ
َ
ـك فَ ْ ُ
شاء و َّ ِ ِ
يم املائدة.45:
اَّللُ َواس ىع َعل ى
يَ َ ُ َ
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
 4545/9/92هــ 9144/4/49 .م.
www.abubaseer.bizland.com
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الفهرس
الصفحة

املوضوا
إهداء

3

مقدمة

1
4
41
41
03

اإلعداد أنواعه ،حكمه ،أمهيته
ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا ( اجلزء األول )
ملاذا اجلهاد يف سبيل هللا ( اجلزء الثاين )

هكذا كانت حياة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم
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كتب للمنيل
* األحكام السلطانية والسياسة الشرعية

* أعمال ُ.رج صاحبها من امللة

* خواطر وأفكار يف فقه الدعوة إىل هللا

* .ذيب شرح العقيدة الطحاوية

* املنهق يف الطلب والتلقي واالتباا

* االنتصار ألهل التوحيد ...

* دفة الثورة والثوار

* شروط ال إله إال هللا

* مصطلحات ومفاهيم شرعية سب تصحيحها

* الطا وت

* الزواج والطالق يف اإلسالم ،مسائل وأحكام

* صفة الطائفة املنصورة ...

* دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتين احلياة "

* العذر باجلهل وقيام احلجة

* أحكام ومسائل رمضانية

* تنبيه الغافلني إىل حكم شامت هللا والدين

* صيد القلم " قطوف وخواطر "
* ِح َكم وفوائد جاد هبا اخلاطر

* الطريق إىل استئناف حياة إسالمية ...

* فقه االختالف عند أهل السنة وأهل البدا

* حكم تارك الصالة

* البالء أنواعه ومقاصده

شرعها هللا للعباد
* حقوق وواجبات َ
* االستحالل

* صراا احلضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف الدميقراطية ...

* اجلهاد والسياسة الشرعية ،مناصحة ومكاشفة
* الغالم وامللِك

* جمموا الفتاوى

* رسائل يف اإلعداد واجلهاد

* هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه

* قواعد يف التكفري

* من دخل ديار ري املسلمني بعهد وأمان ...

* مبادرة اجلماعة اإلسالمية املصرية ...

* ملن احلكم

* الشيعة الرواف

طائفة شرك وردة

* اهلجرة مسائل وأحكام

* مذكرة يف طلب العلم

اإلميان العلمية يف أصول العقيدة السلفية "

واملبادئ اليت تعني على وحدة املسلمني

* مالح ات وردود على رسالة " جممل مسائل * تنبيه الدعاة املعاصرين إىل األسئ

* القانون اإلسالمي
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