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 ت:ـدمــــ مق

 
إّف الحمد هلل نحمده، ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  

ُمضّل لو، ومن ُيضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف محمدًا عبده ورسولو، صلى اهلل عليو 

 وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد: ىذه مجموعة من الرسائل والمقاالت حوؿ اإلعداد، والجهاد في 

ا ونشرىا في كتاب واحد، تأينا جمعهقد كتبت في أوقات متفرقة، ار  سبيل اهلل ..
 سائلين اهلل تعالى التوفيق، والقبوؿ.للفائدة .. وتعميماً تحصيالً 

 وىي أربعة رسائل:

 اإلعداد أنواعو، حكمو، أىميتو.  -1
 لماذا الجهاد في سبيل اهلل ) الجزء األوؿ (.  -2

 لماذا الجهاد في سبيل اهلل ) الجزء الثاني (.  -3

 حمد صلى اهلل عليو وسلم. ىكذا كانت حياة النبي م -4
.. إنو تعالى سميع  بوؿ، وأف ينفع بها البالد والعبادسائلين اهلل تعالى الق 

على سيدنا وقائدنا ونبينا محمد، وعلى آلو وصحبو وسلم قريب مجيب، وصلى اهلل 
 وسلَّم. 
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 أنواعه ـ حكمه ـ أهميته اإلعداد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ن، والصالة والسالـ على خاتم األنبياء والمرسلين، الحمد هلل رب العالمي

 وبعد. 
: ىو رفع جاىزية الفرد أو الجماعة إلى مستوى المهاـ الشرعية دادـاإلع

 المطلوبة، الخاصة منها والعامة، ويشمل ذلك الجانب المادي والمعنوي معاً. 
قهيًا، وفكرياً : يُعنى ببناء الفرد أو الجماعة بناًء إيمانياً، وفاإلعداد المعنوي

.. يرقى بالفرد أو الجماعة إلى مستوى ىذا الدين .. ومستوى أخالقو ومهامو .. 
 ومستوى التحديات والشبهات التي تحاؾ وتثار ضد اإلسالـ والمسلمين. 

اإلعداد المعنوي الذي يُعين السائرين في الطريق على تحمل تبعات 
 ريق، وطاؿ المسير. متد بهم الطالمسير .. ومشاؽ الطريق .. مهما ا

كثير من الناس ممن يستهينوف بهذا الجانب الهاـ من اإلعداد .. تراىم 
 اووف في أصغر ُحفرة تُنصب لهم!منتصفو .. ويتهفي يتساقطوف في أوؿ الطريق أو 

وألدنى فتنة أو بالء ُيصيبهم .. تراىم يرفعوف رايػات االستسػالـ والخنػوع .. 
   ن .. ليقدموا لهم أسمى آيات الطاعة والوالء! والركوف إلى الظالمين المجرمي

طريػػق اإلسػػالـ ال يعػػرؼ فتػػرة زمنيػػة محػػددة مػػن البػػذؿ والعطػػاء ..  ػػم بعػػدىا 
يلجػػػػأ اإلنسػػػػاف إلػػػػى الراحػػػػة واالسػػػػترخاء .. مواسػػػػياً نفسػػػػو بأنػػػػو قػػػػد قػػػػاـ بالواجػػػػب 
والمطلػػوب .. وعلػػى انخػػرين أف يُكملػػوا عنػػو المسػػير والطريػػق .. كمػػا يحلػػو ذلػػك 
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بعض .. ال .. طريق اإلسالـ ليس شيئاً من ذلك .. وإنما ىػو بػذؿ وعطػاء، وجهػاد لل
 .. من المهد إلى اللحد!   

المسلم ال يعرؼ الراحة الحقيقية إال في جنػاف الخلػد .. ىػذا الُمسػتفاد مػن 
ُٓ : عنو ربنػا  والشراء الذي أخبر البيع جُْفَصـ

َ
ٌِِنَِي أ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ى  َ اْشََتَ ًْ إِنَّ اَّللَّ

ِ َذَيْلُخئَُن َوُيْلَخئَُن وَْغداً َغَييِّْ  ََِّث ُحَلاحِئَُن ِِف َشبِيِو اَّللَّ ًُ اْْلَ ُٓ َ نَّ ل
َ
ًْ ةِأ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
َوأ

َراةِ َواْلِ  ْٔ ـوا َحّلاً ِِف اتلَّ ِ َْاْشَخبِْاُ ََ اَّللَّ ٌِـ ـِدهِ  ْٓ ْوَ  ةَِػ
َ
َْ أ ـ ٌَ ْْنِيِو َواىُْلـْرنِن َو

ِي ةَاحَ  ًُ اَّلَّ ًُ ةِبَيْػُِس ُز اىَْػِظي ْٔ َٔ اىَْف ُْ ًْ ةِِّ َوَذلَِم  . البيع قد تم .. 111التوبة:ْػخُ
والشػػراء قػػد تػػم .. والعقػػد قػػد مضػػى .. ال رجػػوع فيػػو وال انتكػػاس .. واهلل قػػد وفَّػػى 

  وأجزؿ الوفاء .. وال بد للعبد من الوفاء! 
ئػػة ال إنمػػا النػػاُس ك بػػٍل ما": إذا عرفنػػا ذلػػك عرفنػػا المػػراد مػػن قػػوؿ النبػػي 

تكػػاد تجػػُد فيهػػا راحلػػًة" متفػػق عليػػو. أي راحلػػة تتحمػػل مشػػاؽ السػػفر .. ووعثػػاءه .. 
 وتبعاتو .. وإلى نهاية الطريق! 
: فهػو يمتػد ليشػمل ويسػتحوذ علػى جميػع أسػباب القػوة أما اإلعداد المادي

الماديػػػة ابتػػػداًء ببنػػػاء اإلنسػػػاف لجسػػػمو بنػػػاًء رياضػػػياً صػػػحيحاً يقػػػدر مػػػن خاللػػػو علػػػى 
واالستجابة مع جميع األجواء والمراحل التي قد يمر بها، ويتعرض لهػا وىػو  التكيف

فػػػي طريقػػػو وجهػػػاده مػػػن أجػػػل إعػػػالء كلمػػػة اهلل تعػػػالى فػػػي األرض .. لينتهػػػي بػػػو عنػػػد 
ػ على آخػر مػا توصػل إليػو اإلنسػاف مػن صػناعات ػقدر المستطاع  ػاالمتالؾ والتعرؼ ػ

 في مجاؿ العتاد والسالح ..! 
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: فهـو اابـ و اكنـ     اد بُوعيـ  انَفـي انـ  ر   أيا حكـى اإلعـد  

 نسببيٍ:

، كمػػا فػػي قولػػو أواًل: لداللةةة النصةةوش الةةةسعية الةةل جفيةةد الو ةةو    
َْ رَِباِط اْْلَيِْو حُرُِْْتَٔن ةِِّ َغُدوَّ  تعػالى: ٌِ ٍة َو َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْشَخَعْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغدُّ

َ
َوأ

 ِ َْ ُدوُ ٌِ  ََ ًْ َونَخرِي ِ وََغُدوَُّز َْ اَّللَّ ٌِ ٔا  ا ُتِْفُِل ٌَ ًْ َو ُٓ ٍُ ُ َحْػيَ ًُ اَّللَّ ُٓ َٔج ٍُ ًْ ال َتْػيَ ِٓ
ٔنَ  ٍُ ًْ ال ُتْظيَ جُْخ

َ
ًْ َوأ ِ ئَُفَّ إحَِلُْس ٍء ِِف َشبِيِو اَّللَّ : . فقولو تعالى60ألنفاؿ:اََشْ

وا  أمر يُفيد الوجوب.  وأغدُّ
وىػػػو علػػػى  وفػػي الحػػػديع عػػػن عقبػػػة بػػػن عػػامر قػػػاؿ: سػػػمعت رسػػػوؿ اهلل 

ةٍ  بر يقػوؿ:المن َّٔ َْ كُـ ٌِـ  ًْ ا اْشَخَعْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغدُّ
َ
؛ أال إف القػوة الرمػي، أال إف َوأ

 .  " مسلمالقوة الرمي، إال إف القوة الرمي
مسػػلم. وىػػذا  َمػػن علػػم الرمػػي  ػػم تركػػو فلػػيس منػػا أو قػػد عصػػى"": وقػػاؿ 

 وعيد يفيد الوجوب ..!
لػػى المسػػدس .. إلػػى وممػػا يػػدخل فػػي الرمػػي المػػراد مػػن الحػػديع: الرمػػي ع

البندقيػػة .. إلػػى المػػدفع .. إلػػى الدبابػػة .. إلػػى الرمػػي علػػى الصػػواري  .. فكػػل فنػػوف 
الػواردة فػي الحػديع .. والتػي يجػب  "الرمػي "الرماية ىذه تدخل في المراد من كلمػة

 على المسلم أف يأتي منها ما يستطيع ويقدر عليو! 
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الضػعيف وفػي كػلي خيػر، المػممن القػوي خيػر مػن المػممن ": وكذلك قولػو 
. والقوة ىنا يُراد منها جانبي القوة واإلعػداد: المػادي " مسلمواحرص على ما ينفعك

 منها والمعنوي.  

اإلعداد كرلك أنه وا ب لغةه  .. يية    ثانيًا: ومما يده عمى و و  

 ال ميضي اجلهاد إال به .. وواال يتي الوا ب إال به فهو وا ب. 

اإلعداد وال بد .. ومػن لػم يعػد للجهػاد عدتػو .. فهػو  فمن أراد الجهاد لزمو
أسػبابو ووسػائلو التػي تػمدي إليػو .. وىػو  خػالؿ كمن ينشد الشيء وال يسعى إليو من 

كذلك يحكػم علػى نفسػو بالكػذب والخػداع، وأنػو ال يريػد الجهػاد وال أف يجاىػد .. 
 ين! وإف زعم بلسانو ألف مرة أنو يريد الجهاد .. ويحب الجهاد والمجاىد

َْ َنـرِهَ  كما في قولو تعالى: ةً َوىَِس وا ََلُ ُغدَّ َغدُّ
َ
َراُدوا اْْلُُروَج أَل

َ
ْٔ أ َ َول

 ََ َع اىَْلاِغِدي ٌَ ًْ َورِيَو اْرُػُدوا  ُٓ ًْ َذَثتََّع ُٓ ُ اُْتَِػاَث   . 46التوبة:اَّللَّ
كحػػاؿ األنظمػػة العربيػػة الخائنػػة العميلػػة التػػي تتظػػاىر بػػالعجز والضػػعف أمػػاـ 

ظلػػم واعتػػداءات دويلػػة بنػػي صػػهيوف فػػي فلسػػطين .. وأنهػػم ال يقػػدروف علػػى طغيػػاف و 
 المواجهة والتحرير .. وإغا ة الملهوفين المستضعفين من أبناء فلسطين! 

نقػػوؿ لهػػم: كػػذبتم ..  ػػم كػػذبتم ألػػف مػػرة .. لػػو أردتػػم الجهػػاد والتحريػػر .. 
علػػػػى وصػػػػدقتم فػػػػي ذلػػػػك ألعػػػػددتم للخػػػػروج والتحريػػػػر عدتػػػػو .. ولكػػػػن لمػػػػا مضػػػػى 

حكمكػػم عشػػرات السػػنين .. وأنػػتم فػػي كػػل عػػاـ تػػزدادوف ضػػعفاً وتعػػاجزاً .. وتخػػاذالً 
.. عن العاـ الذي قبلو .. علمنا بالضرورة أنكم ال تريدوف التحرير وال الجهاد .. بػل 
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وال تفكػػروف بػػو مجػػرد تفكيػػر .. وأنكػػم تكػػذبوف علػػى أنفسػػكم وعلػػى المغفلػػين مػػن 
 التحرير .. والصمود والتصدي! شعوبكم .. عندما ترفعوف شعارات 

 ف ف قيل: على من يجب اإلعداد ..؟ 
 من يجب عليو الجهاد ..! كل أقوؿ: يجب اإلعداد على  

 ف ف قيل: ما حد اإلعداد الذي يجب تحقيقو ..؟ 
أقػػوؿ: حػػد اإلعػػداد ينتهػػي عنػػد حػػدود أعلػػى درجػػات الطاقػػة، واالسػػتطاعة، 

 يكلف اهلل نفساً إال وسػعها، وكمػا قػاؿ تعػالى:والقدرة التي يتمتع بها اإلنساف؛ إذ ال 
 ٍة َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْشَخَعْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغدُّ

َ
. فكػل امػرٍئ مطالػب بػأف يعػد للجهػاد عدتػو َوأ

يسػتطيع أف يعػد بمائػة دينػار ػ ػػػ مػثاًل على قػدر  اسػتطاعتو، ومػا يقػدر عليػو؛ فػ ف كػاف 
ؽ بػػين الخمسػػين والمائػػة ..  ػػم أعػػد بخمسػػين دينػػار فهػػو آ ػػم بخمسػػين؛ وىػػو الفػػار 

ومن كاف قادراً على أف يعد للجهاد بندقية أو رشاشػاً  ػم أعػد مسدسػاً فهػو آ ػم علػى 
قػػدر الفػػارؽ بػػين المسػػدس والرشػػاش .. ومػػن كػػاف قػػادراً علػػى اإلعػػداد بمالػػو وبدنػػو 

 فأعد بمالو دوف بدنو فهو آ م على تفريطو اإلعداد ببدنو .. وىكذا! 
: فاالسػتعداد بمػا فػي الطػوؽ فريضػة 3/1543ؿ قاؿ سػيد قطػب فػي الظػال

تصػػاحب فريضػػة الجهػػاد، والػػنإ يػػأمر ب عػػداد القػػوة علػػى اخػػتالؼ صػػنوفها وألوانهػػا 
 وأسبابها. 

فهػػػي حػػػدود الطاقػػػة إلػػػى أقصػػػاىا .. بحيػػػع ال تقعػػػد العصػػػبة المسػػػلمة عػػػن 
 ىػ.   -سبٍب من أسباب القوة يدخل في طاقتها ا
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ى كونػػو سػػبباً ال يمضػػي الجهػػاد إال بػػو .. أنػػو وتػػأتي أىميػػة اإلعػػداد إضػػافة إلػػ
 األداة التي تُرىب العدو، وتمنعو من التجاسر على االعتداء والتعدي. 

يعلػػػم أف للمسػػػلمين قػػػوة تمكػػػنهم مػػػن الػػػدفاع عػػػن أنفسػػػهم  افالعػػػدو عنػػػدم
وحرمػػػػاتهم .. وحقػػػػوقهم .. ال يتجػػػػرأ علػػػػى االعتػػػػداء .. وتػػػػراه يفكػػػػر ألػػػػف مػػػػرة .. 

أف يخطػػػو أيػػػػة خطػػػوة نحػػػػو واقػػػب األمػػػور عليػػػػو .. قبػػػل ويحسػػػب ألػػػف حسػػػػاب بع
 !  االعتداء

القػػوة الرادعػػة .. التػػي بهػػا تلػػك لمسػػلمين لػػيس لهػػم أمػػا إف أدرؾ وتػػيقن أف ا
يُػػػدافعوف عػػػن أنفسػػػهم وحرمػػػاتهم، ومقدسػػػاتهم .. تػػػرى الجميػػػع يتجػػػرأوف علػػػيهم .. 

ف أف ويتطػػػاولوف علػػػيهم وعلػػػى حرمػػػاتهم .. وعلػػػى صػػػفعهم متػػػى شػػػاءوا .. ومػػػن دو 
  الدالة على ذلك في ىذا الزماف!يحسبوا لهم أدنى حساب .. وما أكثر الشواىد 

ما من أمة أو دولة إال ولها القدر الكافي من اإلعداد والقوة .. والسػالح ..  
كسوٍر أمني تحمي بو نفسػها ودولتهػا مػن اعتػداءات انخػرين .. إال المسػلمين .. ال 

عػن  اً أمنيػاً يحمػيهم .. بػل وال قػوة يُػدافعوف بهػايجوز أف تكوف لهم دولة .. وال سػور 
 !  أنفسهم، وحقوقهم، وحرماتهم

مػػػا مػػػن أمػػػة مػػػن األمػػػم المعاصػػػرة إال وتجػػػد بيوتهػػػا محصػػػنة مصػػػانة، مقفلػػػة 
األبػػواب أيمػػا إقفػػاؿ .. إال أمػػة اإلسػػالـ يجػػب أف تبقػػى بيوتهػػا مشػػرعة األبػػواب .. ال 

طاوعػػػو نفسػػػو علػػػى النيػػػل منهػػػا .. أو أقفػػػاؿ لهػػػا وال حصػػػانة .. سػػػهلة المنػػػاؿ لمػػػن تُ 
 !  سّور عليها .. أو التغوط فيها ..الت
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فما ىػو حػالؿ لهػم .. حػراـ علػى أمػة اإلسػالـ .. ومػا كػاف حقػاً لهػم .. كػاف 
 باطالً وحراماً على غيرىم ..!   

ىػػذه ىػػي عدالػػة األمػػم الطاغيػػة الكػػافرة .. وىػػذه ىػػي شػػريعة التسػػابق علػػى 
 !يريدونو من اإلسالـ والمسلمين وىذا الذي التسّلح في ىذا الزماف ..

وا  ولكن أّنى لهم أف يتحقق مرادىم ىذا .. ماداـ قوؿ اهلل تعالى: ِغدُّ
َ
َوأ

 ًْ ِ وََغُدوَُّز َْ رِبَاِط اْْلَيِْو حُرِْْتَُٔن ةِِّ َغُدوَّ اَّللَّ ٌِ ةٍ َو َّٔ َْ كُ ٌِ ًْ ا اْشَخَعْػخُ ٌَ  ًْ ُٓ َ ل
ًْ ال َتػْ  َْ ُدوُِِٓ ٌِ ََ ٍء ِِف َشبِيِو َونَخرِي َْ ََشْ ٔا ٌِ ا ُتِْفُِل ٌَ ًْ َو ُٓ ٍُ ُ َحْػيَ ًُ اَّللَّ ُٓ َٔج ٍُ يَ

ٍُٔنَ  ًْ ال ُتْظيَ جْخُ
َ
ًْ َوأ ِ ئَُفَّ إحَِلُْس يالحق عقوؿ وضمائر يقرع و . 60ألنفاؿ:ااَّللَّ

المسلمين على مدار األوقات والساعات .. يستحثهم على النهوض والقياـ .. 
 !        وعلى اإلعداد واالستعداد اف ..ونفض غبار الذؿ والهو 

 أمة اإلسالـ تغفو .. لكنها ال ولن تموت ..!  
قد تخسر معركة من المعارؾ .. لكن أمة اإلسالـ ػ في حربها مع الباطل ػ  

 ال تخسر الحرب كلها.
أمػػة اإلسػػالـ تكبػػو .. لكػػن سػػرعاف مػػا تػػنهض لتسػػتأنف المسػػير .. ولتباشػػر  

 رعايػػػة األمػػػم والشػػػعوب، كمػػػا قػػػّدر اهلل لهػػػا أف تكػػػوف:دورىػػػا الريػػػادي فػػػي  قيػػػادة و 
 َِِْهـر ٍُ ْ َِ ال َن َغـ ْٔ َٓ ْػُروِف َوَتِْ ٍَ ْ ُمُروَن ةِال

ْ
َِّاِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌَّ ًْ َخْْيَ أُ ُنُِْخ

 ِ َُِٔن ةِاَّللَّ ٌِ  . 110آؿ عمراف:َوحُْؤ
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قػف أمة اإلسالـ .. قد يتعثر عطاؤىػا فػي مرحلػة مػن المراحػل .. لكنػو ال يتو  
ىنػاؾ .. .. وإلى األبد .. وىاىي بشائر النصر، والخير، والعطاء .. التػي تظهػر ىنػا و 

بفجػػٍر جديػػٍد قريػػٍب للمػػة، ولسػػائر األمػػم والشػػعوب إف ُتصػػدؽ ذلػػك كلػػو .. وتبشػػر 
 شاء اهلل. 
ػ لػػػي األرض، فرأيػػػت ػػػػػ أي جمػػػع وضػػػمَّ ػػػػإف اهلل زوى ": قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  

 مسلم.   "سيبلغ ملكها ما ُزوي لي منها مشارقها ومغاربها، وإف أمتي
ليػػبلغنَّ ىػػذا األمػػر مػػا بلػػغ الليػػل والنهػػار، وال يتػػرؾ اهلل بيػػت مػػَدٍر ": وقػػاؿ  

وال وبٍَر إال أدخلو اهلل ىػذا الػدين، بعػز عزيػٍز أو بػذؿل ذليػل، عػزاً يعػزا اهلل بػو اإلسػالـ، 
 . "وذالً يذؿ بو الكفر

نبػػػأه ولػػػو بعػػػد حػػػين .. والحمػػػد هلل رب  وىػػػذا أمػػػر كػػػائن وال بػػػد .. ولػػػتعلمنَّ  
 العالمين.  

 
 

 * * * * * 
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 لماذا الجهاُد في سبيِل اهلِل ..؟

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
إف الحمػػد هلل نحمػػُده ونسػػتعينو ونسػػتهديو ونسػػتغفُره، ونعػػوذ بػػاهلل مػػن شػػرور  

 فال ىادي لو . أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللُ فال ُمضلَّ لو ومن ُيضلل 
وأشػػػػهد أف ال إلػػػػو إال اهلل وحػػػػده ال شػػػػريك لػػػػو، وأشػػػػهد أف محمػػػػداً عبػػػػده  

ورسولو، وأنو قد جاىد في سػبيل اهلل حػق جهػاده حتػى أتػاه اليقػين .. صػلى اهلل عليػو 
 وعلى آلو وصحبو وسلَّم .  

ػ يتسػاءلوف: ػػعلػى اخػتالؼ مقاصػدىم ونوايػاىم  ػوبعد: ف ف كثيراً من النػاس ػػ 
 ا خيار الجهاد في سبيل اهلل، وليس دونو ..؟! لماذ

 والذين يسألوف ىذا السماؿ ىم أصناؼ  ال ة:  
فريػػػػق مػػػػنهم يطػػػػرح ىػػػػذا السػػػػماؿ استرشػػػػاداً وطلبػػػػاً للحػػػػق ليلتزمػػػػوه ..  -1 

 .  وىمالء ال حرج عليهم إف شاء اهلل
ونتائجػو وفريق آخر يطرح ىذا السماؿ مشككاً في جدوى ىذا الطريػق  -2 
ريػق مػن اً نوع شفقة على المسلمين وعلى حرمػاتهم، علػى اعتبػار أف ىػذا الط.. مظهر 

وتعػػريض المسػػلمين ألف تسػػػفك لوازمػػو الوقػػوع فػػي الفتنػػة ػػػػ أال فػػي الفتنػػة سػػقطوا ػػػػ 
دمػػػاؤىم وتُنتهػػػك حرمػػػاتهم .. وكػػػذلك تعػػػريض األوطػػػاف للػػػدمار والخػػػراب .. لػػػذلك 

التػي ىػي مػن عنػد  ػػػهم وبػدائلهم  فػي أف يطرحػوا نظريػات ال يتػرددوففي المقابػل فهم 
 ..!طريق الجهاد في سبيل اهلل .. ؛طريقػ عن ىذا الأىوائهم وأنفسهم ػ



 

14 
 

وفريق  الػع خبثػت طويتػو، وسػاء مقصػده .. يطرحػوف ىػذا السػماؿ مػن  -3 
غيػػر متحضػػر ال إرىػػابي قبيػػل الطعػػن واالسػػتخفاؼ بمبػػدأ الجهػػاد .. وعلػػى أنػػو خيػػار 

العلمػانيين علػى المنػافقين و تمثػل ىػذا الفريػق فػي موقػف يناسب زماننا المعاصر .. وي
 ؼ مدارسهم ومذاىبهم الباطلة ..!اختال

ػ قػػد تػػرؾ أ ػػره لكػػافر ػػػػ بحكػػم الوسػػائل المتاحػػة لػػو ػػػوىػػذا الفريػػق العلمػػاني ا 
الكبير على تفكير ومعنويات كثير من المثقفين اإلسػالميين .. ممػا حػدا بػانخرين أف 

مبػػدأ الجهػػاد فػػي سػػبيل اهلل وبطريقػػة مشػػوىة وغيػػر الئقػػة؛ يقفػػوا موقػػف المػػدافع عػػن 
وكػػػأف الجهػػػاد تهمػػػة مشػػػينة تحتػػػاج إلػػػى مػػػن يػػػدافع عنهػػػا .. أو يوجػػػد لهػػػا المبػػػررات 

   ت!والمسوغا
فهم تارة يطرحوف مبدأ الجهػاد ويحصػرونو فػي معنػى الػدفاع عػن األوطػاف ..  

التي تُغػزى مػن األعػداء  واألوطاف التي تُغزى تحديداً من عدو خارجي .. أما األوطاف
الػذين يكونػوف فػي الغالػب ىػػم أشػد عػداوة للمػة واألوطػاف مػن األعػػداء  ػالػداخليين ػػ

يق  د مػع ال يجػوز أف يُعمػل بالجهػا ػػػ الخارجيين، ومن مسيلمة الكذاب أياـ الصدل
   ..!ىمالء الصنف من األعداء 

نقػػػػل بػػػػين وتػػػػارة يحصػػػػرونو فػػػػي جهػػػػاد الكلمػػػػة أو الػػػػنفس .. وتػػػػارة فػػػػي الت 
وتػارة .. فتوسػعت المساجد والمبيت فيهػا علػى طريقػة إخواننػا التبليغيػين .. وتػارة .. 

 .. وبػين ىذا الدين العظيم كما أوحاه اهلل تعالى على عبده ونبيو محمػد الهوة بين 
كثير من الناس في زماننا المعاصر .. فانعكس ذلػك علػى االلتزاـ بو من ِقبل   مستوى
   وىواناً، وضياعا ..! سلبًا وذالً األمة 
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الهػػاـ والكبيػػر ىػػذا السػػماؿ  أف نجيػػب عػػن ألجػػل ذلػػك كلػػو نجػػد لزامػػاً فػػي 
 : لماذا الجهاد في سبيل اهلل ..؟بشيء من التفصيل والبياف

الى ليهلك من ىلك عن بينة ويحيى من حّي عن بينػة .. مسػتلهماً مػن اهلل تعػ
 .وحده السداد والعوف والتوفيق
إف أرادت أف تحيػػػى، وتسػػػترد عافيتهػػػا، وتسػػػتأنف  ػمػػػة ػػػػفػػػأقوؿ: ال خيػػػار لل
إال خيػار وطريػق الجهػاد فػي سػبيل اهلل وفػق مػا أمػر اهلل  ػػػحياتها اإلسالمية من جديد ػ

اكن  ألسـبا  عـدن َـ  ر    تعالى وشرع .. رضي من رضي وسخط من سػخط؛ 

 أهًها في انُقاط انتانية:

تضػػاه لنػػا طريقػػاً إلػػى العػػزة والنصػػر .. فار  : ألف اهلل تعػػالى أمرنػػا بالجهػػادأوالً  
والتمكػػػين .. فهػػػو قػػػدر ىػػػذه األمػػػة، ال فكػػػاؾ لهػػػا منػػػو، أو التنكػػػب عنػػػو .. فلػػػيس 
للمػممن ػ وىػو ُيسػمى مممنػػًا ػ أف يرتضػػي لنفسػو وألمتػػو شػيئاً بخػػالؼ مػا ارتضػػاه اهلل 

وج عػػن مسػػمى اإليمػػاف اسػػماً تعػػالى لعبػػاده إال إذا آ ػػر الكفػػر علػػى اإليمػػاف، والخػػر 
 .   كماً وح

واألدلػػة علػػى ذلػػك أكثػػر مػػن أف ُتحصػػر فػػي ىػػذا الموضػػع، نػػذكر منهػػا قولػػو  
ٔاْ َشـاْ اً  تعػالى: ـ ُْ ن حَْسَر

َ
ًْ وََغََسـ أ َٔ ُنْرهٌ ىَُّس ُْ ًُ اىْلَِخاُل َو ُنخَِب َغيَيُْس

ًُ وَ  ًْ َواَّللُّ َحْػيَـ َٔ ََشٌّ ىَُّس ُْ ٔاْ َشاْ اً َو ن ُُتِتُّ
َ
ًْ وََغََس أ َٔ َخْْيٌ ىَُّس ُْ ًْ اَل َو ُـُخ

َ
أ

ٔنَ  ٍُ  .  216البقرة:َتْػيَ
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ًُ اىْلَِخـاُل  فقولو تعػالى:   ض .. وىػو كقولػو تعػالى:أي فُػرِ  ُنخَِب َغيَيُْس
 ُـَيام ًُ الّ ِ مػن حيػع داللػة الوجػوب .. فكمػا أف . 183البقػرة:ُنخَِب َغيَـيُْس

اهلل فهػو فػرض  الصػياـ فػرض وكتػب علػى المػممنين كػذلك القتػاؿ والجهػاد فػي سػبيل
 .  وكتب على المممنين

واألمػة عنػػدما تسػػتقبل األمػر بالقتػػاؿ والجهػػاد كمػا تسػػتقبل األمػػر بالصػػياـ ..  
وتستعد وتفػرح لػلوؿ كمػا تسػتعد وتفػرح للثػاني .. فحينئػٍذ استبشػروا بػالفتح وبنصػر 

 من اهلل قريب . 
أيػاً كػاف  ػومما يستغرب لو، ويشتد لو العجب .. أف األمػة ال تقبػل مػن أحػد ػػ 
ًُ ػ أف يجادلهػػػا فػػػي شػػرعية ووجػػػوب ػػػػو أو كانػػػت مكانتػػػو وصػػف ـــيُْس ُنخـِــَب َغيَ

ــَيامُ  بينمػػا نراىػػا ال تحػػرؾ سػػاكناً، وال تبػػدي اعتراضػػاً عنػػدما ينبػػري مػػن ذوي  الّ ِ
ًُ النفػػوس المريضػػة المشػػبوىة مػػن يشػػكك فػػي شػػرعية ووجػػوب  ــيُْس ــَب َغيَ ُنخِ

   ة من حيع األمر والوجوب .. ؟!اللعلماً أف كال انيتين لهما نفس الد اىْلَِخاُل 
ُّ َّلِلّ  وقػاؿ تعػالى:  َُ ُُكُّ ٌَِث َوَيُسَٔن اّلِي ًْ َحَّتَّ اَل حَُسَٔن ِْخْ ُْ َوكَاحِئُ

ئَُن ةَِ ْيٌ  ٍَ ا َحْػ ٍَ ِ ْٔاْ َْإِنَّ اَّللَّ ة َٓ  . 39األنفاؿ: َْإِِن اَُخ
ًْ إَِذا وقاؿ تعػالى:  ا ىَُس ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
ًُ اُفِـُرواْ ِِف  يَا أ رِيَو ىَُسـ

َخـاُ   ٌَ ـا  ٍَ ََ اآلِخَرةِ َذ ٌِ جَْيا  َياةِ الُّ رَِضيُخً ةِاْْلَ
َ
رِْض أ

َ
ًْ إََِل األ َشبِيِو اَّلّلِ اثَّاكَيُْخ
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جْيَا ِِف اآلِخرَ  َياةِ الُّ حِلٍاً َويَْصتَتِْدْل  .ةِ إاِلَّ كَيِيٌو اْْلَ
َ
ًْ َغَذاةاً أ ةُْس إاِلَّ حَِفُِرواْ ُحَػّذِ

ٍء كَِديرٌ كَ  ِ ََشْ
وهُ َشاْ اً َواَّللُّ لََعَ ُكّ ًْ َواَل حَُُضُّ ُك   . 39-38التوبة: ٌْٔاً َدْْيَ

ًْ  وقػاؿ تعػالى:  ُُفِصـُس
َ
ًْ َوأ َٔاىُِس ْم

َ
اُْفُِرواْ ِخَفاْاً َوثَِلااًل وََجاُِْدواْ ةِأ

ٔنَ  ٍُ ًْ َتْػيَ ًْ إِن ُنُِخ ًْ َخْْيٌ ىَُّس  . 41ة:التوب ِِف َشبِيِو اَّلّلِ َذىُِس
ًُ  وقاؿ تعالى:  ُٓ َ نَّ ل

َ
ً ةِأ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ًْ َوأ ُٓ ُُفَص

َ
ٌِِنَِي أ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ى  إِنَّ اَّللَّ اْشََتَ

َراةِ  ْٔ ََِّث ُحَلاحِئَُن ِِف َشبِيِو اَّلّلِ َذَيْلُخئَُن َوُيْلَخئَُن وَْغداً َغيَيِّْ َحّلاً ِِف اتلَّـ اَْل
ْوَ  

َ
َْ أ ـ ٌَ ِي  َواِلِْنيِو َواىُْلْرنِن َو ًُ اَّلَّ ـواْ ةِبَـيْػُِس ََ اَّلّلِ َْاْشَخبِْاُ ٌِـ ـِدهِ  ْٓ ةَِػ

 ًُ ُز اىَْػِظي ْٔ َٔ اىَْف ُْ  . 111التوبة: ةَاَحْػُخً ةِِّ َوَذلَِم 
أف يتخلػف عنػو وعػن تبعاتػو  ػما داـ مممناً ػػ ػوىذا بيع قد تم ال يجوز لمممن ػ 

ٌِ  وقولػو تعػالى:أو يتنّكر لػو .. ..  ـْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِـ ى  مػن صػيغ العمػـو التػي  ِنِيَ اْشََتَ
تفيد جميع المممنين مػن دوف اسػتثناء .. فمػن أراد أف يخػرج عػن عقػده ومػا تػم بيعػو 

م وأمػػوالهم فهػػو بػػذلك يخػػرج عػػن كونػػو مػػن المػػممنين الػػذين اشػػترى اهلل مػػنهم أنفسػػه
 .    مقابل جنة عرضها السماوات واألرضرضوا بالبيع قد وىم يَقتلوف ويُقَتلوف، 

ُِـَٔن ةِـاَّلّلِ َواَل ةِـاحْلَِْٔم اآلِخـرِ َواَل  لى:وقػاؿ تعػا  ٌِ ََ اَل يُْؤ ِي ٔاْ اَّلَّ كَاحِيُ
ٔاْ اىِْهَخاَب  وحُ

ُ
ََ أ ِي ََ اَّلَّ ٌِ ّقِ  ََ اْْلَ َُِٔن دِي ا َحرََّم اَّللُّ َورَُشَُٔلُ َواَل يَِدي ٌَ ُُيَّرُِمَٔن 

ًْ َصاِغُرونَ  ُْ ْزَيَث َغَ يٍَد َو ٔاْ اْْلِ  . 29ة:التوب َحَّتَّ ُحْػُع



 

18 
 

ٔاْ  وقاؿ تعالى:  ٍُ ًَّْث َواْغيَ ًْ َنآ ا ُحَلاحِئَُُُس ٍَ ًَّْث َن ْاِكنَِي َنآ ٍُ ْ ٔاْ ال َوكَاحِيُ
خَّلِنيَ  ٍُ ْ َع ال ٌَ نَّ اَّللَّ 

َ
 . 36التوبة: أ

.. وأنػػػو فػػػي سػػػبيل اهلل وغيرىػػػا كثيػػػر مػػػن انيػػػات التػػػي تفيػػػد وجػػػوب الجهػػػاد  
ال منػاص لهػم مػن تنكبػو أو التفلػت منػو المنهج الحق الذي ارتضػاه اهلل تعػالى لعبػاده 

ذؿ والهػػواف ومػػن تبعاتػػو إال وىػػم مرتكبػػوف الػػوزر واإل ػػم، حػػاكمين علػػى أنفسػػهم بالػػ
 والضياع والعذاب ..! 

مئػػات األحاديػػع التػػي تحػػض علػػى  وفػػي الحػػديع فقػػد صػػح عػػن النبػػي 
سػواه مػن الجهاد، وتأمر بو، وتلـز بو األمة .. وتحػذر مػن تركػو أو الغفلػة عنػو إلػى مػا 

، مػػن تلػػك األحاديػػع النبويػػة، قولػػو عػػن الصػػراط المسػػتقيم لتويػػةالطػػرؽ األخػػرى الم
 :" ،أُمػػرت أف أقاتػػل النػػاس حتػػى يشػػهدوا أف ال إلػػو إال اهلل وأف محمػػداً رسػػوؿ اهلل

ويقيمػػوا الصػػالة، ويمتػػوا الزكػػاة فػػ ذا فعلػػوا ذلػػك عصػػموا منػػي دمػػاءىم وأمػػوالهم إال 
   البخاري. "اهلل ـ، وحسابهم علىبحق اإلسال
بُعثت بػين يػدي السػاعة بالسػيف، حتػى يُعبػد اهلل تعػالى وحػده ال ": وقاؿ  

شػػريك لػػو، وجعػػل رزقػػي تحػػت ظػػل رمحػػي، وُجعػػل الػػذؿ والصػػغار علػػى مػػن خػػالف 
 [.1]"أمري

 البخاري.  "واعلموا أف الجنة تحت ظالؿ السيوؼ": وقاؿ  

                                                 
1

  .2831أخرجو أحمد وغيره، صحيح الجامع: 
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مػػات علػػى شػػعبة مػػن  ث بػػو نفسػػومػػن مػػات ولػػم يغػػُز، ولػػم يحػػدّ ": وقػػاؿ  
 مسلم.  "نفاؽ

مػػن لػػم يغػػز، أو يجهػػز غازيػػاً، أو يخلػػف غازيػػاً فػػي أىلػػو بخيػػر، ": وقػػاؿ  
  [.2]"أصابو اهلل بقارعة قبل يـو القيامة

فالمممن ال يجوز لػو إال أف يكػوف واحػداً مػن  ػالث: إمػا أف يكػوف غازيػاً فػي  
ا أف يجهػز غازيػاً فػي سػبيل اهلل سبيل اهلل، وإما أف يخلف غازيػاً فػي أىلػو بػالخير، وإمػ

ال يعلػػػم ماىيتهػػػا  ػ.. فػػػ ف لػػػم يكػػػن واحػػػداً مػػػن ىػػػمالء فلينتظػػػر قارعػػػة تنػػػزؿ بسػػػاحتو ػػػػ
 ..!  جمها إال اهلل ػػ قبل يـو القيامة وح

ربػػػػاط يػػػػـو فػػػػي سػػػػبيل اهلل خيػػػػر مػػػػن ألػػػػف يػػػػوـٍ فيمػػػػا سػػػػواه مػػػػن ": وقػػػػاؿ  
   [.3]"المنازؿ
متفػػق  " أفضػػل مػػن الػػدنيا ومػػا فيهػػاالغػػدوة والروحػػة فػػي سػػبيل اهلل": وقػػاؿ  
 عليو. 

 [.4]"من اغبرت قدماه في سبيل اهلل فهو حراـ على النار": وقاؿ  
نػاف قلت: كيػف بمػن يعلػو الغبػاُر وجَهػو .. وُيالمػس شػغاؼ قلبػو .. إنهػا الج 

 ؟! والدرجات العال وربل الكعبة

                                                 
2

 . 2185صحيح سنن أبي داود:  

 . 2971صحيح سنن النسائي: 3

4
  .2919صحيح سنن النسائي:  



 

20 
 

بػاب مػن أبػواب  عليكم بالجهاد في سبيل اهلل تبارؾ وتعالى؛ ف نو": وقاؿ  
 [.  5]"الجنة يُذىب اهلل بو الهمَّ والغمَّ 

فقػػاؿ  وعػػن سػػلمة بػػن نفيػػل الكنػػدي، قػػاؿ: كنػػت جالسػػاً عنػػد رسػػوؿ اهلل  
رجل: يا رسوؿ اهلل، أذاؿ الناس الخيل ػ أي استخفوا بها وتركوىا ػ ووضعوا السالح، 

: وجهػػو وقػػاؿب وقػػالوا: ال جهػػاد، قػػد وضػػعت الحػػرب أوزارىػػا ! فأقبػػل رسػػوؿ اهلل 
مػن أمتػي أمػة يقػاتلوف علػى الحػق ويُزيػغ اهلل لهػم ، وال يػزاؿ كذبوا، انف جػاء القتػاؿ"

قلوب أقػواـ ويػرزقهم مػنهم حتػى تقػـو السػاعة، وحتػى يػأتي وعػد اهلل، والخيػل معقػود 
 [.6]"في نواصيها الخير إلى يـو القيامة

المسػلمين  والذي نفس محمد بيده لوال أف يشق على": وقاؿ رسوؿ اهلل 
مػػا قعػػدت خػػالؼ سػػرية تغػػزو فػػي سػػبيل اهلل أبػػداً، ولكػػن ال أجػػد سػػعة فػػأحملهم، وال 
يجػػدوف سػػعة ويشػػق علػػيهم أف يتخلفػػوا عنػػي، والػػذي نفػػس محمػػد بيػػده لػػوددت أنػػي 

 مسلم.   "أغزو في سبيل اهلل فأُقتل،  م أغزو فأُقتل،  م أغزو فأقتل
لػػي مػػن أف يكػػوف لػػي أىػػل الػػوبَِر وألف أُقتػػَل فػػي سػػبيل اهلل أحػػبا إ": وقػاؿ  
 [.7]"والمَدرِ 
فػػػي  ىػػػذا قليػػػل مػػػن كثيػػػر ممػػػا  بػػػت عػػػن سػػػيد الخلػػػق وإمػػػاـ المجاىػػػدين  

الحض على الجهاد في سػبيل اهلل والترغيػب بػو .. ولػو طالَبنػا المخػالفوف بػأف نػأتيهم 
                                                 

5
  .1941يره، السلسلة الصحيحة:أخرجو الحاكم وغ 
6

 . 3333صحيح سنن النسائي:  

7
  .2955صحيح سنن النسائي: 
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بػػألف دليػػل ودليػػل مػػن الكتػػاب والسػػنة علػػى مشػػروعية ىػػذا الطريػػق المبػػارؾ لسػػهل 
ػ أف نػػأتيهم بمػػا طلبػػوا .. ولكػػن لػػو طالبنػػاىم بػػدليل واحػػد ػ مػػن ػػػبػػ ذف اهلل  ػعلينػػا ػػػ

الكتاب أو السنة ػ على مشروعية ما ىم عليو مػن الطػرؽ والمنػاىج المنحرفػة لعجػزوا 
أف يأتونػػا بػػذلك .. ولػػرأيتهم يلػػووف أعنػػاقهم ويلتجئػػوف إلػػى المتشػػابهات والعموميػػات 

   وليس لهم فيها أدنى حجة أو دليل ..!
 ػػػم نقػػػػوؿ لهػػػمالء المخػػػػالفين إف قػػػػدرتم علػػػى تحريػػػػف نػػػإ أو نصػػػػين عػػػػن  

ظاىرىمػػػا وداللتهمػػػا.. فػػػأنى لكػػػم بتأويػػػل وتحريػػػف آالؼ النصػػػوص الشػػػرعية التػػػي 
  وتأمر بالجهاد في سبيل اهلل ..؟!تحض 
ػ أف ػػوأنتم ُتظهروف حرصكم علػى نصػرة ىػذا الػدين  ػكذلك كيف يليق بكم ػ 

صػػوص علػػى كثرتهػػا، وتجعلوىػػا وراءكػػم ظهريػػا وكأنهػػا لػػم تصػػرفوا نظػػركم عػػن ىػػذه الن
ػ بكبريائػو وعظمتػو وأسػمائو الحسػنى وصػفاتو العػال ػ يخػاطبكم بهػا ػػتكػن، واهلل تعػالى 
ًُ اىْلَِخاُل وكػل المػممنين ..  ْ . 216البقػرة:ُنخَِب َغيَيُْس ٔا ُِـ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
 يَا أ

 ْٔ ًْ َغَ دِيِِِّ ََْص ٌُِِس َ يَْرحَدَّ  ذِىَّـٍث لََعَ ٌَ
َ
ُّ أ ًْ َوُيِحتَُُّٔ ُٓ ٍم ُُيِتُّ ْٔ ِِت اَّللُّ ةَِل

ْ
َف يَأ

َث آلنٍِم  ٌَ ْٔ َ ََ ُُيَاُِْدوَن ِِف َشبِيِو اَّلّلِ َواَل ََيَأَُْن ل ٍة لََعَ اىََْكِْرِي ِغزَّ
َ
ٌِِنَِي أ ْؤ ٍُ ْ ال

 ًٌ َ يََشاُء َواَّللُّ َواِشٌع َغيِي ٌَ ـا  . 54: المائػدةَذلَِم َْْضُو اَّلّلِ يُْؤتِيِّ  َٓ حُّ
َ
يَـا أ

 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ ن ِي وِ اُفُِرواْ ََجِيػـاً  اَّلَّ
َ
ًْ َْاُفُِرواْ ُثَتاٍت أ يَـا . 71النسػاء:ُخُذواْ ِحْذَرُك

 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
ًْ إََِل  أ اكَيُْخ ًُ اُفِـُرواْ ِِف َشـبِيِو اَّلّلِ اثَـّ ًْ إَِذا رِيَو ىَُس ا ىَُس ٌَ

َيا رَِضيُخً ةِاْْلَ
َ
رِْض أ

َ
جَْيا ِِف اآلِخـَرةِ األ َياةِ الُّ َخاُ  اْْلَ ٌَ ا  ٍَ ََ اآلِخَرةِ َذ ٌِ جَْيا  ةِ الُّ



 

22 
 

ارِ . 38التوبػة:إاِلَّ كَيِيٌو  ََ اىُْهفَّ ِ ٌّ ََ يَئَُُُسً  ِي ٔاْ اَّلَّ ٔاْ كَاحِيُ ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَا أ

خَّ  ٍُ ْ َع ال ٌَ نَّ اَّللَّ 
َ
ٔاْ أ ٍُ ًْ ِغيَْظًث َواْغيَ ألسػتم مػن . 123التوبػة:لِنيَ َوحْلَِجُدواْ ذِيُس

ا الػػػذين الػػػذين آمنػػػوا الػػػذين تعنػػػيهم ىػػػذه انيػػػات وغيرىػػػا .. ألسػػػتم مػػػن الػػػذين آمنػػػو 
   يخاطبهم اهلل تعالى ..؟!

.. حيػػاة حقيقيػة لمعػػاني العػػزة والكرامػػة .. حيػػاة  : ألف فػػي الجهػػاد حيػػاة انيػاً  
نسػاف مػن االنتهػاؾ أو حقيقية إلنسػانية وآدميػة اإلنسػاف .. حيػاة حقيقيػة لحرمػات اإل

 وأحقاد الوحوش اندمية الفاجرة ..! رضة ألطماع أف تكوف ع
ِ َولِيرَُّشِٔل إَِذا َدََعُزـً  قػاؿ تعػالى:  ٔاْ َّلِلّ ٔاْ اْشَخِجيُت ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

 ًْ ا ُُيْيِـيُس ٍَ ِ .. حيػاة القلػوب أي لمػا فيػو سػبب حيػاتكم الحقيقيػة . 24فػاؿ:األنل
 .  الجهاد في سبيل اهلل ومما دعانا إليو النبي عاً، واألبداف م
ًْ  وفػػي قولػػو تعػػالى:  ــيُس ــا ُُيْيِ ٍَ ِ ــً ل قػػاؿ ابػػن الزبيػػر: أي  إَِذا َدََعُز

للحػػرب التػػي أعػػزكم اهلل تعػػالى بهػػا بعػػد الػػذؿ وقػػواكم بهػػا بعػػد الضػػعف، ومػػنعكم مػػن 
 ىػ.   -عدوكم بعد القهر منهم لكم ا

: ىػػو الجهػػاد الػػذي يحيػػي ديػػَنهم ويُعلػػيهم .. وقػػاؿ ابػػن إسػػحاؽ، وابػػن قتيبػػة 
 ىػ.  -ا

ًْ  وقػاؿ تعػالى:  ْبَـاِب ىََػيَُّسـ
َ
وىِلْ األ

ُ
ًْ ِِف اىْلَِ اِص َحَياةٌ يَـاْ أ َوىَُس

أي حياة حقيقية آمنة وسػالمة مػن اإلجػراـ واالعتػداءات علػى  .179البقرة:َتخَُّلٔنَ 
 . عنى الجهاد في سبيل اهللدخل في مصاص جزئية تحرمات وحقوؽ اإلنساف .. والقِ 
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ُّ  وقاؿ تعالى:  َُ ُُكُـّ َِـٌث َوَيُسـَٔن اّلِيـ ًْ َحَّتَّ اَل حَُسَٔن ِْخْ ُْ َوكَاحِئُ
والفتنػػة كػػل مػػا ُيضػػاد الحيػػاة الحقيقيػػة السػػوية الخاليػػة مػػن الفػػتن . 39األنفػػاؿ:َّلِلّ 

قػت فػ ذا استمصػلت الفتنػة مػن المجتمعػات .. تحقوالشرؾ .. والخراب والفساد .. 
الحيػاة الحقيقيػة التػي ملمىػا الخيػر والسػالمة للجميػػع .. والفتنػة ػ بخاصػة إذا كانػػت 
 ممتنعة بقوة السالح ػ ال يمكن استئصالها إال بالجهاد والقتاؿ كما أمر اهلل تعالى. 

َٔ ُنـْرهٌ  وقاؿ تعالى لما أمر بالجهاد والقتاؿ:  ُْ ًُ اىْلَِخاُل َو ُنخَِب َغيَيُْس
ًْ وََغََس  ٔاْ َشاْ اً  ىَُّس ُْ ن حَْسَر

َ
ًْ أ َٔ َخـْْيٌ ىَُّسـ ـ ُْ وفػي سػورة . 216البقػرة:َو

ًْ ِِف َشـبِيِو اَّلّلِ  التوبة: ُُفِصُس
َ
ًْ َوأ َٔاىُِس ْم

َ
اُْفُِرواْ ِخَفاْاً َوثَِلااًل وََجاُِْدواْ ةِأ
ـٔنَ  ٍُ ًْ َتْػيَ ًْ إِن ُنِـُخ ًْ َخْْيٌ ىَُّس والخيريػة ىنػا تشػمل خيػري . 41التوبػة:َذىُِس

يا وانخػػػرة .. تشػػػمل الحيػػػاة الحقيقيػػػة التػػػي ينبغػػػي أف يعيشػػػها اإلنسػػػاف .. وإف  الػػػدن
ال نعلمهػا بػادئ ذي بػدء، قد  ػبسبب من عند أنفسنا ػ ػكانت ىذه الحقيقة الساطعة ػ

ــٔنَ  فػػ ف اهلل تعػػالى يعلمهػػا، كمػػا قػػاؿ تعػػالى: ٍُ ًْ اَل َتْػيَ ــُخ ُ
َ
ًُ َوأ ــ  َواَّللُّ َحْػيَ

 . 216البقرة:
مثػػػل القػػػائم علػػػى ": الػػػذي أخرجػػػو البخػػػاري وغيػػػره، قػػػاؿ وفػػػي الحػػػديع  

حػػدود اهلل والواقػػع فيهػػا كمثػػل قػػوـٍ اسػػتهموا ػ أي اقترعػػوا ػ علػػى سػػفينة، فأصػػاب 
بعضهم أعالىػا وبعضػهم أسػفلها، فكػاف الػذي فػي أسػفلها إذا اسػتقوا مػن المػاء مػروا 

ن فوقنػا، فػ ف تركػوىم على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نػمِذ َمػ
. أي إف أخػذوا "ىلكوا جميعاً، وإف أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعػاً وما أرادوا 
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علػػى أيػػدي أىػػل الباطػػل والفسػػاد والشػػر بالجهػػاد واإلنكػػار .. نجػػوا، ونجػػوا جميعػػاً، 
من الغرؽ والضياع .. مػن كػل مػا يػدخل فػي معػاني والمجتمعات ونجت معهم البالد 

حيػػاة الحقيقيػػة فػػي مػػن ينجػػو مػػن مطلػػق الهػػالؾ تحققػػت لػػو وال بػػد ال الهػػالؾ .. وكػػل
 . الدنيا وانخرة

وإذا كػػػاف فػػػي الجهػػػاد حيػػػاة حقيقيػػػة فػػػ ف مػػػن لػػػواـز تركػػػو العػػػذاب والحيػػػاة  
الضػػػنك وتحقيػػػق المػػػوت الحقيقػػػي للػػػبالد والعبػػػاد .. مػػػوت حقيقػػػي لمعػػػاني الحريػػػة 

 والعزة والكرامة ..! 
تػدب علػى األرض .. وجميػع الحرمػات ومعػاني  ما قيمػة األجسػاد إذا كانػت 

 إنسانية اإلنساف تنتهك وتُقتل ..؟! 
ـهُ  قػاؿ تعػالى:  ػِاَشًث َضَِكً َوََنُْاُ ٌَ ْغَرَض َغَ ذِْنرِي َْإِنَّ ََلُ 

َ
َْ أ ٌَ َو

ْخَم 
َ
ثِ أ ٌَ الجهػاد فػي المنػزؿ فػي القػرآف الكػريم كر ومػن الػذل . 124طػو:ئََْم اىْلَِيا
 سبيل اهلل .. 

حِلٍـاً  قػاؿ تعػالى:و  
َ
ًْ َغَذاةاً أ ةُْس والعػذاب . 39التوبػة:إاِلَّ حَِفُِرواْ ُحَػّذِ

ىنػػػا يشػػػمل عػػػذابي الػػػدنيا وانخػػػرة .. عػػػذاب الػػػدنيا لمػػػا يترتػػػب علػػػى تػػػرؾ الجهػػػاد 
وتسليم األعناؽ والحرمات لرحمة الطواغيػت .. وعػذاب انخػرة بسػبب عصػياف أمػر 

   . تعالى بجهاد الطواغيت الظالميناهلل
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مػػػػا تػػػػرؾ قػػػػـو الجهػػػػاَد إال عمهػػػػم اهلل ": مصػػػػداؽ ذلػػػػك فػػػػي السػػػػنة قولػػػػو  
 [.8]"بالعذاب
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بػالزرع، وتػركتم ": وقاؿ  

أي ترجعػوا عمػا  [.9]"الجهاد سلط اهلل عليكم ذالً ال ينزعو حتػى ترجعػوا إلػى ديػنكم
ؾ االنشػغاؿ بمػا تقػدـ ذكػره فػي الحػديع عػن الجهػاد كاف سبباً في ِذللكم .. وىو تر 

في سبيل اهلل .. فسمى اهلل تعالى الجهاد بالدين .. فمن ترؾ الجهاد فقد ترؾ الػدين 
 !  من رجع إلى الجهاد رجع إلى الدين.. و 

مػن لػم يغػز، أو يجهػز غازيػاً، أو يخلػف غازيػاً فػي أىلػو ": وقد تقدـ قولػو  
 . قارعة .. اهلل أعلم بحجمها ونوعها ..! "يـو القيامة قبل بقارعةبخير أصابو اهلل 

يوشػػك األمػػم أف تػػداعى علػػيكم ػ أي تجتمػػع وتتكالػػب ػ كمػػا ": وقػػاؿ  
تداعى األكلة إلى قصعتها، فقػاؿ قائػل: ومػن قلػة نحػن يومئػٍذ ؟ قػاؿ: بػل أنػتم يومئػٍذ  

مػػنكم،  كثيػػر، ولكػػنكم غثػػاء كغثػػاء السػػيل، ولينػػزعن اهلل مػػن صػػدور عػػدوكم المهابػػة
وليقػػػذفن فػػػي قلػػػوبكم الػػػوىن، فقػػػاؿ: يػػػا رسػػػوؿ اهلل ومػػػا الػػػوىن ؟ قػػػاؿ: حػػػب الػػػدنيا 

 [.10]"وكراىية الموت
ىػػػذا .. فػػػأي ىػػػواف وأي ذؿي تعيشػػػو أمػػػة اإلسػػػالـ فػػػي  صػػػدؽ رسػػػوؿ اهلل  

فحيثمػػػا التفػػػت وتوجهػػػت تجػػػد معػػػالم ذلػػػك الػػػذؿ .. الزمػػػاف بسػػػبب تركهػػػا للجهػػػاد 
                                                 

8
  .2663أخرجو الطبراني، السلسلة الصحيحة: 
  . 11أخرجو أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة: 9

10
  .958أخرجو أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة: 
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النػػاس .. إال فػػي بقػػاع قليلػػة مػػن األرض ُشػػرع بهػػا والهػػواف باديػػة علػػى وجػػوه وحيػػاة 
الجهػػاد فػػي سػػبيل اهلل، أبػػى أىلهػػا الضػػيم والػػذؿ والهػػواف، والركػػوف إلػػى الطواغيػػت 

 الظالمين! 
فإٌ قيم  يف يكوٌ في انجهاد حيان ايترت  عهيـ  يـا يترتـ      

 ..؟! يٍ انالو يٍ انقتم اانقتال احصول انجراحات اغير كن  

 ما ذُكر ف ف في الجهاد حياة وذلك من وجهين: أقوؿ: نعم، رغم  
لهمػػػا: مػػػن حيػػػع تقليػػػل نسػػػبة الخسػػػائر التػػػي يمكػػػن أف تصػػػيب األنفػػػس و أ 

.. فػػػ ذا كػػاف فػػي الجهػػػاد تقتػػل بعػػض األنفػػػس، وتتحقػػق بعػػػض  واألمػػواؿ والحرمػػات
الخسػػػائر أو الجراحػػػات .. فػػػ ف ضػػػريبة تػػػرؾ الجهػػػاد فػػػي سػػػبيل اهلل، والخلػػػود إلػػػى 

ىػػػي أضػػػعاؼ أضػػػعاؼ مػػػا يمكػػػن أف يتحصػػػل بسػػػبب الجهػػػاد .. .. والػػػذؿ األرض 
فيكوف في الجهاد حيػاة للفػارؽ بػين مػا يُعػد ضػريبة للجهػاد وبػين مػا ىػو ضػريبة لتػرؾ 

 !  وحب الدنيا .. وىو فارؽ ضخم جداً الجهاد والركوف إلى األرض 
ولتوضػػػيح الصػػػورة أكثػػػر نضػػػرب المثػػػاؿ التػػػالي: فػػػي حػػػاؿ آ ػػػرت الشػػػعوب  

هػػا مػػثالً عشػػرة أنفػػس .. وفػػي حػػاؿ آ ػػرت تػػرؾ الجهػػاد .. يُقتػػل منهػػا الجهػػاد يُقتػػل من
ػ كػػاف ػػمائػة نفػس .. فيكػػوف فػي اختيارىػا  لطريػػق الجهػاد حيػػاة حقيقيػة لتسػعين نفػػس 

ػ وىػػو الفػػارؽ بػػين ضػػريبة وتبعػػات الجهػػاد وبػػين ػػػموتهػػا محقػػق فػػي حػػاؿ تػػرؾ الجهػػاد 
إليك  يمكنك القيػاس عليػو  ضريبة ترؾ الجهاد .. وىذا مثاؿ ضربناه لتقريب الصورة
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عند الحديع عن الحرمات التػي يمكػن أف تنتهػك فػي مػواطن الجهػاد .. والحرمػات 
   [.11لركوف إلى األرض وترؾ الجهاد]التي تنتهك في مواطن االستسالـ وا

أمػػػا  انيػػػاً: ففػػػي الجهػػػاد حيػػػاة لمعػػػاٍف ال تقػػػل قيمػػػة عػػػن األنفػػػس واألرواح .. 
.. ال طعػم للحيػاة مػن دونهػا .. وال  والكرامػة، والشػرؼ حياة لمعاني الحرية، والعزة،

قيمػػة للجسػػاد التػػي تػػدب علػػى األرض مػػن دونهػػا .. وىػػذه معػػاٍف ال ُتسػػتجدى مػػن 
 ! وتتحقق من دوف الجهاد في سبيل اهللانخرين .. وال يمكن أف تحي 

 فالجهاد حياة حقيقية من ىذا الوجو .. فتفطن لذلك !  
فة إلى جميع ما تقدـ ممداه إلى حياة الخلود والنعػيم وىو ػ أي الجهاد ػ إضا 

ٔاْ  في الجناف قبل يـو القيامة، وبعد قيامها كما قاؿ تعػالى: ََ كُخِيُ ِي َواَل َُتَْصََبَّ اَّلَّ
ًْ يُْرزَكَُٔن  ِٓ ِ ْحَياء ِغَِد َرّب

َ
َٔاحاً ةَْو أ ْم

َ
ًُ اَّللُّ  *ِِف َشبِيِو اَّلّلِ أ ُْ ـا نحَـا ٍَ ِ َْرِِحنَي ة

ًْ ٌَِ َْضْ  ِٓ يْ
الَّ َخٌْٔف َغيَ

َ
ًْ أ ِٓ َْ َخيْفِ ِ ٌّ  ًِٓ ِ ٔاْ ة ًْ يَيَْحُل َ ََ ل ِي وَن ةِاَّلَّ يِِّ َويَْصَخبِْاُ

ًْ َُيَْزُُٔنَ  ُْ  . 170ػػ169آؿ عمراف:َواَل 
ْحَيـاء  وقػاؿ تعػالى: 

َ
َٔاٌت ةَـْو أ ْم

َ
َْ ُحْلَخُو ِِف َشبيِو اَّلّلِ أ ٍَ ِ ٔاْ ل ُ َواَل َتُلٔل

 . 154البقرة: َوىَِسَ الَّ تَْشُػُرونَ 
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ة بشار األسد أف يذؿ ويرعب قرية بكاملها، كاف من قبل يكفي جندي واحد من جنود الطاغي 
وبعد أف نفض أىل الشاـ الذؿ عن أنفسهم، وشرعوا ومن دوف أدنى مقاومة، وينتهك حرمات أىلها، 

من األراضي %60 بالجهاد في سبيل اهلل .. أصبح جيش الطاغوت بكاملو يعجز عن دخوؿ أكثر من 
 قائم ومستمر، ب ذف اهلل.حكم الطاغوت من ىيمنة و السورية .. وتحرير بقية المدف والقرى 
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: ألف الجهػػػاد فػػػي سػػػبيل اهلل ىػػػو الػػػدعوة الصػػػادقة والوسػػػيلة الحقيقيػػػة  الثػػػاً  
.. وبيػػاف ذلػػك أف اهلل تعػػالى فطػػر الخلػػق علػػى ُسػػنة  ابتػػة  لتحقيػػق السػػالـ فػػي األرض

ػ ال تتغيػر وال ػػال يمكن ألحٍد مهما أوتي من قوة أو نفوذ أف يلغيها أو يغيرىا  ػماضية ػ
ـ القيامػػة؛ وىػػي سػػنة التػػدافع بػػين الحػػق وأىلػػو مػػن جهػػة وبػػين الباطػػل تتبػػدؿ إلػػى يػػو 

ػ بكػػػل تجمعاتػػو وتكتالتػػو يعمػػػل ػػػمنػػػذ أف وجػػد  ػوأىلػػو مػػن جهػػة أخػػػرى .. فالباطػػل ػػػ
جاىػػداً علػػى استئصػػاؿ الحػػق مػػن الوجػػود وبسػػط نفػػوذه عليػػو، وتحقيػػق السػػالـ فػػي 

اتو ال يػألو جهػداً فػي األرض على طريقتو الباطلة الظالمة .. وكذلك الحق بكل تجمع
 .  الـ في األرض على طريقتو العادلةتحجيم الباطل وكسر شوكتو .. وفرض الس

 اً فلو ُقدر للباطل أف يبسط نفوذه علػى بقعػة مػن بقػاع األرض فهػل تػراه قػادر  
 ؟! أو أف ينصف الحق وأىلو من نفسوعلى تحقيق السالـ العادؿ فيها .. 

 .. لماذا ؟ الالجواب:  
أولهمػػػا: ال يوجػػػد للباطػػػل قػػػانوف عػػػادؿ  ابػػػت يُلػػػـز بػػػو أىلػػػو ين، ذلػػػك لسػػػبب

.. الػذي  وأتباعو في السخط والرضػى .. فػي القػوة والضػعف .. فػي السػلم والحػرب
يمػػنعهم مػػن التمػػادي فػػي ظلػػم العبػػاد والمخػػالفين .. ممػػا يحملهػػم علػػى أف يشػػرعوا 

ادىم .. والتػػػػي ألنفسػػػػهم ولنخػػػػرين القػػػػوانين التػػػػي تلبػػػػي نػػػػزواتهم وأىػػػػواءىم، وأحقػػػػ
ػ ال ػػػأي أىػػل الباطػػل  ػممداىػػا إلػػى ظلػػم انخػػرين وىضػػم حقػػوقهم ووجػػودىم .. فهػػم ػػػ

ػ لما يخػدـ مصػالحهم ػوقت يشاءوف  ػيتورعوف في أف يصدروا القوانين أو يغيروا بها ػ
 !  لك إلى ىضم وسحق الشعوب األخرىومآربهم الخاصة وإف أدى ذ
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التػي ىػي مػن عنػد أنفسػهم  ػوانينهم ػػولو وجدوا في مرحلة من المراحػل أف قػ 
ال تلبي رغباتهم، وأطماعهم، وأحقػادىم .. فاألحبػار والرىبػاف مػن دىاقنػة  ػوأىوائهم ػ

الساسػػػػة جػػػػاىزوف لسػػػػن القػػػػوانين التػػػػي ترقػػػػى إلػػػػى درجػػػػة تلبيػػػػة الرغبػػػػات واألطمػػػػاع 
.. والتػػػي سػػػرعاف مػػػا تتحػػػوؿ قػػػوانينهم الجػػػائرة إلػػػى مسػػػتوى القانونيػػػة أو واألحقػػػاد 

شػػرعية الدوليػػة التػػي يجػػب علػػى الشػػعوب المقهػػورة المسػػلوبة الحقػػوؽ أف تحػػتكم ال
   [!12ويل لمن يخالفها أو يعترض عليها]إليها وترضى بها وبتبعاتها .. والويل كل ال

فالباطػػل الػػذي ال يملػػك الميػػزاف الثابػػت العػػادؿ .. ال يمكػػن، بػػل ال يسػػمح 
اـ .. وبالتالي فهو غيػر ممىػل بػأف بغير صد معو بسالـ ومن غير لنخرين أف يتعاملوا

 يحقق السالـ العادؿ في الوجود! 
السػػبب الثػػاني: فقػػد تضػػافرت أدلػػة النصػػوص الشػػرعية وكػػذلك أدلػػة الواقػػع 
المعػػػايش علػػػى أف الباطػػػل بكػػػل تجمعاتػػػو ومذاىبػػػو ال يمكػػػن أف يرضػػػى عػػػن الحػػػق 

الحػػق  ف يرتػػد.. إال بأحػػد خيػػارين: إمػػا أ وأىلػػو، أو أف تهػػدأ مطاردتػػو ومالحقتػػو لهػػم
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لتعرؼ حقيقة ذلك تأمل القوانين الجائرة الصادرة عن األمم المتحدة، التي وراءىا قوى االستكبار  
العالمي أمريكا ومن دار في فلكها من دوؿ الغرب الصليبي .. كيف تبيح للمغتصب الظالم بأف 

وفي الشيشاف .. وفي أفغانستاف .. وفي يغتصب حقوؽ انخرين كما ىو حاصل في فلسطين .. 
العراؽ .. وفي سوريا .. وفي كشمير وغيرىا من البلداف واألمصار .. كل ذلك يمرر بعد أف تصدر 
القوانين ػػ وما أسهل إصدارىا على مصاصي الدماء من األحبار والرىباف ػػ التي تبيح ىذا االغتصاب .. 

لحق الذي ال يجوز التعقيب عليو .. وخالفها من الحق ىو وىذه االنتهاكات .. لتصبح فيما بعد ىي ا
  الباطل الذي يُعد الهمس بو من اإلرىاب!
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ؿ .. وإمػا خيػار القتػل والتشػريد واالستئصػاومذاىبػو الباطػل  عن حقو ليدخل في دين
 !  إف قدروا على ذلك
ًْ إِِن  قاؿ تعالى: ًْ َغـَ دِيـُِِس وُك َ يَُردُّ ًْ َحَّتَّ َواَل يََزالَُٔن ُحَلاحِئَُُُس

 ُْ ْج َو ٍُ ًْ َغَ دِيِِِّ َذَي ٌُِِس َ يَْرحَِدْد  ٌَ ٔاْ َو ْوىَـهَِم َحتَِعـْج اْشَخَعاُغ
ُ
َٔ ََكٌِْر َْأ

ونَ  ـا َخـاِلُ َٓ ًْ ذِي ـ ُْ ارِ  ْصـَحاُب اجلَـّ
َ
ْوىَـهَِم أ

ُ
جَْيا َواآلِخَرةِ َوأ ًْ ِِف الُّ ُٓ ُ ال ٍَ ْخ

َ
 أ

يفيػد االسػتمرار والمواصػلة علػى القتػاؿ  َواَل يََزالُـٔنَ  :ىوقولو تعال. 217البقرة:
تػػػاؿ أف يػػػردوا أىػػػل الحػػػق عػػػن مػػا دامػػػوا قػػػادرين علػػػى ذلػػػك .. والغػػػرض مػػػن ىػػػذا الق

 حقهم ودينهم ليدخلوىم في باطلهم ودينهم ..! 
ًْ إاِل  َواَل  وقػاؿ تعػالى: ٔاْ ذِـيُس ًْ اَل يَرُْرُت ُروا َغيَيُْس َٓ َنيَْف ِإَون َحْظ

ًْ َْاِشـُلٔنَ  ُْ ْزََثُ
َ
ًْ َوأ ُٓ ََب كُئُُب

ْ
ًْ َوحَأ ِٓ َٔاِْ ْْ

َ
ًث يُرُْضَُُٔسً ةِأ ٌَّ . أي 8التوبػة: ذِ

ال سػلطانهم علػى أىػل الحػق ال يُراعػوف فػيهم حرمػة القرابػة، وال حرمػة مػا بيػنهم إف ع
من العهود والموا يػق، وال يمػنعهم عػن سػفك الػدـ الحػراـ أو انتهػاؾ الحرمػات شػيء 
من ذلك .. ومن كاف كذلك ال يمكن أف يحقق السالـ، أو أف يكػوف مػمىالً لتحقيػق 

 السالـ مع انخرين ..! 
ـُٔد َواَل اجلََّ ـاَرى َحـَّتَّ حَتَّتِـَع َوىَ  وقػاؿ تعػالى: ُٓ َ حَرََْض َغِـَم احْلَ

 ًْ ُٓ . فلػن الػواردة فػي انيػة الكريمػة تفيػد نفػي الحاضػر والمسػتقبل 120البقػرة:ِميََّخ
.. أي مهمػػا حػػاوؿ أىػػل الحػػق أف يسترضػػوا اليهػػود والنصػػارى عػػنهم فلػػن يُفلحػػوا إال 

 هم وباطلهم ..! بشرط واحد: وىو اتباع ملتهم والدخوؿ في دين
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وانية تفيد كذلك أف رضى اليهود والنصارى عن المسلم ممشر صريح علػى 
انحػػراؼ المسػػلم عػػن جػػادة الحػػق والصػػواب إلػػى الباطػػل الػػذي ىػػم عليػػو .. فحيثمػػا 

، وينظػر أيػن ىػو يظهر رضى القـو عن المسلم فعليو أف يػتهم نفسػو، وأف يُراجػع دينػو
 !من الحق

ِ  وقػاؿ تعػالى: َِا َوكَاَل اَّلَّ رِْضـ
َ
َْ أ ِ ٌّ َِّـُسً  ًْ جَلُْررَِج ِٓ ََ َزَفُرواْ لِرُُشيِ ي

َِا ْو تَلَُػُٔدنَّ ِِف ِميَّخِ
َ
ََ َزَفُرواْ  . فقولػو تعػالى13إبػراىيم: أ ِي يفيػد  ..َوكَاَل اَّلَّ

االستغراؽ؛ أي جميع الذين كفروا علػى مػدار الػزمن وإلػى يػـو القيامػة يقولػوف للرسػل 
َِاوأتباعهم المممنين  ْو تَلَُػُٔدنَّ ِِف ِميَّخِ

َ
َِا أ رِْض

َ
َْ أ ِ ٌّ َِّـُسً  .. ومن كاف  جَلُْررَِج

 لو أف يحقق السالـ في األرض ؟! ىذا وصفو وديدنو فأنى
ــُروا  ونحػػو ذلػػك قولػػو تعػػالى عػػن فتيػػة أىػػل الكهػػف: َٓ ًْ إِن َحْظ ــ ُٓ إِجَّ

ًْ وَ  ِٓ خِ
ًْ ِِف ِميَّ ْو يُػِيُدوُك

َ
ًْ أ ًْ يَرَُْجُُٔك ةَداً َغيَيُْس

َ
ٔا إِذاً أ . 20الكهف: ىََ ُتْفيُِح

 تي تفيد ىذا المعنى.وغيرىا كثير من انيات القرآنية الكريمة ال
لمػػا أخبػػر ورقػػة بػػن  وفػػي الحػػديع فقػػد أخػػرج البخػػاري وغيػػره أف النبػػي 
ػ ػػأي جبريػل عليػو السػالـ  ػنوفل خبر ما رأى من الوحي، قاؿ لو ورقة: ىذا النػاموس ػػ

إذ ػ ليتنػػي أكػػوف حيػػاً ػػػػ أي شػػاباً قويػػاُ ػػػسػػى، يػػا ليتنػػي فيهػػا جػػذعاً الػػذي نػػزؿ علػػى مو 
نعػػم، لػػم يػػأِت رجػػل ؟! فقػػاؿ: : أو مخرجػػي ىػػم، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل يخرجػػك قومػػك

 .  يدركني يومك أنصرؾ نصراً ممزراً  ، وإفبمثل ما جئت بو إال عودي
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ث ىذه أدلة النصوص الشرعية .. أما أدلة الواقع الملمػوس والمشػاىد فحػد
اح عنها وال حرج؛ فما أكثر تلػك الػديار وأولئػك الشػعوب التػي تنتهػك حرمػاتهم صػب

 طاعة القـو أو في دينهم ..؟! مساء بسبب أنهم لم يدخلوا في 
فػػػػانظر مػػػػاذا حصػػػػل ويحصػػػػل فػػػػي فلسػػػػطين .. ومػػػػاذا حصػػػػل فػػػػي البوسػػػػنة  

سػػػوريا .. وفػػػي والهرسػػػك .. وفػػػي كوسػػػوفو .. ومػػػاذا يحصػػػل فػػػي ىػػػذه األيػػػاـ فػػػي 
يشػاف .. وفػػي الفلبػين .. وفػػي أندونيسػػيا .. وفػي الصػػين .. وفػي كشػػمير .. وفػػي الش

أفغانسػػػتاف .. وفػػػي العػػػراؽ .. وفػػػي السػػػوداف .. وفػػػي أرتيريػػػا .. وفػػػي لبنػػػاف .. وفػػػي 
 ؿ .. وغيرىا كثير من البلداف ..!الصوما

مػػػا يحصػػػل فػػػي تلػػػك الػػػديار وغيرىػػػا مػػػن ممارسػػػات وتصػػػفيات وحصػػػارات، 
لهػػػو أكبػػػر دليػػػل علػػػى أف القػػػـو ال  اكػػػات للحقػػػوؽ والحرمػػػات ..وانته ومػػػمامرات ..

 ػُيحسنوف صنعة السالـ .. إال سالـ األسياد مع العبيد .. العبيد الػذين ال يحػق لهػم ػػ
والطاعػػػػة للسػػػػياد ػ إال أف يمتهنػػػػوا صػػػػنعة الركػػػػوع والسػػػػجود ػػػػػفػػػػي قػػػػوانين األسػػػػياد 

 ..! ولقوانينهم
رب وقتل وقتاؿ .. وىضم ونصػب ىذا ىو سالـ الباطل .. فسالمو غدر وح

للحقوؽ والحريػات .. ومػن كػاف كػذلك فهػو غيػر ممىػل لرعايػة عمليػة السػالـ .. وال 
الشػػيء ال  لبسػػط وتحقيػػق السػػالـ .. ألنهػػم ىػػم أنفسػػهم يفقػػدوف السػػالـ .. وفاقػػد

 !يمكن أف يعطيو لنخرين
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إذا كػػػاف ىػػػذا ىػػػو سػػػالـ الباطػػػل .. فهػػػل الحػػػق قػػػادر علػػػى تحقيػػػق السػػػالـ 
مػػن  ػولػػو كػػانوا مػػن أىػػل الباطػػل ػػػ ػادؿ .. وىػػل ىػػو  قػػادر علػػى إنصػػاؼ انخػػرين ػػػالعػػ

 ؟! .. أو يحقق لهم األمن والسالـ نفسو
 ؟ .. لماذا نعمالجواب:  
ألف الحػػػق يملػػػك القػػػانوف العػػػادؿ الثابػػػت الػػػذي يُعرفػػػو مػػػا لػػػو ومػػػا عليػػػو ..  

فػي السػلم والحػرب القانوف الذي يلتزمو في السر والعلن .. في السخط والرضى .. 
 .. ولػػيس لػػو أف يخػػرج قيػػد أنملػػة عػػن ىػػذا القػػانوف إال إذا آ ػػر أف يخػػرج عػػن كونػػو

 !  ووصفو بأنو الحق أو من أىل الحق
الذي ال يتغير وال يتبدؿ، والػذي ال ُيحػابي  "حكم اهلل تعالى"ىذا القانوف ىو 

لػػوب .. مخلوقػػاً علػػى حسػػاب مخلػػوؽ .. فكػػل النػػاس أمامػػو سػػواء .. الغالػػب والمغ
الضعيف والقوي .. السيد والوضيع ال فرؽ بيػنهم أمػاـ حكػم اهلل .. فلكػل لػو وعليػو 
.. وعلى الجميع أف يلتزمػوا بمػا لهػم ومػا علػيهم .. بحسػب مػا يقضػي اهلل تعػالى فػي 

 حكمو وشرعو!  
وىذا مػن أكبػر العوامػل التػي تعػين علػى تحقيػق السػالـ فػي األرض .. إذ أف 

ف يػػدخلوا فػػي السػػلم مػػع الحػػق وأىلػػو مػػا لهػػم ومػػا علػػيهم .. انخػػرين يعرفػػوف قبػػل أ
إنهػػػم جميعػػػاً أمػػػاـ قػػػانوف واحػػػد ال يمكػػػن أف يتغيػػػر وال أف يتبػػػدؿ بحسػػػب األىػػػواء 
والمصػػالح .. فهػػو ال يخضػػع لمػػزاج السػػالطين أو الحكػػاـ وال لسياسػػاتهم .. كمػػا ال 

الحػاؿ عنػد  . كمػا ىػويجوز أف يخضػع لرغبػات ونػزوات الشػعوب المنتصػرة الغالبػة .
   الباطل وأىلو!
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فهم عندما يدخلوف في سلم الحق لػن يكونػوا عبيػداً للعبيػد .. وال خاضػعين  
لسػػلطة العبيػػد كمػػا ىػػو الحػػاؿ عنػػدما ينتصػػر الباطػػل فػػي موقعػػة مػػن المواقػػع .. وإنمػػا 

.. وفػػػي العبوديػػػة العامػػػة  ىػػػم فػػػي حقيقػػػة أمػػػرىم داخلػػػوف فػػػي الطاعػػػة العامػػػة هلل 
لسػػػلم العػػػاـ الػػػذي شػػػرعو اهلل تعػػػالى للعبػػػاد .. وىػػػذه عبوديػػػة .. وفػػػي ا للخػػػالق 

  [.13فيها من قدر المخلوؽ أو العباد] تشريف ال انتقاص
 مػن قػػوانين الحػػق التػػي يلتػػـز بهػا المسػػلموف حكامػػاً ومحكػػومين قولػػو تعػػالى: 

 ِٔاْ ةِاىُْػُلٔد ْوُْ
َ
ٔاْ أ ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
ـِد وَ  . وقولػو تعػالى:1المائػدة: يَا أ ْٓ ٔاْ ةَِػ ْوُْـ

َ
أ

ًُ اَّللَّ  ا َوكَــْد َجَػيْــُخ َْ ْٔنِيــِد ــاَن َ ْػــَد حَ ٍَ ْح
َ
ٔاْ األ ًْ َواَل حَُِلُضــ ــدتُّ َْ اَّلّلِ إَِذا ََع

ًْ َنفِياًل إِنَّ اَّللَّ َحْػيَ  ـا َتْفَػيُـٔنَ َغيَيُْس ٌَ  ًُ :وقولػو تعػالى:91النحػل .  َواَل
ِاً كَيِـياًل إِجَّ  ٍَ ِد اَّلّلِ َث ْٓ واْ ةَِػ ًْ تَْشََتُ ًْ إِن ُنِـُخ َٔ َخـْْيٌ ىَُّسـ ـ ُْ ـا ِغِـَد اَّلّلِ  ٍَ

                                                 
13
العبػػادة نوعػػاف: عبػػاد شػػرعية دينيػػة أو عبػػادة خاصػػة .. وىػػذه عبػػادة ال إكػػراه فيهػػا إف أبػػى اإلنسػػاف  

ي ال إكػػراه علػػى ؛ أال إكػػراه فػػي الػػدين .. الكػػافر أف يػػدخل فيهػػا .. وىػػو المػػراد مػػن قولػػو تعػػالى:
الػػدخوؿ فػػي العبػػادة الشػػرعية الدينيػػة .. وعبػػادة كونيػػة قدريػػة أو عبػػادة عامػػة؛ وىػػي عبػػادة الػػدخوؿ فػػي 

.. وىػذه عبػادة ال منػاص ألحػٍد مػن  .. واالنقياد العاـ لسلطة شرع اهلل  الطاعة العامة لحكم اهلل 
اؿ قوتلػػوا عليهػػا .. وىػػو المػػراد مػػن قولػػو العبػػاد أف يتخلػػف عنهػػا أو ال يػػدخل فيهػػا .. فػػ ف أبػػوا إال القتػػ

يُن ُكلاػُو لِلّػو فَػِ ِف انتَػَهػْوْا فَػِ فَّ اللّػَو ِبَمػا يَػعْ  تعالى: نَػٌة َوَيُكػوَف الػدل   َملُػوَف َبِصػيرٌ َوقَػاتُِلوُىْم َحتَّػى اَل َتُكػوَف ِفتػْ
 ف أتػوا بالعبػادة أي حتى تكوف الطاعة والخضوع كلو هلل وحده .. وليس لسلطاف، أو شػعب منتصػر .. فػ

العامػػة والطاعػػة العامػػة لحكػػم اهلل تعػػالى وسػػلطانو .. فليػػدخلوا بعػػدىا فػػي العبػػادة الدينيػػة الخاصػػة التػػي 
  يشاءوف .. وحسابهم على اهلل.
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ٔنَ  ٍُ َد ََكَن َمْصـُؤوالً  . وقولو تعالى:95النحل: َتْػيَ ْٓ ِد إِنَّ اىَْػ ْٓ ٔاْ ةِاىَْػ ْوُْ
َ
 َوأ

. فهي نصوص تالحق ضػمير وأخػالؽ المػممن أينمػا ذىػب أو حػل وأقػاـ 34اإلسراء:
الغػػدر أو الخيانػػة أو نقػػض العهػػد مهمػػا  ػ فػػي ػػػمجػػرد التفكيػػر  ػ.. تمنعػػو مػػن أف يفكػػر ػػػ

 [.14]كانت تكاليف وتبعات االلتزاـ بالعهد أو العقد الذي يعطيو المممن لنخرين
 ػػػم تأمػػػل انسػػػحاب الصػػػهاينة اليهػػػود الصػػػوري مػػػن أراٍض ال حػػػق لهػػػم فيهػػػا فػػػي     

نػوا ولو انسحبوا شبراً، استولوا بعده متػراً ليبفلسطين .. كيف يكوف بالشبر والِفتر .. 
وذلػػك كلػػو بعػػد العهػػود الكثيػػرة الكاذبػػة والمتراكمػػة علػػيهم منػػذ عليػػو مسػػتوطناتهم .. 
 خرين ..!عقود قد أعطوىا لن

فػػػ ف تركػػػوىم ومػػػا أرادوا ": وقػػػد تقػػػدـ معنػػػا حػػػديع السػػػفينة، وفيػػػو قولػػػو  
؛ أي إف تركػػػوا ألىػػػل "ىلكػػػوا جميعػػػاً، وإف أخػػػذوا علػػػى أيػػػديهم نجػػػوا ونجػػػوا جميعػػػاً 

ة فػػي قيػػادة السػػفينة والمجتمعػػات، أو أف يفرضػػوا سػػالمهم الباطػػل كمػػا الباطػػل الحريػػ

                                                 
14
قد صالح نصارى الرـو على مدينػة دمشػق،   كاف   مما يذكره لنا التاري : أف أبا عبيدة بن الجراح  

يعلم بصلح وعهد أبي عبيدة مع نصارى الػرـو .. فػافتتح دمشػق عنػوة مػن جهػة وكاف خالد بن الوليد لم 
الباب الشرقي للمدينة .. ولما ذكر النصارى ذلك لعبيدة رّد إلػيهم المدينػة بكاملهػا ػ التػي ىػي دمشػق! ػ 

 وفاء بالعهد وبالكلمة التي أعطاىا لهم ..! 
ػ في تعاملهم مػع العقػود ىم أمريكا والغرب الصليبي ػػ ووراءتأمل .. أىكذا ىم الصهاينة اليهود اليـو ػ    

والعهود التي يعطونها لنخرين .. كم ىي العقود والعهود التي يبرمونها اليـو .. وفي اليـو الثػاني يغػدروف 
فػأنى لهػمالء أف يكونػوا دعػاة بحػق ا مػن وراء ىػذا العقػد أو العهػد، بها ألدنى مصلحة يمكن أف يفقػدونه

 ؟!لسالـكفأ ألف يكونوا رعاة بحق لللسالـ أو أنهم  
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قػػػػت بهػػػػم السػػػػفينة، يحلػػػػو لهػػػػم فقػػػػد ىلكػػػػوا جميعػػػػاً: الصػػػػالحين والطػػػػالحين .. وغر 
 !     وىلكت البالد

ػ ومنعػػػػػوىم عػػػػػن فسػػػػػادىم ػػػػػػبالجهػػػػػاد والقتػػػػػاؿ  ػوإف أخػػػػػذوا علػػػػػى أيػػػػػديهم ػػػػػػ 
الصػػالحين والطػػالحين معػػاً ..  وطغيػػانهم، وفرضػػوا سػػالمهم العػػادؿ .. نجػػوا جميعػػا:ً 

لػػدمار ونجػت معهػػم السػػفينة والمجتمعػات مػػن الغػػرؽ فػػي أوحػاؿ الشػػرؾ والفسػػاد، وا
..  ! 

نجػػوا ونجػػوا  "والػػذي يهمنػػا مػػن ألفػػاظ الحػػديع فػػي ىػػذا الموضػػع قولػػو  
الذي يفيد حرص الحق على تحقيق النجاة والسالمة ألىل الباطػل كػذلك ..  "جميعاً 

  نجده أو نشعر بو عند أىل الباطل نحو الحق وأىلو ..! وىذا ماال يمكن أف
لقاتل، وإف كاف ن رجاًل على دمو فقتلو فأنا بريء من امن أمَّ ": وقاؿ 
من قتل نفسًا معاىدة بغير حلها، حـر اهلل عليو ": وقاؿ  [.15]"المقتوؿ كافراً 

 [.16]"الجنة أف يشم ريحها
لو كاف في أدغاؿ إفريقيا أو ىذه ىي أخالؽ الحق التي تُلـز كل مسلم و  

الفلبين .. فهو يكفيو بأف يسمع بهذا الحديع أو نحوه ليكوف لو رادعًا وزاجراً 
يردعو من أف يمس أو يصيب الكافر الذمي أو المعاىد المممَّن بأدنى أذى أو سوء 

 !.. 

                                                 
15

 .440أخرجو النسائي، وابن ماجة، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 
16

  .4423صحيح سنن النسائي: 
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بكػػل تجمعػػاتهم  ػوبعػػد، ف نػػو يحػػق لنػػا أف نسػػأؿ: أىكػػذا ىػػم أىػػل الباطػػل ػػػ 
ظهػػروا علػػيهم بنػػوع قػػوة أو عنػػدما يتعػػاملوف مػػع المسػػلمين وبخاصػػة إف  ػومػػذاىبهم ػػػ
 ؟! سلطة ..
الجواب: تجده في المجازر الجماعية بحق الشيوخ واألطفػاؿ والنسػاء التػي  

وفػػي أفغانسػػتاف وفػػي العػػراؽ .. ارتكبػػت فػػي البوسػػنة والهرسػػك .. وفػػي الشيشػػاف .. 
ر الجماعيػػة للحيػػاء .. تجػػده فػػي تجػػده فػػي المقػػاب وأخيػػراً فػػي سػػوريا .. مػػن قبػػل ..

حػػرؽ المسػػلمين وىػػم يتعبػػدوف فػػي مسػػاجدىم كمػػا حصػػل فػػي مػػالوكو إندونسػػيا .. 
 وغيرىا من البقاع!

 ..؟! لها وأصحابها األبرياء تجد الجواب في البيوت المهدمة على أى
 ػراجػػع تػػاري  فتوحػػات اإلسػػالـ كلهػػا .. ىػػل تعػػرؼ مػػرة أف اإلسػػالـ اضػػطر ػػػ 

   ديارىم بانالؼ أو الماليين ..! ػ أىل البالد بأف يخرجوا منػجبر فضاًل عن أف ي
بينمػػا نجػػد صػػهاينة اليهػػود لمػػا غػػزوا فلسػػطين شػػردوا ماليػػين المسػػلمين مػػن  

بين نػازح أبناءىا وأسكنوىم في العراء وفي المخيمات ..  م بعد ذلك قّسموا الناس 
 ؟! والجئ، ولكل منهما درجة

بػل أفغانسػػتاف .. وكػػذلك لمػػا غػػزت الشيشػػاف كػذلك لمػػا غػػزت روسػػيا مػػن ق 
.. وكػػذلك الصػػرب لمػػا غػػزوا البوسػػنة والهرسػػك .. أجبػػروا المسػػلمين مػػن أىػػل البلػػد 

 على الهجرة والخروج من ديارىم وبيوتهم .. 
ال يمكػػػن أف يتصػػػورىا عقػػػل وذلػػػك بعػػػد أف ارتكبػػػوا بحقهػػػم المجػػػازر التػػػي 

 آدمي ..!



 

38 
 

كػػػل للماليػػػين مػػػن أبنائهػػػا ..  لجمػػػاعي اوفػػػي سػػػوريا .. ىػػػذا القتػػػل والتهجيػػػر  
.. ومحاربػػة ن الديمقراطيػػة .. وزمػن اإلنسػانية، وحقػػوؽ اإلنسػاف ذلػك يحصػل فػػي زمػ

 ع محافل الباطل وممسساتو ودولو!من جميومباركة العنصرية .. وعلى مرأى ومسمع 
كػػل ذلػػػك يجعلنػػػا نجػػـز ونمكػػػد بػػػأف الباطػػػل ال يمكػػن لػػػو أف يحقػػػق السػػػالـ 

ألنػػو ال يملػػك الخصػػػائإ النفسػػية واألخالقيػػة التػػي تمكنػػو مػػػن  العػػادؿ فػػي الوجػػود
ذلػػك، بخػػالؼ الحػػق ف نػػو يملػػك جميػػع مقومػػات وخصػػائإ تحقيػػق السػػالـ العػػادؿ 
فػػي األرض كػػل األرض .. وبالتػػالي ىػػو الػػذي يجػػب أف يُرشػػح لقيػػادة ورعايػػة عمليػػة 

  السالـ، وعلى طريقتو الخاصة بو .. وليس على طريقة أحٍد غيره.
كاف الباطل ال يسمح للحق أف يقود ويرعى عمليػة السػالـ .. أو يحقػق   ولما 

السػػالـ العػػادؿ علػػى طريقتػػو الشػػرعية الربانيػػة .. لػػـز علػػى الحػػق وأىلػػو أف يجاىػػدوا 
الباطػػل وأىلػػو ويزيلػػوا مػػن أمػػامهم العقبػػات الكثيػػرة التػػي ينثرىػػا الباطػػل فػػي طػػريقهم 

 !  تي تحيل بينهم وبين تحقيق السالـوال
 ف كػػل مػػن يريػػد السػػالـ بحػػق نقػػوؿ لػػو: أقػػرب طريػػق لتحقيػػق السػػالـ لػػذا فػػ

العادؿ ىػو الجهػاد فػي سػبيل اهلل .. وأي طريػق آخػر ُيسػلك غيػر طريػق الجهػاد فهػو 
طريق ال يوصل للسالـ وال يمكن أف يحقق السػالـ، وىػو مضػيعة للوقػات واألعمػار 

السػػالـ .. وإطالػػة أمػػد  مػػن غيػػر طائػػل وال فائػػدة .. ولػػيس مػػن ورائػػو إال تػػأخير عمليػػة
 ! لحروب والظلم والشقاء والحرمافا

ػ فهػو ال يعمػل للسػالـ ػػبقصد أو غير قصػد  ػفكل من يتنكب طريق الجهاد ػ 
.. وال يريػػد للسػػالـ أف تقػػـو لػػو قائمػػة .. وإنمػػا يريػػد أف يطيػػل أمػػد الحػػروب والشػػقاء 
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أف يكػػػرس سػػػالـ والظلػػػم والحرمػػػاف .. يريػػػد أف يطيػػػل عمػػػر طغيػػػاف الباطػػػل .. يريػػػد 
الباطل الذي ىو لػيس بسػالـ .. وإف زعػم مػلء شػدقيو أنػو مػن دعػاة وأنصػار السػالـ 

  !! 
إف أقػػػػرب النػػػػاس للسػػػػالـ، وعليػػػػو، وبنػػػػاًء علػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ، نقػػػػوؿ جػػػػازمين: 

وأصدقهم دعوة إلػى السػالـ ىػم المجاىػدوف فػي سػبيل اهلل الػذين يُقػاتلوف فػي سػبيل 
للسػػالـ ىػػم أكثػػرىم عػػداًء لمبػػدأ الجهػػاد فػػي سػػبيل  اهلل .. وأكثػػر النػػاس بعػػداً وعػػداءً 

 ..! اهلل
هاد في سػبيل : ألف الغايات العامة لإلسالـ ال يمكن أف تتحقق إال بالجرابعاً 

 .  اهلل
فمػػن دواعػػي الشػػروع فػػي طريػػق الجهػػاد كػػذلك أف الغايػػات العظمػػى الكليّػػة 

 .  تتحقق إال بالجهاد في سبيل اهلل لإلسالـ ال يمكن أف
وأعظػم غايػات اإلسػالـ نشػر التوحيػد وبسػط نفػوذه .. واستئصػاؿ  ومن أجل

الشػػرؾ وتحجػػيم نفػػوذه .. والعمػػل علػػى أطػػر العبػػاد مػػن عبػػادة العبػػاد إلػػى عبػػادة رب 
العبػػػاد .. ومػػػن جػػػور األديػػػاف والشػػػرؾ إلػػػى عػػػدؿ اإلسػػػالـ والتوحيػػػد .. وىػػػذه مهمػػػة 

 قػػػاؿ تعػػػالى:، كمػػػا إلػػػى نبينػػػا محمػػػد  جميػػػع األنبيػػػاء والرسػػػل مػػػن لػػػدف آدـ 
 ــاُغَٔت ٔاْ اىعَّ ــ ِن اْخُتــُدواْ اَّللَّ َواْجَخطُِت

َ
ــٍث رَُّشــٔاًل أ ٌَّ

ُ
ِ أ

ــا ِِف ُكّ َِ  َوىََلــْد َ َػثْ
 .  36النحل:

وقػػػد تقػػػدمت اإلشػػػارة إلػػػى حػػػرص الباطػػػل الشػػػديد علػػػى منػػػع الحػػػق مػػػن أف 
 ينشر ما لديو من الخير والهداية، وىو ال يتػردد فػي زرع العقبػاتأف يبسط نفوذه أو 



 

40 
 

فيمػا  ػواألشواؾ في طريقػو، التػي تعيػق بػين رسػالتو وىدفػو وبػين النػاس .. وقػد ذكرنػا ػػ
ػ األدلػػة علػػى ذلػك مػػن النصػػوص الشػػرعية، وكػذلك أدلػػة الواقػػع التػػي تثبػػت أف ػػػتقػدـ 

الباطػػل ال يهػػدأ لػػو بػػاؿ وال تقػػر لػػو عػػين إال بعػػد أف يػػرد الحػػق عػػن حقػػو أو يُزيلػػو عػػن 
 !  الوجود والحياة إف استطاع ..

وىػػذا واقػػع ظػػاىر ال خفػػاء فيػػو .. ال ينبغػػي أف نطيػػل الجػػداؿ حولػػو لنثبػػت 
 صحتو ..! 

الشػػاىد ممػػا تقػػدـ: أف اإلسػػالـ ال بػػد لػػو مػػن أف يػػمدي رسػػالتو، وىػػو وِجػػد 
لػػػذلك .. وأف القػػػائمين علػػػى نصػػػرة ىػػػذا الػػػدين الحنيػػػف ال بػػػد لهػػػم مػػػن أف يعملػػػوا 

بػين النػاس كػل النػاس، ولػيس لهػم جادين ومخلصين لنصرة ىذا الدين ونشػر تعاليمػو 
خيار غير ذلك .. وىذا من لوازمو إزالة كػل العقبػات واألشػواؾ التػي يفترشػها الباطػل 

 في طريق الحق .. ومادة ذلك كلو الجهاد في سبيل اهلل . 
فالباطػػػل بكػػػػل جيوشػػػػو وتجمعاتػػػػو .. لػػػػيس ذلػػػػك الخصػػػػم السػػػػهل البسػػػػيط 

كل مػن المشػا المعركػة أو ف تحسػم معػو الذي يمكػن أ ػػ كما يصور البعض ػػالمسكين 
بعيػداً عػن قػوة السػيف والحديػد .. والػذين يػروف غيػر  خالؿ الوعظ أو مجرد الكلمة

. وىػػم ذلػػك فهػػمالء لػػم يقػػرأوا القػػرآف بعػػد .. ولػػم يقػػرأوا التػػاري  وال الواقػػع كػػذلك .
   على قلوبهم وأبصارىم غشاوة!

ريم؛ وىػو الحػق المطلػق ألجل ذلػك نجػد أف اهلل تعػالى قػد أنػزؿ القػرآف الكػ
ويسػّهل لػو رسػالتو فػي .. وأنزؿ معو الحديد فيو بأس شديد ليحمػي بػو ىػذا الحػق .. 

 . الوجود
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ًُ اىِْهَخـاَب  قػاؿ تعػالى:  ـ ُٓ َػ ٌَ َُزجْلَـا 
َ
َِـاِت َوأ ِ َِا ةِاْبَّا َِا رُُشـيَ رَْشيْ

َ
ىََلْد أ

َُزجْلَا اْلَْ 
َ
ٍِزَياَن حِلَُلَٔم اجلَّاُس ةِاىْلِْصِط َوأ ْ َِـاُِْع َوال ٌَ ٌس َشـِديٌد َو

ْ
ِديَد ذِيـِّ ةَـأ

َ كَــِٔيٌّ َغزِيــزٌ  ُّ ةِاىََّْيْــِب إِنَّ اَّللَّ ــهُ َورُُشــيَ ــَ يَُِوُ ٌَ  ُ ًَ اَّللَّ ــ ــاِس َوحِلَْػيَ َِّ  لِي
 . 25الحديد:
فالحق ال بد لو من حديػد يحميػو ويػرد عنػو سػهاـ شػياطين اإلنػس والجػن ..  

 هػػك حرماتػػو .. وسػػهل أف يُمنػػع مػػنتنتفحػػق بػػال حديػػد سػػهل المنػػاؿ .. وسػػهل أف 
هانة مػػن كػػل مػػارؽ أو كػػافر تحقيػػق أىدافػػو ورسػػالتو .. وىػػو عرضػػة للسػػخرية واالسػػت

 !  معاند
 ػفالػػذي ال يػػرى الجهػػاد .. وال يػػدعو للجهػػاد .. وال يػػأمر بالجهػػاد .. فهػػو ػػػ 

 ػ يُريد أف ينػزؿ بػالحق كػل أنػواع األذى المتقدمػة الػذكر أعػاله ..ػبقصد أو غير قصد 
 !  للحق أف تقـو لو قائمة عز مشرفة وال يريد
فهػػي تتجػػاوز سػػنوياً، تأمػػل عػػدد نسػػ  القػػرآف الكػػريم التػػي تطبػػع فػػي العػػالم  

مئات الماليين .. بل ما من بيت إال وفيو عدة نس  من القرآف الكػريم .. ولكػن لمػا 
يػػػد .. ضػػػعف أ ػػػر القػػػرآف فػػػي تخلػػػى النػػػاس عػػػن الحديػػػد وخلػػػت بيػػػوتهم مػػػن الحد

   ، وفي الحياة!الوجود
ردع ػ : إف اهلل ليػػػزع ػ أي ليػػػوفػػػي األ ػػػر عػػػن عثمػػػاف رضػػػي اهلل عنػػػو، قػػػاؿ 

 !  بالسلطاف ماال يزع بالقرآف
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خالصػػػة القػػػوؿ: أف القػػػرآف والحديػػػد رسػػػالتاف متوازيتػػػاف تسػػػيراف جنبػػػاً إلػػػى  
.. وىمػػا للحػػق كالجنػػاحين للطػػائر ال يمكػػن  .. ال مضػػاء ألحػػدىما إال بػػانخر جنػػب

ف والعلو فػي السػماء إال بهمػا معػاً .. فػ ف أصػيب فػي أحػد جناحيػو خػرَّ إلػى لو الطيرا
 !  رض ووقع .. وال بد لو من أف يقعاأل

فحديػػد مػػن غيػػر قػػرآف؛ ظلػػم، واسػػتعالء فػػي األرض بغيػػر حػػق .. وقػػرآف مػػن  
غيػر حديػد، ضػػعف، وىػواف .. والحػق كمػػا يػأبى الظلػم، واالسػػتعالء فػي األرض بغيػػر 

 ف والهواف. حق، كذلك يأبى الضع
:  م بعد كل ذلك ألف الجهاد في سبيل اهلل عبادة عظيمة .. خامساً  

.. تفريط بالدرجات الُعال ..  التفريط بها تفريط بباب عظيم من أبواب الجنة
والخصاؿ الفريدة .. التي ال يمكن أف تتأتى للقاعدين من غير جهاد .. مهما أتوا 

 الكتاب والسنة تحد نا عن كل ذلك:  من ضروب العبادات األخرى .. لندع نصوص
ـرِ  :ىقػاؿ تعػال  َ ْوىِل الُضَّ

ُ
ٌِِنَِي َدـْْيُ أ ـْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ الَّ يَْصَخِٔي اىَْلاِغُدوَن 

 ََ ــِدي َجاِْ ٍُ ْ ــَو اَّللُّ ال ًْ َْضَّ ِٓ ُُفِصــ
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ال َٔ ْم

َ
َجاِْــُدوَن ِِف َشــبِيِو اَّلّلِ ةـِـأ ٍُ ْ َوال

ًْ لََعَ ا ِٓ ُُفِص
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ال َٔ ْم

َ
َو اَّللُّ ةِأ ََ َدرََجًث َوُكـال  وََغَد اَّللُّ اْْلُْصََن َوَْضَّ ىَْلاِغِدي

ْجراً َغِظيٍاً 
َ
ََ أ ََ لََعَ اىَْلاِغِدي َجاِِْدي ٍُ ْ  . 95النساء:ال

 ال": فقاؿ: دلني على عمل يعدؿ الجهػاد، قػاؿ جاء رجل إلى رسوؿ اهلل  
أجػػػده ! .. ىػػػل تسػػػتطيع إذا خػػػرج المجاىػػػد أف تػػػدخل مسػػػجدؾ فتقػػػـو وال تفتػػػر، 

 .  قاؿ: ومن يستطيع ذلك ؟! البخاري "فطر ؟!وتصـو وال ت
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مػػممن يجاىػػد ": وقيػػل يػػا رسػػوؿ اهلل أي النػػاس أفضػػل ؟ فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  
 .    البخاري "في سبيل اهلل بنفسو ومالو ..

 .  " البخاريروحة خير من الدنيا وما فيها لغدوة في سبيل اهلل أو": وقاؿ  
يػػػر ممػػػا تطلػػػع عليػػػو الشػػػمس لغػػػدوة أو روحػػػة فػػػي سػػػبيل اهلل خ": وقػػػاؿ  
 .  " البخاريوتغرب

 .  " البخاريموا أف الجنة تحت ظالؿ السيوؼواعل": وقاؿ 
. " البخػاري خيػر مػن الػدنيا ومػا عليهػا ..ربػاط يػـو فػي سػبيل اهلل":  وقػاؿ 

سػبيل اهلل .. فكيػف بجهػاد يػوـٍ فػي سػبيل اهلل .. أو جهػاد أيػاـ ..  ىذا رباط يػوـٍ فػي
إنهػػػػا الجنػػػػاف والػػػػدرجات ورب أو جهػػػػاد أشػػػػهر .. أو جهػػػػاد العمػػػػر .. اهلل أكبػػػػر .. 

   الكعبة!
تضّمن اهللُ لمن خػرج فػي سػبيلو ال ُيخرجػو إال جهػاداً فػي سػبيلي ": وقاؿ  

خلػو الجنػػة أو ُأرجعػو إلػى مسػػكنو وإيمانػاً بػي وتصػػديقاً برسػلي فهػو علػػي ضػامن أف أد
الذي خرج منو نائالً ما ناؿ من أجٍر أو غنيمة، والػذي نفػس محمػد بيػده مػا مػن كلػم 
يكلم في سبيل اهلل إال جاء يـو القيامػة كهيئتػو حػين ُكلػم؛ لونػو لػوف دـٍ وريحػو مسػك 
. والذي نفس محمد بيده لوال أف يشق على المسلمين ما قعدت خالؼ سػرية تغػزو 

سبيل اهلل أبداً، ولكػن ال أجػد سػعة فػأحملهم وال يجػدوف سػعة، ويشػق علػيهم أف في 
 يتخلفػػوا عنػػي، والػػذي نفػػس محمػػٍد بيػػده لػػوددت أنػػي أغػػزو فػػي سػػبيل اهلل فأُقتػػل  ػػم

 .  " مسلمأغزو فأُقتل،  م أغزو فأُقتل
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قػاؿ: يػا أبػا سػعيد مػن رضػي بػاهلل  وعن أبػي سػعيد الخػدري أف رسػوؿ اهلل  
فعجػػب لهػػا أبػػو سػػعيد فقػػاؿ:  "الـ دينػػاً، وبمحمػػٍد نبيػػاً وجبػػت لػػو الجنػػةربػػاً، وباإلسػػ

وُأخػػرى يُرفػػع بهػػا العبػػد مائػػة درجػػة فػػي ": أعػػدىا علػػي يػػا رسػػوؿ اهلل، ففعػػل  ػػم قػػاؿ
الجنػػة مػػا بػػين كػػل درجتػػين كمػػا بػػين السػػماء واألرض!" قػػاؿ ومػػا ىػػي يػػا رسػػوؿ اهلل ؟ 

 .  " مسلميل اهلل، الجهاد في سبيل اهللالجهاد في سب": قاؿ
. فهػػػو لػػػيس بػػػاب " مسػػػلمأبػػػواب الجنػػػة تحػػػت ظػػػالؿ السػػػيوؼ": وقػػػاؿ  

 واحد بل ىي أبواب كلها تحت ظالؿ السيوؼ والجهاد ..! 
قاؿ النووي: قاؿ العلمػاء معنػاه أف الجهػاد وحضػور معركػة القتػاؿ طريػق إلػى  

 ىػ.  -الجنة وسبب لدخولها .. ا
هر وقيامو، وإف مػات جػرى عليػو رباط يوـٍ وليلة خير من صياـ ش": وقاؿ  

 .  " مسلموأجري عليو رزقو، وأمن الفتافعملو الذي كاف يعملو، 
كػل ميػت ُيخػتم علػى عملػو إال الػذي مػات مرابطػاً فػي سػبيل اهلل ": وقاؿ  
 [. 17]"ى لو عملو إلى يـو القيامة، ويأمن فتنة القبرف نو يُنمَّ 

 .  " البخاريراـ على الناربيل اهلل فهما حمن اغبرت قدماه في س": وقاؿ 
    [.  18]"غبار في سبيل اهلل ودخاف جهنم ال يجتمع": وقاؿ  
للشػػهيد عنػػد اهلل ِسػػػتا خصػػاؿ: يُغفػػر لػػػو فػػي أوؿ ُدفعػػة، ويُػػػرى ": وقػػاؿ  

ضػػع علػػى و مقعػػده مػػن الجنػػة، وُيجػػار مػػن عػػذاب القبػػر، ويػػأمن مػػن الفػػزع األكبػػر، ويُ 
                                                 

17
 . 1322صحيح سنن الترمذي:  

 . 1333صحيح سنن الترمذي:  18
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مػن الػدنيا ومػا فيهػا، ويُػزوج ا نتػين وسػبعين زوجػة رأسو تاُج الوقار، الياقوتػة منهػا خيػر 
. فهػي ليسػت خصػلة واحػدة بػل [19]"، وُيشفَّع في سبعين من أقاربػومن الحور العين

خصػاؿ، ال يُعطاىػػا سػت خصػاؿ بعضػها يفضػل ويعلػو بعػض .. أكػـر وأعظػم بهػا مػن 
   !إال الشهيد
ب مػن أبػواب عليكم بالجهاد في سبيل اهلل تبارؾ وتعالى؛ ف نو بػا": وقاؿ  

 . وقد تقدـ . "الجنة يُذىب اهلل بو الهم والغم
 .  [20]"إف السيوؼ مفاتيح الجنة": وقاؿ  
حػػارس الحػػرس فػػي أرض  نبػػئكم بليلػػٍة أفضػػل مػػن ليلػػة القػػدر؟أال أ": وقػػاؿ 

. وحػػارس الحػػرس ىػو الحػػارس الػػذي يحػػرس [21]"خػوؼ لعلػػو أف ال يرجػػع إلػى أىلػػو
عػػػػدو .. فيكػػػػوف بػػػػذلك حارسػػػػاً للحػػػػرس الػػػػذين فػػػػي الخطػػػػوط األماميػػػػة المتاخمػػػػة لل
 .  موقع العدو .. واهلل تعالى أعلم يحرسوف في الخطوط الخلفية من

ليػػػػدعو يػػػػـو القيامػػػػة الجنػػػػة فتػػػػأتي بُزخرفهػػػػا وزينتهػػػػا  إف اهلل ": وقػػػػاؿ  
فيقػػوؿ: أيػػن عبػػادي الػػػذين قػػاتلوا فػػي سػػبيلي، وجاىػػػدوا فػػي سػػبيلي ادخلػػوا الجنػػػة، 

. وتػػػأتي المالئكػػػة فيسػػػجدوف، فيقولػػػوف: ربنػػػا نحػػػن نسػػػبح فيػػدخلونها بغيػػػر حسػػػاب 
بحمػػدؾ الليػػل والنهػػار ونقػػدس لػػك، مػػن ىػػمالء الػػذين آ ػػرتهم علينػػا ؟ فيقػػوؿ الػػرب 

                                                 
19

 .   1358صحيح سنن الترمذي: 

 . 2672أخرجو ابن أبي شيبة، السلسلة الصحيحة:  20

 .  2811وغيره، السلسلة الصحيحة:  اكمأخرجو الح 21
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 ىػػػمالء عبػػػادي الػػػذين قػػػاتلوا فػػػي سػػػبيلي، وأوذوا فػػػي سػػػبيلي، فتػػػدخل علػػػيهم :
ًَ ُخْلَب المالئكة من كل باب  ًْ َِِْْػ ُت ا َصََبْ ٍَ ِ ارِ َشاَلٌم َغيَيُْسً ة   [22.] الَّ

ىػػذا غػػيض مػػن فػػيض ممػػا  بػػت فػػي فضػػل الجهػػاد .. ومػػا للمجاىػػدين مػػن  
أجػػػر، ومثوبػػػة، وكرامػػػة ال يمتاىػػػا غيػػػرىم .. وىػػػو باعػػػع عظػػػيم علػػػى السػػػير فػػػي ىػػػذا 

 ! ظيم ال يفرط بو إال كل خائب خاسرالطريق المبارؾ الع
صػدؽ حػب  يهػا مػدىػ عبادة يظهػر فػأي الجهاد في سبيل اهلل  ػوىو كذلك ػ 

.. ومػػػدى صػػػدؽ انتمائػػػو لهػػػذا الػػػدين .. فبالجهػػػاد تُعػػػرؼ الرجػػػاؿ،   العبػػػد لربػػػو
وتُعػػػرؼ حقيقػػػة معػػػادف النػػػاس، ومػػػن مػػػنهم الصػػػادؽ فػػػي زعمػػػو لإليمػػػاف ومػػػن مػػػنهم 

ىو الذي يقتحم المخػاطر وال  الكاذب .. فالمممن الصادؽ في إيمانو وحبو لربو 
والخػوؼ فػي سػبيل اهلل .. أمػا أصػحاب  يتردد في أف يرمي بنفسو في مواطن الجهػاد

القلػػوب المريضػػة بالنفػػاؽ وغيػػرىم ىػػم الػػذين يبحثػػوف عػػن األعػػذار والػػذرائع الكاذبػػة 
 لكي يتخلفوا عن مواطن الجهاد في سبيل اهلل ..!  

ن  قػاؿ تعػالى: 
َ
ُِــَٔن ةـِـاَّلّلِ َواحْلَــِْٔم اآلِخــرِ أ ٌِ ََ يُْؤ ِيـ ذَُُِم اَّلَّ

ْ
اَل يَْصــَخأ

 ِ خَّلِنَي ُُيَاُِْدواْ ة ٍُ ْ ًٌ ةِال ًْ َواَّللُّ َغيِي ِٓ ُُفِص
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ ال َٔ ْم

َ
ََ اَل  *أ ِيـ ذَُُِم اَّلَّ

ْ
ا يَْصَخأ ٍَ إِجَّ

 ًْ ِٓ ًْ ِِف َريْـــتِ ـــ ُٓ ًْ َذ ُٓ ُِـــَٔن ةـِــاَّلّلِ َواحْلَـــِْٔم اآلِخـــرِ َواْرحَاةـَــْج كُيُـــُٔب ٌِ يُْؤ
ُدونَ   .45-44التوبة:َحََتَدَّ

                                                 
22

 . 2556أخرجو األصفهاني في الترغيب والترىيب وغيره، السلسلة الصحيحة:  
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ا إخبػػار مػػن اهلل أف المػػممن ال : فهػػذ28/438قػػاؿ ابػػن تيميػػة فػػي الفتػػاوى: 
يستأذف الرسوؿ في ترؾ الجهاد وإنمػا يسػتأذنو الػذين ال يممنػوف، فكيػف بالتػارؾ مػن 

 ىػ . -غير استئذاف ..؟! ا
قلػػػت: فكيػػػف بمػػػن يثػػػبط األمػػػة عػػػن الجهػػػاد، ويػػػم م المجاىػػػدين ويجػػػرمهم  

 لجهادىم ..؟! 
باطلػػػة فاسػػػدة  كيػػػف بمػػػن يُعطػػػل الجهػػػاد كليػػػاً، ويصػػػد عنػػػو األمػػػة لتػػػأويالت 

 مبعثها الخور، والجبن واإلرجاؼ ..؟! 
ويحسػػنها  طػػرؽ بدعيػػة باطلػػة ..كيػػف بمػػن يسػػتبدؿ الجهػػاد فػػي سػػبيل اهلل ب 

 ويفضلها عليو ..؟! 
ػ ويعػػػاديهم، يػػػف بمػػػن يكػػػره الجهػػػاد والمجاىػػػدين ػػػػػ صػػػفوة ىػػػذه األمػػػة ك 

 ؟! نفسهمن جهادىم .. حسداً من عند أويحرض الناس على أذاىم والنيل منهم وم
ال شػػػػك أف ىػػػػمالء أولػػػػى بالنفػػػػاؽ مػػػػن أولئػػػػك الػػػػذين يتركػػػػوف الجهػػػػاد بعػػػػد  

 استئذاف ..! 
بػػو نفسػػو مػػات علػػى شػػعبة مػػن مػػن مػػات ولػػم يغػػز، ولػػم ُيحػػدث ": قػػاؿ  
 .  " مسلمنفاؽ

ىذا فيمن لػم يحػدث نفسػو بالجهػاد بصػدؽ وإخػالص .. فكيػف بمػن تقػدـ  
أنهم أولػى بالنفػاؽ وبشػعب  ال شكذكرىم، وذكرت أوصافهم وخصالهم المشينة .. 

 !  النفاؽ
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مػػن عالمػػات الواليػػة واالصػػطفاء المتابعػػة .. والجهػػاد فػػي سػػبيل اهلل .. فمػػن  
أتى بالمتابعة للشريعة والسنة من دوف الجهػاد فػي سػبيل اهلل ال يكػوف وليػاً مػن أوليػاء 

مػػن أوليػػاء  اهلل .. ومػػن أتػػى بالجهػػاد مػػن دوف المتابعػػة للشػػريعة والسػػنة ال يكػػوف وليػػاً 
 ال بد من المتابعة والجهاد في سبيل اهلل معاً. كاملة اهلل .. ولتحقيق الوالية  

قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل: قد جعل اهلل ألىل محبتػو عالمتػين: اتبػاع الرسػوؿ،  
والجهاد في سبيل اهلل؛ وذلك ألف الجهاد حقيقتو االجتهاد فػي حصػوؿ مػا يحبػو اهلل 

 -لح، وفػي دفػع مػا يبغضػو مػن الكفػر والفسػوؽ والعصػياف امن اإليماف والعمل الصػا
 ىػ.

عجبػػػػاً ألولئػػػػك الػػػػذين يريػػػػدوف أف يربػػػػوا شػػػػباب األمػػػػة بعيػػػػداً عػػػػن مػػػػواطن 
وسػػاحات الجهػػاد .. يربػػونهم فػػي صػػاالت التنظيػػر المكيفػػة بعيػػداً عػػن واقػػع الحيػػاة، 

وى وآالـ األمػػػة ..  ػػػم ىػػػم يتوقعػػػوف بعػػػد ذلػػػك  أف يرتفػػػع ىػػػمالء الشػػػباب إلػػػى مسػػػت
مسموليات ومبادئ ىذا الدين العظيم .. أو أف يكونػوا يومػاً مػن األيػاـ أكفػاًء لتحمػل 

 مسمولياتهم الضخمة نحو ىذا الدين .. أو أف يكونوا من أولياء اهلل الربانيين ؟! 
.. ولػو قرؤوىػا فهػم  ىمالء يحلموف .. أو أنهم لم يقرؤوا كلمػات ىػذا الػدين 

   لو ..!لم يقرؤوىا على مراد اهلل ورسو 
أمة اإلسالـ أمة كتػَب اهللُ عليهػا أف تكػوف أمػة جهػاد وبػذؿ وعطػاء .. أمػة ال  

تعرؼ الدعة أو الميوعة أو الهزؿ أو الركوف للدنيا والمتػاع .. أمػة ال تعػرؼ إال الجػد 
 في جميع أمورىا .. ألنها أمة رسالة ودين تتوقف عليها نجاة البشرية جمعاء! 
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ػ ال خيػػار للمػػة إال ػػػ ا قلنػػاه فػػي أوؿ ىػػذه المقالػػةػ مػػألجػػل ذلػػك كلػػو نقػػوؿ ػػػ 
خيار الجهاد .. وال عز لها إال بالجهاد .. وال نجاة لها إال بالجهاد .. وال طريػق لهػا 

 أنتم موقنوف .. فهل أنتم مممنوف؟!تسلكو إال طريق الجهاد .. فهل 
 
 

 * * * * * 
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 لماذا الجهاُد في سبيل اهلل ..؟ 

 ي () الجزء الثان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
  الحمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل، وبعد. 
من الحقائق التػي ُيسػلم بهػا جميػع أصػحاب العقػوؿ والفطػر السػليمة أف اهلل  

تعالى ىو خالق الخلق .. وىو المالك الحقيقي لما خلق .. ال شػريك لػو فػي الملػك 
 وال في الخلق. 

ِ  قاؿ تعالى:  َٔ اَّلَّ ُْ ّقِ َوَيـَْٔم َحُلـُٔل َو رَْض ةِاْْلَ
َ
اَواِت َواأْل ٍَ ي َخيََق الصَّ

ًُ اىََّْيْـِب  ـٔرِ ََعلِـ يْـُم يَـَْٔم ُحـَِْفُي ِِف ال ُّ ٍُ ْ َُلُ اْْلَـقُّ َوََلُ ال ْٔ َْ َذَيُهُٔن كَ ُز
ًُ اْْلَتِْيُ  َٔ اْْلَِهي ُْ اَدةِ َو َٓ   .73األنعاـ:َوالشَّ

ِي َخيَقَ  وقاؿ تعػالى: ُ اَّلَّ اءِ  اَّللَّ ٍَ ـ ََ الصَّ ٌِ َُْزَل 
َ
رَْض َوأ

َ
اَواِت َواأْل ٍَ الصَّ

ًُ اىُْفيْـَم تِلَْجـرَِي ِِف  َر ىَُسـ ًْ وََشرَّ َراِت رِزْكاً ىَُس ٍَ ََ اثلَّ ٌِ ْخَرَج ةِِّ 
َ
اًء َْأ ٌَ

ارَ  َٓ جْ
َ
ًُ اأْل َر ىَُس ْمرِهِ وََشرَّ

َ
 . 32براىيم:إاْبَْحرِ ةِأ

ُ َخيََق ُكَّ َداةَّ  وقػاؿ تعػالى: ٍْلَِعـ لََعَ َواَّللَّ َْ َح ـ ٌَ  ًْ ُٓ ٍِـِْ ـاٍء َْ ٌَ  َْ ٌِ ٍث 
ا  ٌَ  ُ ْرَبٍع ََيْيُُق اَّللَّ

َ
ٍْلَِع لََعَ أ َْ َح ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ ٍْلَِع لََعَ رِْجيَنْيِ َو َْ َح ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ َ ْعِِِّ َو

ٍء كَـِديرٌ  ِ ََشْ
َ لََعَ ُكّ . وىػذا ال خػالؼ فيػو بػين الشػعوب 45النػور:يََشاُء إِنَّ اَّللَّ

اَواِت  كلها، كمػا قػاؿ تعػالى:وأىل الديانات   ٍَ ـ َْ َخيَـَق الصَّ ـ ٌَ  ًْ ُٓ تْلَ
َ
َْ َشـأ ِ َوىَـه
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َّنَّ يُْؤَُْهـٔنَ 
َ
ُ َْأ ََّ اَّللَّ َر حَلَُلٔىُ ٍَ ٍَْس َواىَْل َر الشَّ رَْض وََشرَّ

َ
. 61العنكبػوت:َواأْل

وإنما حصػل الخػالؼ فيمػا بيػنهم حػوؿ المعبػود المسػتحق للعبػادة، والطاعػة، والتألػو 
.. وُعبػػد مػػن دونػػو مػػن ال يجػػوز  ذلػػك الخػػالؼ اإلشػػراؾ بػػاهلل .. فحصػػل بسػػبب 

أف يُعبػػد؛ ألنػػو مخلػػوؽ ضػػعيف لػػم يخلػػق شػػيئاً .. ولػػيس بقػػادٍر علػػى أف يخلػػق شػػيئاً،  
ًْ َُيْيَُلـٔنَ  كما قػاؿ تعػالى: ـ ُْ ا ال ََيْيُُق َشاْ اً َو ٌَ يُْاُِكَٔن 

َ
. 191ألعػراؼ:اأ

َْ ال  وقاؿ تعالى: ٍَ َْ ََيْيُُق َن ٍَ َذ
َ
ُرونَ أ َْال حََذنَّ

َ
. ال يستووف 17النحل:ََيْيُُق أ

 مثاًل ..! 
فاهلل تعالى ىو الخالق لهذا الكوف وما فيو؛ وبالتالي فهو المعبػود بحػق .. ال 

ال  ، كما قػاؿ تعػالى:شريك لو .. وىو وحده لو الحكم واألمر دوف أحٍد سواه 
َ
أ

ُ َربُّ  ْمُر َتَتاَرَك اَّللَّ
َ
ٍِنيَ  ََلُ اْْلَيُْق َواأْل َ . فمالػك الملػك الػذي 54ألعػراؼ:ااىَْػال

لػو الخلػق .. ىػو الػذي لػػو األمػر وحػده .. وىػو الػذي يجػػب أف يُطػاع فػي مػا يػأمر بػػو 
وينهى عنو .. أما الذي ال يخلق وىو ُيخلق .. وال يَملك وىػو يُملػك .. ال يجػوز أف 

بػػو فيمػػا ال يكػػوف لػػو شػػيء مػػن األمػػر .. كمػػا ال يجػػوز أف يُطػػاع فػػي شػػيء ممػػا يػػأمر 
 يملكو وال يخلقو!

فػػانمر النػػاىي ىػػو الخػػالق المالػػك .. أمػػا الػػذي ال يخلػػق وال يملػػك .. فػػال 
 أمر لو وال نهي!

ىنا مكمن الخالؼ والنزاع بين أىل الحق من أتباع األنبياء والرسػل .. وبػين 
ما سواىم من الشعوب واألمػم الضػالة .. التػي ضػلت طريػق التوحيػد .. والعبوديػة هلل 
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  وحػػده .. لتقػػع فػػي أوحػػاؿ الشػػرؾ .. وعبوديػػة المخلػػوؽ؛ الػػذي ال يملػػك لنفسػػو
 ضراً وال نفعاً! 

كػػػػل األمػػػػم والشػػػػعوب الضػػػػالة .. علػػػػى اخػػػػتالؼ مػػػػذاىبهم ومشػػػػاربهم .. 
وأديانهم .. ومسمياتهم .. يشتركوف في خصلة واحدة، وتوحدىم خصلة واحػدة؛ أال 

الطاعػة والتألػو لهػذا المخلػوؽ مػن .. وصػرؼ  وىي عبادة المخلوؽ مػن دوف اهلل 
 دوف اهلل تعالى .. وإف اختلفوا فيما بينهم على صورة وشكل واسم ىذا المخلوؽ!

فهػػم وإف كػػانوا فرقػػاً وشػػيعاً شػػتى .. متنازعػػة ومختلفػػة فيمػػا بينهػػا .. إال أنهػػم 
عنػدما تكػػوف المعركػة بػػين أىػػل الحػق مػػن أتبػاع األنبيػػاء والرسػػل .. وبػين أىػػل الباطػػل 

عبػػػػدة األو ػػػػاف والطواغيػػػػت .. تػػػػراىم جميعػػػػاً صػػػػفاً واحػػػػداً ضػػػػد الحػػػػق وأىلػػػػو؛ مػػػػن 
الشتراكهم جميعاً في خصلة واحدة؛ وىي عبادة المخلوؽ من دوف الخػالق .. بغػض 

ْوحِلَـــاُء  النظػػر عػػن صػػػفة وشػػكل ىػػػذا المخلػػوؽ .. كمػػػا قػػاؿ تعػػالى:
َ
ًْ أ ُٓ َ ْػُضـــ

 .51المائدة:َ ْػٍض 
 .. وعبادة الطاغوت! الشرؾ باهلل  ،فالذي يوحدىم على الحق وأىلو

.. ألننػي أنػا الخػالق المالػك بحػق اهلل تعالى يقوؿ لعباده أنا المعبػود المطػاع 
ََّ َواأْلِنَْس إاِلَّ  .. وحقي عليكم أف تعبػدوني ال ُتشػركوا بػي شػيئاً: ا َخيَْلُج اْْلِ ٌَ َو

ِمُروا إاِلَّ  . وقاؿ تعػالى:56الذريات:حِلَْػُتُدونِ 
ُ
ا أ ٌَ ْيِِ ـنَي ََلُ َو ُُ  َ  حِلَْػُتُدوا اَّللَّ

ثِ  ٍَ ِ َُ اىَْلّي ََكةَ َوَذلَِم دِي ٔا الزَّ الةَ َوُيْؤحُ ٔا ال َّ ٍُ ََِفاَء َوُيلِي ََ ُح  . 5البينة:اّلِي
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فيأتي الطاغوت المخلوؽ المملوؾ الضعيف الػذي ال يملػك لنفسػو نفعػاً وال 
ػ فيقػػوؿ: ال .. بػل أنػػا المعبػػود ػػ ػ علػى اخػػتالؼ صػوره ومسػػمياتوػػػضػراً إال مػػا شػاء اهلل 

المطاع من دوف اهلل .. ما علمت لكم من إلو ومشرع ترجعػوف إليػو فػي جميػع شػموف 
حياتكم غيري .. ويجيش من أجػل ذلػك الجنػد والجيػوش وكػل مػن يػدخل فػي حلفػو 

  وطاعتو من دوف اهلل!
 ومن خصائإ اهلل تعالى  وصػفاتو أنػو غيػور .. يغػار علػى حرماتػو وعلػى حقػو

علػى الحرمػات وعلػى العبػاد، كمػا فػي الحػديع  على عباده .. فال أحد أغير منػو 
ال أحد أغير مػن اهلل، ولػذلك حػـر الفػواحش مػا ظهػر منهػا ومػا بطػن، وال ": الصحيح

 . "أحد أحب إليو العذر من اهلل، من أجل ذلك أنزؿ الكتاب، وأرسل الرسل
و وُيسػػػػخطو كظلػػػػم يػػػػبغض الظلػػػػم ويحرمػػػػو .. والشػػػػيء يُغضػػػػب  كمػػػػا أنػػػػو 

الشرؾ .. وظلم الطواغيت التي تستشرؼ خصائإ اإللهية وتُعبد مػن دوف اهلل؛ ألنػو 
ًٌ  ظلم عظيم لحق اهلل تعالى على عباده .. وندمية اإلنسػاف معػاً: َْك ىَُظيْـ إِنَّ الّاِ

 ًٌ َك ةِِّ َوَيَّْ  . وقاؿ تعالى:13لقماف:َغِظي ْن يُْاَ
َ
َ ال َحَّْفُِر أ ا ُدوَن إِنَّ اَّللَّ ٌَ فُِر 

ى إِثٍْاً َغِظيٍاً  ِ َذَلِد اْذََتَ َْ يُْاِْك ةِاَّللَّ ٌَ َْ يََشاُء َو ٍَ ِ  . 48النساء:َذلَِم ل
.. ويُعلػػن  أي ظلػػٍم يعلػػو ظلػػم الطػػاغوت الػػذي يجعػػل مػػن نفسػػو نػػداً هلل 

على المل وبكل وقاحة أنو اإللػو المعبػود .. وأنػو الحَكػم والمطػاع لذاتػو .. الػذي لػو 
تشريع والحظر واإلباحة والحكم على األشياء مػن دوف اهلل .. ومػا علػى النػاس حق ال

 ..؟! إال أف يدخلوا في طاعتو وعبادتو وحزبو من دوف اهلل 
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أي ظلػػم يعلػػو ظلػػم العبػػد وىػػو يقػػوؿ لربػػو وخالقػػو ومالكػػو والمتفضػػل عليػػو 
ودي بػػالنعم التػػي ال ُتحصػػى: أنػػت لسػػت معبػػودي .. وال حػػق لػػك علػػي .. وإنمػػا معبػػ
 الذي لو كامل الحق علي ذلك الطاغوت من البشر أو الحجر أو البقر ..!!

أي ظلػم يعلػػو ظلػػم العبػػد وىػػو يقػػوؿ لخالقػػو ػ رغػػم انيػػات البػػاىرات الدالػػة 
والتػي ال ُتحصػى ػ: ال حجػة لػك علػي .. وإنمػا الحجػة الكاملػة للطػاغوت   عليػو 
  !!.. 

ال تقبػػل ىػػذا الظلػػم والػػزور  إف مقتضػػيات أسػػماء اهلل الحسػػنى وصػػفاتو العليػػا
 .. والجحود .. ألجل ذلك شرع اهلل تعالى الجهاد ...!

.. بأف ُيجاىػدوا  أمر عباده الموحدين الذين استجابوا لدعوة األنبياء والرسل
المشركين الذين ضلوا عن عبادتػو وتوحيػده وعبػدوا الطػاغوت مػن دونػو .. ليػأطروىم 

الشػرؾ وظلماتػو إلػى عػدؿ التوحيػد ونػوره ..  إلى الحّق أطراً .. وليخرجػوىم مػن ظلػم
 ولهم مقابل ذلك رضوانو تعالى والجنة .. أنعم بو من  من!

ًُ  قػاؿ تعػالى: ُٓ َ نَّ ل
َ
ًْ ةِأ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ًْ َوأ ُٓ جُْفَص

َ
ٌِِنَِي أ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ى  َ اْشََتَ إِنَّ اَّللَّ

ِ َذَيْلُخئَُن َوُيلْ  ََِّث ُحَلاحِئَُن ِِف َشبِيِو اَّللَّ َراةِ اْْلَ ْٔ َخئَُن وَْغداً َغيَيِّْ َحّلاً ِِف اتلَّـ
ِي َواْلِ  ًُ اَّلَّ ـوا ةِبَـيْػُِس ِ َْاْشَخبِْاُ ََ اَّللَّ ٌِـ ـِدهِ  ْٓ ْوَ  ةَِػ

َ
َْ أ ـ ٌَ ْْنِيِو َواىُْلْرنِن َو

 ًُ ُز اىَْػِظي ْٔ َٔ اىَْف ُْ ًْ ةِِّ َوَذلَِم   .111التوبة:ةَاَحْػُخ
ػ ولػو بالسالسػل ػػ.. ليخرجػوىم  أمر عباده الموحدين بأف يقصدوا المشػركين

ػ مػػػػن حظيػػػػرة الشػػػػرؾ والضػػػػياع .. ليػػػػأتوا بهػػػػم إلػػػػى حظيػػػػرة العبوديػػػػة والتوحيػػػػد .. ػػػػػ
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والخضػػوع .. ومػػن السػػبيل الػػذي ينتهػػي بهػػم إلػػى النػػار وجحيمهػػا إلػػى السػػبيل الػػذي 
ينتهػػي بهػػم إلػػى الجنػػة ونعيمهػػا .. ولػػو اسػػتدعى األمػػر إلػػى الجهػػاد والقتػػاؿ .. فػػ ف 

 من القتل والقتاؿ. الفتنة أشد 
َٔ َزاِْـٌق  قػاؿ تعػالى: ـ ُْ ُّ َْـإَِذا  َُّ ٌَ ّقِ لََعَ اْبَاِظِو َذَيْد ةَْو َجْلِذُف ةِاْْلَ

ا حَِ ـُفٔنَ  ٍَّ يُْو ِم َٔ ْ ًُ ال . فمػن الحػّق الػذي يقػذؼ اهلل تعػالى بػو 18نبيػاء:األَوىَُس
 الباطل وأىلو جنَد التوحيد وأىلو.

عجبػت ألقػواـٍ ُيسػاقوف إلػى ": قػاؿأنو  وفي الحديع فقد صح عن النبي 
مػن قػوـٍ يُقػادوف إلػى  عجػب ربنػا ": . وفي رواية"الجنة في السالسل وىم كارىوف

 .  "الجنة في السالسل
ىػػذا المعنػػى ىػػو الػػذي أراده الصػػحابي الجليػػل ربعػػي بػػن عػػامر عنػػدما أجػػاب 
زو ملػػك بػػالد فػػارس لمػػا سػػألو عػػن العلػػة التػػي حملػػتهم علػػى الجهػػاد والقتػػاؿ .. وغػػ

فارس في عقر دارىم، فقاؿ لو: لقد ابتعثنا اهلل تعػالى لنخػرج العبػاد مػن عبػادة العبػاد 
 إلى عبادة رب العباد، ومن جور األدياف إلى عدؿ اإلسالـ ..!

ال توجػػد لنػػا غايػػة أخػػرى حملتنػػا علػػى غػػزو بالدكػػم سػػوى ىػػذه الغايػػة .. وال 
مػػن ظلػػم الشػػرؾ ..  يوجػػد سػػبب آخػػر حملنػػا علػػى غػػزو بالدكػػم سػػوى مػػا أنػػتم عليػػو

وعبودية العبيد للعبيد .. وىذا ىو المعنى الحقيقي للجهاد في سػبيل اهلل الػذي أمرنػا 
 اهلل تعالى بو.  

ال حظوظ فيو للنفس .. وال أطمػاع وال مػآرب أخػرى .. سػوى إخػراج العبػاد 
مػن عبػادة العبػاد إلػػى عبػادة رب العبػاد .. فػ ف تحقػػق ذلػك .. تحقػق السػلم واألمػػاف 
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تصػػػػافت النفػػػػوس وتآخػػػػت وتحابػػػػت فػػػػي اهلل مهمػػػػا كػػػػاف بينهػػػػا قبػػػػل ذلػػػػك مػػػػن .. و 
 جراحات ودماء و ارات!
ًْ ِِف  كما قاؿ تعػالى: َٔاُُُس ََكةَ َْإِْخ ُٔا الزَّ الةَ َونحَ ٔا ال َّ كَاُم

َ
ٔا َوأ َْإِْن حَاةُ
ٔنَ  ٍُ ٍم َحْػيَ ْٔ ُو اآْلياِت ىَِل َِ َوُجَفّ ِ إف  ػة ػػ. فتنقلػب العػداوة مباشػر 11التوبػة:اّلِي

 ػ إلى أخوة متحابين في اهلل والدين. ػتابوا وأقاموا الصالة 
ُّ إِذْ  وقػاؿ تعػالى: َػ ٌَ  ََ ِي ًَ َواَّلَّ ٌَِث ِِف إِةَْراِْي َٔةٌ َحَص ْش

ُ
ًْ أ كَْد ََكَُْج ىَُس

ِ َزَفْرَُـا ةُِسـ َْ ُدوِن اَّللَّ ٌِـ ا َتْػُتُدوَن  ٍَّ ًْ َوِم ٌُِِْس ًْ إَُِّا ةَُرنُء  ِٓ ِم ْٔ ٔا ىَِل
ُ ًْ كَال

 ِ ــاَّللَّ ِ ٔا ة ــ ُِ ٌِ ــَّتَّ حُْؤ ــداً َح ةَ
َ
ــاُء أ ــَداَوةُ َواْبَََّْض ًُ اىَْػ َُِس ــ ــا َوَباْ َِ َِ ــَدا ةَاْ َوَب

عبػر األزمػاف كلهػا وإلػى أف تقػـو  ػ. فهػذه العػداوة مسػتمرة أبػدًا ػػ4الممتحنػة:وَْحَدهُ 
هلل ػ بػػين أتبػػاع األنبيػػاء والرسػػل وبػػين الطواغيػػت وأتبػػاعهم .. إلػػى أف يعبػػدوا اػػػالسػػاعة 

.. ف ف آمنوا وعبدوا اهلل تعالى وحده وتبػرؤوا ممػا ىػم فيػو مػن الشػرؾ ..  تعالى وحده
 ذىبت العداوة والبغضاء وحلت محلهما المحبة واإلخاء!

، وُكسػرت رُباعيتػو، وُشػج فػي رأسػو، وفي غزوة أحد لما ُجػرح وجػو النبػي 
ف يُفلػػح كيػػ": وىػػو يقػػوؿ وُىشػػمت البيضػػة علػػى رأسػػو، وجعػػل الػػدـ يسػػلت عنػػو 
 ! "قـو شجوا نبيهم وكسروا  رباعيتو، وىو يدعوىم إلى اهلل

ْو  إليػو: فػأنزؿ اهلل 
َ
ًْ أ ِٓ ـيْ

ْو َحُخـَٔب َغيَ
َ
ٌء أ ْمـرِ ََشْ

َ
ََ اأْل ٌِ ىَاَْس لََم 

ٔنَ  ٍُ ِ ًْ َظال ُٓ ًْ َْإِجَّ ُٓ  َ . أي أف األمر كلػو هلل تعػالى .. أمػا أنػت 128آؿ عمراف:ُحَػّذِ
ورسػػولو .. فلػػيس لػػك مػػن األمػػر شػػيء .. فلػػيس لػػك أنػػت يػػا محمػػد ف نػػك عبػػد اهلل 
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ومػػن تبعػػك مػػن المػػممنين سػػوى المضػػي ألمػػري .. والصػػبر علػػى جهػػاد مػػن عصػػاني 
وعبػػػد غيػػػري إلػػػى أف يػػػدخل فػػػي طػػػاعتي وعبػػػادتي .. فأنػػػا ابتعثتػػػك وجميػػػع األنبيػػػاء 

ـ والرسل من قبلك ألجل ذلك، كمػا قػاؿ تعػالى: ٌَّ
ُ
ِ أ

َِا ِِف ُكّ ٍث رَُشـٔاًل َوىََلْد َ َػثْ
اُغَٔت  ٔا اىعَّ َ َواْجَخطُِت ِن اْخُتُدوا اَّللَّ

َ
 .  36النحل:أ

ََ َزَفـُروا  وقػاؿ تعػالى: ِيـ ِ َواَّلَّ ٔا ُحَلـاحِئَُن ِِف َشـبِيِو اَّللَّ ُِ ٌَ ََ ن ِي اَّلَّ
يَْعانِ  يَْعاِن إِنَّ َنيَْد الشَّ ْوحِلَاَء الشَّ

َ
ٔا أ اُغِٔت َذَلاحِيُ ََكَن  ُحَلاحِئَُن ِِف َشبِيِو اىعَّ

ٔا. 76النسػاء:َضػِيفاً  ُِ ٌَ ََ ن ِي ََ َزَفـُروا اَّلَّ ِي ؛ أي   َواَّلَّ مػن صػيغ العمػـو
كػػل الػػذين آمنػػوا يقػػاتلوف فػػي سػػبيل اهلل .. وال يجػػوز لهػػم غيػػر ذلػػك .. وكػػل الػػذين  
كفػػروا بجميػػع طػػوائفهم ومللهػػم وعلػػى اخػػتالؼ رايػػاتهم ومسػػمياتهم .. ومػػواقعهم .. 

وت .. فالقتاؿ فػي سػبيل الطػاغوت سػمة مشػتركة بػين جميػع يُقاتلوف في سبيل الطاغ
 ملل الكفر والشرؾ.

ىػذا المعنػػى لغايػات ومقاصػػد الجهػػاد فػي اإلسػػالـ .. يجػب أف يعرفػػو العػػدو 
رات الغػزو والجهػػاد المحػارب .. كمػا يجػػب أف ال يسػهو عنػػو المجاىػد وىػػو فػي غمػػ

 في سبيل اهلل.
 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين. 

 
 * * * * * 
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   هكرا كانت حياُة النبيِّ محمٍد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الحمد هلل وحده، والصالة والسالـ على من ال نبي بعده؛ وبعد.  
 إلى العاملين من أجل استئناؼ حياة إسالمية راشدة ..!  
 إلى الذين يحدوىم األمل لغٍد ُمشرؽ ..! 
الطػػػاىر الػػػذي ال  المصػػػطفى  إلػػػى مػػػن يحػػػرص علػػػى االرتػػػواء مػػػن معػػػين 

 ينضب عطاؤه وخيره! 
 .. والسير على دربو ونهجو!  إلى من ينشد االقتداء بالنبي  
 إلى الذين يسألوف عن المنهج والطريق ..! 
إلػػى الػػذين يفرقػػوف بػػين الساػػنَّة والسػػيرة .. فيأخػػذوف بالسػػنة ويػػدعوف العمػػل  
 بالسيرة!
وسػنتو  ريوف .. وأنهم على نهج النبػي إلى الذين يزعموف أنهم سلفيوف وأ  
 ليسوا كذلك ..!ػػ في واقعهم ومعاشهم ػػ .. وىم 
إلػى الػذين يهػوف علػيهم العػيش فػي السػهوؿ .. وبػين الحفػر .. ويستصػػعبوف  

 العيش في الجباؿ .. واالرتقاء إلى القمم العوالي ..! 
اء فػػػي إلػػى الػػػذين يسػػػتثقلوف النهػػوض بالواجػػػب .. ويسػػػتعذبوف المػػوت أحيػػػ 

المقػػػابر الجماعيػػػة .. التػػػي يعػػػدىا لهػػػم الظػػػالموف .. ويخشػػػوف المػػػوت مقبلػػػين غيػػػر 
 مدبرين! 
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إلى الذين أصبحت العزة بالنسبة لهم حكايػات وقصػإ تُػروى عػن األجػداد  
 .. ال يعرفوف من طعمها ولونها وواقعها شيء!

.. إلػػى ىػػػمالء جميعػػػاً وغيػػػرىم نقػػػوؿ: ىكػػػذا كانػػػت حيػػػاة قائػػػدنا .. وأسػػػوتنا  
 ؟!.. فهل أنتم مقتدوف ومتبعوف ومعلمنا .. النبي  الهادي محمٍد 

لنلػِق جميعػاً نظػرة ػ ولػو سػريعة ػ علػى بعػض جوانػب حيػاة وسػيرة ىػذا النبػي  
العظػػيم .. كيػػف كانػػت وعلػػى أي نهػػج مضػػت .. لنسػػتنبط منهػػا الػػدروس والعبػػر .. 

.. ومػا   سػيرتو ىػدي ونقتفي ان ار .. ونسػير علػى الطريػق .. ونهتػدي بنػور سػنتو و 
أحوجنػػا لػػذلك وبخاصػػة فػػي ىػػذه الحقبػػة مػػن الػػزمن التػػي تكالبػػت فيهػػا أمػػم الكفػػر 

 واإللحاد على أمة اإلسالـ.
فػػي المرحلػػة المكيػػة بعػػد أف أوحػػى اهلل تعػػالى إليػػو بالرسػػالة وأمػػره بػػالبالغ ..  

..  نجػػػد جهػػػداً متواصػػػالً .. وحركػػػة دؤوبػػػة ال تعػػػرؼ السػػػكوف وال الكلػػػل وال الملػػػل
ػػػاً .. وصػػػدعاً بػػػالحق .. وأمػػػراً بػػػالمعروؼ ونهيػػػاً عػػػن المنكػػػر .. وتضػػػحية  وقلقػػػاً وىمَّ

األذى والػػبالء .. و باتػػاً .. وتحمػػالً شػػديداً لجميػػع صػػنوؼ  وفػػداء .. وبالغػػاً وإنػػذاراً 
 فريداً على العقيدة والتوحيد والمبدأ .. صلوات ربي وسالمو عليو! 

ف يصبو إليو مخلوؽ من ملػك ومتػاع .. ال تُعرض عليو الدنيا وكل ما يمكن أ 
مػػن أجػػل أف يُمسػػك عػػن جانػػب الػػدعوة إلػػى الحػػق .. بػػل مػػن أجػػل أف يُمسػػك عػػن 

إال أف  تعرية باطلهم وشتم آلهتهم .. وأصنامهم .. وطواغيتهم .. لكن يأبى النبػي 
امالً يصدع بالحق كاماًل كما أوحاه اهلل تعالى إليو .. ويأبى إال أف يأطرىم إلى الحق كػ

 من غير انتقاٍص وال اجتزاء!
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قالوا: يا أبا طالب إف ابن أخيك ىذا قد آذانا في نادينػا ومسػجدنا .. ووقػع  
 في آلهتنا .. فانهو عنا! 

قػػػاؿ أبػػػو طالػػػب: يػػػا محمػػػد إف بنػػػي عمػػػك ىػػػمالء زعمػػػوا أنػػػك تػػػمذيهم فػػػي  
 ناديهم ومسجدىم، فانتو عن أذاىم! 

أتػػػروف ىػػػذه الشػػػمس ؟" ": ء، فقػػػاؿببصػػػره فػػػي السػػػما فحلَّػػػق رسػػػوؿ اهلل  
   !"شعلةفما أنا بأقدر أف أدع ذلك منكم على أف ُتشعلوا منها ب": قالوا: نعم، قاؿ

قػػالوا: فرَّقػػػت جماعتنػػػا، وشػػتَّت أمرنػػػا، وعبػػػت ديننػػا وآلهتنػػػا، وفضػػػحتنا فػػػي  
العػػرب .. وكّفػػرت مػػن مضػػى مػػن آبائنػػا .. إف كنػػت إنمػػا تريػػد بمػػا جئػػت بػػو مػػن ىػػذا 

جمعنػػا لػػك مػػن أموالنػػا حتػػى تكػػوف أكثرنػػا مػػااًل، وإف كنػػت تريػػد بػػو شػػرفاً  األمػػر مػػاالً 
سػػوَّدناؾ علينػػا حتػػى ال نقطػػع أمػػراً دونػػك، وإف كنػػت تريػػد بػػو ملكػػاً ملكنػػاؾ علينػػا .. 

 وإف كاف بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشراً ..؟! 
 *حــً : ، فقػػاؿ: نعػم، فقػػرأ رسػػوؿ اهلل "أفرغػػت": فقػاؿ رسػػوؿ اهلل  

 ًِ َِ الرَِّحي ََ الرَّْْحَ ٌِ ًْ َصاِغَلًث حتػى بلػغ  َتْْنِيٌو  َُْذْرحُُس
َ
ٔا َذُلْو أ ْغَرُض

َ
َْإِْن أ

ٔدَ  ٍُ  .ٌِثَْو َصاِغَلثِ ََعٍد َوَث
 ؟! بن ربيعة: حسبك ما عندؾ غير ىذا فقاؿ عتبة 
 : ال!قاؿ  
مصػػالح .. وىػػذا ىػػو موقفػػو .. فػػأين دعػػاة الحفػػاظ علػػى ال ىػػذا ىػػو نبينػػا  

ػ مػا إف يرمػي لهػم الطػاغوت ػػومػا أكثػرىم فػي زماننػا  ػوالمكاسب المزعومة من ذلػك ػػ
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قلػػػيالً مػػػن الُفتػػػات .. والعظػػػاـ المجػػػردة عػػػن لحومهػػػا .. إال وتػػػراىم يتمسػػػكوف بهػػػا 
ػ علػى العقيػدة .. والتوحيػد ػػكمكاسػب ومصػالح عضوف عليهػا بالنواجػذ ويم رونهػا ػػػ  وي

 دين! .. والمبادئ الكلية لهذا ال
من أجل راتب شهري يتقاضونو من الطاغوت .. يسكتوف عن بياف الحػق ..  

 ويُداىنوف ويجاملوف .. ويوالوف!
مػػا أف يقتػػرب الطػػاغوت مػػنهم ذراعػػاً إال ويقتربػػوف منػػو مائػػة ذراع .. ومػػا أف  

يُغػػازلهم بطػػرؼ مػػن العػػين .. إال ويُغازلونػػو بػػالعينين معػػاً .. وباألشػػعار .. والمػػدائح .. 
ػ: نحػػػن ػػػػظلمػػػاً وعػػػدواناً  ػنػػػوف اإلطػػػراء ..  ػػػم ىػػػم بعػػػد كػػػل ىػػػذا االفتػػػراء يقولػػػوف ػػػػوف

 سائروف!!   نهج وسنة المصطفى سلفيوف وأ ريوف .. وعلى 
لم يقتصر فعل المشركين وإجرامهم في الصد عػن الحػق .. وإيقػاؼ الػدعوة  

عرضػوه علػى .. على المساومة واإلغراء .. فهم ما إف تيقن لهم فشل المسػاومة ومػا 
مػػػن إغػػػراء ومتػػػاع .. إال ونفوسػػػهم الخبيثػػػة األمػػػارة بالسػػػوء تحملهػػػم علػػػى  النبػػػي 

.. ظنػاً  التجرؤ والتطاوؿ بصنوؼ من العدواف واألذى والشر .. على سيد الخلػق 
  نهم أف ذلك قد ُيجدي لهم مأرباً!م

عن عبد اهلل بن عمػرو بػن العػاص قػاؿ: حضػرتهم وقػد اجتمػع أشػرافهم يومػاً  
فقالوا: ما رأينا مثل ما صػبرنا عليػو مػن ىػذا الرجػل  ي الِحجر، فذكروا رسوؿ اهلل ف

قػػط، سػػفَّو أحالمنػػا، وشػػتم آباءنػػا، وعػػاب ديننػػا، وفػػرَّؽ جماعتنػػا، وسػػبَّ آلهتنػػا، لقػػد 
 صرنا منو على أمر عظيم ..! 
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فأقبػػل يمشػػي حتػػى اسػػتلم  فبينمػػا ىػػم كػػذلك إذ طلػػع علػػيهم رسػػوؿ اهلل  
أي  ػبهػػػم طائفػػػاً بالبيػػػت، فلمػػػا أف مػػػّر بهػػػم غمػػػزوه بػػػبعض مػػػا يقػػػوؿ ػػػػ الػػػركن،  ػػػم مػػػرَّ 

ػ قػػاؿ: فعرفػػت ذلػػك فػػي وجهػػو،  ػػم مضػػى، ػػػاسػػتهزأوا بػػو مػػرددين بعػػض قولػػو وكالمػػو 
 !  رَّ بهم الثالثة فغمزوه بمثلهافلما م

تسػػمعوف يػػا معشػػر قػػريش، أمػػا والػػذي نفػػس محمػػد بيػػده لقػػد ": فقػػاؿ لهػػم 
لػى رأسػو القوـَ كلمُتو، حتى مػا مػنهم رجػل إال كأنمػا ع["، فأخذت 23جئتكم بالذبح]

   طائر واقع.
حتى إذا كاف من الغد اجتمعوا في الحجر وأنػا  قاؿ: فانصرؼ رسوؿ اهلل  

معهم، فقاؿ بعضهم لبعض: ذكػرتم مػا بلػغ مػنكم، ومػا بلغكػم عنػو، حتػى إذا بػادأكم 
، فو بػػوا إليػػو و بػػة بمػػا تكرىػػوف تركتمػػوه، فبينمػػا ىػػم فػػي ذلػػك إذ طلػػع رسػػوؿ اهلل 

رجل واحد، فأحاطوا بو يقولوف: أنت الذي تقوؿ كذا وكذا؛ كما كاف يبلغهم عنػو مػن 
 عيب آلهتهم ودينهم ؟! 

 !"نعم، أنا الذي أقوؿ ذلك": فيقوؿ رسوؿ اهلل  
قػػاؿ: فلقػػد رأيػػت رجػػالً مػػنهم أخػػذ بمجمػػع ردائػػو .. وقػػاـ أبػػو بكػػر الصػػديق  
 :؟! وف رجاًل أف يقوؿ ربي اهللأتقتل دونو يقوؿ وىو يبكي 

بصػػر عينػػي  ومػػن حػػديع ربيعػػة بػػن عبػػاد الػػديلي قػػاؿ: رأيػػت رسػػوؿ اهلل  
بسػػػوؽ ذي المجػػػاز يقػػػوؿ: يػػػا أيهػػػا النػػػاس قولػػػوا ال إلػػػو إال اهلل تفلحػػػوا، ويػػػدخل فػػػي 

                                                 
 أي إف لم تممنوا وُتسلموا فليس لكم عندي إال الذبح والقتل، وىذا أمر ستعلمونو ولو بعد حين ..! 23
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ػ إال أف وراءه رجػػالً أحػػوؿ وضػػيء ػػػأي مزدحمػػوف  ػفجاجهػػا والنػػاس متقصػػفوف عليػػو ػػػ
ى يقوؿ: إنو صابئ كاذب .. يريد منكم أف تسػلخوا الػالت والعػز الوجو، ذو غديرتين 

   .. فال تسمعوا لو وال تتبعوه!
 قلت ألبي من ىذا؟ قاؿ: عمو أبو لهب!   
يصػػلي عنػػد البيػػت،  قػػاؿ: بينمػػا رسػػوؿ اهلل  ومػػن حػػديع ابػػن مسػػعود  

وأصػحاب لػو جلػوس، وقػد ُنحػرت جػزور بػاألمس، فقػاؿ أبػو جهػل: أيكػم وأبو جهل 
 إلى سال جزور بني فالف فيأخذه، فيضعو في كتفي محمد إذا سجد!  يقـو

وضػػػػعو بػػػػين كتفيػػػػػو،  فانبعػػػػع شػػػػقي القػػػػـو فأخػػػػػذه، فلمػػػػا سػػػػجد النبػػػػػي  
فاستضػػحكوا، وجعػػل بعضػػهم يميػػل علػػى بعػػض، وأنػػا قػػائم أنظػػر، لػػو كانػػت لػػي منعػػة 

 والنبي ساجد، ما يرفع رأسو ...! طرحتو عن ظهر رسوؿ اهلل 
أبػػو جهػػل: أيكػػم يػػأتي جػػزور بنػػي فػػالف فيأتينػػا بفر هػػا ػ أي   وفػػي روايػػة قػػاؿ 

، فانطلق أشقاىم عقبة بن أبي معيط، فأتى بػو فألقػاه كرشتها ػ فنكفئو على محمد 
ساجد. قاؿ ابن مسعود: وأنػا قػائم ال أسػتطيع أف أتكلػم،  على كتفيو، ورسوؿ اهلل 

 ليس عندي منعة تمنعني ..! 
ر، قالػػػػت: كػػػػاف المشػػػػركوف رفعػػػػوا فػػػػي ومػػػػن حػػػػديع أسػػػػماء بنػػػػت أبػػػػي بكػػػػ 

وما يقوؿ في آلهتهم، فبينمػا ىػم كػذلك، إذ أقبػل  المسجد عمداً ليروا رسوؿ اهلل 
فقػػػػاموا إليػػػػو بػػػػأجمعهم، فػػػػأتى الصػػػػري  إلػػػػى أبػػػػي بكػػػػر، فقػػػػالوا: أدرؾ  رسػػػػوؿ اهلل 

صػػاحبك، فخػػرج مػػن عنػػدنا وإف لػػو لغػػدائر أربػػع، وىػػو يقػػوؿ: ويلكػػم أتقتلػػوف رجػػالً 
اهلل، وقػػد جػاءكم بالبينػػات مػن ربكػم ؟! فَلَهػػوا عػن رسػػوؿ اهلل وأقبلػوا علػػى  يقػوؿ ربػي
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، قالت: فرجػع إلينػا أبػو بكػر، فجعػل ال يمػس مػن غػدائره إال جػاء معػو، أبي بكر 
 وىو يقوؿ: تباركت يا ذا الجالؿ واإلكراـ ..! 

مػػرة حتػػى  قػػاؿ: لقػػد ضػػربوا رسػػوؿ اهلل  ومػػن حػػديع أنػػس بػػن مػػا لػػك  
أتقتلػػػوف رجػػػالً أف يقػػػوؿ ربػػػي  فجعػػػل ينػػػادي ويلكػػػم فقػػػاـ أبػػػو بكػػػر غشػػػي عليػػػو، 

 ؟!! اهلل
 فقالوا: أبو بكر المجنوف .. فتركوه وأقبلوا على أبي بكر!!  فقالوا: من ىذا؟ 
، قاؿ: توعد أبو معػيط أف يػأتي مجلػس النبػي  ومن حديع ابن عباس  

أف  فلػم يػزد النبػيَّ فيبزؽ في وجهػو، ويشػتمو بأخبػع مػا تعلمػو مػن الشػتم، ففعػل، 
إف وجػػدتك خارجػػاً مػػن جبػػاؿ مكػػة ": مسػػح وجهػػو مػػن البػػزاؽ،  ػػم التفػػت إليػػو فقػػاؿ

 .  "أضرب عنقك صبراً 
أسػػيراً فػػي  فلمػػا كػػاف يػػـو بػػدر خػػرج مػػع المشػػركين .. فأخػػذه رسػػوؿ اهلل  

: سػػبعين مػػن قػػريش، وقُػػدـ إليػػو أبػػو معػػيط، فقػػاؿ: تقتلنػػي مػػن بػػين ىػػمالء؟! قػػاؿ 
ًُ لََعَ ! فأنزؿ اهلل في أبي معيط "زقت في وجهينعم، بما ب" ِ ـال َوَيـَْٔم َحَػـضُّ اىظَّ

َع الرَُّشِٔل َشبِيالً  ٌَ َْذُت    .يََديِّْ َحُلُٔل يَا حَلْتََِن اَّتَّ
الطػائف وعػرض نفسػو ودعوتػو علػى أشػراؼ  قيػف  وكذلك يػـو أف قصػد 

يصػػػيحوف بػػػو، حتػػػػى .. ردوه أسػػػوأ ردي .. وأغػػػروا بػػػو سػػػفهاءىم وعبيػػػػدىم يسػػػبونو، و 
 اجتمع عليو الناس، وألجموه إلى حائٍط لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة ..!

مػن أذى وبػالء فػي سػبيل  ىذا قليل من كثير مما تعرَّض لو شػخإ النبػي  
 اهلل ػ فداه نفسي وأبي وأمي ػ فأين المقتدوف المتبعوف .. السائروف ؟! 
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الػذين يُفتنػوف  والسػنة واالتبػاع .. أين الذين يتحد وف عػن النصػر والمجػد .. 
 عند أوؿ بالء ينزؿ بساحتهم؟!

يا أيها النائموف .. الواىمػوف .. الحػالموف .. يػا مػن ينشػدوف النصػر والرفعػة  
والمجد لهذا الدين من دوف أف يهتز لهم بدف .. أو يقلق لهم باؿ .. أو يتلوث لهػم 

و يحمػر لهػم وجػو .. ومػن دوف  وب .. أو يتعكػر لهػم مػزاج .. أو ينػتف  لهػم عػرؽ أ
أف يتعرضػػوا ألي نػػوع مػػن الػػبالء أو األذى فػػي اهلل .. أو يخسػػروا شػػيئاً ممػػا يملكػػوف 
وقػػػد ألفتػػػو أنفسػػػهم الضػػػعيفة .. تحػػػت زعػػػم أف الفتنػػػة نائمػػػة لعػػػن اهلل مػػػن أيقظهػػػا؛ 
ويريػػدوف بػػذلك أف الكفػػر مسػػتتب ومهػػيمن علػػى الػػبالد والعبػػاد لعػػن اهلل مػػن أيقظػػو 

. وسبب األذى والػبالء للنػاس .. لهػمالء وغيػرىم نقػوؿ: ىػذا ىػو نبػيكم وتحرش بو .
  فػػػأين أنػػػتم منػػػو .. أيػػػن أنػػػتم مػػػن سػػػيرتو وسػػػنتو وجهػػػاده وتضػػػحيتو .. أيكػػػم أعػػػز

وأشػػػرؼ .. وأكػػػـر .. أـ أنكػػػم تظنػػػوف أف ىػػػذا الػػػدين كػػػاف سيصػػػل إلػػػيكم وإلػػػى مػػػن 
 بعدكم من غير تضحية وجهاد وبالء ..؟!

َحِصــ قػاؿ تعػػالى: 
َ
ًْ ال أ ــ ُْ ــا َو َِّ ٌَ ٔا ن ْن َحُلٔلـُـ

َ
ٔا أ ُكــ ْن ُحَْتَ

َ
َب اجلَّــاُس أ

ُِٔنَ  ََ  . وقاؿ تعالى:2العنكبوت:ُحْفَخ َجاِْـِدي ٍُ ْ ًَ ال ًْ َحـَّتَّ َجْػيَـ َُُّس َٔ َوجَلَتْيُـ
 ًْ ْخَتاَرُك

َ
َٔ أ ََ َوَجتْيُ اةِرِي ًْ َوال َّ   .31محمد:ٌُِِْس

علػػى السػػنة .. وسػػلفيوف  يقولػػوف بلسػػاف القػػاؿ وأحيانػػاً بلسػػاف الحػػاؿ: نحػػن   
وأ ريوف .. ومن أىل االتباع ال االبتداع .. لكن ال نريػد وال نحػب أف نفعػل كمػا فعػل 

 .. ال نريد أف نجهر بالحق في وجوه الطغاة الظالمين كمػا فعػل محمػد  محمد 



 

66 
 

.. ال نريد أف نفاصل الطواغيت .. ونكفرىم .. ونكفر بهم .. كما كػاف يفعػل محمػد 
 د أف نجاىد الشػرؾ والمشػركين .. ونظهػر البػراء مػن آلهػتهم وطػواغيتهم .. ال نري

لػى فػي اهلل .. ال نريػد أف نُبتَ  .. ونضحي في سبيل ذلك .. كمػا كػاف يفعػل محمػد 
..  .. ونرتكب حماقات مع الطواغيت .. ال ِقَبل لنا بها .. كما كاف يفعػل محمػد 

.. ال بػػػػد مػػػػن مداىنػػػػة  مػػػػد ال نريػػػػد أف نصػػػػدع بػػػػالحق كػػػػامالً كمػػػػا كػػػػاف يفعػػػػل مح
الطواغيت الظالمين ومداراتهم ومجاملتهم .. وىذه ىػي الحكمػة .. بخػالؼ مػا كػاف 

.. لكػػن فػػي الحفػػظ والعلػػم .. ال  .. نحػػن مػػن ور ػػة النبػػي محمػػٍد  عليػػو محمػػد 
في العمل والجهػاد والتضػحية والػبالء .. والصػدع بػالحق .. أولوياتنػا الكػروش ..  ػم 

لجػػاه والشػػرؼ ..  ػػم الحفػػاظ علػػى النسػػاء والبنػػين ..  ػػم الػػدين .. الفلػػوس ..  ػػم ا
بخالؼ ما كاف عليو سيد األنبياء والمرسػلين .. نحػن نحػب محمػداً لكػن ال نريػد أف 
 ُيصيبنا من البالء واألذى في اهلل ما أصاب محمدًا .. صلوات ربي وسالمو عليو! 

سػوا بسػنيين وال سػلفيين .. وىمالء لم يحققوا االتباع وال االقتداء .. وىػم لي 
وإنما ىم كذابوف دجالوف .. يقتاتوف باالنتساب إلى السنة كما يقتػات اللصػوص ممػا 

.. وأنهػم علػى  ال يملكوف .. وإف زعموا بلسانهم ألف مرة أنهػم مػن أتبػاع محمػٍد 
سنتو ونهجو .. فلساف حالهم وواقعهم يكذبهم وىو أصدؽ تعبيػراً وبيانػاً مػن لسػانهم 

 ين لحييهم!  الذي ب
ُ َوَيَّْفِـْر  قػاؿ تعػالى:  ًُ اَّللَّ َ َْاحَّتُِػِِٔن ُُيْتِتُْس ًْ ُُتِتَُّٔن اَّللَّ كُْو إِْن ُنُِْخ

 ًٌ ُ َدُفٌٔر رَِحي ًْ َواَّللَّ ًْ ُذَُُٔبُس في كل مػا أنػا  َْاحَّتُِػِِٔن . 31آؿ عمراف:ىَُس
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ال ف ف زعمكػم عليو .. وليس في بعض دوف بعض .. أو في جانٍب دوف جانب .. وإ
  قيل وباطل! 

فقاؿ: واهلل يا رسػوؿ اهلل إنػي أحبػك، فقػاؿ لػو رسػوؿ  أتى رجل إلى النبي  
ىػػذه ىػػي عالمػػة  "إف الباليػػا أسػػرع إلػػى مػػن ُيحبنػػي مػػن السػػيل إلػػى منتهػػاه": اهلل 

صػػدؽ المحبػػة إف كنػػت صػػادقاً فػػي دعػػواؾ .. وإال ال تػػدعي وال تستشػػرؼ مػػا لػػيس 
 فيك!  
 ب العطػػاء والثبػػات والجهػػاد مػػن سػػيرة وحيػػاة المصػػطفى ىػػذه بعػػض جوانػػ 

 في المرحلة المدنية بعد الهجرة ..؟!   في المرحلة المكية .. فكيف كانت حياتو 
ََ  ما إف استقر المقاـ في المدينػة المنػورة .. ونػزؿ قولػو تعػالى:  ِيـ ذَِن لَِّلَّ

ُ
أ

َ لََعَ  ٔا ِإَونَّ اَّللَّ ٍُ ًْ ُظيِ ُٓ جَّ
َ
ًْ ىََلـِديرٌ ُحَلاحَئَُن ةِأ . إال وبػدأ عهػد 39الحػج: َُْوِِْ

 جديد من الجهاد والغزو والقتاؿ .. ال يعرؼ الهدوء وال التوقف وال الكلل. 
بنفسػو غػزوة  في صفر على رأس ا ني عشر شهراً مػن الهجػرة يقػود النبػي  

 األبواء ..! 
 ..!  بنفسو غزوة بواط  يقود  وعلى رأس  ال ة عشر شهراً من مهاجره  
قػاؿ ابػن إسػحاؽ أوؿ ":  م أتبع غزوة البواط بغزوة العشيرة .. قاؿ البخػاري 

 . "األبواء  م بواط  م العشيرة ما غزا رسوؿ اهلل 
وقبػػل ذلػػك يُرسػػل سػػريتين: سػػرية بقيػػادة حمػػزة بػػن عبػػد المطلػػب إلػػى سػػيف  

 البحر من جهينة .. وسرية بقيادة عبيدة بن الحارث ..! 
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بنفسو لطلب كرز بػن جػابر الفهػري، وكػاف قػد  ة يخرج وبعد غزوة العشير  
 أغار على سرح المدينة .. وىي غزوة بدر األولى! 

سػرية عبػد اهلل بػن جحػش ..  وفي رجػب مػن السػنة الثانيػة للهجػرة يُرسػل  
 التي كانت سبباً لغزوة بدر الكبرى! 

أنعػم بنفسو غزوة بدر الكبرى  وفي رمضاف من نفس السنة .. يقود النبي  
لقػػد رأيتنػػا يػػـو بػػدر ونحػػن ": وأعظػػم بهػػا مػػن غػػزوة .. قػػاؿ علػػي بػػن أبػػي طالػػب 

 "ػ وىو أقربنا من العدو، وكاف من أشد الناس يومئٍذ باسػاً ػػ أي نحتمي ػ برسوؿ اهلل 
 .. اهلل أكبر! 

وأصػػػحابو حتػػػى سػػػبقوا  قػػػاؿ: فػػػانطلق رسػػػوؿ اهلل  ومػػػن حػػػديع أنػػػس  
ال يقومّن أحد منكم إلػى ": ركوف، فقاؿ رسوؿ اهلل المشركين إلى بدٍر، وجاء المش

 . "شيء حتى أكوف أنا دونو
وفػػي شػػواؿ مػػن نفػػس السػػنة .. وبعػػد غػػزوة بػػدر الكبػػرى بأيػػاـٍ .. يقػػود النبػػي  

  !.. بنفسو غزوة بني سليم 
بنفسػػو غػػزوة السػػويق .. يُطػػارد فيهػػا أبػػا  وبعػػدىا مػػن نفػػس السػػنة .. يقػػود  

المشػػركين .. كػػانوا قػػد تجػػرؤوا علػػى االقتػػراب مػػن حػػدود  سػػفياف ومػػن كػػاف معػػو مػػن
 المدينة ..! 
بنفسػػو يهػػود  وفػػي النصػػف الثػػاني مػػن شػػواؿ مػػن نفػػس السػػنة يغػػزو النبػػي  

 !    ؿ يهود قد نقضوا العهد وحاربوابني قينقاع .. وكانوا أو 
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بنفسػػو غػػزوة  وفػػي ذي الحجػػة مػػن السػػنة الثالثػػة للهجػػرة .. يقػػود النبػػي  
 اؿ لها غزوة ذي أَمر .. يريد مشركي غطفاف! نجد ويُق
بنفسػػو غػػزوة الُفػػُرع مػػن  وفػػي ربيػػع األوؿ مػػن نفػػس السػػنة .. يقػػود النبػػي  

 ! ُبحراف .. أراد بها قريشاً 
سػػرية زيػػد بػػن حار ػػة .. فػػي طلػػب عيػػٍر لقػػريش كانػػت تحمػػل   ػػم يرسػػل  

ك العيػر ومػا فيهػا .. أموالهم وتجارتهم .. فلقيهم على ماء يُقاؿ لو القردة فأصاب تل
 وكانت تلك السرية بعد وقعة بدر بستة أشهر. 

 ػػم ينتػػدب نفػػراً مػػن أصػػحابو لقتػػل الطاغيػػة كعػػب بػػن األشػػرؼ اليهػػودي ..  
 وكاف قد آذى اهلل ورسولو .. وقد فعلوا! 

بنفسػػو غػػزوة أحػػد .. وفيهػػا ُجػػرح  وفػػي شػػواؿ مػػن نفػػس السػػنة .. يقػػود  
.. وُىشػمت البيضػة علػى رأسػو .. وُشػجَّ رأسػو ..  وجهو الشريف .. وُكسػرت رباعيتػو
كيف يُفلػح قػـو شػجوا نبػيهم وكسػروا رباعيتػو وىػو ": فجعل يسلت الدـ عنو، ويقوؿ

ًْ  :فأنزؿ اهلل  "يدعوىم إلى اهلل ِٓ ـيْ
ْو َحُخـَٔب َغيَ

َ
ٌء أ ْمرِ ََشْ

َ
ََ اأْل ٌِ ىَاَْس لََم 

ٔنَ  ٍُ ِ ًْ َظال ُٓ ًْ َْإِجَّ ُٓ  َ ْو ُحَػّذِ
َ
 . 128ف:آؿ عمراأ

بنفسػػو  وبعػػد موقعػػة أحػػد بيػػـو .. والجػػراح لػػم تنػػدمل بعػػد .. يقػػود النبػػي  
غزوة حمراء األسػد .. طالبػاً أبػا سػفياف ومػن معػو مػن المشػركين .. وكػاف قػد بلغػو أف 

 المشركين يريدوف الكر الستئصاؿ المسلمين في مدينتهم ..!
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ََ اْشَخَجا وفي ىذه الغزوة أنزؿ اهلل تعػالى: ِي َْ َ ْػِد اَّلَّ ٌِ ِ َوالرَُّشِٔل  ٔا َّلِلَّ ةُ
 ًٌ ْجٌر َغِظي

َ
ْٔا أ َل ًْ َواتَّ ُٓ ٌِِْ ٔا  ُِ ْحَص

َ
ََ أ ي ِ ًُ اىَْلْرُح لَِّلَّ ُٓ َصاَ 

َ
ا أ ٌَ:172آؿ عمراف . 

لغػزو يهػود بنػي  وبعد أحد من السنة الرابعة للهجرة .. يتوجو النبي القائد 
روا ونقضػوا العهػد .. وأرادوا النضير .. فيغزوىم في ديارىم وحصونهم .. بعد أف غد

 ..!  السوء بالنبي 
بنفسػػو غػػزوة بنػػي لحيػػاف ..  وبعػػد النضػػير مػػن نفػػس السػػنة .. يقػػود النبػػي 

 ..!  لما أصيب خبيب وأصحابو طالباً بدمهم
بنفسػػو غػػزوة ذات  وفػػي جمػػادى األولػػى مػػن نفػػس السػػنة .. يقػػود النبػػي 

ة ي  علبػة مػن غطفػاف .. وُسػميت غػزو الرقاع .. أراد بها غزو مشركي بني محارب وبنػ
يربطوف علػى أرجلهػم بػالخرؽ والرقػاع مػن شػدة الحػر ذات الرقاع ألف الصحابة كانوا 

  !.. 
بنفسػو  وبعد غزوة ذات الرقاع فػي شػعباف مػن نفػس السػنة .. يقػود النبػي  

غزوة بدر انخرة أو الثانية .. خرج فيها لمالقاة أبي سفياف .. وكاف علػى موعػد معػو 
 ند بدر .. فأقاـ عليو  مانياً إال أف انخر لم يأِت ..!  ع

بنفسػو غػػزوة  وفػي ربيػع األوؿ مػن السػنة الخامسػة للهجػرة .. يقػود النبػي  
َدومػػة الجنػػدؿ .. فخػػرج فػػي ألػػف مػػن المسػػلمين .. وأراد بػػذلك أف يخيػػف قيصػػر 

 !  يمدب مشركي ومجرمي دومة الجندؿالرـو .. وأف 
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بنفسو غػزوة بنػي المصػطلق أو  نة .. يقود النبي وفي شعباف من نفس الس 
بعػػد أف بلغػػو أف بنػػي المصػػطلق يجمعػػوف لػػو  غػزوة المريسػػيع .. وقػػد غػػزاىم النبػػي 

 .. فبادأىم القتاؿ في حماىم قبل أف يبادئونو .. فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم ..!  
بنفسػػػو غػػػزوة الخنػػػدؽ أو  وفػػػي شػػػواؿ مػػػن نفػػػس السػػػنة .. يقػػػود النبػػػي  

جميػع طوائػف وأحػزاب الكفػر والشػرؾ  ألحزاب .. وفي ىذه الغزوة يواجو النبي ا
مػػػن اليهػػػود ومشػػػركي العػػػرب وأوباشػػػهم .. الػػػذين قصػػػدوا استئصػػػاؿ المسػػػلمين فػػػي 
 مدينتهم .. إال أف اهلل تعالى رد كيدىم في نحورىم وأبى إال أف يعز دينو ورسولو! 

لصد األعداء .. وقػد حصػل  وفي ىذه الغزوة تم حفر الخندؽ حوؿ المدينة 
 فيها من انيات والكرامات ما يطوؿ بنا المقاـ لو أردنا ذكرىا وإحصاءىا ..! 

وكاف الصحابة من األنصار والمهاجرين يرجزوف وىم يحفروف الخندؽ، وقػد  
 بلغ بهم الجوع والنصب مبلغو: 

 نحن الذين بايعوا محمداً ... على الجهاد ما بقينا أبداً  
اللهػػم إنػػو ال خيػػر إال خيػػر انخػػرة، فبػػارؾ فػػي األنصػػار ": النبػػي  فيجيػػبهم 
 . "والمهاجرة
ومػػا إف انتهػػت موقعػػة األحػػزاب علػػى حػػاؿ تسػػر المػػممنين وتسػػيء العػػدى ..  

، فقػاؿ: قػد من الخنػدؽ، ووضػع السػالح، واغتسػل، أتػاه جبريػل  رجع النبي 
قػاؿ: ىاىنػا  "؟ف لى أين": وضعت السالح؟! واهلل ما وضعناه! فاخرج إليهم، قاؿ 

 إليهم.  وأشار إلى قريظة، فخرج النبي 
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لمػا رجػع مػن طلػب  قػاؿ: إف رسػوؿ اهلل  ومن حديع كعب بػن مالػك  
فقػاؿ: عػذيرؾ  ػ فنػزؿ جبريػل ػػأي تطيب  ػاألحزاب رجع فوضع ألمتو واستجمر ػ

  مػػن محػػارب، أال أراؾ قػػد وضػػعت اللمػػة، ومػػا وضػػعناىا بعػػد! فو ػػب رسػػوؿ اهلل
فزعاً، فعـز على الناس أال يصلوا العصر إال في بني قريظػة، فلبسػوا السػالح وخرجػوا 

  !.. 
بنفسػو غػزوة قػَرد  وفي شعباف مػن السػنة السادسػة للهجػرة .. يقػود النبػي  

أو غزوة الغابة .. ليسػترد اللقػاح وإبػل المسػلمين مػن غطفػاف وكػانوا قػد سػطوا عليهػا 
  !.. 

بنفسػػو غػػزوة الحديبيػػة  لسػػنة .. يقػػود النبػػي وفػػي ذي القعػػدة مػػن نفػػس ا 
ػ علػى المػوت ػتحت الشجرة  ػأصحابو بيعة الرضواف ػ العظيمة .. وفيها بايع النبي 

َِ  والجهػػاد والثبػػات وعػػدـ الفػػرار .. فػػأنزؿ اهلل تعػػالى فػػيهم: ــ ُ َغ ــْد رََِضَ اَّللَّ ىََل
َجَرةِ ذَ  ٌِِنَِي إِذْ ُحَتايُِػََُٔم َُتَْج الشَّ ْؤ ٍُ ْ ََِث ال ـِهي َُْزَل الصَّ

َ
ًْ َْـأ ِٓ ِ ـٔب

ا ِِف كُيُ ٌَ  ًَ َػيِ
ًْ َذخْحـاً كَرِيتـاً  ُٓ ثَاَ 

َ
ًْ َوأ ِٓ يْ

. وكػانوا يومئػٍذ أربػع عشػر مائػة .. وقػد 18الفػتح: َغيَ
انتهت الغزوة بصلح آمن مع قريش ومن دخل فػي حلفهػم .. وكػاف ىػذا الصػلح كمػا 

َِـا لَـَم َذخْحـاً  الى قولػو:فتحاً مبيناً، وفيو أنزؿ اهلل تع أخبر عنو النبي  إَُِّا َذَخْح
تِاِاً  ٌُ :أي والػذي نفسػي بيػده ": . قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل أوفػتح ىػو؟ قػاؿ1الفتح

 .  "إنو لفتح
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غػزوة  .. يقػود بنفسػو  وفي أواخػر شػهر محػـر مػن السػنة السػابعة للهجػرة 
كبػػر! خربػػت اهلل أ": خيبػػر .. فغػػزا اليهػػود فػػي حصػػونهم .. فلمػػا دخػػل القريػػة، قػػاؿ

 !  بساحة قوـٍ فساء صباح المنذرينخيبر، إنا إذا نزلنا 
مرحبػػاً اليهػػودي وكػػاف ملكػػاً  وفػػي ىػػذه الغػػزوة بػػارز علػػي بػػن أبػػي طالػػب  

 على يهود خيبر فقتلو .. وعلى يديو فتح اهلل ونصر المسلمين. 
عػدة سػرايا للجهػاد .. فأرسػل أبػا بكػر علػى  وفي ىذه السنة يُرسػل النبػي  
سػػرية إلػػى فػػزارة .. وأرسػػل عمػػر علػػى رأس سػػرية إلػػى ىػػوازف .. وأرسػػل عبػػد اهلل رأس 

بػن رواحػة علػى رأس سػػرية إلػى يسػير بػن رزاـ اليهػػودي .. وسػرية أخػرى بقيػادة بشػػير 
بن سعد على بني مرة من أرض فدؾ .. وسػرية عليهػا عبػد اهلل بػن حزافػة السػهمي .. 

 وغيرىا! 
جػػػيش ممتػػػة  نػػػة للهجػػػرة .. يجهػػػز وفػػػي جمػػػادى األولػػػى مػػػن السػػػنة الثام 

إف قُتػػل زيػػد فجعفػػر، وإف قُتػػل جعفػػر فعبػػد ": وجعػػل زيػػد بػػن حار ػػة أميػػراً عليػػو، وقػػاؿ
اهلل بن رواحة .. فكػانوا علػى رأس  ال ػة آالؼ رجػل .. رمػى بهػم الػرـو فػي ممتػة مػن 

 أرض الشاـ! 
سػرية إلػى ذات السالسػل  وفي جمػادى الثانيػة مػن نفػس السػنة .. يُرسػل  

مػن مشػارؼ الشػاـ عليهػا عمػرو بػن العػاص .. وفيهػا أبػو بكػر وعمػر رضػي اهلل تعػػالى 
 عنهم أجمعين. 

بنفسػو غػزوة فػتح مكػة  وفي العاشر مػن رمضػاف مػن نفػس السػنة .. يقػود  
بعػد أف نقضػت قػػريش وحلفاؤىػا العهػػد وغػدروا .. ونقضػوا مػػا كػاف بيػػنهم وبػين النبػػي 
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 م األصػػناـ التػػي كانػػت حػػوؿ الكعبػػة .. مػػن صػػلح .. فػػدخل مكػػة فاتحػػاً .. وحطػػ
جػاء الحػق وزىػق الباطػل ومػا يُبػدي الباطػل ": وكاف يطعنها بعػود فػي يػده، وىػو يقػوؿ

 .. ودخل الناس في دين اهلل أفواجاً.  "وما يُعيد
فبعػػد فػػتح مكػػة بتسػػعة عشػػر يومػػاً وكػػاف ذلػػك لخمػػس خلػػت مػػن شػػواؿ ..  
محػػاوالت مشػػركي العػػرب التػػي  بنفسػػو غػػزوة حنػػين .. ليواجػػو آخػػريقػػود  انطلػػق 

تجمعػػػت للصػػػد عػػػن دعػػػوة التوحيػػػد .. فنصػػػره اهلل تعػػػالى علػػػيهم .. وجعػػػل أمػػػوالهم 
 غنيمة للمسلمين. 

ينػادي مثبتػاً المسػلمين: أنػا النبػي ال كػذب،  وفي ىذه الموقعة كاف النبػي  
 أنا ابن عبد المطلب. 

، وإف بػػػػو : كنػػػػا واهلل إذا احمػػػػر البػػػػأس نتقػػػػي قػػػػاؿ البػػػػراء بػػػػن عػػػػازب  
 . الشجاع منا للذي ُيحاذي بو؛ يعني النبي 

؛ "جػػزوىم جػػزَّاً ": قػػاؿ يػػـو حنػػين : أف رسػػوؿ اهلل ومػػن حػػديع أنػػس  
 وأومأ إلى الحلق! 

ومػػػا إف نصػػػره اهلل تعػػػالى فػػػي حنػػػين .. إال وينطلػػػق بمػػػن معػػػو مػػػن المسػػػلمين  
   لمحاصرة وقتاؿ المشركين في الطائف .. فحاصرىم أربعين يوماً! 

بنفسػو غػزوة تبػوؾ .. فػي  وفي رجػب مػن السػنة التاسػعة للهجػرة .. يقػود  
قػػيظ شػػديد .. قصػػد بهػػا غػػزو الػػرـو .. وُسػػميت ىػػذه الغػػزوة كػػذلك غػػزوة العسػػرة .. 
الجتماع العسر على المسلمين: عسرة الظهر، وعسرة الزاد، وعسرة المػاء، حتػى أف 
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يػػػػنهم، وكػػػػاف زادىػػػػم التمػػػػر العشػػػػرة مػػػػن المسػػػػلمين يخرجػػػػوف علػػػػى بعيػػػػر يعتقبونػػػػو ب
 المتسوس، والشعير المتغير، واإلىالة المنتنة ..! 

عن سػاعة العسػرة، فقػاؿ: خرجنػا فػي قػيظ شػديد، فنزلنػا  وقد ُسئل عمر  
منػػزالً أصػػابنا فيػػو عطػػش شػػديد حتػػى ظننػػا أف رقابنػػا سػػتنقطع مػػن العطػػش، وحتػػى أف 

 على كبده!  الرجل لينحر بعيره، فيعصر فر و فيشربو، ويجعل ما بقي
: يػػا رسػػوؿ اهلل إف اهلل قػػد عػػودؾ فػػي الػػدعاء خيػػراً، فػػادع فقػػاؿ أبػػو بكػػر  
، قاؿ: نعم. فرفع يديو فلم يرجعهما حتى أظلػت السػماء "أتحب ذلك": لنا. قاؿ 

  م سكبت فملموا ما معهم،  م ذىبنا ننظر فلم نجدىا جاوزت العسكر. 
ال أف أشػػػػػق علػػػػػى والػػػػػذي نفػػػػػس محمػػػػػد بيػػػػػده لػػػػػو ": صػػػػػدؽ رسػػػػػوؿ اهلل  

سػػرية تغػػزو فػػي سػػبيل اهلل أبػػداً، ولكنػػي ال أجػػد سػػعة  المسػػلمين مػػا قعػػدت خػػالؼ
. والذي نفس محمد بيػده لػوددت أف  فيتخلفوف بعدي فيتبعوني، وال تطيب أنفسهم

 !  "فأقتل،  م أغزو فأقتل أغزو في سبيل اهلل فأقتل،  م أغزو
قتػػػػدوف المتبعػػػػوف .. فػػػػأين الم ىػػػػذه بعػػػػض جوانػػػػب جهػػػػاد وقتػػػػاؿ النبػػػػي  

 السائروف ؟! 
 يا من تسألوف عن المنهج والطريق .. ىذا ىو الطريق .. وىذا ىو المنهج!  
يا من تسألوف عن الحل فيما نحن فيو .. ىذا ىو الحػل واضػح بػين أعيػنكم  

 .. ال تعلوه شبهة وال غموض .. وال غبار!
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للجهػػاد والقتػػاؿ يػػا مػػن يتشػػدؽ بالسػػلفية واالتبػػاع ..  ػػم ىػػو ال يعػػرؼ طعمػػاً  
في سبيل اهلل .. نقوؿ لو: قد ضػللت الطريػق .. وتشػبعت بمػا لػم تُعػط .. وبمػا لػيس 

 فيك! 
السػػػلفيوف السػػػنيوف .. والمتبعػػػوف المقتػػػدوف الصػػػادقوف .. ىػػػم المجاىػػػدوف  

 في سبيل اهلل!
يػػػػا مػػػػن يسػػػػتخف بالجهػػػػاد فػػػػي سػػػػبيل اهلل .. ويسػػػػتثني القتػػػػاؿ مػػػػن برامجػػػػو  

نقػػػوؿ لػػػػو: أنػػػت تسػػػػتخف بحيػػػاة نبيػػػػك المجاىػػػد المقاتػػػػل .. وتصػػػوره وأولوياتػػػػو .. 
 ػ تاري  وجهاد وحياة نبيك! ػمن تصورؾ وأولوياتك  ػوتستثني ػ
ػ ػػ..  ػم ىػي ال تػنهض  أعجب ألمة ىذا ىو نبيها .. وىكػذا كانػت حياتػو  

 ػ للجهاد والقتاؿ في سبيل اهلل ..!ػبشيبها وشبابها 
..  ػم يتجاسػر عليهػا  كانػت حياتػو أعجب ألمػة ىػذا ىػو نبيهػا .. وىكػذا   

 العدو الكافر بالعدواف واالستيالء على البالد والعباد! 
..  ػػم تشػػكو ضػػياع  أعجػػب ألمػػة ىػػذا ىػػو نبيهػػا .. وىكػػذا كانػػت حياتػػو  

 الحقوؽ وانتهاؾ الحرمات! 
..  ػػػم يوجػػػد فيهػػػا  أعجػػػب ألمػػػة ىػػػذا ىػػػو نبيهػػػا .. وىكػػػذا كانػػػت حياتػػػو  

 حياة من غير مقاومة وال جهاد وال قتاؿ ..! طاغوت يهنأ بالعيش وال
..  ػم يوجػد كفػر فػي  أعجب ألمة ىػذا ىػو نبيهػا .. وىكػذا كانػت حياتػو  

 أطراؼ األرض .. وىي ال تأطره إلى الحق أطراً! 
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..  ػػػم يوجػػػد ظلػػػم  أعجػػػب ألمػػػة ىػػػذا ىػػػو نبيهػػػا .. وىكػػػذا كانػػػت حياتػػػو  
 و بالضرب والزجر والتأديب! وإجراـ في أطراؼ األرض .. وىي ال تأخذ على يدي

..  ػػم تكػػوف الكلمػػة  أعجػػب ألمػػة ىػػذا ىػػو نبيهػػا .. وىكػػذا كانػػت حياتػػو  
  ألرض للذين كفروا وأشركوا!في ا

والػػذي نفػػس محمػػد بيػػده لػػوددت أف أغػػزو فػػي ": أعجػػب ألمػػة يقػػوؿ نبيهػػا 
 ػػم ىػػي ترضػػى بحيػػاة الدعػػة  ،"فأقتػػل،  ػػم أغػػزو فأقتػػل سػػبيل اهلل فأقتػػل،  ػػم أغػػزو

 لخموؿ .. وال تعشق الجهاد والقتاؿ في سبيل اهلل! وا
  ُ ِِت اَّللَّ

ْ
َْ دِيِِـِّ ََْصـَْٔف يَـأ ًْ َخ ٌُِِْس َْ يَْرحَدَّ  ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ ن ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ََ ُُيَاِْـُدوَن ِِف  ٍة لََعَ اىََْكِْـرِي ِغزَّ
َ
ٌِِنَِي أ ْؤ ٍُ ْ ذِىٍَّث لََعَ ال

َ
ُّ أ ًْ َوُيِحتَُُّٔ ُٓ ٍم ُُيِتُّ ْٔ  ةَِل

ُ َواِشٌع  َْ يََشاُء َواَّللَّ ٌَ ِ يُْؤتِيِّ  َث النٍِم َذلَِم َْْضُو اَّللَّ ٌَ ْٔ َ ِ َوال ََيَأَُْن ل َشبِيِو اَّللَّ
 ًٌ  . 54المائدة:َغيِي

ٔاُا أن اْلٍد َّلل رب اىػاىٍنيونخر   دغ
 

 عبد المنعم مصطفى حليمت

 " "أبو بصير انطرطوسي
 

 ـ.  12/1/2013ىػػ.  22/2/1434
www.abubaseer.bizland.com  

 

www.altartosi.net  

http://www.abubaseer.bizland.com/
http://www.abubaseer.bizland.com/


 

78 
 

 الفهرس
   

 انصفحة انًوضوع

 3 إهداء 

 4 وقدوة

 5 اإلعداد أنواعه، يكىه، أهىيته

 13 ملاذا اجلهاد يف سبين اهلل ) اجلزء األوه (

 50 ملاذا اجلهاد يف سبين اهلل ) اجلزء الثاني ( 

 58 هكرا كانت يياة النيب حمىد صمى اهلل عميه وسمي 
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 نهًؤنف ت  
 * أعمال ُُترج صاحبها من ادللة * األحكام السلطانية والسياسة الشرعية

 * شروط ال إلو إال اهلل  * دفرت الثورة والثوار

 * هتذيب شرح العقيدة الطحاوية  * خواطر وأفكار يف فقو الدعوة إىل اهلل 

 * االنتصار ألىل التوحيد ...  * ادلنهج يف الطلب والتلقي واالتباع 

 * الطاغوت  * مصطلحات ومفاىيم شرعية جيب تصحيحها

 * تنبيو الغافلني إىل حكم شامت اهلل والدين * أحكام ومسائل رمضانية 

 * صفة الطائفة ادلنصورة ...  * الزواج والطالق يف اإلسالم، مسائل وأحكام

 * العذر باجلهل وقيام احلجة "ىكذا علمتين احلياة" راسة نقدية لكتاب* د

 * حقوق وواجبات شَرعها اهلل للعباد "قطوف وخواطر" * صيد القلم

 * الطريق إىل استئناف حياة إسالمية ... * ِحَكم وفوائد جاد هبا اخلاطر

 * االستحالل  * البالء أنواعو ومقاصده

 * حكم تارك الصالة  السنة وأىل البدع  * فقو االختالف عند أىل

 * حكم اإلسالم يف الدميقراطية ...  * صراع احلضارات مفهومو، وحقيقتو، ودوافعو 

 * دلن احلكم  * من دخل ديار غري ادلسلمني بعهد وأمان ...

 * رلموع الفتاوى  * اجلهاد والسياسة الشرعية، مناصحة ومكاشفة

 ل يف اإلعداد واجلهاد * رسائ * الغالم وادلِلك 

 * الشيعة الروافض طائفة شرٍك وردة  * مبادرة اجلماعة اإلسالمية ادلصرية ... 

 * قواعد يف التكفري  * ىذه عقيدتنا وىذا الذي ندعو إليو 

 * مذكرة يف طلب العلم  * اذلجرة مسائل وأحكام

رلمل مسائل اإلميان " * مالحظات وردود على رسالة
 "أصول العقيدة السلفيةالعلمية يف 

* تنبيو الدعاة ادلعاصرين إىل األسس وادلبادئ اليت 
 تعني على وحدة ادلسلمني

  * القانون اإلسالمي 

 


