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  قصة هذا الكتاب

  
ـــــاب الجهـــــاد هـــــذا قـــــصة ، قـــــدر اهللا وماشـــــاء فعـــــل  قـــــصة ، ان تكـــــون لكت

ـــــــ ـــــــم الغاشـــــــمة ق ـــــــوى الظل ـــــــضال ق ـــــــابهم وخـــــــدمهم وى المـــــــستعمرین وان ، ذن
قــــــصة تعمــــــل علــــــى فــــــضح نوایــــــا المــــــستعمرین واعــــــوانهم ودســــــائهم بكــــــل 

  .وسیلة وطریقة 
قــــصة تعــــالج الــــشئون الــــسیاسیة بالتــــدخل فیهــــا وفهمهــــا حــــق الفهــــم وتبــــین 
ـــــسیاسیة هـــــو الـــــوعظ واالرشـــــاد واالمـــــر بـــــالمعروف  ان المفهـــــوم الـــــدینى لل

ین بـــــل لعامـــــة النـــــاس والتحـــــذیر والنهـــــى عـــــن الفـــــساد والنـــــصیحة للحـــــاكم
  .من الوقوع فى حبائل االستعمار واالستعباد 

قــــــــــصة تــــــــــروى لــــــــــك ایهــــــــــا القــــــــــارىء المــــــــــسلم ان ســــــــــلطات االحـــــــــــتالل 
ًالبریطــــانى لــــم تــــال حهــــدا فــــى مقاومــــة نــــشر هــــذا الكتــــاب النــــه آیــــة فــــى 
الجـــــــرأة الوطنیـــــــة والغیـــــــرة علـــــــى االســـــــالم والـــــــسعى الـــــــى خدمـــــــة الرســـــــالة 

ـــــــــر اب نائهـــــــــا بمـــــــــا یحـــــــــوطهم مـــــــــن اخطـــــــــار االســـــــــتعمار المحمدیـــــــــة وتنزب
  .وماینتابهم من شرور اذنابه 

  والیك اخى القارىء المسلم قصة هذا الكتاب 
  االمام ابو العزائم ینادى الجهاد

  ضد االستعمار الغربى
ــــو العـــــــــزائم ان العـــــــــالم العربـــــــــى الممتـــــــــد مـــــــــن ســـــــــواحل  وجـــــــــد االمـــــــــام ابـــــ

ق تعـــــرض لغـــــزو االطلنطـــــى فـــــى الغـــــرب الـــــى الخلـــــیج العربـــــى فـــــى الـــــشر
االســــــــتعمار االوروبـــــــــى الـــــــــذى تــــــــسابقت ممالكـــــــــه وجمهوریاتـــــــــه القتـــــــــسام 

 اســـــــــتولت فرنـــــــــسا ١٨٣٠اراضــــــــى االمبراطوریـــــــــة العثمانیــــــــة ففـــــــــى ســــــــنة 
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 نزلـــــــــت جیوشـــــــــها تونـــــــــب تحـــــــــت ١٨٨٠وفـــــــــى ســـــــــمة ، علـــــــــى الجزائـــــــــر 
ــــــــى ســــــــنة  ــــــــة وف ــــــــا بمــــــــصر ١٨٨٢الحمای ــــــــى ســــــــنة ،  اناخــــــــت بریطانی وف

  .لس  فجاأت قوات ایطالیا ساحل طراب١٩١١
ــــزائم ان العــــالم العربــــى قــــد تعــــرض مــــن جدیــــد  ــــدا االمــــام ابــــى اعل ـــذا ب هكـ
ًلحـــــرب صـــــلیبیة تـــــستهدف كیانـــــه القـــــومى وعقائـــــده الدینیـــــة فوقـــــف منادیـــــا 
ًبالجهــــــاد تحــــــت لــــــواء الخالفــــــة االســــــالمیة وكــــــان وقتئــــــذ اســــــتاذا للــــــشریعة 

  .االسالمیة بكلیة غردون بالسودان 
الفكریــــــــة والروحیــــــــة تحــــــــت ًوكانــــــــت الــــــــسودان ومــــــــصر منطلقــــــــا لحركتــــــــه 

ًشـــــعار الجهـــــاد لتحریـــــر الـــــبالد االســـــالمیة مـــــن أحفـــــاد الـــــصلیبیین حفاظـــــا 
ــــى االســـــــالم وارضــــــــه زاهلـــــــه مــــــــن غائلـــــــة العــــــــدوان واالبـــــــادة  وكــــــــان ، عـــ

ـــــوالى دولـــــة الخالفـــــة العثمانیـــــة بإعتبارهـــــا رمـــــزا روحیـــــا  ـــى اهللا عنـــــه ی ًرضــ ً
ت الفكـــــــرة لوحـــــــدة العـــــــالم االســـــــالمى بـــــــإذاء القـــــــوى االســـــــتعماریة وازدهـــــــر

ــــــذلك ابتعــــــد  ــــــى وب ــــــى شــــــمال افریقیــــــا العرب ــــــادى بهــــــا ف االســــــالمیة التــــــى ن
ــــشعارات التــــى رفعهــــا بعــــض ملــــوك عــــرب المــــشرق  ــــا عــــن ال شــــمال افریقی
فــــى وجــــه دولـــــة الخالفــــة العثمانیـــــة لتحقیــــق نزعــــة عنـــــصریة كمــــا وجـــــدت 
الفكــــرة االســــالمیة التــــى غرســــها االمــــام ابــــو العــــزائم فــــى قــــارة آســــیا بقائهــــا 

بـــــــل ان بعـــــــض العناصـــــــر العربیـــــــة فـــــــى ، الخالفـــــــة العثمانیـــــــة فـــــــى فلـــــــك 
االســـــــتقالل عـــــــن دولـــــــة الخالفـــــــة االســـــــالمیة كانـــــــت بفـــــــضل ، محاولتهـــــــا 

جهـــود االمــــام ابــــو العــــزائم ال تــــنجح عـــن الخــــروج عــــن دائــــرة الــــوالء لدولــــة 
ًالخالفــــة التـــــى كانــــت تعتبـــــر رمــــزا روحیـــــا لوحــــدة العـــــالم االســــالمیة  تجـــــاه ً

  . الدول االستعماریة 
  

  االستعمار یمنع نشر كتاب الجهاد
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ـــــــــــــى ســـــــــــــنة  ـــــــــــــة االولـــــــــــــى ف ــــــت الحـــــــــــــرب العالمی  واختـــــــــــــرات ١٩١٤قامـــــــ

ــــة العثمانیـــــــة جانــــــب المانیـــــــا وخــــــشیت انجلتـــــــرا فرنــــــسا تهدیـــــــد  االمبراطوریــ
ــــــة االســــــالمیة لمــــــصالحها وطــــــرق مواصــــــالتها عــــــن طریــــــق  ــــــة الخالف دول
ــــــسا مــــــن  ــــــا وفرن ــــــة الخاضــــــعة لهــــــا كمــــــا خــــــشیت بریطانی ـــى العربی االراضـــ

ة الـــــــسلطان الـــــــى الجهـــــــاد الـــــــدینى باعتبـــــــاره خلیفـــــــة المـــــــسلمین ممـــــــا دعـــــــو
یؤلـــــب علیهـــــا الـــــشعوب االســـــالمیة العربیـــــة وغیـــــر العربیـــــة وتـــــردد زعمـــــاء 

فــــألقى االمــــام ابــــو ، ًالعــــرب كثیرافــــى اتخــــاذ قــــرار حاســــم فــــى هــــذا الــــشأن 
حكـــــم ، العـــــزائم سلـــــسلة مـــــن المحاضـــــرات فـــــى الجهـــــاد واحكامـــــه واهدافـــــه 

ــــــك بالمــــــسجد الجــــــامع بــــــالخرطوم مــــــواالة االعــــــداء وفــــــ تن االســــــتعمار وذل
ــــستطع االمـــــــام طبـــــــع هـــــــذه المحاضـــــــرات بالـــــــسوان فطبعهـــــــا فــــــــى  ولـــــــم یـــ
مــــــصر بمجلیــــــة الــــــسعادة االبدیــــــة فــــــى عــــــدة مقــــــاالت كانــــــت تنــــــشر كــــــل 

  .شهر 
، وقطــــن االجلیــــز لخطـــــر االمــــام ابــــى العـــــزائم بالــــسوان فجعلــــوا بإقـــــصائه 

 هــــــ ١٣٣٢مـــــضان ســـــنة  ر٢٦وأقـــــصى بوثیقـــــة كتبهـــــا الحـــــاكم العـــــام فـــــى 
 وقامـــــــــت دوائـــــــــر االســـــــــتخبارات االنجلیزیـــــــــة تبـــــــــث ١/٨/١٩١٥الموافـــــــــق 

ُعیونهــــــا بحثــــــا عــــــن هــــــذا الكتــــــاب ففــــــشلوا فــــــى مهــــــتهم وقــــــام االمــــــام ابــــــو 
ــــــــة الــــــــسعادة  العــــــــزائم بتوزیــــــــع محاضــــــــراته عــــــــن الجهــــــــاد المنــــــــشورة بمجل
ــــــى الــــــــسفارات والهیئــــــــات االســــــــالمیة والعربیــــــــة ولــــــــم یــــــــتمكن  االبدیــــــــة علــ

ــــــى االمــــــام ا ــــــع هــــــذه المحاضــــــرات ف بــــــو العــــــزائم فــــــى حیاتــــــه مــــــن ان یطب
ــــاب یجمـــــع بـــــین ابوابهـــــا وفـــــصولها الن االنجلیـــــز كـــــانوا لهـــــذا الكتـــــاب  كتـ
بالمرصـــــاد یفرضـــــون علیــــــه رقابـــــة شـــــدیدة محكمــــــة ویحولـــــون دون طبعــــــه 

  .ونشره فى العالم االسالمى 
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  ظهور هذا الكتاب فى عهد الثورة
مــــع واحقــــق كتــــاب الجهــــاد ولكــــن ًوقــــد كانــــت نفــــسى تنــــازعنى دائمــــا ان اج

ـــــى  ـــــوغ هـــــذا الغـــــرض ال ـــــت تمنـــــع مـــــن المـــــراد وتحـــــول دون بل العوائـــــق كان
ٕان طلـــــب منـــــى والـــــدى وامـــــامى الـــــسید احمـــــد ماضـــــى ابـــــو العـــــزائم قـــــدس 
اهللا ســــره ان اقــــوم بجمــــع هــــذا الكتــــاب مــــن مــــصادره المخلفــــة فتقــــین امــــره 

ــــه هــــذه ســــلما ومعراجــــا ا ــــم وحــــد متــــصل واتخــــذت مــــن رغبت ًبــــشكر دائ ــــى ً ل
رضــــــوان اهللا االكبــــــر وقــــــد مــــــن اهللا علــــــى بــــــأن جعــــــل هــــــواى فــــــى تنفیــــــذ 
إشــــــاراته قبــــــل اوامــــــره ومــــــراده قبــــــل ســــــؤاله ن عقیــــــدتى فیــــــه رضــــــى الهــــــل 
ـــــــسى اذا  ـــــــة فـــــــى معـــــــادى وان ـــه عـــــــدتى وعتـــــــادى وذخیرتـــــــى الباقی عنـــــــه انــــ

  .اسلمنى طبیبى ومرشدى اذا جار الدلیل وحار 
ــــــضت عزیمتــــــــى وهبــــــــت همتــــــــى حتــــــــى بلــــــــغ الكتــــــــاب اجلــــــــه  واراد اهللا فنهــ
ـــــة  ـــــى بزغـــــت فیهـــــا شـــــمس الحری وضـــــحاها غخراجـــــه فـــــى هـــــذه اآلونـــــة الت

ـــــــى  ـــــــة وســـــــناها ف ـــــــى اســـــــتیقظت الـــــــشعوب ومـــــــشرق العروب ـــــــة الت هـــــــذ اآلی
ـــــل ذد الـــــذل واالســـــتعباد االســـــالمیة والعربیـــــ ـــــى صـــــیحة الحریـــــة والتكت ة عل

.  
فـــى هـــذه اآلونـــة اتلـــى نـــرى فـــى كـــل یـــوم وثبـــة وفـــى كـــل یـــوم دولـــة عربیـــة 

ـــــى و ـــــة اذن اهللا وتنـــــور وتبن تتوحـــــد مـــــع شـــــقیقاتها واوخاتهـــــا فـــــى هـــــذه اآلون
  لهذا الكتاب ان یخرج للقارىء المسلم وینادى

  حى على الجهاد*** حى على الجهاد  
  

ـــــوم الخمـــــیس  ـــــو ســـــة ٩ – ١٣٩٠ جمـــــادى االول ٦: العجـــــوزة فـــــى ی  یولی
   م١٩٧٠
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  مقدمة 
  الراحل الحى

  االمام السید احمد ماضى ابو العزائم
  

  رحمن الرحیمبسم اهللا ال
  

ــــــه لــــــه والــــــصالة والــــــسالم علــــــى اروح  ـــد هللا یــــــسر االنــــــسان لمــــــا اهل الحمـــ
العالیــــــة القدســــــیة اتلــــــى ســــــرت فــــــى االجــــــسام فــــــسمت بهــــــا الــــــى مــــــستوى 

ـــــاب  ـــــیهم مـــــن كـــــل ب ـــــدخل عل ـــــه المالئكـــــة ت ـــــه ، صـــــارت فی صـــــلى اهللا علی
ـــى آلـــــة الـــــذین جملهـــــم اهللا بتلـــــك الـــــروح المحمدیـــــة واحیـــــاهم اهللا واحیـــــا  وعلــ

ـــــــــویم بهـــــــــم الحـــــــــق  ـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــصراط الق ـــــــى االفـــــــــراد النـــــــــاهجین عل ــ وعل
الــــداعین الـــــى الخیـــــر ، القـــــائمین هللا بالحجـــــة ، المجــــددین لتلـــــك الفــــضائل 

فلمــــــا كــــــان اهـــــم مــــــایقوم بـــــه الفــــــرد المتــــــه : والـــــصالح واالصــــــالح وبعـــــد 
ــــع العـــــــام هـــــــو تـــــــذكیرهم بمجـــــــاالت الـــــــدین الحنیـــــــف وماتنالـــــــه  خدمـــــــة للنفـــ

لـــك الحیـــاة الفانیـــة ومـــاتفوز بـــه مـــن االمـــة مـــن الخیـــر فـــى العمـــل بـــه فـــى ت
النعـــــیم االبـــــدى بعـــــد مفارقـــــة كــــــون الفـــــساد فـــــدفعنى هـــــذا المقتـــــضى الــــــى 
عمــــل تطــــالبنى بــــه نفــــسى علــــى نــــشر مــــا لالمــــام ابــــى العــــزائم مــــن افهــــام 
فــــى القــــرآن ومالــــه مــــن عــــرض لتعــــالیم االســــالم وقیمــــه ولــــذلك اعتقــــد انــــى 

ــــــة ــــــدورى فــــــى هــــــذه اآلون ــــــدمت ب ــــــد ق ــــــه ق ــــــراص بحمــــــد اهللا ومعونت  تجــــــاه ت
ــــى العـــــــزائم العلمـــــــى المتعــــــدد الجوانـــــــب والـــــــذى یغطـــــــى حاجـــــــة  االمــــــام ابـــ
ــالم االســـــالمى وقـــــد اخرجـــــت هـــــذا االنتـــــاج فـــــى جوانبـــــه العدیـــــدة ففـــــى  العـــ
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) ٣(االســـــــالم دیـــــــن ) ٢(عقیـــــــدة النجـــــــاة ) ١(اخرجـــــــت : جانـــــــب العقیـــــــدة 
  وسائل اظهار الحق

ـــــشریعة  ـــــب ال ـــــة الرســـــو) ١(اخرجـــــت : وفـــــى جان ل اصـــــول الوصـــــول لمعی
هدایـــــــــة الـــــــــسالك الـــــــــى عـــــــــالم ) ٣(صـــــــــیام اهـــــــــل المدینـــــــــة المنـــــــــورة  ) ٢(

  المناسك 
الجــــــــزء ( اســــــــرار القــــــــرآن ) ١(احرجــــــــت : وفــــــــى جانــــــــب تفــــــــسیر القــــــــرآن 

  تفسیر سورة القدر ) ٢) (االول 
النــــــــور ) ٢(معــــــــارج المقــــــــربین ) ١(اخرجــــــــت : وفــــــــى جانــــــــب التــــــــصوف 

ــــــــــــــین  ــــــــــــــرى ) ٣(المب ــــــــــــــة واالوراد واالســــــــــــــتغاثات الكب ــــــــــــــل ) ٤(، االدعی نی
ـــــصلوات  ـــــرار ) ٥(الخیـــــرات بمالزمـــــة ال ـــــوب االب ـــــى قل الطهـــــور المـــــدار عل

دســـــتور الــــسالكین الـــــى طریـــــق رب العـــــالمین ) ٧(مــــن جوامـــــع الكلـــــم ) ٦(
دســــــتور آداب الــــــسلوك الــــــى ملــــــك ) الجــــــزء االول ( الفرقــــــة الناجیــــــة ) ٨(

) ١٢(شـــــــــراب االرواح ) ١١(محكمـــــــــة الـــــــــصلح الكبـــــــــرى ) ١٠(الملـــــــــوك 
  سترشد مذكرة المرشد والم

: وفــــــى جانــــــب مــــــایرد ان یعرفــــــه المـــــــسلم ویكثــــــر ســــــؤاله عنــــــه اخرجـــــــت 
الفتــــــوى العزمیــــــة فـــــى بیــــــان الوســــــیلة ومــــــاتختلف ) ٢(النـــــشأة الثانیــــــة ) ١(

ــــة  ــــسنة والبدعــــة والوهابی ــــشفاء مــــن مــــرض التفرقــــة ) ٣(فیهــــا مــــن ال ) ٤(ال
  تحذیر الدین من بیع اراضى فلسطین ) ٥(الجفر 

ــــــةجیهات االمــــــام نحــــــ ) ١(اخرجــــــت : و اخــــــوة االســــــالمیة وفــــــى جانــــــب ت
  االسالم وطن) ٢(االسالم نسب 

ـــــة  ـــــب یقظـــــة المـــــسلمین حـــــول المناســـــبات الدینی ) ١(اخرجـــــت : وفـــــى جان
ــــــى االســــــراء والمعــــــراج  ــــــسراج الوهــــــا ف ــــــار فــــــى مولــــــد ) ٢(ال ــــــشائر االخی ب

  المختار
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اخرجــــت مواجیــــد شــــهر محــــرم وصــــفر : وفــــى جانــــب القــــصائد الــــصوفیة 
انى وجمــــــــادى االول وجمـــــــادى اآلخــــــــرة ورجــــــــب وربیـــــــع االول وربیــــــــع الثـــــــ

  وشعبان ورمضان والمواجید العزمیة فى مواجهة الروضة الحسینیة 
ـــــوم  ـــــذى اصـــــاب االمـــــة العربیـــــة : والی ـــــاب الجهـــــاد فـــــى الوقـــــت ال ـــــدم كت نق

 ولكـــــن ١٩٦٧مـــــن العـــــدوان االســـــرائیلة مافـــــاق الخیـــــال فـــــى حـــــرب یونیـــــو 
 اال ســــحابة صـــــیف هــــذه الهزیمـــــة التــــى منیـــــت بهــــا االمـــــة العربیــــة مـــــاهى

ال تلبــــــث ان تنقــــــشع اذا عولجــــــت اســــــبابها علــــــى ضــــــوء اصــــــول االســــــالم 
ـــــسر الكـــــامن وراءهـــــا وهـــــو انحـــــصار العمـــــل بمـــــا  واذا ادراك المـــــسلمون ال

ــــــى ــــــا اوحــــــى ال ــــــة لتوقظن ــــــإن الهــــــزائم مــــــاهى اال هــــــزة عنیف  ســــــید الخلــــــق ف
ــــــــى اهللا  ــــــــا دائمــــــــا ال ــــــــى االام بعــــــــد ان نكمــــــــل امورن ــــــــا ال ــــــــدفع بن ان : ( ًوت

وان یخــــــدلكم فمــــــن ذا الــــــذى ینــــــصركم مــــــن ، م فــــــال غالــــــب لكــــــم ینــــــصرط
فیجـــــــب اال نقـــــــول عنـــــــد ، ) ١)(بعـــــــده وعلـــــــى الهـــــــل فلیتوكـــــــل المؤمنـــــــون 

ًالهزیمــــــة ان فالنــــــا اخطــــــأ وفالنــــــا اصــــــاب وانمــــــا نقــــــول قــــــدر اهللا وماشــــــاء  ً
فعــــــل ونــــــسرع مــــــسرعین فــــــى العمــــــل الجــــــاد العــــــداة البنــــــاء علــــــى اســــــس 

ـــــق كـــــل ـــــق الفت ـــــاهللا وبـــــان مـــــستقیمة وســـــد الثغـــــرة ورت ـــــك بعـــــد االیمـــــان ب  ذل
ولینــــــصرن اهللا مــــــن ینــــــصره ان اهللا لقــــــوى عزیــــــز ( النــــــصر مــــــن عنــــــد اهللا 

) (١(  
ــــــة  ــــــاج للعــــــالم االســــــالمى اود ان اذكــــــر مالحقیق ــــــدم هــــــذا االنت وانــــــى اذا اق
ـــاتى وصــــــورتى الباقیــــــة بعــــــد ممــــــاتى ولــــــدى االســــــتاذ عــــــز الــــــدین  فــــــى حیـــ

 لجمــــــع هــــــذا ماضــــــى ابــــــو العــــــزائم المحــــــامى مــــــن جهــــــد حیــــــث وفقــــــه اهللا
ـــــــدث وان  ـــــــه ان ـــــــد ان ـــــــا نقعتق ـــن مـــــــصادره المتعـــــــددة بعـــــــد ان كن الكتـــــــاب مــــ
ًقـــدیرنا لـــه فــــى تبویبـــه وتحقیقــــه لـــیس اتجاهــــا جدیـــدا وال امــــرا ســـتحدثا بلــــى  ً
ًانــــه یـــــألوا جهـــــدا فـــــى تأدیــــة واجبـــــه نحـــــو دعـــــوة جــــده االمـــــام ابـــــى العـــــزائم 
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تــــــم ٕواحیــــــاء آثــــــاره العلمیــــــة والثقافیــــــة وبرازهــــــا فــــــى صــــــورة عــــــصریة عــــــل ا
  )وورث سلیمن داود ( وجه واحسنه وصدق اهللا العظیم حیث یقول 

ــــسالم اذ یقــــول  ــــه ال : واهللا أســــال ان یكــــون رجــــائى فیــــه كرجــــاء زكریــــا علی
ـــــــا یرثنـــــــى ویـــــــرث آل یعقـــــــوب واجعلـــــــه رب (  ًفهـــــــب لـــــــى مـــــــن لـــــــدنك ولی

المـــــرء یحفـــــظ فـــــى ولـــــده ( وكقولـــــه صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم ) ٣) (ًمرضـــــیا 
(  

  اء یارب العالمینانك سمیع محیب الدع
  احمد ماضى ابو العزائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  كتاب الجهاد 
  م ئلالمام محمد ماضي ابو العزا
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  مقدمة
ویكــشف ، الــذى یجیــب المــضطر إذا دعــاه ، الحمــد هللا ســریع األلطــاف    

ویجعـل مـن بعـد عـسر ، ویلبـى الـسائل ، یغیث الضارع ، سبحانه  ،السوء 
  .یسرا وهو أرحم الراحمین 

على الوسیلة العظمى والشفیع األعظم یوم الینفع مال وال  ة والسالموالصال
  .وآله وورثته ، بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم 

إنــى : محمــد ماضــى أبــو العــزائم فیقــول خــدیم فقــراء آل العــزائم : وبعــد    
وعلــى جمیــع إخــوتى المــؤمنین َببفــضل اهللا ورحمتــه علــى  یــسرنى أن أفــرح 

  .د اإلسالمى ألنى عضو من الجس
كالكــــساد فــــى : ولمــــا تحققــــت بمــــا ألــــم بــــالمجتمع مــــن الــــشدائد الفادحــــة    

ــــــم ، والتجــــــارة  محــــــصوالت الزراعــــــة  ــــــل المظل ــــــى كقطــــــع اللی ــــــتن الت ، والف
والغفلـــة التـــى اســـتولت علـــى ، والخـــصومات التـــى بـــین األقـــارب والجیـــران 

وموقـف یـوم وألیم عقوبته سبحانه وتعالى ، فأنستها عالم الغیوب ، القلوب 
  .الحساب 

 تجهــل أســبابها حتــى بلغــت الغفلــة – مــع تلــك البالیــا –ورأیــت النفــوس    
، الناس یسارعون إلى إزالة البالیا بما یزیدها من المعاصى  جعلت، ًمبلغا 

ا  : ًفأحببـــت أن أوقـــظ قلـــوب إخـــوتى جمیعـــا إلـــى معنـــى قولـــه تعـــالى  َوم َ
سب ا ك صیبة فبم ن م ابكم م َأص َ َ َ ََ َ ِ ُّ َِّ ٍ ِ ُ دیكمَ ْْت أی ُ ِ ْ ن َ و ع َویعف ُ ْ َ ر َ ٍ كثی ِ َ   تم ا أن ُوم َ َ َ

ِبمعجزین في األرض وما لكم من دون ِّ ِ ِ ُ ُِ ُ َ َ َ ِْ َْ ْ ِ ٍهللا من ولي وال نصیر َ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ َّ )١(. 

ـــه   نـــى َن عرفَى مـــِانَصَا عـــَإذ: ( فـــى الحـــدیث القدســـى  ٕوالـــى معنـــى قول
ـــن َ علیـــه مـــُطتَّســـل ـــْفِرْعَ یْمَل ـــ(    :وقولـــه ) ى ِن ـــدُ بـــابُهَ لـــَحِتُن فـــَم ء َعاُّ ال

                                                
  ١٢٩راجع مجلة السعادة األبدیة العدد الخامس السنة الثامنة الصفحة )  ١(
  .٣١ و ٣٠سورة الشورى آیة ) ١(
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 َیـةِافَعْ الَلَأْسُ یـْن َأْنَ مِهْ إلیُّبَحًئا َأْیَ ش ل اهللاِئُ وما سِةَمْحَّ الرُابَوْ له أبْتَحِّتُف
 اهللا َادَبــِم عُكْیَلــَعَف ، ْلِنــزَ ی ْمَا لــَّمــِمَ وَلَزَا نــَّمــِ مُعَنفــَ یُالــدعاء: (  وقولــه ) . 

  ) .عاء ُّالدِب

 إلـى مـن یجیـب المـضطر –ٕ وفقنـى اهللا وایـاهم – لیـسارع إخـوتى بینت ذلك
قـــال اهللا ، بالتوبـــة واالبتهـــال والتـــضرع والـــدعاء ، إذا دعـــاه ویكـــشف الـــسوء 

ل دعوا هللا  : تعالى دلیال على ذلك  َوإذا غشیھم موج كالظل ِ ََّ ُ َ َ َ ُّ َ ٌ ُْ َّ َ ِ َ َ صین  ِ َمخل ِ ِ ْ ُ
ْلھ الدین فلما نجاھم إلى ال َ َ َِ ْ ُ َِّّ َُ َّ َ ُبر فمنھمَ ِّْ ِ َ ار   َ ٍمقتصد وما یجحد بآیاتنا إال كل خت ُّ ِ َُّّ َ َّ َُ ِ ِ َِ َ َُ ٌْ َ َ َ ْ

ٍكفور ُ َ )١(.  

. ًمعنى ذلك أن العبـد إذا سـأل اهللا عنـد الـشدائد أنجـاه منهـا ولـو كـان كـافرا 
 ومن ،رسولهوبما أن أسباب المصائب كلها هى معصیة اهللا ومخالفة سنة 

ومحاربــة بعــضنا بعــضا فــى تــأجیر أرضــه المعــصیة اعتمادنــا علــى القطــن 
فــأراهم اهللا ، ففــسدت أخــالق الفالحــین مزاحمــة لبعــضهم ، واغتــرار المــالك 

  .عاقبة سوء أعمالهم 
ضاربة بیــــنهم وحـــصلت المــــ، ثـــم فــــسدت أخــــالق التجـــار فاســــتحلوا الربــــا   

مـــا أمـــر اهللا بـــه مـــن اإلیثـــار والرحمـــة ومـــساعدة إخـــوتهم وخـــالفوا ، والحـــسد 
  .  العطاء  فعاقبهم اهللا بالسلب بعد،المسلمین 

فأخـذهم ، وأنـوا جانـب اهللا تعـالى ، الصناع فتجـاهروا  بالمعاصـى اغتر    
  .األعمال وقلة المال كساد اهللا ب
وهـــذه بیـــوت العـــاهرات وحوانیـــت الخمـــر ، جهـــل النـــاس أســـباب البالیـــا    

 تـــــصعد منهـــــا ظلمـــــات الكبـــــائر،  اللهـــــو والخالعـــــة  ودور المیـــــسر وأندیـــــة
، الغیبـــة صـــفة الزمـــة للعلمـــاء  فأصـــبحت، فتحجـــب عـــنهم رحمـــة الـــرحمن 

                                                
  ٣٢سورة لقمان آیة  )  1(
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ــــم خــــصوصیة للحكــــام ، ًوالكیــــد خلقــــا مــــن أخــــالق النــــساء  والبخــــل ، والظل
  .وال حول وال قوة إال باهللا ، لألغنیاء 

واعتبــــروا بمـــــا ، فتنبهــــوا إخــــوتى وأقبلـــــوا عــــل اهللا قبــــل أن یـــــشتد غــــضبه   
أحكـــــام اهللا ونـــــسیان أیامـــــه والغفلـــــة أصـــــاب األمـــــم الـــــسابقة عنـــــد التهـــــاون ب

فــــشت األمــــراض ، فقــــد كفــــى مــــا نــــزل مــــن البالیــــا ، عــــن ذكــــر اهللا تعــــالى 
ــــــاء ، الفادحــــــة  ــــــوب حتــــــى انتزعــــــت الرحمــــــة مــــــن قلــــــوب اآلب ، قــــــست القل
وتفـــــضح ، وتبـــــرج النــــساء فــــى األســــواق ، مــــن قلــــوب األبنــــاء   والطاعــــة 
، فـــــه والیــــــرحمهم علـــــیهم مـــــن الیخا فــــــسلط اهللا، بقبـــــیح األعمـــــال الرجـــــال 

ــــزوج ، متخاصــــمین أمــــام مــــن ال یرحمهمــــا أصــــبح الرجــــل وابنــــه والمــــرأة وال
ـــــأنهم صـــــــــاروا كـــــــــالوحوش فـــــــــى الغابـــــــــات فـــــــــأین الرحمـــــــــة  متعـــــــــادیین وكــــ

والعواطــــــف اإلیمانیــــــة والتعــــــاون والتعاضــــــد التــــــى هــــــى مــــــن ، اإلســــــالمیة 
فـــــــــــــــــــــال راكــــــــــــــــــــــع خربـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــساجد صـــــــــــــــــــــفات المـــــــــــــــــــــسلمین ؟ ؟
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وازدحمـــــــــت بیـــــــــوت ، وجـــــــــوه الفقـــــــــراء وأقفلـــــــــت أبوابهـــــــــا فـــــــــى ، وال ســـــــــاجد
ــــــى ضـــــــــاقت بأهلهـــــــــا وال حـــــــــول وال قـــــــــوة إال بـــــــــاهللا العلـــــــــى  العـــــــــاهرات حتـــ

  .العظیم 
وتلــــك بـــــوادر ، اعتبــــروا فقــــد ظهــــرت عالمــــات انتقــــام اهللا ممــــن خالفــــه    

فتـــــــداركوا قبـــــــل حـــــــصول الخطـــــــر األكبـــــــر حیـــــــث ال تنفـــــــع ، غـــــــضب اهللا 
وظلــــــــم ، بیــــــــر واحتقــــــــر الــــــــصغیر الك، كثــــــــر الهــــــــرج و المــــــــرج . التوبــــــــة 

ـــــــــالهم ، الكبیـــــــــر الـــــــــصغیر  ، و أصـــــــــبحوا وكـــــــــأن اإلســـــــــالم ال یخطـــــــــر بب
ــــة عــــن ربهــــم  ــــدینهم وغفل وال ملجــــأ وال ، وجحــــدوا یــــوم الحــــساب ، نــــسیانا ل

  .منجى من اهللا إال إلیه سبحانه 
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  الباب األول
  الجهاد وأحكامه وأساسه وأنواعه

  الفصل األول
  الجهاد

   : )١(تعریف الجهاد    

هــو بــذل مــا فــى الوســع فــى ســبیل اهللا تعــالى وهــو مقولــة علــى : الجهــاد   
والثانیــــة الربــــاط لحفــــظ أمــــور ، األولــــى إعــــالء كلمــــة اهللا تعــــالى : معنیــــین 

 : قال تعالى ، المسلمین ودفع العدو عند هجومه على جماعة المسلمین 
ارة ى تج م عل ل أدلك وا ھ ذین آمن ا ال ا أیھ ٍی ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ُْ ُّ َُّ َ َُ َ َ یك ُّ ُتنج ِ ذابُ ْن ع ٍم م َ َ ِّ                 

ٍألیم ِ َ ِتؤمنون با ورسولھ وتجاھدون في سبیل َ َِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ ُُ َّ سكم  ُ أموالكم وأنف ْهللا ب ْ ُْ ُِ ِ ُِ َ ََ َ ِ َّ
ْذلكم خیر لكم ُْ َُّ ٌ ْ َ ِ ْإن كنتم َ ُِ َتعلمون ُ ُ َ ْ َ  ات تجري ْدخلكم جن وبكم وی م ذن ِیغفر لك ْ َْ ٍ ِ َِّ َُ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ ُ َ ُ َ ْ

ْتح ِمن َتھا األنھار ومساكن طیبة في جنات عْدن ذلكَ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ََّ َْ َ َ َ ًَ ِّ َُ َ َ ْ ُالفوز العظیم َ ِ َ ْ ُْ ْ َ)٢( .  

هــــو اســــتفراغ مــــا فــــى الوســــع لمحــــو مــــا ال یرضــــاه اهللا و : وبعبــــارة أخــــرى 
  .وال یرضاه العلماء الربانیون الراسخون فى العلم ، رسوله

  ؟ )٣(من العدو الذى أحاربه    
وكـل مـن ظلـم غیـره ، تجاوز فى ظلمـة الحـد: أى، وذ من عداالعدو مأخ   

أعانـــه علـــى ارتكـــاب مایغـــضب اهللا  أو  أوقعـــه فـــى مـــضرة بـــسلب حقـــه أو
أودعاه إلى عقوق أو قطیعـة أوفعـل منكـر  ،تعالى أو سلط علیه قویا ظالما

والحكمــــاء . ویجــــب أن یحاربــــه بقــــدرما ارتكبــــه مــــن المظــــالم ، فهــــو عــــدوه 
وهذا التحفظ یكون بطـول،  قبل تمكنهم من قصودهممن األعداءیتحفظون 

                                                
  ٢١٢راجع كتاب النور المبین لإلمام أبي العزائم ص )  1(
  ١٢ ـ ١٠سورة الصف آیة )  2(
    ١٠٢راجع مجلة السعادة األبدیة العدد السابع السنة العاشرة ص )  3(
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 ومــن أهمــل حتــى مكــن منــه عــدوه أوقــع ،ایــة العبــرةعالیقظــة ودوام الفكــرة ور
ومتــى علــم اإلنــسان عــدوه وحبیبــه احتــاط مــن ، نفــسه تحــت مخالــب الــسبع

  .واحترس من حبیبه ، عدوه بأقوى السالح
ًتحــرزا مــن  ، وأهــل الحكمــة یخفــون عــن الحبیــب مــا یخفــون عــن العــدو   

قـال ، أو أن یبـیح بمـا علمـه لغیـر أهلـه ، ًما عدوا   ًالحبیب أن یكون وقتا 
، ا َ مـًاومـَ یَكَیـضِغَ بَونٌكـَن یى َأَسَا عـَ مًناْوَ هَكَیبِبَ حْبِبْحَأ: ( رسول اهللا 

   .   )١() اَ م اًمْوَ یَكَیبِبَ حَونُكَن یى َأَسَاعَا مًنٌوَك هَضَیِغَ بٌضِغٌأبَو
   : )٢(داء ثالثة األع

  :أعداء مالزمون :     أوال 
عـد لـه مـا اسـتطعت مـن ُهو أعدى عدوك الذى یجب أن ت: فالعدو المالزم 

: وجنودهـا ، وهـو نفـسك التـى بـین جنبیـك ، قوة ومن رباط الخیل ترهبه به 
( وجواسیـسه ، ) اللـسان ( وقائـد تلـك الجنـود ، جوارحها المنفذة ألغراضـها 

، )  والـــــرجالن ُرَكَّالیــــدان والــــذ( وأنــــصاره المنفــــذون ، ) ن العینــــان واألذنــــا
  ) .البطن ( وقوته المطالبة 

، تولـد األعـداء الخارجیـة تلك األعداء فى الحقیقة ونفـس األمرهـى التـى   و
ًفكیـف یكـون صـدیقا ، ًعاش عدوا لنفسه ، ومن أهمل محاربة تلك األعداء 

عداء بعینها هى التى جعلت إن هذه األ!  صدیق ؟  أو یكون له! لغیره ؟ 
ألنــه بإطاعــة نفــسه یتخــذ ، اإلنــسان یفــتح علــى نفــسه أبــواب الــشرور كلهــا 

ًالعدو صدیقا والبغیض حمیما ویسارع إلیه ویأمنه ویستـسلم ویعـادى ،  لـه   ً
، حتــــى یمتــــزج بأعدائــــه األلــــداء ویتحــــد بهــــم ، اء َّدِوالنــــصحاء واألمنــــاء اَأل

هم فــال یلبــث إال وقــد أضــاع مجــده وشــرفه ویفــارق أحبابــه النــصحاء ویعــادی

                                                
  رواه الترمذي والبیهقي في شعب اإلیمان)  1(
  ٢٠٢ة السابعة ص راجع مجلة السعادة األبدیة العدد السابع السن)  2(
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ولدیها ینكشف الستار عن الحقیقـة فـال یجـد لـه ملجـأ یلتجـئ . ودینه ودنیاه 
ـــــه   عـــــاداهم واالتحـــــاد بمـــــن    إال االســـــتغاثة بمـــــن– بعـــــد اهللا تعـــــالى –إلی

فیــسارعون فــى ، وااللتجــاء إلــى مــن ظــن بهــم الــسوء ، عــصاهم مــن أقاربــه 
ـــم عنـــه نـــصرته ویبـــادرون إلـــى دفـــع الظ ، ألنهـــم یـــرون أن خیـــره خیـــرهم ، ل

  .ٕكل ذلك بسبب العدو المالزم واهمال محاربته ، وسعادته سعادتهم 
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ًوأضــــاع مجــــدا تلیــــدا ، وكــــم أذل العــــدو الــــداخل نفــــسا عزیــــزة    وفـــــرالق ، ً
كل ذلك ألنه أطاع نفـسه وهـواه . ًوقطع أرحاما موصولة ، ًمجتمعا فاضال 

فكـره مـن ینـصحه وعـادى ، بالمالذ والـشهوات وأحب األثرة بالمال والفوز ، 
والفـــرد الواحـــد فـــى . وصـــادق أعـــداءه ، ممـــن لـــه حـــق علیـــه ، مـــن یـــشاركه

، وكـل مجتمـع یمثـل بـالفرد الواحـد، الحقیقة ونفس األمر هو مملكة عظیمـة
، وامـتهن بـه بعـد اإلكـرام ، فإذا أطاع الفرد نفسه وهواه احتقر بعد التعظـیم 

، ًمهابـا فـى عـشیرته ، أن رجـال عظیمـا فـى قومـه لو : مثال   وأضرب لك 
أو شـهوة ، أطاع حظه فارتكب نقیصة من لذة فانیـة ، ًموثوقا به فى قرابته 

یكـون كـسراج منیـر هـب علیـه عاصـف ، ًلم تبح له شرعا وال عقـال ، دنیئة 
بدنیئة یستنكف أدنـى النـاس : الجواب . فبكم أضاع هذا المجد ؟ ، فأطفأه 

ولو تبصر المسكین لسارع إلى قطع العـضو الـذى . ل قلیل أن یرتكبها بما
نـــسان إذا أضـــاع مجـــده كـــان فقـــد الحیـــاة ِفـــإن اإل، أضـــاع منـــه هـــذا المجـــد 

إال إذا نسان ِاألعداء الخارجین لم یتمكنوا من اإل  ظهر لك أن . أجدر به 
  . جالله  وخالف مواله جل، أطاع نفسه وهواه 

  :أعداء مفارقون : ثانیا 
قـال اهللا تعـالى ، أعداء تخفى عداوتهم ویكونون مـن الزوجـة واألوالد وهم   
: ًّیا أیھا الذین آمنوا إن مْن أزواجكم وأوالدكم عدوا ُ ََّ َْ ْ ُِ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ِ َ ُ َ َّ َ ْلكم فاحذروھم َُّ ُْ ُ َ ْ َ ُ َّ)١(  

ویتـرك ، ویتـرك أرحامـه ، فیعـق والدیـه ، اإلنـسان  فإن الزوجة قد یطیعها. 
مـا لـم یقـف ،  ویرتكـب الـدنایا لجلـب مـا یرضـیها –غاال بها  اشت–الفضائل 

، وكــذلك األوالد فــإنهم ســبب فــى البخــل والجــبن والفــساد. عنــد الحــد الوســط 
فـى  فیكونون شـروره فـى الـدنیا وعذابـه، ًوقد یهمل تربیتهم الشرعیة حبا فیهم

  .اآلخرة 
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 ٢٠

ًه حبــــا زوجتــــه وأوالدومنهــــا حــــب الرجــــل ، وعــــداوة هــــؤالء تكــــون بالفتنــــة    
ي  : والدیـه المفـروض علیـه كمـا قـال تعـالى  یشغله عن شـكر كر ل ِأن اْش ْ ُ ِ َ

صیر ي الم دیك إل ُولوال ِ ِ َِ ْ َّ َ ِ َ ْ َ َ َ )علــى الــدنیا  ًأو یحــبهم حبــا یجعلــه یحــرص .  )١
ویبخــل بالمــال فیجعلــه یجــبن عــن قتــال ،فیطلبهــامن وجوههــا وغیــر وجوههــا

    قــال رســـول اهللا، لتلــذذ بالزوجـــة ًالعــدو حرصــا علـــى البقــاء لتربیـــة األوالد وا
 " :  الولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مجبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسدة مبخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. "
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ألن ، كفــساد أخالقهــم بــسوء تربیــة الوالــد ، وقــد تكــون عــداوتهم ظــاهرة     
قهرهم على التمسك بالدین فـى الـصغر ورعایتـه أخالقهـم  خیر تربیة األبناء

 الذین جملهم اهللا ال یقوم بها إال األفراد ومجاهدة هذا العدو . من الطفولة 
: ولذلك قیل فى المثل ، ومنحهم النفوس المؤثرة ، تعالى بالشجاعة الدینیة 

و مـا ذلـك اال . ویعجز عن سیاسـة زوجتـه ، الرجل یسوس مملكة بحكمته 
ًألن للشهوة سلطانا قاهرا    : قال هارون الرشید ، ً

  ِانَكَ مِّلُى بكِبْلَق  ْنِم  َنْلَلَ     وحانى    َنَع  ُ الغانیاتُالثَّ الثَكَلَ       م
  ىِانَیْصِى عِ فَّنُهَ وَّنُهُیعِط     وُأا    َهُّلُ ك ُةَّبریَى الِنُعِاوَطُ ت ىلِاَ       م
  ى ِطانْلُ سْنِ مُّزَع َأَنْیَضَ قِهِبَ   و  وى   َ الهَانَطْلُ سَّن َأَّ إالَاكَا ذَ       م

والبیـــت ، اس زوجتـــه وأوالده فأكمـــل الحكمـــاء حقـــا مـــن جاهـــد نفـــسه وســـ   
وعلـى ، كبیـرة ألن رئیـسه ملـك مطلـق ال یتقیـد بدسـتور     الصغیر مملكة 

ألن األمـــة .  األمـــة بـــین العـــالم  مقـــدار تربیـــة البنـــین الـــصغار تكـــون منزلـــة
وعلــى حــسب آداب العــائالت یكــون شــرف األمــة أو ، تتكــون مــن عــائالت 

وهـى سـنة العمـران حتـى ، طـل ومتى كثر أهل الحق قهروا أهـل البا، ذلها 
ن :  قال تعالى مع رسول اهللا  ك م ن اتبع َیا أیھا النبي حسبك هللا وم ِ َ ََ َ َ َ ََّ ِ ُّ َِ َ ُ ّ ُ ُّْ َّ َ 

َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ )وكل مجاهد معه الحق منصور وان كثر عدد عـدوه وعـدده  )١ ُ ِ ٕ
. 

  : أعداء خارجون : ثالثا   
ًویكــون إمــا مظــاهرا ،  الظلـم أمـا العــدو الخــارج فهــو الـذى یتجــاوز الحــد فــى

ًعلنیا أو مداهنا سیاسیا  ً:  
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ٕوهــو وان كــان أنكــى فــى العــداوة إال أنــه :  العــدو المظــاهر العلنــى – ١   
فیعلم اإلنسان مـالم یكـن یعلـم مـن أبـواب ، وینبه إلى التحفظ ، یوقظ الهمة 

  .الحیل والمدافعة واالستعداد 
عــدو الخــارج اتحــدت بكلیتهــا إلــى وكــذلك متــى تنبهــت العائلــة أو األمــة لل   

وعــادت مــن شــذ منهــا وابتــدأت بنــصیحته أو ، دفعــه عنهــا بكــل أنــواع القــوة 
ـــــــــــى تتفـــــــــــــــــــــــرغ للعـــــــــــــــــــــــدو الخـــــــــــــــــــــــارج ، محاربتــــــــــــــــــــــه إن أبـــــــــــــــــــــــى  .حتــــــــــــ
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أنـه : أى ، وهـو العـدو المحتـال المخـادع :  العدو المداهن السیاسى – ٢
عـاطى المخـدرات بت،  یفسد الحیـاة الـشریفة والعیـشة الهنیـة  ًالعدو حقا الذى

أو یبسط بـساط اآلمـال ، أو بمسارعته إلى تیسیر الحظوظ واألهواء الفانیة 
أو بإظهار أنه یریـد تنفیـذ مـا یحبـه اإلنـسان . ٕواظهار إرادة الخیر والسعادة 

 یـتمكن  حتـى، أو نیل مشتهاته من مال أو سـیادة أو جـاه ، من أذیة عدو 
 – كمــا تنقلــب األفعـــى –ه ثــم ینقلــب علیـــ، منــه فیأكــل لحمــه ویمـــتص دمــه

ًبالقوة القاهرة ظلما وطغیانا  ًمثبتـا كـل ذلـك ، ًمنكرا علیـه مـا یدعیـه لنفـسه ، ً
فیتنبــه مــن ، ألنـه أصــلح وأحــسن وكـان الواجــب شـكره ، لـه مــع المنـة علیــه 

. ًمعتقــدا الحقیقـة بعــد الجهالــة ، ًبــصیرا بعــد العمـى ، غــروره وشـهواته رقـدة 
ٕوان  ، العیـان فیفـر مـن أعدائـه بعـد ، ه وأحبابه قد انكشفت له حقیقة أعدائ

ـــم أن عداوتـــه ألحبابـــه كانـــت بـــسبب وی. لـــم یكـــن قـــد انتفـــع قبـــل بالبیـــان  عل
ومتــى ، وأن تمكــین أعدائــه منــه بــسبب طاعتــه لنفــسه وشــهواته ، الخــسران 

فملكهــــــا بطــــــول ، اســـــتیقظ اإلنــــــسان لمحاربــــــة نفــــــسه وحظــــــه تمكــــــن منهــــــا 
ٕوانـــا فـــى زمـــان قـــد جهلنـــا فیـــه  .ا فتلـــین لـــهاومحاربتها حتـــى یقهرهـــمجاهـــدته

 یفـرح الرجـل       ،وجهلنا فیه أحبابنا فنفرنـا مـنهم ، أعداءنا فاستنمنا لهم 
ویحـب مـن یعینـه ، والنظر إلـى الفتیـات ، وبمجالس اللهو ، منا بمال الربا 

ًفال یحفظ دینا ، غیر ملتفت إلى عدو ما بعد الغد ، على الفساد والضالل 
ویـسترسل فـى هـذا حتـى یـصبح یقلــب ، ًوال یـدخر مـاال وال تحفـا  ، ًوال شـرفا

أو مجـده األثیـل ، فـى یـد عـدوه  العظـیم  ویرى ملكـه، ًفاقدا ما لدیه ، كفیه 
وداسـوه ، ویرى مـن یعتمـد علـیهم أنـشبوا أظـافرهم فـى كبـده ، عند أخصامه 

 وهذا جزاء من یجهل عدوه فیصادقه لحـظ یفنـى وشـهوة توبـق فـى. بنعالهم 
ویعــادى أصــدق ، ویفــرح بأضــالیل وعــده ،  فینخــدع بحــالوة لفظــه، العــذاب 
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فیخــسر كــل شــئ حتــى ، فــى نیــل مــا أطمعــه فیــه العــدو    ًأصــدقائه طمعــا 
  .الحیاة  والموت خیر هذا من، أصدقاءه 

  :قال الشاعر 
ِازا لصیَ بِرغامِّ  ومن یجعل الض     داَّفیمن تصی ُامَرغِّده الضَّ  تصیده   ً

  :خر وقال آ
  ًضاَرَال غُ إدراك العُلَعْجَر یُّ  والح   ُهَكِرْدُلی ى َعْیس  ُغرض له   ُّ  كل
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  الفصل الثانى
  الجهاد وأحكامه

  :ثبوت فرضیته    
   : )١(ثبتت فرضیة الجهاد بالكتاب : أوال    
َكتب علیكم القتال وھو كره لكم وعسى أن : قال تعالى    َ ََ ََ َ َْ ُ ُ ُ َُّ ٌ ْ ُْ ُ َُ ِ ِْ ْتك َ ًرھوا شیئا َ َْ ْ ُ َ

ر ٌوھو خی ْ َ َ و َُ وا شیئا وھ سى أن تحب م وع َ لك َ َُ ً َ َْ ْ ُّ ِ ُ َ َ ْ ُ تم ال  َّ م وأن م وهللا یعل َشر لك ُْ ُْ َ َ َُ َ ْ َ ُ ّ َّ ٌّ َ
َتعلمون ُ َ ْ َ)٢(  .   

 وألصــحابه بقتــال ســبب نــزول هــذه اآلیــة أن اهللا تعــالى لــم یــأذن لرســوله 
اهللا تعــالى باألنــصار حتــى أیـده ، المـشركین مــدة اإلقامـة فــى مكـة  أحـد مــن

أن یقاتــل مــن   ذن ثــم ُأ، ج بعــد الهجــرة إلــى المدینــة مــن األوس والخــزر
 بالجهـــاد عامـــة فـــى هـــذه اآلیـــة  ذن لـــهثـــم ُأ، ثـــم یقاتـــل المـــشركین ، اتلـــه یق

ــــى رســــول اهللا وأصــــحابف. الــــشریفة  ــــال فــــرض عل وعلــــى المــــسلمین  ، القت
َكــل مــن یعیــنهم اإلمــام وعلــى ، إذا احتــل العــدو محلــتهم بــشروطه ، ًجمیعــا 
،   فهذه اآلیة تفرض القتال على كل مسلم فى زمان رسول اهللا . العدل 

إذا قـام بـه جماعـة مـن المـسلمین سـقط عــن ، ثـم صـار القتـال فـرض كفایـة 
 یـصیر – إذا تقرر هذا الحكم –العلماء  وعلى ذلك فالخالف بین، الباقین 

ًخالفا لفظیا  ، فـرض علـى كـل مـسلم ، لقتال فإن بعض العلماء رأى أن ا. ً
لــدعوة أهــل ، ویمــون فــرض كفایــة . وذلــك یكــون إذا احتــل العــدو محلــتهم 

 وعلـــى . إذا كـــان جماعـــة المـــسلمین فـــى أمـــن ، الكفـــر بـــاهللا إلـــى اإلســـالم 
ألن العــدو احتــل ، مــسلم ًمــدلول هــذه اآلیــة یكــون الجهــاد متعینــا علــى كــل 

متحیز إلى فئة أو متحرف كم إال وال یسلم من هذا الح، اإلسالم  أكثر بالد
  .لقتال 

                                                
  ٤ ص ٣٤راجع مجلة المدینة المنورة السنة التاسعة العدد )  1(
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   :  )١(ثبتت فرضیة الجهاد بالسنة : ًثانیا    
ل ِیِبَى ســِ فـَینِاهـدَجُا اهللا للمَهَّدَعــ َأِ◌ِةَجـَرَ دَةَائـِ مِنــةَإن فـى الج: (   قـال   

 ُوهُلَأْاســـــَتم اهللا فْألَا ســـــَإذَض فـــــْاء واألرَم الـــــسَِّنْیَا بـــــَمـــــَتین كَجَدرَّالـــــ َنْیَابِاهللا مـــــ
ـــْعأََو ةَّنـــَ الجُطَســـْ أوُإنـــهَ فَسْوَدْرِفـــْال ـــْوَ أراه فِةَّنـــَى الجَل ـــِمَ وِنَمْحَّ الـــرُشْرَ عـــُهَق  ُهْن
 َ الِهِیلِبَ فــى ســـَجَرَ خــْ اهللا لمـــنَنَّمَضَتــ: ( وقــال  .  )٢( ) ِةَّنـــَ الجُارَهــْن َأُرَّجــَفُت
ــیِٕاَى وِیلِبَى ســِ فــُادَهــِ جَّالِ إُهُجــِرْخُی ــَى وِ بــُانَم  ْن َأُنِامَو ضــُهــَى فِلُســُرِدیق بْصَت
 ْور َأْجـ َأْنِ مـا نـال مـَالِائَ نـُنـهِ مَرجَى خِ الذِهِنزلَلى مِ إُهَعِجْر ُأْو َأَةَّنَ الجُهَلِخْدُأ
   . )٣( ) ٍیمةِنَغ

ِاال مــَجــِ رَّن َأَ لــوالِهِدَیــِى بِسْفــَى نِلــذَّاَو: ( وقــال   ْمُهُسُنفــ َأُیــبِطَ تَ الَینِنِؤمُ المــَنً
و فـى ُزْغـَیة تِرَن سـَ عـُتْفـَّلَخَا تَ مـِهْیـَلَ عْمُهـُلِمْحا َأَ مـُجـد َأَالَ و ىِنـَوا عُفَّلَخَتَن یَأ

 َّمُا ثــَیــْح َأَّمُ ثــِل اهللاِیِبَى ســِ فــُلَتــْقى ُأِّنــ َأُدتِدَوَلــ  ِهِدَیــِى بِسْفــَى نِذَّوالــ ، ِ اهللاِیلِبَســ
ــْقُأ ــْح ُأَّمُ ثــُلَت ــْقا ثــم ُأَی ــِر ( :وقــال  .  )٤( ) ُلَت ــَ خِل اهللاِبیَى ســِم فــْوَ یــ ُاطَب ن ِمُرْی

وعــن ابــن مــسعود األنــصارى رضــى اهللا تعــالى عنــه .  )٥() ا فیهــا َنیا ومــُّالــد
 فقال رسول اهللا. هذه فى سبیل اهللا : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : قال 
 :  )ابـن وعـن  .  )٦( ) ُومـةُطْخَ كلهـا مٍ سـبعمائة ناقـةِیامـةِم القْوَ بها یـَكَل

ن ِ مْ بكتُ عینُارَّا النَمُهسَُّمَ تَ الِانَنْیَع : (  اهللا  قال رسول: عباس قال 
وعــن معــاذ بــن جبــل  .  )٧( ) ِل اهللاِ فــى ســبیُسُرْحــَ تْتَاتــَ بٌ وعــینِة اهللاِیْخــش

 َأطـاعَ وِ اهللاَهْ ابتغـى وجـ ا مـنَّأمـَ فِانَوْزَ غـُزوَغـْال: ( قـال   عـن رسـول اهللا
 ٌرْجـ َأُهَهـْبُنَ وُهَمـْوَ نَّإنَ فـَادَسَ الفـَتنـبْ واجَیكِرَّ الـشَرَیاسـَ وَةَریمـَ الكَقَ وأنفـَمامِاإل

                                                
  ٢١٩راجع كتاب النور المبین لإلمام أبي العزائم ص )  1(
 عن أبي هریرة رواه البخاري)  2(
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 ألبى یعلى في مسنده والضیاء عن أنس)  7(
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َا فخــرا وریــَزَن غــَا مــَّمــوَأ، ه ُّكلــ ُاء وســً َعة وْمً  ِضْرى اَألِد فــَسْأفــَ وَامَمــِصى اإلَعــً
یـا رسـول : عـن عبـد اهللا بـن عمـرو أنـه قـال  .  )١( ) ِفافَالكِ بْعِ یرجْمَه لَّنِإَف

ُرا مِابَ صــَلــتَاتَن قِإ: (  فقــال    أخبرنــى عــن الجهــاد ؟اهللا ــْحً ُبعثــك اهللا ًبا ِسَت َ َ َ
ًصابرا محتسبا  ًِ َ ْ ُ ِ َوان ق، َ ُیا مِائَرُ مَتْلَاتٕ ُیا مِائَرُ مُ اهللاَكَثَعَب  ًرا ِاثَكً  َبدْا عَی ،ًرا ِاثَكً

  )٢( ِالَ الحـَلـكِلـى تَ عُ اهللاَكَ بعثـَلتِتُ قْو َأَ قاتلتٍ حالِّىى َأَلَرو عْمَ عَ بنِاهللا
. (  

                                                
 رواه أبو داود وغیره)  1(

  رواه البغوى في مصابیح السنة)  2(
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  : )١(كراهیة النفس للقتال مع أنه خیر لها فى الدنیا واآلخرة 
ره  : یقــول تعــالى،  ؤلم النفــوسالقتــال عمــل یــ و ك ال وھ یكم القت ب عل ٌكت ْ ُْ ُ َُ َُ ُ َُ ِ ِْ َ َ َ

م ْلك ُ َّ )اهللا تعــالى رضـا مــن أنفــسكم ًولكـنكم تقومــون بــه اتباعـا ألمــر  ،  )٢ ،
ر  : ویقـول   یكشف الحقیقة  تعالىواهللا ٌوعسى أن تكرھوا شیئا وھو خی ْ َْ َْ َ َُ ًُ َ َْ َ ََ َ

م ْلك ُ َّ   )كأنــه یقــول ، وعــسى هنــا لتحقیــق الوقــوع كلعــل فــى القــرآن  ،  )٣
ومـا تكرهـون مـن قتـال فـى الـدنیا هـو خیـر لكـم فیهـا وفـى : سبحانه وتعـالى 

وفــى ، الغنیمــة  أمــا فــى الــدنیا فبمــا تفــوزون بــه علــى األعــداء فــى ،اآلخــرة
وأمـا فـى اآلخـرة فبمـا یتفـضل . ذلك هو الخیر العظـیم فـى الـدنیا ، الشهادة 

اهللا بـــه علینـــا فـــى أن ینزلنـــا مقعـــد صـــدق عنـــده ســـبحانه فـــى جـــوار األنبیـــاء 
وكـأن القـرآن یبـین لنـا . ًداء والصالحین وحسن أولئك رفیقـاوالصدیقین والشه

ًأن كـــل مـــا كـــان مؤلمـــا ألبـــداننا متعبـــا لهـــا  مـــن عنـــاء فـــى ،  لـــدیناًمبغوضـــاً
فى . فهو خیر لنا فى دنیانا وآخرتنا، جهاد أو فى الحج والصیام والصدقةال

واننـــا وحفـــظ أموالنـــا وشـــرفنا بـــین أخ،  بالـــصیام والحـــجدنیانـــا لحفـــظ صـــحتنا
  . اآلخرة وتمكیننا فى األرض بالحقوحفظ دیننا ونیلنا النعیم فى، بالصدقة

سى أن  :  فـــى قولــه تعــالى–ویكــشف اهللا تعــالى الحجــاب     َوع َ َ وا َ ْتحب ُّ ِ ُ

ٌّشیئا وھو شر َ ً ََ َُ م ْ ْلك ُ َّ )عـن الحقـائق التـى یمیـل إلیهـا سـوء الطبـع مـن -  )٤ 
وهـو ، ومن خبث النفس األمـارة بالـسوء وغیرهـا ، الحسد والحرص والطمع 

ًوان كان مالئما لطباعنا فهو شر فى الدنیا واآلخرة أما فى الدنیا فإنه یفسد ،ٕ
وأمـا فـى اآلخـرة فـإن اهللا ، وماله وعرضه وشرفه الصحةویضرالمرء فى دینه

م  : وصـــدق اللـــع العظـــیم ، تعـــالى توعـــد علیـــه بالعـــذاب األلـــیم  ُوهللا یعل َ ْ َ ُ ّ َ
ْوأنتم ُ َ َال تعلمون  َ ُ َ ْ َ َ )٥( .   

                                                
 ٤ السنة التاسعة ص ٣٤راجع مجلة المدینة المنورة العدد )  1(

   .٢١٦سورة البقرة آیة ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(، )  2(
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وكـون حقائقنـا وأحـاط ،  جالله أنه هو الـذى خلقنـا وأمـدنایخبرنا ربنا جل   
وبـــین لنـــا ســـبل المنــــافع .فـــى الـــدنیاواآلخرة ومایـــضرها   هـــا ًعلمـــا بمـــا ینفع

، ولم یحظرعلینـا سـبحانه أن نتـرك مـا ینفعنـا علـى الوجـه األكمـل ،والمضار
بــــــــل یــــــــسره مــــــــن حیــــــــث ، بــــــــل أبــــــــاح لنــــــــا مــــــــا ال بــــــــد لنــــــــا منــــــــه وأكمــــــــل 
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وأظهــر لنــا مــضار مــا . مــا یمیــل إلیــه الــنفس الــشهوانیة والغــضبیة والملكیــة
ومن حیث ما یحبه ، الشهوات واألخالق والمعامالتحرمه علینا من حیث 

مالنــا مــع حفــظ حیاتنــا وصــحتنا وممــا نطیقــه ، والعبــادة مــن العقیــدة ویرضــاه
بقاءهـــا ال         أو بفقـــد حیاتنـــا إذا علـــم أن ، ورفعتنـــا فـــى الـــدنیا واآلخـــرة

فأمرنـا بالجهـاد وهـو كـره لنـا ، ألن اهللا جعـل العـزة للمـؤمنین. ن یلیق بالمؤم
وما دمنا أحیـاء فیوجـب علینـا سـبحانه أن نرجـع إلـى ، لنا تلك العزة  فظلیح

ونعتقد أننا ال نعلم ما یضرنا وما ، علمه بنا الذى رتب علیه األمر والنهى 
غیــر ، إذا نحــن أطعنــا هوانــا وســارعنا إلــى مایالئمنــا فــى العاجــل ، ینفعنــا 

  . جلةضار فى تلك الدارالعاجلة واآلناظرین إلى ما ینتجه من الم
َوأنتم ال تعلمون : قوله تعالى     ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ  لم تنكشف لكم أسرار الغیـوب :  أى

فإنا نرى أنفسنا إذا خالفنا أهل الـرأى ، البتالئكم واختباركم ، المقدرة علیكم 
، وهـــم أنـــاس أمثالنــــا ، منـــا والحكمـــة حـــصل الخـــسران والـــدمار للمخـــالفین 

  !! .لعلیم الخبیر ؟ فكیف بمن خالف أمر اهللا ونهیه وهو ا
  :حكم اهللا فى مواالة األعداء    

أن ، الواجـــب علـــى كـــل مـــسلم إذا أعلـــن اإلمـــام األعظـــم الجهـــاد علـــى قـــوم 
ـــه إن أمكـــن  یجاهـــد معـــه بقلبـــه فـــإن لـــم یمكـــن فبقلبـــه ،  ولـــسانه ویـــده ومال

ــــده  ــــدا مــــن بــــالد ، ولــــسانه وی ًویجــــب علیــــه أن یعــــادى كــــل عــــدو احتــــل بل
ً عـــدوا محاربـــا أو محـــتال بلـــدا مـــن بـــالد المـــسلمین ومـــن ســـاعد. المـــسلمین  ً ً

د  : قـال اهللا تعـالى ، بلسانه أو بقلبه أو بمالـه أو بیـده سـلب إیمانـه  ُال تج ِ َ َ
ْن َقوما یؤمنون با والیوم اآلخر یوادون م ًَ َُّ َ ِ َُ ُِ ِِ ِ ِْ ْْ َْ ْ ََّ انوا  ُ و ك اد هللا ورسولھ ول ُح َ ْ َ ََ َ َُ ُ َ ََّ َّ

اء اءھم أو أبن َآب ْ َ َْ ْ ُ ْھم أوَ َ ْ وبھم  ُ ي قل ب ف ك كت شیرتھم أولئ وانھم أو ع ُإخ ِ ِ ُ ُ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ْ ُْ ْ ْ ُِ َُ َ َ َ ْ
َاإلیمان َ ِ ھ ْ روح من ُوأیدھم ب ُ َّْ ِّ ٍِ ُ َ َ َ  )وقـال تعـالى  )١  :  وا ال ذین آمن ا ال ا أیھ َی ُ َ َ ِ َّ َ َُّ َ

                                                
 ٢٢سورة المجادلة آیة )  1(
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َتتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء ِ ِْ َ ْ ُ َّ ُِّ َُ ََ ُ َّ ِتلقون إلیھم بالمودة  َ َّ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِ َ ُ اءكم ُ ُوقْد كفروا بما ج َ َ ِ ُ َ َ َ َ
ِّمن الحق َ ْ َ ِّ  )سبحانه وقال  )١ : ن اء م ِال یتخذ المؤمنون الكافرین أولی ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ َُ ْ ُْ ْ َّ َّ 

َدون المؤمنین ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ٍ ومن یفعل ذلك فلیس من هللا في شيء ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ نھم  َ وا م ْإال أن تتق ُِ ْ ِ ْ ُ َّ َ َ َّ
ُتقاة ویحذركم ُ ُ ُِّ َ َ ً َ َ هللا نفسھ وإلىُ ِ َ ُ َ ْ َ ُ ُهللا المصیر ّ ِ َِ ْ ّ   )٢. (    

  
  

            

                                                
  .١سورة الممتحنة آیة )  1(
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ومن اغتر بالدنیا فنسى اآلخرة وخذل إخوانه المسلمین بمساعدة أعـدائهم   
د  : مرق من الدین كما یمرق السهم مـن الرمیـة قـال تعـالى  ان یری ن ك ُم ِ َُّ َ َ

ا ا م ھ فیھ ا ل ة عجلن َالعاجل َ َِ ُ ََّ ََ ْ َْ َ شاء  ِ َن صالھا َ نم ی ھ جھ ا ل م جعلن د ث ن نری َلم ْ َ َ َ َ ََ ََّ ُُّ َ َ ْ َّ ُِ ُ ِ
ذموما ًم َُ ْدحورا ْ ًم ُ َّ )فلیتبـین الـذین یـدعون اإلسـالم           بالباطـل  )١  ،

ولیحذروا أن یأتى اهللا بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على مـا أسـروا فـى 
  . نادمین مأنفسه

سارعوا فى األعداء وبینـوا لهـم فكیف بمن جاهروا و، هذا ما یتعلق بالنفس 
ًأعــاذنى اهللا واخــوانى المــؤمنین جمیعــا مــن ! ! عــورات إخــوانهم المــؤمنین ؟  ٕ
  .موجبات سخط اهللا وغضبه 

  :حكم ترك الجهاد    
ومـــا تـــرك المـــسلمون الجهـــاد والظهـــور علـــى األعـــداء إال ســـیموا الخـــسف   
ومــا تقــول فـــى ، وكــانوا ســفلة لیــسوا مــن اإلســالم فــى شــئ ، لــوا بالــذل ِّلُوج

ًمــسلم رضــى بالحیــاة الــدنیا وزینتهــا ونــسى یــوم الحــساب إذا لــم یكــن متحیــزا 
إلـــى فئـــة أو متحرفـــا لقتـــال ؟ الحكـــم ال یخفـــى علـــى مـــسلم بمعنـــاه واعتبـــار 

  .هؤالء مسلمین جهل بحقیقة اإلسالم وروحه 
  :عاقبة ترك الجهاد    
ب  وزیـــن لـــه الـــشیطان –إذا أحـــب المـــسلم الحیـــاة     ُّح ن ُ شھوات م َ ال ِ ِ َ َ َّ

َالنساء والبنین ِ َ َْ َ ِ والقناطیر المقنطرة ِّ َِ َ َ َ َُ ِْ ْ سومة  َ ِمن الذھب والفضة والخیل الم ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ْ ْ ِْ َ َْ َ َّ َ ََّ
ِواألنعام والحرث ْ َ َْ َ ِ َْ َ   )یبخل بماله ودمه أن یجود بهمـا فـى سـبیل اهللا  -  )٢

 خره ألوالده ممـا یجعلـهما یـد  وعلى ، ًحرصا على التلذذ بهما فى الدنیا ، 
 على ًوجبن أن ینصر اهللا ورسوله خوفا، غیرمبال بطرقه التى یجمعها منها

إلـى الدنیاوحرصـه علیهـا وتـرك الرغبـة فـى  لمـسارعتهوفسدت أخالقه ،حیاته
                                                

  .١٨سورة اإلسراء آیة )  1(

 . ١٤سورة آل عمران آیة )  2(
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ذلـیال ، ألن الفقر إنما هـو فقـر القلـوب ، ًاآلخرة فیعیش فقیرا مع كثرة ماله 
. ً فقــد العــزة بــاهللا تعــالى اعتقــادا وحــاال ألن الــذل، مــع كثــرة عیالــه وحــشمه 

ًم نفسه أن یـرى فقیـرا لغیـر ُتعظ، وكم من فاقد القوت وهو غنى باهللا تعالى 
تكبـر نفـسه ، وكم من أسیر مكبل فى الحدید أعز مـن الملـوك . اهللا تعالى 

وهـذا ، خذ بأطراف األسـنة أو طعـن بـالحراب علیه أن یلین أو یداهن ولو ُأ
  .یقى والعز الحقیقى هو الغنى الحق
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ومتـى ، ینتج ترك الجهاد أن یكون المسلمون رعیة لغیرهم ال سیادة لهم    
ُصاروا أتباعا ال سیادة لهم ح وسـلب العـدو ، كـم اهللا تعـالى ُكم فیهم بغیـر حً

ــــوارد الثـــــروة ومراتـــــب الــــــسیادة والوجاهـــــة والحمیـــــة والغیـــــرة اإلســــــالمیة  ، مـ
ومعامـــل الـــصناعات وأســـواق ، مجـــد فأصـــبحت دورالـــشرف ومنـــازل العزةوال

، بأیـــدى العــــدو التجـــارات وأنهارالزراعـــات وثغـــورالبالد وطــــرق البـــر والبحـــر
وجـــالس علـــى بـــساط ، وصـــارالعدو بـــین جـــالس علـــى كرســـى القـــوة والعـــزة 

ًأو ماشـــیا مرحـــا فـــى ، ًمتبختـــرا فـــى ریـــاض البهجـــة واألنـــس ، األمروالنهـــى  ً
ًأو ســائحا فــى ، لــب التجــارات ًأو متــنقال فرحــا فــى ج، معامــل الــصناعات 

  .عظام والبهجة ِالبالد لیشهد مشاهد اإلجالل واإل
ویـــصبح المـــسلم بتركـــه للجهـــاد بـــین عامـــل حقیـــر یخـــاف الجـــوع والعـــرى    

ـــم یتملـــق  ممتهنـــا بأقـــل المهـــن أو ، لعـــدو اهللا ویـــسمع ویطیـــع   والـــذل إذا ل
لیرضـى ، منین أو ید سوء عاملة ألذیـة إخوانـه المـؤ، ًمحترفا بأقبح الحرف 

ًفرحــا بـــسماع كلمــة مــن أعـــدى عــدوه أو بنیـــل ،   عــدو اهللا وعــدو رســـوله
ویــسره أن یــذل ، یــسره أن تمحــى الــسنة وتظهــر البــدع ، قلیــل مــن الــدراهم 

فیـصبح كـالحیوان األعجمـى أو ، أهل التقوى والعلم ویرتفع أهل الكفر باهللا 
  .أضل أو أذل 

ًا ویمشى وراءها مكمم الفم ظمآن جائعـا حرم ابنها لبنهُانظر إلى البقرة ی   
ثم تربط فى المحـراث ، وأمه متسلیة عما هو فیه ، أمه    ًمتسلیا عما فیه 

وتحـــرم هـــى وابنهـــا ضـــرعها ،  أو الـــساقیة فتحـــرث األرض وتـــسقى الحـــرث
 ً وكــذلك القــرد یــربط فیــضحك النــاس مقهــورا بمــا ینالــه مــن الــضرب.وزرعهـا

 وكذلك المسلم إذا ترك الجهـاد وحـرص .ة عملهواألذیة ثم ینتفع غیره بنتیج
یكــون أدنـــى مــن الحیــوان األعجـــم ألن الحیــوان یقهـــره ، علــى الحیــاة الـــدنیا 

وكیـف یرضـى المـؤمن أن یذلـه الكـافروهو العزیــز ، وحیلتـه  اإلنـسان بفكـره 
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؟ وهــو یعلــم أن   المــسارع إلــى نیــل الــسعادة فــى جــوار رســول اهللا، بــاهللا 
تقـوم لـه علـى صـدق     والحجـة التـى، وسـبیل فـوزه  ، الجهاد بـاب سـعادته

والتمكـــین فـــى ، وفیـــه مـــع ذلـــك العـــزة هللا فـــى الـــدنیا ، إیمانـــه ووفائـــه بعهـــده 
ـــــالحق ، األرض بـــــالحق  ـــــو فیهـــــا ب ـــــوكهم ، والعل وجعـــــل أعـــــداء اهللا مـــــن مل

وتكــون ،وأهــل ذمـةفى والیــة المــسلمین، وعـامتهم عبیــدا یبــاعون فـى األســواق
  . والزراعة والریاسة والكلمة النافذة للمسلمین التجارة والصناعة

   : )١(ألوان من فتن االستعمار     
الذین كانوا ، رین ٕوهنا أبین إلخواننا حفظنا اهللا وایاهم من فتنة المستعم    

ثــم لمــا . قبــل مخالفتنــا لكتــاب ربنــا وســنة نبینــا، فــى أســواقنا ممالیــك یبــاعون
  نا والتفت ع، فرقتنا األطماع واألهواء

                                                
   .٢ السنة التاسعة ص ٣٥ینة المنورة العدد راجع مجلة المد)  1(
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وطعنـوا فـى دیننـا ، فجاسوا خـالل دیارنـا ، تمكنوا منا ، ربنا بوجهه الجمیل 
، كمـا فعلـت فرنـسا فـى مـراكش ، وسعوا بالحدید والنارأن یردونـا عـن دیننـا، 

وفــــى مــــستعمراتهاشرق أفریقیاوغربهــــا ، واإلنجلیــــز فــــى فلــــسطین والــــسودان 
أوربـــــا فـــــى وكمـــــا تفعـــــل كــــل أمـــــم ،وكمافعلـــــت هولنـــــدا فــــى جـــــاوا، وجنوبهــــا

مــــستعمراتها بطالئـــــع الظلـــــم والبهتـــــان مــــن حنـــــود المبـــــشرین وجنـــــود الكیـــــد 
  .  كل ذلك من مخالفتنا لسنة نبینا. ثم جنود الحدید والنار ، والخداع 

وهنا أصارح إخواننا المسلمین مبینا لهم أن أمیر المؤمنین عمر بن عبد    
ل أفریقیـــا وغـــرب ًأجلـــى أمـــم أوربـــا جمیعـــاعن شـــما، العزیـــز رضـــى اهللا عنـــه

أمرنـــا برحمـــةأهل  وأبقـــى النـــصارى بـــین المـــسلمین ألن القـــرآن المجیـــد،آســـیا
ثــم انتــشر ، أومعــاملتهم فــى الحقــوق االجتماعیــة بمانعامــل بــه أنفــسنا، ذمتنــا

اإلسـالم حتــى وصــل إلــى غــرب أوربــا وجنوبهــا فكانــت أســبانیا األوربیــة بلــدا 
ن مــن أبنــاء المــسلمین فــى وفتحــت رومــا بــشبا، وكــذلك البندقیــة ، إســالمیة 

ثم فتح شـرق أوربابـالجیوش .زمان بنى أمیة وانتشر اإلسالم فى جزائرالبحار
ولمـــا قامـــت ، العثمانیـــةحتى وصـــل اإلســـالم إلـــى بولونیـــا والنمـــسا والمجـــر 
واستجار ملك ، الحرب بین فرنسا وأسبانیا وتمكنت جنود أسبانیا من فرنسا 

، ًفورا لملك أسبانیا أن یوقف الحـرب كتب السلطان ، فرنسا بسلطان تركیا 
إلى أن تمزقت الدولة العثمانیة لما ، ویخرج من فرنسا وهدده فسمع وأطاع 

وقــام . ودب الــضعف فــى المجتمــع اإلســالمى ، ركــن إلــى التــرف خلفاؤهــا 
وتعــدد الملــوك واختلــف بعــضهم علــى ، كــل زعــیم فجعــل نفــسه ملكــا ألمتــه 

مــع   ولكـن المـسلمین .  الـصلیبیة بعـض فأضـعفوا أنفـسهم فكانـت الحـروب
، جمعــتهم كلمــة الــدین بغیــرة هللا ألقــت فیهــا علــى أوروبــا دروســا ، تفــرقتهم 

، خصوصا على ملك فرنسا الذى كان أسیرا فى دار ابن لقمان بالمنصورة 
  .وتلك العزیمة دعا إلیها مس الدین 
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، مفاســـد كـــادت أوروبـــا للمـــسلمین بمكایـــد ال یعلمهـــا إال أهـــل الرذائـــل وال   
ثــــم خــــدعوا قــــادة الــــشرق بالمكیفــــات ، فنــــشروا فــــى الــــشرق تحریــــر الرقیــــق 

مــن علـى بیــوت قــادة األمــم بــصفة ُالالتــى كــن یهج، وبالنــساء ، والمخـدرات 
كانـــت عنــــده  ، ســــالطین مـــراكش وال أبعـــد بــــك فـــإن أحـــد، خـــدم ومربیـــات 

ا رأیا وتولى الملك فكان فرنسی، فرنسیة ولدت له ولده الذى كان ولى العهد 
فتمكنـت فرنـسا وأسـبانیا ، حتـى خـالف الـشرع فـى أعمالـه ، ومعیشة وعمـال 

ًثــم أرســلت أوربــا جیــشا آخــر مــن ، فــى زمنــه مــن نــشر مبــادئ االســتعمار 
جنودهـا . التبـشیر : فرقـة مالیـة وفرقـة تجاریـة وفرقـة یـسمونها : ثالث فرق 

 فــى كــل فــافتتحوا المــدارس، ورهبــان معلمــون ، نــساء طبیبــات أو معلمــات 
وبــــذلوا األمــــوال للــــنشء الــــصغیروألهلیهم حتــــى تمكنــــوا مــــن ، ًمدینــــة مجانــــا

  ، األمة
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فمالـــت ، وأظهـــروا أنهـــم رحمـــاء یرحمـــون العبیـــد والزنـــوج والفقـــراء والمرضـــى
  .إلیهم قلوب الهمج الرعاع أتباع كل ناعق 

وملكـــوا ، فمـــا مـــضت عـــشیة أو ضـــحاها حتـــى ملكـــوا عقـــارات األغنیـــاء    
وبینمـــا النـــاس فرحـــون بهـــم فـــى بـــالد ، وخـــدعوا الفقـــراء  ، ء قلـــوب الزعمـــا

ــــشرق  ــــالق تخــــرق المــــدن بــــالقلوب ، ال إذا باألســــاطیل تجــــوب البحــــار والفی
تجعل األحرار أدنى مـن العبیـد ، واألیدى الظالمة اآلثمة ، القاسیة الجافیة 

فلــم یــنس النــاس تحریــر الرقیــق وال الرفــق ، والعظمــاء أحقــر مــن العامــة ، 
حتـى سـلبوا ، وانات وتحققوا أنه البـنج الـذى خـدروا بـه أعـصاب األمـم بالحی

وهـــذا جـــزاء . وتـــصرفوا فـــى األعـــراض والـــدین والـــصناعات، مرافـــق حیاتهـــا 
إنمــا یــسعد آخــر : " قــال أبــوهریرة رضــى اهللا عنــه ،مخالفةالــشریعة المطهــرة

  " .هذه األمة بما سعد به أولها 
نرجـــع إلـــى مـــا كـــان علیـــه ســـلفنا والواجـــب علینـــا جماعـــة المـــسلمین أن    

، إنمــا هـــى محبــة فـــى اهللا ، وهــذا ال یكلفنـــا بــذل جهـــد وال عنــاء ، الــصالح 
، ٕوایثار األخ فى اهللا على الـنفس ، وعمل بسنة رسول اهللا ، ٕواخاء فى اهللا 

اهللا لنــا   وبــذلك یعیــد ، والحــذر مــن كــل عــدو لإلســالم ، والثقــة بكــل مــسلم 
عــداءنا ممالیــك یبــاعون فــى أســواقنا كمــا كــانوا ویعیــد أ، هــذا المجــد األثیــل 

  .لسلفنا 
  :كل مسلم مطالب بالجهاد    
إمــا بإعــداد المعــدات أو ، مــا مــن مــسلم إال وهــو مطالــب بالجهــاد بقــدره    

العالم المتفنن أن یجتهد فى اختراع ما به قوة سلطان   فعلى ، بها وبنفسه 
وعلـى ، بـه قـوة المـسلمین وعلى التاجر أن یجتهد فى جلب مـا ، المسلمین 

فكـل مـسلم فـى كـل نفـس یجـب ، المزارع أن یعد ما به مساعدة المجاهدین 
ًولیس الجهـاد قاصـرا علـى مجاهـدة العـدو . أن یكون مجاهدا فى سبیل اهللا 
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وعلـى معلـم الـصبیان أن ، ًفإن من جهز غازیا كأنه جاهـد فـى سـبیل اهللا ، 
والجهـاد هـو .  عـة عنـه وعـن أهلـهالغیرة علـى الـدین والمداف یبث فیهم روح 

، العبـادة التــى تنبـئ بكمــال اإلخــالص هللا تعـالى والتــصدیق بمـا بــشر اهللا بــه
إمــــا بــــالغزل أو ، وقــــد كــــان النــــساء یجاهــــدون فــــى ســــبیل اهللا بمــــا اســــتطعن

حتى كانـت ، بالنسیج أو بتجهیز األغذیة أو بضماد الجروح أو بنقل الماء 
فـــى ســـبیل اهللا دابـــة یجاهـــد علیهـــا مـــسلم ًالمـــرأة تقـــص شـــعرها لیكـــون قیـــدا ل

كان كل مسلم وكل مسلمة فى كل نفس یـرى نفـسه  حتى، لتكون جاهدات 
فإنــه كــان یتوجــه ، حتــى األعمــى ، ًمجاهــدا بــأى معنــى مــن معــانى الجهــاد 

  .ًإلى بیوت إخوانه المجاهدین لیقضى لهم حاجتهم لیكتب عند اهللا مجاهدا 
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، علــــو الكلمــــة وعــــز أهلهــــا : ین األولــــى والجهــــاد ینــــتج نتیجتــــین حقیقتــــ   
الحیاة الطیبة فى فـردوس اهللا األعلـى والفـوز برضـوانه : والثانیة ، والغنیمة 
ًولـــم تـــر عینـــى ولـــم تـــسمع أذنـــى بتجـــارة تـــربح هـــذا الـــربح أبـــدا إال . األكبــر 

ٕوانـى علـى یقـین أن أصـغر مـسلم یعلـم أن كلمـة اهللا ، الجهاد فى سبیل اهللا 
وال شـرف وال مجــد ،  وأن العزالحقیقــى ال یكـون إال بالجهــاد ،التعلـو إال بـه 
  .أعلى من هذا 

الـــذى بـــه ، أســـأل اهللا تعـــالى أن یكـــشف لقلوبنـــا حقیقـــة الجمـــال الربـــانى    
  .ننجذب بكلیتنا إلى الرضوان األكبر 
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  الفصل الثالث
   )١(الجهاد وأساسه 

  :أساس الجهاد     
  

وكــل جهــاد ، الــة والرحمــة س علــى العدًال یكــون الجهــاد حقــا إال إذا أســ    
ها أمة أخرى للمصلحة واألمة التى تقهر. المصلحة فظلم وجور دعت إلیه 

وقــد عرفنــا الجهــاد أنــه بــذل . ویكــون عــدال وفریــضة ، الجهــاد یتعــین علیهــا 
مـــا فـــى الطاقـــة لمحـــو الظلـــم والتظـــالم ودفـــع الـــضالل والبـــدع والرجـــوع إلـــى 

  .الكتاب والسنة 
ومن ألف الذل والبدع ، ًجهاد إنكار القلب لألمر المحرم شرعا وأقل ال     

 فـارق اإلیمـان – أو على األقل ینكر قلبـه –بیده وبلسانه وبقلبه  ولم یجاهد
حق والحق معه فهو ناصر لل، لیدفع ظلم الظالمین عن أمته  ومن جاهد. 
ومــن ، نــصره اهللا ولــو اجتمــع علیــه مــن بأقطارهــا  ومــن كــان الحــق معــه، 
قــال اهللا ، نــصره اهللا وأیــده بــروح القــدس  هــد لتكــون كلمــة اهللا هــى العلیــا جا

ِكم من فئة قلیلة غلبْت فئة كثیرة بإذن هللا : تعالى  ِ ِ ٍ ِ ٍ ِّ ِ ِ ِّْ ِ ً َ ََ ًَ َ ََ ََ َ  )٢( .    
  :العدل : أوال   
وال الحــرص علــى ، لــیس العــدل رعایــة المــصالح ووضــعها حیــث اقتــضت  

وال المــسارعة إلــى دفــع المــضار عــن ، أت طلــب المنــافع فــى أى وقــت تهیــ
وبـــــین العـــــدل ، هـــــذا هـــــو الظلـــــم ال العـــــدل ، مـــــن حلـــــت بـــــه إذا اســـــتحقها 

والعــدل فــى الحقیقــة هــو وضــع الــشئ ، والمــصلحة كمــا بــین النــور والظلمــة 
والقــوى اإلنــسانیة منفــردة ال تــصل إلــى . ٕفــى محلــه وایــصاله إلــى مــستحقه 

                                                
  .١٠٥ ص ٣راجع مجلة السعادة األبدیة السنة العاشرة العدد )  1(

  .٢٤٩سورة البقرة آیة )  2(



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 

 ٤٢

ًا ینـــال العـــدل حقـــا بالعمـــل بوصـــایا ٕوانمـــ. حقیقـــة العـــدل لغلبـــة ســـوء الطبـــع 
فهـــو محـــروم مـــن ، یكـــن متمـــسكا بالـــدین  وكـــل مجتمـــع لـــم،   رســـول اهللا

  الفضائل محروم من العدل الحقیقى كالمجتمعات 
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وكان تغالبها على السالمة والكرامة والیـسار ، الجاهلیة التى كانت تتغالب 
یقهـــر ء هـــو أن والعـــدل عنـــد هـــؤال. واللـــذات واألســـباب التـــى توصـــل إلیهـــا 

، إمـا بمحـوه كمـا فعـل اإلفـرنج فـى أمریكـا وفـى األنـدلس ، القـوى الـضعیف 
أوبــإذالل المقهــورین واســتعبادهم كمــا فعــل اإلنكلیــز وغیــرهم مــن دول أوربــا 

الذین قهروا األمم الشرقیة واستعبدوهم وكلفوهم أن یعملوا ، فى بالد الشرق 
وأن عمــل ، ألمــم هــو العــدل نكلیــز فیــرون أن اســتعبادهم لِمــا هــو خیــر لإل

ویكــــون ســــلب ، المقهــــورین مــــا هــــو إال النفــــع والخیــــر للقــــاهرین هــــو عــــدل 
السالمة والكرامة واللذات والمسرات من األمة المقهورة هو العدل والفضیلة 

. وهذه هى الطبیعة اإلنسانیة إذا لم تقهر على العمل بوصایا رسـول اهللا . 
وصــــناعتها  حــــت معهــــا فــــضائلهاوانم، وكــــم انمحــــت مجتمعــــات بأجمعهــــا 

الــذى هــو عــدل ، بــسبب هـذا العــدل ، وآدابهــا وأخالقهــا الجمیلــة ، الفاضـلة 
وكل مجتمع لم یخـف اهللا تعـالى كـان كـالفرد الـذى لـم یخـف  الجاهلیةاألمم 

الـذى یـرى مـسراته فـى إذالل غیـره وقهـره علـى جلـب الخیـر لـه ، اهللا تعالى 
  .ودفع الضر عنه 

  :أنواع العدل 
  ظاهر وباطن: ل نوعان دعوال
وهـذا إن لـم یؤخـذ ، ما تعلق باألحكام والمعـامالت : فالعدل الظاهر  )١(

التـى أنزلهـا اهللا تعـالى بطریـق االسـتنباط أو بطریـق الـرأى صـول بـه مـن األ
بل هو ظلم فى صورة العـدل اقتـضته ، أو القیاس مع االجتهاد فلیس بعدل

  .مصلحة األمة القاهرة أو الهیئة الحاكمة 
نقمـه وبـه یكـون ، هو مراقبة اهللا تعالى والخوف مـن : والعدل الباطن )٢(

وتظهــره الرشاشــات ، أمــا العــدل الــذى تنتجــه القــوة. ال اإلنــسان عــدال فاضــ
 .ارات والغواصات فهو مصلحة ال عدلوالمقذوفات الجهنمیه والطی
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  : به الكتاب وتحث علیه السنةالعدل یأمر
ٕوان كـان ثقـیال علـى ، لوب وتطمئن إلیهنفوس وتعتقده القالعدل شئ تألفه ال

  النفوس 
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ومقـصد ، وهو بهجـة النفـوس الزكیـة. ًلبهیمیة مبغوضا عند من جهل نفسها
وامین  : قـال اهللا تعـالى ، األرواح الطاهرة  وا ق وا كون ذین آمن ا ال ا أیھ َی َِ َِّ َ ْ ُ ْ ُُ َ َّ َ َُّ َ

ِبالقسط شھداء  ِ ِ ِّ َ َ ُ ْ ْ ِولو على أنفسكم أو  ِ َ َْ ُ ِ ُ َ ََ ْ َالوالدین واألقربینَ َِ َِ ْ َ َ َْ ِ ْ  )١(    
 قــال رســول اهللا: وعــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــى اهللا عنــه قــال 

 " :الـــرحمنِن یمـــینَ عـــٍن نـــورِ مـــَى منـــابرَ علـــِ اهللاَطین عنـــدِسْالمقـــ َّإن ِ – 
   . )٢(" وا ُّلُم وما وِهِ فى حكمَونُیعدل   الذین –وكلتا یدیه یمین 

: "   قــال رســول اهللا: ید الخــدرى رضــى اهللا عنــه قــال وعــن أبــى ســع    
 ُوأبغض . ٌ عادلٌامَإم: ً القیامة وأدناهم منه مجلسا َ یومِاهللا  إلىِ الناسُّأحب
   . )٣( " ٌ جائرٌإمام: ًهم مجلسا ُ تعالى وأبعدِ إلى اهللاِالناس
 ِّسر فى الِخالصِى باإلِّى ربِأوصان: " وقال صلوات اهللا وسالمه علیه     

   " .ِى والفقرَ فى الغنِوبالقصد ، ِ فى الرضا والغضبِوبالعدل ، ِوالعالنیة
 ُمـامِ یخطـئ اإلَنَألَفـ، ًعا َفْدَا مـَهـَم لُ مـا وجـدتَوا الحـدودُادفعـ: "   وقال    

   . )٤( " ِ فى العقوبةَئِطْخُن یمن َأ  ٌخیر ، ِفى العفو
  . من مطر وابل سلطان عادل خیر: ومن كالم عمرو بن العاص     
  :دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة     
ألن ، ومن جملهم اهللا تعالى بالعدل الحقیقـى ال یخـافون إال اهللا تعـالى     

. وخلق السموات واألرض ومن فیهن بالعـدل ، اهللا تعالى هو الحكم العدل 
ج األمــة ولكنــه ســبحانه وتعــالى یــستدر، وهــو ســبحانه عــدو كــل أمــة ظالمــة 
  وكم انمحقت دول . ًحتى إذا عم ظلمها أهلكهم جمیعا 

                                                
  .١٣٥سورة النساء آیة )  1(

 .رواه مسلم والنسائي )  2(

 .رواه الترمزي وقال حسن غریب )  3(

 .رواه أبو هریرة وأخرجه ابن ماجه )  4(
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 ٤٦

، لفــساد وظــن النــاس أن ملكهــم الیــزولقهــروا العبــاد وملكــوا الــبالد ونــشروا ا
ألن الحكم ، اكنهمفما كان إال عشیه أو ضحاها إال وأصبحوا الترى إال مس

العــدل منــتقم قهــار یكــره الظلــم مــن نفــسه فكیــف یرضــاه مــن خلقــه ؟ ونحــن 
إذ الجاهلیة األولى كانت فى الشرق قبل ، یوم فى الجاهلیة العمیاء الثانیةلا

فأبــادهم اهللا ، فــإن الــشرقیین ســادوا وشــادوا وبنــوا وقهــروا، رســول اهللا بعثــة
واحتــل بالدهــم ، تعــالى وســلطهم علــى بعــضهم حتــى أبــادهم الظلــم وأذلهــم 

وهـا هـى ، سـالمى فمحـاهم اهللا بـالنور اإل، دولة الرومـانیین فظلمـوا وقهـروا 
اب  : فهم كما قال اهللا تعـالى ، الجاهلیة الثانیة  ٌفضرب بینھم بسور لھ ب ُ ُ ُ َُ َ ََّ ٍ ِ َِ ْ َ

ُباطنھ فیھ الرحمة وظاھره ُ َّ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ ِمن قبلھ َ ِ ِ ُ العذاب       َِ َ َ ْ   )١( .   
وقــد آن ، مــنهم كــل شــئ ویــسلبون ، یخــدعون الــشرقیین بزخــارف األقــوال  

ویعتقـدوا ، ویهبـوا مـن رقـدة الجهالـة ، یتنبهـوا مـن نومـه الغفلـة  للـشرقیین أن
، إال بــــالرجوع إلــــى الــــدین  ویطلبــــوه ویعلمــــوا أنــــه ال یكــــون، حقیقــــة العــــدل 

وســـالمه علیـــه وعلـــیهم   والعمـــل بوصـــایا ســـنة ســـید المرســـلین صـــلوات اهللا 
  .أجمعین 

، یقظهـا فـى تلـك األشـالء النائمـة فأوها نحن فـى زمـان سـرى نـسیم الحیـاة  
ــم یبـــــق بیــــــنهم وبـــــین إعـــــادة المجــــــد الحقیقـــــى إال الـــــتحفظ واالحتیــــــاط  ، ولـــ

تنـتج الخیــر ، فـإن تلــك النهـضة . حـصوصا فـى جمیـع المجتمعــات الـشرقیة
ووقفوا أمام خصومهم وقفة مطالب ، الحقیقى إذا اعتبروا بالحوادث السابقة 

ــــــــسانیة ، بــــــــالحق  ــــــــل شــــــــعورهم المــــــــصالح واألدواء اإلن ــــــــر أن تقت مــــــــن غی
  .والشخصیات 

  المصلحة : ثانیا     
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 ٤٧

وأنكـى مـن الوبـاء ، أضر من الوحش الكاسـر ، العامل لمصلحة نفسه     
مــع أنــى ال أنكــر أن الباعــث لألعمــال هــو ، الــسیل الجــارى   وأفــسد مــن ، 

، خـــالص هللا ِولكـــن المـــصالح المتحـــدة بالـــدین الناتجـــة عـــن اإل، المـــصالح 
، ٕلهــا عبــادة واقبــاال علــى اهللا تعــالى یكــون العمــل ، والعمــل لنیــل مرضــاته 
فـــإن المجاهـــد لتلـــك المـــصلحة ینتظـــر الحـــسنیین أو ، مهمـــا كانـــت نتیجتهـــا 

علـى ، ظفر بالحسنى فـى اآلخـرة ، فإن ظفر بالحسنى فى الدنیا  إحداهما 
، ٕوان لــم یظفــر بالحــسنى فــى الــدنیا ظفــر بالحــسنى فــى اآلخــرة ، قــدر نیتــه 

إال اســــتعبدوا ، ومـــا تــــرك الجهــــاد قــــوم. وفـــى بغیــــة أهــــل النفــــوس الفاضــــلة 
والجهـاد ، وكانت البهائم أسعد منهم وأهنـأ ، وباءوا بالخزى والذلة ، لغیرهم 

یعــــیش ، ومرضـــاة هللا ورســـوله ، ســـعادة لألفـــراد وعـــز للمجتمـــع اإلســـالمى 
ومـــن قـــضى نحبــه مـــنهم جـــاور األطهـــارمن ، النــاس بـــه فـــى راحــة وصـــفاء 

  .اء اهللا فى فردوس اهللا األعلى واألخیار من أولی، أحباب اهللا 
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 ٤٨

  الفصل الرابع
   )١(الجهاد وأنواعه 

  .جهاد العدو: وثانیهما. هاد النفسج: أولهما: الجهاد نوعان رئیسیان    
  :جهاد النفس: أوال
ى تكون مقهـورة تحـت سـلطان ه هو مجاهدة النفس حتُّأول الجهاد وأجل    

  .راضیهعة إلى العمل بمحاب اهللا وم مسار ،الشریعة
حتــــى ال ، إال إذا كملــــت المراقبــــة، وال تكــــون تلــــك المجاهــــدة صــــحیحة    

،  بعـد أن یـستبین لـه أنـه خیـر مـشروعیصدر مـن المـؤمن قـول وال عمـل إال
وهـــذا ، وأنـــه مقـــصود بـــه نیـــل فـــضل اهللا ورضـــوانه، وأنـــه خـــالص لوجـــه اهللا

تــه اوغیــره تكــون عباد، عاداتــه عبــادات وهــو المــؤمن الكامــلالمــؤمن تكــون 
وهــذا هــو . والقــصودوجهلــه بتحریــر النوایــا ، عــادات لغفلــة قلبــه فــى العبــادة

 تزكـــو لـــم یفلـــح فـــى عمـــل مـــن ومـــن لـــم یجاهـــد نفـــسه حتــى، الجهــاد األكبـــر
َونفس وما سواھا: (تعالى قال اهللا. األعمال َّ َ َ َ ٍَ ْ َ َفألھمھا فجورھا وتقواھا ََ َْ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ 

 َقْد أفلح من زكاھا َّ َ َ َ َ ْ َ َ )وقـال    )٢ " :  َرجعنـا مـن الجهـاد اَألصـغر إلـى ِ ِ ْ َْ ِ َِ َِ ْ َ َ
ِالجهاد اَألكبر  َ ْ ْ ِ َ ِ ِجهاد النفس ، ْ ْ َّ ِ َ ًوقد بینا فـى طریـق جهـاد الـنفس بیانـا شـافیا " ِ ً

وطالـب النجـاة والـسعادة یـسارع    إلـى فهـم تلـك ، فیما سبق لنا من الكتب 
  .األسرار من مواضعها 

  :جهاد العدو: ثانیا
حادثـــة تخـــالف الـــشریعة ولمـــن د العـــدو فأولـــه إنكـــار القلـــب لكـــل أمـــا جهـــا 

فــإن ، ا الحــق ومــبطال الباطــلفــإن قــوى اإلنكــار جاهــد بلــسانه مبینــ، أحــدثها
  .قبة دفع ما یغضب اهللا تعالى بیدهقویت المرا

                                                
  .٣٤ السنة العاشرة ص ٢راجع مجلة السعادة األبدیة العدد )  1(

  .٩ ـ ٧سورة الشمس آیة )  2(
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 ٤٩

 بــــالقول والعمــــل وقــــد بینــــه رســــول اهللا ، والجهــــاد لــــه شــــروط مخــــصوصة
ـــه وقطبـــه الـــذى تـــدور علیـــه رحـــا، والحـــال   )١( " ٌةَعـــْدِ خُبْرَحـــْال: " ه قول
ً موقظــا للقلــوب ومنبهــاوقولـه   ِجِائَوَحــْاح الَجــْنِى إَلــَوا عُینِعَتْاســ: " لألفكـار  ً

فقـد ،  الذى هو الحجـة وعمله   )٢( " ٌودُسْحَ مٍةَى نعمِ ذَّلُ كَّنِإَ فِانَمْتِكْالِب
  .كان یقصد جهاد قوم ویورى بهم 

 وتــشبهوا د أظهــر اهللا رجــاال جــددوا ســنن رســول اهللا ٕوانــا والحمــد هللا قــ   
، ٕ بالــسیف والخدیعــة واخفــاء قــصودهمفجاهــدوا أعــداء اهللا، الكــرام بأصــحابه

ٕأیـــدنا اهللا وایــــاهم . لتـــشبههم بحبیــــبهم واقتـــدائهم بعملــــه فنـــصرهم اهللا تعــــالى 
ًوجـدد بنـا جمیعـا سـنن ، ٕوأمدنا وایاهم بالنصر والفتح المبـین ، بروحانیته 

ٕوانـا جماعـة المـسلمین علـى یقـین حـق بأنـه لواجتمـع علینـا . د المرسـلین سی
 لنــصرنا اهللا وأذل لنــا ،نحــن علــى مــا علیــه إخوتنــا المؤمنــونمــن بأقطارهــا و

وأعاد لنا المجد ، جوع إلى ماكان علیه سلفنا الصالحمنحنا اهللا الر، أعداءنا
  . الدعاءإنه مجیب

  اد بالنفس جهاد المال وجه: وجهاد العدو نوعان   
  :الجهاد بالمال) أ (   
ي  : ألموال على األنفس فى قوله تعالىقدم اهللا الجهاد با   ِوتجاھدون ف َِ ُ َ ُ َ

بیل هللا ِس َّ ِ ِ سكم َ أموالكم وأنف ْ ب ْ ُْ ُِ ُِ َ ََ َ ِ  )ًوان كانــت الــواو ال تقتــضى ترتیبــا - )٣ ٕ– 
م نـــسان یحـــصل األمـــوال ویحفظهـــا لحفـــظ حیاتـــه ودواِوهـــى أن اإل، لحكمـــة 
ه فــإذا بــذل المــال أوال وهــو مــادة حیاتــه ومــسراته صــغرت فــى عینــ. مــسراته 

ألنــا نجــد الــشرور كلهــا فــى العــالم ناتجــة ، حیاتــه بــذال فــى ســبیل اهللا تعــالى
، فكأن المال سـبب الفـتن والهـرج والمـرج ، عن حب األموال والمنافسة بها 

                                                
 .رواه البغوى فى كتاب مصابیح السنة ورواه اإلمام البخاري في صحیحه )  1(

 . في شعب اإلیمان رواه ابن عدى في الكامل والطبراني في الكبیر وأبو نعیم في الحلیة والبیهقي)  2(

  .١١سورة الصف آیة )  3(
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 ٥٠

ومـسلم یعلـم . فقدمه اهللا على النفس حتى یجرد المؤمنین من أسباب الفتن 
، أن إخوتـه المـؤمنین یـدفعون عـن أنفــسهم شـرور أهـل الكفـر بـاهللا وظلمهــم 

ویمكنه أن یعینهم بفضل مالـه ویبخـل ، ویدفعون عن دینهم مفاسد أعدائهم 
دوا   : ألن اهللا تعالى یقـول ، ٕوان ادعى ذلك ، علیهم لیس بمسلم  ْوجاھ ُ َ َ َ

أموالھم وأنف بیل هللا ب ي س ُف َ ََ َ ِْ ِْ ِ ِِ ِ ِّ ْسھمَ ِ ِ   )ثــم .  ورتــب علــى الجهــاد النجــاة  )١
  عطف 

                                                
  .٢٠سورة التوبة آیة )  1(
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 ٥١

مـــن مـــال ونفـــس ســـبحانه الـــنفس علـــى المـــال لیقـــدم المـــؤمن مـــا فـــى وســـعه 
وبـــذلك ، ویعـــز إخوتــه المــؤمنین،  ویعلــى كلمــة اهللا،لیحیــى ســنن رســـول اهللا

ًیكون عامال هللا مخلـصا وهوالـذى یرتفـع إلـى مقعـد صـدق عنـد ملیـك مقتـدر 
  .ذین جاهدوا فى اهللا حق جهادهر الفى جوار األطها

  : سبیل الجهاد هو أكمل النعم علیهكل بالء یصیب المؤمن فى
ًإن الجهــاد ال یكــون خیــرا فــى الحقیقــة ونفــس األمــر إال بعــد العلــم الحقیقــى 

حتـــــى یتكمــــــل ، نــــــسان بـــــه نفــــــسه وربـــــه وحكمـــــة أحكامــــــهاإل الـــــذى یعـــــرف
الجهــاد هــو  ســبیل بــاإلخالص والــصدق ویتحقــق بــأن كــل بــالء یــصیبه فــى

علـى القیـام ومعونتـه إیـاه  فیـشكر اهللا تعـالى علـى توفیقـه ، أكمل النعم علیه
ًخالصـــا مــــن والقتـــل فــــى ســـبیل اهللا ، ذافتكــــون اآلالم مـــال، بمایحبـــه تعـــالى

تم  : قــال ســبحانه ، الحجــب ورقیــا إلــى اهللا تعــالى  م إن كن ر لك م خی ْذلك ِ ْ ُْ ُ ُ َُّ ٌ ْ َ ِ َ

َتعلمون ُ َ ْ َ  )ى اإلیمان باهللا ورسوله والجهاد بالمـال والـنفس هنا إل  یشیر  )١
وهــذه . والخیــر هــو المحبــوب للنفــوس الزكیــة ، بعــد القیــام بهــا حــق القیــام 

لمـــاء الراســـخین فـــى اآلیـــة أعظـــم آیـــة تحـــث علـــى طلـــب العلـــم ومالزمـــة الع
      إن : كأنـــه یقـــول ســـبحانه وتعـــالى، ن العلـــم بـــالتعلم والحلـــم بـــالتحلمأل، العلـــم
حقیقــــى فــــى تفــــوزوا بــــالخیر ال، ون حكمــــة الجهــــاد ومقــــداره لــــدى تعلمــــكنــــتم

هجـة والمـسرة ٕوانما تكون الب، مشرفین على قدسى مواجهین بوجهى، جوارى
وبــین الخیـــر الحقیقـــى إال ورجـــل یعلــم أنـــه لــیس بینـــه ، بالــشدائد بقـــدر العلــم

وحبیبـــه أمامـــه ! ى ورائـــه ؟ فكیـــف یفـــر إلـــ، أو ضـــربة ســـیف، طعنـــة رمـــح
 أو، والفوز بالنعیم فى مقعد صـدق، تنل مشاهدة جمالى، إلىأسرع : ینادیه

  .فى فردوسى األعلى
  :الجهاد بالنفس) ب(    
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وقـد شـكا الفقـراء قلـة ذات ،  بالنفس متوقف على الجهـاد بالمـالوالجهاد    
ألن أسـاس ، ل الثـراء باإلنفـاق وحـثهم علـى ذلـك أهـالید فأمر رسـول اهللا 
حلــة واألســلحة فــأنزل إلــى الــزاد والراالمجاهــد الحتیــاج ، الجهــاد وجــود المــال

ى :اهللا تعـالى دیكم إل وا بأی َوأنفقوا في سبیل هللا وال تلق ِ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِْ ُ ْ ُْ ُ َ ِ َّ ة َ ِالتھلك َ ُ ْ َّ   )١(  ،
المـصالح ومـا صـرف فـى غیـر . والنفقة هو كل مال یصرف فى المصالح 

ًیسمى إسرافا أو تبذیرا ِي سبیل هللاِف :والظاهر أن قوله تعالى. ً ّ ِ ِ َفـى :  أى
ر وجــائز أن ننظــ.    ونــشر ســنن رســول اهللا، الجهــاد إلعــالء كلمــة اهللا 

ْوأنفقوا  :إلى قوله تعالى ُ ِ َ َ وتكـون النفقـة التـى أمـر بهـا ،  فیكـون بـال قیـد
  فى سبیله هى كل ما صرف فى 
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، ونفقـــة علـــى أوالد وأهـــل ووالـــدین، وطلـــب علـــم، المـــصالح الـــشرعیة كحـــج
  . ألن ذلك كله فى سبیل اهللا تعالى.الضیوف والمحتاجینوعلى 
َوال تلقوا بأیدیكم إلى: (تعدد المفاهیم فى قوله تعالى       ِ ْ ُ َِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُ ِالتھلكة َ َ ُ ْ َّ: (   

أبـذلوا أمـوالكم وال : ظاهر اللفظ فى سیاق هذه اآلیة خاص بالجهاد أى    
  .إلى التهلكة   تلقوا بأیدیكم 

ث ثقفتموھم : قوله تعالى   وجائز أن یكون  وھم حی ْواقتل ُْ ُُ ُ ُْ ِ َ ُْ ْ َ ُ َ  )تأویـل  )١ 
وتــدل الكلمــة علــى أننــا النقــدم ، اقتلــوهم عنــد القــدرة علــیهم  :أىهــذه اآلیــة 

فــال نلقــى بأنفــسنا إلــى ، أنفــسنا القــدرة علــیهم   مــنعلــى القتــل إال إذا أنــسنا
روم عنـــد المـــسلمین یقاتـــل الـــوقـــد كـــان جـــیش ، هلكـــة مـــن غیـــر بـــصیرة الت

، المــــرات   وجـــیش الـــروم قـــدر جـــیش المـــسلمین عـــشرات ، القـــسطنطینیة 
ال تلـــق : " فهجـــم علـــى الـــروم رجـــل مـــن التـــابعین فـــى الجـــیش فقـــال آخـــر 

لــیس : فقــال أبــو أیــوب األنــصارى رضــى اهللا عنــه " . بنفــسك إلــى التهلكــة 
نمــا ٕوا، نزلــت هـذه اآلیــة علینــا جماعــة األنــصار  ،هـذا المقــام مقــام التهلكــة 

إنــا قــد تركنــا : وقــال. نــسان عــن الهجــوم علــى العــدو التهلكــة أن یتــأخر اإل
ثــم قــال بعــضنا ،  فیهــا ونــصلحها حتــى نــصر اهللا نبیــهأهلنــا وأموالنــا أن نقــیم

ٕإن أموالنــا قــد ضــاعت وان اهللا تعــالى قــد :   ًلــبعض ســرا دون رســول اهللا
ـــو أقمنـــا فـــى أموالنـــا نـــصلحهااإلســـالم وكثـــر ناصـــ أعـــز   فـــأنزل اهللا ،روه فل

َوأنفقوا في سبیل هللا وال تلقوا بأیدیكم إلى : الخبر من السماء ِ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َِ ِْ ُ ْ ُْ ُ َ ِ َّ ِالتھلكة َ َ ُ ْ َّ  (
  .تتركوا الجهاد وتقیموا بین أهلیكم فى أعمال التكسب :  أى )٢(

لــن یتــوب : الرجــل یــذنب فیقــول: ائز أن یكــون المــراد فــى هــذه اآلیــةوجــ    
وكلنــا نعلــم أن اهللا نهانــا عــن ، س فیلقــى بنفــسه إلــى التهلكــة وییــأ، َّاهللا علــى
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وأكثر من یلقـون بأنفـسهم ، من رحمته   وعن القنوط ، الیأس من روح اهللا 
فــــإن اهللا تعــــالى إنمــــا قــــدر ، هــــم الجهــــالء بأنفــــسهم وربهــــم ، إلــــى التهلكــــة 

ــــه ســــبحانه  ــــدموا ویرجعــــوا إلی ــــى العبیــــد لین ــــوبهم ، المعاصــــى عل منكــــسرة قل
ولنـــالوا بالتوبـــة بعـــد الحوبـــة ، هم فـــضل اســـمه التـــواب العفـــو الغفـــور لیمـــنح

َإن هللا یحب التوابین  : فیحبهم اهللا كما قال سبحانه ، جمال اسم التواب  ِ َّ َّ ُّ ُِ َ ّ َّ ِ
َویحب المتطھرین ِ ُِّ ُّ َُ َ ْ ِ َ  )١( .  

  
  
  
  

أن اهللا سـبحانه یعلمنـا أن نحـافظ علـى دیننـا ،   ولك أن تفهم فى هذه اآلیـة
فنــزن أعمالنــا وأقوالنــا وأحوالنــا بمــوازین ، وأوطاننــا أنفــسنا وأموالنــا وأعراضــناو

حفـــظ اإللهـــى آمنـــین فـــرحین حتـــى نعـــیش فـــى حـــصون ال ،الـــشرع الـــشریف
  .ومطمئنین

  :ذل فى سبیل اهللا إقراضا له تعالىتسمیة الب   

ــــهًالقــــرض أن یعطــــى الرجــــل لغیــــره مــــاال    . إذا تقاضــــاه، یملكــــه لیــــرده إلی
ن ذا  : قــال تعــالى، مــا یقدمــه اإلنــسان مــن حــسن وســئ ًأیــضاوالقــرض  َم َّ

ھ أضعافا سنا فیضاعفھ ل ا ح ًالذي یقرض هللا قرض ََ َ َ َ ًْ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ّ َِّ ًِ َ َ ِ رة ْ ًكثی َ ِ َ  )ومعنـى .  )٢
 الفــوز العظــیم فــى الــدنیا هـذه اآلیــة أن اهللا تعــالى یتفــضل ببیــان مــا ننــال بــه

ن ذا ال: (فیقول سـبحانه، واآلخرة َّم َ َذي یقرض هللاَّ ّ ُ ُِ ْ ، یعـین المجاهـدین: أى) ِ
ویجاهـــد بنفـــسه فیكـــون أقـــرض اهللا تعـــالى ، ویعـــین الفقیـــر، فیقــوى الـــضعیف
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ؤمنین : (الـــه ونفـــسه كمـــا قـــال ســـبحانه وتعــــالىم ن الم ترى م َإن هللا اْش َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ّ َّ ِ
ّنفسھم وأموالھم بأنَأ َ َِ ُ َُ َ َْ ْ َ ِلھم الجنة یقاتلون في سبی ُ َُ َِ َِ ُ َ ُ َُ َّ ونَ ون ویقتل َل هللا فیقتل َُ ُ َّ ْ ُْ َ ُِ َ َ ِ 

ا ھ حق دا علی ًّوْع َ ِ ْ َ َ ً ون  : وكمــا قـال سـبحانه وتعــالى .  )١() َ ذین ینفق ل ال َمث َُ ِ ُِ َّ ُ ََّ
ٍأموالھم في سبیل هللا كمثل حبة ِ َِّ َُ َِ ِ ََ َ َ ّ ِ ْ َْ ة  َ ة حب ٍأنبتْت سبع سنابل في كل سنبلة مئ ٍ َِّ ُ َُ َ َ َ َُ َ ِّ ِّ َِ ُ َ َ ْ َ َ

ُوهللا ّ ُیضاعف َ ِ َ َ لمن یشاءُ َ َ ِ )ألنـه ، ذه اآلیـة بـشرى مـن اهللا تعـالى لنـاوهـ.  )٢
لیكــشف عنــا بــه . ًمــه فــى ســبیل اهللا قرضــا اقتــرض منــاســبحانه جعــل مــا نقد

عندیة ننـال بهـا كمـا ، ما یجعلنا به عنده سبحانه وتعالى الحجاب ویشهدنا 
َلھم ما یشاءون : قال تعالى َ َ َّ ُ َعند ربھم ذلك جزاء َ َ ََ ِ َِ ْ ِ ِّ َالمحسنین َ ِ ِ ْ ُ ْ )٣( .  

وقـد وعـد ، فإن وعد اهللا حـق، یة بشرى تطمئن بها قلوب المؤمنینوهذه اآل 
 فنحـرص أن ،ًفقاتنـا علـى الجهـاد أضـعافا كثیـرةاهللا تعالى أن یضاعف لنـا ن

فــق فــى والــضعف أن ینــال اإلنــسان ضــعف مــا أن ،نبــذل أنفــسنا وكــل مالنــا
  .سبیل اهللا إلى سبعمائة ضعف

اهللا بخیـر الیعلمــه لحـسن أن یقــدم مالـه ونفــسه لربـه لیفـوز مــن والقـرض ا   
 أذن ســــمعت وال خطــــر مــــا ال عــــین رأت وال: (  كمــــا ورد،إال هــــو ســــبحانه
  وقد ورد عن ابن . )على قلب بشر 
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یـا رســول اهللا : "  فقــال أنــه أتـى إلــى رسـول اهللا، الدحـداح رضــى اهللا عنـه
ًفقـال أقرضـت ربـى حائطـا ، دحداحنعم یا أبا ال: فقال! ! یستقرضنا إن اهللا 
  ."نخلة  ستمائة لى فیها

، ًوســألكموها قرضــا، ً الــدنیا قرضــاإن اهللا أعطــاكم: وقــال بعــض العلمــاء   
شرة فــإن أعطیتموهــا طیبــة بهــا أنفــسكم ضــاعف لكــم مــا بــین الحــسنة إلــى عــ

  .إلى سبعمائة إلى أكثر من ذلك
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 ٥٧

  نى           الباب الثا                         
    )١(أهداف الجهاد                                  

  :القتال للمعاملة بالمثل: أوال   
ا  : وهنا مفهوم قوله تعـالى    ل م ھ بمث دوا علی یكم فاْعت دى عل ن اْعت َفم َِ ْ ِ ِِ ِْ َْ ََ َ َْ ُ َ ََ َْ ُ

َاْعتدى َّعلیكم واتقوا هللا واْعلموا أن هللا مع المت َ َُّ ُْ َ َ َ َ َ َّ َّّ َ ْ ْ َُ َْ ُ ْ َقینَ ِ  )٢( .  
ویكـون ، هـى مكیـة: فقـال بعـضهم، اختلف العلمـاء فـى معنـى هـذه اآلیـة   

تـــدوا علیـــه بمثـــل الـــذى اعتـــدى علـــیكم بالـــسب أو القـــذف فاع فمـــن: المعنـــى
ًلـیهم أمـرا بمجـازاتهم بمثـل مـن اهللا باالعتـداء ع ویكون األمر، اعتدى علیكم

المـشركین االعتـداء مـن ألن ، فال یكون اعتـداء أو ظلمـا، أو قولهم، عملهم
. اء منـــا مجـــازاة لهـــم علـــى ســـوء عملهـــمواالعتـــد، ظلـــم ومحاربـــة هللا ورســـوله
 –واهللا ال یحـب العـدوان كمـا قلنـا، ٕواال فهو عدل، ٕوانما سمى اعتداء مقابلة

  .لعدوان هو ظلم من ال یستحق الظلم وا–ولوعلى الظالم 
كم مـن المــشركین  قــاتلفمـن: ویكــون المعنـى، اآلیــة مدنیـة: وقـال بعـضهم   

لبیــان والمحافظــة علــى ا، عایــة العــدل الــذى یحبــه اهللا تعــالىر فقــاتلوهم مــع
ِالنفس بالنفس والعین بالعین  :الذى بینه سبحانه فى قوله ِ ِ ِْ َْ َ َْ َْ َ ْ َّْ َّ   )اآلیة  )٣   

وتعــدى حــدود اهللا معهــم ، واتقــوا التــساهل مــع المــشركین واالستــسالم لهــم   
زوا بمراضیه وبنصرته حتى تكونوا أطعتم أمراهللا فتفو، ذةالمؤاخ  بالغلو فى 

وتتحققـــوا معیـــة اهللا بتأییـــده ونـــصره وتمكینـــه لكـــم فـــى األرض . لكـــم وتأییـــده
والرضـــوان ، وفـــوزكم یـــوم القیامـــة بماأعـــده لكـــم مـــن الفـــضل العظـــیم،بـــالحق
  ًوما منح قوما ، هم محبتهًوما بشر اهللا تعالى قوما بمعیته إال منح، األكبر
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لعلـى فـى مقعـد صـدق عنـد  إال تفضل علیهم فآنسهم بـشهود جمالـه احبتم
) الفرقـة الناجیـة : ( رحنا مقام أهـل معیـة اهللا فـى كتـابوقد ش. ملیك مقتدر

  . وغیره من كتبنا
  :القتال لدفع العدوان: ثانیا    

بیل هللا: ( تعــالىًأمـر اهللا تعـالى بالجهــاد تخفیفـا علینــا فقـال  ي س اتلوا ف ِوق ِ ِّ ُِ َِ َ ْ َ 
ْالذین یقاتلونكم ُ َ َُ َِّ ُِ َ وال َ َتعتدوا إن هللا ال یحب المعتدین َ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ِّ ُ َ َ ّ َّ ُِ ْ  

   
عـــن االعتــداء فـــى ونهانــا ،  ســبحانه أال نقاتـــل إال مــن قاتلنـــافإنــه شـــرط    

 : وهـذه اآلیـة نـسخت بقولـه تعـالى. ىشدد علینا أال نعتد ثم، القتال وبعده
ِوقاتلوا المْشركی ِِ ُ ْ َْ ُ َن كآفة كماَ َ ًَ َّ ً یقاتلونكم كآفة َ َّ َ ْ ُ َ َُ ِ ُ  )٢(.  

ي سبیل هللا : وفى قوله سبحانه    ِف ِّ ِ ِ َالقتـال ال یـصح إال  دلیـل علـى أن 
ألن . بــین طــائفتین مــن المــؤمنینحتــى ولــو كــان لإلصــالح ، فــى ســبیل اهللا

 أن رسول اهللا : وسبب نزول هذه اآلیة، ل لم یشرع إال فى سبیل اهللالقتا
منعــه المــشركون وتعاهـــد ، لــى مكــة فــى غـــزوة الحدیبیــة بــالعمرةلمــا توجــه إ

وهــم ،  ویرجــع فــى الــسنة المقبلــة إلــى مكــةمعهــم علىــأن یعتمرفــى تلــك المــرة
ألن غـزوة ،  فـى سـنة سـبع مـن الهجـرة  فاستعد رسول اهللا یخلونها له 

 علــى أن وعــزم رســول اهللا ، الحدیبیــة كانــت فــى ســنة ســت مــن الهجــرة 
ذین  : فأنزل اهللا تعـالى  ، وم إذا منعوه قاتلهم الق َوقاتلوا في سبیل هللا ال ِ ِ ِ َِّ ّ ُِ َِ َ ْ َ

ْیقاتلونكم ُ َ َُ ِ ُ یقـدر االعتـداء فیقـع ولكنـه ال یـأمر    والحقیقة أن اهللا تعالى قـد
  ،وبذلك ال یرد هذا االعتراض ، ال یأمر : أى ) ال یحب ( ومعنى ، به 

، فما كان هـدى ونـور ، لمختار هو اهللا تعالى وهنا یتحقق أن الفاعل ا    
قولـه ، وما كـان ضـالل وظلـم فهـو إرادتـه ونهیـه ومعنـى ، فهو إرادته وأمره 
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دین : تعـــالى  ب المعت َال یح ِ َِ ْ ُ ْ ِّ ُ َومـــن ، ٕال یحـــب االعتـــداء وان قـــدره  :  أى
فـــــإن اهللا تعــــــالى یكرهــــــه ، وقـــــع فیمــــــا یكرهـــــه اهللا تعــــــالى ممــــــا نهـــــى عنــــــه 

ٕوانمـا المحبـوب صـفاتهم وأعمـالهم التـى ، یحبون والیكرهون واألشخاص ال،
ًفــإن اهللا إذا أحــب عبــدا أجــرى الخیــر علــى یدیــه ، قــدرها اهللا تعــالى علــیهم 

ًواذا كـــره اهللا عبـــدا أجـــرى الـــشر علـــى یدیـــه ، وأقامـــه فیمـــا یحبـــه ویرضـــاه  ٕ ،
عـــن أبـــى ، واألرض وأقامـــه فیمـــا یكرهـــه ووضـــع لـــه البغـــضاء فـــى الـــسماء 

َدا نـْبـَ عُ اهللاَّبَحـا َأَذِإ: "  قـالى اهللا عنه عن النبـى هریرة رض  َیـلِرْبِى جَادً
َنا فَالَ فُّبِحى ُأِّنِإ  ًنـاَالَ فُّبِحـُ یُ اهللاَّإن، اءَم الـسَِّلْهـى َأِ فـُیـلِرْبِى جِادَنُیَف، ُهَّبِحَأً
ــ، ِاءَم الــسَُّلْهــ َأُهُّبــِحُیَف، ُوهُّبِحَأَفــ ــَقْ الُهَ لــُعَوضــُ یَّمُث ــ، ِضْرَ◌ْى اَألِ فــُولُب  ُاهَرَ یــَالَف
ـــَ عُ اهللاَهِرَا كـــَذِٕاَو .ُهَّبـــَح َأَّالِ إٌدَحـــَأ َدا نـــْب ه  ففـــى هـــذ )١(" الحـــدیث . َیـــلِرْبِى جَادً

  .فیبغضهم لعملهم ، أعمال المعتدین  اآلیة دلیل على أن اهللا ال یحب
  :القتال لكسر شوكة الكفر: ثالثا     

 مـع رعایـة –هل الكفر به سبحانه إن قاتلونـا أإن اهللا تعالى یأمرنا أن نقتل 
ث ثقفتموھم : یهم فى قوله تعـالىالتمكین منهم والتغلب عل ْواقتلوھم حی ُْ ُُ ُ ُْ ِ َ ُْ ْ َ ُ َ 

 )وجــــده مــــؤهال : أى، ثقفــــه : ویقــــال ،  وهــــذه اآلیــــة متــــصلة بمــــا قبلهــــا )٢
 وفـى هـذه اآلیــة بیـان مـن اهللا أن نأخــذ الحـذر مــنهم –لألخـذ والتغلـب علیــه 

  .واثقین بتأیید اهللا ونصره، لعدد عداد العدة وابإ
  : لمن أخرجونا من دیارنا وأموالناالقتال: رابعا    

 وبالمهـــاجرین مـــن أصـــحابه فـــى یـــذكرنا ربنـــا بعمـــل قـــریش برســـول اهللا   
حتـى خرجـوا ، رة بتـضییقهم علـیهم ومنـاوأتهم لهـمحیث أخرجوهم للهجـ، مكة

مهـاجرین الـذین أخرجـوهم م من قریش بالمن دیارهم ویرید اهللا تعالى أن ینتق
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ُوأخرجوھم  : یثأر لهم من أهل مكة فیقول تعالىف، موأمواله، من دیارهم ُ ِ ْ َ َ
وكم ث أخرج ْن حی ْم ُ ُ َ َْ َُ ْ ِّ  ،)ولعــذاب ، الــدنیا   وهــذا مــا توعــدهم اهللا بــه فــى )١

  . هو وأصحابهوالخطاب لرسول اهللا ، اآلخرة أشد وأنكى 
  : یفتن المسلمین عن دینهمقتال لمنال: خامسا   
وهــو االبــتالء فـــى .فــى النــار لیـــتمحصوضـــع الــذهب : الفتنــة فــى اللغــة   

 والمــراد هنــا مــن الفتنــة رجــوع.  أو فــى الــنفس أو فــى المــال والعــرضالــدین
ل : تعـالى قال، المسلمین إلى الكفر بعد اإلیمان ن القت ِوالفتنة أشد م َْ َْ َْ َْ َِ ُِّ َ ُ  

  سلم أخـــــــــــــف بكثیـــــــــــــر مـــــــــــــن رجوعـــــــــــــه إلـــــــــــــى  یعنـــــــــــــى أن قتـــــــــــــل المـــــــــــــ )٢(
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لتـى هــى الكفـر أشــد فــاهللا تعـالى یعلمنـا أن الفتنــة ا، الكفـر وخلـوده فــى النـار
ًخـــصوصا فــى زماننـــا هــذا بمـــا یقــوم بـــه مــستعمرو أوربـــا . بكثیــر مـــن القتــل
نیة بــسبب مــا ینــشرونه مــن ن قهرالمــسلمین علــى النــصرامــ، كفرنــسا وغیرهــا

نا أنه ذلك بین اهللا ل كل ، نتقامات الفادحةیقومون به من االوما ، األباطیل
وألن نقتـــل فــى ســـبیله علــى اإلســـالم ونفـــوز ، أكبــر مـــن أن نقتــل فـــى ســبیله

 خیر مـن أن نفتـتن فـى دیننـا فنرتـد إلـى ،السعادة الدائمة فى جوار األخیارب
  .الكفر حبا فى متاع الدنیا الزائل

  :حقیقة المرتد عن دین اإلسالم   
 دینـــه الحـــق لـــم یكـــن علیـــه لحقیقـــة مبینـــا أن المرتـــد عـــنكـــشف اهللا لنـــا ا   

، م إذا باشـــــرت القلـــــوب هـــــشت لهـــــا وبـــــشتســـــالِألن بـــــشاشة اإل، بالحقیقـــــة
فأبت أن ترتد ، وعد اهللا ووعیده  ونظرت القلوب بعیون اإلیمان إلى حقیقة 

ألن ، هم بأمـــشاط الحدیـــد المحمـــاة بالنـــارعـــن اإلســـالم ولـــو مـــشطت جلـــود
تلــك كــشف اهللا . الغیــب المــصونمــا فــوق المــادة مــن عیــون اإلیمــان تــشهد 

ھ : الحقیقــة بقولــه ســبحانه وتعــالى ن دین نكم ع دْد م ن یرت ِوم ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َ  )ردة  )١ 
،  بلیسیة المفطورة على الكفر باهللاِرجوع إلى مقتضى جوهر النفس اإل: أى

لیـد بـالطمع والرغبـة أو إسـالم تق، سـالم ِاإل بعد أن أسلم إسالم مقهـور علـى
الكفــر الــذى هــو مقتـــضى لمــا بلــغ أشــده دعــاه خبـــث الــنفس إلــى ف، آلبائــه 

أنــه    دل ذلــك علــى . وبقــى علــى الكفــر حتــى مــات علیــه ، حقیقـة الــنفس 
ســـالم لـــم تباشـــر قلبـــه لعقـــده علـــى ِألن بـــشاشة اإل، ًكـــان فـــى إســـالمه كـــافرا

  .الكفر
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   َفأولئك حبطْت أْعمالھم في الدنیا و َ َْ ُّ َِ ِْ ُ ُ َ َ َ ِ َ ْ ُ ِاآلخرةَ َِ  )ألن أعمـالهم القلبیـة  )١ 
صادرة مـن وأما أعمالهم الجسمانیة التى لم تكن ، اإلسالمیة مفقودة بالمرة 

ُأال  الدین الخالص : قال اهللا تعالى  ؛القلب فإنها القیمة لها ِ ِ َِ ْ ُ ِّ َّ َ َ  )٢( .  
 ْتَانـــَن كَمــَى فَوَانَ مــٍئِرْ امـــِّلُكــِا لَمــَّنِٕاَات وَّیـــِّالنِ بُالَمــْعْا اَألَمــَّنِإ: "  وقــال   
ا َیْنُدِ لــُهُتـَرْجِ هْتَانــَن كَمـَ؛ وِهِولُســَرَ وِى اهللاَلـِ إُهُتــَرْجِهَ فِهِولُسـَرَو ِاهللاى َلــِ إُهُتـَرْجِه
  . )٣( " ِهْیَلِ إَرَاجَا هَى مَلِ إُهُتَرْجِهَا فَهُحِنكَ یٍةأََرْو اما َأَهُیبِصُی
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ـــدنی: ومعنـــى حبطـــت أى ؛ ألنهـــم بـــالردة یجـــب قـــتلهم شـــرعا، اهلكـــت فـــى ال
 وفـى اآلخـرة –ً كما هو حكم المرتد شـرعا–بالشدة والجفاء والقتل ومعاملتهم

دون : معلوم سوء مآلهم ا خال َوأولئك أصحاب النار ھم فیھ ُ ُ َِ ِ َِ َ َْ ِ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ  )حكـم .  )١
الى ار أبـد اآلبـدین؛ أعاذنـا اهللا تعـمن اهللا تعالى علیهم بأنهم یخلدون فى الن

  .منها
  :حكم من ارتد بباعث قهرى    
، لـه أن یقـول كلمـة الكفـر بغیـر قلبــهیــسوغ ، أمـا مـن ارتـد بباعـث قهـرى    

، یمــانِارتــد مــؤثرا علیــه ثــم تداركتــه العنایــة فأنقــذه اهللا مــن الكفــر إلــى اإل أو
وأنــه ، وأن ردتــه لــم تكــن حقیقــة،  مــؤمن مــن األزلیــدل علــى أنــهفــإن ذلــك 

وهــذا مــأخوذ . یمــانِبجــزاء أعمالــه كلهــا إذا مــات علــى اإل یفــوز یــوم القیامــة
ن : مــن قولــه تعــالى َوم افر َ و ك ْت وھ ھ فیم ن دین نكم ع دْد م ٌ یرت ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ََ َ ْ ُ َ ْ  )٢(  

وأمــا مــن ارتــد ، یخلــد فــى النـار  مـن ارتــد وداوم علــى الــردة حتـى مــات: أى
   .هاهللا سبحانه وتعالى ال یضیع أجرفإن ، فرجع إلى اإلیمان 

  :القتال من أجل المستضعفین: سادسا    

بیل هللا :  یقــــول اهللا ســــبحانه وتعــــالى ي س اتلون ف م ال تق ا لك ِوم ِ ِّ ُِ َِ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ 
ذین َوالمستضعفین من الرجال والنساء والولدان ال َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ ُْ ْ َْ َ ِ ََ َ َِّ ِّ ْ ا  َْ ا أخرجن ون ربن َیقول َْ ِ ْ َ َّ َ ََ ُ ُ

ِمْن ھذه القریة الظال ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َم أْھلھاَ ُ َ دنك  ِ ن ل ا م َواجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لن ُ َ َُّ َّ َّ َِّ ِ َِ ََ َْ َْ َ ًَّ
ًنصیرا ِ َ )٣( . 

ینكر اهللا تعالى على المؤمنین إهمالهم فى الجهاد فى سبیل اهللا وفى سبیل 
ثــم وصــفهم اهللا بوصــف یثیــر ، عفین مــن الرجــال والنــساء والولــدانالمستــض
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ذین : سـبحانه  العواطف ویقوى العزائم فقـال  َال ِ ا َّ ا أخرجن ون ربن َیقول َْ ِ ْ َ َّ َ ََ ُ ُ  
 یسألون ربهم أن یخرجهم من مكة التى ظلم أهلها أنفسهم بالشرك باهللا: أى

منهــا وصــولهم إلــى والمــراد بــإخراجهم ، وبظلــم المــسلمین المستــضعفین فیهــا
دنك ولی : ًویقولـــون أیـــضا، المدینــة المنـــورة ن ل ا م ل لن ًّواجع ِ َِ ََ ُ َّ ََّ َ  یتـــولى  اْ

: سـالمِأمورنا فیدفع عنا شر المشركین وقهرهم لنرجـع إلـى دیـنهم ونفـارق اإل
 إذن . سـالمِوكان أهـل مكـة یـؤذون المـؤمنین أذیـة فادحـة لیـردوهم عـن اإل

ًّواجعل لنا من لدنك ولیا ِ َِ ََ ُ َّ ََّ َ ْ نت ولیا لنا فاعصمنا مـن المـشركینكن أ:  أى :
 دن ن ل ا م ل لن ُواجع َّ َِّ َ َ ْ صیراَ ًك ن ِ َ َ علــى أعــدائنا بمــا ًناصــرا ینــصرنا :  أى

ام  مكة عنوة وأقـفاستجاب اهللا دعاءهم وفتح رسول اهللا ، تعطیه من القوة
فكــــان ، فــــأعز اهللا المستــــضعفین وأظفــــرهم، ًوالیــــا" عتــــاب بــــن أســــید " فیهـــا 

  .ًوعتاب بن أسید ناصرا لهم، ًولیا لهم  رسول اهللا 
 فـــادح العـــذاب لیرتـــدوا عـــن بـــاهللا الـــذین عـــذبواوهكـــذا یكـــون أهـــل اإلیمـــان   

، وصبروا حتى نصرهم اهللا وأعـزهم ومكـن لهـم فـى األرض بـالحق، اإلسالم
فنعیـد ، ٕنا وهمة واقباال علـى اهللا وعزیمـةأسأل اهللا أن یعید لنا هذا المجد یقی

  .         توفیقهالمجد الذى كان لسلفنا الصالح بعنایة اهللا وحسن
  : حتى یكون الدین هللالقتال: سابعا   
 وأصحابه أن یقاتلوا المشركین من غیر قید إن اهللا تعالى یأمر النبى    

وجــد لــه ال یوجــد مــشرك بــاهللا أو ال ت: أى ،  ال تكــون فتنــى وال شــرط حتــى
دین : قال تعالى، قوة وال عصبة ون ال ة ویك ون فتن ى ال تك ُوقاتلوھم حت ِّ َُ َُ ُ ََ ََ ٌَ َ ْ ِ َِ َّ ْ ُ َ 

ِ ِّ  )ومعنـــى، ال یكـــون كفـــر بـــاهللا: أى،  فتنـــةومعنــى أال. ) ١ :  ون َویك ُ َ َ
دین ُال ِّ ِ ِّالـــــذین           أن یكـــــون كـــــل العـــــالم :  علـــــى المعنـــــى األول

حتى یـذلوا : وعلى المعنى الثانى، شرك مؤمنینیمكنهم اهللا منهم من أهل ال
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ن فــــى ن كــــانوا مــــن المنــــافقیویخــــشعوا ویتظــــاهروا باإلســــالم ولــــو نفاقــــا كمــــ
  .المدینة

فـأنزلوهم مـنكم ، الكفر باهللا إلى الـسالم واإلسـالمفإن رجعوا عن القتال و    
المین  منزلة أنفسكم ى الظ ْدوان إال عل ال ع وا ف َفإن انتھ َ َِ ِ َّ َ ََ َّ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ِ  )فـال :  أى )١

 یــأمر واهللا تعــالى ال یحــب العــدوان وال، عتــدوا إال علــى مــن لــم ینتهــوا مــنهمت
والظــــــالمون هــــــم ، ل العمــــــل الجــــــزاء بمثــــــ: العــــــدوان هنــــــا أىومعنــــــى ، بــــــه

ٌإن الشرك لظلم عظیم : قال تعالى، المشركون ٌِ َ ْ ُ َ َ ِّ َّْ ِ  )٢( .  
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  الباب الثالث
   )١(حكمة الجهاد وشروطه وآدابه 

  الفصل األول
  حكمة الجهاد

  دفع المظالم : أوال    
ومن ، صر متضادة عناًإن اهللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان مكونا من    

، فعناصره التىهـى أركـان الوجـود المـاء والهـواء والنـاروالتراب، نفوس مختلفة
فـإذا . نیة والـسبعیة واللطیفـة الملكوتیـةوالنفوس المختلفة هى النفـوس الـشهوا

ً كــان عبــدا ،وتحكــم            قــوى عامــل الــشهوة وتــسلط عامــل االنتقــام 
ً روحا  ووفقه فقویت اللطیفة الملكیة كانٕواذا هداه اهللا. لنفسه األمارة بالسوء

وكانت النفس الشهوانیة والسبعیة جاذبـة لـه إلـى ، ًعالیا فوق مالئكة السماء
 بــه مــن مجاهــدة الــنفس الملكیــة  رضــوان اهللا األكبــر بمــا یقــوم        نیــل
، وبما تقومان به مـن المـسارعة معـه إلـى الجهـاد األكبـر فـى سـبیل اهللا، لها

ا َنـْعَجَر : " قـال . فیكون أعظـم مجاهـد، ما یكرهه اهللا تعالىٕوالى الورع ع
  . )٢(" س ْفَّهاد النَر جَبْكْ اَألِدَجهاْى الَلِ إِرَغْصْ اَألِادَجهْ الَنِم

روحانیة نفسه الشهوانیة ولیس من قتل بین الصفین كمن قتلت لطیفته ال   
ة أو الــشهرة أو تــه الغنیمــٕوان المجنــدل بــین الــصفین قــد تكــون نی ، والــسبعیة
فإنه مخلـص ، تعالىبخالف الذى یجاهد حظه وهواه فى ذات اهللا ، السیادة

ًقلبا وقالبا ولـیس بینـه ، مقتـد برسـول اهللا ، ستقیمسالك علـى الـصراط المـ، ً
 منـــه ال        فاإلنـــسان بمــا فطـــر علیـــه وكـــون. وبــین ربـــه إال رســـول اهللا 

ولـذلك فـإن . أو سـلطة الظـالم، ن الـشرور الفادحـة إال سـوط النقمـةیمنعه ع
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، ًقـوة وتمكینـا فـى األرض ونـسى أصـلهأو ًسبحانه إذا مـنح عبـدا سـلطة  اهللا
ًوســـلط علیــه ظالمــا جبــارا، األمــنســلب اهللا منــه الراحــة و مه الخـــسف یــسو، ً

، جع إلى اهللا ویتوب فینصره ویؤیدهیر فإما أن، حتى یشغله عن ظلم الناس
ًواما أن یزداد طغیانا وظلما فی ً   ،سحقه اهللا ویقهرهٕ
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سدت  : قولـه تعــالىوهـذا معنــى  بعض لف ضھم ب اس بع ع هللا الن وال دف ِول َِ ََ َ َ َ ََ َّ ٍّ ِْ ْْ ُ َُّ ْ َ ْ َ َ
ُاألرض ْ َّولكن َ ِ َ َ هللا ذو فضل على العالمین َ َِ َ ََ ْ ٍ َْ َ ُ ّ  )١( .  

غى وبغى سلط علیه من یعنى أن اهللا تعالى قد یمكن للظالم حتى إذا ط   
، قــوة وحــول لیــستریح العبــاد مــن ظلمــهلب مــا بیــده مــن فیــس، هــو أظلــم منــه

 ال – ولـــو صـــرفه فـــى ملـــك الـــسموات واألرض–ومـــن أراد اهللا لـــه الـــسعادة 
ًیــزداد إال تواضــعا هللا ورحمــة بعبــاد اهللا وشــكرا لــه ســبحانه علــى مــا أنعــم بــه 

وال خطـر  لیـه بمـا ال عـین رأت وال أذن سـمعتفیزداد إلى أن ینعم ع، علیه
ًومـــن ســـبق فـــى علمـــه ســـبحانه أن یجعـــل نعمـــة اهللا كفـــرا . علـــى قلـــب بـــشر

ریثما ینـتقم  فال یمكث إال ،مة اهللا على غضب اهللا وظلم عبادهفیستعین بنع
 ُهْتـِلْفُ یْمَ لُهَذَخا َأَذِى إَّتَ حِمِالَّلظِى لِلْمُیَ لَ اهللاَّإن: " قال ، اهللا منه بظالم غیره

. "  
تـــسلیط أعـــداء اهللا علـــى المجتمـــع ومـــن نظـــر إلـــى حالتنـــا الحاضـــرة مـــن    

یتحقـق أن سـلب اهللا لنـا ، ًانوا عبیدا یبـاعون فـى أسـواقنااإلسالمى بعد أن ك
أسـأله سـبحانه . رضاهللا لهـم فـى األكـان بـسبب ظلـم مـن مكـن ، هـذا الملـك

 فــى األرض كمــا ویجـدد ســنن نبیـه حتــى یعـود لنــا التمكـین، أن یعلـى كلمتــه
  .كان لسلفنا الصالح

لمكـــن الظلمـــة ،  اهللا تعـــالى یحـــب إصـــالح شـــأن عبـــاده وحـــالهمولـــوال أن   
 جاللـه یـسلط ولكنـه جـل، فمحقهم محـق قـوم عـاد وثمـود، فاقتدوا بهم، منهم

 ْنَى مـــِانَصَا عـــَذِإ: ( قـــال تعـــالى :  كمـــا قـــال ، أعـــداءه علـــى مـــن خالفـــه
ْ لـمْنَه مـْیـَلَ عُتْطَّلَس ىِنُرفْعَی قـرأ صـحائف وا،وهـى سـنته سـبحانه.  ىِنـْفِرْیعَ َ

وماكـــان لبنـــى إســـرائیل مـــن المـــصائب علـــى یـــد بختنـــصر والـــروم ، التـــاریخ
وعــــسى أن یتــــذكر ، واإلفــــرنج إراحــــة لعبــــاده مــــن ظلــــم الطغــــاة المتــــسلطین 
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إخواننــا المــسلمون ذلــك فیرجعــوا إلــى اهللا تعــالى لیعیــد اهللا لنــا مجــد أســالفنا 
والمحافظـةعلى الم ورفعناباإلسـ. فإن اهللا نـصرنا سـلفا بـالتقوى ، الصالحین 

ا مـــــن  فلمـــــا اختلفنـــــا وتركنـــــا شـــــرائع دیننـــــا ســـــلط اهللا علینـــــ.فرائـــــضه وســـــننه
،  الصناعات والفنون والكید والخبثومنحهم علم، كانواعالة علینا وأرقاء لنا

ٕ وانـــا – أعاذنـــا اهللا بوجهـــه –أو لینـــتقم منـــا ویمحونـــا ، إمـــا لیؤدبنـــا ویرجعنـــا
ًالظلمـة عـدال ونـورا یمـأل األرض بعـد هـذا الظلـم و لنطمع أن یجعـل اهللا بعـد

  .ً وجورا وما ذلك على اهللا بعزیزًأن ملئت ظلما
 ن َّولك ِ َ المین َ ى الع ضل عل َهللا ذو ف َِ َ ََ ْ ٍ َْ َ ُ ّ  یعنــى أن اهللا ســبحانه یــدفع الظــالم 

  عن ظلم عباده 
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فیتفــضل علــى خلقــه بمــا لــه مــن أســماء الجمــال ، بالظــالم مــن خلقــه ســبحانه
ماء جاللـه وعـددها تـسعة عـشر وأسـ، دها فیمـا نعلـم سـبعونثیـرة التـى عـدالك

ل ویحـسن ویغفـر ویـستر ویعفـو ى یتفـضِّفهو لما لـه مـن الجمـال العلـ، ًاسما
 عبــاده فینــتقم مــن الظــالم وبمــا لــه مــن الجــالل والكبریــاء یعــدل فــى. ویكــرم

ویحــسن إلــى أهــل محبتــه . یــع الظلمــة یــوم القیامــةثــم ینــتقم مــن جم، بالظـالم
لـى مـا قـدره اهللا ومـا ا بالتوفیق والهـدایا والـسمع والطاعـة والـصبر عفى الدنی

ثـم یحـسن اإلحـسان األكبـر یـوم القیامـة فینیـل . والرضا بأقـداره، أمر به إلیه
  .ال شریك لهرضوان األكبر وهو الفاعل المختارال

  تحقیق الرحمة العظمى : ثانیا   
 مقتـضى الرحمـة أن وكـان،  رحمة للعـالمینمعلوم أن اهللا بعث محمدا   
ولكنـى أقـول ، وال انتقامـا مـن األعـداء، جرى اهللا علـى یدیـه إهراقـا للـدماءالی
هوالرحمــــة العظمــــى للعــــالم مــــن األعــــداء  ٕإن الجهــــاد واهــــراق الــــدماء : لـــك

، لـــدالئل علـــى التوحیـــدألن المـــشركین بعـــد إقامـــة الحجـــة وظهـــور ا، أجمـــع
 والـصاد، یكون المنكر لها، ین تعالى التى بها نیل السعادتوبیان مناهج اهللا

ٕوان ولد من والـدین ، نسانلیس فى الحقیقة من بنى اإل، والمعاند لها، عنها
الخبیثـة إذا والنفس اإلبلیـسیة . ن المعتبر هنا النفوس ال األجسامفإ، آدمیین

ــــرجلین، والیــــدین، والــــشم، والبــــصر، كالــــسمع منحــــت الجنــــود المطیعــــة ، وال
علــى                المجتمــع مــن الــشیطان  كانــت شــرا، والعقــل اإلنــسانى

ألنهــا توقــع النــاس فــى اإلفــساد ، وأضــرعلیه مــن الوحــوش المفترســة، الــرجیم
كــل مــا یتولــد منهــا یكــون و، وبــإهالك الحــرث والنــسل، ض بالباطــلفــى األر
  .رحمة استئصالهم من على وجه األرضوال، ًشرا منها

تــــل الــــوحش الكاســــر قفــــإن الواجــــب علــــى كــــل مــــسلم إذا اســــتطاع أن ی    
مــــــع أن الـــــــوحش ،  وتركهمــــــا وقــــــع فــــــى خطیئــــــة كبــــــرى،والثعبــــــان القاتــــــل
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هـــالك رجـــل بـــالموت والمـــوت البـــد الكاســـروالثعبان القاتـــل نهایـــة ضـــررهما إ
ا یهلكـــون النـــاس فـــى الـــدنی، أمـــا هـــؤالء األنـــاس الـــذین خبثـــت نفوســـهم، منـــه

ى أن ن نـرونحـ، واسئصالهم هو الرحمة، واآلخرة فالهالك بهم شر مستطیر
فأهلـك اهللا كـل مـن ادعـى  ) ِمْلالـسَِّ بُتْثِعُب: ( سیدنا عیسى علیه السالم قال

فأوقعهـــا ، ثـــة بقیـــت مزدوجـــة مـــع النفـــوس الطیبـــةالخبی ألن النفـــوس، اتباعـــه
زه اهللا تعـــالى عـــن الولـــد تنـــ، ًاتخـــاذ عیـــسى ابنـــا هللاخبثهـــا فـــى الكفرالـــصریح ب

. وبتــــره هــــو الرحمــــة، الجــــسملحكمــــة بتــــر العــــضو الــــذى یفــــسد وا. والوالــــدة
ل اإلســـــالم استئـــــصال یجـــــب علـــــى أهـــــ، والكفرمـــــرض وبـــــئ فـــــى المجتمـــــع

 عن الظهور بالباطـل لتمنعهم الذلة، والضرب على أیدیهم، المشركین منهم
ل الكفربـاهللا وأهـل فسیف اإلسالم المسلول على أعنـاق أهـ، على أهل الحق
الـذى یحـرص ، رحیممـشرط فـى یـد الحكـیم الـرءوف الـهـو ال، الظلـم والتعـدى

  .ًسد لیعیش نافعا فینال السعادتینعلى سالمة الج
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  الفصل الثانى
   )١(شروط الجهاد 

  أن نقاتل فى سبیل اهللا : أوال    
 إلــى یــوم القیامــة بــأن مر اهللا المــؤمنین مــن لــدن محمــد رســول اهللا یــأ   

مـن أنـه سـبحانه ، الهم بعـد أن بـین اهللا لنـا مـا بـینیقاتلوا من أوجب علینا قت
ل یحیـــى مـــن یـــشاء ویمیـــت مـــن یـــشاء بقتـــا بیـــده ملكـــوت الـــسموات واألرض

ا أمره إذا أراد   :ه یحیى من أمات بـدلیل قولـه تعـالىوأن. وبغیر قتال َإنم َ َ ََ ِ ْ ُِ ُ َ َّ

ْن ھ ك ول ل یئا أْن یق ُش ُ َ َ ُ َ َ ً ون َْ ُفیك ُ َ َ  )فمـــن قـــدر لـــه النـــسیئة فـــى عمـــره )٢           ،
ًتــال خــرج ســالما ظــافراوخــاض میــدان الق ومــن قــدر علیــه المــوت وحــصن . ً

وأمـر اهللا لنـا بالقتـال لحكـم علمهـا مـن . نفسه بكل الحـصون مـات رغـم أنفـه
 یكون قتلنا فى سبیل اهللا حیاة باقیة عند منها أن، هلها من جهلهاعلمها وج

ًربنـا یرزقنـا اهللا بهـا فــى كـل نفـس رزقــا جدیـدا وذلـك الــرزق هـو مـا یتفــضل ، ً
بــــه علینــــا مــــن جــــزاء أعمــــال مــــن جاهــــدناهم فأســــلموا وعملــــوا بالكتــــاب اهللا 

ویرزقنا . لم لهمأو من جاهدناهم فسلم الناس من ظلمهم ومن التظا، والسنة
نفخــة فیمنحنــا ، عوضــا عمــا بــذلنا فــى ســبیله خیــرا ممــا كــان لنــااهللا تعــالى 

كوتیـة ًوروحا عالیة مل،  جماله فى األفق األعلىَّالقدس التى نشهد بها على
فـإذا . بـل وتكـون أرواحنـا فـى علیـین، نشهد بها جلى آیاته فى األفق المبین

كان یوم البعث جعل اهللا لنا أجنحه نطیـر بهـا إلـى مقعـد       صـدق عنـد 
  .ملیك مقتدر
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حاضـــر ،  بهـــا علـــى مـــن استـــشهد بـــین الـــصفینوهـــذه العطایـــا یتفـــضل اهللا 
  .الفسادفرحا بمفارقة كون ، ًالقلب مسارعا إلى لقاء ربه

َوقاتلوا في سبیل هللا واْعلموا أن هللا : یقول اهللا تعالى    َ ِ َّ ّ َُّ َ ْ ُْ َِ ِ ِ َِ ٌسمیع علیم َ ِ َِ ٌ َ  
فیتحقــق المجاهــد بنیــل ، وقــاتلوا فــى دیــن اهللا لیكــون الــدین كلــه هللا :  أى )١(

ال یخطـر ، ً مجاهدا بقلبه وجـسمه ومالـه وآلـهبأن یكون، ةتلك المنزلة العالی
  أو سیادة أو فخر أو، رغبة فى غنیمةعلى قلبه 
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بـل تكــون كـل قـواه التـى كــون منهـا مـستغرقة فیمـا وجــه ، ریـاء أونعـرة حزبیـة
ٕواعــالء كلمتــه وتجدیــد ســنة نبیــه ، ان اهللا األكبــروجهــه إلیــه مــن نیــل رضــو

  .محمد 
داتهــا ونوایاهــا فــال وتیقنــوا أن اهللا یــسمع كــالم أنفــسكم مــن خواطرهــا ووار   

 تكنــــه قلــــوبكم ومــــا تجترحــــه علــــیم ســــبحانه وتعــــالى بمــــا، شــــئیخفــــى علیــــه 
فیتفضل على من سمع وأطـاع ، وعلیم سبحانه بهممكم وعزائمكم، جوارحكم

 بـالنعیم المقـیم فـى وفـى اآلخـرة بـالفوز ،بإحسانه فى الدنیا بالنصرة والغنیمـة
أویجـــــازى منخـــــالف أوامـــــر اهللا تعـــــالى ووقـــــع فـــــى نواهیـــــه ، جـــــوار األخیـــــار

  .نیا وبالعذاب األلیم یوم القیامةالخیبة فى الدبالخذالن و
  أن نأخذ من هزائم األمم السابقة عبرة وعظة: ثانیا   
ــــیه    م أعــــداءه إن مــــن خــــالفوا ســــنة أنبیائــــه وعــــصوا أوامــــر اهللا یــــسلط عل

كمــــا فعــــل المــــسلمون فــــى هــــذا العــــصر مــــن ، وأعــــداءهم حتــــى یــــستعبدوهم
فـسلط علـیهم فـى كـل بقـاع ، هللارسول اهللا وترك العمـل بكتـاب امخالفة سنة 

ـــــــرهماألرض أعـــــــداء ـــــــرنج وأعـــــــداءه المجـــــــوس وغی وصارالمـــــــسلمون ، ه اإلف
:  حصل لبنى إسرائیل فى قوله تعالىلخروجهم عن الكتاب والسنة شیعاكما

 د ن بع ي إسرائیل م ن بن إل م ى الم ر إل م ت ِأل ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ َ ََ م  َ ي لھ الوا لنب ى إذ ق ُموس ِ ُُ َّ ٍُّ َ ِ ْ َ ْ ِ َ
َابع ْث لنا ملكا نقاتلْ ِ َِ َُّ ً َ َ َّسبیل هللا قال ھل عسیتم إن كتب علیكم القتال أال ِ في ْ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َُ ُْ َْ َ َ ََ َ َِ ْ ُْ َ ّ ِ 

ي ل ف ا أال نقات ا لن الوا وم اتلوا ق ِتق ِ َِ ََ َّ َ َُ ْ َْ َ َ ُ َُ ْد ُ بیل هللا وق َ س َ ِِ ّ ِ ا  َ ن دیارن ا م َأخرجن َِ َِ ِ ِ ْ ْ ُ
ا فلم َّوأبنآئن َ َ َ َِ ْ َ یھمَ ب عل ُا كت ِ ْ َ َ َ ِ اُ َ القت ِ نھم لْ یال م وا إال قل ْتول ُِ ْ ِّ ً ِ َ َّ ْ ْ َّ َ ُ وهللا                 َ ّ َ

َعلیم بالظالمین َِ ِ َِّ ِ ٌ  )١( .  
 مـن یهـود بنـى ًفهذه اآلیة أنزلها اهللا تعالى تهدیدا لمعاصـرى رسـول اهللا  

وبـشرى ألهـل اإلیمـان لیحـثهم اهللا ، مـن أهـل خیبروالنـضیر وقینقـاعإسرائیل 
 والمـال لـه سـبحانه كمـا ء بما عاهدوا اهللا علیه من بیع النفسبها على الوفا
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أن : قــال تعــالى والھم ب سھم وأم ؤمنین أنف ن الم ترى م َّإن هللا اْش ََّ َ َِ ُُ َُ َ َ َْ ْ َِ َُ َْ َِ ِ ِْ َ م  ّ ُلھ ُ َ

َالجنة َّ َ )ومن باع السلعة كیف یرجع فیها ؟ ؟  )١ .  
مـة غـضب علـى أتـدل علـى أن اهللا ، وما من آیة نزلت فى بنى إسـرائیل   

أو رضى عنها بسبب ما قاموا بـه مـن ، من األمم بسبب عمل من األعمال
فقـد كنـا فـى . إال وجرت بذیلها األمة اإلسالمیةالسمع والطاعة هللا ولرسوله 

  زمن سلفنا الصالح نملك من غلمان أوربا 
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لطـــول أیـــام كنـــا وكـــان لنـــا الحـــول وا، نـــشتریهم مـــن أســـواقناب، ًوفتیانهـــا كثیـــرا
ربنــا وأخـــذنا ونــسینا أوامــر ، فلمــا أن خالفنــا ســـنة نبینــا،  بأحكــام دیننــانعمــل

ًوا لنـــا عبیـــدا یبـــاعون فـــى مـــن كـــان ســـلط اهللا علینـــا، بـــالحظ والهـــوى والـــرأى
ــــد، أســــواقنا ــــا بمخالفــــة اهللا ورســــو، فأصــــبحنا أذل مــــن العبی له أصــــبحنا وألنن

یـه أوألخیـه عـم الرحمـة ألبًفـال تـرى مـسلما یتـذوق ط، أعوانا لهم علـى أنفـسنا
، ویــضربوننا ببعــضنا، صــبح أعــداؤنا یــسلبون مرافــق حیاتنــاحتــى أ، أو ألمــه

لعـدو بخیلـه قـام ا، على العمل بكتـاب اهللا وسـنة رسـولهوكلما أردنا أن نتحد 
د فقـاموا یـضربون ووعـدهم المـساعدة والنـصرة والتأییـ، ًورجله فمنى منـا قومـا
ع نعالــه فــوق رؤوس وضــ، حتــى إذا أضــعفوا أنفــسهم، وجــوه بعــضهم بعــضا

ــــة ال یــــستجیب    ، اهللا دعــــاءهم إذا دعــــواعظمــــائهم وكبــــرائهم فأصــــبحوا حثال
: قال أبوهریرة رضى اهللا عنه، لواوال یرحمهم إذا ذ، ینظر إلیهم إذا جاءواوال
  . "ا َهُلَّو َأِهِ بَدِعَا سَمِ بِةَّمْ اُألِهِذَر هِ آخُدَعْسَا یَمَّنِإ" 
وأصــبح المنتحلــون الــدعوة ، ًلحق قلیلــین جــداح الــدعاة للحــق بــاوقــد أصــب  

افون اهللا وال یرجـون ال یخ، یمالمسلمین من الشیطان الرج إلى اهللا أضرعلى
، أفسد الظلـم قلـوب الـوالة واألمـراءو، مأل الحسد قلوب العلماء، الیوم اآلخر

ح العلمــاء فــى حتــى أصـب. النـساء وأفـسد الكیــد، أذلـت الخیانــة أنفـس التجــار
والتجار ،               والحكام فى مصائده بالظلم، س بالحسدمصائد إبلی

ل  : قــال تعــالى، اء فــى مــصائده بالكیــدوالنــس،  فـى مــصائده بالخیانــة ٌوقلی ِ َ َ
ُعبادي الشكور ِّمْن َّ َ َِ ِ)فـإن الـذى .تلـك سـنة اهللا فـى خلقـه مـن لـدن آدمو.  )١ 

الفـــتن كیـــف یعجـــز أن یفـــسد مـــن أحاطـــت بـــه ، أفـــسد آدم وهـــو  فـــى الجنـــة
مـــن اهللا تعـــالى لجمیـــع خلقـــه الـــذین  المـــصائب ؟ ؟ وفـــى هـــذه اآلیـــة تهدیـــدو

ویجهلـون أن ، اهللا ویقعون فیما یغضب،  یراهم أحدیظنون أنهم فى ستر ال
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ــــیم بهــــم ــــك، اهللا عل ــــیم الخبیــــر. أو ینــــسون ذل ــــك العل ــــد ذل            ومتــــى راقــــب العب
ك المراقبة على خوفه ت تلدل، الذى هو أقرب للعبد من حبل وریده، القریب
لوفقـــد تلـــك و.ًولـــوربط الحجـــر علـــى بطنـــه جوعـــا ،وعظـــیم قربـــه منـــه مـــن اهللا

عــة إلــى العلــو والكبریــاء فــى القــوى المتــضادة الدافالمراقبــة مــع مــا فیــه مــن 
ال یجــد حــصنا حــصینا یــدفع عــن نفــسه ، وطلــب الغنــى والمنافــسة، األرض

  .لمراقبة به على العبد من تلك اشرورها إال بما یمن اهللا
حتـى ،  أحكامه وبكمال مراقبته فى جالله اهللا علینا بحسن مراقبته فىَّمن  

  .كما أنه سبحانه لنا كما نحب،  یحبنكون له كما
  أن نحافظ على الصلوات حتى فى وقت الفزع األكبر: ثالثا 

بعــد أن أمرنــا اهللا بالمحافظــة علــى الــصلوات والــصالة الوســطى بــین لنــا    
نــد التحــام الــصفین  الــصلوات فــى وقــت الفــزع األكبــر عكیــف نحــافظ علــى

تم : فقـال سـبحانه إذا أمن ا ف اال أو ركبان تم فرج إْن خف ْف ِ ُْ ُِ َِ ََ َ َ ًَ َْ َُ ْ ً ِ ا  ْ اذكروا هللا كم َف َ َ ّ ْ ُ ُ ْ َ

ون وا تعلم م تكون ا ل َعلمكم م َُ ََّ َْ َ َْ ُ ُ ُْ َ َّ    )مـن عـدو غاصـب فـإن خفـتم :  أى )١  
ففـــــى وقـــــت الملحمـــــة    ،  فـــــى ســـــبیل اهللاأو متغلـــــب وقمـــــتم لدفعـــــه مجاهـــــدین

یعنــــى أن ، رجــــاال أو ركبانـــا ، حـــافظوا علـــى الــــصلوات والـــصالة الوســـطى
الرجــــل مــــنكم وهــــو مــــاش فــــى الملحمــــة یــــصلى الظهــــر والعــــصر والعــــشاء 

ًمولیــا ، إال أنــه یخفــض للـسجود أكثــر مـن الركــوع، ركعتـین ركعتــین باإلیمـاء
اال : ففــى قولــه. وجهــه حیــث كــان الــشأن الــداعى ًرج َ ِ مــشاة و :  أى 

ا ًركبان َْ ُ ًأو وقوفـــا خلـــف المـــدافع وفـــى أیـــدیكم           ، علـــى ظهـــور الخیـــل:  أى
  .أو الرماح والحراب، )البنادق ( السیوف والمسكتات 

ْفإذا أمنتم : وفى قوله تعالى ُِ ِ َ َ َ صورتان .  
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ى هــذا وفــ،  ونیــل الغنیمــة واألسـرى،لى األعـداءعالنــصرة: الـصورة األولــى  
منا اهللا جـل جاللـه فنصلى كما عل، ما كان علیه قبل الفزعاألمر إلى یعود 

  .فى حالة األمن
تم ولم یذكرها المفـسرون : ورة الثانیةوالص    ْفإذا أمن ُِ ِ َ َ َ رجـع العـدو :  أى

قـسم : ًرعا أن یقـسم اإلمـام الجـیش قـسمینعنكم إلى مرابطه فإن الواجـب شـ
  .ینصرف معهم فیقیم بهم الصالةقسم و، یقف على جبهة الجهاد

صــــلى بــــالقوم ركعــــة وأطــــال ، إن كانــــت صــــالة ثنائیــــة كــــصالة الــــسفرفــــ   
ویـسلموا وینـصرفوا إلـى الـواقفین ،  خلفـه الركعةالثانیـةْنَحتى یتم مـ، الوقوف

ویسلم اإلمام ، ًن اإلمام واقفا فیصلون معه ركعة فیدركو،على جبهة الجهاد
  .ًذاذا یقومون فیأتون بالثانیة أفثم

ووقف ،  صلى اإلمام بالنصف األول ركعتین،ٕوان كانت الصالة رباعیة   
وینصرفوا إلى المرابطین علـى  ،مطیال الوقوف حتى یتمواالركعتین الثانیتین

كعتین الثـانیتین فیـسرعون إلـى اإلمـام ویـدركون معـه الـر ،الصف فى الجبهة
ا فــــأتوا بــــالركعتین عمــــال ال قــــوال فــــإذا ســــلم اإلمــــام وقفــــو، لــــه األولتــــین لهــــم

  فإن كانت الحكمة تقضى، وسلموا، األخیرتین عمال، األولتین قوال
اســتراحوا ، ٕوان لــم یكـن ثــم فــزع.  أسـرعوا لهــم،تـصالهم بــإخوتهم المــرابطینبا

  .أن تنتهى المدة المعینة لهم عرفاإلى 
  أن نطیع القائد ونبتعد عن الشهوات: رابعا   
ــــى أن     یخرجــــوا لقتــــال العمالقــــة أراد اهللا أن لمــــا أجمــــع بنــــو إســــرائیل عل

یكـشف لطــالوت خبایــا القــوم لــیعلم مــن یــصدق معــه فــى القتــال ممــن ینقلــب 
وكــان قبــل خروجــه احتــاط لنفــسه ، القلــبعلــى عقبیــه لیخــرج معهــم مطمــئن 

مـــن تـــزوج ولـــم یـــدخل وال ،  یخـــرج معـــى مـــن بنـــى بیتـــا ولـــم یتمـــهال: فقـــال
  .معى الشباب الناهضولكن یخرج ، بتجارةوال مشتغل ، بزوجته
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راد اهللا تعــالى وأ. ًرهم ثمــانون ألفــا أو أقــل كمــا وردفخــرج معــه ممــن اختــا   
أن یمحص القوم حتى ال یكون مـع طـالوت إال مـن یثـق بهممهـم وعـزائمهم 

ا  :  وعلمهـم بفنـاء الـدنیا فقـال تعـالىورغبتهم فـى نیـل ثـواب اهللا تعـالى َّفلم َ َ
َفصل طالوت بالجنود ق ِْ ُ ُ ِ ُ ُ َ َ َ رَ ٍال إن هللا مبتلیكم بنھ ِ َُ َ ُ ِ َ ْ َ ّ َّ ِ ن شرب                     َ َفم ِ َ َ َ

ي ھ من ھ فإن م یطعم ن ل ي وم یس من ھ فل ِّمن َّ ِِّ ِ ُِ ُ ُِ ْ َْ ََ َ َْ َّ َ َ ْ َ ْ  )وفــى تلــك اآلیــة ســر .  )١
عالى قد یهب ألن اهللا سبحانه وت،  یتذوقه أهل الورع من المسلمینمض غا

القـوت ًد ورعا زاهـدا فیكتفـى بالقلیـل مـن ویكون العب، العبد بسطة فى الرزق
 ألن تلـــك اآلیـــة الـــشریفة تـــدل علـــى أن اهللا، مـــع قدرتـــه علـــى الـــشهى اللذیـــذ

  .یحب من عباده أهل الورع والزهد
یكم بنھر: (فإنه تعـالى یقـول    ٍإن هللا مبتل ِ َُ َ ُ ِ َ ْ َ ّ َّ ي ِ یس من ھ فل ن شرب من ِّفم ِ َِ َْ َ َ َُ ْ ِ َ َ ( 

فیكـون امتنـاعهم عـن ، مـن حـرارة الـصیفما یكون مـن الظمـأ وهم فى أشد 
، رعهـم ووقـوفهم عنـد أمـر اهللا تعـالىالشراب مع توفر الدواعى دلـیال علـى و

دلــیال علــى أنهــم یحقــرون ، وتكــون إطــاعتهم لحظــوظهم ونفوســهم الــشهوانیة
أن تـــــراه واهللا تعـــــالى تنـــــزه عـــــن ، ویجعلـــــون الحكـــــم مـــــنهم علـــــیهم، أوامـــــراهللا

فتعظـیم اهللا ، كن ظهـر لعبـاده فـى أمـره ونهیـهول، األبصار أو تدركه العقول
  .ومن أهان األمر أهان اآلمر، محصور فى تعظیم أمره

فرجـــع الیهـــودإلى عـــادتهم مـــن مخالفـــة األنبیـــاء والمـــسارعة إلـــى أهـــوائهم    
لذلك فإن الذین شـربوا مـن النهرحرمـوا التوفیـق والهدایـة ونـصرة ، وحظوظهم
ق وبالنــصرة والظفروبالغنیمــة وبالجنــة ومــن امتنعــوا جظــوا بالــصد، اهللا ونبیــه

ول فى نسأل اهللا أن یعیذنا من االبتالء ومن الدخ. ال ینفع مال والبنون یوم
  .التجارب
  أن نعتقد بأن العدد القلیل المؤمن خیر من الكثیر الغیر مؤمن : خامسا
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 : لظن به سبحانه هم الذین قال فـیهمبین اهللا لنا أهل اإلیمان وحسن ا   
َقال و هللا َ ِالذین یظنون أنھم مالق ِّ َُّ َ ُّ ُ َّ َُّ َ َُ َ ألنهـم یعلمـون علـم یقـین مؤیـد بلقـاء اهللا 

، وقدرتـــه ســبحانه علـــى إهــالك أعـــدائهمتعــالى حتـــى كــأنهم یـــشاهدون قوتــه 
ْت : وفــى قولــه ة غلب ة قلیل ن فئ م م َك َ ََ ٍ ِ ٍ َِ َ ِّ إذن هللا وهللا َ رة ب ة كثی ُ فئ ّ َّ ِ ِ ِِ ِْ ِ ً َ َ ً ع  َ َم َ
صابرین َال ِ ِ َّ  )دلیــل علــى انــبالج الحقــائق لقلــوبهم حتــى تحققــوا إطــالق  )١ 

ودرســوا تــاریخ األنبیــاءوالملوك ، وكمــال ملكــه المطلــق علــى عبــده، قــدرة اهللا
 ،وموســـى، وشـــعیب، وهـــود، ولـــوط ، لوالخلیـــ، الـــسابقین مـــن أســـفار نـــوح 

فكـــان العلـــم بتـــاریخ األوائـــل مـــع نـــور ، وغیــرهم صـــلوات اهللا وســـالمه علـــیهم
ن الــذى جعلــه اهللا فــى قلــوبهم یجعلهــم علــى یقــین تــام بنــصرة اهللا لهــم اإلیمــا
ــــــــــال تعــــــــــالىألنهــــــــــ ــــــــــصرته ســــــــــبحانه ق ــــــــــاموا لن صروا هللا : م ق َإن تن َّ ُ ُ َ ِ               

صركم ْین ُ ْ ُ َ  )كثیـــر مــن فئـــات قلیلــة العـــدد والعــدد غلبـــت :  ومعنـــى اآلیــة )٢
ُوهللا ره تعـالى وقوتـه بتقـدی: أى، وذلك بإذن اهللا، دد والعددفئات كثیرة الع ّ َ 

صابرین ع ال َم ِ ِ َّ َ َایرین الــذین مــألوا اهللا وتأییــده وقوتــه مــع الــص ونــصرة:  أى
 مبـالین بمـا یـصیبهم فـى غیـر فألقوا بأنفسهم أمـام العـدو القـوى، ًقلوبهم یقینا

  .سبیل اهللا
  أن ننصر اهللا على أنفسنا: سادسا   
ُولینصرن هللا : یقول اهللا تعالى    َّ َّ َ َُ َ ٌ من ینصره إن هللا لقوي عزیزَ ِ َِ ٌّ ُ ُ َُ َ َ َّ َّ ِ َ َ  )٣(  

 أن المـسلم ینـصره اهللا علـى نفـسه بقبـول –علـم بمـراده واهللا أ–یظهر لى هنـا
ــــده وتــــصدیقه لرســــوله  ــــى عبادتــــه مــــع الرضــــا توحی عنــــه  ومحافظتــــه عل

ًقاهرا نفسه إذا هـى نازعتـه أو شـذت منـه ، سبحانه وتعالى فیما قضى وقدر
بمعونــة  لمــؤمنین إالوال یكــون ذلــك ل،  تــسلیما سلم لرســول اهللا حتــى یــ، 
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مـــال أقامـــه مقـــام العامـــل لـــه ومتـــى جمـــل اهللا المـــسلم بهـــذا الج. اهللا وتوفیقـــه
ًومنحـــه الهمـــةوالغیرة هللا مجاهـــدا فـــى ســـبیل اهللا أعـــداءه الخـــارجین ، ســبحانه

فـــى فینـــصره اهللا تعـــالى ویمكـــن لـــه ، بعـــد مجاهـــدة أعـــداء اهللا فـــى نفـــسهعنـــه
نــصرة ، ومــن نــصرة اهللا الهــزة التــى وعــده بهــا فــى القــرآن ب لــهاألرض ویهــ
حتــى   وهــى قهــر الــنفس علــى العمــل بوصــایاه والتــشبه بــه رســول اهللا 

وبـــذلك یكـــون صـــورى محمدیـــة ، ن أشـــبه الخلـــق بـــه صـــلوات اهللا علیـــهیكـــو
  كاملة یسخر اهللا 



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 

 ٨٢

 ویغنیــه عــن شــرار ،ویجیبــه إذا ســأل،  فیلبیــه إذا دعــالــه بهــا ملكــه وملكوتــه
ا مــوكفــاه نــصرة مــن اهللا تعــال ، نفعــه وینفــع بــه فــى الــدنیا واآلخــرةوی، خلقــه

  .بشره به اهللا سبحانه فى القرآن
ٌإن هللا لقوي عزیز : عالىقوله ت  ِ َِ ٌّ َ َ َ َّ َّ ِ  )ینفذ ما قـضاه سـبحانه بقـوة :  أى )١

ن یفــال یحتــاج ســبحانه فــى إهــالك أعدائــه إلــى معــ، وبطــش ال یعجــزه شــئ 
ولكــــن أمرنــــا ، أو سیاســــة أو تــــدبیر مــــن عبــــاده مــــن جــــیش أو آالت حربیــــة

لنكـون ، یحبه ویرضـاه  بل لیقیمنا فیما– ال لعجز واحتیاج–سبحانه بالجهاد
فــى جـوار األطهــار مــن ، لــى منـابرمن نــور أمــام وجهـه الكــریمیـوم القیامــة ع

  الرسل واألخیار 
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  الفصل الثالث
   )١(آداب الجهاد 

  :ضة على المؤمنالجهاد فری   
ة :  جل جالله بقوله تعـالىافتتح اهللا    تم فئ وا إذا لقی ذین آمن ًیا أیھا ال َ َِ ِ ِْ ُِ َ َ ْ ُ َ َّ َ َُّ َ 

ون م تفلح را لعلك روا هللا كثی اثبتوا واذك َف ُ ُ َُ ْ ُ ُْ ُ َُّ َّ َّ ً ِ َ َ َْ ْْ ْ َ    ولھ وال وا هللا ورس َوأطیع َ َ َ َُ ُ َُ َ ّ ْ ِ َ
شلوا ازعوا فتف ْتن ُْ َ ْ َ ََ ُ َ ذھب ر َ ِوت َ َ ْ َ صابرینَ ع ال م واصبروا إن هللا م َیحك ِ ِ َِّ ُ َُ َ َ َّ َّ ِ ْْ ْ ُ  )٢(  

فأنزل المؤمنین منه منزلـة المـواجهین ، بنداء المؤمنین نداء القریب للقریب 
بوجهــه الجمیــل الحاضــرین معــه ســبحانه وتعــالى الــذین وهــبهم اهللا آذانــا فــى 

 وهــــذا مقــــام محبــــة اهللا، قلــــوبهم تــــصغى بهــــا فتــــسمع كــــالم اهللا جــــل جاللــــه
هــى فــى الحقیقــة ألنفــسهم لمــا تــصوروه مــن ؤمنین ألن محبــة الخلــق هللا للمــ

ـــه العلـــى الجلـــى ـــه القدســـى، جمال ومحبـــة اهللا تعـــالى ، ومـــا علمـــوه مـــن كمال
ومــن أحبــك لنفــسه تملــق لــك وســمع وأطــاع وتحمــل ، للخلــق إنمــاهى للخلــق

ومن أحبك لك أنـذرك وبـشرك وأمـرك ونهـاك لترقىـإلى مقامـات ، ثقل محبتك
ولما كانت نحبة اهللا تعالى للمـؤمنین هـى لنـا ، وتفوز بنیل الكمال، صالالو

كــان ســبحانه وتعــالى هــو اآلمــر النــاهى وكنــا نحــن ، ال لــه ســبحانه وتعــالى
ًالسامعین المطیعین المسلمین ألحكامه قدرا وشرعا ً.  

علمنـــا مقــــدار ، إذا تقـــرر هـــذا األصـــل للعقـــول وكــــشف اهللا الحجـــاب عنهـــا
لــسمع والطاعــة لرســوله فــسارعنا إلــى القیــام بمــا أمــر اهللا الخیــر الحقیقــى با

لما نتحققه فى أن تلـك ، ببهجة ولذة وفرح ، تعالى به والبعد عما نهانا عنه
ألن اهللا سبحانه تنزه عـن أن ینتفـع بطاعتنـا ، األوامروالنواهى لمحض خیرنا

  یتكلمــون ، وأن أهــل القلــوب التــى اطمأنــت بــذكر اهللا ، أو تــضره معاصــینا 
وا : ٕواذا سمعوا اهللا تعالى یقـول، بقلوبهم مع اهللا تعالى  ْیا أیھا الذین آمن ُ َ َ ِ َّ َ َُّ َ 
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ألن اآلذان تــــسمع مــــن ، كــــأنهم حاضــــرون معــــه،  وســــعدیكلبیــــك:  قــــالوا
: یقول ربنا جل جالله.  مقلبها سبحانه وتعالىوالقلوب تسمع من ، نساناإل

م اهللا القبــــول فــــضال منــــه  ومــــنحه، یــــا أیهــــا الــــذین صــــدقوا اهللا ورســــوله 
وأقبلوا بعـد القبـول بكلیـتهم         علـى اهللا ، فقبلوا عن اهللا ورسوله، وكرما

وفــى ، وشــرح لعمــل الخیــر صــدورهم، تعــالى ألنــه ســبحانه وفقهــم وأعــانهم 
  .محابه ومراضیه أقامهم
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  :آداب المجاهدة   
  أن یثبت المجاهد عند مالقاة األعداء: أوال   
 فــــى الجهــــاد متیقنــــین بنیـــــل  ســــبحانه وتعــــالى عبــــاده أن یثبتــــواأمــــر اهللا   

وجـــوار أنبیـــاء اهللا تعـــالى ، حـــسنى الـــشهادة فـــى الـــدنیا بنیـــل: أى، الحـــسنین
، قـدام بـصدق إن أمكـنِوالثبـات إمـا اإل. لوات اهللا علیهم فى الدار اآلخرةص

 ،تعـالى                    أو حفظ المركز الذى هو فیه حتى ینصره اهللا 
َّإال  : ذه اآلیــــة لیــــست ناســــخة لقولــــه تعــــالىوهــــ، أو یفــــتح لــــه بــــاب الجنــــة ِ

ًمتحرفا ِّ َ َ ٍ لقتال أو متحیزا إلى فئة ُ ِ َِ َ ِ ً ِّ َ َ َُ ْ َ ٍ ِّ  )فإن التحرف للقتال أو التحیز إلى  )١ 
  . من حسن التدبیر الذى یسمى سیاسةوهى، فئة هو عین الثبات والحكمة 

   كثیراأن یذكر المجاهد اهللا: ثانیا    
ْیا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا : یقول اهللا تعالى    ْ ْ ُُ ُ ُُّ ْ ََ ُ ُْ َ ً َ َِ ِ ِْ َِ َ َ َّ َ َهللا  َ ّ

را ًكثی ِ َ  )بــین اهللا تعــالى للمــؤمنین أن أعظــم الــشواغل وأجــل الــشدائد ال )٢  
ج فالذكرالبد منه فى أوقات الهرج والمر. تحجب المؤمن عن ذكر اهللا تعالى

فكیــف یغفــل المــؤمن عنــه فــى أوقــات فراغــه وراحتــه ؟ أنــا والــشدائد المؤلمــة 
أعتقــد أن المــؤمن عنــد الفــزع األكبـــر یلتجــىء إلــى اهللا تعــالى بالقلــب وكـــل 

، الص وتفــویض األمــور إلیــه جــل جاللــهخِفیــذكر اهللا بقلبــه بــاإل، الجــوارح 
حتـى ، حانهى إعالء كلمته ونصرة حزبه سـبوالطمع ف، لقائه  والفرح بقرب 

وهكذا یكون ذاكـرا هللا ، قرب إلیه من نفسه التى بین جنبیهیكون اهللا تعالى أ
ًذكرا كثیرا  ً.  

  :ن یكون المجاهد مطیعا هللا ورسولهأ: ثالثا   
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قـد علیـه القلـوب مــن وذلـك بقبـول مـا أنزلـه اهللا مـن بیــان مـا یجـب أن تنع   
، واألعمـال الــسنیة، ةمـل بــه األبـدان مــن األحـوال الــسنیوتتج، العقیـدة الحقــة

فإنـه ، خـالق الفاضـلة والمعـامالت الحـسنةاألوما یحبه سبحانه وتعالى مـن 
ًجیــدا تبیانــا لكــل شــئ ًســبحانه وتعــالى أنــزل علــى حبیبــه ومــصطفاه كتابــا م

بكلیتـك   فاسمع أیها الجندى بآذان قلبك وأقبل بعـد الـسماع ، یحبه ویرضاه
  .وعد أولیاءه األطهار والفوز بما مسارعة إلى نیل رضوان اهللا

 فیمـا بینـه لنـا مـن تفـصیل كما یجب على المسلمین أن یطیعوا رسـوله   
 بـین فإنـه ، عیـین العبـادات بحركاتهـا وسـكناتهاوت، وبیان المـبهم، المجمل

 وأخالقه صلوات اهللا وسالمه وعلمنا بعمله ووضح لنا بحاله، لنا ذلك بقوله
  .طق إال عن اهللا تعالى الذى ال ینوهو المعصوم باهللا، علیه
وهـى أن اهللا ســبحانه وتعــالى :  قـد یتــسنى للمـؤمن مالحظتهــاوهنـا لطیفــة   

 ویتحـصن رسـوله علـى طاعتـه لیبـین للمـؤمن أن یـستعیذ بـاهللا عطف طاعـة
الـــسنة أو یطیـــع مـــن أن یتبـــع هـــواه إذا خـــالف ، بحـــصون وقایـــة اهللا تعـــالى

یـزن عقیدتـه وعبادتـه بل الواجب على كل مـؤمن أن ، شحه أو یعجب برأیه
فـــإن وافقـــت الـــسنة فهـــو علـــى الطریقـــة ، وأحوالـــه ورأیـــه وهـــواه بمیـــزان الـــسنة

ٕوان خالفت السنة وجب علیه أن ، ة والصراط المستقیم والمنهج الحقالقویم
  ویعتقـد أن سـنة رسـول اهللا ، عقیدته وعمله وحاله ورأیه وشهودهیتبرأ من 
ٕوانـى ألنـصح ، داها هـو الباطـلوأن مـا عـ، الحـق الموصـلة إلـى، هى الحق

 أن یعـــادى كـــل عقیـــدة        لكـــل أخ جملـــه اهللا تعـــالى بـــأحوال آل العـــزائم
، مقـام ربـهلم یكن مستمدا من الـسنة وأن یخـاف وحال وشهود ووجود ورأى 

فقـــد ، ة أو حـــاال قهـــره لـــم یؤخــذ مـــن الـــسنةومــن أطـــاع شـــهودا یخـــالف الــسن
لیـل علـى أن فـى  د رسـول اهللا فـإن أمـر اهللا لنـا بطاعـة ، أطـاع الـشیطان

 ویعـین علـى الباطـل ویبعـد ،ما یجـذب إلـى أسـفل سـافلین الحقائق اإلنسانیة
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نـار وهـو مبـتهج بكـشفه وكم من ههـاو فـى الـدرك األسـفل مـن ال، عن الحق
  .أعاذنا اهللا من مخالفة سنة نبیه ، وحاله وعمله

  أال تكون األمة المجاهدة متنازعة متفرقة : رابعا   
مــرض التنــازع مــا فــشا فــى األمــة إالأفــسد العقیــدة والخلــق ومحــا الملــك    

وأظلم القلوب بسوء ، ة والخشوع والخشیة من اهللا تعالىوأنسى العباد، والعزة
ومــن فــتح بــاب المنازعــة علــى المــسلمین بــاء بغــضب اهللا ، خوانِالظــن بــاإل

ٕبـه العزیزالـى نبهنا اهللا فى كتا. مل اآلثام بقدر ما أفسده التنازعوسخطه وتح
وحثنـا ، عالى بالعطف والرحمـة ولـین الجانـبحسن الخلق والدعوة إلى اهللا ت

نحقرالــدنیا وزینتهــا ، علــى أن نكــون أطبــاء رحمــاء بــالقلوبســبحانه وتعــالى 
ایوبق اإلنسان ونحب الخیر لكل مسلم ونسارع إلى نجاة إخوتناالمؤمنین مم

ن الـذى أهملـت فیـه حـدود الزمـاًوخصوصا فى مثـل هـذا ، فى الدنیا واآلخرة
وال ســوط ، فــوسالن               ولــم یكــن هنــاك ســیف یكــبح جمــاح ، اهللا

وألفهــا الحــس ، وقــد انتــشرت المفاســد فــى البروالبحــر، یــرد طغیــان األجــسام
 وال قــــوة إال بــــاللع العلــــى وال حــــول، وأنــــست بهــــا الــــنفس وتلــــذذ بهــــا الجــــسم

فزالــت ، وا أتباعــاعلــیهم مــن كــانتنــازع المــسلمون ففــشلوا وســلط اهللا . العظــیم
  .واهللا ال یخلف وعده، ضعفت القوة وانفصمت عروة الجماعةالعزة و

بروا إن  : یقـول اهللا تعـالى    م واص ذھب ریحك شلوا وت ازعوا فتف َّوال تن ُِ ْْ ْ ُْ ُِ ِْ َ َ َُ ََ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ َ

َهللا َمع ّ َالصابرین َ ِ ِ َّ  )١( .   
كالــذى حــصل مــن الــصحابة ،  معنــى التنــازع أنــه مخالفــة رســول اهللا    

  .والجبن والضعف أمام العد: فأدى إلى الفشل أى، یوم أحد 
شلوا : أمـــا قولـــه تعــــالى     ْفتف ُ َ ْ َ َ ن المـــؤدى إلــــى  فمعنــــاه ضـــعف الیقــــی

  . العورات له حتى یتمكن من أغراضهوكشف ،الهزیمة أمام العدو
                                                

  .٤٦سورة األنفال آیة )  1(
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 : ال اهللا تعـالىقـ،  فـاهللا تعـالى معـه بقدرتـه وتأییـده،وكل مجتمـع اتحـد    
إذن هللا وهللا رة ب ة كثی ْت فئ ة غلب ة قلیل ن فئ م م ُك ّ َّ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِِ ِ ِّْ ِ ً َ ََ ًَ َ ََ ََ صابرین َ ع ال َم ِ ِ َّ َ َ  )١(  

النــصر ! ؟م ینتظــرون مــن اهللا إحــدى الحــسنیینوكیــف یفــشل المــسلمون وهــ
أو ، یــــوم العــــرضوز برضــــوان اهللا األكبروالتمكــــین فــــى األرض بــــالحق والفــــ

  .بغیة المؤمنینالشهادة وهى 
اعزال مـن ٕهذا وان االتحاد نصرة من اهللا تعالى لمن تمسكوا بـه ولـو كـانو   

وا مــوقنین فعلــى القــائمین بطلــب حــق أن یتحــد، خلــوا مــن اآلالت، الــسالح
واالتحــاد المقــصود فــى هــذه . ویحــذروا مــن التفرقــة، بالنــصرة مــن اهللا تعــالى

هللا وبـــذل الص العمـــل  وأصـــحابه مـــن إخـــاآلیـــة هـــو التـــشبه برســـول اهللا 
ٕوان مــن التفرقــة مــا یــشتغل بــه بعــض مــن لــم . المجهــود فــى نیــل المقــصود

ن ذلــك فــإ، مــا قــدره اهللا تعــالىتتجمــل نفوســهم بــالیقین مــن البحــث عــن علــم 
 البحث عنه باب فإن، النفوس الكاملة خفى عن العقولمع أنه مستور عن 

  وكیف ال ؟ ، من أبواب التفرقة
فر به أو یفـوز بالـشهادة حتى یظ، ن یثبت على طلبهالب الحق ینبغى أوط

فـإن المطالبـة ، اإلنسان بعـدم نیـل الحـق لتـرك طلبـهولو كوشف ، فى سبیله
 یعذر إال إذا بذل كـل مـا فـى وال، ق واجب على كل إنسان یأثم بتركهابالح

علــى تــرك عــذب یــوم القیامــة ، فــإن كوشــف بعــدم فــوزه وتــرك الطلــب،وســعه
ال أجــــر لـــه یــــوم ، ن طالـــب بــــالحق بعـــد علمــــه بنیلـــهومــــ، المطالبـــة بـــالحق

فإذا قدر اهللا لنا نیل الحق فخیر ، ا إنما نطالب بالحق ألنه حقَّألن، القیامة
ٕوان قــضى واحــد منــا محبــه فــى طلــب الحــق فــاز بالحــسنى ، لنــا لــه اهللاعج
  .یة والخیر األبدىالباق
  أن یتحلى المجاهدون بالصبر: خامسا    
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مقتـــضاه فـــى إعـــالء كلمـــة اهللا فس عـــن الحـــزع عنـــد حـــبس الـــن: والـــصبر   
كمــا ال یحــسن ، ٕن إحیــاء الـسنة واعــالء الكلمـة عــوال یحــسن الـصبر، تعـالى

  .اهللا ودفع الظالم والتظالم جزع فى الشدائد عند إعالء كلمةال
ف به عند مقتضاه حبیب اهللا والمتص، ًالصبر محبوبا هللا تعالىولما كان   

ألن اهللا تعـالى صـبوریحب كـل  ، وتعـالى بأنـه معـهبشره اهللا سـبحانه، تعالى
ــــصابرین، رصــــبو ــــى مــــن شــــرف ال ــــة اهللا ، وال شــــرف أعل ألنهــــم فــــازوا بمعی
  . وكل ثمن یدفع فى هذا الشرف قلیل،تعالى

ًوجمعـــت قلوبـــا ، رة فأحیـــت أشــالء رمیمـــةوالحمــد هللا قـــد ســـرت ریــح النـــص  
إال بمـا صـلح بـه  هـذه األمـة وال یصلح آخـر، ونشطت أبدانا بطیئة، متفرقة
  .واهللا ولى التوفیق، أولها
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  الباب الرابع
  موجبات النصر

  
  

   )١(الصبر : أوال

ذین  : ط بالــصبر ألمــره بــه فــى قولــه تعــالىنــصر اهللا مــشرو  ا ال ا أیھ َی ِ َّ َ َُّ َ

ْآمنوا اصبروا وصابروا ْ ْ ُُ ُِ َِ َ ْ َورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون َ ُ ِ ْ ُ َّْ ُ َّ َّ ََ َ َ َْ ُ ْ ُ ِ )٢( . 

:  والشدائد كما جاء فى قوله تعالى ومعنى الصبر أن یكون تحمال لألذى 
 ُأم حسبتم أن تْدخلوا الجنة ولما یأتكم ِ ِْ َ َ ََّ َ َ َ َّ ْ ُْ ُ َ َ َْ ُْ ُمثل الذین خلوا من قبلكم مستھم  ْ َّ ُ َُّ َّْ ُ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ

ضراء اء وال َّالبأس َّ َ َ َْ ذ ْ ول وال ول الرس ى یق وا حت ِوزلزل َّ َُ َُ ُِ َّ َ ُ َْ ََّ ْ ى ُ ھ مت وا مع َین آمن َ َ َُ َ ْ ُ َ
صر ُن ْ ب َ صر هللا قری ٌهللا أال إن ن ِ َ ِ ِّ َّ ْ َ َّ ِ َ  )أن رســول : سـبب نــزول هـذه اآلیـة  ) ٣
 وأصــحابه لمــا هــاجروا إلــى المدینــة عــاداهم الیهــود وكــانوا قــد خرجــوا اهللا 

ثـم حـصل . فأصـابهم فـى المدینـة شـدة ، بعد ترك أموالهم وبیوتهم فى مكة 
وكــان فــى أحــد مــاال یطــاق مــن الــشدة ، بــدر فأحــد فالخنــدقبعــد ذلــك واقعــة 
َوهللا یھدي من : فأنزل اهللا تعالى ِ ْ َ ُ ّ ٍشاء إلى صراط مستقیم یَ ِ ٍ َِ ْ ُّ َ َ ِ َ )وقد نال  ) ٤

هؤالء من الشدة والبالء فى الدعوة إلى الحق والعمـل بـه بـین أعـداء اهللا مـا 
ن أو تــصبرون علــى هــل ترضــو، وأنــتم أقمــتم هــذا المقــام ، تنــوء بــه الجبــال 

فاهللا تعالى یخاطـب ، وتلك اآلیة مدنیة. ما یصیبكم مما أصابهم وأكثر ؟ ؟
ویخاطـب األمـة جمعـاء إلـى یـوم القیامـة فیقـول بعـد مـا تقـدم ، رسول اهللا 

سبتم مــن اآلیــات  ْأم ح ُْ ْ ِ َ َ  أى ظننــتم ة ْدخلوا الجن َأن ت َّ ْ َُ ْ ُ َ َ التــى أعـــددتها
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أتكم راحة من أعـدائىأولیائى وأنتم فى ألحبابى و ُولما ی ِ ْ َ َّ َ وا  َ ذین خل ل ال ْمث ْ َ َ َ ِ َّ ُ ََّ

بلكم ن ق ُم ِ ِْ َ یــأتكم مــن الــبالء والــشدة شــبه الــذى جــاءهم مــن تــسلیط :  أى
ل مـا أجملـه فــى قولـه. أعـداء اهللا علـیهم وأذیـتهم وا  : وفــصَّ ذین خل ل ال ْمث ْ َ َ َ ِ َّ ُ ََّ

ُمن قبلكم ِ ِْ َسبحانه  فقال : َمستھم الب ْ ُ َُّ َّأساء والضراءَّْ َّ َ َ ْوزلزلوا ْ ُ ِ ْ ُ َ  فالبأسـاء 
والــضراء ، كـل بـالء فــى مـال أو تـسلیط مــن ظـالم أو تـضییق مــن عـدوقاهر

 أهینـوا: أى، واُلـِزْلُكل ما ألم بالجسم من مرض وآالم من الحروب ومعنـى ز
ذة مـن زال فـإذا كثـرت ألن زلـزل مـأخو، بانتقالهم من مكان إلـى مكـان آخـر

ى نصر هللا  . زلزلـ: اإلزالة قیل ِحتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ مت ِّ َُّ ُ ُ َّْ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ُ َُ َ ُ َّ

ب َأال صر هللا قری ٌإن ن ِ َ ِ ّ َ ْ َ َّ ِ بعــد أن بــین ســبحانه الـشدائد التــى قــد یطیقهــا أهــل 
ول  : الیقـــین الكامـــل ذكـــر النهایـــة العظمـــى فـــى الـــشدائد فقـــال  ى یق َحت ُ َ ََّ

ُالرسول والذین آمنو َ َ ِ َّ َ ُ ُ ُا معھ َّ َ َ ْ وروایـة نـافع برفـع الـالم وغیـره یرویهـا بنـصب 
إذا بلغـت إلـى أن الرســول فـإن الحالــة ، ٕوالـى هـذه الغایــة تنتهـى الـشدة،الـالم

صر هللا : علیـــه الـــصالة والـــسالم یـــضجر ویقـــول  ى ن ِمت ّ ُ ْ َ َ َ ،  تكـــون قـــد
ومــن . تجــاوزت الحــد الــذى تطیقــه نفــوس األنبیــاء علــیهم الــصالة والــسالم 

،  لم یـشكوا فـى تحقـق النـصر مـن اهللاأن الرسل علیهم الصالة والسالمعلم 
وكــذلك مــن یكونــون معــه مــن ، كــان االســتفهام عــن زمــان قــرب أوبعــدٕوانمــا 

 وعـدهم النـصر وهـو ًأهل اإلیمان الكامل فإنهم جمیعـا لـم یـشكوا فـى أن اهللا
 كیـــف یبلـــغ بالرســـول أن یـــضجر ولـــیس ألحـــد أن یـــسأل، ســـبحانه ناصـــرهم

صر هللا  :فیقـــول ى ن ِمت ّ ُ ْ َ َ َن الرســــول عبـــد مــــن عبیـــد اهللا تجوزعلیــــه  ؟ أل
ًأعـراض البـشریة ولـه مقـدار مـن الـصبر والرضـا خـصوصا فـى مقـام الیقــین 

صر هللا :ىوفــى قولــه تعــال.لــهبتأییــد اهللا  ى ن ِمت ّ ُ ْ َ َ َ إظهــار كمــال العبودیــة 
عـــالء ً خـــصوصا فـــى مقـــام نـــصر اهللا تعـــالى و إ–والعجـــز أمـــام اهللا تعـــالى 
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 ٩٢

وتبرئــة العبــد مــن ،  عبــادة هللا –كلمتــه وااللتجــاء إلــى اهللا تعــالى عنــد الــشدة 
  .الحول والقوة إال به سبحانه 

 ویلتجئ إلى اهللا  والواجب على كل مؤمن أن یتأدب بآداب أصحابه    
  .ویضرع إلیه سبحانه عند كل خطب، شدة عند كل
 ب َأال ٌإن نصر هللا قری ِ َ ِ ّ َ ْ َ َّ ِلتـصغى قلـوبهم إلـى مـا بعـدها، یـة بـأال ابتـدأ اآل ،
ٌنصر هللا قریب : قـالثم ،  آتى بحرف التوكید لتطمئن قلوبهمثم ِ َ ِ ّ َ ْ َ  لیـشرح

ـــــسرعة إغاثتـــــه لهـــــمصـــــ ـــــالوا ، دورهم ویؤانـــــسهم ب وجـــــائز أن یكـــــون الـــــذین ق
َّإن َأال : فأجابهم بقوله ، أصحاب الرسول  َ نصر                            ِ ْ َ

ِهللا  بّ ٌقری ِ َومــن ، ى أن هــذه الكلمــة كلمــة اهللا تعــالى وســیاق اآلیــة یــدل علــ
فمـنهم مــن یـسمع عــن اهللا ، أن كــل داع مـضطر یجیبــه اهللا تعـالىهـذا نعلـم 

. ًنــا كأنــه ســمعومــنهم مــن یــدعو موق، ا یــرد علیــه فــى قلبــه مــن الطمأنینــةبمــ
ًه یسأل سمیعا قویا قادرا مجیباوسرعة اإلجابة یقین الداعى أن ً.  
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 ٩٣

   )١(المصابرة : ًثانیا
  :المصابرة وأنواعها  
، المصابرة هى النوع الثانى مـن الـصبر الـذى اقتـضته الحقیقـة اإلنـسانیة   

التى خلقها اهللا تعـالى مـضطرة إلـى المبادلـة المقتـضیة للمعاملـة والمفاضـلة 
  :والغیر أنواع ، فصابروا غیركم ، والمنازعة 

أو ، الــدین واألقــارب واألهــل واألوالد  معــه فــى المنــزل مــن الوْنَ إمــا مــ– ١
أو مـن معـه مـن أهـل ، من معه مـن إخوانـه المـؤمنین فـى القریـة أو المدینـة

ولهـــؤالء مـــصابرة . أو المجتمـــع اإلســـالمى ، ذمـــة اهللا ورســـوله فـــى محلتـــه 
ًبینهــا اهللا تعــالى فــى كتابــه العزیــز بیانــا شــافیا للعامــة وللخاصــة فــى خاصــة 

ضى : قولــه تعــالى  َوق َ ساناَ دین إح اه وبالوال دوا إال إی ك أال تعب ً رب َّ ََّ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ِ َ َْ ُ َّ ُ ُّْ ُ ََ َ )٢(  
  .اآلیة... 

فـإن كـان العـدو ،  نـوع العـدو  وأما مـصابرة األعـداء فتختلـف بـاختالف– ٢
فیجــب أن تتــأدب بــآداب اهللا تعــالى فــى ، عادیتــه لنفــسك مــن إخوتــك الــذى 

سك مع : قولـه تعـالى  َواصبر نف ََ َ ْ َ ْ ِْ شيَ داة والع م بالغ ْدعون ربھ ذین ی ِّ ال ِِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ََ ُ َّ ُ َّ 

ُیریدون وجھھ َُ ْ َ َ ُ ِ )اهللا تعالى لبدعة أو إلظهار شر  ٕ وان كنت عادیته فى )٣
  )٤("  الــدین النــصیحة: "  فــى قولــه فتــأدب بــآداب رســول اهللا ، وفــسوق 

 لمـــا تنالـــه مـــنهم مـــن العنـــاء، ٕوان كـــان بغـــضك للقـــوم .والحـــدیث مـــشهور 
 : تعــالى مثنیــا علــى األنــصار   والتعــب فــى إصــالحهم فتــدبر فــى قولــه 

ة دورھم حاج ي ص دون ف یھم وال یج اجر إل ْن ھ ون م ًیحب َ َ َ َ َْ ْ ِِ ِ ِِ ُِ ُُ ُّ َُ َ َِ ََ ْ َ وا  َ ا أوت ُمم ُ َّ ِّ
ٌویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة َ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َِ ُِ َ ُ ُْ)٥( .   

                                                
  .١٣٤لعدد الخامس السنة التاسعة ص راجع مجلة السعادة األبدیة ا)  1(

  .٢٣سورة اإلسراء آیة )  2(

  .٢٨سورة الكهف آیة )  3(

 .رواه البخارى في التاریخ عن ثوبان البزار وعن ابن عمر )  4(

  .٩سورة الحشر آیة )  5(
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 ٩٤

فقـــد بینهــــا اهللا  ، أعـــداء رســـول اهللا  أمـــا المـــصابرة مـــع أعــــداء اهللا و– ٣
َوال  : قــال تعــالى ، ً بیانــا ال یحتــاج إلــى تأویــل وتفــسیر  تعــالى ورســوله َ

ُتركنوا إلى الـذین ظلمـوا فتمـسكم النـار َّ ُ ُ ََّ ْ َْ َُ ََ َ ََ َ ِ َّ ِ ُ ْ )وقـال سـبحانه  ،  )١ :  ِال یتخـذ ِ َّ َ َّ
ِالمؤمنون الكـافرین َأولیـاء مـن دون  ِْ ُْ ِ َِِ َِ ََ ْْ ُْ َالمـؤمنینُ ِ ِ ْ ُ ْ )وقـال تعـالى .  )٢ :  َیـا

ََأیهــــا الــــذین آمنــــوا ال تتخــــذوا عــــدوي وعــــدوكم َأولیــــاء َ َِ ْ ْ ُ َّ ُ َُ َِّ ُ ِ ََِّ َ ُ َ َ َّ ِتلقــــون إلــــیهم ُّ ْ َ ُِ َ ُْ               
ِبالمودة َّ َ َ ْ ِ )وقال سبحانه  ،  )٣ :  َفترى الذین في قلوبهم مرض یسارعون َُ ُِ َِ ٌ َ ََّ ُِ ُ َِ َِّ َ

ْفیهم ِ ُیق ِ َولونَ َ نخشى َأن تصیبنا دآئرة فعسى الله َأن یأتي ُ ِ ِ ِْ َ َُ َّ َ َ َ ٌ َ ََ ُ َ ٍبالفتح َأو َأمر  ْ ْ ْ ِ ْ َ ْ ِ
ِمـن عنـده فیـصبحوا علـى ماَأسـروا فـي ِ ِ ِْ ُّْ َ َ َ َ ُ ُِ ْ َ ْ ََأنفـسهم نـادمین ِّ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ْ )ومـصابرة  ،  )٤

وال ،هــؤالء یجــب أن تراعــى فیهــا الحكمــة التــى التخــرج المــسلم عــن اإلســالم
والواجب على المسلم فى مثل هذا العصر ،  فى الحرج المضرباألمة توقعه

أن یرجـــع إلـــى أحكـــام اهللا تعـــالى إال إذا اقتـــضى الحكـــم الـــشرعى أن تبـــذل 
 : بـــدلیل قولـــه تعـــالى ، فـــال تتقـــى لـــدیها مـــنهم تقـــاة ، النفـــوس والنفـــائس 

سھ ذركم هللا نف ُویح ُ َُ َْ َ ُ ّ ُ ُ ِّ َ  )قــت المــصابرة والواجــب علــى المــسلمین فــى و .  )٥
ًخوفـا مـن أن ، ًأن یكونوا یدا واحدة علـى مـن صـابروه مـن أمیـرهم لحقیـرهم 

ولكنى ال أقول إن إبـداء ، ًتفتح التفرقة بابا یدخل من العدو على جماعتهم 
، الرأى من أهله واالختالف فى الوسائل الموصلة إلى الغرض من التفرقة 

وأن ، تـــى بهـــا نیـــل المقـــصد ولكنـــى أحـــب أن تكـــون اآلراء لبیـــان الوســـیلة ال
وأن یقبــــل الــــرئیس الــــرأى مــــن أحقــــر ، تكــــون علــــى بــــساط األنــــس والــــصفا 

فقـد ینطـق ، ه سـبحانه بإلهـام منـفإنما هى نعمـة مـن اهللا تنـال ، المرءوسین 

                                                
  .١١٣سورة هود آیة )  1(

   .٢٨سورة آل عمران آیة )  2(
   .١سورة الممتحنة آیة )  3(
  .٥٢ة المائدة آیة سور)  4(

  .٢٨سورة آل عمران آیة )  5(
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 ٩٥

وقـد أمـر اهللا المعـصوم الـذى ال ، ال خبرة لهم بما هو خیـر عن الهوى من 
زوة بـدر بـالنزول فـى مكـان  فـى غـوقد أمر ، ینطق عن الهوى بالمشورة 

ًوأحـب أن یقاتـل قریـشا فـى واقعـة ، وقام إلى غیره برأى رجـل مـن األنـصار 
  ًوهو من تعلم جاللة وقدرا ، وخرج بمشورة أحد األنصار ، أحد بالمدینة 

فالواجــــب علــــى المــــسلمین عنــــد . مــــشورة أبــــى بكرفــــى أســــرى بـــدر وقبـــل ، 
ویتمثلون أنهم جسد ، حقیر ذلته مصابرة العدو أن ینسى الرئیس رئاسته وال

الجـــسد وحفظـــه ونـــصرة اهللا  كـــل واحـــد مـــنهم عـــضو مـــسارع لخیـــر ، واحـــد 
ـــــــــوم الحجـــــــــة ، ورســـــــــوله  ـــــــــذعن إال بعـــــــــد أن تق ــــــــى كـــــــــل مـــــــــسلم أال ی                وعلـ

.  

ًویقوم مجاهدا ال مقلدا ، وتتضح المحجة  ، عامال من عمـال اهللا ال ذیـال ، ً
 :  هـو كتـاب اهللا وسـنة رسـوله كمـا قـال ،ویكون الرئیس فى هـذا الوقـت 

  .الحدیث >> .. المسلمون متكافئون << 
إمـا ، ًومتى صابر المسلمون أعداء اهللا تعالى مـنحهم اهللا جمیعـا الخیـر    

ٕوامابــالتمكین فــى األرض بــالحق والعلوفیهــا ، بالــشهادة والــسعادة فــى اآلخــرة
   .واألجر العظیم یوم القیامة، بعونه سبحانه وتعالى

، تتــضاءل فــى نظــره مــالذ تلــك الحیــاة ، وفــى تحقیــق نیــل تلــك الخیــرات   
 َّإن رأیـتم فـى<< : وهذا أمیر المؤمنین عمربن الخطـاب رضـىاهللا عنـه یقـول

واهللا لـــو ، یـــا أمیرالمـــؤمنین : فقـــام شـــاب صـــغیر فقـــال >> اعوجاجـــافقوموه 
، ى المنبــروقــد خطأتــه امــرأة وهــو علــ. رأینــا فیــك اعوجاجــا لقومنــاه بــسیوفنا 

ولـم تأخـذه العـزة >> أخطأ عمر وأصابت امـرأة << : فنادى بأعلى صوته 
وكـــل مـــسلم یحـــب الـــسیادة . بـــاإلثم وهـــذا هـــو الـــصبر الحقیقـــى والتـــصابر 

 فتـسلب الرحمـة مـن قلبـه ویعـادى –فـى المجتمـع وحـسن األحدوثـة  والنباهة
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ـــــذین هـــــم أعـــــضاؤه  ـــــه ال ٕ مخطـــــئ وان أصـــــاب ومـــــسئ وان أحـــــسن –إخوان ٕ
والخطأ فى المصابرة شر عام بخـالف الخطـأ فـى الـصبر . ٕان نفع ومضرو

.  
    )١(المرابطة : ً                                  ثالثا 

  :مواطن المرابطة   
معلوم لغة وهـو حـبس الحیـوان لتـوقى شـره أو لنفعـه أو السـتعداده : الربط  

لثغــور تجــاه ربــط الخیــل علــى ا: والمرابطــة فــى الحقیقــة الــشرعیة . للعمــل 
وهـى فـرض كفایـة علـى ، العدو الذى أعـد العـدة لمهاجمـة محلـة المـسلمین 

  : وتتعین على كل مسلم فى موطنین ، المسلمین 
  .تعینت على كل مطیق ،  بالد اإلسالم  إذا احتل العدو– ١  
 إذا عینهــا اإلمــام األعظــم خلیفــة المــسلمین علــى فئــة مــن المــسلمین – ٢  

  .تعینت علیهم شرعا 
 ِمَالْسـِ اإلِورُغـُ مـن ثٍرْغَلى ثَ عَمینِلْسُن المِ مٍدِ واحُّ كل((: قال رسول اهللا 

   .)) َلكَبِن قِ مُمَالْسِى اإلَتْؤُال یَئِ لْدُدْاشَ فَكُانَوْخِ إَا تهاونَذِإَف

                                                
  .١٣٧راجع مجلة السعادة األبدیة العدد الخامس السنة التاسعة ص )  1(
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  :آداب المرابطة     
وجمــــال ،  أن یكــــون المــــرابط علــــى یقــــین مــــن حقــــارة الــــدنیا وفنائهــــا – ١  

فیسارع إلیه فیهلـك ، حتى ال یخدعه العدو بآمال أو بمال ،  وبقائها اآلخرة
  .الحرث والنسل 

  . أن یكون ما عند اهللا أحب إلیه من األرض وما فیها ومن فیها – ٢  
  . أن یكون ذا غیرة على الحق ونصرة له – ٣  
ِ أن یكون عالما بقدر الحیاة اإلنـسانیة فـى الحریـة واإل– ٤   ا وبقـدره، رادة ً

، ًفیحب لنفسه ولقومه أن یكونوا أعزة أحـرارا مریـدین ، فى الذلة واالستبداد 
فیمحـــق اآلداب ، ال یتـــسلط علـــیهم عـــدو لـــدینهم وال لمـــذهبهم ورأیهـــم الحـــق 

  .ویطفئ نور الحق ویستعبده ، القومیة 
ِ أن یتلذذ بالموت ویـراه خیـرا مـن اإل– ٥   ، قامـة فـى دار الـذل واالسـتعباد ً

ــــك الكبیــــر    ًخــــصوصا إذا ــــالموت یفــــوز بالمل ــــیقن أنــــه ب ــــه وت ، كمــــل إیمان
  .وبالجوار مع األطهار واألخیار فى معیة الصدیقین والشهداء والصالحین 

  :نتائج مرابطة أهل الجهالة   
 ربمـا – ولو كان قائـد القـوة –أما المرابطة من أهل الجهالة بتلك اآلداب   

،  من العدو أو أذلته العطیة فخدعه األمل، نزعت نفسه إلى حب العاجلة 
ولذلك فیجب علـى األمـة أن تكـون هـى ، فمكن العدو من نفسه ومن قومه 

ٕوانمـا ، قـادة لهـا وأن تنتقى رجاال حكمـاء علمـاء فطنـاء فتقـیمهم ، الحكومة 
والهیئـــة الحاكمـــة هـــم خـــدم ، هیئـــة حاكمـــة وهیئـــة محكومــة ، األمــة هیئـــات 

ــــة فــــإذا جهلــــت الهیئــــة، للهیئــــة المحكومــــة   المحكومــــة قــــدرها مــــن أن الهیئ
مـن أنـه لـیس ، وجهلـوا مقـدارهم الحقیقـى ، الحاكمة خدم لها وصـموا بالـذل 

  .ًورضوا بأن یكونوا عبیدا للعبید فساموهم الذل والخسف ، فوقهم إال اهللا 
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كانـت األمـة هـى العائلـة التـى ، ٕواذا كانت األمة المحكومة هى الحاكمة   
یـــسعى كـــل فـــرد منهـــا للنفـــع العـــام ، ا أبنـــاء بـــررةرئیـــسها والـــد حكـــیم وأفرادهـــ

سـاء حالـه ، ومتى كان الرئیس عدوا لألمة واألمـة عـدوة لـه . والخیرالحقیقى
  .ومآله 

هـم أفـراد ، ال تعجب فإن القوة التى ینفذ الرئیس بها أغراضه على األمة   
ًواال فمتى رأیت یدا تضرب األخرى ؟ ، من األمة  ٕ.  

ومــة عاملــة علــى إذاللهــا ســاعیة فــى ســلب حریتهــا وأمــة تكــون هیئــة الحك  
بـــل الحیوانــات الداجنـــة أرقـــى ، هـــم بالحیوانــات الداجنـــة أشــبه ، واســتقاللها 

ً إذا رأت وحشا كاسرا یهم أن –دجاجة   وهى–فإن الدجاجة ، منهم وأعلى  ً
فكیــــف ینهــــزم ، یفتــــرس فراخهــــا حاربتــــه حتــــى تمــــوت مدافعــــة عــــن فراخهــــا 

ًاضـیا بالـذل والهـوان ؟ ؟ أم كیـف للمـؤمن أن یخـضع اإلنسان أمـام إنـسان ر
لغیر القرآن ؟ ؟ بل كیف یكـون النـصر مـن غیـر اهللا بـالتحیز إلـى األعـداء 

  .؟ 
  :المرابطة الحقة هى التى على ثغور اإلسالم   
ال علـــى ثغـــور ، ال تكـــون المرابطـــة مرابطـــة حقـــا إالعلـــى ثغـــور اإلســـالم   

ونـسبنا ) اإلسالم وطن : ( نت فى كتاب بیسالم وطننا كما ِواإل، األوطان 
فمن جعل لـه ، كما أنه دیننا ) سالم نسب ِاإل: ( كما بینت ذلك فى كتاب 

كــان كمــن رضــى بــدین غیــر ، ًونــسبا غیــر اإلســالم ، ًوطنــا غیــر اإلســالم 
  .دین اإلسالم 

نحـــن نـــرابط علـــى ثغـــور اإلســـالم ننتظـــر مـــن اهللا الحـــسنیین أو الحـــسنى   
ٕوان استــشهدنا علــى ثغــور ، اهللا فــى الــدنیا فزنــا بهــا  صرنا فــإن نــ، الدائمــة 
وحبیبنـا فرحـا ، تلقتنا مالئكة الرحمة حتى نواجه ربنا راضـیا عنـا ، اإلسالم 

  .وال نرابط على ثغور األوطان نسیانا للقرآن  ، بنا 



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 

 ٩٩

    )١(: هل حالتنا الحاضرة وأعمالنا مرابطة على ثغور اإلسالم ؟   
 َوىَا نـَىء مـِرْ امـِّلُكـِمـا لَّنِٕاَ وِیـاتِّالنِ بُالَمـْعا اَألَمَّنِإ : "  یقول رسول اهللا   
 ْتَمـن كانـَو ، ِهِولُسَرَ وِى اهللاَلِ إُهُتَرْجِهَ فِهِولُسَرَى اهللا وَلِ إُهُتَرْجِ هْتَانَك منَف، 
 .  )٢( " ِهْلیـِ إَرَاجَا هـَى مـَلـِ إُهُتـَرْجِهَف، ها ُحِنكَ یٍأةَرْو اما َأَهُیبصُنیا یُدِه لُتَرْجِه

ألن ، ٕوانى أعتقد أن السواد األعظم من المسلمین اآلن هـم مـن المـرابطین 
والرغبـة فـى نیـل الفــوز ، تلـك الیقظـة القلبیـة لـم یـدع إلیهــا إال وجـدان الـدین 

ٕوانـى أحـب أن . ولكن الزعماء هم المسئولون بحسب نوایاهم ، یوم القیامة 
  وعلـى كـل ،  وعمـل خـاص فـى شـأنه یكون لكل مسلم نیة خاصة فى عملـه

حــال فــإن تلــك النهــضة مدرســة ابتدائیــة تجعــل النفــوس تتمــرن علــى طلــب 
وتشرق أنواره على النفوس ، حتى یظهر الحق األول جل جالله ، الحقوق 

وتــرخص النفـــوس ، ال ترضـــى اهللا   فتنمحــى تلــك النوایـــا والقــصود التــى ، 
قـــال بعـــض ، الء كلمـــة اهللا ٕوالفلـــوس فـــى نظـــر المـــسلم فـــى ســـبیل اهللا واعـــ

والیقظة خیر " ، " والبركة فى الحركة " ، " الریاء قنطرة العمل : " العلماء 
ونحــن ، وقــد طالــت رقــدة الغفلــة ونومــة الجهالــة علــى األمــة ، " مــن النــوم 

  نشكر اهللا تعالى الذى أیقظ 

                                                
 .هذا السؤال وجهه لإلمام أبي العزائم المرحوم المربي الكبیر الحاج حسن القلیني رضي اهللا عنه أحد أقطاب طریق آل العزائم )  1(

  .ترمزي والنسائي وابن ماجه رواه أبو داود وال)  2(
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ومنحه الشعور بما كان لسلفه الصالح من العزة ،قلوب المجتمع اإلسالمى 
ونتحقق أن المسلمین مانالوا هذا المجد إال باتباع رسول ، والحریة المطلقة 

وهـو اتباعنـا ، ونحن إنما ننال هذا المجـد بمـا نالـه سـلفنا مـن قبـل  . اهللا 
ومن جهل تلك الحقیقة طلب المجد من ، وعملنا بوصایاه  ، لرسول اهللا 

  .جهة ال یناله بها 
  :ما هى أنواع المرابطة ؟   
فقــد یـــراد بهـــا حــبس الـــنفس عـــن ، ا كانـــت المرابطــة حـــبس الحیوانـــات لمــ  

ومن ، النزوع إلى ما یهلكها فمن حافظ على الصلوات الخمس فهو مرابط 
حفظ جوارحه من التوسع فى المباحات خوفا من الوقـوع فـى الـشبهات فهـو 

الخواطر والواردات التى تحجبه عن اهللا فهو   ومن حفظ قلبه من ، مرابط 
، وأعظــم المرابطــة طلــب العلــم مــع الــصبر علــى الــشدائد والبالیــا ، ط مــراب

  .ولكن أى علم وممن یتلقاه ؟ ؟ 
 قـال  ، فالعلم الذى فرضـه اهللا علینـا وفرضـه رسـول اهللا : أما العلم   

ـــِعْ الُبَلـــَط: "   والعلـــم المفـــروض  )١( " ٍةَمِلْسُمـــَ وٍمِلْسُ مـــِّلُى كـــَلـــَ عٌةَیـــضِرَم فْل
ومـا . وبأنفـسنا ، اهللا وبحكمة أحكامـه لم باهللا وبأیام اهللا وبأحكام الع: علینا 

فلـیس هـذا بفریـضة علـى المـسلم ، عداه مما به نیل الدنیا والسیادة والـشهرة 
وحسب المسلم أن یـتعلم حرفـة یحفـظ بهـا ، إنما هو حجاب یقطعه عن اهللا 

  لفـوز بـالعلم ویحفـظ بهـا بقیـة أنفاسـه فیمـا ینـال بـه ا، نفسه من سؤاله للغیـر 
  .لیكون مع اهللا ویكون اهللا معه ، باهللا تعالى وبأحكامه ونفسه 

وهـى مایحـصل بهـا الـضرورى ،  وهناك صناعات تفرض على المجتمـع   
ن  : وما أمر اهللا تعالى به فى قوله ، لإلنسان ِّوأعدوا لھم ما استطعتم م َُّ ْ َْ َ ُ َ ْ ُّ ِ َ َ

                                                
 .رواه ابن عدى في الكامل والبیهقي في شعب اإلیمان )  1(
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ل اط الخی ن رب وة وم ِق َْ َ ْ ِ ِ ٍَ ِّ َّ ِترھ ُ ْ دوكمُ ْدو هللا وع ھ ع ون ب ْب ُ َّ َُّ َ َ ََ ِ ِّ ِ ُ )واذا أهمــل  )١ ٕ
 كـــصناعة اآلالت الحربیـــة ومـــا یلـــزم –ًالمـــسلمون جمیعـــا هـــذه الـــصناعات 

وقــد رویــت ، ً عــاقبهم اهللا جمیعــا علــى هــذا اإلهمــال –المجتمــع اإلســالمى 
إمـا فـى ، أحادیث كثیرة تـدل علـى أن المـسلم یجـب أن یكـون مرابطـا دائمـا 

ـــیهم أو، دیـــن  أو دفـــع العـــدو ،  فـــى دنیـــا لمـــن أوجـــب اهللا علیـــه الـــسعى عل
ومـــا مـــن حركـــة إال وعلـــى ، ألنـــه مقیـــد بأحكـــام اهللا تعـــالى ، والـــتحفظ منـــه 

  .المسلم واجب فیها 
  :الثغور التى یجب أن توصد فى وجه العدو وتحصن بأمنع الحصون 

 ِورُغــــُن ثِ مــــٍرْغــــَثلــــى َ عَمینِلْسُ المــــَنِ مــــٍدِاحــــَ وُّلُكــــ : " قــــال رســــول اهللا   
إن اهللا  " . َكِلـَن قبِ مـُمَالْسـِى اإلَتْال یـؤَئِ لـْدُدْاشـَ فَونُمِلْسُ المَكَرَإن تَ فِالمْسِاإل

، ومنحـه ســبحانه وتعـالى العقــل ، ًسـبحانه وتعـالى خلــق اإلنـسان حــرا كریمـا
وأمــره ونهــاه وقــدر فــى أزلــه ســبحانه ، وبــین لــه ســبیل نجاتــه وهاویــة هالكــه 

الحكــم ، ن یخلــق بنــى اإلنــسان مختلفــین حتــى یظهــر ســر المــنعم وتعــالى أ
وقدر عذاب بعـضهم ، لو قهرهم على توحیده ألنه سبحانه وتعالى ، العدل 

ـــو قهـــرهم علـــى الكفـــر بـــه ســـبحانه  ،ًا لكـــان ظلمـــ وقـــدر نعـــیم بعـــضهم ، ول
قـال ، وهـو الحكـم العـدل ذو الفـضل العظـیم ، لخالف ذلـك الحكمـة والعـدل 

دة وال :ى سـبحانه وتعــال ة واح اس أم ل الن ك لجع اء رب و ش َول َ َ ًَ َ َِ ً َّ ُ َ َ َ ََّ َ َ ََ ُّ ون  ْ َیزال ُ َ َ
ین َمختلف ِ ِ َ ْ ُ  َإال مــن رحــم ربــك ُّ َ َ ِ َّ َ َّ ِ )واخــتالف الخلــق لحكمــة عالیــة هــى  )٢ 

، لذلك سلط سبحانه أهل الباطـل علـى أهـل الحـق ، ظهور الفضل والعدل 
جاهـدتهم ابـتالء منـه سـبحانه وأمـر جـل جاللـه بـالتحفظ مـن أهـل الباطـل وم

 حتى یتجلى فضله على          ، للفریقین 
                                                

  .٦٠سورة األنفال آیة )  1(

  .١١٩ ـ ١١٨سورة هود آیة )  2(
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  .وعدله فیمن خالف وأبى ، عباده الذین وفقهم وأعانهم 
ولمــا كانــت الحقــائق التــى ركــب منهــا اإلنــسان ال تقتــضى بــذاتها اإلقبــال   

علــــى الحــــق واإلســــراع إلــــى ماعنــــده لمیولهــــا إلــــى الفطرالحیوانیــــة والمفاســــد 
لذلك كان إقباله على اهللا وقبولـه للهـدى والنـور بعنایـة ، ة بطبیعتها اإلبلیسی

ًولیس العجب أن ترى اإلنسان مسارعا إلـى مـا ، من اهللا زائدة على حقیقته 
ویلبــــسه الخــــزى والعـــار فــــى الــــدنیا مــــن الــــشرك بــــاهللا ، یوبقـــه فــــى نــــارجهنم 

لتــــدنس وا، والتهــــاون بأحكــــام اهللا تعــــالى  ، ومخالفــــة وصــــایا رســــول اهللا 
مــن ضــعف الهمــة حتــى یبلــغ منزلــة الــذل مــن خــوف ، بالرذائــل األخالقیــة 

، وحالـة الفقـر مـن خـوف الفقــر ، ودرجـة المـوت مـن خـوف المــوت ، الـذل 
ناله من لـذة أو  ًفرحا بما ، فیعیش أضل من الحیوان وأخبث من الشیطان 

لعمــى عیــون بــصیرته عــن الخیــر الحقیقــى الــذى ینالــه أهــل ، جــاه أو مــال 
ولــــو فكــــر اإلنــــسان ، الهمـــم العلیــــة فــــى الــــدنیا والفــــوز العظــــیم فــــى اآلخــــرة 

فتباعــد ولظهـر لـه الــشر ومدارجـه ، السـتبان لـه الخیــر وطریقـه فـسارع إلیــه 
، وآالم جوارحــه ، ولــو كــان فــى بعــده عنــه جــوع بطنــه وعــرى جــسده ، عنــه 

ـــذة الروحانیـــة  وأنـــس ضـــمیره نـــصیره علـــى المجاهـــدة فـــى ، ألن بهجتـــه بالل
  ٕكیـف ال؟ وان صـاحب الـدمل ، بیل الخیر الحقیقى بنسیانه كل ألم وشـدة س

لیتلـــذذ بتمزیـــق جلـــده بالمـــشرط یلـــتمس فـــى الطبیـــب أن یـــستأصل األجـــسام 
العتقـاده نیـل الراحـة والحیـاة الطبیعیـة ، مع فادح األلـم  الغریبة من جسمه 

  .بعد تلك المجاهدات الشاقة 
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حتـى تفقـه ،  أن یتلقـى بـآذان القلـوب  یجـب ولما كان كالم رسول اهللا   
ونــستمد مــن ، لــزم أن نتلقــاه بتــسلیم ، مــن أســراره مــا هــى مؤهلــة لــه بقــدرها 

  .وفقهه   أنوار بیانه  روحانیته 
منهــا :  أن اإلســالم هنــا مقــول علــى حقــائق كثیــرة – واهللا أعلــم –ویظهــر   

ین وأهـل ومنها كل أرض تقـل المـسلم، ومنها جماعة المسلمین  ، أحكامه 
ثم ،  المسلمین ألنهم مكلفون بأحكام اهللا ثم خص  . ذمة اهللا ورسوله 

أن الرجل الواحد من المسلمین هـو كأمـة   لیبین ، خاطب كل فرد منهم 
وأنــه مــا خلــق إنــسان وهــداه اهللا للحــق إال وأقامــه ســبحانه وتعــالى ، عظیمــة 

  .وسالمه علیهم ممثال لرسول من رسل اهللا صلوات اهللا ، ًعامال مخلصا 
  : ثغور اإلسالم من ناحیة األحكام : أوال   
  : إذا فسر اإلسالم باألحكام كانت ثغوره   
  .    حفظ كالم اهللا تعالى ) ١(
    .    تفسیر آیاته المقدسة ) ٢ ( 

  . األحكام الشرعیة ) ٣(  
  .الجهاد فى سبیل اهللا ) ٤  (

  .  تنفیذ األحكام الشرعیة ) ٥(
  .رشاد ِة واإلالدعو) ٦  (

  .اإلمامة العظمى ) ٧(
  .اإلمامة الخاصة فى المساجد والخطب فى الجمع وغیرها ) ٨(
  .التمسك بعلوم الیقین ) ٩(
  .ًاإلقبال على اهللا فرارا مما یشغل عنه بالشوق والنسك والزهد ) ١٠(
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هــذه هــى الثغــور وعلــى كــل ثغــر واحــد أو جماعــة مــن المــسلمین یحــافظون 
ورغبــة فـى نیــل ، النفس والنفـائس ابتغــاء لوجـه اهللا الكـریم علـى هـذا الثغــر بـ

  .رضوانه األكبرفى جوار أولیاء اهللا األطهار 
  ثغور اإلسالم من ناحیة المجتمع اإلسالمى : ثانیا 

  :ٕوان فسرنا اإلسالم بالمجتمع اإلسالمى كانت ثغوره 
  .رحمة الكبیر للصغیر وتعظیم الصغیر للكبیر  )١(
 .ما یحبه لنفسه حب كل مسلم لكل مسلم  )٢(

 . بما یعامل به نفسه معاملة أهل ذمة اهللا تعالى وذمة رسوله  )٣(

ًنــصرة األخ ظالمــا أو مظلومــا )٤( فیمنــع عنــه الظلــم بــالقوة ویمنعــه مــن ، ً
 .الظلم بالنصیحة

ٕجلــب الخیــر ودفــع الــضر ابتغــاء مرضــاة اهللا تعــالى واحیــاء لــشعائر  )٥(
 .سالم ِاإل

مین وعـامتهم وأهـل ذمـة اهللا  ولخاصة المـسلالنصیحة هللا ولرسوله  )٦(
 .ورسوله 

بــذل المجهـــود فــى اختـــراع مــا بـــه راحــة المجتمـــع حتــى تكـــون األمـــة  )٧(
 .مهیبة آمنة 

 .جلب ما البد منه مما هو غیر میسور لدى األمة راحة للمجتمع  )٨(

تــــصریف مــــاال حاجــــة إلیــــه مــــن محــــصوالت األمــــة لتنمــــو الخیــــرات  )٩(
مـــــن عنـــــاء الـــــشغل خالص بعـــــد الراحـــــة ِوالعمـــــل بـــــاإل، ویحـــــصل الغنـــــى 

 .بالضروریات لتوفیر ما البد منه 

مـة بمـا خزنـه اهللا لهـا المسارعة إلى فـتح كنـوز األرض حتـى تنتفـع األ)١٠(
  .فى األرض من الخیرا 
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قیام رجال منحهم اهللا الرحمة والشفقة بتحـصیل مـا بـه حفـظ الـصحة  )١١(
جــود حتــى تكـون األمـة آمنــةعلى صـحتها لو،ٕعلـى أهلهـا واعادتهاعنــد فقـدها

 .أفراد منها یقومون لها بتلك المهمة التى هى من أعظم القصود الدنیویة 

وثغور أخرى تلقى من أفواه أهل العلم ، جهل ُعلم وال تُوهنالك ثغور أخرى ت
وتلــك الثغــور یجــب أن یكــون ، بــاهللا تعــالى آلذان الــراغبین فــى نیــل الكمــال 

  .على كل ثغر منها واحد أو جماعة من المسلمین 
  :ثغور اإلسالم من ناحیة البالد اإلسالمیة : الثا ث  
فهـــذا هـــو األمـــر المهـــم الجـــامع ، اإلســـالم بـــالبالد اإلســـالمیة ٕوان فـــسرنا   

وثغـوره ال ، الذى به نیل السعادة والمجـد والعـزة فـى الـدنیا واآلخـرة ، المانع 
  :تخفى على ذى بصیرة وهى حسیة ومعنویة 

  : ثغوره الحسیة –أ   
، أو أبوابـــــه المقابلـــــة لألعـــــداء ) مفازاتـــــه : أى ( ه ُجـــــَرُلحـــــسیة ففثغـــــوره ا  

وتلك الثغور الحسیة فرض اهللا تعـالى ، وعوراته التى یتمكن األعداء بسببها
متـــى قـــام بهـــا الـــبعض ســـقطت عـــن البقیـــة ، المرابطـــة علیهـــا فـــرض كفایـــة 

ٕواذا فاجأ العدو أرض المسلمین تعینت ، وتتعین على كل مسلم إذا أهملت 
وبإهمالهــا ضــیاع ، وتجــب كــذلك بتعیــین اإلمــام األعظــم ، لمدافعــة عنهــا ا

  .خیر الدین والدنیا واآلخرة 
وأمـا خیـر الـدنیا فبانتقـال . أما خیر الدین فبالتهـاون بأحكامـه والعمـل بغیـره 

الفنـــون والـــصناعات والحـــرف واألعمـــال والرئاســـات والتجـــارات لغیـــر أفـــراد 
فتـــصبح األمـــة وقـــد أفـــسدت الحاجـــة ، رف وهـــى مـــوارد الثـــروة والتـــ، األمـــة 

فتبوءاألمـة ، والمخاوف وتقلید المتسلطین عوائـدها، والذلة آدابها ، أخالقها 
بــسبب ، واآلداب واألخـالق والثروةوالعـزة والحریـة واإلرادة  بخـسران الخیـرات

إمـــا لجهالتـــه أو لـــشرهه ، إهمـــال فـــرد مـــن أفرادهـــا لثغرهـــا الـــذى هـــو علیـــه 
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ًدا عظیما وخیرا عاما لمال یقتنیه فیضیع مج، وطمعه  ً أو لـسیادة یبتغیهـا ، ً
وســـــوء ، ومثـــــل هـــــذا یبـــــوء بـــــالخزى والعـــــار ، أو ألصـــــل كـــــاذب یدعیـــــه ، 

ولـــو تدبرهـــذا الغرفیمـــا یجـــره مـــن . والنـــار بعـــد موتـــه ، األحدوثـــة فـــى الـــدنیا 
لتمنـــى أن یحتـــرق بالنـــاروال یعمـــل هـــذا ، الخیبـــة والوبـــال علـــى نفـــسه وقومـــه

وتلك الثغور هى ،  یتمزق جسمه بالمقذوفات وال یهمل فى ثغره أو، العمل 
وتحــــصن بــــأمنع ، فــــى وجــــه كــــل منــــاوئ ) تــــسد ( التــــى یجــــب أن توصــــد 

ویجــب أن یكــون القــائمون ، وأقــوى الرجــال أهــل التقــوى والغیــرة، الحــصون 
، بهـــامن العـــالمین بمقـــدارما ینـــالون مـــن الـــشرف والمجـــد والرفعـــة فـــى الـــدنیا

فـإنهم أمنـاء األمـة علـى ، رفى مقعد صدق عند ملیك مقتدرومجاورة األطها
یدة فــــــى ظــــــل بــــــل وعلــــــى حیاتهاالــــــسع، خیرهاالــــــدنیوى والــــــدینى واألخــــــروى

 كــل واحــد مــن المــسلمین علــى ثغــر مــن   جعــل.   الحریـةواألمن واإلرادة
لتعظم ، لیبین لكل فرد مقداره المعنوى فى تلك الدار الدنیا ، ثغور اإلسالم 

ولیعلم كل مسلم أنـه قـائم مقـام رسـول مـن رسـل اهللا ، ر النفوس الهمم ولتكب
وأنــه عامــل مــن عمــال اهللا عمــال ال یقــوم بــه ، صــلوات اهللا وســالمه علــیهم 
فیكـــون لكـــل مـــسلم عنـــد اهللا تعـــالى مقـــام فـــوق ، المقربـــون مـــن مالئكـــة اهللا 

 فیحــــصل لكــــل مــــسلم نــــشوة مــــن تنــــاول هــــذا الطهــــور ،مالئكــــة اهللا تعــــالى 
ًنـــشیطا شـــجاعا كریمـــا   ًعلـــه مـــسارعاإلى الخیـــر بكلـــه المقـــدس تج ً متمـــثال ، ً

فكـل مـسلم ، مقدار منزلته عند اهللا تعالى بإقامته فى حفظ ثغـور المـسلمین 
فـى إبـداء ، ًمطالب أن یجعل له وقتـا یفكـر فیـه فـى دوام حفـظ هـذه الثغـور 

 أو تنبیه إلى ذلـك حتـى یكـون، أو بذل مال ، أو إحداث مخترعات ، فكرة 
  .وممن جعلهم اهللا أبدال رسله ، اهللا تعالى فى أرض اهللا   من عمال 

  : ثغوره المعنویة –ب    
  : أما الثغور المعنویة فهى    
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  .یقظة القلب إلقامة حدود اهللا  )١(
 .اغلظة فى دفع المظالم وكبح جماح الظالم  )٢(

فیفــرق ، الــسهر فــى مراقبــة شــئون المجتمــع لــئال یــدخل عــدو علــیهم  )٣(
  .ویحقر أمامهم فضائلهم ، ویفسد آراءهم ، جماعتهم 

ًخوفـــا مـــن ، الجـــد ببـــذل مـــا فـــى الوســـع فـــى رعایـــة أحـــوال المجتمـــع  )٤(
أو یفــــسد بــــین العامــــة ، مخــــادع ینــــدس بــــین المــــسلمین فیفــــسد ذات بیــــنهم 

 .والخاصة لفك عروة اإلخاء وتعكیرالصفاء 

المــسارعة إلــى رعایــة العــدل باإلحــسان إلــى المحــسنین واإلســاءة إلــى  )٥(
مــع االحتیــاط مــن أن یحــسن إلــى قــوم مــع حرمــان أحــدهم مــن ، مــسیئین ال

 .أو اإلساءة إلى قوم والعفو عن بعضهم ، اإلحسان 

أو تـؤدى ، تقبیح كل عمل أو عادة أو هیئـة ممـا ال یستحـسنه الـدین  )٦(
حتى یتنبه الغافل ویستیقظ ، إلى إسراف أو ضیاع فضائل األمة وأخالقها 

  .ن مستصغر الشرر فإن معظم النار م، النائم 

أو دل علـى خیـر ، ًأو یقـول خیـرا ، تعضید كـل مـن قـام بعمـل خیـر  )٧(
ویقتـــدى ، لتتنـــافس األمـــة فـــى الفـــضائل ، منزلتـــه فـــى األمـــة  مهمـــا كانـــت 

 .بعضها ببعض فى الخیرات 

ــ )٨( واألخــالق ، واآلداب الــشرعیة، ة األبنــاء بلبــان الــشجاعة األدبیــةتغذی
حتــــى ، مــــدح والثنــــاء األعمــــال بالومجــــازاتهم علــــى الحــــسن مــــن ،المرضـــیة

وبیــان مــضرته ، القبیح منهــا بأســلوب الحكــیم وتــأدیبهم علىــ، یــسارعوا إلیهــا
أحـسن األحـوال رحمـة وعـزة نفـس فیـشبوا علـى ، حتى یكرهوه، اقبتهوسوء ع

 .ألنهم أمة المستقبل ، ومسارعة إلى النافع وعمال للخیر ، 

، ا علیـه رجـل مـن المـسلمین كل ثغـر منهـ، وهذه نماذج الثغور المعنویة   
العنایـة : وأهـم الثغـور المعنویـة . أو امرأة أو رجال ونساء كل بقدر قسطه 
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ووالــدیهم ، الكبــرى بتربیــة الــنشء حتــى یــسروا ســلفهم الــصالح بحفــظ آثــارهم 
والمجتمــع أجمــع بالقیــام بحفظــه وجلــب ، بتیــسیر الخیــر لهــم وحفــظ شــرفهم 

المـستقبل بمـا یبقونـه لهـم مـن جمیـل ورجـال ، ودفع الضر عنـه ، الخیر له 
ٕواهمــال . فیقتــدون بهــم وینافــسون فــى فــضائلهم ، وجلیــل األعمــال ، اآلثــار 

ًتربیة النشء بتسلیمهم إلى من ال یحـسن التربیـة علمـا وعمـال وأدبـا وأخالقـا  ً ً
ًأو إلــــى مــــن یــــسره بقــــاؤهم فــــى الحــــضیض األســــفل خوفــــا مــــن ، ومعاملــــة 

فقـد سـعى ، و مـساواته فیمـا امتـاز بـه عـنهمأ، مزاحمته فیمـا اغتـصبه مـنهم 
وكیـف یـأمن الرجـل علـى ، ًفى هالك األمة ومحو آثارها الجمیلـة دنیـا ودینـا

وخلیفتــه ، وصــورته الباقیــة بعــد مماتــه ، ابنــه الــذى هــو حقیقتــه فــى حیاتــه 
وحـساد ، فیسلمه بیـده لیعلمـه أعـداء نعمتـه ، وذكره الخالد له ، على أقاربه 

  .             ى سلب سیادتهمجده والساعون ف
ًاللهـم رحمـاك بأمـة باعـت مجـدا ! ًویعتقـد بعـد ذلـك أن ینـال خیـرا ؟، وعزته 

یجــب أن ینبــه ، ومــن تــساهل فأضــاع . ًیــدوم وخیــرا یبقــى بــأبخس األثمــان 
  .لیسارع إلى رد ما أضاع أو یفتح الباب لغیره واهللا ولى المتقین 

    )١(تقوى اهللا : ا                                 رابع
  :تقوى اهللا والعمل بالسنة   
ٕوانمــــا كــــان ، إن هــــذه األمــــة ال یــــصلح آخرهــــا إال بمــــا صــــلح بــــه أولهــــا   

 والمـسارعة إلـى والعمل بـسنة رسـول اهللا ، إصالح أولها بتقوى اهللا تعالى
وحـــزب معــــه اهللا ، فـــضائل األعمـــال وجمیــــل األخـــالق وأحـــسن المعــــامالت

 وأصــحابه مــع یتوسـل بمــا كــان علیـه رســول اهللا ومجت، منـصور وال شــك 
ومــن قــام للحــق ، لــو تبــصر اإلنــسان ، واألمــر ســهل میــسر ، مؤیــد ظــافر 

ومـــن طالـــب بحـــق هـــو لـــه ابتغـــاء مرضـــاة اهللا ، لیظهـــره أظهـــره اهللا تعـــالى 
                                                

 ٢٠٦ ص ٧راجع مجلة السعادة األبدیة السنة السابعة العدد )  1(



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 

 ١٠٩

ومــن علـم أنــه مــسئول ، فنــال خیــرى الـدنیا واآلخــرة ، تعـالى فــاز بمــا یقـصد 
ـــیحفظ آثـــارهم  وأمـــام رجـــال ،  وأمـــام أهـــل عـــصره لیقتـــدوا بـــه ،أمـــام ســـلفه ل

اسـترخص كـل ، ویحیا بینهم بلسان الصدق والثنـاء ، المستقبل لیتشبهوا به 
  .غال فى سبیل نیل هذا الخیر العظیم 
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  الباب الخامس
   )١(حیاة الشهداء 

ي  : فـى محكـم آیاتـه بقولـهوصـف اهللا الـشهداء    ل ف ْن یقت وا لم ِوال تقول ُِ َ َْ ُ َ ْ ُُ َ َ
ٌیل هللا أمواتَسب َ ِْ َ ِ َبل أحیاء ولكن ال تْشعرون  ّ ُ ُ َ َّ ِ َ َ َ َْ َ ْ )٢( . 

  :الفرق بین لفظ السبیل مفردا وجمعا  

: ًفجاء مفـردا فـى قولـه تعـالى، ًعاًوقد جاء لفظ السبیل فى القرآن مفردا وجم
 ِسبیل هللا  ِفي ّ ِ َ  )وفى قولـه ) ٣  :َاھدنا الصراط المستقیم ِ َِ ُ َ َ ِّ َ )فـى و :  )٤

ي األرض : قوله سبحانه  ا ف سماوات وم ي ال ا ف ھ م ِصراط هللا الذي ل ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َّ ُ َ َّ َّ َ  
                  :       ً  وجاء جمعا فى قوله سبحانه  )٥(

  دینھم سبلنا ا لنھ دوا فین ذین جاھ َوال َ ََ َُ ُ ُْ َّ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َّ َ  )جهــاد ،  ومعنـاه فـى الجمـع )٦
وتجاهد لتنطبع ، جاهد لمحو الرذائل وللتجمل بالفضائل النفس والنفس قد ت

وقــد تجاهــد لترغــب ، علـى الطاعــة مخالفــة لفطرهـا المهملــة وحظهــا وهواهـا 
وقـد تجاهـد ، ومجالـسة األبـرار ، وفى صـحبة األخیـار ، فى تحصیل العلم 
ممـا   وغیـر ذلـك ،  للتخلـق بـأخالق اهللا تعـالى أو ،  لتتشبه برسـول اهللا 

ولذلك أتى ، ألننا ال نحب اإلطالة على طلبة العلم ، ذا الكتاب ال یسعه ه
: وفــى إفــراده كمــا بینــت لــك فــى اآلیــات الــسابقة هــو . لفــظ الــسبیل جمعــا 

وذلــك فــى ، تــستعلى علیــه بــاآلداب الــشرعیة     جهــاد العــدو الــداخل حتــى 
وذلـــــك إمــــا أن یجنـــــدل بـــــین  ،ثـــــم جهـــــاد العــــدو الخـــــارج ،  تعــــالى ذات اهللا

                                                
   .٢٠راجع مجلة المدینة المنورة السنة التاسعة العدد )  1(
   .١٥٤سورة البقرة آیة ) ٣ .            (١٥٤ سورة البقرة آیة )٢(
   .٥٣سورة الشورى آیة ) ٥ .              (٦سورة الفاتحة آیة ) ٤(
  .٦٩سورة العنكبوت آیة ) ٦(
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َوال (   : وهو المقصود فـى هـذه اآلیـة بقولـه تعـالى ، ً مقدما نفسه الصفین َ
وات ٌتقولوا لمْن یقتل في سبیل هللا أم َ ِْ َ ِ ِ ِّ َُ ُ َ َْ ُ َ ْ ْشعرون  ُ ن ال ت اء ولك ل أحی َب ُ ُ َ َّ ِ َ َ َ َْ َ ألنـه ) ْ

وال رغبة فیما دونها ، ًوال خوفا من نار ، ًأقدم على القتل ال طمعا فى جنة 
وهــذا الــذى نــراه قتــیال ،  وحزبــه أعــز األحبــة محمــدا ولكنــه أقــدم لیلقــى ، 

ال ، حظیـــرة القــــرب حیـــا یــــرزق ولكنـــه رفــــع إلـــى ، بـــین الـــصفین لــــم یمـــت 
:  الخیــرات المعنویــة والحــسیة نفــس مــن األنفــاس إال وتتــوالى علیــه یمــضى

فإنه یكتب فـى صـحیفته أعمـال كـل مـن هـداهم اهللا ، أما الخیرات المعنویة 
وقـد یكــون ، عمــال مـن اهتـدوا بهـداهم إلــى یـوم القیامـة وأ، تعـالى علـى یـده 

ته ال فیكتــب اهللا أعمــالهم فــى صــحیف، المالیــین تعمــل   فــى قبــره وعــشرات 
 ًنةُ ســـِمَالْســـِى اإلِ فـــَّنَن ســـَمـــ : "  قـــال . ًیـــنقص ذلـــك مـــن أعمـــالهم شـــیئا

 ْمِهِورُجـن ُأِ مـَنقصُیـ      أن ِرْیـَن غِا مـَهـِ بَلِمَن عَ مُرْجَأَا وَهُرْج َأُهَلَ فًةَنَسَح
 َلِمـَع ن َ مـُرْزِوَا وَهـُرْزِ وِهْیـَلَ عَانَ كـًئةِّیَ سـًةَّنُ سـِمَالْسـِى اإلِ فـَّنَن سـَمَو، ئ َش
وهـــم بتلــــك ،  فـــذلك هــــو  )١(" ئ َم شــــِهـــِارَزْون َأِ مــــَصَنقُ أن یـــِرْیــــَن غِا مـــَهـــِب

ل وكـم مـن رجـا. المثابـة أحیـاء یرزقـون خیـر األرزاق مـن حیـث ال یعلمـون 
ألنهـم قتلـوا فـى ، أكبـر قـسط مـن عملنـا وعلمنـا  قتلوا فى هـذا الـسبیل ولهـم 

وهـــــذه هـــــى ،                ٕإعــــالء كلمـــــة اهللا واحیـــــاء ســـــنة رســـــول اهللا 
ثـم خـرج فـارا ، الشهادة الكبـرى ألنـه جاهـد نفـسه فـى ذات اهللا حتـى أفلحـت 

أن ، صحیح الـوقـد ورد فـى الحـدیث. إلال اهللا تعالى حتى قتل بین الصفین 
ً أیـضا وورد، جـواف طیـور خـضر تـسكن سـدرة المنتهـىأرواح الشهداء فى أ

، یأوون إلى سدرة المنتهى، یسبحون فى الجنة، خضراءًهم یكونون طیورا أن
 الوجـــه العلـــى الجمیـــل یـــوم ومـــشاهدة       فهـــم فـــى نعـــیم مقـــیم فـــى الـــدنیا 

بابـــا یـــشهدون بـــه   ًوورد أیـــضا أن اهللا یفـــتح لهـــم وهـــم فـــى قبـــورهم ، القیامـــة
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 كمــا یفــتح للمنــافقین والكفــار إلــى، فیــسألون اهللا الــسرعة، أمكنــتهم فــى الجنــة
   .لنار فیتمنون تأخیر وصولهم إلیهاا

رجعـون فإنهم ی، إلى أهلیهم من المجاهدین فى الصفأما الذین یرجعون   
رزقهــم فلهــم ، وأمــا الــذین یموتــون قبــل الملحمــة، بالنــصرة والغنیمــة والمغفــرة

ا عــین اهللا مــن قتــل فــى هــذا ٕوانمــ، ال كمــن جنــدل فــى الــصف،  البــرزخفــى
  .ألنهم باعوا أنفسهم وأموالهم، وخصهم بهذا الفضل العظیم، الموقف

  :مقام العندیة ومقام اللدنیة   

وأثبـــت لهـــم ، ه اآلیـــة أن نقـــول عـــنهم إنهـــم أمـــواتوقـــد نهانـــا اهللا فـــى هـــذ   
قــرب ألهــل الیقــین الكامــل مــن لالحیــاة عنــد ربهــم والعندیــة أعلــى مقامــات ا

قـال ،  وهـو مقـام اللدنیـةولیس فوق هذا المقام إال مقام رسول اهللا ، األمة
یم : تعـالى یم عل دْن حك ن ل رآن م ى الق ك لتلق ٍوإن ٍ َِ ِ َِ ََ ُ ََّ ْ ُ َّ َّْ َ َُ ِ  )ومقـام العندیــة ،  )٢

ألن القـــــوم رضــــى اهللا عــــنهم أعطــــوا اهللا الكـــــل ، ًفــــوق مقعــــد الــــصدق قربــــا
 .فكانوا فى جوار عنده، م سبحانه الكلفأعطاه

  
  :كیف یكون الشهداء أحیاء بعد أن مزقت أشالؤهم وعالهم التراب ؟ 

ٌوال تقولوا لمْن یقتل في سبیل هللا أموات : أتى بهذه اآلیة الشریفة    َ ِ َْ َ ِ ِ ِّ َُ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ ْبل  َ َ
ْشعرون ن ال ت اء ولك َأحی ُ ُ َ َّ ِ َ َ َ ْ َ)ًصما لظهـــور وقـــ، ً حفظـــا لقلـــوب المـــؤمنین )١

كیــف یكونــون أحیــاء بعــد أن مزقــت أشــالؤهم : ًوكــأن متــرددا قــال، المنــافقین
ن : ال اهللا تعالى وهو أصدق القائلینوعالهم التراب؟ فق ِولك َ ْشعرون َ َال ت ُ ُ َ َّ 

 فمعنى  َتْشعرون ُ ُ َ ألن عیـون الـرؤوس وعیـون ، تـرون وتـشهدون:  أى
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 ١١٣

كنهــا تنكــشف لعیـــون األرواح ول، التنكــشف لهــا الغیـــوب المــصونة، العقــول
اب وقلـوبهم فكم من أحیاء یمشون على التـر. من أحباب اهللا الذین هم عنده

لــم تحجـبهم عـن حبیـبهم ضـروریات الكــون ، اهللا األعلـىسـابحة فـى ملكـوت 
، ألن الحقــائق انكــشفت لهــم فتحققــوا أن مــا فــوق األرض فــان، وال كمالیاتــه

ْن علی : بــدلیل قولـــه تعـــالى ل م ْك َ َ َ ُّ انُ ا ف ٍھ َ َ  )وتحققـــوا أن الكـــون مـــن  )١ 
ل  : بــدلیل قولــه تعــالى، العــرش إلــى الفــرش هالــك ال دوام لــه وال بقــاء  ُّك ُ

ھ ٌك إال وجھ ُشيء ھال َ ْ َ َّ ِ ِْ ٍَ َ )وقـوم وقعـت عیـون بـصائرهم علـى هـذا الغیـب  )٢ 
ومــن كانــت همتــه . یــشهدون مقامــات الــذین قتلــوا فــى ســبیل اهللا، المــصون 

 فكیف یشهد مقامـات أهـل        ،     هو أضل من األنعامبطنه وفرجه ف
ِّالحب والعلم باهللا تعالى ؟  ُ. !  
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 ١١٤

  خاتمة
   )١(ًنصائح للمجاهدین قادة وجنودا 

ونیـــة ، ًنفس لإلخــالص هللا فــى العمـــل ثانیــاومجاهــدة الـــ، اســتخارة اهللا أوال  
 والتـضرع إلـى م التبتـلوتقدمـة ذلـك بـدوا، ًالعمـل والمعاملـة ثالثـاالصدق فـى 

ومدارســة ســیرة ، آن الــشریف ودوام الــذكر هللا تعــالىوترتیــل القــر، اهللا تعــالى
  . فى كتاب خاصوقد كتبت لك سیرته ،  وأصحابهالرسول 
وجود مجتمع فاضل من المسلمین مـنحهم اهللا تعـالى موهبـة الخطابـة    ثم 

ًوطهــورا صــرفا لــأل، ة للقلــوببأســلوب حكــیم حتــى یكونــوا قــوة معنویــ ، رواحً
  .نفوس على ما هى موجهة وجهها شطرهوغذاء مقویا لل

أعلمهـم بـاهللا وأشـوقهم ، المـشیر بالجهـاد أو الـسلم، ویكون إمامهم فى هذا  
مـــع إحاطتـــه ،  ومجاورتـــه فـــى فـــردوس اهللا األعلـــىرســـول اهللا  إلـــى لقـــاء 

ًعلمـــــا یقینـــــا بقـــــوة مـــــن یحـــــارب وبمقداراألمرالـــــذى ینـــــال بالمحاربـــــة وحـــــال ، ً
وأن یكـــون قـــد علـــم . وحـــصانتها وضـــعف أهلهـــا وقـــوتهما نـــةفى وقایتهـــالمدی

        ومغـــــازى الـــــسلف الـــــصالح والوجـــــوه، ًیقینـــــا تفـــــصیل مغـــــازى رســـــول اهللا 
بعلـم األحـوال التـى ،  مـن اهللا تعـالى للنـصرة علـى العـدوالتى كانوا یلهمونها

 وأصـــحابه وســـلفنا الـــصالح الـــشدة نكایـــة كـــان یـــستعمل فیهـــا رســـول اهللا 
حتـى یـتعلم أنـصار اهللا وأنـصار رسـول اهللا ، ًبأعداء اهللا تعالى وزجرا لغیرهم

 فى كل زمان كیف ینهجون على سنن رسول اهللا فى الجهاد .  
، وقـدمت لـك األحكـام المتعلقــة بـه ممـا فرضــه اهللا تعـالى وسـنه رســوله   

 ٕوان.  وخیر المجتمع اإلنـسانى ومرضاة الرسول وباألخذ به مرضاة اهللا 
حتــى ، ح أبــواب الخیــر للقــائم بهــذا الــشأنتلــك الــضوابط كلهــا بمراعاتهــا تفــت
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 ١١٥

أمــا مــا ،  الظفــر والنــصر بمــشیئة اهللا تعــالىیلهمــه اهللا تعــالى مــا بــه یحــصل
  من ، مام القائم بالجهاد فى سبیل اهللایلهمه اهللا تعالى لإل

ة هــا للمــسارعة إلــى إحیــاء كلمــوتیــسیر القــصود كل، انــشراح الــصدر باإلقــدام
ـــــــضل اهللا علیـــــــه و، اهللا ـــــــة منـــــــهوتف ـــــــى إخوتـــــــه المـــــــؤمنین بالعنای فإنـــــــه ، عل

لـى قلـب الرجـل المخلـص هللا فـى الیسطرعلى صفحات األوراق ولكن نكله إ
 فـإن        ،الذى أقبل بكله علـى اهللا، الصادق مع اهللا فى معاملته، عمله

 ل اإلیمـــان بـــاهللاهللا تعـــالى نظـــرات ربانیـــة وعواطـــف رحمانیـــة وعنایـــات بأهـــ
قـال اهللا ، جهون وجوههم هللا مخلصین له الدینعندما یو، یتفضل بها علیهم

ْإن تنصروا هللا ینصركم ویثبْت أقدامكم : تعالى ْ ُِ َُ َ ْ ََ ِّ ُ ُ ُ َُ َْ َ َّ َ   )١( .  
: ً یوما فقـالكنت خلف النبى : وعن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال   
  . الحدیث  )٢( ... "َكْظَفْحَ یَ اهللاِظَفْاح م َالُا غَی" 
ًوكفى المؤمن شرفا أنه إذا خرج مخلصا صادقا فـى معاملتـه    ً فـاز بإحـدى ً

أو الشهادة والفوز بجوار رسول اهللا ، الفتح والغنیمة، ًالحسنیین أو بهما معا
.  

                                                
  .٧سورة محمد آیة )  1(

 رواه  الترمزي وقال حسن صحیح)  2(



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 
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  قصائد فى الجهاد لإلمام أبى العزائم                        
   : )١(قال رضى اهللا عنه 

َوطْ والَةَابَرَقْى الِدْف َأْدَ ق ِالَالمِ  ب  ْنَنى السُِّدْف َأْلَ بَینِّى الدِوحُرِى بِدْفَأ     ْنَ
  ْنَنِمْال َا وَایَطَعْ الُلُ ك اَهِونُد  ْنِ   مى ِتَانَكَ م َقْوَ ف ُدتِوج ُأ اَهِ ب ٌضْرَأ
َ بهٌضْر      َأى ِنِوْأُتَ فُوتُمَأ  ِهِ ب ُیزِزَعْ ال ىِنَطَو   ْنَك السََّىِ لَونُكَى یَّتَا حِ
  ْنَسَحْ ال اَیهِ ف ىِل َ وٌّزِها عُابَرُتَ     وى  ِتَمْعِ ن اَیهِف َ و ىِسْن ُأ هاِب  ٌضْرَأ
  ْنَمِّ الدَیكِاتًهِى بِانَحْیَر َى وِوحُ     رُهُیمِسَن َو ى ِبَأ ى ِّمُأ  ْمَنع ى ِنَطَو

  ْنَنِمْال َا وَایَزَالم  ِیهِ ف َرَ ت ْرَذْ  احًفا      ِى شِ فٍورُرُ س ىِ فْظَفْحُ تُهْظَفْاح
  ْنِطَى فِبْلَا قَهَیبِطَ وُتْدِلُیها وِ ف ى  ِتَّض الْرْى اَألَوِى سِنَطَا وَمَى وِنَطَو

  ْنَن والسُِّیهِ فُارَثْ اآلِتَاءَ جْدَ    ق ى  ِذَّ الُنَطَوْ الَوُ هْلَى بِینِ دْمَالْسِاإل
  ْنَجَّ الشُهَ لُوعُرُفْالَ وٌولُص ُأِیهِفى       ِذَّ الُنَطَوْالَ وُینِّى الدَیْحَیَا وَیْحَأ

  ْنَظَفْاحَ وَكِوحُرِا بَنْدِّی َأِّبَا رَ       یْمِهِیعِمَ جَینِنِمْؤُ المُنَطَ وُّبَّوالر
   ْنَنِمْ الِیهِى فِ لُومُدَ یُیزِزَعْى الِنَطَ                          و

   : )٢(قال رضى اهللا عنه 
  ىِانَیْبِ تُّرِس) ا َنْیَلَا عَّقَ حَانَك( ى ِ     فٍىِانَهْرُ بِرْكِّ الذُ آىُرَبْك َأُهَّلال
  ِانَبْلُ صِورُرُغِ بٍةَلْفَى غِ فِّقَحْلِ    لًةَعَازَنُوا مُامَى رَلْ اُألُاةَغَّ الطَنْیَأ
  ِانَرْسُ وخٍلَالْذٕ واٍىِزْخِوا بُّدُ        رْمُهُرِاهَ قُّقَحْ والْمِهِلِاطَبِوا بُامَق

  ِانَقْرُ فِیحِرَصِ بٌظِافَ حُهَّنَأِ           بٌةَدِاهَ شِرْكِّ الذُ آىُرَبْك َأُهَّالل
َ◌هَتَارَ إشـــْمَهـــْفَت) ا َنـــْلَّزَ نُنْحـــَن ( ْقُذ  ِنْصِى حـــِا فـــَهـــِ بَّنَأَمـــْى اطِبـــْلَ      قا  َ
  ِانَّیَد
  ىِانَا ثَنَ لٌانَهْرُب ) ُعِافَدُی( ى ِفَ     وْمَعَ نَینِنِمْؤُمْ الُنْصِح ) ُرُننصَا لَّنِإ( 

                                                
  هجریة ١٣٥٣ محرم سنة ٢بالنزهة في یوم األربعاء )  1(

 قبل أربعة أشهر من تاریخ القرار الذي أصدره الحاكم العام اإلنجلیزي أي،  هجریة ١٣٣٣ ربیع الثاني سنة ١٤لیلة اإلثنین )  2(
 .للسودان بإقصاء فضیلته من منصبه كأستاذ للشریعة اإلسالمیة بكلیة غوردون بالخرطوم 
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 ١١٧

   ِانَ جْنِمَ وٍسْنِ إْنِ مَورَّوا النُفئِطُ یْىَك و  ُمُهَوعُمُوا جُعَمَ جْمَ كُرَبْك َأُهَّالل
  ِانَیمِإِا بَهْأَرْاقَ فِةَیقِقَحْ الِنَا    عَنُئِبْنُت ) ُهَّى اللَبْأَیَو( وا ُابَخَوا وُّدُر
  ِانَیرِ نِاظَوُشِ بْو َأِّلُّالذَ وِرْهَالقِ    بُهُقَحْمَ یُاهَادَ عْمنَو وُلْعَ یُّقَحْال
  ِآنْرُ قصَُّن ْمِهْیَلَ عْمُهْنِ مُرْكَمْالَ       وًةَبِاقَ عَونُرْدَ یَالَ وَونُرُكْمَ یْمُه
  ِانَبْلُ صِادَّبُ عْنِ مَكَادَبِ عْحِر        َأٍةَمِاصَقِ بْمُهْتِاغَبَ وْمُهْنِ مِقُْب تَال
ِال بْهَا جْوَغَطَ فْمُهَتْلَهْمَأ   ِانَمْرِحِ بْمُهْلِاجَ عَینِّوا الدُدَسْفَأَ       وٍمِقَتْنُمً
  ِانَكْر َأِّلُى كِى فِدِّیَو سُمُهْقَحْامَ    وٍوُمَهَوعُمُ جْقِّزَو مُمُهَیبِلَ صْسِّكَن
  ِانَطْیَ شِلْسَ نْنِ مْمُهَ فْمُهْنِ مِقُب تَ        الًةَقِاحَ مِارَّ النِاظَوُشِو بُمُهْتِاغَب
ِرا بنْفُا كْوَغَطَ فْمُهَتْلَهْمَأ   ِانَسْحِٕاَ وٍنَنِ مْنِ مُاهَایَطَى عَلْو       َأْنَ مِةَمْعً
  ِانَقْرُ وفٍیدِحْوَ تَىِادَع َأْكِلْها      َأْوَبغَ وُهَلْها َأْوَادَعَ وَآنَرُقْا الْوَادَع
   ِیرانِ نِیضِضَ حِیمِمَى حِو فُمُیهِقْل     َأْهمِعَمْج َأَقْلَخْوا الُّلِضُ یْمُهْنَلِهْمُ تْنِإ
  ِانَهْرُبَ وٍآیاتِو بُلْعَ یُّقَحْالَ          وٍهَفَ سْنِ مَّقَحْوا الُیلِزُیِوا لُعَمْج َأْدَق
   ِانَیمِإِ بَلىْوَا مَ یُینِّ الدَرَهْظَ یْىَ      ك    ًماَرَ كُهَلْه َأْدِّی َأَّقَحْ الَكِ بْرِهْظَأ
  ِانَیْغُطَ وٍلْهَا جَ ذُقَحْمَ یُّقَحْالَ وِّقَحْلِ  ل    ًةَبَارَحُو مُامَ رْدَقَ لِیبِل الصَُّلْهَأ
  ِانَمْز َأِّلُى كِم فُهُقَحْمَ تِرْهَّلظِ  ل        ٍةَمِاصَقِ بْمُهْكِلْهَأَ فًاداَ عَتْكَلْهَأ
  ِنَالْعِٕاَ وٍّرِى سِ فِةَیعِرَّ الشَثْوَا     غَ یَكِرْصَنِا بَحْم السََّكَتَیعِرَ شْدِّیَأ

  ِانَطْیَشَ وٍارَّفُ كُاتَمْلُ ظِورُّ    بالن  ْتَقَحَمْانَ فُّقَحْ الَاءَ جُرَبْك َأُهَّالل
  ِانَیمِٕاَ وٍینِ دْنَ عَّرَّ الشُعِافَّا    والدَنُرِاصَنَا وَنِا مَنِى بَلْو َأُاهللا
ــ ــَ خُةَیلِســَوْ الَّمُث ــَنِ لُیعِفَّ الــشَهَ          طــْهــمِعَمْج َأِلْســُّ الرُرْی                     ِانَسْحــِ إِیمِمــَ عِلْی
ِدا               مَبًما َأِائَ دِهْیَلَ عُةَال الصََّّمُث      ِانَوْضِرِى بَظْحَا نَهِ بِلهِ اإلَنً

   : )١(قال رضى اهللا عنه 
  ِیهِلْعُ یُحمنَّ والرِالَمْالَ وِسْفَّالنِ     ب ِیهِفد َأُمَسالِى اإلِنَطَم وُكِّبَرِب

                                                
 . هجریة ١٣٣٨غرة محرم سنة )  1(
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  ِیهِوْر َأِلْوَقْ الِقِدْصِ بَّلىَ عٌضْرَو      فُمُهُّبُى وحِسْفَو نُمُ هَونُمِلْسُمْالَو
  ِیهِمْر َأِهَّ اللِنْوَ بعُّوُدَعْ الَوُ    هًةَسَرْطَ غَمَسالِ اإلَأَاوَ نْنَ مُّلُكَو

  ِیهِمْحَ تِانَیْغُّى الطِول ُأِّلُر كِّشَ ْنِا      مَهِتَعْفِ رُلْصى َأِسْفَ نُنِطْوَ مُینِّالد
  ِیهِنزَتَ وٍیسِدْقَد تِاهَشَ مْتَأَ       رَدْقَ لِینِبُمْ الِورُّالنِ وبْتَّلَظَتْ اسِهِب
  ِیهِوْمَتِ بَا القَ حَینِّى الدِ فِهَّلِ       لِهِ بَودُج َأْنى َأِالَمَ وٌیلِلَى قِفسَن

    )تم بحمد اهللا وحسن توفیقه (                          
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  اإلمام المجدد

  السید محمد ماضى أبو العزائم
  فى سطور

سلیل آل البیت الطاهر، حسنى من حهـه والدتـه، حـسینى مـن جهـه : نسبه
ــــــده. والــــــده ــــــین  :مول ــــــوم اإلثن ــــــق هـــــــ ١٢٨٦ رجــــــب ســــــنة ٢٧ولــــــد ی المواف

  . زغلول برشیدسیدى  م بمسجد ٢/١١/١٨٦٩
صــار أســتاذا عمــل بالتــدریس، ثــم تــدرج فــى ســلك الوظــائف حتــى : وظائفــه

  . بجامعة الخرطومللشریعة اإلسالمیة
ـــه ـــن وظیفت ـــه م كـــان یـــرى أن أهـــم وظـــائف الرجـــل الـــدینى اإلرشـــاد : إقالت

والنــصیحة للحــاكمین، بــل   لعامــة النــاس، والتحــذیر مــن الوقــوع فــى حبائــل 
 ١٩ وظیفتــه فــى یــوم األحــد لحــاكم العــم اإلنكلیــزى مــنه ااإلســتعمار فأقــصا

  .م١/٨/١٩١٥هـ الموافق ١٣٣٣رمضان سنة 
ــة ــودة الخالف ــه بع نقرة فــى یــوم بعــد أن قــررت الجمعیــة الوطنیــة بــأ: مطالبت

 م إلغاء الخالفة اإلسـالمیة،٢/٣/١٩٢٤هـ الموافق ١٣٤٢ رجب ٢٦األحد 
میــــع أنحــــاء العــــالم للخالفــــة اإلســــالمیة بجدعــــا اإلمــــام لتأســــیس جماعــــات 

بمــــصر فــــى یــــوم ا لجمعیــــة الخالفــــة اإلســــالمیة اإلســــالمى، وانتخــــب رئیــــس
 م، ونــاب عــن شــعب٢٠/٣/١٩٢٤ق هـــ الموافــ١٣٤٢ شــعبان ١٣الخمــیس 

فـى مكـه المكرمـة مصر فى حضور مؤتمر الخالفة اإلسـالمیة الـذى انعقـد 
  .م فى أشهر الحج١٩٢٦هـ  ١٣٤٤سنة 

م والطریقـة ١٨٩٣هــ الموافـق ١٣١١ة أسس جماعة آل العـزائم سـن: دعوته
 شـــــارعى مجلـــــس ١١٤م ومقرهـــــا ١٩٣٤هــــــ الموافـــــق ١٣٥٣العزمیــــة ســـــنة 
  .الشعب بالقاهرة
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التفـسیر، تذخر المكتبـة اإلسـالمیة بمئـات الكتـب مـن مؤلفاتـه فـى : مؤلفاته
  .الكالم، والتصوف، والفتاوى، والسیرة، والمواجیدوالفقه، وعلم 

ــه هـــ ١٣٥٦ ســنة  رجــب٢٧األعلــى لیلــة األثنــین انتقــل إلــى الرفیــق : انتقال
  .م ودفن بمسجده بشارع مجلس الشعب بالقاهرة٣/١٠/١٩٣٧الموافق 

بو العـزائم، ابنه األكبر اإلمام الممتحن السید أحمد ماضى أ: خلیفته األول
لـــدعوة اإلمـــام ونـــشر تراثـــه العلمـــى، وانتقـــل إلـــى الرفیـــق شـــكل عمـــرا جدیـــدا 

هــــــــــــ الموافـــــــــــق ١٣٩٠یــــــــــع األول ســـــــــــنة  رب ٢٠ األعلــــــــــى یـــــــــــوم الثالثـــــــــــاء
هـــــ الموافـــــق    ١٣٩٠ ربیــــع أول ٢٢م، ودفــــن یــــوم الخمــــیس ٢٦/٥/١١٩٧٠
  .م بمسجد والده اإلمام بسارع مجلس الشعب٢٨/٥/١٩٧٠

السید عز الدین ماضى أبو العزائم المحامى بالنقض، حفید : خلیفته القائم
ٕ العزمیـــة، وامـــام اإلمـــام، واإلبـــن األكبـــر للخلیفـــة األول، وهـــو شـــیخ الطریقـــة

   .جماعة آل العزائم
  

  تـحذیـــر
لقــد مــرد الــبعض علــى تزیــف مؤلفــات اإلمــام المجــدد الــسید محمــد ماضــى               

، كما مـردوا مـرة أخـرى إلـى أبى العزائم، بالتغیر والحذف والحشو واإلضافة
انـا فـى هـذا التعـدى ٕتغیر أسماء كتب اإلمام بأسماء تتفق مع أهوائهم، وامع

  بعـض الهیئـات ودور النـشرعلى اإلمام وتراثه العلمى، فقد لجأ هـؤالء إلـى
 كتابتـه، ف الـذى توخـاه اإلمـام مـنلطبع هذه المؤلفات، بصورة تـودى بالهـد

كاختزال عناوین كتبه، اختزاال مخال یفوت ما أراده اإلمام من جعـل عنـوان 
مقـدمات عمـد  عمـا ورد بـین دفنتـه، كمـا حـذفت عـن الكتاب تعبیـرا صـحیحا

كمـا أن . الكتب الواردة بالطبعات السابقة، واسـتعیض عنهـا مقـدمات أخـرى
هذه المؤلفات عبثا أبسط ما بصلب ید التبدیل والحذف واإلضافة قد عبثت 
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قال عنه أنه تشویه لما كتبه اإلمـام، وطمـس آلثـاره العلمیـة، ومنـع لوصـول 
  .مفاهیم معینة أراد لها أن تصل إلى الناس

  ل ٌفوی ْ َ مَ دیھم ث اب بأی ون الكت ذین یكتب َّلل ِ ُِ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ َُ ُ ْ َّ د هللا ِّ ْن عن ذا م ون ھ ِیقول ِ ِ ِّ َُ َ َ ُ َ                      
ل یال فوی ا قل ھ ثمن ْشتروا ب ٌلی ِْ َ َ ًَ ًِ ِ َِ َ ْ ُ َ ا َ م مم ل لھ دیھم ووی ْت أی ا كتب م مم َّلھ ِّ ٌ ِ َّ ِّْ ُْ َُّ َّْ َْ َ ِ َ َ َ َ                      

َیكسبون ُ ِ ْ َ   

ٕ واخواننـــــا                   - علـــــى وجـــــه العمـــــوم-ل هـــــذا فإننـــــا نحـــــذر القـــــارىء المـــــسلملكـــــ
هــؤالء الــذین ضــیعوا تــراث اإلمــام  مــن - علــى وجــه الخــصوص-آل العــزائم

ا ال ولــم یحـــافظوا علیـــه، وصـــدق اهللا نعـــالى ي آیاتن دون ف ذین یلح َإن ال َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َّْ ُ َّ ِ  
َیخفون ْ َ ْ َعلینا أفمن یلقى  َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َفي النار خیر أم من یأتي آمنا یومَ ْ َ ًَ َِ ِ ِْ َّ َِ ٌ ْ ُالقیامة اْعملوا  َّ َ َِ َِ ْ

ٌ شْئتم إنھ بما تعملون بصیر َما ُِ َِ َ ُ َ َْ َ ِ َّ ِ ْ ُ    

                  وذلـــك بعـــدم قبـــول أى مؤلـــف مـــن مؤلفـــات اإلمـــام إال إذا كـــان صـــادر مـــن 
 ماضـى أبـى            مشیختة الطریقة العزمیة، وبـإذن مـن سـماحة الـسید عـز الـدین

العـــزائم بـــصفته شـــیخا للطریقـــة العزمیـــة، والقـــائم علـــى دعـــوة جـــده اإلمـــام،                  
  .ونشر تراثه العلمى

 

  الصفحة   الموضوع 
  ٣  اإلهــداء

  ٤  تقدیم
  ٧  فاتحة الكتاب

  ١٣  مقدمة
  ١٦  الباب اأول الجهاد وأحكامه وأساسه وأنواعه

  ١٦  الفصل األول الجهاد
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  ١٦  تعریف الجهاد
  ١٦  من العدو الذى أحاربه

  ١٧  أعداء مالزمون: أوال
  ١٨  أعداء مفارقون: ثانیا
  ١٩  أعداء خارجون: ثالثا
  ١٩   العدو المظاهر العلنى- ١
  ٢٠   العدو المداهن السیاسى- ٢

  ٢١  الفصل الثانى الجهاد وأحكامه
  ٢١  ثبوت فریضته

  ٢١  ثبوت فریضة الجهاد بالكتاب: أوال
  ٢٢  ثبوت فریضة الجهاد بالسنة: ثانیا

  ٢٣  كراهیة النفس للقتال مع أنه خیر لها فى الدنیا واآلخرة
  ٢٤  حكم اهللا فى مواالة األعداء

  ٢٥  حكم ترك الجهاد
  ٢٥  عاقبة ترك الجهاد

  ٢٦  ألوان من فتن االستعمار
  ٢٨  كل مسلم مطالب بالجهاد
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  الصفحة  الموضوع 
  ٣٠  الجهاد وأساسه: صل الثالثالف

  ٣٠  أساس الجهاد
  ٣٠  العدل: أوال

  ٣١  أنواع العدل
  ٣١  العدل یأمر به الكتاب وتحث علیه السنة

  ٣٢  دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة
  ٣٣  المصلحة: ثانیا

  ٣٤  الفصل الرابع الجهاد وأنواعه
  ٣٤  الجهاد نوعان

  ٣٤  جهاد النفس: أوال
  ٣٤  جهاد العدو: نیاثا
  ٣٥   جهاد المال-١

كــل بــالء یــصیب المــؤمن فــى ســبیل الجهــاد هــو اكمــل الــنعم 
  علیه

٣٦  

  ٣٦   الجهاد بالنفس-٢
ى  : تعـــدد المفــــاهیم فــــى قولـــه تعــــالى دیكم إل وا بأی َوال تلق ُِ ْ ِ ْ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ

ِالتھلكة َ ُ ْ َّ   
٣٧  

  ٣٨  تسمیة البذل فى سبیل اهللا اقر اضاله تعالى
  ٤٠  اهداف الجهاد: لثانىالباب ا

  ٤٠  القتال للمعاملة بالمثل: أوال
  ٤١  القتال لدفع العدوان: ثانیا
  ٤٢  القتال لكسر شوكة العدو: ثالثا
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  ٤٢  القتال لمن أخرجونا من دیارنا وأموالنا: رابعا
  ٤٢  القتال لمن یفتن المسلمین عن دینهم: خامسا

  ٤٣  حقیقة المرتد عن دین اإلسالم
  ٤٤  رتد بباعث قهرىحكم من ا

  ٤٤  القتال من أجل المستضعفین: سادسا
  ٤٥  القتال حتى یكون الدین كله هللا: سابعا

    
    
    

  الصفحة  الموضوع 
  ٤٦  حكم الجهاد وشروطه وآدابه: الباب الثالث
  ٤٦  حكم الجهاد: الفصل االول

  ٤٦  دفع المظالم: أوال
  ٤٨  تحقیق الرحمة العظمى: ثانبا

  ٤٩  شوط الجهاد: لثالفصل الثا
  ٤٩  أن نقاتل فى سبیل اهللا: أوال
  ٥٠  أن نأخذ من هزائم االمم السابقة عبرة وعظة: ثانیا
  ٥٢   نحافظ على الصالة حتى فى وقت الفزع االكبرأن: ثالثا
  ٥٣  أن نطیع القائد ونبتعد عن الشهوات: رابعا

أن نعتقــد أن العــدو القلیــل المــؤمن خیــر مــن الكثیــر : خامــسا
  لغیر مؤمنا

٥٤  

  ٥٤  أن ننصر اهللا أنفسنا: سادسا
  ٥٦  آداب الجهاد: الفصل الثالث
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  ٥٦  الجهاد فریضة على المؤمن
  ٥٧  آداب المجاهد

  ٥٧  أن یثبت المجاهد عند مالقاة األعداء: أوال
  ٥٧  أن یذكر المجاهد اهللا كثیرا: ثانیا
  ٥٧  أن یكون المجاهد مطیعا هللا ورسوله: ثالثا
  ٥٨   تكون االمة المجاهدة ومتنازعة متفرقةأال: رابعا

  ٦٠  أن یتحلى المجاهدون بالصبر: خامسا
  ٦١  موجات النصر: الباب الرابع

  ٦١  الصبر: أوال
  ٦٣  المصابرة: ثانیا

  ٦٣  المصابرة وأنواعها
  ٦٥  المرابطة: ثالثا

  ٦٥  مواطن المرابطة
  ٦٦  أداب المرابطة

    
    
    

  الصفحة  الموضوع 
  ٦٦  مرابطة أهل الجهالةنتائج 

  ٦٧  المرابطة الحقة هى التى تعمل على ثغور اإلسالم
  ٦٧  هل حالتنا الحاضرة وأعمالنا مرابطة على ثغور اإلسالم

  ٦٨  ما هى أنواع المرابطة
  ٦٩الثغـور التــى یجـب أن توصــد فـى وجــه العـدو وتحــصن بــأمنع 



  استاذ الشریعة االسالمیة-مد ماضى ابو العزائم  مح/ السید                                           لالمام الجھاد 

 ١٢٦

  الحصون
  ٧٠  ثغور اإلسالم من ناحیة األحكام: أوال
  ٧٠  ثغور اإلسالم من ناحیة المجتمع اإلسالمى: اثانی
  ٧١  ثغور اإلسالم من ناحیة البالد اإلسالمیة: ثالثا

  ٧١   ثغوره الحسیة-أ
  ٧٢   ثغوره المعنویة-ب

  ٧٤  تقوى اهللا: رابعا
  ٧٤  تقوى اهللا والعمل بالسنة

  ٧٥  حیاة الشهداء: الباب الخامس
  ٧٥  الفرق بین لفظ السبیل مفردا وجمعا

  ٧٦  قام العندیة ومقام اللدنیةم
  ٧٧  كیف یكون الشهداء احیاء

  ٧٨  نصائح للمجاهدین:الخاتمة
  ٨٠  قصائد فى الجهاد

  ٨٣  النسب
  ٨٤  تحذیر

  ٨٥  الفهرس
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