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  متهيد
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من شـرور أنفسـنا   

  .وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله،  

 األمور وشر أما بعد؛ فإن أصدق احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد 

  .النار يف ضاللٍة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة حمدثٍة وكل حمدثاهتا،

اجلهاد وأهدافه وغاياته تساؤالٌت كثريةٌ ختاطر أفهام الناس يف زماننا حول شرعية 
ويف هذا الزمان دون غريه تصبح هـذه التسـاؤالت اسـتغراباٍت     ،ومسوغاته

تسعى حثيثةً يف تثبـيط وتعويـق    ،متوجسةً مستنكرةً لكل صيحٍة تدعو للقتال
حىت باتت  ،حركات اإلسالم اليت تنتهج اجلهاد سبيالً يف حتقيق دينها وشرع رهبا

فإذا  ،لقول يقع على اآلذان فُيصيبها بقرقعٍة مزعجٍةتلك االستغرابات نشاًزا من ا
  .المس احلس ترك فيه أملاً وارتياباً ال ختفيه الفطُر السليمةُ والنفوُس األبية اجملاهدة

ملاذا تكثر دعوات اجلماعات املقاتلـة الـيت حتمـل    ): بغرابٍة واندهاش(سيقال 
  .يف أفقه هناية وال سد؟ السالح وتنتهج العنف، وتفتح طريقاً من الدماء ال يلوح

ملاذا تعلو كلمات املقاتلني عن دينهم فوق كلمـات  ): بغرابٍة وانزعاج(وسيقال 
وتصبح بياناهتم ونداءاهتم ذات صدى متزايد يلـف األمسـاع هبيبتـه     ،غريهم

  .وخشوعه؟
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ملاذا احلرب؟ ملاذا االقتتال؟ ودعوات السـالم  ): بصوٍت عامليٍّ متشنج(وسيقال 
منابر األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملؤسسـات واألحـزاب    ينادى هبا من

وكلها تبذل جهوداً ساميةً يف إحالل السالم العاملّي واالبتعاد بالعـامل   ،السلمية
  .اجلميل عن أذى احلرب وحلظاته الكاحلة املظلمة

ماذا يريد اإلرهاب؟ وما هي دوافعه؟ ومـا هـي   ): حبريٍة واضطراب(وسيقال 
  .ومن أين جاء؟ وإىل أين وجهته؟مستنداته؟ 

من أذن لكم باجلهاد؟، ومن أفتاكم به؟، ومن قـال  : وسيقول املثبطون املعوقون
بأن وقت اجلهاد قد حان؟، فهل أقمتم التوحيد أوالً وربيتم الناس على اإلسالم 
الصحيح؟، وهل دعومت إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة؟، وهل كففـتم عـن   

  .؟)بزعمهم(بدعواتكم اجلريئة اليت جتر معها فتناً مرعبةً  منابذة الطواغيت

وقد تركت خلفها إصراراً  ،مث ال تسكن تلك املشاعر وال هتدأ يف نفوس أصحاهبا
وفضوالً يدعو ٍملعرفة أصحاب األعمال العنيفة الدمويـة والـدعوات اجلريئـة    

أو .. يرأو التقـد .. يف إحساسٍ يتراوح بـني الغرابـة أو اإلعجـاب    ،املتمردة
  .....!!. أو الفرح.. أو النفور.. أو التململ.. السخط

 ،وهذا ما تلـهج بـه ألسـنتهم    ،هكذا ُتلقي التساؤالُت بنفسها يف واقع الناس
تسـاؤالٌت تلـو التسـاؤالت واسـتغراباٌت تلـو       ،وحتاكيه وسائل إعالمهم

 ،والتوهجِ كلها ُتلقي األضواء وتشد األنظار إىل كائنٍ شديِد التألقِ ،االستغربات
واقتحم غمرةَ املعـادالت   ،فرض نفسه يف الواقع العاملي احلديث! كائن غريب
تعقد له  ،وأصبح رقماً تتأرجح له أطراف احلسابات واملوازنات ،الدولية الصعبة
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 ،وتتحدث عنه الوكاالت والفضائيات ،وتتناوله النشرات والدوريات ،املؤمترات
إنه هاجس  ،قلب به موازين وتوضع موازينوتن ،وتشن ألجله املعارك واحلروب

حرفةُ أولياِء هذا الزمان وصنعُتهم اليت ال ُيجاريهم هبا .... العصر وكابوس الكفر
  !!.أحٌد من اخللق

ـّه اِجلــــــَهاد    !إنــ

  ....!.اإلرهاب.. وإن شئت فهو مبصطلح العامل املتخبط

وَخلَُصت  ،تازت ومتايزتام ،هو ذاك السبيل الذي تزامحت عليه صفوةٌ من البشر
عندما كان العامل يستعدُّ لزماٍن من اهلدوء والرقاد املـريح كانـت    .وختلَّصت

وعندما كـان العـامل ينـادي     ،الصفوة تتهيأ ملياديَن من العمل الشاقِّ الدؤوب
كانت الصفوة تستعلي  ،بالسالم الكاذب املكذوب ويلمعه بالزخرف من القول

هتدهـده  ... بصرخاهتا اجلهادية املقاتلة تشق هبا حجب إفك السـالم املزعـوم  
وعندما كان العامل يف واٍد سحيقٍ من املتاع والرفاهية املقعدة ..! تتوعده... تزلزله

كانت الصفوة ترسم بتضـحياهتا   ،واهلمم الدنيئة املتوجسة من أدىن بذل وعطاء
تثري مكامن اإلعجاب والتقدير يف قلوب وعيـون   ،ائعةَ املالمحوإجنازاهتا لوحةً ر

كما أهنا يف الوجه املقابل أثـارت  !  كثري من الناس حىت من أعدائها احملاربني هلا
  !.كماً ال خيفى من الغرابة والتساؤالت

األدوات األكثر رواجاً يف التعامل مع هـذا الكـائن العجيـب هـي أدوات     
  . ؟ وما؟ ومن؟ ومىت وأين؟ملاذا؟ وكيف! االستفهام

 ،هذه األدوات اليت تفصح عن مدى الغموض الذي يعتري عمل الصفوة اجلهادية
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ال تراها العيون وال  ،وبتعبريٍ أصّح كم ُيراد هلذه الصفوة أن تبقى غامضةً مستورةً
  !.تسمع صوهتا اآلذان

ويشرعون  واملشاهد أن االستفهامات تكثر عندما يعلن أهل اجلهاد عملهم القتايل
فيخرجون من رحم التنظري إىل دنيا احلركة والترمجـة   ،يف تنفيذ براجمهم الواقعية

ويبدأ نزاهلم احلقيقي يف إثبات صدق دعوهتم وحتقيق مسـائل   ،العملية ملنهجهم
فوقتها يشتد التساؤل واالستفهام عن منظور الصفوة الذي ُتدير مـن   ،نظرياهتم

ر والفهم الذي يدفع هذه الصـفوة أو تلـك   وعن حقيقة التصو ،خالله املعركة
  . خلوض هذا الغمار امللتهب يف هذا العرض التارخيي املثري؟

  .عندها حيق من جديد أن تقول ملاذا؟؟

بيانٌ للشيء الذي غفل وتغافل عنـه العـامل    ،هو ما أردناه يف هذه الصفحات
هد احملتدم عـرب  حلقائق الصراعات الكونية وجذور التدافعات العاملية يف هذا املش

  .هذه اللحظات من التاريخ

وددنا أن نبسـط   ،وحىت ال تنقلب ورقاتنا إىل منتدًى سياسي أو رواقٍ تارخيي
القول ونضع اإلجابة مسهبةً ببيان الوحي املرتّل الذي تنطق به كل صفوٍة محلت 

فعليه تكون اإلجابـة   ،وارتضت مسلكهما تديناً وشريعة ،محل التوحيد واجلهاد
اً لتصورنا الشرعي الديين لواقعنا وواقع العامل وما يلمُّ به من أحداث عظـام  بيان

وفقاً العتقادنا بأصول اإلسالم العظيم ومبادئ تشريعه وأحكامه ومناط حقوقه 
وما حيتِّم علينا هذا التصور من أعمالٍ وتكاليَف يف دائـرة وسـعنا    ،وواجباته
  .واختيارنا
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ليوم هو التجلي الكبري لسنن احلياة البارزة الـيت  إن جهادنا املشهود ا: لذا نقول
وهو االنعكاس الطبعي والفطـري لضـرورات    ،يتعلق هبا انتظام الكون واتزانه

ولوال هـذه الضـرورات هللكـت األرض ومـادت      ،احلياة اليت متدها بالبقاء
وهلذا أراد اهللا للكون واحلياة أن تسـري وفـق سـننٍ     ،السماوات وفسد الكون

َيْهِلَك َمْن َهلَـَك َعـْن َبيَِّنـٍة    { ، و}ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقْسِط{معروفٍة منضبطٍة و
والسنن اليت ندرك مجيعاً أهنا أشد تأثرياً يف الكـون   ،}َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة

واحلياة واليت تأخذ احلظ األوفر يف وضع األمور يف نصاهبا أو حترفها عما أعد هلا 
وسـنن   ،وسنن الدفع والعـراك  ،هي سنن الصراع واالقتتال ،يف اخللق والتدبري
الصالة والسالم يف وسنن السلطة والقيادة ويف هذا خرب نبينا عليه  ،القوة والغلبة

فعلى مدار هذه السنن تقوم كثٌري من سـنن    ،أن اجلهاد هو ذروة سنام اإلسالم
احلياة الباقية واليت تتراوح بني اإلصالح واإلعمار يف األرض إن كانـت الغلبـة   

وبني اإلفساد واإلهالك يف األرض إن كانت الغلبة والشوكة ألهل  ،ألهل اإلميان
لٌ وتكليٌف رباينٌّ أُمرت به أمةٌ من البشر  لغاية القيـام  واجلهاد هو عم ،الباطل

ا على وجهها الـذي أراده اهللا  ـبواجب املوازنة بني تلك السنن الربانية وإقامته
فَتنصِلَح أحوال هذا العامل ويستقيم أمره على املنهج الرباينِّ الذي ُخلق  وجلّ عّز

حركـة  .. ن احلركة البشـرية وعندما نريد أن حنلِّل طبيعة هذا النوع م ،ألجله
ال بد من الرجوع إىل مكونات ودوافع هذه  ،التدافع واالقتتال والصراع العنيف

فإذا مـا   ،اليت تعطيها حجمها وقدرها من التأثري يف الواقع والتغيري فيه ،احلركة
تأملنا تلك الدوافع نستطيع عندها أن نتنبأ بقدرة هذه احلركة على االسـتمرار  

ونستشف من وراء األحداث ما ميكن أن نعتربه نتيجةً حمتملةً يف  ،غيريوالبقاء والت
  .هذا الصراع الذي ال بدَّ أن ُيحسم حبكم الضرورة



 
 
 

10 

ال خنفي سراً إن قلنا إن اجلهاد الذي أمر اهللا سبحانه به بكل حركته وعنفوانـه  
فهـو   ،علةيعدُّ يف ميزان السنن الربانيَّة يف طليعة احلركات الكونية املؤثرة والفا

فنتيجة الصراع بني احلق والباطل حامسةٌ ..! حركةٌ كونيةٌ ليست عامليةً فحسب
  !!. يف قضايا الكون الكلية

َولَوِ اتََّبـَع الَْحـقُّ   {ألن العامل لو متّحَض باطالً صرفاً ألذن اهللا هبالكه ودماره 
واجلهاد الشـرعيُّ هـو   ، }أَْهَواَءُهْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ
وهو حركةٌ مساويَّةٌ تستلهم  ،احلركة العائقة أمام السيادة الكلية للباطل على عاملنا

دوافعها وقوهتا مبا يرتل من وعود السماء وما يصعد إليها من األرض من طيـب  
فهو ليس حركةً أرضيةً تقف عند حدود احلسابات األرضـية   ،العمل اجلهادي
وهو  ،بل هو حركةٌ كونيةٌ ال تعرف حدوداً يف هذا العامل الضيِّق ،والقيود املادية

 ،حركةٌ صبورةٌ دائبةٌ ترى النصر والنجاح من وراء كلِّ حجب العامل املظلمـة 
وتستمر هذه احلركة وتكدح كلمَّا انسدت أمامها اآلفاق وطوقـت بأسـباب   

د وتصارع وترابط تكاب ،املهالك، فهي جتد لنفسها مكاناً عزيزاً يف زمحة الباطل
  .وأن ذهاهبا ذهاب العامل ،ألهنا تعلم أن بقاءها بقاء العامل

  .  نعيد طرح السؤال من جديد ملاذا اجلهاد؟ ملاذا القتال؟

جوابنا أن اجلهاد حركةٌ أصيلةٌ من حركات الكون قامت على ضروراٍت حياتيٍَّة 
  .وضرورة التاريخ ،وضرورة احلس ،وضرورة العقل ،ضرورة الدين: ملحٍَّة

  ـــــــ
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  الضرورة الدينية توجب اجلهاد
والضرورة مصدر االضطرار يف حال اإلجلاء وحتمل ما ال دافع له، والدين أوجب 

ألن اجلهاد ضـروريٌّ لقيامـه    ،على أصحابه متثُّلَ اجلهاد يف عقائدهم وأعماهلم
وجوهـاً   وإلدراك حجم هذه الضرورة نعرض ،وبقائه كما أراده اهللا عز وجل

  :لبيان هذه احلقيقة

  :الوجه األول
قام الدين على أصل التوحيد وهو إفراد اهللا عز وجـل بـاحلقوق والواجبـات    

وعلى هذا ُصنف الناس إىل منتسبٍ  ،التعبدية والصفات والكماالت الربانيَّة العليَّة
أي  -وحقيقة هـذا األصـل    ،إىل هذا األصل حمققٍ له وإىل جاحٍد به تارٍك له

  فال يقبل حقوقاً تنـازع حقـوق اهللا    ،التفرد واالستعالء والكربياء - توحيدال
وال يقرُّ له قراٌر  ،وجلّ وال يرضى عن باطلٍ ُيرفع وُيعظَّم دون اهللا عّز ،وجلّ عّز

  بوجود منهجٍ أو دينٍ أو طريقٍة تنسب صفات الربوبيـة واأللوهيـة لغـري اهللا    
لذا كانت الطريقة السليمة يف إظهار هذا الدين هي الدعوة إليه ليكون  ،وجلّ عّز

وهذا ما حيصـل يف  (ولكن  ،املراد عالياً على ما سواه فإن حصلت هذا الغاية متّ
كمـا  (إن مل يظهر الدين بتلك الدعوة اللينة املعتدلة ) الغالب دون بأس اجلهاد

ع القتايل للباطل حىت يكـون  َوجَب أن يقوم الدين باجلهاد والدف) حيب البعض
 وجـلّ  وهذه احلقيقة هي املرادة واملتعيِّنةُ بقول اهللا عّز ،وجلّ الدين كله هللا عّز

، قال الطربي يف التفسري }َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه{
 ، اهللا وحده ال شريك لهوال يعبد إال فقاتلوهم حىت ال يكون شرٌك):  (9/248(
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 :يقول ،كله هللا نويكون الدي ،فريتفع البالء عن عباد اهللا من األرض وهو الفتنة
  .انتهى) حىت تكون الطاعة والعبادة كلها هللا خالصة دون غريه

يعين حـىت ال يكـون    وقاتلوهم حىت ال تكون فتنةٌ :عن ابن عباس قولهوروى 
  .شرك

  .الفتنة الشرك :حىت ال تكون فتنة قالعن احلسن يف قوله وقاتلوهم و

 ،قاتلوهم حىت ال يكون شرك :عن قتادة قوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة يقولو
حىت يقال ال إله إال اهللا عليها قاتل النيب صلى اهللا عليـه   ،كله هللا ويكون الدين

  .وسلم وإليها دعا

  .ركحىت ال يكون ش :عن السدي وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة قالو

حىت ال يكـون كفـر    :زيد يف قوله وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة قالوعن ابن 
  .ويكون الدين كله هللا ال يكون مع دينكم كفر

فالقتال أمر من اهللا الستئصال فتنة الشرك والكفر ولكي يكون الدين والطاعـة  
 فإن ،واالنقياد واالستسالم واحلكم والتشريع هللا وحده ال شريك له يف ذلك كله

كانت بعض خصائص األلوهية أو الربوبية تنسب لغري اهللا فقد وجب القتال حىت 
  .يوحََّد اهللا ويفرد يف خصائصه وصفاته العليَّة

يقول اهللا عز وجل  ،وتأمَّل هذه احلقيقة وهي تعرض يف كالم اهللا بأسلوبٍ آخر
إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فََضْرَب الرِّقَابِ َحتَّى {

  . }فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع الَْحْرُب أَْوَزاَرَها
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يقـول   }َحتَّى َتَضَع الَْحْرُب أَْوَزاَرَها{وقوله (): 26/42(قال الطربي يف تفسريه 
وافعلوا بأسراهم ما بينـت  فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقاهبم  :تعاىل ذكره

بأن يتوبوا إىل اهللا من  ،لكم حىت تضع احلرب آثامها وأثقال أهلها املشركني باهللا
     ).انتهى ،شركهم فيؤمنوا به وبرسوله ويطيعوه يف أمره وهنيه فذلك وضع احلرب

حىت خيرج عيسى ابـن   :عن جماهد قوله حىت تضع احلرب أوزارها قالوروى  
وتأمن الشاة من الـذئب وال   ،ودي ونصراين وصاحب ملةمرمي فيسلم كل يه

ذلك ظهور اإلسالم على  ،تقرض فأرة جرابا وتذهب العداوة من األشياء كلها
    .إذا وضعها ه وينعم الرجل املسلم حىت تقطر رجله دماًالدين كلَِّ

  .انتهى ،ال يكون شركعن قتادة حىت تضع احلرب أوزارها قال حىت و

املشركني بالقتل واألسر  ومعىن اآلية أثخنوا():  4/179(تفسري قال البغوي يف ال
ه هللا فال يكون بعـده  ويكون الدين كلُّ ،حىت يدخل أهل امللل كلها يف اإلسالم

وجـاء يف   ،جهاد وال قتال وذلك عند نزول عيسى ابن مرمي عليهما السـالم 
 إىل أن يقاتل اجلهاد ماض منذ بعثين اهللا :احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .انتهى )آخر أميت الدجال

الذي رواه البيهقـي يف الكـربى    ولتجلية هذه احلقيقة نذكِّر حبديث النيب 
بينما أنا ( :عن سلمة بن نفيل قال) 7/53 (املعجم الكبري والطرباين يف ) 5/218(

يا رسول اهللا إن اخليل قد سيبت  :فقال إذ جاءه رجلٌ عند رسول اهللا  جالٌس
   ،أن ال قتال وأن قد وضـعت احلـرب أوزارهـا    وزعم أقواٌم ،ووضع السالح
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مـن أمـيت    وال تزال طائفةٌ ،كذبوا فاآلن جاء القتال( : فقال رسول اهللا
لريزقهـم   يقاتلون يف سبيل اهللا ال يضرهم من خالفهم يزيغ اهللا قلوب قـومٍ 

يف نواصيها اخلـري   ويقاتلون حىت تقوم الساعة وال يزال اخليل معقوداً ،منهم
  ).وال تضع احلرب أوزارها حىت خيرج يأجوج ومأجوج ،حىت تقوم الساعة

ومفهوم احلديث أن احلرب لن تضع أوزارها حىت يفىن الشرك والكفـر مـن    
ألن آخر مظاهر الشرك والكفر العلين األممي يتبدى يف قـوم يـأجوج    ،األرض

ين التوحيد علـى األرض  ومأجوج فبعد هالكهم تضع احلرب أوزارها ويظهر د
فتكون اإلشارة من النص أن اجلهـاد قـام    ،كلِّها وال مدعاة بعدها ألي قتال

لتحقيق التوحيد واستجالب النصر احلاسم يف املعركة التارخيية الطويلـة بـني   
فعنـدها يتوقـف    ،واليت تنتهي يف مواجهة يأجوج ومأجوج ،التوحيد والشرك

  .وهو قيام التوحيد يف األرض وانتصار أهلهاجلهاد ألن مقصوده قد مت وأُجنز 

وقـد   ،واملتدبر لكتاب اهللا عز وجل يالحظ هذه احلقيقة يف أكثر من موضـع 
لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا {يلمحها يف آيات سورة احلديد بقوله تعاىل 

بِالِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه َبأٌْس َشـِديٌد   َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس
، }َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَـوِيٌّ َعزِيـزٌ  

اإلنزال األول يتعلق بالبيان واهلـدى   ،فذكر اهللا عز وجل إنزالني يف هذه اآليات
واإلنزال الثاين يتعلق باحلديـد   ،الذي جاء به الكتاب وأصل هذا البيان التوحيد

وعلل اهللا هذا  ،الذي هو أداة اجلهاد الناصر للكتاب الرافع لكلمته املعز لشريعته
ليعلم من ينصره ورسله أي ينصر دينه وشريعته وطريقـة  ) أي احلديد(اإلنزال 

فيكون اجلهاد أصالً  ،أنبيائه ومنهاجهم يف معركتهم مع أعدائهم من أهل الباطل
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  .يف قيام التوحيد وظهوره

بعثت بني يدي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا تعـاىل  ( رسول اهللا ويقول 
والصغار على  وحده ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلّ

  .األلباينرواه أمحد وصححه ) من خالف أمري

فرضـية  ( ):1/188(السري الكـبري  يف لشيباين رمحه اهللا اويقول حممد بن احلسن 
  .)القتال املقصود منها إعزاز الدين وقهر املشركني

واملقصود من اجلهـاد  (: )1/18(أحكام أهل الذمة يف ويقول ابن القيم رمحه اهللا 
هللا، فإن من كون الدين  هإمنا هو أن تكون كلمة اهللا هي العليا، ويكون الدين كلُّ

ه هللا إذالل الكفر وأهله وصغاره وضرب اجلزية على رؤوس أهله والرق على كلُّ
رقاهبم، فهذا من دين اهللا، وال يناقض هذا إال ترك الكفار على عزهم، وإقامـة  

   .انتهى ،)دينهم كما حيبون، حبيث تكون هلم الشوكة والكلمة

وإمنا وضع اجلهاد ألجـل  (): 7/127(ود على سنن أيب دا تهيف حاشي أيضاال وق
اجلهاد أن يذكر اهللا ويعبد وحـده فتوحيـده وذكـره     فاملقصود من ،ذكر اهللا

  .كالمه رمحه اهللا انتهى )وعبادته هو غاية اخللق اليت خلقوا هلا

حاصل ما أوردناه من استدالل يؤكد حقيقة لزوم ظهور التوحيد على الشـرك  
حلقيقة هي أعظم ضرورٍة تدعو وتلحُّ يف طلـب  وهذه ا ،والكفر يف هذه األرض

فهل هناك وجود للشرك والكفر يف زماننا حىت نلتـزم هبـذه    ،اجلهاد ووجوبه
  :اجلواب باختصار ،الضرورة
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ونـوجز   ،مظاهر الشرك والكفر يف عصرنا بادية للعيان أكثر من أي زمان كان
ا ميسُّ دين املسلمني األساسات اليت يقوم عليها الكفر الشائع اليوم وخنص منها م

  :وحياهتم ووجودهم
  

فمن هذه املناهج ما عال سـدة   ،املناهج الكفرّية تعم بالد املسلمني اليوم :أوالً
وراح يتشفَّى من دين املسلمني ويهزأ بعقائدهم بالتصريح  ،احلكم والقيادة فعالً

 ويكفيك أن تراه وهو جير بالقيود أمةً تنتسب لــ   ،تارةً وبالتلويح تارةً أخرى
وهو يتسلط  ،إىل مهاوي اجلاهلية األوىل بل إىل ما هو أشد منها) ال إله إال اهللا(

كالبعثية املارقة اليت شهدت األمـة   ،على أهل هذا الدين ويسومهم سوء العذاب
ملستحدثة من قبل واملناهج العلمانية ا  ،أياديها وبأسها يف نشر الكفر والتبجح به

فكثري منها وإن مل حيكم ويتسلط ولكنه جيهد ويكـدح يف   ،العدو الغريب احلاقد
واليت تروج اآلن على حنو " الدميوقراطية"وأخرياً أضحوكة  ،نشر كفره وجاهليته

وقد وجدت لنفسها موطئاً على أرض اإلسالم فلها  ،عاملي أكثر رقياً وحضاريةً
  .منابر وحماضر

 ،ناهج ما هو منتشر برجاله وأدعيائه يبث مسومه وخبثه بني املسلمنيومن هذه امل
ويهدم يف عقائدهم وشرائع دينهم وال جتد من أهل اإلميان من يوقف باطلها عند 

  .حده أو يردها عن كفرها و ضالهلا
  

فقد أقصيت  ،ابتليت بالد اإلسالم يف هذا الزمان بردة من نوع غري معهود  :ثانياً
ياة املسلمني العامة يف كل بالد املسلمني وباتت األنظمـة الـيت   الشريعة عن ح

حتكمهم يف حياهتم ومعاشهم أنظمة وضعية بشرية تضاهي التوحيد وتنـازع اهللا  
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فوقع يف حياة املسلمني شرك  ،يف خصائص التشريع واحلكم و الطاعة وجلّ عّز
لتحاكم إليه عام ميس أصل توحيدهم لرهبم وخالقهم وقد أكرهوا على ممارسته وا

 ،وتقديسه وتعظيمه باسم طاغوت القانون أو الدستور وهذا كفر ال شك فيـه 
فهـو   ،فقد أعطي هذا القانون والدستور سلطة تعلو على سلطة الرب والـدين 

وهو احلاكم علـى أمـر الـرب     ،الذي يقرر ما يصلح من الدين وما ال يصلح
يتجاوزهـا باسـم أي    وسلطته األوىل واألخرية وال يسمح ألحد أن ،وتشريعه

  .فأي كفر بعد هذا الكفر؟ ،)ولو باسم الدين(شيء كان 
  

وخنص  ،الطواغيت اليت تعبد من دون اهللا منتشرة يف كل مكان من األرض :ثالثاً
منـها   ،فقد أصبحت مرتعاً ألشكالٍ طاغوتيٍة متنوعـة  ،بالذكر بالد املسلمني

طاغوتية األشخاص الذين يؤهلون أنفسهم و يدعون الناس ألتباعهم يف التحليـل  
ومنهم الـذين   ،والتحرمي فينشئون طرقاً ومسالك تضل الناس عن سواء السبيل

ومنهم مـن   ،عون علم الغيب ويتقولون على اهللا بغري علم بالكهانة والعرافةيّد
ها طاغوتية القبـور واملشـاهد   ومن ،نصب نفسه حاكماً ومشرعاً من دون اهللا

واملقامات واألحجار اليت حيدث عندها الكثري من منكرات الشرك والكفر مـن  
وال خيفاك ممارسات غالة  ،استغاثة واستعانة وطواف ونذر وذبح وتعظيم لغري اهللا
  .الصوفية والشيعة اهلالكة هلذا الشرك اخلرايف الدينء

  

ت طواغيت العامل الكربى وعلى رأسها دولة مما زاد الكفر كفراً أن جاء  :رابعاً
وهيئة األمم الكفرية املتحـدة واألحـالف العامليـة املعتديـة      ،الشر األمريكية

ـ لتفرض على أهل اإلسالم وعلى بالدهـم أُ  ،واملنظمات اإلنسانية امللحدة راً طُ
وحقيقتها عندهم أن يكون احلكم  ،"الدميقراطية"يسموهنا  ،للعيش وطرقاً للحياة
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وما هو حمرم بني الناس وما  ،لتشريع بني الناس واملرجع فيما جيوز وما ال جيوزوا
ه أن يكون ذلك يف يد طائفة من البشر خيتارها الشعب لتكون رّب ،هو حملل بينهم

وإهله الذي يشرع له األحكام ويسن له طرق التعامل عنـد التنـازع وفـض    
ويشترط هلذه الطائفـة   ،ماخلصومات اليت متس أرواح الناس وأعراضهم وأمواهل

الطاغوتية أن ال تسعى يف إقامة دولة دينية فتستغل هذا النظـام احلضـاري يف   
وهـو ال   ،"الدميوقراطي"فهذا حمرم يف النظام  ،الوصول لغايات عقائدية أصولية

أي ال يسمح بإقامة دولة التوحيد الـيت   ،يسمح بإقامة دولٍة ختتص بالرب وحده
فشـرك   ،عى إلقامتها ورعاها صـحابته مـن بعـده   وس بناها رسول اهللا 

شرك عنيد يدرك حقيقة التوحيد املستعلية عليه و على أمثاله من " الدميوقراطية"
  .الباطل

فكيف بعده ال يكون اجلهاد والقتال حتم الزم على املسلمني وهم يعاينون الكفر 
وقد شـرع اجلهـاد دواًء    ،والشرك يسرح وميرح على أرضهم وبني ظهرانيهم

َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنـةٌ َوَيكُـونَ   {ناجعاً ملثل هذا احلال الذي هم عليه 
فباجلهاد تزول فتنة املناهج املرتدة و األنظمة الكفرية والدعاوى  ،}الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه

  !.علمونواهللا غالب على أمره و لكن أكثر الناس ال ي ،"الدميوقراطية"

  : الوجه الثاني
 ،الوجه الثاين املبني إلحلاح الضرورة الدينية إحلاحاً دائماً مستمراً بوجوب القتال

فقد  ،هو التكليف الشريف الذي ّمحله دين التوحيد يف أعناق أتباعه واملؤمنني به
استأمن أهله الذين يقولون ال إله إال اهللا ويعملون هبا أن يقوموا بواجب محايتها 
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الذبِّ عن حقوقها حال االعتداء عليها أو االعتـداء علـى أهلـها أو علـى     و
فعند ذلك يستصرخ ديـن التوحيـد أتباعـه     ،مقدساهتم وشعائرهم وأراضيهم

ويستحثهم أن يهبوا يف غضبٍة تثور هلا دماؤهم ثورة  ،استصراخ املصاب اهللوع
وحيذر  ،ز الغايلوجتيش هلا نفوسهم جيشان املنكوب بفقد العزي ،الربكان اهلائج

هذا الدين العظيم من الركون أو القعود أو االستبطاء يف تلبية إحلـاح ضـرورة   
 ،وجيعل القعود دوهنا ثلمة عظيمة يف إميان العبد وعقيدتـه  ،الدفاع ورد العدوان
فقد وقع  ،وخارت صوالت احلسام يف مثل ذاك املصاب ،فإذا هدأت نار اجلهاد
وبكت على أيامه  ،ترى املسلمني عار الدهور كلهاواع ،باإلسالم فاجعة الفواجع
  .العيون وال بواكي حينها

لذا حرص اإلسالم على تأصيل قاعدة القتال الدفعي حال وقوع االعتداء والغزو  
رجل  ،فأمر بالقتال وأوجبه على كل مستطيع كبري أم صغري ،على بالد املسلمني

ن اإلهلي عند هـذه احلقـائق   ويف هذا الصدد يقف البيا ،حر أو عبد ،أو امرأة
يعلنها باإلذن العام من وراء األزمنة والقرون وحىت تقوم الساعة بأمره فيقـول  و
، أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَـِديرٌ {ن قائل ِم عّز

روى الطـربي  ، }َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّهالَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ 
ملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة قال  :عن ابن عباس قال): (17/173(

فأنزل  :قال ابن عباس أخرجوا نبيهم إنا هللا وإنا إليه راجعون ليهلكن، :أبو بكر
 :قال أبو بكـر  رهم لقدير،وإن اهللا على نص اهللا أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا،

  .انتهى )فعرفت أنه سيكون قتال

 هم لالنتـهاك  ـفقد وجب اجلهاد عند تعرض دماء املسلمني وأمواهلم وأعراض
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  َوقَاِتلُوا ِفي َسـبِيلِ اللَّـِه الَّـِذيَن ُيقَـاِتلُوَنكُْم َوال َتْعَتـُدوا      {  يقول سبحانه
  .}إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن

واستنقاذ املستضعفني من املسلمني ونصرهتم ومحاية دينهم وكرامتهم ورفع الظلم 
صورة من صور الدفع الواجب بقتال العدو ومناوشـته وإحلـاق    ،الواقع عليهم

  : قال تعاىل الضرر اجلسمي والنفسي يف صفوفه بأقسى الوسائل املمكنة  
َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمـَن الرَِّجـالِ َوالنَِّسـاِء    َوَما لَكُْم ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه {

َوالْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َواْجَعلْ لََنـا  
  .}ِمْن لَُدْنَك َوِلّياً َواْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َنِصرياً

لُونَ قَْوماً َنكَثُوا أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوا بِإِْخَراجِ الرَُّسـولِ َوُهـْم   أَال ُتقَاِت{وقال تعاىل 
  .}َبَدأُوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة أََتْخَشْوَنُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوُه إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني

َواغْلُظْ َعلَـْيهِْم َوَمـأَْواُهْم    َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني{وقال تعاىل 
  .}َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري

تبني لنا من جمموع ليهود بين قينقاع  طرد الرسول كما أنا إذا تأملنا يف واقعة 
مصادرها التارخيية أن إجالءهم كان نتيجة عدوان حصل منـهم علـى أمـن    

كشف عورة امرأة مسلمة أن رجالً منهم املسلمني، ومما يستأنس به ما روي من 
 ، فلم ينكر النيب ليضحك الناس عليها فقتله رجل من املسلمني كان حاضراً

قتل اليهودي الذي رام إذالل املسلمة، بل كاد أن يقتل بقية يهود بين قينقـاع  
قتلـهم   حىت شفع فيهم رأس النفاق باملدينة لعنه اهللا وأخزاه، فترك الرسول 

  .املدينة ملقاصد شرعية وأجالهم عن
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وأما تأخري الواجب اجلهادي من الدفع والقتال لرد العدوان أو االستبطاء فيـه  
حبجج باردة مسجة كدماء أصحاهبا فهو فتح الباب الواسع لفتنـة تعـم األرض   

وهلذا التأخري معىن واحد  ،وشروع بفساد عظيم هائل يطال السماوات وما حتتها
باطل أن متتد وتتسع زاحفة على رقعة وهو اإلذن حلركة ال ،يف معادالت الكون

مستوطنة يف ديـار   ،ضاربة اجلذور يف األرض ،احلق باسطة الشوكة والسلطان
وهي تسعى وتدأب يف طمس  ،احلق والتوحيد مشعرة بعدم ظهوره تارة أخرى

يقول  ،وحتاول اغتياله وقتله عند كل والدة ونبات جديد ،معامله يف تلك الديار
ِذيَن آَمُنوا َولَْم ُيَهاجُِروا َما لَكُْم ِمْن َولَاَيِتهِْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى َوالَّ{: اهللا عز وجل

ُيَهاجُِروا َوإِِن اْسَتْنَصُروكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُُم النَّْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْيَنُهْم 
كَفَُروا َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه  َوالَِّذيَن  ِميثَاٌق َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

  .}َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري

إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن { :ابن جريج قوله عن():  56/  10( روى الطربي يف التفسري  
وتناصروا يف الدين تكن فتنة يف إال تعاونوا : قال ،}ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري

 .انتهى )األرض وفساد كبري

وفيه تعريض للمسـلمني بـأهنم ال   ): ( 2/329( قال الشوكاين يف فتح القدير 
قوله إال تفعلوه الضمري يرجع إىل ما أمروا به قبل  يناصرون الكفار وال يتولوهنم،

 ك مواالة الكافرين،هذا من موااله املؤمنني ومناصرهتم على التفصيل املذكور وتر
أي تقع فتنة إن مل تفعلوا ذلك وفساد كبري أي مفسـدة  : تكن فتنة يف األرض
  .انتهى) كبرية يف الدين والدنيا
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 ،}َوال َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْسَتطَاُعوا{وقوله تعاىل 
فالباطل مصٌر على إزهاق روح  ،الباطل تعبري آخر عن طبيعة املعركة بني احلق و

فإن قعد أهل احلق عن مقارعة  ،ووسيلته الفضلى لتحقيق غايته هي القتال ،احلق
وقع مراد ، }َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً {الباطل مبثل وسائله 

وال نعلم يف  ،باطل ومتكنهالباطل بردة أهل الدين ونكوصهم عن احلق وانتشار ال
بل هذا  ،ديننا وسيلة أخرى لكبح مجاح رغبة الباطل يف قتال احلق وطمس معامله

يف صد باطل الشـرك وإلغـاءه مـن     ما أرشدنا إليه القرآن وهو فعل نبينا 
وهذه النتيجة املأسـاوية الـيت ال    ،القتال مث القتال حىت ال تكون فتنة ،الوجود

يدركها كثري من املسلمني وخاصة عندما يرتل أعداؤهم يف بالدهم قد نبه عليها 
  :القرآن يف وصف غزوة األحزاب وإحاطة املشركني باملدينة  فقـال سـبحانه  

 }َما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسرياًَولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآَتْوَها َو{
فلو دخل املشركون املدينة الستعلوا فيها بفتنة الكفر والشرك ولوجد القاعدون 
املتعذرون عن القتال أنفسهم أمام فتنة عظيمة يف الدين وقد أخذهتم الغفلة عـن  

ن الواجب اجلهادي إىل هذا املضيق الذي خيتنق فيه دينهم وإمياهنم حىت املـوت إ 
هذه هـي حقـائق    ،هم أطاعوا أهل الكفر والشرك بعدما تسلطوا على رقاهبم

ففتنة الكفر اليت  ،الصراعات وهكذا ينبغي أن يعي املسلمون األحداث من حوهلم
دخلت على  أمة اإلسالم من أقطارها مجيعها هي البالء األعظم الذي أصـاب  

عـن حماباتـه وجماملتـه    والرضا به والركون دونه هو بريد الفتنة فضال  ،األمة
  .فذاك الكفر الصراح الذي ال يقبل بعده من مسلم عذر..! والتصفيق له

وامللمح الغريب يف هذا الوجه من الضرورات الدينية الداعية للقتال أنه يعود يف 
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فغاية جهـاد   ،أصله إىل الوجه األول وهو محاية جناب التوحيد وحفظ دعوته
اء الدين ال ميكن دون بقاء أهله وبقاء أرضهم وبق ،الدفع هو حفظ الدين وبقاءه

وتعظم فيها حقـوق   ،اليت تقام فيها شعائر التوحيد وتطبق فيها حدود اإلسالم
وحقيقة أن محاية دار اإلسالم محاية (: يقول سيد قطب رمحه اهللا ،الرب العظيم

للعقيدة واملنهج واجملتمع الذي يسود فيه املنهج، ولكنها هي ليسـت اهلـدف   
هائي، وليست محايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اهللا فيها مث الختاذهـا قاعـدة   الن

انطالق إىل األرض كلها، وإىل النوع اإلنساين جبملته، فالنوع اإلنسـاين هـو   
  ).3/1441( الظاللتفسري  )موضوع هذا الدين واألرض هي جماله الكبري

قةً من واقع األمة املتناثر وماذا عن اليوم الذي تعيشه األمة؟ لو أخذنا صوراً متفر
ومالمح هـذه   ،لصرنا نعي خطورة احلقيقة اليت أسلفناها فيما مضى من الكالم

  :الصور تتبدى لنا يف النقاط التالية

الغصب اليهودي ألرض فلسطني الذي متادى مث متادى وطال عليه األمـد  : أوالً
ها هو جامث على أرض األمة اإلسالمية ويف كل  ،إىل ما يزيد على نصف القرن

حلظة متر يزداد الغصب اليهودي قوةً وشراسةً لوال بقية من أبناء األمة عرفـت  
وترك هذا الغاصب يف فسحة من الزمن ريثما  ،دواء هذا العدو باجلهاد والسالح

بط تتهيأ األمة كلها جلهاده بقوى موازية أو إعدادات مكافئة هو عني اخللط واخل
حىت بات  ،الذي فتح هلذا العدو إمكانية اإلعداد والتجهيز والسيطرة على األرض

كما يرى العامل الالعب الرئيس على أرض اإلسـالم واملـتحكم بـالقرارات    
والسياسات اليت ختدم مصاحله وتعزز سلطانه وتؤمن له مساحة واسعة من األمن 

 ،ضة بالدين والتوحيـد عن طريق استئصال أي حركة ناه.. القومي كما يزعم



 
 
 

24 

وتدارك خطورة أي تداعيات ألي عمل جهادي إسالمي يف أرض الشام والعراق 
فهو اِملبضع املسموم الذي يلوك أحشاء األمة ليصل إىل فؤادها  ،واجلزيرة ومصر

  .فيصيبها مبقتل ال قدر اهللا

لضرب  وقد كان غزواً كفرياً معداً ،الغصب األمريكي والعاملي ألفغانستان :ثانياً
وعلى رغم قلة تلك  ،بواعث اجلهاد اليت بدأت تتحرك من تلك األرض املباركة

البعوث وضعف إمكاناهتا إال أهنا صدرت الرعب واخلوف إىل أبـاطرة العـامل   
فدك  ،ورؤوسه الكبار فجمع الباطل كيده مث أتى على أمر من باغية العامل أمريكا

وطمس معامل إمارة إسالمية  ،يوخهاتلك األرض الطيبة وقتل نساءها وأبنائها وش
يالحق منـها   ،واختذ من تلك األرض قواعد ألطماع متجددٍة ومستمرٍة ،وليدة

  ).كما صرح بذلك بوش(أبناء اإلسالم أينما كانوا 

الغصب الروسي ألرض الشيشان وغريها من بالد اإلسالم ومـا جرتـه    :ثالثاً
مما ال خيفـى   ،لزرع والنسلحروبه القريبة على تلك الديار من خراب وهالك ل

  .على مطالع ألحداث هذا الزمان

الغصب اهلندي ألرض كشمري وغريها واستباحته لدماء املسلمني وأمواهلم  :رابعاً
  .وأعراضهم

صوٌر قدميةٌ أصبحت اليوم منسيةً ال تذكر ويراد هلا أال تذكر حـىت ال   :خامساً
األندلس وال الغصب الواقع فاليوم ال يذكر غصب  ،تتفتق عروق شبابنا باجلهاد

فغابت  ،قد مر على ذهاهبا زمن ،لكثري من أراضي املسلمني يف الشرق اآلسيوي
فال يطالب فيها أحـد يف وقـت مـن     ،ذاكرة األمة عنها فهي يف طي النسيان

  .األوقات
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رت الكالم عليه ال وقد أّخ ،الغصب املرتد ملعظم أراضي املسلمني اليوم :سادساً
ره ولكن العتبار ما علق يف أذهان كثري من أبنـاء األمـة إىل أن   للتهوين من أم

الغصب ال يكون إال من أجنيب كاليهودي واألمريكي والفرنسي أما أن يكـون  
لـذا   ،الغاصب عربياً فهذا ال تسيغه األهواء واألمزجة العرقية والعصبية والقومية

اون مع هذا النـوع مـن   وال يعين أبداً أن نته ،أخرته ترتال مع الذهنية املعاصرة
وضـرورات منابـذة هـذا     ،الغصب فهو األشد واألنكى على أمتنا اإلسالمية

  : الغصب ومعاجلته باجلهاد أوىل من غريه وذلك ألمور

أن هذا الغصب فرع عن بالء أعم و قع باألمة وهو ظاهرة الردة احلديثة اليت  - 
حيمل  ،خبيث نكدحيث نبت يف أرض اإلسالم زرع  ،تفشت يف بالد املسلمني

يف سوقه مثار دعوات كفرية صرحية كالدعوة إىل العلمانية والقوميـة امللحـدة   
مث توطنت  ،وغريها من مورثات الكفر العاملي احلديث" الدميوقراطية"والشيوعية و

هذه الدعوات املزينة يف أرضنا حىت إذا متكنت مبعونة أسيادها من الغرب انقلبت 
يارهم وقتلت من تصدى هلا مـن أبنـاء دينـهم    على أهل اإلسالم وغصبت د

وال خيفى أن أحكام الشرع يف  ،وحاربت شعائر اإلسالم وشرائعه ظاهراً وباطناً
التعامل مع ظاهرة الردة شديدة وقاسية ألن تكرار مثل هذه الظاهرة يف الواقـع  

فهي مـن   ،املسلم يهدم مباين الدين وأصوله ومينع من إقامته ومتكنه يف األرض
  .جنس الردة اليت ينبغي أن ُتوأد سريعاً وبأقسى الطرق

فهو من أبناء  ،أن هذا الغصب أشد تلبيساً وتزييناً يف عقول املسلمني من غريه - 
اجللدة الذين يتكلمون بلساننا ويعيشون بيننا وقد خرجوا على األمة بـدعوات  

الوحدة والتقدم واألمن فهم يتمسحون باحلرية و ،ظاهرها الرمحة وباطنها العذاب
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  ويلوون ألسنتهم طعناً يف الدين فبعضهم يـردد   ،االقتصادي والرفاه االجتماعي
وغالبهم يتظاهر باإلسالم ويف الليل ثعلب  ،ال إله إال اهللا وهو أشدهم عليها أذى

وهو مع هذا ميارس أعمـال الـردة    ،ماكر يتوسل إىل مراده بالكذب واخلداع
 ،نظرياته الكفرية وقوانينه الطاغوتية فوق أرض اإلسـالم الظاهرة عرب تطبيقات 

ويظن أن خديعته ستنطلي على املسلمني لوال فلول اجلهاد السـائحة املتيقظـة   
  .للدسائس والزخارف فهي عائقه الوحيد ومؤرقه العنيد

أن دواعي بقاء هذا الغصب ومتكنه واستمراره أوىل من غريه ألن الغاصـبني   - 
والنفوس  ،نا وأبناؤنا وإخواننا وأعمامنا وعشريتنا وقبيلتنا وقومنااملرتدين هم آباؤ

ال تطمئن وال تقوى على مقاتلة ومصارعة القريب فأواصـر القـرىب شـديدة    
لذا يكون بقاؤها وتلبيسها  ،التالحم والترابط وتفكيكها بالقتال ليس باألمر اهلني
من هذا الصـراع   وتتنصل ،أكرب من غريها فالنفوس تضعف أمام هذه الدواعي

مث ال  ،الذي أقل ما يقال فيه هؤالء قوم يقتلون آباءهم وقومهم وأبناء وطنـهم 
وتثور من وراءها الفـنت كمـا يتصـور     ،يلبث الغرب أن يصنفها حرباً أهلية

فمثل هذه احلرب ال خيوضها إال أهـل الصـدق الـذين     ،اخلوالف من املتفقهة
 ،غريه وال يوالون وال يعادون إال فيهجردت معادهنم خالصة للتوحيد ال يقيمون 

اشتعل فيهم وقود اإلميان فحرر يف نفوسهم سبائك اإلخـالص وأذاب دوهنـا   
فلله درهم مـا   ،فهم البدريون يف هذا الزمان ،عوالق العصبية والنسب والرحم

  .أهبى مطالعهم

أن هذا الغاصب املرتد هو الذي مكن للغاصب األجنيب يف بـالد اإلسـالم    - 
معونته ومدده ال يستطيع اليهودي واألمريكي والفرنسي والربيطـاين أن   فدون
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 ،فهو املتآمر األول مع العدو األجنيب على اإلسالم واملسـلمني  ،يقيم يف أرضنا
واألجنيب يتستر من وراءه ويتذرع بصداقته وواليته ليصـل إىل مآربـه علـى    

أن مواجهة اإلسالم  لعلم الغاصَبني ،األرض، فكل منهما يؤازر اآلخر ويعاضده
 . ليست طريقاً سهلةً مذللةً

والتحقيق يف صورة هذا الغصب جيلي أمر األنظمة احلاكمة اليوم يف ديار اإلسالم 
فوجود هذه األنظمة هو أكثر من عدوان على األرض واألموال بل هو إصـرار  

نفق وهذه األنظمة ت ،وعزم أكيد على سحق أي حماولٍة هنضويٍة تعيد للدين عافيته
الغايل والرخيص للصد عن وصول الشريعة اإلسالمية إىل سدة احلكم مما يعـين  

وإدراك  ،متكني الشريعة وعودة سلطان الدين وحماسبة الناس على مقياس التوحيد
والعلم هبا من باب العلم بالواقع  ،هذه احلقائق ال حيتاج كثرياً من املنصف املتأمل

فليس  ،لى طالب الشريعة والدين فحسبالذي يستطيعه الكثري وليس حكراً ع
مبستغرب بعدها أن ترفع راية اجلهاد ضد هذه األنظمة الغاصبة على اخـتالف  

فالغصب متحقق يف الشام لكـل مـن    ،أقطارها ومناهجها يف السيادة واحلكم
سوريا واألردن ومثله يف جزيرة العرب لكل من السعودية واخلليج واليمن ومثله 

طوائـف وأنظمـة    ، وعليه احلال يف باقي ديار اإلسـالم مصر واملغرب العريب
وأحزاب ودعوات متكنت من أرض اإلسالم يف غفلة من أهلها فأخذهتا لقمـةً  

فمسؤولية املسلمني اليوم إعادة حقوق اإلسالم وشرائعه  ،سائغةً دون تعب وعناء
  .إىل مكاهنا الالئق يف السلطان والسيادة ولو كلف ذلك بذل الكثري

فقد عرف عـن   ،اد مفروض اليوم ألنه املطية الوحيدة إىل تلك الغاياتواجله 
تلك األنظمة أهنا تنتهج القتال والعنف لتحصيل مرادها وهي تردد على الـدوام  



 
 
 

28 

فمقارعتها شٌر ال  ،أهنا ستقاتل كل من تسول له نفسه مساساً بنظامها الكفري
  .بد منه على أقل تقدير

الغصب النصراين املاروين للبنان حىت أصبح املسلمون فيها يصورن على  :سابعاً
وجيردون من تـارخيهم   ،أهنم أقلية ال يستحقون ما كان هلم يف زمن من األزمنة

  .الذي يعكس حقوقهم يف تلك األرض

وهو يشكل النكسة املتأخرة يف حياة  ،الغصب األمريكي والعاملي للعراق  :ثامناً
فاحلروب الصليبية األخرية اليت خاضتها  ،عن كونه جمرد غزو وهو خيرج ،األمة

الواليات املتحدة األمريكية ينبغي أن تدرس على نسقها الذي بدأت منه فهـي  
وهي حروٌب دينيةٌ ألهنـا تسـعى    ،حروب عاملية شأهنا التصدي لعاملية اإلسالم

فهي ال تقـف   ،لفرض القيم األمريكية والرؤية الغربية للكون واحلياة يف ديارنا
بل خطرها ميتد إىل مستقبل  ،عند حدود غصب ألرضٍ أو انتهاٍك لدمٍ أو عرضٍ

العامل وما ترمي إليه خمططات هذا الغزو يف املنطقة من دعم للكيـان اليهـودي   
 ،والتيقظ لكل صيحٍة إسالميٍة تستنهض مهم أهل اإلسالم وتستحثهم على اجلهاد

املنطقة يعين احلفاظ على اخلرائط املرسومة وكما أن تكثيف التواجد الصلييب يف 
وتغيريها يف الوقت الـذي   ،لواقع األمة بترسيخ االنقسامات واللعب بالسياسات

  .يالءم مزاج الصليبني وأهواءهم وعلى الطريقة اليت حيبوهنا

وهذان الوجهان من الضرورة الدينية يستوعبان غريها من الوجوه اليت تستدعيها 
كتوحيد أرض اإلسالم وقتال البغاة وطوائف البدعة هلذا اكتفينا الضرورة الدينية 

وعليـه   ،هبما عن سرد غريمها وأدلة هذين الوجهني واضحة يف الداللة كما مر
 ،أهل اإلسالم وعلماؤهم وفقهاؤهم يف فرض اجلهاد وظروف وجوبـه وتعينـه  
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ىل فاللحـاق بـالفرض هـو أو    ،وهي متحققة متهيئة يف واقعنا اليوم كما بينا
األوليات وال اعتبار لشرط أو مانع أو قيد إال ما يدخل يف حتقيق مصـاحل أداء  
فرض اجلهاد إذ يف مثل حال زماننا تسقط الشروط والقيود واملوانع لتسهيل أمر 

وإال لزمنا اليوم أن نعطل هذا الفرض وتصبح ضرورته الـيت   ،اجلهاد وفتح أبوابه
  .والقيام بهتلحُّ علينا حماالً ال نستطيع حتقيقه 

  ـــــــ
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  :الضرورة العقلية تفرض اجلهاد
لو انفردنا بالعقل جانباً وجتاذبنا معه حمادثـات تتنـاول حقـائق الصـراعات     
واملنازعات ودوافعها ومآالهتا ونتائجها حلصلنا منـه علـى تقريـرات يقينيـة     

ومما يستحضره  ،)أو القتايل(نفي مبحاكماته البسيطة تيسر لنا فهم منطق الدفع الُع
وهي مسألة التوازنات اليت  ،العقل الواعي ملدارك الصراعات مسألة حامسة وهامة

فمىت اختل قانون التوازنات رجحت كفة أحد اخلصوم  ،تعاير هبا نتائج الصراع
ولفهم مسألة التوازنات البد للدارس واملتأمل أن يرجع  ،على اآلخر وفاز جبولته

صراع وهي كثرية متنوعة تساهم فيها متعلقات إىل عناصر ومقومات خوض أي 
ولكن املقومات الرئيسـة والـيت    ،تارخيية وعقائدية وبشرية واقتصادية وسياسية

يشكلها تنوع تلك املتعلقات وجيعلها تطفو على سطح الصراع وتربز كعوامـل  
ْعُتْم َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَ{فاعلة ومؤثرة هي مقومات القوة وعناصرها املساعدة 

وعندما استشارت بلقيس قومها يف أمر الكتاب الذي أرسله إليهـا  ، }ِمْن قُوٍَّة
ضغطاً سياسياً معيناً استحضـر   سليمان عليه السالم ومارس عليها وعلى قومها

  :قومها سريعاً عناصر الصراع الرئيسة عندما توقعوا مواجهةً مسلحةً 
  .}أْسٍ َشِديٍد َوالْأَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأُْمرِيَنقَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو َب{

والعقل يقر بوحي من الواقع أن الصراعات احلديثة تقوم على أسـاس التفـوق   
البشري يف استثمار املادة وتطويعها إىل سالح ذو بأس شديد يعزز مكانة صاحبه 

عن فصـول املعركـة   وبغض النظر  ،بني اخلصوم وميلكه قوة يستهيبها أعداؤه
املتعددة واليت تبدو تارةً سياسةً وتارةً أخرى إعالميةً وتـارةً اقتصـاديةً إال أن   
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عوامل احلسم تبقى رهن املعركة العسكرية املسلحة على اخـتالف صـورها   
ألن الصراع يتشكل يف مراحله احلامسة على هيئة القتال املادي املسلح  ،وأشكاهلا

وتربز فيه مقومات كل األطراف املتصارعة  ،ها الصراعفهو الذروة اليت يتجلى في
وعندها يستثمر املتصارعون معارك أخرى سياسـية   ،ويقترب وقتها من احلسم

وتبقى القوة املسلحة املاديـة وإىل   ،وإعالمية واقتصادية لترجيح الكفة لصاحلهم
العقل  جانبها القوة املعنوية النفسية املرجح الرئيس خلوض أي صراع وفق قوانني

ولكن ال يعين هذا أن القوة املادية وحدها هي احلكـم يف القـرار    ،وحساباته
النهائي للصراع بل تشارك القرار عوامل أخرى بالتأكيد وخاصة الشق الثاين من 
معادلة القوة وهو العامل املعنوي فدمج املادي واملعنوي مؤهل جيـد خلـوض   

وما نريد  ،رة انكسار وخسارةواالنفراد بأحدمها دون اآلخر باد ،صراع شرس
أن نؤكد عليه هنا أن خوض الصراع دون تأهيل مادي قتايل يكون رأس احلربة 

بنتيجة ) إن تصدى للصراع أو فرض عليه الصراع(يف املواجهة ال يبشر املصارع 
فاالنكفاء عن هذا النوع من القوة املادية العسكرية واهلرج بطـرق   ،طيبٍة سارٍة

ال ) إن كانت جمديـة (تفاوضية دون قوة تؤثر يف التسويات أخرى دبلوماسية و
 ،يكون إال نوعاً من االستدراج واملكر السياسي الذي ميارسه اخلصـم القـوي  

  .والذي يتبدى للخصم املتنازل عن القوة بأنه استسالم حمض ورخيص

وحماكمة العقل البسيطة عند نشوء الصراع أن كفيت الصراع تتساويان وقـت  
ات يف القوى بني املتصارعني وترجح إحدى الكفتني على األخرى حصول توازن

  :عندما يتفوق أحد املتصارعني بتفعيل عنصر القوة بشكل أكرب، ويكون ذلك
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  .بامتالك القوة: أوالً
أي ما نعرفه يف العرف العسكري بفنون  الرباعة يف ممارسة أساليب القوة،: ثانياً
  .القتال
والـذي   والعناد الذي يستند إىل ظهر معنوي قوي متني،اجللد والثبات : ثالثاً

فينكسـر عـوده    ،يظهر للخصم أفقاً ال هناية له من الصمود وااللتزام باملواجهة
  .مهما كثر عدده وثقل عتاده

فرمبا امتلك اخلصم قوة ليست بالكبرية ولكنه تفوق حبسن اختياره لفن قتـايل  
فتحسم املعركـة   ،ه الذي حياربهيناسب معركته على األرض ويالءم طبيعة عدو

واحلاصل أن القتال مع كل مضاعفاته هو كسٌب أكيد للقوة وبرنـامج   ،لصاحله
ومؤداه أن منطق القوة واجلهاد القتايل هو العامل  ،جيد ملمارسة أساليبها وتقنياهتا

 وكل دعوة أو فكرة أو منـهج   ،املؤثر يف حسم الصراعات مع عوامله املساعدة
رف هلا أعداء يف األرض وتتوقع يف مقدمات سريها خوض صـراع  أو مجاعة تع

مع عدو حمتمل مث ال تتهيأ مبنطق قوة الدفع واجلهاد لن جتد لنفسها مكاناً يف هذا 
وأقول هذا الكالم بناًء على أن الدعوات تقـوم بأفكارهـا    ،العامل مهما اتسع

احاً ولكنـهم  ولعله يبقى من الدعوة أشخاصاً وأشـب  ،ومناهجها ال بأشخاصها
هتـم اليت سحقت متـاماً ببطش العدو انقطع نسبهم بدعو ،مهزومون موتورون

فليتـذكر هـذا    ،أو استغلت يف تلميع صورة الباطل وإنعاشه بشيء من احلياة
قال ابن القيم  ،أصحاب ما يسمى بالدعوات املعتدلة واإلصالح التربوي اللطيف

إذا طََرَق العدو مـن الكفـار بلـد    و( ):1/199(ه اهللا يف مدارج السالكني رمح
ستسالم للقدر، وترك دفعه بقدر أفََيِحلُّ للمسلمني اال ،اإلسالم طرقوه بقدر اهللا

  ).وهو اجلهاد الذي يدفعون به قدر اهللا بقدره؟ ،مثله



 
 
 

33 

  :الضرورة احلسية تفرض اجلهاد
 ،ضرورةٌ أخرى تلح على االستعداد واملبادرة بأخذ أسباب القـوة والشـوكة  

استشعرت هوية الباطل وتلمست قواعده يف احلركـة   ،ضرورةٌ وجدانيةٌ فطريةٌ
وأنـه حمتـوم    ،فأدركت بإهلام طبعي صورة املواجهة مع هذا العدو ،والتعامل

َبلْ َنقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه {بصراع مسلح عنيف ال يقبل املساومات 
اس باحلق ذوقاً ووجداناً يرافقـه التأمـل يف صـفاته    واإلحس ،}فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق

ومثله اإلحساس بالباطل يرافقه رؤية  ،املستعلية وحقوقه املتأبية وكربياءه الثابت
 ،وبتمازج اإلحساسني تتولد ضرورة نشوب الصراع ،استكباره وجربوته وعناده

الباطل وتزهق روح  ،وحتمية اندالع الرتاع حىت تعلو كلمة احلق احلقيق بنفسه
وتبقى هذه األحاسيس والتلمسات مصدراً مسـتمراً يف تغذيـة    ،الذميم بأصله

ويشاركها يف دفق اليقني الوجداين أحداث  ،الصراع مساندة للضرورات األخر
وفصول وقصص تدور على مسرح الواقع تزيد يف نبض تلك األحاسيس وجتعلها 

واقع من جمريات األحداث ومثال مما حنسه ونستشعره يف ال ،قيمة عقائدية مسلمة
املعاصرة اليت تؤكد أن الصراعات اليت حتكم وجود أقوامٍ وفناء أقوامٍ ال تدار دون 

  :ومما يدلك على ذلك ،وجود عملٍ عسكريٍ أصيل

مل حيصل على جنم القطبية ) أمريكا(أقطاب العامل الكبار أو قطبهم األكرب  :أوالً
وقد خاضت أمريكا حروباً  ،رة يف العامللوال استحواذه على مقاليد القوة والسيط

كثريةً يف القرن الذي مضى إدراكاً منها هلذا املعىن احملسوس والذي تسميه باألمن 
ومن جديد خرجت على العامل مبفهوم احلروب الوقائية اليت هي امتداد  ،القومي
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  .إلحساسها باخلطر وهو نوع من االستشعار البعيد املدى

ت هذا األمة الفاجرة وعقائدها وقيمها فـإين ال أرى  وبغض النظر عن سلوكيا
فأمةٌ بلغت هذا اجملد يف عيون األمم تـدرك   ،إحساسها هذا بعيداً عن الصواب

لذا تسعى يف االحتفاظ مبكانتها عرب طريـقٍ   ،وتفهم فلسفة احلروب ،معىن القوة
  .واحٍد يستشعره البشر هو األخذ بأسباب القوة

اضرب مثالً بكثريٍ من الثورات احلديثة الفرنسـية والشـيوعية والصـينية     :ثانياً
.. واألملانية والكوبية وحركات التحرر يف فيتنام ونيكراغوا واهلند الصينية وغريها

اليت نالت ما تريد بطريق العمل املسلح الذي يقارع السبب بالسبب واليد باليد 
  .يف خضم صراع هذه متطلباته واآللة باآللة والذي يعد انفعاالً طبعياً

ال نذهب بعيداً فهذه احلكومات اليت تستبد ديار اإلسالم أمل تأت علـى   :ثالثاً
اليت ) بزعمها(فاحلكومات العربية واإلسالمية  ،ظهر انقالبات عسكرية مسلحة

اليوم هي اليت جاءت بالقوة والسـالح كـالثورة   " الدميوقراطية"تدعي احلرية و
حىت  ،وحترك البعث الكافر يف العراق وسوريا ،يف مصر) حرارثورة الضباط األ(

ومل يكونوا تكفرييـني وال  (آل سعود الذين جاؤوا بعد قتلٍ وسفٍك كثريٍ للدماء 
وغريهـا مـن    ،يف حرهبم مع آل الرشيد والشريف حسـني !!) إرهابيني وقتها

  .األعمال العسكرية اليت مكنت للحكومات احلاضرة يف العامل اإلسالمي

تؤمن هبذا الطريق إىل حلظتنا هذه وإال ملا رأيت منها هذه ) أي احلكومات(وهي 
 ،اإلجراءات األمنية الصارمة واملشددة ملنع والدة أي قوٍة منافسـٍة ألّي نظـام  
 ،الستشعارها بأن القوة املعادية مىت وجدت كان هتديـداً لوجودهـا وكياهنـا   
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ن تصدى لصراع وهم بقطع أحداث ووقائع دالالهتا كالشمس يف وجدان كل م
  .طريقٍ يكثر فيه األعداء

ال شك أن العامل اليوم حتكم فيه قوى خمتلفة كالقوة االقتصـادية والسياسـية   
ولكن هذه القوى وحدها مل تكن كافيةً .... واإلعالمية واملواقع اجلغرافية وغريها

ة املتشكلة ولوال القوة العسكري ،جلعل أحٍد ما متحكماً بالقرار واملصري واحلسم
فاليابـان   ،من تعاضد تلك القوى جمتمعة ملا وجدت أمةٌ لنفسها مكاناً يف العامل

فمع قدرهتا االقتصادية الضخمة  ،على تفوقها الصناعي مل تنل حظ القطبية العاملية
إال أهنا مستغلةٌ أمريكياً للتفوق العسكري األمريكي الذي أرهب العامل بكل قواه 

وحارب كل من خالفه وشاكسه من  ،وخافه من الدولواستعبد كل من عظمه 
  .األمم

وخوض  ،فأحداث العامل ووقائعه احلاضرة دليل بّين على أن القوة عنوان الوجود
الصراع حمتوٌم على من تعرض وجوده ألدىن خطر والدول اليت تظن نفسها أهنـا  

ـ    ها متتلك القوة وحتايب الدول العظمى وتسايرها يف خمططاهتـا هـي يف حقيقت
وتظاهرها بالقوة نوع من اخلداع السياسي متارسـه   ،مغصوبةُ احلقوق واإلرادة
  .أمام العامل وأمام شعوهبا

  ــــ
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  الضرورة التارخيية تفرض اجلهاد
 ،النظر يف التاريخ هو نظر يف السنن والقوانني اليت تنظم عالقات الكون واحليـاة 

ومن مجلة هذه السنن سنن الصراع واهلالك والبقاء وسنن النصر واهلزمية وسـنن  
العلو واهلبوط اليت جعلها اهللا سبالً ملن أراد أن يهتدي ملطلبٍ عزيزٍ أو يصل ملراٍد 

  .رفيع

وأشهر ما  ،ولو مررنا بالتاريخ حلدثنا الكثري الكثري عن صراعاٍت حشاها يف جعبه
وحروٌب شرسـةٌ   ،جنازات اليت قدمتها صراعاٌت كربىيتردد عند ذكرها هو اإل

و الذي يعنينا هو تـاريخ الصـراع    ،كانت منعطفاٍت بارزةً يف تكوين التاريخ
فقـد أُمـروا    ،الديين الذي قادته الرسل واألنبياء بتكليف من اهللا جل يف عاله

فحملتهم دعوهتم على نـوعٍ مـن    ،بالدعوة إىل احلق وحماربة الباطل ومعاداته
فكانت صراعاهتم القدمية  ،الصراع مل يشهد التاريخ مثيالً له يف حركته واحتدامه
وحال كثريٍ من األنبيـاء   ،تصل إىل حلظة العنفوان والبطش الذي ينذر باحلسم

واالسـتمرار   ،وأتباعهم حال القلة الضعيفة اليت ال تقوى على احلسم املـادي 
و االستعداد املادي هـو تعـريٌض   باملواجهة على هذا النحو دون أمرٍ بالقتال أ

لذا كانت حكمة اهللا تأىب على الدعوات أن تواجه خصومها مواجهـةً   ،باهلالك
  .مسلحةً حامسةً  ألمرٍ أراده اهللا

لتكفل اهللا عز وجل ببقيـة   ،ولكن معادلةَ القوة كانت غالبةً لصاحل القلة املؤمنة
ن أرضهم أو يفارقوا قومهم إذ يأمر النيب وأتباعه أن خيرجوا م ،الصراع ونتائجه
مث  ،كما حدث مع نوح عليه السالم وكذلك لوط ومن معه ،أو يهربوا تلصصاً
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بـل   ،ولكن دون جهد املؤمنني وسببيتهم ،حيني موعد الفصل واحلسم للصراع
فيأيت أمره سبحانه على القوم املشاقّني باهلالك  ،يكون احلسم بقدرة اهللا املتفردة

وحييق املوت هبم وبنسـائهم وذراريهـم    ،تبقى هلم باقية تسرالقدري احملتَّم فال 
هكذا كانت النهايـة يف الصـراعات    ،مث تكون خامتة الصراع ،وقراهم ومدهنم

فإن كان املؤمنون على قلٍة وضعٍف من القوة املادية كانت القوة اإلهليـة   ،األوىل
  .جرباً حامساً يكفل هلم النصر و التأييد يف معركتهم

واحلكمة اإلهلية اقتضت أمراً آخر يف إدارة الصراع الـديين   ،ة الربانيةولكن السن
فقد أراد اهللا عز وجل أن يكون املؤمنون عـامالً هامـاً يف حسـم     ،التارخيي

 ،ورغب هلم املشاركة اليدوية يف ترجيح املوازين وقلبـها  ،الصراعات التارخيية
  : ى عليه السالمفشرع هلم أولَّ تشريعٍ باجلهاد والقتال على زمن موس

َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرَض الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم َوال َتْرَتدُّوا َعلَى أَْدَبارِكُْم {
وكانت بداية عهٍد جديٍد يف تاريخ الصراع الديين بني احلق  ،}فََتْنقَِلُبوا َخاِسرِيَن

وبدأت سنن الدفع القتايل اجلهادي تتبدى وتـربز يف مالمـح تلـك     ،والباطل
أَلَْم َتَر إِلَى الَْمِأل ِمْن َبنِي إِْسرائيلَ ِمْن َبْعـِد  {الصراعات من بعد نيب اهللا موسى 

      :إىل قولـه   } ُموَسى إِذْ قَالُوا ِلَنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكاً ُنقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَّـهِ 
، }فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِلَّا قَِليالً ِمْنُهْم َواللَّـُه َعِلـيٌم بِالظَّـاِلِمنيَ    {

وعندها ظهر السالح وقيمه األخرى من القوة والبأس والشوكة كرموزٍ إميانيـٍة  
  .تستويل على قلوب املؤمنني باهللا ووعوده بالنصر والغلبة

االتساع والتأصُّلِ حىت بلغ ذروته واكتماله على عهد الـنيب  أخذ هذا التشريع ب 
وعندها صار حتقيق التوازن  ،اخلامت رسولنا حممٍد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم
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حسب استطاعتهم كما تبينه (والغلبة يف معادلة القوة أمراً موكوالً جلهد املؤمنني 
مع صدقهم وإمياهنم )  ..}ُتْم ِمْن قُوٍَّةَوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْع{.. نصوص الترتيل

قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَّـُه  {بتأييد اهللا هلم وحفظه جلهادهم وأعماهلم فقال سبحانه 
فصار حسم  ،}بِأَْيِديكُْم َوُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني

وما تقدمه أيديهم من اجلهاد والدفع املادي لباطل  الصراع منوطاً بكسب املؤمنني
وصور جهاد النيب  ،الكفر والشرك وكل ذلك يف ظالل الرعاية الربانية وحفظها

  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد {ماثلةٌ يف قلب كل مسلم وهو يأمتر بقول اهللا عز وجل
فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال ُتكَلَُّف إِلَّا {: قوله ،  }الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم

مع العلم أن  ،}َنفَْسَك َوَحرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ َبأَْس الَِّذيَن كَفَُروا
الشكوك والتخرصاِت اليت يلقيها املثبطون والقاعدون عن اجلهاد كانت موجودةً 

جياهد بفئٍة قليلة العدد نسبةً للواقع اجلاهلي احمليط  فكان ،ومتحققةً يف زمانه 
واإلسالم مازال حماصـراً يف   ،والعلم الرباين مل ينتشر يف الواقع ذاك االنتشار ،به

مث إن جهاده عليه الصالة والسالم قد أَلَّـَب عليـه    ،بقعٍة صغريٍة تسمى يثرب
ري من الصحابة بـل  وكان كث ،األحزاب من بعد فأمجعوا أمرهم لغزوه يف مدينته

دون برامج التربيـة   العدد األكرب منهم قد خاض املعارك واحلروب مع النيب 
  .والتعليم اليت يدندن حوهلا املرجفون اليوم

على هذا النهج يف مقارعة الباطل ودكه يف جوالٍت  مث سارت أمته من بعده 
ـ   ،ومشاهد ال ينساها التاريخ روب يف شريط زمين ضخم امتألت مقاطعـه حب

لتسجل اللفتة التارخيية اهلامة اليت تؤكد  ،وغزوات وفتوحات مل تتوقف ومل هتدأ
ومـع انضـمام جمموعـة     ،دميومة الصراع على اعتباره ثابتاً من ثوابت احلياة
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األحداث اليت نعايشها ونتحسسها بتحول العامل إىل ساحات حربٍ عامليٍة يطول 
احلقيقة بصيغ وعبارات ومجل تبالغ يف يعيد التاريخ تدوين  ،شريط الزمن بعرضها

بـني   ،إصرارها وتأكيدها على حتمية الصراع بني أهل احلق و أهـل الباطـل  
  .معسكر اخلري ومعسكر الشر

ولتكتملَ حلقات هذا الشريط لنا إطاللةٌ على مستقبل األحداث القادمة واخلتامية 
لوحي ومرويات نستبصرها عرب نصوص ا ،اليت ترسخ هذه احلقيقة يف جبني الزمن

تروي لنا وقائع األيام األخرية من حيـاة البشـرية يف    ،األخبار النبوية الشريفة
نرى أن اإلخباريني ورواة احلديث من أصحاب السـنن   ،مشاهد خاشعٍة مهيبٍة

وغريهم كانوا يفردون تلك األحداث بكتاب يسمى كتاب الفـنت واملالحـم   
تكون يف آخر الزمان واليت توشك يقصون فيه خرب تلك احلروب واملالحم اليت 

ومما يعنينا يف هذه اإلطاللة خرب الطائفة الذي وقفنـا   ،على هناية العامل والتاريخ
والذي يتحدث عن بقاء اجلهاد واستمراره ولـو   ،عنده سابقاً يف هذه الورقات

املعجـم  والطرباين يف ) 5/218(روى البيهقي يف الكربى  ،على يد عصابٍة قليلة
   ول اهللاـبينما أنا جالس عند رس :ن سلمة بن نفيل قالـع) 7/53(الكبري 

وزعـم   ،ووضع السالح ،يا رسول اهللا إن اخليل قد سيبت: إذ جاءه رجل فقال
   :فقال رسول اهللا ،أن ال قتال وأن قد وضعت احلرب أوزارها أقواٌم

  وال تزال طائفة من أميت يقـاتلون يف سـبيل اهللا    ،كذبوا فاآلن جاء القتال(
ويقاتلون حـىت   ،لريزقهم منهم يزيغ اهللا قلوب قومٍ ،ال يضرهم من خالفهم

يف نواصيها اخلري حىت تقوم السـاعة وال   تقوم الساعة وال يزال اخليل معقوداً
  ).تضع احلرب أوزارها حىت خيرج يأجوج ومأجوج
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وثبات هذه الطائفة  ،ة أمر اقتضته سنة اهللا يف الصراعفبقاء الطائفة املقاتلة اجملاهد
ما يسـمى  أي ( واستمرارها إرهاص ببدء مالحم آخر الزمان يف املنطقة حتديداً

فحروب يف الشام واجلزيرة وإيران مث يتم االلتحام مع الـروم  ) بالشرق األوسط
نطينية وبعدها فتوحات للقسط ،ومن رواءها امللحمة الكربى) أوروبا وحلفاءها(

مث يقع غزو الدجال ويقتل شر قتلة على يد نـيب اهللا   ،تتواىل حىت تصل إىل روما
عن يسري ( ) :4/2223(فيما يرويه مسلم  عيسى عليه السالم كما أخرب النيب 

فجاء رجل ليس له هجريي إال يـا   ،بن جابر قال مث هاجت ريح محراء بالكوفة
إن الساعة ال  :فقعد وكان متكئا فقال :قال ،عبد اهللا بن مسعود جاءت الساعة

وحناها حنـو   ،مث قال بيده هكذا .وال يفرح بغنيمة ،تقوم حىت ال يقسم مرياث
قلت الـروم   ،فقال عدو جيمعون ألهل اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم ،الشام
  ).احلديث.. وتكون مث ذاكم القتال ردة شديدة ،نعم: قال ؟تعين

يف  مـع رسـول اهللا   كنا ( :نافع بن عتبة قالعن ): 4/2225(وروى مسلم 
تغزون جزيرة العـرب  : فحفظت منه أربع كلمات أعدهن يف يدي قال غزوة

مث تغـزون   ،مث تغزون الروم فيفتحها اهللا ،مث فارس فيفتحها اهللا ،فيفتحها اهللا
يا جابر ال نرى الدجال خيرج حىت تفتح  :فقال نافع :قال ،الدجال فيفتحه اهللا

  ).الروم

 ،مث يبدأ زحف يأجوج ومأجوج والذي ينتهي هبالك قدري من اهللا عز وجـل 
  .تتوقف عنده احلروب ويعم اإلسالم األرض بإذن اهللا تعاىل

فإذا وفقنا بإجياد الترابط املنطقي بني سالسل األحداث الزمنية املاضية واحلاضرة 
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وأن  ،منه ال مفرَّ ٌمحمتو قدرٌي أن الصراع أمٌر ،واملستقبلة سنقع على احلقيقة ذاهتا
يف الثقافة اإلنسانية وخباصة يف العقائد  متأصلٌ بارٌز مفهوم القتال واحلرب مفهوٌم

وتبقى  ،أكرب يف حتديد املسارات التارخيية ورسم مستقبلها الدينية اليت تأخذ حيزاً
سنن الدفع واملقاومة املسلحة على اختالف ظروفها يف حال وجود الدولـة أو  

تبقى  ،حال القوة أو الضعف ويف حال هتيؤ الظروف الدولية وعدمها غياهبا ويف
ألهنا تعبري عن االحتكاك والتفاعل االضـطراري بـني اجلبـهات     فاعلةً ساريةً

املتصارعة على اختالف استراتيجياهتا وبناها املقاتلة وتوضعاهتا املكانية ومقدراهتا 
  .املادية

وأن نـدرك طبيعـة    ،نسلم لسننه وقوانينهفال يسعنا عند املرور بالتاريخ إال أن 
وأن نعترب   ،الوجود البشري القائم على الصراعات يف الوجود واملصري واملصاحل

يف ذلك القوى الكامنة يف تلك الطبيعة واليت طاملا انكشفت عرب الزمن بصـورة  
  .دمويٍة مسلحٍة ومنازعاٍت وقتالٍ حروبٍ

قوة اخلري واحلق : أخرى ميكن أن نشهد هذه الطبيعة بقوتيها األساسيتني وبنظرٍة
وهذا املشهد للطبيعة البشرية هـو الـذي يغلـب علـى      ،وقوة الشر والباطل
من أن احلق  ،وهو ما تؤمن به الطائفة اجملاهدة يف هذا الزمان ،الصراعات الدينية

املي العريب واألجنيب على وأن الباطل يف جهة الكفر الع ،يف جهة التوحيد وأهله
َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع {اختالف ألوانه وأشكاله 

  .}غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً

  ــــــ
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  أخرية  وقفةٌ 
أن اجملاهد  ،كونيٍة اليت نصل إليها بعد عرضنا لدوافع أعظم حركٍةجوهر الفكرة 

 عن دينه وعقائده هو اإلنسان األكثر انسـجاماً  الذي حيمل سالحه اليوم مدافعاً
 ،مع حماكمته العقليـة اجلدليـة   واألكثر انسجاماً ،مع عمقه الروحي العقائدي

مـع ارتباطـه    سجاماًواألكثر ان ،مع وجدانه وحسه الداخلي واألكثر انسجاماً
وتأخري  ،حنو الصراع واالقتتال فالكون كله مدفوٌع ،وتعلقه التارخيي واملستقبلي

هو إلغاء للوجود والذات بالتعرض حلمـم   وعمالً التفاعل مع هذه احلقيقة فكراً
فمن ظن من أهل الدين واإلسالم أن  ،ودافعٍة واقيٍة تلك الصراعات دون أسبابٍ

يف ساحة  الئقٍ ودون أخذ مكاٍن ،عن خوض هذه الصراعات جناته ورحبه بعيداً
 األحداث متجـاهالً  يفعل كما يفعل النعام يدفن رأسه باألرض متعامياًواملعركة 

 يف وهـمٍ  فهو ساقطٌ ،)كحال مرجئة الزمان(وامللمات  نوازلمتطلباهتا وقت ال
 ،اعة احملتالةعلى أصحابه مثل هذه األوهام اخلد فإمث القعود والتخلف جيرُّ ،كبري

الختلفت تقديراهتم  ،بواقعيتهمن هذا الصراع  طرفاًاملوهومون ولو عايش هؤالء 
وهم بعيدون  ،ولكنهم يظنون أن النجاة تكون ألبداهنم وأجسادهم ،وحساباهتم

وجيهلون أو يتغافلون من  ،عن لظى املعركة القائمة اليت بدأ حرها يزعج اجلميع
أي أن ساحة احلرب قد  ،بحت ساحته األرض كلهاأن الصراع العاملي اآلن أص

لإلرهابيني املطلوبني على  دقيقةً صغرت وشرار احلرب املتطاير ال يعرف أوصافاً
 ومعينـةٍ  حمددٍة ولكن اهلدف األكيد واملعلن للحرب هو ضرب أيدلوجيٍة ،قلتهم

 ولٍاأليدلوجية اليت تقوم على أص ،ويف العامل عموماً يف الشرق األوسط خصوصاً
اجلهـاد  طريقتـها  و ،الوالء والرباء منهجهاو ،قاعدهتا التوحيد ،شرعيٍة إسالميٍة
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فالصـراع   ،وجيعل احلكم واألمر والقضاء كلـه هللا والعنف الذي يلغي اآلخر 
من العلماء والشيوخ والدعاة وطلبـة   غري مقاتلٍة كثريٍة إسالميٍة متوجه ألطراٍف

فهذه األطراف مع عدم دخوهلا يف املعادلة العسـكرية   ،العلم واملدارس واهليئات
إال أن تكتيك العدو العسكري يفترضها عناصر حمتملة التأهيل للدخول  ،للصراع

يف أفقـه   كبعد نظـرٍ (فيقرر استئصاهلا من اآلن  ،يف هذا الصراع ولو بعد حني
 ،ةفهو يتعامل مع الصراع بالطريقة السننية الصـحيح ) العسكري واالستراتيجي

وأما القاعدون ال يدركون خطورة التأخر عن هذه املواجهة اليت تستهدفهم ولو 
عليهم أن يدركوا بعد عرضنا ملفهوم الصراع القائم علـى التوحيـد    ،من بعيد

وضروراته العقلية واحلسية والتارخيية أن املفهوم اخلرايف للتغيري ال مكان لـه يف  
ك ال تواجه وال تتخذ السـبب املعتـرب   مبعىن أن جتلس يف مكان ،السنن الربانية

كما كانت الرسل تفعل هبجرهتا من أوطاهنا  ،ومنهجكحلمايتك ومحاية دعوتك 
وأما  ،لصراعاملادية لعباء األومفارقتها لقومها عندما ال تقوى على اجملاهبة وحتمل 

أن تبقى الدعوة يف أحضان أعداءها من أهل الباطل فال هي تريـد مواجهتـهم   
هي تقي نفسها شرهم فذاك تعريضها للهالك إما بفتنة أهل الباطـل   بشرف وال

  .هلا أو ببطشهم هبا وقتما يريدون

وهاحنن اليوم نلمس بوادر الفتنة اليت أصابت الكثريين من املنتسبني لإلسالم من 
فقد أصبحنا نسمع بعد احلروب  _ ومن دوهنم من باب أوىل _ العلماء والدعاة 

من مسـائل   لكثريٍ وتقريراٌت وأشرطةٌ من كان له حماضراٌتاألخرية يف املنطقة 
ولرمبـا كانـت    ،آخر آخر ومبنطقٍ أصبح بفكرٍ ،احلق مث هو بعد تلك احلروب
 وجـلّ  فال عجب يف ذلك واهللا عّز ،ليست ببعيدة أشرطته وتقريراته قريبة عهٍد
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الِْفْتَنةَ لَآَتْوَها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا  َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا{يقول 
فبعدما دخلت احلرب العاملية احلديثة على اإلرهـاب كـل البلـدان     ،}َيِسرياً

يقول  ،إىل كل أحد من شراك نعله إليه أصبحت الفتنة قريبةٌ ،واألقطار واألقاليم
َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْسَتطَاُعوا َوَمـْن  َوال َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى { :تعاىل

َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفـي الـدُّْنَيا   
وثبات أهل اجلهاد علـى   ، }َوالْآِخَرِة َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

هم وإخالصهم لرهبم يف هذا الصراع هو قامع تلك الفتنة بإذن اهللا ومزها توحيد
   .من بالد اإلسالم الطيبة

ولعله نكون وفقنا يف بيان طريقتنا يف القتال ودوافعنا احملرضة باختصار شـديد  
جيدها طالهبـا يف غـري هـذا     خاصٍة مسهبٍة وإال فكثري مما ذكرناه حيتاج ألدلٍة

  .لقصد وهو يهدي السبيلوعلى اهللا ا ،املوضع

  

  وكتبه أبو احلسن الفلسطيني

  سائًال مواله الكريم فتحًا مبينًا ونصرًا عزيزا 
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