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 يتجزأ  الجهاد كلٌّ ال

 اإلمام الشهيد البوطي

 05/02/2010املوافق  1431، صفر 21، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

أسباب اخلالف، وصدق  قالوا: إن املصائب إذا استشرت وحَّدت املشاعر، ومجعت الشمل، وقضت على  
ما قالوا، فإن جمتمعاتنا اإلسالمية تعيش اليوم عصر املصائب املستشرية من جراء تسلط ق وى البغي والشر على 
حقوقها املادية واملعنوية بل على وجودها احلضاري، وما البغي اإلسرائيلي املهيمن على حقوق أمتنا اإلسالمية  

ية اليت تنشر آالمها وأوجاع مصائبها يف خمتلف بقاع جمتمعاتنا اإلسالمية،  مجعاء يف فلسطني إال الكتلة السرطان
وحنن نصغي إىل مشاعر الناس وهم يعانون من هذه املصائب ويرون انتشارها واتساعها، وإذا مبشاعرهم تتالقى 

ختالف مشاعرهم  على هدف واحٍد فعاًل، وإذا هبم مجيعاً يرفعون لواء اجلهاد يف سبيل هللا سبحانه وتعاىل على ا
وعلى اختالف مشارهبم ومذاهبهم وتوجهاهتم، وهذا هو مصداق ما قالوا: إن املصائب توحد املشاعر وجتمع 

 .الشمل

ولكن الذي يفوت ُجلَّ املسلمني معرفُته هو أن اجلهاد يف سبيل هللا سبحانه وتعاىل ُكلٌّ ال يتجزأ اي عباد 
ُُجز    بعض، وال يتأتى فصل جزء منه عن األجزاء األخرى، فاجلهاد القتايل هللا، هو كلٌّ متكامل أيخذ بعضه ِب 

جزٌء من اجلهاد الكلي الذي شرعه هللا سبحانه وتعاىل وال يستقيم هنوض األمة هبذا اجلزء إال إذا تكامل هنوضها  
 . بكل معاين اجلهاد الذي شرعه هللا سبحانه وتعاىل
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ثة النبوية، أي قبل أن يهاجر النيب صلى هللا عليه وسلم من شرع هللا سبحانه وتعاىل اجلهاد منذ فجر البع 
مكة إىل املدينة، أي قبل أن يشرع الباري سبحانه وتعاىل اجلهاد القتايل، ومع ذلك فإن األمر ابجلهاد كان يتنـزل 

قول هللا عز وجل:   مثل  الرابين من  الوحي  املسلمني من خالل  واآلخر على  احلني  َجاهَ بني  ف يَنا  َوالَّذ يَن  ُدوا 
َهاد ه    وقوله عز وجل: [  69  ]العنكبوت:  لَنَـْهد يـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا مع أن اجلهاد  [  78  ]احلج:  َوَجاه ُدوا يف  اَّللَّ  َحقَّ ج 

القتايل مل يكن مشروعاً بعد، فما املراد ابجلهاد الذي كان يدعو الباري سبحانه وتعاىل عباده إليه وهم يعيشون يف  
أوائل عهد البعثة النبوية؟ املراد من اجلهاد الذي كان يتكرر على مسع املسلمني آنذاك هو أن جياهدوا بعقوهلم يف 

ني به، ويف سبيل أن يعرفوا حقيقة الكون واإلنسان واحلياة وعالقة اإلنسان هبذا  سبيل معرفة احلق، ويف سبيل اليق
الكون الذي يعيش فيه، وأن يعلم عبوديته ومملوكيته هلل سبحانه وتعاىل، فهذا أول معىن من معاين اجلهاد الذي 

 .أمر به هللا سبحانه وتعاىل

جهاد النفس، التسامي هبا فوق الشهوات احملرمة،  املراد ابجلهاد الذي خاطب هللا عز وجل به عباده آنذاك  
التسامي هبا فوق األهواء اجلاحنة، هذه الشهوات واألهواء اليت كم وكم أفسدت احلرث والنسل، كم وكم أفسدت 

 . اجملتمعات، كم وكم فتحت سبل تسرب األعداء إىل األمة وإىل استنـزاف حقوقها ومبادئها

الذي أمر هللا سب الفاضلة وال سيما  املراد ابجلهاد  التجمُّل ابألخالق اإلنسانية اإلسالمية  به  حانه وتعاىل 
داخل األسرة، األخالق اإلسالمية اليت تتمثل يف عالقة الزوج ابلزوجة والزوجة ابلزوج، واملتمثلة يف واجبات اآلابء  

 . جتاه األبناء واألبناء جتاه اآلابء

به التحّلي ابألخالق اإلنسانية اإلسالمية يف السوق، يف أعمال  املراد ابجلهاد الذي أمر هللا سبحانه وتعاىل  
مث إن املراد ابجلهاد بعد ذلك الوقوف يف وجه العدو املستشري،  .  التعامل، يف أخالق املعامالت املالية املختلفة

 .ورّد غائلة العدوان عن األمة

من إذا    -بل لعلهم أكثر الناس-يف الناس  أن    -اي عباد هللا-هذا هو اجلهاد، كلٌّ ال يتجزأ، واألمر العجيب  
يف ساعات هلٍو جلسوا يتذاكرون أمر هذه املصائب املستشرية يف    ،تالقوا يف سهرات هلم، يف أمسيات سلوى

فاتّفقوا مجيعاً على أن ال عالَج إال اجلهاد يف سبيل هللا، يؤكد ذلك أحدهم وهو ينفخ دخينته، ويؤكد   ،جمتمعاتنا
هو يزداد اّتكاًء على أريكته، والكل يؤكدون هذا وهم عن بقية معىن اجلهاد غافلون، وهم عن الثاين على قوله و 

بقية ما أمر هللا سبحانه وتعاىل به معرضون، كم وكم يف هؤالء الذين يرفعون لواء اجلهاد القتايل يف سبيل هللا من 
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ن، أان مهندس، أان طبيب، وكأن اصطباغ  إذا سألته عن حقيقة املعتقد اإلسالمي قال لك: أان لست خمتصاً ابلدي
 اإلنسان ابهلوية اختصاص من االختصاصات، أليس هذا هو الواقع املرئي يف جمتمعاتنا اي عباد هللا؟!  

كم يف هؤالء الذين يرفعون لواء اجلهاد يف سبيل هللا، ويؤكّ دون أنه السبيل األوحد الذي ال سبيل من دونه، 
 أوحال الشهوات احملرمة، من يتمرَّغون يف أوحال األهواء اجلاحنة، وأي األهواء وأي كم يف هؤالء من يتمرَّغون يف

تلك الشهوات واألهواء اليت تـَُقطّ ُع صلة    -كما قلت لكم-الشهوات؟ تلك الشهوات اليت تفسد احلرث والنسل  
افذ أمام العدو املستشري القرىب بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، تلك الشهوات واألهواء اليت تفتح السبل أو النو 

ليتسلل منها إىل أوطاننا وإىل حقوقنا، كم وكم يف هؤالء الذين يرفعون لواء اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل يف سهراهتم  
وأمسياهتم من إذا دخلت دار أحدهم، وِبثت عن األخالق اإلنسانية اإلسالمية املثلى يف معاملة الزوج للزوجة 

ك كله غائباً، يدخل الزوج وال يبايل إبهدار شيٍء من حقوق الزوجة، كم وكم مسعنا أو الزوجة للزوج وجدت ذل
هني بني احلني واآلخر إىل أداء العمرة من ميعن داخل داره بظلم زوجته وينهال  ،يف املصلني، يف احلجاج، يف املتَّج 

وَلْكماً، ملاذا؟ ملاذا تفعل هذا؟ قال: ألنين أكرهها، تكرهها!   وهل كراهيتك هلا جرمية ارتكبتها يف عليها ضرابً 
ُروُهنَّ حقك؟! أنت الذي ترفع لواء اجلهاد بكالمك، أمل تقرأ قول هللا عز وجل يف صالتك أو يف نسكك:   َوَعاش 

ُ ف يه  َخرْياً َكث رياً  ْلَمْعُروف  فَإ ْن َكر ْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوجَيَْعَل اَّللَّ  ؟  [19 اء:]النس  اب 

وما أقوله عن معاملة الزوج للزوجة أقوله رمبا عن معاملة الزوجة أيضاً يف بعض األحيان للزوج، الكالم ذاته 
يقال لدى البحث والتدقيق يف الواجبات اليت ينبغي أن ينهض هبا اآلابء جتاه أبنائهم، الرتبية اإلميانية املثلى اليت 

ا غائبة، كذلكم األبناء وهكذا، كم يف الناس الذين يرفعون لواء اجلهاد يف وضعها هللا عز وجل مسؤولية يف أعناقن
سبيل هللا متحمسني حُمَمّ سني كم يف هؤالء من إذا دخلوا السوق، ومارسوا الصفق ابلتجارة واملعامالت املالية مل  

َتدَُع منها كل يوٍم ب دعة جديدة، هل أحدثكم والوقت يبالوا ابخرتاع ألوان الغش، بل سلسلة الغش املتنوعة اليت يـُبـْ
أعود  املالية؟ هل  املعامالت  اآلخرين ابسم  التكالب على حقوق  أنواع هذا  الغش، عن  أنواع هذا  يضيق عن 
فأحدثكم كما ذكرت لكم ابألمس عن أولئك الذين يقدمون األغذية الفاسدة املتنوعة وال يبالون أبن ميلؤوا جيوهبم 

لبّث أسباب األمراض الوبيلة املهلكة يف جسومهم؟ أأحدثكم كما ذكرت ابألمس عن   ابملال مثناً لقتل الناس، مثناً 
البطون أبسباب اهلالك عند األكل   املطاعم وما تقدمه من أصناف األطعمة اجمللوة مجاالً يف األعني واليت متأل 

 . والطعم
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لن أعيد ما قد ذكرت، اجلامع املشرتك بني هؤالء كلهم أهنم إذا تالقوا تنفسوا الصعداء، وأمجعوا على أن ال  
سبيل إال اجلهاد يف سبيل هللا عز وجل، إذا تالقوا يف سهراهتم أو يف أنديتهم أو يف أي مناسبة من املناسبات 

يل هللا، وهللا ينظر، وهللا يرى، وكأن هللا يقول لعباده:  الوطنية املختلفة صاحوا وهاجوا ورفعوا لواء اجلهاد يف سب
اجلهاد يف سبيل هللا   احلياة، روح  وفارقته  ومات  ُشلَّ  من كله  قطَّْعَت جزءاً  فإن  يتجزأ،  متكامل ال  اجلهاد ُكلٌّ 

أن يسري روح اجلهاد يف سبيل هللا الرتاحم الذي ينبغي ، إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالقاألخالق اإلسالمية 
معناه دائماً بني أفراد األمة على اختالفها، روح اجلهاد القتايل يف سبيل هللا أن يشيع الوائم يف داخل البيت، داخل 
األسرة، أن يعلم الزوج وهو يدخل إىل داره أّن تقربه إىل هللا عز وجل ابلبسمة يف وجه زوجته، أن تقربه إىل هللا 

إن يبه أكثر من حجه النافلة إىل بيت هللا احلرام، وصدق رسول هللا القائل:  سبحانه وتعاىل ابللطف مع زوجته يث
 . أقربكم مين جمالس يوم القيامة ألطفكم أبهله

هذا هو معىن اجلهاد الكلي، ولعل غياب كلي معىن اجلهاد هو السبب يف أننا نرفع لواء اجلهاد يف سبيل   
التوجه  ،هللا صباح ومساء تسري يف هذا  اللواء، ال جند روحاً  تسري يف هذا  أقول لكم -ألنه    ، وال جند روحاً 

 .توجٌه كاذب يف أكثر األحيان، أجل، أقول قويل هذا، وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم -بصدق

 


