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 الجهاد وجمع الشمل 

 اإلمام الشهيد البوطي

 26/03/2010املوافق   1431، ربيع الثاني  11، 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 

املصائب من   إن  قالوا:  والشقاق، وهذا كالم قدمياً  ثغرات االختالف  تسد  الشمل، وأن  أن جتمع  شأهنا 
قد اجتمعت على هنٍج   –من خالل بالدان العربية القريبة–صحيح إىل حدٍّ كبري، فها حنن نرى شعوبنا اإلسالمية 

استالب واحٍد وغايٍة واحدٍة حتت الضغط املستشري واملتمثل يف املصيبة الكربى املتمثلة يف اغتصاب األرض و 
احلقوق واحلصار املستمر الذي تطاول أمده على غزة وأصحاهبا والسعي الدائب احلثيث على هتويد القدس. هذه 
املصيبة مجعت الشمل يف احلقيقة، وجعلت شعوب العامل اإلسالمي القريب والبعيد تعزف على َوَتٍر واحٍد، وتتجه  

ل هللا سبحانه وتعاىل. هذا التوجه الذي ال يقف أمام رؤى  إىل اإلميان حبلٍّ واحد أال وهو حلُّ اجلهاد يف سبي
سياسية، وال َيُسدُّ السبيل إىل اإلميان به قيادات حكومية، وهكذا جند أن هذه املقولة صحيحة: املصيبة من شأهنا  

 . أن جتمع الشمل، وأن تسد نوافذ اخلالف والشقاق

العزف على هذا   أن  فنرى  ونتأمل  نبصر  الوسيلة  ولكنا  اليقني هبذه  إىل  الشعوب اإلسالمية  الوتر، واجتاه 
وحدها، جند أن األمر ال يعدو القال والقيل، ننظر فنجد أن األمر ال يعدو أن يكون أحاديث أمساٍر يف سهرات 

 جواحنهم وصالوانت.. ينظرون ويتأملون يف املناظر املأساوية املتتالية يف هذه األقنية الفضائية املختلفة، فتهتاج بني 
آالم املأساة، ويتذاكرون فينتهون إىل رؤية واحدة وقرار واحد، أال وهو اجلهاد، وال شيء غري اجلهاد، ولكنهم  
مجيعاً ال يتحرّكون من جمالسهم الوثرية، ولكنهم مجيعاً ال يتنازلون عن طمأنينتهم، وال يتنازل الواحد منهم عن رغد 

َحظَّ له إال يف األلسن. فما سبب هذه املفارقة؟ جيتمع الكل على أال   عيشه، وهكذا فإن احلديث عن اجلهاد ال
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عالج إال عالج اجلهاد يف سبيل هللا، مث إهنم ال يراوحون إال يف أماكنهم، وال يتجاوزون احلديث إىل الفعل شروى  
 .نقري، ما السبب

م من معاين اجلهاد ما طاب له،  أن اجلهاد كلٌّ ال يتجزأ، وال جيوز أن ينتقي املسل   – اي عباد هللا-السبب  
ويبعد نفسه ويعرض عن األنواع واملعاين اجلهادية األخرى، اجلهاد كلٌّ ال يتمثل فقط يف اجلهاد القتايل الذي نقرأ  

 .عنه يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل

ل هللا صلى هللا  منذ فجر البعثة النبوية وكتاب هللا سبحانه وتعاىل أيمر املؤمنني ابجلهاد، حىت عندما كان رسو 
عليه وسلم يف مكة قبل أن ُيْشرََع اجلهاد القتايل ما أكثر ما أيمر كتاب هللا عز وجل ابجلهاد، نقرأ يف السور املكية  

َوَجاه ُدوا يف    ، نقرأ فيها قوله سبحانه وتعاىل:[69  ]العنكبوت:  َوالَّذ يَن َجاَهُدوا ف يَنا لَنَ ْهد يَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  قوله:
َهاد ه  ُهَو اْجتَ َباُكمْ ا إذن اجلهاد ال يتمثل يف نوٍع واحٍد مما نسميه جهاداً، اجلهاد كلٌّ ال  [  78]احلج:  َّللَّ  َحقَّ ج 

 .يتجزأ

املسلم مكلف ابجلهاد يف حالة السلم وحالة احلرب معاً، املسلم مأمور ابجلهاد حىت وهو آمٌن مطمئنٌّ يف 
هاد يف كل تقلباته ويف سائر أحواله، ومن أعرَض عن معىن من معاين اجلهاد،  داره مع أسرته، املسلم مكلَّف ابجل 

 . والتقط منها ما يروق له لن يكون حّظ هذا اجلهاد منه إال حّظ اللسان فقط

يف سبيل أن ينقل العقيدة اإلسالمية يقيناً جامثاً يف العقل   –كل مسلم–العمل الذي جيب أن ميارسه كلٌّ منا  
   .مشبوبٍة من احلب والتعظيم هتيمن على القلب جهاد يف سبيل هللا سبحانه وتعاىلإىل عاطفة 

أحكام   يف  الشريعة  بضوابط  واالنضباط  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  معرفة  على  الدائب  املسلم  وسعي 
 .  املعامالت املالية يف السوق من اجلهاد، بل من أهم معاين اجلهاد

الوسائل اليت َبصََّراَن هبا كتاب هللا عز وجل على الشهوات اآلسنة وعلى األهواء اجلاحنة  وترفُّع اإلنسان بكل  
 .كل ذلك من اجلهاد، بل من أهم معاين اجلهاد

وسعيك يف سبيل أن تطّهر قلبك من الضغائن، من األحقاد، من مشاعر احلسد، من االستكبار واألاننية 
 . من أجلّ  معاين اجلهاد
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مية اإلنسانية اليت َبصََّراَن هبا كتاب هللا عز وجل، وأمَراَن أن نواجه هبا اآلخرين، وأن نضبط  واألخالق اإلسال
مث إن مواجهة املسلم للعدو الذي يصرُّ على اغتصاب األرض ،  أنفسنا هبا أميا انضباط من أجلّ  معاين اجلهاد

 .واستالب احلقوق الوقوف يف وجهه جهاد من أجلّ  معاين اجلهاد
كيف أن جهاد املسلم كلٌّ ال يتجزأ، وال جيوز لإلنسان أن ينظر إىل هذه املعاين فيلتقط   -أيها اإلخوة-  أرأيتم

 . منها ما يروق له، ويعرض عما ال يروق، هذه خيانة، خيانة ملن شرَّع اجلهاد وملن أمر به

على أال عالج لدرء    –َبتْ بَ ُعَدْت أو قَ رُ -إذن أعود فأقول وأتساءل معكم: ملاذا جتتمع شعوبنا اإلسالمية   
العامل  تعاىل، ملاذا جتتمع شعوب  الغاصبني واملستلبني إال اجلهاُد يف سبيل هللا  املصيبة وتطهري األرض من  هذه 
اإلسالمي على هذه احلقيقة يقيناً مث ال يكون نصيُب هذا الذي اجتمعوا عليه إال يف األلسن وإال يف اجملالس اليت 

 .واحلوار جيتمعون فيها على السمر

أن أكثر املسلمني اليوم إمنا يفهمون من اجلهاد نوعاً واحداً منه، وقد أعرضوا عن   –اي عباد هللا–السبب   
بقية معانيه وبقية أنواعه، إهنم يفهمون من اجلهاد مواجهة العدو ابلسالح، مواجهة العدو ابلقتال، أجل وهو فهم 

ذلك؟ ألهنم مثقلون أبعباء كثرية، مثقلون حبّب املال، مثقلون   صائب، وهو فهم سديد، لكن ملاذا ال ينهضون إىل
حبّب احلياة، مثقلون حبّب رغد العيش، مثقلون حبّب الشهوات واألهواء اآلسنة، مثقلون بذلك كله، مل ينتبهوا إىل 

َبْت عليهم أن عليهم أن جياهدوا يف سبيل هللا عز وجل للتحرر من هذه املصائب وهذه األعباء كلها، ومن مث َصعُ 
احلركة، َصُعَب عليهم التوجه إىل هذا الذي آمنوا به فعالً ألهنم مثقلون أبعباء الشهوات واألهواء وما يتبع ذلك 

 . مما تعرفون

 اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َما َلُكْم إ َذا ق يَل َلُكُم اْنف ُروا يف  َسب يل  اَّللَّ  أال تقرؤون قول هللا عز وجل أيها اإلخوة:   
نْ َيا يف  اآْل  َرة  َفَما َمَتاُع احْلََياة  الدُّ نْ َيا م َن اآْلخ  حْلََياة  الدُّ يُتْم اب  قَ ْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض  أََرض  َرة  إ الَّ قَل يلٌ اَّثَّ  .[ 38]التوبة:  خ 

َوَضَعَنا البياُن اإلهلي أماَم األمر، َوَوَضَعَنا أمام السبب الذي جيعلنا ننكص على أعقابنا، ونبتعد عن االنقياد    
قَ ْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض    لألمر، إنه هذا الذي يقوله لنا ربنا هبذا التعبري البليغ العجيب: واملراد ابألرض كل ما تنبع    ،اَّثَّ

به األرض من الشهوات واألهواء ومظاهر الدنيا وما إىل ذلك، فاألرض كناية عن ذلك كله، وال يكون اإلنسان 
ُمثَّاق الً إىل األرض إال وهو ُمثْ َقل حبب هذه الشهوات وهذه األهواء وما إىل ذلك. هذا كالم هللا سبحانه وتعاىل:  

 َقَ ْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض  اَي أَي َُّها الَّذ ين َمنَ َعُكم من االستجابة ألمر   ، آَمُنوا َما َلُكْم إ َذا ق يَل َلُكُم اْنف ُروا يف  َسب يل  اَّللَّ  اَّثَّ
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املتنوعة،   الشهوات واألهواء  ثقل  الرغائب،  ثقل  أنفسكم ويف قلوبكم،  الذي مَحَّْلُتُموه على  الثّ ق ل  هللا عز وجل 
 َْحل يُتْم اب  َرة  إ الَّ قَل يلٌ أََرض  نْ َيا يف  اآْلخ  َرة  َفَما َمَتاُع احْلََياة  الدُّ نْ َيا م َن اآْلخ   .َياة  الدُّ

ْيَل بينهم وبني استعمال هذا العالج مرارتُه، والذي جعل اجلهاد   هم مؤمنون أبن اجلهاد هو العالج، ولكن ح 
 . يهم، أجل، وتلك هي مشكلتنا يف هذا العصر اي عباد هللاُمرَّاً علقماً يف حلوقهم إمنا هو هذا الثقل الذي ران عل 

أال ترون إىل قادة األمم العربية وغريها من حولنا، َمن  الذي جعلهم يْعر ُضون عن استعمال هذا الدواء؟ من  
الذي جعلهم ميارسون قسوة قلٍب عجيبة وغريبة جتاه هذه الصور اليت ال شك أهنم يروهنا صباح مساء، صور  

الذين ميوتون مواتً بطيئاً حتت هذا الضغط العدواين اآلمث؟ ملاذا ال ترقُّ قلوهبم هلذا احلصار الذي تطاول   إخواهنم
أمده على أهل غزة؟ ملاذا ال ترقُّ أفئدهتم وهتتاج مشاعرهم اإلميانية ملساعي التهويد احلثيثة للقدس؟ ملاذا؟ إهنم 

قاهتا، نعم، ويعلمون أن الوسيلة الناجعة هي اجلهاد فقط،  مؤمنون، وفيهم من ال يرتكون الصلوات اخلمس يف أو 
قَ ْلُتْم إ ىَل اأْلَْرض  ولكن حاق عليهم قول هللا سبحانه وتعاىل:  إهنم  ،َما َلُكْم إ َذا ق يَل َلُكُم اْنف ُروا يف  َسب يل  اَّللَّ  اَّثَّ

ولكنهم وهللا يعلمون    -كما نسمع  تسمعون هذا-قد يعتذرون ابلتحدايت اليت حتيط هبم وأتخذ منهم ابخلناق  
أن املسألة ليست حتدايت أتيت من هنا أو هناك واليت أتخذ منهم كما يقولون ابخلناق، إنه حتدٍّ واحد، حتدي 
شهواهتم اآلسنة على إمياهنم احملبوس يف زوااي عقوهلم، هذا اإلميان الذي مل يتحول بعُد إىل عاطفة من احلبّ  هتيمن 

 .هو السبب على قلوهبم،. هذا

التحدايت! أي حتدٍّ هذا. تعالوا قارنوا بني التحدايت اليت واجَهَها الرعيل األول من إخوانكم املسلمني يف  
القيد ابملعصم، ومع ذلك مل   العامل كله، كان طغيان احلضارات حييط هبم كإحاطة  النبوة، كانوا غرابء يف  عصر 

ت، ونفَُّذوا أمر هللا سبحانه وتعاىل، ملاذا؟ ألن ثقل الشهوات يشعروا مبا يسمى اليوم التحدايت، حطموا التحداي
األهواء قد حترروا منه عندما انقادوا ألمر هللا، وعندما جاهدوا يف هللا حق جهاده، عندما جاهدوا نفوسهم، عندما 

 عز وجل،  حّرروا نفوسهم من ر قّ  الشهوات وحب املال وحب احلياة، عندما جاهدوا أنفسهم يف تنفيذ أوامر هللا 
العبادة على تنفيذ أوامر هللا سبحانه   العبودية هلل، وعكفوا يف حمراب  عندما جاهدوا أنفسهم فاصطبغوا بصبغة 

 .وتعاىل. هذا هو اجلهاد الذي مارسوه مث مارسوه فخفَّ عليهم ثقل اجلهاد القتايل يف سبيل هللا سبحانه وتعاىل

األول، ولو أان جاهدان أنفسنا تنفيذاً ألمر هللا، حررانها من ربقة  واليوم لو أننا فعلنا ما فعله ذلك الرعيل  
من  أنفسنا  أننا حرران  لو  بعض،  فوق  بعضه  املال  املال، حب كن ز  ربقة حب  من  احملرمة، حررانها  الشهوات 
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ُنوَن إ  األخالق الذميمة، ولو أان مددان جسور الود والقرىب مع إخواننا املؤمنني تنفيذاً ألمر هللا القائل:   َا اْلُمْؤم  منَّ
ولو أننا توَّْجَنا ذلك كله ابلوقوف بني يدي هللا عز وجل كل يوٍم  [  10  ]احلجرات:  إ ْخَوٌة فََأْصل ُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكمْ 

كما أمر مخس مرات، نؤدي الصلوات يف مواقيتها، ندخل ضيافة هللا سبحانه وتعاىل وقد استضافنا إليها يف اليوم 
والليلة مخس مرات، لو أننا فعلنا ما كان يفعله الرعيل األول، احتفظنا ألنفسنا حبق من قيام الليل من اهلزيع األخري 
رأسنا ابألرض وحنن خناطب هللا   نعّفر  نسجد،  ابلشكوى،  إليه  نيام، خناطب هللا، جنأر  والناس  نقوم  الليل  يف 

، هذا جهاد، وكل ذلك بوابة اجلهاد القتايل يف سبيل هللا، لو  ونستن زل النصر من عليائه، لو أننا فعلنا ذلك كله
أننا فعلنا ذلك إذاً خلف ثقل اجلهاد علينا، وإذن لكان اجتماع الكلمة متوَّجاً ابلتنفيذ، وإذن لن يكون اجتماع  

 .الكلمة جمرد حواٍر نزجي به الوقت يف سهراتنا ويف أمسياتنا ويف أمساران كما هو احلال اليوم

 قويل هذا وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم.أقول 

 


