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א

  إله إال اهللا ويعمل على إقامة الخالفة الراشدة رفع راية اللإلى كل من يطمح 

  .وكل ضمير تحرك لتحقيق المساواة والعدل، إلى كل قلب نزف من الظلم

  .إلى كل الذين يعملون من أجل أن يكون مستقبلنا أفضل من حاضرنا

  .هذا هو الطريق فال تيأسوا...وقود التغيير، إلى الشباب المؤمن

  .لى كتاب اهللا وسنة رسولهوتربت ع، إلى كل جماعة نشأت

  .إلى كل نفس عاشت من أجل العطاء وبكت من خشية اهللا

  .روح كل شهيد طاهر ين لهذا الدين وإلىالمخلصإلى كل 

  . وإلى الزوجة واألبناء إلى الوالدين األعزاء

  .إلى كل هؤالء الشرفاء أهدي هذا البحث



ه  

  
ناً بهذا العلم ثم نشكر الجامعة اإلسالمية التي ساهمت في تطـوير العلـم              نشكر اهللا أوال أن من علي     

وأخص بالـشكر   ،ونقدم شكرنا الخالص لكلية التربية بخاصة قسم التربية اإلسالمية        ، العلماءإعداد  و

محمود خليل أبو دف الذي لم يأل جهدا فـي المتابعـة            / أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور    

وإنه ال يسعني بعد ذلك إال أن أتقـدم         ، كان البحث فكرة حتى أصبح جهدا ملموسا         والتوجيه منذ أن  

، وشدوا من أزري حتى رأى هذا البحـث النـور         ، واالمتنان لكل الذين أخذوا بيدي    ، بوافر الشكر 

  .وأسال اهللا أن يكون إسهاما من أجل تغيير الواقع إلى األفضل

  :نة المناقشةكما يسرني أن أتقدم بالتقدير وشكر لعضوي لج

  حمودة شراب / الدكتور   و            حمدان الصوفي / الدكتور              

مما ،وال يفوتني أن أوجه الشكر لزوجتي الوفية التي ساندتني بالجهد والدعاء وتوفير أجواء الراحة               

  . أثر كبير في إنجاز هذا البحثلهكان 

  .لكم جميعا الشكر الجزيل والعرفان 
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א

  

  .هدف هذا البحث إلى إظهار معالم التربية الجهادية في ضوء كتابات عبد اهللا عزام ي

  - :من خالل

   . مفهوم التربية الجهادية في ضوء كتاباتهتبيان -1

 . لديهو توضيح مراحل التربية ،ية للجهاد وهم المرتكزات التربأو -2

  .عام وحسب معطيات البحث خطة مقترحة للتربية الجهادية بشكل ب والتقدم -3

  .نهج الوصفي التحليلي مواستخدم الباحث في الدراسة ال

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

الدين والتربية والواقع الجهادي الذي عاشه في فلـسطين         "تشكلت شخصية عبد اهللا عزام من خالل        -1

  ".وأفغانستان 

 .هدون ألنهم أعرف بما يدور في ارض الجهاد ال يستفتى في الجهاد إال الفقهاء المجا-2

يقوم مفهوم التربية الجهادية عند عزام على أساس ديني بحث بحيث يأمل من خاللـه إلـى إعـادة                   -3

  . الدولة اإلسالمية 

  .وهو الجيل المنشود لإلسالم والمسلمين ،تكفل بوجود جيل فريد ، إن التربية الجهادية -4

  . أقسام وهي فرض العين وفرض الكفاية كما قسمه عزام  أن الجهاد ينقسم إلى عدة-5

  .  وضح عزام عدة مرتكزات للجهاد يجب أن يلتزم بها المجاهد قبل إقدامه على الجهاد -6

ويجب على المجاهد أن    ، قسم عزام الجهاد إلى عدة مراحل وهي الهجرة واإلعداد والرباط والقتال             -7

 .يلتزم بها 
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إلسالمية اليوم هو من جراء تركهم للركن السادس في اإلسالم أال وهو الجهاد              أن كل ما فيه األمة ا      -8

  .في سبيل اهللا 

 . حسب المقاييس المادية فقط  مع الباطلال تحسم نتائج المعركة -9

  . إن الجهاد هو األساس الذي يقود إلى التغيير  -10

  .ينفك أحدهما عن اآلخر ألنهما شقان متالزمان ال  و الجهادعدم الفصل بين التربية  -11

 إن المرتكزات التربوية التي ترتكز عليها التربية الجهادية هي القادرة على تكوين شخصية الفرد               -12

 .المسلم  القادر على مجابهة األعداء بالبنان والسنان 

، كي تكون نتائجه محسومة لصالح المـسلمين      ،قبل البدء به    ، ال بد له من إرهاصات    ،  إن الجهاد    -13

  .وهي الهجرة واإلعداد والرباط والقتال 

  :في إطار ذالك يوصي الباحث باالتي 

  . يجب على العلماء والمفكرين أن يكونوا قدوة للشباب في ممارسة الجهاد على أرض الواقع -1

  .االهتمام بالجانب العقدي التربوي في تربية الشباب على الجهاد -2

 . قبل مرحلة الجهاد واستغالل الشباب في العمال التركيز على اإلعداد الجيد للشباب-3

 .على المؤسسات التربوية التركيز في مناهجها على التربية الجهادية -4

  .العمل على بث ثقافة الجهاد على المستوى الشعبي كي يكون المجتمع جاهزا لمواجهة األعداء-5

افة الجهاد ألنها هـي المحـضن األول         التركيز على المرأة المربية في المجتمع في تربيتها على ثق          -6

  للفرد في المجتمع 

  . العمل على إحياء سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم في اإلعداد والرباط والجهاد-7

  . اإلقتداء بسير العلماء المجاهدين الذين ضحوا بكل ما لديهم من أجل رفع راية الجهاد-8

   : وفي ضوء ذلك يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية

  . دراسة في التربية الجهادية في القرآن والسنة -
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  . منهج الخلفاء األربعة  في التربية الجهادية واالقتداء بها -

  . منهج العز بن عبد السالم في التربية الجهادية -

   تربية صالح الدين ألجيال النصر اإلسالمي-
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Abstract  
  

Summary of research aims to demonstrate the features of research education 

in the light of the writings of jihad Abdullah Azzam. 

 Through :-  
1 - reflect the concept of jihad education in the light of his writings,  

2 - and the most important pillars of education for jihad, and clarify the 

stages of education have, the . 

3 - and the progress of the plan proposed raising jihad in general and as 

research data. And a researcher in the study used descriptive analytical 

approach.  

The study found the following results:  

1 - formed a personal Abdullah Azzam through "religion, education and 

jihadist who lived reality in Palestine and Afghanistan."  

2 - Estpty not only scholars of Islamic Jihad mujahideen because they know 

what is happening in the land of jihad. 

 3 - The concept of jihad when Azzam education on a religious basis to 

discuss which hopes to restore the Islamic State. 

 4 - The Education Jihad, to ensure the existence of a unique generation, a 

generation aspired to Islam and Muslims.  

5 - Jihad is divided into several sections, the imposition of the eye and a 

sufficiently divided as Azzam.  

6 - Azzam several broad objectives of jihad must be committed before the act 

of fighting jihad. 

 7 - Section Jihad Azzam several phases of migration and preparation, Rabat, 

fighting, fighting must be adhered to. 

 8 - each of which is the Islamic nation today is a result of leaving the sixth 

pillar of Islam is jihad for God.  
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9 - does not resolve the outcome of the battle with evil, as only the physical 

standards. 

 10 - Jihad is the basis which would lead to change.  

11 - lack of separation between the Education and Jihad, they discussed the 

hand does not stop one from the other.  

12 - The educational pillars which underpin the jihadist education is capable 

of forming the personality of the individual Muslim who can cope with 

enemies and Balbnan Alsinan.  

13 - The Islamic Jihad, he must PRECURSORS, before the start, to be 

determinative of its results for Muslims, the Immigration and preparation, 

Rabat and fighting. 

 In the context of much researcher recommends the following: 

 1 - must scientists and intellectuals to be role models for young people in the 

practice of jihad on the ground. 

 2 - attention to the nodal education in the education of young people to jihad.  

3 - focus on good preparation for youth pre-Jihad and the exploitation of 

youth workers. 

 4 - to educational institutions focus on education in their jihad.  

5 - to the culture of jihad on the grass-roots level so that the community is 

ready to confront enemies. 6 - focus on women in society in nanny bred a 

culture of jihad because it is the first Mahdhan of the individual in society  

7 - to revive the Sunnah of the Prophet, peace be upon him and Rabat in the 

preparation and jihad.  

8 - scientists follow the progress of the mujahideen who sacrificed everything 

they had in order to raise the banner of jihad.  

In view of this researcher suggests the following studies:  

- Education study jihad in the Quran and Sunnah. - Approach the four 

Caliphs in education Jihad follow suit.  

- Ezz approach Abdel Salam al-Jihad in education. - Educational Salaheddin 

Islamic victory for generations .  
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א א   א

  : المقدمة   

ارتبطت التربية بظهور اإلنسان على وجه األرض ، وإحساسه بنفسه ، وإقامته وتعامله فـي جـو                 

سرة ثم حياة الجماعة ، وتهدف التربية إلى  تنمية شخصية الفرد تنمية متكاملة ، وإلـى خدمـه                   األ

  .المجتمع في مجاالته المختلفة ، وإلى تطوير أعمال اإلنسان في الميادين الثقافية المتنوعة 

 ،والعملية  بتربية اإلنسان المسلم وإعداده ، في مختلف جوانب حياته القولية           تعنى  التربية اإلسالمية   

وتقوم التربية اإلسالمية بإعداد اإلنسان المسلم إعدادا كامالً وعلى أكمل وجه لحياتي الدنيا واآلخرة              

، مما يوجد لدينا إنـسانا      ، حيث جعلت اإلنسان محور اهتمامها وربته على اإليمان باهللا ورسوله          

  .ها كافة المواطن واألحداث التي يحياصاحب قيم إسالمية تتناسب و

 بالتربية فكان    النبي   اعتنىن اإلنسان يمثل المهمة األولى للتربية اإلسالمية فقد         إوبناء على ذلك ف   

ومن بعـدهم علمـاء اإلسـالم       ، وسار على نهجه صحابته الكرام رضي اهللا عنهم       ، المربى األول 

 ،  "نآداب المعلمـي  " الذي ألف كتابـا سـماه         رحمه اهللا  محدثون فكان محمد بن سحنون    القدامى و ال

البيـان  "الذي اهتم كثيراً بالتربية والتعليم ، في كثير من مؤلفاته التي من بينها              رحمه اهللا   والجاحظ  

 مشتملة على مصطلح التنشئة الذي يقـصد   رحمه اهللا وكانت مقدمة ابن خلدون   ،"الحيوان" و "نوالتبيي

ماء المعاصـرين سـيد    وسار على خطى السابقين من العل،ورعاية اإلنسان منذ الصغر ، به التربية 

دفعـه  و  ، اإلسالموتنشئته على قيم    ،  الذي راعى في كتاباته تربية المسلم وإعداده        رحمه اهللا  قطب

في " وخاصة في كتابه تفسير القرآن المسمى      ،نحو التغيير ، وذلك من خالل مؤلفاته في هذا المجال         

  " .نآظالل القر

 ذلك موالنـا فـي كتابـه        نما هو عليه ، وقد بي      على   ىأليام بين الناس دول ، والحال ال يبق       اإن   

מ قال تعـالى    ،العزيز وبأنها سنة من سنن الكون      א מ

א א מ    ).140: سورة أل عمران ، إيه ( א
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ناء الشخصية اإلسالمية وتعددت أشكال التربية في اإلسالم على عـدة           التربية وسيلة مهمة لب   ن  وأل

وغيرها من أنواع التربية     ،والجهادية ،دية والجس ،قلية والع ،ةالسياسيو،ور منها التربية الروحية     امح

لذلك كانت التربية الجهادية اللبنة األقوى من مراحل البناء وذلـك   ،التي تهتم ببناء اإلنسان المسلم 

قامت حملـة شرسـة     صورة الجهاد في أذهان المسلمين، حيث        مسخ   إلى عمد االستعمار    ن  بعد أ 

ن أزيلت آخر منارة كـان يتجمـع حولهـا          رقين على الجهاد في اإلسالم بعد أ      ومركزة من المستش  

  .المسلمون في األرض

 والنهـي عـن     ومما ال شك فيه أن الجهاد في سبيل اهللا تعالى ضرب مهم من األمر بـالمعروف               

 ،؛ وذلك إما بجهاد الدفع عندما تبتلى األمة بمن يفتنها في دينهـا أو دمائهـا أو أعراضـها                  المنكر

فيفرض عليها المدافعة فرضا حسب اإلمكان وإال الفناء والهالك، أو بجهاد الطلب ونشر ديـن اهللا                

هم يتقـدمون   تعالى عندما تكون قادرة على ذلك؛ إذ إن من سنن اهللا تعالى أن يجد الدعاة أنفسهم و                

 وأن يكون الـدين     ، أن الطواغيت يحولون بينهم وبين وصول الحق إلى الناس         ،بالدعوة إلى الناس  

كله هللا، فيشرع حينئذ جهاد المفسدين الصادين عن سبيل اهللا تعالى حتى ال تكون فتنة ويكون الدين                 

من أجله الدعوة وتبذل    وهذا فرع عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقوم           · كله هللا تعالى  

 ) 2ص،ت.ب:الجليل (·فيه التضحيات في سبيل اهللا تعالى

 صـوب،    حـدب   تكالب فيها األعداء وتنادوا من كل      ، األمة اإلسالمية اليوم بظروف عصيبة     وتمر

وتداعوا على حرب اإلسالم وأهله الصادقين؛ وذلك في حملة شرسة وحقد دفين يريدون من ورائه               

وساعدهم في ذلك المنافقون    ·  أهله، وجر المسلمين إلى التبعية للغرب الكافر       مسخ اإلسالم في قلوب   

א: من بني جلدتنا؛ فجاءت الحرب شاملة من خارج األمة ومن داخلهـا           

א מ א אא   .)32:التوبة (מ

ومع إيماننا بحتمية الصراع بين الحق والباطل، ومع أن جهاد الكفار أصبح أمرا مفروضا علـى                 

المسلمين دفاعا عن الدين والعرض حتى ال تكون فتنة، إال أن المسلم الناظر في أحوالنا اليوم ومـا               
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األجسام، ويأس وإحباط ليـشعر     هي عليه من ضعف إيمان، وركون إلى الدنيا، وترهل في الهمم و           

 المبادرة مع إخوانه في وضع برامج علمية وعمليـة          ى نفسه وعلى أمته، ويفرض عليه     بالخطر عل 

الجليـل   (إلعداد النفوس وانتشالها من نومها أو موتها، وإحيـاء الجهـاد وتحـديث الـنفس بـه                

   )3ص،ت،ب:

جهاد وأهميتها ويقرر بـأن اقتـران       إلى العالقة بين الرسالة وال    )  66ص،1988(وقد أشار ماجد    

فالرسالة بدون جهاد   ،الجهاد بالرسالة اقتران الوسيلة بالهدف والبد من تالزم اقتران االثنين ودوامه            

تبقى في دائرة الحديث إلى البعد عن الرسالة نفسها واالنصراف عنها والجهاد بدون رسالة ينقلـب                

  . على اآلخرين واعتداء على حرماتهم اًعدوان

نه يجب على المسلمين مـن قـادة وشـعب     أفي ملخص بحثه    ) 73:ص،ت،ب(عرض محفوظ وقد  

التعاون إلحياء العسكرية اإلسالمية على النحو الذي يتكافأ مع قدر هـذه األمـة التـي أراد اهللا أن         

   أمة أخرجت للناستكون خير

 الواقع الذي يهدد    في كتابه أن على المسلمين أن ينطلقوا لتغيير هذا        ) 60:ص،1992(وتحدث خالد  

ن يعلنوا الجهاد ألنه الفريـضة الواجبـة التـي    أفيجب عليهم  ،بتحويلهم إلى مجتمع كالهنود الحمر   

  .تخرجهم من الظلمات إلى النور 

 توحيد الصفوف و االنطالق بالجهاد      قد أشار إلى ضرورة   ) 1079ص، 1993(وفي دراسة هيكل   

  .لمة الساعين للفساد هي الدنيا ورفع العوائق لتكون كلمة اهللا هي العليا وك

 ولم يحدث نفسه بـالغزو مـات علـى شـعبة مـن شـعب                من لم يغز :"  فلقد قال رسول اهللا    

  )47ص،13ج،1972،مسلم("النفاق

 ثم تدفن في أودية الـدنيا وزينتهـا         ،وتحديث النفس بالغزو ليس المراد منه خاطرة تمر في النفس          

اد به العزيمة الصادقة على ذلك، ومن عالماتهـا األخـذ           سيطرت على كثير منا؛ وإنما المر      التي
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 :قال اهللا تعالى  · باألسباب، وإعداد العدة الشاملة للجهاد في سبيل اهللا تعالى علماً وعمالً وحاالً           

א א א    )  46: اآلية،التوبة( ...א

 وعلى رأس كل قرن يقيض لدينه من يجدده ويحيي ما أمات الناس             فمن حكمة اهللا تعالى أنه دائماً      

  .منه، وفريضة الجهاد أصبحت في وجدان األمة اإلسالمية في القرن األخير نسياً منسياً

فجاء الشهيد عبد اهللا عزام على قدر من اهللا إلحياء فريضة ماتت في إحـساس األمـة ووجـدانها                   

 فوقف الشهيد يحاول أن يرتفع بهذه األمـة         ،وة سنام اإلسالم  وقد رفعه اهللا إلى ذر    " فريضة الجهاد "

  .إلى القمم الشماء، بعد أن هزمت أو كادت أن تهزم روحيا أمام ضغط المستشرقين ومكرهم

 في جهاده، وسـار     لقد طوف شهيدنا الغالي في آيات الجهاد وأحاديثه، وترسم خطى المصطفى            

 شعر بأن شجرة هذا الدين بدأت تذوي وتـذبل فـصمم           على نهج الصحابة والتابعين في دربه، وقد      

على أن يرويها من دمه، فالناظر إلى خطب الشهيد عبد اهللا عزام ومحاضراته ودروسـه يلمـس                 

صدق الكلمة من صاحبها، وأكبر دليل على ذلك أنه ترجم صدق الكلمات وبرهن عليهـا بدمائـه                 

  .أن كتبها بعرقه ودموعهفكلماته ومحاضراته وخطبه كتبها بدمه بعد . الزكية 

 الباحث أن يبين معالم التربية الجهادية لدى الشيخ عبد اهللا عزام مـن              لوفي الدراسة الحالية يحاو    

 رآه من تشرذم وتفكك في واقـع األمـة اإلسـالمية             على ذلك لما   ثا لباح  ركزي و ،خالل كتاباته 

 إحياء التربية الجهادية ليعـود      مه إعادة األنه على   أويرى الباحث   ،وتمزق في أوضاعها ووحدتها     ،

  .  عزها ومجدها 

  :مشكلة الدراسة 

  :تيالدراسة في التساؤل الرئيس اآلتتمثل مشكلة 

  عبد اهللا عزام ؟وء آتابات الشيخ ما معالم التربية الجهادية في ض

  -:ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية 

 عزام  ؟ما الظروف التي ساهمت في تشكيل شخصية عبد اهللا -1
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  ما مفهوم التربية الجهادية لدى عبد اهللا عزام؟-2

   عبد اهللا عزام؟عند يةلجهادالتي تقوم عليها التربية ا ما المرتكزات -3

   ما مراحل التربية الجهادية من وجهة نظر عبد هللا عزام ؟-4

  الخطة المقترحة لتربية الشباب على الجهاد في ضوء كتابات عبد اهللا عزام ؟ ما -5

  :هداف البحثأ

  -:هدفت الدراسة إلى ما يلي

  . الكشف عن العوامل التي ساهمت في تشكيل شخصية عبد اهللا عزام-1

  .تحديد مفهوم التربية الجهادية من وجهة نظر عبد اهللا عزام -2

  . عبد اهللا عزام عند التربوية للجهاد المرتكزاتبراز إ-3

  .ظر عبد اهللا عزام  مراحل التربية  الجهاد من وجهة نإلىالتعرف -4

  .من خالل التربية لدى الشباب  عرض تصور مقترح لتعزيز التربية الجهادية -5

  :أهمية البحث 

  :تكمن أهمية البحث في التالي 

  .  أهمية الجهاد بصفته ذروة سنام اإلسالم -1

  : يستفيد من هذه الدراسة مكن أن ي-2

  . والمعنيون بالتربية ظ وأصحاب الرأي المعلمون والمربون عامة والخطباء و الوعا-   أ

  . اإلسالمي والدعاة في العالم التي تحارب الحكام الظالمين الحركات التحررية-ب   

  . حسب علم الباحث ة ندرة الدراسات المتعلقة بهذا الجانب من التربي-3

  :حدود البحث 

 -:عزام من خالل كتبه التالية      لشيخ عبد اهللا     لدى  ا   يقتصر البحث على دراسة التربية الجهادية        

  إتحاف العباد بفضائل الجهاد  -1
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  إعالن الجهاد  -2

   التأمر العالمي-3

  اإلسالم ومستقبل البشرية  -4

   الهجرة واإلعداد -5

  عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر -6

  العقيدة وأثرها في بناء الجيل  -7

  في الجهاد آداب وأحكام  -8

  .والبناء دية  التربية الجها -9

  :منهج البحث 

  :استخدم الباحث في دراسته 

الذي يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ثـم مقارنتهـا وتفـسيرها            :التحليلي  المنهج الوصفي   

  ) 22ص،1973،بدوي ( .للوصول إلى التعميمات المقبولة 

يال كيفيا واسـتخراج    وذلك من أجل تحليل كتاب الشيخ عبد اهللا عزام تحل         : أسلوب تحليل المحتوى    

  ما تضمنته من مفاهيم ومرتكزات ومراحل فيما يتعلق بالتربية الجهادية  

  -:مصطلحات البحث

ستفراغ ما في   ا:الجهاد  :وفيه  ،الطاقة  " بالضم "والجهد،المشقة  " بالفتح  "قيل الجهد   :الجهاد في اللغة    

                     .    )جهد:مادة ،1990،لسان العرب ( الوسع والطاقة من قول أو فعل 

من مقاتلة العدو ومدافعتـه     ، استفراغ الوسع وبذل الطاقة وتحمل المشاق        "هو  : الجهاد اصطالحا   

                                                                                   )7ص،3ج،1985،سيد سابق (
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فـراد  ة اإلسالمية الذي يختص بتأهيل األ     ذلك الجانب من التربي    نها بأ ة الجهادية ي الترب  الباحث عرف ي و

في الجوانب اإليمانية والفكرية واألخالقية والسلوكية ليكونوا قادرين على منازلة أعداء األمة بالبيـان              

  .والسنان 

  -:الدراسات السابقة 

لمجالت العلمية المتخصصة فـي التربيـة والمتعلقـة بهـذا           بعد االطالع على كثير من الدوريات وا      

 الدراسات التي لها عالقة بالموضوع وقمت بترتيبها على النحو          نوجد الباحث عددا قليال م    ،الموضوع  

  -:التالي 

  "جهاد املرأة يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية " بعنوان) ت،ب( دراسة القضاة -1

  .على اإلحكام الشرعية المتعلقة بجهاد المرأة هدفت هذه الدراسة إللقاء الضوء 

  .ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستنباطي ا

   :وتوصلت الدراسة إلى

  .انه إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفير سواء كان رجال أو امرأة -1

 .استحباب مشاركة المرأة بما يسمى المؤسسة العسكرية الطبية-2

ب مشاركة المرأة بقطاع التموين واإلمداد ونحو ذلك قياسا على مـداواة الجرحـى وصـنع                استحبا-3

 .الطعام من الصحابيات 

  .للمرأة أن تتعلم العلوم العسكرية ضمن الضوابط الشرعية -4

  "املنهج الرتبوي للسرية النبوية الرتبية اجلهادية :" بعنوان)1991(دراسة الغضبان -2

  هج التربوي للسيرة النبوية للتربية الجهادية نف عن المهدفت الدراسة إلى الكش

   .التاريخياستخدم الباحث المنهج 

   :وتوصلت الدراسة إلى
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على الحركة اإلسالمية أن تفقه الواقع الذي تتحرك فيه وتفقه طاقاتها وقدرتها الذاتية على المواجهة               -1

  .بالحوار 

 . والجهاد عدم الفصل بين التربية الجهادية وبين الدعوة-2

 .إن مواجهة العدو لم تكن هدفا يوما من األيام في التربية الجهادية -3

  .إن المواجهة بالقوة هي وسيلة لتحطيم قوة الطاغية التي تحول بين الناس وبين شريعة اهللا -4

التربيـة الجهاديـة فـي القـرآن الكـريم طبيعتهـا            : " بعنوان) 1994(دراسة معمر   -3

 ."وتطبيقاتها

  لدراسة إلى الكشف عن التربية الجهادية في القران الكريم وطبيعتها وتطبيقاتها هدفت ا

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

   : النتائج اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى

  .الكفر ال يقبل اإلسالم ألنه يشكل خطرا على وجوده ومصالحه-1

 .ن ذنب يواجه الكفر دائما اإليمان بالغطرسة واالضطهاد دو-2

 .التربية الجهادية هي التي تكفل تمتع المسلمين بالقوة المطلوبة -3

 .أهم عناصر القوة هي اإلنسان-4

 .ال تحسم نتائج المعركة حسب المقاييس المادية فقط -5

ليس هناك من سبيل لتغيير هذه األوضاع إال بالجهاد وذلك باعتماد الحركة اإلسالمية تربية جهادية               -6

  . المستقبل القريب لتغيير األوضاع لصالح اإلسالم تؤهلها في 

  "املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا:"بعنوان) 1994(دراسة ياسين-4

  .هدفت الدراسة إلي توضيح المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا

   :وتوصلت الدراسة إلى
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  .إن التنظيم اإلسالمي يجب أن يكون جسما قويا قادرا على التنفيذ -1

 .يجب أن ترتبط التربية برباط اإليمان -2

 .على حزب اهللا أن يحارب األحزاب السياسية في عاداتها الحزبية لغير اهللا تعالى -3

  " اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية  "بعنوان) 1996(دراسة هيكل  -5

  تهدف الدراسة لتوضيح مفهوم الجهاد والقتال في السياسة الشرعية 

  .هج الوصفي التحليلي واستخدم المن

   :وتوصلت الدراسة إلى

  .يجوز الدفاع ضد العدوان ما لم تترتب على ذلك أخطار على سير الدعوة-1

دعوة المسلمين إلى الصبر على األذى واإلمساك عن الدفاع ضد العدوان خشية أن يتطور الـدفاع                -2

 .ضرر الصبر على األذى كبر من أصحابها وهي أإلى أضرار بالغة تحيق بالدعوة اإلسالمية و

 . باألصل  عمالًالصعابيجب إقامة الصالة في زمن -3

 .دخول األعداء في اإلسالم ينهي حالة الحرب معهم ويصبحون من جملة المسلمين في كل شيء -4

 التي تمنعها مـن     ةال يجوز للمنظمات أن تتلقى أي دعم إذا كان من شأنها أن يفرض عليها الوصاي              -5

  .ةعي الواجب بحكم الشرممارسة نشاطها

ال يجوز االنتماء إلى أي منظمة تقوم على أساس غير مشروع مثل العمل على اقتطاع أجزاء مـن                  -6

  .البالد اإلسالمية المستقلة إلنشاء مزيد من الدويالت المنفصلة في العالم إسالمي 

وان ) 2005(دراسة الجدي   -6  النبويـة حـىت دور املرأة اجلهادي يف اإلسالم من البعثة" :بعن

  ".نهاية الدولة األموية 
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 ،هدفت هذه الدراسة إلى توضيح وبيان دور المرأة الجهادي في اإلسالم من حيث دورها فـي الـدعوة             

 ، وشهودها الغزوات ومشاركتها فـي القتـال       ، ودور المرأة في التربية الجهادية     ،والصبر على أعبائها  

  .خدمتهم وتحدثت عن دورها في رفع معنويات المجاهدين و

دوار المرأة منذ البعثة النبوية حتى نهاية الدولة األموية         الباحث المنهج التاريخي في تتبع أ     ولقد استخدم   

  .واستخدم أيضا المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع الروايات الواردة 

   : النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى

إن المـرأة المـسلمة قامـت بـدورها         ،و مال أو ولد     حب العقيدة وتفضيلها على ما سواها من زوج أ        

  :التربوي الجهادي الذي تمثل في مواقف عديدة منها 

  درين على ممارسة دورهم في الحياةجاهدين األصحاء القامجل إنجاب الاهتمامها بصحتها من أ-1

 .  اهللال الجنة والموت في سبيإلنشاء جيل يطلبحرصها على التربية الجهادية اإليمانية -2

 .تربية أوالدها على حب المجاهدين بقيامها بتذكيرهم بالبطوالت اإلسالمية  -3

  .تربية أوالدها على الشجاعة والصمود وعدم الفرار من ساحة الجهاد -4

   "الرتبية اجلهادية يف ضوء الكتاب والسنة"بعنوان ) ت.ب(دراسة الجليل -7

المناط بالفرد المسلم من خالل األدلة الشرعية من        وهدفت الدراسة إلى توضيح الدور الشرعي التربوي        

  .الكتاب والسنة وتحليلها وإسناد إليها بعض آراء العلماء 

  .وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي من خالل سرد اآليات واألحاديث والتعليق عليها 

  :وقد توصلت الدراسة إلى اآلتي 

  . تداخل مراتب جهاد النفس بعضها مع بعض  -1

   :تفاوت المتربين في تحصيل مراتب الجهاد، والعناية بالمبرزين منهم -2

   :الحذر من اختراق المنافقين للصف المسلم، وتبوئهم للمراتب العليا فيه  -3
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   :يقبل في مستويات التربية الجهادية من عموم المجاهدين ما ال يقبل من قادتهم  -4

   :انب اإلعداد اإليمانيأنواع اإلعداد المادي وضرورة وجوده بج  -5

أخطاء بعض المجاهدين ال تعني خطأ الجهاد، ونصحهم يكون مع الوالء لهـم حتـى ال يـستغله                    -6

   : المبطلون في رد الجهاد

  -:التعليق على الدراسات السابقة 

  : التعرف على الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع اتضح األتي من خالل

 تفقه الواقع الذي تتحرك فيه وتفقه طاقاتها وقدرتها الذاتية على المواجهة            على الحركة اإلسالمية أن   -1

   .بالحوار 

   . النه يوجد بينها تكامل وترابط عدم الفصل بين التربية الجهادية وبين الدعوة والجهاد-2

  .التربية الجهادية هي التي تكفل تمتع المسلمين بالقوة المطلوبة -3

  .أو عبداًوما لزمهم النفير سواء كان رجال أو امرأة انه إذا استنفر اإلمام ق-4

 .إن مواجهة العدو لم تكن هدفا يوما من األيام في التربية الجهادية -5

  .إن المواجهة بالقوة هي وسيلة لتحطيم قوة الطاغية التي تحول بين الناس وبين شريعة اهللا -6

  .الحهالكفر ال يقبل اإلسالم ألنه يشكل خطرا على وجوده ومص-7

  .ال تحسم نتائج المعركة حسب المقاييس المادية فقط -8

 حيث استطاع التفريـق بـين المـصطلحات         ، أشياء عدة  ة الباحث من الدراسات السابق    د   ولقد استفا 

 ومعرفة بعض المفاهيم التربوية في الجهـاد فـي          ، في معنى الجهاد في عدة اتجاهات      ةوالمعاني الوارد 

  .فريق بين معناه ومعنى القتال والثورة  والت،الشريعة اإلسالمية

لهذا كانت الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في موضوعها وأسلوبها حيث قامت بدراسـة                

منهج الشيخ عزام دراسة تحليلية استطاعت من خاللها إظهار المميزات التربوية التي مارسها عزام في               

  .حياته ومنهجه في التربية الجهادية
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  :يزت الدراسة الحالية باالتيوتم

  .انفرد البحث بأنه يتناول معالم التربية الجهادية لدى الشيخ عبد اهللا عزام من خالل كتاباته -1

 .يسلط الضوء على معالم التربية الجهادية لدى الشيخ عبد اهللا عزام ومجاالتها وأساليبها -2

 . على النهج الصحيح ءية النشتحريض المسلمين والعلماء على الجهاد والعمل على ترب-3

 .حد الشخصيات التي مارست الجهاد في العصر الحديث في ميادينه الصحيحةتميز البحث بإظهار أ-4
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אמ א

  -: مولد عبد اهللا عزام -:أوالً

ين في لواء جنين عام     ة شمال فلسط  مصطفى عزام ولد في قرية سيلة الحارثي      بن  يوسف  بن  هو عبد اهللا    

  ) 17:ص ،1994،النحوي. (سمه حارة الشواهنة في حي ا1941

  -: أسرته ومكانتها بين أهل القرية -أ

ولعل الشهرة التي حظيت بها هذه العائلة نتيجة بروز ابنها البار عبـد             ، نشأ عزام في عائلة  مشهورة       

وقد عرف بين أقرانه منـذ صـباه ونعومـة          ، ةراهللا يوسف عزام الذي حمل الدعوة وهو في سن مبك         

  ) 16: ص،1990  ،جرار.( أظفاره 

 مصطفى عزام من قرية سيلة الحارثية ولقد وافته المنية بعد سنة من استشهاد               بن والده الحاج يوسف  و

 حـسين األحمـد      بنت  صالح  بنت أما والدته فهي زكية   ،م  1990أي في أواخر عام     ،ابنه عبد اهللا عزام     

وذلـك قبـل   ،م 1988خر عام    عائلة بينها وبين عائلة عزام نسب قوي ووافتها المنية في أوا           وهي من ،

 جـرار .( بنها بحوالي عام ودفنت في مقبرة الشهداء فـي منطقـة بـابي فـي أفغانـستان                  استشهاد ا 

  )17:ص،1990،

ية سـيلة   عواطلة المولودة في قر    وهي  سميرة  ،م  1965تزوج الشيخ عبد اهللا عزام من أم محمد عام          و

وهي من أسرة محافظة تسكن     ، م  1948الحارثية في منزل أخت الشهيد عبد اهللا عزام في عام الهجرة            

وقد تعهـدت بعـد مـوت       ، وقد تربت على يد عبد اهللا عزام        ، في قرية أم الشوف في شمال فلسطين        

 النـدوات   زوجها على مواصلة الدعوة في شتى المجاالت التربوية والجهادية فشاركت في كثير مـن             

ه هـو   ا ولدرجة أنها لم تبك     تحملت مشاق الجهاد مع زوجها وأبنائه      زوجةوجمع التبرعات وكانت خير     

  )12:ص ،1989 ،الشنطي.( اهللا على مواصلة الطريق التي بدأها زوجها وأبناءه بل عاهدت
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  -: أفراد أسرة عبد اهللا عزام -ب

  -: خمسة ذكور وهم تجبنبعد زواج عبد اهللا عزام من زوجته سميرة عواطلة أ

وكان وحذيفة  ،ن عاما   ي ثالثة وعشر   سنه ه وكان دلاالذي ارتقى إلى العلى شهيدا مع و      محمد نجله األكبر    

وأيـضا  ،ر خمسة عشر عاما     موإبراهيم الذي ارتقى إلى العال مع والده عن ع        ،ثمانية عشر عاما    سنه  

 .( م1989 وكان ذلك سـنة      اتخمس سنو  الذي بلغ     عاما ومصعب   عشر يأثنو كان قد أمضى     حمزة  

  )38:ص،1990،جرار

  - :نلقد أنجبت أم محمد عزام من زوجها ثالث بنات وهو

 وقد رباهن عبـد اهللا      ة عاماً عشرربع  ان وعشرون سنة ورسمية أ    توفاء اثن ،فاطمة ثالث وعشرون سنة     

  )38:ص ،1990،جرار.(عزام تربية مميزة على الشريعة اإلسالمية 

  -: وسماته الشخصية  أبرز صفاته-:ثانيا 

ية سيلة الحارثية   وعلى أيدي اإلخوان المسلمين في قر     ،عبد اهللا عزام تربى على موائد اإلسالم والدعوة         

برز قادة اإلخـوان     متأثرا بالشيخ سيد قطب أ     كتسبها من ذلك المنهج وحيث أنه كان      فكانت له صفات ا   

   - :األتيكانت صفاته على النحو و" بسيد قط"حتى أن الطلبة في الجامعة األردنية أطلقوا علية 

  -:باء  العزة واإل-أ

ولـم  ، هامته طوال حياتـه إال لخالقـه         حيث أنه لم يحنِ   ، في شخصيته بقوة      نجد هذه الصفة قد تمثلت    

بل طرد من الجامعة    ،ولم يحرص على وظيفة ولم يقف موقف ذل أبدا        ،يطأطئ رأسه لطاغية وال لظالم      

 ،1990، جـرار .( باللحى    يستهزئ كاركتيرر جريدة أردنية قام برسم      د محر  أن قام بتهدي   داألردنية بع 

  )28:ص
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   -:ة والشجاعة أ الجر-ب

وأن ،مادها القلـب    تحدث فيها عن الشجاعة وان ع     ،"األسود الجائعة   "لقد كانت آخر مقالة كتبها بعنوان       

من الموت بل يقبل على المـوت       وال يخاف   ،فإنه ال يعود يخشى أحدا إال اهللا        ، باإليمان   القلب إذا امتأل  

 )28:ص، 1990، جرار.( في ساحات الوغى بشكل منقطع النظير

  -: الزهد عن الترف -ج

ثـم  ،عزام الدنيا بعد أن تخرج من الجامعة وقد حصل على درجة الماجـستير              ترك الشيخ عبد اهللا     لقد  

لملك عبد العزيز في السعودية     الدكتوراه في أصول الفقه وعمل أستاذا في الجامعة األردنية ثم جامعة ا           

، فاختار طريق الجهاد وهاجر من الدنيا إلى اهللا سبحانه وتعالى           ،ثم في جامعة إسالم أباد في أفغانستان        

 بالشيء القليل والضروري مـن      عمدة الجهاد في سبيل اهللا فكان يقبل      وكان يعتبر الزهد هو عماد من أ      

 )29:ص، 1990، جرار.(شترى اآلخرة بكل أشواكها فقد طلق الدنيا بكل متاعها وا،متاع الدنيا 

  -: الحلم والصبر والسماحة -د

فقـد   ،اً مسامح اً صبور اًكان فعال رجال حليم   ،كان هذا الرجل يتخلق بأخالق النبي صلى اهللا عليه وسلم           

ل  الجهاد من كثير من العلماء والمجاهدين وغيرهم لكنه تحم         قتحمل كثيرا من اإلساءة واللغط في طري      

  )31:ص ،1990،جرار.(من اجل اهللا ورسوله ذلك 

 -: التواضع وحسن االستماع - هـ

فكان يجلـس  ،كان أكثر الناس تواضعا ، كان رحمه اهللا مع علو منصبه ورفعة درجته ورتبته وشهرته      

 أنه كان يرفض أن يعامل فـي         إلى حتى وصلت به الدرجة   ،للمرأة والصبي   ،ويسمع للفقراء والمساكين    

 حارس حتى القى    يكون له وهو الذي رفض أن     ،بل واقلهم   ،تان معاملة خاصة بل مثل اآلخرين       أفغانس

 )32:ص،1990، جرار.(فكان يلقب بين أقرانه بالرجل الشعبي ،ربه شهيدا 
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 -: الكرم والجود -و

رض أفغانستان مـن    فقد كان معطاء كريما فما من نازِل على أ        ،ألنبياء وبصفاتهم   تخلق عزام بأخالق ا   

إال حظي بكرم وفادته حتى إنه ليجلس القادم على فراشـه           المجاهدين العرب وغيرهم ممن يصل بيته       

من ،يوفي احتياجاتهم من كل الجوانب      ،فكان بيته دائما مملوءا بالرواد والمسافرين والقادمين         ،الخاص

  )15:ص ،1990،العامر( ولم يكن ليمل أو يكل من ذلك أبدا ،طعام وشراب وملبس وفراش

   -:علمه وعمله -: ثالثا 

وقد تم تعيينه مدرسا في مدرسـة فـي         ،لقد حصل عزام على شهادة خضورية الزراعية بدرجة امتياز          

ثم نقل بعد ذلك إلى مدرسة برقين في الضفة الغربية          ،منطقة الكرك  جنوب األردن في مطلع الستينات         

 ونال منها درجة الليسانس فـي الـشريعة         "كلية الشريعة "وقد تابع دراسته الجامعية في جامعة دمشق        ،

م نال شهادة الماجستير في أصـول       1969وفي عام   ،م  1966اإلسالمية بتقدير جيد جدا وذلك في عام        

في عمان ثـم    ،م  1971،م  1970حيث عمل مدرسا في كلية الشريعة منذ عام         ،الفقه من جامعة األزهر     

ليها في أصول الفقه بامتياز مع مرتبـة الـشرف          وقد حصل ع  ، أوفد إلى القاهرة لنيل درجة الدكتوراه       

  )48:ص ،1990،العامر .(م1973األولى عام

ثم فصل  ، م    1980م وحتى عام    1973ثم عمل مدرسا في الجامعة األردنية في كلية الشريعة منذ عام            

فأنتقـل  " بسيد قطب عمان    " وبعد أن لقب      ،المشايخ  يستهزئ ب من الجامعة بعد أن هدد مدير مؤسسة          

وبعدها عمل في الجامعـة     ، للعمل في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية في جدة             

وبعد أن اقترب مـن الجهـاد       ، للتعليم في الجهاد األفغاني      امستشار1984سالمية في إسالم أباد عام      اإل

ــرغ       ــل وتف ــن العم ــتقالته م ــدم اس ــدين وق ــدمات للمجاه ــب الخ ــس مكت ــاني أس األفغ

  ) 43-37:ص،1994،لنحويا(للجهاد
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  -: هجرته وجهاده -:رابعا 

لذلك هاجر عبد اهللا عزام من وطنه مـرتين         ،إن هذا الرجل لم يكل من الجهاد وفعال كان فارسا مقداما            

   -:على النحو التالي 

   -: هجرته من فلسطين إلى األردن -أ

رض ض فلسطين وانتهـاك األ    فهو من سكان فلسطين في بلدة سيله الحارثية وقد عاش غزو اليهود ألر            

ومن هناك كانت البداية حيث اسـتطاع أن يتـشرب          " جنين"رض القسام   الفلسطينية وهو الذي نشا في أ     

الجهاد في صدره فلم يصبر على وجود اليهود أمام عينيه فخرج ومعه مجموعة من الـشباب وعلـى                  

تطاعته مقومة االحـتالل مـن      وذلك ألنه لم يكن باس    ،رأسهم شيخ كبير إلى األردن واستقر في األردن       

م قررت جماعة اإلخوان المـسلمين عمـل معـسكرات          1968وفي عام    ،داخل ارض الوطن آن ذاك    

وسـميت  ، وكانت هذه المعسكرات تحت لواء منظمـة التحريـر الفلـسطينية            ، للتدريب في األردن    

وقد سـجل فـي   ،فكان أول من سجل اسمه ليلتحق بالتدريب في هذه المعسكرات ، بمعسكرات الشيوخ   

وبقي في جهاده فـي هـذه       ، معسكرات الشيوخ العديد من العمليات التي أثخن فيها الجيش الصهيوني           

المعسكرات حتى كانت حرب أيلول األسود التي اشتبك فيها الجيش األردني مع قوات منظمة التحريـر     

الحرب ووقفت جانبـا    وفي هذه اللحظة رفضت حركة اإلخوان المسلمين الدخول في هذه           ، الفلسطينية  

 الجيش األردني الفلسطينيين من العمل العسكري من أراضيها وبذلك أوقـف الجهـاد مـن                عحتى من ،

  )21ص،1990،جرار.(األردن 

   -: هجرته إلى أفغانستان -ب

نتدب للعمل في جامعة إسالم اباد وفـي عـام          ل في جامعة الملك عبد العزيز ثم ا       العم إلى   نتقل عزام ا

الذي ، فقام بتأسيس مكتب خدمات المجاهدين      ، قالته من الجامعة وهاجر إلى أفغانستان       م قدم است  1984
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فعمـل علـى    ،كان الرابط األساسي بالجهاد األفغاني وبذلك يكون انتقل للعمل في الجهـاد األفغـاني               

تحريض الشباب على الجهاد األفغاني حيث عمل على استقطاب المجاهدين من جميع األقطار لينتسبوا              

وبقي مجاهدا يتنقل بين الجبال والمجاهدين والدول لجمع الدعم المـالي وغيـره             ، لى الجهاد األفغاني    إ

ر هـو وأبنـاءه محمـد       و باكستان في منطقة بيـشا     يفم  1989للجهاد األفغاني حتى وافته المنية عام       

يـل فـي     يسمى بمسجد سبع الل    دوإبراهيم حيث اغتيل وهو ذاهب إلى المسجد لصالة الجمعة في مسج          

  )23,24:ص ،1990،جرار . (بيشاور 

   -: استشهاد عبد اهللا عزام -:خامسا 

م وهو محلق في سماء الجهاد من فلسطين حتى أفغانستان ولكـن كانـت              1948عاش عزام  منذ عام      

حيث كان يرى الموت بأم عينيه كل يوم        ، المحنة الحقيقية في حياته عندما تعرف على الجهاد األفغاني          

ومـة  ا قوي عـود المق    لكن بعد ان  ،باهللا سبحانه وتعالى     قوي العقيدة واإليمان      صابراً اً إنسان لكنه كان ،

 مكانته في الحركات الجهادية في العالم وكيف أصـبح  وبعد أن عرف أعداؤه، ي أفغانستان  اإلسالمية ف 

يخ استـشهاده   فكروا في تدبير المؤامرة بقتله ففي مسجد سبع الليل وقبل تار          ، يؤثر على كل من حوله      

طالما تعود أن يخطب فيه الجمعة ومن       قة في قبة سقف منبر المسجد الذي         أسابيع وجد قنبلة معل    ةبأربع

توجه بعد ذلك إلى مؤتمر للجماعة اإلسالمية في الهـور وألقـى     ، م عمل حراسة مشددة على المسجد     ث

وكانت كلماته تعتبر وصـية     ،الجهاد  كلمة في الندوة العالمية لقادة الحركات اإلسالمية حملهم فيها أمانة           

  )63:ص ،1990،العامر . .(له وكان أخر لقاء أو مؤتمر يخطب فيه 

صف الليل حيث كان ينـاقش برهـان        ت والعشرين من نوفمبر عاد إلى بيته من       ةوفي ليلة الجمعة الرابع   

التـي يتعـرض     للمرحلة الحاسمة    استعداداًالدين رباني ويستحثه على إعادة توحيد صفوف المجاهدين         

الجهاد فيها للمكر والكيد ورجع كعادته مهموما فقد كان يعيش القضية وأهدافها بقلبه لـذلك امتزجـت                 

وفي الصباح جلس في مكتبته كي يعد خطبـة الجمعـة وفيمـا             ، بدمائه وحياته فصارت نبضه وفكره      
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 في  اأن يركب معهم   محمد وإبراهيم    اهفعرض عليه ولد  ، اقترب موعد الصالة تأخر السائق عن موعده        

فمـشى بـسيارته    ، السائق   لن قد وص  ا ك  عندما ركبوا السيارة  و ،سيارتهما إلى المسجد فلم يرد طلبهما     

ر  الليل الذي تعود الشيخ على الخطابة فيه بمنطقة بيـشاو          سبع وقبل وصول السيارة إلى مسجد    ، خلفهم  

وكانت نهاية حياة   ، يه محمد وإبراهيم    موت الشيخ عبد اهللا عزام وولد     ب،تفجرت السيارة وكانت الفاجعة     

مجاهد دعا اهللا أن يرزقه إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة فاستجاب لـه ربـه لـصدق دعوتـه                    

  )84:ص،1994،النحوي(

  -: عالقة عبد اهللا عزام بالتنظيمات اإلسالمية -: سادساً

نه كان يعطي الجميع من أفكاره التي       كان لعبد اهللا عزام ارتباط بأغلب التنظيمات اإلسالمية المجاهدة أل         

 المجاهد هو من يغذيها     وكان الشيخ يرفع بها من عزم هذه التنظيمات ويدفعها إلي العمل الجهادي بقوة            

   .بالفكر اإلسالمي السليم 

  -: عالقة عبد اهللا عزام بجماعة اإلخوان المسلمين -أ

شفيق أسعد الذي كان    "ش مع الشيخ األستاذ     لقد تربى عزام على أيدي جماعة اإلخوان المسلمين وقد عا         

يربيهم على أخالق ومبادئ دعوة اإلخوان لمسلمين       ،يتولى تربية مجموعة من أبناء قرية سيلة الحارثية         

فكان الشيخ عزام من أول نواة لهذه الجماعة في فلسطين وعاش أيضا مع الشيخ توفيق جرار والشيخ                 ،

والشيخ سعيد بالل وكانوا جميعا ممن يعملون في مركـز فـي            شيخ محمد فؤاد أبو زيد      لوا فريز جرار 

 هم من يقود نشر فكر جماعة اإلخوان علمـا          واوكان،وسط مدينة جنين تابع لجماعة اإلخوان المسلمين        

 ، على فكر كثير من أهـل المنطقـة        ان في هذه الحقبة من الزمن كانت الشيوعية والناصرية تسيطر         هأن

م أن يؤثروا على كثير من أهل منطقة جنين وضواحيها وعلـى رأسـهم              لكنهم استطاعوا بقوة عقيدته   

  .الشيخ عبد اهللا عزام الذي لم يدخر جهدا في نشر فكر اإلخوان المسلمين 
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، وقد التقى الشيخ عزام مع الشيخ عبد الرحمن خليفة وهو المراقب العام آنذاك لإلخـوان المـسلمين                  

نين في الخمسينيات وكان عزام في ذلك الوقت في الصف          وذلك في إحدى زياراته لشعبة اإلخوان في ج       

ووعده بـذلك فـي     ،وقد طلب عزام من الشيخ حضور جلسة له وأسرته في المسجد             ،  األساسي السابع

 دللمنطقة فصلى العصر في مـسج     ،وفعال حضر الشيخ خليفة في زيارة أخرى        ، زيارة أخرى للمنطقة    

 فأوفى بوعده وجلـس     لس مع أسرته في إحدى زوايا المسجد       عبد اهللا عزام يج    دجنين في الحارثية فوج   

  )19:ص،1990،جرار.(خوانية معهم في أسرة إ

فكان دائمـا يقـرأ كتـبهم       ، طب  وسيد ق ،وعبد القادر عودة    ،وكان عزام متأثرا بفكر الشيخ حسن البنا        

  .ما نه قلدهم في جمع قرش الخير في األعياد كما يفعل اإلخوان دائويحاول تقليدهم حتى أ

أبـو  ،مد أديب الـصالح     وأثناء دراسته في سوريا التقى الشيخ مع بعض علماء دمشق أمثال الشيخ مح            

وبعد عودته من سوريا وقد حصل على شهادة الليسانس وبعد أن تشرب فكر اإلخوان              ، وني  الفتح البيات 

  .في منطقة جنين ووصل إلى جنين قام مع الرعيل األول بتأسيس وبناء الحركة اإلسالمية ،المسلمين 

البدء بالعمل الجهادي ضد العدو الصهيوني وطلبـت        ادة اإلخوان المسلمين في األردن      عندما قررت قي  

يخ عزام من أول الذين سجلوا      كان الش ، من الشباب في حركة اإلخوان بالتوجه إلى معسكرات التدريب          

 هذه المعسكرات حتى اشتعلت      الشيخ في جهاده في    يوبق، م  1968هم في كشوف التجنيد في عام       أسماء

  ) 58:ص،1990،جرار.( حرب أيلول التي رفض اإلخوان المسلمين التدخل فيها 

  -: عالقة عبد اهللا عزام بحركة حماس -ب

أكبر دليل  "حماس الجذور والتاريخ والميثاق     "كان في كتاب عبد اهللا عزام الذي كتبه في حماس بعنوان            

 مجلـة المجتمـع الـصادرة فـي         تحيث ذكر " حماس  "إلسالمية  ومة ا اعلى ارتباط عزام بحركة المق    

رع يثاق حركة حماس علما أن حماس هـي أحـد أذ          أن عبد اهللا عزام قد شارك في صياغة م        ، الكويت

فليس مـستغربا أن    ، حد قادة اإلخوان في فلسطين      وكان عزام أ  ، المسلمين في فلسطين     جماعة اإلخوان 
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وقد ،صحفي أجرته المجلة مع زوجته أم محمد عزام بعد وفاته           وذلك في تحقيق    ، يكون له يد في ذلك      

حيث استعرض تاريخ فلسطين من عهـد عمـر بـن           ، افرغ عزام في كتاب حماس كل ما في جعبته          

وكان عزام دائما يحث الشباب الفلسطيني على الجهـاد         ، الخطاب رضي اهللا عنه حتى تأسيس حماس        

ا ب حماس حيث وصل عدد النصائح التي كتبها في كتابه            نصائحه لشب   من وقد وجه كثيرا  ،في فلسطين   

 المقالع إلـى رشـاش     نمتى يا حماس ستغيري   " وكان من مقوالته في كتابه      ، إلى ثماني عشرة وصية     

حيث تعاهد مع حكمتيار على مواصلة      ،وكان رحمه اهللا دائما روحه معلقة بالقدس        " والحجر إلى قنبلة    

لى من القـدس    أغغلي من فلسطين وال كابل      ليست أفغانستان أ  " ال  لى القدس فق  الجهاد حتى الوصول إ   

غتنمها بعد أن طاردني الظالمون وحالوا دون أن ابلغ         رصة ا  ولكن الجهاد في أفغانستان كانت ف      ،عندي

  )86-85ص،1989،عزام".(كلمة اهللا للعالمين 

للحظة األولـى وأنزلـت   ولقد تأثرت حركة حماس بمقتل عزام فقد استنكرت لحركة اغتيال عزام منذ ا        

  )267:ص،1990،جرار.( للشيخ عبد اهللا عزامان الرثاءي ب آخرهابيانات كثيرة في موته حتى كان

  -: عالقة عبد اهللا عزام بالجهاد األفغاني -: سابعاً

 للجهاد في أفغانستان وتمثـل جهـاد   ذهب،بعد أن قدم عزام استقالته من الجامعة اإلسالمية بإسالم أباد   

  -:على النحو التالي  صعد على عدة

  -: الصعيد العسكري -1

عند وصوله مرحلة الجهاد في أفغانستان ذهب إلى الشيخ جالل الدين حقـاني ومعـه مجموعـة مـن        

فبايع الشيخ على الجهاد وعلـى أن يكـون         " األنصار  "المجاهدين العرب الذين كانوا يسمونهم األفغان       

خـذ  وأفلبس لبس المجاهدين األفغان     ، ك في قرية حيرام شاه      رب في أفغانستان وذل   عأمير المجاهدين ال  

  )88:ص،1990، جرار .(جهادهممشاركهم في حزنهم و، يتنقل بين الخنادق والمحاربين 
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  -: الصعيد المالي -2

وأقـام المعاهـد    ،  الطبية وأقام مخيمات التربية اإلسالمية في مناطق مختلفة          تأنشا الشيخ المستوصفا  

وكلـف لجنـة    ، وقام بإنشاء مدارس داخل أفغانـستان       ، ان في بيشاور وعلى الحدود      للمجاهدين األفغ 

وقد بلغ عدد هذه المـدارس أربعمائـة        ، يم الرواتب والكتب الالزمة لهم      دخاصة باإلشراف عليها وتق   

وكـان يقـوم بكـسوة    ، وكان يبحث دائما للمرضى عن أطباء تداوي جرحـاهم ويـداويهم           ، مدرسة  

اس وتوفيرا لطعام و الدواء ويستنجد بكل مسلم وبأصحاب الغيـرة والـدين لنـصرتهم               المجاهدين باللب 

  )90:ص ،1990،جرار.(

   -:  صعيد تأليف القلوب -3

، كان الشيخ عزام يتمتع بحب وثقة الجميع وكان يقوم بالتوفيق بين المجاهدين األفغان كلمـا اختلفـوا                  

هم فـي  ا لهم في أحلك الظروف واألوقات ويقف بجانب    وكان ناصح ،ويقوم بإطفاء نار الفتنة كلما أوقدت       

يقوم باإلصالح بين   ل في ذلك كل جهد حتى أخر ليلة في أيام حياته كان             وكان يبذ ، الخطوب والملمات   

  ) 90:ص،1990،جرار(حمد شاه مسعود حتى الفجر وأ، يار القائدين حكمت

  -: مكتب خدمات المجاهدين -:ثامنا

وقام بتأسيس مكتب الخدمات للمجاهدين في نفس       ،م  1984لمجاهدين في عام     الشيخ عزام عمله مع ا     بدأ

فهـو متخـصص بخدمـة      ، غاثية جهادية متخصصة بالعمل داخل أفغانستان       إليكون مؤسسة   ، العام  

ويقوم على أساس أن الجهاد فرض عين على المـسلمين فـي كـل ارض               ، المجاهدين داخل خنادقهم    

  )90:ص،1990،جرار .(يغزوها الكفار 

وقام مكتب الخدمات بعدة نشاطات اشرف من خاللها على تأسيس مستشفيات في عدد مـن المنـاطق                 

وقدم الطعام والذخائر للمجاهدين    ، ن   والمدارس وكفل األيتام والمتحاجي    وأقام المعاهد ، وداخل الجبهات   
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طريـق ليـوث    وقد أسهمت المؤسسات اإلسالمية في الساحة الجهادية في دعم الجبهات ماليا عـن              ، 

والهـالل  ،وعلى رأسها لجنة اإلغاثة السعودية ولجنة الهالل الـسعودي          ، العرب في مكتب الخدمات     

   -:ومن الخدمات التي قدمها المكتب ، الكويتي 

واستنفار المسلمين  ،و إيقاظ الهمم   عالميةجعل قضية األفغان من محلية إلى قضية إسالمية         ساهم في    -1

   .،انب هذا الجهاد في أرجاء العالم للوقوف بج

  والكتب والنشرات ،ولهيب المعركة ،  عن طريق مجلة الجهاد نشر أخبار الجهاد األفغانيساهم في  -2

ن و قد فتح حـوالي مـائتي      ،وفتح المدارس ،أقام الدورات التربوية للقادة     ،في ميدان التربية والتعليم      -3

 وطباعة الكتـب   ، داخل المدن   في ن الكريم تحت قصف المدافع    وأقام دور القرآ  ، وخمسين مدرسة   

دخل معظمهـا إلـى     وأ،م  1988ة ألف نسخة كتاب في عام       فقد طبع حوالي أربعمائ    ، في المكتب   

 .المدارس في أفغانستان 

  . وأقام دورات تأهيل للمجاهدين رفع معنويات المجاهدين األفغان -4

وقـد   ،  بكل ما يلزمها   جبهاتوتجهيز ال  ،  إلى المجاهدين     وترحيلها  بالطعام والعتاد  تجهيز القوافل  -5

 ومائة وثالثين قافلة تحمل كل مـا        اقام قسم الترحيل في المكتب باإلشراف على ترحيل عشرين ألف         

 .يحتاجه المجاهدون من ذخائر وطعام وغيره

  . واحدةإسالمية جهادية  في بوثقة  القتالية الغير اسالمية ر الطاقاتصه -6

 .بأسر الشهداء والجرحىاالعتناء  -7

 .ون بين الحمم طاف سيل الهجرة المتدفق بكفالة العلماء والقادة الذين يربإيق  -8

 .العناية بأبناء الشهداء وذلك بفتح قسم كفالة األيتام واألرامل في أفغانستان  -9

ــم ودحــض اآلراء الفاســدة  -10 ــاوى واســتنهاض الهم ــاء إلصــدار الفت ــة العلم ــشكيل لجن ت

  )97:ص،1990،جرار.(

 -:خر أنفاسه وكأن لسان حاله يقول وبقي عزام يقاتل حتى أ
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   سأبقى في جبين الصبر وشما ليس ينفصل                   أشرع هامتي للنار لألشواك أنتعل 

   وأرقب هبة اإليمان يحذوها الشذا الخضل                 وكل قذيفة يجثو على أنفاسها األمل 

  )123 :ص ،1990،جرار  (                                                                    

  -:اآلثار العلمية المطبوعة والمسموعة للشيخ عبد اهللا عزام -:ثامنا 

ومن خالل هذه التجربـة اكتـسب       ، لقد خاض الشيخ عزام تجربة رائدة في العمل اإلسالمي والجهاد           

  :يال وكان على النحو التاليعمقا بعيدا في الجهاد وقدم تراثا ضخما ليكون زادا لمن بعده من األج

  -:  الكتب المطبوعة -أ

   - :هية عشر كتابا مطبوعا تترك الشيخ عزام س

  .اإلسالم ومستقبل البشرية  -1

  .السرطان األحمر  -2

 .آيات الرحمن في جهاد األفغان  -3

 .المنارة المفقودة  -4

 .الدفاع عن أراضي المسلمين  -5

 .حكام أفي الجهاد آداب و -6

 . بالقافلة الحق -7

 .شعب مسلم جهاد  -8

 .حماس الجذور والتاريخ والميثاق  -9

 .جريمة قتل النفس المسلمة -10

 .1ج،في خضم المعركة-11

 .العقيدة وأثرها في بناء الجيل -12
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 .التربية الجهادية والبناء -13

 .عبر وبصائر للجهاد في العصر الحاضر -14

 .بشائر النصر -15

 .1ج،كلمات من خط النار -16

  .2ج ،في خضم المعركة-*

  .3ج،في خضم المعركة -*

  -: محاضرات مسجلة على أشرطة كاسيت -ب

مائـة  ث وصلت عدد هذه األشـرطة إلـى ثالث        لقد أعطى الشيخ عزام في هذا المجال عطاء زاخرا حي         

وقام المكتب  ،أطلق عليه مركز عزام لإلعالم      ،شريط ولقد قام مكتب الخدمات في بيشاور بعمل مركز          

  .تسجيالت وتحويلها إلى كتب باسم عبد اهللا عزامبإعادة صياغة هذه ال

  -:  محاضرات مسجلة على أشرطة فيديو -ج

وأيضا تم تحويلها إلى كتـب مقـروءة        ،ن شريطا مرئيا عبر الفيديو      يبلغ عدد هذه األشرطة ستة وأربع     

  )144:ص،1990،جرار . (عبر مكتب عزام لإلعالم في بيشاور 
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  : مقدمة     

 :  لسيدنا ادم عليه السالم حيث قال تعـالى األولى منذ الخليقة اإلنسان نشأة التربية مع بداية بدأتلقد 

מ א מ מ א מ  מ

) 31 :آية، البقرة(   

 ىالوتـو  ، األرض علـى  اإلنسانوموجودة  بوجود   ،  اهللا الرسل كي تبقى التربية مستمرة        أرسللذلك  

فكان نعم المربي حيث قال تعالى       ،  حتى عهد سيدنا محمد      لإلنسان معلمين ومربين    واألنبياءالرسل  

א א מ מ מ מ א א

   ) 2: آية،الجمعة (   א

 ، أقـسام  عدة   إلىتربية  لوتنقسم ا ، في جميع مراحل حياته      لإلنسانمهمة  ، التربية   أنو يتضح من ذلك     

   :على النحو التالي سنتناول منها التربية الجهادية 

  : مفهوم الجهاد -:ً  أوال

 معرفـة أهميـة هـذه       ،تي من خاللها يستطيع اإلنسان    طريقة ال ال لهو   ،حقيقة الجهاد الفهم الصحيح ل  إن  

، بل انه لن يتسنى لنا فهم التربية الجهادية         وكيفية تربية نفسه على هذه الفريضة والعمل بها         ،الفريضة  

ـ والتي هي موضوع البحث ـ ما لم يكن  مفهوم الجهاد واضحاً  ومحـدداً  وحتـى يـصبح هـذا      

   "شرعاًَ  " كان من المهم أن نتعرف على مفهوم الجهاد لغة واصطالحاً  الموضوع  واضحاً  ومحدداً  

  :  أ ـ المفهوم اللغوي للجهاد 

الجهاد مصدر رباعي من الفعل المزيد جاهد وألف الزيادة فيه للمشاركة والمبالغة ، والمجـردة جهـد                 

  . الطاقة والوسع :  والجهد على األغلب ، جهد أوومصدره جهد 

فقيل المشقة والمبالغة والغاية : هد وأما الج.  
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 : قاتله ، والجهـاد : وقيل في جهد و جهد إنهما لغتان أي بمعنى واحد ، وجاهد العدو مجاهدة وجهاداً                 

 أو اللـسان أو     القلبستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول وعمل في          او،محاربة األعداء وهو المبالغة     

  )، مادة جهد 1993ابن منظور ،. (ما أطاق من شيء 

  .القتال مع العدو : والجهاد 

بذل النفس أو الكفاح ، والمدلول األساسي للكلمـة هـو الـسعي             :  مصدر جاهد    "الجهاد  "وتعنى كلمة   

  )  13:، ص 1996بيتمرز ،. (لتحقيق هدف جدير بالثناء بمعنى بذل الجهود لتحصيل المقصود 

 بحيث تشمل كلمة الوسـع      "افعة بين طرفي ولو تقديراً         في المد  األوسع استفراغ   " الجهاد لغة يعني     إن

، 1996، هيكـل   .( هنا السالح والمال واللسان وتشمل كلمة طرفين النفس والشيطان الفساق والكفار            

   ) 39: ص

حيان غلب األ عنت في أ  أن هذه الكلمة    نرى  ،وبعد استعراض آراء العلماء في تفسير كلمة الجهاد لغويا          

  . أي استعمال القوة في مقارعة األعداء ،لطاقة في مقاتلة األعداء ستفراغ الوسع واا

 :  للجهاد " الشرعي "المفهوم االصطالحي -ب

 " الفقـه والحـديث كلمـة        و  المذاهب وعلماء الفكر   وأئمةلقد استخدم القرآن الكريم والسنة النبوية بل        

والمشقة والوسع والقتال والمبالغة لهـذا      الطاقة  ":الدالالت  تلك   اإلسالم في   تدالال كمفهوم له    "الجهاد  

بـذل الطاقـة أو     : تجد العلماء في كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها إذا عرفوا الجهاد لغةً  قالوا               

   ) 48: ، ص1992القادري ، . ("الوسع أو هو المشقة 

م تفسير العلماء    ث  ومن م من قول النبي     ث من آيات اهللا سبحانه و تعالى         عزام مفهوم الجهاد   استخلص

فـي  "وكلمـة   :إن كلمة الجهاد إذا أطلقت فإنها تعني القتال          :فقالخذ عنهم الفقه في ذلك      أوأقوالهم ممن   

  )    2: ،ص1992عزام ،.( إذا أطلقت تعني الجهاد "سبيل اهللا 
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، وليـست   وكلمة الجهاد إذا أطلقت في القرآن أو السنة إنما تعني القتال ، ليست الدعوة ،وليست التبليغ                 

  )  15 :ب،ت،،صعزام ،. (نعم ، فقط القتال .. الموعظة ، وليست الخطبة 

 هذا الجهـاد ،     – شكة بهذا اإلصبع ،أو هكذا الذبح        والقتال هكذا على الزيكويك والد    : والجهاد نعني به    

   )  29:ت ، ص. عزام ،ب(

    :م  بقولهن العلماء والكتاب لم يختلفوا مع عزام على معنى الجهادأونجد 

أهله ، أو   في  ف المجاهد   ن مداواة جرحى أو إعداد طعام أو خل       توحي بما يلحق بالجهاد م    " وغير ذلك   "

 ونالحظ  أن القرآن المدني كله تبنى كلمة         –.... المرابطة والحراسة في الثغور ، أو اإلعداد للمعركة         

رآني وعليه فان كتب األحاديـث       قد استخدمها بنفس المدلول الق     الجهاد بمعنى القتال كما أن الرسول       

والسير في عناوين أبوابها وتفاصيل العناوين ال تقصد بالجهاد سوى القتال في سيبل اهللا ، بل إن هـذا                   

   )     44:، ص1996هيكل ،(" بإجماع أئمة المذاهب األربعة "األمر يحظى 

  "اهب في تعريفهم للجهاد    ملخصاً  موجزاً  ألراء فقهاء المذ        )50: ، ص  1992القادري ،   (ولقد أورد   

وجل بالنفس والمال واللـسان       بأنه بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل اهللا عز         ةتعرف في كتب الحنفي   

 عالء كلمة   ل مسلم كافراً  أو غير ذي عهد  إل         قتا: وغير ذلك أو المبالغة في ذلك ، وفي كتب المالكية           

وشـرعاً   .. لجهد في قتال الكفار ، وفي كتب الحنابلـة  وشرعاً  بذل ا.. هللا تعالى وفي كتب الشافعية     ا

  "قتال الكفار 

شاع بين كثيـر مـن      "، حيث يقول البنا في رسالة الجهاد        ،والكتاب المحدثون ساروا على نفس الدرب     

ن هناك الجهاد األكبر هو جهاد النفس ، وكثيـر مـنهم            أقتال العدو هذا الجهاد األصغر و     المسلمين أن   

: وما الجهاد األكبر ؟ قال      : أكبر قالوا    اجهادرجعنا من الجهاد األصغر إلي       "  :وى ير يستدل لذلك بما  

 ستعداد له ل واأل وبعضهم يحاول بهذا أن يصرف الناس عن أهمية القتا        " قال جهاد القلب أو جهاد النفس       

منين فـي   ميـر المـؤ   ما هذا األثر فليس بحديث على الصحيح ، قال أ         أونية الجهاد واألخذ في سبيله، ف     
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 بـن عبلـة     إبراهيم وهو من كالم     األلسنة ،هو مشهور على     لقوسان حجر في تسديد     باالحديث الحافظ   

  ) 436:ص، 1992، البنا("

يعبر   استفراغ الوسع وبذل الطاقة وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته وهو ما            ": الجهاد يعني      و

 1983، سـابق   (" فـأكثر المسلح بـين دولتـين      عنه بالحرب في العرف الحديث والحرب في القتال         

   ) 7: ،ص 3،ج

   )15: ص، 1998، فارس  أبو ( " القتال في سبيل اهللا بأنه : ويشار إلى الجهاد 

 السالم مع مراعاة حرب     أركان هو قتال العدو لتأمين حرية نشر الدعوة وتوطيد          " يعرف الجهاد بأنه     و

الفروسية تلك الحرب التي يحترم فيها الـشرف العـسكري           والمقصود ب   ،الفروسية الشريفة في القتال   

 واألسـرى  الممنوعة وتحريم الخيانة ومعاملـة الجرحـى         األسلحةحيث احترام العهود وعدم استخدام      

   )  39:،ص1989، خطاب ( " ...بالحسنى وعدم التعرض للمدنيين 

اص هو بذل الجهـد والطاقـة        فإن الجهاد بمعناه الخ    ":  بقوله    )24:ص، ت  .ب   ، إبراهيم (  ويشير

 مأجل هذا القتال سواء كان سابقاً  عليه         أ في معناه كل جهد مباشر يبذل من         بالقتال في سبيل اهللا ويدخل    

  . " والتمرين والحراسة والمرابطة وغيرها اإلعدادالحقاً  له فيدخل فيه 

 ": ختـصار شـديد     إب االصطالحي وهو    أو الشرعي   أوالعرفي   أووبهذا يتضح مفهوم الجهاد الخاص      

  .ة ي  ضمن ضوابط شرع"القتال في سبيل اهللا

ت . إبـراهيم، ب    ("  وأما الجهاد بمعناه الخاص فهو ما كثر فيه الجهد وزاد فيه البـذل والتـضحية                 "

   )   22:ص،

والجهاد إذا أصبح فرض عين ال يؤخر ، أما الصيام فيباح اإلفطار في رمضان من أجل الجهاد ، ولقد                   

–عيم أو عند عسفان ، حمل  كأسا مـن المـاء             ن يوم فتح مكة حتى إذا بلغ كراع ال        ل اهللا   أفطر رسو 

 عدوكم والفطر أقوى لكـم ،       مصبحو إنكم   ":  أمام الناس ، وقال       فشرب –وكان الوقت بعد العصر     
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ض وال شك أنه إذا تعار    "  أولئك العصاه   .. أولئك العصاه : " وبلغه أن بعض الصحابة لم يفطروا فقال        

  .       الجهاد مع الصيام يقدم الجهاد هذا باتفاق األئمة 

: إذا أصبح فرض عين يقدم على حج الفريضة ؛ قـال  : واتفقت األمة على أن الجهاد إذا تعين ، يعني       

 وهو مقدم على الصيام ومقدم على       – يعني باإلجماع    –والجهاد المتعين مقدم على حج الفرض إجماعا        

ألنك إن أردت معركة في وقت الظهر تؤخر الظهر إلى وقت العصر ، أو              . ة  الحج ومقدم على الصال   

 صـالة   تقدم العصر إلى وقت الظهر ، وتجمع الصلوات من أجل الجهاد ، ولقد فـات رسـول اهللا                   

 – والجهـاد    " مأل اهللا قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصالة الوسـطى            ": العصر يوم الخندق قال     

وذلك يعني انه اذا كانت الصالة فـي وقـت           ، على كل الفروض إذا تعارض معه       مقدم –فرض العين   

   )           3 : ص،ت. عزام ، ب . ( احتدام المعركة تؤخر الصالة حتى تنتهي المعركة 

معارك الجهاد العام فدائرة البذل والعطاء      ن خرج في     وال يصل إليه إال م     ، اإلسالم ة سنام روذولذا كان   

ولذا من تأهـب    " من ال يملك التضحية بجزء فال يملك أن يضحي بالكل           " هية وهي   ي بد محكومة بقاعدة 

لذا فان  "الجزء " في سبيل اهللا من باب أولى أن يكون قادراً  على تقديم مادون ذلك            "الكل  "لتقديم روحه   

 فإذا قدمت    النفس تتحملهقوى   الن جميع ما يبذل من طاقات و       "الجهاد بمعناه يضمن باقي أنواع الجهاد       

في سبيل اهللا فقد قدم صاحبها جميع ما أوتي من قوة فيكون هذا النوع من البذل متضمناً  لجميع أنواع                    

   )22 :ت ،ص. إبراهيم ، ب  ( " النوع  هذاالتضحية وان أكثر من أطلق عليه الجهاد  في القرآن هو

  : أقسام الجهاد وأنواعه -ً:نياثا

 من الفقهاء والعلماء قاموا بتقسيمه من      اً أن كثير  حيث  إلى عدة أقسام     تهإن الجهاد يمكن تقسيمه أو تجزئ     

  .   على النحو التالي منطلقات متعددة ونظروا إليه من جوانب وزوايا مختلفة 
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  : أقسام الجهاد من حيث مفهومه – أ

لجهاد وننقـل  فقد قسمه كثير من العلماء إلى جهاد عام وجهاد خاص كما رأينا عند الحديث عن مفهوم ا   

األول عام وهو يشمل جهاد النفس وجهاد الـشيطان وجهـاد             حيث الجهاد قسمان   " فارس بوأ"هنا كالم   

أبـو فـارس ،     ( "وهو القتال في سبيل اهللا      : فرين وجهاد الظالمين وجهاد المنافقين والثاني خاص        االك

   )14:،ص1998

ض اإلسالم الجهاد الدائم على األمة كلها جهاد         يفر ":  عديدة اً أقسام له  نجد أن  وبناء على مفهوم الجهاد   

 إسالمية ومقاومة الظلم والمنكـر       تنشئة النفس والهوى والجهاد في البيت لتربية األسرة وتنشئة األبناء        

   ) 90 :، ص1980شديد ، ( " كلمة اهللا في األرضوإعالءوالتمكين لمبادئه بالدعوة إليها وحمايتها 

 : عيته  الجهاد من حيث مشروأقسام -ب

 إلـى  الفقهاء قسموا الجهاد من حيث فرضيته        إن...  قسمين فرض الكفاية وفرض العين       إلىحيث قسم   

  : قسمين 

  : فرض الكفاية  -1

مـن    هو ما طلب الشارع فعله طلباً  جازماً  من مجموع الهيئة االجتماعية ال              "ومفهوم فرض الكفاية    

   عنه سائرتقاعس وإذا سقط عن سائر المسلمين األمة أفراد قام بهذا الفرض بعض فإذا معينين أفراد

   ) 15 :ص ، 1998، فارس  أبو . ( " جمعياً  أثموا المسلمين 

 ويريـدون غـزو     وأموالهم وأوطانهم أنفسهم في حالة أمن المسلمين على       "ويكون الجهاد فرض كفاية     

، فـارس    أبـو  ). ( سـالمية اإل ونشر الـدعوة     اإلسالمية في عقر دارهم لتوسيع رقعة الدولة        أعدائهم

   ) 18:،ص1998
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عزام (  كلها   األمة أثمت لم يفعله البعض     وإذا ، اآلخرين قام به البعض سقط عن        إذا فرض الكفاية الذي  

   ) 21:ب ، ت،ص، 

 أن يخرج في كل غزوة وسرية مـع         أن  لتوجب على الرسول     وإال فرض كفاية    األصلوالجهاد في   

قعـدت    اشق على المـسلمين مـا  أنوالذي نفسي بيده لوال      .. "لحديث   كما ورد في ا    أمنيتههذه كانت   

 سعة فأحملهم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب         أجدً  ولكن ال     أبداخالف سرية تخرج في سبيل اهللا       

 فأقتـل ثـم   أغزو في سبيل اهللا فأقتل ثم       أغزو أن فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لوددت         أنفسهم

  ) 25:ص،13ج،م1972 ،مسلم ( " فأقتلأغزو

א" ويقول تعالى  מ א א

מ מ א א מ א    )122: يةآ،ة التوب ( א

   .اإلسالم الجهاد في ألحكام التي رسمت السياسة النهائية اآلية هذه أنونالحظ 

، فـارس   أبـو ( " لو كان الجهاد فرض عين دائماً  لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت الـبالد      و"

   ) 21 : ، ص1998

عاقل البالغ الصحيح الذي يجد      يجب على المسلم الذكر ال     "وفي هذه الحالة أي فرض الكفاية فإن الجهاد         

   ) 32 :ص ، 1983، سابق  . ( " حتى يفرغ من الجهاد أهلهيكفيه ويكفي  من المال ما

 صاحب عـذر    أو وال المجنون وال على المريض       المرأة أو الصبي   هذا النوع من القتال ال يجب على      و

 وال على االبـن دون      وأهلهى نفسه    النفقة التي ينفق بها عل     أو الركوبة   أووال على الذي ال يجد السالح       

 1998، فارس   أبو( " المدين " وال على الخادم المرتبط بعقد مع سيده وال على صاحب الدين             أبويه إذن

   ) 21 :ص، 

 ألنها بحثت عـن     ، ذلك فكانوا يسمون سورة التوبة ؛ سورة البحوث          وأيضا فهم صحابة رسول اهللا    

 ؛ هذا يقوله صحابي ، ويقول تابعي ، ألن الجهاد في أيـام              نافقين ، ورتبت درجات المجتمع    مصفات ال 
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إال إذا انتهكت أراضي المسلمين وأعراضهم      ،وهو في األصل فرض كفاية      ،التابعين كان فرض الكفاية     

   ) 31 :ت ، ص. عزام ، ب  ( .

 :فرض العين  -2

 إالال تبرأ ذمته منـه       طلب الشرع فعله طلباً  جازماً  على كل فرد مكلف و            إذا "ومفهوم فرض العين    

، فارس   أبو(" غيره لم يسقط عنه وبقيت ذمته مشغولة به وعوقب على تركه يوم القيامة               أداه  ولو بأدائه

   )24 :، ص1998

  و إال يومنـا هـذا      إلى األول كتابا من المصدر     رأيت  ما – كتابة الحديث والفقه والتفسير      بدأت أنمنذ  

اليهـود   .. اإلسـالم رض   دخل العدو أ   إذا: حاالت منها      الجهاد يصبح فرض عين في       أنينص على   

 إذن ، أفغانـستان الشيوعيين دخلوا    أو ، أفغانستانودخل الروس   .. دخلوا فلسطين فالجهاد فرض عين      

بـل   ، أفغانـستان بل ليس الجهاد فرض عين عندما دخل الـروس           ، أفغانستانالجهاد فرض عين في     

  . يومنا هذا إلىولم يتغير هذا الحكم ،  بيد النصارى ساألندل سقطت أنالجهاد فرض عين منذ 

 والى يومنـا    – بيد النصارى    –عندما سقطت غرناطة بيد الكفار      )  م   1429( فالجهاد فرض عين منذ     

والـى يـد     ، اإلسالم ارض   إلى إسالميةوسيبقى الجهاد فرض عين حتى نستعيد كل بقعة كانت          ، هذا  

  )  3 :ص، ت، ب، عزام . ( المسلمين 

  :   في حاالت حددها الفقهاء "أي يصبح فرض عين" ويتعين الجهاد

 ومـا لـم     أهلهـا فيكون الجهاد فرض عين علـى       ،  داراً  من ديار المسلمين       األعداءعندما يحتل    -أ

 لـم   إذا كلها   األمة الديار المجاورة وما لم يستطيعوا يشمل الفرض         إلىيستطيعوا تتسع دائرة الفرضية     

  ) 25 :ص ، 1998، فارس  أبو . ( أفرادها مجموع إاليرد العدوان 
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 فإن الفرض العين يقع على الجميع وذلك امتثاال          ، القتال وعم الجمع بدعوته    إلى األمة إمام  دعا إذا-ب

( " اسـتنفرتم فـانفروا      وإذاالفتح ولكن جهـاد ونيـة        ال هجرة بعد  "  يرويه ابن عباس   ما في لقوله  

  ) 26:ص،9ج،1987،البخاري

  المسلمين وعليه فقد    استنفر الرسول    إذتبر غزوة تبوك تطبيقاً  عملياً  على هذا النوع من الجهاد             وتع

 الرسـول  أمر تذكر حيث أن من أشهر –سجلها القرآن –حاسب المخلفين وقصص الثالثة الذين تخلفوا   

   ) 26 :ص، 1998، فارس  أبو( الكريم بمقاطعتهم خمسين يوماً  حتى جاء العفو عنهم من اهللا 

 التولي في هذا الموقف كبيـرة مـن         اإلسالم اعتبر   و  ، عند التقاء الجيشين وبدء  القتال والزحف       -ج

: فالمطلوب هو الثبات ال االنسحاب يقول اهللا تعالى         . بعدها من خيانة     الكبائر وجريمة نكراء وخيانة ما    

מ א א מא א א א א  ، األنفـال  (א

   ) 45: آية

א": ويقول عزمن قال     מ א א מ א א *א

ממ א א א

   ) 15,16 آية ، األنفال ( א

 الموبقات ولذا اعتبرها    أبشع يوم الزحف معصية من      فالتولي القربان   أعظم الجهاد طاعة ومن     أنفكما  

   ) 59:ص،9ج،  1987،البخاري ("اجتنبوا السبع الموبقات" من السبع الموبقات  الرسول الكريم 

 التحيز إلـى    " و " التحرف للقتال  "ولم يجز اإلسالم إدارة الظهر للعدو إال في إحدى الحالتين المذكورين            

 " اًاستحق بـه وسـام    تحرف خالد بن الوليد للقتال في غزوة مؤتة نصراً              واعتبر رسول اهللا     "فئة  

 فـأخبر   "بالفرار  "في الوقت الذي رجم أطفال المسلمين جيش خالد بالحجارة بنعتهم           "سيف اهللا المسلول    

 ن أنهم ليسوا فراراً  بل كراراً  وهذا خالد بن الوليد نفسه يسلح النساء يوم اليرموك ويجعله                 الرسول  
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ـ أيتن من يدير ظهـره للعـدو فاقتل       إذا ر " في مؤخرة الجيش وتكون توصياته العسكرية لهن         ..." . ه  ن

   )   275 :ص ،1990،الغضبان(

كالنـساء واألرقـاء    "ن من استثنى في قتال فرض الكفاية قد اشتمل في قتال فرض العـين               وال يخفى أ  

، أبـو فـارس     .( "باء واألزواج واألسياد     اآل ان يستأذنو أعليهم إن يخرجوا وليس عليهم      وأن  ،واألبناء  

   )       25 :ص ، 1998

زحف العام ووطئ العدو جـزءاً  مـن          العامة أو ال   ة إذا بلغت المعركة مستوى التعبئ     " :العلماء ويشير

 على الجميع فيـصبح فـرض عـين          الجهاد وجب اإلسالم  بطغيانه وبهتانه أ   نرض اإلسالم والمسلمي  أ

ن ون إذن والديـه أل    فيخرج الشيوخ والرجال والنساء حتى إن الزوجة تخرج دون إذن زوجها والولد د            

   )        116 :ص ، 1998، بركات  . ( "الموقف حينئذ موقف حياة وعزة للجميع أو فتنة ومذلة للجميع

ومن األمور التي تجعل الجهاد فرض عين إغاثة من هم بحاجة إلى إغاثة من المسلمين في ظل وجود                  

 أن يزول هذا التهديد فكل      وجب الجهاد إلى   ي " لبالد المسلمين    يالقدرة على اإلغاثة وذلك التهديد الخارج     

من يستطيع أن يغيث المسلمين في موقف ضعف هم فيه وكذلك في حالـة قـرب العـدو مـن بـالد                       

   )       64 :ص، 1976، محفوظ ("المسلمين دون دخول فيكون الجهاد واجباً  حتى يندحر 

إذا اعتدي على شبر    :  على أنه    نييوقد أجمع كل من نعرف من الفقهاء والمفسرين والمحدثين واألصول         

من أراضي اإلسالم أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة ،فإن قصروا أو تكاسـلوا        

وثم ، أو قعدوا توسع فرض العين على شكل دائرة ، توسع فرض العين على من يليهم                ، أو لم يكفوا    ، 

والولد ،   زوجها   إذنولكن دون   ، مرأة بمحرم   وثم إلى أن يعم فرض العين األرض كلها ؛ تخرج ال          .. 

فرضا ال يسعهم تركـه كالـصالة        ، دائنة إذنوالمدين دون   ،  سيده   إذنوالعبد دون   ،  والده   إذندون  

   )31 :ص، ت، ب، عزام . ( والصوم 
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  : "أي الجهة المجاهدة" طرافهأ الجهاد من حيث أقسام -ج

   : أنواع عدة إلىلقد قسم عزام الجهاد 

 الجهاد بالقلب -1

 الجهاد باللسان -2

 الجهاد بالمال -3

 الجهاد بالنفس -4

 وذلـك   إليه بحاجة ماسة    األمةوقد قدم عزام الجهاد بالنفس عن الباقي وخاصة في الوقت الحاضر الن             

   )32: ،ص1990، عزام . ( مستباحة من قبل الكفار ألنها

 الجهد ضد الطرف    د استنفا األصل الجهاد في    أنار  وهذا التقسيم مشهور عند كثير من الفقهاء على اعتب        

 استطاعوا اسـتنباط    ألنهم إسالميين عدوا فقهاء    إنما فقهاء المسلمين في مختلف عصورهم       إن ، اآلخر

  :هؤالء الفقهاء قالوا  ،  الفقهية من كتاب اهللا وسنة رسوله  حكاماأل

   : أنواع أربعة الجهاد في سبيل اهللا إن

  لنفس جهاد ا : األول

  جهاد الشيطان: الثاني 

   الظلم والمنكرات أهلجهاد : الثالث 

   ) 39: ،ص1995، محمود  ( واالهم اهللا من الكفار والمنافقين ومنأعداءجهاد : الرابع 

ابن ("جهاد المنافقين    -4جهاد الكفار    -3جهاد الشيطان    -2جهاد النفس    -1 : ويقسم الجهاد أيضا إلى   

   ) .6,7 :ص ،1995، الجوزية 
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 ابن  إليها أشار وهي الميادين التي     ":  مصطلح ميادين وقال عنها      األقسام على هذه    أطلق ياسين فقد    أما

 :ص، 1981، ياسـين   ("القيم الجوزية في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري والقرطبي في تفسيره              

8. (   

 معظم  أنلواردة في الجهاد يتبين      والنصوص الكثيرة ا   وجل وسنة رسوله      كتاب اهللا عز   إلىوبالنظر  

   : أعداء خمسة إلى يعود اإلسالمية الدعوة أهدافالتعطيل عن 

  .وأهواؤهاشهوات النفس  : األولالعدو 

  .الشيطان : العدو الثاني 

  .الكفار : العدو الثالث 

  .المنافقون : العدو الرابع 

  . المنكر وهم الظالمون والفاسقون أهل: العدو الخامس 

 وإخراجهم جميعاً  ويتعاونون فيما بينهم على محاربة العباد وصدهم عن الحق             األعداءمن هؤالء   ويتضا

 يجاهدوا فيهـا    أنوجل ومن هنا يمكن تصنيف الميادين التي يجب على المؤمنين            من عبوديتهم هللا عز   

   )300 :ص، 1976، الجزائري (" األعداءً  هي الميادين التي يعمل بها هؤالء أيضاخمسة 

بعداً  تربوياً  على هذا       ) 73 :ص، 1976، محفوظ  ( أضفى طرافهأ تقسيم الجهاد من حيث      إطاروفي  

 عقيدة عسكرية وتربوية معاً  فهي ال تكتفي بـالمحتوى           بأنها وتتميز عقيدة الجهاد     ":التقسيم حيث يقول    

 أصـول ً  على    يضاأالمادي العسكري كما هو الحال في كل العقائد العسكرية المعروفة بل هي تحتوي              

 عوامل النصر في المعارك     أهمتربوية هي في حقيقتها من الضرورات الحيوية للجانب العسكري ومن           

  :  ثالثة هي أنواعوذلك الن الجهاد 

 وهذا يـوحي بـأن جهـاد        ".   جهاد العدو الظاهر     -ج.   جهاد الشيطان    –ب  .     جهاد النفس    – أ

 إنة تؤهل صاحبها لتحمل تبعات القتال التضحية بالنفس بـل            تربية مضني  إلىالشيطان والنفس يحتاج    

 به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في اهللا لم          أمرتً  لتفعل ما     أواللم يجاهد نفسه     ن فإن م  "ذلك متطلب   
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جهاد عدوه واالنتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له          يكون  يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف       

ابـن  ("ربه في اهللا بل ال يمكنه الخروج على عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج               متسلط عليه ولم يحا   

   ). 4 :ص، 1995، الجوزية 

 :  الجهاد من حيث لون الجهد المبذول وطبيعته أقسام -د

 أجـور  قوما يعطون مثـل  أمتي من   إن "  المنكر حيث يقول     بإنكارويقول عزام في ذلك منه الجهاد       

   )80:ص،34ج،1980،احمد(" ينكرون المنكرأولهم

 وأسـسوا  اإلسالم كما يعطي الصحابة الذين نصروا       متأخرة تأتي اهللا يثبت جماعة من المسلمين       أنأي  

 بالمندوب والنهي عن المكروه بشرط العلم بوجـه         األمر الشارع ،ويندب    أنكرهما  : المنكر  و،مجتمعه    

. فرض كفاية فيسقط بقيام البعض      : لمعروف   با واألمر ،التأثيرالمعروف والمنكر انتقاء المفسدة وظن      

   )35 : ، ص1990، عزام ( 

 يسلم قلبك    أن:  ؟ قال    اإلسالمرسول اهللا ما     يا: قال رجل   : وعن عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه قال         

 ؟  اإليمـان وما  : قال   ، اإليمان:  ؟ قال    أفضل اإلسالم فأي: وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال        

:  ؟ قـال     أفـضل  اإليمـان  فأي: قال  ، ؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت          ت أنقال  

: قـال   ، الجهاد  :  ؟ قال    أفضل الهجرة   فأيقال  ،  تهجر السوء    أن: قال  : وما الهجرة   : قال  ، الهجرة  

قـر جـواده و     عمن  :  ؟ قال    أفضل الجهاد   فأي: قال  ،  لقيتهم   إذا تقاتل الكفار    أن: وما الجهاد ؟ قال     

حجة مبـرورة   :  من عمل بمثلهما     إال عمالاأل أفضلوثم عمالن هما     : قال رسول اهللا    ، ق دمه   أهر

  )135:ص،35 ج،1980 ،أحمد()..عمرة  أو

 منكم منكراً  فليغيره بيـده       رأىمن   "  في هذا التقسيم هو اعتماد حديث رسول اهللا          األصل أنويبدو  

  )55:ص ،2ج، 1972،مسلم ( اإليمانضعف  وذلك أتطع فبقلبهفإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يس
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 اإلمام أوجزوسيلة للجهاد ولقد     أو أداهن هذا التقسيم يعتمد على طبيعة الجهد المبذول من حيث كونه            وإ

 القلـب   إنكار،  مراتب الجهاد    وأول ":  يقول   إذ " التعاليم "البنا رحمه اهللا ذلك في سطرين من رسالته         

البنـا  ( "ل في سبيل اهللا وذلك الجهاد باللسان والعلم واليد وكلمة الحق عند السلطان الجائر              القتا وأعالها

   ) 273 :ص، 1992، 

 سعيد حوى قسم الجهاد في نوع من التفسير لهذه العبارة الموجزة للبنا بحكم انتمائه للمدرسـة       أنويبدو  

 إن "فيذكر حوى   ، الشديد به في كتاباته      تأثره المسلمين وبحكم    اإلخوان البنا وهي مدرسة     أسسهاالذي  

 الجهاد باللسان والنـوع     األولالنوع  :  في السنة    أو في الكتاب    إليها أشير من الجهاد    أنواعهناك خمسة   

الثاني الجهاد التعليمي والنوع الثالث الجهاد باليد والنفس والنوع الرابع الجهاد السياسي والنوع الخامس              

   ) . 368 :ص ، 1979، حوى ( "الجهاد المالي 

 التي  األنواع عليه اسم الجهاد السلبي وسمى       أطلق بل   واإلنكارولم يغفل حوى الجهاد في القلب بالكره        

 أنذكرها بالجهاد االيجابي وعندما وصل حوى للحديث عن النوع الثالث وهو الجهاد باليد والنفس ذكر                

  ).380:ص،  ،1979حوى ( " هذا النوع منه إلى كلمة الجهاد انصرف أطلقت إذا "

   : أنواع خمسة إلىويقسم الجهاد 

  . النفس وتدريبهاوإعدادالجهاد بعقد النية على الغزو في سبيل اهللا  : األولالنوع 

  .كمة من الكتابة وغيرها  حالجهاد باللسان وما في:  الثاني النوع

  . اهللا تعالى  كلمةإعالءالجهاد بالمال ويشمل كل ما تمول في سبيل : النوع الثالث 

 واهللا لـو    " من مساومة المشركين حين قـال      الجهاد بالمواقف ويبينه موقف الرسول      : النوع الرابع   

مر ما تركته حتـى يظهـره اهللا أو         وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري على أن اترك هذا األ           

  ."هلك دونه أ

  ) 28,29:ص، ،1989،صالح ("ر العدويرمز به بالسالح الذي يقهان ونسالجهاد بال: النوع الخامس
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  :عالقة أقسام الجهاد ببعضها  -و

غور متعددة لقلعة الجهاد وهي متجمعـة تـشكل نظامـاً              أقسام متنوعة للجهاد هي بمثابة ث      وبعد فهذه 

 ممارسة  إلى الخاصة وكانت حاجة المؤمنين      أهميته األنواع ومن هنا كان لكل نوع من تلك         "متكامالً    

   ) 235 :ص، 1981، ياسين ( " ماسة كل منها حاجة

 نموذجاً عملياً  وتطبيقـاً        األكرم اهللا تعالى به المسلمين وكان الرسول        أمرهذا هو حق الجهاد الذي      

  . حياته كلها جهاد في جهاد تحياً  له فجاهد بقلبه وجنانه ودعوته وبيانه وسيفه وسنانه وكان

 ذلـك   أن إال اآلخرال يتسم كل منها بطابع االستقاللية عن        والحقيقة هذه التقسيمات مترابطة ومتداخلة و     

 واألمـر  ، واألجـر  والحاجـة    واألهمية على نفس الدرجة من المكانة       أنها األحوالال يعني بحال من     

 والجهد المبذول مع افتراض صدق النية والقصد ولذا كان القتال في سبيل اهللا              ةبمقدار التضحي مرهون  

 أو التي ارتبطت بـه ربـاط الـسبب          أقسام الذي يتضمن جميع ما سبق من         الهرم ورأسذروة السنام   

 لتغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب ترتيباً  لمراتـب             وجاء ترتيب الرسول     " الوسيلة   أوالشرط  

  ) 244: ، ص1981، ياسين ( " مراتب الجهاد أعلىاليد هو نكر بالجهاد وتغيير الم

  .بيل اهللا هو الذي حاز هذه الكلمةاالصطالحي والذي يعني القتال في سوالجهاد بمفهومه الشرعي و

 في السنة المتبـادر     أو في القرآن الكريم     أطلقت إذاوكلمة في سبيل اهللا     ، دائما القتال يقيد في سبيل اهللا       

ـ   أطلقت إذاكلمة الجهاد   .. القتال  :  يعني   – " لغدوة في سبيل اهللا    "، منها الجهاد والقتال      أورآن   في الق

فقط ، نعم  .. وليست الخطبة   ، وليست الموعظة   ، ليست الدعوة وليست التبليغ     ،  تعني القتال    إنماالسنة  

   ) 15 :ص، ت.ب، عزام . ( تعني القتال 

   : ه وفضلالجهاد أهمية –:ً  ثالثا

فع اللواء ري من خالله ي وهوا لذلجهادالقيمة الكبرى ل  يمكن استنتاجهمية الجهادألمن خالل معرفتنا 

  الركن السادس من أركان  الذي قال فيه بعض العلماء انه وصل الن يكون وهو على ربوع األرض
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عبادة كالجهاد ولم يجزل في األجر والثواب كما أجـزل          م ويرغب في    ولم يحث اإلسال  ،اإلسالم العظيم   

 وللجهـاد فـي     "رفيعة  مة ومنزلة   يللجهاد والمجاهدين لقد رفع اإلسالم قدر الجهاد وجعل له مكانة عظ          

   ) 211ص، م1992، محمود . ("ال تعلوها منزلة إلسالم ال تساويها مكانة ومنزلة سبيل اهللا مكانة في ا

 ورد في فـضل     "من اإلشارات والبراهين الدالة على مكانة الجهاد كثرة ورودها في القرآن والسنة فقد              

لصادقة واألحاديث النبوية الصحيحة الثابتـة مـا        الجهاد واالستشهاد في سبيل اهللا من األخبار اإللهية ا        

   )   301:ص ، 1976، الجزائري (" تيجعل الجهاد من أعظم القرب وأفضل العبادا

ولقد شغلت آيات الجهاد حيزاً  كبيراً  في القرآن يكاد يبلغ نصفه المدني ويكفـي أن نـذكر إن عـدد                      

دروزة (  أي بمعدل سبع وقائع فـي الـسنة            عشرون بنفسه بلغ سبعاً  و     الغزوات التي قادها النبي     

   )   8 :ص، 1990،

بعين االعتبار أن هذا كله حدث في العهد المدنيآخذين  .  

 البخاري   كتابي   ن هذا الكم الهائل من اآليات الذي بلغ نصف القرآن المدني ومن األحاديث حيث في              وأ

ديث خاص بالجهـاد ومـن األبـواب        ا بل وفي باب الجهاد ما يزيد على ألف ومائتي ح          مومسلم وحده 

مـا    قد تناول القرآن بالتفصيل كل     "إن هذا الكم لم يتعرض فقط للعناوين العريضة للجهاد و         ، األخرى  

يتصل بالحرب وأسبابها وأهدافها وأصولها وآدابها ولم يأت بها دفعة واحدة إنما جاء بها منجمـة فـي                  

تربوية لإلنسانية كلها في جميع أجيالهـا وكـذا الحـال           مناسباتها ألنها ليست أوامر عسكرية بل آداباً          

 به ركـن     لجهاد وأحكامه وآدابه مما لم يحظ     بل إن سوراً  بأسرها جاءت في ا       ( بالنسبة للسنة المطهرة    

   )      88 :ص، 1992،محمود ("آخر من أركان اإلسالم 

   : اإلسالمالجهاد ذروة سنام  -أ

،  لنا في الـدنيا      وجودوبدون الجهاد ال    ، ضتنا وبالجهاد ناخد حقوقنا     وبالجهاد نحمي بي  ، بالجهاد عزتنا   

   ) 65 :ص ،1991، عزام  ..( اآلخرة لنا في قيمةوال 
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وفـي   التكـاليف الـشرعية      هرم رأس يحتل جعله   أن درجة   إلى من شأن الجهاد     فلقد رفع الرسول    

   )120:ص،46ج ،1980،احمد( ه الصالة وذروة سنامه الجهاد عمود واإلسالم األمر رأس "الحديث

ن  وأ شـيء  وال يبني فوقه     شيء الذي ال يعلوه     اإلسالم سقف صرح    وكأنه شيء الذروة من     بعد وليس

 الصديق وهم وحـدهم     أو النبي   إالحد   الجهاد واالستشهاد فال يعلوها أ     ألهل جعلها اهللا    أيضاهذه المكانة   

  . عند ربهم يرزقون حياءاأل

   :يماناإلربطه بالعقيدة وصدق  -ب

تتركها مقابل  ،  ذلك   إلىما  والمال والوظيفة    وهي   الن العين التي في يدك     ، اإليمانالجهاد دليل صدق    

 عالمـة   أوضـح ، فالصادقين الذين ال يتخلفون عن رسول اهللا في الغـزو            ، األجر، الجنة   ،دين اهللا   

   ) 74 :ص، ت . ب، عزام . ( للصدق والجهاد 

اً  يرتبط العقيدة غير الجهاد في سبيل اهللا الذي يدل علـى صـدق المـؤمن                  ال نجد قتاالً  مشروع     " و

   ) 49 :ص ، 1992، الخولي ("

 بل ان الجهاد محك عملـي وامتحـان ال          إيمانهفهو مؤشر على قوة عقيدة المؤمن وبرهان على صدق          

ـ   א.  المـؤمن الحـق      إال هينجح في מ אמ מ

   ) .31: يةآ، محمد (     מ

מويقول تعالى    מ א א א א

   ). 23:يةآ ، األحزاب ( א

 وإذاالنية والعـزم عليـه        يصاحبه هم الجهاد وتحمل تبعاته وعقد      أن في القلب فيجب     اإليمانوما دام   

 من لم يغز "     يقول   إذ،  العياذ باهللا     و  حد النفاق  إلى بصورة توصله    اإليمانارتفعت النية تضرر هذا     

   )47:ص،13ج ،1972،مسلم ( " مات على شعبة من النفاقلم يحدث به نفسهو
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  : اً  سادساًركن يرتقي ليكون الجهاد فريضة و -ج

وكما أن إثم   ، ال فرق بين تارك الجهاد بالنفس وهو قادر وبين تارك الصالة وهو قادر              : " يقول عزام   

  ) 31 :ص، 1990، عزام  ( "كذلك إثم تارك الجهاد، الثاني ال يكفره إنفاق مال وال إطعام طعام 

هاد عنصراً  أصيالً  في اإلسالم بعقيدته ونظامه ال مجرد إجراء طارئ يقصد به               من أجل هذا كان الج    

دفع عدوان واقع وليس أدل على هذه الحقيقة من ذلك الحيز الكبير والذكر الكثير الذي حظي به هـذا                    

 عن أن الجهاد ال يقل أهمية في دين اهللا عـن األركـان               ينم  والذي العنصر في كتاب وسنة رسوله        

   ) 25 :ص،ت ،ب ،إبراهيم . ( ة التي يقوم عليها بناؤه الخمس

والذي يراجع األدلة الواردة في وجوب الجهاد من الكتاب والسنة واإلجماع التي أيدها القياس والواقـع                

. ال يبقي معه أدنى شك في أن فريضة الجهاد ألزم الفرائض التي فرضها اهللا سبحانه تعالي على عباده                   

   ) 525:ص،  1998، القادري ( 

كون ركناً  من أركان اإلسالم ركناً         بدأ وعقيدة وعبادة عالية وفريضة تكاد ترتقي لكي لت        إذن فالجهاد م  

 فالجهاد بوجه عام يعتبر مبدأ من مبادئ اإلسالم التي أخذت مكانتها بين عقائده وكاد بعـض                 "سادساً    

   ) 58 :ص ،1976، حفوظ م("الفقهاء يعتبر الجهاد ركناً  سادساً  من أركان اإلسالم 

  :  الجهاد بيعة  -د

 عهد على التعاون على البر والتقوى وال يجوز البيعة على           ألنه، البيعة دائما تكون على البر والتقوى       

كمن يتعهدون عهداً  خاصا ثم يطلب من المبايع بعد فترة أن يعمل أعماال ال يرضاها                ،  والعدوان   اإلثم

   .اآلخرينوتتبع عورات ، والتجسس على فالن ، مقاطعة فالن وال تقرها الشريعة ك، اهللا 

 بيعـة   واألخر،  يجاهد معه    أنفيعطي الشيخ بيعة     ، أشخاص يعطي عدة بيعات لعدة      أنويجوز للمسلم   

 أن ألحـد وال يجـوز    ، وال معارضة بين هذه البيعـات       ،  يتلقى العلم على يديه ويتربى على يديه         أن

 يحتج ببيعته ليمنع المبـايع      أن ألحدوال يجوز    ، شيءمن عاهد على     على   شيءيفرض طاعته في كل     
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 " اإلثـم  بيعة على    إلى تنقلب   ذنة كالجهاد في سبيل اهللا ألن البيعة عندئ       من عمل نص عليه الكتاب والس     

   ) 17 :ص ، 1990، عزام (" معصية الخالق ي وال طاعة لمخلوق ف" "المعروف  الطاعة في إنما

  بل ارتقى لكي يكون بيعة مع  يكون مما يبايع عليه الصحابة رسول اهللا         أن مكانته   لقد بلغ الجهاد في   

אاهللا     א מ מ א מ א א א

אא א א א א

א מ א מ מא    ) 111 :يةآ، التوبة  (  א

אא    ) 48 :آية، الفتح  (  מא

 ويقرنه بالـشهادتين    اإلسالم التي يبايع الرسول عليها من يريد الدخول في          األمور لقد كان الجهاد من      "

   ) 142 :ص ، 1926، الجصاص ( " اإلسالم أركانوبقية 

 ":  فرض الجهاد    الهجرة وبعد  فترة المدنية بعد  الفي  يبايع المسلمين على الجهاد خاصة       النبي  وكان  

 فقلـت   ألهلها فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة         وأخي أنا  النبي   أتيت قال   عن جاشع   

    )108:ص،10ج ،1987،البخاري( " والجهاد اإلسالمعالم  تبايعنا قال على 

  : تخصيص باب من أبواب الجنة للمجاهدين  -هـ

ـ            " قال   أحمـد  ("ة يـذهب اهللا بـه الهـم والغـم           عليكم بالجهـاد فإنـه بـاب مـن أبـواب الجن

  )150ص،47ج،1980،

ن الجهاد هـو العالمـة الظـاهرة للـصدق     وذلك أل، ا واقعيا في دنيا الجهاد  وتجد مصداق هذا إحداث  

   ) 10ص ، 1988،عزام  (  .ز وجل المجاهدين صادقينواإلخالص ولذا سمى اهللا ع

א: وجل   فقال عز  מא א א א מ מ א

א מ א    ) 15آية ، الحجرات  ( מ
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 قـال ،هـدون  المجا إاللوال مكانه الجهاد الرفيعة لما جعل له باب من أبواب الجنة الثمانية ال يدخل منه                

  )4:ص،6ج، 1987،البخاري("..  الجهاد دعي من باب الجهاد أهلومن كان من .. ":  رسول اهللا  

 الجنـة تحـت     أنواعلموا  " :  قال رسول اهللا     ،السيف مفتاحها    رسول اهللا     الجنة كلها جعل   إن بل  

   )22:ص،9ج ،1987،البخاري( "ظالل السيوف 

 أبـي ميه في الجهاد فالغبار يحرم جسد صاحبه على النـار فعـن    النار فهي حرام على من غبر قد       أما

 البخـاري (" من اغبرت قدماه في سبيل اهللا حرمه اهللا على النـار             ":  قال    رسول اهللا    إن عيسى  

   )16:ص،3ج ،1987،

  : الصالحةعمالاأل ال يعدل الجهاد شيء من  -و

عن النعمان بن بشير    : ففي الحديث   ، سنة   بنص الكتاب وال   األعمالجر المجاهد ال يعدله شيء من        أ إن

 إال ، اإلسـالم عمل عمال بعد     ال أ  أن أباليما  : فقال رجل    ، كنت عند منبر رسول اهللا      : عنهما قال   

الجهاد في سبيل اهللا أفـضل       : آخروقال  ،  المسجد الحرام    أعمر أن إال : آخروقال  ، سقي الحاج    أ أن

، وهو يوم الجمعـة      ،ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اهللا         وقال  ال      فزجرهم عمر   ، مما قلتم   

   )80:ص،13ج،1972،مسلم ( فسألناه صلينا الجمعة دخلنا على النبي إذاولكن 

א : فنزلت   מ א אמ א א א מ

א    ) 19 :آية،التوبة  (א

 مـن جـوار المـسجد    أفضل الجهاد أن نزلت كما روى مسلم لتبين للصحابة رضوان اهللا عليهم    فاآلية

   )15 :ص، ت، ب، عزام ( الحرام ومن سقاية الحاج 

  يـوم  أفـضل مـن عبـادة ألـف          ليلـة فـي سـبيل اهللا       أرابـط الن    : قـال    الهدي النبوي وفي  

  )80:ص،13ج،1986،النسائي(
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 ليلة القدر عند الحجـر  أوافق أن من إلي أحب ليلة في سبيل اهللا أرابطالن :  فيقول  هريرة    أبو ماأو

 بن المبارك للفضيل بـن  عبدا هللا وأبيات " األسود عند الحجر    وأنا أي من االستجابة لدعائي      " . األسود

 وكـان   – بن المبـارك     عبدا هللا   الى أرسلها التي   – خيار علماء السلف الصالح       واالثنان من  –عياض  

  :  تؤكد هذا الحكم  إلى الفضيل بن عياض –مرابطا في طرسوس 

       لعلمت انك بالعبادة تلعب               أبصرتناعابد الحرمين لو  يا

  ب   فنحورنا بدمائنا تتخض              من كان يخضب خده بدموعه 

   فخيولنا يوم الصبيحة تتعب               كان يتعب خيله في باطل   أو

  األطيب  رهج السنابك والغبار               ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 

   ونصح نعبدا لرحم أبوصدق : فلما قرأها الفضيل ذرفت عيناه وقال 

: ويقول   العدو فجعل يبكي     أمر وذكر له    –ل  حمد بن حنب   أ – عبدا هللا  أباسمعت  : قال الفضيل بن زياد     

ومباشرة القتـال بنفـسه     ، ليس يعدل لقاء العدو شيء      : وقال عنه غيره    . منه   أفضل البر   أعمالما من   

(  منه ؟    أفضل عمل   فأي،  وعن حريمه    اإلسالموالذين يقاتلون العدو هم يدفعون عن        ، األعمال أفضل

   )11: ،ص1988ابن المبارك ،

ن الربـاط   ن المجاورة في المساجد الثالثة أل      م أفضل المقام في ثغور المسلمين      أن العلماء   ولذلك اجمع 

   )238: ،ص1994،ياسين ( أو استعداد لها س بالنفالتضحيةهو في الواقع نوع من 

  : الناسأفضلالمجاهد  -ز

: ؟ قـال   أفـضل أي الناس : فقال  ،  النبي أتىأن رجال  ،  سعيد الخدري  أبيعن  : في الحديث   

د ربه ويدع الناس من     بعثم مؤمن في شعب من الشعاب ي      : ال  ق، رجل يجاهد في سبيل اهللا بماله ونفسه        

   )34:ص،13ج،1972مسلم (شره 
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فهما غرباء في هذه الدنيا     ،  قد جمعتها الغربة     ألنهما،  بين المجاهد وبين المتعبد المعتزل       وقد ربط   

يا لها مـن    ، كما قال ابن القيم    فهذا ، أبصارهم زخارفها تغشي    ولم تعد  ، أنظارهموسقطت الدنيا من    ، 

 !! إليـه  وسـكينته    تهنوطمأني انسه باهللا وفرحه به      أعظم وما   !وما اشد وحشته منهم     ! بين الناس    غربة

فهذا رفيع اهللا   ،  القتال روحه وريحانه     وأصبح،  الجهاد بحره وهو كالسمك فيه       حصبأ فقد المجاهد   فأما

ومع ذلك لم يطق الجلوس      ،إصابات وفي جسده ثمان     وأخواه الثالثة   أبناؤه استشهد   -فغاناألحد قادة   أ–

، فالمجاهد يبحث عن الشهادة في سبيل اهللا قد وضع روحه على راحتـه              ،  من يومين    أكثرفي بيشاور   

، ت،ب،عـزام   .( والنساء والولـدان ثانيـا       لألعراض وحماية   أوالجل الجنة    يهرق دمه من أ    أنيريد  

   )15:ص

א: يقول تعالى  א א א א א מ

א מ א א אא

   ) 75 :آية،النساء ( א

من خير معاش الناس رجـل      :  قال   عن رسول اهللا     ،  هريرة   أبي عن   وكما يصفه رسول اهللا     

يبتغي القتـال   ،  فزعة طار عليه     أويطير على متنه كلما سمع هيعة       ، ممسك بعنان فرسه في سبيل اهللا       

يقـيم   ، األوديـة بطن واد من هـذه       و شعفة من الشعف أ    رأس غنيمة في    ورجل في ، والموت مظانه   

، ظهـره   :  متن الفرس    ، في خير  إالليس من الناس    ،  اليقين   يأتيهالصالة ويؤتي الزكاة ويعبد اهللا حتى       

  )34:ص،13ج،1972 ،مسلم.(  الجبل رأس: الشعفة ، الصوت المخيف  : الهيعة 

مستعد للقتال  ،  اخذ بعنان فرسه     أن –ي القتال والموت مظانه      يبتغ - رجال يبحث عن الموت ؟       رأيتأ

   .إليه هرع – خوفا من عدو أو ضجة – فزعة أوكلما سمع هيعة ، في كل لحظة 

 علـى   أمـوت  أن إاللقد طلبت القتل فلم يقدر لي       :  عندما حضرته الوفاة     وكما قال خالد بن الوليد      

 متترس بفرسـي والـسماء تهلنـي    وأناهللا من ليلة بتها وما من عمل شيء عندي بعد ال اله ا، فراشي  

   ) 88: ،ص1988ابن المبارك ،( منتظر الصبح حتى نغير على الكفار 
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   : للناساألمن  توفير -ح

نه المسلمين حالوة النوم والطعام ؟ إ     كم من مرارة يتجرعها المرابط في سبيل اهللا ليذوق من وراءه من             

وفقـدناهم رعايتـه    ، ويكفي حرمانهم انـسه     ، لديهم طعام وال لباس      وقد ال يكون  ،  وعياله   أهلهترك  

، نه يرى الموت كل يـوم مـرات         إ .. أسرته مثل   األسر وماليين من    آالفاً يحمي   أنوتربيته من اجل    

  . المسلمة لألمةليوفر الحياة الحقيقية والسعادة والعزة 

،  صليل السالح نغمه المحبب      أصبحلقد  ،ه  ويحزن ليهنأ المسلمون من ورائ    ، يسهر كل ليلة لينام الناس      

كل واحد ارتقى قمـة  ،  تقضيها بين المجاهدين أيام من أجملهاوما ،نشيده المرغب " اهللا اكبر  "وصوت  

 جن الليـل ال     إذا حتى   " المضادة للطائرات    األسلحة -الزيكويك أو الدوشكا   "جبل مرابطا وراء سالحه     

 الظالم الساجي والمرابط يؤمن للمسلمين صيامهم وقيـامهم          صوت التكبير يقطع صمت    إالتسمع منهم   

א  وإيمـانهم  اهللا دينهم بإذن ويحفظ عليهم، מ

א א א   ) 193:آية ،البقرة ( א

.(  ودور العبادة من الهدم واالندثار       اإلسالميةفالمرابط والمجاهد يحمون الشعائر     ، الكفر   والفتنة هي    ،

   ) 16:ص، ت، ب، عزام 

رباط يوم في سبيل اهللا     :  قال    رسول اهللا    إن عن سهل بن سعد الساعدي        : كما جاء في الحديث     

والروحة يروحها  ، يا وما عليها     من الجنة خير من الدن     أحدكموموضع سوط   ، خير من الدنيا وما عليها      

  )72:ص،10ج، 1987 ،البخاري.( الغدوة خير من الدنيا وما عليها أو في سبيل اهللا أحدكم

א :ويقول تعالى    א מ א א

מ אא    ) 40 :آية، الحج (  א
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  .رض الجهاد تتضاعف حسنات العبادات في أ-ط

 المشقة تزداد في الجهاد عنه في الربـاط ،وفوهـة سـالحه             إن إذجر الرباط    من أ  أعظمجر الجهاد   وأ

 ولسان البرق الممتد في لهوات    ، ونفوسهم عزيزة   ، المرفوعة هي التي تبقي رؤوس المسلمين مرفوعة        

 إال ال تكون    األعداءومهابة   ، وطمأنينة أمناورجعة الظالم    ، أنساًالليل من رصاصه يحيل وحشة الليل       

   ) 17:ص، ت،ب، عزام .( بالقتال 

א א א אא

   )84 : آية، النساء (א

عن رسول  : منها   ، األحاديثسمعه من    ومن الثواب الذي يطمع به المجاهد من جهاده في سبيل اهللا ما           

  رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعملـه                 " قال   اهللا  

  )49:ص،13ج،1972،مسلم ("واجري عليه رزقه وامن الفتان 

وميزان التفاضل في   ، ولذا فهو يحرص على الشهادة      ،  شيء يبتغيه المجاهد سوى النجاة من النار       وأي

 التـي ال    األفغانيـة ولذا فالقبائل   ..  في ميدان القتال     واإلبالء هو الجهاد والشجاعة     " المجتمع المجاهد    "

والجهاد يبـين مقـادير     ،  ليكونوا شهداء    أكثر أبنائهاي من نفسها وتقدم مجموعة من       تقدم شهداء تستح  

  )18 :ص، ت، ب، عزام . ( والدرجات بقدر البالء والشجاعة والصبر ،الرجال  الحقيقية 

من صام يوما في سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عـن النـار سـبعين                :  سعيد مرفوعاً  أبيففي الحديث عن    

   )108:ص،7ج،1986،يالنسائ(خريفا 

 ويجزل  األجر يضاعف   األكرمين فأكرمولذا  ، وذلك الن الصوم في ارض المعركة شاق على النفوس          

وكلما زاد الذكر والعبادات في ارض الرباط كلمـا         ، والجهاد يصقلها   ، والصيام يهذب النفس    ، الثواب  

 ارض المعركة يجهشون بالبكاء      بعض الشباب في   رأيتولقد  ، زادت الشفافية والصفاء للنفس البشرية      

 يـضحكون   أراهـم  ألنـي  يذرفون دمعة واحدة في الصالة ذلك        أظنهمكنت   وما، ورائي في التراويح    
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تهزا  ارض المعركة الساخنة     إلى االستعداد لالنتقال    أثناءولكن رهبة الموقف خاصة     ، ويمزحون كثيرا   

 ( األجـواء اهللا به على المجاهدين في هـذه         الصفاء الذي يمن     إلى باإلضافة،  وتوقظ الوجدان    رلمشاع

   ) 16 :ص، ت،ب، عزام 

מ א מ א מ א מ א א

מ מ אא א אא א  ( מ

   ) 6 :آية،الحجرات 

 ، وأخرا أوالهللا   الفضل فيه    وإنما،  وال باجتهاده وال بدراسته وعمله       اإلنسان بأمانيفليس حب الجهاد    

מ: يقول تعالى    א מא מ א

מ א א א

א מא    ) 54 :آية، المائدة  (  א

 مواقف جليلة مشرفة    - حاكم التتار  – قازان   أماموقد وقف   ، وابن تيمية رفع قدره الجهاد في سبيل اهللا         

وقاد  ،األمراءوتقاعس  ،  مشارف دمشق حث الناس على مالقاة التتار       إلىوعندما وصل التتار    ، ربانية  

، عـزام  .( ونـصرهم اهللا  .. نتـصرن  نوكان يقـسم ل ، رمضان  في "هـ 702" معركة شقحب سنة   

   ) 15:ص،ت،ب

  . حب الشهادة وثوابها -س

للـشهيد  :  قال    عن رسول اهللا     عن المقداد بن معد يكرب      : في الحديث   فقد أوضح الهدي النبوي     

،  القبـر    ويجار من عـذاب   ، ويرى مقعده من الجنة     ، دفعة من دمه     أوليغفر اهللا له في     :عند اهللا ستة    

وفي رواية  ،  تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها           رأسهويوضع على    ، األكبرمن الفزع   أوي

 1983،الترمـذي   ( أقاربـه ويشفع في سـبعين مـن       ، يزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين        

  )25:ص،6ج،
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  .اصطفاء واختيار من اهللا الواحد القهار الشهادة وإنما،وهذه منزلة ال ينالها كل الذين يدخلون المعارك 

   كريم                 بين طعن القنا وخفق البنودوأنت مت أوعش عزيزا             

 ، أجـال  الحرب ال تقرب     أنرض المعركة ليوقن الجبناء     يقتل خالد في أ     ال أنوجل   ومن حكم اهللا عز   

 طعنة برمح   أو وفيه ضربة بسيف     إالبر  وما في جسدي ش   ، لقد شهدت زهاء مائة زحف       : وقد قال   

 والجنة مبتغى   !! الجبناء   أعينفال نامت   ،  على فراشي كما يموت البعير       أموت أناوها  ،  رمية بسهم    أو

   )17 :ص، ت، ب، عزام (وغاية سعيها ورضاها ، النفس ومناها 

 الجنـة تحـت     بأبوا أن : قال رسول اهللا    : قال   ،  موسى   أبيعن  : وهي كما جاء في الحديث      

   )41:ص،13ج،1972، مسلم  ( "ظالل السيوف

 تبني على محك    أنولقيادة البشرية وتوجيهها ال بد      ،  المسلمة ومجتمعاتها    األممفالنفوس التي تعد لبناء     

  . الطريق وأهوالوتنضج على حرارة الفتنة ،  المحن أتونوتصقل في ، الشدائد 

وقانونـه فـي    ،  يروا ناموس اهللا في الدعوات       أندتها عليهم    وفي قيا  األجيالفالذين يفكرون في تربية     

   )17:ص، ت، ب، عزام .(انتصار المبادئ 

מ א א מ)2(א א

א אא    ) 2 :آية ،العنكبوت  ( א

قـد  لف،رض المعارك    أ يهرولون إلى   نعي لماذا كان صحابة رسول اهللا         أن من كل ما مضي نستطيع    

  . م وجنان يوم القيامة يوعدهم اهللا به من نعء فهمهم لمعنى الجهاد وبحثا لما كان كل ذلك جرا

  : بية الجهادية  مفهوم التر– :ً رابعا

وال يمكن أبدا بتجميع أغصان نضرة      ،ولة عابثة الستنبات البذور في الهواء       ا التربية الخاطئة هي مح    إن

لذلك ال بد مـن     ،ذات جذور ضاربة في أعماق األرض       ،أن يتكون منها شجرة     ، مع بعضها في الهواء   

اء السبيل الذي رسمه اهللا لهذا الكـون        ال بد من اقتف   ،سلوك المنهاج الرباني الذي رسمه اهللا لهذا الخلق         
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البد من غرس بذرة العقيدة في أعماق القلب و الن العقيدة هي األساس المكين الذي يرتكز عليه  هذا                   ،

  )15:ص،1980،عزام (الدين 

إن التربية ضرورة ماسة قبل حمل السالح وإال فإن الذين يحملـون الـسالح دون تربيـة يـصبحون                   

المقارنة رق أجفان الناس وتهدد أمنهم وتروعهم ليل نهار وأنت تدرك هذا عند             كالعصابات المسلحة تؤ  

حدهما تربى في الحركة اإلسالمية واألخر لم يتلق التربية فتجد الناس جد مرتاحين فـي               أ، بين قائدين   

   ) 16:ص، 1987، عزام. ( منطقة األول وأما الثاني فشكوى الناس ال تنقطع عنه 

 والسنة وصـلحت عقيـدتهم بتوحيـد        فإذا عملوا بموجب الكتاب   ، اس فوق طاقتهم    إن اهللا ال يكلف الن    

هم وجل وعرفـوا أعـداء     لوهية وتوحيد الربوبية واألسماء والصفات وأحسنوا عباداتهم مع اهللا عز         األ

أو قامت مجموعـة مـن النـاس        ، وبهذا يمكن إن شاء اهللا إذا اتفقوا        ، واتضحت عقيدة الوالء والبراء     

، جـرار   ( ى هذا التفكير اإلسالمي الواضح للعقيدة اإلسالمية الصحيحة فإن اهللا ينصرهم            وجاهدت عل 

   ) 111:ص، 1990

شريعة قبـل أن    ولكنه في الوقت نفسه ال يطالب الناس بفروع ال        ،لذلك فالداعية مطالب بالشريعة كاملة      

وا فـي أذهـانهم الـصورة       وبعد أن يرسم  ،ويشد أنظارهم إلى إطاره الكامل الشامل       ،يعلمهم هذا الدين    

  )17:ص،1980،عزام (يدخل معهم في التفاصيل وتفريعاته ،الكاملة لإلطار اإلسالمي 

ويعد حياته ليبذلها عند الحاجـة      ، فيعمق إيمانه وشوقه     هللا ن ينصب حول مصيره عند    إن الفرد يجب أ   و

تعداد للموت على تهيـئ     كما يجب أن يحمله ذلك اإليمان نفسه وذلك الشوق وذلك االس          ، في سبيل اهللا    

 :ص ، 1994، ياسين  (طاقاته الفكرية والمالية والعملية وطاقات من حوله لخدمة بناء الدولة اإلسالمية            

52 (   

والتربية المتوازنة هي تلك التربية التي ال تقعد بالمؤمن عن درجة المجاهدين وال تجعله مـن غثـاء                  "

   ).129 :ص، 1994،ياسين  (  "الحركية الجوفاء الخالية من لب اإلحسان
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ديس فـي اجتماعنـا     قنا عليها أنا وابن با    كانت الطريقة التي اتف    :  بقوله  الشيخ اإلبراهيمي  ويوضح ذلك 

 م في تربية النشء هي إال نتوسع له في العلم وإنما تربيـة علـى فكـرة                  1913بالمدينة المنورة عام    

مـؤتمر  (  الجيش الذي أعددناه من تالميـذنا        فتمت لنا هذه التجربة مع    ، مع العلم القليل     صحيحة ولو 

   ) .129: ، ص1981، التربية اإلسالمية 

ومعالنـة  ، وركز على الطـرح الجهـادي الجـريء         ، وكذلك طرح القسام اإلسالم بتكامله وشموله       

المستعمر بالعداء وإعداد الوسائل العسكرية والجهادية لطرد المستعمر البريطاني وسـحق المـشروع             

والسعي إلى بناء قاعدة إسالمية مؤمنة ومنظمة وواعية لتتولى تحقيق األهـداف            ، ي فلسطين   اليهودي ف 

   ) 256:ص ، 1989، صالح .(اإلسالمية والجهادية 

يض اإليمـان   ولهذا يعتبر الجهاد ثمرة تربية وتنظيم وعمل نشيط ملتزم بخط  اإليمان وسير اإليمان وف              

إن لم يحـدث    ، وال خالفة إسالمية وال جهاد إسالمي       ، المية  نه لن تكون دولة إس    ثم إ ،وسلوك اإليمان   

( الـسلوك  هذه النقلة هي نقلة الهوية الشخصية و، في إدارة جند اهللا وفكرهم في قلوبهم وفي جوارحهم       

    )  152-120:ص ،1994، ياسين 

لـه يترفـع علـى    وهذا يجع ،أعماقهوالسعادة في ، الطمأنينة في قلبه     اإلنسان التربية السليمة تكسب     إن

عـزام  ( ويربي عنده التضحية والبذل حتى انه يبذل روحه في سـبيل اهللا              األمورسفاسف   الصغائر و 

  )197:ص،م1980،

فإذا فقد المجاهدون الهدف األسمى وهو      ، ه  ايته األساسية يعني سقوطه وانتهاء    إن انحراف الجهاد عن غ    

ال قومي ويصبح الخروج للجهاد حمية ويفقد الجهاد         فقد تحول الجهاد إلى قت     "لتكون كلمة اهللا هي العليا    "

 ، عـزام . (الصادقين في األرض كلهـا      قدسيته التي استحوذ بها على قلوب المسلمين واستقطب أفئدة          

   ) 26:ص ، م1986
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 هي ذلك الجانب من     بأنها": خلص إلى تعريف التربية الجهادية      ين   أ  الباحث ستطيعيمن كل ما سبق       

 اإليمانية ليكونـوا قـادرين علـى         البدنية و  فراد في الجوانب  ة الذي يختص بتأهيل األ    ة اإلسالمي التربي

   . " إلعالء كلمة اهللا تعالى، والسنانبالبنانعداء األمنازلة 
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  :مقدمة

واقتفـاء أثـره     ، من خالل اقتفاء منهج النبي محمـد       ،أسس عزام الجهاد على أسس تربوية صحيحة      

 يتألق في اعلي المراتب بين األجيال المتوالية حتى عـصرنا           ،ومعرفة األسباب التي جعلت جيل النبوة     

      :كانت على النحو التالي هذا ف

  : قصر التربية على المنهج الرباني -:أوالً

  :إن المنهج الرباني الذي ارتضاه اهللا سبحانه وتعالى لنا هو أفضل المناهج حيث يقول تعالى 

מ מ א מא מ

א א א   ) .164 : آية،أل عمران ( מ

 التربية علـى القـرآن والـسنة كـان           وقصر رسول اهللا    ، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة       

فنهاه عن ذلك ليبقـى الـصحابة         رأى صحيفة من التوراة في يد عمر       فقد غضب عندما  ، مقصودا  

   )12:ص، 1992،عزام  (  ملتزمين بكتاب اهللا وسنة نبيه

ويربيهم تربية دقيقة ،ويغذي أرواحهم برغائب اإليمان ، كان في العهد المكي يربي أصحابه  إن النبي

   )121:ص،1976 ،يالمباركفور(فازدادوا رسوخا في الدين ،على العقيدة 

أي "يجب على علماء المسلمين بذل الجهود المستمرة في تلقين المسلمين بخطورة هـذا الـركن                ولذلك  

 حتى تحيي فيهم عقيدته ويقوى فـيهم        مستعينين بالمدد الفياض من آيات اهللا وأحاديث النبي       " الجهاد  

  )12:ص،1990،دروزة " (اإليمان به والعمل له 

ليقوم الناس بالقـسط وإلحقـاق      ، على إقرار هذا المنهج الرباني في األرض        ولذا فقد حرص اإلسالم     

 :حيث يقول تعـالى  الحق بين الناس وغرس هذه القيم اإللهية في واقع الحياة اإلنسانية 

א מ א א א  )25 : آية،الحديد ( מ
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فنقد األشخاص في ديـن اهللا      ، فالغرض من النبوات هو إحقاق الحق بين الناس ونشر القسط بينهم ولذا           

كانت التربية اإللهية مـستمرة     ثلم المنهاج أو أن ينحرف الطريق و      وبيان هفواتهم اصغر بكثير من أن ي      

كان القـرآن يتنـزل     ،في الغزو وفي المرابطة     ، جهاد واإلقامة   في ال ،تنقطع إما في الحضر والسفر       ال

يعالج النفوس البـشرية    ، إمام المربين    وكان النبي   ،  هذه األمة ويصنعها على عين اهللا سبحانه         يليبن

، 1990،الغـضبان   (حتى تستوي على منهج اهللا وهو الخط الذي لم ينقطع أبدا خالل حيـاة النبـي               

  ) 51:ص،1ج

 وهـو   ،وم األعمـى  اهللا بن أم مكت     في وجه عبد   ع رب العزة حادثة عبوس رسول اهللا          وعليه فلم يد  

 ، فأنزل سورة تحمل اسم عـبس      ً,  عتاباً  شديدا      فعاتب حبيبه   ،لية من سادة قريش     شغل بدعوة الع  من

   )  738:ص،4 ج،1986، ابن كثر( . وهي كلمة زجر وردع " كال "وبلغ العتاب ذروته في كلمة 

من سرقة درع اتهم به وإثبـات       ل رب العزة عشر آيات بينات في سورة النساء لتبرئة يهودي            نزولقد أ 

 وذلك الن بقـاء المنهـاج       "طعمة بن أبيرق    "حد أبناء المدينة الذين يعلنون اإلسالم وهو        التهمة عند أ  

  )13:ص،1992،عزام (.واضحاً  سليماً  خير من بقاء ألوف يسيرون على منهج منحرف معوج 

والمنهاج رباني متمثـل بالكتـاب       ، ا فالقيادة في هذا الدين ربانية متمثلة في شخص رسول اهللا            ولذ

  أبا جندل بن سهيل بن عمرو        " بعد صلح الحديبية     فلم يقبل رسول اهللا     ، والوسيلة الربانية    ،والسنة  

 ال  هجعهما إلى قريش ألن   ن قدم إليه من مكة فاراً  من االضطهاد والتعذيب فأر           بعد أ  " أبا بصير    " وال   "

برمه مع قريش واشترط لنفسه أن يرجع كل من قـدم           قض عهده الذي أ   وال أن ين  ، يريد أن يخفر ذمته     

  )24:ص،3ج ،1990،الغضبان(.إليه منها 

 فكثيراً  ما    "شرعية الوسائل     ربانية أو  "على أبناء الدعوة اإلسالمية أن ينتبهوا كثيراً  إلى قضية           لذلك  و

فقـد  ، ة الـدعوة  جل الغاية التي يرمون إليها باسم مـصلح وأساليب ملتوية من أ، عوجة  متسلك طرق 

وقد يزور مـن    ، ا مع أبناء دعوته     وقد يظلم الناس إذا اختلفو    ، جل مصلحة دعوته    يكذب الداعية من أ   

ألنه انحراف بالمنهج عن القسط والعدل وتـضييع        ، وهذا كله خطر وخطأ     ... جل تبرئة أبناء حركته     أ
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، أن يعبـد اهللا بـشريعته       ، نزله  ن يعبد اهللا بالدين الذي ا     أ، للحركة ذاتها إن مصلحة الدعوة اإلسالمية       

  )15:ص،1992،عزام (. ..ن يقر العدل في األرض وأ

מ א א א א אא א

א א א א א א

א א    .) 135 : آية،النساء( א

وهو القادر  ،طيع أن نثبت أن المنهج القرآني هو الوحيد القادر على صقل النفوس             من كل ما مضى نست    

  . على غرس القوة واألنفة في نفوس المسلمين 

  : تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار القريبة -:ثانياً

  . فقد جاء الرسل جميعاً  صلوات اهللا وسالمه عليهم يعلنون هذا الشعار 

א    .)  127 : آية،الشعراء(   מ

هذه السورة التي نادى بها األنبياء جمعياً  عليهم السالم ونطق بها في سورة الـشعراء نـوح وهـود                    

استعالئها على مـن تعطيـه      إن النفس البشرية تشعر كثيراً  ب      ،الح وشعيب عليهم الصالة والسالم      وص

  )15:ص،1992،عزام (...واليد العلى خير من اليد السفلى 

ولذلك لم يكن رسـول     ، يجب أن يترفعوا عن دنيا الناس حتى يتقبل الناس دعوتهم           ، واألنبياء والدعاة   

وكـان   ، وإيمانه به ، مرة قريبة لقاء دخول اإلسالم      ثأو  ، تباعه غرضاً  دنيويا ً     من أ  اً يمني أحد  اهللا  

الغـضبان  (  " صبراً  آل ياسر فإن موعدكم الجنـة          ": عندما يمر على آل ياسر ال يزيد إال أن يقول           

   ) 59:ص،1ج،1990،

ومن الجهاد في سبيل اهللا  أن تتنازل عن بعض وقتك وبعض مالك وبعض مطالب نفسك لخير اإلسالم                  "

  )81:ص،1992،البنا (وبني المسلمين 
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فعندما عرض دعوته على بني     ولذا  ،  بإمارة ودنيا وحكم ورئاسة      ني أصحابه يم النبي   لم يكن    ولذلك

يت إن نحن بايعناك على     أأر:  قال له    " بحيرة بن فارس     " صعصعة قام إليه رجل منهم اسمه        عامر بن 

األمر هللا يضعه حيث     : " فقال    ، أمرك ثم أظهرك اهللا على من خالفك أيكون لنا األمر من بعدك ؟              

 .مــنهم نــصرة رجــل واحــد  فــأبوا عليــه فــي وقــت الــذي كــان بحاجــة إلــى" يــشاء 

   )128:ص،1976،المباركفوري(

نتم قوم جياع   ه أ إذ قال ل  " ربعي بن عامر    " لذلك عندما عرض رستم المال والجاه على الصحابي الجليل        

ـ  ،كنا كذلك في الجاهلية    "فرد عليه عامر    ،خرجتم للسلب والنهب     ا اهللا لنخـرج  ولكننا اليوم قـوم ابتعتن

  ) 19:ص،1985،الكردي "(العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 

 يوم بـايع العقبـة الثانيـة        وقال  ، ن طال المدى     أن هذا الدين سينتصر وإ     يعلم  رسول اهللا    وكان

هللا إن  رسول ا  قال فما لنا يا   ، كم  عوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناء      أبايعكم على أن تمن    ": لألنصار  

   )64:ص،1ج،1987،البخاري ( "قالوا ربح البيع ال نقيل وال نستقيل ، الجنة : قال ، وفينا بذلك ؟ 

بان الدعوات ال يصلح لها إال      ، وعلى الذين يعملون إلقامة حكم اهللا في األرض أن يدركوا هذه القضية             

وعليهم ، ويتاجر به المتاجرون    ، لم يتسلق عليه المنتفعون     وإال فإن الدعوة تتحول إلى س     ، المتجردون  

ويسقط دعوتهم فـي  ، أن يدركوا إن مد أيديهم إلى أهل السلطان وذوي الثراء يسقطهم في أعين هؤالء   

شـر  : فقالوا، ومن هنا كان يحرص المصلحون على البعد عن دنيا الحكام وذوي الجاه ، قلوب الفقراء  

  : وكما قال ابن المبارك ، م عن العلماء وشر األمراء أبعده، العلماء أقربهم من األمراء 

    يصطاد أموال السالطين  *     جاعل الدين له بازيا           يا                 

وعلم اهللا منهم فراغ نفوسهم من حظ       ، ضوان اهللا عليهم  فصبروا       وجل الصحابة ر    ابتلى اهللا عز   ما  فل

علم ، ا ما كان  حتى انتصار هذا الدين على أيديهم           نفوسهم وعلم أنهم ال يريدون جزاء في األرض كائن        

عـزام  ( أنهم أصبحوا أمناء على شريعته فمكن لهم في األرض ووضع بين أيديهم تلك األمانة الكبرى                

   ) 18:ص،1992،
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  : البناء العقدي لألمة قبل البناء التشريعي -:ثالثاً

عقيدة حتى تزرع في القلـوب      يشرح ال ، "اهللا   ال اله إال     " القرآن المكي ثالثة عشر عاما يشرح         نزل لقد

الته وأحكامه قائمـة علـى      كل تشريعاته وتفصي   ، " ال اله إال اهللا      "ن هذا الدين كله قائم على       وذلك أل 

فهذا الدين كالشجرة جذورها ضاربة في أعماق األرض وفروعها باسقة فـي            ،  الواحدة   لوهيةقاعدة األ 

كبيرا فيجب أن تكون الجذور عميقة لتحتمل هذه الضخامة لهـذه          فإذا كان المجموع الخضري     ، السماء  

 اإليمان عميقة في القلـوب حتـى        – " ال اله إال اهللا      " أي   –فيجب أن تكون جذور هذا الدين       ، الشجرة  

إن عرض النظام ، تحتمل شجرة الدين كله ولذلك إن الذين يظنون اليوم وهم يدعون الناس إلى دين اهللا                

نظام االجتماعي أو النظام السياسي أو النظام األخالقي على الناس يحبـبهم بـدين اهللا               االقتصادي أو ال  

عـزام  (. هؤالء ال يفهمون طبيعة هذا الدين وال يدركون ذاتية المنهج الـذي يعمـل بـه                 ، ويدخلهم  

  )19:ص،1992،

ل العمل ونطق   فإن خبت بواعث اإليمان في القلب بط      ،بل هو منطلق اإليمان     ، إن موطن اإليمان القلب     

فالتجديـد المطلـوب    ،اللسان نفاقا ومتى قوي اإليمان في القلب بتجديده اشتدت بواعث العمل الصالح             

وتجدد بواعث أعضائها اإليمانية    ، لألمة  هو تجديد بواعثها لتقوم أفرادا وجماعات تجد إيمانهم بالتربية            

  )  40:ص،1994،ياسين .(بواجب الجهاد ،

אقال تعالى    א א

מ א א*א א א

   )13،14: النساء ، آية ( א

 اآلية على القاعدة األساسية في هذه العقيدة قاعدة التلقي من اهللا وحـده              هكما يؤكد قطب في تفسيره لهذ     

بال شـريك مـن   ، والربوبية هللا وحده ، وإال فهو الكفر والعصيان والخروج من هذا الدين فأن اإللوهية      

فاهللا وحده هو الذي يختار للناس منهج حياتهم واهللا         ، الم ، وهو الدين     خلقه فهو اإليمان إذن ، هو اإلس      
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واهللا وحده هو الذي يضع للناس مـوازينهم وقـيمهم وأوضـاع            ، وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم       

الرتكـان إلـى    وليس لغيره أفراداً أو جماعات شيء في هذا الحـق إال با           ، وأنظمة مجتمعاتهم ، حياتهم

ومظهرها البارز المحدد بخصائصها المميزة     ،والربوبية، حق هو مقتضى اإللوهية   لاهذا  شريعة اهللا ألن    

  )595:ص،1ج،2005،قطب. (

 العقيدة الصحيحة هي التي ينبثق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح وهي التي تضمن في               أنكما  

مسلم ان يؤديها وكل مـا      الوقت نفسه الثبات على الحق وتحمل التضحيات في سبيله عندما تطلب من ال            

وتزعزعهـا  ،نراه من التراجع والتذبذب والنفاق والتخلي عن طريق الحق مرده ضعف هذه العقيـدة               

  ) 31:ص،1ج،1990،الغضبان .(وعدم تمكنها من قلب المسلم 

وكان النبي يتعهدهم بالتعاليم والتربيـة       ،لذلك كان البناء في المدينة بعد الهجرة حصيلة صحبة النبي         

والحث على مكارم األخالق ويؤدبهم بآداب الود واإلخاء والمجـد واشـرف فكانـت              ،زكية النفوس   وت

  )179:ص ،1976،المبارك فوري ( في المدينة قبل التشريع في األحكام ءركائز البنا

إنما من غرس العقيدة في أعماقهم وبعـد أن         ، يجب أن نبدأ بالناس كل الناس ال من تحبيبهم بالفروع           و

وحكم الوضوء  ،  أما إذا تتبعناهم بحكم الصالة       أعماقهم يمكن أن يطبقوا لنا كل شيء      لعقيدة في   تغرس ا 

فإن المجال سيطول بك وكل يوم يقدمون لـك         ، وبالعدل  ، وبالواجبات على الحاكم    ، وبحقوق المرأة   ، 

أن يجلبوا النـاس    إن الذين يحاولون    ، وليست هذه الطريقة التي بدأ فيها هذا الدين         . شبهة لترد عليها    

ال الـه إال    ب" قبل تعريفهم   .. ظام االجتماعي   إلى دين اهللا عن طريق تعريفهم بالنظام االقتصادي أو الن         

عـزام  (. هؤالء كالذين يزرعون البذور في الهواء وينتظرون منها أن تكون أشجاراً  في الهـواء    "اهللا  

  )20:ص،1992،
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  :الط وضوح الراية وتميزها دون اخت -:رابعاً

أن يعبـد     لذلك عندما عرضوا عليـه       : ذلك من خالل موقف النبي مع قريش فيقول          مويوضح عزا 

 (   *א :  سـنة قـال لهـم        آلهتهم سنة ويعبدوا اهللا   

 )2، 1 : آية،الكافرون

א : وقال له ربه  אא    .) 14 : آية،غافر(   א

وال ، جل أن نبلغ ديننا      أن نختبئ تحت رايات قومية من أ       ال يجوز ... يجب أن نعلم هدفنا منذ أول يوم        

 وال أن ، وال أن ندخل التنظيم االشتراكي لكي نبلغ دعوتنـا          ، أن نختبئ داخل حزب البعث لننفع ديننا        

عـزام  (.نا منا أننا بإمكاننـا عـن هـذا الطريـق نخـدم الـدين ونقيمـه                  ظندخل مؤسسات أرضية    

   )21:ص،1992،

א :ويشير قطب شارحا قوله تعالى  א א מ מ א א

א א אמ    )31 :التوبة ، آية( א

و في تفسيره أن هؤالء أهل كتاب هم إذن على دين اهللا فهي تقرر أنهم لم يعودوا على دين اهللا بشهادة                     

بارهم ورهبانهم أرباباً من دون     واقعهم بعد شهادة اعتقادهم وأنهم أمروا بأن يعبدوا اهللا وحده فاتخذوا أح           

فهم إذن ليـسوا    ،تعالى اهللا عن شركهم     ،وأن هذا منهم شرك باهللا      ، اهللا كما اتخذوا المسيح ابن مريم رباً      

وأن الشرك بـاهللا يتحقـق      ، مؤمنين باهللا اعتقاداً وتصوراً ، كما أنهم ال يدينون دين الحق واقعاً وعمالً            

 من عباده ، ولو لم يصبحه شرك في االعتقاد بإلوهيته ، وال تقـديم      دعاء حق التشريع لغير اهللا    بمجرد ا 

 2005،قطـب .(اآلية الـسابقة و لكننـا نزيـدها هنـا بيانـاً              الشعائر التعبدية له كما هو واضح في      

  )1641:ص،
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ولذلك ، إن اختالط الهدف منذ أول يوم سيضيع علينا الطريق وسيضيع الناس وال يعرف ماذا يتبعون                

מ : بقوله تعـالى    أعلنها منذ أول يوم     فرسول اهللا  א א א

מ מ א    )59:آية ،األعراف (מ

 منذ أول لحظة حتى لقي      – عزلتهم الشعورية والنفسية     -، وبقى يحث على انفراد الناس في شعورهم        

  )21:ص،1992،عزام (.ى يحث على عدم التشبه بالكفار  بق، ربه 

هليـة   إلى تلك المساومات التي حاولوا بها أن يلتقي اإلسالم والجا       )75ص،1ج،1990،الغضبان(ويشير  

ن يترك المسلمون بعض ما هم عليه ويترك المشركون بعض ما هم عليه             وذلك بأ ،في منتصف الطريق    

  )9:آية ،القلم (א: بقوله تعالى ولكن كانت الرؤية واضحة وضوح الشمس

  )2، 1 :آية،الكافرون(  )1(א :وقوله 

 اع بذر  شبرا بشبر وذراعا    إنها السنن ؛ لتتبعن سنن من قبلكم         : "  للمسلمين قال      النبي إرشادوفي  

  )58:ص،23ج،1980،احمد (" حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 

،  عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العبادة وفـي المالبـس والمراكـب          ولذلك نهى رسول    

ووطنها دار  ... جعل جنسيتها عقيدتها    ، وجل مقوماتها وجعلها فريدة      فاألمة اإلسالمية حدد لها اهللا عز     

، ابـة   هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقر     ، ... ودستورها قرآنها   ... ها ربها   وحاكم... إسالمها  

أوضار الجاهلية وال  تتسرب إليه صور الشرك         تختلط ب  وضوح بحيث ال  هو الذي ينبغي أن يكون من ال      

والـشرك  ... والشرك بالنـسب    ... والشرك بالقوم   ... والشرك بالجنس   ... الشرك باألرض   ، الخفية  

   )23:ص،1992،عزام ( .منافع الصفيرة القريبة بال

  . الصلبة ة النوابناء  -:خامساً

وخرجت هذه النماذج أمثال أبـي بكـر        ،  عليها طويال     هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول اهللا        

  ارتدت هذه القاعدة الصلبة التي أقامها في المدينة المنورة عندما، وعمر وعثمان ومصعب وحمزة 
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هذه القاعـدة  ،ن القاعدة كانت ثابتة صلبة      ة إلى اإلسالم أل   كل الجزير ، العربية أرجعت المدينة     الجزيرة

 وفـي   -ا صغير  سخالً –واهللا لو منعوني عناقا     : " خرجت أمثال أبي بكر الذي وقف  يوم الردة يقول           

وكـان  ، " دونـه     أو اهلك   عليه  لقاتلتهم ونه لرسول اهللا     كانوا يؤد  – يعني رباط ناقة     –رواية عقاال   

، واهللا لو دخلت السباع المدينة      : " الواحد من هذه القاعدة أمثال أبي بكر عندما راودوه أن يتريث قال             

  )312ص،6ج،1986،ابن كثير("  من حجراتهن ما ترددت وال وقفت وجرت أرجل نساء النبي 

وينضج أفرادهـا   ، المحن   ال يمكن للمجتمع اإلسالمي أن يقوم بدون حركة إسالمية تشب على نار           لذلك  

ويقوم جهاد طويل تمثل فيه     ،وهذه الحركة تمثل الصاعق الذي يفجر طاقات األمة         ،على حرارة االبتالء    

ادير الناس  الحركة اإلسالمية دور القيادة والريادة واإلمامة واإلرشاد ومن خالل الجهاد الطويل تتميز مق            

وهؤالء بعد طول المعاناة    ،بتوجه المسيرة وتمسك بالزمام     وتتقدم قادتهم   ،قاماتهم  وتبرز طاقاتهم وتحدد إ   

ن حمل الـسالح قبـل التربيـة        وأ، وأداة لنصرة دينه     يمكن اهللا لهم في األرض ويجعلهم ستارا لقدره       

 الن حملة السالح سيتحولون إلى عصابات تهدد امن الناس           خطيراً اًالطويلة للعصبة المؤمنة يعتبر أمر    

  )41:ص،1988،زام ع.(وتقض عليهم مضاجعهم 

مواظبا على تـالوة    ،ن الشباب المسلم الذي يمضي مراهقته وفتوته  هائما بالعبادة والطاعة            إذلك  ل

قلبه معلق بالمساجد مستغرق في     ،يذكر اهللا خاليا فتفيض عيناه      ،ناصبا قدميه في طاعة اهللا      ،القرآن  

طبع القرآن في قلبـه     ،ل كأزيز النحل     بالقرآن في جوف اللي    اًاألذكار المطلقة والمأثورة يئز قلبه أز     

وما لم تعط هـذا     ،هو الشاب النموذج الذي يجب أن تحرص الحركة اإلسالمية على بنائه            ،وفكره  

الغـضبان  (فسيكون البناء هشا ينهار تحت الضربات األولـى للطـاغوت           ،األمر حقه من العناية     

  ) 56:ص،1ج،1990،

   : وهي  في اإلسالمة األولىالنوا  القاعدة تربية النبيل مزايا وهناك

 فمن دار األرقم التي كان قضي فيهـا معظـم وقتـه    ،  يحتضن أصحابه لمدة طويل      كان النبي   

ثم الهجرة وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقـى حولـه يتلقـى               ، ليربي هذه الصفوة المباركة     
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 يبايع الناس بعد الهجـرة       طبعا كان  –وعندما جاءه أعرابي اشترط عليه وبايعه أن يبقى         ، ويتربى  

 حرها فجاء   ستوخما أيام    كانت  فبايعه أعرابي على البقاء في المدينة وقد       –على أن يبقوا في المدينة      

 فغـادر األعرابـي     فرفض رسول اهللا    ، رد علي بيعتي    :  وقال له    األعرابي إلى رسول اهللا     

مـسلم  ("  ينفـي الكيـر خبـث الحديـد           إنما  المدينة كالكير تنفي خبثها كما       " : فقال  ، المدينة  

  ) 88:ص،9ج،1972،

:  بوسائل كثيرة أهمها في البداية قيام الليـل         مع أصحابه    البناء الروحي وكان يستخدم   

א*א *א*א*מ

 )5 -1 :آية، المزمل(   

 فكان قيام الليل في بداية الدعوة فرضا علي النبي          ،  كل هذا حتى تحتمل نفسه ذلك القول الثقيل         

  )25:ص،1992،عزام (و علي صحبه 

  : الطاقات جميعاالستفادة من -:سادساً

 وينزل الرجل في مكانه المناسب وها       أصحابه كان يستفيد من جميع الطاقات الكامنة في         نبيإن ال 

، ً  للقـرآن     يـا بأاختار  ، واختار بالال لألذان    ، واختار مصعبا للدعوة    ، ختار سعداً  للقيادة     هو  ي  

، ق به   وكان يضع كل واحد في مكانه الذي يلي       ، وحسان للشعر   ، واختار أبا بكر وعمر لالستشارة      

، ما كان يختار حساناً  لقيادة المعركـة          ...  " نافح أو اهجهم وروح القدس معك      ": ويقول لحسان   

وكذلك في الجهـد األفغـاني      ،فكان يضع كل واحد في مكانه الحقيقي      ، وما كان يختار سعدا للشعر      

والمقاتل مقاتل  يوضع الرجل المناسب في المكان الناسب وال يستهان بقدرات اآلخرين المعلم معلم             ،

  )30:ص،1992،عزام ( .والطبيب طبيب 
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 في مواجهة الكفار في الحبشة حيث كانت ميـزتهم تقـدير             الصحابة طاقاتلذلك نجد كيف كانت       

وقد استطاع أن يجيب عـن أول       ،ليقف أمام عمرو بن العاص     اًفاختاروا جعفر ،الكفاءات والطاقات   

  : نقاط أربعة إلىوقد فنده  ،سؤال بحنكة 

عـرض  :والثالث، العظيم   اإلسالمعرض فيه قواعد    :والثاني  ، الجاهلية   مساوئعرض فيه    :ولاأل

فكان من الطبيعـي بعـد هـذه        ، كان الثناء على الملك     :والرابع  ،فيه الظلم الواقع عليهم من قريش     

  )93:ص،1976،المباركفوري.( يهزم عمرو بن العاص مع انه داهية العرب أنالعبقرية 

وفي قبوله  :مان الفارسي في ذلك بقوله      ر الخندق وكيف استفاد من خبرة سل      في حف  و موقف النبي  

               أنلهو دليل على    ،  إشارة سلمان الفارسي بحفر الخندق وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل 

  )109:ص ،1988،السباعي  .(اآلخرينيضيق درعا باالستفادة مما عند   الاإلسالم

  :زان التقوى وزن األشخاص بمي -:سابعاً 

وقال له  ، فابن مسعود ساقه عند اهللا أثقل من جبل احد          ، .. هذا الصرح العظيم      الذي أقام عليه    

 بالل  –د  يعب تجلس مع هؤالء ال    ربه عندما عرضت عليه قريش أن يفرد لها مجلسا ألنها تستحي أن           

א:  قال له ربـه      –وعمار وصهيب وسلمان     אא מ

א א מ א

א     .)28 : آية، الكهف( א

،  واهللا ما نالت سيوف اهللا من أعداء اهللا شـيئا            -: فقال بالل   ،مر بالل وصهيب على أبي سفيان       

بكر وقال لبالل وعمار هل تقولون لـسيد         فذهب أبو ، سفيان وجاء ألبي بكر وشكا له        فغضب أبو 

نت قد   يا أبا بكر هل أغضبتهم ؟ إن ك        " :  فقال     وذهب وشكاهم إلى رسول اهللا        ، مكة هكذا   

   )60:ص،15ج،1972،مسلم  ( "أغضبتهم فقد أغضبت اهللا 
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غـضب رب   ...  قبل سنوات يرتفع إلى مقام إذا غضب         بخس بالل الذي كان يباع بثمن       !! يا هللا   

  )29:ص،1992،عزام (. سبحانه وتعالى العزة 

عـضهم  فما أجمعت عليه األمة من تفضيل ب      " المجموع  " متفاضلين باعتبار     أصحاب النبي    وكان

 اإلسـالم  لكل صحابي وزنا فـي  أنويدل ذلك ،ألصحابه  على بعض استنادا إلى تفضيل النبي 

 حيـاء   وأصـدقهم ، اهللا عمـر     أمروأشدهم في   ، بكر   أبو بأمتي أمتي فقال أرحم    حيث دعا النبي  

ـ     ،وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ   ،أفرضهم زيد   ،أقرأهم لكتاب اهللا أبي     ، عثمان   اً أال لكل امـة أمين

وذلك كله يمثل مجموع اإليمان في تفاضل األشـخاص فـي             "وأمين امتنا أبو عبيدة بن الجراح       

  )121:ص،1994،ياسين (الجماعة المسلمة 

وال عجب أن يقول الرسول ألصحاب من أراد أن ينظر إلى رجل نـصر اهللا ورسـوله بالغيـب                   

ر اهللا حينما قتل عـصماء بنـت         ال يبصر لكنه أبصر بنو     جزاًافلينظر إلى عمير بن عد ي وكان ع       

  )346:ص،2ج،1994،الغضبان ( بعد أن تحرك اإليمان في قلبه ، مروان 

 أكثر  " أسامة بن زيد   "فعمر يعطي   ،  يقوم به أصحابه     بقي هذا الميزان الذي استعمله رسول اهللا        

كان : فقال  ، ؟  اهللا لماذا يا أبتِ  تعطي أسامة أكثر مني            فاعترض عبد  "اهللا بن عمر    عبد "من ابنه 

وكان هو أحب إلى رسول اهللا منك ولذلك ال أساويك معه فـي  ، أبوه أحب إلى رسول اهللا من أبيك   

 1992،عـزام   ( .أبوه أحب إلى رسول اهللا من أبيك و هو أحب إلى رسـول اهللا منـك                 ، العطاء  

  )31:ص،

  : استثمار الحدث  التربية من خالل -:ثامناً

 الهامـة التـي تهـز       حداثاألوقوع بعض   ، الدافع واالنتباه    إثارةعلى   من العوامل التي تساعد      إن

 التي تمر   األحداث تأثير هذه  تحت   اًمحيث يكونوا دائ  ، وتشغل بالهم   ،وجدان الناس وتثير اهتمامهم     
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ولقد استعان القرآن ببعض األحداث الهامة      ،منة فيها   ضبهم في حالة تهيؤ واستعداد لتعلم العبرة المت       

  )277:ص،1979،شديد.(مر بالمسلمين لتعليمهم بعض العبر المفيدة في حياتهم التي كانت ت

أراد اهللا تعالى أن يعلمهم بها فنزلت سـورة األنفـال عنـدما اختلـف                ،اً وعبر في بدر دروساً  إن  

فأراد اهللا تعالى أن يعلمهم آثار هذه الواقعة اكبر مما يختلفون عليـه             ،المسلمون في  توزيع الغنائم      

وأيضا التعليم ليس وقتيـا بـل علـى مـر الحيـاة             ،مها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان       فسمى يو 

  ) 427:ص،2ج،1994،الغضبان .(

سـبعين  :  دفع له ثمنا غاليا       واحد  في أمر  وهي عصيان رسول اهللا       ، غلطة واحدة   : حد  في أ و 

حد إلـى النـصر   زيمة في أ يحول اله عندما أراد أنوالرسول ،  صحابة رسول اهللامن خيرة 

، حدا أن يحضر معـه      خرج بأصحابه بجراحاتهم إلى حمراء األسد وقال ولم يأذن ألحد لم يشهد أٌ            

   )33:ص،1992،عزام (.وعسكر في حمراء األسد ثالثة أيام ينتظر قريشا ويتحداها 

خبرهم بأخبار ستحصل من بعده وهي تعد خبرات        بهذا النوع من التربية وأ     ربى أصحابه    والنبي

فيقتلهم المسلمون حتـى    ،تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود        ال:" بقوله   مير مباشرة فاخبره  غ

هذا يهودي  ، يا عبد اهللا    يا مسلم   :فيقول الحجر والشجر  ،يختبئ اليهودي من وراء الحجر أو الشجر        

  )19:ص،18ج،1972،مسلم .(نه من شجر اليهود  فإدإال شجر الغرق،خلفي تعال واقتله 

يكون قد أرجعه إلى العهـد  ،الشيخ عبد اهللا عزام بوضعه هذه المرتكزات التربوية للجيل المسلم    إن  

نستطيع بناء جيل   ،وبذلك إذا ألزمنا الجيل القادم بهذه المرتكزات التربوية         ،النبوي من حيث التربية     

ي تواجه األمـة     ونستطيع أن ننتصر بإذن اهللا تعالى على كل التحديات الت          رباني متبعاً سنة نبيه   

  .اإلسالمية 
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א−:
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  :المقدمة

 ، القويم ج عن المنها   وتنقيبه ، ودراسته ،فهمهبناء على   ، المراحل الجهادية إلى أربع مراحل       عزام   قسم

 م ويستطيع أيضا أن يرشد أصحابه إلى االلتـزا        ،الذي يستطيع من خالله وضع يده على طريق الجادة          

ل والعطاء لـدين اهللا تعـالى       لجهاد والبذ  بتربية أصحابه على ا     لاللتزام بمنهج النبي     ،الطريق القويم ب

   :اآلتي مراحل على النحو فقسم المراحل الجهادية إلى أربع،

   :الهجرة –:أوالً 

 النبي عبثا إلى المدينة بل كانت أول نواة لبناء الدولة اإلسالمية التي من خاللهـا كـان                  ةلم تكن هجر  

االنطالق إلى ربوع األرض لنشر الدعوة اإلسالمية لذلك وضعت الهجرة في أوائل المراحل الجهاديـة               

  :على النحو التالي 

  : معنى الهجرة -أ

صرمه، وهما يهتَِجـراِن    : هجره يهجره هجراً وِهجراناً   .  الوصل ضد: الهجروالهجر لغوياً مأخوذة من     

ال ِهجرةَ بعد ثالٍث؛ يريد به الهجرَ  ضد الوصـِل، يعنـي             : وفي الحديث  ، يتَهاجراِن، واالسم الِهجرةُ  و

الصحبِة دون ما كان من     فيما يكون بين المسلمين من عتٍْب وموِجدٍة َأو تقصير يقع في حقوق الِعشْرة و             

الخـروج  : والِهجرةُ والهجرةُ .ذلك في جانب الدين، وهجر فالن الشِّرك هجراً وِهجراناً وِهجرةً حسنَةً؛          

وتَهجـر   ، ي، صلي اهللا عليه وسلم، مشتق منه      الذين ذهبوا مع النب   : والمهاِجرون، من َأرض ِإلى َأرض   

  )هجر:مادة ،1993،ابن منظور(.هاجرينفالن َأي تشبه بالم

א : حيث يقول تعالى الهجرة مصطلح شرعي و א א א א

מ א א    )218:آية ،البقرة  (א

الهجرة إعـالن صـريح عـن      ، وغير ذلك  -الهجرة والمهاجر -  ن الرسول وكذلك على لسا  ، وهكذا

وإشعار عام وآذان كبير على أن النفس البشرية بدأت تتحـرر           ،  وجل التصميم على السير إلى اهللا عز     
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والربوع التي  ، وترك األرض التي ولد فيها    .. وترك الجامعة .. وترك الوظيفة .. ترك األهل ، من الدنيا 

  )40:ص،ت.بعزام (.وجل وهجر ذلك كله هللا عز، مرابع التي قضى فيها شبابهوال، حبا عليها

 الهجرة إعالن عام عن اإليمـان بـاهللا         ،..التخلص من طين األرض   ؛ الهجرة،.. الهجرة تحطيم القيود  

 .وليس الحاكم الفالني أو الحاكم الفالني، الرزاق.. الهجرة شعار أن اهللا هو الخالق.. والتوكل عليه

ال تـزال طائفـة مـن أمتـي         " والجهاد ال ينقطع إلى يوم القيامة     ،  مستمرة ما دام هنالك جهاد     فالهجرة

  )53:ص،13ج،1972 مسلم( "ظاهرين يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر  اهللا وهم على ذلك

طريـق  ، طريق إلى الرزق  ، طريق إلى الخير  ، طريق إلى الشهادة  ، الهجرة طريق إلى الجنة    طريق   إن

  )45: ص ،ت.ب،عزام (.إلى العزة

 :مشروعية الهجرة -ب

ال تنقطع الهجرة   ": وفي الحديث الصحيح  ، وال بد منها  ، والهجرة هي الخطوة األولى من خطوات الجهاد      

  )15:ص،13ج،1986،النسائي( "ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة"ما قوتل الكفار 

وال ، جرة وال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبـة       ال تنقطع اله  ،  ما دام هنالك قتال بين المسلمين والكفار      

  )45:ص ، ت.ب، عزام (.تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها

 هناك أحاديث نبوية ترفع واجب الهجرة على المسلمين في العهد النبوي بعد فتح مكة               إنويقول دروزة   

  )105:ص،1990 ،وزة در.( قد توطد فلم يعد هناك مستضعف يعاني من ظلم اإلسالمالن سلطان ،

ـ       ": والهجرة التي قال عنها رسول اهللا         ،1987،البخـاري  ("ونيـة د  ال هجرة بعد الفتح ولكـن جه

  )50:ص،13ج

وانتهى األجـر الـذي   ،  أي انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة             

ك طائفة اسمها المهـاجرون وهـم الـذين         فكان هنال ، بسبب هذا الشعار المسمى بالهجرة    ، كان  يؤخذ  

انقطع هذا الشرف أو هذا الوسام يوم أن فتحت مكة ألن مكـة أصـبحت       ، هاجروا من مكة إلى المدينة    
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، وال تعريض النفس وال المال للهالك     ، وال بالنفس ، دار إسالم  فلم يعد هنالك في الهجرة تغرير بالمال         

 ، لعظيم الذي كان يأخذه الذي يهاجر من مكة إلى المدينـة فلم يعد هنالك ذلك الشرف الرفيع والوسام ا

لكن هنالك أوسمة أخرى    ، وجل يوم فتحت مكة فتوقف إعطاء األوسمة للناس        فهذا الوسام قطعه اهللا عز    

ال هجرة بعـد الفـتح      ".. وهو الجهاد والنية إلى الجهاد    ، مستمرة إلى يوم القيامة تتضمن معنى الهجرة      

ولكن بإمكانكم أن تعوضوا هذا الثواب عن طريق        ، قطع ثواب الهجرة بفتح مكة     أي ان  "ولكن جهاد ونية  

 ت.ب،عـزام   (فالهجرة مستمرة إلى يوم القيامـة     ، وعن  طريق النية للجهاد    ، عن طريق الجهاد  ، آخر

  )21:ص،

 وأحاديث صـحيحة كثيـرة    ،  مستمرة   هجرةفال  متواصالً جهادال دام   فما ،والهجرة دائمة إلى يوم القيامة    

  )15:ص،13ج،1986،النسائي("لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" ث يقولحي

، ال يبطله جور جـائر    ، والجهاد ماض إلى يوم القيامة    ، فالهجرة مالزمة للجهاد وال تنقطع ما دام جهاد       

الخيـل معقـود فـي      ": والدليل على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة قول الرسول           ، وال عدل عادل  

   )43:ص،10ج،1987،البخاري(" إلى يوم القيامة األجر والمغنمنواصيها الخير

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى  يـوم         "من  الجهاد    ؟ واألجر من أين    .. من الجهاد ؟ المغنم من أين  

  )25:ص،ت .ب،عزام "(القيامة

  : الهجرةأنواع -ج

 :اء فكانت على النحو التالي قسم عزام الهجرة إلى عدة أقسام لكنه لم يختلف كثيرا عن تقسيم العلم

   :الهجرة األولى الواجبة-1

فهذه واجبة على كل مسلم إذا لم يستطع إقامة الشعائر في           ، وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم       

، وال أن يدعوا إلى اهللا    ، فإذا اشتد على الناس ظلم الطواغيت ولم يستطيعوا أن يطلقوا لحاهم          ، دار الكفر 

وفـسدت  ، وال على أوالدهـم   ، وال أن يسيطروا باإلسالم على عائالتهم     ، دوا في سبيل اهللا   وال أن يجاه  
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يجب عليك الهجرة وإن كنت فـي بيـت         ، وتعفن وجه األرض في تلك المنطقة     ، الحياة وأسن المجتمع  

מ .:  يقول تعالى المقدس א מ אא מ מ א

מ מ א א א א מ א א

א*א א א א א

א* א א מ  )99- 97 : آية،النساء ( א

فالذين ال يهاجرون من تحت نير الظالمين ويرضون العيش بين قطعان السوائم جزاؤهم جهنم يصلونها               

 مذهوال لكن في وقتنـا       علمت سبب نزول هذه اآلية فانك ستقف       فإذاا خبت زادها رب العزة سعيرا       كلم

  )33:ص،1987، عزام(أو يكاد ال يوجد منطقة ال يحارب فيها اإلسالم والمسلمين ،الحضر قليل 

د  الـبال  إلـى ون  ريهاج وال، يرضخون لحكم الظالمين     ،على المسلمين الذين  ، توكيد   اآليات في هذه    نإ

 ، بغير عـذر   للمعتذرينو تسفيها   ، وسلطان الذل    ،واستنكارا لخضوع المسلمين للظلم   ، الحرة   اإلسالمية

 صيغة االستدراك باسـتعمال كلمـة       إلى ويلمح   ، وترغيبا في فوائد الهجرة    ، الهجرة واجبة  أن إلىوتنبه  

  )104:ص،1990،دروزة .( سبيال إليها حيث تفيد التوكيد على واجب الهجرة ما استطاع ،عسى

 الهجرة والنصرة في حق الصادقين والتجمع المطلوب واالستنفار الواجب يتمان بربط المؤمنين في              نإو

 وينقطع عن بيئته المرفهة الغافلة وبذلك       ألوفهأن يبتعد عن م    الدعوة ومعسكرات الشباب يتيح له       ساحات

 يجـب أن  وعلى كل قطر تحـرر      ،يطوي المراحل في قطع حبال الجاهلية واالرتباط المتين بالجماعة          

نتصور الهجرة والنـصرة تنظيمـا      هكذا  ، ونصرها   األخرىيخصص جهوده لدعم الحركات القطرية      

 )173:ص،1994ياسين .(

   :هجر دار الفجور والفسق -2

ويـسمح  ، ويضيق فيها على دعاته   ، ويسب  فيها اإلسالم   ، وينتشر فيها الفجور  ،  التي ينتشر فيها الظلم   

  وال إعالن عبادتك،هذه األرض التي ال تستطيع فيها رفع دينك.. ق واألشرار أن ينتشرواللفجار والفسا
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  )60:ص ،ت.ب،عزام (؟ لكن أين تذهب..  يجب هجرها

أنا بريء ممن أقام بين المشركين ومـات        " "أنا بريء ممن أسلم وبقي بين أظهر المشركين       " ويقول  

  )42:ص،6ج،1983،الترمذي( "بينهم

ووقعوا في حكمهم وفي حكم غير المسلمين        ،البغاةا دعوة المسلمين الذين ابتلوا بالظالمين       ولعل من تلقين  

شعبيا وبكل وسيلة    النضال ضدهم    إلىوعانوا منهم االضطهاد    ،وعانوا منهم االضطهاد وحكم االغيار      ،

ا للعاقبـة   واالعتذار بأعذار واهية طلب   ،ممكنة وعدم الرضوخ للظلم واالضطهاد وحكم االغيار األعداء         

  )105:ص،1990،دروزة (وعزوفا عن المجازفة 

  :فضل الهجرة  -د

جر ولم يكن ليـستوي المهـاجر مـع غيـر           مشاقها وعنائها ليتركها اهللا من غير األ       لم تكن الهجرة و   

  : على النحو التالي نهيالمهاجر في األجر لذلك كان للهجرة فضل كثير سنب

 :الهجرة خطوة إلى الجنة -1

ومن وضع رجله فـي     "  قال، طريق إلى الفردوس  ، طريق إلى الجنة  ، ة طريق إلى اهللا   طريق الهجر 

أي أفعـى أو    -"فهو شهيد وإن لـه الجنـة        فمات  ، فوقصته دابته فمات أو لدغته هامة      ،الركاب فاصال   

 ،1986،النـسائي ( -بأي موت مـات   ، مات بأي طريق مات   - فمات أو مات بأي حتف مات        -عقرب

 )19:ص،10ج

سـنتين  ، تتعب سنة في هـذه الخيـام      ؟ كم تعبت ، لة أعظم من أن تكون خاتمتك هي الشهادة       وأي منز  

 فإن عملك يبقـى  -إذا مت مرابطا -تلقى اهللا عز وجل ، فتلقى اهللا عز وجل وليس عليك خطيئة ، ثالث

  )63:ص ،ت.ب، عزام (. .إذا مت مرابطا  فإنك ال تسأل في قبرك، مستمرا  إلى يوم القيامة
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   :حسنة في الدنياالنزلة مال -2

א يقول تعالى    א מ א א א א

  )41 :آية ،النحل( א

 :لة حسنة في الدنيا قبل اآلخرة ومنزلة اآلخـرة أكبـر  فإنها تعد المهاجر أن اهللا عز وجل سيحله منز

מ  )21:آية،اإلسراء(  א

 ت.ب ،عـزام (. وشظفه عيشا  رخيا، ووحشته سكنا ، وعد اهللا عز وجل المهاجر أن يبدل خوفه أمنا 

 )64:ص،

א :ويقول اهللا عز وجل  מ א א מ א א א

א א א*א ממ   )58,59 :آية،الحج( מ

  :ميتة المهاجر شهادة -3

مة عنـد اهللا عـز وجـل وأن لـه           أن له منزلة عظي   ، بأي حتف مات  ، عد المهاجر سواء مات أو قتل     ي

א ::يقول تعالى  ، حسنارزقا מ א א מ א א א

א א מ*א מ א  :آيـة ،الحـج ( מ

58,59(  

 أو لدغتـه    -أي رمته دابتـه   -من وضع رجله في الركاب فاصال  فوقصته دابته فمات           " في الحديث     

وفي رواية  فقد استوجب المآل  وفي رواية          . مات بأي حتف مات فهو بأي طريقة مات       هامة فمات أو    

  )19:ص،10ج،1986،النسائي  "(وإن له الجنة

اهللا مـا أبـالي مـن أي         فو؛ فإذا كان اهللا عز وجل سيرزقني رزقا  حسنا  ويدخلني مدخال  أرضاه              

فرة الشهيد الذي قتل وهو مهـاجر فـي         أو ح ، أي حفرة الميت المهاجر في سبيل اهللا      ؟ الحفرتين بعثت 

  )61: ص،ت.ب،عزام(.سبيل اهللا كذلك
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 :العظيم عند اهللا يوم القيامة األجر-4

א   :ويقول اهللا عز وجل    א א א

אא א א א מ א

 )100:آية ،النساء( 

وناهيك بـه شـرفا      ،  الذين يتركون ديارهم بالخير في الدنيا وباألجر العظيم عند اهللا يوم القيامة            يعد اهللا 

ومن يهاجر في سبيل اهللا     "، أجر فالن علي  : فيقول. يكون أجرك قد وقع على اهللا     وحسبك به منزلة أن     

 ومن يخرج من بيتـه مهـاجرا    -الرزق سعة من- كثيرا  وسعة -أي ملجأ-يجد في األرض مراغما  

 )62:ص،ت.ب،عزام (."إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللا

 قعد له على طريق اإلسالم      -أو كما قال    -بن آدم في أطرقه كلها      وفي الحديث إن الشيطان قد قعد ال      

تدع أرضك  : وقعد له على طريق الهجرة فقال له      ، تترك دين آبائك وأجدادك وتسلم فعصاه وأسلم      : قال

تقتل وتنكح الزوجة ويقسم األموال     : وقعد له على طريق الجهاد فقال     ، وسماءك وتهاجر فعصاه وهاجر   

ن يدخلـه  فعل ذلك كان حقا  على اهللا أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا  على اهللا أفمن ؛ وجاهد فعصاه

على اهللا أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته أي رمته فانـدق عنقـه ومـات                وإن غرق كان حقا     ، الجنة

 )19:ص،10ج ،1986،النسائي (

، وقمة سامية ، انة سامقة ومك، الهجرة منزلتها عظيمة عند رب العالمين إنها شرف كبير ورفعة عظيمة          

: أي، مهاجر في سبيل اهللا   ؟ ...ويسميه مهاجرا وأين  ، ووسام يتفضل به رب العزة فيلقيه على المهاجر       

  )62:ص ،ت.ب،عزام (.هللا وفي اهللا وابتغاء مرضاة اهللا
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  : اإلعداد –اً ثاني

 الجندي إعدادا جيدا من جميع      لذلك إذا اعد  ،إن اإلعداد الجيد احد أهم الركائز التي يعتمد عليها الجهاد           

 الركيزة الثانيـة علـى النحـو    تلذلك كان،لن يهزم بإذن اهللا تعالى ،وكذلك الجيش ،الجوانب المطلوبة  

  :التالي 

  : معنى اإلعداد -أ

َأخذ لَألمر  :  يقال و،ما َأعددته لحوادث الدهر من المال والسالح      : والعدةُ إن اإلعداد لغويا من كلمة عدة     

: والعـدةُ  ، جعله ذا عددٍ  : ويقال، جمع ماالً وعدده  : ومنه قوله تعالى  : قال اَألخفش . ه وعتاده بمعنى  عدتَ

 واالسـتعداد  ، هيَأه لـه  : وَأعده َألمر كذا   ، َأعددتُ لَألمر عدتَه  : قالي. ما ُأِعد َألمر يحدث مثل اُألهبةِ     

والعدةُ من السالح ما اعتَددتَه، خص به الـسالح لفظـاً فـال َأدري              : ن دريد قال اب و   ،التَّهيُؤ له : لَألمر

 )عد:مادة ،1993،ابن منظور(.َأخصه في المعنى َأم ال

מ  : فقالاإلعدادوقد فرض رب العزة في الذكر الحكيم  א מ א

 ) 60:آية  .الاألنف ( א

مـسلم  ( "أال إن القوة الرمـي    "في الحديث الصحيح    - -القوة هنا السالح ، وقال      : قال ابن عباس  

  )  541: ص، 56 ج،1972،

تخزون به  ": قال ابن عباس رضي اهللا عنهما     : القوة السالح ترهبون به عدو اهللا وعدوكم      : لسدياوقال  

، وإذاللهمهانة أعداء اهللا إ من سالح ومن خيل من أجل اإلعداد، فقد فرض رب العزة     "عدو اهللا وعدوكم  

هذا من القوة وكان مجاهـد      : بمكة ومع مجاهد جوالق فقال مجاهد     "المفسر"وقد لقي رجل اإلمام مجاهد      

 )46:ص،م 1988،عزام(.يتجهز للغزو

عتبـر  وهو ي ، وهو الحلقة الثانية من حلقات الجهاد فهو ضرورة من الضرورات         ،  اإلعداد ولذلك يعتبر 

وطـول اإلعـداد أو     ، كما أنه ال صالة بال وضوء كذلك ال جهاد بال إعداد          ، كالوضوء بالنسبة للصالة  
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א  لوج يقول اهللا عز. التركيز على اإلعداد عالمة من عالمات العزم على استمرار الجهاد א

א   )46 :آية،التوبة( א

تربيـة  : واإلعـداد ، الرمـي : واإلعداد، القوة: فاإلعداد، عالمة التصميم والعزم على الجهاد    إذن العدة   

ألنك عنـدما تـتعلم     ، اإلعداد الروحي والفكري  : :واإلعداد، اإلعداد الجسدي كذلك  : واإلعداد، الخيول

 فأنـت تعـد     ؛وعندما تعد روحك بالقيام والـصيام     ، المسلمينفأنت تعد نفسك إلفادة     ؛ القرآن الكريم هنا  

ما رأيت أصعب وال أثقـل      ،  وثقيل  الطويل على هذا الدرب المرير ألن الجهاد صعب        لالستمرارنفسك  

   )38:ص ،ت.ب،عزام (الجهاد ن م

  : مشروعية اإلعداد -ب

كذلكال ، كما أنه ال صالة بال وضوء     ، هو المرحلة الثانية بعد الهجرة فهو كالوضوء للصالة       : أما اإلعداد 

אواإلعداد فرض بنص القرآن   ، دجهاد بال إعدا   מ א מ א

  )60: آية،األنفال(

الـذي  .. قدر استطاعتكم من اإلعـداد أعـدوا      ، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة     "ولذلك اإلعداد فرض    

يجب أن تقفز   ، هذا الشحم يجب أن يذوب    ، اضيا  فجسدك يجب أن يكون ري    ، تستطيعونه من القوة أعدوه   

، الدوشـكة يجب أن تقوي عضالتك حتى تحمل       ، ألنك ستضطر إليها  ، خمسة أمتار ، من ارتفاع أربعة  

ألنه قد يمر عليك أوقات تود لـو        ، رينوف مسافات طويلة في أرض المعركة     تحمل الدكتريوف تحمل ال   

  )44 :ص،ت.ب،عزام (..دة اإلعياء والتعبتخلصت من قميصك الذي تلبسه ويقيك من البرد لش

ويشير دروزة إلى أهمية هذه اآلية بقوله انه يجب اإلعداد بكل ما يستطيعون من قوة شاملة لكل أنواع                  

دروزة (الوسائل وان أي تقصير أو إهمال فيه إثـم دينـي كبيـر ألنـه مخـالف ألمـر اهللا تعـالى                       

 )120:ص،1990،
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 وأقيموا الصالة    "وأقيموا" مثل   "وأعدوا".. فرض الذي فرضه عليك   وجل يحبك ألنك أتقنت ال     عزويقول  

كما أن الصالة ال بد لها من وضوء فالجهاد ال بد           : وكما قلنا لكم  ، مثل  وأعدو لهم ما استطعتم من قوة         

ال يستطيع أن يصبر على فتـرة       ؛ له من إعداد والذي ال يستطيع أن يصبر على فترة اإلعداد والتدريب           

 )42: ص،ت.ب،عزام ( .جهادالرباط وال

أال إن  ، أال إن القـوة الرمـي     ":  هذه اآلية وقال   وتال رسول اهللا    ، واألمر للوجوب ، وأعدوا فعل أمر  

  ) 52:ص،13ج،1972 ، مسلم"(أال إن القوة الرمي، القوة الرمي

   :فضل اإلعداد  -ج

 قيمة اإلعداد في حياة المسلمين      وقد تحدث القرآن والسنة عن    ،لإلعداد أهمية كبيرة في حياة العالم بأسره      

  :وكانت على النحو التالي ،بكل جوانبه ،

  : على الجهادةعزيمالعالمة  -1

אيقول تعالى א א  )46:آية ،التوبة ( א

 إلى صـدى يـومين      والذي يريد أن يأتي   ،  في الجهاد  االستمرارإعداد العدة عالمة العزيمة على      : أي

ألننا ، االستمراريبدو عليه أنه ليس عازما  بعد على         ... ال يريد ؛ ويذهب إلى جاجي هذا ال يريد الجهاد      

  )51: ص،ت .ب،عزام ( .كما قلنا اإلعداد للجهاد كالوضوء للصالة

 :إرهاب العدو -2

 : بنص الكتاب والسنةوذلك،  يرهب عدوه أن  كل مسلميجب على

מא א א מ א  :آيـة ،األنفال( מ

60( 
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 من أرهب أعداء اهللا     أول    ورسول اهللا    ، واجب كي ال يستبيحوا حرمات المسلمين        إرهاب أعداء اهللا  ف

 ،1972، مـسلم ( "  نصرت بالرعب مسيرة شهر     ": فسههو يقول عن ن    و  أعداء اهللا  رعبمن أ وأول  

  )53:ص،5ج

وعالمة اإلسـالم المزيـف أن ال       ، ال واهللا ، والذي ال يرعب أعداء اهللا ليس على طريق اإلسالم الحق         

؛  فإذا كان أعداء اهللا ال يخافوننـا       (ولينزعن اهللا من قلوب أعدائكم المهابة منكم        "  يقول بنا أعداؤنا يره

،   تداعي عليكم األمم كما تداعي األكلة علـى قـصعتها           )ا لسنا على طريق اإلسالم الحق     معنى ذلك أنن  

 كغثـاء الـسيل     )زبـد ( ولكن غثاء    )ألف مليون (ال إنكم يومئذ كثير     : قال؟ قالوا أمن قلة يا رسول اهللا     

هن يا رسـول  وما الو: قالوا، ولينزعن اهللا من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن اهللا في قلوبكم الوهن           

  )18:ص،12ج،ت.ب، داوودأبو ( "حب الدنيا وكراهية الموت: قال؟ اهللا

إذا كانوا  ، أنك على الحق  : إذا كان أعداء اهللا يهابونك معنى ذلك      .. أعداؤنا يرهبوننا ونحن على الطريق    

  )75 : ص،ت.ب،عزام(.ال يهابونك فلست على الحق

من قوة ومن رباط الخيل لمواجهة األعداء العلنيـين          إعداد كل ما يستطيعونه      لذلك يجب على المسلمين   

الن استعدادهم وإعدادهم يمكن أن يخيف األعـداء فـال يجـرؤون علـيكم              ،والمستترين والمتربصين   

   )120:ص،1990،دروزة .(

للسيف والرمح أسماء كثيرة وردت في أشعار العرب الجاهلية ثم فـي أشـعارهم بعـد                 ولذا فإنا نرى  

ا كانوا يفخرون بالحسام والقنا والجياد ويتغنون بها وأما ورود السهام في أشـعارهم              اإلسالم وكثيرا  م   

 .فنزر يسير وقليل نادر بالنسبة للسيوف والرماح

  وربك ال أنفك منتطقا         بصارم مثل لون الملح قطاعإني            

ة وكانت المهابة في قلوب أعدائنا منا       والحق أننا عندما كنا نستعمل هذه اللغة كان يفهم علينا األنام قاطب           

وكان النصر يأتينا مسيرة شهر بالرعب، وكانت فرائص األعداء ترتعد ، وآرابهم ترتجف ، وأوصالهم               

بل كانت نساء   " رهبان في الليل فرسان في النهار     " ذكر المسلمين الذين كان يصفهم أعداؤهم        إزاءتهتز  
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( .  الـسكينة والراحـة والنـوم      اء المسلمين حتى يخلدوا إلى    الكفار يخوفن أبناءهن في وهن الليل بأسم      

  )46:ص ،1988،عزام

 :لعرض والولد لحماية  اإلعداد -3

مـن أجـل   ، من أجل حماية مبادئها، خرها من أجل عقائدها عدة األمة وعتادها وذخيرتها ومد     والشباب

الـشباب وتقاعـسوا    فإن قـصر    ، من أجل أن تحمى البيضة وتحفظ الحوزة      ، حماية أعراضها وحماها  

وتضيع األعراض وتضيع النفوس ويضيع     ، وقعدوا وأسلموا للدعة واسترخوا مع الترف فستضيع البالد       

 على أن تخرج هـذه      احرص، فلتكن في سبيل اهللا   ، وما هي واهللا إال ميتة واحدة     ، الدين وتضيع العقائد  

  )72:ص،ت .ب، عزام (..واحمد ربك أنك في هذا المكان، الروح ابتغاء مرضاة اهللا

  :انضباطاإلعداد تعلم و -4

ال بد من فترة تمر     ، إعداد روحك ، ال بد من إعداد بدنك    ، ال بد من التدريب   ، نه ال بد لك من اإلعداد     أل 

تتعلم شيئا  عن    ، الجندية  وتتعلم شيئا  عن عادات      ، الجندية، الطاعة، االنضباطفيها على معسكر تتعلم     

أنا جئت أجاهد   : وبعض الناس يريد أن يختصر الطريق فيقول      ، عهمحتى تعرف كيف تتعامل م    ؛ فقههم

  أريد أن أجاهد فـي       أنا رأساً ، ، يأمروننا هكذا ،  التدريبليس شرطا  أبقى شهرين في       ، في سبيل اهللا  

بدل ما أتوضأ أصلي ركعتين زيادة هـل        : يقول، هذا مثل من يريد أن يصلي بدون وضوء       ، سبيل اهللا 

وأنت آثم إن ذهبت إلى الجهاد بـدون  ، كذلك ال يجوز الجهاد بدون إعداد ! ؟وءتجوز الصالة بدون وض   

ال تريد أن تتعلم كيف تستعمل الـسالح        ، بال فائدة ، ألنك تطعم نفسك للموت بدون مقابل     ، أن تعد نفسك  

إذا كنت هنا   ، ..كيف تنسحب .. كيف تطيع األوامر  .. كيف تزحف .. كيف تتقي من األلغام   ، ضد عدوك 

ألنك لم تطع هنا فهناك إذا جاء       ؟ لماذا،  التدريب ال تطيع فهناك أنت أكبر خطر على الجبهة         في معسكر 

أو أنك انـسحبت    ، وأطلقت النار دون أوامر فممكن أن تقتل كثيرا من المجاهدين            على بالك تطلق النار   

  )69:ص، ت.ب،عزام(  من ارض المعركة بدون أوامر كما حدث في معركة احد 
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 الوالء لـن    أنفهذا يعني   ، قائده   بأمروحين يلتزم الجندي    : بقوله   االنضباط أهمية إلىويشير الغضبان   

  )22:ص، 3ج،1990،الغضبان ( هللا ورسوله إاليكون 

   :اإلعداد حفاظ على النفس -5

، لكن مع الجهاد مع اإلعداد مع التدريب      ، نريد أن نجاهد ونحن مأمورون أن نحافظ على أرواحنا        .. نعم

ال ، ق ونتدرب على السالح وال نقترب من األلغام ونعرف كيف نفك األلغام ونكشف األلغام             فنتخذ الخناد 

وحدك خير للمسلمين ورفـع   إذا كان في دخولك على الكفار... نعم، يجوز أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة

 نفسك  أنت تسلم ، لكن تدخل عليهم وأنت ال تستطيع أن تستعمل أي سالح من أسلحتهم           ، المعنويات جيد 

 )70:ص ، ت.ب ،عزام( .وهذا حرام، إليهم إما حيا  أو ميتا 

  :صبر وثبات عداد اإل -6

وكلما طالت فترة التـدريب كلمـا       ، والذي ال يتدرب ال يجاهد أبدا       ، فميدان التدريب هذا نصف الجهاد    

لجهـاد وال  وكلما أفدت الجهاد وإذا ذهبت دون تدريب تبقى عالة على ا، أصبحت جنديا  مجاهدا  فعال     

طـول  ؛ فعالمة الخروج الحقيقي  ، والذين ذهبوا إلى المعارك عرفوا هذا     ، يركن عليك أحد في أي مهمة     

وهذا عالمـة علـى    ،أنه ال يستطيع أن يواصل الجهاد: والذي ال يحتمل التدريب فمعنى ذلك، التدريب

א :يقـول واهللا عز وجـل   ،أنك لم تصبر على التدريب؛ أول عالمة على هزيمتك، هزيمتك א

א   )73: ص ،ت.ب ، عزام( )46:آية،التوبة (א

وقد كان الصحابة يتغنون بالقوة واإلعداد ويتسابقون في ميدان العزة والجهاد وقد كان لعروة البـارقي                

ل النبوة ومعجزاتها فإن معظـم       من دالئ  "أال إن القوة الرمي   "سبعون فرسا  معدة للجهاد، ويعتبر حديث      

الحروب الحديثة قائمة على الرماية من الرصاصة إلى القذيفة إلى الصاروخ كلها رماية بينمـا كانـت                 

 تعتمد بثقلها على السيوف والرماح والخيـل وأمـا          -صلى اهللا عليه وسلم   -الحروب قديما  وفي عهده      

  )46:ص،1988،عزام( .استعمال السهام فكان دون ذلك
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    :الرباط –:اً ثالث

فهي تدريب عملي على االستعداد والصبر على األذى        ،إن الرباط هو المرحلة التي تسبق مرحلة القتال         

فلـه  ،إما داخليا أو على الحـدود       ،والن الرباط هو سد الثغور في مراحل متقدمة         ،في ارض المعركة    

  :على النحو التاليكما سنوضحه ، م لذلك كان المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد عند عزا،أهمية كبيرة 

  : معنى الرباط -أ

مالزمةُ ثَغِْر العدو، وَأصله َأن يرِبطَ كلُّ واحد من الفَريقين خيلَه، ثم صار لـزوم               : والرباطُ والمرابطةُ 

َأصل المرابطِة  : لقتيبيا  ،روالرباطُ المواظَبةُ على اَألم   ،الثَّغِْر ِرباطاً، وربما سميت الخيُل َأنفُسها ِرباطاً      

َأن يربطَ الفَِريقاِن خيولها في ثَغٍْر كلٌّ منهما مِعد لصاحبه، فسمي المقام فـي الثُّغـور ِرباطـاً؛ قـال                    

يا َأيها الـذين آمنـوا      : َأراد النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم،بقوله فذلكم الرباطُ، قوله عز وجل          : اَألزهري

א :اِبطُوا؛ وجاء في تفـسيره    اصِبروا وصاِبرا ور   א א א א א א

מ א א   )  200:آية،أل عمران (א

ومـن  : قال اللّه تعـالى   . اصبروا على ِدينكم وصابروا عدوكم ورابطوا َأي َأقيموا على جهاده بالحرب          

الرباطُ مرابطةُ  : ِط الخيل تُرهبون به عدو اللّه وعدوكم؛ قال الفراء في قوله ومن رباط الخيل، وقال              ِربا

  )ربط:مادة ،1993،ابن منظور(.العدو ومالزمةُ الثغر، والرجُل مراِبطٌ

؛ يخيفـك  لزوم الثغور أو السكن في منطقة تحمي بها أرض اإلسالم بحيث تخيف العدو و              يعنيوالرباط  

 .فإذا كنت في مكان تخيف فيه العدو وتخاف من العدو فأنت في رباط

والثغر سمي ثغـرا     ، يكون على ثغورها  ، والرباط عندما تكون هنالك دولة إسالمية يكون على حدودها         

الرباط سمي رباطـا  ألن النـاس يربطـون        أي الفتحات التي يمكن أن يدخل منها العدو       ، من الفتحات 

أو ألن الناس يربطون خيولهم بجانبهم انتظارا  لهجوم العدو          ، عبادة الصبر وانتظار القتال   أنفسهم على   

  .أو هجومهم على العدو
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 والثغر سمي ثغـراً   ، ون على ثغورها  يك، والرباط عندما تكون هنالك دولة إسالمية يكون على حدودها        

  )77 : ص،ت.ب،عزام . (.أي الفتحات التي يمكن أن يدخل منها العدو، من الفتحات

جـل حراسـة    لى المسلمين للحراسة والدفاع من أ     الرباط هو اإلقامة بالسالح في المكان الذي يخشى ع        

  )149:ص،1977،أيوب (الحدود لصد العدو الخارجي و حراسة داخل البالد لصد العدو الداخلي 

ـ     ، ألن القتال فترات محـدودة    ، والرباط ضرورة من ضرورات الجهاد     وال ، ةوالربـاط فتـرات طويل

كما أن الدرة    ، هو درة في تاج   ، ويعتبر القتال كدرة والرباط كتاج    ، تستطيع القتال بدون الرباط الطويل    

والتاج وحـده   ، فالدرة وحدها ال تقوم   ، كذلك التاج جماله في هذه الدرة     ، وحدها ال جمال لها بدون تاج     

 ،ت.ب،عـزام   (ط وفـي القتـال     في الربا  -كما قلنا -وقد وردت أحاديث كثيرة     ، بدون درة غير جميل   

 )86:ص

  : وفضلهطاربالأجر  -ب

 أهميـة ولما لها من    ،  لما لها من اجر كبير     ،ا على المسلمين  ه الرباط نعمة انعم اهللا سبحانه وتعالى ب       إن\

  : وسنوضح فيما يلي أهمية الرباط على النحو التالي  بمرحلة الجهادالبدءكبيرة قبل 

 :ن الدنيا وما فيها مرباط يوم في سبيل اهللا خير -1

 رباط يوم في سبيل اهللا خير من ألف يـوم           و،خير من الدنيا وما فيها      رباط يوم في سبيل اهللا      "يقول  

  )26:ص،6ج،1983،الترمذي (  "فيما سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها

لترمـذي  ا(" رباط يوم في سبيل اهللا خير من ألف يـوم فيمـا سـواه مـن المنـازل                 " ويقول أيضا 

  )26:ص،6ج،1983،

 ت.ب،عزام  ( أي نعمة أكبر من هذه ثم  رباط يوم في سبيل اهللا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت                   

  )61:ص،
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 :جر المرابط إلى يوم القيامة ينقطع أ  ال-2

هنالك أناس ال يختم على أعمالهم منهم المـرابط         ، وإذا مت في الرباط فعملك ينمى لك إلى يوم القيامة         

  )61:ص،ت .ب،عزام(؟ أي نعمة أكبر من هذه، قى القلم جار إلى أن يبعث اهللا الناس يوم القيامةيب

كـان يفلـي    -: مررت على شرحبيل بن السمط وهو يفلي ثيابه فقال        ؛ :رضي اهللا عنه قال      عن سلمان 

، نعـم : قال؟ عند زوجتك تفلي لك ثيابك وتغسلها     ، لعلك تحب أن تكون اآلن عند أم السمط         : ثيابه قال 

،  رباط يوم في سبيل اهللا أفضل من صيام شهر وقيامه          ":  يقول فإني سمعت رسول اهللا     ، ال تفعل : قال

 )26:ص،6ج، 1983الترمذي،( "ونمى عمله إلى يوم القيامة، ومن مات فيه وقي فتنة القبر

  )54:ص، 35ج،1980،احمد( ": كما قال أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموتو

فإنه ينمى له عمله ويجرى     ، كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إال المرابط في سبيل اهللا            " ويقول  

  )48:ص، 35ج،1980،احمد(  "عليه رزقه إلى يوم القيامة

 أربعـة   " يقـول   ،ويبقى أجر الرباط يجري عليه في قبـره       ، المرابط ال ينقطع أجره إلى يوم القيامة      

رابطا  في سبيل اهللا ومن علم علما  أجري له عمله مـا              من مات م  ؛ تجري عليهم أجورهم بعد الموت    

 "ورجال  ترك ولدا  صالحا فهو يدعو لـه         ، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت       ، عمل به 

 )95:ص،19ج،1980،احمد(

ثم بعد جيل أو جيلين أو ثالثة ينسى الناس هذا          ، يعني هذا الجيل قد يكون متأثرا  بعالم       ؛ فالعلم قد يندثر  

؛ ورجل حفر بئرا  للناس فيبقى أجره ما دام البئر موجـودا             ، فينقطع أجره بانقطاع العمل بعلمه    ، المالع

وكذلك الرجل الذي ترك ولدا  صالحا  يدعو له ينقطع أجـره             ، ماؤه انقطع أجره   غار   فإذا ردم البئر أو   

ما هو ، إلى يوم القيامةأما المرابط فأجره يجري  ،  عن الدعاء لهاالنقطاعأو بمجرد ، بمجرد موت ابنه

عـزام  (ه؟أي نعمـة أعظـم مـن هـذ        ، يوم القيامة يكتب له كأنه مرابطا  إلى       ؟ األجر الذي يجري له   

  )86:ص،ت.ب،
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  :المرابط يأمن الفزع األكبر -3

وغدي عليه برزقـه    ، من مات مرابطا  في سبيل اهللا أمن من الفزع األكبر          "  في الهدي النبوي   يقول  

  ) 50:ص،19ج،1980،مد اح( "وريح من الجنة 

يا رسول اهللا لماذا يفتن الناس فـي قبـورهم          : في الحديث الذي رواه النسائي قالوا      سئل رسول اهللا    

  )121:ص،7ج،1986،النسائي (فقال  كفي ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة؟ والشهداء ال يفتنون

 كفي ببارقـة الـسيوف      "هاوان"ا  إما منكر ونكير وإم   ... ومنكر ونكير فوقه  ،  يكفيه المدافع فوق رأسه   

  )87: ص،ت.ب،عزام(  فوق رأسه فتنة

  :جر الصابرأالمرابط له  -4

ألن ، والذين ال يرابطون هؤالء ال يمكن أن يصبروا على القتال         : بقوله  ) ص89،ت  .ب،عزام  (ويشير

،  تفوتـه  وال، فمن أراد أن يحضر صالة الجماعة     ، والقتال الصالة ، الرباط كانتظار الصالة في المسجد    

فعليه بالرباط بانتظار الصالة بعد الصالة حتى ال تفوته تكبيرة اإلحرام وال تفوتـه الجماعـة والـذين                  

والذين يريدون أن يأتوا    ، يرابطون في أرض القتال هؤالء ال تفوتهم المعارك وال تفوتهم صالة الجماعة           

   .هؤالء ال يقاتلون ألنك ال تدري متى تكون المعركة؛ للقتال فقط

 فيحتاج إلى صبر إن أحسن ذخيرة وأفضل عده تقتنيها لنفسك هـي             -ما دام هذا األجر   -ولذلك الرباط   

 1983،الترمـذي   ( "وال أوسـع مـن الـصبر      ، خيـرا  لـه       ا ما رزق عبـد    ": ففي الحديث ، الصبر

  )77:ص،7ج،

مت فتحتـاج   وسئت النفوس   كلما مل ، ا طال الرباط بدون قتال    وكلم، والرباط ثقيل ، الجهاد ثقيل .. فانتبه

א ولذلك فرب العزة يقول   ، بر نفسها إلى أن تص   א א א א א آل ( א

  )200:آية،عمران
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والـصبر مـن    . ، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش        السخطحبس النفس عن    

: ان لمن ال صبر له وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه            اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد، وال إيم      

: والصبر البد له من أن يكون مالزما  للجهاد وإال فال جهاد بـال صـبر   " بالصبراهأدركنخير عيش "

صبر على الطاعة، وصبر عن المحرمات كالفرار من الزحف والتخلف عن نصرة المـؤمنين، وأمـا                

بد أن تسيل الدماء، وتتناثر األشالء، وتهدم المنـازل، ويـدوس           االبتالء فهو نتيجة طبيعية للجهاد، فال     

 .اآلخرة العدو المقدسات والحرمات، ولكن النتيجة هي العزة في الدنيا والفالح في

 وكما أن الصبر رأس اإليمان فالجهاد قمة سنام اإلسالم، والرئاسة في الدين والدنيا تعتمد عليـه كليـا  

א: يقول تعالى    א الـسجدة  (מ

 )24:اآلية ،

 )25:ص ،م1984،عزام( . فاإلمامة في الدين مبنية على الصبر واليقين

  أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكـان خيـرا لـه، وإن               إن المؤمن،   ألمرعجبا   " :قال  

 )14:ص،18ج،1972،مسلم " (أصابته سراء شكر فكان خيرا  له وليس ذلك ألحد إال للمؤمن

لـو كـان الـصبر    " :لقد أصبحوا بفضل هذه التربية الربانية كما قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

فوقها إذ يـصبح القـدر       بل لقد تعدوا هذه المرحلة إلى ما      "باليت أن أركب أحدهما    والشكر جوادين ما  

ــوس وروح     ــرور النف ــو س ــسماء ه ــن ال ــازل م ــن  األرواحالن ــر ب ــال عم ــا ق                 كم

 )8:ص،1985، عزام(الخطاب 

  : القتال –رابعاً 

 القتال بعد المرور بالمراحل السابقة يكون محسوما بالنصر بإذن اهللا تعالى الن اهللا وعد المـؤمنين                 إن

  .ستعدوا له وعملوا له كل ما بوسعهم بالنصر إذا ا
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  : القتالمعنى 

: القتال؛ وقد قاتَله ِقتاالً وِقيتاالً، وهو من كالم العرب، وكذلك المقاتَل؛ قال كعب بـن مالـك                : والمقاتَلة

   وَأنجو ِإذا عم الجبان من الكَرب       *   ُأقاِتل حتى ال َأرى لي مقاتَالً

، ومعنى المقْتَِتِلـين َأن يطلُـب        القوم الذين يصلحون للقتال   لُون الِقتال، بكسر التاء، و    الذين ي : والمقاِتلة

ابـن  (َأولياء القَِتيل القَود فيمتنع القَتَلة فينشأ بينهم الِقتال من َأجله، فهو جمع مقْتَِتل، اسم فاعل من اقْتَتَل                  

   )قتل : مادة،1993،منظور

كما قال ابن رشد والجهـاد لـه        ، فهي تعني قتال األعداء بالسيف    ؛ ا أطلقت والجهاد إذ ، الجهاد والقتال و

جهاد الهـوى   ... فهو جهاد النفس  ، جهاد النفس : يعني إذا قلنا  -معان كثيرة ولكنها إذا أطلقت بدون قيد        

 .أما إذا قيل الجهاد فهو القتال، جهاد الشيطان فهو جهاد الشيطان... فهو جهاد الهوى

قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزيـة         ، الجهاد فإنها تعني القتال بالسيف    فإذا أطلقت كلمة    

 .هذا الجهاد، عن يد وهم صاغرون

 ويحوروا الجهاد ويصبح الجهاد أن يضع رجال  على رجل ويكتب عدة كلمات        يئولوافالذين يريدون أن    

هـذا لـيس    ، أكثر من كلماتهـا    وآخر الشهر يأخذ دراهم   ، على منبر على ورقة أو يخطب عدة كلمات       

  )90:ص ،ت.ب،عزام (اً جهاد

ويشير أيوب إلى مفهوم القتال بقوله إن الجهاد في سبيل اهللا عن طريق القوة المسلحة ليس مبـدأ مـن                    

المبادئ األساسية التي أسس عليها اإلسالم وليس أصال من األصول التي تبنى عليها العقيدة أو العبـادة         

 )66:ص،1977 ،أيوب(ة من اجل حماية اإلسالم وهو بذلك واجب إنما هو مبدأ الضرور

روحـك  ، أنت تخاطر بروحك عندما تـذهب للجهـاد       ، الجهاد سمي جهادا  ألنه تغرير بالروح والمال       

  )92: ص،ت.ب،عزام(.مالك معرض أن يذهب، دمك معرض أن يسفك، معرضة أن تخرج
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ان فرسه يطير على متنه كلما سـمع هيعـة           رجل آخذ بعن   ": قال؟  أي الناس أفضل   سئل رسول اهللا    

 ) 34:ص،13ج،1972،مسلم ("طار إليها يبتغي الموت مظانة 

من اهريـق دمـه     : فأي القتل أشرف؟ قال   "من عقر جواده وذهب ماله  بلفظ        : قال؟ وأي القتل أفضل    

  )49:ص،8ج،1986،النسائي"(وعقر جواده

وأشرف ميتة يمكن أن تموتها هي هذه الميتـة         ، فأنت يجب عليك أن تجاهد بنفسك ومالك في سبيل اهللا         

 .الرماح وخفق البنود: بين القنا يعني، أو في مثلها، في هذه األرض

  عش عزيزا  أو مت وأنت كريم        بين طعن القنا وخفق البنود           

  فرؤوس  الرماح  أذهب  للغيظ       وأشفى  لكيد  صدر  الحسود        

  )69:ص،ت.ب،عزام (                                                                  

ولقد أفرزنا فصال كامال عن معنى الجهاد والقتال ومـشروعيته          ،ونكتفي بهذا القدر في موضوع القتال       

  .وفضله 

بوة متبعا بذلك منهج الن   ، مراحل   ع أن يقسم مراحل الجهاد إلى أربع       عزام استطا  أنمن كل ما سبق نجد      

  . نستطيع أن نرسم حدود الخالفة القادمة إتباعهالذي من خالل ،الصادق 
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  :المقدمة

 وهي تشق طريقها إلى المجتمـع تكـاليف         هبد له من طليعة تحمله، وتتحمل     كل مبدأ من المبادئ ال    ل إن

غالية وتضحيات باهظة، وما من عقيدة من العقائد أرضية كانت أو سماوية إال واحتاجـت إلـى هـذه         

الطليعة التي تبذل في سبيل نصرة عقيدتها كل ما تملك، وتتحمل ألواء الطريق الصعب الطويل حتـى                 

ي واقع الحياة إذا كتب اهللا لها التمكين والظهور، وهذه الطليعـة تمثـل، القاعـدة                 ف إقرارهاتصل إلى   

وإذا لم نتمكن من بناء جيل يستطيع أن يحمل تلك المبادئ األصيلة ويخـوض              ،الصلبة للمجتمع المأمول  

لمة وجسدية وروحية فلن نتمكن من البقاء بين هذه األنظمة الظا         ،بها العالم بكل ما أوتي من قوة فكرية         

التي تحاول وبكل قوة مسح الفكر الجهادي من عقول المسلمين كي يتسنى لهم استكمال القبضة علـى                 ،

א مقدرات الشعوب    )21:آية ،يوسف (  א

 :العقيدة التربية من خالل  -:أوال

ألمين الذي يحكم التصرفات، ويوجه السلوك، ويتوقف علـى مـدى انـضباطها             هي الضابط ا  : العقيدة

 تـساور القلـب     التـي وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات، بل حتى الخلجـات               

لها تتوقف علـى هـذا      والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس، والهواجس التي تمر في الخيال، هذه ك            

هي دماغ التصرفات، فإذا تعطل جزء منها أحـدث فـسادا  كبيـرا  فـي                 العقيدة  و ، الجهاز الحساس 

لذا فقد عني القرآن الكريم ببناء العقيدة، فـال تكـاد   ، السوي  عن الصراط  وانفراجا  هائال     التصرفات،

 من شد اإلنسان بكليته إلى ربه، وربط كل تصرف بهذه العقيدة            -مكية كانت أو مدنية   -تخلو أية سورة    

قاعدة األساسية لهذا الدين الذي ال يقوم بدونها، وبخاصة السور المكية التي أفـردت لبنـاء        التي تمثل ال  

 .هذه العقيدة، فلقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية

 فـي   االنحـراف  راجعة بكليتها إلى     -أفرادا  أو جماعات   - التي نعانيها في سلوكنا      االنحرافات كل   إن

العقدي، فالناس في هذه األيام بحاجة إلى بناء العقيدة من جديـد، وإلـى تـصحيح التـصور                  التصور  
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وجـل فـي     ، وال بد من أن تستقر عظمة اهللا عز        باإللوهية -سبحانه-اإلعتقادي، فال بد من إفراد اهللا       

 عـزام (.األعماق، وأن يعمر النفوس حبه، وال مناص من أن تحيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجالله              

  )11: ص،1980،

 وكأنـه  إجاباتـه  كانت  كيف أصبحت يا حارث؟األنصاري الحارث بن مالك  دما سأل النبي  عن لذلك

 له بالمعرفة من حال نفسه      ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول         ،  يعيش في عالم آخر   

ظر إلى عرش ربـه     ما يصور مشاعره، ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة، فالذي كأنه ين             

بارزا ، وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتضاغون فيها، ال ينتهي إلـى مجـرد                   

النظر إنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة التي تصبغ كـل حركـة                  

هـذا  ،  إلى عرش ربه بارزاوتؤثر فيها، وذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نهاره، وكأنما هو ناظر 

مثل من كثير يبين كيف تترجمت العقيدة في نفوس الصحابة، وتجسدت في أناس من لحم ودم، يـدبون                  

 )241:ص ،9ج،2005،قطب (على األرض فيتحرك بحركتهم القرآن

وكذلك فإن استقرار العقيدة في األفئدة يتوقف عليه تنفيذ جميع التشريعات، ومـن هنـا تـأخر نـزول             

يع إلى المدينة حتى تستقر العقيدة في نفوس الصحب الكرام الذين جعلهـم اهللا سـتارا  لقـدره،                   التشر

  )47: ص،1980،عزام (.هذا الدين على أيديهمل اًونصر

  :البراء الوالء و  مفهومإحياء -:ثانياً

ترى، وقـد  من أهم األركان األساسية في حياة األمم وجود النماذج التي ال تباع وال تـش       الوالء والبراء   

 ."شترىأقدم لكم رجال  ال ي" ندي قائال  للشعب اله" نهرو"وهو يقدم " غاندي الهندوسي"فخر 

كما فعل مصطفى كمال أتاتورك الذي      : وكم من رجل باع وطنه ودينه وشعبه من أجل متاع رخيص              

رب  وحـا  اتفق مع اإلنجليز وسمح لهم بضرب الجيوش التركية األربعة في فلسطين، وأسقط الخالفـة             

وكم من الكماليين في أمتنا باعوها بلقمة غذاء أو كلمـة ثنـاء أو               ، اإلسالم من أجل كرسي أو رئاسة     
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وانطماس مفهوم الوالء والبراء في أذهان الكثيرين أودى بهم وبمن معهم في جحـيم  ،  .كأس أو غانية

  )41:ص،1988،عزام(.الهاوية

حكمون علـى المتحـاكم إلـى الطـاغوت بالـشرك           إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك وال ي        

وال يعرفون طبيعة هـذا     ..  القرآن   يقرئونإن هؤالء ال    .. ويتحرجون من هذه وال يتحرجون من تلك        

قطـب  ("وإن أطعتموهم إنكم لمشركون   ":  القرآن كما أنزله اهللا وليأخذوا قول اهللا بجد        فليقرؤوا.. الدين  

 )56 :ص،8ج،2005،

  :لروحية من خالل النوافل االتربية  -:ثالثاً 

القرآن ، والذكر ، وقيام الليل ، وصدقة السر ، وصوم النافلة ، وصحبة الصالحين               : هوزاد الطريق   إن  

 .، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد وهو قمة هذا الزاد وذروته

ساس التوفيق والفتور فـي     والبد من النوافل حتى تقوى أواصر الصلة بين العبد وربه، والنوافل هي أ            

 حتى أحبه فإذا أحببتـه كنـت   وما يزال عبدي يتقرب إلي   بالنوافل " يقول العبادة عالمة الخذالن،

 )28:ص،21ج،1987،البخاري"(سمعه

 عـزام (. وإذا ما التزم الفرد بهذه العبادات ضعف إيمانه          النوافل زاد الجهاد وروحه وحياته    لذلك كانت   

 )41:ص،1988،

  : توافر القيادة القدوة -:رابعاً

أن تكون القيادة المربية تشاركها مسيرة االبتالء والعرق والدماء، فالبد أن تكـون القيـادة هـي                 يجب  

  .المحضن الدافئ الذي تنمو تحت أجنحته هذه األفراخ والبد من طول مدة الحضانة والتربية

 قلوب الجند ولذا    ذا يزيد في محبة القائد في     أما مشاركة القائد للجند في المسيرة ومعاناته كما يعانون فه         

ينتقل مع أصحابه من دار األرقم إلى حصار الشعب ثالث سنوات بـالجوع، إلـى               --ترى الرسول   

 هللا له وللعصبة المؤمنة في األرض     ن ا إلى أن مك  .. ة فبدر وأحد والخندق   الطائف ثم إلى المدينة المنور    
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، عـزام (.يفدون قائدهم الذي يعـيش بيـنهم بـالنفس والنفـيس          ولذا فإننا نجد أن المجاهدين األفغان       ، 

  )41:ص،1988،

فكان الشيخ احمد ياسـين المحـضن       ،ولقد كان ذلك جليا عند الحركة اإلسالمية في الجهاد في فلسطين            

 من قدم   أولوفي النهاية كانوا    ،وكذلك قادة الحركة    ،وكان القدوة التي يقتدى بها      ،الرئيس لهذه الحركة    

 .ء لدين اهللا تعالى نفسه فدا

  :  المحنعلى الصبر و  التربية -:خامسا

إنه ال يمكن للمجتمع اإلسالمي أن يقوم بدون حركة إسالمية تشب على نار المحنة وينـضج أفرادهـا                  

على حرارة االبتالء، وهذه الحركة تمثل الصاعق الذي يفجر طاقات األمة، ويقوم جهاد طويل تمثل فيه                

الريادة واإلمامة واإلرشاد، ومن خالل الجهاد الطويل تتميـز مقـادير            ور القيادة و  الحركة اإلسالمية د  

الناس وتبرز طاقاتهم وتتحدد مقاماتهم، وتتقدم قادتهم لتوجه المسيرة وتمسك بالزمام، وهؤالء بعد طول              

 قبـل   وإن حمـل الـسالح    . المعاناة يمكن اهللا لهم في األرض ويجعلهم ستارا  لقدره وأداة لنصرة دينه            

التربية الطويلة للعصبة المؤمنة يعتبر أمرا  خطيرا  ألن حملة السالح سيتحولون إلى عصابات تهـدد                 

 )41:ص،1988،عزام(.أمن الناس وتقض عليهم مضاجعهم

מ א א א

א  . )34:آية  ،األنعام( א

 تتخلف في الحياة   أي أنها سنة ماضية من نواميس اهللا التي ال        ؛ وقوله عز وجل  وال مبدل لكلمات اهللا           

  "(لن يمكن له حتى يبتلى: قال بتلى؟ ن للرجل أم ييمك: أيهما أفضل ": فعي رحمه اهللا وقد سئل الشا،

   )540 : ص،2 ج ،1995،ابن الجوزية

رسول اهللا أال    وهو يتوسد بردة في ظالل الكعبة فقلت يا        أتيت رسول اهللا    "وحديث خباب بن األرت     

كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له فـي األرض         : تدعو لنا، أال تستنصر لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال           
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  جاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينـه ويمـشط بأمـشاط           فيجعل فيه في

 واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حتـى يـسير          ،الحديد مادون لحمه من عظم وعصب ما يصده ذلك عن دينه          

ــنكم    ــه ولك ــى غنم ــذئب عل ــاف إال اهللا وال ــضرموت ال يخ ــى ح ــن صــنعاء إل ــب م الراك

 ) 58:ص،12ج،1987،البخاري("تستعجلون

وتطهر القلوب  ، وتصفي النفوس    ،والمحنة تصقل األرواح  : ذلك بقوله   ) 41:ص،1988،عزام(ويوضح  

األنبياء ثم األمثـل    أشد الناس بالء    " في الحديث   الهدي النبوي   وهذا الذي بينه    ، وأوضارها ،من أدرانها 

كان في دينـه رقـة       فإن كان في دينه صالبة اشتد بالؤه وإن          ، يبتلى الرجل على حسب دينه     ،فاألمثل

الترمذي (" فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض وما عليه خطيئة            ،ابتلي على قدر دينه   

   )56:ص،9ج،م1983و

  :  والثباتالعزيمةالتربية على -:سادساً 

מ يقول تعالى  א א א מא

  )23 :آية،األحزاب( א

إال إذا كانـت هـذه      ،واليأس  ،يؤدي إلى الملل    ، مع طول الزمن     ، وفداحة التكاليف  ،ن طول التضحية  إ

 ،ق مـستمرة   والمساومات على الطري   اإلغراءاتألن  و، ميقة هي صمام األمن لهذه المسيرة     التربية الع 

القيادة عناصـر    فال بد أن تكون      ، ومحاوالت االحتواء  ،ولكنها كلما اقتربت من النصر تزداد العروض      

ألن هذه القيادة إذا مكن اهللا لها في األرض هي التي ستوضع بين أيديها الكنـوز                و ، غير قابلة للذوبان  

ما لم تكن أمينة فويل لألمـة       ف ،وال الشعب المسلم وأعراضه ودمائه    وهي التي ستشرف على حماية أم     

  )41:ص،م1988،عزام(.من قيادتها

   : الزهد والتقشفالتربية على -:سابعاً

  وضآلتها بجانب اآلخرة:  عن وضع الدنيا في نصابها الحقيقي  ناشئفهو  : أما الزهد في الدنيا
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 "ما خرج فيه فهو الدنيا فيه فإصبعهما الدنيا في اآلخرة إال كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل "  يقول 

  )15:ص،17ج،1972،مسلم (

الن اإلنسان عندما يقبض ال يحمل معه إلى قبره شيء بل يؤخذ عنه كل              ، الدنيا   هكذا صور لنا النبي   

ازهـد  "  : إلى الزهد بقوله ويشير وحقارة الدنيا ينشأ عنها الزهد،ويبقى كيوم ولدته أمه .متاع الدنيا 

 )39ص،12ج،م1975،ابن ماجه ( "هد بما في أيدي الناس يحبك الناسفي الدنيا يحبك اهللا واز

يوصـي كثيـرا      وقـد كـان      والزهد في الدنيا ينشأ عنه االستغناء عن الناس والعزة واالسـتعالء          

العهد على بعض الصحابة أن ال يسألوا الناس شيئا  فكـان            --ولذا فقد أخذ     ، باالستغناء عن الناس  

والزهد هو القاعدة األساسية    ،ى جواده فال يطلب من الناس أن يناولوه إياه          أحدهم يسقط سوطه وهو عل    

للجهاد، والترف أعظم واهية تحل باألمم وتفسد أبناءها وتنخر في كيانها، والتخفف من الدنيا وقلة ذات                

 أعنـاق   وما أذل  ، تباع األنبياء معظمهم من الفقراء    اليد من الحوافز األساسية للجهاد ولذا فإنا نجد أن أ         

الرجال مثل الكماليات والتوسع في الدنيا ولذا يبقى المرء خائفا  على راتبه ووظيفته ومتاعـه، وكلمـا                  

 .ازداد راتب الموظف ازداد تكالبه على الوظيفة وخوفه من أهل الدنيا

  رغم أن الـدنيا بـين أيـديهم    ولصحبه الكرام  الزهد كان طابعا  مقصودا  للنبي ولذا رأينا أن 

  )41:ص،م1988،زامع(

  : تبصير الشباب بالتحديات التي تواجه األمة- :ثامناً

األمة اليوم كثيرة ويجب على الشباب المسلم فهمها ومعرفة مـا تعـزو إليـه                التحديات التي تواجه     إن

 كان السلف الصالح يعملون نظـام       إن، مفهوم التربية على السياسة      )374:ص،1994،ياسين(ويوضح  

فمـن  ،الشرعية وذلك في اجتهادهم في تنظيم الحكم ويكون هذا االجتهاد سياسة شرعية             الحكم بالسياسة   

 نتخـذ الوسـيلة     أنومـن حقنـا     ،لنسلك القافلة    ،وأخطاره نجتهد في معارج الزحف      أنحقنا وواجبنا   

  . وأعدائنا حيل خصومنا أمام نتبلد أنالشرعية للهدف الشرعي دون 
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  السياسة العالمية التي تكن العداء لإلسالمنا على فهم لذلك يجب أن نربي أبناء

إن هللا سننا  وقوانين قد أنزلها في كتابه العزيز ووضـحت            :  بقوله   مويوضح عزام ذاك العداء المستحك    

معالمها وتبينت أصولها في مواضع كثيرة من القرآن على رأسها قانون العداء المستحكم بـين الحـق                 

 .ق هذه األرض حتى يرث اهللا األرض ومن عليهاوالباطل منذ بداية السيرة البشرية فو

א מ מ א   )36 :آية،البقرة( א

מא :يقول تعالى ومنها المعركة المستمرة بين الكافرين والمؤمنين מ

א א  )217: آية ،البقرة( מ

א :يقول تعالى  ومنها نقمة أهل الكتاب علينا بإيماننا وفسقهم

 )59 :آية،المائدة( מ

א :يقول تعالى  ومنها تولي أهل الكتاب بعضهم لبعض ضدنا א א א

מ מ מא א א מ מ

 )51:آية،المائدة( א

  :ومنها استحالة رضا اليهود والنصارى عنا حتى نخلع ربقة اإلسالم من أعناقنا وندخل في دينهم

א:يقول تعالى   )120 :آية،البقرة(  מא

  النصارى أبدا  حتى تنسلخ عن دينكمحمد اليهود وال  لن ترضى عنك ياأي : " هذه اآلية تفسيرو

وتكون يهوديا  أو نصرانيا  فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا اهللا فيما بعثك فيـه                    

ل اإليمان وأهل الكفر في منتصف الطريق مهما حاولنـا أن           وعليه فإنه يستحيل اللقاء بين أه     ".من الحق 

نقدم أنفسنا بثياب االنفتاح والمرونة والبعد عن التقوقع واالنغالق وضيق األفق كما يحلـو للـبعض أن                 

يصفوا الملتزمين والمتمسكين بمبادئ دينهم، نحن مع أهل الكتاب على مفرق طريق فإذا سرنا معهـم                

 )20:ص، م1986،عزام(. طريق كلهخطوة واحدة فقد أضعنا ال
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א א

:א–

الدين والتربية والواقع الجهادي الـذي عاشـه فـي          "تشكلت شخصية عبد اهللا عزام من خالل        -1

  ."فلسطين وأفغانستان 

 .عرف بما يدور في ارض الجهاد  ألنهم أوناد إال الفقهاء المجاهدال يستفتى في الجه-2

وم التربية الجهادية عند عزام على أساس ديني بحث بحيث يأمل من خالله إلى إعـادة                يقوم مفه -3

   .الدولة اإلسالمية 

  .وهو الجيل المنشود لإلسالم والمسلمين ،تكفل بوجود جيل فريد ، إن التربية الجهادية -4

  .أن الجهاد ينقسم إلى عدة أقسام وهي فرض العين وفرض الكفاية كما قسمه عزام  -5

  .  وضح عزام عدة مرتكزات للجهاد يجب أن يلتزم بها المجاهد قبل إقدامه على الجهاد -6

ويجب على المجاهد   ، قسم عزام الجهاد إلى عدة مراحل وهي الهجرة واإلعداد والرباط والقتال             -7

 .أن يلتزم بها 

سالم أال وهـو    أن كل ما فيه األمة اإلسالمية اليوم هو من جراء تركهم للركن السادس في اإل               -7

  .الجهاد في سبيل اهللا 

 . حسب المقاييس المادية فقط  مع الباطلال تحسم نتائج المعركة -8

  .  التغيير إلى الذي يقود األساس الجهاد هو  إن-9 

  .حدهما عن اآلخر ألنهما شقان متالزمان ال ينفك أ و الجهادعدم الفصل بين التربية  -10

تكوين شخـصية    هي القادرة على     لتي ترتكز عليها التربية الجهادية    المرتكزات التربوية ا  إن   -11

 . القادر على مجابهة األعداء بالبنان والسنان  الفرد المسلم
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كي تكـون نتائجـه محـسومة لـصالح         ،قبل البدء به    ، ال بد له من إرهاصات    ،  الجهاد    إن -12

 .الهجرة واإلعداد والرباط والقتال وهي ، المسلمين

:א−

   . يجب على العلماء والمفكرين أن يكونوا قدوة للشباب في ممارسة الجهاد على أرض الواقع-1

   .االهتمام بالجانب العقدي التربوي في تربية الشباب على الجهاد-2

 . قبل مرحلة الجهاد واستغالل الشباب في العمال  للشبابالتركيز على اإلعداد الجيد-3

 .ية التركيز في مناهجها على التربية الجهادية على المؤسسات التربو-4

  .العمل على بث ثقافة الجهاد على المستوى الشعبي كي يكون المجتمع جاهزا لمواجهة األعداء-5

التركيز على المرأة المربية في المجتمع في تربيتها على ثقافة الجهاد ألنها هي المحضن األول                -6

  للفرد في المجتمع 

  .اء سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم في اإلعداد والرباط والجهاد العمل على إحي-8

  . اإلقتداء بسير العلماء المجاهدين الذين ضحوا بكل ما لديهم من أجل رفع راية الجهاد-9

   :وفي ضوء ذلك يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية 

  .هادية في القرآن والسنة ج دراسة في التربية ال-

  .ألربعة  في التربية الجهادية واالقتداء بها  منهج الخلفاء ا-

  .العز بن عبد السالم في التربية الجهادية هج  من-

  . تربية صالح الدين ألجيال النصر اإلسالمي -
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אא

מ*** א .א

אא−: :א

  .لبنان ،ية المكتبة العصر ،كتاب الجهاد) :1988 (عبد اهللا  ،،ابن المبارك-1

دار مكتب    ،تفسير القرآن العظيم   ) :1986 (،اإلمام الحافظ عماد الدين إسماعيل      ،ابن كثر -2

  .الهالل

  .دار إحياء التراث  ، سنن ابن ماجه ):1975 (،الحافظ أبي عبد اهللا بن يزيد،ابن ماجه-3

  .بيروت،دار الصادر  ،لسان العرب) :1993(جمال الدين ،ابن منظور -4

  .دار المعارف مصر  ،مسند اإلمام احمد ابن حنبل):1980(، ابن حنبل ،احمد-5

الجامعـة   ،مقدمة في التربية وعلم النفس    : ) 1992(عبد اهللا   ،إحسان وعبد المنعم    ،األغا  -6

  .غزة ،اإلسالمية 

  .دار القلم  ،صحيح البخاري ):1987( ،إسماعيلمحمد ، البخاري -7

المؤسسة اإلسالمية للطباعة والـصحافة      ، حسن البنا  مجموعة رسائل  ):1992(حسن  ،البنا-8

  . بيروت،والنشر

  .دار الفكر  ،سنن الترمذي ):1983(، عيسى محمد بن عيسى أبو،الترمذي -9

دور المرأة الجهادي في اإلسالم من البعثة النبويـة          :)2005(احمد محمود   ،الجدي  -10

  .غزة ،اإلسالمية  الجامعة ،حتى نهاية الدولة األموية

 .دار الفكر  ،منهاج المسلم ):1976(أبو بكر،الجزائري-11
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  .القاهرة   ،أحكام القرآن: )1926(أبو بكر،الجصاص -12

 التربية الجهاديـة فـي ضـوء الكتـاب والـسنة           :)ت،ب(عبد العزيز ناصر  ،الجليل-13

،www.aljiliyl.islamlight.net   .    

  .بيروت ،لفكر دار ا ،زاد الميعاد ):1995(ابن القيم،الجوزية-14

معالم التربية الجهادية كما تبدو في سـورة         ):1992(عبد البديع عبد العزيز   ،الخولي-15

  . القاهرة،عالم الكتب،دراسات تربوية  ،األنفال

   .ب الدار العربية للكت ،ترتيب القاموس المحيط ):2000(الطاهر احمد ،الرازي-16

  القاهرة ،دار الطباعة والنشر  ،س وعبرالسيرة النبوية درو ):1988(مصطفى ،السباعي-17

الشيخ عبد اهللا عزام الرجل الذي ترجم األقوال إلى          ):1990(محمد عبد اهللا    ،العامر  -18

   .الكويت،مكتبة دار البيان  ،أفعال

  .الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات :)1995(،أكثم ،العمري -19

 وي للسيرة النبوية التربية الجهاديـة     المنهج الترب : ) 1991(منير محمد   ،الغضبان  -20

  . الزرقاء،دار الوفاء ،مكتبة المنار ،

  .جدة،دار المنار  ، الجهاد في سبيل اهللا حقيقته وغاياته ):1992(عبد اهللا ،القادري-21

بحث  ،جهاد المرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية      : ) ت،ب(عبد الخالق   ،القضاة  -22

   .المية مجلة الدراسات اإلس،محكم 

دار الفرقـان    ،شعاع من السيرة النبوية في العهـد المكـي         ):1985(راجح،الكردي  -23

  .عمان،
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المدينـة  ،مكتبـة التـراث      ،أهداف التربية اإلسالمية  : ) 1988(ماجد عرسان   ،الكيالني  -24

  . المنورة

  .دار إحياء التراث  ،الرحيق المختوم):1976(صفي الدين ،المباركفوري-25

مكتبة وهبـة    ،في التربية اإلسالمية بحوث ودراسات     ):1987 (محمد علي   ،يالمرصف-26

  . مصر،

  .دار البشائر اإلسالمية  ،سنن النسائي):1986(،حمن احمد رأبو عبد ال،النسائي-27

دار النحـوي للنـشر     ،عبد اهللا عزام أحداث ومواقـف       ):1994(،عدنان علي رضا    ،النحوي-28

  .والتوزيع

المكتبـة   ،سـنن أبـي داوود   ):ت .ب( الـسجتاني االزدي  بن األشعثسليمان  ،أبو داوود -29

  . بيروت،العصرية 

  .مان ع،دار الفرقان  ،الجهاد في الكتاب والسنة ):1998(محمد عبد القادر،أبو فارس-30

  دار الفضيلة ،أربعون حديثا في فضل الجهاد للسيوطي ): ت.ب(مرزوق علي ،إبراهيم-31

  .بيروت،دار الجبل  ،مناهج البحث العلمي: ) 1984(عبد الرحمن ،بدوي -32

دار  ،إتحاف العباد بما تيسر من فقه الجهـاد        ):1998(عبد الفتاح عبد السميع   ،بركات-33

  . عمان،البيارق 

  .القاهرة،مؤسسة األهرام  ،الجهاد في اإلسالم قديما وحديثا ):1996(فرودول،بيتمرز-34

  .الدار البيضاء ، رجل دعوة ومدرسة جهادعبد اهللا عزام ):1990(حسن ادهم ، جرار-35

  .مصر،مكتبة وهبة  ،نحو نظرية للتربية اإلسالمية ):1989 (علي  ،جريشة-36

  . الكويت،المطبعة العصرية  ،الجهاد والفدائية في اإلسالم ):1977( أيوب ،حسن-37
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  . بيروت،دار الكتب العلمية  ،جند اهللا ثقافة وأخالقا ):1979(سعيد،حوى-38

  .بيروت  ،دار الفكر  ،الرسول القائد ):1989(محمد شيت ،خطاب-39

الناشر للطباعة  ،الجهاد غي سبيل اهللا في القرآن والحديث       ):1990(محمد عزه ،دروزة-40

  .والنشر

  .القاهرة،الطبعة الثانية،بيروت ،دار الكتاب العربي  ،فقه السنة):1985(سيد ،سابق-41

  . بيروت،مؤسسة الرسالة  ،سالمالجهاد في اإل ):1980(محمد،شديد-42

 التيار اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد       ): 1989 (محسن محمد ،صالح  -43

  . الكويت،مكتبة الفالح ،

  .بيشاور ،مكتب الخدمات  ،جهاد شعب مسلم ): 1990(عبد اهللا ،عزام -44

ـ ، ، 2و،1،الهجرة و اإلعداد     ):نسخة الكترونية  (عبد اهللا ،عزام-45 ز عـزام لإلعـالم     مرك

    .www.azzambooks.4t.com،بيشاور 

  .عمان،مكتبة األقصى  ،العقيدة وأثرها في بناء الجيل ): 1980(عبد اهللا،عزام-46

  .   بيشاور، باكستان،مكتب الخدمات ،في التربية الجهادية والبناء ):1992(عبد اهللا ،عزام-47

  .مكتب الخدمات بيشاور ،في الجهاد آداب وأحكام ):ب،ت(عبد اهللا ،عزام-48

، باكستان،مكتب الخدمات   ،حماس الميثاق والجذور والتاريخ      ):1989(عبد اهللا   ،عزام -49

  .   بيشاور

   .القاهرة،الزهراء للعالم العربي  ،الجهاد والثورة) 1992(خالد ،عمر -50

  . القاهرة وبيروت،دار الشروق ، في ظالل القرآن): 2005 (،سيد ،قطب-51
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 المدخل إلى العقيدة واإلستراتيجية العـسكرية       ) :1976(جمال الدين علي     ،محفوظ-52

   .القاهرة،دار االعتصام  ،اإلسالمية

  .1طالقاهرة ،دار التوزيع والنشر ،ركن الجهاد ):1995(علي عبد الحليم،محمود -53

  .دار إحياء التراث العربي  ،صحيح مسلم): 1972(بن حجاج ،مسلم-54

دار النفائس للنشر   ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية    ) 1996(،ي  محمد خير ،هيكل  -55

  .عمان،والتوزيع 

   الشركة العربية   ،تنظيما وزحفا المنهاج النبوي تربية و    ):1989 (عبد السالم     ،ياسين-56

  .بيروت،اإلفريقية للنشر و  للتوزيع 

   الشركة العربية  ،ما وزحفا المنهاج النبوي تربية وتنظي    : )1994(عبد السالم   ، ياسين   -57 

  . بيروت،اإلفريقية للنشر و  للتوزيع 

  .مكتبة األقصى ،الجهاد ميادينه وأساليبه): 1981(محمد نعيم ،ياسين -58

א− −:א

جامع ، التربية الجهادية في القران الكريم طبيعتها وتطبيقاتها         :)1994(،حمدي سلمان   ،معمر  -59

  .رسالة ماجستير، السودان ،كلية التربية ،إلسالمية أم درمان ا

א− −:א

دار  ،129ص، الفكـر التربـوي اإلسـالمي      ):1981 (محضر مؤتمر التربية اإلسالمية   -60

  .بيروت،المقاصد 

   .256ص، 2: عدد،  الجهاد بالمال ):1989( مجلة أبحاث،اإليمان، محمد صالح  -61

 .  8ص،6305:العدد، الكويت :)1989(،جريدة القبس، عبد اهللا عزام مقالة عن حياة  -62
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، 12ص، 20،:  األعـداد    ،أفغانـستتان  ):1989 ( األفغانية  الجهاد مجلة، عبد اهللا  عزام، -63

   . 32ص،63 ،20ص،26، 15ص،37

األعـداد   ، أفغانستان ):1988 -1982( من   ،مجلة المجاهدون األفغانية  ،عبد اهللا  عزام، -64

1 ،41 ،8 ،46 ، 33 ، 25، 26 ،10. 

 254 ،15ص،253:  اإلعـداد  ، السعودية  ):1989( ،جريدة المسلمون ، عبد اهللا  عزام، -65

 .12ص،

 946، 29-28ص،945:األعـداد   ،):1989( مجلة المجتمع الكويتيـة   ، عبد اهللا  عزام، -66

 .22ص،

 في أمريكا   مي لفلسطين يصدرها االتحاد اإلسال   ):1989(مجلة فلسطين ،رثاء لعبد اهللا عزام     -67

 .29ص،46:العدد ،الشمالية

 30العـدد   ،بيـشاور    ،باكـستان  ):1989(، مجلة البنيان المرصوص  ، عبد اهللا  ،عزام -68

  .66، 14-8ص،

 31ص،82:األعداد   ،أفغانستان  ):1989( نشرة لهيب المعركة األفغانية   ، عبد اهللا  عزام، -69

 ،79. 

 
  

 


