
 

)23( منبر التوحيد والجهاد

  لحق بالقافلةا

ال فرق بين تارك الجهاد بدون عذر إذا تعين (صار فرض عين)  )4
 وبين مفطر رمضان بدون عذر.

ال عن الجهاد بالنفس مهما كان المبلغ الذي دفع، ال يغني دفع الم )5
وال تسقط فريضة الجهاد الالزمة في عنقه، فكما أنه ال يجوز أن يدفع مبلغ 

 من المال لفقير حتى يصوم عنه أو يصلي فكذلك الجهاد بالنفس.

الجهاد فريضة العمر كالصالة والصوم، فكما أنه ال يجوز أن  )6
لي يوما ويترك آخر، فكذلك الجهاد ال يجوز يصوم عاما ويفطر عاما أو يص

 أن يجاهد سنة ويترك سنوات قدر طاقته.

إن الجهاد اآلن فرض عين بالنفس والمال في كل مكان استولى  )7
عليه الكفار، ويبقى فرض العين مستمرا حتى تتحرر كل بقعة في األرض 

 كانت في يوم من األيام إسالمية.

إنما تعني القتال بالسالح كما قال ابن إن كلمة الجهاد إذا أطلقت  )8
 رشد وعليه اتفق األئمة األربعة.

)إن المتبادر من كلمة (في سبيل هللا) هو الجهاد كما قال ابن حجو 9
 ).6/22في الفتح (

إلى الجهاد األكبر  - القتال  - إن قولهم رجعنا من الجهاد األصغر ) 10
يث، هو حديث باطل الذي يرددونه على أساس أنه حد -جهاد النفس  -

موضوع ال أصل له، وإنما هو من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين، 
 وهو مخالف للنصوص والواقع.

إن الجهاد ذروة سنام اإلسالم وتسبقه مراحل، فقبله الهجرة ثم ) 11
اإلعداد (التدريب) ثم الرباط ثم القتال، والهجرة مالزمة للجهاد، ففي 

أن الهجرة ال تنقطع ما دام (أحمد عن جنادة مرفوع:  الحديث الصحيح رواه
 .28)الجهاد

وأما الرباط وهو السكن على حدود العدو لحماية المسلمين فهو 
ضرورة من ضرورات القتال، ألن المعارك ليست كل يوم، فقد يرابط 

 اإلنسان فترة طويلة ويدخل معركة أو معركتين في هذه الفترة.

عين بالنفس والمال على كل مسلم، وتبقى إن الجهاد اليوم فرض ) 12
األمة اإلسالمية آثمة حتى تتحرر آخر بقعة إسالمية من يد الكفر، وال ينجو 

 من اإلثم إال المجاهدون.
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