
 

)8( منبر التوحيد والجهاد

  لحق بالقافلةا

والحق المبين الذي ال محيد عنه قول أبي طلحة عندما قرأ (إنفروا 
خفافا وثقاال) قال: شبابا وكهوال ما سمع هللا عذر أحد، ثم قال: أي بني 

صلى هللا  : يرحمك هللا لقد غزوت مع النبيجهزوني جهزوني، فقال بنوه
حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات، فنحن عليه وسلم 

نغزو عنك، فقال: ال... جهزوني، فغزا، فمات في البحر، فلم يجدوا له 
 جزيرة يدفنوه فيها إال بعد سبعة أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير رضي هللا عنه.

) في تفسيره: (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو 7/151يقول القرطبي (
على قطر من األقطار أو بحلوله بالعقر (أصل الدار) فإذا كان ذلك وجب 
على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقاال ، شبابا 

 وشيوخا ، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن ال أب له.
ر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل وال يتخلف أحد يقد

 تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم.
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكن 

 غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم.
فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل  
 التي نزل العدو عليها واحتلها سقط الفرض عن اآلخرين. الناحية

ولو قارب العدو دار اإلسالم ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، 
حتى يظهر دين هللا وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو وال 

 خالف في هذا).

وما أجمل أبيات النابغة الجعدي وهو يخاطب زوجته التي ترجوه أن 
 د عائلته:يجلس عن

 سبال 5يهطل من شأنيهما               باتت تذكرني با قاعدة والدمع 
 كرها وهل أمنعن هللا ما فعال           يا بنت عمي كتاب هللا أخرجني 
 6وإن لحقت بربي فابتغي بدال     فإن رجعت فرب الخلق أرجعني 
 7الأو ضارعا من ضنى لم يستطع حو   ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني 

 اتباع للسلف الصالح: )5

سيدا صلى هللا عليه وسلم  فقد كان الجهاد دينا للسلف الصالح، وكان
للمجاهدين وقائدا للغر الميامين، فكانوا إذا اشتد الوطيس يحتمون برسول 

صلى هللا  فيكون أقربهم إلى العدو، وعدد مغازيهصلى هللا عليه وسلم  هللا
سبع وعشرون، وقاتل في تسع منها بنفسه:  التي خرج بنفسه فيهاعليه وسلم 

بدر، وأحد، والمريسيع، والخندق، وقريظة، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، 
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