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 ماهھھھى ااالسبابب االتى قد تخذلل االمجاهھھھد ووقت االنفيیر؟ االجهھھادد ووأأحكامه  االتصنيیف االموضوعي لألسئلة   منتدىى ااألسئلة  منبر االتوحيید وو االجهھھادد
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ماهى االسباب التى قد تخذلل المجاهد وقت النفير؟  
رقم السؤالل:

185

عليكم السTم

 

زلت ما ثم وا/عاصي الذنوب في انغمر أن بعد بهدايته عليهم اh  من الذين الشباب أحد أنا
سنq  فمنذ ، ينقطع I  هما وجعله وا/جاهدين الجهاد حب قلبي في اh  أدخل حتى أرتقي

رغما بالرجوع فشيئا شيئا اIنتكاسه بدأت التقاعس مع لكن ، بالي في الجهاد وقضية
ا/جاهدين بq  اI  اIستقامه تكون ولن لجهاد الى بالنفير اI  حل I  انه حينئذ وعلمت...عنى

على وافق ... اVخوة بأحد فالتقيت اh  وفقني والرجاء والدعاء البحث من سنوات عدة وبعد.. 
والكرامه والعزه والهناء السعاده ان اعلم ،وكنت والكرامة العزة أرض إلى للنفير مساعدتي
بإخبار وهددوني ...... ذهابي رفضوا أهلي لكن ........ هناك اI  تكون لن شرعه على واIستقامه

.السجن إلى إخواني دخول في سببا أكون أن أشأ ولم قولهم عند راغما فنزلت ، واaمن الشرطة

 

انفضح أن بعد أمني لسبب عني اVخوة اختفى فقد جحيم في أعيش وأنا اللحظة تلك ومنذ
. للجهاد واسعى نفسى اجهز كنت عندما تTشت  التى الذنوب بعض الى رجعت ولTسف اaمر،

.وشكرا ،  فيكم اh  بارك أفيدونا للجهاد؟ أهT  لست أنني م الخذIن؟ من هذا فهل

الجهاد عن باحث: السائل

ا/نبر في الشرعية اللجنة: ا/جيب

 بإحسانن إإلى يیومماالحمد B رربب االعالميین وواالصالةة وواالسالمم على خاتم ااألنبيیاء وواالمرسليین ووعلى آآلهھ ووصحبهھ وومن تبعهھم
االديین٬، ووبعد:

 

خذلل االمجاهھھھد ووقتفاعلم أأخي ووفقنا هللا ووإإيیاكك لكل خيیر٬، أأنن االذنوبب وواالمعاصي هھھھي من أأعظم ووأأخطر ااألسبابب االتي قد ت
ذنوبب هھھھي من أأسبابب تأخراالنفيیر ٬، بل ووقد تكونن من ااألسبابب في توليیهھ االدبر عند االتقاء االصفيین ٬، ووال شك كذلك في أأنن اال

يْیطَانُن بِبَْعِض َما َكَسبُواا )..ااآليیة. االنصر٬، يیقولل هللا جل ووعال : ( إإنِنَّ االَِّذيیَن تََولَّْواا ِمْنُكْم يیَْومَم ااْلتَقَى ااْلَجْمَعانن ِ إإِنََّما ااْستََزلَّهُھُم االشَّ
قالل اابن كثيیر: أأيي ببعض ذذنوبهھم االسالفة.
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أأجابهھ٬، عضو االلجنة االشرعيیة :
االشيیخ أأبو االنورر االفلسطيیني

 

اهھھھدهھھھا كذلك على فعلووااعلم هھھھداانا هللا ووإإيیاكك أأنهھ يیتحتم على كل مسلم أأنن يیجاهھھھد نفسهھ على تركك االذنوبب وواالمعاصي ٬، وويیج
ي قولهھ سبحانهھ ووتعالىاالطاعاتت لتتم لهھ االهھداايیة إإلى سبل هللا سبحانهھ ووتعالى االتي تتضمن االجهھادد في سبيیل هللا كما جاء ف

ا َمْن أأَْعطَى وَوااتَّقَى * وَوَصدَّقَق:  ( وَواالَِّذيیَن َجاهھھَھُدوواا فيِینَا لَنهَْھِديیَنَّهُھْم ُسبُلَنَا وَوإإنِنَّ هللاهھَ لََمَع ااْلُمْح ِسنيِیَن ) ٬، ووفي قولهھ :  (فَأَمَّ
ا َمْن بَِخَل وَوااْستَْغنَى* وَوَكذَّبب ُرههُ لِْليیُْسَرىى * وَوأأَمَّ ُرههُ لِْلُعْسَرىى ) ٬، فمن ال يیقوىى علىبِاْلُحْسنَى * فََسنيُیَسِّ َ بِاْلُحْسنَى* فََسنيُیَسِّ

أنى لهھ أأنن يیقوىىمجاهھھھدةة االشيیطانن ووددفع ووساووسهھ ٬، ووعلى مجاهھھھدةة نفسهھ على تركك االشهھوااتت ووااالبتعادد عن االشبهھاتت ٬، ف
ذذلك حيیث قالل : ( وولما كاننعلى جهھادد أأعدااء هللا من االمنافقيین وواالكافريین ٬، ووما أأجمل ما قالهھ االعالمة اابن قيیم االجوززيیة في 

م : (( االمجاهھھھد منجهھادد أأعدااء هللا في االخاررجج فرعا على جهھادد االعبد نفسهھ في ذذااتت هللا كما قالل االنبي صلى هللا عليیهھ ووسل
 االعدوو في االخاررجججاهھھھد نفسهھ في ططاعة هللا ٬، وواالمهھاجر من هھھھجر ما نهھى هللا عنهھ )) ٬، كانن جهھادد االنفس مقدما على جهھادد

في هللا ٬، لم يیمكنهھ جهھاددووأأصال لهھ ٬، فإنهھ ما لم يیجاهھھھد نفسهھ أأووالً لتفعل ما أأمرتت بهھ ٬، ووتتركك ما نهھيیت عنهھ ٬، وويیحارربهھا 
تسلط عليیهھ ٬، لم يیجاهھھھدههعدووهه في االخاررجج ٬، فكيیف يیمكنهھ جهھادد عدووهه ووااالنتصافف منهھ ٬، ووعدووهه االذيي بيین جنبيیهھ قاهھھھر لهھ ٬، م
.5/صص3لمعادد وولم يیحارربهھ في هللا ٬، بل ال يیمكنهھ االخرووجج إإلى عدووهه حتى يیجاهھھھد نفسهھ على االخرووجج ). أأهھھھـ ٬، ززاادد اا

أأوو كما قالل االشاعر :

من خانن حي على االفالحح  ***  خانن حي على االجهھادد

االنفيیسة في هھھھذاا ووأأنصح االسائل االكريیم بالرجوعع إإلى االمصدرر ووااإلططالعع على بقيیة كالمهھ ررحمهھ هللا لما فيیهھ من االدرررر 
االموضوعع.

 

عزةة وواالكراامة ووااالستقامةووأأما قولك "لن تكونن ااالستقامة إإال بيین االمجاهھھھديین" ووقولك "ووكنت أأعلم أأنن االسعاددةة وواالهھناء وواال
 فأما قولك أأنن االعزةةعلى شرعهھ لن تكونن إإال هھھھناكك" فنقولل : لقد أأصبت االحق بكالمك هھھھذاا من ووجهھ ووجانبتهھ من ووجهھ آآخر ٬،
(( إإذذاا تبايیعتم بالعيینةوواالكراامة ال تكونن إإال بالجهھادد فهھو حق ال مريیة فيیهھ ٬، وويیشهھد لهھ قولل ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلم : 
عواا إإلى دديینكم )) فالذلل٬، ووأأخذتم أأذذنابب االبقر ٬، ووررضيیتم بالزررعع ٬، ووتركتم االجهھادد ٬، سلط هللا عليیكم ذذال ال يینزعهھ حتى ترج
في سبيیل هللا.وواالصغارر االذيي تعيیشهھ ااألمة ااإلسالميیة ليیس من سبيیل لرفعهھ ووددفعهھ إإال بالرجوعع إإلى االديین وواالجهھادد 

 

 جانبت االحق فيیهھووأأما حصركك لالستقامة على شرعع هللا سبحانهھ ووتعالى  بساحاتت االجهھادد ووبيین االمجاهھھھديین ووحسب فهھذاا ما
لُل َعليَْیهِھُمووال يینبغي تبريیر ضعفك وومعاصيیك بهھ ؛ ألنن هللا سبحانهھ ووتعالى يیقولل : (إإنِنَّ االَِّذيیَن قَالُواا رَرب ُّنَا هللاهھُ ثُمَّ ااْستَقَاُمواا تَتَنَزَّ

ْن دَدَعا إإِلَى هللاهِھااْلَمالائَِكةُ أأَالا تََخافُواا وَوالا تَْحَزنُواا وَوأأَْبِشُروواا بِاْلَجنَِّة االَّتِي ُكْنتُْم  تُوَعُدوونَن )....إإلى قولهھ : (وَوَمْن أأَْحَسُن قَْوالا ِممَّ
الى قد عد من ددعا إإليیهھ ووعمل صالحاً ووقاللوَوَعِمَل َصالًِحا وَوقَالَل إإِنَّنِي ِمَن ااْلُمْسلِِميیَن ) ٬، فالحظ أأخي كيیف أأنن هللا تبارركك ووتع

 ززمانن معيین ٬، وويیشهھدإإنني من االمسلميین من ززمرةة االذيین قالواا رربنا هللا ثم ااستقامواا ددوونن أأنن يیكونن ذذلك مخصص بمكانن أأوو
ا ررسولل هللا أأووصنيلهھذاا ما جاء في ووصيیة ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلم لمعاذذ بن جبل ررضي هللا عنهھ لما قالل لهھ معاذذ : يی
 هللا الززمة للمسلم٬، فقالل صلى هللا عليیهھ ووسلم : (( ااتق هللا حيیثما كنت....))االحديیث ٬، فالحاصل أأنن ااالستقامة على شرعع

حيیثما ووأأيینما كانن سرااً ووعلناً ٬، ظظاهھھھرااً ووباططناً ٬، ووال يیحل ألحد أأنن يیخصصهھ بمكانن أأوو ززمانن.

 

هھھھذاا ووهللا تعالى أأعلم ووأأحكم٬، ووصلى هللا على نبيینا محمد ووعلى آآلهھ ووصحبهھ أأجمعيین.

االعوددةة االى ااألسئلة
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 إإننا - في منبر االتوحيید وو االجهھھادد - نحرصص على نشر كل ما نرااهه نافعا من*
كتاباتت ٬، إإال أأنن نشر ماددةة " ما " لكاتب " ما " ٬، ال يعني بحالل ؛ أأنن ذذلك
االكاتب يواافقنا في كل ما نقولل ٬، وو ال يعني ؛ أأننا نواافقه في كل ما يقولل

في كتاباته ااألخرىى ٬، وو هللا االموفق لكل خيیر .

 في حالل عدمم ظظهھھورر ااسم كاتب موضوعع " ما " بجواارر عنواانن موضوعه ..*
فإنن ذذلك إإما لكونن ااسم االمؤلف غيیر معرووفف لدينا .. أأوو أأنه مذيل في نهھھاية

االموضوعع !
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