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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  

 ِقْسُم التَّْصِميِم والُمونْ َتاجِ 
 ِقْسُم الرَّْفِع والنَّْشر

 يقدم

. 

. 

 (3/7استعدي للنفير ) –سلسلة "اإلعداد" للمسلمة 
 



 كنا تحدثنا سابقاً عن موضوع اإلعداد للمسلمة في تقدمة قصيرة تجدينها هنا:

http://justpaste.it/h39l 

  

 وتحدثنا بعدها عن "اإلعداد العلمي للمسلمة" في موضوع العقيدة:

http://justpaste.it/Eadad_2 

 واآلن نتحدث بحول هللا عن اإلعداد العلمي لها في "فقه الجهاد"، فنبدأ على بركة هللا.

  

 د وحكمه وأنواعهتعريف الجها

 جهاد الدفع "الفريضة العينية المضيعة"

 الجماعات الجهادية

 "التترس" و"التبييت"

 دور المرأة في جهاد األمة

 ــــــــــــــــــــــــــــ

. 

. 

  

 تعريف الجهاد

 /الجهاد لغة 

 هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.

 /ًالجهاد شرعا 

هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفارالمعاندين المحاربين، والمرتدين، والبغاة ونحوهم؛ إلعالء 
 كلمة هللا تعالى.
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  المعتدين تارة أخرى. للبغاةتارة، ويكون  والمرتدين للمنافقينتارة، ويكون  للكفاروالجهاد يكون 

 لعدوانهم على المسلمين في حيٍن آخر.دفعا  " حيناً، ويكون "طلبا  يكون " وجهاد الكفار " 

  والجهاد القائم اآلن من المسلمين هو جهاد "دفع" للعدو الصائل على بالدهم، المنتهك لحرماتهم
 المفسد للدين والدنيا.

  

 د الدفعجها

كما ذكرنا أن الجهاد القائم حالياً من المسلمين في بلدانهم هو جهاد دفع لألعداء المتسلطين على األمة، 
خالفاً لما يلفق العلماء  وال يشترط له شرطومن المتقرر شرعاً أن هذا الدفاع من المسلمين واجب 

سلم قادر، كما أفتى بهذا الكثير على كل م وجوب عينيالمستأجرون اليوم، بل إن إن وجوبه اليوم هو 

 من علمائنا نذكر منهم الشيخ تركي البنعلي وفّصل في مناظرة له مع أحد الجامية هنا/

http://www.youtube.com/watch?v=UbZ8-jvGrPA 

ث سليمان العلوان   في جوابه على سؤال ورد إليه، هنا/ –أسره  فك هللا –وكذا الشيخ المحدِّ

http://www.youtube.com/watch?v=aeXLstABFtc 

ومربط الفرس في األمر، أنه إذا هجم العدو على دار من ديار المسلمين، وجب على أهل تلك الدار دفعه 
عجزوا أو قّصروا أو تكاسلوا، وجب على من بجوارهم أن ينفر لدفعه معهم، ثم  بكل ما يستطيعون، فإن

 ينتقل الوجوب للقريب فالقريب حتى يعّم الوجوب سائر األمة.

واليوم، فإننا نلحظ ديار المسلمين كلها محتلة احتالالً عسكرياً مباشراً كما في فلسطين وأفغانستان مثالً، 
زيرة العرب وليبيا وغيرهما بوجود القواعد العسكرية للصليبين واحتالالً غير مباشر كما في ج

 وأحالفهم، ووجود الحكومات العربية العميلة.

أن الجهاد اليوم فرض عين ليس بوسع أي مسلم أن يتخلف عنه إال بعذر شرعي، وعلى هذا ُيقال: 
دونيسيا شرقاً وحتى واألعذار الشرعية معروفة ومحددة، وهو قائم في كل بالد المسلمين، من جزر إن

 شواطئ المغرب وبالد األندلس غرباً.

وبعد أن ذكرنا كالم علمائنا من الخلف حول جهاد الدفع، ننقل اآلن بعض كالم السلف من األربعة 
مذاهب حول هذه المسألة، ومن المجدي جداً حفظ نصوصها ومصادرها بالصفحات لكل األنصار لعل 

 ، مع عالم أو عامي.هللا ينفع بها في جدال أو مناظرة
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  فِيُر ِبأَْن َهَجَم اْلَعُدوُّ َعَلى َبَلٍد ، َفُهَو : قال الكاسانى فى بدائع الصنائع: "الحنفيةفمن ا إَذا َعمَّ النَّ َفأَمَّ
ْن ُهَو َقاِدٌر َعَلْيِه ؛ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى  لَِقْولِهِ  َفْرُض َعْيٍن ُيْفَتَرُض َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن آَحاِد اْلُمْسلِِميَن ِممَّ

فِيِر.  } اْنفُِروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل { قِيَل : َنَزَلْت فِي النَّ

ِ َواَل َوَقْولِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى } َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمْن اأْلَْعَراِب أَْن َيَتَخلَّفُوا عَ  ْن َرُسوِل هللاَّ
فِيِر ثَ  قُوَط َعْن اْلَباقِيَن َيْرَغُبوا ِبأَْنفُِسِهْم َعْن َنْفِسِه { َوأِلَنَّ اْلُوُجوَب َعَلى اْلُكلِّ َقْبَل ُعُموِم النَّ اِبٌت ؛ أِلَنَّ السُّ

فِيُر اَل َيَتَحقَُّق اْلقَِياُم ِبِه إالَّ باْلُكلِّ ،  ْوِم ِبقَِياِم اْلَبْعِض ِبِه ، َفإَِذا َعمَّ النَّ ا ِبَمْنِزَلِة الصَّ ا َعَلى اْلُكلِّ َعْين  َفَبقَِي َفْرض 
ََلِة ، َفَيْخُرجُ  ِن َمْواَلهُ ، َواْلَمْرأَةُ ِبَغْيِر إْذِن َزْوِجَها ؛ أِلَنَّ َمَنافَِع اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة فِي َحقِّ اْلَعْبُد بَِغْيِر إذْ  َوالصَّ

اَل  ْوِم َوالصَّ ْوِج َشْرًعا ، َكَما فِي الصَّ ِة ، َوَكَذا ُيَبا ُُ اْلِعَباَداِت اْلَمْفُروَضِة َعْيًنا ُمْسَتْثَناًة َعْن ِمْلِك اْلَمْولَى َوالزَّ
اَلِة ، لِْلَوَلِد أَْن َيْخُرَج ِبَغْيِر إْذِن َوالَِدْيِه ؛ أِلَنَّ َحقَّ اْلَوالَِدْيِن اَل َيْظَهُر فِي فُُروِض اأْلَْعَياِن َكال ْوِم َوالصَّ صَّ

 ُ  أَْعَلُم ". -َتَعاَلى  -َوهللَاَّ

َكَفَرِة َوِخيَف عليهم من اْلَعُدوِّ َفَعلَى من وقال ايضاً في موضع اخر )) َوإِْن َضُعَف أَْهُل َثْغٍر عن ُمَقاَوَمِة الْ 
اَل ُِ َواْلُكَرا وُهْم ِبالسِّ ِع َواْلَماِل لَِما َذَكْرَنا َوَراَءُهْم من اْلُمْسلِِميَن اأْلَْقَرِب َفاأْلَْقَرِب أَْن َيْنفُِروا إَلْيِهْم َوأَْن َيُمدُّ

ْن هو من أَهْ  ُه فُِرَض على الناس ُكلِِّهْم ِممَّ ِل اْلِجَهاِد َلِكنَّ اْلَفْرَض َيْسقُُط َعْنُهْم بُِحُصوِل اْلِكَفاَيِة بِاْلَبْعِض فما أَنَّ
 لم َيْحُصْل اَل َيْسقُُط(( .

  وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: 8/151المالكية: قال القرطبي في تفسيره ومن"
، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك قطاروذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من اال -الرابعة 

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، وال يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو 

 مكثر.

هم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرجوا على حسب ما  فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو
 لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم.

وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، 
ع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدف

 سقط الفرض عن اآلخرين.

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

 وال خالف في هذا".

  قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض : "8/63م : قال النووي في شرحه على صحيح مسلالشافعيةومن
كفاية إال أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية 

 وجب على من يليهم تتميم الكفاية".



  ا قِتَ :  4/520: قال شيخ اإلسالم بن تيمية في الفتاوى الكبرى )االختيارات( الحنابلةومن الُ "َوأَمَّ
اِئلُ  ا َفاْلَعُدوُّ الصَّ يِن َفَواِجٌب إْجَماع  اِئِل َعْن اْلُحْرَمِة َوالدِّ ْفِع َفُهَو أََشدُّ أَْنَواِع َدْفِع الصَّ الَِّذي ُيْفِسُد الدَّ

ْنَيا اَل َشْيَء أَْوَجَب َبْعَد اإْلِيَماِن ِمْن َدْفِعِه َفََل ُيْشَتَرُط َلُه َشْرٌط َبلْ يُ  يَن َوالدُّ ْدَفُع ِبَحَسِب اإْلِْمَكاِن . الدِّ
 َوَقْد َنصَّ َعَلى َذلَِك اْلُعَلَماُء أَْصَحاُبَنا َوَغْيُرُهْم".

ُه َيِجُب َدْفُعُه َعَلى اْْلَْقَرِب َفاْْلَْقَرِب إ  ْذ ِبََلُد اإْلِْسََلِم ُكلَُّهاوقال: " َوإَِذا َدَخلَ اْلَعُدوُّ ِبََلَد اإْلِْسََلِم َفََل َرْيَب أَنَّ
فِيُر إَلْيهِ  ُه َيِجُب النَّ  بِاَل إْذِن َوالٍِد َواَل َغِريٍم ، َوُنُصوُص أَْحَمَد َصِريَحٌة بَِهَذا". ِبَمْنِزَلِة اْلَبْلَدِة اْلَواِحَدِة ، َوأَنَّ

  

 الجماعات الجهادية

 لمحة تاريخية سريعة

ة االحتالل األخيرة هذه بعد حمالت االستعمار الصليبي المتتالية على بالد المسلمين، وبعد هجم
للمقدسات والشعوب، شاء هللا برحمته أن ينتفض بعض الموحدين دفاعاً عن دينهم وأهلهم في كل مكان، 

 فتكونت الجماعات التي حددت غايتين أساسيتين لقتالها واجتماعها:

 ، ورفع راية الجهاد.العقيدة تصحيحاألولى/ 

في األرض، وتوحيد بلدان المسلمين  –الفرض المغيَّب  –اإلسالمية  الخَلفة إلقامة السعيالثانية/ 

 المشتتة لتكون تحت والية إمام واحد.

والداعي للسرد التاريخي لتلكم الجماعات منذ ُمبتدأ الجهاد الحقيقي في األمة، ألن األمر سيطول، ولكن 
حتى قيض هللا بشكل كبير،  نقول: أن تلك الجماعات بقيت محدودة القدرات غير ناكئة في عدو األمة

حيث جّمع المجاهدين تحت راية واحدة، ورسم  –تقبله هللا  –لألمة اإلمام المجاهد أسامة بن الدن 

استراتيجية عبقرية لضرب رأس الصليب "ُهبل العصر" أمريكا، كما كان يسميها رحمه هللا، واستمرت 
واألعراب المرتدين، إلى أن قُتل رحمه هللا سنة "القاعدة" في إرهاب أعداء األمة من الصليبيين واليهود 

هـ وبدأت بعد استشهاده انحرافات عقدية جلية في منهج الجماعة ممن استلم القيادة بعده، وكتب هللا 1432
برحمته مرة أخرى أن يحمل الراية من بعده الشيخ أبو بكر إبراهيم القرشي البغدادي، وبعد دراسة 

الخالفة، وباتت "الدولة اإلسالمية" دولة للمسلمين جميعاً، والسيف الذي  شرعية متعمقة تم إعالن قيام
تدافع به األمة عن نفسها، تمهيداً للغزو األكبر "جهاد الطلب" لبالد الكفر، لنشر اإلسالم في األرض، 

 وتحكيم الشريعة.

 نتيجة

وبقيام الخالفة واجتماع األمة تحت راية واحدة، وجهادها خلف إمام واحد، أصبح لزاماً على جميع 
المسلمين أفرادهم وجماعاتهم الذوبان واالنحالل لصالح جماعة المسلمين القائمة، والسعي لنصرة الدين 



جزائر وليبيا ومصر وعباد هللا المستضعفين في صفوفها الموجودة في العراق والشام وبالد السند وال
 والجزيرة العربية في اليمن وبالد الحرمين، والحمد هلل رب العالمين.

 "التترس" و "التبييت"

ثمة حذاقة محمدية أساسها الوحي اإللهي من رب العالمين "وما ينطُق عِن الهوى، إْن هَو إال وحٌي 
وف الصعبة، من تحصن للعدو، يوحى" حيث يتضمن فقه الجهاد استراتيجيتين عسكريتين تالئمان الظر

 وضعف للمسلمين، إلى غير ذلك.

 فالتترس هو توقي العدو بمعصوم الدم أو بماله، لمنع المسلمين من مهاجمة العدو، والتبييت يشبهه.

والباحثة في هاتين المسألتين تجد الكثير الكثير من أقوال العلماء الراسخة في البابين من سلف وخلف، 
فك  –لالختصار، ولمن أرادت االستزادة تّطلع على رسالة للشيخ فارس الزهراني ولكن نذكر بعضها 

 منشورة هنا: –هللا أسره 

http://www.tawhed.ws/r1?i=3365&x=nw8c00x6 

 هنا: –فك هللا أسره  –وكذلك رسالة أخرى للشيخ علي الخضير 

http://www.tawhed.ws/r?i=xbx73ruy 

 وفي آخرها رد على بعض الشبهات في المسألة، كقول بعضهم: "وال تِزُر وازرةٌ ِوزَر أخرى"..إلخ.

 بعض نصوص الفقهاء في التترس والتبييت

 ( 4/1467شر ُ السير الكبير قال السرخسي وهو من األحناف نقالً عن محمد بن الحسن:) 

)قال: وال بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار، أو يغرقوها بالماء، وأن ينصبوا عليها 
المجانيق، وأن يقطعوا عنهم الماء، وأن يجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم" ويقول: 

م من أسرى، أو مستأمنين، صغاراً أو كباراً، أو نساء أو "وال يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيه
رجاالً، وإن علمنا ذلك؛ ألنه ال طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال األمر بقهر المشركين، وما ال 

 يستطاع االمتناع منه فهو عفو(.

  و (: "اختلفت الناس في تخريب دار العد4/176وقال ابن العربي من المالكية )أحكام القرآن
 وحرقها وقطع ثمارها على قولين :

 األول: أن ذلك جائز؛ قاله في المدونة.

 الثاني: وقال بعضهم يحرم، والصحيح هو األول".
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  (: "وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق أو بحسك أو بما 4/257قال الشافعي )األم
عقارب، والحيات، وكل ما يتحصن به: فال بأس أن يرموا بالمجانيق، والعرادات، والنيران، وال

يكرهونه" قال: "وسواء كان معهم األطفال والنساء والرهبان أو لم يكونوا؛ ألن الدار غير ممنوعة 
 بإسالم وال عهد".

  (: "أما العدو إذا قدر عليه، فال يجوز تحريقه بالنار" 9/230قال ابن قدامة من الحنابلة )المغني
فجائز، في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري،  ويقول: "وأما عند العجز عنهم بغيرها،

واألوزاعي، والشافعي" ويقول: "كما يجوز البيات المتضمن لذلك. ويجوز نصب المنجنيق عليهم. 
 وظاهر كالم أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها".

 نظرة عقلية عسكرية في ساحات الحرب المعاصرة

بعد إثبات هذه المسألة من الناحية الشرعية، فذلك كاٍف لسليم القلب، المتغلب على الهوى والكبر، ولكن 
 نريد أن نلقي نظرة عقلية لالستئناس والتفكر، فنقول وباهلل التوفيق:

تشتد الحاجة إلى استعمال هذه الرخص لوعورة ساحات النزال مع العدو الصائل على األمة اإلسالمية 
ولكن حصون ومصفحات وأبنية ُمقامة في ، فال توجد حرب برية وجيشان يتقابالن في موقعة ما، اليوم

ولكن توجد طائرات وصواريخ المسلمين وبين مساكنهم، وال توجد سيوف ونبال ودروع، قلب ديار 
من  ، وإذا كان العلماء الراسخون أجازوهما في حال جهاد الطلب للضرورة، فهما في جهاد الدفعوقنابل

 باب أولى.

والظلم الواقع على المسلمين اليوم، واالستضعاف الشديد لهم ال يمّكنهم غالباً من الدفاع عن أنفسهم إال 
بزرع المتفجرات في تلكم األبنية المصفحة، ودخول تلك المطارات الحصينة بسيارات االستشهاديين، 

واألنفس واألموال، ولو علِم الكفار لكف شرها عن المسلمين المستضعفين، ودفع أذاها عن األعراض 
د المسلمين لهم إن تترسوا بالمسلمين أو حتى بنسائهم وأطفالهم، لفعلوا ذلك دائماً ولما تمكن  بعدم تقصُّ

 المسلمون من كف عاديتهم وال االنتصار عليهم في معركة واحدة!!

 آليات اتخذتها المجاهدون للحفاظ على األنفس

والمهّول حول أن المجاهدين قتلوا الكثير من األبرياء وأنهم أثخنوا في المسلمين  بالرغم من الكالم الكثير
 دون الكافرين نقول:

  ،فهم ال يتحملون إال وزر األعمال التي تصدر بها ليس كل عمل تفجيري هو من صنيع المجاهدين

مة في األسواق بيانات مختومة بختمهم أو إصدارتهم المرئية، ولطالما تبرؤوا من التفجيرات المجر
 والمساجد، بل وحتى المراقد!

  ،وما يعرف بالفقه بمسائل إن نسبة هذه العمليات التي يأخذ بها المجاهدون بالُرخص

% من عملياتهم في طول 1التترس)عملية تكون من حصيلتها قتل أنفس مسلمة بريئة( ال تساوي 
ورتها الشديدة، لمراكز العساكر األرض وعرضها، واقتحاماتهم المتكاثرة التي يخوضونها رغم خط



والميليشيات المجرمة، شاهدة بهذا. وهم حذرون جداً من التوسع في هذه الرخص، ويرجحون في 
 ميزان المصالح والمفاسد عند التخطيط ألي عملية.

 ومهندسون، يحاولون بقدراتهم الممكنة أن يقيسوا نسبة البارود  في المجاهدين في كل مكان خبراء

 تعدى التفجير حدود المنطقة المطلوبة، وقد تقدموا في هذا كثيراً.بحيث ال ي

 رغم خطورته من ناحية تجسسية( قبل القيام بأي عملية ليبتعدوا عن مقر التفجير،  اإلعَلن للناس(

 وتوجد مقاطع موثقة بالفيديو لهذه اإلعالنات.

 مثال/ غزوة "مانهاتن" المباركة

التترس والتبييت، حيث قُتل في تلك الغزوة على مركز التجارة وهي أوضح مثال واقعي على استعمال 
ألجرم أمة على األرض من االختصاصيين والعسكريين والمهندسين المجرمين، وقُتل معهم بعض العدد 

 من النساء واألطفال وربما من المسلمين الذين لم يهاجروا بعذر أو بغير عذر، تبعاً ال قصداً.

 دور المرأة في الجهاد

الجيد أن تتعلم المرأة بعض الفنون القتالية التي تعينها على الدفاع عن نفسها، وتعين في االستعانة بها  من
ولكن القتال المسلح غير  –وهذا ما سنناقشه في اإلعداد البدني والعسكري الحقاً بإذن هللا  –عند الحاجة 

 واجب عليها شرعاً خالفاً للرجل.

 وأعز مهمتين لها هما: وأعظم دورين تقوم بهما المرأة

/ لألبناء ومن في حكمهم من األطفال، الذين يقعون تحت رعايتها، بأن تعتني بتثقيفهم بحال األمة، التربية

ب الصبية منهم على التدرب وحمل السال ُ.  وترغِّ

/ للرجال الذين يحيطون بها من زوج أو أب أو أخ أو خال أو عم، على الجهاد واللحاق بركبه التحريض

ً فقد غزا، ف ي الدولة اإلسالمية، وتجهيز المجاهدين بمالها وكفالة أسرهم وذراريهم، "فمن جهز غازيا
 ومن خلف غازياً في أهله خيراً فقد غزا".

في ختام رسالته "دور النساء في جهاد األعداء" في تلخيص  –تقبله هللا  –ذكر الشيخ يوسف العييري 
 لدورها، قال:

نأتي على ختام رسالتنا إليك وقبل أن نودعك يحسن بنا أن نجمل لك ما نريده وها نحن أختي الكريمة 
 منك:

لقد ذكرنا لك بما فيه غنية عن غيره عدة مواقف لنساء السلف والخلف يتضح لك من خاللها جلياً دور 
ل المرأة المهم في الصراع لنصرة اإلسالم، ونحن ال نريد منك أن تدخلي أرض المعركة لما فيه من تبذ

وفتنة، ولكننا نريد منك أن تقتدي بنساء السلف في تحريضهن على الجهاد وإعدادهن له وفي صبرهن 
 على هذا الطريق وفي شوقهن للمشاركة بكل شيء مقابل انتصار اإلسالم.



وإن رضيت بالدنية في دينك ورضيت بالذل والهوان لك وألمتك، فإننا ال نملك لك من هللا شيئاً، ولكننا 
ن غضب هللا ومن سخطه، ونقول لك اتقي هللا، وال تكوني عقبة في طريق الرجال إلى الجهاد، نحذرك م

فأقل ما يطلب منك حال خروج الرجال إلى الجهاد أن تسكتي وترضي بما أمر هللا به، واعلمي أنك 
من الصد عن حينما تثنين الرجال عن الجهاد سواًء كانوا أبناًء أو زوجاً أو إخوة أو غيرهم فإن هذا نوع 

سبيل هللا ال يرضاه هللا أبداً، فإن كنت ال تهلكين بخروجهم فليس لك حق في الشرع لتثبيطهم عن 
 الجهاد..".

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 والحمد هلل رب العالمين

 نرحب بمداخالتكن واستفساراتكن على حساب التواصل للسرية/

@Al_Khansa2 

 إلى اللقاء في الدرس القادم بإذن هللا وهو بعنوان: 

 اإلعداد "النفسي" للمسلمة.

  

  

 أخواتكن في سرية الخنساء

 ادعوا إلخوانكم المجاهدين
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