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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله .
 أما بعد : 

العدواف على اإلسالـ والكيد ألىلو من أبرز مسات الواقع ادلعاصر، وذلذا بات فقد 
العدواف صور متعددة ومظاىر متنوعة، ما بٌن احتالؿ لألراضي كما ىو يف فلسطٌن 

ورمي النيب صلى اهلل  ،وغًنىا، وطعن يف ادلقدسات كإىانة القرآف الكرمي وأفغانستاف والعراؽ
 صنيفوت ،لمة ادلسلمٌن بإذكاء نار الطائفية بينهمعليو وسلم بالنقائص، وتفريق لك

ومتشددة معادية، ألواف من العدواف والكيد ال يعلم مداىا  موالية حكوماهتم إىل زلاور معتدلة
ْم لِتَػُزوَؿ ِمْنوُ }َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُىْم َوِعنَد الّلِو َمْكرُُىْم َوِإف َكاَف َمْكرُىُ  ، قاؿ تعاىلإال اهلل

 . 1اُؿ{اْْلِبَ 
والشك أف ىذا الواقع األليم الذي تعيشو األمة اإلسالمية عرض دلرض خطًن دب يف 
مجيع أوصاذلا وىو داء الوىن : أي حب احلياة وكراىية ادلوت، فعن ثوباف موىل رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ))يوشك أف تداعى عليكم 

تداعى األكلة على قصعتها(( قاؿ: قلنا يا رسوؿ اهلل أمن قلة بنا األمم من كل أفق كما 
يومئذ؟ قاؿ ))أنتم يومئذ كثًن، ولكن تكونوف غثاء كغثاء السيل، ينتزع ادلهابة من قلوب 

قاؿ ))حب احلياة وكراىية عدوكم، وجيعل يف قلوبكم الوىن(( قاؿ: قلنا وما الوىن؟ 
 .2ادلوت((
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، اليت تتمثل 3 "مقاصد الشريعة االستعمارية"حقيقة   وجيب على ادلسلمٌن أف يعرفوا
يف احتالؿ أراضي ادلسلمٌن، وطمس معادلها احلضارية، وهنب ثرواهتا ادلختلفة، وتشريد 
سكاهنا األصليٌن وإذالذلم، مث ال يكتفوف دبجرد العلم بتلك ادلقاصد أو ادلكايد باألحرى، بل 

اإلسالمية العادلة، واليت من أمهها ربرير اإلنساف  عليهم أف يقوموا دبواجهتها دبقاصد الشريعة
رد عدواف ادلعتدين، قاؿ  من عبودية غًن اهلل، ونشر العدؿ واألمن بٌن الناس، ومنع الظلم و

ُجوا ( الَِّذيَن ُأْخرِ 39تعاىل }أُِذَف لِلَِّذيَن يُػَقاتَػُلوَف بِأَنػَُّهْم ظُِلُموا َوِإفَّ اللََّو َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر )
َمْت ِمْن ِديَارِِىْم ِبَغًْنِ َحقٍّ ِإالَّ َأْف يَػُقوُلوا َربػَُّنا اللَُّو َوَلْواَل َدْفُع اللَِّو النَّاَس بَػْعَضُهْم بِبَػْعٍض  ذَلُدِّ

ْنُصرُُه ِإفَّ اللََّو َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّو َكِثًنًا َولَيَػْنُصَرفَّ اللَُّو َمْن يػَ 
( الَِّذيَن ِإْف َمكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ 40َلَقِويٌّ َعزِيٌز )

اًل َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم ، وقاؿ تعاىل } اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقا4َونَػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّو َعاِقَبُة اأْلُُموِر{
ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف{  ، وقاؿ تعاىل } َوِإِف 5َوأَنْػُفِسُكْم يف َسِبيِل اللَِّو َذِلُكْم َخيػْ

نَػُهْم ِميثَاٌؽ َواللَُّو  َنُكْم َوبَػيػْ يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ دبَا تَػْعَمُلوَف اْستَػْنَصُروُكْم يف الدِّ
 . 6َبِصًٌن{

ولكي تكوف النصرة لقضايا األمة نصرة شرعية ربقق ادلقاصد العليا والغايات الكربى 
للسياسة الشرعية، البد من فقو عميق يعصم من اإلفراط والتفريط، ونظر سديد يقي من 

 التخبط واالرذباؿ . 
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 مشروعية نصرة قضايا األمة .  -
، من حيث الوجوب أو االستحباب، يالشرع الم حبكمهأوؿ مراتب النصرة ىو الع

أو يستحب منهم القياـ بالنصرة، ىل ىم مجيع أفراد األمة، أـ ىم عليهم ومعرفة الذين جيب 
طائفة من األمة إذا قامت هبا سقطت عن الباقٌن، وىل يشرتط يف النصرة إذف اإلماـ أو 

 ادلعاصرة ؟ احلاكم يف ظل األنظمة القائمة يف الدوؿ اإلسالمية 
و نصرة قضايا األمة اإلسالمية فريضة دينية وضرورة حياتية، فأما كوهنا فريضة دينية 
يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ  فلداللة القرآف والسنة واإلمجاع، قاؿ تعاىل }َوِإِف اْسَتنَصُروُكْم يف الدِّ

نَػُهم مِّيثَاٌؽ َوالّلُو دبَِ  َنُكْم َوبَػيػْ قاؿ تعاىل }َوَما َلُكْم اَل تُػَقاتُِلوَف  ،7ا تَػْعَمُلوَف َبِصًٌن{ َعَلى قَػْوـٍ بَػيػْ
ِمْن َىػِذِه يف َسِبيِل الّلِو َواْلُمْسَتْضَعِفٌَن ِمَن الرَِّجاِؿ َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِف الَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا َأْخرِْجَنا 

، وقاؿ تعاىل 8ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصًنًا{ اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْىُلَها َواْجَعل لََّنا
ِديُد }َوتَػَعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِف َواتػَُّقوْا الّلَو ِإفَّ الّلَو شَ 

 .  9اْلِعَقاِب{
وؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم )) انصر أخاؾ وعن أنس رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رس

ظادلا أو مظلوما(( قالوا يا رسوؿ اهلل ىذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظادلا؟ قاؿ ))تأخذ 
، وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 10فوؽ يديو(( 

قاؿ )) ادلسلم أخو ادلسلم ال يظلمو وال يسلمو، ومن كاف يف حاجة مسلم كاف اهلل يف 
حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنو كربة من كرب القيامة ومن سرت مسلما سرته 

حجر رمحو اهلل تعاىل : قولو ))ال يسلمو(( أي ال يرتكو مع من  ، قاؿ ابن11اهلل يـو القيامة(( 
، فالنصرة إذف حق أساسي من 12يؤذيو بل ينصره ويدفع عنو، وىذا أخص من ترؾ الظلم(( 

 حقوؽ األخوة ومقتضياهتا العملية.
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 من هم أهل النصرة. -
قاؿ نفسو أو أىلو أو مالو،  دينو أوأىل النصرة ىم كل مظلـو أو معتدى عليو يف 

وََّنَصُروْا  تعاىل }ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَىاَجُروْا َوَجاَىُدوْا بَِأْمَواذلِِْم َوأَنُفِسِهْم يف َسِبيِل الّلِو َوالَِّذيَن آَوواْ 
، ويشرتؾ يف أصل ىذا احلكم الرب والفاجر، فالفسق سواء  13أُْولَػِئَك بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض{

ليس مانعا من النصرة كما يتوىم بعض الدعاة وطلبة العلم، قاؿ تعاىل كاف دبعصية أو بدعة 
نَػُهَما فَِإف بَػَغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَػَقا َتتَػُلوا َفَأْصِلُحوا بَػيػْ تُِلوا }َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنٌَن اقػْ

نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ اللََّو ُيُِبُّ الَّيِت تَػْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّو فَِإف فَ  اءْت َفَأْصِلُحوا بَػيػْ
يف ، ويف اآلية أمر بقتاؿ الطائفة الباغية، وىو صورة من صور النصرة 14اْلُمْقِسِطٌَن{ 

 .اإلسالـ
النصرة أىل الذمة وادلعاىدين يف دار اإلسالـ، قاؿ ابن  استحقاؽويلحق بادلسلم يف 

اهلل )) وعلى اإلماـ حفظ أىل الذمة ومنع من يقصدىم بأذى من ادلسلمٌن قدامة رمحو 
 ،والكفار، واستنقاذ من أسر منهم بعد استنقاذ أسارى ادلسلمٌن واسرتجاع ما أخذ منهم

 .15ألهنم بذلوا اْلزية حلفظهم وحفظ أمواذلم((
لقولو ومن أىل النصرة أيضا كل مستضعف يف األرض أيا كاف دينو أو جنسو أو لغتو 

صلى اهلل عليو وسلم )) لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعاف ما أحب أف يل هبا محر 
، والرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يشًن ىنا إىل 16النعم، ولو أدعى بو يف اإلسالـ ألجبت(( 

.  حلف الفضوؿ الذي كاف على أساس نصرة ادلظلـو
 قضايا األمة . في نصرة المجاالت  -

ويلي العلم حبكم النصرة وشروطها ربديد أنواعها ورلاالهتا ادلختلفة، فالنصرة يف قضايا 
 األمة أنواع سلتلفة ورلاالت متعددة، فهناؾ : 
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 ية : علمالنصرة ال -1
وىي بياف الوجو الشرعي للظلم الواقع والتأصيل الدقيق للحقوؽ ادلغتصبة، والرد القوي 

ع هبا الظامل, مث بياف الطرؽ الشرعية لرد احلقوؽ إىل أىلها، على الدعاوي والشبهات اليت يتذر 
وما جيب يف حق الظامل من عقوبة أو تعزير ...، فالنصرة الفكرية للقضية الفلسطينية على 
سبيل ادلثاؿ جيب أف تبدأ ببياف حق الفلسطينيٌن الشرعي والتارخيي يف فلسطٌن، والرد على 

نية حوؿ القضية، ويكملو تقدمي خارطة طريق إسالمية اخلرافات اليهودية والدعاوي الصهيو 
 عملية وواضحة لتحرير فلسطٌن ودحر االحتالؿ.

 :  النصرة اإلغاثية -2
وتكوف بتوفًن ما ُيتاج إليو ادلعتدى عليو أو ادلنكوب من طعاـ أو شراب أو دواء وغًن 

الواقع العملي، نظرا ذلك من ضرورات احلياة، وىي أشهر أنواع النصرة وأكثرىا شلارسة يف 
لكثرة احلروب وادلعارؾ اليت ُيتاج الناس أثنائها وبعدىا إىل إغاثة عاجلة، ولسهولة ادلمارسة 

ويف أصعب  وقلة التبعات وادلخاطر، فالعمليات اإلغاثية مسموحة هبا يف كل الشرائع والقوانٌن
النوع ادلهم من  الظروؼ وأحلكها...، وقد كانت الصحابيات رضي اهلل عنهن ميارسن ىذا

 .يف ادلعارؾ والغزوات أنواع النصرة
 :  النصرة اإلعالمية -3

الظلم الواقع والتشهًن جبرائم الظادلٌن، بالصوت عن  باإلخبارالنصرة اإلعالمية وتكوف 
والصورة، أو بالقلم والريشة، أو بالنثر والقافية, وبكل وسيلة إعالمية متوفرة، وذلذا النوع من 

وسة يف إحقاؽ احلق وإزىاؽ الباطل ال جيحدىا إال جاىل أو مكابر...، فقد  النصرة آثار ملم
كاف للشعراء حضور بارز يف غزوات الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم، وكاف لقصائدىم وقع 

الرماح والسيوؼ، وكانت ادلالئكة تثبتهم وتؤيدىم كما تثبت وقع أشد على األعداء من 
شة رضي اهلل عنها قالت: مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل وتؤيد محلة الرماح والسيوؼ، فعن عائ

عليو وسلم يقوؿ حلساف رضي اهلل عنو ))إف روح القدس ال يزاؿ يؤيدؾ ما نافحت عن اهلل 
، ويف احلديث بشارة لكل مذيع أو صحفي أو شاعر أو أديب أو رساـ أو 17ورسولو(( 
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بتأييد من روح القدس اذلادؼ واإلعالـ الراقي ىم من أىل الفن ضلو منشد أو سلرج سينمائي و 
ادلسلمٌن، اإلسالـ و وأمٌن الوحي جربيل عليو السالـ، ما نافحوا عن اهلل ورسولو وذبوا وعن 

 بعمـو اللفظ ال خبصوص السبب. –كما يقوؿ األصوليوف   –فالعربة ىنا 
  النصرة السياسية: -4

وأىل احلل والعقد من وىي القياـ  بالتدابًن الكفيلة بنصرة ادلظلـو من قبل والة األمور 
ادلسلمٌن، من إدانة الظلم ومالحقة الظادلٌن،  وسن القوانٌن الصارمة لرعاية احلقوؽ، مث 
تسخًن مجيع أجهزة الدولة يف ربقيق ذلك، وإذا تأملنا يف أحكاـ النصرة الشرعية صلد بأف 

سلمٌن، تقع على كواىل والة األمور وأىل احلل والعقد من ادلفيها ادلسؤولية العظمى 
وباألخص ما يتعلق منها بالعالقات الدولية يف السلم واحلرب، وباْلوانب القضائية وبعض 
اْلوانب االقتصادية، قاؿ تعاىل }الَِّذيَن ِإف مَّكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَػُوا الزََّكاَة 

، قاؿ الصباح بن سوادة الكندي 18لِلَِّو َعاِقَبُة اأْلُُموِر{َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؼ َونَػَهْوا َعِن اْلُمنَكِر وَ 
مسعت عمر بن عبد العزيز خيطب وىو يقوؿ }الَِّذيَن ِإف مَّكَّنَّاُىْم يف اأْلَْرِض... { اآلية مث 
قاؿ ))أال إهنا ليست على الوايل وحده، ولكنها على الوايل وادلوىل عليو، أال أنبئكم دبا لكم 

ذلكم، ودبا للوايل عليكم منو؟ إف لكم على الوايل من ذلكم أف يؤاخذكم  على الوايل من
حبقوؽ اهلل عليكم، وأف يأخذ لبعضكم من بعض، وأف يهديكم لليت ىي أحسن ما استطاع، 

 .19وإف عليكم من ذلك الطاعة غًن ادلبزوزة وال ادلستكره هبا وال ادلخالف سرىا عالنيتها ((
تفاوت بٌن ادلواقف الرمسية وادلواقف الشعبية من وال شك ما نراه من تباين أو 

مشكالت األمة اإلسالمية يعد عامال من عوامل الضعف وسببا من أسباب الفشل، 
قاؿ تعاؿ }َوَأِطيُعواْ فالواجب ىو أف تتضافر اْلهود الشعبية والرمسية يف نصرة قضايا األمة، 

 .20َوَتْذَىَب رُُِيُكْم َواْصربُواْ ِإفَّ الّلَو َمَع الصَّاِبرِيَن{  الّلَو َوَرُسوَلُو َوالَ تَػَناَزُعواْ فَػتَػْفَشُلواْ 
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 : النصرة العسكرية  -5
بقتاؿ الظادلٌن ادلعتدين على حقوؽ الناس وادلنتهكٌن النصرة العسكرية وتكوف 

ألعراضهم، وإعانة ادلعتدى عليهم ومدىم دبا يدفعوف بو الظلم، قاؿ تعاىل }َوَما َلُكْم اَل 
ْجَنا ُلوَف يف َسِبيِل الّلِو َواْلُمْسَتْضَعِفٌَن ِمَن الرَِّجاِؿ َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِف الَِّذيَن يَػُقولُوَف َربػََّنا َأْخرِ تُػَقاتِ 

وكل  ،21ِمْن َىػِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْىُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيّاً َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصًنًا{ 
معاىدة إقليمية أو دولية مينع ادلسلمٌن من نصرة إخواهنم ادلسلمٌن يف مجيع أقطار العامل فهي 

قاؿ صلى اهلل عليو وسلم ))كل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل ولو   ،الغية غًن ملزمة
، قاؿ ادلناوي رمحو اهلل تعاىل )) أي كشرط نصر ضلو ظامل وباغ، وشن 22كاف مئة شرط((

 .23غارة على ادلسلمٌن وضلوىا من الشروط الباطلة...(( 
 النصرة بالدعاء. -6

من أىم أنواع النصرة وأنفعها، دلا ذلا من طبيعة إميانية زلضة عكس األنواع  الدعاءو 
بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا األخرى من النصرة، ويدؿ عليها قولو تعاىل }َكذَّ  َلُهْم قَػْوـُ نُوٍح َفَكذَّ َبْت قَػبػْ

َهِمٍر َوَفجَّرْ  نَا اأْلَْرَض رَلُْنوٌف َواْزُدِجَر َفَدَعا َربَُّو َأينِّ َمْغُلوٌب فَانَتِصْر فَػَفَتْحَنا أَبْػَواَب السََّماء دبَاء مُّنػْ
وكاف النيب صلى اهلل عليو وسلم يلجأ إىل ىذه  ،24ُعُيونًا فَاْلتَػَقى اْلَماء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدَر{

الوسيلة الناجعة لنصرة ادلظلومٌن، فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: كاف النيب يدعو يف 
القنوت )) اللهم أنج سلمة بن ىشاـ اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أيب 

اشدد وطئتك على مضر، اللهم سنٌن   ربيعة، اللهم أنج ادلستضعفٌن من ادلؤمنٌن، اللهم
، ومع ذلك فإف بعض اْلهلة وضعاؼ اإلمياف من ادلسلمٌن يهونوف من 25كسين يوسف(( 

 شأف الدعاء واهلل ادلستعاف.
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وينبغي أف تكوف أدعيتنا لنصرة ادلظلومٌن وفق اآلداب الشرعية يف الدعاء، بأف تكوف 
ء سواء كاف يف ادلضموف وادلعىن، أو يف سليمة من االعتداء: وىو ذباوز ادلشروع يف الدعا

الشكل وادلبىن، وقد ورد النهي يف االعتداء يف الدعاء يف القرآف والسنة، قاؿ تعاىل }اْدُعوْا 
، وعن عبد اهلل بن مغفل أنو مسع ابنو يقوؿ: 26َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة إِنَُّو اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن{ 

صر األبيض عن ميٌن اْلنة إذا دخلتها، فقاؿ: أي بين سل اهلل اْلنة وعذ اللهم إين أسألك الق
بو من النار، فإين مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ))سيكوف قـو يعتدوف يف 

، ومهما امتألت القلوب غضبا وغيظا فال جيوز اخلروج عن حدود الشرع ونطاؽ 27الدعاء(( 
و حينما ندعوا على من ظلمنا من الكفار  ،ظلومٌناحلكمة حينما ندعوا إلخواننا ادل

 .وادلشركٌن، ولنا يف أدعية القرآف والسنة أسوة حسنة
 معالم أساسية في نصرة قضايا األمة . -

ىناؾ معامل أساسية وصفات ضرورية جيب توفرىا يف النصرة احلقيقية لقضايا األمة، 
 ومن ىذه ادلعامل والصفات ما يلي :

 جرد .اإلخالص والت    -1
وىو أف يكوف الباعث على النصرة قصد وجو اهلل تعاىل، ومنع الظلم بأنواعو، وربقيق 
العدؿ على مجيع الناس، وإعانة الفقراء واحملتاجٌن على لواـز احلياة الكرمية، فال ينتصر لعرؽ 
أو حزب أو طائفة، أو ينصر أحدا لطلب ماؿ أو شرؼ أو جاه، فكل ذلك من خصاؿ 

البهيمية السافلة، قاؿ تعاىل يف قصة ذي القرنٌن }قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَػٌْنِ ِإفَّ  اْلاىلية وطباع
نَػُهْم َسّداً  نَػَنا َوبَػيػْ  يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف يف اأْلَْرِض فَػَهْل صَلَْعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأف ذَبَْعَل بَػيػْ

ٌر َفَأعِ  نَػُهْم َرْدمًا{ قَاَؿ َما َمكَّينِّ ِفيِو َريبِّ َخيػْ َنُكْم َوبَػيػْ ، وعن أيب موسى 28يُنوين ِبُقوٍَّة َأْجَعْل بَػيػْ
رضي اهلل عنو قاؿ: جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما القتاؿ يف 
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سبيل اهلل؟ فإف أحدنا يقاتل غضبا، ويقاتل محية؟ فرفع إليو رأسو إال أنو كاف قائما فقاؿ: 
 .29ل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو يف سبيل اهلل عز وجل(( ))من قات
وال بأس بسؤاؿ ما يتقوى بو على نصرة ادلظلـو من ماؿ وغًنه لقولو تعاىل حكاية عن  

 ذي القرنٌن }آُتوين زُبَػَر احلَِْديِد َحَّتَّ ِإَذا َساَوى بَػٌْنَ الصََّدفَػٌْنِ قَاَؿ انُفُخوا َحَّتَّ ِإَذا َجَعَلُو نَاراً 
، وجيوز كذلك أخذ األجرة على أعماؿ النصرة دلن كاف متفرغا 30قَاَؿ آُتوين أُْفرِْغ َعَلْيِو ِقْطرًا{ 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم وَ  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكٌِن َواْلَعاِمِلٌَن َعَليػْ يف ذلا لقولو تعاىل }ِإَّنَّ
 .31َويف َسِبيِل الّلِو َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن الّلِو َوالّلُو َعِليٌم َحِكيٌم{ الرِّقَاِب َواْلَغارِِمٌَن 

 الواقعية.    -2
فعل ادلمكن النصرة أيا كاف نوعها، واألخذ بادلتوفر وادلتاح من  الواقعية يف النصرة ىيو 
ىي درجة متوسطة ووسائلها، مع التطلع للمزيد شلا يرجى حصولو من مجيع ذلك، و رلاالهتا 

 بٌن العجز والكسل، فالناس أماـ ادلصائب وادلشاكل اليت ربل بادلسلمٌن على ثالثة أقساـ:
: وىم أىل اإلمياف والطاعة، وىم زلمودوف يف الشرع من يفعل الممكناألوؿ: 

اهلل عليو ويف احلديث قولو صلى ، 32والعقل، ؼ }اَل ُيَكلُِّف الّلُو نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها ذَلَا{ 
، ومن فعل من التكاليف ما استطاع إميانا 33اكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف(( )وسلم )

واحتسابا ناؿ األجر من اهلل وبرأت ذمتو، قاؿ تعاىل }فَػَقاِتْل يف َسِبيِل الّلِو اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ 
ِذيَن َكَفُروْا َوالّلُو َأَشدُّ بَْأسًا َوَأَشدُّ نَػْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنٌَن َعَسى الّلُو َأف َيُكفَّ بَْأَس الَّ 

، وال خيلوا جهدىم مهما قل من نتيجة قريبة أو بعيدة إف شاء اهلل، قاؿ 34تَنِكياًل{
، وىذه اآلية نزلت يف الذين كانوا يردوف السائل 35تعاىل}َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخًْنًا يَػَرُه{ 

 أيديهم .ويرتكوف الصدقة لقلة ما ب
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، وىم أىل الفسق و النفاؽ، وىم مذموموف يف من يترك الممكن بغير عذرالثاين: 
قَاُلوْا  الشرع والعقل، قاؿ }َوْليَػْعَلَم الَِّذيَن نَافَػُقوْا َوِقيَل ذَلُْم تَػَعاَلْوْا قَاتُِلوْا يف َسِبيِل الّلِو َأِو اْدفَػُعواْ 

ُهْم ِلإِلميَاِف يَػُقوُلوَف بِأَفػَْواِىِهم مَّا لَْيَس يف  َلْو نَػْعَلُم ِقَتااًل الَّتػَّبَػْعَناُكمْ  ُىْم لِْلُكْفِر يَػْوَمِئٍذ أَقػَْرُب ِمنػْ
، ويف اآلية خذالف أىل النفاؽ للمجاىدين يف سبيل اهلل، 36قُػُلوهِبِْم َوالّلُو َأْعَلُم دبَا َيْكُتُموَف{  

ُىُم الَِّذيَن يَػُقوُلوَف اَل تُػْنِفُقوا َعَلى  وزبلفهم عن نصرة قضايا األمة بدوف عذر، وقاؿ تعاىل }
ْفَقُهوَف َمْن ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو َحَّتَّ يَػنػَْفضُّوا َولِلَِّو َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقٌَن اَل يػَ 

ِكنَّ اْلُمناِفِقٌَن ال َولِلَِّو َخزاِئُن السَّماواِت َواأْلَْرِض. َول، قاؿ سيد قطب رمحو اهلل }37{
ومن خزائن الّلو يف السماوات واألرض يرتزؽ ىؤالء الذين ُياولوف أف { :)) يَػْفَقُهوفَ 

فما أغباىم وأقل فقههم ، يتحكموا يف أرزاؽ ادلؤمنٌن، فليسوا ىم الذين خيلقوف رزؽ أنفسهم
لوهبم على مواجهة وىم ُياولوف قطع الرزؽ عن اآلخرين! وىكذا يثبت الّلو ادلؤمنٌن ويقوي ق
ويطمئنهم إىل أف ، ىذه اخلطة اللئيمة والوسيلة اخلسيسة، اليت يلجأ أعداء الّلو إليها يف حرهبم

والذي يعطي أعداءه ال ينسى ، خزائن الّلو يف السماوات واألرض ىي خزائن األرزاؽ للجميع
 .38((فالتجويع خطة ال يفكر فيها إال أخس األخساء وأألـ اللؤماء!...أولياءه

وما أشبو الليلة بالبارحة، فكم مسعنا من ادلنتسبٌن إىل اإلسالـ من العلمانيٌن واللرباليٌن 
وأمثاذلم من يسخر من اجملاىدين يف فلسطٌن، ومينع عنهم ادلدد من السالح والدواء والغذاء، 

لهم ويضيق عليهم يف النفقة، ليرتكوا اْلهاد ويستسلموا للواقع ويعرتفوا بإسرائيل، وىذا من جه
بسنة اهلل تعاىل يف نصرة ادلؤمنٌن اجملاىدين وتثبيتهم، فال يضرىم من خالفهم وال من خذذلم، 
ولذلك نرى اجملاىدين يف تقدـ مضطرد ووعي متزايد ونصر مستمر، كلما تكالبت عليهم 

 قوى الشر وخذذلم إخواهنم من العرب وادلسلمٌن. 
العجلة واحلماس الزائد، شلن  : وىم أىلمن يطلب المستحيل أو المتعسرالثالث: 

ُيقر ما بذلو أىل اإلمياف والطاعة من جهود لرفع ادلصائب أو دفعها، وليس بأحسن حاال 
 من أىل الكسل دلا يرتكو من ادلمكن وما يفوتو من ادلستحيل. 
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 ، وادلسلم الواعي ىو من ال يألو جهده يف نصرة ادلظلـو وإغاثة ادللهوؼ وصلدة ادلكلـو
 األماين واألحالـ، وال يثاقل إىل األرض وال خيلد إليها، فراحتو يف رضى اهلل تعاىل وال يتيو بٌن

 ويف ما يسعد البشر.
 .العموم    -3

 دعافكل أنواع النصرة نافعة ومطلوبة، وْلميع الناس يف النصرة سهم ونصيب، وقد 
مهما كانت األحواؿ النفًن يف سبيل اهلل ونصرة قضايا األمة القرآف الكرمي ادلسلمٌن إىل 

، قاؿ اهلل تعاىل }اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِىُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم يف َسِبيِل الّلِو والظروؼ
ٌر لَُّكْم ِإف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف{ ))يقوؿ اهلل تعاىل لعباده  ، قاؿ السعدي رمحو اهلل تعاىل 39َذِلُكْم َخيػْ

م على النفًن يف سبيل اهلل }اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقااًل{ يف العسر واليسر، ادلؤمنٌن مهيجا ذل
وادلنشط وادلكره، واحلر والربد، يف مجيع األحواؿ }َوَجاِىُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم يف َسِبيِل 

سبيل اهلل ، فاْلهاد يف 40الّلِو{ أي ابذلوا يف ذلك واستفرغوا وسعكم يف ادلاؿ والنفس...(( 
ونصرة ادلظلومٌن دبعنامها الشامل شلا جيب أف يساىم فيهما كل مسلم ملتـز وكل إنساف 

، صغًنا كاف أو صغًنا، رئيسا أو مرؤوسا، ذكرا أو أنثى وىلم جرا.  زلرـت
حيث تتداعى  ،يف النصرة، إذا ىب مجيع ادلسلمٌن لنصرة ادلظلـو العمـوتحقق يو  

ىل عقد القمم لتبين ادلواقف ادلناسبة حلجم ادلأساة، ويقـو الدوؿ وادلؤسسات اإلسالمية إ
ف على ادلنابر وعرب القنوات الفضائية للتوعية واإلرشاد وشحذ اذلمم، وزبرج و العلماء الرباني

ىل ادلسًنات وادلظاىرات السلمية، يشاركهم فيها أحرار العامل يف إ على أمرىا الشعوب ادلغلوبة
اىد أىل اليسار من األمة بل والفقراء بأمواذلم، ويهرع األطباء مشارؽ األرض ومغارهبا، وجي

وىكذا يف ىبة عادلية ال يتخلف عنها إال ادلنافقٌن  ،وادلمرضٌن لعالج ادلرضى واْلرحى...
 وأعواف الظادلٌن .
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ا من جوامع الكلم النبوي قولو صلى اهلل عليو وسلم )) أحب األعماؿ إىل اهلل أدومه

، وقالت العرب وصدقت ))القليل الدائم خًن من الكثًن ادلنقطع((، فاألعماؿ 41وإف قل(( 
الصاحلة واخلصاؿ احلسنة ال تظهر آثارىا وال تبدو نتائجها حَّت تستمر وتثبت عليها 
أصحاهبا، ومن ىنا نرى ضرورة مؤسسة األعماؿ اليت يقـو هبا ادلنتصروف لقضايا األمة بٌن 

ذلك بتصنيف جهود النصرة وتأطًنىا يف أشكاؿ منظمة ومرخص ذلا، فتكوف احلٌن واآلخر، و 
مؤسسات للنصرة اإلعالمية وأخرى للنصرة السياسية وثالثة للنصرة القانونية وىكذا يف تنوع 
وتكامل، تتوزع فيو األدوار وتتوفر فيو الفرص، وتتوارث األجياؿ ادلسئولية جيال بعد جيل 

 مئذ يفرح ادلؤمنوف بنصر اهلل.ويو  ،حَّت يأيت اهلل بالفتح
ولنا عربة يف مهارة أعداء اإلسالـ يف التخطيط ألعماذلم والدقة يف تنفيذىا واألمانة يف 

أصبحت حَّت وكيف تطورت اخلبيثة توريثها عرب األجياؿ، انظر كيف بدأت احلركة الصهيونية 
زبطب ودىا وزبشى بطشها، وليس خلفها إال شرذمة قليلة من و قوة هتاهبا الدوؿ العظمى 

 الشياطٌن. العفاريت و 
 

 ىذا وصلى اهلل عليو وسلم
 بقلم الدكتور صلوغو مباكي صمب 

 ) مستل من كتايب : مقاصد السياسة الشرعية ومصاحلها (
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