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 يدـهـمـت                                        

رســلل وعلــى صلــه وصــوبه أمجعــل و عــد :  ــ   علــى ســيد املوالســ   احلمــد ر رب العــاملل والصــ ة 
ســبوا ه وتعــا  اجلهــاد حلمايــة الوجــود اإلســ مي ومصــا  املســلمل ، وقــد أمــر هللا  الــرابط أ ــد لــوا  
ـمب تـوفب يَ قال  ﴿ابلرابط يف سبيله   ْو َ َلَعلذ ووا َوَصا يرووا َورَا يطـووا َواتـذقوـوا ا َذ ِي يَن َصَمنووا اصب ِي  (1)ليووـوَ   َأيـ َها الذ
تبعـاك لبــاب اجلهــاد، و ينــوا   ــله  ،لــه  صــ ك يف كتــبهموعقـد الفقهــا   علــى الــرابط   و ـ  الرســول 

غـ    سـا قاك  و عض أ ْامه ومارسه املسلمو  قروانك عيـدذة  وقـد رأيـن أ  مـا كتـب يف الفقـه عـن الـرابط
، يف دي دورهــا يف يايــة األمــةلتــ    كــال لتفعيــل هــِري الشــع ة والوظيفــة، وشظهارهــا ابلشــْل املناســب

 لِلك أردت أ  أوضح  يثيات هِري الشع ة وتطبيقاهتا يف العصر احلاضر.  العصر احلايل 

 :مشْلة البو 
غ  كال لتوديد معىن عن الرابط يف الفقه ال ظن أثنا  تدريسي أل ْا  الرابط  أ  ما كتب 

أ ْا  درس كما تو الرابط  درسو  أ ْا  ، ومشموالته، يف العصر احلاضر   الناس يالرابط و قيقته
 سبب  - يف ظين -وهِا  س ق يف واقع النايطبله جمال يف التملعر ة  ْم اترخيي مل يعد  :أي! الرق
َدثيل  أكثر مدرسي الفقه يف  هم قصور   ر ط اخليول مقصوراك على ه ظن سبب و  ،عىن الرابطمل املووب

ِية أو البورية للدولة  م  مة الثغورو   اك،أ  الثغور اليت تشْل خطر الْث  ظن اإلس مية   و سبب ال
ِية والبورية  قطدود احلهي  أخرى، ال تقل خطراك عن احلدود اجلغرا ية ومل يعلموا أ  هناك ثغوراك   ال

أو عن  و  أ  أيتينا عن طريق اجلَ  !!  ي  أصبون للعدو منا ِ كث ة    قد أصبح إبمْا  العدو
واهلوا  امللوثة، الدما  و  ،األ ْار اهلدامةأصبح يهددان عن طريق و  ت،ئياطريق اإلع   والف ا

 هل هِري وأمثاهلا ثغور حتتاج ش   فظ وش  رابط  يها   لئ  يدخل  املخدرات و...و... و  ،امللوث
األعدا  منها،  يهددوا و دة األمة، أو عقيدهتا، أو أمنها أو استقرارها ، أو اقتصادها، أو صوتها !! 

ِية والبورية؟! أ    أ  الرابط مقصور على ر ط اخليل على احلدود ال

  الثغور اليت ميْن أ  يدخل أهم وقد كا  هِا البو  مسامهة يف جتلية  قيقة الرابط، وتوضيح
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  .منها األعدا  يف هِا العصر 

 
 أهدال البو : 

 ومْتسباهتم يف احلاضر واملستقبل.املسلمل احلفاظ على مصا   -1

 .شذا قصد  عمله احلفاظ على مصا  املسلمل   املسلم اليومي عبادة ي جر عليهاجعل عمل  -2

شعطا  د ع رو ي  لتفعيل العمل الد يوي      الشخص عندما يبتغي  عمله وجه هللا تعا     -3
ر  يه    يرتتب على ذلك التفعيل جناح     ه حياول أدا  عمله على الوجه األكمل وال يـوَقص ي

 .وثبوت األجر أوخرويك العمل د يويك 
 

  روض البو  :
 أ  يوضح املقصود ابلرابط.   -1

 أ  يوسع دائرة الرابط   ليشمل أعماالك أخرى غ  اإلقامة يف احلدود ! -2

 أ  يلفن األ ظار ش  ثغور هامة حتتاج ش  ياية. -3

خلص إذا أأ  يوضح أ  كث اك من أعمال املسلم اليومية قد تعتِ رابطاك ي جر عليه صا به   -4
 النية.

أ  جيعل عمل املسلم مرتبطاك ابر تعا   مما يدعوري ش  شخ ص العمل وشتقا ه وعد  التفريط   -5
  يه. 

 

 عناصر البو  :
 املبو  األول: تعريف الرابط. 

   ْم الرابط وأدلته.املبو  الثاين: 

  وائد الرابط و ْمته.املبو  الثال : 

 املبو  الرا ع :   ل الرابط ، وأكمله.

 املبو  اخلامس : أماكن الرابط.
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 املبو  السادس: مدة الرابط.
  ع : جماالت الرابط املعاصرة :املبو  السا

 احلدود اجلغرا ية -1

 الثغور  ْرية -2

 الثغور الصوية  -3

 الثغور األمنية -4

 الثغور اإلع مية -5

 ثغور البو  العلمي   -6

 الدراسات االسرتاتيجية  -7
  تائج البو : 

 
 : رابطتعريف الاملبو  األول: 

 ري للوفـظ، ورا ـط ابملْـا : ال ََمـه،: الرذ بطو لغة : هو الشذد، رََ َط الفرس ابملْـا  دـدذ  الرابط لغة        
أ  ورا ط اجليش: ال   ختو  العدو، والرابط اسم ، من: را ـط مرا طـة وريابطـاك، وأصـل املرا طـة   

،  سـمي املقـا  يف الثغـور رابطـاك، ويطلـق  ، كٌل منهمـا موعيـدل لصـا بهير ط الفريقا  خيوهلم يف ثغر  
ــهي،  ، علــى املواظبــة علــى الشــي  أي ــاك  ويطلــقالــرابط أي ــاك علــى املْــا  الــِي يوــراَ ط  يــه حلفظي

عـن م  مـة الطهـارة وا تظـار  تقول : راَ َط املْاَ  أو األمَر: ال مه وواظب عليه، ومنـه قولـه 
ْومب َعَلىَأال ) الص ة  عد الص ة َطَـاَي َويـَرب َـعو  ـيهي الـدذرََجاتي قَـالووا  ـَلَـى َي   َأدول  َمـا مَيبووـو ا َذو  ـيهي اخلب

ــَرةو اخلبوطَــا شيَ  ا ــاريريي وََكثـب َْ ــَباوو البووضوــو ي َعَلــى البَم ــوَل ا َذي َقــاَل شيسب دي َوا بتيظَــارو الصذــ َرسو ــَد لبَمَســاجي ةي  ـَعب
ْومب الــر ياَبطو  الصذــ لي َِ أ  املواظبــة علــى الطهــارة والصــ ة والعبــادة كاجلهــاد يف ســبيل أي:  (2)(ةي  َــ

 .(3)هللا، ويطلق الر يابط أي اك على ما تـوربَ ط  ه الدواب واألديا   من  بل وخيط وغ ري

 :يفهم مما سبق 

                           
 51رقم  1/73، وسنن الرتمذي 3/140صحيح مسلم بشرح النووي  - 2
  2/171هاية يف غريب احلديث والن ،186واملفردات يف غريب القرآن  مادة ) رب ط (،289/ 3انظر: ترتيب القاموس احمليط  - 3
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أوالك: أ  الرابط هو م  مة دي   من أجل احلفاظ عليه والقيا   تد  ري من غ  شخ ل، وهِا  
 داد دائم وترقب، حيتاج ش  استع

اث ياك: أ  الرابط  يه مفاعلة    ْل من الطر ل ير ط اخليل يف غ  وقن اجلهاد  خشية أ  يفجأري 
خصمه وعدوري   قال الشيخ حممد متويل الشعراوي: الرابط : أ  توشعير عدوك أب ك مستعد 

الدامهة تنطلق دائماك للقائه، أي أ  تْو  مستعداك قبل وقوع اهلجو  ، وساعة أتيت األمور 
ملواجهتها، وهِا يقت ي أ  تْو  مستعداك قبل األمر الداهم   أل  عدوك  ل يعلم أ ك 
مرا ط ومستعد للوركة يف أي وقن يرهبك وخيا ك ، أما شذا كنن يف  الة اسرتخا  وغفلة 

. وقد كا ن املرا طة (4)   ه يدامهك ، وش  أ  تستعد يْو  قد أخِ منك اجلولة األو  
اجلهات اليت يستطيع العدو الوصول  :أي  و ة يف اجلاهلية وهي ر ط الفرس يف الثغورمعر 

 .(5)منها ش  احلي   مثل الشعاب اليت  ل اجلبال 
وش  جماهدة النفس على ذلك   ومن ذلك مسي ،  يف املْا  أ  الرابط حيتاج ش  صِ وا تظار :اثلثاك 

ْومب  ةي  ـَعبَد الصذ َوا بتيظَارو الصذ ).. ال ق (6)االستعداد للص ة وا تظارها رابطاك  لي َِ ةي َ 
 (7)(الر ياَبطو 

 :الرابط اصط  اك 
 (8)لقصد د عه ر تعا   وهو اإلقامة يف مْا  يتوقع هجو  العدو  يه الرابطأوالك : تعريف احلنفية : 

والثغر كل مكان خييف ، الْفار  اث ياك : تعريف احلنا لة : الرابط : اإلقامة ابلثغر مقويك املسلمل على
  (9)أهُله العدو وخييفهم 
َ  ي  قال ا ن عر ة اثلثاك : تعريف املالْية: سب ربضي اإلبي " الر ياَبطو البَمَقا و َ يب و خيوبَشى البَعدوو  أبَي

 .(11)العدو يف الثغور املتامخة لب دريقال ا ن دقيق العيد: الرابط مراقبة .و (10)ليَد بعيهي 

                           
 1976-1975/ 4تفسري الشيخ حممد متويل الشعراوي، ط، أخبار اليوم ، مصر ، ج  - 4
 3/208تفسري التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ، ط: دار سحنون ، تونس ، ج  - 5
 186املفردات يف غريب القرآن  - 6
 51رقم  1/73، وسنن الرتمذي 3/140صحيح مسلم بشرح النووي  - 7
 5/436فتح القدير البن اهلمام  - 8
 13/18املغين  - 9

 منقول من املكتبة الشاملة ، موقع اإلسالم. – 1/292شرح حدود ابن عرفة  -10
 ،  4/225إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ؛ ابن دقيق العيد ، ط، دار الكتب العلمية ،بريوت ، ج -11
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قال ا ن العريب ، من املالْية: الرابط: يل النفس على النية احلسنة، واجلسم على  عل و      
 .(12)ارتباط اخليل يف سبيل هللا ، وارتباط النفس على ما جاء يف احلديث الصحيح ؛أعظمه ومن، الطاعة

املسلمل م  مة املْا  الِي  ل  :ابطالر ي  را عاك : تعريف الشا عية، قال ا ن  جر العسق ين :
 .(13)منهم  والْفار حلراسة املسلمل

   يلوظ من التعاريف السا قة اتفاقها على أ  الرابط يْو  على  دود املسلمل مع غ هم
ألهنا َمظينة اخلطر، والقصد من ذلك الرابط  د ع اخلطر املتوقع أو اإل ِار  ه، شال أ  تعريف ا ن 

صرري لم  مة الثغور أو الص ة !  ل يشمل كل عمل العريب املالْي   َأَعم   من غ ري  ي  مل حي
صا  ينوي  ه اإل سا  طاعة هللا تعا ، وذلك مجعاك  ل مرا طة الثغور واملرا طة للص ة ، وما 

َيَأيـ َها  ﴿داهبها، لْن املرا طة العر ية هي ما كا ن مقا ل العدو، كما يلوظ ذلك من لفظ اآلية 
و  ِي يَن َصَمنووا اصب ِي ليوووَ    الذ ْومب تـوفب َ َلَعلذ  لفظ: صا روا ورا طوا  (14)وا َوَصا يرووا َورَا يطووا َواتـذقووا ا َذ

يقت ي  مفاعلة من طر ل، ومدا عة ومغالبة   مما جيعلنا  رجح أ  تْو  املرا طة يف مواجهة عدو   
رة على احلدود اجلغرا ية، ومل  قيقي، أو موتَـَوقذع ، ولما أ  ثغور اخلطر قد َكثورت ، ومل تـَعود مقصو 

 يعد ر ط اخليل له جدوى يف رد العدوا ، لِا رأين أ  يْو  التعريف كما يلي: 

، وهِا  لرد خطر متوقع عنهم ،الرابط : م  مة ثغر  يه خطر على املسلمل:  التعريف املختار 
مل، وش ِاراك هلم التعريف أمشل من غ ري أل  الرابط سا قاك يقت ي ر ط اخليل   راسةك للمسل

رهم  عندما ال يْو  يف  ِب املرا طل كفاية لد ع  توركات عدوهم    ىت أيخِ املسلمو   ي
، ور ط اخليل يف الثغر قد كا  مطلوابك يف العصور السا قة، أما اليو   لم يعد للخيل  اخلطر

خليل  من جدوى يف رد جيوش الْفار عن الب د    وجب اال تقال ش  ما ينوب مناب ر ط ا
د، وأما مهمة املرا ط يف اإل ِار  ما  الن سارية  لْن  دون الثغور ابجليوش والعتاد واملراصي
ال د من حتدي  وسائلها لما يتناسب ومقت يات العصر ، ولما أ  الثغور مل تعد مقصورة على 

ِية والبورية   ي  أصبح هناك ) جمال جوي ( أي:   ا  ومسا  البلد، وهِا حيتاج  احلدود ال
ش  ياية أي اك، وهو ثغر ها     خ ل    ل هو أدد خطراك من سا يَقيبه، وهِا ال ينفع  يه 

                           
 306/ 1ملالكي، حتقيق: علي حممد البجاوي ، ط، عيس البايب احلليب ، القاهرة، أحكام القرآن؛ البن العريب ا - 12
، مل أجد تعريفاً للرابط يف كتب الشافعية رغم البحث يف كتب كثرية هلم ! وابن حجر : شافعي؛ ففي تعريفه غناء ، 6/85فتح الباري  - 13

وا من اجلهاد؛ تشح ن الثغور وهي حمال اخلو  ال ي تلي بالد الكفر وقد أدمج الشافعية معىن الرابط يف الكالم على اجلهاد حيث اعتب 
مبكافئ ن هلم لو قصدوها مع إحكام احلصون واخلنادق ، ألن الثغور إذا شحنت كان يف ذلك إمخاد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم 

   8/48عن الظفر بشيء منا .انظر: هناية احملتاج 
 200سورة آل عمران / - 14



 7 

،  (15)ر ط اخليل !  ل ال د  يه من املراصد الفلْية واملدا ع امل ادة، وأجهزة ) الرادار (
ر!  قد واملرا ط على هِري األجهزة ليس ضروريك أ  يْو  على احلدود اجلغرا ية من  ر أو حب

يْو  وسط الب د ، أو يف مسائها  كطائرات االستط ع وطائرات التوجيه واإل ِار املبْر ) 
  (16)األواكس (

  شذ : مل يعد مْا  الرابط مقتصراك على ختو  الب د مع العدو ،  ل ميْن أ  يْو  يف كل
ا، وردت  عد مْا   يه خطر على املسلمل   خصوصاك وأ  املرا طة اليت أَمر هللا تعا  هب

األمر ابملصا رة واملصا رة تقت ي مفاعلة من طر ل، وملا كا  أعداؤان قد كثفوا هجومهم 
علينا من جهات عيدذة  عسْريك وشع مياك واقتصاديك و ْريك وخلقياك و..و...  اجلبهات 

النا  ة املفتو ة على األمة قد تعددت، وكل منها ثغٌر خطٌ ، وجرٌح ان ٌل ! وكثرة اجلراح 
أخطر على اجلسد من قطع ع و منه  ألهنا ش  استمرت ستجعل اجلسد ينهار د عة وا دة 

،  لِلك كا  ال د من اال تباري ش  تلك الثغور اليت ال أي ه هلا الناس، (17)لما ال ميْن تداركه
 والقيا  حبراستها واحلفاظ عليها، وهِري الثغور كث ة  سنعرض ألمهها خ ل البو  .  

       

م الرابط املبو  الثاين ْب  ::  و
قال اإلما  أيد: الرابط عندي أصل اجلهاد  ،ومقت ياته (18)الرابط هو من توا ع اجلهاد           

 الك  ن معر ة  ْم اجلهاد أو  . وشذا أردان معر ة  ْم الرابط،     د م(19)و رعه
 أقوال:  ش  ث ثة ار وجهادهم يف  ْم قتال الْف اختلف العلما  :  ْم جهاد الْفار         

هو  رض كفاية شذا قا   ه  :املالْية والشا عية واحلنا لةو احلنفية   قال اجلمهور القول األول :       

                           
رادار ( جهاز يستخدم لكشف وحتديد األهدا  املتحركة والثابتة؛ من حيث: موقعها واجتاهها وسرعتها وارتفاعها وأشكاهلا حىت لو  ) ال - 15

، وجملة عامل 11/22كانت خارج نطاق رؤية الع ن ، ويف أسوأ الظرو  واملناخات من ليل أو هنار . انظر: املوسوعة العربية العاملية ج
 م   2006ير السعودية، عدد ينا

هي طائرات جمهزة بـ ) رادارات( حممولة تساعد على كشف قاذفات ال ي العدو املنخفضة الطريان، وال ي ميكنها اهلرب من قواعد  - 16
 25-11/24الرادارات األرضية وذلك من أجل احلماية من هجوم مباغت . انظر: املوسوعة العربية العاملية ، 

ذا كــان هنـاز نزيــف يف جسـم شــخص فـكن اجلسـد ميكــن أن يعـو  نقــص الـدم إا فــرتة حمـدودة ؛ دقــائق أو مـن املعـرو  يف الطــب أنـه إ - 17
حلظــات، فــكن مل تصــل تــدارز لعمــر أو تعــويت الــنقص، واســتمر النــز ؛ فــكن اجلســم قــد يصــل إا حالــة اهنيــار كامــل؛ ال ينفــع معــه 

 التعويت ؛ وال بد من املوت. 
 5/436البن اهلمام  ؛فتح القدير - 18
 13/18املغين  - 19
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واستدلوا على   (21)ونقل بعضهم اإلمجاع على ذلك (20)البعض الْايف سقط عن الباقل
 الفرضية: 

ْومب َوال تـَعبَتدووا شي ذ ا َذَ ال حيويب  البموعبَتديينَ َوقَاتيلووا يفي َسبييلي ا َذي  ﴿  قوله تعا   .1 يَن يـوَقاتيلووَ  ِي   (22)   الذ

َواَ  شيالذ َعَلى الظذالي  بقوله تعاا .2 ا َ   عودب ْووَ  الد يينو  َيذي  َ ي ي ا ـبتَـَهوب َنٌة َوَي ْووَ   يتـب  ميلَ ﴿ َوقَاتيلووهومب َ ىتذ ال َت
  (23)  

ري شي ـذهومب ال َأميبَ وَ  ﴿ قوله تعا  .3 فب ْو ْومب  ـََقاتيلووا أَئيمذَة الب ديهيمب َوَطَعنووا يفي دييني َا ـَهومب مينب  ـَعبدي َعهب ثووا َأميب َْ اَ  هَلومب شي ب َ 
تَـهوو َ   (24)   َلَعلذهومب يـَنـب

ْومب َكا ذةك َواعب وَ  ﴿ قوله تعا   .4 ريكيَل َكا ذةك َكَما يـوَقاتيلووَ  َ َمَع البموتذقيَل   قَاتيلووا البموشب أي  (25)َلمووا َأ ذ ا َذ
 (26)قاتلوهم مجيعاك أي جمتمعل هبم وحميطل 

 واستدل اجلمهور على أ  القتال  رض كفاية، وليس  فرض عل، لما يلي: 

مينووَ  لييَـنبفيرووا َكا ذةك  ـََلوبال  ـََفَر مينب كول ي  يربَقة  ﴿ _ قوله تعا  1  هومب طَائيَفٌة لييَـتَـَفقذهووا يفي الد ييني  َوَما َكاَ  البمو ب نـب مي
َِروو َ  َمهومب شيَذا رََجعووا شيلَيبهيمب َلَعلذهومب حَيب ِيرووا قـَوب    (27)  َولييـونب

كا    ومْا   االستدالل أ  اآلية مل توجب اخلروج على اجلميع  ل ش  رسول هللا 
ا  اجلهاد  رض عل  ملا وسعه . ولو ك(28)يبع   عض السراي، ويقيم هو وسائر أصوا ه

 القعود. 

مبَواهلييمب ﴿ قوله تعا   -2 رو أوويلي ال ذَرري َوالبموَجاهيدووَ  يفي َسبييلي ا َذي أبَي مينيَل َغيـب َتويي البَقاعيدووَ  ميَن البمو ب ال َيسب
هيمب  مبَواهلييمب َوأَ ـبفوسي هيمب َ  ذَل ا َذو البموَجاهيدييَن أبَي ىَن َوَ  ذَل َوأَ ـبفوسي َعَلى البَقاعيدييَن َدرََجةك وَكو ك َوَعَد ا َذو احلبوسب

راك َعظييماك  ومْا  االستشهاد  أ  اآلية مل تـوَ ّث ي   (29)  ا َذو البموَجاهيدييَن َعَلى البَقاعيدييَن َأجب
                           

، والشرح الصغري على أقرب املسالك 381-1/380، وبداية اجملتهد  436-435/ 5فتح القدير على اهلداية   - 20
 13/6، واملغين 209-3/208، ومغين احملتاج 18/304البن عبد الب  ؛،والتمهيد3/10

 209-3/208، ومغين احملتاج 381-1/380بداية اجملتهد  - 21
 190البقرة / سورة - 22
 193سورة البقرة / - 23
 12سورة التوبة / - 24
 36سورة التوبة / - 25
 8/136اجلامع ألحكام القرآن  - 26
 122سورة التوبة / - 27
 13/7املغين  - 28
 95سورة النساء / - 29
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 القاعدين عن اجلهاد، ولو كا وا صويوي األجسا ،  ل وعدهتم الـووسىن ! 
 

 واستدل على ذلك لمايلي:  (30)ين: قال سعيد  ن املسيب : اجلهاد  رض عل القول الثا
ْومب َوَعَسى َأ ب   ﴿قوله تعا   -أ ٌر َل َرهووا َديبئاك َوهوَو َخيـب ْب ْومب َوَعَسى َأ ب َت ْومو البقيَتالو َوهوَو كوربرٌي َل كوتيَب َعَليب

ْومب َوا َذو يـَعبَلمو وَ   (31)   أَ ـبتومب ال تـَعبَلموو َ حتويب وا َديبئاك َوهوَو َدرل َل

ْومب شي ب   ﴿ قوله تعا  -ب ٌر َل ْومب َخيـب ْومب يفي َسبييلي ا َذي َذلي ْومب َوأَ ـبفوسي مبَوالي َفا اك َوثيَقاالك َوَجاهيدووا أبَي ا بفيرووا خي
تومب تـَعبَلموو َ     (32)   كونـب

اابك أَلييماك   ﴿تعا   قوله  -ج َِ ْومب َع ِ ي ب رَكومب َوال َت ور وريو َديبئاك َوا َذو َعَلى كول ي  شيال  تـَنبفيرووا يـوَع ماك َغيـب تَـببديلب قـَوب َوَيسب
َديب   َقدييٌر   
(33) 

وظاهر هِري اآليت أ  اجلهاد  رض عل  أل ه مل يستثن أ داك من الرجال ال ديخاك ، 
اابك  ﴿وال  ق اك، وال غنياك،  ل قوله تعا  َِ ْومب َع ِ ي ب دليل واضح على  أَلييماك   شيال  تـَنبفيرووا يـوَع

الفرضية  أل ه هدد القاعدين عن اجلهاد ابلعِاب األليم، وهِا ال يْو  شال  يما هو 
  رض عل .

  (34)) من مات ومل يغز ومل حيدث  فسه ابلغزو مات على دعبة من النفاق ( قوله   -د
 

ِمة وأ و ثور وعطا   ن أيب رابح وعمرو  ن د  ينار: اجلهاد ليس واجباك ، القول الثال : قال ا ن د
وهو منقول عن عبد هللا  ن عمر رضي هللا عنهما، ويلوا اآليت اآلمرة ابجلهاد على 

ْومب   ﴿الندب ، وقالوا : قوله تعا   ْومو البقيَتالو َوهوَو كوربرٌي َل حممولة على  (35) كوتيَب َعَليب
ْومب شيَذا  َ   ﴿،كما يف قوله تعا   (36)الندب اك كوتيَب َعَليب َ َر َأَ دَكومو البَموبتو شي ب تـََرَك َخ ب

                           
 13/6املغين  - 30
 216سورة البقرة /  - 31
 41سورة التوبة / - 32
 39سورة التوبة / - 33
  2502رقم  3/10، وسنن أيب داود  6/8سنن النسائي  -34
 216سورة البقرة /  - 35
، وحاشية سعدي جليب على اهلداية مطبوعة مع فتح القدير ،وفتح الباري شرح صحيح 5/437فتح القدير على اهلداية البن اهلمام  -36

 50-1/49البخاري ج
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يذةو ليلبَواليَديبني َواا لبَمعبروولي َ ق اك َعَلى البموتذقيلَ ألَ لبَوصي َر يَل ابي    (37)  قـب
 املناقشة: 

 ابآليت لمايلي: رد اجلمهور على استدالل سعيد  ن املسيب:  أوالك 
ا ن عباس رضي هللا عنهما:  سخها أ  اآليت اليت استدل هبا منسوخ  ْمها   قال  -1

نووَ  لييَـنبفيرووا َكا ذةك ﴿ قوله تعا    مي  (39) (38)  َوَما َكاَ  البمو ب

رَكومب َوال َت ور وريو َديبئاك َوا َذو   ﴿قوله تعا   -2 ماك َغيـب تَـببديلب قـَوب اابك َألييماك َوَيسب َِ ْومب َع ِ ي ب شيال  تـَنبفيرووا يـوَع
 حيتمل أ ه وارد يف ظرل معل    ل استنفر الرسول  (40)  دييٌر َعَلى كول ي َديب   قَ 

كعب ا ن مالك   الناس يف غزوة تبوك، وكا ن شجا تهم له واجبة، ولِلك هجر النيب
 .(41)وأصوا ه الِين خولفوا  ىت اتب هللا عليهم 

ِكرري الرسول  -3  يف احلدي  الِي  ل  يه  رائض اإلس   لو كا  اجلهاد  رض عل ل
َ اإليسب  ) َرسوولو ا َذي العينيذة  ي  قال  ا الَعَلى مَخبس  َدَهاَدةي َأ ب ال شيَلَه شي   و  ويني  ا َذو َوَأ ذ حموَمذدك

ج ي َوَصوب ي َرَمَ ا َ سوولو ا َذي َوشيقَا ي الصذ رَ  ِكر اجلهاد  يها (42)( ةي َوشييَتا ي الزذَكاةي َواحلَب وقد  (43)ومل ي
ج ك قال لعبد هللا  ن عمر رضي هللا عنهما: أال تغزو ؟  قال عبد هللا: مسعن رسول ورد أ  ر 

قال النووي: جواب ا ن عمر حبدي   (44)هللا يقول )  ين اإلس   على مخس .. احلدي  (
.  ل هو من (45)) ين اإلس   على مخس( الظاهر أ  معناري ليس الغزو      على األعيا  

 . (46)العمل احلسن 
 : و يـوَرد على القائلل : أب  اجلهاد مندوب شليه وليس  رضاك ، لما يلي: ياك اث

ْومو البقيَتالو َوهوَو كوربرٌي   ﴿أب  هناك أدلة  صن على شلزا  امل منل القتال كقوله تعا    (1 كوتيَب َعَليب
                           

 180سورة البقرة / - 37
 122سورة التوبة / - 38
 2505 رقم 3/11سنن أيب داود  -39
 39سورة التوبة /  - 40

 9-13/8املغين  2- 
 177/ 1، وصحيح مسلم بشرح النووي  8رقم  1/49صحيح البخاري مع الفتح ، ج - 42
 18/304التمهيد، البن عبد الب  - 43
 177/ 1صحيح مسلم بشرح النووي  - 44
 179/ 1شرح النووي على صحيح مسلم  - 45
 50-1/94فتح الباري شرح صحيح البخاري ج - 46
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ْومب  تـَنبفيرووا شيال   ﴿قوله تعا  وهِا ظاهر يف الفرضية  أل  الفرض معناري اإللزا ، و  (47)  َل
رَكومب َوال َت ور وريو َديبئاك َوا َذو  ماك َغيـب تَـببديلب قـَوب اابك َألييماك َوَيسب َِ ْومب َع ِ ي ب  (48)  َعَلى كول ي َديب   َقدييرٌ يـوَع

 دليل على الوجوب  أل  العِاب ال يْو  شال على ترك واجب.   ه 

واجبة قبل  زول صيت امل اث  ال يصح قياس صية القتال على صية الوصية  أل  الوصية كا ن  (2
 لما  زلن صيت امل اث  سخن وجوب الوصية   تقسيم هللا تعا  للم اث يف سورة 
خن الوصيةو للوالدين  النسا ، قال ا ن عباس رضي هللا عنهما واحلسن البصري:"  وسي

عباس ، ويف البخاري عن ا ن (49)ابلفرض يف سورة النسا ، وثبتن لألقر ل الِين اليرثو  
ِكر مثل  ظ األ ثيل ، وجعل  قال: " كا  املال للولد،  نسخ من ذلك ما أ ب ،  جعل لل

. (50)لأل وين لْل وا د منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والر ع ، وللزوج الشطر والر ع 
وقال ا ن عمر وا ن عباس رضي هللا عنهم :صية الوصية كلها منسوخة ، و قين الوصية 

 نسخ الوجوب و قي الندب ش  الوصية ابلس نة  (52)ول مجهور العلما   وهو ق(51) دابك 
) ما ق امرئ مسلم له دي  يوصي  يه يبين ليلتل شال ووصيته   ي  قال الرسول 

 (53)مْتو ة عندري( 

حيمل ما وقل عن ا ن عمر وعطا  وغ مها  من عد  الوجوب  على أهنم قصدوا عد  الوجوب  (3
قلن لعطا   ن أيب رابح: أواجب الغزو على الناس يف هِري قال ا ن جريج:  (54)العيين

خاصة  ي  كا  قتاهلم  اآلية؟ قال : ال ، شمنا كتب على أولئك  أي: أصواب حممد 
 .(55)معه  رض عل عليهم

ْومب َكا ذةك َواعبلَ وَ ﴿قال  عض العلما  عن قوله تعا    (4 ريكيَل َكا ذةك َكَما يـوَقاتيلووَ  مووا َأ ذ ا َذَ قَاتيلووا البموشب

                           
 216سورة البقرة /  - 47
 39سورة التوبة /  - 48
 2/263اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  - 49
 2747رقم  5/372صحيح البخاري مع الفتح  - 50
 2/263اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  - 51
  5/373فتح الباري ج  - 52
، 974رقم  3/304، وسنن الرتمذي 11/74، وصحيح مسلم بشرح النووي 2738رقم  5/355صحيح البخاري مع الفتح  - 53

 2862رقم  112/ 3وسنن أيب داوود 
 ، وحاشية سعدي جليب على اهلداية مطبوعة مع فتح القدير 5/437فتح القدير على اهلداية البن اهلمام  -54
 38/ 3اجلامع ألحكام القرآن؛ للقرطيب  -55
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خ وجوعيل ذلك  رض  (56) َمَع البموتذقيَل  كا  الغرض هبِري اآلية قد توجه على األعيا  ّث  وسي
أ ه  هِا   قال: هِا الِي قاله مل يعلم قط من درع النيب  (57)كفاية ، ورد ا ن عطية

ب عليهم ومجع ألز  األمة مجيعاك النفر   وشمنا معىن هِري اآلية  احلض على قتاهلم والتوز 
 بوسب قتاهلم واجتماعهم لنا يْو   رض   كما يقاتلو ْم كا ة   ﴿الْلمة، ّث قيدها  قوله 

                                      (58)اجتماعنا هلم 

 
أب  اجلهاد  رض كفاية  شذا قا  القول األول    يرى رجوا ألقوال السا قة: الناظر يف أدلة ا الرتجيح

 ، وذلك ملا يلي:وهو قول اجلمهور ،ه املقصود، سقط الوجوب عن الباقل ه من حيصل  

 .لقوة أدلة اجلمهور – (1

أل  شجياب اجلهاد عينياك يقت ي خروج املسلمل كلهم د عة وا دة ، وهِا مل يفعله النيب  - (2
   قال ا ن عطية األ دلسي : مل يعلم قط من درع النيب  وال أصوا ه  أ ه ألز  األمة
.  كِلك مل خيرج النيب مع الغزاة يف كل غزوة أو سرية،  قد كا  يرسل سراي (59)النفر مجيعاك 

وال خيرج معها ، ولو كا  ذلك واجباك ملا قعد خلفهم ، كِلك مل يشارك الصوا ة مجيعهم يف  
، مل يشرتك  يها   كل غزوة   ىت يف غزوة تبوك اليت كا ن أكِ  شد مجعه رسول هللا

يونقل أ ه استنفر أهل مْة وال أهل الطائف! مما يدل على أ  الِين  كل املسلمل   لم
استنفرهم من أهل املدينة وما وهلا هم الِين أصبح اجلهاد  رضاك عينياك يف  قهم  سبب 

يَنةي َوَمنب ا َكاَ  ألمَ  ﴿ هلم.وهو الِي يش  شليه قوله تعا   استنفار الرسول  لي البَمدي هب
َن اأَلعب  هَلوم م ي َ ـذهومب اَل َ وب هي َذليَك أبي هيمب َعن  ـذفبسي َ فوسي َرابي َأ  يـََتَخلذفوواب َعن رذسوولي ا َ ي َواَل يـَربَغبوواب أبي

ْوفذاَر َوالَ يـََنا طيئاك يَغييظو الب يبـوهومب َظَمأٌ َواَل َ َصٌب َواَل ََمبَمَصٌة يفي َسبييلي ا َ ي َواَل َيَط ووَ  َموب لووَ  يوصي
نيلَ  مينب َعدوو    سي َر البمووب يعو َأجب َ اَل يو ي      (60)   ـذيب ك شيالذ كوتيَب هَلوم  يهي َعَمٌل َصاليٌح شي ذ ا َ 

ال  اجة خلروج كل املسلمل يف كل غزوة أل  ذلك يتسبب يف ضياع مصا  د يوية كث ة   – (3

                           
 36سورة التوبة / - 56
 هـ.546ألندلسي، صاحب كتاب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، ت هو: عبد احلق بن غالب ابن عطية ا - 57
 8/136اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -58
 8/136اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -59
 120سورة التوبة  - 60



 13 

﴿ قال هللا تعا     ولِلك(61)كالتعليم والزراعة والتجارة وشمداد اجملاهدين ابمل   والس ح 
مينووَ  لييَـنبفيرووا َكا ذةك   أي ال يصح هلم ذلك  (62)  َوَما َكاَ  البمو ب

  الراجح هو رأي اجلمهور  أ  اجلهاد  رض كفاية يف احلاالت العادية ، وقد يصبح جهاد 
ا الْفار  رض عل يف  االت: شذا علذ اإلما  أ داك للخروج، وشذا  جأ العدو حملة قو  ، وشذ

، ومنها  ِْلك يْو   ْم توا عه  أ  اجلهاد  رض كفايةولما  (63)  ر املْلف صف القتال 
 الرابط

 شذا قا   ه البعض الْايف سقط اإلّث عن الباقل ، وشال أّث اجلميع ،  رض كفايةذ  : الرابط ش  
 تعا :ريه هللا  قال الشا عي  شذا را ط يف الثغر من  يه كفاية   وقد يْو  الرابط ان لة

، والنا لة  الرابط ، أما الفري ة  النف  شذا أظل العدو  لد اإلس    ان لة و ري ة :الغزو غزوا  "
ا عي أ  الرابط قد يْو  يفهم من ك   الش. (64)" شذا كا   يها من  يه كفاية  واخلروج ش  الثغور

  م الواجب شال  ه  هو واجبأل  ماال يت د، أو قا   ه  عٌض غ  كال    ذا مل يقم  ه أ رضاك  ش
الرابط يف هِا الثغر شال  سنشذا مل حي  من الفرض الْفائي ش  الفرض العيين وقد ينتقل  ْم الرابط

، كمثل األدخاص الِين يتقنو  العمل    ه يتعل يف  قهم  ، و أو أدخاص معدود، دخص معل 
ب عليهم أ  يْو وا يف غاية التـذَرق ب على أجهزة املراقبة )الرادارات ( وطائرات التوجيه،    ه جي

أثنا   وابهتم ، وأ  يْو وا ابجلاهزية الْاملة  استعداداك لألمر الطارئ وللوظة احلاجة ، وكِلك 
الطبيب يف  و ته     ه شذا تعل هو إل قاذ  ياة مريض،  رتق جرح، أو شيقال  زيف، أو شجرا  

قياساك على ما لو تـََعلذ السباح الو يد إل قاذ عملية عاجلة      ذلك يصبح  رض عل عليه ، 
الغريق     ه يْو  عليه  رض عل   نا  على قول الفقها : ماال يتم الواجب شال  ه  هو 

 (. 65واجب)

 :  وائد الرابط و ْمته :ل املبو  الثا
 احلفاظ على أرض املسلمل ودمائهم وأمواهلم و وروماهتم. -1

                           
 439-5/438فتح القدير على اهلداية البن اهلمام  -61
 122سورة التوبة / - 62
 5/439فتح القدير البن اهلمام و ، 3/13، والشرح الصغري 219-3/218حملتاج ، ومغين ا13/8املغين  - 63
 18/303التمهيد؛ البن عبد الب  - 64
 159/ 20ج جمموع فتاوى ابن تيمية و  ،2/148اجملموع للنووي  - 65
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 ة استعداد لْل طارئ ، وأ ك غ  غا ل عنه.شدعار العدو أ ك يف  ال -2
 يه َغَناٌ  عن استعمال القوة، أل  استعراض القوة قد يغين عن استعماهلا، كما لو أعلنن  -3

 دولة 
عن اكتشال س ح م اد ألسلوة العدو، أو َجرذ ـَتبه، أو امتلْته،     ذلك قد يْو      

عواقب ، كِلك  رى كث اك من الدول تقو  ) رادعاك للعدو  أ  يغامر مغامرة غ  مأمو ة ال
لمناورات( ختتِ جاهيزييـذَتها وأسلوتها  وتوسبميع عدوها لما عندها من س ح، وأهنا موجودة، 

 وأهنا ابملرصاد لْل طارئ !
 حتقيق األمن واالستقرار للمواطنل ، عندما يشعرو  أ  هناك من يقو  حبمايتهم.   -4

  ط :  ل الراباملبو  الرا ع: 
َأيبَدو: لَيبَس يـَعبديلو اإلما   قَالَ للرابط   ل عظيم  ملا  يه من د اع عن  ورومات املسلمل  
ليميَل   وَ  ٌ  ، َوالر ياَبطو َد بٌع َعنب البموسب ٌة اجلبيَهاَد عينبديي َوالر ياَبَط َديب لي الثـذغبري ألَعنب َ ريمييهيمب ، َوقـووذ هب

لي البَغزبوي ،  َالر ي ألوَ  لو اجلبيَهادي َو ـَربعوهو ابَ هب نبهو ليلبَعَنا ي َوالتـذَعبي َوالبَمَشقذةي طو َأصي َوَقدب  ، َواجلبيَهادو َأ بَ لو مي
َباٌر  جا   منها: (66)يفي َ  بلي الر ياَبطي َأخب
ر  َوقيَيامي  ): َرسووَل ا َذي  قول -1 َيا ي َدهب ٌر مينب صي َلة  يفي َسبييلي ا َذي َخيـب هي ،  َ ي ب َماَت َجَرى رياَبطو لَيـب

ِيي   َن هيـَعبَملو كا  َعَليبهي َعَملوهو الذ ريَي َعَليبهي ري بقوهو ، َوَأمي   (67)(البَفتذاَ  ، َوأوجب

 البموَرا يَط يفي َسبييلي ا َذي ،  َ ي ذهو يـَنبموو َلهو َعَملوهو شَ  يـَوب ي  شالكول  َمي ين  خيوبَتمو َعَلى َعَمليهي ،   ): قَاَل  -2
ِبي البقيَياَمةي ، َويـو  َمنو مينب  ـَتذا ي البَق وجري  عمله  ،يلة ظاهرة للمرا ط هِري   . قال النووي:(68)(  ب

موا ق  (عليه ر قه يوأجر )  وقوله  ،عليه  عد موته   يلة َمتصة  ه ال يشاركه  يها أ د
َيا  عينَد َرهب ييمب يـورب َقوو َ  ﴿الشهدا   لقول هللا تعا  يف أ  أرواح ) ذكرت واأل ادي   (69)   َأ ب

( أي: ن الفتا  مي أَ  ) قوله و  (70)يف ط  خ ر َتعلوقو من مثرة اجلنة أو دجر اجلنة ( الشهدا 

                           
 18/ 13املغين  - 66
 13/61صحيح مسلم بشرح النووي  - 67
 6/02، ومسند أمحد 2500رقم  3/8سنن أيب داود  - 68
 169سورة آل عمران / - 69
  6/386وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح.ومسند أمحد 1641رقم  4/151سنن الرتمذي  - 70
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.  قد أثبن احلدي    يلتل للمرا ط  األو : استمرار أجر عمله ش  يو  (71)َأميَن  تنة القِ
نوه من  تنة القِ، وكفى هباتل    ك، ش  القيامة،  ينما عمل غ ري ينقطع لموته، والثا ية: أمب 

 جا ب ما ينتظرري من   ل هللا وكرمه ! 

 الغنوي: قال أ س  ن أيب مرثد( من حيرسنا الليلة أثنا  مس ري ش  هوا   : ) قال  أ  النيب  -3
)  قال له رسول هللا   ركب  رسا له  جا  ش  رسول هللا (  اركب  :)أان ي رسول هللا قال

 لما أصبونا خرج رسول ( ك الليلة لي بَ   من قي زذ غَ ل هِا الشعب  ىت تْو  يف أع ري وال  ـو قبي ستا
ما  وا يرسول هللا،قال( ؟ هل أ سستم  ارسْم  ) قال   ركع ركعتل، ش  مص ري  هللا 

 ىت شذا ق ى  ،يلتفن ش  الشعب يصلي وهو   جعل النيب  ،ابلص ة بو ي ثـو  َـ ، أ سسناري
  ذا    ل الشجر يف الشعبخي  ش  جعلنا  نظر  ( جا كم  ارسْم  قد أ شروا :)لقا ،ص ته

 قال شين ا طلقن  ىت كنن يف أعلى هِا الشعب  ي    ىت وقف على النيب   هو قد جا 
 قال له رسول هللا  ، نظرت  لم أر أ داك  ، لما أصبونا طلعن الشعبل كليهما رسول هللا، أمرين
 (هل  زلن الليلة)رسول هللا  قال له   اجة اك يا أو قاضيل ي صَ ال شال مو  :قال ؟ (:  َنَ بب جَ وب أ 

  (72)(    عليك أ  ال تعمل  عدها

شين كنن كتمتْم  ديثا مسعته من رسول  :على املنِقال  أ  عثما   ن عفا  رضي هللا عنه -4
مسعن رسول  ،هليختار امرؤ منْم لنفس  ّث  دا يل أ  أ دثْموري  كراهية تفرقْم عين  هللا 
 (73)(رابط يو  يف سبيل هللا خ  من ألف يو   يما سواري من املنا ل )  :يقول هللا 

يف غزوة  أتينا ذات ليلة ش  درل  كنا مع رسول هللا   قال: مو  النيب  رحيا ة مارواري أ و -5
يه علويلقي  ،يدخل  يها فرة    بتنا عليه  أصا نا  رد دديد  ىت رأين من حيفر يف األرض 

من حيرسنا هِري الليلة  ) من الناس اندى  لما رأى ذلك رسول هللا ، يعين الرتس  اجلوفة
 دان  ه، و دب ا :قال ، قال رجل من األ صار أان ي رسول هللا   أدعو له  دعا  يْو  له  يه   ل

قال أ و  ! أكثر منه  ابلدعا    فتح رسول هللا  ،منه  قال من أ ن  تسمى له األ صاري
( ؟ من أ ن  ) قال ، د وت ه، و  قال أدب  ،قلن أان رجل صخر ، لما مسعن ما دعا  ه :رحيا ة
من النار رو  َ )  : ّث قال ، دعا  دعا  دو  ما دعا  ه لأل صاري ،أ و رحيا ة : قلن :قال

                           
 13/61شرح النووي على صحيح مسلم  - 71
 2501رقم  10-3/9سنن أيب داود  - 72
 1/65، ومسند أمحد 1667رقم  4/162، وسنن الرتمذي 6/40سنن النسائي  - 73
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 (74)عل  ْن من خشية هللا، وَ رومن النار على عل سهرت يف سبيل هللا ( على

كا وا يف لو  الرابط على اجلهاد   أل  يف اجلهاد   أصواب رسول  ملا روي أ  رجاال من -6
 .(75)دروطاك كث ة ليسن يف الرابط 

  هِري األ ادي    يها داللة على   ل الرابط يف سبيل هللا، و  ل كل عمل  يه َسَهٌر على
دي  ياية املسلمل ومصاحلهم ، سوا  كا  على احلدود، أو يف داخل الب د ، كما يدل عليه  

عامة تشمل: الرابط على   ((يف سبيل هللا  ))عثما  و دي  أيب رحيا ة رضي هللا عنهما  أل  كلمة 
احلدود وغ ري، واأل ادي  اليت ذكرت الرابط يف الثغور واحلدود  خرجن َمرج الغالب   ي  ش ه 

ا  يه مصلوة َمظينة اخلطر على املسلمل. وشال     السهر يف سبيل هللا اب ه واسع  يتسع لْل م
املسلمل ، وليس سهر الليل هنا مقصوداك ،  ل املراد  راسة مصا  املسلمل سوا  كا  ذلك يف 
ر السهر يف احلدي  كناية عن االجتهاد يف األمر،  ىت أداري ذلك ش  ترك  الليل أو النهار، وذيكب

 را ته و ومه من أجل املسلمل ، وهللا أعلم . 

 

 :ابط: مْا  الر املبو  اخلامس

   الرابطالعلما  يف احملل الِي يتوقق  يه اختلف       
ا   ْل  أل  ما دو ه لو كا  رابطا  يف موضع ال يْو  ورا ري شس   قال احلنفية: الرابط يْو  

 (76) املسلمل يف   دهم مرا طو  كل
و  ـدود الدولـة . والثغـر غالبـاك هـ(77)وقال احلنا لة: الثغـر: كـل مْـا  خيوييـف أهلـوه العـدو وخيويـيفهم

ِية   . والبوريةال
 ذا أغـار العـدو علـى موضـع : كل مْا  أغار العدو عليه  هـو أرض رابط "  ـ عض احلنفية قالو  

وشذا أغــاروا مــرتل يْـو  رابطــا ش  مائــة وعشــرين  ،مـرة يْــو  ذلــك املوضـع رابطــا ش  أر عــل سـنة
  .(78)"وشذا أغاروا ث ث مرات يْو  رابطا ش  يو  القيامة  ،سنة

                           
 2/175، وتفسري ابن كثري 4/134مسند أمحد  - 74
 159/ 2سنن سعيد ابن منصور ، ج  - 75
 439-5/438البن اهلمام  ؛فتح القدير على اهلداية -76
 م حيث خيشى العدو أبر  اإلسالم لدفعه .: الرابط: املقا1/292ابن عرفة  يف شرح حدود ، وقال13/18املغين  - 77
 439-5/438فتح القدير على اهلداية البن اهلمام  -78
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أهنم يـرو  أ  املْـا  الـِي أغـار عليـه األعـدا ، هـو   والسبب يف حتديد مْا  الرابط عند ه ال 
 قطة ضعف  جيب تقويتها واملرا طة  يها، وكلما كثرت الغارات على ذلك مْا   َدل  ذلك علـى 

 خطورة ذلك املْا  وأمهيته ،
 أي: على ختو  الدولة اإلس مية    وعماد القائلل أب  الرابط يْو  يف صخر   د اإلس  ، 
مـن  ـرس مـن  أ ـه قـال:) عليـه الصـ ة والسـ   عـن أ يـه عـن الرسـول دي  معاذ  ـن أ ـس  -1

ة لذــمل يــر النــار  عينــه شال حتَي  ،ورا  املســلمل يف ســبيل هللا تبــارك وتعــا  متطوعــا ال أيخــِري ســلطا 
  (79)(القسم     هللا يقول وش  منْم شال واردها 

 الدولة اإلس مية َمظينة اخلطر ،  أ  ختو  -2

 لما يلي:  السا قة وميْن أ  توناقش األقوال 

 قـد وردت أ اديــ  كثـ ة لــيس  يهـا ســوى  أ  يْـو  الــرابط علـى احلــدود  قـط،يسـتلز  أوالك: ال 
 عنــا   طــول لعبــد صخــِ )منهــا قولــه صــلى هللا عليــه وســلم احلراســة يف ســبيل هللا الــدعوة ش  

ــأر  أدــع    ، رســه يف ســبيل هللا ِة   ،هسو وش    ،كــا  يف احلراســة  ،ش  كــا  يف احلراســة ،قــدماري مغــ
قــال ا ــن  (80)(عف  َشــع مل يو في ش  اســتأذ  مل يــ ذ  لــه وش  َدــ ،كــا  يف الســاقة،  كــا  يف الســاقة

أي: كـا  يف  (81) جر العسق ين : معناري  كـا  يف الــموهيم ، ش  كـا  املهـم احلراسـة كـا   يهـا
 صا  املسلمل ، سوا  كا   راسة أو غ ها. األمر املهم من م

ســوا  كــا  املتــاخم  ،أ  الــرابط يف الســا ق كــا  َمتصــاك ابإلقامــة علــى  ــدود أرض اإلســ   اث يــاك:
لدولة اإلس   أرضاك  رية أو سا ل حبر   يقيم يف الِ يراقب السا ل، كما كا  عبـد هللا ا ـن 

ومل تْـن  ـدود الدولـة البوريـة معرو ـة أو  (82)لاملبارك  وغ ري مقيمل مرا طل على السوا 
مقررة يومئِ، واليو  تعار ن الدول على أ  لْل دولـة  ـدوداك حبريـة، داخـل البوـر تسـمى ) 

لْــل دولــة  ال حيــق أل ــد  (84) وكــِلك أصــبح هنــاك ) جمــال جــوي( (83)امليــاري اإلقليميــة (

                           
فيه  439-5/438فتح القدير البن اهلمام   إسناد  ابن هليعة ، وقال يفوقال : يف 5/287، وجممع الزوائد 3/437مسند أمحد  - 79

 ل ن يف املتابعات 
 2887رقم  6/80صحيح البخاري مع الفتح  - 80
  6/83فتح الباري  - 81
 بطرسوس من سواحل الشام.  وذكر : أن ابن املبارز كان مرابطاً  2/176تفسري ابن كثري - 82
ميال حبرايً. انظر: املوسوعة العربية العاملية ،  12امليا  اإلقليمية لبلد ما تتضمن مياهه الداخلية وشواطئه البحرية يف عمق البحر، حىت  - 83

 24/502ج
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ى امليــاري اإلقليميــة وعلــى اجملــال دخولــه وال ا تهاكــه شال إبذ  وعلــم منهــا،  االتفــاق الــدويل علــ
وهـِا ي ـيف ش  الثغـور  وال  سا ل البوـر، اجلوي يدلنا على أ  الثغور ليسن َمتصة ابلِ،

ِية مْاان اث ياك للرابط وهو ) املياري اإلقليمية(  واثلثاك وهو ) اجملال اجلوي( للدولة .   ال
علـى شال علـى احلـدود  قـط،  ـل غايـة مـا   دي  معـاذ  ال يعتـِ  صـاك يف أ  الـرابط ال يْـو  اثلثاك:

ِكور ، واحلراســة ورا  املســلمل قــد   يــه  أ  )مــن  ــرس ورا  املســلمل ( اســتوق األجــر املــ
  سـلمل ش  داخـل الدولـة اإلسـ ميةتْو  على احلدود مع العدو، وقد تْـو  ورا  جـيش امل

ادارات( تْـو  يف املطـارات،  يْو  املرا ط يف الداخل َسَنداك ملن هم على احلدود ، مثـل )الـر 
واملطارات مْاهنا داخـل أرض الدولـة، لْـن ) الـرادارات( َعـلب للقـوات املتقدمـة علـى اجلبهـة 

العــدو  وشمنــا  ــدد العلمــا  مــن وســند هلــا ،  ــالرابط شذ  يْــو  يف كــل ثغــر يتوقــع  يــه خطــر 
ِية  سـا قاك يْـو  منهـا، وقـد    ابعتبار أ  غالب اخلطر والبوريةمْا  الرابط سا قاك ابحلدود ال

كــا  عمــاد الــرابط ســا قاك  ارتبــاط اخليــل يف احلــدود  ألهنــا الســ ح الَفعذــال يف اإلغــارة علــى 
ــِار هبجــو  األعــدا   عنــدما يْــو  اهلجــو  كبــ اك وال ميْــن املــرا طل صــدري،  العــدو، ويف اإل 

 ـــِار ، قـــد  تْـــو  اخليـــل أســـرع وســـيلة إل ـــ و أهـــل الـــداخل  ليأخـــِوا  ـــِرهم   وهـــِا اإل
يتوقــق مــن غــ  الفــارس  كرجــل  مــرا ط يف مرتفــع  يراقــب احلــدود وحتركــات األعــدا  ويشــ  

 عند اخلطر  ع مة معينة  اتفق عليها مع أهل الداخل، 
كمــا ارتــبط عــدوهم هلــم   ؛أرى أن أصــل الــرابط ارتبــاط اخليــل للعــدوالطــبي: حممــد بــن جريــر قــال       

مقـــيم يف  غـــر يـــدفع عمـــن وراء  مـــن أراد  مـــن أعـــدائهم بســـوء اســـتعمل ذلـــك يف كـــل مث  ؛خـــيلهم
أو ذا رجلـة ال مركـب لـه  ،كـان ذا خيـل قـد ارتبطهـا  ،ر  ش ـوتمي عنهم من بينه وبيـنهم نـن بغـاهم ب  

، املعـىن املعـرو  مـن معـار الـرابط هـو ألن ذلك ؛وإمنا قلنا معىن ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم، 
 .(85)دون اخلفي ،الناس من معانيهغلب املعرو  يف استعمال وإمنا توجه الكالم إا األ

. وقــد أغنــن (86)وقــال ا ــن قدامــة يف املغــين: مســي املقــا  ابلثغــور رابطــاك وش  مل يْــن  يــه خيــل     
وســائل االتصــاالت احلديثــة مــن هواتــف و رقيــات وجــواالت وشدــارات ســلْية، وال ســلْية  

األواكس(  وطــائرات التوجيـــه) (الــراداراتمثـــل :) عــن اخليــل ودورهـــا، لمــا هــو أســـرع وأوضــح !!
ـــالـــ ي تكشـــف الطـــائرات املعاديـــة عـــن بُـ  ـــ ي تكـــون داألجهـــزة د ، ومكـــان هـــذ  ع  خـــل ااملطـــارات ال

                                                                            
 فيها إال إبذن من الدولة, صاحبة اجملال.  ها ال ي ال تق لطائرات وال لصواريخ الغري املرور ابجملال اجلوي: فضاء الدولة ومساؤ يقصد  - 84
 4/149دار املعرفة بريوت  3جامع البيان عن أتويل القرآن؛ حممد بن جرير الطبي ، ط - 85
 13/18املغين  - 86
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احلـــدود مبســـافات بعيـــدة ، ولـــيس مـــن املصـــلحة جعلهـــا علـــى احلـــدود، كـــذلك الصـــواريخ املضـــادة 
 .  ابستعدادان، وصوارخيه بصوارخيناددابعيدة املدى، تعتب أكب رابط يرهب العدو، ويقابل استع

 : ما تقد  ذكرري جيعلنا خنلص ش   تيجة هي 

ِيــة، وال  ــر ط اخليــل  يهــا   .1 ــه لــيس مــن ال ــروري أ  يْــو  الــرابط علــى احلــدود ال  ــل أ 
، أو أولو األمـر مناسـباك لْشـف اخلطـر ومقا لتـه  ،يف املْا  الِي يراري املسلمالرابط يْو  

جـواد، أو علـى مـا طــائرة يف اجلـو ، أ  علـى ) رادار ( أو يف َمتــِ سـوا  كـا  علـى صــهوة 
أحبــــاث علميــــة  لْشــــف اإلدــــعاعات النوويــــة، أو الــــدما  امللوثــــة، أو كشــــف األدــــخاص 
املصا ل ابألمراض املعدية ) مثـل: اإليـد  ( أو علـى منا ـِ الـب د اجلغرا يـة لْشـف مهـريب 

 يت حتتاج ش  مرا طة !!! املخدرات واخلمور ! أال ما أكثر الثغور ال

 ! التوسعة يف  هم معىن الرابط يوضح لنا أ  هناك ثغوراك كث ة حتتاج ش  مرا طة  يها .2

 أ   بو  عن الثغور اليت ميْن أ  يهامجنا عدوان منها كي  را ط  يها.  .3

أ  أ  ــل الــرابط هــو مــا كــا  يف أدــد الثغــور َما ــة أو خطــراك علــى املســلمل ، ســوا  كــا   .4
ِات أو يف معامل البو  والتصنيع ! مراقبة  على  دود الدولة أو أجوائها، أو يف املخت

 :مدة الرابط  :املبو  السادس
أو  ،  نب لذ قَـ    هو رابط ،الرابط  نية الشخص  ْل مدة أقامها   ليس للرابط مدة حمددة 

 ت رَ ثـو كَ 
قال را ط ليلة، مل حيدد مدة للرابط ، وشمنا ذكر أجر من را ط يوماك أو  النيب أل   (1

 .(87) رابط وساعةٌ ، رابط  وليلةٌ  ،رابط يو ٌ   ن  نبل ريه هللا: أيداإلما  

رابط يو  يف سبيل هللا أ ب شيل من أ   ))رضي هللا عنه أ ه قال عن أيب هريرة ملا روي (2
ومن  مسجد احلرا  أو مسجد رسول هللا  ،أوا ق ليلة القدر يف أ د املسجدين

 من را ط أر عل يوما  قد استْمل الرابطو سبيل هللا  قد را ط ،  را ط ث ثة أي  يف

))(88) 

 اإلما   قال،كما  هو رابط   الرابط ْل مدة أقامها  نية  ،يقل ويْثر الرابط  : شذ
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متا  : ، وكما قال أ و هريرة رضي هللا عنهوساعة رابط ،وليلة رابط ،يو  رابط :أيد
 (89)هللا ، ومن  اد  ادري  الرابط أر عو  يوما

 مكا مَتَا و الر ياَبطي َأرب ـَعووَ  يـَوب ََ .  

رابط يو  يف سبيل هللا أ ب شيل من أ  أوا ق ليلة القدر يف أ د  )) أيب هريرةلقول   .1
ومن را ط ث ثة أي  يف سبيل هللا  قد  املسجدين مسجد احلرا  أو مسجد رسول هللا 

وحتديد الْمال ال د أ ه منقول  (90)(( من را ط أر عل يوما  قد استْمل الرابطو را ط ، 
مكا مَتَا و  عن الرسول ، وقد روي عن النيب قوله )   .(91)(الر ياَبطي َأرب ـَعووَ  يـَوب

َطذابي مينب الر ياَبطي ،  ـََقاَل َلهو ، َعنب ا بني عوَمَر ملا روي   .2 : َكمب رَاَ طبن  َأ ذهو َقديَ  َعَلى عوَمَر  بني اخلب
مك  ثيلَ  ؟ قَاَل : ثَ  مكاَرَجعبن َ ىتذ  ا .قَاَل : َعَزمبن َعَليبك شاليـَوب . وقد  (92)توتيمذَها َأرب َعيَل يـَوب

 .(93)كا  عطا   ن أيب رابح يرا ط يف عسق   كل عا  أر عل يوماك  ىت مات 
 

 : اضريف العصر احل املبو  السا ع: جماالت الرابط

والثغر كل  ))،  كِلكيف الثغور  والرابط م، ش  تشريع اجلهاد كا  حلفظ  ي ة املسلمل ومصاحله
ولما أ  الثغور اليت ميْن أ  يدخل منها األعدا  قد   (94) ((مْا  خييف أهلوه العدو وخييفهم 

َكثـوَرت يف عصران ، وأسلوة عدوان تعددت ، وأصبح  فظ مصا  املسلمل ال يتأتى  قط 
الثغور اليت ميْن أ  يدخل منها  لِلك أصبح من ال روري البو  عنابملرا طة على احلدود، 
،  وقد سبق أ  ذكر العلما : أ  كل مْا  أغار العدو عليه و را ط  يها  ،العدو    ىت حنصنها

 مرة    ه يصبح مْاانك للرابط ، وقد أصبونا  رى ثغوراك كث ة  دأ األعدا  يهامجو نا منها   وهي 
ب البو  عن هِري الثغور من أجل مقاتل خط ة على املدى القريب، أو البعيد  لِلك جي

 حتصينها وش ْا  الرابط  يها ، 
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  :أهم الثغور املفتو ة اليو 
ِية والبورية واجلوية  -1   دودان ال

 ثغور  ْرية  -2

 ثغور صوية -3

 ثغور أمنية  -4

 ثغور شع مية  -5

 ثغور البو  العلمي -6

 لرصد حتركات األعدا الدراسات االسرتاتيجية    -7

 

ِية والب أوالك: خيتلف  هِري ثغور مادية ملموسة ال:   أو غوران اجلغرافيةورية واجلوية  دودان ال
هو   من ذكرها ههنا املقصودلْن  وكل دولة حترص على ياية هِري الثغور ، عليها أ د ،
تْو  عبادة عظيمة ي جر اإل سا  عليها شذا أ سن  ِري الثغوره أ  املرا طة يفالتنبيه على 

 حيرس احلدود، أو طياراك جيوب أجوا    دري متدرابك أو  امياك   سوا  كا  املرا ط جنديك النية
بَـل يغ عنها، ليأخِ املس ولو   (( رادار    ))، أوكا  راصَد    يرقوب األجسا  الغريبة واملريبة   َـيـو

ِرهم وأوهبتهم   وشذا كا  الرابط سا قاك معتمداك على ر ط اخليل ابعتبارها الس ح   ي
نة، ومل يعد للخيل دور اليو  ،    ه ينبغي على والة األمر دون الفعال يف تلك األ م

   الثغور ابألسلوة والعتاد املناسب حلمايتها.  

: لعل أخطر الثغور املفتو ة اليو    هي تلك اليت هتدد عقيدة املسلمل   الثغور الفْرية اث ياك:
إلس    ول: وجود هللا، وشمياهنم،  واسطة موجات اإلحلاد والشبهات اليت يث ها أعدا  ا

وو دا يته، و ول الثوا ن اإلس مية  مما يورث الشك يف النفوس  ومن ّثَ  الَوَهن يف 
الد اع عن الدين ، ّث االستس   أو اهلزمية ، ال مسح هللا !! وهِا يقت ي  نا  العقيدة 

ِها  ، ّث شيراد دبهات اخلصو  القدما ، ود بهات  نا ك صويواك عمادري الدليل وال
املعاصرين  وتفنيدها   ىت يْو  لدى املسلم مناعة  ْرية تقا ل دبهات الباطل، وتْو  
هلا ابملرصاد ، ومن أهم أعدا  اإلس   اليو    امللودو  الِين ينْرو  وجود هللا تعا ، 

وينسبو  كل دي  ش  الطبيعة، وقد تـََزعذم موجة اإلحلاد املعسْر االدرتاكي  قيادة االحتاد 
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لسو ييت، ودول أخرى، وما ال هو وأذان ه يف   د اإلس     جيرتو  تلك اللواثت   ا
 ينسبو  اخللق واإل داع ش  الطبيعة!  يقولو  مث ك : لقد وهبن الطبيعة هِا الْائن صفة  
ي ف . وال ينسبو  ذلك ش  هللا تعا  !!   سخ  َْ كِا.. وكِا   من أجل القدرة على الت

معل أ  الطبيعة هي اليت تـََهب، وهي اليت تعطي، وهي اليت جَتببول املخلوق يف أذها  السا
على دْل معل ، وأهنا تفعل وتفعل .. أو قد ينسبو  النفع وال ر ش  عيسى عليه 

ِيي   ﴿الس   أو ش  غ ري ، وال ينسبو  ذلك ش  الواهب احلقيقي  وهو هللا جل دأ ه الذ
ِيي قَ َخَلَق َ َسوذى  َر  ـََهَدىَوالذ   عندئِ متوبَسخ الفطرة الصويوة، وحيصل الشرك (95)  دذ

)كل مولود يولد على الفطرة  أ واري يهودا ه أو ينصرا ه أو  والْفر،  كماقال الرسول 
  (96)ميجسا ه (

عن  يد  ن خالد اجلهين ، أ ه قال ؛ وقد جا  يف احلدي   وربمة  سبة اخللق ش  غ  اخلالق       
لما ر مسا  كا ن من الليل  شثب  يفص ة الصبح ابحلديبية ،  رسول هللا  : صلى لنا

 ،قالوا : هللا ورسوله أعلم« أتدرو  ماذا قال ر ْم ؟ : » ا صرل ، أقبل على الناس  قال
 أما من قال : مطران  ف ل هللا  ،أصبح من عبادي م من يب ، وكا ر» قال : قال : 

،  ِلك   ، وأما من قال : مطران  نو  كِا وكِااكبو وريته  ِلك م من يب، كا ر ابلْ
  (97)«كا ر يب ، م من ابلْواكب

  لمثل تلك األقوال الباطلة  حيصل اإلحلاد ، واإل ْار ر تعا  ولدورري يف اخللق
ت كلمةك خترج من أ واههم ش  يقولو  شال كِابك   ﴿والتد  !  ِو  الطبيعة   (98) َك

عولة لغ ها  مطبوعة، مين طا يع طَبَـَعها على دْل  الهتب ديئاك ،  ل هي موهو ة مف
الرابط   ))معل ، وصفة معينة  وهو هللا تعا !!  يقول الشيخ حممد متويل الشعراوي: 

 ل املرا طة تعين اإلعداد لْل ما ال يْو   قط ابخليل للعدو املهاجم هجوما ماديك، 
طة أ  تعد النادئة اإلس مية  من املرا ،  ميْن أ  يـَرودذ عن احلق صيوة الباطل

  أل  املسألة ليسن كلها غزو خبيل وس ح وعوَدد    لوا دات اإلحلاد قبل أ  تفد
 قد يْو  الغزو ابلفْر الِي يتسرب ش  النفوس من  ي  ال تشعر ،   ذ  : ال د 
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أ  تْو  يف الرابط الِي ميد امل من  قدرةي وطاقةي املواجهة  حبي  شذا جا ت ق ية 
ق اي اإلحلاد اليت قد تفد على امل منل   يْو  عند كل وا د منهم احلصا ة من 

شذ   الرابط ال  )). ّث يقول الشعراوي: (99) ((الْا ية ضدها والقدرة على مواجهتها 
 د أ  يْو  أي اك يف األ ْار ويف العلم املادي، ش  خصو  اإلس   يدخلو  على 

ّث ذكر: أ   عض الناس  به النش  شليها،الناس من مداخل متعددة    يجب أ   ن
يدعي أ  الثورة الفر سية هي اليت أعلنن  قوق اإل سا  واندت هبا! وهِا يدل على 
جهل حبقيقة اإلس   و قائق التاريخ   أل  اإلس   اندى هبِري احلقوق قبل الثورة 

ظلمة ، الفر سية أبكثر من ألف عا  يو  أ  كا ن أوراب تغط يف سباهتا وعصورها امل
 يجب أ  يْو  هناك من يبل احلقيقة  ويرد هِا اال رتا  والتجاهل لسبق اإلس   

يف تقرير مبادئ احلق والعدالة، كِلك الِين يقولو  : ش  أوراب ارتقن   اريك ، وأ تم 
ي مسلمو  ختلفتم ،  قول هلم هل كا  التخلف مقاران لإلس   ؟! لقد كا ن الدولة 

ة احل ارة ملدة ألف عا ، وأوراب اليت تتشدقو  هبا كا ن تعيش يف اإلس مية هي دول
العصور املظلمة  ش  ه ال  مل يعر وا اترخينا ، أو هم يتْلمو  ألانس ال يعر و  

 .(100) ((اترخيهم 

  كِلك اهلجو  على دخصية الرسول  الِي  عثه هللا تعا  رية للعاملل،  قال
 ﴿ودهد هللا تعا  حبسن أخ قه  قال  (101)ةك ليلبَعاَلميَل  َريبَ  الَوَما َأربَسلبَناَك شي  ﴿

ّث أييت اآل  دراذ  اخللق  ليتهجموا على رسول هللا  (102)َوشي ذَك َلَعَلى خولوق  َعظييم    
 !!!! ش  هِا تشويه للوقائق وتِْيب للخالق

 ش  التهجم على دخص الرسول  ثغر خط   تح جديداك على املسلمل  من
ويه دخصية الرسول القدوة، وشذا تشوهن دخصية القدوة  ـََقَد املسلمو  أجل تش

املثال احلقيقي والنموذج الِي يتأسو   ه، وعندئِ تتـزلزل القناعة  ْل املبادئ اليت 
ْوت اب  ِي له العلما  وال جا  هبا ! صري ، ّث صري !! ما أخطرري من ثغر حيتاج أ  ين

يف كل جا ب من جوا ب  ياته   سوا   والدعاة ، لبيا   قيقة دخصية الرسول 
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ما يتعلق  تعدد الزوجات، أو اهتامه ابإلرهاب و..و.. وذلك من أجل ش الة الشبهات 
اليت أاثرها أعدا  اإلس   من أذها  املسلمل أو الك، واث ياك من أجل حتصينهم ضد ما 

ِكر قول عمر رضي هللا عنه  َقضو  )):قيل، وما سيقال مستقب ك ، وما أ راان  ت َا تـونـب شمنذ
َاهيلييذةَ   ي َمنب ربَوةك شَذا َ َشأَ يفي اإليسب  ي عوربَوةك عو عوَرى اإليسب    (103) (( ملَب يـَعبريلب اجلب

 . هناك   ر االستشراق كلها ثغور حتتاج ش  مرا طة 

  هناك م مترات تعقد للْيد لإلس   وأهله تتزعمها منظمات وهيئات دولية وشقليمية
كب ة من القسس والرهبا  وضو ل املفْرين !!! كل ذلك ثغور حتتاج ش  من   ودخصيات

يرا ط  يها، ويرصد حتركاهتم ضد اإلس   وأهله   ىت يْشف  يفها أو يواجهها لما 
 يناسب؟!!

 :الثغور الصوية :اثلثاك    

ية ، تقع  سبب تقص  اإل سا   يف النظا ة والتغِ - تقدير هللا تعا   -األمراض  نكا 
وأكل ما  يه ضرر، وهِري مل يْن للَعدوو  دأ   يها غالباك، خصوصاك األمراض السارية واملعدية 
، وقد درع اإلس   من العادات الصوية ما يقلل وقوع األمراض كآداب الطعا  والشراب 
وحترمي امليتة والد  واخلمر، ودرع ما يقلل ا تشار األمراض شذا وقعن  َ َمَنع أ  يورد من  

ا   يه مرض على أدخاص أصوذا  ، وال يورد صا ب  يواانت مري ة على  يواانت ك
ح    ال ) سليمة  قال   (104)( يووريدو مموبريٌض َعَلى موصي

) شذا مسعتم ابلطاعو  أبرض    تدخلوها ، وشذا وقع أبرض قو     خترجوا  وقال 
  (105)منها(

  ِات، وأصبون وسيلة هجومية  واليو   دأت  عض األمراض توَصنذع جراثيمها يف املخت
   واسطة  تستخد  ضد العدو، وأصبح إبمْا  العدو   شر جراثيم أمراض معدية يف منطقة ما

الدما  امللوثة ابألمراض القاتلة  كمرض  قدا  املناعة  )اإليد  ( و) السرطا  ( وغ مها من 
لسامة، وال  يلة للمواطنل األمراض    ل أصبح إبمْا  العدو أ  يفسد اهلوا  ابلغا ات ا

العاديل يف كشف تلك األمراض والسمو  ، وال مقاومتها !!! أل  كشف هِري األمراض حيتاج 
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ِات وش  م سسات تقو   فوصها وحتليلها، و يا  س متها من أذيتها، وهِري األعمال  ش  َمت
ات  ترعاها الدولة، ال يستطيع املواطن العادي أ  يقو  هبا  لِلك كا  ال  د من قيا  م سس

أو ترعاها هيئات حمايدة  تْو  عيناك ساهرةك مرا طةك يف تلك اجملاالت  كي حتفظ صوة 
املواطنل وتسهر على س متهم ، لقد اكتسح مرض ) اإليد  ( أكثر من مخسة م يل ش سا  

دهم وهناك عشرات امل يل من املصا ل ينتظرو  دورهم يف قا لة املوت، الِي حيصد أجسا
ابلتقسيط، لقد كا ن ضواي ) اإليد ( خ ل  صف القر  املاضي أكثر من ضواي احلروب 
والْوارث  أ   حيتاج ذلك الواب  ش  رابط على احلدود ملنع دخول املصا ل  ه، وش  رابط يف 
ِات ملنع دخول الدما  واألدوات امللوثة  ِلك اجلرثو  أو غ ري ؟؟!! أال ما أأبسه من  املخت
عدو ينقل العار   ش  األ نا  والزوجات واألمهات والعش ة واجملتمع ، وجيعل املصاب  ه 

يعيش يف عزلة  لسا   ال الناس يقول له: ا تعد عنا  ال ميَساس   ال ت اكلنا، ال جتلس معنا، 
 عيشة السامري امللعو ، مونب  ال تتزوج مين ا، ال  زوجك وال أوالدك، وال  تزوج من  ناتك  عيش

  فسياك قبل أ  متوت ابلتقسيط جسديك!!
 

 :منيةاألثغور را عاك : ال  
صمنا يف  منْممن أصبح »  النيب قال  : عمة األمن وا دة من أهم  عم ث ثة  عد اإلميا    

   (107)«له الد يا  ا  يزت،  ْأمنقوت يومه معاىف يف جسدري ، عندري  ،(106)سر ه
 سا  قدرها، شال عندما يتفْر  يما جيري  وله يف  لدا  شهنا لنعمة عظيمة  ال يقدرها اإل    

ي الشخص  ل أهله     يصبح،  سي أخرى   ي  يـوَتَخطذف الناس من  يوهتم وطرقاهتم  ميو
ويصبح    ميسي!!  من ابت صمناك يف جمتمعه يْو  قد حتقق له ثل  السعادة اليت يبو  

 عنها الناس ! 

 ة  أمهها: األمن على النفس  ّث األمن على العرض  ّث واألمن املطلوب يشمل أ واعاك كث 
األمن على املال،  وال سعادة لشخص مهدذد يف  فسه أو عرضه أو ماله، وال عجب َأ ب كا  

 ، ائع السماوية ابلتأكيد على  فظها فظ هِري األديا  من ال روريت اخلمس اليت جا ت الشر 
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 هِري اجلوا ب ، وش  الدولة عندما حتقق األمن والدولة هي اليت يوناط هبا حتقيق األمن يف 
للمواطن يف هِري الث ث تْو  قد  ققن له قسطاك كب اك من الرا ة النفسية والطمأ ينة اليت 
  هي) شكس  ( السعادة  لِلك كا ن مس ولية الدولة يف:  فظ األمن والسهر عليه مس ولية

مل وأمواهلم ..  قد ورد أ  عثما   ن كب ة    لقد كا  عمر عينا ساهرة على  رمات املسل
رين من  عفا  رضي هللا عنه كا  يف مال له ابلعالية، يف يو  صائف  شذ رأى رج ك يسوق  َْ

ِد  ّث  اإل ل، وعلى األرض مثل الفراش من احلر ،  قال: ما على هِا لو أقا  ابملدينة   ىت ت
عمر  ن اخلطاب!  قال اخلاد : هِا أم  يروح ،  دان الرجل ،  قال خلادمه: ا ظر،  نظر،   ذا 

امل منل ،  قا  عثما   أخرج رأسه من الباب  آذاري السذمو     أعاد رأسه  ىت  اذاري عمر  
ي إب ل الصدقة ،   قال: ما أخرجك هِري الساعة؟  قال:  ْرا  من ش ل الصدقة  ختلفا وقد مو ي

سألين هللا عنهما،  قال عثما : ي أم   أردت أ  أوحليَقهما ابحليَمى ، وخشين أ  ي يعا ،  ي
امل منل َهلوم ش  املا  والظل ، و ْفيك ،  قال عمر: عودب ش  ظلك ، وم ى،  قال عثما  : 

لو  :بلغنا أن عمر بن اخلطاب قالو    .(108)من أ ب أ  ينظر ش  القوي األمل  لينظر ش  هِا
.!! ش ه دعور ابملس ولية واخلول (109)هاضاعت سخلة جبانب الفرات لتخوفت أن يسألين هللا عن

َ   ﴿من هللا تعا  الِي يقول  أَلَنـذهومب َأمجبَعيلب قال عبد  ، (110) َعمذا َكا ووا يـَعبَملووَ    ـََورَ  يَك لََنسب
إن املسؤول عن خاصة نفسه املوقو  على عمله فيما ب ن هللا وبينه؛  ؛وامي هللاالرمحن بن اجلوزي: 
 .(111)فكيف ابملسؤول عن رعاية األمة ،وعلى خطر عظيم ملتعر  ألمر كبري

    ل اتح الناس   ش  مس ولية القائمل على األمن كب ة   يسهرو   ي  ينا  الناس، ويتعبو
أ    غرو ليسعد اآلخرو ، ال  مع ! شهنم مشوع حترتقترا ة اجملو   را تهم من أجل و   َ يو   

   ـََعم: شهنم أو س املسا ر يف املسلمل  فظ أمننووا    شذا أ سنوا النية  يْو  عملهم رابطاك 
 الفيايف  وغوث املرو ة عند امللم ات!

   قد يقول البعض: ش  رجال األمن يف كل الدول يقومو  حبفظ األمن يف  لداهنم   سوا  كا وا
اة مسلمل أو كفاراك ،  ْل منهم مرا ط يف مواجهة اجملرمل  حتسباك من وقوع ما يعْر صفو احلي

وخيل ابألمن،  بم يفرتق رجل األمن املسلم عن الْا ر ؟  قول: ال سوا  ! أل  الْا ر وش  قا  
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 نفس العمل الِي يقو   ه املسلم يف  فظ األمن      ه ال يستوق شال األجر يف الد يا ) أي: 
 راتب لْن املسلم يستطيع أ  يْسب اآلخرة معالراتب (، وليس له يف اآلخرة من  صيب  

  الِي حيبه هللا تعا  ويريدري د ياك   عندما حيسن النية    يقصد  عمله  فظ أمن املسلملال
من الْا ر  - العمل والتعب للم منل    يتوول عمل رجل األمن املسلم ش  عبادة وجهاد  

، مصداق يرجو  من هللا ماال يرجوري الْفار  و وا د ! لْن النتيجة َمتلفة !  امل من -وامل من
  أ  هللا تعا   ـَرذق  ل تعب امل منل وجرا هم يف اجلهاد، و ل ما حيصل للْفار من قتل ذلك
ْوو ووا أتَبَلمووَ   َ ي ـذهومب أيَبَلمووَ  َكَما أتَبَلمووَ  َوتـَربجووَ  ميَن ا َذي َما ال يـَربجووَ  وََكاَ  ا َذو  ﴿وجرح   شي ب َت

ْييماك   اصل من الطر ل، لْن رجال األمن الِين يبتغو   عملهم  الشقا  واألمل (112)  َعلييماك َ 
وجه هللا  يرجو  من هللا تعا  الثواب يف اآلخرة، وهِا ليس للْا ر أل ه مل يقصد وجه هللا وال 

 ي من  ه.

  احلرب على األمن واالستقرار والعدل الِي حيققه درع هللا للناس  هي  رب على هللا  قال 
َربضي َ َساداك َأ ب يـوَقتـذلووا َأوب شيمنذَ  ﴿هللا عز وَجل   َ  يفي األب َعوب َ َوَرسووَلهو َوَيسب يَن حيوَاري ووَ  ا َذ ِي ا َجَزا و الذ

زبٌي يفي الد   َربضي َذليَك هَلومب خي ا ميَن األب َفوب  ـبَيا َوهَلومب يوَصلذبووا َأوب تـوَقطذَع َأيبدييهيمب َوَأربجولوهومب مينب خي ل  َأوب يـونـب
اٌب َعظييٌم  يفي  َِ َرةي َع خي  (113) اآلب

 :  وش  اعتبار العمل يف  فظ أمبن املسلمل رابطاك يف سبيل هللا،  يه  ائدات 
 األو :  صول العامل يف  فظ األمن  على األجر الِي ووعيد  ه املرا ط يف اآلخرة.      

 ه سيتقن عمله   ،  عمله رابطاك وجهاداك ي جر عليهعندما يعتِ  الثا ية: أ  رجل األمن   
ويتفاىن  يه  شرضا  ر تعا ، وا تغا  مرضاته   يتوقق للمجتمع األمن املطلوب، 

 املرغوب،   األجر وللمرا ط 

 

 :ع ميةاإلثغور الخامساك : 

لقد كا  إبمْا  الشخص سا قاك أ  يعتزل املنْر ويغلق اب ه على  فسه وأهله، أو يعتزل الناس  
عال اجلبال       يسمع منْراك وال يرى ابط ك   لْن طو ا  العوملة جعل العامل  اضرته يف دي
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ناس موت  طي  جيعل صا به غريباك غر ة أهل الْهف، عن وابديته  كقرية وا دة   واعتزالك ال
تطورات العلم واكتشا اته وأسلوته  اليت جتعل َعدووذك يسوقك قسراك ش  ما يريد،  ىت لو كنن 
يف دعال اجلبال ، وجيعلك مْا  تـََند ر ، و قل  جتارب كاهلنود احلمر يف أمريْا، واعتزالك 

ك منك ! يريدو  أ  ختوبلي هلم السا ة  ليفرخوا ويبي وا  الناس وتقوقعك هو  ما يريدري أعداؤ 
! عِ وسائل اإلع   اهلا طة واملوجهة  إل ساد ما تبقى من تعاليم اإلس   وأخ قه  شمثاك و ساداك 

، مل يعد منعك أوالدك من مشاهدة هِا الباطل كا ياك  لتوميهم من ذلك الشر  ألهنم 
ا ، وش  املقاهي  و)األ رت ن(  وس َوب  ويسمعو  من سيتسر و  يف غيبتك ش   يوت اجل  

أ ا ل الباطل املوزيذن واملزخرل  ما يعجز عنه ش ليس ! عندئِ س و  عائيَلهم   قيداك ثقي ك عليهم 
  ويرو  الفسوة واحلرية خبروجه ور يله عنهم وعن الد يا   ىت يسر وا ومير وا كغ هم،    

  والف ائيات ثغر خط  يتسلل منه الفساد واالحنرال الفْري ضا ط وال رقيب ! ش  اإلع 
والعقدي والسلوكي   وال د من مواجهة هِا الطغيا  اجلارل للخ ! ولألخ ق! وللدين !! ش ه 
لثغر خط  مل يعد ينفع معه شغ ق األ واب، وال النوا ِ، وال العقول وال العيو  !! ال د من 

 ، ومواجهة هِا الفساد حتتاج ش  أمور: مرا طة يف مواجهة هِا الفساد

: الرابط ملراقبة القنوات الف ائية ملنع الفاسد واملفسد منها، من الدخول شلينا قدر أوهلا
 استطاعتنا،

: شجياد البدائل النظيفة يف قوالب عصرية مشوقة  أل نا شذا مل  وجد للناس ما يشغل وقتهم هااث ي
صائرو  ش  الباطل ال حمالة،  من مل يستقم  ه احلق صار  ابلبدائل املفيدة والنظيفة    هنم

ش  الباطل ، وشجياد البدائل النظيفة  يستدعي: استنفار كوتذا نا ودعرائنا ومفْرينا 
قصصاك  اغتهاوشع ميينا  للْتا ة عن أخ ق اإلس   العظيمة، ومبادئه السامية، وصي

ْو   دي ك عن الباطل الِي غزاان، ومثثيليات هاد ة  قوالب عصرية مشوقة  ،  ىت ت
 تْو   ْراَ وأدابك مرا طاك لمواجهة ما يـوَوجذه شلينا من  ساد  لقد كا   سا   ن اث ن رضي 
عراك عن رسول هللا وعن ق اي اإلس    وملا هجا  عض  هللا عنه   داعراك مرا طاك للد اع  دي

 رد عليه  سا   قوله قبل  تح مْة : الشعرا  النيب 

َباٌب َأوب قيَتاٌل َأوب هيَجا و لَ   َنا يفي كول  يـَوب   مينب َمَعد  ... سي

َما و  َل خَتبَتليطو الد  لبَقَوايفي َمنب َهَجااَن ... َوَ  بريبو  ي ْيمو ابي   ـَنووب

ََفا و     َياَ  َعين  ... ـَأال َأ بليغب َأاَب سوفب   موَغلبَغَلةك  ـََقدب  َريَح اخلب
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ا ... َوَعببدو الد اري أبَي   سويوو ـََنا تـَرَ   َما و َساَدتـوَها اإلي  َكتبَك َعببدك
ََزا و  ا َوَأَجببنو ... َعنبهو َوعينبَد ا َ ي يفي َذاَك اجلب  َهَجوبَت حموَم دك

ْوفب   ... َ َشر كوَما خليَ بيكوَما البفيَدا و  َن َلهو  ي  َأتـَهبجووريو َوَلسب
ا  ـَر ا َ نييفكا ... َأميلَ  َت موَبارَكك يَمتوهو البَو َا و َهَجوب   ا َ ي دي

ْومب ... َومَيبَد وهو َويـَنبصوروريو َسَوا و ؟  َأَمنب يـَهبجوو َرسووَل ا َ ي مينب

ْومب ويقَا و    َ ي   َأيبي َوَواليَدريو َوعيربضيي ... ليعيربضي حموَم د  مينب
َْد روريو الد اَل و   ليَسايني َصاريٌ  اَل َعيبَب  ييهي ... َوحَببريي اَل تو

. ق ال  اب ُن ه ش اٍم : ق اهل  ا ح س انُ  ر ي  أ ن ُه ق ال  يـ و م  ال ف ت ح  ُ  :و بـ ل غ ين  ع ن  الز ه  ل م ا ر أ ى ر ُسول  اّلل   ص ل ى اّلل 
ُ ع ن هُ  ي  اّلل  ٍر الص د يق  ر ض  ُُمر  تـ ب س م  إا  أ يب  ب ك  خل  ن  اخل  ي ل  اب   فكأنه  (114) ع ل ي ه  و س ل م  الن س اء  يـ ل ط م 

 تذكر ما ختيله حسان ومطابقته ملا وقع .
 ولقد كا  الرسول   : يشجع  ساانك على ذلك الرد وعلى تلك املرا طة واملهاجاة، ويقول 

ِبييلو َمَعكَ )   ن اث ن حليَسذا َ  هيمب َوجي وقال حلسا  ) ال يزال روح القدس  (115)(  اهبجوهومب َأوب َهاجي
وقد قال الرسول لشعرائه :) اهجوا قريشاك     ه أدد  (116) ورسوله(ي يدك ما ان ون عن هللا

عليهم من وقع النبل ،  أرسل ش  ا ن روا ة  قال اهجهم  هجاهم   لم يرض ،  أرسل ش   
: قد ص  لْم أ   كعب  ن مالك ، ّث أرسل ش   سا   ن اث ن  لما دخل عليه  قال  سا  و

ّث أدلع لسا ه  جعل حيركه،  قال: والِي  عثك ابحلق ترسلوا ش  هِا األسد ال ارب  ِ به، 
  (117)أل رينهم  لساين  ري األدمي(

  ،يْفي أ   وسع القنوات الف ائية عيباك ودتماك، وهم قد سوبوا الناَس من  ولي ووعذاظنا   
  ومن مساجدان، ومن مساع قنواتنا ! أال من مرا ط على تلك الثغور ؟ ش نا منتظرو  ؟؟!

 
 : ثغور البو  العلمي :سادساك 

                           
 4/49السرية النبوية البن هشام  - 114
 16/46، وصحيح مسلم بشرح النووي 3213رقم  6/304متفق عليه ؛ صحيح البخاري مع الفتح  - 115
 16/49يح مسلم بشرح النووي صح - 116
 49-48/ 16صحيح مسلم بشرح النووي - 117
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لقد أصبون البووث العلمية عنوا  التقد  يف كل دي ، سوا  يف اجلا ب املدين، أ  يف    
ويف ، ومدار البو  العلمي  ول  اكتشال سنن هللا تعا  يف الْو اجلا ب العسْري  

  كما قال هللا   أل  ر تعا  سنناك يف كل  ال تتغ  وال تتبدلوتفس   ركة التاريخ، اجملتمعات
ا مين قـَببلو َوَلن جتَيَد ليسونذةي ا َذي تـَببديي ك  ﴿ تعا  يَن َخَلوب ِي  ـََهلب  ﴿وقال  (118) سونذَة ا َذي يفي الذ

  (119)  سونذَن اأَلوذليَل  ـََلن جتَيَد ليسونذني ا َذي تـَببديي ك َوَلن جتَيَد ليسونذني ا َذي حَتبويي ك يَنظورووَ  شيال
  لقد اكتشف الغرب والشرق كث اك من القوا ل اليت توَس  ي املادة  واستفادوا منها يف  ياهتم

املد ية، وقوهتم العسْرية ، أل  من عرل السنن الْو ية، وعرل سنن هللا اليت ت بط  ركة 
غلبة اجملتمعات وارتقا ها، أو  سادها ودمارها ، وأ سن توظيف هِري السنن   كا  له السبق وال

يف اجلا ب الِي سبق  يه  ومن غفل عن تلك السنن وصاَدَمها  كا  ضوية تقص ري، وأصبح 
مطيةك لغ ري ، وقد  ل هللا تعا  لنا جا باك من سننه الْو ية، وجا با من سننه يف اجملتمعات، وأمران 

 ووا يفي قولب سي  ﴿ قال جل دأ ه ،  يهاابلس  يف األرض والبو  عن السنن األخرى والتفْر 
َلبَق ّثوذ األَ  َأَة اآل ربضي  َا ظورووا َكيبَف  ََدَأ اخلب ئو النذشب َرَة شي ذ ا َذَ َعَلى كول ي َديب   َقدييٌر ا َذو يونشي   (120) خي
مينو  ﴿ ِورو َعن قـَوب   الذ يـو ب  ﴿ (121)  و َ قولي ا ظوروواب َماَذا يفي السذَماَواتي َواأَلربضي َوَما تـوغبيني اآلَيتو َوالن 

ِ ي يَل  َْ ربضي َأ ـََلمب َيسي ووا يفي األَ   ﴿ (122) قولب سي وواب يفي اأَلربضي ّثوذ ا ظوروواب َكيبَف َكاَ  َعاقيَبةو البمو
َا َأوب صَذا ٌ  ْووَ  هَلومب قـولووٌب يـَعبقيلووَ  هبي َا  َ ي ـذَها ال تـَعبَمى األَ   ـََت َمعووَ  هبي ْين تـَعبَمىَيسب البقولووبو   بَصارو َوَل

  (123) الذيتي يفي الص دووري 

 أو مشْلة معينة،  (124)واكتشال هِري السنن والقوا ل حيتاج ش  م  مة البو  يف ظاهرة ،
والبو  عن أسباهبا، واخلروج  تفس  واضح صويح ، أو مقبول مقنع عنها،  من البا ثل من 

ب  ركاهتا وتْاثرها و ظامها، ومنهم من ال   مراقبة كوكب و ركته، ومنهم من ال   َ َشرة يـَربقو 

                           
 62سورة األحزاب / - 118
 43سورة فاطر/  - 119
 20سورة العنكبوت  - 120
 101سورة يونس  - 121
 11سورة األنعام  - 122
 46سورة احلج  - 123
معجم املصطلحات العلمية  فات الناس . انظر:سواء كانت تتعلق أبمر كور أو بتصر واقعة ميكن إدراكها أو الشعور هبا، : الظاهرة - 124

: الظاهرة: األمر ينجم ب ن الناس.اهـ ، فالظاهرة أوسع 578/ 2وقال يف املعجم الوسيط  427 -426والفنية ، ليوسف خياط ، ص 
 يق احلواس.من املشكلة ، فاحلاالت الفردية ال تعتب ظاهرة ، حىت تكثر ويدركها الكثريون ، وغالباً يكون إدراكها عن طر 
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ال   البو  لْشف خاصية مادة ما، ومنهم من عْف على البو  عن ع ج لدا  معل ، 
ومنهم من ال   البو  للْشف عن س ح  ـَعذال  لرد صواريخ العدو، وش طال مفعوهلا، قبل أ  

اجملتمعات  ال   من !!، ومنهم (125)تصل ش  األرض، وهو ما يسمى ) رب النجو  (
 اإلس مية ملعر ة أسباب القوة، ومْامن ال عف  يها،ومنهم... ومنهم ..

 َوَأعيد واب هَلوم مذا  ﴿ قال  ،لقد طلب هللا تعا  منا شعداد القوة ور ط اخليل ملواجهة أعدائنا
وذ ا َ ي وَ  بووَ   يهي َعدب َيبلي تـوربهي َتطَعبتوم م ين قـووذة  َومين ر ياَبطي اخلب َعدووذكومب َوصَخرييَن مين دووهنييمب الَ تـَعبَلموو ـَهومو اسب

عندما كا  جول  س ح عدوان: السها    طلب منا شعداد القوة ور ط اخليل (126) ا َ و يـَعبَلموهومب 
، واليو  تغ ت أدْال القوة اليت أعدها أعداؤان لنا  أال يستدعي اخليولوالسيول والرماح، و 

من ر ط اخليل والس ح األ يض  ش  األسلوة احلديثة من املدا ع ذلك تغي  منط اإلعداد  
والصواريخ والطائرات والسفن البورية والغواصات   ىت يْو  رابطنا أبسلوة من جنس أسلوة 
عدوان ؟ شذا كا  اجلواب ابإلجياب   أل  ما ال يتم الواجب شال  ه  هو واجب،     صناعة هِري 

ِاعة يف العلو  والريضياتاألديا ، واستخدامها يعتمد عل شذ : جيب اال تباري ش   ،(127)ى ال
تطويرها، وكل ذلك يعتِ من شعداد القوة و  ذلك تلك العلو  وحتصيلها، وشجرا  البووث يف

 على ومن الرابط  أل ه شذا كا  جمرد اإلقامة يف الثغر رابطاك، ولو مل حتصل مواجهة ، وكا  احلفاظ
   من ينِر  ياته لدراسة علم معل  َقصذر  يه املسلمو ، أو حيتاجو ه الص ة وا تظارها رابطاك   

  من أجل أ  يتقنه  أو يبتْر هلم ما يسد اخلطر عنهم يعتِ مرا طاك من ابب أو  ؟!  ـَروب 
اخرتاع أغىن عن جيوش! لقد أعلنن الصل أخ اك عن قدرهتا على تدم  األقمار الصناعية اليت 

ِى ترا ط يف السما   ل ْشف حتركات العدو وتوجيه جيوده وصوارخيه    ارجتفن الدول الْ
ذات األقمار الصناعية   وطلبن من الصل عد  استعمال ذلك الس ح  أو شدهارري !!  أل  

، ها من أخطر  قطة يف الرابط اليو ، وسيورم(128) هِا سيدمر أقمارها الصناعية التجسسية
 ومن أقوى  س ح يف الرابط !

                           
)حرب النجوم ( نظام دفاعي أمريكي يقصد به مقاومة الصواريخ النووية وغريها ال ي توجه إا أمريكا وتدمريها يف الفضاء قبل أن تصل  -125

 22/200إا األر  . انظر: املوسوعة العربية العاملية ج
 60سورة األنفال  - 126
 319-4/318كر بريوت، ج، دار الف2انظر: تفسري املنار ، رشيد رضا ،ط  - 127
 م2007/ 2/2اتريخ  10293انظر: صحيفة ) الشرق األوسط( ، العدد  - 128
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 ِات على احليوا  وغ ري، وعِ) الَعي ينات (لقد أغن اليت  (129)ن البووث املعملية يف املخت
رس  أغنن عن التجر ة على اإل سا  ، وأغنن عن الت وية ابجلنود عِ معارك  قيقية، ش   تودب

، مما أوجد  وعاك من توا   (130)البو  العلمي أوصل مث  ش  ما يسمى: ) الردع النووي(
النووية  أل  التدم  من جا ب اخلصم  سيقا له تدم  الطرل اآلخر    ها ن  القوى  ل الدول

الدول النووية  عَ ها! س ح  ووي يرا ط يف مواجهة س ح  ووي ! لْن استمر البو  العلمي 
يف البو  عن وسائل أخرى لل غط على اخلصم  سوا  كا ن هِري الوسائل  فسية أو  ْرية أو 

 أو مادية ،شع مية ، أو اقتصادية 

  ش  املعركة اليو ، معركة عقول وا تْارات ! لقد ا تصرت الواليت املتودة على كث  من
خصومها  عِ البو  العلمي املتواصل والتخطيط احملْم    اهنارت روسيا ومعسْروها دو  
 رب!! ولقد تنبأ  عض قادة الغرب )الرئيس األمريْي  ريتشارد  يْسو  ( ش  ذلك  ْتب  

 ، وقد  صل ما 1999مساري )  صر     رب ( تنبأ  يه ابهنيار االحتاد السو يايت،  كتاابك 
  ع ك ! قبل ذلك التاريخ  عقد من الزما  !  توقعه،

  ِش  البو  العلمي يوصل ش   تائج دقيقة ودبه م مو ة، لِلك جند قرارات) الغرب ( تنف
طط مدروسة ،  ينما ال تعدو تصر ات حبِا  ها ، ألهنا قوتيلن حبثاك ودرساك    هي متشي خب

جمة،  فهي أشبه غ هم  ممن متوَارس عليه هِري اخلطط   أ  تْو  ردود أ عال غ  مدروسة وال م
 !قبل ذحبه ؛ يقاوم قليالً ؛ مث يستسلم ؛ ألن جزار  قد حبك حوله حبااًل ووسائل تبطل كل نانعة ، حبركة املذبوح

ش نا  نجح يف حتركاتنا أو سياساتنا  أل نا  تورك خبطى  قل عن  عض قادة الغرب قوله : 
 مدروسة  أو أل نا منارس السياسة كعلم.  ينما ميارسها غ هم ارجتاالك !!

  والبو  العلمي الِي  دعوا شليه ليس مقتصراك على اجلوا ب العسْرية أو املد ية   ل يف كل
اله ، وش  كا  البو  يف  عض جوا ب املعر ة  سوا  كا ن دينية أ  د يوية   كٌل يف جم
 اجملاالت تظهر احلاجة شليه يف وقن أكثر من  عض. 

  ْوول على هِري البووث وم  مة الدرس والتمويص والتجريب  وعاك من  هل يعتِ العو
 الرابط، أ  ال ؟ لإلجا ة على هِا التساؤل، أقول: 

                           
 2/64العينة : جزء من املادة يؤخذ كنموذج لسائرها . انظر: املعجم الوسيط  - 129
األطرا  النووية تقتنع أبن  الردع النووي: يقصد به التلويح ابستخدام األسلحة النووية؛ بشكل جزئي أو حمدود أو شامل ، وهذا جيعل - 130

قيام حرب بينها هو عملية انتحار لعطرا  املتحاربة؛ ألن كاًل منهم ميلك القدرة على الردع واالنتقام من خصمه، حىت لو كان 
 م 2001/ 1/8اتريخ  124خصمه هو البادئ . انظر: ) الدفاع ( جملة القوات العربية السعودية ، العدد 
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بووث وم  متهم هلا،  أصبح البو  أوالك: شذا كا  أعداؤان قد دخلوا علينا عن طريق رابطهم يف ال
َخل علينا منها، وتوشْل خطراك علينا  شذ  : كما كنا  واجه ر بَطهم اخليل ،  ر طي  العلمي ثغرة يودب

 خيل  تقا لهم   علينا أ   واجه أحباثهم أبحباث ترد كيدهم ،  ل تبطله ! 
 -كما روي عن ا ن عباس وغ ري- اث ياك :شذا كا  ا تظار الص ة  عد الص ة إلقامتها مجاعة رابطاك 

      البو  يف طريقة حتفظ املسجد وأهله، وحتفظ شقامة الشع ة  يعتِ رابطاك من ابب (131)
أو  ، ش  البو  العلمي يعتِ يف هِا العصر من املدا عة املطلو ة، ومن الرابط املطلوب   

عن هِا اجلا ب، أو منوبَنع من خشية أ  هتد  مساجدان رغم أ و نا  شذا استمر  ومنا وغفلتنا 
الص ة أو شقامة اجلماعة  يها، كما  صل لْث  من املسلمل يف البلدا  االدرتاكية، قال هللا 

ِبَكرو  ييَها  ﴿تعا   دو يو َوَلوبال َد بعو ا َذي النذاَس  ـَعبَ هوم  يبَـعبض  هلذود يَمنب َصَواميعو َو يَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساجي
مو ا َ َلَقوييل َعزييٌز اسب   (132)   َذي َكثي اك َولََينصوَر ذ ا َذو َمن يَنصوروريو شي ذ ا َذ
ذا كا  طلب العلم    (133)( يف سبيل هللا  ىت يرجع كا   لب العلمط من خرج يف) اثلثاك : قال 

ق العملي التطبيأل ه     ما يقو   ه البا ثو  هو ذروة سنا  ذلك اجلهاد،   وعاك من اجلهاد ,
  والتمويص للمعلومات املتداولة أو احملفوظة،

) ش  هللا عز وجل يدخل ابلسهم الوا د ث ثة  فر اجلنة   صا عه احملتسب يف صونبعه  را عاك :قال 
َله  ( َي ِات، كصا ع السها    عندما  (134)اخل ، والرامي  ه وموَنب ي أال يعتِ البا   يف املخت

رهتا، أو جيرهبا ويوَطو ر حياول أ  يبتْر طريقة تو  َسد د القِائف، أو حياول أ  يزيد يف مداها وقودب
 يها. أو يبتْر طريقة إل طال مفعول قِائف العدو، أال يعتِ مرا طاك  من يرا ط لرصد السها  
املعنوية والشبهات اليت يـوَهاَجمو هبا اإلس  ، لْي يردها  سها  مثلها أو أقوى منها ؟؟ لقد 

وعن أعراض    سا   ن اث ن وأمثاله من الشعرا  للِب عن رسول هللا دب رسول هللا
) اهجوا قرداك     ه أدد عليهم من وقع النبل ،  أرسل ش  ا ن روا ة  قال املسلمل، وقال 

اهجهم  هجاهم   لم يرض ،  أرسل ش  كعب  ن مالك ، ّث أرسل ش   سا   ن اث ن  لما 
: قد ص   لْم أ  ترسلوا ش  هِا األسد ال ارب  ِ به  ّث أدلع دخل عليه  قال  سا  و

 (135)لسا ه  جعل حيركه،  قال والِي  عثك ابحلق أل رينهم  لساين  ري األدمي  ..( 
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) عينا  ال متسهما النار  عل  ْن من خشية هللا ، وعل ابتن حترس يف  قال النيب خامساك: 
ِكم خب  النا وقال  (136)سبيل هللا( س  ش  من خ  الناس رج ك عمل يف سبيل ) أال أوخ

 ذا كا ن   (137)هللا، على ظهر  رسه، أو على ظهر  ع ري، أو على قدمه،  ىت أيتيه املوت (
   ألهنا ابتن حترس ثغراك من ثغور املسلمل  العل اليت ابتن حترس يف سبيل هللا، ال متسها النار
ص سنة رسول هللا صويوها من سقيمها لرتد غائلة األعدا       العل اليت تسهر لتموي

وتْشف  يف ما يثار  وهلا من الشبهات  هلي عل ابتن حترس يف سبيل هللا  حترس ثغراك من 
ن  راسته كل أ د ! وش  العل اليت ابتن تشرح كتاب هللا وسنة رسوله  ثغور اإلس  ، ال حيوبسي

 يف أ ْا  الشريعة، وتر ض ما ال  تدخله   وتبل ما جيو  ،وتستنتج منها األ ْا  الفقهية
جيو   رتدري  هلي أي اك عل حترس يف سبيل هللا  حترس ثغور الشريعة  أ  يدخل  يها ما ليس 

 منها، وما ال يليق هبا.
  وش  البا   الِي يـوَفن يد الشبهات اليت تثار  ول اإلس   وعقيدته ودريعته، هلو  ارس على

 !له ثغراك من ثغور اإلس   ال يقدر على  راسته كل  أ دعق ثغر من ثغور اإلس    حيرس  علي 

 يجتهد يف رعايته وع جه واختيار الدوا  املناسب     وش  الطبيب الِي يسهر على مري ه
ملا ختلف   ن عفا  رضي هللا عنه  لعثما  وقد قال الرسول  هلو على ثغر يف سبيل هللا ،

وكذلك  (138) دراك وسهمه( دهدرجل ممن  ش  لك أجر:)  يف متريض  وجته    درغزوة عن 
الصيديل الذي يرك  ب الدواء املناسب بدقة وأمانة، ويستبعد الفاسد ؛ هلو على  غر أيضا ، فقد 
أصبحت الفريوسات هتدد حياة دول أبكملها ؛] كاإليدز، وأنفلونزا الطيور، وجنون البقر [، 

وحتسب هلا حسااب  ،تستنفر من اجليوشوأصبحت الدول تستنفر أجهزهتا للقضاء عليها أكثر نا 
احملل  ل يف املختب الذي يكشف الطفيليات والفريوسات ال ي كذلك   أكثر من جيوش األعداء !

  هتدد املواطن ن ويعطي املضادات واملبيدات املناسبة، هلو على  غر عظيم أيضاً.
هلو على  هدم على رؤوس املسلم ن،لئال ين الذي يتقن صنعته وبناء  فال يغش فيه ؛ وكذلك املهندس     

  ،  غر يف سبيل هللا

 ل عمل  يه جلب مصلوة للمسلمل ، أو د ع َدر  عنهم يف دينهم أو صوتهم أو ش  ك
مسعتهم أو ثرواهتم ، يعتِ جهاداك ورابطاك يف سبيل هللا، وصا به احملتسب عٌل ساهرة حترس يف 

ثغرري، وال يغفل  ا ثو  هلِري الثغور؟.. ليوفظ كلٌ سبيل هللا،  ه  ا تبه املسلمو  والط ب والب
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عنه ، وال يتساهل يف يايته والد اع عنه ، وليتقن كٌل عمله  خشية أ  ي تى املسلمو  من 
 جا به!..

  ش  البو  العلمي ثغر ها  غفل عنه أكثر املسلمل وظنوا أ  اجلهاد يف سبيل هللا مقتصر
من الشباب مستعداك للت وية  نفسه  يما يظنه جهاداك على الت وية ابلنفس   لِلك جند كث اك 

هنا أو هناك، وقد ال يْو  كِلك، لْن يندر أ  جند من ي وي  وقته وملِاته  من أجل شتقا  
علم معل والنبوو  يه ش   د التمْن منه، ّث تطويرري وشضا ة اجلديد عليه، يدرس أكثران العلو  

على شتقاهنا   ْتفي ابلسطوية وال  غوص يف من أجل الشهادات والوظائف، وال حنرص 
األعماق،  ـََقَد أكثروان الدا ع الِايت للعمل من أجل احلفاظ على مصا  املسلمل   قدان روح 

ووا َوَصا يرووا َورَا يطووا املصا رة أما  األعدا  اليت أمر هللا تعا  هبا يف قوله  ِي يَن َصَمنووا اصب ِي ﴿َيَأيـ َها الذ
ْومب تـوفبليوووَ   وا ا َذَ َواتـذقو  ش  من املصا رة املطلو ة  الصِ على البو  العلمي  ىت  (139) َلَعلذ

َلد منا على ذلك ، وحنن  رجوا من هللا ما ال   صل ش  مثراته ،    ينبغي أ  يْو  أعداؤان أجب
 يرجو  !

 ورابطاك يف سبيله!! أرى: أ ه ال أجدى دا عاك ش  ذلك  من اعتبار البو  العلمي قر ة ش  هللا 
وقد يقول  عض الناس: ش  األموال قادرة على أتمل الس ح،  قول  عم، ولْن ش   د   وليْن 
يف عيلمنا أ  أعدا ان سيورمو نا منه ومن قطع غيارري   أ وج ما  ْو  شليه،     د من االعتماد 

ناعاتنا وشمْاانتنا، ولو على على هللا تعا ، ّث على جهود أ نائنا يف البو  العلمي وتطوير ص
 املدى البعيد   من َجد  وجد ، ومن  رع  صد، ومن سار على الدرب وصل .

  

 سا عاك : الدراسات االسرتاتيجية :

لقد أصبون الدول تعتمد على التخطيط ) االسرتاتيجي (  عيد املدى   وت ع خططاك 
والبو  املبالغ الطائلة  يف سبيل  للسنوات القادمة مَخبسية، أو عشرية، وترصد لِلك التخطيط

أ  ختتصر الزمن، وختتصر اجلهد، وتت ىف اخلسائر ، ولعل مايهمنا يف ابب الرابط هنا  أ   فْر 
لماذا يفْر  ه عدوان، وما خيطط لنا من مْائد ،  نرصد حتركاته واخرتاعاته  لنستعد هلا لما 

سيتصرل أ و سفيا ،  عد أ   قض  يناسبها  لقد استطاع الرسول  صائب  ْرري أ  حيلل كيف
 لفاؤري هد ة احلديبية،  ي  اعتدوا على قبيلة خزاعة اليت دخلن يف  لف املسلمل،  قال 

 الِي جا  مستنصراك الرسوَل   ليثأر هلم من خصومهم   ين  ْر،  -للمسلمل ولو د خزاعة
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وقال  ،(140) املدة ( ) كأ ْم أبيب سفيا  قد جا كم ليشد العقد ويزيد يف قال –ومن قريش 
 ما لب  أ  رجع و د خزاعة،  ىت جا  أ و سفيا  يريد  (141) : ولن يرجع  شي هلم 

 ما رد عليه، وطلب أ و  التأكيد على  نود صلح احلديبية و يدة املدة،  سلم على النيب 
.  (142)سفيا  وساطة أيب  ْر وعمر وعلي رضي هللا عنهم، له عند رسول هللا   أ وا ورجع خائباك 

، ولقد كا  عد  رد الرسول الس   عليْم ورية هللا و ركاته على أيب كما قال رسول هللا
سفيا ، م دراك على غ به، وكأ ه  ِلك حيِر املسلمل من أ  يعطيه أ د منهم عهداك أو 

 يتوسط لقبول ما جا  من أجله، 
 قال عن مْرهم ابلرسول  ولقد أدار القرص  ش  ما يقو   ه أعداؤان من مْر وكيد وختطيط :

 ْورووَ   ﴿ وختطيطهم لقتله تـولووَك َأوب خيوبريجووَك َومَيب يَن َكَفروواب لييـوثببيتووَك َأوب يـَقب ِي ْورو  يَك الذ َوشيذب مَيب
رو البَماكيرييَن  ْورو ا َ و َوا َ و َخيـب  ْشف هللا تعا  كيدهم وأ طله، وقال عن مْرهم  (143) َومَيب

لس و ي  ﴿ل وكيدهم ابمل من نَـتَـهومب ابي ْومب َأيبدييـَهومب َوَألبسي ْومب َأعبَدا ك َويـَببسوطووا شيلَيب ْوو ووا َل َقفووكومب َي شي ب يـَثـب
فوروو َ  ْب ْومب شي ي  ﴿تعا  وقال (144)   َوَود وا َلوب َت ْومب َ ىتذ يـَرود وكومب َعنب دييني َوال يـََزالووَ  يـوَقاتيلووَ 

َتطَاعووا   رو البَماكيرييَن(  ﴿ وقال (145)اسب ْورو ا َذو َوا َذو َخيـب ْورووَ  َومَيب شي ـذهومب  ﴿ وقال (146) َومَيب
ْييدووَ  َكيبداك  ا يرييَن َأمبهيلبهومب روَويبداك  َوَأكييدو َكيبداك  َي َْ   (147)  َ َمه يلي الب

 عل م ارع يدل   يْيدو   ﴿  ميْرو   ﴿ التخطيط: جز  من املْر  والْيد ، ولفظ :
لى االستمرار، وأ  املْر والْيد مل ينته  عد،  ل هو مستمر   لقد خطط أعدا  اإلس   ع

كما هو معرول يف حماكم التفتيش،   للق ا  على الوجود اإلس مي يف األ دلس  و علوا ! 
وخططوا ل رب اخل  ة اإلس مية وتقسيم تركة الرجل املريض ) الدولة العثما ية ( و علوا ! 

    إلقامة وطن قومي لليهود يف  لسطل، 1897اليهود يف م متر )ابل( عا  وخطط  عما  
وكا  ذلك يف غفلة من علمائنا ومفْرينا، وقد  فِوا خطتهم، وأقاموا ذلك الْيا  الغادم 
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 دودك ي ملنطقة العر ية، ويقولو :)وهم خيططو  مستقب ك ل ستي   على ا( 148) ، 1948
خيططو  اآل  إلقامة الشرق األوسط الْب ، الِي تْو  هم . و (شسرائيل من الفرات ش  النيل

 يه اهليمنة إلسرائيل ومنتجاهتا، ويْو  العرب هم املستهلْو ، ويْو وا هم وموادهم اخلا  
وقوداك ملصا ع شسرائيل ) املواد اخلا  لتغِية املصا ع، والبشر لتشغيل مصا ع شسرائيل وسوقاك 

 مو  مما يراد هبم؟!استه كية هلا (!  أين املسل

  ِات الفاعلة واملفْرين ذوي ش  التخطيط وشجرا  الدراسات حيتاج ش  استقطاب اخل
البصائر، وشجياد مراكز عيلمية حبثية تنظم جهود البا ثل ، وتستثمرها، وهِري حتتاج ش  أموال 

اتنا املستقبلية تـوربَصد لِلك   ىت يتفرو البا ثو  إل داع اخلطط النا عة والناجعة، ولرسم حترك
يف مواجهة أعدائنا و يما  يه مصلوتنا، حنن يف  من أصبح احلليم  يه   ا  ، ال يدري  قيقة 
ما جيري  وله ! قد يفهم العامي من احلََدث أو اخلِ ديئاك ظاهراك، لْن اخلب  يفهم ما ورا  

الْرمي ش  أ ه ليس  احلدث، وما ورا  اخلِ  يفهم مغزاري القريب والبعيد ، وقد أدار القرص 
إبمْا  كل دخص االستفادة احلقيقية املناسبة من اخلِ، أل  اخلِ قد يقصد  ه اإلرجال، 
وقد يقصد منه التهويل، وقد يقصد منه عْس ظاهرري ، ملا قال أ و سفيا   عد معركة أ د 

املسلمل لشدة للمسلمل : موعدان  در العا  املقبل، ّث ش ه مل يستطع  املشركو  اخلروج للقا  
، أل  خروجهم سيْو   يه قوة يصرل املسلمل عن اخلروج ش   درأصا ن قريشاك،  أراد أ  

معنوية للمسلمل ، وعد  خروجه سيْو  شدارة ش  ذلة قريش وضعفها،  أرسل أ و سفيا  
من يوهم املسلمل : أ  املشركل قد مجعوا هلم مجوعاك ال قيَبل هلم هبا، وذلك  ىت جينب 

مل ت ثر  يهم تلك الشائعات   املسلمو  عن اخلروج، لْن املسلمل  قيادة الرسول 
وخرجوا ش   در  لم أيت املشركو  ذلك العا  ش  سوق  در ، وا فرد املسلمو  يف البيع 

،  رحبوا ماديك ومعنويك وعادوا  ف ل عظيم من هللا   جزا  شمياهنم واتباعهم (149)والتجارة  يه
يَن َقاَل هَلومو النذاسو شي ذ النذاَس َقدب مَجَعوواب  ﴿واخلروج معه، وقد مد هم هللا  قوله رسول هللا  ِي الذ

بـو  هومب  ـََزاَدهومب شيميَاانك َوقَالوواب َ سب َشوب ْومب  َاخب  َا َقَلبوواب  ينيعبَمة  م يَن ا َ ي َوَ  بل  ملذب  َنا ا َ و َو يعبَم البوَكييلو َل
هومب سو  َواَ  ا َ ي َوا َ و ذوو َ  بل  َعظييم  مَيبَسسب ما كل دخص يفهم ما يراد  (150)  وٌ  َواتـذبَـعوواب ريضب
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ِا  والـموَول يلو  هم الِين يفهمو  ما ورا  اخلِ، وماذا ورا  األكمة ! وقد  ابخلِ ! شمنا اخل
شيَذا َجا هومب َأمبٌر وَ   ﴿أدار هللا تعا  ش  دي  من ذلك عند  يا  صفة البسطا  واملنا قل،  قال

هومب َلَعليَمهو ا نـب يلي اأَلمبري مي َوبلي َأَذاعوواب  يهي َوَلوب َرد وريو شيَ  الرذسوولي َوشيَ  أووب يَن م يَن اأَلمبني َأوي اخلب ِي لذ
َتوهو الَتـذبَـعبتومو الشذيبطَا ْومب َوَريب هومب َوَلوباَل َ  بلو ا َ ي َعَليب نـب َتنبيطوو َهو مي ،  عم :  (151)  َ  شيالذ قَليي ك َيسب

ِا  هم الِين يستطيعو   هم احلََدث وحتليله، ومعر ة أ عادري ، ش نا حباجة ماسة  أولو العلم واخل
ِا  !  ش  أولئك اخل

   ِا  غ  موجودين      د من شجيادهم، كما تدل على ذلك شدارة وشذا كا  ه ال  اخل
  هو واجب   أل  ما ال يتم الواجب شال  ه (152)النص

    ،ِا  ومجعهم   ل ا ط كٌل يف الثغر الِي يناسبه ويتقنه من الواجب  البو  عن ه ال  اخل
ويقوموا  دراسة خطط األعدا  ، ووضع اخلطط املقا لة لْيدهم، ش  هِا لرابط عظيم   وأي 

 ،ن  شريةسوا  كا  ،ت املتو رة لديهاواإلمْاان، ال  د من دراسة واقع األمة اإلس ميةرابط! 
، ومعر ة واقع القوى املعادية لإلس   ، ومجع البياانت ال  مة ، أو  ْريةأو معنوية ،أو مادية

لتوضع موضع التنفيِ   واخلروج ابلنتائج ال  مة  عنها وحتليلها من منظور علمي موضوعي
أثنا   س  ال ولعل أول دراسة خلدها لنا القرص  ما  صل على يد يوسف عليه ،سلباك أو شجياابك 

كما ينبغي االلتفات ش  الدراسات   ها.خزائن هتولي، عند سين اخلصب واجلدب يف مصر
يهتم ابإل صا    من ذلك أ ه طلب أ  حيصوا له من  واإل صا  ، وقد كا  الرسول 

 ،كم يلفظ ابإلس   ؟ قال :  قلنا يرسول هللا أختال علينا   صوا يلأيلفظ ابإلس    قال ) 
 ا تلينا  :قال ،ل الستمائة ش  السبعمائة ؟ قال: ش ْم ال تدرو  لعلْم أ  تبتلواوحنن ما  

ويف لفظ ) اكتبوا يل من تـََلف ظ ابإلس   من الناس  (153) ىت جعل الرجل ال يصلي شال سراك (
لعدد من ينطق  ش صا  الرسول و  (154) ْتبنا له ألفاك ومخسمائة رجل .. احلدي  (

 تقد  الدعوة وا تشارها، أو معر ة أراد أ  يعرل مدى   الرسول يدل على أابإلس     
كِلك    ،ري ومواقفه مبنية على دراية و ينةليْو  تقدير   معر ة دقيقة  لديهاليت  القوة البشرية

 قال ا ن  جر كا  الصوا ة حيصو  ويْتبو  أمسا  من كا  يْتتب يف  عض الغزوات،
                           

 83سورة النساء / - 151
إشارة النص يف أصول الفقه هي: إحدى دالالت اللفظ على املعىن : انظر أصول الفقه ، حممد أبو زهرة ، ط، دار الفكر العريب ،  - 152

  141-140القاهرة ص
 ، 4029رقم  2/1336، وسنن ابن ماجه 2/171صحيح مسلم بشرح النووي ، ج -153
 3060رقم  278/ 6مع الفتح صحيح البخاري  - 154
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ّث اال تياج ش  ، دواوين اجليوش وقد يتعل ذلك  احلدي  مشروعية كتا ةيف  ))العسق ين:
اكتبوا مشعرة أب ه كا  من عادهتم كتا ة من ، .. ولفظة ن ال يصلح مممتييز من يصلح للمقاتلة 
  املشركل يف  در دعد ش صا  رسول ال  اولكِلك . (155) ((يتعل للخروج يف املغا ي

هم وهللا كث  عددهم، دديد  :ل قا؟ كم القو  )  سأل الشخص الِي أمسْوري منهم :
ري كم هم أبسهم   أراد النيب  سأله: كم ينورو  من اجلزور     أل  ّث ش  النيب  أ  خي

، وكِلك (156)كل جزور ملائة وتبعها (  ،القو  ألف  قال عشراك كل يو   قال رسول هللا 
   قيقة األمر عرل أراد أ  ي    أ   ين قريظة  ق وا العهد يو  األ زاب  ملا مسع رسول

  لدراسة أمرهم وسعد  ن عبادة وعبد هللا  ن روا ة ندب سعد  ن معاذ رضي هللا عنه 
ت كد خيا ة اليهود   سلبية ةدراسالأ ه شذا كا ن  تيجة   مواستط ع  قيقة األمر، وأوصاه

   يفهمها هو شليه شدارة خاصة و  ل يش   ،ذلك  ل املسلمل واو ق هم للعهد   أال يفش
ذلك  ل  والئ  يـَفونذ ذلك يف عزمية املسلمل ، أما شذا كا ن النتيجة شجيا ية أ  يشيع

اد  شداعة اخلِ أو عد  شداعته يدل على ختطيط  ْيم و هم أل ع ، وطلبه (157)الناس"
 كل تصرل!

 من   د من التخطيط احملْم، وشجرا  الدراسات املستفي ة، يف كل جا ب من جوا ب احلياةال
  .احلفاظ على مصا  املسلمل ومْتسباهتم أجل

  أال ما أكثر الثغور اليت حتتاج ش  املسلم الصادق الِي يرا ط  يها حبق   التعليم ثغر، وتر ية
أ   النش  ثغر، واالقتصاد ثغر، والبو  العلمي ثغر، والتصنيع ثغر !! ومجاع القول يف ذلك: 

أو د ياهم أو أمواهلم أو أعراضهم، على  يف دينهم -كل جا ب يشْل خطراك على املسلمل 
. وش  كا   عض الثغور أهم    ه يعتِ ثغراك حيتاج ش  ياية ومرا طة  يه -املدى القريب أو البعيد
 من  عض ، وهللا أعلم. 

 
  تائج البو :

  .أ  الرابط ليس مقتصراك على ر ط اخليل يف الثغور -1

                           
 179/ 6انظر : فتح الباري  - 155
 1/117مسند أمحد  - 156
 3/199السرية النبوية البن كثري  - 157
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 املسلمل على املدى القريب أو البعيد. أ  الرابط يْو  يف كل مْا  يشْل خطراك على  -2

 أ  الرابط هو  وع من اجلهاد واإلعداد املستمر لْشف اخلطر ومقا لته.  -3

 أ  كل عمل ي  مه املسلم ،  ينييذة احلفاظ على مصا  املسلمل يْو  رابطاك.  -4

 هي: جعل كل املسلمل ينه و  ابملس ولية  ائدة عظيمة  أ  توسيع دائرة الرابط   يه -5
  دل  صرها ابجلنود على احلدود.

أ  املسلم عندما يعتِ عمله اليومي يف املصا  العامة رابطاك يو جر عليه عند هللا،    ه  -6
   يتوقق للمجتمع األمن سيتقن عمله ويتفاىن  يه  شرضا  ر تعا ، وا تغا  مرضاته 

 املطلوب، وللمرا ط األجر املرغوب،

 

 التوصيات: 

 ملخاطر اليت تتهددهم.توعية املسلمل اب -1

 املسلمل أب  كل عمل يف ياية مصا  املسلمل وأمنهم هو رابط يف سبيل هللا نبيهت -2

   .شجياد مراكز علمية حبثية  لرصد مْائد األعدا  وسبل مواجهتها -3

  ختاماً : أسال هللا تعاا ؛ أن جيعل هذا البحث نقطة مضيئة يف طريق املسلم ن؛
طة يف كل  غر يشكل خطراً عليهم ، وأسأله سبحانه أن وشاحذاً هلممهم للمراب

 أيجرر عليه يوم الدين، وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجع ن
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  هرس املوضوعات
 

 2ص                                                                               التمهيد 
 3ص                                                                       مشْلة البو  

 3ص                                                                        البو  أهدال
 3ص                                                                          روض البو 
 3ص                                                                         عناصر البو 

 4ص                                                       املبو  األول : تعريف الرابط
 7ص                                                         املبو  الثاين :  ْم الرابط 
 14ص                                              ط و ْمتهاملبو  الثال  :  وائد الراب
 14ص                                                         املبو  الرا ع :   ل الرابط

 16ص                                                       املبو  اخلامس : مْا  الرابط
 19ص                                                        طاملبو  السادس : مدة الراب

 20ص                                  املبو  السا ع : جماالت الرابط يف العصر احلاضر
 أهم الثغور املفتو ة اليو                     

ِية والبورية واجلوية  -1                         21ص                     دودان ال

 21ص                                           ثغور  ْرية -2                       

 24ص                                            ثغور صوية-3                       

 25ص                                             ثغور أمنية -4                       

 28ص                                          ثغور شع مية -5                       

 30ص                                    ثغور البو  العلمي-6                      

 36ص                             الدراسات االسرتاتيجية   -7                      

 40ص                                                       والتوصيات  ، تائج البو  
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 ملخص 

 الرابط وجماالته املعاصرة 
احلمد ر والص ة والس   على رسول هللا، و عد:     الرابط أ د لوا   اجلهاد، وهو أ د 
أسباب احلفاظ على مصا  األمذة ومْتسباهتا، وقد َ    الشرع على القيا   ه  وقد رأين جول  

ِية والبورية   أوضون  قيقة الرابط، وأ ه ليس مقصوراك الفقها   حيصرو ه يف اإلقامة يف الثغور  ال
على اإلقامة يف الثغور، ور ط اخليل  يها،  ل ش ه أوسع من ذلك  ْث ،  قد أصبون هناك ثغور 

ِية والسوا ل  وكلها حتتاج ش  املرا طة  يها و راسته ا لما يناسب  خط ة ال تقل خطراك عن احلدود ال
وعلى ذلك  قد عر ن الرابط أب ه:)م  مة ثغر  يه خطر على املسلمل، لرد خطر متوقع عنهم( وقد 
أوضون أمثلة على الثغور اليت أصبون تشْل خطراك يف العصر احلاضر  مثل: الثغور اجلوية 

ور، وأ  هِري والفْرية والصوية واألمنية واإلع مية ومادا ه ذلك، وقد أوضون أمهية هِري الثغ
 وأمثاهلا جماالت هامة للرابط، وقصدت من ذلك ث ثة أهدال:

 احلفاظ على مصا  املسلمل ومْتسباهتم يف احلاضر واملستقبل.   -1 
 شعطا  د ع رو ي  لتفعيل العمل الد يوي   -2
 جعل كل املسلمل ينه و  لمس ولية احلفاظ على مصا  األمة. -3

 تالية:وقد توصلن ش  النتائج ال
  أ  الرابط  وع من اجلهاد واإلعداد املستمر لْشف اخلطر ومقا لته . 

 .أ  الرابط يْو  يف كل مْا  يشْل خطراك على املسلمل على املدى القريب أو البعيد 

 .أ  كل عمل ي  مه املسلم،  ينييذة احلفاظ على مصا  املسلمل يْو  رابطاك 

  يف املصا  العامة رابطاك     ه سيتقن عمله  ا تغا  أ  املسلم عندما يعتِ عمله اليومي
مرضاة هللا   يتوقق للمجتمع األمن املطلوب، وللمرا ط األجر املرغوب. وصخر دعواان: 

 احلمد ر رب العاملل.
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Summary 
Modern domains of A’rribat 

 

 

 

All praises to Allah, mercy and peace be upon his last messenger… 
A’rribat is one of the requisites of Jihad and one of the methods to protect 

the public good of Muslim nation; in addition, the Islamic law “Sharee’a” has 
instructed Muslims to perform it patiently.  

For long centuries, the majority of the Muslim scholars have restricted the 
meaning of A’rribat to the mere military fortification and embankment on both 
land and naval Islamic frontiers, however, in our modern times; it can not be 
kept restricted to such meaning solely. In this literature, I have explained the 
comprehensive meaning of A’rribat, and how it should not be exclusively 
intercepted to residing in Islamic frontiers for the sake of defense only; in view 
of today’s fact that there are several domains that must be included into the 
meaning of A’rribat. Defending the latter domains is not less in a way in 
importance than the radical defense of land and naval frontiers; hence, I have 
defined A’rribat in this literature as: Pledging to defend any potential 
threat on the Muslim nation; and I have consequently demonstrated 
numerous examples; such as airborne, cultural, therapeutic, security, and 
information threats. Through revealing the importance of such threats; I have 
intended to wedge three principles: 

 

1. Protect the public and individual good of Muslims in the present and 
future 

2. Provide a spiritual motivation for Muslims to induce them towards work 
perfection   

3. Drive all Muslims to hold the responsibility of protecting their nation 

 

And I have concluded the following results: 
 

1. A’rribat is one type of sustainable Jihad, aims to discover any possible 
threat and defend it 

2. A’rribat should be applied in any location that might hold any potential 
threat to the Muslim nation, in either a short or long range of time. 

3.  A’rribat is any effort practiced by a Muslim with an intention of 
protecting the Muslim nation. 

4. When the principle of A’rribat is considered by Muslims for their regular 
daily work, they will perform it perfectly, which will lead to the 
necessary security for the Muslim community, and also the desired 
reward for individuals in the day after. 

 

Finally, Praises to Allah, the Almighty…  
 

 


