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أب ماذا يعن جهاد الناح ؟!

أرسل ل ولدي "حسن " يسألن سؤال لم أتوقعه وفاجأن به فعزمت أن أكتب الجواب وأنشره للرد عل ما سأله لخطورته
وانتشاره وخشيت تلوث أفار األجيال القادمة مما يمر به أعداء اإلسالم بنا .

الجواب :

يا بن حت تعرف حقيقة معن جهاد الناح؟ ومن خلفه؟ ولماذا أطلق؟وما ه غايته؟ وهل هناك أناس ساعدوا ف انتشار هذا
الطعن والتشويه ؟

أوال : إن الجهاد حقيقته: (بذل الوسع والطاقة لنصرة دين اله عزوجل) ويون العمل فيه خالصا له وهذا الجهاد ال بد أن تون
فيه نية صادقة وعمل صحيح والنية شرط لصحة األعمال الظاهرة وكما قال الرسول ( إنما األعمال بالنيات ..

والعمل الصحيح يون عل سنة محمد وما شرعه بأمر اله وإذنه .

فقد يخرج الرجل من بيته بنية صادقة للجهاد ف سبيل اله ثم يون عمله باطل أو محرم وقد جاء ف الحديث ( من أذى مؤمنا
فال جهاد له )

وأيضاً ( من ضيق منزال فال جهاد له )
وأيضاً ( الغزو غزوان .. ) الحديث

وهنا تعلم وتع أن المجاهد ومن خرج للجهاد ليس بمعصوم وليس كل من رفع راية للجهاد أو يدع الجهاد يون عل الحق أو
يصح جهاده !

قال تعال {إنما يتقبل اله من المتقين }
وقال الرسول ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد) .

فحقائق األمور والحم عليها يرجع فيها للتاب والسنة وليس للشعارات واإلدعاءات فمن كان ف جهاده كما ثبت صفته
الشرعية فهو جهاد .

ثانيا : اعلم أن لإلسالم والمسلمين أعداء عل رأسهم الشيطان وحزبه من الفار والمنافقين الذي يحاربون اإلسالم والمسلمين
ليل نهار بل الوسائل واألساليب والطرق حت نترك اإلسالم !

ومن أعظم أساليب هؤالء األعداء حرب المصطلحات والمفاهيم وأخطر الوسائل لديهم هو اإلعالم وهو نوع من السحر كما قال
الرسول ( وإن من البيان لسحر)

فاألعداء يستخدمون مصطلحاتهم للتأثير عل أفهام المسلمين وإفسادها من خالل وسائل اإلعالم كالقنوات الفضائية واإلذاعات
والصحف ورجال الالم وقنوات التواصل االجتماع.. إلخ

وقد يستخدم هؤالء األعداء أناس من بن جلدتنا ظاهرهم اإلسالم والصالح ويحفظون علم وال يعملون به بل يخالف ظاهرهم
باطنهم فيروج األعداء من خاللهم ما يفسدون به دين المسلمين
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وكما قال الرسول ( أخوف ما أخاف عل أمت منافق عليم اللسان ) .
ومن األمثلة ف حرب المصطلحات ( الحرب عل اإلرهاب ) فتجد األعداء يسمون من دافع عن حقوقه ورفض الخضوع لهم

ودفع الظلم عن نفسه وغيره من المسلمين ( إرهاب ) روجوا هذا ف وسائل اإلعالم ومن خالل رجال ظاهرهم التدين ليحاربوا
المجاهدين باسم الحرب عل اإلرهاب !

وتجد ف الواقع سوت العالم كله عن إرهاب األعداء للمسلمين وقتلهم وانتهاك أعراضهم والتطاول عل المقدسات اإلسالمية
كتدنيسهم للقرآن وطعنهم بالرسول عليه الصالة والسالم واعتداءهم عل أراض المسلمين وبلدانهم ثم بعد كل هذا اإلرهاب

الحقيق يأتون ويتهمون من يدافع عن مقدساته وحقوقه باإلرهاب .

ثالثا : مصطلح ( جهاد الناح) ينقسم إل كلمتين
جهاد : وهو كما عرفناه أوال ثم ناح : وهو الزواج وإرادة النساء .

والمراد منه أي جهاد هؤالء المسلمين أو المجاهدين إنما من أجل النساء وإشباع الشهوات !

وهذا كالم تاد األرض تنشق منه وجرم عظيم وظلم كبير والغاية منه تشويه الجهاد وسمعة المجاهدين الذين يحملون أمانة
الدفاع عن اإلسالم والمسلمين وحماية األعراض من أن ينتهها النصيرية والرافضة واألمريان وغيرهم

وقد أطلق هذا المصطلح أعداء اإلسالم عل المجاهدين لتشويه صورتهم والطعن ف المسلمين ، علما أن هؤالء األعداء مجرمين
اعتدوا عل نساء المسلمين وقتلوا الرجال ويتموا األطفال ثم يأتوا ليطعنوا بمن يرفض هذا ويدفع شرهم بأنهم ال يدافعون عن

اإلسالم والمسلمين وإنما يريدون إشباع شهواتهم من النساء ! وهذه أحد أساليب األعداء ف حرب المصطلحات وتغير المفاهيم
ونشرها من خالل إعالمهم الساحر .

رابعا : ال تخلوا ساحة الجهاد من المبتدعة والمنافقين والمفسدين فهناك من يتبع شهواته ومن نيته امرأة ينحها وهؤالء ليسوا
مجاهدين وإنما مفسدين وليسوا ممن يدافع عن اإلسالم والمسلمين وإنما يتتبعون شهواتهم وشبهاتهم كحال الدواعش مثال الذين

ضعاف العقول من النساء ليتركوا أهاليهم وبيوتهم ويخرجوا عن طاعة أولياءهم ليلتحقوا ف حرضوا وبثوا شبهاتهم عل
صفوف الدواعش ثم يزوجوهم من غير ول ويأمروهم بالسفر دون محرم ويخرجوهم عن طاعة أولياءهم كاألب ومن ينوب عنه !

وداعش طائفة مبتدعة ضالة عن اإلسالم وقال فيهم أهل العلم خوارج كالب أهل النار وقال آخرون غالة ضالون .

وأيضاً قد تسبب الدواعش بانتهاك أعراض المسلمات بسبب حبهم لشهواتهم فقد سبوا نساء اليزيديات ف العراق فان ردة
فعل اليزيديين سب نساء السنة ف العراق !

ومن هنا تعلم أن أعداء المسلمين وجدوا من يساعدهم للطعن وتشويه الجهاد من خالل أناس ضالين مبتدعين ليسوا ف الحقيقة
مجاهدين ولن يدعون الجهاد ويرفعون شعاراته وما هم إال أعداء له كما أن الفار أعداء للمسلمين .

فال تغتر بما يروجه أعداء اإلسالم عل المجاهدين ف سبيل اله وال يخدعك إعالمهم وال تحسب أن داعش مجاهدين فهؤالء
مبتدعة ضالين أعداء للمسلمين أيضاً .

وأما المجاهدين فهم خرجوا ف سبيل اله للدفاع عن االسالم والمسلمين وحماية األعراض ودفع الفساد وهم كثير والحمدله
ف أكثر من بلد .

و أذكر لك ما ذكره أهل التاريخ عن الخوارج وتتبعهم لشهواتهم فقد كان قاتل الخليفة عل بن اب طالب رض اله عنه المجرم
عل ه ما يستحق وكان مما دفعه لذلك تحريض امرأة جميلة ذات مال يقال لها ( قطام ) وهعبدالرحمن بن ملجم عليه من ال



منهج الخوارج لقتل الصاحب عل بن اب طالب ويون هذا مهرا لها إذا أراد أن يظفر بها وتون من نصيبه !

فالخوارج قديما وحديثا يتتبعون شهواتهم وإشباعها وال يبالون ف ما يترتب عل هذا من مفاسد وجرم .

واعلم يا بن رحمك اله أن الجهاد فريضة قائمة إل قيام الساعة وأهلها من أفضل الناس كما ثبت هذا بالنص وأنهم من
الطائفة المنصورة ومنزلت الجهاد والمجاهدين عظيمة جداً حت أن الرسول قال لوددت أن أغزو ف سبيل اله ثم أقتل كررها

ثالثا .

وأنت تعلم يا بن أن أباك ما تركك وترك والدتك وإخوتك وترك منزله وأرضه إال للجهاد ف سبيل اله تعال ونصرة
المستضعفين وأمثال كثر ف كل ساحة من ساحات الجهاد .

وإن أحترم فيك سؤالك عن ما أشل عليك وبحثك عن الجواب عليه وهذه خصلة حميدة بارك اله فيك .


