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 سيد قطب 

 

:ّّقيمّسياقّاجلهادّيفّاإلسالمّيفّ"زادّاملعاد"ّيفّالفصلّالذيّعقدهّابسمصّاإلمامّابنّاللّخ

ّوجلَّ"معّالكفارّواملنافقنيّمنّحنيّّّيفّترتيبّهديهّّ"فصلّ  ّ:بعثّإىلّحنيّلقيّهللاّعزَّ

أنّّ،ّفأمرهّابسمّربهّالذيّخلق،ّوذلكّأوخلّنبوختهأنّيقرأّتباركّوتعاىلّإليهّربهّّلّماّأوحىأوّخ"
ثخِّرّيَّ،ّمثّأنزلّعليهّ}يقرأّيفّنفسه،ّوملّأيمرهّإذّذاكّبتبليغّ  -1ُقْمّفَأَنذِّر{]املدثر:ّّأَي َُّهاّاْلُمدَّ

ثخِّرّ{ّيَّ}:ّّوأرسلهّب ّ{}اقْ رَأّّْ،ّفنبخأهّبقوله:[2 ّ.أَي َُّهاّاْلُمدَّ

مثّأمرهّأنّينذرّعشريتهّاألقربني،ّمثّأنذرّقومه،ّمثّأنذرّمنّحوهلمّمنّالعرب،ّمثّأنذرّالعربّ
ّ ّبغريّقتالّوالّقاطبة،ّمثّأنذرّالعاملني؛ ّينذرّابلدعوة ّبعدّنبوته ّسنة ّبضعّعشرة ،ّّجزيّةفأقام

ّّوالصربّوالصفح.ؤمرّابلكفّخويُّ

ّوأُّمثّأُّ ّأنّذنّلهّيفّالقتالذنّلهّيفّاهلجرة نّاعتزلهّوملّعمّخّ،ّويكفّخيقاتلَّمنّقاتله،ّمثّأمره
ّالدينّكلّخيقاتله ّيكون ّحىت ّاملشركني ّبقتال ّأمره ّمث ّمع، ّالكفار ّمثّكان ..ّ ّهلل ّاألمرّه ّبعد ه

ّ.ة،ّوأهلّذمّخأهلّصلحّوهدنة،ّوأهلّحرّبّ:ابجلهادّثالثةّأقسام

،ّفإنّخافّّعهدّهلمّبهّماّاستقامواّعلىّال،ّوأنّيويفّخأبنّيتمّألهلّالعهدّوالصلحّعهدهممرّفأُّ
مرّأنّيقاتلّمنّنقضّ،ّوأُّعلمهمّبنقضّالعهدّيقاتلهمّحىتّيُّمنهمّخيانةّنبذّإليهمّعهدهمّومل

ّّ.عهده

ّنزلتّسورةّ ّاألقسامّكلهاّ"براءة"وملا ّفأُّنزلتّببيانّحكمّهذه :ّ منّأهلّمرّأنّيقاتلّعدوه
ّيفّاإلسالم ّأوّيدخلوا ّاجلزية ّفيهاّجبهادّالكفارالكتابّحىتّيعطوا واملنافقنيّوالغلظةّّ،ّوأمره

ّ.ةّواللسانابحلجّخّواملنافقنيَّابلسيفّوالسنان،ّّ؛ّفجاهدّالكفارَّعليهم

ّفيهاّابلرباءةّمنّعهودّالكفارّونبذّعهودهمّإليهمّ..ّوجعلّأهلّالعهدّيفّذلكّثالّث ةّّوأمره
ّ.فحارهبمّوظهرّعليهمّ؛اّأمرهّبقتاهلم،ّوهمّالذينّنقضواّعهده،ّوملّيستقيمواّله:ّقسمّ أقسام

ّ.تمّهلمّعهدهمّإىلّمدهتمأمرهّأنّيُّفّ؛تّملّينقضوهّوملّيظاهرواّعليههلمّعهدّمؤقّخّاوقسمّ 



ّكانّهلمّعهدّمطلقوقسمّ  فإذاّّّأشهر،لهمّأربعةّمرّأنّيؤجّخ،ّفأُّاّملّيكنّهلمّعهدّوملّحياربوه،ّأو
ّانّس ّقاتلهم، ّلخت ّقوله: ّيف ّاملذكورة ّاألربعة ّاألشهر يُحّووهي ّ}َفسِّ ّيفِّ ّأَْربَ َعَةّْا ّاأَلْرضِّ

ّقوله:ّّ،[2{]التوبة:َأْشُهرّ  ّيف ّاملذكورة ّاحلرم ّاحْلُرُّّوهي ّاأَلْشُهُر ّانَسَلَخ ّفَاقْ تُ ُلواّْ}فَإَِّذا ُم
فاحلرمّهاهنا:ّهيّأشهرّالتسيري،ّأوهلاّيومّاألذان،ّوهوّاليومّالعاشرّمنّّ،[5{]التوبة:اْلُمْشرِّكِّنيَّ

ّال ّاألكرب ّاحلج ّيوم ّوهو ّاحلجة، ّربيعّّذي ّمن ّالعاشر ّوآخرها ّبذلك، ّالتأذين ّفيه ّوقع ذي
ّاملذكورةّيفّقوله: ّوليستّهيّاألربعة ّّاآلخر، ّيفِّ َّشْهر ا َّعَشَر ّاثْ َنا ّاّللخِّ ّعِّنَد ّالشُُّهورِّ َة ّعِّدَّ }إِّنَّ

ّالسََّماَواتَّواألَّ َّخَلَق ّيَ ْوَم ّاّللخِّ ّأَْربَ َعة ُّحُرمّ كَِّتابِّ َها ن ْ ّاحدّفردتلكّّوّفإنّخّ،[36{]التوبة:ْرَضّمِّ
ّّّاملشركنيّيفّهذهّاألربعة،ّفإنّخوثالثةّسرد:ّرجب،ّوذوّالقعدة،ّوذوّاحلجة،ّواحملرم.ّوملّيسريخّ

..ّّّأمرهّبعدّانسالخهاّأنّيقاتلهمّاّأجلهمّأربعةّأشهرّمثاّغريّمتوالية،ّوهوّإنّخهذاّالّميكنّألنّخ
،ّوأمرهّأنّيتمّللمويفّأوّلهّعهدّمطلقّأربعةّأشهرّ،لّمنّالّعهدّله،ّوأجّخفقتلّالناقضّلعهده
ّكلهمتّهبعهدهّعهدهّإىلّمدّخ ّكفرهمّإىلّمدّخّ،ّفأسلمّهؤالء وضربّعلىّأهلّّ،هتموملّيقيمواّعلى

ّةّاجلزية.الذمّخ

ّّ،ّة،ّوأهلّذمّخلىّثالثةّأقسام:ّحماربنيّله،ّوأهلّعهدعّ"براءة"فاستقرّأمرّالكفارّمعهّبعدّنزولّ
ّ.ّّة،ّوأهلّذمّخفصارواّمعهّقسمني:ّحماربنيهدّوالصلحّإىلّاإلسالمّمثّآلتّحالّأهلّالع

ّخائفونّمنه ّله ّلهّّّّ،واحملاربون ّومسامل ّبه، ّمؤمن ّمسلم ّأقسام: ّثالثة ّأهلّاألرضّمعه فصار
ّّ.،ّوخائفّحمارّبآمن

،ّوأنّجياهدهمّّسرائرهمّإىلّهللاّمرّأنّيقبلّمنهمّعالنيتهم،ّويكلَّهّأُّاّسريتهّيفّاملنافقنيّفإنّخوأمّخ
،ّونىّّغّابلقولّالبليغّإىلّنفوسهموأنّيبلّخّغلظّعليهم،،ّويُّعرضّعنهمأنّيُّّه،ّوأمّرةابلعلمّواحلجّخ

نّاستغفرّهلمّفلنّيغفرّهللاّهلمّ..ّفهذهّّهّإِّخربّأنّخ،ّوأُّصلىّعليهم،ّوأنّيقومّعلىّقبورهمأنّيُّ
ّّ.1"سريتهّيفّأعدائهّمنّالكفارّواملنافقني

ّ ّالتلخيصّاجليد ّوعمومنّهذا ّتتجلىّمساتّأصيلة ّيفّاإلسالم ّاجلهاد ّيفّاملنهجّّملراحل يقة
ّالدين ّهلذا ّطويال ّاحلركي ّأمامها ّابلوقوف ّجديرة ّهن، ّنلك ّال ّولكننا ّإليهاّّ، ّنشري ّأن ّإال ا

ّإشاراتّجمملة:

ّ
 

 (.3/184زادّاملعادّيفّهديّغريّالعبادّ)ّّ-1ّ



 مسات مراحل اجلهاد يف اإلسالم:

ّتواجّالسمة األوىل: ّفهوّحركة ّالدينّ.. ّيفّمنهجّهذا ّاجلدية ّواقعّ هيّالواقعية ..ّّّبشريّ ّاه
ّإنّخ ّالواقعيّ.. ّلوجوده ّبوسائلّمكافئة ّتصوّخوتواجهه ّاعتقادية ّجاهلية ّتواجه ّعليهاّّا ّتقوم رية،

هذاّّاإلسالميةُّّتواجهّاحلركةُّّ،ّتسندهاّسلطاتّذاتّقوةّماديةّ..ّومنّمَثّخأنظمةّواقعيةّعملية
ّوال ّابلدعوة ّتواجهه ..ّ ّيكافئه ّمبا ّاملعتقالواقعّكله ّلتصحيح ّوالتصوراّتبيان ّوتواجههّّدات ،

،ّتلكّاليتّحتولّبنيّمجهرةّالناسّوبنيّّاألنظمةّوالسلطاتّالقائمةّعليهاّابلقوةّواجلهادّإلزالة
،ّوختضعهمّابلقهرّوالتضليلّوتعبخِّدهمّلغريّرهبمّاجلليلّتقداتّوالتصوراّتالتصحيحّابلبيانّللمع

ّإنّخ ّحركةّالّتكتف.. ّالسلطانّاملادي،ّكما ّأيّابلبيانّيفّوجه ّاملاديّّنّخا ّالقهر ّالّتستخدم ا
ّكتلكّسواءّيفّمنهجّهذاّال ّعبوديةدينّوهوّيتحركّإلخراجّالناسّمنّلضمائرّاألفرادّ..ّوهذه

ّكماّسيجيءا ّّ.لعبادّإىلّالعبوديةّهللّوحده

ّالواقعيةّ:السمة الثانية يف منهج هذا الدينو  ّمراحل،ّهي ّذات ّحركة ّفهو ..ّ ّكلّخّّاحلركية
ّ..ّّحلةّتسلمّإىلّاملرحلةّاليتّتليهامّرّ،ّوكلّخئةّملقتضياهتاّوحاجاهتاّالواقعيةمرحلةّهلاّوسائلّمكاف

ّالواقعّبوسائلّمتجمدةّ..ّّكماّأنّخوّالّيقابلّالواقعّبنظريتّجمرخدة،ّّفه هّالّيقابلّمراحلّهذا
اّعلىّمنهجّهذاّالدينّيفّاجلهاد،ّوالّيراعونّّادّهبوالذينّيسوقونّالنصوصّالقرآنيةّلالستشه

،ّوعالقةّالنصوصّاملختلفةّاملراحلّاليتّمرّهباّهذاّاملنهّجّ،ّوالّيدركونّطبيعةهذهّالسمةّفيه
ّّاويلبسونّمنهجّهذاّالدينّلبسّ ّااّشديدّ بكلّمرحلةّمنهاّ..ّالذينّيصنعونّهذاّخيلطونّخلطّ 

ّ.ّّمنّاملبادئّوالقواعدّالنهائيةلهّلونّالنصوصّماّالّحتتم،ّوحيمّخمضلال ّ

ّكلّخذلكّأنّخ ّكانّنصّ ّمّيعتربون ّكماّلو لّالقواعدّالنهائيةّيفّهذاّالدين،ّّ،ّميثّخانائيّ ّّانصّمنها
يبقّّحتتّضغطّالواقعّاليائسّلذراريّاملسلمنيّالذينّملّاوعقليّ ّاوهمّمهزومونّروحيّ -ويقولونّ

سدونّإىلّهذاّمّيُّ!ّوحيسبونّأنّخدّإالّللدفاعاهاإلسالمّالّجيّنّخ:ّإ-هلمّمنّاإلسالمّإالّالعنواّن
ّكلهاّمنّاألرضّمجيعّ ّبتخلّخالدينّمجيال ّ ا،ّوتعبيدّالناسّهللّّيهّعنّمنهجهّوهوّإزالةّالطواغيت

،ّّلربّالعباد!ّالّبقهرهمّعلىّاعتناقّعقيدته،ّوإخراجهمّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّوحده
ّ ّبينهمّوبنيّهذه ّبعدولكنّابلتخلية ..ّ ّاحلاكمةّالعقيدة ّالسياسية ّاألنظمة ّأوّقهرهاّّحتطيم ،

،ّتعتنقهاّأوّالّتعتنقهاّّتخليةّبنيّمجاهريهاّوهذهّالعقيدةحىتّتدفعّاجلزيةّوتعلنّاستسالمهاّوال
ّّ.بكاملّحريتهّا



رجّهذاّالدينّعنّقواعدهّ،ّالّختُّّهذهّاحلركةّالدائبةّوالوسائلّاملتجددةهيّأنّخّ:والسمة الثالثة
،ّواءّوه وّخياطبّالعشريةّاألقربنيسّ-منذّاليومّاألول-،ّفهوّ،ّوالّعنّأهدافهّاملرسومةدةاحملدّخ

،ّّاّخياطبهمّبقاعدةّواحدة،ّإنّخا،ّأوّخياطبّالعربّأمجعني،ّأوّخياطبّالعاملنيأوّخياطبّقريشّ 
ّّاّلهدفّواحدّهوّإخالصّالعبوديةّهلل،ّوالروجّمنّالعبوديةّللعباد،ّّويطلبّمنهمّاالنتهاءّإىل

،ّّهذاّاهلدفّالواحدّف يّخطةّمرسومةمساومةّيفّهذهّالقاعدةّوالّلنيّ..ّمثّميضيّإىلّحتقيقّ
ّ.علىّحنوّماّأسلفناّيفّالفقرةّالسابقة،ّمرحل ةّوسائلهاّاملتجددةّ،ّلكلّخدةذاتّمراحلّحمدّخ

ّّوالسمة الرابعة: ّاجملتمع ّبني ّللعالقات ّالتشريعي ّالضبط ّذلك ّاجملتمعاتّّهي ّوسائر املسلم
وقيامّّّ-التلخيصّاجليدّالذيّنقلناهّعنّ"زادّاملعاد"ّعلىّالنحوّامللحوظّيفّذلّك-خرىّاأل

ّكلهاّأنّتفيءّّذلكّالضبطّعلىّأساسّأنّخ اإلسالمّهللّهوّاألصلّالعامليّالذيّعلىّالبشرية
،ّوأنّّفّلدعوتهّأبيّحائلّمنّنظامّسياسي،ّأوّقوةّمادية،ّأوّأنّتساملهّجبملتهاّفالّتقليهإ

ّكلّفرديّبينهّختلّخ !ّفإنّفعلّتارهّأوّالّخيتارهّمبطلقّإرادته،ّولكنّالّيقاومهّوالّحياربه،ّخّيوبني
ّ! كانّعلىّاإلسالمّأنّيقاتلهّحىتّيقتلهّأوّحىتّيعلنّاستسالمهّّذلكّأحدّ 

 مفهوم اجلهاد وأهدافه: 

ّروحيّ  ّاإلسالموعقليّ ّاواملهزومون ّيف ّ"اجلهاد ّعن ّيكتبون ّممن ّهذاّا ّاإلسالم ّعن ّليدفعوا "
ّ ّالنص ّالدينّيف ّهذا ّبنيّمنهج ّخيلطون ّالعقيدة"االهتام" ّعلى ّاإلكراه ّاستنكار ّوبنيّّعلى ،

،ّّلناسّللناّس،ّواليتّتعبخِّدّااديةّاليتّحتولّبنيّالناسّوبينهمنهجهّيفّحتطيمّالقوىّالسياسيةّامل
ّجمالّلاللتباسّفيهماّ.ّ.ومتنعهمّمنّالعبوديةّهللّ..ّومهاّأمرانّالّعالقةّبينهماّوالّ

ّالتخليط ّهذا ّأجل ّذلّكومن ّوقبل ّاهلزمية، ّتلك ّأجل ّمن ّاجله: ّحيصروا ّأن ّحياولون ّيفّ! اد
ّّ.اإلسالمّفيماّيسمونهّاليوم:ّ"احلربّالدفاعية"

ّكذلكّّعالقةّلهّحبروبّالناسّاليوم،ّوالّبواعثهاواجلهادّيفّاإلسالمّأمرّآخرّالّ ،ّوالّتكييفها
ّإنّخ ّيفّ.. ّاجلهاد ّتلمّخبواعث ّينبغي ّ"اإلسالمّاإلسالم ّطبيعة ّيف ّذاتهسها ّهذهّّ" ّيف ّودوره ،
،ّّنّأجلهاّهذاّالرسولّهبذهّالرسالةهّأرسلّم،ّوذكرّهللاّأنّخوأهدافهّالعلياّاليتّقرخرهاّهللاّ،األرض

ّ.وجعلهاّخامتةّالرساالّتّ،وجعلهّخامتّالنبيني



ّالدينّإعالنّ ّإنّخ ّ"ّعامّ ّهذا ّمنّ"ّيفّ"اإلنسانلتحرير ّاألرض" ّللعباد ومنّالعبوديةّ-العبودية
ّ..ّّنيوذلكّإبعالنّألوهيةّهللاّوحدهّسبحانهّوربوبيتهّللعاملّ-اّوهيّمنّالعبوديةّللعبادهلواهّأيضّ 

ّّ!ّ

ّكلّصبوبيةّهللاّوحدهّللعاملنيّمعناهاإعالنّّرّإنّخ ورهاّ:ّالثورةّالشاملةّعلىّحاكميةّالبشرّيف
ّوأوضاعها ّوأنظمتها ّوالتمرّخوأشكاهلا ّالكام، ّعلىّكلّخد ّل ّاألرض ّأرجاء ّيف فيهّّّاحلكمُّّوضع

:ّاأللوهيةّفيهّللبشرّيفّصورةّمنّالصورّ..ّّمنّالصورّ..ّأوّبتعبريّآخرّمرادفللبشرّبصورةّ
السلطاتّفيهّهمّالبشرّهوّأتليهّللبشر،ّّومصدرُّّمّالذيّمردُّّاألمرّفيهّإىلّالبشراحلكّذلكّأنّخ

ّمنّدونّهللاّ.ّعلّبعضهمّلبعضّأرابابّ جب

ّانتزاعُّّإنّخ ّمعناه ّاإلعالن ّوردُّّّهذا ّاملغتصب ّهللا ّهللاسلطان ّإىل ّوطردُّه ّالذينّّ، ّله املغتصبني
مكانّّ،ّفيق ومونّمنهمّمقامّاألراببّويق ومّالناسّمنهمّكمونّالناسّبشرائعّمنّعندّأنفسهمحي

ّ.العبيد

ّاّإنّخ ّمملكة ّحتطيم ّهللاّيفّاألرضمعناه ّمملكة ّإلقامة ّأولبشر ّالقرآينّالكرميّ، ّ}ابلتعبري َوُهَوّّ:
ّإَِّله {]ّالزخرف: ّاأْلَْرضِّ ّالسََّماءِّّإَِّله َّويفِّ ّ[.84الَّذِّيّيفِّ

ُهّذَّ} ّإِّيَّ ّتَ ْعُبُدواّإِّالَّ ّّللَِِّّّّأََمَرَّأالَّ ّاحْلُْكُمّإِّالَّ ّ[.40لَِّكّالدخِّيُنّاْلَقيخُِّم{]يوسف:إِّنِّ

ّتَ َعاَلْواّإِّىَلّّ} َوالُّّقْلَّيّأَْهَلّاْلكَِّتابِّ ّاّللَََّّوالُّنْشرَِّكّبِّهَِّّشْيئاّ  ّنَ ْعُبَدّإِّالَّ َنُكْمَّأالَّ نَ َناَّوبَ ي ْ َكلَِّمة َّسَواء ّبَ ي ْ
ّفَ ُقوُلوا ّتَ َولَّْوا ّفَإِّْن ّاّللَِّّ ُّدونِّ ّمِّْن ّأَْراَباب  ّبَ ْعضا  ّبَ ْعُضَنا َذ ُّمْسلُِّموَن{]آلّّيَ تَّخِّ َّنَّ ّأبِّ اْشَهُدوا

ّ[.64عمران:

ّّ-همّرجالّدين-اكميةّيفّاألرضّرجالّأبعيانمّالّتقومّأبنّيتوىلّاحلومملكةّهللاّيفّاألرضّ
ّكانّاألمرّيفّسلطانّالكنيسة ّكانّاحلالّفيماّيُّكما ّكما عرفّّ،ّوالّرجالّينطقونّابسمّاآلهلة

،ّّأبنّتكونّشريعةّهللاّهيّاحلاكمّةّولكنهاّتقومّمّ"الثيوقراطية"ّأوّاحلكمّاإلهليّاملقدس!ّ!ابس
ّّ.إىلّهللاّوفقّماّقررهّمنّشريعةّمبينةّاألمرّوأنّيكونّمردّخ

،ّوانتزاعّالسلطانّمنّأيديّمغتصبيهّمنّالعبادّوقيامّمملكةّهللاّيفّاألرض،ّوإزالةّمملكةّالبشر
ّكلّأول،ّهّإىلّهللاّوحدهوردّخ ئكّالّيتمّوسيادةّالشريعةّاإلهليةّوحدهاّوإلغاءّالقواننيّالبشريةّ..

ّالتبليغّوالبيان الّّاملغتصبنيّلسلطانّهللاّيفّاألرضّوّنيّعلىّرقابّالعبادطاملتسلّخّ،ّألنّخمبجرد



ّكانّأيسرّعملّالرسلّيفّإقرارّدينّهللاّسلطانمّمبجردّالتبليغّوالبيانيسلمونّيف ّيفّّ،ّوإالّفما
ّعرفهّاتريخّالرسلّّ!األرض ّعكسّما ّالدينّّّ-صلواتّهللاّوسالمهّعليهم-وهذا واتريخّهذا

ّ!علىّممرّاألجيال

 ركي: مفهوم اجلهاد احل

ّكلّسلطانّغريّسلطانّهللا"ّيفّ"ّهذاّاإلعالنّالعامّلتحريرّ"اإلنسانإنّخ ،ّإبعالنّّاألرض"ّمن
ّكانّإعالَّنّ ..ّإنّخّاسلبيّ ّافلسفيّ ّنظريّ ّ،ّملّيكنّإعالَّنّ هيةّهللاّوحدهّوربوبيتهّللعاملنيإلّو ّّّاحركيّ ّا

،ّوخيرجهمّّورةّنظامّحيكمّالبشرّبشريعةّهللايرادّلهّالتحقيقّالعمليّيفّصّ..ّإعالَّنّ ّاإجيابيّ ّاواقعيّ 
ّمنّأنّيتخذّّملّيكنّبدّ ّابلفعلّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّهللّوحدهّبالّشريكّ..ّومنّمثّخ

"ّالبشريّبكلّجوانبهّبوسائلّّ؛ّذلكّليواجهّ"الواقعّ"شكلّ"احلركة"ّإىلّجانبّشكلّ"البيان
ّّ.بّهمكافئةّلكلّجوان

اّلتحريرّ"اإلنسان"ّيفّّعامّ ّبوصفهّإعالَّنّ -اّيواجهّهذاّالدينّوالواقعّاإلنساينّأمسّواليومّوغدّ 
،ّوعقباتّماديةّواقعيةّ..ّّبعقباتّاعتقاديةّتصوريةّ-"األرض"ّمنّكلّسلطانّغريّسلطانّهللا

ّواج ّوطبقيةوعقباتّسياسية ّوعنصرية ّواقتصادية ّاملنحتماعية ّإىلّجانبّعقباتّالعقائد رفةّّ،
ّ.دةّشديدةّالتعقيدوالتصوراتّالباطلةّ..ّوختتلطّهذهّبتلكّوتتفاعلّمعهاّبصورةّمعقّخ

ّكانّ"البيان"ّيواجهّالعقائدّوالتصوراّت ويفّ-خرىّ"ّتواجهّالعقباتّاملاديةّاألّ"احلركة،ّفإنّخوإذا
ّ ّاالعتقادية ّالعوامل ّعلى ّالقائم ّالسياسي ّالسلطان ّوالطبقيةّّّومقدمتها ّوالعنصرية التصورية

ّاملتشابكةواالجتماعي ّاملعقدة ّواالقتصادية ّمعّ ّ-ة ّومها ّواحلركة-ا ّ"الواقعّّّ-البيان يواجهان
ةّالتحريرّمنهماّالنطالقّحركّاّالّبدّخ،ّبوسائلّمكافئةّلكلّمكوَّنتهّ..ّومهاّمعّ البشري"ّجبملته

ّكلهّيفّ"األرض ّكلهاّ..ّوهذهّنقطةّهامّخلإلنسانّيفّاألرضّ..ّ"اإلنسان" ريرهاّّمنّتقةّالّبدّخ"
ّمرةّأخرى!

 معىن العبودية: 

ّموضوعهّّ!ّ..ّإنّخّلتحري رّاإلنسانّالعريب!ّوليسّرسالةّخاصةّابلعرّبهذاّالدينّليسّإعالَّنّ ّإنّخ
ّنوعّ"اإلنسان ..ّ ّهوّهوّ"اإلنسان" ّوجماله ..ّ ّ..ّكلّ"األرض"" ّإنّخ"األرض" هللاّسبحانهّّّ.

ّهللاّهوّ"ربّّللعربّوحدهمّوالّحىتّملنّيعتنقونّالعقيدةّاإلسالميةّوحدهمّ..ّإنّ ّليسّرابّ 
ّ"ّ..ّّالعاملني



،ّوالعبوديةّالكربىّّ"ّإىلّرهبمّ،ّوأنّينتزعهمّمنّالعبوديةّلغريهّ"العاملنيوهذاّالدينّيريدّأنّيردّخ
ّاإلسال- ّنظر ّهّ-ميف ّوهذه ..ّ ّالبشر ّمن َّّنس ّهلم ّيشرعها ّألحكام ّالبش ر ّخضوع يّّهي
ّاليتّيقررّأنّخالعبادة" ّوأنّخاّالّتكونّإالّهلل" ّلغريّهللاّخيرجّمنّدينّهللاّمهماّّمنّيتوجّخّ، ّهبا ه

ّ.هّيفّهذاّالدينادعىّأنّخ

ّنصّخ ّولقد ّهللا ّوسلم-ّرسول ّعليه ّهللا ّ"االتخِّباعّ-صلى ّأن ّهوّعلى ّواحلكم ّالشريعة ّيف "
ّّ."ّهللاّوحدّهمرواّبهّمنّ"عبادّةملاّأُّ"ّخمالفنيّاليتّصارّهباّاليهودّوالنصارىّ"مشركنيّ"العبادة"

ّبلغتهّدعوةّرسولّهللاّأنّخّ-رضيّهللاّعنه-عنّعديّبنّحامتّإبسنادهّأخرجّالرتمذيّ -هّملا
ّوسلم ّوكانّقدّتنصرّيفّاجلاهليةفرّخّ-صلىّهللاّعليه ّفأُّّإىلّالشام، ّمنّّ، ّومجاعة سرتّأخته

،ّفرجعتّإىلّأخيهاّفرغَّبتهّّأعطاهاعلىّأختهّفّ-صلىّهللاّعليهّوسلم-،ّمثّمنَّّرسولّهللاّقومه
ثّالناسّبقدومه،ّفدخلّفتحدّخّ-صلىّهللاّعليهّوسلم-ويفّالقدومّعلىّرسولّهللاّيفّاإلسالمّ

أيّّ–هوّّوّ،صليبّمنّفضةّ-أيّعدي-ويفّعنقهّّ-صلىّهللاّعليهّوسلم-علىّرسولّهللاّ
ّوسلم ّعليه ّهللا ّصلى ّاآليّةّ-النيب ّهذه ّيقرأ َّأْحَباَرُهمّْ: ّّ}اختََُّذوا ُّدونِّ ّمِّْن ّأَْراَباب  َّورُْهَباَنُْم

ّاّللَِّّ{ ّإنّخ[31ّ]التوبة: ّفقلت: ّقال: ّيعبدوهم.. ّمل ّفقالم !ّ ّإنّخ)بلى: ّعليهمّاحلاللّ! مّحرَّموا
ّ(ّ.،ّفذلكّعبادهتمّإيهمواّهلمّاحلرام،ّفاتبعوهموأحلّخ

ّوسلم-وتفسريّرسولّهللاّ التخِّباعّيفّّقاطعّعلىّأنّاّنصّ ّلقولّهللاّسبحانّهّ-صلىّهللاّعليه
لبعضّ..ّّّاّهيّاختاذّبعضّالناسّأرابابّ ،ّوأنّخمّهوّالعبادةّاليتّخترجّمنّالدينالشريعةّواحلك

ّّ."ّمنّالعبوديةّلغريّهللايفّ"األرض"ّاألمرّالذيّجاءّهذاّالدينّليلغيه،ّويعلنّحتريرّ"اإلنسان

 اإلسالم حيارب االستبداد:

"ّاملخالفّلذلكّاإلعالنّالعامّ"األرض"ّإلزالةّ"الواقعّلإلسالمّأنّينطلقّيفّملّيكنّبدّ ّومنّمَثّخ
اليتّتعبخِّدّالناسّلغريّهللاّ..ّّهّالضرابتّللقوىّالسياسيةّ..ّابلبيانّوابحلركةّجمتمعنيّ..ّوأنّيوجّخ
ّواعتناقّّواليتّحتولّب،ّأيّحتكمهمّبغريّشريعةّهللاّوسلطانه ينهمّوبنيّاالستماعّإىلّ"البيان"

ّحبرّخ"العقيدة ّيتع" ّال ّالسلطانية ّهلا ّرض ّنظامّ ، ّيقيم ّلكي ّّّاوسياسيّ ّواقتصاديّ ّااجتماعيّ ّامث
ّكانتّسياسيةّحبتةّ-بعدّإزالةّالقوةّاملسيطرة-رّابالنطالقّالفعليّيسمحّحلركةّالتحرّخ ،ّّسواء
ّ!،ّأوّالطبقيةّداخلّالعنصرّالواحديةأوّمتلبسةّابلعنصّر



ّاإلسالمّليسّّناقّعقيدتهّ..ّولكنّخكرهّالناسّعلىّاعتأنّيُّّهّملّيكنّمنّقصدّاإلسالمّقطّخإنّخ
ّ"عقيدة" ّإنّخجمرخد ّقلناّ. ّللعبادّّ:اإلسالمّكما ّالعبودية ّمن ّاإلنسان ّلتحرير ّعام ّفإعالن هوّّ،

يهدفّابتداءّإىلّإزالةّاألنظمةّواحلكوماتّاليتّتقومّعلىّأساسّحاكميةّالبشرّللبشرّوعبوديةّ
ةّاليتّيريدوناّّيفّاختيارّالعقيدّ-ابلفعل-ّاطلقّاألفرادّبعدّذلكّأحرارّ اإلنسانّلإلنسانّ..ّمثّيُّ

ّ ّاختيارهم ّعنهم-مبحض ّالسياسي ّالضغط ّرفع ّوبعدبعد ّوعقوهلمّ، ّألرواحهم ّاملنري ّ-البيان
اّّ،ّأوّأنّخيتارواّأبنفسهمّأنّيكونواّعبيدّ همّهواهمولكنّهذهّالتجربةّليسّمعناه اّأنّجيعلواّإهل

ّ!ّ..ّّدونّهللاّمنّأرابابّ ّابعضهمّبعضّ ّوا!ّوأنّيتخذللعباد

 يّ،ّوذلكّبتلقّخنّتكونّقاعدتهّالعبوديةّهللّوحدهالنظامّالذيّحيكمّالبشرّيفّاألرضّجيبّأّإنّخ
ّكلّفردّالشرائعّمنهّوحده !ّوهبذاّماّيعتنقهّمنّعقيدةّ-يفّظلّهذاّالنظامّالعام-،ّمثّليعتنق

ّكلهّهلل ّكلهيكونّ"الدين" ّاّهللّ..ّ.ّأيّتكونّالدينونةّوالضوعّواالتباعّوالعبودية

الدينّهوّاملنهجّوالنظامّالذيّحيكمّاحلياة،ّّّإنّخ،ّ"ّمدلولّ"الدين"ّأمشلّمنّمدلولّ"العقيدةنّخإ
ّيعتمدّعلىّالعقيدةّو ّويفّاإلسالمّّولكنّخّ..ّهوّيفّاإلسالم ..ّ ّأمشلّمنّالعقيدة ّيفّعمومه ه

دهّولوّملّّميكنّأنّختضعّمجاعاتّمتنوعةّملنهجهّالعامّالذيّيقومّعلىّأساسّالعبوديةّهللّوح
ّ.يعتنقّبعضّهذهّاجلماعاتّعقيدةّاإلسالم

ّ ّالدين ّهذا ّطبيعة ّيُدرك ّاملتقدم-والذي ّالنحو ّاحلركيّّّ-على ّاالنطالق ّحتمية ّمعها يدرك
ّ ّاجلهاد ّابلبيان،لإلسالمّيفّصورة ّيكنّحركةّّويدركّأنّخّابلسيفّإىلّجانبّاجلهاد ّذلكّمل

ّكماّيريدّاملهزومونضيقّالذيّيفهمّاليومّمنّاصطالحّابملعىنّالدفاعيةّ أمامّّ"احلربّالدفاعية"
اّّإنّخّ،ضغطّالواقعّاحلاضرّوأمامّهجومّاملستشرقنيّاملاكرّأنّيصورواّحركةّاجلهادّيفّاإلسالم

ّاندف ّ"اإلنسانكانّحركة ّبوسائل"األرضّ"ّيفاعّوانطالقّلتحرير ..ّ ّلكلّجوانبّّ" مكافئة
ّّ.دّةائلهاّاملتجدّخدةّلكلّمرحلةّمنهاّوّس،ّويفّمراحلّحمدّخالواقعّالبشري

  اجلهاد لتحرير اإلنسان:

ّملّيكنّبدّ  ّكلمةّّ،ّفالّبدَّّكةّاإلسالمّاجلهاديةّحركةّدفاعيةأنّنسميّحرّّوإذا أنّنغريّمفهوم
دّحريتهّوتعوقّحتررهّ..ّّ،ّضدّمجيعّالعواملّاليتّتقيّخنسان"ّذاتهعنّاإلّادفاعّ دفاع"،ّونعتربهّ""

ّالعواملّال ّالسياسيةيتّتتمثلّيفّهذه ّتتمثلّيفّاألنظمة ّالقائمةّّاملعتقداتّوالتصوخرات،ّكما ،



ّاحلواج ّوالعنصريةعلى ّوالطبقية ّاالقتصادية ّاألرضّكلّخز ّيف ّسائدة ّاليتّكانت ّجاءّّ، ّيوم ها
ّّ!،ّواليتّماّتزالّأشكالّمنهاّسائدةّيفّاجلاهليةّاحلاضرةّيفّهذاّالزماناإلسالم

ّكلمةّ"الدفاع قةّبواعثّاالنطالقّاإلسالميّيفّّتطيعّأنّنواجهّحقي"ّنّسوهبذاّالتوسعّيفّمفهوم
ّذاهتا ّاإلسالم ّطبيعة ّونواجه ّابجلهاد، ّأنّخ"األرض" ّوهي ّلت، ّعام ّإعالن ّمنّه ّاإلنسان حرير

ّللعباد ّألوهيةالعبودية ّوتقرير ّللعاملنيّ، ّوربوبيته ّوحده ّوحتهللا ّيفّّ، ّالبشري ّاهلوى ّمملكة طيم
ّّ.عاملّاإلنسانّ،ّوإقامةّمملكةّالشريعةّاإلهليةّيفاألرض

ّمربّخأمّخ ّإجياد ّحماولة ّالضيا ّابملعىن ّاإلسالمي ّللجهاد ّدفاعية ّللحربّرات ّالعصري ّللمفهوم ق
ّجملرّخالدفاعية ّاإلسالميّكانت ّاجلهاد ّوقائع ّأن ّإلثبات ّأسانيد ّعن ّالبحث ّوحماولة ّصدّّ، د

فهيّّّ،وهوّيفّعرفّبعضهمّجزيرةّالعرّب"ّالعدوانّمنّالقوىّاجملاورةّعلىّ"الوطنّاإلسالمي
ّكماّلدورّالذيّجاءّليقومّبهّيفّاألرض،ّولطبيعةّاةّإدراكّلطبيعةّهذاّالدينحماولةّتنمّعنّقلّخ .

ّأنّخ ّتشي ّاحلاضرا ّالواقع ّضغط ّأمام ّاجلهادّابهلزمية ّعلى ّاملاكر ّاالستشراقي ّاهلجوم ّوأمام ،
ّ!اإلسالمي

ّوعثمانّ ّوعمر ّبكر ّأبو ّالرومّ-رضيّهللاّعنهم-ترىّلوّكان ّعدوان ّأمنوا والفرسّعلىّّقد
ّيقع دونّإذنّعنّدفعّاملدّخ ّأكانوا ّيدفعونّإلسالميّإىلّأطرافّاألرضاّاجلزيرة ؟ّوكيفّكانوا

أنظمةّاجملتمعّالعنصريةّ،ّّوملاديةّمنّأنظمةّالدولةّالسياسيةوأمامّالدعوةّتلكّالعقباتّاّهذاّاملدّخ
ّوالطبقية ّالناشئة ّواالقتصادية ّوالطبقية، ّالعنصرية ّاالعتبارات ّواليّتمن ّاملاديةّّّحت، ّالقوة ميها

ّكذلّك ّ!؟للدولة

"ّّ"ّ..ّيفّ"األرضنوعّاإلنسان""ّ..ّص ورّاإلنسانّدعوةّتعلنّحتري رّ"اإلنساناّسذاجةّأنّيتإنّخ
ّكلّاألرضّ..ّمثّتقفّأمامّهذهّ اّجتاهدّابللسانّ!ّ..ّإنّخالعقباتّجتاهدهاّابللسانّوالبياّن..

ّاألفرادوالبيا ّوبني ّبينها ّخيلى ّحينما ّن ّحبريّخ، ّتلكّةختاطبهم ّمجيع ّمن ّالسراح ّمطلقو ّوهم ،
ّالدخِّّاملؤثراتّ..ّفهناّ ،ّفالّّدّتلكّالعقباتّواملؤثراتّاملاديةاّحنيّتوج..ّأمّخّ{ينِّّ}اَلّإِّْكرَاَهّيفِّ

ّأوال ّّبدّخ ّإزالتها ّللتّابلقوةمن ّوعقله، ّاإلنسان ّقلب ّخماطبة ّمن ّهذهّمكن ّمن ّطليق ّوهو ،
ّ !األغالل

ّكانتّأهدافهاّهيّإعالنّحتريرّاإلنسانّإعالَّنّ ةّاجلهادّضرورةّللدعّوإنّخ يواجهّالواقعّّّاجادّ ّ،ّإذا
ّكانّالوطنّّوالّيكتفيّابلبيانّالفلسفيّالنظري،ّيّبوسائلّمكافئةّلهّيفّكلّجوانبهالفعّل !ّسواء



،ّفاإلسالمّّمنّجريانهّاّدّ أمّمهدّخّاآمنّ ّ-وابلتعبريّاإلسالميّالصحيح:ّدارّاإلسالم-اإلسالميّ
ّّنّالرقعةّالاصةّاليّت،ّوهيّجمردّأنّيؤمّخالسلمّالّيقصدّتلكّالسلمّالرخيصةّحنيّيسعىّإىل

ّالعقيدةّاإلسالمية ّكلهّهلل،ّاّهوّيري دّالّس.ّإنّخيعتنقّأهلها تكونّّأيّلمّاليتّيكونّفيهاّالدين
والعربةّّ،ّمنّدونّهللاّأرابابّ ّا،ّواليتّالّيتخذّفيهاّالناسّبعضهمّبعضّ عبوديةّالناسّكلهمّفيهاّهلل

ّب ّيفّاإلسالم ّاجلهادية ّاحلركة ّإليها ّوصلت ّاليت ّاملراحل ّهللا-نهاية ّمن ّأبّ-أبمر ّأيمّال وائل
ّّّالدعوةّوالّأبواسطها.

ّّّولق دّانتهتّهذهّاملراحل ّيق ولّاإلمامّابنّالقيمّ:ّ"فاستقرّأمرّالكفارّمعه بعدّنزولّّ-كما
ّعهدّ-براءة ّوأهل ّله، ّحماربني ّأقسام: ّثالثة ّالعهدّعلى ّأهل ّحال ّآلت ّمث ..ّ ّذمة ّوأهل ،

ّّواحملاربونّلهّخائفونّمنهّ.ّ.،ّ،ّوأهلّذمة..ّفصارواّمعهّقسمني:ّحماربنيّوالصلحّإىلّاإلسالم
ّكماّيفهمّّوهمّأهلّاسام:ّمسلمّمؤمنّبه،ّومساملّلهّآمنّ)فصارّأهلّاألرضّمعهّثالثةّأق لذمة

ّ"ّ.وخائفّحمارّبّمنّاجلملةّالسابقة(

 مراحل اجلهاد: 

ّالدينّوأهدافهوهذهّهيّاملواقفّاملن ّيفطقيةّمعّطبيعةّهذا ّالواقعّّ،ّالّكما همّاملهزومونّأمام
ّ!،ّوأمامّهجومّاملستشرقنيّاملاكراحلاضر

ّاّولق دّكف ّعن ّاملسلمني ّمكةهللا ّيف ّابهلجلقتال ّالعهد ّأول ّويف ّوقيلّّ، ..ّ ّاملدينة ّإىل رة
يلّ،ّفق[ّ..ّمثّأذنّهلمّفيه77]النساء:{واّالصَّالَةَّوآُتواّالزََّكاةَُّكفُّواّأَْيدَِّيُكْمَّوأَقِّيمُّللمسلمني:ّ}

ُْمّظُلُِّمواَّوإِّنَّّاّللَََّّعَلىَّنْصرِّهِّمّْهلم:ّ} نَّ ّّأُذَِّنّلِّلَّذِّيَنّيُ َقاتَ لُ وَنّأبَِّ الَّذِّيَنُّأْخرُِّجواّمِّْنّدَِّيرِّهِّْمَّّلَقدِّير 
َّصَوا ّهَلُدخَِّمْت ّبِّبَ ْعض  ّبَ ْعَضُهْم ّالنَّاَس ّاّللَِّّ َّدْفُع َّوَلْوال ّاّللَُّ َّرب َُّنا ّيَ ُقوُلوا َّأْن ّإِّالَّ َّحقخ  َّوبَِّيع ّّبَِّغْي رِّ مِّ ُع

وَّ َّكثِّرياّ  ُدّيُْذَكُرّفِّيَهاّاْسُمّاّللَِّّ َّوَمَساجِّ َّوَصَلَوات  َلَقوِّي َّعزِّيز  َُّمْنّيَ ْنُصرُُهّإِّنَّّاّللََّّ الَّذِّيَنّّلَيَ ْنُصَرنَّّاّللَّ
ّاْلُمْنكَّ َّوَنَْواَّعنِّ ْلَمْعُروفِّ ّأَقَاُم واّالصَّالَةَّوآتَ ُواّالزََّكاَةَّوأََم ُرواّابِّ ّاأْلَْرضِّ َوّللََِِّّّّعاقَِّبُةّّرِّّإِّْنَّمكَّنَّاُهْمّيفِّ

ّ.[41-39]احلج:ّ{اأْلُُمورِّّ

ّاّللَِّّتلهمّدونّمنّملّيقاتلهمّفقيلّهلم:ّ}مثّفرضّعليهمّالقتالّبعدّذلكّملنّقا َّسبِّيلِّ َّوقَاتُِّلواّيفِّ
ّ[.190]البقرة:ّ{الَّذِّيَنّيُ َقاتُِّلوَنُكمّْ

ّاملشركنيّكا ّقتال ّعليهم ّفرض ّ}مث ّهلم: ّفقيل ّيُ َقاتُِّلوَنُكْمّّف ة، ّاْلُمْشرِّكِّنَيَّكافَّة َّكَما َوقَاتُِّلوا
َّوالّحُيَرخُِّموَنَّماّ[ّ..ّوقيلّهلم:ّ}36التوبة:]َكافَّة { رِّ ّاآْلخِّ ْليَ ْومِّ ّللََِّّّوالّابِّ ُنوَنّابِّ قَاتُِّلواّالَّذِّيَنّالّيُ ْؤمِّ



ّاجلِّْزيَّ ّيُ ْعُطوا ّاْلكَِّتاَبَّحىتَّ َنّالَّذِّيَنّأُوُتوا ّمِّ َّوالّيَدِّيُنوَنّدِّيَنّاحلَْقخِّ ّاّللََُّّوَرُسولُُه َّوُهْمَّحرََّم َّعْنّيَد  َة
ّ[ّ.29]التوبة:{َصاغُِّرونَّ

ّ ّالقتال ّالقيم-فكان ّابن ّاإلمام ّيقول ّمأذوَّنّ احمرمّ "ّ-كما ّمث ّمأمورّ ّبه، ّمث ّبدأهمّ، ّملن ّبه ا
ّ"ّ.بهّجلميعّاملشركنيّّا،ّمثّمأمورّ ابلقتال

،ّوجديةّّاألحاديثّالنبويةّاليتّحتضّعليهّيّة،ّوجدخِّّصّالقرآنيةّالواردةّيفّاجلهادجدخِّيةّالنصّوّإنّخ
يةّالواضحةّّهذهّاجلدخِّّّ،ّوعلىّمدىّطويلّمنّاترخيهّ..ّإنّخالوقائعّاجلهاديةّيفّصدرّاإلسالم

متنعّأنّجيولّيفّالنفسّذلكّالتفسريّالذيّحياولهّاملهزومونّأمامّضغطّالواقعّاحلاضرّوأمامّّ
ّ!اهلجومّاالستشراقيّاملاكرّعلىّاجلهادّاإلسالمي

ّقولّهللاّسّو ّالذيّيسمع ّذا ّمن ّوقولّرسوله ّالشأن ّيفّهذا ّوسلم-بحانه ّّ-صلىّهللاّعليه
ّمبالبساتّتذهبّوجتيءدّ مقيّخّّاعارضّ ّهّشأَّنّ ،ّمثّيظنّخويتابعّوقائعّاجلهادّاإلسالمي ّويقفّا ،

ّ!عندّحدودّالدفاعّلتأمنيّاحلدود؟

ّ ّنزلّمنّاآليتّاليتّأذنّهلمّفلقدّبنيخ ّابلقتالّأنّخّهللاّللمؤمننيّيفّأولّما الشأنّالدائمّّّيها
الدنياّأنّيُدفعّالناسّبعضهمّببعض،ّلدفعّالفسادّعنّاألرض:ّاألصيلّيفّطبيعةّهذهّاحلياةّ

{ّ ْمَّلَقدِّير  ّاّللَََّّعَلىَّنْصرِّهِّ ُْمّظُلُِّمواَّوإِّنَّ َنَّ ّالَّذِّيَنُّأْخرُِّجواّمِّْنّدَِّيرِّهِّْمّبَِّغرْيِّّّأُذَِّنّلِّلَّذِّيَنّيُ َقاتَ ُلوَنّأبِّ
ّهَلُدخَِّمْتَّصَوامُِّعَّوبِّيَّ ّبِّبَ ْعض  ّالنَّاَسّبَ ْعَضُهْم ّرَب َُّناّاّللََُّّوَلْوالَّدْفُعّاّللَِّّ َّأْنّيَ ُقوُلوا ّإِّالَّ َّّحقخ  َّوَصَلَوات  ع 

َّكثِّريا {ّ]احلج: ُدّيُْذَكُرّفِّيَهاّاْسُمّاّللَِّّ ّ[.40-39َوَمَساجِّ

تعايشّاحلقّوالباطلّيفّهذهّّلدائمّأنّالّيالشأنّاالشأنّالدائمّالّاحلالةّالعارضة،ّّوإذنّفهّو
ّ ّمنّوأنّخاألرض، ّاإلنسان ّوحترير ّللعاملني، ّهللا ّربوبية ّإلقامة ّالعام ّإبعالنه ّاإلسالم ّقام ّمىت ه

ّكذلكّيدمرّ العبوديةّللعباد،ّرماهّاملغتصبونّلسلطانّهللاّيفّاألرضّوملّيساملوهّقط،ّوانطلقّهو
"ّذلكّالسلطانّالغاصبّّ"اإلنسان"ّيفّ"األرضّخرجّالناسّمنّسلطانمّويدفعّعنعليهمّليُّ
ّ.الّيقفّمعهاّاالنطالقّاجلهاديّالتحريريّحىتّيكونّالدينّكلهّهللّدائمةّ ّ..ّحالّ 

 عن اجلهاد:  حل الكف ِ امر 

ّكانّاألمرّأولّّّدّمرحلةّيفّخطةّطويلة،عنّالقتالّيفّمكةّملّيكنّإالّجمرّخّالكفَّّّإنّخ كذلك
بعدّالفرتةّاألوىلّلالنطالقّملّيكنّّّ.ّ.ّوالذيّبعثّاجلماعةّاملسلمةّيفّاملدينة،ّالعهدّابهلجرة



ّأتمنيّاملجمرّخ ّمنهد ّبد ّهدفّأويلّال ّهذا ..ّ ّولكنّخدينة ّإنّخ، ّليسّاهلدفّاألخريّ.. ّهدفّّه ه
ّاالنطالق ّوسيلة ّويؤمّخيضمن ّقاعد، ّ"ّان ّلتحرير ّاالنطالق ..ّ ّاالنطالق ّوإلزالةّّة إلنسان"،

ّّ!"ّذاتهّمنّاالنطالقالعقباتّاليتّمتنعّ"اإلنسان

ّكانّمكفوال ّللدعوةّيفّمكةّألنّخ؛ّأيديّاملسلمنيّيفّمكةّعنّاجلهادّابلسيفّمفهومّوكفُّّ ه
ّ ّصاحبها ّ..ّكان ّالبالغ ّوسلم-حرية ّعليه ّهللا ّّ-صلى ّهاشم ّبين ّسيوف ّحبماية أنّّميلك

ّابلدعوة ّوخييصدع ّوا، ّاآلذان ّهبا ّوالقلوّباطب ّهناكّّلعقول ّتكن ّمل ..ّ ّاألفراد ّهبا ّويواجه ،
يفّهذهّ-مةّمتنعهّمنّإبالغّالدعوة،ّأوّمتنعّاألفرادّمنّمساعه!ّفالّضرورةّسلطةّسياسيةّمنظّخ

ّكانتّقائمةّيفّهذهّاملرحلةيعودّ،ّوذلكّالستخدامّالقوةّ-املرحلة ،ّإىلّأسبابّأخرىّلعلها
ّأَْيدَِّيُكْمّولهّتعاىل:ّ}اللّالقرآنّعندّتفسريّقهاّيفّظوقدّلصتُّ ُّكفُّوا ّإِّىَلّالَّذِّيَنّقِّيَلّهَلُْم أملَّْتَ َر

ّ[ّ.77الصَّالَةَّوآُتواّالزََّكاَةّ..{ّ]النساء:َوأَقِّيُمواّ

ّ:التلخيصّهناّتّبعضوالّأبسّيفّإثبا

 :أسباب عدم مشروعية اجلهاد يف املرحلة املكية

ّكانّذلكّألنّخ*ّ" ّكانتّفرتةّتربيةّوإعداد،ّيفّبيئةّمعينة،ّلقومّمعينني،ّوسطّالفرّتّرمبا ةّاملكية
تربيةّنفسّالفردّالعريبّإلعدادّيفّمثلّهذهّالبيئةّابلذات:ّومنّأهدافّالرتبيةّواظروفّمعينة،ّ

ّش ّعلى ّالضيم ّمن ّعادة ّعليه ّيصرب ّال ّما ّعلى ّالصرب ّبّهعلى ّيلوذون ّمن ّعلى ّأو ،ّّخصه
،ّوالّتعودّذاتهّوالّمنّيلوذونّبهّحمورّاحلياةّيفّنظرهّّاتهدّمنّذ،ّويتجرّخّمنّشخصهصَّليخلُّ

كماّهيّّ-،ّفالّيندفعّألولّمؤثرّهّكذلكّعلىّضبطّأعصابهوتربيتُّ،ّودافعّاحلركةّيفّحياته
ّّّاهّعلىّأنّيتبعّجمتمعّ وتربيتُّ،ّ،ّفيتمّاالعتدالّيفّطبيعتهّوحركتهوالّيهتاجّألولّمهيخجّ-طبيعته
مهماّّوالّيتصرفّإالّوفقّماّأتمرهّبهّ،ّّكلّأمرّمنّأمورّحياتهعّإليهاّيفلهّقيادةّيرجّامنظمّ 

ّكانّهذاّهوّحاّملألوفهّوعادته،ّيكنّخمالفّ  جرّاألساسّيفّإعدادّشخصيةّالعريب،ّإلنشاءّّوقد
ّ!"ّ.،ّغريّاهلمجيّأوّالقبليتحضر،ّاملرتقيّامل"اجملتمعّاملسلم"ّالاضعّلقيادةّموجهة

ّكانّذلكّأيضّ *ّ" ّكانتّأشدّّخّألنّالدعوةا:ّورمبا ّوأنفذّيفّمثلّبيئةّقريشّأثرّ السلمية ذاتّا
،ّوإىلّّإىلّزيدةّالعنادّ-يفّمثلّهذهّاملرحلة-واليتّقدّيدفعهاّالقتالّمعهاّّ،ّالعنجهيةّوالشرف

ّكثاراتّالعربّاملعروفةّاليتّأاثرتّحّر وبّداحسّوالغرباء،ّوحربّنشأةّاثراتّدمويةّجديدة
ّأعوامّ البسوس ّطويلة، ّفيهاا ّتفانت ّبرمتهّاّ، ّقبائل ّيفّّ، ّمرتبطة ّاجلديدة ّالثارات ّهذه وتكون



ّابإلسالم ّوذكريهتم ّذلكّأبدّ أذهانم ّبعد ّفالّهتدأ ّإىلّا، ّودين ّمنّدعوة ّويتحولّاإلسالم ،
ّا!"ّ.ذكرّأبدّ ،ّفالّتُّّمبدئه،ّوهوّيفتنسىّمعهاّوجهتهّاألساسية2ّوذحولّاثراّت

ّ"ورمباّّ ّاجتناابّ اكانّذلكّأيضّ * ّيفّداخلّكلّبيتّ، ّومقتلة ّمعركة ّتكنّهناكّإلنشاء ّفلم ،
ّكانّذلكّموكوال ّ،ّإنّخبّاملؤمننيّوتفتنهم،ّهيّاليتّتعذّخسلطةّنظاميةّعامة ّكلّخّا فردّّإىلّأولياء

ركةّومقتلةّأنّتقعّمعّ-مثلّهذهّالبيئةّيف-ومعىنّاإلذنّابلقتالّّ!يعذبونهّويفتنونهّ"ويؤدبونهّ"
عنّالقتال!ّّ!ّولقدّقيلتّحىتّواإلسالمّأيمرّابلكفّخهوّاإلسالميفّكلّبيتّ..ّمثّيقال:ّهذاّ

ّكانتّدعايةّقريشّيفّاملوسّم اّيفرقّّحممدّ ّ:ّإنّخسطّالعربّالقادمنيّللحجّوالتجارةيفّأواّفقد
ّكذلكّأيمرّالولدّبقتلّالوالد!ّفكيفّلوّّبنيّالوالدّوولده،ّفوقّتفريقهّلقومهّوعشريته ،ّّكان

ّّ".بيتّويفّكلّحملة؟واملوىلّبقتلّالويلّ..ّيفّكلّ

ملاّيعلمهّهللاّمنّأنّخ*ّ" ّكانّذلكّأيضاّ  يفتنونّأوائلّاملسلمنيّّكثريينّمنّاملعاندينّالذينّّورمبا
،ّبلّمنّقادتهّ..ّأملّيكنّّفسهمّسيكونونّجندّاإلسالمّاملخلصهمّأبنبونم،ّويعذّخّعنّدينهم

ّ!.؟"عمرّبنّالطابّمنّبنيّهؤالء

ّكانّذلكّأيضّ *ّ" ،ّمنّعادهتاّأنّتثورّللمظلومّالذيّالنخوةّالعربية،ّيفّبيئةّقبليةّ،ّألنّخاورمبا
ّكانّواقعّ لّاألذى،ّوالّيرتاجعحيتم ّكرامّالناسّفيهمّ..ّوقدّوقعتّظّوّا!ّوخباصةّإذا اهرّّعلى

وهوّّ-رتكّأابّبكرّفابنّالدغنةّملّيرضّأنّيّ-يفّهذهّالبيئة-كثريةّتثبتّصحةّهذهّالنظرةّ
ّّ-رجلّكرمي ّمن ّوخيرج ّعارّ مكةيهاجر ّذلك ّيف ّورأى ّالعرّب، ّعلى ّجوارهّّا ّعليه ّوعرض !

ّّ.ومحايته

،ّبعدّماّطالّعليهمّّحلصارّلبينّهاشمّيفّشعبّأيبّطالبوآخرّهذهّالظواهرّنقضّصحيفةّا
ّ"ّالقدميةّاليتّمردتّعلىّالذلّخيفّبيئةّأخرىّمنّبيئاتّ"احلضارةبينماّ.ّاجلوعّواشتدتّاحملنة

ّلله ّواالحتقارّمنّالبيئةقدّيك ونّالسكوتّعلىّاألذىّمدعاة ّوتعظيمّاملؤذيّزءّوالسخرية ،
ّ!"ّ.الظاملّاملعتدي

ّكانّذلّك "* ،ّحيثّملّتبلغّالدعوةّةّعددّاملسلمنيّحينذاك،ّواحنصارهمّيفّمكةاّلقلّخأيضّ ّورمبا
ّ ّمتناثرّةإىلّبقية ّبلغتّأخبارها ّأو ّااجلزيرة ّتقفّعلى ّحيثّكانتّالقبائل ّمنّمعرّ، كةّّحلياد

فيّمثلّهذهّاحلالةّقدّ،ّف،ّحىتّترىّماذاّيكونّمصريّاملوقفداخليةّبنيّقريشّوبعضّأبنائهّا
 

لِّهّأيّبثأره،ّواجلمعّذحول.الذحل:ّاحلقدّوالعداوة،ّيقال:ّطلبّّّ-2ّ  بَذحِّ



لوّقتلواّهمّأضعافّمنّسيقتلّّحىتّّو-قتلّاجملموعةّاملسلمةّالقليلةّّ،ّإىلتنتهيّاملعركةّاحملدودة
نظام،ّوالّوجدّلهّّويبقىّالشرك،ّوتنمحيّاجلماعةّاملسلمة،ّوملّيقمّيفّاألرضّلإلسالمّّ-منهم

ّ...ّاخل"ّ.ّللحياةّاعمليّ ّاواقعيّ ّا،ّوليكونّنظامّ كيانّواقعي.ّوهوّدينّجاءّليكونّمنهاجّحياة

 اجلهاد بعد اهلجرة: 

ّكانتّّ-يفّأولّالعهدّابهلجرة-فأماّيفّاملدينةّ صلىّهللاّّ-املعاهدةّاليتّعقدهاّرسولّهللاّفقد
مالبسةّّّشركّمنّالعربّفيهاّوفيماّحوهلاالمعّاليهودّمنّأهلهاّومنّبقيّعلىّّ-عليهّوسلم

ّكذلّك ّ.ّ.ّتقتضيهاّطبيعةّاملرحلة

،ّّسيةّمتنعهّوحتولّبنيّالناسّوبينّه،ّالّتقفّلهّسلطةّسياّللتبليغّوالبيانهناكّجماال ّّألنّخّ:أواًل 
ّاعرتف ّرسولّهللاّّفقد ّوبقيادة ّاجلديدة، ّاملسلمة ّوسلم-اجلميعّابلدولة يفّّّ-صلىّهللاّعليه

،ّوالّوالّيثريّحرابّ ّاّيعقدّأحدّمنهمّصلحّ تّاملعاهدةّعلىّأالخّفنصّخ،ّتصريفّشؤوناّالسياسية
ّإالّإبذنّرسولّهللاّينشئّعال ّخارجية ّوسلم-قة السلطةّّأنّخّاوكانّواضحّ ّ-صلىّهللاّعليه

،ّوالتخليةّبنيّالناسّوحريةّّ،ّفاجملالّأمامّالدعوةّمفتوحدينةّيفّيدّالقيادةّاملسلمةاحلقيقةّيفّامل
ّّ.االعتقادّقائمة

،ّاليتّتقومّّلقريشغّف يّهذهّاملرحلةّكانّيريدّالتفرّخّّ-صلىّهللاّعليهّوسلم-ّالرسولّإنّخّ:ااثنيً 
إليهّّّتظارّملاّينتهّيمعارضتهاّهلذاّالدينّحجرّعثرةّيفّوجهّالقبائلّاألخرىّالواقعةّيفّحالةّان

"ّّإبرسالّ"السرايّ-صلىّهللاّعليهّوسلم-األمرّبنيّقريشّوبعضّبنيها!ّلذلكّابدرّرسولّهللاّ
ّ.وكانّأولّلواءّعقدهّحلمزةّبنّعبدّاملطلبّيفّشهرّرمضانّعلىّرأسّسبعةّأشهرّمنّاهلجرة

ّعلىّرأسّستةّمثا،ّمثّعلىّرأسّثالثةّعشرّشهرّ ّمثّتوالتّهذهّالسراي،ّعلىّرأسّتسعةّأشهر،

ا،ّوهيّأولّّكانتّسريةّعبدّهللاّبنّجحشّيفّرجبّعلىّرأسّسبعةّعشرّشهرّ ّمّثّخا،ّعشرّشهرّ 
ّوقتاّل ّقتل ّفيها ّوقع ّاغزاة ّيف ّذلك ّوكان ّالبقرة، ّآيت ّفيها ّنزلت ّواليت ّاحلَرام، :ّّلشهر

َّكبِّري ّ ّفِّيهِّ ّفِّيهُِّّقْلّقَِّتال  ّقَِّتال  دِّّّ}َيْسأَلوَنَكَّعنِّّالشَّْهرِّّاحْلَرَامِّ ّبِّهَِّّواْلَمْسجِّ ّاّللَِّّّوَُكْفر  َوَصد َّعْنَّسبِّيلِّ
َّوالّيَ زَاُلوَنّيُ َقاتِّلُّ َنّاْلَقْتلِّ َنُةَّأْكرَبُّمِّ ْنُهَّأْكرَبُّعِّْنَدّاّللََِّّّواْلفِّت ْ َّوإِّْخرَاُجّأَْهلِّهِّّمِّ ّيَ ُردُّوُكْمّاحْلَرَامِّ وَنُكْمَّحىتَّ

ّاْسَتطَاُعوا{َّعنّْ ّ.[217البقرة:]دِّينُِّكْمّإِّنِّ

ّ.مثّكانتّغزوةّبدرّالكربىّيفّرمضانّمنّهذهّالسنةّ..ّوهيّاليتّنزلتّفيهاّسورةّاألنفال



قّكانّ"ّمبفهومهّالضيّ"الدفاعللقولّأبنّخّ،ّالّتدعّجماال ّاقعورؤيةّاملوقفّمنّخاللّمالبساتّالّو
ّكماّيقهوّقاعدةّاحلركةّاإلسالمية ،ّوأمامّاهلجومّاالستشراقيّولّاملهزومونّأمامّالواقعّاحلاضر،

ّ!ّ.املاكر

ّيلجّؤإنّخ ّتلمّخّالذين ّإىل ّون ّأسباب ّاإلسالميس ّاملد ّحلركة ّحبتة ّحبركةّّدفاعية ّيؤخذون ّإنا ،
إالّمنّّ..ّ!ّشراقية،ّيفّوقتّملّيعدّللمسلمنيّشوكة،ّبلّملّيعدّللمسلمنيّإسالماهلجومّاالست

ّكلّيقّإعالنّاإلسالمّالعامّبتونّعلىّحتقعصمّهللاّممنّيصرّخ حريرّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمن
ّهللا ّسلطان ّمن ّإال ّهلّلسلطان ّالدينّكله ّليكون ،ّ ّيفّّ، ّللجهاد ّأدبية ّمربرات ّعن فيبحثون

ّ!اإلسالم

 مربرات القتال يف القرآن: 

ّالنصوصّّّواملدّخ ّمنّاملربراتّاليتّمحلتها ّأكثر ّله ّإىلّمربراتّأدبية اإلسالميّليسّيفّحاجة
ّ:ّّالقرآنية

ّفَ يُ ْقَتْلّأَّفَ ْليُ َقاتِّْلّ} ّاّللَِّّ َّسبِّيلِّ ّيُ َقاتِّْلّيفِّ َّوَمْن َرةِّ آْلخِّ نْ َياّابِّ ّالدُّ ّاحْلََياَة ّالَّذِّيَنَّيْشُروَن ّاّللَِّّ َّسبِّيلِّ ْوّيفِّ
َعظِّيماّ  ّاّللََِّّّواْلُمْسَتْضَعفِّنَيّمَِّنّالرخِّجَّّيَ ْغلِّْبَّفَسْوَفّنُ ْؤتِّيهَِّّأْجراّ  َّسبِّيلِّ َّوَماَّلُكْمّالّتُ َقاتُِّلوَنّيفِّ الِّ

َّواْجَعْلّ ّأَْهُلَها ّالظَّاملِِّّ ّاْلَقْريَةِّ َّأْخرِّْجَناّمِّْنَّهذِّهِّ َّرب ََّنا ّيَ ُقوُلوَن ّالَّذِّيَن َّواْلوِّْلَدانِّ َّلُدْنَكَّّوالنخَِّساءِّ ّمِّْن لََنا
ريا ّ ّاّللََِّّّوالََّّولِّيخا َّواْجَعْلّلََناّمِّْنَّلُدْنَكَّنصِّ َّسبِّيلِّ ّّالَّذِّيَنّآَمُنواّيُ َقاتُِّلوَنّيفِّ َّكَفُرواّيُ َقاتُِّلوَنّيفِّ ذِّيَن

َّكيّْ ّإِّنَّ ّفَ َقاتُِّلواّأَْولَِّياَءّالشَّْيطَانِّ ّالطَّاُغوتِّ َّكاَنَّضعِّيفاّ َسبِّيلِّ ّ[.76-74{]النساء:َدّالشَّْيطَانِّ

ّفَ َقْدَّمَضْتُّسنَّ} ّيَ ُعوُدوا َّقْدَّسَلَفَّوإِّْن َّما ّهَلُْم ّيُ ْغَفْر تَ ُهوا ّيَ ن ْ ّإِّْن َّكَفُروا ُّّتّاأْلَوَّلِّنَيُّقْلّلِّلَّذِّيَن
َاّيَ ْعَملُّ ّاّللََّّمبِّ ّانْ تَ َهْواّفَإِّنَّ ُّكلُُّهّّللَِِّّّّفَإِّنِّ َنة َّوَيُكوَنّالدخِّيُن ّالَّتُكوَنّفِّت ْ ري َّوقَاتُِّلوُهْمَّحىتَّ َوإِّْنّّّوَنَّبصِّ

َمْوالُكْمّنِّْعمَّ رُي{ّتَ َولَّْواّفَاْعَلُمواَّأنَّّاّللََّّ ّ[.40-38نفال:]األاْلَمْوىَلَّونِّْعَمّالنَّصِّ

َّوالّحُيَرخُِّموَنَّماَّحرََّمّاّللََُّّوَرُسولُُهَّوال} رِّ ّاآْلخِّ ْليَ ْومِّ ّللََِّّّوالّابِّ ُنوَنّابِّ يَدِّيُنوَنّدِّيَنّّّقَاتُِّلواّالَّذِّيَنّالّيُ ْؤمِّ
َّصاغُِّروَنّ َّوُهْم َّعْنّيَد  ّاجلِّْزيََة ّيُ ْعُطوا ّاْلكَِّتاَبَّحىتَّ ّأُوُتوا ّالَّذِّيَن ّمَِّن ّّّاحلَْقخِّ ُّعَزيْ ر  ّاْليَ ُهوُد َوقَاَلتِّ

ُئوَنّقَ ْوَلّالَّذِّينَّّ َفْ َواهِّهِّْمُّيَضاهِّ يُحّاْبُنّاّللََِّّّذلَِّكّقَ ْوهُلُْمّأبِّ ّالنََّصاَرىّاْلَمسِّ ْنّاْبُنّاّللََِّّّوقَاَلتِّ َكَفُرواّمِّ
ّيُ ْؤَفُكوَنّ َّأْحَباَرُهْمَّورُْهَبانَُّّقَ ْبُلّقَاتَ َلُهُمّاّللََُّّأَّنَّ يَحّاْبَنَّمْرمَيَّاختََُّذوا ّاّللََِّّّواْلَمسِّ ْمّأَْراَباب ّمِّْنُّدونِّ

ُّهَوُّسْبَحانَُهَّعمَّاُّيْشرُِّكوَنّ دا ّالّإَِّلَهّإِّالَّ ّإِّهَلا َّواحِّ ّلِّيَ ْعُبُدوا ّنُوَرَّّّوَماّأُمُِّرواّإِّالَّ يُرِّيُدوَنَّأْنّيُْطفُِّئوا
َّأْنّ ُّإِّالَّ َفْ َواهِّهِّْمَّوأَيََْبّاّللَّ َّكرَِّهّاْلَكافُِّرونَّاّللَِّّّأبِّ ّ[.32-29]التوبة:{يُتِّمَّّنُوَرُهَّوَلْو



ّمرّبإنّخ ّهللاّيفّاألرضا ّألوهية ّوحتقيقّراتّتقرير ّالناس، ّيفّحياة ّّومنهجه ّالشياطنيّّ، مطاردة
،ّالّجيوزّّيمّسلطانّالبشرّالذيّيتعبخدّالناس،ّوالناسّعبيدّهللّوحده،ّوحتطومناهجّالشياطني

ّمنّهواهّورأيه!ّوهذاّيكفيّ..ّّوبشريعةّ ّ،همنّعندّنفسِّّّعبادهّبسلطانّ أنّحيكمهمّأحدّمنّ
"ّ ّمبدأ: ّتقرير ّيفّالدينمع ّأيّالّإكراّ"الّإكراه ّالروجّمنّ.. ّبعد ّعلىّاعتناقّالعقيدة، ه

ّّ.،ّهبذاّاالعتبارّالدينّكلهّهلل،ّأوّأنّخّالسلطانّكلهّهلل،ّواإلقرارّمببدأّأنّخسلطانّالعبيد

 عظيم: موقف ربعي بن عامر ال

إبخراجّالناسّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّهللّ؛ّاّمربراتّالتحريرّالعامّلإلنسانّيفّاألرضإنّخ
ّكانتّهذهّاملربراتّم اثلةّيفّنفوسّالغزاةّمنّّوحدهّبالّشريكّ..ّوهذهّوحدهاّتكفيّ..ّلقد

!ّأوّّداملهدّخ:ّخرجناّندافعّعنّوطنناّاّأخرجهّللجهادّفيقول،ّفلمّيسألّأحدّمنهمّعمّخاملسلمني
عّرقعتناّونستكثرّمنّ!ّأوّخرجناّنوسّخفرسّأوّالرومّعليناّحننّاملسلمنيخرجناّنصدّعدوانّال

ّّ!الغنيمة

ّكماّقالّربعيّبنّعامر ّكانواّيقولون رستمّّلّّامجيعّ ّ..ّواملغريةّبنّشعبّةّ،وحذيفةّبنّحمصن،ّلقد
:ّّ،ّقبلّاملعركةأيمّمتواليةّبعدّواحدّيفّثالثةّ،ّوهوّيسأهلمّواحداّ قائدّجيشّالفرسّيفّالقادسية

هللاّابتعثناّلنخرجّمنّشاءّمنّعبادةّالعبادّإىلّعبادةّهللاّّماّالذيّجاءّبكم؟ّفيكونّاجلواب:ّ"
ّوحده ّومنّض، ّإىلّسعتها، ّالدنيا ّاألدينّإىلّعدلّاإلسالومنّجَّيق ّفأرسلّرسولهّّور ..ّ م

ومنّأَبّقاتلناهّحىتّنفضيّّ،ّوأرضّهّ،ّوتركناهاّقبلناّمنهّورجعناّعنّه،ّفمنّقبلهّمنّخبدينهّإىلّخلقه
ّ.3"إىلّاجلنةّأوّالظفر

ّالعامذاتيّ ّاهناكّمربرّ ّإنّخ ّويفّإعالنه ّالدينّذاته، ّهذا ّيفّطبيعة ّالواقعيّملقابلةّا ّويفّمنهجه ،
هذاّاملربرّّدةّ..ّّو،ّبوسائلّمتجدّخالبشريّبوسائلّمكافئةّلكلّجوانبه،ّيفّمراحلّحمددةالواقعّ

هّّإنّخرضّاإلسالميةّوعلىّاملسلمنيّفيها،ّولوّملّيوجدّخطرّاالعتداءّعلىّاألالذايتّقائمّابتداءّ
ّاملنهجّوواقعيته ّ..ّالمربرّيفّطبيعة ّاملعوقاتّالفعليةّيفّاجملتمعاتّالبشرية ّمنّجمردّ،ّوطبيعة
ّ!تةقّخمالبساتّدفاعيةّحمدودة،ّومّؤ

بنفسهّومالهّ..ّ"يفّسبيلّهللا"ّ..ّيفّسبيلّهذهّالقيمّاليتّّاهّليكفيّأنّخيرجّاملسلمّجماهدّ وإنّخ
ّ..والّخيرجهّهلاّمغنمّذايتّالّينالهّهوّمنّورائهاّمغنمّذايتّ..

 
 (،ّط.ّدارّهجر،ّبتحقيقّالرتكيّ.9/622البدايةّوالنهايةّ)ّّ-3ّ



املسلمّقبلّأنّينطلقّللجهادّيفّاملعركةّيكونّقدّخاضّمعركةّاجلهادّاألكربّيفّنفسهّمعّّإنّخ
مصاحلهّومصاحلّعشريتهّوقومهّ..ّّّالشيطانّ..ّمعّهواهّوشهواتهّ..ّمعّمطامعهّورغباتهّ..ّمّع

ّكلّشارةّغريّشارةّاإلسالمّ ّكلّدافعّإالّالعبوديةّهللمع ،ّوحتقيقّسلطانهّيفّاألرضّّ..ّومع
ّ.وطردّسلطانّالطواغيتّاملغتصبنيّلسلطانّهللا

 مربرات غري إسالمية للجهاد:

منّشأنّّّراتّللجهادّاإلسالميّيفّمحايةّ"الوطنّاإلسالمي"ّيغضونوالذينّيبحثونّعنّمرّب
اّّإنّخ،ّوهذهّليستّنظرةّاإلسالمّإىلّهذهّاالعتباراّت..ّ"ّ"املنهج"ّويعتربونهّأقلّمنّ"املوطن

،ّفالعقيدةّواملنهجّالذيّتتمثلّفيهّواجملتمعّالذيّّّاإلسالمينظرةّمستحدثةّغريبةّعلىّاحلسّخ

ّاملنهجّهيّاالعتباراتّالوحيدةّيفّاحلسّخ فالّّّ-ابذاهت-،ّأماّاألرضّاإلسالميّيسودّفيهّهذا
منّسيادةّمنهجّّةّاّهيّمستمدّخورّاإلسالميّإنّخ!ّوكلّقيمةّلألرضّيفّالتصّخاعتبارّهلاّوالّوزن
ونقطةّاالنطالقّ"ّتكونّحمضنّالعقيدةّوحقلّاملنهجّو"دارّاإلسالم،ّوهبذاّهللاّوسلطانهّفيها

ّ"ّ.اإلنسانلتحريرّ"

ّاإلسالمإنّخّّ..حقيقةّ ّو ّ"دار ّّمحاية ّللعقيدة ّمحاية ّاملنهج" ّفيه ّيسود ّالذي ّواجملتمع ،ّّواملنهج
اّ،ّإنّخةّاألخريةّحلركةّاجلهادّاإلسالمي،ّوليستّمحايتهاّهيّالغايولكنهاّليستّاهلدفّالنهائي

ّه ّهللاّفيهامحايتها ّمملكة ّلقيام ّانطالقّإىلّاألرضّّيّالوسيلة ّقاعدة ّمثّالختاذها ّوإىلّ، كلها
ّّ!هيّجمالهّالكبريّواألرضُّّ،موضوعّهذاّالدينفالنوعّاإلنساينّهوّالنوعّاإلنساينّجبملته،ّ

ّفإنّخ ّأسلفنا ّيفّّوكما ّالدولة،ّّاالنطالقّابملذهبّاإلهليّتقوم ّمنّسلطة ّعقباتّمادية وجهه
ّكلهاّهيّاليتّينطلقّاإلسالمّليحطّخونظامّاجملتمع كيّخيلوّّ،ّّمهاّابلقوة،ّوأوضاعّالبيئةّ..ّوهذه

ّوأفك ّخياطبّضمائرهم ّالناس، ّمن ّاألفراد ّوجه ّبارهمله ّاملادية، ّاألغالل ّمن ّأنّحيررها ،ّّعد
ّّ.ويرتكّهلاّبعدّذلكّحريةّاالختيار

اجلهاد"ّوأالّيثقلّعلىّعاتقناّضغطّّعناّمحالتّاملستشرقنيّعلىّمبدأّ"جيبّأالّختدعناّأوّتفّز
،ّفنروحّنبحثّللجهادّاإلسالميّعنّمربراتّأدبيةّخارجةّّعّوثقلهّيفّميزانّالقوىّالعامليةالواق

ّكانّاجلهادّسينطلقّيفّطريقهّسواءّوجدتّّاّالدين،ّيفّمالبساتّدفاعيةّوقتيةعنّطبيعةّهذ ،
ّ!أمّملّتوجد



ّالد ّهذا ّطبيعة ّيف ّالذاتية ّاالعتبارات ّعن ّنغفل ّأال ّالتارخيي ّالواقع ّنستعرض ّوحنن ينّّوجيب
ّّ.ّخنلطّبينهاّوبنيّاملقتضياتّالدفاعيةّالوقتية،ّوأالخّوإعالنهّالعامّومنهجهّالواقعي

 املعركة املفروضة على اجملتمع املسلم: 
ّالدينّأنّيدافعّاملهامجنيّله؛هلّهّملّيكنّبدّخإنّخّاحقّ  إعالنّعامّّدّوجودهّيفّصورةّجمرّخّألنّخّذا

ّالوجودّيفّجتمّخ،ّومتثّخرّاإلنسانّمنّالعبوديةّلغريّهللا،ّوحتريلربوبيةّهللاّللعاملني عّتنظيميّّلّهذا
ّيعرتفّألحدّزّالمتميّخّ،ّوميالدّجمتمعّمستقلّخقياداتّاجلاهليةقيادةّجديدةّغريّحركيّحتتّ

ّاحلاكميةّفيهّهللّوحدهّ..ّّّ،ّألنّخمنّالبشرّابحلاكمية

لقائمةّّا-عّاجملتمعاتّاجلاهليةّمنّحولهّأنّيدفّدّوجودّهذاّالدينّيفّهذهّالصورةّالّبدّخجمرّخّإنّخ
ّالعبودي ّللعبادعلىّقاعدة ّدفاعّ أنّحتاولّسحقهّ-ة ّعنّوجوده، ّذاتها ّبدّخا ّوال ّيتحركّّّ، أن

ّ..ّاجملتمعّاجلديدّللدفاعّعنّنفسه

ّالّبدّخ ّمالبسة ّذاتههذه ّاإلسالم ّميالد ّمع ّتولد ّعلىّاإلسالمّّمنها، ّمفروضة ّمعركة ّوهذه ،
ّخوضهافرضّ  ّيف ّله ّخيار ّوال ّبينهماّّا، ّالتعايش ّميكن ّال ّوجودين ّبني ّطبيعي ّصراع ّوهذا ،

ّ.ّ.طويال ّ

ّكلهّحقّ..ّووفقّهذهّالنظّر ،ّوالّبدّأنّخيوضّّّلإلسالمّأنّيدافعّعنّوجودهةّيكونّالّبدّخهذا
ّاّ.ّ.معركةّدفاعيةّمفروضةّعليهّفرضّ 

 إنقاذ اإلنسان من العبودية لغري للا: 

منّطبيعةّالوجودّاإلسالميّذاتهّّّأصالةّمنّهذهّاحلقيقةّ..ّإنّخّولكنّهناكّحقيقةّأخرىّأشدّخ
الّميكنّأنّّ،ّّواألرض"ّمنّالعبوديةّلغريّهللّايفّ"إلنقاذّ"اإلنسان"ّ؛ّأنّيتحركّإىلّاألمامّابتداّء

ّعنصرية ّحدود ّداخل ّينزوي ّأن ّوال ّجغرافية، ّحدود ّعند ّاتركّ يقف ّنوعّّ، ..ّ ّ"اإلنسان" ا
ّكلّاألرضّ..ّللشرّوالفسادّوالعبوديةّلغريّهللااإلنسانّ..ّيفّ"األرض ..ّ".ّّ

ّزمانّت ُّّإنّخ ّثِّّؤّْاملعسكراتّاملعاديةّلإلسالمّقدّجييءّعليها ّأالخّر ّتركهاّّّهتاجمّاإلسالمفيه ّإذا ،
أنّيدعهاّوشأناّوملّميدّّّبشرّللبشرّداخلّحدودهاّاإلقليمية،ّورضّياإلسالمّتزاولّعبوديةّال

ّالعامإلي ّالتحريري ّوإعالنه ّدعوته ّولكنّخها ّيهادنا! ّال ّإالخّّاإلسالم ّاستسال، ّتعلن مهاّّأن
وتهّبالّعوائقّماديةّمنّالسلطاتّالقائمةّلفتحّأبواهباّلدعّ،ّضماَّنّ لسلطانهّيفّصورةّأداءّاجلزية



ّالدين،ّوهذهّوظيفتهفيها ،ّوحتريرّّلربوبيةّهللاّللعاملنيعامّ ّهّإعالنّ ،ّحبكمّأنّخ.ّهذهّطبيعةّهذا
ّ!اإلنسانّمنّكلّعبوديةّلغريّهللاّيفّالناسّأمجعني

صرية،ّالّاّداخلّحدودّإقليميةّأوّعن،ّوتصورهّقابعّ رّاإلسالمّعلىّهذهّالطبيعةوفرقّبنيّتصوّخ
ّّ!هّيفّهذهّالصورةّاألخريةّيفقدّمربراتهّالذاتيةّيفّاالنطالق!ّإنّخحيركهّإالّخوفّاالعتداء

ّتذكّخّإنّخ ّبوضوحّوعمقّعند ّأنّخمربراتّاالنطالقّاإلسالميّتربز ّالّر ّمنهجّهللاّّهذا دينّهو
ّإنسان ّمنه ج ّوليس ّالبشرية، ّالنللحياة ّمن ّشيعة ّمذهب ّوال ّمنّ، ّجنس ّنظ ام ّوال اس،

ناّهذهّاحلقيقةّاهلائلةّّ!ّ..ّوحننّالّنبحثّعنّمربراتّخارجيةّإالّحنيّتفرتّيفّحسّخاساألجن
ّإنّخّ..ّحنيّننسىّأنّخ ّالعبادّ.. ّألوهيةّهللاّوعبودية هّالّميكنّأنّيستحضرّالقضيةّهيّقضية

ّ!ماّهذهّاحلقيقةّاهلائلةّمثّيبحثّعنّمربرّآخرّللجهادّاإلسالميّإنسانّ 

ّكبريةّواملسافةّق ّكانّمضطرّ ّ،ّبنيّتصورّأنّخعندّمفرقّالطريقدّالّتبدو اّلوضّمعركةّّاإلسالم
،ّّليةّاألخرىّاليتّالّبدّأنّهتامجه،ّحبكمّوجودهّالذايتّووجودّاجملتمعاتّاجلاهالّاختيارّلهّفيها

ّّ.،ّفيدخلّيفّهذهّاملعركةكّابتداءأنّيتحرّخّّهّهوّبذاتهّالّبدّخوتصورّأنّخ

ّكبرّياملسافةّع ّكلتاّاحلالتنيّسيدخلّاملعركةّحتمّ ّةنّمفرقّالطريقّقدّالّتبدو هاّّ،ّولكنّخا،ّفهوّيف
ّا...ّخطريّ ّاكبريّ ّّاّاملشاعرّواملفهوماتّاإلسالميةّتغيريّ ،ّتغريخّّنايةّالطريقّتبدوّهائلةّشاسعةيف

 إزالة العوائق: 

ّمنهجّ ّإنّخ ّاإلسالم ّاعتبار ّبني ّهائلة ّمسافة ّليقرّخاإهليّ ّاهناك ّجاء ّهللا، ّألوهية ّاألرضر ،ّّيف
ّمجيعّ  ّالبشر ّواحدوعبودية ّإلله ّويصبّخا ّواقعي، ّيفّقالب ّالتقرير ّاإلنساينّّهذا ّاجملتمع ّهو ،

ررّفيهّالناسّمنّالعبوديةّللعباد،ّابلعبوديةّلربّالعباد،ّفالّحتكمهمّإالّشريعةّهللا،ّّالذيّيتح
ّسلطانّهللا ّبتعبريّآخراليتّيتمثلّفيها ّأو ّإذّّ:، ّفمنّحقه ..ّ ّألوهيته ّأنّيتتمثلّفيها زيلّّن

عّمصطنعةّمنّ،ّليخاطبّوجدانّاألفرادّوعقوهلمّدونّحواجزّوالّمواّنالعقباتّكلهاّمنّطريقه
ّالسياسي ّالدولة ّإنّخنظام ..ّ ّاالجتماعية ّالناس ّأوضاع ّأو ّمسافةّ ّ، ّبّهناك ّاعتبارّّهائلة ني

ّالنحو يفّوطنّبعينهّفمنّحقهّفقطّأنّيدفعّاهلجومّّاحمليّ اّ،ّواعتبارهّنظامّ اإلسالمّعلىّهذا
ّّ!ليهّيفّداخلّحدودهّاإلقليميةع



ّأنّخ ّولو ..ّ ّوذاكّتصور ..ّ ّتصور ّالتصورّّّهذا ّولكن ..ّ ّسيجاهد ّاحلالتني ّيفّكلتا اإلسالم
،ّيدخلّيفّصميمّاالعتقادّّابعيدّ ّاالكليّلبواعثّهذاّاجلهادّوأهدافهّونتائجهّ،ّخيتلفّاختالفّ 

ّّ.كماّيدخلّيفّصميمّالطةّواالجتاه

هّمنهجّّ،ّولكنّخّقوم،ّوالّنظامّوطنةَّلَّ.ّفاإلسالمّليسّحنِّّْ.ّابتداءّاإلسالمّأنّيتحركّمنّحقّخّإنّخ
ظمةّواألوضاعّاليتّتغلّمنّمّاحلواجزّمنّاألنكّليحطّخهّأنّيتحرّخّ..ّومنّحقّخاملَّ،ّونظامّعَّإله

اّّ،ّإنّخفرادّليكرههمّعلىّاعتناقّعقيدتههّالّيهاجمّاألوحسبهّأنّخ..ّّ"ّيفّاالختيارحريةّ"اإلنسان
ّللفطرةاألنظمةّواألوضاعّليحرّخيهاجمّ ّاملقيّخرّاألفرادّمنّالتأثرياتّالفاسدة،ّاملفسدة دةّحلريةّّ،
ّّ.االختيار

نهّالعامّقّإعالمنّعبادةّالعبادّإىلّعبادةّهللاّوحدهّ..ّليحقّخ"ّالناسّاإلسالمّأنّخُيرجّ"منّحقّخ
تصورّاإلسالميّّيفّال-ّّتتحققهللاّوحدهّالّوعبادةُّ.ّ،ّوحتريرّالناسّأمجعنيبربوبيةّهللاّللعاملني
الذيّيشرعّهللاّفيهّللعبادّّّ،ّفهوّوحدهّالنظامّيفّظلّالنظامّاإلسالميإالخّّ-ويفّالواقعّالعملي

ّ ّوغنيهم؛ ّفقريهم ّودانيهم، ّقاصيهم ّوأبيضهم، ّأسودهم ّوحمكومهم، ّحاكمهم ّّّاتشريعّ كلهم،
مّيتلقونّألنّخّسّالعباد؛ة،ّفيعبدّالنااّيفّسائرّاألنظمخيضعّلهّاجلميعّعلىّالسواءّ..ّأمّخّاواحدّ 

سلطانّالتشريعّاّبشرّادعىّلنفسهّ،ّفأميّخ،ّوهوّمنّخصائصّاأللوهيةالتشريعّحلياهتمّمنّالعباد
ّأمّملّيعلنّهذاّ،ّسواءّادَّعاهاّقوال ّوعمال ّّا،ّفقدّادخعىّاأللوهيةّاختصاصّ للناسّمنّعندّنفسه

ّبشرّآخرّاعرتفّلذلكّالبشرّبذلك.ّوأميّخاالدعاء ،ّسواءّّعرتفّلهّحبقّاأللوهيةاحلقّفقدّاّا
ّّ!مساهاّابمسهاّأمّملّيسمهّا

ّليسّجمرّخ ّالبياندّعقيدةواإلسالم ّللناسّبوسيلة ّهوّمنهجّّإنّخّ..ّ،ّحىتّيقنعّإببالغّعقيدته ا
ّّتيتمثلّيفّجتمّخ ّمنّّنظيميّحركيّيزحفّلتحريرّكلّالناسع ّوالتجمعاتّاألخرىّالّمتكخِّنه ،

ّ ّرعايها ّحياة ّهوتنظيم ّمنهجه ّوفق ّومن ّاألنظمةّّيتحتّخّمَثّخ، ّهذه ّيزيل ّأن ّاإلسالم ّعلى م
ّكلهّهللّ-كماّقلناّمنّقبل-قاتّللتحريرّالعام،ّوهذاّبوصفهاّمعوّخ ،ّفالّمعىنّأنّيكونّالدين

مّّوكماّهوّالشأنّيفّسائرّاألنظمةّاليتّتق،ّّتكونّهناكّدينونةّوالّطاعةّلعبدّمنّالعبادّلذاته
ّ!علىّعبوديةّالعبادّللعباد

 لإلكراه على الدين: اجلهاد ليس 



ّوحتتّّإنّخ اهلجومّضغطّالباحثنيّاإلسالمينيّاملعاصرينّاملهزومنيّحتتّضغطّالواقعّاحلاضر

رواّاإلسالمّحركةّقهرّّاملستشرقنيّصوّخّ،ّألنّخجونّمنّتقريرّتلكّاحلقيقةاالستشراقيّاملاكر،ّيتحرّخ
،ّةهذهّليستّهيّاحلقيقّأنّخّاواملستشرقونّالبثاءّيعرفونّجيدّ ،ّابلسيفّلإلكراهّعلىّالعقيدة

ّ-املهزومون-ّيقومّاملنافحونّهونّبواعثّاجلهادّاإلسالميّهبذهّالطريقةّ..ّومنّمَثّخهمّيشوّخلكنّخ
ّفيلجّؤ ّاالهتام، ّهذا ّبنفي ّاإلسالم، ّمسعة ّتلمّخعن ّإىل ّالدفاعيةون ّاملربرات ّّوس ّعنّ! يغفلون

ّ."ّابتداءهّيفّ"حتريرّاإلنسان،ّوحقّخطبيعةّاإلسالمّووظيفته

ذلكّالتصورّالغريبّلطبيعةّ"الدين"ّ..ّّّ-املهزومني-لباحثنيّالعصرينيّىّعلىّأفكارّاوقدّغشّخ
ّيفّالضمرينّخوأ ّ"عقيدة" ّجمرد ّللحياةه ّالواقعية ّابألنظمة ّهلا ّشأن ّال ،ّ ّمَثّخ، ّاجلهادّّومن ّيكون

ّ!لفرضّالعقيدةّعلىّالضمريّاجهادّ ّللدين

علىّ،ّوهوّمنهجّيقومّللحياةّالبشرية،ّفاإلسالمّمنهجّهللاّّاألمرّليسّكذلكّيفّاإلسالمولكنّخ
!ّّالواقعيةّبكلّتفصيالهتاّاليوميةّمّاحلياةوينظّخّ-متمثلةّيفّاحلاكمية-إفرادّهللاّوحدهّابأللوهيةّ

دةّفأمرّموكولّإىلّحريةّاالقتناع،ّيفّظلّّاّالعقيأمّخ.ّلتقريرّاملنهجّوإقامةّالنظامّفاجلهادّلهّجهادّ 
ّالعام ّالنظام ّرفعّمجيع ّبعد ّمَثّخ، ّومن ّمنّأساسهاملؤثراتّ.. ّصورةّّّخيتلفّاألمر ّوتصبحّله ،

ّكاملة ّّ.جديدة

ّوُّ ّاإلسالميوحيثما ّالتجمع ّيتمثّخّجد ّاإلهلي؛الذي ّاملنهج ّفيه ّاحلركةّّفإنّخّل ّحق ّمينحه هللا
،ّفإذاّّالعقيدةّالوجدانيةّحلريةّالوجدان،ّمعّتركّمسألةّمّالسلطانّوتقريرّالنظامواالنطالقّلتسلّخ

ّفرتةّ هللاّأّكفّخ ّاملسلمة ّمبدأّعنّاجلهاديديّاجلماعة ّالّمسألة ّخطة ّمسألة ّفهذه ّمسألةّ، ،
ّالنصوصّّ ّنفهم ّأن ّالواضحّميكن ّاألساس ّهذا ّوعلى ..ّ ّعقيدة ّمسألة ّال مقتضياتّاحلركة

ّاملتعدّخ ّاملتجدّخّدةالقرآنية ّاملرحليةيفّاملراحلّالتارخيية ّوالّخنلطّبنيّداللتها ّالعامةّدة، ،ّوالداللة
ّ.ةّاإلسالميةّالثابتّالطويللطّاحلرك

ّ

ّكتابّمعاملّيفّالطريق،ّصّ) ،2019ّ-1440(،ّطبعةّمكتبةّالغرابء،192ّ-157املصدر:
ّعبدهللاّبنّعبداحلميدّاألثريّ.ّّ:بعنايةّالشيخ
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