اد يف َسبِْيل للا
اجلِ َه ُ
سيد قطب
ّلخصّاإلمامّابنّالقيمّسياقّاجلهادّيفّاإلسالمّيفّ"زادّاملعاد"ّيفّالفصلّالذيّعقدهّابسمّ:
ّوجل"ّ :
"فصلّّيفّترتيبّهديهّّمعّالكفارّواملنافقنيّمنّحنيّ
َّ
بعثّإىلّحنيّلقيّهللاّعز َّ
لّنبوتهّ،فأمرهّأنّ
" خّأولّماّأوحى ّإليهّربهّتباركّوتعاىلّأنّيقرأّابسمّر
خ
بهّالذيّخلقّ،وذلكّأو خ
يقرأّيفّنفسهّ،وملّأيمرهّإذّذاكّبتبليغّّ،مثّأنزلّعليهّ{ ّيّأَيُّهاّالْم َّدثِّخرّّقُمّفَأ ِّ
َنذر}[املدثر-1:
ْ
َ َ ُ
ّ،]2فنبخأهّبقوله{ّ:اقْ َرّأْ}ّوأرسلهّب َّ {ّ:يّأَيُّ َهاّالْ ُم َّدثِّخر ّ}ّ .
مثّأمرهّأنّينذرّعشريتهّاألقربنيّ،مثّأنذرّقومهّ،مثّأنذرّمنّحوهلمّمنّالعربّ،مثّأنذرّالعربّ
قاطبةّ،مثّأنذرّالعاملني؛ّفأقامّبضعّعشرةّسنةّبعدّنبوتهّينذرّابلدعوةّبغريّقتالّوالّجزيّةّ،
ؤمرّابلكفّوالصربّوالصفحّ .
خّ
ّويُ
عمنّاعتزلهّوملّ
ّ،ويكف ّ خّ
خّ
يقاتلّمنّقاتله
مثّّأُذنّلهّيفّاهلجرةّوّأُذنّلهّيفّالقتالّ،مثّأمرهّأنّ
َ
يقاتلهّ ،مث ّأمره ّبقتال ّاملشركني ّحىت ّيكون ّالدينّكّلخه ّهلل ّّ ..مثّكان ّالكفار ّمعه ّبعد ّاألمرّ
أهلّذمةّ .
بّ،و خّ
ابجلهادّثالثةّأقسامّ:أهلّصلحّوهدنةّ،وأهلّحر ّ
أنّيويفّهلمّبهّماّاستقامواّعلىّالعهدّ،فإنّخافّ
فّأُمرّأبنّيتمّألهلّالعهدّوالصلحّعهدهمّ،و خّ
ّيقاتلهمّحىتّيُعلمهمّبنقضّالعهدّ،وّأُمرّأنّيقاتلّمنّنقضّ
ّ
منهمّخيانةّنبذّإليهمّعهدهمّومل
عهدهّّ .
وملاّنزلتّسورةّ"براءة" ّنزلتّببيانّحكمّهذهّاألقسامّكلهاّ:فّأُمرّأنّيقاتلّعدوهّمنّأهلّ
الكتابّحىتّيعطواّاجلزيةّأوّيدخلواّيفّاإلسالمّ،وأمرهّفيهاّجبهادّالكفار ّواملنافقنيّوالغلظةّ
ابحلجةّواللسانّ .
املنافقنيّ خّ
َّ
؛ّفجاهدّالكفارّابلسيفّوالسنانّ،و
َّ
عليهم
وأمرهّفيهاّابلرباءةّمنّعهودّالكفارّونبذّعهودهمّإليهمّّ..وجعلّأهلّالعهدّيفّذلكّثالّثةّ
أقسامّ:قسمّاّأمرهّبقتاهلمّ،وهمّالذينّنقضواّعهدهّ،وملّيستقيمواّله؛ّفحارهبمّوظهرّعليهمّ .
أمرهّأنّيُتمّهلمّعهدهمّإىلّمدهتمّ .
ّ
وقسمّاّهلمّعهدّمؤّقختّملّينقضوهّوملّيظاهرواّعليه؛ّف

وقسمّاّملّيكنّهلمّعهدّوملّحياربوهّ،أوّكانّهلمّعهدّمطلقّ،فّأُ
مرّأنّيؤجلهمّأربعةّأشهرّ،فإذاّ
خّ
ِّ
ّيف ّاأل َْر ِّ
ض ّأ َْربَ َعةَّ
يحّواْ ِّ ّ
ان ّ
سلخت ّقاتلهمّ ،وهي ّاألشهر ّاألربعة ّاملذكورة ّيف ّقوله{ّ :فَس ُ
ِّ
ّاحلُُّرُم ّفَاقْ تُلُواّْ
ّانسلَ َخ ّاألَ ْش ُه ُر ْ
أَ ْش ُهرّ}[التوبةّ ،ّ]2:وهي ّاحلرم ّاملذكورة ّيف ّقوله{ّ :فَإذَا َ
ني}[التوبةّ،]5:فاحلرمّهاهناّ:هيّأشهرّالتسيريّ،أوهلاّيومّاألذانّ،وهوّاليومّالعاشرّمنّ
الْ ُم ْش ِّركِّ َّ
ذي ّاحلجةّ ،وهو ّيوم ّاحلج ّاألكرب ّالذي ّوقع ّفيه ّالتأذين ّبذلكّ ،وآخرها ّالعاشر ّمن ّربيعّ
ند ِّ
ّع َّدةَ ّالشُّه ِّ ِّ
اآلخرّ،وليستّهيّاألربعةّاملذكورةّيفّقوله{ّ :إِّ َّن ِّ
ّش ْهر ِّ
اّيفّ
اّع َشَر َ
ّاّلل ّاثْنَ َ
ور ّع َ خ
ُ
اب ِّ
ّالسماواتّوا ّألَر ِّ
ِّ
ّح ُرمّ}[التوبةّ ،]36:فإ خّن ّتلكّّواحدّفردّ
كتَ ِّ خ
ّخلَ َق َّ َ َ َ ْ َ
ّاّلل ّيَ ْوَم َ
ض ّمْن َهاّأ َْربَ َعة ُ
ملّيسري ّاملشركنيّيفّهذهّاألربعةّ،فإ خّنّ
وثالثةّسردّ:رجبّ،وذوّالقعدةّ،وذوّاحلجةّ،واحملرمّ.و خّ
هذاّالّميكنّألناّغريّمتواليةّ،وهوّإخّناّأجلهمّأربعةّأشهرّمثّأمرهّبعدّانسالخهاّأنّيقاتلهمّّ..
خّ
أجلّمنّالّعهدّلهّ،أوّلهّعهدّمطلقّأربعةّأشهرّ،وأمرهّأنّيتمّللمويفّ
فقتلّالناقضّلعهدهّ،و خّ
بعهدهّعهدهّإىلّم خّدتّهّ،فأسلمّهؤالءّكلهمّوملّيقيمواّعلىّكفرهمّإىلّم خّدهتمّ،وضربّعلىّأهلّ
الذمةّاجلزيةّ .
خّ
أهلّذمةّّ،
فاستقرّأمرّالكفارّمعهّبعدّنزولّ"براءة"ّعلىّثالثةّأقسامّ:حماربنيّلهّ،وأهلّعهدّ،و خّ
أهلّذمةّ ّ.
خّ
مثّآلتّحالّأهلّالعهدّوالصلحّإىلّاإلسالمّفصارواّمعهّقسمنيّ:حماربنيّ،و
واحملاربون ّله ّخائفونّمنهّّ ،فصار ّأهل ّاألرض ّمعه ّثالثة ّأقسامّ :مسلم ّمؤمن ّبهّ ،ومسامل ّلهّ
بّّ .
آمنّ،وخائفّحمار ّ
و خّأماّسريتهّيفّاملنافقنيّفإّنخهّّأُ
مرّأنّيقبلّمنهمّعالنيتهمّ،ويكل ّسرائرهمّإىلّهللاّ،وأنّجياهدهمّ
َّ
ّ،ويُغلظّعليهمّ،وأنّيبّلخغّابلقولّالبليغّإىلّنفوسهمّ،ونىّ
أنّيُعرضّعنهم ّ
أمرهّ ّ
احلجةّ،و ّ
ابلعلمّو خّ
أنّيُصلىّعليهمّ،وأنّيقومّعلىّقبورهمّ،وّأُخربّأّنخهّّإِّنّاستغفرّهلمّفلنّيغفرّهللاّهلمّّ..فهذهّ
ّ
سريتهّيفّأعدائهّمنّالكفارّواملنافقني"ّ .ّ1
ومن ّهذا ّالتلخيص ّاجليد ّملراحل ّاجلهاد ّيف ّاإلسالم ّتتجلى ّمسات ّأصيلة ّوعميقة ّيف ّاملنهجّ
احلركي ّهلذا ّالدينّ ،جديرة ّابلوقوف ّأمامها ّطويالّّ ،ولكننا ّال ّنلك ّهنا ّإال ّأن ّنشري ّإليهاّ
إشاراتّجمملةّ :
ّ
ّّ-ّ1زادّاملعادّيفّهديّغريّالعبادّ(.)184/3

مسات مراحل اجلهاد يف اإلسالم:
السمة األوىلّ :هيّالواقعيةّاجلديةّيفّمنهجّهذاّالدينّّ..فهوّحركةّتواجهّواقعّا ّبشريّ ّّ..
اجهّجاهليةّاعتقاديةّتصوريةّ،تقومّعليهاّ
اقعيّّ..إناّتو
خّ
وتواجههّبوسائلّمكافئةّلوجودهّالو
ّخ
ّ،تسندهاّسلطاتّذاتّقوةّماديةّّ..ومنّمثخّتواجهّاحلرك ّةُّاإلسالمي ّةُّهذاّ
َّ
أنظمةّواقعيةّعملية
تّ ،وتواجههّ
الواقعّكله ّمبا ّيكافئه ّّ ..تواجهه ّابلدعوة ّوالبيان ّلتصحيح ّاملعتقدات ّوالتصورا ّ
ابلقوةّواجلهادّإلزالة ّاألنظمةّوالسلطاتّالقائمةّعليهاّ،تلكّاليتّحتولّبنيّمجهرةّالناسّوبنيّ
تّ،وختضعهمّابلقهرّوالتضليلّوتعبِّخدهمّلغريّرهبمّاجلليلّ
التصحيحّابلبيانّللمعتقداتّوالتصورا ّ
ّ..إناّحركةّالّتكتفيّابلبيانّيفّوجهّالسلطانّاملاديّ،كماّأ خّناّالّتستخدمّالقهرّاملاديّ
خّ
لضمائرّاألفرادّّ..وهذهّكتلكّسواءّيفّمنهجّهذاّالدينّوهوّيتحركّإلخراجّالناسّمنّعبوديةّ
العبادّإىلّالعبوديةّهللّوحدهّكماّسيجيءّّ .
كلّ
والسمة الثانية يف منهج هذا الدينّ :هي ّالواقعية ّاحلركية ّّ ..فهو ّحركة ّذات ّمراحل ّ،خّ
كلّ ّمرحلةّتسلمّإىلّاملرحلةّاليتّتليهاّ ّ..
مرحلةّهلاّوسائلّمكافئةّملقتضياهتاّوحاجاهتاّالواقعيةّ،و خّ
اقعّبنظريتّجمردةّ،كماّأّنخهّالّيقابلّمراحلّهذاّالواقعّبوسائلّمتجمدةّّ..
فهوّالّيقابلّالو
خ
والذينّيسوقونّالنصوصّالقرآنيةّلالستشهادّهباّعلىّمنهجّهذاّالدينّيفّاجلهادّ،والّيراعونّ
هذهّالسمةّفيهّ،والّيدركونّطبيعة ّاملراحلّاليتّمرّهباّهذاّاملنه ّجّ،وعالقةّالنصوصّاملختلفةّ
ويلبسونّمنهجّهذاّالدينّلبسّاّ
ّ
بكلّمرحلةّمنهاّّ..الذينّيصنعونّهذاّخيلطونّخلطّاّشديدّاّ
ّ،وحيملونّالنصوصّماّالّحتتملهّمنّاملبادئّوالقواعدّالنهائيةّ ّ.
مضلالّ خّ
ّ،ميثخلّالقواعدّالنهائيةّيفّهذاّالدينّ،
مّيعتربونّكل ّنصّمنهاّكماّلوّكانّنصّّا ّنائيّا ّ
خّ
خّ
ذلكّأن
ويقولونّ-وهمّمهزومونّروحيّاّوعقليّاّحتتّضغطّالواقعّاليائسّلذراريّاملسلمنيّالذينّملّيبقّ
مّيُسدونّإىلّهذاّ
!ّوحيسبونّأن ّ
خّ
هلمّمنّاإلسالمّإالّالعنوا ّنّ:-إ خّنّاإلسالمّالّجياهدّإالّللدفاع
الدينّمجيالّ ّبتخّلخيهّعنّمنهجهّوهوّإزالةّالطواغيتّكلهاّمنّاألرضّمجيعّاّ،وتعبيدّالناسّهللّ
وحدهّ،وإخراجهمّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّلربّالعباد!ّالّبقهرهمّعلىّاعتناقّعقيدتهّ،
ولكنّابلتخليةّبينهمّوبنيّهذهّالعقيدةّّ..بعد ّحتطيمّاألنظمةّالسياسيةّاحلاكمةّ،أوّقهرهاّ
حىتّتدفعّاجلزيةّوتعلنّاستسالمهاّوالتخليةّبنيّمجاهريهاّوهذهّالعقيدةّ،تعتنقهاّأوّالّتعتنقهاّ
بكاملّحريتهّاّّ .

ّ،الّخترجّهذاّالدينّعنّقواعدهّ
والسمة الثالثةّ :هيّأ خّن ّهذهّاحلركةّالدائبةّوالوسائلّاملتجددة ُّ

احمل خّددةّ،والّعنّأهدافهّاملرسومةّ،فهوّ-منذّاليومّاألولّ-سواءّوه وّخياطبّالعشريةّاألقربنيّ،
يشاّ،أوّخياطبّالعربّأمجعنيّ،أوّخياطبّالعاملنيّ،إخّناّخياطبهمّبقاعدةّواحدةّ،
أوّخياطبّقر ّ
ويطلبّمنهمّاالنتهاءّإىلّهدفّواحدّهوّإخالصّالعبوديةّهللّ،والروجّمنّالعبوديةّللعبادّ ّ،الّ
مساومةّيفّهذهّالقاعدةّوالّلنيّّ..مثّميضيّإىلّحتقيقّهذاّاهلدفّالواحدّف يّخطةّمرسومةّ،
ّ،لكلّمرحل ةّوسائلهاّاملتجددةّ،علىّحنوّماّأسلفناّيفّالفقرةّالسابقةّ .
ذاتّمراحلّحم خّددة خّ
والسمة الرابعةّ :هي ّذلك ّالضبط ّالتشريعي ّللعالقات ّبني ّاجملتمع ّاملسلم ّوسائر ّاجملتمعاتّ
ك ّالتلخيصّاجليدّالذيّنقلناهّعنّ"زادّاملعاد"ّ -وقيامّ
األخرىّ-علىّالنحوّامللحوظّيفّذل ّ
ذلكّالضبطّعلىّأساسّأ خّن ّاإلسالمّهللّهوّاألصلّالعامليّالذيّعلىّالبشريةّكلهاّأنّتفيءّ
إليهّ،أوّأنّتساملهّجبملتهاّفالّتقفّلدعوتهّأبيّحائلّمنّنظامّسياسيّ،أوّقوةّماديةّ،وأنّ
ختّلخيّبينهّوبنيّكلّفردّ ّ،خيتارهّأوّالّخيتارهّمبطلقّإرادتهّ،ولكنّالّيقاومهّوالّحياربه!ّفإنّفعلّ
ذلكّأحدّّّكانّعلىّاإلسالمّأنّيقاتلهّحىتّيقتلهّأوّحىتّيعلنّاستسالمه! ّ
مفهوم اجلهاد وأهدافه:
واملهزومون ّروحيّا ّوعقليّا ّممن ّيكتبون ّعن ّ"اجلهاد ّيف ّاإلسالم" ّليدفعوا ّعن ّاإلسالم ّهذاّ
"االهتام" ّخيلطون ّبني ّمنهج ّهذا ّالدين ّيف ّالنص ّعلى ّاستنكار ّاإلكراه ّعلى ّالعقيدةّ ،وبنيّ
سّ،
منهجهّيفّحتطيمّالقوىّالسياسيةّاملاديةّاليتّحتولّبنيّالناسّوبينهّ،واليتّتعبِّخدّالناسّللنا ّ
ومتنعهمّمنّالعبوديةّهللّّ..ومهاّأمرانّالّعالقةّبينهماّوالّجمالّلاللتباسّفيهماّّ .ّ.
كّ :من ّأجل ّتلك ّاهلزمية! ّحياولون ّأن ّحيصروا ّاجلهاد ّيفّ
ومن ّأجل ّهذا ّالتخليطّ ،وقبل ّذل ّ
اإلسالمّفيماّيسمونهّاليوم"ّ:احلربّالدفاعية"ّّ .
واجلهادّيفّاإلسالمّأمرّآخرّالّعالقةّلهّحبروبّالناسّاليومّ،والّبواعثهاّ،والّتكييفهاّكذلكّ
ّتلمسها ّيف ّطبيعة ّ"اإلسالم" ّذاتهّ ،ودوره ّيف ّهذهّ
ّ ..إ خّن ّبواعث ّاجلهاد ّيف ّاإلسالم ّينبغي خّ
أهدافهّالعلياّاليتّقررهاّهللاّ،وذكرّهللاّأّنخهّأرسلّمنّأجلهاّهذاّالرسولّهبذهّالرسالةّ،
األرضّ،و
خ
تّ .
وجعلهّخامتّالنبينيّ،وجعلهاّخامتةّالرساال ّ

إ خّن ّهذاّالدينّإعالنّ ّعامّ ّلتحريرّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمنّالعبوديةّللعبادّ-ومنّالعبوديةّ

هلواهّأيضّاّوهيّمنّالعبوديةّللعبادّ-وذلكّإبعالنّألوهيةّهللاّوحدهّسبحانهّوربوبيتهّللعاملنيّّ..
!ّ ّ

إعالنّربوبيةّهللاّوحدهّللعاملنيّمعناهاّ:الثورةّالشاملةّعلىّحاكميةّالبشرّيفّكلّصورهاّ
ّ
إ خّن ّ
احلكم ّفيهّ
ّعلىّكل ّوضع ّيف ّأرجاء ّاألرض ّ ُّ
خّ
التمرد ّالكامل
وأشكاهلا ّوأنظمتها ّوأوضاعهاّ ،و ّخ
للبشرّبصورةّمنّالصورّّ..أوّبتعبريّآخرّمرادفّ:األلوهيةّفيهّللبشرّيفّصورةّمنّالصورّّ..
ومصدرّالسلطاتّفيهّهمّالبشرّهوّأتليهّللبشرّ،
ُّ
مّالذيّمردّاألمرّفيهّإىلّالبشرّ
ذلكّأ خّنّاحلك
ُّ
جبعلّبعضهمّلبعضّأرابابّّمنّدونّهللاّّ .
ّوطرد ّاملغتصبني ّله ّالذينّ
ّورده ّإىل ّهللاُّ ،
اعُ ّسلطان ّهللا ّاملغتصب ُّّ
إ خّن ّهذا ّاإلعالن ّمعناه ّانتز ّ
حيكمونّالناسّبشرائعّمنّعندّأنفسهمّ،فيق ومونّمنهمّمقامّاألراببّويق ومّالناسّمنهمّمكانّ
العبيدّ .
إ خّن ّمعناه ّحتطيم ّمملكة ّالبشر ّإلقامة ّمملكة ّهللا ّيف ّاألرضّ ،أو ّابلتعبري ّالقرآين ّالكرميَ {ّ :وُه َوّ
الَّ ِّذ ِّ
ّاأل َْر ِّ
ضّإِّلَه}[ّالزخرفّ .]84:
ّالس َم ِّاءّإِّلَه َّوِّيف ْ
يّيف َّ
ّّللِّّأَمرّأََّالّتَعب ُدواّإَِّّالّإِّ َّيهّذَّلِّ ِّ
ّاحلك َِّّ ِّ
ِّ ِّ
ينّالْ َقيِّخ ُم}[يوسفّ .]40:
ُ َ
ُْ
كّال خد ُ
ْمّإال َّ َ َ
{إن ُْ ُ

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ّشْيئا َّوالّ
اّوبَْي نَ ُك ْمّأََّالّنَ ْعبُ َدّإَِّّال َّ
ّاّللَ َّوالّنُ ْش ِّرَكّبِِّّه َ
{قُ ْل َ
ّيّأ َْه َلّالْكتَابّتَ َعالَ ْواّإ َىلّّ َكل َمة َ
ّس َواءّبَْي نَ نَ َ
ِّ
ي ت ِّ
ّد ِّ
ّاّللِّ ّفَِّإ ْن ّتَولَّوا ّفَ ُقولُوا ّا ْش َه ُدوا ِّ
ّم ْسلِّ ُمو َن}[آلّ
ون َّ
َّخ َذ ّبَ ْع ُ
ضنَا ّبَ ْعضا ّأ َْرَاباب ّم ْن ُ
ّأبَ ََّّن ُ
َ
َْ
عمرانّ .]64:
ومملكةّهللاّيفّاألرضّالّتقومّأبنّيتوىلّاحلاكميةّيفّاألرضّرجالّأبعيانمّ-همّرجالّدينّّ-
ّ،والّرجالّينطقونّابسمّاآلهلةّكماّكانّاحلالّفيماّيُعرفّ
ّ
كماّكانّاألمرّيفّسلطانّالكنيسة
ابسمّ"الثيوقراطية"ّأوّاحلكمّاإلهليّاملقدس!ّ! ّولكنهاّتقوم ّأبنّتكونّشريعةّهللاّهيّاحلاكمّةّ،
أنّيكونّمردّاألمرّإىلّهللاّوفقّماّقررهّمنّشريعةّمبينةّّ .
خّ
و
وقيامّمملكةّهللاّيفّاألرضّ،وإزالةّمملكةّالبشرّ،وانتزاعّالسلطانّمنّأيديّمغتصبيهّمنّالعبادّ
وردهّإىلّهللاّوحدهّ،وسيادةّالشريعةّاإلهليةّوحدهاّوإلغاءّالقواننيّالبشريةّّ..كلّأولئكّالّيتمّ
خّ
مبجردّالتبليغّوالبيانّ،أل خّن ّاملتسّلخطنيّعلىّرقابّالعباد ّّواملغتصبنيّلسلطانّهللاّيفّاألرض ّالّ

يسلمونّيف ّسلطانمّمبجردّالتبليغّوالبيانّ،وإالّفماّكانّأيسرّعملّالرسلّيفّإقرارّدينّهللاّيفّ
األرض! ّوهذاّعكسّماّعرفهّاتريخّالرسلّ-صلواتّهللاّوسالمهّعليهمّ -واتريخّهذاّالدينّ
علىّممرّاألجيال! ّ
مفهوم اجلهاد احلركي:
إ خّن ّهذاّاإلعالنّالعامّلتحريرّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمنّكلّسلطانّغريّسلطانّهللاّ،إبعالنّ
إلوهيةّهللاّوحدهّوربوبيتهّللعاملنيّ،ملّيكنّإعالَّنّ ّنظريّ ّفلسفيّا ّسلبيّا ّّ..إخّناّكانّإعالَّنّ ّحركيّّاّ
ّ
واقعيّاّإجيابيّاّّ..إعالَّنّّيرادّلهّالتحقيقّالعمليّيفّصورةّنظامّحيكمّالبشرّبشريعةّهللاّ،وخيرجهمّ
ملّيكنّبدّمنّأنّيتخذّ
ّ
يكّّ..ومنّمثخّ
ّ
ابلفعلّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّهللّوحدهّبالّشر
شكلّ"احلركة"ّإىلّجانبّشكلّ"البيانّ"؛ّذلكّليواجهّ"الواقع"ّالبشريّبكلّجوانبهّبوسائلّ
مكافئةّلكلّجوانبّهّّ .
بوصفهّإعالَّنّعامّاّلتحريرّ"اإلنسان"ّيفّ
ّ
والواقعّاإلنساينّأمسّواليومّوغدّاّيواجهّهذاّالدينّ-
"األرض"ّمنّكلّسلطانّغريّسلطانّهللاّ-بعقباتّاعتقاديةّتصوريةّ،وعقباتّماديةّواقعيةّّ..
وعقباتّسياسيةّواجتماعيةّواقتصاديةّوعنصريةّوطبقيةّ،إىلّجانبّعقباتّالعقائدّاملنحرفةّ
والتصوراتّالباطلةّّ..وختتلطّهذهّبتلكّوتتفاعلّمعهاّبصورةّمع خّقدةّشديدةّالتعقيدّ .
تّ،فإ خّنّ"احلركة"ّتواجهّالعقباتّاملاديةّاألخرىّ-ويفّ
وإذاّكانّ"البيان"ّيواجهّالعقائدّوالتصورا ّ
مقدمتها ّالسلطان ّالسياسي ّالقائم ّعلى ّالعوامل ّاالعتقادية ّّوالتصورية ّوالعنصرية ّوالطبقيةّ
واالجتماعية ّواالقتصادية ّاملعقدة ّاملتشابكةّ -ومها ّمعّا ّ-البيان ّواحلركةّ -يواجهان ّ"الواقعّ
البشري"ّجبملتهّ،بوسائلّمكافئةّلكلّمكوَّنتهّّ..ومهاّمعّاّالّب خّدّمنهماّالنطالقّحركةّالتحريرّ
"ّكلهاّّ..وهذهّنقطةّهامةّالّب خّدّمنّتقريرهاّ
خّ
لإلنسانّيفّاألرضّ"ّ..اإلنسان"ّكلهّيفّ"األرض
مرةّأخرى! ّ
معىن العبودية:
ب!ّّ..إ خّنّموضوعهّ
إ خّنّهذاّالدينّليسّإعالَّنّّلتحري رّاإلنسانّالعريب!ّوليسّرسالةّخاصةّابلعر ّ
هوّ"اإلنسان"ّّ..نوعّ"اإلنسان"ّّ..وجمالهّهوّ"األرض"ّّ..كلّ"األرض"ّ.إ خّن ّهللاّسبحانهّ
ليسّرابّ ّللعربّوحدهمّوالّحىتّملنّيعتنقونّالعقيدةّاإلسالميةّوحدهمّّ..إنّ ّهللاّهوّ"ربّ
العاملني"ّّ ّ..

يدّأنّيرد ّ"العاملني"ّإىلّرهبمّّ،وأنّينتزعهمّمنّالعبوديةّلغريهّ،والعبوديةّالكربىّ
خّ
وهذاّالدينّير

يف ّنظر ّاإلسالمّ -هي ّخضوع ّالبش ر ّألحكام ّيشرعها ّهلم َّّنس ّمن ّالبشر ّّ ..وهذه ّهيّمنّيتوجهّهباّلغريّهللاّخيرجّمنّدينّهللاّمهماّ
خّ
"ّاليتّيقررّأناّالّتكونّإالّهللّ،وأ خّن ّ
خّ
"العبادة
ادعىّأّنخهّيفّهذاّالدينّ .
ّنص ّرسول ّهللا ّ-صلى ّهللا ّعليه ّوسلمّ -على ّأن ّ"االتخِّباع" ّيف ّالشريعة ّواحلكم ّهوّ
ولقد خّ
"العبادة"ّاليتّصارّهباّاليهودّوالنصارىّ"مشركني"ّخمالفنيّملاّّأُمرواّبهّمنّ"عبادّة"ّهللاّوحدّهّّ .
أخرجّالرتمذيّإبسنادهّعنّعديّبنّحامتّ-رضيّهللاّعنهّ -أّنخهّملاّبلغتهّدعوةّرسولّهللاّ-
فر ّإىلّالشامّ،وكانّقدّتنصرّيفّاجلاهليةّ،فّأُسرتّأختهّومجاعةّمنّ
صلىّهللاّعليهّوسلم ّ -خّ
ّ،مثّمنّرسولّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-علىّأختهّفأعطاهاّ،فرجعتّإىلّأخيهاّفرغَّبتهّ
قومه
َّ
يفّاإلسالمّويفّالقدومّعلىّرسولّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-فتح خّدثّالناسّبقدومهّ،فدخلّ
علىّرسولّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ -ويفّعنقهّ-أيّعديّ -صليبّمنّفضةّّ ،وهوّ–أيّ
ِّ
ّد ِّ
النيب ّصلى ّهللا ّعليه ّوسلمّ -يقرأ ّهذه ّاآليّةَّ ّ :
ونّ
َحبَ َارُه ّْم َّوُرْهبَ َانُْم ّأ َْرَاباب ّم ْن ُ
{اختَ ُذوا ّأ ْ
مّحرمواّعليهمّاحلاللّ
ّ..قالّ:فقلتّ:إنمّملّيعبدوهم!ّفقال(ّ:بلى خّ
خّ
اّللِّ}[التوبةّ]31ّ:
َّ
!ّإن َّ
وأحّلخواّهلمّاحلرامّ،فاتبعوهمّ،فذلكّعبادهتمّإيهم)ّّ .
وتفسريّرسولّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ -لقولّهللاّسبحانّه ّنصّ ّقاطعّعلىّأنّاالتخِّباعّيفّ
أناّهيّاختاذّبعضّالناسّأرابابّ ّلبعضّّ..
الشريعةّواحلكمّهوّالعبادةّاليتّخترجّمنّالدينّ،و خّ
األمرّالذيّجاءّهذاّالدينّليلغيهّ،ويعلنّحتريرّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمنّالعبوديةّلغريّهللاّّ .
اإلسالم حيارب االستبداد:
ومنّمثخّملّيكنّبدّّلإلسالمّأنّينطلقّيفّ"األرض"ّإلزالةّ"الواقع"ّاملخالفّلذلكّاإلعالنّالعامّ
َّ
أنّيوجهّالضرابتّللقوىّالسياسيةّاليتّتعبِّخدّالناسّلغريّهللاّّ..
ّ..ابلبيانّوابحلركةّجمتمعنيّّ..و خّ
أيّحتكمهمّبغريّشريعةّهللاّوسلطانهّ،واليتّحتولّبينهمّوبنيّاالستماعّإىلّ"البيان"ّواعتناقّ
ّحبرية ّال ّيتعرض ّهلا ّالسلطانّ ،مث ّلكي ّيقيم ّنظامّا ّاجتماعيّا ّواقتصاديّ ّوسياسيّّاّ
"العقيدة" ّخ
كةّالتحررّابالنطالقّالفعليّ-بعدّإزالةّالقوةّاملسيطرةّ -سواءّكانتّسياسيةّحبتةّ،
يسمحّحلر
ّخ
أوّمتلبسةّابلعنصريةّ،أوّالطبقيةّداخلّالعنصرّالواحد! ّ
ّ

لكن ّاإلسالمّليسّ
أنّيُكرهّالناسّعلىّاعتناقّعقيدتهّّ..و خّ
طّ ّ
إّنخهّملّيكنّمنّقصدّاإلسالمّق خّ

جمرد ّ"عقيدة"ّ .إ خّن ّاإلسالمّكما ّقلناّّ :إعالن ّعام ّلتحرير ّاإلنسان ّمن ّالعبودية ّللعبادّ ،فهوّ
خ
يهدفّابتداءّإىلّإزالةّاألنظمةّواحلكوماتّاليتّتقومّعلىّأساسّحاكميةّالبشرّللبشرّوعبوديةّ
اإلنسانّلإلنسانّّ..مثّيُطلقّاألفرادّبعدّذلكّأحرّاراّ-ابلفعلّ-يفّاختيارّالعقيدةّاليتّيريدوناّ
ّ
مبحض ّاختيارهم ّ-بعد ّرفع ّالضغط ّالسياسي ّعنهمّ ،وبعد ّالبيان ّاملنري ّألرواحهم ّوعقوهلمّ-
ولكنّهذهّالتجربةّليسّمعناه اّأنّجيعلواّإهلهمّهواهمّ،أوّأنّخيتارواّأبنفسهمّأنّيكونواّعبيدّاّ
ابابّمنّدونّهللا!ّّ ّ..
للعباد!ّوأنّيتخذواّبعضهمّبعضّاّأر ّ
إ خّنّالنظامّالذيّحيكمّالبشرّيفّاألرضّجيبّأنّتكونّقاعدتهّالعبوديةّهللّوحدهّ،وذلكّبتل خّق يّ
الشرائعّمنهّوحدهّ،مثّليعتنقّكلّفردّ-يفّظلّهذاّالنظامّالعامّ -ماّيعتنقهّمنّعقيدة!ّوهبذاّ
يكونّ"الدين"ّكلهّهللّ.أيّتكونّالدينونةّوالضوعّواالتباعّوالعبوديةّكلهاّهللّّ ّ..
إ خّنّمدلولّ"الدين"ّأمشلّمنّمدلولّ"العقيدة"ّ،إ خّنّالدينّهوّاملنهجّوالنظامّالذيّحيكمّاحلياةّ،
لكنخهّيفّعمومهّأمشلّمنّالعقيدةّّ..ويفّاإلسالمّ
ّوهوّيفّاإلسالمّيعتمدّعلىّالعقيدة ّّ ..و ّ
ميكنّأنّختضعّمجاعاتّمتنوعةّملنهجهّالعامّالذيّيقومّعلىّأساسّالعبوديةّهللّوحدهّولوّملّ
يعتنقّبعضّهذهّاجلماعاتّعقيدةّاإلسالمّ .
والذي ّيُدرك ّطبيعة ّهذا ّالدين ّ-على ّالنحو ّاملتقدمّ -يدرك ّمعها ّحتمية ّاالنطالق ّاحلركيّ
لإلسالمّيفّصورةّاجلهادّابلسيفّإىلّجانبّاجلهادّابلبيانّ ،ويدركّأ خّن ّذلكّملّيكنّحركةّ
دفاعيةّابملعىنّالضيقّالذيّيفهمّاليومّمنّاصطالحّ"احلربّالدفاعية"ّكماّيريدّاملهزومونّأمامّ
ضغطّالواقعّاحلاضرّوأمامّهجومّاملستشرقنيّاملاكرّأنّيصورواّحركةّاجلهادّيفّاإلسالمّ ،إخّن ّاّ
كانّحركةّاندفاعّوانطالقّلتحريرّ"اإلنسان"ّيف ّ"األرض"ّّ..بوسائل ّمكافئةّلكلّجوانبّ
الواقعّالبشريّ،ويفّمراحلّحم خّددةّلكلّمرحلةّمنهاّو ّسائلهاّاملتج خّددّةّّ .
اجلهاد لتحرير اإلنسان:
ّ،فالّبد ّأنّنغريّمفهومّكلمةّ
َّّ
أنّنسميّحركةّاإلسالمّاجلهاديةّحركةّدفاعية
ّ
وإذاّملّيكنّبدّ ّ
املّاليتّتقيخدّحريتهّوتعوقّحتررهّّ..
ّ
"دفاع"ّ،ونعتربهّ"دفاعّا ّعنّاإلنسان"ّذاتهّ،ضدّمجيعّالعو
التصوراتّ،كماّتتمثلّيفّاألنظمةّالسياسيةّ،القائمةّ
هذهّالعواملّاليتّتتمثلّيفّاملعتقداتّو خ

على ّاحلواجز ّاالقتصادية ّوالطبقية ّوالعنصريةّ ،اليتّكانت ّسائدة ّيف ّاألرضّكّلخها ّيوم ّجاءّ

اإلسالمّ،واليتّماّتزالّأشكالّمنهاّسائدةّيفّاجلاهليةّاحلاضرةّيفّهذاّالزمانّ! ّ

ستطيعّأنّنواجهّحقيقةّبواعثّاالنطالقّاإلسالميّيفّ
وهبذاّالتوسعّيفّمفهومّكلمةّ"الدفاع"ّن ّ
"األرض" ّابجلهادّ ،ونواجه ّطبيعة ّاإلسالم ّذاهتاّ ،وهي ّأّنخه ّإعالن ّعام ّلتحرير ّاإلنسان ّمنّ
العبودية ّللعبادّ ،وتقرير ّألوهية ّهللا ّوحده ّوربوبيته ّللعاملنيّ ،وحتطيم ّمملكة ّاهلوى ّالبشري ّيفّ
األرضّ،وإقامةّمملكةّالشريعةّاإلهليةّيفّعاملّاإلنسانّّ .
ّمربخرات ّدفاعية ّللجهاد ّاإلسالمي ّابملعىن ّالضيق ّللمفهوم ّالعصري ّللحربّ
خّأما ّحماولة ّإجياد ّ
ّجملرد ّصدّ
الدفاعيةّ ،وحماولة ّالبحث ّعن ّأسانيد ّإلثبات ّأن ّوقائع ّاجلهاد ّاإلسالميّكانت ّخ
بّ ،فهيّ
العدوانّمنّالقوىّاجملاورةّعلىّ"الوطنّاإلسالمي"ّوهوّيفّعرفّبعضهمّجزيرةّالعر ّ
حماولةّتنمّعنّقّلخةّإدراكّلطبيعةّهذاّالدينّ،ولطبيعةّالدورّالذيّجاءّليقومّبهّيفّاألرضّ.كماّ
أنا ّتشي ّابهلزمية ّأمام ّضغط ّالواقع ّاحلاضرّ ،وأمام ّاهلجوم ّاالستشراقي ّاملاكر ّعلى ّاجلهادّ
خّ
اإلسالمي! ّ
ترى ّلوّكان ّأبوّبكر ّوعمر ّوعثمان ّ-رضيّهللاّعنهمّ -قد ّأمنوا ّعدوان ّالروم ّوالفرسّعلىّ
اجلزيرةّأكانواّيقع دونّإذنّعنّدفعّامل خّد ّاإلسالميّإىلّأطرافّاألرض؟ّوكيفّكانواّيدفعونّ
ّ،وأنظمةّاجملتمعّالعنصريةّ
هذاّامل خّدّوأمامّالدعوةّتلكّالعقباتّاملاديةّمنّأنظمةّالدولةّالسياسية ّ
يت ّحتميها ّالقوة ّاملاديةّ
والطبقيةّ ،واالقتصادية ّالناشئة ّمن ّاالعتبارات ّالعنصرية ّوالطبقيةّ ،وال ّ
ك؟! ّ
للدولةّكذل ّ
إناّسذاجةّأنّيتص ورّاإلنسانّدعوةّتعلنّحتري رّ"اإلنسان"ّ"ّ..نوعّاإلنسان"ّّ..يفّ"األرض"ّ
خّ
!ّّ..إناّجتاهدّابللسانّ
خّ
ّ..كلّاألرضّّ..مثّتقفّأمامّهذهّالعقباتّجتاهدهاّابللسانّوالبيا ّن
والبيان ّحينما ّخيلى ّبينها ّوبني ّاألفرادّ ،ختاطبهم ّحبرّيخةّ ،وهم ّمطلقو ّالسراح ّمن ّمجيع ّتلكّ
ّ..أماّحنيّتوجدّتلكّالعقباتّواملؤثراتّاملاديةّ،فالّ
ين} ّ خّ
املؤثراتّّ..فهناّ{الَّإِّ ْكَراهَ ِّّيف ّال خِّّد ِّّ
ب خّد ّمن ّإزالتها ّأوالّ ّابلقوةّ ،للتمكن ّمن ّخماطبة ّقلب ّاإلنسان ّوعقلهّ ،وهو ّطليق ّمن ّهذهّ
األغالل! ّ
يرّاإلنسانّإعالَّنّجادّاّيواجهّالواقعّ
ّ
ّاجلهادّضرورةّللدعوةّ،إذاّكانتّأهدافهاّهيّإعالنّحتر
ّ
إ خّن
الفعّليّبوسائلّمكافئةّلهّيفّكلّجوانبهّ،والّيكتفيّابلبيانّالفلسفيّالنظري!ّسواءّكانّالوطنّ

اإلسالميّ-وابلتعبريّاإلسالميّالصحيحّ:دارّاإلسالمّ -آمنّا ّأمّمه خّددّّا ّمنّجريانهّ،فاإلسالمّ
يتّ
ّ،وهيّجمردّأنّيؤمنّالرقعةّالاصةّال ّ
خّ
حنيّيسعىّإىل ّالسلمّالّيقصدّتلكّالسلمّالرخيصة
سلمّاليتّيكونّفيهاّالدينّكلهّهللّ،أيّتكونّ
يعتنقّأهلهاّالعقيدةّاإلسالميةّ.إخّناّهوّيري دّال ّ
عبوديةّالناسّكلهمّفيهاّهللّ،واليتّالّيتخذّفيهاّالناسّبعضهمّبعضّاّأرابابّّمنّدونّهللاّ،والعربةّ
بنهاية ّاملراحل ّاليت ّوصلت ّإليها ّاحلركة ّاجلهادية ّيف ّاإلسالم ّ-أبمر ّمن ّهللاّ -ال ّأبوائل ّأيمّ
الدعوةّوالّأبواسطهاّ ّ.

ولق دّانتهتّهذهّاملراحلّكماّيق ولّاإلمامّابنّالقيمّ"ّ:فاستقرّأمرّالكفارّمعهّ-بعدّنزولّ
براءةّ -على ّثالثة ّأقسامّ :حماربني ّلهّ ،وأهل ّعهدّ ،وأهل ّذمة ّّ ..مث ّآلت ّحال ّأهل ّالعهدّ
والصلحّإىلّاإلسالم ّّ..فصارواّمعهّقسمنيّ:حماربنيّ،وأهلّذمةّ،واحملاربونّلهّخائفونّمنهّّ.ّ.
فصارّأهلّاألرضّمعهّثالثةّأقسامّ:مسلمّمؤمنّبهّ،ومساملّلهّآمنّ(وهمّأهلّالذمةّكماّيفهمّ
ب"ّّ .
منّاجلملةّالسابقة)ّوخائفّحمار ّ
مراحل اجلهاد:
وهذهّهيّاملواقفّاملنطقيةّمعّطبيعةّهذاّالدينّوأهدافهّ،الّكماّيفهمّاملهزومونّأمامّالواقعّ
احلاضرّ،وأمامّهجومّاملستشرقنيّاملاكر! ّ
ولق دّكف ّهللا ّاملسلمني ّعن ّالقتال ّيف ّمكةّ ،ويف ّأول ّالعهد ّابهلجرة ّإىل ّاملدينة ّّ ..وقيلّ
اّالصالةَ َّوآتُو َّ
اّالزَكاّةَ}[النساءّ..ّ]77:مثّأذنّهلمّفيهّ،فقيلّ
للمسلمنيُ {ّ:ك ُّفواّأَيْ ِّديَ ُك ْم َّوأَقِّ ُّ
يمو َّ
َّ ِّ
ّاّللّعلَىّنَ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اّمن ِّ
ِّ
ِّ
ّد َي ِّرِّه ْمّ
ينّأ ْ
اّوإِّ َّن ََّ َ ْ
ُخ ِّر ُجو ْ
ينّيُ َقاتَلُو َنّأب ََّنُْمّظُل ُمو َ
ص ِّره ّْمّلََقديرّّالذ َ
هلم{ّ:أُذ َنّللَّذ َ
ِّ
ّاّلل ّولَوال ّدفْع َِّّ
بِّغَْي ِّر َ ِّ
ّص َوا ِّم ُع َّوبِّيَعّ
َّاس ّبَ ْع َ
ض ُه ْم ّبِّبَ ْعض ّ َهلُخد َم ْ
ت َ
ّح خق ّإَّال ّأَ ْن ّيَ ُقولُوا َّربُّنَا َُّ َ ْ َ ُ
ّاّلل ّالن َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ينّ
ّاّللِّّ َكثِّريا َّ
ص ُرهُّإِّ َّن َّ
صَر َّن َّ
اّاس ُم َّ
ّاّللَّلََق ِّوي َ
صلَ َوات َّوَم َساج ُدّيُ ْذ َك ُرّف َيه ْ
ّم ْنّيَْن ُ
ّولَيَ ْن ُ
َو َ
ّاّللُ َ
ّع ِّزيزّّالذ َ
ِّ ِّ
ِّ
اّالزَكاةَ ّوأ ََم رو ِّ
ّاأل َْر ِّ
ّعاقِّبَةُّ
َّاه ْم ِّّيف ْ
ض ّأَقَ ُام و َّ
اّع ِّن ّالْ ُمْن َّك ِّّر ّ َو َّّلل َ
اّابلْ َم ْع ُروف َّوَنَْو َ
ّم َّكن ُ
إِّ ْن َ
اّالصالةَ َّوآتَ ُو َّ َ ُ
ور}[احلجّ .]41-39ّ:
ْاأل ُُم ِّّ
مثّفرضّعليهمّالقتالّبعدّذلكّملنّقاتلهمّدونّمنّملّيقاتلهمّفقيلّهلمَ {ّ:وقَاتِّلُو ِّ
ّاّللِّّ
ّسبِّ ِّيل َّّ
اّيف َ
َّ ِّ
ينّيُ َقاتِّلُونَ ُك ّْم}[البقرةّ .]190ّ:
الذ َ

ِّ
ِّ
ني ّ َكافَّة ّ َك َما ّيُ َقاتِّلُونَ ُك ْمّ
مث ّفرض ّعليهم ّقتال ّاملشركنيّكاف ةّ ،فقيل ّهلمَ {ّ :وقَاتلُوا ّالْ ُم ْش ِّرك َ
ّاب َّّللِّّو ِّ
َكافَّة}[التوبةّ..ّ]36:وقيلّهلم{ّ:قَاتِّلُواّالَّ ِّذينّالّيُ ْؤِّمنُو َن ِّ
ّماّ
الّابلْيَ ْوِّم ْ
ّاآل ِّخ ِّر َّو ُ
الّحيَخِّرُمو َن َ
َ
َ

ِّ
ِّ
ّاحل ِّق ِّّمن ّالَّ ِّذين ّأُوتُواّالْ ِّكتَاب ّح َّىت ّي عطُو ِّْ
ّع ْن ّيَد َّوُه ْمّ
َحَّرَم َّ
اّاجل ْزّيَةَ َ
َ َ ُْ
ين َْ خ َ َ
ّاّللُ َّوَر ُسولُهُ َّوالّيَدينُو َن ّد َ
ص ِّ
اغ ُرو َّن}[التوبةّ .ّ]29:
َ
ّمأمورا ّبه ّملن ّبدأهمّ
فكان ّالقتال ّ-كما ّيقول ّاإلمام ّابن ّالقيم"ّ -حمرمّاّ ،مث ّمأذو َّّن ّبهّ ،مث ّ
ّ،مثّمأمورّاّبهّجلميعّاملشركني"ّّ .
ّ
ابلقتال
إ خّنّج خِّديةّالنص ّوصّالقرآنيةّالواردةّيفّاجلهادّ،وج خِّّديّةّاألحاديثّالنبويةّاليتّحتضّعليهّ،وجديةّ
الوقائعّاجلهاديةّيفّصدرّاإلسالمّ،وعلىّمدىّطويلّمنّاترخيهّّ..إ خّن ّهذهّاجل خِّّديةّالواضحةّ
متنعّأنّجيولّيفّالنفسّذلكّالتفسريّالذيّحياولهّاملهزومونّأمامّضغطّالواقعّاحلاضرّوأمامّ
اهلجومّاالستشراقيّاملاكرّعلىّاجلهادّاإلسالمي! ّ
ّومن ّذا ّالذي ّيسمع ّقول ّهللا ّسبحانهّيف ّهذا ّالشأن ّوقول ّرسوله ّ-صلى ّهللا ّعليه ّوسلمّ-
مقيخدّاّمبالبساتّتذهبّوجتيءّ،ويقفّ
ّ،مثّيظنخهّشأَّنّ ّعارضّّا ّ ّ
ّ
ويتابعّوقائعّاجلهادّاإلسالمي
عندّحدودّالدفاعّلتأمنيّاحلدود؟! ّ
لقدّبني ّهللاّللمؤمننيّيفّأولّماّنزلّمنّاآليتّاليتّأذنّهلمّفيهاّابلقتالّأ خّن ّالشأنّالدائمّ
خّ
األصيلّيفّطبيعةّهذهّاحلياةّالدنياّأنّيُدفعّالناسّبعضهمّببعضّ،لدفعّالفسادّعنّاألرضّ:
َّ ِّ
ّاّللّعلَىّنَ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اّمن ِّ
ِّ
ِّ
ّد َي ِّرِّه ْمّبِّغَ ِّّْريّ
ينّأ ْ
اّوإِّ َّن ََّ َ
ْ
ُخ ِّر ُجو ْ
ينّيُ َقاتَلُو َنّأب ََّنُْمّظُل ُمو َ
ص ِّره ْمّلََقديرّّالذ َ
{أُذ َنّللَّذ َ
اّاّلل ّولَوالّدفْع َِّّ
ضهم ّبِّب عض ّ َهل خِّدمت ِّ
ِّ
صلَ َواتّ
ّص َوام ُع َّوبِّّيَع َّو َ
َّاس ّبَ ْع َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
اّربُّنَ َُّ َ ْ َ ُ
َح خق ّإَّال ّأَ ْن ّيَ ُقولُو َ
ّاّلل ّالن َ
ِّ
ِّ
ّاّللِّّ َكثِّريا}ّ[احلجّ .]40-39:
اّاس ُم َّ
َوَم َساج ُدّيُ ْذ َك ُرّف َيه ْ
وإذنّفه ّو ّالشأنّالدائمّالّاحلالةّالعارضةّ،الشأنّالدائمّأنّالّيتعايشّاحلقّوالباطلّيفّهذهّ
األرضّ ،وأّنخه ّمىت ّقام ّاإلسالم ّإبعالنه ّالعام ّإلقامة ّربوبية ّهللا ّللعاملنيّ ،وحترير ّاإلنسان ّمنّ
العبوديةّللعبادّ،رماهّاملغتصبونّلسلطانّهللاّيفّاألرضّوملّيساملوهّقطّ،وانطلقّهوّكذلكّيدمرّ
عليهمّليُخرجّالناسّمنّسلطانمّويدفعّعن ّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّذلكّالسلطانّالغاصبّ
ّ
دائمةّالّيقفّمعهاّاالنطالقّاجلهاديّالتحريريّحىتّيكونّالدينّكلهّهللّ .
ّ..حالّّ ّ
مراحل ِ
الكف عن اجلهاد:
عنّالقتالّيفّمكةّملّيكنّإالّجمردّمرحلةّيفّخطةّطويلةّ،كذلكّكانّاألمرّأولّ
الكف ّ
إ خّن ّ َّّ
ّخ
العهدّابهلجرةّ،والذيّبعثّاجلماعةّاملسلمةّيفّاملدينة ّّ .ّ.بعدّالفرتةّاألوىلّلالنطالقّملّيكنّ

لكنخه ّليس ّاهلدف ّاألخري ّّ ..إّنخه ّهدفّ
جمرد ّأتمني ّاملدينة ّّ ..هذا ّهدف ّأويل ّال ّبدّمنهّ،و ّ
ّخ
ّويؤمن ّقاعدة ّاالنطالق ّّ ..االنطالق ّلتحرير ّ"ّاإلنسان"ّ ،وإلزالةّ
يضمن ّوسيلة ّاالنطالق ،خّ
العقباتّاليتّمتنعّ"اإلنسان"ّذاتهّمنّاالنطالقّ! ّ

كف ّأيديّاملسلمنيّيفّمكةّعنّاجلهادّابلسيفّمفهوم؛ّألّنخهّكانّمكفوال ّللدعوةّيفّمكةّ
و ُّّ
حرية ّالبالغ ّّ..كان ّصاحبها ّ-صلى ّهللا ّعليه ّوسلمّ -ميلك ّحبماية ّسيوف ّبين ّهاشم ّأنّ
بّ ،ويواجه ّهبا ّاألفراد ّّ ..مل ّتكن ّهناكّ
يصدع ّابلدعوةّ ،وخياطب ّهبا ّاآلذان ّوالعقول ّوالقلو ّ
سلطةّسياسيةّمن ّظخمةّمتنعهّمنّإبالغّالدعوةّ،أوّمتنعّاألفرادّمنّمساعه!ّفالّضرورةّ-يفّهذهّ
املرحلةّ -الستخدامّالقوةّ،وذلكّيعودّإىلّأسبابّأخرىّلعلهاّكانتّقائمةّيفّهذهّاملرحلةّ،
وقدّلصتهاّيفّظاللّالقرآنّعندّتفسريّقولهّتعاىل{ّ:أََمل ّتَر ّإِّ َىل ّالَّ ِّذ ِّ
يل ّ َهلُْمّ ُك ُّفواّأَيْ ِّديَ ُك ْمّ
ُّ
َ
ْ َ
ين ّق َ
ِّ
الصالةَ َّوآتُو َّ
اّالزَكاةَّ[ّ}..النساءّ .ّ]77:
يمواّ َّ
َوأَق ُ
والّأبسّيفّإثباتّبعضّالتلخيصّهناّ :
أسباب عدم مشروعية اجلهاد يف املرحلة املكية:
الفرتةّاملكيةّكانتّفرتةّتربيةّوإعدادّ،يفّبيئةّمعينةّ،لقومّمعيننيّ،وسطّ
*ّ"رمباّكانّذلكّأل خّنّ ّ
ظروفّمعينةّ،ومنّأهدافّالرتبيةّواإلعدادّيفّمثلّهذهّالبيئةّابلذاتّ:تربيةّنفسّالفردّالعريبّ
على ّالصرب ّعلى ّما ّال ّيصرب ّعليه ّعادة ّمن ّالضيم ّعلى ّشخصه ّأو ّعلى ّمن ّيلوذون ّبّهّ،
ّ،ويتجردّمنّذاتهّ،والّتعودّذاتهّوالّمنّيلوذونّبهّحمورّاحلياةّيفّنظرهّ
ص ّمنّشخصه
ليخّلُ َّ
ّخ
بيتُهّكذلكّعلىّضبطّأعصابهّ،فالّيندفعّألولّمؤثرّ-كماّهيّ
ودافعّاحلركةّيفّحياتهّ،وتر ّ
بيتُهّعلىّأنّيتبعّجمتمعّّاّ
طبيعتهّ -والّيهتاجّألولّمهيخجّ،فيتمّاالعتدالّيفّطبيعتهّوحركتهّ،وتر ّ
منظمّا ّلهّقيادةّيرجعّإليهاّيفّكلّأمرّمنّأمورّحياتهّ،والّيتصرفّإالّوفقّماّأتمرهّبهّمهماّ
يكنّخمالفّاّملألوفهّوعادتهّ،وقدّكانّهذاّهوّحجرّاألساسّيفّإعدادّشخصيةّالعريبّ،إلنشاءّ
"اجملتمعّاملسلم"ّالاضعّلقيادةّموجهةّ،املرتقيّاملتحضرّ،غريّاهلمجيّأوّالقبلي!"ّّ .
أثراّوأنفذّيفّمثلّبيئةّقريشّذاتّ
*ّ"ورمباّكانّذلكّأيضّاّ:ألنّالدعوة ّالسلميةّكانتّأشدّخّ ّ
العنجهيةّوالشرفّّ،واليتّقدّيدفعهاّالقتالّمعهاّ-يفّمثلّهذهّاملرحلةّ-إىلّزيدةّالعنادّ،وإىلّ
نشأةّاثراتّدمويةّجديدةّكثاراتّالعربّاملعروفةّاليتّأاثرتّحّروبّداحسّوالغرباءّ،وحربّ
البسوسّ ،أعوامّا ّطويلةّ ،تفانت ّفيها ّقبائل ّبرمتهّاّ ،وتكون ّهذه ّالثارات ّاجلديدة ّمرتبطة ّيفّ

أذهانم ّوذكريهتم ّابإلسالمّ ،فال ّهتدأ ّبعد ّذلك ّأبدّاّ ،ويتحول ّاإلسالم ّمن ّدعوة ّودين ّإىلّ
تّوذحولّ2تنسىّمعهاّوجهتهّاألساسيةّ،وهوّيفّمبدئهّ،فالّّتُذكرّأبدّا!"ّّ .
اثرا ّ
* ّ"ورمباّكانّذلكّأيضّاّ ،اجتناابّ ّإلنشاءّمعركة ّومقتلةّيف ّداخلّكل ّبيتّ ،فلم ّتكنّهناكّ
لياءّكل ّفردّ
خّ
سلطةّنظاميةّعامةّ،هيّاليتّتع خّذبّاملؤمننيّوتفتنهمّ،إخّناّكانّذلكّموكوالّ ّإىلّأو
يعذبونهّويفتنونهّ"ويؤدبونهّ"! ّومعىنّاإلذنّابلقتالّ-يف ّمثلّهذهّالبيئةّ -أنّتقعّمعركةّومقتلةّ
اإلسالمّأيمرّابلكفّعنّالقتال!ّ
خّ
يفّكلّبيتّّ..مثّيقالّ:هذاّهوّاإلسالم!ّولقدّقيلتّحىتّو
فقدّكانتّدعايةّقريشّيفّاملوس ّم ّيفّأواسطّالعربّالقادمنيّللحجّوالتجارةّ:إ خّن ّحممدّاّيفرقّ
بنيّالوالدّوولدهّ،فوقّتفريقهّلقومهّوعشريته!ّفكيفّلوّكانّكذلكّأيمرّالولدّبقتلّالوالدّ،
واملوىلّبقتلّالويلّّ..يفّكلّبيتّويفّكلّحملة؟"ّ ّ.
*ّ"ورمباّكانّذلكّأيضاّملاّيعلمهّهللاّمنّأ خّنّّكثريينّمنّاملعاندينّالذين ّيفتنونّأوائلّاملسلمنيّ
عنّدينهمّويع خّذبونمّ،همّأبنفسهمّسيكونونّجندّاإلسالمّاملخلصّ،بلّمنّقادتهّّ..أملّيكنّ
عمرّبنّالطابّمنّبنيّهؤالء"؟!ّ .
*ّ"ورمباّكانّذلكّأيضّاّ،أل خّن ّالنخوةّالعربيةّ،يفّبيئةّقبليةّ،منّعادهتاّأنّتثورّللمظلومّالذيّ
اهرّ
امّالناسّفيهمّّ..وقدّوقعتّظو ّ
ّ
حيتملّاألذىّ،والّيرتاجع!ّوخباصةّإذاّكانّواقعّا ّعلىّكر
كثريةّتثبتّصحةّهذهّالنظرةّ-يفّهذهّالبيئةّ -فابنّالدغنةّملّيرضّأنّيرتكّأابّبكرّ-وهوّ
ب! ّوعرض ّعليه ّجوارهّ
ّعارا ّعلى ّالعر ّ
رجلّكرميّ -يهاجر ّوخيرج ّمن ّمكةّ ،ورأى ّيف ّذلك ّ
ومحايتهّّ .
وآخرّهذهّالظواهرّنقضّصحيفةّاحلصارّلبينّهاشمّيفّشعبّأيبّطالبّ،بعدّماّطالّعليهمّ
"ّالقدميةّاليتّمردتّعلىّالذلّ
خّ
اجلوعّواشتدتّاحملنةّ.بينماّيفّبيئةّأخرىّمنّبيئاتّ"احلضارة
قدّيك ونّالسكوتّعلىّاألذىّمدعاةّللهزءّوالسخريةّواالحتقارّمنّالبيئةّ،وتعظيمّاملؤذيّ
الظاملّاملعتدي!"ّّ .
كّأيضّاّلقّلخةّعددّاملسلمنيّحينذاكّ،واحنصارهمّيفّمكةّ،حيثّملّتبلغّالدعوةّ
* "ورمباّكانّذل ّ
ّمعركةّ
إىل ّبقية ّاجلزيرة ّأو ّبلغت ّأخبارها ّمتناثرّةّ ،حيثّكانت ّالقبائل ّتقف ّعلى ّاحلياد ّمن ّ
داخليةّبنيّقريشّوبعضّأبنائهّاّ،حىتّترىّماذاّيكونّمصريّاملوقفّ،ففيّمثلّهذهّاحلالةّقدّ
ّّ-ّ2الذحلّ:احلقدّوالعداوةّ،يقالّ:طلبّب َذ ِّحلِّهّأيّبثأرهّ،واجلمعّذحول.

تنتهيّاملعركةّاحملدودةّ،إىلّقتلّاجملموعةّاملسلمةّالقليلةّ-حىتّ ّولوّقتلواّهمّأضعافّمنّسيقتلّ
نظامّ،والّوجدّلهّ
ّ
منهمّ-ويبقىّالشركّ،وتنمحيّاجلماعةّاملسلمةّ،وملّيقمّيفّاألرضّلإلسالمّ
كيانّواقعيّ.وهوّدينّجاءّليكونّمنهاجّحياةّ،وليكونّنظامّاّواقعيّاّعمليّاّللحياةّّ...اخل"ّّ .
اجلهاد بعد اهلجرة:
فأماّيفّاملدينةّ-يفّأولّالعهدّابهلجرةّ-فقدّكانتّاملعاهدةّاليتّعقدهاّرسولّهللاّ-صلىّهللاّ
عليهّوسلمّ -معّاليهودّمنّأهلهاّومنّبقيّعلىّالشركّمنّالعربّفيهاّوفيماّحوهلا ّمالبسةّ
كّّ .ّ.
تقتضيهاّطبيعةّاملرحلةّكذل ّ
أوالّ :أل خّن ّهناكّجماالّ ّللتبليغّوالبيانّ،الّتقفّلهّسلطةّسياسيةّمتنعهّوحتولّبنيّالناسّوبينّهّ،
ً
فقد ّاعرتف ّاجلميعّابلدولةّاملسلمة ّاجلديدةّ ،وبقيادةّرسول ّهللاّ-صلىّهللاّعليه ّوسلمّ -يفّ
تّاملعاهدةّعلىّأال ّيعقدّأحدّمنهمّصلحّا ّوالّيثريّحرابّّ،والّ
خّ
تصريفّشؤوناّالسياسية ّ،خّ
فنص
ينشئ ّعالقة ّخارجيةّإالّإبذن ّرسولّهللا ّ-صلىّهللا ّعليه ّوسلمّ -وكان ّواضحّا ّأ خّن ّالسلطةّ
احلقيقةّيفّاملدينةّيفّيدّالقيادةّاملسلمةّ،فاجملالّأمامّالدعوةّمفتوحّ،والتخليةّبنيّالناسّوحريةّ
االعتقادّقائمةّّ .
يدّالتفرغّف يّهذهّاملرحلةّلقريشّ،اليتّتقومّ
اثنيًاّ :إ خّن ّالرسولّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-كانّير ّخ
معارضتهاّهلذاّالدينّحجرّعثرةّيفّوجهّالقبائلّاألخرىّالواقعةّيفّحالةّانتظارّملاّينته ّي ّإليهّ
األمرّبنيّقريشّوبعضّبنيها!ّلذلكّابدرّرسولّهللاّ-صلىّهللاّعليهّوسلمّ-إبرسالّ"السراي"ّ
وكانّأولّلواءّعقدهّحلمزةّبنّعبدّاملطلبّيفّشهرّرمضانّعلىّرأسّسبعةّأشهرّمنّاهلجرةّ .
أسّثالثةّعشرّشهراّ،مثّعلىّرأسّستةّ
ّ
مثّتوالتّهذهّالسرايّ،علىّرأسّتسعةّأشهرّ،مثّعلىّر
أسّسبعةّعشرّشهراّ،وهيّأولّ
ّ
عشرّشهراّ ّ،مثخّّكانتّسريةّعبدّهللاّبنّجحشّيفّرجبّعلىّر
ّ
غزاة ّوقع ّفيها ّقتل ّوقتا ّلّ ،وكان ّذلك ّيف ّالشهر ّاحلَرامّ ،واليت ّنزلت ّفيها ّآيت ّالبقرةّ:
كّع ِّنّالشَّه ِّر ْ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ّاّللِّ َّوُك ْفرّبِِّّه َّوالْ َم ْس ِّج ِّدّ
ّسبِّ ِّيل َّ
صد َ
{يَ ْسأَلونَ َ َ
ْ
ّاحلََرامّقتَالّفيهّقُ ْلّقتَالّفيهّ َكبِّريّ َو َ
ّع ْن َ
ّعْن َد َِّّ ِّ
ِّ
ِّ
احلرِّام ّوإِّخراج ّأَهلِّ ِّه ِّّمْنه ّأَ ْكرب ِّ
ّح َّىت ّيَُرُّدوُك ْمّ
ّاّلل َّوالْفْت نَةُّأَ ْك َربُ ّم َن ّالْ َقْت ِّل َّوالّيََزالُو َن ّيُ َقاتّلُونَ ُك ْم َ
ََْ َ ْ َ ُ ْ ُ َُ
ِّ ِّ ِّ
ّاستَطَاعُوا}[البقرةّ .]217:
َع ّْنّدين ُك ْمّإِّن ْ
مثّكانتّغزوةّبدرّالكربىّيفّرمضانّمنّهذهّالسنةّّ..وهيّاليتّنزلتّفيهاّسورةّاألنفالّ .

ورؤيةّاملوقفّمنّخاللّمالبساتّالواقعّ،الّتدعّجماالّّللقولّأب خّنّ"الدفاع"ّمبفهومهّالضيقّكانّ
ّ

هوّقاعدةّاحلركةّاإلسالميةّ،كماّيقولّاملهزومونّأمامّالواقعّاحلاضرّ،وأمامّاهلجومّاالستشراقيّ
املاكر!ّّ .

ّتلمس ّأسباب ّدفاعية ّحبتة ّحلركة ّاملد ّاإلسالميّ ،إنا ّيؤخذون ّحبركةّ
إ خّن ّالذين ّيلجّؤون ّإىل خّ
اهلجومّاالستشراقيةّ،يفّوقتّملّيعدّللمسلمنيّشوكةّ،بلّملّيعدّللمسلمنيّإسالم!ّّ..إالّمنّ
عصمّهللاّممنّيصرونّعلىّحتقيقّإعالنّاإلسالمّالعامّبتحريرّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمنّكلّ
ّخ
هللّ ،فيبحثون ّعن ّمربرات ّأدبية ّللجهاد ّيفّ
سلطان ّإال ّمن ّسلطان ّهللاّ ،ليكون ّالدينّكله ّ ّ
اإلسالم! ّ
مربرات القتال يف القرآن:
وامل خّد ّاإلسالمي ّليسّيفّحاجةّإىل ّمربراتّأدبية ّلهّأكثر ّمن ّاملربراتّاليتّمحلتها ّالنصوصّ
القرآنيةّ ّ:
{فَ ْلي َقاتِّل ِّّيف ّسبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ِّ
ّاحلياةَ ّالدُّنْي ِّ ِّ
ّاّللِّ ّفَيُ ْقتَ ْل ّّأَْوّ
ّسبِّ ِّيل َّ
َ
ين ّيَ ْشُرو َن ََْ
اّابْآلخَرةِّ َّوَم ْن ّيُ َقات ْل ِّّيف َ
ُ ْ َ
ّاّلل ّالذ َ
ّاّللِّّوالْمست ْ ِّ
ِّ
ِّ
فّنُ ْؤتِّ ِّيهّأَجرا ِّ
ني ِّّم َن خِّ
ّالر َّج ِّالّ
بّفَ َس ْو َ
ّسبِّ ِّيل َّ َ ُ ْ َ
ْ َ
ض َعف َ
ّعظيماَّ ّوَماّلَ ُك ْمّالّتُ َقاتلُو َن ِّّيف َ
يَ ْغل ْ
ِّ ِّ
ِّ َّ ِّ
اّمن ّه ِّذهِّ ّالْ َقري ِّة ّالظَّ ِّامل ّأَهلُهاّواجعل ّلَنَ ِّ
ِّ
كّ
اّم ْن ّلَ ُدنْ َ
ين ّيَ ُقولُو َن َّربَّنَاّأ ْ
َخ ِّر ْجنَ ْ َ
َْ
َوالنخ َساء َّوالْ ِّولْ َدان ّالذ َ
ْ َ َ َْ ْ
صريا ّّ الَّ ِّذين ّآمنُواّي َقاتِّلُو َن ِّّيف ّسبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ولِّيا ّواجعل ّلَنَ ِّ
ك ّنَ ِّ
ينّ َك َف ُرواّيُ َقاتِّلُو َن ِّّيفّ
اّم ْن ّلَ ُدنْ َ
َ َ ُ
َ
ّاّلل َّواّلذ َ
َخ َ َْ ْ
سبِّ ِّيلّالطَّاغُ ِّ
انّإِّ َّنّ َكّي َدّالشَّيطَ ِّ
وتّفَ َقاتِّلُواّأَولِّياءّالشَّيطَ ِّ
ّضعِّيفاّ}[النساءّ .]76-74:
انّ َكا َن َ
ْ ْ
َْ َ ْ
َ
{قُل ّلِّلَّ ِّذينّ َك َفرواّإِّ ْن ّي ْن ت هواّي ْغ َفر ّ َهلم ّماّقَ ْد ّسلَف ّوإِّ ْن ّي عودواّفَ َق ْد ّمضت ّسّنَّت ْ ِّ
ني ّّ
َ َ َ َُ ُ
ّاأل ََّول َ
ََ ْ ُ ُ
َ َ ُ ُ ْ ُْ َ
ْ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ّاّلل ِّّمبَاّي عمّلُو َنّب ِّ
وقَاتِّلُوهمّح َّىتّالّتَ ُكو َنّفْت نَةّوي ُكو َنّال خدينّ ُكلُّه َّ ِّ
صريَّ ّوإِّ ْنّ
ُ ُ
ّّللّفَِّإنّانْتَ َه ْواّفَِّإ َّن ََّ َ ْ َ َ
ََ
َ ُْ َ
ّاّللّموال ُكمّنِّع ّمّالْموَىلّونِّعمّالن ِّ
اعلَ ُمواّأ َّ
َّصريُ}[األنفالّ .]40-38:
تَ َولَّْواّفَ ْ
َن ََّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ

ِّ ِّ
ّاب َّّللِّ ّو ِّ
{قَاتِّلُواّالَّ ِّذين ّالّيُ ْؤِّمنُو َن ِّ
ينّ
الّابلْيَ ْوِّم ْ
اّحَّرَم َّ
ّاآل ِّخ ِّر َّو ُ
ّم َ
الّحيَخِّرُمو َن َ
َ
ّاّللُ َّوَر ُسولُهُ َّوال ّيَدينُو َن ّد َ
َ
ْ ِّ ِّ َّ ِّ
اّاجلِّزيةَ ّعن ّيد ّوهم ِّ
ِّ
ِّ
ود ّعَُزيْرّ
ّصاغ ُرو َن َّ ّ وقَالَت ّالْيَ ُه ُ
ّح َّىت ّيُ ْعطُو ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ين ّأُوتُواّالْكتَ َ
اب َ
احلَ خق ّم َن ّالذ َ
ّأبَفْ و ِّاه ِّهم ّيض ِّ
ت ّالنَّصارىّالْم ِّسيح ّابن َِّّ ِّ
اهئُو َن ّقَوَل ّالَّ ِّذينّ َك َفرو ِّ
ّاّللِّ ّوقَالَ ِّ
اّم ْنّ
ّاّلل ّذَل َ
ك ّقَ ْوُهلُْم ِّ َ ْ ُ َ
ْ
ابْ ُن َّ َ
َ َ َ ُ ُْ
َ ُ
ون َِّّ ِّ
ِّ
ّد ِّ
ّم ْرَميَّ
َحبَ َارُه ْم َّوُرْهبَ َّ
ّاّللُّأ َّ
قَ ْب ُل ّقَاتَلَ ُه ُم َّ
انُْم ّأ َْرَاباب ّم ْن ُ
ََّن ّيُ ْؤفَ ُكو َن َّّ ّ اختَ ُذواّأ ْ
يح ّابْ َن َ
ّاّلل َّوالْ َمس َ
ِّ
ِّ
ِّ
يدو َن ّأَ ْن ّيُطْ ِّفئُواّنُ َورّ
ّع َّماّيُ ْش ِّرُكو َن ّّ يُِّر ُ
ّسْب َحانَهُ َ
َوَماّأُم ُرواّإَِّّال ّليَ ْعبُ ُدواّإِّ َهلا َّواحدا ّالّإِّلَهَ ّإَِّّال ُ
ّه َو ُ
اّللِّ ِّ
ّاّللُّإَِّّالّأَ ْنّيُتِّ َّمّنُ َورهُ َّولَْوّ َك ِّرهَّالْ َكافُِّرو َّن}[التوبةّ .]32-29:
ّأبَفْ َو ِّاه ِّه ْم َّو َأيْ ََب َّ
َّ

إنا ّم ّربرات ّتقرير ّألوهيةّهللا ّيف ّاألرضّ ،وحتقيق ّمنهجه ّيف ّحياة ّالناسّ ّ ،ومطاردة ّالشياطنيّ
خّ
ومناهجّالشياطنيّ،وحتطيمّسلطانّالبشرّالذيّيتعبخدّالناسّ،والناسّعبيدّهللّوحدهّ،الّجيوزّ
منّعندّنفسهّ ،وبشريعةّ ّمنّهواهّورأيه!ّوهذاّيكفيّّ..
ِّّ
أنّحيكمهمّأحدّمنّعبادهّبسلطانّ ّ
مع ّتقرير ّمبدأ"ّ :ال ّإكراهّيفّالدين" ّّ ..أيّال ّإكراهّعلىّاعتناقّالعقيدةّ ،بعدّالروج ّمنّ
سلطانّالعبيدّ،واإلقرارّمببدأّأ خّنّالسلطانّكلهّهللّ،أوّأ خّنّالدينّكلهّهللّ،هبذاّاالعتبارّّ .

موقف ربعي بن عامر العظيم:
إناّمربراتّالتحريرّالعامّلإلنسانّيفّاألرض؛ّإبخراجّالناسّمنّالعبوديةّللعبادّإىلّالعبوديةّهللّ
خّ
وحدهّبالّشريكّّ..وهذهّوحدهاّتكفيّّ..لقدّكانتّهذهّاملربراتّماثلةّيفّنفوسّالغزاةّمنّ
ّ،فلمّيسألّأحدّمنهمّعماّأخرجهّللجهادّفيقولّ:خرجناّندافعّعنّوطنناّامله خّدد!ّأوّ
خّ
املسلمني
!ّأوّخرجناّنوسعّرقعتناّونستكثرّمنّ
خّ
خرجناّنصدّعدوانّالفرسّأوّالرومّعليناّحننّاملسلمني
الغنيمةّ! ّ
لقدّكانواّيقولونّكماّقالّربعيّبنّعامرّ،وحذيفةّبنّحمصنّ،واملغريةّبنّشعبّةّّ..مجيعّّاّلرستمّ
قائدّجيشّالفرسّيفّالقادسيةّ،وهوّيسأهلمّواحداّّبعدّواحدّيفّثالثةّأيمّمتواليةّ،قبلّاملعركةّ:
ماّالذيّجاءّبكم؟ّفيكونّاجلواب"ّ:هللاّابتعثناّلنخرجّمنّشاءّمنّعبادةّالعبادّإىلّعبادةّهللاّ
ّجورّاألدينّإىلّعدل ّاإلسالمّّ..فأرسل ّرسولهّ
وحدهّ ،ومنّضيق ّالدنياّإىل ّسعتهاّ،ومن َّ
ّ،فمنّقبلهّمنخاّقبلناّمنهّورجعناّعنّهّ،وتركناهّوأرضّهّ،ومنّأَبّقاتلناهّحىتّنفضيّ
ّ
بدينهّإىلّخلقه
إىلّاجلنةّأوّالظفر"ّ .3
هناكّمربرا ّذاتيّاّيفّطبيعةّهذاّالدينّذاتهّ،ويفّإعالنهّالعامّ،ويفّمنهجهّالواقعيّملقابلةّ
ّ
إ خّن ّ
الواقعّالبشريّبوسائلّمكافئةّلكلّجوانبهّ،يفّمراحلّحمددةّ،بوسائلّمتج خّددةّّّ..وهذاّاملربرّ
الذايتّقائمّابتداءّولوّملّيوجدّخطرّاالعتداءّعلىّاألرضّاإلسالميةّوعلىّاملسلمنيّفيهاّ،إّنخهّ
مربرّيفّطبيعةّاملنهجّوواقعيتهّ،وطبيعةّاملعوقاتّالفعليةّيفّاجملتمعاتّالبشريةّّ..ال ّمنّجمردّ
مالبساتّدفاعيةّحمدودةّ،وم ّؤّقختة! ّ
وإّنخهّليكفيّأنّخيرجّاملسلمّجماهدّا ّبنفسهّومالهّ"ّ..يفّسبيلّهللا"ّّ..يفّسبيلّهذهّالقيمّاليتّ
الّينالهّهوّمنّورائهاّمغنمّذايتّّ..والّخيرجهّهلاّمغنمّذايتّ ..
ّّ-ّ3البدايةّوالنهايةّ(ّ،)622/9طّ.دارّهجرّ،بتحقيقّالرتكيّ.

إ خّن ّاملسلمّقبلّأنّينطلقّللجهادّيفّاملعركةّيكونّقدّخاضّمعركةّاجلهادّاألكربّيفّنفسهّمعّ
الشيطانّّ..معّهواهّوشهواتهّّ..معّمطامعهّورغباتهّّ..م ّعّمصاحلهّومصاحلّعشريتهّوقومهّّ..
معّكلّشارةّغريّشارةّاإلسالمّّ..ومعّكلّدافعّإالّالعبوديةّهللّ،وحتقيقّسلطانهّيفّاألرضّ
وطردّسلطانّالطواغيتّاملغتصبنيّلسلطانّهللاّ .
مربرات غري إسالمية للجهاد:
والذينّيبحثونّعنّم ّربراتّللجهادّاإلسالميّيفّمحايةّ"الوطنّاإلسالمي"ّيغضون ّمنّشأنّ
تّ،إ خّناّ
"املنهج"ّويعتربونهّأقلّمنّ"املوطن"ّّ..وهذهّليستّنظرةّاإلسالمّإىلّهذهّاالعتبارا ّ
يبةّعلىّاحلس ّاإلسالميّ،فالعقيدةّواملنهجّالذيّتتمثلّفيهّواجملتمعّالذيّ
خّ
نظرةّمستحدثةّغر
اتّالوحيدةّيفّاحلس ّاإلسالميّ،أماّاألرضّ-بذاهتاّ -فالّ
خّ
يسودّفيهّهذاّاملنهجّهيّاالعتبار
كلّقيمةّلألرضّيفّالتصورّاإلسالميّإخّناّهيّمستم خّدةّمنّسيادةّمنهجّ
خّ
اعتبارّهلاّوالّوزن!ّو
هللاّوسلطانهّفيهاّ،وهبذاّتكونّحمضنّالعقيدةّوحقلّاملنهجّو"دارّاإلسالم"ّونقطةّاالنطالقّ
لتحريرّ"اإلنسان"ّّ .
ّوحقيقةّ ّّ ..إ خّن ّمحاية ّ"دار ّاإلسالم" ّمحاية ّللعقيدة ّواملنهج ّواجملتمع ّالذي ّيسود ّفيه ّاملنهجّ،
ولكنهاّليستّاهلدفّالنهائيّ،وليستّمحايتهاّهيّالغايةّاألخريةّحلركةّاجلهادّاإلسالميّ،إخّناّ
محايتهاّهي ّالوسيلةّلقيام ّمملكة ّهللا ّفيهاّ ،مث ّالختاذها ّقاعدة ّانطالق ّإىل ّاألرضّكلها ّوإىلّ
األرضّهيّجمالهّالكبريّ! ّ
النوعّاإلنساينّجبملتهّ،فالنوعّاإلنساينّهوّموضوعّهذاّالدينّ،و ُّ
وكما ّأسلفنا ّفإ خّن ّاالنطالقّابملذهب ّاإلهلي ّتقومّيف ّوجهه ّعقباتّمادية ّمنّسلطة ّالدولةّ،
ونظامّاجملتمعّ،وأوضاعّالبيئةّّ..وهذهّكلهاّهيّاليتّينطلقّاإلسالمّليح ّطخمهاّابلقوة ّّ،كيّخيلوّ
له ّوجه ّاألفراد ّمن ّالناسّ ،خياطب ّضمائرهم ّوأفكارهمّ ،بعد ّأن ّحيررها ّمن ّاألغالل ّاملاديةّ،
ويرتكّهلاّبعدّذلكّحريةّاالختيارّّ .
جيبّأالّختدعناّأوّتفزعناّمحالتّاملستشرقنيّعلىّمبدأّ"اجلهاد"ّوأالّيثقلّعلىّعاتقناّضغطّ
ّ
الواقعّوثقلهّيفّميزانّالقوىّالعامليةّ،فنروحّنبحثّللجهادّاإلسالميّعنّمربراتّأدبيةّخارجةّ
عنّطبيعةّهذاّالدينّ،يفّمالبساتّدفاعيةّوقتيةّ،كانّاجلهادّسينطلقّيفّطريقهّسواءّوجدتّ
أمّملّتوجد! ّ

وجيب ّوحنن ّنستعرض ّالواقع ّالتارخيي ّأال ّنغفل ّعن ّاالعتبارات ّالذاتية ّيف ّطبيعة ّهذا ّالدينّ
أالّخنلطّبينهاّوبنيّاملقتضياتّالدفاعيةّالوقتيةّّ .
وإعالنهّالعامّومنهجهّالواقعيّ،و خّ
املعركة املفروضة على اجملتمع املسلم:
جمردّوجودهّيفّصورةّإعالنّعامّ
حقّا ّإّنخهّملّيكنّب خّد ّهلذاّالدينّأنّيدافعّاملهامجنيّله؛ ّأل خّن ّ ّخ
لّهذاّالوجودّيفّجتمعّتنظيميّ
خّ
لربوبيةّهللاّللعاملنيّ،وحتريرّاإلنسانّمنّالعبوديةّلغريّهللاّ،و ّ
متثخ
متميخزّال ّيعرتفّألحدّ
ّ،وميالدّجمتمعّمستقل ّ ّ
خّ
حركيّحتتّقيادةّجديدةّغريّقياداتّاجلاهلية
منّالبشرّابحلاكميةّ،أل خّنّاحلاكميةّفيهّهللّوحدهّّ ّ..
جمردّوجودّهذاّالدينّيفّهذهّالصورةّالّب خّدّأنّيدفعّاجملتمعاتّاجلاهليةّمنّحولهّ-القائمةّ
إ خّنّ ّخ
على ّقاعدة ّالعبودية ّللعبادّ -أن ّحتاول ّسحقهّ ،دفاعّا ّعن ّوجودها ّذاتهّ ،وال ّب خّد ّأن ّيتحركّ
اجملتمعّاجلديدّللدفاعّعنّنفسهّّ ..
هذه ّمالبسة ّال ّب خّد ّمنهاّ،تولد ّمعّميالد ّاإلسالم ّذاتهّ ،وهذهّمعركةّمفروضةّعلى ّاإلسالمّ
فرضّاّ ،وال ّخيار ّله ّيف ّخوضهاّ ،وهذا ّصراع ّطبيعي ّبني ّوجودين ّال ّميكن ّالتعايش ّبينهماّ
طويالّّ .ّ.
هذاّكلهّحقّّ..ووفقّهذهّالنظرةّيكونّالّب خّدّلإلسالمّأنّيدافعّعنّوجودهّ،والّبدّأنّخيوضّ
ّ
معركةّدفاعيةّمفروضةّعليهّفرضّاّّ .ّ.
إنقاذ اإلنسان من العبودية لغري للا:
ولكنّهناكّحقيقةّأخرىّأش خّدّأصالةّمنّهذهّاحلقيقةّّ..إ خّنّمنّطبيعةّالوجودّاإلسالميّذاتهّ
ّ،والّميكنّأنّ
هللا ّ
أنّيتحركّإىلّاألمامّابتدا ّء؛ّإلنقاذّ"اإلنسان"ّيفّ"األرض"ّمنّالعبوديةّلغريّ ّ
يقف ّعند ّحدود ّجغرافيةّ ،وال ّأن ّينزوي ّداخل ّحدود ّعنصريةّ ،اتركّا ّ"اإلنسان" ّّ ..نوعّ
اإلنسانّّ..يفّ"األرض"ّّ..كلّاألرضّّ..للشرّوالفسادّوالعبوديةّلغريّهللاّّ .
فيهّأال ّهتاجمّاإلسالمّ،إذاّتركهاّ
إ خّن ّاملعسكراتّاملعاديةّلإلسالمّقدّجييءّعليهاّزمانّتُّ ّْؤّثِّرّ خّ
اإلسالمّتزاولّعبوديةّالبشرّللبشرّداخلّحدودهاّاإلقليميةّ،ورض ّي ّأنّيدعهاّوشأناّوملّميدّ
ّإال ّأن ّتعلن ّاستسالمهاّ
لكن ّاإلسالم ّال ّيهادنا ،خّ
إليها ّدعوته ّوإعالنه ّالتحريري ّالعام! ّو خّ
لسلطانهّيفّصورةّأداءّاجلزيةّ،ضماَّنّّلفتحّأبواهباّلدعوتهّبالّعوائقّماديةّمنّالسلطاتّالقائمةّ

فيهاّ.هذهّطبيعةّهذاّالدينّ،وهذهّوظيفتهّ،حبكمّأّنخهّإعالنّ ّعامّ ّلربوبيةّهللاّللعاملنيّ،وحتريرّ
اإلنسانّمنّكلّعبوديةّلغريّهللاّيفّالناسّأمجعني! ّ

وفرقّبنيّتصورّاإلسالمّعلىّهذهّالطبيعةّ،وتصورهّقابعّاّداخلّحدودّإقليميةّأوّعنصريةّ،الّ
ّخ
حيركهّإالّخوفّاالعتداء!ّإّنخهّيفّهذهّالصورةّاألخريةّيفقدّمربراتهّالذاتيةّيفّاالنطالقّ! ّ
إ خّن ّمربراتّاالنطالق ّاإلسالمي ّتربز ّبوضوح ّوعمق ّعند ّتذ خّكر ّأ خّن ّهذا ّالدين ّهو ّمنهجّهللاّ
للحياة ّالبشريةّ ،وليس ّمنه ج ّإنسانّ ،وال ّمذهب ّشيعة ّمن ّالناسّ ،وال ّنظ ام ّجنس ّمنّ
اتّخارجيةّإالّحنيّتفرتّيفّحسناّهذهّاحلقيقةّاهلائلةّ
خّ
األجناس!ّّ..وحننّالّنبحثّعنّمربر
ّ..حنيّننسىّأ خّن ّالقضيةّهيّقضيةّألوهيةّهللاّوعبوديةّالعبادّّ..إّنخهّالّميكنّأنّيستحضرّ
إنسانّّماّهذهّاحلقيقةّاهلائلةّمثّيبحثّعنّمربرّآخرّللجهادّاإلسالمي! ّ
اإلسالمّكانّمضطراّلوضّمعركةّ
ّ
واملسافةّقدّالّتبدوّكبريةّعندّمفرقّالطريقّ،بنيّتصورّأ خّنّ
الّاختيارّلهّفيهاّ،حبكمّوجودهّالذايتّووجودّاجملتمعاتّاجلاهليةّاألخرىّاليتّالّبدّأنّهتامجهّ،
أنّيتحركّابتداءّ،فيدخلّيفّهذهّاملعركةّّ .
وتصورّأّنخهّهوّبذاتهّالّب خّدّ
ّخ
لكنخهاّ
يقّقدّالّتبدوّكبريّةّ،فهوّيفّكلتاّاحلالتنيّسيدخلّاملعركةّحتمّاّ،و ّ
ّ
املسافةّعنّمفرقّالطر
ّ..خطرياّ .
ّ
كبرياّ
املفهوماتّاإلسالميةّتغيرياّّ ّ
ّ
ّ،تغريّاملشاعرّو
يفّنايةّالطريقّتبدوّهائلةّشاسعة خّ
إزالة العوائق:
ّليقرر ّألوهية ّهللا ّيف ّاألرضّ،
إ خّن ّهناك ّمسافة ّهائلة ّبني ّاعتبار ّاإلسالم ّمنهجّا ّإهليّاّ ،جاء ّخ
ّويصب ّهذا ّالتقرير ّيف ّقالب ّواقعيّ ،هو ّاجملتمع ّاإلنساينّ
خّ
وعبودية ّالبشر ّمجيعّا ّإلله ّواحد،

الذيّيتحررّفيهّالناسّمنّالعبوديةّللعبادّ،ابلعبوديةّلربّالعبادّ،فالّحتكمهمّإالّشريعةّهللاّ،
اليت ّيتمثلّفيهاّسلطانّهللاّ ،أوّبتعبري ّآخرّّ :تتمثل ّفيها ّألوهيتهّّ ..فمنّحقه ّإذن ّأنّيزيلّ
العقباتّكلهاّمنّطريقهّ،ليخاطبّوجدانّاألفرادّوعقوهلمّدونّحواجزّوالّمواّنعّمصطنعةّمنّ
نظام ّالدولة ّالسياسيّ ،أو ّأوضاع ّالناس ّاالجتماعية ّّ ..إ خّن ّهناك ّمسافةّ ّهائلة ّبني ّاعتبارّ
اإلسالمّعلىّهذاّالنحوّ،واعتبارهّنظامّاّحمليّا ّيفّوطنّبعينهّفمنّحقهّفقطّأنّيدفعّاهلجومّ
عليهّيفّداخلّحدودهّاإلقليميةّ! ّ

هذا ّتصور ّّ ..وذاك ّتصور ّّ ..ولو ّأ خّن ّاإلسالم ّيفّكلتا ّاحلالتني ّسيجاهد ّّ ..ولكن ّالتصورّ
ّ،يدخلّيفّصميمّاالعتقادّ
ّ
الكليّلبواعثّهذاّاجلهادّوأهدافهّونتائجهّّ،خيتلفّاختالفّا ّبعيدّا
كماّيدخلّيفّصميمّالطةّواالجتاهّّ .

لكنخهّمنهجّ
ّ.فاإلسالمّليسّحنّلَّةَّقومّ،والّنظامّوطنّ،و ّ
ِّّْ
منّحقّاإلسالمّأنّيتحركّابتداءّ.
خّ
إ خّنّ
هّأنّيتحركّليح ّطخمّاحلواجزّمنّاألنظمةّواألوضاعّاليتّتغلّمنّ
ّ،ونظامّعا َّمل ّّ..ومنّح خّق
َّ
إله
ّخ
حريةّ"اإلنسان"ّيفّاالختيارّّ..وحسبهّأّنخهّالّيهاجمّاألفرادّليكرههمّعلىّاعتناقّعقيدتهّ،إخّناّ
ّ،املقيخدةّحلريةّ
األوضاعّليحررّاألفرادّمنّالتأثرياتّالفاسدةّ،املفسدةّللفطرة ّ
يهاجمّاألنظمةّو
ّخ
االختيارّّ .
ّاإلسالمّأنّخيرجّ"الناس"ّمنّعبادةّالعبادّإىلّعبادةّهللاّوحدهّّ..ليح خّققّإعالنهّالعامّ
خّ
منّحق
ُ
بربوبيةّهللاّللعاملنيّ،وحتريرّالناسّأمجعنيّ.وعبادّةُ ّهللاّوحدهّال ّتتحقق ّ-يفّالتصورّاإلسالميّ
عّهللاّفيهّللعبادّ
ّ
إال ّيفّظلّالنظامّاإلسالميّ،فهوّوحدهّالنظام ّالذيّيشر
ويفّالواقعّالعملي ّ -خّ
كلهمّ ،حاكمهم ّوحمكومهمّ ،أسودهم ّوأبيضهمّ ،قاصيهم ّودانيهمّ ،فقريهم ّوغنيهم؛ ّتشر ّيعّاّ
اءّّ..أماّيفّسائرّاألنظمةّ،فيعبدّالناسّالعباد؛ّأل خّنمّيتلقونّ
خّ
واحدّاّخيضعّلهّاجلميعّعلىّالسو
التشريعّحلياهتمّمنّالعبادّ،وهوّمنّخصائصّاأللوهيةّ،فأخّمياّبشرّادعىّلنفسهّسلطانّالتشريعّ
اءّادعاهاّقوالّ ّأمّملّيعلنّهذاّ
للناسّمنّعندّنفسه
ّ،فقدّادعىّاأللوهيةّاختصاصّاّوعمالّّ،سو َّ
خ
االدعاءّ.وأخّمياّبشرّآخرّاعرتفّلذلكّالبشرّبذلك ّاحلقّفقدّاعرتفّلهّحبقّاأللوهيةّ،سواءّ
مساهاّابمسهاّأمّملّيسمهّاّ! ّ
اإلسالمّليسّجمردّعقيدةّ،حىتّيقنعّإببالغّعقيدتهّللناسّبوسيلةّالبيان ّّ ..إخّناّهوّمنهجّ
و
ّخ
ّجتمع ّّتنظيميّحركي ّيزحف ّلتحريرّكلّالناسّ ،والتجمعاتّاألخرى ّال ّمت خِّكنه ّمنّ
يتمثل ّيف خّ
يتحتخم ّعلى ّاإلسالم ّأن ّيزيل ّهذه ّاألنظمةّ
تنظيم ّحياة ّرعايها ّوفق ّمنهجه ّهوّ ،ومن ّ َّمثخ ّ ّ
بوصفهاّمعوقاتّللتحريرّالعامّ،وهذاّ-كماّقلناّمنّقبلّ -معىنّأنّيكونّالدينّكلهّهللّ،فالّ
خّ
تكونّهناكّدينونةّوالّطاعةّلعبدّمنّالعبادّلذاته ّّ،كماّهوّالشأنّيفّسائرّاألنظمةّاليتّتق ّومّ
علىّعبوديةّالعبادّللعباد! ّ
اجلهاد ليس لإلكراه على الدين:

إ خّن ّالباحثنيّاإلسالمينيّاملعاصرينّاملهزومنيّحتتّضغطّالواقعّاحلاضرّوحتت ّضغطّاهلجومّ

املستشرقنيّصورواّاإلسالمّحركةّقهرّ
اقيّاملاكرّ،يتحرجونّمنّتقريرّتلكّاحلقيقةّ،أل خّنّ
االستشر
ّخ
ّخ
ابلسيفّلإلكراهّعلىّالعقيدةّ،واملستشرقونّالبثاءّيعرفونّجيدّا ّأ خّن ّهذهّليستّهيّاحلقيقةّ،
يقةّّ..ومنّمثخّيقومّاملنافحونّ-املهزومونّ-
َّ
همّيشوهونّبواعثّاجلهادّاإلسالميّهبذهّالطر
ّ
لكنخ
ّخ
ّتلمس ّاملربرات ّالدفاعية! ّ ّويغفلون ّعنّ
عن ّمسعة ّاإلسالمّ ،بنفي ّهذا ّاالهتامّ ،فيلجّؤون ّإىل خّ
طبيعةّاإلسالمّووظيفتهّ،وح خّقهّيفّ"حتريرّاإلنسان"ّابتداءّ .
وقدّغشىّعلىّأفكارّالباحثنيّالعصرينيّ-املهزومنيّ -ذلكّالتصورّالغريبّلطبيعةّ"الدين"ّّ..
خّ
ّمثخ ّيكون ّاجلهادّ
وأّنخه ّجمرد ّ"عقيدة" ّيف ّالضمريّ ،ال ّشأن ّهلا ّابألنظمة ّالواقعية ّللحياةّ ،ومن َّ
للدينّجهادّاّلفرضّالعقيدةّعلىّالضمري! ّ

لكنّاألمرّليسّكذلكّيفّاإلسالمّ،فاإلسالمّمنهجّهللاّللحياةّالبشريةّ،وهوّمنهجّيقومّعلىّ
و خّ
إفرادّهللاّوحدهّابأللوهيةّ-متمثلةّيفّاحلاكميةّ -وين ّظخمّاحلياة ّالواقعيةّبكلّتفصيالهتاّاليومية!ّ
فاجلهادّلهّجهادّّلتقريرّاملنهجّوإقامةّالنظام ّ.خّأماّالعقيدةّفأمرّموكولّإىلّحريةّاالقتناعّ،يفّظلّ
ّمثخ ّخيتلفّاألمر ّمن ّأساسهّ ،وتصبح ّلهّصورةّ
النظام ّالعامّ ،بعد ّرفع ّمجيع ّاملؤثراتّّ ..ومن َّ
جديدةّكاملةّّ .
ّيتمثخل ّفيه ّاملنهج ّاإلهلي؛ ّفإ خّن ّهللا ّمينحه ّحق ّاحلركةّ
ّوجد ّالتجمع ّاإلسالمي ّالذي ّ
وحيثما ُّ
ّ،فإذاّ
واالنطالقّلتسّلخمّالسلطانّوتقريرّالنظامّ،معّتركّمسألةّالعقيدةّالوجدانيةّحلريةّالوجدان ّ
كف ّهللاّأيديّاجلماعةّاملسلمةّفرتةّ ّعنّاجلهادّ،فهذهّمسألةّخطةّالّمسألةّمبدأّ،مسألةّ
خّ
مقتضيات ّاحلركة ّال ّمسألة ّعقيدة ّّ ..وعلى ّهذا ّاألساس ّالواضح ّميكن ّأن ّنفهم ّالنصوصّ
القرآنيةّاملتع خّددة ّيفّاملراحلّالتارخييةّاملتج خّددةّ،والّخنلطّبنيّداللتهاّاملرحليةّ،والداللةّالعامةّ
لطّاحلركةّاإلسالميةّالثابتّالطويلّ .
ّ
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