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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 الله سبيل في الجهاد

 مقدمة

 ��ما�ٕ�س ا��ٔمر رأس ا��ٔمر؟ برأس أنبئك أ��: "بقوله ذلك عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أخبر كما ا�ٕ�س��م سنام هو الله سبيل في الجهاد أن شك ��

 .البناء وقمة الصراع قمة بأنه ا�ٕ�يحاء يعطي ا�ٕ�س��م سنام تعبير ولعل ١"الجهاد سنامه وذروة الص��ة وعموده

 يستقر حتى وجنده للطاغوت ا��ٔخيرة الضربة بمثابة الجهاد هذا فيكون النهاية، تسبق التي اللحظات في القتال بمعنى الجهاد دائما ويأتي

 لوغوب وقمته، ا�ٕ�س��م أجزاء أعلى هو وإنما ذاته في ا�ٕ�س��م هو أنه يعني �� ا�ٕ�س��م سنام الجهاد كون أن شك و��. ا��ٔرض هذه في الحق

 وهي. الله سبيل في بالجهاد الله كلمة �ٕ�ع��ء القتال ُسمي لذلك مستمرة للنفس ومجاهدة يُبذل جهد إلى بحاجة عليها والثبات القمة

 . الله شاء إن سنرى كما والد����ت المعاني من بالكثير تزخر معبرة لفظة

 يعيةالطب ا�ٕ�فرازات وأحد ا�ٕ�نسان، سمات من سمة هو فالقتال المسلم، على وقفاً  ليس -هنا المقصود هو كما- القتال بمعنى والجهاد

 فقط هم وليسوا قط،ف المؤمنين ليسوا ويُقتلون وَيقتلون يقاتلون فالذين ا��ٔرض، هذه في الله سنن من سنة هو التدافع ��ٔن. البشرية للحياة

 والغايات، ��ٔهدافبا العبرة ولكن.. ا��آن وحتى ا�ٕ�نسان ُخلق أن منذ وتتقاتل تتدافع كلها البشرية إنما ا�ٕ�س��م، راية لرفع يعملون الذين

 . المجاهدين وجهاد المقاتلين قتال يحددها التي والنتائج والنوايا، والدوافع

 ءإع�� أجل من الجاهلية مع صراع في والدخول القتال وهو الخاص؛ المعنى بهذا عنه نتحدث الجهاد عن نتحدث حينما -هنا- ونحن

 الله طريق على ا�ٕ�نسان استقامة أجل من يبذل جهد كل وهو العام بالمعنى الجهاد أما. الله سبيل في جهادا يكون هنا ومن الله، كلمة

 في الالقت عليهم يسهل الناس أكثر بل الناس، من كثيراً  ولعل. قتا�� يكون حينما الجهاد مجرد من أبعاداً  وأعمق مدىً  أوسع وجل؛ عز

 من ثيرةك أنواعاً  يضم العام بمعناه فالجهاد. وا��ٔهواء والغرائز الشهوات صعاب وتخطي أنفسهم، جهاد عليهم ويصعب القتال، ميادين

 ��ً هائ اصطداماً  يصطدم النفس جهاد ��ٔن وذلك بالسيف القتال من جداً  كثيراً  أصعب هو النفس جهاد أن شك و�� والتعب، المجاهدة

 تعني لجهادا كلمة ولعل. ا��ٔرض هذه على مسيرته في ا�ٕ�نسان لهما يتعرض اللذين وا��ستهواء ا�ٕ�غواء ومع ا��ٔرض، في الشيطان خطط مع

 سواء وقت؛ كل في ا�ٕ�نسان أعداء وبين ا�ٕ�نسان وبين الشيطان، وبين ا�ٕ�نسان وبين أهوائه، وبين ا�ٕ�نسان بين المدافعة هذه استمرار أيضا

 ينقضي و��. يموت حتى ا�ٕ�نسان حياة في ينقضي �� مستمر جهاد فهو اآخر، شيء أي أو استهواًء، كان أو إغواء، كان أو قتا��ً، كان

 من دب �� أنه إ�� الخاص بمعناه الجهاد عن سنتحدث كنا وإن ونحن. أيضاً  ا��ٔرض هذه تنتهي حتى -القتال بمعنى- ا��ٔرض في الجهاد

 .أيضاً  العام بمعناه الجهاد على نعرج أن

                                                           
 .المستدرك في الحاكم أخرجه ١
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 ٢ 

 ولعل" المعاد ادز " كتابه في القيم ابن عن ورد الذي القيّم التلخيص بذلك الله سبيل في الجهاد فصل عن الحديث سيد ا��ٔستاذ بدأ 

 ما على لكذ بعد النص بهذا فيستدل الجهاد، قضية سيد ا��ٔستاذ يشرح أن بعد التلخيص هذا يأتي أن يظن كان -وهلة ��ٔول- ا�ٕ�نسان

 السمات هذه ا��حظو  السابقين علماءنا أن على التركيز الله رحمه سيد ا��ٔستاذ منه قصد الفصل؛ مقدمة في النص إيراد لعل ولكن يقول،

 نستدلس ك��منا هذا أن وليس نؤكده، ونحن ا��ٔقدمين، ك��م هذا كأن.. ك��مه على مسبق كدليل بها فجاء عنها، يتحدث أن يريد التي

 . يختلف �� واحد الحق نبع ��ٔن ا��ٔخير يدركه كما ا��ٔول يدركه قديم فالحق.. ا��ٔقدمين بك��م عليه

. ديداً ج قاله ما يكن ولم القول، من بدعاً  قاله ما يكن ولم الصالحون، علماؤنا وعنه به تكلم لما إحياء هو إنما سيد ا��ٔستاذ به جاء وما

 يتصورون واكان الذين ا�ٕ�س��م أعداء على جديد وأيضاً  با�ٕ�س��م، يتصل ما كل وجهلوا ا�ٕ�س��م جهلوا قد قوم على جديد أنه فيه الجدة وإنما

 . الوضوح بهذا أخرى مرة ليجليها سيد ا��ٔستاذ فجاء.. منها واستراحوا الحقائق هذه وقمع تضليل من فرغوا أنهم

 المودودي، اذا��ٔست ذلك إلى سبقه فقد العصر، هذا في المعاني هذه في تحدث من أول هو سيد ا��ٔستاذ أن نقول ��.. وا�ٕ�نصاف وللحقيقة

 كانت يدس ا��ٔستاذ قاله مما فكثير المودودي، ا��ٔستاذ من جداً  كثيراً  استفاد قد سيد ا��ٔستاذ ولعل الميدان، هذا في كبير جهاد له وكان

 ا��ٔستاذ أن والحقيقة سيد، ا��ٔستاذ من محض وابتكار محض اجتهاد أنها نظن كنا أشياء هناك وأيضا المودودي، ا��ٔستاذ عند واضحة بذوره

 ��ٔهله الفضل نُرجع أن علينا يفرض ا�ٕ�نصاف وإنما سيد، ا��ٔستاذ جهد من يقلل �� وهذا عنها، وتحدث عليها عرج كان المودودي

 يحتكرون ��و  العلم، يحتكرون و�� يستأثرون �� المخلصون والعلماء متضامنة، المؤمنة وا��ٔجيال ن،متضامنو  المؤمنين أن فض��ً  باستمرار،

 أنى لمؤمنا ضالة والحكمة سبقه، ممن استفاد قد يكون أن سيد ا��ٔستاذ ريادة من يقلل ف��. الله عن مبلغين جميعاً  داموا ما المعرفة،

 .الكافرين من اآتية كانت لو حتى ولكن المؤمنين، من أتت إن فقط ليس بها، الناس أحق فهو وجدها

 والمنافقين الكفار مع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول هدي

 والمنافقين رينالكاف مع ملسو هيلع هللا ىلص هديه ترتيب في فصل الله رحمه القيم ابن عن نقله والذي الفصل؛ هذا في سيد ا��ٔستاذ قدمه الذي الملخص

 لكي وسنذكره .ذلك بعد الجهاد موضوع عن سيد ا��ٔستاذ يقوله أن يريد ما لكل توضيح وفيه وجل، عز الله لقي حين إلى َبعثِه حين من

 .تليه التي الحقائق كل ذلك بعد عليه نرتب

 إذ يأمره ولم نفسه، في يقرأ  أن فأمره نبوته، أول وذلك خلق، الذي ربه باسم يقرأ  أن وتعالى تبارك ربه إليه أوحى ما أول: "٢القيم ابن يقول

ث�رُ  ا�ي�َها َيا﴿  عليه أنزل ثم. بتبليغ ذاك ث�رُ  ا�ي�َها َيا﴿  بـ وأرسله] ١: العلق[ ﴾ اْقَرأْ ﴿  بقوله فنبأه ،]٢-١: المدثر[ ﴾ َفا�ْنِذرْ  قُمْ ۞  اْلُمد�  ﴾ اْلُمد�

. المينالع أنذر ثم. قاطبة العرب أنذر ثم. العرب من حولهم من أنذر ثم. قومه أنذر ثم. ا��ٔقربين عشيرته ينذر أن أمره ثم]. ١: المدثر[

 . والصفح والصبر بالكف ويؤمر جزية، و�� قتال بغير بالدعوة ينذر نبوته بعد سنة عشرة بضع فأقام

 يكون حتى كينالمشر  بقتال أمره ثم. يقاتله ولم اعتزله عمن ويكف قاتله من يقاتل أن أمره ثم. القتال في له وا�ذن الهجرة، في له ا�ذن ثم

 . لله كله الدين

                                                           
 .١٤٥ـ١٤٣ص. ٣ج. المعاد زاد ٢
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 ،عهدهم والصلح العهد ��ٔهل يتم أن فا�ِمر. ذمة وأهل حرب، وأهل وهدنة، صلح أهل: أقسام ث��ثة بالجهاد ا��ٔمر بعد معه الكفار كان ثم

 يقاتل أن ا�ِمرو . العهد بنقض يعلمهم حتى يقاتلهم ولم عهدهم، إليهم نبذ خيانة منهم خاف فٕان العهد، على استقاموا ما به لهم يوفي وأن

 . عهده نقض من

 في دخلواي أو الجزية يعطوا حتى الكتاب أهل من عدوه يقاتل أن فيها فأمره كلها؛ ا��ٔقسام هذه حكم ببيان نزلت براءة سورة نزلت ولما

 فيها وأمره ان،واللس بالحجة والمنافقين والسنان، بالسيف الكفار فجاهد.. عليهم والغلظة والمنافقين الكفار بجهاد فيها وأمره ا�ٕ�س��م،

 . إليهم عهودهم ونبذ الكفار عهود من بالبراءة

 لهم قسماً و  عليهم، وظهر فحاربهم. له يستقيموا ولم عهده نقضوا الذين وهم بقتالهم؛ أمره قسماً : أقسام ث��ثة ذلك في العهد أهل وجعل

 هدع لهم كان أو يحاربوه، ولم عهد لهم يكن لم وقسماً  مدتهم، إلى عهدهم لهم يتم أن فأمره عليه، يظاهروا ولم ينقضوه لم مؤقت عهد

 وأمره هر،أش أربعة مطلق عهد له أو له عهد �� من وأجل لعهده، الناقض فقتل.. قاتلهم انسلخت فٕاذا أشهر، أربعة يؤجلهم أن فا�مر مطلق،

 . الجزية الذمة أهل على وضرب. مدتهم إلى كفرهم على يقيموا ولم كلهم هؤ��ء فأسلم. مدته إلى عهده بعهده للموفي يُتم أن

 ا�ٕ�س��م، ىإل والصلح العهد أهل حال اآلت ثم. ذمة وأهل عهد، وأهل له، محاربين: أقسام ث��ثة على براءة نزول بعد معه الكفار أمر فاستقر

 .منه خائفون له والمحاربون. ذمة وأهل محاربين،: قسمين معه فصاروا

 . محارب وخائف اآمن، له ومسالم به، مؤمن مسلم: أقسام ث��ثة معه ا��ٔرض أهل فصار

 عنهم، رضيع أن وأمره والحجة، بالعلم يجاهدهم وأن الله، إلى سرائرهم ويكل ع��نيتهم منهم يقبل أن ا�مر فٕانه المنافقين في سيرته وأما

 الله يغفر فلن لهم راستغف إن أنه وا�خبر قبورهم، على يقوم وأن عليهم، يصلي أن ونهاه نفوسهم، إلى البليغ بالقول يبلغ وأن عليهم، ويغلظ

 ".والمنافقين الكفار من أعدائه في سيرته فهذه. لهم

 الدين لهذا الحركي المنهج سمات

 :الحديث من يلي فيما سيد ا��ٔستاذ سيعرضها كما الجهاد قضية سمات كل يحمل التوضيح هذا أن شك ف��

 جديرة الدين، لهذا الحركي المنهج في وعميقة ٔاصيلة سمات تتجلى ا�ٕ�س��م في الجهاد لمراحل الجيد التلخيص هذا ومن"

 : مجملة ٕاشارات ٕاليها نشير ٔان ٕا�� نملك �� ولكننا طوي��ً، ٔامامها بالوقوف

 "الدين هذا منهج في الجدية الواقعية هي: ا��ٔولى السمة

 الدين هذا منهج في الجدية الواقعية: ا��ٔولى السمة

 معين بحجم الواقع يقابل الذي التعامل وا��ٔماني ا��آمال مع وليس ا��فتراضات، مع وليس الواقعة، الحقيقة مع التعامل تعني والواقعية

 .. معينة وبحاجات
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 لوسائله؛ كافئةم بوسائل وتواجهه بشريا، واقعا تواجه فهي الجدية؛ الواقعية هي أعدائه مواجهة في الدين لهذا الحركي المنهج في سمة فأول

 رسولُ ال ا�ِمرَ  هذا كل.. واستعدادات أدوات أو ودولة، سلطة من مادية عقبات أو فكرية، تصورية عقبات لعقباتوا الصور هذه كانت سواء

.. بالبيان فقط يبلغ كان أنه الناس بعض يدعي كما الجاهلية مع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول موقف يكن فلم.. به يواجهه أن ينبغي بما يُواجهه أن ملسو هيلع هللا ىلص

. أعماقهم وإلى لناسا قلوب إلى الحق كلمة يوصل ��ٔنه ب��غ، هذا وكل.. والقتال وبالسيف بالبيان وإنما فقط، بالبيان ليس فالب��غ ك��،

 و�� ة،العقيد على الناس إكراه منها المقصود يكن لم.. والس��ح بالجهاد أو بالقدوة، أو والب��غ، بالبيان سواء المواجهة؛ هذه تكن ولم

 ا��ستجابة من يمنعهم الذي القهر وكل القوى كل الناس كاهل عن يرفع أن هو اآخر؛ غرض هناك كان ولكن ا�ٕ�يمان، على الناس إكراه

 وا�ٕ�غراء والتخويف والطغيان وا�ٕ�رهاب السلطة ضغوط كاهلهم؛ على تقع التي الضغوط كل عنهم يرفع أن المقصود كان أرادوا، إذا للحق

 تحت سولي ا�ٕ�لهي، الحكم مظلة تحت ولكن أراده، ما يختار وكلٌ  الدين، في إكراه ��: للناس يقال هذا كل رُفع فٕاذا.. وا�ٕ�فساد وا�ٕ�غواء

 .أخرى مظلة أي

 )�ميا�ٕ�س� المنهج في المرحلية( الدين لهذا الحركية الواقعية: الثانية السمة

 جهلها،ن كنا ��ٔننا علينا جديدة كانت ولكنها.. جديدة ليست الحقيقة في وهي علينا، جديدة مرة أول سمعناها حينما بدت التي وهي

 عن سمعن لم حركته، وعن الدين هذا عن يكتبون من كتابات في أو ا�ٕ�خوان، جماعة في سواء سمعنا؛ أو رأينا أن لنا سبق قد يكن فلم

 قد الدين وأن ،مسلم الواقع أن المفهوم وكان علينا، تماماً  جديدة هذه كانت. التكاليف وببعض بالحركة التدرج قضية أو المرحلية، قضية

 إذا دعىي أن مطالباً  كان -اكتشفنا كما الله دين عن الكامل بعده رغم- الموجود الواقع وأن كله، ا�ٕ�س��م نقيم أن مطالبون وأننا اكتمل،

 .ا�ٕ�س��م ينوب بينه ا��لتقاء نقطة عن النظر بصرف تماماً، النهائية بالصورة ويطالب النهائية، بالنصوص يُدعى ا�ٕ�س��م، إلى ُدعي

 ذات ةحرك هي" الدين هذا في الحركة ومنهج الدين هذا أن…  الحركية الواقعية: سيد ا��ٔستاذ عنها يقول التي المرحلية فكرة جاءت

 �� فهو. .تليها التي المرحلة ٕالى تسلم مرحلة وكل الواقعية، وحاجاتها لمقتضياتها مكافئة وسائل لها مرحلة كل مراحل،

 الواقع، كالياتإش تحل �� المجردة فالنظرية .."متجمدة بوسائل الواقع هذا مراحل يقابل �� ٔانه كما. مجردة بنظريات الواقع يقابل

 بوسائل الواقع اهذ مراحل تقابل أنها كما بالواقع، صلة لها ليس نظرية أفكار مع تتعامل وإنما واقعية، حقائق مع تتعامل �� نظريات فهي

 هذا مع فيها لتقتا التي اللحظة مع تتناسب بوسائل أمامها الذي الواقع تعالج أن أو تت��ءم، أو تتغير أن تستطيع �� أنها بحيث متجمدة

 فكرة خ��ل نم الواقع عالم في تتحقق أن على قادرة بنظرية وأيضاً  متطورة، متجددة بوسائل الواقع هذا مع يلتقي ا�ٕ�س��م وإنما. الواقع

 ويكافئ واقعهم يكافئ ماب النقطة نفس في معهم ويتعامل فيها، بهم يلتقي التي النقطة في الناس مع يلتقي فهو التدرج، وفكرة المرحلية

 ويجيب عالجي ما فيها والمتأمل الناظر يجد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأحاديث الكريم القراآن فاآيات أيضاً  حاجاتهم ويكافئ قدراتهم ويكافئ استعدادهم

 .فيها هم التي المرحلة مستوى خ��ل من الناس إيمان ويحقق

 حقيقة رفونيع �� هؤ��ء.. وقت كل في الناس تواجه أن بد �� التي الوحيدة الصورة أنها على النهائية القراآنية النصوص يصفون والذين

 حدود وفي همقدرات حدود في الناس مع التعامل في الله رحمة يعرفون و�� الواقع، مع التعامل في الله منهج حقيقة يعرفون و�� ا�ٕ�س��م،

 النتائج ققوايح أن يستطيعون �� أيضاً  هم ثم يطيقون، �� ما الناس ويحملون أنفسهم يحّملون فهم ولذلك. إمكانياتهم حدود وفي حاجاتهم
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 وهذا.. استمرارب موجودة ليست ��ٔنها المستحي��ت، على معلقة وا��ٔماني الرغبات وتظل فيه، يعيشون الذي الواقع قدرة مع تتصادم ��ٔنها

 . الله شاء إن ذلك بعد سنفصله ما

 ما لنصوصا ويحملون مضل��ً، لبساً  الدين هذا منهج ويلبسون شديداً  خلطاً  يخلطون هذا يصنعون الذين": سيد ا��ٔستاذ يقول

 في لنهائيةا القواعد يمثل نهائيًا، نصاً  كان لو كما منها نص كل يعتبرون ٔانهم ذلك. النهائية والقواعد المبادئ من تحتمله ��

 ا�ٕ�س��م من لهم يبق لم الذين المسلمين لذراري البائس الواقع ضغط تحت وعقلياً  روحياً  مهزومون وهم- ويقولون الدين، هذا

 الةٕاز  وهو منهجه عن بتخليه جمي��ً  الدين هذا ٕالى ُيْسُدون ٔانهم ويحسبون! للدفاع ٕا�� يجاهد �� ا�ٕ�س��م ٔان: -العنوان ٕا��

ٕاخراجهم وحده، لله الناس وتعبيد جميعًا، ا��ٔرض من كلها الطواغيت  ��! ادالعب لرب العبودية ٕالى للعباد العبودية من و

 قهرها ٔاو حاكمة،ال السياسية ا��ٔنظمة تحطيم بعد.. العقيدة هذه وبين بينهم بالتخلية ولكن عقيدته، اعتناق على بقهرهم

 "..ريتهاح بكامل تعتنقها �� ٔاو تعتنقها العقيدة، وهذه جماهيرها بين والتخلية استس��مها وتعلن الجزية تدفع حتى

 ��ٔنهم قليل، عدب تناقض في ا��ٔمر واقع في يقعون نهائية نصوص هذه القراآنية النصوص كل أن ويتصورون الخلط، هذا يخلطون الذين وهؤ��ء

 هذه أن سيفهمون الحقيقة يدركوا أن استطاعوا لو ولكنهم. مطلوباتها في وتتناقض نتائجها في تتناقض النصوص هذه مدلو��ت أن سيجدون

 إلى لواقعا ليقود جديد نص جاء جاوزه فٕاذا. المراحل من مرحلة في الواقع يعالج أو يرتقي، كان نص فكل مرحلية، نصوص هي النصوص

 سالنا واقع مع استقام الذي النهائي النص فكان القمة، نقطة إلى بهم وصل حتى.. وهكذا. جديد بأسلوب ويواجهه أعلى، مرحلة

 وحاشا تناقضة،م وسنة متناقض كتاب الصورة بهذه الدين هذا أن سنجد فٕاننا وإ��. الدين هذا مقو��ت مع يتناقض ولم يتنافر ولم وقدراتهم،

 واقع عم للتعامل جاءت النصوص هذه أن حقيقة يعرفوا لم ��ٔنهم متناقضاً، يرونه الذين هم يفهمون �� الذين ولكن كذلك، يكون أن لله

 صوره خت��فا وبعد حاجاته اخت��ف وبعد نموه وبعد تطوره بعد الجديدة صورته في الواقع ذلك مع ليتعامل جديد نص جاء ثم معين،

 البشري لكائنا كتسلسل طبيعي، تسلسل هناك بل.. تناقض هناك ليس وأنه ومفهوم، واضح ا��ٔمر أن سيجدون ذلك أدركوا إذا ومتطلباته،

 الكائن نأ  وسيجدون والنهاية، الشيخوخة مرحلة وإلى الرشد مرحلة إلى جنين وهو حتى أو الطفولة مراحل من ينمو وهو العضوي الكائن أو

 التي رحلتهم في يطيق ما حسب الحاجات له ويقدم العضوي، الكائن هذا نمو مع ومتسلس��ً  مرتبا تعام��ً  ا�ٕ�نسان معه يتعامل العضوي

 مجتمع هو انيا�ٕ�نس فالمجتمع. وهكذا.. جديدة بصورة جديدة استجابة له واستجيب متطلباته، وتغيرت نمت نما فٕاذا معه، بها يرتقي

 هذا هونيواج الذين على ثم متعددة، بمراحل ماراً  النهاية، نقطة حتى البداية نقطة من ينمو عضوي كائن هو البشري والواقع عضوي،

 لحظة مع ناسبتت التي المناسبة وا��ستجابة المناسب بالغذاء فيمدونه تماما، العضوي الكائن مع يتعاملون كما معه يتعاملوا أن الواقع

 .به التقائهم

 الوسائل مرونة مع وا��ٔهداف القواعد ثبات: الثالثة السمة

 فٕاذا. ثابتة دالقواع أن فالحقيقة قواعده، تتغير أو أهدافه تتغير أنه ذلك معنى وليس -قلنا كما- مراحل ذو ا�ٕ�س��مي الحركي المنهج فهذا

 وتوحيد رضا��ٔ  في الله ألوهية إقرار هو الكبير هدفه كان وإذا. أبداً  تتغير �� القاعدة هذه فٕان الله، إ�� إله �� قاعدة على يقوم ا�ٕ�س��م كان

 . القاعدة هذه على ثابت دائماً  فهو الله،
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 من منطلقاً  ليها،ع ويصبر منها، وينطلق أهدافه، مع دائماً  يلتقي الحركي ا�ٕ�س��م فمنهج النمو، وأثناء السير أثناء تتغير قد الوسائل ولكن

 الوسائل تكون أن بد و�� ا��ٔهداف، هذه مع و�� القواعد هذه مع تتناقض �� ولكنها تتغير، قد بوسائل الثابتة ا��ٔهداف إلى الثابتة القواعد

 القواعد ثبات وهي جداً؛ مهمة السمة فهذه.. هذا وعلى .إليها بنا وتصل ا��ٔهداف هذه تحقق كي ونقائها طهرها في ا��ٔهداف جنس من

 .النمو مع وتغيرها وتجددها وتطورها الوسائل مرونة مع وا��ٔهداف

 سائرو  ا�ٕ�س��مي المجتمع بين للع��قات التشريعي الضبط: الرابعة السمة

 المجتمعات

 لذيا العالمي ا��ٔصل هو لله ا�ٕ�س��م ٔان ٔاساس على الضبط ذلك وقيام": الجيد التلخيص ذلك في الملحوظ النحو على وذلك

 الشريعة أن عنيي التشريعي الضبط هذا "..حائل بٔاي لدعوته تقف ف�� بجملتها تسالمه ٔان ٔاو ٕاليه، تفيء ٔان كلها البشرية على

 ا��ٔهداف، عم و�� القواعد، مع يتناقض �� بما مرحلة، كل في الجاهلية بالمجتمعات وع��قاتها المسلمة الجماعة حياة تنظم أحكاماً  تعطي

 الجماعة تعامل يجعل تشريعي ضبط فهناك. للحقيقة وإدراكه أيضاً  الجاهلية المجتمعات قدرات مع و�� المسلمة، الجماعة قدرة مع و��

 الوقت سنف في ولكنه وا��ٔهداف، القواعد مع يتناقض �� منضبطاً، تعام��ً  باستمرار الجاهلي المجتمع مع المسلم والمجتمع المسلمة

 ��ٔمثلة نعرضس كما النبوية السيرة في جداً  واضح وهذا. ا��ٔساسية القواعد ومع النهائية ا��ٔهداف مع النتائج وإيقاع الحركة إيقاع يضبط

 . الله شاء إن منها

 .ا�ٕ�س��مي الحركي المنهج طبيعة منها نفهم لكي مهمة سمات ا��ٔربعة السمات فهذه

 الناس على فيتخ كيف ا�ٕ�نسان يتعجب حتى شديد، بوضوح عنها وتحدثوا ا��ٔقدمون، علماؤنا عنها تحدث كبيرة، قضية المرحلية وقضية

 ،إس��مي واقع الواقع وأن كمل، قد ا�ٕ�س��م أن قرروا قد بأنهم لها الناس إدراك عدم أو خفاءها نفسر أن يمكن ولكن الحاضر، وقتنا في

 سيعود مهمأما الذي المجتمع هذا أن يتصوروا ولم الوراء، إلى يتراجعوا أن يمكن أنه أبداً  يفكروا فلم النهائية؛ بالنصوص إذاً  مطالب فهو

 النصوص في وتغيير يلتبد هو المرحلية إلى النظر أن واعتبروا المرحلية، قضية إلى أبداً  يلتفتوا لم فلذلك. النهائية المرحلة قبل مرحلة إلى

 . المرحلية فكرة تدرك لم التي المختلفة الجماعات في الخلط هذا حدث ولذلك. الدين هذا أهداف وفي الدين لهذا النهائية

 المنهج تحديد في ودوره الواقع تشخيص

 ث��ثة افأمامه منهجاً  تختار أن تريد حينما المسلمة الجماعة أن أو ا�ٕ�س��مي، الحركي المنهج إن نقول التفاصيل؛ عن نتحدث أن وقبل

 :اختيارات

 �ٕ�ص��حاتا لبعض يحتاج المجتمع هذا وأن مسلم، مجتمع بأنه المجتمع تشخيص على يترتب الذي ا��ختيار وهو :ا��ٔول ا��ختيار

 ع��ج عن لبعدا كل بعيداً  منهجاً  يختار تجعله هذه فالنظرة. الصحيحة ا�ٕ�س��مية صورته يستكمل أو المسيرة، ويكمل ليقوم وا�ٕ�يقاظات

 الع��ج -��ٔمرا واقع في- هو ليس بع��ج ع��جهم وسيبدأ  كذلك، ليس الناس وواقع كذلك، ليس الصحيح التشخيص ��ٔن الموجود، الواقع

 . فيها هم التي أوضاعهم يعالج الذي
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 مسلمون أنهم الوقت ذات في لهم يثبت وهو تصوره، بحسب الدين تعاليم من حياتهم في نقص ما إكمال إلى الناس سيدعو الداعية فهذا

 الله شاء إن- للمشيئة خاضع فهو أذنب إن وحتى الجنة، يدخل الموحد ا�ٕ�نسان ��ٔن بتوحيدهم، الجنة سيدخلون وأنهم موحدون، وأنهم

 واقفين سوالي أنهم الداء حقيقة ��ٔن الداء، حقيقة يعالج �� الحقيقة في فهو هذا إلى الداعية هذا يدعوهم فحينما -عذبه شاء وإن له غفر

 من كثير فيه توقع منهج فهذا فيه، واقعون هم الذي الكبير الخلل يسد أن يستطيع �� الترقيع فٕان ولذا الصحيح، التوحيد قاعدة على

 أنهم على ككذل الحكام مع يتعاملون هم بل مسلمون، أنهم على الناس مع تتعامل والتي إس��مياً، الواقع ترى التي ا�ٕ�س��مية الجماعات

 يقبلواو  الناس مع يتعاملوا أن مانع و�� الجاهلية، هذه مؤسسات يدخلوا أن بأس و�� الحكام، مع يتعاملوا أن بأس ف�� ولذلك.. مسلمون

 ويشعرون بداً،أ  يتقدمون �� باستمرار العملية هذه في ويظلون تقدماً، هذا ويعدون مكسباً، ذلك كل ويعدون الطاعة، طريق في تقدم أي منهم

 إلى ذلك يرجعون أو ي��حظوها، لم بسيطة أخطاء إلى ذلك يرجعون أو الله، قدر إلى ذلك يُرجعون ولكن با�ٕ�حباط، ا��ٔحيان من كثير في

 خصوهش الذي التشخيص أو انتهجوه الذي المنهج يكون أن أنفسهم يراجعون �� ولكنهم. جديتهم وعدم الناس انحراف وإلى الحكام ظلم

 نة،الس أنصار وجماعة الشرعية، كالجماعة جزئية أخرى وجماعات ا�ٕ�خوان، جماعة أولها كثيرة؛ جماعات تحته يقع وهذا صحيح، غير

 وقعوا يهاعل والقائمين أتباعها أن إ�� صحيحاً  للعقيدة النظري تصورها كان وإن التي المودودي، كجماعة ا��ٔخرى الجماعات بعض وكذلك

 تطبق لم تيال الحكومات مع التعامل منهج فأخطأوا إس��م دار في أنهم فتصوروا الهند، عن باكستان انفصلت حينما ��ٔنفسهم خداع في

 . ما يوماً  ا�ٕ�س��م

 من المنهج نقاط من كثير عن التنازل وإلى جزئيات، إلى الناس دعوة في ا��ستمرار وهو المستمر، الخطأ  هذا لهم يحدث جميعا هؤ��ء

 وهم. الناس بونيجذ لعلهم قلي��ً  هم يتنازلون يستجيبون �� الناس وجدوا فكلما الناس، يرضي ما وعلى الناس شهوات على التربيت أجل

 يؤدي التنازل هذا لعل ا��ٔساسيات، بعض عن فيتنازلون معهم، تلين الحكومات لعل بالمرصاد لهم تقف التي الحكومات مع أيضا يتنازلون

 يجذب هذا علل جديداً، تناز��ً  يتنازلون رةفت وكل وغيرها والنقابات النيابية المجالس ويدخلون الوزارات، فيدخلون. جديدة مكاسب إلى

 .هكذا ويظلون. السريعة الثمرات بعض يكسبهم أو ا��ٔذى، عنهم ويكف إليهم، الناس

 الجماعات؛ نم وغيرها المسلمين ا�ٕ�خوان جماعة عن ويكتبون الحقيقة، يعرفون ا�ٕ�س��مية الحركة يرقبون الذين ا�ٕ�س��م أعداء أن والعجيب

 تنازلت ا��ٔمد طول ومع المتوالية الضربات تحت وأنها الحقيقية، أهدافها عن تنازلت قد جماعات وأنها ،"مدجنة"و مستأنسة جماعات أنها

 .كبيراً  و�� حقيقياً  خطراً  لها يجدون �� ولذلك أهدافها، من كثير عن

 الفصل في ونيتناقض ولكنهم.. إس��مي غير واقع أنه على الواقع إلى التوجه هذا أصحاب ينظر أو الداعية، ينظر أن وهو: الثاني ا��ختيار

 أنهم على الرعية وإلى الشعوب إلى وينظرون -شيء على ليسوا أنهم وهي- صحيحة بنظرة الحكام فيرون المحكومين، وبين الحكام بين

 الناس مع تعاملهم وبين الحكام مع مصادماتهم بين التفريق هذا أن فنجد ا��ٔسباب، من سبب بأي مسلمون أنهم أو بجهلهم، معذورون

 مخطئين، نفسهمأ  فيعتبرون الناس، من ضحايا إلى هذا ويؤدي بالسلطة، ا��ٔحيان بعض في يصطدمون حين متناسق، غير خلل في يوقعهم

 . كبيرة مصائب في أنفسهم فيوقعون بالناس يصطدمون حينما يتورعون أنهم أو



 الفصل الرابع

 ٨ 

 القتال وهي ة؛النهائي بالنصوص المجتمع مواجهة على فيصرون النهائية، للنصوص يخضع أن بد �� المجتمع أن يرون نفسه الوقت وفي

 إلى يسيئونو  يطيقون، �� ما الناس ويحملون يطيقون، �� ما أنفسهم يحملون وهؤ��ء. النهائية النصوص من أقل حل أي قبول وعدم والس��ح

 .للها شاء إن قليل بعد لنا سيتضح كما.. يكون أن ينبغي كما ا�ٕ�س��م لرؤية فرصة للناس يعطوا لم ��ٔنهم ا�ٕ�س��مية، الفكرة

 ..الصحيح ا��ختيار: الثالث ا��ختيار

 لها لةص �� كلها ولوائح وقوانين وقيماً  ومؤسسات ومحكومين حكاماً  بجملته الواقع هذا أن مفادها صحيحة بصورة الواقع تشخيص وهو

 بدأ  ماك وبالذات مجتمعاتهم، مع ا��ٔنبياء بدأ  كما معها نبدأ  أن ينبغي وأننا جديد، من ل�ٕ�س��م مدعوة المجتمعات هذه وأن با�ٕ�س��م،

 .بها التقى التي المجتمعات مع ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 بصورة بينها تنقلوال للمراحل، الصحيح التتبع ومن الصحيحة، البداية من جداً  كثيرة فرصاً  المسلمة للجماعة يعطي الصحيح التصور هذا

 لرؤيته كان واءس أيضاً؛ الجاهلي الواقع مع وتتناسب ا�ٕ�س��مية، الفكرة طبيعة مع وتتناسب المسلمة، الجماعة طاقة مع تتناسب منطقية

 قدراتها مع ناسبتت بصورة الجاهلي الواقع هذا المسلمة الجماعة تواجه مرحلة كل ففي. معه تتناسب التي بالصورة لمواجهته أو للحقيقة،

 .الحقيقة لتلقي المجتمع ذلك استعداد ومع

 ا�ٕ�س��م في الصحيح الجهاد ودور ؤاهمية مفهوم

" هاما��ت" هذا ا�ٕ�س��م عن ليدفعوا" ا�ٕ�س��م في الجهاد" عن يكتبون ممن وعقلياً  روحياً  والمهزومون": سيد ا��ٔستاذ يقول

 المادية ياسيةالس القوى تحطيم في منهجه وبين العقيدة، على ا�ٕ�كراه استنكار على النص في الدين هذا منهج بين يخلطون

 مجال و�� نهمابي ع��قة �� ٔامران وهما.. لله العبودية من وتمنعهم للناس، الناس تعب�د والتي وبينه، الناس بين تحول التي

 يماف ا�ٕ�س��م في الجهاد يحصروا ٔان يحاولون! الهزيمة تلك ٔاجل من ذلك وقبل التخليط، هذا ٔاجل ومن.. فيهما ل��لتباس

 .."")الدفاعية الحرب: "اليوم يسمونه

 هو هذا -هواقع في أو أرضه في ا��ٔمن لعدم تعرض إذا يدافع ا�ٕ�نسان أن تعني والتي- الدفاعية الحرب غير اآخر شيء -يَُقرَر كما- الجهاد

 مفهوم سعنو  أن بد ف�� الدفاع كلمة نستعمل أن بد �� كان وإن ويقول؛. صحيح غير هذا أن سيد ا��ٔستاذ يقول وكما. الدفاعي التصور

 ريدي الذي الله دين عن والدفاع ا�ٕ�نسان، هذا يسحقوا أن يريدون من أمام ا�ٕ�نسان، نوع ذاته؛ ا�ٕ�نسان عن الدفاع ليكون الدفاع كلمة

 قرره كما هادالج يظل أن النهاية في بالضرورة يؤدي وهذا. يغتصبوها أن الناس هؤ��ء يريد التي الله ألوهية عن والدفاع يطمسوه، أن هؤ��ء

 . لله كله الدين يكون حتى القيامة يوم إلى ماضٍ  جهاد ا�ٕ�س��م؛

 لدينا هذا ٕان" الحقيقة؛ هذه ضوء على يفهم سيد ا��ٔستاذ يقول كما فالجهاد الدفاع، كلمة نستعمل أن مضطرين لسنا أننا أرى وأنا

 وذلك -ادللعب العبودية من وهي ٔايضاً  لهواه العبودية ومن- للعباد العبودية من" ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" لتحرير عام ٕاع��ن

 على لشاملةا الثورة: معناها للعالمين وحده الله ربوبية ٕاع��ن ٕان..! للعالمين وربوبيته -سبحانه- وحده الله ٔالوهية بٕاع��ن

 هفي الحكم ا��ٔرض، ٔارجاء في وضع كل على الكامل والتمرد ؤاوضاعها، ؤانظمتها ؤاشكالها صورها كل في البشر حاكمية

 ا��ٔمر َمَردّ  الذي الحكم ٔان ذلك.. الصور من صورة في للبشر فيه ا��ٔلوهية: مرادف اآخر بتعبير ٔاو.. الصور من بصورة للبشر
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 ا�ٕ�ع��ن هذا ٕان .الله دون من ٔارباباً  لبعض بعضهم يجعل للبشر، تٔاليه هو البشر، هم فيه السلطات ومصدر البشر، ٕالى فيه

 نفسهم،أ  عند من بشرائع الناس يحكمون الذين له، المغتصبين وطرد الله، ٕالى ورده المغتصب الله سلطان انتزاع معناه

 ا��ٔرض، في الله مملكة �ٕ�قامة البشر مملكة تحطيم معناه ٕان.. العبيد مكان منهم الناس ويقـوم ا��ٔرباب مقام منهم فيقـومون

  :الكريم القراآني بالتعبير ٔاو

ـَماءِ  فِي ال�ِذي َوُهوَ ﴿   ].٨٤: الزخرف[ ﴾ ٕاَِلهٌ  اْ���ْرضِ  َوِفي ٕاَِلهٌ  الس�

ينُ  َذلِكَ  ٕاِي�اهُ  ٕاِ��� َتْعُبُدوا ا���� ا�َمرَ  لِل�هِ  ٕاِ��� اْلُحْكمُ  ٕاِنِ ﴿   ].٤٠: يوسف[ ﴾ اْلَقي�مُ  الد�

 ِمنْ  ا�ْرَباًبا َبْعًضا اَبْعُضنَ  َيت�ِخذَ  َوَ�� َشْيًئا ِبهِ  نُْشِركَ  َوَ�� الل�هَ  ٕاِ��� َنْعُبدَ  ا���� َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ٕاَِلى َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  ا�ْهلَ  َيا قُلْ ﴿ 

 . "]٦٤: عمران اآل[ ﴾ ُمْسِلُمونَ  ِبا�ن�ا اْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَول�ْوا َفٕاِنْ  الل�هِ  ُدونِ 

. السماء في إلهاً و  ا��ٔرض في إلهاً  -الحقيقة في هو كما- وتعالى سبحانه الله فيكون ا��ٔرض، في الله مملكة إقامة هو الله سبيل في فالجهاد

 ا��ٔستاذ يقول كولذل. البشرية تاريخ في حدثت التي الخاطئة الصور بعض بها تتلبس قد ا�ٕ�لهي الحكم أو ا��ٔرض في الله مملكة وكلمة

 يف ا��ٔمر كان كما -الدين رجال هم- بٔاعيانهم رجال ا��ٔرض في الحاكمية يتولى بٔان تقوم �� ا��ٔرض في الله ومملكة" سيد

!! لمقدسا ا�ٕ�لهي الحكم ٔاو" الثيوقراطية" باسم يعرف فيما الحال كان كما ا��آلهة، باسم ينطقون رجال و�� الكنيسة، سلطان

  ."مبينة شريعة من قرره ما وفق الله ٕالى ا��ٔمر مرد يكون ؤان الحاكمة، هي الله شريعة تكون بٔان تقوم ولكنها

 بعض في تحدث التي الخاطئة التصورات بعض يتصورون الحاكم هو الله يكون بأن أو ا�ٕ�لهي، الحكم بكلمة يضيقون الذين أن شك ف��

 لرب،ا باسم يحكمون الذين هم الدين رجال كان وسلطانها، الكنيسة وقت ففي. بهم مر الذي البشري ل��نحراف نتيجة المجتمعات

 حق �ٔنفسهم� يعطون كانوا ��ٔنهم الله، حكم وليس الدين رجال حكم هو الحقيقة في بينما.. وتعالى سبحانه الله حكم هو هذا ويعتبرون

 الثيوقراطي مفهوموبال.. الدين ذلك كان أيا الدين، على والثورة أوروبا، حياة في الفساد من نعرفه ما إلى ذلك وأدى. التبديل وحق التشريع

 ا��ٔنظمة بعض أو الفرس، حكم أو الفراعنة، حكم في يحدث كان كما ا��آلهة؛ باسم ينطقون الحكام كان -المقدس ا�ٕ�لهي الحكم أي-

 ا�ٕ�له، اسمب يتحدث أن حق لنفسه يعطي الحاكم كان أو ا�ٕ�له، باسم يتحدثون الذين هم والسدنة الكهنة فكان.. وغيرهم كالهنود ا��ٔخرى

 .الحقيقة في الله حكم هو ليس خاطئا، حكما أيضا هذا فكان

 ا�ٕ�له هو الله بأن ا��عتقاد مع لله، الحكم َمرَدْ  ويكون الحاكمة، هي الله شريعة تكون حينما يتحقق ا�ٕ�لهي الحكم أن يرى ا�ٕ�س��م ولكن

 . أفعاله وفي حقوقه وفي أسمائه وفي صفاته في له شريك �� وحده،

 الله عصى ما افٕاذ الناس باقي مع ذلك في يستوي أحكامه في الله أطاع ما المؤمنين أمير أو الخليفة يُطاع الصحيح المفهوم هذا ظل وفي

 ما إضفاءو  والحكام الخلفاء تسلط من العلمانيون يشيعه لما يبقى �� الجلي الواضح المفهوم وبهذا. الناس من أحد على له طاعة ف��

 كما �ٕ�س��ميا والواقع الحقيقة من نصيب أي المقولة لهذه يبقى �� يحاسبون و�� يناقشون ف�� ا�ٕ�لهية القداسة صفة أهوائهم عن يصدر

 . الحقيقة هذه على شاهد أنفسهم العلمانيون ينكره �� والذي عليهم الله رضوان الراشدين عصر في تمثل
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ٕازالة ا��ٔرض، في الله مملكة وقيام" حقيقة.. الحقيقة هذه  ورده لعبادا من مغتصبيه ٔايدي من السلطان وانتزاع البشر، مملكة و

ٕالغاء وحدها ا�ٕ�لهية الشريعة وسيادة.. وحده الله ٕالى  ��ٔن بيان،وال التبليغ بمجرد يتم �� ٔاولئك كل.. البشرية القوانين و

ٕا�� والبيان، يغالتبل بمجرد سلطانهم في يسلمون �� ا��ٔرض، في الله لسلطان والمغتصبين العباد، رقاب على المتسلطين  و

 -معليه وس��مه الله صلوات- الرسل تاريخ عرفه ما عكس وهذا! ا��ٔرض في الله دين ٕاقرار في الرسل عمل ٔايسر كان فما

  !"ا��ٔجيال مر على الدين هذا وتاريخ

 الذي بالنص لتزمواي وأن الحق، إقرار في أبدا القوة يستعملوا وأ�� فقط، يبلغوا وأن يبينوا أن الدعاة على أن يتصورون الذين أن فالحقيقة

 الرسول ��ٔن كله، ا�ٕ�س��م تاريخ أو��ً  يتجاهلون هؤ��ء].. ١٢٥: النحل[ ﴾ اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َرب�كَ  َسِبيلِ  إَِلى اْدعُ ﴿  إليه يستندون

 قد تارةو  والبيان، بالب��غ تارة تكون قد الحكمة ��ٔن فهموها، كما الحسنة والموعظة بالحكمة الدعوة عند يقف ولم بالس��ح، جاهد ملسو هيلع هللا ىلص

. بالقتال إ��و  بالس��ح، إ�� بليغة تكون �� قد أيضا الحسنة والموعظة. يشتهون ما بحسب قلصوها قد هم الحكمة فصورة. بالس��ح تكون

 .النهائية المرحلة هي وليست الدعوة، مراحل من مرحلة كانت فهي يريدون كما فهموها لو وحتى

 من عندهاو  نفسها، بها تحمي التي قوتها أيضا ولها نظامها، أيضا ولها وتصورها، فلسفتها لها متكاملة؛ مؤسسة هي الجاهلية أن والواقع

 .بسهولة عنه بالتنازل يطالبها من لكل عنه تتنازل و�� فيه تفرط �� أنها بحيث عليه، هي ما على ا�ٕ�صرار

 الحكومة" كتاب وهو -جميعا تقرؤوه أن ينبغي- له كتاب في المودودي ا��ٔستاذ ويقول. فقط بالبيان يقابل أن يمكن �� الجاهلي الواقع هذا

 اسمعوا: للناس يقول ثم وقوانين، نظاما وينـزل فكرة، إلى ليدعو أحد يأتي أن وعبث سخرية هذا: يقول".. والدولة الدين" وكتاب" ا�ٕ�س��مية

 لم ولو حتى كافأةم وبكل بالجنة ستجازون وأنكم بها، مؤمنين وتعتبرون الفكرة بهذه راضين ستظلون فأنتم تنفذوا، لم إذا عليكم �� ثم

 وإنما. عنه الله كتاب ويتعالى عنه، وتعالى سبحانه الله يتعالى وتناقضا عبثا يكون فهذا.. حقه ا�ٕ�له لهذا تعطوا ولم القوانين، هذه تطبقوا

 الواقع إن مث يزيلها، أن بد �� عقبات أمامه سيجد بد و�� وهو يطبقها، أن يحاول أن فعليه بالفكرة اقتنع إذا ا�ٕ�نسان أن الطبيعي ا��ٔمر

 بيعية،ط سنة فالتدافع. صراع في معه يدخل أن بد �� فرضه يريد الذي الحكم وهذا الجديدة، الفكرة هذه يقبل �� الذي أمامه الموجود

 جديدة ورةث صاحب فأي. نظاما ��ٔنفسهم يقيموا أن يريدون حينما أنفسهم به البشر يطالب �� بما الله دين نطالب أن السخرية من وإنه

 ."واحد وقت في معا يتواجدا أن يمكن �� فٕانه وإ�� هو، يقوم لكي ا��آخر الوجود يلغي أن بد ��

 ويقيمونها هم،أفكار  الناس يرفض حينما القتال وحق الصدام حق ��ٔنفسهم يعطون لهم الناس تعبيد حق يملكون �� الذين البشر كان فٕاذا

�� ف.. لونيفع مثلما يفعل أن حقه الحق صاحب ليعطي جاء الذي ا�ٕ�س��م يحرمون بينما فيها، حق لهم و�� لها، أه�� ليسوا وهم بالقوة

 أيضا، للونمض وهؤ��ء للحق، خائنون هؤ��ء -فقط والبيان الب��غ عند يقف الذي المسالم التصور- التصور هذا إلى يُدَعون الذين أن شك

 . فقط انالبي نقطة عند تقف أن ا��آن ا�ٕ�س��مية الحركات يطالبوا حتى كذلك ما يوما يكن لم ا�ٕ�س��م أن يعرفون ��ٔنهم.. مجرمون وهؤ��ء

 وهيةٔال بٕاع��ن الله، سلطان غير سلطان كل من" ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" لتحرير العام ا�ٕ�ع��ن هذا ٕان" سيد ا��ٔستاذ يقول

 له يراد ٕاع��ناً . .ٕايجابياً  واقعياً  حركياً  ٕاع��ناً  كان ٕانما.. سلبياً  فلسفياً  نظرياً  ٕاع��ناً  يكن لم للعالمين، وربوبيته وحده الله

 ب�� وحده لله وديةالعب ٕالى للعباد العبودية من بالفعل ويخرجهم الله، بشريعة البشر يحكم نظام صورة في العملي التحقيق
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 كلب البشري" الواقع" ليواجه ذلك".. البيان" شكل جانب ٕالى" الحركة" شكل يتخذ ٔان من بد يكن لم ثم ومن.. شريك

 . جوانبه لكل مكافئة بوسائل جوانبه

 لطانس كل من" ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" لتحرير عاماً  ٕاع��ناً  بوصفه- الدين هذا يواجه وغدًا، واليوم ٔامس ا�ٕ�نساني، والواقع

 وطبقية، وعنصرية ةواقتصادي واجتماعية سياسية وعقبات.. واقعية مادية وعقبات تصورية، اعتقادية بعقبات -الله سلطان غير

 .التعقيد ديدةش معقدة بصورة معها وتتفاعل بتلك هذه وتختلط.. الباطلة والتصورات المنحرفة العقائد عقبات جانب ٕالى

ٕاذا  السياسي السلطان مقدمتها وفي- ا��ٔخرى المادية العقبات تواجه" كةالحر " فٕان والتصورات، العقائد يواجه" البيان" كان و

 البيان- معاً  وهما -المتشابكة المعقدة وا��قتصادية وا��جتماعية والطبقية والعنصرية التصورية ا��عتقادية العوامل على القائم

 لتحريرا حركة ��نط��ق منهما بد �� معاً  وهما.. مكوناته لكل مكافئة بوسائل بجملته،" البشري الواقع" يواجهان -والحركة

 !  ٔاخرى مرة تقريرها مـن بـد �� هامـة نقطة وهذه.. كلها" ا��ٔرض" في كله" ا�ٕ�نسان.. "ا��ٔرض في ل�ٕ�نسان

 نوع".. ا�ٕ�نسان" هو موضوعه ٕان! بالعرب خاصة رسالة وليس! العربي ا�ٕ�نسان لتحريـر ٕاع��ناً  ليس الدين هذا ٕان

 يعتنقون لمن حتى و�� وحدهم للعرب رباً  ليس -سبحانه- الله إن". ا��ٔرض" كل".. ا��ٔرض" هو ومجاله".. ا�ٕ�نسان"

 نم ينتزعهم ؤان ربهم، ٕالى" العالمين" يرد ٔان يريد الدين وهذا".. العالمين رب" هو الله ٕان.. وحدهم ا�ٕ�س��مية العقيدة

 هي هذهو .. البشر من ناس لهم يشرعها ��ٔحكام البشـر خضوع هي -ا�ٕ�س��م نظر في- الكبرى والعبودية. لغيره العبودية

. دينال هذا في ٔانه ادعى مهما الله دين من يخرج الله لغير بها يتوجه من ؤان لله، ٕا�� تكون �� ٔانها يقرر التي" العبادة"

" ركينمش" والنصارى اليهود بها صار التي" العبادة" هو والحكم الشريعة في" ا��ت�باع" ٔان على ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول نص ولقد

 "..وحده الله" عبادة" من به ٔامروا لما مخالفين

 الح��ل مله حرموا وحينما الشرائع، منهم تلقوا حينما أرباباً  ورهبانهم أحبارهم اتخذوا واليهود النصارى أن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قرر حينما وذلك

 .التأويل يقبل �� جلي واضح نص وهذا إياهم عبادتهم هذه أن فقرر فاتبعوهم، الحرام لهم وأحلوا

 وديةالعب هي فهذه.. الله هو الحاكم يكون �� وحينما البشر، هم المشرعون يكون حينما أنه للعبودية؛ ا�ٕ�س��مي التصور هو هذا فٕاذن

 �� ا�ٕ�نسان ةحيا من جزءا استوعبت لو وحتى كلها، ا�ٕ�نسان حياة تستوعب �� لشرعه الخضوع عن بعيدة بالله ع��قة أي ��ٔن. الكبرى

 . جزئيا أو كليا ا�ٕ�نسان حياة يستوعب الذي لذلك عبودية تكون وإنما.. لله عبودية تكون

 العبادة لناسا يتصور حينما لكن كلها، ا�ٕ�نسان حاجات تغطي التي هي أحواله، كل في ا�ٕ�نسان حياة تنظم التي بوصفها الشريعة لكن

 لحياةا مساحة من هذه تأخذ كم.. شخصية أحوا�� يتصورونها وحينما الناس؟، حياة في الشعائر هذه تأخذ فكم! فقط وشعائر نسك أنها

 شريعة عن عيداب ا��ٔعظم التشريع يصبح حينما وتضيع تبهت -صغرها على- الصغيرة المساحات وهذه.. فقط صغيرة مساحات الناس؟ عند

 وكل هيمنتها وكل مولهاش بكل الله شريعة تكون وحينما. الله من حياتهم في شيء كل الناس يتلقى أن في تكمن الحقيقية فالعبودية. الله

 تحكمهم تيال الشريعة كانت وإذا.. الله عبودية في الناس يكون -كذلك ا��ٔمر يكون حينما- والكبيرة الصغيرة ا�ٕ�نسان لحياة استغراقها

 . لله عبوديةال عن ابتداء يبعدهم هذا فٕان حياتهم في التنظيم أو التنسك أو التعبد صور من نتفاً  أخذوا مهما الله، شريعة هي ليست
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 يأخذوها ��أ  وإما لله، عبيدا فيكونون كلها الله لشريعة الناس يخضع أن فٕاما العالمين، عن غني وجل عز الله أن وهو خطرا، أشد اآخر وأمر

 يُؤخذ و�� الله من ُيؤخذف وحده، لله والدينونة القوامة توحيد التوحيد؛ عبودية إ�� تكون �� لله فالعبودية. لله عبيدا يكونون �� وساعتها. كلها

 المطلق الكامل الخضوع بمعنى لله، نفسه ا�ٕ�نسان تعبيد هي فالقضية.. صغيرا أو قلي�� غيره من يؤخذ الذي هذا كان ولو حتى غيره، من

 . وجل عز الله غير من -بسيطا جزء ولو- شيئا يتلقى و�� الله، من كلها حياته يتلقى بأن وجل، عز لله

 و�� صغيرة في هالل غير من هذا في الناس يتلقى أن دون وحدها الله شريعة في كاملة مستغرقة تكون وأن شاملة، تكون أن بد �� فالعبودية

 . كبيرة

 ا�ٕ�س��م ٔان لهال تقرير وبين الدين في ٕاكراه �� ٔانه الله تقرير بين التوافق

 ا��ٔرض يعم ٔان يجب
 حركةوبال بالبيان.. العام ا�ٕ�ع��ن لذلك المخالف" الواقع" �ٕ�زالة" ا��ٔرض" في ينطلق ٔان ل�ٕ�س��م بد يكن لم ثم ومن"

 والتي -وسلطانه لهال شريعة بغير تحكمهم ٔاي-.. الله لغير الناس تعب�د التي السياسية للقوى الضربات يوجه ؤان.. مجتمعين

 اجتماعياً  نظاماً  ميقي لكي ثم. السلطان لها يتعرض �� بحرية" العقيدة" واعتناق" البيان" ٕالى ا��ستماع وبين بينهم تحول

 متلبسة ٔاو حتة،ب سياسية كانت سواء -المسيطرة القوة ٕازالة بعد- الفعلي با��نط��ق التحرر لحركة يسمح وسياسياً  واقتصادياً 

 ! الواحد العنصر داخل الطبقية ٔاو بالعنصرية،

 .""عقيدة" مجرد ليس ا�ٕ�س��م ولكن.. عقيدته اعتناق على الناس يكره ٔان قط ا�ٕ�س��م قصد من يكن لم ٕانه

 لسلطان جميعا الناس يخضع حتى ا��ٔرض يعم أن يجب ا�ٕ�س��م أن الله تقرير وبين الدين، في إكراه �� أنه الله تقرير بين تناقض هناك فليس

 وبالنظام العقيدةب الناس رضي فٕاذا عقيدة، مع نظام ا�ٕ�س��م.. فقط عقيدة ليس ا�ٕ�س��م ��ٔن.. لشريعته يخضعون أي كلها، ا��ٔرض في الله

 والله الله، ةمملك هي ا��ٔرض ��ٔن للنظام، يخضعوا أن فعليهم بالعقيدة يرضوا لم فٕاذا.. لله عابدين وكانوا ناجين، وكانوا مسلمين، كانوا

 . لنظامه يخضوا أن عليهم رباً  به يرضون �� فالذين.. بقانونه يحكمها أن وحده حقه ومن صاحبها، هو

 الله ��ٔن يسل ا��عتقاد، على الناس يجبر �� فا�ٕ�س��م. أصعب موقف إلى يؤجلهم كان وإن بالبشر، الرحيم التعامل من نوع شك و�� وهذا

 القتل، وبين ا�ٕ�س��م بين يخيرهم أن الممكن من وكان ا��عتقاد، على يجبرهم أن حقه من فهو ا��عتقاد، على يجبرهم أن حقه من ليس

 على ناسال يجبر أن العبث من فيكون.. مسلمين يريد الله ��ٔن ولكن ُمْلُكه، والكون الخلق، خالق ��ٔنه وتعالى، سبحانه حقه من وهذا

 ذلك ترك لب ا�ٕ�س��م اعتناق على يجبرهم لم لذلك مؤمنين، وليسوا منافقين سيكونون الحالة هذه في ��ٔنهم يريدونها، �� عقيدة اعتناق

 يوماً  فٕان نياالد في العقوبة من نجا وإن أنه يعلم أن الكفر سبيل اختار من وعلى نفاقاً، �� صدقاً  مسلما المسلم يظل حتى ��ختيارهم،

 .للكافرين أعدت التي جهنم نار في الخلود بعده يوم وهو الظالم، اختياره جزاء ليلقى هناك ينتظره

 استبداد و�� إكراه هذا في وليس لهم، ظلم هذا في وليس. لنظامه الخضوع على يجبرهم ولكنه العقيدة، على الناس يكره لم فا�ٕ�س��م

 ميع،للج رحمة هو به مؤمنين يكونوا لم أو به مؤمنين كانوا سواء ا�ٕ�س��مي؛ للنظام الناس خضوع أن الحقيقة؛ هو العكس بل.. عليهم
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 إذن هوف.. مؤمنين غير أو به مؤمنين كانوا سواء الله؛ حكم في يعيشون من ثمارها وسيجني للبشرية، المهداة الرحمة هو الله حكم ��ٔن

 لحكمه ايخضعو  أن بد �� ولكنهم.. ألوهيته رفضوا أنهم رغم يسعدهم، لكي إليه التحاكم على الناس يجبر حينما بالبشر أخرى رحمة

 .غيرها ا��ٔمر يكون أن يجوز �� التي الصورة هي هذه ��ٔن وتعالى، سبحانه

 وعلو ا�ٕ�س��م هيمنة أوج في حتى- الله لشرع خاضعة كلها ا��ٔرض تصبح أن البشري التاريخ في ا��ٔمر واقع في يتحقق لم كان إذا لذلك

 اآسيا، نم وأجزاء أفريقيا، من وأجزاء أوروبا، من أجزاء ظلت حيث الله، لشرع تخضع لم ا��ٔرض من أقسام ظلت وانتشارها وسعتها دولته

 لشرع هاكل ا��ٔرض خضوع يتحقق لم إذا: أقول -الله حكم عن بعيدة ظلت المناطق هذه كل.. بعد اُكتشفت قد تكن لم التي وأمريكا

 جميعا الناس يكونو  الله، بحكم كلها ا��ٔرض ليحكم يأتي حينما الس��م عليه المسيح يد على القيامة يوم قبل ��محالة سيقع ذلك فٕان الله

 أيدي على تتحقق لم فٕاذا. القيامة يوم ربهم إلى الناس يعود أن قبل ا��ٔرض في المكتملة والصورة الناصعة الصورة لتتحقق الله، حكم تحت

 الله، مبحك ا��ٔرض ليحكم المسيح يأتي حينما.. الساعة تقوم أن قبل الله اآيات من باآية تتحقق فسوف جهادهم، خ��ل من البشر

 لتكون ناصعة،ال الصورة تتحقق أن قبل ا��ٔرض صحيفة تغلق لكي�� تماما، لهم وتتبدى كاملة، الحكم هذا بركات الناس سيجد وحينذاك

 ا��ٔسد لتقيي حتى المطلق، المهيمن المسيح حكم ظل في الناس سيعيش كما لعاشوا الله بحكم رضوا كانوا أنهم فلو.. الناس على حجة

 أمن وفي مطلق نعيم في سيعيشون وهكذا.. خيراتها ا��ٔرض وتخرج يطلبه، من يجدون و�� حثوا المال الناس ويحثو يؤذيه، ف�� حيوان بأي

 .مطلق

 إليه يسعون بالله، يؤمنون الذين حس في باستمرار قائما -وحكمه الله لشرع كلها ا��ٔرض خضوع هدف- الهدف هذا يظل أن بد �� لكن

 الدين هذال الشهادة يقيموا أن وعليهم العقبات، من لهم بدى مهما فيه، يقصرون و�� يتم، لم أم تم سواء. سبي�� ذلك إلى استطاعوا ما

 الممكن نم ليس فٕانه ولذلك.. يقوم أن بد �� لله نظام هو عقيدة، مجرد ليس ا�ٕ�س��م إن: سيد ا��ٔستاذ يقول فكما.. الحياة نهاية حتى

 النظام هذا على ناسال يجبر وأن نظامه، يقيم وأن للعقيدة، يدعوهم أن عليه.. عمايتهم في ذلك بعد الناس يترك ثم فقط، بالبيان يقوم أن

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َتُكونَ  َ�� َحت�ى َوَقاتِلُوُهمْ ﴿   مدلول من ٔاشمل" الدين" مدلول ٕان".. يقول وكما].. ٣٩: ا��ٔنفال[ ﴾ لِل�هِ  ُكل�هُ  الد�

 شملأ  عمومه في ولكنه العقيدة، على يعتمد ا�ٕ�س��م في وهو الحياة، يحكم الذي والنظام المنهج هو الدين ٕان" العقيدة"

 ولو هوحد لله العبودية ٔاساس على يقوم الذي العام لمنهجه متنوعة جماعات تخضع ٔان يمكن ا�ٕ�س��م وفي.. العقيدة من

 . ."ا�ٕ�س��م عقيدة الجماعات هذه بعض يعتنق لم

 فقط والب��غ بالبيان يقوم �� ا�ٕ�س��م

 ٕالى- بالسيف الجهاد صورة في ل�ٕ�س��م الحركي ا��نط��ق حتمية" معه سيدركون فٕانهم.. المفهوم بهذا الدين الناس أدرك فٕاذا

 ربالح" اصط��ح من اليوم يفهم الذي الضيق بالمعنى- دفاعية حركة يكن لم ذلك ٔان ويدركون -بالبيان الجهاد جانب

 في الجهاد حركة يصوروا ٔان الماكر المستشرقين هجوم ؤامام الحاضر الواقع ضغط ٔامام المهزومون يريد كما" الدفاعية

 شري،الب الواقع جوانب لكل مكافئة بوسائل".. ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" لتحرير وانط��ق اندفاع حركة كان ٕانما -ا�ٕ�س��م

ٕاذا" ويقول.. ".المتجددة وسائلها منها مرحلة لكل محددة مراحل وفي  الجهادية ا�ٕ�س��م حركة نسمي ٔان بد يكن لم و

 حريته قيدت التي العوامل جميع ضد ذاته،" ا�ٕ�نسان عن دفاعاً " ونعتبره ،"دفاع" كلمة مفهوم نغير ٔان بد ف�� دفاعية، حركة
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 يكون ماحين إ�� حرا يكون لن -الحقيقة في- فٕانه ا�ٕ�نسان نحرر أن نريد وحينما ا�ٕ�نسان، حرية عن -إذن- دفاع فهو "..تحرره وتعوق

 تستعبد يالت والضغوط النظم كل نزيل أن بد �� أننا إلى أخرى مرة نرجع وبذلك.. وحدها الله شريعة تحت يكون وحينما وحده، لله عبدا

.. ا�ٕ�نسان ةحري عن دفاع فهو دفاعية حركة با�ٕ�س��م الحركة إن نقول أن بد �� كان فٕاذا. حرا تجعله و�� حريته وتنتقص وتذله ا�ٕ�نسان

 جهاد،بال" ا��ٔرض" في ا�ٕ�س��مي ا��نط��ق بواعث حقيقة نواجه ٔان نستطيع" الدفاع" كلمة مفهوم في التوسع وبهذا"

 ربوبيتهو  وحده الله ٔالوهية وتقرير للعباد، العبودية من ا�ٕ�نسان لتحرير عام ٕاع��ن ٔانه وهي ذاتها، ا�ٕ�س��م طبيعة ونواجه

ٕاقامة ا��ٔرض، في البشري الهوى مملكة وتحطيم للعالمين،   "..ا�ٕ�نسان عالم في ا�ٕ�لهية الشريعة مملكة و

 البحث حاولةوم الدفاعية، للحرب العصري للمفهوم الضيق بالمعنى ا�ٕ�س��مي للجهاد دفاعية مبررات ٕايجاد محاولة ٔاما" ويقول

 هوو -" ا�ٕ�س��مي الوطن" على المجاورة القوى من العدوان صد لمجرد كانت ا�ٕ�س��مي الجهاد وقائع ٔان �ٕ�ثبات ٔاسانيد عن

 في به ليقوم جاء الذي الدور ولطبيعة الدين، هذا لطبيعة ٕادراك قلة عن تنم محاولة فهي -العرب جزيرة بعضهم عرف في

 !."ا�ٕ�س��مي الجهاد على الماكر ا��ستشراقي الهجوم ؤامام الحاضر، الواقع ضغط ٔامام بالهزيمة تشي ٔانها كما. ا��ٔرض

 ٕاذن يقعـدون ٔاكانوا الجزيرة على والفرس الروم عدوان ا�ِمنوا قد -عنهم الله رضي- وعثمان وعمر بكر ٔابو كان لو ترى" ويقول

 ٔانظمة من المادية العقبات تلك الدعوة ؤامام المد، هذا يدفعون كانوا وكيف ا��ٔرض؟ ٔاطراف ٕالى ا�ٕ�س��مي المد دفع عن

 تحميها والتي بقية،والط العنصرية ا��عتبارات من الناشئة وا��قتصادية والطبقية، العنصرية، المجتمع ؤانظمة السياسية، الدولة

 ! كذلك؟ للدولة المادية القوة

 ٔامام تقف ثم.. ا��ٔرض كل".. ا��ٔرض" في.. ا�ٕ�نسان نوع".. ا�ٕ�نسان" تحريـر تعلن دعوة ا�ٕ�نسان يتصـور ٔان سذاجة ٕانها

 وهم بحرية، همتخاطب ا��ٔفراد، وبين بينها يخلى حينما والبيان باللسان تجاهد ٕانها! والبيان باللسان تجاهدها العقبات هذه

 ف�� ادية،الم والمؤثرات العقبات تلك توجد حين ٔاما".. الدين في ٕاكراه ��" فهنا.. المؤثرات تلك جميع من السراح مطلقو

 "!ا��ٔغ��ل هذه من طليق وهو وعقله، ا�ٕ�نسان قلب مخاطبة من للتمكن بالقوة، ٔاو��ً  ٕازالتها من بد

 أن يف جادين الدعاة كان إذا للدعوة ضرورة هو.. المسلمين من اجتهاد مجرد وليس للدعوة، ضرورة القتال بمعنى الجهاد يصبح وبذلك

 تقوم مؤسسة يواجه نماحي فقط والب��غ بالبيان أخرى تارة يقوم أن يمكن و�� مرة أول فقط والب��غ بالبيان يقم لم فا�ٕ�س��م.. ا�ٕ�س��م يقيموا

 وأن جهاده، هل يكون أن بد �� بل النظري، بالبيان يكتفي و�� مادي صراع في معها يدخل أن إذن بد �� المادي، الصراع وعلى القوة على

 أمام جهاده دأ يب لكي منها ينطلق قاعدة ل�ٕ�س��م يكون أن يتطلب ا��ٔمر وهذا. ا�ٕ�س��م بناء بدله ليقيم المادي الواقع هذا ويقتلع يغير

 مساحة نم ليقلص أو ليقتنص هذه قاعدته من وينطلق الحرب، دار أو الكفر دار مواجهة في ا�ٕ�س��م دار يقيم أن بد �� فٕانه ولذا.. أعدائه

 .لله كله الدين يكون حتى الكفر، دار

.. وجل زع الله شريعة تحت إ�� يتحقق �� والذي العدل، على والقائم ا�ٕ�يمان، على القائم السلم ذلك هو ا�ٕ�س��م يريده الذي والسلم

 ليس فهذا ..الدين لهذا ا��آخرون يريده الذي الرخيص السلم ذلك وليس الواضح، المعنى بهذا كافة السلم في يدخلوا أن الناس يدعو وهو

 . أيضا ا�ٕ�نسان على وعدوان ا�ٕ�س��م، على عدوان ��ٔنه الحقيقة، في سلما
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 وحده ��ميا�ٕ�س النظام يكفلها التي الرحمة وعلى ا�ٕ�يمان وعلى العدل على يقوم الذي السلم ذلك هو ا�ٕ�س��م إليه يدعو الذي السلم لكن

 .الجاهلي النظام وليس.. ا��ٔرض في

وا﴿ : للمسلمين وقيل.. المدينة ٕالى بالهجرة العهد ٔاول وفي مكة، في القتال عن المسلمين الله كف ولقـد"  ِدَيُكمْ ا�يْ  ُكف�

َ��ةَ  َوا�قِيُموا َكاةَ  َواآتُوا الص� ٕاِن�  ُظِلُموا ِبا�ن�ُهمْ  ُيَقاَتُلونَ  لِل�ِذينَ  ا�ِذنَ ﴿ : لهم فقيل فيه، لهم ٔاذن ثم].. ٧٧: النساء[ ﴾ الز�  َعَلى الل�هَ  َو

َنا َيُقوُلوا ا�نْ  ٕاِ��� َحق�  ِبَغْيرِ  ِدَيارِِهمْ  ِمنْ  ا�ْخِرُجوا ال�ِذينَ ۞  َلَقِديرٌ  َنْصِرِهمْ  َمتْ لَ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُهمْ  الن�اسَ  الل�هِ  َدْفعُ  َوَلْوَ�� الل�هُ  َرب�  ُهد�

ِبَيعٌ  َصَواِمعُ  ن�اُهمْ  نْ إِ  ال�ِذينَ ۞  َعِزيزٌ  َلَقِوي�  الل�هَ  إِن�  َيْنُصُرهُ  َمنْ  الل�هُ  َوَلَيْنُصَرن�  َكِثيًرا الل�هِ  اْسمُ  فِيَها ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ  َو  َمك�

َ��ةَ  ا�قَاُموا اْ���ْرضِ  فِي َكاةَ  َواآَتُوا الص�  فرض ثم].. ٤١-٣٩: الحج[ ﴾ اْ���ُمورِ  َعاِقَبةُ  َولِل�هِ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنَهْوا ِباْلَمْعُروفِ  َوا�َمُروا الز�

].. ١٩٠: البقرة[ ﴾ ُيَقاتُِلوَنُكمْ  ال�ِذينَ  الل�هِ  َسِبيلِ  فِي َوقَاتُِلوا﴿ : لهم فقيل يقاتلهم لم من دون قاتلهم لمن ذلك بعد القتال عليهم

: لهم وقيل].. ٣٦: التوبة[ ﴾ َكاف�ةً  ُيَقاتُِلوَنُكمْ  َكَما َكاف�ةً  اْلُمْشرِِكينَ  َوقَاتُِلوا﴿ : لهم فقيل كافـة المشركين قتال عليهم فرض ثم

ُمونَ  َوَ�� اْ��آِخرِ  ِباْلَيْومِ  َوَ�� ِبالل�هِ  ُيْؤِمُنونَ  َ�� ال�ِذينَ  قَاتُِلوا﴿  مَ  َما ُيَحر�  اْلِكَتاَب  تُواا�و  ال�ِذينَ  ِمنَ  اْلَحق�  ِدينَ  َيِديُنونَ  َوَ�� َوَرُسوُلهُ  الل�هُ  َحر�

 به، مٔاذوناً  ثم محرمًا،" -القيم ابن ا�ٕ�مام يقول كما- القتال فكان]. ٢٩: التوبة[ ﴾ َصاِغُرونَ  َوُهمْ  َيدٍ  َعنْ  اْلِجْزَيةَ  ُيْعُطوا َحت�ى

 "..المشركين لجميع به مٔاموراً  ثم بالقتال، بدٔاهم لمن به مٔاموراً  ثم

ية ٕان  صدر في ةالجهادي الوقائع وجدية عليه، تحض التي النبوية ا��ٔحاديث وجدية الجهاد، في الواردة القراآنية النصوص جد�

 اولهيح الذي التفسير ذلك النفس في يجول ٔان تمنع الواضحة الجدية هذه ٕان.. تاريخه من طويل مدى وعلى ا�ٕ�س��م،

 "!ا�ٕ�س��مي الجهاد على الماكر ا��ستشراقي الهجوم ؤامام الحاضر الواقع ضغط ٔامام المهزومون

 �� لها الناس دتَعب�  أن في وحقها ا��ٔلوهية مقام يعلم حينما ا�ٕ�نسان ��ٔن بالحقيقة، ا��عتزاز ومن بالحقيقة، العلم من ينبع هذا أن شك و��

 كان فٕاذا. هب يؤمن الذي الحق أمام من طريقة وبأي العقبات كل يزيل أن في يتورع أن أو يخجل أن أو يستنكف أن أبدا خاطره في يأتي

 وإزاحة ا��ٔرض يف ل��نسياح واجبا ثم المسلمين، قاتل لمن واجبا ثم به، مأذونا ثم محرما، كان القتال أن الصورة؛ بهذه تاريخه في ا�ٕ�س��م

 اآخر صورت أي نفسه في يدور أن الحقيقة هذه يعلم إنسان ��ٔي يدع �� الجدي التدرج من الصورة فهذه.. ا��ٔرض على من الطواغيت كل

 �ٕ�س��مي،ا الجهاد وقائع ويتابع ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وقول الشٔان هذا في سبحانه الله قول يسمع الذي ذا ومن".. الصحيح التصور غير

  !الحدود؟ لتٔامين الدفاع حدود عند ويقف وتجيء، تذهب بم��بسات مقيداً  عارضاً  شٔاناً  يظنه ثم

 الحياة هذه ةطبيع في ا��ٔصيل الدائم الشٔان ٔان بالقتال فيها لهم ٔاذن التي ا��آيات من نزل ما ٔاول في للمؤمنين الله بين لقد

ٕاِن�  ُظِلُموا ِبا�ن�ُهمْ  ُيَقاَتُلونَ  لِل�ِذينَ  ا�ِذنَ ﴿ : ا��ٔرض عن الفساد لدفع ببعض، بعضهم الناس يدفع ٔان الدنيا  َنْصِرِهمْ  ىَعلَ  الل�هَ  َو

َمتْ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُهمْ  الن�اسَ  الل�هِ  َدْفعُ  َوَلْوَ�� الل�هُ  َرب�َنا َيُقوُلوا ا�نْ  ٕاِ��� َحق�  ِبَغْيرِ  ِدَيارِِهمْ  ِمنْ  ا�ْخِرُجوا ال�ِذينَ ۞  َلَقِديرٌ  ِبَيعٌ  َواِمعُ صَ  َلُهد�  َو

 ]. ٤٠-٣٩: الحج[ ﴾ َكِثيًرا الل�هِ  اْسمُ  فِيَها ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَلَواتٌ 

ٕاذن  "..العارضة الحالة �� الدائم الشٔان فهو و

 لَكَ  َعُدو�  َهَذا إِن� ﴿  ��آدم وجل عز الله قال أن ومنذ.. اآدم من الموقف هذا الشيطان وقف أن منذ قديم هو.. جديدا ليس التدافع وهذا

 صراع.. ا��ٔرض تفنى أن إلى وسيظل.. اللحظة هذه منذ بدأ  الصراع هذا].. ١١٧: طه[ ﴾ َفَتْشَقى اْلَجن�ةِ  ِمنَ  يُْخرَِجن�ُكَما َفَ�� َولَِزْوِجكَ 
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 يسكت لن فريق سكت ولو الصراع، بهذا إ�� ا��ٔرض تصلح ف��.. الشيطان عباد وبين الله عباد بين.. الشيطان وأولياء الرحمن أولياء بين

 بعيدا ا��آخر فعيد أن بد �� موقعه عن المؤمن يتزحزح فلكي��. الشياطين وأعوان الشياطين تسكت لن المؤمنون سكت ولو.. ا��آخر الفريق

 صحابهاأ  نفوس في ومتوهجة حية دائما ا�ٕ�يمان جذوة يجعل الذي أيضا وهو ا�ٕ�نساني، الكيان مصلحة من التدافع فهذا.. ويصده عنه،

 .لله لهك الدين يظل لكي الشيطان، مواقع وعلى الشيطان على مستمر هجوم بل دفاع، حالة في باستمرار أنهم دائما يحسون حينما

ٕاذن"  ٕ�س��ما� قام متى ؤانه. ا��ٔرض هذه في والباطل الحق يتعايش ٔا�� الدائم الشٔان. العارضة الحالة �� الدائم الشٔان فهو و

 ولم ا��ٔرض في للها لسلطان المغتصبون رماه للعباد، العبودية من ا�ٕ�نسان وتحرير للعالمين، الله ربوبية �ٕ�قامة العام بٕاع��نه

 طانالسل ذلك" ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" عن ويدفع سلطانهم من الناس ليخرج عليهم يدمر كذلك هو وانطلق قط، يسالموه

  ".لله كله الدين يكون حتى التحريري الجهادي ا��نط��ق معها يقف �� دائمة حال.. الغاصب

 مرة ا�ٕ�س��م لىع فينقضون الغفلة فرصة ا�ٕ�نسان وأعداء الشيطان يستغل �� حتى دائم، استنفار حالة في ا�ٕ�نسان يظل ذلك تحقق فٕاذا

 .القيامة يوم إلى الدين هذا عن ليدافعوا دائم رباط حالة في الناس سيظل ا��ٔرض في لله كله الدين يكون أن تحقق لو فحتى. أخرة

 بعث والذي. بالهجرة العهد ٔاول ا��ٔمر كان كذلك. طويلة خطة في مرحلة مجرد ٕا�� يكن لم مكة في القتال عن الكف ٕان"

 ولكنه منه، بد �� ٔاولي هدف هذا.. المدينة تٔامين مجرد يكن لم ل��نط��ق ا��ٔولى الفترة بعد المدينة في المسلمة الجماعة

 ةو�ٕ�زال ،"ا�ٕ�نسان" لتحرير ا��نط��ق.. ا��نط��ق قاعدة ويؤمن ا��نط��ق، وسيلة يضمن هدف ٕانه.. ا��ٔخير الهدف ليس

 "!ا��نط��ق من ذاته" ا�ٕ�نسان" تمنع التي العقبات

 لسحق لنهائيا ل��نط��ق النهائية النصوص بعدها وتأتي.. مرحلة هو والصفح والعفو مرحلة، هي بالموعظة والدعوة مرحلة، هو ا��ٔيدي فكف

 �� أو جلو  عز الله دين وتعتنق تقتنع أن في -ذلك بعد- حرة وهي.. الله لشرع خاضعة لتكون كلها، ا��ٔرض و�ٕ�خضاع كلها، الجاهلية

 . تعتنقه

 مكة في ا��ٔيدي كف من الحكمة

 :بسرعة يلخصها كثيرة ِحكمٌ  له كانت مكة في ا��ٔيدي كف أن هنا ويقول

 ويُرَبى يَُعد لكي هادئ وقت إلى تحتاج أن البيئة هذه مثل في وا�ٕ�عداد التربية أهداف ومن وإعداد، تربية فترة كانت المكية الفترة أن ربما

 .ءهدو في يتربوا لكي الزمن من بفترة للناس يسمح ا��ٔيدي فكف. عليها كانوا التي جاهليتهم من وليخلصوا فيه، الناس

 ��ٔي عرضت إذا أو نفسه، في أوذي إذا يستثار -عمومه في وا�ٕ�نسان- فالعربي ا��ٔعصاب، ضبط على التعود الحكمة من يكون قد كذلك

 قمة في العرب انوك. لذاته و�� لنفسه، يغضب ف��.. لله إ�� ا�ٕ�نسان يغضب �� حتى ا��ٔعصاب ولضبط للتربية كان ا��ٔيدي فكف.. إهانة

 يتريثوا وأن �ٔنفسهم،� يثوروا وأ�� لله، سلوكهم في تصرفهم يكون أن لتربيتهم كان ا��ٔيدي بكف أمرهم فلعل. عربية كطبيعة ا��ستثارة هذه

 . الفعل رد في
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 لذينا أعداءها وتحرج الدعوة، هذه أصحاب وعلى الدين هذا أصحاب على الناس تعطف أن يمكن السلمية الدعوة ��ٔن أيضا كانت وربما

 يجعلهمو  ا��ٔعداء، يحرج هذا لعل ا��ٔيدي وكف والصبر بالسكوت ا��ٔعداء إيذاء المسلمة الجماعة تقابل فحينما.. ويؤذونها أمامها يقفون

 .الدعوة هذه أصحاب على الناس قلوب ويعطف الناس، أمام حرج في

 أن وفل وا��ٔزواج، وا�ٕ�خوة وا��ٔمهات وا��ٔبناء ا��آباء بين هو الصراع وكان مقتلة، بيت كل في يحدث أن اجتناب الحكمة من كان وربما

 القتال وقضايا الثأر بقضايا وانشغلوا ا��ٔساسية، الحقيقية القضية الناس عن ولغابت مقتلة، الناس بيوت في لحدثت به مأمورا كان القتال

 .العراك وقضايا

 ولعل لجاهلية،ا من وخاصة الفريقين، من أعداداً  سيفني كان الجاهلية أفراد مع قتال في مبكرا المسلمين دخول أن السبب كان أيضا وربما

 .الواقع في حدث ما وهذا عنهم، سكت إذا ذلك بعد ل�ٕ�س��م جندا يكونون هؤ��ء

 العرب هؤ��ء ليجع هذا فلعل الضعيف، مع وتقف المظلوم، مع تقف أن تتعود كانت التي العربية للنخوة موجها خطابا كان أيضا وربما

 نصرة في البعض يتدخل كان حينما ا��ٔحيان بعض في أيضا حدث قد وهذا أفضل، بصورة مواقفهم يحددون يتفرجوا كي يقفون الذين

 بكر، يأب مع الدغنة ابن موقف أو هاشم، بني شعب في جميعا هاشم بني موقف أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع طالب أبي كموقف.. المسلمين

. العربية نخوتهم روتستثا يعطفون هؤ��ء فكان.. كذلك وغيره.. الكعبة جوف في قريش علقتها التي المقاطعة صحيفة مزقوا الذين وموقف

 .أخرى أو بصورة البشرية في أيضا متكرر وهذا

 -المشركين من أضعافهم قتلوا لو حتى- جميعا يقتلون فقد معركة دخلوا فٕاذا الوقت، ذلك في قلي�� عددهم كان المسلمين ��ٔن ربما وأيضا

 أي في بعضهم تلقُ  وإن حتى الفكرة تستبقي شوكة للمسلمين يكون حتى ا��ٔيدي تكف أن بد �� فكان أصحابها، بمقتل الفكرة وتضيع

 .ا��ٔوقات من وقت

 لهم أصبحو  قوة، لهم وأصبح قاعدة، للمسلمين أصبح وإنما ا��ٔيدي، لكف ضرورة هناك يعد لم المدينة إلى المسلمون انتقل حينما ولكن

 أصبحتف الضرر، أنفسهم عن ويدفعون ويقاتلون أنفسهم، عن يجاهدون أرض أصحاب أو دولة كأصحاب -الجاهلي بالمفهوم حتى- شرعية

  .القتل أو القتال بصورة الناس به يواجهون مشروع منطق -الجاهلي الحس في حتى- لهم وأصبح منها، ينطلقون اآمنة قاعدة لهم

 واحدة، مرة القتال يشرع لم المدينة في حتى ولكن.. يقاتلوا أن لهم مسموحاً  أصبح وإنما ا��ٔيدي، لكف داعٍ  المدينة في -إذن- يعد فلم

 الكامل ��قبا��نط ذلك بعد ثم العدوان، برد ذلك بعد ثم أو��، با��ستط��ع لهم سمح وإنما واحدة، مرة الجميع يقاتلوا أن لهم يسمح ولم

 . الله شاء إن ذلك بعد طوي�� حديثا لها سنفرد التي المرحلية قضية مع يتمشى كله وهذا.. كافة المشركين لقتال

. توق كل في جدا مهمة ا��آمنة القاعدة وفكرة. اآمنة قاعدة لهم أصبحت المدينة إلى انتقلوا أن بعد أنهم هنا تقريره نريد الذي لكن

 وجود عدم ��ٔن ال،للقت فيه ينطلقون الذي ا��ٔمثل الوضع في أبدا يكونون �� قاعدة وبدون الجاهلية سلطان تحت يكونون حينما فالمسلمون

 يطلب لم كلذل. باستمرار الكماشة فكي بين ويجعلهم ضعيفا، موقفهم يجعل باستمرار تمدهم مأمونة أيضا موارد وجود وعدم اآمنة، قاعدة

 اعصر  في يدخلوا أن -منها ينطلقون اآمنة قاعدة لهم تكون �� حينما- ا��ٔوقات من وقت أي في منهم يطلب و�� مكة في المؤمنين من

. ا��ٔمر اقعو  في تحقيقها يمكن �� جدا صعبة معادلة في وسيدخلون المرات، عشرات منهم أقوى ستكون فالجاهلية.. الجاهلية مع مسلح
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 قاعدة ملكي و�� نفسه، على سلطانا يملك �� مستضعف، هو طالما أنه إس��مي؛ تجمع ��ٔي نبراساً  يظل أن ينبغي مرة أول جرى فالذي

 كةمعر  في يدخل أ�� في معذورا المسلم يظل.. با�ٕ�مدادات دائما تمده ومضمونة مأمونة موارد يملك و�� إليها، ويعود منها ينطلق اآمنة

 .وُمفَسراً  مفهوما مكة في ا��ٔيدي كف كان لذلك. الجاهلية مع مكشوف قتال في و�� مكشوفة،

 .ا��آمنة القاعدة وجودل طبيعيا أصبح فالقتال مفهوما؛ المدينة في بالقتال ا��ٔمر يكون قلناها التي حكم السبعة أو أسباب السبعة هذه وبكل

 بالمدينة العهد ٔاول في ا��ٔيدي كف من الحكمة

 .المكية لفترةا في السيرة من المستقاة الِحَكم ذكرنا وقد بالمدينة، العهد أول في أيضا وكان المكية، الفترة في كان ا��ٔيدي كف إن قلنا

- ��ٔننا. .تطل لم الفترة كانت وإن ذلك، إلى أدت ِحكم أو م��بسات عدة له كان ا��ٔولى الفترة في ا��ٔيدي كف فلعل المدينة في أما

 الرعب ويثير ينةالمد يؤمن لكي ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بها بعث عديدة سرايا بدرا سبقت وقد الهجرة، من الثانية السنة في كانت بدراً  أن -نعلم كما

 . المدينة في يطمعوا �� حتى القبائل في

 من قدر إلى نةالمدي في ا��ستقرار بعد الوليدة الدولة فيها احتاجت فترة هناك كانت ولعله. ا��ٔيدي كف كان ذلك قبل ا��ٔمر أول في ولكن

 وأهل اليهود أو يون،الوثن العرب يحتاجه كان ما سواء المدينة؛ في ما لفترةٍ  ويبين يبلغ الس��م عليه فظل.. والبيان للب��غ فرصة إعطاء

 عندهم انك ولو حتى ا��ٔمر ويتفهموا بأنفسهم، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من يسمعوا أن محتاجين فكانوا وحولها، المدينة في كانوا الذين الكتاب

 .عنه خبر

 عقدها لتيا المعاهدة تلك رأينا وقد بالمدينة، عهده أول في الجديد المجتمع لتنظيم -أيضا- الوقت من قدر إلى يحتاج ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان

 السلطة رأس أصبح قد أنه باعتبار المدينة في الساكنة ا��ٔطراف كل على والمسئوليات والواجبات الحقوق ليحدد كتبه الذي الميثاق ذلك أو

 .ل��نط��ق قاعدة تكون أن لتصلح الجديدة القاعدة لينظم -أيضا- الوقت من قدرا ا��ٔمر هذا فاحتاج. المدينة في

 لكي انتظار حالة يف فوقف ا��ٔخرى، الجهات يضرب أن قبل التفرع لهذا ويستعد لقريش، المرحلة هذه في التفرغ يريد كان ملسو هيلع هللا ىلص أيضا ولعله

 .��ٔولىا بالدرجة القتال هدفها يكن ولم وا��ستكشاف، ل��ستط��ع السرايا توالت ولذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص هجرته بعد قريش ستفعل ماذا يرى

 أيضا �ٔغراض� وكان مكة، في ا��ٔيدي لكف امتدادا قصيرة لفترة كان المدينة في ا��ٔيدي فكف.. الكبرى بدر غزوة حدثت ذلك بعد ثم

 . والمسلمون ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فيه وجد الذي الجديد الظرف طبيعة مع تتمشى

.. ستشرقينللم الخبيث المكر عن أو الشبهات عن والحديث معناه، وتوضيح الجهاد، بقضية اهتم قد الله رحمه سيد ا��ٔستاذ أن ون��حظ

 لواقعا في كبيراً  ثق��ً  له وأن خطراً  له أن يحس كان أو كثيرا، يشغله كان ا��ٔمر هذا أن يشي مما مرة، من أكثر المعنى هذا كرر قد ولعله

 لكذ ونجد المنهزمين، على يأخذها التي المؤاخذات عن وأيضا الجهاد، مفهوم عن الحديث كثيرا كرر قد نجده ولذلك نعيشه، الذي

 .الجهاد لمفهوم المتكرر التفصيل

 قد الذي كرارالت بعض هناك كان وإن حتى سيد، ا��ٔستاذ كتبه كما الكتاب بمتابعة ملزمون فنحن للكتاب شروح عن نتحدث أننا وبما

 ..زائدا تكرارا -البعض نظر في- يبدو
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 ا�ٕ�س��م في الجهاد مبررات

 قاعدة وه كان الضيق بمفهومه" الدفاع" بٔان للقول مجا��ً  تدع �� الواقع، م��بسات خ��ل من الموقف ورؤية" أخرى مرة يقول

  !الماكر ا��ستشراقي الهجوم ؤامام الحاضر، الواقع ٔامام المهزومون يقول كما ا�ٕ�س��مية، الحركة

 وقت يف ا��ستشراقية، الهجوم بحركة ُيؤخذون ٕانما ا�ٕ�س��مي، المد لحركة بحتة دفاعية ٔاسباب تلمس ٕالى يلجؤون الذين ٕان

  "..الله عصم من ٕا��! ٕاس��م" للمسلمين" يعد لم بل شوكة، للمسلمين يعد لم

 جعلل ا�ٕ�س��مي الجهاد على التهم بهذه ويضغطون ا��آن، مسلمين و�� إس��م وجود عدم أو الضعف هذا فرصة ينتهزون فالمستشرقون

 يكن ولم ا،هجوم يكن ولم النفس، عن دفاعا كان باعتباره ا�ٕ�س��مي الجهاد عن للدفاع أدبية مبررات عن ويبحثون يدافعون المهزومين

 عليهم وواجب مطلوب القتال هذا وأن بالقتال، المسلمين يطالب الله أن في تماما واضحة القراآنية النصوص بينما.. وا�ٕ�جبار للقهر محاولة

ْنَيا ْلَحَياةَ ا َيْشُرونَ  ال�ِذينَ  الل�هِ  َسِبيلِ  فِي َفْلُيَقاتِلْ ﴿  مث�� النساء سورة في جاءت التي النصوص كتلك لله، كله الدين يكون لكي  بِاْ��آِخَرةِ  الد�

تِيهِ  فََسْوفَ  َيْغِلْب  ا�وْ  َفُيْقَتلْ  الل�هِ  َسِبيلِ  فِي يَُقاتِلْ  َوَمنْ   َوالن�َساءِ  الر�َجالِ  ِمنَ  َعِفينَ َواْلُمْسَتضْ  الل�هِ  َسِبيلِ  فِي تَُقاتِلُونَ  َ�� َلُكمْ  َوَما۞  َعِظيًما ا�ْجًرا نُْؤ

لِي�ا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ  ا�ْهلَُها الظ�الِمِ  اْلَقْرَيةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ا�ْخرِْجَنا َرب�َنا َيُقولُونَ  ال�ِذينَ  َواْلوِْلَدانِ   يَُقاتِلُونَ  وااآَمنُ  ال�ِذينَ ۞  َنِصيًرا َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ  َو

ْيَطانِ  ا�ْولَِياءَ  َقاتِلُوافَ  الط�اُغوتِ  َسِبيلِ  فِي يَُقاتِلُونَ  َكَفُروا َوال�ِذينَ  الل�هِ  َسِبيلِ  فِي ْيَطانِ  َكْيدَ  إِن�  الش�  فهذا].. ٧٦-٧٤: نساءال[ ﴾ َضِعيًفا َكانَ  الش�

 القرية وسمى. .الظالمين ظلم من وإخراجهم المستضعفين سبيل وفي الله، سبيل في يقاتلوا أن للمسلمين سبحانه الله من واضح حض

 ْلَقْرَيةِ ا َهِذهِ  ِمنْ  ا�ْخرِْجَنا َرب�َنا﴿ .. بالظلم نفسها القرية يصف ولم بالظلم أهلها فوصف -مكة ��ٔنها ظالمة قرية يسمها ولم- أهلها الظالم

 رينالكاف وأن الله، سبيل في يقاتلون المؤمنين أن ويقرر].. ٧٥:النساء[ ﴾ َنِصيًرا لَُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ  َولِي�ا لَُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َواْجَعلْ  ا�ْهلَُها الظ�الِمِ 

 . منه يخشى �� ضعيف كيده الشيطان وأن للشيطان، أولياء أنهم أيضا ويقرر.. الطاغوت سبيل في يقاتلون

 او��تمح أمام وجل عز الله ك��م يرد أو يدحض عما يبحث أن للمؤمن يجوز ف�� وبالتالي. يقاتلوا كي للمؤمنين ُمِلحة مطالبة فهذه

 ا�ٕ�نسان، فكر وأ  ا�ٕ�نسان إرادة يصادر دين ا�ٕ�س��م أن أو بالقهر، انتشر أو السيف، بحد انتشر ا�ٕ�س��م بأن الدعاة يحرجوا أن في ا��ستشراق

 .بها يُؤخذوا أن للمؤمنين يجوز �� للمستشرقين المحاو��ت هذه كل.. الحوار يقبل و�� النقاش يقبل �� أو

إِنْ  َسَلفَ  َقدْ  َما َلُهمْ  يُْغَفرْ  َيْنَتُهوا إِنْ  َكَفُروا لِل�ِذينَ  قُلْ ﴿  ا��ٔنفال سورة في أيضا سبحانه الله يقرر كما لِينَ  ن�تُ سُ  َمَضتْ  َفَقدْ  َيُعوُدوا َو ۞  اْ���و�

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َتُكونَ  َ�� َحت�ى َوَقاتِلُوُهمْ  إِنْ ۞  يرٌ َبصِ  َيْعَملُونَ  بَِما الل�هَ  َفٕاِن�  اْنَتَهْوا َفٕاِنِ  لِل�هِ  ُكل�هُ  الد�  اْلَمْوَلى نِْعمَ  ْوَ��ُكمْ مَ  الل�هَ  ا�ن�  َفاْعَلُموا َتَول�ْوا َو

 أن ةفرص كفروا للذين يعطي وأنه لله، كله الدين يكون حتى ماضٍ  القتال أن في واضحة أيضا فهذه] ٤٠-٣٨: ا��ٔنفال[ ﴾ الن�ِصيرُ  َونِْعمَ 

 يخجلوا أن و�� أعذار نع يبحثوا أن للمؤمنين فليس.. النصير ونعم المولى نعم وهو المؤمنين مولى هو الله وأن يقاتلون، ينتهوا لم فٕان ينتهوا،

 من اللهو  الله، أرض وهذه الله، دين الدين هذا ��ٔن.. أعقابهم على ومكرهم المستشرقين كيد يردوا أن وعليهم كفروا، الذين يقاتلوا أن من

 نع يزحزحوهم وأن يسحقوهم أن المؤمنين على الحق هذا يغتصبوا أن يريدون والذين ويهيمن، يسيطر أن حقه ومن.. يحكم أن حقه

 . مكانهم
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مَ  َما يَُحر�ُمونَ  َوَ�� اْ��آِخرِ  بِاْلَيْومِ  َوَ�� بِالل�هِ  يُْؤِمنُونَ  َ�� ال�ِذينَ  َقاتِلُوا﴿  التوبة سورة في -أيضا- تعالى ويقول  ِمنَ  اْلَحق�  ِدينَ  ِدينُونَ يَ  َوَ�� َورَُسولُهُ  الل�هُ  َحر�

 أن يريدون أنهم سبحانه الله يقرر ا��آيات هذه اآخر وفي].. ٢٩: التوبة[ ﴾ َصاِغُرونَ  َوُهمْ  َيدٍ  َعنْ  اْلِجْزَيةَ  يُْعُطوا َحت�ى اْلِكَتاَب  ا�وتُوا ال�ِذينَ 

 عز الله نور إتمام وعلى الله دين نشر على المؤمنون يعمل أن بد ف�� الكافرون، كره ولو نوره يتم أن إ�� الله ويأبى بأفواههم الله نور يطفئوا

 .الدعاية بهذه يؤخذوا و��.. المستشرقون كره ولو الكافرون، كره ولو وجل

 مطاردةو  الناس، حياة في منهجه وتحقيق ا��ٔرض، في الله ٔالوهية تقرير مبررات ٕانها" كلها ا��آيات هذه عن سيد ا��ٔستاذ يقول

 ٔاحد حكمهمي ٔان يجوز �� وحده، لله عبيد والناس الناس، يتعبد الذي البشر سلطان وتحطيم الشياطين، ومناهج الشياطين

 ٕاكراه �� ٔاي".. الدين في ٕاكراه ��: "مبدأ  تقرير مع.. يكفي وهذا! ورٔايه هواه من وبشريعة نفسه عند من بسلطان عباده من

 هذاب لله، كله الدين ٔان ٔاو لله، كله السلطان ٔان بمبدأ  وا�ٕ�قرار العبيد، سلطان من الخروج بعد العقيدة، اعتناق على

  ".ا��عتبار

 يكون وأن ا��ٔرض، في الله ألوهية تقرير مبررات إنها كتابه؛ في وجل عز الله يقررها التي المبررات غير أخرى مبررات إلى المؤمن يحتاج ف��

 .".ا��ٔرض في ل�ٕ�نسان العام التحرير مبررات ٕانها".. وتعالى سبحانه لله كله السلطان

 في ةماثل المبررات هذه كانت لقد" للمؤمن بالنسبة تكفي ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وحديث وجل، عز الله كلمات أي "..تكفي وحدها وهذه"

 صدن خرجنا ٔاو! المهدد وطننا عن ندافع خرجنا: فيقول للجهاد ٔاخرجه عما منهم ٔاحد ُيسٔال فلم المسلمين، من الغزاة نفوس

 ! الغنيمة من ونستكثر رقعتنا نوسع خرجنا ٔاو! المسلمين نحن علينا الروم ٔاو الفرس عدوان

 في رسالف جيش قائد لرستم جميعاً  شعبة بن والمغيرة محصن بن وحذيفة. عامر بن ربعي قال كما يقولون كانوا لقد

 ابتعثنا الله(: الجواب فيكون بكم؟ جاء الذي ما: المعركة قبل متوالية، ٔايام ث��ثة في واحد بعد واحداً  يسٔالهم وهو القادسية،

.. ا�ٕ�س��م عدل ٕالى ا��ٔديان جور ومن. سعتها ٕالى الدنيا ضيق ومن. وحده الله عبادة ٕالى العباد عبادة من شاء من لنخرج

 ٔاو الجنة ٕالى فضين حتى قاتلناه ٔابى ومن. ؤارضه وتركناه عنه، ورجعنا منه قَِبْلنا منا قَِبله فمن خلقه، ٕالى بدينه رسوله فٔارسل

  ".)الظفر

 أسلموا فٕان فار،الك سلطان من البشرية ليحرروا ابتعثهم الله أن المبررات.. المسلمين من والفاتحين المسلمين من الغزاة مبررات كانت هذا

 أبوا نوإ  وجل، عز الله دين ينشرون هم وإنما والغنيمة، المال إلى حاجة في وليسوا ا��ٔرض، إلى حاجة في ليسوا ��ٔنهم وأرضهم، تركوهم

 ..الظفر أو الجنة إلى يفضوا حتى قاتلوهم

 للحق صارا��نت هو المبرر هذا "..الواقعي منهجه وفي العام، ٕاع��نه وفي ذاته، الدين هذا طبيعة في ذاتيا مبررا هناك ٕان" ويقول

 والوجود لكونا تعبيد في ا��ٔلوهية حق يعرف والذي ا��ٔلوهية، مقام يعرف والذي الله، إ�� إله ب�� يؤمن الذي وا�ٕ�نسان.. سبحانه الله ونصر

 وحده الله لطانس إلى ويعيدها عليها بما كلها ا��ٔرض ليحرر ينطلق أن بد �� أنه وهو الدين هذا طبيعة في ذاتيا مبررا هناك أن يعرف لها كله

 الحاكمو  الله، ملك والملك الله، أرض ا��ٔرض بأن المبرر؛ يحمل ذاته في هو.. خارجه من مبرر إلى حاجة في ليس فهو. وتعالى سبحانه

 .. ا��ٔرض واقع في ا��ٔمر هذا لتقرير يقومون الذين هم الله جنود يكون أن الطبيعي فا��ٔمر.. الله هو
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 طبيعة في رمبر  ٕانه -فيها المسلمين وعلى ا�ٕ�س��مية ا��ٔرض على ا��عتداء خطر يوجد لم ولو- ابتداء قائم الذاتي المبرر وهذا"

 "!موقوتةو  محدودة، دفاعية م��بسات مجرد من ��.. البشرية المجتمعات في الفعلية المعوقات وطبيعة وواقعيته، المنهج

 هواه مع. .الشيطان مع نفسه في ا��ٔكبر الجهاد معركة خاض قد يكون المعركة في للجهاد ينطلق ٔان قبل المسلم إن" ويقول

 ٕا�� دافع كل ومع.. ا�ٕ�س��م شارة غير شارة كل مع.. وقومه عشيرته ومصالح مصالحه مع.. ورغباته مطامعه مع.. وشهواته

  "..الله لسلطان المغتصبين الطواغيت سلطان وطرد ا��ٔرض في سلطانه وتحقيق لله، العبودية

 لتحقيق نطلقي المسلم فا�ٕ�نسان. الدين هذا في الذاتية المبررات ومع الدين، هذا طبيعة مع تلتقي الداخل من المؤمن نفس أن يعني وهذا

 وإنما.. ��نتصارا وفرحة ا��نتصار بروعة ليحس و�� ليتوسع، و�� مغنم، لتحقيق و�� شهواته، من شهوة لتحقيق �� ا��ٔرض، في الله سلطان

 إ�� يتحقق ��. .مهم أمر وهذا. الوقت نفس في الدين هذا حقيقة مع المؤمن نفسية فتتوافق.. الله ألوهية ليحقق لله، ذلي�� عبدا يخرج

 في الجهاد إلى ينطلق �� المسلم إن كثيرا نقول نحن ولذلك. وطموحاته وشهواته ا�ٕ�نسان غرائز فوق بها وا��رتفاع النفس جهاد خ��ل من

 ان أما. قاتلي لكي وجل عز الله لداعي يستجيب أص�� فهو الله، لدين هو النصر ذلك كان ولو حتى النصر، تحقيق بدافع الله سبيل

 . المؤمن يهم �� فهذا الله سبيل في الموت أو ا��نتصار، نتيجته القتال هذا يكون

 ولو تىح شهواته، تريده كما وليس الله، يريده كما الله أمر يحقق وجل، عز لله خاضعا عبدا ويكون متجردا، المؤمن يخرج أن بد ف��

 الهدف يكون نماإ  ذاته، في هدفا النصر يكون ف��.. الجولة هذه في النصر يريد �� الله لعل يدري �� فهو.. نفسه الدين نصر ابتغاء كانت

 . وتعالى انهسبح يشاء كما الله يقررها أخرى قضية فهذه.. يعيش أو هو يموت.. يتحقق �� أو النصر يتحقق ثم الله، إرضاء هو ذاته في

 من قلأ  ويعتبرونه" المنهج" شأن من يغضون" ا�ٕ�س��مي الوطن" حماية في ا�ٕ�س��مي للجهاد مبررات عن يبحثون والذين"

 . "ا��عتبارات هذه ٕالى ا�ٕ�س��م نظرة ليست وهذه" الموطن"

 من قلأ  ويعتبرونه المنهج، شأن من يغضون" ا�ٕ�س��مي الوطن" حماية في ا�ٕ�س��مي الجهاد مبررات عن يبحثون الذين إن هنا يقرر فهو

 ��ٔرضا مقام في فليس الله دين وأما الله، منهج أما.. ا��ٔصل هو عنها والدفاع ا��ٔصل، هي ا��ٔرض فيعتبرون ا��ٔرض، من أقل أي الموطن،

 على غريبة ي،الفكر  الغزو مع أتتنا مستحدثة، نظرة ولكنها الطريقة، بهذه ا��ٔمور إلى ينظر �� ا�ٕ�س��م إن يقول؛ وكما. عنها يدافعون التي

 عن وأ  ا��ٔرض، عن أو الجنس، عن دافع سواء الحيوان؛ روابط هي -ذلك قبل قررنا كما- باستمرار الجاهلية روابط ��ٔن.. ا�ٕ�س��مي الحس

 . المصالح عن أو اللغة، عن أو اللون،

 فٕان عيشه؛ت الذي الواقع ومن يحكمها، الذي المنهج من قيمتها تستمد وا��ٔرض الحقيقة، ويقرر وجل عز الله دين عن يدافع ا�ٕ�س��م لكن

 فالذين. وجل عز الله إلى وإرجاعها تطهيرها من بد و�� كذلك، ليست فهي كفر أرض كانت وإن مكرمة، أرض فهي إس��م أرض كانت

 يعترف �� وا�ٕ�س��م. المنهج قيمة من يغضون هؤ��ء ا��ٔرض وعن ا�ٕ�س��م دار عن فقط دفاع أنه على ا�ٕ�س��مي للجهاد مبررات عن يبحثون

 ادةسي من مستمدة هي ٕانما ا�ٕ�س��مي التصور في ل��ٔرض قيمة وكل! وزن و�� لها اعتبار ف�� -بذاتها- ا��ٔرض ٔاما".. بذلك

 "".انا�ٕ�نس" لتحرير ا��نط��ق ونقطة" ا�ٕ�س��م دار" و المنهج وحقل العقيدة محضن تكون وبهذا فيها، وسلطانه الله منهج
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 والذي المنهج، يهاف نقيم التي وأنها ا�ٕ�نسان، لتحرير منها ننطلق التي القاعدة باعتبارها عليها نحافظ إنما ا��ٔرض على نحافظ حينما فنحن

 تكون ولكي بمنهجنا، ظونحتف بعقيدتنا نحتفظ لكي عنها، ندافع مهمة حينذاك ا��ٔرض فتصبح.. حياتنا وفي اعتقادنا في أحراراً  فيها نكون

 .ا�ٕ�نسان لتحرير انط��ق نقطة

 . ا�ٕ�ط��ق على بهذا يعترف �� فا�ٕ�س��م.. ا��ٔرض لذات ا��ٔرض تكون أن أما

 ليست هي ولكنها. المنهج فيه يسود الذي والمجتمع والمنهج للعقيدة حماية" ا�ٕ�س��م دار" حماية ٕان وحقيقةً " ويقول

 للها مملكة لقيام الوسيلة هي حمايتها ٕانما ا�ٕ�س��مي، الجهاد لحركة ا��ٔخيرة الغاية هي حمايتها وليست النهائي، الهدف

ٕالى كلها ا��ٔرض ٕالى انط��ق قاعدة ��تخاذها ثم فيها،   "..بجملته ا�ٕ�نساني النوع و

 نهاية هو و�� ا��ٔخيرة، الخطوة ليس هذا لكن ا��عتداء، نرد أن بد �� عليها يُعتدى فحينما منها، لننطلق قاعدة عندنا تكون أن بد ف��

 . الطاغوت من ونحررها ا��ٔرض بقية إلى لننطلق.. جديدة خطوة إلى لننتقل عليها العدوان نرد وإنما.. المطاف

 يقول فكما .بجملته ا�ٕ�نساني النوع وإلى كلها، ا��ٔرض إلى انط��ق قاعدة ��تخاذها ثم فيها، الله مملكة لقيام الوسيلة هي إنما وحمايتها

   !الكبير مجاله هي وا��ٔرض الدين هذا موضوع هو ا�ٕ�نساني فالنوع"

 ؤاوضاع المجتمع، ونظام الدولة، سلطة من مادية عقبات وجهه في تقوم ٣ا�ٕ�لهي بالمذهب ا��نط��ق فٕان ٔاسلفنا وكما

 ضمائرهم يخاطب الناس، من ا��ٔفراد وجه له يخلو كي بالقوة، ليحطمها ا�ٕ�س��م ينطلق التي هي كلها وهذه.. البيئة

  ".ا��ختيار حرية ذلك بعد لها ويترك المادية، ا��ٔغ��ل من يحررها ٔان بعد ؤافكارهم،

 حينما ستشرقينالم لمكر نستجيب أن يجب �� ولذلك نهائية، خطة وليست وقتية خطة هي المسلمون بها مر التي الدفاع فخطة وبالتالي

 . ا�ٕ�س��مي الجهاد بها مر التي الوقتية المرحلة هذه أو الوسيطة، المرحلة هذه عند بنا يقفوا أن يريدون

ٕاع��نه الدين هذا طبيعة في الذاتية ا��عتبارات عن نغفل ٔا�� التاريخي الواقع نستعرض ونحن يجب" يقول  ومنهجه لعاما و

 كل تكون تراتف عليها تمر ا�ٕ�س��م دار أو المسلم، فالمجتمع "..الوقتية الدفاعية المقتضيات وبين بينها نخلط ؤا�� الواقعي،

 هذا أن وقتال ذلك في أحد يقول ف��.. لتعيش كيانها عن تدافع أنها مهمتها كل فتكون مستضعفة تكون.. كيانها عن الدفاع مهمتها

 طاعتواست مكانها، وتحمي حدودها تحمي أن واستطاعت قويت فٕاذا ضعيفة، ��ٔنها مؤقتا الموقف هذا إلى مضطرة هي إنما! تريده ما كل

 ونعتبرها تةالمؤق الظروف أو المؤقتة، ا��ٔوضاع بين نخلط ف��. أيضا وواجب إليه، تنطلق أن بد �� جديد هدف فهذا.. وتخرج تنطلق أن

 مقياس ونترك لمقياس،ا هو فنعتبره للقضايا الجاهلي التكييف يأخذنا أو ا�ٕ�س��م، لدار بالنسبة ا��ٔوضاع أفضل هي نعتبرها أو نهائية، ظروفا

 .وجل عز الله

 مما ذاوك وكذا.. ا��ٔخرى الدول شؤون في نتدخل وأ�� ا��آخرين، حدود ونحترم الرأي، حق ل��آخر نعطي أن بد �� أنه الجاهلية تقول فقد

 العليا، قوةال هو ا�ٕ�نسان ترى أنها باعتبار هي موقعها من تقولها الجاهلية مقو��ت هذه.. المساواة ولمعنى الحرية لمعنى عناوين يجعلونه

                                                           
 .ا�ٕ�لهي الدين الصواب ٣
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 سانا�ٕ�ن حدود عند منهم نسانإ  كل يقف أن يجب ولذا.. ا��نط��ق نقطة في متساوون كلهم الناس وأن الصواب، هو ا�ٕ�نسان يقرره ما وأن

 .ا��آخر

 وزن، لرغباتهم و�� هذا في للناس يقام ��.. ذلك غير ا��ٔمر فيكون لله، والملك لله ا��ٔمر يكون أن يرونه؛ ما عكس ا��ٔمر يكون حينما أما

 عند دثيح ما هو وهذا. عليه وتثني تمدحه أو الجاهلية، إليه تدعو ما وليس ا�ٕ�س��م يقرره ما هو المسلم ميزان دائما يكون أن فينبغي

 يرتفعوا أن ونيريد أعصابهم على ضاغطة المقو��ت هذه تصبح ذلك بعد ثم مقو��تهم، ويقرون الجاهليين من يتلقون أو�� أنهم المنهزمين؛

 لذلك.. المثاليات هي هذه أن ويعدون ا��آخر، أرض وتملك ا��آخر الرأي ومصادرة ا��عتداء فكرة من أنفسهم بتبرئة فيبدؤون مستواها، إلى

 وكان انك ��ٔنه حدوده عن يخرج أن إلى مضطرا كان وأنه نفسه، عن يدافع كان أنه ا�ٕ�س��مي؛ للجهاد مبررات يجدوا أو يبرروا أن يحاولون

 ةمعرك وهذه ذاته، ا�ٕ�س��م مي��د مع تولد منها، بد �� م��بسة هذه".. الوقتية ا��ٔمور فهذه.. ا�ٕ�ط��ق على يجوز �� وهذا.. وكان

 ."..وي��ً ط بينهما التعايش يمكن �� وجودين بين طبيعي صراع وهذا خوضها، في له خيار و�� فرضًا، ا�ٕ�س��م على مفروضة

 داءً ابت ا��ٔمام ٕالى يتحرك ٔان ذاته ا�ٕ�س��مي الوجود طبيعة من ٕان.. الحقيقة هذه من ٔاصالة ٔاشد ٔاخرى حقيقة هناك ولكن"

 دودح داخل ينـزوي ٔان و�� جغرافية، حدود عند يقف ٔان يمكن و�� الله، لغير العبودية من" ا��ٔرض" في" ا�ٕ�نسان" �ٕ�نقاذ

  ".الله لغير والعبودية والفساد للشر.. ا��ٔرض كل".. ا��ٔرض" في.. ا�ٕ�نسان نوع".. ا�ٕ�نسان" تاركاً  عنصرية،

 أمر والله. .وتعالى سبحانه وسيده إلهه هو ا��ٔرض على حركته له يقرر الذي.. ا��ٔرض على حركته لنفسه يقرر أن المسلم حق من فليس

 الجغرافية دودالح.. لله كلها أرض في جغرافية حدودا هناك ليست ��ٔنه الجغرافية، بالحدود يعترف �� كلها، ا��ٔرض في ينساح أن المسلم

 رْضَ َواْ��� ﴿  لله كلها تظل أن فينبغي لله، كلها ا��ٔرض لها، حدود �� ا��ٔرض وإنما الناس، حدود وهذه الناس، مقو��ت وهذه الناس، صنعها

 الجغرافية الحدود عند نقف ف�� ثم ومن مالك �� فيها مستخلف ا�ٕ�نسان وإنما مالكها وهو خالقها فهو] ١٠: الرحمن[ ﴾ لِْ���َنامِ  َوَضَعَها

 .وجل عز الله مملكة هي واحدة مملكة في يكونوا أن جميعا الناس وعلى بشرية، صناعة ��ٔنها

 لمعاديةا المعسكراتُ  تهادن أن فيمكن .."ا�ٕ�س��م تهاجم ٔا�� فيه تُْؤثر زمان عليها يجيء قد ل�ٕ�س��م المعادية المعسكرات ٕان"

.. يهوون كما يريدون الذي الموقف يختارون الناس يترك لن ا�ٕ�س��م، يرضاه �� أيضا ا��ٔمر هذا.. ويهادنها يتركها أن منه وتطلب ا�ٕ�س��َم،

 هذا ا،تهاجمون و�� نهاجمكم لن يقولوا أن لكن.. الله ولسلطان الله لشرع يخضعوا أن وإما ا�ٕ�س��م في يدخلوا أن إما الوحيد؛ وا��ختيار

 .المسلم منطق ليس

 البشر ةعبودي تزاول ا�ٕ�س��م تركها ٕاذا ا�ٕ�س��م، تهاجم ٔا�� فيه تؤثر زمان عليها يجيء قد ل�ٕ�س��م المعادية المعسكرات ٕان"

ٕاع��نه دعوته ٕاليها يمد ولم وشٔانها يدعها ٔان ورضي ا�ٕ�قليمية، حدودها داخل للبشر  �� ا�ٕ�س��م ولكن! العام التحريري و

 السلطات نم مادية عوائق ب�� لدعوته ٔابوابها لفتح ضماناً  الجزية، ٔاداء صورة في لسلطانه استس��مها تعلن ٔان ٕا�� يهادنها،

 ."فيها القائمة

 ختاروات أن حق لكم ليس أنتم: وضوح في موقفه يعلن أن عليه وإنما.. منه يخجل أن و�� المسلم، فيه يجمجم أن يجوز �� موقف وهذا

 ما وعليكم لنا ام لكم مثلنا، فتكونوا الله دين في تدخلوا أن ا��ٔرض في لله دعاة بوصفنا عليكم نعرض نحن.. تريدونها التي المواقف

 حتى يهادنها نل فا�ٕ�س��م.. سكتت لو وحتى الجاهلية، هادنتنا لو فحتى. وجل عز الله لسلطان وتخضعوا الجزية تدفعوا أن أو.. علينا
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 ٔانه حكمب وظيفته، وهذه الدين، هذا طبيعة هذه".. وجل عز الله دين في الدخول في أو الجزية، أداء صورة في لسلطانه تستسلم

  "!ٔاجمعين الناس في الله لغير عبودية كل من ا�ٕ�نسان وتحرير للعالمين، الله لربوبية عام ٕاع��ن

 خوف �ٕا� يحركه �� عنصرية، ٔاو ٕاقليمية حدود داخل قابعاً  وتصوره الطبيعة، هذه على ا�ٕ�س��م تصور بين وفرق" ويقول

  .."!ا��عتداء

 يجوز و�� عليها، وأحرص اعنه أدافع حدود صاحب أنني تصورت إذا أيضا النتائج وتتغير المسلم، نفسية وتتغير الدوافع، ستتغير أنه شك و��

.. صورت فهذا.. ا��ٔرض في لله كله الدين يكون بأن مطالباً  لست وأنني حالهم، في الناس أترك وأن ا��آخرين، حدود على أعتدي أن لي

 الناس تركوأ  لله، كله الدين يكون لكي العقبات كل وأزيل ��ٔخضع ا��ٔرض في أسيح أن مطالب أنني الحقيقة؛ أعرف أن ا��آخر والتصور

 . ستتغير أيضا النتائج وأن سيتغير، الموقف أن شك ��.. عقيدة من يريدون ما يختارون ذلك بعد

 نهـجم وليس البشرية، للحياة الله منهج هو الدين هذا ٔان تذكر عند وعمق بوضوح تبرز ا�ٕ�س��مي ا��نط��ق مبررات ٕان"

 يف تفتر حين ٕا�� خارجية مبررات عن نبحث �� ونحن! ا��ٔجناس من جنس نظـام و�� الناس، من شيعة مذهب و�� ٕانسان،

نا  ٕانسان حضريست ٔان يمكن �� ٕانه.. العباد وعبودية الله ٔالوهية قضية هي القضية ٔان ننسى حين.. الهائلة الحقيقة هذه ِحس�

 "!ا�ٕ�س��مي للجهاد اآخر مبرر عن يبحث ثم الهائلة الحقيقة هذه ما

 قوة إلى ستندام شيء، يوقفه و�� شيء يخيفه �� ينطلق وأنه الحق، بهذا واعتزازا وفرحا وعزة اقتناعا ممتلئا يكن لم إن.. المسلم أن شك ��

 المسلم يكن لم إن أنه شك ��.. متجبرة كانت مهما الذليلة الطواغيت كل ومحتقرا لله، بعبوديته وشامخا الله، على فيه ومتوك�� الله،

 بالحق، امستعلي يكون أن بد ��.. أبدا المنهزمة النفس بهذه ا�ٕ�س��م المسلم ا�ٕ�نسان يقيم ولن مهزوما، ويكون ضعيفا فسيكون كذلك

 لهائلةا الحقيقة هذه ما إنسان يستحضر أن يمكن �� إنه. أجمعون الناس كره ولو حتى الحق يقول أن من يخجل �� به، شامخا به، موقنا

 يجمجم أو الحقيقة هذه يعلن أن يخجل أنه يتصور ثم الله من مكانه حقيقة إنسان يعرف.. ا�ٕ�س��مي للجهاد اآخر مبرر عن يبحث ثم

 �ٔن� رحمة، و�� مجاملة و�� هوادة ذلك في تأخذه و�� وا��عتزاز، با�ٕ�صرار المسلم يمتلئ أن بد ��. أخرى أقاويل أي أمام ينهزم أو فيها،

 .وجل عز الله حكم في تكمن الحقيقية الرحمة

 بحكم يها،ف له اختيار �� معركة لخوض مضطراً  كان ا�ٕ�س��م ٔان تصور بين الطريق، مفرق عند كبيرة تبدو �� قد والمسافة"

 داًء،ابت يتحرك ٔان بد �� بذاته هو ٔانه وتصور تهاجمه، ٔان بد �� التي ا��ٔخرى الجاهلية المجتمعات ووجود الذاتي وجوده

  "..المعركة هذه في فيدخل

 هو يتقدم أن نبغيي ��ٔنه وسيقاتل يقاتلونه، الناس ��ٔن سيقاتل ا��ٔحوال، أي على سيقاتل ��ٔنه ا��ٔمر، بادئ في كبيرة المسافة تبدو �� قد

 .. حال كل على قتال فهو بسيطة، المسافة تبدو قد ا��ٔمر أول ففي.. ويبدأ 

 تبدو الطريق ايةنه في ولكنها حتمًا، المعركة سيدخل الحالتين كلتا في فهو كبيرة، تبدو �� قد الطريق مفرق عند المسافة"

  ".خطيراً .. كبيراً  تغييراً  ا�ٕ�س��مية والمفهومات المشاعر تغير شاسعة، هائلة



 الجهاد في سبيل الله

 ٢٥  

 هذه تؤّمن حينما سيقف حدوده عن ليدافع ا�ٕ�نسان ينطلق حينما الكبيرة المسافة هذه وتتضح والمفهومات، المشاعر في التغير هذا ويأتي

 فيه هم مام الناس إنقاذ و�� الطواغيت إزالة و�� الله دين نشر و�� الله كلمة إع��ن هو حينها في دافعه يكون و�� الموقف، وينتهي الحدود

 و�� اعرمش أي ذلك مع يستصحب أن دون فقط، حدوده عن الخطر يدفع أن يريد الذي مشاعر مشاعره ستكون.. الله لغير عبودية من

 واءس فسينطلق؛ ا��آخر المسلم أما. دينه حقيقة يفهم الذي المسلم يحملها التي ا��ٔهداف تلك من رفيعة أهداف أي و�� عليا مثل أي

َد، لم أم حدوده ُهد�َدت  حسوي الطواغيت، عبودية تحت يعيشون وهم مهددة ا�ٕ�نسان إنسانية بأن يشعر -ا�ٕ�س��م دار في وهو- ��ٔنه تُهد�

 يحس ولذلك. لهل لغير عبيدا يكونوا أن الله عباد على يغار ذلك فوق هو ثم. الطواغيت ظلم تحت يعيشون وهم حوله من ا�ٕ�نسانية بشقاء

 فقط دهحدو  عن ا��ٔمر يدفع أن يريد من عند تكون التي تلك غير تماما أخرى مشاعر كلها هذه. ا��آخرين يحرر أن بد �� الله حرره كما أنه

 ..ا��ٔمر هذا الله يحقق حينما ذلك بعد الباهرة نتائجها وفي أو��، ا�ٕ�نسان قلب في هائلة تبدو فالمسافة. يقف ثم

 عقيدة قضية

 ٔاهدافهو  الجهاد هذا لبواعث الكلي التصور ولكن.. سيجاهد الحالتين كلتا في ا�ٕ�س��م ٔان ولو.. تصور وذاك.. تصور هذا"

  ".وا��تجاه الخطة صميم في يدخل كما ا��عتقاد صميم في يدخل بعيدًا، اخت��فاً  يختلف ونتائجه،

 تصبح أن إلى وقتال جهاد قضية مجرد من فينقلك.. البصر لمح في جدا خطيرة قضايا إلى الله رحمه سيد ا��ٔستاذ دخول جدا يبهرني

 كما ا��عتقاد صميم في يدخل ا��ٔمر أن يعب�ر حينما لكن وقتال، جهاد قضية في تقرأ  فأنت.. جدا بسرعة بك يدخل هكذا.. عقيدة قضية

 حدودك عند تقف أن أنت ترضى حينما ��ٔنه.. المعنى هذا باله على يخطر لم أنه كيف المرء يتعجب.. وا��تجاه الخطة صميم في يدخل

 وهذا. لهل كله الدين يكون لكي تقوم بأن كمسلم لك الله تكليف وعن ا�ٕ�س��مية، مهمتك عن فع�� خرجت قد هذا في أنت.. ا��ٔرضية

 بهذه ليست أنها تتصور جدا ضخمة قضايا إلى عجيبة بطريقة يجرك أنه في سيد ل��ٔستاذ الله توفيقات من وهذا يُفهم، أن جدا مهم أمر

 . العميق هجالمتو  الحي ا��رتباط هذا حسك في وترتبط تماما، جديدة الحقيقة لترى الغشاوة عينيك عن ينـزع فجأة ولكنه.. الخطورة

 قهح ومن.. عالم ونظام ٕاله، منهج ولكنه وطن، نظام و�� قوم، نحلة ليس فا�ٕ�س��م. ابتداءً  يتحرك ٔان ا�ٕ�س��م حق من ٕان"

 ��ٔفرادا يهاجم �� ٔانه وحسبه. ا��ختيار في" ا�ٕ�نسان" حرية من تغل التي وا��ٔوضاع ا��ٔنظمة من الحواجز ليحطم يتحرك ٔان

 المقيدة طرة،للف المفسدة الفاسدة، التٔاثيرات من ا��ٔفراد ليحرر وا��ٔوضاع ا��ٔنظمة يهاجم ٕانما عقيدته، اعتناق على ليكرههم

  ".ا��ختيار لحرية

 لتقرير،ا هذا من يخجل و�� يتلعثم و�� يجمجم أن ينبغي �� وأنه المسلم، واجب هو وهذا ا�ٕ�س��م، هو هذا أن بوضوح؛ الحق بهذا فيتقرر

 لم مأ  أرادوا سواء لله عبيد هم وإنما -يظنون كما- أحرارا، ليسوا ا��آخرين ��ٔن يقولون، كما ا��آخرين حرية يصادر لم بهذا أنه يعرف وأن

إِنْ ﴿ .. يريدوا  يرفض حتى ل�ٕ�نسان الحرية جاءت أين فمن].. ٤٤: ا�ٕ�سراء[ ﴾ َتْسِبيَحُهمْ  َتْفَقُهونَ  َ�� َوَلِكنْ  بَِحْمِدهِ  يَُسب�حُ  إِ��� َشْيءٍ  ِمنْ  َو

 ينأ  فمن.. يحييه الذي وهو يميته، الذي وهو صوره، الذي وهو خلقه الذي هو الله ��ٔن يرد، لم أم أراد لله عبد هو لله؟ عبدا يكون أن

 حينما ولذلك ..يرضوا لم أم رضوا عبيد هم لله؟ عبيدا ليسوا أنهم يظنوا حتى الشيطانية النـزغة وهذه العصبية وهذه النعرة هذه لهم جاءت

 فحينما. .أجله من خلقوا الذي الطبيعي موقعهم لحقيقة نستجيب نحن العكس، بل حريتهم، نصادر لم فنحن الله منهج إلى ندعوهم
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ُعون ا��آخرون ويناقشنا يخاطبنا  الذيو  عليه، تمردوا الذي الطبيعي موقعهم إلى لهم إرجاع هذا.. ��: لهم نقول ل��آخر مصادرة هذه أن ويد�

 نصادرهم، ��و  عليهم نحافظ أننا هي فالحقيقة.. أنفسهم تدمير ومن أنفسهم ه��ك من نحفظهم أن نريد ونحن.. منه التحرر يريدون خرجوا

 تحاول ةالجاهلي ولكن ا��آخرين، حرية نصادر �� فنحن.. واحد �ٕ�له خاضعون وكلنا عبيد، كلنا.. الموقف نفس معنا يقفوا أن ونطالبهم

 فارغة شعارات هي مابين المزينة، الشعارات بتلك ينبهرون الذين السذج بعض عن تغيب التي المقو��ت هذه بمثل الدعاة تستفز أن دائما

 ومغالطتها مكابرتها من تخجل الجاهلية يجعل أن ويستطيع بسهولة، يردها أن ويستطيع منها، يسخر الحقيقي والمسلم. شيئا تعني �� جدا

 الذي يمنع من كحال إ�� لله العبودية موقع.. الحقيقي موقعهم وإلي رشدهم إلى نعيدهم أن نريد الذين أولئك وحال حالنا وما. ونفاقها

 . ويسبه منقذه يدفع به فٕاذا عليه أقدم مما ا��نتحار يريد

 المين،للع الله بربوبية العام ٕاع��نه ليحقق.. وحده الله عبادة ٕالى العباد عبادة من" الناس" ُيخرج ٔان ا�ٕ�س��م حق من"

. ا�ٕ�س��مي ظامالن ظل في ٕا�� -العملي الواقع وفي ا�ٕ�س��مي التصور في- تتحقق �� وحده الله وعبادة.. ٔاجمعين الناس وتحرير

 فقيرهم ودانيهم، قاصيهم ؤابيضهم، ٔاسودهم ومحكومهم، حاكمهم كلهم، للعباد فيه الله يشرع الذي النظام وحده فهو

 التشريع قونيتل ��ٔنهم العباد، الناس فيعبد ا��ٔنظمة، سائر في ٔاما.. السواء على الجميع له يخضع واحداً  تشريعاً  وغنيهم،

 اّدعى قدف نفسه، عند من للناس التشريع سلطان لنفسه ادعى بشر فٔايما ا��ٔلوهية، خصائص من وهو. العباد من لحياتهم

عاها سواء وعم��ً، اختصاصاً  ا��ٔلوهية  قدف الحق بذلك البشر لذلك اعترف اآخر بشر ؤايما. ا��دعاء هذا يعلن لم ٔام قو��ً  اد�

  "!يسمها لم ٔام باسمها سماها سواء ا��ٔلوهية، بحق له اعترف

 ويخاف يجفل بحيثو  ا��ٔرض، في الله ألوهية يحقق لكي ذاتيا اندفاعا مندفعاً  ذلك بعد المسلم يصبح بحيث للحقيقة، جيد تلخيص وهذا

 .واحدا تشريعا ولو منه يقبل حينما يعبده.. مثله لبشر عبدا يكون أن واحدة للحظة ولو يتلبس أن من ويرتجف

 أن المسلم ا�ٕ�نسان لىع طبيعيا وواجبا طبيعيا وحقا طبيعيا إفرازا ا�ٕ�س��مي الجهاد يصبح الوضوح وبهذا الج��ء بهذا القضية تتقرر وحينما

 �� فالمسلم].. ٢: ا��ٔعراف[ ﴾ لِْلُمْؤِمِنينَ  َوِذْكرَى بِهِ  لِتُْنِذرَ  ِمْنهُ  َحرَجٌ  َصْدرِكَ  فِي َيُكنْ  فََ�� إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  ِكَتابٌ ﴿  خجل وب�� تحرج ب�� يفعله

 . لهذا تماما مطمئن وهو ينطلق وإنما ربه، كلمات من و�� ربه كتاب من حرجا يجد

 الحياة ينظم ٔان بد �� ومنهج عقيدة ا�ٕ�س��م

 حركي تنظيمي جمعت في يتمثل منهج هو ٕانما. البيان بوسيلة للناس عقيدته بٕاب��غ يقنع حتى عقيدة، مجرد ليس وا�ٕ�س��م"

 ا�ٕ�س��م لىع يتحتم ثم ومن هو، منهجه وفق رعاياها حياة تنظيم من تمك�نه �� ا��ٔخرى والتجمعات الناس، كل لتحرير يزحف

 هناك كونت ف�� لله، كله الدين يكون ٔان معنى -قبل من قلنا كما- وهذا. العام للتحرير معوقات بوصفها ا��ٔنظمة هذه يزيل ٔان

  "!للعباد العباد عبودية على تقوم التي ا��ٔنظمة سائر في الشٔان هو كما. لذاته العباد من لعبد طاعة و�� دينونة

 قرية فيه نياالد أصبحت وقت في أما.. للناس تصل تكن لم الدعوة ��ٔن الماضي في مطلوبا كان الجهاد إن يقولون المفكرين بعض هناك

 تصل أن يمكن بل ا��ٔرض، في مكان كل في الناس أطراف إلى تصل الحقيقة وأصبحت وا�ٕ�نترنت، ا��تصا��ت ثورة وتحققت واحدة،

 !الدعوة يبلغ أن منه مطلوبا كان والجهاد وصلت، الدعوة ��ٔن للجهاد، داع إذن هناك يعد فلم ا��ٔخرى، للكواكب
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 بلغت ومهما قيقة،الح لنبلغ انترنت مليون استعملنا ولو الواقع في يقوم لن الله ودين فقط ب��غا ليست فالدعوة.. جدا قاصر تصور هذا

 الله دين يف يدخلوا لن فٕانهم بهم ويعصفون يحكمونهم الطواغيت ظل ولكن با�ٕ�س��م الناس اقتنع لو وحتى.. جميعا للناس الحقيقة

 ِمنْ  ْسَتْخرََجَهاا ثُم�  ا�ِخيهِ  وَِعاءِ  َقْبلَ  بِا�ْوِعَيِتِهمْ  َفَبَدا� ﴿  سبحانه الله قال كما والشرع النظام هو فالدين وحكمه الله شرع في أي الحق بمعناه

 ﴾ َعِليمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكل�  َوَفْوقَ  نََشاءُ  َمنْ  َدرََجاتٍ  َنْرَفعُ  الل�هُ  َيَشاءَ  ا�نْ  إِ��� اْلَمِلكِ  ِدينِ  فِي ا�َخاهُ  لَِيأُْخذَ  َكانَ  َما لُِيوُسفَ  ِكْدنَا َكَذلِكَ  ا�ِخيهِ  وَِعاءِ 

 ذهه ينسون المفكرين من المنهزمون فهؤ��ء. الله حكم نقيم لكي الطواغيت إزالة من إذن بد ف�� ونظامه شرعه في أي] ٧٦: يوسف[

 . اللحظات من لحظة في الحقيقة

 الواقع غطض تحت المهزومين المعاصرين ا�ٕ�س��ميين الباحثين إن".. مهمة بٕاضافة ولكن الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يقول أخرى ومرة

 قهر ركةح ا�ٕ�س��م صوروا المستشرقين ��ٔن الحقيقة، تلك تقرير من يتحرجون الماكر، ا��ستشراقي الهجوم وتحت الحاضر

 بواعث نيشوهو  ولكنهم الحقيقة، هي ليست هذه ٔان جيداً  يعرفون الخبثاء والمستشرقون. العقيدة على ل�ٕ�كراه بالسيف

 ٕالى فيلجؤون ا��تهام، هذا بنفي ا�ٕ�س��م، سمعة عن -المهزومون- المنافحون يقوم ثم ومن.. الطريقة بهذه ا�ٕ�س��مي الجهاد

  ".ابتداءً " ا�ٕ�نسان تحرير" في وحقه ووظيفته، ا�ٕ�س��م طبيعة عن ويغفلون! الدفاعية المبررات تلمس

 بالسيف شرانت ا�ٕ�س��م إن فيقولون الفعل، ورد الفعل يعرفون الجاهلية ومن المستشرقين من الخبثاء.. جدا ساخر منظر -شك و��- وهذا

 أنهم يعرفون نالذي المهزومين هؤ��ء من المتوقع الفعل رد بدقة يقيسون ولكنهم حقيقة، ليست أنها يعرفون وهم العقيدة، على الناس وأكره

 يهاجمل أبدا ا�ٕ�س��م كان وما النفس، عن دفاع إ�� هو ما.. ��: ويقولوا ليردوا المهزومون هؤ��ء يتحرك أن يتوقعونه؛ ما فيحدث مهزومون،

 . ا�ٕ�س��م أعداء دائما يفعله ما وهذا. ذلك يفعلون وهم عليهم ويضحكون منهم، فيسخرون المهزوم، الدفاع هذا اآخر إلى.. سبب ب��

 يشاءون؛ ما هب ويفعلون. منه ويسخرون يعرفون، ا��ٔعداء ��ٔن ��ٔعدائه، سخرية نفسه يجعل دينه حقائق عن يغفل الذي المسلم أن شك و��

 .كذلك ليس والمسلم به، فيلعبون

 في قيدةع مجرد الدين إن فكرة الضال الغربي الفكر من وأخذوا الفكري، الغزو من أخذوا المهزومين العصريين الباحثين إن أيضا يقولو 

 الدين صار يثح.. الكنيسة بعد أوروبا انحراف مع يتمشى الذي هو للدين الباطل التصور وهذا.. بالحياة و�� با��ٔنظمة له شأن �� الضمير

 هؤ��ء فنقل. ينبالد له شأن ف�� الواقع أما.. يريدها التي بالصبغة فرد كل ويصبغها يصورها ومشاعر ونحلة وربه، ا�ٕ�نسان بين أمراً  عندهم

. .ا�ٕ�ط��ق على له مكان �� الجهاد يصبح ثم ومن! إليها ا�ٕ�س��م ليحاكموا ذلك بعد جاءوا ثم الغرب، من المقو��ت هذه الببغاوات

 �ٕ�س��ما هذا يأخذون فالناس ذلك؟ بعد تريد فماذا الناس، كل إلى وصلت قد بعضهم يقول كما الفكرة كانت إذا وخاصة يجاهد فلماذا

 أن من عكيمن أحد �� مكان؛ أي في مسلما يكون أن يستطيع واحد كل ��ٔن بالطواغيت، و�� با��ٔنظمة ل��صطدام داعي و�� به، ويعيشون

 . الحياة إدارة في هل مكان �� الضمير، في عقيدة تصورهم في ا�ٕ�س��م ��ٔن إذن؟ الجهاد فلماذا.. بتسابيح تتمتم أن و�� تزكي أن و�� تصلي

- ��ٔلوهيةبا وحده الله ٕافراد على يقوم منهج وهو البشرية، للحياة الله منهج فا�ٕ�س��م ا�ٕ�س��م، في كذلك ليس ا��ٔمر ولكن"

 رأيت إذا تشرب، يفك تأكل، كيف في يتدخل فا�ٕ�س��م .."!اليومية تفصي��تها بكل الواقعية الحياة وينظم -الحاكمية في متمثلة

.. ذلكك خرجت إذا تقول، ماذا المياه دورة إلى دخلت إذا تقول، ماذا خلعته إذا تقول، ماذا ثوبك لبست إذا تقول، ماذا المراآة في وجهك

 يقوم يفك! الضمير؟ في شيء ا�ٕ�س��م إن يقال فكيف.. حياتك من نفس وكل حياتك، في وسكون حركة كل في ا�ٕ�س��م يتدخل هكذا
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 سواء الدين؛ هذاب يعيشوا أن من الناس يمنعون بل الدين، حقيقة بها ويطمسون الطواغيت يصنعها التي العقبات تُزال �� حينما ا�ٕ�س��م هذا

 . وا�ٕ�يذاء الترهيب طريق عن أو وا��ستهواء، ا�ٕ�غراء طريق عن

 الحياة ظموين -الحاكمية في متمثلة- با��ٔلوهية وحده الله ٕافراد على يقوم منهج وهو البشرية، للحياة الله منهج فا�ٕ�س��م"

ٕاقامة المنهج لتقرير جهاد له فالجهاد! اليومية تفصي��تها بكل الواقعية  ا��قتناع، ريةح ٕالى موكول فٔامر العقيدة ٔاما. النظام و

 .كاملة جديدة صورة له وتصبح ٔاساسه، من ا��ٔمر يختلف ثم ومن ..المؤثرات جميع رفع بعد العام، النظام ظل في

 لسلطانا لَتَسل�م وا��نط��ق الحركة حق يمنحه الله فٕان ا�ٕ�لهي، المنهج فيه يتمثل الذي ا�ٕ�س��مي، التجمع وجد وحيثما

 لجهاد،ا عن فترة المسلمة الجماعة ٔايدي الله كف فٕاذا الوجدان، لحرية الوجدانية العقيدة مسٔالة ترك مع النظام، وتقرير

 نفهم ٔان يمكن الواضح ا��ٔساس هذا وعلى.. عقيدة مسٔالة �� الحركة مقتضيات مسٔالة مبدٔا، مسٔالة �� خطة مسٔالة فهذه

 الحركة خطل العامة والد��لة المرحلية، د��لتها بين نخلط و�� المتجددة، التاريخية المراحل في المتعددة، القراآنية النصوص

 ".الطويل الثابت ا�ٕ�س��مية

 ويعتمده يباركهو  له يبارك الذي هو الله أن يحس حينما ل�ٕ�نسان الفضل ذلك يمنح سبحانه فالله الذهب، بماء يكتب أن يستحق ك��م هذا

 تخيفه �� وي،ق شامخ معتز مسرور فرح وهو فينطلق الله، عبادة إلى العبيد عبادة من العبيد يحرر ولكي الله، بنور ا��ٔرض يضيء لكي

 تَْحَزنُوا �َو�َ  تَِهنُوا َوَ��﴿  القراآن له قال كما ا��ٔعلى هو وإنما مهزوما، رأسه يطأطئ و�� بالزيف، ينخدع و�� المقو��ت، تخجله و�� العقبات،

 يف عائدون وهم حتى بالدين وا��ستع��ء بالعزة با�ٕ�حساس ا�ٕ�يمان -سبحانه- فربط] ١٣٩: عمران اآل[ ﴾ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ 

 . ﴾ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  تَْحَزنُوا َوَ�� َتِهنُوا َوَ��﴿  لهم فقال بالجراح، مثخنين أحد غزوة أعقاب

 حق المجتمع اهذ يمنح وجل عز الله فٕان الله، منهج فيه يتمثل الذي ا�ٕ�س��مي التجمع هذا فيه يوجد وقت أي في أنه نتيقن أن بد ف��

 .الوجدان لحرية الوجدانية العقيدة مسألة ترك مع النظام، وتقرير السلطان لتسلم وا��نط��ق الحركة

 .دائمة خطة وليس مرحلية، خطة مسألة وكان مؤقتا، أمراً  كان ا��ٔيدي فكف

 .سبحانه بعونه ا��آن سنوضحه ما وهذا المرحلية تعنيه الذي ما نفهم أن إلى بحاجة فنحن ولذا

 ا�ٕ�س��م في المرحلية

 تحدثنا كما. وخصائصه ا�ٕ�س��م في الحركي المنهج وطبيعة ومعناه، الجهاد مفهوم على كثيراً  وركزنا الجهاد، موضوع مضى فيما استعرضنا

 الكلي لمفهوما لهذا أو الفريضة لهذه ا�ٕ�س��م ونظرة ا�ٕ�س��مي، الجهاد طبيعة وبينا الواضح، المفهوم هذا أمام تقام التي الشبهات بعض عن

 . وتالطاغ شرائع كل مكان الله شريعة وإح��ل ا��ٔرض، في الله ألوهية وإقرار الله، كلمة �ٕ�ع��ء تبذل التي الجهود أنواع لكل الجامع

 الدين عرضيست الذي إن الله؛ إ�� أحداً  يخشون و�� ويخشونه الله رسا��ت يبلغون الذين نحن نعيها أن ينبغي حقيقة أقرر أن ا��آن وأريد

 ليلد إلى تحتاج �� وأصوله ا�ٕ�س��م حقائق أن يدرك الحاضر، وقتنا وإلى نبي، اآخر إلى نبي أول جاء أن منذ الله، عند من جاء الذي

 التي الجهاد بقضية مروراً  والحاكمية، بالتشريع تفرده ثم ومن بالسلطان، وأحقيته بالعبادة، الله وأحقية ا��ٔلوهية بقضية بدءاً .. عنها خارج
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 أيضاً  هادالج أمر فيصبح بالجهاد، إ�� يأتي أن يمكن �� الخضوع هذا وأن لله، تخضع أن بد و�� لله كلها ا��ٔرض أن قاعدة على ينبني

 أسباب بكل الله، دين وإقامة الجهاد قضية فتصبح. واجب فهو به إ�� الواجب يتم �� ما ��ٔن واضحة، بديهية ا��ٔرض في الله ألوهية �ٕ�قرار

 . خارجها من دليل إلى تحتاج �� قضية أيضاً  يصبح اآخر، شيء وأي وتخطيط، س��ح ومن فعل، أو قول من المجاهدة؛

 خطيطوت فكر من المعارضة أسباب وبكل بقوة، أمامه ويقفون ا��ٔمر، هذا يرفضون من وهناك ا��ٔرض، في الله أمر نحقق أن نريد كنا وإذا

- يصبحو  استطاعوا، إذا أيضاً  منها وبأقوى ا��ٔساليب، هذه بكل هؤ��ء أعداءهم يواجهوا أن المؤمنين لفئة بد �� فٕانه.. ومقاتلة وحرب وصد

 المفككين ��ٔفرادا أو الفرد، ا�ٕ�نسان ��ٔن كذلك، بديهية الجماعة قضية وتصبح أخرى، بديهية على مبنية بديهية، قضية الجهاد أمر -بذلك

 أمر يقيموا نأ  يستطيعون �� اجتماعهم، خ��ل من القوة أسباب يتلمسون و�� منظم، شأنهم ينظم و�� رابطة، تربطهم �� الذين المتناثرين

 . خارجه من أدلة إلى يحتاج �� بديهيا مطلبا الجماعة وأمر التجمع، أمر فيصبح يجاهدوا، أن و�� الله،

 أن بد و�� يجاهد، أن بد �� -باط��ً  أو حقاً  كانت سواء- ا��ٔرض في يقيمها أن يريد فكرة صاحب فأي با�ٕ�س��م، مخصوصاً  هذا وليس

 هذه ��ٔصحاب دب و�� قوة، من أوتي ما وبكل ،"التكتيك"و والتخطيط وبالفكر بالقوة عليهم يتغلب أن بد و�� الفكرة، هذه أعداء يقاتل

 الحياة رراتمق من بديهي ا��ٔمر هذا ��ٔن الفكرة، هذه تعارض التي المقابلة الجماعة تواجه لكي متكاتفة متعاونة جماعة يكوّنوا أن الفكرة

 .ا�ٕ�س��م مقررات من فقط وليس ا�ٕ�نسانية،

 أو فكرة كل وليس مشروع، جهاد كل وليس مشروع، تجمع كل ليس ��ٔنه شرعية، صفة ا��ٔمر هذا يعطي ا�ٕ�س��م أن هو هنا الفارق إنما

 يهعل صاحبه يستحق مشروع، أمر دينه وإقامة الله عبادة إلى والهدف المسلمة، والجماعة ا�ٕ�س��مي، الجهاد فيصبح. مشروع هدف

 . وتعالى سبحانه الله من المعية صاحبه ويستحق الله، عذاب من والنجاة الله، من الثواب

 أو الباطلة ا��آلهة ذهه كلمة إع��ء سبيل في تجاهد والتي باطلة، اآلهة تنصب والتي للطاغوت، الناس تعب�د التي الباطلة ا��ٔخرى ا��ٔفكار أما

 باآلهتهمو  بمعبوداتهم هؤ��ء.. الباطلة ا��آلهة أو الباطلة ا��ٔفكار هذه تؤيد لكي تتساند التي الجماعة أو أحكامها، أو أفكارها أو أنظمتها

 . الله عند من جاء الذي للحق المقابل الباطل يمثلون إنما. وبأخ��قهم وبحركتهم وبتجمعهم وبجهادهم

 الناس يتجمع أن ويستحق سبيله، في الجهاد ويستحق العبادة، يستحق الذي الله أجل من يقومون ��ٔنهم الله، أولياء يكتسبها ةفالشرعي

 أساسها على قوموي بها يتصل ما كل يكون ثم ومن. باطلة فهي ا��ٔخرى ا��آلهة أما. وبشرائعه بأحكامه الناس يعب�د أن ويستحق ألوهيته، حول

 . كذلك باط��

 أو ا��ٔرض، في يقيموهو  الحق يحقوا أن يريدون الذين بين متشابهة فهي والتكتيكية التخطيطية ا��ٔساليب أو ا�ٕ�جرائية، الخطوات ناحية فمن

 أولياء ولئكوأ .. الثواب شرعية ولهم الوجود، شرعية لهم الرحمن، أولياء هؤ��ء أن غير. ا��ٔرض في ويقيموه الباطل يحقوا أن يريدون الذين

 . ثوابه و�� الله معية في لهم نصيب و��.. لوجودهم شرعية و�� لباطلهم شرعية �� الشيطان

 الباطل ذاه يحتاج أن بد �� الباطل يقيم أن يريد فمن واحدة؛ أساليب فهي البشرية ا��ٔساليب أما. جداً  ضخم فرق وهو.. الفرق هو هذا

 من إلى تاجويح تضحيات، إلى ويحتاج س��ح، إلى ويحتاج رجال، إلى ويحتاج مال، إلى ويحتاج تخطيط، إلى ويحتاج جهد، إلى منه

 .ويقويه يؤازره تجمع إلى ويحتاج سبيله، في ويقتل سبيله في يضحي
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 .ا��آخرة في أو الدنيا في الباطل، هذا ونتائج الحق هذا نتائج وفي الهدف، وفي الغاية في فقط فالفرق. ذلك يريد أيضاً  والحق

 الدين هذا ائقحق وفي الوجود، وحقائق ا��ٔرض، حقائق في تمعن كلما وا�ٕ�نسان أيضا، ومستيقنة لنا واضحة تكون أن بد �� الحقائق فهذه

 ضاياق فهي. وا��ستد����ت ا��ٔدلة هذه كل إلى و�� التعقيد، هذا كل إلى و�� الجدل، هذا كل إلى تحتاج �� الحقائق هذه أن يكتشف

 شيء أكثر كان ا�ٕ�نسان ��ٔن ولكن. عنها خارجي دليل ب�� بها يسلم أن بد �� فٕانه سليمة بطريقة يفكر سليماً، عق��ً  خاطبت إذا.. بديهية

 على الحجة تقام أن ا��ٔمر احتاج وبمزاجه، بأهوائه الحقائق لمبارزة استعداد وعنده للجهل، استعداد وعنده للمغالطة، استعداد عنده جد��،

 سلطان تحت يقعون الذين يعان ولكي الناس، على الحجة تقام لكي ولكن دليل، إلى يحتاج الحق ��ٔن ليس وبالدليل، بالبيان الناس

 الطواغيتو  الكافرون أعمى أن بعد بصائرهم يضيء الذي الشافي البيان إلى فيحتاجون وإرهابهم، وإغوائهم واآرائهم وحججهم المبطلين

 �� الذي ىكا��ٔعم.. البديهيات يدركون أو الحق يبصرون يعودوا فلم.. الشهوات وبزخارف القول، بزخارف وألهوهم عليها، وغشوا أبصارهم

 وينـزل لرسلا يرسل أن وكرمه وبفضله برحمته الله وشاء.. ويبلغوهم الناس يدعوا أن الحق أصحاب فاحتاج النهار، ضوء في الشمس يرى

 الحجة إقامة عدب الرسل بعد حجة الله على للناس يكون لكي�� والب��غ، الله إلى الدعوة بأمر يقوموا أن والدعاة المصلحين ويلهم الكتب،

 وسهلة طبيعية يقةبطر  يفكر والذي عقله، يحترم فالذي.. بديهية ليست القضية ��ٔن ذلك وليس معقدة، القضية ��ٔن ذلك وليس.. وبيانها

 لقبول تعداً مس كان إن عليه نفسها وتفرض ا�ٕ�نسان على تلح بديهيات ��ٔنها الحق، هذا عن خارج دليل دون الحق يدرك أن بد �� وفطرية

 . له رافض وغير الحق

 �� هؤ��ء كنول. الحجة هو ينقصهم الذي فليس أفواههم، في أيديهم ويردون ثيابهم، ويستغشون اآذانهم، في أصابعهم يضعون الذين أما

بُوَنكَ  َ�� َفٕاِن�ُهمْ ﴿  الحق هذا يريدون ا﴿ ].. ٣٣: ا��ٔنعام[ ﴾ َيْجَحُدونَ  الل�هِ  بِاآَياتِ  الظ�الِِمينَ  َولَِكن�  يَُكذ�  َهَذا َقالُوا ُمْبِصَرةً  اآَياتَُنا َجاَءْتُهمْ  َفَلم�

  .الحق عن وبشياطينهم بأهوائهم يبتعدون الناس ولكن بالحق، ناطقة والقضايا مبصرة، فا��آيات].. ١٣: النمل[ ﴾ ُمِبينٌ  ِسْحرٌ 

 أنه؛ �ما�ٕ�س� �ٕ�قامة الحركي المنهج خصائص صفات في جاء وقد". المرحلية" نحن نسميها قضية فهو ا��آن عنه نتحدث أن نريد ما أما

 . مراحل ذو أيضاً  فهو جاد، منهج أنه فوق

 دعاة انواك أو علماء، كانوا سواء الناس؛ من كثير عنه غفل قد. جديد ومصطلح جديدة، تسمية لعلها" بالمرحلية" القضية هذه وتسمية

 . فيه نعيش الذي العصر هذا في

 الله شرع طبيقت وبطريقة ا�ٕ�س��مي بالفقه جهلهم نتيجة ذلك يكن لم يلحظوها، لم الذين أن إ�� وبداهتها بساطتها رغم المرحلية وقضية

 بكافة مطالبون أنهم ظن في وقعوا أنهم بسبب أو الواقع، لهذا الخاطئ وتشخيصهم بالواقع جهلهم بسبب عنها غفلوا وإنما وجل، عز

 طوتهخ يبدأ  أن بد و�� الوراء، إلى خطوة يرجع أن ��ٔحد يعد فلم النهائية، صورته إلى ووصل اكتمل قد ا�ٕ�س��م مادام النهائية ا��ٔحكام

 عه،شرائ وتمت أحكامه وتمت حجته تمت قد ا�ٕ�س��م أن باعتبار مرة، أول ا�ٕ�س��م إليها وصل التي النهاية نقطة من ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة

 . النصوص هذه فيه يطبقون الذي الواقع إغفال مع النهائية النصوص فيأخذون

 قضية وهي. لمرحليةا قضية إلى يلتفتون �� الله إلى الدعوة وأصحاب المفكرين من وكثيرا العلماء من كثيرا جعلت التي ا��ٔسباب هي فهذه

 أن دب �� -ذاتها في- قضية وهي. المتطور ونموه و��دته حين أو وتمامه، إقامته بعد سواء ا�ٕ�س��مي؛ المنهج روح هي ��ٔنها جداً، جوهرية
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 مدركاً  يكون أن -هذا لمثل- بد ف��.. ا��ٔساسية ا��ٔدلة من ا��ٔحكام استخراج إلى يحتاج والذي الله، دين في يتفقه الذي وعي في تكون

 . المرحلية ولمفهوم المرحلية، لمعنى

. أخرى ةمر  جاهلياً  واقعاً  وأصبح عنه، ا�ٕ�س��م نحى قد واقع في أخرى مرة ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة يتعرضون الذين عند حاجة وأشد أهمية أشد وهي

 هذه مع التعامل وكيفية المرحلية، مجا��ت إدراك وإلى المرحلية، شرعية إدراك وإلى المرحلية، معنى إدراك إلى يكونون ما أحوج هؤ��ء

 عم الع��قات ومنهج الجماعة، بناء ومنهج الجاهلية، مع التعامل ومنهج الحركة، منهج رسم في أساسية قضية ��ٔنها.. المهمة القضية

 الذين بها تسلحي أن ينبغي التي القضايا أخطر من قضية فهي. أيضاً  الربانية التكاليف ومع معها، التعامل وكيفية ا��ٔخرى المعسكرات

 . ا�ٕ�س��م إلى الناس لدعوة يتعرضون أو يعرضون

 في قعو  ما تصلح أن تريد إص��ح جماعة كانت سواء الناس؛ حياة تصحح أن وتريد ل�ٕ�س��م تدعو أن تريد التي الجماعة كانت وسواء

 اءاختف مع ا��ٔساسية، جذوره وجود رغم أخرى مرة ا�ٕ�س��م تجدد أن تريد تجديد جماعة كانت أو ووجوده، قيامه رغم المسلم المجتمع

 هذه من أيٌ .. الواقع من تماماً  اختفى أن بعد أخرى مرة ا�ٕ�س��م تبعث أن تريد بعث جماعة كانت أو الحياة، عن حقائقه معظم

 فهم إلى جيحتا أوقاتها أعظم في المسلمة الدولة في الفقيه وحتى. المرحلية قضية فهم إلى يحتاج الحركات هذه من أيٌ  أو الجماعات،

 المرحلية روح دركي أن بد ف�� طبيعية، غير مواقف أو طبيعية غير أوضاعاً  فيها يواجه التي المشك��ت له ستحل المرحلية ��ٔن المرحلية،

 .التشريعية النصوص مع يتعامل لكي

 صطلحم يستعملوا لم وإن دقيقاً، تعبيراً  عنها وعبروا تماماً، الفكرة هذه أدركوا قد والفقهاء العلماء من الصالح سلفنا أن نجد وسوف

 ��ٔخرىا المصطلحات بعض أو وضوابطها، المصلحة مصطلح أو الضرورة، مصطلح مثل؛ أخرى مصطلحات استعملوا ولكنهم المرحلية،

 كشف ولكنها اتها،ذ في جديدة قضية ليست فهي. المرحلية لقضية السلف وفقهاء السلف رؤية عن نتكلم حينما لها نتعرض سوف التي

 ودقيق واع علم على وكانوا.. أساسها على وأفتوا بها، وتعاملوا السلف تناولها قد القضية لكن. بها علم على يكونوا لم للذين جديد

 . أيضاً  وضوابطها وروحها بقضاياها

 بعث ادةإع محاولة في- نحن وإنما.. قبل من موجودة تكن لم قضايا نخترع ولم الجدة، كل جديدة قضايا عن نتكلم �� نحن قلت فكما

 فنكتشف. .الدين هذا وإقامة والحركة والبناء العمل بمنهج ويتصل ا�ٕ�س��م، بهذا يتصل شيء كل عن نفتش أن نحاول -جديد من ا�ٕ�س��م

 كان الذين لماءالع من أو التابعين، تابعي أو تابعين، أو صحابة، كانوا سواء الصالح؛ السلف فكر في -لله والحمد- موجود نريده ما كل أن

 . مختلفة عصور وفي مختلفة أوقات في ا�ٕ�س��مي الفقه في كبير باع لهم

 فهو.. يةالحرك الواقعية هي: الدين هذا منهج في الثانية السمة": بقوله الله رحمه سيد ا��ٔستاذ عنها عبر نقصدها الذي المرحلية

 تليها، التي المرحلة ٕالى تسلم مرحلة وكل الواقعية، وحاجاتها لمقتضياتها مكافئة وسائل لها مرحلة كل مراحل، ذات حركة

 ذو هجمن بأنه المقصود هو هذا "..متجمدة بوسائل الواقع هذا مراحل يقابل �� ٔانه كما. مجردة بنظريات الواقع يقابل �� فهو

 الخاصة، اتهامقتضي لها مرحلة وكل متعددة، بمراحل يمر النهاية نقطة إلى البداية نقطة من أو القمة، إلى السفح من ينطلق وهو أنه مراحل؛

 لذيا الحركي فقهها المسلمة للجماعة يكون أن من بد �� ولذلك.. المرحلة هذه لحاجات وتستجيب معها، تتفق التي أحكامها ولها
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 كيل وفقه، إدراك من المرحلة هذه تستلزمه ما وكل المرحلة، عقبات مع وأيضاً  وحاجاتها، وأهدافها المرحلة طبيعة مع متواكباً  يمشي

 . له وتستجيب المرحلة، هذه مع تتفق التي ا��ٔحكام الله شريعة من تستخرج

 . بصددها نحن التي المرحلية بقضية المقصود هو هذا

 المرحلية قضية في الواقع تشخيص ٔاهمية

 ينادوا بأن ملزمون، هم وبالتالي بحتة، إص��حية مهمتهم وأن مسلم، واقع هو الموجود الواقع أن يفترضون اليوم ل�ٕ�س��م يعملون الذين إن

 فيها بمن الدارو  ا��ٔرض يملؤون والمسلمين قائم ا�ٕ�س��م ��ٔن جديد، فقه إلى يحتاجون و�� إليها، انتهى التي بصورته ا�ٕ�س��م تحقيق إلى

 بالواقع، اهذ جهلهم نتيجة الصحيح المنهج عن الخروج إلى ويضطرون ا�ٕ�ط��ق، على يلحظوها ولم المرحلية يفهمون �� فهم.. مسلمة دار

 الطبيعي، لتدرجا بهم يتدرجون ثم الصحيحة، البدء نقطة من الناس مع يبدؤون �� وبالتالي ا�ٕ�س��م، صفة ابتداء الواقع إعطاء نتيجة أو

 نم رأينا كما- يضطرون من منهم وهؤ��ء.. اآخر واد في وهم واد في فيه الناس الذي الوقت في.. مسلمون أنهم على يخاطبونهم ولكن

 هذه كانت ولو ىحت أبداً، إليه يصلون �� الذي الهدف إلى للوصول وسائل عن يبحثوا لكي فترة كل في مناهجهم تغيير إلى -الواقع خ��ل

.. الواقع يف يقيموها أن يريدون التي الشهادة لجوهر أو إليها، يدعون التي العقيدة ولجوهر ا�ٕ�س��م ولجوهر ا�ٕ�س��م لروح مناقضة الوسائل

 أو عية،التشري المجالس دخول أو الجاهلية، لحكومات ومجاملتهم الطواغيت، مع وتفاوضهم بالحكومات، ع��قتهم خ��ل من يتبين وهذا

 لشهادةا حساب وعلى الشريعة، وجوهر العقيدة وجوهر ا�ٕ�س��م جوهر حساب على هذا كل.. الجاهلية وتقاليد عادات من جداً  كثير قبول

 .بها يقوموا أن ينبغي التي

 يف من كل وقتال جهاد وهي ا��ٔخيرة؛ المراحل في ملسو هيلع هللا ىلص رسوله بها وجل عز الله أمر التي النهائية المواجهة بأسلوب يأخذون من ومنهم

لوا قد أيضا فهؤ��ء. الوسائل بكل ا��ٔرض  نفس وفي. هال يستعدوا لم وقت في المعادية بالسلطة مبكراً  واصطدموا يطيقون �� ما أنفسهم حم�

 الناس جعل مام.. وغيرها وا��غتيا��ت والقتال الجهاد بقضايا الناس بٕاشغالهم ا��ٔصلية القضية الناس على غب�شوا أنهم -ا��ٔهم وهو- الوقت

 ا�ٕ�س��م، ورةص به ليشوهوا الخطأ  هذا ا��ٔعداء ويستغل. الله سبيل عن وصاداً  كالحاً  -وقته غير في- يبدو الذي الوجه ذلك ا�ٕ�س��م من يرون

 وذلك ذلك، علونيف أنهم يعوا أن دون الله، سبيل عن صدوا قد هؤ��ء يصبح وبهذا. الكبير الخطأ  ذلك مستغلين ما�ٕ�س�� عن الناس وينفروا

 .وجل عز الله يرضوا أن فيه يريدون الذي الوقت في

 كان مهما وضع يأ  يقبل أن ومستعدا التميع، درجة إلى مرناً  ا�ٕ�س��م يجعلوا بأن الله سبيل عن الناس تصد أيضاً  ا��ٔولى الفئة أن شك و��

 أمام جداً  يرةكب عقبات ويضعون الله، سبيل عن يصدون شك �� وهؤ��ء هؤ��ء. مسلمون أنهم يزعمون به يقومون الذين مادام ل�ٕ�س��م منافياً 

 . منهجه ويلتزمون الحق يعرفون الذين الحق أهل

. الله إ�� لهإ  �� لمعنى الصحيح فهمهم أساس على حيحاً،ص تشخيصاً  الواقع يشخصون الذين فهم الصحيح الطريق يختارون الذين أما

 وألوانها؛ معاتالمجت نوع كان أياً  با�ٕ�س��م، يدين �� مكان كل في ا��آن البشري الواقع أن يدركون تماماً  الله إ�� إله �� معنى يفهمون فحينما

 �� واقعال في لكنهم ا�ٕ�س��م ادعاء ترفع مجتمعات حتى كانت أو وثنية، مجتمعات كانت أو رأسمالية، كانت أو شيوعية كانت سواء

 الله بدين زئونويسته الله، سبيل عن ويصدون الله، أولياء ويحاربون الطاغوت، ويتبعون حياتهم، أمور من أمر أي في وجل عز الله يحّكمون
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 شريعة تركوا ماوكل انحرفوا، كلما أو بعدوا كلما الناس إليها يرتد التي أو كانت، التي الجاهلية إلى ارتدت ا��آن ا��ٔرض فكل.. الله وبأحكام

 . الله

 لىع ليسوا الحق بمعناها الله إ�� إله أ�� وشهد بالطاغوت كفر من إ�� جميعهم فالناس الواضح؛ الشكل بهذا الواقع يرون الحق فأهل

 ا��ٔنبياء هاعند يقف التي النقطة نفس في يقفون أنهم أدركوا وبذلك أمي، أو مثقف و�� محكوم و�� حاكم بين ذلك في فرق �� ا�ٕ�س��م

 عبادة لىإ  الطاغوت عبادة ومن ل�ٕ�يمان، الكفر ومن التوحيد، إلى الشرك من ليخرجوهم الله إ�� إله �� إلى يدعونهم قومهم إلى يأتون حينما

 . ا��ٔنبياء بدأها تيال البداية نفس من يبدؤوا أن بد �� -الحال بطبيعة- أنهم يعرفون الموقف هذا يقفون فالذين. وتعالى سبحانه وحده الله

 المرحلية معنى

 ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بها امق التي ا��ٔخيرة التجربة هي القيامة ليوم أمامهم للناس دلي��ً  لتكون محفوظة بقيت والتي المتكاملة التجربة أن شك و��

 هي هذه فأصبحت.. وأخ��قاً  وسلوكاً  وحركةً  ومنهجاً  تصوراً  متكاملة؛ الدين هذا حقيقة يديه على الله فأمضى ا��ٔنبياء، خاتم باعتباره

 فكما. خطتها لتيا خطواتها ويخطوا كام��ً، ارتباطاً  بها يرتبطوا وأن حذوها، يحذوا أن المسلمين على ينبغي التي الوحيدة الرائعة التجربة

 نفس إلى تصلل البداية نفس تبدأ  أن بد �� ا��آن تقوم حركة أي فكذلك النهاية، نقطة إلى وصل حتى الصفر نقطة من بدأ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن

 بقهط كما المرحلية مفهوم يدركوا أن إلى الناس أحوج لذلك وهم ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عليها مر التي المراحل بكل مارة الله، شاء إذا النهاية

 ا�ٕ�س��م جلو  عز الله مد أن وبعد النهاية، في ا�ٕ�س��مي النصر وتحقق مكة فتح أن إلى مكة في سراً  الناس يدعو بدأ  أن منذ ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 . وقتها في موجودة كانت التي المعمورة أقاصي إلى

 الذي طويلال النص في رأينا وكما. ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول طبقها وكيف ا�ٕ�س��م، وحركة ا�ٕ�س��م مراحل على نتعرف كيف تعني؛ هنا فالمرحلية

 بدايته تفكان.. الجهادية ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حركة بداية عن الله رحمه القيم ابن يتحدث كيف الجهاد فصل أول في سيد ا��ٔستاذ به جاء

 بعد] ٩٤: رالحج[ ﴾ تُْؤَمرُ  بَِما فَاْصَدعْ ﴿  الله بقول ذلك أعلن ثم سراً، الناس دعا ثم ،"المدثر" بـ وأرسله ،"اقرأ " بـ وجل عز الله نبأه بأن

 للمسلمين رهوأم الله وقول ا��ستضعاف، حالة في مكة في المختلفة بمراحلها الدعوة هذه إع��ن ثم ذلك، قبل ا��ٔقربين عشيرته أنذر أن

 للمسلمين أذنف القتال، أمر في العملية الخطوات أو ا�ٕ�يجابية الخطوات معها بدأت التي الهجرة حدثت ذلك بعد ثم أيديهم، يكفوا بأن

 . لله كله الدين ليكون ا��ٔرض أهل كل يقاتلوا أن أمروا ذلك بعد ثم قاتلهم، من يقاتلوا بأن لهم أذن ثم بالقتال،

 . الجهاد باب في للمرحلية صورة أعطى النص فهذا

 أنها كيف ث؛الحدي من يلي فيما سنوضح وكما. كلها المسلمين حياة تتناول فهي.. الجهاد باب على وقفاً  فقط ليست المرحلية ولكن

 بد �� الذي المرحلية منهج على ا��ٔمور هذه كل سارت كيف وسنوضح.. ا�ٕ�س��م في المنهيات أو والواجبات الفروض من كثيرا تناولت

 .جديد من ا�ٕ�س��م يبعثوا أن يريدون الذين يفقهه وأن يدركه وأن

 .المرحلية لقضية العامة الفكرة هي فهذه

 وفِقه ما�ٕ�س�� فقه خ��ل ومن ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حركة من المستقاة وأدلتها بعرضها المرحلية هذه عن لنتحدث الله شاء إن بعدها وننتقل

 .المسلمين من الصالح السلف
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 التنازل يعني �� المرحلية تطبيق

 الفرد أو المسلمة الجماعة تضطر أو نضطر، حينما أننا وهي ا��ٔهمية، شديدة نقطة إلى النظر نلفت أن نريد المرحلية عن نتحدث حينما

 حينما -لسنقو  كما- القمة إلى طريقه وفي الخطوات، هذه وتداعيات خطواته خ��ل ومن ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة العظيم البناء طريق في المسلم،

 تقتضيه محك فكل المرحلة، لهذه الصحيح الشرعي الحكم حقيقتها في هي أنها ندرك أن يجب المرحلية أحكام مع نتعامل أن إلى نضطر

 يحقق ذيال هو يكون المثابة بهذه وهو المرحلة، لهذه والمطلوب المشروع الفقه -الحقيقة في- هو المرحلة تقتضيه فقه كل أو المرحلة

 إليه اهتدت وأ  المسلم، الفرد إليه اهتدى الذي المرحلي الحكم بهذا ا��لتزام خ��ل من المرحلة هذه في لله الفرد وعبودية الجماعة عبودية

 . ا��جتهاد أسباب كل طريق عن المسلمة الجماعة

 وأن ه،لل العبادة يحقق أنه واعياً  إحساساً  يكون أن بد �� المرحلي الحكم هذا يطبق وهو المسلم إحساس أن هو عليه أنبه أن أريد والذي

 أو التنازل، من نوعا يعني �� -الشكل في حتى أو النوع، في أو الدرجة، في سواء النهائي؛ الحكم دون كان وإن- المرحلي الحكم هذا

 لوبالمط هو هذا أن ذلك يفعل وهو المسلم إحساس يكون أن يجب وإنما.. المخالفة من نوعا أو التساهل، من نوعا أو التفريط، من نوعا

 لمرحلة،ا هذه في با�ٕ�حسان أخذ قد يكون ثم ومن وتعالى، سبحانه الله به يعبد الذي الشرعي الحكم هو هذا وأن اللحظة، هذه في ا��آن

 هذه يف وا�ٕ�نسان. المرحلة تقتضيه والذي المرحلة، مع يتناسب الذي الحكم هو ��ٔنه نوعه، أو درجته أو الحكم شكل عن النظر بصرف

. المرحلة ذهه تلت التي ا��ٔحكام عليهم تنـزلت قد يكن ولم المرحلة، هذه نفس في كانوا حينما الصحابة موقف نفس في يكون اللحظة

 يريده مال كاملة استجابة استجابوا أنهم يحسون وكانوا لهم، بالنسبة الشرعية ا��ٔحكام سقف هو هذا كان المرحلة هذه في كانوا فحينما

 .المرحلة هذه في عليهم الله أنزله الذي الحكم هو هذا أن بطبيعة منهم الله

 المسلمة ماعةللج الطبيعي التطور بطبيعة المرحلة هذه إلى ويرجع المعاصر، المسلم الفرد أو المعاصرة، المسلمة الجماعة تقف وحينما

 ينبغي الذي شعورال فٕان ثم ومن الصحابة، فيها يقف كان التي المرحلة نفس في أنه التخيل؛ هذا يتخيل أن بد �� المختلفة مراحلها في

 من عندهم ما كل هو هذا كان القديم واقعهم في ��ٔنهم.. المرحلي الحكم هذا خ��ل من لله الكاملة ا��ستجابة شعور هو نفسه يم��ٔ  أن

 حاجاتهم حسب بعلمه ا��ٔحكام عليهم ينـزل الذي هو وتعالى سبحانه الله كان وقد.. إليهم وصل حكم اآخر هو هذا وكان ا��ٔحكام،

 لتشريعية،ا المسلمين حياة ينظم كان الذي وهو المعركة، يدير كان الذي هو سبحانه فالله فيها، هم التي المرحلة وحسب واقعهم وحسب

 هذا نأ  باعتبار الصحابة يمارسه الذي الحكم هذا فكان بها، يمرون التي المرحلة هذه في المسلمة الجماعة حاجات يعلم كان الذي وهو

 .به أمروا ما أعلى وهذا به، أمروا ما اآخر

 قالصد هىوبمنت التجرد بمنتهى التحري، كل تتحرى وأن ا��جتهاد، كل تجتهد أن المعاصرة والجماعة المعاصر للمسلم ينبغي كذلك

 مالحك هو هذا يكون للمرحلة المناسب الحكم هو هذا أن إلى انتهت فٕاذا. للمرحلة المناسب الحكم إلى تصل لكي والعلم وا�ٕ�خ��ص

 هناك أن لناسا من أحد نفس في يأتي ف��. ذلك تفعل حينما ا�ٕ�حسان مقام في هي وتكون الله، به يتعبدون الذي الحكم وهو حقها، في

 في ةالمسلم والجماعة المسلم الفرد يستصحبها أن بد �� جداً  مهمة نقطة وهذه.. مخالفة أو تفريطاً  أو تساه��ً  أو تكاس��ً  أو تقصيراً 

. الجديد موقعهم مع تتناسب أحكام لهم وجدت نظرات، لهم وجدت حاجات، لهم جّدت خطوات صعدوا وكلما. القمة إلى صعودهم

 .علمأ  والله الطبيعي، المتنامي النمو بطبيعة النهائية ا��ٔحكام نقطة إلى وصلوا قد أنفسهم يجدون سوف القمة إلى وصلوا فٕاذا
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 ا�ٕ�س��مية الشريعة في التدرج

. مجا��تهو  التدرج، هذا وأنواع ا�ٕ�س��مية، الشريعة في التدرج عن حديث إلى هذا يسوقنا أن بد �� المرحلية عن نتحدث أن نريد وحينما

 هذه من نوع للك أمثلة ونضرب التطبيقي، التدرج وهذا التشريعي التدرج هذا المسلمون فيها مارس التي القضايا عن أيضاً  وسنتحدث

 تلزم قد التي اقعيتهاو  وفوق ضرورتها وفوق بداهتها فوق قضية المرحلية قضية أو التدرج قضية -الحديث نهاية في- لنا تبدو بحيث ا��ٔنواع،

 بشكل ةالشريع روح وتحمل واضحة، كاملة الشريعة بصمات تحمل قضية.. لها بالنسبة فقه أي عنده يكن لم ولو حتى بها ا�ٕ�نسان

 خطواتها، من وةخط كل في الله من نور على تسير بحيث التشريعي، وأمنها الحركي وأمنها النفسي أمنها المسلمة للجماعة وتحقق واضح،

 ا��ستد����ت خ��ل من ندركه أن جداً  مهم أمر هذا حين، كل وفي وقت كل في منها وجل عز الله مطلب تؤدي أنها مطمئنة وهي

 لم وطالما ية،الجاهل هذه في مستضعفون نحن طالما حياتنا، في نهار ليل نمارسها التي القضية هذه من يقين على نكون لكي الشرعية،

 المراحل، وفقه لة،المرح فقه إلى مضطرون الجاهلية ظل تحت فنحن. الكاملة بالحرية شريعتنا نطبق أن نستطيع و�� بعد، السلطان نملك

 . تعالى الله شاء إن ذلك على الشرعية ا��ٔدلة هي وما مرحلة، كل مقتضيات هي وما أخرى، إلى مرحلة من ننتقل وكيف

 والتاريخي العملي المثل هو أنه شك ف��. التشريع في بالتدرج وثيقا ارتباطاً  مرتبطة أنها سنجد -قلت فكما- المرحلية عن نتحدث حينما

 وكان ة،متدرج كانت أحكامها كل أن وكيف ا��ٔولى، المسلمة الجماعة لحركة التتبع خ��ل من المرحلية قضية منه نتعلم الذي الواقعي

 . ذلك بعد المدينة في وهي أو مكة، في وهي سواء الجماعة؛ وحاجة ظرف مع ومتناسباً  منجماً  ينـزل -جميعاً  نعلم كما- القراآن

 التركيز فكان. سلوكو  أخ��ق من العقيدة من ينبثق ما كل وعلى العقيدة، على بالتركيز تتميز كانت المكية الفترة أن على متفقون ونحن

 .المدينة إلى مكة من المسلمة الجماعة انتقلت أن بعد إ�� والتكاليف ا��ٔحكام تفصيل يبدأ  ولم. ا��عتقاد قضية على كام��ً 

 ولكن.. مجملة كحقائق أو عابرة، كٕاشارات إما تأتي كانت ولكنها.. التكاليف ��ٔصول إشارات المكي القراآن في جاء.. مكة وفي

 أو التفاصيلف الجادة، ا�ٕ�س��م نظرة مع يتماشى طبيعي أمر هذا إن وقلنا. المدينة إلى المسلمون هاجر حينما إ�� تتضح لم التفصي��ت

 كنت ولم سلطة لها تكن لم مكة في المسلمة الجماعة أن وبما. واقعها على سلطة ذات جماعة بها تقوم أن بد �� المفصلة القوانين

 . افرينالك بيد فيه السلطةُ  بلدٍ  في وتقيمها ا��ٔحكام تنفذ أن تستطيع أن المستحيل من بل.. الصعب من فكان قوة صاحبة

 بد �� أنهو  ا��ٔصل، هي العقيدة أن يقرر ا�ٕ�س��م أن وهي -القراآني المنهج طبيعة عن تكلمنا حينما عنها تحدثنا- أيضاً  أخرى حكمة وثمة

 وا��عتزاز وتعالى، حانهسب الله وتوقير الله من والهيبة الله من الخشية نفوسهم في تتعمق وأن وتعالى، سبحانه ربهم إلى الناس يتعرف أن من

 كأمر فقط يسل.. كان مهما تكليف ��ٔي يستجيب أن عليه يسيراً  كان البشري القلب في ا��ٔمور هذه تعمقت فٕاذا.. الله إلى با��نتساب

 يتصل أمر -اً أيض- وهو. المكية الفترة في العقيدة على التركيز يتم أن الطبيعي من كان فلذلك.. وجل عز لله كعبادة ولكن مصلحي،

 .ا�ٕ�س��مي البناء اكتمال أو لبناء ضروري أساس العقيدة فبناء المرحلية، وبمعنى التدرج، بمعنى

 ا��ٔساس ٕاقامةب نهتم أن وطبيعي منتظم -أيضاً - تدرج وهو. ا�ٕ�س��مية الحركة إقامة في ا��ٔولى الخطوة هو العقيدة بناء يكون أن بد �� ولذلك

 دائماً  نبدأ  نأ  الواقعية؛ حياتنا في نمارسه مستغرب، غير أمر وهذا. البناء بقية ا��ٔساس هذا على نقيم ذلك بعد ثم وترسيخه، وتعميقه
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 أن بد ف��. تعليمال في كان أو والعمارة، البناء في ذلك كان سواء ا��ٔسس، هذه على تنبني التي با��ٔشياء أو بالفروع نبدأ  أن قبل با��ٔسس

 . العلم هذا بفرعيات نطالبه أن قبل علم ��ٔي أو مادة ��ٔي ا��ٔساسية القواعد الطالب نعطي

 المرحلية روح مع -اً أيض- يتمشى وهذا.. البناء بقية عليها نبني أن قبل العقيدة ونقيم نؤسس أن بد �� كان.. ا�ٕ�س��م �ٕ�قامة بالنسبة وكذلك

 . مرة أول ا�ٕ�س��م عليها نزل التي ا��ٔولى المسلمة الجماعة في جداً  واضح أمر هو الذي التدرج روح ومع

 يبدأ  حي ائنك وكأي. حي كائن فا�ٕ�نسان. القوة إلى تصل ثم الضعف، من دائماً  تبدأ  والحياة. الحياة طبيعة مع يتمشى أيضاً  هذا ولعل

 . النضج درجة إلى ويصل شخصيته تتكامل حتى يتطور ثم ا��ٔولى، البذرة نقطة من ضعيفاً 

 تصل ثم تطور،ال ومع الزمن مع عودها يشتد ثم ضعيفة، واهنة تبدأ  العضوية؛ بالكائنات تكون ما أشبه -أيضاً - والجماعات والشعوب وا��ٔمم

 والكائنات حيةال الكائنات وفي والمجتمعات، وا��ٔمم الشعوب في التدرج هي وتعالى سبحانه الله فسنة. الزمن مع ورشدها نضجها قمة إلى

 .المادية ا��ٔشياء بناء في وأيضاً  العضوية،

 وفي التشريع فيو  التكاليف في -التدرج سنة- أيضا السنة تلك تكون أن مستغرباً  يكن لم ثم ومن. كونية وسنة عامة، سنة التدرج فسنة

 .النهاية نقطة إلى تصل وحتى الصفر نقطة من ا��ٔمور تلك فتبدأ .. الع��قات وفي التربية

 عليه متفق أمر التشريع في والتدرج. ٤التطبيق في وتدرجا التشريع، في تدرجا هناك أن سنجد -المرحلية قضية أو- التدرج قضية تتبعنا وإذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نبوة مع وبدأت.. ومتدرجة منجمة إ�� تنـزل لم كلها القراآن أحكام ��ٔن خارجي، دليل إلى يحتاج �� وواضح

 ..نظر أو بحث إلى يحتاج الذي فهو التطبيق في التدرج أما

  التشريع في التدرج ٔانواع

 : متعددة أنواع على كان التشريعي التدرج

 . تفصي��ت دون كلي بشكل ا��ٔحكام بذكر التدرج إما

 . نفسها ا��ٔحكام جملة في التشريع في التدرج وإما

 التدرج" -ا��ٔزهر لةمج في المنشور" التدرج" بحثه في- الجبار عبد علي الدكتور الشيخ يسميه كما أو.. واحدة مرة كلها تنـزل لم فالشريعة

 ا��ٔحكام اإليه يُضاف ظل ثم صغيرة، ا��ٔحكام كمية بدأت فقد. الوحي تنـزل ومع الزمن، مرور مع تزداد ظلت الكمية أن بمعنى ،"الكمي

 . كمي تدرج فهذا.. النهاية في اكتملت حتى

                                                           
 وبحت. لثانيا العدد. ا��ٔزهر جامعة ا�ٕ�س��مي ل��قتصاد كامل صالح مركز مجلة في نشر. وأنواعه ومجا��ته مفهومه التشريع في التدرج بحث –شئت إن– انظر ٤

 وك��هما. ٣٩ العدد. ��ميا�ٕ�س العالم رابطة عن الصادرة ا�ٕ�س��مية الجامعة مجلة في نشر. التشريع في بالتدرج بالمقابلة ا�ٕ�س��مية الشريعة تطبيق في التدرج

 .تقريباً  البحثين هذين في جاء ما كل التدرج عن حديثنا في سنعرض ونحن. السروري الجبار عبد علي للدكتور
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 الزنا، عن النهي وأ  ا��ٔخ��ق إلى تنويه يأتي أن مثل تفصيل، دون مجم��ً  يأتي الحكم أن به فيقصد التشريع في التدرج من ا��ٔول النوع أما

 أو بتها،وأنص الزكاة عن يتحدث أن دون والصدقة المال في الحق عن يتحدث أو وعقوباته، وحكمه الزنا تفصي��ت عن يتحدث أن دون

 أنواع نع يتحدث أن دون القتال عن يتحدث أو الص��ة، هذه عن تفصي��ت هناك يكون أن دون الص��ة مثل كثيرة أشياء عن يتحدث

 .وهكذا.. أساليبه أو مراحله أو القتال

 . تفاصيله بغير الحكم جملة ذكر هو -التدرج من ا��ٔول النوع أو- ا��ٔول فالتدرج

 أمرها ولأ  في ا��ٔحكام فكانت الوحي، نزول مع كّماً  الشرعية ا��ٔحكام وتراكم تكاثف هو به فالمقصود -الكمي التدرج- الثاني النوع أما

 .الزمن مضي مع كّماً  تزداد ثم قليلة،

 إلى وصل تىح مختلفة، وبأشكال مختلفة صور في تدرج الواحد فالحكم. الواحد الحكم تدرج وهو ؛"الكيفي التدرج" هو: الثالث والنوع

 ما ذكر مرة أول ففي مراحل، عدة على حرمت وإنما واحدة، مرة تحرم لم -مث��ً - كالخمر ا��ٔمر؛ لهذا أمثلة نعرف ونحن النهائية، صورته

 الَسَكر بين تفريق فهناك].. ٦٧: النحل[ ﴾ َحَسًنا َورِْزًقا َسَكًرا ِمْنهُ  َتت�ِخُذونَ ﴿  النحل سورة اآية في وذلك طيب غير شيء الخمر بأن يشي

 . طيباً  أمراً  ليس الخمر أن إلى بعيد من إشعار وهذا الحسن، للرزق مقابل السكر فكأنّ  الحسن، الرزق وبين

 َوَمَنافِعُ  َكِبيرٌ  إِْثمٌ  فِيِهَما قُلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  َعنِ  َيْسا�لُوَنكَ ﴿  تعالى قوله في وذلك صراحة أشد وكان -الثانية المرحلة أو- الثاني ا��ٔمر كان ثم

 أو ياتهالكم وصف دون ذكرت والمنافع كبير، هنا فا�ٕ�ثم.. كبيرة منافع هناك تكون أن دون وكبير، إثم، فهي].. ٢١٩: البقرة[ ﴾ لِلن�اسِ 

 لكي وهذا بير،ك إثم وإنما صغيراً، ليس إثم إنه ثم المؤمن، المسلم ا�ٕ�نسان تخيف طبيعتها في إثم وكلمة. إثم أنه على يدل وهذا قيمتها،

 أو اآخر، حكم يهف سيكون أنه يعرف وأن المسلم فيه يفكر أن ينبغي ا��ٔمر هذا بأن الشعور المسلم المجتمع في المؤمنة النفوس في يشيع

 . إلغاء

 لتقارب جةنتي- كانوا ولذلك سكارى، وهم يصلوا أن المسلمين منع بخطوة، قبلها ولكن النهائية، مرحلته إلى بالوصول يشي ما جاء ثم

 الفترات فهذه. والعشاء المغرب بين أو والمغرب، العصر بين أو والعصر، الظهر ص��ة بين الخمر يشربوا أن يستطيعون �� -الصلوات أوقات

 والظهر الفجر بين ام أو والفجر، العشاء بين ما الفترة بينما. الفترات هذه في الشرب عن يتوقفوا أن فاضطروا جداً، متقاربة فترات كانت

 أن أراد تعالىو  سبحانه الله فكأن. العادة هذه لممارسة التفرغ فيها فيقل وعمل، شغل وقت أو نوم وقت إما بطبيعتها وهي طويلة، كانت

 . العادات من عادة أي تحدثه الذي ا�ٕ�لحاح من أعصابهم وتخلو الرغبة، هذه دمائهم من فتنتهي كثيراً، يشربوا أ�� يعودهم

ْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ  َواْ���ْزَ��مُ  َواْ���ْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْلَخْمرُ  إِن�َما اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  النهائي ا��ٔمر النهاية في جاء ثم  َعل�ُكمْ لَ  َفاْجَتِنبُوهُ  الش�

ْيَطانُ  يُرِيدُ  إِن�َما۞  تُْفِلُحونَ  ُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  فِي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُكمُ  يُوِقعَ  ا�نْ  الش� َ��ةِ  وََعنِ  الل�هِ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصد�  ُمْنَتُهونَ  ا�ْنتُمْ  لْ فَهَ  الص�

 ]٩١-٩٠: المائدة[ ﴾

وا﴿  بـ بدأ .. رأينا كما القتال أمر في أيضاً  وحدث. الخمر في حدث الذي الكيفي التدرج من نوع فهذا ] ٧٧ :النساء[ ﴾ ا�ْيِدَيُكمْ  ُكف�

 يكون كي] ٣٦: التوبة[ ﴾ َكاف�ةً  يَُقاتِلُونَُكمْ  َكَما َكاف�ةً  اْلُمْشرِِكينَ  َوَقاتِلُوا﴿  تعالى بأمره سابقا عنها تحدثنا التي الكثيرة للمراحل تبعاً  وانتهى
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ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َتُكونَ  َ�� َحت�ى َوَقاتِلُوُهمْ ﴿  وجل عز لله كله ا��ٔمر  والتي القيم، ابن ذكرها التي بالمراحل فمر ،]٣٩: ا��ٔنفال[ ﴾ لِل�هِ  ُكل�هُ  الد�

 .القراآن خ��ل ومن السيرة خ��ل من نعرفها

 ثم فقط، ركعتين كانتو  اليوم، في مرتين -فقط- فكانت العشي، في وركعتين الغداة في ركعتين بدأ  قد الص��ة فرض كان الص��ة، وفرضية

 كان ثم تين،ركع هي كما ظلت الفجر وص��ة السفر، ص��ة وثبتت رباعية، لتكون بعضها زيدت والمعراج؛ ا�ٕ�سراء في زيدت ذلك بعد

 .وشك��ً  كيفاً  الص��ة أوقات وفي الص��ة شكل وفي الص��ة في تدرجاً  كان أيضاً  فهذا.. ث��ث المغرب

 أن يعني كله هذاو  الطبيعية، الصورة إلى ذلك بعد انتقل ا�ٕ�يمانية، ا��ٔخوة بحق يتم كان أن فبعد كيفي؛ تدرج فيه حدث أيضاً  والميراث

 .كيفياً  تدرجاً  هناك

 التشريعي التدرج من الحكمة

 حكم خمس ناكه ولكن. الله عند وعلمها نعرفها، �� وأخرى نعرفها، أن نستطيع حكم فهناك.. التشريعي التدرج في للحكمة بالنسبة أما

 :ا��ٔمر لهذا نستخرجها أن نستطيع

 :بالرفق الناس ٔاخذ: ٔاو��ً 

 لكي الصغير طفلك نقلت كما خطواتهم ينقل بالناس، رفق فيه ونوعاً  وشك��ً  كماً  والتشريع التطبيق في فالتدرج بعباده رحيم وجل عز فالله

 على يعطي والله الدين، هذا طبيعة من أمر بالرفق الناس فأخذ. النهاية نقطة أو النضج نقطة إلى يصل حتى برفق فتأخذه نموه، يستكمل

 . العنف على يعطي �� ما الرفق

 ما وبناء اطل،ب من الناس عليه مرد ما ذلك في سواء والعنف الطفرة غوائل عن بهم والبعد والرفق، بالهوادة الناس أخذ هي ا��ٔولى فالحكمة

 ك�� ففي لهم، عةوناف حقة بتكليفات تكليفهم في أو السيئة، عاداتهم من الناس بانتشال التدرج كان فسواء. حق من بعلمه يحيطوا لم

 هذا عن سيد تاذا��ٔس يقوله ما نعرف ونحن. مرحلة إلى مرحلة من ينتقلوا أن يستطيعوا لكي بالهوادة وا��ٔخذ الرفق إلى ا��ٔمر يحتاج ا��ٔمرين

 منو  القراآن، هذا ومنـزل ا�ٕ�نسان هذا خالق يعلمه الذي الطويل للمدى موضوع ا�ٕ�لهي المنهج إن: "يقول فهو في مقدمة الظ��ل، المعنى

 رغبة تستحثه �و� فرد عمر يحده �� فسيح، ممتد أمامه المدى ��ٔن المنهج، هذا من العليا غاياته تحقيق في عجو��ً  و�� معتسفاً  يكن لم ثم

 جيل في لهك ا��ٔمر يعتسفون الذين ا��ٔرضية المذاهب ��ٔصحاب يقع كما البعيدة، غاياته تحقيق عن الموت يعجله أن يخشى و�� فان

 وتسيل المجازر تقوم يسلكونها التي العسوف الطريق وفي. المتزن الخط على يصبرون �� ��ٔنهم الخطى، المتزنة الفطرة ويتخطون واحد،

 لها تصمد �� التي الفطرة مطارق تحت المصطنعة مذاهبهم وتتحطم النهاية، في هم يتحطمون ثم ا��ٔمور، وتضطرب القيم وتتحطم الدماء

 يكسرها �� هولكن.. تميل حين ويقومها هناك، من ويردعها هنا، من يدفعها الفطرة، مع لينا هيناً  فيسير ا�ٕ�س��م فأما. المعتسفة المذاهب

 الثالثة أو الثانية ولةالج في يتم الجولة هذه في يتم �� والذي المرسومة، الغاية من الواثق البصير العارف صبر عليها يصبر إنه.. يحطمها و��

 تضربو  الباسقة الشجرة تنبت وكما.. طويل الكبير الهدف إلى والطريق واضحة، والغاية ممتد، فالزمن ا��ٔلف، أو المائة أو العاشرة أو

 الله يريده ما دائماً  ونيك ثم طمأنينة، وفي هينة وعلى بطء في ويمتد ا�ٕ�س��م ينبت كذلك وتتشابك، فروعها وتتطاول التربة في بجذورها

 ". يكون أن
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 .ويقين بصبر خطواتهم وينقل بالناس، يتدرّج رفيقاً، هادئاً  يكون أن التشريعي؛ التدرج عملية في ا�ٕ�س��م منهج فهذا

 :لها الناس قبول ٕالى ٔادعى ا��ٔحكام تدرج ٔان وهي: الثانية الحكمة

 الجنة ذكر هفي المفصل من سور -القراآن تعني- نزل ما أول نزل إنما: (قالت حيث عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم قول هذا في ويقابلنا

 �� زلن ولو.. أبداً  الخمر ندع �� لقالوا الخمر تشربوا �� شيء أول نزل ولو والحرام، الح��ل نزل ا�ٕ�س��م إلى الناس ثاب إذا حتى والنار،

اَعةُ  َبلِ ﴿  ألعب لجارية وإني وسلم عليه الله صلى محمد على بمكة نزل لقد أبداً، الزنا ندع �� لقالوا تزنوا اعَ  َمْوِعُدُهمْ  الس�  ا�ْدَهى ةُ َوالس�

 يومبال وتخويفا للعقيدة، تربية كان ا��ٔمر أول في نزل الذي أن تعني.. ٥)عنده وأنا إ�� والنساء البقرة سورة نزلت وما] ٤٦: القمر[ ﴾ َوا�َمر� 

 . والنساء البقرة سورة في التي ا��ٔحكام اآيات نزلت طويلة بمدة ذلك بعد ثم ا��آخر،

 سمع ما ولأ  التكليف جاء لو ��ٔنه ضرورياً، كان وجل عز بالله الناس وربط العقيدي ا��ٔساس وبناء ا��ٔحكام تدرج أن المؤمنين أم تقرر فهنا

 اليقين ستأسي كان ولذلك. الجميع على خسارة العاقبة وتكون اآمنوا، ولما اهتدوا ولما أطاعوا، ولما سمعوا ولما التزموا لما با�ٕ�س��م الناس

 يغفل �� ينالد هذا إن" سيد ا��ٔستاذ يقول الخبير، اللطيف وهو خلق من يعلم وجل عز والله. النفوس هذه تكلف أن قبل ضرورياً  أمراً  أو��ً 

 تعلق يغفل �� ماك وميول، شهوات لهم بشر أنهم يغفل ��.. عليها يتربعوا أن شاء التي السامقة القمة إلى يرفعهم أن يريد عندما الناس واقع

 نظرتهم تصحيحو  قلوبهم، في ا�ٕ�يمان بغرس- يجعلهم وإنما ألفوه، ما ترك على قهراً  يقهرهم �� فهو ثم ومن واعتاد، ألف بما البشري الكائن

 ".وجبراً  قسراً  �� وطواعية رضاً  الباطل، وينبذون بالحق فيتمسكون ألفوه، ما تقييم يعيدون -ل��ٔشياء

 ما- سلكها �إ� هذه غايته لتحقيق سبي��ً  يترك �� فهو ثم ومن ا��ٔجساد، على يسيطر أن �� القلوب، يملك أن على حريص الدين هذا إن

 . الناس على التيسير السبل تلك أهم من وإن -إثماً  تكن لم

 المجبور، المكره الظاهري ا��ستس��م صورة هي يفعله ما أقصى وإنما صادقة، قلوباً  يكوّن و�� حقيقياً، إيماناً  يصنع �� القهر أن شك ف��

 برفق ا��ٔمر ناسال يتقبل حتى ا��ٔمور تتدرج أن بد �� كان فلذلك. يقين وعن إيمان وعن رضى عن يعبدوه أن الناس من يريد وجل عز والله

 ..وس��م

 بوله على ٦قواوأهري دعوه( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول لهم فقال به، ليقعوا الناس إليه فثار المسجد في بال أعرابياً  أن: -عنه الله رضي- هريرة أبي عن

رين بعثتم فٕانما -ماء من ٨سج��ً  أو- ماء من ٧ذنوباً  رين تبعثوا ولم ُميس�  . ٩)ُمعس�

                                                           
 .البخاري ٥

 .الهمزة من مبدلة والهاء أريقوا،: أهريقوا ٦

 .ماء فيها كان إذا إ�� بذلك تسمى �� وقيل العظيم، الدلو: الذنوب ٧

 .الدلو: سج��ً  ٨

 ١ج الفتح عم البخاري صحيح: انظر الناس، على واليسر التخفيف يحب وكان ،)تعسروا و�� يسروا( ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول باب ا��ٔدب، كتاب في البخاري أخرجه ٩

 .٥٢٤ ص
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 .١٠)وتطاوعا نفرات و�� وبشرا تعسرا و�� يسرا( لهما قال جبل بن ومعاذ ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بعثه لما: قال -عنه الله رضي- ا��ٔشعري موسى أبي وعن

 أبعد انك إثماً  كان فٕان إثماً، يكن لم ما أيسرهما اختار إ�� قط، أمرين بين ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ُخير ما: "قالت أنها عنها الله رضي عائشة وعن

 .١١"منه الناس

 الحكمة لناسا وتعليم ا��ٔمر، في التدرج التيسير صور أهم ومن. التيسير وعلى الرفق على ا�ٕ�س��م حرص على دليل كله هذا أن شك ف��

 ذهبف منافق، إنه: قال بذلك معاذ ا�خبر فلما الص��ة، من رجل فخرج وأطال، بالناس صلى حينما معاذ قصة نعرف ونحن. ذلك وراء من

 الشمسب فاقرأ  الناس أممت إذا معاذ، يا فتاناً  تكون أن أتريد( له قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن نعلم وكما ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى معاذا يشكو الرجل

 يطيل لنفسه صلى وإذا بهم، يرفق بالناس ا�ٕ�نسان صلى فٕاذا.. ١٢)يغشى إذا والليل ربك، باسم واقرأ  ا��ٔعلى، ربك اسم وسبح وضحاها،

 .شاء ما

 :الشيء عن تصورها بتغيير النفس تهيئة هي: الثالثة الحكمة

 �� الناس لوكس نغير أن أردنا فٕاذا.. سلوكه يتغير أن يمكن ا��قتناع هذا تغير فٕاذا به، مقتنع هو طالما ل��ٔمر يتحمس ا�ٕ�نسان أن شك ف��

 لكذ عن لتصوره نتيجة هو ما أمر أو ما، شيء من ا�ٕ�نسان موقف فٕان إليه، نريدهم ما إلى عليه هم الذي ا��ٔمر عن تصورهم نغير أن بد

 ينماح لكنه يمسكها، أن فيحاول مغري، وشكلها جميلة، لعبة النار يرى -مث��- صغير وهو ا�ٕ�نسان أن شك ف��. ا��ٔمر ذلك أو الشيء

 ضار شيء نهاأ  اكتشف لعبة يظنها كان أن فبعد تغير، قد النار عن تصوره ��ٔن لماذا؟.. العمل هذا يعمل �� محرقة أنها ويعرف قلي�� يكبر

 . مهم شيء الناس اقتناع فاخت��ف. وحارق

 تستغنى نأ  تستطيع لكي الخمر هذه وعن الظلم هذا عن تصورها يتغير أن بد ف��. عزا الظلم وترى شرفا، الخمر ترى كانت فالجاهلية

 . عنهما وتقلع

 يرثي -عنه للها رضي- ثابت بن حسان فهذا. باطلة تصورات في غارقين كانوا كيف لنا تصور الجاهلية عن الشعر من أبيات بعض وهذه

 : فيقول -القبر اهذ على القرابين يقدمون أي- القبر ذلك على يعقرون الناس وكان قبره، على مر وقد الجاهلية، في العرب فرسان من فارسا

 حرة حجارة من قلوصي نفرت

 

 وهوب اليدين طلق على بنيت

 
 فٕانه منـه نـاق يـا تنفري ��

 

 لحروب مسعر خمـر شرّيـب

 
 مهمة قفر وطـول السفار لو��

 

 عرقـوب على تحبـو لتركتـها

 

                                                           
 .السابق الموضع نفس في البخاري أخرجه ١٠

 .السابق الموضع نفس في البخاري أخرجه ١١

 .١٨٣ ،١٨٢ ص ٤ج النووي بشرح مسلم صحيح: انظر تمام، في الص��ة بتخفيف ا��ٔئمة أمر باب الص��ة، كتاب في مسلم أخرجه ١٢
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 ومسّعر مرخ شريب بأنه يمدحه الذي القبر هذا لصاحب قربانا لقدمها السفر لطول لناقته حاجته لو��: يقول فهو.. الناقة هي والقلوص

 .لحروب

 .عظيم عندهم أمر أيضا هو الحروب مسعر وكذلك عظيم، شيء الخمر أن يسلموا؛ أن قبل الصحابة تصور كان فهذا

 :فيقول القبائل من قبيلة يهجو لشاعر أخرى أبيات وهذه

 وذلة لؤم أهل عادى الله إذا

 

 مقبل بن رهط العج��ن بني فعادى

 
 بذمة يخفـرون �� قبيـلة

 

 خردل حبة النـاس يظلمـون و��

 
 . منقصة والعدل سبة، تصورهم في كان فالوفاء

 يقبلوا يلك جدا ورفيقة جدا ذكية طريقة إلى يحتاج كان ا��ٔمر أن �� شكف الصورة بهذه ا�ٕ�س��م إليهم جاء الذين نظرة كانت إذا شك ف��

 عزا يعتبرونها انواك التي الكثيرة العادات هذه يتركوا لكي ثم وحده، الله عبادة إلى المدعاة وا��آلهة ل��ٔصنام عبادتهم من -ابتداءً - ينتقلوا أن

 الخمر إلى منظرته تغيرت إذا حتى.. وبرفق وبٕاقناع بتدرج ا��ٔشياء هذه إلى الناس نظرة تغيير من بد �� فكان ومروءة، وشجاعة وسؤددا

 . وهكذا.. غيروه الظلم إلى نظرتهم تغيرت وإذا تركوها،

 مساوئ من ا��ٔعمال هذه في ما بيان ثم أيضا، العقيدة ��ٔخ��ق وترسيخ لها، وترسيخ للعقيدة بناء وتدرج؛ ببطء ا�ٕ�س��م فعله ما وهذا

 وهم نهيبال أو با��ٔمر ذلك بعد الحكم نزل هذه إلى وصلوا فحينما. به اآمنوا الذي الله لعبادة ومناقضة للعباد، وظلم مروءة وعدم وأضرار

 .به للوفاء متهيئون

ٕاغفال بالفروع ا��نشغال فتنة الناس تجنيب: الرابعة الحكمة  :ا��ٔصول و

 بهذه شغلونسين ا��ٔصول يهضموا أن قبل بالفروع الناس شغلنا إذا إننا: ونقول فيها، نتكلم ونحن زمن ومنذ عندنا، معروفة القضية وهذه

 الناس ندعو �� أننا دائما نقول كنا ولذلك. بالفروع و�� با��ٔصول �� يلتزموا لن النهاية وفي ا��ٔساسية، القضية وتتغبش ا��ٔصل، عن الفروع

 و�� التليفزيون عن -مث��- نمنعهم و��.. ويعبدوه الله يعرفوا أن إلى ندعوهم أن قبل السلوكيات فرعيات إلى أو يصوموا أو يصلوا أن إلى ابتداءً 

 فهمهم حقيقةو  لله، العبودية حقيقة فيهم نُعم�ق أن قبل ذلك شابه وما باللبس و�� بالمسرح و�� بالسينما و�� القدم بكرة ا��هتمام عن

 .النهاية في يقتنعون �� ثم عقيم، جدل في سندخل الفرعيات على أصررنا إذا فنحن. ل��ٔلوهية

 فهو اياقض بعدة هنا المثل يضرب الجبار عبد علي والدكتور.. ا��ٔمر هذا على شديدا حرصا حريصا كان جاء حينما ا�ٕ�س��م أن شك و��

 بظهار الزوجة حرمة من عليه الناس تعارف ما ا�لغي أو متبناه، بامرأة الرجل زواج ِحل�  مكة في شرع لو ترى: "مث�� التبني موضوع عن يقول

 لن نهمإ  ،"الله رسول محمد الله، إ�� إله ��" حقيقة الكبيرة؛ بالحقيقة ا��هتمام من للناس سيبقى كم كذلك كان لو ترى.. منها زوجها

 المقتضى بذلك ا��هتمام غمرة في ا��ٔصلية الكبرى الحقيقة وستغيب ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد به جاء الذي ا��ٔمر ذلك عن الحديث إ�� شغل لهم يكون

 أن يقصد..". ليفالتكا بقية وهكذا. لمقتضاه والتسليم وا�ٕ�ذعان واعتقاده ا��ٔصل بٕادراك إ�� قبوله إلى و�� فهمه إلى سبيل �� الذي الفرعي

 .بثمارها تأتي أن يمكن �� المناسب موعدها في تأتِ  لم ما التكاليف هذه
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 :التشريعات تطبيقل الم��ئم الُمناخ تهيئة: الخامسة الحكمة

 معينة رارةح ودرجة معينة تربة في إ�� والرياحين ا��ٔزهار تنبت �� وكما فيه، يعمل م��ئم مناخ من له بد �� ا��ٔحكام من حكم أي إن: "يقول

 :لها بد �� المنافع، وجلب المفاسد درء من غايتها تحقق لكي إنها. الشرع أحكام فكذلك معين، الضوء من وقدر

 . معينة مواصفات ذوي مكلفين من: أو��

 .معين اجتماعي وسط من لها بد ��: وثانيا

 مقاصدهاب تصطدم أخرى أعراف أو أحكام يزاحمها أن وتمنع عليها، الخارجين وتردع تطبيقها على تشرف سلطة من لها بد ��: وثالثا

 ..جيد ك��م وهذا".. اآثارها وتفسد

 حرمه عما هواينت أن يرضوا ولكي الله، حكم يرضوا لكي معينة مواصفات لهم مكل�فين ا��ٔحكام هذه عليهم تتنـزل الذين يكون أن بد �� إنه

 هنا المقصود خاصال والنوع.. خاصا نوعا يكونوا أن بد ف��.. إّداً  شيئا يرونه كانوا بأمر يأمرهم أو رائعا، شيئا ويعتبرونه يحلونه كانوا مما الله

 .ا��ٔمر لهذا عدينمست يكونون والنهي ا��ٔمر إليهم ينـزل حينما ذلك بعد ثم ووقروه، وهابوه وأحبوه ربا بالله اورضو  أو��، لله عبدوا قد يكونوا أن

 بالتزام وجل زع الله طاعة على التكاتف ويكون ا��لتزام، على تعين التي الجماعة هناك يكون أن بمعنى معين؛ اجتماعي وسط من بد و��

. الشر عن هاءبا��نت بعضا بعضهم ويوصي الخير على بعضا بعضهم يشجع أن إلى أفرادها يدفع جماعة فوجود.. نهيه عن وا��نتهاء أمره

 التواصي لىع يتكاتفوا أن إلى لهم داعيا كان متواصل اجتماع وفي اآمن جو في بعض مع بعضهم المدينة في الصحابة وجود أن شك ف��

 ا��ٔمر توفر بعد وذلك التنفيذ، عليهم فيسهل صعوبة، ذلك في وجدوا وإن عنه نهوا الذي ا��ٔمر عن ا��نتهاء أو به يؤمرون الذي ا��ٔمر بتنفيذ

 .نفوسهم في وتعمقت العقيدة على رب�وا قد جميعا أنهم وهو ا��ٔول؛

 في لكنه -يرهغ على و�� نفسه، على ��- سلطة له يكن لم مكة ففي المدينة، في ملسو هيلع هللا ىلص النبي كسلطة سلطة من بد �� إنه: الثالث والشرط

 من تعاقبو  يناقضها، ما وتمنع تطبيقها، على وتشرف الشرائع تقيم سلطة هناك تكون أن بد ف��. السلطة صاحب هو أصبح المدينة

 . لها يستجيب من وتثيب يخالفها،

 والتقوى، البر على يتعاون اجتماعي ووسط خاص، نوع من مكلفين.. التكاليف تتحقق لكي توفرها من بد �� الث��ثة الشروط هذه فكل

 . تكون أن ينبغي كما وتسيرها ا��ٔمور على تهيمن أن على قادرة قوية مسلمة سلطة ثم

 لهم كني لم والمسلمون- مث�� مكة ففي نجاحها، عوامل تتوفر لم تكاليف الناس تكليف عدم ا�ٕ�س��م واقعية من كان ولقد: "ويقول

 في مجتمع لمسلمينل صار ولما. قدرتهم مع تتناسب قليلة فردية بتكاليف إ�� الله يكلفهم لم -فيه يعيشون الذي المجتمع على سلطان

 ".الصحيح أثرها وإحداثها ا��ٔحكام، بتلك ل��لتزام م��ئما المناخ صار إذ تترى، ا��ٔحكام أخذت دولة، رأسه على المدينة

 فسن مع يتماثل وقت في أخرى، مرة الله إلى وندعو أخرى مرة ا�ٕ�س��م نقيم ونحن- يجعلنا التدرج وراء من الِحَكم إدراك أن �� شكف

 نم حالة في ونحن ا��ٔحكام نستخرج أن علينا ذلك ويسّهل التدرج، من للحكمة متفهمين -ا��ٔولى الجماعة بها مرت التي المراحل

 -أيضا- جتمعالم مع تعاملنا ويكون تطيق، �� ما نحملها أن ودون شططا، نكلفها أن دون الجماعة تربية -أيضا- علينا يسهل ثم الطمأنينة،
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 خ��ل من علينا ل��نقضاض فرصة نعطيه أن وقبل بالفروع، نشغله أن قبل ا��ٔساسية القضية له ويوصل ا�ٕ�س��م، له يوصل واقعيا، تعام��

 .الخاطئ الفهم أو الخاطئ السلوك

 : التشريعي التدرج في الحكمة فٕاذن

 .والرفق بالهوادة الناس أخذ: أو��

 .ا��ٔحكام لهذه الناس قبول إلى دعىأ  التدرج أن: ثانيا

 .ا��ٔشياء عن تصوراتها بتغيير النفوس تهيئة: ثالثا

 .ا��ٔصول عن بالفروع ا��نشغال عدم: رابعا

 .للتطبيق الم��ئم المناخ تهيئة: وخامسا

 التطبيق في التدرج

 هذا قبلت ومجا��ت التدرج، فيها يجوز �� ��تمجا هناك أن أم شيء؟ كل في التطبيقي التدرج يكون هل: التساؤل ذلك بعد ويبقى

 التدرج؟

 : فمث�� مجالها؛ طبيعة خ��ل من بطبيعتها التدرج تقبل �� مجا��ت هناك أن نقرر أن البديهي من أن شك ��

. التوحيد قضية في جتدر  هناك يكن فلم ا�ٕ�س��م، حقيقة للناس تُْثبِت أو تحدد التي هي العقيدة ��ٔن التدرج، فيها يقبل �� العقيدة ٔاصول

 بالله، شركال إلى يؤدي ما كل عن ينتهي أن مسلما يكون أن يريد إنسان ��ٔي بد و��.. الشرك عن ا��نتهاء من بد و�� التوحيد، من بد ف��

 .التدرج يقبل �� مجال فهذا.. مسلم أي في تتوفر أن بد و�� قبلها، خطوة �� التي ا��ٔولى الخطوة هي فهذه. كام�� توحيده يحقق وأن

 .التوحيد هذا يخرق بما وعارفا بعقيدته، عارفا المؤمن يكون أن بد ف�� التدرج، فيه يقبل �� العقيدة يخرق عمل وأي

 جاء لكولذ. ا��ٔخ��ق بأصول ملتزما يكون بأن ومطالب با��ٔخ��ق، مطالب فالمسلم ؛ا��ٔخ��ق هو التدرج يقبل �� الذي الثاني المجال

 غيرها فيو  ،"المعارج" سورة وفي ،"المؤمنون" سورة وفي ،"الفرقان" سورة في كما.. المكية السور في كثيرا ا��ٔخ��ق أصول عن الحديث

 . بها ويأتمر إليها ينتهي أن للمسلم بد �� واضحة بصورة ا��ٔخ��ق تحدد.. المكية السور من

 ..بالمجموع يتعلق ومجال بالفرد، يتعلق مجال اآخران؛ مجا��ن وهناك

 الفردية لتكاليفا ضابط هو وهذا. ا��آخرين على متوقفا التكليف هذا يكن لم ما باستمرار، الفردية بالتكاليف مطالب ا�ٕ�نسان أن شك ف��

 . اليوم فيها نحن التي مرحلتنا أو ا��ٔولى، المسلمة الجماعة في سواء باستمرار؛ المؤمن بها الملزم

 أن على قادرين غير اتجعلن وموانع عوارض الطلب هذا على يطرأ  ثم كلها، بالشريعة أص�� مطالبون فنحن اكتملت، قد الشريعة لنا فبالنسبة

 التي الشريعة لك تطبيق من ا��آن يمنعنا فالذي. ا��ٔولويات بترتيب خلل أو مصلحة فوات أو تطبيقها، عن للعجز إما الشريعة؛ هذه نقيم
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 والتقديم التأخير إلى طرفنض ا��ٔولويات، ترتيب ويقتضيه المصلحة تقتضيه التدرج هذا ��ٔن أو مستضعفون، ��ٔننا العجز إما بها؛ مطالبون نحن

 . بالمصلحة وارتباطها ا��ٔولويات تحقق حسب

 ا��آخرين، على متوقفا يكون أن ودون مضرة، عليه يترتب أن دون التكليف بهذا يقوم أن الفرد يستطيع أن هي -إذن- الفردية التكاليف فضابط

 .باستمرار به مكلفا بذلك فيصبح

 فتصبح وحده، بها وميق أن الفرد يستطيع ف�� با��آخرين، مرتبطة تكون التي التكاليف تلك فهي -الجماعية أو- ا��جتماعية التكاليف أما

 . ا��ٔولويات بترتيب خلل أو مصلحة فوات بها القيام على يترتب أ�� وضابطها. بها مكلفة الجماعة

 . لجماعيةا التكاليف وقسم الفردية، التكاليف قسم الكبيرين؛ القسمين هذين إلى تنقسم المرحلية فيها تدخل التي فالمجا��ت

 . ا��ٔولويات في وخل�� مضرة يسبب وأ�� ا��آخرين، على متوقفا أو مرتبطا يكون أ�� ضابطه الفردي والتكليف

 خلل أو ضرر امتهإق من يتحقق أ�� أيضا وضابطه ا��آخرين، على متوقفا أو با��آخرين مرتبطا يكون الذي التكليف وهو الجماعي والتكليف

 .با��ٔولويات

 وتتغير ا��ٔعراف، بتغير تغيروت الزمن، بتغير تتغير المسائل وهذه ا��جتماعية، والمألوفات العادات فهي التدرج يقبل فيما التفصيل ناحية من أما

 . جماعيا تكليفا عصرنا في يصبح �� قد جماعيا تكليفا يعتبر سابقا كان ما أن شك ف��. أيضا ا��ٔماكن بتغير

 للناس الخمر ميقد أ�� يستطيع �� ا�ٕ�نسان كان بحيث والكرم، والفحولة الرجولة عناصر من عنصرا الماضي الزمن في كانت -مث��- فالخمر

 يكون أ�� يمكن لماضيا في جماعيا تكليفا يعتبر كان ما وبالتالي. كذلك الخمر ليست ا��آن لكن.. له بالنسبة مسبة فتكون يشربها، �� أو

 . الحاضر في كذلك

 كان وإن هب الناس يلتزم أ�� يمكن فردي أمر ��ٔنه اجتماعيا، الحكم هذا يصبح لم أو بها، إلزام هناك يصبح فلم انتهت، التبني ومسألة

 إنسان أي لرجلا تبنى إذا فكان.. ا��ٔولى الجاهلية في كان كما نظاما وليس اعتقادا وليس عرفا ليس لكنه يتبنون، ا��آن فالناس.. قائما

 نأ  يمكن لكن. كذلك ا��ٔمر ليس وا��آن.. وهكذا عليه زوجته حرمة وفي الحرمة وفي الميراث في تماما؛ ا��بن حكم ا�ٕ�نسان هذا يأخذ

 ا��ٔمور فتقدر.. ضرر هيصيب أو منتقدا ذلك لكان ا�ٕ�نسان يعمله لم لو.. اجتماعيا تكليفا أو طبيعيا شيئا الناس يعتبرها جديدة عادات توجد

 . بمقاديرها

 التعامل في درجات يحتاج اجتماعي تكليف هو وما ا��آخرين، على متوقفا ليس فردي تكليف هو ما على يتعرف أن المسلم ا�ٕ�نسان فعلى

 فالس��م. مفهوم رغي أمر عنه فا��نس��خ الغربية، كالمجتمعات ضروريا هذا يعتبر مجتمعات في وا��خت��ط مث��، المرأة على فالس��م معه،

 تمعاتنامج بعض في كذلك وهذا عندهم، مروءته فقد إنسانا يكون يعملها �� الذي عرفية، مسائل هذه الرجل على وتقديمها المرأة على

 �� الحالة هذه مثل يف فا�ٕ�نسان. طبيعيا عندهم ا��ٔمر ا��آن أصبح حتى التقليد بهذا تأثرت والتي وغيرها واللبنانية المصرية مثل الشرقية

 .فيه نهائيال الحكم إلى يصل أن بد �� أنه ذهنه في ويكون. منه ينتهي حتى بالتدريج ينسلخ وإنما واحدة، مرة ينسلخ أن يستطيع



 الجهاد في سبيل الله

 ٤٥  

 اآيات اآخر كان كلذل العرب، غير وعند العرب عند الجاهلي ا��قتصاد معالم من رئيسيا ومعلما اقتصادية ضرورة يعتبرونه كانوا الربا كذلك

 احتاج قد هذا أن دفنج.. كله العالم نفوس وفي العرب، نفوس في والتعمق التداخل شديد كان ��ٔنه الربا، تحريم اآيات نزلت التي ا��ٔحكام

 عز للها أراده كما الشرعي ا��ٔمر إلى وانتهت تدرج، فيها حدث ا��ٔمور هذه فكل.. التبني في رأينا وكما الخمر في رأينا كما تدرج إلى

 .. وجل

 سرىا��ٔ  وموضوع. التدرج هذا فيه حدث الجهاد، صورة هو والذي ا��ٔخرى، المجتمعات مع الع��قات وفي العادات في أيضا ذلك ورأينا

 بعد جاء ثم م،فيه ويثخن يقتلهم لم أنه بدر في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عوتب كيف ونعلم أو��، قتلهم أو عنهم الصفح من تدرج؛ فيه حدث أيضا

 .مصلحة من ا�ٕ�مام يرى ما حسب القتل أو المن بين التخيير ذلك

 ا��ٔوضاع يتقبل لكي اطهوبنش وبموارده بع��قاته كله المجتمع تهيئة إلى يحتاج أمر ��ٔنها -وغيره للربا بالنسبة قلنا كما- ا��قتصادية وا��ٔوضاع

 تحدث أن غييراتالت لهذه بد ف�� التغييرات، هذه فيه تتم الذي المجتمع في عنيفة أزمات أو بلبلة تحدث ف�� الجديدة، ا��قتصادية

 .بالتدريج

 التطبيق في التدرج في القول مرتكزات

.. الشرعية لناحيةا من التدرج أمر عليها يقوم التي ا��ٔساسية المرتكزات هي ما.. التطبيق في التدرج في القول مرتكزات إلى أخيرا ونأتي

 قاله ما ببعض شهادا��ست إلى فيه سنحتاج الفصل وهذا بالتدرج؟ للقول وا��ٔصوليون والفقهاء علماؤنا إليها ارتكز التي بالمرتكزات ونقصد

 .السابقون ا��ٔئمة

 : ث��ثة وتطبيقه بالتدرج القول مرتكزات ابتداءً 

 . النسء: ا��ٔول

  الشريعة مقاصد: الثاني

 .الشرعية القواعد: الثالث

 : النسء: ا��ٔول المرتكز

: تعريفه النسخ �ٔن�. النسخ عن يفرقه وهذا. العلة بزوال يتغير الحكم أن بمعنى علته، لزوال شرعي بخطاب الشرعي الحكم رفع به يقصد

 .ريدهاي لحكمة الحكم يغير بأن سبحانه المشرع بٕارادة مرتبط وإنما بالعلة، مرتبطا ليس متراخ شرعي بدليل شرعي حكم رفع

 العلة رجعت فٕاذا ،علته زوال بسبب الشرعي الحكم ُرفِع أو َتغي�ر أنه بما فالنسء. إليه النظرة في فرقا هناك جعل التعريف في الفرق هذا

 جوزي ف�� نسخا يكون ما ذلك فمن. نسخا يكون رفع حكم كل ليس بأنه قولهم في الفقهاء إليه استند الذي هو وهذا الحكم، رجع

 أو علة،ال رجعت إذا) الحكم هذا فيها شرع التي السابقة المرحلة حكم إلى أي( إليه الرجوع فيمكن نسيئا يكون ما ومنه إليه، الرجوع

 . فيه تسببت التي الظروف رجعت
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 ٤٦ 

] ١٠٥: دةالمائ[ ﴾ ا�ْنُفَسُكمْ  َعَلْيُكمْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  تعالى قوله هذا ومن: "قال حيث ا��آتي بالمثال النسء الزركشي ا�ٕ�مام وضح وقد

 أخبر كما الضعف وقوع فرض لو ثم عليه، والمقاتلة المنكر عن والنهي بالمعروف ا��ٔمر وجب الحال قوي فلما ا��ٔمر، ابتداء في ذلك كان

 كل وإعجاب مطاعا وشحا متبعا هوى رأيت فٕاذا( ملسو هيلع هللا ىلص وقال الحكم، عاد ١٣)بدأ  كما غريبا وسيعود غريبا ا�ٕ�س��م بدأ ( قوله في ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 تبعه منب رأفة الحال بتلك يليق ما ضعفه حين ملسو هيلع هللا ىلص نبيه على أنزل حكيم -وتعالى سبحانه- وهو ،١٤)نفسك بخاصة فعليك برأيه رأي ذي

 بةمطال من الحالة تلك يكافئ ما الخطاب من عليه أنزل ونصره، وأظهره ا�ٕ�س��م الله أعز فلما ومشقة؛ حرجاً  ��ٔورث وجب لو إذ ورحمة،

 سالمةالم أعني- الحكمان هذان ويعود. كتاب أهل يكونوا لم إن القتل أو ا�ٕ�س��م أو -كتاب أهل كانوا إن- الجزية بأداء أو با�ٕ�س��م الكفار

 .١٦"وقته يف امتثاله يجب منها كل بل المسالمة، لحكم ناسخاً  المسايفة حكم وليس سببيهما، بعود -القوة عند ١٥والمسايفة الضعف عند

 ا�ن�هُ  عمر، نب الله عبد بن َواِقدٍ  ْبنِ  الل�هِ  َعْبدِ  عن بكر أبي بن الله عبد عن مالك أخبرنا: "قال الله رحمه الشافعي ا�ٕ�مام أورده اآخر ومثال

َحاَيا لُُحومِ  ا�ْكلِ  َعنْ  َوَسلم َعَليه الله َصلى الل�هِ  رَُسولُ  َنَهى: "َقالَ   َعْبدِ  بِْنِت  َعْمَرةَ لِ  َذلِكَ  َفَذَكرْتُ : َبْكرٍ  ا�بِي ْبنُ  الل�هِ  َعْبدُ  فَقالَ  ثَ��ٍَث، َبْعدَ  الض�

 َسلم،وَ  َعَليه الله َصلى الل�هِ  رَُسولِ  َزَمانِ  فِي ا���ْضَحى َحْضَرةَ  اْلَباِدَيةِ  ا�ْهلِ  ِمنْ  َناسٌ  َدف� : َتُقولُ  َعائَِشَة، َسِمْعتُ  َصَدَق،: َفَقاَلتْ  الر�ْحَمِن،

ِخُروا: َوَسلم َعَليه الله َصلى الل�هِ  رَُسولُ  َفَقالَ  قُوا لَِث��َثٍ  اد� ا: عائشة قالت: عمرة َقاَلتْ  َبِقَي، بَِما َوَتَصد�  الل�هِ  لِرَُسولِ  يلَ قِ  َذلِكَ  َبْعدَ  َكانَ  َفَلم�

 َعَليه الله َصلى الل�هِ  رَُسولُ  فََقالَ  ا���ْسِقَيَة، ِمْنَها َوَيت�ِخُذونَ  اْلَوَدَك، ِمْنَها َوَيحُملُونَ  َضَحاَياُهمْ  من َيْنَتِفُعونَ  َكانَوا َلَقدْ : َوَسلم َعَليه الله َصلى

َحاَيا لُُحومِ  إمساك َعنْ  َنَهْيتَ : الله رسول يا َقالُوا: قَالَ  َكَما ا�وْ  َذلَِك، َوَما: َوَسلم : َسلموَ  َعَليه الله َصلى الل�هِ  رَُسولُ  َفَقالَ  ثَ��ٍَث، َبْعدَ  الض�

اف�ةِ  ا�ْجلِ  ِمنْ  َنَهْيتُُكمْ  إِن�َما قُوا، َفُكلُوا، َعَلْيُكمْ  َدف�تْ  ال�ِتي الد� ِخُروا َوتََصد�  وا��ٔكل ا�ٕ�مساك في بعدها فالرخصة: الله رحمه الشافعي قال. ١٧"َواد�

 بعد ياالضحا لحوم إمساك عن النهي ثبت الدافة دفت فٕاذا الحالين، ��خت��ف معنيين من لواحد هي إنما الضحايا لحوم من والصدقة

 ".والصدقة وا��دخار والتزود با��ٔكل ثابتة فالرخصة تدف لم وإذا ث��ث،

 َلمْ  َفِلمَ : قيل فٕان" قتلهم يوجب ما الكفر من منهم ظهر الذين المنافقين ملسو هيلع هللا ىلص النبي قتل معل�� تيمية ابن ا�ٕ�س��م شيخ قال ثالث ومثل

 :لوجهين ذلك إنما: قلنا ع��نيتهم؟ وقبل بعضهم، بنفاق علمه مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقتلهم

 ..بالبينة عليهم يثبت مما الكفر من به يتكلمون ما يكن لم عامتهم أن: أحدهما

                                                           
 .ا�ٕ�يمان كتاب في مسلم رواه ١٣

 الجمر، لىع القبض مثل فيه الصبر أيام، ورائكم من فٕان العوام عنك ودع: "الحديث وبقية. والنهي ا��ٔمر باب. الم��حم كتاب. سننه في داود أبو أخرجه ١٤

 حديث هذا: عنه وقال. المائدة سورة ومن باب. القراآن تفسير كتاب. سننه في الترمذي وأخرجه". عمله مثل يعملون رج��ً  خمسين أجر مثل منهم للعامل

 .غريب حسن

 .المنكر تغيير في القوة أي السيف، استعمال: المسايفة ١٥

 .٤٣-٤٢ص. ٢ج) م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثالثة ط الفكر، دار: بيروت. (القراآن علوم في البرهان. الزركشي الله عبد بن محمد الدين بدر ا�ٕ�مام ١٦

 .٢١٣٦ حديث ١٨٩ص ٢ج مالك ا�ٕ�مام موطأ  ١٧



 الجهاد في سبيل الله

 ٤٧  

 ��: (قال ينماح ذلك بين وقد استبقائهم، في مما أكثر الفساد من قتلهم من يتولد أن يخاف كان والس��م الص��ة عليه أنه: الثاني الوجه

 وأصحابه هو مستضعفاً  بمكة كان لما ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الثاني الجواب حقيقة يبين والذي... ١٨)أصحابه يقتل محمداً  أن الناس يتحدث

 جهادبال أمرهم ومنعة عز دار لهم وصار المدينة إلى هاجروا فلما المشركين، أذى على والصبر أيديهم بكف الله أمرهم الجهاد عن عاجزين

 عضب أن رأوا إذ العرب أكثر ا�ٕ�س��م عن لنفر منافق كل على الحدود بٕاقامة ذاك إذ أمرهم لو ��ٔنه عنهم، يده وكف سالمهم عمن وبالكف

 َوِكيً�� بِالل�هِ  َكَفىوَ  الل�هِ  َعَلى َوَتَوك�لْ  ا�َذاُهمْ  َوَدعْ  َواْلُمَنافِِقينَ  اْلَكافِرِينَ  تُِطعِ  َوَ��﴿ : تعالى قوله نزل الحالة هذه مثل وفي يقتل، فيه يدخل من

 يكافئهم ف�� ،له والمنافقين الكافرين أذى يترك أن الحال تلك في الله فأمره الخندق، بعد بالمدينة نزلت السورة وهذه ،]٤٨: ا��ٔحزاب[﴾

 عليه النبي أخذ ثم قاطبة، الله دين في العرب ودخلت مكة، فتحت حتى كذلك ا��ٔمر يزل ولم الفتنة، من مكافأتهم في يتولد لما عليه

 كمال كانف بالمعروف، وا��ٔمر والحج الجهاد من الدين شرائع وكمل ،)براءة( سورة وتعالى تبارك الله وأنزل الروم، غزو في والس��م الص��ة

 ذبنب الله أمر) براءة( نزلت ولما أشهر، ث��ثة من بأقل الوفاة قبل] ٣: المائدة[ ﴾ ِديَنُكمْ  َلُكمْ  ا�ْكَمْلتُ  اْلَيْومَ ﴿ : تعالى قوله نزل حين الدين

ارَ  َجاِهدِ  الن�ِبي�  ا�ي�َها َيا﴿ : فيها وقال للمشركين كانت التي العهود : تعالى لقوله ناسخة وهذه ،]٧٣: التوبة[ ﴾ َعَلْيِهمْ  َواْغلُظْ  َواْلُمَنافِِقينَ  اْلُكف�

 بقي ولم الحد، عليه أقيم لو يعينه من للمنافق حينئذ يبق لم أنه وذلك ،]٤٨: ا��ٔحزاب[ ﴾ ا�َذاُهمْ  َوَدعْ  َواْلُمَنافِِقينَ  اْلَكافِرِينَ  تُِطعِ  َوَ��﴿ 

 هورظ للمنافق كان فحيثما... عليهم وا�ٕ�غ��ظ بجهادهم الله فأمره أصحابه، يقتل محمداً  بأن يتحدث من الكفار من المدينة حول

 كفلا باآية عملنا الكفار جهاد عن عجزنا حيث أنه كما ﴾ ا�َذاُهمْ  َوَدعْ ﴿  باآية عملنا بقائه من أكبر فتنة عليه الحد إقامة من وتخاف

ارَ  َجاِهدِ ﴿ : تعالى بقوله خوطبنا والعز القوة حصل وحيثما والصفح،  ."١٩﴾ َواْلُمَنافِِقينَ  اْلُكف�

 منضبطة علةل ولكن المصلحة، ثوب يكسبه هوى عن �� حكم إلى حكم من المسلم ينتقل وهكذا: "قائ�� الجبار عبد علي الدكتور ويعلق

 ".ا��ٔخير الحكم إلى عاد العلة تلك زالت فٕاذا ا��ٔول، الحكم إلى ا��ٔخير الحكم من تنقله التي هي

 عاد العلة زالت فٕاذا ا��ٔحكام، في التدرج أو المرحلية أمر في العلماء إليها ارتكز التي ا��ٔولى الركيزة أو العلة هو النسء أن يتضح وهكذا

 .الحكم اختفى العلة اختفت وإذا الحكم،

 ):الشريعة مقاصد ٔاو( الشارع مقصد مراعاة: الثاني المرتكز

 عدل هيو  والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الِحَكم على وأساسها مبناها الشريعة: "الله رحمه القيم ابن ا�ٕ�مام يقول المعنى هذا وفي

 المصلحة وعن ضدها، إلى الرحمة وعن الجور، إلى العدل عن خرجت مسألة فكل كلها، وحكمة كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها،

 .٢٠"بالتأويل فيها دخلت وإن الشريعة من فليست العبث، إلى الحكمة وعن المفسدة، إلى

 ا�ٕ�س��م شيخ معتوس: "فيقول الشارع لمقاصد الشيخ فقه مدى ترينا -الله رحمه- تيمية ابن شيخه فقه من صورة القيم ابن ا�ٕ�مام يقدم ثم

 كان من ليهمع فأنكر الخمر، يشربون منهم بقوم التتار زمن في أصحابي وبعض أنا مررت: يقول ضريحه ونور روحه الله قدس تيمية ابن

                                                           
 يهدي �� الله إن لهم الله غفري لن لهم تستغفر لم أم لهم استغفرت عليهم سواء: "تعال قوله باب. المنافقين سورة تفسير في التفسير كتاب. البخاري صحيح ١٨

 .٦٤٨ص. ٨ج) ختاري و�� طبعة بدون المعرفة، دار: بيروت. (العسق��ني حجر ابن للحافظ الباري فتح شرحه مع البخاري صحيح: انظر". الفاسقين القوم

 .٣٥٩-٣٥٥ص) م١٩٦٠/هـ١٣٧٩ ا��ٔولى ط تاج، مكتبة: طنطا. (الحميد عبد الدين محي: تحقيق. الرسول شاتم على المسلول الصارم ١٩

 .١٤ص. ٣ج) م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ الثانية ط الفكر، دار: بيروت. (الحميد عبد الدين محي: تحقيق. العالمين رب عن الموقعين إع��م ٢٠
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 ٤٨ 

 سبيو  النفوس قتل عن الخمر يصدهم وهؤ��ء الص��ة، وعن الله ذكر عن تصد ��ٔنها الخمر الله حرم إنما: له وقلت عليه، فأنكرت معي،

 .٢١"فدعهم ا��ٔموال وأخذ الذرية

 المعروف، من هورسول الله يحبه ما لتحقيق وسيلة هو وإنما ذاته، في غاية ليس المنكر إنكار إن" :قائ�� الجبار عبد علي الدكتور ويعلق

 بمكة يرى ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان ولقد إنكاره، يجوز �� فٕانه ورسوله الله إلى وأبغض منه أنكر هو ما إلى يؤدي المنكر إنكار كان إذا فٕانه ولذا

 أكبر منكراً  ثمة أن يعلم والس��م الص��ة عليه كان إذ ،٢٢منها شيئاً  أنكر فما الزنا من وأشكا��ً  عرايا بالبيت النساء طواف من المنكرات أكبر

 المنكرات لتغيير اولةمح كل وأن التوحيد، هو القلوب في يغرسه أن ينبغي أكبر معروفاً  ثمة وأن بالله، الشرك هو النفوس من يقلعه أن ينبغي

 .يليق �� وعبث ضائع، جهد هي اقت��عه دون الشرك من المتولدة

 ".ا��آن أمضيناه إن الشارع مقصد تحقق لعدم ا��ٔحكام من بحكم العمل نؤجل تجعلنا قد الحكيم الشارع مقاصد إدراك إن

 تصاحب ��( للمؤمن نصيحة في يقول ملسو هيلع هللا ىلص والرسول المناسب، الحكم اتخاذ في أثرها أو حكمها لها تكون أن بد �� -إذن- الشريعة فمقاصد

 نفسه دويج الكافر ويقاطع الفاسق يقاطع فحينما المسلم، المجتمع في تماما صحيح الك��م وهذا. ٢٣)تقي إ�� طعامك يأكل و�� مؤمنا إ��

 قاطعن فسوف ا��آن به وعملنا الحديث هذا أخذنا إذا لكن.. له خير هذا فيكون ا�ٕ�س��م، إلى النبذ هذا من الخروج إلى هذا يدفعه منبوذا

 ف�� الناس، وبين ينناب الجسور فتنقطع.. زوجاتنا بعض -أيضا- يكون وقد وأو��دنا، اآباءنا سنقاطع سندعو؟ من وبالتالي ويقاطعونا، الناس كل

 غير احبناص ا��آن هذا عن سكتنا وإذا أكبر، بمنكر وجئنا أكبر معروفا ��ٔبطلنا الحديث بظاهر أخذنا فٕاذا. الدعوة إلى وسيلة هناك تكون

 هذا ويكون الحق، لىإ  هدايتهم ابتغاء ا��ٔشياء بعض في يشاركونا لكي بيوتنا إلى ودعوناهم وبينهم، بيننا جسورا ولنعمل لندعوهم المؤمنين

 .الشارع مقاصد عن وخروجا عصيانا يكون ذلك وغير ا��آن، المطلوب الحكم هو

 :الشرعية القواعد هو: ا��ٔخير المرتكز

 حكم منه عرفي أغلبي حكم بأنها بعضهم وعرفها جزئياته، معظم على ينطبق أغلبي حكم هي -الفقهاء اصط��ح في- الشرعية والقاعدة

 . مباشرة الفقهية الجزئيات

 الفرعي لفقهيا الحكم يعلم لم وإن حتى كثيرة، أشياء على يحكم أن -خ��لها من- يستطيع جيدا ا�ٕ�نسان يفهمها حينما الفقهية فالقاعدة

 .الكلية القاعدة ذلك في مستصحبا الجزئية، هذه في

 :أنها من أهميتها الفقهية القواعد وتكتسب

                                                           
 .١٦ص. الجزء نفس. السابق المصدر ٢١

 باب .النكاح كتاب. البخاري صحيح في عنها الله رضي عائشة حديث في الجاهلية في النكاح أنواع: وانظر. ١٦-١٥ص. الجزء نفس. السابق المصدر ٢٢

 .١٨٣-١٨٢ص. ٩ج. الباري فتح شرحه مع البخاري صحيح: انظر. بولي إ�� نكاح ��: قال من

: عنه وقال. المؤمن صحبة في جاء ما باب. الزهد كتاب. الترمذي ورواه. ٣٥٨ص. ٤ج. يجالس أن يؤمر من باب. ا��ٔدب كتاب. سننه في داود أبو رواه ٢٣

: انظر. حسن إسناده: ا��ٔرناؤوط القادر عبد عنه وقال. ٢٤٢ص. ٩ج. العربي ابن ل�ٕ�مام ا��ٔحوذي عارضة شرحها مع الترمذي سنن: انظر. حسن حديث هذا

 .بتحقيقه للبيهقي ا�ٕ�يمان شعب مختصر
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 .الفقهية المسائل من كثير في الشرعي الحكم تلمس عليه فتيسر الباحث لدى الفقهية الَمَلكة تكو�ن: أو��

 .واسترجاعها حفظها يسهل �� التي المتناثرة والجزئيات الفروع تجمع أنها: ثانيا

. الشريعة مقصد عن اواضح تصورا يعطي عديدة فقهية مسائل تحتها تندرج التي العامة القاعدة فمعرفة الشريعة، مقاصد إدراك تحقق: ثالثا

 .الشريعة مقاصد من مقصد الضرر رفع أن منها يفهم -مث��-" يزال الضرر" فقاعدة

 اآخر عم�� ووجدنا معين، واجب أداء بصدد كنا فٕاذا ،"منهما ا��ٔوجب قدم واجبان تعارض إذا" كقاعدة كلها، ا��ٔخرى القواعد وكذلك

 عملي واجبان تعارض فٕاذا ا��ٔول، الواجب لنقيم ا��ٔقل الواجب أخرنا منه ا��ٔكبر الواجب فعل عن عجزنا فعلناه إذا لكن أيضا واجب هو

 .با��ٔوجب

 . كثيرة الشرعية فالقواعد".. التيسير تجلب المشقة" قاعدة وكذلك

 . المرحلية أو بالتدرج للقول مرتكز الشرعية القواعد أن عرفنا ذلك عرفنا فٕاذا

 بعض نؤجل أن -الشارع ومقاصد الشرعية للقواعد تبعا- ا��ٔحيان من كثير في مضطرون أننا نرى واقعنا على القواعد هذه نطبق فحينما

 مث�� ذلكل ونضرب. منها أكبر منكرات يوجب عنها ا��نتهاء ��ٔن المنكرات بعض ونرتكب منها، أكبر واجبات مع تتناقض ��ٔنها الفروض

 مجتمع بين لمالمس ا�ٕ�نسان حركة في عقبة يمثل ا��آن اللحية تربية أن شك �� ولكن واجب، أنها الفقهاء أكثر يرى التي اللحية ترك في

 ا��ٔقل، على الندب حكمه شرعي مطلب أنه رغم كذلك، اعتباره يمكن أيضا والنقاب.. الحق مظاهر وكل ا�ٕ�س��م مظاهر كل يعادي

 نحن لكن ا��ٔفضل، هو ليس أنه شك �� والبنطلون كالبدل ا�ٕ�فرنجية الم��بس لبس.. خاصا تصنيفا ا��ٔخت أو الداعية يصنف ولكنه

 جدا كثيرة أشياء ..أكبر أخطار إلى ويؤدي معينة، بصورة يميزنا ذلك عن وا��نتهاء معين، إطار في مجتمعاتنا في نعيش ��ٔننا إليه مضطرون

 الفقهية قواعدلل إدراكنا خ��ل من نستطيع مواقف قابلتنا كلما جزئية أحكاما لها نستنتج أن الفقهية القاعدة خ��ل من نستطيع.. كهذه

 .المناسب المرحلي حكمها نعرف أن

 والسلف قهاءالف مرتكزات أو بالمرحلية، للقول مرتكزاتنا هي الشرعية والقواعد الشريعة، ومقاصد النسء، وهو؛ الث��ثة المرتكزات فهذه

 .ا��آن نسميها ماك بالمرحلية يسموها لم وإن المرحلية، لقضية شرعيا وتكييفا حلو�� لنا وقدموا جيدا، فقها القضية فقهوا الذين الصالح

 الجيل بها مر التي المراحل بتلك شبيهة وبأطوار بتطورات نمر أننا نتيجة مرحلية بأحكام مطالبون أننا نطمئن أن نستطيع -أيضا- ا��آن ونحن

 . أعلم والله النهائي، الهدف نحو حركته في أيضا عليها وارتكز ا��ٔول

. ا��آن ا�ٕ�س��مية الحركات من الدعاة من كثير إليها يلتفت �� قد أو المرحلية، قضية أهمية ا��آن العلماء من كثير يفهم �� قد الحال وبطبيعة

 إلى لطمأنينةوا لتثبيتها إ�� أدلة كثير إلى تحتاج �� -قلت كما- فهي لنا تشكيك عامل ا��لتفات عدم أو الجهل هذا يكون أن يجوز و��

 مشروعية على دلي��ً  القول هذا لكفاه] ٢٨٦: البقرة[ ﴾ ُوْسَعَها إِ��� َنْفًسا الل�هُ  يَُكل�فُ  َ��﴿  وجل عز الله قول إ�� المسلم يعلم لم ولو شرعيتها،

 مجتمع في نتك فٕاذا.. ابتداء به مؤاخذا لست فأنت تفعله أن تستطيع �� ما أن دائما منها تستنتج تجعلك وحدها ا��آية فهذه المرحلية

 بعقلك ستجد فٕانك وكبير ضخم واجب بٕاقامة مطالب أنك فهمت إذا وأيضا. الحدود إقامة استطاعتك عدم على مؤاخذ غير فأنت جاهلي

 أن يريد يمعتد -مث��- وجدت فٕاذا.. الحياتية أحوالنا في حتى نفعله وهذا يُؤخر أن بد �� يعطله أو الواجب هذا سيؤخر اآخر واجب أي أن



 الفصل الرابع

 ٥٠ 

 هذا أمام تقف أن ��ٔصلا أن مع الخطر، من ابنك إنقاذ سبيل في بالمال فستضحي المال ببعض تفديه أن وتستطيع يقتله أو ابنك يضرب

 فتختار طيعهاتست �� أنت أخطار إلى سيعرضك ا��ختيار هذا أن تجد عندما لكن كرامتك، على وتحافظ رج�� تكون لكي وتقاتله المعتدي

 الله سولر  قتل إلى متوجها الخطاب بن عمر رأى الذي الصحابي فعل وهكذا.. المال فتدفع منه، ا��ٔكبر بأقل ا��ٔمر لك يحفظ اآخرا أمرا

 فقد أختك وإلى ختنك إلى اذهب عمر يا نفسك تغرنّك ��: له وقال زيد، بن سعيد أخته وزوج الخطاب بنت فاطمة أخته إلى فحوّله ملسو هيلع هللا ىلص

 زيد بن دسعي قتل إلى ذلك قوله أدى لو وحتى ا��ٔكبر الخطر ومن ا��ٔكبر المنكر من قتله ��ٔن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حياة ينقذ أن فأراد أسلما،

 هو لما اتقاء نكرالم فعل فارتضى ؛ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لينقذ بهما فضحى ا�ٕ�س��م، مسيرة في قتلهما يؤثر �� فردان فهما الخطاب، بنت وفاطمة

 ترك لو فحتى. هكذا ا��ٔمر فَِهم بفطرته لكنه أحد، يعلمه لم الصحابي فهذا بفطرتهم، ا��ٔمر يفهمون الصحابة كان فهكذا.. نكراً  أشد

 . حصيفا وكان واقعيا وكان جادا كان إذا كذلك ا��ٔمور مع تعامله في يتصرف أنه سيجد لعقله ا�ٕ�نسان

 طاعتنا ونحقق الله عبدن أننا مطمئنون ونحن فنفعله وشرعه، الله لتوجيه استجابة هو إنما نفعله ما أن نطمئن لكي الشرعية با��ٔدلة نأتي فنحن

 .المعارضون عارض ومهما القائلون قال مهما تماما، له

 المسلمة الجماعة

 الموضوع بهذا تبطةالمر  والقضايا الجهاد عن نتحدث زلنا فما الله، سبيل في الجهاد بموضوع وثيقا ارتباطا مرتبط موضوع عن ا��آن نتحدث

 . الكبير

 . الله منهج وفي الله شرع في ومكانها المسلمين، حياة في وأهميتها المسلمة الجماعة هو الموضوع وهذا

 من البداهة جةدر  إلى ترتقي أصول أنها نجد وجل عز الله توحيد وهو الكبير، ا��ٔصل على تقوم التي ا�ٕ�س��مية ا��ٔصول كل إن القول ونكرر

 . الله إ�� إله �� قضية على المترتبة الكبرى ا��ٔصول بهذا نقصد ونحن الكبير، ا��ٔصل هذا من الطبيعي انبثاقها حيث

 هناك نأ  محالة �� سيدرك وأهدافها منها والمراد الحقيقة هذه اآفاق ويدرك صحيحاً، إدراكاً  الله إ�� إله �� حقيقة يدرك من ا��ٔمر حقيقة وفي

 البشرية، الحياة واقع يف الله إ�� إله �� وتحقيق �ٕ�قامة منها بد �� التي الوسائل فتصبح بها إ�� الله إ�� إله �� حقيقة تتحقق �� ضرورية وسائل

 . الله إ�� إله �� حقيقة إدراك عن خارجي استد��ل إلى تحتاج �� وفطرية بديهية قضايا تصبح

 بد و�� وجل، عز بالله الناس يربط منهجاً  هناك يكون أن بد ف�� ا��ٔرض، في الله مملكة إقامة جوهرها في تعني الله إ�� إله �� أن عرفنا فٕاذا

 ويصبح ض،ا��ٔر  في إقامته أجل من الناس يجاهد أن بد ��" البرنامج" وهذا وعباده، رعيته به يطالب" برنامج" سبحانه الَمِلك لهذا يكون أن

 أيضاً  الجماعة تصبح ثم بها، إ�� الله دين يتحقق �� بديهية قضايا وا��لتزام الطاعة أيضا وتصبح بديهية، قضايا المنهج يصبح كما الجهاد،

 وواجباً  عياً طبي إفرازاً  أيضاً  وتصبح ا�ٕ�يمان، هذا صدق وعلى ا�ٕ�نسان، إيمان على د��لة وتصبح خارجها، من دليل إلى تحتاج �� قضية

 . ا��ٔولى الحقيقة على مترتباً  طبيعياً 

 ا��ٔصول كل ثلم ذلك في مثلها أحد، فيه يجادل �� بديهيا أمرا منه، الطبيعي وانبثاقها ا�ٕ�س��م، بقضية الجماعة قضية ارتباط كان وقد

 .الله إ�� إله �� وشهادة وجل عز الله توحيد وهو الكبير، با��ٔصل كلها ترتبط والتي والطاعة، والسمع والحاكمية والتشريع كالجهاد الكبرى
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 كانت الطاعةو  ا��لتزام وقضية بها وا��رتباط الجماعة وقضية والحاكمية والتشريع الجهاد مثل ا��ٔساسية القضايا من عديدا فٕان قلنا، وكما

 استد��ل �و� جدل و�� حديث إلى و�� نقاش إلى تحتاج �� ��ٔنها المسلمين، أجيال من ت��هم من و�� الصحابة، بال تشغل �� قضايا كلها

 يأ  شغلت قد القضايا هذه أن نجد و��. ملسو هيلع هللا ىلص محمد به جاء الذي الدين لهذا الصحيح إدراكهم خ��ل من يعرفونها كانوا وإنما دليل، و��

 .طبيعية كقضايا إقرارها حيث من إ�� وتابعيهم، الصحابة حياة في والعلم والثقافة الفكر مساحات من مساحة

 عندها ا�ٕ�س��مية، الثقافة نهر في لتصب تدخل جديدة أفكار وبدأت والتفرق، التمزق وبدأ  المسلمين، حياة في الخلخلة بدأت حينما لكن

 . اياالقض من هذا غير وعن الجهاد، وعن صفاته، وعن الله حقوق عن والحديث والطاعة، ا��لتزام وأهمية الجماعة أهمية عن الحديث بدأ 

 حتى حل، لىإ  تحتاج كمعض��ت البديهية القضايا هذه برزت كلما البسيطة البديهية الجوهرية ا��ٔولى الحقيقة عن الناس بُعد زاد وكلما

 نم ا��ٔول الصدر عن ا��لتزام، ناحية ومن الزمن، ناحية من نكون، ما أبعد ا��آن فيه أننا شك �� والذي- المعاصر واقعنا إلى وصلنا إذا

 كما الفهم، وسوء ل��خت��ف وميادين للت��عب ميادين وأصبحت التعقيد، شديدة معض��ت أصبحت قد القضايا هذه أن وجدنا -ا�ٕ�س��م

 .أيضاً  القصد لسوء ميادين أصبحت

 لحة،م ضرورة هناك أن نجد �� سوف -الله إ�� إله �� العقيدة؛ قضية وهي- طوي��ً  أمامها نقف وحينما ا��ٔولى، القضية نعالج حينما ونحن

 . مناقشة وإلى استد��ل إلى تحتاج كقضايا القضايا هذه عن للحديث ُمقلقة حاجة هناك أن و��

 في جادلي من وجد أنه حتى- البديهيات هذه في يجادلون أقواماً  نواجه و��ٔننا البائس، الواقع هذا في نعيش و��ٔننا كله، ذلك من وبالرغم

 .الموضوعات هذه مثل في نتحدث أن الواقع، مواجهة باب من مضطرون، فنحن -وتعالى سبحانه ذاته الله وجود

 الجيل عليه ونيك أن ينبغي عما تحدثنا وكما بها، يتصل وما تحقيقها شروط عن تحدثنا وكما ،"الله ا�� إله ��" قضية عن تحدثنا فكما

 بهذه ا��لتزام وضرورة بالعقيدة، البداية وضرورة القراآني، المنهج طبيعة عن تحدثنا وكما تربية، ومن التزام ومن سلوك ومن أخ��ق من ا��ٔول

 عن بعيداً  رعيةف قضايا عن للحديث ا�ٕ�س��م أعداء يستدرجنا وأ�� جانبية، أخرى قضايا بأي القضية هذه تُناَفس أن يجوز �� وأنه العقيدة،

 ومراحله لجهادا وعن الموضوع، هذا عن تنبثق التي والقضايا المسلم المجتمع نشأة عن تحدثنا ثم ا��ٔولى، ا��ٔساسية القضية تأسيس

 .كبديهية لجماعةا قضية وأيضا المرحلية، قضية منها انبثقت التي -الحركية الواقعية أو الدين لهذا الجدية الواقعية في سواء- وخصائصه

 .الجماعة قضية عن -الله بعون- ا��آن سنتحدث فٕاننا كله ذلك عن تحدثنا كما

 .المجادلون فيها يجادل والتي الدين، هذا عقيدة من المنبثقة البديهية الموضوعات هذه إحدى هي الجماعة وقضية

 معتج خ��ل من يتحقق أن بد �� وإنما متناثرين، أفراد أو فردي، جهد خ��ل من يتحقق أن يمكن �� الدين هذا �ٕ�قامة الجهاد كان وإذا

 ومقتضى انيةإيم ضرورة تصبح -واحد بدليل نأتي أن دون- حقيقتها في الجماعة تصبح ثم فمن وسائله، وله أهدافه له الدين، هذا على

 .الدين هذا إقامة على وحرصه وجل، عز بالله إيمانه في الخالص المسلم لجدية عقدي

 حقيقة ه،اآخر  إلى أوله من كله، الدين هذا بأن اليقين. اليقين بهذا الدين هذا مع نعيش أن ينبغي ��ٔننا المقدمة، هذه أهمية في شك و��

 الحق يريد عاقل، إنسان كل وعلى المخلص، الصادق ا�ٕ�نسان على نفسها تفرض بديهية، بسيطة قضية فهي عظمتها كل ومع عظيمة،



 الفصل الرابع

 ٥٢ 

 نجاهد؟ نأ  لنا بد �� هل جماعة؟ في نكون أن لنا بد �� هل: مثل من قضايا في يبحثوا أن العق��ء هؤ��ء مثل يحتاج ف�� الحق، لذات

 الله؟ شرع إلى نتحاكم أن لنا بد �� هل شيء؟ بكل نلتزم أن لنا بد �� هل

 يعرف �� أو.. يفهم �� يطرحها من أن ا��ٔسئلة لهذه الحقيقي المعنى ��ٔن يسألها، من عند والخلل الفراغ إ�� تعني �� كلها ا��ٔسئلة هذه

 مل القضايا هذه أن رأينا لذلك. ا��ٔمور هذه عن يتساءل أن يحتاج لن فٕانه وجوهره الدين هذا حقيقة عرف فٕاذا. الدين هذا هو ما ابتداء

 والصدق حةوالصرا والوضوح وا�ٕ�صرار الجد من درجة على وكانوا طريا، غضا ا�ٕ�س��م تلقوا الذين ا��ٔول الجيل أفراد عند تساؤ��ت محل تكن

 . ا�ٕ�ط��ق على ا��ٔمور هذه يناقشون �� كانوا أنهم بحيث النفس، مع

 في انا�ٕ�نس يحار بديهيات... بديهيات تكون أن إلى ا�ٕ�س��م حقائق عندها ترتفع أن بد ��.. رائدة جماعة وأي... مؤمنة طائفة وأي

 النهار عةراب في الشمس ظهرت فٕاذا دليل، إلى تحتاج �� بحيث الج��ء من ��ٔنها ولكن ا��ٔدلة، هذه وجود لعدم ليس أدلتها، عن الحديث

 . يحس ��و  يسمع و�� يرى �� أعمى كان من أو بالباطل، يجادل من الدليل يحتاج لكن. وجودها على دليل إلى يبصر إنسان يحتاج ��

 .ذلك إلى يحتاجون داموا ما الحقيقة عن للناس نكشف لكي أدلتها، وعن القضايا هذه عن نتحدث أن إلى مضطرون لكننا

 الجماعة وجود ضرورة

 عمل أي أن لىع وعق��ً، فطرةً  متفقون، البشر ��ٔن بديهية، قضية وهي الجماعة، قضية... البسيطة البديهية القضية هذه عن سنتحدث

 وتجمعت، التقت قد وجدت أن منذ أنها البشرية وواقع. أخروياً  عم��ً  أو دنيوياً  عم��ً  كان سواء أفراد، أو فرد خ��ل من يتم أن يمكن �� كبير

 �ٕ�نسان كنيم �� بالطبع، اجتماعي أو بالطبع، مدني -يقولون كما- ا�ٕ�نسان ��ٔن... وعقوبات قوانين وأقامت حدوداً، وأقرت نظاماً، وأقامت

 الله لقخ وإنما وحده، اآدم يعش فلم البشرية، هذه يكوّنا لكي اجتمعا وامرأة، رجل جماعة، ُخِلق ُخِلق أن منذ فا�ٕ�نسان بمفرده، يعيش أن

. بأخرى أو بصورة تجمعات في ويتجمعون ويزدادون مجتمعين، وظلوا الذرية، جاءت ثم ا�ٕ�نساني، الواقع في جماعة أول ليكونا حواء، له

 كان، مجتمع أي في ان،كٕانس ل�ٕ�نسان بالنسبة فطرية قضية الجماعة فقضية وبالتالي. ا�ٕ�نسان بوجود ارتبط تاريخياً  أساساً  كانت فالجماعة

 بوذي رأسمالي، وأ  شيوعي- نظام وأي. ذلك يقولوا أن يستطيعون و�� الجماعة، عن نستغني أننا أبدا الجاهليون يقل فلم. إس��مياً  أو جاهلياً 

 . معاً  مجتمعهم بأمر ليقوموا فيه الناس يتعاون أن بد �� -هندوكي أو

 تقول قد. كوني �� أو جماعة في يكون أن في مختاراً  ا�ٕ�نسان يصبح ف��. بالعقيدة القضية هذه يربط أنه ا�ٕ�س��م منظور في يزيد والذي

 لكن .ذلك في حر فهو اآخر، مكان عن له فليبحث معنا يعيش أو الجماعة يدخل أن يريد �� الذي لكن ضرورية، الجماعة أنّ  الجاهلية

 خارجاً  يكون أن ل�ٕ�نسان يحل �� وأنه ،بجماعة ٕا�� ٕاس��م �� ؤانه ا�ٕ�س��م هي الجماعة ٕان يقول ا�ٕ�س��م ذلك، يقول �� ا�ٕ�س��م

 ك��هما أن لها �ميا�ٕ�س� والتصور للجماعة الجاهلي التصور بين والفرق. وبمنهج وببيعة وبٕامام بجماعة مرتبطاً  يكون أن بد ��. الجماعة عن

 ضرورتها كوكذل الخوف، أو الجوع من أمانه ا�ٕ�نسان؛ و��ٔمان و�ٕ�نتاجها، و��نتظامها، البشرية، الحياة �ٕ�قامة الجماعة ضرورة إقرار في يشترك

 . فيها ونيناقش �� والجاهلية ا�ٕ�س��م بين مشتركة قضايا فهذه الجماعة، خ��ل من إ�� البشرية تتقدم أن يمكن ف�� البشرية، لتقدم



 الجهاد في سبيل الله

 ٥٣  

 �� ا�ٕ�س��م وأن به، إ�� المرء إس��م يتم �� عقدي ومقتضى إيمانية ضرورة الجماعة يرى ا�ٕ�س��م أن فهو غيره وبين ا�ٕ�س��م بين الفرق أما

 الله، دين لىع وتحافظ تجاهد التي بالجماعة، إ�� العبادة هذه تقوم ولن الله، ليعبد خلق ا�ٕ�نسان أن نعتقد ��ٔننا بالجماعة، إ�� يتحقق

 . لله عابدين الناس ليظل

 لهم، النسبةب مصيرية قضية الجماعة تصبح ف�� ويتمتعوا، ليأكلوا الناس يعيش أن هي أهدافها. نهائية أهداف لها فليست الجاهلية أما

 خ��ل من ليسو  هو، حاجته خ��ل من عليه فتفرض الجماعة، إلى بحاجته ا�ٕ�نسان �ٕ�حساس يتركونها ولكنهم ضرورة، هايعتبرون وبالتالي

 اسالن يلزمون �� لكنهم بعض، إلى بعضهم لحاجة يتجمعوا أن البشر فطرة من أن يعلمون وهم الهدف، خ��ل من و�� الجماعة، حاجة

 . فليذهب بعيداً  يذهب أن أراد فمن بالجماعة،

 هذا جل،و  عز لله عبداً  يكون أن يريد ولمن ،مسلماً  يكون ٔان يريد لمن فرضاً  الجماعة يفرض ا�ٕ�س��م ذلك، يقول �� ا�ٕ�س��م ولكن

 .لها الجاهلية وتصور للجماعة المسلم تصور بين ا��ٔساسي الفرق هو

. حولها دلالج إلى و�� إنكارها إلى سبيل �� قضية الناس له يخضع أن بد �� رباني وقانون وفطرة وبديهية ضرورة الجماعة كون فقضية

 يعيش أن يمكن و�� ا�ٕ�يمان، صنو يراها ا�ٕ�س��م أن منطلق المنطلق، هذا من عنها نتحدث فٕاننا الجماعة عن نحن نتحدث وحينما

 .والتقوى البر على يتعاونوا وأن جماعة، في يعيشوا بأن إ�� مسلمين المسلمون

 من ��خ القراآن ��ٔن ليس الجماعة، في الواردة ا��ٔحاديث تشمل.. المقدمة هذه بعد عنها سنتحدث والتي بالجماعة الخاصة والموضوعات

 ماعةالج كلمة مفهوم عن أيضا نتحدث ثم واضحة، بصورة الجماعة كلمة على نصت الواردة ا��ٔحاديث ��ٔن ولكن الجماعة، عن الحديث

 أخرى طلحاتمص فهناك يسير، المعنى في اخت��ف مع عنها تنفرد أو تساويها التي ا��ٔخرى ا��ٔلفاظ أو ا��ٔخرى المفاهيم من يماثلها ما أو

 .أخرى جزئيات يف معها وتلتقي جزئيات في عنها تختلف أو الكلي المفهوم في عنها تختلف ولكن العامة، صورتها في الجماعة تعني

 . تقوم وكيف المسلمة الجماعة دعائم هي ما المسلمة؛ الجماعة دعائم عن سنتحدث كذلك

 . ٢٤قيامها ونتائج الجماعة بقيام تتحقق التي المصالح عن سنتحدث كذلك

 قضاياب سنلتقي ا��ٔمر هذا وأثناء. النهاية نقطة وحتى الصفر نقطة منذ المسلمة الجماعة لهذه البناء خطوات عن سنتحدث ذلك وبعد

 . وأحوالها وخصائصها الجماعة طبيعة مثل البناء بخطوات تتصل

 الجماعة في الواردة ا��ٔحاديث: ٔاو��

 فقط، ديثالح أهل تعني وقد فقط، العلم أهل تعني قد فهي كثيرة، بمعان الشريف والحديث الكريمة السنة في الجماعة كلمة وردت

 متمكنة و�� مةمنتظ ليست التي الجماعة تعني وقد إمام، لها التي المنتظمة المؤمنة الجماعة تعني وقد فقط، والعقد الحل أهل تعني وقد

 عن �آنا� الحديث في قصداً  نقصده الذي المعنى ولكن. معنى من أكثر تعني ا��ٔحاديث في وردت التي فا��ٔلفاظ. إمام لها كان وإن

                                                           
 الحاكم ينب الع��قة في السنة منهج( وعنوانها إسماعيل يحيى الدكتور أعدها التي" الدكتوراه" العالمية رسالة على ا��ٔربعة الموضوعات هذه في اعتمدنا ٢٤

 .القارئ فطنة على يخفى �� تصرف مع. المنصورة الوفاء، دار طبع) والمحكوم



 الفصل الرابع

 ٥٤ 

 وضرورة ٕ�مام،� بيعته وضرورة بٕامام، ارتباطه وضرورة لجماعة، الفرد انتماء وضرورة للفرد، بالنسبة الجماعة ضرورة عن الحديث هو الجماعة

 .الجماعة عن خروجه عدم

. والعقد الحل أهل عن و�� الحديث، أهل عن و�� العلم، أهل عن الحديث بصدد ا��آن لسنا ��ٔننا ا��آن، يهمنا الذي هو الموضوع هذا

 . تتكون قد الواحد ا�ٕ�مام ذات الواحدة الجماعة وتكون الدولة، تتكون حينما للمسلمين بالنسبة مهما يكون قد هؤ��ء عن فالحديث

 �ٔخيرة؛ا� الكلمة صاحب هو َمن تقرير إلى ا��ٔحيان بعض في حاجتهم خ��ل من الجماعة معاني بعض يفسروا أن المسلمون احتاج وقد

 لنا بالنسبة اأم الفقهاء، وبواقع المسلمين بواقع مرتبطة القضايا تلك فكانت ا�ٕ�مام؟ أم والعقد؟ الحل أهل أم الحديث؟ أهل أم العلماء؟ هل

 .به رتبطونوي سبيله في ويجاهدون الحق على أناس يتجمع أن -صورها أبسط في الجماعة وهو- يهمنا الذي بالموضوع يرتبط فواقعنا

 .ا��ٔمر هذا حول تدور التي العلماء وأقوال الشريفة ا��ٔحاديث وسنذكر

 : احدو  ٕامام على المنتظمة الممكنة الكثرة منها ويراد الجماعة لفظة فيها وردت ٔاحاديث

 عليه، يصبرفل يكرهه شيئا أميره من رأى من( قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن والبيهقي ومسلم البخاري أخرج

 . ٢٥)جاهلية ميتةً  مات إ�� فمات شبراً  الجماعة فارق من فٕانه

 لمسلمينا جماعة فارق من( شيئا يشير كأنه هكذا بكفه قائل وهو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول رأيت: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن الطبراني وأخرج

 ميتة اتم جماعة إمام غير من مات ومن ظهورهم، وراء من القيامة يوم يتناولونها بألويتهم والمخالفين ا�ٕ�س��م، ربقة عنقه من أخرج شبرا

 من القيامة يوم -شاراتهم أو كتبهم تعني- ألويتهم يتناولون بجماعة يلتزمون �� الذين الجماعة عن الخارجين المخالفين أن يعني .٢٦)جاهلية

 . كتابه بها الفاسق أو الكافر يأخذ التي الصورة وهي ظهورهم، وراء

 مات،ف أبق عبد أو وا�َمة عاصيا، ومات إمامه وعصى الجماعة فارق رجل عنهم يسأل �� ث��ثة( قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن الطبراني وأخرج

 وعصى الجماعة فارق رجل( ملسو هيلع هللا ىلص قوله هذا في ويهمنا .٢٧)عنهم يسأل ف�� بعده، فتبرجت الدنيا مؤنة كفاها قد زوجها عنها غاب وامرأة

 ).عاصياً  ومات إمامه

 اآمركم بهن؛ الله أمرني بخمس اآمركم وأنا(..  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال -عنه الله رضي- ا��ٔشعري مالك أبى عن والبيهقي أحمد أخرج

 إ�� عنقه من ا�ٕ�س��م ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة من خرج من فٕانه الله، سبيل في والجهاد والهجرة، والطاعة، والسمع، بالجماعة،

 أنه وزعم صل�ى وإن صام وإن( قال صل�ى؟ وإن صام وإن الله رسول يا: قالوا) جهنم جثي من فهو الجاهلية بدعوى دعا ومن يرجع، أن

 الله سمى التي الصفة هي هذه .٢٨)وجل عز الله عباد المؤمنين المسلمين وجل؛ عز الله سماهم بما بأسمائهم المسلمين فادعوا مسلم،

 سبيل في الجهادو  وبالهجرة والطاعة، وبالسمع بالجماعة، يرتبطون الذين وجل عز الله عباد وهم بالله، والمؤمنين لله المسلمين المؤمنين بها

                                                           
 .عليه متفق ٢٥

 .الصحيح في بعضه ورد وقد ضعيف، وهو قيس بن حسن وفيه الكبير في الطبراني ٢٦

 .ثقات ورجاله الكبير في الطبراني ٢٧

 .ثقة وهو السلمي إسحق بن علي عدا الصحيح رجال ورجاله المسند في أحمد أخرجه حديث من جزء هو ٢٨



 الجهاد في سبيل الله

 ٥٥  

 كذلك ا��ٔمر يكون حينما. الجماعة عن والخروج والشرك الكفر وأولها الجاهلية؛ دعاوى من دعوى أيّ  الجاهلية، دعاوى يدعون و�� الله،

 .صوم ينفع و�� ص��ة تنفع ��

 .٢٩)عذاب والفرقة رحمة الجماعة( قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن -عنه الله رضي- بشير بن النعمان وعن

 .٣٠)جاهلية ميتةً  مات فمات، الجماعة وفارق الطاعة عن خرج من( قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن -عنه الله رضي- هريرة أبى وعن

 يركض الشيطان .٣١)يركض خالف من مع والشيطان الجماعة مع الله يد( يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعت: قال -عنه الله رضي- عرفجة وعن

 . يصحبه أي خالف من مع

 وكان ٣٢)عنده له وجه و�� الله لقي ا�ٕ�مارة واستذل الجماعة فارق من( يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعت: قال -عنه الله رضي- حذيفة وعن

 .-عنه الله رضي- عثمان مقتل بمناسبة الحديث هذا يقول

 فالزم: قال نعم،: قلت الجنة؟ وسط تسكن أن يسرك أليس حارث، يا: -عنه الله رضي- مسعود بن الله عبد لي قال قيس بن الحارث عن

 .٣٣الناس جماعة

 :المتفقين المسلمين من ا��ٔعظم والسواد الكثرة بمعنى ٔايضا وردت

 ا��آية ذهه -عنه الله رضي- أمامة أبو فقرأ  ا��ٔعظم؟ السواد ما: رجل فقال ا��ٔعظم، بالسواد عليكم: -عنه الله رضي- الباهلي أمامة أبو قال

لَ  َما َعَلْيهِ  َفٕاِن�َما تََول�ْوا َفٕاِنْ ﴿  ْلتُمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحم� إِنْ  ُحم�  . ٣٤]٥٤: النور[ ﴾ َتْهَتُدوا تُِطيُعوهُ  َو

 والشعاب كموإيا والشاذة القاصية الشاة يأخذ الغنم كذئب ا�ٕ�نسان ذئب الشيطان إن( قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن -عنه الله رضي- جبل بن معاذ عن

 .٣٥)والمسجد والعامة بالجماعة وعليكم

 الله فٕان الجماعةب وعليكم ث��ثة من خير وأربعة اثنين من خير وث��ثة واحد من خير اثنان( قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن -عنه الله رضي- ذر أبى وعن

 .٣٦)هدى على إ�� أمتي يجمع لم وجل عز

                                                           
 .ثقات ورجالهم والبزار الكبير في والطبراني أحمد ٢٩

 .صحيح مسلم، ٣٠

 .ثقات ورجاله الكبير في الطبراني ٣١

 .ثقات ورجاله أحمد ٣٢

 .ثقات ورجاله الكبير في الطبراني ٣٣

 .ثقات ورجاله والطبراني والبزار أحمد بن الله عبد رواه ٣٤

 .ثقات أحمد ورجال الكبير في والطبراني أحمد ٣٥

 .ضعيف وهو عبيد بن البحتري وفيه المسند في أحمد ٣٦



 الفصل الرابع

 ٥٦ 

 له، رغف أخطأ  وإن منه، الله َقبِل أو منه، قُِبل فأصاب الجماعة في عمل من( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن وعن

 قبل أصاب إن للمؤمن، وعصمة ردء الجماعة كأن. ٣٧)النار من مقعده فليتبوأ  أخطأ  وإن منه الله يتقبل لم فأصاب الفرقة يبتغي عمل ومن

 .النار إلى فمصيره أخطأ  وإن منه، يقبل لم أصاب فٕان الجماعة فارق إذا أما. له غفر أخطأ  وإن منه،

 الله يد تكون أن الجماعة على ا�ٕ�نسان يحرص ��ٔن ويكفي .٣٨)الجماعة مع الله يد( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال عنهما الله رضي عباس ابن وعن

 .الجماعة عن الشاذ الفرد مع ليست الله يد أن ذلك ومعنى الجماعة، مع

 الناس أمر عن فسألته فأتيته، بيته، في احتجب -عنه الله رضي- عثمان قتل لما -عنه الله رضي- مسعود أبا أن عمر بن يسير عن وللطبراني

 .فاجر من ويُستراح بر يستريح حتى واصبر ض��لة، على ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة يجمع لم الله فٕان بالجماعة عليك: فقال

 من معتس ما الله، أنشدك: الرجل نفس له قال -عنه الله رضي- عليّ  قتل حينما أيضا -عنه الله رضي- مسعود أبى عن الطبراني وروى

 أمة ليجمع يكن لم الله وإن الض��لة هي فٕانها والفرقة وإياك والجماعة، الله بتقوى عليك شيئاً، نكتم �� إنا: فقال الفتن في ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .ض��لة على ملسو هيلع هللا ىلص محمد

 فينا، ملسو هيلع هللا ىلص للها رسول كمقام فيكم قمت إني الناس أيها يا: فقال بالجابية -عنه الله رضي- عمر خطبنا: قال عنهما الله رضي عمر ابن وعن

 يستحلف و�� الرجل يحلف حتى الكذب يفشو ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم الذين ثم بأصحابي أوصيكم( وسلم عليه الله صلى فقال

 مع طانالشي فٕان والفرقة، وإياكم بالجماعة، عليكم الشيطان، ثالثهما كان إ�� بامرأة رجل يخلون �� أ�� يستشهد، و�� الشاهد ويشهد

 الجماعة أن: الحديث هذا شرح في الله رحمه ا��ٔثير ابن قال. ٣٩)الجماعة فليلزم الجنة بحبوحة أراد من أبعد، ا��ثنين من وهو الواحد،

 . وا��ضطراب وا��ٔذى الخوف عن بعيدون وهم فوقهم، ووقايته الله، كنف في ا�ٕ�س��م أهل من المتفقة

 بَِحْبلِ  ِصُمواَواْعتَ ﴿  تعالى قوله في به أمر الذي الله حبل فٕانه والجماعة، الطاعة هذه الزموا: قال -عنه الله رضي- مسعود بن الله عبد وعن

 .الجماعة هو الله بحبل المقصود أن مسعود ابن فيوضح. ٤٠]١٠٣: عمران اآل[ ﴾ َجِميًعا الل�هِ 

 : وا��تفاق النظام بمعنى ٔايضا وردت

إَذا ِة،َوالّسِكينَ  َوالّصْبرِ  باْلَجَماَعةِ  فَزِْعَنا إَذا َيأُْمُرنَا ملسو هيلع هللا ىلص الله رَُسولُ  كان( قال أنه -عنه الله رضي- جندب بن سمرة عن داود أبي سنن في  َو

 .ونويتفق أنفسهم وينظمون فيها ينتظمون أي الجماعة، إلى المسلمون يفزع مخيف أو وطارئ مفاجئ أمر أي مقابلة في. ٤١)َقاَتْلَنا

                                                           
 بر تريحيس حتى واصبر ض��لة، على ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة يجمع لم الله فٕان بالجماعة عليك: قال -عنه الله رضي- مسعود ابن عن ورد وقد ضعيف، الحديث ٣٧

 .ثقات ورجاله الكبير في الطبراني رواه فاجر، من ويستراح

 .ثقات ورجاله غريب الترمذي، ٣٨

 .الوجه هذا من غريب صحيح حسن وقال الترمذي ٣٩

 .المستدرك في الحاكم أخرجه ٤٠

 .الذهبي ووافقه الشيخين، شرط على صحيح: الحاكم قال له، حديث من جزء ٤١



 الجهاد في سبيل الله

 ٥٧  

 :العلم ٔاهل من المتفقهة الكثرة بمعنى ٔايضا وردت

 كما تأمو  أو جماعة الناس يكون حتى ا��خت��ف أكره فٕاني تقضون كنتم كما اقضوا: قال -عنه الله رضي- علي عن البخاري في ورد

 منه أقرب الخطأ  إلى كان أحكام من شخص به انفرد ما كل فٕان ولذلك العلم، أهل من واحد رأي على جماعة يقصد. أصحابي مات

 هلأ  من الذؤابة وهم والعقد الحل أهل بٕاجماع ا��ٔصوليين عند يسمى ما وهو الفقهاء، عند الجماعة لفظ من يراد ما وهذا الصواب، إلى

 ا�ْهلُ  َعَلْيهِ  ا�ْجَمعَ  َما فِيهِ  اْلَحق�  ا�ن�  َعَلى ُمت�ِفُقونَ  َفاْلَعَوام�  اْلَخَواص�  َعَلْيهِ  ا�ْجَمعَ  َفَما: "الله رحمه الغزالي يقول. الحكم ميدان في والعقد الحل

ةِ  إْجَماعَ  َذلِكَ  َتْسِمَيةُ  َوَيْحُسنْ . فِيهِ  ا�ْيًضا ُمَوافُِقونَ  َفْهم ا�ْصً�� ِخَ��ًفا يُْضِمُرونَ  َ�� َواْلَعْقدِ  اْلَحل�   َماَعةً جَ  َحك�ُموا إَذا اْلُجْندَ  ا�ن�  َكَما َقاِطَبًة، اْ���م�

أْيِ  ا�ْهلِ  ِمنْ   ْلُمْجَتِهِدينَ ا ِمنْ  َعَلْيهِ  ُمْجَمعٍ  ُكل�  فَٕاًِذا. اْلُجْندِ  َجِميعِ  بِات�َفاقِ  َهَذا يَُقالُ  َشْيءٍ  َعَلى فََصاَلُحوُهمْ  َقْلَعةٍ  ا�ْهلِ  ُمَصاَلَحةِ  فِي َوالت�ْدبِيرِ  الر�

ةِ  إْجَماعُ  َيِتم�  َوبِهِ  اْلَعَوامّ  ِجَهةِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  ُمْجَمعٌ  َفُهوَ   أمة في والعقد الحل أهل اتفاق هو ا�ٕ�جماع أن ا��ٔصوليون يقول المعنى وبهذا.. ٤٢"اْ���م�

 . الشرعية ا��ٔحكام على بها يستدل شرعية حجة أنه معلوم وا�ٕ�جماع ا��ٔمور، من أمر على ملسو هيلع هللا ىلص محمد

 : ا��ٔمر بهم يقام الذين والجمهور الشوكة ٔاهل اتفاق بمعنى وردت

 ).بالجماعة وعليكم( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول يفسر وهذا ا�ٕ�مامة، مهام بهم تقام أن يمكن بحيث

ا: "تيمية ابن قال ْجَماعُ  ا�م� َماَمِة، َعَلى اْ�ٕ�ِ ْجَماعُ  بِهِ  ا�رِيدَ  فَٕاِنْ  اْ�ٕ�ِ َماَمُة، بِهِ  َيْنَعِقدُ  ال�ِذي اْ�ٕ�ِ ْوَكةِ  ا�ْهلِ  ُمَواَفَقةُ  فِيهِ  يُْعَتَبرُ  َفَهَذا اْ�ٕ�ِ  َيُكونُ  َحْيثُ بِ  الش�

َماَمةِ  َمَقاِصدِ  َتْنِفيذِ  ِمنْ  بِِهمْ  ُمَتَمك�ًنا  .٤٣"اْ�ٕ�ِ

 ولو ر،يتصو  أن صادق �ٕ�نسان فرصة تدع �� كثيرة، أحاديث وهي الجماعة، أمر في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن وردت التي ا��ٔحاديث بعض هذه

 ونبد أص��ً  ا�ٕ�س��م يقوم أن أو جماعة، بدون ومصالحهم الناس حياة تنتظم أن أو جماعة، ب�� يعيش أن الممكن من أنه واحدة، للحظة

 .لهل والحمد جداً  الواضحة الصورة بهذه القضية هذه مع ويتعاملون جيدا، ذلك يفهمون الصحابة وكان بديهي، المعنى فهذا جماعة،

 الجماعة كلمة مرادفات: ثانيا

 المعنى، هذا من جانب في ا��خت��ف بعض تختلف ولكنها المعنى، أصل في معها وتتفق الجماعة لفظ تقارب التي ا��ٔلفاظ بعض هناك

 . ا��ٔمة الم��ٔ، القوم، الشيعة، الحزب، الزمرة، الثلة، الفوج، الفئة، العصبة، الطائفة،: ومنها

 . المعنى أصل في معها تتفق ولكنها جانب، في عنها تختلف أو الجماعة، معنى وتعني ا��ٔحاديث، وفي القراآن في وردت ا��ٔلفاظ هذه كل

 ،٤٤)اهرونظ وهم الله أمر يأتي حتى خالفهم أو خذلهم من يضرهم �� الله بأمر قائمة أمتي من طائفة تزال ��( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول :الطائفة

 . الجماعة بمعنى الطائفة،: لفظ هنا

                                                           
 .١٤٣ص. ١ج. المستصفى ٤٢

 .٣٥٦ص ٨ج النبوية السنة مناج ٤٣

 .مسلم أخرجه صحيح، ٤٤



 الفصل الرابع

 ٥٨ 

 الحق على تلونيقا المسلمين من عصابة تزال ��( -عنه الله رضي- معاوية رواه الذي الحديث في تماما كالطائفة استعمل ،العصبة: لفظ

 . ٤٥)القيامة يوم إلى ناوأهم من على ظاهرين

 . فئات وجمعها غيرها، عن المفترقة الجماعة وهي ،الفئة: لفظ ومنها

 ]. ٢: النصر[ ﴾ ا�ْفَواًجا الل�هِ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  الن�اسَ  َوَرا�ْيتَ ﴿  تعالى قال الكثيرة الجماعة فهو ،الفوج: لفظ أما

 . جملة ا��ٔمر في تندفع الجماعة وهي ،الثلة: لفظ

 . حضور لها أو صوت لها جماعة ،الزمرة

 . بها أمره فيقوى تعينه التي الجماعة: الرجل وحزب تتعاون، أي أمر، على تتحزب الجماعة ،الحزب

 النار يف الحطب مع تجعل الذي الدقاق الحطب وهي الشياع من وأصلها الحب، معه والتشيع بمحبة، المائلة الجماعة وهي ،الشيعة

 .فتشتعل

 . ا��ٔمور بعض في بعض مع بعضهم يقوم الذين الرجال هم: القوم

 . إج���� والعين هيبة القلوب يملؤون الذين ا��ٔشراف وهم: الم��ٔ 

 . واحد مكان أو واحد زمان أو واحد دين إما ما؛ أمر يجمعهم جماعة كل هي: ا��ٔمة

 . الجماعة معنى منها فيفهم والقراآن، الحديث في ترد تعبيرات كلها هذه

 سبيل في والجهاد والتوحيد وجل عز بالله ا�ٕ�يمان موضوع على طبيعيا ترتيبا وتترتب تنبثق بديهية، قضية الجماعة قضية أن يتبين هنا من

 فقضية .الشجرة من يُقطع حينما قليل بعد يموت الذي كالغصن فسيكون الجماعة عن منعز�� فردا نفسه تصور لو إنسان وأي الله،

 �� قضيةب ا�ٕ�نسان اآمن فٕاذا. الله ٕا�� ٕاله �� لقضية ا��آخر الوجه وهي عقدي، ومقتضى ٕايمانية قضية ا�ٕ�س��م منظور من الجماعة

 تجاهد ماعةج منهم ليصنع الحقيقة، هذه إلى الناس يدعو ��ٔن منتدب أنه اللحظة نفس في حسه في يقر أن بد ف�� بها وشهد الله إ�� إله

 الجماعة قضية نفكأ  والتزام، وتوقيت معنى ارتباط الله إ�� اله �� بشهادة مرتبطة قضية فهي ا��ٔرض، في الله دين وإقرار الله كلمة �ٕ�ع��ء

 أهمية نع تحدث الذي" سميث كاونتل ألفريد" المستشرقين أحد قاله المعنى هذا أن والعجيب. الله إ�� اله �� لقضية ا��آخر الوجه هي

 بد �� أنه ترى وعيةفالشي. المسيحي أو النصراني الفكر عند شيئاً  تعني �� الجماعة أن قال بينما الشيوعيين، وعند المسلمين عند الجماعة

 أن يرى أيضا وا�ٕ�س��م. تماما ا��ٔمر واقع في فعلوا كما سبيلها في يجاهدوا وأن العقيدة وتلك الفكر هذا تحمل طائفة وتقوم حزب يقوم أن

 .بها إ�� المسلم إيمان يتم �� إيمانية ضرورة الجماعة

 الذي الصادق المسلم فٕان عقدي ومقتضى إيمانية ضرورة نراها التي الضرورة وهذه الوجوب، وهذا الوضوح، بهذا الجماعة كانت فٕاذا

 .ا�ٕ�يمان لهذا طبيعياً  إفرازاً  تمثل الجماعة أن -إذن- يجد الله إ�� إله �� أن يشهد

                                                           
 .-عنه الله رضي- معاوية عن مسلم صحيح، ٤٥



 الجهاد في سبيل الله

 ٥٩  

 المسلمة الجماعة ٔاسس ٔاو دعائم: ثالثا

 الله أمر لىع فع��ً  قائمةً  تكون كي المسلمة الجماعة من فع��ً  المطلوبة النموذجية الصورة سترسم عنها نتحدث التي الدعائم هذه لعل

 من وقت في مالدعائ هذه بعض تتخلف قد الحال بطبيعة ولكن. وجل عز الله دين غير دين يكون ف�� ا��ٔرض، في الله ��ٔلوهية تحقيقاً 

 إلى لوصولل الدعائم باقي استكمال على تحرص أن وعليها بواجبها، تقوم ما بقدر المسلمة للجماعة المتاحة الدعائم فبقدر. ا��ٔوقات

 .النهائي الهدف

  العقيدة: ا��ٔولى الدعامة

 لصحيحة،ا العقيدة على التقت إذا إ�� مسلمة جماعة تسمى �� الجماعة ��ٔن وجل، عز الله في الحقة العقيدة على ا��جتماع من بد ف��

 وهي مرار،باست حوله وندندن فيه نتحدث الذي ا��ٔمر وهي الناس، ُخِلق أجلها من والتي للناس، هايبلغو  أن أمروا والتي ا��ٔنبياء، عقيدة

 وتقوم نبتت صحيحة عقيدة على اجتماعها يكون أن بد �� فبداهة الهدف لهذا مجتمعة كانت إذا المسلمة فالجماعة. لله عبوديتنا قضية

 .والسنة القراآن على

 القيادة: الثانية الدعامة

 الله رسول ونيسأل الناس كان: -عنه الله رضي- حذيفة عن المشهور الحديث وفي. بتكاليفها ويقوم الجماعة أمر به ينتظم إمام من بد و��

 هذا بعد هلف الخير بهذا الله فجاءنا وشر جاهلية في كنا إنّا الله رسول يا: فقلت يدركني، أن مخافة الشر عن أسأله وكنت الخير عن ملسو هيلع هللا ىلص

 غيرب يهدون قوم( قال الله؟ رسول يا دخنه وما: قلت) دخن وفيه نعم( قال خير؟ من الشر هذا بعد وهل: قلت) نعم( قال شر؟ من الخير

 رسول يا :قلت) فيها قذفوه أجابهم من جهنم أبواب على دعاة نعم( قال شر؟ من الخير ذلك بعد فهل: قلت) وتنكر منهم تعرف هديي،

: قلت ،)مهموإما المسلمين جماعة تلزم( قال ذلك، أدركني إن تأمرني فما: قلت) بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا من هم( قال لنا، صفهم الله

 صدق. ٤٦)ذلك على وأنت الموت يدركك حتى شجرة بأصل تعض أن ولو كلها الفرق تلك تعتزل( قال إمام؟ و�� جماعة لهم يكن لم فٕان

 المؤمن يعصم الذي هو ا�ٕ�مام وهذا الجماعة هذه إن حيث وإمامهم المسلمين جماعة تلتزم أن هي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فوصية ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 يقول وكما ،٤٧)أحدكم فأمروا ث��ثة كنتم إذا( فقال ذلك، من أقل في با�ٕ�مارة أمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن نعرف ونحن. جهنم أبواب على دعاة من

 ُهوَ  يَمافِ  َذلِكَ  ُوُجوبِ  َعَلى َتْنِبيًها َهَذا َكانَ : ا�َحُدُهمْ  يَُول�ى ا�نْ  ا�ِ�ْجتَِماَعاتِ  َوا�ْقَصرِ  اْلَجَماَعاتِ  ا�قَل�  فِي ا�ْوَجَب  قَدْ  َكانَ  َفٕاَِذا: "وغيره تيمية ابن

 .٤٨"َذلِكَ  ِمنْ  ا�ْكَثرُ 

                                                           
 .عليه متفق ٤٦

 ٕاسنادب أيضا البزار وأخرج الخطاب، بن عمر حديث من صحيح بٕاسناد البزار وأخرجه صحيح، بٕاسناد هريرة وأبي سعيد أبي حديث من داود أبو أخرجه ٤٧

 .صحيح بٕاسناد عودمس ابن حديث من الطبراني اللفظ بهذا وأخرجه" أحدهم فليؤمروا سفر في ث��ثة كانوا إذا" بلفظ مرفوعا عمر بن اللّه عبد حديث من صحيح

 .٦٥ص. ٢٨ج. الفتاوى مجموع ٤٨



 الفصل الرابع

 ٦٠ 

 العلم: الثالثة الدعامة

 ومقاصدها، الشريعة وبروح الشريعة، وقواعد الفقه وبأصول وبالواقع، والحرام، بالح��ل والمنهج، بالعقيدة الدين، هذا وبحقيقة با�ٕ�س��م، علمٌ 

 الشيخان خرجهأ  فيما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول يشير وإليه خطواتها، من خطوة كل في الصائب الطريق تختار أن المسلمة الجماعة تستطيع حتى

 انتزاعا علمال يقبض �� الله إن( يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعت: قال عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن ماجة وابن والترمذي

ا��ً، رؤوساً  الناس اتخذ عالما يبق لم إذا حتى العلماء، بقبض العلم يقبض ولكن العباد، من ينتزعه  َفضلّوا علم، غيرب فأفتوا فسئلوا ُجه�

 .الضياع ومن الض��ل من الناس تحفظ لكي تقية عالمة قيادة للجماعة يكون أن من بد �� لذلك ،٤٩)وأضلّوا

  المنهج: الرابعة الدعامة

: الق الرحمن عبد أبي بن أحمد أخرج. أيضا به وتلتزم به تقوم واضح وعمل واضحة، ووسائل واضح، منهج للجماعة يكون أن بد ��

 يعلموا تىح ا��ٔخر العشر في يأخذون ف�� اآيات عشر ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من يقترئون كانوا أنهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من يقرئنا كان من حدثنا"

 . ٥٠"والعمل العلم فعلمنا: قالوا والعمل العلم من هذه في ما

 وفي عمل، ورةص في العلم هذا يتحقق أن من بد �� ولكن العلم، حتى بوجود و�� القيادة، بوجود و�� الجماعة، بٕاقامة المؤمنون يكتفي ف��

 . جميعا والعمل العلم فتعلموا يقترئون، كانوا يفعلون، كانوا وكما الصحابة، قال كما سلوك، صورة

 يكون نأ  بد ف��. المماراة أو الجدل أو التباهي به المراد العمل و�� العلم ذلك المقصود وليس وجل، عز الله طاعة هو هنا المقصود والعلم

 في ومت��حمة ومتفاهمة متوافقة الجماعة تكون أن بد و�� ،٥١)الجدل أوتوا إ�� عليه كانوا هدى بعد قوم ضل ما( وجل عز لله خالصا العلم

 ا��ٔوزاعي عن جاء كما عمل، هناك يكون فلن برأيه، رأي ذي كل وإعجاب خ��ف، هناك كان إذا أما منتج، عمل بها يتحقق حتى العمل

 والمماراة، الجدل عن يكونون ما أبعد سيكونون المؤمنين أن شك و��. ٥٢)العمل ومنعهم الجدل باب عليهم فتح شراً  بقوم الله أراد إذا: (قال

 أو والجدل، مماراةلل و�� للذات، إثباتا و�� للرأي، انتصارا ليس والصواب، الحق إلى الوصول بغية ويتناقشوا يتفاهموا أن ديدنهم وسيكون

 .الله طاعة غير اآخر شيء أي أو المغالطة،

  والمشورة الرٔاي ٔاهل وجود: الخامسة الدعامة

 أصول من أصل -نعلم كما- الشورى ��ٔن مشورتهم، إلى ويرجعون حكمهم، عن الجميع يصدر ومشورة، رأى أهل للجماعة يكون أن بد ��

 النتيجة نوبي ذاتها في الشورى عملية بين فرق وهناك. ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فعل وكذلك يستشير، أن بد �� الحق وا�ٕ�مام. ا�ٕ�س��مي النظام

 بغير ضعيف نهأ  يحس دائماً  هو وإنما علمه، على و�� عقله على فقط يعتمد و�� بعقله، يستقل �� التقي المؤمن فا�ٕ�مام عليها، المترتبة

 هي ورةفالمش. العقول من استكثار الحقيقة في هو المشورة من ا�ٕ�كثار ��ٔن المشورة، من يستكثر تجده لذلك معه، من وبغير إخوانه،

                                                           
 .عليه متفق ٤٩

 .ثقات ورجاله مرسل والحديث. ٥/٤١٠. مسنده في أحمد أخرجه ٥٠

 .السيوطي وحسنه والحاكم ماجة وابن والترمذي أحمد ٥١

 .٧٩ ص البغدادي للخطيب العمل العلم اقتضاء ٥٢



 الجهاد في سبيل الله

 ٦١  

 عدد كثر ماوكل الشورى كثرت كلما أنه شك ف��. واحدة بوتقة في يصبون ا��ٔتقياء والمؤمنون والعقد، الحل أهل عقول اجتماع عن عبارة

 رصاح عليها يحرص وإنما الشورى، قيمة من يقلل و�� يستبد، �� الحق فا�ٕ�مام. الحق إلى أقرب أو صائبا الرأي كان كلما المشيرين

 اآل[ ﴾ اْ���ْمرِ  فِي َوَشاوِْرُهمْ ﴿  سبحانه وقال ،]٣٨: الشورى[ ﴾ َبْيَنُهمْ  ُشورَى َوا�ْمُرُهمْ ﴿  تعالى قال اآيتين؛ في بذلك أمر والقراآن شديدا،

 ]. ١٥٩: عمران اآل[ ﴾ الل�هِ  َعَلى َفَتَوك�لْ  َعَزْمتَ  َفٕاَِذا﴿  العزم يكون المشورة وبعد ،]١٥٩: عمران

  ا��ٔرض: السادسة الدعامة

 الله رييس أن المسلمة، الجماعة عمل في خطوة اآخر وهي. سلطانها فيها ويظهر الجماعة عليها تقيم أرض هي للجماعة السادسة والدعامة

 يقوم لنو  ا��ٔرض، في ا�ٕ�س��م تقيم أن جماعة؛ أي إليها تسعى أن المطلوب النموذجية الصورة هي وهذه الحق، دولة فيها تقيم أرضا لها

 فٕاذا. الدولة عليها وتقوم الجماعة عليها تقوم أرضاً  يستلزم وهذا. وقيادة وإمامة دولة في متمثلة ا�ٕ�س��م أمة إقامة خ��ل من إ�� ا�ٕ�س��م

 ويكون رها،غي جماعة �� التي الجماعة هي بذلك فتكون واحد، إمام على وتجتمع الوهن، أسباب فستتوارى صحيحة قوية الجماعة كانت

 واصرها،أ  وتتفكك ا��ٔمم، عليها وتتداعى الجماعة، فستمرض الفتنة زمان في أما. الراشدة الخ��فة عهد في كان كما عافية زمان الزمان

 . متناحرة جماعات في وتتوزع أفرادها، ويتنازع

 فٕاذا لواحد،ا ا�ٕ�مام على انتظمت التي الكاملة الجماعة هي عاصيا، عليها الخارج يُعد�  التي فالجماعة عافية زمان الزمان كان فحيثما

 نع أحمد ا�ٕ�مام سئل. واحد إمام على انتظمت التي الجامعة الجماعة هي هنا والجماعة له يمين و�� ربه ويلقى جاهلية ميتة مات مات

 كلهم المسلمون، عليه يُْجِمع الذي ا�ٕ�مام ا�ٕ�مام؟ ما تدري ما: فقال ٥٣)جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حديث

 ك��م هويؤكد. وفسقا ومعصية ا�ٕ�س��م على خروجا عليها الخروج يكون التي الجامعة بالجماعة عنه نحن نعبر ما وهذا. ٥٤إمام هذا: يقول

 همكل المسلمون، عليه يجمع الذي ا�ٕ�مام أنه) جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لحديث تفسيره في أحمد ا�ٕ�مام

 . إمام هذا: يقول

 التي تالوق جماعة به تكون الستة دعائمها أو الجماعة مقومات من واحد في الكفاية به يقع ما فكل فتنة زمان الزمان يكون وحيث

 فحسب) وا��ٔرض والعقد، الحل وأهل والعمل، والعلم والقيادة، ا�ٕ�مامة،( ا��ٔمور بقية أما أساسية، ضرورة بالطبع العقيدة التزامها، ينبغي

 هو -فقط- ذاه ويكون فردية، عبادة الله يعبدوا أن إ�� شيئا يفعلوا أن يستطيعون �� فقد وعلم وإمام بعقيدة جماعة قامت فٕاذا. الممكن

 ههذ فتكون الممكن، حسب وهكذا عليهم، ذلك فيجب يجاهدوا، أو يبلغوا، أن أو بالدعوة، يقوموا أن استطاعوا إذا أما. لهم المتاح

 جماعة خراآ  بمعنى أو الوقت، جماعة عن يبحث أن صادق فرد كل على ينبغي ولذلك. التزامها ينبغي التي الوقت جماعة هي الجماعة

 خارجا نيكو  �� البشر عند فٕانه -حكم الله عند له كان إن فحتى- عليها خرج إذا ولكن. عليها يخرج أن له يجوز ف�� وجدها فٕاذا الحق،

 يجوز �� والتي الحق، على التي الوحيدة الجماعة هي الجماعة هذه تكون قد الله فعند. الفتنة زمن في ��ٔننا ذلك الجامعة، الجماعة عن

 .الجماعات من جماعة هي البشر علم في ولكنْ  الله، علم في هذا ولكنّ . عليها الخروج

                                                           
 ).الحديث.. بيعة عنقه في وليس مات من( بلفظ مسلم ورواه ضعيف، وهو الطبراني أخرجه الحديث ٥٣

 ).جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات من( بلفظ مسلم أخرجه والحديث ،١/١٤٤ السنة منهاج ٥٤
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 الحقة؟ الجماعة شروط فيها يتوفر التي الجماعة هي فما كثيرة، جماعات وجدت فٕاذا

 �ف� ��، أم الحق إلي الجماعات أقرب أو الوقت جماعة هي كانت إن يتحرى أن بعد إ�� جماعة إلى ينضم أ�� مطالب الفرد أن شك ��

 ليس. كذل غير أو صعوبتها، أو سهولتها أو ضجيجها، أو منظرها، أو عددها، أو بشكلها، سواء تستهويه؛ جماعة بأي يرتبط أن له يجوز

 للناس يكن لم إن: ٥٥الله رحمه حزم ابن يقول. وصحابته ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عليه كان ما هي الحقة الجماعة. الحقة الجماعة مقياس هو هذا

. ٥٦وحدك كنت ولو الحق وافق ما الجماعة: -عنه الله رضي- مسعود ابن قال كما أي. نافذ فهو حينئذ بالحق قام من فكل ممّكن إمام

 . بالحق قائم واحد إنسان إ�� هناك يكون �� فقد ا�ٕ�مكان، فحسب ممّكن إمام للناس يكن لم فٕاذا

 ا��ٔمة يف يكن فلم عليهم، الله رضوان الصحابة هم ا��ٔمة هذه فخيار ،-عنهم الله رضي- الصحابة عليه كان ما اتباع يجب العمل وفي

 .منهم وا��خت��ف التفرق عن وأبعد الحق ودين الهدى على اجتماعا أعظم

 -عنهم للها رضي- الصحابة بعمل وتعمل حقا، علما علمها ويكون حق، إمام وعلى الحقة العقيدة على ترتبط التي هي الحقة الجماعة

 .وأفضلها القرون أكمل كانوا ��ٔنهم الحق، ل��لتزام صورة أصوب ��ٔنه

 الجماعة ٕاقامة خ��ل من تتحقق التي المصالح: رابعا

 عم تتمشى مصلحة وهذهاقامة دين الله في ا��ٔرض.  هي المسلمة الجماعة إقامة من تتحقق مصلحة أول: ا��ٔرض في الله دين ٕاقامة

 حزب أو لةث أو الناس من طائفة تجمع خ��ل من يتحقق وإنما ث��ثة، أو اثنين أو فرد خ��ل من يتحقق �� المراد وهذا الخلق، من الله مراد

 .الحق هذا إقامة أجل من يعملون الناس من كبير

 عز لهال إلى يدعو الذي ا�ٕ�نسان صدق على د��لة لوائها تحت وا��نضواء الجماعة إلى فاللجوء :وصدقهم ��ٔفرادها ا�ٕ�س��م تحقيق

 كما.. الجماعة �ٕ�قامة ىيسع أن بد ��. بيته في الله يعبد بأن يكتفى أو كتاب، بتأليف أو بالك��م يكتفى ثم لله داعيا يكون ف�� وجل،

  الموضوع هذا في ذلك بعد سنتحدث

 َويُِحب�ونَهُ  ب�ُهمْ يُحِ  بَِقْومٍ  الل�هُ  َيأْتِي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َيْرتَد�  َمنْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  وجل عز الله قال كما :بالجماعة ٕا�� الجهاد يكون ��

ةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى ا�ِذل�ةٍ   الجهاد فٕاذن. الجماعة هم فالقوم] ٥٤: المائدة[ ﴾ َ��ئِمٍ  َلْوَمةَ  َيَخافُونَ  َوَ�� الل�هِ  َسِبيلِ  فِي يَُجاِهُدونَ  اْلَكافِرِينَ  َعَلى ا�ِعز�

 .بالمعية الجماعة وعد إنما بالمعية، و�� بالنصر الفرد وتعالى سبحانه الله يعد ولم بالجماعة، إ�� يقوم ��

 مسلمينال قوة من المستمدة ا�ٕ�س��م ومنعة الجماعة بعصمة أو الدار فبعصمة. وا��ٔموال الدماء تصان فبالجماعة :وا��ٔموال الدماء صيانة

 ودهمبوج تصان ا�ٕ�س��م دار في يعيش من وكل المستأمنين الذمة أهل دماء إن بل ا��ٔموال، وتصان والمسلم المؤمن دم يعصم وجماعتهم

 .ا�ٕ�س��م دار في

                                                           
 .٣٥٤ص. ١١ج. المحلى ٥٥

 .ا��ٔلباني وصححه. ٤٦٧ص. ٤ج. الترمذي سنن ٥٦
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 أن يرى وكأنه دأبه، وكان اختياره ذلك كان إذا طبعا ويقصدون بٕاس��مه، يحكم لم وحده المرء صلى إذا أنه على الفقهاء أجمع ولذلك

 انا�ٕ�نس أصر إذا فأما جماعة، يصلي أن بد �� الص��ة في الجماعة أمر بهم يتحقق من هناك مادام ولكن بها، ا��نفراد هو الص��ة حكم

 أو الص��ة ��ٔن ،٥٧رشيد بن داود رواها رواية في إ�� بٕاس��مه يحكم �� أنه على الفقهاء أجمع الجماعة ويترك وحده دائما يصلي أن على

 رتبطم وأنه مسلم، أنه بعمله يعلن كأنه الص��ة جماعة على يحرص فالذي با�ٕ�س��م، ا��رتباط وعن ا�ٕ�س��م عن إع��ن الص��ة جماعة

 .أمر كل وفى شيء كل في جداً  كبيرة الجماعة مهمة كانت لذلك. وخارجاً  شاذاً  فيكون الجماعة عن ا�ٕ�نسان تنحى إذا أما با�ٕ�س��م،

 موصو�� يكون �� الذي ا�ٕ�نسان أن شك و�� إليها، يأرز من بٕاس��م الحكم توجب فالجماعة: ٕاليها ئارز من بٕاس��م الحكم توجب

 مع قضاً متنا يكون بذلك فهو. إليها ينضم ولم مسلمة جماعة وجدت إذا إس��مه في الشبهة موضع في نفسه يضع المسلمة بالجماعة

 .الرضي الشريف ذلك ذكر وقد. و��ئه وفي صدقه في فيشك ادعائه،

 وأصبح ة،شوك لها وأصبح وكبرت، قويت كلما الجماعة أن شك �� :الكافرين قلوب في والمهابة الروع وبث المسلمين كرامة صون

 لوبق في لهم المهابة وتزرع أمنهم، وتصون المسلمين، كرامة تصون أنها يعني هذا فٕان دولة، لها أصبح ثم وحضور، وجود أيضا لها

: تماعيةاج ضرورة فٕانها إيمانية ضرورة كونها عن فض�� فهي. ا��ٔفراد ضرورات من ضرورة المسلمة الجماعة إقامة تصبح ثم فمن. أعدائهم

. "المسلمين بجماعة ا�ٕ�س��م دار في للمسلم والقوة جماعتهم، من ولكن منهم، واحد من �� المسلمين جماعة من الحرب أهل خوف فٕان"

 .بالجماعة قوي فالمسلم

 عنه مونيعل �� أنهم ا��ٔدنين جيرانه أبيات أهل من أربعة له فيشهد يموت مسلم من ما( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول :بالخيرية ��ٔفرادها الشهادة

 الرائعة ونتائجها الجماعة أهمية من فكأن ،٥٨)تعلمون �� ما له وغفرت شهادتكم قال أو قولكم قبلت قد وتعالى تبارك الله قال إ�� خيراً  إ��

 علمه غمر  قالوا ما الله أمضى بالخير إنسان على أو رجل على المؤمنين من أربعة شهد فٕاذا -الجماعة وهم- المؤمنين شفاعة لنا تضمن أنها

 يعلمها �� رةكثي معاص له منا واحد كل أن شك ف�� كبيرة، نعمة وهذه). تعلمون �� ما له وغفرت( الحديث في ورد كما الكثيرة بسيئاته

 يعلمون، �� ام له ويغفر شهادتهم يقبل سبحانه والله فعله، ما يعلمون �� وهم جداً  طيبة شهادة ��ٔخيهم سيشهدون فالمسلمون... ا��آخرون

 يا كذل بم: قالوا) النار أهل من الجنة أهل تعرفوا أن يوشك( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال... فع��ً  كبير فا��ٔمر جداً، ضخم ومكسب.. نعمة وهذه

 على فلنحرص. المؤمنين شهادة يقبل وجل عز فالله. ٍ ٥٩)بعض على بعضكم الله شهداء أنتم السيئ، والثناء الحسن بالثناء( قال الله؟ رسول

 ف�� لفرد ا��ٔدنونو  ا��ٔبعدون شهد فٕاذا ا��ٔمة، لهذه إكرام أو ثناء وهذا عنا، يُعلم �� ما لنا يغفر بالحق بعضنا على بعضنا ثناء ولعل الجماعة،

 .ا��ٔرض في القبول له يوضع -ا��آخر الحديث في كما- شك

 فا�ثِنيَ  جنازةب ُمر�  ثم) وجبت وجبت، وجبت،( ملسو هيلع هللا ىلص الله نبي فقال خيراً  عليها فا�ثِنيَ  بجنازة ُمر� " قال -عنه الله رضي- مالك بن أنس وعن

 عليها فا�ثِنيَ  ةبجناز  ُمر�  وأمي أبي لك فدى: -عنه الله رضي- الخطاب بن عمر فقال) وجبت وجبت، وجبت،( ملسو هيلع هللا ىلص الله نبي فقال شراً  عليها

 عليه أثنيتم من( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فقال) وجبت وجبت، وجبت،( فقلت شراً  عليها فا�ثنِىَ  بجنازة وُمر� ) وجبت وجبت، وجبت،( فقلت خيراً 

                                                           
 .١/١٠٥ الكبير السير ٥٧

 .الذهبي ووافقه المسلم، شرط على صحيح وقال الحاكم ٥٨

 .ثقة وهو عرفة بن الحسن غير الصحيح رجال ورجاله البزار رواه: الزوائد مجمع في الهيثمي قال ماجة، وابن أحمد ٥٩



 الفصل الرابع

 ٦٤ 

 في الله هداءش أنتم ا��ٔرض، في الله شهداء أنتم ا��ٔرض، في الله شهداء أنتم. النار له وجبت شراً  عليه أثنيتم ومن الجنة، له وجبت خيراً 

ته وإذا عنه، الله رضي ا�ٕ�نسان على أثنت فٕاذا المؤمنة، الجماعة بشهادة يأخذ الله كأن. ٦٠)ا��ٔرض  كوني �� وهذا. عنه الله يرض لم َذم�

 ردف عن راضية غير الجماعة كانت لو ��ٔنه عنه، راضية الجماعة تكون أن على ا�ٕ�نسان يحرص أن يجب ولذلك. المسلمة للجماعة إ��

 الله عند هقيمت يعرف أن ا�ٕ�نسان ويستطيع -وجل عز الله منهج على تسير الجماعة أن طالما- خي�راً  ليس الشخص هذا أن معناه فهذا منها

 كوني فٕانه عنه راضون الجماعة وأفراد عنه راضية الجماعة قيادة كانت فٕاذا. الجماعة قيادة وعند المسلمة الجماعة عند قيمته خ��ل من

 لجماعةا رضوان من أو الثقة من نقص ما بقدر بعيد أنه الشخص عرف كلما الثقة هذه وقلت الرضا هذا قلّ  وكلما الله، إلى يكون ما أقرب

 وه هل الجماعة؛ أفراد وعند الجماعة، قيادة عند أمره يتحسس أن على فرد كل يحرص أن يجب لذلك. جدا دقيق مقياس وهذا. عليه

 في تكان امرأة أن السنة لنا وتروي. الجماعة عنه ترضى حتى بسرعة الم��حظات هذه يعالج أن وعليه م��حظات؟ عليه أم عنه؟ مرضيٌ 

 بينة بغير داً أح راجماً  كنت لو( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فقال فاجرة، إنها يقولون كانوا الناس لكن بينة، عليها يكن ولم الفجور، تعلن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زمن

 احريص كان أنه لو�� المرأة، هذه عن المسلمة الجماعة شهادة نفسه في يقر كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن واضحة الحديث فد��لة. ٦١)هذه لرجمت

 .ا��ٔمر هذا أهمية في شك و��. فوضى بعده ا��ٔمر يكون �� حتى الصحيحة ا�ٕ�جراءات إقامة على

 يةالقاص الشاة يأخذ الغنم كذئب ا�ٕ�نسان ذئب الشيطان إن( الحديث في جاء وكما: الشيطان كيد من ل�ٕ�نسان عصمة الجماعة

 دق إ�� الص��ة فيهم تقام �� بدو و�� قرية في ث��ثة من ما( الحديث وفي. ٦٢)والمسجد والعامة بالجماعة وعليكم والشعاب وإياكم والشاذة

 أبعد، ا��ثنين من وهو أقرب الواحد إلى والشيطان ،٦٣)القاصية الغنم من الذئب يأكل فٕانما بالجماعة فعليكم الشيطان عليهم استحوذ

 . الجماعة بركات من أيضا بركة وهذه الشيطان، كيد من معصوما كان كلما تجمع في ا�ٕ�نسان كان كلما لذلك

 ا��جتماع حال في فٕانهم قلي��، كانوا إذا داعيهم من أقل والظلم الفواحش إلى داعيهم يكون وكثروا اجتمعوا إذا المسلمون: "تيمية ابن يقول

 .٦٤"ا�ٕ�س��م شرائع مخالفة أو شرعية مخالفة على يجتمعون ��

 مسلم، فأخذه أمان بغير ٦٥ا�ٕ�س��م دار دخل إذا الحربي إن: حنيفة أبو يقول :بالجماعة قوي والمسلم للمسلم قوة تكون الجماعة

 كوني وبهذا. للمسلمين فيئا فيكون الجماعة، بقوة أخذه وانما بقوته يأخذه لم الفرد هذا ��ٔن ،٦٦لفرد �� المسلمين لجماعة فيئا يكون فٕانه

 .قوة بنفسه للفرد وليس للفرد قوة المسلمون

                                                           
 .عليه متفق ٦٠

 .عباس ابن عن وأحمد ماجة وابن والنسائي ومسلم البخاري ٦١

 .ثقات أحمد ورجال الكبير في والطبراني أحمد ٦٢

 صالح: نيالدارقط قال الحمصي، الك��عي حبيش بن السائب على الث��ثة في الحديث ومدار المجتبى، في والنسائي أحمد وأخرجه داود، أبي لفظ هذا ٦٣

 .الثقات في حبان ابن وذكره الحديث،

 .٤/٢٣٧ السنة منهاج ٦٤

 .المسلمة الجماعة بقيام المتحققة المصالح ذكر من ا��نتهاء بعد وأقسامهما الحرب ودار ا�ٕ�س��م دار تعريف عن سنتحدث ٦٥

 .١/٣٩٩ الكبير السير ٦٦



 الجهاد في سبيل الله

 ٦٥  

 .متخاذ�� ضعيفا فردا يكون أن إ�� :المنكر عن والنهي بالمعروف با��ٔمر القيام على المسلم تعين

 ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة يجمع لم الله فٕان بالجماعة عليكم" -عنه الله رضي- مسعود ابن قال وكما :الض��لة من المسلمين تعصم الجماعة

 راآه ما" -عنه الله رضي- مسعود ابن يقول. ٦٧)ض��لة على تجتمع �� أمتي إن( قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الحديث في ورد وقد ،"ض��لة على

 . ٦٨"سيئ الله عند فهو سيئا المسلمون راآه وما الله عند حسن فهو حسنا المسلمون

 عشرون وأ  عشرة أمامه اجتمع لو حتى عليه ويصر تصرف أو رأي ا��ٔفراد ��ٔحد يكون ما فكثيراً  والحركة، الجماعة في جدا مهمة مسألة وهذه

 من نوعا سفلي. سيئ فهو سيئا رأوه وما حسن فهو حسنا المسلمون راآه ما أن المسلم يعرف أن ينبغي. برأيهم يعتد الذين إخوانه من أخ

 ذاته، يف حسن ذاته، في حق هذا إن. هذا من أكبر المسألة. لكم رأيي عن أتنازل سوف: الفرد يقول أن الجماعة على والتفضل ا��ختيار

 ابن وهذا ،٦٩)ض��لة على ملسو هيلع هللا ىلص محمد جماعة يجمع لم الله فٕان ملسو هيلع هللا ىلص محمد جماعة ولزوم الله بتقوى عليكم( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر كما ��ٔنه

قُوا َوَ�� ِميًعاجَ  الل�هِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصُموا﴿  الله بتقوى وعليكم الله دين في والتلون وإياكم واحد الله دين إن: يقول -عنه الله رضي- مسعود  تََفر�

 . التفرق عن ونهاهم بالجماعة أمرهم] ١٠٣: عمران اآل[ ﴾

 لمسلما تُقوّي قوة حالة في أو استضعاف حالة في كانت سواء المسلمة الجماعة إن: الشدائد عند المسلم ٕاليه ئاوي حصن الجماعة

 الجماعة، هي ةالفئ هذه أن أجل من فئة، إلى ينحازون أو لقتال، يتحرّفون الذين الزحف يوم الفرار من وجل عز الله استثنى وقد.. وتحميه

 إَِلى َتَحي�ًزامُ  ا�وْ  لِِقَتالٍ  ُمَتَحر�ًفا إِ��� ُدبَُرهُ  َيْوَمِئذٍ  يَُول�ِهمْ  َوَمنْ ﴿  المعصية في يقع أنه شك ف�� لشأنه أو وجهه على هارباً  كان إذا أما القوة، وهي

 أكثر يكون الناس من جماعة معه ويكون خطراً  يواجه عندما ا�ٕ�نسان أن �� شكو  والقوة، الجماعة هي هنا والفئة] ١٦: ا��ٔنفال[ ﴾ فَِئةٍ 

 يقاتلونو  يجاهدون مسلمين اآخرين أخوة معه أن يرى حينما المعركة في المسلم أن فيه �� شك فمما ثباتا، وأكثر طمأنينة وأكثر شجاعة

 أوقات وفي. ويهرب يضعف أن يمكن فٕانه وحده كان إذا أما الب��ء، على قلبه ويثبت قدمه تثبت أن إلى ويسعى بهم، يتقوى فٕانه ويتقدمون

 قلوت يخف خطر أي أن شك و�� بنفسه، منفرداً  ا�ٕ�نسان كان لو عما كثيراً  عنهم يخفف بعضها مع الناس وجود أن �� شك المحن،

 ماعةبالج فزعنا إذا يأمرنا كان ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن -عنه الله رضي- جندب بن سمرة قال ولقد الجماعة، مع ا�ٕ�نسان يكون حينما متاعبه

 إلى همبعض انضم إ�� ذلك بعد ينـزلوا فلم) الشيطان من ذلك إنما وا��ٔودية الشعاب هذه في تفرقكم إن( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وقال. ٧٠والصبر

 في يسيرون كانوا حينما وا��ٔودية الشعاب في التفرق حتى عن نهاهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ��ٔن ٧١لعمهم ثوب عليهم بسط لو: يقال حتى بعض

 .يتجمعوا أن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فأمرهم سرية

                                                           
 .تخريجه تقدم ٦٧

 .٧٧ص. ا��عتدال منهاج ٦٨

 في وعدني لوج عز الله إن( الكبير في الطبراني وأخرج ا��ٔنصاري، مسعود أبي قول من الذهبي ووافقه مسلم شرط على صحيح وقال المستدرك في الحاكم ٦٩

 .ثقات ورجاله) ض��لة على يجمعهم و�� عدو، يستأصلهم و�� بسنة، يعمهم �� ث��ث؛ على وأجارهم أمتي

 .حسن والحديث داود أبو ٧٠

 .داود أبو أخرجه ٧١



 الفصل الرابع

 ٦٦ 

 الدين بأن �ٕ�شعارل به قيد" للجماعة المفارق لدينه التارك" وسلم عليه الله صلى قوله في: العيني ا�ٕ�مام يقول :بالجماعة يتحدد الحق

 الدين، على بوجوده جماعة في ا�ٕ�نسان وجود وربط بالدين، الجماعة وربط دينه، ترك كأنه للجماعة فالتارك الجماعة، عليه ما هو المعتبر

وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَنازَْعتُمْ  َفٕاِنْ ﴿  وجل عز الله قول من لطيفاً  استنباطاً  ويستنبط الجماعة، عليه ما هو المعتبر الدين ��ٔن  إِنْ  َوالر�ُسولِ  الل�هِ  َلىإِ  َفرُد�

 اعتبارب رسوله وسنة كتابه إلى الرجوع التنازع عدم حالة في يقل لم وجل عز الله إن: يقول] ٥٩: النساء[ ﴾ اْ��آِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالل�هِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ 

 الحق نأ  الجماعة بركة من فٕاذن. عالتناز  حين الرجوع فرض لكن حسن، فهو حسناً  المسلمون يراه وما ض��لة، على تجتمع �� ا��ٔمة أن

 ا�ٕ�نسان يصبح بحيث الجماعة، بركات من أيضاً  فهذه -الله عند حقاً  الله شاء إن- يكون حقاً  الجماعة رأته فما بالجماعة، يتحدد كأنما

 حينما وجريمة كبيرة ا��ٔمر يصبح بل الصواب، على أنه يطمئن حتى أموره من أمر كل في الجماعة رأي معرفة على جداً  حريصاً  المؤمن

 .لوقتا ذات في إثماً  يرتكب أنه كما المصلحة، نفسه على فيضيع ويستكبر، لها مخالفاً  يراه ما على ويصر الجماعة رأي يعرف

 ولكن قة،شا أشياء نفسه على المؤمن يفرض فقد. المؤمنين عن المشقة تدفع أنها الجماعة طبيعة من :المؤمنين عن المشقة دفع

 رد أن شك ��و . وللناس للمؤمن إتعابا وأقل مشقة أقل الجماعة أمر فيصبح والضعيف، القوي يحتمله الذي العام الوسط تختار الجماعة

 ربما جداً  ضخمة ةعزيم لنفسه الفرد يختار وقد. لنفسه يختار حينما الفرد يظن قد مما أكثر واقعياً  شك��ً  تأخذ ا��ٔمور يجعل للجماعة ا��ٔمر

 لجميع،ا استطاعة في يكون والذي الجميع، مصلحة يحقق الذي ا��ٔمر ترى الجماعة ولكن يطيق، �� ما نفسه فيَُحّمل يستطيعها، ��

 . لنفسه ا�ٕ�نسان يختار مما أفضل ميسراً  ا��ٔمر فيصبح

 مرتبط ا��ٔمر كأن ،٧٢)الناس يضحي يوم وا��ٔضحى الناس يفطر يوم الفطر( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قالت أنها عنها الله رضي عائشة عن

: القيم ابن قولي. نفسه يشقي بأمر ينفرد فالذي معهم، يكون حتى المسلمين إجماع عن مسلم يشذ أن يجوز ف�� بالجماعة، أي بالناس،

 فقررت تر لم الجماعة ولكن رأى لو فحتى ،٧٣"الفطر في و�� الصوم في �� حكمها يلزمه �� بالرؤية المنفرد أن على دليل الحديث هذا في"

 دور ضخامةو  عظم لبيان كبيرة حكمة هذا وفي. المنفردة رؤيته تلزمه و�� الجماعة برأي ملزم فهو هو، يرى ما غير أضحى يوم أو فطر يوم

 ولو لجماعة،ل تفريق فهذا... بعيني رأيت أنا أتبعكم، لن أنا: ليقول أحد يأتي أن يجوز ف��. مستيقن أمر في حتى وأهميتها الجماعة

 .صواب على تفترق أن من خير خطأ  على الجماعة اجتمعت

 بها، ةالتضحي عليه يسهل �� بالجماعة مرتبطاً  يكون حين المؤمن ا�ٕ�نسان أن شك ��: ا��آخرين خ��ل من يعيش ٔان المؤمن تعويد

 يف نرى ذلك، من العكس على وإنما منه، هو ليهرب بالخطر غيره أحداً  يوقع و�� نفسه، س��مة يؤثر وهو يدهمها، خطر من الفرار و��

 يعيش فيمن �إ� توجد �� الروح هذه أن شك و��. أنفسهم على الجماعة يؤثرون كانوا أنهم الصادقين المؤمنين وكل والتابعين الصحابة سيرة

 إحساسه عنده ميتضخ شك ف�� وحده يعيش الذي ا�ٕ�نسان أما نفسه، في والتضحية وا�ٕ�يثار الحب مشاعر فتنمو جماعة، في أو تجمع في

 من تتحقق تيال المصالح من أن �� شكف كثيرة، اآثاماً  بذلك فيرتكب مصلحته، على والحرص الذات وحب نفسه على والحرص با��ٔنانية

 و�� بخير، تأثريس ف�� خيرهم، في خيره ويرى نفسه، على ويؤثرهم يحبهم، الذين ا��آخرين خ��ل من يعيش أن المؤمن تعويد الجماعة قيام

 رأيه نع فينـزل بالمال، أو بالجهد أو بالرأي سواء التضحية؛ باب في يدخل كله وهذا نفسه، أجل من أو مصلحته أجل من بهم يضحي

                                                           
 .الشيخين شرط على صحيح وإسناده) تضحون يوم وا��ٔضحى تفطرون يوم والفطر تصومون يوم الصوم( وله غريب، صحيح حسن وقال الترمذي ٧٢

 .٣/٣١٤ السنن معالم على الجوزية قيم ابن تهذيب ٧٣



 الجهاد في سبيل الله

 ٦٧  

 من هدهوج ووقته بماله يضحي... ا��آخرين أجل من بنفسه فيضحي شك، و�� بركة وهذه الجماعة، لرأي -اآخر بمعنى أو- ا��آخرين لرأي

 .... المؤمن نفس في المعنى هذا تحقق الجماعة أن شك ف��. ا��آخرين أجل

 أيضاً  وقال ،٧٤)عذاب والفرقة رحمة الجماعة( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أيضاً  قال: للمؤمنين ورحمة الشر من وعصمة الخير على قوة الجماعة

 . ٧٥)النار في شذ شذ، ومن الجماعة مع الله يد(

 مع مختلف أنا يقول أن منا أحد يستسهل ف�� عذاب، والفرقة للمؤمنين، ورحمة الشر من وعصمة الخير على قوة الجماعة أن شك ف��

 يتقي �� حينما المسلم إيقاع على جداً  يحرص والشيطان. الشيطان إليها يسعى أمور هذه.. ظلمتني القيادة أو وأمضي، أتركها الجماعة

 أو العقدية يتهاأهم سواء أهميتها، وفي الجماعة في عقيدتنا قويت فٕاذا الجماعة، عن بعيداً  جره الشيطان على فيسهل نفسه أمر في الله

 وهو يكسبه بمكس أي من له خيراً  -كان مهما- الجماعة في ا�ٕ�نسان يلقاه ما يصبح للجماعة بالنسبة أو للفرد بالنسبة المصلحية أهميتها

 . عنها بعيد فرد

 يفرح ،٧٦)يركض خالف من مع والشيطان الجماعة مع الله يد( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال كما خالف من مع الشيطان أن يعرف المسلم وا�ٕ�نسان

 خسرو  نفسه مع وتناقض حياته وخابت إ�� هذا أحد فعل ما الشيطان، واجتاله إ�� الجماعة أحد ترك ما رأينا كما ونحن. مخالف هذا بأن

 .الخير أو العصمة له يحصل كيف معه الشيطان يركض فالذي.. يركض معه الشيطان ��ٔن كثيراً،

 يا: قالوا.. ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال وكما. والشراب الطعام في حتى ا��ٔمور؛ أقل في حتى شيء، كل في البركة الجماعة تحقق :البركة تحقيق

 .٧٧)لكم يُبارك ليهع الله اسم واذكروا طعامكم على فاجتمعوا( قال نعم،: قالوا ،)متفرقين تأكلون لعلكم( فقال نشبع، و�� نأكل إنا الله رسول

 حينما وطاعة مباركاً  يصبح النفس عن والترويح اللعب وحتى شيء، وكل الملبس، وبركة الشراب وبركة ا��ٔكل بركة حتى تشمل البركة فهذه

 ٧٨)الجماعة مع البركة فٕان تفرقوا و�� جميعاً  كلوا( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول... وأكرم وأفضل أحسن هو لما لنتفرغ أنفسنا عن نَُرو�ح عليه، نجتمع

 أتصرف نأ  حقي من: ليقول واحد أي ينفرد ف�� شيء، كل في البركة) الجماعة مع البركة إن( فقط، والشراب الطعام في ليس عام، وهذا

 .البركة يقلل أيضاً  فٕانه -سيئة صورة كونه عن فض��ً - أمر فهذا... أو مزاجي من أو رأيي من

 فرقتت إسرائيل بني إن( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول: عنها البعيدين به الله توعد الذي اله��ك من تعصمه ل�ٕ�نسان عصمة هي الجماعة

 يا: قالوا ،)فرقة تخلصو  فرقة وسبعون إحدى ستهلك فرقة وسبعين اثنتين على ستفترق أمتي وأن واحدة فرقة وخلصت فرقة وسبعين إحدى

 ااستطاعو  ما يختلفون �� الصحابة كان لذلك اله��ك، من ا�ٕ�نسان تعصم شك �� فالجماعة. ٧٩)الجماعة( قال الفرقة؟ تلك من الله رسول

                                                           
 .ثقات ورجالهم والبزار الكبير في والطبراني أحمد ٧٤

 .ثقات ورجاله غريب الترمذي، ٧٥

 .ثقات ورجاله الكبير في الطبراني ٧٦

 .الطريقين في ثقات ورجاله ماجة وابن داود أبو ٧٧

 .السابق بالحديث ضعف من به ما ويتقوى ضعيف، والحديث ماجة، ابن ٧٨

 قالو  والترمذي بعضه، الحاكم وأخرج -عنه الله رضي- هريرة أبي عن سلمة أبي رواية من داود أبو وأخرجه مرسل، أنه غير ثقات ورجاله المسند في أحمد ٧٩

 .صحيح بٕاسناد بعضه ماجة وابن ا��خت��ف، بعض مع صحيح حسن



 الفصل الرابع

 ٦٨ 

 الص��ة ريقص ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان منى في أتم أنه -عنه الله رضي- عثمان على أخذ -عنه الله رضي- مسعود بن الله عبد فهذا. أمر أي في

 الخ��ف: الق! أربعا؟ صليت ثم عثمان على عبت: له قالوا ولما هذا، في -عنه الله رضي- عثمان يتبع كان ذلك ورغم منى، في دائما

 . ٨٠شر فالفرقة. شر

 ا�ٕ�س��م لىع ويتربى جماعة في يعيش الذي المسلم أن شك ��: والخيانة والشحناء الحقد اآفات من التخلص على تساعد الجماعة

 و�� المواعظ معيس و�� الخير يسمع و�� يتربى ف�� وحده، يعيش الذي ا�ٕ�نسان غير وذلك والخيانة، والشحناء الحقد اآفات من قلبه يسلم

 كل ستنقي ةفالجماع جماعة، داخل يعيش حينما ولكن كثيرة، سامة نباتات نفسه في ستنبت -شك ��- فهذا إخوانه، من التذكير يسمع

۞  َواْلَعْصرِ ﴿  وجل عز الله قال كما بالصبر والتواصي بالحق بالتواصي إ�� يتم �� وهذا القلب، س��مة على فتعينه أخطاء، من فيه ينمو ما

ْنَسانَ  إِن�  الَِحاتِ  َوَعِملُوا اآَمنُوا ال�ِذينَ  إِ���۞  ُخْسرٍ  َلِفي اْ�ٕ�ِ ْبرِ  َوَتَواَصْوا بِاْلَحق�  َوَتَواَصْوا الص�  إ�� وحده، �ٔنه� خسر في ا�ٕ�نسان] العصر[ ﴾ بِالص�

 . بها يُنتفع جماعة في ��ٔنهم الصالحات، وعملوا اآمنوا الذين

 ورب قيهف غير فقه حامل فرب فبلّغها مقالتي سمع امرؤ الله نضر( ملسو هيلع هللا ىلص قال :جماعة في كان ٕان مقبولة تكون المؤمن دعوة كذلك

 دعوتهم ٕانف جماعتهم ولزوم المسلمين لو��ة والنصيحة لله العمل إخ��ص مؤمن قلب عليهن يُغل �� ث��ثة منه، أفقه هو من إلى فقه حامل

 ماعتهمج ولزوم المسلمين لو��ة والنصيحة العمل إخ��ص على يحرص الذي فا�ٕ�نسان مستجابة، دعوتهم أن شك ف�� ،٨١)وراءهم من تحيط

 .بذلك وينتفع له، أيضاً  المسلمين ودعاء دعائه قبول سيضمن

 كافةً  فيها يمكن ف�� الجماعة فأما الفرقة، في الغفلة تكون وإنما: "فقال الشافعي ا�ٕ�مام ذلك ذكر: الغفلة من المؤمن تحرز الجماعة

 فا��ٔغلب غفل إذا جماعة في يكون عندما لكنه يغفل، أن يمكن فا�ٕ�نسان ٨٢"الله شاء إن قياس و�� سنة، و�� الله كتاب في معنى عن غفلة

 �� فيه فاهمونت فيه نتشاور أمر فأي ملسو هيلع هللا ىلص رسوله سنة أو الله كتاب في شيء أي عن الغفلة من المؤمن تحرز فالجماعة ا��آخرون، يغفل أ��

 لخصوصيةا باعتبار ا��آخرين مشورة رفض أو ا��آخرين رأي ورفض نفسه على اعتمد إذا ا�ٕ�نسان لكن والحق، الصواب فيه نصيب أن شك

 تلك بركة ونال دتهفائ كثرت كلما وقياداته �ٕ�خوانه قلبه فتح وكلما أكثر، ا�ٕ�نسان استشار وكلما. كثيراً  سيخسر فٕانه الكتمان، اعتبار أو

 . ا��نفتاح وذلك المشورة

 َشرَعَ ﴿  الحق أهل باجتماع إ�� تقوم �� الدين إقامة ��ٔن يتفرقوا، أ�� ل��ٔنبياء وجل عز الله أمر كان وقد: بالجماعة ٕا�� تتم �� الدين ٕاقامة

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  ى َما الد� ْيَنا َوَما إَِلْيكَ  ا�ْوَحْيَنا َوال�ِذي نُوًحا بِهِ  َوص� ينَ  ا�ِقيُموا ا�نْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوص� قُوا َوَ�� الد�  اْلُمْشرِِكينَ  َعَلى ُبرَ كَ  فِيهِ  َتَتَفر�

 عن والنهي والجماعة، با��ئت��ف الوصية للمؤمنين، أولى فهي ل��ٔنبياء، الله وصية هذه كانت فٕاذا ،]١٣: الشورى[ ﴾ إَِلْيهِ  تَْدُعوُهمْ  َما

 .وا��خت��ف ا��فتراق

 أن له بد �� ويعادي يوالي أن للمؤمن بد ف�� التجمع، خ��ل من إ�� يتم �� والبراء الو��ء فمعنى: والبراء الو��ء معنى تحقق الجماعة

 وهذا باطا��رت هذا المسلم على يفرض الو��ء ��ٔن جماعة، في ا��رتباط خ��ل من يكون هذا أن شك و�� الكافرين، ويعادي المؤمنين يوالي

                                                           
 .الصحيحة السلسلة في ا��ٔلباني وصححه داود أبو أخرجه ٨٠

 .السند الهيثمي وثق وقد صحيح، أحدهما طريقين من ماجة ابن ٨١

 .٤٧٥ الرسالة ٨٢
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 َوَمنْ ﴿  ،]٥٥: المائدة[ ﴾ اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َورَُسولُهُ  الل�هُ  َولِي�ُكمُ  إِن�َما﴿  تعالى الله يقول وهكذا والمعنوي، المادي والشعوري، النفسي الو��ء

 أمره، بطاعة إ�� تتم �� ورسوله الله موا��ة" تيمية ابن ويقول]. ٥٦: المائدة[ ﴾ اْلَغالِبُونَ  ُهمُ  الل�هِ  ِحْزَب  َفٕاِن�  اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َورَُسوَلهُ  الل�هَ  َيَتَول� 

 .٨٣"متفقاً  كان إذا إ�� يكون �� وهذا أمرهم بطاعة إ�� موا��تهم تتم �� المؤمنون وكذلك

 الخطأ  هعمل و�� يقبل، الصحيح عمله ف�� شذ إذا أما. له مغفور وخطؤه :جماعة في يعيش لمن ٕا�� يكون �� الصالح العمل قبول

 . يغفر

 ومن له، للها غفر أخطأ  وإن منه الله قبل فأصاب الجماعة في لله عمل من( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال عباس ابن عن والبزار الطبراني أخرج

 )النار من مقعده فليتبوأ  أخطأ  وإن منه الله يتقبل لم فأصاب الفرقة يبتغي عمل

 للجماعة منافه يكون ف�� للجماعة، فهمنا على أضواء تلقي ��ٔنها للجماعة كثيرة مصالح أذكر أن على سبق فيما حريصاً  كنت ولقد هذا

 صلحةولم للمجموع أو للفرد فوائد من إليه يؤدي ما أو مصالح، من يحققه بما نحس أن دون نعمله نحن عقدي أو شرعي واجب مجرد أنها

 في داج المهمة الفريضة لهذه ا��ٔوجه لكل والكثيرة الرفيعة الخطوط نلمح ا��ٔمور هذه نعدد حينما ولكن البشرية، مصلحة بل ا�ٕ�س��م،

 .ا�ٕ�نسان حياة

 واضحاً  ماعةالج حكم يصبح فٕانه الجماعة وجود على مترتبة والجماعية فيها الفردية والمعنوية منها المادية المصالح هذه كل كانت فٕاذا

 إ�� لواجبا يتم �� ما قاعدة وباعتبار. بها يقوم أن المؤمن على ينبغي التي المقامات أخطر ومن الواجبات أوجب من أنها أحد يشك ف��

 ذلك وكان ضا��ٔر  في ا��ٔلوهية وتحقيق ا�ٕ�س��م وإقامة الله دين إقامة واجباً  كان إذا ��ٔنه مفروضا دينيا واجبا الجماعة تصبح واجب فهو به

 لمؤمنا يلزم إيمانية وضرورة عقدي مقتضى إنها نقول كما أو.. الواجب من أكثر بل واجبة، تصبح الجماعة فٕان بالجماعة إ�� يتم ��

 ).والشاذة القاصية الشاة من الذئب يأكل فٕانما( ا�ٕ�نسان يضل أن إلى فيها التهاون ويؤدي بها، القيام دينه على الحريص

 الغياهب وإلى الصحراء وإلى الشعاب إلى الحصن يترك إنسان وأي للمسلم، وحصن إيواء فهي المسلم، ا�ٕ�نسان تأوي المسلمة فالجماعة

 وجل، عز لله هعبوديت وعلى دينه على حرصه تماما يساوي الجماعة على المسلم فحرص يقينا، للضرر ويعرضها بنفسه يضر أنه شك ��

 .جلو  عز لله عبوديته وفي دينه في التفريط يساوي الجماعة في التفريط فيكون الجماعة بهذه إ�� الواجب يتم لم إذا ��ٔنه

 واحد، حق قفالح. والباطل الحق غير والصواب الخطأ . صواب على تفرقهم من خير خطأ  على المؤمنين اجتماع فٕان ذلك قبل قلنا؛ وكما

 . باطلال على نجتمع أن يجوز ف�� أيضا، الحق يفرقنا وأن الحق، على نجتمع أن فيجب إط��قا، الباطل على نجامل أن يجوز و��

 قضية في ركية،ح قضية في نختلف فقد البشر، ��جتهاد تخضع التي ا��جتهادية ا��ٔمور في يقعان فهما اآخر، شيء والخطأ  الصواب ولكن

.. خطأ  أنه نرى ننح أو خطأ، هذا في القيادة اجتهاد يكون وقد اجتهادية، قضية أي في التكاليف، توزيع في المال، توزيع في اجتماعية،

 خطير مرأ  فالفرقة. الفرقة وعدم الوحدة وهو منه أهم هو بما مطالبون نحن ا��ٔمرين أي على ��ٔنه مضرة، ليس فهو الخطأ  هذا على فلنجتمع

 رامنك خ��له من أحدث لكي أصغر منكر إنكار على أحرص ف�� أصغر، منكرا يكون قد الخطأ  على ا��جتماع بينما كبير، ومنكر جدا

 ابفأص الحاكم اجتهد إذا: (ملسو هيلع هللا ىلص قال معصية ليس أنه ذلك ومعنى مثاب، اجتهاده في المخطئ أن نعلم وكما. أص�� يجوز �� وهذا أكبر،

                                                           
 .٤/٢٣٥ السنة منهاج ٨٣
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 مطاعته خ��ل من مثابون فهم به الجنود وأمر يراه ما على أصر وإذا خطئه، على مثاب فهو إذن.. ٨٤)أجر فله فأخطأ  اجتهد وإذا أجران فله

 .وباط��ً  حقاً  ليس ا��ٔمر مادام اجتهاده، أجر هو سيأخذ كما أجرهم، وسيأخذون له،

 ويصل أمر في يجتهد عندما واحد كل أن شك و��. اجتهاداتنا تختلف عندما التفرق عن ا��حتراس منتهى به يقصد التعبير هذا أن شك و��

 . الجماعة تفرقت ��تفاقا امتنع فٕاذا ا��ٔمر، بهذا مقتنعين غير ا��آخرين أن يفاجأ  قد ثم إليه، يصل بما اقتناعا ممتلئا يكون أن بد �� نتيجة إلى

 كما هنا والمرجح ح،مرج هناك يكون أن بد �� أنه بيننا الفيصل بيننا؟ الفيصل فما باجتهادك مقتنع وأنت باجتهادي مقتنعا أنا كنت فٕاذا

 الله عند مرضي غير يكون والصواب خطأ، كان ولو الله عند المرضي هو فصلها يكون أمر أي في تفصل فعندما. القيادة هو ا�ٕ�س��م أراده

 دينه لتزمي هو بالعكس دينه، من شيء عن يتنازل أنه هذا في ا�ٕ�مام اجتهاد قبل إذا أنه إنسان يظن ف�� عليه، تفرقنا إذا صوابا كان ولو

 سلمالم على الواجب هو اجتهادها في القيادة فطاعة ا��جتهاد مجا��ت من مجال هو بل جلي محكم نص فيه ليس ا��ٔمر دام فما بذلك،

 التفرق نم خير خطأ  على ا��جتماع إن قلته ما معنى وهذا. المسلم الصف في ا��ضطراب ويقع الفوضى تسود �� حتى الحال هذه في

 أير  يغير لم هذا ولكن ا��آ��م، بعض فيها نتائجها تكون وقد. هذا فيها حدث ا�ٕ�س��م تاريخ في كثيرة أحداث وهناك. صواب على

 أننا لو: ولنق أن يجوز و�� الضرر، بعض منه حدث قد ا��جتهاد هذا أن القاعدة هذه في رأينا يغير أن ينبغي ف�� ا��ٔمر، هذا في المسلمين

 .بغيره أو به سيحدث كان ابت��ء هو حدث والذي أفضل، به ا��لتزام! أفضل لكان به نلتزم لم

 أن ينبغي �� الالح هذه وفي بأمر، أمرائنا اجتهاد نتيجة بشيء الله ابت��نا أن ا��ٔحيان بعض في حدث لو حتى أبدا تبطل �� القاعدة هذه

 امرأة نأ  لو حتى -أدناهم بذمتهم ويسعى متضامنون المؤمنون- ا��ٔخرى القاعدة في كما وإنما أجله، من نت��وم و�� بعضا، بعضنا نعير

 لىع هؤ��ء إلى ينبذ أن فل�ٕ�مام المسلمين، على ماحقا خطرا ستجر ا�ٕ�جارة هذه أن لو واحدة؛ حالة في إ�� المؤمنون، أجاره جيشا أجارت

 ا�ٕ�يمان ضعيف مؤمن يأتي �� حتى مطلوب ا��حتراز وهذ ذمته، للمؤمن تظل حتى سواء على إليهم ينبذ ولكن هذه إجارة يلغي �� سواء،

 أىر  فٕاذا للمسلمين، هزيمة ا�ٕ�جارة هذه في وتكون ملكا، سيجعلونه أو م��يين عدة سيعطونه أنهم وعدوه أنهم لمجرد جيشا فيجير

 لىإ  ينبذون بل غدرا، ليس ولكن ا�ٕ�جارة، هذه يردوا أن لهم فٕان المسلمين على أكبر ضررا الشخص هذا إجارة إنفاذ في أن المسلمون

 بطرسبرج يدخل أن وشك على التركي الجيش كان عندما حدث ما مثل بغتة، يأخذونهم و�� ل��ستعداد فرصة ويعطونهم سواء، على هؤ��ء

 تعني طرسبرجب سقوط ��ٔن بطرسبرج سقوط بعد تسقط أن كلها ��ٔوروبا يمكن فكان ��ٔوروبا، تركيا احت��ل في حاسمة المعركة هذا وكانت

 ما كل وهبت روسيا قيصرة أن حدث الذي ولكن كلها، أوربا سقوط يعني فسقوطها وأخطرها، الدول أكبر من كانت وهي روسيا سقوط

 وهكذا. تاريخال وتغير المدينة تسقط لم وبالتالي الحرب، عن سكت أو المدينة عن جيشه أجلى إذا التركي الجيش لقائد ذهب من عندها

 يسقطف يتدخل أن ل�ٕ�مام يمكن وهنا حاسمة، لحظة في الدنيا من حظ في طمعا جيشا فيجير ا�ٕ�يمان ضعيف شخص يأتي أن يمكن

 . ل��ستعداد فرصة ويعطيهم سواء على القوم هؤ��ء إلى ينبذ وإنما غدرا، ليس ولكن ا�ٕ�جارة هذه

 يعيبه �� ذلك فٕان خطأ  أنه قليل بعد ظهر اجتهادا أحدهم اجتهد فٕاذا يتخاصمون، و�� بعض، على بعضهم يعيب و�� متضامنون، فالمؤمنون

 أن جبيستو  �� ذلك بعد خطؤه ظهر ا��ٔمر فكون. جهده قدر على ا��ٔمر ويرى الصواب يتحرى كان اجتهد حينما فهو. مكانته ينقص و��

 الله ولرس أن غيرها؛ وفي أحد في حدث كما الله أقدار من قدرا ا��ٔمر نعد وإنما بعض، مع بعضهم الجاهليون يفعل كما يُتهم و�� يُعي�ر

                                                           
 .-عنه الله رضي- العاص بن عمرو حديث من الصحيح في البخاري ٨٤
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 رجوايخ أن الصحابة شباب ورأى المدينة، من يخرج أ�� رأيه وكان رؤيا، رأى وكان سيقتل أهله بعض وأن سيصاب، أنه يعلم كان ملسو هيلع هللا ىلص

 الله رسول مرا�  بل ا��ٔمر، هذا في تسببتم الذين أنتم لهم قال الله رسول أن يحدث ولم ينسوه، لن درسا يعلمهم أن في رغبة معهم فخرج

 . فيها حقهم ينقصوا لم هي كما القضية وظلت] ١٥٩: عمران اآل[ ﴾ اْ���ْمرِ  فِي َوَشاوِْرُهمْ ﴿ 

 رهونهتك ما فٕان به، أمر الذي الله حبل فٕانها والجماعة الطاعة هذه الزموا( قال مسعود بن الله عبد عن وصححه الحاكم أورده حديث وهذا

).. قصانن إلى صائر وإنه تم قد الدين هذا وإن منتهى، له جعل إ�� شيئا يخلق لم الله وإن الفرقة، في تحبونه مما خير الجماعة في

 الله حبل هي الجماعةب ا��لتزام أمر فيصبح الناس، على تمر التي الفتن ا��نسان تجتاح �� حتى ضروريا أمرا بالجماعة ا��لتزام أمر فيصبح

 ويطيع �ٕ�نسانا فيسمع به، ا�ٕ�نسان يتعبد مما أمر وهذا الفرقة، في يحبه مما خير الجماعة في ا�ٕ�نسان يكره ما وأن به، با��لتزام أمر الذي

 ورؤيتنا ا��ٔمورب إحساسنا طريقة في نختلف ونحن صعب، أمر الناس فٕارضاء الناس، كل يرضي ا��ٔمير يراه ما كل ليس ��ٔن وكره، أحب فيما

 أدى وعقلك بي أدى عقلي هكذا اآخر، أمرا أنا وأرى أمرا أنت ترى أن عيبا؛ ليس ذاته في وهذا سنختلف، فبالتأكيد وحكمتنا، وعلمنا لها

 كان لو تىح به سنلتزم الذي ا��ٔمر كان فمهما بالجماعة، ويستهين برأيه، معجباً  منا كل ويظل شيء، على نجتمع أ�� الخطر ولكن بك،

 .فرقة هناك كان إن أحب مما وا��آخرة الدنيا في لي وخير الله عند خير فهو أكره مما

 يتناقض دامما الصواب فيه يعتقد الذي اجتهاده وراء حتى يسير و�� راحته، وراء يسير و�� هواه، مع ا�ٕ�نسان يسير أ�� جدا؛ مهمة قاعدة هذه

 مرةال ففي أمر من لي صدر ما سأكره المرة هذه في أنا كنت وإن أمور، فستعجبه أمرا كره لو فحتى الجماعة، واجتهاد الجماعة أمر مع

. اهليةج و�� إس��مية �� ا��ٔرض؛ في جماعة قامت ما وعصاه به ضاق شيئا أحد كره ما كل أن فلو المواقف، ونتبادل أنت، ستكره القادمة

 له ويدعو يهنئه رشحم على مرشح ينتصر حينما النهاية في ونجد يتعادون، ما يتعادون ا��ٔغلبية، بقرارات يلتزمون ا��ٔقلية نرى الجاهلية في

 أمر قررت العالم في برلمان أي في ا��ٔغلبية.. كذا كان النهائي الرأي دام ما الخ��فات وتنهي معك، وسأتعاون أمرك تحت سأكون ويقول

 خطيرة أمور لصوتينا بسبب يتقرر أن ويمكن ث��ثة، أو اثنين أو صوت أغلبية ولو با��ٔغلبية، والجوع الفقر وأمر والحياة الموت وأمر المعركة

 يفعله أمر فهذا. كان مهما به يلتزمون فهم هذا على اتفقوا أنهم بما لكن حقيقيا، ضررا تكون قد ا��ٔحيان من كثير وفي ا��ٔمة، على جدا

 باطلهم لىإ  أو عقولهم إلى يرجعون هؤ��ء كان فٕاذا.. إليه يرجعون مرجع لهم يكون وأن يتجمعوا أن في مصلحتهم أن يعرفون ��ٔنهم الكفار

 وبيننا الله بحبل مرتبطون ونحن القاعدة بهذه نتمسك أن المسلمين نحن بنا فأولى القاعدة، هذه على يصرون ذلك ورغم الطاغوت إلى أو

.. ا��ٔخرين أيبر  الحائط عرض ضاربا وحده هو يراه فيما الخير سيرى ذاته تتضخم عندما ا�ٕ�نسان أن شك ف��. ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة الله كتاب

 .. جدا مهمة قاعدة هذه.. الجماعة تراه فيما الخير أن شك ف��.. بالله والعياذ لنفسه إنسان يخطها خطة أبأس وهذه

 أنه يظن ..ذلك يظن الناس من وكثير".. النار في هو" قال جماعة و�� جمعة يشهد �� الليل ويقوم النهار يصوم رجل عن عباس ابن سئل

 هو" عباس بنا يقول.. المؤمنين عن مستغن.. الناس عن مستغن ولكنه الليل، ويقوم النهار يصوم هذا.. شيئا يكون أن بمفرده يستطيع

 لو يعني.. ةجماع و�� جمعة يحضر �� لكنه الليل ويقوم النهار يصوم.. البحت بالمفهوم ظاهرة معصية يرتكب �� الرجل أن رغم" النار في

  .فيضيعه الهوى هذا به ويستأثر هواه منا إنسان يتبعن ف��.. له خير فهذا الجماعة وحضر الليل يقم ولم بالنهار يصم لم

 رائضف أعلى ��ٔنها أخرى، فريضة كل تعوق وفريضة واجب أنها الجماعة؛ عن نفهمها أن ينبغي التي ا��ٔمور أهم من أمر هذا أن شك ف��

 .أعلم والله.. العقيدة هذه تتحقق �� الجماعة بدون ��ٔنه عقدي مقتضى إنها: نقول وكما. ا�ٕ�س��م
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 الحرب ودار ا�ٕ�س��م دار

 .الحرب ودار ا�ٕ�س��م دار عن الحديث إلى يقودنا المسلمة الجماعة عن والحديث

 شريعة في المفالع. الله بشريعة تُحكم �� التي الدار هي الحرب دار أو الكفر ودار الله، بشريعة تُحكم التي الدار هي ا�ٕ�س��م دار إن: ونقول

 : قسمين إلى ينقسم وخوفهم المسلمين وأمن وعدمها ا��ٔحكام تطبيق حيث من ا�ٕ�س��م

 : ا�ٕ�س��م دار: ا��ٔول القسم

. أقلية أو يةأغلب فيها المسلمون أكان سواء المسلمين، سلطان فيها يتحقق التي الب��د كل فيها ويدخل للمسلمين، وس��م أمن دار وهي

 كانت -مث��- فخيبر. مسلمون فيها يكن لم ولو ا�ٕ�س��م أحكام أهلها والتزم المسلمين، ذمة في دخلت التي الب��د كل أيضا فيها ويدخل

 ميراأ  كان حيث ،-عنه الله رضي- رواحة بن الله عبد إ�� المسلمين من فيها يكن ولم اليهود، إ�� يسكنها �� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في

. س��مإ  دار خيبر كانت لذلك فيها، تقوم التي ا�ٕ�س��م ��ٔحكام خاضعين كانوا لكنهم مسلمون، هناك يكن لم أنه الواقع فكان. عليهم

 . إس��م دار تعد مانع ذلك من يمنعهم و�� ا�ٕ�س��م أحكام يظهروا أن يستطيعون مسلمون يسكنها التي ا��ٔماكن كل وهكذا

 ولق من هنا فالمقصود كذلك، ليس وا��ٔمر والصوم، كالص��ة الشعائر إظهار هو المقصود أن على الناس بعض يفهمه قد الشرط وهذا

 ظل كنول مسلمين، غير ا��ٔمر أول في التتار كان التتار؛ وقت في فمث��. الشعائر إظهار مجرد وليس ا�ٕ�س��م أحكام إظهار هو الفقهاء

 ا��ٔحكام إقامة يُمنع أن إلى كذلك وتظل إس��م، دار أنها الدار هذه حكم فيكون ا�ٕ�س��م، بشرائع يحكمون حكمهم تحت المسلمون

 . مهم ا��حتراز وهذا. حرب دار أو كفر دار فتنقلب ا�ٕ�س��مية

 أو ضاأر  أو بحرا أو جوا كانت سواء" الدولة حدود" عنه يقال وما وبحيرات، وأنهار وصحار جبال من يتبعها ما كل ا�ٕ�س��م دار في ويدخل

 ،مسلمون فيه يعسكر الحرب دار في مكان كل وكذلك. ا�ٕ�س��م دار حكم في داخ�� ويعد ا�ٕ�س��م دار من يعد عليها ما فكل جبا��،

 من يعد الحرب ارد في المسلمون فيه يعسكر الذي المعسكر وكذلك السفارة، تمثلها التي للدولة أرضا تعتبر دولة، أي في السفارة مثل

 بحر في انتك لو حتى عليها، سلطة المسلمين لغير يكون �� بحيث ا�ٕ�س��م، دار من هذا على قياساً  الحربية المراكب وتعد ا�ٕ�س��م، دار

 . ا�ٕ�س��م دار من جزء أنها على ويعاملوها يحترموها أن الحرب دار على ينبغي ا�ٕ�س��م، دار من جزء فهي حربية سفينة دخلته فٕاذا ل��ٔعداء،

 في قائمة ا��ٔموية ةالدول هناك كانت بغداد في العباسية الدولة زمن فمث��ً  واختلفوا، الحكام فيها تعدد لو حتى إس��م دار الب��د أيضا وتعد

 لحدودا هذه داخل يتحرك أن يستطيع كان مسلم وأي إس��م، دار تعدان كانتا مجموعهما ففي. ا�ٕ�س��م على كلتاهما وكانتا ا��ٔندلس،

 . الواسعة

 :ٔاقسام عدة ٕالى نقسمها ٔان يمكن ا�ٕ�س��م ودار

 . للمسلين الشرعي الخليفة رأسها وعلى السنة، وتحمي ا�ٕ�س��م تقيم التي وهي: العدل دار

 . با�ٕ�س��م حكموا ولو الحق ا�ٕ�مام على الخارجون عليها يسيطر التي وهي :البغي دار

 . بدعتهم فيها وأظهروا المبتدعون عليها سيطر التي وهي :البدعة دار
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. عليها واوسيطر العهد نقضوا ثم المسلمين لحكم خضعوا كافرين أهلها كان أو المرتدون، عليها سيطر أو أهلها، ارتد التي وهي :الردة دار

 اتهاذ في الردة دار لكن. ا�ٕ�س��م دار حوزة إلى الدار هذه يردوا بأن العدل دار في المسلمين إلزام باعتبار ا�ٕ�س��م دار من جزءاً  تعد وهذه

 ستردادها ينبغي ما أول هذه تصبح ا�ٕ�س��م دار من جزءا كانت باعتبارها ولكن إس��م، دار تعد �� فٕانها الله بشرع تحكم ولم ارتدت إذا

 .العدل الخليفة على

 . إس��م دار ا��ٔصل في وكانت ا�ٕ�س��م أرض خارج من كافرون عليها استولى التي الدار وهي: المسلوبة الدار

 بذلك قصدوني فٕانهم كفر دار �� إس��م دار يعتبرونها عندما الفقهاء فٕان -المسلوبة والدار الردة دار- الديار من النوعين لهذين ا��عتبار وبهذا

 .ل�ٕ�س��م يردوها بأن المسلمين أعناق في يقع ا�ٕ�لزام أن

 : الحرب دار: الثاني القسم

 .ا�ٕ�س��م بشريعة تحكم �� والتي للمسلمين، وعداء خوف دار هي التي ا��ٔجنبية الب��د كل وهي

 كفر دار تسمىو  ميثاق وبينهم بيننا ليس حرب ودار عهد؛ دار وتسمى ميثاق وبينهم بيننا حرب دار: قسمين ٕالى الحرب دار وتنقسم

 .أصلية

 المسلمة الجماعة بناء خطوات: خامسا

 طخ ٕالى تصل لكي الحياة واقع في خطواتها المسلمة الجماعة تخطو كيف.. وا��آن

  النهاية؟

 إلى لتص لكي الجاهلية، سفح من أو الصفر، من بدأت قد كانت إذا المؤمنة الجماعة فيها تسير أن يجب الذي البناء خطوات هي وما

 َتُكونَ  َ�� ت�ىحَ  َوَقاتِلُوُهمْ ﴿  كلها ا��ٔرض في ا�ٕ�س��م دار وإقامة ا��ٔرض في الله ألوهية تقرير وهو العظيم؛ هدفها خ��لها من تحقق التي القمة

ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ   ]. ٣٩: ا��ٔنفال[ ﴾ لِل�هِ  ُكل�هُ  الد�

 . تعالى الله شاء إن منها يهمنا ما نفصل ثم ،البناء خطوات هنا ونستعرض

 ومن] ٢١: ا��ٔحزاب[ ﴾ َكِثيًرا الل�هَ  َوَذَكرَ  اْ��آِخرَ  َواْلَيْومَ  الل�هَ  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  ا�ْسَوةٌ  الل�هِ  رَُسولِ  فِي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ﴿  تعالى الله يقول

 المنهج عالمم نحدد أن نستطيع به نتأسى أن تعالى الله شاء الذي الحي النهائي المرجع باعتبارها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سيرة إلى نظرتنا خ��ل

 لالرسو  حركة و��ٔن متكامل، بناء ��ٔنها المسلمة، للجماعة الرائع النموذج هي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حركة أن شك و�� المسلمة، للجماعة الحركي

 . مطمئنون نحنو  به نتأسى أن نستطيع واضح بتفصيل النهاية خط وحتى ا��ٔولى، الخطوة قبل من بل ا��ٔولى، الخطوة من بدأت قد ملسو هيلع هللا ىلص

 ��ٔننا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولال قرره ما إلى نرجع أن بد ف��. ا��ٔمر هذا في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لسنة التتبع منها. المرحلية قضية لفهم مرتكزات هناك إن ونقول

 كيف نعرف نالدي هذا ومقاصد الشرعية القواعد خ��ل ومن. حياتنا تحكم التي الشرعية بالقواعد هذا في مستهدين به، با��قتداء مأمورون

. النهاية تىوح المي��د من مسيرته في العضوي الكائن بمثابة هي التي الحركة هذه. الحركة مراحل من مرحلة كل مع يتمشى فقهاً  نضع
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. معه يتمشى خاصاً  فقهاً  يحتاج ثم ومن خاصاً، تعام��ً  تحتاج العضوي الكائن هذا حياة في النمو هذا مراحل من مرحلة كل أن شك و��

 متطلبات مع يتفق لذيا الفقه جوانب تحديد وفي المسلمة، الجماعة تسيير في منه بد �� جداً  هام فقه) التطبيق في التدرج( المرحلية وفقه

 . مرحلة كل في المسلمة الجماعة نمو ومع المراحل، من مرحلة كل

 لكيو  ا��ٔحداث في ما نفقه لكي جداً  كبيرة حكمة منا يحتاج الذي المبارك، الخطو ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول لخطو استعراضنا خ��ل فمن

 �� والذي. القمة إلى السفح من خطاها في الجماعة يقود ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان كيف نفهم بحيث كلها، ا��ٔحداث وراء ما أيضا نفقه

 . مسيرته في النجاح أسباب من جداً  كثيراً  سيفقد فٕانه النبوية الخطة وراء من الِحَكم يدرك أن يستطيع

 قالتطبي تدرج قضية يفقهوا لم ��ٔنهم ولكن ا�ٕ�س��م، إقامة على الحرص شديد يكون ومن بصدق، يتحمس من هناك أن نجد ونحن

 جتهدواا المرحلية لتلك فقههم عدم ونتيجة للمسلمين، يخطط كان حينما الوحي وحكمة ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اجتهادات وراء والِحَكم والمرحلية،

 والمشقة �ٕ�عناتا عنها ونتج الله، سبيل عن الصد عنها نتج كثيرة، سقطات إلى ذلك بهم فأدى المراحل، فوق بها قفزوا خاطئة اجتهادات

 رتفعت أن تستطع لم الجماعات هذه ��ٔن كله وهذا. وتشويهه ا�ٕ�س��م لحرب أكبر فرصاً  الجاهلية إعطاء إلى وأدى المسلمة، للجماعات

 .ا��ٔولى البعثة في الحياة مسرح على المباركة حركته يتحرك وهو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن الفقه لمستوى

 :كا��آتي هي -اجتهادي أمر بالطبع وهي- ل��ٔحداث الرؤية خ��ل من نحددها أن نستطيع كما البناء وخطوات

 .الحركة وسرية الدعوة سرية فيها التي السرية الفترة هي ا��ٔولى الخطوة .١

 .الحركة سرية بقاء مع الدعوة إع��ن .٢

 . الفرص وحسب المصلحة حسب سراً  ا��ٔفراد بعض بقاء مع الحركة إع��ن .٣

 .الناس وكل البشر لكل العام والصدع العامة الدعوة .٤

 .سبحانه ربه عن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يبلغ لكي النُصرة وطلب اآمن مكان عن البحث .٥

 جرة،لله ا�ٕ�عداد في ث��ثة أو عامين قرابة أخذت المرحلة وهذه. للهجرة ا��ستعداد وبدء يثرب أهل مع ا��تفاق جاء ثم .٦

 . المسلمة الجماعة و��ستقبال المهاجرين، ��ستقبال الهجرة دار وإعداد

 .والدولة المجتمع دعائم وتوطيد الهجرة .٧

 .ا��ستكشاف وسرايا بالقتال ا�ٕ�ذن .٨

 .ا��ٔمر أول في الدفاعي القتال .٩

 .الجزيرة ��ٔهل العام القتال .١٠

 . ا�ٕ�س��م عقيدة على الناس �ٕ�رغام �� -وشرعه نظامه أي- ا��ٔرض في الله دين ليسود كافة الناس قتال .١١

 لكي زيرة،الج في القوى مراكز وأكبر العرب، تجمعات أكبر وهي والطائف، مكة بخضوع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جهاد وتُو�ج مكة، بفتح ا��ٔمر انتهى

 َبَعثَ  حينما �ٔمرا� هذا في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وبدأ . حينذاك ا��ٔرض في قوتين أكبر إحدى ي��قي كي مؤتة معركة في ذلك بعد القتال محور ينتقل

 الله صلى لرسولا فكأن. وسلم عليه الله صلى يموت أن قبل -عنه الله رضي- زيد بن أسامة بعث ثم -عنه الله رضي- حارثة بن زيد َبْعث

 .الوقت ذلك في العرب جزيرة خارج حوله من الكبرى القوى على الحرب إع��ن في بدأ  قد وسلم عليه
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 . عراضا��ست هذا خ��ل من ستقابلنا كثيرة قضايا هناك أن شك و��. السيرة استعراض خ��ل من لنا يتبين كما البناء خطوات فهذه

 الحسنىب والدعوة ا��ٔذى على والصبر ا��ٔيدي بكف المسلمون فيها ا�مر التي المكية المرحلة هي -تقريبا- كانت ا��ٔولى الخمسة المراحل

 . اآمن مكان عن والبحث

 لمسلمونا عاش التي ا��نفراج، بداية هي الفترة هذه وكانت. للهجرة وا��ستعداد يثرب أهل مع ا��تفاق وهي السادسة المرحلة جاءت ثم

 وبدأوا مكة، يف مازالوا وهم النفسي الفرج من نوع فيها للمسلمين حدث انتقال، فترة هذه فكانت مرتقبة، أرضاً  لهم أن يحسون وهم فيها

 دولة كونونيُ  بدأوا المدينة، في المسلمون بعدها استقر التي النبوية الهجرة كانت ذلك بعد ثم المدينة، إلى وجماعات أفراداً  يهاجرون

 . وجل عز لله تُسلم لكي الوقت وجاء العربية، الجزيرة فتح تم حتى المعارك وامتدت بالقتال، لهم ا�ذن وهناك. العالم بقية إلى منها يتحركون

  .السرية الفترة وهو ا��ٔول، العهد وخاصة المكية العهود ا��آن منها ويهمنا... البناء خطوات هي هذه

 والحرم، ةكا��ٔندي قريش مجامع في الدعوة يُظهر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يكن لم: -جيد كتاب وهو- السيرة عن كتابه في شاكر محمود ا��ٔستاذ يقول

 الخطوة تفكان لدينها، قريش تعصب من حذراً  عبادتهم إظهار من يتمكنون ا��ٔوائل المسلمون يكن ولم بعينهم، ��ٔفراد دعوته كانت إنما

 كانت يه،إل الناس أقرب هم ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول اآمن من أول -الحال بطبيعة وهذا- وكان إليه، الناس ��ٔقرب السرية الدعوة هي البناء في ا��ٔولى

 علي كانو  ا��ٔول، صديقه بكر وأبو زوجته، خديجة كانت فقد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إلى الناس أقرب هم هؤ��ء وكان. وعلي وزيد بكر أبو ثم خديجة

 رأسهم علىو  بكر، أبو دعاهم الذين المعروفون الثمانية ذلك بعد دخل ثم. محمد بن زيد له يقال كان حتى متبناه، وزيد حضانته، في

 الرسول بهم يجتمع أن الضروري من كان الث��ثين على يربو ما الله دين في دخل ولما متخفية، سرية دعوة كله هذا وكان والزبير، عثمان

 أو هه،وج في يقفون الذين أولئك بها يواجه أن يمكن التي الصلبة القاعدة منهم ليكون ويعلمهم، يرشدهم جماعات، شكل على ملسو هيلع هللا ىلص

 أسر كلش على بهم يلتقي فكان المخزومي، ا��ٔرقم أبي بن ا��ٔرقم دار لذلك وسلم عليه الله صلى واختار دعوته، انتشار دون يحولون

 وند أحياناً، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إليها يذهب حيث فرعية، مراكز تكون أخرى، دور ا��ٔرقم دار جانب إلى وكان الطريق، لهم ويوضح يعلمهم

 . أخته وزوج الخطاب بن عمر عم ابن زيد بن سعيد دار مثل يختارهم، الذين الصحابة فيها ينتظم أو انتظام،

 والموالي العبيد مه أنهم من الناس فهمه ما تعني �� الضعفاء وكلمة. الضعفاء هم ا��ٔنبياء يتبعون الذين أن كثيراً؛ تقال التي المقو��ت ومن

 منهم كثير انك الضعفاء هؤ��ء أن الواقع وفي الحاكمين، الم��ٔ  من يكونوا لم الذين بالضعفاء المقصود وإنما الشعب، من المتدنية والطبقة

 ةطبق من أو واحدة، مجموعة من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دعوة لبوا الذين أولئك يكن ولم قريش، في ا��ٔشراف من وكانوا قريش، رجا��ت كبار من

 يحاول الذي تاريخلل المادي التفسير يدعي كما الجاهلي النظام على نقموا الذين والموالي والعبيد الفقراء هم يكونوا فلم يقولون، كما واحدة

 الرسل إلى ينضم نكا إنما صحيحاً، ليس وهذا. والمطحونون والعبيد الفقراء إليهم فيجتمع ا��ٔغنياء على بثورة يأتون ا��ٔنبياء أن يفسر أن

 كبيرة، ةمجموع كانوا ا��ٔولى الست السنوات في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتبعوا الذين أن نجد لذلك القوم، في من وأخلص القوم، في من أحكم دائماً 

 الموالي من عشر وأربعة امرأة عشر اثنا أخرى، قبائل من وث��ثة قريش وجهاء من وث��ثين واحداً  كانوا وأبنائهم، قريش وجهاء من أغلبهم

 هناك كان وعلي كرب أبي فغير. القوم وكبار ا��ٔشراف من كانوا الدعوة من ا��ٔولى الفترة في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتبعت التي الغالبية كأن. والحلفاء

 بني ومن. فيانس أبي قوم شمس عبد بني من كانوا وهؤ��ء ربيعة، بن عتبة بن حذيفة وأبو سعيد بن وخالد وقاص أبي بن وسعد عثمان



 الفصل الرابع

 ٧٦ 

 بن عمر: عدي بني ومن الصديق، بكر أبو: تميم بني ومن عمير، بن مصعب: الدار عبد بني من. الحارث بن عبيدة: المطلب عبد

 .�ً أو� ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول اآمنوا الذين هم مكة في والسادة ا��ٔشراف أبناء من رج��ً  ث��ثين من أكثر أن نجد وهكذا زيد، بن وسعيد الخطاب

 . عشر أربعة عددهم فكان الموالي أما

 اطمةوف عميس بنت وأسماء وعائشة وأسماء خديجة أولهن كان. والموالي ا�ٕ�ماء من جميعاً  يكن�  لم قريش، شريفات من كن�  أيضاً  والنساء

 بنات من ُكن�  هؤ��ء كل. عوف أبي بنت ورملة سفيان أبي بنت حبيبة وأم الخطاب زوجة وفكيهة المجلل بنت وفاطمة الخطاب بنت

 أكثر فكأن. ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول اآمنّ  ال��تي ا�ٕ�ماء وبعض ياسر زوجة وسمية -ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حاضنة- أيمن أم هناك وكانت. قريش في ا��ٔشراف

 ��ٔنهم العبيد،و  الضعفاء هم كانوا ا�ٕ�س��م في دخلوا الذين ا��ٔكثرية أن تقال التي فالمقولة القوم، كبار ومن وأغنياء شرفاء كانوا أربعين من

 لسادةا من كانوا وإنما كذلك، ا��ٔمر يكن لم. خاطئة مقولة هي الظالمين جبروت ومن ا��ٔغنياء سيطرة من تخلصاً  الجديدة الدعوة في رأوا

 كبار من عمرو  حمزة وكان الترف، من كبيرة درجة على كانوا الذين وغيره عمير بن كمصعب والنعمة، بالثراء ينعمون الذين السادة وأبناء

 بةرغ عن أو فقر، أو ضعف عن ناتجاً  ا�ٕ�يمان إذن يكن فلم اآمنوا، الذين هم هؤ��ء حسابها، يُعمل وجولة صولة لهم كان الذين قريش

 يُرِيُدونَ  ِشي� َواْلعَ  بِاْلَغَداةِ  َرب�ُهمْ  َيْدُعونَ  ال�ِذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبرْ ﴿  فيهم تعالى الله قال الذين من كانوا صحيحاً، العكس كان وإنما دنيوية،

ْنَيا اْلَحَياةِ  زِيَنةَ  تُرِيدُ  َعْنُهمْ  َعْيَناكَ  تَْعدُ  َوَ�� َوْجَههُ   ]. ٢٨: الكهف[ ﴾ ِذْكرِنَا َعنْ  َقْلَبهُ  ا�ْغَفْلَنا َمنْ  تُِطعْ  َوَ�� الد�

 . الكتمان فيها سرية بصورة ا�ٕ�س��م إلى الدعوة مرحلة ا��ٔولى المرحلة فكانت

 الجماعة بناتل بتكوين ا�ٕ�س��مي العمل وبدأ  النشيطة، الحركية المؤمنة العناصر بانتقاء: ٔاو��ً  الدعوة بدأت: شاكر محمود الشيخ ويقول

 بد �� وبالتالي. ٨٥"بجماعة إ�� إس��م ��" قوله -عنه الله رضي- عمر عن ُروي وقد كلياً، التزاماً  با�ٕ�س��م فيها ا��ٔفراد يلتزم ا��ٔولى، المسلمة

 لواقع،ا يعرفون و�� الدين يفهمون �� ��ٔنهم وإنما الدين، من ليست هذه أن المأجورون والعلماء الناس يقوله ما كان مهما الجماعة تكوّن من

 إقامة بأن ميينالرس العلماء من فتاوى يستخلصوا أن مصلحتهم من الذين الحكام وراء ويسيرون الجماعات، تكوين قدر من يحطون وبالتالي

 . ضروراته من و�� ا�ٕ�س��م مقاصد من ليست الجماعة

 موقف أو المتفرج موقف يقف و�� عنه يبتعد و�� يحيد، و�� عنه ينحرف أ�� الصحيح ا�ٕ�س��مي الصف ضمن مسلم كل وعلى: ويقول

 وقف ول إذ الضعيف، وضد القوي بجانب هو إنما فالمحايد حياداً، يَُسمى ما الخ��فات حال في يوجد �� إذ بعضهم، يزعم كما الحياد

 أن بد �و� ا��ٔمور، هذه في حياد و�� الضعيف، يأكل أن للقوي سمح فٕانما ا��ٔمر ترك إذا ولكن حقه، وأخذ قوياً  لجعله الضعيف بجانب

 المسلم كوني أن إذن بد ��. والباطل الحق بين قنطرة في وقوف هناك ليس الباطل، مع هو الحق مع ليس فالذي لنفسه، ا�ٕ�نسان يحدد

 في يسعى أن فعليه الهنّات، بعض ��حظ أو الصف، ذلك إلى المسلم يطمئن لم وإذا. المحايد موقف يقف و�� بالجماعة، مرتبطا

                                                           
 نع قتادة عن ورد وقد ،"بطاعة إ�� إمارة و�� بٕامارة إ�� جماعة و�� بجماعة إ�� إس��م �� إنه: "قال أنه -عنه الله رضي- عمر عن الداري تميم عن الدارمي رواه ٨٥

 البر عبد وابن سير،التف في كثير ابن ذكره. عامة وللمؤمنين وللخليفة لله والنصح الجماعة في إ�� خير و�� بطاعة إ�� إس��م ��: قال -عنه الله رضي- الدرداء أبي

 .التمهيد في
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. سيرها رتضيي أخرى جماعة عن يفتش أن فعليه فيها السير يصح �� أو تَُقو�م �� انحرافات الخط في وجد أو كبيرة، وجدها فٕان. إص��حها

 . ا��ٔمصار بتعدد تعددت أو لقيامها، الظروف دعت وإنما. بعض مع بعضها يختلف �� الصحيح الخط ذات والجماعات

 وقياماً  لفريضةل تأديةً  كلها وإمكاناته كله جهده ويبذل ذلك في يسعى أو جماعة بتأسيس بنفسه يقوم أن فعليه قائمة جماعة يجد لم وإن

 . عاتقه على الملقى بالواجب

 لىإ  يؤدي باطل، فعمله أخرى جماعة إيجاد على هو وَعِملَ  العمل، في وتخلص بحق ا�ٕ�س��مي واجبها تؤدي جماعة هناك كانت إذا أما

 تقيم �� التي المجتمعات في دور له يعد لم الفرد أن وخاصة ا�ٕ�س��م في خطير أمر الجماعة والتزام. كبير وزر وعليه المسلمين كلمة تفريق

 خرج من فٕانه الله سبيل في والجهاد والهجرة والطاعة والسمع بالجماعة: بخمس اآمركم( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حديث في جاء وقد. وزن أي له

 كل قبل وهو ضروري، أمر الجماعة تكوين أن على يدل وهذا ،٨٦)يراجع أن إ�� عنقه من ا�ٕ�س��م ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة عن

 الجهودو  بالجماعة إ�� تتكامل و�� تتم �� المهمة وغاياته ومقتضياته ا�ٕ�س��م مطالب إن حيث الجماعة، من الخروج عدم يليه ثم. شيء

 . الجماعية

 ،ملسو هيلع هللا ىلص الله لرسو  بطريقة جهل إما فهذا العامة، الدعوة على وا��قتصار التجمع نبذ إلى ويدعو الجماعة من ينفر من الطريق أثناء نجد وقد

 .المسؤولية حمل من وتهرباً  خوفاً  وإما فارغة، هالة حول الناس والتفاف الزعامة تحقيق في رغبة وإما

 .�ٕ�مكانا بقدر والخاصة، منها العامة الحياة؛ مجا��ت كل في منهجه وتطبيق ا�ٕ�س��م ��لتزام عامة الناس بدعوة الجماعة تقوم: ثانياً 

 أسراً  منها وتشكل عمل،ال إلى وتدعوها الخير، فيها ويظهر الحركية عليها تبدو التي العناصر باختيار العامة الدعوة أثناء الجماعة تقوم :ثالثاً 

 على بل عمل،ال وسرية العامة الدعوة بين تناقض يوجد �� وبهذا. ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عمل كسرية سرياً  هذا ويكون الصلبة، القاعدة لبناء خاصة

 يدعو ٕانهف ا�ٕ�س��مي المسلك خ��ل من وبالطبع. تصرفاته كل في ذلك أثر ويظهر علناً، ا�ٕ�س��م إلى يدعو أن الجماعة في عضو كل

 سراً، يظل الحركي ا��نتماء لجماعة، انتماءه يُظهر لم وإن حتى ٨٧الموجودة ا�ٕ�س��م دعوات أمام يقف و�� الباطل، إلى يدعو و�� ل�ٕ�س��م،

 يكون التي الظروف بقدر مسلم كل على واجب فٕانه ا�ٕ�س��م، على الحرص في وعمله ل��لتزام، ودعوته والتزامه، ا�ٕ�س��م، لشعائر إظهاره أما

 .فيها

 في ويبدأ  فيه، طيتخب حتى ذلك في الفرد يقع أن ما إذ العنيفة، المادية الحياة خضم في ا�ٕ�س��مية الجماعة أفراد وقوع عدم يجب :رابعاً 

 مُمَقد�  الراحة أو المادة عن البحث يكون أن يجوز �� وأنه ا��ٔول، ا��ٔمر هو المسلمة للجماعة العمل يكون أن معناه وهذا التيارات، مصارعة

 .الجماعي العمل على

 عمل أن شك �� .وجل عز الله أوامر واتبعنا الطريق على استقمنا إذا ونصره الله بتأييد كالثقة المعنوية؛ الروح إهمال عدم ينبغي :خامساً 

 وجل عز للها على التوكل ثم فيها، وا��ٔمانة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بخطة ا��لتزام من بد ��. وجل عز الله على بالتوكل إ�� ينجح و�� يتم �� المؤمن

۞  اْلَهَوى َعنِ  قُ َيْنطِ  َوَما﴿  وتعالى سبحانه الله ِقبل من إليه الموَحى وهو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول طريقة فهذه وتعالى، سبحانه الحق الله يظهر حتى

                                                           
 .حبان وابن والحاكم والنسائي والترمذي التاريخ، في والبخاري ثقات، ورجاله أحمد ٨٦

 .إط��قا ا��ٔخرى بالجماعات التماس يجوز �� كما السرية، فترة في تجوز �� اآخر شيء العامة والدعوة شيء با�ٕ�س��م السلوكي ا��لتزام ٨٧
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. ملسو هيلع هللا ىلص للها رسول أمر تتبع لم إذا وقاصرة بل ناقصة، تَُعد غيرها طريقة وكل تماماً، اتباعها فيجب ،]٤-٣: النجم[ ﴾ يُوَحى َوْحيٌ  إِ��� ُهوَ  إِنْ 

 الصلبة لقاعدةا تكوين الطريقة بهذه يمكن و�� جماعة، ب�� فيعملون -كثيرون ذلك تبنى كما- فقط العامة الدعوة على يعتمدون كالذين

 الب��غ أو العامة الدعوة مع والحركة، التنظيم من بد �� أنه هنا يقرر شاكر محمود الشيخ نجد فنحن. ا��ٔمور بزمام تأخذ أن يمكنها التي

 تؤدي التي بابا��ٔس كل وأخذ والتنظيم، العمل في الدقيق ا��لتزام على ا��عتماد من بد ف�� فقط، القوة على ا��عتماد يمكن �� كما. العام

 تُكاد التي ؤامراتالم طبيعة ومعرفة المسلمة، الجماعة وعي تقوي التي ا��ٔساليب واتخاذ جيدة، معرفة الجاهلية معرفة ومنها؛ ا��نتصار، إلى

 . منه بد �� كله فهذا. الجماعة خ��لها من تتحرك التي القيادة مراكز تتسلم التي والقيادات القواعد بناء وكذلك حولها، من

 هرتظ حتى الحكم كرسي على تربعت أن وما الحكم، إلى الوصول همها وكان المنهج، في استعجلت قد الجماعات بعض إن: ويقول

 ينب المسلحة الصدامات وتكررت. ا��ٔمس رفاق بين الكارثة ووقعت اتجاهاته، وله هواه، لتأمين كلٌ  يعمل حيث متناقضة، اتجاهات

 ). عامة ا�ٕ�س��مية الحركة على كبيرة مصيبة كان وغيره ا��ٔفغاني فالجهاد ببعيد، عنا ا��ٔفغان وليس( المتعددة، ا��ٔجنحة

 يلجأ  لم ذإ  ا��ٔسباب، من بسبب بأعينهم أفراد من التخلص أو السياسي، ا��غتيال طريقة ا�ٕ�س��مية الجماعة تتخذ أن يجب �� وكذلك

 قوى اجتماع إلى يؤدي هذا ��ٔن يفعل، لم ولكنه. مكة في يسر بكل ذلك بٕامكانه وكان. مكة في أبدا الطريقة هذه إلى ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

. وإتباعه الحق اكتشاف في الهادئ الفكر وإعمال الناس بين يحول مما التيارات نيران ويؤجج عودها يشتد أن قبل الجماعة على الشر

 الحاملة وهي ا��ٔرض، ظهر على ا�ٕ�س��مي الحكم فيه ينعدم الذي الوقت هذا في الصغير ا�ٕ�س��مي المجتمع هي المسلمة والجماعة

  ويسر حكمة في الناس تبلغ أن على الحريصة الدعوة ��ٔمانة

 الله رسول ةخليف هو وا��ٔمير ا�ٕ�س��مية، للدولة بالنسبة ا��ٔمير هو وقائدها المسلم، المجتمع ونواة المسلمة ا��ٔمة نواة تعد المسلمة الجماعة

 للقائد واجب فالسمع ،]٨٠: النساء[ ﴾ الل�هَ  ا�َطاعَ  َفَقدْ  الر�ُسولَ  يُِطعِ  َمنْ ﴿  الله طاعة من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وطاعة طاعته، من وطاعته ،ملسو هيلع هللا ىلص

 واجبة، طاعته أن كما ورئيسهم، المسلمين إمام هو وا��ٔمير ،٨٨)الخالق معصية في لمخلوق طاعة ��( فرض الله طاعة في وطاعته المسلم،

 ،٨٩)به ىويُتقَ  ورائه من يُقاَتل ُجن�ة ا�ٕ�مام( قال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن مسلم ا�ٕ�مام روى. القتال وقت يأتي حينما واجب رايته تحت والقتال

. للمجتمع ضوتقوي للصف، وتفريق ا�ٕ�س��مي، للعمل وهدم للبيعة وخلع ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله الله ��ٔمر مخالفة بسوء عنه والك��م عليه والهجوم

 �ٕ�س��مية،ا الجماعة على للمحافظة وا��بت��ء، با��ختبار وا��ٔخرى، المدة بين تتم أن يجب والتي الصف، تنقية أهمية كانت هنا ومن

 . الشوائب من خلوها من والتأكد

 داعية، كلل وأمل إس��مية، دعوة كل غاية وهو للعالم، لدعوته وحمل لمنهجه، وتنفيذ ا��ٔرض، في الله لقانون تطبيق ا�ٕ�س��مي والحكم

 ملسو هيلع هللا ىلص للها رسول سمعت: -عنه الله رضي- الخطاب ابن عمر قال وقد ��ٔمير، البيعة واجب عليهم كان هنا من. كافة المسلمين على وفرض

                                                           
 .صحيح والحديث والحاكم أحمد ٨٨

 بغيره أمر وإن جراأ  بذلك له فٕان وعدل الله بتقوى أمر فٕان به ويتقى ورائه من يقاتل ُجَنة ا�ٕ�مام إنما( ولفظه -عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من عليه متفق ٨٩

 ).وزرا عليه فٕان
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 بايع من( ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،٩٠)جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات ومن له حجة و�� القيامة يوم الله لقي طاعة من يداً  خلع من( يقول

 . ٩١)ا��آخر عنق فاضربوا ينازعه اآخر جاء فٕان استطاع إن فليطعه فؤاده وثمرة يده صفقة وأعطاه إماماً 

 يستطع لم وإن تميةح له والبيعة واجبة، طاعته الخليفة، بمثابة هو الجماعة فأمير الله قانون فيها يَُطبق ل�ٕ�س��م دار هناك اليوم يكن لم ولما

 ولم ملسو هيلع هللا ىلص الله لرسول المسلمين بيعة ثبتت وقد). جاهلية ميتة مات بيعة عنقه في وليس مات من( و ا��ٔحكام بتنفيذ ويقوم المنهج يطبق أن

 السمع لىع ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بايعنا( -عنه الله رضي- الصامت بن عبادة قال فقد الله، منهج وتطبق الحدود تقيم إس��م دولة هناك تكن

 بالكتاب العمل على البيعة فتكون ،٩٢)��ئم لومة الله في نخاف �� بالحق نقوم وأن أهله ا��ٔمر ننازع �� وأن والمكره المنشط في والطاعة

 يخل أن إ�� ذلك له يجوز �� ذلك عن يرجع أن أراد ولو عنها، الرجوع له يحل �� عنقه في أمانة كانت البيعة المبايع أعطى ومتى. والسنة

 ا��ٔولى، لدرجةبا للقائد توجه ما أول توجه إنما إليها ا�ٕ�ساءة أو الجماعة تقويض في رغبة وكل عزله، يجوز فعندها البيعة، بشروط ا��ٔمير

 العالمية ةالصليبي تدعمهم وأنصارها، الجاهلية الحكم أنظمة ِقَبل من جماعته وضد ضده الشائعات وتروج ل��ٔمير، تُكال التهم نرى لذلك

 و�� خير،ب إ�� للقيادة يتعرضون ف�� تجمعهم على يحافظون ا��ٔوائل المسلمون كان ولقد. المسلمين من الطمع أصحاب ثم واليهودية،

 انتباههو  اهتمامه يوجه ملسو هيلع هللا ىلص وكان. ا��ٔمير ا��آن ويمثله له، إ�� يتحدثون و�� ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول هو كان الذي المباشر المسئول من إ�� يتلقون

 بين الحياة وإنما قط،ف والعطاء التلقي في ينحصر اللقاء من القصد يكن ولم ا�ٕ�س��مي، للمجتمع ا��ٔولى النواة تعد التي ا��ٔسرة إلى الكبير

 مجموعات في ونيلتق مكة في المسلمون كان. أجلها من يعملون التي المرتقبة ا�ٕ�س��مية الدولة ظل في الحياة تصور إس��مية حياة أعضائها

 . ا��ٔرقم أبي بن ا��ٔرقم دار في ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول اللقاء غير هذا خ��لها، من بعض مع بعضهم يتعايش صغيرة،

 يعلنوا نأ  قبل ابتداءً  الدعوة صاحب يساوموا أن يحاولون فٕانهم القوم اآذان إلى تصل الدعوة تبدأ  حينما الوقت هذا مثل في أنه شك و��

 فنشترك نعبد ام وتعبد تعبد ما فلنعبد هلم محمد يا: يقولون زعماؤها جاءه حيث ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع قريش فعلته ما هذا وكان عليه، الحرب

 ذتأخ قد كنت تعبد مما خيرا نعبد الذي كان وإن منه بحظٍ  أخذنا قد كنا نعبد مما خيرا تعبد الذي كان فٕان ا��ٔمر في وأنت نحن

 مرد �� الذي الله أمر هذا إنما شيء، فيه لمحمد ليس وحده، لله العقيدة هذه أمر بأن الموحى الحاسم ا�ٕ�لهي ا��ٔمر وجاء منه، بحظك

۞  َبْدتُمْ عَ  َما َعابِدٌ  ا�َنا َوَ��۞  ا�ْعبُدُ  َما َعابُِدونَ  ا�ْنتُمْ  َوَ��۞  َتْعبُُدونَ  َما ا�ْعبُدُ  َ��۞  اْلَكافُِرونَ  ا�ي�َها َيا قُلْ ﴿  تعالى قال لحكمه، راد و�� ��ٔمره

 يجب ماك الطريق، في خطوة أول هذه أن على تأكيد، يليه تأكيد ،]الكافرونسورة [ ﴾ ِدينِ  َولِيَ  ِدينُُكمْ  َلُكمْ ۞  ا�ْعُبدُ  َما َعابُِدونَ  ا�ْنتُمْ  َوَ��

 وقومه يند على أنه المؤمن؛ بها يحس التي الشعورية المفاصلة ذلك ويصاحب. بها يتميز -داعية كل- الداعية أمام الشوط أول تكون أن

 .الله إلى دعوهمن من وبين بيننا الجسور تقطع ا��نعزالية المفاصلة ��ٔن شعورية، مفاصلة ولكنها انعزالية، مفاصلة وليست دين، على

 ليس الدعوةب ا�ٕ�سرار كان وإن الحركة، وسرية الدعوة بسرية تتميز التي السرية الفترة وهي ا��ٔولى، الفترة هذه هو هنا يهمنا ما: قلنا وكما

 ا�ٕ�س��م حبتوضي متعددون وُكتّاب جماعات قامت وقد وبيّن، ا��آن واضح ا�ٕ�س��م ��ٔن ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد على كانت التي بالصورة قائماً 

                                                           
 ريالبخا شرط على صحيح: وقال والحاكم صحيحهما في حبان وابن خزيمة ابن وأخرجه غريب صحيح حسن حديث هذا: وقال والترمذي مسلم أخرجه ٩٠

 .بعضه النسائي وأخرجه

 .مسلم ٩١

 .عليه متفق ٩٢
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 هذه تم��ٔ و  المفاهيم تصحح لكي تقوم أن الراشدة للجماعة وينبغي فجوات، فيه وكانت ناقصاً  كان البيان هذا أن شك �� ولكن وبيانه،

 .ا��ٔخرى الجماعات من لكثير بالنسبة حتى ا��آن موجودة فهي الحركة سرية أما. الفجوات

 المسلمة الجماعة وركائز خصائص: سادسا

 روح رادهأف بين يجمع إيماني كتكوين عليها تقوم التي ركائزها أو خصائصها باستخ��ص المسلمة الجماعة عن ا��آن الحديث ونختم

 . ا�ٕ�يمان

 :ا��ٔخوة: ا��ٔول ا��ٔمر

 تعامل كيف رأينا وقد ،]١٠: الحجرات[ ﴾ إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  إِن�َما﴿  الدين هذا على ا��جتماع وبعد ا�ٕ�يمان بعد أساسي مطلب وا��ٔخوة

 لجماعةا تندمج لكى بينهم، فيما يتوارثون جعلهم -ا��ٔمر أول في- ا�ٕ�س��م أن حتى ا��ٔخوة، هذه خ��ل من عليهم الله رضوان الصحابة

 نفكا ا��ٔولى، المسلمة الجماعة أو ا��ٔول، ا�ٕ�س��مي البناء عليها قام التي ا��ٔسس أروع من ا��ٔخوة هذه فكانت كام��ً، اندماجاً  المسلمة

 لجماعةا أفراد بين قوياً  الت��حم كان كلما أنه شك و�� وغيرها، والجنس والدم النسب روابط كل من أقوى أفرادها جمع الذي الرباط ذلك

 . أعدائها مواجهة في كذلك وأقوى تنظيمها، وفي دينها وفي إيمانها في أقوى الجماعة هذه كانت كلما

 :التميز: الثاني ا��ٔمر

 فيه بذلوني خاصاً  مجتمعا لهم يقيمون وأنهم الجاهلية، غير اآخر وكيان الجاهلية، غير اآخر شيء أنهم المسلمين هؤ��ء عند السائد فالشعور

 سائر له تداعى منه عضو اشتكى إذا الواحد الجسد كمثل وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل( المطلوب الكمال إلى يصل كي جهودهم

 ؤديي متكامل، الشعور، في منسجم الفكرة، في متفق العقيدة، في متحد أنه المجتمع هذا خصائص وأول. ٩٣)والحمى بالسهر ا��ٔعضاء

 الصدر هيو  ا��ٔعضاء، لجميع التوجيه يعطي الذي المحرك الفكر هي فيه القيادة أن كما وظيفته، ��ٔداء به المكلف دوره فيه عضو كل

 ويشعر. الجسم في لدما الرئة تنقي كما يزيغ، أن خشية الشوائب من الفكر له تنقي والتي ومشك��ته، ومتطلباته المجتمع لكل يتسع الذي

 بعيداً  كان ولو المسلم المجتمع هو اآخر مجتمع إلى بانتمائه يشعر إنما إليه، با��نتماء يشعر ف�� الجاهلي المجتمع في غريب أنه المسلم

 .عنه

 :التعاون: الثالث ا��ٔمر

 ا��ٔمور في اأيض التكافل وإنما البناء، وتكامل الوظائف أداء في فقط التعاون وليس التعاون، المسلمة الجماعة هذه وخصائص سمات ومن

 واليالم من كثيراً  يعتق كان عندما هذا في المثل يضرب كان -عنه الله رضي- بكر أبا أن شك و��. كلها الحياة أعباء وفي المادية

 إذ أنك فلو عافاً ض رقاباً  تعتق أراك إني بني يا: له فقال الدين، هذا طبيعة بعدُ  يدري يكن ولم قحافة أبو عثمان أبوه ��مه وقد المسلمين،

 أن شك ف�� .وجل عز لله أريد ما أريد إنما إني أبت يا: عنه الله رضي فقال دونك، ويقومون يمنعونك ُجلداً  رجا��ً  أعتقت فعلت ما فعلت

 حتى تركوايش أن يحبون الصحابة كان وقد المسلمة، الجماعة ديدن هو ا��ٔمور كل في والتكافل المادية ا��ٔمور وفي المصلحة على التعاون

                                                           
 .وأحمد مسلم ٩٣
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 كما يعيش أن رضيو  المغيرة بن الوليد الكافر جوار رد حينما -عنه الله رضي- مظعون بن لعثمان حدث كما بالعافية، ينفردون و�� الب��ء في

 .يعيشون الصحابة كان

 :الطاعة: الرابع ا��ٔمر

 َفَما َتَول�ى نْ َومَ  الل�هَ  ا�َطاعَ  َفَقدْ  الر�ُسولَ  يُِطعِ  َمنْ ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بصفته واجبة طاعته فكانت قائداً، رسو��ً  له أن يشعر المجتمع هذا كان

 ا�ْزَواُجهُ وَ  ا�ْنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  ا�ْوَلى الن�ِبي� ﴿  نفسه من به أولى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يشعر فرد كل وكان] ٨٠: النساء[ ﴾ َحِفيًظا َعَلْيِهمْ  ا�رَْسْلَناكَ 

َهاتُُهمْ   هَ الل�  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  ا�ْسَوةٌ  الل�هِ  رَُسولِ  فِي َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ ﴿  للمؤمنين ا��ٔعلى المثل ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وكان] ٦: ا��ٔحزاب[ ﴾ ا�م�

 مسلم يأ  يكن فلم الدعوة، تتمثل ملسو هيلع هللا ىلص وبه وقائده، المجتمع رئيس أو رأس بصفته واجبة طاعته أن كما ،]٢١: ا��ٔحزاب[ ﴾ اْ��آِخرَ  َواْلَيْومَ 

 المجتمع مثلي رئيسا بصفته طاعته تجب اليوم ا��ٔمير وكذلك. تحقيقه يجب فرضاً  ورغبته أمراً، إشارته وكانت ،ملسو هيلع هللا ىلص إذنه دون يتصرف

 .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يمثل ذلك في وهو بينهم، الله حدود ويقيم المسلم

 :والفداء البذل: الخامس ا��ٔمر

 البذل هذا ويتجلى .للدعوة رمزاً  وكونه له، العميق تقديرهم نتيجة دعوته، سبيل وفي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سبيل في شيء كل يبذلون المسلمون كان

 يتجلى بل. للقتل هدفاً  وكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي فراش على -عنه الله رضي- طالب أبي بن علي نام عندما حدث ما منها كثيرة؛ نماذج في والفداء

 . عنه الضربات ويتلقون بأنفسهم يحمونه عليهم الله رضوان الصحابة كان حيث ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول خاضها معركة كل في ذلك

 :الوعي: السادس ا��ٔمر

 لنفسه تخذي المعرفة هذه خ��ل ومن. به تحيط التي التيارات ويعرف فيه، يعيش الذي المجتمع في تماماً  موقفه يعرف مسلم كل كان

 ��ٔعداء،ا تحرك خ��لها من ويعرف دائمة، مراقبة ويراقبها مؤامرات، من ا�ٕ�س��م ضد يُحاط ما على يتعرف الجاهلي المجتمع داخل موقعاً 

 . إليه صبوي الذي الهدف بلوغه دون وتحول الخصم عمل تحبط التي المناسبة المواقف لتتخذ ومتصل دائم بشكل قيادته ويبلغ

 :الصحيحة النظرة: السابع ا��ٔمر

 مقدار هو بل. الطبقة أو المركز أو الجاه أو للمال أثر تقديره في فليس هوى، كل عن بعيداً  صحيحاً  تقديراً  الرجال يقدر المسلم الفرد كان

 ﴾  ا�ْتَقاُكمْ  الل�هِ  ِعْندَ  ا�ْكَرَمُكمْ  إِن�  ﴿  تعالى الله قال. ووعيه له، وانقياده ل�ٕ�س��م تطبيقه ومقدار وموجهه، قائده ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من قربه

 ].١٣: الحجرات[

 الله عبد بن عيمن فعل كما الخطر عنه ويبعدون بأنفسهم، الحق هذا ويفدون سراً، فيلتقون بعضاً، بعضه يحمي المجتمع هذا كان وكذلك

 بني نم كان ونعيم أخته، وزوج أخته إلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لقتل وجهته من -عنه الله رضي- الخطاب بن عمر أبعد حينما -عنه الله رضي-

 .-عنه الله رضي- عمر كان كما أيضاً  عدي
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 :السرية ودقة الحركة بدقة الشديد ا��لتزام: الثامن ا��ٔمر

 انتك الحماية أن كما. أمرها أنه لو�� أمه أمام تتكلم فلم -عنه الله رضي- بكر أبي إلى ُدعَيت حينما الخطاب بنت فاطمة من حدث كما

 أو إيذاءً  أقل لدب إلى فيه يُؤَذْون الذي البلد من المسلمين بهجرة تتم كانت أو قريش، زعماء بعض جوار في المسلمين بعض بدخول تتم

 .العدل من قدر فيه

 ويستندون رته؟لفك خ��لها من ويعمل ا��ٔعداء شر بها يتقي مظلة ��تخاذها جاهلية مؤسسة صفوف في ا��نضواء يجوز هل بعضهم ويتساءل

 الله رضي- الصديق بكر أبو دخول وكذلك الطائف، من عودته بعد عدي بن المطعم جوار في ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دخول إلى التساؤل هذا في

 بني عم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دخول ثم المغيرة، بن الوليد جوار في -عنه الله رضي- مظعون بن عثمان ودخول الدغنة، بن مالك جوار في -عنه

 .طالب أبي شعب في المطلب عبد وبني هاشم

 :منها كثيرة ��ٔسباب ذلك يصح �� :والجواب

 أو وتزداد، طدتتو  ربما فردية، ع��قة تبقى با��آخر الفرد ع��قة ��ٔن مؤسسة حماية في دخوله عن يختلف فرد جوار في فرد دخول :ٔاو��ً 

 ابن جوار -عنه الله رضي- بكر أبو رد عندما حدث كما ومبادئه، أفكاره مع منسجمة غير الع��قة هذه أن أحدهما يجد عندما تنفصم

 الفرد فمادام .ذلك عن تختلف فهي والمؤسسة الفرد بين الع��قة أما. المغيرة بن الوليد جوار -عنه الله رضي- عثمان رد وعندما الدغنة،

 هذه في فالضعي الطرف هو ��ٔنه أفكاره، تغاير كانت ولو أفكارها ويتبع نهجها على ويسير لها يخضع أن فيجب المؤسسة في عضواً 

 . الع��قة

 للجوءا ا��آخرين من طلب بينما المحور، هو وكان أسرته، مع فرد دخول كان المطلب عبد وبني هاشم بني مع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول دخول :ثانياً 

 الذي رالمحو  هو وكان هذا، في كلها عشيرته باتفاق أعدائه من عليه ُمحاَفَظاً  وكان ملسو هيلع هللا ىلص هو أما. فيه يأمنون مكاناً  يجدوا كي الحبشة إلى

 أبناء من راآخ فراش إلى ينتقل أن قرابته ذوو رأى ملسو هيلع هللا ىلص فراشه إلى اآوى إذا أحياناً  كان أنه حتى. فيه المحرك والعنصر المجتمع حوله يدور

 . ا��ٔذى عن بعيداً  حماية في يظل حتى عمومته

 المناقشة وبعد له، المسوغات يجد أن فيحاول مصالحه، بعض لتحقيق المؤسسات في الدخول هذا ا�ٕ�نسان يتخذ ما كثيراً  أنه ون��حظ

 باب من ليس ابه وا��حتماء المؤسسات في الدخول أن نرى لذلك. شيء كل هو المادي ا��ٔمر ويُصبح حقيقة تصبح حتى ذهنه في تتبلور

 وقت أي في ُوِجد إذا لكن. قبوله له يجوز �� ما يقبل الذي الضعيف الجانب هو يكون أن على المسلم يجبر هذا ��ٔن جوار، في الدخول

 الجماعة عم بالتفاهم يكون هذا ولكن الحال، بطبيعة يجوز فهذا شروط ب�� مؤسسة أو مجتمع أو دولة من الحماية كانت أو النظام هذا مثل

 .قيادتها ومع المسلمة

 لهذه الطاعة وبعد للقيادة، البيعة وبعد بالعقيدة، ا�ٕ�يمان فبعد المسلمة، الجماعة أفراد وخصائص المسلمة الجماعة حياة من صورة هذه

 والمعنوية يةالماد الحياة أمور كل على التعاون ويكون العقيدة، في وا��تحاد الفكرة حول بالتجمع التميز ويكون ا��ٔخوة، تكون القيادة،

 استرخاصو  الجماعة بقاء سبيل في والفداء البذل وكذلك عليها، والحرص وحمايتها للقيادة الطاعة أيضاً  ويكون. شيء وكل والمصالح

 ضد يُحاك ام كل على يتعرف بحيث الجاهلي، المجتمع في يعيش وهو المسلم من اليقظة شدة كذلك ويكون. ذلك سبيل في النفس
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 به يتعامل الذي اسالمقي يكون أن ينبغي وكذلك السليم، التخطيط على يعينها ما بكل يزودها لقيادته عيناً  فيكون مؤامرات، من المسلمين

 على المؤمنون يحرص أن ينبغي وكذلك]. ١٣: الحجرات[ ﴾ ا�ْتَقاُكمْ  الل�هِ  ِعْندَ  ا�ْكَرَمُكمْ  إِن� ﴿  الحق عن بعدهم أو قربهم هو ا��ٔفراد مع

 الله عن َبل�غاً مُ  ليظل المسلم على الحفاظ إلى يؤدي ما وكل النظام، ودقة العمل بسرية الدقيق التزامهم خ��ل من البعض، بعضهم حماية

 . العالمين رب

 هو وما �ٔول،ا� المجتمع في الحياة واقع في كانت وكيف وأهميتها المسلمة الجماعة عن ا�ٕ�مكان بقدر استعراضنا ينتهي الحديث وبهذا

 أو لفردا حياة يف سواء الجماعة قيام على تترتب التي والنتائج المصالح عن تحدثنا كما لهذا، الشرعية ا��ٔسانيد هي وما الشرعي، حكمها

 .نفسها الجماعة حياة في أو ا��ٔمة حياة في

 ".الله سبيل في الجهاد" فصل بالشرح تناولناه الذي الفصل بموضوع وثيقة صلة له هذا وكل
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