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الخاتمة 

مقدمة

ً الشرعية الحكام في تتجمع ما رادنا متطلبببات من ُكل
الببوقت؛ آن في القدرية والحتمية الشرعي والواجب الواقع

فببي سإببيما - ول الفضل هذا وتعالى سإبحانه الله اختص وقد
قببد فالجهبباد دينه، سإنام ذروة لكونه ربأما - للجهاد هذا زمننا
ّين جهة من بأوضوح الشرع عليه نص فببي ماض أنه كذلك وبأ

ثانيببة جهببة مببن المنصببورة الفئة عبر القيامة يوم إلى قدره
وانتشببار الظلببم تفشببي واقعنببا فببي للعيببان واضببحا وبأببات
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اد ثالثبة؛ جهبة مبن الباطبل وظهبور الطغيبان وغبرور الفس
َيببا قببال ،الببردة" أو الجهبباد "إمببا ينبه فالشرع َهببا تعببالى: ( ّي أ

َ
ِذيَن ّل ُنوا ا ّد َمْن آَم َت ُكْم َيْر ْن ِه َعْن ِم ِن ْوَف ِدي ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َقبب ِبأ
ُهْم ّب َنُه ُيِح ّبو ُيِح ٍة َو ّل ِذ َلببى َأ ِنيَن َع ْؤِم ْلُمبب ٍة ا َلببى َأِعببّز ِريَن َع ِف َكببا ْل ا

ُدوَن ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ّلِه) (المائدة: من سَإ والواقببع )،54 الية ال
لديببن الغببزة سإببيعيدون المجاهببدين؟" الببذين "أين يستنجد
الجهبباد "إن ينادي والقدر المستضعفين عن الظلم ويرفعوا

 إذن...أبأببى" مببن وأبأى شاءا من شاءا القيامة يوم إلى ماض
الجهاد". على "حي بف

ّدر وشرعه وحيه في وجل عز الله أكد مشيءاته في وق
سإببيتكفل سإبببحانه بأببه خبباص حزبأببا لببه يكببون أن وحكمتببه
الببذين المؤمنين بأين من أمته على تعالى منه فضل بأإخراجه

الشببرعي. وواجبهببم الحضبباري دورهببم عببن يتقاعسببون
حبببه شرف لحزبأه الذاتية الخصائص من أن سإبحانه وأوضح
والذلببة لببه، والخببالص الصببادق وحبهببا الفئببة لتلببك تعببالى

منبباطه خببارجي كسببلوك والعببزة داخلببي كسلوك المتبادلة
الدين. أعداءا على بأالدين العزة

لحزبأببه الموضببوعية الخاصببية أن سإبببحانه أوضببح كمببا
اللببه أعببداءا علببى اللببه سإبيل في الجهاد هي وجودهم وغاية
رفع من إحراج أو يخذلوهم أو ينتقدونهم بأالذين مبالة بأدون
الجهاد. لواءا

والنصبر بأالغلبببة العزيببز القبوي اللببه وعببدهم تبم ومببن
َيا قال والظهور، َها تعالى: ( ّي أ

ِذيَن َ ّلبب ُنببوا ا ّد َمببْن آَم َتبب ُكببْم َيْر ْن ِم
ِه َعْن ِن ْوَف ِدي ِتي َفَس ْأ ّلُه َي ٍم ال ْو َق ُهْم ِبأ ّب َنُه ُيِح ّبببو ُيِح ٍة َو ّلبب ِذ َلببى َأ َع

ِنيَن ْؤِم ْلُم ٍة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكا ْل ُدوَن ا ِه ِبيِل ِفي ُيَجا ِه سَإبب ّلبب َول ال
ُفوَن ْوَمَة َيَخا ٍم َل ِئ ِلَك ل ِه َفْضببُل َذ ّلبب ِه ال ِتي ْؤ ُءا َمببْن ُيبب ّلببُه َيَشببا َوال

ٌع ِليٌم َواسِإ ّنَما* َع ِإ ُكُم   ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال ِذيَن َوَرسُإو ّلبب ُنببوا َوا ِذيَن آَم ّلبب ا
ِقيُموَن َة ُي ُتوَن الّصل ْؤ ُي َة َو َكا ُهببْم الّز ُعببوَن َو ِك َوّل َوَمببْن*  َرا َتبب َي

ّلَه َلُه ال ِذيَن َوَرسُإو ّل ُنببوا َوا ِإّن آَم ِه ِحببْزَب َفبب ّلبب ُبوَن) ُهببُم ال ِل َغببا ْل ا
.)56(المائدة:

ترسإببيخ شببئنه من والمباشر الواضح الخطاب هذا وفي
علببى الغيببرة وأصببحاب السببليمة والفطر اللباب أولي عند
واكتسبباب لحزبأببه بأالنتمبباءا بأالحق الرتباط عقيدة الله، دين

بأالجهبباد دينه نصرة أسإاس على فيه العضوية وفضل شرف
الردة. هدون ما لنه
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وسإببلوك تصببور مببن حيبباة كمنهبباج الجهاد كان إذا إذن،
الحببق لتحقيببق قدريببة وحتمية شرعي وواجب واقعية حاجة

السإببلم وإظهببار الظلببم ورفع العدل ونشر الباطل وإزهاق
خيببارا يمثببل فببإنه مظاهرهببا جميببع فببي الجاهليببة ومحببو

ً لنه منه، لهم مناص ل منينللمؤ اسإتراتيجيا خللببه مببن أول
سإببلطانه/الحكببم إعببادة في وجل عز الله حق عليهم يؤدون

إحيبباءا فببي السإلمية المة وحق ملكه/الرض في والتشريع
جمعبباءا النسببانية وحببق لهببا العببزة وإعادة المفقودة هويتها

البعببد يحققببون عبببره لنهببم وثانيببا والعببدل بأببالحق بأقيادتها
ِتهبا فبي يكمن الذي السإلمية للمة الحضاري َي ِر ْي بأالنسببة َخ

لهببذا الثانيببة النقطببة فببي تفصيله سإيأتي - كما المم لباقي
السباحة علببى الفعلي التواجد ذلك بأعد لهم - فيتأتى المقال

الدولية. السياسإية

لجهادل السإتراتيجية والبأعاد العقدية السإس
العقدية السإس
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وجل:     عز     الله     حق

والجهباد والببراءا البولءا وعقيدة وجل عز الله توحيد إن
وسإببلعتهم المببؤمنين مببال رأس يمثلببون اللببه سإبببيل فببي

َيببا قببال القيامببة يوم سإتنجيهم التي المقدسإة َهببا تعببالى: ( ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ُكْم َهْل آَم ّل ُد َلى َأ ٍة َع ُكْم ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب ِمببْن ُت ٍم َعبب ِليبب َأ
ُنوَن ْؤِم ِه ُت ّل ِه ِبأال ِل ُدوَن َوَرسُإو ِه ُتَجا ِبيِل ِفي َو ِه سَإبب ّلبب ُكْم ال ِل َوا َأْم ِبأبب

ُكْم ُفِس ْن َأ ُكْم َو ِل ْيٌر َذ ُكببْم َخ ُتببْم ِإْن َل ْن َلُمببوَن) (الصببف: ُك ْع )،11َت
التجببارة هببي سإبببيله فببي والجهبباد بأببالله اليمببان كببان فببإذا

بأالجهاد؟ اليمان ارتباط ما الرابأحة،

الببدين مببن معلببوم هببو - كمببا يقتضببي بأالله اليمان إن
وأسإببمائه وألببوهيته ربأببوبأيته فببي تعببالى - توحيده بأالضرورة
وصفاته:

يتضببمن التوحيببد مببن النببوع  هببذاالربأوبأـيـة:     توحـيـد
ذاتببه فببي وتفببرده تعببالى اللببه بأوحدانيببة الجببازم العتقبباد
المالببك هببو الببرب أن بأمببا وصببفاته،و وأسإببمائه وأفعبباله

وحده سإبحانه بأأنه القرار هو الربأوبأية توحيد فإن المتصرف
َأل خلقه لمر المدبأر الخالق ُق َلُه ( ْلبب ْلَخ َْلْمببُر ا َببباَرَك َوا ّلببُه َت ال

َلِميَن) (لعراف: من َرّب َعا ْل مخلببوق دونببه ومببا ،)54الية ا
ِإْن َواِت ِفي َمْن ُكّل ( َْلْرِض الّسَما ِتببي ِإّل َوا ًا) الّرْحَمببِن آ ْبببد َع

َوَمببا اللببه يببأذن أن إل شببيءا علببى يقببدر ) ل93(مريببم: )
ُءاوَن ّ َتَشببا َءا َأْن ِإل ّلببُه َيَشببا َلِميَن) (التكببوير: َرّب ال َعببا ْل ).29ا

قببد طبباغوت هببو الحببق هذا لغيره أو لنفسه إدعى من وكل
َفَمببْن بأه الكفر ووجب حقه في الله نازع ُفببْر ( ْك ُغوِت َي ّطببا ِبأال

ْؤِمْن ُي ِه َو ّل ِد ِبأال َق َتْمَسَك َف ِة اسْإ َو ُعْر ْل َقى ِبأا ْث ُو ْلب ِفَصباَم ل ا ْن َهبا) ا َل
بأأن سإبحانه أمرنا ذلك وبأمقتضى ).256الية (البقرة: من

َيببا لببه المببر نببرد َهببا ( ّي أ
ِذيَن َ ّلبب ُنببوا ا ُعببوا آَم ِطي ّلببَه َأ ُعببوا ال ِطي َأ َو

ِلي الّرسُإوَل ُأو ِر َو َْلْم ُكْم ا ْن ِإْن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍءا ِفببي َت ُه َشببْي ّدو َفببُر
َلى ِه ِإ ّل ُتْم ِإْن َوالّرسُإوِل ال ْن ُنوَن ُك ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبأال ْو َي ْل ِر َوا ِلببَك اْلِخ َذ
ْيٌر َأْحَسُن َخ ِويلً) (النساءا: َو ْأ مع دائم نزاع في أننا وبأما )،59َت

أمورنببا في والنهي المر يكون "لمن قضية حول الطواغيت
للقببوانين والثقافيببة، والجتماعيببة والقتصببادية السياسإببية

ضدهم الجهاد وعاجل لزما كان وجل؟"، عز لله أم الوضعية
بأمقتضببى عمليببا والقيببام المعصببوب الحببق ذلببك لسإترجاع

ُه ّدو َفُر َلى " ِه" على ِإ ّل ُهْم تعالى قال الواقع، أرض ال ُلو ِت َقببا َو )
ّتى ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلُه ال ِه ُك ّل ِإِن ِل ْوا َف َه َت ْن ِإّن ا ّلببَه َف ال
ُلوَن ِبأَما ْعَم ).39َبأِصيٌر) (لنفال: َي
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وجببود فببي ُتْخببتزل الوجود معادلة إن أخرى، جهة ومن
عبيبد إمبا مخلوقبات ووجبود والمعببود كخالق وجل عز الله

مثل كبببالكون وهبببي الرادة منعدمبببة كراهيبببة أو طواعيبببة
حركتها تضبط كونية سإننا لها سإن التى الخرى والمخلوقات

فببي المسببتمر التببوازن تضببمنان بأالغة وحكمة متناهية بأدقة
أو الطاعببة فببي تسببتثمرها إرادة لهببا مخلوقات وإما الكون؛

َلبْم تعبالى: قال العصيان َأ ّلبَه َأّن َتبَر ( ُد ال ُه َيْسبُج ِفبي َمبْن َل
َواِت َْلْرِض ِفببي َوَمببْن الّسببَما َقَمببُر َوالّشببْمُس ا ْل ّنُجببوُم َوا َوال

َباُل ْلِج ُواّب َوالّشَجُر َوا ّد ِثيٌر َوال َك ّناِس ِمَن َو ِثيٌر ال َك ّق َو ِه َح ْيبب َل َع
َذاُب) (الحببج: مببن َعبب ْل فببي النسببجام وليسببود ،)18اليببة ا

وجببل عببز الله شرع المخلوقات من المم جميع بأين الكون
- حيبباتهم حركببة تضبببط شببرعية وسإننا أحكام الناس لهؤلءا

الوحيبد المسبلك - تمثبل الكونيبة سإسن في الشأن هو كما
الموحدة العابأدة المنسجمة الكونية المنضومة لهذه للنتماءا

َهَر السلم يتم وعبره وجل عز لله َظ ُد الكوني: ( َفَسببا ْل ِفببي ا
َبّر ْل ِر ا َبْح ْل َبْت ِبأَما َوا ِدي َكَس ْي ّناِس) (الروم: من َأ .)41الية ال

َأل قال خلقه في على قد الله أمر أن بأما و َلببُه تعالى: (
ُق ْل ْلَخ َْلْمُر ا َباَرَك َوا ّلُه َت َلِميَن) (لعراف: مبن َرّب ال َعا ْل اليبة ا

َلُه وقال ،)54 َو َواِت ِفي َما أيضا: ( َْلْرِض الّسَما َلُه َوا ّديُن َو ال
ًا ْيَر َواِصب َغ َف ِه َأ ّل ُقوَن) (النحل: ال ّت إذن تعالى حقه فِمن )،52َت
ْعلي أن المؤمنة الفئة على بأببه شرفها الذي الشرعي أمره ُت
قببال صبدد هببذا وفبي الكون، أمره على كما دينه ُتظهر وأن
َو جل ُه ِذي وعلى: ( ّلبب َلُه َأْرسَإببَل ا َدى َرسُإببو ُهبب ْل ِديببِن ِبأا ّق َو ْلَحبب ا

ُه ِهَر ْظ ُي َلى ِل ّديِن َع ِه ال ّل ْو ُك َل َه َو ِر ُكوَن) (التوبأببة: َك ِر ْلُمْش )/33ا
). 9(الصف:

اللببذان والظهور العلو هو الدين وجود من إذن فالهدف
وجل. عز الله حقوق من هما

بأجبل وجبل عبز اللبه توحيبد ويعنبي اللوهية:     توحيد
والحكببم والبببراءا والببولءا التعبديببة الشعائر من العبد أعمال

بأببالجوارح، أو/و بأاللسان أو/و بأالقلب ذلك ويكون والتشريع،
وسإلوكا. اعتقادا

ُقببْل عببز اللببه  يقببولالتعبدـيـة:     الشعائر ِإّن وجببل: (
ِتي ِكي َصببل ُنُسبب َي َو َيببا ِتي َوَمْح ِه َوَمَمببا ّلبب َلِميَن) َرّب ِل َعبببا ْل ا
وجل عز لله العبادة شمولية تتحدد هنا ومن )،162(النعام:

َي)، الحيبباة مجببالت جميببع فببي َيببا الممببات وحببتى بأببل (َمْح
ِتي) يكون َوَمَما ِإّن قال ،وجل عز لله ( ّلببَه تعالى: ( َتَرى ال اْشبب

ِنيَن ِمَن ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأْم َأّن َو ُهُم ِبأ ّنَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت َقا ِفببي ُي
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ِبيِل ِه سَإ ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعببد ِه َو ْيبب َل ًا َع ّقبب ِة ِفببي َح ْوَرا ّتبب ال
ْنِجيِل ِْل ُقْرآِن َوا ْل َفببى َوَمْن َوا ْو ِه َأ ِد ْهبب َع ِه ِمببَن ِبأ ّلبب ْبِشببُروا ال َت َفاسْإ

ُكُم ِع ْي َب ِذي ِبأ ّل ُتْم ا ْع َي ِه َبأا ِلببَك ِبأبب َذ َو َو ْوُز ُهبب َفبب ْل ِظيببُم) (التوبأببة: ا َع ْل ا
للمجاهببدين المجببال يفسببح لنببه الله نتعد فبالجهاد )،111

لله. موتهم ليكون

الفعلببي التحقيببق يمثببل اللهيببة للوامببر المتثببال إن
المببر كببان الصببدد هببذا فببي الولوهيببة،و توحيببد لمقتضيات

للشببعائر الشببأن هببو كما فيه لبس ل واضحا القتال بأوجوب
َيببا بأصيام سإبحانه أمر مثل. فكما كالصيام الخرى رمضان: (

َها ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ِتَب آَم ُكُم ُك ْي َل َياُم َع ِتبَب َكَمببا الّصبب َلبى ُك ِذيَن َع ّلبب ا

ُكْم ِمْن ِل ْب ُكْم َق ّل َع ُقوَن) (البقرة: َل ّت الصيغة بأفس أمر )،183َت
ِتَب بأوجوب والوضوح ُك ُكُم القتال: ( ْي َل َتاُل َع ِق ْل َو ا ُه ٌه َو ُكْم ُكْر َل

َعَسى ُهوا َأْن َو ْكَر ًا َت َو شيءا ُه ْيببٌر َو ُكببْم َخ َعَسببى َل ّبببوا َأْن َو ُتِح
ًا َو شيءا ُه ُكْم َشّر َو ّلُه َل َلُم َوال ْع ُتببْم َي ْن َأ َلُمببوَن) (البقببرة: ل َو ْع َت
216.(

والبراءا:     الولءا   

ل" بل وبأيان التوحيد جوهر فهي والبراءا الولءا عقيدة أما
قببال الببدين، لهببذا الببوثقى والعببروة  وتحقيقهببا"اللببه إل إله

َفَمْن ُفْر تعالى: ( ْك ُغوِت َي ّطا ْؤِمْن ِبأال ُي ِه َو ّل ِد ِبأببال َقبب َتْمَسببَك َف اسْإ
ِة َو ُعْر ْل َقى ِبأا ْث ُو ْل ِفَصاَم ل ا ْن َها ا ّلُه َل ٌع َوال ِليببٌم) (البقببرة: سَإببِمي َع

الحببق بأيببن والفاصببل الموضوعي والمنهج )؛256الية من
ِلَك قال والباطل، َذ َأّن تعالى: ( ِذيَن ِبأ ّل َفُروا ا ُعببوا َك َب ّت ِطببَل ا َبا ْل ا

َأّن ِذيَن َو ّل ُنوا ا ُعوا آَم َب ّت ّق ا ْلَح ِهببْم ِمببْن ا ّبأ ِلَك َر َذ ِرُب َكبب ّلببُه َيْضبب ال
ّناِس ُهْم) (محمد: ِلل َل َثا أوليبباءا بأيببن الحاسإم الفرقان و ،)3َأْم

ّلببُه قببال الشببيطان، وأولياءا الرحمن ِلببّي تعببالى: (ال ِذيَن َو ّلبب ا
ُنببوا ُهببْم آَم ِرُج ُلَمبباِت ِمببَن ُيْخ ّظ َلببى ال ِر ِإ ّنببو ِذيَن ال ّلبب َفببُروا َوا َك

ُهُم ُؤ َيببا ِل ْو ُغوُت َأ ّطببا ُهْم ال َن ِرُجببو ِر ِمببَن ُيْخ ّنببو َلببى ال ُلَمبباِت ِإ ّظ ال
ِئببَك َل ِر َأْصببَحاُب ُأو ّنببا َهببا ُهببْم ال ُدوَن) (البقببرة: ِفي ِلبب ،)257َخا

ْد تعالى قال الرسإالت، ومضمون َق َل َو َنا : ( ْث َع ٍة ُكببّل ِفببي َبأ ُأّمبب
ً ُدوا َأِن َرسُإول ُب ْع ّلَه ا ُبوا ال ِن َت ُغوَت) (النحل: من َواْج ّطا الية ال

ُلحت فإن ،)36 ُأخلصببت ص اسإببتكمل فقببد وجببل عببز للببه و
عباس ابأن "الكبير" عن في الطبري روى كما إيمانه؛ المرءا
قال: وسإلم عليه الله صلى الله رسإول أن عنهما الله رضي

اللببه، فببي والمعبباداة اللببه فببي الموالة اليمان عرى أوثق(
عببن جريببر ابأببن وأخببرج ،)اللببه في والبغض الله في والحب

اللبه فبي أحبب مبن (قبال: عنهمبا اللبه رضبي عبباس ابأبن
فإنمببا اللببه، فببي وعببادى اللببه، فببي ووالى الله، في وأبأغض

كثرت وإن اليمان طعم عبد يجد ولن بأذالك، الله ولية تنال
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النبباس مؤاخببات وصببارت كذلك، يكون حتى وصومه صلته
ًا أهله على يجدي ل وذلك الدنيا أمر على .)شيءا

أي بأالطبباغوت يكفببر أن بأعد إل مؤمنا يكون ل المرءا إن
أو مرغببوب أو متبببوع كببل يبغببض وأن يعببادي وأن يبببرأ أن

الله.  دون من مرهوب

بأبببالعروة بأالسإتمسببباك إل تكبببون ل النجببباة أن وبأمبببا
قبببل شببروطها أول يمثببل بأالطبباغوت الكفببر فببإن الببوثقى،
َفَمببْن قال بأالله، اليمان ُفببْر تعببالى: ( ْك ُغوِت َي ّطببا ْؤِمْن ِبأال ُيبب َو

ِه ّل ِد ِبأال َق َتْمَسببَك َف ِة اسْإ َو ُعْر ْل َقى ِبأببا ْث ُو ْلبب ِفَصبباَم ل ا ْن َهببا ا ّلببُه َل َوال
ٌع ِليٌم) (البقرة: من سَإِمي .)256الية َع

بأيببن تجمببع أن يجببب الببتي العببروة أن علببى تأكببد وهي
قربأببى، أولببي كانوا وإن اليمان عروة هي تفرقهم أو الناس

َيا قال َها تعالى: ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُذوا ل آَم ّتِخبب ُكْم َت َءا َبأببا ُكْم آ َن َوا ِإْخبب َو

َءا َيا ِل ْو ّبوا ِإِن َأ َتَح ْفَر اسْإ ُك ْل َلببى ا ِْليَمبباِن َع ُهْم َوَمببْن ا ّل َو َتبب ُكببْم َي ْن ِم
ِئَك َل ُأو ِلُموَن) (التوبأببة: ُهُم َف ّظا ُد أيضببا: (ل وقببال ،)23ال َتِجبب
ًا ْومبب ُنببوَن َق ْؤِم ِه ُي ّل ِم ِبأببال ْو َيبب ْل ِر َوا ّدوَن اْلِخبب َوا ّد َمببْن ُيبب ّلببَه َحببا ال

َلُه ْو َوَرسُإبببو َلببب ُنوا َو ُهْم َكبببا َءا َبأبببا ْو آ ُهْم َأ َءا َنبببا ْبأ ْو َأ ُهْم َأ َن َوا ْو ِإْخببب َأ
ُهْم َت ِئَك َعِشيَر َل َتَب ُأو ِهُم ِفي َك ِبأ ُلو ِْليَماَن ُق ُهْم ا َد ّي َأ ْنببُه ِبأُروٍح َو ِم
ُهْم ُل ْدِخ ُي ّناٍت َو ِري َج َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل

َ ِديَن ا ِلبب َهببا َخا َرِضببَي ِفي
ّلُه ُهْم ال ْن ْنُه َوَرُضوا َع ِئَك َع َل ِه ِحْزُب ُأو ّل ِه ِحْزَب ِإّن َأل ال ّل ُهببُم ال

ِلُحوَن) (المجادلة: ْف ْلُم .)22ا

مببوالت بأعببدم وإلحاح تام بأوضوح سإبحانه أمر ولذلك 
مببن بأببذلك وأصبببح لببه الله موالة عليه سإقطت وإل الكفار،

ِذ (ل تعالى: قال الكافرين، ّتِخب ُنبوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكبا ْل َءا ا َيبا ِل ْو َأ
ِنيَن ُدوِن ِمْن ْؤِم ْلُمب َعببْل َوَمببْن ا ْف ِلببَك َي ْيبَس َذ َل ِه ِمبَن َف ّلبب ِفبي ال

ٍءا ُقوا َأْن ِإّل َشْي ّت ُهْم َت ْن ًة ِم َقا ُكُم ُت ّذُر ُيَح ّلُه َو ْفَسُه ال َلى َن ِإ ِه َو ّلبب ال
ْلَمِصيُر) (آل َيا:أيضا وقال ،)28عمران: ا َها  ( ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنببوا ا آَم
ُذوا ل ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى ا َءا َوال َيا ِل ْو ُهْم َأ ْعُض ُءا َبأ َيببا ِل ْو ْعببٍض َأ َوَمببْن َبأ

ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلببَه ِإّن ِم ِدي ل ال ْهبب ْوَم َي َقبب ْل ِلِميَن) ا ّظببا ال
.)51(المائدة:

:والبراءا الولءا عقيدة مقتضيات من فإن وبأالتالى،

ـشـهوات     عـلـى     الله     سإبيل     في     الجهاد     أولوية- 
ـاة:     مقومات     وحتى     بأل     الذاتية     والنزوات     الدنيا الحـي
ُقببْل قببال ُكْم َكبباَن ِإْن تعببالى: ( ُؤ َبأببا ُكْم آ ُؤ َنببا ْبأ َأ ُكْم َو ُن َوا ِإْخبب َو

ُكْم َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشيَر َواٌل َو َأْم َها َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتَجبباَر ْوَن َو َتْخَشبب
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َها َد ِكُن َكَسا َها َوَمَسا َن ْو ُكببْم َأَحببّب َتْرَض ْي َل ِه ِمببَن ِإ ّلبب ِه ال ِل َوَرسُإببو
ٍد َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي ّبأُصببوا سَإ َتَر ّتببى َف ِتَي َح ْأ ّلببُه َيبب ِه ال ِر َأْم ّلببُه ِبأبب ل َوال
ِدي ْه ْوَم َي َق ْل ِقيَن) (التوبأة: ا َفاسِإ ْل .)24ا

أهببل بأيببن الفصببل  فبعببدالشيطان:     أولياءا     قتال- 
وبأنببائه الببداخل مببن الصف ترتبب وبأعد الباطل، وأهل الحق
ونصببرة حببب من المؤمنين بأين التامة الموالة أسإاس على
ُنببوَن قال ْؤِم ْلُم َوا َنبباُت تعالى: ( ْؤِم ْلُم ُهْم َوا ْعُضبب ُءا َبأ َيببا ِل ْو ْعببٍض َأ َبأ

ْأُمُروَن ْعُروِف َي ْلَم ْوَن ِبأببا َهبب ْن َي ِر َعببِن َو َكبب ْن ْلُم ُيِقيُمببوَن ا َة َو الّصببل
ُتوَن ْؤ ُي َة َو َكا ُعوَن الّز ِطي ُي ّلَه َو َلُه ال ِئَك َوَرسُإو َل ُهُم ُأو َيْرَحُم ّلُه سَإ ال

ّلَه ِإّن ِزيٌز ال ِكيٌم) (التوبأة: َع ِإّن:أيضببا وقببال ،)71َح ِذيَن  ( ّلبب ا
ُنوا َهاَجُروا آَم ُدوا َو َه ِهْم َوَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِبأ ُفِس ْن َأ ِبيِل ِفببي َو ِه سَإبب ّلبب ال

ِذيَن ّل ْوا َوا َو َنَصُروا آ ِئَك َو َل ُهْم ُأو ْعُض ُءا َبأ َيا ِل ْو ْعٍض َأ ِذيَن َبأ ّل ُنببوا َوا آَم
َلْم َهاِجُروا َو ُكْم َما ُي ِهْم ِمْن َل ِت َي ٍءا ِمْن َوَل ّتى َشْي َهاِجُروا َح ِإِن ُي َو

ُكْم ْنَصُرو َت ّديِن ِفي اسْإ ُكُم ال ْي َل َع ّنْصببُر َف َلببى ِإّل ال ٍم َع ْو ُكببْم َقبب َن ْي َبأ
ُهْم َن ْي َبأ ٌق َو َثا ّلُه ِمي ُلوَن ِبأَما َوال ْعَم كل بأعد ،)72َبأِصيٌر) (لنفال: َت

الشببيطان، أولياءا بأقتال سإبحانه أمر التنظيمي، الترتيب هذا
ِذيَن قال ّل ُنببوا تعالى: (ا ُلوَن آَم ِت َقببا ِبيِل ِفببي ُي ِه سَإبب ّلبب ِذيَن ال ّلبب َوا

َفُروا ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت سَإ ّطا ُلوا ال ِت َقا َءا َف َيا ِل ْو َطاِن َأ ْي الّشبب
َد ِإّن ْي َطاِن َك ْي ًا) (النساءا: َكاَن الّش ِعيف .)76َض

فببإنهم الشببيطان معسببكر من كونهم على علوة لنهم
فببي الفساد نشر على تعمل للشر موحدة منضومة يمثلون
ُعوا قال ،الرض َأْجِم َف ُكْم تعالى: ( َد ْي ُتوا ُثّم َك ْئ ًا ا ّف ْد َص َق َلَح َو ْف َأ
ْوَم َي ْل َلى) (طه: َمِن ا ْع َت ِذيَن أيضا: وقال ،)64اسْإ ّلبب َوا َفببُروا ( َك

ُهْم ْعُض ُءا َبأ َيا ِل ْو ْعٍض َأ ُه ِإّل َبأ ُلو َع ْف ُكْن َت َنٌة َت ْت َْلْرِض ِفببي ِف ٌد ا َفَسببا َو
ِبيٌر) (لنفال: .)73َك

الحاكمية: 

إفببراد لن التوحيد صميم من تعتبر الحاكمية مسألة إن
- مببن سإبببحانه أفعاله من - وهو للخلق بأالتشريع تعالى الله

بأشببريعته بأببالحكم سإبببحانه إفببراده وأن الربأوبأيببة، توحيببد
اللوهية. توحيد - من العباد أفعال من - وهى إليها والتحاكم

إلببه ل أن شببهادة وهى التوحيد، كلمة من المراد إن ثم
بأشببرعه والحكم بأالتشريع أي بأالعبادة الله إفراد هو الله، إل

عليه الله صلى النبي فّسر لمسلم رواية إليه.ففي والتحاكم
خمببس: علببى السإببلم  (بأنببي:بأقوله بأالشهادة المراد وسإلم
ُيكفببر اللببه ُيعبببد أن على وإيتبباءا الصببلة وإقببام دونببه، بأمببا و
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ّينببرمضبان) أه وصبوم الببيت وحبج الزكاة المبراد أن . فبب
له.  لشريك وحده الله التوحيد: عبادة بأكلمة

الحاكميببة بأيببن الربأط هذا مقتضيات من فإن بأالتالي، و
:وسإببلم عليببه اللببه صببلى قببال ،المشببركين قتال والتوحيد،

قالوا فإذا الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس أقاتل أن (أمرت
بأحقهببا) إل وأمببوالهم دمبباءاهم منببي عصببموا اللببه إل إلببه ل
 الببتي"اللببه إل إلببه ل" بأكلمببة المببراد وفّسببر ،]عليه متفق[

بأببل قولهببا مجببرد ليببس المببراد وأن والمببال الببدم تعصببم
عليببه اللببه صببلى قببوله في وذلك وحده الله بأعبادة تحقيقها

ُبأعثت وسإلم وحده الله ُيعبد حتى الساعة يدي بأين بأالسيف (
،]صببحيح حببديث وهببو ،أحمد رواه) [ الحديث...له شريك ل

- هببو لجلببه ُيقبباتلون - والذي الكفار من المطلوب أن فبين
اللببه، إل إله ل كلمة قولهم مجرد ل بأالعبادة وحده الله إفراد
مايناقضببها، منهببم ُيتبين حتى قالوها إذا عنهم ُيكف كان وإن
الحبديث فبي وسإبلم عليبه اللبه صبلى قبوله معنى هو وهذا
قببال كمببا ،بأالعبببادة اللببه إفببراد حقها بأحقها) فمن (إل الول
ول يعبببدوه أن العببباد على الله  (حق:وسإلم عليه الله صلى

يببدل كله وهذا ]،عليه متفق) [ الحديث...شيءاا بأه يشركوا
بأهببا النطببق مجرد ليس التوحيد كلمة من المقصود أن على

].1[ بأالعبادة الله إفراد من توجبه بأما اللتزام بأل

هببو عمومببا السإببلم هببدف فببإن ؛أخببرى جهببة ومببن
ْكببَم تعببالى: قال السإلم بأحكم الجاهلية حكم اسإتبدال َفُح َأ )
ِة ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َي ّل ًا ال ْكمبب ٍم ُح ْو َقبب ُنببوَن) ِل ِق ُيو
مجببالت كافة من ومظاهرها أسإبابأها وإزالة ،)50(المائدة:

ُلوا:أيضا وقال ،الحياة ِت َقا َو ِكيَن  ( ِر ْلُمْش ّفًة ا ُكْم َكَما َكا َن ُلو ِت َقببا ُي
ّفًة َلُموا َكا ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ِقيَن) (التوبأة: من َم ّت ْلُم ). 36الية ا

والتمكيببن العببزة ارظببانت أيضببا والغببباءا السببداجة فمن
ِذيَن قببال ،الجاهليببة مببن الجاهلية على ّلبب ُذوَن تعببالى: (ا ّتِخبب َي

ِريَن ِف َكا ْل َءا ا َيا ِل ْو ِنيَن ُدوِن ِمْن َأ ْؤِم ْلُمبب ُغببوَن ا َت ْب َي ُهُم َأ َد ْنبب َة ِع ِعببّز ْل ا
ِإّن َة َف ِعّز ْل ِه ا ّل ًا) (النساءا: ِل يريببد كان من ولذلك )،139َجِميع

وعلببى: جببل قببال العزيببز القوي من يطلبها أن فعليه العزة
ْبَحاَن ّبأبَك (سُإ ِة َرّب َر ِعبّز ْل ُفوَن) (الصبافات: َعّمبا ا ،)180َيِص

ِه أيضببا: وقببال ّلبب ِل َو ُة ( ِعببّز ْل ِه ا ِل ِلَرسُإببو ِنيَن َو ْؤِم ْلُمبب ِل ِكببّن َو َل َو
ِقيَن ِف َنا ْلُم َلُموَن) (المنافقون: من ل ا ْع أيضا: وقال ،)8الية َي

فببي الجامع كتاب من وآثاره الله أنزل ما بأغير الحكم رسإالة  راجع)1
العزيز. عبد بأن القادر عبد الدكتور للشيخ الشريف العلم طلب
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ُد َكاَن (َمْن ِري َة ُي ِعّز ْل ِه ا ّل ِل ُة َف ِعّز ْل ًا) (فبباطر: مببن ا اليببة َجِميعبب
10 .(

كببان جببذورها، لتثبيت بأشمولية تعمل الجاهلية أن وبأما
عببز اللببه لببدين لتمكيببن بأالقوة اجتثاتها المؤمنين على لزما

ُلوا قببال ،لهببم العببزة وإيعببادة وجببل ِت َقببا ِذيَن تعببالى: ( ّلبب ل ا
ُنوَن ْؤِم ِه ُي ّل ِم َول ِبأببال ْو َي ْل ِر ِبأببا ّلببُه َحببّرَم َمببا ُيَحّرُمببوَن َول اْلِخبب ال
ُلُه ُنوَن َول َوَرسُإو ِدي ّق ِديَن َي ْلَح ِذيَن ِمَن ا ّل ُتوا ا َتبباَب ُأو ِك ْل ّتببى ا َح

ُطوا ْع َيَة ُي ْلِجْز ٍد َعْن ا ُهببْم َي وقببال ،)29َصبباِغُروَن) (التوبأببة: َو
َيا:أيضا َها  ( ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُلوا آَم ِت ِذيَن َقببا ّلبب ُكْم ا َن ُلببو ِر ِمببَن َي ّفببا ُك ْل ا
ُدوا َيِج ْل ُكْم َو َظًة ِفي ْل َلُموا ِغ ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ّتِقيببَن) (التوبأببة: َم ْلُم ا

ُلوا:أيضا وقال ،)123 ِت َقا َو ِكيَن  ( ِر ْلُمْش ّفًة ا ُكْم َكَما َكا َن ُلو ِت َقا ُي
ّفًة َلُموا َكا ْع ّلَه َأّن َوا َع ال ِقيَن) (التوبأة: من َم ّت ْلُم ).36الية ا

والشببرعية المنطقيببة الوسإببيلة الجهبباد يمثببل ؛وبأببذلك
مملكته. في لله سإلطان لعادة الوحيدة

السإتراتيجية البأعاد

:  المجاهدة     الفئة     على     السإلمية     المة     حق

ا دينبا عبئهبا علبى تحمبل المؤمنبة الفئبة إن بأبه يطالبه
الببدين التاريببخ. وهببذا بأببه ويببذكرها عنببه ويؤنبها المة ضمير

الببتى هويتهببا تحقيببق فببي عليها السإلمية المة حق يتضمن
العببدو بأيببن الخبيثببة السببفقة بأفعل فضاعت وُزورت مرجت

الخبببائن والعميبببل الصبببهيوامريكي الخبببارجي/التحبببالف
الببذي الحضببارى مشببروعها وإقامببة الببداخلي/الطببواغيت،

الظلببم ورفببع وجودهببا، ومقتضى لقضيتها تحقيق في يكمن
الرض. في المستضعفين عن

التمكيببن واقببع إنالسـإـلمية:      الهوية     تحقيق  ) 1
وواقعببا ذاتيا اسإتقلل يفرز كونه لذاتها غاية يمثل الدين لهذا

ُأنزل كما وجل عز الله دين لقامة المجال يفسحان إسإلميا
ة تعبالى. فهبي عنده من كبل قببل شبرعي وأمبر نبيلبة غاي

شيءا. 
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ل - والببتي وجل عز الله سإنها التي الكونية السنن ومن
للدولببة الذاتيببة المقومببات تببوفير ضرورة - هي أحدا تحابأي

لتحقيببق والشببرعية الواقعيببة بأالسإببباب والخذ إقامتها قبل
مسببتمرة - بأموازنببة السإببلمية الدولببة حببال - فببي ذلببك

عببن والثبببات جهببة مببن والمفاسإببد المصالح بأين وديناميكية
جهة من الدين وإقامة الكفار الاسإتراتيجية/ضحض الهداف

للمببة السياسإببي الصطلح - وهو السإلمية أخرى. فالدولة
بأاسإببتقلل تتمتع أن الدول من كغيرها حاجة - في السإلمية
واقتصادي.  وسإياسإي جغرافي

المنهببج تمثل كونها النبوية السيرة من ذلك عن أدل ول
وواقعببي/الحاجببة كببوني هببو مببا بأيببن يببوازي الببذي الصحيح
شببرعي/واجببب هبو ومبا ومقوماتهببا الدولبة لقامببة للجهباد
الجهبباد قببدري/حتميببة هببو وما التمكين واقع لتحقيق الجهاد
الله صلى الرسإول مكوث القيانة. فبعد يوم إلى ماض كونه

التوحيببد لتشببرب  عامببا13 لمببدة مكببة فببي وسإببلم عليببه
القاعببدة ذلببك بأعببد مثلببت الببتي الفئببة وتكوين إليه والدعوة
وسإلم عليه الله صلى هاجر والجهاد، للمنهج/الدعوة الصلبة

قاعببدة من مقوماتها لتوفر هناك الدولة وأقامة المدينة إلى
وسإياسإببي، اقتصببادي واسإببتقلل النصببار فببي تمثلت خلفية
وبأفضببل وسإببلم عليببه اللببه صببلى المببر لببه اسإتتب تم ومن

مبن هائل عدد وجل عز الله دين في ليدخل مكة فتح الجهاد
- الفتوحببات سإببنة بأذلك وسإلم عليه الله صلى فسن الناس،

تبعببات مببن لهببا لمببا تببذكر ل وغالبببا واقعنببا فببي غيبت التي
 – سإياسإية

مببا بأقببدر الجهببادي للعمببل يببرظالتن بأصببدد لسنا هنا إننا
السبنة أهببل مبن لكوننبا الشببريفة النبوية بأالسيرة نستشهد

- كونهببا اليقيببن وجببه علببى خللهببا من لنستقرئ وثانيا ،أول
لببدينه - يمكببن - ينببزع تعببالى اللببه - أن التاريببخ مببن شبباهد

َذا قال ،بأالقرآن يمكن ل ما بأالسيف ِإ َءا تعالى: ( ِه َنْصُر َجا ّلبب ال
ْتببُح َف ْل ْيببَت*  َوا َأ ّنبباَس َوَر ُلوَن ال ْدُخ ِه ِديببِن ِفببي َيبب ّلبب َواجببا ال ْف * َأ
ّبْح ِد َفَس ّبأَك ِبأَحْم ُه َر ِفْر ْغ َت ّنُه َواسْإ ًا) (النصر) َكاَن ِإ ّوابأ .َت

علينا: التي الديون بأعض لئحة يلي وفيما

المستعمرالفاتحالبلد
الخطبباب/ وصببلح عمربأنفلسطين

اليوبأي الدين
المشببببببببببببببببروع
اصهيوأمريكيالبريطان
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ي
الروسالشيشان المجاهدونالشيشان

المركانوالقاعدة طالبانأفغانستان
المشببببببببببببببببروعالحرار المجاهدونالعراق

اصهيوأمريكيالبريطان
ي

السإبببلمية البلد
الخرى

المشببببببببببببببببروع؟
اصهيوأمريكي

الكفرزياد بأن طارقالندلس
المشببببببببببببببببروع؟؟

اصهيوأمريكي

والثقيلة الكبيرة الديون هذه علينا سإنؤدي ترى يا فمتى
السببنة تلببك إحيبباءا سإببيتم ومببتى تببرى؟ يببا مببتى والملحببة؟

البلببدان وإعببادة البلد لتحريببر الله سإبيل في الغائبة/الجهاد
السإببلمية؟؟!! الفتوحات في ثانية والنطلق فتحها السابأق
متى؟!

:  الطلب     / جهاد     المة     وجود     مقتضى     تحقيق  ) 2

ِعَن أجله من اسإرائيل بأنو لعن الذي السبب إن ُل ِذيَن ( ّل ا
َفُروا ِني ِمْن َك َلى ِإسْإرائيَل َبأ َد ِلَساِن َع ُو ْبأِن َوِعيَسى َدا َيببَم ا َمْر

ِلَك ْوا ِبأَما َذ ُنوا َعَص َكببا ُدوَن َو َتبب ْع ُنوا َي ْوَن ل َكببا َه َنببا َت ٍر َعببْن َي َكبب ْن ُم
ُه ُلو َع ْئَس َف ِب ُنوا َما َل ُلوَن) (المائببدة: َكا َع ْف ضببده يمثببل ،)79َي

وخيريتهببا المببم بأين من لمتنا والتفضيلية المميزة الخاصية
نفببس شببملها وإل عليببه حببافظت هببي - إن دونهببا مببا على

ُتْم المصير ْن ُك ْيَر - ( ٍة َخ ِرَجْت ُأّم ّناِس ُأْخ ْأُمُروَن ِلل ْعُروِف َت ْلَم ِبأببا
ْوَن َه ْن َت ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ُنوَن ا ْؤِم ُت ّله) (آل َو اليببة عمببران: مببن ِبأببال

الفعلية الداة تمثل التنفيدية السلطة إذاكانت ولكن )،110
تفعيبل علبى الصبهر مهامهبا مبن والتي التشريعية للسلطة

ْأُمُروَن( شعار فإن الشرعية للحكام المباشرة المقتضيات َي
ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبأا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ومنعببة شببوكة مببن له بأد ل )،ا

ُكببْن الواقع أرض على لتحقيقه َت ْل َو ُكببْم ( ْن ُعوَن ُأّمببٌة ِم ْد َلببى َيبب ِإ
ِر ْي ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْعُروِف َو ْلَم ْوَن ِبأا َه ْن َي ِر َعببِن َو َكبب ْن ْلُم ِئببَك ا َل ُأو ُهببُم َو

ِلُحوَن) (آل ْف ْلُم عليه ُيْصطلح الذي هو وهذا ،)104عمران: ا
ُعوَن(الببدعوة/ بأمنهببج ْد َلببى َيبب ِر ِإ ْيبب ْلَخ ْأُمُروَن(والجهبباد/ )،ا َيبب َو

ْعُروِف ْلَم ْوَن ِبأا َه ْن َي ِر َعِن َو َك ْن ْلُم . )ا

بأببه إل الببواجب يتببم ل :"مببا الفاضل شيوخنا قال وكما
التفضببيلية الميببزة أنببه على علوة الجهاد فإن ،واجب" فهو

العملية ضرورته فإن المم بأاقي على خيريتها وشرط لمتنا
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والببواقعي العملببي المنهببج منببه يجعلن الشببرعي ووجببوبأه
أمتنا.  وجود مقتضي لتحقيق

هببذه علببى وجببل عز الله تفضل فكما أخرى، جهة ومن
علببى يببوم أول مببن تأسإسببت الببتي بأالرسإببالة فكرمها المة

اللهيببة والحكمة القدرة اسإتقراءا خلل من بأالحق الرتباط
ْأ من ْقَر ِم الكون:(ا ّبأَك ِبأاسْإ ِذي َر ّل َق، ا َل َق َخ َلبب ْنَسبباَن َخ ِْل ِمببْن ا

َلببٍق) (العلببق: قمببة يمثببل الببذي بأشببرعه والرتببباط ،)2َع
ْأ المخلوق لذلك التكريم ْقَر ّبأببَك الضعيف:(ا ِذي َوَر ّلبب ْكببَرُم،ا َْل ا

ّلَم ّلَم َع َع ِم، َل َق ْل ْنَساَن ِبأا ِْل َلببْم) (العلببق: َلببْم َمببا ا ْع تكببرم )،5َي
الحببق ديببن بأتبليغها هذه أمته كلف بأأن كذلك النسانية على

،والسببلم والعببدل الحببق لقامببة الباطببل علببى وإظهبباره
ِلَك َذ َك َو ُكْم ( َنا ْل َع ًا ُأّمًة َج ُنببوا َوسَإببط ُكو َت َءا ِل َدا َه َلببى ُشبب ّنبباِس َع ال
ُكوَن َي ُكْم الّرسُإوُل َو ْي َل ًا) (البقرة: من َع ِهيد ). 143 الية َش

َه (ل إكراه بأدون العالمين لرب الناس تعبيد ومنهج ْكَرا ِإ
ّديِن ِفي ْد ال ّيبَن َقب َب ُد َت َغبّي) (البقبرة: ِمبَن الّرْشب ْل ) هبو256ا

ّلُه النور إلى الظلمات من ليخرجهم الكفيل الوحيد ِلببّي (ال َو
ِذيَن ّل ُنوا ا ُهْم آَم ِرُج ُلَماِت ِمَن ُيْخ ّظ َلى ال ّنور) (البقبرة: مبن ِإ ال
امتببدادا والثقيلببة الصببعبة المهمببة هببذه وتعتبر )،257الية

عبببر للنبباس وابألغه الحق تحقيق في النبوية مدرسإة لمنهج
ُدوا الجهاد ِه َوَجا ِه ِفي ( ّل ّق ال ِه َح ِد َها َو ِج ُكْم ُه َبببا َت َعببَل َوَمببا اْج َج
ُكْم ْي َل ّديِن ِفي َع ّلببَة َحَرٍج ِمْن ال ُكبْم ِم ِبأي أ

ِهيببَم َ ْبأَرا َو ِإ ُكُم ُهب سَإبّما
ِلِميَن ْلُمْس ْبُل ِمْن ا ِفي َق َذا َو ُكوَن َه َي ًا الّرسُإوُل ِل ِهيد ُكببْم َش ْي َل َع

ُنوا ُكو َت َءا َو َدا َه َلببى ُش ّنبباِس َع ِقيُموا ال َأ َة َفبب ُتببوا الّصببل َة َوآ َكببا الّز
َتِصُموا ْع ِه َوا ّل َو ِبأببال ُكْم ُهبب ْول ْعببَم َمبب ِن َلى َف ْو ْلَمبب ْعببَم ا ِن ّنِصببيُر) َو ال

.)78(الحج:

:  الدفع     / جهاد     المستضعفين     عن     الدفاع  ) 3

قبببل الحجببارة لببه لتببدمع هببذه أيامنا في المة وضع إن
الحببق لببواءا أهلهببا يرفببع للسإلم أرض تمت فليس القلوب،

يرثببي فيها المستضعفين حال ورأيت إل الطواغيت وجه في
زال ل الذي من إل ذلك بأعد عجب ول بأالمخلصين، ويستنجد

قيببود أي من منسلخا الشخصية مصالحه وراءا ويلهث يجري
عليببه فحق لهدافه وصوله تعوق أن شأنها من إرتباطات أو

ْتُل:وجل عز قوله َوا ِهْم  ( ْي َل َأ َع َب ِذي َن ّلبب ُه ا َنببا ْي َت َنببا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَسبب َفا
َها ْن َعُه ِم َب ْت أ

َ َطاُن َف ْي َكاَن الّش ِويَن ِمَن َف َغا ْل ْو ا َلبب َنا َو ْئ ُه ِشبب َنببا ْع َف َلَر
َها ّنُه ِبأ ِك َل َد َو َل َلى َأْخ َْلْرِض ِإ َع ا َب ّت ُه َوا َوا ُلببُه َهبب َث َثببِل َفَم ْلببِب َكَم َك ْل ا
ِه َتْحِمْل ِإْن ْي َل َهْث َع ْل ْو َي ْكُه َأ ْتُر َهْث َت ْل ِلَك َي َثُل َذ ِم َم ْو َقبب ْل ِذيَن ا ّلبب ا
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ُبأوا ّذ َنا َك ِت ْقُصِص ِبأآِيا َقَصَص َفا ْل ُهببْم ا ّل َع ّكببُروَن) (لعببراف: َل َف َت َي
176 .(

بأببل التأثير دائرة عن البعد كل بأعيد الحال هذه في وهو
السياسإببية الفرصببة بأببذلك ليعطببي عنهببا غببائب أو ومغيببب
صببلب فببي عميقببة سإياسإببية مسبباحة ليقتحببم للعدو الثمينة

العقديببة مقدسإاتها صميم وفي ثرواتها وفي السإلمية المة
حينئببذ ويكببون منهببا اجتثبباته ذلببك بأعببد يصببعب والجغرافيببة

الجديدة.  والغزو الجرام عملية في مباشرا شريكا

ّهببد المصلحي التجاوب وهذا اسإببتجابأة بأفعببل إمببا لببه ُيم
التنببببويم ودبأببببدبأات لهمسببببات والغرائزييببببن النمطييببببن

وتنبباولهم العببالمي والسببلم الوهميببة المغناطيسي/الوعود
إياهببا وإدمببانهم التخديريببة/المفاوضببات القببراص جرعببات

اللعلميببة وسإائل مختلف عبر وعملئه الغرب يدسإها والتي
الديبببان والسياسإبببية/"السبببلم،حبببوار والثقافيبببة منهبببا

بأفعببل أو ومباشببرة!؛ خبيث سإفقات عبر وإما ،السماوية.."
فيببه/المتسببولون السببالكين يطمع الذي السياسإي التسول
يفترسإببها الببتى الجثببث مببن والبقايا المصالح بأعض اكتساب

غطببأ بأببذلك فيمنحببوح جريمتببه أثر ليمحوا الغربأي الطاغوت
أو أخريببات!؛ لقببتراف ومبببررات الجراميببة أعمبباله علببى
ول منطقيببا ل محلبه فببي ليببس - الببذي الظببن حسببن بأفعل

المرجئببة أي ينتضببرون وهببم - بأالحكببام/الطببواغيت شببرعا
ليعلنببوا فببوقه حكامنببا طلببوع المنبببر - تحت - تجاوزا الجدد

والعبداد المببادرة تم ومن البواح كفرهم وبألسانهم صراحة
يظبن حيببث السياسإببية السببداجة بأفعببل أو عليهم!؛ للخروج

السياسإببي القببرار مراكببز فببي التواجببد أن الجببدد الصبوفية
طريقببا سإببلكنا قببد نكببون الحديثببة والبرلمانببات/الزوايببا

المزيببد إل علينببا وما خاصة مكلف وغير متعب مختصرا/غير
مببن والكثببار الصببوفية /الرياضببة السياسإببية الممارسإة من

السببلطة إلببى للوصببول والمعارضببة/ الببورد الحتجاجببات
.بأالله إل قوة ول /النيرفانا.. لحول

ِإّن عببز اللببه قببال َو ُكببْم وجببل: ( ْن َئببّن َلَمببْن ِم ّط َب ُي ِإْن َل َفبب
ُكْم ْت َبأ َبٌة َأَصا ْد َقاَل ُمِصي َعببَم َق ْن ّلببُه َأ َلببّي ال ْذ َع ُكببْن َلببْم ِإ ُهببْم َأ َع َم

ًا) (النساءا: ِهيد اللببه أمببام وقببوفهم هؤلءا يخشى أل ،)72َش
َوَما سإيسألهم حين وجل عز ُكببْم : ( ُلوَن ل َل ِت َقببا ِبيِل ِفببي ُت سَإبب
ِه ّل ِفيَن ال َع َتْض ْلُمْس ِءا الّرَجبباِل ِمببَن َوا ّنَسببا َداِن َوال ْلبب ِو ْل ِذيَن َوا ّلبب ا

ُلوَن ُقو َنا َي ّبأ َنا َر ِرْج ِه ِمْن َأْخ ِذ ِة َه َي َقْر ْل ِم ا ِل ّظا َها ال ُل ْه َعْل َأ َنببا َواْج َل
ْنَك ِمْن ُد ًا َل ّي ِل َعْل َو َنا َواْج ْنَك ِمْن َل ُد ًا) (النساءا: َل  .)75َنِصير
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للجهاد الحضاري البعد

فريببدة حضارية بأإنجازات السإلمية للمة التاريخ يشهد
السإببلمية الفتوحات من النسانية الحياة مجالت شتى في
المجببال فببي التجريبببي المنهببج إلببى السياسإي المجال في

والحريببة والسببلم والعببدل الخلق بأنشببر مببرورا العلمببي
والعقدي. الجتماعي المجالين في الحقيقيين

وهببذا الحضبباري النجبباز هببذا لمتنببا ليتببأتى يكببن ولببم
الذي الجهاد بأفضل إل العالمية الساحة على الفعلي التواجد

تنشببر إنسببانية كحضببارية وجودها لتفرض الفرصة لها سإنح
عرفببت السإببلمية الفتوحببات انطلق والسلم. فبعد العدل

جديببد مفهببوم لهببا يحببدد جببدريا حضبباريا منعطفببا النسانية
الفكبري السإبتعمار علببى ل الخلق علبى المبنية للحضارية

الكرامببة وتمنحببه تسببتعبده، ول النسان تحرر والعسطري،
الجاهلية.  وتمحو السإلم وتبني تهينه، ول

تببدافعا واجهببت هببذه الحضببارية مسببيرتها فببي ولكببن
بأعببض في بأها أدى الشر وقوى الطواغيت طرف من شرسإا
عببن يثنيهببا لببم تكببتيكي وتراجببع مرحلي ضعف إلى الحيان
الحضببارية مهمتهببا لمواصببلة والمادية المعنوية قوتها تجميع

التحررية. 

دائما تستوحي كانت بأالتراجع فيها تصاب مرة كل وفي
سإببنة إل هببو مببا هببذا إبأتلئهببا بأببأن إيمانها من المعنوية قواها
ّوم ذاتها لتراجع وجل عز الله قدرها ُتق من لتنطلق سإلوكها و
وآليته التدافع الجهاد/مجال لن الجهادية مسيرتها في جديد
على ترتكز التي القدرية السنن جميع وموضوع محور يمثل

أن أيضببا تعلببم كمببا الباطببل؛ وقببوى الحق قوى بأين التدافع
المة كلف وتعالى سإبحانه الله وأن ولى قد المعجزات عهد

يمثببل الحببق وتحقيق الباطل بأإزهاق تاريخي بأدور السإلمية
التارخية. هويتها وتأكيد لتثبت واقعيا تحديا لها

:  القدرية     السنن     ومحور      الجهاد  )1/2
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والجاهليببة السإببلم بأيببن العلقة حقيقة أن المعلوم من
الديمومببة صببيغة جهببة مببن يمنحها عقدي صراع على مبنية

الشببيطان/أميببر بأيببن العببداوة وأزليببة عمق من المستوحاة
مببد وحالببة بأفطرتببه المسببلم النسببان وبأيببن الشر معسكر

لببذى النصببر مقومببات تببوفير بأحسببب أخرى جهة من وجزر
الشببكل عببن النظر بأغض الصراع ذاك. وهذا أو الطرف هذا

نفببي أو قهببر وضببع علببى إمببا دائمببا ينتهي فهو يأخذه، الذي
الخر.  الطرف يد على طرف

العلقبة - حقيقببة الحقيقبة هبذه أن إلى الشارة وتجدر
مببن يتجببزءا ل جببزءا إل هببي - مببا والجاهليببة السإببلم بأيببن

مختلببف بأيببن الحضاري التفاعل تشمل أعم سإننية منضومة
علببى إما الحضارات مختلف بأين التدافع حقيقة وتأكد المم

السإببلم بأين الشأن هو كما بأحث - عقدي إديولوجي أسإاس
أو عنه، مثال خير الصهيوني المشروع يمثل الذي والجاهلية

السياسإي أو/و القتصادي المجال في مصلحي أسإاس على
أمريكببا بأيبن التببدافع فببي الشببأن هببو كما السإتراتيجي أو/و

علبى أو الشبمالية..)، وكوريبا والصين (أوربأا الغربأي والعلم
الببدوافع مببن سإياسإببية بأوصببفات ممزجببة خلطببة أسإبباس

علببى الحببرب فببي الشببأن هببو كمببا والمصلحية الديولوجية
العراق. 

- صبببراع التاريخيبببة الحقيقبببة هبببذه أسإببباس وعلبببى
يسببميها أن للبعض يحلو كما الحضارات تدافع أو الحضارات

تنزيلببه: محكببم فببي وجببل عببز اللببه إليهببا أشببار قد - والتي
ْول َل َو ُع ( ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َبأ َب َدِت ِبأ َفَسب َْلْرُض َل ِكبّن ا َل َو

ّلَه َلى َفْضٍل ُذو ال َلِميَن) (البقرة: من َع َعا ْل وفي ،)251الية ا
والباطل الحق بأين الصراع تفرز التي القدرية الحقيقية ظل

علببى المعسببكرين مببن لكل داخليببة قببوانين عزوجببل حببدد
مببن المحببك. فمثل عنببد تفاعلهمببا تضبببط وقببوانين السواءا

شببكل على ومنعة شوكة الحق لهل تقوم ل أن تعالى عدله
أنبه كمبا بأأيبديهم، الباطبل يجتثوا أن بأعد التمكين" إل "واقع

بأعببد إل المهمببة هببذه فببي ينصببرهم ل أن كببذلك حكمته من
علببى ثببباتهم فببي ونجبباحهم وتمييزهببم وتمحيصببهم ابأتلئهم
منهجه. 

ذروة هببو القتببالي والجهبباد المسلح الصدام يمثل لذلك
تتجمببع فيه لنه أشدها من إنه بأل كلها الختبارات هذه سإنام
فببي الحضبباري دوره الجهبباد يببؤدي كلها. وهكذا المحن تلك

المقاتلة. الفئة عبر الباطل على الحق أحقيت إثبات
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الحببديث العمببران ويببرى أوروبأا شوارع في يتجول من
متطلبببات جميببع تلبببي الببتى التحتيببة والبنببى والمتطببور

والثانيببة الولببى العالمية الحرب أن يصدق يكد لم المواطن
 سإببنة60 فقببط منببذ هنببا مببن مرتببا قد الكثير ضمرن اللتى
التاريخ صياق في المرحلة هذه وضع من الكثر. ولكن على

المسوحى السإلمي التصور بأآِليات الحداث وقرأ الحضاري
حيببن الكببافرة المببم أن وفهببم السببر له ُكِشَف القرآن من

نفسببها لببتراجع ذلك يكون إنما والضراءا بأالبأسإاءا الله يبتليها
اسإتدرجها ذلك معها ينفع لم فإن الله إلى ذلك بأعد ولتتضرع
البركببة - لن المبببارك الغير الرزق أبأواب لها فيفتح سإبحانه
ْو بأالمؤمنين خاصة َل َو ْهببَل َأّن ( ُقببَرى َأ ْل ُنببوا ا ْوا آَم َقبب ّت َنببا َوا َتْح َف َل
ِهْم ْي َل َكاٍت َع ِءا ِمَن َبأَر َْلْرِض) (لعراف: من الّسَما )96الية َوا

بأمببا ذلك بأعد ليأخذها التام الغرور درجة إلى طغيانا - لتزداد
ْد قال ،يشاءا ما وكيف يشاءا َقب َل َو َنا تعببالى: ( ْل َلبى َأْرسَإبب ٍم ِإ ُأَمب

ِلببَك ِمْن ْب ُهْم َق َنا ْذ َأَخبب ِءا َف ْأسَإببا َب ْل ِءا ِبأا ُهببْم َوالّضببّرا ّل َع ُعوَن، َل َتَضببّر َي
ْول َل ْذ َف ُهْم ِإ َءا َنا َجا ْأسُإ ُعوا َبأ ِكببْن َتَضّر َل ُهْم َقَسببْت َو ُبأ ُلببو ّيببَن ُق َوَز
ُهُم َطاُن َل ْي ُنوا َما الّش ُلببوَن، َكببا ْعَم َلّمببا َي ّكببُروا َمببا َنُسببوا َف ِه ُذ ِبأبب

َنا َتْح ِهببْم َف ْي َل َواَب َع ْبأبب ٍءا ُكببّل َأ ّتببى َشببْي َذا َح ِرُحببوا ِإ ُتببوا ِبأَمببا َف ُأو
ُهْم َنا ْذ َتًة َأَخ ْغ َذا َبأ ِإ ِلُسببوَن، ُهْم َف ْب َع ُم ِطبب ُق ِبأببُر َف ِم َدا ْو َقبب ْل ِذيَن ا ّلبب ا

َلُموا ُد َظ ْلَحْم ِه َوا ّل َلِميَن) (النعام: َرّب ِل َعا ْل ). 45ا

والببتى التاريخ عبر الكفار مع الجارية تعالى سإنته وهذه
َهببْل المم ول المكان ول الزمان بأفعل ل تتغير ول تتبدل ل َف )

ُظُروَن ْن ّنَت ِإّل َي ِليَن سُإ ّو َْل َلْن ا َد َف ّنِت َتِج ِه ِلُسبب ّلبب ً ال ِديل ْببب َلببْن َت َو
َد ّنِت َتِج ِه ِلُس ّل ِويلً) (فاطر: من ال السببنة ). هببذه43الية َتْح

(نبوح، خلبت قبد أمبم فببي التاريبخ عبببر مبرات عبدة تجلت
نفببس بأهببا لحق قد ،)...شعيب، صالح، لوط، ثمود، فرعون،
عليهببا. فكببانت مختلفببة كونيببة ظببواهر تصليط عبر المصير

الكفببار لتببذكير الجاريببة السببنة آليببة هببذه الكونيببة الظواهر
مببن للعالمين رسإالة هو السإلم وأن أما وعقيجتهم؛ بأدينهم

كببانت الذي الدور فإن أخرى جهة من الرسإالت وخاتم جهة
وايعببادة بأببدينهم المم تذكير في الكونية الظواهر تلك تؤديه

منكببال أصبببح الببدور هببذا فببإن المببم بأين الحضاري التوازن
ِتْل الطلب جهاد عبر للمسلمين َقا َف ِبيِل ِفي ( ِه سَإ ّل ّلُف ل ال َك ُت

ْفَسَك ِإّل ِنيَن َوَحّرِض َن ْؤِم ْلُم ّلُه َعَسى ا ُكّف َأْن ال ْأَس َي ِذيَن َبأ ّلبب ا
َفُروا ّلُه َك ّد َوال ًا َأَش ْأسإ ّد َبأ َأَش ِكيلً) (النساءا: َو ْن .)84َت

فيببه القتببال يمثببل الطلببب جهاد أن إلى الشارة وتجدر
أو للجزيبة دفعبه أو للسإبلم دعبوته بأعببد للعببدو فرصببة آخر
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ُلوا القتال ِت َقببا ِذيَن ( ّلبب ُنببوَن ل ا ْؤِم ِه ُي ّل ِم َول ِبأببال ْو َي ْل ِر ِبأببا َول اْلِخبب
ّلُه َحّرَم َما ُيَحّرُموَن ُلُه ال ُنوَن َول َوَرسُإببو ِدي ّق ِديببَن َيبب ْلَحبب ِمببَن ا

ِذيَن ّلبب ُتببوا ا َتبباَب ُأو ِك ْل ّتببى ا ُطببوا َح ْع َيببَة ُي ْلِجْز ٍد َعببْن ا ُهببْم َيبب َو
). 29َصاِغُروَن) (التوبأة:

لكببي العملببي المنهببج يمثببل الطلببب جهبباد فببإن وعليه
هويتهببا عبره وتؤكد الحضاري دورها المقاتلة الطائفة تؤدي

التارخية.

الخاتمة

البأعبباد عن متكاملة رؤية اعطاءا المقال هذا في حاولنا
منه.  المتوخاة والهداف الجهاد من

عليببه يحببث والشببرع بأببه يطالب الواقع أن على فعلوة
اللببه ديببن المببرئ يخببدم أن الشرف وقمة الغزة مناط فإنه
َو جنده لثكنة ينتمي وأن وجل عز ُه ِذي ( ّل ْنَزَل ا َنَة َأ ِكي ِفي الّس

ُلببوِب ِنيَن ُق ْؤِم ْلُمبب ُدوا ا َدا َيببْز ًا ِل َع ِإيَمانبب ِهْم َمبب ِن ِه ِإيَمببا ّلبب ِل ُد َو ُنببو ُج
َواِت َْلْرِض الّسَما َكاَن َوا ّلُه َو ًا ال ِليم ًا) (الفتح: َع ِكيم ).4َح

)18(والجهاد التوحيد منبر

تم تنـزيل هذه المادة من
منبر التوحيد والجهاد

sw.dehwat.www//:ptth
moc.esedqamla.www//:ptth

ofni.hannusla.www//:ptth

http://www.tawhed.ws/

