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التصور السياسي 
للحركة السلماية

الرحيم الرحمن الله بسم
ماقدماة

والسععلما والصععلةا العععالمين، رب لله الحمد
الماين.  رسوله على

...وبعد

قبععل نفهمهععا أن يجععب الععتي الحقيقععة فععإن
أن هععي السععلماية السياسععية النظريععة طععرح

علععى وحععدها القععادرةا هععي السععلماية الحركععة
صحيحة.  سياسية نظرية تكوين

علميععة، شروطا السياسية للنظرية لن ذلك
إنشععاء مارحلععة بدايععة فععي النظريععة تكوين وهي

المضععععمون خللا وماععععن "الععععدعوةا"، 1الماععععة
للوجععود انقطععاع دون الماععة لهععذه الحضععاري

. 2لها التاريخي

فعععل كرد حركتها عنه تنشأ بها خاصا حضاريا ماضمونا أماة لكل  لن1
الفععل ورد الفععل بمنطعق الحضعارات وقياما لها، المقابلة للحضارةا

… بشريا ماصنوعة حضارات أنها على دليل
الخيالية.  المثالية الحضاري ماضمونها كان اليونانية فالحضارةا

البشععرية القععوةا الحضععاري ماضععمونها كععان الروماانيععة والحضععارةا
للمثالية.  فعل كرد والمادية

ان الفارسية والحضارةا (العذي الحعاكم اللعه الحضعاري ماضعمونها ك
نقععل إلععى البشععرية... يسعععى للقععوةا فعععل البشر) كرد مان يحكمهم
الله.  إلى البشر مان القوةا مافهوما

فعععل كععرد التعصععب الحضععاري ماضمونها كان الكاثوليكية والحضارةا
عليهععا السععابقة المتعععددةا المععذاهب أماععاما الكاثوليكيععة على للحفاظ

لها.  والمواكبة
للتعصععب فعععل كععرد الفععرد ماضععمونها كععان القومايععة والحضععارةا

البشععري العقععل أهععدرت الععتي الكاثوليكيععة للحضععارةا السععتفزازي
وقيمته.  الفرد واجتهاد

الحتفععاظ علععى قععدرتها يفقععدها للماععة التععاريخي النقطععاع  لن2
للماععة الحضععاري النقطععاع هو ذلك على التاريخي والدليل بنظريتها،
فععي اليهودية السياسية النظرية تكونت أن عليه ترتب الذي اليهودية

لليهوديععة الحقيقععي الحضععاري المضععمون عن الصلة مانقطعة أوروبا
تكعونت وعليعه الوروبيعة، للحضعارةا القوماي المضمون اليهود وتبني

لليهود.  الحديث السياسة
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

الععتي الوحيععدةا الماععة هععي السععلماية والماة
ماععع مانهجها خللا مان السياسية نظريتها تكونت

نشأتها.  تماما

ينقطععع لععم الععتي الماة هي السلماية والماة
هععذه علععى ةادواحعع لحظععة التععاريخي وجودهععا

. 3الرض

المضععمون ذات الماععة هععي السلماية والماة
الحق.  المطلق... وهو الحضاري

أن الذهععان فععي المسععتقر فععإن ذلععك ورغم
سياسيا... وقد تصورا تملك ل السلماية الدعوةا

ماععن خطير كأسلوب البتداء ف الدعاء هذا جاء
بالععدعوةا... ولكععن الجععاهلي التنقععص أسععاليب
لن النتهععاء؛ فععي الذهععان فععي اسععتقر الدعععاء
بعععد، السياسععي تصععورها عععن تعلععن لم الدعوةا

هذا أذهانهم في استقر الذين هؤلء يستطع ولم
سياسية، نظرية وجود عدما بين التفريق الدعاء

بعد.  تطرح لم سياسية نظرية وجود وبين

الحركععة تطععرح لععم السععؤالا: لمععاذا ويبقععى
تصعععورها – القعععائم الواقعععع فعععي – السعععلماية
 الن؟ حتى السياسي

للحركة السياسي التصور طرح إن ؛والجابة
بأحكععاما ينضععبط أن يجب سياسي عمل ذاته هو

هععذه أحكععاما أهم ومان ذاتها، السياسية النظرية
الفكعععر بيعععن الصعععحيحة النظريعععة... العلقعععة

التصععور طععرح فععي القاعععدةا وتصععبح والحركععة،
مارحلععة الحركععة تبلععغ أن هي للحركة السياسي

السلماية الحركة بلغت السياسية... فهل القوةا
التسععاؤلا، هععذا بمناقشععة ونبععدأ المرحلععة؟ هذه

أماععتي ماععن طائفععة تععزالا وسععلم: (ل عليه الله صلى النبي قالا  كما3
البخععاري ظععاهرون) (أخرجععه وهععم اللععه أماععر يععأتيهم حععتى ظاهرين
للبخاري.  الفتن) واللفظ في الترماذي وأخرجه ،7311 /ح13/306
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التصور السياسي 
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السياسية القوةا أن المناقشة هذه حقائق وأولا
بشواهدها.  تعرف

العععالم فععي المنتشععرةا الععدعوةا ماواقععع وإن
الجاهلية... تتراوح الحكوماات أمااما المستضعفة

الععتي السياسععية القوةا مارحلة إلى الوصولا بين
مارحلععة وبيععن الشععواهد هععذه عليهععا تنطبععق

بالمرحلععة عنهععا يعععبر الععتي الولععى الستضعاف
الفردية. 

بعض فيها ينطبق التي المواقع ببعض مارورا
واقععع ووصععولا.. غيرهععا. دون الشععواهد هععذه

والععتي السياسععية، القععوةا مارحلععة إلععى الععدعوةا
أن يقتضععي الشععواهد هععذه جميععع فيهععا تتععوافر
السياسي... تصورهم الواقع هذا أصحاب يطرح

مارحلعععة فعععي بالعععدخولا مالزمايعععن ويسعععيروا
لدعوتهم...  السياسية الممارسة

فأهمها السياسية للقوةا العاماة الشواهد أماا
ماععع التعاماععل بمنطععق يفكرون الدعوةا أعداء أن

هععو وهععذا عليهععا، القضععاء مانطععق ل أصععحابها
تععأتي السياسععية القوةا نشأةا لن الولا؛ الشاهد

التعاماععل وأسععلوب لهععا أعععدائها نظرةا خللا مان
ماعها. 

السياسععية القععوةا أصععحاب قضععية تكععون أن
اجتماعيععا العععاما الععرأي ماسععتوى علععى ماؤيععدةا
ثععابت أصععحابها ماععع التعاطف يكون وأن وفكريا
يحسععب ل أن الشععاهد هععذا في ويلحظ وماؤكد،
بععل القععائم والتعععاطف التأييععد خللا ماععن فقععط
يكونععوا لن المؤيععدين غيععر قابليععة ماععدى يشمل

ماؤيدين. 

السياسععية القوةا لقضية المعتنقون يمثل أن
الجماهيريععة، القاعععدةا ماستوى تبلغ عددية كثرةا
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تكععاد أنهععا إلى القاعدةا تلك ماستوى يصل بحيث
الماة.  " أو " الشعب ماوقف تمثل

ماععن ماتعععددةا نمععاذج الكععثرةا هععذه تمثععل أن
يمكععن ل بحيععث الجتماعيععة المسععتويات جميععع

فئعععة أو ماعيعععن اجتمعععاعي بمسعععتوى تقييعععده
عناصععر وجععود الشععاهد هععذا ويشععمل اجتماعية،
المجتمع. ماجالت كل مان ماتميزةا اجتماعية

المختلفة بعناصرها العددية الكثرةا تحقق أن
. 1القائمة السلطة لمستوى واضحا اختراقا

الفععععل رد دائمعععا القعععوةا هعععذه تملعععك أن
أو قوتهععا في التأثير أعداؤها حاولا إذا المناسب
المطلععوب الفعععل رد يتطلععب بحيععث إضعععافها

للبععذلا والسععتعداد اللزماععة الماديععة الماكانيععات
. 2ويقظة دائمة بصفة والتضحية

ي السياسعية القعوةا حجم يؤكد أن الواقعع ف
السععرية التفاقععات والمعاهععدات المفاوضععات

أصععحاب وأعععدائها السياسية القوةا بين والعلنية
السلطة. 

مارحلععة الععدعوةا ماواقععع ماععن ماوقععع بلععغ فإذا
علععى المععذكورةا بشععواهدها السياسععية القععوةا

السياسععية الممارسععة بععدء الموقععع هذا أصحاب
لهعععم السياسعععي التصعععور طعععرح ماعععن ابتعععداء

ومارحلتهعععم القعععائم واقعهعععم ماعععن والمنطلعععق
العملية. 

فرعون.  آلا ماؤمان ماثل 1
للتضععحية القععرآن فععي ماسععاويا للتضععحية السععتعداد كان هنا ومان 2

ِنيَن تعالى: (مِاععَن قوله في كما وذلك ذاتها، ؤؤمِا ؤلُمعع ُقوا ِرَجععالٌا ا َد مَاععا َصعع
ُدوا َه ّلَه َعا ِه ال ؤي َل ُهم َع ؤن َبُه َقَضى مّان َفِم ؤح ُهم َن ؤن ِظُر مّان َومِا َت ُلوا َومَاععا َين ّد َبعع
ً ِديل ؤب هععم ينتظر ومان التضحية، ماارس الذي هو نحبه قضى ". فمن َت

التضحية.  هذه لبذلا الستعداد أصحاب
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للحركععة السياسععي التصععور طععرح كان وإذا
القععوةا مارحلععة إلععى وصععولها عنععد السععلماية

شعروطا هنعاك فإن أساسيا السياسية... شرطا
الطععرح) (ماهمة حماية الحقيقة في تمثل أخرى

أساسية: أخطاء عدةا مان

السياسعععي التصعععور الولا: طعععرح الخطعععأ
غيععر السياسععية النظريععات خللا ماععن للحركععة

ًء السعععلماية للنظريعععة العلميعععة للصعععفة ادععععا
المطروحة. 

السياسععي التصععور الثععاني: طععرح الخطععأ
ماثععل تاريخيععة، إسلماية تجربة خللا مان للحركة
،3للماععة التاريخيععة السععلماية الدولععة مارحلععة
شععكل فععي دائمععا الخطععأ هععذا صععاحب فيتكلععم
ماصععطلحاتها بكل الماضي في السلماية الدولة

الشكلي.  ونمطها

السياسععي التصععور الثععالث: طععرح الخطععأ
للصععلح السععلماي البرناماععج خللا ماععن للحركة
السلماية.  الدولة تقوما عندماا سيكون والذي

التصععور تحديععد هععو الولا الخطععأ وتصععحيح
المنطلق خللا مان السلماية للحركة السياسي

السلفي... 

الشععرعي بععالحق السياسية النظرية وتحديد
علععى المباشععر الععرد الخععالص... وهععو يندوالعع

الولا.  الخطأ أصحاب

للحركععة العععاما السياسععي التصععور وتحديععد
بهععا تمععر الععتي المرحلععة خللا ماععن السععلماية

المواقععع هععذه ماععن ماوقععع كععل فععي فعل الدعوةا
الخطععأ أصععحاب علععى الععرد هععو دقيقععا تحديععدا
الثاني. 

العباسية...  – الماوية الدولة ماثل 3
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يتطلععب الععذي الثععالث... فهععو الخطععأ أماععا
ماباشرةا.  ماناقشة

عن مانبثقة ماوقوتة تفصيلية خطة فالبرناماج
برناماععج يتحععدد فكيععف واقع، في وماحققة تصور
واقع؟ بغير

التصععععور ُتَحّمععععل أن تريععععد الجاهليععععة إن
لبععد كععان لععذا الجاهليععة ماشععاكلها كل السلماي

نواجههععا أن يجععب الععتي للمشععكلة تعريععف ماععن
السلماي.  السياسي بالتصور

الععتي المشععكلة هععي السععلماية فالمشععكلة
الواقععع إلععى طريقععه في السلماي الفكر تقابل

السلماي. 

المسععار وهععذا الطار هذا خارج ماشكلة وأي
التفجيعععر إل يعالجهعععا ل جاهليعععة ماشعععكلة هعععي

حسععب جديععد ماععن وترتيبععه للواقععع السععلماي
الصحيح.  التصور

بأنهععا السلماية للحركة الجاهلي والستفزاز
السععتجابة يجععب ل أمار سياسيا برناماجا تملك ل

له. 

السياسي.  التصور نملك نحن

السياسية.  النظرية نملك نحن

يطععرح لكععي السياسي... فلبد البرناماج أماا
برناماجنععا يريععد ماععن وكععل الواقععع، نملععك أن

ويسععلم الواقععع يعطينععا أن أول عليععه السياسععي
أصععحاب علعى العرد فعي شععارنا وليكن قيادته،
أعطعععك واقععععك " أعطنعععي السعععتفزاز هعععذا

".  برناماجي
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(تمهيد): السياسية الممارسة قيمة

السياسععية الممارسععة تقييععم نبععدأ أن ولجل
ماععع الممارسععة هععذه طبيعة بين نقارن أن يجب

السلماية.  الحركة أساليب

للحركععة الساسععية السععاليب أن اتفقنا وقد
القععوةا واستخداما بالكلمة هي: التبليغ السلماية

ي والعزلعة الهجعرةا السعلطة... أماعا وإقاماعة فه
ماععن اليععأس عنععد يتحتععم اضععطراري تصععرف

تصععرف الهجععرةا بينهمععا: أن والفرق الستجابة،
اضععطراري تصرف والعزلة جماعي، اضطراري

هععذا عععن العمععل أسععاليب تخععرج ول.. فععردي.
العاما.  الطار

فيها الساليب... فيثبت هذه بين العلقة أماا
والععدعوةا الحجععة وإقاماععة البلغا استفاضععة أن

خععط وأن للحركععة، الصععلي الخععط هي بالكلمة
الععدعوةا فرصععة لنشععاء البتععداء فععي هععو القوةا

الفرصععة... هععذه الجاهليععة تمنععع عنععدماا بالكلمة
الدولة.  وإنشاء السلطة لقاماة النتهاء وفي

هععذا ماععن السياسععية الممارسععة ماوقععع أماععا
فهو: الطار

العلقة ضبط تحقق السياسية الممارسة أن
اليب ناحيعة ماعن ذاتهعا الحركة أساليب بين وأس

أخرى.  ناحية مان للواقع بالنسبة الحركة

بعد بالكلمة التبليغ أسلوب تفرض التي فهي
الدعوةا.  وماوضع الواقع تحليل

ُتمنععع عندماا القوةا أسلوب تفرض التي وهي
بالناس.  التصالا فرصة مان الدعوةا
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وتؤكد الواقع في القوةا آثار تحلل التي وهي
وهععي الصععلية، الحركععة غايعة لتحقيق الثار تلك

والهداية.  الدعوةا دولة إقاماة

ًذا أسععلوبا ليسععت السياسععية فالممارسععة إ
أسععاليب لكععل الضععابط بععذاته... ولكنهععا قائمععا

الساسععي الهععدف يتحقععق الحركععة... بحيععث
أسلوب.  أي خللا مان للدعوةا

القوةا.  وأسلوب الدعوةا أسلوب ماثل فهناك

هععذين بين للعلقة الضابطة السياسة وهناك
التجععاه الععدعوةا بهععا تضععمن الععتي السععلوبين
النهائي. الهدف تحقيق نحو المناسب بالسلوب

إيقععاف السياسععية الممارسععة تفععرض فقععد
كل وفععي تحتمععه، وقععد القععوةا استخداما أسلوب

الماععر هععو الهععدف تحقيععق يكععون الفتراضععين
المطلوب.  القائم

علععى السياسععية الممارسععة قيمععة هععي هذه
الحركة.  أساليب ماستوى

ماسعتوى على السياسية الممارسة قيمة أماا
الواحععد... فإنهععا الواقععع فععي المتعددةا الكيانات

المتعععددةا الكيانععات إدخععالا وهععي ضععخمة قيمة
الواحععدةا... دون الحركععة إطععار ضععمن للععدعوةا

باعتبععار الكيانات هذه بين ماباشرةا حركية علقة
إن بععل وحركيععا، مانهجيععا العلقععة تلععك صعععوبة

هععو للحركععة الصععحيح السياسععي التصععور فرض
يتبنععاه الععذي بمنهجععه كيععان لكععل سيعطي الذي

ويصععبح الحركععي، الواقع في الصحيحة ماساحته
أو بالزيععادةا العلقععة وتلععك المسععاحة هذه ضبط

الممارسة.  وتلك التصور بهذا مارتبط التحجيم
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

السياسععي التصععور طععرح آخععر بمعنععى أو
كيععان كععل فيععه يععرى الععذي السععلماية للحركععة
يمارسععها، الععتي وحركته يتصورها التي مانهجيته
كيانععات لجميععع الواحععد الموقععف ينشععأ بحيععث
صحيحة.  سياسية بصورةا الحركة

للحركة السياسي التصور تحديد فإن وكذلك
مانهععج فععي خطيععرةا ثغععرات سيسععد السععلماية

الحكععاما عن الخروج الدعوةا... وأخطرها: ثغرةا
"ماصععلحة بادعععاء الدعوةا مامارسة في الشرعية

للععدعوةا السياسععي التصععور يسد الدعوةا" حيث
هععذا أصععحاب على الثغرةا هذه السلفية بصبغته

الدعاء. 

المواجهععة خععط عععن الرتداد أيضا وأخطرها
التصععور وتحديععد السياسي العمل بادعاء بالقوةا

ُبعععد فيععه بمععا – المتعععددةا بأبعععاده السياسععي
علععى الثغععرةا هذه أيضا يسد – بالقوةا الممارسة

الدعاء.  هذا أصحاب

أي فععوق لفتععة السياسععة تصععبح ل وبععذلك
يصععبح ضعععف... بحيععث مارحلععة أو باطل ماوقف
لكل ضابط السلماية للحركة السياسي التصور

خطععرا تشععكل الععتي والمصععطلحات 4العبععارات
للهعواء عنوانعا أصعبحت إذا العدعوةا علعى كبيرا

والخلل.  والتراجع

تتحعععدد عائمعععة... بعععل عبعععارات تصعععبح فل
وتنضبط.  وتستقر

" " أو " العععداد " أو " المرحليععة " أو الععدعوةا " ماصععلحة ماثععل 4
العبارات.  مان ذلك "... وغير الدعوةا ماجالا في البشري الجتهاد
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

ً أول
السلماية السياسية النظرية

السياسههية     النظريههة     هههي     والنآ... ماا
السلماية؟     للحركة

هععو النظريععة طرح في الفضل السلوب إن
وبتحليععل " السلماية، " السياسة بتعريف البدء

هععي النظريععة... فمععا طرح يتم التعريف عناصر
السلماية؟ السياسة

(الجماعععة) المنشععئة حكمععة السياسة: هععي
(الخلفععة) المقيمععة العالميععة (لدولععة) الععدعوةا
(لحضارةا) الحق. 

الجماعة:     حكمة
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

الصععواب حاسععة الحكمععة: هععي أن اتفقنععا
واقععع فععي لععه ماحععددةا الداعية كيان في الكامانة
. 5الغاية إلى الوصولا سبيل الدعوةا

للحكمة.  الفردي المفهوما هو وهذا

للحكمة... كان الجماعي المفهوما تحدد فإذا
قلنععا: إن السياسععة... فععإذا هععو المفهععوما هععذا

هععي السياسععة كععانت الفرد سياسة هي الحكمة
النظريععة هععذا... فععإن وعلععى الجماعععة، حكمععة

بعناصععر أساسععا تتحععدد السععلماية السياسععية
النسععان، الحععق، الربعععة: " الواقععع، الحكمععة

".  الغاية

الجمععاعي بالمسععتوى العناصر هذه وارتباط
للنظريععة العععاما الطععار يتحععدد حيععث للععدعوةا

للحركة.  السياسية

عناصععر ماععن عنصععر أي غيععاب يكععون بحيععث
الطار. هذا تحديد عدما في سببا الربعة الحكمة

(الواقع):     السياسية     الحركة     أ) تحليل

الحيععاةا عععن العلمععاء ابتعععاد كععان هنععا وماععن
نظريععا السياسععة عععن بعيععدين جعلهععم العاماععة
ابععن المععؤرخ الظععاهرةا هععذه سجل وقد وعمليا،

السياسععة عععن أبعععد العلماء أن خلدون... فذكر
ماعتععادون أنهععم ذلععك فععي والسععبب وماععذاهبها؛

وانتزاعهععا المعععاني في والخوض الفكري النظر
أماعورا العذهن فعي وتجريعدها المحسوسات مان

علععى الكلععي ذلععك بعععد ماععن ويطبقععون كليععة
الخارجيات. 

– العلمععاء ماععن كععثيرا أن خلدون ابن ويقصد
ماععن الماععور إلععى ينظععرون – الكتب ماع لعيشهم

الدعوةا) للكاتب.  كتاب: (حكمة 5
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

(الععدولا الخععارجي الواقععع أن ماععع الكتععب، خللا
والخارجيععععة الجتماعيععععة النععععاس وأحععععوالا

تدقيق إلى ماحتاجا أو ماغايرا والقتصادية) يكون
التفاصيل.  في

قالب في الخارج في الذي الشيء وضع أماا
ل فالععذي بالتأكيععد، الخطأ إلى يؤدي فهذا الكتب

الحكععععاما أن – ماثل – يظععععن الواقععععع يعععععرف
الماويععة الدولععة حكععاما بعععض ماثععل المعاصععرين

كعععبير، الفعععارق أن العباسعععية... ماعععع والدولعععة
إلععى تحتاج – خلدون ابن يقولا كما – فالسياسة

ماععن يلحقهععا وماععا الخععارج فععي ماععا إلععى ماراعععاةا
خفية.  فإنها الحوالا

الواقع ماعرفة بمعنى السياسة كانت إذا هذا
خللا ماعن بالمسعلمين للنهعوض وماحاولعة تماماا
السععلما، يريدها التي الدرجة إلى المعرفة هذه
المراوغععة بالسياسععة المقصععود كععان إذا أماععا

  ".6( فل والنفاق المداهنة فن وإتقان والحتيالا

يتحقععق السياسية للنظرية الواقعي والطار
الذي جانبين: الواقع مان الممارسة في ماقتضاه
الععدعوةا أصععحاب وواقععع الععدعوةا، فيععه نمععارس

ذاتها. 

السياسي التقييم خللا: مان الممارسة فتتم
التحديععد عععن يختلععف الععذي التصععور وهو للواقع

الواقع...  هذا على الحكم في المباشر الفقهي

والفععرس الععروما بيععن ذلععك: التفريععق ماثععالا
سععماوي ديععن إلععى ينتسععبون الععروما أن باعتبععار

يفرحون المسلمين جعل ماما ماجوس؛ والفرس
فععي الشععرعي الحكععم أن رغععم الععروما لنصععر

الكفر.  هو الدولتين

بالسياسة.  المقصودةا هي الماور هذه فليست أي 6
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

عليععه الرسععولا أيضععا: اختيععار ذلععك وماثععالا
للهجععرةا ماوضعا لتكون الحبشة والسلما الصلةا
فيهععا فععإن الحبشععة إلععى قععائلً: " اذهبععوا الولى

فععي ماسععاواته . رغععم7" أحد عنده ُيظلم ل مالكا
اللععه صععلى الرسععولا كلما لن غيععره؛ ماععع الكفر
إسلماه.  قبل كان فيه وسلم عليه

بيععن الفععرق يتضععح المثععالين هععذين وماععن
السياسي.  والتصور المجرد الفقهي التصور

يكععون القاعععدةا الجتمععاعي: وبهععذه التصور
السععتفادةا ماثععل واقععع، أي بطبيعععة السععتفادةا

صععلى اللععه رسععولا دخععل الجوار... كمععا بتقاليد
،8المشركين أحد جوار في ماكة وسلم عليه الله

وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا أقر وكما
يظلععم ل أن علععى السععلما قبععل العععرب اجتماع

الععذي الفضولا بحلف المعروف وهو أحد، بينهم
وسلم: " لو عليه الله صلى الله رسولا فيه قالا

. 9" لجبت إليه دعيت

الجغرافي:      الموقع

والسععتفادةا بالواقع الستفادةا ضمن ويدخل
الواقععع... جغرافيععة حتى الواقع هذا عناصر بكل
قريععش تجععارةا طريق في غفار ماوقع كان ولقد

نععص ذر... وهععذا أبععي قتععل ماععن لقريععش ماانعععا
ذر أبععو يقععولا الغفاري، ذر أبو رواه كما الحديث
إسععلماه: بعد وسلم عليه الله صلى الله لرسولا
أظهرهععم. بيععن بهععا لصرخن بالحق بعثك والذي
ماعشععر فقالا: يا فيه وقريش المسجد إلى فجاء

أن وأشعهد اللعه إل إلعه ل أن أشعهد إني قريش،
). 7/227  (فتح–هشاما)  /ابن1/343( إسحاق ابن أخرجه 7
عبععد بععن ماحمععد القصععة وذكععر عععدي، بن ماطعم هو المشرك هذا 8

). 84 ،83(ص:  النبوية السيرةا في الوهاب
عبععد حععديث مان والحاكم حبان ابن وصححه يعلى وأبو أحمد أخرج 9

المطيععبين، حلععف عموماععتي ماع مارفوعا: (شهدت عوف بن الرحمن
 فتح]. – 10/518" [ أنكثه أن أحب فما
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

لهععذا ورسععوله. فقععالوا: قوماععوا عبععده ماحمععدا
فععأدركني لماععوت فُضععربُت الصععبي. فقععاماوا،

فقععالا: عليهععم أقبععل ثععم علععّي، فععأكب العبععاس
وماتجركععم غفععار ماععن رجل ويلكععم... تقتلععون

فلمععا عنععي، غفععار؟! فععأقلعوا علععى ومامركععم
بعالماس، قلععت ماعا فقلعت رجععت الغد أصبحت

ماععا ماثععل بععي الصبي. فُصععنع لهذا فقالوا: قوماوا
علععّي فععأكب العبععاس وأدركنععي بععالماس، ُصععنع
. 10بالماس ماقاله ماثل وقالا

اليماماععة أهععل ماععن ثماماععة أبععي ماوقععع وكععان
ماععن لقريععش ماانعا ماكة أهل مان اليماماة وماوقع
خرج ثماماة أبو أسلم السيرةا: فلما وتقولا قتله،
قععالا: ماكة ببطن كان إذا حتى ماعتمرا، ماكة إلى

وقالوا: قريش ماكة. أخذته دخل مان أولا فكأني
قائععل فقععالا قتلععه، علينععا. وأرادوا اختبععأت لقععد

ماععن الطعععاما إلى ماحتاجون فإنكم مانهم: دعوه؛
إلععى أرجععع ل لهم: والله فقالا اليماماة. فتركوه،

ماععن تععأتيكم الميععرةا فأترك بكم أرفق ول دينكم
لكععم يععأذن حععتى قمععح حبععة تأخذوا ولن اليماماة

. 11 وسلم عليه الله صلى الله رسولا فيها

التاريخي:     التصور

هو للواقع السياسي التصور ماقتضيات وأهم
الممارسععة فتنطلععق تجععاربه، ماععن السععتفادةا
علععى السععابقة التجععارب ماجموع مان السياسية
للماة.  التاريخي المستوى

 فتح). – 7/210/3861( ذر أبي إسلما البخاري: باب أخرجه 10
( الحنفععي أثععالا بععن ثماماة ترجمة في البر عبد ابن ذكرها والقصة 11

المغععازي فععي إسععحاق لبن وعزاها ترجمته في والحافظ )،1/250
والحميدي. 
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

فرعععون علععى فرعععون آلا ماؤمان احتج ولقد
ّيا احتجاًجا ؤد قالا عندماا صحيًحا تاريخ َقعع َل َو لععه: " 
ؤم ُك ؤبُل مِان ُيوُسُف َجاء َناِت َق ّي َب ؤل ؤم َفَمععا ِبا ُتعع ؤل ِفععي ِز

ُكم مّاّما َشّك ِه َجاء ّتى ِب َذا َح َلَك إ ؤم َه ُت ؤل َعععَث َلن ُق ؤب َي
ِه مِان اللُه ِد ؤع ً َب ِلَك َرُسول َذ ؤن اللععُه ُيِضععّل َك َو مَاعع ُهعع

ِرٌف ؤس َتاٌب مُا ؤر . 12" مّا

جماعية... فإن وظيفة السياسة أن وباعتبار
وظيفععة الخععر هععو يكععون أن يجب الواقع إدراك

جماعية. 

الحركععة إماكانيععات كععل تجتمع أن يعني وهذا
إدراك ماهمععة فععي اتجاهاتهععا بكععل السععلماية

الواقع. 

وماتابعععة المعلوماععات جمععع نظععاما ويصععبح
لصالح والساليب الوسائل بكل الجاهلي الواقع

الممارسععة واجبععات أهععم السععلماية الحركععة
كياناتها.  بكل للحركة السياسية

العععذي الجعععاهلي الواقعععع حيعععث ماعععن هعععذا
ذاتهععا الععدعوةا واقع الدعوةا... أماا فيه ستمارس

بتاريخها.  يبدأ الذي فهو

الععتراث قضععية ماناقشععة يحتععم ذلك وتحقيق
السلماية.  التجربة سجل باعتبارها

للتراث:     السياسي     التحليل

السععتفادةا قواعععد وهععي الخبرةا نقل وقضية
وماناقشععة الععتراث كتععب في المسجلة بالتجربة

ذاتعه... السياسعي بالمنطق تكون التراث قضية
يكععون ل الععتراث كتععب ماععع التعاماععل أن بمعنععى
النععص ربععط يجب بل ماجردةا، نصوص ماع تعامال

يؤخععذ وبععذلك وهععدفه، وواقعععه بصاحبه التراثي
]. 34[غافر:  12
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

فععي يتععوفر الحكمععة... حيععث بمنطععق الععتراث
لمعنععى الساسععية التعريععف عناصععر التعاماععل

النععص وواقععع النععص وصاحب الحكمة... (النص
".  مانه والهدف

ماععن وتنبع التراث إحياء ماهمة تتحقق وبذلك
ذلععك لوظيفععة الصععحيح التصععور وحقيقة طبيعة

أو اللغويععة الوظيفة على القتصار الحياء... أماا
قاصععًرا... أماععا الحياء يجعل فإنه التاريخية حتى

الرتفععاع أو بالحكمة، الحياء فهو الكامال الحياء
السياسية.  الوظيفة ماستوى إلى بالحياء

يسععمح الععتراث لنصععوص اللفظععي والتحليل
فعععي الكامانعععة المعععدركات حقيقعععة باكتشعععاف

اللفاظ. 

حيععث ماععن الواقععع يحععدد التاريخي والتحليل
 والمكان الزماان

المععدرك ربعط فهععو السياسععي التحليععل أماععا
الربععط بذلك يقوما الذي هو بالواقع... والنسان

التحليل.  ماهمة على الحكمة مافهوما فينطبق

ربيعععع: " التحليعععل حاماعععد يقعععولا ولعععذلك
يفرض إذ الزماان عنصر يلغي للتراث السياسي

إطار في التراث لدراج يسعى أن المحلل على
ًعا أكثر ًء النص يصير حيث اتسا ماععاٍض بيععن التقا

الثابتة الحقائق يكشف بحيث وماستقبل وحاضر
المؤقتة... ".  الخرى عن وتمييزها الدائمة

فإنمععا المحلععل النسععان على نركز إذ ونحن
الععذي هععو نفسععه النسععان أن بسبب ذلك يكون
قععد الععذي صاحبه... وهو وواقع النص بين يربط

تلععك ماععن الععتراثي النععص تجريععد إلععى يضععطر
الوصعولا هعي التحليعل نتيجععة كانت إذا العوامال
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ماجعردةا بهععا السعتفادةا يجب ماطلقة حقيقة إلى
التاريخية.  ظروفها مان

بصععورةا لدراكععه بظروفه النص ربط وماهمة
صحيحة. 

لسععتخلص ظروفععه ماععن النععص وتجريععد
بععع يسععمى ماععا هععو 13والثابتععة المطلقععة حقيقتععه

".  السياسي الوعي"

الحقائق ماجموعة هو السياسي إذن: الوعي
السياسععي التحليععل ماععن المععأخوذةا المطلقععة

للماة.  التاريخي للتراث

الععتراثي النععص ماععع نتعامال أل يجب هنا ومان
الفضععولا، أنععواع ماععن نععوع إلى استجابة كمجرد

أهععم وهععي العلميععة الحركيععة مانطلععق ماععن إنمععا
العلميععة السياسععي. والحركععة التنظيم خصائص

هععي السياسععي التنظيم خصائص مان كخصيصة
مافهععوما بمقتضععى الععتراثي النععص ماععع التعاماععل
السياسي.  التصور أو الحكمة

للععدعوةا التععاريخي الواقععع تحليل إطار وفي
ًدا قضععاياها أخطععر تتحععدد ّيا: وهععي تحديعع سياسعع
الخبرةا.  نقل قواعد

القواعد: هذه وأهم

وعناصرها:     السلماية     الخبرة     تقييم

الشرعي.  - الصواب

والتنظيمععي المععادي السععتطاعة حععد - بلوغا
الهدف.  لتحقيق

وظروفهععا القععرآن جردهععا الععتي الخععدود أصععحاب قصععة ماثععل 13
وماحققععة ماطلقععة كحقععائق وذكرهععا والمكانيععة، والزماانية الشخصية

الساعة.  قياما حتى الدعوةا واقع في السياسي للوعي
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قدًرا.  المتحقق التجربة - أثر

ماسععتوى فععوق الخععوةا بمفهععوما - الرتفععاع
الخطأ.  أو الصواب

بالواقع.  التجربة - ربط

واقععع فععي إسععلماي عمععل أي تقييععم فعنععد
ً نسألا الدعوةا هععذا في الشرعي الحكم عن أول
ًبا كان فإن العمل، بلععغ نسألا: هععل شرعّي صوا

المععادي السععتطاعة حععد العمععل هععذا أصععحاب
فيكون يبلغوا لم فإن به؟ القياما قبل والتنظيمي

وإن الناحيععة، هععذه ماععن بالتقصععير عليهم الحكم
الدليل توافر فإذا عليهم، بأس فل بلغوا قد كانوا

حععد وتععوافر الحكم حيث مان بالصواب الشرعي
العمل، حيث مان والتنظيمي المادي الستطاعة

هععذا نواجه الممارسة... فإننا في الخطأ كان ثم
واجبات: بعدةا الخطأ

الواقع.  في وأثره الخطأ هذا الولا: ماعالجة

الخطععة باعتبععار خطععأ يحععدث الثععاني: قععد
يكععون قععد ولكععن المحدد، الهدف إلى وبالقياس

إيجععابي جععانب القععدري بالعتبععار الخطععأ لهععذا
لهععذا التنععبيه يجععب فعندئعذ الواقع، إلى بالقياس

الممارسة.  واقع في مانه والستفادةا الخطأ

جوانبهععا بكععل التجربععة آثععار الثععالث: ربععط
ًطا المحددةا اليجابية أو قععدًرا المحققععة أو تخطي
الدعوةا الممارسة... بواقع عن الناشئة السلبية
للتجربة.  النهائي الوضع وتقييم

اعتبععار فععوق الخوةا بمفهوما الرابع: الرتفاع
الجتهاد، إلى الطمئنان والصواب... بعد الخطأ
وحده.  الله بقدر لنها النتائج؛ اعتبار وفوق
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(الحق):     السياسية     النظرية     ب) بناء

المفهععوما هععي السياسععة بععأن القععولا سععبق
الحقيقة هذه أساس للحكمة... وعلى الجماعي

الرتفععاع هععو السياسععية النظريععة بنععاء يكععون
وذلك الجماعي، المستوى إلى الحكمة بجوانب

الحق.  بمقتضى

بناء في الحق جانب القيم ابن المااما ويصور
كععان ماععا (بتصععرف): السياسععة فيقولا النظرية،

ً عععن وأبعععد الصععلح إلععى أقرب الناس ماعه فعل
عليه الله صلى الرسولا يصنعه لم وإن الفساد،

سياسععية قععالا: ل وماععن وحي، به نزلا ول وسلم
ّلط فقد الشرع؛ به نطق بما إل فقععد الصحابة؛ غ

عععالم يجحععده ل ماا الراشدين الخلفاء مان جرى
،14الزنادقععة علععي تحريععق بالسععنن... وكفععى

بععن نصر عمر ونفُي المصاحف، عثمان وتحريق
حجاج. 

أقععداما مازلععة ماوضع القيم: وهذا ابن ويقولا
صعععب وماعععترك ضنك ماقاما وهو أفهاما، وماضلة
وضععيعوا الحععدود، فعطلععوا طائفععة فيععه فععّرط

الفسععاد، علععى الفجععور أهععل وجععّرأوا الحقععوق،
العبععاد بمصععالح تقوما ل قاصرةا الشريعة وجعلوا
ّدوا غيرها، إلى ماحتاجة ًقععا أنفسهم على وس طر
لععه، والتنفيععذ الحععق ماعرفععة طععرق مان صحيحة

ًعععا غيرهععم وعلععم علمهععم ماععع وعطلععوا أنععه قط
ّنععا للواقععع ماطععابق لقواعععد مانافاتهععا مانهععم ظ
الشرع. 

الرسععولا، به جاء ماا تناِف لم إنها الله ولعمر
باجتهعادهم، شعريعته ماعن فهمعوه ماعا نافت وإن

وأبععي سعععد ابععن طريععق ماععن الصععابة في الحافظ ذكرها والقصة 14
خيثمة. 
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ماعرفععة فععي تقصععير نوع ذلك لهم أوجب والذي
وتنزيععل الواقععع ماعرفععة فععي وتقصععير الشععريعة

ذلععك الماور أولياء رأى فلما الخر، على أحدهما
وراء بععأمار إل أمارهععم لهم يستقيم ل الناس وأن

أوضععاع ماععن أحدثوا الشريعة مان هؤلء فهمه ماا
ً شّرا سياستهم ًدا طويل فتفععاقم عريًضععا، وفسععا

العععالمين علععى وعععز اسععتدراكه، وتعععذر الماععر
ذلععك ماععن النفععوس تخليععص الشععرع بحقععائق

المهالك...  تلك مان واستنقاذها

الطائفععة هذه قابلت أخرى طائفة وأفرطت
اللعععه حكعععم ينعععافي ماعععا ذلعععك ماعععن فسعععوغت

َيععت الطععائفتين ورسععوله... وكل ِت َبععل ماععن ُأ ِق
رسععله بععه اللععه بعععث ماععا ماعرفععة فععي تقصععيرها

رسععله أرسعل سععبحانه اللععه فإن كتبه؛ به وأنزلا
العدلا بالقسط... وهو الناس ليقوما كتبه وأنزلا
فعععإذا والسعععماوات، الرض بعععه قعععامات العععذي

طريق بأي وجهه وأسفر العدلا أماارات أظهرت
أعلععم سععبحانه واللععه ودينععه، الله شرع فثم كان

العععدلا طععرق يخععص أن ماععن وأعععدلا وأحكععم
أظهععر هععو ماععا ينفي ثم بشيء وأعلماه وأمااراته

ول مانها يجعله فل إماارةا وأبين دللة وأقوى مانها
بيععن قد بل بموجبها، وقياماها وجودها عند يحكم

أن الطععرق ماععن شععرعه بمععا وتعععالى سععبحانه
النععاس وقيععاما عبععاده بين العدلا إقاماة ماقصوده

العععدلا بهععا اسععتخرج طريععق فععأي بالقسععط،
لعه... ماخالفعة ليسععت العدين مان فهي والقسط

نطععق لما ماخالفة العادلة السياسة يقالا: إن فل
ماععن وجزء بل به، جاء لما ماوافقة بل الشرع، به

ًععععا " سياسعععة نسعععميها ونحعععن أجزائعععه، " تب
ظهر ورسوله الله عدلا هي وإنما لمصطلحاتكم

. 15 والعلماات. أهع الماارات بهذه

). 16 – 14( القيم لبن الشرعية السياسة 15
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السياسهههية     النظريهههة     بنهههاء     وماهههن   
تحققت:

السياسععية الممارسة في الحق ) شواهد1 
أهمها: فكان

الحععق شواهد مان كشاهد العقيدةا: وتتحقق
السياسعععية الممارسعععة فعععوق ارتفاعهعععا فعععي

الدولة.  ونظاما والحركية

كمضعععمون الحعععق تفعععرض القعععوةا: العععتي
السياسية.  والممارسة للنظرية

الممارسععة انطلق شععواهد الثبععات: وأهععم
السياسععي الخععط ثبععات هو الحق مان السياسية

الممارسععة يرفععع الحععق لن الممارسععة؛ لهععذه
حععتى وزعاماععاته الواقععع ظروف فوق السياسية

الععذي هععو السياسععي الخععط يصبح أن المار يبلغ
الزعاماات.  به وتنتظم الواقع به ينخرط

التفعاف هعو الحععق ععن البعععد دلئل أكبر إن
واللتععواء الواقع مانحنيات حولا السياسي الخط
زعاماععة كععل بلععون التلععون عقباته: وكععذلك فوق

بصبغتها.  والصطباغا جديدةا

نموذًجععا الولى السلماية الفترةا قدمات وقد
الثبات.  لهذا

ًء  المواقععف ماسععتويات أخطععر ماععن ابتععدا
السياسية. 

جعععل علععى الصععديق بكععر أبي ماثالا: إصرار
جهععزه الععذي الجيععش رأس علععى زيد بن أساماة

أسععاماة واختععار وسععلم عليععه الله صلى الرسولا
لقيادته. 
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ًء  ماستوياتها.  بأبسط وانتها

اللععه رسععولا إلععى جععاءت التي المرأةا ماثل 
. 16وقالت: أعطني وسلم عليه الله صلى

السععلماية السياسة النظرية: بين المفاصلة
والجاهلية. 

السعععععععلماية السياسعععععععية فللنظريعععععععة
الجاهليعععة للنظريعععة ماصعععطلحاتها... وكعععذلك

بها.  الخاصة ماصطلحاتها

ماععن ُتقععرر ماشتركة. قععد ماصطلحات وهناك
اللفععظ؛ حيععث ماععن السععلماية النظريععة جععانب
فععي بمععدلولها تفهععم أن الخطيععر الماععر فيصععير

أشععد الماععر بععه يصععير الجاهليععة. مامععا السياسة
بمععدلولها المصععطلحات هععذه تفععرض أن خطًرا

النظريععة فععي الصحيحة دللتها فتنتفي الجاهلي
ماشععهورةا أماثلععة المصطلحات السلماية. ولهذه

والحرية.  الثورةا ماصطلح أهمها

رفض الجاهلية... تعني النظرية في فالثورةا
ماطلقة...  بصورةا الواقع

ماطلقة... الغضب.  بصورةا تعني كما

العنف...  تعني وكذلك

(بيديه) هكذا لعطينك ماالا جاءني (ص): لئن الله رسولا لها فقالا 16
تعنععي: أجدك؟وكأنهععا لم الله... وإذا رسولا فقالت: يا وهكذا، وهكذا

بكر.  أبا مات. قالا: ستجدين إذا
بكر؟ أبا أجد لم قالت: وإذا

عمر.  قالا: ستجدين
بينهععا دار ماا بكر لبي وقالت المرأةا جاءت بكر أبي خلفة كانت فلما
وصف كما واحدةا مارةا بيدها تأخذ أن فأمارها (ص)، الله رسولا وبين

ًثا.  العدد لها ضاعف ثم الله، رسولا لها ثل
ًذا كنت (ص): (لو النبي قولا باب المناقب، في البخاري أخرجه ماتخعع

 فتح). – 7/21/3659خليلً) (
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" إلعععى " الثعععورةا بمصعععطلح انتقلنعععا فعععإذا
ًا نععرى فإننععا السلماية السياسية النظرية وجععود
صحيح.  وجود ولكنه الثورةا ماصطلح لعناصر

ًيا.  والغضععب الرفععض نععرى حيععث ماوضععوع
ًيا. والعنف ًطا.  واع مانضب

" بهععذه " الثععورةا ماصععطلح أصععبح ماععا فععإذا 
ًيا، الثورةا ماصطلح كان الصحيحة العناصر إسلما
النظريعععة إلعععى إضعععافته الجعععائز ماعععن وأصعععبح

ماصطلحاتها. مان كمصطلح السلماية السياسية

للواقععع الموضععوعي الرفض سيكون حيث 
التعاماععل فععي الععواعي والغضععب التغييععر فععي

المواجهععة... فمصععطلح فععي المنضععبط والعنف
ولكن للواقع رفض ماجرد ليس السلماية الثورةا

هععذا فععي كععان إذا بحيععث الواقع هذا في للباطل
وأقععره السععلماية الثععورةا بععه أخععذت حق الواقع

العزواج نظعاماه... ماثععل مان جزء وأصبح السلما
ًعا كان وقد الشريعة أقرته الذي الععزواج ماععن نو
الجاهلية...  في

غضععب لنععه الوعي؛ قمة فهو الغضب وأماا 
ًبا لله... وليس ّيا غض الغاضععب فيععه يفقععد شخص

ًقا.  ويصبح وعيه إغل

بسياسععة المنضععبط الماععر فهو العنف وأماا 
الشرعية.  وأحكاماها القوةا

السععلماية الثععورةا ماصععطلح يتحقعق وبذلك 
المتععأني بالحسععم يتميععز للتغييععر خاص بمنطلق

. 17الرق ماشكلة ماعالجة ماثل
الكفارات أحكاما خللا مان ماتأنية بصورةا العتق السلما شرع حيث 17

وهععو المكععاتب وماعاونععة تعععالى اللععه وجععه ابتغععاء العتق على والحث
العتععق يكععون أن لزامًاععا بالمالا... وكععان نفسه تحرير قرر الذي العبد
هععزةا يحععدث الععذي المفععاجئ التحريععر لقععرار تفاديععا الصععورةا بهععذه

بعععد أنفسععهم العبيععد يتحملهععا ل وقععد الواقع، يتحملها ل قد اجتماعية
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السياسية النظرية بين المطلق التقابل إن 
ماععن الشععديد الحذر يقتضي والجاهلية السلماية
ماصععطلحات بيععن للخلععط الخاطئععة المحاولععة

وغيرها...  السلماية السياسية النظرية

ًء  كالثورةا.  الضخمة بالمصطلحات وابتدا

ًء  رفض ماثل البسيطة التعبيرات بأدق وانتها
ً السلماية المابراطورية تعبير الخلفة.  مان بدل

المفعععاهيم بيعععن الخلعععط بأماثلعععة ماعععروًرا 
الشععورى بيععن الخلععط ماثععل وغيرهععا السععلماية

جوهريععة فوارق مان بينهما والديمقراطية... بما
بينهمععا؛ المشععترك السععاس فععي حععتى ماحععددةا

وكععذلك الععرأي، إجمععاع علععى قائمععة فالشععورى
فعععي العععرأي لصعععاحب ولكعععن الديمقراطيعععة،

الجمععاع... وليععس هذا في كبير اعتبار الشورى
فععي كمععا نععاعق؛ كععل أتباع الرعاع الهمج إجماع

. 18الديمقراطية

التصععور مان السياسية الممارسة وانطلق 
ليعنععي وماصطلحاته وأبعاده بنظريته السياسي
السياسعععة مافكعععري بيعععن المطلعععق التفعععاق
العقلععي التفكيععر عنصر لن وماحلليها؛ السلماية

داخلععة للهدف المرحلي والتصور الواقع وإدراك
يكععون الععتي الماور الممارسة. وهي هذه ضمن
ًئا الختلف فيهعععا ّيعععا. مامعععا شعععي يجععععل طبيع

ًبا السياسععية الممارسععة أكععبر تحقيععق فععي سععب
الحركععة مافكععري بيععن الختلف لنطععاق اتسععاع

السلماية. 

تكععون ل حععتى التععأني مافاجئععة... فكععان بصورةا الحرية إلى انتقالهم
الفوضى. 

قطب.  سيد السلما. للستاذ في الجتماعية كتاب: العدالة يراجع
إن الكتععاب خللا ماععن والديمقراطيععة الشورى بين ماقارنة سنعقد 18

الله.  شاء
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

أساسية بصورةا تتمثل الخطر هذا وماواجهة 
تحديد: في

السياسي:     الفكر     ) ثوابت2

السياسي.      الفكر     أ) تأصيل

للعلقة إدراكنا هو التحديد هذا ثوابت وأولا 
طبيعععة بععه تتحععدد الععذي والسياسععة الفقععه بيععن

الممارسة. 

ذاتها.  الحكمة وهي 

المفهععوما هععي اتفقنععا كما الحكمة لن ذلك 
للسياسة.  الفردي

الفقه.  هي والحكمة 

فععي أساًسععا الفقه أصولا كل تصبح وبذلك 
السياسية.  الممارسة

الحركي:     للفكر     السياسي     ب) الطإار

ّدد والذي السؤالا: هذا على بالجابة ُيح

ّون التي الكتابات هي ماا  ماجموعهععا فععي تك
السلماية...  الحركة واقع في الفكر إطار

تنظيععم فععي جوهري شرط التحديد هذا إن 
والحركة...  الفكر بين الصحيحة العلقة

ماعرضععة الدعوةا يجعل التحديد هذا فقد إن 
ضععخمة فكرية ظاهرةا ماجرد إلى التحولا لخطر

تضيع.  حتى الحركة واقعية بجانبها تتضاءلا

يحقععق قععد بأصععحابها الكتابات هذه وتحديد 
إليها.  الرجوع في السهولة فائدةا
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

يتحدد التي القاعدةا إثبات هو الفضل ولكن 
أساًسععا التحديععد هععذا ليصععبح الكتابععات هععذه بها

ماطلقة.  للفكربصورةا

الساسية:      والقاعدة   

الفهم.  سلفي الكتاب صاحب يكون - أن

ماععن نفسععه هععو الكتععاب صععاحب يكون - أن
ماواجهة في والعملية الواقعية التجارب أصحاب

بععواقعه مارتبطععة كتابععاته تكععون وأن الجاهليععة،
ماباشرةا.  بصورةا وماواجهته وتجاربه

هععذه جميععع علععى ينطبععق أن ماراعععاةا ماععع
إنسععان كععل وأصععحابها... قاعععدةا: أن الكتابععات

عليه.  ويرد كلماه مان ويؤخذ ويصيب يخطئ

الخععذ عمليععة الوقت نفس في تتجرد - وأن
والحاسععيس والحسعد الغيععرةا عوامال مان والرد

التفكيععر إلععى بصععاحبها تسعععى قد التي الحقيرةا
الهعععدى ورؤوس الفكعععر شعععواماخ هعععدما فعععي

. 19والرشاد

للفكر:      السياسي     ج) التنظيم

ار فعي الفكر وحرية  ماكفولعة الجماععة إط
خععارج حريععة ل وأنععه والسععنة الكتععاب حدود في
الحدود.  هذه

واجععب بشععرط شععرعي حق الرأي وإعلن 
الفععرد علقععة تنقطععع أن وهععو ماقابععل؛ شععرعي

حيععث المععودودي؛ العلى وأبي القيم وابن تيمية كتابات: ابن ماثل 19
ماععع أصععحابها ماواجهة مان المستفادةا العملية الخبرةا خللا مان كتبت

الحركععي الفكععر إطععار تحديععد ثبت التوحيد... وبذلك بقضية الجاهلية
القضععايا خللا ماععن الطععار تحديععد وسيثبت الفكر، أصحاب خللا مان

ذاتها.  الفكرية
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

الععرأي هععذا وصععولا إلى الطمئنان بمجرد برأيه
المار.  ولي إلى

قواعععد الععرأي هععذا علععى ينطبععق وعندئععذ 
الععرأي... والوصععولا علععي الحكععم فععي الجماعة

الصواب.  إلى

ًطا الواجب يصبح وبذلك  ّقا؛ يقابل شر لن ح
مارحلععة إلى الفرد ُيسلم ذلك الشرط هذا تجاوز

بععد رأيعه تبنعى إذا والمنهجي الفكري النشقاق
بالبطلن.  فيه الجماعة حكم

عععن الخعروج إلعى المرحلعة هعذه ُتسلمه ثم
ًفا أخذ إذا الجماعة ّيا ماوق المحكوما رأيه على مابن

بالبطلن.  عليه

السياسععية الفكععر ثععوابت تحديععد وبعععد 
إلعععى ننتقعععل الحعععق علعععى للتفعععاق المحققعععة

تلعععك فعععي الحعععق علعععى التفعععاق ماقتضعععيات
الممارسة. 

الممارسععععة انطلق ماقتضععععيات وأهععععم 
المعارضععين ماععع التعاماععل الحععق ماععن السياسية
للجماعة. 

السياسية:     ) المعارضة3

أفضععل يعتبر السلماي السياسي والتصور 
أصععحاب ماععع التعاماععل فععي السياسععية النمععاذج

السياسية...  المعارضة

بمفهععوما ماتعلقة أساسية ماصطلحات فهناك
الجماعة:

الحق. بمعنى ) الجماعة1
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

الماير.  بمعنى ) الجماعة2

العاماة. بمعنى ) الجماعة3

العلماء.  بمعنى ) الجماعة4

بخصععوص المصععطلحات هععذه إلى ونضيف 
أوليين: ماصطلحين السياسية المعارضة

الجماعة عن الخروج الفرقة: وهو ماصطلح 
العتقادي.  الحق بمعيار

عععن الخععروج الطائفععة: وهععو وماصععطلح 
العملي.  المار بمعيار الجماعة

عقيدي...  خروج الفرقة: هي بمعنى: أن 

عملي...  والطائفة: خروج 

التعامال: في أسلوب مانهما ولكل 

قضية الفرقة: بحسب ماع التعامال فأسلوب 
كفععًرا كععانت سععواء الجماعععة عععن خروجهععم
أوبدعة. 

الطائفععة: بحسععب ماععع التعاماععل وأسععلوب 
الماير.  أو المااما عن خروجهم قضية

اس علعى قعائم الجماععة ماعاني وتعدد  أس
الظروف...  كل في عليها الحفاظ

فهععو للجماعععة الساسععي المعنععى أماععا 
رسععولا قععولا فيه والوارد الحق بمعنى الجماعة

 وسلم عليه الله صلى الله
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

المفععارق لععدينه  التععارك"الحععديث:  فععي
. 20" للجماعة

إطار في الفهاما في الحق تعدد عند ولكن 
الفرقععة، وتكععون المفاصلة تكون التوحيد قضايا

رأي كععان الطععار هععذا غيععر فععي الحق تعدد وإذا
تلععك فععي الجماعة تتبناه الذي المعيار هو الماير

الماير... بمعنى الجماعة بذلك ويتحقق القضية؛
 مان"وسلم:  عليه الله صلى حديثه فيه والوارد

. 21" أطاعني فقد الماير أطاع

العاماععة إجمععاع يكععون الماععارةا غيبععة وعنععد 
قععولا فيععه الععوارد وهو الحق ماعيار هو المسلمة

. 22العظم... " بالسواد  عليكم"الله:  رسولا

الجمععاع عععن العظععم السععواد عجععز وعند 
ماعنععى فيهم ويتحقق الطاعة، حق للعلماء يكون

الجماعة. 

ماعيععاًرا يعتععبر الععذي العظععم السواد ولكن 
النفععس وأهمها: توطين ماحددةا صفات له للحق
الحق.  هذا على

إنشععاء ماهمة في تقليد هناك ليكون ولذلك 
عليععه اللععه صععلى قععالا كمععا المسععلمة العاماععة
أحسنت الناس أحسن إن إماعة تكن  ل"وسلم: 

 فتععح)،– 6878 /ح12/209( الععديات كتععاب في البخاري أخرجه 20
165 ،6/11/164( المسلم دما به يباح ماا باب القساماة في وماسلم

/ح4/124( ارتععد فيمععن الحكععم بععاب الحدود في داود وأبو  نووي)،–
انظععر ماسعععود، ابععن عععن وغيرهم السنن أصحاب وأخرجه )،4352
(ح الظللا أحععاديث لتخريج الجللا ذي فتح كتاب في الحديث تخريج
632 .(

اللععه تعععالى: (أطيعععوا قععوله بععاب الحكععاما فععي البخععاري أخرجععه 21
في وماسلم  فتح)،– 7137 /ح13/119( الرسولا... " الية وأطيعوا
أطععاع وقوله: (مان ماعصية غير في الماراء طاعة وجوب باب الماارةا
".  عصاني فقد الماير عصى ومان أطاعني، فقد الماير

( العتقععاد أصععولا شععرح في والللكائي )،3950( مااجه ابن رواه 22
ًعا أنس ). عن84 ،80 (ح السنة في عاصم أبي وابن )،153 مارفو

".  العظم بالسواد بلفظ: (فعليكم
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إن أنفسععكم وطنععوا ولكععن أسععأت، أساؤوا وإن
فل أسعععاؤوا وإن تحسعععنوا أن النعععاس أحسعععن

. 23" تسيئوا

الدعوةا مانهج في للعاماة فإن أيضا هنا ومان 
خطيرةا.  ماسئولية

الهيععاج نمععط العاماة ماع التعامال في فليس 
المزيفة...  والصور

إجمععاع ماعرفععة المطلععوب يكععون وعنععدماا 
تبععدأ المهمععة فععإن لهععم؛ العععاما الععرأي أو العاماة
الفرد.  رأي بإثبات

هعععوازن وفعععد إسعععحاق: إن ابعععن يقعععولا 
وسلم عليه الله صلى الله رسولا أتوا بالجعرانة

أصععل إنععا اللععه، رسععولا فقععالوا: يععا أسلموا وقد
يخععف ماععالم البلء ماععن أصععابنا وقععد وعشععيرةا،

عليععك. قععالا: وقععاما الله ماّن علينا فامانن عليك،
لععه يقالا بكر بن سعد بني أحد هوازن، مان رجل
إنمععا اللععه رسععولا فقالا: يععا صرد أبا يكنى زهير
اللتععي وحواضععنك وخالتك عماتك الحظائر في
شمر، أبي بن للحارث مالحنا أنا ولو يكفلنك، كن
الععذي بمثععل ماععن نععزلا ثععم المنذر بن للنعمان أو

خيععر وأنت علينا، وعائدته عطفه رجونا به نزلت
المكفولين. 

وسععلم: عليععه اللععه صلى الله رسولا فقالا 
أماععوالكم؟ أما إليكععم أحععب ونسععاؤكم أبنععاؤكم

ّيرتنععا اللععه، فقععالوا: يارسععولا أماوالنععا بيععن خ
ّد بل وأحسابنا، إلينععا، أحععب فهععو نسععاؤنا إلينا ُتر

والعفو الحسان في جاء ماا باب والصلة، البر في الترماذي أخرجه 23
الترماععذي: حسععن بععه. وقععالا حذيفععة حديث ) مان2005 /ح4/364(

ًقا البغوي غريب. وذكره والحععديث )،13/32( السععنة شرح في تعلي
الكنز وفي )،3/341( للمنذري والترغيب )،5129 (ح المشكاةا في
مانععه وهععم وهععذا صحيحه في البخاري إلى صاحبه ) وعزاه4035 (ح

له.  الله غفر
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المطلععب عبععد ولبنععي لي كان ماا لهم: أماا فقالا
بالنععاس الظهععر صععليت أنععا ماععا وإذا لكععم، فهععو

إلععى اللععه برسععولا نستشفع وقولوا: إنا فقوماوا
فععي اللععه رسععولا إلععى وبالمسلمين المسلمين،

فلمععا لكععم، وأسألا ذلك، عند فسأعطيكم أبنائنا
بالنععاس وسلم عليه الله صلى الله رسولا صلى

فقععالا بععه، أمارهععم بالععذي فتكلموا قاماوا الظهر
كععان ماععا وسلم: أماععا عليه الله صلى الله رسولا

فقععالا: لكععم، فهععو المطلععب عبععد ولبنععي لععي
صععلى الله لرسولا فهو لنا كان المهاجرون: وماا

لنععا كععان النصار: وماععا وقالت ، وسلم عليه الله
. 24 وسلم عليه الله صلى الله لرسولا فهو

طبنععا النععاس. قععد  فقععالا"روايععة:  وفععي 
فقععالا: إنععا وسععلم عليععه الله صلى الله لرسولا
يرض. فارجعوا لم مامن مانكم رضي مان لنعرف

عليهم . فردوا25أماركم عرفاؤكم إلينا يرفع حتى
غيععر أحععد مانهععم يتخلععف لععم وأبنععاءهم نسععاءهم

صععارت عجوًزا يرد أن أبى حصن. فإنه بن عيينة
ّدها ثم مانهم، يديه في رسععولا وكسععا ذلععك بعد ر
قبطيععة نبطية السبي وسلم عليه الله صلى الله

."

بععد فل العاماة أمار في الحديث يكون وعندماا
ولزماععة ضععرورية صععفات للمتحععدث يكععون أن

فععي كمععا الحكمععة يثبت الذي السفه نفي أهمها
ّداعات سنوات الناس علي  سيأتي"الحديث:  خ

ُق ّد الصععادق، فيهععا ويكععذب الكععاذب، فيهععا ُيصعع
المايععن، فيهععا ويخععون الخععائن، فيهععا ويععؤتمن

الرويبضععة؟ الرويبضععة. قيععل: وماععا فيهععا وينطق
. 26العاماة" أمار في يتكلم التافه قالا: الرجل

)،5/197( الععدلئل فعي الععبيهقي ورواه ماسععنده، فععي أحمععد رواه 24
). 4/135( السيرةا في هشاما ابن وذكره

بطريقععة النععاس رأي (ص) بوصععولا اللععه رسععولا اهتمععاما لحععظ 25
صحيحة. 

هريرةا.  أبي عن وماالك مااجه وابن أحمد صحيح: أخرجه 26
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العاماععة ماصععطلح أخععرى: فععإن ناحيععة وماععن
الرعععاع الهمععج صععفة بانتفععاء يتحععدد المسععلمة
الصععفة يععبين طععالب أبععي بععن علععي وحععديث
الرعاع.  للهمج الساسية

علععى وماتعلععم ربععاني،  عععالم"ثلثععة:  الناس
. 27ناعق" كل أتباع رعاع والباقي نجاةا، سبيل

ماسععتوى فععوق الرتفععاع مانهععج يتععبين وبذلك
الرعاع.  الهمج هؤلء

ول يفقهعععون ل قعععوما الرععععاع الهمعععج إن
يعلمون. 

يفقهون.  ل فهم التفكير أصولا يدركون ل

علععى الواقععع. وليسععوا صععواب يعلمععون ول
النجاةا.  سبيل

النجععاةا هي الواقع وإدراك التفكير وصواب 
الرعاع.  الهمج صفة مان

إطارهععا فععي السياسععية النظريععة بعدتحديععد
السياسعععية النظريعععة بنعععاء وتحديعععد العععواقعي،

الواقععع بيععن المحصلة إلى نأتي الحق، بمقتضى
أو:  والحق،

الفكهههر     بيهههن     الجدليهههة     ) العلقهههة4
والحركة:

" ماعنععى نوضععح أن نريععد بععدء ذي وبععادى
 ". والحركة الفكر بين 28الجدلية العلقة

طبعععة – علععي  عععن29 ص البر عبد لبن وفضله العلم بيان جاماع 27
الفتح.  دار

الديالكتيكية.  بكلمة الجدلية كلمة عن يعبر أحيانا 28

)32(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

بهععا تكععون ثععم الفكععرةا تكععون البععدء ففععي
تضععاف جديععدةا خععبرةا الحركععة فتضيف الحركة،

الفكععرةا نطععاق فيتسععع الصععلية، الفكععرةا إلععى
الحركععة إلينععا فتضععيف أوسع؛ حركة به فنتحرك
الفكععر نطععاق إلععى تضععاف أكععبر خععبرةا الوسععع

هععو وهكذا. هععذا أوسع حركة بة فنمارس ليتسع
والحركة.  الفكر بين العلقة جدلية تفسير

به نمارس أن دون الفكر حجم يزداد وعندماا
ً يمثل هذا فإن ماناسبة حركة ًا خلل قد إذ سياسي
إلععى تضخم إذا الخلل هذا بسبب الدعوةا تتحولا
بحتة.  فكرية ظاهرةا

إطار تحديد سياسية كضرورةا يلزما هنا ومان
الجدليععة العلقععة خللا ماععن ينشععأ الععذي الفكععر

فكععر يسععمى ماععا وهععو الحركععة ماععع الصععحيحة
الحركي. 

حععد قضععايا هو الفكر لهذا الساسي والطار
. " والولء والنسك الحكم " قضايا السلما

المسععتفادةا الفكععر قضععايا كععل إليها ويضاف
فععي السععلما حععد بقضععايا التحععرك خععبرةا ماععن

الواقع. 

ماععع تطععوره فععي الفكععر أن تقرير سبق وقد
تحديععده وأن الحركععة خبرةا مان ماستفاد الحركة

ناشععئ فكععر أي فيصععبح أصععحابه؛ باعتبععار يكون
صععاحبه ماواجهععة مان ماستفادةا عملية خبرةا عن
ً الفكعر هعذا يصعبح الجاهلية ماع ار فعي داخل إط

الحركي.  الفكر

الحركة.  تتحدد الفكر تحدد وكما

التبليعغ هعو الحركعة لهعذه الساسي والطار
فيجب السلطة؛ وقياما القوةا واستخداما بالكلمة
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التصور السياسي 
للحركة السلماية

ماععن تنشععأ الععتي الصععحيحة الحركععة إطار تحديد
الفكععر. ماععع الصععحيحة الجدليععة العلقععة خللهععا
أسلوب يتبنى ل كيان أي أن التحديد هذا وماعنى
وتصععحيح اللتبععاس ورفععع الحجععة وإقاماععة التبليغ

إلى الهادفة القوية المواجهة وأسلوب المفاهيم
يتبنععى ل كيععان السععلماية... أي السععلطة إقاماعة

ًا يكون الساليب هذه التحديععد إطععار ماععن خارجعع
للحركة...  السياسي

ًا وليكن بيععن العلقععة فععي الخلععل أن ماعلوماعع
في الفتنة، يسبب عظيم خطر والحركة الفكرر
فععي 29النهيار ويسبب والجماعة الحركة مارحلة
الدولة.  مارحلة

الفكععر بيععن الجدليععة العلقععة قضععايا وأبععرز
والمدنيععة، المكيععة المرحلة هي: قضية والحركة
أساسها.  مان العلقة لتلك وتفسير

إدراكهععا يجععب عناصععر لهععا القضععية وهععذه
ًاء...  ابتد

القععران نععزولا تمععاما بعععد الدعوةا مارحلة أن
ًا.  والمدنية المكية المرحلة تجاوزت شرع

مادنيععة أو ماكية مارحلة في الدعوةا اعتبار أن
حركي.  اعتبار ذلك بعد

المرحلععة تماثععل الععدعوةا ظععروف كانت فإذا
كععانت وإذا ماكيععة، مارحلععة اعتبرناهععا المكيععة

المدنيعععة المرحلعععة تماثعععل العععدعوةا ظعععروف
تطعععبيق وماارسعععنا مادنيعععة، مارحلعععة اعتبرناهعععا

مارحلة.  لكل المنهجية الحكاما

كععان حيععث العباسععية، الدولععة ذلك: انهيار على التاريخي والمثالا 29
الوقت.  نفس في السياسي والنهيار الفكري النضوج
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التصور السياسي 
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الختلف علععة بدراسة مالزماين نكون وعندئذ
الواقع.  حيث مان المرحلتين بين المنهجي

الحععد أن نجععد الدراسععة فععي البععدء وبمجععرد
القععدرةا حععد هو الختلف هذا في البين الفاصل

والستطاعة. 

فععإن العلن هو الدعوةا في الصل كان فإذا
ًا حكمععا نمارس يجعلنا عليه القدرةا عدما مانهجيعع
ًا السرية.  وهو ماكي

باعتبار الدين وإظهار العلن عن ماثالا وأهم
القدرةا:

غيععر في والجماعات الجمعة إقاماة جواز هو
السلما.  ديار

تحععدد الععتي الجمعععة إقاماععة أن ماععن فبالرغم
الععدار تكععون أن ماباشرةا فقهية شروط لقاماتها

فإنهععا السععلما؛ دار هععي الجمععع فيهععا تقاما التي
هنععاك كععان إذا الجععواز بععاب مان غيرها في تقاما
إقاماتها.  على قدرةا

الوجععوب بانتفععاء إقاماتهععا لعععدما يحتععج ول
باعتبععار إقاماتهععا لن الفقهععي؛ الشععرط لنتفععاء
الجمعة إقاماة ماثل الجواز باب مان يكون القدرةا

عنععد الجععواز بععاب ماععن والعبععد والغلما للمععرأةا
لنتفععاء لهععم؛ بالنسبة الوجوب عدما رغم القدرةا
عليهم.  وجوبها شروط

ًا لنععا تحفععظ السععيرةا أن غيععر ًاعن حععدث ثابتعع
بعه يقععوما وسعلم عليعه اللعه صعلى اللعه رسععولا
بيععن التفريععق فعي القعدرةا اعتبعار علعى الععدليل

رسععولا ماحاولععة وهععو والمدنيععة المكية المرحلة
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أبعي بععن علععي وماعععه وسلم عليه الله صلى الله
ً الصناما كسر طالب 30أحد.  يراهم أن دون ليل

والحععق الواقععع بيععن المحصععلة تحديععد وبعععد
عناصععر مان عنصرين تحديد مان انتهينا قد نكون

لنععأتي السياسععية؛ النظريععة تحديععد فععي الحكمة
الععذي النسععان وهععو الثالث العنصر إلى بعدهما

النظرية.  في النساني الجانب يمثل

للممارسههة     النسههاني     ج) المنطلههق
السياسي):     (المسلم     السياسية

النظريعععة " فعععي " النسعععان جعععانب أماعععا
ماصطلحين:  في يتمثل فإنه السياسية

أن باعتبععار السياسي: وذلععك الولا: المفكر
النسععان عععن صععادرةا إنسععانية ماهمععة الفكععر

والمععدرك الواقععع فععي والنععاظر بالحق المرتبط
للغاية. 

عناصععر بععذاتها هععي الحكمععة جععوانب لتصبح
السياسي.  الفكر

ًا أصبح وبذلك السياسععي المفكععر على لزاما
ليكععون الشععرعي؛ بالسععاس اللتزاما السلماي

تتحععدد وبهععا مانهععا الععتي العليععا القيمععة هو الحق
السياسية.  الممارسة أبعاد جميع

ًا وأصعععبح السياسعععي الفكعععر علعععى لزاماععع
بجععانبيه: الجتمععاعي بالواقع الرتباط السلماي

بععالواقع الرتبععاط خللا ماععن وذلععك والحركععي؛
بقواعععد اللععتزاما خللا ماععن وكععذلك الععدعوةا،

ًا.  لهذا الحركة الواقع... أيض

أبععي بععن علي ) عن159 ،1/84( المسند في أحمد القصة أخرج 30
وأبععو أحمععد إلععى ) وعزاه6/23( المجمع في الهيثمي وذكره طالب،

ثقات.  الجميع وقالا: رجالا والبزار يعلى
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ًا وأصعععبح السياسعععي المفكعععر علعععى لزاماععع
مانطلقععة هععي الخلفععة قضععية اعتبععار السععلماي

وذلك السياسية الحقيقة وتصور بناء في الوحيد
النهائيععة الغايععة هععي الخلفععة أن أسععاس علععى

للحركة. 

تفاعععل علقععة السياسي الفكر يكون وبذلك
فععي النسععان جععانب ماععن بععالحق التأماععل بيععن

 الغاية وإدراك الواقع،

الفععردي النبععوغا يعكععس التأماععل كععان وإذا
الذاتية...  والحساسية

ماععن اليومايععة للمعانععاةا ترجمععة الواقععع فععإن
الممارسة...  خللا

التتعععابع تفعععترض الفكريعععة والسعععتمرارية
ثابتععة علقععة فععي المنتظمععة والمعاناةا المستمر

الغاية.  تتحقق حتى والحركة؛ الفكر بين

السياسية:      الثاني: الزعاماة

باختصار: القععدرةا تعني السياسية والزعاماة
المحقععق السياسععي القععرار اتخععاذ علععى الذاتية
درجعععات وأقضعععى الصعععواب احتمعععالت لكعععبر

النسععاني الجععانب " يعنععي النفسععي الطمئنععان
. " السياسي للقرار

تتطلععب السياسععية الزعاماععة فإن هذا وعلى
أساسية:  صفات عدةا العتبار بهذا

للخطععأ والمجععبر للصععواب الملهععم الخلص
فععي والمحقق المارين كل في للثواب والمحقق

النفسععية الصععراعات ماععن للتجععرد الوقت نفس
الشخصية.  والمصلحة العاطفية والمؤثرات
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قبععل التجربععة خععوض علععى المعيععن التوكععل
تماماها.  بعد اثارها تحمل وعلى بدئها

واثععاره بععالقرار للحاطععة المحقععق الععذكاء
واستشععفاف ذهنيععة بدقععة وبععدائله؛ واحتمععالته
القععرار فععي التفكيععر حععق يسععتوفي ماسععتقبلي

صععاحب يصععل ل بحيععث مامكععن وقععت بأسععرع
المضععل النظري الستغراق مارحلة إلى التفكير

والمحير. 

الماضععي تجععارب ماععن المستخلصععة الخععبرةا
عناصععر كععل لتحقيععق القائمة للتجربة المشابهة

وتحقيععق السععاليب، بأسععهل والصععواب الصععحة
المزالععق إلععى للتجربععة النبهععة العواماععل أكععبر

التجععارب أصععحاب ثمنهععا دفععع الععتي والثغععرات
وتتضععاءلا الثمععن يتضععاعف ل حععتى السععابقة
الحصيلة. 

ًا القععرار صععاحب يجعععل الذي العزما مانطلقعع
والحركععي الشععرعي الطمئنععان بأقصى بقراره

ًا إلععى مانععه ويتعععداه يملععؤه والنفسي... اطمئنان
اطمععأن كمععا فيطمئنععوا بععه المحيطيععن جميععع

ًا ًا، اطمئنان الحقيقععة، عععن يعمععي غرور بغير واثق
لععه المشععاركين ويحيععر الهدف يضيع تردد وبغير

الموقف.  في

فرصععته بهععا يأخععذ الععتي الشخصععية القععوةا
ألععى بهععا ويتنبععه قععراره اتخععاذ فععي الكامالععة

جديععد قععرار لكل المصاحبة الطبيعية المحاولت
القععرار رفععض أو نقد أصحابها فيها يحاولا والتي
يكععون عنععدماا القععرار بصععاحب المحيطيععن ماععن

الفاقععد والععذكي الععذكي غيععر المخلععص حععوله
ماععن عنصععر لي فقععد كل سيتمثل حيث للخبرةا؛
ماحاولععة فععي والخععبرةا والععذكاء الخلص عناصر

القرار...  لصاحب ماعاكسة
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ًا بهععا ينشععئ الععتى الشخصععية القععوةا واقععع
ًا، ويحععدث جديععدةا، مارحلععة في بها ويدخل جديد

ً يتطلععب واحععد بقععرار جديععدةا ماتغيرات بها رجل
ًا ًا قوي ًا.  وزعيم سياسي

علععى يتعععرف يجعلععه الععذي اليمععان صععدق
وماواهبه.  كيانه بكل الدعوةا ماصلحة

الماععر. ويعيععش ويلهععم الفكععر لععه تخطععر
الصواب. 

بععأماته وينهععض ظروفه قضيته... يغير يعيش
حضارته.  ويحيي

ماعععن المنعععاوأةا بعععه يتحمعععل العععذى الصعععبر
السياسعععي، كيعععانه داخعععل ماععععه المختلفيعععن
عليععه والضععاغطيت كيانه، خارج به والمتربصين

ماععن عليععه والحاقععدين الفاهمة، غير العقولا مان
يحقععق الععذي السععوية... الصععبر غيععر النفععوس

تهععور ول الخععائف، بطععء بل المنبطععة المرحليععة
المتحمس. 

الطمئنععان علععي تعيععن الحبواللفععة: الععتي
حععدث إذا الخطععأ وطععأةا ماععن وتخفععف لقععراره
علععي المترتبععة المعانععاةا تحمععل علععي وتعيععن

ماععا كل يبذلا الجميع يجعل الذي الخطأ... الحب
" خيععر صععاحبه يحبععون قععرار لنجاح وسعه؛ في

. 31" تحبونهم مان أمارائكم

تنععاقض أي ماععن الزعيععم تحمي التي الربانية
وإنسانيته.  المطلق الحق بين

يخالف فيما الماير على النكار وجوب باب الماارةا في ماسلم رواه 31
) عععن6/24( المسععند فععي وأحمععد  نععووي)،– 4/12/244( الشععرع

ويحبونكم". تحبونهم الذين أئمتكم بلفظ: (خيار ماالك بن عوف
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الغايععة غيبة مان الزعيم تحمي التي البصيرةا
تصوره.  عن

بالواقع الغفلة مان الزعيم يحمي الذي العلم
الماور.  وطبيعة

كععل السياسععية الزعاماععة فععي تجتمععع وبذلك
السياسية. النظرية لمضمون المحققة العناصر

النهائيععة المحصععلة هععي الزعاماععة فتصععبح
للممارسة. 

ًا السياسععية الزعاماععة تصبح كما فععي أساسعع
السععاس هععذا يجعل ماما السياسية النظرية بناء

جععوانب بيععن الحكععاما لتحقيععق ضععرورية ماقدماة
السياسية...  النظرية بناء

الغاية.  إلي الوصولا تماما بعد وذلك

(الغاية):     السياسي     العمل     د) أهداف

لععه السياسععي، التصععور فععي الغايععة وجععانب
غاية هي الهداية لن الهداية؛ وهو جوهري ماعني

وحكمتها.  الدعوةا

الساسععية الوسيلة هي السلطة أن وباعتبار
لععم ماععا بالسلطان يزع الله الهداية. (إن لتحقيق

. 32بالقران) يزع

ًا للسعععلطة أن وباعتبعععار ًا حعععد وهعععو نهائيععع
السياسية الصيغة هي الخلفة أصبحت الخلفة؛

الهداية.  لغاية

الشعععب) فععي  ط. كتععاب– 5/109( تفسيره في كثير ابن أورده 32
ًنا لدنك مان لي تعالى: (واجعل قوله تفسير أثععر وهععو "، نصيًرا سلطا

عنه.  الله رضي عفان بن عثمان عن
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ًاء، السلطة إقاماة ولكن كحععد والخلفععة ابتععد
تقتضععي القععوةا... والقععوةا تقتضععي لهععا نهععائي

الشهادةا. 

الجنة...  تقتضي والشهادةا

علععي نهائية غاية والجنة الشهادةا فأصبحت 
الدعوةا.  لصحاب الفردي المستوي

مارتبة: بصورةا الغايات ماجموع يتحدد وبذلك

للدعوةا.  نهائية الهداية: كغاية

لتلععك سياسععية والخلفععة: كصععيغة الدولععة
الغاية. 

تلععك لتحقيععق والجنععة: كمقتضععي؛ الشععهادةا
تمثععل الععتي هععي الثلث الحقائق الصيغة. وهذه

الغاية.  جانب السياسي التصور في

التصععور فععي الغايععة حقععائق ترتيب وبحسب
السياسي. 

ترتبط التي الهدف هي الهداية غاية أصبحت
الساليب.  كل بها

التصععور فععي بععارزةا حقيقععة الرتبععاط وهععذا
ليععس والسلوب الغاية أن حيث العاما السلماي

تناقض.  أي السلماي التصور في بينهما

المحصععلة هي الهداية غاية أصبحت هنا ومان
السياسي.  التصور أبعاد لكل النهائية

بععدليل العسكري البعد ماحصلة هي فالهداية
 لن"وسععلم:  عليععه اللععه صلى الله رسولا قولا

ً بععك الله يهدي ًا رجل حمععر ماععن لععك خيععر واحععد
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الععي يجععرون لقععوما  عجبععت" وقععوله: 33" النعم
. 34" بالسلسل الجنة

بععدليل القتصادي البعد ماحصلة هي والهداية
 إنععي"وسععلم:  عليه الله صلى الله رسولا قولا

أن ماخافععة مانععه إلععي أحب وغيره الرجل أعطي
 والمؤلفععة"اللععه:   وقععولا35" النار في الله يكبه

. "قلوبهم... 

... 36الجماهيري البعد ماحصلة هي والهداية

حقيقععة حععولا المكثفععة الضوء نقطة أن غير
الغاية هذه حق هي السياسي التصور في الغاية
الععتي المتعععددةا الحركععة كيانععات ماسععتوي علععي

لتلععك واحععدةا كغايععة الهدايععة جميعهععا تتبنععي
الكيانات. 

وهععي – الواحدةا الغاية لهذه يكون أن فيجب
بيععن العلقة طبيعة علي مافروض حق – الخلفة

الغايععة هععذه إلععي الهادفععة المتعععددةا الكيانععات
الواحدةا. 

(ص) النععاس النبي باب: دعاء والسير الجهاد في البخاري أخرجه 33
فععي الفضععائل فععي وماسلم  فتح)،– 2942 /ح6/128( السلما إلى

( المسععند فععي وأحمععد  نععووي)،– 178 ،5/15/177( علي فضائل
ًعا5/333 سلمة عن الحديث هذا خرج وقد سعد، بن سهل عن ) جمي

الكوع.  بن
( السلسعل فعي السارى باب والسير الجهاد في البخاري أخرجه 34

( داود وأبو )،2/406( المسند في وأحمد  فتح)،– 3010 /ح6/268
". لفععظ: (عجبععت ". أماععا ربنا بلفظ: (عجب هريرةا أبي ) عن2677

أمااماة.  أبي ) عن5/249( المسند في أحمد رواه فقد
ًثا وأحمد البخاري روى 35 /ح6/288( تغلب بن عمرو عن بمعناه حدي

). 5/69( والمسند )،3145
السياسي.  التصور أبعاد باب في – الله شاء إن – سيتضح كما 36
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ًا ثاني
الهداية لحركة السياسية الصيغة

الدعوة:     أ) دولة

للغايععة، سياسععية كصععيغة للخلفععة والسعععي
بالهداية.  المرتبطة الدولة بإقاماة يبدأ

الععدعوةا نشععر أساسععها السععلماية فالدولععة
ووظيفتها ماحورها السلماية والدعوةا والعقيدةا،

الدين.  بحقيقة القناعة خلق

هععو وسععلم عليه الله صلى الرسولا وواجب
بالحكمعععة ربعععك سعععبيل إلعععي  ادع"العععدعوةا: 
التي وجادلهم الحسنة والموعظة أحسعن هعي ب

ّون وأن بد ل كان المتميزةا الطبيعة .. هذه". تكعع
النمععوذج وماتغيععرات عناصععر جميععع بخصائصععها
الععدفاع وظيفتها السلماي... فالدولة السياسي

وماحععور السععلطة شرعية وأساس العقيدةا، عن
والععدعوةا فيهععا، الدعوةا نشر هو وجودها وسبب

واحعدةا، دينامايكيعة كحقيقعة يتفعاعلن والسلطة
التفاعل هذا وجوهر الساسي المحور أن ورغم

فتخلععق تععأتي التي هي السلطة أن إل الدين هو
ذاتععه يحقق بأن للمواطن يتيح الذي الطار ذلك
الممارسععة قواعععد إلععى السععتجابة خللا ماععن
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الدين هي السلطة شرعية فإن الدينية... وهكذا
السلطة.  هي الدين وأداةا

كلمععة إلععى تععدعو أن هععو الدولععة واجععب إن
بهععذا والقتنععاع خلللقناع، مان تدعو وأن الحق،

قواعععد إلععى يتحععولا أن بععد ول كان لذا المفهوما
التعاماععل بنظريععة صععلة لععه ماععا كل في للمارسة

السلماية.  الحضارةا في السياسي

ماصععدر سياسععي كعقععد البيعععة فععإن وكععذلك
وحععده هو أساسي عنصر حولا تتمركز للسلطة
الممارسعععة ماضعععمون وهعععو شعععرعيتها ماحعععور

حععدث فععإذا السلماية الحكاما للسلطة: احتراما
وقععد المسععلم يصععير المضععمون بععذلك إخللا

الطاعععة، عععدما – فقععط – حقه مان ليس أضحى
وماقاوماععة الطاعععة تلععك رفععض واجبععه ماععن بععل

. 37بالسلح ولو الحاكم

الدولععة لن التوحيععد؛ ماقتضععى هععي والدولععة
 ماععا"التوحيععد:  ماقتضععى هو والحكم الُحكم، هي

أنتععم سععميتموها أسععماء إل دونععه ماععن تعبععدون
الحكععم إن سلطان مان بها الله أنزلا ماا وآباؤكم

القيععم الععدين ذلععك إيععاه إل تعبععدوا أل أمار لله إل
 ". يعلمون ل الناس أكثر ولكن

"الرض:  فععي للععدين التمكيععن هععي والدولة
 ". لهم ارتضى الذي دينهم لهم وليمكنن

"الدين:  لقاماة الساسية الداةا هي والدولة
الصععلةا أقععاماوا الرض فععي ماكنععاهم إن الععذين
عاقبععة ولله المنكر عن ونهوا بالمعروف وأماروا
 ". الماور

حاماد تحقيق الشعب، الممالك... كتاب تدبير في الممالك سلوك 37
الولا.  الشعب... الجزء طبعة – ربيع
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أولا هععي الولععى العقبععة بيعععة كععانت لقععد
ماضععمونها: الدولة... وكععان لقاماة فعلية مارحلة

. 38" ربي دعوةا أبلغ  حتى"

للدعوةا.  الساسية الوسيلة هي فالدولة

الععذين على نمن أن  ونريد"الله:  قولا وفي
 ". استضعفوا

عععن الستضعععاف لرفععع الدولععة أن فنععدرك
المسلمين. 

 ". فتنة تكون ل  حتى"سبحانه:  قوله وفي

غيععر جععانب مان الفتنة لرفع الدولة أن ندرك
لله.  الدين ويكون المسلمين؛

فععي الدولععة وظيفععة تعريععف جععاء ولععذلك
الععتي الهععداف بأنها: ماجموع السياسي التصور

تحقيقهععا إلععى السياسية الرادةا تسعى أن يجب
. 39النظاماية الداةا خللا مان

هععذا فععإن للععدعوةا تكععون عنععدماا الدولععة إن
الحكععععم ونظععععم الحععععاكم يكععععون أن ماعنععععاه

للدعوةا.  أداةا به والمحكوماين

كل وحياةا إنسان كل قضية الدعوةا تكون بل
الدعوةا.  دولة في نسمة

وصححه والحاكم السنن، وفي الدلئل في والبيهقي أحمد أخرجه 38
البدايععة فعي كععثير ابعن المجمععع. قعالا فعي والهيثمي الذهبي ووافقه

ماععن يععؤويني؟ وفيه: (مان ماسلم شرط على جيد إسناد والنهاية: هذا
".  ربي؟ رسالت أبلغ حتى ينصرني

فععي الخير القولا للدولة... فيقولا الساسية الماوردي: الوظيفة 39
المسألة:

السياسععية الحركة ماحور وهو العقيدةا، عن الدفاع هي الدولة وظيفة
أهدافها.  على المسيطر لوجودها والمبرر للدولة
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قضععية الععدعوةا تكععون بععأن الماععر يبلععغ بععل
الله.  نبي سليمان دولة في الهدهد

يسععجدون وقوماهععا  وجدتها"الشرك:  يعرّف
 ". الله دون مان للشمس

الععذي للععه يسععجدوا  أل"التوحيععد:  ويعععّرف
 ". والرض السموات في الخبء يخرج

لهعععم  وزيعععن"الشعععرك:  سعععبب ويععععّرف
 ". أعمالهم الشيطان

فهم السبيل عن  فصدهم"السبيل:  ويعّرف
 ". يهتدون ل

عظيم... نبععأ نبأ ماعه لن ماطمئن؛ وهو يتأخر
النظاما... يتأخر كان أجله مان النظاما... نبأ فوق
قضععية وهي الدعوةا قضية ماعه لن عذره؛ وماعه

الماععة... هدهععد وقضععية الدولععة وقضععية الحاكم
فيجعب جميعهعم؛ الرض لهل الدعوةا أن يعرف

شععرك سععبأ ففععي ماكان، أي في شرك يكون أل
فععي سععبأ تكععن لم لو عليه... حتى القضاء يجب
سليمان.  مالك

بعالمعروف الماعر رجعالا مان يكون أن ودون
المنكر.  عن والنهي

الحسبة.  رجالا مان يكون أن ودون

ًفا... أو يكون أن ودون ًفا.  ماكل ماوظ

والععذات الععوعي وهععي الضمير هي فالدعوةا
الهوية.  وهي

شععفاء فععي القيععم ابععن الماععاما يقععولا ولذلك
ًيععا الهدهععد كععان العليععل: ولمععا الخيععر إلععى داع

عععن النهععي جععاء له والسجود وحده الله وعبادةا
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وابععن داود وأبععو أحمععد الماععاما رواه قتله... كمععا
. 40عنه الله رضي هريرةا أبي عن مااجه

للدولعععة ولء الهدهعععد دععععوةا كعععانت لقعععد
السلماية. 

السععلماية الدولععة على يكون أن بد ل فكلن
نهععي فجععاء ولءه، أعطاها أن بعد حمايته واجب
قتلععه عععن وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسولا
. 41والنحلة النملة وماعه

الحركة خطوط تكون أن يجب ذلك أجل مان
الدولة.  هدف إلى ماشدودةا

التصععور خطععوط أخطععر هي الخطوط وهذه
السلماية.  للحركة السياسي

الدولععة لقيععاما يكععون أن الولا: هععو الخععط
وبحسععب الحركععة مانهععج فععي الولا العتبععار

وبكععل الظععروف وطبيعععة الواقععع ماقتضععيات
الماكانيات. 

ولكن... 

علععى الحركععة كيان كل يوقف ل العتبار هذا
ًفا هناك أن إذ الهدف هذا ضععرورية ماوازيععة أهدا
الهععدف هذا إلى وماؤدية شرعية بصفة ذاتها في

حركية.  بصفة الساسي

الهداف:     هذه     وأهم

( المسعند فعي أحمععد عبعاس... أخرجعه ابعن وعن هريرةا أبي عن 40
( والععدارماي )،3224( ماععاجه وابععن )،5267( داود وأبععو )،1/332

ًعا89 ،2/88 ماععن أربععع قتععل عععن بلفظ: (نهى عباس ابن عن ) جمي
اللبععاني الشيخ ". وصححه والصرد والهدهد والنحلة الدواب: النملة

). 2490( الرواء في
قبله.  ماا انظر 41
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واستفاضععة النععاس عععن اللتبععاس - رفععع
الشرعية...  الصفة هي البلغا... وهذه

بالصععفة الععوقت نفععس فععي هععو العمل وهذا
للدولة المؤيدةا القاعدةا تكوين الحركية... يعني

عنععدماا السععلماي الحكععم ونظععاما السععلماية
يقوما.  ماا بعد يقوما... ويبقى

المنكععر... عععن والنهععي بععالمعروف - الماععر
فععي هععو العمل وهذا الشرعية الصفة هي وهذه

الواقععع تهيئععة الحركيععة بالصععفة الععوقت نفععس
الله.  لحكم للذعان الجتماعي

ماععن الدولة... وهو لقاماة الماكانيات - جمع
وهععذا الشععرعية الصععفة هي وهذه القوةا، إعداد
الحركيععة... بالصععفة الوقت نفس في هو العمل

مارحلععة إلععى الوصععولا ماععن الحركععة سععيحمي
إقاماعععة عنعععد والفنعععي الداري العجعععز حعععدوث

السلطة. 

تحقيععق مامارسععة فععي الساسععي والشععرط
هو السلطة إقاماة لهدف الموازية الهداف هذه

الهععداف بقيععة علععى بعينععه هععدف يطغععى أل
الموازيععة الهداف ماجموع يطغى وأل الموازية،

بالصورةا لها والعداد السلطة إقاماة هدف على
ي الولا العتبعار لعه لن المباشعرةا؛ الحركيعة ف

الساسي الهدف هذا يوقف أن الدعوةا... ودون
بصععفتها أصععلية واجبععات لنهععا العمععالا هععذه

بصفتها الساسي الهدف إلى وماؤدية الشرعية،
الحركية. 

للمستضعععفين يكععون أن الثععاني: هععو الخط
...42الدولععة نظععاما فععي الوليععة الحركة زمان في

أن يجععب فل فتنععة والسععلطة الدولععة لن وذلععك
الععولء لععه كععان الععذي الهدهععد تحمععي الشععرعية الحكاما كانت إذا 42

المسلمين؟!.  مان الولء هذا له كان بمن فكيف للدعوةا، المطلق
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اللعععه... بعععإذن تضعععره ل ماعععن إل لهعععا يتععععرض
قلععوبهم على عرضت الذين هم والمستضعفون

ًدا كالحصير الفتن ًدا عو اللععه رسولا قالا كما عو
. 43الحديث في وسلم عليه الله صلى

الععدنيا تضععرهم ل الععذين هم فالمستضعفون
الستضعاف...  بمرحلة ماروا أن بعد والسلطان

المستضعععفين تولية أخرى... فإن ناحية مان
بععن عمععر خطبععة ذلععك على عدلا... يدلا ماسألة

قععائلً: عبععاس عنععد ليسععت رواهععا التي الخطاب
فينا فقالا: قاما بالجابية الخطاب بن عمر خطب
فيكععم ماقاماي وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ًا، بأصععحابي  استوصععوا"فقالا:  الععذين ثععم خيععر
عمععر قععالا . كمععا44" يلععونهم الععذين ثععم يلونهم،

ًا جعلنععي وجععل عععز الله اخر: إن ماوضع في أيض
ًا اللععه قععالا: بععل ثم له وقاسمه المالا لهذا خازن

عليععه اللععه صععلى النععبي بأهععل بادئ وأنا يقسمه
صععلى النبي لزواج نفرض أشرفهم، ثم ، وسلم

وصععفية جويرية إل الف عشرةا وسلم عليه الله
صععلى اللععه رسولا عائشة: إن فقالت ومايمونة،

بينهععن فعععدلا بيننعا، يععدلا كععان وسلم عليه الله
المهعاجرين بأصعحابي بعادئ قالا: إنعي ثم عمر،

ًا ديارنا مان أخرجنا فإنا الولين ًا، ظلم ثم وعدوان
خمسععة مانهععم بععدر لصععحاب ففععرض أشرفهم،

ًا شهد الف: ولمن الف أربعععة النصععار ماععن بدر
في أسرع قالا: ومان الف ثلثة أحد شهد ولمن

الهجععرةا في أبطأ ومان العطاء، به أسرع الهجرةا

ي ماسعلم رواه 43 ( البحعر كمعوج تمعوج الفتعن ذكعر بعاب اليمعان ف
فععي والبغععوي )،5/405( المسععند فععي وأحمد  نووي)،– 1/2/172

ًعا15/6( السنة شرح الفتععن بلفععظ: (تعععرض حذيفة حديث مان )جمي
"... الحديث.  كالحصير القلوب على

حبان وابن الخطاب، بن عمر ) عن1/18( المسند في أحمد رواه 44
أيًضا.  عمر  إحسان) عن– 7254 /ح16/239( صحيحه في
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ً يلعععومان فل العطعععاء؛ بعععه أبطعععأ مانعععاخ إل رجل
. 45راحلته

المستضعععفين تولية ثالثة... فإن ناحية ومان
السععلطة فتنععة ماععن اللععه حفظهععم مان خير وهم

السلطة.  أماانة يحفظون مان خير سيكونون

تمثععل الععتي غععزوان بععن عتبععة خطبععة وهععذه
الععدعوةا مانهج مانها يتأكد التي السياسية الوثيقة

مارحلععة إلععى الحركععة مارحلععة ماععن النتقععالا في
الدولة. 

وأثنععى اللععه فحمععد غععزوان بععن عتبععة خطبنا
بصععرما اذنععت قد الدنيا بعد: فإن قالا: أماا عليه،
الناء كصبابة صبابة إل مانها يبق ولم حذاء وولت

ل دار إلععى مانهععا مانتقلون وإنكم صاحبها يتصابها
قععد فععإنه بحضععرتكم ماععا بخير فانتقلوا لها؛ زوالا
فيهعوي جهنعم شععفة مان يلقى الحجر أن لنا ذكر

ًا سععبعين فيهععا ًا، لهععا يععدرك ل عاماعع وواللععه قعععر
بيععن ماععا أن لنععا ذكععر ولقععد أفعجبتععم، لتملن،

أربعيععن ماسععيرةا الجنععة ماصععاريع ماععن ماصراعين
الزحععاما مان كظيظ وهو يوما عليها وليأتين سنة؛
صععلى اللععه رسععولا ماع سبعة سابع رأيتني ولقد
الشععجر ورق إل طعععاما لنععا ماععا وسععلم عليه الله
فشععققتها بععردةا فالتقطت أشداقنا قرحت حتى
واتععرز بنصفها فاتزرت ماالك بن سعد وبين بيني
أصععبح إل أحععد مانععا اليوما أصبح فما بنصفها سعد
ًا بععالله أعععوذ وإني الماصار، مان ماصر على أماير

ًا نفسي في أكون أن ًا، اللععه وعنععد عظيم صععغير
يكععون حععتى تناسععخت إل قط نبوةا تكن لم وإنها
ًا عاقبتها اخر الماععراء وتجربون فستخبرون مالك

. 46بعدنا
بععن حفععص بععن عمععرو أبععي ) عن3/475( المسند في أحمد رواه 45

المغيرةا. 
 نووي) فععي– 102 ،6/18/101( الزهد في ماسلم القصة أخرج 46

)4/174( المسععند في أحمد وأخرجها عمير، بن خالد عن الزهد أولا
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يتبين: الوثيقة تحليل ومان

الععولةا إيمععان فععي تععؤثر لععم الولية أن كيف
الععدنيا، لشععأن واحتقععارهم بععالخرةا وارتبععاطهم

فعععترةا العععولء تنعععس لعععم الوليعععة أن وكيعععف
تمل الععتي الفترةا هي زالت ل وأنها الستضعاف

ضعععميره تزحزحهعععاعن ولعععم ووجعععدانه عقلعععه
تصععبه لععم الوليععة أن والحكععم. وكيععف مامارسة

فععي يكععون أن بععالله يسععتعيذ فنععراه بأماراضععها
ًا نفسععه ًا، اللععه وعنععد عظيمعع أن وكيععف صععغير
سععيأتي وأنه لهم تبقى ولن ستمر مارحلة الولية

والمعالم.  الصفات ماحددو آخرون ولةا

القاععدةا نفعس تتضعمن أخعرى وثيقعة وهذه
الدولععة إقاماععة بعد سفراء أولا تعيين وثيقة وهي

السلماية. 

كععل وصععفات المعينيععن بأسععماء بيععان وهععذا
مانهم:

ماصععر إلععى بلتعععة: سععفير أبععي بععن حععاطب
شعععهد بعععدري المقعععوقس. وهعععو إلعععى أرسعععل
. 47الحديبية

الععروما إلععى الكلععبي: سععفير خليفة بن دحية
. 48المشاهد شهد قديم هرقل. وهو أرسل

اليماماععة العععاماري: سععفير عمععرو بن سليط
قععدما لععه بععدري علي. وهععو بن هوذةا إلى أرسل

. 49السلما في

).1/204( الصفوةا صفة في الجوزي ابن وذكرها عمير، بن خالد عن
). 1/314( الصابة انظر 47
). 1/463( الصابة انظر 48
). 2/70( الصابة انظر 49
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دماشععق إلى السدي: سفير وهب بن شجاع
السععابقين شمر. مان أبي بن الحرث إلى أرسل
. 50للحبشة هاجر

العى السعهمي: سعفير حذافعة بععن اللععه عبد
هرماععز. ماجععاب ابرويزبععن إلععى أرسععل فععارس
. 51الصحابة سادةا مان الدعوةا

ارسععل الحبشععة إلععى أماية: سععفير بن عمرو
. 52أحد يوما النجاشي. أسلم أبجر بن الصم إلى

عمععان. أسععلم إلععى سععفير العاص بن عمرو
. 53الفتح قبل

لدولععة التععاريخي النمععوذج هذا نقدما وعندماا
الحقيقة.  هذه ماعه نقدما الدعوةا

فععي إل تتجلععى ل الععدعوةا دولععة حقيقععة إن
الععدار هععي السععلما دار لن السععلماية؛ التجربة

تعلوهععا ل وعنععدماا السععلما أحكععاما تعلوهععا التي
خععارج وتصععير إسععلماية، تكون ل السلما أحكاما
التجربة.  نطاق

السععلما دار اسععم إثبععات يرفععض والسععلما
الفقععه ويعلععن السععلما أحكععاما تعلوهععا ل لدولععة

الحكععاما هذه تعلوها ل التي الدولة أن السلماي
السلما.  على ماحسوبة ليست

( الصععابة فععي والسععتيعاب )،2/137( الصابة في ترجمته انظر 50
2/157 .(

فععي والسععتيعاب )،4622 /ت2/287( الصابة في ترجمته انظر 51
). 2/274( الصابة

). 5768 /ت2/157( الصابة انظر 52
فععي والسععتيعاب )،5884 /ت3/2( الصععابة فععي ترجمتععه انظععر 53

). 2/501( الصابة
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المسععلمة... كععان الدولععة ماراحععل كععل وفي
ًاء الععدعوةا شععرط ًا. ابتععد الخلفععة ماععن قائمعع

الدعوةا.  العضود... كانت الملك الراشدةا. حتى

فععي السععابقة للماععم التاريخيععة التجارب أماا
تسععمح فإنهععا والععدعوةا الدولععة بيععن العلقععة

فالحضععارةا الخطععورةا، فععي غايععة بمتناقضععات
لهععا يكععن والفارسععية... لععم والروماانية اليونانية
التي الكاثوليكية الحضارةا بالدين. وحتى اهتماما
السعععتفزازي التعصعععب حقيقعععة علعععى قعععامات

ًا التعصععب هععذا للمسععيحية... كععان ماععن فارغعع
الدعوةا.  ماضمون

المزايدةا هي التعصب هذا صيغة كانت حيث
والسععيطرةا بالهرطفععة والتهاماععات الماععراء بين

ًًا الدين... كانت لرجالا المقيتة ًا هوس ماععن فارغعع
اليهوديععة الدولععة ماثععالا الععدعوةا. حععتى ماضمون

أن ويؤكععد يثبت والدين الدولة بين للربط كرماز
اليهععود لن السععلما؛ إل ليسععت الععدعوةا دولععة
باليهودية.  صلة أية لهم ليست

دون السععلماية، الععدعوةا اسععتحقت هنا ومان
الحعععق، لدولعععة المقيمعععة تكعععون أن غيرهعععا،

المقيمععة تكون أن السلماية الخلفة واستحقت
الحق.  لحضارةا

لدولههههة     الحضههههاري     ب) المضههههمونآ
الدعوة:

ماضععمون. حضععارةا الحق... فلكععل حضارةا 
الحضارةا.  صانعة والحركة

السععلماية الحركععة ماضععمون هععو والحععق
وحضارتها. 
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السععلماية الحضارةا خصائص كانت هنا ومان
ماضمونها.  عن صادرةا

الممارسععة: حيععث ماععن وماقتضععاه فععالحق
فععي والوحععدةا السععلوك، ماعععايير فععي الوحععدةا

العدلا.  هو المعايير هذه وأبرز التعامال؛ ماعايير

التعاماععل... حيععث مان ماقتضاه فللحق كذلك
السيطرةا.  وهو

يجب الحضارةا تتبناه الذي الحق فإن وكذلك
العالميععة، وهععو البشععري الواقععع يسععتوعب أن

ًا الستمرارية...  ماقتضاه الحق فإن وأيض

كمضععمون الحعق ماقتضعى يتحععدد هنعا وماععن
خصائصععها عنععه تنشععأ الععذي السلماية للحضارةا

لتكون: البداية؛ مان حركتها مان المستمدةا

للمضهههمونآ     السياسهههية     ج) الصهههيغة
الحضاري:

الساسية...  بخصائصها

" "الظهععور " " القععوةا العدلا... " السيطرةا
 العالمية. الستمرارية. ".

الحضعععارات أن فعععي القعععولا سعععبق ولقعععد
كععل ماضععمون جععاء ماصععنوعة حضارات السابقة
تسبقها...  التي للحضارةا فعل كرد مانها حضارةا

الماديعععة القعععوةا حضعععارةا جعععاءت ماثلمعععا
الخياليععة المثالية لحضارةا فعل (الروماانية) كرد

اللععه... الحععاكم حضععارةا (اليونانيععة) وجععاءت
(الروماانيععة الماديععة للقوةا فعل (الفارسية) كرد

" .
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والقومايععة الفععرد حضععارةا جععاءت وماثلمععا
" الكععاثوليكي للتعصععب فعععل (الوربيععة) كععرد

. " الكاثوليكية

علععى تصنع لم حضارات أنها على دليل وهذا
الله.  عين

النظريععة أن هععو ذلععك علععى آخععر ودليععل
فععترةا بعععد إل تتكععون لم حضارةا لكل السياسية

حيععاةا عععبر تاريخيععة أشواط وقطع طويلة زمانية
ًا هناك إن الماة... بل إل نظريتهععا تتكون لم أمام

عمرها.  أواخر في

ًا يختلف الذي المار الماععة حضععارةا فععي تماما
فععي السياسععية نظريتهععا تكونت التي السلماية

اللععه صععلى ماحمععد سععيدنا الولا ماؤسسععها حياةا
الخلفة.  حتى الحركة مان وسلم عليه

للمضععمون السياسععية الممارسة كانت لنها
الموقعععف يكعععون أن تعنعععي للماعععة الحضعععاري
ًا السياسي ًا اماتداد ًا الماة لتاريخ طبيعي وانسجاما

ًا حضارتها.  ماع ماطلق

الموقععف هععذا فععي تجتمععع أن يقتضي وذلك
تراثها عن المأخوذةا للماة السياسية الخبرةا كل

التاريخية.  وتجاربها السياسي
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ًا ثالث
السياسية الممارسة طإبيعة

البدء):     (نقطة     السياسي     أ) الموقف

فععي تتحععرك عنععدماا نقطععة كععل تسععهم وكما
تحديععد فععي الموقععف يسععهم كععذلك الخععط صنع

البنععاء وطبيعععة للدولععة السياسععي الخععط اتجععاه
الممارسة.  واقع في للماة الحضاري

النقطعععة هعععو السياسعععي فعععالموقف إذن
السياسي.  للخط الصانعة المتحركة

قواعد: عدةا السياسي الموقف ولنشاء

الجإرائي:     الترتيب

الموقف.  ماضمون في الشرعي ) الحكم1

الجماعة.  ولء على الموقف ) أثر2

ًا الموقععف يكععون فقد ينععالا ل ولكنععه صععحيح
إعلنععه ماجععرد يسععبب حيععث الجماعععة إجماعععة

ًا... عندئععذ هععذا تععرك الولععى يكععون انشععقاق
كان ماا وهذا عليه الجماع يتحقق حتى الموقف

لععم عندماا وسلم عليه الله صلى الله رسولا مان
إجمععاع حقق حتى بدر ماعركة في الدخولا يعلن

بععن سعععد لععه قععالا أن بعععد والنصار المهاجرين
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هذا غمار بنا خضت لو النصار: والله سيد عبادةا
. 54ماعك لخضناه البحر

القععرار اتخععاذ فععي الجماعة واقع ماراعاةا إن
ًا يتجلى هاما سياسي مابدأ ماواقف كل في واضح

. 55السياسية وسلم عليه الله صلى الله رسولا

الهههدف     تحقيههق     فههي     الموقههف     ) أثر3
ناحيتين:      إلى     وينقسم     للجماعة،     العام

العملية. أ) النتيجة

الدعائي.  ب) الهدف

الناحيعة ماعن صعحيح أثعر للموقف يكون فقد
ًا يسععبب العمليععة. ولكنععه صععورةا فععي اهععتزاز

رسولا جعل الذي وهذا الناس نظر أمااما الدعوةا
بععن اللععه عبععد ليقتل وسلم عليه الله صلى الله
ً للقتل ماستحق وهو سلولا أبي لعمر: دعه قائل

ًا بعععأن النعععاس يتحعععدث ل حعععتى يقتعععل ماحمعععد
. 56أصحابه

إنشاء أساس هي الترجيحات كانت هنا ومان
الجرائي. الترتيب ثبوت بعد السياسي الموقف

الترجإيحات:

ًا فعنععدماا... ننشععئ ًا ماوقفعع بصععورةا سياسععي
نظرية. 

فععي التفسععير فععي النسائي ورواه أنس، عن داود وأبو أحمد رواه 54
( صععحيحه فععي حبععان وابععن )،161 /ح1/432( المائععدةا سععورةا
). 470 /ح7/109

المواقف.  لهذه نماذج عرض مان الله، شاء إن سيتضح كما 55
باب: (يقولون المنافقون، سورةا في التفسير في البخاري أخرجه 56

هععذا  فتععح)... وسعيأتي– 4907 /ح8/520المدينة) ( إلى رجعنا لئن
الله.  شاء إن بالتفصيل الموقف
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ثبتععت فععإذا الشععرعي الحكععم إلععى ننظععر
ولء علععى الموقععف أثععر إلععى ننظععر شععرعيته
الععولء هععذا علععى الحفععاظ لن الدعوةا؛ أصحاب

عملية.  نتيجة أي تحقيق مان أولى

ولء علععى ضععرر للموقععف يكععن لععم فععإذا
الواقععع؛ فععي العملية نتيجته إلى ننظر الجماعة؛

الععدعوةا لمصععلحة ماحققععة نتيجععة لععه كانت فإذا
للدعوةا.  والعلماي الدعائي الثر في ننظر

فل ضععار دعععائي أثععر للموقععف كععان فععإذا
الععدعائي الضععرر لن الموقععف؛ هععذا نمععارس

جلععب علععى ماقععدما المفاسععد ودرء مافسععدةا؛
ماارسععنا دعععائي ضععرر له يكن لم فإذا المصالح؛
الموقف. 

الموقععف إنشععاء فععي يراعععى ذلععك ماععع ثععم
التية: الصلية العتبارات

والنتيجة:      السلوب     بين     ) التوافق1

خصيصععة والنتيجععة السععلوب بيععن والتوافق
فالسععلما العععاما السععلماي المنهج خصائص مان

ًا ًا السلما هو مانهج تناقض.  بغير ونتيجة أثر

الوصولا يمكن التي الصحيحة النتيجة إن بل
بالبطلن عليها ماحكوما صحيح غير بأسلوب إليها

 مان"وسلم:  عليه الله صلى النبي يقولا ولذلك
57" أخطععأ فقععد وأصاب برأيه الله كتاب في قالا

يجععب النتائععج إلى الوصولا أسلوب أو مانهج لن
ًا يكون أن ًا يكعون حعتى ذاتعه في صحيح صعحيح

( علععم بغيععر اللععه كتععاب في باب: الكلما العلم، في داود أبو رواه 57
يفسر باب: الذي القرآن، تفسير في والترماذي )،3652 /ح3/319
ًعععا النسائي وأخرجه )،2952 /ح5/200( برأيه القرآن أيًضععا... جمي

الله.  عبد بن جندب عن
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ويقععوما بععالحق الععدعوةا تقععوما وبذلك نتيجته في
بالسلما.  السلما

والمصلحة:      المبدأ     بين     ) التوافق2

الععدعوةا فععي المعروفععة الحقععائق أهععم إن
بععه سععلم ماععا وهععذا مابععادئ؛ دعوةا أنها السلماية

سععفيان أبععا أن أنفسععهم... حععتى الععدعوةا أعداء
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسولا عن يسألا
ً أسعلم قعد يكعن ولعم هرقل أمااما بععد... سعؤال

ًا... أيغدر؟ ... 58يغدر قالا: ل خطير

علعى الحفعاظ أن على آخريدلا ماوقفا ولكن
ماهمععا فيععه التفريععط ليمكععن أمار الدعوةا مابادئ
أماععاما الرجععل الموقععف وهععذا درجتععه بلغععت

جععاءه وقععد وسععلم عليه الله صلى الله الرسولا
الرجععل ووقععف دماععه أحل قد الرسولا كان رجل
فقععالا أحد يمسه أن دون وماشى الرسولا أمااما

للصحابة: لععم وسلم عليه الله صلى الله رسولا
ّ رسععولا يععا قععالوا تقتلععوه؟ لم أشععرت اللععه! هل

غلععة. أي لععه يكون أن لنبي كان فقالا: ماا إلينا؟
. 59خفية إشارةا

والغاية:      الوسيلة     بين     ) التوافق3

أن يجععب السععاليب بعععد الوسععائل وكععذلك
النععبي رد ذلععك أجل ذاته. مان السلما مان تكون
ًا وسلم عليه الله صلى ماععع القتععالا يريععد ماشرك

ً المسلمين بمشععرك نسععتعين ل  نحن"له:  قائل
"60 .
الوحي.  بدء ) كتاب42 ص – صحيح: (الفتح 58
عنععه اللععه رضي سعد عن ماردويه وابن والنسائي داود أبو أخرجه 59

ماسععلم، شععرط على وقالا: صحيح والحاكم )،5/653 المنثور (الدر
العيععن خائنة له تكون أن لنبي ينبغي ل ولفظه: (إنه الذهبي ووافقه

".  يوماض أن لنبي ليس داود: (إنه وأبي أحمد "... وعند
( السععنن فععي والععبيهقي داود وأبععو حبان وابن وماسلم أحمد رواه 60

بمشرك أستعين فلن وفيها: (فارجع عائشة، ) عن17877 /ح9/63
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اللععه صععلى الرسولا يرد أن المار يبلغ قد بل
ً وسلم عليه إلععى الععذهاب أثنععاء نععاقته لعن رجل

ً الغزو . 61بملعون تصحبنا ل بها له: ارجع قائل

للحهههههدث     السياسهههههية     ) الدللهههههة4
السياسي:

النقطععة هععو السياسععي الموقععف كععان ولمععا
يقععوما أن لبععد كععان السياسي للتجاه المتحركة
علععي الععدالا ماعنععاه علععي السياسععي الموقععف

السياسية.  والقوةا السياسي التجاه

تسععمية علععي نتفععق ماععا هععو المعنععي وهععذا
السياسية.  بالدللة

الحععدث إنشععاء يقععوما السععاس هععذا وعلععي
الثنععتين أو مارفوضة دللة نفي أو ماقبولة بدللة
ًا.  ماع

الدللععة ماتعععددةا: مانهععا السياسععية والدللععة
الدللععة ومانهععا القوليععة، الدللععة ومانهععا العملية،

الشخصية. 

السياسععي الموقععف ارتبععاط أماثلععة وأقععوي
والمعاهدات.  المفاوضات هو بدللته

ماععن للمعاهععدات التقليديععة الثابتععة والدللععة
السلماي: الجانب

الموقف.  وحدةا ) إثبات1

السياسية.  الرادةا ) فرض2

 ."
داود.  وأبو ماسلم أخرجه 61
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عملية.  ماكاسب ) تحقيق3

هععدما يكععون ماععا غالبععا الجاهلي الجانب ومان
الدللت.  هذه وتضييع الهداف هذه

لرسععولا قريععش عععن المفععاوض قععالا ماثلما
"الحديبيععة:  ماعاهععدةا في وسلم عليه الله صلى
وماععا بيضععتك بهععم لتفععض النععاس بأوشععاب جئت

غير الصحابة له " فأثبت عنك مانفضين إل أراهم
اللععه صلى الله رسولا نخاماة ابتدروا عندماا ذلك
وتنافسععوا أجسادهم، بها وماسحوا ، وسلم عليه
الععي المفاوض رجع حتى ليشربوه؛ وضوئه علي

وقيصععر، الععروما رأيععت لهععا: لقععد ليقععولا قريش
ًا وجععدت فما وكسري؛ والفرس يعظمععون قوماعع
ًا؛ ماحمععد أصععحاب يعظععم كمععا صععاحبهم ماحمععد

تصالحوه.  أن وأري

ماعاهععدته فععي الفرس مافاوض حاولا وماثلما
ماععوقفهم بنععاء فععي شععرخ إنشععاء المسلمين ماع

علعي المسعلم المفعاوض ماعع فعاتفق السياسي
الععذي اليوما مان تبدأ أنها وأخبره الصلح، ماعاهدةا

آخععر مافععاوض جععاء ثععم الصععلح، هذا عقد فيه تم
وأخععبره المعاهععدةا علي الفرس مافاوض فوافق

المفععاوض فيعه جعاء العذي اليععوما ماعن تبعدأ أنهععا
بععدء يكععون أن المسلم المفاوض فرفض الثاني

ذلك حدد كما الماس مان بل اليوما مان المعاهدةا
وحععدةا تتحقععق وبععذلك عليععه؛ السععابق أخععوه

بيععن التفريق في الفرس خطة وتخفق الموقف
فععي يوما بفارق ولو حتى المسلمين المفاوضين

المعاهدةا.  تاريخ تحديد

أثبتهععا الععتي هععذه الموقععف وحععدةا ولعععل
فععرض ماعهععا ثبععت الععتي هععي الثععاني المفععاوض

أخيععه باتفععاق بتمسععكه وذلععك السياسية الرادةا
المعاهدةا.  تاريخ علي
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نمععوذج بعععد عاماععة نمععاذج طععرح نبععدأ ثععم
لجميع المتضمنة السياسية للموقف المعاهدات

كحععدث السياسععي الموقععف بين العلقات أنواع
خلله.  مان المتحققة دللته له

أنموذج:

عمععل دون بععالكلما تحققععت سياسععية دللععة
قوماععك أن لععول عائشععة  يا"عائشة:  حديث وهو

فهععدما، بععالبيت لماععرت بجاهليععة عهععد حععديث
بععالرض، وألزقتععه مانععه أخععرج ماععا فيععه فأدخلت
ًا بابين له وجعلت ًا باب ًا شرقي ًا وباب فبلغععت غربيعع

. 62" إبراهيم أساس به

أنموذج:

ل واضععحة بصععورةا الدللععة إثبععات أماثلععة مان
رسولا ترك التي المرأةا حادثة هو غيرها تحتمل

القبائل وقاتل قبيلتها وسلم عليه الله صلى الله
حولها. 

وسلم عليه الله صلى النبي ماع سفر في كنا
وقعنععا الليععل آخععر فععي كنا إذا حتى أسرينا وإنا ،

فمعا مانهععا، المسععافر عنععد أحلعي وقعة ول وقعة
اسععتيقظ الشععمس،...... فلمععا حععر إل أيقظنععا

الععذي إليععه شععكوا وسععلم عليععه الله صلى النبي
ارتحلععوا – يضععير ل أو – ضععير  ل"قالا:  أصابهم،

فععدعا نععزلا ثععم بعيععد، غيععر فسععار  فارتحععل،".
بالنععاس، فصلى للصلةا ونودي فتوضأ، بالوضوء

لععم ماعععتزلا برجععل هععو إذا صلته مان انفتل فلما
أن فلن يععا مانعععك  ماععا"قععالا:  القععوما، ماععع يصّل

جنابة... ول  قالا: أصابتني ".القوما؟! ماع تصلي
 ثععم". يكفيععك فععإنه بالصعيد؛  عليك"مااء. قالا: 

إليععه فاشععتكى وسلم عليه الله صلى النبي سار
3/51/1586( وبنيانها ماكة باب: فضل الحج، في البخاري أخرجه 62
عائشة.  ) عن6/239( المسند في وأحمد  فتح)،–
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ًنععا فععدعا فنععزلا العطععش، ماععن الناس كععان – فل
ّيا ودعا – عوف نسيه رجاء أبو يسميه فقععالا: عل

بين امارأةا فتلقيا  فانطلقا". الماء فابتغيا  اذهبا"
لها بعير على مااء مان – سطيحتين أو – مازادتين

أماععس بالماء قالت: عهدي الماء؟ لها: أين فقال
ًفععا. قعال ونفرنا الساعة، هذه لهععا: انطلقععي خلو

ًذا. قالت: إلى صلى الله رسولا قال: إلى أين؟ إ
الصععابئ؟ له يقالا وسلم. قالت: الذي عليه الله

 فانطلقي تعنين، الذي قال: هو

وسععلم عليععه اللععه صلى النبي إلى بها فجاءا
بعيرهععا، عن الحديث. قالا: فاستنزلوها وحدثاه

ففععرغا بإنعاء وسععلم عليععه اللععه صلى النبي ودعا
– السععطيحتين أو – المزادتيععن أفععواه ماععن فيععه

فععي ونععودي العزالععى وأطلععق افواههمععا وأوكععأ
آخععر وكععان شععاء، ماععن الناس: استقوا. فسععقى

ماععاء مان إناء الجنابة أصابته الذي أعطى أن ذاك
تنظعر قائمعة عليعك. وهعي فعأفرغه قالا: اذهب

عنهعا أقلعع لقعد اللعه بمائهعا. وأيعم يفعل ماا إلي
فيهععا. ابتععدأ حيععن مانهععا مالةا أنها إلينا ليخيل وإنه

لهععا. وسلم: اجمعوا عليه الله صلى النبي فقالا
- وسععويقة ودقيقععة عجوةا بين - مان لها فجمعوا

ثععوب فععي فجعلوهععا طعاماععا لهععا جمعععوا حععتى
لهععا: قععالا يععديها، بيععن الثععوب ووضعوا وحملوها
ًا، ماائك مان رزئنا ماا تعلمين هععو اللععه ولكععن شيئ
ذلععك بعععد المسععلمون أسععقانا... فكععان الععذي

ولا المشععركين ماععن حولهععا ماععن علععي يغيععرون
يوماعا مانعه. فقعالت هععي الععذي الصعرما يصعيبون

ًا، يدعونكم القوما هؤلء أن أري لقوماها: ماا عمد
فععي فععدخلوا فأطاعوها، السلما؟ في لكم فهل

. 63السلما

أنموذج:
( المسلم وضوء الطيب باب: الصعيد التيمم، في البخاري أخرجه 63

1/531/344 .(
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ماقبولة.  دللة وإثبات مارفوضة، دللة نفي

فحععاص غععزاةا فععي قععالا: كنععا عمععر ابن عن
اللععه صلى النبي نلقي حيصة. قلنا: كيف الناس
وبؤنععا الزحععف، ماععن فررنععا وقععد ، وسععلم عليععه

وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي فأتينا بالغضب؟
القععوما؟ فقععالا: ماععن فخععرج الفجععر، صععلةا قبل

العكععارون أنتم بل قالا: ل الفرارون، نحن فقلنا
فئتكععم فقععالا: أنععا يععده، فقبلنععا الكرارون)، (أي

ًا (إل قععرأ ُثععم المسلمين، وفئة أو لقتععالا ماتحرفعع
ًا . 64فئة) إلي ماتحيز

 إذا"وجععل:  عععز اللععه قولا تفسير في وذلك
ًا كفروا الذين لقيتم . " الدبار تولوهم فل زحف

صلى الله رسولا وقف حيث أحد غزوةا وفي
المسععلمين وجمععع الغععزوةا بعععد وسلم عليه الله

أن أراد الععذي سععفيان أبععي علععي ليععردوا حععوله
للغزوةا...  سياسية نتيجة يحقق

القععوما فقععالا: أفععي سععفيان أبععو وأشععرف
القععوما أفععي " فقععالا تجيبوه  ل"فقالا:  ماحمد؟

 فقععالا". تجيبععوه  ل"فقعالا:  قحافععة؟ أبعي ابععن
هععؤلء فقععالا: إن الخطععاب؟ ابععن القععوما أفععي
عمععر يملععك لجابوا. فلععم أحياء كانوا فلو قتلوا،
عليك الله أبقي الله، عدو يا فقالا: كذبت نفسه

هبعل. فقعالا سعفيان: أععل أبعو يخزيك! قالا ماا
 قععالوا:". " أجيبععوه وسلم عليه الله صلى النبي

 قالا". وأجل أعلي " قولوا: الله قالا نقولا؟ ماا
النععي لكم. فقالا عزي ول العزي سفيان. لنا أبو

ماععا " قععالوا  أجيبععوه"وسععلم:  عليععه اللععه صععلى
لكععم ماععولي ول ماولنععا " قولوا: الله قالا نقولا؟

والحععرب بععدر، بيععوما يععوما سععفيان أبععو  قععالا".

المفععرد الدب فععي والبخععاري والترماععذي داود وأبععو أحمععد رواه 64
والبيهقي. 
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"وسععلم:  عليععه اللععه صععلى النععي سععجالا. قععالا
" قولععوا: قتلنععا قالا نقولا؟ "! قالوا: ماا أجيبوه

. 65" النار في وقتلكم الجنة، في

وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسولا إن حتى
حععتى ليععالا ثلث وأقععاما بععالجيش ورائهععم سععار

. 66السد حمراء غزوةا سميت

ًا هععذا فعي وكععان مارفوضععة دللععة نفعي أيضعع
ماقبولة.  دللة وإثبات

مارفوضة دللة لنفي ثلث أحد بعد فالوقوف
وهععي ماقبولععة دللععة وإثبات الهزيمة قبولا وهي

العععدو حرماان بعد الجهاد ماواصلة علي الصرار
لصالحه.  سياسية نتيجة أي تحقيق مان

أنموذج:

فععي الععدعوةا صععورةا حفععظ علععي قاما حدث
ماطلوبة.  كدللة الناس نظر

"عنهمععا:  اللععه رضععي اللععه عبد بن جابر عن
المهععاجرين ماععن رجععل 67غزاه... فكسععع في كنا

للنصععار! النصععاري: يععا فقالا النصار، مان رجل
اللععه للمهععاجرين! فسععمعها المهاجري: يا وقالا

 هذا؟ قالا: ماا وسلم عليه الله صلى رسوله

ً المهاجرين مان رجل فقالوا: كسع ماععن رجل
للنصععار! وقععالا النصععاري: يععا فقععالا النصععار؟

صععلى النععبي للمهععاجرين! فقععالا المهاجري: يععا
جابر: مانتنة. قالا فإنها وسلم: دعوها؛ عليه الله

عليععه اللععه صععلى النععبي قدما حين النصار وكان
عبععد فقععالا بعععد المهاجرون كثر ثم أكثر، وسلم

حبان.  وابن داود وأبو وأحمد البخاري رواه 65
الدر في والسيوطي المنذر وابن جرير وابن إسحاق ابن ذلك روى 66

. 179 ص المنثور
بالرجل.  أو باليد الدبر الكسع: ضرب 67
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اللععه رضععي الخطععاب بن عمر أبي... أو بن الله
هعذا عنعق أضعرب اللععه رسعولا يعا عنعه: دعنععي

وسلم: دعه عليه الله صلى النبي المنافق! قالا
ًا أن النعععاس يتحعععدث ل حعععتى يقتعععل ماحمعععد

. 68أصحابه

أنموذج:

ماععن تجريععده بعععد ماقبولععة، بدللة نشأ حدث
مارفوضة.  دللة

قبعل خيل وسعلم عليعه الله صلى النبي بعث
لععه يقععالا حنيفععة بنععي ماععن برجععل فجععاءت نجد،

سععواري ماععن بسععارية فربطععوه أثععالا بععن ثماماة
عليععه اللععه صععلى النععبي اليععه فخععرج المسععجد،

فقععالا: عنععدي ثماماة؟ يا عندك فقالا: ماا وسلم
تنعععم وإن دما، ذا تقتععل تقتلني ماحمد: إن يا خير
ماععا فاسععألا المععالا تريععد كنععت وإن شععاكر، علي

عندك ماا له، قالا ثم الغد كان حتى فترك شئت،
علععي تنعععم لععك: إن قلععت قععالا: ماععا ثماماععة؟ يععا

فقععالا: ماععا الغععد، بعععد كععان حععتى فععتركه شاكر،
خير.  قالا: عندي ثماماة؟ يا عندك

نخععل إلععي ثماماععة. فععانطلق فقععالا: أطلقععوا
المسععجد دخل ثم فاغتسل المسجد، مان قريب

ًا وأن اللععه، إل إلععه ل أن فقععالا: أشععهد ماحمععد
... 69 الله رسولا

ثماماععة أن الحديث في الساسية والملحظة
الله رسولا تركه ولذا الولا؛ اليوما في الدما ذكر

بعد تركه لو لنه ماربوطا؛ وسلم عليه الله صلى

ًبا.  تقدما وقد وغيرهم، والترماذي وماسلم البخاري أخرجه 68 قري
والقصة وأحمد، والبيهقي داود وأبو وماسلم البخاري رواه الحديث 69

)،1/205( الحنفععي أثععالا بععن ثماماععة ترجمععة في البر عبد ابن ذكرها
والحميععدي المغععازي فععي إسحاق لبن وعزاها ترجمته في والحافظ

تقدمات.  وقد
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فععي الطمععع هو الموقف ماعني لكان الدما ذكره
يععذكر لععم الثععالث اليععوما الفععداء. وفععي أو الديععة
فقععالا خيععر فقععالا: عنععدي المععالا أو الدما ثماماة

ثماماة.  أطلقوا

هععذا يتضععمنها الععتي السياسععية القاعععدةا إن
الممارسععة فععي جععوهري شععرط هععي الموقععف

وهععو: السياسععي الموقععف وإنشععاء السياسععية
واضح تفسير للموقف يكون أن وماعناه الوضوح

ثماماععة اللععه رسععولا تععرك ولذلك غيره يحتمل ل
وماعنععي واحععد تعععبير سراحه لطلق أصبح حتى
الطمع ماعني به يختلط ل الذي الكراما هو واحد
الثأر.  مان الخوف أو الدية في

أنموذج:

وهععي الموقععف، وحدةا حفظ علي قاما حدث
السياسي.  الموقف دللت أخطر مان

فععي بالمسععلمين قريظععة بنععي يهود غدر لما
لبعد كععان المشركين ماع وتحالفوا الخندق غزوةا
ًا كعععان وجعععودهم لن إجلئهعععم؛ ماعععن مارهونععع

اللعه رسععولا وبيعن بينهععم كععانت التي بالمعاهدةا
وسلم.  عليه الله صلى

دخععولا قبععل النصار ماع اليهود تحالف ولكن
يععزلا لععم والععذي وسلم عليه الله صلى الرسولا

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا دخععولا بعد قائما
خطيرةا...  ماشكلة يمثل كان المدينة وسلم

حلفععاء ٍوقتععالهم... وهععم إجلؤهععم فالواجب
الموقف...؟ الوقت... فما نفس في النصار

أمارهععم إحالععة هععو السياسععي الموقععف كان
اللععه رسععولا مانهععم ذاتهم... فطلب النصار إلي
ماععن يختععارون. وكععان ماععن حكععم علي ينزلوا أن
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النصعععار ماعععن اختيعععارهم يكعععون أن الطعععبيعي
ماععاذ بعن سععد فاختعاروا حلفعاءهم؛ باعتبعارهم

النصار.  سيد

أصععبحوا  فلمععا"السععيرةا:  كتععب تقععولا وكما
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا حمك علي نزلوا

اللععه رسععولا فقالوا: يععا الوس فتواثبت ، وسلم
ماوالي في فعلت وقد الخزرج، دون ماوالينا إنهم

علمت...  قد ماا بالماس إخواننا

ماعشر يا ترضون قالا: أل الوس كلمته فلما
قالوا: بلععي؛ مانكم؟ رجل فيهم يحكم أن الوس

وسععلم: فععذاك عليععه الله صلى الله رسولا قالا
اللععه رسععولا حكمععه ماعععاذ... فلمععا بن سعد إلي

قوماه أتاه قريظة بني في وسلم عليه الله صلى
ماععن بوسععادةا لععه وطععؤا قععد حمار علي فحملوه

ً وكان أدما، ًا رجل ماعععه أقبلععوا ثععم جميلً، جسععيم
وهععم وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسولا إلي

فععإن ماواليععك، فععي أحسن عمرو، أبا يقولون: يا
ولك إنمعا وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسولا

قععالا: لقععد عليه أكثروا فلما فيهم؟ لتحسن ذلك
لئم. فرجععع لوماة الله في تأخذه ل أن لسعد آن

عبععد بنععي دار إلععي قوماه مان ماعه كان مان بعض
أن قبععل قريظععة، بني رجالا لهم الشهل. فنعي

مانه.  سمع التي كلمته عن سعد، إليهم يصل

اللععه صععلى الله رسولا إلي سعد انتهي فلما
صععلى الله رسولا قالا والمسلمين، وسلم عليه
سععيدكم... فقععاماوا إلي وسلم: قوماوا عليه الله
أماععر قععد الله رسولا إن عمرو، أبا يا فقالوا إليه،

ماعععاذ: بععن سعععد فقععالا فيهععم؛ لتحكععم ماواليععك
فيهععم الحكععم أن ومايثععاقه الله عهد بذلك عليكم

مانا، ها مان قالا: وعلى قالوا: نعم، حكمت؟ لما
اللععه صععلى اللععه رسععولا فيهععا الععتي الناحية في

ً الله رسولا عن ماعرض وهو ، وسلم عليه إجلل
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وسععلم: عليععه اللععه صععلى اللععه رسولا فقالا له؛
تقتععل أن فيهععم أحكععم سعععد: فععإني قععالا نعععم؛

الععذراري وتسععبي الماععوالا، وتقسععم الرجععالا،
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا والنسععاء. فقععالا

فععوق ماععن اللععه بحكععم فيهم حكمت وسلم: لقد
. 70أرقعة سبعة

أنموذج:

الععدعوةا أعداء توجيه أساس علي قاما حدث
ذاتها.  الدعوةا ماصلحة يناسب بما

سفيان بن داود بن ماحمد حدثنا داود أبو قالا
عن الزهري عن ماعمر أخبرنا الرازق عبد أخبرنا

ماععن رجععل عععن ماالععك بن كعب بن الرحمن عبد
كفععار أن وسععلم عليععه اللععه صلى النبي أصحاب
يعبععد ماعععه كععان وماععن أبي ابن إلي كتبوا قريش
صععلى الله ورسولا والخزرج الوس مان الوثان

صععاحبنا بالمدينععة: آويتععم يومائذ وسلم عليه الله
لنسععيرن أو لنخرجنه أو لنقاتلنه بالله نقسم وإنا

ونسععبي ماقععاتلتكم نقتععل حععتى بأجمعنععا إليكععم
عليععه اللععه صععلى النععبي ذلععك بلععغ فلما نساءكم

المبالغ مانكم قريش وعيد بلغ  لقد"قالا:  وسلم
بععه تكيدوا أن تريدون ماما بأكثر تكيدكم كانت ماا

وإخععوانكم؛ بأبنععائكم تقاتلوا أن يريدون أنفسكم
عليععه اللععه صععلى النععبي ماععن ذلععك سععمعوا فلما

. 71تفرقوا وسلم

حكم على العدو نزلا باب: إذا والسير، الجهاد في البخاري أخرجه 70
وذكععره بطععوله، أحمععد ورواه ) ماختصععًرا،3043 /ح6/191( رجععل

أن ) بعععد11/51( الفتععح فععي الحععافظ وقععالا المجمععع، فععي الهيثمي
حسن.  لحمد: وسنده عزاه
فععي والبيهقي )،259 ،3/258( سيرته في هشاما ابن القصة وذكر

). 4/108( الدلئل
( التضير خبر باب: في والفيء، والماارةا الخراج في داود أبو رواه 71

). 179 ،3/178( الدلئل في البيهقي ورواه )،3004 /ح3/155
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هاماععة سياسية قاعدةا يتضمن الموقف وهذا
الموقععف اتخععاذ إلععي الععدعوةا أعداء توجيه وهي

لهععؤلء المصععلحة بمنطععق للععدعوةا المناسععب
اللععه صععلى اللععه رسولا فعله الذي وهذا العداء

اجتمعععوا الععذين الوثععان عبععدةا ماععع وسععلم عليه
بلغه عندماا ذاتها قريش ماع فعله ماا لقتاله. وهو

لقتععاله 72المطافيععل بععالعوذ إليععه خرجععوا أنهععم
بينععي خلععوا الحرب أكلتها لقد قريش فقالا: ويح

كععان عليهععم لععي الماععر كععان فععإن القبائععل وبين
ماععا كععان علععي لهععم الماععر كععان وإن لهععم شرفا

بععه يتحععدث المصععلحة مانطععق . نفععس73يرجععون
الموقععف إلععي ليععوجههم أعععدائه إلععي الرسععولا
للدعوةا...  المناسب

السياسههههية     الممارسههههة     ب) أبعههههاد
النهائية):     (الحدود

للتصهههههور     الجمهههههاهيري     ) البعهههههد1
":      العاماة  "     السياسي

عناصععر ماععن الساسععي العنصر هي والعاماة
والمل، هعععي: الحكعععم، الماعععة أن حيعععث الماعععة

الماععة لمعنععي المحقق هو العنصر وهذا والعاماة
القدرية.  بخصائصها المرتبط

هي: الخصائص وهذه

وهععي ماطفل والمطافيل: جمع تلد، لم التي وهي عائذ جمع العوذ 72
طفل.  لها التي

ووصلها الزهري، ) عن357 ،3/356( سيرته في هشاما ابن ذكره 73
فععي البخععاري طريقععه ) وماععن97206( ماصععنفه فععي الععرزاق عبععد

( المغازي وفي  فتح) ماطول– 2732 ،2731 /ح5/388( الشروط
كتاب انظر التخريج مان ولمزيد ) ماختصًرا،4179 ،4178 /ح7/158

). 830": ( الظللا أحاديث تخريج الجللا ذي " فتح
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عليععه اللععه صلى النبي قالا - العصمة: حيث
 وقععالا:74"  ضللة علي أماتي تجتمع  ل"وسلم: 

. 75"  هدي علي إل الماة هذه الله يجمع  ل"

عليعه اللعه صعلى النبي قالا - الرحمة: حيث
. 76"  مارحوماة الماة  هذه"وسلم: 

عليععه اللععه صععلى النععبي قالا - النصر: حيث
" ل . وقععالا77"  مانصععورةا الماععة  هععذه"وسلم: 

ل الععدين هععذا بععأمار قائمة أماتي مان طائفة تزالا
. 78"  خالفهم مان يضرهم

بمعنععي بالماععة مارهونععة الخصععائص وهععذه
الساسععي العنصععر باعتبارهععا العظععم السععواد

ماعنععي لتحقيععق الخيععر الضععمان وكععذلك للماععة
فععي الجماعععة ماعنععي جععاء ولععذلك الجماعععة؛

وكععان ماعععايير؛ بأربعة الواردةا النصوص ماجموع
. 79 العاماة ماعيار مانها

ًا العتبار في إدخاله يجب وماما ًا وجوب شرعي
ًا هععي السععلما دار فععي العاماععة أن هععو جوهريعع

ًا المقصععودةا المصععطلح. أماععا - بهععذا - أساسعع
ماععن علععي إل تنطبععق فل الكفععر دار فععي العاماة

( السنة في عاصم أبي ابن ماعظمها وروى كثيرةا طرق له الحديث 74
،5/218( المجمع في الهيثمي وذكره )،85 ،84 ،83 ،82 /ح1/41
219 .(

المسععتدرك فععي والحاكم الكبير في والطبراني أحمد رواه والحديث
الحلية.  في نعيم وأبو حميد بن وعبد

/ح4/485( الشععاما فععي جععاء ماععا الفتععن، فععي الترماذي ماعناه روى 75
2192 .(

( القتععل فعي يرجعى بعاب: ماعا والملحععم، الفتن في داود أبو رواه 76
أبي عن وكلهما )،4/410( المسند في وأحمد )،4287 /ح4/103
). 8649 /ح4/283( المستدرك في والحاكم ماوسى

،4/485( الشععاما فععي جععاء بععاب: ماععا الفتععن، فععي الترماععذي رواه 77
قرةا.  ) عن2192

)4/101( المسععند فععي أحمععد وأخرجه تقدما وقد البخاري، صحيح 78
هريرةا.  أبي عن

وذلععك إليهععم، الرجععوع يمكععن الععذين العلماء يكون ل عندماا وذلك 79
الكتععاب بأحكععاما الملتزماععة الغالبععة الكععثرةا هععم العاماععة أن باعتبععار

والسنة. 
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هععي وهعذه الكفععر ماعن المجتمعع عليععه ماعا كعره
صععلى اللععه رسععولا قععولا في المذكورةا البراءةا

رضي مان إل برء فقد كره فمن وسلم عليه الله
وتابع... 

الراضععين ماجمععوع أن نتصععور أن يمكععن فل
فععي بهععم الملتصععقين لهله والتابعين الكفر عن

نععاعق كل أتباع الرعاع الهمج ماجموع أو كفرهم
العظم.  السواد لمصطلح المحققون هم

للعاماة:      التوجإه     قيمة

ترجععع العاماععة ماععع التعاماععل أن والحقيقععة
وهععي الدعوةا بغاية المباشر ارتباطه إلي أهميته

الهداية. 

النعاس. يعؤمان أن هي الدعوةا غاية أن وذلك
التعاماععل ماععن الععدعوةا أصععحاب يتمكععن وعنععدماا
الناس.  ماع المباشر

قععد ضععخمة أهميععة لععه تكععون المار هذا فإن
السععلطة إقاماععة ماحاولععة أهميععة ماععن تقععترب

أهععم هععو النععاس هدايععة هععدف لن السععلماية؛
السلطة.  هذه قياما أسباب

هععو الجععاهلي الحكععم إسععقاط أن نعلععم كمععا
وعنععدماا النععاس، إلععي الحععق وصولا لهم إزاحة
إماكانيععة فيهععا تتععاح الععتي الععدعوةا ظععروف تنشأ

الناس...  إلي الحق وصولا

نفسععها هععي أصععلية نتيجععة تحققت قد تكون
الحكم وإقاماة الجاهلي الحكم إسقاط نتائج أهم

السلماي. 

)72(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

80 الفتععح ماعععاني أهععم ماععن كععان هنععا وماععن

الععتي هععي المعاهععدةا هذه لن الحديبية؛ ماعاهدةا
المسععلمين بيععن المباشععر التصععالا هععذا أتععاحت

تسعععة إيمععان التصععالا هععذا فحقععق والكفععار،
ماكععة فتععح فععي كععانوا الععذين المسععلمين أعشار

لن الفتح؛ ماعني الحديبية لمعاهدةا كان هنا ومان
يععؤمان أن وهععي وغععايته وسععببه حقيقتععه لهععا

الناس... 

إلي بالناس التصالا فرصة قيمة ترجع وكما
سببها.  إالي ترجع نتيجتها

الفرصععة... بغيععر هععذه تتيععح ل الجاهليععة إن
حساب. 

عليها.  الخطار بأقل تسليما تتيحها إنها

قريععش وازنععت كمععا تععوازن الجاهليععة إن
الجاهليععة وأعطععت المعاهععدةا، علععي فععوافقت

واقع أمار الدعوةا أن أيقنت عندماا الدعوةا فرصة
اسعتنفاد أن أيقنعت ماعواجهته. وعنعدماا يمكعن ل

البععديل هععو بالكلمععة الععدعوةا فععي الععدعاةا طاقة
القوةا.  لممارسة الحتمي

رخيصة، ليست والفرصة ثمن، لها فالفرصة
عارضة...  ليست والفرصة

الطععرف جععانب ماععن وبدقععة ماحسععوبة إنهععا
إلععي المتجهة الدعاةا بحركة سلم الذي الجاهلي
الناس. 

عناصعر أهعم هعي الكعثرةا عنصر أن وباعتبار
أكععبر أصععبح لهععم الضععللا تحقيععق فععإن العواما؛

ًنععا)... فتًحععا لك فتحنا وجل: (إنا عز الله قولا تفسير في وذلك 80 مابي
الحديبية.  هنا: ماعاهدةا الفتح
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أن يسعععي الشععيطان لن الشععيطان؛ أهععداف
الكفر.  علي الناس أكثر يموت

هو الناس ماع المباشر التعامال فإن هنا ومان
الضععللا فععي هععدفه الشيطان علي يقطع الذي

العاما. 

الجععاهلي الحكععم إسععقاط ماهمععة تكععون وقد
دعععوةا ولكععن وأشععد؛ أخطععر النقلبيععة بالصععفة

ماععن مامكععن عععدد أكبر تستوعب ماباشرةا الناس
الناس.  هؤلء

التصععالا لسععلوب يعطععي الععذي هععو وهععذا
وقيمة.  أهمية بالناس المباشر

فعي للهمية مارادفا ماعني الخطورةا فليست
الحركة.  مانهج

أهمية.  وأكثر خطورةا أقل المار يكون فقد

خطورةا.  وأكثر أهمية أقل أو

الععذي هععو التوجه لن التوجه... ذلك ضرورةا
الصالحة الطاقات لستخلص فرصة أكبر يحقق

ماعععادن النععاس واقععع فععي للحركععة... وهنععاك
وسلم: عليه الله صلى النبي فيها يقولا ماغمورةا

ي خيارهم الجاهلية في  خيارهم" إذا السعلما ف
. 81"  فقهوا

يععؤمان أن يعنععي النععاس... ل إلععي التوجه إن
فععإن قليلععة السععتجابة كععانت الناس... فإذا كل

هععذه وإدراك الطبيعيععة؛ النتيجععة هععي هذهالقلععة

أكرماكععم تعععالى: إن الله باب: قولا المناقب، في البخاري أخرجه 81
 فتح) بلفععظ: (النععاس– 3496 ،3493 /ح6/608( أتقاكم الله عند

رواه السععلما... الحععديث، في خيارهم الجاهلية في وخيارهم ماعادن
ًعععا4/101( المسععند في وأحمد الفضائل، في ماسلم أبععي عععن ) جمي

هريرةا. 
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علععي يطععرأ قععد الععذي اليععأس يعالععج الحقيقععة
ًا بععذلوا إذا الععدعوةا أصععحاب ًا جهععد ماععع ضععخم
الناس. 

"وسععلم:  عليه الله صلى النبي يقولا ولذلك
. 82"  راحلة فيه ترى تكاد ماائة... ل كإبل الناس

وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسولا يعالج كما
يحمل مامن اقتربوا إذا الدعاةا نفوس في اليأس
ًا ًا كره الماععر هععذا يصععبح بحيععث للععدعوةا شععديد
ًا الله صلى النبي فيقولا والرجاء؛ المال في سبب
ًا الناس  أشد"وسلم:  عليه هععم الماععر لهذا كره
ًا الناس أشد . 83"  فيه الدخولا بعد له حب

تحقيههق     فههي     السياسههية     والقاعههدة
ماقتضههيات     تحقيق     هي     العاماة     في     التأثير
للدعوة:     الصحيح     الكيانآ

السععليم النساني النموذج وهي ) البطولة1
ًا.  والقتداء للتأسي إسلماي

الحديبية.  ماعاهدةا فيه ) التماسك. ويراجع2

والبذلا.  ) التضحية3

ًا جعععل الذي العقيدةا علي ) الثبات4 ماشععرك
ًا ضرب لما يسلم يقععولا: فسمعه ليقتله، ماسلم
الكعبة.  ورب فزت

السععلوب حيععث ماععن التععوجه أساسععيات أماا
التبليغ.  قضايا حيث ومان الحركي

)11/341/6498( الماانة باب: وضع الرقاق، في البخاري أخرجه 82
فيهععا تجععد ل ماائععة كإبععل بععاب: النععاس الصحابة، فضائل في وماسلم

ًعععا2/109( المسععند في وأحمد  نووي)،– 6/16/101( راحلة ) جمي
عمر.  ابن حديث مان

الناس خير مان ) وفيه: (تجدون3496( المناقب في البخاري رواه 83
".  فيه يقع حتى الشأن لهذا كراهية الناس أشد
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العاماععة دعععوةا فععي الحركععي السععلوب فععإن
قععالا كمععا النععاس نغشععي أن قاعععدةا علععي قائم

عنععد وسععلم عليععه اللععه صععلى للنععبي الصععحابي
.84"  ماجالسنا في  اغشنا"المدينة:  إلي قدوماه

أسعععلوب " ينطلعععق " اغشعععنا كلمعععة وماعععن
العاماة.  ماع التعامال

السلوب. عناصر " تنشأ " غشي كلمة ومان
العرب.  لسان ومان

إلععي القصد مان شيء ذلك مان غشينا ) أن1
والتوجه.  والمباشرةا الشيء

غشوه الناس المسعي: فإن حديث ) وفي2
وكثروا.  عليه ازدحموا أي

والعموما.  ) الغشاء: الغطاء3

لبسه.  الشيء: إذا ) غشي4

(غشععي) التععوجه، ماعنععي فععي يجتمععع وبذلك
والملبسة.  والكثرةا والزدحاما والتعميم

إليهعععم فنعععذهب النعععاس نغشعععي أن يجعععب
إليهم.  التسلل ماجرد بكثرةا... وليس

عابرةا.  لقاءات ماجرد ونغشاهم... وليس

والهدف... 

الععذي الععدعوةا واقععع الجمععاهير تعيش أن هو
الجاهلي.  العلما أسر مان يستردهم

ّدا الصحيح في جاء كما 84 سععلولا ابععن أبععي بن الله عبد طلب على ر
بعن اللعه عبعد لسعان المدينعة... علعى (ص) مان الرسولا يتحرك بأل

رواحة. 
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إنقاذهم تتطلب أسيرةا... والدعوةا الجماهير
أسرهم.  وفك واستردادهم

الجمععاهير دعععوةا تصععبح أن والوسععيلة: هععي
والنهار.  الليل لمكر وماقابلة ماوازية

الععتي الشععيطانية واللوان السحر... البهارج
الناس.  عيون تأخذ

أعمععاق إلععي يصععل الععذي للخبععث ماوازيععة
البشرية.  النفس

والدهاء.  والفتنة... للكيد للغراء

ًا ل وضع في الجماهير تجععد ماععا يطاق... نادر
ًا لوثته.  مان ناجي

الععدعاةا ترى عندماا الجماهير تخاف ل وحتى
مانهم.  يقتربون

خللا ماععن القععتراب هععذا يكععون أن يجععب
القتراب.  لهذا الطبيعية المبررات

ماععن الجمععاهير إلععي التععوجه حركععة فععترتكز
الطبيعية: مابرراته خللا

ماععبرر أي القرابة... الجواز... الصداقة... أو
آخر...  طبيعي

فععي الحركععي السلوب في الساس هو هذا
للعاماة.  التوجه

عععرض أسععلوب فععي السععاس إلععي نأتي ثم
البساطة.  وهو القضايا

الماية:
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الماية...  مافهوما هو للبساطة النهائي والحد

الععدين هععذا بحقععائق التسععليم تعنععي والماية
يخلععو وعندئععذ ماسععبقة؛ فكريععة ماسععلمات بغيععر

السعععماء وحعععي بيعععن الخلعععط ماعععن الملتقعععي
عليععه الله صلى النبي ويعبر الخاصة، والثقافات

قععوما  نحععن"بقععوله:  المايععة حقيقععة عععن وسلم
ًا85"  وهكععذا وهكععذا الشهر أمايون بيععده  ماشععير

وأصابعه. 

مارات:  ثلث بيده أشار أنه يعني

أصععابعه يبسععط والثانيععة الولععي المععرةا فععي
وفععي أيععاما، وعشرةا أياما عشرةا علي دللة كلها

ًا؛ عععدا أصععابعه بسط الثالثة علععي للدللععة واحععد
ًا. 29( الشهر أن ) أي9( رقم ) يوما

بالثقافععة الجععاهلي التعععالي أماثلععة أهم ولعل
اليونانيعععة الثقافعععة للمايعععة... كعععانت المقابلعععة

والروماانية. 

اختلط ماععادةا بععذاتها هي الثقافة هذه وكانت
الله.  عند مان المنزلة المسيحي الدين حقائق

ًا وكانت ًا سبب الوثنيععة هذه دخولا في ماباشر
ماععن لكععثير بهععا والععترحيب المسيحي الدين إلي
ذاته.  المسيحي الدين بلد

أسععلوب فععي أساسععا البسععاطة تكععون وكما
وفععي الجاهلية تفعل كذلك الدعوةا قضايا عرض

الدعوةا.  قضايا ماواجهة

 الجماهير خصائص علي الجاهلي الرتكاز

 فتععح)،– 1913 /ح4/151( الصععوما البخععاري... كتععاب صععحيح 85
والنسائي.  داود ) وأبو761( وماسلم أماية... "، أماة ولفظه: (إنا
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ربععه إبراهيععم حععاج الععذي النمععرود هععو هععذا
إبراهيم سيدنا وأمايت) فينتقل أحيي  أنا"يقولا: 

ًا هععذا يكععن ولععم آخر دليل إلي بإماكانيععة تسععليم
بععأي الجمععاهير خداع بإماكانية اليقين ولكنه ذلك

التفسععير. فععي وردت الععتي الصععور ماععن صععورةا
ًا بععأثنين يأتي أن وهي بالعععداما عليهمععا ماحكوماعع

أحيععي ويقولا: أنععا الخر، ويترك أحدهما، فيعدما
بععذلك المقتنعععة الجمععاهير وأمايععت. فتصععرخ

الملععك لموقععف والمتحمسععة الععوهمي الموقف
الكذاب. 

الجاهلية.  ظل في الجماهير هي هذه

لععي ابععن هاماععان يقععولا: (يععا فرعععون وهععذا
ًا ماضععاعفة يحقق السباب) إنما أبلغ لعلي صرح

يعرفععون كمععا هاماععان يعرفععون لنهععم الخضععوع؛
فرعون. 

إحسععاس فععي السععيطرةا رماععوز تتضععاعف
الجماهير. 

ربععه فععي إبراهيععم حاج الذي النمرود هو هذا
سععيدنا .. فينتقععل". وأمايععت أحيععي  أنععا"يقععولا: 
تسععليًما هععذا يكععن ولععم آخععر، دليل إلى إبراهيم

خععداع بإماكانيععة اليقيععن ولكنععه ذلععك، بإماكانيععة
فععي وردت التي الصور مان صورةا بأي الجماهير

عليهمععا ماحكومًاا باثنين يأتي أن التفسير... وهي
ويقععولا: الخععر، ويععترك أحدهما فيعدما بالعداما

بععذلك الجمععاهير وأمايععت. فتصععرخ أحيععي أنععا
الملععك لموقععف والمتحمسععة الععوهمي الموقف

الكذاب. 

الجاهلية.  ظل في الجماهير هي هذه

لععي ابععن هاماان  يا"يقولا:  فرعون هو وهذا
يحقععق ... إنمععا" السععباب أبلععغ لعلععي صععرًحا
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كمععا هاماععان يعرفععون لنهععم الخضععوع؛ ماضاعفة
فرعون.  يعرفون

إحسععاس فععي السععلطة رماععوز تتضععاعف
الجماهير. 

أماععاما " يبععدو صرًحا لي  ابن"يقولا:  وعندماا
والمنطقيععة، الموضععوعية غايععة فععي الجمععاهير

وأماععاما خطععوةا، خطععوةا القضية ماع سيسر وكأنه
الناس. 

أماععاما السععاذجة الجمععاهير تصععبح وبععذلك
بعععد الفراغا... ماععاذا أمااما أعينهم الفضاء... يضع
النتيجعععة هعععي شعععيء... وهعععذه الصعععرح؟! ل

المطلوبة. 

وأن السماء في شيء ل أنه الناس يعتقد أن
كاذب.  ماوسى

ماحقق.  واضح أمار البساطة إن

البساطة.  بمنتهى تنخدع العاماة إن

ً السععاماري لهععم يجعععل ألععم ًدا عجل لععه جسعع
واصعععل السعععاماري مانطعععق وبنفعععس خعععوار؟

الخداع.  الصليبيون

الرهبانآ:     حيل     فصل     وهذا

بعععض صععنف  وقععد"تيميععة:  ابن يقولا وفيها
ًفا النععاس الحيععل ماثععل الكهععان، حيععل فععي ماصععن

ًتععا المععاء جعععل فععي أحدهم عن المحكية بععأن زي
صعب نقعص فإذا المنارةا جوف في الزيت يكون
أن فيظععن المععاء؛ علععى الزيععت فيطفو مااء فيها

ًتا.  انقلب الماء نفس زي
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ارتفععاع فععي عنهععم المحكيععة الحيلععة وماثععل
راهب... أسفل بدير مار بعضهم أن وهو النخلة،

ًئا صعدت النخلة فأراه نخلة مانه حععازت حتى شي
كما عادت حتى نزلت ثم رطبها، مان فأخذ الدير

النخلععة الحيلععة... فوجععد الرجععل فكشف كانت،
عليععه أرسععل إذا مانخفععض ماكان في سفينة في

صععرف وإذا السععفينة، تصعععد حععتى اماتل المععاء
السفينة.  هبطت آخر ماوضع إلى الماء

التكحععل فععي عنهععم المحكيععة الحيلععة وماثععل
ً يضعععون أنهععم وهععو ماريععم، السيدةا بدماوع كحل

حععتى فيسععيل لطيفععة، حركععة ماتحععرك ماععاء في
دماوع.  أنه فيظن فيخرج الصورةا تلك مان ينزلا

الععتي بالصععورةا صععنعوها الععتي الحيلععة وماثل
مازاراتهم أعظم وهي بصيدنايا، القونة يسمونها

وحيث المسيح ولد حيث لحم، وبيت القياماة بعد
السيدةا صورةا هي هذه فإن – زعمهم في – قبر

حععتى بالدهان سقيت نخلة حشة وأصلها ماريم،
ًعا مانهععا يخرج الدهن وصار سمنت يظععن ماصععنو

الصورةا.  بركة مان أنه

يظععن الععتي الكععثيرةا... النععار حيلهععم وماععن
فععي عيععدهم فععي السماء مان تنزلا أنها عواماهم

ماععن واحععد غيععر شععهدها قد حيلة قماماة... وهي
نععار أنهععا بعيععونهم ورأوهععا والنصارى المسلمين

نزلععت أنها يظنون عواماهم، بها يضلون ماصنوعة
صععنعة هععي وإنمععا بهععا، ويتععبركون السععماء، مان

. 86" وتلبس ماحالا صاحب

تفسععيره عنععد اللععه رحمه كثير ابن أورد وقد
السععحر) النععاس  يعلمععون"تعععالى:  اللععه قععولا
صععوت سععمع أنه وهو الرهبان، بعض عن حكاية
فععإذا الحركععة، ضعععيف الصععوت حزيععن طععائر

المسيح.  دين بدلا لمن الصحيح الجواب 86
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ثمر مان وكره في فتلقي له ترق الطيور سمعته
صععنعة إلععى الراهب هذ فعمد به، ليتبلغ الزيتون

أجععوف جعلععه أن إلى وتوصل شكله، على طائر
ًتا مانه يسمع الريح دخلته فإذا ذلععك كصععوت صو

أنهععا وزعععم ابتناها، صوماعة في وانقطع الطائر،
في الطائر ذلك وعلق صالحيهم، بعض قبر على

ًبا فتح الزيتون زماان كان فإذا مانها، ماكان ماععن با
الصععورةا هععذه داخععل إلععى الريح فتدخل ناحيته،
فتععأتي أيًضا، شكله في طائر كل صوتها فيسمع
ًئا الزيتون مان فتحمل الطيور تععرى فل كععثيًرا شي

ول الصوماعة، هذه في الزيتون ذلك إل النصارى
هععذا أن وأوهمهم بذلك ففتنهم سببه، ماا يدرون

لعععائن القععبر... عليهععم هذا صاحب كراماات مان
القياماة.  يوما إلى المتتابعة الله

للتصععور الجمععاهيري البعععد عععرض وبعععد
مامارسته، وأسس وضرورته السياسي... قيمته

يتقرر: أن يجب فإنه

ً يمثععل ل الجمععاهيري العمععل أن عععن بععديل
ً ول العسكري العمل فيه.  ماؤثًرا ول له نقابل

قائمععة الجمععاهيري العمل حسابات لن ذلك
تيار " في الجاهلية " القوةا استيعاب هدف على

العسكري العمل هدف ولن السلماية، الحركة
وإفناؤها.  القوةا هذه إضعاف هو

المحقععق الجمععاهيري العمععل حالععة وفععي
الجاهلية.  [لستيعاب] القوةا

المحقعععق العسعععكري العمعععل حالعععة وفعععي
يسععتوعبها لععم الععتي الجاهليععة [لفنععاء] القععوةا

الجماهيري.  العمل

لقاماععة جاهلية] رافضة [قوةا هناك تكون لن
السلماي.  الحكم
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الجاهليععة بيععن للتععدافع الثابتععة السععنة ولكن
يسععتوعب السععلماي التيععار تععترك لععن والسلما

تمنعه. أن دون وقوته بجماهيره الجاهلي الواقع

العمعععل حتميعععة مافهعععوما نشعععأ هنعععا وماعععن
مارحلععة إلعى الخععر هو يصل العسكري... بحيث

السلماي.  للعمل الثابتة السنة

اللععه لرسععولا نوفععل بععن ورقععة قععرر ولععذلك
باعتبارهععا المعاداةا حقيقة وسلم عليه الله صلى
باعتبارهععا وليععس الثععوابت، سععنن مان ثابتة سنة

الواقع.  خبرةا مان ماستخلصة حقيقة

الولععى الحقيقععة هععي التدافع حقيقة فكانت
بعععد وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي قالهععا التي

بعععد لععه قععالا إذ ورقة، حديث مان الوحي حقيقة
ًعا كنععت ليتني بالنبوةا: يا إخباره يخرجععك إذ جععذ

  ".هم؟! ماخرجّي  أو"قوماك. قالا: 

إل بععه أتيت ماا بمثل أحد أتى قالا: نعم... ماا
ُعودي ُأخرج . 87و

الجمععاهير بسععاطة على الرتكاز يكون وكما
العصبية تحقيق على الرتكاز يكون الضللا في

للجاهلية.  الجماهيرية

الجععاهلي للحكععم العاماععة عصععبية تحقيق إن
دقععة، بكل تمارسها الجاهلية ولكن صعبة، ماهمة

الممارسعععة هعععو الممارسعععة تلعععك ونمعععوذج
أن هععي الممارسععة تلععك وعناصععر الفرعونيععة،

في (شركاء السلطة أصحاب أنهم العاماة يشعر
"قععالا:  عنععدماا فرعععون فكععرةا القععرار) وهععذه

. " تأمارون فماذا

 فتح). – 3 /ح1/30( الوحي بدء كتاب البخاري صحيح 87
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الكامالععة بالسععلطة العاماععة إحسععاس ويبلععغ
ماوسى أقتل  ذروني"فرعون:  لهم يقولا عندماا

أن للعاماععة: ذرونععي. ودون يقععولا فرعون . إن"
ماععن فرعععون يمنعععه... يطلععب أن أحععد يستطيع

الشعععبي التفععويض يتركوه... يطلععب أن العاماة
وأن ماوسععى، تجععاه المناسععب القععرار اتخاذ في

أن " يريععد المصععلحة أصحاب أنهم العاماة يشعر
. " أرضكم مان يخرجكم

" السياسععة أصععحاب أنهععم العاماععة يشعر أن
... سياسعععتكم" المثلعععى بطريقتكعععم ويعععذهبا

السياسي.  وماذهبكم

القضععية أصععحاب أنهععم العاماععة يشعععر أن
. " دينكم يبدلا أن أخاف " إني والمبدأ

وأصحاب الواقع حماةا أنهم العاماة يشعر أن
الصلح. 

الخععوف إنشععاء هععي العصبية عناصر أهم إن
ولععذلك النععاس؛ نفوس غي الحاكم النظاما على
ماوسععى  أتععذر"قائلين:  الخوف عن الناس يعبر

. " وآلهتك ويذرك الرض في ليفسدوا وقوماه

ٍذ واجععب هععو النععاس طمأنععة يكععون وحينئعع
ونسعععتحيي أبنعععاءهم سعععنقتل " قعععالا النظعععاما
. " قاهرون فوقهم وإنا نساءهم

بععأنهم يشعععروا أن العصبية عناصر أهم ومان
علععى يعععود الضمير كان هنا ومان النظاما، ماحور

. "دينكم...  – طريقتكم –  أرضكم"الناس: 

ماععع الجععاهلي التعاماععل إطار أن يتبين وبذلك
علععى المرتكععزةا البسععاطة علععى يقوما الجماهير
وتحقيعععق إضعععللهم فعععي الجمعععاهير سعععذاجة
الحق.  عن للضللا عصبيتهم
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للتصهههههور     العسهههههكري     ) البعهههههد2
السياسي:

القوة:     سياسة

التصعععور أبععععاد أخطعععر ماعععن البععععد وهعععذا
لن وذلعععك السعععلماية؛ للحركعععة السياسعععي

القعوةا، تقابل السياسة أن الذهان في المستقر
هعععذه أن يتضعععمن السياسعععي التصعععور ولكعععن

ماهمععة فععي توازيهععا أو القععوةا توافععق السياسععة
هععذه وماععن للععدعوةا، النهائيععة الغايععة تحقيععق
البعد.  هذا ينطلق الحقيقة

فععإنه الممارسععة ماجععالا فععي ذلك تحقيق أماا
أماور: عدةا يقتضي

عناصععرها إلععى العسععكرية القععوةا تحليععل
العناصععر بهذه والستفادةا التنفيذ في الساسية
دون الجعععاهلي الواقعععع فعععي التعععأثير بغعععرض

للقوةا.  الفعلية الممارسة إلى الضطرار

ذلك: وتفسير

قععوةا السععلماية الحركععة تعتععبر الجاهليععة أن
الممارسععة علععى بقععدرتها أيقنت طالما سياسية

العسكرية. 

بهععا، إل تقوما ل عناصر لها العسكرية والقوةا
لععدى العناصععر هععذه لتععوافر الجاهليععة وإدراك
ل الجاهليععة عنععد تععأثيًرا ينشئ السلماية الحركة
ًنا يقعععل للقعععوةا الفعليعععة الممارسعععة ععععن شعععأ

العسكرية. 

هي: العناصر وهذه

لها.  المطلق الزعاماة... والولء
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القوية.  العددية والكثرةا

العملية.  للكفاءةا المرتفع والمستوى

والتضحية.  للبذلا التاما والستعداد

عناصععرها إلى العسكرية القوةا تحليل كذلك
العناصععر هععذه وتحقيععق التععأثير فععي الساسععية

القوةا آثار الواقع... فتحقق في ماباشرةا بصورةا
الرهبعععة وأهمهعععا مامارسعععتها دون العسعععكرية

الرادةا...  وفرض

واقععع فععي العناصععر هععذه تحقيععق كععان ولما
ّيا – الدعوةا التصور ضروريات أهم يعتبر – سياس

المعاهععدات كععانت لععذلك للقععوةا؛ السياسععي
ً باعتبارها هي والقوةا السياسة بين للربط ماجال

فععي العناصععر هععذه لبععراز الفعلععي المجالا أيًضا
حيععث الحديبية، ماعاهدةا في كان الواقع... ماثلما

المذكورةا.  العناصر ماجمل فيها تحقق

بععن عععروةا السععيرةا: خععروج كتععب تقولا كما
صععلى الله رسولا أتى حتى ثقيف زعيم ماسعود

قالا: ثم يديه بين فجلس ، وسلم عليه الله

ؤعَت يا َأَجَم جئععت ثم الناس أوشاب ماحمد... 
ُفّضععها بيضععتك إلى بهم قععد قريععش إنهععا بهععم، لت

جلععود لبسععوا قد المطافيل المعوذ ماعها خرجت
ًدا، عنوةا عليهم تدخلها ل الله يعاهدون النمور، أب

ًدا. عنععك انكشععفوا قععد بهؤلء لكأني الله وايم غعع
صععلى اللععه رسولا خلف الصديق بكر قالا: وأبو

بظععر فقععالا: اماصععص قاعععد، وسععلم عليععه اللععه
يععا هععذا عنععه؟! قععالا: ماععن ننكشف أنحن اللت،

قحافععة. قععالا: أماععا أبععي ابععن قالا: هععذا ماحمد؟
ولكععن بها، لكافأتك عندي لك كانت يد لول والله
اللععه رسولا لحية يتناولا جعل بها. قالا: ثم هذه

بععن والمغيرةا يكلمه، وهو وسلم عليه الله صلى
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اللععه صععلى اللععه رسولا رأس على واقف شعبة
يععده يقععرع قالا: فجعل الحديد، في وسلم عليه

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا لحيععة تنععاولا إذا
اللععه رسولا وجه عن يدك ويقولا: اكفف وسلم
إليععك. تصععل ل أن قبععل وسععلم عليععه اللععه صلى

وأغلظك! قالا: أفظك عروةا: ويحك! ماا فيقولا
، وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا فتبسععم

قععالا: هععذا ماحمععد؟ اي هععذا عروةا: مان له فقالا
غععدر، شعععبة. قععالا: أي بععن المغيععرةا أخيععك ابن

عنععد مان بالماس. فقااما إل سوأتك غسلت وهل
ماععا رأى وقععد وسععلم عليه الله صلى الله رسولا
وضععوءه، ابتدروا إل يتوضأ أصحابه... ل به يصنع

ًقا يبصععق ول ماععن يسععقط ول ابتععدروه، إل بصععا
فقالا: قريش إلى فرجع أخذوه، إل شيء شعره

فععي كسععرى جئععت قععد قريش... إنععي ماعشر يا
مالكععه، فععي والنجاشععي مالكععه في وقيصر مالكه
ًكععا رأيععت ماعا والله وإني ماثععل قعط قعوما فعي مال

يسلمونه ل قومًاا رأيت ولقد أصحابه، في ماحمد
ًدا لشيء . 88رأيكم فُروا أب

للجاهليععة... القاتلععة العناصععر هععي فنلععك
ول لحظعععة، كعععل فعععي ماقعععاتلون المسعععلمون

تفسععير وهععذا بالقتععالا، الذن إل فقععط ينتظرون
ينتظعر... بيعن ومان نحبه قضى مان بين التسوية

نفععس فلكليهمععا القتععالا، ينتظععر وماععن قاتل مان
يكعععون الععععداء... وبعععذلك قلعععوب فعععي الثعععر

الهدف.  تحقيق في الدمااء أثر للسياسة

بالصععبغة الصععطباغا ماععن الععدعوةا حمايععة
البحتة.  العسكرية

ابععن وذكرهععا )،103 ،4/102( الععدلئل في البيهقي القصة روى 88
). 361 ،3/360( السيرةا في هشاما
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نعني ولكن الصبغة، هذه نفي بذلك نعني ول
هدايععة كحركععة الدعوةا على الصبغة هذه طغيان

ورحمة... 

القوةا: الحفععاظ سياسة مافهوما يعني وبذلك
خععط خللا ماععن للععدعوةا النهععائي الهععدف علععى

هععذه تنفصععل ل بحيععث العسععكرية، الممارسععة
النهععائي... وذلععك الهععدف هععذا عععن الممارسععة

هععذا تحقيععق تتبنى التي هي السياسة أن باعتبار
المتعددةا.  الحركة أساليب خللا مان الهدف

السياسي التصور في القوةا مابدأ تقرير - إن
مابععادئ ماععن مابععدأ عععن تخععّل توقفهععا أن يعني ل

مارتبعععط والتوقعععف الممارسعععة لن العععدعوةا؛
هععو السياسععي والواقععع... والتصععور بالهععدف

الممارسة. لتلك المنهجي الحكم

المنفععععة بتحقيعععق التععععاطف تحقيعععق - إن
علععى والصبر الصالحة والقدوةا العقلي والقناع

فععي السععاس والتضععحية... هععو والبععذلا الذى
النفوس.  على الحق سلطان إقاماة

والقععوةا الهدايععة، لغاية ماحققة عوامال وكلها
العوامال.  هذه مان واحدةا

ماجمل ماع العوامال هذه تحقيق يكون وبذلك
القععوةا تحليععل عععن الناشععئة المععذكورةا العناصر

ًذا العسععكرية التصععور إطععار هععي تععأثيًرا أو تنفيعع
للقوةا.  السياسي

النهععائي الهععدف هععي الهدايععة كععانت ولمععا
العليععا القيمععة هععي كععذلك للععدعوةا... كععانت

هعي القعوةا سياسعة وكانت السياسية، للمارسة
بالقتالا.  الهداية تحقيق
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عناصههر     أهههم     يمثههل     ذلههك     وماقتضههى
القوة:     سياسة

القتالا.  قبل - التبليغ

السرى.  - دعوةا

المشرك.  استجارةا - قبولا

له.  جنحوا إذا للسلم - الجنوح

 إل"القععدرةا:  يععد تصععله لععم مان توبة - قبولا
. " عليهم تقدروا أن قبل مان تابوا الذين

الصععطباغا ماععن الععدعوةا حمايععة إطععار وفععي
بيععن العلقععة تتحععدد البحتععة العسععكرية بالصبغة
تحقيععق إلععى والهادفة المتعددةا الحركة أساليب

ثابت.  نفسي بأساس للدعوةا النهائية الغاية

ً الكفار إسلما على - الحرص قتلهم مان بدل
الكفر.  على وهم

الغنائم.  على الهداية - ترجيح

علععى والسععى النععاس كفععر علععى - الحععزن
ضللهم. 

والقصاص.  بالنتقاما الشعور مان - التجرد

الغععالب أو البحععت العسععكري الظهععور إن
الععذي التعععاطف مان سيحرماها الذي هو للدعوةا

الواقع.  في كيانها لجحم الحقيقية الجذور يمثل

حمايععة هععو القععوةا لبعععد النهععائي المعيععار إن
اقتلع إلععى الهادفة الجاهلية ماحاولة مان الدعوةا
التعامال. في بها الستهانة أو الواقع مان الدعوةا
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الجاهليععة تعاماععل إلععى الععدعوةا وصععولا أماععا
يقتضععي هععذا فععإن العظيععم اعتبععاره لععه كطرف

ّيا فكععًرا هععذه علععى الععدعوةا بععه تحععافظ سياسعع
المرحلة. 

للتصهههههور     الجإتمهههههاعي     ) البعهههههد3
السياسي:

أن علععى الساسععية النظريعععة فععي اتفقنععا
يعتعبر والجتمعاعي الحركعي الواقع بين التوافق
ًطا – التوافععق وهععذا صععحتها، فععي أساسععّي شععر
الذي هو – السياسية النظرية صحة في كشرط
إنشععاء خللا ماععن عليععه القضععاء الجاهلية تحاولا

والجعععانب الحركعععي الجعععانب بيعععن التنعععاقض
للدعوةا.  الجتماعي

إنشععاءه الجاهليععة تحععاولا الععذي والتنععاقض
الجتمععاعي السقاط في أساسية بصورةا يتمثل

الععدعوةا يظهععر الععذي السععقاط هععذا للععدعوةا،
ماسععتوى ماععع توافععق ل ومانحطععة ماتردية بصورةا
الحركي.  وواقعها الدعوةا قضية

أسهل للدعوةا الجتماعي السقاط وماحاولة
ّيععا؛ ماواجهتهععا مان المحاولععة هععذه لن ذلععك فكر

بضعععفه النسععان ماععع فيهععا التعاماععل سععيكون
يختلععف الععذي الماععر الدعوةا، إطار في ونقائصه

التعاماععل سععيكون الععتي الفكريععة المواجهععة عن
الثابتة.  الشرعية النصوص ماع فيها

أخطر...  فهي أسهل أنها وكما

ماععع يتعععامالون ل البدايععة في الناس لن ذلك
لصععورةا رؤيتهععم قبععل فكريععة كقضععية الععدعوةا
السععقاط فععإن هذا الجتماعية... وعلى الدعوةا

بين نهائية وبصورةا الصلة قطع يعني الجتماعي
والدعوةا.  الناس
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بععدأت للدعوةا الجتماعي السقاط وماحاولة
الولى.  الياما مان

الععدعوةا واقععع وضععع هي البداية هذه وكانت
الجاهلي.  الجتماعي التصور مايزان في

عليععه الله صلى النبي أن الجاهلية فاعتبرت
له.  ولد ل لنه أبتر؛ وسلم

ل وسععلم عليه الله صلى النبي اعتبرت وكما
ً ليععس لنععه النبععوةا؛ يستحق القريععتين ماععن رجل
عظيم. 

لن صععحيحة؛ ليسععت الععدعوةا أن واعتععبرت
فقراء.  أتباعها

الععدعوةا لن تنجععح؛ لععم البدايععة هععذه ولكععن
التصععور وأسقطت الجتماعي، تصورها فرضت

ذاته.  الجاهلي الجتماعي

كععان الجاهليععة المحاولععة ماواقف أبرز ولعل
لن ذلك والنصار؛ المهاجرين بين المؤاخاةا عند

تحققععت كامالععة اجتماعيععة علقة كانت المؤاخاةا
الحركعععي الجعععانب بيعععن للتوافعععق كمقتضعععى
ماععا أقصى الجاهلية فبلغت للدعوةا، والجتماعي

ماععن سععواء المؤاخععاةا هععذه ماواجهععة فععي عندها
ولكععن اليهود، أو المنافقين أو المشركين جانب

ماععن الهععدف تحقععق حععتى فشععلت المحععاولت
الجتماعيععة بالعلقععة العععودةا تقععرر ثم المؤاخاةا

والقربععى الععدما صلة وهو الطبيعي، أساسها إلى
العلقة أساس هو الحركي الساس كان أن بعد
. 89المؤاخاةا ماوقف في

ببعض أولى بعضهم الرحاما وجل: (وأولو عز الله قولا ماعنى وهو 89
الله).  كتاب في
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واقع أن يندرك فإننا الخيط هذا التقطنا وإذا
الن- القععائم الواقععع حععتى البدايععة - مانذ الدعوةا

التوافععق لتحقيععق ماحاولة الدعوةا ناحية مان كان
الواقععع بإنشاء والجتماعي الحركي الجانب بين

السععلماية القضععية ماععع المتناسععب الجتمععاعي
ّيا ّيا.  فكر وحرك

التناقض إحداث هو الجاهلية ناحية مان وكان
ّيععا، الععدعوةا بإسععقاط الجانبين هذين بين اجتماع

الن القععائم الواقععع تحليععل يمكننا الدراك وبهذا
التفصيل.  مان بقدر للدعوةا

– الجتماعي الخلل تمثل الدعوةا ناحية فمن
للتجمععع الععولء إعلن ماجععرد في – تمثل ماا أولا

الدعوةا إلى المنتمين الفراد جانب مان واتجاهه
النظععر دون بععالتجمع العضععوي الرتباط لتحقيق

الفراد.  لهؤلء والخلقي التربوي الجانب إلى

الوضععع بيععن وسععط مارحلععة هععذه وكععانت
فععي المتمثععل الكاماععل النحطاط ووضع المثالي
الثالثة.  المرحلة

السلماي التجاه إلى النتساب مارحلة وهي
الظاهر.  الهدي بمجرد

.. ". الحجاب – اللحية – " الجلباب

هععذا ماجرد هو المنتسبين هؤلء مادخل وكان
الكيععان هنععاك يكون أن الشكلي... دون اللتزاما

والتأصيل التربية ماهمة على القائم المستقطب
الخلقي. 

يسععاويه، آخععر خطععر الخطر هذا إلى يضاف
عععن الناشععئ بالذات الشرعي غير الشعور وهو

الحععداث صععاحبة للععدعوةا بالنتسععاب العععتزاز
الواقع.  في المؤثرةا
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ماشععاركة غيععر ماععن وجععد الععذي العتزاز هذا
ماسععؤليتها... والععذي ةاتحمل الحداث في فعلية
ّيا ضععرًرا سبب ًغععا؛ نفسعع يفتقععد انتسععاب لنععه بال

والبذلا.  والتضحية المسؤلية

الحقيقععي الفضععل أضععاع الععذي الشعور هذا
ًبا أحععدث ماما الدعوةا واقع في لصحابه اضععطرا

هععععذا وأحععععدث الجتماعيععععة العلقععععات فععععي
الجتماعيععة الفوضععى ظاهرةا بدوره الضطراب

شديدةا.  ماعاناةا الدعوةا مانها تعاني التي

تاريخ.  وذوي دعاةا الجميع فأصبح

الفضععل ارتباط قاعدةا ماع يتنافى الذي المار
والتضععحية بالسععبق الدعوةا واقع في الجتماعي

الله.  سبيل في والعمل

حق اللتزاما... وضياع شكلية إلى يضاف ثم
الدعوةا.  واقع في الفضل أصحاب

علععى المععترتب الجتمععاعي التشععتت خععط
المععادي والحتيععاج والسجون العتقالت ماعاناةا
الشديد.  النفسي الرهاق يسبب الذي

عمليععة خللا ماععن الكععبر الخطععر كععان ثععم
المتعععددةا... الخطععار هععذه ماظلة تحت التزاوج

التزاوج: هذا

الماانة.  وضياع الخلق انحطاط واقع في

بالهعععدي الشعععكلي النتسعععاب واقعععع وفعععي
فقط.  الظاهر

غيععر والشعععور بععالغرور الشعععور واقععع وفي
الفضل.  أصحاب حق وضياع بالذات الشرعي
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والرهعععاق المعععادي الحتيعععاج واقعععع وفعععي
والعتقالا.  السجن عن الناشئ النفسي

التزاوج...  هذا واقع

ماشععكلة، بععذاتها هععي أصععبحت أسععرةا أوجععد
الساسععي الشععغل علجهععا ماحاولععة وأصععبحت
آثععار ماعالجععة أصععبحت كمععا الععدعوةا، لصععحاب
ًئععا فععي الخفععاق بعععد إخفاقهععا ل ماعالجتهععا... عب
يطاق. 

علععى القائم الجاهلي الدور ذلك بعد يأتي ثم
صورمامكنة...  بأبشع الخطاء هذه استغللا

أخطععر مانهععا جاء فقد الجاهلية ناحية مان أماا
الجتمععاعي السععقاط ماحاولععة فععي السععاليب
المتشعععبهة العناصعععر إنشعععاء وهعععي للعععدعوةا،
الجععاهلي السلوك ومامارسة السلماي بالمظهر

تسععقط النععاس يراهععم المظهععر... وعنععدماا بهذا
تقععدير ويضععيع نفوسععهم، مان المظهر هذا ماهابة
انتشععار كععان وسععواء وشكلهم، لسماتهم الناس
ًدا أماععًرا العناصععر هععذه بصععورةا حععدث أو ماقصععو

واحدةا.  النتيجة فإن تلقائية،

هععذه ماععن نفسععها الععدعوةا تحمععي فكيععف
النتيجة؟

ادًرا السعلما كان لقد نفسعه حمايعة علعى ق
ًبععا حكمه كان يوما النتيجة هذه مان وأحكععاماه غال

غيععر مانععع هععو الحكععاما هععذه أهععم وكععان سائدةا،
بالمسلمين.  التشبه مان المسلمين

الجاهليععة السعاليب هععذه أخطععر ماععن وكععان
هذا وتفسير العاماة على الضرر إيقاع هي كذلك

ليحععدث للععدعوةا؛ حتميععة نتيجععة أنه على الضرر
والدعوةا...  العاماة بين النفصالا
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فرضععتها الععتي الجتماعيععة المقاطعععة ماثععل
يمارسععوا حععتى المطلععب؛ عبد بني على قريش
ًطا الدعوةا.  أصحاب على ضغ

– المطلععب عبععد بنععي ماقاطعععة حادثععة ولعل
ًفا المذكورةا عاماة بصفة عليهم أضرار بإقاع – آن

ؤره، ليجعاد العدعوةا أصعحاب بسبب ُكع وإنشعاء ال
السلوب.  هذا على تاريخي ماثالا الحاجز

الجإتماعي:     الدفاع     مافهوم

عععن الجتمععاعي الععدفاع ماععن بععد ل والن
الدعوةا. 

ماععن تحديععده يمكن عناصر له المفهوما وهذا
تمارسعععها العععتي المواجهعععة... المحاولعععة خللا

ّيا.  الدعوةا لسقاط الجاهلية اجتماع

افتقععاد هععو العناصععر تلععك أولا أن اتفقنا وقد
الماتعععداد علعععى المسعععيطر الواحعععد الكيعععان

الواحععد الكيععان وجععود كععان ولمععا الجتمععاعي،
ًطا المعالجععة فععإن والمنهععج الفكر بمشكلة مارتب

هععععذه عععععن تنفصععععل أن يجععععب الجتماعيععععة
سععلطة إنشععاء ضععرورةا المشععكلة... بمعنععى

الجتماعيععة المشكلت ماواجهة تتولى اجتماعية
الفكري.  الختلف ماشكلة عن بعيد إطار في

قععالا حيععث الجععويني الماععاما فسععره ماا وهذا
الظلععم: أن التيععاث فععي الماععم غيععاث كتاب في

حععي أو النععواحي ماععن ناحية في عالم كل يتولى
هعذا فعي للماعراء المفقودةا السلطة الحياء مان

الحي. 

الفضععل أصععحاب حق ضياع ماواجهة تأتي ثم
المحععددةا الجتمععاعي التعاماععل قواعععد بترسععيخ

الحق: لهذا
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تقعععديمهم يعععوجب العععذي العلمعععاء - حعععق
أنفسنا.  على وإيثارهم وتوقيرهم

المقععرر وهععو الزمانععي السبق أصحاب - حق
ماععن الولععون  والسععابقون"اللععه:  قععولا فععي

. "المهاجرين... 

تحديععد يععوجب الجتمععاعي الععدفاع ومافهععوما
الععدعوةا أصحاب بين الجتماعي التعامال أساس
القائم.  والواقع

ًء يتقععرر أن ويجب ينظععرون النععاس أن ابتععدا
المثاليععة؛ مافهععوما خللا مان الدعوةا أصحاب إلى

الصحيح التطبيق واقع نظرهم في يمثلون لنهم
للدين. 

ينظععر لن سلوكي خطأ أو نقيصة أي وظهور
سععينظر ولكععن ماحتمل، طبيعي أمار أنه على له

يحععاولا سععيئ إنسععان أنععه علععى صععاحبه إلععى
تقععديًرا لينعالا يسععتحقها ل ماكانععة إلعى الوصععولا

حق.  بغير

الععدعوةا أصحاب إلى ينظرون الناس أن كما
تحكمهععم أن الممكععن ماععن التي الفئة أنهم على
الطمئنان في قوية بصورةا فيرغبون ماا يوما في

أي لن خلقهم؛ وحسن وسماحتهم أماانتهم على
بهععذا أذهععانهم فععي يرتبععط النععاس يععراه خطععأ

الحتمالا. 

نفسه: هكععذا في الخطأ يرى مان كل فيقولا
حععدوث عند الناس لعاماة الدعوةا أصحاب يفعل

خصوماة.  أو ماشكلة أية

بيععن اجتماعيععة ماشععكلة أيععة حععدوث وعنععد
تأخععذ أن يجععب الععدعوةا أفععراد أحععد وبين الناس
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الجاهليععة بيععن العععداء صععورةا المشععكلة هععذه
والسلما. 

المنتسععب الفععرد هععذا خطععأ احتمععالا لن
الخرين.  أمااما قائم للدعوةا

فيععه نععزلا الععذي الموقععف ماضمون هو وهذا
الكتععاب إليععك أنزلنععا  إنععا"وجععل:  عععز الله قولا

تكععن ول اللععه أراك بما الناس بين لتحكم بالحق
كععان اللععه إن اللععه * واسععغفر خصععيما للخائنين

يختعانون الععذين ععن تجعادلا * ول رحيمعا غفورا
. " أثيما خوانا كان مان يحب ل الله إن أنفسهم

ماععن نفععًرا اليععة: إن تفسععير فععي جععاء حيععث
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا ماع غزوا النصار
فحععامات النصععار، لحععد درع فسععرق وسععلم
بيععت أهععل ماععن النصععار ماععن رجل حولا الشبهة

رسععولا الدرع صاحب فأتى أبيرق، بنو لهم يقالا
بععن طعمة فقالا: إن وسلم عليه الله صلى الله

عمد السارق ذلك رأى درعي. فلما سرق أبيرق
اسععمه يهععودي رجععل بيععت في فأقاها الدرع إلى
عشععيرته: إنععي ماععن لنفر وقالا السمين، بن زيد

فععانطلقوا فلن، بيععت فععي وألقيتها الدرع غيبت
وقععالوا: وسععلم عليععه الله صلى الله رسولا إلى
فلن، الععدرع سععرق الععذي وإن بريء صاحبنا إن

علععى صععاحبنا فاعععذر علًمععا؛ بععذلك أحطنععا وقععد
اليهودي.  تبرئ الية الناس... فنزلت رؤوس

نصععرةا واجععب يتمثععل الحالععة هذه ماثل وفي
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا قععولا فععي الخ

رد  فععي". ماظلومًاا أو ظاًل أخاك  انصر"وسلم: 
. " نصره ذلك " فإن 90ظلمه عن الخ

( ماظلوماععا أو ظالما أخاك أعن باب المظالم، في البخاري أخرجه 90
ًعا، أنس  فتح) عن– 2443 /ح5/117 جععابر عععن ماسلم وعند مارفو

ماظلوماا... " الحديث.  أو ظالما أخاه الرجل وفيه: (ةالينصر
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القاعدةا بتلك عارضة ماشكلة أي ماعالجة إن
للدعوةا.  أسلوب أفضل بذاته يكون

العارضععة الجتماعيععة المشععكلة إعطععاء أماععا
أماععر فععذلك والسععلما الجاهليععة بين العداء أبعاد

باطل. 

ماع تتفق ل الكامالة بأبعاده العداء صورةا لن
ماوسععى ماععع حععدث ماثلمععا العارضععة، المشكلت

عارضععة ماشععكلة كععانت اسععتغاثه... لقععد والذي
ماععن ورجععل إسععرائيل بنععي مان رجل بين حدثت

السععلما عليععه ماوسععى فيهععا وتصععرف القبععاط،
العععدعوةا بمنهعععج تتعلعععق ل شخصعععية بصعععفة

هععذا بععأن واعععترف القبطععي، فقتععل ومارحليتهععا
ًبا كان ولكنه الشيطان، مان العمل غععرق في سب

بمنهععج ترتبععط مانهجيععة بصععفة وجنععوده فرعععون
ً هذا وكان ومارحليتها، الدعوةا ًبا عمل ماقبولً، طي

الشيطان.  عمل مان يكن ولم

الضععخاماة تععؤثر أن هو مانه الحذر يجب وماما
الحسععاس علععى الععدعوةا لصععحاب العدديععة

تسععبب العدديععة الضععخاماة لن بالستضعععاف؛
ماعالجعععة أسعععلوب فعععي تعععؤثر وثقعععة اععععتزاًزا

العععدعوةا أفعععراد بيعععن العارضعععة المشعععكلت
والجاهلية. 

الوصععولا قبععل ماععا مارحلععة هو فالستضعاف
للسلطة. 

كععثرةا أو شخصععية قععوةا هنععاك كععان لععو حتى
عددية. 

ترتبععط أن يجب العارضة المشكلة وماعالجج
تجاوزها.  يجوز ول للدعوةا الستضعاف بمرحلة
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أثععر نفععس الشخصععية للقععوةا يكععون وقععد
الشععععور إضععععاف فعععي العدديعععة الضعععخاماة

بالستضعاف. 

أحععد يعدانيه يكععن لععم الخطاب بن عمر وهذا
يحععولا ماععن هععدد إنععه حععتى الشخصية، قوته في

تيتععم أن أراد  ماععن"فقععالا:  الهجععرةا فععي تتبعععه
أماععععه تثكلععععه أو زوجتععععه، وتتأرماععععل أولده،

ًفا؛ كان ذلك . وماع91فليتبعني) كععان لنه ماستضع
ًطا ُيَمكععن لععم الععتي المستضعععفة بالجماعة مارتب

بعد.  لها

ًثا هناك أن والواقع ّيا حدي قضععية يعالععج قدسعع
فععترةا بعععد الجتمععاعي البنععاء علععى المحافظععة

الستضعاف. 

أولً:     نصه     وإليك

ؤن َةا، َع َد َتا ؤن َق َطععّرِف َع ِد ؤبععِن مُا ؤبعع ِه َع ّلعع ؤبععِن ال
ِر، ؤن الّشّخي َياِض َع ٍر ؤبععِن ِع ِعّي ِحَمععا ؤلُمَجاِشعع َأّن ا

ِه َرُسولَا ّل َذاَت َقععالَا، وسععلم عليععه الله صلى ال
ٍما ؤو ِه ِفععي َيعع ِتعع َب ؤط َ: " ُخ ّبععي ِإّن َأل ِنععي َر ؤن َأمَاَر َأ

ؤم ُك ّلَم َع ؤم مَاا ُأ ُت ؤل ِه ِني، مِاّما َج ّلَم ؤومِاي َع َذا َي ُكععّل. َه
ُتععُه مَاععالٍا ؤل ًا، َنَح ؤبععد ّنععي. َحللٌَا َع ِإ ؤقععُت َو َل ِدي َخ َبععا ِع

َء َفا َن ؤم ُح ُه ّل ؤم. ُك ُه ّن ِإ ُهُم َو ؤت َت أ
ِطيُن َ َيا ؤم الّش ُه ؤت َل َتععا ؤج َفا

ؤن ؤم َع ِهعع ِن ؤت. ِدي ؤم َوَحّرمَاعع ِهعع ؤي َل ؤلععُت مَاععا َع َل ؤح ؤم َأ ُهعع .َل
ؤم ُهعع ؤت َأمَاَر ؤن َو ُكوا َأ ِر ؤشعع ؤم مَاععا ِبععي ُي ؤلا َلعع ِز ؤنعع ِه ُأ ِبعع
ًا َطان ؤل ِإّن. ُسععع ّلعععَه َو َظعععَر ال َلعععَى َن ؤهعععِل ِإ ؤرِض َأ ل

َ ا
ؤم، ُه َت َق ؤم َفَم ُه َب ؤم، َعَر ُهعع َعَجَم ّ َو َيععا إل َقا ؤن َب ؤهععِل مِاعع َأ

َتاِب ِك ؤل َقالَا. ا ّنَما: َو ُتَك ِإ ؤث َع َيععَك َب ِل َت ؤب ِلععَي َل َت ؤب َأ .ِبععَك َو
ؤلععُت ؤنَز َأ ؤيععَك َو َل ًا َع َتابعع َ ِك ُلُه ل ؤغِسعع ُء َي ؤلَمععا ُه. ا ُأ ؤقععَر َت

ًا ِئمعع َظععاَن َنا ؤق َي ِإّن. َو ّلععَه َو ِنععي ال ؤن َأمَاَر َق َأ ُأَحععّر
ًا ؤيش ؤلُت. ُقَر ُق ًا َرّب: َف ُغوا ِإذ َل ؤث ؤأِسععي َي ُه َر ُعو َد َيعع َف

أحمععد: (هععاماش عسععاكر لبععن وعععزاه العمععالا كنععز صاحب ذكره 91
علي.  ) عن1/525( الصحابة حياةا صاحب وذكره )،4/287
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ًةا ؤبععَز ؤم: َقععالَا. ُخ ُه ؤج ِر ؤخ َت ؤسعع ؤخَرُجوَك َكَمععا ا َت ؤسعع .ا
ؤم ُه ؤغُز ِزَك َوا ؤغ ؤق. ُن ِف ؤن َأ َق َو ِف ؤن ُن ؤيععَك َفَس َل ؤث. َع َععع ؤب َوا

ًا ؤيش ؤث َج َع ؤب ؤمَسًة َن َلُه َخ ؤث ؤل. مِا ِت َقا ؤن َو َعععَك ِبَمعع َطا َأ
ؤن ؤهُل: َقالَا. َعَصاَك مَا َأ ِة َو ّن ؤلَج َثٌة ا َ َطاٍن ُذو: َثل ؤل ُس

ؤقِسٌط ٌق مُا ّد َتَصعع ٌق مُا ّفعع َو ُق َرِحيععٌم َوَرُجععٌل. مُا ِقيعع َر
ؤلععِب َق ؤل ُكععّل ا َبععَى، ِذي ِل ؤر ٍم ُق ِل ؤسعع َعِفيععٌف. َومُا َو
ّفععٌف َع َت َيععالٍا ُذو مُا ؤهععُل: َقععالَا. ِع َأ ِر َو ّنععا ؤمَسععٌة ال :َخ
ِعيُف ِذي الّض ّل َ ا ؤبَر ل ِذيَن َلُه، َز ّل ؤم ا ؤم ُه ُكعع ًا ِفي َبععع َت

َ ُععععوَن ل َب ؤت ً َي ؤهل َ َأ ً َول ِئُن. مَاعععال ؤلَخعععا ِذي َوا ّلععع َ ا ل
َفععَى ؤخ ٌع، َلععُه َي ؤن َطَمعع ِإ ّق َو ّ َد َنُه ِإل َ َوَرُجععٌل. َخععا ل
ِبُح ؤص َ ُي ؤمِسي َول ّ ُي َو ِإل ُهعع ُعععَك َو ِد ؤن ُيَخا ِلععَك َععع ؤه َأ

ِلععَك َكععَر".  َومَاا َذ ؤخععَل َو ُب ؤل ِذَب ا َكعع ؤل ِظيُر َوا ؤن َوالّشعع
َفّحاُش، ؤل ِإّن ا ؤوَحَى اللَه َو َلّي َأ ؤن ِإ ُعوا َأ َواَض ّتَى َت َح

َ ؤفَخَر ل ٌد َي ٍد، علععَى َأَحعع َ َأَحعع ِغععي َول ؤب ٌد َي َلععَى َأَحعع َع
ٍد) . 92َأَح

هععو الحععديث هععذا فععي العاماععة والملحظععة
ببعضها: مارتبطة ماراحل لعدةا ماعالجته

البعثععة قبععل ماععا لمرحلععة شععامالة ) نظععرةا1
عليععه كععان الذي الصل وإثبات فيها المار وبداية
ًدا نحلتععه ماالا البشري... " كل الوجود حللا عبعع

 ". كلهم حنفاء عبادي خلقت .. " وإني".

". جهلتععم ماععا أعلمكععم أن أمارنععي ربي " إن
الحععديث للحععديث... لن ضععرورية ماقدماععة هذه
بصععورةا وسلم عليه الله صلى النبي أهمية يثبت

خطيرةا... 

ًعععا البشععر افتقععار صورةا رسععالة... إلععى جمي
إلععى رسععالته فععي هو افتقاره إثبات تقتضي ماما

ربه. 
أهل الدنيا في بها يعرف التي الصفات باب الجنة، في ماسلم رواه 92

( المسععند فععي وأحمععد  نععووي)،– 6/17/197( النععار وأهععل الجنععة
ن عيعاض ) عن4/266 ار ب الجللا ذي المجاشععي. انظعر: فتعح حم
أكثر.  ماصادر ) ستجد406( برقم الظللا أحاديث لتخريج
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وعلم.  أمار الله مان والرسالة

. " أمارني الله " إن الله مان والمار

. " جهاتم ماا أعلمكم " أن الله مان والعلم

. " هذا يوماي علمني " ماا بيوما يوما والعلم

المقدماة:  هي وهذه

ًدا نحلته ماالا " كل رماععز . والمععالا" حللا عب
ًنا. " وإنععي اللععه آتععاه شععيء لكععل خلقععت إنسععا

. " كلهم حنفاء عبادي

الِحععل. والنسععان اللععه عطععاء فععي فالصععل
الفطرةا.  على

دينهععم عن " فاجتالتهم الشياطين جاءت ثم
" .

أحللععت ماععا عليهععم " وحرماععت الحراما ونشأ
. " لهم

الدين.  الشياطين اجتالت

يشركوا أن بالحراما. " وأمارتهم الرض ومال
ًنا بععه أنععزلا لم ماا بي نظععر اللععه . " وإن" سععلطا

." وعجمهععم عربهععم فمقتهععم الرض أهععل إلععى
أهععل ماععن بقايععا الغضععب. " إل أشععد والمقععت

غيععر ماععن الحععق بععدينهم " المتمسععكون الكتاب
تبديل. 

الرسععالة ماسععئولية أماععاما والبشععر والنععبي
. "بك...  وأبتلي لبتليك بعثتك سواء. " إنما

الععدين. " واجتيععالا التبععديل يكععون ل وحععتى
ًبا عليك أنزلت . " الماء يغسله ل كتا
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ًيا الفناء.  سنن فيه تجري ل باق

وأسبابه... 

ًتا ويقظان.  نائًما تقرؤه ثاب

البعثة.  هي وهذه

ربععه. "إذا إلععى وافتقععاره بضعفه النبي ويقر
. " خبزةا فيدعوه رأسي يثلغوا

الستضعاف.  هو هذا

كمععا الغنععي: " اسععتخرجهم القععوي فيععرد
".  نغزك . واغزهم استخرجوك

ماددنا.  عليك بلدهم... نفتح عليهم وافتح

. " عليك فسننفق " وأنفق

. " ماثله خمسة نبعث جيًشا " وابعث

عصععاك" . وذلععك ماععن أطاعك بمن " وقاتل
التمكين.  هو

المقدماعععة... والبدايعععة... والبعثعععة... وبععععد
المجتمععع والستضعععاف... والتمكيععن... قععاما

المسلم. 

قياماه؟...     بعد     حفظه     يكونآ     ) فكيف2

الثلث: الجنة أهل بصفات هذا

ماوفق.  ماتصدق ماقسط سلطان - ذو

قربععى ذي لكععل القلععب رقيق رحيم - ورجل
وماسلم. 
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عيالا.  ذو ماتعفف - وعفيف

الجتمععاعي البناء عناصر هي الصفات وهذه
المسلمة.  للدولة

المسععلم المجتمععع يكععون الصععفات وبهععذه
الجنة.  وتكون الماة وتكون

الخمسة:     النار     أهل     صفات     وبعدها

فيكععم هععم الععذين له، زبر ل الذي - الضعيف
ًعا ً يتبعون ل تب ماالً.  ول أهل

العدد.  كمالة الفارغين - الحثالة

يظهععر) لععه ل (أي يخفععى ل الععذي - والخائن
خانه.  إل دق وإن طمع

وتصعععرفهم وتكعععوينهم بطبعهعععم والخونعععة
التلقائي. 

يخادعك. وهو إل يمسي ول يصبح ل - ورجل

والمالا.  العرض المخادعون: عن

الفاحش.  الشنظير والكذب والبخل

الخلق.  والشنظير: سيئ

تواضعوا أن إلّي أوحى الله رواية: وأن وفي
علععى أحععد يبغععي ول أحد على أحد يفخر ل حتى
أحد. 

اماتنععع اماتنععع إذا الععذي الفخر يمنع فالتواضع
البغي.  ماعه

المجتمععع نهايععة تكععون النععار أهععل وبصععفات
النار.  الماة... وتكون ونهاية
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القتصادي:     ) البعد4

ٌد السياسععية للنظريععة القتصععادي والبعد ُبععع
واجتماعيععة نفسععية قععوةا لععه المالا لن مانطقي؛

أنشععأ الععذي واليمان العقيدةا في الثر حد بلغت
فتنععة ماععن الععدعوةا أصحاب على الشديد الخوف
النععاس يكون أن  ولول"تعالى:  قالا كما المالا،

لععبيوتهم بععالرحمن يكفععر لمن لجعلنا واحدةا أماة
ًفا * يظهععرون عليهععا وماعععارج فضععة ماععن سععق

ًبا ولبيوتهم ًفععا يتكئععون عليها وسرًرا أبوا * وزخر
غنععد والخرةا الدنيا الحياةا ماتاع لما ذلك كل وإن
. " للمتقين ربك

نقعولا: إن أن نسعتطيع التأثير هذا أجل ومان
عفععان بن عثمان إنفاق كا الدعوةا أحداث أخطر
ماععن أحداثها أخطر وإن المسلمين، على قافلته

عبععد لبني قريش ماقاطعة قرار كا الخر الجانب
القتصادية.  ماناف

ماععن السياسي القتصاد أثر على أدلا وليس
فرعععون وبيععن بينععه الصراع بحسم ماوسى دعاء
فرعععون آتيععت إنععك  ربنععا"سععبحانه:  قععوله فععي

ً زينة وماله ليضععلوا ربنا الدنيا الحياةا في وأماوال
واشععدد أماععوالهم علععى اطمععس ربنا سبيلك عن

الليععم العذاب يروا حتى يؤمانوا فل قلوبهم على
" .

وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي دعوةا وكذلك
أعنععي  اللهم"بقوله:  قريش ماع الصراع بحسم

... رواه93" يوسعععف كسعععني بسعععنين عليهعععم
كسععبع  بسععبع"رواية:  وفي والترماذي، البخاري
البخاري.  " رواه يوسف

جععاءهم وقععد الذكرى لهم باب: أنى التفسير، في البخاري أخرجه 93
التفسععير، فععي والترماععذي  فتععح)،– 4823 /ح8/436( مابين رسولا

). 3254 /ح5/389( الدخان سورةا باب: في
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العدعوةا علععى القتصعادي الثعر هعذا ولجعل
القتصعععادية الممارسعععة بيعععن العلقعععة كعععانت

الصحابة.  فهم في تلقائية والسياسية

يعلععن ماسععلًما قععوماه إلعى يرجععع ثماماة وهذا
لقععد قععوما إسلماه: يا ماع لهم ويعلن إسلماه لهم

لكععم يععأذن حععتى قمح حبة تأخذوا ولن أسلمت،
. 94وسلم عليه الله صلى الله رسولا فيها

النسععاء إحععدى أدركععت التلقائي الفهم وبهذا
وسلم عليه الله صلى الله رسولا تصرف ماغزى
ً قبيلتها أععطى عندماا ًدا، ماال يحارب أخذ ثم وزا

ًدا أرى ماا فقالت: والله الخرى القبائل قد ماحم
ثععم والععزاد المععالا هععذا أعطععاكم أن بعععد ترككم
شععيء لجععل إل غيركععم القبائععل ليقاتععل ذهععب
السععلما... فأسععلمت أنععه وأرى مانكععم، يريععده

. 95القبيلة ماعها وأسلمت

بالمععالا والبععذلا بععالنفس البذلا يتساوى كما
"وسععلم:  عليععه اللععه صلى الله رسولا قولا في
ًيا جهز مان أهلععه فععي خلفععه وماععن غععزا، فقد غاز

للغععزو بالمععالا التجهيععز فتسععاوى ،96" غععزا فقععد
نفسععه الغزو الغزو... ماع بعد الهل في والخلف

وتعالى.  سبحانه الله عند

القتصععععاد بيععععن العلقععععة أن والحقيقععععة
العمععل بيععن العلقععة نفسععها هععي والسياسععة
فرض ماضمون في وذلك والسياسة، العسكري
الرادةا. 

وماسلم.  البخاري رواه 94
وضععوء الطيععب بعاب: الصععيد الععتيمم، فعي البخاري القصة أخرج 95

). 344 /ح1/531( المسلم
ًيععا جهععز ماععن بععاب: فضععل الجهاد، في البخاري رواه 96 /ح6/59( غاز

فععي الغععازي إعانععة باب: فضل الماارةا، في وماسلم  فتح)،– 2843
 نععووي)... كلهمععا– 5/13/40وغيععره: ( بمركععوب تعالى الله سبيل

السنن.  أصحاب الجهني. ورواه خالد بن زيد عن
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إرادةا يفععرض العسععكري التصععور أن فكمععا
فرض على تبقي التي هي الجزية فإن المنتصر،

الرادةا.  تلك

ماععن المععالا عنصععر اعتبار كان ذلك أجل مان
ولكععن لهععدافها، المحققة الدعوةا عناصر أخطر

خطيععرةا نتيجته تعتبر ذاته في المهم العنصر هذا
قالا كما الماة هذه فتنة هو المالا لن ذاتها؛ في

هعذه  فتنعة"وسعلم:  عليعه اللعه صعلى الرسولا
. 97" المالا في الماة

اللععه قععولا فيععه نزلا الذي 98ثعلبة قصة ولعل
ماععن آتانععا لئععن الله عاهد مان  ومانهم"وجل:  عز

* فلمععا الصععالحين ماععن ولنكونن لنصدقن فضله
ماغرضععون وهم وتولوا به بخلوا فضله مان آتاهم

النفععس، علععى المالا خطر شدةا على ... دليل"
هععذه فرديععة... كععانت حالععة أنهععا نظععن ل وحتى

غزوةا في للمؤمانين الحاسمة القرآنية المواجهة
يريععد ماععن ومانكععم الععدنيا يريععد مان  مانكم"أحد: 

. " الخرةا

فععي المععالا بخطععر الحسععاس تعميععق وعند
الذي الموقف هذا مان أشد تجد لن الدعوةا واقع
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا فيععه نرى

بكععر أبععو أعععدهما اللععتين التععاقتين إلععى ينظععر
 ". بكر أبا يا  بالثمن"له:  يقولا وهو للهجرةا

فيععه يععذكر أن ماععن وأقوى أكبر الظروف إن
المالا... 

ابععن إلععى ) وعععزاه6/345( المنثععور الععدر فععي السععيوطي ذكععره 97
بععن وعبععادةا عيععاض بععن وكعععب أوفععى أبععي بععن الله عبد عن ماردويه

الصامات. 
ولكن البدري، ثعلبة إلى نسبتها حيث مان القصة هذه تضعيف ورد 98

غيره.  المذكور ثعلبة
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أسعباب ُيععدان ماوتهمعا ماطلوب اثنان لنهما
نجاتهما. 

وترسعي السعس تضعع العتي النبعوةا ولكنهعا
 ". بكر أبا يا " بالثمن القواعد

المععالا خطععر علععى تععدلا حقيقة نجد لن كما
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا قععولا ماععن أقوى

ّدين إل ذنب كل للشهيد  يغفر"وسلم:   ". ال

ّدين.  الشهيد... الشهيد... نعم... إل ال

ماععن لحععد فليععس الشععهيد ماععع هذا كان فإذا
المالا.  حساب عن خروج المسلمين

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععولا كععان ولععذلك
 هل"الجنازةا:  على يصلي أن قبل يسألا وسلم
قععالوا: نعععم. قععالا: صععلوا " فإن َدين؟ مان عليه
َدينه يقولا أن إل صاحبكم، على علّي.  رجل: 

أسععاس تحقيععق فععي النجععاح أصععبح هنا ومان
ً هو للدعوةا اقتصادي ّيا دليل ّيععا أصل علععى وجوهر

المثععل ذلععك علععى الععدليل ولعععل اليمان، صحة
 ل"وجععل:  عععز قععوله فععي القععرآن ضععربه الذي

وقاتعل الفتعح قبعل ماعن أنفعق مان مانكم يستوي
بعععد ماععن أنفقععوا الععذين ماععن درجة أعظم أولئك

تعملون بما والله الحسنى الله وعد زكل وقاتلوا
. " خبير

قععوةا علععى الفتععح قبععل النفقععة تععدلا وكمععا
فععي المالا أثر دقة على كذلك تدلا فإنها اليمان

الفتععح قبععل النفقععة أثععر لختلف وذلععك الدعوةا،
أكبر.  أثر الفتح قبل للنفقة كان حيث وبعده،
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القتصععادية السياسععة فععإن ذلععك أجععل ماععن
الزهد مافهوما مان ابتداء تقوما السلماية للحركة

الدنيا.  في الحقيقي

الرقععائق نصععوص ماجموع دور يأتي هنا ومان
ُتحفععظ نصععوص أنها على ل الزهد لهذا المحققة

ًعععا لتكععون بععل باللسععان، ّيععا واق واقعععة وحيععاةا ح
الدعوةا.  لصحاب

القدري:     ) البعد5

السياسععية للنظريععة القدري البعد وماناقشة
السياسعي الفكر لن المناقشات؛ أهم مان يعتبر
بععالواقع. والرتبععاط العقلي العمالا ببروز يتميز

لهعععاتين المقابعععل البعععد هععو القععدري والبعععد
السياسي.  الفكر في الميزتين

وارتباطهععا السلماية الدعوةا ربانية لن ذلك
فععي الرتباط هذا جعل الثابتة والسنن الله بقدر
السياسية.  النظرية أصل

المععادي المنظععور ماععن الحداث تحليل فعند
ونتيجععة كسبب ببعضها الحداث وارتباط البحت
وأغراض.  ودوافع فعل ورد وفعل

علقععة حيععث ماععن القععدري المنظععور وماععن
الزماععان؛ آخععر وأحععاديث الثابتة بالسنن الحداث

ماسععتوي علععي العاما الجاهلي الواقع تحليل تجد
أهمها:  أساسية عناصر له العالم

زعاماععة فععي المتمثلععة الصععليبية ) الهيمنععة1
الوربية.  والوحدةا للعالم أماريكا

اليهودي.  ) العلو2
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الحكوماععات ماستوي علي والكفر ) العمالة3
الدعوةا.  ماواقع علي المسيطرةا

الشعععوب ماسععتوي علععي والجهععل ) الفقر4
الدعوةا.  بمواقع المحيطة

للواقععع المادي التحليل هذا عناصر أن فنجد
بكععل وتحزبهععا الجاهليععة اجتمععاع يؤكععد الجاهلي

ضععد والشعععوبية الحكومايععة العالميععة ماستوياتها
مانتهععي الدعاةا نفوس في يحدث قد ماما الدعوةا
والحباط.  اليأس

الرجععاء غاية فيحقق القدري المنظور فيأتي
بهزيمععة الثابتععة اللععه سععنة إثبععات خللا ماععن

اللععه صععلى الرسععولا استبشر هنا الحزاب. مان
لن عليعه؛ الحععزاب اجتمععت لمعا وسعلم عليعه

أفعععالا ماععن فعععل تحقيععق ماعناه الحزاب تحزب
الحزاب.  هزيمة وهو القدرية الله

ًدا للحععداث القدري التصور يصبح وبذلك بععع
ّيا السياسية.  النظرية أبعاد مان أساس

القععدري التصععور علقععة حيععث ماععن هععذا
السياسي.  بالتحليل

السياسية للنظرية القدري البعد أن والواقع
ًا كان ًا أساس فععي ماتعععددةا ماواقععف لتحليل حتمي

خللا ماععن إل ندركها أن لنا كان ماا الدعوةا تاريخ
يوسف طلب المواقف هذه أبرز ولعل البعد هذا

شرعي. غير حكم ظل في الوزارةا السلما عليه

بأكملهععا السلما عليه يوسف قصة لن لذلك
فععي لععه بالتمكين رآها التي للرؤيا قدري تحقيق

جميععع كععانت التصععور هععذا إطععار الرض. وفععي
رحععل فععي السقاية وضع وأبرزها القصة أحداث
التصععرف هععذا علععي اليعات عقبععت حيععث أخيععه
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كععان ماععا ليوسععف كععدنا  كععذلك"سبحانه:  بقوله
اللععه)، يشععاء أن إل الملععك دين في أخاه ليأخذه
ًا الموقف بهذا يحتج ل هذا وعلى يعتبر إذ سياسي

عليها. يقاس ل أعيان أحوالا الفقهية الناحية مان

الععدعوةا تاريععخ في المواقف تلك أماثلة ومان
هععو وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععولا عهد في

حيععث قريظععة بني غزوةا في اليهود أشجار قطع
وسلم عليه الله صلى الرسولا علي اليهود أنكر

بقطععع تععأمار وأنت الفساد عن له: أتنهانا قائلين
ماععن قطعتععم " ماععا وجععل عععز الله فأنزلا الشجر

اللععه فبإذن أصولها علي قائمة تركتموها أو لينة
." 

اللععه رسععولا فعلععه بحت قدري تصرف فهذا
هععذا ولكععن الشععرع؛ فععوق والقععدر ربععه بععإذن

الثابتععة القاعععدةا علععي يععؤثر ل القدري التصرف
إل الشععجار قطععع عن النهي ومانها الحروب في
فيجععوز بحتععة عسععكرية لسععباب المار يكون أن

ًا ذلك اللععه رسععولا بفعل يحتج ل ولكن اضطرار
ماععن المطلق الجواز علي قريظة بني غزوةا في

التحليل.  حيث

السياسي     للتحليل     القدرية     والقواعد
نقاط.      عدة     في     ماحددة

أولً: الطاعة:

القعععدري التصعععور علقعععة حيعععث ماعععن أماعععا
علععي: الطاعععة فتقععوما السياسععية بالمواجهععة

قلععوب فععي لنععا المهابععة لتحقيععق للععه المطلقععة
قلععوب فععي حقيقتنععا هععي المهابععة لن أعععدائنا؛
فععي وحجمنععا شعععورهم فععي وقوتنععا أعععدائنا
عليه تقوما الذي والصل الساس وهي تصورهم

ًا لنعه السياسعية؛ الممارسعة المهابعة لهععذه تبععع
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ي السياسعية الممارسعة تكون واللعه الواقعع، ف
تلععك أعععدائنا قلععوب فععي لنا يجعل أن علي قادر

ًا قععادر وهو المهابة يععروا يجعلهععم أن علععي أيضعع
بحت. ماادي بشكل تصورهم في حجمنا ضخاماة

ًا: أولهعععا للمهابعععة أن غيعععر الوجعععود أسعععباب
حيععث الععدعوةا لصععحاب الصععحيح السععلماي

مانهععا تفععر الععتي كالقسععورةا الوجود بهذا يصيروا
. 99المستنفرةا الحمر

المهابععة لتحقيععق ماباشععرةا أسععباب وهنععاك
قععالا حيث الجهاد؛ وأهمها الحاديث؛ فيها تراجع
تععرك " ماععا وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسولا

. 100" ذلوا إل الجهاد قوما

عععن والنهي بالمعروف المار ترك في وقالا
قلععوب ماععن المهابععة اللععه  ولينزعععن"المنكععر: 
الحديث.  آخر  إلي101أعدائكم)

البعععد يغيععب ل الحركععة نشععأةا ماععن وابتععداء
أهععم أن لنععري السععلطة، إقاماععة حععتى القععدري

ً الخلفيععة قرشععية هي السلطة تلك حقائق ماثععال
ًا بها اللتزاما يجب التي القدرية للمقتضيات هاما
صلى لقوله وذلك للدعوةا السياسي التصور في
. 102" قريش في  الخلفة"وسلم:  عليه الله

بالجدلا للدعوةا السياسي التصور يسمح فل
الحقيقععة هععذا حععولا البحععت العقلععي العمالا أو

خالصة.  قدرية حقيقة لنها

السععلما: كععأنهم ماععن وماوقفهم الكافرين عن تعالى قوله في كما 99
قسورةا).  مان * فرت ماستنفرةا حمر

مااجه.  وابن والبزار الحاكم رواه 100
( السلما على المام تداعي باب: في الملحم، في داود أبو رواه 101

). 5/278( وأحمد )،4297 /ح4/108
النععبي، عععن عبد بن عتبة ) عن4/185( المسند في أحمد أخرجه 102

الشععيخ وصععححه )،1114 /ح2/528( السععنة فععي عاصععم أبي وابن
). 1851( برقم الصحيحة السلسلة في اللباني
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ًا: التفويض والتوكل:     ثاني

التصعععور فعععي القدريعععة الحقعععائق وأهعععم
أن ذلععك والمواثيععق؛ بععالعهود السياسي: الوفاء

الخائنين.  يحب ل الله

بنقععض إل تتحقععق ل لكنها ماصلحة بدت فإذا
ًا.  باطلة المصلحة فهذه العهد؛ سياسي

إن المقابل وفي يقيعم السياسعي التصعور ف
بعععد اللععه عل التوكل بقاعدةا والمواثييق العهود

والتحليععل والتقييععم التفكيععر في الجهد استفراغا
والتوقع. 

خيانتععك يريدوا  وإن"سبحانه:  قالا هنا ومان
عليم والله مانهم فأماكن قبل مان الله خانوا فقد

 ". حكيم

فععي العاماععة القدريععة القاعععدةا هععي وهععذه
عليععه اللععه صلى الله رسولا قولا ونصها العهود

عليهععم سععلط إل العهععد قععوما نقض  ماا"وسلم: 
. 103عدوهم)

ًا: ماراعاة الثابتة:     السنن     ثالث

ماععن كصععيغة للختلف القدري التفسير ماثل
ماوجبععات وتحقيععق علينععا الواقععع العععذاب صععيغ

هععذه واعتبععار العذاب هذا بها يرفع التي الرحمة
ًا الموجبات الختلف. ماعالجة في ماباشرةا أسباب

المسلمين بين القائمة الفتن ماعالجة وكذلك
أن باعتبععار المنكر عن والنهي بالمعروف بالمار
قلوبنععا ضععرب فعي السعبب هعو الماعر هعذا ترك

عليععه اللععه صلى الرسولا قالا كما بعض بقلوب

)،4019 /ح2/133( بععاب: العقوبععات الفتععن، في مااجه ابن رواه 103
). 10/203( الفتح في الحافظ وذكره
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عن ولتنهون بالمعروف لتأمارون  والله"وسلم: 
بقلعععوب قلعععوبكم اللعععه ليضعععربن أو المنكعععر

. 104بعض)

للتصععور القععدري البعععد ماوضععوعية أن غيععر
الوصععولا فععي نهائيععة بصععورةا تتمثععل السياسععي
وخشعععية الستضععععاف مارحلعععة ماعععن بالعععدعوةا
أن إذ والعالميععة التمكيععن مارحلععة إلر الختطاف

أن يمكععن ل ماراحلهععا لجميععع الععدعوةا تجععاوز
قدرية.  بصورةا إل يتحقق

اللعه حفعظ العتي الفيل أصحاب حادثة ولعل
الصععراع ولعععل الدعوةا؛ لظروف تهيئة البيت بها
ًا الدولتين أجهد الذي والفرس الروما بين تحقيقعع

البعد.  هذا علي دليل التهيئة لتلك

اللععه رسععولا  ماحمععد"سععبحانه:  قععالا كمععا
بينهععم رحمععاء الكفععار علععي أشععداء ماعه والذين
ًا تراهععم ًا ركععع ً يبتغععون سععجد اللععه ماععن فضععل

ًا السععجود أثر مان وجوههم في سيماهم ورضوان
النجيععل فععي وماثلهععم التععوراةا فععي ماثلهععم ذلععك
فاسععتوي فاسععتغلظ فععآزره شععطأه أخرج كزرع
الكفععار بهععم ليغيععظ الععزراع يعجععب سوقه علي
مانهععم الصععالحات وعملععوا آمانوا الذين الله وعد

ًا ماغفرةا ًا وأجر  ". عظيم

للتحليههل     القههدري     البعههد     إطإههار     وفههي
السياسي:

اليهودي.  العلو ماسألة حسم يجب

الفهععم ماععن خطورتها تأتي المسألة هذه لن
هععذا يتحععدد حيععث فيهععا الععواردةا لليات الخاطي

للعلععو أبديععة بحتميععة الجازما العتقاد في الخطأ
ماععن أنفسععهم اليهود الفهم هذا اليهودي. ويغذي

آخر.  بلفظ ) ولكن2169 /ح4/468( حذيفة عن الترماذي رواه 104
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يفسد بتصور قارئها يخرج ماعينة 105كتابات خللا
ماععا يفعلععون اليهععود أن يعتقععد حيععث العقيععدةا
وهععي لل سععكنة أو حركععة ماععن ماععا وأنه يريدون

شامالة.  يهودية خطة مان جزء

صريح...  شرك التصور هذا

يريد.  لما الفعالا هو وحده الله

العظيم.  العلي بالله إل قوةا ول حولا ول

والواقععع الععوهم هععذا ترفض التوحيد وعقيدةا
ذلك.  عي شاهد

نكسععة واحععدةا... تكفععي... وهععي وحادثععة
وكععان اليهععود لصالح ظاهرها كان التي ما1967
فععي التحععولا نقطععة كععانت حيث الرحمة باطنها
ماصععر ماععن بععدأت حيععث السلماية الحركة تاريخ

لتبععدأ اللععه إلي الرجوع في الرغبة قويت أن بعد
بمسععتواها السععلماية الععدعوةا الرغبععة تلععك ماععع

ويصععبح العععالم أنحععاء كل خطرها فيبلغ الفردي
العالمية السياسة ماحور هو الخطر هذا ماواجهة

والغرب.  الشرق ماستوي علي

صهيون.  حكماء بروتوكولت ماثل 105
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رابًعا
الجاهلية السياسية النظرية

للنظرية     العام     أ) التفسير

وماععذاهب نظريععات للجاهليععة أن والواقععع
ًا ومادارس واتجاهات ،106ماختلفععة سياسية ونظم

السياسعية النظريععة هععو بعالعنوان نعنيععه ماا لكن
جععوهر هو وهذا السلما؛ ماع تقابلها في الجاهلية

هععذا فععإن العتبععار الجاهليععة. وبهععذا السياسععة
ًا يصعععبح الختلف ًا أماعععر لهعععذا بالنسعععبة شعععكلي
ًا الجوهر ًا وتعدد الهععدف لتجععاه بالنسبة سطحي

علععي القضععاء وهععو للجاهلية والنهائي الساسي
ً نذكر الحقيقة هذه علي السلما. وللدللة ماثععال

النظريععات إطععار فععي شععكلي تنععاقض بأقصععي
حععرب فععي توحد أكبر يحقق الجاهلية السياسية
الديموقراطيعععة هعععو المثعععالا وهعععذا السعععلما

إطععار فععي تقابععل أكبر يمثل حيث والديكتاتورية
النظرية إطار في توحد أكبر الجاهلية النظريات
الواحدةا.  الجاهلية

صععحيح واقععع وجععود يمنععع النظريععتين فكل
للدعوةا. 

الجميععع، يتكلععم أن فالديمقراطيععة... هععي
أحععد. وهععاتين يتكلععم ل أن هععي والديكتاتوريععة

يحققععان للععدعوةا بالنسععبة المتقابلتين النتيجتين
حيععث لحععد أحد يسمع لن أنه وهي واحدةا نتيجة

يتكلععم ماععن فيه يجد واقع في إل الدعوةا تقوما ل
يسمعه.  أحد

ّيا فكًرا سواء 106 ّيا أو قوما أو...  وطن
ًبا كان أو ّيا ماذه ّيا أو سياس ّيا.  أو ديمقراط ديكتاتور
ّيا نظامًاا كان أو رئاسية.  أو مالكية أو جمهورية سياس
غربية.  أو شرقية سياسية مادارس كانت أو

)115(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

الديمقراطيععة بيععن للقععرف تشععبيه وأقععرب
الضععباب بيععن اللععون فععرق هععو والديكتاتوريععة

اللععون فععي التععاما التقابععل يكععون حيث والظلما؛
انعععداما - وهععي واحععدةا بنتيجععة والسععود البيض

الرؤية. 

فععي الصععحيح الفكر يتبدد الديمقراطية ففي
الديكتاتوريععة وفععي والععثرثرةا، السععقاف واقععع

والكبت.  القهر واقع في الصحيح الفكر يتواري

فععي المفكر النسان يضيع الديقراطية وفي
وفععي والعلمايععة الفكريععة الفوضععى ظععواهر

غياهب في المفكر النسان يختفي الديكتاتورية
النظريععتين... يغيععب ماععن كععل وفععي السععجون

الصععحيح. وجوهريععة المفكر... والفكععر النسان
ماواجهعععة فعععي الجاهليعععة السياسعععية النظريعععة

سععبيل عععن الصععد وهععي ثابتععة غايععة لها السلما
الله. 

جاهلية سياسية كغاية الله سبيل عن والصد
ماحددةا: خطوط له

والععذين النبيععاء " قتععل الععدين ظهععور مانععع
. " الناس مان بالقسط يأمارون

ماععن الظهععور فععرض إذا الماتععداد حدوث مانع
مانعععع (ماحاولعععة الزعاماعععة علعععي العععتركيز خللا

"سععبحانه:  قالا ماكة) كما مان الخروج الرسولا
أو يقتلععوك أو ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر وإذ

خيععر واللععه اللععه ويمكععر ويمكععرون يخرجععوك
. " الماكرين

هذا فرض إذا للماتداد الحقيقي غير التفسير
خععروج الفععرس قائععد رسععتم فسععر كما الماتداد

إل أخرجكععم  ماععا"بقععوله:  للقتععالا المسععلمين
. " الجوع
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وتحقععق وجععوده وفععرض الععدين ظهععر فععإذا
أخري.  خطوط اماتداده... نشأت

السياسي: العلمانية.  الدين مانع

السياسي: الدين مانع وفي

حركعات مانعذ القعل علعي تمتعد فعترةا عشنا
العالميععة الحععرب أعقععاب فععي القععوماي الحيععاء
التصععور يععدور حيععث اللحظععة هذه وحتى الولي
تقييععد مابععدأ ماععن فتنبععع تدور واحدةا حقيقة حولا

وإبعععاده السععلماي للععدين السياسععية الدللععة
وماععن السياسععية، الحركععة مان بأخري أو بصورةا

مافعععاهيم وماعععن السياسعععي، الصعععراع مافعععاهيم
بععدعوي العالمية الحرب قبل السياسي الصراع

الشععتراكية بععدعوي الحععرب وبعععد العلمانيععة،
. 107السلماية للتقاليد وتقييدها

(النتسععاب البععدع ونشععر السععلفية ماقاوماععة
النتساب مارحلة إلي بالناس العاطفي) للتحولا

التصوف.  الخاطيء... ماثل العاطفي

- النحللا الععععاطفي: مارحلعععة القتلع ثعععم
والدماان... 

هععذه وماثععالا التاريخيععة؛ الجععذور اقتلع ثععم
إلععي المنتسععبة العععالم بلد فععي يتم ماا المحاولة
تاريخيا الخرفة فكرةا هدما يتم حيث ماثل السلما

النتسععاب وتأكيععد العلمععاني، الفكععر خللا ماععن
فععي الفرعونية ماثل – النتساب قبل ماا لمرحلة

التععاريخي، السلماي النتساب لضعاف – ماصر
النتسععاب علععي الدالععة والمعععالم الثععار وتغييععر

. 108البلد لهذه التاريخي السلماي
الشعب.  الممالك. كتاب تدبير في الممالك سلوك 107
النيل، كورنيش شارع إلى العاص بن عمرو شارع اسم تغيير ماثل 108

ذلععك وتحععت النيععل، كععورنيش شععارع عليهععا كتععب وقععد اللفتة فترى
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الصورةا بتشويه والناس الدعوةا بين الفصل
. 109للدعوةا الجتماعية

أصععحاب بسععبب بالعاماععة الضععرر وإيقععاع
مانععاف عبععد لبنععي قريععش ماقاطعععة ماثل الدعوةا

الدعوةا.  هذه الناس يكره حتى

تععبرز الله سبيل عن الصد خطوط ثنايا وفي
أهمها: الجاهلية للسياسة قواعد عدةا

الناقص.  الهدف قاعدةا

ًا للدعوةا الجاهلية ماقاوماة ففي فإنها سياسي
الععدعوةا مانع وهي الساسية قاعدتها مان تنطلق

أن الكاماععل. بمعنععي هععدفها إلععي الوصععولا ماععن
ًا تمثل ل بمرحلة تسلم قد الجاهلية ًل.  هدف كاما

ماسلمة كثرةا بوجود الجاهلية تسلم أن ماثالا
وجودهععا الكععثرةا هععذه فرضععت إذا واقعهععا فععي

الدعوةا ماقاوماة في - تركز الجاهلية - أي ولكنها
الزعاماععة، علععي المرحلععة هععذه إلععي وصععلت إذا

فععي يحععدث الزعاماة مان بنوع تسمح أو فتفرض
ًا الكععثرةا هذه الزعاماععة لن أثرهععا؛ يععذهب تععأثير

كامال.  هدف المسلمة والكثرةا الصحيحة

الوحعععدةا التفريعععق... لن علعععي تركعععز أو
الجاهليععة تحععاولا كاماععل. وعنععدماا هدف والكثرةا

اختلفععات فقععط تسععتغل ل فإنهععا التفريق ماهمة
إلععي تسعععي ولكنهععا الكععثرةا هععذه بيععن مانهجيععة

إماكانيععة ععدما بععه تضعمن العذي التنعاقض إنشاء
هذا التفريق. وفي في الجاهلية المحاولة تجاوز
ماثععل تاريخيععة خلفيععة قضععايا نقععل يمكن الطار

ًقا.  العاص بن صغير: عمرو وبخط ساب
عنععد اللتععان المئععذنتان تمثله الذي القاهرةا ماحافظة علم تغيير وماثل
القععاهرةا... عبععارةا: ماحافظععة فععوق شععمس إلععى وتحويله زويلة باب

المئذنتان.  وذهبت رع آماون عاد وبذلك
السياسي.  للتصور الجتماعي البعد باب في ذلك شرح سبق 109

)118(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

خععارجي أو إرجععائي لفكععر كععبيرةا ماسععاحة إتاحة
السنة.  أهل واقع بين

بيععن الصععراع أن الجاهليععة تعلععم وعنععدماا
سيسععتهلك تجمعهععم ماحاولة حتى أو التجاهات،

إذا بععذلك ستسععمح فإنها الدعوةا؛ أصحاب طاقة
سععتبوء هععذه التجمععع ماحاولععة أن تقععديرها كععان
ًا بالخفاق.  حتم

الماتعععداد هعععي الكاماعععل الهعععدف وعناصعععر
وتحقيععق القععوي، الواحععد الصععحيح السععلماي

هععذه ماععن عنصر أي بقفد يأتي أن يمكن النفص
العناصر. 

القععرآن عععالجه الععذي الكامال الهدف وماثالا
أماععة أماتكععم هععذه  إن"وجععل:  عععز الله قولا هو

هععو الهععدف فاعبدون) فيكععون ربكم وأنا واحدةا
ًا تعبععد الععتي الواحععدةا الماععة ًا ربعع فيععأتي واحععد

يجعععل أن فإماععا الكمععالا؛ هععذا ليمنععع الشععيطان
إنقاص إلي فيلجأ ذلك مان ييأس أو تعبده الناس

فيحععاولا الواحععدةا الماععة ناحيععة ماععن الهععدف
الله صلى الله رسولا قولا ماعني وهذا التفريق؛

يعبععده أن أيععس قد الشيطان  إن"وسلم:  عليه
. 110بينهم" التحريش في ولكن المصلون،

الول:     الخطر     قاعدة

حععالا فععي للععدعوةا الجاهليععة ماقاوماععة وفععي
ترتيععب فيتععم الشامالة المواجهة الواسع الماتداد

أن يمكن ماا على التركيز يتم بحيث الماتداد هذا
ّيا.  خطًرا الجاهلية تعتبره أول

باب: تحريععش والنار، والجنة القياماة صفة كتاب في ماسلم رواه 110
ورواه  نععووي)،– 6/17/156( النععاس لفتنة سراياه وبعثه الشيطان
/ح4/330( التبععاغض فععي جععاء بععاب: ماععا والصععلة، البر في الترماذي

جابر.  عن ) وكلهما1937
). 384 ،304 ،3/313( أحمد أيًضا ورواه
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ماختلععف بأسععلوب الخريععن ماععع تتعاماععل ثععم
ًا يحقق الخععط عععن والنفصععالا الماععان ماععن نوع
الجاهلية.  جانب مان عليه التركيز سيتم الذي

الكفاح:     سرقة     قاعدة   

تقطععع أن بعععد الجاهليععة تععدخل أن والواقععع
ًا الدعوةا ً شوط ماععن وتقععترب طريقهععا مان هائل
نضععرب ماحععددةا تاريخيععة أماثلة له هدفها تحقيق

ً لها ًا ماثل ماوقععف ماوسى... وهو دعوةا مان قديم
ماراحععل أشععد ماععرت أن بعععد والعجععل الساماري

فرعععون تعبيععد فععترةا وهي وشدةا قسوةا الدعوةا
ماصععر؛ ماععن الخععروج تععم حيععث إسععرائيل، لبنععي

يععدي بيععن إسععرائيل ببنععي ماوسى وقوف ليكون
دولععة وإقاماة التوراةا لخذل الطور جبل عند الله

اللقععاء يتعجععل بموسععى وإذا المنشععودةا الحععق
ليظهععر القيععادةا وتغيععب إسععرائيل بنععي فيسععبق

ًا الساماري ماععن ماوسى حدده الذي الهدف ماتبني
الشريعة.  لتلقي وجل عز الله لقاء وهو قبل

الحلععي بجمععع إسرائيل بني الساماري فيأمار
إسععرائيل بنععي كل مان جعل الذي التصرف وهو

ًا العجل.  خطيئة في ماشاركين صناع

عععن إسععرائيل بني جماهير انفصلت وعندئذ
هععارون لخيععه يسععمعوا فلععم ماوسععى دعععوةا

ماوقععع السععاماري العجععل. واحتععل نحععو وتوجهوا
أن هعو السعاماري تجربة ماضمون وكان الزعاماة
يجعععل ل أهععدافها تحقيععق ماععن الععدعوةا اقععتراب
احتععواء فتحععاولا الواقععع بععالمار تسععلم الجاهلية

أساسععها ماععن والسععتفادةا بععل النتيجععة هععذه
الولا...  الضعف فترةا إلى وإعادتها

الحععديث... المثل القديم... إلى المثل ومان
المضمون.  بنفس
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دعععوةا ماععن والثععورةا الناصر عبد ماوقف وهو
كانت مارحلة الخوان دعوةا بلغت حيث الخوان

قوسين.  قاب السلطة مان فيها

ماععع وماتعاطفععة ماؤيععدةا جماهيريععة تجمعععات
الدعوةا. 

بععأرفع والبوليس الجيش داخل مانبثة عناصر
القيادةا.  ماستويات

اليهعود علعى عظيمعة عسعكرية وانتصعارات
ًفا صنعت فلسطين في ّيا ماوق أكععبر يحقععق تاريخ

الناس.  نفوس في والكبار التقدير مان رصيد

الولععى... تغيععب بحلقتهععا تبععدأ التجربععة وإذا
البنا.  حسن المااما بغياب القيادةا

نفععس تبنععي الثانيععة... وهععي الحلقععة ثععم
خطتها في الخوان دعوةا طرحتها التي الهداف

بالكلمععة – هي الثورةا أهداف فكانت الصلحية،
الخععاماس المععؤتمر رسععالة ماضععمون – والحرف
فععي – الجمععاهير فتحععولت المسععلمين، للخوان

نحعو وتوجهت الخوان دعوةا عن – صورةا أغرب
الثورةا. 

المثليعععن: تجربعععة بيعععن سعععريعة وبمقارنعععة
أخطععر أن الناصععر... يتوضععح وعبععد السععاماري

قبععل ماععا مارحلععة في التدخل هو التوافق عناصر
الهدف.  تحقيق

التععارخيين المثليععن هععذين ماضععمون ولعععل
غيبععة علععى المععترتب لحجم التاما الدراك يحقق

الدعوةا.  واقع في القيادةا

تغيععب أن فهععو الخطععر لهذا النهائي الحد أماا
في دائًما الثابتة والعلة وإرادتها؛ برغبتها القيادةا
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يفهععم الععذي السععلطة فععي الزهد هو الغيبة هذه
وتجرد.  إخلص أنه على

هععذا كععان إذا صععحيًحا يكععون قععد الفهم وهذا
الععدعوةا إطععار عععن بالسععلطة يخععرج ل الزهععد

أصععحاب يزهععد أن أماععا الحقيقييععن، واصععحابها
أعععدائها أيععدي فععي لتكععون السلطة في الدعوةا

الكبرى.  الجريمة هي فتلك

ماصععر فععي الشععيوخ أكععبر ماكععرما عمععر وهذا
لزعاماععة التععاما النقيععاد مارحلععة فععي كععانت التي

فععي علععي لمحمععد البلد قيععادةا يسععلم العلمععاء
مارحلععة أكععبر بععه بععدأت تععاريخي تصععرف أغرب
ماصر.  في علماني تواجد

هععي: الصععد الثابتععة الجاهلية السياسة وغاية
ثابت.  بمضمون وتتحقق الله، سبيل عن

هععو الجاهليععة السياسععية النظريعة وماضمون
الشععيطنة يعني الذي المصطلح وهو الطاغوتية،
السياسية. 

المصطلح:     هذا     وأساسيات

الصلية.  بعناصرها السلطة أ) هي

فععي يقععاتلون آمانععوا  الععذين"ب) والقتععالا: 
سععبيل فععي يقاتلون كفروا والذين الله سبيل

كيعد إن الشعيطان أوليعاء فقعاتلوا الطعاغوت
ًفا كان الشيطان . " ضعي

يخرجهععم آمانععوا الععذين ولي  الله"ج) الولء: 
كفععروا والععذين النععور إلععى الظلمععات ماععن

إلععى النور مان يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم
فيهععا هععم النععار أصععحاب أولئععك الظلمععات

. " خالدون

)122(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

الفكععار العناصععر: أخطععر هذه تحت وتندرج
علععى للسععيطرةا المحققععة الجاهليععة السياسععية

النسععان قلععب فععي والمنشععئة وعقلععه، النسان
الطاغوت.  سبيل في القتالا دافع الجاهلي

للجاهلية.  لولئه والمحققة

نمتععد الصلية الجاهلية السياسة قواعد وبعد
عناصرها.  أخطر إلى

الجاهلية: السياسية الممارسة عناصر

السيئ:     المكر

اللععه وصععفه وقععد الخفي، التدبير هو والمكر
يكععون قععد الخفععي التععدبير ماجععرد لن بالسععوء؛

أفعععاله يصععف وجععل عز الله جعله ماا وهو للخير
بالمكر. 

حقائق: عدةا إلى يرجع السيئ المكر وخطر

هععذا نتحمععل ل الحقيقععة وجععه علععى - أننععا
وهععو عليععه، القععادر هععو وحععده اللععه لن المكععر؛
ماععأخوذ المعنععى وهععذا عنععا، يصده الذي سبحانه

الله وعند ماكرهم ماكروا  وقد"تعالى:  قوله مان
. " ماكرهم

لن المكععر؛ هععذا صععد نسععتطيع ل - وأننععا
يزيععل أنععه هععو الجععاهلي للمكععر الخبيثة الفاعلية
 وإن"تعععالى:  قععوله ماععن المععأخوذ وهو الجبالا،

. " الجبالا مانه لتزولا ماكرهم كان

المكععر ماواجهععة فععي الصععحيح والموقععف
يكععون عندماا المكر هذا على الصبر هو الجاهلي

ًدا الكافرين وإماهالا الواقع، في أثر له حععتى رويعع
ّدا اللهععي الفعععل ترى لننععا المكععر؛ هععذا علععى ر
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ً خععارجين الععدعوةا ماععن كطععرف دائععرةا ماععن فعل
قععوله ماععن المأخوذ وهو وأعدائه، الله بين المكر

ًدا يكيععدون  إنهععم"سبحانه:  ًدا * وأكيععد كيعع * كيعع
ًدا أماهلهم الكافرين فمهل تكععون . ولععذلك" رويعع

الجععاهلي المكععر رد فععي اللهي الفعل صيغ أولا
ماععن المععأخوذ وهععو مادبريه، على أثره ارتداد هو

. " بأهله إل السيئ المكر يحيق  ول"الله:  قولا

على الحقيقة وجه على قادرين غير أننا ذلك
يتوقععف ل دائععم ماكععر لنععه الجععاهلي؛ المكر صد

 بععل"سععبحانه:  قععوله ماععن المأخوذ وهو لحظة،
أو ليععل إل زمان يكون ... ول" والنهار الليل ماكر

نهار. 

المكععر ماواجهععة فععي الصععحيح - والموقععف
الموقععف بالععدعوةا نقععف أن هععو أيًضععا الجععاهلي
العععذي الشعععرعي وجودهعععا ونعطيهعععا الصعععحيح

أصحابها.  وعن عنها الرباني الدفاع به تستحق

الشععرعي اللععتزاما علععى نؤكععد يجعلنععا وماما
هععو الجاهليععة ماواجهععة فععي والمطلععق البحععت

لععو حععتى الععدعوةا، عععن اللهي الدفاع استحقاق
العملععي، أو العقلععي التفكير ماقتضى ذلك خالف
للحركععة السياسععي التصععور طبيعععة هععي وهععذه

السلماية. 

الخائنين، يحب ل الله لن خيانة؛ ول غدر فل
الظالمين.  يحب ل الله لن ظلم؛ ول

القضععاء إلى الهادفة والقتل التعذيب مارحلة
الععتي المرحلععة وهي الدعوةا، هذه أصحاب على

الحاسععمة المرحلععة أنهععا الجاهليععات كععل تظععن
والنهائية. 

)124(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

الععدعوةا تتجععاوز عندماا تكون المفاجأةا ولكن
إلععى الجععاهلي التفكيععر فيتجععه المرحلععة، هععذه

هي: ثالثة تقليدية مارحلة

القععوى كععل حشععد وماعنععاه العععاما، الستنفار
ماععع شععامالة ماواجهععة في أساليبها وكل الجاهلية
العععداء فيهععا يرتفععع التي المرحلة وهي الدعوةا،
فيهععا وتتحععرك القععوماي، المسععتوى إلى للدعوةا

والسياسععية المانيععة التجاهات كل في الجاهلية
السععتنفار صيغة وتكون والجتماعية، والعلماية

هذا إن آلهتكم عاى واصبروا اماشوا  أن"العاما: 
. " يراد لشيء

التجاهعععات، كعععل فعععي اماشعععوا: تحركعععوا
الععدعوةا كادت التي آلهتكم على واصبروا: اثبتوا

ًفا، تنسفها خطععة يععراد: إنهععا لشععيء هععذا إن نس
دوره ولكععّل الجميععع، بيععن عليهععا ماتفععق ماحكمة

فيها. 

ًتعا الععدعوةا أصععحاب ويثبت بعه يسععتحقون ثبا
الله.  مان التأييد

الجاهلية:     السياسية     النظرية     ماحاور

العلماي:     ) المحور1

أخطععر وسععيكون تقععاوما، الجاهليععة ولكععن
للععدعوةا الجاهليععة العلمايععة المقاوماة عناصرها

هععو العلماععي المحععور السععلماية... وسععيتركز
ركائز.  عدةا على الخر

ل بحيععث الععدعوةا لصععحاب الدقيقة المتابعة
الناس، إلى فيها يخلو واحدةا لحظة الداعية تدع

المتابعععة، ماسععتويات أعلى يحقق لهب أبو وهذا
دعو وهعو الرسعولا وراء يسير حيث ى ي ديعن إل
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ابععن كلماععه: هععذا آخععر فععي للنععاس ليقععولا اللععه
تصدقوه.  أخي... ل

ً الجاهليععة المتابعععة بععدأت ولقععد مانععذ فعل
أتباعه إبليس "أمار حيث الولى، الرسالة لحظة

النبي.  بعثة الرض" عند في بالنتشار

جميععع فععي الشععياطين انتشععرت أن ومانععذ
أو إقليمععي حععد عنععد المتابعععة تقععف لععم الرض

كمععا أنععه الكتععاب فععي ماععر وقععد دولععي، ماستوى
وقععد المدينععة، في كانت ماكة في المتابعة كانت

ُأبععّي بععن اللععه عبععد إلى قريش أرسلت كيف مار
وتهععدد المدينععة فععي الرسععولا وجععود عليه تعتب

الوجود.  هذا لنهاء العسكري بالتدخل

المتابعععة دقععة علعى دليععل ماععن هنععاك وليس
بععن كعععب حادثة مان السلماية للحركة العالمية

. 111ماالك

الععدعوةا، أصععحاب ماععن للناس الدائم التنفير
فععي الناس أذهان في تصويرهم خللا مان وذلك
الععتي القديمععة الفكععرةا هععي وهذه سيئة، صورةا

أنا  أما"ماوسى:  عن قالا عندماا فرعون ماارسها
وذلك يبين)؛ يكاد ول ماهين هو الذي هذا مان خير

ماوسععى، لسعان فعي كعانت الععتي العقدةا بسبب
لمععا آدر بأنه لموسى إسرائيل بني اتهاما وكذلك
قععولا فععي ذلععك وجععاء ماعهععم، يستحم ل وجدوه
آذوا كالععذين تكونععوا ل آمانوا الذين أيها  يا"الله: 

اللععه عنععد وكععان قععالوا مامععا اللععه فععبرأه ماوسى
. " وجيها

تمعععارس العععتي القديمعععة الفكعععرةا هعععذه
ونظععرةا الفنيععة، والخععبرات الحديثععة بالسععاليب

قضععايا فععي عليهععم المقبععوض صععور إلى واحدةا

للكاتب.  الدعوةا بيت وكتاب الخدود أصحاب كتاب يراجع 111
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إل نععرى ل حيععث الحقيقة؛ هذه لك تؤكد السلما
ينفر.  ماا كل

فععي الحديثععة: الزيععغ بالساليب الصور تصنع
لثبعععات الوجعععوه؛ فعععي والبلهعععة النظعععرات،

والتيه.  النحراف

الشععععر، فعععي الصعععور: الشععععاثة وتصعععنع
الرهععاب... لثبععات الملماععح؛ فععي والشراسععة

باهتة...  صورةا

بالتآمار... وصفحات لليحاء ماظلمة خلفيات
هععذا والععدليل... كععل المسععتند هععي الجرائععد
الجاهلي.  العلما ماهمة في ضروري

للعلععم الساسععية النظريععة ماععن نععابع وكلععه
ماحددةا! بصورةا الجاهلي

بصععورةا العلمايععة النظريععة أن والحقيقععة
والكهانة.  السحر ماحددةا... هي

ببعثععة والشععياطين الجععن إعلما هععو وهععذا
ؤم "الشععياطين:  أحععد فيععه النبي... يقععولا َلعع َتععَر َأ

ؤلِجععّن َها ا ؤبلَسعع ِإ َها َو ؤأَسعع َي ؤن َو ِد مِاعع ؤععع َها َب َكاِسعع ؤن ِإ
َها َق ُلُحو ِقلِص َو ؤل َها ِبا ؤحلِس َأ شيطان ... ويقولا" َو

112أسععمع لععم صععرخة صععرخ أن بعععد وذلععك آخععر

ًتا أشد قط صارًخا نجيععح أمار جليح يا "مانه:  صو
... وهكععذا" اللععه إل إلععه ل: يقععولا فصععيح رجل
ماؤثًرا.  السلوب يكون

والسحرةا...  الجن أسلوب

بالقلوب.  والخذ المؤثرةا الصرخة

فععي البخععاري عنععه... رواه اللععه رضععي الخطععاب بعن عمععر قععولا 112
). 3866( عمر إسلما باب المناقب،
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تعنععي للعقععل... ماععاذا السععتفزازية الصععيغة
الصرخة؟!

... 113لشعرها ماثيرةا سوداء امارأةا الصورةا

صعععوت... صعععورةا... عبعععارةا... أسعععلوب...
بحتة.  إعلماية عناصر

العلما.  عناصر أخطر والتكرار

كذبععة... نظريععة ماائععة بجانب الصادق الخبر
نظريععة نفععس هععي التصععديق تحقيق في الجن

النباء. 

. 114كذبة ماائة الكاهن فيكذب

الشيطاني.  العلما عناصر هي وهذه

ًقععا الماععر كععان ولما العقلععي بالتفاعععل ماتعل
 زخععرف"العلما:  يكععون أن بععد فل والنفسي،

بحتة. جاهلية إعلماية ... عناصر" غروًرا القولا

أو حقيقععععة بل للقنععععاع القععععولا زخععععرف
والسععلوب، والشكل بالظاهر ماضمون... إقناع

الزخرف.  هو وهذا

غروًرا: تغريًرا. 

أداةا الجععععاهلي العلما يكععععون أن بععععد ول
النسان.  ماع للتعامال

المنطقي.  الشكل هناك يكون أن بد فل

الصععوت سععمع الععذي بالصععنم مارتبطععة كععانت التي الجنية صورةا 113
عنده. 

الخععبر فلتسععمع السععمع تسععترق الشياطين تصعد النبي قالا كما 114
كذبة.  عليه ماائة فيكذب الكاهن إلى فتلقيه
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أبو بها يبدو أن حاولا كما المبدئية والصورةا
أقطعنععا بدر: اللهععم غزوةا في قالا عندماا جهل

الغععداةا. فكععان فأحنه نعرف ل بما وأتانا للرحم
. 115المستفتح

أبععي بععن عقبععة قععالا كمععا النسععانية السمة
وخععرب النععاس،  فععرق"السععلما:  فععي ماعيععط
... وكمععا116والععده" يقتععل الولععد وجعععل الديار،
ماسععتوى فععوق الرتفععاع اليععوما الجاهلية تحاولا
النسععانية: الحريععة، بالمفععاهيم بزعمهععم الدين

المساواةا.  الخاء،

الجاهليعععة وسعععيلة هعععو الجعععاهلي والعلما
علععى والبقععاء النشععاء فععي والنفسععية العقلية
الحكععم سععاحر هععو والعلما والفسععاد، الكفععر

الرضععى لمهمة المحقق هو الجاهلي... العلما
للكراهيععة المقععاوما وهععو بععالكفر، والمتابعععة

الكفر.  لهذا العارضة

الكاماععل الستيعاب مان بد ل ذلك أجل ومان
لحظععة تفععوت ل بحيث وعمره، النسان لوقت
 بععل"سععبحانه:  قععالا كمععا فتنععة، تكون أن دون
. " والنهار الليل ماكر

العقليععة ماععع الععدقيق التناسععب ماععن بععد ول
النععدوةا ماععؤتمر ولعععل للعلما، كهععدف البشرية

دليععل القععرآن تعريععف على التفاق حاولا الذي
. 117التناسب هذا على

). 5/431( ماسنده في أحمد أخرجه 115
( السععيرةا فععي هشاما ابن ذكره الثر هذا ومانها آثار ماجموعة هي 116

1/314 - 317 .(
نقععولا: ماجنععون... ليععس الكهععان، بزمازماععة نقولا: كاهن... ليععس 117

اتفقععوا ثععم سععجعه، ول بالشعععر نقولا: شاعر... ليس الجنون، بخنق
وأخيععه وأبيععه المععرء بيععن يفععرق يقولوا: سحر... قائلين: إنه أن على

وماسلم).  البخاري وزوجته... (يراجع
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العبععارةا السععهل المؤثر السلوب مان بد ول
الجميععع ليتلقفهععا الفععم هععذا ماععن تخععرج الععتي

عبععد أن اللسنة... والحقيقة جميع على فتصبح
العلماععي التعبير هذا أستاذ هو سلولا ابن الله

 سععّمن"عبععاراته:  ماععن عبارةا الجاهلي... فهذه
. " يأكلك كلبك

تععرى ل الجععاهلي العلما عناصععر كل ولكن
إسععلماي؛ حععدث أي ماواجهععة فععي إل ماجتمعععة

المواجهععة المباشععرةا العناصععر تكععون عندئععذ
للحدث:

أبععو قععالا الحععدث: ماثلمععا شأن مان التهوين
ًا لهععب النععبي ماععن الرسععالة إعلن علععى تعقيبعع
"ماكععة:  جبععل فععوق مان وسلم عليه الله صلى

ًا وكععأن ،118جمعتنععا) ألهععذا يوماععك طععولا لععك تب
(طععولا إعلنععه يععوما إل يبقى لن الرسالة حدث

(ألهععذا الجمععع يسععتحق ل الععذي الماععر يوماك)،
. " جمعتنا؟

والواقععع الحععدث أفععراد بيععن الصععلة قطععع
ليكععون حعتى الحععدث فيعه تم الذي الجتماعي

قععالا اجتمععاعي... ماثلمععا اماتععداد الفععراد لهؤلء
عليععه الله صلى الله لرسولا ماسعود بن عروةا

بيضععتك، لتفععض النععاس بأوشععاب وسلم: جئت
ًا ليسوا أنهم أخيه ابن أفهمه حتى وكععان أوشاب

وقالا عمه يد فضرب وجهه على المغفر يلبس
صععلى اللععه رسععولا لحيععة عععن يدك له: اخفض

يععا هععذا عععروةا: ماععن فقععالا وسععلم عليععه اللععه
...119أخيك ابن قالا: هذا ماحمد؟

شععيء... ماثلمععا علععى ليسععوا أنهععم إعلن
الععدعوةا، أماععر فععي اليهععود المشركون استشار

وماسلم.  البخاري ) إلى6/701( الدر في السيوطي وعزاه 118
تخريجه.  سبق 119
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ماععن أفضععل المشععركين أن اليهععود فععأخبرهم
لسععان علععى القععرآن قععالا وكمععا المسععلمين،

الذين مان أهدى  هؤلء"المشركين:  في اليهود
ً آمانوا . " سبيل

زايد الدعوةا... ماثلما أصحاب على المزايدةا
الععبيت لسععقاية المسععلمين علععى المشععركون

وجل: عز الله فأنزلا الحراما، المسجد وعمارةا
المسععجد وعمععارةا الحععاج سععقاية  أجعلتععم"

..." الخععر واليععوما بععالله آماععن كمععن الحععراما
أي أصععحاب علععى للمزايععدةا الحديثععة والصورةا

القديمة.  التفاهة نفس تافهة إسلماي حدث

أمااكن تخصيص يتم الحدث حدوث فبمجرد
وزيعععادةا المواصعععلت فعععي للسعععيدات خاصعععة
والهتمععاما العلما وسععائل فععي الدينية البراماج
الحتفععالا فععي والمبالغععة دينيععة ماناسبة بأقرب

بها. 

إسععلماي حععدث أي أثر الجاهلية تمنع ولكي
العلماععي الفعععل رد تمععارس أن بعععد فإنهععا

ًقا المععذكور عععن تبحععث فإنهععا بعناصععره سععاب
تأييععد تنععالا ل أنهععا فيهععا الظععن يغلععب أخطععاء
الناس. 

تنهععى بالععك للرسععولا: ماععا اليهود قولا ماثل
الشععجر؟! فععرد وتقطع الرض في الفساد عن

ًنا عليهم القرآن . 120الموقف تفسير مابي

الرسععولا أرسععلهم ماععن بعععض أخطأ وماثلما
بعععض فقتلععوا سرية في وسلم عليه الله صلى

إلععى فأرسععلوا الحععراما الشععهر فععي المشركين

السياسية.  للنظرية القدري البعد يراجع 120
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الشععهر فععي تقتععل بالععك وقالوا: ماا الله رسولا
. 121الحراما

هععذا خطععأ البدايععة فععي ماقععرًرا عليهععم فرد
فيه قتالا الحراما الشهر عن الفعل. " يسألونك

وكفععر اللععه سععبيل عن وصد كبير فيه قتالا قل
. " به

الحكم.  أساس هذا

أنهععم يعلمععون يكونععوا لععم َقتلوا الذين لكن
عععن اعتععذار فهععذا الحععرما، الشععهر فععي دخلوا

الفعل. 

تشععنيع ماجععرد السععؤالا هععذا يكععن لععم وإذا
اللععه، حرماععات علععى حرًصععا وكععان بالمسلمين

وهععم فيهععا هععم وقعععوا أكععبر حرماععة فهنععاك
يعلمونها... 

أكععبر مانععه أهله وإخراج الحراما " والمسجد
. " الله عند

. " القتل مان أكبر " والفتنة

السععلماية الحركععة تتععابع الجاهلية زالت ول
لها.  خطأ عن وتبحث

السععلماي الحععدث إصععابة علععى التأكيععد
شعيب قوما قالا نفسية... ماثلما وعقد بأماراض

اعتراك إل نراك  إن"دعوته:  إعلن بعد لنبيهم
لرسععولا قععالولا ... وماثلمععا" بسععوء آلهتنا بعض
يء أصعابك كعان النبعوةا: إن إعلن بععد الله ش

. 122الطباء لك طلبنا
المنععذر، وابعن جرير ابن ) إلى1/448( الدر في السيوطي عزاها 121

عبععد بععن جنععدب عن السنن في والبيهقي والطبراني حاتم أبي وابن
الله. 

). 315 ،1/314( هشاما ابن انظر 122
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القتصادي:     ) المحور2

المطغي: والغنى المنسي الفقر

ًعا بسياسعععتها تنشعععئ الجاهليعععة إن وضععع
ّيا ّيععا اقتصععاد إلععى فيععه النععاس ينقسععم عالم

المطغي.  والغنى المنسي، قسمين: الفقر

عععن بالنسان تبتعدان اللتان الحالتان وهما
يصعب فقيًرا نفسه ينسى فالذي الحق، إدراك
يرى ل والذي الواقع، في الصحيح التفكير عليه

ّيععا إل نفسععه ًيععا غن إدراك عليععه يصعععب وطاغ
هععاتين ماععن اللععه رسععولا حععذر ولععذلك الواقععع؛
الععتي السععباب ماععن التحذير إطار في الحالتين

"فيقععولا:  والصواب، الحق عن بالنسان تبتعد
فقععرا إل تنتظععرون هععل: سععبعا بالعمالا بادروا

أو مافسععدا، مارضععا أو ماطغيععا، غنععى أو مانسععيا،
فشعر العدجالا أو ماجهعزا، ماوتعا أو مافندا، هرماا
وأماععر أدهععى فالساعة الساعة أو ينتظر، غائب

الجاهليععععة أنشععععأت ذلععععك أجععععل ماععععن ؛123"
الععدولا إليهععا: ماصععطلح المشععار المصععطلحات

الكععبرى؛ الصععناعية الععدولا وماصععطلح النامايععة،
المطغععي والغنععى المنسععي الفقععر يعيش حيث
المصطلحين.  هذين تحت

إلى تهدف للعاماة الجاهلية الفقار خطة إن
كععل تسععتهلك شععديدةا ماعيشععية ماعانععاةا إحداث

وكععذلك للنسععان، والنفسععية الذهنيععة الطاقععة
كنتيجععة الجتماعيععة العلقات تفتيت إلى تهدف

تحقيععق إنسععان كل وماحاولة والنانية، للحرص
الشخصية.  المصالح مان مامكن قدر أكبر

النفجععار نقطععة إلى الفقراء يصل ل وحتى
بععه يبتعععدان والتلفزيععون السععينما فإن والثورةا

فععي المبارك ابن إلى ) وعزاه6/184( الدر في السيوطي أورده 123
هريرةا.  أبي عن ماردويه وابن والحاكم الزهد
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الفلما ماوضععوعات خللا ماععن النقطة هذه عن
الجرح على تضرب التي اليوماية والمسلسلت

وتعارةا تعارةا، الشععجون فتعثير الحسععاس والوتر
حيععاةا تعععرض الععتي الموضععوعات تعالععج أخرى
ًعععا تحععدث الععتي والرستقراطية الترف ماععن نو

الحرماان...  وتعويض السعادةا

ينتصر التي الموضوعات تعرض ثالث وتارةا
قصععص خللا ماععن الغنععي علععى الفقيععر فيهععا

والشهاماة.  والخلق الحب... والمبادئ

ثورةا...  بل الفقر يبقى أن المهم

خطععة فمنهععا المطغععي، الغنععى خطععة أماععا
الحقيقععي الحساس أصحابه يفقد الذي الترف

دعععوةا؛ تكععون لععن وعندئععذ البشععر، مان بغيرهم
بععععالغير... وكععععذلك إحسععععاس الععععدعوةا لن

الحععق؛ عععن البحععث حاسععة يفتقدون ستجعلهم
وهععو للحععق ماعيععاًرا عنععدهم أنشععأ الععترف لن

لن دعععوةا؛ تكععون لععن وعندئععذ فقععط المععالا
يفتقععدون وتجعلهععم الحععق، عععن بحععث الدعوةا
لن دعععوةا؛ تكععون لععن وعندئععذ الواقععع إدراك

للواقع.  الصحيح الدراك ثمة هي الدعوةا

عنععدهم المععالا أصععحاب هععم المععترفين إن
كععل وحكمة تصرف كل وعلة شيء كل تفسير
غايععة كععل ومانتهععى واقععع كععل وأسععاس حععدث،
الدعوةا عدو هو الترف إنسان... إن كل وقيمة

الولا. 

بيععن الصععراع ماقتضععيات أهععم فإن هنا ومان
ماععن النسععان تخليععص هععو والسععلما الجاهليععة

النفسععية الغيبوبععة وواقععع المنسي، الفقر حالة
علععى يععوجب كمععا البشر يعيشها التي والذهنية

إعععادةا علععى أسععاليبهم بكععل يعملععوا أن الدعاةا
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المنسععي الفقععر غيبوبععة ماععن البشععري العقععل
والعصععبية، النفسععية المععؤثرات بكععل وإفععاقته

يجععب كمععا والعمليععة، الكلمايععة الساليب وبكل
وعناصععر الجععاهلي الترف أمااما الدعاةا يقف أن

الزهد وكراماة وتجرده باليمان للستعلء الثراء
ليفيععق العلمععاء؛ وماكانععة الزاهععدين وكراماععة

أعلى قيمة هناك أن يشعرون عندماا المترفون
اليمععان قيمععة هي مانه أكبر وحقيقة المالا مان

والسلما. 

للنتيجتين:     المواجإهة     سياسة

علععى يفرض الصحيح السياسي التصور إن
والغنععى المنسععي الفقععر ماواجهععة فععي الععدعاةا

بأقصعععى النسعععان ماعععع نتعاماعععل أن المطغعععي
التأثير.  إماكانيات

والعاطفيعععة... بعععأعمق الفكريعععة الثعععارةا
أبعادها. 

المخيفععة... المحزنععة... الخععواطر المواقف
ِئنة.  العبارات ؤم المط

هععّزا الععدعاةا أماععاما النسععان يهععتز أن يجععب
ًفا... وليسكن ًنا عني يسععتحوذ أن يجب تامّاا سكو

يقععف أن يجععب كله، النسان كيان على الدعاةا
الطير...  رأسه على كأن الدعاةا أمااما النسان

َفععس حركععة حععراك... سععوى ل ّن ونبععض ال
العروق... 

وبكععل اللسععنة بكععل الدعاةا يتكلم أن يجب
حيععاته الععدعاةا أماععاما النسان لينسى الساليب؛

ّيا.  أو فقيًرا كان سواء الدنيا غن
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الصععحيحة... كععل القصععص كععل عن ليبحثوا
المواقععف... السععيرةا... حيععاةا الطرائف... كععل

والمعجزات... الصحابة... الرقائق... الكراماات
وعععذابه... الجنععة والملئكععة... القععبر الجععن

السععلما... حقععائق السلما... كععل والنار... كل
السلما.  قضايا كل

الطاغين.  والغنياء الناسين الفقراء لنقاذ

النهاية...  وفي

العدنيا؛ ماصعالح ععن العدعاةا يترفع أن يجب
بهعععم يسعععتهين ول الفقعععراء يتهمهعععم ل حعععتى

الغنياء. 

القتصععادي بالتععاه الطاحععة يمكععن عندئععذ
الثععالث... الععدولا لمصطلحات: العالم المنشئ
النامايععة... المعونععة الكبرى... الععدولا الصناعية

أن يعنععي الععذي المصععطلح القتصععادية... هععذا
ل الرض علععى عالععة النامايععة الععدولا كيانععات
وأماععل العيععش هععدف وآماالهععا أهععدافها تتجععاوز

المعونعععة، هعععذه علعععى بالحصعععولا السعععتقرار
الععدولا علععى إرادتهععا العظمععى الععدولا فتفرض

الخرى. 

القانوني:     ) المحور3

عععن وخععروج فوضععى الجاهليععة أن ورغععم
امايصععاص فععي يرغب الشيطان أن إل الصولا،
دفينة بصورةا فيها ارتكز التي البشرية الطبيعة
ظله.  في والحياةا النظاما في الرغبة

قانونيععة صععيغة للجاهليععة الشععيطان فأنشععأ
ًا تحقق الناس.  جميع له يخضع نظاما
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هععو الوضععع لهععذا التععاريخي المثععالا ولعععل
باعتبارهععا الرسععالة علععى شعيب قوما اعتراض

"لععه:  الخضوع إل يملكون ل نظاما على خروج
يعبد ماا نترك أن تأمارك أصلتك شعيب يا قالوا
 ". نشاء ماا أماوالنا في نفعل أن أو آباؤنا

التصععرف نسععتطيع ل يجعلنععا نظععاما فهنععاك
 ". نشاء ماا أماوالنا في نفعل أن "أو بهوانا

ل الجععاهلي النظععاما انتشار في العلة ولكن
الطععبيعي الحسععاس اماتصععاص حععد عنععد تقف

فععي بالرغبععة البشععرية النفععس فععي المركععوز
يضععمن السععاس... أسععلوب في ولكنها النظاما

وزعاماته العالم قيادةا له يكون أن الشيطان به
الزعاماععة وتلععك القيادةا هذه خللا مان ليسيطر

الناس.  جميع على

القائمععة المرحلععة فععي الجاهليععة وانطلقععت
ماتعددةا.  اتجاهات في الدعوةا لمقاوماة

السياسة رصيد هي العالمية الحرب وكانت
ًا.  الجاهلية عالمي

وهععو التجاهات هذه أخطر عنها نشأ والتي
– المتحععدةا الماععم ماظلة تحت القانوني التجاه
العالمية.  القانونية الجاهلية الهيئة

الععذي المتحععدةا الماععم دسععتور إطععار وفععي
أمانهععا ماجلععس في الدئمة العضوية حق أعطى
العضععوية حععق ماععع الفيتععو وحق ماحدودةا لدولا

الدائم. 

التفاقيععات تمععت الوضععع هععذا خللا ماععن
الععتي بيكععر ماعاهدةا أخطرها وكان والمعاهدات

وصععاية تحععت العالم وضع على فيها التفاق تم
بالعظمى.  المسماةا الكافرةا الدولا وماسئولية
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يجععب فاعليته القانوني للمحور يبقى ولكي
ًا تمثععل التي الثانية الحرب آثار تبقى أن رصععيد

الحععرب تبقى أن بد ول العالمي النظاما لقانون
المصععدر باعتبارهععا العععالم إحساس في نفسها
التجاه هذا عناصر وأولا القانون، لقوةا الفعلي

ماععن وضميره العالم عقل في الحرب إيحاء هو
هععذه أبععرز ماععن والقصععص. ولعععل الفلما خللا

ًا هتلععر ماساعد على البقاء هو الساليب سععجين
المنتصععرةا الحرب دولا عليه تشرف سجن في

باعتبععار أشععهر ثلثععة كل دولة حراسته وتتناوب
للحرب...  واقعي أثر أطولا السجين هذا

النفسي:     ) المحور4

للسياسععة النفسععية المحععاور أخطععر وماععن
إذا السععلماي الفعل رد اماتصاص الجاهلية: هو

يتبدد بحيث الرد هذا يقتضي ماا الجاهلية فعلت
شعععورية نفسععية بصععورةا السععلماي الفعععل رد

علععى الماثلة أخطر ولعل خطيرةا أو عملية غير
ذلك:

السععلماية: ذلععك الخلفععة سععقوط حععاث
ً كععان الععذي الحدث العععالم ماسععلمي لكععل قتل
سععقوط فيهععا نعععى التي شوقي قصائد فكانت
فععي المستأجرةا بمثابة قصائده فكانت الخلفة
ماععن هذا فيخفف الميت أهل تسعد التي المأتم
الفجيعة.  وطأةا

تهتم الذي (الخلفة) الصوفية مانصب وكان
يخععرج حيث الرسمية الصفة وتعطية الدولة به

يركععب الشععريف النبععوي المولععد (الخليفة) في
الخشعععب) و (السعععيوف (الفعععرس) وحعععوله

الشعععب جموع على الخليفة (الرايات) فيخرج
(الخليفة) خير هذا أن يشعرون وهم المتصوفة

ذهب...  (الخليفة) الذي مان الرض مالء مان
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تستسععيغها ل الكععبرى الخدعععة هععذه ولكععن
يخمعععد ماعععا لهعععؤلء فليكعععن الواعيعععة العقعععولا

السماح روعهم... فكان مان ويهدئ ماشاعرهم
رأس علععى وضعععت الععتي الدينيععة بالجمعيععات
أشعععرت الخلفععة) والععتي (إعععادةا برناماجهععا
الخلفععة أن الواعيععة العقععولا هععذه أصععحاب

وقت.  ماسألة ولكنها ستعود

العسكري:     ) المحور5

التطععور فععي المتمثععل العسععكري المحععور
المحقععق الحععد إلععى التسععليح فععي التكنولوجي

ليسععتمر المواكبععة فععي البشععر جميععع ليععأس
حععرب عليععه يطلععق ماععا إلى يصل حتى التطور
ًا الرض لتصبح الفضاء ثم مانه النتهاء تم ماوقع
إل الرض فيهععا تمثععل ل الععتي الكععواكب حععرب
ًا ًا. فتتضاعف كوكب مان السيطرةا ماشاعر صغير

ماععن اليععأس وماشععاعر العظمععى الععدولا جععانب
الخرى.  الدولا جانب

ًا بغلبهم وماأجوج يأجوج سيشعر ماثلما تماما
السععماء؛ أهل نحارب فقالوا: الن الرض لهل

ماخضعبة لهعم فتنعة فنزلعت حرابهم لها فوجهوا
. 124بالدمااء

ولكن... 

الصعععخرية التراكمعععات هعععذه كعععل تحعععت
اليمان غليان يكون الجلدةا الجاهلية والطبقات

البركان.  فوهة الصحيح السلماي الفهم ويفتح

كععععانت الوضععععع... وماهمععععا كععععان ماهمععععا
السعععلماي البركعععان المعععؤامارةا... سعععيفتت

العالمية.  الجاهلية السياسة تراكمات
وخروج الدجالا باب: فتنة الفتن، في الحديث هذا مااجة ابن روى 124

). 4080 /ح2/364( وماأجوج يأجوج وخروج عيسى
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أكبر...  أكبر... الله أكبر... الله الله

في وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالها
الخنععدق... عنععدماا فععي المشععقة؛ لحظات أشد

أن يععأمان ل المسععلم فكععان الحععزاب اجتمعت
أماععاما حجععر حععاجته... ووقععف ليقضععي يخععرج

الخنععدق حععتى تحطيمععه ععن وعجععزوا الصحابة
عليععه اللععه صلى الله رسولا ولكن الحجار فيه

ً يأخذ وسلم ويرى ضربة؛ الحجر ويضرب ماعول
صور: ثلث الخندق حجر غبار في

الفرس.  الولى: مادائن الصورةا

الروما.  الثانية: قصور الصورةا

. 125الثالثة: اليمن الصورةا

حجعععر بغبعععار العظمعععى العععدولا اختلطعععت
الخندق. 

العظمععى. الععتي الدولا الوهم... وهم وتبدد
صور.  ماجرد إلى تحولت

وفتحععت الععروما، وفتحععت الفععرس، وفتحت
اليمن. 

رسععولا أرسععاها عقيععدةا الععدعوةا عالمية إن
نععوح صععنع كمععا وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه

رسععولا ماععن القوما وسخر الرماالا، فوق سفينة
أحععدنا يأمان وقالوا: ل نوح مان سخروا كما الله
وماععدائن الروما بقصور ويعدنا حاجته يقضي أن

الطوفععان أن السععاخرون يدر . ولم126كسرى! 
فيهععا الرض نرى سهلة عقيدةا الرض ليعم آت

وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه لرسععولا تنععزوي
بععن الععبراء ) عععن3/421( الععدلئل في البيهقي الحديث هذا روى 125

الكبرى.  في النسائي عند والحديث عازب،
سبق.  ماا انظر 126

)140(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

الله... قععدر عند مان له المقدرةا فتوحاته فيرى
ًا أراد إذا أماععره " إنمععا سهل لعه يقععولا أن شعيئ

 ". فيكون كن

 خاماًسا
السلم بين السياسي للصراع نموذج

 والجاهلية
 م)1981-   م1965(ماصر: 

" ماصععر الصععراع؛ نمععوذج طععرح قبل ولكن
1965 - 1981 " .

د تساؤلا على نجيب ى يتبعادر ق العذهن: إل
الفترةا؟ هذه ولماذا ماصر، لماذا

جوانب: ثلثة التساؤلا هذا على وللجابة

أو التجربععععة يعيشععععون الععععذين الولا: إن
يقدماها ول يقدماونها، الذين هم فيها، يشاركون

ًا هععم يتجاوزون غيرهم... ول عنهم حععدود أيضعع
تجربتهم... 

فععي تسععهم الخرين تجارب عن الكتابة إن
ماوقععع كععل فععي للتجربة وإهدار طمس إحداث
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فتراتهععا. هععذه ماععن فععترةا وكععل ماواقعهععا، ماععن
هاماة...  سياسية قاعدةا

ماصععر فععي السععلماية الحركععة الثععاني: لن
هععذه خللا السياسععية القععوةا صععفة اكتسععبت

هععذه لحععداث يجعععل مامععا نهايتهععا حععتى الفترةا
دقيقععة لدراسة قيمة فرصة الواقع وهذا الفترةا

الععتي الحععداث هععذه تحليععل خللهععا ماععن يتععم
لهععا وحققععت المرحلععة، لهععذه بالحركععة انتقلت

السياسية.  القوةا صفة

فععي السععلماية الحركععة وصععولا الثالث: أن
أكععبر وطععأةا تحععت كان المرحلة هذا إلى ماصر

جاهلي.  ضغط

لمكانععة العالمية الجاهلية النظرةا لن وذلك
العربيععة المنطقععة مافتععاح أنهععا علععى ماصععر

ثقلهععا بكععل تلقععي جعلهععا الوسععط والشععرق
والعسعععكري والسياسعععي والعلماعععي المانعععي
ماصر...  في السلماية الحركة لمحاربة

نتائععج ماصععر فععي الحركة مافاتيح يجعل ماما
أي فععي والجاهليععة السععلما بين للعلقة عيارية
العالم.  مان ماوقع

المقدماععة بمثابععة هي الثلثة الجوانب وهذه
 لمعععاذا"التسعععاؤلا:  ععععن الساسعععية للجابعععة

أن " وهععي الفععترةا هععذه فععي ماصععر... ولمععاذا
مانهجيععة تجربععة ماصععر فععي السععلماية الحركععة
كامالة. 

العمليعععة النتائعععج حيعععث ماعععن سعععبقها وإن
ماواقععع فععي أخععرى إسلماية تجارب والسياسية

ومانتهاها. غايتها بلوغا مان قريبة تكون قد أخرى
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مانععذ ماصععر في السلماية الحركة لن وذلك
فععي الفععدائي والعمل المسلمين الخوان بداية

تقععدما المنصععة حععتى اليهععود وحععرب القنععاةا
ماععن تجريععدها يمكن ماطلقة كحقائق أساسياته
ًا لتحقععق الخاصععة ومالبسععاتها ظروفهععا وعيعع
ًا السععلماية الحركععة ماسععتوى علععى سياسععي
ماواقعها.  كل في العالمية

ًان نذكر أن ويحسن الساسععيات هععذه ابتععد
ًا تجربة أي في يمثل الذي الصحيح بترتيبها خط
ًا والحركععة الفكععر بيععن العلقععة لتطععور صععحيح
هععي: العقيديععة. الحركيععة. الساسععيات وهععذه

الشرعية. القدرية. 

الكتاب.  في المذكورةا بأبعادها السياسية

هذه ظهور بأن القولا تقتضي الماانة ولكن
الععترتيب بهععذا يكععن لععم الواقع في الساسيات

الصحيح...  النظري

خللا: ماععن الخععوان دعععوةا بععرزت حيععث
الحركية.  الساسية

ًا فقععدمات البنععاء فععي لععه ماثيععل ل نموذجعع
للجماعة...  التنظيمي

الحركععة أسععاليب في عليها يعلى ل ونماذج
ًا القناةا ضفاف على أظهرت التي ًا مانهج حركيعع

ًا... في النجليز.  حرب تاريخي

حععرب فعي هائلة عسكرية تكتيكية وقدرات
اليهود... 

حولا عقيدي بخلف يسمح الواقع يكن ولم
كععان واليهععود النجليععز كفععر أن حيععث العععدو
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نحعععو تحقيعععق العسعععكري النعععدفاع أسعععاس
المواجهة. 

عععاما للضععباط الخبيثععة الحركععة قيععاما ولكن
الععععدو علعععى الحكعععم ضعععرورةا  أنشعععأ1952

الععتي العقيديععة الساسية ماعها الجديد... لينشأ
قطب.  سيد الستاذ كتابات في اكتملت

العقيديععة الساسية إنشاء أن نعترف ولكننا
للععدعوةا. الحركععي المسععتوى حساب على كان
والسجون.  الخلف بسبب الحركة توقف بعد

العقيديععة الساسععية توافر بعد الدعوةا لتبدأ
ماحاولت عدةا في تمثلت ضعيفة حركية بخبرةا

ماحاولععة سععوى التنفيععذ حيععز في مانها تدخل لم
قائمععة غيععر خداعيععة وبفكرةا العسكرية، الفنية
الفعلية.  العسكرية المواجهة على

بيععن العمليععة الصععلة انقطععاع بعععد وذلععك
بسععبب الحركععة فععي الولا المسععتوى أصععحاب
الععذين الخيععرةا المحععاولت وأصععحاب سععجنهم

الذاتية.  وإماكانياتهم بخبرتهم بدأوا

للساسععية الجديععدةا البدايععة أن نعترف كما
الذاتيعة وإماكانيعاتهم المبتعدئين بخعبرةا الحركية
ًا أظهرت ًا خط ًا.  حركي عظيم

الشخصععية الخععبرةا علععى الرتكععاب وهععو
بلععغ حععتى البوليسععي؛ والفكععر العقلععي والذكاء

ماثععل أجنبيععة الحركة ماراجع كل تكون أن المار
العصابات...  حرب كتابات

إلععى تمععت ل التي المسلح الكفاح وتجارب
بصلة.  السلما
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وهي الثالثة الساسية به نشأت الذي المار
اللععتزاما إلععى الداعيععة الشععرعية الساسععية

الععدعوةا، ماراحععل كععل فععي الشععرعي بالععدليل
فععي سلف الدعوةا لصحاب يكون أن وضرورةا

تصرف.  أو ماوقف كل

حتى الدلة به يتوافر الذي بالعلم والهتماما
المجتمععع إقاماععة إلععى داعيععة دعععوةا تكععون ل

وسععلفية حركتهععا شععرعية تفتقععد وهي المسلم
مانهجها. 

بصععورةا أسععهمت جوهريععة أساسععية وهععي
قضععيتها حيععث ماععن الععدعوةا تأصععيل فععي طيبععة

حولها.  الناس جمع وأسلوب

خللا ماععن تععم قععد التأصععيل هععذا أن ورغععم
سععلفية لصععحاب فكععان العقيديععة؛ الساسععية

فععي الشرعي التأصيل هذا تثبيت فضل الدعوةا
بصورةا الواقع هذا في تواجدهم الواقع. بسبب

واسعة. 

ًا؛ أساسععيات تحليععل نواصععل ونحععن وأخيععر
النتبععاه يفيععد الواقععع حيععث مان الكامال المنهج

والصععواب الخطععأ أن وهععي الحقيقععة هععذه إلى
ً كان ًا احتمال إبععراز حععاولا مان جميع على قائم

الواقع.  إلى الساسيات هذه مان أساسية

فضعععل يلغعععي ل الحتمعععالا قيعععاما ولكعععن
المحاولة... 

ًا كان ماا وهذا الساسععية إبععراز فععي واضععح
الفشععل لن وذلععك كععبيرةا؛ بصععورةا القدريععة

جعععل ماصععر فععي الععدعوةا لتجععارب المتلحععق
الفشععل هععذا علععة عن يبحثون الدعوةا أصحاب
القائععل التجععاه هي للبحث ماحاولة أهم فكانت

ارتبععاط يجععب وسععنن أسععباب لهععا الععدعوةا بأن
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مانهععج ارتبععاط يجععب بهععا. كمععا الحركععة مانهععج
وعلماعععات الزماعععان آخعععر بأحعععاديث الحركعععة
الساعة. 

تحقععق لم لنها خاطئة؛ المحاولة كانت وقد
وأحاديث الثابتة والسنن الحركة مانهج الرتباط

فضععل السععاعة. ولكععن وعلماععات الزماعان آخععر
ماعها.  يذهب لم الساسية هذه إبراز

الحركععي التععوجه هععذا آخععرون التقععط حيث
المحاولة.  أخطاء ليعالجوا

لمنهععج الصععحيح القععدري التصععور ويحععددوا
الحركة. 

المرحلعععة هعععذه العععدعوةا بلغعععت أن وماعععا
فيها واستقرت توافرت والتي الهائلة المنهجية

والشعععرعية والحركيعععة العقيديعععة الساسعععية
وبكععل قوتهععا بكععل انطلقععت حععتى والقدريععة

تجععاوزت حيععث والتضععحية؛ للبععذلا اسععتعدادها
وقصععر السععبيل وغمععوض الجدلا رحلة الدعوةا
تطلععب الععذي الماععر للعمععل؛ الصععحيحة الرؤيععة

القععوةا ضبط لتحقيق السياسية الساسية إبراز
ماععن قععدر أكععبر ليتحقععق السععتعداد؛ وتععوجيه
تتجععاوز ل حتى التضحية مان قدر بأقل الهداف

المبذولععة التضععحيات تتجاوز ل حتى التضحيات
المحققة.  الهداف حجم

التحليل...  المقدماة... يبدأ وبعد

أشععهر كععان الععتي الحضععانة ماععن ابتععداء
"  جمالا بابا احفظ رب  يا"شعاراتها: 

ًا المناهععج ذات البتدائيععة بالمرحلععة وماععرور
عبععد وشععخص الشععتراكية بالفكععار المشحونة

الناصر. 

)146(والجهاد التوحيد مانبر



التصور السياسي 
للحركة السلماية

فيهععا تتواصععل الععتي المتوسععطة والمرحلععة
العععرحلت فيعععه وتكعععون المشعععحونة المناهعععج
لربععط العععالي؛ والسععد الهععرما إلععى الجباريععة

ًا الشباب ًا الهععرما بناةا بالفراعنة تاريخي وحاضععر
السد.  باني بالزعيم

ًء قاعععات فيها فرغت التي بالجاماعات وانتها
الععرحلت علععى الطلبععة توزيع بعد المحاضرات
التأييععد وماسععيرات والمعسععكرات والمؤتمرات

الملهم.  للزعيم الحياةا مادى والبيعة

المععواظب الشععباب كععان الععوقت هذا وفي
يتهاماسععون راق عععن له يبحثون الفرائض على

 ماس؟ به حوله: هل

سّرا.  الفجر صلةا كانت

تحععاولا أن تجمععع أي لينفععض يكفععي كععان
 ". الله أنزلا بما يحكم لم  ومان"آية:  شرح

الععبيوت أحععد إلععى يشععيرون النععاس كععان
الخوان.  مان واحد فيه ده قائلين: البيت

والصععحفيين والمفكريععن الكتاب جميع كان
الخوان.  على بالهجوما مالزماين

بمسععتوى تقععاس والعبقريععة البراعععة كانت
المفروض.  الهجوما هذا

استثناء وبل جميعها الدينية الجمعيات كانت
عنععدماا وتنطلعق وتتفععق تجتمعع توجهاتهعا وبكل

علععى وبشععدةا السععتنكار هععي المهمععة تكععون
أعمالهم.  مان عمل أي أو الخوان

التحولا...  كان الواقع هذا ومان
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الشععتراكية المرحلععة مان التحولا هذا وكان
ماصر...  في السلما إلى

سععبحانه اللععه آيععات مان آية حقيقته في هو
هععي التحععولا آية دراسة تكون أ، ويجب وتعالى
القائمة.  الحركة تاريخ في الولا الدرس

خللا ماععن السععلماية الحركععة نشععأت لقععد
خععبرةا... أي يملكععون ل الشععباب ماععن ماجموعة

قضععية تصور... إل تأييد... أي إماكانية... أي أي
أنععزلا بما يحكم لم " ومان آية تفسير الحاكمية

 ". الكافرون هم فأولئك الله

ماجتمع...  في

المتمكنععة الشععتراكية يولععوجيته أيععد يملععك
هععو الملحععد الجععاماعي السععتاذ جعلععت الععتي

الجتماعي.  والنموذج القدوةا

ماغسععولة كععوادر فرخت ماتمكنة أيديولوجية
العتي السياسعية الدراسعات ماظلعة تحعت المخ

ًا لها أنشئت القتصععاد ماغسععلة أو كليععة خصيصعع
إل بهعععا يلتحعععق ل العععتي السياسعععية والعلعععوما
لدراسععة العاماععة الثانوية درجات أعلى أصحاب

المناهععج خللا الثععورةا... الخععوان... ماععن أعداء
والدكتوراه.  الماجستير ورسائل

فيععه اجتمعععت زعيمه... الععذي ماجتمع... له
وصععورةا صععوت القوماية، الزعاماة خصائص كل
ًا: الكتلة يؤيده مان عععدما ودولا الشرقية، عالمي

ًا، النحياز ًا.  والغرب وأماريكا علن سر

فيععه تتعلععم كععانت الععذي شعبه ماجتمع... له
ًا جمالا كلمة حروف على النطق الجيالا مارور
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الععذي رأسععهم وعلععى الشعععبية، المععواهب بكل
. 127يده في أماانة ماصر له ترك

صععلةا... " الثععورةا لعيععد جعل أن بلغ والذي
 ". يارب بناجيك الثورةا العيد: عيد صلةا في

سععوريا ضععرب قععرار أعلععن الذي زعيمه له
فصععفق الوحععدةا وإنهععاء النفصععالا حركععة بعععد

ًا الناس ًا تصفيق ًا.  حاد مالتهب

العربي الدما لن سوريا ضرب عدما قرر ثم
ًا الناس فصفق عربية بيد ليسفك ًا تصفيق حععاد
ًا.  مالتهب

علععى التنععاقض... التصععفيق علععى التصفيق
فحسب.  شيء... التصفيق أي

حععرب في الناصر عبد وراء العالم كان لقد
السلما:

تنظيععم ضععبط عن الناصر عبد أعلن ) لقد1
السوفييتي.  التحاد في  وهو65

ً ليلة في  ألف18 اعتقلنا بافتخار: لقد قائل
. " الشرق هو " وهذا واحدةا

للتفاق عامار الحكيم عبد المشير ) سافر2
فرنسععية سععلح صععفقة أكععبر على للموافقة أو

فععي تمععت الععتي التعععذيب أحععداث بعععد لمصععر
. " الغرب هو الحربي... " وهذا السجن

شععجرةا بقبععح القبيععح مانظععره يععذكرنا حععتى
. 128أنواط) (ذات الجاهلية

أماانة.  ماصر إيدك في حافظ: سيبنا الحليم عبد أغنية في كما 127
المشير صورةا هي الملونة المجلت لحدى الغلف صورةا وكانت 128

وأنععواط المعلقععة والنياشععين وأصفر أحمر الملونة عامار الحكيم عبد
والشجاعة.  والواجب النصر
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ً الحقيقعععي الرجعععل المجلعععة وداخعععل فعل
" والعيععن القلععب مال الحععبيب القععدوةا المفكععر

ًا قطب سيد السععجن. ساحة في وحده " جالس
دور وجععاء الصععفقة هععي يقولععون: هععذه وبذلك

الثمن. 

" التحعععاد العععداخلي تنظيمعععه لعععه ماجتمعععع
ماركزيعة لجنعة رأسه " على العربي الشتراكي

علععى حاقدةا لحمية كتلة أعضائها مان عضو كل
السلما. 

بجسععده الجععاثم الخطبععوط كععرأس تنظيم
فوق أطرافه وتمتد النبض يعد ماصر قلب فوق
عزبععة فل والهمععس الحركة لينقل أطرافها كل
لفتععة فيهععا وتععرى إل قريععة ول نجع ول كفر ول

العربي.  الشتراكي الشؤما: التحاد

إعلماي...      جإهاز

شععرما ضععياع  بعد1956 بنصر الشعب أقنع
ثععم المعركة في ماصر أرض مان وغيرها الشيخ

ضععياع تاريععخ ماععن النصععر بعيد الحتفالت رتب
المصععالح فيهععا تعطععل قومايععة أجععازةا الرض

 .والمدارس" الحكوماية "الهيئات

إعلماي...  جهاز

القهععوةا سيشربون العرب بأن الشعب أقنع
الجنععود كععان الععذي الععوقت فععي أبيععب تععل في

مامععر ماععن فععراًرا الداخليععة بملبسععهم يجععرون
ماتل... 

إعلماي...  جهاز

ًء ًء الراجععوز ماععن ابتععدا بالمسععرح وانتهععا
السينما.  وماهرجانات القوماي
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ًء ًء129المنولجست مان ابتدا بععأرقى ... وانتها
عبععد ماعجععزةا السععد جعلععت الععتي القصععائد

. 130أنبياء لها ليس الناصر... ماعجزةا

الععتي المعجععزةا لصععاحب النبععوةا إثبععات ثععم
حيععث قباني، القبيح لسان على أنبياء لها ليس
يععا نفععق: قتلنععاك أن بعععد جمععالا عزاء في قالا
النبياء.  آخر

:1965     سنة     ماصر     في     النآ     نحن

عععاتقه علععى يأخععذ السععن صععغير - شععباب
الله.  إلى الدعوةا

يكععون أن دون عنععده الفكععرةا هذه - نشأت
ينصحونه.  كبار وإخوةا بها، يقتدي نماذج له

أو الخععوان نحو الناصري الحكم اتجاه كان
السجون.  في الخوان بقايا

يكون أن الممكن مان أنه يتصورون ل كانوا
والخععوان الخععوان، خللا ماععن إل دعععوةا هنععاك

المشكلة.  السجن... انتهت في

ماععع التعاماععل فععي نصععر صععلح رغبة - عدما
الخععوان علععى القضاء بعد كانت التي الحداث

تصعيدها في الرغبة وعدما الهتماما مان بشيء
بأنهععاء تقريًرا إعطائهم بعد السلطة رجالا إلى

الخوان.  ماذابح بعد المشكلة

علععى البدايععة فععي الععدعوةا ارتكععاز أن كمععا
أحدث للسلطة الوصولا فكرةا عن بعيدةا أفكار
ًعا بالدعوةا.  الستهانة مان نو

سععيدي يععا الرهابي... فاضربه قابلت السمسمية: إذا أنغاما على 129
). 1969 – الملح بالقبقابي. (سيد

فضاء؟! بغير أرض أنبياء... أدورةا مان لها ماا ماعجزةا 130
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الهدي بأحكاما بالهتماما الدعوةا بدأت حيث
ناحيععة... وماععن الحجاب) مان – (اللحية الظاهر

والهجععرةا، العزلععة فكععرةا ظهععرت أخععرى ناحية
المواجهة.  عن بعيدةا أفكار وكلها

تابعععة أمانيععة أجهععزةا هنععاك يكععن لم أنه كما
ماكععاتب كععانت بععل الكلمععة، بمعنععى للداخليععة

المخععابرات كععانت وقععد للقسععاما، تابعة ماهملة
ً المكلفععة هععي العاماععة الععدعوةا بمواجهععة فعل

السلماية. 

 ماععايو15 أحععداث بعد الجهاز هذا جعل ماما
كععانت حيث للحركة، هائلة أمانية  فرصة1971

لها.  قيمة ل بسيطة أجهزةا الدولة أمان

وليسععت فطريععة قضععية التحليععل: الععدعوةا
تلقين...  قضية

الحكععم جععانب ماععن الطععبيعي غيععر الغبععاء
الناصري... 

أماره...  على الغالب الله قدر

الععتركيز ماععن خفععف الشععباب سععن صععغر
عليهم.  الماني

ًا جعلعععه الشعععباب سعععن صعععغر ماتحمسععع
ًا الفععترةا أهععوالا ماععن يقععاس لععم أنععه وخصوصعع
الناصرية. 

الحكععم علععى القضععاء فععي الجاماحة الرغبة
الناصرية...  لهوالا نفسي فعل كرد الناصري

الهععوالا هععذه تكرار مان للخوف فعل وكرد
ماعهم. 
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النكسة:

القهععر وطععأه ماععن : التخفيععف67 هزيمععة
فرصععة للععدعوةا حقععق الععذي للشعب الناصري

الناس.  بين أوسع حركية

وماحاولععة للموقععف الشععيوعيين - اسععتغللا
الستغللا هذا – الناصر عبد حكم على القضاء

للحركععة أكععبر فرصععة حقععق الععذي الشععيوعيين
في الخطير الشيوعي للمد كمواجهة السلماية

ماصر. 

الشععتراكي التجععاه : أسععقطت67 هزيمععة
اللععه ينصععرها حععتى ربهععا إلععى النععاس وألجععأت
طبيعية.  تدين ماوجة وحدوث

جمالا...  وماات

رفععع إلععى اضععطر الععذي السععادات وتععولى
الخطعععر لمواجهعععة واليمعععان العلعععم شععععار

السن صغير الشباب حركة تزالا ول الشيوعي
إعطععاء السععادات ويقععرر – المان لدى ماجهولة
للشععيوعية كمواجهعة السععلماي للتجععاه فرصة
فععي الرغبععة سينشععئ أنععه يظععن كععان ولكنععه

أساسععها ماععن السععلماي التجععاه إلععى التحععولا
ماععن هنععاك أن يععدري ل وهععو سياسي كتصرف
الغالية.  وجوده فرصة سيلتقط

ل العععالم أن على قاطع  دليل67 نكسة إن
أصحابها.  يخطئ ل ماحكمة خطة وفق يسير

نكسععة كعانت لمعا كععذلك الماعر كان لو لنه
67ً التوقيت.  هذا في القل على ولو  أصل

جععذور فيععه تمععت لععم التععوقيت هععذا لن
بعد...  السلماية الصالة
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إلى ماصر أرض لتتحولا النكسة جاءت حتى
هععذه وارتفععاع ماتععداد ل وماناسععبة خصععبة تربععة

الجذور. 

قطب:     سيد     ماقتل

الشهادةا.  السلما: حقيقة حقائق أبرز مان

ماقتضععياته تحقيععق الععدين: هععو هععذا وفهععم
وحقائقه. 

والتزاما الشهادةا: الخلص حقيقة وماقتضى
 السععتعداد"السععلما:  فععي ويجمعهععا الحععق،
. " الله سبيل في للموت

فععي حععدوثه يسععتحيل السععتعداد هععذا لن
الستعداد ويصبح والطاعة، بالخلص إل الواقع
هععذا صععاحب واقع في الحق أدلة أقوى للموت

الستعداد... 

الشهادةا...  ماعنى جاء هنا ومان

دليععل أقوى بذاته الستعداد هذا صاحب إن
أسعباب أقوى الشهادةا هذه وتصبح الحق، على

الفهععم لن الطلق؛ علععى السععلماي الفهععم
الدليل.  هذا درجات أقوى والشهيد بالدليل،

المسععلم فيقععولا ماسامًاا يقتل ماشرك وهذا
الكعبععة. ورب أكععبر... فععزت ُيقتععل: اللععه وهععو

المسععلم ماععن تلقى أن المشرك... بعد فيسلم
الخير.  الدرس الشهيد

الظللا يقرأون الوائل الدعوةا فتية هم وها
أن دون عليععه ويمععرون قطععب، سععيد قتل قبل

قطععب؛ سععيد يقتععل انتبععاه... ثععم أي يعيععروه
أكععبر ويتحقععق عليععه، ويعكفععون إليه فيرجعون
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الزماععن في الصحيح السلماي الفهم مان نطاق
قلمععه، قبععل دمُاععه الععدعوةا القريععب... ويخععدما

هععي قطععب سععيد كتابات شديد: فإن وباختصار
فيهعععا تنطبعععق العععتي الحديثعععة الكتابعععات أولا

السلماية.  الحركة لكتابات الصحيحة الشروط

السععلماية للحركععة السععريع التواجععد فكععان
فرصتها.  تترقب التي العناصر مان

درجات وبأقصى أحد يتوقعه لم الذي المار
سععيد كتابععات عععن المععأخوذةا الصععحيح الفهععم
أساسية.  بصفة قطب

إنشععاء علععى سععاعدت العواماععل هععذه كععل
هيععأه الذي الواقع خط لتمثل السلماية الحركة

الطععبيعي التطععور خععط يععأتي ثععم للععدعوةا الله
ذاتها.  للحركة

إلععى تنطلععق الشععباب ماجموعععات بععدأت
يكععن لععم حيععث ماختلفععة مانطلقات مان الدعوةا

علععى النسععج يمكععن للععدعوةا قععائم واقععع هناك
مانهجه...  على السير أو مانواله

انطلقههت     الههتي     المنطلقههات     وكههانت
ماحددة:     الدعوة     مانها

الجهاد:     مانطلق

يعتععبرون كععانوا المنطلععق هععذا وأصععحاب
ًدا أنفسهم ّيععا اماتععدا قطععب، سععيد لتنظيععم طبيع

نظعاما قلععب ماحاولععة هععي القضععية كععانت حيث
قععد قطععب لسععيد الفكري التأثير وكان الحكم،
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علععى التجمععع هععي المحصععلة فكانت ماداه، بلغ
المصععري العلما تعاماععل أن بعد الجهاد مافهوما

الجهععاد أن  على1965 ثورةا تنظيم أحداث ماع
الحداث.  به انتظمت الذي السلوب هو

العزلة:      مانطلق

ارتكععز مامععن كععانوا المنطلععق هذا وأصحاب
وكعان أذهعانهم، فعي للجاهليععة الرفععض مافهوما
ً الرفض ماوقف إلى السعي العزلععة فععي ماتمثل
ًفععا ّيا ماوق مانهجيععة بصععورةا صععياغته تععم نفسعع

ماناسبة. 

السلفية:      مانطلق

فعععل كعرد جعاؤوا المنطلعق هعذا وأصععحاب
الععدعوةا مانهععج فععي الشععرعي النضععباط لعععدما

واقععع فععي لحععدوده العقلععي الجتهععاد وتجععاوز
الحركععة بين الصلة تكون أن درجة إلى الدعوةا

والنتمععاء النتسععاب فععي إل ليسععت والشععرع
ّيععا فكععان والسععلوب الواقع أماا والهدف، اجتهاد

ّيعععا ًتعععا، عقل السعععلفي التعععوجيه أوجعععد مامعععا بح
الظاهرةا.  لهذه كمواجهة

السععجون ماععن الخععوان خععروج كععان ثععم
الحزبيععة الممارسععة وهععو جديد مانطلق ليتكون

الجاماعععة فععي السععلماية والجماعععات والنيابيععة
الثابتعععة التارخيعععة السعععاليب إلعععى والععععودةا
للجماعة. 

ماجمععوع ماسععتوى على الحركة تطور وكان
ً المختلفععة المنطلقععات هععذه غيبععة فععي ماتمثل

الععدعوةا واقععع عععن والعزلععة الجهععاد فكععرةا
الساسععية السععابقة المحععاور أن غيععر ومانهجها
الجهععاد فععي أساسععية بصععفة تمثلععت للحركععة
والسلفية.  والخوان
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الفععراد ماععن ماعععدودةا الجهاد... أعداد فكرةا
بها...  لسانهم ويقولا يتبنونها

الكلما.  مارحلة يتجاوزون ل

الععذين لحد ماولد ساذجة... ضرب ماحولت
أحععد فععي قنبلععة أوليععاء... إلقععاء عليهععم يطلععق

الملهي. 

العسكرية... ماجموعة الفنية تنظيم كان ثم
ولععم الجهععاد فكععرةا علععى تربععوا الشععباب ماععن

فكععان بهععم، المحيععط الواقععع تحمععل يطيقععوا
بعمليععة سععرية... والقيععاما صععالح ماععع التفععاق
الفنية. 

الفنية:     حركة     خصائص     وكانت

الماععر أكتوبر؛ حرب انتصار عقب كانت أنها
النتيجة رغم للواقع السلماي الرفض أكد الذي

حققهععا الععتي والسياسععية والعلماية العسكرية
أكتوبر.  حرب مان السادات

التنفيععذ حيععز تععدخل خطة أولا كانت أنها إل
فكععرةا علععى قائمععة جاءت الفنية خطة أن رغم

العسععكرية المواجهععة علععى خداعية... وليست
المباشرةا. 

طلبععة كععانت المنفععذةا العناصععر غالبيععة إن
التفسععير فععرض مامععا والهندسة، والطب الفنية

والشعععخاص للحعععداث الصعععحيح السعععلماي
فععوق ارتفعععت الععتي الثابتة والعقيدةا الصحيحة

الهزيعععععل، الجعععععاهلي التفسعععععير ماسعععععتوى
هععذه تعتععبر التي التافهة الجاهلية والحصائيات

عوامال مان يعانون أشخاص عن ناتجة الحداث
وقاسية.  ماعقدةا نفسية
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-:      هجرية1401     أقدار     - أو     المنصة

ًدا يبععذلا قتلععه قبععل السادات كان هكذا جهعع
ً داخلععة الخيععرةا أيععاماه وكععانت نفسه، ضد هائل

بععدا حععتى بقتلععه، إلهععي قععدر ضععمن بأحععداثها
ً للجميععع الرض... وكععان علععى يمشععي قععتيل
العلماععات أبععرز هععو المكثععف السععادات تحععرك
للمنصة.  القدرية الطبيعة على الدالة

البتعععداء، فعععي سعععبتمبر قعععرارات وكعععانت
الشععيوخ وسععب النقاب، مان بالسخرية وماروًرا

ًطععا النتهععاء، فععي خععط فععي ثلث أساسععية نقا
النقاط وتلك الخط لهذا الفعل رد وكان ماقتله،

قتله في الرغبة وكانت جديدةا، علماة ذاتها هي
مابلعغ القتعل هععذا بلعغ حععتى الشعب، نفس في

الهائلة.  المانية

الععتي الفرديععة العلماععات ماجموعة كانت ثم
القععدر تحقيععق فععي فيهععا علماععة كععل سععاهمت

ذكره: يمكن ماا ولعل بالقتل، اللهي

الحععرس – ماععرةا ولولا – السادات يأمار أن
ًبا خلفهععا بالرجوع المنصة أمااما كان الذي تحسعع

الخلف.  مان ماتوقع لهجوما

ليحععل للطععابور المعيععن القائععد يمععرض أن
ويععترك عربة يفتش أن اختار آخر ضابط ماحله

ترتيععب فععي المععوت عربععة دور عربة... ليجيء
تفتش.  لم التي العربات

القنابععل بإحضععار المكلفععون الراد يتععوه أن
الععتيه هععذا فكععان الععوقت؛ بعععض الصععحراء مان

ًبا دوريععات أحععد ماععن الفراد هؤلء نجاةا في سب
الوقت.  ذلك في هناك انتشرت التي الشرطة
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بهععا جععاء الععتي القنابععل سععيارةا تنجععو أن
ماععع بالصععطداما ماحققة حادثة مان المشاركون

قريععب، بوقت القاهرةا إلى الدخولا قبل أخرى
ماععتر بينهمععا والمسافة السيارتان توقفت حيث

واحد. 

وقتهعععا ماعععن أقعععل فعععي العمليعععة وتمعععت
العععالم جعلععت دقيقععة وبصععورةا المحسععوب

حتميععة نتيجة العملية هذه تماما أن إلى يطمئن
التوقيتععات فيععه ُحسبت هائل سياسي لمستوى
ُدرست الظروف.  فيه و

السياسععية القوى جميع عن الفراج كان ثم
السععلماية الحركععة ماععن جعل ماما المنصة، بعد

القععوى لهذه العتقالا خطر مان العظيم المنقذ
جميعها. 

ماحوريعععة السعععلماية للحركععة جععععل مامعععا
أن كمععا ماصععر، فععي العاماععة السياسععية الحركة
جععانب ماععن الهائلععة والتضحيات المبذولا الجهد

السياسععية القععوى جميععع أجبر الحركة أصحاب
وتقديرهم.  احتراماهم على ماصر في

الععتي العجازيععة الكيفيععة ذلععك إلى ويضاف
ً كعانت والعتي العمليعة بها تمت ي دليل نظعر ف

التععدبير وحكمععة التفكيععر عظمععة علععى النععاس
ذلععك التنظيععم... وفععوق ودقععة العمععل وإحكععاما

أكثر ولكن أماره على غالب  والله"ذلك:  وقبل
. " يعلمون ل الناس

رئيععس فيهععا قتععل المنصععة لن وكنتيجععة
ماععن الخععوف حععاجز كسععر فقععد الجمهوريععة

السلطة. 

العمليععة... بععه تمععت الذي للسلوب ونتيجة
بعععالنظرةا المسعععلم الشعععخص أصعععبح فقعععد
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ًنا الجتماعيععة ًطععا مافكععًرا إنسععا ّيا وماخط وفععدائ
ّيا.  نموذًجا أصبح بل عظيًما، اجتماع

نطعاق اتسععع النتائععج هععذه لمجمععوع ونتيجة
الملعععتزماين ععععدد وزاد للعععدعوةا، النتسعععاب

ماعها.  والمتعاطفين

ولكن... 

عنههد     ثههابت     تقليههدي     ماوقف     للجاهلية
عناصرها:     مان     عنصر     أي     هزيمة

الجاهلية تهبط ل حتى المهزوما مان - التبرؤ
المهزوما...  العنصر ماستوى إلى

للحفععاظ اسعتجابته وعععدما له النصح - تأكيد
وعععدما للجاهليععة السياسععي المسععتوى علععى

الساقط...  العنصر ماع سقوطه

الموقف في غائبة احتمالت - إدخالا
أثره الحدث... وتضييع ماع التجاوب لتقليل

السياسي. 

هو بالمنصة الخاصة الحتمالت هذه أبرز ولعل
انتهاء بعد قتلته التي هي أماريكا بأن القولا

" هو الغضب " خريف وكتاب مانه، الستفادةا
الخفية للحتمالت فارغة ماساحة ترك مان أولا
مان سيصبح الوقت بمرور ولكن الحادث، وراء

كما للحادث المباشر التفسير طرح المناسب
هذه أحد وسيكون الدعوةا، أعداء يطرحه

ً أكثر الواقع يكون حتى وذلك الحتمالت؛ تقبل
الحادث فعلوا الذين عدد بقلة الحتمالت لهذه

عايشوه. أو
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