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 االّتجاه الدفاعي الجهادي

 

 الشيخ نعيم قاسم

 نعيم قاسم، اجلهاد، الدفاع، اجلهاد االبتدائي، السلم، احلرب. الكلمات المفتاحّية:

ّةيةال    ّ ا ثلال  ك الال ر   أوىل اإلسالم  اجلهالالاد أ ّال  امّالال ف، فالم مالاليو ّ الق ولالال  كالاع ةدّالال  ال ع الال   كالال، ، ولعلالق ّمالالدة
َِةالِر َوَلاَ الَد ِ   َأَلَعْلالتممْ ﴿ الشريف ، قال تعالاىل  الَ  بِالللالِق َواْليالالْ ِ  اَْ َّ ِسالَمايََ  احْلالا و َوِثَاالافََا اْلَاْسالِ ِد احْلالرَاِ  َكَاالْ  َ 

َّ مال ا َوَ الاَلرموا ِلالاِلِاََّ ي اللالِميَ  َ   َسالِ يِل الللالِق َوَلاَ الدموا ِ   َسِ يِل الللِق اَل َيْسالتال موَع ِثْ الَد الللالِق َوالللالقم اَل ياَلْهالِدق اْلَمالْ َ  ال
ََ  مالمم اْلَفالائِنموَع ي يالمَ شوالرم مْم َفباْلهمالْم ِبرَ  َِمم َدَفَل   ِثْ َد الللِق َوأمولَئال َ اِلِِْم َوأَنالفمِسِهْم أَْث ّْ ْ القم َوفِْوالَ اعر َوَل لالاهر َِلمالْم بَِأ ْْحال ر ِّ

ّمِمالالالاليم     ْحايالالالال  اإلسالالالالم  وا سالالالاللاَّ  أث ر . وحالالالاللة ثليالالالالق ب الالالالمل امّالالالال ال وامنفالالالال ،  الالالالا لالالالالق ّالالالال  تالالالال1﴾ِفيَهالالالالا نَعالالالاليم  
 وأفاويهم وأثراوهم وأفزاقهم.

الالال  ةالالالمل تت ةالالال    إىل اجلهالالالاد  ع اَيالالالاه والروايالالالاه الالالالى ح ةالالال  ثلالالال  اجلهالالالاد، مالالالد ا   سالالالياقها العالالالا ة دثالالال ا  ّو
ي االبتالالالدائي، أق أعة اجلهالالالاد تشالالالريع   الالالالدفاثية  يلحالالالمل ا  قالالالي المالالال قة ا ضالالالح ب بالت الالالحي ، حلاايالالال   ال اِل الالالّ 

اميالالاع وا الالّم َّ ّالال  اثتالالداواه ونلالالم وء،يالالاع امثالالداو، الالالمي  يسالالتةدّ ع المالال ةا اجلسالالدية  والعسالال رية  لفالالر  اإل
سالتم ل أليالاِلم. فاجلهالاد العسال رق  و  شافيعهم، ويسل  ع ا سلاَّ ة اهتم وحمال قهم وأّال هم ّو سلطتهم ّو

 ال ما .  ثا ة، ولي    ّمابل االةتمف الف رق أو السياسي أو ءابع دفاثي بش لر 

َّ مال ا اْدةملمال ا ِ  ﴿ تم   الدث ا اإلسمّية  ثل  السم  والرْح  والعدل واإلنسانية ، قال تعاىل     يَا أَياْلَهالا اللالِميَ  َ 
ّمِ َّ   ا  حالرفَّ ّال   ل  ة ا الّم َّ ريال  ّعالنولَّ ثال  ،2﴾السوْلِم َكافل   َواَل تالتلِ عم ا ةمطمَ اِه الشلْيطَاِع ِإنلقم َل مْم َثدموٌّ 

ثتالالداو والِلالالالم، ث الالد ا  الال  ثلالالال  أةالالالر ، والالالمي  ي الالادفوع إىل اال حيالال ر ناحيالال ، وا ةالالالفَّ ا عالالادي  ِلالالالم ّالال  نا
فالالالالدفاع والالالال   ثالالال هم العالالالدواع، وأع ال يستسالالاللا ا لعّالالالر ال اقالالالع، وإالة ةسالالالروا كالالاللة مالالاليو. ا الالّم َّ أع يالالالدفع ا

الال ف  أو ا الال أو ال لالد أو ال يال .. ودفالاع اجلااثال       إءاف الالدفاع ثال  فردقٌّ  بشرءق ومروءق، و   دفاع  
 ّو اله  ال،ناا.... ،العدواع وصدة  ،إءاف الدفاع ث  امف 
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ّةالالا الالالدفاع الفالالردقة     سالالتةد  فيالالق كالاللة ال سالالائل، الالالى يالالتمة التالالدفة  فيهالالا ّالال  امد  إىل بالالل والالال ، ت   فهالال  حالال ٌّ  أ
 حتميالال   دفالالق، ول الال  لالال  ف يالالتمة دفعالالق إالة بالمتالالل، فهالال  أّالالر  امثلالال ،  الالا يالالمدةق إىل دفالالع ا عتالالدق أو ّ عالالق ّالال  

، حتالدة  ثال  قمالدة  سالرة لإلّالا  امايال   تحرير الوسييلةثتداو. ففي ث دّا ت حضر هبا حلااي  ودفع اال ّشروع  
  لالال    الالم ثليالالق لالالهة أو ريالال  ،   داف  أو 2الالالدفاع الفالالردق   ّسالالألَتَّ ب والال ف ال لالال   فيالالق، فمالالال   ّسالالأل  

ليمتلق نلا ا،  ال  ثليالق الالدفاع بالأقة وساليل     ال ، ولال  امالرة إىل قتالل ا هالالم، وال  ال ز لالق االستسالم   ري  ا،
  ل    م ثل  ّ  يتعلة  بق، ّ  اب  أو ب   أو أب أو أخ أو سالائر ّال  يتعلةال  بالق، حال ة 3واالنِم . ّسأل 

 .3إىل قتل ا هالم  ث ق، ول  امرة ةادّق وةادّتق، ليمتلق نلا ا، لاز بل ول  الدفاع 

إىل إ ع اإلّا  أو الفميق، فه  حال  ّ امرا، تتعرة  فيهالا الال ف  للةطالر، وال  الال  ال حيتا  الدفاع الفردقة    
متالالل الشالالةه إ ا ف ي الالادف للالالدفاع، أو يتحمةالال   الالدف ا عتالالدق، لالالما فسالالم الفمهالالاو لمنتِالالاف أو السالالمال، فمالالد يم 

الالالا أو قاثالالالدا   ّأ الالالا ثا الالال    ح ا  ّة ، و كالالالروا الشالالالروو ا شالالالروث  لالالالق، وتركالالال ا تشالالالةيه ا  والالال ع ثلالالال  ثهالالالدا للالالالدفاع ثا
ادي  الالالدفاع الفالالردق ا شالالروع الالالمق ا  لةالالي، فهالال  الالالمق يمالالدةف حلِالال  وقالال ع احلادثالال ، إ ا ّالالا كالالاع امّالالر ّالال  ّضالال

امي ال  أع يالمدةق إىل قتالل ا هالالالم، أو أعة احلالال  ال ت ط ال  ثليالق. فالماثالالدا ّرسالّ  ، والتط يال  ثلال  ا  لةالالي، ال 
لالال  كالالاع ا   الالر  ةالالا ال يروالال  ا الال ىل ب لالال د  ّطلم الالا، كمتالالل   الالال ب بالالملَ. قالالال اإلّالالا  امايالال   حيتالالا  إىل إ ع

الال ، لالالاز الال   ل ولالال  الالالدفع، ولالال  امالالرة إىلبالال الالال ف  امّة لالالرف الفاثالالل وقتلالالق، ف لالال  الالالدفاع ثالال  الالال ف  امّة
و الفميالالالق، ّالالالع أ ّالالالا  ثليالالالق السالالالم جبالالالرف الفاثالالالل أو قتلالالالق لالالال  ف امي الالال  ب،الالال   لالالالَ، ّالالال  ريالالال  احتيالالالا  إىل إ ع اإل

 امّالال  ّالال  الفسالالاد، ولالالي  حضالال ل الشالالرائل، فلالال    الالم مالالةه ثلالال   ةالالر ليمتلالالق، ولالال  دفعالالق ولالال  بمتلالالق ّالالع
 .4 ميو ل حي ئمر تالما ثل 

ّةالالا دفالالاع اجلااثالال  فهالال  والالال       أي  الالا، فلالال  ريالالنا ثالالدوة بالالمد ا سالاللاَّ، ولالال  ثلالاليهم ّ الهتالالق والالالدفاع ثالال   وأ
الالم يمالالاتل ن م، و يهالالا  ثالال  االثتالالداو أفوالالهم، وال اوالال  ّالال  ت ليالالق اَيالال  التاليالال  تركين الالا ثلالال  قتالالال امثالالداو م ة

الالْ  اْلامْعتالالِدي َ َوقالالاتِلم ا ِ  ﴿  ابتالالداو ، قالالال تعالالاىل . وقالالد 5﴾ َسالالِ يِل الللالالِق اللالالِميَ  يالمَمالالاتِلم َن مْم َواَل تالْعتالالدموا ِإعل الللالالَق اَل حيِم
 كر اإلّا  اماي   ما ال ال    فضل الدفاع، فمال   ل  ريشي بالمد ا ساللاَّ أو ث، ف الا ثالدوة مشال  ّ الق 
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. كاالا 6    ، ّ  بمل امّال ال وال فال    بأية  وسيل ر  ثل  بي   اإلسم  و تاعهم،    ثليهم الدفاع ث ها
، ةرلالال ا ّالال  ديالالاف ملاالال ا وأم للاالالّم َّ، بعالالد أع نم  ثطالاليَ أكةالالده  يالال  أةالالر  ثلالال  أعة اإل ع بالمتالالال والالالدفاع قالالد أم 

الْ  ِدياَلافِِ ْم بِ،الْ ِ  أمِ َع لِللِميَ  يالمَماتاللم َع بالأَناللهمْم نمِلامال ا َوِإعل الللالَق َثلال  َنْضالرِِ ْم َلَمالِدير  ﴿  قال تعاىل ي اللالِميَ  أمْةرِلمال ا ِّ
َّْ  َصَ اِّعم َوبِ  َيع  َوَصالَلَ اه  َوََّسالاِلدم يمالْمَكرم َح ٍّ ِإالل أَْع ياَلمم لم ا َفباْلَ ا الللقم َوَلْ اَل َدْفعم الللِق ال لاَ  باَلْعَ همْم بِ الْعضر َِلمدو

 .7﴾الللقم َّْ  ياَلْ ضمرم م ِإعل الللَق َلَمِ قٌّ َثنِين   ِفيَها اْسمم الللِق َكِ   ا َولَيالْ ضمَرعل 

وقالالالد أث تالالال  الت ربالالال  ثالالال، التالالالافيل، أعة اجلااثالالال  الالالالى تستسالالاللم لعّالالالر ال اقالالالع، وتالالالتح ةم فيهالالالا  اثالالال  ّتسالالاللةط     
شروثها، وأعة اجلااث  الالى اا الد وتمالاو  وتضالاد ت مال ، وت تمالدة  نا  ، ال تل ل أع ي دثر ول د ا وثمافتها ّو

ّالالالع الالالالّن ، وحتالالالافمل ثلالالال  حي ةيتهالالالا وول د الالالا وق اثتهالالالا. فالالالالدفاع ّالالال  ّ قالالالع اجلهالالالاد  الالال  احلالالاللة ال حيالالالد ا تالالالاف، 
 للاحافِ  ثل  اإلامياع وا ّم َّ   ّ اله  امثداو، المي  يريدوع إ او ول د كلة ّا ثدا م.

و لالالَ  ؟يشالالال اجلهالالاد االبتالالدائيعضالال  ،  الالل نالالاقا الفمهالالاو صالالمحية  الفميالالق   إثالالمع اجلهالالاد   رييالالاب ا    
ا تمتضر ثل  اجلهاد الالدفاثي،   الع امثالداو  إىل رينو بلدر  – فاهبضرف ال ِر ث  ا ،ة  – با  ادفا  ةر، أو أ ة

أو ّ الهالال  ال،الالنو امالالافلي ل لالالدان ا؟ قالالال بع الالهم بضالالمحية  الفميالالق إلثالالمع  ؟ّالال  احالالتمل أفوالال ا أو ءالالرد  ّ هالالا
ائيأا أو دفاثيأالالالا، وقالالال  ةالالالروع ّضالالر صالالالمحيةتق باجلهالالاد الالالالدفاثي، ّعتالالال،ي  أعة اجلهالالاد بشالالال ل ثالالا ة، أكالالالاع ابتالالد

،   باجلهالالاد الالالدفاثية احنضالالاف  حضالالر ا، وكالالاع فأق اإلّالالا  امايالال  قالالدة  سالالرة صالالمحية  اجلهالالاد االبتالالدائي للاعضالال   
الال ضالالر ريي الال  وبة   ث   حيالالل قالالال ّةالال ، كالالاع ن ةابالالق الل اهلل فرلالالق الشالالرييامّالالر وسالاللطاع العضالالر ث ة و الالم  – عا
ّالالالا لإلّالالالا  ثليالالالق  وسالالالائرقالالالائاَّ ّماّالالالق،   إلالالالراو السياسالالالاه  – اجلالالالاّع ع لشالالالرائل الفتالالال   والم الالالاو الفمهالالالاو
 .8، إالة ال دأا باجلهاد السم 
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