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 ملخص البحث

لج مفهوم: يهدف البحث الحايل إىل استعراض أدبيات متضاربة تعا
نحن واآلخر، لتوضيح جدلية جهاد الطلب، وبيان عواقب هذا التضارب يف 
تشكيل الوعي الجهادي املعارص. املنهج املعتمد للبحث هو املنهج الجديل 

 املقارن الذي يكشف عن التناقضات.
ال مناص من تجديد منطلقات خطاب الرتبية وخلص البحث إىل أنه 
رات واالجتهادات واملقاربات املعارصة التي الجهادية واستث�ر االستبصا

 تراعي ظروف العرص من جانب، وس�حة اإلسالم من جانب آخر.
جهاد الطلب بعنى إرغام الناس عىل اإلسالم، وبغرض الهيمنة عىل 
اآلخرين، وإزالة الرشك ونرش الدعوة اإلسالمية شكل فكرا يحتكر الحقيقة، 

. هذا الفكر القتايل يتهرب من الجهاد ويحتقر األمم، ويريق دماء األبرياء
العلمي واالقتصادي واملد  ويتمحور حو  ريية ضيقة للعال مبتورة 

 الصلة عن الواقع.
الحاجة ماسة لتجديد املفردات واملنطلقات واملناهج والنواتج إليجاد 
فلسفة راسخة للرتبية الجهادية، تلك الرتبية التي تحث عىل السلم 

كزية، أما القتا  املرشوع فهو استثناء لردع العدوان باعتباره نقطة مر 
 األعداء. وتحقيق الهيبة إلرهاب
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Study Abstract 

The concept of Jihad is miraculous, unprejudiced, and vast if 
comprehended and practiced wisely. The aim of the current study 
is to illustrate the contradictive literature related to jihad and to 
clarify the controversial issue of “Jihad altalab”, which is defined as 
starting warfare to either spread the religion of Islam or for other 
reasons. The study elaborates on the consequences this controversy 
is making in shaping the contemporary jihad awareness. The 
methodology used in this study is by the comparative dialectical 
approach, which reveals the current intellectual contradictions.  
The research found that it is essential to renew the ideas of jihad 

in the educational field and invest in the insights and 
interpretations of contemporary approaches that take into account 
the circumstances of the times on one hand, and the tolerance of 
Islam on the other. 
Jihad in the sense of demanding Islam on people and 

dominating over others in order to disseminate Islam is an 
ideology that has a monopoly on the truth. This outlook despises 
nations and sheds innocent blood. Moreover, this Combat intellect 
evades scientific, economic and civil jihad and views the world in a 
narrow vision that is detached from reality. 
There is an urgent need to renew the vocabulary, perspectives, 

methods and outputs concerning this issue to find a well-
established philosophy of Jihad in the educational realm. An 
unshakable educational philosophy must be generated, which urges 
peace as the principal goal and warfare as an exception to deter 
aggression and alert enemies.  
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 : مقدمة

رر أمتنا العربية اإلسالمية بحن خارجية مهولة، وأخرى ذاتية ال تقل خطورة عن املحنة 

ونحن  .األوىل بل قد تكون سببا أساسيا لكث  من املشكالت التي رر بها حكوماتنا وشعوبنا

  .ة املرتبطة بفهوم جهاد الطلبهنا سنعالج تحدياتنا الذاتي

يهدف البحث الحايل إىل استعراض أدبيات متضاربة تعالج مفهوم: نحن واآلخر، لتوضيح 

جدلية جهاد الطلب (الذي قد يسمى جهاد االبتداء أو جهاد الهجوم)، وبيان عواقب هذا 

الجديل املقارن  املنهج املعتمد للبحث هو املنهج .التضارب يف تشكيل الوعي الجهادي املعارص

الذي يكشف عن التناقضات الفكرية، ويرصد درجات التشابك والوفاق والعالقات املتبادلة 

مقارنة بساحات الرصاع والتصادم والتناقض يف األدبيات والتصورات والسلوكيات قد�ا 

  .وحديثا

ب تجليتها يشكل النسق األيديولوجي املقرتن بالرتبية الجهادية محطة لقراءات متباينة يج

يف العرص الراهن وتحصينها من التصورات السلبية العالقة بها، وتحريرها من التفس ات 

يأمل الباحثان من هذه الدراسة الوصو   .الحادة، وتخليصها من الفكر الصدامي الدوغ�ئ

إن  .إىل منطلقات معارصة لتجلية مقاصد الرتبية الجهادية يف ظل استيعاب متطلبات العرص

تقا  من الحقبة الكالسيكية يف التفك  إىل إدراك س�ت املجتمعات الحديثة يجب أن االن

يكون يف الحسبان، فال �كن عرض القضايا الجهادية وفق منظور ماضوي ال يراعي خصائص 

الفكر التجديدي ال يستسيغ الفهم الحريف للنصوص الدينية بل التعاطي الصحيح  .العرص

أسبغ البعض عىل النصوص الدينية تفس ات لقد  .النزيه املتزنمعها يفتح باب االجتهاد 

ويف  .يقينية تتجاوز املكان والزمان، لتصبح اجتهادات السابق� مسل�ت غ  قابلة للنقاش

  .املقابل أنكر البعض جميع معا  جهاد الطلب

، وزاد األمر لقد تباينت آراء العل�ء قد�ا وحديثا يف بعض مسائل الجهاد وميادينه وغاياته

تعقيدا عندما أرص بعضهم عىل االلتفاف حو  النصوص الفقهية حرفيا ورفض االستجابة 

لرضوريات االجتهاد وفق مقتضيات العرص، واملواثيق الدولية، ومعطيات العلوم االجت�عية 

ولقد ارتبطت مفردة الجهاد يف بعض مظاهرها باملبادرة إىل قتا  الكفار، وترسيخ  .والسياسية
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ومن هنا نتب� وجها جديدا من أوجه الرتبية  .العداء، وتوسيع رقعة األرايض اإلسالمية

من التسايالت املهمة اليوم: إىل أي  .الجهادية الجدلية التي ال تخلو من نظرة العداء للمخالف

درجة تساهم الرتبية الجهادية املعارصة يف تشكيل فكر املتطرف� وكث  من التيارات الدينية 

 رصفاتهم، وكيف تشحن ذهن الشباب بأفكار تحتكر الصواب وتصادم س�حة اإلسالم؟ وت

يهدف جهاد الدفع إىل صد العدوان وهو أصل من أصو  اإلسالم، وأما جهاد الطلب 

(االبتداء والهجوم) فمن معانيه املبادرة بالقتا  إذا كان العدو يضمر رشا أو يتحفز لقتالنا م� 

ولكن ما املانع إذا أرادت أمة غ  مسلمة أن رد جسور التعارف  .تهيستوجب التحرك ملباغت

والتعاون مع أمتنا؟ أليس األصل هو التعايش أم هو خالف ذلك ال سي� إذا كانت أمتنا قوية؟ 

تم حقا نسخ مبدأ ال اكراه يف الدين بآية السيف؟ وإىل أي مدى تم التوسع يف مفهوم جهاد 

؟ وما أثر ذلك كله يف نشوء فكر ديني متشدد له نظرة عدائية الطلب ملهاجمة غ  املسلم�

لآلخرين؟ كيف تم استغال  اآلراء الدينية القد�ة والحديثة يف تغذية مشاعر الكراهية عرب 

مناهج تعليمية غ  منضبطة؟ يسعى البحث الراهن إىل استطالع جوانب من هذا االشكا  

ملعارصة، ومحاولة تجلية منطلقات الرتبية الجهادية عرب تتبع اسقاطاته املدمرة عىل الرتبية ا

  .القادرة عىل ح�ية األمة عىل نحو سليم

 : تعريفات وتفريعات -1
 

 : الجدل -1-1
 

يش  قاموس املعا  إىل أن الجد : طريقة يف املناقشة واالستدال  صوَّرها الفالسفة بصور 

ويقا   .من مشهورات أَو ُمسلَّ�تمختلفة، وهو عند َمناطقة املسلم�: قياٌس مَؤلَّف 

 .الَجَد  أي فن  املناقشة بطريقة الحوار ويقا  فن   .لفظي  بعنى َسْفَسطة، وم�حكة َجَد 

، ص 1م، ج2006بعنى الحوار واملحادثة ح� تتناقض اآلراء (خشبة،  )dialecticوالجد  (

ة إللزام الخصم، أصله من و"الجد  والجدا : املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالب .)280

جدلت الحبل: أي أحكمت فتله، فكأن املتجادل� يفتل كل واحد اآلخر عن رأيه" (القطان، 
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و"الجد : فهو تردد الكالم ب� اثن�، إذا قصد كل واحد منه� إحكام قوله  .)309م، ص 2000

  .)184، ص 1ليدفع به قو  صاحبه" (القايض أبو يعىل، ج

ْ يَا نُوُح قَْد َجاَدلْتََنا} (هود:ويف كتاب هللا {قَ  أي ناقشتنا وحاججتنا وعارضتنا  .)32الُوا

والجدا  يف موطنه مطلوب ودليله {َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن} (النحل:  .وخاصمتنا وأنذرتنا

} (البقرة:  .)125 راهن يكشف البحث ال .)197وقد يكون الجد  مذموما {َوالَ ِجَداَ  ِيف الَْحجِّ

عن جوانب من جدلية الرتبية الجهادية ودرجة تناقض اآلراء يف تكوين االتجاهات والقيم 

  .والسلوكيات

واملنهج الجديل يف البحث العلمي يقوم عىل مبدأ تتبع املتناقضات الفكرية واالحتكام 

  .لفلسفة التاريخ ومراعاة املتغ ات الجديدة

أك  رشيا، لرشح واقع  –يف ميدان علم االجت�ع  -يعترب املنهج الجديل وإذا كان بعضهم

املجتمعات اإلسالمية، فإن البعض يعتربه من أغنى ما يستفاد منه لبناء منهج جديل، لدراسة 

والرصاع حقيقة  .الرصاعات الفكرية والحضارية، والتي خاضها الفكر اإلسالمي قد�ا وحديثا

أجل الصالح واالرتقاء بالنفس الفردية إنه رصاع إذن من  .ثابتة، يف التصور اإلسالمي

إن "القيمة النهائية للبحث العلمي  .)99 –98م ص 2008األنصاري، (والج�عية، نحو األفضل 

تقاس بالقدر الذي يعتربه الباحث الالحق جزءا من املعرفة ال غنى عنه يف الدراسة والرتتيب 

سس النظرية الجديدة" (دويدري، املنهجي ومواصلة الجد  ودعم النظرية واملعرفة ووضع األ 

  .)98م، ص 2000

وال ريب أن الجد  املنهجي مفتاح ازدهار العلوم والفنون واآلداب ألن طريقة الجد  

املنهجي تتحقق من صدق مسائلها، وتراجع مدى صالحيتها للعرص، وتتعقب نواتجها بناهج 

نزعة عاملية رد  -املثا  عىل سبيل  -باتت حركة تفكيك النصوص وإعادة تأويلها  .جديدة

 . مس ة النقد والتنوير وتزكيها بعطيات ومقاربات وآليات بحثية جديدة
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 الجهاد: -2-1
 

دالالت وتجليات تربوية عميقة أهمها  لفظ الجهاد مصدر جاهد وله يف مفهومه العام

اطلة، يف مجاهدة النفس، والشيطان، واألهواء الب بذ  الجهد والطاقةاستفراغ الوسع و 

ومن صور الجهاد مقاتلة املعتدين، ومقارعة املحتل� الغاصب�، وحتمية  .واألفكار املضللة

الرضوخ للحق، ورفض كافة أنواع الظلم، والتصدي للمفسدين والغادرين بشتى السبل 

ورشف الشهداء عظيم، ومقامهم رفيع، فهم يف زمرة من أنعم هللا عليهم من األنبياء  .املمكنة

ومن مجاالت الجهاد جهاد الدعوة والقلم والعلم والعمل والرب  .ر وحسن أولئك رفيقاواألبرا

هذه الدالالت ال نزاع فيها، ورثل حجر األساس  .بالوالدين، واإلحسان للناس، وتعم  األرض

  .يف الرتبية الجهادية

دو عىل والجهاد يف االصطالح "هو الدعوة إىل الدين الحق، وقتا  من يصدُّ عنها أو يع

وهو بذ  الوسع والطاقة يف قتا  الكفار، ومدافعتهم بالنفس  .أرضها وأهلها باملا  والنفس

غلب الجهاد يف عرف الرشع عىل جهاد الكفار وهو  .م)2012واملا  واللسان" (الزحييل، 

، التهانوي، 883م، ص 2006دعوتهم إىل الدين الحق وقتالهم إن ل يقبلوا (جهامي، ودغيم، 

 الخاص وتش  األدبيات إىل أن الجهاد .)179م، ص 2009، بصمه جي، 598، ص 1ج م،1996

وهناك من  .رشعية ضوابط ضمن هللا سبيل يف هو القتا  االصطالحي أو الرشعي أو العريف أو

  .)140م، ص 1983يقسمه إىل جهاد دفاعي، وجهاد هجومي (أيوب، 

 : البية الجهادية -3-1

 بتأهيل يختص الذي اإلسالمية الرتبية من الجانب ذلك ف بأنهاالجهادية تُعر  والرتبية

 أعداء منازلة عىل قادرين ليكونوا والسلوكية واألخالقية والفكرية اإل�انية الجوانب األفراد يف

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية، وتقويها الرتبية  .)14، ص 2008بالبيان والسنان (عقل،  األمة

دريب وخوض املواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق، وقد جعل هللا الجهادية؛ باملران والت

أمر الدين ال يقوم إال بالشجاعة، ولذلك إن جب أهل الحق يستبد  بهم قوًما غ هم 

وذهب بعضهم إىل أن أولوية الجهاد الرتبوي قبل الجهاد  .)73م، ص 1997(الخازندار، 

عة واالخت يار، ويف واقع التدافع الحضاريِّ والفكريِّ العسكري فقيل "بالنظر إىل حا  السَّ
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عىل جهاد الطلب  -يف ُسلَّم األولويات-واألخالقيِّ واالجت�عيِّ يأت الجهاُد الرتبويُّ متقدًما 

واملسلم مطالب بتوط� النفس عىل الجهاد واعداد  .)154م، ص 2012العسكري" (حس�، 

بَاِط قا  تعاىل {َوأَعِ  .العدة الكاملة للذود عن الحق ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ واْ لَُهم مَّ دُّ

ُ يَْعلَُمُهْم َومَ  ِ َوَعُدوَّكُْم وَآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم هللا  ا تُنِفُقواْ الَْخيِْل تُرِْهبُوَن ِبِه َعْدوَّ هللا 

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنتُمْ  ٍء ِيف َسِبيِل هللا  ويف صحيح مسلم "َعْن أَِب  .)60الَ تُظْلَُموَن} (األنفا :  ِمن َيشْ

ُث ِبِه نَْفَسُه، -َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلَّمَ -قَاَ  رَُسوُ  ِهللا  :ُهَريْرََة قَاَ   : "َمْن َماَت َولَْم يَْغُز، َولَْم يَُحدِّ

  ."َماَت َعَىلَ ُشْعبٍَة ِمْن نَِفاقٍ 

ة التي تجعل املسلم يبذ  أقىص طاقاته لتهذيب نفسه حتى الرتبية الجهادية هي الرتبيو 

يذود عن كرامته وكرامة وطنه وأمته، وليدافع عن القيم اإلنسانية الرفيعة بجميع الوسائل 

وهكذا فمن مقاصد الرتبية الجهادية ح�ية الكليات  .املمكنة والكفيلة بإقامة العدالة

وتكوين الشخصية القوية القادرة عىل خوض  الخمس (الدين والنفس والعقل واملا  والعرض)

واملجتمع العاد  اآلمن، واألمة املصونة ال بد لها من جيش باسل  .املعارك بشجاعة وقناعة

  .يوحد الجهاد األمة وال �زقها، والجهاد رفعة وكرامة ال غدر وخيانة .مغوار

العلم والتقنية والبحث  والجهاد بالعلم والرتبية والتعليم من أرفع مقامات الجهاد يف عرص

ولعل الجهل بقاصد الرتبية الجهادية جعل كث  من االرهابي� يشكلون جيوشا،  .واالكتشافات

الدخو  يف معارك غ   .ويقودون حروبا، ويجرون عىل أهلهم وبلدانهم مصائب ال حرص لها

ملنترشة اليوم بعض الكتب الدينية والسياسية ا .مدروسة العواقب، تهور جر  األمة للمهالك

تغرس معتقدات تربوية مغشوشة تشوش عقل الشباب ومن دون قصد أو بقصد تدفعهم إىل 

وتشكل شبكات  .تبني مواقف دينية متطرفة تؤدي بهم إىل أع�  إرهابية ضد من يخالفهم

االنرتنت مكانا واسعا ألولئك الشباب لتباد  أفكار دموية، ومعلومات مدمرة، وايديولوجيات 

  .هدامة

 اتجاهات جدلية للعلماء -4-1

وأيا ما كان األمر، فإن الخوض يف تعريفات الجهاد ومجاالته يكشف عن مسائل جدلية 

  .عديدة وهو ما سنتوىل بسط القو  فيه هنا وعىل امتداد هذا البحث
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وقد  .يدور الجهاد رشعاً حو  قتا  املسلم� الكفار، يف سبيل إعالء كلمة هللا ونرش دينه

قهاء الرشيعة اإلسالمية بتعاريف عديدة منها تعريف الحنفية: بأنه دعوة الكفار إىل عرفه ف

أما فقهاء املالكية فقالوا يف تعريفه: "هو  .الدين الحق وقتالهم بالنفس واملا  إن ل يقبلوا

وقالوا  .قتا  مسلم كافراً غ  ذي عهد إلعالء كلمة هللا تعاىل، أو حضوره له، أو دخو  أرضه"

اً: "هو املبالغة يف إتعاب األنفس يف ذات هللا، وإعالء كلمته التي جعلها طريقاً إىل الجنة أيض

"إن  .)16هـ، ص 1407، بترصف، اللحيدان، 34، 33، ص 1م، ج2004(األحمدي،  وسبيالً إليها"

وي، اإلسالم ال يقاتل الناس لكفرهم، بل لعدوانهم، ك� هو رأي الجمهور، خالفا للشافعية" (القرضا

م� يعني أن بعض أهل العلم يؤمن أن الكافر يقتل لكفره وعىل ذلك  .)1038، ص 2م، ج2009

وقالوا: يقاتل الكفار عىل الدين  .)45م، 2008ترتكز الج�عات التي تعتمد عىل العنف (صربي، 

م، 2008م، انظر أيضا السحيمي، 1995، التاج واإلكليل ملخترص خليلليدخلوا من الكفر إىل اإلسالم (

  .)28ص 

الجهاد: بعني بذ  الوسع يف إقامة كلمة وقريب من الطرح السابق نجد عند عل�ء الشيعة 

وإزالة أنواع الرشك  -وحده -فإن تقرير ألوهية هللا  .التوحيد عىل وجه األرض وإزالة الرشك والظلم

بتدائ أو جهاد الدعوة نجد الجهاد اال و  0F1 .والظلم من وجه األرض ال �كن أن يتم من غ (القتا )"

بالجهاد االبتدائ، ابتداء املسلم� للكافرين "أو جهاد التحرير أو جهاد الطلب بنفس املعنى، ويقصد 

بالحرب بهدٍف واحد هو الدعوة إىل اإلسالم وبذ  الجهد لجعلهم مسلم� أو خاضع� للمسلم�، 

ار مرشك�، أو من غ  أهل الكتاب مطلقا، وضع وا أمام خيارين ه�: القتل أو اإلسالم، فإن كان الكف 

وإن كانوا من أهل الكتاب وضعوا أمام خيارات ثالثة: إما أن يسلموا، وإما أن يخضعوا ويصبحوا من 

ة فيدفعون الجزية، وإما أن يُقتلوا ى هذا الجهاد أحياناً جهاد التحرير؛  .أهل الذم  ولهذا السبب يسم 

 .وجوب الجهاد االبتدائ أن يكون من مسل �ت الفقه اإلسالميألنه يحر ر النفوس من الكفر، يكاد 

وقد أخذ مفهوم هذا الجهاد بالتحو   لدى بعض الفقهاء والباحث� يف القرن العرشين شيعياً وسنياً 

  .م، باختصار)2014(حب هللا، 

                                                      
ة الشيخ محمد انظر موقع الضياء للدراسات املعارصة، مقاربات تنظ ية فكرية يف حوار مع س�ح - 1

 ، لبنان.  10مهدي اآلصفي، انظر أيضا مجلة الحياة الطيبة، العدد 
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، وهو من باب ا املوسوعة الفقهيةوورد يف  ألمر الكويتية "الجهاد القتا  إلعالء كلمة هللا 

باملعروف والن هي عن املنكر، والجهاد فعل، والجهاد ثالثة أرضب: مجاهدة العدو  الظ اهر، 

يطان، والن فس خو  يف  .والش  ار هو تخي هم ب� ثالثة أمور مرت بة وهي: قبو  الد  وجهاد الكف 

ة م  والفقهاء  .ا فإن ل يقبلوا، فالقت .اإلسالم، أو البقاء عىل دينهم مع أداء الجزية، وعقد الذ 

" (باختصار)   .عىل أن ه ينبغي أن ال يرتك الجهاد كل  سنة مر ة عىل األقل 

ويؤكد بعضهم أن "جهاد الطلب: هو أن تكون الدولة اإلسالمية دولة مستقرة ثابتة، وتريد 

أن توسع رقعتها، بحيث تدخل أعداد كب ة جداً يف اإلسالم، وتزيل األنظمة التي رنع الناس 

الحق، وتجعل قبو  الحق ممكناً بالنسبة للشعوب، فهذا جهاد يسمى جهاد  من قبو 

ويتب� م� سبق أن جمهور الفقهاء عىل أن الدولة املسـلمة  .الطلب" (السلمي، بدون تاريخ)

تُغيـر علـى دو  الكفـر املجاورة يف العام مرة ًعىل أقل تقدير مع شحن الثغور باملقاتل� 

وهـو مذهب ج�ه  أهل العلم وعليه  .عىل هيبة الدولة اإلسالميةإلرهاب العدو والحفاظ 

وهناك من أهل العلم من قا  باستحباب جهاد الطلب ول يوجبه ومن  .املذاهب األربعة

دينار وابن شربمة وعبد هللا بن الحسن وسحنون  هؤالء: سفيان الثوري وعطاء وعمرو بن

اء يف مباحث الجهاد عن العلة التي تبيح بحث الفقهوتلخيصا ملا سبق،  .وابن عبد الرب

للمسلم� قتل األعداء، فقا  جمهورهم من املالكية والحنفية والحنابلة أن علة القتا  هي 

واملقاتلة واالعتداء، وليس مجرد الكفر، بين� يرى الشافعي يف أحد  -أي املحاربة  -الحرابة 

، م2012(العبيدي، ه املسألة هو الراجح ورأي الجمهور يف هذ .قوليه أن علة القتا  هي الكفر

  .)264، ص 123ص 

 أهمية اِّـوضوع تربويا:  - 2

) إىل إشكالية الرتبية 307 - 306م، ص2006أشار املتخصصون يف أصو  الرتبية (قمرب، 

الجهادية وكتبوا أن الجهاد تحو  يف عرصنا الحارض إىل دفاع وطني، وأصبح مرشوعا فقط 

ثة نظم وقوان� دولية وقومية تحكم عالقاتنا بالدو   .قوى االحتال  ملقاومة العدوان وطرد

ولألسف فإن حركات أصولية تبعث من جديد عقيدة  .املجاورة وغ ها أثناء نشوب الخالف

ومرشكيه ودعوته إىل اإلسالم بقوة  بكفارةالجهاد "الفريضة الغائبة" وتستهدف هداية العال 

أولئك يعادون اإلنسانية والحضارة والقيم  .وائل يف زعمهمالسيف جريا عىل سنة السلف األ 
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أصبح االرهاب الديني  .العرصية، ويحملون اإلسالم واملسلم� أوزار أع�لهم وسوء عقيدتهم

)، ويفسد العالقات الدولية وأصبح يشكل مناهج P .Townsheng, 2011. 12يهدد الحياة (

1Fللرتبية والتعليم لدى اإلرهابي�

2.  

ارتبط اسم لقد و  .حثنا عىل أدبيات دينية وظفها املتطرفون يف تشويه معا  الجهاديركز ب

الجهاد بالحرب املفتوحة، ولنئ اعتقد بعض املسلم� أن الجهاد يهدف للدفاع، فإن نفرا من 

والراصد للواقع يجد أن تقسيم العال إىل معسكرين؛ دار  .املسلم� يؤمنون بالجهاد الهجومي

السالم فكرة انترص لها وطبقها ج�عات التكف ، وحزب أسامة بن الدن الحرب ودار ا

تلك األحزاب وغ ها تريد ..  .(القاعدة)، وحركة داعش، وبو  حرام؛ منع التعليم الغرب إلخ

تطبيق أحكام الرشيعة وتكوين دولة الخالفة عرب قناة القتا  املقدس، ولكنها يف حقيقة األمر 

ورغم ذلك فإن أصحاب األفكار الضالة �دونها باملا  والسالح شوهت حقائق اإلسالم، 

  .ويضحون من أجل نرصتها

األم� العام املساعد  -وعندما نستعرض كتاب رشكاء ال أوصياء لحامد بن أحمد الرفاعي 

نجد اآلت: نحن أمام فقه�  -ملؤرر العال اإلسالمي ورئيس املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار

وعية القتا : فقه يقرر أن القتا  واجب دائم لنرش اإلسالم وتطه  األرض من الكفر بشأن مرش 

وفقه يقرر أن القتا  واجب استثنائ دفاعي رليه حاالت الظلم أو البغي أو  والكافرين،

2Fالعدوان، وليس لنرش اإلسالم أو إلزالة الكفر من األرض (باختصار)

3.  

                                                      
يف تعامله مع الشعوب املغلوبة عىل أمرها ويتهم الضحية باإلرهاب!!  يستخدم الغرب اإلرهاب - 2

ث  مناقشة هذا األمر ليس من اختصاص البحث الراهن لكن ال بد من اإلشارة إىل تهافت الفكر الغرب يف ك
من تصوراته عن اإلسالم عموما، والجهاد تحديدا.  ولعل الكتابات املستفيضة لــنعوم تشومسك، وادوارد 
سعيد من أفضل الدراسات الرصينة والجريئة التي تكشف الجشع والطغيان يف السياسات الغربية.  هذا 

يف فهم الجهاد عند عدد من  هناك خلل كب التطرف الغرب يزيد الوضع العرب تعقيدا ويغذي التطرف.  
املسلم� والغربي� إذا أصبح الجهاد لديهم يرتبط بالحرب املقدسة.  إذ قام الغرب برتجمة كلمة جهاد عىل 

 ):Holy Warأنها تعني الحرب املقدسة (
 (Thackrah, 2004, p.  8, Malek, 2001, p.  2c, Davidson, 2013, p.  197)  . 

3  - http://www.  dialogueonline.  org/jihad-altalab.  Htm.  
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ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، التابع  22الدورة الـ وألن موضوع الجهاد قضية ساخنة فإن 

3F:ملنظمة التعاون اإلسالمي، قد ناقش املوضوع وأو  با ييل

تكليف لجنة من العل�ء  4

واملختص� إلعداد مناهج ومقررات دراسية، تهدف إىل بيان حقائق اإلسالم يف مجا  العالقات 

وورد ضمن  .وتتمسك بالثوابت واألصو الدولية يف السلم والحرب، وتراعي املستجدات، 

فعاليات الدورة أهمية "تبص  األمة اإلسالمية حكاماً ومحكوم�، بفرضية الجهاد يف اإلسالم، 

وأن منه ما هو فرض ع�، عىل كل مسلم صحيح، مستطيع، إذا كان لدفع املعتدين عن بالد 

ما هو فرض كفاية، إذا قام به املسلم�، كجهاد أهل فلسط� لدفع الصهاينة املعتدين، ومنه 

البعض سقط عن الباق�، وهو ما يسمى جهاد الطلب، وأن الكفاية فيه يف عرصنا هذا ليست 

يف غزو بالد غ  املسلم�، وإ�ا تتحقق بأن يكون للمسلم� جيش مرهوب الجانب، حتى 

املسلم� (سالمة،  يخيف األعداء من غ  املسلم� ويرتدعوا، فال يفكروا يف االعتداء عىل بالد

وهذا توجيه جيد للرتبية الجهادية بعيدا عن فكرة الهيمنة والتوسع والتسلط التي  .م)2015

إن من شأن هذه التوصيات، رغم تأخرها أن ترشد  .قد ترتبط عادة بفهوم جهاد الطلب

 درءً  .الخطاب الديني املعارص وتهذب مناهج الرتبية والتعليم وأن تعالج التطرف الفكري

للتصورات العدائية نحو اآلخر التي تم اشتقاقها اليوم، وهي تصورات تقوم بتشكيل الوعي 

  .الشباب سلبا، وتكرس االنقطاع الحضاري

الرتبية الجادة املنفتحة تكرس احتكار فهم الدين ويرتتب عىل املقدمات السابقة، أن 

استغال  الجهاد كأصل من وتتضامن مع مؤسسات املجتمع املد  يف عملية تنوير العقو  و 

اإلرهابيون ال �ثلون اإلسالم  .أصو  الرتبية اإلسالمية لحفظ الحقوق، ال إلهدار الدماء

وما نحتاج إليه يف  .وتوجيهاته السمحة ألن أفعالهم البشعة ترفضها األديان واألذواق السليمة

ية اختيار العقيدة املقابل هو ترسيخ ريية متزنة لآلخر أثناء السلم والحرب ويف ضوء حر

  .وبعيدا عن ايديولوجيات االقصاء والعداء والدماء

يعتقد ماكس فيرب يف هذا السياق أن ريية العال قد ظلت تشكل عائقا أساسيا التخاذ 

ذلك أن غياب أخالق نسقية عقالنية قد أوجد الحرب أسلوبا لتحقيق  .زمام املبادرة والفعل

                                                      
4- http://alwaei.  gov.  kw/Site/Pages/ChildDetails.  aspx?PageId=665&Vol=600 
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 -598، ص 2م، ج2014النموذج األمثل للمسلم (الشق ي، الذات ليصبح املحارب أو املجاهد 

وال مراء يف أن هذا التصور الفيربي يغمط حق الحضارة اإلسالمية التي قدمت �اذج  .)599

هذا  .متقدمة للتعايش ب� األديان واألعراق، تستلهم األمم منه روح التسامح، وقيم التعايش

  .ات والع ات التي تخللت تاريخنا الطويلال يعني بحا  من األحوا  أننا ننفي العقب

الرتبية املنشودة ال تفرط بالجهاد بل تطالب بتجديد جوانب فقهية معينة وفق ضوابط 

إنها تربية أساسها الجهاد من أجل بسط دعائم السلم  .دينية ال تغفل املستجدات العرصية

يف كل زمان ومكان، أما اتفق عل�ء املسلم� عىل أن جهاد الدفاع مستمر  .وحقن الدماء

  .الثا  فهو غ  مطلوب وال وجود له يف العرص الحايل استنادا إىل آراء كث ين

ويزداد األمر تعقيدا عندما نجد الخطاب الديني املتشدد يركز عىل فكرة مركزية مفادها 

ة ويختز  هذا االتجاه كاف .أن تقدم الحضارة اإلسالمية مرشوط بانهيار الحضارة الغربية

أما خطاب النهضة  .عوامل التخلف يف عامل واحد هو االعراض عن منهج هللا تبارك وتعاىل

فإنه يدعو إىل ثقافة السالم ويأت ذلك عىل حساب تقليص فكرة الجهاد اإلسالمي فاإلعداد 

يدعو اإلسالم إىل السلم حتى يف حالة الحرب  .للجهاد وسيلة ملنع القتا  ال إىل سفك الدماء

�يل خطاب النهضة إىل اختزا  فكرة الجهاد  .ما يعتقد الكث ون عن هذا الدين عىل عكس

وبذلك يعارضون رأي بعض املفرسين يف قتا  اإلعداء  .يف اإلسالم بوصفه وسيلة دفاعية فقط

  .)637 -726، ص 2م، ج2013من الكفار التارك� للدين القويم (إبراهيم، 

جهاد الطلب وجهاد الدفع الفتاوى مفادها أن  وهناك اتجاهات أخرى رثلها طائفة من

باٍق ل ينسخ، وإ�ا هو حسب حا  األمة من القوة والضعف، فإذا كانت األمة قوية يف 

عددها وُعدتها فهي مطالبة باألخذ بنصوص القتل والقتا  وغزو املرشك� والقعود لهم يف كل 

ن، وإن كانت األمة ضعيفة مرصد؛ ليؤمنوا بال أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرو 

مستضعفة كحا  املسلم� اليوم فالواجب األخذ بآيات الصرب واملصابرة وعدم محاربة الكفار 

وإثارة حميتهم (فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم، راجع شبكة االنرتنت وأيضا املكتبة الشاملة، 

  .)43م، ص 2014عمر، 

أساس العالقة ب� املسلم� ر يرى أن "ولبيان مواضع االحتدام واالصطدام فهناك تيا

وقا  فريق آخر  ..  .ومخالفيهم يف الدين الحرب ما ل يطرأ ما يوجب السلم من إ�ان أو أمان
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من العل�ء: إن أساس عالقة الدولة اإلسالمية بغ ها من الدو  ال تغاير ما قرره عل�ء القانون 

وأنه ال يجيز قتل  .سالم يجنح للسلم ال للحربوإن اإل  .الدويل أساًسا لعالقات الدو  الحارضة

النفس ملجرد أنها تدين بغ  اإلسالم، وال يبيح للمسلم� قتا  مخالفيهم ملخالفتهم يف الدين 

وخالصة الفروق ب� الرأي� أنه عىل  ..  .وإ�ا يأذن يف قتالهم ويوجبه إذا اعتدوا عىل املسلم�

ريق من طرق الدعوة إىل اإلسالم، عىل معنى أن غ  الرأي األو : الجهاد مرشوع عىل أنه ط

 .املسلم� ال بد أن يدينوا باإلسالم: طوًعا بالحكمة واملوعظة الحسنة، أو كرًها بالغزو والجهاد

وعىل الرأي الثا : الجهاد مرشوع لح�ية الدعوة اإلسالمية ودفع العدوان عىل املسلم� فمن 

" دأ املسلم� باعتداء ال يحل قتاله وال تبديل أمنه خوفًال يجب الدعوة ول يقاومها ول يب

فكيف نرب الناشئة؛ عىل الرأي األو  أم الثا ؟ أم نأخذ بالرأي  .)76م، ص 1988، 1(خالف، ج

 القائل: نهجم ونقاتل يف حا  القوة، ونحجم يف حا  الضعف؟

� بعد رضب تباينت آراء العل�ء حو  حكم الجهاد ومفهومه وحدوده والسيوهكذا 

م) وما تاله من احتال  أفغانستان والعراق، فمنهم من 2001برجي التجارة يف أمريكا سنة (

ويجب علينا  يقو  أن الجهاد أصبح فرضاً عىل كل مسلم لطرد الكفار من كل أرض ٍ إسالمية

 ومنهم من يقو : نقاتل الكفار .أن نقاتل الكفار بحرٍب مفتوحة ويف كل مكاٍن من املعمورة

املعتدين إلجالئهم من أرض االسالم وال نقاتلهم خارجها، ذلك أنه ال يجوز للدولة املسلمة أن 

تعتدي عىل الدولة املجاورة الكافرة يف ظل وجود املعاهدات الدولية ومجلس األمن الدويل 

لذا  .م)2012وقراراته التي توجب عىل الدو  جميعاً عدم االعتداء عىل بقية الدو  (العبيدي، 

ساحة املسلم�، فكرة أن الكفر ليس سبباً يف جواز قتل النفس التي حرم  يجب أن نعيد إىل

م، 2008هللا، وأن الجهاد ل يرشع إلزالة الكفر، وهذا، أساس اإلصالح اإلسالمي (سعيد، 

  .)94م، ص 1993البوطي، 

ملبادئ وانطالقا م� سبق، تنبثق أهمية هذه الدراسة النقدية، وهو ما يتأكد بسوق ا

 اآلتية:

وكث  .. . .ال خ  يف الدراسات األكاد�ية التي تنقصها الرصاحة يف مواجهة األفكار املتطرفة

وال .. . .منها شكلية غارقة يف الدراسات النوعية املاكرة، وتتهرب من دراسة القضايا امللتهبة

ملاضوية من العوامل إن خشية التصادم مع االتجاهات ا .تجعل اإلصالح غاية، والتنوير وسيلة
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من فحص التوجهات الدينية املتشددة ونقدها بسبب  -طوعا أو كرها  –التي رنع األكاد�ي� 

  .ما تتمتع به من هيبة ونفوذ

إن بلورة ريية سلمية للعال ولآلخرين أساس بناء فلسفة تربوية رشيدة تستب� مسارات 

  .الحقيقة ورارس التعايش عىل بص ة

ضهم يعتقد جازما أن مناهجنا الرشعية "أفضل املناهج يف العال أجمع" وإذا كان بع

)، وأن ظاهرة اإلرهاب اإلسالمي الدويل، التي يعرفها العال اليوم، ما 113م، ص2004(الفضيل، 

)، فهناك تيار فكري آخر 183م، ص 2015هي، سوى إفراز من إفرازات العوملة (مروفل، 

سية ال تب� بوضوح وتفصيل "أحكام الجهاد"، بل تكتفي "مناهجنا الدرا .يجاد  يف ذلك

بالعموميات التي �كن أن يستخدمها من يريد استخدامها لتجنيد طالبنا ليحاربوا تحت 

ولهذا يطالب أولئك بالعمل عىل إيجاد فقه جديد للجهاد يتالءم  .رايات كث ة ال عالقة لنا بها"

من ذلك أن  .م)2014، الدغي ، 189م، ص2010مع الظروف الدولية املعارصة (املزيني، 

العديد من العبارات يف مناهجنا الدراسية بحاجة ملراجعتها خاصة تلك التي تتجه نحو فكرة 

  .)149، ص 2008 "مجاهدة الكفار بدعوتهم وقتالهم" (التطوير الرتبوي،

 .Denny, 1994, P(هناك فئة متطرفة من املسلم� تتخذ من الجهاد ذريعة لإلرهاب 

عرب التاريخ تم استخدام الكتب الس�وية يف تحقيق مآرب مخيفة، وجرى تفس ها  .)136

ثة  .م)2007يوفر الدين مصدراً قوياً للسلطة والرشعية (اسبوزيتو،  .إلشعا  الحروب املقدسة

، واملعلوم أن انحرافات هذه الج�عة يف »داعش«ات تحرض الطلبة لالنض�م إىل ج�عة جه

دة، إال أن الجانب الذي يحصل به غالباً التغرير ببعض الشباب واستدراجهم به  جوانب متعد 

بدأت الدولة الداعشية يف العراق  .م)2015ومقاتلة الكفار (الركاب، » الجهاد«هو جانب 

ال  وتطبيق وتحريف الرتبية الجهادية عىل نحو بشع واستقطبت رشيحة وسوريا يف استغ

فواحش داعش كث ة ومليئة باإلرهاب، وهي ثرة نكدة املالحظ أن  .الشباب من دو  العال

لرتبية منحرفة قوامها ذهنية التحريم، وعقلية االقصاء، والتجارة باسم الدين، ورفض الحياة 

َا نَْحُن ُمْصلُِحوَن}  .املدنية، وتشويه مفهوم الجهاد {َوإَِذا ِقيَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ ِيف األَرِْض قَالُواْ إِ�َّ

  .)11(البقرة: 

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
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، 2م، ج2004هناك هجوم عنيف عىل من ينكر أو يكيف مفهوم جهاد الطلب (العفا ، 

يذهب بعضهم إىل أن الحرب يف اإلسالم ليست دفاعية  .)532هـ، ص 1424، أمامة، 185ص 

قا  ابن فوزان "الغرض  .)21م، ص 2009أبو شوشة، فقط ويهاجمون من يخالف هذا الرأي (

من القتا  يف اإلسالم هو إزالة الكفر والرشك، والدخو  يف دين هللا، فإذا حصل ذلك بدون 

الجمود الفكري جعل كل قضية من  .)129م، ص 2008قتا ، ل يحتج إىل القتا " (السحيمي، 

ابت واملسل�ت التي يجب أال رس حتى أصبح الفقه رشيعة وأضحت قضايانا من الثو 

  .اجتهادات السابق� بثابة نصوص دينية قطعية الداللة وأخذت حكم املقدسات اليقينية

م، 2006الرتبية الجهادية من املباحث املهمة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي املعارص (الخطاب، 

وثة أخطاء مرتبطة يف فهم هذا املوضوع  .السياسية)، وهي من صلب أصو  الرتبية 411ص 

م، 1996ويف هذا السياق ظهرت كتابات تأصيلية موسعة (هيكل،  .)2002(عبدالعظيم، 

من الصعب بكان  .) تتناو  موضوع الجهاد وبيان دالالته وأبعاده ومضامينهم2009الراوي، 

ولية واألحوا  االجت�عية واألوضاع عز  الرتبية الجهادية عن القضايا الرشعية والقوان� الد

  .السياسية نظرا لرحابة مفهوم الجهاد يف اإلسالم

يعيش الفقه اإلسالمي يف إشكالية تجاه قضايا الجهاد وإن جزءا ال يستهان به من عداء 

م، 2009م، القرضاوي، 2005، مهنا، 77، 76م، ص 2004العال لنا يعود إىل هذا التخبط (فرج، 

  .هذا املأزق الفقهي انعكس عىل البناء الرتبوي املعارص .)267، ص 1ج

نسخ آيات العفو، ومبدأ ال اكراه يف الدين، وأن هناك إرث ثقايف قديم يؤمن بأنه تم 

ْ الُْمْرشِكَِ� َحيُْث  أساس التعامل مع الكفار هو آية السيف عمال بسورة براءة "اقْتُلُوا

ُوُهْم" (التوبة:  كتاب تفس  مقاتل بن سلي�ن، والسمعا ، والبغوي،  عند تفحص .)5َوَجدرُّ

ُ َعِن  .نجد آية السيف أساس التعامل بناء عىل الفهم السابق، فإن قوله سبحانه {َال يَنَْهاكُُم هللاَّ

ن ِديَارِكُْم أَن تََربُّوُهْم َوتُْقِسطُوا  يِن َولَْم يُْخرُِجوكُم مِّ َ الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ إِلَيِْهْم إِنَّ هللاَّ

)، من ضمن اآليات املنسوخة؛ تم رفع الحكم الرشعي السابق 8يُِحبُّ الُْمْقِسِطَ�} (املمتحنة: 

كل آيات املساملة واملوادعة والتعايش واملهادنة وحسن القو  والصفح  .بخطاب رشعي الحق

  ممن يتبنون جهاد منسوخة عند كث ..  .الجميل، ومفاهيم "ولكم دينكم" " وال اكراه"

"  .قالت طائفة من عل�ء التفس  إن آية السيف "نسخت سبع� آيَة من الُْقرْآن .الطلب
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 .وقيل أن القتا  املقصود ليس مع عموم الكفار بل الذين نكثوا أ�انهم، وحاربوا اإلسالم

طرفون ومه� يكن األمر فقد أصبحت النصوص الرتاثية من العنارص التي يستمد منها املت

لذلك فإنه ال مناص من تصويب مفهوم الرتبية  .شططهم عرب تصيد التصورات املتشددة

  .الجهادية وتحريره من التصورات العدائية أوال، وتجلية منطلقات الرتبية الجهادية ثانيا

 جدلية جهاد الدفع والطلب: -3

ات عنيفة، وفلسفات واراما ملا سبق، أثار موضوع جهاد الطلب جدال كب ا له صلة ب�رس

من اإلشكاالت األساسية املطروحة يف هذا السياق داللة " .قاسية، ونزعات تعليمية مفزعة

مفهوم الجهاد وأثرها يف نظرة اإلسالم لآلخر و�ط العالقة بغ  املسلم�، يتعلق األمر بإشكالية 

العنيفة هذا املفهوم، الذي  أثارت جدالً كب اً يف اآلونة األخ ة نتيجة لتبني التيارات املتطرفة

و�كن القو ، إن هذا االلتباس عائد  .ظل من أك  املفاهيم التباساً يف التقليد الفقهي الوسيط

اىل أمور ثالثة هي: ارتباطه الجوهري باملسألة السياسية وظروف العالقات ب� الدولة 

به يف النصوص الرشعية، اإلسالمية وبلدان العال األخرى، تباين سياقات األحكام املتصلة 

وهذه  .م)2015وارتباطه بأزمات االنشقاق الداخيل والفتنة يف املجتمع اإلسالمي" (ولد أباه، 

  .اإلشكالية شوهت فلسفة الرتبية لدى العديد من طوائف املسلم�

جهاد الطلب: هو غزو الكفار يف بالدهم  .ولنأخذ أمثلة تكشف جدلية جهاد الطلب

تعاىل؛ فإن أبوا قبو  الدعوة واإلسالم، دعوا إىل دفع الجزية، فإن أبوا  لدعوتهم إىل هللا

 .)250 -242، ص 1م، ج2003نقاتلهم ألنهم نصارى ويهود وكفار (انظر العفا ،  ..  .فالقتا 

لعبدالكريم  أصول الدعوةمن األدبيات الرتبوية التي يعتمد عليها الدعاة لإلسالم كتاب و 

ررة يف الكتاب "والحقيقة أنَّ بدء املسلم� لغ هم بالقتا  إذا رفضوا زيدان ومن األصو  املق

ا هو ملصلحة عموم املرشك� الذين يخضعون لسلطان الكفر؛ ألنَّ  اإلسالم أو الجزية إ�َّ

ولعل املؤلف  .)276م، ص 2001املسلم� يريدون بهذا القتا  رفع هذا الحكم الكافر عنهم" (

  .الذمي� أحكاميف كتابه  قد غ  رأيه وراجع موقفه

ويستند  .من يعاند التوحيد بالسيف �حق"ويف نفس املسار السابق، يعتقد البعض أن "

هؤالء عىل نصوص رشعية يعتقدون أنها قطعية الثبوت والداللة ويرسدون يف هذا املساق 
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لكفار عند أمرنا نبينا أن نقاتل امنطقهم "نقاتلهم ألنهم نصارى ويهود وكفار " .أقوا  السلف

القدرة واالستطاعة وأن نغزوهم يف ديارهم وأن نعطيهم ثالثة خيارات قبل أن ندخل أرضهم: 

إما أن يسلموا ويكونوا مثلنا لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، أو يُعطوا الجزية وهم أذلة 

صاغرون، أو القتا  فنستحل أموالهم ونساءهم وأوالدهم وديارهم ويكونوا غنيمًة 

نحن اليوم إزاء مسلك خط  جلب علينا رشا مستط ا، وأوجد فلسفة تربوية  .4F5"للمسلم�

منحرفة انترشت يف صفوف املتطرف� وكث  من الج�عات الدينية ألنها تتجه نحو الهيمنة 

  .والقتا  ال نحو التعايش واالعتدا 

العدوان  فهل الجهاد يف ديننا ضد الكفر واملعتقد الفاسد أم هو القتا  املرشوع لصد

فقط؟ ثة فريق يرى الرأي األو  وهناك فريق آخر يتبنى الرأي الثا  وكل فريق يقوم بإقصاء 

ويزعم الفريق الثالث أنه ال خالف ب� الفريق�،  .الرأي اآلخر ك� نرى يف كث  من الحاالت

امس وفريق رابع يؤمن بهاجمة الكفار يف حا  القوة فقط، وهناك صنف خ .ويهون من األمر

ال يُدرك عمق االشكالية ويظن أن الكل متفق عىل أن االسالم ل ينترش بالسيف وأنه ال اكراه 

كل طرف يصور مسألته بأنها مسألة محسومة، وقطعية، ورصيحة ويستند إىل  .يف الدين

ومن هنا تظهر اشكالية  .حشد من اآليات الكر�ة لتعزيز رأيه املناقض للمدارس األخرى

كراه يف الدين آية منسوخة؛ إإلسالم سبق األديان يف تقرير حرية املعتقد؟ هل ال مفادها: هل ا

نتلوها وال نعمل بقتضاها؟ نحن يف زمن الضعف ومنا من يرص عىل فكرة الزحف لقتا  

الكفار إذا استطعنا وإن ل يقاتلونا!! فكيف إذا صارت للمسلم� شوكة وقوة وأضحت مقاليد 

ع اإلسالم يفرض القتا  لرفع الظلم أم لنرش الدين وارغام الناس عليه األمور يف أيدينا؟ هل رش 

وإزالة الكفر؟ هل حديث "بعثت بالسيف ب� يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي" 

 يصح سندا ومتنا وما أوجه الصواب يف االستدال  به؟

األوىل هو م) أن "األصل الذي قامت عليه الدولة االسالمية 2012يؤكد إس�عيل الشطي (

الجهاد، واعترب أن أساس عالقة املسلم� بناوئيهم هو الحرب، انطالقا من تقسيمهم الدنيا إىل 

دارين، دار إسالم ودار حرب، وهو رأي جمهور فقهاء املذاهب السنية والشيعية يف عرص 

                                                      
5  -  http://islamqa.  info/ar/13759 
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ويذهب  .)33م، ص 2012-12-6االجتهاد الفقهي بالقرن الثا  الهجري" (جريدة الوطن، 

ر النابل  إىل أنه في� يتعلق بشاكل العرب كاملشكلة التعليمية ومناهج التعليم الديني شاك

خاصة، فإن العامل الديني الفقهي يقف عائقاً كب اً يف كث  من الدو  العربية لتصحيح 

املناهج، وإلغاء التشدد والتطرف منها، م� ساعد يف كث  من األحيان عىل زيادة انتشار 

قرناً،  14فقد اعترب هؤالء الفقهاء أن أعداء العرب من غ  املسلم� الذين كانوا قبل  .اإلرهاب

  .هم األعداء أنفسهم اآلن، دون محاولة تفس  التاريخ من داخله، وليس من فوقه

م) نصوصا لإلمام ابن تيمية تفيد أنه ال يرى 2012ويف هذا املقام ينقل عبدهللا املالك (

ربط اإلسالم القتا  برضة  .تلة الناس بسبب كفرهم فال اكراه يف الدينجهاد الطلب وال مقا

بين�  .هكذا يصبح االسالم سباقا إىل حرية االعتقاد .)197، 194العدوان ال برضة الكفر (ص

يذهب الخرايش إىل أن تلك النقوالت (العرصانية) غ  دقيقة والصحيح أنه يجب قتل الكافر 

اس مقاتلة الكفار لكفرهم وما يُنقل عن ابن تيمية من قو  بأنه ال وإن ل يرد القتا  فاألس

وقد نرش موقع صيد الفوائد بحثا للخرايش يؤكد فيه ذلك  .يرى جهاد الطلب غ  صحيح

5Fالرأي

يعتقد الخرايش أن اإلج�ع منعقد  .وهكذا ينسف الخرايش رأي عبدهللا املالك نسفا .6

وتخي هم ب� خصا  ثالث: اإلسالم أو الجزية أو عىل وجوب تطلب الكفار يف عقر دارهم 

  .عىل خالف يف قبو  الجزية من غ  أهل الكتاب واملجوس –القتا  

وتتمة ملا سبق من معارك فكرية، ينقل الخرايش عن األلبا  ما يؤيد جهاد الطلب؛ وهو 

عض بالد قوله: "اعلم أن الجهاد عىل قسم�: األو  فرض ع�، وهو صد العدو املهاجم لب

واآلخر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباق�، وهو الجهاد يف سبيل نقل  .املسلم�

الدعوة اإلسالمية إىل سائر البالد حتى يحكمها اإلسالم، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن 

وقف يف طريقها قوتل حتى تكون كلمة هللا هي العليا، فهذا الجهاد ماض إىل يوم القيامة 

ومن املؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فقط بل إنه يجعل  .فضالً عن األو 

  .ذلك من مزايا اإلسالم!" (باختصار)

                                                      
 -رحمه هللا–انظر بحث الخرايش بعنوان: أقوا  العل�ء فـي الرسالة املنسوبة إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية  6

لجهاد بحث مخترص يب� سوء فهم دعاة العرصانية ومروجي قرص الجهاد الرشعي عىل "الدفاع" فقط يف ا
 لكالم ابن تيمية يف الرسالة السابقة.  
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وعىل هذا الخط القتايل يؤكد الخرايش عىل التايل "قرص الجهاد يف اإلسالم عىل جهاد 

ومحمد عبده  "الدفع" فقط هو م� أثارته املدرسة العرصانية الحديثة منذ األفغا 

وتالمذته�؛ نتيجة صدمتهم وانهزامهم أمام الحضارة الغربية التي ألجأتهم إىل تبني بعض 

األقوا  الشاذة تحرًجا من أحكام هللا التي ال يرضاها أعداء اإلسالم؛ ومن ضمنها أحكام 

6Fالجهاد

عته ثم تعاقب تالميذ هذه املدرسة واملتأثرون بها عىل نرش هذا القو  الشاذ وإشا .7

وبهذا نشهد بوضوح نزاعا حادا ب� ع�لقة اإلصالح مثل محمد عبده وب�  .ب� املسلم�"

  .توجهات الدعاة والعل�ء

يحاو  بعضهم تبسيط النزاع بل اغفا  وجوده مثل� يفعل سل�ن العودة إذ يعتقد أن 

 ظني أن هذا "كث اً ما يثار السؤا  عن الجهاد، هل هو هجوم ومبادأة، أم دفاع فحسب؟ ويف

سؤا  مفخخ، ال يجب افرتاضه، ول يرد بهذه الصيغة يف كتاب وال سنة، وهو يفرتض أمام 

ويؤكد العودة "ومقصد القتا  يف اإلسالم هو ح�ية املرشوع  .املجيب طريق� ال ثالث له�"

ملدافعة اإلسالمي، ح�ية األرض وامللة واإلنسان، وهذا يتضمن املدافعة قطعاً، وربا كان من ا

ولعل هذا الرأي ينظر لجهاد الطلب بحذر فال يُستخدم للهيمنة  .املبادأة والطلب أحياناً"

وعكس هذا االتجاه القتايل البحت  .وإلزالة الرشك بل دفاعا عن النفس وتحسبا لوقوع فتنة

الذي يذهب إىل إزالة الكفر من األرض وهو مكون أسايس يروج له كث  من املسلم� ألن ال 

  .كراه يف الدين عند كث  من املفرسين من اآليات املنسوخةإ

ومن جهة أخرى فإن جهاد الطلب من أجل توسيع رقعة الدولة اإلسالمية اتجاه انترش يف 

يف سورة التوبة يف تفس  قوله  أيرس التفاس�قا  أبو بكر الجزائري يف كتابه  .كتب التفس 

ارِ سبحانه {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ  َن الُْكفَّ ْ الَِّذيَن يَلُونَُكم مِّ ) "ملا طهرت 123} (التوبة:  .. .واْ قَاتِلُوا

                                                      
وكتب بعضهم "ال يكاد يوجد اليوم متصدر للحديث الفكري باسم اإلسالم إال وهو يتنصل ويتربأ من  - 7

إال وهو من ريوس املقاتل� قتا  الطلب. .  ! بل لقد أجمعت جهاد الطلب. .  وال يوجد قائد غرب اليوم 
القيادات السياسية الغربية عىل العمل بقتا  الطلب قوالً واحداً يف مذهبهم ورواية واحدة وعليها 
ل� ويقو : يجب أن تراجعوا مذهبكم يف قتا  الطلب! وكأن  أصحابهم. .  ومع ذلك يأتينا بعض املغف 

 لوس أنجلوس. . .   وال كأن شواطئ املسلم� تتجشأ بالقواعد األمريكية!".  بوارجنا تقرع موانئ 
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الجزيرة من الرشك وأصبحت دار إسالم وهذا يف أخريات حياة الرسو  صىل هللا عليه وسلم 

وذلك بعد غزوة تبوك أمر هللا تعاىل املؤمن� بأن يواصلوا الجهاد يف سبيله بعد وفاة نبيه 

وا بدعوة وقتا  أقرب ي إىل الطريقة التي يجب أن يتبعوها يف ذلك وهي: أن يبد وأرشدهم

كافر منهم واملراد به الكافر املتاخم لحدودهم كاألردن أو الشام أو العراق مثالً فيعسكروا 

عىل مقربة منهم ويدعونهم إىل خصلة من ثالث: الدخو  يف دين هللا اإلِسالم أو قبو  ح�ية 

دخولهم البالد ورضب الجزية عىل القادرين منهم مقابل ح�يتهم وتعليمهم املسلم� لهم ب

وحكمهم بالعد  والرحمة اإلِسالمية أو القتا  حتى يحكم هللا بيننا وبينكم فإذا ضمت أرض 

هذا العدو إىل بالدهم وأصبحت لهم حدود أخرى فعلوا ك� فعلوا أوالً وهكذا حتى ال تكون 

إذا اتسعت بالد اإلِسالم تع�  .، فتسعد البرشية يف دنياها وآخرتهافتنة ويكون الدين كله ل

  .، باختصار)440-439، ص 2عىل أهل كل ناحية قتا  من يليهم األقرب فاألقرب" (ج

يعتقد بعض املتخصص� يف االجت�ع الديني أن مشكلة الحركات الجهادية اليوم أنها 

ات تريد إحياء لحظات اإلسالم األوىل، لحظة إن "هذه التيار  .تقدس املوروث البرشي الفقهي

أما في� يتعلق بالتعاطي مع  .هذا يف ما يتعلق بالتعاطي مع املايض .التوسع والرصاع

النصوص املتعلقة ببعض اآليات القرآنية التي تتعلق بالجهاد والقتا ، فقد فهمها أبناء هذا 

ذن للنبي محمد صىل هللا عليه وسلم ذلك مثال اآليات التي أعطت اإل التيار فه� حرفيا، ومن 

كل اآليات  .بقاتلة املرشك� من قريش الذين نقضوا العهد، تلك اآليات نزلت يف سياق محدد

التي تتعلق بالقتا  يحي نها أبناء التيار الجهادي ويعتربونها مازالت صالحة إلدارة شؤون 

ر السلفي الجهادي يضع من ضمن وهذا ما يفرس أن التيا .املسلم� وعالقتهم ببقية البرشية

أهدافه استعادة الخالفة الراشدة وليس استعادة الخالفة باملعنى واملضمون املتعارف عليه 

 .م، باختصار)2010تاريخيا فقط، وإ�ا بعنى بسط سلطان اإلسالم عىل العال" (الهرمايس، 

  .)252م، ص 2010يقوم املتطرفون بتوظيف الدين من أجل تربير العنف (وطفة، وهكذا 

وبناء عىل املقدمات السابقة فإن بعضهم ل يتجاوز الرأي القديم الذي ينظر للعال 

 جهاد الكفار واملرشك� مر براحل أربع:ويعتقد أن "باعتباره إما دار كفر أو إسالم، 

 الدعوة والكف عن القتا  -1 

 اإلذن بالقتا  من غ  أمر به– 2 
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 والكف عمن ل يقاتلهم قتا  من قاتل املسلم�  -3 

م، ص 2008مرحلة قتا  املرشك� كافة حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية (السحيمي، -4 

  .)23بقتا  املرشك� كافَّة" (القرطبي، بدون سنة طبع، ص وهكذا أمر هللا " .)131

من املستجوب� يف استفتاء أجرته احدى القنوات  83ونتيجة الشحن املضلل اعترب %

أن ابن الدن مجاهد وليس ارهابياً، وإن ما يقوم به من تحريض ضد املصالح الغربية  الفضائية

صل أإن  .هكذا يتم تشويه مفهوم الجهاد ويختطف من قبل اإلرهابي� .واألمريكية جهاد

اإلرهاب وأساسه هو الفهم الضا  للجهاد، وأن هذا الفهم سيستمر ويفرز مزيداً من الشباب 

وال حل للظاهرة اإلرهابية إال بتفكيك مفهوم الجهاد يف املناهج الدراسية،  الصغار االنتحاري�،

وتدريسه با يتفق وطبيعة العرص والعالقات الدولية، وهذه مهمة دولنا وحكوماتنا، 

ومسؤوليتها األساسية عن تدريس مفهوم الجهاد وإعادة توصيفه با يتفق ومنطق العرص ال 

علينا تدريس طالبنا أن الجهاد  .ناسب عرص اإلمرباطوريات قد�اً باملفهوم الفقهي الرتاث الذي 

بالنسبة إليهم هو جهادهم يف ميادين العلم والتنمية واالبتكار لخدمة دينهم ووطنهم، وأن 

الجهاد باملعنى العسكري هو من مهمة الجيش النظامي وحده، ال من شأن األفراد أو 

عىل دولنا مساءلة من يحرض أوالدنا عىل الجهاد امليليشيات أو مشايخ "حي عىل الجهاد"، و 

  .7F8ويغرر بهم ويتسبب يف هالكهم"

أنه ال يوجد  –وهو أحد املتخصص� يف السياسة الرشعية  –ويعتقد عبدالحميد األنصاري 

الجهاد األكرب جهاد  .يشء اسمه جهاد الطلب، بل الجهاد الحقيقي لرد العدوان وإزالة الظلم

ة، جهاد التعليم، وأن نعمر، أن نحيا يف سبيل هللا ال مجرد أن �وت، هذا النفس، جهاد التنمي

شاب يف عمر الزهور يتحزم  .الذي يحصل اآلن يف الساحة يف الجزائر ويف املغرب ويف العراق

بحزام ناسف ويفجر نفسه يف أبرياء وتقو  إنه جهاد واستشهاد؟ وعن جذور التطرف يؤمن 

ودي برشا بالجهاد الهجومي ضد كل املعمورة إلقامة الحكومة األنصاري أن سيد قطب واملود

  .اإلسالمية العاملية باعتبارنا أوصياء عىل الجنس البرشي كافة

                                                      
يونيو  15عبد الحميد األنصاري، اإلرهاب بنظور تقرير اإلرهاب العاملي، جريدة الجريدة، الثن�  - 8

2015  . 
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بعيدا عن لغة القتا ، حاجتنا اليوم إىل حراك ثقايف يؤمن بالرتبية سالحا، والعلم خالصا، 

ُ َعنِ  والسلم مقصدا، انطالقا من مبدأ يِن َولَْم  "ال يَنَْهاكُُم هللاَّ الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ

َ يُِحبُّ الُْمْقِسِطَ�" (املمتحنة،   .)8يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن تََربُّوُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ هللاَّ

لكن هذا الفهم الجميل لآلخر يعكر عليه ويكدر صفوه مجموعة من الخطوط الفقهية التي 

قد تأثرت برصاعات املايض، ومتاهات التشدد، وتشتاق مليادين القتا  وتهجر لغة االعتدا  

إن تفكيك الخطاب الجهادي وتوجيه االعالم واملناهج  .والدعوة عرب الطرق السلمية العرصية

  .الدراسية واملعلم� نحو االعتدا  يف فهم آيات القتا  رضورة مدنية، وأولوية أمنية

ط ة يبثها بعض أقطاب الفكر الديني يف العال العرب قد تكون مآالتها ثة مسائل خ

عىل سبيل املثا  يرى بعضهم أنه "يجب  .خط ة يف تغذية التطرف لدى الناشئة وغ هم

التضييق عىل الباطل بكل سبيل، فال عز وجل ل يبح لنا فقط غلق أبواب الباطل، بل قتل 

. .لكل أحد الحرية يف أن يقو  ما يشاء هذا كالم باطلوالقو  بأن . .صاحب الباطل أيضا

والكافر يف اإلسالم ال يستحق الحياة" (فرحات، . .فكلمة الكفر تستحق أن يقتل صاحبها

هذه املزاعم خرجت من حيز النظرية الحرة إىل حيز التطبيق  .)2015، باختصار، تاجا، 2009

  .املدمر

ا خطرها شديد، ومداها بعيد وهي تعيش وال شك أن هذه اآلراء االقصائية وغ ه

وتنتعش ب� صفوف بعض مشايخ الدين وأوساط الشباب املتدين�، واألخطر أنهم معنا يف 

ومن األهمية  .سفينة املجتمع ورحلة الحياة ويهمنا أن نتعاون معهم ملنع غلوهم يف الدين

الوعي الرشعي ال يحدث ذلك إال بنرش  .بكان التعامل مع هذه الفئات بحكمة وحذر

السليم، ونرش مقاصد الدين العظيم، وفهم وضع العال من حولنا دون تضخيم، وتأسيس 

إن االنغالق  .الرتبية عىل أركان الحوار والتعايش السلمي وتوسيع نطاق الثقافة والفنون

الفكري آفة رهيبة ال سي� أن بعض الشباب إذا تبنى تلك األطروحات الحادة س تكب جرائم 

عة وهو ال يبرص بل يحسب أنه يحسن صنعا، ويتوهم أنه ينرص دينا مع أنه يف الحقيقة فظي

  .يهدم وطنا، ويشتت شعبا

ضبط املصطلحات الرشعية التي يدور حولها ومن أجل إصالح األحوا  يتطلب الواقع "

جدا  كث  واجتهادات فردية تسبب التشتت واالضطراب الفكري، مع وضوحها يف األصل، 
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(الجهاد، والبيعة، وإخراج املرشك� من جزيرة العرب، والوالء والرباء، واألمر باملعروف مثل: 

والرتبية ال بد لها من التصدي لذلك عرب خطوات  .ت) .والنهي عن املنكر)" (املالك، د

ومن األسباب التي تغذي ظاهرة التطرف الديني أن البعض يعتقد اعتقادا  .ملموسة ومنهجية

وة والقتا  "جهاد الطلب أساس من أسس نرش الدين وأن اآلية الكر�ة "الَ إِكْرَاَه قطعيا أن الق

ين" (سورة البقرة:  ) من اآليات املنسوخة مع أن اإلسالم يأب اإلكراه يف الدين، 256ِيف الدِّ

ومن جانب آخر  .)93م، ص 2009، املنفلوطي، 89م، ص 2006فاإلكراه سالح الفاشل (الغزايل، 

الجهاد عىل نحو خاطئ يؤسس نظرة عداء لآلخر يرتكز عليها الشباب املتشدد ولو فإن عرض 

وأبعد من ذلك يقع املسلمون فريسة لتداو  مفهوم الجهاد  .يف الخفاء لتسويغ فتكهم باآلخر

  .إذا انحرف عن مساره حيث تزداد عمليات التكف  وما ينتج عنها من اغتيا  وتفج 

سابق ومالبسات الجهاد الهجومي (جهاد الطلب) نستعرض ولك نوضح خطورة العرض ال

يؤكد بعضهم: أن  .مثاال لذلك وهذا املثا  مقتبس من الكتابات املنترشة يف األوساط اإلسالمية

األصل يف العالقة مع غ  املسلم� هو الحرب والقتا ، وأن حالة السلم ليست إال هدنة 

ادعة أهل الرشك إذا كان باملسلم� عليهم قوة؛ ألن ال ينبغي مو  .يستعدُّ بها الستئناف القتا 

وإن ل يكن باملسلم� عليهم قوة فال بأس باملوادعة؛ ألنها خ   .فيه تركا للقتا  املأمور به

أي  .وإن السلم املطلق ال يكون إال بإسالٍم أو أمان .للمسلم�، وألن هذا من تدب  القتا 

ة (ضم ية، بالدخو  يف دين اإلسالم أو الرضا بعه  .)333م، ص 2004هـ، النارص، 1423د الذم 

وعليه فإن الحكم الرشعي الثابت بالكتاب والسنة وإج�ع سلف األمة أن فرض الجهاد 

ملقاتلة املرشك� كافة وأهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

  .م)2008، السحيمي، 199، 191م، ص 2009(الخرايش، 

الجد ، ويصل التطرف مداه عندما يؤسس منظرو الدعوة فكرة الغاء اآلخر ويتم ويشتد 

"إن يذهب أولئك إىل  .تدريس الفكر اإلقصائ يف املساجد عرب طائفة من الج�عات الدينية

الدولة اإلسالمية ال تعرتف بوجود الدو  غ  اإلسالمية، ويرجع ذلك إىل أن الدولة غ  

سس اإلسالم"، وهي دار حرب وهي كيانات باطلة ال تستحق البقاء اإلسالمية ال تقوم عىل أ 

األصل يف مثل هذا الخطاب اإلقصائ أن القرآن الكريم  .)230، 428، 429م، 2006(زيدان، 

يحض عىل القتا  مطلقا "من قاتلهم ومن ل يقاتلهم من الكفار" حتى يسلموا وهذا فرض 
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ن أجل مصلحتهم هم؛ ألجل إنقاذهم من النار" كفاية ويسمى جهاد الطلب "وإ�ا نقاتلهم م

  .)88، 87، 84م، ص 2005(الفوزان، 

هجوميون يرون  .إىل فريق الهجومي� واىل فريق الدفاعي�"انقسم الفقهاء قد�ا وحديثا 

فرضا عىل ج�عة املسلم� أن تغزو ولو مرة واحدة يف السنة ديار الكافرين للدعوة لإلسالم 

ويسند  .ون يف الكفر بحد ذاته سببا كافيا إلعالن الحرب ورشعية القتلوتوسيع دياره، وير 

من القدامى الشافعي ومن املحدث� سيد قطب واملودودي، يسندون موقفهم  أهل هذا الرأي

تتلخص يف اآليات القرآنية الداعية إىل مقاتلة  .بأدلة من الكتاب والسنة ومن وقائع التاريخ

أي منها اآلية التي دعوها بآية السيف التي نسخت يف رأيهم كل  واختلفوا يف .املرشك� كافة

تدعو إىل الرحمة والعفو وحرية املعتقد والنهي عن  ما يخالفها من آيات ناهزت املائت�

ك� يستندون إىل نصوص  .اإلكراه والقسوة، وتكل املحاسبة عىل العقائد إىل هللا سبحانه

ويجدون  .س حتى يقولوا ال إله إال هللا" رواه البخاريحديثية مثل حديث "أمرت أن أقاتل النا

يف الس ة النبوية ويف الفتوحات اإلسالمية ما يعززون به تصورا ينطلق من أن األصل يف عالقة 

حديث "أمرت أن  .م، بترصف)2009املسلم� بغ هم هي الحرب وليس السلم" (الغنويش، 

س مرش  العرب لدفع رشهم، فالحديث يف طائفة املراد من النااألرجح أن  ..  .أقاتل الناس"

خاصة والقتا  فيه لدفع الرش ال للدعوة ولو كان للدعوة لكانوا هم وغ هم سواسية" 

  .)59م، ص 1993، البوطي، 279م ص 2006، بدوي، 86، ص 1، ج1988(خالف، 

8Fوبشجاعة أدبية نادرة يخربنا أحد العل�ء

قد ما يعتقده "لقد عشنا زمانًا طويالً ونحن نعت 9

بعض العل�ء وأك  العوام من أن قتا  الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، 

وأصحابه يف  ملسو هيلع هللا ىلصلكننا بعد توسعنا يف علم الكتاب والسنة، والوقوف عىل س ة الرسو  

عن حروبهم وفتوحهم للبلدان، تبد  رأينا وتحققنا بأن القتا  يف اإلسالم إ�ا رشع دفاًعا 

قا  شيخ اإلسالم يف  .الدين ودفع أذى املعتدين عىل املؤمن�، وليس هذا بالظن ولكنه اليق�

رسالته: الصحيح أن القتا  رشع ألجل الحرب ال ألجل الكفر، وهذا هو الذي يد  عليه 

  .الكتاب والسنة"

                                                      
، الطبعة ، مجموعة رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آ  محمودالجهاد املرشوع يف اإلسالم بيف كتا - 9

 م، املجلد الثالث، قضايا معارصة.  انظر موقع الشيخ عىل االنرتنت.  2008 -هـ 1429الثانية: 
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و سعى الكث  من فقهاء اإلسالم ومفكريه من مثل رشيد رضا ومحمود شلتوت ومحمد أب

زهرة منذ عرص اإلصالحية النهضوية بداية القرن العرشين إىل إبراز اعتدا  اإلسالم وتسامحه، 

ورد الشبهات حو  أحكام الجهاد، إال أن فقه السلم ظل من أضعف جوانب الخطاب 

من اإلشكاالت األساسية  .الفقهي، ول يتجاوز بعض التأويالت واالجتهادات الجزئية املحدودة

هذا السياق داللة مفهوم الجهاد وأثرها يف نظرة اإلسالم لآلخر و�ط العالقة بغ  املطروحة يف 

املسلم�، يتعلق األمر بإشكالية أوجدت جدالً كب اً يف اآلونة األخ ة نتيجة لتبني التيارات 

املتطرفة العنيفة هذا املفهوم، الذي ظل من أك  املفاهيم التباساً يف التقليد الفقهي الوسيط 

  .م، بترصف)2015ولد أباه، (

جهاد الطلب حيث إن ويف املعسكر املقابل لخطاب النهضة ثة دعوات معارصة تنادي ب

مقصود املسلم� يف طلبهم للكفار وفتح ديارهم إ�ا هو لرفع الفتنة وهي الرشك عن الناس 

كرة أن ف) 2010انتقد ابن باز ( .م)2003وليكون الدين فيها ل عز وجل (العبدالجليل، 

 إلزالة الفتنةجهاد املرشك� وغزوهم يف بالدهم إ�ا هو  الجهاد ُرشع للدفاع فقط ويرى أن

فإذا قوى ..  .وحتى "يكون الدين كله ل؛ ليعم الخ  أهل األرض، وتتسع رقعة اإلسالم

املسلمون واستطاعوا بدء عدوهم بالقتا  وجهاده يف سبيل هللا فعلوا ذلك، أما إذا ل 

وا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتدى عليهم، ويكفون عمن كف عنهم" يستطيع

  .)75ص ، (باختصار

نقارع الكفار إذا استطعنا االنتصار عليهم،  –واستنادا ملعطيات الفقرة السابقة  -وهكذا 

ونرتكهم يف حا  ضعفنا وعجزنا! هذه فكرة تجعل األمم تتكالب علينا قبل أن ننهض لنقاتلهم، 

إذا كانت فلسفتنا تؤمن ببدأ اخضاع الجميع لسلطتنا وهيمنتنا  .مر متوقع بل منطقيوهذا أ 

يف حا  قوتنا فإن األديان األخرى ستدخل يف املزيد من الحروب الطاحنة عامليا من أجل املبدأ 

  .نفسه

 : آية السيف -4
 

َسلََخ اْألَْشُهُر آية السيف هي اآلية الخامسة من سورة التوبة عىل األرجح وهي "فَِإَذا انْ 

) من سورة 36الُْحرُُم فَاقْتُلُوا الُْمْرشِكَِ� َحيُْث َوَجْدُرُوُهْم"، وقيل أن آية السيف هي اآلية (
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أما الكفار فدمايهم عىل قا  العل�ء " .التوبة: "َوقَاتِلُوا الُْمْرشِكَِ� كَافًَّة كََ� يَُقاتِلُونَُكْم كَافًَّة"

"أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكف  .آية السيف" األصل اإلباحة ك� يف

الجزية وال ينايف ذلك أيضا ما ورد من األمر بقتا  املرشك� يف آية  عن قتالهم إذا أعطوا

السيف وغ ها فإن قتالهم واجب إال أن يعطوا الجزية فإنه يجب الكف عنهم ك� يجب 

  .)946بدون تاريخ، ص الكف عنهم إذا أسلموا" (الشوكا ، 

وإذا كان البعض يعتقد أن آية السيف وسيلة للدعوة فإن الفكر العل�  يرى "آية السيف 

تكمن الخطورة يف فهم اآليات القرآنية فه�  .)128م، ص 2012تشكل ذروة العنف" (املغرب، 

ة قوية دون وإال فالقرآن الكريم رحمة للعامل�، ومنهج قويم يريد جعل األم ..  .تعسفيا

  .طغيان

أو غ ها) نسخت ما قبلها قو  اختلف فيه  5إن القو  بأن آية السيف (سورة التوبة آية 

إن  .م)2009، تاجا، 145، 65، 43هـ، ص  1420العل�ء يف العلوم الرشعية (انظر، املوصيل، 

النصوص الرشعية يف نظر بعضهم اليوم "تعلن الحرب عىل أعداء هذا الدين، وتطالب 

املسلم� بالبدء به واملبادرة إليه بعد أن يعرض عىل الكفار الدخو  يف اإلسالم، أو قبو  

وهذه  .)533هـ، ص 1424إن اإلسالم دين انترش بالسيف (أمامة،  .الجزية فيأبوا إال الحرب

اآلراء لها امتداداتها وإسقاطاتها يف مواقع االنرتنت وكتب ومجالت الرتبية اإلسالمية اليوم 

، دراسات إسالمية يف 148-145م، دراسات يف التعليم العرب وتطويره، ص 2006رب، (قم

وخالصة هذا الرأي تسويغ سفك الدماء، وخسارة األبناء،  .)357، 306الثقافة والرتبية، ص 

  .وزيادة البالء

املقوالت املتعلقة بنرش اإلسالم بالسيف غزت فكر الشباب فأنبتت العديد من املآيس 

لعالقة مع غ  املسلم�، وقد كان بعضها دافعا من دوافع الرصاع والحرب ضدهم، وعكرت ا

ك� أن هذه "املقوالت" هي  .وهو أمر له ما يقابله يف التاريخ اليهودي واملسيحي كذلك

وقد  .مقوالت اقصائية، ال تسمح بالحوار والتفاهم والتعاون والتعايش مع املخالف� يف الدين

وما يرتتب عليها من مواقف وسلوكيات عنيفة عند املسلم� إىل ردود أدت هذه املقوالت 

بوهندي، فعل مسيحية ويهودية، توازيها عنفا ورشاسة وتزيد عليها يف كث  من األحيان (

  .م)2009
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ا اإلِكْرَاُه ِبالَْحقِّ فَِإنَّ  يِن؛ قا  القرطبي "(ال إكْرَاَه): ُعُموٌم ِيف نَْفِي إكْرَاِه الْبَاِطِل؛ فَأَمَّ ُه ِمْن الدِّ

يِن؛ قَاَ   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَهْل يُْقتَُل الَْكاِفُر إال َعَىل الدِّ : {أُِمرْت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى -َصىلَّ هللاَّ

{ُ َن ِفتَْنٌة َويَُكوَن َوُهَو َمأُْخوٌذ ِمْن قَْوله تََعاَىل: {َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكو  .يَُقولُوا: ال إلََه إال هللاَّ

} (انظر مؤمن،  ِ يُن ِلَّ الجهاد لدى هذه املدرسة "قتا  الكفار، وهكذا حكمة  .م)2009الدِّ

وقتالهم يكون ألجل كفرهم وألجل عنادهم" (رشح عمدة األحكام، عبد هللا بن عبد الرحمن 

رشع القتا   .بن عبد هللا بن جربين، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية)

املطلوب  .ال ألنهم اعتدوا علينا -إلزالة الكفر والضال  ودعوة الكفار للدخو  يف دين هللا 

"فإذا قوي املسلمون وصارت لهم السلطة  .دخولهم يف اإلسالم وإال فالسيف، إال أهل الجزية

ع الكفار حتى والقوة والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء يف معناها وعملوا بها وقاتلوا جمي

، ليس الجهاد للدفاع 131، 18، ج196، ص 3يدخلوا يف دين هللا أو يؤدوا الجزية" (ابن باز، ج

  .فقط)

مقاتلة الناس كافة ثرة آلية السيف عند أولئك الذين يؤمنون بنسخ آية {الَ إِكْرَاَه ِيف 

يِن} البقرة:  السيف" (الكروا ، ويف هذا السياق هناك من يتذرع بحديث "بعثت ب .)256الدِّ

قا  عطية بن محمد سال "إن من يقو : إن الجهاد يف اإلسالم دفاع عن  .)208م، ص 2007

النفس، قتلوا روح الجهاد يف سبيل هللا، ورصفوا الناس عن التعبئة للجهاد يف سبيل هللا، 

وأصبحت كل دولة يف موطنها تحافظ عىل حدودها، وتكون سعيدة إذا سلمت من غ ها، 

خلت السياسة يف أمور الناس، وأصبح الوضع عىل ما هو عليه، برصف النظر رفعت راية ود 

الجهاد أو ل ترفع، فإن القتا  يف سبيل هللا مرشوع وكتاب هللا ينادي بذلك، وهذا حديث 

ومن قواعد الفكر  .) ..  .رسو  هللا صىل هللا عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

دي الثوري القتايل عند أولئك القوم رفض االنض�م للمنظ�ت الدولية، وتكف  الرتبوي الجها

  .هـ)1426الحكومات والشعوب (ريس، 

تلك األقوا  لها حضورها يف قنوات االنرتنت ومجالس العلم ويتم ترويجها يف كث  من 

 ريب أن ال .األماكن رغم أنها تعارض فقه التعايش وتتناقض مع أبجديات السياسية الدولية

  .السياسات الدولية تعا  من اختالالت كث ة واملطلوب استئناف مس تها وعالجها ال نسفها
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 صور مخيفة من البية الجهادية:  -5

الجهاد رمز العزة والكرامة ولكن لألسف أصبح الخطاب الجهادي عند البعض أداة تحق  

ويتم استخدام لفظ الجهاد لرتك يستخدمها املتطرفون ضد الحكومات واملنظ�ت الحديثة 

الحرب املفتوحة  .الوطن واألهل والزوجة والوظيفة وازدراء رجا  األمن بل وقتلهم بال رحمة

  .فرخت خاليا إرهابية ترتكب ح�قات باسم اإلسالم

يشحن املتشددون الشباب بالكراهية ضد العال بأرسه ويحثونهم عىل ترك األهل واألوطان 

يقوم املتطرفون بتحذير الشباب من الذهاب إىل دو  الكفر والفساد  .دينلاللتحاق باملجاه

  .)، عىل حد تعب هم2013م، 2010والرذيلة إلك�  الدراسة الدنيوية (الحسينان، 

وهكذا نجد يف العرص الحديث حرص طائفة من املسلم� عىل غرس فكرة أن يطلب 

وا أو يبذلوا الجزية وهذا يعتربونه فرض املسلمون املرشك� ليقاتلوهم عىل الدين حتى يسلم

ويناقشون يف القرن الواحد والعرشين مسائل مثل: هل يجوز نقل ريوس الكافرين إىل  .كفاية

، 25م، ص2008ديار املسلم�؟ ويذكرون أنه إن كان يف ذلك نكاية للكفار ل يكره (بيومي، 

دون أن مجرد انكاره هو ويرفض الجهاديون أي نقد موجه إىل جهاد الطلب ويعتق .)342

ويرى  .ويقصدون بالفريضة الغائبة فرضية جهاد الطلب .إنكار ملعلوم من الدين بالرضورة

املتشددون أولوية قتا  العدو القريب عىل العدو البعيد، حتى ولو كانت مواجهة هذا العدو 

، ص 1251 – 2م، ج2013البعيد تعني تحرير القدس أو األرايض املقدسة يف فلسط� (نس ة، 

1260(.  

م) " يث  بعض 2003يقو  الجليل ( الرتبية الجهادية يف ضوء القرآن والسنةويف كتابه 

وتحت ضغط الواقع اليائس وتحت الهجوم  -املهزوم� روحيا وعقليا من أبناء املسلم� 

وليس  قولهم بأن الجهاد يف اإلسالم إ�ا رشع للدفاع عن النفس واألوطان -االسترشاقي املاكر 

ولقد ظهرت  .إلكراه الناس عىل الدخو  فيه بالسيف واالستيالء عىل ديار غ  املسلم� بالقوة

هذه الشبهة بشكل جيل يف السنوات األخ ة وباألخص يف هذه األيام بعد الحملة الصليبية 

واليهودية عىل ديار املسلم� بحجة ما يسمى مكافحة اإلرهاب، م� دفع بعض املهزوم� من 

بناء املسلم� ويركزون عىل أن اإلسالم دين س�حة وسالم ومحبة للناس، وليس دين إرهاب أ 
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وال قتا  وال غلظة عىل الكفار، وصاروا يكررون اآليات واألحاديث التي فيها ذكر الصفح 

والس�حة والسالم، ويرضبون صفحا عن النصوص التي فيها جهاد الكفار واإلغالظ عليهم 

له هللا، وحتى يسلم الكفار أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (ص حتى يكون الدين ك

27(.  

إنها ثالثية متتالية (اإلسالم، أو الجزية، أو  .واستنادا للنص السابق، ليس هناك حرية اعتقاد

القتا )، تتكرر بشكل يث  القلق يف أدبيات دينية تعيش يف القرن الواحد والعرشين وترص 

  .رص الحارض واشرتاطاتهعىل املايض وال تب

ال يعرتف التيار املتشدد ببنود هيئة األمم وال املعاهدات الدولية التي صادقت عليها 

أولئك ال يؤمنون إال بقتا  الكفار ألن الجهاد يف اإلسالم إ�ا رشع لتكون كلمة  .الدو  اإلسالمية

هللا هي العليا وليكون الدين كله ل يف جميع املعمورة، فمتى كان يف املسلم� قوة وجب 

عليهم أن ينرشوا هداية هللا عز وجل يف العال، وال يرتكوا مكانا تعلو فيه كلمة الكفر إال 

وبناء عىل هذه الغاية للجهاد تسقط كل بنود هيئة األمم  .كلمة التوحيد فيه فتحوه وأعلوا

املتحدة الكافرة، وما يسمى بإعالن حقوق اإلنسان التي تدعو إىل احرتام حدود الغ ، والسالم 

  .م)2003الدائم، والتعايش ب� أصحاب امللل، وحرية االعتقاد لجميع البرش (العبدالجليل، 

عرضها يف كتب الرتبية الجهادية اليوم، ويتم االتكاء عليها لبث أفكار  هذه النصوص يتم

تلك الريى يف جوهرها ال تحرتم كينونة األمم، وحريات  .سيد قطب واملودودي وغ ه�

الشعوب، وسيادة اآلخرين من غ  املسلم� بل قد تُكفر كث ا من املسلم� وتصدر للشباب 

  .تمعات والحكومات بصفة الجاهليةتصورات تكف ية مخيفة تنعت املج

، للمرصي عبدهللا املهاجر، عىل دعوة إللغاء اآلخر »مسائل من فقه الجهاد«يحتوي كتاب 

ويروج الكتاب ملسائل يف فقه الجهاد أو فقه الدماء، ويعرض املوقف من  .وجز الريوس

ة األوىل مثال حو  دار وتدور املسأل .الجهاد، ليصل لقاعدة يُبنى عليها الُحكم الواجب ات باعه

الحرب، حيث ينطلق من قاعدة ثابتة تقوم عىل تقسيم العال إىل قسم�: دار إسالم ودار 

نه أهل اإلسالم بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان،  كُفر، ومن الحديث القائل إن كل كافر ل يؤم 

ى املهاجر أن هذا أما مسألة التمييز ب� املد  والعسكري، ف   .فال عصمة له يف دم أو ما 

 .التفريق باطٌل، باعتبار أن اإلسالم ال يُفر ق ب� مد  وعسكري، إ�ا يُفر ق ب� مسلم وكافر



 2016(مارس/آذار)   ---------------------  السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

 
 

) 48 ( 

أصناف الكفار من النساء والصبيان والشيوخ" (الرصاف، «ويذهب إىل جواز قتل جميع 

العال  ومن املعلوم من الدين بالرضورة يف منظور الكتاب السابق: "انقسام .)47م، ص 2015

هذه الكتب املتشددة  .)16هـ، ص 1425إىل دارين: دار إسالم، ودار كفر وحرب (املهاجر، 

  .تروج يف شبكات االنرتنت عىل أنها من كتب الرتبية الجهادية املهمة

وهو داعية مشهور وعال متخصص –وعن فوائد جهاد الطلب يقو  أبو إسحاق الحويني 

الجهاد "قائم ما دام  -ه جمهور عريض يف العال العربيف علم الحديث النبوي الرشيف ول

هناك دين عىل وجه األرض بخالف دين اإلسالم، وال يجوز لك ترك الجهاد أبداً، وإذا جاهدت 

يف سبيل هللا غنمت، وجعل هللا لك الرجا ، والديار واألموا ، فتأخذ الرجا  تستغلهم، وتسبي 

لو نغزو يف السنة مرة أو مرت� أو ثالث لتغ ت حالة ويرى الحويني أننا  .النساء والولدان"

األمة لألفضل ونستطيع حل مشاكلنا االقتصادية وكل من يرفض دعوة اإلسالم ويحو  بيننا 

سوف نكسب  .وب� دعوة الناس نأخذه ضمن األرسى ونأخذ أموالهم وأوالدهم ونساءهم

املجاهد  .لن نحصل عىل ما  كث املا  بالجهاد أما إذا ذهبنا للغرب لعمل صفقة تجارية ف

  .هكذا إذا تعرض ألزمة مالية يبيع رأسا من األرسى ويفك أزمته وتبقى له الغلبة

يعلق عدنان إبراهيم عىل ما سبق بأنه منظور سائد، واملجتهد املسلم عليه أن يعيد النظر 

 .اب هللا تعاىليف مسألة الجهاد بهذه الطريقة ألن هذه النظرة تتعارض عىل طو  الخط مع كت

ويعتقد أن جهاد الطلب مفهوم مخلوط  .الخط اإلسالمي يقر حرية الناس يف اختيار أديانهم

استعباد اآلخرين رأي ينرشه ج�ه   .فرخ داعش والقاعدة والج�عات اإلرهابية التفج ية

مفهوم الجهاد بوضعه الحايل غ  منضبط (البيت  .من العل�ء ويجب أن نصحح املفاهيم

  .م)2012، إبراهيم، 2015يتك، ب

وعن الرتبية الجهادية يقو  الحويني "وهذا أحد الصحابة ملا دخل عىل القتا  قا : اللهم 

فيقتلني  -شديد القوة عيلَّ -شديداً بأسه  -يعني: شديد الغيظ عيلَّ -لقني عدواً شديداً حرده، 

هللا؟ فأقو  فيك يا رب، هذا ثم يبقر بطني، ويجدع أنفي، ويقطع أذ ، فتسألني فيم يا عبد 

يفتح بطني، ويقطع منخري،  .هو الجهاد، أنا ال أريده أن يقتلني فقط، أريده أن �ثل بجثتي"

ويقو  "ال نقاتل  .)17، ص 72ويقطع أُُذ ، وتسألني ملاذا يا عبد هللا؟ فأقو : فيك يا رب" (ج

قو  الحويني "وصح عن عبد ويف موضع آخر ي .)8، ص 90الكافر طاملا أنه يدفع الجزية" (ج
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 -هللا بن عمر أنه سلم عىل رجل فعلم أنه يهودي فجرى وراءه، وقا  له: رد عيل سالمي 

فقا  له: رددت عليك سالمك؛ ألن عز الفرد من عز أمته ودولته، وذله  -هكذا بنتهى العزة 

  .)10، ص 95من ذ  أمته ودولته" (ج

: أَُصاِفُح الَْيُهوَد وقريب من ذلك النهج الحاد نقرأ يف بعض  الكتب: سئل "ُسْفيَاَن الثَّْورِيَّ

 .)388، ص 2، ابن خلكان، ج379، ص 6، ج1974فََقاَ : ِبرِْجلَِك نََعْم" (األصفها ،  .َوالنََّصاَرى

هذه املواقف تنسب لإلمام الثوري والحقيقة أن هذا االمام يرى أن الجهاد يف اإلسالم دفاعي 

)Rashied Omar, 2003, p. 160(.  قا  سل�ن العودة "ونحن نجد من السابق� من قا  إن

 " .الجهاد هو ملدافعة العدو ك� نص عليه سفيان الثوري ويف س  الشيبا  وغ ه إشارة لهذا

من املؤكد أن تاريخنا يفيض بعا  التسامح لكننا نشاهد البعض يختار من املوروثات 

 .اصية تصنع ثقافة الكراهية، وترسخ " فقه الدماء "عبارات فجة قاسية، وتصورات شاذة ق

يزعمون أنهم يعملون عىل "اعداد الفوارس" ويف الحقيقة أنهم يسعون إلفساد العقو ، وهدم 

كث  منهم يقوم بتأويل النصوص الرشعية والفقهية لبث تربية جهادية تعادي  .األوطان

العقلية النقدية املستن ة القادرة عىل والحا  أنه من رضورات العرص تربويا بناء  .البرشية

  .التمييز ب� الجهاد وب� التطرف

 الفكر االنقالبي االحتكاري: -6

ثة عبارات ال تتفق مع فقه التعايش، وأخرى تم تضخيمها أو �كن تأويلها عىل نحو 

من كل�ت سيد  .ولقد استمد املتطرفون من الرتاث غرائب فصنعوا بها فكرا منفرا .مخيف

قطب يف ظال  القرآن أن اإلسالم يريد "نظاماً آمناً يأمن يف ظله أصحاب العقائد جميعاً، 

ويفرس قوله باآلت  .)295، ص 1ويعيشون يف إطاره خاضع� له وإن ل يعتنقوا عقيدته" (ج

"الحقيقة أن اإلسالم ليس بنحلة كالنحل الرائجة، وأن املسلم� ليسوا بأمة كأمم العال، بل 

أن اإلسالم فكرة انقالبية ومنهاج انقالب يريد أن يهدم نظام العال االجت�عي بأرسه األمر 

ويأت بنيانه من القواعد، ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العميل، ومن 

وصف للحزب االنقالب العاملي الذي يكونه اإلسالم، وينظم » املسلم«هناك تعرف أن لفظ 

 إحداث ذلك الربنامج االنقالب الذي يرمي إليه اإلسالم، ويطمح إليه صفوفه، ليكون أداة يف
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والجهاد عبارة عن الكفاح االنقالب عن تلك الحركة الدائبة املستمرة التي يقام بها  .ببرصه

، »األرض«"واإلسالم يتطلب  .)1446، ص 3للوصو  إىل هذه الغاية، وإدراك هذا املبتغى" (ج

، ص 3منها وإ�ا يتطلب ويستدعي املعمورة األرضية كلها" (جوال يقنع بقطعة أو جزء 

ينِ «والفكر القطبي قائم عىل أن القاعدة "اإلسالمية املحكمة هي:  .)1447 » ال إِكْراَه ِيف الدِّ

ال يلزمهم  .، باختصار)1620، ص 3" (ج .ولكنهم ال يرتكون عىل دينهم إال إذا أعطوا الجزية

أما عقيدة القلب  .عها االجت�عية واألخالقية واالقتصادية والدوليةاإلسالم "إال بالطاعة لرشائ

  .)295، ص 1فهم فيها أحرار" (ج

وهكذا وعىل ضوء ما سبق من أفكار سيد قطب فإن الجهاد يف فكره أقرب ألن يكون 

مطاردة للكفر لسحق معسكراته فالعالقة مع غ  املسلم عالقة سيطرة وهيمنة، ال عالقة 

وعىل ضوء  .وفق هذا التصور ال �كن إيجاد أرضية تفاعل حضاري عاد  .شتعارف وتعاي

هذه الريية الجدلية تصبح الرتبية الجهادية حركة انقالبية مبنية عىل جدلية الرصاع الدائم 

  .ب� اإل�ان والكفر ال التفاعل العاد  ب� أمم األرض

هم فهو من املهزوم� كث  من املتطرف� لديهم ريية صدامية وكل من ال يتفق مع

هذا التوجه الفكري الجهادي انترش يف الجامعات والسجون عىل حد  .املاكرين يف زعمهم

ثة ج�عات دينية رهد لفكرة  .سواء وربا كان الدافع األكرب لكث  من الشباب نحو التطرف

عميق الروابط الثورة ومقارعة العال يف مناهجها الرتبوية وترفض فكرة املشاركة الحضارية وت

اإلنسانية، وتتبنى فكرة املفاصلة الشعورية، واملصادمة السياسية، والسيطرة الفعلية لسحق 

  .املخالف� دينيا

�يل بعض الباحث� إىل أن سيد قطب عطل اآليات املتعلقة بالسلم وعدم اإلكراه عىل 

سمة املجتمعات الدين واعتربها منسوخة وتبنى آية السيف وهكذا فإن الكفر والجاهلية 

ويف هذا السياق اتهمت كتب سيد قطب املجتمع بالجاهلية،  .املعارصة يف املنظور القطبي

ودعت إىل العزلة الشعورية عن املجتمع وإعالن الجهاد الهجومي عىل الناس كافة وتأثر 

لقد أصبحت كتابات سيد  .)173، 96، ص 2013الكث  من الشباب بهذه االطروحات (ع�د، 

يرى الباحثون أن املدخل التأصييل  .)2005ن أساسيات الرتبية الجهادية (غضبان، قطب م

النظري الديني ملنهج التكف  عند غالبية التكف ي� هو ريية سيد قطب ملسألة حاكمية هللا 
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وبالتايل عىل كل الدو ، إسالمية كانت أم ال، االلتزام بالرشيعة اإلسالمية  ..  .وجاهلية العال

ستثناء وإال فإن الدولة واألفراد يدخلون مرحلة الجاهلية وبالتايل يستحقون التكف  وبال ا

  .، باختصار يس )155م، ص 2013والجهاد ضدهم (موصليل، 

حاولت بعض الدراسات "إخراج مفهوم الجهاد من حقل التجريد وتحريره من الشحنات 

وبالتايل إعادة قراءتها وإنتاجها وفق  .األسطورية التي صاغتها املدونات التاريخية املتوارثة

سياقات العرص والتطور اإلنسا  واالجت�عي، ولعل ما يعزز هذا االتجاه أن الجهاد بصيغته 

القتالية، تحو  يف الراهن اإلسالمي املعارص اىل معضلة حقيقة نتيجة القراءات الخاطئة ذات 

يضاً تث  النقاش والجد  ب� التيارات وال تزا  هذه املسألة أ  .الطابع اإلقصائ واالستئصايل

م، 2013اإلسالمية، وهو يرتكز عىل دوافع مربرات ومقتضيات الجهاد بصيغته القتالية (ع�د، 

  .)88 – 1ج 

يعتقد بعض الباحث� أننا "أمام قراءت�: األوىل رتد ما ب� الشافعي والطربي وابن تيمية 

وسيد قطب إىل أسامة بن الدن والسلفي� الجهادي�، إىل املودودي وحسن البنا  ..  .وابن حزم

هاهنا رييتان للعال، ترى  .والثانية رتد ما ب� أب حنيفة ومالك إىل محمود شلتوت وأبو زهرة

األوىل أن العالقة ب� املسلم� والعال هي عالقة إظهار وشهادة وهيمنة، وترى األخرى أن 

قة تثاقف وتقابس وتراحم وتنافس من أجل خ  البرشية العالقة ب� املسلم� والعال هي عال 

الريية الثانية رضورة  .، بترصف)277م، ص 2009، الكيال ، 89 – 1، ج2013وتقدمها" (ع�د، 

  .تربية جهادية ذات خطاب عاملي، وطابع إنسا  يف اطار مرشوع إصالحي متكامل األركان

 .ا تسقط يف العنف وتعمل عىل رشعنتهإن نظرية الحاكمية يف التيار الجهادي قد جعله

فصار العنف جهادا وهو ليس سوى حرب مقدسة تستهدف ثني األمم عن غيها والعودة بها 

قضية الجهاد الديني أم السيايس قضية  .)605، ص 2013إىل اإلسالم الطاهر النقي (الخليقي، 

احة الحرمات بدثار سفك الدماء واستب .)46م، ص 2013قد�ة مرتبطة بظروف الفتح (حنفي، 

إسالمي هو ليس م� يأباه الدين بل هو خارج عن نطاق العقل والفطرة السليمة (وردي، 

  .)37م، ص  2015

وإذا كان ابن باز يعتقد أن الجهاد جهادان: جهاد دفاع، وجهاد طلب (الوعي اإلسالمي، 

مخالف للرأي أبو زهرة" يف تفس ه يذهب إىل توجه " ، باختصار)، فإن73-71م، ص 2010
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"فليس القتا  يف اإلسالم لإلكراه عىل الدين ألن الدين اختيار ورضا، وال اختيار أو رضا  .السابق

مع اإلكراه، واآليات الواردة باألمر بالجهاد كلها محمولة عىل حا  االعتداء، أو التحفز 

هم إال ذلوا لالعتداء، فال يسوغ ملؤمن أن ينتظر حتى يغزى؛ فإنه ما غزى قوم يف عقر دار 

وهو ما يؤمن به محمد رشيد رضا وغ ه من املصلح� يف أن األصل السالم  .)"949، ص 2(ج

  .ال الهيمنة

نشأ الفكر املتطرف بسبب احتكار األفكار وبسبب "غياب الفلسفة واملنطق والنقد 

النظر علينا إعادة  .ال بد من مراجعات لبعض هذه األفكار التي تؤثر يف الناس .واملراجعات

ببعض املناهج، وان نرتك الناس يتعرفون عىل املذاهب واألفكار األخرى، وتكثيف دراسة 

الفلسفة واملنطق التي تعلمنا النقد، وتعلمنا كيف نفكر تفك ا صحيحا، فالحقيقة ليست 

  .م، بترصف)2015ملكا ألحد دون أحد، بين� الحرية ال بد أن تكون لكل أحد" (الزير، 

 لبوية لتنظيم القاعدة: الفلسفة ا -7

قصائ إل ثة العديد من املنظ�ت اإلرهابية التي تتدثر بالجهاد وهي متشبعة بالفكر ا

وفي� ييل سيكون الرتكيز عىل الفكر الرتبوي لتنظيم القاعدة وهذا التنظيم من  .التصادمي

مة داعش أخطر املنظ�ت التي تحمل لواء اإلسالم ولكنها تشوه س�حته مثلها مثل منظ

  .اإلجرامية

يف مجا  فلسفة الرتبية نالحظ أن تنظي�ت القاعدة وأخواتها تؤمن بأنه يلزم عىل 

(املجاهد) معرفة أحكام الجهاد األولية كمعرفة ما يلزمه يف حق هللا، ويف حق أم  الجهاد، 

ثل آلية تتم .ويف كيفية التعامل مع العدو، دون بقية التفاصيل التي هي موكولة إىل األم 

�ا  بالعلم الرشعي والتزكية، ويف اإلعداد املادي بإعداد القوة إلاإلعداد الرتبوي يف اإلعداد ا

ولقد اختز  الفكر الرتبوي للقاعدة الجهاد يف الجهاد  .والتدرب عليها وبالنفقة يف سبيل هللا

هاد النفس والشيطان، (القتايل) وحده، مع أن من املقر ر رشعاً أن ث ة أنواعاً أخرى للجهاد كج

والجهاد باملا  والقلم واللسان، وهذا ما ينبغي أن تستوعبه املناهج واملقر رات الدراسية ذات 

وتقر ر أدبيات القاعدة ذات الصلة بالفكر الرتبوي أن األولوية ليست للرتبية العقدية  .الصلة

األصل يف العالقة مع اآلخر ومن املرتكزات الفكرية والرتبوية لتنظيم القاعدة أن  .بل للجهاد
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غ  املسلم، القتا  والصدام بال فرق ب� محارب ومسال، السلم حالة مؤقتة عارضة، ك� أن 

العالقة مع املسلم املختلف مع اتجاه القاعدة ليس اختالف رأي أو اجتهاد مع بقاء اإلخاء 

العالقة مع  .يانة أحياناً واملود ة، وإ�ا اختالف اتهام باالنحراف والضال  وربا الكفر والخ

الحكام مطبوع بعالقة الخروج واملواجهة والتكف ، نظراً لعدم تطبيقهم الرشيعة اإلسالمية، 

  .م)2012واستباحت القاعدة دماء األطفا  والنساء (غازي، 

و�كننا أن نالحظ أن املتطرف� استمدوا من املعطيات الفقهية القد�ة والحديثة الكث  

منبع الخطأ يف  .م ومناهجهم وأضافوا لها تقنيات جديدة شاذة مل�رسة الجهادمن مفرداته

وجد االرهابيون مفهوم  .فلسفة اإلرهابي� أنها فلسفة ال تفقه أن اإلسالم دين سالم ال خصام

  .القتا  أساس الجهاد

يف البنية التحية واملبادئ األساسية يف عالقة املسلم بغ  املسلم اإل�ان بالتعددية 

املجتمعات اإلنسانية، با يف ذلك التعددية الدينية وأنه ليس من حق املسلم� وال من 

وعىل الرغم من أن الرابطة العقدية واألخوة اإل�انية هي  .واجبهم القضاء عىل هذه التعددية

أسمى الروابط، فإن هناك رابطة إنسانية أخرى وأخوة برشية تسع الناس جميعا مسلمهم 

إن األصل يف معاملة غ  املسلم هو الرب والقسط ما دام مساملا (بدوي،  .موغ  مسلمه

إن ريية العال بوصفه يحتوي عىل تعددية ثقافية  .)2015، باظة، 271 - 268م ص 2006

  .)64م، ص 2015تدفع األطراف املتنازعة نحو محاولة فهم اآلخر بد  محاربته (صالح، 

د أن يكون اإلسالم أسس عالقات املسلم� بغ هم عىل يعزز اإلسالم الروح السلمية "ويبع

الحرب الدائة وأن يكون فرض الجهاد ورشع القتا  عىل أنه طريق الدعوة إىل الدين ألن هللا 

وكيف يتكون  .نفى أن يكون إكراه عىل الدين وأنكر أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمن�

طريق الدعوة إىل اإلسالم هي الحجة ال إن  .اإل�ان باإلكراه ويصل السيف إىل القلوب؟

السيف ولو أن غ  املسلم� كفوا عن فتنتهم وتركوهم أحراًرا يف دعوتهم ما شهر املسلمون 

الجهاد يف اإلسالم قتا  للدفاع  .، بترصف)85، ص 1، ج1988سيًفا وال أقاموا حربًا" (خالف، 

من الرضورات امللحة اليوم  .السالمورد األذى فهو دفاعي وهذه الرتبية تنسجم مع نواتج فقه 

) مع التأكيد عىل 196، 163م، ص 1986جهاد العلم والتعلم؛ جهاد بالقلم والكلمة (النوري، 

  .حقنا بل واجبنا املقدس يف مقاتلة املعتدين، واملتحفزين لقتالنا
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 الحرية وعدم االكراه .ال �كن بناء ريية وفلسفة سليمة إال بنطلقات تربوية راسخة

"وجملة القو  يف  .صلب ولب فلسفتنا الرتبوية التي نحتاج إىل ترسيخها قبل فوات األوان

القتا  أنه رشع للدفاع عن الحق وأهله وح�ية الدعوة ونرشها فعىل من يدعي من امللوك 

واألمراء أنه يحارب من أجل الدين أن يحمي الدعوة اإلسالمية ويعد لها عدتها من العلم 

ا  العرص وعلومه ويقرن ذلك باالستعداد التام لح�يتها من العدوان ومن والحجة بحسب ح

عرف حا  الدعاة إىل الدين عند األمم الحية وطرق االستعداد لح�يتهم يعرف ما يجب عىل 

إذا اتفقنا  .، بترصف)90، ص 1، ج1988املسلم� يف ذلك وما ينبغي يف هذا العرص" (خالف، 

أن نتحاور مع العال بأرسه وأن نفتح آفاق التعايش قدر  عىل القاعدة السابقة نستطيع

  .املستطاع، ونقلل من حجم الرصاعات يف العال

نريد فلسفة تربوية تؤمن بأن  .نريد فلسفة تربوية تضع الجهاد يف موضعه الصحيح

فالجهاد  .الجهاد بذ  الوسع والطاقة يف قتا  املعتدين ومدافعتهم بالنفس واملا  واللسان

ن بالتعليم وتعلم أحكام اإلسالم ونرشها ب� الناس، وببذ  املا ، وباملشاركة يف قتا  يكو 

نحن يف مسيس الحاجة إىل تكوين خطاب  .)5846، ص 8األعداء (الزحييل، بدون تاريخ، ج

  .تربوي يعرض الجهاد بأسلوب يليق بكانة الدين ويسمو بالفكر اإلنسا 

وعة ريى ومنطلقات نأمل أنها ستساهم يف إنارة الجزء األخ  من بحثنا سيقدم مجم

  .الطريق

 منطلقات البية الجهادية: -8
 

إن اعتناق اإلسالم ال يتم بالعنف بل بتوف  البيئة الطيبة التي تؤمن بالحرية وتفتح 

قنوات االقناع عرب املجادلة بالتي هي أحسن، واستخدام الحجة واألدلة املقنعة والرباه� 

إن االستعانة بنطق القوة ومجاهدة الباغ� من أسس  .يجاد القدوة الحسنةالصادقة، وإ 

ويف ضوء هذه الفلسفة الرتبوية ال �كن تربير قتا  املسامل� للدخو  يف اإلسالم كرها  .الدين

ن َذ رييتنا لآلخر أساسها  .مه� كانت ديانتهم كٍَر فقه التعايش {يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

والرتبية الجهادية تسعى لتأصيل  .)13َوأُنثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوباً َوقََبائَِل لِتََعارَفُوا} (الحجرات: 

  .ذلك
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إذا كان جهاد الطلب ألسباب وقائية مؤكدة قد يكون القتا  مطلوبا وفق اشرتاطات 

دين السالم ينادي به  األصل األصيل أن اإلسالم .العرص، ومقاصد الدين، وذلك لدفع رضر كب 

إن رأي جمهرة من العل�ء قد�ا وحديثا يف قتا   .ويسعى إليه وال يلجأ للحرب إال مضطرا

رأي اجتهادي قديم قابل للنقض ألنه رأي غ   ..  .الناس كافة نرشا للدين، وعمال بآية السيف

العديد من مقدس ويتناىف مع قطعيات فقه التعايش اإلنسا  وهو رأي تم استغالله من 

هذه مسائل شغلت وتشغل أذهان الشباب ومن املهم معالجتها عرب تجديد فقه  .الغالة

الجهاد وبلورة مقاصده وتوجيه طاقات الشباب نحو ميادين جهادية عىل رأسها الرب 

  .بالوالدين، وتعم  الوطن، والتفوق العلمي والحضاري، ومقاتلة املعتدين

فرض مرشوط  أن "الِجَهاد املوسوعة العربية العامليةدت يف ومن املنطلقات املهمة التي ور 

يعلن الجهاد أو يجاهد من تلقاء نفسه، أو  وال يجوز يف اإلسالم ألي كان أن .له أحكام وأركان

ل يعد اليوم  .بدون تحقق الرشوط واألركان" يقتل نفسه أو غ ه باسم الجهاد أو اإلسالم،

الكفار بسبب كفرهم]، وليس أمام املسلم� إال أن  جهاد الطلب "مطروحاً مبعنى قتا 

يتقيدوا باملنظور القانو  الدويل للحرب الدفاعية إطاراً رشعياً أوحد للمواجهة العنيفة، وهو 

مبدأ يتالءم مع أصل التجربة اإلسالمية القائة عىل قيم التعاون والتعايش السلمي واحرتام 

  .م)2015باه، العهود ورفض االعتداء والظلم" (ولد أ 

قا  ابن باديس "فأما امل�لك التي تبنى عىل السيف فبالسيف تهدم، وما يشاد عىل القوة 

م، 2009فبالقوة يؤخذ، وإ�ا أعىل امل�لك وأثبتها ما بني عىل العلم وحمي بالسيف" (بوزيد، 

ا هو إال وعن هذا األفق قا  مهات  محمد "أنا مقتنع راماً بأن الجهاد الحقيقي م .)68ص 

جهاد املسلم لتحقيق الوحدة اإلسالمية، واكتساب فنون الحكم وإدارة الدولة وتحصيل 

املعرفة والتسلح باملهارات العالية، با يؤدِّي إىل تحرير املسلم� من االضطهاد والقمع، 

عىل وُ�كِّنهم من إعداد أنفسهم للمساهمة بفاعلية يف إعادة إنتاج الحضارة اإلسالمية املقبلة 

)، وال يتحقق ذلك إال عرب بناء فقه 57م، ص 2007غرار ما شهده العال من قبل" (طالب، 

  .)312م، ص 2006التعايش (العوا، 

، ص 2009إن الجهاد اإلسالمي املطلوب اليوم ضد التخلف وهو حياة يف سبيل هللا (البنا،  

م، ص 2008عقل (آ  ريش، )، إن ثقافة االنتحار وصناعة املوت تنمو يف غيبة سلطان ال124
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ويتحرس اإلنسان "عىل أن الكث  ممن هو مستعد ألن �وت يف سبيل هللا ولكن القليل  .)257

، الغنويش، 1196، ص 2م، ج2009(القرضاوي،  القليل من �لك االستعداد ليعيش يف سبيل هللا

والخضوع ال يعني ترك الجهاد  -بطبيعة الحا  –التعايش  .)72م، 2008سعيد،  م،2009

  .للمعتدي وهجر الجهاد

ومن املنطلقات أن القتا  يف اإلسالم إ�ا يكون لدرء الحرابة، وكف العدوان سواء كانت 

الحرابة واقعة بالفعل وهو ما يسمى بجاهد الدفع، أم متوقعة والحت نذرها بدالئل قوية 

وحيث� أمكن  إن هذه األمة أمة هداية، وليست أمة بغي وحرابة، .وهذا هو جهاد الطلب

 .م، باختصار)2006استحياء النفوس باإل�ان أو باألمان فال ينبغي العدو  عن ذلك (الصاوي، 

ولتعزيز الفكرة السابقة نجد البيان الختامي ملنتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة (أبو 

لجهاد يف ) ينص عىل التايل "إن ا2014مارس  10 -09هـ/  1435ج�دى األوىل  08 -07ظبي 

أصله وسيلة للسلم، وهو شامل لكل القربات، وماض إىل يوم القيامة بأنواعه املختلفة ( جهاد 

لكن جهاد الطلب بفهوم غزو أمم أخرى ليس …) الدفع وجهاد العلم واملا  وجهاد النفس

 هذه .مقبوال يف عرصنا لزوا  القوة املادية املانعة من االتصا  بالناس ودعوتهم إىل الخ 

النصوص دعائم أصيلة لبناء فلسفة الرتبية الجهادية املعارصة وفق منظور عرصي، وعرب 

وما  االستعانة بفردات جديدة أقرب إىل مستجدات العرص وقطعيات الدين، وثقافة الشباب

  .مثل هذه االستبصاراتأحوجنا إىل 

 .أخرى الجهاد مفهوم جميل لتهذيب النفس من جهة، وح�ية مصالح الناس من جهة

ولقد لعب الجهاد يف التاريخ اإلسالمي الحديث دورا عظي� يف دحر املحتل� األوربي� الذي 

وال زا  الغرب الباغي �ارس دوره  .سلبوا خ اتنا، ونهبوا ثرواتنا، وتحكموا بقدراتنا وقراراتنا

ستحواذ بصلف وعجرفة يف بسط نفوذه يف بالدنا بطرائق شتى وبسميات متنوعة طمعا يف اال 

هذه التدخالت  .عىل مقدراتنا من جانب، ودفاعا عن العدو اإلرسائييل من جانب آخر

األجنبية راجت بسبب ضعف الشعوب والحكومات العربية وتراجع األوضاع الفكرية 

أفرز هذا الوضع املختل تيارات جهادية يف محاولة لرد  .والسياسية واالقتصادية والتعليمية

صارخ الذي يزداد يوما بعد يوم ويستغل الظروف املواتية لتسويق العدوان األجنبي ال

كث  من  .األسلحة، وعقد التحالفات يف املنطقة، وض�ن تدفق البرتو  بأسعار رخيصة
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املنظ�ت الجهادية الحالية زادت الط� بلة، وانحرفت عن جادة الدين وألبت علينا القايص 

  .وغل يف ديارنا، وسلب هويتناوالدا  وأوجدت للغرب مسوغات جديدة للت

إن الفقهاء ينطلقون من واقعهم يف نظرتهم إىل النصوص الدينية لذا تكون نظرتهم للنص 

متفاوتة وبالتايل تكون اجتهاداتهم متباينة، وهذا واضح جدا يف آراء املتقدم� مقارنة برأي 

ة املسلمة وبعد سقوط الذي عاش يف فرتة احتال  املغو  للدول -ابن تيميه  -شيخ اإلسالم 

هـ، أي ما يسميه البعض بفقه االستضعاف الذي يختلف عن 656بغداد عىل يد التتار سنة 

آراء الفقهاء األربعة الذين عاشوا أيام قوة الدولة املسلمة وتوسعها يف العهد األموي 

 – واملسلمون عند رشوطهم -وبوجود اتفاقات دولية ومعاهدات ب� دو  العال  .والعبايس

فإن األقرب للصواب رأي الفقهاء املعارصين الذين يقولون بأننا ال نقاتل إال من اعتدى علينا 

وهذا ما يناسب املسلم� اليوم حتى لو كان رأي الفقهاء األقدم� غ  ذلك (العبيدي، 

  .)271ص 2012

المي أل  والساال: لو نجح ب  يد  يف اينتصار ع  الوييا  املتحد  وحك  العال اإلس"

؟ وهل يقبل من السويد أو غ ها أن تظل عىل يرضب السويد أليس هذا جهاد طلب

ف� إرصارنا عىل أننا نريد مقاتلة العال! فنحن ل  .)1385 – 2م، ج2013مسيحيتها؟" (نس ة، 

 نصنع سالحاً حتى، والذين قالوا أن القتا  للهجوم، ملاذا قالوا هذا؟ قالوا لنزيل القوى الطاغية

اآلن ال يقف أحد يف وجه الدعوة، ملاذا نقاتل الناس؟ انرش  -التي تقف يف وجه الدعوة 

رسائلك بلغات العال، وجه الدعوة اإلسالمية باإلذاعات والقنوات الفضائية واإلنرتنت، تحتاج 

نحن نحتاج لجهد جبار لنبلغ الرسالة،  .لجيوش لتكلم العال بلسانهم، بلغات العال املختلفة

ل فعلنا هذا؟ ما معنى أن نقاتل العال ونحن ل نبلغ رسالة اإلسالم، نحن ال يوجد عندنا فه

ترجمة واحدة ير  عنها املسلمون، نرتجم معا  القرآن الكريم بأك  اللغات انتشاراً، اللغة 

نا أن علي .اإلنجليزية، فنحن قرصنا يف حق ديننا، فإن أردنا نرش اإلسالم يف العال وتبليغ الدعوة

نكلم الناس بلسانهم وبلغة العرص وبروح العرص وبأسلوب العرص، وبذلك نكون قد خدمنا 

  .)272م، ص 2012ديننا وأقمنا الحجة عىل اآلخرين (العبيدي، 

من صور الجهاد: جهاد  .الجنوح للسلم أصل أما الجهاد فهو استثناء ال قاعدة عامة أصلية

"الجهاد يف اإلسالم مرشوع بصفته مستتبعاً  .اد النفسيعتدون، وجهالكفار املحارب� عندما 
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لحق من حقوق الدولة الطبيعية وترشيعه استثناء، ال قاعدة عامة أصلية، بل إذا وجد 

لِْم فَاْجنَْح لََها} (األنفا : ْ لِلسَّ وقوله  .)61العدوان أو االعتداء، لقو  هللا تعاىل: {َوإِن َجنَُحوا

لْم كافًة" (البقرة سبحانه: "يا أيها الذين آمن وقو  النبي صىل هللا عليه  .)208وا ادخلوا يف السِّ

(انظر: الزحييل، » ال تتمنوا لقاَء العدو، وسلوا هللا العافية، وإذا لقيتموهم فاصربوا«: وسلم

  .إنه قتا  إذن، من أجل رد العدوان، ودحر غائلة املعتدين .م)2012

 : الخاتمة

مقررات دراسية، تهدف إىل عرض أبواب الجهاد وإظهار عظمة مناهج و إن املطالبة بإيجاد 

اإلسالم يف مجا  العالقات الدولية يف السلم والحرب ال �كن أن تصل لغاياتها النبيلة إال 

الجهاد  .بإيجاد فلسفة تربوية متزنة تجاري املستجدات، وتراعي املصالح، وتتشبث بالثوابت

 يعني التفريط بالجهاد لتحرير فلسط� والبلدان مطلوب لتحقيق األمن، وجهاد التنمية ال

نحتاج إىل فلسفة تربوية سيكولوجية  .املغتصبة، ك� أنه ال يعني ترك ساحات القتا 

وسوسيولوجية راشدة تنبثق من سياق مرشوع اصالحي قوامه ريية متزنة للوجود، والذات، 

قه السلم، وأساسه التعايش املرشوع النهضوي املنشود يتمحور حو  ف .واملجتمع، والعال

ُ  .واإلصالح ال التقاتل والخصام قا  تعاىل {لُِكلٍّ َجَعلْنَا ِمنُكْم ِرشَْعًة َوِمنَْهاجاً َولَْو َشاء هللا 

ًة َواِحَدًة َولَـِكن لِّيَبْلُوَكُْم ِيف َما آتَاكُم فَاْستَِبُقوا الَخْ َاِت إَِىل هللا َمرِْجُعُكْم جَ  ِميعاً لََجَعلَُكْم أُمَّ

  .)48فَيُنَبِّئُُكم ِبَا كُنتُْم ِفيِه تَْختَلُِفوَن} (املائدة: 

ال مناص من تجديد منطلقات خطاب الرتبية الجهادية واستث�ر االستبصارات 

واالجتهادات واملقاربات املعارصة التي تراعي ظروف العرص من جانب، وس�حة اإلسالم من 

ي الذي يرى وجوب الجهاد القتايل عند االقتدار، وارغام إن انتشار الفكر االحتكار  .جانب آخر

الحاجة ماسة  .الناس عىل اإلسالم أو القتا  أو الجزية ال �كن أن يكون خطابا عامليا مقنعا

لتجديد املفردات واملناهج والنواتج إليجاد فلسفة راسخة للرتبية الجهادية، تلك الرتبية التي 

كزية أما القتا  فهو استثناء لردع العدوان وتحقيق الهيبة تحث عىل السلم باعتباره نقطة مر 

كث  من العبارات القد�ة تستخدم اليوم وكأن العال ل يتغ  وكأن رأي  .إلرهاب األعداء

  .العل�ء قد�ا يلزم الجميع دون النظر لتغ  الظروف واألزمان
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ىل اآلخرين، وإزالة الرشك جهاد الطلب بعنى إرغام الناس عىل اإلسالم، وبغرض الهيمنة ع

ونرش الدعوة اإلسالمية شكل فكرا يحتكر الحقيقة، ويحتقر األمم، ويكفر املخالف�، ويريق 

هذا الفكر القتايل يتهرب من الجهاد العلمي واالقتصادي واملد  ويتمحور حو   .دماء األبرياء

جدا أوسع م� كانت مجاالت الدعوة واسعة  .ريية ضيقة للعال مبتورة الصلة عن الواقع

 .عليه من قبل وال حاجة إلجبار الناس عىل اإلسالم عرب لغة السيف، ومنطق التفج  والتهج 

هرع كث  من الشباب إىل االلتحاق بالحركات اإلرهابية بعد أن فقدوا الثقة بحكوماتهم، 

الجهادية هذه الكذبة حيلة ساذجة الستغال  الرتبية  .وانطلت عليهم كذبة القتا  املقدس

  .لرتويض الشباب وتضليله

إن السعي الحكومي إليجاد جيش مرهوب الجانب من حقائق اإلسالم لح�ية الدولة 

  .هذا عنرص مهم لبناء فلسفتنا الرتبوية .ومصالحها ال إلرغام الناس عىل الدين

وا يؤكد بحثنا عىل وجود اجتهادات عديدة بل متضاربة اختار املتشددون بعضا منها، وزاد

إن تخليص  .عليها تصورات شاذة م� ساهم يف تهديد األوطان، وسفك الدماء، وزعزعة األمن

الرتبية  .املوروث الديني من مالبسات املايض من أسس تحرير الفكر من مخلفات التعصب

الجهادية أصل من أصو  الرتبية لتحقيق العدالة والسالم، وتوسيع نطاق التعايش السلمي، 

  .الخمس، ومعالجة التهور الدموي الذي يجتاح العالوحفظ الكليات 

املايض  .الرتبية الحقيقة نتاج فكر قادر عىل توليد أنساق معرفية تواكب متطلبات العرص

ال يستغني عن نقد وتنوير وفق نظرة تفكيكية تستفيد من الحفريات املعرفية، وتوظف 

الرتبية  .لتحقيق التعايش اإلنسا املنهجيات الفكرية املعارصة لبناء ريية أك  فاعلية 

  .الجهادية بحاجة لالجتهاد وفق العنارص السابقة

إن اختال  املوازين الدولية، وبطش الدو  العظمي ليس مربرا لنا لبناء تربية دموية ألن 

وطغيان الغرب ليس ذريعة النتقاء آراء دينية متشددة ربا كانت مناسبة  .بضاعتنا سرتد إلينا

ديننا دين رحمة يتخذ من القوة أداة لتوثيق ثقافة التنوع واالختالف واالختيار  .لعرص مىض

إنه دين يرب أتباعه عىل احرتام الشعوب املساملة ويتخذ من الجهاد وسيلة  .والسالم والتعارف

  .لدحر البغاة ال للهيمنة عىل مقدرات الضعفاء ك� يفعل الغربيون
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عىل رييتنا ألنفسنا وللعال، ويرتبط ارتباطا وثيقا  منهج النقد والتنوير يجب أن يهيمن

والرتبية الجهادية تنطلق من مقومات فلسفية تنبثق من هذا األصل األصيل الذي  .بالسلم

تقوم الثقافة الجهادية عىل دعائم نبذ الجمود  .يجمع ب� فضيلتي التزكية، والتفاعل اإلنسا 

القوة الحقة هي الدعوة للسلم دون خنوع  .ارواالبتعاد عن االقتتا  إال يف حا  االضطر 

من حق املجتمعات املدنية تكوين جيوشها وإعدادها وفق طراز يتمتع بستوى عا   .ومهانة

من الحرفية، بغرض ردع املعتدين ال نرش أديانها وإال فإن العال بأرسه سيزداد طغيانا يف 

نمية قيم الشجاعة والشهامة، إنها إىل الرتبية الجهادية أعمق من تف .معاركه الفتاكة الضارية

  .جانب تلك القيم ال تستغني عن تنمية عسكرية وعلمية واقتصادية وثقافية
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  .مركز الفجر لٕال�الم .�يف �س�بق العلامء .م)2010هـ ~ 1431احلسينان، �ا� �ن عبدالرمحن ( -
 .https://www. youtubeانظر اليوتوب:  .يةالرتبية اجلهاد .م)2013احلسينان، �ا� �ن عبدالرمحن ( -

com/watch?v=taa49hQj0bM 
يف الثقافة العربية يف القرن العرش�ن حصي�  .نقد فكرة اخلالفة (�يل عبدالرزاق) .م)2013حنفي، حسن ( -

  .، بريوت: مركز دراسات الو�دة العربية2ط .ارشاف: عبدإال� بلقز�ز .ٔآولية
تقدمي الش�يخ ا�كتور: سعد �ن  .ش�هبات عرصانية مع ٔآجو�هتا .م)2009-هـ1430اخلرايش، سل�ن �ن صاحل ( -

  .الر�ض: سلس� ادارات أ�لوكة .عبدهللا امحليد
رمحه –ٔآقوال العلامء فـي الرسا� املنسوبة ٕاىل ش�يخ إالسالم ا�ن �ميية  .اخلرايش، سل�ن �ن صاحل (بدون �رخي) -

 .http://www. saaidم): 2015-10-14رخي دخول املوقع موقع صيد الفوائد (� .يف اجلهاد -هللا
net/Warathah/Alkharashy/32. htm 

  .القاهرة: مكتبة أ�رسة .مصطل�ات الفكر احلديث .م)2006خش�بة، سايم ( -
، مكة املكرمة، دار 1ط .ا�ٓراء الرتبوية عن إالمام ا�ن �ز .م)2006 -هـ 1427اخلطايب، عبدالعز�ز �ن دمحم ( -

  .رضاءطيبة اخل
  .الس�ياسة الرشعية يف الش�ئون ا�س�تورية واخلارجية واملالية .م)1988 -هـ 1408�الف، عبد الوهاب ( -

http://nosos.net/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/
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يف  .نقد العقل إالساليم: مد�ل ٕاىل دراسة املرشوع الفكري عند دمحم ٔآر�ون .م)2013�ليقي، عبدا�يد ( -
، بريوت: مركز دراسات الو�دة 2ط .بلقز�ز ارشاف: عبدإال� .الثقافة العربية يف القرن العرش�ن حصي� ٔآولية

  .العربية
  .)http://www. alhayat. comموقع احلياة ( .ٔآصبح رضورة» اجلهاد«تقييد  .م)2014، فهد (ا�غيرث -
الطبعة:  .البحث العلمي ٔآساس�ياته النظرية وممارس�ته العملية .م)2000 -هـ 1421دويدري، ر�اء وحيد ( -

  .(املكتبة الشام�، السعودية) .سورية-دمشق-دار الفكر-لبنان-بريوت-أ�وىل، النارش: دار الفكر املعارص
 أ�ردن: .الفهم الوسطي للجهاد يف الفكر إالساليم: دراسة حتليلية .م)2009 -هـ 1430الراوي، فؤاد حمسن ( -

  .دار الضياء للنرش والتوزيع
 .http://www .حصيفة �نتباهة ."ا�واعش" واجلهل بأٔحاكم اجلهاد .م)2015الراكيب، �ارف عوض ( -

alintibaha. net 
ا�ترص الشايف يف الرد �ىل الثوابت واملتغريات لصالح الصاوي ويليه رد �ىل  .ه)1426ر�س، عبدالعز�ز ( -

  .العز�ز اجلليلكتاب الرتبية اجلهادية لعبد 
، َوْهَبة ( - َحْيِيلّ   .املوسو�ة العربية: سور� .اجلهاد .م)2012الز�
، َوْهَبة (بدون �رخي) - َحْيِيلّ �ُتهُ  .الز�   .املكتبة الشام� .4الطبعة:  .دار الفكر، دمشق .الِفْقُه إالساليم� ؤآدل
لقرآٓنية؛ قراءة نقدية، حبث مقدم، للندوة يف املوسو�ة ا مفردة (اجلهاد) .م)2010-1431ز�رتي �الء ا��ن ( -

مجمع الش�يخ ٔآمحد كفتارو (دمشق)، ولكية ا�عوة إالسالمية  .العاملية حول (القراءة الغربية للقرآٓن الكرمي)
  .م)2007-1428( .(طرابلس: ليبيا)

رسا� ، بريوت: مؤسسة ال1ط .املد�ل �راسة الرشيعة إالسالمية .م)2006-هـ1426زيدان، عبدالكرمي ( -
  .�رشون

م، العدد 2015يونيو  19جريدة القبس: امجلعة  .�يف نفكر تفكريا حصي�ا؟ .م)2015-هـ1436الز�ر، �سل ( -
15105.  

 .اجلهاد يف إالسالم: مفهومه وضوابطه وآٔنوا�ه ؤآهدافه .م)2008-هـ1429السحميي، عبدالسالم �ن سامل ( -
  .السعودية: مكتبة دار النصي�ة

 .http://jawdatsaidموقع جودت سعيد ( .ا�كتور البوطي وكتاب اجلهاد .م)2012سعيد، جودت ( -
net/(.  

، أ�ردن: �مل الكتاب 1ط .القمي العاملية ؤآ�رها يف السلوك إال�ساين .م)2008 -هـ 1429سعيد، سعاد �رب ( -
  .احلديث

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
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 04 - 2015مارس  24ء جريدة القبس الثال� .مؤمتر مجمع الفقه إالساليم .م)2015-هـ1426سالمة، محد ( -
  .15018، العدد 1436جامدى ا�ٓخرة 

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الش�بكة  .ٔآصول العقيدة .السلمي، عبد الرحمي �ن صاميل العلياين (بدون �رخي) -
  .انظر املكتبة الشام� .http://www. islamweb. netإالسالمية 

ِبَيِة إالْسالِمي�ةِ  .م)2009-هـ1430لشحود، �يل �ن �يف (ا - ْ   .دار املعمور -مالزي�: هباجن .اخلُالَصُة يف ٔآصوِل الرت�
معوقات املامرسة العلمية يف �ج�ع إالساليم الوس�يط: مقاربة  .م)2014 -هـ 1435الشقريي، عبداملنعم ( -

كة املغربية: الرابطة احملمدية للعلامء/ مركز ا�ن البنا املراكيش اململ .يف �رخي العلوم إالسالمية .سوس�يولوجية
  .للبحوث وا�راسات يف �رخي العلوم للحضارة إالسالمية

املؤلف: النارش: دار ا�ن  .الس�يل اجلرار املتدفق �ىل �دائق أ�زهار .الشواكين، دمحم �ن �يل (بدون �رخي) -
  .الطبعة: الطبعة أ�وىل .حزم

العودة من ا�متع ٕاىل الفرد: املقوالت الثقافية لفهم �امل ما بعد احلداثة  .م)2015-هـ1435احلاج (صاحل، رش�يد  -
آالن تور�ن   .الكويت .، ٔآ�ريل، يونيو43، ا�� 4�امل الفكر، العدد  .عن آ

ٔآحباث مؤمتر حنن  .من اجلوانب الفقهية يف �القة إالسالم �لغرب .م)2006 -هـ1427الصاوي، صالح ( -
  .املركز العاملي للوسطية: الكويت .�ٓخروا

الكويت،  .جم� الوعي إالساليم .مراجعات فكرية: قتال الناس للكفر .م)2008-هـ1429صربي، مسعود ( -
  .512العدد 

  .15095العدد  - 2015يونيو  09جريدة القبس، الثال�ء  .فقه املهاجر .م)2015-هـ1436الرصاف، ٔآمحد ( -
الكويت:  1ط .فصول يف الفكر إالساليم .م)2007 -هـ 1428هالالت، دالل دمحم (الصال�ات، سايم دمحم و  -

  .مكتبة الفالح
 .http://wwwموقع جم� البيان:  .ٔآصل العالقة بني املسلمني و�ري املسلمني .هـ)1423مضريية، ع�ن مجعة ( -

albayan-magazine. com 
  .، الر�ض2ط .ة يف اخلارج: مرجع شاملا�راس .م)2007-هـ1428طالب، عبدالعز�ز �ن عبدهللا ( -
م) �سليط أ�ضواء �ىل ما وقع يف 2002 -هـ 1422عبدهللا �حج ٕا�راهمي (و  عبدالعظمي، محدي عبدالرمحن -

  .، القاهرة: مكتبة الرتاث إالساليم1ط .سلس� تصحيح املفاهمي .اجلهاد من اخلطباء
جم� البحوث وا�راسات  .أ�قدمني واملعارص�ن�اد الطلب بني  .م)2012العبيدي، منري هامش خضري ( -

 .http://www .(موقع العراقية للم�الت العلمية ا�ٔاكدميية) 279-223 :الصف�ات 28 :�صدار .إالسالمية
iasj. net/iasj?func=fulltext&aId=54073 

http://www.islamweb.net/
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  .: دار النفا�سبريوت - 4موسو�ة أ�د�ن (امليرسة) ط .اجلهاد .م)2007 -هـ 1428عرموش، ٔآمحد راتب ( -
 .ٔآ�الم ؤآقزام يف مزيان إالسالم .م) 2004 -هـ  1424العفاين، ٔآبو الرتاب س�يد �ن حسني �ن عبد هللا ( -

  .السعودية –الطبعة: أ�وىل، النارش: دار ما�د عسريي للنرش والتوزيع، �دة 
 يف املاجس�تري در�ة لنيل ييل�مك  متطلب .الرتبية اجلهادية عن عبدهللا عزام .م)2008هـ 1429عقل، ٔآ�د دمحم ( -

  .اجلامعة إالسالمية: غزة .دف ٔآبو �ليل محمود .د .ارشاف آٔ  .الرتبية ٔآصول
 .http://wwwموقع الو�دة إالسالمية:  .يف مهنج فهم احلديث النبوي الرشيف .م)2010العلواين، طه �ا�ر ( -

alwihdah. com 
يف الثقافة العربية يف  .يف نقد ٔآطرو�ة احلامكية إاللهيةخطاب �عتدال إالساليم:  .م)2013عامد، عبدالغين ( -

  .، بريوت: مركز دراسات الو�دة العربية2ط .ارشاف: عبدإال� بلقز�ز .القرن العرش�ن حصي� ٔآولية
نية .م) 2014 -هـ  1435معر، معرو اكمل ( - قدم  .الطبعة: الثانية .حصان طروادة الغارة الفكرية �ىل ا��ر الس�

  .النارش: دار القمري .دمحم موىس الرشيف .�: د
  .، القاهرة: سفري ا�ولية للنرش3ط .الفقه إالساليم يف طريق الت�ديد .م)2006 -هـ 1427العوا، دمحم سلمي ( -
ٔآبناؤمك: حصيفة  .ٔآول دراسة تتناول الفكر الرتبوي لتنظمي القا�دة: قادة التنظمي �الء .م)2012�ازي، معر ( -

 http://www. anbacom. com/news. php?action=show&id=16448 .ضالكرتونية: الر�
  .، القاهرة: هنضة مرص5ط .مائة سؤال عن إالسالم .م)2006الغزايل، دمحم ( -
  .، أ�ردن: مكتبة املنار6ط .املهنج الرتبوي للسرية النبوية: الرتبية اجلهادية .م)2005-هـ1426الغضبان، منري ( -
 .http://wwwموقع ٕاسالم ٔآون ال�ن:  .ما اجلديد يف �اد القرضاوي .م)2009-هـ1430الغنويش، راشد ( -

islamonline. net 
  .، دمشق: دار الفكر1ط .ما مل يق� الفقيه .م)2004-هـ1425فرج، ٔآماين ٔآبوالفضل ( -
ش�يخ السلفيني يف الكويت يف حوار رصحي مع مدارك  .م)2009 -هـ 1430فر�ات، ٕاسالم عبد العز�ز ( -

 .http://mdarik): 2009-3-31موقع مدارك (�رخي ا�خول:  .رمحن عبد اخلالق: الكفر يوجب القتلعبدال
islamonline. net 

مناجه التعلمي الرشعية يف اململكة العربية السعودية بني ٔآصا� الرتبية  .م)2004 -ه1425الفضيل، فاحل �رب ( -
  .، الر�ض: دار البصار1ط .ودعوات التشكيك

، 1ط .سلس� وصا� وتوجهيات للش�باب .اجلهاد ٔآنوا�ه ؤآحاكمه .م)2005-هـ1425صاحل �ن فوزان (الفوزان،  -
  .الر�ض: وزارة الش�ئون إالسالمية وأ�وقاف
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 .العدة يف ٔآصول الفقه .م) 1990 -هـ  1410القايض ٔآبو يعىل، دمحم �ن احلسني �ن دمحم �ن �لف ا�ن الفراء ( -
  .ٔآمحد �ن �يل �ن سري املباريك .ه وخرج نصه: دالطبعة: الثانية حققه و�لق �لي

مفهومه، وُحْمكه، ومراتبه،  -اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل  .القحطاين، سعيد �ن �يل �ن وهف (بدون س�نة طبع) -
النارش: مطبعة  .وضوابطه، ؤآنوا�ه، ؤآهدافه، وفض�، ؤآس�باب النرص �ىل أ��داء يف ضوء الكتاب والس�نة

  .يع: مؤسسة اجلر�يس للتوزيع وإال�الن، الر�ضتوز .سفري، الر�ض
، 1ط .فقه اجلهاد: دراسة ٔ�حاكمه وفلسفته يف ضوء القرآٓن والس�نة .م)2009-هـ1430القرضاوي، يوسف ( -

  .القاهرة: مكتبة وهبة
 إالجناد يف .القرطيب، دمحم �ن �يىس �ن دمحم �ن ٔآصبغ، ٔآبو عبد هللا �ن املناصف أ�زدي (بدون س�نة الطبع) -

آل سلامن  .ٔآبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذ�ر مجل من آٓدابه ولواحق ٔآحاكمه احملقق: (مشهور �ن حسن آ
النارش: دار إالمام  .ودمحم �ن ز�ر� ٔآبو �ازي) (ضبط نصه و�لق �ليه ووثق نصوصه وخرج ٔآ�اديثه وآٓ�ره)

  .ما�، مؤسسة الر�ن
الطبعة: الطبعة الثالثة النارش: مكتبة  .حث يف �لوم القرآٓنمبا .م)2000 -هـ1421القطان، مناع �ن �ليل ( -

 املعارف للنرش والتوزيع
  .، أ�ردن: �دار للكتاب العاملي1ط .دراسات ٕاسالمية يف الثقافة والرتبية .م)2006مقرب، محمود ( -
 .تالفحنو جتديد اخلطاب ا�يين: تأٔسيس البنية احلوارية وحق �خ  .م)2007-هـ1428الكرواين، سعيد ( -

  .، اململكة املغربية: منشورات أ�وقاف والش�ئون إالسالمية1ط
إالسالمية يف فكر رضوان  –امجلا�ة وحتوالهتا: التجربة الس�ياس�ية العربية  .م)2009الكيالين، مشس ا��ن ( -

  .، بريوت الش�بكة العربية لٔ�حباث والنرش1ط .الس�يد
  .، الر�ض: مكتبة احلرمني4ط . الطلب وا�فاعاجلهاد يف إالسالم بني .هـ)1407اللحيدان، صاحل ( -
عرض رسا� دكتوراه بعنوان: دور مهنج العلوم الرشعية يف تعز�ز  .ت) .املاليك، عبداحلفيظ �ن عبدهللا (د -

مركز البحوث  .42رمق العدد  .جم� البحوث أ�منية .لصف الثالث الثانويأ�من الفكري �ى طالب ا
  .وا�راسات �لكية امل� فهد أ�منية

، 1ط .س�يادة أ�مة يف تطبيق الرشيعة: حنو فضاء آٔمثل لتجس�يد مبادئ إالسالم .م)2012املاليك، عبدهللا ( -
  .بريوت: الش�بكة العربية لٔ�حباث والنرش

 .يف جم� الوعي إالساليم .مقاالت العالمة الش�يخ عبدالعز�ز �ن �ز .م)2010 -هـ 1431يم (جم� الوعي إالسال -
  .الكويت: وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالمية

http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/143004-042/Reports/R042-R1.doc_cvt.aspx
http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/143004-042/Reports/R042-R1.doc_cvt.aspx
http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/143004-042/Reports/R042-R1.doc_cvt.aspx
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(مرص) موقع وزارة أ�وقاف:  .موسو�ة املفاهمي (حرف اجلمي) .م)2011ا�لس أ��ىل للش�ئون إالسالمية ( -
http://www. elazhar. com/mafaheemux/6/24. asp 

النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع، الر�ض  .هذه ٔآ�القنا �ني نكون مؤمنني حقا .م)1997محمود دمحم اخلزندار ( -
  .هـ 1417اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  -

، 1ط .سالميةإال�داد إاللكرتوين: ش�بكة املعارف االٕ  .لرتبية اجلهادية .م)2011مركز نون للتاليف والرتمجة ( -
 )http://www. almaaref. org( .�رش: مجعية املعارف إالسالمية الثقافية

حنو رؤية �ديدة �ور العلوم �ج�عية ووظيفهتا: �سعة دروس يف �مل  .م)2015-هـ1435مروفل، خمتار ( -
  .م2015العدد الثاين، ٔآغسطس آٓب، صيف  .جم� نقد وتنو�ر .�ج�ع

، بريوت: مؤسسة 1ط .اختطاف التعلمي يف اململكة العربية السعودية .م)2010ن (املزيين، محزة �ن قبال -
  .�نتشار العريب

  .): مكة املكرمة61: 3مكتبة الكرتونية (إالصدار  .م)2015املكتبة الشام� ( -
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