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 الجهاد في اإلسالم  
 بین الّتأویل والّتوظیف اإلیدیولوجّي في المقاربات القدیمة  

 ∗والخطاب الجهادّي المعاصر

 
 

 

 

 

 الملّخص: 

ار�خ العر�ي اإلسالمي:  تّ التّتجھ الهّمة �� هذا البحث إ�� الّنظر �� مفهوم ا�جهاد �� �حظت�ن حضارّ�ت�ن من  

، ع�� الّنظر �� ما خضع لھ من تأو�الت  ال�حظة األو��قديمة وحديثة. وسنعمل، �� مقار�ة مفهوم ا�جهاد ��  

توّسلھ من آليات انتقاء و�قصاء    ما تّم اإليديولو�ّ�، و��    -الّتوظيف الّسيا��ي  من اس��اتيجياتلم �سلم دائما  

وتمو�ھ الستبعاد تأو�الت أخرى، سواء �� سياق الّصراع ب�ن املذاهب والفرق اإلسالمّية، أو �� سبيل دعم  

ف مقار�تنا عند ال
ّ
عوامل ال�ي أتاحت  الّسلطة الّسياسّية القائمة �� مواجهة أعداء الّداخل وا�خارج. وستتوق

انيةذلك الّتوظيف. ونّتجھ �� 
ّ
إ�� تقليب الّنظر �� مال�سات استدعاء �عض ا�حر�ات اإلسالمّية   ال�حظة الث

الكشف   إ��  املعاصر. وسنس��  الّسياق   �� ح 
ّ

املس� العنيف  �عده   �� ا�جهاد  اس��اتيجياتملفهوم  هذا    عن 

حداث املعاصرة ع�� وقائع وأحداث قديمة، واستحضار  االستدعاء �االنتقاء واالخ��ال وقياس الوقائع واأل 

نا هذه توضيح  
ُ
معارك املا��ي ومضامينھ وفواعلھ �� إطار سردّيات حديثة. ولتحقيق هذه املطلب تروم مقار�ت

ع��   أخرى،  جهة  من  وستحرص،  ا�جهاد.  ملفهوم  القديمة  الّتأو�الت  �جملة  النسبّية  البشر�ة  ا�حقيقة 

الّسرد  حقيقة  عن  والتحو�ل الكشف  �ا�حجب  اإلسالمّي  با�خيال  الّتالعب  أساليب  و�يان  ا�حديثة،  يات 

 وا�خداع... من أجل �غذية دورات العنف.  

 التوظيف.  –الرّدة  –التكف��  –ا�جهاد -التأو�لال�لمات املفاتيح: 

 

 

 

 

صل، ورقة قّدمت في∗ 
ٔ
عن  المؤّسسةتوقفت تونس. (فيديو، ونشرت جزئّيا ثّم  -مؤمنون بال حدود جوان.  15و 14ندوة  المقال في اال

 . https://www.mominoun.com/auteur/903 . الّنشاط نهائّيا
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Abstract: 
 
This research examines the definition of the concept of Jihad in two civilizational 

moments in the Arab-Islamic history: an ancient and modern one. In approaching the 
concept of Jihad at the first moment, we will examine the interpretations it was subjected 
to in terms of the strategies of the political-ideological employment, and decipher the 
mechanisms of selection, exclusion and camouflage that were meant to preclude other 
interpretations, whether in the context of the conflict between Islamist sects and factions, 
or to back the existing political regime in the face of the enemies of the interior and 
exterior. Our approach will identify the factors that enabled that employment. At the 
second moment, we review the circumstances that propelled some Islamist movements 
to invoke the concept of Jihad in its violent, armed dimension in the contemporary 
context. We will seek to uncover the strategies of this summoning, such as selection and 
reduction, measuring contemporary facts and events on old facts and events, and 
bringing into play the battles of the past and its contents and actors within the framework 
of modern narratives. To this aim, we clarify the relativism of human ancient 
interpretations of the concept of Jihad. On the other hand, we aim to reveal the truth of 
the modern narratives, and to evince the methods of manipulating the Islamic 
imagination, such as blocking, diversion and deception the objective of which is to feed 
cycles of violence. 

 
Keywords: Interpretation - Jihad- Takfir -apostasy - employment. 
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   المقدمة: -1

�� �شكيل  كذلك لدوره ا�حاسم  �عّد ا�جهاد اليوم مبحثا مهّما ال من وجهة الّنظر الّدينّية فحسب، بل  

ان املعمورة    ،واالجتما��ّ   ،املعطى الّسيا��يّ 
ّ
يا ودولّيا... وقد بات اليوم مشغال عاملّيا يؤّرق س�

ّ
والعسكرّي محل

وعّد  عددا  تزايدت  عنيفة  جهادّية  حر�ات  ظهرت  أن  �عد  منذ  جميعا،  و�حاياها  فعلها  مجال  سع 
ّ
وا� ة. 

سبعينات القرن العشر�ن إ�� اليوم. و�سبب هذه األهّمية فقد ُعو�جت مسألة ا�جهاد وفق منا�ج ومقار�ات  

أحيانا   البحث  سع 
ّ
وا� اشتغالها.  وآليات  ومقوال��ا  خلفيا��ا  إ��  والتعّرف  فهمها،  قصد  ومتنّوعة  عديدة 

 ب�ن ظهو 
َ
ر الّتأو�ل املتطّرف ملسألة ا�جهاد، والواقع بصورة عاّمة بما �� ذلك الواقع  فالتمس أ�حاُبھ العالقة

سوسيو معطيات  بوصفھ  الّسيا��ّي  الّدينّية    -ا�جغرا�ّ�  واهر 
ّ
الظ تخليق  ع��  �ساعد  قد  اقتصادّية 

 . 1املتشّددة

ى خطورة مسألة ا�جهاد �� العصر ا�حاضر من آثار إجراء هذا املفهوم �� الواقع العم�ّ� ونتائجھ  
ّ
وال تتأ�

الكفر  لها، و��:  املفهوم خالصة  ُ�عّد هذا  ا�حساسّية  ارتباطھ �شبكة مفاهيمّية شديدة  فحسب، وال من 

الّتأو�الت ا�حديثة ع�� �عض نظائرها    والرّدة والبدعة والفسق ودار ا�حرب ودار السلم... بل كذلك من انبناء 

يتّم  ح�ن  الّتعقيد  و�زداد  ع��ا.  والّس�وت  وحج��ا  تناس��ا  تّم  ال�ي  تلك  أع�ي  اآلخر.  �عضها  دون  القديمة 

الكشف عن أّن تأو�ل نصوص ا�جهاد قد عّ�� �� كث�� من ا�حاالت، قديما وحديثا، عن غايات إيديولوجّية،  

الّصرا اس��تيجية  ضمن  ع��  واندرج  واقتناصهاع  ��   الّسلطة  ا�خصوم  لتصفية  أو  وتوسيعها،  إدام��ا  أو 

عن   و�جز  هوّ�ة  أزمة  عن  بالّتعب��  تقّدم،  ما  إ��  باإلضافة  ا�حديث،  الّتأو�ل  واختّص  وا�خارج،  الّداخل 

ا�ي من هذه املقار�ة. 
ّ
 االندراج �� ا�حضارة املعاصرة كما سن�ى �� القسم الث

 
ّ
نا سنحاول، من خالل هذه املقار�ة، أن نثبت أّن �ّل ما قيل �� ا�جهاد قديما هو  و�ناء ع�� ما تقّدم، فإن

ھ ا�حقيقة الّتاّمة والوحيدة، وأّن ذلك الّتأو�ل لم �سلم من الّتوظيف  
ّ
مجّرد تأو�ل مهما تّم الّتأكيد ع�� أن

 ضرٌب من  اإليديولو��، وأّن استدعاء حر�ات ا�جهاد وتّيارات اإلسالمي الّسيا��ي لذلك الّتأ 
ّ
و�ل إن هو إال

الّتّيارات   تلك  ترى   
ً
تار�خّية عدمّية  القديمة  خصائصھ  إ��  يضيف  والواقعات،  للّنصوص  ب 

ّ
املرك الّتأو�ل 

 بموجبھ أّن الّزمن غ�� ذي تأث�� �� األح�ام واملواقف القديمة. 

�ي أفضت إل��ا  ولتحقيق هذه املطالب اخ��نا أن �عا�جها �� قسم�ن ختمناهما بجملة من ا�خالصات ال

حول ا�جهاد �� املنظومة الفكرّ�ة القديمة، وجعلنا ُوكدنا فيھ تبّ�َن حدود    القسم األّول هذه املقار�ة: مدار  

كما   الواقع  لسلطة  خضوعها  مدى  عن   
َ

والكشف أ�حا��ا،  منظور  من  للّنّص،  القديمة  الّتأو�الت  وفاء 

ا�ينف��ض. أّما  
ّ
ال �� ا�حر�ات ا�جهادّية و�درجة  فمداره ع�� مسألة ا�جهاد    القسم الث

ّ
�� عصر ا�حداثة ممث

ح�ن  ا�حر�ات  بتلك  الّتار�خ  ملكر  التماًسا  القسم  هذا   �� الّنظر  بنا 
ّ
وقل الّسيا��ي،  اإلسالم  حر�ات   �� أقّل 

رت لھ. 
ّ

 تنك

 

صوليين والعلمانيين اإلسالم السياسي بينإسماعيل،  محمود -1
ٔ
 . 99 -97ص ص  1993، ، الكويت يمؤسسة الشراع العرب، 1ط، اال
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 :الجهاد في المنظومة الفکرّیة القدیمة: وفاء للّنص أم خضوع لسلطة الواقع؟ -2

الّتار��� تأو�ال محّددا ل�جهاد من ضمن تأو�الت عديدة وجدت فعال أو �ان يمكن أن توجد. كّرس اإلسالم  

ورّ�خ الّتار�خ العر�ي اإلسالمي ممارسة منتقاة ل�جهاد من جملة ممارسات كث��ة طرح��ا الّنصوص املقّدسة.  

�جمة األمينة للمقصود اإلل�ّي. وقد �ان االنتقاء
ّ
ھ ال�

ّ
  ،هو الّسائد �� املمارسة والّتنظ��  وكالهما ُيقّدم ع�� أن

ق بتحديد ساحات ا�جهاد واملقصودين بھ أو بأسباب ا�جهاد وغاياتھ... وهو ما �ع�ي أّن  
ّ
�ل��ما سواء �� ما �عل

ومختلف   البشر  اختيارات  عن  بمعزل  يكن  لم  وشروطا...  ووسائَل  ومراتَب  مفهوما  ا�جهاد  نصوص  تأو�ل 

ھ � 
ّ
ان مح�وما بمصا�ح ومطامع لم تكن دائما لـ"وجھ هللا"، وال �� سبيل إعالء  توظيفا��م، و�ع�ي تحديدا أن

حظ أّن تلك املصا�ح واألطماع �انت ��  واملال   �لمة الّدين كما هو مقّرر �� الّنصوص الّتأسيسّية اإلسالمّية. ا

أو احت�ا الّسلطة  بالّصراع من أجل اقتناص  أو  إّما بتوسيع املمالك،  رها و�دام��ا.  أغلب األحيان موصولة 

   ويعود ذلك إ�� أمر�ن:

را ع�ّ� بن    األول 
ّ

ما ينطق بھ الّرجال كما نّبھ إ�� ذلك مبك
ّ
هو أّن النّص حّمال أوجھ، وغ�� ناطق بذاتھ و�ن

(ت   طالب  صاحبھ  661هـ/ 40أ�ي  تحّ��ات  يحمل  ما  تأو�ل   �� قراءة  �ّل  وأّن  الّتحكيم،  حادثة   �� م) 

)Préjudiceناك قراءة دون تحّ��ات واف��اضات مسّبقة () وال يمكن أن ت�ون هprésuppositions  والسؤال ،(

 للمع�ى أم ال؟
ً
 لفعل القراءة منتجة

ً
   1الوحيد املشروع هو: هل ت�ون تلك التحّ��ات واالف��اضات ُمخصبة

ا�يأّما  
ّ
، ويغلب أن ي�ون عنيفا ��ذا القدر أو ذاك. و   الث هدفھ  فهو أّن الفعل ا�جهادي نفسھ فعل متعّدٍ

ال�ونّية   الطبيعة  تنبع من  خصيصة  وتلك  عليھ روحيا وجسدّيا،  والهيمنة  ماّديا ورمز�ا  اآلخر  إخضاع  هو 

 للّرسالة ا�حّمدّية نفسها مثلها مثُل املسيحّية وا�حداثة �� العصور ا�حديثة.

اس��ا من  جزءا  لتا 
ّ
مث قد  الّتار�خ  ع��  تّمتا  ت�ن 

ّ
الل واالختيار  االنتقاء  عملّي�ْي  شاملة  إّن  تأو�لّية  تيجّية 

أو تضييقھ، وتلبيس   املع�ى  القياس وتوسيع   �� ا�حجب واالستبعاد واملغالطة  عضد��ا عملّياٌت أخرى �� 

 �� االس��اتيجّية  هذه  خصائص  وتتجّسد  ا�حاجة...  حسب  املباينة  أو  بي��ا  للمماثلة  الّنصوص  سياقات 

قهاء ب�ن حكم�ن ل�جهاد بحسب نوعھ (جهاد طلب/  مختلف مباحث ظاهرة ا�جهاد، فمن جهة األح�ام مّ�� الف 

، فهو فرض ع�ن حينا وفرض كفاية حينا آخر، ولكّن هذه الّتوسعة �غيب عند ا�حاجة، في�ون  2جهاد دفع)

ْرُض َعْ�ٍن  ا�جهاد فرض ع�ن مهما �عّددت وسائلھ أو أنواعھ. يقول ابن القيم: " 
َ
ِجَهاِد ف

ْ
َس ا�

ْ
نَّ ِجن

َ
ْحِقيُق أ َوالتَّ

ْن ُيَجاِهَد ِبَنْوٍع ِإمَّ 
َ
ِلّ ُمْسِلٍم أ

ُ
� �

َ
َع�

َ
َيِد، ف

ْ
ا ِبال اِل، َوِ�مَّ

َ ْ
ا ِبامل َساِن، َوِ�مَّ

ّ
ا ِبالِل ِب، َوِ�مَّ

ْ
ل

َ
ق

ْ
َواِع" ا ِبال

ْ
ن
َ ْ
  وترّ�خ .  3ِمْن َهِذِه األ

 
1 - H.G. Gadamer, Vérité et méthode, 1ère édition partielle, Paris,Seuil, 19976. p298 

هل المدينة المالكي، تح.   كـثيرة،الجهاد  نوعيفي تمييز  المراجع القديمة -2
ٔ
بو عمر عبد هللا بن عبد البّر، الكافي في فقه ا

ٔ
انظر مثال: ا

 .463، 462، ص ص 1محمد بن محمد الموريتاني، د.ط.  مكـتبة الرياض الحديثة، الرياض، د.ت.ج
بي عبد هللا، زاد المعاد -3

ٔ
  .28، ص4ج ،1998روت،  ج، مؤسسة الرسالة، بي5في هدي خير العباد،  ابن القّيم، شمس الدين ا

راء القدامى في فصل: حكم الجهاد شرعا: فرض عين   حكم نوعياختلف القدامى في  
ٓ
الجهاد وقد استعرض القرضاوي بتفصيل مختلف ا

ن والسنة،
ٓ
حكامه وفلسفته في ضوء القرا

ٔ
م تطّوع. راجع: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، دراسة مقارنة ال

ٔ
م كـفاية ا

ٔ
ج، طبعة مزيدة 2ا

 وما بعدها.  65، ص 1، ج2009مكـتبة وهبه، القاهرة، ، ومنّقحة
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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خذ أحيانا 
ّ
 ب�ن ا�جهاد من جهة والقْتل والقتال من جهة أخرى، ول�ن ات

ُ
�ادف

ّ
طا�عا    �� ا�خيال اإلسالمي ال�

ت ومشروط  
ّ
سان، فإّن ذلك املوقف مؤق

ّ
ل �� األمر باملعروف والن�ي عن املنكر بالقلب والل

ّ
سلمّيا ظاهرّ�ا يتمث

بحالة الّضعف وال�جز سواء �� حالة الفرد أو ا�جماعة، واألصل هو �غي�� املنكر باليد، وهو عالمة ع�� قوة  

 . 1اإليمان، إذ التغي�� بالقلب هو أضعف اإليمان

و�� املقابل تّم �غييب تأو�الت أخرى ملفهوم ا�جهاد وجدت فعال منذ القديم وما تزال، م��ا الّتأو�ل الّصو�ّ�  

، وهو مذهب  2الذي يرى أّن املقصود با�جهاد وا�جاهدة هو تزكية الّنفس ومحاسبة املؤمن لنفسھ ومراقب��ا

) يتيح إم� سامح  �� الّنظر فرديٌّ ال جما��ٌّ (الزٌم غ�� متعدٌّ
ّ
 اح��ام الغ�� وحّر�ة الّضم�� واالعتقاد ومبدأ الت

َ
انّية

ھ األد�ى إ�� روح العصر وقيمھ ا�حديثة. 
ّ
 والّتعا�ش... ولعل

الفاسق�ن/   املرتّدين/  (الكفار/  الدّين   �� ا�خالف�ن  جهاد  تكريس  تّم  ا�ختلفة  ا�جهاد  أنواع  ب�ن  ومن 

قارنة بجهاد �لمة ا�حّق �� وجھ الّسلطان ا�جائر وهو أفضل  م مفضوالالبغاة...)، بالرغم من اعتباره جهادا  

مقارنة با�جهاد ��    ومقّدما عليھمقارنة بمجاهدة النفس وهو ا�جهاد املعدود جهادا أك��،    وأصغرا�جهاد،  

األبو�ن أسلفنا، 3خدمة  كما  الّدفع  وجهاد  لب 
ّ
الط جهاد  ا�جهاد:  من  نوع�ن  ب�ن  قديما  الفقهاء  مّ��  ول�ن   .

  وقّيدو 
ّ
هن ال ينصرف إال

ّ
ا األّول باعتداء اآلخر أو ��ديِده للّدعوة ومنعها، فإّن ما تّم تكريسھ ح�ى صار الذ

إليھ، عند ذكر ا�جهاد، هو النوع األّول، وتّم إسقاط شرط االعتداء ليصبح ا�جهاد بمع�ى املبادرة بالقتل  

 تّم التوّسع ف
ٌ
ساهل �� إطالقھ حّ�ى بات ينطبق  والقتال مطلقا من �ّل شرط سوى "الكفر"، وهو شرط

ّ
يھ والت

ع�� أك�� أهل املعمورة، وصار اإليمان صفة تختص ��ا فئة قليلة من املسلم�ن السّنة، اعت��ت �� الفرقة  

. فكيف إذا علمنا أّن الّتكف��، م�ّ�ر ا�جهاد، لم يكن �� الغالب حكما موضوعّيا خاليا من أهداف  4الناجية

ات دنيو�ة حّ�ى بات من الّصعب الّتمي�� ب�ن مقصد �شر الّدعوة ومقاصد الغنيمة  الّسيطرة واإلخضاع لغاي

 

ضعف اإليمان"نص الحديث:  -1
ٔ
ى منكم منكرا فليغّيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ا

ٔ
. صحيح  "من را

 ).177، (رقم 42، ص1. مج2004مج. دار صادر، بيروت، 4دار صادر،  ،1ط مسلم،
ية (المجاهدة) الّصوفّية مقامات من الّثاني المقامالكريم القشيري  انظر كيف يصّدر عبد -2

ٓ
تية: باال

ٓ
  لنهديّنهم فينا جاهدوا ن"والذي اال

ية سبلنا
ٓ
با علي الدّقاق يقول: من زّين ظاهره بالمجاهدة حّسن  69، وإّن هللا لمع المحسنين" [العنكبوت، ا

ٔ
] ثم يضيف: "سمعت ا

، دار  2ط بالمشاهدة". الرسالة القشيرية في علم التصّوف تحقيق وإعداد: معروف زريق وعلي عبد المجيد بلطه جي،هللا سرائره 
 .98، 97د.ت.، ص ص  ،الجيل، بيروت

حاديث الثالثة على التوالي:  -3
ٔ
ّولانظر اال

ٔ
فضل الجهاد، فقال:  الحديث اال

ٔ
بي سعيد الخدري قال: سئل رسول هللا (ص) عن ا

ٔ
: "عن ا

خرجه الترمذي رقم  ة حّق عند سلطان جائر".كلم
ٔ
بو داود وابن ماجه والّنسائي.  1275ا

ٔ
: "قدم على الرسول صلى هللا  الحديث الّثانيوا

م قوم غزاة، فقال صلى هللا عليه وسلم: قدمتم خير 
ّ
كبر؟ عليه وسل

ٔ
كبر. قالوا: وما الجهاد اال

ٔ
صغر إلى الجهاد اال

ٔ
مقدم من الجهاد اال

نكره ابن تيمية. 373كره البيهقّي (وغيره) في كـتاب الزهد رقم ذبد هواه. قال: مجاهدة الع
ٔ
  : الثالث الحديث. وقيل إّنه ضعيف، وا

دم: "حدثنا
ٓ
بي بن حبيب حدثنا شعبة: حدثنا ا

ٔ
با سمعت قال: ثابت ا

ٔ
  هللا عبد سمعت قال: حديثه، في يتهم ال وكان الشاعر، العباس ا

ى النبّي  إلى رجل جاء يقول: عنهما هللا رضي عمر بن
ّ
ذنه  وسلم  عليه هللا  صل

ٔ
حّي  فقال:  الجهاد، في فاستا

ٔ
  قال:  نعم، قال: والداك؟". "ا

خر بإسناد ورد /3004 رقم 2/251مج 3فجاهد" ففيهما
ٓ
 .5972 قريب ولفظ ا

فاق   ،3ط ،البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الّناجية منهمعبد القادر  راجع: -4
ٓ
. الباب 1978الجديدة، بيروت، دار اال

وصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها وبيان محاسنها، ص ص 
ٔ
 . 354 -299الخامس: في بيان ا
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فــ وا�خارج؟  الّداخل   �� السياسّية  إلس�ات    والهيمنة  اس��اتيجّية  عن  عبارة  التكف��  "أصبح  القديم   ��"

يكن   ولم  [كذا].  إلغاؤهم  بل  ال  اإلسالمية  الساحة  داخل  والسياسي�ن  الفكر��ن  مة ا�خصوم 
ّ

ا�حك تكف�� 

(ا�خوارج) لع�ّ� ومعاو�ة واستحالل دمهما إال نقطة البداية ملسلسل من االنقسامات العقائدية واملذهبية  

يّتفق  1والسياسية" ح�ن  ففي  الفق�ّي،  الّتنظ��  عن  ت 
ّ

شذ ما  كث��ا  املمارسة  إّن  بل  فحسب،  هذا  ليس   .

اف�� (�� أحد قولي
ّ

  املالكية وا�حنفّية وا�حنابلة والش
ّ
ھ ال يجوز إال

ّ
ة �افية ل�جهاد وأن

ّ
ھ) ع�� أن الكفر ليس عل

، فإّن ما جرى فعال هو اعتماد الكفر معيارا �جواز ا�جهاد من عدمھ،  2�� حاالت ا�حار�ة واملقاتلة واالعتداء

دين   استنادا إ�� تأو�الت متشّددة، كقول ابن تيمّية: "�ل من بلغتھ دعوة رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم إ��

[األنفال:   الدين �لھ �  ھ يجب قتالھ (ح�ى ال ت�ون فتنة، و��ون 
ّ
هللا الذي �عث بھ، فلم �ستجب لھ، فإن

39"([3 . 

الّدولة أو توسيع رقع��ا، ثم صار   بناء  الّدعوة واستكمال  ة لنشر 
ّ
املل �� بدايتھ خارج  و�ان هذا ا�جهاد 

امل  من  خصومها  وتصفية  الدولة  أر�ان  لتوطيد  ��  داخلها  ا�جهاد  بجواز  الّتأو�ل  و�ان  بالّسلطة.  ��ّبص�ن 

، وع��  4الّداخل خاّصة �سبب االّ��ام بالرّدة أو الكفر أو الب�� محّل خالف دائم من وجهة نظر دينّية صرف

ع�� ما �ان  "ندم   املتتّبع ألخبار مالك بن نو�رة، كما جاءت �� "البداية وال��اية"، أّن مال�اسبيل املثال يجد  

أمره وتلوم �� شأنھ وهو نازل بم�ان يقال لھ البطاح فقصدها خالد بجنوده وتأخرت عنھ األنصار وقالوا:  من  

ا قد قضينا ما أمرنا بھ الصّديق
ّ
 .5فقال لهم خالد إّن هذا أمر ال بّد من فعلھ وفرصة ال بّد من ان��ازها" .إن

ن من مالك بن نو�رة  وهكذا تثبت املصادر التار�خّية السنّية أن خالدا �ان يرى �
ّ

� حروب الرّدة فرصة للتمك

 لغايات ال عالقة لها بالغايات ال�ي جّيش ا�خليفة من أجلها ا�جيش.

ر مازال إ�� اليوم َ�ستد�� أسئلة الباحث�ن. و�� أسئلة موصولة بمشروعّية   
ّ

وُ�الحظ أّن ذلك ا�حدث املبك

بحكم واحد (القتال) دون مراعاة ذلك االختالف    توصيف حاالت مختلفة توصيفا واحدا (الّرّدة) ومواجه��ا

 

وراق الجزيرة رقم   -1
ٔ
ديان، سلسلة ا

ٔ
عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة التكـفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال

 . 15ص . 2010، الدوحةراسات، مركز الجزيرة للد ،1، ط14
قدمين والمعاصرين، مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية، العدد  -2

ٔ
، 2012، 28منير هاشم خضير العبيدي، جهاد الطلب بين اال

كاديمية، 
ٔ
 . 264-123ص ص ، http/ www.iasj.netموقع العراقية للمجالت اال

 .71ص، 1992دار الفكر العربي، بيروت،  د.ط. ابن تيمية، فقه الجهاد، تهذيب زهير شفيق الكبي، موسوعة فقه السنة، -3
ج، تح. محمد  11: محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، نويرة فيراجع موقف عمر من خالد بن الوليد إذ قتل مالك بن  -4

بو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ا 
ٔ
"عدّو هللا عدا على امرئ مسلم  بـ. فقد نعت خالدا 280، ص 3ج .1969 -1960، 2لقاهرة، طا

ته".
ٔ
قاتل   فقتله، ونزا على امرا

ٔ
ن ا

ٔ
مرت ا

ٔ
با بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ا

ٔ
بي هريرة (... يا ا

ٔ
وعن ا

ق على حواشيه عبد   هللا عصم مني ماله ونفسه وحسابه على هللا"الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا، فمن قال: ال إله إال
ّ
. ضبط نّصه وعل

ديسوفت ودار صبح، الدار البيضاء،   طبعة جديدة ومنقحة، ،4الخالق محمود عالم، مج
ٔ
 . )6924(رقم  321، ص 4مج ،2016ا
حمد فهمي محمد، ط 3، الملل والنحل، وللتوسع في مواقف المرجئة، راجع مثال: الشهرستاني

ٔ
ق عليه: ا

ّ
جزاء، صّححه وعل

ٔ
دار  ، 2ا

 . 138، 137ص ، ص 1. ج 1992الكـتب العلمية، بيروت، 
 321، ص 6مج بيروت، د. ت. د.ط. ابن كـثير، البداية والنهاية، منشورات مكـتبة المعارف،  -5

http://www.iasj.net/
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. 1أ�حابھ أّن الّز�اة خاّصة بالن�ّي وحده، وال يحّق ألحد فرض أدا��ا إليھ املستند أحيانا ع�� تأو�ل آخر يرى 

و�� هذا السياق يتساءل أحد الباحث�ن: "كيف حصل أن تّم ا�جمع ب�ن حاالت مختلفة تحت مسّ�ى واحد: 

بنبوة م  �� ا�جاهلية، ومن لم يرجعوا عن  من آمنوا  إ�� ما �انوا عليھ  العن��ي، ومن عادوا  سيلمة واألسود 

إسالمهم ولك��م امتنعوا عن مواصلة دفع الز�اة مدع�ن أن اآلية (خذ من أموالهم صدقة...) موجهة إ�� الن�ي 

يد والصالة قبل أن  وحده وخاّصة بزمنھ؟ وما �� دالالت اع��اض عمر ع�� قتال هؤالء الذين أقروا بالتوح

ين�ل عند اج��اد أ�ي بكر؟ وما هو نصيب �ّل من الدي�ي والسيا��ي �� دوافع مختلف األطراف ال�ي شّقت  

 ؟ 2ودوافع �ل من أ�ي بكر وعمر" ،عصا الطاعة

سابقة   صار  قد  ف��ا  بكر  أ�ي  موقف  فإّن  الرّدة،  بحروب  حّفت  ال�ي  اإلش�اليات  هذه  �ّل  من  و�الّرغم 

وّجھ كث��ا من الفتاوى، كما هو الشأن �� فتوى ابن تيمّية �� الّتتار  
ُ
تأو�لّية، وقاعدة نموذجّية ُيقاس عل��ا، وت

ومن انضّم إل��م من املماليك. يقول ابن تيمية: "�ل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة  

رمضان أو الز�اة أو ا�حج أو تحر�م الفواحش أو  املتواترة [ذكر م��ا االمتناع عن الصلوات ا�خمس أو صيام  

ھ يجب قتالها باتفاق أئمة املسلم�ن. و�ن ت�لمت بالشها 
ّ
. فالتتار عنده  3ت�ن"دالزنا أو امليسر أو ا�خمر.]، فإن

كّفار ألّن اعتقادهم "�ان �� جنك�خان عظيما، فإ��م �عتقدون أنھ ابن هللا (...) و�قولون إن الشمس حبلت  

كتيبة  4أمھ..." [عن  ع��م  قفز  "فمن  موّ�حا:  تيمية  ابن  يقول  وف��م  مرتّد،  املماليك  من  ��م  �حق  ومن   .

اإلسالم ال�ي �� مصر والشام] إ�� التتار �ان أحّق بالقتال من التتار، فإن التتار ف��م املكره وغ�� املكره، وقد 

 . 5استقرت السنة بأن عقو�ة املرتّد أعظم من عقو�ة ال�افر األص��"

أو    
ً
مقّدسة ناقش، 

ُ
ت ال  ثابتة  قاعدة  خالفّيا  أصلھ   �� �ان  الذي  الّتأو�ل  اعتبار  غالبا  تّم  فقد  وهكذا 

ع�� ا�حكم �سبّيتھ و�شرّ�تھ.    ال�ي تضفي�املقّدسة. وجرى �� املقابل �غييب تلك املناقشات واالع��اضات  

ل�ي، و�ان ت��ير هذا االختيار الّتأو��ّ�    ووفق هذه االس��اتيجّية وقع االنحياز قديما وحديثا إ�� فعل ا�جهاد
ّ
الط

هو ا�حافظة ع�� كيان الدولة الف�ّي �� حروب الرّدة، وشرعّية املطالبة با�حكم واألحّقية بھ �� حروب الفتنة  

(أو   الدينّية  للّنصوص  مناسب  بتأو�ل  الدنيوّ�ة  املطالب  لهذه  شرعنة  عمليات  دائما  جرت  و�ن  الك��ى، 

 األحاديث) أو بت��يرات تّتخذ طا�عا �جالّيا.   اختالقها �� حالة

 السيف نا�خة لسبع�ن   املمارسة األو��ومن أشهر األمثلة ع��  
َ
آية (الّتأو�ل املناسب) اعتبار �عضهم 

هم   بالقتال  املقصودين  أّن  إ��  مخالفوهم  و�ذهب  والتعا�ش،  والتسامح  واملوادعة  املساملة  آيات  "آية من 

 

ورد   -1
ٔ
ويل، وقد ا

ٔ
حد الشعراء عن هذا الّتا

ٔ
وهم بنو –الطبري خبره بقوله: "قال عبد هللا الليثي، وكانت بنو مناة من المرتّدة عّبر ا

يورثها بكرا إذا مات بعده *** وتلك لعمر هللا قاصمة الظهر.  -ذبيان
ٔ
بي بكر/ ا

ٔ
طعنا رسول هللا ما كان بيننا *** فيا لعباد هللا ما ال

ٔ
(...) ا

 .246، ص 3ج مرجع سابق، الطبري، تاريخ الرسل والملوك،
ديان -2

ٔ
 . 44ص ، مرجع سابق،عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة التكـفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال
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الذين نكثوا أيما��م الناقضون للعهد من مشر�ي العرب الذين بادروا املسلم�ن با�حرب ونكثوا عهدهم، وقد  

ُ َعِن  ﴿هللا موعد األشهر األر�عة ا�حرم. ومن اآليات ال�ي قيل بن�خها بآية السيف:    ضرب لهم َّ
ُم �

ُ
ال َيْ�َ�اك

ْ�ِ�ْم ِإنَّ 
َ
وا ِإل

ُ
ْقِسط

ُ
وُهْم َوت ُّ��َ

َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ن ِدَياِرك م ّمِ

ُ
ِرُجوك

ْ
ْم ُيخ

َ
يِن َول ْم ِ�� الّدِ

ُ
وك

ُ
اِتل

َ
ْم ُيق

َ
ِذيَن ل

َّ
ْقِسِط�ال

ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل َّ

َن﴾   �

ِد اْس ﴿] و8[املمتحنة :  
َ

ق
َ
ِ ف

ّ
وِت َوُ�ْؤِمن ِبا�

ُ
اغ

َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
ّ�ِ ف

َ
�

ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ش َن الرُّ َب�َّ د تَّ

َ
يِن ق َراَه ِ�� الّدِ

ْ
 ِإك

َ
َتْمَسَك  ال

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾ [البقرة :  ّ
َها َو�

َ
 انِفَصاَم ل

َ
َى ال

َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ْم ِدينُ و﴿ ]256ِبال

ُ
ك

َ
ْم َوِ�َ� ِديِن﴾ [ال�افرون : ل

ُ
] .... 6ك

"1. 

انية    ومن
ّ
�� سياق تحديد    ،وهو املال�ي األشعرّي   ،(الّت��يرات املناسبة) ما أورده ابن خلدون املمارسة الث

موقفھ من خروج ا�حس�ن بن ع�ّ� ع�� يز�د بن معاو�ة، وقد جرى ما جرى تحت راية ا�جهاد من ا�جهت�ن: 

أهل ا�حرابة وقّد شق عصا الطاعة.    ا�حس�ن من أّن يز�د حاكم فاسق. وم�ّ�ر يز�د أن    م�ّ�ر ا�حس�ن الشر��ّ 

لت
ّ
ش� قد  ا�حادثة  هذه  أّن   �� شّك  تزال  ،وال  م�ان    ،وما  إ��  بالّنظر  ال  اإلسالمّي،  للّضم��  شديدا  حرجا 

��ا فحسب، بل ال�ي عرف  الّتقوى  الن�ّي و���  بھ و   كذلك  ا�حس�ن من  الّتنكيل الشديد  و��� إ��  بيتھ،  �أهل 

الّدينّية وحدها.   بالّنصوص  َ�عُسر فهُمها وت��يُرها  الّتمثيل الشنيع الذي �عّرض لھ �عد مقتلھ. و�� أفعال 

لذلك فقد �جأ ابن خلدون إ�� الّتمي�� ب�ن املستو��ن الدنيوّي والشر�ّ� ع�� نحو يدّل داللة قاطعة ع�� عدم  

ب ع�� ذلك أّن ما هو ممكن  الّتطابق بي��ما، فما ي�ون شرعّيا ومقبو 
ّ
ال قد ال ي�ون بالضرورة واقعّيا. و���ت

ساق مع قوان�ن العمران البشري    ،. وهكذا2ومقبول واقعّيا قد ال ي�ون سليما من وجهة نظر الّدين
ّ
فإّن اال�

ر العصبّية الضرورّ�ة للموقف مقّدمان ع�� األمر الشر�ّ�. وهو ما �ع�ي أن ا�حكم الشر�ّ� ليس 
ّ
مطلقا  وتوف

وال خالصا، بل هو مّتصل بقوان�ن االجتماع البشري أي بما هو دنيوّي إ�� درجة أّن هذا يمكن أن يحتّل م�ان  

 أنھ �� أمر دنيوي ال يضّره الغلط فيھ، وأما  
ّ
ذاك وحكَمھ. يقول ابن خلدون: "فقد تبّ�ن لك غلط ا�حس�ن، إال

ھ منوط بظّنھ، و�ا
ّ
ط فيھ ألن

َ
 ع�� ذلك"ا�حكم الشر�ّ� فلم �غل

َ
 . 3ن ظّنھ القدرة

ضرب ع��    ،و�ظهر الّتوظيف الّسيا��ّي �� مسألة أخرى من املسائل املوصولة با�جهاد
ُ
و�� ا�جز�ة ال�ي ت

الكّفار �عد الهز�مة أو قبلها شرطا ملنع القتال، فّمما ُيالحظ أن الكّفار واملشرك�ن العرب قد عوملوا بقسوة  
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ٔ
. 32، 31ص ص . 1414/2002نشر مجلة اال

ية السيف قوله:
ٓ
ُعُد  والمقصود با

ْ
وُهْم َواْحُصُروُهْم َواق

ُ
ُموُهْم َوُخذ ُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدت�

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ُتل

ْ
ُحُرُم َفاق

ْ
ْشُهُر ال َخ اال�

َ
ا انَسل

َ
ُهْم ُكل�  ﴿فِإذ

َ
 ل

ْ
وا

َقاُمو  َوا�
ْ
ِحيٌم﴾ [َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوا ُهْم ِإن� ّ�َ َغُفوٌر ر�

َ
 َسِبيل

ْ
وا

�
َكاَة َفَخل  الز�

ْ
َتُوا

ٓ
َة َوا

َ
ال  الص�

ْ
 ] 5 التوبة:ا

فان القوَل 
ّ
ّن  يفّند المؤل

ٔ
ية السّ  با

ٓ
تية: ا

ٓ
ربعين سورة بالحجج اال

ٔ
ية في ثمان وا

ٓ
ربع عشرة ا

ٔ
ية وردت في مشركي  -1يف نسخت مائة وا

ٓ
ن اال

ٔ
ا

مم العرب الذين ال عهد لهم، فقد ب
ٔ
هل الكـتاب وال اال

ٔ
دؤوا المسلمين بالقتال ونقضوا عهدهم، وهي ال تشمل غيرهم من المشركين وال ا

خرى. 
ٔ
ّول -2اال

ٔ
خر السورة ما يوقف العمل با

ٓ
ّن في ا

ٔ
توا الزكاة فخلوا سبيلهم إّن هللا  هاا

ٓ
قاموا الصالة وا

ٔ
، ويعني قوله: (... فإن تابوا وا

ية 
ٓ
ية واردة في موضعها، إذ اإلعمال مقّدم على اإلهمال. المرجع نفسه،  -3 التوبة.من سورة  5غفور رحيم) من اال

ٓ
ن كّل ا

ٔ
نه ال نسخ وا

ٔ
ا

 .32ص

هل السّنة، والّصبر على الحاكم الغشوم بدال من الفتنة التي تدوم.  -2
ٔ
 انظر القول بسلطان الغلبة عند ا

ادس من  . انظر: كامل الفصل السّ 383ص . 1982درسة، بيروت، دار الكـتاب اللبناني ومكـتبة المد. ط.  ابن خلدون، المقدمة، -3
ّن الث من المقّد الباب الثّ 

ٔ
 . 284 -279ة ال تتّم، ص ص ة من غير عصبيّ ينيّ عوة الّد الّد   مة: في ا
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بأن   الفقهاُء  م 
َ

َحك إذ  الكّفار  إضافّية،  سائر  مع  يجري  ما  خالف  (ع��  لهما  ثالث  ال  خياران  عل��م  ُ�عرض 

واملشرك�ن). وهما: اإلسالم أو القتل، وال حّق لهم �� اختيار ا�جز�ة، في�ونوا من أهل الذّمة. وال مع�ى للّت��ير  

إسال  ُير��  كما  إسالمهم  لرجاء  إم�انية  فال  يفهمونھ،  وهم  بلسا��م  نزل  القرآن  بأّن  ح�ن  القائل  غ�ِ�هم  م 

مختار�ن الدين  دخلوا  قد  �انوا  العرب  إّن  للقول  وال  القرآن،  ويعرفون  املسلم�ن  إ��  1يخالطون  واألد�ى   .

لون عدّوا داخلّيا ونموذجا ُ�غري غ�َ�هم برفض الّدين ب�ّل ما �عنيھ ذلك من توه�ن داخ�ّ�  
ّ
ا�حقيقة أّ��م يمث

الّسلطة   ،للّدولة ع��  املنازعة  ع��  قدرة  بفاعلي��ا    ومن  محتفظة  ت 
ّ
ظل ال�ي  القبلّية  العصبّية  بتوّسل 

ا�جز�ة، فمذهب   م��م  تؤخذ  أن  يجوز  �� من  الفقهاء  اختلف  "وقد  املقد��ي:  قدامة  ابن  يقول  وسطو��ا. 

. وعند أ�ي حنيفة تؤخذ من جميع الكفار بما �� مشر�ي العربالشاف�� وأحمد تؤخذ من جميع الكفار عدا  

اب قد حكم، ح�ن وِ�َ� ا�خالفة،  2"دون العربعاجم  ذلك عبدة األوثان األ 
ّ
. و�� املقابل، فإّن عمر بن ا�خط

ھ "يقبح بالعرب أن يملك �عضهم �عضا، وقد وّسع هللا، وفتح األمصار"
ّ
. ولعّل عمر قد قّدر أّن الّتأليف  3بأن

ھ ال يمكن ردّ 
ّ
 كال املوقف�ن املتقابل�ن إ�� البعد أو�� لتقو�ة الّدولة الفتّية من الّداخل. وأّيا ما �ان األمر فإن

الّدي�ّي، بل إ�� الّتدب�� الّدنيوّي، ومقتضيات الّسلطة. وكذا األمر من جهة "املرتّدين"، فقد ي�ون موقفهم  

رفضا للسلطة املركزّ�ة القرشّية �� ذلك الوقت أك�� منھ رفضا للّدين ا�جديد، ورأوا �� الّز�اة خضوعا تأباه  

 قيم القبيلة. 

خذت و�ُ 
ّ
 م��ا الّتضييق عل��م. وقد ات

ُ
ّمة أنفَسهم يخضعون إ�� إجراءات كث��ة الهدف

ّ
الحظ أّن أهَل الذ

ما �� مّما أمر بھ عمر بن  
ّ
الّنصوص املقّدسة، و�ن تلك اإلجراءات أش�اال عديدة ليس لها وجود صر�ح �� 

ار �� أوساطهم ووضع ق
ّ
اب وتا�عھ ف��ا الفقهاُء، وم��ا جعُل الّزن

ّ
ال�سهم دون العمائم وتجّنب التشّبھ  ا�خط

أّن سفيان   األصفها�ي  الّرحائل... وروى  �سا��م من ر�وب  ومنع  و�عالهم،  لباسهم وسروجهم   �� باملسلم�ن 

ورّي سئل: "أصافح ال��ود والنصارى؟ فقال برجلك �عم"
ّ
ھ ضرب  4الث

ّ
، و�مكن الّنظر إ�� هذا وذاك ع�� أن

الذي ال سند نصّيا  "االستفزاز"  املز�جة لضم�ٍ�    من  "البينّية"  الطائفة من حالة  لھ من أجل إخراج هذه 

ا�جماعة   �� فتذوب  ش�لّيا)  (ولو  تؤمن  أن  و�ّما  قتالها،  فيحّل  العهد  تنقض  أن  فإّما  ل�حسم،  متحّفز 

 اإلسالمّية. 

بالفو��ى  ل ذلك ��ديدا 
ّ
القرآن لعموم املسلم�ن دون تخصيص، ومث  �� إ�� ا�جهاد  الّدعوة   ول�ن وردت 

والف�ن الّداخلّية كما أثبتت ذلك وقائع التار�خ الكث��ة، فإّن الفقهاء قد سعوا إ�� إضفاء الشرعية الدينّية  

 

 وما بعدها   832ص  2، جمرجع سابقؤخذ منهم الجزية في: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، انظر اختالف الفقهاء في من تُ  -1
دار الكـتب للطباعة  ،3ج، ط15ابن قدامة المقدسي، المغني، تح. عبد هللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو،  -2

   .التشديد مّني)( 28، ص13ج. 1997والنشر والتوزيع، الرياض، 
 . 240، 239ص ص ، 3ج مرجع سابق، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -3
صفياء -4

ٔ
ولياء وطبقات اال

ٔ
حمد اإلصفهاني، حلية اال

ٔ
ذى  للتوسّ  .379، ص 6ج 1974الكـتاب العربي، بيروت،  ،ا

ٔ
ع انظر كذلك في ا

هل الكـتاب: ابن تيمية، فقه الجهاد، 
ٔ
نفسهم في   وما بعدها. 159صمرجع سابق، ا

ٔ
ّمة من شروط على ا

ّ
هل الذ

ٔ
انظر كذلك ما وضعه ا

خبارها... "التاريخ الكبير"، دمشق ما يعرف بالعهدة العمرّية في: 
ٔ
ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة هللا، تاريخ تهذيب دمشق وا

 .179، ص 1هـ، ج1329بيروت ، دار المسيرة
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ع�� احت�ار و�ّ� األمر (ا�حاكم القائم) �حّق إعالن ا�جهاد من عدمھ لقطع الطر�ق ع�� �ّل مّدع للقيام ��ذا  

ائر�ن ع�� الّدولة
ّ
من �ّل غطاء شر�ّ� ممكن، إذ �غلب ع�� الظّن أّن    "الفرض"، وهكذا تّمت �عر�ة �ّل الث

 من �شديد  
ّ

مقصود الفقهاء هو ا�جهاد "الّداخ��" �� املقام األّول ال "ا�خار��"، وهو ما يمكن أن �ستشف

أحد األحاديث النبوّ�ة ع�� االكتفاء بتحميل و�ّ� األمر وزرا أخروّ�ا م�ى تقاعس عن "ا�جهاد ا�خار�ّ�"، ح�ى 

ورة عليھ (ا�جهاد الّداخ�ّ�)،  ال ي�ون هذ
ّ
عن الن�ي قال:    فقد روى البخاري عن "أ�ي هر�رةا بدوره ذريعة للث

ُھ  
َ
ِإنَّ ل

َ
ِ َوَعَدَل، ف

َّ
َمَر ِبَتْقَوى �

َ
ِإْن أ

َ
ى ِبِھ، ف

َ
ق ُل ِمْن َوَراِئِھ َوُ�تَّ

َ
ات

َ
 ُيق

ٌ
ة َما اِإلَماُم ُجنَّ اَل  «ِإنَّ

َ
ْجًرا َوِ�ْن ق

َ
ِلَك أ

َ
ِإنَّ  ِبذ

َ
ْ�ِ�ِه ف

َ
ِ�غ

ْيِھ ِمْنُھ»
َ
 . 1َعل

تأو�الت كث��ة   تلّبس بھ من إش�الّيات قد �ان دائما محّل  إّن مفهوم ا�جهاد وجميع ما  وخالصة القول 

ھ قد تّم باستمرار استبعاد الّتأو�الت ال�ي ال �ستجيب إليديولوجيا السلطة السياسّية القائمة  
ّ
متنّوعة، وأن

الّد  والّسلطة  مخالفة  ومصا�حها  أحيانا  بدت  مهما  أخرى  تأو�الت  تكريس  مقابل   �� لها،  ا�خادمة  ينّية 

ب منطق الّسلطة ع�� منطق الّنّص. وقد سلك تأو�ل اآليات  
ّ
للّنصوص املؤّسسة ذا��ا، �اشفة بذلك عن �غل

 عموما ثالثة مسالك: 

وهو    ،واإلطالق لألح�ام  الع��ة �عموم اللفظ ال بخصوص السبب، و�نحو من�� التعميم  تأو�ل يرى أّن   -1 

املسلك الذي غلب ع�� املدّونة الفقهية �� مسألة ا�جهاد، ومنھ �سّرب الّتوظيف اإليديولو�ّ� للّدين عموما  

 وملسألة ا�جهاد خصوصا. 

وتأو�ل �س�� إ�� تدّبر أسباب ا�حكم ونزولھ، و�ضع �� االعتبار الّسياقات واملال�سات ال�ي حّفت ب�ّل    -2 

ق إليھ دائما قراءات آيات ا�جهاد.حكم، وهو مسل 
ّ
َوف

ُ
 ك لم ت

يتجاوز حرفّية    -3  الّنظر   �� من�ج  الّزمن، وهو   �� را 
ّ

متأخ إ�� حّد ما هامشّيا، وظهر  ظّل  ثالث  ومسلك 

ه)، وصوال �� 1388هـ/ 790وع من التأو�ل إ�� أ�ي إ�حاق الشاط�ي (ت  النّص إ�� مقاصده. ويعود هذا النّ 

ل الفا��ي (ت  1973الطاهر بن عاشور (ت  العصر ا�حديث إ�� محمد  
ّ
) ومحمد الطال�ي وتحليلھ  1974) وعال

) أوسع  Analyse vectorielle(2الّسه�ي  وقابلّية  أك��  بمرونة  للّنّص  �سمح  ال�ي  القراءة  نرى،  فيما  وهو،   .

والسياسّية    املتغّ�� بحسب الشروط االجتماعّية  مقصود القارئ الستيعاب �ّل جديد، ألّ��ا تضع �� اعتبارها  

اط�ي: "املقاصد ضر�ان:  املقصود اإلل�يّ والتار�خّية، ووفق أفقھ املعر�ّ� �� �ّل زمان، فضال عن  
ّ

. يقول الش

ف"
ّ
. وهذا الّتمي�� ب�ن مقصود الشارع ومقصود  3"أحدهما يرجع إ�� قصد الشارع واآلخر يرجع إ�� قصد امل�ل

ف مهّم �� عصره، ولكّنھ اليوم غ�� �اٍف �
ّ
� ظّل منا�ج القراءة ا�حديثة ال�ي بّينت أّن �ّل ما �عّ�� عنھ هو  امل�ل

مقصود �شري، وال سبيل إ�� اّدعاء مطابقة هذا املقصود البشري للمقصود اإلل�ي. وهو أمر يؤّ�ده الّتمي��  

 

 .)2957رقم (، 241ص ،2، صحيح البخاري، مرجع سابق، مجالبخاري  -1
ديان،ظاهرة التكـفير في المجتمع عبد الباقي الهرماسي، نقال عن:  -2

ٔ
 43ص  مرجع سابق، اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال

 (بتصّرف). 
حكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة،5، ص2الشاطبي، الموافقات، ج -3

ٔ
يات اال

ٓ
  موقع مؤمنون بال . نقال عن: بسام الجمل، ا

بحاث 
ٔ
 .6، ص www.mominoun.com .2016حدود للّدراسات واال

http://www.mominoun.com/
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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ِ�� َسِبيِل  القرآ�ّي ب�ن العلم اإلل�ّي املطلق والعلم البشري ا�حدود والنس�ّي واملنقوص دوما، كقولھ: ﴿اْدُع إِ 

ُم ِبَمن َضلَّ 
َ
ْعل

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َر�َّ

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ُهم ِبال

ْ
َحَسَنِة َوَجاِدل

ْ
ِة ا�

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمِة َوامل

ْ
ِحك

ْ
َك ِبا� ُم  َرّ�ِ

َ
ْعل

َ
 َعن َسِبيِلِھ َوُهَو أ

ْهَتِديَن﴾ 
ُ ْ
 .1]125 النحل:[ ِبامل

 :أنکرهالجهاد في عصر الحداثة: مکر الّتاریخ بمن  -3

ينصرف االهتمام، عند ا�حديث عن ا�جهاد �� عصر ا�حداثة، إ�� الّتأو�الت ال�ي تبّن��ا حر�ات اإلسالم  

األع��   أبو  أّولها  كما  ارحة، 
ّ

والش م��ا  سة  ؤّسِ
ُ
امل ا�جهاد  نصوص  انطالقا من  ا�جهادّية  وا�حر�ات  الّسيا��ي 

ري 1966)، فسّيد قطب (ت  1979املودودي (ت  
ّ
تلك ا�حر�ات �شقّ��ا. و�مكن القول، بداية،    )، ان��اًء بمنظ

أِن استعادت املواقف   للقياس عليھ، ف�ان  إ�� املا��ي  تّتجھ  لتلك ا�حر�ات قد جعلها  الّسلفي  ا�ع 
ّ
الط إّن 

أّما   �شّددا،  األك��  التأو�الت  م��ا  وانتقت  سياقا��ا،  خصوصّية  تفّهم  وال  ظروفها  اعتبار  دون  القديمة، 

 أو ال��و�ُن  الّتأو�الت األخرى ال
ً
�ي خالف��ا ونازع��ا الشرعّية، ف�ان لها م��ا موقفان: إّما الّتغا��ي ع��ا جملة

روف ا�حديثة، ولم تجعل لها وزنا �� تكييف مواقفها من  
ّ
من شأ��ا. وذهلت تلك ا�حر�ات، �� املقابل عن الظ

العص قيم  ف��ا  �غّ��ت  ال�ي  روف 
ّ
الظ تلك  با�جهاد.  املّتصلة  املسائل  ومنا�جها،  مختلف  املعرفة  وأسس  ر، 

و�غّ��ت ��ا مالمح العالم ا�جغرافّية والسياسّية واالقتصادّية والعالقات ب�ن الّدول واألمم، واختلفت األذواق  

الّتصّورات   تجاوز  ھ 
ّ
�ل بذلك  وتّم  ا�خ...  وا�جماعات  األفراد  ب�ن  والتعامل  العيش  وطرق  واملأ�ل  امللبس   ��

جميع    �� القديمة  من  واملفاهيم  بديال  والفرد،  ال�خص  مفهومي  ع��  القائمة  املواطنة  ت 
ّ
فحل ا�جاالت، 

نائّيات القديمة: (أحرار/ عبيد)، (مسلمون/ كفار وأهل ذمة)، (خاصة/ عامة). و�غّ��ت الب�ى االجتماعية،  
ّ
الث

وشرعة   الّدو��  القانون  وحّل  والّرعّية.  وا�جماعة  القبيلة  بدل  وا�جتمع،  الشعب  مفاهيم  األمم  فظهرت 

املّتحدة محّل الزوج: دار ا�حرب ودار الّسلم... وسادت قيمة الّتالزم ب�ن ا�حّق والواجب �� عالقة ا�حاكم 

اعة القديمة. و�اتت شرعّية ا�حكم �ستمّد من الّناس ع�� االنتخاب واالستفتاء، ال  
ّ
با�ح�وم بدل قيمة الط

 .2من مصادر غيبّية مفارقة ع�� البيعة والوالء إ�خ...

ت �س�� إ�� استدعاء املواقف املوروثة، و�� 
ّ
ومع ذلك، فإّن ا�حر�ات ا�جهادّية والسلفّية عموما قد ظل

أّ��ا ت�ّنٍ لتأو�الت قديمة دون أخرى،    األّول تأو�الت �� سياقها األص�ّ�، وتأو�الت "مضاعفة" اليوم لسبب�ن:  

ا�ي و�� االختيار نفسھ تأو�ل. و 
ّ
أيضا نّص، و�تّم تأو�لھ بجعل وقائعھ مشا��ة لهذه  هو أّن الواقع املعاصر    الث
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ْ
ُم ِبال

َ
ْعل ُم َمن َيِضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا� نعام:انظر كذلك قوله: ﴿ِإن� َرب�

ٔ
ِكَر  117 اال

ُ
ا ذ  ِمم�

ْ
وا

ُ
ُكل  َتا�

�
ال ُكْم ا�

َ
]. وقوله: ﴿َما ل

وَن ِبا� اْسُم ّ�ِ 
�
ُيِضل

�
ِثيراً ل ْيِه َوِإن� كـَ

َ
ِرْرُتْم ِإل

ُ
 َما اْضط

�
ْيُكْم ِإال

َ
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َ
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َ
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ْ
ُم ِبال

َ
ْعل َك ُهَو ا� ٍم ِإن� َرب�

ْ
ْهَواِئِهم ِبَغْيِر ِعل

نعام:[
ٔ
ِم 119 اال

ْ
ِعل

ْ
َن ال ُغُهم ّمِ

َ
ِلَك َمْبل

َ
ُم ِبَمِن اْهَتَدى﴾ [  ]. وقوله: ﴿ذ

َ
ْعل ُم ِبَمن َضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا� ]. وقوله:  30  النجم:ِإن� َرب�

ُمْهَتِديَن﴾ [
ْ
ُم ِبال

َ
ْعل ُم ِبَمن َضل� َعن َسِبيِلِه َوُهَو ا�

َ
ْعل َك ُهَو ا�  ].7  القلم:﴿إن� َرب�

رستها الحداثة: -2
ٔ
 للتوّسع في القيم التي ا

- Jean-Marie Domenach, Approches de la modernité. Edition Marketing,1986. Chap. V. et chap.VI. pp125-
174  
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الواقعة القديمة أو تلك. وا�جامع ب�ن الّتأو�ل�ن قديما وحديثا هو االستمرار �� الّتوظيف اإليديولو�ّ� ملسألة  

 ا�جهاد.

ف، ت��ز سردّية ا�جهاد ا
ّ
لّدينّية ففي الواقع العر�ّي واإلسالمّي املعاصر املوسوم بالتبعّية واالحتالل والتخل

الّتنمية والتقّدم إ��  1بديال من سردّية املقاومة والّتحر�ر ومطلب  ح، استنادا 
ّ

رو ا�جهاد املس�
ّ
، فيعلن منظ

اآلية ا�خامسة من سورة الّتو�ة، أّن "�ل �افر ع�� وجھ األرض لم �سالم اإلسالم، ولم ��ادن أهلھ بذمة أو  

رك2"هدنة أو أمان، فهو �افر محارب ال عصمة لھ مطلقا
ّ

ة الكفر والش
ّ
، وليس  3، وأّن األمر بالقتال هو لعل

ف، وهكذا يمكر الّتار�خ بمن يّتخذ موقفا عدمّيا منھ، فُيفرغ قضّيتھ  
ّ
�سبب االحتالل أو االستغالل أو التخل

 من �ّل مشروعّية من وجهة نظر إ�سانّية حديثة.  

واإليمان   الكفر  ثنائّية  ع��  املؤّسس   
َ

املوقف هذا  أو  ويستتبع  االحتالل/الّتحر�ر  ثنائية  (بدل 

الّتخلف/التقّدم) اعتباُر األرض قاطبة دار حرب وس�اَ��ا جميعا محار��ن. يقول راشد الغنو��ي: "األصل �� 

ري ا�جهاد ا�حديث  4عالقة املسلم�ن �غ��هم �� ا�حرب وليس السلم"
ّ
، وهو موقف ي��ّدد كذلك عند منظ

واقف املتشّنجة وأشباِهها عن حجم االرتباك الذي �عانيھ ا�حر�ات  . و�كشف تفّحص هذه امل 5بال استثناء

 العالم وتداخل ما �ان ُ�سّ�ى بدار ا�حرب بما �ان 
ُ
ا�جهادية وتّيارات اإلسالم الّسيا��ي �عد أن انقلبت صورة

 �سّ�ى دار الّسالم. 

��ي، ولكّن وجھ ا�جّدة  وليس صدفة أن تنشط دعوات "ا�جهاد الّداخ�ّ�"، وهو تأو�ل لھ سند �� املا     

ھ �س��دف، ع�� نطاق واسع، ا�جتمع املسلم إسالما تقليدّيا موروثا. و�ن �ان عبد ا�جيد الشر�� 
ّ
فيھ هو أن

يذهب إ�� اعتباره نوعا جديدا تماما �� ا�جال السّ�ّي يضاف إ�� جهاد الطلب وجهاد الّدفع املعروف�ن. يقول  

وزة املسلم�ن أو لنشر اإلسالم لدى غ�� املؤمن�ن بھ. أما ا�جهاد املقصود  الشر��: "ا�جهاد هو إما للدفاع عن ح

بھ املسلمون أنفسهم فهذا �ان موجودا لدى �عض الفئات من الشيعة، ولكّنھ غر�ب �ّل الغرابة عن اإلسالم  

 .6السّ�ي الكالسي�ي"

ام وا�جتمع مًعا قوُل أم�� جماعة ا�جهاد املصرّ�ة 
ّ
ُرها: "األح�ام ال�ي �علو   ومن نماذج تكف�� ا�ح�

ّ
ومنظ

املسلم�ن اليوم �� أح�ام الكفر بل �� قوان�ن وضعها الكفار وس��وا عل��ا املسلم�ن (...) وح�ام العصر قد  

 
1- Paul Ricoeur, temps et récit I: L'intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 1991.pp 442 – 448 . 

بو عبد هللا المهاجر -2
ٔ
 . 30ص . الجهاد، د.تمسائل من فقه ، ا

 . 31، 30نفسه، ص ص  -3
و الين راشد الغنوشي، ما الجديد في جهاد القرضاوي؟ موقع إسالم  -4

ٔ
 . http www.islamonline.netا

بي حمزة البغدادي عضو الهيئة الشرعية لتنظيم القاعدة في بالد ال -5
ٔ
ص):، لماذا نقاتل؟ ومن  51رافدين في كـتّيبه (انظر مثال قول ا

 .7، 6؟). ص ص 2005نقاتل؟ د. ط. (
. ربما كان الشرفي يقصد  76. ص 2014القاهرة،  -تونس -التنوير، بيروت ،1ط عبد المجيد الشرفي، مرجعيات اإلسالم السياسي،  -6

دار الشرق العربي الكبير، بيروت، ، 1طموسى، فرقة الحّشاشين. راجع للّتعريف بها: برنار لويس، الحّشاشون، تع. محمد العزب 
 . 120 -75. ص ص 1980

http://www.islamonline.net/
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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�عددت أبواب الكفر ال�ي خرجوا ��ا من ملة اإلسالم بحيث أصبح األمر ال �شتبھ ع�� �ل من تا�ع س����م،  

ام مّما سبق  1هذا باإلضافة إ�� قضية ا�حكم"
ّ
. وقد استّمدت �ل الّتنظ��ات ا�جهادّية ا�حكَم بتكف�� ا�ح�

إليھ أبو األع�� املودودي من قول با�حاكمّية، ومفادها أّن "األمر وا�حكم والتشريع �لها مختّصة با� وحده، 

أّما تكف��   .2وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل للنوع البشري �افة ��يء من سلطة األمر والتشريع"

 .3ا�جتمع فتعود فيھ ا�حر�ات ا�جهادّية إ�� تنظ��ات سيد قطب وقولھ بجاهلية ا�جتمعات املعاصرة

د اختيار هذه ا�جماعات لـ
ّ

"�جهاد الّداخ��" عن و�� قوُل محمد عبد السالم فرج رّدا ع�� قول   ومّما يؤك

�عضهم بأّن ا�جهاد اليوم هو تحر�ُر القدس: "أوال قتال العدو القر�ب أو�� من قتال العدو البعيد. ثانيا أن  

هذا   هل  اآلن:  فالسؤال  النصر.  تحقق  إن  ح�ى  ستن�ف  املسلم�ن  لصا�حدماء  اإلسالمية    النصر  الدولة 

ئمة؟ أم أن هذا النصر هو لصا�ح ا�حاكم ال�افر وهو تثبيت ألر�ان الدولة ا�خارجة عن شرع هللا (...)  القا

ا�ح�ام" هؤالء  هم  اإلسالم  بالد   �� االستعمار  وجود  أساس  إن  املوقف  4ثالثا:  ب ع�� هذا 
ّ
نرت أن  و�مكن   .

� األّول استنتاج�ن:  
ّ
اع ع�� الّسلطة أي إيديولوجّيھ سلطوّ�ة، : أّن "ا�جهاد الداخ��" هو مجّرد اس��اتيجّية للن

آلّيا   يرّجح  دنيو�ٍة)  منفعٍة  طلِب   
ُ
ش��ة فيھ  ليس  مقياس  (وهو  الّدين  عن  والبعد  الكفر  مقياس  فإّن   

ّ
و�ال

ھ األ�عد عن الّدين.  
ّ
ا�يمواجهة العدّو البعيد ألن

ّ
ھ من الوا�ح أّن دعامة هذا القول �� تكف�� ا�حاكم  الث

ّ
: أن

ل مخصوص  تأّول  وتصّور  وأّن  الّدين،  فروض  من  فرض   �� الّ��اون  أّن  تبّ�ن  فإْن  اإلسالم،   �� ا�حكم  نظام 

ة ا��ار �ّل ما ُب�ي عليھ.
ّ
 األح�ام املوروثة غ�ُ� ُمخرج من املل

و�� سياق الّتأسيس لضرب من ا�جهاد ال�و�ّي يجمع ب�ن ا�جهاد الّداخ�� وا�جهاد ا�خار�ّ� معا، من أجل  

ھ من املمكن أن تخضع شعوٌب أو فئات  إقامة خالفة عامليّ 
ّ
ة، مّ�� سّيد قطب ب�ن الّدين والعقيدة معت��ا أن

من ا�جتمع إ�� م��اج اإلسالم العاّم و�ن لم �عتنق عقيدتھ، و�� خالصة انت�ى إل��ا من �عر�ف مخصوص  

با ع�� ذلك
ّ
ضرورة اإلطاحة ب�ل    لإلسالم مفاده تحر�ُر اإل�سان من العبودّية للعباد ليعبد رّب العباد، مرت

ا�ح�ومات �� العالم حّ�ى يتسّ�ى لألفراد اختيار العقيدة ال�ي ير�دو��ا، ولكّنھ �ستدرك بما ينقض مفهوم  

ا�حّر�ة ا�حديث، إذ "هذه ا�حر�ة ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن ي�ونوا  

ما يقوم ع�� فهم  5دون هللا"  عبادا للعباد وأن يّتخذ �عضهم �عضا أر�ابا من
ّ
. وال مراء �� أّن هذا الّتأو�ل إن

ضّيق ملفهوم العبودّية بدل االستخالف املقت��ي ملع�ى ا�حرّ�ة ا�حّق والقدرة ع�� االختيار، فضال عن ار��ان  

 

لعصر في ردة عن  . ويقول في تكـفير الحكام: "فحكام هذا ا5ص ط. د.ت. د. محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة، -1
سماء وإن صام 

ٔ
و الصهيونية، فهم ال يحملون من اإلسالم إال اال

ٔ
و الشيوعية ا

ٔ
اإلسالم تربوا على موائد االستعمار... سواء الصليبية ا

ّنه مسلم"وصلى وادّ 
ٔ
 . 6ص .عى ا

على المودودي، منهاج االنقالب اإلسالمي،  -2
ٔ
بو اال

ٔ
 . 18ص  .1988ام، مّ دار السعودية للنشر والتوزيع، الّد ، 3طا

. قارن ذلك بما رّدده عبد القادر 8.ص1979القاهرة،  -دار الشروق، بيروت، 6طالقاهرة:  -سيد قطب، معالم في الطريق، بيروت -3
 . 90 -89ص ص  . د.ت.3، سلسلة دعوة التوحيد بن عبد العزيز، العمدة في إعداد العّدة

 .15صمرجع سابق، محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة،  -4
 . 64ص مرجع سابق، سيد قطب، معالم في الطريق،  -5
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(اإل�ستميھ/  املعرفة  لنظام  عتيق  تصّور  إ��  ا�خطاب  وأسباب  épistémèهذا  املع�ى  احت�ار  ع��  يقوم   (

 خالص وامتالك ا�حقيقة...ا�

ومهما يكن من أمر، فإّن ما يمّ�� الّتأو�الت القديمة املتطّرفة عن مثيل��ا ا�حديثة أّن هذه ليست سوى  

القدر أو ذاك �� ظروف مخصوصة. وغالبا ما يقع ا�خلل    إبداع ��ذااس��جاٍع ألصل قديم، �� ح�ن أّن األو��  

 مثل�ن:  �� القياس ا�خاطئ عل��ا. ونضرب ع�� ذلك

: استحضار موقف قديم �عت�� طلب العلم (�� معناه القديم) أد�ى مرتبة من ا�جهاد بدعوى أّن  األّول 

ا�ي عي�ي، ومحاولة إجرائھ �� الواقع اليوم. وهو قياس يذهل فيھ أ�حاب هذا الّتأو�ل عن  
ّ
األّول كفائي والث

ل إ�� سالح أشّد قّوة وفت�ا من جميع األس�حة  من�لة العلم �� العصر ا�حديث، وتحّول املعرفة �� جميع ا�حقو 

املاّدية األخرى. يقول محمد عبد الّسالم فرج: "هناك من يقول إن طر�ق ا�جهاد اآلن هو اال�شغال بطلب  

العلم، وكيف نجاهد ولسنا ع�� علم؟ وطلب العلم فر�ضة، ولكننا لم �سمع بقول واحد يبيح ترك أمر شر�ّ�  

بحّجة العلم خاّصة إذا �ان هذا الفرض هو ا�جهاد، فكيف ن��ك فرض ع�ن    أو فرض من فرائض اإلسالم

من أجل فرض كفاية؟ (...) وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة الن�ي محمد ص�� هللا عليھ وسلم و�� عهود  

 . 1التا�ع�ن ح�ى عصور قر�بة لم ي�ونوا علماء وفتح هللا ع�� أيد��م أمصارا كث��ة"

ا�ي    
ّ
لوضع العر�ّي اإلسالمّي املعاصر ع�� أوضاع ما �عد وفاة الرسول وحدوث الرّدة أو بما  : قياس االث

ھ اليوم ع�� ما قام بھ املسلمون حي��ا كما لو أّن شيئا لم  
ُ
�ان عليھ املسلمون األوائل، وقياس ما ينب�� فعل

حظة من الّتار�خ، وهو تأو�ل للوا
ّ

ف منذ تلك ال�
ّ
قع املعاصر من أجل املماثلة بينھ  يتغّ��، أو أّن الّزمن قد توق

هما اختالفا شديدا. من ذلك  
ُ
ا ب�ن الواقع�ن لتبّ�ن اختالف

ّ
و��ن حدث تار��ّ� قديم �عينھ �� ا�حكم، ولو قارن

ھ "إذا أخذنا مصط�ح الردة باملع�ى الذي أعطتھ لھ ا�جماعة اإلسالمّية األو��: أي رفض الرسالة ا�حّمدّية  
ّ
أن

سليم ب�
ّ
ّح��ا، وا�خروج من حض��ة اإلسالم �عد دخولها، فال مناص من طرح السؤال: أّي مع�ى  �عد سبق الت

لكالم عن الرّدة �عد أن أصبح اإلسالم وراثيا، أي عبارة عن موروث اجتما�� دي�ي �عيد إنتاجھ مؤسسات  

غا��ي عن تلك . ملاذا يقع إذن التّ 2التنشئة كما �� ا�حال بالنسبة لألغلبية [كذا] الساحقة من املسلم�ن"

ھ من دون هذا الّتلبيس ال يمكن ت��ير "ا�جهاد الداخ��" �� العصر ا�حاضر، وال تلك  
ّ
الفروق؟ وا�جواب أن

ر تنظيم قاعدة  
ّ
القسوة والوحشية ال�ي ترتك��ا جماعات ا�جهاد �� الّداخل اإلسالمّي. يقول أبو بكر نا�� منظ

القدي الواقع�ن  ب�ن  با ع�� املماثلة 
ّ
�� ا�جهاد مرت الّسلطة: "إننا اآلن   املطلو�ة الفت�اك 

َ
م وا�حديث القسوة

أوضاع شب��ة باألوضاع �عد وفاة الرسول ص�� هللا عليھ وسلم وحدوث الردة أو مثل ما �ان عليھ املؤمنون  

 

 . 14ص مرجع سابق، محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة، -1
ديان،عبد اللطيف الهرماسي، ظاهرة  -2

ٔ
 . 44ص مرجع سابق، التكـفير في المجتمع اإلسالمي من منظور العلوم االجتماعّية لال



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(372) 

[�ع�ي  وغ��هم  قر�ظة  ب�ي  تجاه  ��ا  القيام  تم  ما  مثل  ألعمال  ونحتاج  لإلثخان  فنحتاج  ا�جهاد،  بداية   ��

 . 1وحّز الرقاب والغلظة والشّدة]  التحر�ق

لم لدى فئات اجتماعّية  
ّ
و�ذا التمسنا لهذه القسوة أسبابا من الواقع، وجدناها �� حجم اإلحساس بالظ

ا�حداثة   بثمار  والتمّتع  ا�حديثة  العاملية  التحّوالت  �� سياق  االندراج  ذاتھ عن  اآلن   �� و�� �جزها  �عي��ا، 

ا�ع ال�و�ّي  2أل��م �حايا لهاوم�اس��ا. فهم أعداء ل�حداثة  
ّ
، وهم مناوئون لها ألّن طا�عها ال�و�ي يصطدم بالط

للموروث الذي بھ قوام الهوّ�ة. وليست الّرغبة �� طمس الواقع املعاصر لصا�ح الواقع القديم سوى �غطية  

�ان من   ��ا. و�ن 
ّ
بتشظ أزمة هوّ�ة، وو�� فاج��  ي��جم عن  ا�حقيقّية ع�� نحو  ��  ع�� األسباب  الّصعب، 

مستوى البنية الثقافّية، استبعاد حضور "معارف املا��ي سلطة ضاغطة ع�� متطلبات ا�حاضر" ووصايتھ  

 . 3عليھ

إ��   الّتأو�ل  يخضع  وأن  الّديَن،  تتوّسل  إيديولوجيا  إ��  وال�جز  لم 
ّ
بالظ اإلحساس  يتحّول  أن  وال �جَب 

ا�جهادّي،   التّيار  من  أحُدهما  معاصر�ن  موقف�ن  ب�ن  نقارن  ح�ن  يّت�ح  ما  وهو  اإليديولو�ّ�،  الّتوظيف 

تّيار اإلسالم السيا��ّي،   ا�ي من 
ّ
ال �عنيھ ا�حسابات الّسياسّية وموقف    (التّيار ا�جهادّي) الذي   فاألّول والث

ھ �ان  
ّ
د �� اآلن ذاتھ أن

ّ
ل�ي �� ا�حاضر، و�ؤك

ّ
ا�جماه�� من أطروحاتھ، �علن ب�ل وضوح التمّسك با�جهاد الط

يقول محمد فرج:   (الّسيا��ي).  ا�ي 
ّ
الث التّيار  دعاة  إليھ �عض  املا��ي ع�� خالف ما يذهب   �� ثابتة  قاعدة 

للدفاع و�ّن اإلسالم لم ينشر بالسيف. وهذا    لرّد ع�� من قال إن ا�جهاد �� اإلسالم"يجدر بنا �� هذا الصدد ا

قول باطل ردده عدد كب�� [م]من ي��ز �� مجال الدعوة اإلسالمية (...) فالقتال �� اإلسالم هو لرفع �لمة هللا  

ا�ي.  4�� األرض سواء �جوما أو دفاعا"
ّ
الّسيا��ّي، بضرورة مراعاة  فمح�وم، �سبب انخراطھ �� العمل    أّما الث

الّتوازنات، وا�حاجة إ�� حسابات الّر�ح وا�خسارة �� عالقتھ با�جمهور و�الّرأي العام العاملّي، لذلك نجده ��  

لب �� الواقع املعاصر كما ورد ع�� لسان أحد كبار قادتھ �� قولھ: ""جهاد الطلب هذا  
ّ
الغالب ينكر جهاد الط

 . 5لم �عد هو الوسيلة الوحيدة إليصال �لمة اإلسالم إ�� أمم األرض" لم �عد بحاجة إليھ اليوم، إذ

الّتيار�ن الختالف   ب�ن   
َ

تأو�ل ا�جهاد ليس االختالف  �� الّتوظيف  أّن ما يدّل ع�� طا�ع  فت لالنتباه 
ّ
والال

  
ُ
ا�حز�ّية ا�حساباُت  و�ّينت  املوا�ع  زالت  ما 

ّ
�ل املواقف   �� بي��ما  اللقاَء  بل  فحسب،  أسلفنا  كما  املصا�ح 

 

بو بكر ناجي، إدارة التوحّ  -1
ٔ
مّ ا

ٔ
خطر مرحلة ستمر بها اال

ٔ
. انظر كذلك قول  32ص مركز البحوث والّدراسات اإلسالمية. د.ت. ة)،ش (ا

ي احتموا)عبد السالم فرج: إّن "جيش الكـفار إذا تترّ 
ٔ
سرى المسلمين وخيف على المسلمين الّضرر إذا لم   سوا (ا

ٔ
بمن عندهم من ا

فضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تتّرسوا بهم". انظر كذلك: يقاتلوا فإنّ 
ٔ
مرجع سابق، الفريضة الغائبة، الجهاد، هم يقاتلون وإن ا

 . 22ص 
م ضحاياه.ال: عبد المجيد الشرفي: اإلسالميّ قراجع م -2

ٔ
عداء التحديث ا

ٔ
الدار  ، 2طفي المنهج وتطبيقه،  :Iكـتابه: لبنات في  ون ا

 . 87ص  2011التونسية للنشر، تونس، 
حكام في المقاربات الحديثة والمعاصرة، مرجع سابق، ص  -3

ٔ
يات اال

ٓ
 . 29بسام الجمل، ا

 .16ص مرجع سابق، محمد عبد السالم فرج، الجهاد، الفريضة الغائبة، -4
 .1337ص  2ج مرجع سابق، الجهاد،يوسف القرضاوي، فقه  -5
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قاء خاّصة نزول تيّ 
ّ
ة  والسياسّية انتفاَء الّضرر. و�ع�ي بالل

ّ
ار اإلسالم الّسيا��ي عند رأي التّيار ا�جهادّي، واألدل

ح��ى، و�كفي أن نورد ع�� ذلك مثال�ن:
ُ
 من الّتار�خ ا�حديث أك�ُ� من أن ت

بّيّنا أعاله،  يوسف القرضاوي مرارا  رّدداألّول:    لب قد انتفت �� العصر ،  كما 
ّ
 إ�� جهاد الط

َ
أّن ا�حاجة

ھ قد    ا�حاضر ألّن الّدعوة يمكن أن تصل عن
ّ
صال ا�حديثة دون حواجز أو موا�ع، غ�� أن

ّ
طر�ق وسائل االت

(جهادا   ف��ما  ا�جهاد  إ��  ودعا  وسور�ا،  ليبيا  وم��ا  عر�ّية،  ح�ومات  إلسقاط  الّنظ��  منقطع  حماسا  أبدى 

��م، داخلّيا)، وناشد الواليات املّتحدة األمر�كّية �� خطبة مشهورة ملّد ا�جاهدين بالّسالح والوقوف إ�� جان

ي�ّي إلسقاط الّنظام، وعدم ا�خشية من انقالب ا�جاهدين عل��ا أو ع�� إسرائيل
ّ
عب الل

ّ
. 1كما وقفت مع الش

��ذا املوقف، بل هو معّ�ٌ� عن موقف حر�ات اإلسالم الّسيا��ّي عموما. تلك ا�حر�ات    ينفرد القرضاوي وال  

ما زال خو 
ّ
عط نصيبا من  ال�ي يتطابق رأ��ا مع رأي ا�حر�ات ا�جهادّية �ل

ُ
ها من خسارة دعم ا�جمهور، أو لم �

ُ
ف

روف، فقد بدأت تلك ا�حر�ات  
ّ
�اجع عن مواقفها املتشّددة ح�ن تتغّ�� الظ

ّ
الّسلطة، و�� ال �ستنكف من ال�

ص مثال من مواقفها األو�� �� شأن "ا�جهاد" �� سور�ا �عد �غّ�� معطيات كث��ة وتوازنات دولّية  
ّ
�اجع والتمل

ّ
بال�

ا�جهاد    عديدة، �� مسألة  الّتأو�ل  وّجھ  الذي  الّدنيوي  الّسيا��ّي املصل�ّ�  الّتوظيف  دليٌل إضا�ّ� ع��  وهو 

 حديثا.

ا�ي بما �ان لراشد الغنو��ي من مواقف تدعو إ�� ا�جهاد ضّد األمر��ان الكفرة  الثا�ي:  
ّ
ر املثال الث

ّ
يذك

بعينات والثمانينات و��� عهد قر�ب. وح�ن ، ومن تكف�� للرئيس الّتو���ي ا�حبيب بورقيبة �� الّس 1990سنة 

"ثورة"   �عد  الّسلطة  إ��  ال��ضة  حركة  إ��  ،  2011يناير/جانفي    14وصلت  النقيض  من  املواقف  �غّ��ت 

، بل من اإلسالم نفسھ الذي بات  2النقيض سواء �� العالقة بأمر��ا، أو باملوقف من بورقيبة والبورقيبّية

ما ديمقراطّيا. ولكشف الّز�ف الذي ُ�شاع عن تطّور فكر الّرجل من التشّدد  عنده، �� تصر�ح لھ شه�ٍ�، إسال 

جاه  
ّ
االت  �� ذهبت  ال�ي  التنظيم/ا�جمعّية  ومؤّسس  املسلم�ن  اإلخوان  زعيم  بمواقف  ر 

ّ
نذك االعتدال،  إ�� 

فأّما  التشّدد:  إ��  االعتدال  من  أي  فؤاد  األّول   املعاكس،  امللك  الستقبال  الّناس  حشد   ��  �
ّ

ناء    فيتج�
ّ
والث

حق �� الزمن ففي تكف�� ا�حاكم والّدعوة إ�� ا�جهاد الفت�اك ا�حكم منھ �� قولھ: "إن    الثا�ي، وأّما  3عليھ
ّ
الال

 

فريل  29بتاريخ القرضاوي، خطبة الجمعة  -1
ٔ
 .2013ا

كـتوبر  26ة (ورة" وبعدها إلى االنتخابات التشريعيّ ع راجع مقالنا: الديني والسياسي في تونس قبل "الثّ للتوسّ  -2
ٔ
): مقاربة  2014ا

. 2015ة، يوليو ن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيّ ، تصدر ع11، عدد3ة، مجلة: رؤى استراتيجية، مجة نقديّ تحليليّ 
نّ 1990/ 30/08. وانظر كذلك خطبته في الخرطوم بتاريخ 75، 73وخاصة ص ص 

ٔ
مريكا ال

ٔ
ها عدوة لإلسالم  ، وفيها دعوة لتدمير ا

مال قرامي على تحّول موقف الغنّ 
ٓ
مارس  11وق المصرية، بتاريخ وشي في: صحيفة الشر وقائدة الطاغوت المعاصر. وانظر تعليق ا

2014 . 
ّنه ضّد الملك.  -3

ٔ
ولىانظر شهادتين في حادثة اّتهامه با

ٔ
ول قطعة من اإلمالء موضوعا عن  اال

ٔ
للبّنا نفسه: " وجد [ناظر المدرسة] ا

ثره". و
ٓ
نا  شهادة المسيو كيروز وهو كاتب  الثانية زيارة الملك فؤاد رحمه هللا (...) وفيه ثناء عليه وتعداد لما

ٔ
في شركة القناة وفيها: "ا

جانب في هذا  
ٔ
سكلة وتحيو الملك حتى يفهم اال

ٔ
يت الشيخ حسن يوم مرور الملك فؤاد باإلسماعيلية يقول للعمال: الزم تذهبوا إلى اال

ٔ
را

ننا نحترم ملكنا ونحبه". مذكرات الدعوة والّداعية
ٔ
فاق، الكويت، 1ط، البلد ا

ٓ
 .103وص  ،102ص  2012، مكـتبة ا
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قعود املص�ح�ن اإلسالمي�ن عن املطالبة با�حكم جر�مة ال يكّفرها إال ال��وض واستخالص قوة التنفيذ من  

 . 1أيدي الذين ال يدينون بأح�ام اإلسالم ا�حنيف"

 الخاتمة:  -4

نخلص من هذه املقار�ة ملسألة ا�جهاد �� الّسياق�ن القديم وا�حديث إ�� جملة من االستنتاجات نصوغها  

 ع�� الّنحو اآل�ي:

ھ    -أ
ّ
إّن نصوص ا�جهاد قد خضعت إ�� قراءات متعّددة ومختلفة مفهوما وشروطا ومراتب وأنواعا، وأن

الّتار  ع��  �عي��ا  تأو�الت  تكريس  تّم  بأك��  قد  تلك  وليست  وحج��ا.  وتناس��ا  أخرى  واستبعاد  اإلسالمي،  �خ 

ات القارئة مع الّنص �� نطاق  
ّ

مشروعّية من هذه ألّ��ا جميعا �عب�� عن اج��ادات �شرّ�ة تفاعلت ف��ا الذ

 عملّية جدلّية �ان ف��ا للواقع حضوٌر كثيف.  

هنّية وحدها، وال �� حدود ما  إّن تكريس تأو�الت �عي��ا قديما وحديثا لم يكن بمحض ال  -ب
ّ

فعالّية الذ

 ملصا�ح دنيوّ�ة لفاعل�ن سياسّي�ن واجتماعّي�ن ودينّي�ن، و�ّن تّم تنك�� تلك  
ً
�سمح بھ الّنّص فقط، بل خدمة

 املصا�ح والّتغطية عل��ا. 

ة األو�� وأّن  إّن ب�ن الّتأو�ل القديم والّتأو�ل ا�حديث وجوَه اختالف، م��ا أّن األّول تأو�ل من الّدرج  -ت

انية، أي تأو�ل للّتأو�ل األّول. وهو ما �ع�ي أّن قياس الواقعات قديما ع�� أسباب  
ّ
الثا�ي تأو�ل من الّدرجة الث

العصر    �� أّما  املطابقة،  إ��  أد�ى  �ان  ر 
ّ

املبك اإلسالمّي  الّتار�خ  وقائع  ع��  أو  وأح�امها  ا�جهاد  آيات  نزول 

واقع القديم من جهة، والواقع ا�حديث من جهة أخرى قد تباعَدا تباعًدا  ا�حديث، فإّن الّنّص �� حرفيتھ وال 

هنّية، ف�ان أْن ��اوت املفاهيم  
ّ

نوعّيا بفعل اكتساح ا�حداثة �جميع مجاالت ا�حياة املعاصرة املاّدية م��ا والذ

ها نوالتصّورات والب�ى االجتماعّية، و�غّ��ت نظم الفكر (اإل
ّ
ت محل

ّ
ظم حديثة. ولكّن  �ستيميھ) القديمة وحل

رت لهذه الواقع الّتار��ّ� بجميع أ�عاده �� ضرب من  
ّ

ح وحر�ات اإلسالم الّسيا��ّي قد تنك
ّ

حر�ات ا�جهاد املس�

 االنتحار الّتار��ّ� وا�حضارّي.

ھ ينب�� عدم االكتفاء بإدانة الّتيار ا�جهادي وما يتمّ�� بھ من اختيار للعنف، بل ينب�� تفّهمھ ��   -ث 
ّ
إن

قافات �� مراحل معّينة  إطار أ
ّ
وسع، أي �� السياقات ال�ي أنتجت وتنتج مثل هذه الظواهر العنيفة �� �ل الث

القرن   حدود  إ��  الغر�ي  ا�جال   �� ذلك   �� بما  الّتار�خ  حرب  17من  وم��ا  مّزقتھ  ال�ي  ائفية 
ّ
الط وا�حروب  م 

الغر�ّي واإلسالمّي قديما وحديثا،  م)، فضال عن سياق العالقة ب�ن العامل�ن  1648  -م1618الثالث�ن عاما (

ھ قديما الّصراع الّدي�ّي (الكفر/اإليمان)  
ُ
وهو سياق موسوم بالّصراع ومحاوالت اإلخضاع املتبادل. �ان عنوان

خذ حديثا، �� ظّل العوملة، طا�عا حضارّ�ا ثقافّيا من جهة الغرب ع�� األقّل، وظّل من ا�جانب اإلسالمّي  
ّ
وات

اهر.  
ّ
وُيعّد اإلسالم ا�جهادّي الّصيغة القصوى لعالقة الّرفض املتبادلة ب�ن الغرب والعالم العر�ّي  دينّيا �� الظ
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ھ لذو داللة حاسمة الّتذك�ُ� بأّن عالقة الّرفض تلك، من ا�جانب اإلسالمّي، موجودة لدى �ل  
ّ
اإلسالمي. و�ن

لك إزاء اآلخر الّداخ�� ا�ختلف الفئات و�ْن بصيغ مخّففة ليس تجاه اآلخر ا�ختلف �� الّدين فحسب بل كذ

ف 
ّ
وتوظ العديدة،  ا�حاضر  وحوادث  الّصرا��،  ا�خيال  ذكر�ات  املعركة  هذه   �� ستد�� 

ُ
و� مذهبّيا. 

لم أو الدونّية كما ذهب إ�� ذلك  
ّ
اس��اتيجيات الّتجييش العاطفي واستغالل الشعور الّتلقائي بالهوان أو الظ

 بحّق عبد اللطيف الهرما��ي إ�خ...  

ح هو �� حقيقتھ، وأك�� من أّيِ    -ج 
ّ

إّن القناع الّدي�ي للّصراع العنيف الذي تخوضھ تّيارات ا�جهاد املس�

وقت م��ى، صراٌع إيديولو��، سواء أتّم توج��ھ نحو الّداخل أم نحو ا�خارج، وال أدلَّ ع�� ذلك من خلّو  

و��� دعوتھ للّتعا�ش والتعارف ال�ي فهمها الفكر  تأو�لها للّدين من اإلشارة إ�� وظائفھ الّروحّية، وقيمھ ال�ونّية  

املتشّدد ع�� أ��ا ب�ن املتماثل�ن ال ب�ن ا�ختلف�ن. ولو أّن هذه الّتّيارات قد خاضت صراعها مع اآلخر الغر�ّي  

 واآلخر املذه�ّي بوجھ مكشوف ل�انت قضاياها أد�ى إ�� املشروعّية وأجدَر بجلب الّتعاطف. 

الساب  -ح  الّنقاط  منظور  إّن  "من  ا�جهاد  آيات  وم��ا  عموما،  األح�ام  آيات  تدّبر  ضرورة  إ��  لتدعو  قة 

االجتماع   �سيج   �� املنغرسة  وهمومھ  ومطالبھ  اليوم  املسلم  شواغل  االعتبار   �� يأخذ  ومعاصر  حديث 

ھ أشّد عسرا مّما �ان ��  1وأحوال العمران و�كراهات التار�خ"
ّ
الّتار�خ املسي�ّ�  . وهو أمر نراه غ�� �س��، ولعل

  �� الشأن  هو  كما  بھ  مأذونة  جهة  اختصاص  وعدم  فردّية،  بصورة  الّنصوص  فهم  حّق  ألّن  وذلك  مثال، 

ھ يملك  
ّ
املسيحّية، وجها سلبّيا، وهو إم�انّية اّدعاء �ّل فرد/ قارئ أّن تأو�لھ هو املطابق للمقصود اإلل�ّي، وأن

ھ فال بديل عن ثورة ث
ّ
 قافّية �شمل ا�جال الّدي�ّي وتمتّد إ�� جميع فئات ا�جتمع. الفهم ا�حّق، لذلك فإن
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