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 ملخص البحث

 
يهدف البحث احلايل إىل استعراض أدبيات متضاربة تعاجل مفهوم: حنن واآلخر، لتوضيح جدلية جهاد الطلب، 

املقارن الذي  للبحث هو املنهج اجلديلوبيان عواقب هذا التضارب يف تشكيل الوعي اجلهادي املعاصر. املنهج املعتمد 
 اجلديدة.املنهجية تشخيص الوضع متهيدا لوضع املقارابت أجل من  شف عن التناقضات، ومكامن اخللليك

 ال مناص من جتديد منطلقات خطاب الرتبية اجلهادية واستثمار االستبصاراتوخلص البحث إىل أنه 
 واالجتهادات واملقارابت املعاصرة اليت تراعي ظروف العصر من جانب، ومساحة اإلسالم من جانب آخر.

جهاد الطلب مبعىن إرغام الناس على اإلسالم، وبغرض اهليمنة على اآلخرين، وإزالة الشرك ونشر الدعوة اإلسالمية 
االقتصادي هذا الفكر القتايل يتهرب من اجلهاد العلمي و شكل فكرا حيتكر احلقيقة، وحيتقر األمم، ويريق دماء األبرايء. ي

 مبتورة الصلة عن الواقع.وهي رؤية مشوشة واملدين ويتمحور حول رؤية ضيقة للعامل 
هادية، تلك والنواتج إلجياد فلسفة راسخة للرتبية اجلوالوسائل احلاجة ماسة لتجديد املفردات واملنطلقات واملناهج 

 رهابالسلم ابعتباره نقطة مركزية، أما القتال املشروع فهو استثناء لردع العدوان وحتقيق اهليبة إلالرتبية اليت حتث على 
 األعداء.

 
 

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 
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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
 

( مث 2016-السنة الثانية -الفصل األول-هذه دراسة سبق أن نشران أصلها يف جملة نقد وتنوير )العدد الرابع
العامل  يشهدية. خمرج ألزمتنا املصي  لىة نشرها لعلها تساهم يف العثور عأضفنا هلا جمموعة أفكار ومناقشات وارأتينا إعاد

ويف نفس الوقت  ،يف كثي من األقطار احلروب املتواصلة على األخضر واليابسأتت و احدااث مهولة وجمازر إنسانية اليوم 
م نقدية هدفها جتذير العالقات السلمية، واحملافظة على احلقوق، وإعادة فهحثيثة مراجعات وعلى املستوى العلمي مثة 

  .ثقافة اإلسالميةوال ريب أن للعلوم اإلنسانية مكانة مهمة يف اثراء ال النصوص الدينية على نطاق أوسع

، هاداملساجد ابسم اجل يتفجيتم الدماء يف دايران ابسم اجلهاد... أن  تراقأن يف عصران من صور اإلرهاب و 
، وعلى رهلكف صراحة احلرب على العامل يعلن البعضمن صور اإلرهاب أن و ...وهذه درجة مفزعة مل يسبق هلا نظي 

 . املسلمني لردهتم

ا ال يعين حبال من األحوال االستسالم واخلنوع أمام األعداء... يف اجلهاد عزة للمسلمني ديننا دين السالم وهذ
يف كل مكان وحني... ولكن هذا ال يعين اخلصام والصدام مع العامل كله ابسم اجلهاد...وال يعين جتنيد أطفالنا وشبابنا 

 .اجتهادات ساذجة، و فردية وجمهودات ،ل طائشةوبناتنا للعمل بشكل عشوائي فالفدائية يف اإلسالم ليست مشاعة ألعما

وحنن نتناول موضوع الرتبية والفكر اجلهادي ندرك متاما أن أمتنا العربية اإلسالمية متر مبحن خارجية مهولة، 
 وأخرى ذاتية ال تقل خطورة عن احملنة األوىل بل قد تكون سببا أساسيا لكثي من املشكالت اليت متر هبا حكوماتنا وشعوبنا

 ن منظور الرتبيةم .  وحنن هنا سنعاجل حتدايتنا الذاتية املرتبطة مبفهوم جهاد الطلب حتديدامن فساد، وسوء إدارة وختلف
 .  وربط ذلك كله مبقارابت فلسفية رغبة يف العيش املشرتك وختطيا ملخاوف وتعقيدات العوملة

الطلب  حنن واآلخر، لتوضيح جدلية جهاديهدف البحث احلايل إىل استعراض أدبيات متضاربة تعاجل مفهوم: 
)الذي قد يسمى جهاد االبتداء أو جهاد اهلجوم(، وبيان عواقب هذا التضارب يف تشكيل الوعي اجلهادي املعاصر.  
املنهج املعتمد للبحث هو املنهج اجلديل املقارن الذي يكشف عن التناقضات الفكرية، ويرصد درجات التشابك والوفاق 

من و تبادلة مقارنة مبساحات الصراع والتصادم والتناقض يف األدبيات والتصورات والسلوكيات قداما وحديثا.  والعالقات امل
اجلديل يف هذا البحث تكرار احلجج والرباهني واألقوال املؤيدة واملخالفة من زوااي متنوعة، ومفردات خمتلفة طبيعة املنهج 

راف على احلوار متاشا مع فلسفة اجلدل يف أنساق متجددة من حتتضن تنوع اخلطاب من جانب، وتشجع َجيع األط
 جانب آخر.

ها يشكل النسق األيديولوجي املقرتن ابلرتبية اجلهادية حمطة لقراءات متباينة جيب جتليتها يف العصر الراهن وحتصين
 لصدامي الدوغمائيمن الفكر اقدر اإلمكان من التصورات السلبية العالقة هبا، وحتريرها من التفسيات احلادة، وختليصها 

تجلية مقاصد ل أكثر صالبة . أيمل الباحثان من هذه الدراسة الوصول إىل منطلقات معاصرةالذي اكتسح جغرافية العامل
الرتبية اجلهادية يف ظل استيعاب متطلبات العصر.  إن االنتقال من احلقبة الكالسيكية يف التفكي إىل إدراك مسات 

مقيد بوسائل وي اجلهادية وفق منظور ماضالرتبية قضااي يكون يف احلسبان، فال امكن عرض جيب أن  اجملتمعات احلديثة
من .  فيةواملقارابت الفلس جلديد يف عامل االجتهاداتتم ابهتال ، و راعي خصائص العصرتال جامدة، ومفردات قدامة 

حيح مع النصوص التعاطي الصيرى الفكر التجديدي ال يستسيغ الفهم احلريف للنصوص الدينية بل السنن اإلهلية أن 
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املكان جغرافية ز أسبغ البعض على النصوص الدينية تفسيات يقينية تتجاو فتح ابب االجتهاد النزيه املتزن.  لقد ل الدينية
هاد قاش.  ويف املقابل أنكر البعض َجيع معاين جالزمان، لتصبح اجتهادات السابقني مسلمات غي قابلة للنحدود و 

 الطلب.  

لقد تباينت آراء العلماء قداما وحديثا يف بعض مسائل اجلهاد وميادينه وغاايته، وزاد األمر تعقيدا عندما أصر 
بعضهم على االلتفاف حول النصوص الفقهية حرفيا ورفض االستجابة لضرورايت االجتهاد وفق مقتضيات العصر، 

واثيق الدولية، ومعطيات العلوم االجتماعية والسياسية.  ولقد ارتبطت مفردة اجلهاد يف بعض مظاهرها ابملبادرة إىل وامل
قتال الكفار، وترسيخ العداء، وتوسيع رقعة األراضي اإلسالمية.  ومن هنا نتبني وجها جديدا من أوجه الرتبية اجلهادية 

رة مخالف.  من التساؤالت املهمة اليوم: إىل أي درجة تساهم الرتبية اجلهادية املعاصاجلدلية اليت ال ختلو من نظرة العداء لل
فكار حتتكر الصواب شحن ذهن الشباب أبتيارات الدينية وتصرفاهتم، وكيف يتم يف تشكيل فكر املتطرفني وكثي من ال

 وتصادم مساحة اإلسالم؟ 

سالم، وأما جهاد الطلب )االبتداء واهلجوم( فمن يهدف جهاد الدفع إىل صد العدوان وهو أصل من أصول اإل
معانيه املبادرة ابلقتال إذا كان العدو يضمر شرا أو يتحفز لقتالنا مما يستوجب التحرك ملباغتته. اجلهاد ابلصفة السابقة 

األمر  يف هذانقاش وال نزاعال جمالدليل يقظة واجلهاد اهلجومي حلماية احلقوق له ما يربره يف األمس واليوم ويف املستقبل و 
 .شبه حمدود

ولكن ما املانع إذا أرادت أمة غي مسلمة أن متد جسور التعارف والتعاون مع أمتنا؟ أليس األصل هو التعايش 
أم هو خالف ذلك ال سيما إذا كانت أمتنا قوية؟ مت حقا نسخ مبدأ ال اكراه يف الدين آبية السيف؟ وإىل أي مدى مت 

لطلب ملهاَجة غي املسلمني؟ وما أثر ذلك كله يف نشوء فكر ديين متشدد له نظرة عدائية التوسع يف مفهوم جهاد ا
لآلخرين؟ كيف مت استغالل اآلراء الدينية القدامة واحلديثة يف تغذية مشاعر الكراهية عرب مناهج تعليمية غي منضبطة؟ 

ة، وحماولة اته املدمرة على الرتبية املعاصر يسعى البحث الراهن إىل استطالع جوانب من هذا االشكال عرب تتبع اسقاط
 جتلية منطلقات الرتبية اجلهادية القادرة على محاية األمة على حنو سليم.  
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 تعريفات وتفريعات -1
  

 اجلدل -1-1
 

 يشي قاموس املعاين إىل أن اجلدل: طريقة يف املناقشة واالستدالل صوَّرها الفالسفة بصور خمتلفة، وهو عند ممناطقة
اجلمدمل أي  لفظّي مبعىن سمْفسمطة، ومماحكة.  ويقال فنّ  املسلمني: قياٌس مؤملَّف من مشهورات أمو م سلَّمات.  ويقال جمدمل

، 1م، ج2006مبعىن احلوار واحملادثة حني تتناقض اآلراء )خشبة،  (dialecticفّن املناقشة بطريقة احلوار.  واجلدل )
ضة على سبيل املنازعة واملغالبة إللزام اخلصم، أصله من جدلت احلبل: أي أحكمت و"اجلدل واجلدال: املفاو (.  280ص 

(.  و"اجلدل: فهو تردد الكالم 309م، ص 2000فتله، فكأن املتجادلني يفتل كل واحد اآلخر عن رأيه" )القطان، 
 (.  184، ص 1جبني اثنني، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه" )القاضي أبو يعلى، 

(.  أي انقشتنا وحاججتنا وعارضتنا وخاصمتنا وأنذرتنا.  32ويف كتاب هللا }قمال وْا ايم ن وح  قمْد جمادمْلت منما{ )هود:
الم 125واجلدال يف موطنه مطلوب ودليله }ومجماِدهْل م اِبلَّيِت ِهيم أمْحسمن { )النحل:  (.  وقد يكون اجلدل مذموما }ومالم ِجدم

{ )البقرة: يف احلْم  (.  يكشف البحث الراهن عن جوانب من جدلية الرتبية اجلهادية ودرجة تناقض اآلراء يف تكوين 197جِّ
 .  وتكوين نظرة إىل الكون االجتاهات والقيم والسلوكيات

 ةواملنهج اجلديل يف البحث العلمي يقوم على مبدأ تتبع املتناقضات الفكرية واالحتكام لفلسفة التاريخ ومراعا
وبروز مستجدات  ،احلياتية املتغيات اجلديدة مع مراعاة تضارب اآلراء بفعل تنوع املشارب الثقافية، وتبدل األوضاع

 جديدة.  

إلسالمية، أكثر متشيا، لشرح واقع اجملتمعات ا –ميدان علم االجتماع  يف -يعترب املنهج اجلديل وإذا كان بعضهم
فإن البعض يعتربه من أغىن ما يستفاد منه لبناء منهج جديل، لدراسة الصراعات الفكرية واحلضارية، واليت خاضها الفكر 

تقاء ابلنفس أجل الصالح واالر اإلسالمي قداما وحديثا.  والصراع حقيقة اثبتة، يف التصور اإلسالمي.  إنه صراع إذن من 
(.  إن "القيمة النهائية للبحث العلمي تقاس 99 – 98م ص 2008األنصاري، )الفردية واجلماعية، حنو األفضل 

ابلقدر الذي يعتربه الباحث الالحق جزءا من املعرفة ال غىن عنه يف الدراسة والرتتيب املنهجي ومواصلة اجلدل ودعم 
 (.  98م، ص 2000ألسس النظرية اجلديدة" )دويدري، النظرية واملعرفة ووضع ا

ومن منظور الرتبية الدايلكتيكية "ذهب أفالطون إىل أّن اجلديل هو الذي يتقن فّن السؤال واجلواب ودّعم بذلك  
 ربكالم سقراط قبله يف إقراره أّن العلم ال ي عّلم وال ي دّون يف الكتب، بل ي كشف عن طريق احلوار واستدراج اخلصم ع

القياس إىل نتائج مستخرجة، انطالقا من مبادئ مسّلم هبا عنده. إالّ أّن الوصول إىل احلقيقة ال يرهتن ضرورة ابحلوار، إّّنا 
اء قد يعتمد تعريف املعاين الكلية وتصنيفها، وهو ما أثبته أفالطون يف اعتباره اجلدل علما لتصنيف املفاهيم وتقسيم األشي

هبذا الشكل أضحى منهجا يسعى إىل االرتفاع ابلعقل من احملسوس إىل املعقول" )موقع مؤمنون إىل أجناس وأنواع، وهو 
 بال حدود للدراسات واألحباث، مفاهيم(.

وال ريب أن اجلدل املنهجي مفتاح ازدهار العلوم والفنون واآلداب ألن طريقة اجلدل املنهجي تتحقق من صدق 
 للعصر، وتتعقب نواجتها مبناهج جديدة.  ابتت حركة تفكيك النصوص صالحيتهاصالبتها و املسائل، وتراجع مدى 
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ية نزعة عاملية متد مسية النقد والتنوير وتزكيها مبعطيات ومقارابت وآليات حبث -على سبيل املثال  -وإعادة أتويلها 
 جديدة.  

 اجلهاد: -2-1
 

بذل اجلهد ع و استفراغ الوسعميقة أمهها  دالالت وجتليات تربوية لفظ اجلهاد مصدر جاهد وله يف مفهومه العام
يف جماهدة النفس، والشيطان، واألهواء الباطلة، واألفكار املضللة.  ومن صور اجلهاد مقاتلة املعتدين، ومقارعة  والطاقة

احملتلني الغاصبني، وحتمية الرضوخ للحق، ورفض كافة أنواع الظلم، والتصدي للمفسدين والغادرين بشىت السبل املمكنة.  
مرة من أنعم هللا عليهم من األنبياء واألبرار وحسن أولئك رفيقا.  قال وشرف الشهداء عظيم، ومقامهم رفيع، فهم يف ز 

َّ  ومالم  تعاىل " ِبيِل اَّللَِّ أمْموماًتا بمْل أمْحيماٌء ِعندم رمهبِِّْم ي  ْرزمق ونم" )سورة آل عم الَِّذينم  حتمْسمبم وألن اإلسالم  (.169ران: ق ِتل وا يف سم
 ر وهلذا وضع القواعد الضابطة الستخدام اجلهاد يف مكانه الصحيح. دين واقعي قرر القتال إذا تطلب األم

ومن جماالت اجلهاد مبعناه الشمويل؛ جهاد الدعوة والقلم والعلم والعمل والرب ابلوالدين، واإلحسان للناس، وتعمي 
 الرتبية اجلهادية.   األساس يفاألرض، وحفظ الوطن، ورعاية البيئة، وتنمية العلوم.  هذه الدالالت ال نزاع فيها، ومتثل حجر 

واجلهاد يف االصطالح "هو الدعوة إىل الدين احلق، وقتال من يصدُّ عنها أو يعدو على أرضها وأهلها ابملال 
م(.  غلب 2012والنفس.  وهو بذل الوسع والطاقة يف قتال الكفار، ومدافعتهم ابلنفس واملال واللسان" )الزحيلي، 

م، 2006جهاد الكفار وهو دعوهتم إىل الدين احلق وقتاهلم إن مل يقبلوا )جهامي، ودغيم، اجلهاد يف عرف الشرع على 
 (.  وتشي األدبيات إىل أن اجلهاد179م، ص 2009، بصمه جي، 598، ص 1م، ج1996، التهانوي، 883ص 

من يقسمه إىل جهاد شرعية.  وهناك  ضوابط ضمن هللا سبيل يف هو القتال االصطالحي أو الشرعي أو العريف أو اخلاص
 (.  140م، ص 1983دفاعي، وجهاد هجومي )أيوب، 

 : الرتبية اجلهادية -3-1
 

 اإلامانية اجلوانب األفراد يف بتأهيل خيتص الذي اإلسالمية الرتبية من اجلانب ذلك اجلهادية ت عرف أبهنا والرتبية
تنبع (.  14م، ص 2008ابلبيان والسنان )عقل،  األمة أعداء منازلة على قادرين ليكونوا والسلوكية واألخالقية والفكرية

الشجاعة من غرائز فطرية، وتقويها الرتبية اجلهادية؛ ابملران والتدريب وخوض املواقف؛ حىت يكتسب الشاب هذا اخللق، 
م، 1997 ،وقد جعل هللا أمر الدين ال يقوم إال ابلشجاعة، ولذلك إن جب أهل احلق يستبدل هبم قوماا غيهم )اخلازندار

(.  وذهب بعضهم إىل أن أولوية اجلهاد الرتبوي قبل اجلهاد العسكري فقيل "ابلنظر إىل حال السَّعة واالختيار، 73ص 
على جهاد  - س لَّم األولوايتيف-ويف واقع التدافع احلضاريِّ والفكريِّ واألخالقيِّ واالجتماعيِّ أييت اجلهاد  الرتبويُّ متقدماا 

(.  واملسلم مطالب بتوطني النفس على اجلهاد واعداد العدة الكاملة 154م، ص 2012حسني، الطلب العسكري" )
ِط اخلْمْيِل ت  ْرهِ ، والذود عن حياض الدينللذود عن احلق ن ق  وٍَّة ومِمن ّرابم ب ونم ِبِه عمْدوَّ .  قال تعاىل }ومأمِعدُّواْ هلم م مَّا اْستمطمْعت م مِّ

ِبيِل اَّللِّ ي  ومفَّ اَّللِّ ومعمد وَّك ْم ومآخم   إِلمْيك ْم ومأمنت ْم الم ت ْظلمم ونم{ رِينم ِمن د وهِنِْم الم ت مْعلمم ون مه م  اَّلّل  ي مْعلمم ه ْم وممما ت نِفق واْ ِمن شمْيٍء يف سم
، ومملْم : "ممْن مماتم -ومسملَّمم صملَّى هللا  عملمْيِه -قمالم رمس ول  هللِا  :"عمْن أمِب ه رميْ رمةم قمالم (.  ويف صحيح مسلم 60)األنفال:   ومملمْ ي مْغز 

 .  "حي مدِّث  بِِه ن مْفسمه ، مماتم عملمىم ش ْعبمٍة ِمْن نِفماقٍ 
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ومن املعلوم ابلبداهة أن األمم جعلت الرتبية العسكرية أساسا لضمان بقائها واألمة املسلمة مثل سائر األمم 
ب على جي زهرة التفاسيقال حممد أبو زهرة يف ن مصاحلها. من حقها تكوين جيش قادر على رعاية حقوقها، وضما

د من الرتبية على فال ب" القوي. ي، ابلدربة، والتعليم وكل ما يرِب اجلنداجملتمع القوياألمة كلها أن تتعاون يف إعداد 
من فسيه ويضيف حممد حسني فضل هللا يف ت". اجلندية، وإعداد عدة القتال، وذلك ابملستطاع بل أبقصى ما يستطاع

  :ضرورة توفي مقّومات القوة على كلِّ صعيدبوهو يفسر قوله سبحانه "وأعدوا"  وحي القرآن
وإذا كان جّو اآلية يوحي بوجوب االستعداد للحصول على القّوة العسكرية، فإننا نستوحي منها 

األمة يف تطورها العلمي واالجتماعي واالقتصادي يف ضرورة اإلعداد للقوة من نوٍع آخر، مما حتتاجه 
موقعها السياسي بني األمم األخرى، ألن ذلك حيقق هلا االكتفاء الذايت أو التفوق الواقعي، الذي 
يفسح هلا اجملال للتحرك بقوة من موقع استغنائها عن اآلخرين، أو من موقع حاجة اآلخرين إليها، 

تاجها غوط اليت تقيد حريتها يف احلركة، أو تفرض الضغوط اليت حتفنستطيع بذلك أن نتخّلص من الض
يف عالقاهتا ابآلخرين، وهذا ما ي لزم األمة   جبميع أفرادها   أن تستنفر كل طاقاهتا يف سبيل الوصول 
ثِّل أساس القوة يف احلياة، ولتتخلص من كل نقاط الضعف  إىل املستوى املتقدم يف كل اجملاالت اليت مت 

وضة عليها من الداخل واخلارج، فذلك هو السبيل األفضل النطالقة اإلسالم بقّوٍة يف حياة الناس املفر 
 .يف عامٍل ال يفهم إال بلغة القوة. فاحلق الذي ال يستند إىل القوة ال يرتكز على أساٍس اثبٍت متني

ذود عن كرامته وكرامة وطنه نفسه حىت يالرتبية اجلهادية هي الرتبية اليت جتعل املسلم يبذل أقصى طاقاته لتهذيب و 
قدر  إبقامة العدالة املمكنة والكفيلةالعصرية جبميع الوسائل ويقاوم خصومه  ،وأمته، وليدافع عن القيم اإلنسانية الرفيعة

 ن.  وهكذا فمن مقاصد الرتبية اجلهادية محاية الكليات اخلمس )الدين والنفس والعقل واملال والعرض( وتكوياستطاعتها
الشخصية القوية القادرة على خوض املعارك بشجاعة وقناعة.  واجملتمع العادل اآلمن، واألمة املصونة ال بد هلا من جيش 

جلهادية عندما تغيب فلسفة الرتبية اهاد رفعة وكرامة ال غدر وخيانة. ابسل مغوار.  يوحد اجلهاد األمة وال امزقها، واجل
 آرب غي مشروعة.الصحيحة يتم استغالل الدين لنيل م

واجلهاد ابلعلم والرتبية والتعليم من أرفع مقامات اجلهاد يف عصر العلم والتقنية والبحث واالكتشافات.  ولعل 
اجلهل مبقاصد الرتبية اجلهادية جعل كثي من االرهابيني يشكلون جيوشا، ويقودون حرواب، وجيرون على أهلهم وبلداهنم 

معارك غي مدروسة العواقب، هتور جّر األمة للمهالك وترك اجملال مفتوحا للتصرفات مصائب ال حصر هلا.  الدخول يف 
وش عقل بعض الكتب الدينية والسياسية املنتشرة اليوم تغرس معتقدات تربوية مغشوشة تشالفردية واجتهاداهتا املتطرفة.  

من خيالفهم.   م إىل أعمال إرهابية ضدالشباب ومن دون قصد أو بقصد تدفعهم إىل تبين مواقف دينية متطرفة تؤدي هب
 وتشكل شبكات االنرتنت مكاان واسعا ألولئك الشباب لتبادل أفكار دموية، ومعلومات مدمرة، وايديولوجيات هدامة. 

 

 اجتاهات جدلية للعلماء -4-1
 

وأاي ما كان األمر، فإن اخلوض يف تعريفات اجلهاد وجماالته يكشف عن مسائل جدلية عديدة وهو ما سنتوىل 
 بسط القول فيه هنا وعلى امتداد هذا البحث.  

يدور اجلهاد شرعاا حول قتال املسلمني الكفار، يف سبيل إعالء كلمة هللا ونشر دينه.  وقد عرفه فقهاء الشريعة 
ريف عديدة منها تعريف احلنفية: أبنه دعوة الكفار إىل الدين احلق وقتاهلم ابلنفس واملال إن مل يقبلوا.  أما اإلسالمية بتعا
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فقهاء املالكية فقالوا يف تعريفه: "هو قتال مسلم كافراا غي ذي عهد إلعالء كلمة هللا تعاىل، أو حضوره له، أو دخول 
 الا إليها"األنفس يف ذات هللا، وإعالء كلمته اليت جعلها طريقاا إىل اجلنة وسبي أرضه".  وقالوا أيضاا: "هو املبالغة يف إتعاب

"إن اإلسالم ال يقاتل الناس لكفرهم، (.  16ه ، ص 1407، بتصرف، اللحيدان، 34، 33، ص 1م، ج2004)األمحدي، 
مما يعين أن بعض أهل العلم  (. 1038، ص 2م، ج2009بل لعدواهنم، كما هو رأي اجلمهور، خالفا للشافعية" )القرضاوي، 

(.  وقالوا: يقاتل الكفار 45م، 2008يؤمن أن الكافر يقتل لكفره وعلى ذلك ترتكز اجلماعات اليت تعتمد على العنف )صربي، 
م، ص 2008م، انظر أيضا السحيمي، 1995، التاج واإلكليل ملختصر خليلعلى الدين ليدخلوا من الكفر إىل اإلسالم )

28  .) 

زالة اجلهاد: مبعين بذل الوسع يف إقامة كلمة التوحيد على وجه األرض وإن الطرح السابق جند عند علماء الشيعة وقريب م
وإزالة أنواع الشرك والظلم من وجه األرض ال امكن أن يتم من غي )القتال("  -وحده -الشرك والظلم.  فإن تقرير ألوهية هللا 

مقارابت تنظيية فكرية يف حوار مع مساحة الشيخ حممد مهدي اآلصفي، انظر انظر موقع الضياء للدراسات املعاصرة، )
 .، لبنان(10أيضا جملة احلياة الطيبة، العدد 

البتدائي، ابتداء ابجلهاد ا"جند اجلهاد االبتدائي أو جهاد الدعوة أو جهاد التحرير أو جهاد الطلب بنفس املعىن، ويقصد و 
املسلمني للكافرين ابحلرب هبدٍف واحد هو الدعوة إىل اإلسالم وبذل اجلهد جلعلهم مسلمني أو خاضعني للمسلمني، فإن كان 
الكّفار مشركني، أو من غي أهل الكتاب مطلقا، وضعوا أمام خيارين مها: القتل أو اإلسالم، وإن كانوا من أهل الكتاب وضعوا 

خيارات ثالثة: إما أن يسلموا، وإما أن خيضعوا ويصبحوا من أهل الذّمة فيدفعون اجلزية، وإما أن ي قتلوا.  وهلذا السبب يسّمى  أمام
هذا اجلهاد أحياانا جهاد التحرير؛ ألنه حيّرر النفوس من الكفر، يكاد وجوب اجلهاد االبتدائي أن يكون من مسّلمات الفقه 

هذا اجلهاد ابلتحّول لدى بعض الفقهاء والباحثني يف القرن العشرين شيعياا وسنياا )حب هللا،  اإلسالمي.  وقد أخذ مفهوم
 م، ابختصار(.  2014

الكويتية "اجلهاد القتال إلعالء كلمة اَّلّل، وهو من ابب األمر ابملعروف والّنهي عن  املوسوعة الفقهيةوورد يف 
 هدة العدّو الظّاهر، والّشيطان، والّنفس.  وجهاد الكّفار هو ختييهم بنياملنكر، واجلهاد فعل، واجلهاد ثالثة أضرب: جما

ثالثة أمور مرتّبة وهي: قبول الّدخول يف اإلسالم، أو البقاء على دينهم مع أداء اجلزية، وعقد الّذّمة.  فإن مل يقبلوا، 
 قّل" )ابختصار(.  فالقتال.  والفقهاء على أنّه ينبغي أن ال يرتك اجلهاد كّل سنة مرّة على األ

ويؤكد بعضهم أن "جهاد الطلب: هو أن تكون الدولة اإلسالمية دولة مستقرة اثبتة، وتريد أن توسع رقعتها، 
حبيث تدخل أعداد كبية جداا يف اإلسالم، وتزيل األنظمة اليت متنع الناس من قبول احلق، وجتعل قبول احلق ممكناا ابلنسبة 

الطلب" )السلمي، بدون ًتريخ(.  ويتبني مما سبق أن َجهور الفقهاء على أن الدولة  للشعوب، فهذا جهاد يسمى جهاد
على أقل تقدير مع شحن الثغور ابملقاتلني إلرهاب العدو واحلفاظ  املس لمة ت غي ر عل ى دول الكف ر اجملاورة يف العام مرة ا

ذاهب األربعة.  وهناك من أهل العلم من قال على هيبة الدولة اإلسالمية.  وه و مذهب َجاهي أهل العلم وعليه امل
بن احلسن  دينار وابن شربمة وعبد هللا ابستحباب جهاد الطلب ومل يوجبه ومن هؤالء: سفيان الثوري وعطاء وعمرو بن

ل األعداء، حبث الفقهاء يف مباحث اجلهاد عن العلة اليت تبيح للمسلمني قت.  وتلخيصا ملا سبق، وسحنون وابن عبد الرب
داء، وليس جمرد واملقاتلة واالعت -أي احملاربة  -قال َجهورهم من املالكية واحلنفية واحلنابلة أن علة القتال هي احلرابة ف

العبيدي، )الكفر، بينما يرى الشافعي يف أحد قوليه أن علة القتال هي الكفر.  ورأي اجلمهور يف هذه املسألة هو الراجح 
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 1تاوى املعاصرة املنشورة يف موقع طريق اإلسالمويف الف(.  264، ص 123م، ص 2012
(http://ar.islamway.net)  فع ر يقرر عبدالرمحن بن انصر الرباك أن شريعة اجلهاد يف اإلسالم حملو الكفر و

إّنا و املشروع يف اجلهاد: قتال الكفار هلاتني الغايتني: اإلسالم أو بذل اجلزية، ال قتل  كل كافر، العدوان. ويقول الرباك "
رب أحد على الدخول يف اإلسالم، فالغاية العامة  يقتل احملارب ويقاتل حىت ي سلم أو ي ؤدي اجلزية، مث بعد ذلك ال جي 
للجهاد: "أن تكون كلمة هللا هي العليا"، وهذا حيصل إما ابإلسالم أو بدفع اجلزية؛ وبذلك تكون السيادة للدولة 

ون ات مل ون؛ ألهنم ليسوا من أهل القتال، وإذا ظ ِهرم عليهم فإهنم ال يقتلون، بل يستبقاإلسالمية، وأما النساء والذرية فال يق
  .سبياا للمسلمني الغاّنني، ويكونون حتت الرق إال من حيرر منهم، ويف هذا الرق سعادة هلم؛ ألن الغالب أهنم يسلمون"

م إىل اإلسالم ، وتسمح لنا بدعوة شعوهبال يكفي أن تفتح لنا دول الكفر أبواهبا وتنص الفتوى أيضا على أنه "
وهلم السيادة على بالدهم، كما يزعم بعض الناس يف هذا العصر أهنم إذا فعلوا ذلك مل جيب قتاهلم! ويف هذا تلطف مع 
الطاعنني على اإلسالم واملسلمني بشريعة اجلهاد يف سبيل هللا، بل البد من اجلهاد يف سبيل هللا حىت تكون كلمة هللا هي 
العليا؛ إما إبسالمهم أو بذهلم اجلزية، فتكون السيادة للدولة اإلسالمية إال أن تقتضي مصلحة اإلسالم واملسلمني معاهدهتم 

 ".مدة معلومة أو مطلقة، وهذا الرأي حمدث ال أصل له يف كتاب وال سنة وال يف كالم العلماء

زعمم أنه ليس راد به: ابتداء الكفار ابلقتال، و طلب! واملويقول الرباك " قد أنكر بعض املعاصرين ما ي سّمى جبهاد ال
يف القرآن وال يف السنة وال يف كالم األئمة املتقدمني جهاد دفع وطلب! وإّنا كان يف احلديث عن اجلهاد، فجعل كون 

، دليالا على نفي معناه، وهو ابتداء الكفار ابلقتال، وهذا من املغالطة يف اجلدل! فإذا   ان املعىن صحيحاا فال كاللفظ حمداثا
يضر التعبي عنه أبي لفظ يدل عليه، ويف احلقيقة: إن طلب الكفار ومطادرهتم، وهم الذين أابح هللا قتاهلم جاء معناه يف 
القرآن فعلم أن هذا القتال ليس من جهاد الدفع للعدوان، لكن إذا طلب الكفار الصلح ووقف القتال مدة معينة أو 

 يف ذلك مصلحة لإلسالم واملسلمني".ز ذلك إذا كان مطلقة غي مؤبدة، جا

والسالم استثناء حبسب الرؤية السابقة اليت تؤمن أن مسألة جهاد الطلب مسألة  ،وهكذا جهاد الطلب أصل 
  ". فيها فلذا اختلفوا العلماء وقع فيها الغلط من كثي من الناس يف هذا العصر، واشتبهت على بعض"مهمة عظيمة، 

ون التفات للمواثيق د يشكل عدد من الشباب رؤيتهم للكون وللعامل وحلركة احلياةالنقلية النصية وفق هذه العقلية 
الدولية أو فكرة السعي لالندماج املتزن أو العيش املشرتك. هذا الفكر ال يريد ارهاق فكره يف البحث عن مقارابت نقدية 

 عندما يصبح الفكر اجلهادي بال هدف واضح تصبح الرتبية ساقا مع املستجدات املعاصرة واملصلحة العامة.ات أكثر
 اجلهادية مهمة عسية بل تنحرف عن غاايهتا اإلنسانية.

 أمهية املوضوع تربواي:  - 2
 

( إىل إشكالية الرتبية اجلهادية وكتبوا أن 307 - 306م، ص2006أشار املتخصصون يف أصول الرتبية )قمرب، 
ىل دفاع وطين، وأصبح مشروعا فقط ملقاومة العدوان وطرد قوى االحتالل.  مثة نظم اجلهاد حتول يف عصران احلاضر إ

وقوانني دولية وقومية حتكم عالقاتنا ابلدول اجملاورة وغيها أثناء نشوب اخلالف.  ولألسف فإن حركات أصولية تبعث 

                                                           

 .( مشروعية جهاد الطلب وكونه من أصول اجلهاد مراداا للشارع10) ويتضمن املوقع مقاال بعنوان اجلهاد أتصيل و أحكام 1

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%22
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قوة السيف جراي ودعوته إىل اإلسالم ب من جديد عقيدة اجلهاد "الفريضة الغائبة" وتستهدف هداية العامل بكفاره ومشركيه
على سنة السلف األوائل يف زعمهم.  أولئك يعادون اإلنسانية واحلضارة والقيم العصرية، وحيملون اإلسالم واملسلمني 

(، ويفسد Townsheng, 2011.  P.  12أصبح االرهاب الديين يهدد احلياة )أوزار أعماهلم وسوء عقيدهتم.  
 .  ل ارهاِبك  يقتات منهافلرتبية والتعليم املرشدة لبوصلة اضطربة املناهج املأصبح يشكل العالقات الدولية و 

 فيما يلي جمموعة قصية من العبارات اليت تعكس إشكالية وجدلية الفكر اجلهادي وأثره على الواقع: 

  قال سليمان الطريفي: "هناك روح كامنة لدى كثي من أبنائنا أنه يف حال كانت بيدان قوة فعلينا أن نغزو العامل
 .٢٠١٦, ٢١السبت، مايو  ) (alturifee@ونسقط الدول وحنتلها، وليس مثة روح أننا نكتفي ابلدعوة ابحلكمة". 

 قال هادي األمني@Hadialamine) ( فقه اجلهاد" ليس  :٢٠١٦، ٢٧ايو اجلمعة، م غرد يف يوم"
تطويعه على إعادة قراءته وقراءة ظروفنا وإعادة النظر فيه و  -رأفة بنا  -مقدساا، وعلى علماء املسلمني اجملددين االنكباب 

 .مع الواقع
  املوجه اإلرهابية األوىل كانت مع اإلخوان )=إخوان السبلة( يف عشرينات القرن املاضي عندما أرادوا مشروع

 (.63، 59م، ص 2013قتال دائم )=جهاد!( )احملمود، 
  إّن التحريف الذي خضعت له جمموعة من املفاهيم الدينية اإلسالمية مثل: اجلهاد، التكفي، يرجع يف احلقيقة"

لعامل اإىل هذا التحول يف تلّقي املعرفة الدينية وتسويقها عرب الفضاء الشبكي. وهذا التحول يتجاوز العامل االفرتاضي إىل 
الواقعي، ألّن وظيفة الوسيط الشبكي تتوقف عند تقدمي النص، لينفتح أمام املتلقي/املتصفح طريق جديد يقوده إىل 
املمارسة الواقعية. إننا هنا، ال نثي قضية شاذة ختص جمموعة من األفراد، بل إّن األمر يتجاوز ذلك إىل التنظيمات 

كر هي َجيعها تدخل ضمن هذا املنحى التحليلي، وخصوصاا ما يرتبط منها ابلفاألصولية، مبختلف ألواهنا التنظيمية، و 
السلفي اجلهادي الذي استطاع، خالل عقود قليلة، حتويل الفضاء الشبكي إىل ساحة معركة حقيقية، سواء يف مواجهة 

 م(.2015" )جنداري، .خصوم الداخل مذهبياا، أو يف مواجهة خصوم اخلارج دينياا 
  م( أن " كثياا من أزمات املسلمني اليوم مردها كتب الرتاث اليت امكن وصف بعضها 2017)يرى الرابعي

ابلقاتل نظراا ملا تنطوي عليه الصفحات من بث كراهية وحتريض على العنف وتربير للعدوان... لست  يف مقام العداء لكل 
. والتقليد رون. لكين ضد التقديس األخىنتراثنا أو أتبىن االستهانة أو االستخفاف بكل ما حفظته املكتبات عرب ق

األعمى. إذ إن الرتاث متعدد املشارب واألفكار والرؤى والتوجهات بل واالنتماءات. وليس كل موروث مقّدس. وهناك 
 "..مالبسات ًترخيية جتعلنا ننظر إىل التاريخ مبنظار الشك

 يلة وهتمل املضمونوكتب عادل الكلباين "يتجاوز الزمن الفتوى ألهنا تركز على الوس!" 

 استخدام الغرب اإلرهاب يف تعامله مع الشعوب املغلوبة علىواألمر الذي يزيد موضوع اجلهاد غموضا أو تعقيدا 
أمرها ويتهم الضحية ابإلرهاب!! مناقشة هذا األمر ليس من اختصاص البحث الراهن لكن ال بد من اإلشارة إىل هتافت 

م تشومسكي، و الفكر الغرِب يف كثي من تصوراته عن اإلسالم عموما، واجلهاد حتديدا.  ولعل الكتاابت املستفيضة ل  نع
وادوارد سعيد من أفضل الدراسات الرصينة واجلريئة اليت تكشف اجلشع والطغيان يف السياسات الغربية.  هذا التطرف 

 لمني والغربيني إذند عدد من املسهناك خلل كبي يف فهم اجلهاد عالغرِب يزيد الوضع العرِب تعقيدا ويغذي التطرف.  
 Holyأصبح اجلهاد لديهم يرتبط ابحلرب املقدسة.  إذ قام الغرب برتَجة كلمة جهاد على أهنا تعين احلرب املقدسة )

War:) 
 Malek, 2001, p.  2c, Davidson, 2013, p.  197)Thackrah, 2004, p.  8, (  . 
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تطرفون يف تشويه بيات دينية وظفها املنؤكد على أن حبثنا الراهن يركز على أداملتنوعة وبعد هذه اجلوالت الفكرية 
ارتبط اسم اجلهاد ابحلرب املفتوحة، ولئن اعتقد بعض املسلمني أن اجلهاد اَجاال يهدف للدفاع، فإن لقد معاين اجلهاد. و 

نفرا من املسلمني يؤمنون ابجلهاد اهلجومي.  والراصد للواقع جيد أن تقسيم العامل إىل معسكرين؛ دار احلرب ودار االسالم 
تعليم وبوكي حرام؛ منع ال الدن )القاعدة(، وحركة داعش، فكرة انتصر هلا وطبقها َجاعات التكفي، وحزب أسامة بن

تلك األحزاب وغيها تريد تطبيق أحكام الشريعة وتكوين دولة اخلالفة عرب قناة القتال املقدس، ولكنها يف حقيقة . الغرِب
ضحون ح ويامدوهنا ابملال والسال -والبسطاء–األمر شوهت حقائق اإلسالم، ورغم ذلك فإن أصحاب األفكار الضالة 

 من أجل نصرهتا.  

مي األمني العام املساعد ملؤمتر العامل اإلسال -حلامد بن أمحد الرفاعي شركاء ال أوصياء وعندما نستعرض كتاب 
ب جند اآليت: حنن أمام فقهني بشأن مشروعية القتال: فقه يقرر أن القتال واج -ورئيس املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار

الظلم  وفقه يقرر أن القتال واجب استثنائي دفاعي متليه حاالت م وتطهي األرض من الكفر والكافرين،دائم لنشر اإلسال
  (.أو البغي أو العدوان، وليس لنشر اإلسالم أو إلزالة الكفر من األرض )ابختصار

مة التعاون جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، التابع ملنظ 22وألن موضوع اجلهاد قضية ساخنة فإن الدورة ال  
اإلسالمي، قد انقش املوضوع وأوصى مبا يلي : تكليف جلنة من العلماء واملختصني إلعداد مناهج ومقررات دراسية، 
هتدف إىل بيان حقائق اإلسالم يف جمال العالقات الدولية يف السلم واحلرب، وتراعي املستجدات، وتتمسك ابلثوابت 

ة "تبصي األمة اإلسالمية حكاماا وحمكومني، بفرضية اجلهاد يف اإلسالم، وأن واألصول.  وورد ضمن فعاليات الدورة أمهي
منه ما هو فرض عني، على كل مسلم صحيح، مستطيع، إذا كان لدفع املعتدين عن بالد املسلمني، كجهاد أهل فلسطني 

هاد الطلب، وأن ما يسمى ج لدفع الصهاينة املعتدين، ومنه ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، وهو
الكفاية فيه يف عصران هذا ليست يف غزو بالد غي املسلمني، وإّنا تتحقق أبن يكون للمسلمني جيش مرهوب اجلانب، 

م(.  وهذا 2015حىت خييف األعداء من غي املسلمني ويرتدعوا، فال يفكروا يف االعتداء على بالد املسلمني )سالمة، 
جهاد  هادية بعيدا عن فكرة اهليمنة والتوسع والتسلط والدعوة ابلقوة واليت قد ترتبط عادة مبفهومتوجيه جيد للرتبية اجل

الطلب.  إن من شأن هذه التوصيات، رغم أتخرها أن ترشد اخلطاب الديين املعاصر وهتذب مناهج الرتبية والتعليم وأن 
شكيل الوعي مت اشتقاقها اليوم، وهي تصورات تقوم بت درءا للتصورات العدائية حنو اآلخر اليتتعاجل التطرف الفكري.  

 الشباِب سلبا، وتكرس االنقطاع احلضاري. 

الرتبية املنشودة ال تفرط ابجلهاد بل تطالب بتجديد جوانب فقهية معينة وفق ضوابط دينية ال تغفل املستجدات 
 .  اتفق علماء املسلمني على أن جهادالدماءالعصرية.  إهنا تربية أساسها اجلهاد من أجل بسط دعائم السلم وحقن 

ايل استنادا فهو غي مطلوب وال وجود له يف العصر احل -بصورته التقليدية–الدفاع مستمر يف كل زمان ومكان، أما الثاين 
 إىل آراء كثيين.  

ضارة اإلسالمية دم احلويزداد األمر تعقيدا عندما جند اخلطاب الديين املتشدد يركز على فكرة مركزية مفادها أن تق
مشروط ابهنيار احلضارة الغربية.  وخيتزل هذا االجتاه كافة عوامل التخلف يف عامل واحد هو االعراض عن منهج هللا تبارك 
وتعاىل.  أما خطاب النهضة فإنه يدعو إىل ثقافة السالم وأييت ذلك على حساب تقليص فكرة اجلهاد اإلسالمي فاإلعداد 

ع القتال ال إىل سفك الدماء.  يدعو اإلسالم إىل السلم حىت يف حالة احلرب على عكس ما يعتقد للجهاد وسيلة ملن
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الكثيون عن هذا الدين.  اميل خطاب النهضة إىل اختزال فكرة اجلهاد يف اإلسالم بوصفه وسيلة دفاعية فقط.  وبذلك 
 -726، ص 2م، ج2013ين القومي )إبراهيم، يعارضون رأي بعض املفسرين يف قتال اإلعداء من الكفار التاركني للد

637  .) 

جهاد الطلب وجهاد الدفع ابٍق مل ينسخ، وإّنا هو وهناك اجتاهات أخرى متثلها طائفة من الفتاوى مفادها أن 
حسب حال األمة من القوة والضعف، فإذا كانت األمة قوية يف عددها وع دهتا فهي مطالبة ابألخذ بنصوص القتل 

املشركني والقعود هلم يف كل مرصد؛ ليؤمنوا ابهلل أو يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، وإن كانت األمة  والقتال وغزو
ضعيفة مستضعفة كحال املسلمني اليوم فالواجب األخذ آبايت الصرب واملصابرة وعدم حماربة الكفار وإاثرة محيتهم )فتاوى 

يف  -(، وهذه رؤية 43م، ص 2014ا املكتبة الشاملة، عمر، واستشارات اإلسالم اليوم، راجع شبكة االنرتنت وأيض
ياسة أم االنتهازية؟ هل الرؤية السابقة تتضمن الكالوسائل القدامة.  ب مبعىن الدعوة مما يعين التزام تقر جهاد الطل - هنايتها

هل حيق لغيان يف  وتنا؟حال قوهل نريد من اآلخرين أن يكفوا عنا يف حال ضعفنا حىت حيني الوقت ملناكفتهم وقتاهلم يف 
 حال قوهتم فرض أدايهنم علينا؟

رب أساس العالقة بني املسلمني وخمالفيهم يف الدين احلولبيان مواضع االحتدام واالصطدام فهناك تيار يرى أن "
يها إلسالمية بغما مل يطرأ ما يوجب السلم من إامان أو أمان. . .   وقال فريق آخر من العلماء: إن أساس عالقة الدولة ا

من الدول ال تغاير ما قرره علماء القانون الدويل أساساا لعالقات الدول احلاضرة.  وإن اإلسالم جينح للسلم ال للحرب.  
 وأنه ال جييز قتل النفس جملرد أهنا تدين بغي اإلسالم، وال يبيح للمسلمني قتال خمالفيهم ملخالفتهم يف الدين وإّنا أيذن يف

 . . .   وخالصة الفروق بني الرأيني أنه على الرأي األول: اجلهاد مشروع على أنه جبه إذا اعتدوا على املسلمنيقتاهلم ويو 
طريق من طرق الدعوة إىل اإلسالم، على معىن أن غي املسلمني ال بد أن يدينوا ابإلسالم: طوعاا ابحلكمة واملوعظة 

 لثاين: اجلهاد مشروع حلماية الدعوة اإلسالمية ودفع العدوان على املسلمنياحلسنة، أو كرهاا ابلغزو واجلهاد.  وعلى الرأي ا
م، 1988، 1ف، ج" )خالفمن مل جيب الدعوة ومل يقاومها ومل يبدأ املسلمني ابعتداء ال حيل قتاله وال تبديل أمنه خوفاا

وة، وحنجم هنجم ونقاتل يف حال الق(.  فكيف نرِب الناشئة؛ على الرأي األول أم الثاين؟ أم أنخذ ابلرأي القائل: 76ص 
أو نسكت عن كل ما سبق ونقنع الناس بعدم وجود أي خالف يف فهم اجلهاد كما تفعل ندوات  يف حال الضعف؟

 ومؤمترات الفكر وتكتفي مبدح تعاليم اإلسالم وتتجاهل املعطيات الواقعية والتناقضات الصارخة؟

تباينت آراء العلماء حول حكم اجلهاد ومفهومه وحدوده والسيما بعد ضرب برجي التجارة يف أمريكا وهكذا 
العراق، فمنهم من يقول أن اجلهاد أصبح فرضاا على كل مسلم لطرد مث م( وما تاله من احتالل أفغانستان 2001سنة )

 وحة ويف كل مكاٍن من املعمورة.  ومنهم من يقول:وجيب علينا أن نقاتل الكفار حبرٍب مفت الكفار من كل أرضٍ  إسالمية
نقاتل الكفار املعتدين إلجالئهم من أرض االسالم وال نقاتلهم خارجها، ذلك أنه ال جيوز للدولة املسلمة أن تعتدي على 

يعاا عدم َج الدولة اجملاورة الكافرة يف ظل وجود املعاهدات الدولية وجملس األمن الدويل وقراراته اليت توجب على الدول
ساحة املسلمني، فكرة أن الكفر ليس سبباا يف  م(. لذا جيب أن نعيد إىل2012االعتداء على بقية الدول )العبيدي، 

م، 2008جواز قتل النفس اليت حرم هللا، وأن اجلهاد مل يشرع إلزالة الكفر، وهذا، أساس اإلصالح اإلسالمي )سعيد، 
 (. 94م، ص 1993البوطي، 



 جدلية التربية الجهادية                                                                   أ.د. بدر ملك    أ.د. لطيفة الكندري 

 

14 

 

أقطاب اإلصالح من مثل ابن رشد والغزايل َجال الدين األفغاين وعالل الفاسي وحممد عبده جاءت وخبالف رؤية 
اطروحات الفكر اجلهادي اليوم إللغاء دور العقل واجهاض النهضة العقلية وحتويل طاقة الشباب حنو قتال الكفار. ومل 

دي الذي فطنت التنظيمات اجلهادية إىل الدور الرايتقتصر املمارسة اجلهادية على قتال )الكفار( يف ساحة املعركة، بل 
من مستوى  وظهرت منظمات جهادية حتولت امكن أن يقوم به اإلنرتنت يف جتنيد األتباع ونشر تصورها اإليديولوجي،

يف  االتنظي اجلهادي الذي كان جمسداا يف تكفي اخلصم الديين واملذهيب إىل مستوى املمارسة اجلهادية، اليت مّت جتسيده
قتال )الكفار(. وقد مّت ذلك ابعتماد أتويل جمموعة من النصوص الدينية اليت متتلك سياقها التارخيي، من منطلق أسباب 

، نداريجالنزول، أتويالا أصولياا يستجيب أكثر للمراحل األوىل للدعوة اإلسالمية أكثر ممّا يستجيب لعصران الراهن )
 .م(2015

 ية هذه الدراسة النقدية، وهو ما يتأكد بسوق املبادئ اآلتية:وانطالقا مما سبق، تنبثق أمه

ن البحوث اجلامعية وكثي م  مواجهة األفكار املتطرفة. . .ال خي يف الدراسات األكادامية اليت تنقصها الصراحة يف
ن ة، وتتهرب مر تتجنب الصدام مع التوجهات العامة فتأيت الدراسات بصورة شكلية غارقة يف الدراسات النوعية املاك

كن الفتاوى ال صلة لكثي من العلماء ابإلرهاب ولوال جتعل اإلصالح غاية، والتنوير وسيلة.  دراسة القضااي امللتهبة. . . 
لتصادم مع إن خشية ااملتشددة ولدت كراهية حنو اجلميع وساعدت يف خلق غربة فكرية ونفور من اجملتمع املدين...

نقدها من فحص التوجهات الدينية املتشددة و  -طوعا أو كرها  –االجتاهات املاضوية من العوامل اليت متنع األكاداميني 
 هيبة ونفوذ.  هالة و من تلك اهليئات الدينية بسبب ما تتمتع به 

ة ومتارس التعايش بني مسارات احلقيقإن بلورة رؤية سلمية للعامل ولآلخرين أساس بناء فلسفة تربوية رشيدة تست
 على بصية.  والتفاعل 

م، 2004وإذا كان بعضهم يعتقد جازما أن مناهجنا الشرعية "أفضل املناهج يف العامل أَجع" )الفضلي، 
ل، ف(، وأن ظاهرة اإلرهاب اإلسالمي الدويل، اليت يعرفها العامل اليوم، ما هي، سوى إفراز من إفرازات العوملة )مرو 113ص

اتية وال ذيقر مبا سبق ولكن يضيف هلا انتقادات قد و  (، فهناك تيار فكري آخر جيادل يف ذلك183م، ص 2015
وح وتفصيل .  "مناهجنا الدراسية ال تبني بوضتكتفي بشماعة األوضاع اخلارجية ابعتباره عامال وحيدا لتربير االرهاب

ت يستخدمها من يريد استخدامها لتجنيد طالبنا ليحاربوا حت "أحكام اجلهاد"، بل تكتفي ابلعموميات اليت امكن أن
راايت كثية ال عالقة لنا هبا".  وهلذا يطالب أولئك ابلعمل على إجياد فقه جديد للجهاد يتالءم مع الظروف الدولية 

، بعيدا عن فتاوى العمل الفدائي يف سوراي أو غيها )الشحي، م(2014، الدغيثر، 189م، ص2010املعاصرة )املزيين، 
.  من ذلك أن العديد من العبارات يف مناهجنا الدراسية حباجة ملراجعتها خاصة تلك اليت تتجه حنو فكرة م(2016

وبسبب ضروراته التنظيمية  -العمل الدعوي (.  149 ، ص2008"جماهدة الكفار بدعوهتم وقتاهلم" )التطوير الرتبوي، 
ال ي ظهر دراساته يف نقد التوجهات املتشددة ولكنه جيتهد يف نقد املناهج الدراسية احلكومية وغيها وال يلوم مناهجه  -

 احلركية على حنو يكشف درجة فاعلية املراجعات الذاتية. 

Denny, 1994, P.  136 ,)هناك فئة متطرفة من املسلمني تتخذ من اجلهاد ذريعة لإلرهاب  
Jihad, 2015 Lang, 2014,  .) جرى تحقيق مآرب خميفة، و لوسيلة يخ مت استخدام الكتب السماوية عرب التار

مثة جهات حترض م(.  2007، تفسيها إلشعال احلروب املقدسة.  يوفر الدين مصدراا قوايا للسلطة والشرعية )اسبوزيتو

http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
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، واملعلوم أن احنرافات هذه اجلماعة يف جوانب متعّددة، إال أن اجلانب الذي «داعش»الطلبة لالنضمام إىل َجاعة 
بدأت م(.  2015ومقاتلة الكفار )الركاِب، « اجلهاد»حيصل به غالباا التغرير ببعض الشباب واستدراجهم به هو جانب 

لشباب راق وسوراي يف استغالل وتطبيق وحتريف الرتبية اجلهادية على حنو بشع واستقطبت شرحية االدولة الداعشية يف الع
فواحش داعش كثية ومليئة ابإلرهاب، وهي مثرة نكدة لرتبية منحرفة قوامها ذهنية التحرمي، من دول العامل.  املالحظ أن 

 ت  ْفِسد واْ يف األمْرِض }ومِإذما ِقيلم هلم ْم الم وتشويه مفهوم اجلهاد.  وعقلية االقصاء، والتجارة ابسم الدين، ورفض احلياة املدنية، 
نما عملمى بميِن ِإْسرمائِيلم أمنَّه  ممْن ق متملم ن مْفسا  "وقال تعاىل(.  11قمال وْا ِإّنَّما حنمْن  م ْصِلح ونم{ )البقرة:  ت مب ْ ا بِغمْيِ ِمْن أمْجِل ذمِلكم كم

ان مْفٍس أمْو فمسماٍد يف اأْلم  يعاا وملمقمْد جم يعاا ومممْن أمْحيماهما فمكمأمّنَّما أمْحيما النَّاسم َجِم أمّنَّما ق متملم النَّاسم َجِم ءمتْ ه ْم ر س ل نما اِبْلب ميِّنماِت مث َّ ْرِض فمكم
ِثياا ِمن ْه ْم ب مْعدم ذمِلكم يف اأْلمْرِض لمم ْسرِف ونم )  ". )سورة املائدة(.(32ِإنَّ كم

، أمامة، 185، ص 2م، ج2004يف على من ينكر أو يكيف مفهوم جهاد الطلب )العفاين، هناك هجوم عن
يذهب بعضهم إىل أن احلرب يف اإلسالم ليست دفاعية فقط ويهاَجون من خيالف هذا الرأي (.  532ه ، ص 1424

 لشرك، والدخول يفقال ابن فوزان "الغرض من القتال يف اإلسالم هو إزالة الكفر وا(.  21م، ص 2009أبو شوشة، )
اجلمود الفكري جعل  (.  129م، ص 2008دين هللا، فإذا حصل ذلك بدون قتال، مل حيتج إىل القتال" )السحيمي، 

تهادات السابقني وأضحت اج ،كل قضية من قضاايان من الثوابت واملسلمات اليت جيب أال متس حىت أصبح الفقه شريعة
 حكم املقدسات اليقينية.   -مع مرور الزمن وشيوع التقليد  -مبثابة نصوص دينية قطعية الداللة وأخذت 

(، وهي 411م، ص 2006الرتبية اجلهادية من املباحث املهمة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر )اخلطاِب، 
ق (.  ويف هذا السيا2002من صلب أصول الرتبية السياسية.  ومثة أخطاء مرتبطة يف فهم هذا املوضوع )عبدالعظيم، 

( تتناول موضوع اجلهاد وبيان دالالته وأبعاده م2009الراوي، م، 1996ظهرت كتاابت أتصيلية موسعة )هيكل، 
ومضامينه.  من الصعب مبكان عزل الرتبية اجلهادية عن القضااي الشرعية والقوانني الدولية واألحوال االجتماعية واألوضاع 

 .  السياسية نظرا لرحابة مفهوم اجلهاد يف اإلسالم

يعيش الفقه اإلسالمي يف إشكالية جتاه قضااي اجلهاد وإن جزءا ال يستهان به من عداء العامل لنا يعود إىل هذا 
، ص 1م، ج2009م، القرضاوي، 2005، مهنا، 77، 76م، ص 2004)فرج، يف ري عدد من الباحثني التخبط 

 (.  هذا املأزق الفقهي انعكس على البناء الرتبوي املعاصر.  267

نسخ آايت العفو، ومبدأ ال اكراه يف الدين، وأن أساس التعامل مع الكفار هناك إرث ثقايف قدمي يؤمن أبنه مت 
(.  عند تفحص كتاب تفسي مقاتل بن 5هو آية السيف عمال بسورة براءة "اقْ ت  ل واْ اْلم ْشرِِكنيم حمْيث  ومجمدمتُّ وه ْم" )التوبة: 

 آية السيف أساس التعامل.  بناء على الفهم السابق، فإن قوله سبحانه }الم ي من ْهماك م   سليمان، والسمعاين، والبغوي، جند
رِك ْم أمن ت مب مرُّوه ْم ومت  ْقِسط وا إِ  ن ِدايم بُّ اْلم ْقِسِطنيم{ )الم اَّللَّ  عمِن الَِّذينم ملمْ ي  قماتِل وك ْم يف الدِّيِن ومملمْ خي ْرِج وك م مِّ ملمتحنة: ْيِهْم ِإنَّ اَّللَّم حيِ 

(، من ضمن اآلايت املنسوخة؛ مت رفع احلكم الشرعي السابق خبطاب شرعي الحق.  كل آايت املساملة واملوادعة 8
والتعايش واملهادنة وحسن القول والصفح اجلميل، ومفاهيم "ولكم دينكم" " وال اكراه". . .   منسوخة عند كثي ممن 

ل لتفسي إن آية السيف "نسخت سبعني آيمة من اْلق ْرآن"، وقيل أن القتايتبنون جهاد الطلب.  قالت طائفة من علماء ا
املقصود ليس مع عموم الكفار بل الذين نكثوا أاماهنم، وحاربوا اإلسالم.  ومهما يكن األمر فقد أصبحت النصوص 

نه ال مناص من تصويب إالرتاثية من العناصر اليت يستمد منها املتطرفون شططهم عرب تصيد التصورات املتشددة.  لذلك ف
 مفهوم الرتبية اجلهادية وحتريره من التصورات العدائية أوال، وجتلية منطلقات الرتبية اجلهادية اثنيا.  
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وامتاما ملا سبق، أاثر موضوع جهاد الطلب جدال كبيا له صلة مبمارسات عنيفة، وفلسفات قاسية، ونزعات 
من اإلشكاالت األساسية املطروحة يف هذا السياق داللة مفهوم اجلهاد وأثرها يف نظرة اإلسالم لآلخر "ة.  تعليمية مفزع

نيفة وّنط العالقة بغي املسلمني، يتعلق األمر إبشكالية أاثرت جدالا كبياا يف اآلونة األخية نتيجة لتبين التيارات املتطرفة الع
باس عائد إىل وامكن القول، إن هذا االلتهيم التباساا يف التقليد الفقهي الوسيط.  هذا املفهوم، الذي ظل من أكثر املفا

أمور ثالثة هي: ارتباطه اجلوهري ابملسألة السياسية وظروف العالقات بني الدولة اإلسالمية وبلدان العامل األخرى، تباين 
اإلسالمي"  شقاق الداخلي والفتنة يف اجملتمعسياقات األحكام املتصلة به يف النصوص الشرعية، وارتباطه أبزمات االن

 م(.  وهذه اإلشكالية شوهت فلسفة الرتبية لدى العديد من طوائف املسلمني.  2015)ولد أابه، 

ولنأخذ أمثلة تكشف جدلية جهاد الطلب.  جهاد الطلب: هو غزو الكفار يف بالدهم لدعوهتم إىل هللا تعاىل؛ 
ار )انظر نقاتلهم ألهنم نصارى ويهود وكفاجلزية، فإن أبوا فالقتال. . . فإن أبوا قبول الدعوة واإلسالم، دعوا إىل دفع 

صول أالرتبوية اليت يعتمد عليها الدعاة لإلسالم كتاب من األدبيات (.  و 250 -242، ص 1م، ج2003العفاين، 
لعبدالكرمي زيدان ومن األصول املقررة يف الكتاب "واحلقيقة أنَّ بدء املسلمني لغيهم ابلقتال إذا رفضوا اإلسالم أو  الدعوة

ا هو ملصلحة عموم املشركني الذين خيضعون لسلطان الكفر؛ ألنَّ املسلمني يريدون هب تال رفع هذا احلكم ذا القاجلزية إّنَّ
 .  الذميني أحكاميف كتابه  قد غي رأيه وراجع موقفه(.  ولعل املؤلف 276م، ص 2001الكافر عنهم" )

لى نصوص ويستند هؤالء عمن يعاند التوحيد ابلسيف امحق".  ويف نفس املسار السابق، يعتقد البعض أن "
 ون يف هذا املساق أقوال السلف.  منطقهم "نقاتلهم ألهنم نصارىشرعية يعتقدون أهنا قطعية الثبوت والداللة ويسرد

أمران نبينا أن نقاتل الكفار عند القدرة واالستطاعة وأن نغزوهم يف دايرهم وأن نعطيهم ثالثة خيارات قبل ويهود وكفار "
و القتال زية وهم أذلة صاغرون، أأن ندخل أرضهم: إما أن يسلموا ويكونوا مثلنا هلم ما لنا، وعليهم ما علينا، أو ي عطوا اجل

 .  فنستحل أمواهلم ونساءهم وأوالدهم ودايرهم ويكونوا غنيمةا للمسلمني"

حنن اليوم إزاء مسلك خطي جلب علينا شرا مستطيا، وأوجد فلسفة تربوية منحرفة انتشرت يف صفوف املتطرفني 
  حنو التعايش واالعتدال.  وكثي من اجلماعات الدينية ألهنا تتجه حنو اهليمنة والقتال ال

فهل اجلهاد يف ديننا ضد الكفر واملعتقد الفاسد أم هو القتال املشروع لصد العدوان فقط؟ مثة فريق يرى الرأي 
األول وهناك فريق آخر يتبىن الرأي الثاين وكل فريق يقوم إبقصاء الرأي اآلخر كما نرى يف كثي من احلاالت.  ويزعم الفريق 

ف من األمر.  وفريق رابع يؤمن مبهاَجة الكفار يف حال القوة فقط، وهناك صنالثالث أنه ال خالف بني الفريقني، ويهون 
خامس ال ي درك عمق االشكالية ويظن أن الكل متفق على أن االسالم مل ينتشر ابلسيف وأنه ال اكراه يف الدين.  كل 

رأيه املناقض  ة لتعزيزطرف يصور مسألته أبهنا مسألة حمسومة، وقطعية، وصرحية ويستند إىل حشد من اآلايت الكرام
للمدارس األخرى.  ومن هنا تظهر اشكالية مفادها: هل اإلسالم سبق األداين يف تقرير حرية املعتقد؟ هل ال اكراه يف 
الدين آية منسوخة؛ نتلوها وال نعمل مبقتضاها؟ حنن يف زمن الضعف ومنا من يصر على فكرة الزحف لقتال الكفار إذا 

ان!! فكيف إذا صارت للمسلمني شوكة وقوة وأضحت مقاليد األمور يف أيدينا؟ هل شرع اإلسالم استطعنا وإن مل يقاتلو 
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يفرض القتال لرفع الظلم أم لنشر الدين وارغام الناس عليه وإزالة الكفر؟ هل حديث "بعثت ابلسيف بني يدي الساعة 
 به؟وجعل رزقي حتت ظل رحمي" يصح سندا ومتنا وما أوجه الصواب يف االستدالل 

م( أن "األصل الذي قامت عليه الدولة االسالمية األوىل هو اجلهاد، واعترب أن 2012يؤكد إمساعيل الشطي )
أساس عالقة املسلمني مبناوئيهم هو احلرب، انطالقا من تقسيمهم الدنيا إىل دارين، دار إسالم ودار حرب، وهو رأي 

-12-6د الفقهي ابلقرن الثاين اهلجري" )جريدة الوطن، َجهور فقهاء املذاهب السنية والشيعية يف عصر االجتها
(.  ويذهب شاكر النابلسي إىل أنه يف ما يتعلق مبشاكل العرب كاملشكلة التعليمية ومناهج التعليم 33م، ص 2012

لتشدد االديين خاصة، فإن العامل الديين الفقهي يقف عائقاا كبياا يف كثي من الدول العربية لتصحيح املناهج، وإلغاء 
والتطرف منها، مما ساعد يف كثي من األحيان على زايدة انتشار اإلرهاب.  فقد اعترب هؤالء الفقهاء أن أعداء العرب من 

 قرانا، هم األعداء أنفسهم اآلن، دون حماولة تفسي التاريخ من داخله، وليس من فوقه.   14غي املسلمني الذين كانوا قبل 

م( نصوصا لإلمام ابن تيمية تفيد أنه ال يرى جهاد الطلب وال مقاتلة 2012 املالكي )ويف هذا املقام ينقل عبدهللا
(.  هكذا 197، 194لكفر )صالناس بسبب كفرهم فال اكراه يف الدين.  ربط اإلسالم القتال مبضرة العدوان ال مبضرة ا

قة والصحيح لنقوالت )العصرانية( غي دقيسالم سباقا إىل حرية االعتقاد.  بينما يذهب اخلراشي إىل أن تلك ايصبح اإل
أنه جيب قتل الكافر وإن مل يرد القتال فاألساس مقاتلة الكفار لكفرهم وما ي نقل عن ابن تيمية من قول أبنه ال يرى جهاد 
الطلب غي صحيح.  وقد نشر موقع صيد الفوائد حبثا للخراشي يؤكد فيه ذلك الرأي.  وهكذا ينسف اخلراشي رأي 

 املالكي نسفا.  يعتقد اخلراشي أن اإلَجاع منعقد على وجوب تطلب الكفار يف عقر دارهم وختييهم بني خصال عبدهللا
 على خالف يف قبول اجلزية من غي أهل الكتاب واجملوس.   –ثالث: اإلسالم أو اجلزية أو القتال 

جلهاد الطلب؛ وهو قوله: "اعلم أن ا وتتمة ملا سبق من معارك فكرية، ينقل اخلراشي عن األلباين ما يؤيد جهاد
على قسمني: األول فرض عني، وهو صد العدو املهاجم لبعض بالد املسلمني.  واآلخر فرض كفاية، إذا قام به البعض 
سقط عن الباقني، وهو اجلهاد يف سبيل نقل الدعوة اإلسالمية إىل سائر البالد حىت حيكمها اإلسالم، فمن استسلم من 

من وقف يف طريقها قوتل حىت تكون كلمة هللا هي العليا، فهذا اجلهاد ماض إىل يوم القيامة فضالا عن أهلها فبها، و 
 األول.  ومن املؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فقط بل إنه جيعل ذلك من مزااي اإلسالم!" )ابختصار(.  

ا أاثرته د يف اإلسالم على جهاد "الدفع" فقط هو مموعلى هذا اخلط القتايل يؤكد اخلراشي على التايل "قصر اجلها
املدرسة العصرانية احلديثة منذ األفغاين وحممد عبده وتالمذهتما؛ نتيجة صدمتهم واهنزامهم أمام احلضارة الغربية اليت أجلأهتم 

.  مث تعاقب أحكام اجلهادإىل تبين بعض األقوال الشاذة حترجاا من أحكام هللا اليت ال يرضاها أعداء اإلسالم؛ ومن ضمنها 
تالميذ هذه املدرسة واملتأثرون هبا على نشر هذا القول الشاذ وإشاعته بني املسلمني".  وهبذا نشهد بوضوح نزاعا حادا 

 الدعاة والعلماء.عدد من بني عمالقة اإلصالح مثل حممد عبده وبني توجهات 

و اليوم متصدر للحديث الفكري ابسم اإلسالم إال وهوعلى هامش املعركة الفكرية كتب بعضهم "ال يكاد يوجد 
يتنصل ويتربأ من جهاد الطلب. .  وال يوجد قائد غرِب اليوم إال وهو من رؤوس املقاتلني قتال الطلب. .  ! بل لقد 

. .  مأَجعت القيادات السياسية الغربية على العمل بقتال الطلب قوالا واحداا يف مذهبهم ورواية واحدة وعليها أصحاهب
ومع ذلك أيتينا بعض املغّفلني ويقول: جيب أن تراجعوا مذهبكم يف قتال الطلب! وكأن بوارجنا تقرع موانئ لوس أجنلوس. 

 . .   وال كأن شواطئ املسلمني تتجشأ ابلقواعد األمريكية!".  
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عتقد أن "كثياا ي حياول بعضهم تبسيط النزاع بل اغفال وجوده مثلما يفعل سلمان العودة إذقد ومن جهة أخرى 
ما يثار السؤال عن اجلهاد، هل هو هجوم ومبادأة، أم دفاع فحسب؟ ويف ظين أن هذا سؤال مفخخ، ال جيب افرتاضه، 
ومل يرد هبذه الصيغة يف كتاب وال سنة، وهو يفرتض أمام اجمليب طريقني ال اثلث هلما".  ويؤكد العودة "ومقصد القتال 

اإلسالمي، محاية األرض وامللة واإلنسان، وهذا يتضمن املدافعة قطعاا، ورمبا كان من املدافعة  يف اإلسالم هو محاية املشروع
املبادأة والطلب أحياانا".  ولعل هذا الرأي ينظر جلهاد الطلب حبذر فال ي ستخدم للهيمنة وإلزالة الشرك بل دفاعا عن 

 الذي يذهب إىل إزالة الكفر من األرض وهو مكونالنفس وحتسبا لوقوع فتنة.  وعكس هذا االجتاه القتايل البحت 
 أساسي يروج له كثي من املسلمني ألن ال إكراه يف الدين عند كثي من املفسرين من اآلايت املنسوخة.  

هي و  ومن جهة أخرى فإن جهاد الطلب من أجل توسيع رقعة الدولة اإلسالمية اجتاه انتشر يف كتب التفسي
 سورة التوبة يف تفسي يف أيسر التفاسي.  قال أبو بكر اجلزائري يف كتابه خرى بتلك التقريراتبدورها زودت العلوم األ

( "ملا طهرت اجلزيرة من الشرك 123قوله سبحانه }ايم أمي ُّهما الَِّذينم آممن واْ قماتِل واْ الَِّذينم ي مل ونمك م مِّنم اْلك فَّاِر. . . { )التوبة: 
أخرايت حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وذلك بعد غزوة تبوك أمر هللا تعاىل املؤمنني  وأصبحت دار إسالم وهذا يف

أبن يواصلوا اجلهاد يف سبيله بعد وفاة نبيه وأرشدهم إىل الطريقة اليت جيب أن يتبعوها يف ذلك وهي: أن يبدؤوا بدعوة 
هم و الشام أو العراق مثالا فيعسكروا على مقربة منوقتال أقرب كافر منهم واملراد به الكافر املتاخم حلدودهم كاألردن أ

ويدعوهنم إىل خصلة من ثالث: الدخول يف دين هللا اإِلسالم أو قبول محاية املسلمني هلم بدخوهلم البالد وضرب اجلزية 
ننا وبينكم يعلى القادرين منهم مقابل محايتهم وتعليمهم وحكمهم ابلعدل والرمحة اإِلسالمية أو القتال حىت حيكم هللا ب

فإذا ضمت أرض هذا العدو إىل بالدهم وأصبحت هلم حدود أخرى فعلوا كما فعلوا أوالا وهكذا حىت ال تكون فتنة 
ويكون الدين كله هلل، فتسعد البشرية يف دنياها وآخرهتا.  إذا اتسعت بالد اإِلسالم تعني على أهل كل انحية قتال من 

 ، ابختصار(.  440-439، ص 2يليهم األقرب فاألقرب" )ج

يعتقد بعض املتخصصني يف االجتماع الديين أن مشكلة احلركات اجلهادية اليوم أهنا تقدس املوروث البشري 
إن "هذه التيارات تريد إحياء حلظات اإلسالم األوىل، حلظة التوسع والصراع.  هذا يف ما يتعلق ابلتعاطي مع الفقهي.  

قد فهمها النصوص املتعلقة ببعض اآلايت القرآنية اليت تتعلق ابجلهاد والقتال، فاملاضي.  أما فيما يتعلق ابلتعاطي مع 
أبناء هذا التيار فهما حرفيا، ومن ذلك مثال اآلايت اليت أعطت اإلذن للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم مبقاتلة املشركني 

أبناء التيار  ليت تتعلق ابلقتال حيّينهامن قريش الذين نقضوا العهد، تلك اآلايت نزلت يف سياق حمدد.  كل اآلايت ا
اجلهادي ويعتربوهنا مازالت صاحلة إلدارة شؤون املسلمني وعالقتهم ببقية البشرية.  وهذا ما يفسر أن التيار السلفي 
 اجلهادي يضع من ضمن أهدافه استعادة اخلالفة الراشدة وليس استعادة اخلالفة ابملعىن واملضمون املتعارف عليه ًترخييا

يقوم املتطرفون بتوظيف م، ابختصار(.  وهكذا 2010فقط، وإّنا مبعىن بسط سلطان اإلسالم على العامل" )اهلرماسي، 
 .  ، وكسب األعوان، وبسط نفوذهم(252م، ص 2010الدين من أجل تربير العنف )وطفة، 

ار كفر أو إسالم،  ابعتباره إما دوبناء على املقدمات السابقة فإن بعضهم مل يتجاوز الرأي القدمي الذي ينظر للعامل
اإلذن ابلقتال من غي أمر به – 2والكف عن القتال  الدعوة -1جهاد الكفار واملشركني مر مبراحل أربع: ويعتقد أن "

مرحلة قتال املشركني كافة حىت يسلموا أو يدفعوا اجلزية -4 -قتال من قاتل املسلمني والكف عمن مل يقاتلهم  -3
 (.  23بقتال املشركني كافَّة" )القرطيب، بدون سنة طبع، ص (.  وهكذا أمر هللا "131م، ص 2008)السحيمي، 
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من املستجوبني يف استفتاء أجرته احدى القنوات الفضائية أن ابن الدن  83الشحن املضلل اعترب %ونتيجة 
ه مفهوم اجلهاد ذا يتم تشويجماهد وليس ارهابياا، وإن ما يقوم به من حتريض ضد املصاحل الغربية واألمريكية جهاد.  هك

صل اإلرهاب أ ن الباحثني ومنهم عبداحلميد األنصاري أنيعتقد عدد ممن قبل اإلرهابيني.   تم اختطافه وتشويهه متاماوي
وأساسه هو الفهم الضال للجهاد، وأن هذا الفهم سيستمر ويفرز مزيداا من الشباب الصغار االنتحاريني، وال حل للظاهرة 

دولية، وهذه مهمة لاإلرهابية إال بتفكيك مفهوم اجلهاد يف املناهج الدراسية، وتدريسه مبا يتفق وطبيعة العصر والعالقات ا
دولنا وحكوماتنا، ومسؤوليتها األساسية عن تدريس مفهوم اجلهاد وإعادة توصيفه مبا يتفق ومنطق العصر ال ابملفهوم 
الفقهي الرتاثي الذي انسب عصر اإلمرباطورايت قداماا.  علينا تدريس طالبنا أن اجلهاد ابلنسبة إليهم هو جهادهم يف 

البتكار خلدمة دينهم ووطنهم، وأن اجلهاد ابملعىن العسكري هو من مهمة اجليش النظامي وحده، ميادين العلم والتنمية وا
ال من شأن األفراد أو امليليشيات أو مشايخ "حي على اجلهاد"، وعلى دولنا مساءلة من حيرض أوالدان على اجلهاد ويغرر 

 هبم ويتسبب يف هالكهم".  

ه جهاد أنه ال يوجد شيء امس –املتخصصني يف السياسة الشرعية وهو أحد  –ويعتقد عبداحلميد األنصاري 
الطلب، بل اجلهاد احلقيقي لرد العدوان وإزالة الظلم.  اجلهاد األكرب جهاد النفس، جهاد التنمية، جهاد التعليم، وأن 

ويف العراق.  شاب  ملغربنعمر، أن حنيا يف سبيل هللا ال جمرد أن ّنوت، هذا الذي حيصل اآلن يف الساحة يف اجلزائر ويف ا
يف عمر الزهور يتحزم حبزام انسف ويفجر نفسه يف أبرايء وتقول إنه جهاد واستشهاد؟ وعن جذور التطرف يؤمن األنصاري 
أن سيد قطب واملودودي بشرا ابجلهاد اهلجومي ضد كل املعمورة إلقامة احلكومة اإلسالمية العاملية ابعتباران أوصياء على 

 افة.  اجلنس البشري ك

بعيدا عن لغة القتال، حاجتنا اليوم إىل حراك ثقايف يؤمن ابلرتبية سالحا، والعلم خالصا، والسلم مقصدا، انطالقا 
رِك ْم أمْن ت مب مرُّوه   من مبدأ بُّ  ومت  ْقسِ مْ "ال ي من ْهماك م  اَّللَّ  عمِن الَِّذينم ملْم ي  قماتِل وك ْم يف الدِّيِن ومملْم خي ْرِج وك ْم ِمْن ِدايم ط وا إِلمْيِهْم ِإنَّ اَّللَّم حيِ 

(.  لكن هذا الفهم اجلميل لآلخر يعكر عليه ويكدر صفوه جمموعة من اخلطوط الفقهية اليت 8اْلم ْقِسِطنيم" )املمتحنة، 
 قد أتثرت بصراعات املاضي، ومتاهات التشدد، وتشتاق مليادين القتال وهتجر لغة االعتدال والدعوة عرب الطرق السلمية

العصرية.  إن تفكيك اخلطاب اجلهادي وتوجيه االعالم واملناهج الدراسية واملعلمني حنو االعتدال يف فهم آايت القتال 
 ضرورة مدنية، وأولوية أمنية.  

مثة مسائل خطية يبثها بعض أقطاب الفكر الديين يف العامل العرِب قد تكون مآالهتا خطية يف تغذية التطرف 
 هم.  على سبيل املثال يرى بعضهم أنه "جيب التضييق على الباطل بكل سبيل، فاهلل عز وجل مل يبحلدى الناشئة وغي 

لنا فقط غلق أبواب الباطل، بل قتل صاحب الباطل أيضا. .  والقول أبن لكل أحد احلرية يف أن يقول ما يشاء هذا  
، 2009سالم ال يستحق احلياة" )فرحات، كالم ابطل. .  فكلمة الكفر تستحق أن يقتل صاحبها. .  والكافر يف اإل

 .  ، والتكفي اجلارف(.  هذه املزاعم خرجت من حيز النظرية احلرة إىل حيز التطبيق املدمر2015ابختصار، ًتجا، 

وال شك أن هذه اآلراء االقصائية وغيها خطرها شديد، ومداها بعيد وهي تعيش وتنتعش بني صفوف بعض 
ب املتدينني، واألخطر أهنم معنا يف سفينة اجملتمع ورحلة احلياة ويهمنا أن نتعاون معهم ملنع مشايخ الدين وأوساط الشبا

غلوهم يف الدين.  ومن األمهية مبكان التعامل مع هذه الفئات حبكمة وحذر.  ال حيدث ذلك إال بنشر الوعي الشرعي 
ار والتعايش خيم، وأتسيس الرتبية على أركان احلو السليم، ونشر مقاصد الدين العظيم، وفهم وضع العامل من حولنا دون تض
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السلمي وتوسيع نطاق الثقافة والفنون.  إن االنغالق الفكري آفة رهيبة ال سيما أن بعض الشباب إذا تبىن تلك األطروحات 
هدم ي احلادة سيتكب جرائم فظيعة وهو ال يبصر بل حيسب أنه حيسن صنعا، ويتوهم أنه ينصر دينا مع أنه يف احلقيقة

 .  ، ويلوث فكراوطنا، ويشتت شعبا

ضبط املصطلحات الشرعية اليت يدور حوهلا جدال كثي واجتهادات ومن أجل إصالح األحوال يتطلب الواقع "
فردية تسبب التشتت واالضطراب الفكري، مع وضوحها يف األصل، مثل: )اجلهاد، والبيعة، وإخراج املشركني من جزيرة 

اء، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر(" )املالكي، د.  ت(.  والرتبية ال بد هلا من التصدي لذلك العرب، والوالء والرب 
عرب خطوات ملموسة ومنهجية ومن أمهها حترير املفاهيم من بث الكراهية والعنف.  ومن األسباب اليت تغذي ظاهرة 

ة هاد الطلب أساس من أسس نشر الدين وأن اآليالتطرف الديين أن البعض يعتقد اعتقادا قطعيا أن القوة والقتال "ج
( من اآلايت املنسوخة مع أن اإلسالم أيىب اإلكراه يف الدين، فاإلكراه 256الكرامة "الم ِإْكرماهم يف الدِّين" )سورة البقرة: 

(.  ومن جانب آخر فإن عرض اجلهاد على 93م، ص 2009، املنفلوطي، 89م، ص 2006سالح الفاشل )الغزايل، 
و خاطئ يؤسس نظرة عداء لآلخر يرتكز عليها الشباب املتشدد ولو يف اخلفاء لتسويغ فتكهم ابآلخر.  وأبعد من ذلك حن

يقع املسلمون فريسة لتداول مفهوم اجلهاد إذا احنرف عن مساره حيث تزداد عمليات التكفي وما ينتج عنها من اغتيال 
 وتفجي.  

سات اجلهاد اهلجومي )جهاد الطلب( نستعرض مثاال لذلك وهذا ولكي نوضح خطورة العرض السابق ومالب
املثال مقتبس من الكتاابت املنتشرة يف األوساط اإلسالمية.  يؤكد بعضهم: أن األصل يف العالقة مع غي املسلمني هو 

لشرك إذا كان ا احلرب والقتال، وأن حالة السلم ليست إال هدنة يستعدُّ هبا الستئناف القتال.  ال ينبغي موادعة أهل
ابملسلمني عليهم قوة؛ ألن فيه تركا للقتال املأمور به.  وإن مل يكن ابملسلمني عليهم قوة فال أبس ابملوادعة؛ ألهنا خي 
للمسلمني، وألن هذا من تدبي القتال.  وإن السلم املطلق ال يكون إال إبسالٍم أو أمان.  أي ابلدخول يف دين اإلسالم 

(.  وعليه فإن احلكم الشرعي الثابت ابلكتاب 333م، ص 2004ه ، الناصر، 1423ّمة )ضميية، أو الرضا بعهد الذ
والسنة وإَجاع سلف األمة أن فرض اجلهاد ملقاتلة املشركني كافة وأهل الكتاب حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم 

 م(.  2008، السحيمي، 199، 191م، ص 2009صاغرون )اخلراشي، 

دل، ويصل التطرف مداه عندما يؤسس منظرو الدعوة فكرة الغاء اآلخر ويتم تدريس الفكر اإلقصائي ويشتد اجل
"إن الدولة اإلسالمية ال تعرتف بوجود الدول غي يف املساجد عرب طائفة من اجلماعات الدينية.  يذهب أولئك إىل 

اإلسالم"، وهي دار حرب وهي كياانت ابطلة  اإلسالمية، ويرجع ذلك إىل أن الدولة غي اإلسالمية ال تقوم على أسس
(.  األصل يف مثل هذا اخلطاب اإلقصائي أن القرآن الكرمي 230، 428، 429م، 2006ال تستحق البقاء )زيدان، 

حيض على القتال مطلقا "من قاتلهم ومن مل يقاتلهم من الكفار" حىت يسلموا وهذا فرض كفاية ويسمى جهاد الطلب 
 (.  88، 87، 84م، ص 2005أجل مصلحتهم هم؛ ألجل إنقاذهم من النار" )الفوزان،  "وإّنا نقاتلهم من

انقسم الفقهاء قداما وحديثا "إىل فريق اهلجوميني واىل فريق الدفاعيني.  هجوميون يرون فرضا على َجاعة املسلمني 
ببا كافيا رون يف الكفر حبد ذاته سأن تغزو ولو مرة واحدة يف السنة داير الكافرين للدعوة لإلسالم وتوسيع دايره، وي

من القدامى الشافعي ومن احملدثني سيد قطب واملودودي، يسندون  إلعالن احلرب وشرعية القتل.  ويسند أهل هذا الرأي
موقفهم أبدلة من الكتاب والسنة ومن وقائع التاريخ.  تتلخص يف اآلايت القرآنية الداعية إىل مقاتلة املشركني كافة.  
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تدعو  ا يف أي منها اآلية اليت دعوها آبية السيف اليت نسخت يف رأيهم كل ما خيالفها من آايت انهزت املائتنيواختلفو 
إىل الرمحة والعفو وحرية املعتقد والنهي عن اإلكراه والقسوة، وتكل احملاسبة على العقائد إىل هللا سبحانه.  كما يستندون 

الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" رواه البخاري.  وجيدون يف السية  إىل نصوص حديثية مثل حديث "أمرت أن أقاتل
النبوية ويف الفتوحات اإلسالمية ما يعززون به تصورا ينطلق من أن األصل يف عالقة املسلمني بغيهم هي احلرب وليس 

د من الناس مشركي م، بتصرف(.  حديث "أمرت أن أقاتل الناس". . .   األرجح أن املرا2009السلم" )الغنوشي، 
العرب لدفع شرهم، فاحلديث يف طائفة خاصة والقتال فيه لدفع الشر ال للدعوة ولو كان للدعوة لكانوا هم وغيهم 

 (.  59م، ص 1993، البوطي، 279م ص 2006، بدوي، 86، ص 1، ج1988سواسية" )خالف، 

م( 2008)ود يج العرِب؛ عبد هللا بن زيد آل حمموبشجاعة أدبية اندرة خيربان أحد العلماء املرموقني يف منطقة اخلل
بعض  جهاد الطلب عند العلماء وطلبة العلم "لقد عشنا زماانا طويالا وحنن نعتقد ما يعتقده دليةة شخصية تنبئ جبعن جترب

العلماء وأكثر العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر، وأن الكفار يقاتلون حىت يسلموا، لكننا بعد توسعنا يف علم الكتاب 
إلسالم وأصحابه يف حروهبم وفتوحهم للبلدان، تبدل رأينا وحتققنا أبن القتال يف ا ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة، والوقوف على سية الرسول 

ع أذى املعتدين على املؤمنني، وليس هذا ابلظن ولكنه اليقني.  قال شيخ اإلسالم يف إّنا شرع دفاعاا عن الدين ودف
 رسالته: الصحيح أن القتال شرع ألجل احلرب ال ألجل الكفر، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة".  

ر اإلصالحية عص سعى الكثي من فقهاء اإلسالم ومفكريه من مثل رشيد رضا وحممود شلتوت وحممد أبو زهرة منذ
النهضوية بداية القرن العشرين إىل إبراز اعتدال اإلسالم وتساحمه، ورد الشبهات حول أحكام اجلهاد، إال أن فقه السلم 
ظل من أضعف جوانب اخلطاب الفقهي، ومل يتجاوز بعض التأويالت واالجتهادات اجلزئية احملدودة.  من اإلشكاالت 

 ق داللة مفهوم اجلهاد وأثرها يف نظرة اإلسالم لآلخر وّنط العالقة بغي املسلمني، يتعلقاألساسية املطروحة يف هذا السيا
األمر إبشكالية أوجدت جدالا كبياا يف اآلونة األخية نتيجة لتبين التيارات املتطرفة العنيفة هذا املفهوم، الذي ظل من 

 م، بتصرف(.  2015 أكثر املفاهيم التباساا يف التقليد الفقهي الوسيط )ولد أابه،

 هاد الطلب حيث إن مقصود املسلمني يفويف املعسكر املقابل خلطاب النهضة مثة دعوات معاصرة تنادي جب
طلبهم للكفار وفتح دايرهم إّنا هو لرفع الفتنة وهي الشرك عن الناس وليكون الدين فيها هلل عز وجل )العبداجلليل، 

جهاد املشركني وغزوهم يف بالدهم إّنا  اجلهاد ش رع للدفاع فقط ويرى أنفكرة أن ( 2010انتقد ابن ابز )م(.  2003
وى املسلمون فإذا ق األرض، وتتسع رقعة اإلسالم. . .وحىت "يكون الدين كله هلل؛ ليعم اخلي أهل  إلزالة الفتنةهو 

لون من قاتلهم واعتدى فإهنم يقات واستطاعوا بدء عدوهم ابلقتال وجهاده يف سبيل هللا فعلوا ذلك، أما إذا مل يستطيعوا ذلك
 (.  75ص ، عليهم، ويكفون عمن كف عنهم" )ابختصار

حال  نقارع الكفار إذا استطعنا االنتصار عليهم، وننعزل ونرتكهم يف –واستنادا ملعطيات الفقرة السابقة  -وهكذا 
.  إذا كانت أمر متوقع بل منطقي ضعفنا وعجزان! هذه فكرة جتعل األمم تتكالب علينا قبل أن ننهض لنقاتلهم، وهذا

فلسفتنا تؤمن مببدأ اخضاع اجلميع لسلطتنا وهيمنتنا يف حال قوتنا فإن األداين األخرى ستدخل يف املزيد من احلروب 
 الطاحنة عامليا من أجل املبدأ نفسه.  
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 رأي القرضاوي يف جهاد الطلب -4

ن "هناك فريق من إخواننا العلماء والدعاة املعاصرين، الذيالذي أسهب يف دراسته ملوضوع اجلهاد يقول القرضاوي 
ال نشكُّ يف إخالصهم لدينهم، وغمْيهتم على إسالمهم، وصدقهم يف توجُّههم: دافعوا عما ذهب إليه َجهور العلماء القدامى 

(، يعلن احلرب )جهاد هجومي حبرارة ومحاس، وتركوا ألسنَّة أقالمهم البليغة تصول وجتول، مدافعة عن اجلهاد اإلسالمي، وأنه
على العامل كله: ممن قاتل املسلمني وممن ساملهم وكفَّ أيديه عنهم، وألقى إليهم السلم. وما يعارض هذا التوجه من آايت  
كثية ومن أحاديث صحيحة: ال يلتفت إليه، وال يعيه انتباها، فإن هذه النصوص كلها موجودة حسًّا، معدومة معىن. إهنا 

 حلية(، ع ِمل هبا يف وقت ما، مث انقضى زمنها، وبطل مفعوهلا، إهنا ابلعبارة الرتاثية )نصوص منسوخة أو م نسأة()نصوص مر 
وهي كما  -ما الذي نسخها وحنن نتلوها يف كتاب ربنا، ونتعبَّد بتالوهتا ليل هنار؟! إن الذي نسخها ونسخ غيها 

ة كلها نسختها آية واحدة، أو جزء من آية ، إهنا )آي  –ية، أو مائيت آية قيل: حنو مائة وأربع عشرة آية، أو مائة وأربعني آ
 !السيف(

وهكذا بضربة واحدة قاضية، عطَّل هؤالء هذه النصوص من كتاب هللا الكرمي، الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه 
 .وال من خلفه

 : عيب بعض املتحدثني عن اجلهاد اهلجومي •
 :اء والدعاة يتمثَّل عندي يف خصلتني رئيستنيعيب هؤالء اإلخوة من العلم

األوىل: أهنم يتحدَّثون عن هذا األمر املختلمف فيه، وكأنه قضية إَجاعية، أو كأنه معلوم من الدين ابلضرورة، واألمر 
لب جهاد الط -على خالف ذلك، كما بيَّناه يف موضعه، حىت وجد من الصحابة وممن تبعهم إبحسان، ممن قال: إن اجلهاد 

ن الثغور -  .تطوُّع ال فرض. وممن قال: إن فرض الكفاية املطلوب من األمة هو إعداد القوة اليت ترهب األعداء، وحتصِّ
الثانية: اهتامهم لكل ممن خيالفهم ابلسذاجة والغفلة والب ملمه: من الناحية العقلية، وابالستخذاء والروح االهنزامية: من 

ى حتت ضغط االستشراق املاكر، وحتت ضغط الواقع املعاصر. وحنو ذلك من التُّهم اليت ال الناحية النفسية، ووقوعهم أ سار 
تقوم على نقل صحيح، وال عقل صريح، وما ينبغي لعامل ابحث أن يتَّهم خمالفيه يف الرأي مبثل هذا، إال إذا كان من ابب 

 .إلرهابه وإرابكهالتأثي النفسي )السيكولوجي( على اخلصم، أو القصف اإلعالمي املتعمد 
وأشد الناس يف ذلك: املدرسة )احلرفية( يف فهم النصوص، أو من مسَّيت هم يف بعض دراسايت )الظاهرية اجلدد(، وإن  

 !كان بعضهم يدَّعي )السلفية( أو )السلفية اجلهادية(
ومات وأنظمة، مثل ادا وحكومن هؤالء: اجلماعات اليت تبنَّت بدعة )الغلو يف التكفي(، وكفَّروا الناس ابجلملة، أفر 

 .)َجاعة املسلمني( اليت ع رفت ابسم )َجاعة التكفي واهلجرة(
ومن هؤالء: َجاعات )اجلهاد( اليت ظهرت يف مصر، ويف اجلزائر، واليمن وغيها. وكذلك )اجلماعة اإلسالمية( يف 

(. ]ومن معتقدات 394، 393، ص 1ج، فقه اجلهادمصر، ومن عباءة هؤالء ظهر أخيا )تنظيم القاعدة(." )القرضاوي، 
  تنظيم القاعدة انطلقت تنظيمات داعش[.

 

 آية السيف:  -5
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آية السيف هي اآلية اخلامسة من سورة التوبة على األرجح وهي "فمِإذما اْنسملمخم اأْلمْشه ر  احْل ر م  فماقْ ت  ل وا اْلم ْشرِِكنيم 
ا ي  قماتِل ونمك ْم كمافَّةا 36آية السيف هي اآلية ) حمْيث  ومجمْدمت  وه ْم"، وقيل أن ".  ( من سورة التوبة: "ومقماتِل وا اْلم ْشرِِكنيم كمافَّةا كممم

أما الكفار فدماؤهم على األصل اإلابحة كما يف آية السيف".  "أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار قال العلماء "
ا زية وال ينايف ذلك أيضا ما ورد من األمر بقتال املشركني يف آية السيف وغيهاجل الذين جيب الكف عن قتاهلم إذا أعطوا

فإن قتاهلم واجب إال أن يعطوا اجلزية فإنه جيب الكف عنهم كما جيب الكف عنهم إذا أسلموا" )الشوكاين، بدون ًتريخ، 
 (.  946ص 

 الكفار ابإلسالم إذا كانوا ال تؤخذ منهم فالواجب إلزام "ابن ابز مامونقرأ يف موقع املوقع الرمسي لسماحة اال
والسعادة خي له من  واآلخرة، فإلزام اإلنسان ابحلق الذي فيه اهلدى الدنيا اجلزية؛ ألن إسالمهم فيه سعادهتم وجناهتم يف

الباطل، كما يلزم اإلنسان ابحلق الذي عليه لبين آدم ولو ابلسجن أو ابلضرب، فإلزام الكفار بتوحيد هللا والدخول يف دين 
اإلسالم أوىل وأوجب؛ ألن فيه سعادهتم يف العاجل واآلج ل إال إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو اجملوس، 

  آية السيفيستند الرأي السابق على أساس أن  1".الثالث جاء الشرع أبهنم خييونفهذه الطوائف 
 " كما يرى ابن ابز..وأمثاهلا هي الناسخة لآلايت اليت فيها عدم اإلكراه على اإلسالم"

أو غيها( نسخت ما قبلها قول اختلف فيه العلماء يف العلوم  5إن القول أبن آية السيف )سورة التوبة آية 
م(.  إن النصوص الشرعية يف نظر بعضهم 2009، ًتجا، 145، 65، 43ه ، ص  1420الشرعية )انظر، املوصلي، 

اليوم "تعلن احلرب على أعداء هذا الدين، وتطالب املسلمني ابلبدء به واملبادرة إليه بعد أن يعرض على الكفار الدخول 
ورد يف  (.  533ه ، ص 1424سالم دين انتشر ابلسيف )أمامة، يف اإلسالم، أو قبول اجلزية فيأبوا إال احلرب.  إن اإل

ألِب حممد مكي بن أِب طالب " قتالم املشركني فرٌض الزٌم يف كل موضٍع كانوا  اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخهكتاب 
 .بعدم نزوهلا من العرِب ِإالَّ ابإِلسالم وإكراِهِهْم عليه" ملسو هيلع هللا ىلصفلم يرضم رسول  هللا فيه". ونقل "

وإذا كان البعض  2اآلراء هلا امتداداهتا وإسقاطاهتا يف مواقع االنرتنت وكتب وجمالت الرتبية اإلسالمية اليوم وهذه
كل ذروة العنف" تشوفق الفهم التعسفي "يعتقد أن آية السيف وسيلة للدعوة فإن الفكر العلماين يرى آية السيف 

الدماء،  سفكعقيدة تسويغ لالناس لكفرهم وردهتم  فكرة قتلاالرهابيون تلقف (.  128م، ص 2012 1)املغرِب،
 ستخدموهنا لبث الكراهيةيأن املتطرفني  وخسارة األبناء، وزايدة البالء. تكمن اخلطورة يف فهم اآلايت القرآنية فهما تعسفيا

يع املظاهر َج، قادرة على احتضان وإال فالقرآن الكرمي رمحة للعاملني، ومنهج قومي يريد جعل األمة قوية دون طغيان
 .  احلضارية النافعة لإلنسانية

 

وفيما يلي يف عجالة ( آية السيف أو جهاد الطلب 2007) 3بوزيتوجون اس األمريكي انقش املستشرقولقد 
اإلسالم، مثله مثل كافة األداين العاملية، ال يدعم وال يتطلب عنفاا غي شرعي. القرآن الكرمي ال ينادي خالصة لرأيه: 

                                                           
1 https://www.binbaz.org.sa/fatawa/275 
   (.357، 306، دراسات إسالمية يف الثقافة والرتبية، ص 148-145م، دراسات يف التعليم العرِب وتطويره، ص 2006)قمرب،  2

أستاذ جامعي واملدير املؤسس ملركز األمي الوليد بن طالل للتفاهم املسلم املسيحي جبامعة جورج ًتون له العديد من  جون اسبوزيتو 3
 اآلراء املهمة يف فهم اجلهاد وتفسي اإلرهاب، وتعترب كتبه يف عمومها ذات طبيعة معتدلة يف فهم اإلسالم ابعتباره صراطا مستقيما.

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%22
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ابإلرهاب وال يشجعه. تؤكد اآلايت القرآنية كذلك على أن السالم وليس العنف واحلرب، هو القاعدة والنموذج. السماح 
 وائل مراحله، منع اإلسالم قتل غي احملاربني وكذلك النساءمبحاربة األعداء يوازيه تكليف قوي لصنع السالم. منذ أ

واألطفال والرهبان والكهنة الذين أ عطوا وعد احلصانة إال إذا شاركوا يف القتال ولكن ماذا عن تلك الس ومر اليت يشار إليها 
لتوسع والفتوحات برعايٍة ثناء فرتة اأحياانا بسور "السيف"، اليت تنادي ابلقتل لغي املؤمنني؟ متتع العديد من علماء الدين أ

من قبل احلكام وقدموا التربيرات للخلفاء للسعي وراء أحالمهم الكربى وتوسيع رقعة حكم إمرباطورايهتم. وقد قالوا أن 
"آايت السيف" أبطلت مفعول اآلايت القرآنية األوىل اليت حددت اجلهاد الفعلي )مقارنة ابجلهاد الروحاين واألخالقي( 

رب الدفاعية. جرى عرب التاريخ استخدام الكتب السماوية اليهودية واملسيحية واملسلمة وأسيء استخدامها، وجرى ابحل
تفسيها وسوء تفسيها لتربير النضال من أجل املقاومة والتحرير، والتطرف واإلرهاب واحلروب املقدسة وغي املقدسة. 

ة هلما ية. فالعنف واإلرهاب اللذان يضفي عليهما الدين حافزاا أو شرعيفالدين يوفر مصدراا قوايا للسلطة واملعىن والشرع
ب عد إهلي أو سلطة مطلقة )مما يدعم سلطة قادة اإلرهابيني( ورمزية دينية وتربير أخالقي وحتفيز والتزام ويقني وثقة ومكافأة 

 .ل املقدسمساوية تعزز إمكاانت التجنيد واحلشد واالستعداد للقتال واملوت يف سبيل النضا

املقوالت املتعلقة بنشر اإلسالم ابلسيف غزت فكر الشباب فأنبتت العديد من املآسي وعكرت العالقة مع إن 
غي املسلمني، وقد كان بعضها دافعا من دوافع الصراع واحلرب ضدهم، وهو أمر له ما يقابله يف التاريخ اليهودي واملسيحي  

ت اقصائية، ال تسمح ابحلوار والتفاهم والتعاون والتعايش مع املخالفني يف كذلك.  كما أن هذه "املقوالت" هي مقوال
الدين.  وقد أدت هذه املقوالت وما يرتتب عليها من مواقف وسلوكيات عنيفة عند املسلمني إىل ردود فعل مسيحية 

 .  م(2009بوهندي، ويهودية، توازيها عنفا وشراسة وتزيد عليها يف كثي من األحيان )

يِن؛  اِفر  إال وم قال القرطيب ")ال إْكرماهم(: ع م وٌم يف ن مْفِي إْكرماِه اْلبماِطِل؛ فمأممَّا اإِلْكرماه  اِبحلْمقِّ فمِإنَّه  ِمْن الدِّ همْل ي  ْقتمل  اْلكم
يِن؛ قمالم  إلمهم إال اَّللَّ {.  ومه وم ممْأخ وٌذ ِمْن ق مْوله  ي مق ول وا: ال : }أ ِمْرت أمْن أ قماِتلم النَّاسم حمىتَّ -صملَّى اَّللَّ  عملمْيِه ومسملَّمم  -عملمى الدِّ

} ين  َّللَِِّ نمٌة وميمك ونم الدِّ : }ومقماتِل وه ْم حمىتَّ ال تمك ونم ِفت ْ اجلهاد لدى هذه م(.  وهكذا حكمة 2009)انظر مؤمن،  "ت معماىلم
شرع القتال إلزالة الكفر والضالل ودعوة الكفار  . 1املدرسة "قتال الكفار، وقتاهلم يكون ألجل كفرهم وألجل عنادهم"

ال ألهنم اعتدوا علينا.  املطلوب دخوهلم يف اإلسالم وإال فالسيف، إال أهل اجلزية.  "فإذا قوي  -للدخول يف دين هللا 
ع الكفار حىت ياملسلمون وصارت هلم السلطة والقوة واهليبة استعملوا آية السيف وما جاء يف معناها وعملوا هبا وقاتلوا َج

 ، ليس اجلهاد للدفاع فقط(.  131، 18، ج196، ص 3يدخلوا يف دين هللا أو يؤدوا اجلزية" )ابن ابز، ج

(.  256مقاتلة الناس كافة مثرة آلية السيف عند أولئك الذين يؤمنون بنسخ آية }الم ِإْكرماهم يف الدِّيِن{ البقرة: 
(.  قال عطية بن حممد سامل 208م، ص 2007ت ابلسيف" )الكرواين، ويف هذا السياق هناك من يتذرع حبديث "بعث

"إن من يقول: إن اجلهاد يف اإلسالم دفاع عن النفس، قتلوا روح اجلهاد يف سبيل هللا، وصرفوا الناس عن التعبئة للجهاد 
ودخلت السياسة  ،يف سبيل هللا، وأصبحت كل دولة يف موطنها حتافظ على حدودها، وتكون سعيدة إذا سلمت من غيها

يف أمور الناس، وأصبح الوضع على ما هو عليه، بصرف النظر رفعت راية اجلهاد أو مل ترفع، فإن القتال يف سبيل هللا 
مشروع وكتاب هللا ينادي بذلك، وهذا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا. . .   

                                                           
 .هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن جربين، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية()شرح عمدة األحكام، عبد  1
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ي اجلهادي الثوري القتايل عند أولئك القوم رفض االنضمام للمنظمات الدولية، وتكفي (.  ومن قواعد الفكر الرتبو 
 .  ياة املدنية، ومهاَجة َجيع مظاهر احله (1426احلكومات والشعوب )ريس، 

تلك األقوال هلا حضورها يف قنوات االنرتنت وجمالس العلم ويتم تروجيها يف كثي من األماكن رغم أهنا تعارض فقه 
عايش وتتناقض مع أجبدايت السياسية الدولية.  ال ريب أن السياسات الدولية تعاين من اختالالت كثية واملطلوب الت

 .  رقاهتااوجتذير مف استئناف مسيهتا وعالجها ال نسفها

 صور خميفة من الرتبية اجلهادية:  -6
 

اجلهاد رمز العزة والكرامة ولكن لألسف أصبح اخلطاب اجلهادي عند البعض أداة حتقي يستخدمها املتطرفون 
ضد احلكومات واملنظمات احلديثة ويتم استخدام لفظ اجلهاد لرتك الوطن واألهل والزوجة والوظيفة وازدراء رجال األمن 

 بية ترتكب محاقات ابسم اإلسالم.  بل وقتلهم بال رمحة.  احلرب املفتوحة فرخت خالاي إرها

يشحن املتشددون الشباب ابلكراهية ضد العامل أبسره وحيثوهنم على ترك األهل واألوطان لاللتحاق ابجملاهدين.  
يقوم املتطرفون بتحذير الشباب من الذهاب إىل دول الكفر والفساد والرذيلة إلكمال الدراسة الدنيوية )احلسينان، 

 ى حد تعبيهم.  (، عل2013م، 2010

وهكذا جند يف العصر احلديث حرص طائفة من املسلمني على غرس فكرة أن يطلب املسلمون املشركني ليقاتلوهم 
على الدين حىت يسلموا أو يبذلوا اجلزية وهذا يعتربونه فرض كفاية.  ويناقشون يف القرن الواحد والعشرين مسائل مثل: 

م، 2008املسلمني؟ ويذكرون أنه إن كان يف ذلك نكاية للكفار مل يكره )بيومي،  هل جيوز نقل رؤوس الكافرين إىل داير
ويرفض اجلهاديون أي نقد موجه إىل جهاد الطلب ويعتقدون أن جمرد انكاره هو إنكار ملعلوم من (.  342، 25ص

لعدو القريب على العدو ال االدين ابلضرورة.  ويقصدون ابلفريضة الغائبة فرضية جهاد الطلب.  ويرى املتشددون أولوية قت
م، 2013البعيد، حىت ولو كانت مواجهة هذا العدو البعيد تعين حترير القدس أو األراضي املقدسة يف فلسطني )نسية، 

 (.  1260، ص 1251 – 2ج

ن مم( " يثي بعض املهزومني روحيا وعقليا 2003يقول اجلليل ) الرتبية اجلهادية يف ضوء القرآن والسنةويف كتابه 
الم إّنا شرع قوهلم أبن اجلهاد يف اإلس -وحتت ضغط الواقع اليائس وحتت اهلجوم االستشراقي املاكر  -أبناء املسلمني 

للدفاع عن النفس واألوطان وليس إلكراه الناس على الدخول فيه ابلسيف واالستيالء على داير غي املسلمني ابلقوة.  
لى وات األخية وابألخص يف هذه األايم بعد احلملة الصليبية واليهودية عولقد ظهرت هذه الشبهة بشكل جلي يف السن

داير املسلمني حبجة ما يسمى مكافحة اإلرهاب، مما دفع بعض املهزومني من أبناء املسلمني ويركزون على أن اإلسالم 
حاديث كررون اآلايت واألدين مساحة وسالم وحمبة للناس، وليس دين إرهاب وال قتال وال غلظة على الكفار، وصاروا ي

اليت فيها ذكر الصفح والسماحة والسالم، ويضربون صفحا عن النصوص اليت فيها جهاد الكفار واإلغالظ عليهم حىت 
 (.  27يكون الدين كله هللا، وحىت يسلم الكفار أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون" )ص 

ية، أو ية اعتقاد. إهنا ثالثية متتالية )اإلسالم، أو اجلز السابق، ليس هناك حر الرتبوي والفقهي واستنادا للنص 
القتال(، تتكرر بشكل يثي القلق يف أدبيات دينية تعيش يف القرن الواحد والعشرين وتصر على املاضي وال تبصر احلاضر 

 عموما. إن اإلصرار على جر الشباب ملعارك دينية ظاهرة مرعبة لآلابء واألمهات واألمن الوطينواشرتاطاته.  
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ال يعرتف التيار املتشدد ببنود هيئة األمم وال املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها الدول اإلسالمية.  أولئك ال 
يؤمنون إال بقتال الكفار ألن اجلهاد يف اإلسالم إّنا شرع لتكون كلمة هللا هي العليا وليكون الدين كله هلل يف َجيع 

لمة قوة وجب عليهم أن ينشروا هداية هللا عز وجل يف العامل، وال يرتكوا مكاان تعلو فيه كاملعمورة، فمىت كان يف املسلمني 
الكفر إال فتحوه وأعلوا كلمة التوحيد فيه.  وبناء على هذه الغاية للجهاد تسقط كل بنود هيئة األمم املتحدة الكافرة، وما 

ة والسالم الدائم، والتعايش بني أصحاب امللل، وحري يسمى إبعالن حقوق اإلنسان اليت تدعو إىل احرتام حدود الغي،
 م(.  2003االعتقاد جلميع البشر )العبداجلليل، 

هذه النصوص يتم عرضها يف كتب الرتبية اجلهادية اليوم، ويتم االتكاء عليها لبث أفكار سيد قطب واملودودي 
قد ت كفر   عوب، وسيادة اآلخرين من غي املسلمني بلوغيمها.  تلك الرؤى يف جوهرها ال حترتم كينونة األمم، وحرايت الش

 كثيا من املسلمني وتصدر للشباب تصورات تكفيية خميفة تنعت اجملتمعات واحلكومات بصفة اجلاهلية.  

ج املهاجر، على دعوة إللغاء اآلخر وجز الرؤوس.  ويرو  ، للمصري عبدهللا«مسائل من فقه اجلهاد»حيتوي كتاب 
الكتاب ملسائل يف فقه اجلهاد أو فقه الدماء، ويعرض املوقف من اجلهاد، ليصل لقاعدة ي بىن عليها احل كم الواجب اتّباعه.  

سمني: دار إسالم  قوتدور املسألة األوىل مثال حول دار احلرب، حيث ينطلق من قاعدة اثبتة تقوم على تقسيم العامل إىل
ودار ك فر، ومن احلديث القائل إن كل كافر مل يؤّمنه أهل اإلسالم بعهد من ذمة أو هدنة أو أمان، فال عصمة له يف دم 
أو مال.  أما مسألة التمييز بني املدين والعسكري، فيى املهاجر أن هذا التفريق ابطٌل، ابعتبار أن اإلسالم ال ي فّرق بني 

والشيوخ"  أصناف الكفار من النساء والصبيان»إّنا ي فّرق بني مسلم وكافر.  ويذهب إىل جواز قتل َجيع  مدين وعسكري،
(.  ومن املعلوم من الدين ابلضرورة يف منظور الكتاب السابق: "انقسام العامل إىل دارين: 47م، ص 2015)الصراف، 

 (.  16ه ، ص 1425)املهاجر،  "دار إسالم، ودار كفر وحرب

اخلطي جدا أن من و  الكتب املتشددة تروج يف شبكات االنرتنت على أهنا من كتب الرتبية اجلهادية املهمة هذه
 .  يرتبط التوحيد ابلذبح ، واجلهاد ابلفساد

 وهو داعية مشهور وعامل متخصص يف علم احلديث النبوي–وعن فوائد جهاد الطلب يقول أبو إسحاق احلويين 
اجلهاد "قائم ما دام هناك دين على وجه األرض خبالف دين اإلسالم، وال  - العامل العرِبالشريف وله َجهور عريض يف

جيوز لك ترك اجلهاد أبداا، وإذا جاهدت يف سبيل هللا غنمت، وجعل هللا لك الرجال، والداير واألموال، فتأخذ الرجال 
الة األمة لألفضل سنة مرة أو مرتني أو ثالث لتغيت حتستغلهم، وتسيب النساء والولدان".  ويرى احلويين أننا لو نغزو يف ال

ونستطيع حل مشاكلنا االقتصادية وكل من يرفض دعوة اإلسالم وحيول بيننا وبني دعوة الناس أنخذه ضمن األسرى 
وأنخذ أمواهلم وأوالدهم ونساءهم.  سوف نكسب املال ابجلهاد أما إذا ذهبنا للغرب لعمل صفقة جتارية فلن حنصل على 

 مال كثي.  اجملاهد هكذا إذا تعرض ألزمة مالية يبيع رأسا من األسرى ويفك أزمته وتبقى له الغلبة.  

يعلق عدانن إبراهيم على ما سبق أبنه منظور سائد، واجملتهد املسلم عليه أن يعيد النظر يف مسألة اجلهاد هبذه 
يار أدايهنم.  اىل.  اخلط اإلسالمي يقر حرية الناس يف اختالطريقة ألن هذه النظرة تتعارض على طول اخلط مع كتاب هللا تع

ويعتقد أن جهاد الطلب مفهوم خملوط فرخ داعش والقاعدة واجلماعات اإلرهابية التفجيية.  استعباد اآلخرين رأي ينشره 
، إبراهيم، 2015َجاهي من العلماء وجيب أن نصحح املفاهيم.  مفهوم اجلهاد بوضعه احلايل غي منضبط )البيت بيتك، 

 م(.  2012
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وعن الرتبية اجلهادية يقول احلويين "وهذا أحد الصحابة ملا دخل على القتال قال: اللهم لقين عدواا شديداا حرده، 
طع أذين، فتسألين فيقتلين مث يبقر بطين، وجيدع أنفي، ويق -شديد القوة عليَّ -شديداا أبسه  -يعين: شديد الغيظ عليَّ -

فأقول فيك اي رب، هذا هو اجلهاد، أان ال أريده أن يقتلين فقط، أريده أن امثل جبثيت".  يفتح بطين،  فيم اي عبد هللا؟
(.  ويقول "ال نقاتل 17، ص 72ويقطع منخري، ويقطع أ ذ ين، وتسألين ملاذا اي عبد هللا؟ فأقول: فيك اي رب" )ج

ل احلويين "وصح عن عبد هللا بن عمر أنه سلم على (.  ويف موضع آخر يقو 8، ص 90الكافر طاملا أنه يدفع اجلزية" )ج
المك؛ فقال له: رددت عليك س -هكذا مبنتهى العزة  -رجل فعلم أنه يهودي فجرى وراءه، وقال له: رد علي سالمي 

 (. 10، ص 95ألن عز الفرد من عز أمته ودولته، وذله من ذل أمته ودولته" )ج

ال قب اليت حتثهم على اجلهاد مبعىن حمق الكفار كلية من األرض. ويتعرض الشباب لكم هائل من األشرطة واخلط
الدنيا ليست هلؤالء الزاندقة العمالء، هم دخالء يف الدنيا، الواجب تطهيها منهم، نعم لنا أطماع، لنا أن عايض القرين "

وز للمسلم إن العلمنة أوحت لألمة أنه ال جينزحيهم متاماا، وأن ّنأل أفواههم تراابا، وأن نرفع راية اجلهاد راية ال إله إال هللا. 
أن يعتدي حىت على الكافر، وليبقى الكافر يعايش املسلم، ويسمون املعايشة إنسانية، هذا األمر ال امكن ابملنطق، أتعايش 

، هللا شامي وجرابتشوف وأذانهبم وعمالءهم وتبقى ويبقى البعث؟! ال. فال بقاء للكفر يف األرض مادام هناك ال إله إال
وال إله إال هللا، من مبادئها تكون أو ال تكون البشرية، تبقى أو ال يبقى أحد. ألهنا كونية التعاليم، رابنية املغفرة، وال إله 
إال هللا كلمة خطية، ما دمر قوم نوح ابلغرق إال من أجل ال إله إال هللا، وال أتت الصيحة إال من أجل ال إله إال هللا، وال 

ال نقاتل من أجل  حنن حقيقة والنار إال من أجل ال إله إال هللا، وراية اجلهاد. القتال لتكون راية هللا هي العليا جيء ابجلنة
 وطنية، والوطنية نزعة شركية تعبد من دون هللا". 

: ِبرِْجِلكم ىوقريب من ذلك النهج نقرأ يف بعض الكتب: سئل "س ْفيمانم الث َّْورِيَّ: أ صماِفح  اْلي مه ودم ومالنَّصمارم  . ف مقمالم
(.  هذه املواقف تنسب لإلمام الثوري 388، ص 2، ابن خلكان، ج379، ص 6، ج1974ن معمْم" )األصفهاين، 

(. قال Rashied Omar, 2003, p.  160يرى أن اجلهاد يف اإلسالم دفاعي )اجلليل واحلقيقة أن هذا االمام 
اين اجلهاد هو ملدافعة العدو كما نص عليه سفيان الثوري ويف سي الشيبسلمان العودة "وحنن جند من السابقني من قال إن 

 وغيه إشارة هلذا".

كننا نشاهد البعض لفحضارتنا احتضنت التنوع الثقايف لعدة قرون من املؤكد أن ًترخينا يفيض مبعاين التسامح 
ماء ".  يزعمون اهية، وترسخ " فقه الدخيتار من املورواثت عبارات فجة قاسية، وتصورات شاذة قاصية تصنع ثقافة الكر 

أهنم يعملون على "اعداد الفوارس" ويف احلقيقة أهنم يسعون إلفساد العقول، وهدم األوطان.  كثي منهم يقوم بتأويل 
النصوص الشرعية والفقهية لبث تربية جهادية تعادي البشرية.  واحلال أنه من ضرورات العصر تربواي بناء العقلية النقدية 

 ملستنية القادرة على التمييز بني اجلهاد وبني التطرف.  ا
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 الفكر االنقاليب االحتكاري: -7
 

مثة عبارات ال تتفق مع فقه التعايش، وأخرى مت تضخيمها أو امكن أتويلها على حنو خميف.  ولقد استمد 
املتطرفون من الرتاث غرائب فصنعوا هبا فكرا منفرا.  من كلمات سيد قطب يف ظالل القرآن أن اإلسالم يريد "نظاماا آمناا 

(.  ويفسر 295، ص 1خاضعني له وإن مل يعتنقوا عقيدته" )ج أيمن يف ظله أصحاب العقائد َجيعاا، ويعيشون يف إطاره
قوله ابآليت "احلقيقة أن اإلسالم ليس بنحلة كالنحل الرائجة، وأن املسلمني ليسوا أبمة كأمم العامل، بل األمر أن اإلسالم 

يؤسس بنيانه من لقواعد، و فكرة انقالبية ومنهاج انقالِب يريد أن يهدم نظام العامل االجتماعي أبسره وأييت بنيانه من ا
كونه وصف للحزب االنقالِب العاملي الذي ي« املسلم»جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي، ومن هناك تعرف أن لفظ 

اإلسالم، وينظم صفوفه، ليكون أداة يف إحداث ذلك الربانمج االنقالِب الذي يرمي إليه اإلسالم، ويطمح إليه ببصره.  
االنقالِب عن تلك احلركة الدائبة املستمرة اليت يقام هبا للوصول إىل هذه الغاية، وإدراك هذا واجلهاد عبارة عن الكفاح 

، وال يقنع بقطعة أو جزء منها وإّنا يتطلب ويستدعي «األرض»(.  "واإلسالم يتطلب 1446، ص 3املبتغى" )ج
اهم ال ِإْكر »"اإلسالمية احملكمة هي:  (.  والفكر القطيب قائم على أن القاعدة1447، ص 3املعمورة األرضية كلها" )ج

، ابختصار(.  ال يلزمهم اإلسالم 1620، ص 3ولكنهم ال يرتكون على دينهم إال إذا أعطوا اجلزية.  " )ج« يف الدِّينِ 
، ص 1"إال ابلطاعة لشرائعها االجتماعية واألخالقية واالقتصادية والدولية.  أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار" )ج

295.)   

م أما حماولة إجياد مربرات دفاعية للجهاد اإلسالمي ابملعىن الضيق للمفهو ويقول سيد يف تفسي سورة األعراف "
العصري للحرب الدفاعية وحماولة البحث عن أسانيد إلثبات أن وقائع اجلهاد اإلسالمي كانت جملرد صد العدوان من 

طبيعة فهي حماولة تنم عن قلة إدراك ل -ف بعضهم جزيرة العربوهو يف عر  -« الوطن اإلسالمي!»القوى اجملاورة على 
هذا الدين، ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به يف األرض. كما أهنا تشي ابهلزامة أمام ضغط الواقع احلاضر وأمام اهلجوم 

دوان الروم أمنوا عقد  -رضي هللا عنهم -االستشراقي املاكر على اجلهاد اإلسالمي! ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان
والفرس على اجلزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع املد اإلسالمي إىل أطراف األرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا املد، وأمام 

من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اجملتمع العنصرية والطبقية، واالقتصادية الناشئة من  -الدعوة تلك العقبات املادية
والطبقية، واليت حتميها القوة املادية للدولة كذلك؟! إهنا سذاجة أن يتصور اإلنسان دعوة تعلن حترير  االعتبارات العنصرية

كل األرض.. مث تقف أمام هذه العقبات جتاهدها ابللسان والبيان! .. « .. األرض»نوع اإلنسان.. يف « .. اإلنسان»
ك املؤثرات.. ، ختاطبهم حبرية، وهم مطلقو السراح من َجيع تلإهنا جتاهد ابللسان والبيان حينما خيلى بينها وبني األفراد

 «".ال ِإْكراهم يف الدِّينِ »فهنا 
وهكذا وعلى ضوء ما سبق من أفكار سيد قطب فإن اجلهاد يف فكره أقرب ألن يكون مطاردة للكفر لسحق 
معسكراته فالعالقة مع غي املسلم عالقة سيطرة وهيمنة، ال عالقة تعارف وتعايش. وفق هذا التصور ال امكن إجياد أرضية 

ة الصراع بية اجلهادية حركة انقالبية مبنية على جدليتفاعل حضاري عادل.  وعلى ضوء هذه الرؤية اجلدلية تصبح الرت 
 الدائم بني اإلامان والكفر ال التفاعل العادل بني أمم األرض. 
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ر البشرية،  وفق منظور الرؤية اهلجومية للجهاد: املنتصر هو الذي يسحق غيه ابلسنان، وتصبح التبعية للقوي قدم
 وقصة احلضارة، وفلسفة احلياة.

فني لديهم رؤية صدامية وكل من ال يتفق معهم فهو من املهزومني املاكرين يف زعمهم. هذا التوجه كثي من املتطر 
الفكري اجلهادي انتشر يف اجلامعات والسجون على حد سواء ورمبا كان الدافع األكرب لكثي من الشباب حنو التطرف.  

عميق الروابط الرتبوية وترفض فكرة املشاركة احلضارية وتمثة َجاعات دينية متهد لفكرة الثورة ومقارعة العامل يف مناهجها 
 اإلنسانية، وتتبىن فكرة املفاصلة الشعورية، واملصادمة السياسية، والسيطرة الفعلية لسحق املخالفني دينيا.  

اميل بعض الباحثني إىل أن سيد قطب عطل اآلايت املتعلقة ابلسلم وعدم اإلكراه على الدين واعتربها منسوخة 
تبىن آية السيف وهكذا فإن الكفر واجلاهلية مسة اجملتمعات املعاصرة يف املنظور القطيب.  ويف هذا السياق اهتمت كتب و 

سيد قطب اجملتمع ابجلاهلية، ودعت إىل العزلة الشعورية عن اجملتمع وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة وأتثر الكثي 
(.  لقد أصبحت كتاابت سيد قطب من أساسيات 173، 96، ص 1320من الشباب هبذه االطروحات )عماد، 

 (.  يرى الباحثون أن املدخل التأصيلي النظري الديين ملنهج التكفي عند غالبية التكفييني2005الرتبية اجلهادية )غضبان، 
اللتزام كانت أم ال، اهو رؤية سيد قطب ملسألة حاكمية هللا وجاهلية العامل. . .   وابلتايل على كل الدول، إسالمية  

ابلشريعة اإلسالمية وبال استثناء وإال فإن الدولة واألفراد يدخلون مرحلة اجلاهلية وابلتايل يستحقون التكفي واجلهاد ضدهم 
 ، ابختصار يسي(.  155م، ص 2013)موصللي، 

صاغتها  ورية اليتحاولت بعض الدراسات "إخراج مفهوم اجلهاد من حقل التجريد وحتريره من الشحنات األسط
املدوانت التارخيية املتوارثة.  وابلتايل إعادة قراءهتا وإنتاجها وفق سياقات العصر والتطور اإلنساين واالجتماعي، ولعل ما 

جة القراءات اخلاطئة ىل معضلة حقيقة نتيإيعزز هذا االجتاه أن اجلهاد بصيغته القتالية، حتول يف الراهن اإلسالمي املعاصر 
ذات الطابع اإلقصائي واالستئصايل.  وال تزال هذه املسألة أيضاا تثي النقاش واجلدل بني التيارات اإلسالمية، وهو يرتكز 

 (.  88 – 1م، ج 2013على دوافع مربرات ومقتضيات اجلهاد بصيغته القتالية )عماد، 

 م قراءتني: األوىل متتد ما بني الشافعي والطربي وابن تيمية وابن حزم.  . .  إىليعتقد بعض الباحثني أننا "أما
املودودي وسيد قطب إىل أسامة بن الدن والسلفيني اجلهاديني، والثانية متتد ما بني أِب حنيفة ومالك إىل حممود شلتوت 

ترى العامل هي عالقة إظهار وشهادة وهيمنة، و وأبو زهرة.  هاهنا رؤيتان للعامل، ترى األوىل أن العالقة بني املسلمني و 
األخرى أن العالقة بني املسلمني والعامل هي عالقة تثاقف وتقابس وتراحم وتنافس من أجل خي البشرية وتقدمها" )عماد، 

رتبية جهادية ذات خطاب ل، بتصرف(.  الرؤية الثانية ضرورة 277م، ص 2009، الكيالين، 89 – 1، ج2013
 إنساين يف اطار مشروع إصالحي متكامل األركان.   عاملي، وطابع

دا قد جعلها تسقط يف العنف وتعمل على شرعنته.  فصار العنف جها ةاجلهادي اتإن نظرية احلاكمية يف التيار 
، 2013وهو ليس سوى حرب مقدسة تستهدف ثين األمم عن غيها والعودة هبا إىل اإلسالم الطاهر النقي )اخلليقي، 

(.  سفك 46م، ص 2013ية اجلهاد الديين أم السياسي قضية قدامة مرتبطة بظروف الفتح )حنفي، (.  قض605ص 
الدماء واستباحة احلرمات بداثر إسالمي هو ليس مما أيابه الدين بل هو خارج عن نطاق العقل والفطرة السليمة )وردي، 

 (.  37م، ص  2015
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-71م، ص 2010فاع، وجهاد طلب )الوعي اإلسالمي، وإذا كان ابن ابز يعتقد أن اجلهاد جهادان: جهاد د
أبو زهرة" يف تفسيه يذهب إىل توجه خمالف للرأي السابق. "فليس القتال يف اإلسالم لإلكراه " ، ابختصار(، فإن73

على الدين ألن الدين اختيار ورضا، وال اختيار أو رضا مع اإلكراه، واآلايت الواردة ابألمر ابجلهاد كلها حممولة على حال 
، ص 2 يغزى؛ فإنه ما غزى قوم يف عقر دارهم إال ذلوا )جاالعتداء، أو التحفز لالعتداء، فال يسوغ ملؤمن أن ينتظر حىت

 (".  وهو ما يؤمن به حممد رشيد رضا وغيه من املصلحني يف أن األصل السالم ال اهليمنة.  949

نشأ الفكر املتطرف بسبب احتكار األفكار وبسبب "غياب الفلسفة واملنطق والنقد واملراجعات.  ال بد من 
تعرفون على ن نرتك الناس يأينا إعادة النظر ببعض املناهج، و فكار اليت تؤثر يف الناس.  علمراجعات لبعض هذه األ

املذاهب واألفكار األخرى، وتكثيف دراسة الفلسفة واملنطق اليت تعلمنا النقد، وتعلمنا كيف نفكر تفكيا صحيحا، 
 م، بتصرف(.2015" )الزير، فاحلقيقة ليست ملكا ألحد دون أحد، بينما احلرية ال بد أن تكون لكل أحد

اق( يضعون أفكار سيد ضمن مقرر )مس -من مثل حممود أبو دف  -املهتمون يف دراسة تراث سيد قطب الرتبوي 
تطور الفكر الرتبوي، وحيشدون شهادات أهل االختصاص يف بيان أمهية هذا الفكر إلعداد الدعاة واملربني واملعلمني. كتب 

الباحث  وتوصل امل الفكر الرتبوي عند سيد قطب من خالل تفسيه يف ظالل القرآنمعم( عن 2003حممود أبو دف )
إىل أن سيد قد تناول مفهوم اجلهاد بصورة موفقة ومل يشر الباحث إىل النقد الذي وجهه عدد من الباحثني لكتاابت سيد 

لى أنه ال حيدث غيي حيث أكد عومنهجه. توصل أبو دف إىل اآليت "مل يغفل قطب اجلانب الديين يف تفسي عوامل الت
بعيداا عن مشيئة هللا وإرادته كما مل يستبعد استخدام القوة )القتال( كنوع من أنواع اجلهاد املشروع وفقاا ملا جاء يف الكتاب 

 يذكر الباحث شئيا عن اجلدل . مل، كلية الرتبية، غزة(42ص  ، 2، العدد11، اجمللد جملة اجلامعة اإلسالميةوالسنة" )
 القائم يف موضوع اجلهاد.

أكثر الكتب الدعوية رواجا كتب األستاذ األديب سيد قطب وتشكل يف احلقيقة منطلقا رئيسا  وغين عن البيان أن
لرواد الرتبية من جهة، واجلماعات الدينية من جهة أخرى. تتضمن كتاابته على كنوز فكر تشع أبنوار اإلخالص، وتنبض 

)الثوري أو اإلصالحي أو الصحوي( الضخم عمل بشري اجتهادي مت أتليفه يف فرتة قاسية  ابلصدق وألن مشروعه الرتبوي
ادة من حول بل قد تنشب الصراعات الفكرية احل تراثه فمن الطبيعي أن ختتلف األنظار يفوظروف قاهرة مر هبا املؤلف 

 أحكام هددت وهتدد أمن البلدان)بقصد أو بدون قصد( على بناء  الفكر املتطرفهذا املشروع الفكري الذي ساعد 
أخطاء يع َجاإلسالمية وغيها. كثي من الشباب تلقف كتب سيد دون نقد أو فهم صحيح وال امكن حتميل سيد قطب 

 الفهم القاصر واالجتهادات الشاذة اليت تبنتها اجلماعات املتطرفة الحقا . 
يف هناية  -إال أن فكره وفقهه الدعوي واحلركي  يرى القرضاوي أن سيد قطب رغم روعته وابداعه يف جوانب كثيه

قائم على فكر التكفي للمجتمع وجتهيل اجملتمعات اإلسالميَّة وبذلك تنادي بل تصرخ عبارات سيد قطب ال  -املطاف 
الذي ينضح بتكفي اجملتمع. كما أن اجتهادات سيد قطب يف مسائل اجلهاد كانت من  يف ظالل القرآنسيما يف كتاب 

، 1عامل" )ج"فكر الشهيد سيد قطب يف قتال ال فقه اجلهادة والشدة مبكان مما جعل القرضاوي يفرد عنواان يف كتابه احلد
. إنه فكر قطب: حيفر خندقا ويبين قالعا ممتنعة عالية األسوار""( وهذا العنوان قد يتفق مع مقولة طارق البشري 395ص 

ان ال يفرق بني كالباحثني املتخصصني بدراسة القطبية أن سيد قطب "فكر يقود حنو احلرب ال السلم. وصف عدد من 
كان سيد شديد االعجاب بسابقيه املودودي والندوي ولعله قد تلقف منهما كلمة "اجلاهلية" املعاصرة ". املعصية والكفر

 ووسع سيد قطب نطاق دائرهتا بصورة أوسع بكثي من صاحبيه. 
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ومبا أن مناهج الرتبية اإلسالمية املعاصرة وخاصة يف احلركات الدينية شديدة التأثر بفكر الداعية الشهي: سيد قطب  
ة والتعليم يف معظم مناهج الرتبيكان حراي ابملربني معاجلة هذه القضية والولوج إليها إلجياد فهم أعمق وأدق لواقعنا األليم. 

وشكلت  ، وامتدت آاثر الكتاب إىل خطب اجلمعةقطب أساسا من أسس تثقيف األتباعاحلركات الدينية اختذت كتب سيد 
 .الوعي اجلمعي لدى شرائح كثية ألكثر من نصف قرن من الزمان يف َجيع أحناء العامل اإلسالمي

    :فيما يلي نوجز مالحظات القرضاوي على منهج سيد قطب
من هؤالء اهلجوميني )املؤمنني ابجلهاد اهلجومي(: بعض الدعاة الكبار، الذين هلم وزهنم وقدرهم يف ساحة  --

)الثورة العاملية( اليت  بفلسفة الشيوعية ونظريتها يف -وإن مل يريدوا  -الدعوة اإلسالمية، ولكنهم أتثَّروا يف نظرهتم إىل اجلهاد 
ات، سوقا إىل اعتناق مبادئها يف النظرة إىل الكون واإلنسان، والفرد واجملتمع، وصراع الطبق تريد أن تغيِّ العامل، وأن تسوقه

ودكتاتورية الربوليتاراي )الطبقة العاملة(. وقد انتهت ابإلخفاق والفشل، كما رأينا يف سقوط االحتاد السوفييت، الذي كان 
 -عقيدة وفكرا وعاطفة  –ن هؤالء متأثرون ابلشيوعية، فهم أعداؤها ال أعين أ .حيمل لواء النظرية الشيوعية، وثورهتا العاملية

بكل أتكيد، وهم دعاة اإلسالم عقيدة وشريعة، ودعوة ودولة، بال ِمراء، ولكنهم أتثَّروا بنظريتها يف التغيي. كما أتثروا مبا هو 
ان: أبو األعلى املودودي يف ابكستان، من هؤالء الداعيان الكبي  .شائع يف فقهنا التقليدي من وجوب غزو الكفار كل سنة

وسيد قطب يف مصر، وكان سيد أشدمها محاسا للفكرة، وأقسامها يف التنديد مبخالفيه، وإن كان املودودي أسبق منه يف 
 .الدعوة إليها
 ابتداء –فلم يقل واحد من هؤالء  .مل يكن األستاذ دقيقا يف عرضه لفكرة خصوم اجلهاد اهلجومي على العامل--

من حممد عبده ورشيد رضا وشلتوت ودراز وخالَّف وأِب زهرة وحسن البنا والسباعي والغزايل وعبد هللا بن زيد احملمود، وممن 
 .ابعتبار اإلسالم نظاما حمليا مقصورا على وطن بعينه، فمن حقه أن يدفع اهلجوم عليه يف داخل حدوده اإلقليمية –بعدهم 

لَّى بينها وبني  أعلن األستاذ سيد: أن الدعوة -- إىل اإلسالم امكن أن تكتفي ابجلهاد ابلبيان واللسان حني خي 
األفراد، ختاطبهم حبرية، وهم مطلقو السراح من َجيع املؤثرات املادية والسياسية، فهنا: }ال ِإْكرماهم يف الدِّيِن{، أما حني توجد 

من هذه  قوة، للتمكُّن من خماطبة قلب اإلنسان وعقله، وهو طليقتلك العقبات واملؤثرات املادية، فال بد من إزالتها أوال ابل
:  .األغالل وأقول لألستاذ رمحه هللا: إن عصران هذا قد أًتح لنا أن خناطب عقل اإلنسان وقلبه يف أحناء العامل، بوسائل شىتَّ

تاج منا إىل جيوش اللغات، وهذه حت ابإلذاعات املوجَّهة، والقنوات الفضائية، وشبكة اإلنرتنت، والرسائل املكتوبة بشىتَّ 
جرَّارة من الدعاة واملعلمني واإلعالميني املدرَّبني، القادرين على خماطبة الناس بلغاهتم، وبلسان عصرهم، وأساليب زمنهم، 
عن طريق الصوت والصورة، والكلمة واحلركة، والكتاب والنشرة، واجمللة والصحيفة، واحلوار والتحقيق الصحفي، والعمل 
الدرامي، والص ور املتحركة، وكلِّ ما يشدُّ الناس إىل اإلسالم، وهذا اجلهاد السلمي الضروري مل نق م فيه بواحد من األلف مما 

 .هو مطلوب منا
فلسنا يف حاجة إىل إعالن احلرب على القوى السياسة اليت حتكم العامل، ألهنا مل تع د تستطيع أن متنع إنساان يشاهد 

 .إذاعة، أو يدخل شبكة اإلنرتنت فضائية، أو يسمع
نا عن االعتداء: ن قاتلنا، وهنت قيَّدت القتال املطلوب أبنه مل: اآلايت واألحاديث الكثية اليتسيد قطبنسى --

ِبيِل اَّللَِّ الَِّذينم ي  قماتِل ونمك ْم ومال ت مْعتمد وا{ ]البقرة: ا ي  قماتِل وك ْم ومأمْلقمْوا إِلمْيك م  [، }فمِإِن اْعت مزمل وك ْم ف ملمْم 190}ومقماتِل وا يف سم  السَّلممم فممم
اإلعراض عن هذه اآلايت   -وهو رجل القرآن  –[، كيف هان على سيد قطب 90جمعملم اَّللَّ  لمك ْم عملمْيِهْم سمِبيالا{ ]النساء:

(؟ أو أي دام ابسم )النسخكلِّها وغيها بدعوى أهنا جاءت ملرحلة مث انتهى أمرها، وبطل مفعوهلا؟ أو حكم عليها ابإلع
 اسم آخر؟
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واألصل فيما أنزل هللا تعاىل من النصوص، هو: البقاء واخللود واستمرار العمل هبا، ما مل يوجد يقني قاطع ال شكَّ 
فيه بنسخ هذا النص. وإين ألهتيَّب كل التهيُّب أن أقول عن آية من كتاب هللا، مكتوبة يف املصاحف، متلوَّة ابأللسنة: هذه 

 !!ية م لغاة!! أو كانت مطلوبة يف مرحلة، مث جتاوزها الزمنآ
غيها، جيب أال ، و "الرتك ما تركوكموهناك أحاديث أخرى، مثل: "ال تتمنَّوا لقاء العدو وسلوا هللا العافية"، "اتركوا 

 .نغفلها
ء، ممن عاهده حدٍّ سواإن سيد قطب بتوجهه هذا وتفكيه هذا: يعادي العامل كله، ممن سامله وممن حاربه على  --

وممن مل يعاهده، ويتحدَّى العامل كلَّه، ويستنفرَّ العامل كلَّه ليقف ضدَّ املسلمني، فهم خطر على العامل كلِّه إذا ملكوا القوة 
والقدرة، ترى ماذا سيكون مصي العامل لو ملك املسلمون ما متلكه أمريكا اليوم من قوة عسكرية، وقوة اقتصادية، وقوة 

ية وتكنولوجية، وأسلحة نووية؟ إهنم ال شكَّ سي خضعون العامل كله لسلطاهنم، وهذا ما تريده أمريكا اليوم: إخضاع العامل علم
 .لفلسفتها وإرادهتا

ون املهزوم -عنده  –، قاسيا شديد الوطأة على خمالفيه ]من علماء ودعاة اإلسالم[، فهم قطبكان سيد   --
ذاجة والب ملمه، الغافلون عن منهج اإلسالم وطبيعة دعوته، وخمالفوه هؤالء هم أعالم األمة ر وحيا وعقليا، املوسومون ابلس

وعمالقة الفكر والفقه والدعوة: حممد عبده، رشيد رضا، َجال الدين القامسي، حممد مصطفى املراغي، حممود شلتوت، 
ف د أبو زهرة، على اخلفيف، حممد يوسحسن البنا، مصطفى السباعي، حممد عبد هللا دراز، عبد الوهاب خالَّف، حمم

، ويف ، من العلماء األعالم، الذين انتقلوا إىل رمحة هللاوغيهمموسى، حممد الغزايل، سيد سابق، عبد هللا بن زيد آل حممود، 
 األحياء كثي من أهل العلم والفكر والدعوة، ممَّن ال يقلُّ فضال عن هؤالء األموات.

غم أمهيته يف ر وتعليقا على ما سبق نقله وتلخيصه فإن نقد القرضاوي ملنهج سيد قطب وكتاابته جاء متأخرا جدا 
بعد أن اء جبعد أن أصبحت كتاابت سيد من أبرز أدبيات الرتبية الدعوية، و جاء النقد الصريح ... تقومي املسار الدعوي

 -ات الدينيةداخل وخارج التيار  –هج. كانت هناك حتذيرات مبكرة أجيال من املتطرفني والتكفييني من هذا املن تغذت
ال تأخر  رتبية والتثقيف.ال مناهج وجود خلل يف جوانب فكر سيد لكن مل يتم أخذها يف عني االعتبار عمليا أثناء بناءتنبئ ب

 حياة األفراد واجلماعات والشعوب.يدمر ويشوه املعريف داء فتاك 

 : اإلرهاب الديينفلسفة  -8
 

لديها فلسفة و  مثة العديد من املنظمات اإلرهابية اليت تتدثر ابجلهاد وهي متشبعة ابلفكر اإلقصائي التصادمي
الرتكيز على  املهم من.  ثورية دينية جذبت إليها شرحية الشباب وكل ساخط على األوضاع اجملتمعية يف الشرق أو الغرب

الفكر الرتبوي لتنظيم القاعدة وهذا التنظيم من أخطر املنظمات اليت حتمل لواء اإلسالم ولكنها تشوه مساحته مثلها مثل 
 منظمة داعش اإلجرامية.  

 تبقى إشكالية اإلرهاب إشكالية معقدة جدا يتداخل فيها الديينومن األمهية مبكان التأكيد فلسفيا على أنه "
ابلسوسيولوجي ابالقتصادي، مما يفرض علينا مزيدا من البحث وتطوير املناهج والدراسات، حىت ال نبقى  ابلسياسي

يا حبيسي الرؤى األحادية اليت تنظر إىل املوضوع بطريقة قطاعية جتزيئية تعطل التفكي يف املوضوع أكثر مما ختدمه، إن تفك
 م(.2015قادم، وامهد الطريق للحياة، ولبناء املستقبل" )املعطاوي، من هذا النوع هو الذي إبمكانه أن جينبنا ويالت ال
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ن عمق إشكالية إذ تكشف ع معطيات مهمةيف عاملنا املعاصر الرهاب فهم ااملقارابت الفلسفية لتقدم يف اجململ 
ن مصاحلها احلركات الثورية حبثا عهجمات القوى العظمى تنامت مركزية وطغيان  وملة. وبني عجز احلكومات العربيةالع

الثائرة ة فتخطت احلدود وعربت أنشطتها التخريبية القارات. جنحت احلركات اجلهاديونشرا ملعتقداهتا وفلسفتها ومطامعها 
 وتوظيف التكنولوجيا احلديثة من جهة أخرى. ،استثمار الشباب من جهةاستقطاب و يف 

لزم نالحظ أن تنظيمات القاعدة وأخواهتا تؤمن أبنه يى املتشددين لديف جمال فلسفة الرتبية ومن جهة أخرى و 
على )اجملاهد( معرفة أحكام اجلهاد األولية كمعرفة ما يلزمه يف حق هللا، ويف حق أمي اجلهاد، ويف كيفية التعامل مع 

رعي إىل األمي.  تتمثل آلية اإلعداد الرتبوي يف اإلعداد اإلاماين ابلعلم الش العدو، دون بقية التفاصيل اليت هي موكولة
والتزكية، ويف اإلعداد املادي إبعداد القوة والتدرب عليها وابلنفقة يف سبيل هللا.  ولقد اختزل الفكر الرتبوي للقاعدة اجلهاد 

ل عاا أخرى للجهاد كجهاد النفس والشيطان، واجلهاد ابملايف اجلهاد )القتايل( وحده، مع أن من املقّرر شرعاا أن مثّة أنوا
والقلم واللسان، وهذا ما ينبغي أن تستوعبه املناهج واملقّررات الدراسية ذات الصلة.  وتقّرر أدبيات القاعدة ذات الصلة 

لتنظيم القاعدة أن األصل  ةابلفكر الرتبوي أن األولوية ليست للرتبية العقدية بل للجهاد.  ومن املرتكزات الفكرية والرتبوي
يف العالقة مع اآلخر غي املسلم، القتال والصدام بال فرق بني حمارب ومسامل، السلم حالة مؤقتة عارضة، كما أن العالقة 
مع املسلم املختلف مع اجتاه القاعدة ليس اختالف رأي أو اجتهاد مع بقاء اإلخاء واملوّدة، وإّنا اختالف اهتام ابالحنراف 

الل ورمبا الكفر واخليانة أحياانا.  العالقة مع احلكام مطبوع بعالقة اخلروج واملواجهة والتكفي، نظراا لعدم تطبيقهم والض
 م(.  2012الشريعة اإلسالمية، واستباحت القاعدة دماء األطفال والنساء )غازي، 

 م ومناهجهمديثة الكثي من مفرداهتوامكننا أن نالحظ أن املتطرفني استمدوا من املعطيات الفقهية القدامة واحل
وأضافوا هلا تقنيات جديدة شاذة ملمارسة اجلهاد.  منبع اخلطأ يف فلسفة اإلرهابيني أهنا فلسفة ال تفقه أن  ووسائلهم

 اإلسالم دين سالم ال خصام.  وجد االرهابيون مفهوم القتال أساس اجلهاد.  

ة، مبا يف ذلك سلم بغي املسلم اإلامان ابلتعددية يف اجملتمعات اإلنسانيالبنية التحية واملبادئ األساسية يف عالقة امل
التعددية الدينية وأنه ليس من حق املسلمني وال من واجبهم القضاء على هذه التعددية.  وعلى الرغم من أن الرابطة 

سلمهم وغي ة تسع الناس َجيعا مالعقدية واألخوة اإلامانية هي أمسى الروابط، فإن هناك رابطة إنسانية أخرى وأخوة بشري
، ابظة، 271 - 268م ص 2006مسلمهم.  إن األصل يف معاملة غي املسلم هو الرب والقسط ما دام مساملا )بدوي، 

(.  إن رؤية العامل بوصفه حيتوي على تعددية ثقافية تدفع األطراف املتنازعة حنو حماولة فهم اآلخر بدل حماربته 2015
 (. 64م، ص 2015)صاحل، 

ساهم بروز تنظيم داعش اإلرهاِب املتطرف بقيادة أبو بكر البغدادي، هبجرة آالف "من الشباب املسلم املستقر 
رن كذلك غادر اآلالف من مواليد مثانينات وتسعينات الق«. داعش»يف الغرب حنو العراق وسوراي للقتال يف صفوف 

« اخلالفة»الشيء الذي حّول آيديولوجية « البغدادي»بتنظيم العشرين، الكثي من الدول العربية بلداهنم والتحقوا 
يف زمن قياسي. أكثر من هذا أظهرت عدة دراسات  –« داعش»ولو عرب ادعاءات  –لواقع حقيقي « اجلهاد املقدس»و

ية ذومراكز صناعة القرار داخل التنظيم، منحت الشباب مكانة مرموقة، حيث شغلوا مناصب تنفي« البنية التنظيمية»أن 
" )اياموت، .تنظيماا إرهابيا شبابياا معوملا يف الوقت نفسه« داعش»سياسية وعسكرية جد حساسة، ما جعل من 

 م(.2017
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اب ابألهلية ينم عن إحساس َجاعي للشب ب املتدين ابلغرب والوطن العرِبويبدو أن تغيات السياق االجتماعي للشبا
لسلطوي عربياا. كما أن هذا التحرك الفعال يهدف إىل خلق إعادة االندماج يف الثقافية وإرادة التحّرر من الفكر املشيخي ا

دي العرِب. أما يف السائدة يف اجملتمع التقلي فهيمنة الشيوخ هي الطبقات والتشكيالت االجتماعية مع جتاوز هليمنة كبار السن
مقاومة األقوال »جتماع الفرنسي الكبي بيي بورديو الغرب، فيظهر أن الشباب املسلم اليوم أكثر اخنراطاا فيما يسميه عامل اال

« اهلجرة املعاكسة»وابلتايل، اعتبار االنتماء واآليديولوجيا الدينية أصال يف حتديد اخليارات ، وهو ما أنتج ثقافة «. املتداولة
  م(.2017)يايموت،  .يزعم أهنا إسالمية« خالفة»واختيار الصراع ضد العامل من أجل بناء 

يعزز اإلسالم الروح السلمية "ويبعد أن يكون اإلسالم أسس عالقات املسلمني وعلى عكس اخلالفة املزعومة 
بغيهم على احلرب الدائمة وأن يكون فرض اجلهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة إىل الدين ألن هللا نفى أن يكون 

؟.  . وكيف يتكون اإلامان ابإلكراه ويصل السيف إىل القلوبإكراه على الدين وأنكر أن يكره الناس حىت يكونوا مؤمنني
إن طريق الدعوة إىل اإلسالم هي احلجة ال السيف ولو أن غي املسلمني كفوا عن فتنتهم وتركوهم أحراراا يف دعوهتم ما 

" )خالف،  للدفاع ورد  اجلهاد يف اإلسالم قتال، بتصرف(.  85، ص 1، ج1988شهر املسلمون سيفاا وال أقاموا حرابا
األذى فهو دفاعي وهذه الرتبية تنسجم مع نواتج فقه السالم.  من الضرورات امللحة اليوم جهاد العلم والتعلم؛ جهاد 

( مع التأكيد على حقنا بل واجبنا املقدس يف مقاتلة املعتدين، 196، 163م، ص 1986ابلقلم والكلمة )النوري، 
 .  سلم ملن يؤمن ابلتعايش العادل من جانب آخرمن جانب، ومد يد ال واملتحفزين لقتالنا

للسلطوية وامتالك احلقيقة ة للنزع اميلالفرد  أن الفيلسوف األملاين تيدور أدورنو ويف رؤية حتليلية لفلسفة التشدد اعترب
الديين مرتبط  كذلك فإن التطّرف .ابجلانب العقدي الديين األمر ، خاصة، إذا تعلقوالعيش املشرتك وعدم االعرتاف ابلتعدد

  .م(2017)ايملوت،  التنشئة االجتماعية والثقافيةّناط أساسا أب

من السنن االجتماعية والسياسية أن الفرد بال ضوابط يصبح شخصا مستبدا طاغيا تطمح نفسه للسيطرة والتملك 
 .؟تماعيا!فكراي، ومباركا اج ، فكيف إذا كان بطشه مربرا دينيا، ومسوغاواألخالق األصيلة ،والبطش متخطيا القيم النبيلة

من شروط مقاومة اإلرهاب هو الرتكيز على األبعاد املدنية يف الدين اإلسالمي والكف عن االستعماالت النفعية "
اليت يستنجد هبا دعاة السلطة واملنفعة يف وضعيات ًترخيية معلومة والقيام بنقد األبعاد املشوهة واملظلمة اليت كرست اجلمود 

يف اجململ ليس املطلوب راهنا أن يغي العرب  .املطلقات واألحكام واحلدود على األبعاد الدنيوية ومقتضيات احلياةوغلبت 
واملسلمون من نظرهتم إىل الكون فقط ويسهلون عملية االندماج مع بقية شعوب العامل فحسب وإّنا أيضا أن يبادر الغرب 

رهاب املسقطة. كما أن الفلسفة قادرة أن تفعل الكثي يف جمال مكافحة اإلبتغيي صورهتم النمطية وإسقاط عديد األحكام 
والتصدي للتالعب ابلعقول والغزو الثقايف واالغرتاب احلضاري شريطة أن متتلك كل حقوقها وأن يؤمن الناس بقيمتها يف 

 م، ابختصار(.2016" )اخلويلدي، .تنوير اجلمهور

بوية مبنطلقات تربوية راسخة.  احلرية وعدم االكراه صلب ولب فلسفتنا الرت ال امكن بناء رؤية وفلسفة سليمة إال 
اليت حنتاج إىل ترسيخها قبل فوات األوان.  "وَجلة القول يف القتال أنه شرع للدفاع عن احلق وأهله ومحاية الدعوة ونشرها 

جة سالمية ويعد هلا عدهتا من العلم واحلفعلى من يدعي من امللوك واألمراء أنه حيارب من أجل الدين أن حيمي الدعوة اإل
ند ومن عرف حال الدعاة إىل الدين ع .حبسب حال العصر وعلومه ويقرن ذلك ابالستعداد التام حلمايتها من العدوان

، 1988األمم احلية وطرق االستعداد حلمايتهم يعرف ما جيب على املسلمني يف ذلك وما ينبغي يف هذا العصر" )خالف، 
 بتصرف(.، 90، ص 1ج
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سخت آية ال نوذهب بعضهم إىل أهنا إن األكابر من السادة املفسرين للقرآن الكرمي حتدثوا كثيا عن آية القتال 
اكراه يف الدين والصحيح أن ديننا دين احلجة والربهان واالختيار من جهة، ودين السالم والرمحة والعدل من جهة أخرى. 

 ع أن نتحاور مع العامل أبسره وأن نفتح آفاق التعايش قدر املستطاع، ونقلل منإذا اتفقنا على القاعدة السابقة نستطي
 حجم الصراعات يف العامل.  

 نريد فلسفة تربوية تضع اجلهاد يف موضعه الصحيح.  

نريد فلسفة تربوية تؤمن أبن اجلهاد بذل الوسع والطاقة يف قتال املعتدين ومدافعتهم ابلنفس واملال واللسان.  
د يكون ابلتعليم وتعلم أحكام اإلسالم ونشرها بني الناس، وببذل املال، وابملشاركة يف قتال األعداء )الزحيلي، بدون فاجلها

(.  حنن يف مسيس احلاجة إىل تكوين خطاب تربوي يعرض اجلهاد أبسلوب يليق مبكانة الدين 5846، ص 8ًتريخ، ج
 ويسمو ابلفكر اإلنساين.  

أنمل أهنا و يف تضاعيف البحث طرفا منهاسردان جمموعة رؤى ومنطلقات ويعاجل قدم اجلزء األخي من حبثنا سي
 ستساهم يف إانرة الطريق.  
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 منطلقات الرتبية اجلهادية: -9
 

تفتح إن اعتناق اإلسالم ال يتم ابلعنف بل بتوفي البيئة الطيبة اليت تؤمن ابحلرية و اإلسالم دين القوة والعدالة والرمحة. 
قنوات االقناع عرب اجملادلة ابليت هي أحسن، واستخدام احلجة واألدلة املقنعة والرباهني الصادقة، وإجياد القدوة احلسنة.  

.  ويف لة فيهوال جمال للمجاد لباغني من أسس الدينوجماهدة البناء جمتمع كرمي وجيش ابسل إن االستعانة مبنطق القوة 
 هم.  لدخول يف اإلسالم كرها مهما كانت داينتمن أجل اة ال امكن تربير قتال املساملني ضوء هذه الفلسفة الرتبوي

ا النَّاس  ِإانَّ  ايم " فقه التعايشرؤيتنا لآلخر أساسها رؤيتنا للرتبية اجلهادية غي منفصلة عن رؤيتنا الكونية.  أمي ُّهم
ٍر ومأ نْ ثمى ومجمعمْلنماك ْم ش ع وابا ومق مبماِئلم  لمْقنماك ْم ِمْن ذمكم ِإنَّ أمْكرمممك ْم ِعْندم اَّللَِّ أمتْ قماك ْم وا لِت معمارمف  خم

ِبٌي )  احلجرات(.  سورة ) "(13ِإنَّ اَّللَّم عمِليٌم خم
ورد يف . والرتبية اجلهادية تسعى لتأصيل ذلك. طرق العيش اختياروأمهها حق والتعارف احرتام وإقرار ابحلقوق 

نسان هنا حقوقم اإل علنأىل أمٍة انسانية واحدة، وعامٍل واحٍد يسوده العدل واحملبة، و إعو ن القرآن يدإ"تفسي اآلية السابقة 
ار، وهو خليفته يف  املختخملوق هللابصرف النظِر عن لونه وجنسه، فالناس إخوة يف النسمب، كرامت هم حمفوظة، واالنسان 

صٍل واحد هو آدم وحواء، وجعلناكم َجوعا عظيمة، شعوابا وقبائل أاي أيها الناس: إاّن خلقناكم متساوين من  رض.األ
متعددة، لتتعارفوا وتتعاونوا على ما فيه خي كم وصالحكم، إن أكرمممك م عند هللا وأرفعمكم منزلة يف الدنيا واآلخرة هو 

ِبٌي{ بكم وأباتق مث  ى زادمكم ملعادِكم.حوالكم، فاجعلوا التقو أعمالكم وبباطن اكم له وأنفعكم خلْلِقه، }ِإنَّ هللا عمِليٌم خم
 امان وحده ال يكفي،ن اإلأالتقوى والعمل الصاحل، بني هنا  ن بنّي هللا لنا أن الناس َجيعاا إخوة ألٍم وأٍب وحثّنا علىأبعد 

تيسي ) "سالم هو التصديق  والطاعة الظاهرة أبداء الواجبات واجتناب النواهين اإلأابلقلب، و  واالامان  هو التصديق
  .براهيم القطان(إل التفسي

دة قد إذا كان جهاد الطلب ألسباب وقائية مؤكفاألصل األصيل السلم بل التعارف والتواصل اإلنساين الرفيع. و 
ومقاصد الدين، وذلك لدفع ضرر كبي.  األصل األصيل أن اإلسالم دين يكون القتال مطلواب وفق اشرتاطات العصر، 

 وال يلجأ للحرب إال مضطرا.  ،ويسعى إليه ،السالم ينادي به

دي جمتمعاتنا نعاأن ال امكن أن ننظر للمجتمع املسلم أبنه جمتمع جاهلي جملرد وجود بعض املعاصي وال امكن 
حيد وجناهد ضدها...إن اصالح اجملتمع حبكمة ضرورة، أما إراقة الدماء وتكفي ونعلن عليها اجلهاد وننفي عنها صفة التو 

ىل زايدة اجلهود إ ن االحنرافات واملعاصي وهذا يدعوانال ختلوا اجملتمعات م اجملتمعات اإلسالمية هدم للقيم واهنيار لألمة.
 .االنتقامية اإلصالحية ال نشر النزعة التكفيية

 َجهرة من العلماء قداما وحديثا يف قتال الناس كافة نشرا للدين، وعمال آبية السيفومن جانب آخر، فإن رأي 
. . .   رأي اجتهادي قدمي قابل للنقض ألنه رأي غي مقدس ويتناىف مع قطعيات فقه التعايش وأن الكافر ي قتل لكفره  

ها ل أذهان الشباب ومن املهم معاجلتاإلنساين وهو رأي مت استغالله من العديد من الغالة.  هذه مسائل شغلت وتشغ
ي وتوجيه طاقات الشباب حنو ميادين جهادية على رأسها الرب ابلوالدين، وتعم ،وبلورة مقاصده ،عرب جتديد فقه اجلهاد

 .  دون تردد الوطن، والتفوق العلمي واحلضاري، ومقاتلة املعتدين
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فرض مشروط له أحكام وأركان.  وال  أن "اجِلهماد عامليةاملوسوعة العربية الومن املنطلقات املهمة اليت وردت يف 
 يعلن اجلهاد أو جياهد من تلقاء نفسه، أو يقتل نفسه أو غيه ابسم اجلهاد أو اإلسالم، جيوز يف اإلسالم ألي كان أن

س أمام يبدون حتقق الشروط واألركان".  مل يعد اليوم جهاد الطلب "مطروحاا ]مبعىن قتال الكفار بسبب كفرهم[، ول
املسلمني إال أن يتقيدوا ابملنظور القانوين الدويل للحرب الدفاعية إطاراا شرعياا أوحد للمواجهة العنيفة، وهو مبدأ يتالءم 
مع أصل التجربة اإلسالمية القائمة على قيم التعاون والتعايش السلمي واحرتام العهود ورفض االعتداء والظلم" )ولد أابه، 

 م(.  2015

ِط اخلْمْيِل ت  ْرِهب ونم بِِه عمد وَّ اَّللَِّ ومعمد وَّك ْم ومآ "قال تعاىل رِينم ِمْن د وهِنِْم الم خم ومأمِعدُّوا هلم ْم مما اْستمطمْعت ْم ِمْن ق  وٍَّة ومِمْن رابم
ِبيِل اَّللَِّ ي  ومفَّ إِلمْيك   ( ومِإْن جمنمح وا لِلسَّْلِم فماْجنمْح 60ْم الم ت ْظلمم ونم )ْم ومأمنْ ت  ت مْعلمم ون مه م  اَّللَّ  ي مْعلمم ه ْم وممما ت  ْنِفق وا ِمْن شمْيٍء يف سم

 ." )سورة األنفال((61هلمما ومت مومكَّْل عملمى اَّللَِّ ِإنَّه  ه وم السَِّميع  اْلعمِليم  )

عداد القوة إهللا مل يطالبنا أبن نكون أقوايء لنفرتي على غيان، فهو ال يريد منا " أنيؤصل الشعراوي يف تفسيه 
لالعتداء والعدوان، وإّنا يريد القوة ملنع احلرب ليسود السالم ويعم الكون؛ لذلك ينهاان سبحانه وتعاىل أن يكون استعدادان 
 للقتال وسيلة لالعتداء على الناس واالفرتاء عليهم. وهلذا فإن طلب اخلصم السلم والسالم صار لزاماا علينا أن نساملهم."

فأما املمالك اليت تبىن على السيف فبالسيف هتدم، وما يشاد على القوة فبالقوة يؤخذ، وإّنا قال ابن ابديس "
(. وعن هذا األفق قال مهاتي حممد 68م، ص 2009أعلى املمالك وأثبتها ما بين على العلم ومحي ابلسيف" )بوزيد، 

رة لوحدة اإلسالمية، واكتساب فنون احلكم وإدا"أان مقتنع متاماا أبن اجلهاد احلقيقي ما هو إال جهاد املسلم لتحقيق ا
كِّنهم من إعداد  الدولة وحتصيل املعرفة والتسلح ابملهارات العالية، مبا يؤدِّي إىل حترير املسلمني من االضطهاد والقمع، وام 

م، 2007" )طالب، لأنفسهم للمسامهة بفاعلية يف إعادة إنتاج احلضارة اإلسالمية املقبلة على غرار ما شهده العامل من قب
 (.  312م، ص 2006(، وال يتحقق ذلك إال عرب بناء فقه التعايش )العوا، 57ص 

(، إن ثقافة 124، ص 2009إن اجلهاد اإلسالمي املطلوب اليوم ضد التخلف وهو حياة يف سبيل هللا )البنا، 
ويتحسر اإلنسان "على أن (.  257م، ص 2008االنتحار وصناعة املوت تنمو يف غيبة سلطان العقل )آل رشي، 

)القرضاوي،  ل هللان املك االستعداد ليعيش يف سبيالقليل مم  ،الكثي ممن هو مستعد ألن اموت يف سبيل هللا ولكن القليل
ال يعين ترك  -بطبيعة احلال –(.  التعايش 72م، 2008سعيد،  م،2009، الغنوشي، 1196، ص 2م، ج2009

 واخلضوع للمعتدي.   ،اجلهاد

القتال يف اإلسالم إّنا يكون لدرء احلرابة، وكف العدوان سواء كانت احلرابة واقعة ابلفعل وهو ما يسمى جباهد 
الدفع، أم متوقعة والحت نذرها بدالئل قوية وهذا هو جهاد الطلب.  إن هذه األمة أمة هداية، وليست أمة بغي وحرابة، 

م، ابختصار(.  ولتعزيز 2006ن فال ينبغي العدول عن ذلك )الصاوي، وحيثما أمكن استحياء النفوس ابإلامان أو ابألما
 1435َجادى األوىل  08 -07الفكرة السابقة جند البيان اخلتامي ملنتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة )أبو ظيب 

وماض  ت،( ينص على التايل "إن اجلهاد يف أصله وسيلة للسلم، وهو شامل لكل القراب2014مارس  10 -09ه / 
وم غزو أمم لكن جهاد الطلب مبفه…( إىل يوم القيامة أبنواعه املختلفة ) جهاد الدفع وجهاد العلم واملال وجهاد النفس

 تصال ابلناس ودعوهتم إىل اخلي.أخرى ليس مقبوال يف عصران لزوال القوة املادية املانعة من اال
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ت ملنفتحة تكسر احتكار فهم الدين وتتضامن مع مؤسساالرتبية اجلادة اويرتتب على املقدمات السابقة، أن 
اجملتمع املدين يف عملية تنوير العقول واستغالل اجلهاد كأصل من أصول الرتبية اإلسالمية حلفظ احلقوق، ال إلهدار الدماء.  

مة.  وما حنتاج إليه لياإلرهابيون ال امثلون اإلسالم وتوجيهاته السمحة ألن أفعاهلم البشعة ترفضها األداين واألذواق الس
يف املقابل هو ترسيخ رؤية متزنة لآلخر أثناء السلم واحلرب ويف ضوء حرية اختيار العقيدة وبعيدا عن ايديولوجيات االقصاء 

 والعداء والدماء.  

ك ليعتقد ماكس فيرب يف هذا السياق أن رؤية العامل قد ظلت تشكل عائقا أساسيا الختاذ زمام املبادرة والفعل.  ذ
أن غياب أخالق نسقية عقالنية قد أوجد احلرب أسلواب لتحقيق الذات ليصبح احملارب أو اجملاهد النموذج األمثل للمسلم 

يغمط حق يف جوانب عدة (.  وال مراء يف أن هذا التصور الفيربي 599 -598، ص 2م، ج2014)الشقيي، 
تضن حتألداين واألعراق، تستلهم األمم منه روح التسامح، و احلضارة اإلسالمية اليت قدمت ّناذج متقدمة للتعايش بني ا

 قيم التعايش.  هذا ال يعين حبال من األحوال أننا ننفي العقبات والعثرات اليت ختللت ًترخينا الطويل.  

الفكر املتطرف  إنلفهم فصول ًترخيية من منظور اجتماعي نفسي .  " مهمة وتظل رؤية ماكس فيرب قراءة خارجية
ج لإلرهاب ال خيلو من عقالنية حداثية، جتعل من الصراع آلية ضرورية يف النسق االجتماعي. ولذلك خيتلط الصراع املنت

الراديكايل اجليلي بني الضواحي املهمشة واملدن الراقية ابلغرب، ابملعرفة الدينية املعوملة. ويتحّول الصراع بني الشيوخ 
 ظل أنظمة غي دامقراطية لساحة عنف سياسي، يستعمل السالح ألغراضوالشباب يف اجملتمع العرِب التقليدي، يف 

  م(.2017" )اياموت، .سياسية بغطاء ديين متشدد ومنحرف

إن اصالح األوضاع يف البلدان العربية عرب زايدة سقف احلرايت، وتداول السلطة سلميا، ومكافحة الفساد، 
، وإعطاء الشباب لتعليمواالرتقاء ابوقطع االمتيازات القبلية والعائلية وترسيخ احلياة املدنية، وحتسني الوضع االقتصادي، 
 ضرورة ملعاجلة اإلرهاب جذراي. مساحات أكرب خلدمة الوطن

اجلهاد مفهوم َجيل لتهذيب النفس من جهة، ومحاية مصاحل الناس من جهة أخرى.  ولقد لعب اجلهاد يف التاريخ 
يث دورا عظيما يف دحر احملتلني األوربيني الذي سلبوا خياتنا، وهنبوا ثرواتنا، وحتكموا مبقدراتنا وقراراتنا.  اإلسالمي احلد

وال زال الغرب الباغي امارس دوره بصلف وعجرفة يف بسط نفوذه يف بالدان بطرائق شىت ومبسميات متنوعة طمعا يف 
اإلسرائيلي من جانب آخر.  هذه التدخالت األجنبية راجت االستحواذ على مقدراتنا من جانب، ودفاعا عن العدو 

بسبب ضعف الشعوب واحلكومات العربية وتراجع األوضاع الفكرية والسياسية واالقتصادية والتعليمية.  أفرز هذا الوضع 
تغل الظروف سيف حماولة لرد العدوان األجنيب الصارخ الذي يزداد يوما بعد يوم ويموحدة ومشتتة املختل تيارات جهادية 

املواتية لتسويق األسلحة، وعقد التحالفات يف املنطقة، وضمان تدفق البرتول أبسعار رخيصة.  كثي من املنظمات اجلهادية 
احلالية زادت الطني بلة، واحنرفت عن جادة الدين وألبت علينا القاصي والداين وأوجدت للغرب مسوغات جديدة للتوغل 

 يف دايران، وسلب هويتنا.  

لتايل تكون ابإن الفقهاء ينطلقون من واقعهم يف نظرهتم إىل النصوص الدينية لذا تكون نظرهتم للنص متفاوتة و 
إن األقرب للصواب ف –عند شروطهم  واملسلمون -.  وبوجود اتفاقات دولية ومعاهدات بني دول العامل اجتهاداهتم متباينة

رأي الفقهاء املعاصرين الذين يقولون أبننا ال نقاتل إال من اعتدى علينا وهذا ما يناسب املسلمني اليوم حىت لو كان رأي 
 (.  271ص 2012الفقهاء األقدمني غي ذلك )العبيدي، 
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"والسؤال: لو جنح بن الدن يف االنتصار على الوالايت املتحدة وحكم العامل اإلسالمي ألن يضرب السويد أليس 
فما (.  1385 – 2م، ج2013هذا جهاد طلب؟ وهل يقبل من السويد أو غيها أن تظل على مسيحيتها؟" )نسية، 

الوا ، والذين قالوا أن القتال للهجوم، ملاذا قالوا هذا؟ قإصراران على أننا نريد مقاتلة العامل! فنحن مل نصنع سالحاا حىت
اآلن ال يقف أحد يف وجه الدعوة، ملاذا نقاتل الناس؟ انشر رسائلك  -لنزيل القوى الطاغية اليت تقف يف وجه الدعوة 

عامل بلساهنم، بلغات لبلغات العامل، وجه الدعوة اإلسالمية ابإلذاعات والقنوات الفضائية واإلنرتنت، حتتاج جليوش لتكلم ا
العامل املختلفة.  حنن حنتاج جلهد جبار لنبلغ الرسالة، فهل فعلنا هذا؟ ما معىن أن نقاتل العامل وحنن مل نبلغ رسالة اإلسالم، 

 ،حنن ال يوجد عندان ترَجة واحدة يرضى عنها املسلمون، نرتجم معاين القرآن الكرمي أبكثر اللغات انتشاراا، اللغة اإلجنليزية
بلغة العصر علينا أن نكلم الناس بلساهنم و  فنحن قصران يف حق ديننا، فإن أردان نشر اإلسالم يف العامل وتبليغ الدعوة

م، ص 2012وبروح العصر وأبسلوب العصر، وبذلك نكون قد خدمنا ديننا وأقمنا احلجة على اآلخرين )العبيدي، 
272  .) 

رب، هي  فكرة  مناقضة  ملنطق الرسول الكرمي يف إدارة احلو الفقهاء   اليت اقرتحها كثي منالطلب  جهادفكرة " 
فلم يذهب دعاته ابلسيوف إىل احلبشة وال إىل مصر وال إىل العراق  وال  إىل  البحرين،  وإّنا مارس اجلهاد حني فرض 

ني  أصبح  لت  ابلكامل  حعليه جهاد دفع ال جهاد طلب، وأن مربرات جهاد الطلب اليت استخدمها اخللفاء احملاربون  زا
متاحاا  للداعية  املسلم أن  يدخل أي  بلد  لنشر  اإلسالم  فيها  ودعوة  الناس،  ومل  يعد  أي  معىن  ليكون  السيف  

 .1اأو رهب الم رغبامشرعاا  فوق  رؤوس الفاحتني ليأخذهم ابإلس

اجلنوح للسلم أصل أما اجلهاد فهو استثناء ال قاعدة عامة أصلية.  من صور اجلهاد: جهاد الكفار احملاربني عندما 
يعتدون، وجهاد النفس.  "اجلهاد يف اإلسالم مشروع بصفته مستتبعاا حلق من حقوق الدولة الطبيعية وتشريعه استثناء، ال 

(.  61العتداء، لقول هللا تعاىل: }ومِإن جمنمح واْ لِلسَّْلِم فماْجنمْح هلمما{ )األنفال:قاعدة عامة أصلية، بل إذا وجد العدوان أو ا
ْلم كافةا" )البقرة  وا ال تتمن»: (.  وقول النيب صلى هللا عليه وسلم208وقوله سبحانه: "اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السِّ

م(.  إنه قتال إذن، من أجل رد العدوان، 2012)انظر: الزحيلي، « والقاءم العدو، وسلوا هللا العافية، وإذا لقيتموهم فاصرب 
 . م اجلهاد املقدسوابس ودحر غائلة املعتدين ال صلة له بتثوير الناشئة وتدمي البيئة، وسفك الدماء حتت راية الدين

، وعرب االستعانة يدعائم أصيلة لبناء فلسفة الرتبية اجلهادية املعاصرة وفق منظور عصر  فكار يف جمملهاهذه األ
مبفردات جديدة أقرب إىل مستجدات العصر وقطعيات الدين، وثقافة الشباب وما أحوجنا إىل مثل هذه االستبصارات.  

 القوامة للرتبية اإلسالمية السليمة.املنطلقات  هذه هي

  

  

                                                           
 .أكادامية العلم والسلم : أملانيا .اجلهاد من حروب الغزو والفتح إىل اجليش الوطين(. 2015) حبش،  حممد 1
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 : اخلامتة
 

مناهج ومقررات دراسية، هتدف إىل عرض أبواب اجلهاد وإظهار عظمة اإلسالم يف جمال إن املطالبة إبجياد 
 العالقات الدولية يف السلم واحلرب ال امكن أن تصل لغاايهتا النبيلة إال إبجياد فلسفة تربوية متزنة جتاري حبكمة املستجدات

حقيق األمن، وجهاد ت واشرتاطاهتا. اجلهاد مطلوب لتوتفريعاهتا، وتراعي بصدق املصاحل ومالحقها، وتتشبث أبمانة ابلثواب
 . البلدان املغتصبةلتحرير  التنمية ال يعين التفريط ابجلهاد

 حنتاج إىل فلسفة تربوية سيكولوجية وسوسيولوجية راشدة تنبثق من سياق مشروع اصالحي قوامهيف ضوء ما سبق 
يتمحور  .مع التوسع يف أبواب فقه السلم وسبل ترسيخه حبسب القدرة رؤية متزنة للوجود، والذات، واجملتمع، والعامل

املشروع النهضوي املنشود حول فقه السلم، وأساسه التعايش واإلصالح ال التقاتل واخلصام.  قال تعاىل }ِلك لٍّ جمعمْلنما 
ك م فماْستمبِ ِمنك ْم ِشْرعمةا ومِمن ْهماجاا وملمْو شماء اَّلّل  جلممعملمك ْم أ مَّةا وماِحدمةا وم  ل ومك ْم يف مما آًتم يعاا لم ِكن لِّي مب ْ ق وا اخلمي ْرماِت ِإىلم هللا ممْرِجع ك ْم َجِم

 (.  48ف مي  ن مبِّئ ك م مبما ك نت ْم ِفيِه ختمْتمِلف ونم{ )املائدة: 

املعاصرة  واالجتهادات واملقارابت ال مناص من جتديد منطلقات خطاب الرتبية اجلهادية واستثمار االستبصارات
لفكر من جانب آخر.  إن انتشار اوفضاءاته من جانب، ومساحة اإلسالم وسياقاته املتنوعة اليت تراعي ظروف العصر 

االحتكاري الذي يرى وجوب اجلهاد القتايل عند االقتدار، وارغام الناس على اإلسالم أو القتال أو اجلزية ال امكن أن 
عامليا مقنعا.  احلاجة ماسة لتجديد املفردات واملناهج والنواتج إلجياد فلسفة راسخة للرتبية اجلهادية، تلك يكون خطااب 

 الرتبية اليت حتث على السلم ابعتباره نقطة مركزية أما القتال فهو استثناء لردع العدوان وحتقيق اهليبة إلرهاب األعداء.  كثي
وكأن رأي  ،تغيكأن العامل مل يو واالصدارات الرتبوية جند صداها يف الكتب الدعوية و من العبارات القدامة تستخدم اليوم 

الفقهية وأن  عةا، ودون االلتفات إىل ثراء الصنالعلماء قداما يلزم اجلميع دون النظر لتغي الظروف واألزمانفئة من 
 .  االختالف رمحة

ية منة على اآلخرين، وإزالة الشرك ونشر الدعوة اإلسالمجهاد الطلب مبعىن إرغام الناس على اإلسالم، وبغرض اهلي
وي والوسط الرتبوي ، وجيعل من احمليط الدعشكل فكرا حيتكر احلقيقة، وحيتقر األمم، ويكفر املخالفني، ويريق دماء األبرايء

لعلمي واالقتصادي جلهاد ا.  هذا الفكر القتايل يتهرب من ا، ومعاداة املدنيةجماال لنشر احلقد، وبث الكراهية، وضيق الفكر
ا كانت عليه أوسع مموهي واملدين ويتمحور حول رؤية ضيقة للعامل مبتورة الصلة عن الواقع.  جماالت الدعوة واسعة جدا 

رع كثي من الشباب .  هوالتكفي من قبل وال حاجة إلجبار الناس على اإلسالم عرب لغة السيف، ومنطق التفجي والتهجي
من جهة  ، وانطلت عليهم كذبة القتال املقدسمن جهة حلركات اإلرهابية بعد أن فقدوا الثقة حبكوماهتمإىل االلتحاق اب

 .  هذه الكذبة حيلة ساذجة الستغالل الرتبية اجلهادية لرتويض الشباب وتضليل الناس.  أخرى

س ها ال إلرغام الناإن السعي احلكومي إلجياد جيش مرهوب اجلانب من حقائق اإلسالم حلماية الدولة ومصاحل
 على الدين.  هذا عنصر مهم لبناء فلسفتنا الرتبوية القائمة على العدالة والواقعية واملرونة، والرفق من غي ضعف.  

يؤكد حبثنا على وجود اجتهادات عديدة بل متضاربة اختار املتشددون بعضا منها، وزادوا عليها تصورات شاذة 
ملوروث .  إن ختليص ا، واضطراب األهداف واملناهج الرتبويةوسفك الدماء، وزعزعة األمنمما ساهم يف هتديد األوطان، 
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الديين من مالبسات املاضي من أسس حترير الفكر من خملفات التعصب.  الرتبية اجلهادية أصل من أصول الرتبية لتحقيق 
 لعامل.  جلة التهور الدموي الذي جيتاح االعدالة والسالم، وتوسيع نطاق التعايش السلمي، وحفظ الكليات اخلمس، ومعا

الرتبية احلقيقة نتاج فكر قادر على توليد أنساق معرفية تواكب متطلبات العصر.  املاضي ال يستغين عن نقد 
وتنوير وفق نظرة تفكيكية تستفيد من احلفرايت املعرفية، وتوظف املنهجيات الفكرية املعاصرة لبناء رؤية أكثر فاعلية 

 سابقة.  الرتبية اجلهادية لالجتهاد وفق العناصر الحتتاج .  رغم اختالل املوازين الدولية تعايش اإلنساينلتحقيق ال

إن اختالل املوازين الدولية، وبطش الدول العظمي ليس مربرا لنا لبناء تربية دموية ألن بضاعتنا سرتد إلينا.  وطغيان 
 ينية متشددة رمبا كانت مناسبة لعصر مضى.  ديننا دين رمحة يتخذليس ذريعة النتقاء آراء ديف جماالت عديدة الغرب 

رِب أتباعه على .  إنه دين يواحرتام احلقوق من القوة أداة لتوثيق ثقافة التنوع واالختالف واالختيار والسالم والتعارف
 اء.  احرتام الشعوب املساملة ويتخذ من اجلهاد وسيلة لدحر البغاة ال للهيمنة على مقدرات الضعف

منهج النقد والتنوير جيب أن يهيمن على رؤيتنا ألنفسنا وللعامل، ويرتبط ارتباطا وثيقا ابلسلم.  والرتبية اجلهادية 
تنطلق من مقومات فلسفية تنبثق من هذا األصل األصيل الذي جيمع بني فضيليت التزكية، والتفاعل اإلنساين.  تقوم 

 واالبتعاد عن االقتتال إال يف حال االضطرار.  القوة احلقة هي الدعوة للسلم دون الثقافة اجلهادية على دعائم نبذ اجلمود
خنوع ومهانة.  من حق اجملتمعات املدنية تكوين جيوشها وإعدادها وفق طراز يتمتع مبستوى عال من احلرفية، بغرض 

لرتبية اجلهادية اأدايهنا وإال فإن العامل أبسره سيزداد طغياان يف معاركه الفتاكة الضارية.  ف اجبار الناس علىردع املعتدين ال 
مية ال تستغين عن تنمية عسكرية وعلالعظيمة أعمق من تنمية قيم الشجاعة والشهامة، إهنا إىل جانب تلك القيم 

 .  تسامح والعدالةالتعايش والالسلم و فقه  وفق منظومة تواكب حتدايت واشرتاطات العصر وفكرية واقتصادية وثقافية
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 املراجع العربية: أهم 

م(.  األبعاد السياسية املتضمنة يف خطاب بعض الدعاة اجلدد: 2013 -ه  1434إبراهيم، حنان عبداجمليد )
، القاهرة: دار 1ط، 2، اجمللد موسوعة التنشئة السياسية اإلسالمية: التأصيل واملمارسات املعاصرةدراسة حتليلية.  يف 

 السالم.
م 2012 -9-14.  خطبة اجلمعة اجلامع املاتع يف تفسي آية السيف يف سورة التوبةم(.  2012إبراهيم، عدانن )

 )يوتيوب(.   –
 ، مصر: دار الفكر العرِب.  1.  طاجلهاد ركن اإلسالم السادسم(.  1964إبراهيم، حممد إمساعيل )

   .جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا )بدون ًتريخ(.  ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا
.  احملقق: إحسان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(.  1994ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد )

 بيوت.   –عباس، الناشر: دار صادر 
.  دار الكتب االستيعاب يف معرفة األصحابم(.  2002يوسف بن عبد هللا بن حممد ) ابن عبد الرب القرطيب،

 العلمية.  
.  حققه وعلق عليه أبو شرح رايض الصاحلنيم(.  2008-ه  1429ابن عثيمني، حممد بن صاحل بن العثيمني )

 ، مصر: مكتبة عباد الرمحن.  1سلسبيل حممد عبداهلادي.  ط
 دار النشر: دار الفكر العرِب.  .  زهرة التفاسيأبو زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى.  

.  العلمانيون العرب وموقفهم من اإلسالمم(.   2012 -ه   1433أبو سفيان، مصطفى ابحُّو السالوي املغرِب )
 َجهورية مصر العربية.   -الطبعة: األوىل.  الناشر: املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع، القاهرة 

 .  مصر: العلم واإلامان.  اث الرتبوي يف املذهب الشافعيالرت م(.  2008أبو شوشة، حممد انجح )
 :موقع الباحث القرآين. اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخهأبو حممد مكي بن أِب طالب )بدون ًتريخ(. 

http://furqan.co/2/256   :م(. 2017-1-15)ًتريخ الدخول 
.  ن وآاثره يف أحكام الشريعة اإلسالميةاختالف الداريم(.  2004ه /1424األمحدي، عبد العزيز بن مربوك )

الناشر: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية )أصل الكتاب رسالة دكتوراه(.  
 الطبعة: األوىل.  

)ًتريخ الدخول: . االخبارية  Common Groundخدمة (. اإلسالم والعنف.2007اسبوزيتو، جون )
 م(. 15-1-2017

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=20871&lan=ar&sp=0 
وت.  بي  –.  الكتاب العرِب حلية األولياء وطبقات األصفياءم(.  1974 -ه  1394األصبهاين، أبو نعيم أمحد )

 املكتبة الشاملة.  
 ، جدة: مركز الراية املعرفية.  1ط  .حوار مع متطرفم(.  2008آل رشي، عالء الدين )

جمموعة رسائل الشيخ عبد هللا ، اجلهاد املشروع يف اإلسالم(. م2008 -ه  1429)عبد هللا بن زيد  آل حممود،
 .. الطبعة الثانية: اجمللد الثالث، قضااي معاصرة.  انظر موقع الشيخ على االنرتنتبن زيد آل حممود
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 ، الرايض: دار ابن اجلوزي.  1.  طالتجديد يف الفكر اإلسالميه (.   1424أمامة، عدانن )
 .  األردن: دار احلامد.  أجبدايت البحث يف العلوم الشرعيةم(.  2008األنصاري، فريد )

 :موقع الباحث القرآيناإلجيي، حممد بن عبد الرمحن )بدون ًتريخ(. جامع البيان يف تفسي القرآن. 
http://furqan.co/2/256  م(. 2017-1-15ريخ الدخول: )ًت 

 ، بيوت: دار الندوة اجلديدة.  2.  طاجلهاد والفدائية يف اإلسالمم(.  1983-ه 1403أيوب، حسن )
  .http://www: موقع ساسة بوستم(.  هل أان إرهاِب: جهاد الطلب.  2015-ه 1426ابظه، خالد 

sasapost.  com/opinion/am-i-a-terrorist-jihad-request 
املركز   .أحباث املؤمتر الدويل األول للوسطيةم(.  عالقة املسلم بغي املسلم.  يف 2006 -ه1427بدوي، َجال )

 العاملي للوسطية: دولة الكويت.  
، دمشق: صفحات للدراسات 1.  طمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسالميم(.  2009بصمه جي، سائر )

 والنشر.  
 ، القاهرة: دار الشروق.  1.  طداجلهام(.  2009البنا، َجال )

 .  بيوت: الدار العربية للعلوم انشرون.  الرتاث وجمتمعات املعرفةم(.  2009 -1430بوزيد، بومدين )
، 1ط اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه؟ وكيف ّنارسه؟(.  1993-ه 1414البوطي، حممد سعيد رمضان البوطي )

 دمشق: دار الفكر.  
 .  موقع املدارك.  العنف يف األداين اإلبراهيميةم(.  2009بوهندي، مصطفى )

.  31/05/2015مت نشره يف   عدانن إبراهيم ينتقد مفهوم اجلهاد عند "احلويىن".(.  2015البيت بيتك )
 )يوتوب(.  

، قدم 1ثية، ط.  دراسة فقهية حدياالجتهاد يف أحكام اجلهادم(.  2008 -ه1429بيومي، أبو صهيب سيد )
 له وراجعة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، القاهرة: دار املعرفة.  

ل )ًتريخ دخو  مدارك أون الينم(.  حللي: آية السيف ال تنسخ آايت الصفح.  2009 -ه  1430ًتجا، وحيد )
 http://mdarik.  islamonline.  netم(: 2009-4-9املوقع: 

 ر العرِبموقع دار الفك.  لقاء مع الدكتور وهبة الزحيلي رمحه هللا.   .اة.م(.  للكافر حق احلي2015ًتجا، وحيد )
 http://fikr.  com/article)دمشق(: 

ة ي.  قسم العلوم الشرعياحلديث والثقافة اإلسالمية للصف الثالث اثنوم(.  2008-ه 1428التطوير الرتبوي )
 لتعليم.  والعربية.  اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية وا

م(.  اعداد خنبة من العلماء.  اململكة العربية السعودية: جممع امللك فهد 2011 -ه  1432) التفسي امليسر
 لطباعة املصحف الشريف.  

.  الطبعة: األوىل.  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومم(.  1996التهانوي، حممد بن علي ابن القاضي )
رفيق العجم.  حتقيق: د.  علي دحروج.  نقل النص الفارسي إىل العربية: د.  عبد هللا  تقدمي وإشراف ومراجعة: د. 

 اخلالدي.  الرتَجة األجنبية: د.  جورج زيناين.  الناشر: مكتبة لبنان انشرون: بيوت.  
 كم.  ، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحل1.  طأيسر التفاسيم(.  1995-ه 1416اجلزائري، أبو بكر جابر )
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 .  الرتبية اجلهادية يف ضوء القرآن والسنةه (.  1424اجلليل، عبدالعزيز بن انصر )

وقع مم(. التحالف املضممر بني النموذج السلفي اجلهادي وّنوذج التحديث الع وملي. 2015جنداري، إدريس )
(. 2016-6-12. ديسمرب )ًتريخ الدخول مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث

http://www.mominoun.com 

  .املوسوعة اجلامعة ملصطلحات الفكر العرِب اإلسالمي: حتليل ونقدم(.  2006جهامي، جيار، و دغيم، مسيح )
 ، بيوت: مكتبة لبنان انشرون.  1ط

كز موقع مر .  يف نصوص معاصرة: اجلهاد االبتدائي الدعوي يف الفقه اإلسالميم(.  2014حب هللا، حيدر )
 (.  http://nosos.  netيف بيوت ) البحوث املعاصرة

  .فقه األولوايت يف اخلطاب السلفي املعاصر بعد الثورةم(.   2012 -ه   1433حسني، حممد يسري إبراهيم )
 الطبعة: الثانية، دار اليسر للنشر والتوزيع، مصر.  

 .  مركز الفجر لإلعالم.  كيف تسبق العلماءم(.  2010ه  ~ 1431احلسينان، خالد بن عبدالرمحن )
  .https://www.  youtube.  انظر اليوتوب: الرتبية اجلهاديةم(.  2013سينان، خالد بن عبدالرمحن )احل

com/watch?v=taa49hQj0bM 
.  لة أوليةالثقافة العربية يف القرن العشرين حصيم(.  نقد فكرة اخلالفة )علي عبدالرزاق(.  يف 2013حنفي، حسن )

 : مركز دراسات الوحدة العربية.  ، بيوت2اشراف: عبداإلله بلقزيز.  ط
.  تقدمي الشيخ الدكتور: سعد شبهات عصرانية مع أجوبتهام(.  2009-ه 1430اخلراشي، سليمان بن صاحل )

 بن عبدهللا احلميد.  الرايض: سلسلة ادارات األلوكة.  
رمحه –يمية يخ اإلسالم ابن تاخلراشي، سليمان بن صاحل )بدون ًتريخ(.  أقوال العلماء ف ي الرسالة املنسوبة إىل ش

  .http://www.  saaidم(: 2015-10-14)ًتريخ دخول املوقع صيد الفوائد يف اجلهاد.  موقع  -هللا
net/Warathah/Alkharashy/32.  htm 

 .  القاهرة: مكتبة األسرة.  مصطلحات الفكر احلديثم(.  2006خشبة، سامي )
، مكة املكرمة، دار 1.  طاآلراء الرتبوية عن اإلمام ابن ابزم(.  2006 -ه  1427اخلطاِب، عبدالعزيز بن حممد )

 طيبة اخلضراء.  
   .السياسة الشرعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملاليةم(.  1988 -ه  1408خالف، عبد الوهاب )

حممد أركون.  يف م(.  نقد العقل اإلسالمي: مدخل إىل دراسة املشروع الفكري عند 2013خليقي، عبداجمليد )
 ، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  2.  اشراف: عبداإلله بلقزيز.  طالثقافة العربية يف القرن العشرين حصيلة أولية

م(. ماذا تستطيع الفلسفة فعله يف درء خماطر اإلرهاب؟ شبكة النبأ املعلوماتية )ًتريخ 2016اخلويلدي، زهي )
 http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/5286م. 2017-1-16الدخول 

  .http://www.  alhayat) موقع احلياةأصبح ضرورة.  « اجلهاد»م(.  تقييد 2014، فهد )الدغيثر
com  .) 

: األوىل، .  الطبعةالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةم(.  2000 -ه  1421دويدري، رجاء وحيد )
 سورية.  )املكتبة الشاملة، السعودية(.  -دمشق-دار الفكر-لبنان-بيوت-الناشر: دار الفكر املعاصر

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/
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/
http://www.alhayat.com/Opinion/Fahad-Al-Dgheter.aspx
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ألردن: ا  .الفهم الوسطي للجهاد يف الفكر اإلسالمي: دراسة حتليليةم(.  2009 -ه  1430الراوي، فؤاد حمسن )
 دار الضياء للنشر والتوزيع.  

 م.2017يناير  14: السبت جريدة عكاظ(. كتب الرتاث القاتلة. 2017-ه 1438الرابعي، علي بن حممد )

  .http://www.  صحيفة االنتباهةم(.  "الدواعش" واجلهل أبحكام اجلهاد.  2015الركاِب، عارف عوض )
alintibaha.  net 
املختصر الشايف يف الرد على الثوابت واملتغيات لصالح الصاوي ويليه رد على كتاب ه(.  1426ريس، عبدالعزيز )

 .  الرتبية اجلهادية لعبد العزيز اجلليل
ْيِلّي، ومْهبمة )  : سوراي.  املوسوعة العربيةم(.  اجلهاد.  2012الزُّحم

ْيِلّي، ومْهبمة )بدون ًتريخ(.    .  املكتبة الشاملة.  4.  دار الفكر، دمشق.  الطبعة: ت ه  الِفْقه  اإلسالميُّ وأدلَّ الزُّحم
يف املوسوعة القرآنية؛ قراءة نقدية، حبث مقدم، للندوة  مفردة )اجلهاد(م(.  2010-1431زعرتي عالء الدين )

طرابلس: ).  جممع الشيخ أمحد كفتارو )دمشق(، وكلية الدعوة اإلسالمية العاملية حول )القراءة الغربية للقرآن الكرمي(
 م(.  2007-1428ليبيا(.  )

، بيوت: مؤسسة الرسالة 1.  طاملدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةم(.  2006-ه 1426زيدان، عبدالكرمي )
 انشرون.  

م، 2015يونيو  19جريدة القبس: اجلمعة   كيف نفكر تفكيا صحيحا؟.م(.  2015-ه 1436الزير، ابسل )
 .  15105العدد 

  اجلهاد يف اإلسالم: مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه.م(.  2008-ه 1429سالم بن سامل )السحيمي، عبدال
 السعودية: مكتبة دار النصيحة.  

  .http://jawdatsaid.  موقع جودت سعيد )الدكتور البوطي وكتاب اجلهادم(.  2012سعيد، جودت )
net/  .) 

، األردن: علم الكتاب 1.  طالعاملية وأثرها يف السلوك اإلنساينالقيم م(.  2008 -ه  1429سعيد، سعاد جرب )
 احلديث.  

 - 2015مارس  24الثالاثء  جريدة القبسم(.  مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي.  2015-ه 1426سالمة، محد )
 .  15018، العدد 1436َجادى اآلخرة  04

الشبكة ع العقيدة.  دروس صوتية قام بتفريغها موقالسلمي، عبد الرحيم بن صمايل العلياين )بدون ًتريخ(.  أصول 
 .  انظر املكتبة الشاملة.  http://www.  islamweb.  net اإلسالمية

 ر املعمور.  دا -.  ماليزاي: هبانجاخل الصمة  يف أصوِل الت َّرِْبيمِة اإلْسالِميَّةِ م(.  2009-ه 1430الشحود، علي بن انيف )

ه  1437شوال  9م(. مفيت اإلرهاب املعاصر. جريدة البيان: اإلماراتية: اخلميس 2016الشحي، حممد أمحد )
 . 13175م، العدد: 2016يوليو  14

http://www.islamweb.net/
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م(.  معوقات املمارسة العلمية يف االجتماع اإلسالمي الوسيط: مقاربة 2014 -ه  1435الشقيي، عبداملنعم )
حوث .  اململكة املغربية: الرابطة احملمدية للعلماء/ مركز ابن البنا املراكشي للبيخ العلوم اإلسالميةًتر سوسيولوجية.  يف 

 والدراسات يف ًتريخ العلوم للحضارة اإلسالمية.  
ر ابن حزم.  .  املؤلف: الناشر: داالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاين، حممد بن علي )بدون ًتريخ(.  

 عة: الطبعة األوىل.  الطب
العودة من اجملتمع إىل الفرد: املقوالت الثقافية لفهم عامل ما بعد احلداثة م(.  2015-ه 1435صاحل، رشيد احلاج )

 ، أبريل، يونيو.  الكويت.  43، اجمللد 4.  عامل الفكر، العدد عن آالن تورين
ن حنقة اإلسالم ابلغرب.  أحباث مؤمتر م(.  من اجلوانب الفقهية يف عال2006 -ه 1427الصاوي، صالح )

 .  املركز العاملي للوسطية: الكويت.  واآلخر
 .  الكويت،جملة الوعي اإلسالميم(.  مراجعات فكرية: قتال الناس للكفر.  2008-ه 1429صربي، مسعود )

 .  512العدد 
العدد  - 2015يونيو  09، الثالاثء جريدة القبسم(.  فقه املهاجر.  2015-ه 1436الصراف، أمحد )

15095  . 
 1.  طفصول يف الفكر اإلسالميم(.  2007 -ه  1428الصالحات، سامي حممد وهالالت، دالل حممد )

 الكويت: مكتبة الفالح.  
: جملة البيانه (.  أصل العالقة بني املسلمني وغي املسلمني.  موقع 1423ضميية، عثمان َجعة )

http://www.  albayan-magazine.  com 
 ، الرايض.  2.  طالدراسة يف اخلارج: مرجع شاملم(.  2007-ه 1428طالب، عبدالعزيز بن عبدهللا )

تسليط األضواء على ما وقع يف م( 2002 -ه  1422عبدالعظيم، محدي عبدالرمحن و عبدهللا انجح إبراهيم )
 اهرة: مكتبة الرتاث اإلسالمي.  ، الق1.  سلسلة تصحيح املفاهيم.  طاجلهاد من اخلطباء

م(.  جهاد الطلب بني األقدمني واملعاصرين.  جملة البحوث والدراسات 2012العبيدي، مني هاشم خضي )
(.  العراقية للمجالت العلمية األكادامية)موقع  279-223 :الصفحات 28 :الصداراإلسالمية.  ا

http://www.  iasj.  net/iasj?func=fulltext&aId=54073 
 بيوت: دار النفائس.   - 4.  موسوعة األداين )امليسرة( طاجلهادم(.  2007 -ه  1428عرموش، أمحد راتب )

.  الطبعة: أعالم وأقزام يف ميزان اإلسالمم(.   2004 -ه   1424العفاين، أبو الرتاب سيد بن حسني بن عبد هللا )
 السعودية.   –جدة األوىل، الناشر: دار ماجد عسيي للنشر والتوزيع، 

 املاجستي درجة لنيل تكميلي .  متطلبالرتبية اجلهادية عن عبدهللا عزامم(.  2008ه  1429عقل، أايد حممد )
 دف.  اجلامعة اإلسالمية: غزة.   أبو خليل الرتبية.  اشراف أ.  د.  حممود أصول يف

: الوحدة اإلسالمية.  موقع م(.  يف منهج فهم احلديث النبوي الشريف2010العلواين، طه جابر )
http://www.  alwihdah.  com 

بية يف الثقافة العر م(.  خطاب االعتدال اإلسالمي: يف نقد أطروحة احلاكمية اإلهلية.  يف 2013عماد، عبدالغين )
 ، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  2.  اشراف: عبداإلله بلقزيز.  طالقرن العشرين حصيلة أولية
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ة.  .  الطبعة: الثانيحصان طروادة الغارة الفكرية على الداير السُّنيةم(.   2014 -ه   1435عمرو كامل ) عمر،
 قدم له: د.  حممد موسى الشريف.  الناشر: دار القمري.  

، القاهرة: سفي الدولية 3.  طالفقه اإلسالمي يف طريق التجديدم(.  2006 -ه  1427العوا، حممد سليم )
 للنشر.  

: ؤكمأبنام(.  أول دراسة تتناول الفكر الرتبوي لتنظيم القاعدة: قادة التنظيم جهالء.  2012غازي، عمر )
  .http://www.  anbacom.  com/newsصحيفة الكرتونية: الرايض.  

php?action=show&id=16448 
 ، القاهرة: هنضة مصر.  5.  طمائة سؤال عن اإلسالمم(.  2006الغزايل، حممد )

 ، األردن: مكتبة املنار.  6.  طاملنهج الرتبوي للسية النبوية: الرتبية اجلهاديةم(.  2005-ه 1426غضبان، مني )ال
.  موقع إسالم أون الين: ما اجلديد يف جهاد القرضاويم(.  2009-ه 1430الغنوشي، راشد )

http://www.  islamonline.  net 
 ، دمشق: دار الفكر.  1.  طما مل يقله الفقيهم(.  2004-ه 1425فرج، أماين أبوالفضل )

م(.  شيخ السلفيني يف الكويت يف حوار صريح مع مدارك 2009 -ه  1430فرحات، إسالم عبد العزيز )
  .http://mdarik(: 2009-3-31)ًتريخ الدخول:  موقع مداركعبدالرمحن عبد اخلالق: الكفر يوجب القتل.  

islamonline.  net 
مناهج التعليم الشرعية يف اململكة العربية السعودية بني أصالة الرتبية م(.  2004 -ه1425جرب ) الفضلي، فاحل
 ، الرايض: دار البصار.  1.  طودعوات التشكيك

.  سلسلة وصااي وتوجيهات للشباب.  اجلهاد أنواعه وأحكامهم(.  2005-ه 1425الفوزان، صاحل بن فوزان )
 المية واألوقاف.  ، الرايض: وزارة الشئون اإلس1ط

العدة يف أصول م(.   1990 -ه   1410القاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء )
 .  الطبعة: الثانية حققه وعلق عليه وخرج نصه: د.  أمحد بن علي بن سي املباركي.  الفقه

ْكمه، ومراتبه، مفهومه، وح   -اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل القحطاين، سعيد بن علي بن وهف )بدون سنة طبع(.  
ة سفي، .  الناشر: مطبعوضوابطه، وأنواعه، وأهدافه، وفضله، وأسباب النصر على األعداء يف ضوء الكتاب والسنة

 الرايض.  توزيع: مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، الرايض.  
، 1.  ط: دراسة ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة(.  فقه اجلهادم2009-ه 1430القرضاوي، يوسف )

 القاهرة: مكتبة وهبة.  
إلجناد يف االقرطيب، حممد بن عيسى بن حممد بن أصبغ، أبو عبد هللا بن املناصف األزدي )بدون سنة الطبع(.  

لمان وحممد بن حسن آل س.  احملقق: )مشهور أبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر َجل من آدابه ولواحق أحكامه
بن زكراي أبو غازي( )ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآاثره(.  الناشر: دار اإلمام مالك، مؤسسة 

 الراين.  
.  الطبعة: الطبعة الثالثة الناشر: مكتبة مباحث يف علوم القرآنم(.  2000 -ه 1421القطان، مناع بن خليل )

 املعارف للنشر والتوزيع
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 ، األردن: جدار للكتاب العاملي.  1.  طدراسات إسالمية يف الثقافة والرتبيةم(.  2006قمرب، حممود )
، 1ط  .حنو جتديد اخلطاب الديين: أتسيس البنية احلوارية وحق االختالفم(.  2007-ه 1428الكرواين، سعيد )

 اململكة املغربية: منشورات األوقاف والشئون اإلسالمية.  
.  ان السيداإلسالمية يف فكر رضو  –اجلماعة وحتوالهتا: التجربة السياسية العربية م(.  2009، مشس الدين )الكيالين

 ، بيوت الشبكة العربية لألحباث والنشر.  1ط
 ، الرايض: مكتبة احلرمني.  4.  طاجلهاد يف اإلسالم بني الطلب والدفاعه (.  1407اللحيدان، صاحل )

من عرض رسالة دكتوراه بعنوان: دور منهج العلوم الشرعية يف تعزيز األاملالكي، عبداحلفيظ بن عبدهللا )د.  ت(.  
.  مركز البحوث والدراسات بكلية 42رقم العدد  . جملة البحوث األمنية.  الفكري لدى طالب الصف الثالث الثانوي

 امللك فهد األمنية.  
، 1ط  .سيادة األمة يف تطبيق الشريعة: حنو فضاء أمثل لتجسيد مبادئ اإلسالمم(.  2012املالكي، عبدهللا )

 بيوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر.  
.  جملة الوعي اإلسالمي.  الشيخ عبدالعزيز بن ابز مقاالت العالمةم(.  2010 -ه  1431جملة الوعي اإلسالمي )

 الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  
.  )مصر( موقع وزارة األوقاف: موسوعة املفاهيم )حرف اجليم(م(.  2011اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية )

http://www.  elazhar.  com/mafaheemux/6/24.  asp 
.  الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرايض هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقام(.  1997) حممود حممد اخلزندار

 ه .   1417اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  -

 ، بيوت: دار االنتشار العرِب.1. طتكفي التنويرم(. 2013احملمود، حممد علي )

، 1.  اإلعداد اإللكرتوين: شبكة املعارف اإلسالمية.  طية اجلهاديةلرتبام(.  2011مركز نون للتاليف والرتَجة )
 (http://www.  almaaref.  orgنشر: َجعية املعارف اإلسالمية الثقافية.  )

م(.  حنو رؤية جديدة لدور العلوم االجتماعية ووظيفتها: تسعة دروس يف علم 2015-ه 1435مروفل، خمتار )
 م.  2015العدد الثاين، أغسطس آب، صيف  . جملة نقد وتنويراالجتماع.  

، بيوت: مؤسسة االنتشار 1م(.  اختطاف التعليم يف اململكة العربية السعودية.  ط2010املزيين، محزة بن قبالن )
 العرِب.  

ن ال يعترب صراعاا بني احلضارات أو األداي (. الفلسفة واإلرهاب: حبث يف روحه وجذوره2015املعطاوي، حسني )
 27 -ه   1436ذو القعدة  13 -اخلميس )الطبعة الدولية(،  جريدة الشرق األوسط. راع العوملة مع ذاهتابل ص

 (.13421)م  رقم العدد  2015أغسطس 

 (: مكة املكرمة.  61: 3م(.  مكتبة الكرتونية )اإلصدار 2015) املكتبة الشاملة
 .  بيوت: الدار النموذجية.  األعمال الكاملةم(.  2009-ه 1430املنفلوطي، مصطفى لطفي )

 .  مسائل يف فقه اجلهاده (.   1425املهاجر، أبو عبدهللا؛ عبدالرمحن العلي )

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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  .إشكالية اجلهاد يف عصر املعلوماتية عرب معضالت اهلوية والسيادة واآلخرم(.   2005 -ه   1426مهنا، فرايل )
 دمشق: دار الكتاب العرِب.  
 المي.  .  يف: املرجع األكرب للرتاث اإلسالتاج واإلكليل ملختصر خليل.  ون ًتريخ()بد املواق، حممد بن يوسف

اشراف: عبداإلله   .الثقافة العربية يف القرن العشرين حصيلة أوليةم(.  خطاب التكفي.  يف 2013موصللي، أمحد )
 ، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  2بلقزيز.  ط

.  دراسة وحتقيق حممد صفوة الراسخ يف علم املنسوخ والناسخه (.   1420املوصلي، مشس الدين حممد بن أمحد )
 ، الدمام: ابن اجلوزي.  1بن صاحل الرباك.  ط

ور املوجز الشديد من كتاب" حتصيل الزاد يف حتقيق اجلهاد " لفضيلة الشيخ الدكتموقع أان السلفي )بدون ًتريخ(.  
 .  الناشر: دار القلم.  العظيمسعيد عبد 

  .املدرسة العصرانية يف نزعتها املادية تعطيل للنصوص وفتنة ابلتغريبم(.  2004-ه 1425الناصر، حممد بن حامد )
 ، الرايض: مكتبة الكوثر.  1ط

ة.  يف يم(.  "السلفية اجلهادية" و" تنظيم القاعدة": املنطلقات الفكرية واملرجعيات الفقه2013نسية، هاين )
 ، إشراف الدكتور عبدالغين عماد، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  1، ط 1، م احلركات اإلسالمية يف الوطن العرِب

م  رِب،احلركات اإلسالمية يف الوطن العم(.  التيارات السلفية يف بلد وادي النيل.  يف كتاب 2013نسية، هاين )
 اد، بيوت: مركز دراسات الوحدة العربية.  ، إشراف الدكتور عبدالغين عم1، ط 1

 .  الكويت: منشورات ذات السالسل.  سألوين يف التفسيم.  1986-ه 1406النوري، عبدهللا )
م(.  الباحث واملفكر التونسي اهلرماسي.  أجرى احلوار: حممد احلمروين 2010-ه 1431اهلرماسي، عبداللطيف )

 http://www.  islamonline.  net)تونس(، إسالم أون الين: 
، بيوت: دار ابن 3، م2.  طاجلهاد القتال يف السياسة الشرعيةم(.  1996 -ه  1417هيكل، حممد خي )

 حزم.  
، العدد 11.  جملة دِب الثقافية، السنة أفق التجديد يف اخلطاب اإلسالمي املعاصرم(.  2015وردي، حممد )

121  . 
 .  ورقة غي منشورة، الكويت.  الرتبية اإلسالمية وحتدايت العصرم(.  2009 -ه  1430وطفة، علي أسعد )

العنف الديين يف سياق احلداثة: األسس الرمزية واألسطورية للعنف م(.  2010-ه 1431وطفة، علي أسعد )
م.  بغداد: مركز دراسات 2010صيف وخريف – 44-43.  جملة قضااي إسالمية معاصرة.  العدد الديين املعاصر

 فلسفة.  ال
 .  2015 مايو 4 .  ًتريخ النشر: اإلثننيجريدة االحتاد اإلماراتيةم(.  فقه السلم. 2015ولد أابه، السيد )
م(. "سوسيولوجيا الشباب" حتت اجملهر: حبثا عن تفسي علمي للتطرف 2017-ه 1434اياموت، خالد )

م   2017يناير  17 -ه   1438شهر ربيع الثاين  19 -الثالاثء )الطبعة الدولية(.  جريدة الشرق األوسطواإلرهاب. 
 م.2017-1-17. ًتريخ دخول املوقع: 13930رقم العدد -
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 نبذة عن الباحَثني

 

 أ.د. بدر حممد أمحد ملك

 كلية الرتبية -بروفيسور يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 الكويت-ختصص أصول الرتبية-األساسية
  م 2008حاصل على جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الرتبية لعام  
 ألساسيةا رئيس سابق لقسم األصول واإلدارة الرتبوية يف كلية الرتبية 
 مدير سابق ملركز ستيت كوجل اإلسالمي 
  قام ابلتدريس يف املؤسسات اإلصالحية يف أمريكا 
  مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانيةعضو اهليئة التأسيسية واالستشارية يف 
 مستشار وحماضر يف شركة كنوز ورموز لالستشارات والتدريب 
 م(2016-2015األساسية )للعام الدراسي الرتبية  رئيس جلنة الرتقيات يف كلية 
  رئيس جلنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بكليات اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )للعام الدراسي

2016-2017.) 
 ( 2017-2016عضو جلنة جائزة مكتب الرتبية العرِب لدول اخلليج) 
  تربويةله أكثر من مخسني دراسة 
 موقع االنرتنت http://www.badermalek.com 
 :الربيد االلكرتوين  bmalek227@gmail.com 

bm.malek@paaet.edu.kw  

  4@رت يحساب التوbader111 

 

 

  

http://www.alwasat.com.kw/Data/site1/News/Issues200811/I20081111018.pdf
http://www.paaet.edu.kw/bec/index.htm
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 أ.د. لطيفة حسني علي الكندري

http://www.latefah.net 

dr.latefah@yahoo.com 

@LHthinker 

lh.alkandari@paaet.edu.kw 

 العميد املساعد للشئون الطالبية )بنات( يف كلية الرتبية األساسية 

م(2011 -م2003مستشارة ومديرة يف املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة )  

م 2008حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الرتبية لعام   

 حصل موقعها على شبكة 

م(.2004على "جائزة مسو الشيخ سامل العلي الصباح للمعلوماتية " عام ) اإلنرتنت  

م 2008املرتبة األوىل يف جائزة األم املثالية لألسرة املتميزة لعام حاصلة على   

2012-م2010خبية تربية يف برانمج األمم اإلّنائي التابع هليئة األمم املتحدة من   

2006رئيس فريق احلوار التنموي التابع للديوان األميي   

2015ة فرع الكويت شاركت علميا وعمليا واعالميا يف فعاليات افتتاح مركز مطمئن  

ودراسة علمية حمكمة كتااب  قرابة مخسني كتبتلديها مئات املقاالت واملقابالت الصحفية و   
  

http://www.latefah.net/
mailto:dr.latefah@yahoo.com
mailto:lh.alkandari@paaet.edu.kw
http://www.alwasat.com.kw/Data/site1/News/Issues200811/I20081111018.pdf
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