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  قراءات
 

  بالعربية كتب
  اإلسالمي الفكر يف اجلهاد مفهوم تطور

  الشريف ماهر
  .صفحة 343. 2008 املدى، دار: دمشق

   
 يميّز منهجاً  معتمداً األفكار، تاريخ دراسة حقل يف اجلهاد، مفهوم يف التحول مسألة الشريف ماهر الدكتور يموضع

 يتابع والكتاب. املتحول من والثابت النسبي، من املطلق وكذلك البشري، من واملقدّس الديني، الفكر من الدين
 كان وإن الراهن، الوقت حتى للهجرة الثاين القرن منذ اإلسالميون واملفكرون الفقهاء طرحه كما اجلهاد مفهوم

 ويحصر والعشرين، احلادي القرن من األول العقد أواخر حتى الديني اإلصالح مرحلة من تمتد التي الفترة على يركز
 يف الديني الفكر حقل يف موقعه إىل التطرق دون من العربي الشرق منطقة يف تبلور كما املفهوم يف اهتمامه
 التأثير إىل نظراً راهناً سياسياً موضوعاً يتناول كونه من تنبع الكتاب أهمية فإن هنا، من. العربي املغرب

 السياسي سلوكها ارتباط وإىل واإلسالمي، العربي العاملين يف اإلسالمية احلركات به تتمتع باتت الذي السياسي
 بعرض قصد، عن املؤلف، ويكتفي. تتبناه الذي اجلهاد بمفهوم األُخرى السياسية واألحزاب واجملتمع الدولة جتاه
 استند التي النبوية األحاديث أو القرآنية، النصوص تفسير يف أو تفسيرها، يف يتدخل أن دون من املفكرين، آراء

  .اجلهاد ملفهوم اخملتلفة التحديدات يف والعلماء الفقهاء إليها
 وتبلور السير كتب ظهور األول الفصل ويتناول. ختامية وخالصات مقدمة إىل باإلضافة فصول ستة الكتاب يشمل
 االنقالب على فيركز الثالث الفصل أمّا للجهاد، اإلصالح رواد مفهوم الثاين الفصل يعالج بينما اجلهاد، عقيدة

 يتناول بينما احلركي، اإلسالم عند اجلهاد مفهوم الرابع الفصل يشرح حين يف رضا، رشيد حممد عند الفكري
 من اجلدد املصلحين من عدد مواقف بشرح الكتاب وينتهي. اجلهاد من الفقهية املواقف يف التباين اخلامس الفصل
  .اجلهاد مسألة

 سلوك وكذلك بالقتال، اخلاصة األحكام حددت التي األوىل واجلهاد السير لكتب كتابه فصول أول املؤلف يخصص
 موقف يف التباين الفصل، هذا يف الكاتب ويالحظ. امليالديين والتاسع الثامن القرنين يف احلرب خالل املسلمين

 مؤكداً، ،"كفاية ضفر" الشافعي اإلمام اعتبره بينما ،"عين فرض" اجلهاد اعتبر الذي األوزاعي الرحمن عبد اإلمام
 اإلسالم إظهار هو اجلهاد هدف وأن املسلمين، على العدوان وليس الشرك هي اجلهاد علة أن آخرين، فقهاء بخالف

  .األُخرى األديان على
 اعتبر الذي تيمية ابن أفكار إىل يعود املعاصر، احلركي أو السياسي، اإلسالم يف األكبر التأثير أن املؤلف ويرى

 مسلم كل على أوجب فهو ولذا والصوم، والصالة والعمرة احلج على إياه مفضالً اإلسالم، فروض أهم من اجلهاد
 واعتبر حممد، النبي نبوة أنكر من كل مقاتلة فأوجب حنيفة أبو أمّا. اإلسالم دعوة وجه يف يقف من كل قتال

 دعوة مشترطاً الذكور، من البالغين وغير والعبيد النساء باستثناء املسلمين من اجلنة أراد من كل على فرضاً اجلهاد
  .القتال بدء قبل اإلسالم إىل املشركين

 عشر، التاسع القرن من الثاين النصف يف الديني اإلصالح رواد فكر يف اجلهاد مفهوم فيتناول الثاين الفصل أمّا
 كأستاذه عبده، حممد انطلق بينما االستعمار، ضد أوطانهم عن املسلمين بدفاع اجلهاد ربط األفغاين الدين فجمال

 مل هنا ومن. االستنهاض إىل وحاجتها األوروبية، باجملتمعات مقارنة اإلسالمية اجملتمعات تأخر من األفغاين،
 انصب بل حمدد، بشكل اجلهاد بموضوع والثعالبي، الرازق عبد وعلي الكواكبي فيهم بمن اإلصالح، رواد يُعنَ

 نكبة زالت وما كانت" اخلالفة أن الرازق عبد اعتبر لذا. تأخره وجتاوز اإلسالمي اجملتمع إصالح على اهتمامهم
 التسامح، بقضية وثيقاً ارتباطاً ترتبط اجلهاد قضية أن الثعالبي رأى حين يف ،)78 ص" (واملسلمين اإلسالم على

  ).81 ص" (والتعصب واألوهام اجلهل شوائب" من اإلسالمية العقلية تخليص إىل داعياً
 رأيه، بحسب مهد، الذي رضا رشيد حملمد الفكري االنقالب ملعاجلة الثالث الفصل الشريف ماهر الدكتور ويخصص

 مشدداً  واحلرب القتال من اجلهاد تمييز على يحرص كان الفكري، حتوله فقبل اجلهاد، موضوع إىل النظرة لتغيير
 هو دينية كحرب اجلهاد فهم أن يعتبر كان كما ومودتهم، املسلمين يقاتل ال من مواالة عن ينه مل القرآن أن على
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 العدوان وبعد األتراك، عند العلماين التوجه بروز مع رضا فكر يف التحول بدأ وقد. الصليبية احلروب مع جاءت بدعة
 على الهجوم وشنّ اإلسالمية، اخلالفة وإحياء اإلسالمية اجلامعة تعزيز إىل فدعا الغرب، طرابلس على اإليطايل

 كبار مفكرون ومنهم اإلسالمي العامل يف" املالحدة"و" املتفرجنين" على حملة وأطلق الرازق، عبد حسين الشيخ
 نهج بهذا خمالفاً املصرية اجلامعة أساتذة من وعدد حسين طه بتكفير وقام هيكل، حسين وحممد موسى كسالمة
  .التكفير ضد وقف الذي عبده حممد أستاذه

 تفكير على طرأ الذي التحول له مهّد الذي اجلهاد من املوقف تغيير وكذلك السياسي، اإلسالم الرابع الفصل ويتناول
 وسعيد العزام، الله عبد والشيخ قطب، وسيد املودودي، األعلى وأبو البنا، حسن يف واملتمثل رضا، رشيد حممد
 احلرية قيم ومن علوم، من الغربية احلضارة حملته ما إيجاباً قوّموا الذين الديني اإلصالح لرواد فخالفاً. حوّى

 بل واملادية، واإلباحية لإلحلاد مصدراً إياها معتبراً  هذه، الغرب حضارة يف إيجابية أي البنا حسن ير مل والعدالة،
 من وقيمها مفاهيمها اقتبست التي املؤسسات وتصفية الغربية، احلضارة مالحقة إىل اإلسالمية األمة دعا إنه

 عين وفرض الدعوة، بلوغ قبل كفاية فرض الله سبيل يف) القتال بمعنى( اجلهاد جعل اإلسالم أن اعتبر كما. الغرب
  .إسالمية بالد على االعتداء عند
 وتتمثل عاملية، اجلماعة غاية أن على فشدد باكستان، يف اإلسالمية اجلماعة أسس الذي املودودي األعلى أبو أمّا
 والسيرة القرآنية األحكام أسس تتبنى جماهيرية حركة قيام إىل ودعا لله، العبودية على يقوم ال نظام كل إزالة يف

 على جديد بنيان وتأسيس االجتماعي النظام هدم هدفهما انقالبيان ومنهاج فكرة اإلسالم أن معتبراً النبوية،
  .أنقاضه

 الذي الراديكايل اإلسالمي اجلهادي التيار يف تأثيراً األكثر هو فكره أن يعتبر فاملؤلف قطب، بسيد يتعلق وفيما
 منتقداً النص بحرفية التمسك ضرورة قطب أكد فقد. لذلك تفسير طرح دون من) 146 ص( املسلح العنف يتبنى
 متمسكة" مؤمنة عصبة" وجود ضرورة رأى كما العقل، مفهوم ليوافق القرآين النص تأويل عبده حممد اإلمام إباحة

 اإليمان، تملك وحدها ألنها" قومها من اجلاهلية أهل عن" تنفصل أن على اإلسالمية، األمة لبعث" الله حاكمية" بـ
 وأن األرض، يف الله كلمة حتقيق هو اجلهاد هدف أن قطب اعتبر ذلك، على عالوة. الكفر جمتمعاتها تمثل بينما

 ص" (املؤمن عليها يقدم أن يمكن جتارة أربح" هو اجلهاد وأن احلرب، ودار اإلسالم دار: دارين إالّ يعرف ال اإلسالم
163.(  

 القتال" يعني شرعاً، اجلهاد، أن على وشدد تيمية، وابن وقطب املودودي فكر فتبنى العزام، الله عبد الشيخ أمّا
 اإلسالمية الدعوة نشر أجل من اإلسالم يف شُرّع وأنه ،"الصالح للسلف ديدناً" كان املعنى بهذا وأنه ،"فيه والعون
 اإلنسانية به املكلفة الوحيد النظام" هو اإلسالم أن حوّى سعيد اعتبر نفسه، املنهج وعلى. الكفر من البشرية وإنقاذ

 اإلسالم أو القتال بين" يختاروا أن املسلمين غير على وأن ،"فريضة" اإلسالمية الدولة إقامة وأن ،)179 ص" (كلها
  ).181 ص" (اجلزية إعطاء أو

 كتبوا الشيعة، املسلمين علماء من وثالثة السنة، املسلمين من وعلماء فقهاء خمسة أفكار اخلامس الفصل ويعرض
 األبرز املالحظة وتتمثل. العشرين القرن من األخير الربع يف به االهتمام استجد منذ اجلهاد موضوع يف جميعهم

 وأن ،)العُلياين نفيع بن علي عند كما" (بالسيف" انتشر" قتالياً ديناً" اإلسالم اعتبر مَن فمنهم تباينها، يف آرائهم، يف
 للجهاد الدفاعي الطابع على وتشدد تساحمية، أكثر مواقف اتخذ من ومنهم ،)192 ص( احلياة مدى يستمر اجلهاد

 هو القتال على الباعث أن) نعمة إبراهيم الشيخ عند كما( رأى من ومنهم ،)البوطي سعيد حممد الشيخ عند كما(
 يف األصل هو الصلح أن) الزحيلي وهبة عند كما( اعتبر من ومنهم ،)203 ص" (الكفر وليس واالعتداء املقاتلة"

 الشيخ أمّا). 214 ص" (الوثنيين مع حتى الشامل اإلخاء إىل" الدعوة وتبنى ،)213 ص( بغيرهم املسلمين عالقة
 وظيفة ذات لكنها الدين، رجال يحكمها ال أي ،"مدنية دولة" هي اإلسالمية الدولة أن فاعتبر القرضاوي، يوسف
 يكون بل لكفرهم يكون ال الكفار قتال أن اعتبر كما ،)224 ص" (وفكرة عقيدة" دولة ألنها وتربوية، ثقافية

 اجلهاد أنواع أعظم" هي الفلسطينية املقاومة فصائل بعض إليها يلجأ التي االستشهادية العمليات وأن لعدوانهم،
  ).233 ص" (الله سبيل يف
 بعض باستثناء أيضاً، الشيعة علماء على ينسحب السنة علماء بين منه واملوقف اجلهاد تفسير يف التباين إن

 إىل الكفار يدعو الذي" (االبتدائي اجلهاد" إىل الدعوة حال يف" املعصوم اإلمام" حضور يشترطون الذين فقهائهم
 الله فضل حسين حممد العالمة موقف املؤلف ويُبرز). هجوم من خوف أو هجوم هناك يكون أن دون من اإلسالم

 اإلسالم رفض على يركز والذي وحماسبتها، النفس مراقبة بمعنى اجلهاد من القتال، بمعنى اجلهاد، يميز الذي
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 وعلى ،)242 ص" (للناس االجتماعي النظام" بـ تخل أالّ  شرط الفكر حلرية ضمانه وعلى الدين، يف لإلكراه القاطع
  .أحراراً ديارهم يف البقاء سبيل يف املسلمين دفاع يف يتمثل إنما القتال بمعنى اجلهاد أن

 بتبني يتميزون الذين" اجلدد املصلحون" مصطلح عليهم يطلق من ملواقف السادس الفصل املؤلف ويخصص
. اجلهاد اسم حتت العنف وتمارس مارست التي اإلسالمية احلركات بعض مواقف مواجهة يف الالعنف موقف

 خليل والشيخ سعيد، جودت واملفكر الدين، شمس مهدي حممد اإلمام هؤالء بين من الشريف ماهر الدكتور ويختار
 اجلهاد هو املشروع الوحيد اجلهاد إن قوله الدين شمس اإلمام عن فينقل شحرور، حممد واملفكر الكريم، عبد

 األنظمة ضد العنف استعمال يف مشروعية ال وإنه السياسي، العمل يف" فاشلة وسيلة" املسلح العنف وإن الدفاعي،
 اإلسالمية األحزاب ضد أو املنافسة، العلمانية األحزاب ضد استخدامه يف وال اإلسالمية، البالد يف احلاكمة
 تاريخية جتليات" األديان جميع وباعتباره) اإلنسانوية أو( األنسية بنزعته فتميز سعيد، جودت الشيخ أمّا. املماثلة
 اإلرهاب" ممارسة إىل دفعهم الذي لديهم العقل جمود يف يكمن املسلمين" مرض" وأن ،)259 ص" (واحدة حلقيقة
  ".الفكري

 اإلسالم جماعات لدى العنف لظاهرة الكريم عبد خليل الشيخ تفسير هو الفصل هذا يف االنتباه يسترعي وما
" اصطفائية" بـ اعتقادها هو ذلك، إىل تلجأ التي السياسية اإلسالمية اجلماعات يميز ما أن يرى فهو السياسي،

 ويعتبر. به تؤمن بما يؤمن ال من كل على" االستعالء" بـ والشعور" املطلقة احلقيقة" وبامتالكها وأعضائها، قادتها
 ألن إسالمي، ديني بميسم نفسها وسمت األساس، يف سياسية حركات هي اإلسالمية احلركات أن الكريم عبد

 وجدان يف أساسية ركيزة يشكل الدين وألن تربيتهم، مع توافقاً واألكثر أليديهم مناالً األقرب هي الدينية الثقافة
 للدعوة كتاباته كرس الذي هو شحرور حممد اإلسالمي املفكر ولعل). 276 ص( اإلسالمية اجملتمعات يف املواطن

 فهو الشافعي، أسسه الذي الفقه وحتديداً للهجري، الثاين القرن يف تبلور الذي الفقهي املعريف نظامال من التحرر إىل
 ولذا، ،"به االعتراف وعدم اآلخر ونفي االستبداد حماربة" يف تتمثل اإلسالم يف للعنف األساسية اخلطوط أن يرى
" مبرر غير" العقائدي العنف أصبح ذلك حتقق ما فإذا ،"سواء حد على واإلحلاد باإليمان يسمح" أن جمتمع كل على

 هو الفقه ألن ،"اإلسالمي الدين يف وليس اإلسالمي الفقه يف خصبة أرضاً لإلرهاب" أن شحرور واعتبر). 285 ص(
  .وإقصائه اآلخر كره على تقوم السائدة اإلسالمية الثقافة جعل الذي وهو كفر، ودار إسالم دار إىل الدنيا قسم الذي

 بين املطلقة القطيعة فلسفة أن تلحظ ختامية خالصات الشريف ماهر الدكتور كتاب من األخير اجلزء ويحمل
 غريبان مصطلحان هما احلرب، دار أو الكفر، أرض أن تلحظ كما اجلهاد، لعقيدة األساس حجر هي والكافر املؤمن

 اإلخوان جلماعة األوىل النواة تأسيس مع ظهر الذي السياسي اإلسالم أن الشريف ويرى). 305 ص( القرآن عن
 القرن من الثاين النصف يف الديني اإلصالح لرواد املتسامح املوقف مع قطيعة شكل ،1928 سنة يف املسلمين

 وإىل اإلسالمية، البالد على االستعمارية الهجمة إىل اإلشارة من الرغم وعلى. العشرين القرن ومطلع عشر التاسع
 الفصل ودعاة اإلسالمية الشريعة تطبيق دعاة بين اخلالف واحتدام اخلالفة وإلغاء لعثمانيةا اإلمبراطورية تفكك

 الفهم وتبنيها السياسي اإلسالم حركات ظهور تفسير عن قاصرة عوامل تبقى العوامل هذه فإن والدولة، الدين بين
 العوامل وكذلك االقتصادية، – تماعيةاالج والبنى التاريخية العوامل على تركز أبحاث إىل وحتتاج للجهاد، العنفي

  .والفكرية السياسية
 تتبع يف للمهتمين مهم ومرجع قيم بحث هو هذا، كتابه يف الشريف ماهر الدكتور قدمه الذي البحث أن يف شك ال

 لكن. زمنية حقبة كل يف السائدة األفكار منظومة سياق ضمن اإلسالم يف اجلهاد ملفهوم مُنحت التي التالوين
 الثاين القرن منذ املفهوم هذا تطور متابعة يف املؤلف اعتمده الذي املنهج يف تكمن الكتاب يف األبرز املشكلة
 البيئة ضمن وحتوالته املفهوم موضعة دون من املفهومية املتابعة على اقتصاره يف واملتمثل اآلن، حتى للهجرة

 االجتماعي( التاريخي السياق حمل يحل ال الزمني بالتمرحل فاالكتفاء. احملددة والدولتية واجملتمعية التاريخية
 املؤلف يعتمده الذي املنهج بأن ذلك وحتوالتها، واختفائها األفكار نشوء تفسير يف) السياسي االقتصادي –

 يف كان بينما نفسها، النبوية واألحاديث القرآنية اآليات ذكر على السابقة، الفصول من فصل كل يف يجبره،
 واالكتفاء الثاين، القرن منذ اإلسالم يف ظهرت التي املتعددة املدارس تصنيف على يقوم منهجاً يعتمد أن إمكانه

  .تلك أو احلقبة هذه يف تصارعها أو ظهورها أسباب لتفسير وجمتمعياً تاريخياً بموضعتها
 ال لكنه الدين، ورجال الفقهاء بين املفهومية التباينات إبراز يف مبرراته له الفقهية الفكرية البيئة على التركيز إن

 التاريخية احلقبة يف والفقهاء الدين علماء بين الواسعة التباينات أسباب وال املفهوم، يف التحوالت تفسير يستطيع
 النظام طبيعة على عالوة حقبة، لكل واالقتصادية واحلضرية اجملتمعية البنية يف النظر يستدعي فهذا الواحدة،
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 األوىل واحلقبة العشرين القرن من الثاين النصف يف السياسية اإلسالمية احلركات مناقشة يصعب كما. السياسي
 يف بما والدويل، اإلقليمي الوضع ويف اإلسالمية اجملتمعات يف التحوالت إىل االنتباه دون من احلايل القرن من

 األميركية، اإلمبراطورية وظهور الباردة، واحلرب الفلسطيني، الشعب وتشريد إسرائيل، دولة قيام ذلك
 واحلركات األفكار وحماربة املنطقة، يف الفكري املناخ تغيير أجل من النفط لعائدات األيديولوجية واالستخدامات

  .واليسارية والعلمانية القومية
  هالل جميل

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


