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ملخص

احلي احلقيقي آلايت اجلهاد يف داير احلرب والسالم مل يزل
هتدف هذه الدراسة إىل إثبات أن املفهوم ّ
على إطار رؤية “حفظ إحدى الضرورايت الست” ومل يستوعب احلفظ جلميع الضرورايت الست
مع أن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم اليت ال بد أن تراعي مجيع مقاصد اإلسالم وضرورايته .كما تقصد
هذه الدراسة إىل إجراء دراسة معمقة ملشكلة مقاصد اجلهاد كما وصفتها آايت القرآن وكيف يتم
تنفيذها وحتقيقها يف داير احلرب والسالم .فأول ما جيب فعله يف هذا البحث هو العثور على آايت
اجلهاد يف القرآن وفحصها بتفسري موضوعي مبين على مقاصد الشريعة .وابلتايل ،يتم استخراج مقاصد
اجلهاد الشرعي من خالل التحليل اللغوي القائم على القواعد األصولية الفقهية اليت تستخدم عادة
الستخراج األحكام الشرعية من اآلايت القرأنية .ومتّ بعد ذلك تطوير املقاصد املستخرجة وتعزيزها
مبفهوم جديد للضرورايت الست .فمن هنا ،يتم بعد ذلك صياغة كيفية تطبيقها وحتقيقها ابستخدام
منهج إحياء القرآن .وابإلشارة إىل املفهوم املثايل ملقاصد اجلهاد يف القرآن  ،ميكن القول أبن ممارسة
اجلهاد ال تزال غري شاملة ألهنا تَعترب طريقةً واحدة فقط لتحقيق تلك الضرورايت الست مع جتاهل
أيضا يف أمهية تطوير
الباقي وإلغائه ،بل مع إبطاهلا وإفسادها .ويف الوقت نفسه ،تبحث هذه الدراسة ً
رؤية ورسالة مقاصدية تستهدفها آايت اجلهاد :وهي من ما يعترب اجلهاد عادة “للدفاع واهلجوم” إىل
رؤية “اإلصالح والتنمية” .كما توصي هذه الدراسة إبحياء هذه الرؤية اإلصالحية والتطويرية يف إحياء
.مقاصد آايت اجلهاد يف سائر البلدان
.الكلمات املفتاحية :املقاصد; اجلهاد; اإلصالح والتنمية; السالم; احلرب
Absrtact

The interpretation of jihadi verses has been still within the framework of the vision of “preserving one
of the six primary needs” and has not yet come to the vision of the preservation of the six needs. In fact,
jihad is the peak of militancy in Islam that must pay attention to all needs and needs in Islam. This
research aims to conduct an in-depth study of the purpose of jihad depicted in the verses of the Qur’an
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and how it is applied and achieved in the present era. This study used the maqasidi maudu’i method
to determine the verses of jihad as well as the maqasidi aspects in the verse. Aspects of maqasidi are
traced using the language analysis commonly used in ushul fiqh. The maqasid findings were then
developed with a new concept of the six primary human needs (al-daruriyat al-sitt) and implemented
in today’s needs in accordance with the concept (ihya’ al-Qur’an). Referring to the ideal concept of
maqasid jihad in the Qur’an, the practice of jihad can be stated that it is still not comprehensive
because it is only one way to achieve the six primary needs of man while ignoring the rest and even
eliminating it to the point of damaging it. At the same time, the study also highlights the importance
of developing the vision-mission (maqasid) that jihadi verses aim for: from the generally “to defend
and attack” to the mission of “reform and peace.” The research also recommends reviving this vision
of reform and peace in reviving the maqasid of jihadi verses in various countries.
Kata Kunci: Maqasid; Jihad Verses; Reformastion; Peace; War

 رؤية مقاصدية:اجلهاد
ظ الدين
ُ لقد تداول بني الناس سوء الفهم أن املقصد األساسي للجهاد والقتال حف
 فمن هنا طلع يف إندونيسيا جهاديون اجتمعوا يف حركات.1 بل وقد يُع ّد هذا هو الوحيد
 ولقد شهد التيار اجلهادي.2 شعارهن تنظيم الدولة اإلسالمية أو إقامة دار اإلسالم هناك
 فعلى وجه الدقة بعد فرتة اإلصالح عام،يف إندونيسيا منذ أواخر القرن العشرين امليالدي
ٍ  تطور، م8991
فمر التيار
َّ .ات عديد ًة أتثرت ابجلملة من املعطيات األَمنية والسياسية
: هن،اجلهادي يف إندونيسيا مبراحل زمنية وفكرية عدَّة ميكن تقسيمها إىل أربع مراحل
أتمر عليها سيكارماجي
ّ  واليت،األوىل مرحلة حركة إقامة دار اإلسالم قبل االستقالل وبعده
( ماريدان كارتوسوويرجوKartosuwiryo) فأعلن أتسيس «دولة إندونيسيا اإلسالمية» يف
 ومسى املناطق اليت سيطر عليها بـ «دار اإلسالم» حىت مت القبض، م9491  أغسطس7
 والثانية هي مرحلة «اجلهاديون» يف عصر حكومة النظام اجلديد. م2691 عليه عام
«  ومتيزت هذه املرحلة بظهور تنظيم،للرئيس سوهرتوKomando Jihad» إىل أن ظهر
مصطلح «اجلماعة اإلسالمية» على قيادة أبو بكر ابعشري وعبد هللا سنغكر اللذان واجها
 مث أتيت الثالثة وهي مرحلة ما بعد. م7791 أول حماكمة بتهمة العمل اجلهاد السري عام
 واليت ومست بتأسيس «جملس جماهدي إندونيسيا» لتطبيق الشريعة مث،التحول الدميقراطي
 مث أتيت الرابعة وهي مرحلة التفجريات،»يتبعه مجاعتا «أنصار التوحيد» و «أنصار الدولة
0002  وذلك بدأ من تفجري القنبلة يف السفارة الفلبينية عام،واهلجوم على جهاز الدولة
1

Natalia A. Zherlitsyna, “Prospects for Global Jihadism in Southeast Asia,” Asia and Africa Today, no. 10
(2021).

2

M. Afif Anshori, “The Radical Islamic Movement in Indonesia: Roots and Factors,” Kalam 13, no. 2 (2019):
217–236
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م حىت تفجري انتحاري أمام كنيسة كاتدرائية يف مكاسر عام  1202م .كل ذلك يناضل
للجهاد وحيمل اسم اجلهاد وينشرون األفهام الناقصة واألوهام حول آايت اجلهاد.
فمن مث ،ظهر سوء فهم حول معىن اجلهاد عند بعض املسلمني وعند عدد كبري من
غري املسلمني .فمن انحية ،هم يعتقدون أن اجلهاد حق ،مشروع بل فرض على كل مسلم،
لكن من انحية أخرى هم يشهدون أببصارهم أن األعمال املوسومة ابجلهاد—وليست
ومضرة ابلدين نفسه .فاقتضى ذلك إىل أن كان لبعض
جهادا يف احلقيقة—مؤملة للنفس ُ
ات وفهوم أن اجلهاد مرادف للعنف وقريب منه.
الناس مسلمني كانوا أم غري مسلمني تصور ٌ
وذلك لعدم وجود محلة لفهم صحيح كامل شامل حول معىن اجلهاد الشرعي .والنتشار
الدعوة آبايت اجلهاد بشكل مكثف دون تزويدها ابملفاهيم الشاملة حوله ،بل هي مقرونة
بنشر التفاسري احلركية على نطاق واسع .إضافة إىل ذلك ،فإن العديد من ممارسات العنف
أيضا ابجلهاد افرتاء عليه.
فتسمت ً
واهلجمات والتفجريات االنتحارية مكذوبة على اإلسالم ّ
فذلك كله جيعل آايت اجلهاد هلا انطباع سليب وم ِ
زحف ،على الرغم من أن حقيقة اجلهاد هو
ُ
3
العمل اجلاد ،وهو املبالغة واستفراغ ما يف الوسع والطاقة من قول أو فعل  ،وبذل اجلهود
لإلصالحات وجلب املصاحل ودرء املفاسد ،ال العكس.
فمن الضرورة أن يؤخذ ويفهم اجلهاد مبعناه الكامل من أفعال النيب حممد نفسه
صلى هللا عليه وسلم .فإنه هو اآليت ابجلهاد الشرعي .وعلى الرغم من أن اتريخ اإلسالم
احلرب كوسيلة من الوسائل املعروفة للجهاد ،فإن احلروب
وكذلك األحاديث النبوية تُش ِهد َ
متاما عن الصور احلديثة ألعمال
اليت مثّلها النيب كما هو موضح يف هذه النصوص خمتلفة ً
تدعى ابسم اجلهاد ،وهو اجلهاد البدعي .وهو من األخطاء الشائعة يف اآلونة األخرية.
وهو يف احلقيقة ال يستحق أن يطلق عليه اسم اجلهاد ،ال البدعي وال الشرعي ،بل احلق أن
يطلق عليه اسم اإلرهاب .وهو عمل يرهب املسلمني عن اإلسالم وينفر غري املسلمني عنه
فينفضوا منه ،ويبعدهم عن رمحة اإلسالم للعاملني .وهو أيضا عمل اإلفساد ال اإلصالح وال
اإلحسان ،جيلب املفاسد ويدرأ املصاحل .وذلك ألن الطريقة واألهداف واملقاصد وأماكن
العمل والظروف كلها خيالف ما شهده التاريخ النبوي والتاريخ اإلسالمي املبكر فيما يتعلق
Muhammad bin Mukrim bin Ali Ibn Manzur, Lisan Al-`Arab (Beirut: Dar Sadir, 1993), iii/135; Muhammad
bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini Al-Zabidi, Taj Al-`Arus Min Jawahir Al-Qamus (Dar alHidayah, 2010), vii/537.
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ابجلهاد.
وقد اختلف العلماء السلف يف حد اجلهاد .فحد احلنفية أبن اجلهاد هو الدعاء إىل
الدين احلق وقتال من مل يقبله  .4وعرف املالكية أن اجلهاد قتال مسلم كافرا غري ذي عهد
إعالءً لكلمات هللا أو حضوره له أو دخوله أرضه  .5وعىن الشافعية أن اجلهاد بذل اجلهد
يف قتال الكفار  ،6وقالوا أيضا إنه قتال الكفار لنصرة اإلسالم  .7وبينما احلنابلة فهموا أنه
8
فعرعوا اجلهاد
قتال الكفار خاصة  .كما أن مجع العلماء الباحثون املعاصرون تلك التعريفات ّ
أبنه بذل الوسع والطاقة واجلهد يف قتال الكفار _بعد دعوهتم لإلسالم وإابئهم_ إلعالء
كلمة هللا وإعزاز دينه  .9ويبدو من ذلك أن التعريفات للجهاد كلها تدور على القتال .بل،
وكأن القتال هو امليزة الوحيدة للجهاد .وهذا يف الواقع يضيق مفهوم اجلهاد القرآين .نعم،
إن القتال شكل من أشكال اجلهاد املشار إليها يف القرآن ،لكنه ليس الوحيد.
وثبت يف األحاديث الصحاح أن النىب صلى هللا عليه وسلم ق ّدم مراعاة حفظ النفس
10
العدو املقبوض أثناء احلرب مبجرد تلفظه بكلمة التهليل
على حفظ الدين حيث ترك قتل ّ
دون احلاجة إىل التثبت من وصوهلا يف قلبه وصريورته إمياان صادقا وإمياان راسخا ،كما ترك
صلى هللا عليه وسلم قتل ألوف اليهود 11والنصارى 12واملرتدين  13الذين مل حياربوا هللا ورسوله.
Muhammad Amin bin Umar bin Abd al-Aziz al-Dimashqi Ibn A<bidin, Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Durr
Al-Mukhtar, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), iv/121.

4

Abu Bakr bin al-Hasan Al-Kashnawi, Ashal Al-Madarik (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), i/324.

5

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, ed. Muhammad Fuad Abd
Al-Baqi (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1960), iii/6.

6

Abdullah bin Hijazi Al-Sharqawi, Hashiyah Al-Sharqawi (Cairo: Dar Ihya al-Kutub, n.d.), ii/391.

7

Mansur bin Idris Al-Bahuti, Sharh Muntaha Al-Iradat (Riyad: Alam al-Kutub, 1993), ii/91.

8

Nahed Ismail Farhat and Bassam Al-‘Uff, “Al-Jihad Bayn Al-Maqasid Wa Al-Wasa’il,” Al-Aqsa University
_Journal (Humanities Series) 2, no. 21 (2017): 111–112, https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa
magazine/files/1160.pdf.

9

 10مفهوم من حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا ،فإذا قالوه عصموا مني دماءهم
وعرضهم وحسابهم على هللا تعالى» متفق عليه.
 11تواترت األخبار أن النبي لم يقتل صهره اليهودي حيي بن أحظب ،وكان يرهن درعه على اليهودي ،ودخل
عليه اليهود ،كما دخلت اليهودية على السيدة عائشة ،وحسن معاملته مع محيريق والذي قال فيه «محيريق خير يهود»،
وهكذا أمثال ذلك كثيرة جداAbu al-Qasim Ali bin al-Hasan Ibn `Asakir, Tarikh Dimasyq, ed. `Amr bin .

.)Gharamah Al-`Amrawi (Beirut: Dar al-Fikr, 1995

 12وتواترت األخبار أن النبي يدع الكفار من النصارى واملشركين حيا ،فمنهم من أسلموا ومنهم من ماتوا حتف
أنوفهم ولم يقتلهم النبي ولم يقاتلهم .وكان صلى هللا عليه وسلم استضاف نصارى نجران في مسجده .وهكذا ،أمثال
ذلك كثيرة ،ال يسع املجال بسطه هنا.
13 Ahmad ’Ubaydi Hasbillah, Al-Fawa’id Al-Mustafawiyah Al-Mustamaddah Min Ahadith Al-Arba`in AlNawawiyah Fi Bina’ Kawadir Al-A’immah Wa “Ulama” Al-Ummah ( Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah,
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هذا يدل صراحة على أن النيب يراعي يف اجلهاد والقتال ضرورايت البشر مجيعها ال بعضها
مع إبطال بعض آخر .فبرتكه قتلَهم عند اجلهاد والقتال مت حفظه صلى هللا عليه وسلم كالً
من الدين والنفس والعقل والنسل واملال والعرض والبيئة .فبرتكه القتل أسلم كثري من الكفار
القتال على املسلمني وعرفوا حقائق تعاليم اإلسالم ودعوته إىل السالم
بعد وأهنى كثري منهم َ
ُ
وإىل احلق املبني فتحقق من ذلك حفظ الدين ،وال جيرح ذلك أبناءهم وأحفادهم فلم ينتقموا
من الرسول وال من املسلمني ،وال يؤدي ذلك إىل اإلحتباط واالكتئاب يف عقوهلم بسبب
مقتل آابئهم ،بل وذلك جيعلهم مهتمني متعاطفني مع اإلسالم واملسلمني فأسلموا كما
أسلم آابؤهم وأجدادهم فتناسلوا فكثر املسلمون ،فذاك عني حفظ الدين والنفس والعقل
والنسل والعرض ،كما يرتتب على ذلك حفظ أموال الناس مسلمني كانوا أم غري مسلمني.
وعقول املسلمني
دين اإلسالم
ُ
نفوس الكفار حيتفظ تلقائيا ُ
فبحفظه صلى هللا عليه وسلم َ
اضهم.
أوالدهم وأعر ُ
وأموا ُلم و ُ
واآلن نلفت نظرة على البياانت .لقد أفاد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
 )islamophoرمسيا يف موقعه الرمسي  14أن معدل مظاهر رهاب اإلسالم ((UNHCR) آخذة لالزدايد واالرتفاع بنسبة ( %7سبعة يف املائة) يف خالل  7102إىل bia.9102
وأيد ذلك أخبار األمم املتحدة  15أن الكراهية ضد املسلمني ترتفع إىل أبعاد وابئية .وقد مت
التقرير مبسوحات أوروبية يف عامي  8102و 9102تظهر أن  ٪73يف املتوسط من السكان
لديهم آراء غري مواتية جتاه املسلمني .يف عام  ،7102نظر حوايل  ٪03من األمريكيني
الذين مشلهم االستطالع إىل املسلمني من منظور سليب .16
أيضا لتعبري اإلهانة على املسلمني
ومن املثري لالهتمام أن مصطلح اجلهاد يستخدم ً
والتمييز ضدهم عندما يتعرضون لكوارث اجتماعية .على سبيل املثال ،حدث ذلك يف اهلند
#CoronaJiخالل شهر مايو  0202م .17فتم اإلبالغ عن هاشتاغ «كوروان جهاد» (2020), 79–80.
)14 (2021
”15 HRC-UN, “Khabir Umami: Al-Karahiyah Dlidd Al-Muslimin Tartafi` Ila Al-Ab’ad Al-Waba’iyyah,
Akhbar Al-Umam Al-Muttahidah, last modified 2021, accessed March 22, 2022, https://news.un.org/ar/
story/2021/03/1071952.
16 HRC-UN, “UN Leaders Speak out against Islamophobia and Anti-Muslim Hatred”; HRC-UN, “Khabir
”Umami: Al-Karahiyah Dlidd Al-Muslimin Tartafi` Ila Al-Ab’ad Al-Waba’iyyah.
17 Jayshree Bajoria, “CoronaJihad Is Only the Latest Manifestation: Islamophobia in India Has Been Years
in the Making | Human Rights Watch,” The Polis Project, last modified 2020, accessed March 22, 2022,
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اإلسالمhad،

) يف التويرت من قبل األمم املتحدة كشكل من أشكال ظاهرة الكراهية ضد
) تزدهر يف اهلند يف اجملتمعات املسلمةCovid-19عندما كانت أوبئة فريوس كوروان( 91-
يف اهلند .على الرغم من أن هذا الغاشتاغ قد يكون له معىن إجيايب ،إال أن نتائج البحث
18
.تشري يف الواقع إىل أنه تعبري عن الكراهية ضد املسلمني
العديد من دول األقلية
فالنتيجة لسلوك رجال اإلرهاب حتت غطاء اجلهاد ،ترفض
ُ
الرموز والشعائر اإلسالمية وترفض أيضا املسلمني مث ترتكب أعمال التمييز يف
املسلمة َ
املعاملة ضد املسلمني  .19فإذا استمر سداد ذلك بطريقة أقسى ،ميكن أن يشوه مسعة
دين اإلسالم ،ويعرض كيانته خلطر االنقراض— فينفي ذلك حفظ الدين— ،و يهدد
نفوس املسلمني – فينفي حفظ النفس— ،ويفاقم استغالل أموال املسلمني –فينفي حفظ
املال— ،ويؤدي إىل استعمار الثقافة املسلمني وحضاراهتم –فينفي حفظ العقل— ،كما
يؤدي ذلك إىل قتل العلماء الذين ورثوا علوم األنبياء وحفظوا عقول املسلمني .وأخرياً،
يقتضى ذلك كله إىل ظهور اجليل املسلم احملروم من حقوقه مث وجوده .فمن أجل ذلك،
جيب أن يستمر اجلهاد الذي جيب القيام به يف هذا الوقت مبنيا على أساس «التبشري ال
.التنفري» ومتمسكا بشعار «انـُْف ْذ َعلَى ِر ْسلِك» كما نص عليه النيب صلى هللا عليه وسلم

) بكتبه ،والذيMark A. Gabrielوهناك واقع آخر ،حضور مارك أ .جربائيل (
مسلما ساب ًقا ،وحصل على
كان امسه األول مصطفى ،وهو مفكر مصري ليربايل ،وكان ً
شهادة الدكتوراة يف التاريخ والثقافة اإلسالمية من جامعة األزهر الشريف ابلقاهرة ،مث ارتد
فيما بعد وأصبح مسيحيًا .وذكر أن اإلسالم حقا أيمر ابلعنف واإلرهاب على من كفر من
اليهود والنصارى واملشركني .واحتج أبن إحدى السور يف القرآن وهي سورة حممد هلا اسم
اثين وهو سورة القتال .هذه إحدى احلجج اليت شاعها ،غري احلجة التارخيية ،إلقناع العالَمني
العقل والعنف واإلرهاب واحلرب ضد املسيحيني واليهود واملشركني.
أبن اإلسالم يعلّم ح ًقا َ
أيضا أن الدافع الرئيسي للجهاد يف اإلسالم هو استئصال من ال يقبل اإلسالم دينًا
وذكر ً
https://www.hrw.org/news/2020/05/01/coronajihad-only-latest-manifestation-islamophobia-india-hasbeen-years-making.
18 David Kaye, Advance Edited Version, Human Rights Council, vol. 46/30, 2021, https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Documents/A_HRC_46_30.docx.
,” Marsad: Al-Azhar Li Mukafahat Al-Tatarruf, last modifiedاإلسالموفوبيا سبب في معاناة المرأة في أوروبا“ 19 Marsad,
2021, accessed March 22, 2022, https://www.azhar.eg/observer/details/ArtMID/1142/ArticleID/54090/
.اإلسالموفوبيا-سبب-في-معاناة-المرأة-في-أوروبا
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هلم ويبتغي غريه دينا .ولقد فهم أن ممارسة اجلهاد يف زمن النبوة كانت حملاربة املسيحيني
واليهود واملشركني وقتاهلم .وابلتايل ،إن محلة مارك هذه ميكن أن تزيد من خماوف العا َل من
اإلسالم ،وال سيما أن مارك نفسه ادعى أبنه أمت حفظ القرآن يف صغره وولد ونشأ يف عائلة
مسلمة حقيقية وخترج يف مؤسسة معروفة يف العامل اإلسالمي ،فأتى حبجج وأدلة لفظية من
اآلايت واألحاديث ونصوص التاريخ مث اقتصر االستدالل بظهواهر ألفاظها  .20وهكذا،
فإن آراءه هذه لديها قوة على تصديق العامل هلا على أهنا متثيل للتعاليم اإلسالمية احلقيقية.
فمن مث ،أيد اخلرباء يف علوم القرآن والتفسري بضرورية استخدام املنهج الشامل
املتكامل مع مراعاة أصوله وقواعده وضوابطه والنظر العميق الدقيق إىل مقاصد األلفاظ
ومقاصد التشريع مث إمعان النظر الكامل الشامل إىل األفعال والسري النبوية عند فهم آايت
القرآن وتفسريه .وحيتاج ذلك إىل إبراز البحوث العلمية األكادميية يف ذلك اجملال مث نشرها
ليشهد العا َل رمحة اإلسالم للعاملني أمجعني.
وابلتايل ،هتدف هذه املقالة من خالل هذه الدراسة إىل تقدمي مفهوم جديد يف
فهم وممارسة آايت اجلهاد .من ما كان يف البداية «اهلجومي والدفاعي» إىل «اإلصالحي
نصيًا
التنموي» .ويف الوقت نفسه ،فإن هذا سيثبت ً
أيضا أن اجلهاد املنشود يف القرآن ّ
وسياقيًا هو املتمسك مببدإ «جلب املصاحل ودرء املفاسد» ومبدأ «الدعوة» ليس مبدأ «القتل
أيضا ،تعزز هذه املقالة ما اكتشفه انهض إمساعيل
واإلعدام» .وابلتايل ،من خالل هذه الورقة ً
فرحات وبسام حسن العف أبن اجلهاد ال يكون إال الوسيلة وليس املقصد .وأما اهلدف
.الذي تنشده الشريعة هو جلب املصاحل عن طريق درء املفاسد من خالل تقنيات اجلهاد
درءا للمفاسد إذا سكت عن اهلجوم وامتنع عن الدفاعإذن ابلقتال كالتقنية
حتقيق الضرورايت البشرية  اجلهاد كالطريق الضروري لتحقيق مصاحل األمة 
اخلمس واحملافظة عليها وتنميتها

منهج متكامل لتفسري آايت اجلهاد والقتال :دراسة مقاصدية
موضوعية
”20 Nasaruddin Umar, “Al-Quran Di Mata Mantan Intelektual Muslim: Ibn Warraq Dan Mar A. Gabriel,
Jurnal Studi al-Quran 1, no. 2 (2006): 125–126.
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إن فشل التفسري اللفظي للقرآن الكرمي يف تقدمي الوجه احلقيقي لإلسالم الذي
هو رمحة للعاملني َدفَ َع اخلرباء والعلماء واملثقفني إىل إعادة النظر يف أساليب تفسري القرآن
الكرمي ومناهجه وطرقه واجتاهاته .إهنم حياولون إثبات أن الوجه القاسي املخيف واإلرهاب
اللذان يظهرمها عدد قليل من أفراد املسلمني ليسا من التعاليم احلقيقية لإلسالم ،ولكنهما
عبارة عن سوء فهم للقرآن وليس له جذور اترخيية يف عامل الفكر اإلسالمي .وهذا ال يعين
االهتام على سلطة أسلوب التفسري اللفظي يف اإلتيان ابحلق القرآين ،ولكن ابألحرى يعين
هذا لتصويب سوء الفهم ضد اإلسالم الذي يبىن على أساس التفسري اللفظي اجملرد عادة.
فيجب أن يتم تفسري القرآن بشكل شامل ودقيق .كما أن هذا ال يتهم التفسري اللفظي
.للقرآن أبنه مصدر مثل هذا التشويه والعنف
فمن مث ق ّدم العلماء تقدميا منظما الطريقةَ الشاملة لتفسري القرآن الكرمي .ويُعتقد أن
أكثر قدرة على تقدمي الوجه احلقيقي لإلسالم كما أظهره النيب حممد يف عصره.
هلذه الطريقة َ
وابلتايل ،فإن هذه الطريقة املثلى هي املوصى هبا ابعتبارها أفضل طريقة لفهم اآلايت اليت
.يساء تفسريها غالبا ما ،مثل آايت اجلهاد والقتال
وفيما يلي بعض األمثلة على توصيات اخلرباء بشأن الطريقة املثلى لفهم تلك اآلايت
.كما تسلك فيها هذه املقالة
لقد أكد علي مصطفى يعقوب ( 1952-2016م) أن آايت اجلهاد والقتال يف القرآن
ال بد أن تفهم ومتارس يف ظروفها و ال جيوز فصلها وإخراجها عنها .فممارسة آايت القتال
ال بد أن تكون يف ظروف القتال وال جتوز ممارستها يف ظروف السالم  .21وقد سبقه ابلقول
بذلك حممود شلتوت ( 1963 – 1893م) حني اقرتح الطريقة املثلى يف التعامل مع آايت
اجلهاد والقتال يف كتابه «القرآن والقتال» أهنا عبارة عن الطريقة املوضوعية أو ما يسمى يف
العصر احلاضر ابلتفسري املوضوعي للقرآن الكرمي .وصورة ذلك أن يعمد املفسر أوال إىل مجع
اآلايت اليت وردت يف موضوع واحد مث يضعها أمامه كمواد حيللها ويفقه معانيها  .22كما
أيد ذلك بعده حممد سعيد رمضان البوطي ( 1929-2013م) يف كتابه «اجلهاد يف اإلسالم:
كيف نفهمه وكيف منارسه» أن آايت اجلهاد ال بد أن تفهم ومتارس يف معىن الدعوة احلقيقية
21 Ali Mustafa Yaqub, Al-Islam Bayn Al-Harb Wa Al-Salam ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).
22 Mahmud Shaltut, Al-Qur’an Wa Al-Qital (Cairo: Matba‘ah Dar al-Kitab al-‘Arabi, n.d.), 7–8.
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ال جمرد احلركة اليت قد تؤدي إىل اإلفساد ال اإلصالح  .23وجاء بعد ذلك أسامة السيد
حممود األزهري مقرتحا أبن الفهم املنري لآلايت اليت أخطأ فهمها أهل التطرف والتكفري مبين
على الشمولية يف أتمل السرية النبوية وعلى املقاصد العليا من التشريع اإلسالمي املعجز،
 24.فكل فهم يف القرآن ينحرف عن هذه املقاصد العليا فهو مردود
مث أيد وصرح ذلك نصر الدين عمر أستاذ التفسري جبامعة الدراسات لعلوم القرآن
جباكرات مبينا بياان وافرا مبسوطا يف منهج خاص ينزع به التطرف عن فهم القرآن واحلديث،
قائال أبن التطرف يتم نزعه عن تفسري القرآن وفهم األحاديث النبوية بعدة طرق منها اللجوء
إىل علم أسباب القرآن واحلديث واالستعانة واإلملام واإلعمال مبقاصد الشريعة والنظر إىل
 25.البعد التارخيي واالجتماعي والثقايف
مقاصد الشريعة كنظام وفن علم مستقل .فجعله نظاما
كما بىن بدقة جاسر عودة
َ
جديدا وآليةً اثبتة لفهم القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وتفسريمها .ونلخص هنا ما هو
قائله أبن استخدام مقاصد الشريعة يف هذا العصر املعاصر ضرورة جدا .فبدوهنا يقع املرء
يف شرك الركود واجلمود واالحندار بل ويعلق أيضا يف التطرف .فال ينبغي أن يكون االجتاه
جمرد محاية الدين أو احلفاظ على الكليات والضوروايت األساسية البشرية
يف فهم القرآن َ
أيضا أن يكون لديه رؤية لتطوير تلك الضرورايت وتنميتها إىل ما هو
اخلمس ،ولكن جيب ً
 26.أصلح
فمن الناحية املعرفية ق ّدم جاسر عودة النظرة املقاصدية لتفسري القرآن الكرمي وفهم
األحاديث النبوية ،واليت مساها بـ» النظرة الشولية» .ولقد بناها على مبادئ وخطوات يف
التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي .واعترب هذا التفسري كأفضل الطرق يف الفهم القرآين ألنه
يدعم مبدأ «الوحدة املتكاملة» والتداخلية وتعدد األبعاد .ومن الناحية الفنية  -املنهجية،
لقد انتقد جاسر منط االجتهاد القدمي وطرق تفسري القرآن اليت سلك فيها العلماء املتقدمون.
23 Muhammad Sa‘id Ramadan Al-Buti, Al-Jihad Fi Al-Islam: Kayfa Nafhamuh Wa Kayfa Numarisuh (Suriah
- Beirut: Dar al-Fikr & Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1993).
24 Usamah al-Sayyid Al-Azhari, Al-Fahm Al-Munir Li Al-A<yat Al-Lati Akhta’a Fahmaha Ahl Ul-Tatarruf
Wa Al-Takfir (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), 1–18.
25 Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2014), 11–53.
26 Jasser ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In (London - Washington: al-Ma‘had al-‘A<lami
li al-Fikr al-Islami, 2011).
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فصرح أبن فهم القرآن ال ينبغي أن يقوم على مبادئ الرتجيح والتناسخ .وإمنا احلق أن يتعامل
معه بطريق موضوعي على أساس وحدة اآلايت املوضوعية مث بيان أحكامها على املقاصد
اليت يستهدفها اآلايت ،وذلك كله ضمن فهم حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم من وجهة
الُُرُم فَاقـْتـُلُوا
مقاصدية .فال جيوز مثال التسرع يف تقرير أن آية القتال « فَِإ َذا انْ َسلَ َخ ْالَ ْش ُه ُر ْ
ِ
ص ٍد» (سورة التوبة:
ني َحْي ُ
الْ ُم ْش ِرك َ
صُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدُتُ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
وه ْم َواقـْعُ ُدوا َلُْم ُك َّل َم ْر َ
مجيع اآلايت اليت نزلت قبلها واليت بلغ
 )5اليت نزلت يف السنة التاسعة من اهلجرة نسخت َ
عددها أكثر من مائيت آية كلها تدعو إىل الصرب والتسامح والسالم واحلوار وحرية املعتقد،
 27.بدعوى املخالفة ملا نزل مؤخرا وال بدعوى الرتجيح
وإليكم تفاصيل بيان هذا املنهج املتكامل على أساس مقاصدي موضوعي ونظرة
مشولية.
أوال مجع اآلايت يف موضوع واحد .هذا أول وهلة للسري على طريق موضوعي
للتفسري .فبه تدرك مشولية النص القرآين ملوضوع اجلهاد والقتال كوحدة متكاملة .فتعرف
مقاصده العامة للشريعة اإلسالمية اليت يف ضمنها اجلهاد والقتال .وللمقاصد مستوايت
وأنواع ،فمنها ما كان على املستوى اجلزئي وما كان على املستوى اخلاص وما كان على
املستوى العام ،كما أن منها األصلية ومنها التابعة .فكل من تلك املقاصد املذكورة إما
منصوصة وإما مشار إليها يف اآلية وإما مستنبط ابالستقراء ،كما صرح بذلك ابن عاشور .28
واثنيا تعيني املقاصد العامة ملشروعية اجلهاد والقتال ،ويستعان يف ذلك ابلقواعد
األصولية اللغوية القرآنية .واملراد ابملقاصد العامة هنا تطوير وتنمية الضرورايت البشرية الست
أو الكليات الست ابعتبار املصطلحات املقاصدية املعاصرة اليت هلا رؤية «االنتقال والتحول
من مقاصد احلفظ إىل مقاصد التنمية» ، 29هن تنمية الدين وتنمية النفس ومتنية العقل
وتنمية املال وتنمية النسل وتنمية العرض  .30وهذا ما مساه جاسر مبستوى املبادئ الكربى
والعقائد األساسية ،واليت ميثلها مبدأ العدل والرمحة وصفات هللا تعاىل .31
27 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 68–70.
–28 Muhammad al-Tahir Ibn ‘A<shur, No Maqasid Al-Shari‘ah Al-Islamiyah (Tunisia: Dar Suhnun, 2006), 16
20.
29 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 53–55.
30 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 53–64.
31 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 12.
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واثلثا حتديد املقاصد اخلاصة ملشروعية اجلهاد والقتال ،فيستعان يف ذلك أيضا
ابلقواعد األصولية اللغوية .واملراد ابملقاصد اخلاصة هنا حفظ الضرورايت الست ،هن حفظ
الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ املال وحفظ النسل وحفظ العرض.
ورابعا تقرير املقاصد اجلزئية ملشروعية اجلهاد والقتال ،وهي ما يعرب غالبا حبكمة
التشريع وفلسفته ،فالكالم عن ذلك ينطلق يف مستوايت «ملاذا» ابعتبار مصطلح جاسر
عودة  .32فيقوم ذلك ابلعثور على ظروف اآلايت من خالل مدلوالت ألفاظها مث ظروف
نزوهلا ومالبساهتا وتناسبها مع ما يسبقه ويليه من اآلايت.
وأخريا التفكري يف إحياء تلك املقاصد املنصوصة واملفهومة املستنبطة يف داير
احلرب والسالم .وذلك ابلنظر واللجوء إىل علوم ونظرايت أخرى مناسبة لكل من جزئيات
الضرورايت الست ،فاملقاصد يف جمال الدين يتم إحياءها مبراعاة القواعد والنظرايت يف علم
العقيدة ،واملقاصد يف جمال النفس مبراعاة علم النفس أو الطب ،وما كان يف جمال العقل فبعلم
الفلسفة واملنطق ،وما كان يف األمور املالية فبعلم االقتصاد ،ويضاف إىل كل ذلك ما حيتاج
إليه من العلوم من السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا والعلوم اإلنسانية والتكنولوجية ،وهكذا.

آايت اجلهاد والقتال :صورهتا ومقاصدها
إنه بعد العثور عن آايت اجلهاد ابستخدام الوسائل الرقمية يف تطبيق «القرآن
الكرمي» لألندرويد وأجهزة الكمبيوتر ،ابستخراج الكلمات املفتاحية «جاهد» و «جهاد»
و «قتال» و «قاتل» ميكن القول أن هناك  32آية حتتوي على كلمة جهاد ومشتقاهتا و
 49آية حتتوي على كلمة قتال ومشتقاهتا .ستة ( )6منها تزلت يف العصر املكي حيث
وردت يف السور املكية ،وستة وعشرون ( )26منها وردت يف السور املدنية .فإليكم آايت
:حتتوي كلمة «اجلهاد» ومشتقاهتا
قائمة آبايت اجلهاد يف العصر املكي ومقاصدها املنصوصة يف ألفاظها وسياقها
ومناسباهتا
32 Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 11–14.
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بناءً على تلك البياانت الواردة أعاله ،ميكن نفهم أن مصطلح اجلهاد يبدو مألوفًا
معروفا عند املسلمني يف العصر املكي اإلسالمي املبكر .وال يوجد دليل صريح على أن
الشريعة اإلسالمية قد غريت معىن اجلهاد من املعىن الشائع استخدامه يف التقليد العريب
اجلاهلي ليصبح معىن شرعيا إسالميًا ،كما هو احلال الواقع على مصطلحي الصالة والظهار
حتديدا لإلشارة إىل السلوك
أيضا أن آايت اجلهاد يف املرحلة املكية مل تُستخدم ً
مثال .ويبدو ً
اجلهادي للمؤمنني فقط وال للقتال طبعا .وميكن مالحظة ذلك من مصطلح اجلهاد الذي
يُطلق على فعل اآلابء املشركني الذين يكافحون وجياهدون على أن جيعلوا أبنائهم مشركني
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مرتدين عائدين إىل أدايهنم السابقة .ففي الواقع ،من املثري لالهتمام أنه يف الرد على جهاد
الدين املشرَكني ،فإن القرآن يعلّم الولد املسلم أن يبقى ويثبت قوايً على اإلميان واإلسالم
الو َ
وأن يدمي اإلحسان إليهما وأن يصاحبهما معروفا .كما أن املثري لالهتمام أيضا أبن موقف
الولد الدفاعي اجلهادي للكفاح واحلفاظ على إميانه ال يطلق القرآن عليه ابسم اجلهاد.
مجيعا االعتقاد أبن ذلك املوقف املثايل للولد املسلم هو شكل
ومع ذلك ،ال يزال إبمكاننا ً
حقيقي من أشكال اجلهاد الشرعي ،خاصة ،عند اجلهاد ملواجهة جهاد اآلابء الذين كفروا
.ودعوا إىل الكفر
وابلتايل ،جند أيضا يف هذه الفرتة املكية أن معىن اجلهاد الذي يؤدي إىل احلرب غريُ
مستعمل يف القرآن على اإلطالق .بل الواقع ،أن شكل اجلهاد الناشئ فيها هو
وارد وال
َ
الصرب واملثابرة والثبات على اإلميان وعلى سائر الضرورايت البشرية الست كلها مع تنمية
ذلك وتطويره إىل ما هو خري أحسن وأصلح .فاجلهاد ابلصرب والثبات واحلفاظ على تلك
الضرورايت مشار إليه بلفظ «فَ َل تُ ِط ْع ُه َما» (سورة العنكبوت ،8 :و سورة لقمان)15 :
صبـَُرْوا» (سورة النحل ،)110 :يف حني أن اجلهاد مبعىن تطوير الذات ميكن
«و َ
وبلفظ َ
إدراكه من لفظ «وص ِ
ِ ِ
احبـْ ُه َما ِف ُّ
إل» كما متت إشارة
ب ََّ
ََ
يل َم ْن أ ََن َ
الدنـْيَا َم ْع ُروفًا َواتَّب ْع َسب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني» (سورة العنكبوت.)69 :
ذلك يف قوله تعاىل «لَنـَْهديـَنـَُّه ْم ُسبـُلَنَا َوإ َّن َّ
اللَ لَ َم َع الْ ُم ْحسن َ
.ذاك هو مقاصد اجلهاد الشرعي يف العصر املكي
من مث ،ميكننا االستنتاج أبن آايت املقاصد اليت حتتوي على األمر ابجلهاد يف العصر
املكي كانت لتطوير الذات يف احلفاظ على اإلميان وابقي الضرورايت البشرية الست وتنمية
ذلك بشكل فعايل إجيايب .فأما ما يتعلق ابلتقنيات الدفاعية اليت تَ ِ
سبيل احلرب فإن
م
ستخد
َ
ذلك ال يظهر على اإلطالق يف هذا العصر املكي .وخاصة فيما يتعلق بتقنيات مقاصد
تطوير الذات وتنمية الضرورايت البشرية الست ،فبالطبع إن طريق احلرب ليس هو الطريق
.الصحيح الصاحل لذلك
حتوٌل يف املعىن
اتليا ،ننظر إىل آايت اجلهاد ومقاصدها يف العصر املدين ،فهل هناك ّ
من مفهوم اجلهاد بدون حرب وال قتال إىل اجلهاد بتقنيات احلرب والقتال؟ .وهل كان هذا
التحول مطلقا ،مبعىن أن لفظ اجلهاد الوارد يف هذا العصر املدين جيب أن ُيمل ويُفهم على
.أهنا حرب وقتال؟ .ففيما يلي جدول بياانت آلايت اجلهاد يف فرتة املدينة املنورة
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واستناداً إىل جدول اآلايت ومقاصدها يف عصر املدينة كما ذكر ،ميكننا االستنتاج
حتوال يف معناه .ويف الواقع ،يبدو أن هذا التحول مييل إىل التضييق
أبنه ش ِهد لف ُ
ظ اجلهاد ّ
) على معىن اجلهاد عن طريق احلرب والقتال .ولقد حدث فعال هذا(specification
يثرب
ُ
التحول منذ أن مت طرد النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمني من مكة مث هاجروا إىل َ
ِ
املدينة املنورة ،فاستمرت املقاومة من عند الكفار على املسلمني وأتخذ شكل اهلجمات.
استخدام طريق احلرب والقتال ،فقال
فلذلك ،نزلت آايت اجلهاد تسمح النيب واملسلمني
َ
ِ ِِ
ص ِرِه ْم لََق ِد ٌير)) (سورة احلج.)93 :
ين يـَُقاتـَلُو َن ِبَنـَُّه ْم ظُلِ ُموا ۚ َوإِ َّن َّ
اللَ َعلَ ٰى نَ ْ
تعاىل(( :أُذ َن للَّذ َ
لكن ،بناء على مبادي التفسري املقاصدي ،فإن أسلوب احلرب الذي كان مسموحاً به يف
اجلهاد ابلصرب الذي نزل يف عصر مكة .وهذا واضح
عصر املدينة ال ينسخ وال ينفي إطالقاً َ
أيضا يف بعض اآلايت املدنية اليت ال تزال تَ ِ
الل ِ
اللقتال يف
ستخدم
عنف و ّ
أسلوب الصرب و ّ
ً
َ
اجلهاد يف سبيل هللا.
التحول يف معىن لفظ اجلهاد يف اآلايت املدنية
من مث ميكن أن نستنتج مرة أخرى أن ّ
اجلهاد الشرعي على احلرب والقتال فقط .وإن اجلهاد الذي مبعىن
ال يضيّق وال حيصر معىن
َ
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احلرب والقتال مل يُذكر صراحة يف القرآن ،بل ِّ
يفرق القرآ ُن ويفصل بني آايت اجلهاد وآايت
الكفاح والسع ِي اجلاد ِ
وبذل اجملهود لتنمية الذات
القتال .ودليل ذلك أن اجلهاد مبعىن
ِ
أيضا يف اآلايت املدنية ،وعلى سبيل مثاهلا سورة
وتطوي ِر الضرورايت البشرية الست يظهر ً
احلج 87 :وسورة احلجرات 51 :كما ذكر يف اجلدول السابق .وأما الباقية فلها عالقة
مباشرة حبالة املسلمني الذين يتعرضون للهجوم والقتال واالضطهاد (انظر قائمة «الظروف
واملناسبات» يف اجلدول املذكور).

مقاصد اجلهاد :من حفظ الضرورايت إىل تنميتهن
انطالقا من املعطيات وحتليالهتا املوضحتني أعاله نقول بصراحة أن الفهم املنري
آلايت اجلهاد يف القرآن على ضوء التفسري املوضوعي املقاصدي جيب أن يقوم على مبادئ
املقاصد الشرعية املعتربة نصا وإشارة يف القرآن واملستنبطة استقراء وقياسا.
مث إنه مت العثور على ممارسة اجلهاد يف اجملتمعات اإلسالمية يف خمتلف البلدان مبعىن
ضيق .وتشهد ممارسة اجلهاد يف إندونيسيا ،كما ورد يف مقدمة هذه الورقة ،ديناميكيات
تتعارض مع مقاصد اجلهاد الشرعي نفسه .فغالبًا ما تكون ممارسة اجلهاد يف سبيل هللا
املوجودة يف اجملتمعات اإلسالمية مرادفة للعنف والقتل .ولقد شهد التاريخ ظهور مجاعة
كثريا
اخلوارج اليت أحلت دماء إخواهنم املسلمني بسهولة ألهنم يروهنم مل حيكموا مبا أنزل هللا .و ً
ما نسمع يف هذا العصر املعاصر أخبار ممارسة اجلهاد من قِبل داعش اليت هتاجم إخواهنم
املسلمني .وغالبًا ما يشار إىل كل ذلك ابسم اجلهاد يف سبيل هللا .هذا هو املكان الذي
شن ٍ
محلة من أجل التفامهات الصحيحة وإعادة مفهوم اجلهاد
نعترب فيه أنه من الضروري ُّ
وممارسته إىل مقاصده األصلية.
ففي إندونيسيا ،ينشأ الرهاب ضد اإلسالم واملسلمني من بعض الشباب املسلمني
أنفسهم .يرجع أحد عواملها إىل فهم بعض اجلهاديني األصوليني املسلمني .فهناك العديد
من الشباب اإلندونيسيني لديهم آراء خائفة وساخرة جتاه إخواهنم املسلمني الذين يُظَن
ابنتمائهم إىل احلركات واجلماعات اجلهادية .لذلك ،بدت جمموعة من الشباب املسلمني
بصري يشبهون اجلهاديني .33
يكرهون ويتهمون يف إخواهنم املسلمني الذين مت التعرف عليهم ً

Syaza Farhana Mohamad Shukri, “The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia:
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ظهرت وجهة النظر املنحرفة ملفهوم اجلهاد يف اإلسالم ليست فقط مشكلة للمسلمني
Islamoاإلندونيسيني .ولكن على نطاق أوسع ،متتد إىل الغرب .يف الواقع ،تؤكد جملةأن التصورات األمريكية السلبية ملفهوم اجلهاد اإلسالمي تؤثرphobia Studies Journal
بشكل كبري على تصور العامل لإلسالم .نتيجة لذلك ،أصبح اإلسالموفوبيا مشكلة عاملية
خطرية  .34فيفهم الغرب «اجلهاد» على أنه «اإلسالم الراديكايل» بناءً على أفعال أفراد
اإلسالم بتقويض التسامح
الفرب
َ
اجلماعات اإلسالمية املتطرفة .يف غضون ذلك ،يتهم ُ
والسالم ونقضهما .35
ما ينذر ابخلطر هو أن هناك أجياالً عديدة من الطالب لديهم تصورات سلبية عن
Universitas Pendidikan Indoمفهوم اجلهاد .طالب جامعة التعليم اإلندونيسية () ابندونج إندونيسيا مثال ،والذين يعيشون يف وسط جمتمع مسلم متدين ،ال يزالnesia
لديهم تصورات سلبية عن اجلهاد .أظهرت دراسة أن املنطقة اجلغرافية واخلصائص االجتماعية
للمسلم تؤثر على آرائه الدينية ،مبا يف ذلك تصور اجلهاد .فيميل الفهم الديين النصي أو
احلريف ملصدر التعاليم اإلسالمية ومنوذج املساواة بني مجيع املناطق اجلغرافية إىل توليد تصورات
حمافظة ومتطرفة وراديكالية .وينشأ التصور املعتدل للجهاد من الفهم السياقي أو املناوي
ملصادر التعاليم اإلسالمية والتنوع اجلغرايف للمنطقة .36
فإذا ُِسح هلذا األمر ابالستمرار ،فإهنم يعرتفون ابجلهاد مبفهوم خميف ،بينما مقاصد
اجلهاد الشرعي يف الواقع يزيل اخلوف من الدين وينشر الرمحة للعاملني ،وإن ذلك سيزيد عدم
الثقة يف اإلسالم ،والكفر اهلائل يف القرن اآليت أو املائة عام القادمة ،و تنامي اإلسالموفوبيا.
لذلك ،فإن اجلهود املبذولة إلعادة فهم اجلهاد إىل مقاصد آايته ضرورية للغاية حىت ال حتدث
هذه التنبؤات وترد رمحة اإلسالم.
فمن هنا ،ظهرت جهود علمية أكادميية متنوعة ملراجعة مفهوم اجلهاد الذي انتشر
An Exploratory Study,” Islamophobia Studies Journal 5, no. 1 (2019): 61–75, https://www.jstor.org/
stable/10.13169/islastudj.5.1.0061.
34 Hatem Bazian, “Editorial Statement,” Islamophobia Studies Journal 2, no. 1 (2014): 1–7, https://www.crg.
berkeley.edu/crg-publications/islamophobia-studies-journal-spring-2014-volume-2-issue-1/.
35 Syamsul Rijal, “Islam Dan Jihad: Pencarian Kedamaian Dan Toleransi,” JISCA: Journal of Islamic Civilization
in Southeast Asia 5, no. 2 (2016), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/view/2352.
36 A. Kosasih and M. I. Firmansyah, “UPI Students’ Perceptions of Jihad Based on Their Regions of Origin,” in
1st UPI International Geography Seminar 2017, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science (Bandung:
Universitas Pendidikan Indonesia, 2018).
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ابلفعل ومارس عن طريق خطأ شائع يف اجملتمع .مث قام الكثري من العلماء مبراجعة تفاسري
اآلايت واألحاديث يف اجلهاد وإعادة اختبار منهجيتها ،مث عرضوا أساليب جديدة لفهمها.
فأكد أمحد مزكي ( )8102أن آايت اجلهاد على ضوء السيميائية االجتماعية ال
تعين تعليم احلرب والقتال .فيعود سياق احلرب يف كلمة اجلهاد يف القرآن إىل السياق الثقايف
والسياق الوضعي وسياق الظروف االجتماعي للعرب يف عصر التنزيل القرآين .ففي منظور
دائما املواجهةَ اجلسديةَ املسلّحة،
السيميائية االجتماعية ،ال تعين كلمة اجلهاد يف القرآن ً
أيضا العبادة اجلادة (سورة احلج )87 :واجلدال (سورة الفرقان .)25 :ووفقا
ولكنها تعين ً
أكثر وديةً وبنّاء ًة ،وذلك
هلذا ،إذا فهم معىن اجلهاد يف السياق املعاصر ،جيب أن يكون َ
ابجلهاد ابلقلم ،والعلم ،واإلعالم ،وغريها للعالج على قضااي الفقر والتخلف والظلم .ومن
أبدي على مجيع الناس من أجل إعالء األخالق
خالل هذا الفهم يصبح اجلهاد واجبًا ً
النبيلة وإعالء كرامة اإلنسان واحلفاظ عليها .حىت تتحقق الرسالة اإلسالمية اليت جاء هبا
النيب صلى هللا عليه وسلم .37
ولقد حاول الباحثان املقاصدييان مها انهض إمساعيل فرحات و بسام حسان العف
استخدام الضوء املقاصدي لفهم آايت اجلهاد .فأكدا أن من ظواهر اجلهاد
()7102
َ
احلرب .ومع ذلك ،ما جيب التأكيد عليه يف هذا الصدد هو أن القتال
يف القرآن ما يعين َ
ِ
مقصد ّي أن اجلهاد ليس إال وسيلة لتحقيق
واجلهاد ليسا مقصودين للشريعة نفسها .وأكدا
فرضا واجبا ،فإمنا هو واجب يف مستوى الوسيلة ال
املقاصد الشرعية .فلو كان اجلهاد ً
املقصد .وحيث إنه وجوب الوسيلة فهو قابل للتغري وليس من ثوابت الشريعة .وكما صرحا
أنه ال يوجد يف القرآن ما يدل على أن اجلهاد فرض مقصدي .38
عالوة على ذلك ،أكد كالمها أنه كان هناك خطأ واحنراف يف فهم اجلهاد .وهذا
اخلطأ انجم عن تفاهم خيرج من مقاصد الشريعة اإلسالمية .فهناك احنرافان اثنان على األقل
إمجاليا .األول اعتباره مقصدا يف ذاته وغاية يف نفسه دون مراعاة قاعدة املوازنة بني املصاحل
واملفاسد ،واآلخر إمهال اجلهاد ابلكلية وترك االستعداد له مىت انعقدت أسبابه ،بغطاء من
37 Ahmad Muzakki, Memahami Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur`an: Sebuah Kajian Makna Dalam Perspektif
Semiotika Sosial (Malang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2018), 29–59,
http://repository.uin-malang.ac.id/7852/1/LP2M 2018.pdf.
38 Farhat and Al-‘Uff, “Al-Jihad Bayn Al-Maqasid Wa Al-Wasa’il,” 109.
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املقاصد الشرعية  .39فيرتتب من االحنراف األول ظهور مفهوم جهادي كانت غايته جمرد
طلب الشهادة ،أو إحداث قتل يف الكفار دون النظر ملقاصد اجلهاد ،ودون النظر للمصاحل
واملفاسد ،فينتج من وراء ذلك آاثر عكسية ال تقارن مبا حيققه جمرد اجلهاد من مصاحل.
فهذا عني املخالفة ملا قاله تعاىل «وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة وأحسنوا» (سورة البقرة:
ِ
اسأَلُوا َّ
اللَ الْ َعافِيَةَ
َّاس َل تـَتَ َمنـَّْوا ل َقاءَ الْ َع ُد ِّو َو ْ
 )591وقوله وصلى هللا عليه وسلم َ
«ي أَيـَُّها الن ُ
ِ
اصِبُوا»  .40فالشهادة فضل ال غاية ،والغاية رضا هللا ال غري .يف حني أن
فَِإ َذا لَقيتُ ُم ُ
وه ْم فَ ْ
االحنراف الثاين يرتبت منه إمهال اجلهاد ومقاصده مع وجوبه القطعي ،حفظيا دفاعيا كان
أم تنمواي تطويراي .وهذا انجم من التوسع يف إعمال قاعدة املصاحل حيّد عن هذا الفهم
فيؤول إىل تعطيل مثل هذا النص .فلو جاز ذلك ألدى إىل تغيري األحكام املنصوص عليها
وتبديلها ونسخها ابملصاحل اليت تلوح لألفراد ،وألصبحت عقول الناس هي احلاكمة واملهيمنة
على الشريعة اإلسالمية .وذلك غري مرام .41
فعلى هذا ،جيب علينا يف التعامل مع آايت اجلهاد ومقاصدها أن نفهمها يف ضوء
املقاصد الشرعية على أن يكون النص متبوعا وليس اتبعا ،وأن يكون مقدما على العقل ال
مؤخرا عنه دون تفريط وال إفراط .فهذا هو املوقف املتوسط يف التعامل املقاصدي معها .فال
جيوز اإلنكار بوجوب اجلهاد ،وال إنكار كونه دفاعيا حربيا قتاال يف بعض األحيان حفظا
.للضرورايت الست كما أنه حيرم املنع عن محل اجلهاد إىل مقاصد تنمية الضرورايت الست
مث تبني لنا من املعطيات السالفة الذكر ،أن آلايت اجلهاد مقاصد عديدة ميكن
:تلخيصها كما يلي
أوال :مقاصد آايت اجلهاد اجلزئية ،تفصيلها إخالص العبادة هلل تعاىل ،والسعي
لنيل رضا اهللا تعاىل ،وابتالء املؤمنني ومتحيصهم وكشف املنافقني ،وإعالءُ كلمة اهللا يف
وحسُر الظلم ،وحفظ نفوس املسلمني وحفظ
األرض
ُ
وإذالل كلمة الكفر ،ودفع العدوان ْ
بلداهنم ،وإنقاذ املستضعفني وختليص األسرى املقهورين ،وأتمني حرية نشر الدعوة اإلسالمية
والقضاء على الفتنة ،ومقاومة االحتالل ودحر احملتل ،ومعاقبة انقضي العهود واملواثيق،
ودخول الكافرين يف اإلسالم .وذلك كل يتلخص فيما يسمى شرعا ابحلاجيات أوالكليات
39 Farhat and Al-‘Uff, “Al-Jihad Bayn Al-Maqasid Wa Al-Wasa’il,” 195.
40 Muslim bin al-Hajjaj Al-Naysaburi, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), n. 3276.
41 Farhat and Al-‘Uff, “Al-Jihad Bayn Al-Maqasid Wa Al-Wasa’il,” 127–128.
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الدين والنفس والعقل والنسل واملال والعرض .فالشريعة
أو الضرورايت ،واليت كانت جماالهتا َ
ال تقصد إال إىل حتقيق ذلك كله وحفظه وتنميته .فإن يف ذلك كله سالمة البشر سعادته
دنيا وأخرا .42
اثنيا :جيري على الفهم املقاصدي قاعدة عظيمة كلية تقول «احلاجة إذا عمت نزلت
منزلة الضرورة»  .43فمن هنا فإن حاجة البشر املنصوص عليها ابجلهاد يف القرآن أصبحت
اآلن تعم مجيع الناس على املستوى اجلماعى والوطين والعاملي .فتكون لك احلاجيات
املنوصوص عليها ابجلهاد القرآن ضرورية أساسية على تلك املستوايت كلها .وال ينبغي أن
يقتصر تطبيقها وإحياؤها وممارستها على مقاصد احلفظ فقط ،بل جيب أن يرتقي إىل مقاصد
التنمية إىل الذروة والقمة اليت جتعل الناس سعداء يف الدنيا واآلخرة وفق هدى الرسول صلى
هللا عليه وسلم .ذاك هو اجلهاد الشرعي املعاصر.

طرق إحياء مقاصد اجلهاد وممارستها يف داير احلرب والسالم
إنه لتحقيق تلك املقاصد التنموية للجهاد ،كان الشيء األساسي الذي جيب القيام
به أوالً هو استكشاف أكرب مشكلة يف اجملتمع ،أاي كان مستوايته فإما على مستوى األفراد
إحلاحا للحفاظ
أو األسرة أو اجلماعة أو الوطن .هذا هو ما سيكون احلاجةَ
األكرب واألكثر ً
َ
عليها وتطويرها وتنميتها .ففي هذه احلالة ،ابلطبع لكل بلد ظروف واحتياجات خمتلفة.
ومع ذلك ،بشكل عام ،فإن الكليات واالحتياجات والضرورايت سوية ،وهي ما نسميه
الضرورايت أو الكليات الست .وأكد الدكتور جاسر عودة أن الضرورايت الست ليست
فقط حاجة أساسية للمسلمني ،بل للبشر مجيعا ،أاي كان دينه  .44وهذا مبين على قول
اإلمام الشاطيب مؤكدا أن كل دين يشرتك بعضه مع اآلخر فيما هو ضروري للبشر .والذي
 45.ميكن إطالقه بقواعد الكليات أو الضرورايت الست
ومما جيب فهمه يف حماولة ملمارسة مقاصد اجلهاد القرآين أن لكل شخص وكل
42 Ahmad Al-Raysuni, Madkhal Ila Maqasid Al-Shari‘Ah (Cairo: Dar al-Kalimah, 2010), 17–26.
43 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 19.
44 ‘Audah, Maqasid Al-Shari‘Ah: Dalil Li Al-Mubtadi’In, 18.
45 Ibrahim al-Gharnati Al-Shatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari‘Ah, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar alMa’rifah, n.d.), iii/47.
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جماالت تركي ٍز وأو ٍ
ِ
لوايت خمتلفتَني .فهناك شخص جيب أن يعطي األولويةَ للحفاظ
جمموعة
على النفس مقدما على تنمية اإلميان أو الدين ،هذا فيما كان حاله مثال متعرض للموت
بسبب اجملاعة .كما أن هناك أشخاصا جيب أن يعطيوا األولوية حلفظ املال واملمتلكات
على تطوير الذات وتنمية النفس .فكل ذلك جيب أن يكون على أساس النظر يف مستوايت
متعرض لالنقراض واهلالك أو املوت أو اهلالك
فأي جزء من املقاصد أو الضرورايت َّ
املقاصدّ .
.أو التالشي واالحنطاط الشديد ،جيب إعطاؤه األولويةَ لإلحلاح
وكذلك هو طرق ووسائل إحياء املقاصد وممارستها يف مستوى األسرة .فإن لكل
ٍ
ِ
وتوجهات خمتلفةً فيما يتعلق أبولوية التحقيق واملمارسة .فهناك عائلة
وجهات نظر
أسرة
متديّنة قوية اإلميان ،جيب تطوير إمكاانهتا الدينية إلنقاذ ومحاية وحفظ ضرورايهتا األخرى
اليت تتعرض لالنقراض واهلالك أو اليت ال تزال ضعيفة .وعلى سبيل املثال ،هناك عائلة
جدا فتواجه صعوابت اقتصادية شديدة .فهذا ال
مؤمنة صاحلة متدينة جدا ،ولكنها فقرية ً
يعين أنه جيوز أن يبيع دينه ابملال ويشرتي إبميانه مثنا من أجل التحرر من الفقر .ومع ذلك،
جيب عليه أن يستخدم قوة إميانه حلماية أمواله وثروته املقصورة إىل أن يتطورها وينميها حىت
.تصبح وفرية مباركة
جدا ،حىت أنه ومتعرض
فعلى سبيل املثال ،هناك أفراد أو عائلة ال يزال إمياهنم ضعي ًفا ً
لالنقراض ،ولكن لديهم إمكاانت ممتازة وعقول ذكية فيتمتع مبستوى ٍ
جدا من الذكاء،
عال ً
حيث يتم بناء مسريهتم املِهنية وشرفهم ِ
وعرضهم على ما كان لديهم من املعرفة والعلم والذكاء.
َ
وغري أهنم فقراء يف الثروة ال مال هلم .ففي هذه احلالة يكون إمياهنم على أعلى مستوى
من الضرورايت اليت جيب تقدميها يف الرقم األول ألجل احلفظ ألنه هو املتعرض للهالك
والزوال .وابلتايل جيب عليهم تنمية عقوهلم الذكية وإمكاانهتم الفكرية والعلمية ومكانتهم
العالية وأعراضهم الطيبة كر ِ
لوي للحفاظ على إمياهنم وتطوير أصوهلم املالية.
يل و ْأو ّ
أس مال ّأو ّ
.فبذلك سيتم تطور إميانه وثروته تدرجييًا

وابلتايل ،على نطاق أوسع ،وهو على املستوى الوطين ،فإن املشكلة ابلطبع أكثر
تعقيدا .فاألشياء اليت تعترب ضرورية أولوية من قِبل الدول املتقدمة والغنية قد تصبح فقط
ً
احتياجات تكميلية حتسينية ال تزال غري حمتاجة إليها على اإلطالق من قِبل الدول
الفقرية أو النامية ،ال سيما عند داير احلرب .فمثال ،تشييد املباين الفاخرة الشاهقة وتنمية
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السياحة ووتطوير االقتصاد اإلبداعي قد يكون ذلك كله ضروراي رئيسيا عند دولة انمية
مثل إندونيسيا .يف حني أن ذلك كله شيء مل حيتج إليه قط داير حرب وصراع واليت جتاهد
وتقاتل من أجل استقالهلا مثل الفلسطني .وأما ابلنسبة للدول املتقدمة مثل أمريكا والصني
واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة،مثال ،فإن ما كان ضروراي فرضيا أساسيا
غري مهم وضروري عندهم .ولقد فكروا يف أشياء تذهب إىل ما
عند الدول الفقرية والنامية َ
هو أبعد من ذلك كله ،وهي كيفية تطوير مواردهم الطبيعية ومواردهم البشرية جلعل بلداهنم
أكثر تطوراً وتطوراً مرة أخرى .بل وقد يساء فكرهم ابستعمار واحنالل وسيطرة على الدول
الفقرية والنامية ،فالعياذ ابهلل .ولقد أصبح تشييد املباين الفاخرة الشاهقة ،وتطوير السياحة،
وأمناط احلياة النظيفة والصحية ،والوقاية من األمراض من أهم اهتماماته ،ومل يعد حياول رفع
.األمراض اليت تصيب شعبه وعالجهم عنها
وجيب على البلدان املتقدمة يف هذه احلالة أن تتحمل مسؤولية جتاه العامل .وابلتايل،
تف ّكر وتزيد من اهتمامها أبداء السالم وبناء العامل من خالل مساعدة البلدان األخرى من
حوهلا اليت ال تزال متخلّفة .فالتعاون بني الدول الذي يعود ابلفائدة على الطرفني هو املفتاح
الرئيسي لتحقيق مقاصد الشريعة على مستوى الدولة .وأما داير الصراع واحلرب اليت مل تزل
تكافح من أجل االستقالل مثل فلسطني فلها حق يف احلصول على املساعدة يف حتقيق
استقالليته وسالميته ،واليت تعد حاليًا أهم احتياجاته األساسية الضرورية .فالدعم املعنوي
واملادي هو أكثر ما حيتاجون إليه اآلن .وإن مساعدة مثل هذه البلدان على حتقيق االستقالل
هي جزء من احلفاظ على الضرورايت البشرية الست حىت ميكن تطويرها يف املستقبل بشكل
طيب .هذا هو جمال اجلهاد احلقيقي الشرعي وطريق إحياء مقاصده وممارستها يف داير
 .احلرب والسالم يف عصران احلاضر

اخلتام
بناء على املناقشات السابقة ميكن القول إن حد اجلهاد املناسب للمقاصد العليا
من الشريعة هو بذل جهد للحفاظ على الضرورايت الست ،مث تطويرهن إىل ما فيه صالح
األمة وسعادهتا الدنيوية واألخروية على ما يرضي هللا .فبهذا احلد ميكن أن ال يتضيق معناه
.وال يتوسع متجاوزا عن مبناه بل ويعود إىل مقاصده األصلية
Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis 23, no. 1 (Januari 2022): 145-172

170

Ahmad Ubaydi Hasbillah

مث إن مقاصد آايت اجلهاد كما تلخصت يف التعريف الذي عرضناه هي على
األقل حفظ الضرورايت الست وتنميتها لوجه هللا الكرمي وعلى هدي رسوله .وبتحقيق
هذا املقصد العام تتحقق ابلتأكيد سعادة األمة يف الدنيا واآلخرة .وأما مقاصدها اخلاصة
فيمكن تفصيلها كما يلي :إرضاء هللا تعاىل ،تكوين العبد املخلص يف كل نشاطه ،امتحان
ما يف النفس واألسرة واجلماعة من اإلميان ،وكشف النفاق ،وإعالء كلمات هللا منها العدل
واإلحسان ،إذالل الكفر ،واحلفاظ على النفس وتنميتها ،واحلفاظ على الوطن ،ومساعدة
املستضعفني وإنقاذ املظلومني ،وإلغاء االستعمار وحماربته ،وتنمية القوى البشرية ،والدعوة
.إىل اإلميان واإلسالم
وأخريا ،فيما يتعلق مبمارسة تلك املقاصد ،كان بني داير احلرب مل يتم استقالهلا
وبني داير السالم اليت مت الفوز ابالستقالل طريقةٌ خمتلفة .ففي داير احلرب ،تكون مقاصد
اجلهاد اخلاصة وهي الدفاعية احلفظية مفضلة ومقدمة على مقاصده العامة ،فيجب أن
توجه املقاصد للحفاظ على الضرورايت الست والدفاع عنها .ومع ذلك ،من الضروري
وإعداد التقنيات لتحقيق املقاصد العامة
ُ
أيضا للدول املستعمرة أو لداير احلرب التفكريُ
وهي املوجهة للتنمية .وبينما يف الدول املستقلة اليت هي داير السالم ،فإن املقاصد اليت
جيب أن تتجلى هي مقاصد تطوير الضرورايت الست وتنميتها .وكان من املؤكد بذلك أن
املقاصد احلافظية سوف تتحقق تلقائيا .فمن هنا ،ميكن القول ختاما أبن مقاصد اجلهاد
موجهة حنو بناء بلدة طيبة سلمية انمية متقدمة بطريقة منهجية وخمططة ومدروسة وموجهة
.ومرضية .هكذا ،اجلهاد جهاد بلدة طيبة ورب غفور
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The data presented in this study are available in [insert article or supplementary
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) in the whole data references
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