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 اجلهاداإلسالم واإلرهاب و

 2017يونيو  4في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

كنت في دورة تدريبية في مدينة برستول  1990في مايو 
، وكنت خالل تلك الفترة اتنقل من لمدة ثالثة أشهر البريطانية

هذه الجهات مختبر الصحة جهة تعليمية إلى أخرى، وكان من ضمن 
العامة هناك حيث كانت الدورة عبارة عن التعرف على أنواع 
البكتيريا المتعلقة بالغذاء، وأتذكر أنه كان في المختبر العديد من 
العاملين، وكان من ضمنهم رجل كبير في السن نوعًا ما، وكان هذا 
الرجل يتلذذ بمشاكستي حيث كانت متعته الدائمة شتم العالم 
العربي وكل ما يتعلق باإلسالم وكل تلك األرض الممتدة من 
باكستان حتى المغرب، وكان يردد دائمًا: أن مشاكل العالم سببها 

 لو أنه ويضيف – يقولها كان هكذا –العالم اإلسالمي المتخلف 
مل جدار بين العالم اإلسالمي والغرب الرتاح الغرب من الصداع عُ

أن يعزل المسلمين عن الغرب. ثم والمشاكل، بمعنى أنه يجب 
يلتفت إلى زمالءه ويقول: سوف يأتي اليوم الذي سيدخل 

 المسلمين البرلمان البريطاني وسيحكمون.

وكان هذا الحديث يجري بصورة يومية تقريبًا، وكان هناك 
 مؤيدون وعدد قليل من المعارضين.

لى الشاهد في الموضوع أن هذا الرجل وأمثاله الكثيرون كانوا ع
استعداد تام أن يتقبلوا فكرة ارتباط اإلرهاب باإلسالم منذ أن 
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، وإن كنا 2001انطلقت من أفواه اإلعالم الغربي بعد أحداث سبتمبر 
ال نريد أن نعمم إال أن فكرة ارتباط اإلسالم باألعمال اإلرهابية القت 

العربي الكثير من االستحسان سواء في الغرب أو حتى في الشرق 
قة التي تدعي أنها طبقة ليبرالية مثقفة وذلك من أجل بين الطب

زحزحة اإلسالم عن الحياة العامة، وعضد هذه الفكرة ونماها اإلعالم 
 أن استطاعت التي – سواء حد على –واألفالم العربية والغربية 

 لبيع سوداء سوق فيها ومشهد لقطة أي في العربي الرجل تحشر
اء، أو حتى قتل واغتيال الرئيس واألبري المدنيين قتل أو السالح

 األمريكي.

عند ذلك انتشرت الفكرة التي تقول إنه حتى نتخلص من اإلرهاب 
لى رحلة تحديث النصوص الدينية من إيجب أن تكون هناك: دعوة 

خالل إلغاء وحذف وشطب كل نص يدعو للقتل واالقتتال المؤديان 
، وتشمل عراض ظلمًا وجورًالنهب وسلب األموال وانتهاك األ

النصوص الشيعية والسنية والمسيحية واليهودية وغيرها، وهي 
 موجودة في الكتب وبال تبريرات وتأويالت وتسويفات ومماطالت.

الكثير من االستحسان، فشطحت األقالم هذه الدعوات القت 
واألفواه التي تدعوا إلى تغير مناهج التربية الدينية وكذلك خطب 

لكن ولك بحجة تحديث الخطاب الديني، الجُمع في المساجد، كل ذ
كيف يمكن تحديث اآليات القرآنية التي  ؛هل يحق لنا أن نسأل

 الظلم وما إلى ذلك ؟ هل من حقنا ذلك ؟دفع الجهاد وعن تتحدث 
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؛ هل فعاًل ليس هذا سؤالنا، وإنما ما نريد أن نتحدث عنه هو
وا للجهاد اإلسالم مرتبط باإلرهاب ؟ هل اآليات القرآنية التي تدع

 مرتبطة بالعنف واإلرهاب ؟  
 

 مفاهيم الناس بين اإلسالم وعالقته باإلرهاب

نجد إنه من خالل بحثنا في هذا الموضوع، إن الذين تنادوا بإيجاد 
رابط بين اإلسالم واإلرهاب يمكن أن ينقسموا إلى ثالثة فئات، 

 وهم:

الغرب والشرق بأبعادهم ومشاربهم وأهدافهم السياسية  .1
والتحكمية واالستعمارية؛ فهؤالء لهم العديد من األهداف 

دون تحطيم القريبة والبعيدة األجل، فهم في األول يري
المسلمين دول تابعة خانعة ال يجمعها رابط  اإلسالم وجعل

وال يقوم لهم قائم، من أجل قيام دولة إسرائيل، باإلضافة 
ه إلى طمعهم في السيطرة على المنشآت النووية في هذ

المنطقة كالمفاعالت النووية في باكستان، ألن امتالك 
المسلمين للسالح النووي يعد خطًرا عليهم، وكذلك من 
أهدافهم بسط النفوذ على حقول البترول في آسيا الوسطى 

 والشرق األوسط وما إلى ذلك من أهداف.
المخدوعين ببريق الحضارة الغربية العربي أبناء الشرق  .2

بلون لليبرالية الغربية على اعتبار أنها والشرقية الذين يط
الجنة الموعودة، فيرفضون كل ذلك التراث العربي اإلسالمي 

هم وبالويلحقوا فينسلخون منها ليحاولوا أن يرتبطوا 
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الغربي، ولكنهم بعد فترة من الزمن سيجدون أنفسهم قد 
انسلخوا من العروبة واإلسالم ولكنهم لم يستطيعوا أن 

 الوهم الغربي.قة في بوتينصهروا 
الجاهلون، وهم كثر ومنتشرون في جميع الدول اإلسالمية،  .3

وهم الهدف األسهل للعصابات اإلرهابية وللغرب والشرق 
الملحد الذي يحاول أن يربط اإلسالم باإلرهاب. وهؤالء لديهم 
جهل تام باإلسالم وعالقة اإلسالم بأي شيء، فهم يكررون 

وال يبحثون ليتوصلوا إلى الكالم الذي يصلهم من أي طرف 
قنعهم تالحقائق، لذلك يسهل على أي فرد أو أي جهة أن 

بارتباط اإلسالم باإلرهاب، وذلك من خالل طرح بعض اآليات 
القرآنية التي تدعوا إلى الجهاد والقتال، ليوهموهم أن هذه 
اآليات تدعوا إلى العنف واإلرهاب وقتل األنفس البريئة، 

 هم لاللتحاق بالعصابات اإلرهابية.وهؤالء هم من يغرر ب
 

 هل اإلسالم يدعو لإلرهاب ؟

من أكثر اآليات القرآنية التي حاول الغرب والشرق الملحد أن يقيم 
من خاللها عالقة بين اإلسالم واإلرهاب هي اآلية التي وردت في 

وَِمن   قُوَّةٍ ِمن  اس تََطع تُم  مَا لَهُم   وَأَعِدُّوا) 60 اآلية –سورة األنفال 
رِبَاطِ ال خَي لِ تُر هُِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَِّه وََعدُوَّكُم  وَآخَرِيَن مِن  دُونِِهم  لَا 

 يَُوفَّ اللَّهِ سَبِيلِ  فِي شَي ءٍ مِن  تُن فِقُوا وَمَا ۚ  تَع لَُموَنهُمُ اللَّهُ َيع َلمُهُم  
ي وردت في سورة الت السيف آية وكذلك( تُظ َلمُونَ لَا وَأَن تُم  إِلَي كُم 
 حَي ثُ ال مُش رِِكينَ فَاق تُلُوا ال حُرُمُ ال أَش هُرُ ان سَلَخَ إِذَا) 5 اآلية –التوبة 

 فَإِن   مَر صَدٍ  كُلَّ  لَهُم   وَاق ُعدُوا وَاح صُرُوهُم   وَُخذُوهُم  وَجَد تُُموهُم  
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هُم  إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر سَبِيلَ  َفخَلُّوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا
 رَحِيمٌ(.

وال نريد أن نفسر اآليات فلسنا من فرسان هذا الميدان، ولكن 
سنحاول أن نقتبس جزء يسير من الحديث في هذا الموضوع 

 والمغالطات الكثيرة التي تدور حول هاتين اآليتين.

أما اآلية األولى فهي تتحدث بوضوح عن اإلعداد واالستعداد 
بالمال والرجال وبجميع أشكال القوة والتي منها قوة  والتحضير

السالح والعتاد الحربي، فاآلية لم تدعو إلى االقتتال وقتل األنفس 
، فإن كان اإلعداد إلظهار قوة الدولة المسلمة وإنما االستعداد

وتأمين القوة لدولة اإلسالم في جميع العصور حتى واالستعداد 
فلماذا ال نطلق على أمريكا اليوم أنها تصبح مهيبة الجانب إرهابًا، 

دولة إرهابية ؟ أال تصنع السالح ؟ أال تملك أمريكا اليوم أقوى 
ترسانة عسكرية ؟ أال تملك أقوى قوة تكنولوجية ؟ أال تملك القوة 

 النووية ؟

 فمن –كما يدعون  –فإن كانت اآلية األولى تعد مصدرًا لإلرهاب 
وروسيا وألمانيا والصين وغيرها من دول باب أولى أن تكون أمريكا 

الغرب والشرق دول إرهابية ألنها اليوم هي من تصنع السالح 
 وتتفاخر به وتبيعه.

 دلت"قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه محاسن التأويل 
هذه اآلية على وجوب إعداد القوة الحربية أتقاء بأس العدو 

ذه اآلية أيام حضارة وهجومه، ولما عمل األمراء بمقتضى ه
اإلسالم، كان اإلسالم عزيزًا، عظيمًا، أبي الضيم، قوي القنا، جليل 
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الجاه، وفير السنا، إذ نشر لواء سلطته على منبسط األرض، فقبض 
على ناصية األقطار واألمصار وخضد شوكة المستبدين الكافرين 
م وزحزح سجوف الظلم واالستبداد، وعاش بنوه أحقابًا متتالية وه

 "سادة األمم وقادة الشعوب ..

وكيف ال يطمع العدو بالممالك اإلسالمية، وال "ثم يواصل ويقول 
ترى فيها معامل لألسلحة، وذخائر الحرب، بل كلها مما يشترى من 
العدو ؟ أما آن لها أن تتنبه من غفلتها، وتنشئ معامل لصنع 

 "المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية ؟

إلى اإلعداد واالستعداد وتوفير وبوضوح آلية األولى تدعوا إذن فا
سباب القوة، حتى تكون الدولة في قمة الهيبة والتبجيل، وال أكل 

 تدعو إلى اإلرهاب والعنف والقتل.
 

أما اآلية الثانية والتي عرفت بآية السيف، ففيها كالم كثير 
 يحاول وحوارات كثيرة بين العلماء، ولكنها آية من خمس آيات ال

المعرضون ذكرها كلها فهي في مجملها تتحدث عن المشركين 
الذي ينقضون العهود والمواثيق، فهؤالء يمكن قتالهم بعد ترك 
مساحة من الزمن لهم ليعودوا إلى رشدهم، وليفكروا في اإلسالم 
ودين الحق. بمعنى أنه ال يوجد غدر وقتل وعنف، وإنما التفكير 

زام بالعهود والمواثيق فإن لم ينفع كل والعودة إلى الحق وااللت
هذا عندئذ من حق الدولة اإلسالمية أن تحافظ على كينونتها 
وتخرج هؤالء من محيط الدولة، ومع ذلك ففي نهاية اآليات يقول 
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تعالى )فَإِن  تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيَلُهم  إِنَّ اللَّهَ 
 رٌ رَحِيمٌ(.غَفُو

 

 الفكر الجهادي في اإلسالم

مر أتباعوه أن يبلغوا دعوة اهلل يعد اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أُ
كلف المسيحية وال سبحانه وتعالى إلى كافة أرجاء األرض، فلم تُ

اليهودية وال غيرهم من األديان بتبليغ فكرها ومنهاجها إلى 
وب منهم والمكلفون البشرية، فالمسلمون هم الوحيدون المطل

 بتبليغ هذه الرسالة إلى كافة البشرية، لذلك فهذا تكليف.

 ولكن هذا التكليف وضع بضوابط، منها: 

تبليغ الرسالة ال يعني االقتتال عادة، فإن وصلت الفكرة  .1
والمنهج اإلسالمي إلى عقول البشر عبر أي وسيلة أخرى فإن 

الصين  هذا أفضل، لذلك نجد أن الكثير من الشعوب في
والعديد من الدول انتشر فيها اإلسالم  وإندونيسياوالهند 

قبل أن تبلغ الجيوش اإلسالمية أطراف تلك الدول، ليس في 
ذلك الزمان فحسب وإنما حتى اليوم فكيف انتشر اإلسالم 
في أرجاء أمريكا ودول أوربا، وخاصة بعد أحداث سبتمبر 

 ؟ أرهبهم واإلرهاب، من الذي ، هل انتشر بالسيف 2001
الباحث الذي شارك في واحدة من الدراسات  "ديل جونز"قال 

التي أجرتها جمعية اإلحصائيين للهيئات الدينية األمريكية 
 2010مليون في عام  2.6إن عدد معتنقي اإلسالم زاد إلى 

مدعومًا بالهجرة واعتناق  2000مقابل مليون واحد في عام 
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أخرى إلى اعتناق حوالي  اإلسالم، كما وأشارت أرقام أمريكية
ألف أمريكي سنويًا للدين اإلسالمي، وتحدثت وزارة  20

ألف مسلم في السنوات  100الداخلية األمريكية عن رقم 
 –العشر التي تلت الحادث فقط، واعترفت دول مثل هولندا 

 على مواطنيها بهوس – الغربية الصحف تقارير بحسب
كل بيت مصحف  في صار حتى المترجمة، المصاحف اقتناء

إلكتروني، وقس على ذلك معظم الدول، فهل ما يحدث 
ويحدثه اإلسالم في النفوس البشرية التي تبحث عن السالم 

اء نتيجة ــجهو إرهاب ؟ هل إسالم كل هؤالء الداخلي 
 ؟ همإرهاب

الفكر األساسي للجهاد هو نشر اإلسالم وتبليغه للشعوب،  .2
لقادة والحكام الذين ولكن إن وقف أصحاب المصالح العليا وا

يتحكمون في الشعوب ويستعبدونهم، ويرفضون أن يصل 
الفكر والمنهج اإلسالمي إلى مسامع شعوبهم، فإنه من باب 
أولى إزاحة هؤالء حتى يصل المنهج إلى بصائر الشعوب 

 عندئذ من حقهم أن يختاروا. 

الشريعة اإلسالمية ثورة بيضاء تحارب العقول الرافضة  .3
لك فهم عادة من يحاول أن يغدر بالفكر والمنهج للتغيير، لذ

اإلسالمي ألنه يهدد مصالحهم الفكرية والمالية 
والتحكمية، فأمثال أبو جهل موجودين في كل زمان ومكان، 

 لذلك من حق اإلسالم أن يدافع عن نفسه. 
ال "مشروعية الجهاد جاءت مع العديد من المحاذير منها:  .4

، وال تقتلوا مجنونًا، وال امرأة، وال تغدروا، وال تغلوا، وتمثلوا
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صبيًا، وال أعمى، وال مقعدًا، وال مقطوع اليمين، وال شيخًا 
فانيًا، إال أن يكون أحد هؤالء ملكًا، أو ممن يقدر على القتال أو 
يحرض عليه أو له رأي في الحرب، أو مال يحث به، أو يكون 

 ."الشيخ ممن يحتال

مى للفكر الجهادي في اإلسالم هو إذن يمكن القول إن الهدف األس
عقول وقلوب البشر، عندئذ شغاف م اهلل لتالمس توصيل كال

يمكن للبشر أن يختاروا ما بين اإلسالم وغيره، ولقد جسد هذا 
حينما قابل رستم  "ربعي بن عامر"الكالم بوضوح الصحابي الجليل 

 لقد ابتعثنا اهلل"قائد الفرس في القادسية المباركة، فقال له: 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور األديان 

، هذا "إلى عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة
سبحانه  هو المفهوم الجهادي في الشريعة اإلسالمية، إن اهلل

وتعالى قد ابتعث هذه األمة لتقوم بمهمة واحدة وهي تبليغ كلمة 
 للبحث عن الغنائم والسبايا، أو الطغيان في البالد.اهلل وليست 

ومن جانب آخر، فإننا أمام نوعين من الجهاد، الجهاد الذي يعرف 
أنه فرض عين واآلخر الذي يعرف أنه فرض كفاية، ولكل من النوعين 
أبعاده وضرورياته، وال نريد الحديث بالتفصيل عنهما، هذا على 

أمر من أمور الدين بالضرورة، فالجهاد الرغم من إننا ال نريد أن نوقف 
وحقيقة، ولكن في الكثير من األحيان يكون هو الرحمة التي  ةعيشر

 ال بد منها.

وإن كان القارئ يعتقد إننا نبالغ فإننا نحيله إلى قصة دخول 
الجيش اإلسالمي بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي إلى سمرقند 
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وخروجه منها ألنه لم يقدم الخيارات إلى أهل البلد، وقد حكم 
القاضي المسلم بخروج الجيش المسلم ألنه خالف تعاليم اإلسالم، 

ند اإلسالم، من من الحضارات وهذا كان سبب دخول أهالي سمرق
 واألديان قد فعلها من قبل ؟

 إذن من أين يجئ اإلرهاب ؟ هذا هو موضوعنا لألسبوع القادم.
 


