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 ــةـــــــــدمـــالمقـ
يتنػػػاوؿ  ػػػذا الاسػػػش اراسػػػة إلػػػكالية اعػػػض المفػػػا يـ الفق يػػػة  ػػػي  كػػػر وممارسػػػا  

الج ػػااو وموهفػػػ   -السػػمفي–السركػػا  اإلسػػالمية المعاصػػردي وتسايػػاا  تيار ػػا ا صػػولي 
لعاا مف أارز المفا يـ تااوال  وسجاال  وجاال   ي الساسة السياسية وا كاايميػة اإلسػالمية 

 ي أال و ي مفا يـ الجماعةي الج ااي الجا مية.والاولية
هاػػؿ الاػػا   ػػي اراسػػة  ػػذ  المفػػا يـ مػػف المنظػػور السػػمفي الج ػػااوي الاػػا لنػػا مػػف 

 ياسي( والتسميا  التي تطمؽ عمي االتعريؼ االسركا  اإلسالمية المعاصرد)اإلسالـ الس
  ي كتااا  المفكريف والااسثيف  ي الفكر اإلسالمي.
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أن ػػا ذلػػؾ العمػػؿ ال ػػااؼ إلػػم تجايػػا   ػػـ  »اإلسػػالمية المعاصػػرد يقصػػا االسركػػا  
 ػػػي ذلػػػؾ العمػػػؿ اللػػػعاي الجمػػػاعي المػػػنظـ الػػػذو يػػػاعو إلػػػم العػػػواد »ي أو ( 1)«اإلسػػػالـ

ول ػػػػذ  السركػػػا  تسػػػػميا  عػػػاد متااولػػػػة  ػػػي مراكػػػػز ي (2)«ااإلسػػػالـ إلػػػم هيػػػػااد المجتمػػػ 
لسياسػػػيي الصػػػسود اإلسػػػالميةي الاراسػػػا  والاسػػػوش اإلسػػػالمية والاوليػػػة من ػػػا  اإلسػػػالـ ا

ا صػػػولية اإلسػػػالميةي اإلسػػػالمويةي التيػػػػارا  اإلسػػػالميةي الن هػػػة اإلسػػػالميةي الظػػػػا رد 
 اإلسالميةي السمفية.

وسوؿ التطور الااللي  ػي اإلسػالـ السياسػي ولػاي ات  يقػوؿ صػاس  كتػا  معجػـ 
مصػػػػػطمسا  الفكػػػػػر اإلسػػػػػالمي المعاصػػػػػػر  إف  نػػػػػاؾ مصػػػػػطمسا  ملػػػػػاا ة ومتقاراػػػػػػة 

 لمصطمح اإلسالـ السياسي يذكر مع  كمرااؼ واايؿ أو ملاا  ل  .
 مثال  يذكر  نا مصطمسا  مثؿ )اإلسالمي( أو )اإلسالمية( أو )اإلسالموية( ويترؾ    

مصػػطمسا  متقاراػػة أو ملػػاا ة أاػػرم لمػػا تتميػػز انػػوع مػػف االسػػتقاللية وكثػػرد التسػػاؤؿ 
 ة(ػػػػػو)ا صولية( ػػػػم مثؿ )السركة اإلسالميورد ا ار ػػػػزؿ عف المصطمسا  المذكػػػػػػامع

                                                           

(ي 96مسما أركوفي السركة اإلسالمية )هرا د أولية(ي     الـ صالحي مجمة الوسادي لياياي العاا)( 1)
 . 7ي ص1992(ي 3السنة)

ي 1999يمكتاػػػة و اػػػةي القػػػا ردي 1عامػػػا   ػػػي الػػػاعود والترايػػػة والج ػػػااي ط 77يوسػػػؼ القرهػػػاووي ( 2)
 . 31ص

 كذلؾ ينظر 
ي مؤسسػػػة الرسػػػالة نالػػػروفي 1 تسػػػي يكػػػفي المنػػػا ي التفسػػػيرية اإلسػػػالمية اػػػالؿ القػػػرف العلػػػريفي ط -

 . 1ي ص2777-1428ايرو ي 
ي مركػػز اراسػػا  الوسػػاد العرايػػةي 2سيػػار إاػػرا يـ عمػػيي التيػػارا  اإلسػػالمية وههػػية الايمقراطيػػةي ط -

 .27ي ص1999ايرو ي 
- John T.Rourke, International politics on the world stage,12th. Edition, 

MCGRAW-HILL. 2009. P.157  .  
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 .( 1)و)السمفية( و)الصسود اإلسالمية( وغير ا مف المصطمسا 
ومػػػف أاػػػرز السركػػػا  اإلسػػػالمية العاممػػػة  ػػػي سقػػػؿ العمػػػؿ اإلسػػػالمي  ػػػي جماعػػػة 
اإلاػػواف المسػػمميفي سػػز  التسريػػر اإلسػػالميي سػػز  الػػاعود اإلسػػالميةي سػػز  الن هػػة 

 الج ااي جماعتي إسالمي  ي ااكستاف.التونسيةي سركة 
لم جان   ذ  السركا  توجا جماعا  سركية      أارم أكثر ا ارج  مف مساهف وا 

وتػػرم  ػػذ  الجماعػػا   ػػي اإلسػػالـ منطمقػػا  لعمػػؿ سياسػػي ي (2)جماعػػة اإلاػػواف المسػػمميف
هامػػػػة النظػػػػاـ  يػػػػؤمف ااسػػػػتاااـ العنػػػػؼ والكفػػػػال المسػػػػمح طريقػػػػا  لموصػػػػوؿ إلػػػػم السػػػػمطة وا 

ياسػػي اإلسػػالمي وتطايػػؽ اللػػريعةي ومػػف  ػػذ  الجماعػػا  التػػي تطمػػؽ عمي ػػا االسػػمفية الس
الج اايػػةي جماعػػة التكفيػػر وال جػػردي تنظػػيـ الج ػػااي الجماعػػة اإلسػػالميةي الجماعػػة الفنيػػة 
العسكريةي ااإلها ة إلم جماعا  أارم أاػذ  تنظيمات ػا ادعػاا  اوليػا  مثػؿ القاعػاد ومػف 

م ولػػػكم  السػػػمفية الج اايػػػة المرجعيػػػة الفكريػػػة لمسركػػػا  التسػػػؽ ا ػػػا مػػػف جماعػػػا  أاػػػر 
ي سيػػػػش ااتػػػػار   ػػػػذ  الجماعػػػػا  السػػػػمفية العنػػػػؼ والعمػػػػؿ (3)السػػػػمفية الج اايػػػػة العالميػػػػة

المسػمـ –المسمح  ي التعامؿ م  ههايا المجتم  والسمطة والتعااية والمرأد وهاػوؿ اخاػر 
عػػػػااد االعتاػػػػار لػػػػاور الػػػػايف  ػػػػي المجتمػػػػ  -وغيػػػػر المسػػػػمـ والاولػػػػةا إلهامػػػػة الاال ػػػػة  وا 

 اإلسالمية  ي اار اإلسالـ.
 ػػػذ  الجماعػػػا  السػػػمفية ليسػػػ  واسػػػاد  ػػػي اطااات ػػػا وطروسات ػػػا واتجا ات ػػػا رغػػػـ 
انتساا ا لإلسالـ واتااذ  كمرجعية  ي عمم ا التغييروي اؿ تاتمؼ  ي الوسائؿ واخليػا  

                                                           

االالت ػػػػا  – ػػػػاتح مسمػػػػا سػػػػميماف سػػػػ  نكػػػػاووي معجػػػػـ مصػػػػطمسا  الفكػػػػر اإلسػػػػالمي المعاصػػػػر ( 1)
 . 389ي ص2712-1433ي اار الكت  العمميةي ايرو ي 1ي ط-وتطور ا

ي اار النػػاود العالميػػة لمنلػػر والطااعػػة والتوزيػػ ي 1ط مػػان  اػػف سمػػاا الج نػػيي الموسػػوعة الميسػػردي( 2)
 . 19ي ص2733-1422الرياضي 

ي مركػػز المسػػيار لماراسػػا  3ي ط-اار اإلسػػالـ واار الكفػػر –مجموعػػة اػػاسثيفي السػػمفية الج اايػػة ( 3)
 . 5ي ص2711والاسوشي اولة اإلمارا  العراية المتسادي 



ىالمعاصرةىاإلسالموةىالحركاتىوممارساتىفكرىفيىالجكاد،ىالجاهلوة،ىالجماصة،:ىالفقكوةىالمفاهومىبعضىإشكالوة
ى(نموذجًاىالجكادوةىالسلفوةىجماصات)

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

4 

لسياسػي الػاعوو والسركػيي  ي تسقيؽ أ اا  اا وذلؾ ال تقار ا إلم التجانس  ػي عمم ػا ا
 .( 1)وكثرد المرجعيا ي وتعااية القيااا ي وغاش الارامي المطروسة مف هام ا

ويسػػػاا المفكػػػر اإلسػػػالمي طػػػ  جػػػاار العمػػػػواني أسػػػاا  ا زمػػػة التػػػي تعػػػاني من ػػػػا 
السركػػا  اإلسػػالمية المعاصػػرد والسػػيما الجماعػػا  السػػمفية الج اايػػة والتػػي يطمػػؽ عمي ػػا 

 عاد نقاط  )أاعاا غائاة(  ي
الامػػط اػػيف اإلل ػػي والالػػروي ممػػا أام إلػػم ااعػػا  الػػاعض امػػتالؾ السقيقػػةي سيػػش  .1

استعار الػاعض سرمػة وهااسػة الػنص الػاينيي وأسػقط ا الػكؿ أو اػفار عمػم  كػر  
 واجت اا  الالرو.

تػػو ـ الػػاعض اسػػتغنائ  عػػف الج ػػا واالجت ػػاا الالػػرو والفكػػرو مػػا اامػػ  نصػػوص  .2
ناوية  ي متنػاوؿ يػا ي ولػـ يفػرؽ اػيف الػوسي والف ػـ الالػرو القرآف العظيـ والسنة ال

 ل ي و قا القارد عمم انتاج  ق  التايف أو الراط ايف النص والواه  .
أا  اعػػػض ا مػػػور وا اطػػػا  الفكريػػػة إلػػػم أف تاتػػػزؿ اعػػػض ا لػػػكاؿ التنظيميػػػة  .3

ا مػػػػة  ػػػػي التنظػػػػيـ وعناصػػػػر ي كمػػػػا ااتزلػػػػ  االسػػػػالـ كمػػػػ   ػػػػي ارنػػػػامي التنظػػػػيـ 
 روع  السياسي.ومل

لػػػـ تسػػػتط  الكثيػػػػر مػػػف  ػػػػذ  الجماعػػػا  أو السركػػػػا ي رغػػػـ ت كيػػػػا ا الػػػاائـ عمػػػػم  .4
 مثؿ الوعيالتمسؾ االنص القرآني والسنة الناويةي أف تساا لنفس ا منا ي مناساة ت

 .( 2)عمم اصائص اإلسالـ المن جية  ي العقياد واللريعة
 السمفية الجهادية: قراءة في المصطمح والمفهوم -

                                                           

ي مركػػػز اراسػػػا  الوسػػػاد العرايػػػةي ايػػػرو ي 1اطيػػػةي طمجػػػاو سمػػػااي السركػػػا  اإلسػػػالمية والايمقر ( 1)
 وما اعا ا. 97ص

ي االنتلػػار العراػيي ايػػرو ي 1أيهػا  ينظػر  زكػػي المػيالاي الفكػػر اإلسػالميي هػػرا ا  ومراجعػا ي ط
 . 7ي ص1999

ي المع ػا 1ط  جاار العموانيي أاعاا غائاة عف  كر وممارسػا  السركػا  اإلسػالمية المعاصػردي ط( 2)
 .51ي ص1996-1417متساد ا مريكيةي فكر اإلسالميي  يانافي  يرجيناي الواليا  الالعالمي لم
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ؼ )السػػػمفية الج اايػػػة( ا ن ػػػا سركػػػة سياسػػػية جايػػػاد ومػػػذ    كػػػرو معاصػػػري تعػػػر 
ت اؼ إلػم إعػااد إسيػا  اعػش السهػارد اإلسػالمية والعػالـ اإلسػالميي واعث ػا مػف جايػاي 
وتوسيػػا العػػالـ اإلسػػالمي تسػػ  رايػػة الاال ػػة وتاميصػػ  مػػف االسػػتعمارا إلنجػػاز الن هػػة 

 .( 1)اإلسالمية انطالها  مف القرآف والسنة
وكمػػػػا ذكرنػػػػا  ػػػػاف الجماعػػػػا  اإلسػػػػالمية ليسػػػػ  موسػػػػاد  ػػػػي طروسات ػػػػا ومن ج ػػػػا 
التغيػػػروي اػػػؿ أف أكثػػػر اطااات ػػػا متناههػػػة اتجػػػا  الكثيػػػر مػػػف القهػػػايا المطروسػػػة  ػػػي 
السػػاسة اإلسػػالمية والعالميػػةي  اعهػػ ا اعتمػػا الوسػػطية واالعتػػااؿ )الػػاعودي االستسػػا (ي 

السمفي )مسور اراستنا( الػذو أطمػؽ عميػ   -ا صولي -والاعض اخار المن ي الج ااو
الاػػػاسثوف اسػػػـ )السػػػمفية الج اايػػػة( التػػػي ظ ػػػر   ػػػي ظػػػروؼ تاريايػػػة إهميميػػػة وعالميػػػة 

 .( 2)اتسم  االسصر والتهييؽ عمم الوجوا اإلسالميي عقياد ولريعةي نظاما  و كرا  
إف  ػػػػذ  الجماعػػػػا  السػػػػمفية لػػػػـ تػػػػ  ن مػػػػف  ػػػػراغي اػػػػؿ ولػػػػا  مػػػػف رسػػػػـ السركػػػػا  

مية المعاصرد أو مػا يدطمػؽ عمي ػا اػػ)سركا  اإلسػالـ السياسػي( التػي وهػع   ػي اإلسال
 .( 3)هم  أولويات ا تغيير أنظمة السكـ القائمة واستااال ا ا نظمة إسالمية لمولية

لقا مر  السمفية الج ااية منذ انطاله ا مػف مف ػـو )الساكميػة( الػذو طرسػ  موالنػا 
سي المتمثػؿ  ػي سزاػ  )جمػاعتي إسػالمي(  ػي لػا  المواواو عار كتا  وارنامج  السيا

 امراسؿ عاد كاف أ م ا 1948ـ سنة القارد ال ناية ومف ثـ  ي ااكستاف اعا التقسي
 

 .( 1)ظ ور مف ـو )الساكمية(

                                                           

 . 748ي ص 1988(ي مع ا اإلنما  العرايي 2ينظر  الموسوعة الفمسفية العرايةي المجما )( 1)
 –مػػرواف لػػساادي ت صػػيؿ الاطػػا  السػػمفي الج ػػااوي ينظػػر  مجموعػػة مػػؤلفيفي السػػمفية الج اايػػة ( 2)

ي مركػػػػػز المسػػػػػيار لماراسػػػػػا  والاسػػػػػوشي اولػػػػػة اإلمػػػػػارا  العرايػػػػػة 3ي ط-واار الكفػػػػػر اار اإلسػػػػػالـ
 . 8ي ص2711المتسادي 

 وما اعا ا . 8المرج  نفس ي ص( 3)
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ا    –لقػػػا لػػػ ا مف ػػػوـ )الساكميػػػة( تطػػػورا  وت صػػػيال  أعمػػػؽ عمػػػم يػػػا سػػػيا هطػػػ  
م ا )معالـ  ي الطريؽ( الػذو سػاوؿ  يػ  عار كتااات  ومف أ  -الروسي لمسمفية الج ااية

 .( 2)امي الساكمية  ي أصوؿ الايف والعقياد
 مات  المرجعػػػية الفكرية والمعر ػػية  واس اػػا  سيا هطػػػلقا لكم  أ كار وكتاا  

ف أكثػػػػػ ر اجت ااات ػػػػػا وت ويالت ػػػػػا الفق يػػػػػة والتنظيميػػػػػة لمسركػػػػػا  الج اايػػػػػة  ػػػػػي العػػػػػالـي وا 
تناطة مػػف المرجعيػػة القطايػػة والتػػي مػػف أارز ػػا اسػػتاااـ الج ػػاا والسياسػػية والاعويػػة مسػػ

)العنؼ والقود والقتاؿ(  ي تغيير المجتمعا  القائمة ومنظومت ا الفكرية الجا مية )سس  
 القطاي( . -الج ااو -المصطمح السمفي

أن ا تمؾ التجمعا  والتنظيما  التػي هامػ  مػف »إذا ي المقصوا االسمفية الج ااية  
سيػا  السكومػة اإلسػالمية التػي أجؿ اس قاط ا نظمػة الطاغوتيػة الكػا رد  ػي اػالا الػرادي وا 

 .( 3)«تقوـ عمم تجمي  ا مة  تس  راية الاال ة اإلسالمية
وتقػػػػػـو  مسػػػػػفة السػػػػػمفية الج اايػػػػػة عمػػػػػم مف ػػػػػوـ )التوسيػػػػػا( الػػػػػقي  الايني)ا لو يػػػػػة 

الجا ميػة(ي  ظ ػر  مفػا يـ والراواية( والػقي  السياسػي )الساكميػة( والػقي  االجتمػاعي )
طا  العنؼ  ي من ي  ذ  الجماعا  السػمفية والجماعة والطميعة التي أسس  لاالج اا 

 -الج اايػػة التػػي اعتمػػا  عمػػم مفػػراا   الطػػاغو ي الػػوال ي الاػػرا ي  ػػي عمم ػػا السركػػي
 .( 4)الاعوو

ويسػػػػػاوؿ اعػػػػػض الاػػػػػاسثيف والمفكػػػػػريف التمييػػػػػػز اػػػػػيف السػػػػػمفية الج اايػػػػػة والسػػػػػػمفية 
إلصػػػالسية/التقميايةي  كػػػرا  و ق ػػػا  و  مػػػا  ومن جػػػا ي سيػػػش أف السػػػمفية اإلصػػػالسية أو مػػػا ا

                                                                                                                                                      

ينظػػػر  أاػػػو ا عمػػػم المػػػواووي المصػػػطمسا  ا راعػػػة )اإللػػػ ي الػػػر ي العاػػػاادي الػػػايف(ي    مسمػػػا ( 1)
 . 7ي ص1993كاظـ سااؽي اار القمـ لمنلر والتوزي ي الكوي ي 

 .وما اعا ا 46ي ص1993 ي اار اللروؽي ايرو ي القا ردي17سيا هط ي معالـ  ي الطريؽي ط( 2)
ي اار الايػػػارؽي عمػػػافي 1عمػػػر مسمػػػوا )أاػػػو عمػػػر(ي الج ػػػاا واالجت ػػػاا )تػػػ ويال   ػػػي المػػػن ي( ط( 3)

 .213ي ص1999
 . 16مرواف لساادي مصار سااؽي ص( 4)
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 -يطمػػػؽ عمي ػػػا )أ ػػػؿ السػػػنة والجماعػػػة( أو )الفرهػػػة الناجيػػػة( تنطمػػػؽ مػػػف عقيػػػاد اإلسػػػالـ
الكتا  والسنةي والتي أجمع  ا مػة  ػي عصػور ا الملػ واد ل ػا اػالايري والتػي رأ   ػي 

 .( 1)أساسا  لموصوؿ إلم من ي السمؼ الصالحاإلصالل الجزئي المتارج 
يقػوؿ عاػا الػرسمف عاػػا الاػالؽ  ػي كتااػ  )السياسػػة اللػرعية  ػي الػاعود إلػػم ا (  

اااتصػاري إذا أرانػا أف نعػرؼ الػػاعود السػمفيةي همنػا أن ػا اعػػود التوسيػاي والتوسيػا يعنػػي »
سػػػاروا عمػػػم مػػػن ي  السػػػمفيوف  ػػػـ الػػػذيف»ي ويقػػػوؿ أيهػػػا  ( 2)«الف ػػػـ اللػػػامؿ لمػػػايف كمػػػ 

الرسوؿ )صػمم ا  عميػ  وسػمـ( وأصػساا ي  ػـ الجماعػة أ ػؿ السػؽ المعتصػموف اكتػا  
 .( 3)«ا  وسنة رسول  المائموف عف كؿ طرائؽ اللرؾ والااطؿ والااعة 

مػػػػف  نػػػػا يمكػػػػف القػػػػوؿ  إف السػػػػمفية اإلصػػػػالسية/التقمياية/الو اايةي ال تػػػػاعو إلػػػػم 
من ج ا التغيرو يقتصر عمم تصسيح االعتقاا وتزكيػة  الج اا )استاااـ العنؼ(ي اؿ أف

الػػػػنفسي وال تنلػػػػغؿ االسياسػػػػة الػػػػكؿ ماالػػػػري وتتانػػػػم من جػػػػا  مسػػػػالما   ػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػ  
 .(4)ا نظمة السياسية الماتمفة

 إشكالية المفاهيم الفقهية: الجماعة، الجاهمية، الجهاد -
لسػمفية الج اايػةي  ػي توجا إلكاليةي اؿ إلكاليا   ي  كر وممارسا  الجماعػا  ا

  ـ المفا يـ الفق يػة وتفسػير اي رغػـ ااعػا  كػؿ جماعػة ا ن ػا تنطمػؽ  ػي عمم ػا السركػي 
جمػاع ا مػة عمي ػاي إالا أف اطااات ػا  والاعوو مف المرجعيػة المعصػومة القػرآف والسػنة وا 
تجػػػاوز   ػػػذ  الهػػػوااط والقواعػػػا الفق يػػػةي سيػػػش أاػػػذ  كػػػؿ جماعػػػة تهػػػ  لنفسػػػ ا  ق ػػػا  

ا اي ل  اجت ااات  وتعريفات  الفق ية التي كان   ي أغم  ا سياف تتقاط  كميا  م   ااصا  
                                                           

 . 158عة الميسردي صمان  اف سماا الج نيي الموسو ( 1)
ي لػػػركة ايػػػ  المقػػػاسي 1عاػػػا الػػػرسمف عاػػػا الاػػػالؽي السياسػػػة اللػػػرعية  ػػػي الػػػاعود إلػػػم ا ي ط( 2)

 . 28ي ص1427-2776
 . 183المرج  نفس ي ص( 3)
 . 9مرواف لساادي مرج  سااؽي ص( 4)
ي 1ط كػذلؾ ينظػػر  مسمػػا سػعيا رمهػػاف الاػػوطيي السػمفية مرسمػػة زمنيػػة مااركػة ال مػػذ   إسػػالميي -

 . 1988-1478اار الفكري املؽي 
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المقاصا السقيقية التي ساا ا ا  ساسان  وتعالم ل ذا الايف العظيـي و ذ  المقاصا  ي 
 .(1)التي تعمؿ عمم هاط سركة اإلنساف  ي الكوف و قا  لممنظومة المعر ية اإلسالمية

ا ي كما يرا  اعض الفق ا  والاعاد والااسثيفي يكمف  ي عػاـ إف اط   ذ  الجماع
هػػارت ا عمػػػم التميػػػز  اػػػيف الثوااػػػ  اليقينيػػػةي وهطعيػػػا  الػػػايفي واػػػيف الظنيػػػا  وتنػػػزيال  

ف عاـ التمييز ايف ا مريف أام إلم امػؿ المتسرؾالالر ل ذ  القطعيا  عمم الواه   ي وا 
فػػا يـ الفق يػػةي الجماعػػةي الج ػػاا ي  ق ػػي واهػػطرا  مفػػا يمي  ػػي   ػػـ وتفسػػير  ػػذ  الم

اػراج نصوصػ  عػف سػياه   الجا ميةي وكػذلؾ الف ػـ القاصػر لماطػا  المقػاس )القػرآف( وا 
و ػػذا يتنػػاهض كميػػا  مػػ  القواعػػا الفق يػػة المعتمػػاد مػػف هاػػؿ الفق ػػا ي والتػػي تػػنص عمػػم أف 

اعهػػا ي  مػػا الاطػػا  القرآنػػي ال يدف ػػـ إالا  ػػي سػػياه  وتركياػػ يا  ف القػػرآف يفسػػر اعهػػ  
ؿ  ي مكاف آار َر و دصِّ  .( 2)أدجمنؿ  ي مكاف  دسن

ويلػػاص اعػػض الاػػاسثيف امػػال  آاػػر  ػػي مػػن ي الجماعػػا  السػػمفية الج اايػػة أال 
ولكػػي يتاػػيف لماػػاسثيف  »و ػػو تقػػايـ السػػنة الناويػػة عمػػم القػػرآف الكػػريـي  يقػػوؿ العمػػواني  

السػػػنة – السػػايش تقػػػايـ رضوأ ػػؿ الػػػذكر أف أاطػػر مػػػا أصػػانا اػػػ ي أو أصػػا   ق نػػػاي مػػ
ي وتسويمػػػ  مػػػف مرتاػػػة الايػػػاف لمقػػػرآف المجيػػػا القػػػرآف صػػػريح عمػػػم وواهعيػػػا   عمميػػػا   -الناويػػػة

                                                           

(ي 8ينظر  اميؿ أسما اميؿي ساوا االجت اا  ي السركػا  اإلسػالمية المعاصػردي الوسػادي السػنة )( 1)
 . 96ي ص 1992(ي أيموؿ 96العاا )

 . 344ي  27عاا الرسمف عاا الاالؽي مرج  سااؽي ص( 2)
ي مركػز 1ة اللػكؿ وسػمفية المهػموفي طاالا لوك  السركػة اإلسػالمية اػيف سػمفي -لممزيا يراج   

 . 227ي ص1999اراسا  الوساد العرايةي ايرو ي 
ي مركػػز اراسػػا  الوسػػاد العرايػػةي ايػػرو ي 1عاػػا ا  النفيسػػيي الفكػػر السركػػي لمتيػػارا  اإلسػػالميةي ط -

 . 187ي ص1999
 .31ي ص 2718 ي أغسطس-يوليو ي(13)عاا السميا الااواوي مجمة سرا  ي السنة -
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الكػػريـ إلػػم مرتاػػة المسػػاواد اػػالقرآف الكػػريـ أو المػػوازاد لػػ ي ثػػـ ال يمنػػة عمػػم القػػرآف الكػػريـ 
 .( 1)«والقها  عمي  والسكـ عمي ي كما روو ذلؾ عف ا وزاعي

اعض  ذ  الجماعا  عمم تطوي  اخيا  القرآنية لتعطي مف ومػا   وكذلؾ مساوال 
اعيػػاا  عػػف ظا ر ػػاي أو التسايػػؿ عمػػم المعنػػم الصػػريح لموصػػوؿ إلػػم معنػػم ماػػالؼ أو 

 .( 2)ستم مناهضي   ذا كم  تالع  وتساير لما ت وم ا نفس
أو ممارسػػػة نػػػوع مػػػف أنػػػواع االنتقائيػػػة لمػػػنص المقػػػاس  ػػػي تفسػػػير  ل ػػػذ  المفػػػا يـ 

ف كػػػاف ذلػػػؾ تجػػػاوزا  عمػػػم القواعػػػا الفق يػػػة ال فق يػػػةي ستػػػم تػػػتال ـ مػػػ   كر ػػػا السركػػػيي وا 
 .( 3)وهوااط ا

صػػفود القػػوؿ  إف تفسػػيرا  واجت ػػااا  الجماعػػا  السػػمفية الج اايػػة وصػػم  أسيانػػا  
 -إلم التهاا والتكفير وتػوثيف اخاػريفي و ػذا يدعػا اروجػا  عػف اإلسػالـ ومن جػ  الراػاني

مػػػؿ مػػػػ  السػػػاال  والقهػػػايا اعيػػػاا  عػػػػف التعميمػػػا ي آاػػػذا  االسسػػػػااف الوسػػػطي  ػػػي التعا
الزمكػػػػػػاف )النػػػػػػوازؿي السػػػػػػوااشي المسػػػػػػتجاا (ي اػػػػػػؿ يمكػػػػػػف القػػػػػػوؿ  أف اجت ػػػػػػااا   ػػػػػػذ  
الجماعا  امط  ايف الايف/المقاس واإلنساف/السياسيي اؿ أكثر اجت ااات ػا وتفسػيرات ا 

اينيي و ذا ما نجا  اكؿ وهول  لممفا يـ الفق ية تتهمف االال  ذا  ادعا سياسي غير
 ي منا ج ا واطااات ا و كر ا ا صولي المتزم  وتمسك ا اسر ية النصوصي وتعامم ا 
غير السهارو م  مستجاا  عالـ اليػوـ الػذو ااػؿ عصػر العولمػة وطروساتػ  المنا يػة 

 لإلسالـ .

                                                           

(ي 13طػػ  جػػاار العمػػوانيي سكػػـ الػػراد وعقواػػػة المرتػػاي ينظػػر  ههػػايا إسػػالمية معاصػػردي السػػػنة )( 1)
 . 215(ي اغاااي ص39العاا )

(ي 39(ي العػاا )13جماؿ الاناي اإلسالـ وسرية االعتقااي ينظر  ههايا إسالمية معاصػردي السػنة )( 2)
 . 232اغاااي ص

ي مركػػز 1ة اإلسػػالمية وههػػية الصػػراع مػػ  الغػػر ي طينظػػر كتاانػػا   كػػر  ر يػػؽ السػػياي ا صػػولي( 3)
 . 27ي ص2776اراسا  القفقاس لمنلر والطااعةي 
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سياسػػي لقػا ألسقػػ  الجماعػػا  السػػمفية الج اايػػة هػررا  كايػػرا  ااإلسػػالـ وملػػروع  ال
السهارو السااثوو الكوني اإلنسانيي الػذو يتجػاوز القوميػة والوطنيػة والطاقيػةي لتسقيػؽ 
االسػػتاالؼ الراػػاني  ػػي مواج ػػة كػػؿ الملػػاري  المؤالجػػة والمغمقػػة التػػي عر ت ػػا الالػػرية 

 .( 1)عار تاريا ا الطويؿ
 ػػػي إف التصػػػورا  السػػػمفية الج اايػػػة لمفػػػا يـ  الجماعػػػةي الج ػػػااي الجا ميػػػةي  ػػػي 

سياسي لو   صورد اإلسالـ أماـ العالـ الػذو أاػذ ينعػ  اإلسػالـ  -جو ر ا إيايولوجي
ااإلر ا  والتطرؼ أو اإلسالـ  واياي و ذا ما يتناهض أو يتعارض م  اإلسالـ السقيقيي 
إسػػػالـ القػػػرآف السػػػنة الػػػذو جػػػا  لتسقيػػػؽ مقاصػػػا وغايػػػا   اهػػػمة ت ػػػاؼ إلػػػم انػػػا  ايئػػػة 

ا السمـ وا مف والتسامح والسرية لمالرية جمعا  مسػمميف وغيػر عالمية إنسانية يتو ر  ي 
ػػػَف الَغػػػي((  مسػػػمميفي انطالهػػػا  مػػػف هولػػػ  تعػػػالم  ))اَل إنكػػػَرا   نػػػي الػػػاِّيفن ه ػػػا َتَاػػػياَف الر لػػػاد من

 . [256]الاقرد 
إف المقصا ا سػمم لإلسػالـ  ػو االنفتػال واللػ ااد والوسػطية واالسػتاالؼا كونػ  

إنسػػػاني سهػػػاروي مفتػػػول عمػػػم العػػػالـي و ػػػذا يتطمػػػ  مػػػف الفق ػػػا  ايػػػف توسيػػػاو كػػػوني 
والػػػػاعاد والمفكػػػػريف اإلسػػػػالمييف إيجػػػػاا آليػػػػا  ومنػػػػا ي جايػػػػاد لمتعامػػػػؿ مػػػػ  طروسػػػػا  
العصري وتجاوز اإللكاليا  والسػمايا  التػي تواجػ  العمػؿ اإلسػالمي الػاعوو والسركػيا 

السػمفية الج اايػة وااعائ ػا   ن  اسا   ذ  االلػكاليا  واالجت ػااا  القاصػرد لمجماعػا 
اامتالؾ السقيقة كاممة أا  إلم أف تاعي كؿ جماعة أو سركة أو تيػار اهػرورد تجسػيا 
السقيقة وتمثيػؿ ا مػةي و ػذا مػف لػ ن  نفػي اخاػر اااػؿ المجتمػ  اإلسػالميي اػؿ تكفيػر  

 .( 2)وتج يم  اؿ ستم أكثر عنفا  ولاد م  اخار غير المسمـ

                                                           

 القرآني ينظر  الاطا   ي العالمية سوؿ القيـ السياسية( 1)
ي المع ػا العػالمي لمفكػر 1القرآنػيي ط الاطػا   ػي العالميػة مصطفم جاار العمػوانيي القػيـ السياسػية -

 . 221ي ص2715-1436يناي الواليا  المتساد ا مريكيةي اإلسالميي  يانافي  يرج
 . 47العموانيي مرج  سااؽي ( 2)
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 الجماعة المحور األول: مفهوم
يعا مف وـ الجماعة مف المفػا يـ ا ساسػية التػي لػغم  الفكػر السياسػي اإلسػالمي 
المعاصري السيما  ي جانا  السركيي  الجماعة  ق ا   ي التي تجم  أ راا ػا لػ ااد )أف 

 ن ـ نااة تسمم )أ ؿ السؿ والعقا(ال إل  إالا ا  وأف مسماا  رسوؿ ا (ي وتنتا  مف اي
 .( 1) ـ ااتيار اإلماـ الساكـ نيااة عف ا مةوتكوف وظيفت

وال اػػالؼ اػػيف الفق ػػا  والػػاعاد سػػوؿ مف وم ػػا الفق ػػيي لكػػف الاػػالؼ يػػا  سػػوؿ 
جانا ا السركيي ومسػاوال  اعػض السركػا  )التيػارا / الجماعػا ( سصػر ا  ػي جماعػة 
  سركية معينة اوف غير ا مف الجماعا ي عمم أن ػا  ػي الجماعػة المقصػواد  ػي الكتػا

ف الاروج عمي ا يعني الاروج عمم اإلسالـ )تكفير( .  والسنةي وا 
 ػػػػاذا هارننػػػػا اػػػػيف المف ػػػػوميف مػػػػف اػػػػالؿ طروسػػػػا  السػػػػمفية الج اايػػػػة تظ ػػػػر لنػػػػا 
اإللػػػػكالية الفق يػػػػة اكػػػػؿ وهػػػػولي و ػػػػذا مػػػػا نجػػػػا   ػػػػي كتااػػػػا  منظػػػػرو و ق ػػػػا  السػػػػمفية 

سمفي عاػا ا  عػزاـي الج اايةي مف أمثاؿ المواواو وسيا هطػ  ومػف ثػـ  عمػر عاػا الػر 
مسمػػػػا عاػػػػا السػػػػالـ  ػػػػرجي أسػػػػامة اػػػػف الافي الظػػػػوا روي المقاسػػػػيي أاػػػػو عمػػػػر )عمػػػػر 

 .( 2)مسموا(ي صالح سرية وآاريف

                                                           

 . 6/685و اة الزسيميي الفق  اإلسالمي وأالت ي ( 1)
 لالطالع عمم أ ـ مؤلفا  وكتااا  منظرو و ق ا  الجماعة السمفية الج ااية يراج  ( 2)
 ي الػػر ي العاػػاادي الػػايف(ي تعريػػ   مسمػػا كػػاظـ أاػػو ا عمػػم المػػواواوي المصػػطمسا  ا راعػػة )اإللػػ -

 . 1993سااؽي اار القمـ لمنلر والتوزي ي الكوي ي 
 . 1983ي اار اللروؽي ايرو ي القا ردي 17سيا هط ي معالـ  ي الطريؽي ط -
 عمر عاا الرسمفي كممة السؽي اار االعتصاـي القا ردي ا.  . -
 .  www.tawhid.wsمنار التوسيا والج ااي مسما عاا السالـ  رجي الفريهة الغائاةي  -
ي القا ردي  -  . 1977صالح سريةي رسالة اإليمافي اتساا طال  كمية اار العمـو
 . 1999عمر مسمواي الج اا واالجت اا )ت مال   ي المن ي(ي اار االايارؽي عمافي  -
الناػػي )تػػ مال   ػػي السركػػة الج اايػػة( صػػسيفة اللػػرؽ ا وسػػطي  أيمػػف الظػػوا روي  رسػػاف تسػػ  رايػػة -

2771 . 

http://www.tawhid.ws/
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ناتػػار مػػف اػػيف  ػػذ  المؤلفػػا  كتػػا  )معػػالـ  ػػي الطريػػؽ( لسػػيا هطػػ  وطروساتػػ  
 لمف ـو الجماعة.

س  مفا يم ػا  ػذ  الطروسػا  القطايػة التػي أصػا( 1)سيش يستعرض مػرواف لػسااد
معػػالـ راسػػاة  ػػي مسػػيرد السركػػا  الج اايػػة  ػػي المػػن ي والممارسػػة والسػػيما سػػوؿ مف ػػـو 

إف عمميػػة الاعػػش اإلسػػالمي ال تػػتـ إالا عػػف طريػػؽ  »الجماعػػةي سيػػش يقػػوؿ سػػيا هطػػ   
تجمػػػػ  عهػػػػوو سركػػػػيي أو عصػػػػاة مؤمنػػػػةي أو جيػػػػؿ هرآنػػػػي  ريػػػػا أسػػػػوت  وهاوتػػػػ  جيػػػػؿ 

( 2) «الناػ  وسػا   كػاف لػ   ػي التػاريا ذلػؾ اللػ ف الفريػاالصػسااة ا وائػؿ الػذو ن ػؿ مػف 

يتمثػؿ  ػػذا الجيػؿ االعقيػػاد الصػا ية ... سػػيف يػؤمف اإلنسػػاف ا ػذ  العقيػػاد ياػاأ وجػػوا  »و
إف تكػػػويف )الجماعػػػة( وامػػػا أف الجا ميػػػة ال  »ي يقصػػػا سػػػيا هطػػػ  «المجتمػػػ  اإلسػػػالمي

مساولة إلغػا   ػذ  الجا ميػة تتمثؿ  ي نظرية مجرادي ولكف تتمثؿ  ي تجم  سركيي  اف 
ي وهػا (3)«ال تتسقؽ إالا ااهامة تجم  سركي عهوو أهوم مف هواعػا  النظريػة والتنظيميػة

سػػاا سػػيا هطػػ   ػػي المعػػالـ )معػػالـ  ػػي الطريػػؽ( ساجػػا  التجمػػ  السركػػي والػػذو يسػػمي  
 إلي ػػػػا اسػػػػتنا  أسػػػػما  و ػػػػي اعػػػػاد أسػػػػما  و ػػػػي  الجماعػػػػةي الطميعػػػػةي القاعػػػػاد الصػػػػماةي

 الج ػػػاا أو اإلسػػػالمي العنػػػؼ سركػػػا  واصوصػػػا   اعػػػاي  يمػػػا السياسػػػي اإلسػػػالـ  سركػػػا
 .( 4)والقتاؿ

 يما ساؽ توهس  مالمح اإللكالية الفق ية عنا الجماعػا  السػمفية الج اايػة  ػي 
سصر ا لمف وـ )الجماعة(  ػي من ج ػا السركػيي واصػفا  الاػارجيف عػف الجماعػة اػالكفر 

مي أف )الجماعة(  ـ أ ؿ اإلسالـ أو أن ا السػواا ا عظػـ والرادي اينما يرم الفق  اإلسال
 .( 5)مف أ ؿ اإلسالـ

                                                           

 . 22مرواف لساادي مرج  سااؽي ص( 1)
 . 118سيا هط ي معالـ  ي الطريؽي مرج  سااؽي ص (2)
 . 14المرج  نفس ي ص( 3)
 . 23مرواف لساادي مرج  سااؽي ص (4)
 يراج  سوؿ مف ـو الجماعة  ي الفق  اإلسالمي ( 5)
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 المحور الثاني: مفهوم الجاهمية:
ااتػػاا  ي ال توجػػا إلػػكالية  ػػي هػػرا د وتفسػػير مف ػػوـ )الجا ميػػة( كمػػا ورا  ػػي القػػرآف 
والسػػنة و ػػي تصػػور الفق ػػا  والمفسػػريفي اػػؿ اإللػػكالية تكمػػف  ػػي   ػػـ وهػػرا د السركػػا  
اإلسػػالمية المعاصػػرد ل ػػا والتػػي ظ ػػر   ػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف الماهػػيي والتػػي 
أثػػػار  جممػػػة مػػػػف ا سػػػئمة سػػػوؿ مف ػػػػـو الجا ميػػػةي  ػػػؿ  ػػػػي موهػػػوعي أـ  تػػػرد زمنيػػػػة 
ت ريايػػػةذ  ػػػذا ا سػػػئمة أسػػػاث  جػػػاال  وامػػػال  ولػػػراا  اػػػيف المسػػػمميف الػػػذيف انقسػػػموا إلػػػم 

 تياريف 
يةي التػػػػي تػػػػرم  ػػػػي الجا ميػػػػة عمػػػػم أن ػػػػا سالػػػػة أول مػػػػا  يمثػػػػؿ المارسػػػػة الموهػػػػوع

موهوعية تقوـ متم ما توا ر  مجموعة مف السما  والاصائص  ي  را أو مجتم  أو 
نظػػاـي اصػػرؼ النظػػر عػػف مكانػػ  أو زمانػػ ي ومػػف أاػػرز اعػػاد  ػػذ  المارسػػة أاػػو ا عمػػم 

 المواواوي سيا هط ي وآاريف مف  ق ا  السمفية الج ااية .
مارسػػة التارياانيػػةي ويعػػا مسمػػا عمػػارد مػػف أاػػرز اعات ػػاي سيػػش ثاني مػػا  يمثم ػػا ال

تػػػػرم  ػػػػذ  المارسػػػػة أف الجا ميػػػػة  تػػػػرد وانقهػػػػ  وال يمكػػػػف تكرار ػػػػاي   ػػػػي تصػػػػؼ سالػػػػة 
 .( 1)زمانية مسااد تنطاؽ عمم الملركيف  ي الجزيرد العراية -مكانية

ااية  ي  ي  ذا المسور سنركز عمم المارسة الموهوعية التي تانت ا السمفية الج 
من ج ا الفكرو والاعوو والسياسي منطمقيف  ي ذلػؾ مػف أ كػار وتطػورا  أاػرز اعات ػا  

 المواواو وسيا هط  .
 أو ػػنسف اليػػـو  ػػي جا ميػػة كالجا ميػػة التػػي عاصػػر ا اإلسػػالـ  »يقػػوؿ سػػيا هطػػ   

 مػػوارا وتقاليػػا ـي عػػااات ـ وعقائػػا ـي النػػاس تصػػورا .. . جا ميػػة سولنػػا مػػا كػػؿ يأظمػػـ
 إسػػػالميةي ثقا ػػة نسسػػا  ممػػا الكثيػػر ستػػم يوهػػوانين ـ لػػرائع ـ وآااا ػػـي  نػػون ـ  ـيثقػػا ت

                                                                                                                                                      

 =             . 265-267ي المكتاة التجاريةي القا رد. ا.  ي ص2يي االعتصاـي جاللاطا -
ي اار المعر ػة لمطااعػة والنلػري ايػرو ي 12العسقالنيي  تح الاارو  ي لرل صسيح الااػاروي ج -= 

 . 37-26ا.  ػ ص
 . 89سيا هط ي مرج  سااؽي ص( 1)
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  ػػػػذ  صػػػػن  مػػػػف كػػػػذلؾ  ػػػػو.. .إسػػػػالميا   وتفكيػػػػرا   إسػػػػالميةي و مسػػػػفة إسػػػػالميةي ومراجػػػػ 
 .( 1)«يةالجا م

لمتعاير عف إاانت  »أما موالنا أاو ا عمم المواواو  قا استااـ مف ـو )الجا مية( 
ي ال تتطااؽ م  ال ااية اإلل يةي متاطيا  اذلؾ المف وـ التػارياي الػذو  نماط العيش الت

ي اينمػا  ػي تصػور ( 2)«استعمم  العر  المسػمموف لمااللػة عمػم سيػاد العػر  هاػؿ اإلسػالـ
 ف الجا مية »سيا هط  اف المجتمعا  اإلسالمية القائمة اليـو  ي مجتمعا  جا ميةا 

 اصػػػػائص أاػػػػص وعمػػػػم ا رضيا   ػػػػي تقػػػػـو عمػػػػم أسػػػػاس االعتػػػػاا  عمػػػػم سػػػػمطاف 
 ال أراااػاي لػاعض اعه ـ  تجعؿ الالر إلم الساكمية تسنا إن ا يالساكمية و ي ا لو ية

 سػؽ ااعػا  صػورد  ػي ولكػف ا ولػمي الجا ميػة عر ت ػا التي الساذجة الااائية الصورد  ي
 ا  مػن ي عػف امعػزؿ وا وهػاعي وا نظمػة يوالقػوانيف واللرائ  يوالقيـ التصورا  وه 

 .( 3)«لمسياد...
االصػػػة القػػػوؿ  مػػػف اػػػالؿ مراجعػػػة أاايػػػا  السػػػمفية الج اايػػػة وجػػػانا أف اعات ػػػا 
و ق ا  ػػا يػػروف  ػػػي الجا ميػػة سالػػػة موهػػوعية ال تاريايػػػة تقػػـو متػػػم تػػوا ر  الظػػػروؼ 
الااصػػة ا ػػاي و ػػذا االعتقػػاا أام إلػػم وصػػؼ المجتمعػػا  اإلسػػالمية ا ن ػػا جا ميػػة  ػػي 

والسػػموؾ والنظػػاـي و ػػذا الطػػرل السػػمفي الج ػػااو تعػػرض النتقػػااا  كثيػػرد  الفكػػر والعقيػػاد
مػػف لػػاف الفق ػػا  والعػػامميف  ػػي ميػػااف الفقػػ  اإلسػػالميي وتسايػػاا  خرا  وأ كػػار سػػيا هطػػ  
الػػػػذو ات ػػػػـ النػػػػاس اػػػػ ن ـ ليسػػػػوا امسػػػػمميف )كمػػػػا يػػػػاعوف(  ػػػػي سػػػػيف أن ػػػػـ يسيػػػػوف سيػػػػاد 

 .( 4)الجا مية

                                                           

نػػي عمػػااي السركػػا  اإلسػػالمية  ػػي لانػػافي عاػػا الغ المرجػػ   نفسػػ  وكػػذلؾ الصػػفسةي كػػذلؾ ينظػػر ( 1)
 . 278ي ص2776اار الطميعةي ايرو ي 

 . 276المرج  السااؽي ص (2)
 . 17سيا هط ي مرج  سااؽي ص( 3)
 = . 1992-1412ي اار اللروؽي القا ردي ايرو ي 12مسما هط ي جا مية القرف العلريفي ط( 4)
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 المحور الثالث: مفهوم الجهاد
الج ػػاا لغػػة    ػػو إ ػػراغ الوسػػ  والطاهػػة مػػ  تسمػػؿ الملػػاؽ مػػف أجػػؿ إعػػال  كممػػة 

 .( 1)التوسيا
اػػذؿ الج ػػا إلرلػػاا الكفػػار إلػػم السػػؽ  ػػي القػػوؿ أو الفعػػؿ و ػػي  »أمػػا لػػرعا    ػػو  

 .( 2)«سمؿ النفس عمم التزاـ أسكاـ الايف ونلر ا والاعود إلي ا
نفسػػي )الج ػػاا ا كاػػر(ي واخاػػر  اػػارجي  -عػػااف  أول مػػا  ااامػػيإف الج ػػاا لػػ  ا

 ي التصاو لمعاواف وتسصيف الاالا اإلسالمية )العاو ا صغر(ي ومف وـ الج اا مف وـ 
متسػػػرؾ ومنفػػػتح غيػػػر منغمػػػؽ عمػػػم نفسػػػ ي لػػػ  القػػػارد عمػػػم التفاعػػػؿ مػػػ  سركػػػة المجتمػػػ  

 والتراطات  الزمكانية .
الج اا مف أاػرز المفػا يـ الفق يػة جػاال  ونقالػا  اػيف و ي وهتنا الساهر يعا مف وـ 

أوساط الاعاد والفق ا  والااسثيف وا كاايمييف الماتصيف  ي اراسة السركػا  اإلسػالمية 
المعاصػػػرد عامػػػةي والجماعػػػا  السػػػمفية الج اايػػػة اااصػػػةي وتسايػػػاا  عنػػػاما أاػػػذ مف ػػػوـ 

اولية عاارد لمقطريػة والمسميػة  الج اا ادعاا  عالميا ا اسا  ظ ور جماعا  ذا  تنظيما 
 ػي أطروسات ػػا النظريػػة وتطايقات ػا العمميػػة وتجارا ػػا المياانيػةي  ظ ػػر مصػػطمح )عولمػػة 
الج ػػاا(  ػػي منتصػػؼ التسػػعينا  مػػف القػػرف الماهػػيي مسػػاثا  انقالاػػا  عميقػػا   ػػي المفػػا يـ 

يام ػػػػا السركيػػػػة المؤسسػػػػة لمرؤيػػػػة االسػػػػتراتيجية ل ػػػػذ  الجماعػػػػا ي  كانػػػػ  مػػػػف نتائج ػػػػا ه
امراجعا  لفق  ا ولويا   ي عمم ا السركػي والػاعووي  اػاال  مػف المواج ػة الماالػرد مػ  
ا نظمة السياسية القائمة  ي الساسة اإلسالمية )العػاو القريػ ( تسولػ  إلػم الػا اع عػف 
                                                                                                                                                      

ي اار الز ػػرا  لإلعػػالـ 1 ميػػة المعاصػػردي طلممزيػػا ينظػػر  عاػػا الجػػواا يػػسي مقامػػة  ػػي  قػػ  الجا= 
 . 1986-1476العرايي القا ردي 

 . 135-133ي ص3ااف منظوري لساف العر ي ـ( 1)
ي المكتاػػة الوطنيػػةي -اراسػػة مقارنػػة –و اػػة الزسيمػػيي آثػػار السػػر   ػػي الفقػػ  اإلسػػالمي  -ينظػػر  ( 2)

 . 32ي ص1965املؽي 
ي 1977سػػالميي اار االتسػػاا العراػػي لمطااعػػةي ا.ـ ي مسمػػوا مسمػػا عمػػيي الج ػػاا  ػػي التلػػري  اإل -

 .22-19ص
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العػػالـ اإلسػػالمي هػػا الماػػاطر والتسػػايا  الاارجيػػة التػػي تواجػػ  ا مػػة )العػػاو الاعيػػا( 
 .( 1)  المعتماد عنا السمفييف الج ااييفسس  المصطمسا

اعا  ذا التم يا المفا يمي والفق ػي لمف ػـو الج ػاا سػنركز  ػي مسورنػا عمػم كيفيػة 
تعامؿ و  ـ الجماعا  السمفية الج ااية لمف وـ الج ااي ومام اتساه ا م  القػرآف الكػريـ 

ا وآرا  منظري ػػػا والسػػػنة الناويػػػة واإلجمػػػاعي وذلػػػؾ مػػػف اػػػالؿ هػػػرا د طروسات ػػػا واطااات ػػػ
 واعات ا و ق ائ ا.

ينقػػؿ مػػرواف لػػسااد عػػف عمػػر مسمػػواي أسػػا أهطػػا  الفكػػر السػػمفي الج ػػااو  ػػي 
( عػػػف العالهػػػة اػػػيف مف ػػػومي الج ػػػاا -تػػػ مال   ػػػي المػػػن ي –كتااػػػ  )الج ػػػاا واالجت ػػػاا 

أمػػا الج ػػاا   ػػو »واالجت ػػاا أو السػػيؼ والقمػػـ كػػ  ـ المفػػا يـ المؤسسػػة لمفكػػر الج ػػااوي 
أنػػػواع العمػػػؿ  ػػػي أعمػػػم المراتػػػ ا لمػػػا يسققػػػ  مػػػف وظػػػائؼ تتمثػػػؿ اسمايػػػة ايهػػػة  أكمػػػؿ

 هغط تس  وعقميا   روسيا    زوموفم»ي أما سيا هط   يقوؿ  ( 2)«اإلسالـ وراع العاواف
 ال اإلسػالـ أف يالعنػواف إال اإلسالـ مف ل ـ ياؽَ  لـ الذيف المسمميف لذرارو اليائس الواه 
 و ػو يمن جػ  عػف اتامي  جميال   الايف  ذا إلم يساوف أن ـ ويسساوف يلما اع إال يجا ا
 .( 3)«وسا    الناس وتعايا جميعا ي ا رض مف كم ا الطواغي  إزالة

و كػذا  ػاف الج ػاا اسسػ   » ي تعميق  عمم آرا  سيا هط  يقػوؿ مػرواف لػسااد  
اؽ هط   ريهة تمـز كؿ مسمـ ستم يقػـو المجتمػ  اإلسػالميي اوف أف ينسصػر  ػي نطػ

جغرا ي أو هوميي اائما يمتا ليلمؿ كؿ اقاع ا رضي  الج اا إنما جا  ليسرر اإلنساف 
 .( 4)« ي كؿ زماف ومكاف

                                                           

أيمػػػػػف الظػػػػػوا روي  رسػػػػػاف تسػػػػػ  رايػػػػػة الناػػػػػيي مقػػػػػاال  منلػػػػػورد  ػػػػػي صػػػػػسيفة اللػػػػػرؽ ا وسػػػػػطي ( 1)
 .2771/ايسمار 2/12

  . 213ذكر  مرواف لسااد نقال  عف  عمر مسمواي الج اا واالجت ااي مرج  سااؽي ص (2)
 . 113ي ص1991الج ااي اار عماري عمافي  سيا هط ي ثالش مسائؿ  ي( 3)
ي نقػػػال  عػػػف  مػػػرواف لػػػساادي المرجػػػ  نفسػػػ ي 113هطػػػ  ي ثػػػالش مسػػػائؿ  ػػػي الج ػػػاا ي ص سػػػيا (4)

 . 58ص
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أمػا صػاس  كتػػا  )الفريهػة الغائاػػة( و ػي معػػرض تناولػ  إهامػػة الاولػة اإلسػػالمية 
ااي  ان  يساا معياريف  ا وؿ  تسايا العاو القريػ  والعػاو الاعيػاي واخاػر  القتػاؿ والج ػ

 ااعتاار   رض عيف عمم كؿ مسمـ.
 نػػػاؾ مػػػف يقػػػوؿ اػػػ ف ميػػػااف الج ػػػاا  ػػػو تسريػػػر »يقػػػوؿ مسمػػػا عاػػػا السػػػالـ  ػػػرج  

القػػاس كػػ رض مقاسػػةي والسقيقػػة أف تسريػػر ا راهػػي المقاسػػة أمػػر لػػرعيي واجػػ  عمػػم 
لقريػػػػػػ  أولػػػػػػم مػػػػػػف هتػػػػػػاؿ العػػػػػػاو كػػػػػػؿ مسػػػػػػمـي ولكػػػػػػف يجػػػػػػ  توهػػػػػػيح أف هتػػػػػػاؿ العػػػػػػاو ا

 .(1)«...الاعيا
القػػوؿ  إف منظػػرو السػػمفية الج اايػػة وأهطاا ػػا سصػػروا الج ػػاا  ػػي جاناػػ  االصػػة 

ااسػػة الػػاـ واسػػتسالؿ المػػاؿ  المسػػمحي  لػػرعوا لثقا ػػة صػػناعة المػػو   ػػي عمميػػا  القتػػؿ وا 
 .( 2)اإلسالمية االجا مية واار سر وتكفير أنظمة السكـي ووصؼ المجتمعا  

                                                           

 . 26مسما عاا السالـ  رجي الفريهة الغائاةي مرج  ساؽ ذكر ي ص( 1)
اف هاسػػـ الصػػالسيي وينظػػر أيهػػا   مسمػػا  ػػتح ا  كػػولفي رول الج ػػاا وسقيقتػػ   ػػي اإلسػػالـي    إسسػػ

 . 18ي ص 2778ي اار النيؿي القا ردي 5ط
سسػػف أاػػو  نيػػةي اار اإلسػػالـ والنظػػاـ الػػاولي  ػػي  كػػر السػػمفية الج اايػػة المعاصػػردي منلػػور  ػػي ( 2)

 . 147ي مرج  سااؽي ص-اار اإلسالـ واار الكفر–كتا   السمفية الج ااية 
ي الج ػاا  ػي اإلسػالـي كيػؼ نف مػ ذ كيػؼ لممزيا سوؿ الج اا يراج   مسما رمهػاف سػعيا الاػوطي

إف معظػػـ المثقفػػيف اإلسػػالمييفي »ي سيػػش يقػػوؿ   1993ي اار الفكػػر المعاصػػري ايػػرو ي 1نمارسػػ ذ ط
إنمػا يقػػرؤوف مػف اإلسػػالـي كتاػ  الفكريػػةي وياتعػاوف عػػف مصػاار  العمميػػة واراسػة العمػػـو اإلسػالمية مػػف 

 . 17ي ص«ي معنا  القتالي أصوؿ و ق  ومصاار تلري ي ل ذا سصروا الج اا  
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 الخاتمة
 -اايػػة  ػػي جماعػػا  ذا   كػػر إيػػايولوجييتهػػح ممػػا تقػػاـ أف الجماعػػا  السػػمفية الج 

سركػػيي تػػاعي  ػػي أاايات ػػا السياسػػية أن ػػا تعتمػػا عمػػم المرجعيػػة المعصػػومة )القػػرآف  -سياسػػي
الكػػػريـ والسػػػنة الناويػػػة(  ػػػي من ج ػػػا التغييػػػرو االنقالاػػػيي وانا ػػػا المعر يػػػة وت ويالت ػػػا االفق يػػػة 

موالنا المواواو وسيا هطػ  سػوؿ وتسميالت ا االسياسي التي تمظ ر   ي مساوال  امي أ كار 
 )الساكمية( ا سواؿ العقياد و ؽ التصور السمفي.

ومف االؿ هرا اتنا لاطااات ػا وطروسات ػا سػوؿ المفػا يـ الفق يػة المعتمػاد مػف هاػؿ ا مػة 
و ق ائ ػػا وجػػانا أف  ػػذ  الجماعػػا  تعػػاني مػػف إلػػكاليا  عػػاد  ػػي   ػػـ المفػػا يـ الفق يػػة ومن ػػا 

ف أساا   ذ  اإللكاليا  تكمف  ي )الجماعةي الجا مية  ي الج اا( وا 
  م ػػػا ل ػػػذ  المفػػػا يـ الفق يػػػة اػػػارج أصػػػول ا وهػػػوااط ا المقػػػررد  ػػػي الكتػػػا  والسػػػنة والكتػػػ   .1

 الفق ية.
التركيػػز  ػػي عمم ػػا السركػػي عمػػم الجزئيا /الفرعيػػا ي وعػػاـ تسكػػيـ ا مػػور الم مػػة وكميػػا   .2

 ا سكاـ ومقاصا ا .
لاد  ي تسقيؽ أ ػاا  ا انطالهػا  مػف مرجعيت ػا التكفيريػة وغيػا   قػ  استاااـ العنؼ والقسر وال .3

لػػ ار التكفيػػر اوجػػ  اخاػػر الماتمػػؼ مع ػػا مػػف  العواهػػ  والمفال ) قػػ  السركػػةي  قػػ  الواهػػ ( وا 
 المسمميف.

و ناؾ مف يػرم مػف الاػاسثيف  ػي لػؤوف الجماعػا  السػمفية الج اايػة أف أكثػر المنهػويف  ػي  .4
مػػػا يطمػػػؽ عميػػػ  اػػػػػ)ا مية الفق يػػػة( أو الج ػػػؿ اسقيقػػػة ا مػػػػور   ػػػذ  الجماعػػػا  يعػػػانوف مػػػػف

اللػػػػرعية والف ػػػػـ السػػػػطسي أو الظػػػػا رو لمنصػػػػوصي هرآنػػػػا  وسػػػػنةي ااإلهػػػػا ة إلػػػػم التجزيئيػػػػة 
المفرطػػػة  ػػػي إنكػػػار تكامميػػػة العالهػػػة اػػػيف ا صػػػوؿ والفػػػروعي الجزئيػػػا  والكميػػػا ي والمقيػػػاا  

 غيرا   ي العمؿ اإلسالمي .والمطمقا ي وأايرا  و و ا  ـ الثواا  والم
تانػػي الفكػػر االطالهػػي وانفقػػاا مػػن ي التػػارج و قػػ  ا ولويػػا  ممػػا أام إلػػم لػػيوع مف ػػـو )الفقػػ   .5

االنتقػػائي التجزئػػي(  ػػي  كػػر وممارسػػا   ػػذ  الجماعػػا  التػػي هصػػر   ػػي   ػػـ كميػػا  الػػايف 
ي وناػػؤد اإلسػػالمي التػػي تقػػـو عمػػم ساكميػػة كتػػا ي وعالميػػة اطػػا ي ولػػريعة تافيػػؼ ورسمػػة

 ااتمة . 
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 والمراجع المصادر
 الكريـ القرآف** 

 .  .  ي والنلر لمت ليؼ المصرية الاار ي3ـ العر ي لساف منظوري ااف .1
 مسمػػػا  تعريػػػ  ي(الػػػايف العاػػػاادي الػػػر ي اإللػػػ ي) ا راعػػػة المصػػػطمسا  المػػػواواوي ا عمػػػم أاػػػو .2

 . 1993 الكوي ي والتوزي ي لمنلر القمـ اار سااؽي كاظـ
 اللػػػػرؽ صػػػػسيفة( الج اايػػػػة السركػػػػة  ػػػػي تػػػػ مال ) الناػػػػي رايػػػػة تسػػػػ   رسػػػػاف لظػػػػوا رويا أيمػػػػف .3

 . 2771 ا وسطي
 ي(39)العػاا ي(13) السػنة معاصػردي إسالمية ههايا مجمة االعتقااي وسرية اإلسالـ الاناي جماؿ .4

 . 2777 اغاااي
 ردي مجموعػػةالمعاصػػ الج اايػػة السػػمفية  كػػر  ػػي الػػاولي والنظػػاـ اإلسػػالـ اار  نيػػةي أاػػو سسػػف .5

 لماراسػػػػػا  ارالمسػػػػي مركػػػػػز ي3ط ي-الكفػػػػر واار اإلسػػػػػالـ اار – الج اايػػػػة السػػػػػمفية اػػػػاسثيفي
 .2711 المتسادي العراية اإلمارا  اايي والاسوشي

 الوسػػػػاد اراسػػػػا  مركػػػػز ي2ط الايمقراطيػػػػةي وههػػػػية اإلسػػػػالمية التيػػػػارا  عمػػػػيي إاػػػػرا يـ سيػػػػار .6
 .1999 ايرو ي العرايةي

 الوساد اراسا  مركز ي1ط المهموفي وسمفية اللكؿ سمفية ايف سالميةاإل السركة لوك  االا .7
 .1999 ايرو ي العرايةي

 العػاا ي(8) السنة الوسادي المعاصردي اإلسالمية السركا   ي االجت اا ساوا اميؿي أسما اميؿ .8
 . 1992 أيموؿ ي(96)

 .1999 ايرو ي العرايي االنتلار ي1ط ومراجعا ي هرا ا  اإلسالميي الفكر الميالاي زكي .9
 .1991 عمافي عماري اار الج ااي  ي مسائؿ ثالش هط ي سيا .17
 . 1983 القا ردي ايرو ي اللروؽي اار ي17ط الطريؽي  ي معالـ هط ي سيا .11
 .  .ا. القا رد التجاريةي المكتاة ي2ج االعتصاـي اللاطايي .12
ي اار كمية طال  اتساا اإليمافي رسالة سريةي صالح .13  . 1977 القا ردي العمـو
 ي1ط المعاصػػردي اإلسػػالمية السركػػا  وممارسػػا   كػػر عػػف غائاػػة أاعػػاا العمػػوانيي جػػاار طػػ  .14

-1417 ا مريكيػػػةي المتسػػػاد الواليػػػا   يرجينػػػاي  يانػػػافي اإلسػػػالميي لمفكػػػر العػػػالمي المع ػػػا
1996. 
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 ي(13) السػنة معاصػردي إسػالمية ههايا  ينظر المرتاي وعقواة الراد سكـ العموانيي جاار ط  .15
 .اغااا ي(39) العاا

 العراػػػيي لإلعػػػالـ الز ػػػرا  اار ي1ط المعاصػػػردي الجا ميػػػة  قػػػ   ػػػي مقامػػػة يػػػسي الجػػػواا عاػػػا .16
 . 1986-1476 القا ردي

 . 2718 ي أغسطس-يوليو ي(13)السنة سرا ي مجمة الااواوي السميا عاا .17
 المقػػاسي ايػػ  لػػركة ي1ط ا ي إلػػم الػػاعود  ػػي اللػػرعية السياسػػة الاػػالؽي عاػػا الػػرسمف عاػػا .18

 .2776-1427الكوي ي 
 .2776 ايرو ي الطميعةي اار لانافي  ي اإلسالمية السركا  عمااي الغني عاا .19
 العرايػػةي الوسػػاد اراسػػا  مركػػز ي1ط اإلسػػالميةي لمتيػػارا  السركػػي الفكػػر النفيسػػيي ا  عاػػا .27

 .1999 ايرو ي
 نلػػػريوال لمطااعػػػة المعر ػػػة اار ي12ج الااػػػاروي صػػػسيح لػػػرل  ػػػي الاػػػارو  ػػػتح العسػػػقالنيي .21

 .  .ا ايرو ي
 .  .ا القا ردي االعتصاـي اار السؽي كممة الرسمفي عاا عمر .22
 عمػافي الايػارؽي اار ي1ط( المػن ي  ػي ت ويال ) واالجت اا الج اا ي(عمر أاو) مسموا عمر .23

1999. 
 . 1999 عمافي االايارؽي اار ي(المن ي  ي ت مال ) واالجت اا الج اا مسمواي عمر .24
 االالت ػػا – المعاصػػر اإلسػػالمي الفكػػر مصػػطمسا  معجػػـ نكػػاووي سػػ  سػػميماف مسمػػا  ػػاتح .25

 .2712-1433 ايرو ي العمميةي الكت  اار ي1ط ي-وتطور ا
 الرسػػػػالة مؤسسػػػػة ي1ط العلػػػػريفي القػػػػرف اػػػػالؿ اإلسػػػػالمية التفسػػػػيرية المنػػػػا ي يكػػػػفي  تسػػػػي .26

 .2777-1428 ايرو ي نالروفي
 اراسػػا  مركػػز ي1ط الغػػر ي مػػ  الصػػراع وههػػية اإلسػػالمية ا صػػولية السػػياي ر يػػؽ  كػػر  .27

 .2776 والطااعةي لمنلر القفقاس
 والطااعػػػػة لمنلػػػػر العالميػػػػة النػػػػاود اار ي1ط الميسػػػػردي الموسػػػػوعة الج نػػػػيي سمػػػػاا اػػػػف مػػػػان  .28

 .2733-1422 الرياضي والتوزي ي
 .ايرو  العرايةي الوساد اراسا  مركز ي1ط والايمقراطيةي اإلسالمية السركا  سمااي مجاو .29
 ليايػػػػاي الوسػػػػادي مجمػػػة صػػػػالحي  الػػػػـ    ي(أوليػػػة هػػػػرا د) اإلسػػػػالمية السركػػػة أركػػػػوفي مسمػػػا .37

 . 1992 ي(3)السنة ي(96)العاا
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 اار ي1ط إسػػػالميي مػػػذ   ال مااركػػػة زمنيػػػة مرسمػػػة السػػػمفية الاػػػوطيي رمهػػػاف سػػػعيا مسمػػػا .31
 . 1988-1478 املؽي الفكري

 اار ي1ط رسػػ ذنما كيػػؼ نف مػػ ذ كيػػؼ اإلسػػالـي  ػػي الج ػػاا الاػػوطيي سػػعيا رمهػػاف مسمػػا .32
 . 1993 ايرو ي المعاصري الفكر

 .  www.tawhid.ws   ااوالج التوسيا منار الغائاةي الفريهة  رجي السالـ عاا مسما .33
 ي5ط الصػػالسيي هاسػػـ إسسػػاف    اإلسػػالـي  ػػي وسقيقتػػ  الج ػػاا رول كػػولفي ا   ػػتح مسمػػا .34

 . 2778 القا ردي النيؿي اار
 1992-1412 ايػرو ي القػا ردي اللػروؽي اار ي12ط العلػريفي القرف جا مية هط ي مسما .35

. 
 ي ـ.ا لمطااعػػػةي العراػػػي االتسػػػاا اار اإلسػػػالميي التلػػػري   ػػػي الج ػػػاا عمػػػيي مسمػػػا مسمػػػوا .36

1977. 
 الج اايػة السػمفية مػؤلفيفي مجموعػة  ينظر الج ااوي السمفي الاطا  ت صيؿ لساادي مرواف .37

 العراية اإلمارا  اولة والاسوشي راسا لما المسيار مركز ي3ط ي-الكفر واار اإلسالـ اار –
 .2711 المتسادي

 العػالمي المع ػا ي1ط القرآنػيي الاطػا   ػي العالميػة السياسػية القيـ العموانيي جاار مصطفم .38
 .2715-1436 ا مريكيةي المتساد الواليا   يرجيناي  يانافي اإلسالميي لمفكر

 . 1988 العرايي ما اإلن مع ا ي(2) المجما العرايةي الفمسفية الموسوعة .39
 املػؽي الوطنيػةي المكتاػة ي-مقارنػة اراسػة – اإلسػالمي الفقػ   ػي السر  آثار الزسيميي و اة .47

1965. 
 القػػػػػا ردي و اػػػػةي مكتاػػػػة ي1ط والج ػػػػػااي والترايػػػػة الػػػػاعود  ػػػػػي عامػػػػا   77 القرهػػػػاووي يوسػػػػؼ .41

1999. 
42. John T.Rourke, International politics on the world stage,12th. Edition, 

MCGRAW-HILL. 2009.  
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 :ـمخــــصــالمـ
" الجا ميػة" و" الج ػاا" و" ماعػةالج  "مثػؿ" فقػ ال" مفػا يـ اعػض الاسش  ذا يتناوؿ

 المػاارس آرا  مػ  تتعػارض التػي لايالت ا و قا   الج اية السمفية هاؿ مف تفسير ا تـ والتي
 .الجماعة و  السنةو  آفالقر   ي يفكروف ال الذيف ي المفكريف. الملتركة اإلسالمية

 

 

 

 

ABSTRACT : 

This researh deals with some "Fiqg" concepts, like as: Al-

jama, Al-jehad, Al-jahiliya which in terpreted by Al-salafya Al-

jehdya according to their strit vicws, which goes against the views 

of common Islamic scholars, thinkers, whobe laieve in Quran and 

sunh and Al-jema . 

 

 


