بسم هللا الرحمن الرحيم
معاني الجهاد في اإلسالم
الجهاد فهو أصل فً الدٌن ،وكما أن فً التعلٌم تعلٌما ً أساسٌا ً ال ٌصح وال ٌسمح للطالب أن ٌنتقل إلى التعليٌم
الثانوي قبل أن ٌنجح فً التعلٌم األساسً ،كذلك فً الجهاد؛ هناك جهاد أساسً وهيو جهياد الننس

االهنا ،

يرا أي بالقرآن ،وفً قوله تعالى َ :االَّذِينَ َجا َهدُاا فِي َننا لَ َن ْهن ِد َي َّن ُه ْم
دلٌله فً قوله تعالى َ :ا َجاهِدْ هُم ِب ِه ِج َهادًا َك ِب ً
هللا لَ َم َع ا ْل ُم ْحسِ نِينَ
ُ
س ُبلَ َنا َاإِنَّ َّ َ
الجهاد األساسي األال جهاد النس

االها

وهذا الجهاد عند ابن القٌم فً زاد المعاد أرب ُع مراتب استقاها من سورة العصر :
إحداها  :أَنْ ُيجا ِه َد نسسه على تعلُّم العلم من العلماء الربانيين ،المحققين الارعين
فال فالح للنفس ،وال سعادة فى معاشها ،ومعادها إال به ،ومتى فاتها هذا العلم ،شقٌت فى ال َّدارٌن .
إن هذا العلم دٌن فانظروا عمن تأخذون دٌينكم ،ابين عمير ! دٌنيك دٌنيك  ...إنيه لمميك ودميك ،خيذ عين اليذٌن
استقاموا وال تأخذ عن الذٌن مالوا
الثانية  :أن ُيجاهد نسسه على العمل به
وإال فمجرَّ ُد العلم من دون عمل القٌمة له فهو إن لم ٌَضُرَّ ها ال ٌنفعْ ها .
الثالثة  :أن ُيجاهد نسسه على الدعاة إليه ،اتعلي ِم ِه َمنْ ال يعلم ُه
وإال كان مِن الذٌن ٌك ُتمون ما أنزل هللا مِن الهُدى والبٌنات ،وال ٌنف ُع ُه عل ُم ُه ،وال ٌُن ِجٌه ٌوم القٌامة .
ِّ
مشاق طلب العلم ،االعمل به ،االدعاة إليه
الرابعة  :أن ُيجاهِد نسسه على الصبر على
ٌٌِن ،ومن المجمع علٌه على أن ال َعالِ َم ال ٌَستم ُِّق أن
فإذا استكمل المسلم هذه المراتب األربع ،صار من الربَّان َ
َّ
المق ،وٌعم َل به ،و ٌُ َعلِّ َمه ،وٌصبر على طلبه ،والعمل به ،والدعوة إلٌه
ف
ٌعر َ
ٌُسمى ربَّانٌا ً متى ِ
االجهاد األساسي الثاني ها الجهاد البنائي
ودلٌله فً قوله تعالى :
هللا َا َعد َُّا ُك ْم
اس َت َط ْع ُتم ِّمن قُ َّا ٍة َامِن ِّر َباطِ ا ْل َخ ْيل ُت ْر ِه ُبانَ ِب ِه َعدْ َّا ّ ِ
َاأَ ِعدُّا ْا لَ ُهم َّما ْ
والمقٌقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المرٌح ،هؤالء األعداء األقارب واألباعد ،مققوا شيروطا ً صيعبة جيداً،
بنوا بها قوتهم ،خالل مئات من السينٌن ،فيأملوا بسيبب قيوتهم إرادتهيم ،وثقيافتهم ،وإبيامٌتهم عليى بقٌية الشيعوب،
فأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
ونمن المسلمٌن ٌنبغً علٌنا من خالل األمر القرآنً لنا أن نعد لهم ما نستطٌع من قوة ؛ بمفهوم القوة الواسع:

مسهام القاة الااسع
فاآلباء ٌنبغً أن ٌعرفوا أن األبوة رسالة ومسؤولٌة ،وأن تربٌة أوالدهم أعظم كسبهم،
ااألمهات ٌنبغً لهن أن ٌتفرغن لتربٌية أوالدهين والعناٌية بهيم ،كيً تتماسيك األسير ،وٌكيون األوالد لبنيات فيً
بناء المجتمع،
امعلمنا ٌنبغً له أن ٌممل رسالة سامٌة ٌسعى إلى تمقٌقها ،وطالبنا ٌنبغً أن ٌتفوق ،
اعاملنا ٌنبغً أن ٌتقن عمله،
افالحنا ٌنبغً أن ٌرتبط بأرضه لٌزرعها،
اماظسنا ٌنبغً أن نعطٌه مقه ،وٌنبغً له أن ٌتفانى فً خدمة المواطنٌن،
اقاضينا ٌنبغً أن ٌعدل،
ااألستاذ الجامعً ٌنبغً أن ٌؤثر خدمة أمته ،على مظوظه من دنٌا اآلخرٌن،
اداعيتنا ٌنبغً أن ٌنصح ال أن ٌمدح،
اضننابطنا ٌنبغييً لييه أن ٌييوقن أن المعركيية مييع العييدو قادميية ال مماليية ،وأن مييدٌا العييدو عيين السييالم مراوغيية،
وكذب ،وكسب للوقت لٌس غٌر،
اثرااتنا ٌنبغً أن تستخرج ،ومصانعنا ٌنبغً أن تطور،
اأرضنا ٌنبغـً أن تستصلح ،ومٌاهنا ٌنبغً أن ٌرشد استهالكها،
كيف نحقق الجهاد البنائي
وهذا ال ٌكون إال
 .1بإٌمان باهللٌ ،مملنا على طاعته،
 .2وإٌمان بالٌوم اآلخر ٌمنعنا أن ٌظلم بعضنا بعضا ً،
 .3وأن نطلب جزاء جهدنا وجهادنا فً الجنة ،وهذا نوع من الجهاد ال تقطف ثماره عاجالً بل آجالً.
.4

أن نكون فاعلٌن ال منفعلٌن فمٌن تقول للطالب ـ مثالً ـ  :واصل دراسيتك وكين متفوقيا ً ،وخطيط

لسنوات قادمة لتكون شٌئا ً ميذكوراً فيً مٌياة األمية ،ومسيتقبلها السيتثقل هيذا ،وآثير سيماع األخبيار ،وأن
ٌكون منفعالً ال فاعالً ،إن بعض االندفاع قد ٌضاعف المعاناة بدالً من ملها ،فكما أننا نصغر أمام شاب
ٌموت فً سبٌل هللا ،وفق منهج هللا ،كيذلك نمين فيً أميس الماجية إليى شياب ٌعيٌ

فيً سيبٌل هللا وٌقيدم

ألمته كل خٌر.
 .5والغفلة عن المستقبل ستجعلنا مشيغولٌن أبيداً بإطفياء المرائيق هنيا وهنياك عين العميل الجياد اليذي ٌخفيف
المعاناة عن أجٌالنا الالمقة وأن عالج الجرح المفتوح على أهمٌته ٌجيب أال ٌنسيٌنا التفكٌير فيً مسيتقبل
أجٌالنا التً سوف تتساءل  :هل تركنا لها شٌئا ً آخر غٌر الجراح ؟!

ٌ .6نبغييً أن ٌفكيير الفييرد الوامييد فييً الموقييع الييذي ٌفيير فٌييه طاقتييه ،وٌييؤدي ميين خاللييه دوره ورسييالته .
وبتمدٌيد هدفيه والمسييٌر إلٌيه ،بخطيى ثابتيية ،وبعيد أن ٌقطيع مرامييل منيه ،فٌكيون قييد رسيم الهيدف ومييدد
الطرٌق وبدأ السعً  ..وهذا ٌوصل وفق السينة الربانٌية إليى الهيدف  ،ثيم تتزاٌيد األعيداد ااٌجابٌية التيً
تمارس دورها بشكل صمٌح ،بدالً من أن تكون هذه األعداد تتساءل فقط ماذا نعمل ؟ ثم ال تعمل شٌئا ً.
 .7أما المسلم المخلص فٌكفً أن ٌبذل جهده وطاقته وال ٌدخر منها شٌئا ً فً موقع معيٌن  ،ثيم ال ٌضيٌره أن
تتمقق النتائج على ٌد غٌره بعد وضع األساس وبدء البناء .
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إن َر ْفع المعاناة عن األمة ٌتطلب عدداً كبٌراً مين الميؤمنٌن اليواعٌن المخلصيٌن المضيمٌن فيً

جمٌع المٌادٌن ،وهذا ما ٌجب السَّعْ ً إلٌه ،وألن ٌينجح أميدنا فيً إعيداد مجموعية مين الميواطنٌن إعيدا ًدا
إٌمانٌا ً ،وعلمٌا ً ،وعقلٌيا ً ،وخلقٌيا ً ،ونفسيٌا ً ،واجتماعٌيا ً ،وجسيدٌا ً  ...أميب ،وأنفيع مين أن ٌلقيً بنفسيه فيً
أُتون نار تقول  :هل من مزٌد ،إن النجاح ٌكمن فً أن ٌستخدم المرء عقله قبل ٌيده ،كميا ٌفعيل أعيداؤنا.
ٌقول اامام علً رضً هللا عنه  :الناس ثالا ،عالم ربانً ،و ميتعلم عليى سيبٌل النجياة ،و هميج رعياع
أتباع كل ناعق لم ٌستضٌئوا بنور العلم ،و لم ٌلجئوا إلى ركن وثٌق ،فامذر ٌا بنً أن تكون منهم
 .9المييذر الشييدٌد ميين الوقييوع فييً فخييا تنصييب ألبنيياء أمتنييا العربٌيية وااسييالمٌة ،قييد ٌييوقعهم فٌهييا ذهييول
الصدمة ،أو ثورة المماس  .إن أكثر ما نمتاج إلٌه فً أمور كثٌيرة مين مٌاتنيا هيو التيوازن ،واالنطيالق
من الثوابت الراسخة ،مين غٌير أن ٌفقيدنا التيأثر باألفعيال وردود األفعيال الرؤٌية الصيمٌمة ،وال نمتياج
إلى كبٌر عناء لنكتشف أن كثٌراً من خطاٌانا وأخطائنا كانت نتٌجة جنوح فً النظرة بعٌداً عين التيوازن
واالعتدال المطلوب .
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إن للمشيياعر مقهييا فييً أن تغلييً وتفييور ،أمييا األفعييال فالبييد أن تكييون مضييبوطة بهييدي الميينهج

الربييانً ،ومقاصييد الشييرع ،وضييوابط المصييلمة ،وال ٌكييون ذلييك إال بييالرجوع إلييى العلميياء الربييانٌٌن
الورعٌن ،الذٌن ال ٌجاملون مصالح الخاصة ،وال ٌتملقون عواطف العامة ،وقد كان العلماء على تعاقب
العصور صمام أمان عندما تطٌ اآلراء وتضطرب األمور ،قال تعالى :
نب ُطا َن ُه ِم ْن ُه ْم
الر ُ
َالَ ْا َردُّاهُ إِلَى َّ
س ِ
ال َاإِلَى أ ُ ْالِي األَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذِينَ َي ْس َت ِ
ولذا فإن من أعظم ما ٌوصى به فً مثل هيذه األميداا العامية كيبح جمياح االنفعياالت ،بمٌيا ال تنيتج اجتهيادات
خاصيية ربمييا جنييى بعضييها أول مييا ٌجنييً علييى المسييلمٌن ومصييالمهم ،وأن ٌكييون عنييد المسييلمٌن بخاصيية بييرغم
مرارة االنفعال وشدة التأثر تبصر فً معالجة األمور ،فٌنبغً أال ٌخرجنا التيأثر إليى التهيور ،وال الممياس إليى
الطٌ  ،وإن المماس طاقة فاعلة منتجة إذا وجهيت فيً الطرٌيق الرشيٌد ،وإن العبيرة لٌسيت بتنفيٌس المشياعر،
وتفرٌغ العواطف ،ولكن العبرة بتمقٌق المصالح ،ودرء المفاسد .

الجهاد القتالي
فإذا نجمنا فً الجهاد النفسً والبنائً ،فٌنتظر أن ننجح فً الجهاد القتالً
الممد هلل رب العالمٌن

والتناصر.
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