
  
  
  

 
 

  
  املهندس عدنان الرفاعي
اجلهاد مثرةُ عزمية اُألمة ، وجتسيد على أرضِ الواقعِ إلرادتها الصادقة النابعة مـن  

  ..إميانِها حبقِّها ، وانصياع ألمرِ اِهللا تعاىل يف الذود عن احلق واملقدسات 
 شتقَّةٌ من اجلذرِ فكلمةُ اجلهادج ، هـ ، د ( م (  ـهومعاني هدالالت الذي تدور ،

ضمن إطارِ بذلِ اجلهد وحتملِ العناِء يف ثبات اإلنسان على احلق ، ويف صـراعه مـع   
فاإلنسانُ الذي يجاهد يتعرض إىل هذا العناِء .. اآلخرين إلعادة احلق ، واحلفاظ عليه 

 .. ) إِنا ومهعفَال تُط لْمع بِه  لَك سا لَيرِكَ بِي متُش لَى أَناكَ عداهلقمان ( ) ج
 :15 .. (  

 احلق بكلمة باملالِ ، وهناك اجلهاد ليس متوقِّفاً على القتالِ ، فهناك اجلهاد واجلهاد
اجلهاد بالتفكّرِ والتـدبرِ   ، وهناك اجلهاد بالصربِ وبإعداد العدة ملالقاة العدو ، وهناك

  .. ملعرفة احلقيقة وإيصالها إىل الناس 
، فبـذلُ  ) ج ، هــ ، د  ( من اجلذر  –أيضاً  –مشتقّةٌ ) االجتهاد ( وكلمةُ .. 

 ةالكوني وسننِه ، ةننِ اِهللا تعاىل الشرعيرِ سوالعناُء يف تدب ة ( اجلهدنواميس الكون املادي
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 (، هو جهاد ،    هـا ملصـلحةا وتوظيف ِاحلقائقِ والعمل حينما يكونُ يف سبيلِ إدراك

  ..الناس 
فكلُّ عملٍ يقوم به اإلنسانُ من أجلِ احلق الذي يريده اُهللا تعاىل هـو  ... وهكذا 

 هيف دربِ اجلهاد ، وسيهدي اُهللا تعاىل فقد سار الذي يريده وكلُّ من ابتغى احلق ، جهاد
  ..تعاىل سبلَ هذا احلق إن كان مخلصاً يف طلبِه  هلذا احلق  اُهللا

 ) نينسحالْم علَم اللَّه إِنا ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذالعنكبوت (  )و
 :69  (  

 هجهاد دعي ، نحمتييف هذه الدنيا ل جِدعىن الواسعِ للجهاد بامل( واإلنسانُ الذي و
  ..جوهر امتحانِه يف هذه الدنيا ) 

 ) كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا وتُتْر أَن تُمبسح 16: التوبة (   )أَم  (  

بلُو أَ(  الصابِرِين ونَ و كُمنم ينداهجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُم لُو بلَنو كُماربحممد (  )خ
:31 (  

وهروبه من ساحة ..... ولذلك فجهاد اإلنسان يعد إطاراً إلميانِه باِهللا واليومِ اآلخرِ 
 رِ ) باملعىن الواسعِ للجهاد ( اجلهادالكُفْرِ باِهللا واليومِ اآلخ يف ظلمات لُهدخي..  

نُك الَّذين يؤمنون بِ  ( تَأْذسال ي هِمنْفُس أَ و هِمالوبِأَم مِ الْآخرِ أَن يجاهدوا  والْيو اللَّه
 نيتَّقبِالْم يملع اللَّه44(و ( تتَاباررِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه وننمؤال ي ينالَّذ نُكتَأْذسا يإِنَّم

ونددتَري بِهِميي رف مفَه مه45 – 44: التوبة ( )  قُلُوب  .. (  
.. فهناك توافق تام بني تقوى اإلنسان ِهللا تعاىل ، وبني جهاده يف سبيله جلَّ وعـال  

  .. هذا التوافق نراه عبر متاثلِ صياغة العبارتني القرآنيتني التاليتني 
 ) هتُقَات قح 102: آل عمران (  )اتَّقُوا اللَّه  (  

 )اهجو هادجِه قح ي اللَّهوا ف78: احلج (   )د   (  
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، يكونُ بكاملِ استطاعة اإلنسان  )اتَّقُوا اللَّه حق تُقَاته (  فكما أنّ حق التقوى هللاِ تعاىل

 .. ) تُمتَطَعا اسم يف سبيلِ اهللاِ )  16: التغابن (  )فَاتَّقُوا اللَّه اجلهاد تعاىل ، كذلك فإنّ حق

  ..  )وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده ( يكونُ بكاملِ استطاعة اإلنسان 
، ال بد من أنْ ندرِك جوانب اجلهـاد   قيقةَ اجلهاد وأمهيته وجدواهوحىت ندرِك ح

أنَّ  علينا أنْ نـدرِك ... املختلفةَ ، وأمهيةَ كلِّ جانبٍ منها كمقدمة للجوانبِ اُألخرى 
اجلهاد الثقايفَّ والفكري واإلعالمي هو املقدمةُ األوىل للجهاد مبعناه الشمويلِّ ، فـإنْ مل  
 هتقزمي الرأيِ اآلخرِ  وعدم واحترام ، احلق هدفُه ةُ على معيارٍ ثقايفٍّ وفكرياألم دتتوح

في الدينِ قَد تَبين الرشد من  ال إِكْراه( .. ، وِفْق معيارِ دالالت قوله تعاىل 
  كراً وحضارةً ستنتهي )  256: البقرة (  )الْغَـيف ةللنهوضِ باألم حماولة فإنَّ أي ،

إىل الفشلِ ، نتيجةَ تشرذمِ فكْرِ أبنائها وثقافتهِم ، وإنَّ أي قوة متلكُها اُألمةُ ستوظَّف يف 
  ..من أنْ توظَّف لنهضتها ولقتالِ أعدائها سبلِ متزيقها بدالً 

د علمـي  وهذا اجلهاد الفكري والثقايفُّ واإلعالمي جيب أنْ يترافـق مـع جهـا   
وحضاري الشمسِ ،  وتكنولوجي كي حتتلَّ مكاناً شريفاً هلا حتت ، ةاألم للنهوضِ بقيمة

بدالً من أنْ تستجدي مقوماتها من اآلخرين  وكي تنتج احلضارةَ ، فتعيشها  وتصدرها ،
  ..دون أنْ تشارِك يف صناعتها 

 .. املختلفةُ للجهاد كْرِ وا( هذه اجلوانبوالعلمِ والتكنولوجيا يف الف هي ،  )لثقافة
الذي تستخدمه األمةُ للـدفاعِ املباشـرِ عـن     سليمةُ جلدوى اجلهاد القتايلِّاملقدمةُ ال
  ..ا وكرامة أبنائها مقدساته

فأي نصرٍ تبتغيه األمةُ حينما حيتاج حتقيقُه إىل امتالك سالحٍ ال يصنعه إالّ أعداؤها ؟ 
وأي مشاركة حضارية وأي موقعٍ حتت الشمسِ تبتغيه األمةُ ، حينما تستورِد من !!! .. 

ؤها ، وما يلبسون وما يتداوون به وما اآلخرين كلَّ شيٍء ، وحينما ال تنتج ما يأكلُ أبنا
 هِم وِساتهِم ومقدت؟ ....... يركبون وما حيتاجون من سالحٍ للدفاعِ عن كرام .. !!!
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وحينما ال تستطيع استخراج ثَرواتها الطبيعية اليت جعلَها اُهللا تعاىل يف أرضها إالّ عـن  
  !!! .. طريقِ اآلخرين ؟ 

هرٍ تبتغيصن هذه  وأي اتعصبي أبناؤها إلثبات يتناحر ، مذاهب قةُ حينما تتمزاألم
  !!! ..املذاهبِ على حسابِ مصلحة األمة ومستقبلها ومقدراتها ؟ 

   واحلضـاري والثقايفِّ والعلمـي كريالف ةُ اجلهادأمهي بشكلٍ جلي من هنا تظهر
وأَعدوا ( وبالتايل أمهيةُ اجلهاد يف حالة السلمِ  ..  كمقدمة سليمة جلدوى اجلهاد القتايلِّ

 رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطب ة ومن رِ قُو نم تُمتََطعا اسم ملَه
 مهلَم عي اللَّه مونَهلَمال تَع هِموند نتفعلُ ما  ) 60: األنفال  ( )م ةأوىل لبناٍء أم كخطوة ،

  ..تقولُ وتقولُ ما تفعل 
ـا  ( ففي هذه اآلية الكرمية نرى أنَّ القوةَ اليت يأمرنا اُهللا تعاىل بإعدادها  م موا لَهدأَعو

  ةقُو نم تُمتَطَعاس (  النكـرة بصيغة ةالقرآني تأيت يف هذه الصورة)     ة قُـو ـنم(  ،
  ..لتشملَ كلَّ أشكالِ القوة من الثقافة والفكرِ إىل تكنولوجيا الصناعة 

 ةُ اجلهادعليها مسؤولي ةُ تقعةُ واإلسالمينا العربيتمن ) مبعناه الشمويلِّ ( وأم أكثر
ساتإىل كُلِّ األممِ ، وكونَ بعضِ مقد احلق ها مكلّفةً بإيصالِ رسالةها كلِّ األممِ ، كون

وأراضيها مدنسةً باالحتالل ، وكونها متخلِّفةً عن الكثريِ من األممِ األخرى ، علميـاً  
  قِ املـذهيبالتمز اتمن حيثي حتملُ الكثري ةاً ، وكونَ بعضِ مواريثها الفكريوتكنولوجي

..  
 فإنَّ اجلهاد مبعناه الشمويلِّ ( ولذلك ( اِهللا تعاىل ورسـول مع حب عوضي ه  يف

  ..ساحة واحدة تناقض ساحةَ حب الدنيا واإلعراضِ عن سبيلِ اِهللا تعاىل 
قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشريتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها   (

تَر ناكسما وهادكَس نوتَخْش ةارجت و ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحنَهضَو
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 نيقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حصبفَتَر هبِيلي سف ( )
  ) ..  24: التوبة 

وعال سيعذّبهم ويستبدلُهم  ويدعو اُهللا تعاىل املؤمنني إىل اجلهاد ، مبيناً هلم أنه جلَّ
  ..إنْ هم تثاقلوا إىل األرضِ يف مسألة اجلهاد 

يا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الْأَرضِ (  
فَم ةرالْآخ نا منْيالد اةيبِالْح يتُمضيلٌ أَرإِلَّا قَل ة ري الْآخا فنْيالد اةيالْح تَاعوا ) 38(ا مرفإِالّ تَن

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهال تَضُرو كُمرماً غَيلْ قَودتَبسييماً وذَاباً أَلع كُمذِّبعي  ( )
  ) .. 39  - 38: التوبة 

ني احملتلّة من تدنيسٍ للمقدسات ، وسفك لدماِء أبناِء هذه األمة وما جيري يف فلسط
، يضعنا أمام مسؤولية جهادية عظيمة ، سندفع مثنها غالياً يف الدنيا واآلخرة ، إنْ 

  ..تقاعسنا يف واجبِنا اجلهادي جتاه أرضنا ومقدساتنا وأهلنا 
مة للحد األدىن من اجلهاد القتايلِّ دعماً ألهلنا يف فما نراه من فَشلٍ يف تقدميِ األ

يف اجلهاد الفكري والثقايفِّ والعلمي  –كأمة  –الداخلِ ، هو نتيجةٌ طبيعيةٌ لفَشلنا 
 منذُ قرون ، على .. والتكنولوجي هلا العدو علينا اآلن ، أعد فرضفاملعركةُ اليت ت

وبالتايل فانتصار األمة يف معركتها هذه ، .. ثقافة إىل التكنولوجيا خمتلف الصعد ، من ال
..... يعين انتصارها فكراً وعلماً وحضارةً ، وفشلُها يعين فشلَها فكراً وعلماً وحضارةً 

فمعركتنا هذه معركةُ وجود ، ال معركةَ حدود ، ألنّ العدو ال يكتفي باحتاللِ أرضنا 
  ..إنما يريد إلغاَء هوية األمة وتارخيها ، والقضاَء على عقيدتها وثقافتها وقتلِ شعبِنا ، 

فالشلَلُ العريب واإلسالمي يف فعلِ شيٍء ألهلنا ومقدساتنا يف فلسطني احملتلّة على 
 والعلمي واحلضاري كريفشلَنا الف فكْشالقتايلِّ ، ي الصعيد .. بني فهناك فارق كبري

 نا احلقيقينا واستعدادلموبني ع ، وتنظريِنا من جهة اشةنا اجليفوعواط نا يف اجلهادأقوال
  ..فال يوجد أي برنامجٍ عملي للتحريرِ معتمد عند األمة .. هلذا اجلهاد من جهة أُخرى 



ـــــة                                                                 املـهـندس عدنان الرفـاع ـي               الـجـهــــاد عـزيـمــــة األمـ
6  

أننا اُبتلينا بعدو عنصري يعطي ومما يعطي مسؤولياتنا اجلهاديةَ أمهيةً كبريةً ، 
عنصريته لوناً مقدساً ، ويصف احتاللَ أرضنا وقتلَ شعبِنا تقرباً إىل اِهللا تعاىل ، وانصياعاً 

  ..ألمره جلّ وعال 
تعاىل ،  اليت كتبوها بأيديهم ونسبوها إىل اِهللا اليهود بني تعاليمِ ال ميكننا الفصلُف

ا وبني املمارساتةإلجرامي للصةهيوني نا أعينِ ، اليت نراها بأم ..ةُفالصهيوني هي الوجه 
السياسي الذي يتجِرم ةَ التعاليمالواقع  على أرضِ اليهودي ..  

إنّ اليهودي مبقدارِ هيوينٌّص من التعاليمِ ذُنفِّما ي ةالعنصري ةاإلجرامي ةلليهودي  ..
ي هيوينُّوالصمبقدارِ هودي ذه التعاليم  ما يعتقد..  

 وجهان،  هيونيةُوالص ،) كفكرٍ وكنصوصٍ منسوبة إىل السماء (  فاليهوديةُ
ةلعنصري القيمِ ، هي معاداةُ واحدة واملبادئ ، ونشر ومن هنا  ..... يف األرضِ الفساد

هي  – بٍصتغم وككيان سياسةك – هيونيةوالص – كفكرٍ – اليهودية فإنّ حماربةَ
م ، ألنّ تهم وقومياتهمهما كانت ديانا صلحني يف األرضِملُاملؤمنني وا مسؤوليةُ

ةَالصهيوني طَخما هو صاحلٌ على كلِّ ر ض يف األر ونافع..  
أليس ما نراه من قَتلٍ ألهلنا يف فلسطني احملتلّة ومن تشريد لشعبِها ، هو ترمجةٌ 

  ) : 54 – 53( رفيةٌ على أرضِ الواقعِ للنص التايل من سفرِ العدد ح
وإنْ ملْ تطردوا سكّانَ األرضِ من أمامكم ، يكن الذين تستبقون منهم أشواكاً   [

يف أعينكم ، ومناخس يف جوانبِكم ، ويضايقونكم على األرض اليت أنتم ساكنون فيها 
.. [  

ات أهلنا يف فلسطني احملتلّة ، هو ترمجةٌ حرفيةٌ على أليس ما نراه من تدمريٍ ملقدر
  :أرضِ الواقعِ للنص التايل 

وانطلق مششون واصطاد ثالمثائة ثعلب ، مثّ أخذَ مشاعلَ وربطَ كلَّ اثنني من [ 
بنات آوى الواحد إىل اآلخر ، وثبت بينهما هذه املشاعل ، مثّ أوقد هذه املشاعل ، 

عِ الفلسطينيني ، فاحترقت األكداس من احلصاد وسائر الزرعِ ، حىت وأطلقها يف زر
  ) ..  6 – 1:  15: القضاة ..... ] ( الزيتون 
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كيف ميكن ألي أمة من أُممِ األرضِ أن تتعايش مع بشرٍ يعتربون النص التايل 
  :مقدساً من السماء 

..... ] ( وتأخذَ من بناتهم لبنيك  احترز من أنْ تقطَع عهداً من سكّان األرضِ[  
  ..  ) 16 – 15:  34سفر اخلروج 

  ..وقد بين لنا القرآنُ الكرمي أنهم ال ينصاعون ألي عهد يقطعونه على أنفِسهِم 
)   وننمؤال ي مهلْ أَكْثَرب مهنم فَرِيق ذَهداً نَبهوا عداها عكُلَّم100: البقرة (  )أَو  .. (  

 على عاتقِ تقع  – بِالغاص هذا الكيان يف حماربة  – الكربى واملباشرةُ واملسؤوليةُ
 اإلسالميةَ ، ويدنسون املقدسات عربيةً حيتلّون أرضاً الصهاينة واملسلمني ، كونَ العربِ

  .. واملسيحيةَ
قرن من نصف منذ أكثر ةالعربي لسطنيإنّ ما جيري يف ف يف كتابِ اِهللا تعاىل مؤر خ

( .. ، فإفساد بين إسرائيلَ الذي نراه بأم أعيننا ، هو اإلفساد الثاين املعين بقوله تعاىل 
وقَضَينا إِلَى بني إِسرائيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسدن في الْأَرضِ مرتَينِ 

فَإِذَا جاء وعد الْآخرة ............ وعد أُوالهما  فَإِذَا جاء) 4(ولَتَعلُن علُواً كَبِرياً 
وبالتايل فإفسادهم سيشملُ األرض ) ..  7 – 4: اإلسراء (  ............ )

  ..كافّة ، ولن تنجو أمةٌ من تبعات هذا اإلفساد 
 الفردمن  ابتداًء هذا العدو ملواجهة والطاقات اهلممِ فإن حشد .. وهكذا.. 
كراً ف  – الكاملة ةدحالوِ ربع فوفالص ، وما يقتضيه ذلك من رص باألمة وانتهاًء

 تهمم واتجاهاهم ومذاهبتهديانا ، مهما كانت هذه األمة أفراد جلميعِ  –وعمالً 
الفةكري  ...ةٌ هو ضرورةٌ هذا احلشدةٌ دينيةٌ إسالميومسيحي ألنّ اليهود ، إىل سيؤوني 
من  – يهدف هيوينَّالص ألنّ املشروع قوميةٌ وضرورةٌ..  وكمقدسات مٍيقلديانتني كَا

مجلة وِ إىل منعِ  –إليه  ما يهدفحدة ةةٌ وضرورةٌ..  هذه األمةٌ إنسانيألنّ  وأخالقي ،
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،  واإلقليمية طائفيةال الفنتِ ، ويرمون بذور األرضِ يف كلِّ الفساد ينشرونَ الصهاينةَ
  ..فيما بينها  واحلروبِ الفنتِ ، وإلشعالِ األممِ لتمزيقِ

حالكثريين ممن  ولو نظرنا إىل صمتيسةجتاه ما جيري اآلن  بون على هذه األم ،
من جرائم يقوم ا العدو ِيف األرض سةمن قتلٍ املقد ، وتشريد نا ، ومن تدنيسٍألهل 

ساتنا ملقدالتايل صورةَ القرآينِّ فسنرى يف النص تولّي الكثريين  ، وصورةَ هذا الصمت
  ..والتولّي  هلذا الصمت والنقيضِ البديلِ ، وصورةَ بون على هذه األمةسيحممن 

)  نال مو كُمنم ما هم هِملَيع اللَّه بماً غَضا قَولَّوتَو ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم فُونلحيو مه
ونلَمعي مهبِ ولَى الْكَذ14( ع (  لُونمعا كَانُوا يم اءس ميداً إِنَّهدذَاباً شع ملَه اللَّه دأَع 

)15 ( هِنيم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهس نوا عدةً فَصنج مانَهماتَّخَذُوا أَي )16 ( لَن
يتُغْن وندالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كئاً أُولَئيش اللَّه نم مهالدال أَوو مالُهوأَم مهنع 

يوم يبعثُهم اللَّه جميعاً فَيحلفُون لَه كَما يحلفُون لَكُم ويحسبون أَنَّهم علَى  ) 17(
ه مأَال إِنَّه ءيشونبالْكَاذ 18( م ( اللَّه كْرذ ماهفَأَنْس طَانيالش هِملَيذَ عوتَحاس

ونرالْخَاس مطَانِ هيالش بزح طَانِ أَال إِنيالش بزح ك19( أُولَئ ( إِن
ي الْأَذَلِّنيف كأُولَئ ولَهسرو اللَّه ونادحي ينكَ ) 20( الَّذ نبلَأَغْل اللَّه تَب

زِيزع قَوِي اللَّه ي إِنلسررِ  )21(أَنَا ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه وننمؤماً يقَو ال تَجِد
ريشع أَو مانَهوإِخ أَو مهاءنأَب أَو مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادوي كأُولَئ متَه

 ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيو انميالْأ ي قُلُوبِهِمف كَتَب
مه اللَّه بزح أَال إِن اللَّه بزح كأُولَئ هنضُوا عرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ 

 ونحفْلادلة ( )  الْم22 – 14: ا .. (  
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ومما يضع مسؤولياتنا اجلهاديةَ يف أمسى درجات الفريضة ، وقوع مسرى الرسولِ 
  األقصى وبناِء اهليكلِ مكانه مِ املسجدديف ه العدو االحتاللِ ، وحماوالت حتت ..

تحان أفراد هذه األمة ، ليشهد اُهللا تعاىل من فاملسجد األقصى قَدره أنْ يكونَ ساحةَ ام
هذا القَدر نراه .. ممن ينقَلب على عقبيه  ، يتبِع منهجه الذي أنزلَه على رسوله 

  ..بشكلٍ جلي عبر الدالالت املتحررة من إطارِ املكان والزمان يف النص القرآينِّ التايل 
) لْنعا جمو بقَلني نمولَ مسالر تَّبِعي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْق

 هيبقلَى ع143: البقرة (   )ع .. (  
كان معياراً المتحان أفراد اجليلِ األولِ حينما ) القبلةُ اُألوىل ( فاملسجد األقصى 

ممن ،  سجد احلرام ، ليشهد اُهللا تعاىل من يتبِع الرسولَ حولَت منه القبلةُ إىل امل
 هيبقعلى ع بقَلني ... بِعاُهللا تعاىل من يت هذا اجليلِ ليشهد المتحان وهو اآلن معيار

 على رسوله الذي أنزلَه همنهج  ، من االحتالل وتطهريِه وذلك بالدفاعِ عنه وحتريرِه
قَلن ينمم اجلهادي بالتولّي عن واجِبِه هيبقعلى ع ب ..  
واملسجد األقصى الذي حولَت منه قبلةُ الصالة يف بداية الدعوة ، سيكونُ .. 

 محلِ لواِء منهجِ اِهللا تعاىل ، وبالتايل سيتم ةأهلي كرِ ، ومعيارالف بلةق معيار هحترير
على  – يف اآلية األخرية من سورة حممد  –ينه اُهللا تعاىل االستبدالُ الفكري الذي ب

 ساتاملقد إلعادة معيارِ اجلهاد..  
ها أَنْتُم هؤالء تُدعون لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ ( 

الْغَن اللَّهو هنَفْس نخَلُ عبا يال فَإِنَّم ثُم كُمرماً غَيلْ قَودتَبسا يلَّوتَتَو إِنو اءالْفُقَر أَنْتُمو ي
 ثَالَكُمكُونُوا أَم38 :حممد ( ) ي .. (  

نتيجته ) وإِن تَتَولَّوا  ( )مبعناه الشمويل ( بِ اجلهادي فالتولّي عن الواج

وبالتايل ففشلُنا اجلهادي يعين .. )  م ثُم ال يكُونُوا أَمثَالَكُم  يستَبدلْ قَوماً غَيركُ( االستبدالُ 
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ايتنا كأمة هلا كيانها بني األمم ، وهذا نتيجةٌ طبيعيةٌ توازي عالقةَ اجلهاد القتايلِّ 
  ..كنتيجة ، باجلهاد الفكري والثقايفِّ والعلمي والتكنولوجي واحلضاري كمقدمة 

ولذلك فاجلهاد يف سبيلِ حتريرِ األرضِ واملقدسات ، هو مثرةُ اجلهاد يف سـبيلِ  . .
   من دياجريِ الظالمِ إىل نورِ اهلُـدى ومسـو ويف سبيلِ إخراجِه ، كرِهوف حتريرِ اإلنسان

  ..احلضارة 
   وعلمـي ـوضٍ حضـاري ة ومندللع فاملعركةُ اليت تبدأُ قبلَ القتالِ من إعداد 
  ها حتتـاجها املعركةُ اليت ال تنتهي حني انتهاِء القتالِ ، ألنهي ذات ، وفكري واقتصادي

 والعلمي والتكنولوجي الفكري إىل االستمرارِ يف اجلهاد ..   ـلُ يف االسـتعدادوالفَش
د انتهاِء القتال للمعركة قبلَ أنْ يبدأ القتالُ ، هو ذاته الفَشلُ يف االستمرارِ اجلهادي بع

..  
  ..وقد بين اُهللا تعاىل هذا الناموس الكوينَّ يف كتابِه الكرمي 

 )و طسبِالْق اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا ملْن نْز أَ و اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر ا لَقَدلْنأَنْز
يددش أْسب  يهف يددالْح        اللَّـه ـبِ إِنبِالْغَي ـلَه سرو هـر صني ـنم ـه نافع للناسِ وليعلَم اللَّ مو

 زِيزع 25: احلديد (   )قَوِي .. (  

  ةالقرآني العبارة ـاسِ    (إنّ ورودلن ل عـاف نمو يددش أْسب  يهف يددا الْحلْن نْز أَ يف قلبِ ) و ،
  .. ية الكرمية ليس عبثاً هذه اآل
فَحملُ منهجِ اِهللا تعاىل والسري فيه وإيصالُه إىل البشرية إلقامة حضارة العـدلِ  .. 
  واحلق )  طسبِالْق  اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا ملْننْز أَ و اتنيبِالْب لَنا  سا رلْنسأَر لَقَد ( ،

، ) وما يترتب على ذلك من ثقافة وفكـر  ( تاج إىل امتالك قوة العلمِ والتكنولوجيا حي
 على التصنيعِ وعلمِ املعادن فتلك احلضارةُ ترتكز)   عـافن مو يددش أْسب يهف يددا الْحلْننْز أَ و

رِ أن ينصر منهج اِهللا تعاىل ، وحني ذلك يستطيع من امتلك حضارةَ العلمِ والفكْ) للناسِ 
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، وأنْ يكونَ مستحقّاً خلالفة اِهللا تعاىل يف األرضِ ، إنْ هو دفَع هذه احلضارةَ وِفْق منهجِ 
  اِهللا تعاىل الشرعي)  زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَه سرو هرصني نم اللَّه لَمعيل و( ..  

ةعلى ذلك  ويف قص برهان ننيِ أكربذي القَر..  
 ) لُ لَكعلْ نَجضِ فَهي الْأَرف وندفْسم وجأْجمو وجأْجي نِ إِننَيا ذَا الْقَرقَالُوا ي

اً  دس مهنيب ا وننيب قَالَ ما مكَّني فيـه ربـي خيـر    ) 94(خرجاً علَى أَن تَجعلَ 
آتُوني زُبر الْحديد حتَّى إِذَا ساوى ) 95(نوني بِقُوة أَجعلْ بينكم وبينهم ردماً فَأَعي

لَه نَاراً قَالَ آتُوني أُفْرِغْ علَيه قطْـراً   عتَّى إِذَا جنِ قَالَ انْفُخُوا حفَيدالص نيب ( )
  ) ..  96 – 94: الكهف 

نما أراد مساعدةَ املُستضعفني والوقوف يف وجه املُفِسدين ، مل يقلْ فذو القَرنني حي
ة   (يكفينا الدعاُء عليهم ، إنما قال   ي بِقُوونين(، وقال ) فَأَع   يددالْح رب ) آتُوني زُ

لتـايل  ويف ذلك بيانٌ إهلي بأنَّ مقومات النصرِ تبدأُ باجلهاد العلمي والعملـي ، وبا .. 
فاملؤمنون الذين يرجون نصر اِهللا تعاىل يف جهادهم يأخذون ذه السنة اليت يبينـها اُهللا  

  ..تعاىل يف كتابِه الكرمي 
  ..ولذلك تفهم دالالت الصورة القرآنية التالية وِفْق هذا الناموس 

)  ي وا اللَّهرصن امكُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تَ أَقْد تثَبيو كُمرص7: حممد (  )ن  .. (
   ويتفاعلون مـع نواميِسـه الشرعي هقيمونَ منهجفاملؤمنون ينصرون اَهللا تعاىل حينما ي

حني ذلك  –الكونية على حد سواء ، حني ذلك ينصرهم اُهللا تعاىل ، ألنهم يستحقّون 
ـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي       ( .. رضِ شرف خالفة اِهللا تعاىل يف األ – بـك للْمالئكَ ـالَ ر وإِذْ قَ

  ) .. 30: البقرة (  .....)الْأَرضِ خليفَةً  
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فالذي مل يأخذْ بنواميسِ اِهللا تعاىل الكونية عبر سبلِ العلمِ ، إضافةً إىل إقامة نواميسِ 
وبالتايل ليس باملؤمنِ املعين بقولِ اِهللا تعاىل ..  اِهللا تعاىل الشرعية ، لن ينالَ نصر اِهللا تعاىل

 : ) نينمؤالْم را نَصنلَي قّاً عح كَان47: الروم (   )و .. (  
إنَّ اآلالم اليت تعيشها األمةُ العربيةُ واإلسالميةُ على حد سواء ، هي نتيجةٌ طبيعيةٌ 

اجلهاد الفكري والعلمـي والتكنولـوجي ،   عن سبلِ  –منذ زمنٍ طويلٍ  –إلعراضنا 
وبالتايل عن حتقيقِ نتيجة يف جانبِ اجلهاد القتايلِّ ، مما أتاح للمفِْسـدين يف األرضِ أن  

  ..يدنسوا مقدساتنا ويقتلوا أبناءنا 
لَـ ( فإفساد بين إسرائيل الذي نراه يف أرضنا خاصةً ويف األرض عامة  ى وقَضَينا إِ

بني إِسرائيلَ في الْكتَابِ لَتُفْسدن في الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُواً كَبِرياً 
، هو دون أدىن شك العالمةُ األوىل القترابِ الساعة ، فقولُه تعـاىل  )  4:اإلسراء (  )

ة ليسـوءوا     فَـإِذَ ( الذي يبين لنا فيه ما كَتبه لبين إسرائيلَ يف كتـابِهم   رالْـآخ ـدعو ـاءا ج
ليتَبروا ما علَوا تَتْبِرياً  و ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخديلو كُموهج7: اإلسراء (  )و  ( ،

ـ  ( وقولُه تعاىل   فَـإِذَا ج ضوا الْأَركُنرائيلَ اسي إِسنبل ه دعب نا مقُلْنو   ة رالْـآخ ـدعو اء
ئْنا بِكُم لَفيفاً  ، يبين اُهللا تعاىل فيهما أننا نعيش زمن وعد اآلخرة ، )  104:اإلسراء ( )  جِ

مل ترد يف كتابِ اِهللا تعـاىل إالّ يف هـاتني الصـورتني    ) وعد الْآخرة  ( فالعبارةُ القرآنيةُ 

ة    ( تعاىل  وحينما يقول اهللا.. القرآنيتني  رالْـآخ ـدعو (  ـدعما يعنيه و ه يعين من مجلةفإن
اقترابِ الساعة ، فكلمةُ اآلخرة تقابلُ يف كتابِ اِهللا تعاىل كلمةَ الدنيا ، حيث ترد كلٌ 

  ..مرة )  115( منهما 



ـــــة                                                                 املـهـندس عدنان الرفـاع ـي               الـجـهــــاد عـزيـمــــة األمـ
13  

يف  فـإذا مل تكـن  .. فهذا هو أكرب امتحان هلذه األمة ، إما أنْ تكونَ أو ال تكون 
 ةاجلهادي ةستوى املسؤوليمبعناها الشمويلِّ ( م ( ، رايةَ منهجِ احلق لُ مبن يرفعبدتسست

  ..فال يبخلُ يف بذلِ نفِسه وماله مجاهداً ال خياف لومةَ الئم 
نْتُم هؤالء تُدعون لتُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخَ(  لُ ومن يبخَلْ ها أَ

رماً غَيلْ قَودتَبسا يلَّوتَتَو إِنو اءالْفُقَر نْتُم أَ و يالْغَن اللَّهو هنَفْس نخَلُ عبا ينَّم كُم ثُم ال فَإِ
 ثَالَكُمكُونُوا أَم38: حممد (  ) ي  .. (  
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