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 اون أن تكون موحًدد اجماهًد ال قيمة جلهادك إن كنت

 ٦١٠٢تشرين الثاني  81اجلمعة يوم    تاميز مصرموقع عرب حوار 

 

 ات ظريَّوالنَّ اآلراء  تصارع َت، َويف هذه املرححِة اواًجَر املصلححاِت من أكثِر اجلهاِد مصطلح    باَت

ن ومنهم َم ،إسططيم ٌّ واجٌب هامع أنَّ ًةسططح  َّ اها فكرًةَرنهم َمن َيِم: َفاجلهاِد لفكرِة ومعارٍض ٍدبني مؤيِّ

ومنهم من  اِةها باحل ربُلن َيومنهم َم ها باملعركِةربُلن َي، وكذلك منهم َم ِطلحضططَّ حتتاج  ًةاها إجياب ََّرَي

 .ِدَقها باملعَتربُلَي

 ِةالعحييَّ ائفِةلحلَّ ، وكاَنيائِفاللَّ ، ومن كلِّعن اليطِن اهم دفاًعأنفسطَط الكثريوَن َمدَّة َقيف سططيريَّ

 ِ حََّسامُل قتاِلني عحى الالعحييِّ عنَد اجلهاِد مفهيم  لنا: هل يقتصر نا تساَء، لكنَّهداِءالشط   ها من عدِدنصط  َ 

 ؟اإلرهاِب دَِّض ائِرالدَّ

 

 :الدكتير أمحد أديب أمحد الذي قاَل يريِّالسطط  العحييِّ مع ال احِث نا يف هذا امليضططيِعْرحاَوَت

 اًلقي ه مارس الذي ن  اجلهاِد ه  من أشطكالِ  نا الغال َةنا وتضطح اتِ ِئنا مب اِدَكمسط  َتا َونطِننا عن َودفاَع إنَّ

م  ع الذي َي احلقِّ نهِج ، وألجِلِةاإلنسططططان َّ ة، بل ألجِلسططططيريَّ ل س فقط ألجِل فاع ، وهطذا الدِّ ًيوفع

 املمثَِّل األكرِب   عن اجلهاِدغِنذي ال ي ال األصغر  هي اجلهاد  ى هذا اجلهاد  َقَي . ولكْنش ٍء كلَّ ِهِتبرمَح

ا متّثل  هن أمسى وأرفِع العحيِم العحييَِّة اإلسططططيم َِّة ألنَّ، وهي ِميح ِدفِس والتَّبعحِم األخيِق وتهذيِب النَّ

 بقيٍم َقضطَطيا اجلهاَد األصططغَر وبقَ  امرحً ) بقيله:( ص) اهلُل رسططيل  سطط ِّدنا ه اجلهاَد األكرَب الذي ذكَر

 وهذا (،جهاد  النفِس) (:ص) فق ل: يا رسطططيَل اهلل وما اجلهاد  األكرب ؟ قال (،هاد  األكرب عح هم اجل

اَد اعَحميا أنَّ اجله) :أمري املؤمنني اإلمام عح  )م(ألمِر ميالنا  اًلامتثطا  العحيي  بطه املؤمن   حتزم َي اجلهطاد  

إذن هي  العحييِّ فاجلهاد  امللحيب  من املؤمِن (،د وااألكرَب جهاد  النفِس فاشططتغحيا اهاِد أنفسطِطُكم تسططَع

ِد اخلالِص، يح فِس صطططفاٌء واكتماٌل وارتقاٌء إال بالتَّإت اع  العقِل يف مياجهِة اجلهِل، ولن َيحصطططَل لحنَّ

ِِ واجلِنًةفتكيَن مسططتعدًَّة السططتق اِل الف يِض العقح َِّة، َوت عايَن مراتَب اليجيِد، فتصطط َ  حرَّ   من اخلي

ِِ ِِنَسًة ملمَّنًَّة ب ق ِنها، لقيله تعا :   الَِّذيَن َِمن يْا ) والضطَّعِف، وتتههََّل لتكيَن بتحق ِقها ذذه الكشطي

َة التيح طِد واإلفراِد الطذي هي   َفَت ُحَغ حق قط  (،َوَتْلَمَِّن  ُقُحيب ه م بِطِذْكِر الحِطِه َأاَل بِطِذْكِر الحِطِه َتْلَمَِّن  اْلُقُحيب     
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، وعندها ال تهخذ ها يف اهلِل ليمُة الئٍم، فتجاهد  العرفان َِّة لقصططططيمل واملنتهى األمسى لحع طادةِ الغطايطُة ا  

َوجَطاهِطد وا ِف  الحطَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ه َي اْجَتَ اُكْم َوَما َجَعَل َعَحْ ُكْم ِف     ) إلعيِء كحمطِة احلقِّ، لقيلطه تعطا :   

يي  ي بفناِء اذيمل، في َيَرمل املؤمن  العحسططططمي إ  الع َتاِرَفها، َوفتهج َر الدن ا وزخ (،الطدِّيِن ِمْن َحَرجٍ 

وجَه ربِِّه الذي يؤيِّد ه  بالكراماِت احِلسططَطاِن، وهكذا ال َيقَيمل عح ه أحٌد من جنيِد  الشطططه د  ح َنها إالَّ

 هم لقيله تعا : لنِتطِحِهم وشرَّ أولََّك الفاننَي اهططط َ قيَنه  شطططط   لاِن، ألن جنيَد العقِل امُلَنزَّليَن َسالشَّ

لَّْم َتَرْوَها  اَوج ن يًد اَيا َأي َها الَِّذيَن َِمن يا اْذُكر وا ِنْعَمَة الحَِّه َعَحْ ُكْم ِإْذ َجاءْتُكْم ج ن يٌد َفَهْرسطططَطْحَنا َعَحْ ِهْم ِرًح)

 (.اَوَكاَن الحَّه  ِبَما َتْعَمُحيَن َبِصرًي

 

ال فق اجلهاِد مبفهيِم فِسالنَّ بناِء لنطا عن عيقةِ ، تسططططاَءاجلهطادِ  مبفهيِم هطذا االرتقطاءِ   وحيَل

ال  ت  أهِل أخيِقو بق ِم ًيمتث  واألخيِق بالق ِم فِسالنَّ عحى بناِء يعتمد  نا العحيي الطدكتير أمحطد: فكر   

كان  ل هم حبقٍّمى إن انَتَم كلَّ فإنَّ نا، ولذلَكنا وأفكاِرنا وأخيِقنا نتمثَّل بهم يف ق ِم، ألنَّاملعصططططيمنَي

 ل قاِتي َو ى ال يَد يتيلَّحني ِهأو يف ق ادِت ِةريَّطلح ش ه َمدَّاق  أو ف ما َقالرَّ ِهيف فكِر سياَء اتثنائ ًّطططط  اس ًيرج

منني اإلمام ؤأمري املبيصطط َِّة ميالنا  حتزم عندما َي فعِةالرِّ إ  هذِه ، وسطط صططل  القيمل املنحرفِة يف مياجهِة

قيل: ِإنَّ ه ت ارَك وتعا  ياهلَل اهلَل يف اجلهاِد لألنفِس، فه  أعدمل العدوِّ لكم. إنَّ) :ِهألصحاِب عح  )م(

دة ل  حَغ فاملؤمن  العحيي  يلم   أن يرتقَّى يف مقاماِت الع ا (،النَّْفَس أَلمطَّاَرة  بِطالسطططط يِء ِإالَّ مَطا َرِحَم َربِّ َ   

إصططي   النفِس بإت اع أحكاِم احلقِّ، وهذا حتاج  إ  رياضططاٍت   جاِت الع ادِةل  درمرت َة العارفني. وأوَّ

 وجماهداٍت مستمرٍة ل نفصَل املؤمن  العحيي  عن العاَلِم الفان  ويتَّصَل حبضرِة ال اق .

 

االِت حلا : من أهمًِّيالدكتير أمحد قائ يتابع  ِهيف ارتقاِئ هذا العحيي  ه مطا ي حغ   وأهمِّ ِلوحيل أوَّ

ق  إ  معرفِة ريفس ، فهذا هي اللَّالنَّ فِس ه  معرفُةالنَّ يف جهطادِ  العحيي  اليت جيطب  أن ي حَغهطا املؤمن   

إذا ) ال:: متى َيعرِ اإلنسان  ربَّه ؟ فقه س ََّلأنَّ( ص)حممَّد  يبِّالنَّ سط ِّدنا عن  َيِواحلقِّ تعا ، وقد ر 

َِ نفَسه  ِِمعرفُة النَّ) :أمري املؤمنني اإلمام عح  )م(كما قال ميالنا  (،عر ِ  املعار ها م وليال( فِس أعَر

ِ  ربَّه    ) :)م(ذذا قال  بِِّهَر يكن ملؤمٍن معرفُة عين أن هذا ي (.َعِجْ ت  ملن جيهل  نفسططَطه  ك ف يعر

َِ املقدََّس واملقصططططيَد اإلذ َّ الذي يتمّثل  بالع يديَِّة حق قًة، ال  كن   بتحق ِق  اليصططططيل  إل ِه إالَّاذد

َينَّه ْم َوالَِّذيَن َجاَهد وا ِف َنا َلَنْهِد) عحى ذلطك هي من جهاِد النفِس لقيله تعا :  وام الع طادِة طريقطًة، والطدَّ   
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حِم ن العام ِة والنَّهل  موشطططرُه هذا اليصطططاِل هي ورود  املعان  السطططَّ (،سطط   َحَنا َوِإنَّ الحََّه َلَمَع اْلم ْحسططِطِننيَ 

 (:ص) هلُلا رسططيل  سطط ِّدنا العحييِّ، فهي أصططل  كلِّ خرٍي لقيِل ه ضططرورة  حتم َّة  لحمؤمِنيح ديِّ ألنَّالتَّ

 ِن العحييِّكاُة احلق ق َُّة لنفِس املؤموهذه املعرفُة التيح ديَُّة ه  الزَّ (،أفضطططُحُكم معرفًة اأفضططَطُحكم إ اًن)

َوَمْن َيْهِتِه ) :لقيله تعا  اعظ ًم اسطططط  ؤتى عحى هذه التَّزك ِة  ياًبو (،َقْد َأْفَحَ  َمن َزكَّاَها) لقيله تعا :

ِديَن َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت َفُهْوَلََِّك َله م  الدََّرَجات  اْلع َحى، َجنَّات  َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَهْنَهار  َخاِل ام ْؤِمًن

 (.ِف َها َوَذِلَك َجَزاء َمن َتَزكَّى

 

دكتير أمحد: ، قال الِةيح ديَّالتَّ ِةين َّالدِّ بالعق دِة ِسطططططططط فالنَّ جهاِد نا عن عيقِةاؤِلَسَت وحيَل

عن  ادفاًع د جاِهت  َكفإنَّ إذ جتاهد  ، فهنَتاًدأن تكين ميحِّ دوَن اإن كنطَت جمطاهطدً    َكجلهطادِ  ال ق مطةَ 

 اهلُل ق ل ال َي ذلَك، لعل ِلوالتَّ شطططط  ِهمن التَّ ها، خال ًةَت  كحَمعِحأن ت  اهلُل اليت أمرَك يح طدِ التَّ عق طدةِ 

 صططططرييِّالن  نا العحييِّنهِج ِسسطططط ن ُأ، وهذا ِمالعق دِة صططططايَف اًدميحِّ جمطاهطٍد دون أن يكينَ   جهطادَ 

، فههل  اآلخرِة   عاِمن ا إالد  رتق  من عاِمَي، َوعل ِلوالتَّ ش  ِهالتَّ شيائب  ه الذي ال تشطيب   صط يبِّ اخَل

رويضطططِطها عحى ه يتعحَّق  فقط بَتفِس، َفَ ظن يَن أنطَّ ن طا ملفهيِم جهطاِد النَّ  احلطدوِد الطد    ن طا يقفيَن عنطدَ  لطد  ا

يا يف مراتِب َقالذين ارت نَيالعحييِّ املؤمننَي ريرِة واألهياِء ال دن َِّة، لكنَّاللطَّاعاِت واالفِة نيازِعها الشططططِّ 

َوشطَطِهد وا اآلَن الدائَم وأقر وا له بالشططَّهادِة العظمى، َوسطَطح  يا عن حضططرِة  العارفنَي َوَعرفيا حق قَة األنياِر 

احلقِّ مططا رأوه  من العحططِل يف عططاَلِم املحكيِت وعططاَلِم اجلربوِت، أرادوا حتق َق السططططَّعططادِة وبحيَ  األَرِب  

ضططا اخلالِق َتسططت ِدَل ر َفَجاهدوا أنفسطَطهم عن اليقيع يف مهالِك التَّشطط  ِه والتَّعل ِل، وصططاَرعيها لك ي 

ي َوحَِّص َنْفسطَطه   ِإنَّ َمْن َأَراَد َأْن) :ِهتيم ِذ ألحِد( ع) املسطط   النَّيبِّدنا لقيل سطط ِّ اًلبرضططا املوحيِق، امتثا

ه  َوَخسطططِطَر حَّي ْهِحُكَها َوَمْن ي ْهِحُك َنْفسطططَطه  ِمْن َأْجِح  َيِجد َها، ألنَّه  َماَذا َيْنَتِفع  اإِلْنسطططَطان  َلْي َرِبَ  اْلَعاَلَم ُك

 (.َنْفَسه ؟

 

 أجرى احلوار: وليد عرفات


