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أهل الفضل





المقّدمة

لقد ُخلق الإن�ض�ن في هذه الدني� لي�ضير �ضيرًا تك�ملّيً� 

نحو ط�عة اهلل تع�لى:

.
(1(

{ڦ ڄڄڄ ڄڃ ڃ    ڃ}

ونتيجة هذا ال�ضير اختلف الن��س بين قريٍب اإلى اهلل 

تع�لى من خالل علمه وُمم�ر�ضته، وقريٍب من جهة �ضعّيه 

وقريٍب  ال�ضعّبة،  التحّدي  اأّي�م  خّف�قة  الحقِّ  راية  لرفع 

الدني�  هذه  في  يملُك  وم�  وحي�ته  نف�ضه  بذله  جهة  من 

في �ضبيل اهلل تع�لى وعلى راأ�س هوؤلء كّلهم ح�مل الّلواء 

وق�ئد الم�ضيرة، فك�ن الولّي وك�ن الع�لم وك�ن الُمج�هد 

اإلى  وال�ضّب�قين  تع�لى  اهلل  عند  الف�ضل  اأهل  وال�ضهيد 

�ض�حته.

)1)  �ضورة الن�ضق�ق، الآية: 6.
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الف�ضل عند  اأهل  ال�ضوء على  ن�ضلِّط  الُكتّيب  في هذا 

اهلل تع�لى لن�ضعى لاللتح�ق بهم من جهة، ولنتعّلم اآداب 

خرى.
ُ
التع�طي معهم وحقوقهم من جهة اأ

ن�ض�أل اهلل تع�لى اأْن يعّرفن� اأهل الف�ضل عند اهلل تع�لى 

واأْن يجعلن� معهم في الدني� والآخرة.

 



العلماء

»العلماء ورثة األنبياء يحّبهم 
أهل السماء ويستغفر لهم 

الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى 
يوم القيامة«

:Pعن رسول الّله

الفصل األّول





 تمهيد
الحمُد هلل اّلذي اأكرمن� ب�لإيم�ن و�ضّلى اهلل على نبّيه 

الم�ضطفى خ�تم الأنبي�ء و�ضّيد العلم�ء، وعلى اآله الكرام 

اأهل بيت النبّوة ومعدن العلم وخّزان الحلم...

ل اهلل الإن�ض�ن على �ض�ئر المخلوق�ت  وبعد، فقد ف�ضّ

له الخي�ر بعد  البي�ن وترك  واألهمه الخير وعّلمه  ب�لعقل 

ومتك�ماًل  بعقله  اإن�ض�نً�  الإن�ض�ن  فك�ن  ال�ضبيل،  هداه  اأن 

َله اهلل على ع�ّمة البرّية  ب�لتوفيق بعلمه، فبعد اأْن تعلَّم ف�ضّ

{ې ې  ى  اآي�ته:  محكم  في  ق�ئل  من  عزَّ  فق�ل 

ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی   ی  ی 

.
(1(

ی}
فرفع اأولي الحجى عمن �ضّل وزاغ عن ال�ضراط، ُثمَّ 

رفعهم درج�ت على من لم ي�ضتخدم العقل، فق�ل عزَّ من 

مب ىب يب جت  حت خت مت ىت     ...} ق�ئل: 

.
(2(

يتجث...}

)1)  �ضورة الزمر، الآية: 9.
)2)  �ضورة املج�دلة، الآية: 11.
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عن  �ض�أل  لمن  والمعّلمون  الب�ضر  ُهداة  العلم�ء  فك�ن 

وغّذوا  الأنبي�ء،  �ضيرة  ب�ضيرتهم  فحكوا  الهداية،  ُطرق 

بمدادهم اأرواح ال�ضهداء.

 منزلة العلماء

التي  الرواي�ت  من  �ضدر  لم�  الم�ضتق�ضي  يذهُل 

تتحّدث عن مق�م العلم�ء اأن ُيح�ضي من�قبهم، وم� ذكرته 

الرواي�ت من منزلتهم لدى اهلل عّز وجّل، وي�ضتطيع القول 

وجّل  عّز  اهلل  لدى  اأرفع  منزلة  من  م�  اأنَّه  ق�طع  بنحو  

العلم�ء  منزلة  وجّل�ضوى  عّز  والأئّمة  الأنبي�ء  مرتبة  بعد 

لإعالء  والجه�د  ال�ضبه�ت،  لردِّ  اهلل  �ضبيل  في  الع�ملين 

راية الإ�ضالم واأحك�مه..

ال�ض�مية  المق�م�ت  بع�س  يلي  فيم�  و�ضن�ضتعر�ُس 

للعلم�ء تحت �ضبعة عن�وين اأ�ض��س:

1- ورثة الأنبياء:

كيف ل يكون العلم�ء ورثة الأنبي�ء وقد ا�ضتركوا معهم 

الأنبي�ء  له  تعّر�س  لم�  وتعّر�ضوا  والهدف،  العقيدة  في 

زحف  يوقفوا  لكي  والج�ضدّي  الفكرّي  القمع  وجّلمن  عّز 

اأفك�رهم الم�ضتنيرة من نور الإيم�ن اإلى قلوب الن��س، خوفً� 

ُدني�هم  منهم  وتنتزع  الُم�ضتكبرين  تهزُّ عرو�س  لأنَّه�  منه� 

وج�ههم و�ُضلط�نهم اّلذي ل يعنيهم غيره في هذه الحي�ة.
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بني  كاأنبياء  ّمتي 
ُ
�أ »ُعلماء   :Pاهلل ر�ضول  فعن 

.
�إ�سر�ئيل«)1)

هم  »�لعلماء ورثة �لأنبياء ُيحبُّ  :Pوعن ر�ضول اهلل

�أهل �ل�سماء وي�ستغفر لهم �لحيتان في �لبحر �إذ� ماتو� 

.
�إلى يوم �لقيامة«)2)

»�إنَّ   :Q ال�ض�دق  الإم�م  عن  اآخر  حديث  وفي 

.
�لعلماء ورثة �لأنبياء«)3)

ة: 2- �أقرب �لنا�س من درجة �لنبوَّ

وذلك لم� ذكرن�ه من وحدة الدور والمهّمة فكتب اهلل 

لهم اأجرًا عظيمً� وهو اأن جعلهم اأقرب الن��س من درجة 

النبّوة.

فعن ر�ضول اهللP: »�أقرب �لنا�س من درجة �لنبّوة 

.
�أهل �لعلم و�لجهاد«)4)

مناء �هلل على خلقه: 
ُ
3- �أ

من�ء دين اهلل عّز وجّل ووظيفتهم اأن يوؤّدوه اإلى 
ُ
فهم اأ

قّيمون يحفظونه من  فُهم على دين اهلل  العب�د كم� هو، 

ه  يم�ضَّ اأن  من  ويحر�ضونه  والُم�ضّككين  الُملحدين  �ُضبه�ت 

الطغ�ة بتحّييد اأو ا�ضتغالل.

)1)  ميزان احلكمة، ح 13695.
)2)  م.ن، ح 13968.
)3)  م.ن، ح 13696.
)4)  م.ن، ح 13693.
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مناء �هلل على 
ُ
فقد روي عن ر�ضول اهللP: »�لُعلماء �أ

.
خلقه«)1)

و�لعلماء  �أر�سه،  في  �هلل  وديعة  »�لعلم   :Pوعنه

.
مناوؤه عليه فمن عمل بعلمه �أّدى �أمانته«)2)

ُ
�أ

4- اأحياء عند ربِّهم :

اإذا ك�ن الرجل الع�دّي ل ينقطع ذكُرُه بموته، اإذا ك�ن 

به  يذّكرهم  م�  فيهم  وترك  للّن��س   � محبًّ للخير  ف�عاًل 

فكيف ب�لُعلم�ء؟ وكيف ينقطع ذكرهم، وكالمهم وهديهم 

قد ُحِفر في القلوب، ومدادهم قد ُحفظ في بطون الكتب 

واإذا  الت�ريخ؟  مفخرة  و�ضيرتهم  الكّت�ب،  ب�أقالم  وُخطَّ 

ك�نوا كذلك فهم لي�ضوا اأمواتً� بل اأحي�ء في قلوب الن��س 

هم ُيرزقون. واأحي�ء عند ربِّ

مّيتاً،  كان  و�إن  »�لعالم حّي   :Q عليٍّ  الإم�م  فعن 

.
و�لجاهل مّيت و�إن كان حّياً«)3)

اأحيوا  لأنَّهم  حقيقّية  حي�ة  هي  اإّنم�  العلم�ء  فحي�ة 

قلوبهم بذكِر اهلل وخ�ضيته، واإنَّ القلب اّلذي ع��س بذكر 

اهلل وخ�ضع لعظمته تع�لى ل يمكن اأن يموت.

كالحّي  �لجّهال  بين  »�لعالم   :Pاهلل ر�ضول  وعن 

.
بين الأموات«)4)

)1)  كنز العم�ل، ح 28675.
)2)  ميزان احلكمة، ح 13924.

)3) م.ن، ح 13707.

)4) م.ن، ح 13708.
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ال�ضاللة  واأعمت  قلبه  الجهل  اأم�ت  من  هو  ف�لمّيت 

ب�ضيرته.

5- مد�د �لعلماء يرجح على دماء �ل�سهد�ء:

وكيف ل يكون مداد العلم�ء اأف�ضل من دم�ء ال�ضهداء 

الإلهّي  الع�ضق  نبتة  وزارعو  لهم  المرّبون  هم  والعلم�ء 

فيهم، وهم الذين بذروا في قلوبهم حبَّ الإيث�ر، و�ضيرة 

في  الف�ضل  لهم  فك�ن  العلم  على  فرّبوهم  الأبرار، 

اإر�ض�دهم وتوجيههم اإلى الجه�د وال�ضه�دة.

�لقيامة  يوم  كان  »�إذ�   :Q ال�ض�دق  الإم�م  فعن 

وو�سعت  و�حٍد  �سعيٍد  في  وجّللنا�س  عّز  �هلل  جمع 

�لعلماء،  ِمد�د  مع  �ل�سهد�ء  دماء  فيوزن  �لمو�زين، 

.
فيرَجح مد�د �لعلماء على دماء �ل�سهد�ء«)1)

وعن ر�ضول اهللP: »وِزَن حبر �لعلماء بدم �ل�سهد�ء 

.
فرَجح عليه«)2)

6- النظر لوجههم عبادة:

�لعالم  وجه  �إلى  »�لنظر   :Pاهلل ر�ضول  فعن 

.
عبادة«)3)

ولكن ِلَم النظر لوجه الع�لم عب�دة؟

Q ي�أتي الجواب في حديث اآخر عن الإم�م ال�ض�دق

)1) ميزان احلكمة، ح 13702.
)2) م.ن، ح 13703.
)3) م.ن، ح 13736.
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�إذ�  �ّلذي  �لعالم  »هو   :Pالر�ضول لقول  و�ض�رحً�  معّقبً� 

.
نظرت �إليه ذّكرك بالآخرة«)1)

وتتذّكر  اهلل  تتذّكر  لأنَّك  العب�دة  ك�نت  هن�  فمن 

عنه�  يغفلك  اّلتي  ب�لآخرة  ويذّكرك   Pالر�ضول �ضيرة 

طول الأمل حين يكون قلبك قد تيّب�س وا�ضت�ق كم� اأر�س 

ال�ضحراء العط�ضى اإلى قطرة الم�ء في�أتيك الع�لم ويفّجر 

الينبوع العذب الب�رد الرّي�ن في قلبك حين يعمره بذكر 

اهلل عّز وجّل...

7- �أف�سل من �لعّباد:

الع�لم  تف�ضيل  في  وردت  التي  الأح�ديث  هي  كثيرة 

على الع�بد ففي الحديث عن الإم�م الب�قر Q: »عالم 

.
ُينتفع بعلمه �أف�سل من �سبعين �ألف عابد«)2)

وفي حديث اآخر عن ر�ضول اهللP: »ف�سل �لعالم على 

.
�لعابد كف�سل �لقمر على �سائر �لنجوم ليلة �لبدر«)3)

وعن ر�ضول اهللP: »ركعتان ي�سّليهما �لعالم �أف�سل 

.
من �ألف ركعة ي�سّليها �لعابد«)4)

الم�ض�عف وهذا  الأجر  لهذا  للعجب  وي�  للده�ضة  في� 

هذا  �ضبب  فم�  الع�بد،  على  للع�لم  العظيم  التف�ضيل 

التف�ضيل؟

)1) ميزان احلكمة، ح 13738.
)2) م.ن، ح 13718.
)3) م.ن، ح 13719.
)4)م.ن، ح 13722.
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�ضبب ف�ضل العامل على العابد:

اأمر  اأن يكون الثواب لئقً� ب�لعمل وهذا  من الطبيعّي 

ُيدركه العقل ويعترف به، فلُنق�رن بين عمل العلم�ء وعمل 

وب�لت�لي  لالأجر،  ا�ضتحق�قً�  اأكثر  اأّيهم�  لنالحظ  العّب�د 

نعلم �ضبب الأف�ضلّية.

اأمورهم  من  وا�ضتق�ل  الن��س  عن  انزوى  قد  ف�لع�بُد 

وابتعد عن همِّ الحي�ة بكلِّ �ضوؤونه� و�ضجونه� ولم يت�ضّد 

�ضوى لعب�دته.

وغّير  الُمنكر،  وردع  ال�ض�رع  اإلى  نزل  فقد  الع�لم  اأّم� 

وربَّى  واليت�مى،  الأرامل  و�ض�ند  ال�ض�ئنة،  المظ�هر 

ال�ضهداء بعلمه وموعظته، واأبكى الن��س على م�ض�ئب اأهل 

البيت  عّز وجّلواأمَّ الن��س في �ضالتهم، واأر�ضدهم لأحك�م 

دينهم، ونه�هم عن الفح�ض�ء، واأمرهم ب�لمعروف فت�بوا 

على يديه و�ضبوا في كلِّ مع�ضلة اآلمتهم اإليه، ف�أيُّهم� بعد 

ذلك كّله اأف�ضل واأعظم اأجرًا وثوابً�؟!

بيت  اأهل  عن  ال�ض�درة  للرواي�ت  الُمراجع  اأنَّ  على 

�ضبب  عن  تتحّدث  يجده�  وجّل  عّز  والطه�رة   الع�ضمة 

التقديم فلن�ضتعر�س بع�ضه�:

منه� م� روي عن الإم�م الر�ض� Q: »ُيقال للعابد يوم 

�لقيامة: ِنْعم �لرجل كنت، هّمتك ذ�ت نف�سك وكفيت �لنا�س 

موؤنتك فادخل �لجّنة، �أل �إنَّ �لفقيه من �أفا�س على �لنا�س 
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ها �لكافل  خيَره و�أنقذهم من �أعد�ئهم، ويقال للفقيه:يا �أيُّ

لأيتام �آل محّمد، �لهادي ل�سعفاء محّبيهم ومو�ليهم قف 

.
حّتى ي�سفع لك من �أخذ عنك �أو تعّلم منك«)1)

نف�س  »و�ّلذي   :Pاهلل ر�ضول  عن  خرى 
ُ
اأ رواية  وفي 

محّمد بيده، لعالم و�حد �أ�سدُّ على �إبلي�س من �ألف عابد 

.
لأنَّ �لعابَد لنف�سه و�لعالَم لغيره«)2)

حقوق العلماء

بعد اأن عرفن� منزلة العلم�ء وف�ضلهم ل ُبدَّ لن� من اأن 

نعرف بع�س حقوقهم علين� فهم اأهل الف�ضل لأّنن� التزمن� 

على اأيديهم وعرفن� العق�ئد والأخالق من خالل درو�ضهم 

فم� هي تلك الحقوق؟ 

1- مجال�شتهم :

 :Pاهلل ر�ضول  عن  ال�ضريف  الحديث  في  ورد  فقد 

ه عّز  �إّل ناد�ه ربُّ �لعالم  »ما من موؤمن يقع �ساعة عند 

وجّلجل�ست �إلى حبيبي وعّزتي وجللي لأ�سكنّنك �لجّنة 

.
معه ول اأبالي«)3)

��ستقبل  »من   :Pاهلل ر�ضول  عن  اآخر  حديث  وفي 

ز�رني،  فقد  �لعلماء  ز�ر  ومن  ��ستقبلني،  فقد  �لعلماء 

جال�سني  ومن  جال�سني،  فقد  �لعلماء  جال�س  ومن 

)1) ميزان احلكمة، ح 13728.
)2) م.ن، ح 13731.

)3) البح�ر، ج 1، �س 198.
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.
فكاأّنما جال�س رّبي«)1)

وهذا الف�ضل في مج�ل�ضتهم لم� ذكرن�ه من اأّن اللق�ء 

على  ر  ويوؤثِّ ب�لآخرة  ويذّكره  ه  بربِّ الإن�ض�ن  يذّكر  ب�لع�لم 

�ضلوكه في المجتمع ب�ضكل لاإرادي، يقول ال�ضهيد مرت�ضى 

مّطهريM اّلذي ك�ن يح�ضر الدر�س الأخالقي لالإم�م 

قّم  مدينة  في  اأ�ضبوع  كّل  الأربع�ء  يوم  الخمينّي} 

المقّد�ضة: »�إنَّ مو�عظ �لإمام �لخمينّي } كانت توؤّثر 

�أخلقياً فيظّل متاأّثر�ً  �أربعاء لأربعاء وُتعّبُئه  عليه من 

بكلمه حتى �لأربعاء �لقادم«.

وقد ج�ء في و�ضّية لقم�ن الحكيم لبنه: »يا بنّي جال�س 

�لعلماء وز�حمهم بركبتيك فاإنَّ �هلل ُيحّيي �لقلوب بنور 

.
�لحكمة كما ُيحّيي �لأر�س بو�بل �ل�سماء«)2)

2- تكريمهم واإعظامهم :

واأن  بّد  ل  عليك  اأف�ضل  من  اأنَّ  على  اثن�ن  يختلف  ل 

ُتق�بله المعروف ب�لح�ضنى ق�ل اهلل تع�لى: {ۋ ۅ  

.
(3(

ۅ ۉ ۉ}
به  اأمرتن�  لم�  تبعً�  العلم�ء  م  نكرِّ اأن  علين�  ف�لواجب 

الأح�ديث ال�ضريفة ولم� يمليه علين� حكم العقل.

)1) كنز العم�ل، ح 28883.
)2) ميزان احلكمة، ج 1، �س 402.

)3) �ضورة الرحمن، الآية: 60.
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فعن الإم�م ال�ضّج�د Q: »و�أّما حّق �سائ�سك بالعلم 

.
التعظيم له«)1)

.
وعنه Q: »من وّقر عالماً فقد وّقر ربَّه«)2)

حقَّ  عليك  فله  ال�ضالة  في  اإم�مك  الع�لم  يكون  وقد 

ال�ضكر اأي�ضً�.

وقد ذكره الإم�م ال�ضّج�د Q في ر�ض�لة الحقوق حيث 

ُيقّلد  �أنَّه  تعلم  فاأن  �سلتك  في  �إمامك  حقُّ  »و�أّما  ق�ل: 

�ل�سفارة فيما بينك وبين ربِّك عّز وجّل، وتكّلم عنك ولم 

تتكّلم عنه، ودعا لك ولم تدع له، وكفاك هول �لمقام بين 

َيَدي �هلل عّز وجّل، فاإن كان نق�س كان عليه دونك و�إن كان 

تمام كنت �سريكه ولم يكن له عليك ف�سل، فوقى نف�َسك 

.
بنف�سه و�سلَتك ب�سلته، فت�سكر له على قدر ذلك«)3)

3- تخ�سي�سهم بالتحّية:

لتخ�ضي�س �ضخ�س ب�أمر معّين اإ�ضع�ر لك منه ب�هتم�م 

الجتم�عّية  اللي�ق�ت  من  وهو  فريدة  ورع�ية  خ��ّس 

الع�ِلم  �س  نخ�ضِّ وجاّلأن  عّز  اهلل  اأمرن�  ولذا  المعروفة، 

الموؤمنين  اأمير  فعن  الآخرين،  دون  به  ة  خ��ضّ بتحّية 

Q: »من حقِّ �لعالم عليك �أن ت�سّلم على �لقوم عاّمة 

.
ه دونهم بالتحّية«)4) وتخ�سّ

.Q  1) ر�ض�لة احلقوق لالإم�م زين الع�بدين(
)2) ميزان احلكمة، ح 13901.

)3) مك�رم الأخالق، �س422.
)4) ميزان احلكمة، ح 13893.
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4- ُح�ْسُن �لإ�سغاء �إليهم :

ولح�ضن ال�ضتم�ع للع�لم فوائد جّمة منه� اأنَّ ال�ض�مع 

اأّنه ل يتعّر�س لوقع  ي�ضتوعب كّل م� يقوله الع�لم، ومنه� 

ال�ضبه�ت فيم� �ضمعه، ومنه� اأّنه ل تفوته بع�س المط�لب 

 ومفّتتً� اأو ُمَبْعثرًا، على 
ً
اّلتي يذكره� في�أخذ الكالم مجتزاأ

اأنَّه لي�س من الأدب الكالم حين كالم الع�لم واللهو ببع�س 

الأمور اّلتي ُت�ضعره بعدم ُمب�لة الم�ضتمع لوعظه.

»وُح�سن  ال�ضريف:  الحديث  في  حقوقه  من  ورد  لذا 

�ل�ستماع �إليه، و�لإقبال عليه، و�لمعونة له على نف�سك 

عقلك  له  تفرغ  باأن  �لعلم  من  عنه  بك  غنى  ل  فيما 

.
وتح�سر فهمك«)1)

5- �لحزن على فقدهم :

حقيٌق ب�لمرء اأن يحزن 

وحقيق  يحّب،  من  لفراق 

لفراق  يحزن  اأن  اأي�ضً�  به 

الأب  بمنزلة  فهم  العلم�ء 

الموؤمن،  لالإن�ض�ن  الروحّي 

الأح�ديث  وردت  وقد 

لن�  ت�ضف  التي  الكثيرة 

مدى ت�أثير فقد الع�لم على 

)1) م�ضتدرك الو�ض�ئل، ج 11، �س 159.
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�لعالم  »موت   :Pاهلل ر�ضول  عن  الرواية  ففي  الن��س، 

ُم�سيبة ل ُتجبر وثلمة ل ُت�سّد وهو نجم طم�س، وموت 

.
قبيلة �أي�سر من موت عالم«)1)

6- عدم �لتخّلي عنهم :

اإنَّ عدم ح�ضور مج�ل�ضهم ودرو�ضهم هو بمث�بة التخّلي 

عنهم، وذلك مم� يوجب بُعد الإن�ض�ن عن اهلل عّز وجّل.

فقد ورد في دع�ء اأبي حمزة الثم�لي عن الإم�م زين 

الع�بدين Q: »�أو لعّلك فقدتني من مجال�س �لعلماء 

.
فخذلتني«)2)

والخذلن من اهلل عّز وجّلهو عدم التوفيق للط�عة اأو 

فقدان الإقب�ل عليه�.

دP اأنَّه ق�ل: »�سياأتي  وقد ورد عن النبيِّ الأكرم محمَّ

زمان على �لنا�س يفّرون من �لعلماء كما يفّر �لغنم من 

�لذئب �بتلهم �هلل تعالى بثلثة �أ�سياء:

�لأّول: يرفع �لبركة من �أمو�لهم. 

و�لثاني:�سّلط �هلل عليهم �سلطاناً جائر�ً. 

.
و�لثالث:يخرجون من �لدنيا بل �إيمان«)3)

)1) ميزان احلكمة، ج 3، �س 2070.
)2) مف�تيح اجلن�ن اأدعية اأ�ضح�ر �ضهر رم�ض�ن املب�رك.

)3) بح�ر الأنوار، ج 22، �س 454.
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ن�ض�أل اهلل تع�لى اأن ل يخذلن� { 

يوّفقن�  واأن   ،
(1(

{ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
من�ء على دينن�.

ُ
لال�ضتم�ع لوعظ العلم�ء وهدّيهم فهم الأ

7- عدم �نتهاك مجال�سهم :

مجل�ضه  في  نت�ضّرف  ل  اأن  علين�  الع�لم  حقِّ  ومن 

غير  وال�ضحك  ك�لته�م�س  الالئقة  غير  ب�لت�ضّرف�ت 

عنه  ب�لني�بة  الأجوبة  ورّد  لحديثه  والمق�طعة  المبّرر 

اأمور  عن  ف�ضاًل  عب�راته...  بع�س  على  للتعليق  والتغ�مز 

اأخرى قد توؤّدي اإلى ارتك�ب المحرم�ت.

هذه   Q الع�بدين   زين  الإم�م  و�ضّية  �ضملت  وقد 

الأمور:

�ساألهم  �إذ�  بالجو�ب  و�سبقهم  عليهم  �ل�سوت  »رفع 

�أحد من �لنا�س و�لإلحاح، و�لمحادثة مع غيرهم، رغم 

و�لغمز  باليد  و�لإ�سارة  عندهم،  و�لغيبة  ح�سورهم، 

بالعين، و�لأخذ بالثوب، و�لهم�س مع �لآخرين بالأ�سر�ر 

و�إف�ساوؤها، وغير ذلك مثل قال فلن وقال فلن خلفاً 

.
لهم وطعناً بمقالهم«)2)

)1) �ضورة ال�ضعراء، الآيت�ن:89-88.
)2) ميزان احلكمة، ح 13891.
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عالمات العلماء و�ضفاتهم

معرفة  من  لن�  بّد  ل  الحقيقّيين  العلم�ء  نعلم  حّتى 

الّلذين يتحّدث�ن عن  الَحديَثْيِن  �ضف�تهم و�ضنذكر هَذْيِن 

�ضف�ت العلم�ء، فعن الإم�م عليٍّ Q: »�إنَّ للعالم ثلث 

.
�سفات: �لعلم، و�لحلم، و�ل�سمت«)1)

و�ضمت  الأخالق  وحلم  العقل  علم  اإلى  وب�لإ�ض�فة 

خرى وهي عدم الدع�ء.
ُ
المج�ل�س، هن�ك �ضفة اأ

.
فعن ر�ضول اهللP: »من قال �أنا عالم فهو جاهل«)2)

�لعلم  من  �ّدعى  »من   :Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

.
غايته فقد �أظهر من جهله نهايته«)3)

ثمرات العلم 

للعلم ثمرات تح�ضل في قلب المتعّلم وردت في الكثير 

من الرواي�ت ومنه�:

1- العمـــل، فعـــن اأميـــر الموؤمنيـــن Q: »ثم���رة �لعلم 

�لعمل به«)4).

2- العب�دة، فعنه Q: »ثمرة �لعلم �لعبادة«)5).

3- مك�رم الأخالق، فعنه Q: »ومن ثمر�ته �لتقوى، 

و�جتن���اب �له���وى، و�ّتباع �لح���ّق، ومجانب���ة �لذنوب، 

)1) ميزان احلكمة، ح 13935.
)2) منية املريد، �س 137.

)3) ميزان احلكمة، ح 13944.
)4) م.ن، ح 13951.
)5) م.ن، ح 13953.
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ومحّب���ة �لإخ���و�ن.... وم���ن ثمر�ت���ه ت���رك �لنتق���ام 

عن���د �لقدرة، و��ستقباح مقارب���ة �لباطل، و��ستح�سان 

متابع���ة �لحّق، وق���ول �ل�سدق، و�لتجاف���ي عن �سرور 

ف���ي غفل���ة، وعن فعل م���ا يعقب ند�م���ة، و�لعلم يزيد 

�لعاق���ل عقًل، وي���وّرث متعّلمه �سف���ات حمد فيجعل 

�لحلي���م �أمير�ً، وذ� �لم�سورة وزي���ر�ً ويقمع �لحر�س، 

ويخلع �لمكر، وُيميت �لبخل، ويجعل مطلق �لفح�س 

ماأ�سور�ً وُيعيد �ل�سد�د قريباً«)1).

4- الخ�ضية من اهلل، عن الإم�م ال�ض�دق Q: »�لخ�سية 

مي���ر�ث �لعلم، و�لعلم �سعاع �لمعرفة، وقلب �لإيمان، 

وم���ن ُح���ِرم �لخ�سي���ة ل يكون عالم���اً و�إن �س���ّق �ل�سعر 

بمت�سابهات �لعلم، ق���ال �هلل تعالى:{ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ})2)«)3).
وعن الإم�م عليٍّ Q: »ح�سُبك من �لعلم �أن تخ�سى 

.
�هلل وح�سُبك من �لجهل �أن َتْعَجب بعلمك«)4)

وعن الر�ضول الأكرم محّمدP: »من �أوتي من �لعلم 

ينفعه،  ل  �أوتي علماً  �أن يكون قد  يبكيه، لحقيٌق  ما ل 

لأنَّ �هلل نعت �لعلماء فقال  عّز وجّل:{ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
)1) ميزان احلكمة، ح 13955.

)2) �ضورة ف�طر، الآية: 28.
)3) م�ضب�ح ال�ضريعة، �س 365.
)4) ميزان احلكمة، ح 13961.
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
.

ڇ})1)«)2)

زكاة العلم 

ب�أن  والعلم�ء  العلم  اأهل  على  اهلل  من  الميث�ق  واأخذ 

اأوجب عليهم ن�ضر العلم وتبي�ن الأحك�م للج�هلين.

فعن الإم�م عليٍّ Q: »ما �أخذ �هلل ميثاقاً من �أهل 

�أهل  من  ميثاقاً  �أخذ  حّتى  �لعلم  تبيان  بطلب   �لجهل 

.
�لعلم بتبيان �لعلم للجّهال لأنَّ �لعلم كان قبل �لجهل«)3)

واإذا عّلم الع�لم الج�هل ك�ن تعليمه العلم زك�ة..

تعّلمه  �أن  �لعلم  »زكاة   :Q الب�قر  اأبي جعفر  فعن 

.
عباد �هلل«)4)

وعن ر�ضول اهللP: »من �ل�سدقة �أن يتعّلم �لرجل 

.
�لعلم ويعّلمه للنا�س«)5)

وقد ورد عن الإم�م عليٍّ Q: »كّل �سي ٍء ينق�س على 

.
�لإنفاق �إلَّ �لعلم«)6)

ف�لثروة كّلم� ُينفق منه� تنق�س، وكّل �ضي ء م�دّي ُينفق 

منه َينق�س اإلَّ العلم، ولذا اأمر اأئّمتن�  عّز وجّل ب�إنف�ق العلم.

)1) �ضورة الإ�ضراء، الآي�ت:109-107.
)2) ميزان احلكمة، ح 13962.
)3) ميزان احلكمة، ح 13807.

)4) الك�يف، ج 1، �س 41.
)5) عّدة الداعي، �س 63.

)6) ميزان احلكمة، ح 13804.
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�لنا�س  »علِّم   :Q المجتبى  الح�ضن  الإم�م  فعن 

�أتقنت علمك وُعّلمت ما  وتعّلم، عّلم غيرك فتكون قد 

.
لم تعلم«)1)

ف�ضل املعّلم 

اإنَّ من يعّلم الن��س علمً� ن�فعً� وعده اهلل تع�لى منزلة 

خدمة  في  ت�ضحي�ت  من  قّدمه  بم�  عظيمً�  واأجرًا  ع�لية 

الن��س وخدمة الدين، فقد ورد اأنَّه: 

1- ت�ضّلـــي عليه المالئكة، فعـــن ر�ضول اهللP: »�إنَّ �هلل 

وملئكته، حّتى �لنملة في 

حجره���ا وحّت���ى �لحوت في 

�لبح���ر، ي�سّل���ون على معّلم 

�لنا�س �لخير«)2).

اأوحى اهلل  فقد  قبره،  ينّور   -2

تع�لى اإلى مو�ضى Q: »يا 

وعّلمه  �لخير  تعّلم  مو�سى 

للنا�س فاإنِّي منّور لمعّلمي 

قبورهم  ومتعّلميه  �لخير 

ي�������س���ت���وح�������س���و�  ل  ح�����ّت�����ى 

بمكانهم«)3).

)1) ك�ضف الغّمة، ج 2، �س 197.
)2) ميزان احلكمة، ح 13818.

)3) تنبيه اخلواطر، ج 2، �س 212.
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خبركم 
ُ
�أ 3- ُيبعث اأّمة واحدة، فعن ر�ضول اهللP: »�أل 

عن �لأج��ود �لأج��ود؟ �هلل �لأج��ود �لأج��ود و�أن��ا �أجود 

�آدم، و�أجودكم من بعدي رجل عّلم علماً فن�سر  ولد 

علمه، ُيبعث يوم �لقيامة �أّمة و�حدة«)1).

اآداب عاّمة للمتعّلم 

الحقوق  ر�ض�لة  في   Q الع�بدين  زين  الإم�م  ذكر 

بين  به� لدى جلو�ضه  يتحّلى  اأن  المتعّلم  ينبغي على  اآدابً� 

يدي الع�لم: »حّق �سائ�سك بالعلم �لتعظيم له و�لتوقير 

�إليه، و�لإقبال عليه، و�أن ل  لمجل�سه، وُح�سن �ل�ستماع 

ترفع عليه �سوتك، و�أن ل تجيب �أحد�ً ي�ساأله عن �سي ء 

حّتى يكون هو �ّلذي ُيجيب، ول تحّدث في مجل�سه �أحد�ً، 

ول تغتاب عنه �أحد�ً، و�أن تد�فع عنه �إذ� ُذكر عندك ب�سوء، 

 ،� و�أن ت�ستر عيوبه، وُتظهر مناقبه، ول تجال�س له عدوًّ

ول تعاِد له وليًّا، فاإذ� فعلت ذلك �سهد لك ملئكة �هلل 

 .
باأّنك ق�سدته وتعلمت علمه هلل جّل ��سمه ل للنا�س«)2)

)1) ميزان احلكمة، ح 13825.

)2) ميزان احلكمة، ح 13891.



الفصل الثاني

 قال اهلل تعالى:

وليُّ األمر

{ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی  ی ی})1).

)1) �ضورة الن�ض�ء، الآية 59.





من هو وليُّ األمر؟

ېئ  {ۈئ  العزيز:  كت�به  في  وتع�لى  �ضبح�نه  ق�ل 

حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
حت  جت  يب  ىب      مب  خب  حب  جب       يئ  ىئ  مئ 

.
(1(

ختمت ىت يت جث مث}
الأمر  وليِّ  القليلة عن  ال�ضفح�ت  في هذه  �ضنتحّدث 

ال�ضرعّي م�ضداقً�  الح�كم  اأو  الفقيه  الولّي  ُيعتبر  واّلذي 

وحقوقه  اإليه  الح�ّجة  �ضرِّ  على  لنتعّرف  م�ض�ديقه؛  من 

علين� وحّتى نمّيزه عن حّك�م الَجْور...

اأو الولّي الفقيه هو ن�ئب الإم�م  الُم�ضلمين  اأمِر  فوليُّ 

الحدود  لإق�مة  غيبته  في  مق�مه  والق�ئم  الحّجة|، 

القت�ض�د  في  الن��س  مور 
ُ
اأ واإدارة  ال�ضريعة  وتطبيق 

لم والحرب. وال�ضي��ضة، والق�ئد لهم في ال�ضِّ

ما احلاجة لويلِّ الأمر؟

�ضلوب 
ُ
ُيجيبن� الإم�م الر�ض� Q عن هذا ال�ضوؤال ب�أ

المتعّددة  الموا�ضع  في  وجوده  �ضرورة  على  يدّل  ل  مف�ضّ

)1) �ضورة الن�ض�ء، الآية: 59.
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الرواية  فقرات  بع�س  و�ضن�ضتعر�س  فيه�،  تحت�جه  اّلتي 

ال�ضريفة في عّدة نق�ط:

1- ِحْفظ �لنظام و�إقامة �لحدود و�لأحكام:
حيـــث يقـــول  Q: »ِلعل���ل كثي���رة منه���ا: �أنَّ �لخلق 

لما وقفو� على حدٍّ محدود، و�أمرو� �أن ل يتعّدو� تلك 

�لح���دود لم���ا في���ه م���ن ف�ساده���م، ل���م يك���ن يثب���ت ذلك 

ّل ب���اأن جع���ل عليهم في���ه �أمين���اً يمنعهم من  ول يق���وم �إ

ّنه �إن لو لم  �لتع���ّدي و�لدخ���ول فيما حّظ���ر عليه���م؛ لأ

يك���ن ذل���ك ل���كان �أحد ل يت���رك لّذت���ه ومنفعت���ه لف�ساد 

.
غي���ره فجع���ل عليه���م قّيم���اً يمنعه���م م���ن �لف�س���اد«)1)

كلُّ  به�  يقّر  النظ�م  يحفظ  وجود من  اأهمّية  وم�ض�ألة 

لمجتمع  يمكن  ول  ع�قل 

يكون  اأن  دون  ي�ضتمر  اأن 

عليه قّيمً� يح�فظ فيه على 

الق�نون والنظ�م.

تعاليم  على  �لحفاظ   -2
�ل�سرع �لمقّد�س:

ل��م  »ل�����و   :Q فــيــقــول 

يجعل لهم �إماماً قّيماً �أميناً 

م�����س��ت��وَدع��اً ل��در���س��ت �ل��م��ّل��ة 

نة  �ل�سُّ وذهب �لدين وُغّيرت 

.
و�لأحكام«)2)

)1) علل ال�ضرائع، ج 1، �س 252.

)2) علل ال�ضرائع، ج1، �س252.
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3- �سرورة حياتّية:

الوليِّ  وجود  وجوب  على  العقلّي  للدليل  الإم�م  ي�ضير 

ول  �لفرق  �أّنا ل نجد فرقة من  »ومنها   :Q فيقول 

مّلة من �لملل بقو� وعا�سو� �إلَّ بقّيم ورئي�س لما ل بّد 

.
لهم من اأمر الدين والدنيا«)1)

وهذا اإر�ض�د منه Q لم� حكم به العقل من وجوب 

وجود الولّي.

حقوق ويّل الأمر

يقول اأمير الموؤمنين عليٌّ 

�فتر�س  ما  »و�أعظم   :Q

�سبحانه من تلك �لحقوق حّق 

.
�لو�لي على �لرعّية«)2)

كون  في  الحديث  تقّدم  قد 

ولّي الأمر من اأهل الف�ضل على 

بعلمه  اهلل  له  ف�ضّ حيث  الن��س 

ورفعه عّن� درج�ت وهو من اأهل 

الف�ضل لم� يقّدم من ت�ضحي�ت 

على ح�ض�ب راحته حر�ضً� منه 

الإ�ضالمّية  الأّمة  م�ض�لح  على 

)1) م.ن.
)2) نهج البالغة، ج 2، خطبة 209.
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فمن الواجب علين� في المق�بل اأن ُنق�بل معروفه هذا ببع�س 

اللي�قة والحترام، فم� هي حقوق ولّي الأمر علين�؟ 

1- الطاعة:

ه  حقَّ الأّمة  على  الأمر  لولّي  الحقوق  اأعظم  من  اإنَّ 

ب�لط�عة علين�، فلو لم يكن ولّي الأمر مط�عً� لف�ضد ح�ل 

الأّمة واختّل نظ�مه� وتحّلل الن��س من الق�نون وتن�حروا 

فيم� بينهم.

يقول الإم�م ال�ض�دق Q: »فاإذ� حكم بُحكمنا فلم 

و�لر�ّد  رّد،  �هلل، وعلينا  ��ستخّف بحكم  فاإّنما  يقبل منه 

.
علينا كالر�ّد على �هلل وهو على حدِّ �ل�سرك باهلل«)1)

على  بل  الن��س  جميع  على  ن�فذ  الح�كم  ُحْكَم  ف�إنَّ 

المجتهدين اأي�ضً�.

للفقه  »طبقاً   :} الق�ئد  ال�ضّيد  �ضم�حة  يقول 

�لأو�مر  �إطاعة  �لم�سلمين  كلِّ  على  يجب  �ل�سيعّي 

�لم�سلمين  �أمر  ولّي  من  �ل�سادرة  �ل�سرعّية  �لولئّية 

و�لت�سليم لأمره ونهّيه حّتى على �سائر �لعلماء �لعظام 

.
فكيف بمقّلديهم؟«)2)

�هلل  �سلطان  في  »�إّن   :Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

ول  ملومة  غير  طاعتكم،  فاأعطوه  لأمركم  ع�سمة 

م�ستكره بها، و�هلل لتفعلّن �أو لينقلّن �هلل عنكم �سلطان 

)1) اأ�ضول الك�يف، ج 1، �س 67.
)2) اأجوبة ال�ضتفت�ءات ج 1، �س 24، طبعة الدار الإ�ضالمّية.
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�إلى  �لأمر  ياأزر  حّتى  �أبد�ً  �إليكم  ينقله  ل  ثمَّ  �لإ�سلم 

.
غيركم«)1)

ُيو�ضل  ال�ضرعّي  الإ�ضالمّي  الولّي  اإط�عة  عدم  ف�إنَّ 

المجتمع الإ�ضالمّي اإلى مرحلة يتحّكم فيه� حّك�م ج�ئرون 

يت�ضّلطون على الدني� ويف�ضدون في الأر�س.

2- �لت�سليم لأمره ونهيه: 

والت�ضليم اأمر اأرقى من الط�عة، ف�لط�عة هي مجّرد 

العمل على طبق الأمر، اأّم� الت�ضليم ف�إّنه العمل على طبق 

الأمر م�ض�فً� اإلى ر�ض� النف�س وانقي�ده� الت�ّم واعتق�ده� 

مرت به.
ُ
ب�ضالح م� اأ

والت�ضليم  اهلل،  على  التوّكل  درج�ت  اأحد  والت�ضليم 

العقيدة في  تمّكن  التي  المهّمة  الأمور  والإم�م من  للولّي 

الرواي�ت  رّكزت  وقد  نّيته،  تزعزع  وتمنع  الموؤمن  نف�س 

على وجوب الت�ضليم لأمر اأهل البيت  عّز وجّل: »وم�سلِّم 

فيه معكم، وقلبي لكم موؤمن ور�أيي لكم تبع ون�سرتي 

.
لكم معدة...«)2)

فيجب اأن ننتقل من مرحلة الط�عة لمرحلة الت�ضليم.

)1) ميزان احلكمة، ح 8750.
)2) عيون اأخب�ر الر�ض� Q، ج1، �س308.
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3- معاونته وتمكينه :

والتمكين له يكون بجعل مقدرات الأّمة وم� تحمله من 

الط�ق�ت الم�دّية والب�ضرّية على �ضعيد الفرد اأو الجم�عة 

تحت يديه لي�ضّخره� في حركة الإ�ضالح والتمهيد لإق�مة 

والزم�ن  الع�ضر  �ض�حب  بظهور  الك�ملة  العدل  دولة 

تمكينه،  اأ�ض�ليب  ومن  الفداء،  مقدمه  لتراب  اأرواحن� 

 :} يقول  �ض�حبه�.  فهو  اإليه  ال�ضرعّية  الحقوق  اأداء 

»ولّي �لُخم�س هو ولّي �لأمر �ّلذي له �لولية على �أمور 

.
�لم�سلمين«)1)

الخّطة  تحقيق  على  يعينه  الأمر  لولّي  الحقوق  ف�أداء 

بالد  وعم�رة  الإ�ضالم  �ض�س 
ُ
اأ لتدعيم  ر�ضمه�  اّلتي 

الم�ضلمين وم� يعتبره من الأمور اّلتي ت�ضّب في م�ضلحة 

الم�ضلمين ع�ّمة بنظره الث�قب ووعيه العظيم.

الولّي،  تمكين  في  ُت�ض�عد  اّلتي  الأ�ض�ليب  ومن 

الحركة  تطوير  في  ت�ض�هم  اّلتي  البّن�ءة  ب�لأفك�ر  تزويده 

وت�ضتحّق  ب�لهتم�م  جديرة  يراه�  فلعّله  الإ�ضالمّية، 

الدرا�ضة والتطبيق فيم� لو وجد فيه� فوائد تخدم م�ض�لح 

الم�ضلمين.

و�إن  �مروؤٌ  »ولي�س   :Q الموؤمنين  اأمير  ق�ل  وكم� 

عُظمت في �لحقِّ منزلته وتقّدمت في �لدين ف�سيلته 

)1) اأجوبة ال�ضتفت�ءات ج 1، ب�ب 5، �س 300، طبعة الدار الإ�ضالمّية.
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ه)1)، ول �مروؤٌ  �أن ُيعان على ما حمله �هلل من حقِّ بفوق 

ُيعين  �أن  بدون  �لعيون  و�أقحمته  �لنفو�س  �سّغرته  و�إن 

.
على ذلك �أو ُيعان عليه«)2)

اآداب التعاطي مع ويّل الأمر

هن�  ومن  اأبرزهم،  هو  بل  العلم�ء،  اأحد  هو  الوليَّ  اإنَّ 

ك�نت جميع الحقوق والآداب الث�بتة للعلم�ء واّلتي ذكرن�ه� 

فيم� �ضبق ث�بتة له اأي�ضً� فال ح�جة لتكراره� هن�.

 لأمير الموؤمنين Q يوؤّدب به 
ٍ
اإلَّ اأّنن� نتبّرك بكالم

اأ�ضح�به ويعّلمهم طريقة التع�طي معه.

�لجبابرة،  به  تكّلم  بما  تكّلموني  »فل   :Q يقول 

ول  �لبادرة،  �أهل  عند  يتحّفظ  بما  مّني  تتحّفظو�  ول 

حقٍّ  في  ��ستثقاًل  بي  تظّنو�  ول  بالم�سانعة  تخاطبوني 

قيل لي، ول �لتما�س �إعظاٍم لنف�سي، فاإّن من ��ستثقل �لحّق 

�أن ُيقال له �أو �لعدل �أن ُيعر�س عليه، كان �لعمل بهما �أثقل 

.
، �أو م�سورة بعدل«)3) عليه، فل تكّفو� عن مقولة بحقٍّ

فهذه اآداب اأمير الموؤمنين Q قد تركه� لكلِّ من اأحبَّ 

ويجّنبن�  لمرا�ضيه  يوّفقن�  اأن  تع�لى  فن�ض�أله  اهلل  مر�ض�ة 

مع��ضيه اإّنه �ضميٌع ُمجيٌب، والحمُد هلِل ربِّ الع�لمين.

 

)1) اأي ب�أعلى من اأن يحت�ج اإىل الإع�نة.
)2) نهج البالغة، اخلطبة 209.

)3) م.ن.





الفصل الثالث

المجاهدون

»خيُر الناس رجٌل حبس نفسه 
في سبيل اهلل يجاهد أعداءه 
يلتمس الموت أو القتل في 

مصاّفه«

:Pعن رسول الّله





تمهيد
المرُء  يحت�ج  قد  وال�ضهداء  المج�هدين  عن  للكالم 

اإلى عمٍر ب�أكمله لكي يبلغ مدحتهم، ولعّله ل يبلغ المرام، 

ُتح�كي  اأن  لم�ضتوى  ترقى  ل  قد  فق محدود 
ُ
اأ له�  ف�لكلمة 

�ض�نعً�  ك�ن  واإن  المداد  ف�إّن  وال�ضه�دة،  الجه�د  مق�َم 

يعجز  ولذا  بحّقهم،  المديح  يفي  لن  اأّنه  اإلَّ  لل�ضهداء 

كتب  من  اأم�م  المع�ني  وت�ضّح  العب�رة  وتق�ضر  البي�ن 

اإّل  الفداء،  ة  وق�ضّ الإب�ء،  وروعة  الولء،  حقيقة  ب�لدم�ء 

اأّنن� �ضنح�ول بي�ن بع�س من ف�ض�ئل من �ضلك طريق ذات 

ال�ضوكة وطلب اللق�ء من اهلل تع�لى فمّن اهلل عليه ب�لكرامة 

ال�ض�بغة وقّربه اإليه زلفى وجعل في مم�ته الحي�ة...

{ٱ ٻ ٻ ٻ  تع�لى:  اهلل  ق�ل  وقد 

.
(1(

ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ...}
�ض�أنهم  من  ورفع  الق�عدين  على  المج�هدين  ل  فف�ضَّ

الحي�ة  جعل  ال�ضه�دة  مق�م  بلغوا  ف�إن  اأجرهم،  وعّظم 

الخ�لدة لهم فك�نوا الأحي�ء الحقيقّيين.

)1) �ضورة الن�ض�ء، الآية: 95.
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ق�ل اهلل �ضبح�نه وتع�لى: {گ گ ڳ ڳ ڳ   

.
(1(

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}
الجه�د  عن  الت�لية  ال�ضفح�ت  في  نتحّدث  و�ضوف 

وحقوقهم  اهلل  لدى  وكرامتهم  وال�ضهداء  والمج�هدين 

يح�ضرن�  واأن  اإليه  وّفقوا  لم�  يوّفقن�  اأن  ن�ض�أل اهلل  علين�. 

معهم ومع اأئّمتهم، اإّنه الموّفق لكّل خيٍر و�ضواب.

يف معنى اجلهاد واأهمّيته 

تعريف  ب�أروع  الجه�د   Q الموؤمنين  اأمير  عّرف 

حيث ق�ل في نهج البالغة: »فاإّن �لجهاد باٌب من �أبو�ب 

ة �أوليائه، وهو درع �هلل �لح�سينة  �لجّنة فتحه �هلل لخا�سّ

ثوب  �هلل  �ألب�سه  عنه  رغبة  تركه  �لوثيقة، فمن  وجّنته 

.
ّل و�سمله �لبلء«)2) �لذُّ

ف�لجه�د اأم�ن اأهل الإ�ضالم عند هجوم الم�ضتكبرين 

األب�ضه اهلل  Q ب�أنَّ من تركه  ر الإم�م  عليهم، ولذا عبَّ

ّل، وهو فري�ضة اأوجبه� اهلل علين� لم� تت�ضّمنه من  ثوب الذُّ

من�فع واآث�ر، في الدني� والآخرة واختب�ر لإرادة الإن�ض�ن، 

ولم� تحتويه من مع�ني ال�ضبر والإيث�ر والفداء والت�ضحية 

التي ل ي�ض�هيه� �ضي ء.

)1) �ضورة اآل عمران، الآية: 169.
)2) نهج البالغة ج 1، اخلطبة 27.
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كم� ق�ل ال�ض�عر: 

واإن بــ�لــنــفــ�ــس  �ــــضــــنَّ الـــبـــخـــيـــل بــهــ�يـــجـــود 

ــفــ�ــس  ــن ــ�ل ــمــى غــ�يــة الــجــودوالــــــجــــــوُد ب ــض اأ�

منزلُة املجاهد

ـــت ال�ضريعة الغّراء  لقد خ�ضَّ

المج�هـــد ب�أرفـــع الأو�ضمة، فقد 

بـــ�ب  وردت الروايـــ�ت مـــن كلِّ 

منهـــ� تذكـــر المج�هـــد وترفعه 

اإلى المق�مـــ�ت العلّية وفيم� يلي 

ن�ضتعر�س بع�ـــس الرواي�ت اّلتي 

َتَب�هـــت ب�لمج�هـــد وعّلقت على 

�ضدره المدائـــح و�ض�مً� محفورًا 

على مدى الت�ريخ.

1- طوبى لهم:

في  للمجاهدين  »فطوبى   :Q عليٍّ  الإمــ�م  عن 

.
�سبيله و�لمقتولين في طاعته«)1)

اإّن  للمج�هدين  يقول  اأن   Q الموؤمنين  اأمير  اأراد 

�ضه اهلل تع�لى للمج�هدين ثوابً�  )طوبى( هو مك�ن خ�ضّ

منه وتقديرًا على م� قّدموا من ت�ضحي�ت، يقول �ضبح�نه: 

)1) ميزان احلكمة، ح 2681.
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وقد يكون المق�ضود من 
(1(

{ٻ پ پ پ}

طوبى لهم معًنى هنيئً� لهم، فيكون بذلك قد هّن�أهم بهذا 

Q فهو و�ض�م  واأّي من المعنيين عنى  التوفيق الإلهّي 

لهم على كّل ح�ل.

2- خيُر �لنا�س :

اأن تكون من خيِر الن��س، اأو يقول عنك اأهل البيت   عّز 

وجّل اإنَّك من خير الن��س لي�س ب�لأمر ال�ضهل اأو الب�ضيط 

اأغلى �ضي ء  اإّنم� يكون لمن قّدم في �ضبيل ذلك  بل ذلك 

التقدير  هذا  المج�هد  ا�ضتحّق  وب�لجه�د  مق�بل،  واأثمن 

من اأهل البيت  عّز وجّل.

فعـــن ر�ضـــول اهللP: »خي���ُر 

�لنا����س رج���ل حب����س نف�س���ه ف���ي 

�سبيل �هلل يجاهد �أعد�ءه يلتم�س 

.
�لموت �أو �لقتل في م�ساّفه«)2)

لغ�سبه  �هلل  يغ�سب   -3
وي�ستجيب دعاءه :

عن ر�ضول اهللP: »�ّتقو� 

�هلل  ف���اإّن  �لمجاهدي���ن  �أذى 

يغ�س���ب  كم���ا  له���م  يغ�س���ب 

للر�س���ل، وي�ستجي���ب له���م كما 

)1) �ضورة الرعد، الآية:29.
)2) ميزان احلكمة، ح 2682.
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.
ي�ستجيب لهم«)1)

القرب  مق�م  على  يدّل  ف�إّنه  �ضي ٍء  على  دّل  اإن  وهذا 

منه �ضبح�نه وتع�لى ومقدار الهتم�م والرع�ية منه تع�لى 

ل�ض�أنهم عنده...

»ثلثة   :Q الإم�م ال�ض�دق  اآخر عن  وفي حديث 

�هلل،  �سبيل  في  �لغازي  �أحدهم  م�ستجابة:  دعوتهم 

.
فانظرو� كيف تخلفونه؟«)2)

4- باٌب للمجاهدين في �لجّنة:

على  الدني�  في  المج�هدين  تع�لى  ل  ف�ضّ وكم� 

هم في الآخرة بميزة يتم�يزون  الق�عدين، كذلك فقد خ�ضّ

قد  ب�ب  الجّنة من  يدخلوا  اأن  وهو  الن��س  �ض�ئر  به� عن 

ي�ضً� لهم. ِعدَّ خ�ضّ
ُ
اأ

باب  له  يقال  باب  »للجّنة  ال�ضريف:  الحديث  ففي 

�لمجاهدين يم�سون �إليه فاإذ� هو مفتوح وهم متقّلدون 

.
�سيوفهم و�لجمع في �لموقف و�لملئكة ترّحب بهم«)3)

ويمكنك اأن تت�ضّور بعقلك �ضورة ذلك وقد اأقبل الن��س 

فيه للح�ض�ب يتدافعون في زحمة فزعين خ�ئفين والعرق 

عب والفزع وقد ا�ضطّفوا  يت�ضّبب منهم في ح�لة من الرُّ

للح�ض�ب، وبينم� هم كذلك واإذ بب�ب المج�هدين قد ُفتح 

)1) م.ن، ح 2695.
)2) و�ض�ئل ال�ضيعة، ج 11، �س 14.

)3) ميزان احلكمة، ح 2679.
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م�ضطّفة  ب�به  على  والمالئكة  المج�هدون  منه  فيدخل 

ترّحب بهم ف�أّي كرامة بعد هذا؟ 

5- �لأقرب من درجة �لنبّوة، ويباهي �هلل بهم �لملئكة:

�لنا�س من منزلة  »�أقرب  ال�ضريف:  ورد في الحديث 

.
�لنبّوة �أهل �لعلم و�لجهاد«)1)

�هلل  »�إنَّ   :Pاهلل ر�ضول  عن  الآخر  الحديث  وفي 

.
يباهي بالمتقّلد �سيفه ملئكته«)2)

ب�أعم�ل  ُيق��س  ل  عملهم  لأّن  اإلَّ  المب�ه�ة  تلك  وم�   

كّلهم  �لعباد  �أعمال  »ما  الآخر:  الحديث  ففي  العب�د، 

�أخذ  كمثل خطاف  �إّل  �هلل  �سبيل  في  �لمجاهدين  عند 

.
بمنقاره من ماء �لبحر«)3)

وكم ي�ضتطيع طير الخط�ف اأن ي�أخذ من م�ء البحر؟ 

نقطة اأو ب�ضع نق�ط  وم� قدر ذلك اأم�م البحر...؟

6- م�ساعفة �أجره وثو�به :

اإنَّ المج�هد غ�لبً� م� يكون في ط�عة اهلل فهو اإن ك�ن 

ح�ر�ضً� مراقبً� فعمله هلل، واإن ك�ن مرابطً� فعمله هلل، واإن 

ك�ن مق�تاًل فقت�له في �ضبيل اهلل اأي�ضً� وقد �ض�عف اهلل 

ثوابه.

)1) املحجة البي�ض�ء، ج 1، �س 14.

)2) ميزان احلكمة، ج 1، �س 448.
)3) م.ن، ج 1، �س 445.
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 :Pالأكرم الر�ضول  عن  ال�ضريف  الحديث  في  ورد 

غير  �سلة  على  ل  تف�سّ ب�سيفه  متقلِّد�ً  �لرجل  »�سلة 

.
متقّلٍد ب�سبعمائة �سعف«)1)

.
وعنهP: »�إّن �سلة �لمر�بط تعدل خم�سمائة �سلة«)2)

ه
ّ
أجر المرابطة في سبيل الل

اّلتي  الأو�ضمة  بع�س  ع�ّم  ب�ضكل  ا�ضتعر�ضن�  اأن  بعد 

عّلقه� اهلل على �ضدور المج�هدين الموؤمنين نذكر الأجر 

يكون  اأن  فبمجّرد  للمرابط،  وجّل  عّز  اهلل  كتبه  الذي 

اّلذي  الأجر  ا�ضتحّق  مخل�ضة  بنّية  هلل  مرابطً�  الإن�ض�ن 

ذكرته الرواي�ت ال�ضريفة.

»رباط يوٍم في �سبيل �هلل خير   :Pفعن ر�ضول اهلل

.
من الدنيا وما فيها«)3)

وم�  كّله�  الدني�  من  خيٌر  هو  الدني�  م�ضتوى  فعلى 

فيه�.

.
وعنهP: »رباط يوم خيٌر من �سيام �سهٍر وقيامه«)4)

من  ك�مل  �ضهر  من  خيٌر  هو  العب�دات  م�ضتوى  وعلى 

ال�ضي�م والقي�م والط�عة.

مات  �إذ�  �ساحبه  عن  منقطٌع  عمل  »كلُّ   :Pوعنه

)1) م.ن، ج 1، �س 448.
)2) م.ن، ح 2715.

)3) ميزان احلكمة، ح 2712.
)4) م.ن، ح 2713.
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�إّل �لمر�بط في �سبيل �هلل فاإّنه ينَمى له عمله ويجري 

.
عليه رزقه �إلى يوم �لقيامة«)1)

رزقه�  يبقى  بل  تموت  ل  اأنَّه�  المرابطة  بركة  فمن 

ج�رّيً� اإلى يوم القي�مة.

اأجر احلرا�ضة يف �ضبيل اهلل 

تعّر�ضت رواي�ت اأهل البيت  عّز وجّل لم�ض�ألة الحرا�ضة 

واأ�ض�رت اإلى اأهّمّيته� وثوابه� والأجر المترتب عليه� عند 

اهلل حيث عّدته� اإحدى الرواي�ت اأف�ضل من األف ليلة.

»حر�ُس ليلة في �سبيل �هلل عّز   :Pفعن ر�ضول اهلل

.
وجّل �أف�سل من �ألف ليلة ُيقام ليلها وُي�سام نهارها«)2)

خرى عن الر�ضول الأكرمP: »لأن �أحُر�َس 
ُ
وفي رواية اأ

�أحبُّ  �لم�سلمين  بي�سة  ور�ء  من  مر�بطاً  لياٍل  ثلث 

�لم�سجدين  �أحد  في  �لقدر  ليلة  ُت�سيبني  �أن  من  �إليَّ 

.
�لمدينة �أو بيت �لمقد�س«)3)

حّتى اأّن عين الح�ر�س اّلتي لقت عتمة الليل طمعً� في 

ط�عة اهلل جزاه� اهلل اأن ل تم�ّضه� الن�ر يوم القي�مة.

»عينان ل تم�ّسهما �لنار: عيٌن   :Pفعن النبيِّ الأكرم

.
بكت من خ�سية �هلل، وعيٌن باتت تحر�س في �سبيل �هلل«)4)

)1) م.ن، ح 2714.
)2) ميزان احلكمة، ح 2716.

)3) م.ن، ح 2717.

)4) م.ن، ح 2719.
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فهنيئً� لتلك العيون اّلتي اأتعبه� ال�ضهر على اأمن عب�د 

اهلل وفي �ضبيل اهلل عّز وجّل.

حقُّ املجاهدين 

واأموالهم  عي�لهم  يذرون  اّلذين  للمج�هدين  اإنَّ 

نوؤّديه�  اأن  اإلى اهلل حقوقً� علين� ل بّد لن� من  ويه�جرون 

اإليهم.

وقد ورد الكثير من الرواي�ت ال�ضريفة اّلتي تدّل على 

حقوقهم نذكر بع�ضً� منه�: 

1- معاونتهم وتجهيزهم :

الن�ض�ء  فهن�ك  الجه�د  على  �ضخ�س  كلُّ  يقدر  ل  قد 

وهن�ك المعذورون من الرج�ل، وهن�ك العجزة، وقد فتح 

اهلل لهم طريقً� يجعلهم �ضرك�ء للمج�هدين في جه�دهم 

فين�لون اأجر الجه�د رغم عدم حملهم لل�ضالح، وذلك من 

في  المج�هد  فمع�ونة  ومع�ونته،  المج�هد  تجهيز  خالل 

�ضبيل اهلل ذات اأجٍر كبير وقد حّثت الرواي�ت عليه� ب�ضكل 

اأكبر.

ورد في الحديث ال�ضريف: »من جّهز غازياً ب�سلك �أو 

.
�إبرة غفر �هلل له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر«)1)

فحّتى الإبرة ال�ضغيرة جعل اهلل بتجهيز المج�هد به� 

غفران الذنوب فم� ب�لك بم� هو اأكبر...؟ 

)1) ميزان احلكمة، ح 2691.



أهل الفضل 48

جبن  »من   :Q الموؤمنين  اأمير  عن  الرواية  وفي 

�سبيل  في  يجاهد  رجًل  بالجهاد  فليجّهز  �لجهاد  عن 

�إن ُجّهز بمال غيره فله  �هلل، و�لمجاهد في �سبيل �هلل 

ف�سل �لجهاد ولمن جّهزه ف�سل �لنفقة في �سبيل �هلل 

�سبيل �هلل  �أف�سل في  بالنف�س  وكلهما ف�سل، و�لجود 

.
من �لجود بالمال«)1)

دعم  على  ق�در  غير  اإنِّي  الإن�ض�ن  يقول  اأن  ينبغي  ول 

الدني�  في  الأثر  له  ب�لقليل  ولو  الدعم  ف�إنَّ  المج�هدين، 

والآخرة.

2- حفظهم في غيبتهم :

م�له  خلفه  ت�ركً�  الجه�د  اإلى  يتوّجه  المج�هد  اإنَّ 

وعي�له فم� هو تكليفن� اتج�هه في غيبته؟

اإنَّ حفظ اأم�نته من اأقّل الحقوق اّلتي ينبغي اللتف�ت 

اإليه�، فعلين� اأن نخلفه في اأهله وم�له خيرًا ب�أن نحفظهم 

نغت�به  فال  الن��س  بين  معنوّيً�  نحفظه  وكذلك  ونرع�هم 

اأو نوؤذيه، وقد وردت الرواي�ت في هذا المعنى.

�أو  غ��ازي��اً  �غ��ت��اب  »م��ن   :Pالأكرم الر�ضول  فعن 

له  �هلل  ن�سب  ���س��وٍء  بخلفة  �أه��ل��ه  ف��ي  خلفه  �أو  �آذ�ه 

في  وي��رك�����س  بح�سناته  في�ستفرغ  َع��لَ��م  �لقيامة  ي��وم 

.
النار«)2)

)1) ميزان احلكمة، ح 2692.
)2) البح�ر، ج97، �س57.
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وعلى كلِّ ح�ل ف�إنَّ اأذّية الموؤمن من الكب�ئر اّلتي نه�ن� 

اهلل عنه�.

�أهان لي  تعالى: من  »قال �هلل   :P فعن ر�ضول اهلل

.
وليًّا فقد �أر�سد لمحاربتي«)1)

�لدنيا  �أعطاه  ثّم  �أحزن موؤمناً  »من   :Pوروي عنه

.
لم يكن ذلك كفارته ولم يوؤجر عليه«)2)

فكيف اإذا ك�ن هذا الموؤمن مج�هدًا في �ضبيل اهلل؟

3- �إبلغ ر�سالتهم :

ر�ض�لة  الت�ضحي�ت  لــكــلِّ  اأنَّ  كــمــ�  ر�ــضــ�لــة  للجه�د 

وهدف، ولكي ل يكون المجتمع بعيدًا عن فهم عط�ءات 

ونحفظ  نبّلغ  اأن  علين�  يتوّجب  ــه  فــ�إنَّ لــذا  المج�هدين، 

في  دمــ�ءهــم  وقــّدمــوا  ب�أنف�ضهم  فدوه�  اّلتي  ر�ض�لتهم 

يكتب  حّتى  لأجله�  اأكّفهم  على  اأرواحهم  وحملوا  �ضبيله� 

العط�ء  معنى  الن��س  ويتعّلم  الجه�د  في  مثلهم  اأجر  لن� 

في�ضتلهمونه نموذجً� ُيحتذى به وت�ضتكمل الم�ضيرة �ضيره� 

نحو اأهدافه� المرجّوة.

)1) بح�ر الأنوار، ج 19، �س 54.
)2) ميزان احلكمة، ح 459.
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اآثار احلقوق 

عّز  اهلل  اأعّده  م�  الرواي�ت  خالل  من  معن�  تقّدم  قد 

وجّلمن الثواب الجزيل لمن يوؤّدي حقَّ المج�هد كغفران 

واأجر  اإبرة،  اأو  ب�ضلٍك  ولو  مج�هدًا  جّهز  لمن  الذنوب 

خطورة  وكذا  ر�ض�لته  اإبالغ  هّم  حمل  لمن  المج�هد 

عليه�  وعد  قد  اهلل  واأنَّ  ب�ل�ضوء،  وخالفته  اأذّيته  وحرمة 

الن�ر، فبعد اأن عرفن�ه� فليكن كّل جهدن� في اأن نتَّق اهلل 

في هوؤلء الثّلة القليلة اّلتي رهنت نف�ضه� ل�ضتنق�ذن� من 

الظلم فب�عت اأرواحه� هلل في تج�رة لن تبور.

{ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ  ــى:  ــ�ل ــع ت قــــ�ل 

.
(1(

ۀ ہ ہہ ہ  ھ ھ}
 

)1) �ضورة البقرة، الآية: 207.



الفصل الرابع

الشهداء

 »الشهداء عند اهلل على منابر 
من ياقوت  في ظلِّ عرش اهلل 

يوم ال ظّل إال ظّله، وعلى كثيب 
من مسك فيقول لهم اهلل ألم 
أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون 

بلى وربِّنا«

:Pعن رسول الّله





معنى الشهادة وفضلها
ن�ضرة  في  النف�س  بذل  هي  اهلل  �ضبيل  في  ال�ضه�دة 

الحّق، وبذل المهجة في حفظ الدين، واأمنية المج�هدين 

والع��ضقين للق�ء الخ�لق عّز وجّل.

{ ۇ ۇ ۆ ۆ  وتع�لى:  �ضبح�نه  ق�ل 

ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ۅۅ 
ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ  ېئ    ىئ 

.
(1(

ىئ ىئی ی ی ی جئ}
وقد عّده� الإ�ضالم من المق�م�ت الع�لية وال�ضريفة.

فقد روي عن ر�ضول اهللP: »فوق كلِّ ذي برٍّ بّر حّتى 

.
ُيقتل �لمرء في �سبيل �هلل فلي�س فوقه بّر«)2)

.
وروي عنهP: »�أ�سرف �لموت قتل �ل�سهادة«)3)

وروي عن اإم�من� ال�ضّج�د Q: »ما من قطرة �أحبُّ 

�إلى �هلل من قطرتين: قطرة دٍم في �سبيل �هلل، وقطرُة 

)1) �ضورة التوبة، الآية: 111.
)2) ميزان احلكمة، ح 9749.

)3) م.ن، ح 9750.
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.
دمعٍة في �سو�د �لليل ل يريد بها �لعبد �إلَّ �هلل عّز وجّل«)1)

وقد طلبه� اأهل البيت  عّز وجّل في اأدعيتهم.

الأ�ضتر:  لم�لك  كت�به  Q في  الموؤمنين  اأمير  فعن 

»و�أنا �أ�ساأل �هلل ب�سعة رحمته وعظيم قدرته على عطاء 

.
كّل رغبة �أن يختم لي ولك بال�سعادة و�ل�سهادة«)2)

ومن دع�ء اإم�من� ال�ضّج�د Q: »حمد�ً ن�سعد به في 

�ل�سعد�ء من �أوليائه، ون�سير في نظم �ل�سهد�ء ب�سيوف 

.
�أعد�ئه«)3)

احلياة يف ال�ضهادة

وتع�لى:  �ضبح�نه  ق�ل 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پپ ڀ ڀ 
.

(4(
ڀ  ڀ ٺ}

ل �ضكَّ في اأنَّ ال�ضهداء لم 

يموتوا حقيقة بل هم الأحي�ء 

ُحفظ  فبدم�ئهم  الحقيقّيون 

اأحيوا  وبموتهم  النحراف،  من  �ض�نوه  وبت�ضحي�تهم  الدين، 

قلوبً� قد ن�ضيت ذكر اهلل وهذا م� نالحظه جليًّ� في مجتمع�تن�.

)1) ميزان احلكمة، ح 9751.
)2) م.ن، ح 9755.
)3) م.ن، ح 9752.

)4) �ضورة البقرة، الآية: 154.
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وكم� ق�ل ال�ض�عر:

ـــعـــّزٍة ـــمـــوت ب ــد مــــن ي ــي ــق ـــر ف وغـــي

ــــّذل مـــــ�ت فــقــيــد  ــــ�ل وكــــــلُّ فـــتـــى ب

ابن ف�طم الحي�ة  لذاك ن�ضى ثوب 

وخــ��ــس عــبــ�ب الــمــوت وهـــو فريد

البق�ء  ح�ضينّي  الوجود  محمدّي  الإ�ضالم  ك�ن  ولهذا 

�ضم�ئرن�،  في  حيًّ�  زال  م�   Q الح�ضين  لأنَّ  والخلود 

الحي�ة  منعطف�ت  كلِّ  في  لن�  الملهمة  زالت  م�  وكربالء 

والمدر�ضة التي خّرجت كّل الثورات المخل�ضة وال�ضهداء 

ال�ضلح�ء.

روي عن اأمير الموؤمنين Q: »فالموت في حياتكم 

.
مقهورين و�لحياة في موتكم قاهرين«)1)

يعني  الأحي�ء عنده فذلك  اإنَّهم  تع�لى  يقول اهلل  واأن 

اّلتي  الجّنة  اإلى  و�ضجنه�  الدني�  �ضيق  من  خرجوا  اأنَّهم 

قوله  لإدراك  للعقل  حدَّ  فال  والأر�س  ال�ضم�وات  عر�ضه� 

تع�لى: {ں ڻ ڻ}.

على  �هلل  عند  »�ل�سهد�ء   :Pاهلل ر�ضول  عن  روي 

منابر من ياقوت في ظلِّ عر�س �هلل يوم ل ظّل �إلَّ ظّله 

وعلى كثيب)2) من م�سك فيقول لهم �هلل: �ألم �أوف لكم 

.
و�أ�سدقكم؟ فيقولون: بلى وربِّنا«)3)

)1) نهج البالغة اخلطبة 51.
)2) الكثيب: هو تالل الرمل )�ضح�ح اجلوهري(.

)3) كنز العم�ل، ح 11100.
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ويقول الإم�م الخمينّي}: »�إحدى ممّيز�ت �لإ�سلم 

�عتقاد �لم�سلمين �أنَّ �ل�سهادة درجة عظيمة وفوز كبير، 

و�لم�سلم �لحقيقّي ي�ستقبل �ل�سهادة بقلب منفتح لأنَّه 

يعتقد �أنَّ ما ور�ء هذ� �لعالم وهذه �لدنيا عالماً �أف�سل 

.
و�أنور من هذ� �لعالم«)1)

طلب ال�ضهادة

لم يتوّقف ال�ضرع المقّد�س بعد اأن رفع مق�م ال�ضه�دة 

طلب  لمن  الثواب  جعل  بل  ال�ض�مي،  المق�م  هذا  اإلى 

ال�ضه�دة وتمّن�ه� من اهلل عّز وجّل.

�ل�سهادة  �هلل  �ساأل  »من   :Pالأكرم الر�ضول  فعن 

.
ب�سدٍق بّلغه �هلل منازل �ل�سهد�ء و�إن مات على فر��سه«)2)

ن�ضهم به�.
ُ
ولذا طلبه� اأهل البيت  عّز وجّل وعّبروا عن اأ

فعن الر�ضول الأكرمP: »لوددت �أّني �أغزو في �سبيل 

.
قتل«)3)

ُ
قتل، ثّم �أغزو فاأ

ُ
قتل، ثّم �أغزو فاأ

ُ
�هلل فاأ

وعن اأمير الموؤمنين Q: »فاإن �أُقل يقولو� حر�س 

�أ�سكت يقولو� جزع من �لموت هيهات  على �لملك، و�إن 

بعد �لّلتيا و�ّلتي و�هلل لبن �أبي طالب �آن�س بالموت من 

.
�لطفل بثدي �أّمه«)4)

)1) جريدة العهد، عدد 45، 1405 هجرية.
)2) ميزان احلكمة، ح 9787.

)3) م.ن، ح 9759.

)4) م.ن، ح 9762.
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اآثار ال�ضهادة

على  ال�ضهيد  من  دّم  قطرة  اأّول  ت�ضقط  اأن  بمجّرد 

الإلهّي  الكرم  عليه  ينه�ل  ال�ضه�دة  رحلة  وتبداأ  الأر�س 

فيعفى من عذاب القبر وتغفر �ضّيئ�ته.

فعن الإم�م ال�ض�دق Q: »من قتل في �سبيل �هلل 

.
لم يعّرفه �هلل �سيئاً من �سّيئاته«)1)

وعن الر�ضول الأكرمP: »من لقي �لعدّو حّتى ُيقتل 

.
�أو يغلب لم ُيفتتن في قبره«)2)

وعن الإم�م الب�قر Q: » كّل ذنب يكّفره �لقتل في 

ين فاإنَّه ل كّفارة له �إّل �أد�وؤه �أو يق�سي  �سبيل �هلل �إّل �لدَّ

.
�ساحبه �أو يعفو �ّلذي لديه �لحّق«)3)

الن��س  حقوق  من  لأّنه  ين  الدَّ عن  العفو  عدم  و�ضبب 

ه. واهلل عّز وجّليتكّفل بغفران الذنوب اّلتي هي من حقِّ

اأف�ضل ال�ضهداء

من هم �أف�سل �ل�سهد�ء عند �هلل تعالى؟

لكلٍّ من ال�ضهداء كرامته عند اهلل عّز وجّلولكنَّ هن�لك 

ة ب�أن  بع�س ال�ضهداء قد مّيزهم اهلل عّز وجّل بميزة خ��ضّ

جعلهم اأف�ضل ال�ضهداء ب�ضبب تمّيزهم ب�أمرين اأ�ض��ضين:

)1) ميزان احلكمة، ح 9778.
)2) م.ن، ح 9780.
)3) م.ن، ح 9777.
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اإليه  اإلى الجه�د حيث ك�نوا ال�ضّب�قين  �لأّول: ال�ضبق 

ولم تكن الأمور مهّي�أة لهم بل هم الذين هّيوؤوا الأمور لمن 

بعدهم.

�لثاني: �ضبرهم وثب�تهم واإ�ضرارهم على الجه�د.

فعن ر�ضول اهللP: »�أف�سل �ل�سهد�ء �ّلذين يقاتلون 

ُيقتلو�  حّتى  وجوههم  يلفتون  فل  �لأّول  �ل�سفِّ  في 

.
�أولئك يتلّبطون)1) في �لُغرف �لعلى من �لجّنة«)2)

ف�ضل اجلرحى 

يتعّر�س  اّلذي  للمج�هد  تع�لى  اهلل  جعله  اأجر  ثّمة 

للجرح والأذّية اأثن�ء الجه�د.

 :Pاهلل ر�ضول  عن  ال�ضريفة  الرواية  في  ورد  فقد 

»من ُجرح في �سبيل �هلل جاء يوم �لقيامة ريحه كريح 

.
�لم�سك ولونه كلون �لزعفر�ن عليه طابع �ل�سهد�ء«)3)

على  ل�ضبره  ثوابً�  ج�ء  اإّنم�  الإلهّي  الإكرام  فهذا 

على  توؤّثر  قد  اّلتي  اأع�ض�ئه  في  للعطب  وتحّمله  الجراح 

عمله اإلى اآخر عمره في�أتي عليه ط�بع ال�ضهداء اأي عالمة 

ال�ضهداء  ونور ال�ضهداء، وهذا الحديث ال�ضريف هو فخر 

كلِّ جريح ُجرح في �ضبيل اهلل تع�لى...

)1) اأي يتمّرغون.
)2) كنز العّم�ل، ج4، �س401.
)3) ميزان احلكمة، ح 9814.
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حقوق ال�ضهداء

1- �لحفاظ على نهجهم :

روحه  وهي  يملك  م�  اأغلى  ال�ضهيد  لن�  قّدم  اأن  بعد 

وهي  األ  عليه�  الحف�ظ  يجب  اأم�نة  لن�  ترك  الط�هرة 

العقيدة اّلتي انطلق منه�، والعقيدة اّلتي ق�تل من اأجله�، 

و�ضّية  نقراأ  ولذا عندم�  لأجله�،  ا�ضت�ضهد  اّلتي  والعقيدة 

ال�ضهداء قّلم� نجد �ضهيدًا ل يذّكرن� ب�لمح�فظة على خطِّ 

اأهل البيت  عّز وجّل وخطِّ الولية والمق�ومة.

عّب��س  ال�ضّيد  ال�ضهيد  المق�ومة  �ضهداء  �ضّيد  فهذا 

»�لو�سّية �لأ�سا�س  المو�ضوّي ر�ضوان اهلل عليه يقول لن�: 

حفظ �لمقاومة �لإ�سلمّية«.

�لآخر  »�لبعد   :} الخ�منئّي  الق�ئد  ال�ضّيد  ويقول 

�ل�سهيد  دم  بحر��سة  مكّلفون  �لجميع  �أنَّ  هو  لل�سهادة 

ولكن ما معنى حر��سة دم �ل�سهيد؟ معناه وجوب حماية 

وهذه  �ل�ساّب  هذ�  �إليه  �سعى  �ّلذي  �لعظيم  �لهدف 

�سرة وهذ� �لأب وهذه �لأّم، وكّر�ست له �لهمم �لعالية 
ُ
�لأ

و�لمعنوّيات �ّلتي ل تعرف �لهزيمة، حافظو� على هذ� 

�لهدف �أكثر من �أرو�حكم...«.

ذوي  �أنتم  جميعاً  »عليكم   :} �ضم�حته  ويت�بع 

تحتفظو�  �أن  و�أولد�ً  وزوجات  و�أّمهات  �آباًء  �ل�سهد�ء 

نهجه  على  و�سيركم  �ل�سهيد  لدماء  �سيانتكم  بمفخرة 
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وحملكم لر�يته بما تعنيه من تم�ّسك بدين �هلل وحفظ 

للقيم �لإلهّية«.

ذكراهم  ُتحيى  اأن  نهجهم  على  الحف�ظ  طرق  ومن 

في  ُتحفر  كي  البطولّية  ومواقفهم  مالحمهم  وتذكر 

وجدان وذاكرة الأجي�ل ال�ض�عدة.

حينم�  الم�ض�ألة  هذه  على   } الق�ئد  الإم�م  ويوؤّكد 

يقول في اأحد خط�ب�ته:

»يجب �أن ت�سبح �ل�سورة �لمقّد�سة لأولئك �ل�سهد�ء 

�سعبنا  ذ�كرة  في  و�لطهارة  �لنور  من  بهالٍة  محاطة 

�ل�سخ�سّيات  مثل  لت�سبح  يوم  بعد  يوماً  عظمة  وتزد�د 

ولتكون  �أكثر،  محبوبة  عظيمة،  بطلة،  �لأ�سطورّية 

تعطي،  �لم�ستقبل  وفي  �لآن  وذكرياتهم  �أ�سماوؤهم 

ة لل�سباب و�لفتيان، در�ساً في �لعظمة و�ل�سجاعة  خا�سّ

�إنَّ ق�سماً من هذ� �لعمل  و�لتقوى و�ل�سفاء و�لطهارة. 

هو مهّمة �لكّتاب و�لفّنانين وقبل كّل هوؤلء �أّمهات و�آباء 

وزوجات و�أبناء �ل�سهد�ء«.

كونه  يعدو  ل  لل�ضهداء  نقّدمه  م�  كّل  اأنَّ  يخفى  ول 

مح�ولة مّن� للوف�ء ولردِّ الجميل الكبير لهم علين� وم� هو 

اإّل قليل من الوف�ء لت�ضحي�تهم وعظمتهم، فال �ضي ء في 

الدني� يفي حقَّ ال�ضهداء.
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2- تكّفل �أيتامهم :

اّلتي حثَّ  الأمور  اأهمِّ  من  ورع�يتهم  الأيت�م  تكّفل  اإنَّ 

الإ�ضالم عليه� وجعل اهلل له� من الثواب الجزيل والعظيم، 

في  الأ�ض��س  الأمور  من  ورع�يتهم  الأيت�م  تكّفل  ويعتبر 

فقدت  اّلتي  الفئة  لهذه  التك�فل  ت�ضمن  واّلتي  المجتمع 

ُمعيله� والُمنفق عليه�.

علين�  الواجب  فمن  ال�ضهداء؟!  ب�أيت�م  فكيف  هذا 

في جميع  وتكّفلهم  رع�يتهم  اأهمّية  على  نوؤّكد  اأن  حينئذ 

تركوهم  قد  ال�ضهداء  لأنَّ  والمعنوّية؛  الم�دّية  النواحي 

الأم�نة  اأن ن�ضّيع  ن�  بَحقِّ الُمعيب  اأعن�قن�، ومن  اأم�نة في 

اهلل  به  وعد  اّلذي  الأجر  ورد من  بم�  علمن�  مع  �ضّيم�  ل 

عّز وجّللمن تكّفل يتيمً�، وو�ضّية اأمير الموؤمنين Q لن�. 

فعنه Q: »�هلل �هلل في �لأيتام فل تغّبو� �أفو�ههم ول 

ر�سول �هللP يقول:  �سمعت  ي�سيعو� بح�سرتكم فقد 

من عال يتيماً حّتى ي�ستغني �أوجب �هلل عّز وجّلله �لجّنة 

.
كما �أوجب لآكل مال �ليتيم �لنار«)1)

كهاتين  �ليتيم  وكافل  »�أنا   :Pالأكرم النبّي  وعن 

بال�سّبابة  و�أ�سار  وجّل،  عّز  �هلل  �ّتقى  �إذ�  �لجّنة  في 

.
و�لو�سطى«)2)

)1) الك�يف، ج7، �س51.
)2) ميزان احلكمة، ح 22581.
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3- ق�ساء ديونهم :

ين لذا  قد تقّدم معن� اأنَّ كّل �ضي ء ُيغفر لل�ضهيد اإّل الدَّ

يلزم علين� اأن ن�ضعى لق�ض�ء دين ال�ضهيد لكي نريحه من 

اأعب�ئه.

من  �أنزل  ماذ�  �هلل  »�سبحان   :Pاهلل ر�ضول  فعن 

رجًل  �أّن  لو  بيده  نف�سي  و�ّلذي  ين،  �لدَّ في  �لت�سديد 

حيي، ُثّم ُقِتَل، 
ُ
حيي، ثّم ُقِتل، ُثّم �أ

ُ
ُقتل في �سبيل �هلل ثّم �أ

.
وعليه دين ما دخل �لجّنة حّتى ُيق�سى عنه دينه«)1)

اّلتي  والذنوب  والأم�نة  ك�لدين  الن��س  حقوق  فجميع 

له� عالقة ب�لن��س ل تغفر بدون ر�ض�هم.

»م���ا ه��ا ه��ن��ا من   :P النبيِّ خـــرى عــن 
ُ
اأ ففي روايـــة 

و�ساحبهم  �أح��د  �لنجار  بني 

م��ح��ت��ب�����س ع��ل��ى ب����اب �ل��ج��ّن��ة 

ب�����ث�����لث�����ة در�ه�������������م ل����ف����لن 

.
�ليهودّي، وكان �سهيد�ً«)2)

»�لقتل  اآخر:  حديث  وفي 

�لذنوب  ر  يكفِّ �هلل  �سبيل  في 

.
جميعها اإلاَّ الأمانة«)3)

)1) ج�مع الأح�ديث، ج 4، �س 282.
)2) كنز العم�ل، ح 11112.

)3) م�ضتدرك الو�ض�ئل، ج 13، �س 393.
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4- زيارة قبورهم :

�ضوة ب�ضّيدتن� الزهراء 
ُ
وت�ضتحّب زي�رة قبور ال�ضهداء اأ

قبور  ت�أتي  ك�نت  اأنَّه�  روي  فقد  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه� 

 
(1(

ال�ضهداء وقبر الحمزة ر�ضوان اهلل عليه كلَّ �ضب�ح �ضبت

فتترّحم عليه وت�ضتغفر له.

ولزي�رة ال�ضهداء فوائد جّمة، اأبرزه� التذكير ب�لموت 

وبعظمة اهلل عّز وجّل والآخرة.

�لقبور  »زورو�   :Pالأكرم النبيِّ  عن  واية  الرِّ ففي 

.
فاإنَّها تذّكر بالآخرة«)2)

مه  قدَّ الذي  المعروف  يتذّكر  الإن�ض�ن  اأنَّ  ومنه� 

قلوب  على  ال�ضرور  اإدخ�ل  ذلك  في  اأنَّ  ومنه�  ال�ضهداء، 

واأرواح الأموات وال�ضهداء. ففي الرواية عن اأمير الموؤمنين 

.
Q: »زورو� موتاكم فاإنَّهم يفرحون بزيارتكم«)3)

اأنَّ ر�ضول اهللP ك�ن يزور قبور ال�ضهداء وك�ن  كم� 

اإذا اأتى قبورهم ق�ل: »�ل�سلم عليكم بما �سبرتم فنعم 

.
عقبى �لد�ر«)4)

زيارة  »�إنَّ   :Q الب�قر  اإم�من�  عن  الحديث  وفي 

قبر ر�سول �هللP ، وزيارة قبور �ل�سهد�ء، وزيارة قبر 

)1) من ل يح�ضره الفقيه، ج 1، �س 180.
)2) كنز العم�ل، ج15، �س646، ح 42551.

)3) الك�يف، ج3، �س230.
)4) من ل يح�ضره الفقيه، ج 2، �س 574، يف اله�م�س.
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.
(1(»Pتعدل حجة مع ر�سول �هلل Q الح�شين

وعلى كلِّ ح�ل ف�إنَّ زي�رة قبور ال�ضلح�ء م�ضتحّبة على 

كل ح�ل وقد ورد في الحديث ال�ضريف عن الإم�م ال�ض�دق 

Q: »من لم يقدر على زيارتنا فليزر �سالحي مو�لينا 

.
لُيكتب له ثو�ب زيارتنا«)2)

اّلذين  وهم  ل  كيف  الن��س،  اأ�ضلح  هم  و�ضهداوؤن� 

ال�ضقيمة،  والنفو�س  المري�ضة  القلوب  بدم�ئهم  اأ�ضلحوا 

اأن  فهذا ثواب اهلل لمن زارهم، ن�ض�أل اهلل العلّي القدير 

يح�ضرن� معهم في الدني� والآخرة اإنه �ضميع مجيب، واآخر 

دعوان� اأِن الحمد هلل ربِّ الع�لمين.

 

)1) الك�يف، ج 4، �س 548.
)2) ميزان احلكمة، ح 7986.
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