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المقدمة

الحمد هلل رّب العالمين و�ضّلى اهلل على �ضّيدنا محّمد وعلى اآله الطاهرين.

هو باب الأولياء الذي فتحه اهلل لمن ا�ضطفاهم من خلقه: »اْلِجَهاَد َباٌب ِمْن اأَْبَواِب 

.
(1(

ِة اأَْوِلَياِئه« اْلَجنَِّة َفَتَحُه اهلُل ِلَخا�شَّ

واأف�ض���ل من يتو�ّض���ل به المتو�ّضل���ون اإلى �ضاحة لقائ���ه: {ے ۓ ۓ 

.
(2(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ} 
والمدر�ض���ة التي فيها يتعّلم فنون الحّب والع�ضق الإلهي والفناء في ذات اهلل: { ے 

.
(3(

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ} 
ل اهلل المنخرطي���ن في ميادينه المختلف���ة على القاعدين،  ه���و الجهاد ال���ذي ف�ضّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   } بالي���ة:  واأوه���ام  فاني���ة،  دني���ا  وراء  والالهثي���ن 

 .
(4(

ڄ}
هو الجهاد الذي جعل ر�ضول اهلل P الخير كّل الخير مح�ضورًا في ظّله: »الخير 

 .
(5(

كله في ال�شيف، وتحت ظّل ال�شيف«

)1)   ال�ضيد الر�ضي، محمد بن الح�ضن المو�ضوي، نهج البالغة، خطبة 25.
)2)   �ضورة المائدة، الآية 35.

)3)   �ضورة ال�ضف، الآية 4.
)4)   �ضورة الن�ضاء، الآية 95.

)5)   العالم���ة المجل�ض���ي، محمد باقر، بحار الأن���وار، تحقيق محمد مهدي ال�ضيد ح�ضن المو�ض���وي الخر�ضان ، ال�ضيد 
اإبراهي���م الميانجي، محمد الباقر البهب���ودي، ط 2 )الم�ضّححة(، بيروت، موؤ�ّض�ضة الوفاء، 1403ه�.ق/ 1983م، 

ج97، �ص9.
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 ،
(1(

هو �ضياحة اأّمة ر�ضول اهلل P ورهبانّيتها: »�شياحة اأّمتي ورهبانّيتها الجهاد«

م���ن هنا فاإّن الحديث عن الجه���اد هو اخت�ضار لحقيقة الإ�ضالم، وعر�ص لمنهجه في 

تربي���ة الإن�ضان، وبناء المجتمع الفا�ضل، مجتمع الع���دل والإن�ضاف، حيث ل ظلم ول 

غ�ضب ول دماء، مجتمع ي�ضوده ال�ضفاء والتعاون والإخاء.

ل���ذا كان م���ن ال�ضروري فهم حقيق���ة الجهاد واأبع���اده واأهدافه الأ�ضا����ص، واإعادة 

ت�ضكيل تلك ال�ضورة الحقيقية والواقعية لهذا التكليف الإلهي. 

وه���ذا الكت���اب )ب���اب الأولياء( رّبم���ا ل يمّثل كامل روؤي���ة الإ�ض���الم العميقة ب�ضاأن 

الجه���اد وموقعّيته، بل ه���و اأ�ضبه بالمتن التدري�ضي الذي ُيع���ّرف الإن�ضان الم�ضلم على 

الروؤية الأّولية المطلوبة للنفوذ اإلى اأعماق حقيقة الجهاد في الإ�ضالم، وتكوين ت�ضّور 

اأّولي حول الجهاد واأبعاده المختلفة، واأنواعه. على اأمل اأن تت�ضارع الأ�ضئلة اإلى اأذهاننا 

لت�ضّكل لنا دافعًا نحو المعرفة الأ�ضمل وركوب �ضفينة النجاة الوحيدة في زمن اأ�ضحى 

الظلم فيه �ضمة الحي���اة اليومية، وفي عالم يحكمه الطغاة والم�ضتكبرون. وهو القائل 

في كتابه العزي���ز: { ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ    چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ   

، �ضدق اهلل العلي العظيم.
(2(

ڌ        } 

)1)   الن���وري، ال�ضيخ ح�ضين، م�ضتدرك الو�ضائل،ج16، �ص53، تحقيق موؤ�ض�ضة اآل البيت R لإحياء التراث، الطبعة 
الثانية، 1408 - 1988، بيروت، لبنان.

)2)   �ضورة البقرة، الآية 193.



مفاهيم محورية:

X ما هو الجهاد؟

X .الجهاد في األديان السماوية

X ما هي أهمية الجهاد؟

1

الجهاد ومنزلته في اإلسالم





الموعظة القرآنية:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  قال اهلل تعال���ى:{ 

.
(1(

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ}

ما هو الجهاد؟ 

ت�ضّت���ق كلمة »الجهاد« م���ن »الَجْهد« و«الُجْه���د« بمعنى »الم�شّقة والعن���اء« وبمعنى 

»الو�شع والطاقة«، وعليه، يكون معنى الجهاد: بذل الو�ضع والطاقة وتحّمل الم�ضاعب 

في مواجهة العدو.

وقد ا�ضتخدم القراآن المجيد في اآياته ��� التي تحّدثت عن هذا المو�ضوع ��� مفردتين 

اثنتين هما: الجهاد والقتال.

دِّ العدّو عن طريق الحرب، اإّل اأّن معناها  وتطل���ق كلمة الجهاد غالبًا على عملية �ضَ

يّت�ض���ع لي�ضمل دفع كّل ما يمكن اأن ُي�ضيب الإن�ض���ان بال�ضرر، كالمواجهة مع ال�ضيطان 

ال���ذي ُي�ضّل الإن�ضان، اأو النف�ص الأّمارة التي تدعو اإلى ارتكاب ال�ضيئات، حيث و�ضفت 

 :Pبع����ص الرواي���ات مخالف���ة هوى النف����ص بالجهاد الأكب���ر، فعن الر�ض���ول الأكرم

.
(2(

»مرحباً بقوم ق�شوا الجهاد الأ�شغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر«

)1)   �ضورة البقرة، الآية 216.
)2)   بحار الأنوار، ج67، �ص 65.
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رين اأّن اآيات الجهاد الواردة في القراآن الكريم ناظرة في  وق���د اعتبر بع�ص المف�ضِّ

الواقع اإلى هذين النوعين من الجهاد: جهاد النف�ص وجهاد العدو.

فعل���ى �ضبي���ل المثال، ي���رى العاّلم���ة الطباطبائ���ي اأّن معنى الجهاد ف���ي قوله تعالى: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  {ے 

 ،
(2(

، وقوله: { ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ}
(1(

ۈ ۈ } 
اأعمُّ من الجهاد الأ�ضغر والأكبر، بدليل القرائن الموجودة في هذه الآيات نف�ضها.

وكذلك، ف�ّضر العاّلم���ة الطبر�ضي معنى الجهاد في قوله تعالى: { ڻ ڻ 

اأه���واء  وبمجاه���دة  الكّف���ار،  بجه���اد   
(3(

 { ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 
.
(4(

النف�ص

اأّم���ا كلم���ة »القتال« فهي بمعن���ى الحرب، ول���م ت�ضتعمل في الق���راآن المجيد �ضوى 

لالإ�ضارة اإلى الحرب مع العدو الظاهري والخارجي.

واأّم���ا ا�ضطالحًا فق���د عّرف الفقهاء الجهاد باأّنه: »بذل النف����ص وما يتوّقف عليه 

م���ن الم���ال في محاربة الم�شركين اأو الباغي���ن على وجه مخ�شو�ص اأو بذل النف�ص 

.
(5(

والمال والو�شع في اإعلء كلمة الإ�شلم، واإقامة �شعائر الإيمان«

وح���ّدد الإمام الخامنئي معنى الجهاد ومعيارّيته، حيث قال: »الجهاد هو كّل كفاح 

م���ن اأج���ل تحقيق هدف �ض���اٍم مقّد�ص. والمالك ف���ي �ضدق الجهاد ه���و اأن تكون هذه 

الحرك���ة موّجهة، وتواجه عقبات تن�ضّب الهمم على رفعها. فهذا هو الكفاح. والجهاد 

)1)   �ضورة المائدة، الآية 35.
)2)   �ضورة الحج، الآية 78.

)3)   �ضورة العنكبوت، الآية 69.
)4)   ُيراج���ع، تف�ضي���ر مجمع البي���ان: ال�ضيخ الطبر�ض���ي، تحقيق وتعليق لجنة م���ن العلماء والمحققي���ن، ط1، بيروت، 

موؤ�ّض�ضة الأعلمي، 1415ه�.ق/ 1995م، ج8، �ص41.

)5)   ال�ضيخ الجواهري، جواهر الكالم، تحقيق وتعليق ال�ضيخ عبا�ص القوجاني، ت�ضحيح ال�ضيخ محمد الآخوندي، ط3، 
طهران، دار الكتب الإ�ضالمية، مطبعة حيدري، 1362 ه�.�ص، ج21، �ص3.
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ه���و مث���ل هذا الكفاح ال���ذي اإذا كان ذا منحى وه���دف اإلهي ف�ضيكت�ض���ب بذلك طابعًا 

.
(1(

قد�ضيًا«

الجهاد في األديان السماوية

يتمّت���ع الجهاد في جميع الأديان الإلهية بمكانة خا�ض���ة. فعلى الرغم مّما يت�ضوره 

بع����ص الأفراد من اأّن الجه���اد منح�ضر بالدين الإ�ضالمي، ينبغ���ي اأن نعلم باأّن جهاد 

.R الظَلمة والطواغيت كان على راأ�ص اأهداف كّل الأنبياء والر�ضل

فة لالأديان  ويك�ض���ف لن���ا التحقيق في الآي���ات والروايات، وحت���ى في الكت���ب المعرِّ

ال�ضابق���ة اأّن �ضائر الأنبياء R  قد قام���وا بمواجهة الَظَلَمة كلٌّ في زمانه، وقد اأّدت 

هذه المواجهات اإلى وقوع الحروب و�ضفك الدماء.

وق���د �ض���ّرح الق���راآن الكريم بدوره ع���ن القت���ال الع�ضكري لالأنبي���اء R، حيث 

تعال���ى: {ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ  يقول 

. ومعن���ى الآي���ة اأّن���ه ف���ي الوقت الذي 
(2(

ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ } 
اأم���ر اهلل تعالى به الأنبياء بالجهاد ب���رز رجال هلل �ضديدو الإخال�ص، ا�ضتجابوا لنداء 

الجهاد وقاتلوا في ركاب الأنبياء �ضّد الكّفار والم�ضركين.

وقد وردت الإ�ضارة اأي�ضًا في اآيات اأخرى اإلى جهاد بع�ص الأنبياء R، من قبيل 

ما ُذكر ب�ضاأن الأمر لمو�ضى Q واأتباعه بالحرب والجهاد لأجل الدخول اإلى الأر�ص 

�ض���ة )وهي بيت المقد�ص اأو كل بالد ال�ضام(: { ھ ھ ھ ے  المقدَّ

.
(3(

ے ۓ        ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } 

.WWW.KHAMENEI.IR  :1)   الجهاد من وجهة نظر الإمام ال�ضيد علي الخامنئي {، نقاًل عن(
)2)  �ضورة اآل عمران، الآية 146.

)3)   �ضورة المائدة، الآية 21.
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وفي اآية ي�ضّور لنا القراآن دور داوود Q كجندي م�ضّحي في الحرب �ضّد جي�ص 

جالوت الظالم، وكيَف اأّن هذا النبي Q باإقدامه على الجهاد وقتله لجالوت قد عمل 

بتكليف���ه، وكيف اآتاه اهلل الملك والحكمة، وعّلمه مّما ي�ضاء بعد ذلك: { ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 

 .
(1(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ } 
 وي�ضي���ر تعال���ى كذل���ك ف���ي �ض���ورة النم���ل اإل���ى التهدي���د الع�ضك���ري ال���ذي وّجه���ه 

�ضليم���ان Q اإلى ملك���ة �ضباأ، والذي ه���ّدد الم�ضركين فيها بالح���رب اإن هم لم يقبلوا 

ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  الإلهي���ة: {  دعوت���ه 

.
(2(

ڦ}
 وق���د جاء في الرواي���ات اأّن اإبراهي���م Q ذهب اإلى حرب ال���روم بهدف اإنقاذ 

لوط Q من اأيديهم، واأّنه كان اأّول �ضخ�ص قام للجهاد في �ضبيل اهلل: »اإّن اأّول من 

قات���ل ف���ي �شبيل اهلل اإبراهيم الخليل Q، حيُث اأ�ش���رِت الروم لوطاً Q فَنفَر 

.
(3(

اإبراهيمQ وا�شتنقذه من اأيديهم«

اأّما ب�ضاأن الأنبياء R الذين يذكر باأّنهم توّجهوا اإلى الحرب، فينبغي اأن نقول باأّننا:

اأّوًل: ل نملُك معلومات كاملة ودقيقة عن تاريخهم، حيث لم ُتذكر تفا�ضيل حياتهم 

ودعوتهم ل في القراآن، ول في اأّي كتاب اآخر. 

وثاني���اً: اإّن اأكثرهم كنوٍح وهوٍد و�ضالٍح R عا�ض���وا و�ضعًا م�ضابهًا لو�ضع النبي 

الأكرم P قبل الهجرة، اإذ لي�ص فقط لم يكن لديهم عدد كاٍف من الأ�ضحاب 

لإقام���ة الحكوم���ة، وت�ضكيلها، ب���ل كان اأعداوؤه���م يحيطون بهم م���ن كّل جانب 

)1)   �ضورة البقرة، الآية 251.
)2)   �ضورة النمل، الآية 37.

)3)   بحار الأنوار، ج12، �ص15.
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 اأي�ض���ًا، ولم يك���ن اأمامهم م���ن فر�ضة للحرب والقت���ال مطلقًا. وق���د كان حال

عي�ض���ى Q بين النا�ص على هذا النحو في اأّيامه، واأّما انت�ضار دعوته وقبول 

.
(1(

النا�ص لدينه فقد تزامن مع ظهور الإ�ضالم عمليًا

ما هي أهّمّية الجهاد؟ 

عندما نتفّح�ص اآيات القراآن الكريم والروايات ال�ضريفة نجد اأّنه قّلما نزلت اآيات 

ب�ض���اأن فرٍع من فروع الدين الإ�ضالمي كما هو الح���ال ب�ضاأن الجهاد. فقد نزَل البع�ُص 

منها بل�ض���ان �ضريح، م�ضتعملة مفردتي الجهاد والقتال، ف���ي حين نزل البع�ص الآخر 

بل�ضان غير مبا�ضر، وبق�ضد تف�ضيل الم�ضائل الجانبية المتعّلقة به:

اأف�سل من الحج:

ولأج���ل اأن يبّين القراآن المجيد اأهّمّي���ة الجهاد، عمد اإلى مقارنته بخدمة الحّجاج 

 وعم���ارة الم�ضجد الح���رام، ثم �ضّرح باأف�ضلي���ة الجهاد على ذلك، حي���ث قال تعالى: 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   }

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
، وكل 

(2(
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی} 

الآيات التي تحّدثت عن علّو منزلة المجاهدين في �ضبيل اهلل، تحكي في الوقت نف�ضه 

عن اأهّمّية الجهاد وف�ضله.

الفوز العظيم:

وق���د �ضّرح الق���راآن الكريم باأّن اهلل نف�ض���ه ي�ضتري اأرواح الموؤمني���ن المجاهدين، 

واأمواله���م، حيث يق���ول تعال���ى: { ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

)1)   ُيراجع: الميزان في تف�ضير القراآن، العالمة الطباطبائي قد�ص �ضره، قم المقّد�ضة، من�ضورات جماعة المدر�ضين 
في الحوزة العلمية، ج2، �ص68.

)2)   �ضورة التوبة، الآيتان 19 و20.
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ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ 

.
(1(

ېئ   ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ } 

الب�سرى والر�سوان:

 واعتب���ر اهلل تعالى المجاهدي���ن هم الفائزون حقيقة في هذا العالم وب�ّضرهم برحمة 

هم به���ا دون العالمين: { وئ  من���ه ور�ض���وان، وجّنات تجري من تحته���ا الأنهار، وخ�ضّ

ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
.
(2(

ی جئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ} 

خير الأعم�ل:

 قال اهلل  تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ        پپ پ پ ڀ ڀ ڀ 

.
(3(

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ } 

وع���ن النب���ي P اأّنه قال: »الخير كّله ف���ي ال�شيف، وتحت ظ���ّل ال�شيف ول يقيم 

.
(4(

النا�ص اإل ال�شيف، وال�شيوف مقاليد الجّنة والنار«

اأف�سل الأعم�ل:

اإّن تحري���ك العواط���ف الإن�ضاني���ة وح���ّث النا����ص عل���ى الجه���اد كم���ا ف���ي قول���ه 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  تعال���ى:{ۈ 

ۇئ                وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ېى  ې  ې  ې 

)1)   �ضورة التوبة، الآية 111.
)2)   �ضورة التوبة، الآيتان 20 و21.

)3)   �ضورة البقرة، الآية 216.
)4)   بحار الأنوار٫ ج97، �ص9.
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، وا�ضتخدام ل�ضان الأم���ر: { ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
(1(

ۇئ}
،  واللج���وء اإلى التوبي���خ، واللوم والتهديد، وبيان عق���اب تاركه: { ٱ 

(2(
ۅ } 

خي���ول  باأنفا����ص  الق���راآن  وق�ض���َم   .
(3(

 { ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
المجاهدي���ن العاِدَيْة، وقدِح النار من تحت حوافرها، والغبار المت�ضاعد من حركتها 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ال�ضريع���ة:{گ 

، كل ذلك �ضاهد على عظمة الجهاد.
(4(

ڻ} 
روي اأّن النب���ّي P بع���ث ب�ضرّية كان فيها ابن رواحة، وتح���ّرك الجي�ص مع الفجر 

 .P نح���و المنطقة المحّددة، ولكّن ابن رواحة تخّلف عنه لي�ضّلي وراء النبي الأكرم

وبع���د ال�ضالة، راآه النبي P فقال: األم تك���ن في ذلك الجي�ص؟ فاأجاب: بلى، ولكّني 

اأحبب���ُت اأن اأ�ضّل���ي خلفك هذه ال�ضالة ثم األحَق به���م. فقال ر�ضول اهلل P: »والذي 

.
(5(

نف�ُص محمٍد بيده لو اأنفقَت ما في الأر�ص جميعاً ما اأدركَت ف�شَل غدوتهم«

اأحّب الأعم�ل:

 اأ�ض���ار تعالى اإلى اأّن المجاهدين هم ف���ي الحقيقة اأحباوؤه: { ے ے ۓ ۓ 

.
(6(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ } 
وع���ن  اأب���ي ذّر الغفاري �ض���األ النبّي الأك���رم P: »اأيُّ الأعماِل اأح���بُّ اإلى اهلل عّز 

وج���ّل؟ فقال: اإيمان باهلل، وجه���اٌد في �شبيله. قال: قلُت: فاأّي الجهاد اأف�شل؟ قال: 

.
(7(

من عقَر جواده واأُهرَق دُمه في �شبيل اهلل«

)1)   �ضورة التوبة، الآية 13.
)2)   �ضورة البقرة، الآية 244.

)3)   �ضورة التوبة، الآية 1.
)4)   �ضورة العاديات، الآيات 1 - 4.

)5)   الترم���ذي، جامع ال�ضحي���ح، تحقيق وت�ضحيح: عبد الرحمن محمد عثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، ج2، باب ما 
جاء في ال�ضفر يوم الجمعة، ح525، �ص20.

)6)   �ضورة ال�ضف، الآية 4.
)7)   بحار الأنوار، ج97، �ص11.
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درع اهلل:

وفي خطبة خطبها اأمير الموؤمنين Q في اأواخر عمره، حيث يقول: »اإّن الجهاد 

���ة اأوليائه، وه���و لبا�ص التق���وى، وِدرُع اهلل  ب���اٌب م���ن اأب���واب الجّن���ة، فتحُه اهلل لخا�شّ

.
(1(

الح�شينُة، وُجّنتُه الوثيقة«

�سن�م الإ�سالم:

وع���ن اأبي جعف���ر Q، حيث قال لأحد اأ�ضحابه: »اأَل اأُخب���رك بالإ�شلم وفرعه 

وذروت���ه و�شنام���ه؟ ق���ال: قلُت: بلى جعلت ف���داك، قال Q: اأّم���ا اأ�شله فال�شلة، 

.
(2(

وفرعه فالزكاة، وذروته و�شنامه الجهاد...«

وبالإ�ضاف���ة اإلى م���ا ُذِكَر مَن الآي���ات والروايات، فاإّن التدقيق ف���ي دور الجهاد في 

الإ�ض���الم، ومنزلت���ه بالن�ضب���ة ل�ضائر الواجب���ات الدينية، يطلعن���ا اأي�ضًا عل���ى اأهّمّيته 

وعظمت���ه. فالجهاد الدفاع���ي �ضبب في توفير الأمن، والذي في ظّله فقط يمكن اإقامة 

�ضائر الواجبات والحدود الإلهية.

وف���ي الجه���اد البتدائي اأي�ض���ًا رفع للموانع م���ن اأمام تبليغ الدي���ن الإلهي، وهو ما 

ي�ضّب���ب في ميل عدد من المجتمعات الب�ضرية نحو الدي���ن الحّق، ومن الوا�ضح اأّنه مع 

تحّقق هذا الميل وازدياد عدد الم�ضلمين ي�ضبح بالإمكان اإر�ضاء قواعد حكومة العدل 

وتنفيذ الأحكام الإ�ضالمية ب�ضكل وا�ضع.

وباخت�ض���ار، اإّن تبليغ اأ�ضول الدين والعمل بفروعه، مره���ون في كثيٍر من الموارد 

باأداء هذه الفري�ضة الإلهية الكبرى، وهو ما يدّل بدوره على عظمتها.

)1)    نهج البالغة، الخطبة 27.
)2)   بحار الأنوار، ج66، �ص392.
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X :المفاهيم الرئيسة 

الجهاد لغة هو بذل الو�ضع والطاقة وتحّمل الم�ضاعب في مواجهة العدو.  .1

���دِّ العدو عن طريق الحرب، اإّل اأّن معناها  تطل���ق كلمة الجهاد غالبًا على عملية �ضَ  .2

يّت�ضع لي�ضمل دفع كل ما يمكن اأن ي�ضيب الإن�ضان بال�ضرر.

الجه���اد ا�ضطالح���ًا هو: »بذل النف����ص والمال والو�ش���ع في اإعلء كلم���ة الإ�شلم   .3

واإقامة �شعائر الإيمان«.

ح���ّدد الإمام الخامنئي معنى الجه���اد ومعيارّيته، حيث قال: »الجهاد هو كل كفاح   .4

من اأجل تحقيق هدف �شاٍم مقّد�ص«.

اأول���ت ال�ضريع���ة الإ�ضالمية الجه���اد اأهّمية كبرى؛ حيث وردت اآي���ات وروايات عّدة   .5

تبّين اأهّمية الجهاد ودوره في حفظ الدين والمجتمع والدولة.



تعريف 

الجه�د

الجه�د في

 الأدي�ن 

ال�سم�وية

اأهمية 

الجه�د

اأف�شل من الح���ج:{ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ 

ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ِەئ}.

الفوز العظيم: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ىې}.

الب�ش���رى والر�ش���وان:{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی 

ی جئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ}

خير الأعمال: قال ر�ضول اهلل P: »الخير كله في ال�شيف، وتحت ظل ال�شيف...«.

اأف�ش���ل الأعم���ال: قال ر�ضول اهللP: »وال���ذي نف�ص محمد بيده لو اأنفقت ما ف���ي الأر�ص جميعاً ما 

اأدركت ف�شل غدوتهم«.

اأح���ّب الأعم���ال: �ضئل ر�ض���ول اهللP: اأي الأعمال اأحب اإلى اهلل عزوجل؟ فق���ال: »اإيمان باهلل، وجهاد 

في �شبيله...«.

درع اهلل: قال الإمام عليQ: »...وهو لبا�ص التقوى، ودرُع اهلل الح�شينة، وُجّنتُه الوثيقة...«.

�شنام الإ�شلم: الإمام الباقرQ:»األ اأخبرك بالإ�شلم وفرعه وذروته و�شنامه؟....اأ�شله ال�شلة، 

وفرعه الزكاة، وذروته و�شنامه الجهاد...«.

لغة: الجهاد من »الَجْهد« و»الُجْهد«، بمعنى الم�ضّقة والعناء.

ا�شطلحاً: بذل النف�ص وما يتوّقف عليه من المال في محاربة الظالمين.

جه���اد الأنبي���اء: {ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ}.

جه���اد النب���ي مو�ش���ىQ:{ ھ ھ ھ ے ے ۓ        ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ}.

جهاد النبي داوودQ: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}.



1

مفاهيم محورية:

تنّوع سوح الجهاد

2

X .الجهاد هو المعيار األساس

X .الجهاد الثقافي

X .الجهاد السياسي واالقتصادي

X .الجهاد المالي





الموعظة القرآنية:

ق���ال اهلل تعالى: { ۅ ۉ ۉ      ې  ې ېې 

.
(1(

ى ى ائ ائ ەئ } 
الجهاد هو المعيار األساس

تمّثل الحرب الم�ضّلحة بعدًا واحدًا من اأبعاد الجهاد، وهو البعد الماّدي في مقابلة 

الع���دو؛ اإل اأّن اأع���داء الإ�ض���الم ل ياأتون لحربه دائمًا عن طري���ق الأ�ضلحة وعبر جبهٍة 

واح���دة، بل يختارون طرقًا مختلفة لتحقيق اأهدافهم الم�ضوؤومة، حيث ُتعدُّ مواجهتهم 

على هذه الجبهات »جهاد في �شبيل اهلل« اأي�ضًا.

واإّن ال�ضاح���ات ال�ضيا�ضي���ة والأمني���ة وال�ضناعية والقت�ضادي���ة والثقافية والعلمية 

ل اإل���ى �ضاحة حرب للحّق �ضد الباطل، وعلى الموؤمنين  والفني���ة... من الممكن اأن ُتبدَّ

اأن يذهب���وا لحرب العدو في هذه ال�ضاحات بكامل قواه���م، واأن يجاهدوا لأجل اإعالء 

كلم���ة الحّق. وم���ن الوا�ضح اأّن مجاهدي ه���ذه الميادين هم العلم���اء والكّتاب والقوى 

الإعالمية والفّنانون... كما اأّن اأ�ضلحتها هي العلم والقلم والبيان والفن... 

وي�ضي���ر الإمام الخامنئي اإلى هذه الأبعاد بقول���ه: »وللجهاد ميادينه، ومن ميادينه 

)1)  �ضورة التوبة، الآية 36.
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الم�ضارك���ة ف���ي القتال الم�ضّل���ح. وهناك المي���دان ال�ضيا�ضي، ومي���دان العلم، وكذلك 

الأخ���الق. ولي�ص الجه���اد مجّرد قتال وتوّج���ه اإلى �ضوح الح���رب. فال�ضعي في ميادين 

العلم، والأخالق، والتعاون ال�ضيا�ضي، والبحث العلمي يعّد اأي�ضًا جهادًا. و�ضنع الثقافة 

والأفكار ال�ضليمة في المجتمع هو اأي�ضًا جهاد. فاإذن، لي�ص المعيار الجهاد بال�ضيف في 

�ضاح���ات القتال، واإّنما المعيار ه���و الكفاح، ول بّد للكفاح من اأمرين لزمين: اأحدهما 

. وفيما يلي، 
(1(

اأن يك���ون فيه ج���ّد وجهد وحركة، والثاني اأن يكون في مقاب���ل الأعداء«

نو�ضح اأبرز اأبعاد الجهاد الم�ضار اإليها.

الجهاد الثقافي

لق���د اأم���ر اهلل تعال���ى بالمواجه���ة الثقافي���ة للعدو، وق���ال لنبّي���ه P: { ڭ ڭ 

.
(2(

ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ } 
ولّما كانت هذه الآية قد نزلت في مكة، فهي ل تحمل اإ�ضارة اإلى الجهاد في ميدان 

الح���رب، ذل���ك اأّن حكم الجهاد لم يكن قد �ُض���ّرع بعد في مرحلة وجود النبي P في 

مكة. فطوال ثالث ع�ضرة �ضنة كان النبي P ي�ضكن فيها بمكة، عكف من خالل تبليغ 

القراآن للنا�ص، والدعوة والتبليغ، وتحّمل الأذى على هذا الجهاد الثقافي العظيم.

ومّم���ا ي�ضتفي���ده العاّلمة الطبر�ض���ي من قيد »جه���اداً كبيراً« في الآي���ة، اأّن الجهاد 

الثقافي والرّد على �ضبهات الكّفار واأعداء الدين هو اأثمن اأنواع الجهاد عند اهلل تعالى 

.
(3(

واأعظمها

واليوم ُتع���ّد مواجهة الغزو الثقاف���ي الغربي لالإ�ضالم والم�ضلمي���ن من الم�ضاديق 

البارزة لجهاد اأعداء دين اهلل اأي�ضًا، وذلك اأّنهم ي�ضعون بكّل و�ضيلة ممكنة وعن طريق 

.WWW.KHAMENEI.IR  :1)   الجهاد من وجهة نظر الإمام ال�ضيد علي الخامنئي دام ظله، نقاًل عن(
)2)   �ضورة الفرقان، الآية 52.

)3)   ُيراجع، مجمع البيان، لل�ضيخ الطبر�ضي، ج7، �ص175.
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خ���داع ال�ضباب اإلى جّرهم نحو الف�ضاد واإهمال القيم الدينية والإن�ضانية. وهذا بدوره 

يفر�ص �ضرورة انتباه المراكز التي ُتعنى بال�ضاأن الثقافي اإلى اأهّمّية التواجد في جميع 

ال�ضاحات بكامل الأهّبة وال�ضتعداد، للقيام بن�ضر المعارف الإ�ضالمية الأ�ضيلة اإ�ضافة 

اإلى ما يوؤّدونه من مواجهة الثقافة المنحرفة وتحطيمها.

وهو ما اأ�ضار اإليه الإمام الخميني } في و�ضّيته ال�ضيا�ضية - الإلهية وحّث عليه، 

داعيًا الحوزة العلمية والجامعة واأهل القلم اإلى اأن يعوا ر�ضالتهم العظيمة ويعملوا بها.

ومم���ا قاله } في و�ضّيت���ه: »اأو�ضي الجامعيين وال�ضّب���ان الرا�ضدين الأعّزاء اأن 

يبذل���وا غاية و�ضعهم لجعل عق���د المحّبة والن�ضجام مع علم���اء الدين وطاّلب العلوم 

الإ�ضالمية اأكثر ا�ضتحكامًا، وان ل يغفلوا عن مخّططات وموؤامرات العدو الغادر. فاإّن 

خّطته���م تق�ضي بحرف ال�ضّبان عن ثقافتهم واآدابه���م وقيمهم المحلية، وجّرهم نحو 

 .
(1(

ال�ضرق اأو الغرب«

وق���ال }: »م���ن جملة المخّطط���ات التي تركت - ولالأ�ض���ف - اأثرها الكبير في 

مختلف البلدان وفي بلدنا العزيز - والتي ما زالت بع�ص اآثارها باقية بن�ضب كبيرة - 

ه���ي جعل الدول الم�ضتعمَرة تعي�ص حالة فقدان الهوية والنبهار بالغرب وال�ضرق، اإلى 

درج���ة تجعل هذه البلدان تحتقر ما�ضيها وثقافاته���ا وقدراتها وتعتبر الغرب وال�ضرق 

القطبي���ن المقتدرين والعن�ضرين المتفّوقين اأولي الثقافة الأ�ضمى واأّنهما قبلة العالم 

وتجعل من الرتباط باأحدهما اأمرًا مفرو�ضًا ل يمكن الفرار منه. والحديث حول هذه 

الموؤام���رات حدي���ث محزن وطويل وال�ضربات التي تلّقيناه���ا – وما زلنا – من هوؤلء 

الم�ضتكبري���ن قاتلة ومدّمرة. والأ�ضّد اإيالمًا م���ن كّل ذلك هو حر�ص اأولئك على اإبقاء 

ال�ضعوب المظلومة الم�ضتعمَرة متخلِّفة في كّل �ضيء وجعل دولهم دوًل ا�ضتهالكية. فقد 

اأذعرون���ا من تقّدمهم ومن قدراتهم ال�ضيطانية اإلى ح���ّد �ضلبنا الجراأة على المبادرة 

)1)  الإمام الخميني، الو�ضية ال�ضيا�ضية الإلهية.
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بالقي���ام باأّي اإبداع ودفعن���ا للت�ضليم لهم في كّل الأمور وتفوي�ضه���م م�ضائرنا وبالدنا 

والن�ضي���اع لأوامرهم ان�ضياع���ًا اأعمى واأ�ضم. وهذا الخواء والف���راغ العقلي المفتعل 

جعلنا ل نعتمد على فكرنا واإبداعنا في اأي اأمر ونقّلد ال�ضرق والغرب تقليدًا اأعمى، بل 

اإن الأمر بلغ حدًا جعل الكتاب والخطباء الجهلة الماأ�ضورين للغرب اأو ال�ضرق يتناولون 

بالنتق���اد وال�ضخري���ة ويدّمرون كّل م���ا لدينا من الثقاف���ة والأدب وال�ضناعة والإبداع 

للق�ض���اء على فكرن���ا واإمكاناتنا الذاتية وزرع الياأ�ص والقن���وط لدينا، مرّوجين - بدًل 

م���ن ذلك - للعادات والتقاليد الأجنبية - رغ���م انحطاطها وابتذالها - وذلك بالقول 

.
(1(

والكتابة وال�ضلوك العملي«

الجهاد السياسي واالقتصادي

من الميادين الأخرى للجهاد الميدان ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، فينبغي التوّجه اأي�ضًا 

نح���و قتال العدو و�ضّد مناف���ذ ت�ضّلطه و�ضيطرته على المجتمع الإ�ضالمي في المجالين 

ال�ضيا�ض���ي والقت�ض���ادي؛ لأّن القراآن قد �ضّرح لأول مّرة وبمنتهى القاطعية - باأّن اهلل 

�ضيقط���ع جميع الطرق وال�ضبل اأمام ت�ضّلط الكافري���ن على الموؤمنين - ولهذا ال�ضبب، 

يج���ب علينا اأن نجّد في ال�ضعي من اأجل تنفيذ هذا القانون الإلهي، حيث يقول تعالى: 

.
(2(

{ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ } 

وم���ن هنا، تق���ع على الم�ضلمي���ن م�ضوؤولية النتب���اه لتحّركات الع���دو على مثل هذه 

الجبه���ات بمنتهى الوع���ي واليقظة، واأن ل ي�ضمحوا له عن طري���ق تقّدمه التكنولوجي 

والقت�ضادي اأو عن طريق �ضوء ال�ضتفادة من الروابط التجارية، والإمكانات ال�ضيا�ضية 

والموؤ�ّض�ض���ات الدولي���ة، اأن يمتل���ك زم���ام المبادرة لالإ�ض���رار بالمجتم���ع الإ�ضالمي، 

وبالتالي اأن ي�ضتعمره وي�ضتغّله، وينفث �ضمومه العقائدية والفكرية في داخله.

)1)  الإمام الخميني، الو�ضية ال�ضيا�ضية الإلهية.
)2)   �ضورة الن�ضاء، الآية 141.
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ول���ذا نجد الإمام الخميني من موقع مرجعّيته الديني���ة، وبب�ضيرته الثاقبة، ي�ضير 

اإل���ى �ُضبل ت�ضّل���ط العدو على المجتم���ع الإ�ضالمي، ويدعو اإلى يقظ���ة الأمة الإ�ضالمية 

وم�ضاركتها في الجهاد، قبل اأن يتمّكن العدّو من ال�ضيطرة، وهو لهذا الغر�ص قد اأفتى 

قائاًل: »لو ِخيَف على حوزة الإ�ضالم من ال�ضتيالء ال�ضيا�ضي والقت�ضادي الُمْنَجّر اإلى 

اأ�ضره���م ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، ووهِن الإ�ضالم والم�ضلمي���ن و�ضعفهم، يجب الدفاع 

بالو�ضائ���ل الم�ضابه���ة والمقاومات المنفي���ة، كترك �ضراء اأمتعتهم، وت���رك ا�ضتعمالها 

.
(1(

وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقًا«

ولقد اعتب���ر الإمام الخميني } مثل هذه الرواب���ط ال�ضيا�ضية وعقد التفاقات 

المخالفة لم�ضلح���ة الإ�ضالم والم�ضلمين، والتي توؤّدي اإلى نف���وذ الأجانب وت�ضّلطهم، 

اعتبرها عماًل محّرمًا.

كم���ا وي�ضي���ر اإل���ى اأّن���ه اإن اأذعن بع����ص قادة ال���دول الإ�ضالمي���ة ووّقع���وا مثل هذه 

ون معزولين من مقامهم. التفاقات، فقد خانوا، وُيعدُّ

وفي المقابل، يجب �ضرعًا على الم�ضلمين في مثل هذه الأحوال اأن يواجهوا اإلى اأن 

تنقطع �ضيطرة الكفار عن بالد الم�ضلمين، اإلى اأن ي�ضير الن�ضر حليف الموؤمنين على 

.
(2(

ُعد اأي�ضًا هذه ال�ضُّ

الجهاد المالي

وُيع���ّد الجهاد المالي من الميادين الأخرى للجهاد؛ حيث اعتبر القراآن المجيد اأّن 

الجه���اد على ق�ضمين: جهاد بالمال وجهاد بالروح، وبالإ�ضافة اإلى اأّنه اأو�ضى بالجهاد 

مطلق���ًا - وه���و ما ي�ضمل هذين الق�ضمين معًا - نجدُه قد ذكر كالًّ من هذين الق�ضمين 

في اإحدى ع�ضرة اآية. وكمثال، يقول تعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

)1)   الإمام الخميني قد�ص �ضره، تحرير الو�ضيلة، بيروت، دار التعارف، 1424ه�.ق، 2003م، ج1، �ص437.
)2)   ُيراجع: تحرير الو�ضيلة، ج1، �ص438-437.
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.
(1(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی } 
وفي ع�ضر من الآيات التي ورد فيها ذكر الجهاد بالمال جنبًا اإلى جنب مع الجهاد 

بالنف�ص، ُيالحظ تقّدم الحديث عن الجهاد بالمال على الجهاد بالنف�ص. ومن الممكن 

اأن تكون حكمة هذا التقديم هي الآتي:

اأوًل: اأّن الجهاد بالمال ُيمّثل في الغالب مقّدمة للو�ضول اإلى الجهاد بالنف�ص، حيث 

ل بّد للمجاهدين من �ضرف مقدار من اأموالهم في تهيئة عّدة الجهاد وعتاده، 

وذلك قبل التوّجه اإلى الجبهة ومواجهة العدو.

ثاني���اً: اأّن اأكث���ر الم�ضلمين اإن لم نقل جميعهم يحوزون �ضروط الجهاد بالمال، في 

حي���ن اأّن الجهاد بالنف�ص هو ن�ضيب اأفراٍد محّددين يمتلكون �ضروط الم�ضاركة 

فيه. فم���ع اأّن القاعدين عن الخروج اإلى الحرب ب�ضب���ب الكهولة اأو المر�ص... 

بالإ�ضاف���ة اإلى الن�ضاء هم معذورون ع���ن الم�ضاركة في الجهاد بالنف�ص، اإّل اأّنه 

يجب عليه���م بقدر ال�ضتطاعة اأن ي�ضاركوا في الجه���اد بالمال. وعليه، فدائرة 

الجهاد بالمال اأو�ضع من دائرة الجهاد بالنف�ص واأكثر �ضموًل لأفراد الم�ضلمين.

وفق���ط في مورد واح���د ُذِكَر الجه���اد بالنف�ص قبل الجهاد بالم���ال، حيث يقول 

ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  تعال���ى:{ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
، وال�ضب���ب ف���ي ذلك اأّن 

(2(
ېئ   ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ } 

اهلل تعالى قد اأ�ضار فيها اإلى نف�ضه باعتباره م�ضتري اأرواح الموؤمنين واأموالهم، 

ْنَف�ص.
َ
ومن الطبيعي حينئٍذ اأّنه ينبغي اأن يختار تقديم الب�ضاعة الأ

)1)   �ضورة التوبة، الآية 20.
)2)   �ضورة التوبة، الآية 111.
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الجه�د ب�لم�ل في الرواي�ت:

وكذل���ك، جاء ذك���ُر الجهاد بالمال والجهاد بالروح معًا ف���ي الروايات. ونذكر على 

�ضبيل المثال منها، عن ر�ضول اهلل P: »اإّن اهلل عّز وجّل لُيدخل في ال�شهم الواحد 

.
(1(

الثلثَة الجّنَة: عامل الخ�شبة والمقوي به والرامي به في �شبيل اهلل«

وفي بع�ص الروايات، اعتبر P المجاهدين باأموالهم كمن ُيجاهدون باأرواحهم، 

حي���ث ورد عن���ه P: » من جّه���ز غازياً ب�ِشْلٍك اأو اإبرة غفر اهلل ل���ه ما تقّدم من ذنبه 

.
(2(

وما تاأّخر«

ولق���د كان الموؤمنون في �ض���در الإ�ضالم ُيقِدمون على الجه���اد بالمال بالرغم من 

�ضعوبته، حيث كان كلُّ �ضخ�ص ُينفق في �ضبيل اهلل بما يتنا�ضب مع و�ضعه المالي، ولو 

. وفي بع�ص الأحيان، كان النبي الأكرم P يطلب من الأ�ضخا�ص 
(3(

مقدار �ضّق تمرة

الذين كانوا يفتقدون جراأة الخروج اإلى القتال، اأن يوؤّدوا تكليفهم بالجهاد المالي، مع 

اأّن للجهاد الم�ضّلح منزلة خا�ضة في نف�ضه، حيث ورد عنه P: »من َجُبَن من الجهاد 

ز بمال  فليجّهز بالمال رجًل يجاهد في �شبيل اهلل، والمجاهُد في �شبيل اهلل اإن ُجهِّ

َغيره، فله ف�شل الجهاد، وِلمن جّهزه ف�شل النفقة في �شبيل اهلل، وكلهما ف�شٌل، 

.
(4(

والجود بالنف�ص اأف�شُل في �شبيل اهلل من الجود بالمال«

 وم���ن الوا�ض���ح كما اأورد الفقهاء في كت���اب الجهاد اأّن المقاتلي���ن في جي�ص ر�ضول 

اهلل P كانوا مكّلفين بتاأمين جيادهم واأ�ضلحتهم من اأموالهم.

)1)   ال�ضي���خ الكلين���ي، محم���د ب���ن يعقوب، الكاف���ي، ت�ضحيح وتعلي���ق: علي اأكبر الغف���اري، ط3، طه���ران، دار الكتب 
الإ�ضالمية، 1367ه�.�ص، ج5، باب ف�ضل ارتباط الخيل، ح13، �ص50.

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �ص24.
)3)   ُيراجع، مجمع البيان، لل�ضيخ الطبر�ضي، ج5، �ص54.

)4)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �ص24.
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هدفن� من الجه�د الم�لي: 

م���ع اأّن الم�ض���داق الب���ارز للجه���اد بالم���ال ه���و الإنف���اق وال�ضرف ف���ي الجبهات 

الع�ضكري���ة، اإّل اأّنه باللتفات اإل���ى اأبعاد الجهاد، ُيعلُم باأّن الجه���اد المالي ل ينح�ضر 

ف���ي المجالت الع�ضكرية، بل ينبغي عدم المتناع عن بذل المال في �ضائر المجالت، 

ويجب - مع رعاية الإمكانات والظروف الموجودة والحتياجات الالزمة - الإنفاق في 

كلٍّ منها، واإف�ضال اأهداف العدو.

ولكن يبقى اأّنه كما ي�ضتلزم الدفاع والجهاد في �ضبيل اهلل �ضرف اأموال كثيرة لأجل 

ه���ذا الغر�ص، كذلك الأمر بالن�ضبة لمتالك الجهوزي���ة الدفاعية وتهيئة اأ�ضباب الرّد 

على الحمالت المفاجئة للعدو.

وعل���ى الرغ���م من اأّن �ض���ّد هذه الحاجة وتاأمي���ن الميزانية الالزم���ة هو من �ضمن 

م�ضوؤولي���ات الحكوم���ة الإ�ضالمي���ة، اإّل اأّن���ه يج���ب اأي�ضًا عل���ى ال�ضع���ب اأن ينفق بقدر 

ا�ضتطاعته من اأجل تاأمين م�ضاريف الحرب والدفاع.

ولك���ي ي�ضّجع اهلل تعال���ى النا�ص على الإنفاق في هذا الطري���ق، ب�ّضرهم باأّن كّل ما 

ينفقونه من اأجل تاأمين الجهوزية الحربية، �ضوف ُيَرّد اإليهم. حيث يقول تعالى: { وئ 

.
(1(

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ} 
فه���ذا الوعد الإلهي يبع���ث الأمل في نفو����ص الموؤمنين، ويدفعهم اإل���ى الإنفاق في 

�ضبيل الجهاد بطماأنينة؛ لأّن هذه المعاملة هي مع اهلل، واأّن اهلل �ضوف ُيثيبهم على ما 

فعلوا في هذه الحياة اأو في الحياة الآخرة.

)1)   �ضورة الأنفال، الآية60.
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X :المفاهيم الرئيسة

للجهاد ميادينه، ومن ميادينه الم�ضاركة في القتال الم�ضّلح. وهناك ميادين اأخرى،   .1

منها:المي���دان الثقافي، والمي���دان ال�ضيا�ض���ي، والميدان الإقت�ض���ادي، والميدان 

المالي.

الجه���اد الثقاف���ي: ُتعّد مواجه���ة الغزو الثقاف���ي الغربي لالإ�ض���الم والم�ضلمين من   .2

الم�ضادي���ق البارزة لجهاد اأعداء دين اهلل، وذل���ك اأّنهم ي�ضعون بكّل و�ضيلة ممكنة 

وعن طريق خداع ال�ضباب اإلى جّرهم نحو الف�ضاد واإهمال القيم الدينية والإن�ضانية. 

الجهاد ال�ضيا�ض���ي والقت�ضادي: من خالل �ضّد منافذ ت�ضّلط العدو و�ضيطرته على   .3

المجتم���ع الإ�ضالمي في المجالين ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، والحوؤول دون اأن يمتلك 

زمام المبادرة لالإ�ضرار بالمجتمع الإ�ضالمي، وبالتالي اأن ي�ضتعمره وي�ضتغّله.

الجه���اد المالي: باعتب���ار اأّن اإعداد القّوة الع�ضكرية والجهوزي���ة التاّمة تحتاج اإلى   .4

دعم مالي كبير، اإ�ضافة اإلى دعم الميادين ال�ضيا�ضية والثقافية والعلمية والتربوية 

باعتباره���ا من الميادين التي يمكن اأن ينفذ العدو من خاللها لالإ�ضرار بالمجتمع 

الإ�ضالمي والت�ضّلط عليه.



الجه�د

الثق�في

الجه�د 

ال�سي��سي 

والقت�س�ديي

الجه�د

 ب�لم�ل

الجه���اد ال�ضيا�ضي والقت�ض���ادي يعني منع �ضيطرة الع���دو على المجتم���ع الإ�ضالمي �ضيا�ضيًا 

واقت�ضاديًا.

القراآن الكريم

{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی}.

{ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ }.

 {...ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}.

الرواي�ت ال�سريفة

عن النبي P: »من جّهز غازياً ب�شلك اأو اإبرة غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر.

 �ضيرة ر�ضول اهللP في تبليغ الر�ضالة طوال حياته ت�ضهد على اأهمية ومكانة الجهاد الثقافي.

اعتبر الإمام} اأن هذا الجهاد �ضرورة ثورية في قيام اأي ثورة في العالم.

الهدف الأ�سمى

{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ْې}.

�ضي���رة  علم���اء الإ�ض���الم وو�ضاياه���م ت�ضه���د بذل���ك ل �ضيما الإم���ام الخمين���ي} والقائد 

الخامنئي {.



مفاهيم محورية:

اآلثار الدنيوية للجهاد

3

X .ة والرفعة
ّ
العز

X .الحياة والحركة

X .االكتفاء الذاتي، واالعتماد على النفس

X .فصل الحق عن الباطل

X .التوّحد في وجه الباطل

X .معرفة الصديق من العدو

X .الغلبة والنصر





الموعظة القرآنية:

قال اهلل تعالى: { ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

. 
(1(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}
تمهيد

كم���ا هو الحال في �ضائر العب���ادات، فاإّن لتاأدية الجهاد بنّية خال�ضة في �ضبيل اهلل 

اآثارًا كثيرة، �ضيظهر البع�ص منها في دار الدنيا والبع�ص الآخر في يوم القيامة والدار 

الآخرة. ونحن �ضنقوم ببيان هذه الآثار بال�ضتفادة من الآيات والروايات:

ة والرفعة
ّ
العز

ترتب���ط حي���اة المجتم���ع بحي���اة اأف���راده. فالمجتمع ال���ذي يتواجد في���ه اأ�ضخا�ص 

مجاه���دون بفعالّية، يبقى في حالة دائمة من الن�ضاط والتقّدم ال�ضريع، ويحافظ على 

دوام���ه وا�ضتمرارّيته، ولكّن المجتمع الذي يحوي اأفرادًا �ضعافًا وخاملين، وبال تاأثير، 

هو مجتمع مّيت. 

)1)   �ضورة المائدة، الآية66.
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وم���ن هنا، ُيعدُّ حفظ حياة المجتمع الإ�ضالمي من اأف�ضل اآثار الجهاد، حيث يكوُن 

الجميع فيه م�ضتعدين للدفاع عن الدين الإلهي وعن المظلومين، وللهجوم على العدو 

في الفر�ضة المنا�ضبة؛ لإبطال كيده واإ�ضعافه اأو الق�ضاء عليه. وتفويت فر�ضة امتالك 

العدو قدرة الت�ضّلط والعتداء على اأموال الم�ضلمين واأرواحهم واأعرا�ضهم وحقوقهم.

فمث���ل هك���ذا مجتم���ع يق�ضي حيات���ه بعّزة ورفع���ة، وطالم���ا اأّنه يحاف���ظ على هذه 

الروحية فلن ُيبتلى بالذّل اأبدًا. وقد عّرف القراآن المجيد الجهاد بعنوانه من�ضاأ �ضيانة 

المجتمعات الإيمانية �ضّد اأذى الكّفار والم�ضركين، حيث يقول تعالى بعد توجيه الأمر 

اإل���ى الر�ضول P بالح���رب: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭڭ ڭ ڭۇ 

.
(1(

 { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ 
واإّن تاري���خ �ضدر الإ�ض���الم هو خير �ضاهد عل���ى هذا المّدعى. فاإل���ى الحين الذي 

تم�ّض���ك فيه الم�ضلم���ون بالجهاد، وحافظوا على زمام المب���ادرة بالهجوم في اأيديهم، 

كان���وا يعي�ضون مكّللين بالن�ضر والع���ّزة. ولكن في ذلك الوقت الذي تركوا فيه الجهاد 

و�ضع���وا وراء الدني���ا، وجل�ض���وا على عر�ص الرئا�ض���ة، وان�ضرفوا اإلى المل���ّذات، فقدوا 

مكانتهم، وهجم عليهم اأعداء الداخل والخارج، واأبادوا مجدهم وعظمتهم.

ولق����د �ضهدنا في الع�ضر الأول تو�ّضع نفوذ الحكوم����ة الإ�ضالمية، وو�ضول نداء التوحيد 

والع����دل اإلى اأكثر بالد تلك الأزمنة. غير اأّننا �ضهدن����ا بعد ذلك اأفول الحكومة الإ�ضالمية، 

وانف�ضال البالد المفتوحة، بل وحتى عودة عدد من الم�ضلمين الجدد اإلى اأديانهم ال�ضابقة.

ف���اإّن الع���ّزة والرفعة اللذي���ن يحدثان عل���ى اأثر الجهاد يمت���دُّ اأثرهم���ا اأحيانًا اإلى 

 الأجيال الالحقة، ول يقت�ضران على الجيل الحا�ضر. وعلى هذا ال�ضعيد، يقول النبي 

.
(2(

الأكرم P: »اأُغزوا ُتورِّثوا اأبناءكم مجداً«

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 84.
)2)   الحر العاملي، محمد بن الح�ضن، و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 1 من اأبواب الجهاد، ح16، �ص15.
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وي�ضي���ر الإمام الخامنئ���ي اإلى ذلك بقوله: »اأوج عظمتك���م المعنوية الملفتة هو في 

ه���ذه الناحية الخفية، حيث كنتم تع���ون ماذا تفعلون وتعرفون لأي �ضيء تقاتلون. واإذا 

كان هذا �ضند عملكم الوحيد ف�ضيرتجف العدو عندئذ من �ضماع ا�ضمكم، فكيف واأنتم 

اأرف���ع من ذلك، حيث �ضمعتم باآذانكم المعنوية الن���داء القراآني ال�ضماوي: { ۉ ۉ 

ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 
.
(2(

»
(1(

ۆئۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی } 
الحياة والحركة

حي���ث يدفُع ح�ض���ول الحرب وم���ا ينتج عنها من م�ض���كالت النا�ص اإل���ى التحّرك، 

بل الآيلة اإلى �ضّد العدو. فت�ضير �ضببًا لهتمام الجميع بال�ضُّ

وه���ذا الأمر، يمن���ُع اأكثر اأف���راد المجتمع عن الخو����ص في الأم���ور الجزئية وغير 

المفي���دة، ويبّدل روحّية ح���ّب ال�ضترخاء والرف���اه اإلى روحّية ال�ضع���ي والجّد وارتفاع 

المعنوي���ات القتالية. والجهود والق���درات الع�ضكرية تعدُّ اأي�ضًا م���ن اأف�ضل الآثار التي 

تن�ضاأ على اأثر تحّرك القوى.

وفي �ضياق بيانه اأّن الحرب ُتخرج النا�ص من حالة الخمود وُتجبرهم على التحّرك، 

يق���ول الإمام الخمين���ي }: »ُتعّد الحرب اأمرًا جيدًا من بع�ص النواحي، وذلك اأّنها 

ُتب���ِرز ال�ضجاعة الموجودة في داخل الإن�ضان، وت���وؤّدي اإلى تحريكه واإخراجه من حالة 

الخم���ود... ف���اإّن قوى الإن�ضان تّتج���ه دائمًا نحو الخمود، واأولئ���ك الذين يعتادون على 

الرخ���اء والرفاهية خ�ضو�ضًا، �ضيكون حالهم اأ�ضواأ، ولكن عندما تقع حرب ما وتتجّلى 

خالله���ا المالح���م... ول يبقى اإّل �ضوت المدافع، فكلُّ ذل���ك ُيخرج الإن�ضان من حالة 

.
(3(

الخمود وال�ضعف، فتظهر حقيقة الإن�ضان وتبرز فعالّيته وطاقاته اإلى العلن«

)1)   �ضورة �ضباأ، الآية 46.
)2)   پيام انقالب، �ص49.

)3)   بالغ، �ضخنان مو�ضوعى، امام خميني قد�ص �ضره، �ضازمان تبليغات ا�ضالمى، ج3، �ص272.
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االكتفاء الذاتي واالعتماد على النفس

توؤّدي الحرُب اإلى اإيجاد �ضعوبات جّمة، واإلى وقوع المجاهدين تحت وطاأة الح�ضار 

اأحيانًا. وهذه ال�ضغوط نف�ُضها تدفع بال�ضعب اإلى قطع يد العتماد على الأجانب، والى 

العتماد على النف�ص في المقابل.

فعام���ل العتم���اد على النف����ص وال�ضعي لأجل رف���ع الحتياجات عن طريق���ه، يوؤّدي 

اإل���ى نمّو الأدمغة ون�ضجها، ولهذا ال�ضبب ق���ال الإمام الخميني }: »لقد كانت هذه 

الح���رب، وهذا الح�ضار القت�ضادي واإخراج الخبراء الأجانب هدية اإلهية كّنا غافلين 

عنه���ا. واليوم، م���ع توّجه الحكومة والجي����ص لحظر ب�ضائع ناهبي العال���م، ولل�ضير في 

طري���ق البت���كار بكّل ج���دٍّ ون�ضاط، فاإّن الأم���ل معقود على ح�ضول البل���د على الكتفاء 

الذات���ي، والنجاة من الفق���ر والتبعية لالأعداء. ولقد راأينا باأّم العين كيف اأّن كثيرًا من 

الم�ضان���ع والو�ضائ���ل المتط���ّورة - كالطائرات وغيره���ا من الو�ضائ���ل - والتي لم يكن 

�ضون الإيراني���ون من ت�ضغيلها، في وق���ت كان الجميع قد  ُيت�ض���ّور اأن يتمّك���ن المتخ�ضّ

�ضوه���م هذه الم�ضانع  م���ّدوا اأيديه���م اإلى الغ���رب اأو ال�ضرق من اأج���ل اأن يدير متخ�ضّ

والو�ضائ���ل. وراأينا كيف اأّن���ه وعلى اأثر الح�ضار القت�ض���ادي والحرب المفرو�ضة، قام 

�ضبابن���ا اأنف�ُضهم ب�ضنع قطع الغيار ال�ضروري���ة وبقيمة اأقل من المعرو�ص، و�ضّدوا باب 

.
(1(

الحاجة، واأثبتوا اأّننا اإن عزمنا فنحن قادرون على القيام بكّل �ضيء«

وي�ضي���ر الإمام الخامنئي{ اإلى ذلك بقوله: »حافظوا على الم�ضار في خططكم 

م���ن اأجل الكتف���اء الذاتي والعتماد على النف�ص. واإّنني اأته���م كّل من يقول با�ضتحالة 

هذا الأمر. فال يوجد �ضيء ا�ضمه »م�ضتحيل«؛ لأّن الإن�ضان ينطوي على قابلّيات جّبارة 

.
(2(

تجعل الم�ضتحيل ممكنًا«

)1)   بالغ، �ضخنان مو�ضوعى، امام خميني}، �ضازمان تبليغات ا�ضالمى، ج3، �ص454.
)2)   الإمام الخامنئي، حديث وليت، ج1، �ص54.
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 عن الباطل
ّ

فصل الحق

م���ن الآثار الأخرى المهّمة للجهاد، هو ف�ضل خّط النفاق عن المجتمع الإ�ضالمي. 

ففي كّل مجتمع يعي�ص الموؤمنون الُخّل�ص جنبًا اإلى جنب مع �ضعاف الإيمان والمنافقين 

م���ن النا����ص، ومن ال�ضعب جّدًا في زمن ال�ضلم وال�ضل���ح تمييز هذه الفئات، اإذ كثيرًا 

م���ا ُيظهر المنافقون و�ضعاف الإيم���ان اأنف�ضهم ب�ضورة المدافعين عن الحّق اأكثر من 

الموؤمني���ن الحقيقيين. ولكن ف���ي ال�ضدائد، بالخ�ضو�ص في اأوق���ات وقوع اأحداث من 

قبيل الحرب والجهاد، ُتعرف معادن الرجال وتمتاز �ضفوف الحّق عن الباطل، فيبقى 

الموؤمنون الحقيقيون، ال�ضابرون والأوفياء، في ال�ضاحة حتى النهاية، في الوقت الذي 

ُيخلي الآخرون الميدان ويفّرون.

ولق���د اأ�ضار القراآن المجيد اإل���ى هذه الحقيقة ب�ضكل متكّرر، واإل���ى اأّن اهلل لو �ضاء 

لن�ض���ر الحّق م���ن دون ال�ضتفادة م���ن الفئة المجاه���دة، ولجعل دين���ه ينت�ضر في كّل 

العال���م، ولكّنه لم يخَتْر هذا الطريق، ب���ل اأراد اأن يمتاز الُخّل�ص عن غير الُخّل�ص في 

.
(1(

�ضاحة الحرب: { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 

وفي اآية اأخرى، ولأجل توبيخ المنافقين، يخاطب تعالى نبّيه P، قائاًل: { چ چ 

 ،
(2(

{ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
لأّن المنافقي���ن لو ل���م ياأخذوا الأذن بالخروج من ميدان الحرب، وبقوا بين الموؤمنين، 

ف�ضوف ُيعرفون بعد مّدة ق�ضيرة من الزمن، وتّت�ضح حقيقتهم.

التوّحد في وجه الباطل

اإّن ال�ضعب الذي يكون ُمبَتلى في اأيام ال�ضلح والهدوء بالم�ضاكل الداخلية، وم�ضغوًل 

بالختالفات الجزئية، يتوّحد على اأثر ا�ضتعال الحرب وظهور العدو، ويقوم في وجهه. 

)1)   �ضورة محّمد، الآية 31.
)2)   �ضورة التوبة، الآية 43.
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ف���اإّن الحرب تقود جميع الطاقات والقوى في اتجاه واحد، وتجعلها تن�ضوي تحت راية 

واح���دة، وتوِج���ُد روح التع���اون فيما بينه���ا، وت�ضير �ضبب���ًا في بروز الإيث���ار والت�ضامح 

وع�ضرات ال�ضفات الأخالقية ال�ضامية.

معرفة الصديق من العدو

اإّن معرف���ة الأ�ضدقاء من الأعداء خارج حدود البلد لهي من الآثار الأخرى للحرب 

والجه���اد، ذل���ك اأّنه ما ل���م تقع الحرب، ف���اإّن الكثير م���ن الدول تتحّدث ع���ن اأوا�ضر 

ال�ضداق���ة والعالقات المتين���ة، ولكن في زمن الحرب والم�ضاع���ب، يمتاز الأ�ضدقاء 

الحقيقيون عن الأعداء، وُيظهرون اأنف�ضهم للعيان.

الغلبة والنصر

ف���ي بع�ص الموارد، ُيعّد النت�ضار على العدو اأحد اأف�ضل اآثار الجهاد، لأّنه مع عدم 

ب���ذل الجهد في �ضاحة الح���رب ل يتحّقق النت�ضار، وال�ضعب ال���ذي قد جل�ص منتظرًا 

الن�ضر دون تحّمل العناء وتقديم الجهود، لن يقطف �ضوى الح�ضرة جّراء ذلك.

والق���راآن المجيد، بعد تعداد الآث���ار المعنوية والأخروية للجه���اد، ي�ضير في �ضورة 

ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ  ال�ض���ف المباركة اإلى هذا الأث���ر الدنيوي، حيث يقول تعالى: { 

.
(1(

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ   ىئ } 
ومّم���ا ينبغي الإ�ضارة اإليه اأّن المجاهدين في �ضبي���ل اهلل منت�ضرون واأعّزاء حتمًا، 

�ض���واء عن طري���ق النت�ضار الظاهري وهزيمة العدو، اأم بني���ل ال�ضهادة والو�ضول اإلى 

 ج���وار رحم���ة الحّق �ضبحانه، حي���ث قد اأثنى الق���راآن الكريم على هاتي���ن النتيجتين: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ      ڳ       ڳ  ڳ  ڳ   }

.
(2(

ۀ ۀ ہ ہ  ہہ ھ ھ  ھ ھ } 

)1)   �ضورة ال�ضف، الآية 13.
)2)   �ضورة التوبة، الآية 52.
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X :المفاهيم الرئيسة

1. اإّن لتاأدي���ة الجه���اد بنّية خال�ضة وفي �ضبيل اهلل اآث���ارًا كثيرة، بع�ضها يظهر في دار 

الدنيا والبع�ص الآخر في يوم القيامة والدار الآخرة.

2. العزة والرفعة: من النتائج الدنيوية للجهاد، فالمجتمع الذي يتواجد فيه اأ�ضخا�ص 

مجاه���دون بفعالية، يبقى في حالة دائمة من الن�ض���اط والتقّدم ال�ضريع، ويحافظ 

على عزته وكرامته.

3. الحي���اة والحركة: حيث يدفُع ح�ضول الحرب وما ينت���ج عنها من م�ضكالت النا�ص 

بل الآيلة اإلى �ضّد العدو. اإلى التحّرك، فت�ضير �ضببًا لهتمام الجميع بال�ضُّ

4.  تقوي���ة روح الكتف���اء الذاتي: حيث ت���وؤّدي الحرُب اإلى اإيج���اد �ضعوبات جّمة، واإلى 

وق���وع المجاهدين تحت وطاأة الح�ضار. وهذه ال�ضغ���وط نف�ُضها تدفع بال�ضعب اإلى 

قطع يد العتماد على الأجانب، والى العتماد على النف�ص.

5. ف�ض���ل الحق عن الباطل: فف���ي ال�ضدائد، وبالخ�ضو�ص في اأوقات وقوع اأحداث من 

قبيل الحرب والجهاد، ُتعرف معادن الرجال وتمتاز �ضفوف الحّق عن الباطل.

6. الوحدة: لأّن الحرب تقود جميع الطاقات والقوى في اتجاه واحد، وتجعلها تن�ضوي 

تحت راية واحدة، وتوِجُد روح التعاون فيما بينها.

7. معرف���ة ال�ضدي���ق من الع���دو: ففي زم���ن الحرب والم�ضاع���ب، يمت���از الأ�ضدقاء 

الحقيقيون عن الأعداء، وُيظهرون اأنف�ضهم للعيان.

8. الن�ض���ر: لأّن المجاهدي���ن في �ضبيل اهلل منت�ضرون واأعّزاء حتمًا، �ضواء عن طريق 

النت�ض���ار الظاهري وهزيمة الع���دو، اأم بنيل ال�ضهادة والو�ض���ول اإلى جوار رحمة 

الحّق �ضبحانه.



{ڳ ڳ ڳ ڳ      ڱ     ڱ ڱ}

العّزة 

والرفعة

تقوية روح 

الكتف�ء 

الذاتّي

الوحدة 

والتوّحد في 

وجه الب�طل

معرفة 

ال�سديق من 

العدو

الن�سر 

اأوال�سه�دة

المجتمع القوي هو الذي يحافظ اأبناوؤه على عّزته ورفعته من خالل جهادهم وثباتهم.

{ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ   ىئ}

يوؤّثر الجهاد على المجتمع ويحّول تفكيره وتركيزه اإلى ق�ضاياه الهامة.

يوؤّثر الجهاد على المجتمع ويحّول تفكيره وتركيزه اإلى ق�ضاياه الهامة.

{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ...}.

اإن وقوع القتال بين الم�ضلمين وغيرهم يوؤّدي اإلى معرفة وتمييز الأعداء من غيرهم.

قال ر�ضول اهلل P: »اأُغزوا ُتورِّثوا اأبناءكم مجداً«.

اإن الجهاد ُيبرز فعالية الإن�ضان وطاقته ويخرجه من حالة الجمود وال�ضعف.

الحياة 

والحركة
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X .الحياة الحقيقية

X .النجاة من العذاب

X .غفران الذنوب

X .عدم االفتتان في القبر

X .الفوز بالجنة

X .مجاورة الرّب

البركات المعنوية واألخروية للجهاد
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الموعظة القرآنية:

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 
.
(1(

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ} 
للجهاد مجموعة من الآثار المعنوية والأخروية، فيما يلي نذكر نبذة عنها:

الحياة الحقيقية

اإّن لمفه���وم الحياة مراتب عديدة، تبداأ بالحياة الدنيوية وُتختم بالحياة الأخروية 

لالإن�ض���ان. وتقع الحياة الدنيوية بالن�ضبة اإلى الحي���اة الأخروية في درجة متدّنية جّدًا 

اإل���ى الحّد ال���ذي و�ضفها القراآن المجيد ف���ي اآياته – قيا�ضًا اإل���ى الحياة الأخروية – 

بالله���و واللعب، م�ضيرًا اإل���ى اأّن الحياة المطلقة والحقيقية ه���ي الحياة الآخرة. يقول 

ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعال���ى:{ 

.
(2(

ٺ ٺ } 

)1)   �ضورة التوبة، الآيات 20 - 22.
)2)   �ضورة العنكبوت، الآية64.
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گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  تعال�������ى:{  وق��ول������ه 

 .
(1(

ڻ} 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ  اأي�ض���ًا: {  تعال���ى  وقول���ه 

.
(2(

ٺ } 
فل���م يكن الهدف م���ن اإر�ض���ال الأنبياء R ون���زول الكتب ال�ضماوي���ة وال�ضرائع 

الإلهي���ة �ضوى العمل على جع���ل الحياة الدنيوية لالإن�ضان حي���اة اأخروية، لي�ضتفيد من 

نعيمها ويتمّتع ببركاتها. 

وم���ن جملة الآيات التي تدعو الإن�ضان اإلى هذا الأمر المهم، قوله تعالى: { ۈ 

.
(3(

ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ...}
وعل���ى الرغم م���ن اأّن هذه الآية مطلق���ة، وي�ضتفاُد منها اأّن اإجاب���ة اهلل والر�ضول في 

قبول كّل المعتقدات ال�ضماوية والعمل بجميع التعاليم والأحكام يوؤّدي اإلى حياة الإن�ضان 

وعي�ضه عي�ص الآخرة، اإّل اأّن وجودها بين اآيات الجهاد يجعلها ناظرة اإلى هذه الحقيقة، 

وه���ي اأّن الموؤمنين يو�ضلون اأنف�ضهم اإلى نبع الحي���اة الخالدة في حال ا�ضتجابوا لدعوة 

نبي الإ�ضالم P للجهاد في �ضبيل اهلل والتزموا باأحكامه. وهذه ال�ضتجابة وحدها هي 

التي �ضترتقي بهم بعيدًا عن هذه الحياة الدنيا، وتربطهم بالأحياء الحقيقيين. 

ولعل الحديث الذي ُنقل عن الإمام علي Q بهذا ال�ضاأن ناظر اإلى هذا المعنى، 

،  فلفظ »اأبواب ال�شماء« 
(4(

حيث قال Q: »المجاهدون ُتفّتح لهم اأبواُب ال�شماء«

ي�ضي���ر من ناحي���ة اإلى علّو المنزل���ة والمقام الذي يح���وزه المجاه���دون، والى الحياة 

المعنوية الخالدة من ناحية اأخرى.

)1)   �ضورة اآل عمران، الآية 169.
)2)   �ضورة البقرة، الآية 154.
)3)   �ضورة الأنفال، الآية 24.

)4)   الآم���دي، عب���د الواح���د ب���ن محم���د تميمي، غ���رر الحك���م ودرر الكل���م، انت�ضارات دفت���ر تبليغ���ات ا�ضالمي، قم، 
1366ه�.�ص، ح1347.
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وعن���ه اأي�ضًا Q: »األ واإّن���ه قد اأدبر من الدنيا ما كان مقب���ًل، واأقبل منها ما 

كان مدب���راً، واأزم���َع التِّرح���ال عب���اد اهلل الأخي���ار، وباع���وا قليًل من الدني���ا ل يبقى 

بكثير من الآخرة ل يفنى، ما �شّر اإخواننا الذين �ُشِفكت دماوؤهم ب�شّفين األ يكونوا 

الي���وم اأحي���اء... اأين اإخوان���ي الذين ركبوا الطريق، وم�شوا عل���ى الحق؟!... الذين 

.
(1(

تعاقدوا على المنية، واأبرد بروؤو�شهم اإلى الفجرة«

النجاة من العذاب 

لق���د عّبر القراآن المجيد عن الجهاد في �ضبيل اهلل بتعبير التجارة المنّجية، حيث 

قال تعالى: { ں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

.
(2(

ے   ے ۓ ۓ ڭ      ڭڭ ڭ   ۇ   ۇ ۆ ۆ              ۈ } 
وحول هذا الأمر، يقول النبي الأكرم P: »ل َيجتمع غباٌر في �شبيل اهلل ودخاٌن 

.
(3(

في جهّنم«

غفران الذنوب

ُيع���ّد �ضمول الوعد الإلهي بغف���ران الذنوب للمجاهدين، اأحد اآثار الجهاد في �ضبيل 

اهلل، حيث يفي�ص �ضبحانه عليهم هذه النعمة الكبرى. وي�ضير القراآن المجيد اإلى هذه 

الحقيقة، في قوله تعال���ى: { ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې    

.
(4(

ې ى ى ائائ ەئ ەئ    وئ   } 
وال�ض���ّر وراء هكذا اإك���رام، يكمن ف���ي اأّن المجاهد بمجّرد و�ض���ِع قدمه في �ضاحة 

الح���رب، يكون قد اأعر�ص ع���ن الدنيا وزخارفها، وو�ضع ن�ض���ب عينيه تهذيب النف�ص 

واإ�ضالحه���ا، والو�ضول اإلى المقامات المعنوية ال�ضامية، حيث تتكامل روحه في اأجواء 

)1)   ابن اأبي الحديد، �ضرح نهج البالغة، تحقيق محمد اأبو الف�ضل اإبراهيم، موؤ�ّض�ضة اإ�ضماعيليان، ج10، �ص99. 
)2)   �ضورة ال�ضف، الآيتان 10 و11.

)3)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �ص13.
)4)   �ضورة ال�ضف، الآية 12.
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القت���ال والجبهة، ويقع موردًا لعناية اهلل تعالى ولطفه. ب���ل لي�ص تغفر ذنوبه الما�ضية 

فح�ضب، بل يت�ضّكل في باطنه ا�ضتعداد اأعلى يمنعه عن ارتكاب المعا�ضي.

وع���ن الإمام الباقر Q: »كّل ذنب يكّفره القتل في �شبيل اهلل اإل الَدين، فاإّنه 

.
(1(

ل كفارة له اإل اأداوؤه، اأو يق�شي �شاحبه، اأو يعفو الذي له الحّق«

وقد ورد عن الإمام ال�ضادق Q: »من ُقِتَل في �شبيل اهلل لم يعّرفه اهلل �شيئاً 

.
(2(

من �شيئاته«

عدم االفتتان في القبر

فع���ن ر�ض���ول اهلل P: »م���ن لقي الع���دو ف�ضبر حتى يقت���ل اأو يغلب ل���م يفتن في 

 .
(3(

قبره«

وعنه اأي�ضًا P لّما �ُضئل عن عدم افتتان ال�ضهيد في القبر: »كفى ببارقة ال�شيوف 

.
(4(

على راأ�شه فتنة«

ة
ّ
الفوز بالجن

اإّن الجّن���ة محّل �ضيافة اهلل تبارك وتعالى لعب���اده ال�ضالحين واأحبائه المقّربين، 

اأولئك الذي���ن قّدموا اإرادة الحبيب في الدنيا على اأهوائه���م، والتزموا طاعته وعملوا 

باأوامره. 

والمجاه���دون هم الفئة الأبرز م���ن بين عباد اهلل ال�ضالحين ه���وؤلء، اإذ اإّنهم قد 

ترّفع���وا عن اأرواحهم واأموالهم وكل وجودهم، وقّدموها رخي�ضة للحبيب. فبهجرتهم 

)1)   العرو�ض���ي الحوي���زي، ال�ضيخ عبد علي بن جمعة، تف�ضير نور الثقلين، �ضححه وعلق عليه اأ�ضرف على طبعه الحاج 
ال�ضي���د ها�ض���م الر�ضول���ي المحالتي، موؤ�ض�ض���ة ا�ضماعيليان للطباعة والن�ض���ر والتوزيع، قم - اإي���ران، ج1، ح402، 

�ص517.

)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 1 من اأبواب الجهاد، ح19، �ص16.
)3)   المتقي الهندي، كنز العمال، الطبعة: 1989م – 1409ه�، موؤ�ض�ضة الر�ضالة – بيروت، لبنان، ح10662.

)4)   م. ن، ح10662.
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 وجهاده���م ن�ض���روا دي���ن اهلل، وب�ضيوفه���م فتح���وا اأقف���ال الجّن���ة، كما ق���ال الر�ضول 

.
(1(

الأكرم P: »ال�شيوف مفاتيح الجّنة«

وف���ي ه���ذا بيان لما وعد اهلل تعال���ى به المجاهدين في الق���راآن الكريم حيث قال: 

.
(2(

{...  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې    ې ى ى ائائ ەئ ەئ    وئ   } 

مجاورة الرّب

ي�ضعى الموؤمنون عن طريق الجّد واللتزام الدائم باأداء العبادات وترك المعا�ضي 

نح���و الو�ض���ول اإلى مح�ض���ر الحّق عّز وجل، وه���م يتحّملون لذلك م�ضاع���ب جّمة. اإل 

اأّن وج���ود العالئق يدعو الإن�ضان ب�ضكل متوا�ض���ل اإلى عالم الدنيا الماّدي، ويمنعه من 

ال�ضير اإلى اهلل �ضبحانه.

ّية فري���دة ُتمّكنه من قطع  وم���ن بي���ن الواجبات الإ�ضالمي���ة، يتمّتع الجه���اد بخا�ضّ

تعّلقات الإن�ضان؛ نظ���رًا لل�ضدائد في الحرب ومواجهة العدو. فهو يجعل من المجاهد 

حّقًا �ضخ�ضًا يتوّجه اإلى مبداأ القدرة، ويتوّكل على اهلل، وُيدنيه من مقام القرب الإلهي.

فبع���د اأن ياأم���ر القراآن المجيد الموؤمني���ن بابتغاء الو�ضيلة للتق���ّرب من اهلل، ياأتي 

عل���ى ذك���ر الجه���اد مبا�ضرة، وفي ذل���ك اإ�ضارة اإلى عظم���ة الجهاد واأث���ره في تحقيق 

هذا الق���رب. حيث يق���ول تعال���ى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

.
(3(

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } 
وق���د اأ�ض���ار اأمير الموؤمني���ن Q اإلى هذا المو�ض���وع اأي�ضًا، فقال: »اأيه���ا النا�ُص 

.
(4(

ا�شتعّدوا لقتاِل عدّو في جهادِهم القربُة اإلى اهلل عّز وجل ودرُك الو�شيلة عنده«

)1)   م�ضتدرُك الو�ضائل، ج11، ح12293، �ص13.
)2)   �ضورة ال�ضف، الآية 12.
)3)   �ضورة المائدة، الآية 35.

)4)   �ضرح نهج البالغة، ج2، �ص194.
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X :المفاهيم الرئيسة

للجهاد مجموعة من الآثار المعنوية والأخروية، اأبرزها الآتي:

1. الحي���اة المعنوي���ة: لأّن المجاهدي���ن يو�ضل���ون اأنف�ضه���م بالجه���اد اإلى نب���ع الحياة 

الخالدة، وُتفّتح لهم اأبواُب ال�ضماء.

2. النج���اة من العذاب الإلهي: حيث كتب اهلل تعالى على نف�ضه تنجية المجهادين من 

العذاب اإذا التزموا بالجهاد. 

3. غف���ران الذن���وب: لأّن المجاه���د بمجّرد و�ض���ِع قدمه في �ضاحة الح���رب، يكون قد 

اأعر����ص ع���ن الدنيا وزخارفه���ا، وو�ضع ن�ضب عيني���ه تهذيب النف����ص واإ�ضالحها، 

والو�ضول اإل���ى المقامات المعنوية ال�ضامية، حيث تتكام���ل روحه في اأجواء القتال 

والجبه���ة، ويقع م���وردًا لعناي���ة اهلل تعالى ولطفه. ب���ل لي�ص تغفر ذنوب���ه الما�ضية 

فح�ضب، بل يت�ضّكل في باطنه ا�ضتعداد اأعلى يمنعه عن ارتكاب المعا�ضي.

4. ع���دم الفتتان في القبر: فعن ر�ضول اهلل P: »من لقي العدو ف�شبر حتى يقتل 

اأو يغلب لم يفتن في قبره«.

5. الدخ���ول اإلى الجّنة: حي���ث جعل اهلل تعالى الجنة محّل �ضياف���ة عباده ال�ضالحين 

واأحّبائ���ه المقّربي���ن، والمجاهدون هم الفئة الأبرز م���ن بين عباد اهلل ال�ضالحين 

هوؤلء، اإذ اأّنهم قد ترّفعوا عن اأرواحهم واأموالهم وكّل وجودهم، وقّدموها رخي�ضة 

للحبيب.

ّية فريدة تمّكنه من قطع تعّلقات الإن�ضان؛  6. مجاورة الرب: حيث يتمّتع الجهاد بخا�ضّ

نظ���رًا لل�ضدائد في الحرب ومواجهة العدو. فه���و يجعل من المجاهد حّقًا �ضخ�ضًا 

يتوّجه اإلى مبداأ القدرة، ويتوّكل على اهلل، وُيدنيه من مقام القرب الإلهي.



{ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}. 

قال الإمام عليQ: »اأيها النا�ص ا�شتعّدوا لقتال عدّو في جهادهم القربة اإلى 

اهلل عّز وجّل ودرُك الو�شيلة عنده«.

{ ں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ے ۓ 
ۓ ڭ      ڭڭ ڭ   ۇ   ۇ ۆ ۆ    ۈ }

عن الإمام ال�ضادقQ: »من ُقتل في �شبيل اهلل لم ُيعّرفه اهلل �شيئاً من 

�شيئاته«.

: »من لقي العدو ف�شبر حتى يقتل
P

 قال ر�ضول اهلل

 اأو يغلب لم يفتن في قبره«.

: »ال�شيوف مفاتيح الجّنة«.
P

قال ر�ضول اهلل

الحياة 

الحقيقية

النج�ة من 

العذاب

غفران 

الذنوب

عدم الفتت�ن 

في القبر

الفوز 

ب�لجنة

مج�ورة الرب 

عّز وجل
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الموعظة القرآنية:

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
.
(1(

ڃ ڃ ڃ    چ چچ چ ڇ ڇ ڇ } 

تمهيد

بالإ�ضاف���ة اإل���ى م���ا ذكرناه من الآث���ار ال�ضلبية عل���ى الم�ضتوى الدني���وي، اإن لترك 

الجهاد اآثارًا �ضلبية اأي�ضًا على الم�ضتويين المعنوي والأخروي هي اأخطر واأفدح بكثير، 

حي���ث يوؤّدي التهاون في اأمر الجهاد والقعود عنه اإل���ى عواقب وخيمة جدًا على عاقبة 

اًل على  الإن�ض���ان وم�ضيره. و�ض���وف نقوم في هذا الدر�ص بالتعّر�ص له���ا وبحثها مف�ضّ

�ضوء الآيات والروايات. من اأهم هذه العواقب:

بالإ�ضاف���ة، اإلى خ�ضران الآث���ار الطّيبة التي اأ�ضرنا اإليها ف���ي الدر�ضين ال�ضابقين، 

ي���وؤّدي التهاون في اأمر الجهاد والقعود عنه اإل���ى عواقب ونتائج غير محمودة، و�ضوف 

اًل على �ضوء الآيات والروايات، ومن  نقوم في هذا الدر�ص بالتعّر�ص لها وبحثها مف�ضّ

هذه العواقب:

)1)  �ضورة اآل عمران، الآيتان 167. 
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خراب دوُر عبادة الله

م���ن التبعات الم�ضّرة لترك الجهاد، زوال ُدور التوحيد وَمَحال عبادة الإن�ضان هلل. 

فق���د ح���ّذر القراآن المجيد م���ن اأّن النا�ص ما لم يقوموا بتكليفه���م في الدفاع، ف�ضوف 

تتهّدم دور عبادة الحّق، ولي�ص فقط دور عبادة الم�ضلمين، بل جميع دور عبادة الأديان 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹٹ   } الأخ���رى:  التوحيدي���ة 

ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
.
(1(

ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } 
وبالطب���ع، م���ن الممك���ن اأن يكون ذك���ر الم�ضاج���د والمعابد في الآية ق���د ورد على 

�ضبيل المثال، وعليه فهي تتعّداها لت�ضمل المراكز الثقافية، وتلك الم�ضوؤولة عن تقّدم 

الأفراد والمجتمع ون�ضجهما.

وم���ن هن���ا نفهم اأّن المج���ال لتط���ّور النا�ص وتكامله���م المعنوي والفك���ري ل يعود 

موجودًا في حال اإهمال القيام بم�ضوؤولية الدفاع، ويوؤول م�ضير مثل هذه المراكز اإلى 

الفناء والزوال.

ة والمهانة
ّ

الذل

م���ن العواقب الملمو�ضة ب�ضّدة لالإعرا�ص عن الجهاد، عاقبة الذّلة والمهانة، والتي 

ت�ضم���ل كّل اأّمة تركت الجهاد في �ضبي���ل اهلل. فعن ر�ضول اهلل P: »من ترك الجهاد 

األب�شه اهلل ذّلً في نف�شه، وفقراً في معي�شته، ومحقاً في دينه، اإّن اهلل تبارك وتعالى 

 .
(2(

اأعّز اأّمتي ب�شنابك خيلها ومراكز رماحها«

)1)   �ضورة الحج، الآية 40.
)2)   ال�ضي���خ ال�ض���دوق، محم���د بن علي بن الح�ضي���ن بن مو�ضى بن بابوي���ه القمي، الأمالي، ط1، ق���م المقّد�ضة، ق�ضم 

الدرا�ضات الإ�ضالمية في موؤ�ض�ضة البعثة، 1417ه�.ق، ح906، �ص736.
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 Q ولذا، بعد اأن ي�ضّجع الموؤمنين على هذا الحكم الإلهي، نجُد اأمير الموؤمنين

ي�ضي���ر اإلى تبعات التهاون عن القيام به، حيث يقول: »... فمن ترَكُه رغبًة عنُه األب�َشُه 

.
(1(

غاِر والَقماَءة« ، و�شِملَُه البلِء، وُديَِّث بال�شَّ  ثوَب الذلِّ
ُ
اهلل

فم���ن الم�ضكالت الكبيرة الت���ي واجهت اأمير الموؤمنين Q ط���وال مّدة حكمه، 

كانت عدم ا�ضتعداد النا�ص لأجل الدفاع عن دين اهلل. وقد بّين الإمام علي Q في 

العدي���د من الكلمات والخطب عدم ر�ضاه ع���ن اأ�ضحابه وموقِفهم من م�ضاألة الجهاد، 

حًا عواقب ال�ضعف عن القيام بهذا الواجب في ال�ضياق. موّجهًا انتقاداته لهم، ومو�ضّ

وف���ي اأحد هذه الموارد، ي�ضير الإمام Q اإل���ى اأّن القعود عن الجهاد يوؤّدي اإلى 

:Q انت�ض���ار الع���دو وانفالت زم���ام اإدارة المجتمع م���ن يد الحّكام، حي���ث يقول 

.
(2(

»... فتواكلتم وتخاذلتم حتى �ُشّنت عليكم الغاراُت، وُملكْت عليكُم الأوطان«

وم���ن مظاهر هذه الذّلة التي ت�ضملهم اأّنهم يعجزون ع���ن اأن يكونوا قّوة ُينتقم بها 

 :Q م���ن الباطل، اأو ي�ضتفاد منها ف���ي تحقيق اأّي من اأهداف الإ�ضالم، حيث يقول

.
(3(

»فما يدرُك بكم ثاٌر ول ُيبلُغ بكم ُمرام«

وف���ي مث���ل هكذا مجتمع ل يتوّق���ع حدوث التوفي���ق والتقّدم، ويومًا بع���د يوم يزداد 

ال�ضع���ف وتقّل ال�ضتفادة من المع���ارف الإلهية، و�ضُيبتلى هذا المجتمع ب�ضقوط القيم 

والنحطاط. 

وت�ضه���د تج���ارب التاريخ على اأّن المجتمع ال���ذي كان اأمير الموؤمنين Q يعي�ص 

في���ه، وال���ذي من ثمَّ ترَك الجهاد، قد عانى من عواقب وخيمة وظلم �ضديد، اإلى الحّد 

ال���ذي ت�ضّلط عليه - وخالل مّدة ق�ضيرة - اأ�ضخا����ص كانوا يخنقون اأقّل �ضوت يرتفع 

طالب���ًا الحّق. وبوقاح���ة تاّمة، عمدوا اإلى قتل الأئمة R، الذين ارتفعوا �ضهداء في 

)1)   نهج البالغة، الخطبة 27.
)2)   )م.ن(.

)3)   )م.ن(، الخطبة 39.
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�ضبي���ل اهلل، وفق���د كّل اإن�ضان ق���درة الدفاع عن الحّق. فهل تت�ض���ّور ذّلة اأكبر من هذه 

الذّلة، يمكن لها اأن ت�ضيَب مجتمعًا اإ�ضالميًا؟

وبالإ�ضاف���ة اإلى التحذيرات المتكّررة من القعود عن الجهاد، اأ�ضار القراآن الكريم 

ف���ي اأح���د المواطن، وب�ضكل �ضريح، اإلى عاقبة الذّلة ف���ي الدنيا عند تركه، حيث ذكر 

اأّن بن���ي اإ�ضرائيل قد عوقب���وا بالتيه اأربعين �ضنة على اأثر ع�ضي���ان هذا الأمر الإلهي: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ   }

.
(1(

ڍ } 
 وف���ي الحديث ع���ن النبي P ب�ض���اأن الإعرا�ص ع���ن الجهاد والن�ضغ���ال بالدنيا، 

قال P: »لئن اأنتم اتبعتم اأذناب البقر وتبايعتم بالِعيَنة وتركتم الجهاَد في �شبيل 

اهلل، ليلزمّنُك���م اهلل مذّل���ة ف���ي اأعناقكم ثّم ل ُتنزُع منكم حت���ى ترجعوا اإلى ما كنتم 

.
(2(

عليه اأو تتوبوا اإلى اهلل«

ضعف اإليمان

دي���ن اهلل هو عبارة عن مجموعة من الأح���كام والقوانين الإلهية التي تزداد درجة 

اإيمان كّل فرٍد بمقدارها يعمل بها وياأخذها بقّوة، كما اأّن تلك الدرجة تنق�ص وت�ضعف 

في المقابل بقدر ما يترك العمل بهذه الأحكام ويميل بعيدًا عنها.

وبن���اًء على هذا الأ�ضا����ص، كل من يترك الجهاد في �ضبي���ل اهلل، فاإيمانه والتزامه 

العمل���ي بالدين �ضيك���ون ناق�ضًا و�ضعيفًا ر�ضول اهلل P بهذا ال�ض���اأن: »من لم َيغُز اأو 

.
(3(

فاق« ُيحّدث نف�ضُه بغزٍو مات على �ُضعبٍة مَن النِّ

)1)   �ضورة المائدة، الآية 26.
)2)   اأحمد بن حنبل، م�ضند اأحمد، بيروت، دار �ضادر، ج2، �ص84.

)3)   البيهقي،ال�ضنن الكبرى، بيروت، دار المعرفة، ج9، �ص48.
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الحرمان من التكامل المعنوي

ُيع���ّد الأ�ضخا�ص الذين يمتنعون عن اأداء ه���ذه الفري�ضة الإلهية الكبرى، اأ�ضخا�ضًا 

ق���د فقدوا الفهم ال�ضحيح، وبتعبير اأمير الموؤمنين Q: »فمن تركه رغبة عنه... 

.
(1(

رب على قلبِه بالأَ�ْشداد« و�شُ

ويكتب ال�ضهيد مطهري } كالمًا بديعًا في �ضرح هذا الحديث، فيقول: »اإّنها لنكتة 

فري���دة اأن يعتبر علّي Q ب�ضيرة القلب ونورانّيته موقوفة على هذا الأمر )الجهاد(، 

فق���د ُذك���ر في منطق الإ�شلم �شراحة اأّن الب�شيرة وليدة العمل، ولكن لم ي�شْر في اأي 

مكان وبمثل هذه ال�شراحة اإلى اأّن عمًل اجتماعياً كالجهاد هو ركن من اأركان التكامل 

.
(2(

المعنوي وال�شلوك اإلى اهلل، بحيث اإّن تركه يوجب ظهور الُحجب على القلب«

الميل نحو الباطل

اإّن الأف���راد الذي���ن ل يهّبون لن�ض���رة الحّق، ويحترف���ون ال�ضك���ون والحيادية، هم 

اأ�ضخا����ص ق���د ابتعدوا عن الحّق بال اأدن���ى �ضّك، ومالوا اإلى الباط���ل. وعلى اأثر ذلك، 

ل���م َيعْد هوؤلء يملتكون لياقة رفع لواء الإ�ض���الم، والدين القويم، و�ضاعت من اأيديهم 

وِدَعت اأمانة عنده���م تمامًا، كما قال الإم���ام علّي Q بهذا 
ُ
حكوم���ة الحّق، الت���ي اأ

.
(3(

ال�ضاأن: »واأُديل الحّق منه بت�شييع الجهاد«

الحرمان من العدالة

�ض���وف ُيحَرم تاركوا الجه���اد من العدالة والإن�ضاف، و�ض���وف يتعّر�ضون للحرمان 

ولمبالة م���ن قبل الآخرين ب�ضبب قعودهم والإعرا�ص ع���ن هذا الواجب الإلهي، كما 

.
(4(

قال الإمام علّي Q: »ومنع الّن�شَف«

)1)   نهج البالغة، الخطبة 27.
)2)   قيام وانقالب مهدي، انت�ضارات �ضدرا، �ص92.

)3)   نهج البالغة، الخطبة 27.
)4)   )م.ن(.
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وفي �ضياق �ضرحه لهذه الجملة من كالم الإمام علي Q، يقول ال�ضهيد مطهري: 

»اإّن الم���راد م���ن كلمه Q هو اأّنه ما دامت اأّمٌة ما اأّمًة غير مجاهدة، ل َيح�ِشُب 

الآخ���رون لها ح�شاباً، ول ُيبقي له���ا الآخرون اأي كيان، ويت�شّددون في حرمانها من 

.
(1(

اأّي نوع من اأنواع الإن�شاف«

فم���ا ينت���ج ع���ن ذلك ه���و اأّن حق���وق هذه الأّم���ة ُتدا����ص ف���ي المحاف���ل ال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية والع�ضكرية والدولية، ول يعيرون طلباتها وطروحاتها اأّية اأهّمّية.

عذاب اآلخرة

اإّن الع���ذاَب الأخروي لتاركي الجهاد يكمن ف���ي البعد عن رحمة اهلل وال�ضقوط في 

ن���ار جنه���م. ولهذا، نجد اأّن الق���راآن المجيد يهّدد في �ضورة التوب���ة اأولئك المنافقين 

الذي���ن امتنع���وا عن الذهاب اإل���ى الجبهة بحّجة ح���رارة الطق�ص، واعتب���روا اأنف�ضهم 

معذورين اأمام اهلل، نجده يهّددهم بعذاب جهنم، فيقول تعالى: {ڤ ڦ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ک       ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ       ڎ  ڌڎ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 

.
(2(

ک ک ک      گ } 

وفي اآية اأخ���رى يقول تعالى: { گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

.
(3(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ } 
وبالطب���ع، اإّن لفظ هذه الآية مطلق، ولذا يمكُن اأن يكون �ضاماًل للعذابات الدنيوية 

اأي�ض���ًا، وخ�ضو�ضًا اأّن اهلل قد هّددهم في �ضي���اق الآية بالهالك الدنيوي وبا�ضتبدالهم 

بقوم غيرهم ل يتركون الجهاد.

)1)   قيام وانقالب مهدي، �ص93-92.
)2)   �ضورة التوبة، الآيتان 81 و82.

)3)   �ضورة التوبة، الآية 39.
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X :المفاهيم الرئيسة

ي���وؤّدي التهاون في اأمر الجه���اد والقعود عنه اإلى عواقب غي���ر محمودة، ومن هذه 

العواقب:

1. خ���راب دور عب���ادة اهلل: لقول���ه تعال���ى: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
(1(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃڃ }
2. الذّل���ة والمهانة: »فمن ترَكُه رغبًة عنُه األب�َشُه اهلُل ثوَب الذلِّ و�شِملَه البلِء وُديَِّث 

غاِر والَقماَءة«. بال�شَّ

3. نق�ضان الإيمان: عن ر�ضول اهلل P: »من لم َيغُز اأو ُيحّدث نف�شُه بغزٍو مات على 

�ُشعبٍة مَن النِّفاق«.

4. الحرم���ان م���ن التكام���ل المعنوي: فالأ�ضخا����ص الذين يمتنعون ع���ن اأداء الجهاد، 

 واقعًا قد فقدوا الفهم ال�ضحيح، وابُتلوا بال�ضالل وعمى القلب، حيث يقول الإمام 

رب على قلبِه بالأَ�ْشداد«. علي Q: »و�شُ

5. الميل اإلى الباطل: فعن الإمام علّي Q بهذا ال�ضاأن: »واأُديل الحّق منه بت�شييع 

الجهاد«.

6. الحرمان من العدل والإن�ضاف: حيث ورد عن الإمام علّي Q: »ومنع الّن�شَف«.

7. ع���ذاب الآخرة: حي���ث يقول تعال���ى: {...  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    

.
(2(

ڌڎ ڎ ڈ      ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک      ک ک ک      گ }

)1)   �ضورة الحج، الآية 40.
)2)   �ضورة التوبة، الآيتان 81 و82.



{ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

  ڄ ڃ ڃ}.

قال الإمام عليQ في معر�ص حديثه عن اآثار ترك الجهاد: »...ومنع الّن�شَف...«.

:»من لم يغُز اأو ُيحّدث نف�شه بغزو مات على �ُشعبة من الّنفاق«.
P

قال ر�ضول اهلل

قال الإمام عليQ:»...واأُديل الحّق منه بت�شييع الجهاد...«.

: »من ترك الجهاد األب�شه اهلل ذّلً في نف�شه، وفقراً في معي�شته، ومحقاً 
P

ر�ضول اهلل

في دينه...«.

{ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ      ڈ}.

اإّن ب�ضيرة القلب ونورانّيته موقوفة على عمل اجتماعي وهو الجهاد الذي ُيعتبر اأي�ضًا 

ركنًا من اأركان التكامل.

الإمام عليQ: »فتواكلتم وتخاذلتم حتى �ُشّنت عليكم الغاراُت، وُملكت عليكم 

الأوطان«.

{ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ }.

ِرَب َعلَى َقْلِبِه ِباْلأَ�ْشَداِد«.  قال اأمير الموؤمنينQ:»َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه ... �شُ

خراب دور 

العب�دة

الذّلة 

والمه�نة

فقدان 

الإيم�ن

الحرم�ن 

من التك�مل 

المعنوي

الميل اإلى 

الب�طل

الحرم�ن 

من العدل 

والإن�س�ف

عذاب

 الآخرة



مفاهيم محورية:

X .المكانة الرفيعة للمجاهدين

X .أجر المجاهدين العظيم

X .مقام الجرحى

مقام المجاهدين وأجرهم

6





الموعظة القرآنية:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  قال اهلل تعال���ى: { 

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 
.
(1(

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } 
تمهيد

يتمّتع المجاهدون في �ضبيل اهلل بمنزلة فريدة في الروؤية الإ�ضالمية، ُتمّيزهم عن 

�ضائر الموؤمنين، حيث بّينت الآيات والروايات ذلك المقام الفريد والأجر العظيم:

المكانة الرفيعة للمجاهدين

الموؤمنون الحقيقيون:

لق���د عّظم الق���راآن المجيد �ضاأن المجاهدي���ن بو�ضفه اإياهم ب�ضف���ة: »الموؤمنون 

الحقيقي���ون« وه���و ما ي�ضير اإلى رفع���ة مقامهم عن���د اهلل تعالى: { ۈ ۈ 

ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
.
(2(

ائ ەئ ەئ      } 

)1)  �ضورة الن�ضاء، الآية95.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 74.
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اأف�سلية المج�هدين على غيرهم:

و�ضّرح���ت بع�ص الآي���ات باأف�ضلية المجاهدي���ن على القاعدين، واأ�ض���ارت اإلى علو 

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  منزلته���م:{ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
.
(1(

ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ } 

اأحب�ب اهلل تع�لى:

وبّي���ن الق���راآن المجيد اأّن المجاهدين الذين يقاتلون �ضّف���ًا محكمًا في �ضبيل اهلل، 

ينالهم ح���ّب اهلل تعال���ى: { ے                                             ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            

.
(2(

ۇ  ۆ } 
واأ�ضار الق���راآن العزيز اأي�ضًا اأّن من �ضوؤون هوؤلء المجاهدين وخ�ضو�ضياتهم اأّنهم 

منّف���ذوا الإرادة الإلهية، حيث ُينزل اهلل تعالى العذاَب باأعدائه بوا�ضطتهم، فيهلكهم: 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

.
(3(

ڀ ڀ} 

دع�وؤهم م�ستج�ب:

وف���ي حدي���ٍث اأّن دعاء المجاهدي���ن وحاجاتهم م�ضتجابة عن���د اهلل: حيث ورد عن 

.
(4(

الإمام ال�ضادق Q: »ثلثة دعوتهم م�شتجابة اأحدهم الغازي في �شبيل اهلل«

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 95.
)2)   �ضورة ال�ضف، الآية 4.
)3)   �ضورة التوبة، الآية 14.

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 3 من اأبواب الجهاد، ح1، �ص21.
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اأهل الجّنة وقّواده�:

 كم���ا ويتمّت���ُع المجاه���دوَن كذل���ك بمنزلة خا�ضة ف���ي الجّن���ة، مثلما اأ�ض���ار النبي 

 :P اإل���ى اأّن لهم بابًا من اأبواب النعيم يدخلون منه وحدهم، حيث قال P الأك���رم

»للجّن���ة ب���اب يقال له باب المجاهدين يم�شون اإليه ف���اإذا هو مفتوح وهم متقّلدون 

.
(1(

ب�شيوفهم والجمع في الموقف والملئكة ترّحب بهم«

فكم���ا يكون المجاهدون �ضّباقين في الدني���ا، كذلك يكونون في الدار الآخرة وبيِت 

ال�ضياف���ة الإلهية طالئَع الداخلين، حي���ث ورد عن ر�ضول اهلل P: »المجاهدون في 

.
(2(

�شبيل اهلل ُقّواُد اأهل الجنة«

وع���ن الإم���ام علي Q قال: »ق���ال ر�ش���ول اهلل P: حملة الق���راآن عرفاء اأهل 

.
(3(

الجّنة والمجاهدون في �شبيل اهلل قّوادها والّر�شل �شادة اأهل الجّنة«

ح�سن�تهم ل تح�سى:

وم���ن ف�ض���ل المجاهدين ومنزلتهم عن���د اهلل تعالى اأّنه حت���ى المالئكة تعجز عن 

اإح�ض���اء ح�ضناتهم وثوابهم عند اهلل. فعن ر�ضول اهلل P اأّنه قال: »كّل ح�شنات بني 

.
(4(

اآدم تح�شيها الملئكة اإل ح�شنات المجاهدين فاإّنهم يعجزون عن علم ثوابها«

اأهل العب�دة الم�ستمرة:

ومن كرامة المجاهدين عند اهلل عّز وجّل اأّنه جعل حركاتهم و�ضكناتهم كّلها عبادة 

وطاعة في �ضبيل اهلل، عن الر�ضول الأكرم P قال: »مثل المجاهدين في �شبيل اهلل 

.
(5(

كمثل القائم القانت ل يزال في �شومه و�شلته حتى يرجع اإلى اأهله«

)1)  و�ضائل ال�ضيعة،، ج15، باب 1 من اأبواب الجهاد، ح2، �ص10.
)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ح12313، �ص18.

)3)   )م. ن(، ج11، �ص 7.
)4)   )م. ن(، �ص 13

)5)   )م. ن(.
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أجر المجاهدين العظيم

الهداية الخ��سة:

ي�ضتفيد المجاهدون من هداية خا�ضة لي�ص لالآخرين من ن�ضيب فيها، وهي جزاء 

وث���واب جهاده���م الم�ضتمر في �ضبي���ل اهلل حيث يقول تعال���ى: { ڻ ڻ ڻ 

. وه���ذه الهداية الخا�ض���ة ميزتها الأ�ضا�ص 
(1(

ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ } 
اأّنها تهدي اإلى �ضراط الحّق و�ضبيله.

غفران الذنوب:

ُيع���ّد غفران الذنوب اأج���رًا اآخرًا يم���ّن اهلل تعالى به على المجاهدي���ن، حيث اأّكد 

�ضبحانه على ذل���ك، فق���ال: { ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

.
(2(

ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ } 

النعيم الخ�لد في الآخرة:

ل اهلل تبارك وتعالى باإعطاء الجّن���ة للمجاهدين، حيث قال: { ڦ ڦ  لق���د تف�ضّ

.
(3(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڃ ڃڃ ڃ چ    چ } 

خ���روي بتعبي���ر »الرزق 
ُ
وق���د ُعّب���ر في بع����ص الآي���ات ع���ن اأج���ر المجاهدي���ن الأ

الح�شن« والمدخل الكري���م:{ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
 .

(4(
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ } 

)1)   �ضورة العنكبوت، الآية 69.
)2)   �ضورة اآل عمران، الآية 195.

)3)   �ضورة التوبة، الآية 89.
)4)   �ضورة الحج، الآيتان 58 و59.
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الرحمة والر�سوان الإلهيين:

اإّن اإعالن الر�ضا الإلهي عن عباده المجاهدين لهو بحّق اأعظم النعم على الإطالق، حيث 

.
(1(

قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ } 

وم���ن المنا�ضب اللتفات اإلى هذه المالحظ���ة، وهي اأّن اهلل تعالى في مقام اإعطاء 

المجاهدي���ن اأجورهم، قد �ضاء اأن يعاملهم بف�ضل���ه، ولهذا فقد وعدهم بقوله: { ڭ 

ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ 
.
(2(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې } 
وق���د ُذِكَر ف���ي تف�ضير ال�ض���ّق الأخير م���ن الآي���ة { ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ 

  راأيان، كالهما يك�ضفان عن اأبعاد ما يناله المجاهدون في �ضبيله:

(3(
ې }

الأول: اأّن جه���اد المجاهدين يعتبر اأف�ضل اأعمال حياتهم، و�ضوف يعطيهم اهلل ما 

يليق بهذه الأعمال من اأجر.

الثاني: اأّن ما ُيعطى للمجاهدين من اأجر اإلهي هو اأف�ضل واأرفع �ضاأنًا من اأعمالهم، 

و�ضوف يجزيهم اهلل على اأ�ضا�ص اأف�ضل ما اأنجزوه وقاموا به.

مقاُم الجرحى

لق���د وقع جرحى الجهاد مح���اّلً للثناء والإجالل في بع����صِ الروايات، وذلك بغ�ّص 

النظ���ر عّما ينالونه كمجاهدين من الو�ضول اإلى مق���ام الجهاد المعنوي ال�ضامخ، وما 

يتمّتعون به من اأجٍر وثواٍب.

واإ�ضافة اإلى ما ينك�ضُف لنا من حقيقة اأجر الجرحى في هذه الروايات، يّت�ضح لنا 

اأي�ضًا عظمة مقامهم ورفعته:

)1)  �ضورة التوبة، الآية 21.
)2)   �ضورة التوبة، الآية 121.
)3)   �ضورة التوبة، الآية 121.
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فع���ن ر�ض���ول اهلل P: »من ُج���ِرَح في �شبي���ل اهلل جاء ي���وم القيام���ة ريحه كريح 

الم�شك ولونه لون الزعفران، عليه طابع ال�شهداء، ومن �شاأل اهلل ال�شهادة مخل�شاً 

.
(1(

اأعطاه اهلل اأجر �شهيد واإن مات على فرا�شه«

ت ب���ه عيني وفرح به قلب���ي. قال: يا  وعن���ه P: »اإّن جبرائي���ل اأخبرن���ي باأمر قرَّ

محم���د م���ن غزا غ���زوة في �شبيل اهلل م���ن اأّمتك فم���ا اأ�شابته قطرة م���ن ال�شماء اأو 

.
(2(

�شداع اإّل كانت له �شهادة يوم القيامة«

ومن البديهي اأّنه اإذا كان لألم الراأ�ص في �ضاحة الجهاد مثل هذا الأجر، فالإ�ضابة 

بالجروح اأو تقديم ع�ضو من اأع�ضاء البدن هو حتمًا اأعظم اأجرًا واأرفع �ضاأنًا.

)1)   كنز العمال، ح 11144.
)2)    بحار الأنوار، ج97، �ص8.
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X :المفاهيم الرئيسة

1. يتمّتع المجاهدون في �ضبيل اهلل بمنزلة فريدة في الروؤية الإ�ضالمية، تمّيزهم عن 

�ضائر الموؤمنين، حيث بّينت الآيات والروايات ذلك المقام الفريد والأجر العظيم.

2. و�ض���ف القراآن الكريم المجاهدين ب���� »الموؤمنين الحقيقيي���ن« وهو ما ي�ضير اإلى 

رفعة مقامهم عند اهلل تعالى. و�ضّرحت بع�ص الآيات باأف�ضلية المجاهدين.

3. اعتب���رت بع����ص الآيات منزلة المجاهدي���ن اأرفع من منزلة �ضقاي���ة الحاج وعمارة 

الم�ضجد الحرام.

4. بّي���ن الق���راآن المجيد اأّن المجاهدي���ن الذين يقاتلون �ضّفًا محكم���ًا في �ضبيل اهلل، 

ينالهم حّب اهلل تعالى. 

5. اأ�ض���ار الق���راآن العزيز اأي�ضًا اأّن من �ض���وؤون هوؤلء المجاهدي���ن وخ�ضو�ضياتهم اأّنهم 

منّفذوا الإرادة الإلهية، حيث ُينزل اهلل تعالى العذاَب باأعدائه بوا�ضطتهم، فيهلكهم.

6. في حديث اأّن دعاء المجاهدين وحاجاتهم م�ضتجابة عند اهلل. 

7. يتمّت���ُع المجاهدوَن كذلك بمنزلة خا�ضة في الجّنة، باأّن لهم بابًا من اأبواب النعيم 

يدخل���ون منه وحدهم. وكما يكون المجاهدون �ضّباقي���ن في الدنيا، كذلك يكونون 

في الدار الآخرة وبيِت ال�ضيافة الإلهية طالئَع الداخلين.

8. اأجر المجاهدين:

- الهداية الخا�ضة - غفران الذنوب-  النعيم الخالد في الآخرة-  الرحمة والر�ضوان 

الإلهيين.

9. لق���د وقع جرحى الجهاد مح���اّلً للثناء والإجالل في بع����صِ الروايات، وذلك بغ�ّص 

النظ���ر عّما ينالون���ه كمجاهدين من الو�ضول اإلى مقام الجه���اد المعنوي ال�ضامخ، 

وما يتمّتعون به من اأجٍر وثواٍب.



المك�نة الرفيعة 

للمج�هدين

اأجر المج�هدين العظيم

مق�م 

الجرحى

ر�ض���ول اهللP: »م���ن ُجرح في �شبيل اهلل ج���اء يوم القيامة ريح���ه كريح الم�شك 

ولونه لون الزعفران، عليه طابع ال�شهداء...«.

نعيم الآخرة

{ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ    
ڃ ڃڃ ڃ چ    

چ}

اأهل العبادة الم�شتمرة

: »مثل المجاهدين في �شبيل اهلل كمثل القائم القانت ل يزال في 
P

قال ر�ضول اهلل

�شومه و�شلته حتى يرجع اإلى اأهله«.

الموؤمنون الحقيقون

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى 

ائ ائ ەئ ەئ}

الهداية الخا�شة

{ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀۀ ہ ہ 
ہ ہ}.

الرحمة والر�شوان

{ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ 
ڀ}

اأف�شلية المجاهدين 

{ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}

المجاهدون اأحباب اهلل

{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ}

دعاوؤهم م�شتجاب

قال الإمام ال�ضادقQ: »ثلثة دعوتهم م�شتجابة اأحدهم الغازي في �شبيل اهلل«.

غفران الذنوب

{ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ   ڦ 

ڦ}.

ح�شناتهم ل ُتح�شى

: »كل ح�شنات بني اآدم ُتح�شيها الملئكة اإل ح�شنات المجاهدين 
P

قال ر�ضول اهلل

فاإّنهم يعجزن عن علم ثوابها«.

اأهل الجّنة وقّوادها

: »المجاهدون في �شبيل اهلل ُقّواُد اأهل الجنة«.
P

قال ر�ضول اهلل
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الموعظة القرآنية:

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
.
(1(

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ } 
ب الشهادة

ّ
طال

ل يخفى اأّن طلب ال�ّضهادة هو مظهٌر من مظاهر ال�ضجاعة التي يتحّلى بها المجاهد 

في �ضبيل اهلل، لأّن اإقدامه على العمل بالتكليف ال�ضرعي �ضيكون دون اأي خوف اأو وجل 

حّتى م���ن الموت نف�ضه. وبمالحظة ال�ّضبب في النت�ض���ارات التي تحّققت للم�ضلمين، 

نجد اأّن العامل الأ�ضا�ص يكمن في ع�ضقهم لل�ضهادة، وعدم جعل الخوف من المخاطر 

مانع���ًا لهم عن الإق���دام. فالذي ُيقِدم نحو القتال وي�ضع ال�ضه���ادة ن�ضب عينيه دائمًا 

ل يخ���اف من الم���وت، وبالتالي �ضيقاتل ويجاهد بباأ�ٍص �ضدي���ٍد زارعًا الخوف والرعب 

في قل���وب اأعدائه حتى تح�ضل فيهم الهزيمة. قال اهلل تعالى { ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ 

)1)  �ضورة الحج، الآيتان58 و59.
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 .
(1(

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ } 
يقول الإمام الخميني}: »هذه الأمة هي اأمة مجاهدة يتطّوع �ضباُبها وبكّل �ضوق 

وحما�ص للذهاب اإلى الحرب طلبًا للجهاد وال�ضهادة، بل اإّن بع�ضهم كان ياأتي اإلّي دامع 

.
(2(

العينين لأتو�ّضط له عند الم�ضوؤولين لي�ضمحوا له بالذهاب اإلى الجبهات «

ولق���د كانت ال�ضه���ادة وب�ضب���ب مقامها الرفي���ع اأم���رًا يطلبه المع�ضوم���ون عليهم 

ال�ضالم، فقد ورد اأّن عليًا Q جاء اإلى النبي P بعد معركة اأحد حزينًا حيث لم 

تك���ن ال�ّضه���ادة من ن�ضيبه، وقال للنب���ي P: »يا ر�شول اهلل اأولي�ص ق���د قلت لي يوم 

اأح���د حي���ث ا�شت�شهد م���ن ا�شت�شهد م���ن الم�شلمين وحيزت عّني ال�شه���ادة ف�شّق ذلك 

عل���ّي فقل���ت ل���ي: اأب�شر ف���اإّن ال�شهادة من ورائ���ك؟ فقال لي: اإّن ذل���ك لكذلك فكيف 

�شب���رك اإذاً؟ فقل���ت: يا ر�ش���ول اهلل لي�ص هذا من مواطن ال�شب���ر ولكن من مواطن 

.
(3(

الب�شرى وال�شكر«

ْماآِن َيِرُد  َلى اهلِل َكالظَّ ولذا ي�ضف الإمام Q طالبي ال�ضهادة بقوله: »َمْن َراِئٌح اإِ

ِ َلأََنا اأَ�ْشَوُق اإَِلى ِلَقاِئِهْم  اْلَماَء اْلَجنَُّة َتْحَت اأَْطَراِف اْلَعَواِلي، اْلَيْوَم ُتْبلَى اْلأَْخَباُر، َواهللَّ

.
(4(

ِمْنُهْم اإَِلى ِدَياِرِهْم«

فضل الشهادة

اأف�سل البّر:

جل في �شبيل اهلل، فاإذا ُقتل   ق���ال ر�ضول اهلل P: »فوق كل برٍّ برٌّ حّتى ُيقتَل الرَّ

. فال�ضهادة ترتفع قيمته���ا وتعلو طالما 
(5(

ف���ي �شبي���ل اهلل ع���ّز وج���ل فلي�ص فوق���ه ب���ّر«

)1)   �ضورة المائدة، الآية 54.
)2)   �ضحيفة الإمام الخميني، ج 13، �ص390.

)3)   بحار الأنوار، ج32، �ص 241.
)4)   )م. ن(، ج33، �ص 455.

)5)   )م. ن(، ج71، �ص69.
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اأّنه���ا ُت�ض���ّكل فر�ضة لقاء اهلل الذي هو غاية اآمال العارفي���ن كما في الدعاء عن الإمام 

ْب�َشاِر ُمِحبِّيِه َراِئَق���ٌة َو�ُشُبَحاُت َوْجِهِه ِلُقُلوِب  ْن���َواُر ُقْد�ِشِه ِلأَ ال�ضج���اد Q: »َيا َمْن اأَ

.
(6(

َعاِرِفيِه �َشاِئَقٌة َيا ُمَنى ُقُلوِب اْلُم�ْشَتاِقيَن َوَيا َغاَيُة اآَماِل اْلُمِحبِّين«

وورد ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q اأّنه قال عندما عزم عل���ى لقاء القوم في �ضّفين 

»الله���م، اإْن اأظهرتن���ا على عدّونا فجّنبنا البغَي و�شّددنا للح���ّق، واإْن اأظهرتهم علينا 

.
(7(

فارزقنا ال�ّشهادة واع�شمنا من الفتنة«

كّف�رة الذنوب:

م���ن ِنَع���م اهلل تعالى على من ُيقت���ل في �ضبيله اأن يجعل اهلل ع���ّز وجّل �ضهادته هذه 

كّفارة لذنوبه، وتزكية له لما يمكن اأن يكون قد اقترفه وهو ما زال م�ضّجاًل في ديوانه. 

ع���ن الإمام جعفر ال�ض���ادق Q اأّنه قال: »م���ن ُقتل في �شبيل اهلل ل���م يعّرفه اهلل 

.
(8(

�شيئاً من �شيئاته«

ين  وع���ن الإمام الكاظم Q قال: »كلُّ ذنب ُيكّفره القتل في �شبيل اهلل اإل الدَّ

.
(9(

فاإّنه ل كفارة له اإل اأداوؤه اأو يق�شي �شاحبه اأو يعفو الذي له الحّق«

اأ�سرف الموت:

 تختلف طرق الموت، فقد يموت اإن�ضاٌن غرقًا واآخر حتَف اأنفه، لكّن اأ�ضرف الموت 

.
(10(

هو اأْن ُيقتل المرء في �ضبيل اهلل، قال ر�ضول اهلل P: »اأ�شرف الموت قتل ال�شهادة«

)6)   ال�ضحيفة ال�ضجادية: مناجاة المحبين.
)7)   بحار الأنوار، ج32، �ص607.

)8)   الكافي، ج5، �ص45.
)9)   بحار الأنوار، ج97، �ص10.

)10)   )م. ن(، �ص8.
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اأحب الأعم�ل اإلى اهلل:

وع���ن الإمام زين العابدين Q قال: »ما من قطرة اأحّب اإلى اهلل عّز وجل من 

قطرتين قطرة دٍم في �شبيل اهلل، وقطرة دمعة في �شواد الليل ل يريد بها عبٌد اإل 

.
(1(

اهلل عّز وجّل«

حّب الشهادة

اإّن م���ن ِنَع���م اهلل تعال���ى الكب���رى، ورحمت���ه الوا�ضع���ة اأن فت���ح باب ال�ضه���ادة على 

م�ضراعي���ه اأم���ام ع�ّضاق ال�ضه���ادة والمريدين لها، ب�ض���رط اأن يكون طلبه���م ممهورًا 

بال�ض���دق والإخال�ص ول���و لم يكونوا في ميدان المعركة. فق���د ورد في الحديث: »من 

 .
(2(

�شاأل اهلل ال�شهادة ب�شدٍق بّلغه اهلل منازل ال�ّشهداء واإن مات على فرا�شه«

 Q وه���ا هو حامل لواء الح���ّق وراية الهدى، اإمام المجاهدي���ن وال�ضهداء علّي

.
(3(

ينادي قائاًل: »فواهلل اإّني لعلى الحّق واإّني لل�شهادة لمحّب«

وف���ي مو�ضع اآخر يقول Q: »فواهلل لول طمعي عن���د لقاء عدّوي في ال�شهادة 

.
(4(

وتوطيني نف�شي عند ذلك، لأحببت األ اأبقى مع هوؤلء يوماً واحداً«

ولك���ن حّب ال�ضهادة ولق���اء اهلل دونه عقبة اأ�ضا�ص هي ح���ّب الدنيا، والنغما�ص في 

ال�ضه���وات والملّذات، فكّلما قوي ح�ضور الدنيا وحّبه���ا في القلب، �ضعفت في المقابل 

توّجه���ات الإن�ضان المعنوية نحو لقاء اهلل وح���ّب ال�ضهادة، والعك�ص �ضحيح اأي�ضًا حتى 

لت�ضب���ح ل���ّذة اللقاء وفرحته ل تدانيها لّذة ول �ضع���ادة، فيدعو اهلل تعالى بلهفة و�ضوق 

 .
(5(

مخل�ضًا له الدين: »اإلهي حّبب اإلّي لقاءك واأحبب لقائي«

)1)   بحار الأنوار، ج100، �ص10.
)2)   )م.ن( ج67، �ص201.

)3)   )م. ن(، ج33، �ص 573.
)4)   �ضرح نهج البالغة، ج6، �ص93.

)5)   بحار الأنوار، ج84، �ص249.
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فمن الكرامة الإلهية اأن يختم المرء حياته بال�ضهادة، فتكون بمثابة القنطرة التي 

يعب���ر من خالله���ا اإلى عالم اللقاء بالمحب���وب الحقيقي، ليهتف بن���داء اإمامه قائاًل: 

.
(1(

»فزت ورّب الكعبة«

ها النَّا�ص اإّن الموت ل يفوته المقيم، ول يعجزه  وه���و الذي كان Q يقول: »اأيُّ

اله���ارب، لي����ص على الموت محيٌد ول محي�ص، من لم ُيقت���ل مات. اإّن اأف�شل الموت 

القت���ل، وال���ذي نف����ص عليٍّ بي���ده لألف �شربة بال�شي���ف اأهون من موت���ة واحدة على 

.
(2(

الفرا�ص«

هيد
ّ

بعض خصال الش

ا�ص، وقد ورد  لل�ضهي���د في الإ�ض���الم خ�ضال وعطايا اخُت�ّص بها من بين جمي���ع النَّ

ذكرها بالن�ص القراآني والروايات المروّية عن اأهل البيتR، ومنها:

�سبع خ�س�ل من اهلل: 

اأّول م���ا ينال���ه ال�ضهيد وهو في اللحظ���ة الأخيرة من عالم الدني���ا واللحظة الأولى 

هيد �شبع خ�شال من اهلل:  للمرحلة التي بعده، قال �ضّيد المر�ضلين محمد P »لل�شَّ

من اأول قطرٍة من دمه مغفوٌر له كّل ذنب.

والثاني���ة يق���ع راأ�ش���ه في حجر زوجتيه م���ن الحور العين، وتم�شح���ان الغبار عن 

وجهه، وتقولن: مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما.

والثالثة ُيك�شى من ك�شوة الجّنة.

والرابعة تبتدره خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة اأّيهم ياأخذه معه. 

والخام�شة اأن يرى منزله. 

)1)   بحار الأنوار، ج84، �ص2.
)2)   )م.ن(، ج32، �ص61.
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وال�شاد�شة يقال لروحه: ا�شرح في الجّنة حيث �شئت. 

 .
(1(

وال�شابعة اأن ينظر في وجه اهلل واإّنها لراحة لكّل نبيٍّ و�شهيد«

ال�سهداء اأحي�ء:

وقد دّلت عليه الآيات القراآنية منه���ا{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ ڀ ٺ } 
ب اأمام عظمة تلك الدماء،  ففي هذه الآية الكريمة ُيعّلمنا اهلل �ضبحانه وتعالى التاأدُّ

لأّنه في الوقت الذي نجد فيه اأّن الموت حّق وبالرغم من كونه اأمرًا طبيعيًا لكّل النا�ص، 

، نج���د اأّن القراآن الكريم من جهة اأخرى يرف�ص اأن ُنطلق 
(3(

{ حئ مئ ىئ يئ } 

كلم���ة )مّيت( عل���ى ال�ضهيد لأّنه لم يمت واقع���ًا. ولأّن دوره وق�ضّيته لم ينتهيا بعد، بل 

هي ل تزال تمالأ ال�ضماء والأر�ص: { ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 

 .
(4(

ې } 
 اأهل الب�سرى والرزق الإلهي:

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ     ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ   ے 

.
(5(

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ } 
وف���ي ه���ذه الآية اإ�ضارة وا�ضحة اإلى حي���اة ال�ضهداء، واإلى اأّنه���م ُيرزقون اأي�ضًا، بل 

واأكثر من ذلك اأّنهم م�ضتقّرون ويتنّعمون بجوار رّبهم الكبير المتعال.

)1)  و�ضائل ال�ضيعة، ج15، �ص16
)2)   �ضورة البقرة، الآية 154.

)3)   �ضورة الزمر، الآية 30.
)4)   �ضورة الأنفال، الآية 44.

)5)   �ضورة اآل عمران، الآيات 169 – 171.
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  فيها دللة وا�ضح���ة على ا�ضتمرار الرزق في عالم البرزخ 

(1(
واإن كلم���ة { ڻ }

بحي���ث اإّن النع���م الإلهي���ة تتوالى على ال�ضهداء ف���ي برزخهم. لذا تراه���م ي�ضتب�ضرون 

باإخوانه���م الذين ُكتبت ال�ضهادة عل���ى نوا�ضيهم وهم لم يلحقوا بهم بعد، وهذا تاأكيد 

على حياتهم عند رّبهم اأي�ضًا، مع ما ي�ضتلزمه الرزق من التكامل وال�ضتزادة، فرحين 

لمرافق���ة الأنبياء وال�ضّديقين والأولياء، وهذا م���ا يك�ضف عن علّو درجتهم ومنزلتهم 

عند اهلل.

وقد اأ�ضار اإمامنا الخميني } اإلى هذا الأمر ب�ضكل وا�ضح في كلماته حيث يقول 

ف���ي بع�ضها: »ما ال���ذي بو�ضع اإن�ضان قا�ضر مثلي اأن يقول ع���ن ال�ضهداء الأعّزاء الذين 

  وهل 

(2(
قال اهلل تعالى ف���ي �ضاأنهم تلك الكلمة العظيم���ة: { ں ں ڻ ڻ}

يمك���ن بالقلم والبي���ان والكالم التعبير ع���ن اللتحاق باهلل وا�ضت�ضاف���ة مقام الربوبية 

 الذي راأى الحديث 
(3(

لل�ضهداء؟ األي�ص هذا مقام: { ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ } 

ال�ضري���ف م�ضداقه في �ضّيد ال�ضهداء والمظلومين؟ وه���ل هذه الجّنة هي التي يدخلها 

الموؤمنون اأم لطيفتها الإلهية؟ هل اللتحاق والرتزاق عند رّب الأرباب هو هذا المعنى 

.
(4(

الب�ضري، اأم اأّنه رمز اإلهي اأ�ضمى وفوق ت�ضّور الب�ضر الترابي؟«

ويق���ول } اأي�ضًا: »وال�شه���داء: اأحياء عند رّبهم يرزقون، وق���د نالوا الآن عند 

اهلل تب���ارك وتعالى رزق���اً خالداً وروحا خالدة، وما كان من اهلل فقد قّدموه و�شّلموا 

ما كان لديهم من الروح، وقد قبله اهلل تبارك وتعالى ويقبله. نحن الذين تخّلفنا، 

فنح���ن الذي���ن يج���ب اأن نتاأ�ّشف لأّننا لم ن�شتطع اأن ن�شلك ه���ذا الطريق، فقد كانوا 

ه���م ال�شّباقين في ه���ذا المجال وذهبوا ونالوا �شعادتهم وتاأّخرنا عنهم ولم ن�شتطع 

)1)   �ضورة اآل عمران، الآيات 169.

)2)   �ضورة اآل عمران، الآيات 169.
)3)  �ضورة الفجر، الآيتان 29 و30.

)4)   �ضحيفة الإمام الخميني،ج17، �ص116.
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اللحاق بهذه القافلة وال�شير في هذا الطريق. اإّننا جميعاً هلل، كّل العالم هلل، العالم 

 .
(1(

من تجّليات اهلل، والى اهلل يرجع كّل العالم«

 الأمن من عذاب القبر:

ففي الأخبار عّما يناله ال�ضهيد من ِنَعم وثواب، ما ورد عن ر�ضول اهلل P اأّنه قال: 

»لل�شهي���د عن���د اهلل �ش���ّت خ�شال: يغفر له في اأول دفعة م���ن دمه، ويرى مقعده من 

الجّن���ة، ويحّل���ى حّلة الإيمان، وُيزّوج اثنتين و�شبعين م���ن الحور العين، ويجار من 

عذاب القبر، ويوؤمن من الفزع الأكبر، ويو�شع على راأ�شه تاج الوقار، الياقوتة منه 

.
(2(

خير من الدنيا وما فيها، وي�شّفع في �شبعين من اأهل بيته

 ال�سف�عة:

فعن النبي P: »... وي�شفُع الرجُل منهم في �شبعين األفاً من اأهل بيته وجيرته، 

 .
(3(

حتى اأنَّ الجارين يخت�شمان اأّيهما اأقرب«

وق���د ورد عن ر�ض���ول اهلل P: »ثلثة ي�شفعون اإل���ى اهلل فُي�شّفعهم: الأنبياء، ثم 

.
(4(

العلماء، ثم ال�شهداء«

مرافقة الأنبي�ء وال�سّديقين وال�س�لحين:  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  وه���و ق���ول اهلل تعال���ى{ 

.
(5(

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ } 

)1)   �ضحيفة الإمام الخميني،ج14، �ص202.
)2)    كنز العمال، ج4، �ص 45.

)3)   بحار الأنوار، ج97، �ص14.
)4)   م�ضتدرك الو�ضائل،ج11،�ص 20.

)5)  �ضورة الن�ضاء، الآية 69.
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ثالث مواهب �سنّية:  

يق���ول اهلل �ضبحانه وتعال���ى في �ضياق بيان���ه لمقام ال�ضهي���د: { ڻ ڻ ۀ ۀ 

فالآي���ة   .
(1(

 { ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ال�ضريفة تذكر ثالثة مواهب خ�ّص اهلل تعالى بها ال�ضهداء وهي: 

1 - اأّنه تعالى �ضيهديهم اإلى منازل ال�ضعادة والكرامة، والكمالت الإن�ضانية، والمقامات 

ال�ضامية، والفوز العظيم، ور�ضوانه. 

2 - واأّن���ه �ضي�ضلح حاله���م بالمغفرة والعفو في�ضلحون لدخ���ول الجّنة، وُيحييهم حياًة 

ي�ضلحون بها للح�ضور عند رّبهم بانك�ضاف الغطاء، ويهبهم هدوء الروح، واطمئنان 

الخاطر، والن�ضاط المعنوي والروحي. 

3 - و�ضُيدخله���م الجّنة التي وعدهم بها واّدخرها لهم، والتي �ضبق واأن عّرفها لهم اإّما 

في الدنيا عن طريق الوحي والنبّوة، واإّما بالب�ضرى عند القب�ص. 

)1)   �ضورة محّمد، الآيات 4 - 6.



باب األولياء88

X :المفاهيم الرئيسة

ال�ضجاع���ة مظه���ر من مظاهر ع�ض���ق الإن�ضان وحّب���ه لل�ضهادة، والت���ي من خاللها   .1

تحّققت انت�ضارات الم�ضلمين.

لأّن ال�ضه���ادة م���ن المقامات العالي���ة التي اخت����صّ اهلل بها اأولي���اءه واأحّباءه، لذا   .2

فال�ضهادة منى قلوب الم�ضتاقين وغاية اآمال المحّبين.

ال�ضه���ادة كّف���ارة للذن���وب والمعا�ضي، فعن���د اأّول قطرة دم ت�ضيل يغف���ر اهلل تعالى   .3

ين. لل�ضهيد جميع ما بقي عليه اإل حّق الدَّ

ًا ل يحظى به اإل الأنبياء والأولياء. كّرم اهلل ال�ضهيد في الجّنة تكريمًا خا�ضّ  .4

من خ�ضائ�ص ال�ضهيد اأّنه عند ا�ضت�ضهاده يبقى حّيًا عند اهلل تعالى.  .5

م���ن خ�ضائ����ص ال�ضهيد اأن رزقه ل ينقط���ع بعد النتقال اإلى عال���م البرزخ بعك�ص   .6

الأم���وات، بل يمنحه اهلل تعالى فر�ضة الرت���زاق وال�ضتزادة، م�ضتب�ضرًا بالذين لم 

يلحقوا به بعد.



 {...ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 

ۅ ۉ ۉ}.

الإمام عليQ وح���ّب ال�ضهادة: قال الإمام عليQ:»ف���واهلل اإّني لعلى الحّق 

واإّني لل�شهادة لمحّب«.

ق���ال ر�ض���ول اهللP لل�ضهيد �ضبع خ�ضال من اهلل:»الأولى م���ن اأول قطرة من دمه 

مغفور له....«.

قال ر�ضول اهللP: »...ويجار من عذاب القبر...«.

ق���ال ر�ض���ول اهللP:»وي�شف���ُع الرج���ُل منه���م ف���ي �شبعي���ن األف���اً م���ن اأه���ل بيت���ه 

وجيرته...«.

 {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 ے ۓ ۓ ڭ}

{گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 
ڭ  ڭ ڭ}

ف�سل ال�سه�دة

حب 

ال�سه�دة

خ�س�ل 

ال�سهيد

كفارة الذنوب

:Qالإمام ال�ضادق

»من ُقتل في �شبيل 

اهلل لم يعّرفه اهلل 

�شيئاً من �شيئاته«.

اأحّب قطرة هلل

 :Qالإمام ال�ضجاد

»ما من قطرة اأحّب 

اإلى اهلل عّز وجّل من 

قطرتين قطرة دٍم في 

�شبيل اهلل...«.

البّر هو ال�شهادة

 :Pقال ر�ضول اهلل

»فوق كّل برٍّ برٌّ حتى 

ُيتقل الرجل في �شبيل 

اهلل، فاإذا ُقتل في 

�شبيل اهلل عّز وجّل 

فلي�ص فوقه بّر«.

ال�شهادة اأ�شرف الموت

 :Pقال ر�ضول اهلل

»اأ�شرف الموت قتل 

ال�شهادة«.

طاّلب ال�سه�دة





مفاهيم محورية:

الشهادة عزُّ الدنيا واآلخرة

8

X .R الشهادة في مدرسة أهل البيت

X .طريق الشهادة

X .تمني الموت في سبيل الله

X .عدم اإلنشغال بالدنيا

X .خلوص النية





الموعظة القرآنية:

ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئ   } تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

.
(1(

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی}
R الشهادة في مدرسة أهل البيت

لقد مّن اهلل علينا ببركة ر�ضول اهلل P والأئمة الأطهار R باأن �ضّرع لنا باب 

القت���ل في �ضبيل اهلل، وجعل �ضياح���ة اأّمة ر�ضول اهلل P الجهاد الذي ت�ضّكل ال�ضهادة 

ثمرت���ه النا�ضج���ة كما في الحديث عن ر�ض���ول اهلل P: »�شياحة اأّمت���ي ورهبانّيتهم 

.
(2(

الجهاد«

فاأ�ضحى باب الو�ضال والقرب الإلهي مفتوحًا على م�ضراعيه اأمام المريدين، ولم 

يع���د تهذيب النف�ص والتخّل����ص من الأنانية وحّب الدنيا وغيره���ا من الحجب المانعة 

م���ن نيل الفي�ص الإله���ي، والتحّقق بالكمال الإن�ضاني موقوفًا عل���ى ذلك ال�ضفر ال�ضاّق 

والطويل والمجاهدات العظيمة وال�ضنوات العديدة.

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 74.
)2)   م�ضتدرك الو�ضائل،ج16، �ص53.
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ل���م يع���د الإن�ضان يحتاج اإلى خم����ص وع�ضرين �ضنة من عم���ره ليتخّل�ص من الرياء 

اأو اإل���ى ثماني���ن �ضنة ليقول بعدها: الآن زال حّب الدنيا م���ن قلبي، اأو اأن يعتزل النا�ص 

والمجتمع داخل �ضومعته ليبلغ الكمال وما هو ببالغه!

لق���د عّلمن���ا ر�ضول اهلل P اأّن اأّمت���ه ل تحتاج اإلى زمان مديد وم���كان بعيد لتنال 

الق���رب الإلهي، فها ه���و قد اخت�ضر بث���الث وع�ضرين �ضنة من عم���ره ال�ضريف دعوة 

جمي���ع الأنبياء والمر�ضلين، بل وبلغ ما لم يبلغ���ه اأحد مّمن �ضبقه منهم، ف�ضار الدين 

 عن���د اهلل الإ�ض���الم. وه���ا هو حفي���ده الإم���ام الح�ضي���ن Q الذي قال في���ه ر�ضول 

 يخت�ضر تلك 
(1(

اهلل P: »ح�شي���ن مّن���ي واأنا من ح�شين اأحّب اهلل من اأحّب ح�شيناً«

الع�ضري���ن والنّي���ف من ال�ضنوات بع�ض���رة اأيام، بل بيوم واحد، ل ب���ل بعّدة �ضاعات من 

نهار فيحيي اإ�ضالم جّده P من جديد ويج�ّضد في تلك الواقعة دين محمد P بكّل 

م���ا فيه، في�ضير ال�ضت�ضهاد في �ضبيل اهلل �ضرفًا ُيحّقق مراد ال�ضالحين: »اإن لك في 

.
(2(

الجنان لدرجات لن تنالها اإل بال�شهادة«

وم���ع �ضه���ادة الإم���ام الح�ضين Q �ض���ارت كربالء ه���ي المكان اأب���دًا و�ضارت 

عا�ض���وراء هي الزم���ان دومًا واأ�ضحت خطى اأبي عب���د اهلل Q منهاج الحياة »اإني 

، من هن���ا كان: »كّل 
(3(

ل اأرى الم���وت اإّل �شع���ادة والحي���اة م���ع الظالمي���ن اإل برم���اً«

 ي���وم عا�ش���وراء وكل اأر����ص كربلء«، وه���و اأي�ضا ما اأّكده حفيد الأئم���ة الأطهار الإمام 

 .
(4(

الخميني } قوًل وعماًل: »اإن كّل ما لدينا من الإمام الح�شين وثورة عا�شوراء«

)1)   بحار الأنوار، ج43، �ص261.
)2)   )م.ن(، ج44، �ص328.

)3)   )م.ن(، �ص192.
)4)   وع�ضقوا ال�ضهادة، �ص9.
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طريق الشهادة

ال�ضهادة هي غاية اآمال العارفين ومطلوب المجاهدين وهي اإحدى الح�ضنيين التي 

ي�ضتاق اإليها ال�ضالحون ويدعون رّبهم لنيلها في ليلهم ونهارهم كما في الدعاء »َوَقْتاًل 

. غي���ر اأّن ال�ضهادة مقام ل ين���ال بالتمّني والدعاء 
(1(

ْق َلَنا« َك َفَوفِّ ِف���ي �َضِبيِلَك َم���َع َوِليِّ

فق���ط، اإّن ال�ضهادة ه���ي منهج حياة و�ضلوك عملي، اإّنها ع���زم وطاعة وهجرة وجهاد، 

اإّنها تزكية نف�ص وتقوى واإخال�ص. 

اإّن ني���ل مق���ام ال�ضهادة والقتل ف���ي �ضبيل اهلل حّقًا له �ض���روط ومقّدمات وهو ثمرة 

مراحل يعبرها الم�ضافر اإلى اهلل في هذه الدنيا ون�ضير اإجماًل اإلى بع�ص هذه ال�ضروط: 

تمّني الموت في �سبيل اهلل:

يعتب���ر القراآن الكريم اأن تمّن���ي الموت هو دليل على المحّب���ة والولية هلل �ضبحانه 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  وتعال���ى:{ 

. واأولياء اهلل هم الم�ضتاقون دومًا لروؤيته والكادحون للقائه، 
(2(

ۓ ڭ     ڭ               ڭ } 

الذين �ضحبوا الدنيا باأبدان اأرواحها معّلقة بالمحّل الأعلى، الذين »لول الأجل الذي 

كت���ب اهلل عليه���م ل���م ت�شتقّر اأرواحه���م في اأج�شاده���م طرفة عين �شوق���اً اإلى الّثواب 

 كم���ا ي�ضفه���م اأمير الموؤمني���ن Q. فاأولي���اء اهلل اأدركوا 
(3(

وخوف���اً م���ن العق���اب«

حقيقة ه���ذه الدنيا واأّنها دار الفراق والهجران، وعال���م الت�ضّرم والزوال. وا�ضتيقنوا 

ه���ذه الحقيق���ة بعدما ذاقوا حالوة القرب الإلهي واّطلعوا عل���ى عوالم الغيب والبقاء، 

ف�ض���ارت الآخ���رة مطلوبه���م ل طمعًا ف���ي الجّنات والنعيم ب���ل لأّن الجّن���ة هي �ضاحة 

لق���اء الحبي���ب، ولأّن المحّب ير�ضى ما ير�ضاه حبيب���ه، وي�ضتعينون على ذلك بال�ضبر 

)1)   بحار الأنوار، ج95، �ص117.
)2)   �ضورة الجمعة، الآية 6.

)3)   بحار الأنوار،ج64، �ص315.
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والجه���اد الم�ضتم���ّر في هذا ال�ضج���ن، لأّن المحبوب قد كتب لهم اأج���اًل محّددًا ولوله 

لكانت اأرواحهم الهائمة بحّب بارئها قد عرجت اإليه بلمح الب�ضر. 

عدم الن�سغ�ل ب�لدني�:

ي�ض���األ اهلل �ضبحان���ه تعالى عب���اده م�ضتنك���رًا: { ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
حياتكم  لأن   !

(1(
 { ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

الحقيقي���ة لي�ضت هن���ا، بل �ضاأنكم اأعظم من هذه الدني���ا وما فيها، بل: { ٹ ٹ 

ڃ  ڃ              ڄڄ  ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

 .
(2(

ڎ   ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک } 
وحده���م اأولئك الذين ا�ضتروا الحياة الدني���ا بالآخرة وباعوا اأرواحهم واأج�ضادهم 

هلل ول���م ير�ضوا بهذا العر����ص الأدنى قد تنّبهوا لتحذير الح���ّق تعالى، فكان منطقهم 

ول�ض���ان حالهم ور�ضالتهم اإلى قومه���م على الدوام: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

، واإل���ى اأع���داء اهلل واأعدائه���م ل�ضانهم اأبدًا: 
(3(

 ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې } 
.
(4(

{ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې    } 

فاأهل الآخرة وال�ضائرون على درب ال�ضهادة يعي�ضون هلل في كّل اآن من اآناء اأّيامهم 

ولياليهم، والدنيا عندهم بكّل ما فيها ل ت�ضاوي عندهم �ضيئًا، بل كّل ما يهّمهم هو ر�ضا 

اهلل تعال���ى والعمل وفق اإرادته. لذا فهم منذ نهو�ضهم وحتى نومهم متفّرغون لخدمة 

دين���ه تعالى وخدمة عياله. هّمهم دائمًا في كيفّي���ة اأداء التكليف باأف�ضل �ضورة واأكمل 

)1)   �ضورة التوبة، الآية 38.
)2)   �ضورة الحديد، الآية 20.

)3)   �ضورة غافر، الآية 39.
)4)   �ضورة طه، الآية 72.
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وجه واأخل�ص نّية، وهم ل يرتبطون بالدنيا اإل على هذا الأ�ضا�ص. فالدنيا عندهم هي 

المكان الذي من خالله ين�ضرون دين اهلل، ويدعون النا�ص اإلى الهداية وال�ضالح فيها، 

وهي المكان الذي يخدمون في���ه عباد اهلل ويقيمون ال�ضالة ويوؤتون الزكاة ويحاربون 

الباطل. الدنيا عندهم ميدان لإعالء كلمة اهلل وجعلها هي العليا، ميدان لقتال اأعداء 

الدي���ن والإن�ضانية، قّطاع طريق الهداي���ة و�ضبيل اهلل، { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ 

، فه���ذا ه���و �ضبيلهم 
(1(

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ}
اإلى اهلل ومنها زادهم اإلى جّنات اللقاء والنعيم المقيم. 

وعلي���ه م���ن اأراد اأن ي�ضل���ك درب ال�ضهداء ويّتب���ع �ضبيلهم فما علي���ه اإل اأن ُي�ضّحح 

عالقته بالدنيا ونظرته اإليها واأن يقلع عن طلب الدنيا وحّبها وبالتالي تعّلقه القلبي بها 

 فاإّما اأن يتعّلق 
(2(

لأن اهلل �ضبحانه وتعال���ى: { ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ چ  چڇ } 

قلبه بالدنيا ويتوّجه اإليها واإّما اأن يتعّلق قلبه باهلل. ول يمكن اأن يجتمع حّب اهلل ولقائه 

م���ع ح���ّب الدنيا. بل عليه اأن يقلع حّب الدنيا م���ن قلبه وذلك من خالل عدم ال�ضتغال 

به���ا، فال�ضتغال باأمور الدنيا ي���وؤّدي اإلى تقوية الطلب والتعّل���ق ويعطي اإبلي�ص المنافذ 

الكثيرة التي يمكن اأن يت�ضّلل عبرها من حيث ل ندري اأو ن�ضعر فنقع في حبائله.

لذل���ك اأه���ل اهلل ل �ضغ���ل لهم بالدني���ا، وهم اإذا عمل���وا فيها فالأّن ذل���ك مقت�ضى 

تكليفهم وواجبهم ال�ضرعي ل اأكثر. حتى اإذا ا�ضتدعاهم خالقهم لن�ضرة دينه والقتل 

في �ضبيله ت�ضابق���وا لتلبية النداء وكانوا خير الملّبين { ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

. واإذا م���ا فتح���ت اأب���واب ال�ضماء ولحت ب�ضرى الآخ���رة ودعتهم اإليها 
(3(

ٺ ٿ } 
تركوا كّل ما يملكون واأ�ضرعوا اإلى لقاء المحبوب الأوحد الذي انتظروه كّل حياتهم. 

)1)   �ضورة يو�ضف، الآية 108.
)2)   �ضورة الأحزاب، الآية 4.

)3)  �ضورة الموؤمنون، الآية 61.
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خلوص النّية:

تكت�ض���ب ال�ضه���ادة معانيها العالي���ة وقد�ضّيتها من الغاي���ة التي ُيقت���ل الإن�ضان المجاهد 

، وه���ذا م���ا يعّبر عنه بلغة الدي���ن ب� »النّية«، التي ه���ي في الواقع 
(1(

لأجله���ا؛ { پ پ}

�ضب���ب قب���ول الأعم���ال و�ضرافته���ا وقيمته���ا كما ف���ي الحديث ع���ن ر�ض���ول اهلل P: »اإّنما 

. هذه النّية اإذا كانت هلل خال�ضة من هوى النف�ص 
(2(

الأعمال بالّنّيات ولكّل امرئ ما نوى« 

والتعّلق���ات الدنيوية، فاإّنها تجعل العمل مقبوًل عند اهلل �ضبحانه وتعالى لأّنه تعالى لم ياأمر 

 كما اأ�ضلفنا �ضابقًا.
(3(

اإل بالإخال�ص: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ} 

فالمن���زل الأّول والمقّدم���ة الأ�ضا����ص لطل���ب ال�ضهادة ه���ي تطهير النّي���ة و�ضبغها 

بال�ضبغ���ة الإلهية. وهذا يتطّلب ال�ضدق والمراقبة الج���اّدة ب�ضكل دائم وم�ضتمر، لأّن 

 الإبقاء على العمل حتى يخل�ص اأ�ضّد �ضعوبة من القيام به كما فيه الحديث عن الإمام 

. فاإذا �ضّفى 
(4(

ال�ض���ادق Q: »الإبقاء على العمل حّتى َيخُل�ص اأ�ش���ّد من العمل«

المجاهد نّيته من غير اهلل تعالى فاإّن باب التوفيق لل�ضهادة �ضوف يغدو م�ضّرعًا، عندها 

�ض���وف تهون علي���ه كّل ال�ضعاب والم�ضائب، وت�ضير البالءات عن���ده نعمًا واآلًء اإلهية 

طالما اأّنها �ضتقوده اإلى اأمله ومناه اإلى لقاء اهلل تعالى. و�ضي�ضبح الجهاد الذي هو كره 

للنا����ص حلوًا وعذبًا عنده، والقتل وال�ضهادة غايته اإذ فيها لقاء المحبوب الأوحد الذي 

ل محبوب عنده �ضواه ول مطلوب غيره، فت�ضبح ترنيمة ع�ضقه كما هو ل�ضان حال اأبي 

:Q عبد اهلل الح�ضين

ه��واك ف��ي  ط��رًا  الخلق  تركت  اأراكاإل��ه��ي  ل���ك���ي  ال����ع����ي����ال  واأي����ت����م����ت 

ل���م���ا م�����ال ال�����ف�����وؤاد اإل������ى ����ض���واك.ف���ل���و ق��ط��ع��ت��ن��ي ف����ي ال���ح���ب اإرب������ًا

)1)  �ضورة البقرة، الآية 154.
)2)  بحار الأنوار، ج67، �ص212.

)3)   �ضورة البينة، الآية 5.
)4)   الكافي،ج2، �ص16.
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تذّكر ال�سهداء وزي�رتهم:

ل معن���ى لأن يحت���ذي الم���رء ح���ذو اإن�ضان ما به���دف التاأ�ّض���ي ب���ه دون ا�ضتذكاره 

وا�ضتح�ضار ا�ضمه واأعماله ومنجزاته. والأمر بعينه ينطبق على من ي�ضعى اإلى القتداء 

بال�ضه���داء وال�ضي���ر عل���ى منهاجه���م. فالذكر الدائ���م لل�ضهداء من خ���الل زياراتهم، 

���الم عليهم، وتذّكر ت�ضحياتهم وتفانيهم و�ضبرهم واحت�ضابهم، يترك بالغ الأثر  وال�ضَّ

في النفو�ص، فيحملها طوعًا على اّتباع طريقتهم المثلى.

فالرواي���ات ال�ضريف���ة عندنا بالإ�ضافة لم���ا ذكرته من ف�ضل ال�ّضه���ادة وقد�ضّيتها، 

فق���د ذكرت اأي�ضًا بع����ص الأدعية والزي���ارات الخا�ضة بال�ّضه���داء، والمروية عن اأهل 

بي���ت الع�ضم���ة والطهارة �ضلوات اهلل و�ضالمه عليهم اأجميعي���ن. فقد روي عن الإمام 

ال�ض���ادق Q ف���ي زي���ارة العّبا����ص بن عل���ّي Q قول���ه: »�ش���لم اهلل وملئكته 

المقّربين واأنبيائه المر�شلين...عليك يا ابن اأمير الموؤمنين...اأ�شهد لك بالت�شليم 

والت�شدي���ق والوفاء...اأ�شه���د اأّن���ك ُقتل���ت مظلوماً واأّن اهلل منجز لك���م ما وعدكم...

واأ�شهد اأّنك م�شيت اإلى ما م�شى به البدرّيون والمجاهدون في �شبيل اهلل...اأ�شهد 

اأّنك قد بالغت في الن�شيحة واأعطيت غاية المجهود...)ثم يقول �شلم اهلل عليه( 

فبعثك اهلل في ال�شهداء وح�شرك مع النبيين وال�شديقين وال�شهداء وح�شن اأولئك 

. وما كان لي�ضل ال�ضهداء اإلى هذه المنزلة الرفيعة لول �ضبرهم وب�ضيرتهم 
(1(

رفيقاً«

كم���ا يقول الإمام Q ف���ي بقية الزي���ارة: »واأ�شهد اأّنك ل���م تهن ولم تن���كل، واأّنك 

.
(2(

م�شيت على ب�شيرة من اأمرك مقتدياً بال�شالحين«

ونق���راأ في زيارة الإمام ال�ض���ادق Q لل�ضهداء اأي�ضًا: »ال�شلم عليكم يا اأولياء 

اهلل واأحّبائ���ه، ال�ش���لم عليك���م يا اأ�شفي���اء اهلل واأوّداءه، ال�شلم عليك���م يا اأن�شار دين 

.Q 1)   مفاتيح الجنان، زيارة العبا�ص بن علي(
)2) )م.ن(، زيارة م�ضلم بن عقيل.
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اهلل واأن�ش���ار نبّي���ه واأن�ش���ار اأمي���ر الموؤمني���ن Q واأن�ش���ار فاطم���ة �شّي���دة ن�ش���اء 

. وهكذا يرتقي ال�ضهيد ليف���وز الفوز العظيم، وليكون مدر�ضة للمريدين 
(1(

العالمي���ن«

والتائقين اإلى لقاء اهلل ومجاورة الأنبياء وال�ضّديقين.

الت�آ�ّسي ب�لإم�م الح�سين Q واأ�سح�به:

اإّن للق���دوة والأ�ض���وة الح�ضنة في الحياة الأث���ر البالغ والعميق ف���ي تحديد الوجهة 

والخي���ارات التي ينبغي اأن يّتخذها الإن�ضان لنف�ض���ه ويعمل عليها، خ�ضو�ضًا اإذا كانت 

هذه الخيارات م�ضيرّية ومف�ضلّية في الحياة وعليها يتاأ�ّض�ص بنيان الإن�ضان. قال اهلل 

وئ ۇئ      ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ       ىئ ىئ ىئ ی               ی ی   } تعال���ى: 

 P فالأمر الإلهي وا�ضح و�ضريح ب�ضرورة التاأ�ّضي بفكر ونهج الر�ضول الأكرم .
(2(

ی        }
لم���ن كان يرجو لقاء اهلل والي���وم الآخر. هذا الفكر الذي عم���اده توحيد اهلل كما قال 

، ونهجه الجهاد والت�ضحية في 
(3(

P: »ي���ا اأيه���ا الّنا�ص قولوا ل اإله اإل اهلل تفلح���وا«

. هذا الفكر والنه���ج الذي تج�ّضد باأجلى �ضوره 
(4(

�ضبي���ل اهلل: »�شياح���ة اأّمتي الجهاد«

واأ�ضم���ى اآياته في ب�ضعة الر�ضول P ال���ذي قال P ب�ضاأنه »اأنا من ح�شين وح�شين 

. حي���ث كان �ض���الم اهلل علي���ه مجمعًا للتوحي���د والجهاد وال���ذي ظهر ب�ضكله 
(5(

مّن���ي«

العمل���ي في كربالء لير�ضم معالم الطريق ل�ضالكي درب ال�ضهود والح�ضور في مح�ضر 

اهلل تعال���ى، درب اللقاء بالمحبوب الأوحد الذي اإليه تهف���و قلوب ال�ضادقين، واأفئدة 

المريدي���ن. فغدت كربالء مدر�ضة ينهل م���ن معينها كّل تائق للقاء اهلل والخال�ص من 

اأ�ض���ر هذا ال�ضجن الفاني والج�ضد البالي، وبالتالي �ض���ار الترجمان العملي والتطبيق 

الواقعي لر�ضالة الر�ضول الأكرم P متج�ّضدًا في الإمام الح�ضين Q وكربالء.

)1)   مفاتيح الجنان، زيارة الح�ضين في يوم عرفة.
)2)   �ضورة الأحزاب، الآية 21.

)3)  بحار الأنوار، ج18، �ص202.
)4)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج11، �ص14.

)5)   بحار الأنوار، ج43، �ص296.
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فعندم���ا ُندّقق في كّل موقف م���ن مواقف كربالء، وف���ي كّل م�ضهد من م�ضاهدها، 

وف���ي كّل حادثة من حوادثها نجد اأّن م���ا يجمعها جميعًا هو الحّب الخال�ص هلل ولوليه 

المم���زوج بفرح���ة لقاء اهلل. هذا الحّب الذي حّول الم���وت عند الح�ضين Q واأهل 

 ،
(1(

بيت���ه و�ضحب���ه اإل���ى �ضع���ادة ل ت�ضاهيها �ضع���ادة »اإن���ي ل اأرى الم���وت اإل �شع���ادة«

 حت���ى غ���دا الموت عنده���م اأحلى من الع�ض���ل، كما كان ح���ال اأ�ضغره���م؛ القا�ضم بن 

 الح�ض���ن L عندم���ا �ض���األ اإمام���ه م�ضتفهم���ًا: »واأن���ا فيم���ن اأقت���ل؟ فاأ�شف���ق عليه 

الإمام Q وقال له: يا بني كيف الموت عندك؟ فقال القا�شم بن الح�شن: يا عّم 

 .
(2(

اأحلى من الع�شل!«

وعندم���ا اأذن الإمام الح�ضين Q لأ�ضحاب���ه بالنطالق وجعلهم جميعًا في حّل 

م���ن اأمره���م، واأن لي�ص عليهم اأدنى ح���رج منه ول ذمام طالم���ا اأّن الأعداء ل يطلبون 

غي���ره، كيف كان رّد فعله���م؟! وبماذا اأجابوا اإمامهم؟! وباأّي ح���ال توّجهوا اإليه �ضالم 

اهلل عليهم اأجمعين؟!

ينتف�ص م�ضلم بن عو�ضجة من مكانه بعد �ضماع كالم اإمامه ويقول: »واهلل لو علمت 

حيى ثم اأُحرق ثّم اأُحيى ثّم اأُحرق ثّم اأُذرى ُيفعل بي ذلك �شبعين مرة  اأّني اأُقتل ثّم اأُ

ما فارقتك حتى األقى حمامي من دونك وكيف ل اأفعل ذلك واإنما هي قتلة واحدة 

ث���م ه���ي الكرامة التي ل انق�شاء لها اأبداً. ثّم ق���ام زهير بن القين رحمه اهلل وقال: 

واهلل ل���وّددت اأّن���ى ُقتلت ثّم ُن�شرت ثّم ُقتلت حّت���ى اأُقتل هكذا األف مّرة واأّن اهلل يدفع 

 .
(3(

بذلك القتل عن نف�شك وعن اأنف�ص هوؤلء الفتيان من اأهل بيتك لفعلت«

فاأّي روح هي هذه التي كانت ت�ضكن جنبات هوؤلء النجباء والأ�ضفياء الذين عندما 

ب�ّضره���م اإمامهم بالم���وت والقتل حم���دوا اهلل و�ضكروه على هذه الكرام���ة والمنزلة!! 

)1)   بحار الأنوار، ج44، �ص19.
)2)   ال�ضيد ها�ضم البحراني، مدينة العاجز، ج4، �ص215.

)3)    بحار الأنوار، ج44، �ص392.
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اإنه���ا باخت�ضار روحية ال�ضت�ضه���اد وتمّني الموت التي يقول الب���اري عّز وجّل ب�ضاأنها: 

ڭ      ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ   }

، فغ���دوا بحّق اأولياء هلل وا�ضتحّق���وا قول اإمامهم فيهم ومدحهم لهم: 
(1(

ڭ               ڭ } 

»اللهم اإّني ل اأعرف اأهل بيت اأبّر ول اأزكى ول اأطهر من اأهل بيتي، ول اأ�شحاباً هم 

.
(2(

خير من اأ�شحابي«

وه���ذا در����ص مهّم لم���ن يريد ال�ضي���ر على هدي ه���وؤلء الأ�ضحاب الأوفي���اء الذين 

 وبع���د اأن وجد �ض���الم اهلل عليه فيهم الع���زم على مالقاة الحت���وف والر�ضا بالمقدور 

ق���ام Q وب�ّضره���م: »اإّنكم تقتلون غ���داً كّلكم ول يفلت منكم رج���ل، قالوا الحمد 

هلل ال���ذي �شّرفنا بالقتل معك، ث���ّم دعا فقال لهم: ارفعوا روؤو�شكم وانظروا فجعلوا 

ينظ���رون اإل���ى موا�شعهم ومنازلهم من الجّنة وهو يق���ول لهم هذا منزلك يا فلن 

ف���كان الّرج���ل ي�شتقب���ل الّرّم���اح وال�ّشي���وف ب�شدره ووجه���ه لي�شل اإل���ى منزلته من 

. ه���و در�ص لنا جميعًا عنوانه اأّن م���ن اأراد الفوز في الدنيا والآخرة ما عليه 
(3(

الجّن���ة«

اإل تح�ضيل روحي���ة ال�ضت�ضهاد، وعماد هذه الروحية هو تمّني الموت: { ۓ ۓ 

 ، الموت الذي تعقبه الحياة الحقيقية، �ضواء على الم�ضتوى الفردي 

(4(
ڭ     ڭ               ڭ }

اأو الجتماع���ي لأّن ال�ضهيد ب�ضهادته �ضوف يحيا بالحياة الحقيقية، و�ضوف ُيحيي اأّمته 

ومجتمعه ويبّث فيهما روح الأمل من جديد.

فكربالء هي مدر�ضة لتعليم ال�ضهداء وتخريج ال�ضهداء، وقد اأراد اأهل بيت الع�ضمة 

والطهارة R من خاللها فتح باب ال�ضهادة على م�ضراعيه ليغدو كّل يوم من اأّيام 

الموالين لخّط اأهل البيت R عا�ضوراء، وكل اأر�ص تقّلهم كربالء. فطالما اأّن اأمر 

)1)   �ضورة الجمعة، الآية 6.
)2)   الأمالي، �ص 220.

)3)   بحار الأنوار، ج44، �ص298.
)4)   �ضورة الجمعة، الآية 6.
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هذا الدين لن ي�ضتقيم اإل بالندفاع نحو الموت وال�ضهادة كما يندفع المرء للقاء اأحّبته 

دون ت���رّدد اأو وَج���ٍل فمرحًى به »اإن كان دي���ن محمد لم ي�شتق���م اإل بقتلي فيا �شيوف 

، لأّن اأعداء الدي���ن والإن�ضانية كان �ضالحهم على ال���دوام تخويف النا�ص 
(1(

خذين���ي«

بالموت وحرمانهم من نعمة الحياة الغالية على قلوبهم، وما من �ضالح فّتاك يمكن اأن 

يواجه تثبيط الأعداء وتخويفهم اإل �ضالح ال�ضهادة وحّب الموت في �ضبيل اهلل.

فمن كان يرغب بالنت�ضاب اإلى هذه المدر�ضة الح�ضينية والتزّود من علومها، عليه 

الجلو����ص عل���ى مقاعدها متعّلمًا ومتاأ�ّضيًا وعاماًل لعّله يوّف���ق في نهاية المطاف ليكون 

ف���ي ركب من اأنعم اهلل عليه���م ووّفقهم لتلبية نداء حّجة اهلل ف���ي الأر�ص | ب�ضدق 

ووف���اء، هذا النداء ال���ذي �ضدح في كربالء وما يزال ي�ضدح في كّل زمان ومكان »هل 

���ًا طرّيًا في ه���ذا الع�ضر اأي�ضًا،  م���ن نا�ش���ر ين�شرن���ا«، ه���ذا النداء الذي ما زال غ�ضّ

وب���اب التلبية في���ه مفتوح لمن حاز على روحية ال�ضهادة حتى ا�ضتحوذت على كّل كيانه 

ووجوده...

)1)   ال�ضيد مرت�ضى الع�ضكري، معالم المدر�ضتين، ج3، �ص303.
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X :المفاهيم الرئيسة

م���ّن اهلل علين���ا ببركة ر�ض���ول اهلل P والأئمة الأطهار R باأن �ض���ّرع لنا باب   .1

القتل في �ضبيل اهلل.

2.  ال�ضه���ادة في حقيقتها ُت�ضّكل ثمرة الجه���اد النا�ضجة والتي يبحث عنها المجاهد 

ويطلبها حثيثًا.

مع �ضهادة الإمام الح�ضين Q �ضارت كربالء هي المكان اأبدًا و�ضارت عا�ضوراء   .3

هي الزمان دومًا.

4.  اإّن نيل مقام ال�ضهادة والقتل في �ضبيل اهلل له �ضروط ومقّدمات ل بد من تحّققها.

5.  يعتب���ر الق���راآن الكريم اأن تمّني الموت هو دليل عل���ى المحّبة والولية هلل �ضبحانه 

وتعالى وهو �ضرط ال�ضهادة الأول.

6.  م���ن اأراد اأن ي�ضل���ك درب ال�ضهداء ويّتبع �ضبيلهم علي���ه اأن ُي�ضّحح عالقته بالدنيا 

ونظرته اإليها واأن يقلع عن طلبها وحّبها.

7.  المن���زل الأّول والمقّدمة الأ�ضا�ص لطلب ال�ضهادة يكم���ن في تطهير النّية و�ضبغها 

بال�ضبغة الإلهية.

8.  م���ن اأراد الفوز في الدنيا والآخرة م���ا عليه اإل تح�ضيل روحية ال�ضت�ضهاد، وعماد 

هذه الروحية هو التاأ�ّضي بالإمام الح�ضين Q واأ�ضحابه النجباء.



قال ر�ضول اهللP: »�شياحة اأمتي ورهبانيتهم الجهاد«.

�ضيرة المع�ضومينR توؤّكد على اأّن ال�ضهادة كانت ركيزة في حياتهم الجهادية.

Rاأبرز م�ضداق على عنوان ال�ضهادة عند اأهل البيت Qثورة الإمام الح�ضين

{ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ     ڭ   ڭ}

»...لم ت�شتقر اأرواحهم في اأج�شادهم طرفة عين �شوقاً اإلى الثواب وخوفاً من العقاب...«.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک}

{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}.

ی                ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  {وئ 

ی ی ی}.

ق���ال الإم���ام الح�ضينQ: »اإّن���ي ل اأرى الموت اإل �شع���ادة والحياة مع 

الظالمين برما«.

المحافظة على اآثار �ضهدائه والقتداء بهم من  اأبرز عالمات طريق ال�ضهادة.

ال�سه�دة ومدر�سة

Rاأهل البيت 

تمّني

 الموت في 

�سبيل اهلل

عدم الن�سغ�ل 

ب�لدني�

خلو�ص النية

طريق

 ال�سه�دة 

الت�أ�سي 

بالأولياء

حفظ ذكر

ال�سهداء





مفاهيم محورية:

X .وجوب إعداد عناصر القّوة

X .أهم عناصر القّوة

X .هدفنا من الجهوزية القتالية

الجهوزية الدائمة في الحرب
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الموعظة القرآنية:

قال اهلل تعالى: { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

.
(1(

ۉ ۉ ې ې } 
مقّدمة

اإّن عق���ل الإن�ض���ان يحكم كما فطرت���ه وغريزته ب�ضرورة توفي���ر ال�ضتعداد الكافي 

للدفاع في اأيام ال�ضلح وال�ضلم؛ وذلك لأجل التمّكن من الوقوف في وجه العدو اإن هو 

قام فجاأة بهجوم خاطف و�ضريع.

وق���د دّل���ت التجارب على اأّن ال�ضع���وب اليقظة والم�ضتعّدة تمّكن���ت على الدوام من 

�ضّد الحمالت المفاجئة للعدو، وحفظت بقاءها وا�ضتمرار وجودها. وعلى العك�ص من 

ذل���ك، فاإّن ال�ضع���وب التي كانت تعي�ص الغفلة والالمبالة، كان���ت ت�ضقط دائمًا �ضحّية 

لغفلتها وتتعّر�ص للهزيمة.

والإ�ض���الم ياأمر اأتباعه اأن ُيعّدوا ما ا�ضتطاعوا م���ن قّوة لأجل الدفاع عن اأنف�ضهم، 

وذل���ك قبل وق���وع الحرب وظهور الحاجة اإلى الدفاع، بل اأكث���ر من ذلك فاإّنه ياأمرهم 

اأن ل ي�ضمح���وا للعدو حتى بمج���ّرد التفكير بالهجوم على بالد الم�ضلمين. فاإن هو �ضّن 

)1)   �ضورة الأنفال، الآية 60.
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هجوم���ه على الرغم من ق���ّوة الم�ضلمين و�ضوكتهم، يكون���ون حينئٍذ قادرين من خالل 

هذا ال�ضتع���داد الم�ضبق عل���ى مواجهته وردعه ب�ضهول���ة. { ڳ ڳ ڳ ڳ 

.
(1(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں } 
وجوب إعداد عناصر القّوة

اإّن اأ�ض���رح اآية عل���ى الإطالق تاأمر بوج���وب التجّهز وال�ضتعداد، ه���ي قوله تعالى: 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   }

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
.
(2(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ } 
فهذه الآية هي في الحقيقة تحذير بليغ لكّل المجتمعات الإ�ضالمية من اأن يغفلوا عن 

الأع���داء المعروفين وغير المعروفين، ومن اأن يتركوا التفكير في مواجهة العدو، لأّننا 

اإن غفلن���ا فالعدو لن يدعنا و�ضاأننا، و�ضيتحّين الفر�ص للهجوم على البالد الإ�ضالمية. 

.
(3(

ولهذا َنجُد اأمير الموؤمنين Q يقول حول هذا الأمر: »من ناَم لم ُينم عنه«

أهم عناصر القوة

لوجوب الإعداد والتجّهز للقتال الكثير من الموارد منها:

تعّلم فنون القت�ل وال�سالح:

فيجب على كلٍّ من الدولة الإ�ضالمية وال�ضعب الم�ضلم اأن يعّدوا اأنف�ضهم بتهيئة كّل 

الإمكانات الالزمة لتعليم فنون الحرب المختلفة، كما اأّن عليها اأي�ضًا م�ضوؤولية تاأمين 

ال�ضالح الخفيف والثقيل بكافة اأنواعه والعتاد الحربي.

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 71.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 60.

)3)   نهج البالغة، الخطبة 62.
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وم���ن جانب اآخر، يجب على ال�ضع���ب تعّلم الفنون القتالية الت���ي ُيحتاج اإليها، واأن 

ر �ضبب  ل���وا كتائب تعبوية ع�ضكرية م�ضتعّدة للمواجهة دائمًا. ولعّل في هذا ما ُيف�ضِّ ُي�ضكِّ

توجي���ه الخطاب لعاّمة النا�ص في اآي���ة الإعداد، خالفًا لالآيات ال�ضابقة والالحقة التي 

.P وّجهت الخطاب اإلى �ضخ�ص النبي

فه���ذه الآية تريد اأن ُت�ضير اإلى اأّن هذا الأم���ر الإلهي ب�ضرورة الإعداد �ضامل لآحاد 

الم�ضلمين تمامًا، كما ي�ضمل الحكومة الإ�ضالمية والعاملين عليها؛ ولذا، يجب على كلٍّ 

منه���م اأن َيِجدَّ في تنفيذ هذا التكليف الإلهي بق���در ا�ضتطاعته، واأن ُيعّد كّل ما يمكنه 

من اأ�ضباب القّوة.

ولأج���ل تحّق���ق وجود هذه الق���ّوة والجهوزية عمليًا، كان النب���يُّ الأكرُم P ي�ضّجع 

الم�ضلمي���ن عل���ى اإقامة م�ضابق���ات الرماية و�ضب���اق الخيل، كم���ا كان يرافقهم بنف�ضه 

. وق���د اأولى P ا�ضتمرارية هذا 
(1(

لم�ضاهدته���ا، واأحيان���ًا كان ُي�ضارك �ضخ�ضيًا فيها

التعلي���م لفن���ون القتال عناية خا�ضة، حي���ث كان يطلب من اأ�ضحاب���ه اأن ل يغفلوا عن 

.
(2(

ذلك، كما ورد عنه P: »من تعّلم الرمي ثّم تركه فقد ع�شاني«

تنويع م�س�در القّوة:

وق���د ا�ضتخدمت الآية في بيانها لمعنى الجهوزية المطلوبة، مفردتين اثنتين هما: 

»القوة« و »رباط الخيل«.

والمق�ض���ود م���ن »الق���وة« ه���و كّل �ض���يء ي���وؤّدي اإلى تقوي���ة المجاهدي���ن في كامل 

�ضاته���م �ض���واء على ال�ضعيد الم���ادي اأم المعنوي. ولأّن ه���ذا التعبير هو تعبير  تخ�ضّ

مطل���ق، ن�ضتنتج اأّن���ه ل حّد لنوع ه���ذه القّوة ومقداره���ا، وهي تتبّدل بتب���ّدل الأزمنة، 

والميزان فيها اأن تكون منا�ضبة لمواجهة العدو.

)1)   كنز العمال، ح10812، 10841، 10844، 10847.
)2)   اأبو بكر ال�ضيوطي، الدر المنثور، بيروت، دار المعرفة، ج3، �ص193.
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والروايات التي قد وردت في هذا المجال، جميعها كانت لتعيين م�ضاديق هذه القّوة 

وبي���ان ات�ضاع معناه���ا و�ضموله. فقد ُعّبر عن هذه القوة ف���ي بع�ضها بتعبير »الرماية« 

كم���ا قي���ل اأي�ضًا اأّن المق�ضود من القّوة هو ؛ وحدة الكلم���ة والثقة باهلل تعالى والرغبة 

رت - كما في بع�ص  رت بمعنى »الح�ش���ن«، واأخرى ُف�ضِّ في الث���واب الإلهي واأحيانًا ُف�ضِّ

.
(1(

الروايات - بال�ضالح وال�ضيف والتر�ص وحتى ب�ضبغ ال�ضعر الأبي�ص للمجاهدين

وم���ن المعروف اأّن النبي P عِلم في اأي���ام حرب ُحنين باختراع �ضالح جديد في 

.
(2(

اليمن فاأر�ضل على الفور رجاًل اإلى هناك كي ي�ضتري هذا ال�ضالح للمجاهدين

وبن���اًء علي���ه، يمكن في هذا الزم���ان اأن نعتبر تاأمين و�ضناع���ة الو�ضائل الع�ضكرية 

المتطّورة كالدبابات المتنّوعة، وال�ضواريخ، والطائرات، وال�ضفن الحربية، والتدريب 

المتوا�ضل للقوات الع�ضكرية، هو من م�ضاديق اإعداد هذه القوة.

تطوير الو�س�ئل القت�لية:

اأّم���ا التعبي���ر الثاني ف���ي الآية، وهو تعبي���ر »رباط الخي���ل« )اأي الخي���ل المربوطة 

والم�ضتعّدة(، فيعدُّ اأي�ضًا من م�ضاديق تلك القّوة. ولأّن الخيل الأ�ضيلة وال�ضريعة كانت 

ه���ي اأف�ضل و�ضيل���ة للركوب والقتال في عهد النبي P، فق���د ُذِكَرت بعنوان النموذج 

الأف�ضل؛ وِذْكُر هذا الم�ضداق ُير�ضدنا اأي�ضًا اإلى �ضرورة تح�ضيل اأكثر العتاد الحربي 

تقّدمًا وتاأثيرًا.

وف���ي هذا ال�ضدد يقول الإمام القائد الخامنئ���ي {: »يجب اأن تكونوا دائمًا في 

حال���ة تقّدم؛ لأّن العدو ينتظ���ر الأر�ضية المالئمة للنفوذ، وهو ينتظ���ر تاأّخركم لي�ضّن 

هجوم���ه. واأف�ضل طريقة ل�ض���ّد هجومه هو الهجوم علي���ه. واإّن تقّدمكم وتطّوركم هو 

هج���وم عل���ى العدو. فالبع����ص يت�ض���ّور اأّن الهجوم عل���ى الأعداء معناه حم���ل المدفع 

)1)   ُيراجع، تف�ضير نور الثقلين، ج2، �ص165-164.
)2)   ُيراجع، ال�ضيخ نا�ضر مكارم ال�ضيرازي، الأمثل في تف�ضير كتاب اهلل المنزل، ج7، �ص224.
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والأ�ضلح���ة اإل���ى مكان ما اأو الت�ض���ّدي ال�ضيا�ضي م���ن خالل الخطاب���ات، ول �ضّك باأّن 

ه���ذا لزم ف���ي محّله، ولك���ّن الهجوم ل يكون به���ذه الأمور فح�ضب، ف���اإّن بناء الإن�ضان 

َر عليهم ولبقي���ة اأفراد هذه الأّم���ة الإ�ضالمية هو من اأعظم  مِّ
ُ
لنف�ض���ه ولأبنائ���ه ولمن اأ

.
(1(

الأعمال«

ويق���ول اأي�ضًا {: »اأيه���ا الأعزاء، يا اأبناء القوات الم�ضّلح���ة، يجب عليكم تنمية 

قدراتك���م الع�ضكرية، والمحافظ���ة على اأجواء النظم والتعّل���م باأف�ضل �ضورة، وكذلك 

يج���ب عليك���م اأن تحافظوا عل���ى القيم المعنوي���ة والأخالقية؛ لأّنها تعتب���ر من الأمور 

.
(2(

المهّمة وال�ضرورية لأية مجموعة ع�ضكرية«

هدفنا من الجهوزية القتالية

اإّن اله���دف من وراء �ضرورة الإعداد وتاأمين ال�ضالح وزيادة القدرة القتالية، لي�ص 

ه���و التعّدي على حقوق الآخري���ن وظلمهم، بل هو منع الأعداء الطامعين وردعهم عن 

التفكير بالهجوم و�ضّن الحمالت على الم�ضلمين اأو الوطن الإ�ضالمي؛ وفي قوله تعالى: 

، اإ�ضارة اإلى هذا المعنى.
(3(

{ ۅ ۉ ۉ ې ې } 

ويدلُّ على ذلك اأّنه ي�ضير في الآية التالية مبا�ضرة اإلى التاأثير العميق لهذه الجهوزية 

الدفاعية عل���ى معنويات الأعداء، فيق���ول: { ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ 

.
(4(

جب حب خب مب } 
فه���ذا الإجراء ال���ذي يّتخذه الم�ضلمون لي�ص فقط ُيخِرج فك���رة الهجوم عليهم من 

اأذهان الأعداء، بل يدفعهم اإلى التفكير في عقد �ضلح واإر�ضاء اأوا�ضر العالقة الطّيبة 

مع الم�ضلمين. 

)1)   جمهوري اإ�ضالمي، 25/ 9/ 1375ه�.�ص)1996م(.
)2)   حديث وليت، ج6، �ص253.

)3)   �ضورة الأنفال، الآية 60.

)4)   �ضورة الأنفال، الآية 61.
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وعلي���ه، فللجهوزية الع�ضكرية والدفاعية في الإ�ضالم ُبعٌد �ضلمي ودعوة اإلى ال�ضلح 

ل اإلى اإ�ضعال الحروب.

والم�ضاأل���ة الأخ���رى التي ينبغي اللتفات اإليها في �ضي���اق عر�ص الهدف من وراء هذه 

الجهوزي���ة، هي اأّنها ت�ض���ّب في المق�ضد النهائي للجهاد، وهو: اأن يكون »في �شبيل اهلل« 

فاقتران »عدو اهلل« مع »عدّوكم« في الآية يدّل على اأّنه في تطبيق هذا التكليف ب�ضرورة 

.
(1(

الإعداد ل مكان لالأهداف ال�ضخ�ضية، بل اإّن الهدف هو حفظ دين الإ�ضالم فقط

)1)   ُيراجع، الأمثل في تف�ضير كتاب اهلل المنزل، ج7، �ص226.
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X :المفاهيم الرئيسة

1. اإّن عق���ل الإن�ض���ان يحكم كما فطرته وغريزت���ه ب�ضرورة توفي���ر ال�ضتعداد الكافي 

للدفاع في اأيام ال�ضلح وال�ضلم؛ وذلك لأجل التمّكن من الوقوف في وجه العدو اإن 

هو قام فجاأة بهجوم خاطف و�ضريع.

2. ق���د دّلت التجارب على اأّن ال�ضعوب اليقظة والم�ضتعّدة تمّكنت على الدوام من �ضّد 

الحمالت المفاجئة للعدو، وحفظ���ت بقاءها وا�ضتمرار وجودها. وعلى العك�ص من 

ذلك، فاإّن ال�ضعوب التي كانت تعي�ص الغفلة والالمبالة، كانت ت�ضقط دائمًا �ضحية 

لغفلتها وتتعّر�ص للهزيمة.

3. الإ�ض���الم ياأم���ر اأتباعه اأن ُيع���دّوا ما ا�ضتطاعوا من قّوة لأج���ل الدفاع عن اأنف�ضهم، 

وذلك قبل وقوع الحرب وظهور الحاجة اإلى الدفاع، بل اأكثر من ذلك فاإّنه ياأمرهم 

اأن ل ي�ضمحوا للعدو حتى بمجّرد التفكير بالهجوم على بالد الم�ضلمين.

4. يجب على كّل من الدولة الإ�ضالمية وال�ضعب الم�ضلم اأن يعّدوا اأنف�ضهم. فعلى �ضبيل 

المث���ال، يجب على الدولة الإ�ضالمية اأن ُتهّي���ئ كّل الإمكانات الالزمة لتعليم فنون 

الح���رب المختلفة، كم���ا اأّن عليها اأي�ضًا م�ضوؤولية تاأمين ال�ض���الح الخفيف والثقيل 

بكافة اأنواعه والعتاد الحربي.

لوا كتائب تعبوية  5. يجب على ال�ضعب تعّلم الفنون القتالية التي ُيحتاج اإليها، واأن ُي�ضكِّ

ع�ضكرية م�ضتعّدة للمواجهة دائمًا.

6. اإّن الهدف م���ن وراء �ضرورة الإعداد وتاأمين ال�ضالح وزيادة القدرة القتالية، لي�ص 

ه���و التعّدي على حقوق الآخرين وظلمهم، بل هو من���ع الأعداء الطامعين وردعهم 

عن التفكير بالهجوم و�ضّن الحمالت على الوطن الإ�ضالمي.
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الموعظة القرآنية:

قال اهلل تعالى: { ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ 

.
(1(

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ   ڃ چ}

ما هي الحرب النفسية؟

ُتع���ّد الح���رب النف�ضي���ة من اأخطر اأن���واع الح���روب، واأق�ضاها عل���ى الإطالق. فهي 

ت�ضته���دف قلب الإن�ضان وعقله و�ضلوكه وتق���وده نحو الهزيمة وال�ضت�ضالم بعد الق�ضاء 

عل���ى روح المواجه���ة لدي���ه. وه���ي ل ت�ضته���دف الأفراد فق���ط بل ت�ضته���دف كّل فئات 

فت الحرب النف�ضية بتعاريف مختلفة، منها: اأّنها عبارة عن اإجراءات  المجتم���ع. وُعرِّ

يّتخذه���ا الطرف الأّول نحو الط���رف الثاني من خالل الدعاية والإعالم ب�ضّتى األوانها 

لل�ضيطرة على اأفكار الآخر وم�ضاعره وعواطفه و�ضلوكه ومعنوّياته.

أهداف الحرب النفسية

ته���دف الح���رب النف�ضية اإل���ى تحطيم ال���روح المعنوية وزعزع���ة الإيمان بالهدف 

المن�ض���ود والت�ضكيك ف���ي القيادات الم�ضوؤولة وبّث الفرقة بي���ن �ضفوف المجتمع وزرع 

)1)  �ضورة اآل عمران، الآية151.
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الياأ�ص وع���دم الثقة وروح ال�ضت�ضالم في النف�ص، وبالّتال���ي اإ�ضعاف الجبهة الداخلية 

لأّي مجتمع واإحداث الثغرات فيه. 

فالحرب بوا�ضطة ال�ضالح ت�ضتطيع اأن ُتدّمر القّوات والمعّدات، والحرب القت�ضادية 

يمك���ن اأن تح���رم الخ�ض���م من الم���واد والموارد الحيوي���ة، اأّما الح���رب النف�ضية فهي 

ت�ضتطي���ع اأن ُتحّقق ما هو اأخطر واأعمق اأثرًا، اإّنها ُتجّرده من اأثمن ما لديه وهو اإرادته 

القتالي���ة، فهي ت�ضتهدف ف���ي المقاتل اأو المواطن عقله وتفكي���ره وقلبه وعواطفه لكي 

م روحه المعنوية وتقوده اإلى الهزيمة. ُتحطِّ

كيف نواجه الحرب النفسية؟

ُتع���دُّ دائرُة الحرب النف�ضية كما ذكرنا اأكث���ر ات�ضاعًا من دائرة الحرب الع�ضكرية، 

ذل���ك اأّنه���ا تمتّد من الناحية الزماني���ة على فترة اأطول، حيث تب���داأ قبل مّدة من بدء 

الحرب العلنية، وت�ضتمّر بعدها بمّدة اأي�ضًا.

وم���ن الناحي���ة المكانية، ل تنح�ضُر الح���رب النف�ضية في جبهة القت���ال، بل تطاُل 

اآثاره���ا الخطوط الخلفي���ة للجبهة. وعليه، فالأف���راد الذين لي�ضوا ف���ي حالة مواجهة 

ع�ضكري���ة هم اأي�ض���ًا عر�ضٌة - وب�ض���كل مبا�ض���ر - لتهديدات الح���رب النف�ضية، حيث 

ُت�َضاهد اآثارها على اأفكارهم وت�ضّرفاتهم.

وف���ي بع�ص الموارد، يكون �ضالح الح���رب النف�ضية اأكثر فعالّي���ة وتاأثيرًا من �ضالح 

الح���رب الع�ضكري���ة. وال�ضب���ب ف���ي ذل���ك اأّن الح���رب النف�ضية اإّنم���ا تنال م���ن اأفكار 

المجاهدين وعاّمة النا�ص ومعنوياتهما، ومن خالل اآثارها الإيجابية اأو ال�ضلبية، تدفع 

بهم اأكثر اإّما نحو ال�ضتمرار في الحرب اأو العدول عنها.

وله���ذا ال�ضبب، ُيالحُظ اأحيانًا اأّن جبهَة قتاٍل بعدِد جن���وٍد قليل وت�ضليٍح غير كاٍف، 

ولكن مع وجود معنوّيات قوّية واعتقاٍد را�ضخ ب�ضّحة الطريق، تنال الن�ضر.

وف���ي المقابل، نج���ُد اأّن فئة كبيرة قد تقبُل ال�ضت�ضالم اأم���ام العدّو - حتى قبَل اأن 
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تح�ضل الهزيمة الع�ضكرية فعليًا - ب�ضبب عدم وجود معنويات قوّية.

وعل���ى المجاهدين وقيادته���م اأن يمتلكوا زمام المبادرة في الح���رب النف�ضية كما 

ه���و الحال في الحرب الع�ضكرية، واأن ُيعِج���زوا العدو، ويقتربوا من الن�ضر عن طريق 

القيام بهجوماٍت متكّررة، ورّد الحمالت النف�ضية التي قد ُت�ضنُّ عليهم. 

هدفنا من الحرب النف�ضية

الأهداف الأ�ضا�ص من مواجهة الحرب النف�ضية يمكن اخت�ضارها بالأمور والعوامل 

التالية:

توحيد �سفوف المج�هدين واإيج�د الختالف في �سفوف العدو:

اإّن الوح���دة بي���ن القوات المجاهدة م���ن اأف�ضل العوامل عل���ى الإطالق، فهي ترفع 

المعنوي���ات وتبعث الطماأنين���ة فيهم عند لقاء الع���دو، وتوّفر لهم اأ�ضب���اب النت�ضار. 

ولأج���ل تحقيق هذا الغر�ص، حّث القراآن الكريم الموؤمنين على الوحدة، بقوله تعالى: 

.
(1(

{ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ } 

وم���ن ناحية اأخرى، نهى المجاهدين عن التنازع فيم���ا بينهم، لأّن ذلك يوؤّدي اإلى 

زوال قّوته���م و�ضوكتهم، وُيجّرئ العدو عليهم، حيث قال تعالى: { ٱ ٻ ٻ 

.
(2(

ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ } 
وبه���دف اإيج���اد الوحدة بي���ن الموؤمنين، عم���د النبي الأكرم P اإل���ى اإقامة عقٍد 

لالأخ���ّوة فيما بينهم، وحيثم���ا كان ي�ضّم رائحة الختالف بي���ن الموؤمنين؛ كان ي�ضارع 

بكلماته البليغة اإلى واأد هذا الختالف في مهده، ويزيل اأر�ضية وجوده وا�ضتمراره.

واإن اإيج���اد الختالف اأو تقوية الموج���ود منها بين �ضفوف العدو، ُيعدُّ من العوامل 

الفّعال���ة في الحرب النف�ضية؛ لأّن ذلك يوؤّدي اإل���ى اأن ين�ضغل العدو بنف�ضه، واإلى �ضلب 

)1)  �ضورة ال�ضف، الآية 4.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 46.
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فر�ضة اإثارة الفتن والمكائد من يده. ولقد اتبع النبي الأكرم P في معركة الأحزاب 

خّط���ة مدرو�ضة بعناية لإيجاد الختالف بين �ضفوف الكّفار، وكانت هذه الخطوة منه 

اأحد الأ�ضباب الرئي�ضة في انت�ضار الم�ضلمين في تلك الحرب.

فقد اأمر الر�ضول P نعيم بن م�ضعود، وكان قد اأ�ضلم حديثًا دون اأن يعلم اأحد من 

الكف���ار بذلك، باأن يوجد التفرقة بين اليه���ود والم�ضركين الذين كانوا قد تواطوؤا معًا 

خ���الل معركة الأحزاب لالإطاحة بالإ�ض���الم، م�ضتفيدًا من عالقته الحميمة والمقّربة 

م���ن الطرفين. وق���د تمّكن نعيم عن طري���ق محادثات منف�ضلة مع يه���ود بني قريظة 

الذي���ن كانوا داخ���ل المدينة، ومع الم�ضركين الذين كان���وا يحا�ضرونها من خارج، اأن 

يجع���ل كاّلً منهما ُي�ضيء الظّن ب�ضاحبه، وبالتالي ا�ضتط���اع اأن يفّكَك اتحادهما، مّما 

 .
(1(

اأ�ضع���َف قدرتهم، فاأّدى ذلك - اإلى جان���ب عوامل اأخرى - اإلى انت�ضار الم�ضلمين

ويجب اللتفات في هذه المواجهة اإلى اأّن العدو يلجاأ اأحيانًا اإلى ا�ضتخدام هذه الحربة 

�ضّد المجاهدين، ويعمل على اإيجاد التفرقة بين �ضفوفهم، ولذا يجب عليهم الوقوف 

بحذر ويقظة في وجه �ضعيه هذا.

تقوية معنويات المجاهدين واإيجاد روحية ال�ضك في �ضفوف العدو:

اإّن عم���ل كّل اإن�ض���ان، ومي���زان قّوت���ه اأو �ضعف���ه في اإنجاز ه���ذا العم���ل، يرجُع اإلى 

معتقدات���ه وت�ضّوراته التي يحملها. فالإن�ضان الذي يعتق���ُد بفائدِة عمٍل ما و�ضرورته، 

ينجزه بمنتهى القّوة والدّقة والم�ضوؤولية. 

واإن كان مت���رّددًا ب�ضاأن���ه، فاإّنه يترُكه عنَد اأول م�ضكل���ة يواجهها. ولهذا، ُيعدُّ ر�ضوُخ 

العمِل في معتقدات الإن�ضان، اأهم عامل من الناحية النف�ضية في اإنجازه واإتمامه.

)1)   ُيراج���ع، تاري���خ الطبري، محم���د بن جرير الطبري، ج2، ����ص578. وال�ضيرة النبوية، ابن ه�ض���ام الحميري، ج3، 
�ص240.  والمغازي، الواقدي، ج2، �ص480.
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وباللتف���ات اإلى هذا الأم���ر، ولأجل اأن يوؤّدي المجاهدون ف���ي �ضبيل اهلل ما عليهم 

في �ضاحة الحرب ب�ضكل �ضائب، ول تظهر منهم اأدنى بوادر ال�ضعف والتراجع، ينبغي 

عليهم ف���ي البداية اأن يقّووا معتقداتهم، واأن ُيهّيئ���وا اأنف�ضهم عن طريق معرفة الحّق 

وتمييزه عن الباطل.

وم���ن جانب اآخر، لإ�ضعاف العدو يجب اأن يعم���ل المجاهدون على اأن ت�ضوَد بينهم 

روحّية ال�ضّك وال�ضعف. فالأعداء الذين ح�ضروا اإلى �ضاحة القتال وهم يحملون عقائد 

واهية وباطلة، وهم يظّنون اأّنها الحّق، يمكن اأن ُت�ضلَب القدرُة منهم والمبّررات بمجّرد 

بي���ان الحقائ���ق والوقائع ال�ضحيحة. ومث���ل هذا العدو، اإن اأمكنن���ا اأن نبّدل يقينه اإلى 

�ضّك، لن يحتاج بعدها اإلى كثير عمل نقوم به في مواجهته، ويمكن هزيمته ب�ضهولة.

وله���ذا ال�ضبب ُذِكَر في الفقه الإ�ضالمي لزوم الدعوة اإلى الإ�ضالم قبل جهاد العدو 

ومقاتلت���ه. وفي �ضيرة المع�ضومين R م���ا يحكي عن ذلك بو�ضوح. فقد كان اأمير 

الموؤمنين Q خالل الحروب، ي�ضعى بقّوة - قبل بدء المعركة - اإلى هداية اأعدائه 

وتغيي���ر م���ا هم عليه، وذل���ك عن طريق اإلقائ���ه اأو اأحد قادته، لخطب���ة اأو حديث على 

م�ضامعهم.

وطبع���ًا ل تنبغ���ي الغفلة عن اأّن العدو في هذا النوع م���ن الحرب النف�ضية، يعمد اإلى 

ب���ذل جهود مقابلة لإ�ضعاف ق���درة المجاهدين. فَرْفع جي�ص معاوي���ة للم�ضاحف على 

روؤو����ص الرماح في معركة �ضّفين كان لأج���ل تحقيق هذا الغر�ص، وهو ما اأّدى بالفعل- 

وع���ن طري���ق اإدخال ال�ضّك في نفو����ص كثيرين من جند الإمام عل���ي Q - اإلى دفع 

هوؤلء الجنود لل�ضغط على الإمام علّي Q لقبول وقف الحرب والتحكيم المفرو�ص.

 اأّن البع����ص من اأهل الكتاب كان���وا يعمدون لأجل 
(1(

وق���د ُنِقَل في بع����ص التفا�ضير

)1)   ُيراج���ع: تف�ضير راهنما: اأكبر ها�ضمي رف�ضنجاني؛ وجمع من المحّققين، مركز من�ضورات دفتر تبليغات ا�ضالمى، 
ج4، �ص105.
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اإيجاد روحية ال�ضّك وال�ضعف في نفو�ص م�ضلمي �ضدر الإ�ضالم، اإلى الإيمان اأّول النهار 

والكف���ر ف���ي اآخره، لي�ضّككوا به���ذه الو�ضيلة في �ضّحة الإ�ض���الم و�ضوابّيته، حيث يقول 

ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ   } تعال���ى: 

.
(1(

ٹ ڤ ڤ ڤ } 

ال�ستف�دة من �سالح التبليغ والإعالم:

يج���ب اأن يعمد المجاه���دون، وبال�ضتفادة من الطاقات الفاعل���ة وو�ضائل الإعالم 

العاّم���ة، اإلى التبليغ باأف�ضل �ض���ورة. وينبغي خالل التبليغ �ض���ّد العدو، ال�ضتفادة من 

اأ�ضاليب يكون لها اأكبر الأثر في تقوية معنويات المجاهدين، واإ�ضعاف معنويات العدو 

وتدميرها.

فيما م�ض���ى، كان الرتجاز في الحرب عادة ُيعمُل به. فعن طريقه، كان الأ�ضخا�ص 

ُيعّرفون اأنف�ضهم اأمام الخ�ضم، واأحيانًا يعلنون عن غاياتهم واأهدافهم. اأّما اليوم، وقد 

تع���ّدت الحروب اإلى اأبع���د من مواجهة رجل لرجل، واأ�ضبح���ت ُت�ضيب بنارها ال�ضعوب 

التي تف�ضلها اآلف الكيلومترات عن بع�ضها البع�ص، فال بّد من اأجل التبليغ �ضّد العدو، 

والإ�ضارة اإلى اأهدافنا ومقا�ضدنا، اأن ن�ضتفيد من و�ضائل الإعالم والت�ضال العاّمة.

واأح���د الأه���داف المهّم���ة للتبلي���غ، ه���و �ضل���ب الدوافع م���ن الأعداء للهج���وم على 

المجاهدي���ن، لأّنه اإن اأمكن �ضح���ب الذرائع من اأيديهم، لم َيُعد باإمكانهم توفير حّجة 

للهجوم والإ�ضرار على متابعة العمليات؛ وب�ضغط ب�ضيط يمكن دفعهم نحو ال�ضت�ضالم 

اأو الهزيمة.

وم���ن الأهداف المهّمة الأخرى في التبلي���غ، ت�ضخيُم نقاط �ضعِف العدو واإبرازها. 

وف���ي هذا المجال، ينبغي في البداي���ة الح�ضول على المعلومات الكاملة من خالل كّل 

الو�ضائ���ل المتاحة، حول النق���اط الح�ّضا�ضة، والتي يمكن توجي���ه ال�ضربات اإليها عند 

)1)   �ضورة اآل عمران، الآية 72.
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العدو، ومن ثّم يمكن البدء بحرب نف�ضية واإعالمية لقلع العدو من مكانه. ومن ناحية 

اأخرى، من ال�ضروري مواجهة دعايات العدو، وتحوز م�ضاألة الحذر من �ضائعاته اأهّمّية 

كبرى ف���ي هذه الحرب النف�ضية، لأّن العدو ي�ضعى عن طريق بّث الإ�ضاعات اإلى حرف 

توّجهات المجاهدين والإ�ضعاف من عزيمتهم.

حد من ال�ضائعات التي قام 
ُ
لق���د كانت �ضائعُة مقتِل النبي الأك���رم P في معركة اأ

الع���دو ببّثها، مّما اأّدى اإلى فرار كثير من الم�ضلمين. وكذلك، اأّدى ن�ضر �ضائعة ال�ضلح 

بي���ن الإمام الح�ضن Q ومعاوية خالل المواجهة بي���ن الجي�ضين، اإلى تراجع حّدة 

القتال، وتوّقف كثير من جنده Q عن متابعة المعركة.

وفي مثل هكذا حرب نف�ضية، ينبغي في البداية زيادة الوعي ال�ضيا�ضي للمجاهدين، 

ومن ثم اطالعهم، عن طريق اإجراء التحليالت العميقة وال�ضحيحة، على حقيقة هذه 

ال�ضائع���ات التي اأطلقها الع���دو ب�ضكل مدرو�ص، ومن جانب اآخ���ر، ناأخذ بعين العتبار 

اأ�ضلوب القراآن المجيد في كيفية التعامل مع ال�ضائعات. ففي اإطار انتقاده للمنافقين، 

يقول تعال���ى: { ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ گ ڳ   ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
.
(1(

ہ   ہ ہ ہ } 
 في بع�ِص الأحيان اإل���ى بّث دعاياته �ض���ّد المجاهدين ب�ضكل 

ُ
ولأّن الع���دو قد يلج���اأ

مدرو����ص ودقي���ق، ينبغي القي���ام بالرّد علي���ه بالأ�ضلوب المنا�ضب وف���ق خطة اإعالمية 

 P حد، حيث ردَّ الم�ضلمون باأمٍر من الر�ضول
ُ
م�ضابهة، تمامًا مثلما جرى في معركة اأ

على �ضعار زعيم الم�ضركين »اأُعُل ُهبل« ب�ضعار »اهلل اأعلى واأجّل« وعلى �ضعار »نحن لنا 

.
(2(

الُعزَّى ول ُعزَّى لكم« ب�ضعار »اهلل مولنا ول مولى لكم«

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 83.
)2)   ُيراجع، بحار الأنوار، ج20، �ص44.
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وف���ي يوم عا�ضوراء، كان الإمام الح�ضي���ن Q يواجه الأعداء عن طريق اإطالق 

ال�ضع���ارات الت���ي ُتبّي���ن هدفه، وذل���ك رّدًا على اأكاذيب الع���دو اأي�ضًا. ويق���ول ال�ضهيد 

مطهري قد�ص �ضره حول هذا الأمر: »لقد اأطلق اأبو عبد اهلل Q في يوم عا�شوراء 

�شعارات كثيرة، بانت فيها روح نه�شته.

اإيج�د ال�سكينة بين المج�هدين واإنزال الرعب في قلوب الأعداء:

م���ن الو�ضائ���ل الأخرى الفّعالة في الح���رب النف�ضية، توفي���ر ال�ضكينة في نفو�ص 

المجاهدي���ن، وُيع���دُّ العتماد على العتق���ادات الإ�ضالمية، من قبي���ل دور التوّكل 

وال�ضب���ر ف���ي تحقي���ق الن�ضر والنظ���رة ال�ضحيح���ة اإل���ى م�ضاألة الم���وت والحياة 

الخال���دة، وتقدي���ر الم���وت وع���دم تاأّخ���ر الأج���ل الحتم���ي، والأم���ل بالإم���دادات 

الإلهي���ة، من جمل���ة الم�ضائل الت���ي تقّوي من تاأثي���ر المجاهدين وتزي���ده، وف�ضاًل 

ع���ن كّل الأ�ضخا�ص المتواجدين خل���ف الجبهات، حي���ث �ضيوا�ضلون اأعمالهم دون 

خ���وف وا�ضط���راب، وبطماأنينة باٍل، ولن ت���وؤّدي م�ضكالت الح���رب اإلى ا�ضطراب 

معنوياته���م اأو خ�ضرانه���ا.

ونج���د هذا الأ�ضلوب من الحرب النف�ضية ف���ي �ضيرة النبي P والأئّمة R في 

حروبهم مع الأعداء نذكر منها:

1. في معركة اأحد:

وم���ن الإج���راءات الأخ���رى لإلق���اء الرع���ب والخ���وف في قل���وب الأع���داء، القيام 

ُحد، اأمر النبّي الأكرم P الأ�ضخا�ص 
ُ
بالتحّركات الع�ضكرية المنا�ضبة. فبعد هزيمة اأ

الذين قد �ضاركوا في المعركة، حتى الجرحى منهم، اأن يخرجوا تحت اإمرته لمالحقة 

الع���دو؛ وهو م���ا ُعرف با�ضم غزوة »حم���راء الأ�شد« والتي كان���ت ا�ضتعرا�ضًا للقوة في 

الواقع. وعلى اأثر هذه المناورة وو�ضول خبرها اإلى م�ضامع اأبي �ضفيان ورجاله، والذين 
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كانوا يعزمون على الرجوع اإلى المدينة والقيام بالق�ضاء المبرم على الم�ضلمين، اأخذ 

.
(1(

الخوف والرعب من قلوبهم كّل ماأخذ، فعدلوا عن نّيتهم وعادوا اإلى مكة

2. في فتح مّكة:

وكذلك، اأمر P خالل فتح مكة اأن ي�ضعلوا النار على روؤو�ص المرتفعات المحيطة 

بمك���ة. وحينما خرج اأب���و �ضفيان لالطالع على من�ضاأ النار ُذِه���َل، وارتعب من �ضفوف 

المجاهدي���ن التي كان���ت تمرُّ من اأمامه، اإلى الدرجة التي حّذر النا�ص عند عودته اإلى 

. P وقد وّفر ا�ضتعرا�ص �ضفوف المجاهدين 
(2(

مكة والوقوف في وجه جي�ص الر�ضول

الأر�ضية المطلوبة لفتح مكة دون اإراقة الدماء.

ك  ويج���ب اللتفات اإلى اأّنه لأجل اإيجاد الخوف بين الأع���داء، من الالزم اأن ُيتم�ضَّ

 اأو اإقامة 
(3(

مها الإ�ضالم، لأّن اأعماًل كالتمثي���ل بالقتلى اأو قتل الأ�ضرى باأعم���ال ل ُيحرِّ

مح���ارَق للب�ضر... فه���ي واإن كانت ُتعّد اأعم���اًل باعثة على رعب الع���دو وهلعه، ولكّنها 

لي�ضت جائزة.

3. في حرب �سفين:

واأّم���ا الم�ضاأل���ة المهّمة في ه���ذه المواجهة، فه���ي بعث الرعب والخ���وف في قلوب 

الأع���داء، والذي يمكن تحقيقه من خالل القيام بع���ّدة اأمور. واإحدى هذه الإجراءات 

ه���ي القيام بتهديد العدو. ففي اأحد اأيام حرب �ضفين، اأظهر الإمام علي Q باأّنه 

�ضي�ض���ّن هجوم���ًا على جي�ص معاوية م���ع طلوع ال�ضباح، فو�ضل ه���ذا الخبر اإلى اأ�ضماع 

.
(4(

معاوية ورجاله، وا�ضتولى الخوف عليهم، وزالت معنوياتهم

)1)   ُيراجع، بحار الأنوار، ج20، �ص64. وتاريخ اإ�ضالم: محمد اإبراهيم اآيتى، �ص319.
)2)   ُيراج���ع، بحار الأنوار، ج21، �ص103. والمغازي، الواق���دي، ج2، �ص814. وال�ضيرة النبوية، ابن ه�ضام الحميري، 

ج3، �ص78.

)3)   المق�ضود في الحالة التي ل ي�ضتمر معها الخطر، وتكون الحرُب قد و�ضلت اإلى نتيجتها.
)4)   ُيراجع: وقعة �ضفين، ن�ضر بن مزاحم المنقري، �ص468.
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4. في حرب الجمل:

وفي حرب الجمل كذلك، نادى اأمير الموؤمنين Q: »يا محمد بن اأبي بكر! اإن 

ِرَع���ْت عائ�شُة فوارها وت���وّل اأمرها« فت�ضع�ضع القوم حين �ضمعوا ذلك وا�ضّطربوا،  �شُ

.
(1(

واأمير الموؤمنين Q واقف في مو�ضعه...

)1)   ال�ضيخ المفيد، الجمل، مكتبة الداوري - قم - ايران، �ص183.
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X :المفاهيم الرئيسة

1. ُتع���دُّ دائرُة الح���رب النف�ضية اأكثر ات�ضاعًا من دائرة الح���رب الع�ضكرية، ذلك اأّنها 

تمت���ّد م���ن الناحية الزمانية على فترة اأطول، حيث تب���داأ قبل مّدة من بدء الحرب 

العلنية، وت�ضتمّر بعدها بمّدة اأي�ضًا.

2. من الناحية المكانية، ل تنح�ضُر الحرب النف�ضية في جبهة القتال، بل تطاُل اآثارها 

الخط���وط الخلفية للجبهة. وفي بع�ص الم���وارد، يكون �ضالح الحرب النف�ضية اأكثر 

فعالّية وتاأثيرًا من �ضالح الحرب الع�ضكرية.

3. ال�ضبب في ذلك اأّن الحرب النف�ضية اإّنما تنال من اأفكار المجاهدين وعاّمة النا�ص 

ومعنوّياتهم���ا، ومن خ���الل اآثارها الإيجابي���ة اأو ال�ضلبية، تدفع به���م اأكثر اإّما نحو 

ال�ضتمرار في الحرب اأو العدول عنها.

4. يمكن في الحرب النف�ضية اأن ُي�ضتفاد من اأدوات عّدة، اأهّمها الآتي:

تر�ضيخ الوحدة بين المجاهدين واإيجاد الختالف في �ضفوف العدو. -

تقوية معنويات المجاهدين واإيجاد روحية ال�ضك وال�ضعف في �ضفوف العدو. -

ال�ضتفادة من �ضالح التبليغ والإعالم. -

اإيجاد ال�ضكينة بين المجاهدين واإنزال الرعب في قلوب الأعداء. -



نم�ذج من الحرب النف�سية

فتح مكة 

اإ�ضعال النار على 

المرتفعات المحيطة 

بمكة

معركة الجمل

»اإن �شرعت عائ�شة 

فوارها، وتول اأمرها«

معركة اأحد

ا�ضتعرا�ص القوة

 في »غزوة حمراء 

الأ�شد«

معركة �سّفين

»اإ�شاعة �شّن الهجوم 

على مع�شكر معاوية«

معركة كربالء

»�شعارات ثورة الإمام 

»Qالح�شين

الحرب النف�سية

هي عبارة ع���ن اإجراءات تّتخ���ذ من اأجل  

ال�ضيط���رة عل���ى اأف���كار الآخ���ر وم�ضاعره 

وعواطفه و�ضلوكه ومعنوياته.

هدف الحرب النف�سية

1ـ تحطيم الروح المعنوية وزعزعة الإيمان.

2.بّث التفرقة بين �ضفوف المجتمع وزرع الياأ�ص، وعدم الثقة.

الوحدة 

والتفرقة

الطماأنين���ة وال�ضكينة يج���ب زرع الطماأنين���ة في قل���وب المجاهدين واإنزال 

الرعب والهلع عند العدو واأعوانهم.

الهتمام ب�ضالح الإع���الم والتبليغ من اأجل منع الأعداء من التفكير بالعتداء اأو 

الهجوم.

المحافظة على معنويات المجاهدين.

التح�ّضب للفتنة ومواجهتها قبل انت�ضارها.

اإيجاد الوحدة بين المجاهدين وتفرقة العدو.

المعنويات

الإعالم

الطماأنينة

الهدف 

من 

مواجهة

 الحرب

 النف�سية



مفاهيم محورية:

X كيف ننتصر؟

X .اإلعداد العسكري الجيد

X .اإلمدادات المعنوية  والغيبية

X كيف يمكن أن ننهزم؟

سنن النصر والهزيمة 

11





الموعظة القرآنية:

.
(1(

قال اهلل تعالى: { ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } 

كيف ننتصر؟

يمك���ن تق�ضيم عوامل تحّقق الن�ضر في الحرب اإلى ق�ضمين: عوامل مادية وعوامل 

معنوية، وفيما يلي ن�ضتعر�ص نبذة عن اأهم هذه العوامل. 

اإلعداد العسكري الجيد

ُتعتب���ر الجهوزي���ة القتالية، وتواف���ر الإمكانات والعت���اد الحرب���ي، وال�ضتمرار في 

�ضي من العوامل الماّدية الموؤّثرة في انت�ضار قّوة ع�ضكرية  التدريب الع�ضكري والتخ�ضّ

 م���ا. واإّن توفير ه���ذه العوامل بال�ضكل الكام���ل والمطلوب كان بوحي م���ن قوله تعالى: 

؛ وهو ما ُيثبت بدوره 
(2(

{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ...}

اأّن الق���راآن الكريم ق���د راأى في تاأمين كافة العوامل المادي���ة �ضببًا من اأ�ضباب تحقيق 

النت�ضار في الحرب.

)1)   �ضورة محمد، الآية 7.
)2)   �ضورة الأنفال، 60.
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ولأج���ل اأن يتمّك���ن الم�ضلمون من الح�ضول على هذه العوام���ل الماّدية الموؤّثرة في 

�ضناع���ة الن�ضر ومن القي���ام بالتكليف الملقى على عاتقهم، ينبغ���ي لهم من جهة اأن 

يتعّلم���وا كّل العل���وم والفنون الحربية، ويزيدوا من قدراته���م الع�ضكرية يومًا بعد يوم. 

ُنوا، وعلى قدر ا�ضتطاعتهم، اأحدث الأ�ضلحة  كم���ا ينبغي عليهم من جهة اأخرى اأن ُيوؤمِّ

واأكثره���ا تقّدم���ًا، مثلما كانت �ضي���رة الر�ضول الأك���رم P، والت���ي ل يخالفها جميع 

العقالء والخبراء الع�ضكريون.

وكذلك، ُتعّد القوات الب�ضرية الكافية اأحد الأركان الأولى للحرب، والتي لي�ص هناك 

م���ن �ضكٍّ في �ضرورة تهيئتها وتربيتها. ويدرك الخت�ضا�ضيون الع�ضكريون اأهّمّية مثل 

هذه العوامل - كّمًا وكيفًا - وهم يعملون على القيام بما يلزم لتاأمينها.

وفي هذا ال�ضدد يقول الإمام القائد الخامنئي {: »على القوات الم�ضلحة تقوية 

بنيتها من الناحية العلمية والإعدادية والن�ضباطية والنظامية، كما يجب اأن تكون في 

.
(1(

اأعلى درجات المعنويات وتثبيت القلوب على الإيمان«

اإلمدادات المعنوية والغيبية

اإّن م���ا يجب اإيالوؤه اأهّمّية اأكبر في هذا البحث، هو العوامل المعنوية للن�ضر والتي 

تاأت���ي الم���دادات الغيبية على راأ�ص ه���ذه العوامل؛ نظرًا لكونه���ا العوامل الرئي�ضة في 

ل لها. المراد من »الإمداد« هو »تقديم الم�شاعدة«،  تحقيق���ه. وفيما ياأتي �ضرح مف�ضّ

وم���ن »الإمدادات الغيبية« هو »اإي�شال الن�شرة الخفي���ة«، والذي َيحدُث من قبل اهلل 

تعالى، ويعدُّ اأحد العوامل المهمة لنت�ضار الم�ضلمين.

وق���د ُذِكَرت في العديد من اآيات القراآن المجيد، نم���اذج من الإمدادات الغيبية الإلهية 

التي كانت تفا�ص على المجاهدين طوال التاريخ الما�ضي، وخ�ضو�ضًا تاريخ �ضدر الإ�ضالم. 

ولقد تجّلت - ول تزال - الإمدادات الإلهية للمجاهدين ب�ضورة مختلفة، ومن اأهّمها:

)1)   جمهوري اإ�ضالمي، 1370/8/5ه�.�ص)1991م(.



135جهم الهال والفتلخا 

اإيج�د الخوف في قلوب العدو:

اإّن الأ�ضخا����ص الذي���ن لديه���م اطالع ب�ضوؤون الح���رب واأحوالها، يعلم���ون اأن تحّلي 

المقاتلي���ن بال�ضجاع���ة وع���دم الخوف هو اأحد اأه���م عوامل النت�ض���ار. ولأجل تقديم 

الن�ضر للموؤمنين، فقد نزع اهلل تعالى هذه الروحية من العدو، واألقى بدًل عنها الخوف 

والرع���ب من قدرة الم�ضلمين في قلوبهم، مثلما �ضاهدن���ا ذلك جليًا في معارك �ضدر 

الإ�ض���الم المختلف���ة، حيث يقول تعالى متحّدث���ًا عن اأّول معركة بي���ن الإيمان والكفر، 

معركة بدر، فيق���ول تعالى: { ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ  گ 
.
(1(

 { ں
، يقول تعالى 

(2(
وبع���د اإثارة حما�ضة الم�ضلمين للم�ضاركة في غزوة »حمراء الأ�شد«

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   } اأي�ض���ًا: 

.
(3(

 { ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ   ڃ
وال�ضبب الأ�ضا�ص في انت�ضار الم�ضلمين على يهود »بني قريظة« كان اأي�ضًا الإمداد 

الإلهي، حيث يقول تعالى: { ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

.
(4(

گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ}
كما اأّنه كان ال�ضبب كذلك في النت�ضار على يهود »بني الن�شير« فدفعهم ليخربوا 

بيوته���م باأيديهم، حيث يق���ول تعال���ى: { ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ      ڱ ڱ ں ں 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  

)1)   �ضورة الأنفال، الآية 12.
مر النبي الأكرم P من قبل اهلل اأن يتعّقب الم�ضركين اإليه، 

ُ
)2)   ا�ضم مكان على ُبعِد ثمانية اأميال من المدينة، حيث اأ

حد.
ُ
مبا�ضرة بعد معركة اأ

)3)   �ضورة اآل عمران، الآية 151.
)4)   �ضورة الأحزاب، الآية 26.
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ۅ     ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
.
(1(

ۅ ۉ ۉ } 
ولقد كان انت�ضار الم�ضلمين عن طريق اإلقاء الخوف في قلوب الأعداء من الأهّمّية 

عطيُت 
ُ
بم���كان اأّن النبي P كان يعتبره اأحد خ�ضو�ضّياته الإلهية، حيث قال P: »اأ

.
(2(

خم�ضًا لم ُيعَطها اأحٌد من قبلي... وُن�ضرُت بالّرعب«

ن�سرة المالئكة:

م النوع الثاني م���ن الإمداد الإله���ي بوا�ضطة المالئكة، حي���ث ير�ضلهم تعالى  ُيق���دَّ

لم�ضاعدة الم�ضلمين، ولي�ض���ّرع في انت�ضار الموؤمنين على الم�ضركين من خالل تقوية 

معنوياته���م. وق���د تحّدث الق���راآن المجيد ع���ن مثل ه���ذا الإمداد الغيب���ي في معركة 

بدر، فق���ال تعال���ى: { ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

.
(3(

ڃ      ڃ} 

ولأج���ل دفع الم�ضلمي���ن وحّثهم على ال�ضتراك ف���ي غزوة »حم���راء الأ�شد« يعدهم 

اهلل بمثل هذه الن�ضرة، فيقول تعالى: { ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ 

.
(4(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ } 

كم���ا وي�ضف ن�ضرة الم�ضلمين عن طري���ق المالئكة في معركتي الأحزاب وحنين، 

فيقول تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

.
(5(

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ } 

)1)   �ضورة الح�ضر، الآية 2.
)2)   بحار الأنوار، ج8، �ص38.

)3)   �ضورة اآل عمران، الآية 124.

)4)   �ضورة اآل عمران، الآية 125.
)5)   �ضورة الأحزاب، الآية 9.
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ويقول تعال���ى اأي�ض���ًا: { ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

.
(1(

 { ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ 

اإنزال ال�سكينة على الموؤمنين:

انطالق���ًا م���ن اأّن عوامل مختلفة كالخ���وف وال�ضّك في الهدف، ت���وؤّدي اإلى تخريب 

روحية المجاهدين ومعنوياتهم، فاإّن اهلل تعالى ل يخرج ذلك من قلوبهم فح�ضب، بل 

ُيلِق���ي بدًل منها ال�ضكينة والطماأنينة. فخالل اأحداث »�شلح الحديبية« مّر الم�ضلمون 

 P ف���ي ظروف �ضعبة اأوجدت التزل���زل في نفو�ص �ضعاف الإيم���ان. فقد كان النبي

ْحَرُموا 
َ
يب�ّض���ر بدخول الم�ضجد الحرام ولك���ّن الم�ضلمين لم يدخلوه حينها، وكانوا قد اأ

للعمرة، فمنعهم الم�ضركون من اأداء منا�ضكها، فا�ضطروا للخروج من اإحرامهم، اإلى 

ذبح اأ�ضحية. كما اأّن قبول بنود ال�ضلح كان ثقياًل و�ضعبًا على البع�ص منهم.

 �ضكينَتُه على قلوبهم، حيث اأ�ضار القراآن 
ُ
وف���ي مثل تلك الأو�ضاع، كان اأن اأنزَل اهلل

المجي���د اإلى هذا بقوله تعال���ى: { ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

. والمراد من ال�ضكينة 
(2(

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ } 
ه���و اله���دوء والطمئنان، والتي يزول معها كّل نوع من اأن���واع ال�ضّك والترّدد والخوف، 

وتثبت اأقدامه في خ�ضم الحوادث ال�ضعبة.

وكذلك كان الأمر في معركة »حنين« التي فّر فيها كثير من الم�ضلمين، حيث ُعدَّ نزول 

ال�ضكين���ة على النبي P والموؤمنين مَن الإم���دادات الإلهية التي ُت�ضاف اإلى الإمدادات 

الغيبية الأخرى، حيث يقول تعالى: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

.
(3(

 { ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ 

)1)   �ضورة التوبة، الآية 26.
)2)   �ضورة الفتح، الآية 4.

)3)   �ض���ورة التوب���ة، الآي���ة 26. طبعًا يعتب���ر بع�ص المف�ضرين، اأّن ن���زول ال�ضكينة في حنين اخت����صّ بالأ�ضخا�ص الذين 
ا�ضتقاموا مع النبي P وثبتوا.
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كيف يمكن أن ننهزم؟

ي�ضتف���اد من منطق الق���راآن المجيد اأّن لعوامل الهزيمة ج���ذورًا ت�ضرُب في اأعمال 

الإن�ضان و�ضلوكه، حي���ث يقول تعال���ى: { جب حب خب   مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت 

. وعلي���ه ينبغ���ي عل���ى المجاهدي���ن اأن 
(1(

جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ } 
ي�ضارع���وا بع���د كّل انتكا�ض���ة اإلى تقويم نتائ���ج اأعمالهم والوقوف عل���ى نقاط �ضعفهم 

وتق�ضيره���م، ويعم���دوا اإل���ى رفعه���ا وجبرانه���ا، ل اأن ين�ضبوها اإل���ى اهلل اأو اأ�ضخا�ص 

اآخرين، فيغفلوا عن اإ�ضالحها، فيتعّر�ضون للهزيمة مّرة ثانية لتلك الأ�ضباب نف�ضها.

وتنق�ض���م عوام���ل الهزيم���ة كعوامل الن�ضر اإل���ى عاملين: مادي ومعن���وي  وكما هو 

الح���ال ف���ي العوامل الماّدية للن�ضر، تبحث العوامل الماّدي���ة للهزيمة في اإطار العلوم 

الع�ضكرية. ولهذا �ضوف نتعّر�ص في هذا الدر�ص لأهم العوامل المعنوية للهزيمة.

فقدان الب�سيرة:

ي���وؤّدي ع���دم المعرف���ة الحقيقية ب���اهلل تعال���ى - مبداأ واأ�ض���ل كل ق���درة في عالم 

الوجود-  وعدم التوّكل عليه، اإلى تزلزل المعنويات واإلى ال�ضطراب في اأوقات ال�ضّدة 

والم�ضاع���ب. كم���ا ويوؤّدي اإلى وقوع الإن�ضان في الت���رّدد والحيرة حينما يجب عليه اأن 

يخت���ار بين الدنيا والآخرة طريقًا ي�ضلكه، ومن ثّم اإلى اأن يعزَم على اأمر خاطئ. ومن 

جان���ب اآخر، وعلى اأثر حدوث النت�ضارات الظاهري���ة، يوؤّدي عدم معرفة هذا المبداأ 

اإلى ب���روز الغرور والعجب، وتبّدل النت�ضارات اإلى هزائم، اأو اإلى �ضوء ال�ضتفادة من 

هذه النت�ضارات، ومنع النتائج المترّتبة عليها من اأن تكون من ن�ضيب المجاهدين.

وف���ي هذا ال�ض���دد يقول الإمام القائ���د الخامنئي دام ظله: »ق���وات الحر�ص يجب 

اأن تع���رف دورها وموقعه���ا، وتكون على ب�ضيرة، وتتمتع بالوع���ي ال�ضيا�ضي، والإطالع 

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 79.
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عل���ى الزمان والم���كان، وتمتلك التحليل ال�ضيا�ضي ال�ضحيح ح���ول الأحداث الداخلية 

.
(1(

والخارجية«

التفرقة:

لقد نهى القراآن المجيد المجاهدين عن التفرقة والخالف، واعتبرها �ضببًا لزوال 

قدرتهم و�ضوكته���م: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ 

.
(2(

ڀ   ڀ ٺ ٺ } 
وي�ضي���ر اأمير الموؤمني���ن Q اإلى اأّن الهزيمة هي من ن�ضي���ب اأولئك الأ�ضخا�ص 

الذي���ن تخّلف���وا عن التحاد ون�ضرة بع�ضهم البع�ص، حي���ث يقول Q: »ُغِلَب واهلل 

. وف���ي مورد اآخ���ر، اأبرز الإمام Q انزعاج���ه وقلقه جّراء اتحاد 
(3(

المتخاذل���ون«

مخالف���ي الحّق، وتفّرق اأهله ونزاعهم فيما بينهم، فقال: »واهلل يميُت القلَب ويجِلُب 

.
(4(

الهمَّ اجتماع هوؤلء القوِم على باطلهم وتفّرقكم عن حّقكم«

فالأ�ضخا����ص الُمبَتُلون بالخالفات الداخلية ل ُيفيدهم وج���ود العوامل المادية ول 

المعنوي���ة، ولذا نجد اأمير الموؤمنين Q يقول به���ذا ال�ضاأن: »اإّنه ل َغَناء في كثرة 

.
(5(

عدِدكم مع قّلة اجتماع قلوبكم«

وقد اأ�ضار القراآن الكريم على هذا ال�ضعيد، اإلى ما جرى مع الم�ضلمين في معركة 

حد، وكيف اأّن الإمدادات الغيبية ُرِفَعت من بينهم عندما تنازعوا فيما بينهم واختلفوا، 
ُ
اأ

حيث قال تعالى: { چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ 

کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)1)   جمهوري اإ�ضالمي، 1370/6/28ه�.�ص)1991م(.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 46.

)3)   نهج البالغة، الخطبة 34.
)4)   )م. ن(، الخطبة 27.

)5)   )م. ن(، الخطبة 118.
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
.
(1(

ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    } 
وف���ي هذا ال�ضدد يقول الإمام الخامنئ���ي {: »علينا اأن نق�ضي روح الفرقة من 

اأعماقن���ا، واأن نتجّنب اإث���ارة الم�ضائل التي تجلب الخت���الف، وعلينا اأن َنعّد ذلك من 

.
(2(

الممنوعات الدينية وال�ضرعية«

ويق���ول اأي�ض���ًا {: »عليكم ا�ضتبدال حالة الت�ضّنج بحال���ة المحّبة والتفاهم. فاإّن 

المحّبة �ضترتقي بالعمل اإلى درجة الكمال. واإذا غابت وحّل مكانها التنافر، فلن يبقى 

.
(3(

للعمل اأي وجود«

الع�سي�ن:

مثلم���ا ُتعدُّ طاعُة القائد في الحرب �ضببًا م���ن اأ�ضباب الن�ضر، كذلك ُيعدُّ ع�ضيان 

اأوام���ره عّل���ة لهزيمة المجاهدين. وقد نقل عن الإمام عل���ّي Q بهذا ال�ضاأن قوله: 

.
(4(

»اآّفُة الُجند مخالفُة القادة«

وباللتف���ات اإلى هذا الأ�ضل، نجده اأي�ضًا يكتُب اإلى عامله عثمان بن ُحنيف فيقول: 

���ن َتقاع�َص  »... فانَه���د بم���ْن اأَطاع���َك اإلى م���ْن ع�َشاَك، وا�شتغِن بم���ْن انقاَد معَك عمَّ

.
(5(

ِه عنَك، فاإنَّ المتَكاِرَه َمِغيُبُه خيٌر من َم�شَهِدِه، وُقعوُدُه اأَغَنى ِمن ُنهو�شِ

حي���ث اإّن ع�ضيان الق���وات المو�ضوعة تحت اأوامر اأحد الق���ادة، ي�ضلب هذا القائد 

الق���درة على القيام ب���اأي عمٍل، وي�ضعفه ع���ن النهو�ص بم�ضوؤوليات���ه، ولقد كانت اأكثر 

)1)   �ضورة اآل عمران، الآية 152.

)2)   حديث وليت، ج 1، �ص143.
)3)   )م.ن(، �ص257.

)4)   عي���ون الحكم والمواعظ، علي بن محم���د الليثي الوا�ضطي، تحقيق ال�ضيخ ح�ضين الح�ضيني البيرجندي، ط1، دار 
الحديث، �ص182.

)5)   نهج البالغة، الخطبة 4.
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�ضكايات الإمام علّي Q من جنده، ترجع اإلى عدم طاعتهم له. ولهذا ال�ضبب، كان 

 ،
(1(

يتمّن���ى اأن يعاو�َص ع�ضرة من جن���ده لقاء جندي واحد من جنود معاوية المطيعين

لأّنهم كانوا يطيعون معاوية مع ع�ضيانه، بينما كان جنود الإمام علّي Q يع�ضونه 

ه. مع طاعته لربِّ

 واأح���د انتق���اداِت الق���راآن المجيد لبن���ي اإ�ضرائيل كان���ت اأّنهم تم���ّردوا على طاعة 

مو�ض���ى Q في حربه لدخول بيت المقد�ص، واعتبروه وحده الم�ضوؤول عن الحرب، 

حيث جاء في قول���ه تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } 
وتع���ود عّلة الهزيمة في بع�ص مع���ارك �ضدر الإ�ضالم اإلى ع�ضي���ان الأوامر اأي�ضًا، 

ح���د، حيث ُه���ِزَم الم�ضلمون لع���دم عملهم بما طلب���ُه النبي 
ُ
 مثلم���ا ح���دث في معركة اأ

الأك���رم P منه���م. وكذل���ك الأمر في �ضّفّي���ن، فاإّن ع���دم و�ضول الح���رب فيها اإلى 

نتيجته���ا المرج���وة، وما لح���ق الموؤمنين من خ�ضائ���ر بعدها، َيرجُع جميع���ه اإلى عدم 

 طاع���ة اأمير الموؤمنين Q. كما اأّن تم���ّرد الُجند وع�ضيانهم هو الذي اأجبر الإمام 

الح�ضن Q على اإقامة ال�ضلح مع معاوية.

المف��سد الأخالقية:

يعدُّ �ضيوع المفا�ضد الأخالقية بين القوات الع�ضكرية المجاهدة �ضببًا اآخرًا ل�ضعف 

الق���وى المعنوي���ة، وفي النتيجة لهزيمة ه���ذه القوات. واإحدى ه���ذه المفا�ضد التي لها 

دور اأب���رز من غيرها، والتي اأ�ضار القراآن المجي���د اإليها �ضراحة، هي مف�ضدة العجب 

والغرور.

)1)   راجع، نهج البالغة، الخطبة 96.
)2)  �ضورة المائدة، الآية 24.
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فاإّن ُعُجَب الإن�ضان وغروره يعميانه عن م�ضاهدة الوقائع والحقائق، ويجعالنه يظّن 

اأّن جميع الظروف والمعطيات هي تحت �ضيطرته وتعمل لم�ضلحته. فالإن�ضان المغرور 

والمعجب بنف�ضه، يغفُل عن التدقيق في الجوانب المختلفة لم�ضاألة من الم�ضائل، وهو 

م���ا يوؤّدي اإلى نزول ال�ضربات به. وكذلك ي�ضّبب العجب العتماد على النف�ص بدًل من 

العتم���اد على اهلل. وبفقدان ه���ذا المعَتمد الرا�ضخ، ي�ضير ال�ضق���وط والتراجع اأمرًا 

حتميًا وغير قابل لالجتناب.

وكنموذج من التاريخ، يمكن اأن ُندّقق النظر في وقعة ُحنين. فقد اأ�ضاب الم�ضلمين 

الغ���روُر ِلَم���ا راأوه من كثرة عدده���م، وتوّقعوا اأن يكون الن�ض���ر الحتمي حليفهم جّراء 

.
(1(

ذلك، حتى قال بع�ضهم: »لن ُنغلَب اليوم من قّلة«

وفي هذه الحالة، جعلتهم ل ُيراعون الأ�ضول الع�ضكرية، فما اأن نزلوا الوادي حتى 

خ���ذوا عل���ى حين غّرة، وانفرط عقُد �ضفوفهم عن���د اأول هجوم للعدو وفراِر عدد من 
ُ
اأ

طالئ���ع الجي�ص ومقّدمت���ه، وما لبث اأن فّر اأغلبهم اأي�ضًا. وق���د تحّدث القراآن المجيد 

ع���ن هذه الواقعة، حي���ث قال تعال���ى: { ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہہ 
.
(2(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } 
لق���د كان النبي الأكرم P بعد النت�ضارات في بدر، وفتح مكة...، يحر�ص كثيرًا 

عل���ى �ضكر اهلل على الن�ضر الذي مّن به على الإ�ضالم والم�ضلمين، وُيعلِّم المجاهدين 

اأن يّتقوا من العجب والغرور، واأن يعتبروا اأّن الن�ضر من عند اهلل تعالى.

)1)   ال�ضيخ المفيد، الإر�ضاد، موؤ�ض�ضة اآل البيت R لتحقيق التراث، الثانية، 1414 - 1993 م، دار المفيد للطباعة 
والن�ضر والتوزيع - بيروت - لبنان، ج1، �ص140.

)2)   �ضورة التوبة، الآية 25.



143جهم الهال والفتلخا 

X :المفاهيم الرئيسة

1. يمكن تق�ضيم عوامل الن�ضر في الحرب اإلى ق�ضمين: عوامل مادية، وعوامل معنوية.

2. العوامل المادية: حيث تعتبر الجهوزية القتالية، وتوافر الإمكانات والعتاد الحربي، 

�ضي من العوامل المادية الموؤّثرة في  وال�ضتمرار في التدريب الع�ضك���ري والتخ�ضّ

انت�ضار قّوة ع�ضكرية ما.

3. على الق���وات الم�ضّلحة تقوية بنيتها من الناحية العلمي���ة والإعدادية والن�ضباطية 

والنظامي���ة، كما يجب اأن تك���ون في اأعلى درجات المعنوي���ات وتثبيت القلوب على 

الإيمان.

4. م���ن العوام���ل المعنوي���ة: الإمدادات الغيبي���ة: والمراد م���ن »الإم���داد« هو »تقديم 

الم�شاعدة« ومن »الإمدادات الغيبية« هو »اإي�شال الن�شرة الخفية« والذي َيحدُث 

من ِقَبل اهلل تعالى، ويعدُّ اأحد العوامل المهمة لنت�ضار الم�ضلمين.

5. ُذِك���َرت في العديد من اآيات القراآن المجيد، نماذج من الإمدادات الغيبية الإلهية، 

اأهّمها الآتي:

اإيج���اد الخوف في قل���وب العدو، ن�ض���رة المالئكة، اإن���زال ال�ضكينة عل���ى الموؤمنين، 

الن�ضرة بوا�ضطة العوامل الطبيعية.

6.  ي�ضتف���اد من منط���ق القراآن المجيد اأّن لعوامل الهزيمة ج���ذورًا ت�ضرُب في اأعمال 

الإن�ضان و�ضلوكه. وبناًء عليه، فمن الالزم للمجاهدين اأن ي�ضارعوا بعد كّل هزيمة 

اأو ف�ض���ل اإل���ى تقويم نتائ���ج اأعمالهم والوقوف عل���ى نقاط �ضعفه���م وتق�ضيرهم، 

ويعمدوا اإلى رفعها وجبرانها.

 7.  يمك���ن اخت�ض���ار العوام���ل المعنوية الموؤدي���ة للهزيمة بالتالي: فق���دان الب�ضيرة، 

التفرق���ة، ع�ضيان اأوامر القائ���د، المفا�ضد الأخالقية، حيث يع���دُّ �ضيوع المفا�ضد 

الأخالقية بين القوات الع�ضكرية المجاهدة �ضببًا اأ�ضا�ضًا لهزيمة هذه القوات. 



الإعداد الع�ضكري:  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې}

اإنزال ال�شكينة على 

الموؤمنين

{ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڃ ڃ چ چچ 

چ ڇ ڇ ڇ}

ن�شرة الملئكة

{ڃچ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ}

اإيجاد الخوف عند العدو

{ گ گ ڳ ڳ 
ڳ     ڳ }

التفرقة 

اأمير الموؤمنينQ:»اإّنه ل غناء في كثرة عددكم مع قّلة اجتماع قلوبكم«.

الع�شيان 

الإمام عليQ: »اآفة الجند مخالفة القادة«.

فقدان الب�شيرة 

الإمام الخامنئي: »قّوات الحر�ص... يجب اأن تكون على ب�شيرة، وتتمّتع بالوعي ال�شيا�شي، 

والطلع على الزمان والمكان«.

كيف 

ننت�سر؟

لم�ذا

 يمكن

 اأن ننهزم؟

المفا�شد الأخلقية

{ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ   ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

الإمدادات المعنوية



مفاهيم محورية:

X .رعاية العهود العسكرية

X .رعاية األحكام اإلنسانية في الحرب

X .المعاملة بالمثل

X .الصلح ووقف إطالق النار

X .التعامل مع األسرى

X .اإلجارة واللجوء

أخالقيات الحرب في اإلسالم

12





الموعظة القرآنية:

ق���ال اهلل تعال���ى: { وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ     ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ 

.
(1(

ىئ ی } 
نت كّل القواعد  عت فيه جميُع التكالي���ِف، وُبيِّ ُيمّث���ل الإ�ضالم برنامجًا كام���اًل، �ُضرِّ

والأ�ض���ول الالزم���ة في اأبعاد حي���اة الإن�ضان كاّفة. وم���ن جملة الم�ضائ���ل التي تعّر�ص 

الإ�ضالم لأ�ضولها م�ضاألة الحرب، ومن اأهم هذه الأ�ضول الآتي:

رعاية العهود العسكرية

في �ضياق تعداده لخ�ضال الموؤمنين، اأ�ضار القراآن المجيد اإلى �ضفة الوفاء بالعهد 

.
(2(

والميثاق، حيث قال تعالى: {...  ڄ ڃ ڃ ڃڃ ...}

حيث اإّن الوفاء بالعهد والميثاق هو من اأ�ضول الأخالق الجتماعية الم�ضلَّمة، والتي 

ل ُيقب���ُل الم�ضا�َص به���ا في الإ�ضالم. فلم يِجْز اهلل تعالى لأي ف���رد وتحت اأي ظرٍف اأن 

و�ضي الم�ضلمون 
ُ
ينق�ضها. وقد تّم التاأكيد على هذا الأ�ضل في اأوقات الحرب اأي�ضًا، واأ

اأن َيحفظوا كلَّ عهد يقيمونه مع العدو، واأن ل ُيِخلُّوا به اأبدًا.

)1)  �ضورة البقرة، الآية 190.
)2)  �ضورة البقرة، الآية 177. 
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وم���ع اأّن �ضورة ب���راءة قد نزلت لتعلن الب���راءة من الم�ضركين وتدع���و اإلى التعامل 

معهم بق�ضوة وتر�ضل لهم التهديدات اإن هم اأ�ضّروا على �ضركهم، نالحُظ في المقابل 

اأّن اهلل تعال���ى ُيذّك���ر الموؤمنين في اآيتين منها ب�ضرورة الحف���اظ على العهد والميثاق 

ال���ذي عقدوه �ضابقًا م���ع بع�ص الم�ضركي���ن، واأّن من واجبه���م اأن ي�ضتقيموا على ذلك 

طالما ا�ضتقام الم�ضركون اأي�ضًا. 

والملف���ت ف���ي هاتين الآيتين اأّن اهلل �ضبحانه يعتبر ه���ذا الحفاظ وهذه ال�ضتقامة 

الم�ضار اإليهما من عالمات التقوى، حيث يقول تعالى في الآية الأولى: { ک ک 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ 
.
(1(

ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ } 
وفي اآيٍة اأخرى، ياأمر تعالى الم�ضلمين بمّد يد العون والن�ضرة اإلى اإخوانهم الذين 

اأ�ضلم���وا، لكّنه���م ل زالوا في الأ�ضر ول���م يوّفقوا للهجرة، اإّل اأن َيطُل���َب هوؤلء الن�ضرة 

عل���ى قوم عقد الم�ضلمون عهدًا وميثاقًا معهم: { چ چ چ چ ڇ 

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

.
(2(

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ } 
وقد حر�ص ر�ض���ول اهلل P على رعاية هذه العهود، فبعد انعقاد �ضلح الحديبية، 

فّر اأحد م�ضلمي مّكة منها، والتحق بجموع الم�ضلمين في الحديبية، فقبل النبي الأكرم 

P اعترا�ص ممّثل قري�ص في التفاو�ص ووافق على اإعادته اإلى مكة عماًل باأحد بنوِد 

ال�ضل���ح، ثّم خاطب P ذلك الم�ضلم - والذي كان قد ا�ضتاء من اإرجاعه اإلى قري�ص 

- ليخّف���ف عن���ه، فقال: »يا اأب���ا جندل؛ ا�شب���ر واحت�شب، ف���اإّن اهلل جاع���ٌل لك ولمن 

)1)  �ضورة التوبة، الآية 4.
)2)  �ضورة الأنفال، الآية 72.
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لحاً،  مع���ك م���ن الم�شت�شعفي���ن فرجاً ومخرجاً. اإّنا ق���د عقدنا بيننا وبي���ن القوم �شُ

.
(1(

واأعطيناهم على ذلك، واأعطونا عهد اهلل، واإّنا ل نغدر بهم...«

وف���ي معركة �ضّفين، ندم ع���دد من جنود الإمام علّي Q بع���د اأن اأجبروه على 

قبول التحكيم، وجاوؤوا اإليه يطلبون منه اأن ينق�ص عهده، فقال لهم Q: »ويَحُكْم، 

 
(2(

اأبعد الر�ض���ا )والميثاق( والعهد نرجع. اأولي����ص اهلل تعالى قال: { ڑ کک } 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  وق���ال:{ 

.
(4(

 
(3(

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ } 
�ضحيح اأّن الوفاء بالعهد من الممكن اأن يجّر على الم�ضلمين �ضررًا مرحليًا، ولكن 

رعاي���ة العهد والميث���اق اأكثر اأهّمّية من النف���ع اأو ال�ضرر المرحليي���ن. وطبعًا، لو علم 

الم�ضلمون على �ضوء القرائن الموجودة اأّن العدو ينوي اأن ينق�ص عهده وي�ضّن هجومه 

عليه���م، فيمكنه���م اأن ينق�ض���وا العهد من جهتهم، غي���ر اأّنه من ال���الزم قبل ذلك اأن 

ُيعِلُم���وا العدو عن عزمهم، ول يحّق لهم اأن يبادروا اإلى الهجوم عليه قبل اإعالمه، لأّن 

.
(5(

مثل هذا الهجوم ُيعدُّ خيانة، واهلل ل يحب الخائنين

رعاية األحكام اإلنسانية في الحرب

عل���ى الرغم م���ن جواز اللج���وء اإلى الخدع���ة لإركاع العدو في الح���رب، بل ولزوم 

ذلك اأحيانًا، اإّل اأّن الم�ضلمين لي�ضوا مجازين بال�ضتفادة من الأ�ضاليب الظالمة وغير 

الإن�ضاني���ة لهزيمة العدو. فقطع الماء عن العدو، وح���رق المزروعات، وت�ضميم المياه 

والم���واد الغذائية، وقت���ل الن�ضاء والأطف���ال والعّجز الذين ل طاقة له���م على القتال، 

)1)  �ضيرة ابن ه�ضام، ج3، �ص333.
)2)  �ضورة المائدة، الآية 1.
)3)  �ضورة النحل، الآية 91.

)4)   ُيراجع، وقعة �ضفين، ن�ضر بن مزاحم المنقري، �ص514.
)5)   ُيراجع: ال�ضيد الطباطبائي، تف�ضير الميزان، موؤ�ض�ضة الن�ضر الإ�ضالمي التابعة لجماعة المدر�ضين بقم الم�ضرفة، 

ج9، �ص114-113.
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وتخريب البنى غي���ر الع�ضكرية، وا�ضتخدام الأ�ضلحة الكيميائي���ة والجرثومية... كّلها 

اأمور ممنوعة في الحرب. 

وقد اأ�ض���ار القراآن المجيد اإلى حكم كّلي بهذا ال�ضاأن، حيث قال تعالى: { وئ 

.
(1(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ     ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی } 
وا�ضتنب���ط بع����ص المف�ّضرين من هذه الآية اأّنه يج���ب المتناع عن قتل غير الجنود 

؛ وقد اأ�ضار 
(2(

الع�ضكريي���ن، ول �ضّيما الن�ضاء والأطفال، لأّنه ل دور له���وؤلء في الحرب

.
(3(

اآخر الآية بنحو مطلق اإلى لزوم المتناع عن كل اعتداء: { ۈئ ېئېئ }

واأّك���د النب���ي P والأئم���ة R ب�ض���ّدة على �ض���رورة رعاية الأح���كام ال�ضرعية 

َلنا منهم العدي���د من التعاليم والإر�ض���ادات على هذا  والإن�ضاني���ة في الح���روب، وو�ضَ

ال�ضعيد، من جملتها:

النهي عن قتل الن�س�ء والعّجز والأطف�ل:

فعن جعفر بن غياث اأّنه �ضاأل اأبا عبد اهلل Q عن الن�ضاء كيف �ضقطت الجزية 

عنه���ّن ورفعت عنهن؟ قال: فقال Q: »لأّن ر�ش���ول اهلل P نهى عن قتل الن�شاء 

.
(4(

والولدان في دار الحرب اإل اأن يقاتلن«

النهي عن اإلق�ء ال�سّم في الم�ء والغذا:

 P نهى ر�شول اهلل :Q قال: »قال اأمير الموؤمنين Q فعن اأبي عبد اهلل

.
(5(

اأن ُيلقى ال�ُشمُّ في بلد الم�شركين«

)1)   �ضورة البقرة، الآية 190.
)2)   ُيراجع، الأمثل في تف�ضير كتاب اهلل المنزل، ج2، �ص10.

)3)   �ضورة البقرة، الآية 190.
)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 18 من اأبواب الجهاد، ح1، �ص64.

)5)   )م.ن(، باب 16 من اأبواب الجهاد، ح1، �ص62.
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عدم اإتالف الزرع:

فع���ن اأبي عب���د اهلل Q قال: »اإّن النبي P كان اإذا بع���ث اأميراً له على �شرية 

ة نف�شه، ثّم في اأ�شحابه عاّمة ثم يقول:... ول  اأم���ره بتق���وى اهلل عّز وجل في خا�شّ

ل���وا... ول تحرق���وا النخ���ل، ول ُتغِرق���وه بالماء، ول تقطع���وا �شجرة مثمرة، ول  ُتمثِّ

.
(1(

ُتحِرقوا زرعاً...«

وبالطبع، يجب اللتفات اإلى اأّنه من الممكن لغر�ِص قطع جذور فتنة الحرب والحّد 

م���ن وقوع م�ضاّر اأكبر، اأن ل ُتراَعى هذه الأم���ور بمقدار حّد ال�ضرورة، وخ�ضو�ضًا في 

الوقت الذي ي�ضتغّل العدو رعاية الم�ضلمين لهذه الأحكام لم�ضلحته، في�ضتقّر مثاًل في 

مزرعة، اأو اأر�ٍص ذات نخل، اأو قلعة، ول يكون هناك من طريق للو�ضول اإليه اإّل اإ�ضعال 

النار في المزرعة اأو قطع النخيل اأو اإغالق الماء.

فعندما نق�ص يهود »بني الن�شير« عهدهم، وهّموا بقتال الم�ضلمين، قاموا باللجوء 

اإل���ى ح�ضونهم. وفي كل م���ّرة كان الم�ضلمون يقتربون من اإحدى هذه القالع وتتعّر�ص 

لخط���ر ال�ضق���وط الحتمي، كان���وا يتراجع���ون اإلى قلعة اأخ���رى بعد تخري���ب كّل �ضيء 

وراءه���م. فله���ذا، ولغر�ص ا�ضت�ضالمه���م، اأمر النبي P باأن ُتقط���ع اأ�ضجار نخيلهم. 

فاعتر����ص اليه���ود الذي���ن كانوا �ضدي���دي الحر�ص عل���ى زراعتهم، قائلي���ن اإّن هذا ل 

 يت���الءم مع اأخالق النب���ي P، فنزلت هذه الآية لتو�ضح حقيقة م���ا فعله الم�ضلمون: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   }

.
(3(

. وعندما راأى اليهود ما كان يفعله الم�ضلمون، �ضارعوا اإلى ال�ضت�ضالم
(2(

ڤ}

)1)   و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 15 من اأبواب الجهاد، ح3، �ص59.
)2)   �ضورة الح�ضر، الآية 5.

)3)   ُيراجع: الميزان في تف�ضير القراآن، ج19، �ص 208.
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عدم التمثيل بجثث القتلى:

حي���ث نهى الإ�ضالم عن التمثيل في جث���ث قتلى العدو على ل�ضان النبيP، فروي 

.
(1(

عنه P: »اإّياكم والمثله ولو بالكلب العقور«

ومح���ل ال�ضاه���د اأّنه ل يج���وز اأن يمّثل���وا باأج�ضاد الكّف���ار اأو الحيوان���ات بمعنى اأن 

يقّطعوها اأكثر مّما يح�ضل لها في القتال.

المعاملة بالمثل

اأّك���د الإ�ضالم على �ض���رورة رعاية الأحكام الإن�ضانية وال�ضرعي���ة، ولم يكن م�ضتعّدًا 

حت���ى ف���ي �ضاحة الحرب اأن يطلب م���ن اأتباعه الن�ضر عن طريق الج���ور والظلم، واأّما 

 فيما لو تجاوز العدو هذه الأحكام، في�ضمح الإ�ضالم بمقابلته بالمثل. حيث يقول تعالى: 

.
(2(

{ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئ}

ت المقابلة بالمثل جائ���زة في هذه الآية، اإّل اأّن الم�ضلمين قد ُدعوا  وم���ع اأّنه قد ُعدَّ

من جديد في اآخر الآية اإلى التحّمل والإغ�ضاء.

وفي اآية اأخرى، و�ضمن الإ�ضارة اإلى هذا الأ�ضل، ُيفهمنا القراآن الكريم اأّن المقابلة 

 بالمث���ل هي اأمر جائز في نف�ضه، واأّن عدم رعاية حدوده ل يتالءُم مع اأ�ضل التقوى: 

{ ڎ      ڈ      ڈ   ژژ ڑڑ ک ک ک ک  گ گ 
.
(3(

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں } 
الصلح ووقف إطالق النار

اإّن الإ�ضالم دين ال�ضلح والهدوء والأمن والم�ضالمة. فللحرب والجهاد ُبعد محوري 

يهدف اإلى اإر�ضاء ال�ضلح وقلع الفتنة واإيقاف الحروب، ولهذا ي�ضعى الإ�ضالم بقدر ما 

)1)   المازندراني، �ضرح اأ�ضول الكافي، ج 6، �ص 150.
)2)   �ضورة النحل، الآية 126.
)3)   �ضورة البقرة، الآية 194.
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يمكنه اإلى منع التقاتل والقتل، وهو لهذا اأي�ضًا يقبل عر�ص ال�ضلح ووقف اإطالق النار 

ب�ضهولة عند تواف���ر فر�ضته الحقيقية. حيث يقول تعال���ى: { ں ڻ ڻ ڻ   ڻ 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.
(1(

 { ۉ ې 
وفي اآية اأخرى، يقول تبارك وتعالى: { ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب 

.
(2(

حب خب مب } 
 وف���ي مقط���ع م���ن عه���ده اإل���ى مال���ك الأ�ضت���ر حينم���ا وّله ِم�ض���َرًا، يذك���ر اأمي���ر

الموؤمني���ن Q اأّن���ه اإن كان ال�ضلح لم�ضلحة مجتمع الم�ضلمين، فيجب قبوله: »ول 

لحاً دعاك اإليه عدّوَك هلل فيه ر�شى، فاإّن في ال�شلح َدَعًة لجنودَك وراحًة  تدفعّن �شُ

.
(3(

من همومك واأمناً لبلدك...«

د  ويبق���ى ال�ضل���ح اأو اإيقاف الحرب مع العدو من الأمور الأ�ضا�ص التي يجب اأن ُتحدَّ

من قبل قيادة الم�ضلمين ومرجعيتهم المتمثل بالولي الفقيه.

التعامل مع األسرى

يخت�صُّ ق�ضٌم م���ن اأ�ضول الحرب في الإ�ضالم بكيفية التعامل مع الأ�ضرى. والحكم 

الأول���يُّ على ه���ذا ال�ضعيد هو اأّن اإم���كان اأخذ الأ�ضرى منوط بالوق���ت الذي تكون فيه 

عقب���ات المعركة ق���د زالت، ول يوؤّدي الأ�ض���ُر اإلى ان�ضغال المجاهدي���ن بهم، وبالتالي 

اإل���ى هزيم���ة قوات الإ�ض���الم. واأّما قبل ه���ذا الوقت، فالأ�ض���ُر ممنوع. وق���د اأ�ضير اإلى 

هذا الحك���م في قوله تعال���ى: { ڍ ڍ ڌ ڌ      ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ 

)1)   �ضورة الن�ضاء، الآية 90.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 61.

)3)   نهج البالغة، الخطبة 53 )عهده اإلى مالك الأ�ضتر(.



باب األولياء154

ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
.
(1(

ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}
وج���اءت الإ�ض���ارة اإلى ذل���ك اأي�ضًا ف���ي قول���ه تعال���ى: { ۈ ۈ         ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
.
(2(

ۇئ}
وال�ضب���ب في ه���ذا المنع وا�ض���ح، لأّنه في بداي���ة المعركة، حيث ل يك���ون انت�ضار 

الم�ضلمي���ن مح�ضوم���ًا، ي���وؤّدي اأخذ الأ�ض���رى اإلى ان�ضغ���ال عدٍد كبيٍر م���ن المجاهدين 

بحفظه���م وحرا�ضتهم بالإ�ضافة اإلى �ض���رف اإمكانات وفيرة لأجل ذلك، وهو ما يوؤّدي 

اإلى اإ�ضعاف جبهة المجاهدين وهزيمتها.

وباللتف���ات اإلى ما ورد في الآي���ات ال�ضابقة و�ضائر الم�ضادر الإ�ضالمية، فاإّن حكم 

.
(3(

الأ�ضخا�ص الذين يقعون في الأ�ضر خالل هذه الفترة الأولى من القتال، هو القتل

وطبعًا، في حال اأ�ضلم الأ�ضيُر قبل تنفيذ هذا الحكم فيه، ُيرَفع عنه القتل ويطّبق بحّقه 

. واأّما الأ�ضخا�ص 
(4(

حك����م الأ�ضرى الذين يقعون في قب�ضة المجاهدين بعد ه����ذه المرحلة

، وقائد الم�ضلمين وولّيهم 
(5(

الذي����ن ي�ضقطوَن في الأ�ضر بع����د هزيمة العدو فال يجوز قتلهم

.
(6(

ٌر بيَن اأن ُيطلقهم دوَن مقابل اأو لقاَء فدية يدفعونها اأو اأن ياأخذهم اأرّقاء مخيَّ

والأم���ر الملفت على ه���ذا ال�ضعيد، هو كيفية التعامل م���ع الأ�ضرى من وجهة نظر 

الإ�ض���الم، فاإلى اأي فئ���ة انتموا، ينبغي التعامل معهم باإن�ضاني���ة، والبتعاد عن اأذّيتهم 

)1)   �ضورة محمد، الآية 4.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 67.

)3)   ُيراج���ع: جواهر الكالم، ال�ضيخ الجواهري، تحقيق وتعليق: ال�ضيخ عبا�ص القوچاني، الثانية، 1365 �ص، خور�ضيد، 
دار الكتب الإ�ضالمية - طهران، ج21، �ص123-122.

)4)   )م. ن(، �ص124.
)5)   هناك موارد نادرة ُيقتل فيها الأ�ضير ب�ضبب جرائمه اأو خطورته، مثلما اأمر النبي P بقتل رجلين من اأ�ضرى بدر.

)6)   ُيراجع: جواهر الكالم، ج21، �ص126.
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والإ�ضرار بهم، واإعطاوؤهم الماء والطعام. ولقد كان م�ضلمو �ضدر الإ�ضالم من خالل 

التربي���ة التي تلّقوها على يد هذا الدين الخاتم ور�ضوله الأكرم P، يوؤثرون الأ�ضرى 

 .
(1(

بطعامهم، ويقّدمونهم على اأنف�ضهم

فم���ن الم�ضائ���ل الهاّمة هنا، �ض���رورة التعام���ل بعطف مع الأ�ض���رى والحر�ص على 

هدايتهم بال�ضكل الذي يوؤّدي اإلى حدوث تحّول روحي وباطني لديهم، واإلى انجذابهم 

نح���و الح���ّق؛ وفي ما اأر�ضد به الق���راآن المجيد النبي الأكرم P عل���ى هذا ال�ضعيد، 

مرفق���ًا بب�ض���ارة الرحمة والعفو اإل���ى الأ�ضرى، نموذج جميل ودلي���ل �ضاطع على عظمة 

الإ�ضالم، حيث ق���ال تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ } 
ولقد دعت هذه الآية الأ�ضرى لالإ�ضالم، م�ضتفيدة من اأف�ضل طريقة، واألطف كالم 

واأرحمه.

اإلجارة واللجوء

من���ذ قديم الأي���ام، ُتعّد م�ضاألة اللجوء اإل���ى الأفراد اأو الأمكن���ة الآمنة لأجل حفظ 

ال���روح، من الع���ادات الموج���ودة بين اأبن���اء الب�ضر. وق���د اأّدى هذا الأم���ر اإلى اإفالت 

المجرمين اأو الأ�ضخا�ص غير المذنبين الذين كانوا مالحقين، من العقاب.

وقد كان هذا اللجوء اأمرًا رائجًا بين العرب قبل الإ�ضالم، والجميع يعطونه منزلة 

مهم���ة. والإ�ضالم بدوره قد اأق���ّر اأ�ضل الإجارة واأّكد عليه. وب�ض���رف النظر عن اأنواع 

اللج���وء ال�ضيا�ضي، ومن �ضم���ن بحث اأ�ضول الحرب في الإ�ض���الم، نطرح هذا ال�ضوؤال 

لُي�ض���ّكل محورًا لبحثنا: هل يوافق الإ�ضالم على اإجارة العدو طوال فترة الحرب اأم ل؟ 

وه���ل ُيجيز اإلى مّدة معين���ة اأن يعمد اأفراد من العدو اإلى الحف���اظ على اأرواحهم من 

)1)   ُيراجع: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، طبع1386 - 1966م، دار �ضادر للطباعة والن�ضر - بيروت، ج2، �ص131.
)2)   �ضورة الأنفال، الآية 70.
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خالل هذه الو�ضيلة؟ وللجواب ينبغي القول اإّن ما ُي�ضتفاد من الم�ضادر الإ�ضالمية هو 

اأّن م�ضروعية اإجارة العدو تتمّثل في غر�ضين اثنين:

ل�سم�ع كالم اهلل والطالع على مع�رف الإ�سالم:

فلي����ص للم�ضلمين من هدف �ض���وى اإي�ضال نداء الفطرة اإلى م�ضامع النا�ص، وهم ل 

ين�ض���ون هذا الهدف في ميادي���ن الجهاد، وقد ثبتوا عليه. فدع���وة العدو اإلى الإ�ضالم 

قبل بدء القتال ت�ضبُّ في هذا الطريق، بل حتى لو اأّن �ضخ�ضًا اّدعى بعد القتال اأي�ضًا 

اأّن���ه ل���م ي�ضمع كالم اهلل ثّم طلب مهل���ة واأمانًا لي�ضمع دعوة الح���ّق، فمن الواجب على 

الم�ضلمين اأن يجيروه ويعر�ضوا عليه اأ�ضول الدعوة الإ�ضالمية، ومن ثمَّ اأن يعيدوه اإلى 

مكان���ه �ضالمًا اآمنًا، حيث يقول تعال���ى: { ې ې ى ى ائ ائ 

.
(1(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ } 
وع���ن اأب���ي عب���د اهلل Q: »ل���و اأّن جي�ش���اً م���ن الم�شلمي���ن حا�ش���روا قوماً من 

الم�شركي���ن فاأ�ش���رف رج���ل، فقال: اأعطون���ي الأمان حت���ى األقى �شاحبك���م واأُناظره 

.
(2(

فاأعطاُه اأدناهم الأمان وجب على اأف�شلهم الوفاء به«

اإج�رة العدو توؤّدي اإلى قوة جبهة المج�هدين:

في بع�ص الموارد، يوؤّدي الإعالن عن ال�ضتعداد لمنح اللجوء اإلى اأفراد العدو، اإلى 

وق���وع الفرقة والت�ضّتت بين �ضفوف قّواته. ومع اإجارة ع���دد منهم فعلّيًا، ت�ضعف قّوته 

وتنك�ضر �ضوكته.

وفي مثل هذه الموارد التي يعود نفعها على الإ�ضالم، يمكن اأن ُتجاَرى هذه القوات 

المعادية التي لجاأت اإلى المجاهدين - ل لأجل �ضماع كالم الحّق والإذعان له - واإّنما 

لأج���ل الحفاظ على حياتها، اأو اإر�ضادها اإلى اأماكن اآمنة لتلجاأ اإليها بنف�ضها، وتحفَظ 

)1)   �ضورة التوبة، الآية 6.
)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج15، باب 20 من اأبواب الجهاد، ح1، �ص67.
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اأرواحها من الهالك على اأيدي القّوات الإ�ضالمية.

فعن���د فت���ح مكة، اأعلن النب���ي الأكرم P - وعلى اأثر ا�ضت�ض���الم اأبي �ضفيان - اأّن 

الم�ضج���د الح���رام، وكذلك منزَل اأب���ي �ضفيان وحكيم بن حزام اأماك���ن ياأمن من لجاأ 

.
(1(

اإليها على نف�ضه

واأي�ض���ًا، اأعلن ر�ض���وُل اهلل P في حرب الطائف اأّن كّل عب���ٍد يلجاأ اإلى الم�ضلمين 

؛ اأي اأّنه بالإ�ضافة اإلى قب���ول لجوئه، �ضوف ُيعطى 
(2(

ويف���رُّ من ح�ضنه���ا، �ضوف ُيعت���ق

الحرية هدية فوق ذلك.

وللعالم���ة الطباطبائي } ف���ي ذيل �ضرحه لالآي���ة ال�ضاد�ضة من �ض���ورة التوبة، 

كالم يمك���ن اأن ي�ضتف���اد منه ما ذكرن���اه اآنفًا، حيث يق���ول: »الآية اإّنما توج���ب اإجارة 

الم�شتجي���ر اإذا ا�شتج���ار لأمٍر دين���ي ُيرجى فيه خير الدين، واأّم���ا مطلق ال�شتجارة 

ل لغر����ص دين���ي ول نف���ٍع عائٍد اإليه، ف���ل دللة لها عليه اأ�شًل، ب���ل الآيات ال�شابقة 

.
(3(

الآمرة بالت�شديد عليهم في محّلها«

)1)   المغازي ،الواقدي، ج2، �ص818.
)2)   ُيراجع، الطبقات الكبرى، ابن �ضعد، بيروت، دار �ضادر، ج2، �ص159-158.

)3)   الميزان في تف�ضير القراآن، ج9، �ص155.
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X :المفاهيم الرئيسة

1. رعاي���ة العه���ود الع�ضكرية من اأ�ضول الحرب ف���ي الإ�ضالم حي���ث اإّن الوفاء بالعهد 

والميثاق هو من الأ�ضول الأخالقية الم�ضلَّمة. 

2. رعاي���ة الأح���كام الإن�ضانية في الحرب م���ن اأ�ضول الحرب اأي�ضًا حي���ث اأّكد القراآن 

الكري���م والنبي P والأئم���ة R ب�ضّدة على �ضرورة رعاي���ة الأحكام ال�ضرعية 

والإن�ضانية في الحروب، ومن جملتها:

اأ. النهي عن قتل الن�ضاء والعّجز والأطفال.

ب. النهي عن اإلقاء ال�ضّم في الماء والغذاء اأو بين المزروعات.

3. المقابلة بالمثل هي من اأ�ضول الحرب في الإ�ضالم حيث اأّكد الإ�ضالم على �ضرورة 

رعاية الأحكام الإن�ضانية وال�ضرعية.

4. ال�ضل���ح ووق���ف اإطالق الن���ار من اأ�ضول الح���رب اأي�ضًا، لأّن الإ�ض���الم دين ال�ضلح 

والهدوء والأمن والم�ضالمة. 

5. للحرب والجهاد ُبعد محوري يهدف اإلى اإر�ضاء ال�ضلح وقلع الفتنة واإيقاف الحروب، 

ولهذا ي�ضعى الإ�ضالم بقدر ما يمكنه اإلى منع التقاتل والقتل، وهو لهذا اأي�ضًا يقبل 

عر�ص ال�ضلح ووقف اإطالق النار ب�ضهولة عند توّفر فر�ضته الحقيقية.

6. التعام���ل مع الأ�ضرى برفق واإح�ضان من اأ�ضول الحرب اأي�ضًا، فمن م�ضائل الإ�ضالم 

الهاّمة �ضرورة التعامل بعطف مع الأ�ضرى والحر�ص على هدايتهم.

7. اأقّر الإ�ضالم اأ�ضل الإجارة واأّكد عليه، حيث ورد في م�ضروعيته اآيات وروايات عّدة. 

وتتمّثل م�ضروعية اإجارة العدو فيما لو كانت بهدف تحقيق اأحد غر�ضين اثنين:

اأ. ل�ضماع كالم اهلل والطالع على معارف الإ�ضالم.

ب. اإجارة العدو توؤّدي اإلى قوة جبهة المجاهدين.



لمعرف���ة الإ�شلم: {ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  {ک 

ڱ ں ں ڻ   ڻڻ}.

 في حرب الطائف ب���اأّن كّل عبد يلجاأ اإلى 
P

الق���وة للم�شلمي���ن: كما فعل ر�ضول اهلل

الم�ضلمين ويفرُّ من ح�ضنها �ضوف ُيعتق.

النهي عن قتل الن�ضاء ونحوه.

عدم اإتالف الزرع والمحا�ضيل الزراعية.

ال�شلم هو الأ�شل: {ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب}.

لحاً دعاك اإليه عدّوك هلل فيه  قبول ال�شلح: قال اأمير الموؤمنينQ:»ول تدفعّن �شُ

ر�شى، فاإّن في ال�شلح دعة لجنودك وراحة من همومك واأمناً لبلدك...«.

الأ�شر لي�ص الهدف: {ۈ ۈ         ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې 

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ}

بالح�شن���ى: {...ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  التعام���ل 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ}

النهي عن اإلقاء ال�ضم في اأطعمة الأعداء واأ�ضربتهم.

عدم التمثيل بالقتلى والجثث.

ال�سلح 

ووقف 

الحرب 

الإج�رة 

واللجوء

العهود 

الع�سكرية

رع�ية 

الأحك�م 

الإن�س�نية

التع�مل مع 

الأ�سرى






