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المقدمة

واآله  محمد  �شيدنا  على  اهلل  و�شلى  العالمين  رب  هلل  الحمد 

الطاهرين و�شحبه المنتجبين وبعد.

م�شوؤولية  الأغّر،  دينه  عن  والدفاع  تعالى  اهلل  �شبيل  في  الجهاد 

تجتمع فيها عنا�شر اإيمانية عّدة، بدءًا من الفكر الر�شالي ال�شحيح، 

والوعي ال�شيا�شي، والإيمان الحقيقي باهلل، والّتقوى التي ت�شفي على 

العمل �شبغة الخلو�ص هلل.

 فالجهاد حركة ثورية ر�شالية لأّنها ترفع علم الحق، وتن�شر النور 

على وهج النار. والمجاهد بالتالي هو م�شروُع م�شلٍح ثوري ل مجّرد 

مقاتل يحمل ال�شالح!.

من  عدد  جمع  في  الكتاب  هذا  فكرة  كانت  الروؤية،  هذه  من 

الأفكار المت�شل�شلة من ثالثة كتب لآية اهلل ال�شيخ محمد تقي م�شباح 

والعقائد  الدوافع  من  لعدد  فيها  نعر�ص  المولى(،  اليزدي)حفظه 

الجهادية  ال�شخ�شية  بناء  في  الموؤّثرة  التربوية  والأ�شاليب  الإيمانية 

لالإن�شان الموؤمن. وقد تف�شل بترجمتها م�شكورًا �شماحة ال�شيخ عبا�ص 
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غزال بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة الإمام الخميني} في قم المقد�شة.

فالكتاب اإذًا، يتوّزع على محاور متعّددة يبحث كل واحد منها في 

المجاهد في �شبيل  الإن�شان  بناء �شخ�شّية  جانب خا�ص من جوانب 

اهلل، ويتوّخى في ذلك ال�شير على �شوء هدى القراآن الكريم وكالم 

الأئمة الأطهارR، وبالخ�شو�ص، ما ورد في نهج البالغة، والذي 

على  يخفى  ول  اهلل.  �شبيل  في  والمجاهدين  الجهاد  م�شائل  يم�صُّ 

اللبيب اأثر كالم اهلل �شبحانه وتعالى واأمير الموؤمنين عليQ في 

بعث الروح المعنوية الفّوارة في نفو�ص المجاهدين.

واهلل من وراء الق�شد..



الفصل األول:

التعبئة الجهادية
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المحور األول:

التة سرممو ة بعتلا سمفق

المجاهدين  �شفوف  في  المنت�شرة  الجهادية  التعبئة  حركة  اإّن 

في  اأ�شا�شية  حركة  هي  المجتمع،  في  ووجودهم  عي�شهم  واأماكن 

الرجال  من  الوافي  بالعدد  الإ�شالم،  في  الجهاد  ق�شية  مجمل  رفد 

المتاأهّبين للقتال في �شبيل الحق، وبالتالي فهي حركة تهدف اإلى بناء 

ال�شخ�شية المالئمة للخط الجهادي.

لذا كان من ال�شروري اأن نقوم بت�شليط ال�شوء على معنى التعبئة 

التعبئة  عملية  اإليهم  تتوّجه  الذين  الأ�شخا�ص  و�شفات  الجهادية 

والتربية هذه. وهذا ما �شنتعّرف عليه بالترتيب في المحاور الآتية:

تعريف التعبئة

والإ�شاءة  بمميزاتها وخ�شائ�شها  التعبئة  تعريف  هنا  مق�شودنا 

على الجوانب الم�شرقة في تربية ال�شباب المجاهد وتاأهيلهم للقيام 

بم�شوؤولياتهم. 
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المجاهدين  تجمع  �شاملة،  اجتماعية  حركة  هي  فالتعبئة 

من  ينطلقون  والذين  ورفيع،  �شام  هدف  نحو  ال�شاعين  الملتزمين 

وحما�ص  واإخال�ص  �شدق  بكل  ومجتمعهم  واأهلهم  اأنا�شهم  بين 

واأتباعه،  الطاغوت  بوجه  الوقوف  اإلى  تهدف  واعية  لي�شكلوا حركة 

ون�شرة الحق واأهله.

الممّيزات الأ�سا�سية للتعبئة الجهادية 

التعبئة الجهادية لها ممّيزات اأ�شا�شية، ُت�شّكل محور الفكر التعبوي 

الجهادي الراقي والجميل، وتو�شح لنا بالتالي دور هذه الحركة في 

التحّولت والتغيرات الثقافية وال�شيا�شية في المجتمع.

المّيزة الأولى: التعبئة، ديناميكية دائمة

فالتعبئة  لذلك  والركود،  ال�شكون  مع  التعبوي  الفكر  ين�شجم  ل 

هي حركة ون�شاط دوؤوب، لأّن الق�شية �شامية والهدف كبير وخطير، 

خا�شة في ظل التقاع�ص والالمبالة من قبل الكثيرين في المجتمع، 

مقاومة  �شعار  تحت  مندرجًا  البداية  منذ  التعبئة  ت�شكيل  كان  وعليه 

الظلم وال�شتكبار والت�شّدي لذلك بكل �شجاعة ووعي و�شدق.

ومن ممّيزات التعبئة اأي�شًا اأّنها حركة هادرة ل توّقف فيها، تن�شجم 

مع الواقع وتتاأقلم مع المخاطر والم�شوؤوليات وتاأخذ دورها المفتر�ص 

ح�شب تغّيرات الزمان والمكان، ويجب اأن ي�شل هدير حركتها و�شدى 

فعاليتها دائمًا اإلى كل من هو حولها.
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المّيزة الثانية: التعبئة حركة �شاملة

لي�شت الحركة الظاهرية لمجموعة ما من النا�ص دلياًل على وجود 

فكٍر ووعي اأ�شيل خلفها، بخالف حركة التعبئة التي تهدف اإلى بناء 

�شخ�شية مجاهدة. فالتعبئة حركة �شاملة و�شريعة في المجتمع ت�شعى 

التعبئة الجهادية  لواء  النا�ص ل�شمهم تحت  اأكبر قدر من  ل�شتيعاب 

�شد اأعداء اهلل.

اإلى اأن ت�شّم تحت لوائها كّل ما ي�شير بالأمة   وهي حركة تهدف 

ة واأنها تحمل راية الحق. نحو كمالها و�شعادتها، خا�شّ

المّيزة الثالثة: التعبئة حركة ذات هدف

التعبئة  مفهوم  تو�شيح  في  اأكبر  ب�شكل  ت�شاهم  الميزة  هذه 

الجهادية: فالتعبئة حركة واعية، عارفة، ولي�شت مجّرد تحّرك عبثي 

وع�شوائي.

وتتمّيز ب�شكل اأ�شا�شي عن كّل الت�شكيالت والتحّركات الأخرى باأّنها 

تتحّرك نحو هدف معلوم، محّدد م�شبقًا.

دوافعها،  ولها  ُمحّركها  ولها  هدفها  لها  هادرٌة  حركٌة  اإذًا،  هي   

ويقين  وبثبات  وو�شوح،  وبب�شيرة  ودّقة  بانتظام  ت�شير  هي  فلذلك 

ببركة وجود الهدف الوا�شح وال�شليم.

المّيزة الرابعة: الت�شحية والإيثار

ت�شعى حركة التعبئة الجهادية اإلى بناء روحية الت�شحية في الإن�شان 
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الموؤمن. فالمجاهد هو �شخ�ص ُي�شّحي بالمال، بالروح، بكّل ما يتعّلق 

المن�شود،  الهدف  ذلك  تحقيق  �شبيل  في  رخي�شًا  مه  وُيقدِّ ُيحّب،  اأو 

المجاهد، ول  التعبوي  الهدف كل �شيء ي�شغر في عين  فاأمام �شمو 

بع�ص  ومواجهة  الت�شحيات  ت�شايقه  اأو  تحزنه  ول  قيمة،  اأية  له  ُتعّد 

عند  معنى  ل  لذلك  الدنيوية،  الملذات  بع�ص  فقدان  اأو  الخ�شارات، 

وعظمت  البتالءات  وحّلت  الم�شائب  بلغت  مهما  للتوّقف  المجاهد 

الت�شحيات.

ح�شِن  من  ظهر  داخليٍّ  ثوراٍن  حركة  هي  التعبئُة  الخال�شة،  في 

ًة لها دوُرها واأثُرها وعواملها،  المجتمِع الإ�شالمّي، لت�شبح ظاهرًة عامَّ

وقد �شاهدنا باأم العين اأثر هذه التعبئة الجهادية في المقاومة و�شنع 

النت�شارات وفي م�شاعدة الّنا�ص اأي�شًا للحفاظ على حقوقهم والّدفاع 

عن كراماتهم.

ما هي الغاية من معرفة هذه الممّيزات؟ 

اإّن معرفة ممّيزات التعبئة وخ�شائ�ص الفكر التعبوي عامل مهم 

هذا  يلعبه  الذي  والدور  التاأثير  مدى  على  للتعّرف  اأ�شا�شيٌّ  وطريق 

المجتمع،  نه�شة  في  التربوية  الناحية  من  الجهادي  التعبوي  الفكر 

في  الم�شتقبلي  دوره  بذلك  ويت�شح  كما  العميق.  �شباته  من  واإيقاظه 

عاتق  على  الُملقى  التكليف  وت�شخي�ص  المطلوبة  الوظيفة  تحديد 

المجاهدين في التعبئة.
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فالتعبئة هي حركة اجتماعية هادرة، نرى �شبيهًا لها في الطبيعة، 

ومثلها كمثل الماء، فالماء لو ترك راكدًا هامدًا، فاإّن الطاقة العظيمة 

الموجودة فيه لن تظهر ولن تثمر، اإل في حال تّم تفعيلهاوتحريكها؛ 

فهي ت�شبح عند ذلك قادرة على فتح الأخاديد العقيمة وابداع طاقات 

عظيمة تنير المدن الكبيرة.

وكما هو معروف با�شطالح الفل�شفة: اأّن الماء الراكد فيه طاقة، 

فكذلك  بالفعل؛  حقيقية  طاقة  لي�شبح  الإمكانية  فيه  فاإّن  بالقوة، 

تفّعل  عندما  لكن  وركود،  همود  حالة  في  �شاب  هو  الذي  التعبوي، 

طاقاته وقدراته ي�شبح محركًا ثوريًا لالأّمة.

الينابيع  من  الجاري  الماء  هذا  قوة  مثل  الجهادية  التعبئة  فقّوة 

ل  فائر،  وغليان  �شارخ،  �شدى  له  متَّ�شٍل  م�شيٍر  ذات  قوٌة  الهادرة: 

تتوقف عن الحركة والن�شاط، كما ل يطراأ عليها التحلل ول ي�شيبها 

عفن العوامل الخارجية.

هذه القوة التي كانت ـ ولقرون م�شت وبفعل عوامل عديدة ـ مخّبئة 

ومدفونة في قلب مجتمعنا، كانت بحاجة اإلى من ُيحّركها حتى ت�شبح 

المباركة  )الثورة  هو  الُمحّرك  هذا  كان  اإلهية  وبعناية  وفعالة،  حّرة 

في اإيران( التي غّيرت حال التاريخ المعا�شر، واأخ�شعت رقاب القوى 

الكبرى، وهدمت وزلزلت ق�شور ال�شتبداد وال�شتكبار.

اإنَّ الإمام الخميني} كان يعرف جيدًا قيمة التعبئة والتعبوي، 
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والتعبئة اأي�شًا بدورها كانت تعرف اإمامها جّيدًا، وهذه الّرابطة هي 

حب  بعالقة  الجماهير  ترتبط  اأن  الّطبيعي  فمن  اأبديَّة،  حبٍّ  رابطُة 

اأبدية بمن اأيقظها من �شباتها، واأرجع لها عّزتها.

واليوم ما زالت التعبئة المباركة تكمل دور الإمام الخميني} 

د الأر�ص اإن �شاء اهلل تعالى لدولة  في الهداية واإيقاظ النائمين لتمهِّ

الحق والعدل الإلهي.
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المحور الثاني:

 ب ُقل سرلا
ج
سرممو ة

�سفات اأبناء التعبئة

مع اأخذنا بعين العتبار الأدوار الخطيرة والتكاليف ال�شعبة التي 

باإعداد  الكفيلة  العنا�شر  عن  يح�شر  ال�شوؤال  فاإّن  الأّمة،  تواجهها 

الذين  والتعبويين  اإعداد رجال اهلل  اأي  الق�شية،  م�شتوى  اأفراد على 

قون اإرادة اهلل تعالى في اإزالة الموانع عن طريق الهداية، والذين  يحقِّ

هم في الحقيقة يقومون بدور الأنبياء والأئمةR. لذلك األي�ص من 

يليق  والمعرفة  والعلم  وال�شلوك  الأخالق  من  م�شتوى  وجود  الواجب 

بهذا الم�شتوى من الدور؟ 

اإّن الذي اآمن بالإ�شالم قلبًا وقالبًا، عقيدًة واأحكامًا، ب�شكٍل �شادق 

الّتكليف  لأداء  ـ  قّوته  وبكامل  ـ  وحا�شرًا  جاهزًا  يكون  �شوف  ويقينّي 

في طريق الإ�شالم الأ�شيل وهذه هي ميزة التعبوي المجاهد، واأف�شل 
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هي  التعبويين  لفظ  ُيرادف  اأن  يمكن  الكريم  القراآن  في  ورد  تعبيٍر 

تعالى:{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  اهلل  يقول  ڭ}،  كلمة{ 

(1(.
ڭ }

اأّنه في الوقت الذي اأمر به اهلل تعالى الأنبياء  ومعنى هذه الآية، 

بالجهاد، برز رجال هلل �شديدو الإخال�ص، وا�شتجابوا لنداء الجهاد 

وقاتلوا في ركاب الأنبياء �شد الكفار والم�شركين.

فما هي �شفات هوؤلء الرّبانيين المجاهدين في القراآن الكريم؟ 

ف من خاللها على ال�شفات المطلوبة في التعبويين ليكونوا في  لنتعرَّ

�شفوف المجاهدين الربيين في وقت الحاجة. 

ال�ستقامة وال�سمود

الأنبياء  ركاب  في  المجاهدين  لهوؤلء  الكريم  القراآن  اأثبت  لقد 

ميزة خا�شة، وهذه الميزة ت�شدق ب�شكل دقيق على التعبوي اليوم، لأنَّه 

يواجه نف�ص الظروف والم�شاعب، واإن اختلفت المظاهر والأ�شكال. 

فاهلل تعالى يقول في و�شف هوؤلء المجاهدين:{ڭ ڭ ۇ ۇ 

(2(
ۆ ۆ ۈ...}.

القتل  المجاهدون  يواجه  الحرب  ميدان  في  اأّنه  الآية،  ومعنى 

والجرح والكثير من ال�شعوبات والظروف القا�شية، ويمكن اأن ُتتحمل 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 146.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 146.
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الحوادث المريرة والعذابات والم�شقات والم�شائب اإلى حدود معينة 

ل و�شعة �شبر معينة. ولمدة ق�شيرة، فكلُّ اإن�شان محدود بطاقة تحمُّ

وي�شبح  بالتدريج  الإرادات  ت�شعف  الحرب:  تطول  عندما  لكن 

ي�شيع  المعارك  مدة  طول  ومع  ممكن،  غير  اأمرًا  الم�شكالت  تحّمل 

الفقر والخراب والمر�ص والت�شّرد وغياب الآباء عن العائالت، وهذا 

ما ُينتج �شغوطًا نف�شيًة واآثارًا �شلبية.

ف�شيئًا،  �شيئًا  المجاهدين  قدرُة  ت�شعف  قد  اأخرى،  جهٍة  ومن   

وال�شمود  الحرب  اإدامة  على  القدرة  بفقدان  اإح�شا�شهم  ويبداأ 

مقابل الأعداء، وبالنتيجة اإذا ا�شتمّرت تلك الحالة من التداعي في 

اأنف�شهم ف�شوف نراهم - ل �شمح اهلل - يخ�شعون لالأعداء ويتهّياأون 

لال�شت�شالم النهائي.

الأنبياء  المجاهدين في ركاب  اأولئك  الكريم ي�شُف  القراآن  لكنَّ 

و�شدَّ اأعداء اهلل باأنهم اأقوياء، ومدحهم بقوله تعالى:{ڭ ڭ ۇ 

 
(1(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ }.
والعذابات  النازلة  والم�شائب  وق�شوتها  الحرب  مدة  طول  فمع 

ال�شت�شالم  اأو  الوهن  اأو  لل�شعف  عالمة  اأو  اأثرًا  ترى  ل  المختلفة 

للم�شكالت  والُمتحّملين  ال�شابرين  هوؤلء  القراآن  ب�ّشر  لذا  عندهم، 

الحّب  وهي:  األ  ت�شّورها،  يمكن  منزلة  باأعلى  ووعدهم  والم�شائب 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 146.
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(1(

الإلهي لهم. قال تعالى:{ۅ ۉ ۉ }.

الذين  المجاهدين  للتعبويين  اأعطي  اإلهي  ثواب  هو  الحّب  هذا 

وفي  الحّق،  طريق  في  يثبت  من  لكل  وُيعطى  الجبهات،  في  �شبروا 

اأعلى من الحب الإلهي، لأنَّ الذي  اأّي ثواب  الحقيقة ل يمكن ت�شّور 

ومحاًل  الُكبرى  َعِم  للنِّ موردًا  يكون  �شوف  تعالى  هلل  محبوبًا  ي�شبح 

للفيو�شات الإلهيَّة.

التعّط�ش للمغفرة الإلهية

وئ  ەئ  ائ ائ ەئ  ې ى ى  ې  تعالى:{ې  اهلل  يقول 

 
(2(

وئ ۇئ ۇئ }.
تريد الآية ال�شريفة اأن ت�شير اإلى م�شاألة قد يظّنها البع�ص تناق�شًا 

في �شخ�شية المجاهدين، وهي اأّن ل�شان حال اأتباع واأن�شار الأنبياء 

لذنوبهم  الغفران  طلب  هو  والعذابات  الم�شائب  مقابل  في   R

ولإ�شرافهم، لكن لماذا؟ 

اأنا�شًا  يكونوا  لم   R الأنبياء  ركاب  في  كانوا  الذين  لأّن 

مع�شومين، بل كانت لديهم هفوات وزلت، واأخطاء و�شكرات، هوؤلء 

ليقدموا كامل  وُيوفقهم  لهم زلتهم  يغفر  اأن  تعالى  يطلبون من اهلل 

وجودهم في طريق ن�شرة الأهداف الإلهية، وبالمقابل فاإّن اهلل تعالى 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 146.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 147.
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وما  وتفريطهم  اإفراطهم  عن   - وتحملهم  �شبرهم  نتيجة   - يتجاوز 

�شلف من ذنوبهم.

طلب الن�سر والثبات

من  بالرغم  الهداية  طريق  في  ال�شير  يوا�شلون  المجاهدين  اإّن 

تعتر�ص  التي  والفتن  ال�شديدة  والأمواج  والهفوات،  النقائ�ص  كل 

هي  دائم  وب�شكل  الم�شير  هذا  في  ُيقلقهم  ما  اأ�شد  لكن  طريقهم. 

يطان  ال�شَّ ُخدع  في  الوقوع  يخافون  اأنهم  اإذ  ال�شيطانية(،  )الحيل 

فيلينون للباطل، وت�شعف اإرادتهم عن ُن�شرة الحّق وبالّتالي هم دائمًا 

في خطر النحراف عن م�شير الهداية. 

اإلى  المجاهد  ينتقل  تعالى،  اهلل  من  المغفرة  طلب  مرحلة  وبعد 

ا�شتنزال الن�شر من عند اهلل، عبر الدعاء والتو�ّشل اإليه، يقول اهلل 

 
(1(

تعالى:{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ }.

اإكمال  المجاهدون  ي�شتطيع  الرّباني  والت�شديد  الإلهي  فبالتثبيت 

الكفر  على  والنت�شار  المن�شود  الهدف  اإلى  للو�شول  الم�شيرة 

اإلى اهلل فهو القّوة  اإل  والكافرين، لأّنه بح�شب تربيتهم ل ملجاأ لهم 

العظمى والمطلقة، وهو كهفهم الح�شين، ومالذهم الآمن وغياثهم 

عند ال�شرورة.

)1) �شورة اآل عمران، الآية 147.
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الحب المتبادل

 Rفات التي وردت في القراآن لأن�شار الأنبياء اإذا تتّبعنا ال�شّ

التعبويين  �شنجد  فاإننا  اليوم،  اإلى   P الأكرم  النبي  بعثة  ومن زمن 

المجاهدين م�شداقًا جمياًل لهذه ال�شفات في زماننا.

اأف�شل  من  مجموعة  اأو  ثلٌَّة  الإ�شالم  �شدر  في  كانت  لقد  نعم، 

الأ�شحاب والأن�شار حول النبيP، وقد كانت ُمجاهدة، ُم�شّحية، 

يملوؤها الإخال�ص والحّب وقد حاربت حتى النهاية. اأو كاأن�شار �شيد 

الآية  لكن  وا�شت�شهدوا.  النهاية  حتى  وثبتوا  حاربوا  الذين  ال�شهداء 

} يعني مجاهدون كثر، وبناًء عليه يمكن  ال�شريفة تقول:{ڭ ڭ 

القول: اإنه ل م�شداق لهذه الآية في ع�شرنا اأبرز واأو�شح من هوؤلء 

التعبويين، لأّننا �شاهدنا هوؤلء ال�شهداء باأعداد كثيرة وبمئات الآلف 

قد قّدموا اأنف�شهم واأرواحهم قرابين هلل تعالى خالل الحرب الّدامية 

على اإيران اأو في لبنان على مّر �شنين الحتالل والمقاومة.

في  وردْت  وقد  القراآن،  في  اآيات عديدة  يوجد  النحو  فعلى هذا   

تف�شيرها روايات عن النبي P والأئمة المع�شومين R مفادها 

اأنها نزلت في �شاأن مجموعة من �شيعة الإمام عليQ �شوف تظهر 

في اآخر الزمان.

ومن جملة الآيات التي يمكن تطبيقها على م�شداق{ڭ} في 

اأّن �شاأن النُّزول يوؤّيد هذا المطلب،  اإلى  اإ�شافة  المجتمع الإ�شالمي، 

هي الآية التالية حيث يقول اهلل تعالى:
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ 

.
(1(

ہ }
فاإّن َلْحَن هذه الآية يفيُد اأنَّ النبي P والموؤمنين من حوله كانوا 

يغّيرون  العقيدة،  وُمزلزلي  الإيمان  �شعيفي  اأفراٍد  وجود  من  يعانون 

عقيدتهم ومواقفهم بين لحظة واأخرى.

ًة من هوؤلء الم�شلمين كانوا ي�شاركون في   والجدير بالذكر اأنَّ عدَّ

لكنهم  اأخرى،  عبادية  باأعمال  ويقومون  وي�شومون  الجماعة،  �شالة 

فيما بعد تراجعوا عن دينهم وتخلوا عن عقيدتهم، عندئٍذ اأنزل اهلل 

تحزن،  ول  تقلق  ل  له:  وتقول   P للنبي  الب�شارة  لتعطي  الآية  هذه 

وتخاطب الموؤمنين الذين كانوا حول النبي P، ُمحّذرة لهم:

ُيمحى  �شوف  وبدونكم  بكم!  اإل  يقوم  لن  اهلل  دين  اأّن  تتوّهموا  ل 

ا�ص عن ُن�شرة دين اهلل، فلن  ٌة من النَّ هذا الدين! فحتَّى لو تخلى عدَّ

يم�صِ الوقت حّتى ياأتي اهلل بقوم ُيحبهم وُيحبونه، يع�شقونه ويع�شقون 

كال  من  ا�شتقر  قد  الحّب  وهذا  الع�شق  هذا  �شبيله،  في  ال�شهادة 

للتكليف  اأداًء  الجهاد  �شاحات  َيلُجون  ل   ،{ الطرفين:{ ہ ہ 

وغايتهم  نّيتهم  هي  وهذه  اأي�شًا،  الإلهي  الحب  اأهل  لأّنهم  بل  فقط 

الأ�شمى.

)1) �شورة المائدة، الآية 54.
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والإرادات،  العزائم  بها  تقوى  ب�شارة عظيمة،  الحقيقة  في  وهذه 

العمل  �شاحات  اإلى  يندفعون  ال�شعيف  الإيمان  اأ�شحاب  وتجعل 

والحركة في �شبيل اهلل لعّلهم يحظون بالحّب الإلهي.

 التوا�سع للموؤمنين وال�سدة على الكافرين

اهلل  ُيحّبهم  للذين  الممّيزة  وال�شفات  المهّمة  العالمات  ومن 

ويحبونه: اأّنهم اأهل توا�شع للموؤمنين، ل يعاندون اأو يتكّبرون عليهم. 

غير اأنهم في مقابل الأعداء والكفار والذين يعاندون الحّق هم اأهل 

في  تلم�ص  ول  ا�شتكانة،  اأو  خ�شوع  اأيَّ  فيهم  ترى  فال  وباأ�ص،  �شّدة 

اأّي لين وعطف، فهم كما و�شفهم القراآن الكريم:{ھ ھ  طرفهم 

.
(1(

ھ ھ ے ے }
اأربع  الزمان،  اآخر  في  ياأتون  للذين  الكريم  القراآن  اأعطى  وقد   

ميزات:

 اأ- ميزتان باطنيتان: ل يمكن لأحد ت�شخي�شهما ومعرفتهما �شوى 

اهلل تعالى.

اق اهلل(. الأولى: اأّنهم يحّبون اهلل فهم )ع�شَّ

الثانية: اأنَّ اهلل عزَّ وجلَّ ُيحبُّهم.

هوؤلء  بين  فيما  تان  خا�شّ باطنيتان،  �شّريتان،  الميزتان  وهاتان 

الع�شاق وبين ربهم.

)1) �شورة المائدة، الآية 54.
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 ب- ميزتان ظاهريتان:

الأولى: التوا�شع واللين مع الموؤمنين من ناحية.

الثانية: وال�شدة والباأ�ص على الكافرين من ناحية اأخرى. 

فهذه الموا�شفات الهامة جدًا، والدقيقة، والجميلة، هي موا�شفات 

من الواجب على التعبوي الجهادي اأن يت�شف بها، والحقيقة اأّن كثيرًا 

فات. من المجاهدين يتحّلون بهذه ال�شّ

التكال على القدرة الإلهية

في نظر التعبويين الجهاديين تعد اأقوى القدرات واأعتاها في الدنيا 

�شعيفة، لأّنهم في الحقيقة ل يعباأون ول يبالون باأي قدرة على وجه 

الأر�ص، لتكالهم على القوة العظمى الإلهية. وعلى �شبيل المثال: بعد 

اقتحام وكر التج�ّش�ص الأميركي في طهران، �شاع اآنذاك في المجتمع 

اأنَّ اأميركا تريد اإر�شال اأ�شطولها الحربّي اإلى الخليج الفار�شّي، وت�شنُّ 

وبكل  تحّدث  الخميني}  الإمام  لكّن  اإيران،  حملًة ع�شكّريًة على 

اقتدار وواجه اأميركا قائاًل: باأن تلك القوى ل قدرة لها على فعل اأّي 

�شيء!.

ففي الوقت الذي تمو�شعت فيه كّل القوى الم�شتكبرة، �شّد الّثورة 

الإيرانّية المباركة ولم يكن هناك بعد اأّي ت�شكيالت ع�شكرّية نظامية 

في اإيران �شواء على م�شتوى الجي�ص اأو الحر�ص اأو التعبئة، لكن على 

وبكل قوة:  الخميني}  الإمام  قال  الظروف،  تلك  الرغم من كل 
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اأميركا ل ت�شتطيع اأن ترتكب اأية حماقة. لماذا؟ 

لأّن الموؤمنين ل يخ�شعون لأية قدرة �شيطانية، ولأّنهم مّتكلون على 

اإيمان �شادق  اأهل  الموؤمنون هم  الالمحدودة. هوؤلء  الإلهية  القدرة 

وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأّن  ويعلمون  المطلقة،  اهلل  بقدرة  جازم  ويقين 

والنبي والإمام الح�شين و�شاحب الزمان �شلوات اهلل عليهم اأجمعين 

لن يتخلوا عنهم، و�شوف يكونون دائمًا اإلى جانبهم في اأوقات ال�شدة، 

ولأنهمR هم خير نا�شر و ُمعين لتلك الثلة المجاهدة والموؤمنة.

مثل هوؤلء المجاهدين، ماذا يطلبون من اهلل؟ غاية طلبهم منه 

والن�شر:{...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  الثبات  اإلهامهم  هو  تعالى 

(1(
ېئ ېئ }.

1. ما هو �شرط ا�شتدامة الن�شر والعناية الإلهية؟ 

الإلهية  القدرة  على  يّتكلون  هم  لمن  ياأتي  اإّنما  الإلهي  الّن�شر  اإّن 

لنا  توكُّ ا�شتبدلنا  لو  وحدها، ول يرون نا�شرًا غير اهلل عّز وجل، لكن 

رة،  ا�ص، والتكنولوجيا المتطوِّ على القدرة الإلهية بتوّكلنا على كثرة النَّ

اأو  يقّل  �شوف  الإلهّي  المدد  فاإّن  وغير ذلك،  الخارجية  والم�شاعدات 

ينتفي، لأنَّ المدد الإلهي مرهوٌن بمدى ارتباطنا نحن مع اهلل عز وجل.

اهلل  دين  ين�شر  من  كّل  اأنَّ  وهي:  حاكمٌة  �شّنة ٌ الكون  هذا  ففي 

واأحكامه وقَيَمه، �شوف ين�شره اهلل ولن يخذله، يقول تعالى:{ڭ 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 147.



 ب ُقل سرلا
ج
سرتلا  سروقملا  سرممو ة

31

 كما اأن الوعد الإلهي 
(1(

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }.
(2(

ل يمكن اأن يتخلَّف اأبدًا:{جب حب خب مب ىب }.

لذا ل بدَّ من التنبيه هنا اإلى اأنَّ ن�شر اهلل تعالى في حال كان �شاماًل 

لفرٍد اأو مجموعٍة ما؛ فاإّنه لن يكون دائمًا وم�شتمّرًا، ولن يكون هذا الفرد 

اأو تلك المجموعُة مورَد العناّية الإلهّية دائمًا، لأّن هناك �شرطًا مهّمًا 

ل�شتدامة هذه العناية الإلهّية وهذا الّن�شر، فما هو: هذا ال�شرط؟ 

اهلل.  ل�شعائر  النا�ص  اإقامة  حقيقة  حول  يتمحور  ال�شرط  هذا  اإّن 

وُيحيون ذكر  المجتمع،  ُيقيمون �شعائر اهلل في  النا�ص  فمتى ما كان 

اهلل في القلوب، ف�شوف يكونون دائمًا م�شمولين لرحمة اهلل ون�شره 

يلتفتوا  ولم  يعباأوا  ولم  اأنف�شهم  على  الّنا�ص  اتكل  لو  اأّما  وعنايته، 

هوؤلء  ن�شرة  اهلل  يترك  �شوف  فعندها  المطلقة  الإلهية  القدرة  اإلى 

المغرورين بالكثرة والّنا�ص، ويِكلُهم اإلى اأنف�شهم ال�شعيفة الفقيرة.

2. نموذج قراآني لت�شييع النعم: 

قال  للعباد،  اهلل  اأعطاها  التي  عم  النِّ تلك  عن  القراآن  ث  يتحدَّ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:{ٱ 

 
(3(

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }.

)1) �شورة محمد، الآية 7.
)2) �شورة اآل عمران، الآية 9.

)3) �شورة الأنفال، الآية 53.
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ا�ص على لياقتهم المعنوّية والروحّية لنيل تلك   فبقدر محافظة النَّ

عم والإمدادات الإلهيَّة، وعدم تبّدلهم عن الحّق، ومعرفتهم بقدر  النِّ

تلك الّنعم فاإّن اهلل يجزيهم باإبقائها ول ي�شلبهم اإياها.

؛ وَبَدَل اأن ي�شكروا نعمه 
ٍ
اإّن القراآن ذكر لنا اأنَّ اهلل اأنعم على قوم

تعالى:{ہ ہ ہ  قال  ال�شهوات،  واتباع  ال�شالة  باإ�شاعة  قاموا 

 
(1(

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ }.
باهلل  وُمحكم  قوي  ارتباط  اأ�شحاب  البداية  في  هوؤلء  كان  لقد   

تعالى، لكن �شيئا ف�شيئًا �شعفت هذه الرابطة اإلى اأن و�شلوا اإلى الحد 

نعمة  اأ�شاعوا  وبذلك  ال�شهوات،  واتبعوا  ال�شالة  فيه  اأ�شاعوا  الذي 

الهداية و�شلوا الطريق.

ولو نظرنا اإلى حال الموؤمنين كيف هي اليوم ؟ حيث بتنا ن�شتبدل 

العبادات، وقيام الأ�شحار، وتهّجد وبكاء الليل، ونترك زيارة عا�شوراء 

بق�شاء  تعالى،  باهلل  الرتباط  اأ�شكال  كّل  ن�شتبدل  كميل،  ودعاء 

الليالي بم�شاهدة الأفالم، وال�شتماع اإلى اأنواع المو�شيقى ال�شاخبة 

الأمور.  من  ذلك  وغير  والغيبة  والثرثرة  واللعب،  واللهو،  والرائجة، 

وتجف  �شعيفًا  ال�شالة  في  القلب  ح�شور  ُي�شبح  الحالة  هذه  ففي 

اأو تقل، وي�شبح روح عباداتنا فارغًا، ولونها باهتًا، وبالتالي  الدموع 

�شوف ي�شعف ارتباطنا باهلل تعالى !. 

)1) �شورة مريم، الآية 59.
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واإذا �شعف الرتباط باهلل عز وجل، فاإنَّ المجتمع �شي�شّل طريَقُه 

و�شتُحَرم الأّمة في الم�شتقبل من الإمدادات الإلهيَّة، لأّنها لم تحافظ 

على �شروط الّن�شر الإلهي، ولم تعد لئقًة وموؤّهلة لنزول مدد رّباني 

اأو ا�شتقبال ن�شر جديد.

ومـــن المهـــم هنا اأن نعـــرف، اأّن معـــارف وق�ش�ص القـــراآن الكريم 

ا�ص كاّفًة،  لي�شت مجّرد نقل تاريخي، فالقراآن كتاُب نوٍر وهدايٍة نزل للنَّ

مخاطبـــًا اأهل كلِّ زمان، ومـــن هنا جاء الّتحذير القراآني في هذه الآية:
 

ڭ}،  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ 

ليقـــول اإّن اأكثر ما يجب على الإن�شان اأْن يقلَق ويحذَر منه وب�شكل دائم، 

هـــو العاقبة! كيف �شتكون هذه العاقبة؟ وهـــل �شوف يبقى هذا الإن�شان 

ثابَت القدم اإلى اآخر الطريق؟ اأم اأّنه �شوف ي�شبح رفيق ن�شف الطريق! 

على حد تعبير العالم العارف ال�شيخ بهجت } اإذ يقول: 

و�ُشجنوا  ل�شنوات  قاوموا  اأنا�ص  من  كثيرٌة  نماذُج  هناك  كان  اإّنه 

اإلى  انظر  لكن  الجبهات  في  قاتلوا  واآخرون  للّتعذيب،  وتعّر�شوا 

عن  وانحرفوا  اآخر  طريقًا  اتخذوا  قد  راأيناهم  مدة  بعد  عاقبتهم: 

الإن�شان  تجعل  التي  الظروف  هي  وما  لماذا؟  الجهادية،  م�شيرتهم 

المجاهد ينحرف؟ 

هذه الظروف ناتجة عن قطع الرتباط باهلل تعالى وتخّلينا عن التو�ّشل 

ت�شلبنا  �شوف  ال�شيطان  �شبهات  فاإّن  وبالتالي   ،Rالأطهار باأوليائه 

ديننا واإيماننا، و�شوف تجذبنا لرتكاب المحّرمات بل واإ�شاعة الف�شاد.
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التم�ّسك بالولية واتباعها

اإّن النا�ص متى ما كانوا مرتبطين ومتم�ّشكين بولية الفقيه النائب 

عن اإمام الزمان عجل اهلل تعالى فرجه ال�شريف فاإّنهم �شوف ياأمنون 

نزول اأنواع كثيرٍة من البتالءات والعقوبات.

فعلى �شبيل المثال فلننظر اإلى العراق مثاًل، فرغم اأنَّه بلٌد م�شلٌم، 

وال�ّشيعة فيه ُكثر.

فلو عدنا اإلى الما�شي قلياًل. في زمان المرحوم اآية اهلل العظمى 

كانت  العراق  في  حركته  بداأ  وعندما  الحكيم}،  مح�شن  ال�شيد 

في  الخميني}  الإمام  قيام  ظروف  من  اأف�شل  حركته  ظروف 

اإيران، ففي البداية كانت كلُّ ع�شائر العراق مطيعًة لل�شيد الحكيم، 

لكن نتيجة لغلبة ال�شهوات وحّب الّدنيا و�شل الأمر اإلى حّد جعل ال�شيد 

الحكيم يتوّجه بنف�شه من النجف اإلى بغداد لدعوة الع�شائر الُم�شلمة 

اإلى القتال والمقاومة، لكنهم لم ي�شتجيبوا لدعوته ولم يطيعوه، ولعل 

ته  وغ�شّ ال�شديد  ال�شيد  انزعاج  مورد  كان  النا�ص  من  التخاذل  هذا 

التي اأّثرت فيما بعد على �شّحته واأّدت اإلى وفاته}.

والحا�شل: اإنَّ عدم طاعة هكذا اأمٍر من نائب اإمام الزمان عجل 

اهلل تعالى فرجه ال�شريف هو ال�شبب في رزح العراق اليوم تحت هذا 

.! 
(1(

الو�شع ال�شّيء

)1) بالإ�شارة اإلى مرحلة الحتالل الأمريكي للعراق.
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ومن هنا نعلم اأّن الولية هي الحبل المتين بين اهلل تعالى والأمة، 

والأولياء،  تعالى  اهلل  مع  قطعوه  الذي  بعهدهم  النا�ص  وّفى  ما  واإذا 

فاإّن اهلل �شوف يتجاوز عن هفواتهم وزلتهم وينجيهم من ابتالءات 

عديدة. واأما فيما لو خان هوؤلء العهد وقطعوا تلك الرابطة، فاإّنهم 

لن ياأمنوا من مكر اهلل، ويجب اأن ل يغتروا بن�شر ومدد اإلهي �شابق، 

ويظّنوا باأن البتالءات لن ت�شيبهم من جديد.

الإن�شان  على  الإ�شالم،  على  الحفاظ  باب  ومن  اأي�شًا،  هنا  ومن 

ال�شبهات  من  ويحتاط  عينيه،  ُن�شب  الم�شتقبَل  يجعل  اأن  الموؤمن 

والنحرافات، خا�شة النحرافات الفكرية، وبالأخ�ص تلك الآتية من 

النحراف.  تبرير  اأجل  من  التعبير  حرية  ي�شتخدمون  الذين  بع�ص 

 ،
(1(

{ تعالى:{ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  اهلل  يقول 

تعالى{ې ې  بقوله   P الأكرم  نبيه  اأخرى يخاطب اهلل  اآية  وفي 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
 
(2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی }.
فاهلل تعالى هنا ياأمر النبي P بعدم الجلو�ص في الأماكن التي 

خطاب  وهو  بالمقّد�شات،  فيها  وُي�شتهزاأ  ين  للدِّ الإهانات  فيها  ُتوّجه 

مجل�ص  اأو  تجّمع  اأّي  في  ال�شتراك  عليهم  ُيحّرم  الموؤمنين  لكل  عام 

وياأمرهم  الإ�شالم،  مقّد�شات  فيه  وتوهن  بالدين  بال�شتهزاء  يقوم 

)1) �شورة الأنعام، الآية 68.
)2) �شورة الن�شاء، الآية 140.
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بالبتعاد عن المجال�ص التي تطرح فيها ال�شبهات على الدين، لأن مثل 

تلك المجال�ص لي�شت بمجال�ص الموؤمنين ول تليق بهم.

القادر  ال�شخ�ص  يتوّفر  ل  الأحيان،  من  كثير  في  اأّنه  اإلى  اأ�شف 

على رّد تلك ال�شبهات والإجابة عنها، خ�شو�شًا فيما لو ُطرحت هذه 

الموجودين  على  وُعر�شت  وماكرة،  مخادعة  قوالب  في  ال�شبهات 

الذين ل ميزان لديهم لت�شخي�ص الحق من الباطل. لذلك يحّرم اهلل 

على الموؤمنين الح�شور في مثل تلك المجال�ص، لأن النتيجة الطبيعية 

عقائد  في  وال�شك  الترديد  اإيجاد  هو  وال�شتماع،  الجلو�ص  لذلك 

من  الإيمان  روح  ت�شلب  كي  لل�شياطين  الطريق  يفتح  ما  الم�شلمين 

قلوبهم وت�شتبدله بالنفاق، و�شيئًا ف�شيئًا �شوف يتبّدل هوؤلء الأ�شخا�ص 

اإلى اأنا�ص م�شلمين ظاهرًا، بينما قلوبهم خاليٌة من الإيمان باطنًا.
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المحور الثالث:

سرممو ة هل  وا  مف  سروتلة

مدخل

اهلل  رجال  �شفات  البالغة  نهج  في   Qعلي الإمام   يذكر 

�شدر  في  المجاهدين  التعبويين  بمثابة  كانوا  الذين  وجل،  عز 

اليوم  ل  ت�شكِّ اأن  يمكن  التي  وخ�شائ�شهم  �شفاتهم  فيعّدد  الإ�شالم، 

م�شعاًل للهداية لكّل الباحثين عن الحّق، ونورًا للهاربين من ظلمات 

ال�شياع والحيرة.

للتعبويين  نموذج  اأف�شل  بنف�شه   Qالموؤمنين اأمير  كان  لقد 

قال  وكما   ،P الأعظم  النبي  مدر�شة  في  ترّبوا  الذين  الجهاديين 

الإمام القائد الخامنائي {:»اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

Q اأف�شل قدوة لكل التعبويين اليوم«.

الإمام  بها  قام  التي  العظيمة  للثورة  الوحيد  الإنجاز  كان  لو 
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والمجاهدين  التعبويين  ال�شباب  هوؤلء  تربية  هو  الخميني}، 

الإمام  يقول  ال�شدد  هذا  وفي  فًا،  وم�شرِّ عظيمًا  اإنجازًا  لكان  فقط، 

القائد {: »َفْتُح الفتوح الذي اأنجزه الإمام الخميني} كان 

بال�شهوات،  يعباأ  ل  �شادق،  طاهر،  مخل�ص،  موؤمن،  �شباب  �شناعة 

قلوبهم متوّجهة فقط نحو اهلل تعالى«.

لقد كانت بياناُت وخطب الإمام الخميني} ذات تاأثير عجيب 

الإمام  للقاء  يح�شرون  كانوا  عندما  اإنهم  اإذ  التعبويين،  قلوب  في 

التي  والدموع  البكاء  من  عجيبًا  م�شهدًا  ترى  كنت  الخميني}، 

كنُت  اأي�شاً  اأنا  ليتني  »يا  الإمام}:  قال  عندما  خا�شة  تجري 

واحداً من اأفراد الحر�ص«.

لقد كانت هذه الدموع تخرج من قلوب طاهرة، وبحما�ص و�شوق 

ل يو�شفان، كانت قلوبهم م�شدودة ومرتبطة بالإمام الخميني}، 

الفقيه كانت تعطيهم  للولي  الُمحبة  الدموع ال�شادقة والقلوب  وتلك 

القوة والطاقة، وت�شحنهم بحما�ص واإيمان اإلى مّدة طويلة. وقد تجّلى 

التعبويين  هوؤلء  وبين  الخميني}  الإمام  بين  العالقة  هذه  اأوج 

المجاهدين عندما قّبل الإمام �شواعد وقب�شات هوؤلء التعبويين.

وبناًء على ما تقّدم، �شوف ن�شتعر�ص في هذا الف�شل لأهّم تلك 

الخ�شائ�ص والممّيزات لمجاهدي �شدر الإ�شالم، والتي ن�شتفيد منها 

والتي وردت في نهج  اليوم،  والتعبويين  المجاهدين  واقع  لنطل على 
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التي يقول في   ،187 الخطبة  الموؤمنينQ في  اأمير  البالغة عن 

مطلعها: » األ باأبي واأمي هم من عّدة اأ�شماوؤهم في ال�شماء معروفة، 

وفي الأر�ص مجهولة...«.

ع�سق الجهاد وال�سهادة

قال اأمير الموؤمنينQ: »ُدُعوا للجهاد فاأجابوا، وِهيُجوا اإلى 

.
(1(

الجهاد فوِلُهوا َوَلَه اللقاح اإلى اأولدها«

الجهاد  يع�شقون  حالِّ  كل  وعلى  دائمًا  المجاهدون  فالتعبويون 

تكون  ذلك  اأجل  ومن  تعالى،  اهلل  للقاء  م�شتعّدون  وهم  وال�شهادة، 

ا�شتجابتهم للقتال ا�شتجابة �شادقة و�شريعة ومطمئنة، ل يتخاذلون 

اأو يتثاقلون، وفي عبارة )وِهيُجوا اإلى الجهاد فوِلُهوا( اإ�شارة وا�شحة 

لهذا الع�شق للجهاد وال�شهادة. 

بحالة  اإل  الجهاد  َيِرُدون  ل  اأّنهم  يعني:  »الهيجان«  تعبير  اإّن 

الهيجان وال�شوق، وهذا دليُل معرفٍة منهم بمقام المجاهدين ومكانة 

ال�شهداء عند اهلل تعالى، فالإقدام بَوَلٍه هو دليل على العرفان وعالمة 

على الع�شق. 

وقد �شّبه الإمام علي Q حالهم بحال الف�شيل ال�شائع، الذي 

تبحث اأمه عنه بتيه وهيجان، وهو حال �شبيه بحال التعبوي المجاهد 

عندما ُيدعى اإلى الجهاد في�شارع نحوال�شهادة ب�شوق وهيجان. 

)1) نهج البالغة، الخطبة: 182.
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اأغمادها،  ال�شيوف  »و�شلبوا   :Qالموؤمنين اأمير  يقول  ثم   

هلك  بع�ٌص  �شفاً.  و�شفاً  زحفاً  زحفاً  الأر�ص،  باأطراف  واأخذوا 

.
(1(

وبع�ٌص نجا، ل ُيب�ّشرون بالأحياء ول ُيعّزون عن الموتى«

ر بال�شالمة من يرجع من ال�شفر معافى،  في الحالة الطبيعية ُيب�شَّ

فكّل من حوله يكون م�شرورًا بعودته �شالمًا، واإذا ما تعّر�ص اأحٌد لحادث 

ون لبقائه حيًا. ما ثّم خرج منه معافًى فكلُّ الأ�شدقاء والأقارب ُي�شرُّ

الجبهة  من  ويرجع  حيًا  الإن�شان  يبقى  اأن  اهلل:  رجال  عند  لكن   

دون و�شام ال�شهادة فهذه لي�شت ب�شارة، ولي�شت �شببًا يبعث على الفرح 

وال�شرور.

فال  ال�شهداء  عائالت  اإلى  بالن�شبة  واأما  المجاهدين،  حال  هذا 

كثيرة  نماذج  ولدينا  ب�شهدائهم،  افتخار  اأهُل  لأّنهم  لتعزيتهم  حاجة 

لهذه الروحية العجيبة في عائالت ال�شهداء، اإذ اإّنهم يتقّبلون التبريك 

ل التعازي، وكيف ل؟! وفي ثقافتهم وتربيتهم الجهادية القراآنية اأّن 

فاأمره  حيًا  بقي  من  واأما  الحقيقي،  الفائز  هو  الحقيقة  في  ال�ّشهيد 

�شهيدهم  بينما  العزاء  يتقّبلون  فكيف  والخ�شران.  الفوز  بين  معلٌَّق 

فائٌز بالر�شوان والو�شام الإلهي الرفيع؟!

ومن الالفت اأن نرى في �شبابنا التعبويين المجاهدين في زماننا 

اإّنهم ومع �شغر  بل  والجهاد،  للقتال  �شيئًا ممّيزًا، وهو تحّرقهم  هذا 

)1) نهج البالغة، الخطبة: 177.
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�شا  والرِّ الإجازة  اأخذ  لأجل  واأمهاتهم  اآبائهم  اأمام  يبكون  عمرهم 

هاب اإلى الجبهات! للذَّ

والوله  ال�شوق  ال�شهادة بهذا  ُتقِبل على  اأن نجد نماذج  اأين يمكن 

العجيب؟ بل اأين يمكن اأن نجد قلوبًا تفي�ص بحب لقاء اهلل تعالى وهي 

في زهرة �شبابها!؟ 

لقد �شّجل تاريخ الجهاد اأّن الجبهات قد امتالأت وباإ�شارة واحدة 

التعبويين  من  لل�شهادة  العا�شقين  باآلف  الخميني}  الإمام  من 

اأن المقّرات والمع�شكرات لم تعد تت�شع لأي  اإلى درجة  المجاهدين، 

ُملتِحٍق جديد!. 

وكل  الجهاد،  وع�ّشاق  اهلل  برجال  المع�شكرات  �شاقت  حينها   

اأمانيهم كانت اأمنية واحدة: اأن تكون ال�شهادة من ن�شيبهم، بل كان 

هادة! اإن مثل  البع�ص ينذر الّنذورات لأجل الح�شول على �شرف ال�شَّ

هوؤلء  مالأ  لقد  التاريخ.  من  برهة  اأّية  في  تح�شل  لم  النماذج  هذه 

اإّن  بل  المجد،  بق�ش�ص  التاريخ  �شفحات  المخل�شون  الجهاديون 

بالق�ش�ص  ي�شتهزئون  الذين  كّل  ت�شدم  تعالى  هلل  ع�شقهم  م�شاهد 

المعنوية، هذه الق�ش�ص قد ح�شلت فعاًل ووقعت في �شاحات الحرب 

وميادين الجهاد.

وكما اأن ع�شق الجهاد وال�شهادة لي�ص مخت�شًا بزمن الحرب فقط، 

ومكان،  زمان  اأي  في  ال�شهادة  يتمّنون  الجهاديين  التعبويين  اإّن  بل 
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للر�شا  موردًا  تكون  التي  الميادين  كل  في  الجرح  اأو  القتل  ويتمّنون 

الإلهي، فهم جاهزون على الدوام للجهاد وم�شتاقون دائمًا لل�شهادة 

بال فرق بين زمن حرٍب وزمِن �شلٍم.

 الأن�ش بالقراآن الكريم

في حديث اأمير الموؤمنينQ عن الُخّل�ص من اأن�شاره يقول: 

.
(1(

حَكُموه«
َ
»قراأوا القراآن فاأ

 .
(2(

وفي خطبة اأخرى يقولQ: »الذين َتلُوا القراآن فاأحكموه«

 والم�شتفاد من حديثهQ اأّن المجاهدين في �شدر الإ�شالم، 

ويعملون  ٍل،  وتاأمُّ بتدبٍر  اآياته  يتلون  وكانوا  بالقراآن،  ن�ص 
ُ
اأ اأهل  كانوا 

.Qباأحكامه وتعاليمه، وهذا هو معنى الإحكام في كالمه

هوؤلء  مثل  يكون  اأن  التعبويين  من  اأحد  اأراد  اإذا  اليوم،  اأما 

الجهاديين الذين يقول فيهم اأمير الموؤمنينQ: »باأبي واأمي هم 

 ،
(3(

من عدة، اأ�شماوؤهم في ال�شماء معروفة، وفي الأر�ص مجهولة«

ل  واأن  معانيه،  ويتدّبر  الكريم،  القراآن  بتالوة  ياأن�ص  اأن  عليه  فيجب 

ة في مقام العمل. وعلى حد تعبير  ُي�شّيع حّق هذا الكتاب الإلهي خا�شّ

اإحياء ليالي القدر  »نحن في  الأ�شتاذ العارف ال�شيخ بهجت}: 

الحجاب،  اآيات  ن�شع  العمل  مقام  وفي  روؤو�شنا،  فوق  القراآن  ن�شع 

)1) �شرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 10، �ص 99.
)2) نهج البالغة، الخطبة: 182.
)3) نهج البالغة، الخطبة: 187.
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القراآن  اأقدامنا!  الوالدين تحت  اإلى  والإح�شان  والكذب،  والغيبة، 

البرنامج  هو  القراآني  والبرنامج   ،Rالأنبياء تربية  كتاب  هو 

جامُع  القراآني،  الإن�شان  لتربية  اأيدينا  بين  ُو�شع  الذي  الأخير 

.
(1(

كمالِت كلِّ اأنبياء اأولي العزم«

اأو  اأنف�شنا من اأهل الجهاد في �شبيل اهلل،  اأن نعّد  اإذًا، هل يمكن 

من طالب ال�شهادة الذين يّدعون حّب لقاء اهلل عز وجل؛ ثم نبتعد كل 

هذا البعد عن كتابه ول ناأن�ص بتالوة كلماته ول نعمل باآياته؟ 

يام  ال�سّ

 Qالموؤمنين الأوفياء لأمير  الأ�شفياء والأ�شحاب  ال�شيعة  اإّن 

من  البطون  »ُخم�ص   :Qيقول ذلك  وفي  �شيام،  اأهُل  هم 

.
(2(

ال�شيام«

ر في اأّن هذا  لي�ص المجاهد والتعبوي ال�شادق بعابد بطن ! ول يفكِّ

الطعام األذ ّمن ذاك، ول ت�شغل باله كّل تلك اللذائذ، فهو قليل الطعام، 

ياأكل ليعي�ص ول يعي�ص لياأكل! فهو ياأكل بقدر حاجته، وبالمقدار الذي 

مود واإدامة المعركة، فالتخمة وال�شبع ل  ي�شاعده على التحّمل وال�شُّ

واأنواع  وال�شرب  الأكل  عن  بحثًا  عمره  ي�شرف  ول  عنده،  لها  معنى 

اللذائذ.

)1) نقٌل مبا�شرة من المترجم عن المرحوم ال�شيخ بهجت )قده( في در�ص خارج الفقه.
)2) نهج البالغة، الخطبة: 121.
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 قيام الأ�سحار والأن�ش بالدعاء والمناجاة

 وفي �شياق تعداد اأمير الموؤمنين Q لخ�شائ�ص وموا�شفات 

فر الألوان  �شيعته الخّل�ص يقولQ:»ذبل ال�شفاه من الدعاء، �شُ

. اإذًا من جملة خ�شائ�ص هوؤلء ال�شيعة الخّل�ص لأمير 
(1(

من ال�ّشهر«

اإلى  والرجوع  الأ�شحار  وقيام  الليالي  اإحياء  هي   Qالموؤمنين

�شاحة الرحمة الإلهية.

 -Qعلي وموله  باإمامه  واقتداًء   - اليوم  المجاهد  والتعبوي 

اأن يكون من الذين ُيحيون الأ�شحار وياأن�شون بالذكر والدعاء،  عليه 

عه  حر اأنينه وبكاءه، وُي�شاهد ت�شرُّ والعبادة والمناجاة. فُي�شمع في ال�شَّ

وخ�شوَعه اأمام العظمة الإلهية وفي محراب العبادة.

اأن نفهم عددًا من المفاهيم الواردة في القراآن  ومن هنا يمكننا 

الكريم: كالدعاء، المناجاة، والبكاء من خوف اهلل تعالى. اإّن القراآن 

يمدح فئة موؤمنة تخّر �شاجدة وباكية عندما ُتتلى عليها اآيات اهلل خ�شية 

(2(
{ وهيبة، قال تعالى:{...

تعالى: قوله  في  الإيمان  لأهل  الو�شف  هذا  ورد  اأخرى  اآية   وفي 

}

(3(
.{ 

)1) نهج البالغة، الخطبة: 121.
)2) �شورة مريم، الآية 58.

)3) �شورة ال�شجدة، الآية 15.
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وفي اآية ثالثة ورد و�شف لقوم ي�شجدون - بدون اختيار- عند �شماعهم 

 
(1(

لالآيات القراآنية:{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}.

اأن عباد اهلل المخل�شين، �شالة  اإلى:  فهذه الآيات ت�شير بو�شوح 

اأ�شبحت هذه  لقد  ولالأ�شف،  لكن،  �شباحهم.  ب�شجود  مت�شلٌة  ليلهم 

لون  ُيو�شِ الذين  هم  وقليل  اأيامنا،  في  متروكًة  والعادات  العبادات 

ون اأ�شحارهم بالقيام  �شالة ليلهم ب�شجدة �شبحهم! بل اإنَّ الذين يق�شُ

وال�شجود هم قّلة قليلة. 

فلننظر اإلى اأمير الموؤمنينQ حيث يبّين لنا معنى المجاهد 

حا�شٌر  باأّنه  ال�ّشخ�ص  ذلك  لموا�شفات  �شابطًة  ويعطينا  التعبوي، 

اأية  دائمًا في �شاحة المعركة ب�شالحه الملّقم، فالمجاهد جاهٌز في 

 :Q لحظة للجهاد والقتال في �شبيل اهلل. وُي�شتفاد ذلك من قوله

.
(2(

»�شلبوا ال�شيوف اأغمادها«

ليل  اإلى  نظرنا   Qالموؤمنين اأمير  يلفت  المقابل،  في  لكن 

محراب  في  والعبادة  البكاء  اأهل  من  هو  فالمجاهد  المجاهد، 

واأمانيه.  حوائجه  لذكر  بخالقه  وينفرد  بمناجاته  يتلّذذ  المع�شوق، 

اه اأمير الموؤمنين �شالم اهلل عليه من حقيقة  هذا ما اأراد اأن ُيعّلمنا اإيَّ

وجنبة  المجاهد،  �شخ�شّية  في  الع�شكرّي  المقاتل  جنبة  بين  المزج 

ته. الإيمان والع�شق الم�شرقة في روحيته و �شخ�شيَّ

)1) �شورة الإ�شراء، الآية 109.
)2) نهج البالغة، الخطبة: 177.
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اإّن هذه الفكرة الم�شرقة والجميلة عن �شفات وخ�شائ�ص هوؤلء 

المجاهدين، هي التي جعلت الل�شان ال�شريف لالإمامQ يتحّرك 

للحديث عن مقام هوؤلء بمثل هذه الكلمات الراقية: 

»األ باأبي واأمي هم من عدة«! فهذا هو حبه ال�شديد لهم، لدرجة 

اأنه يفديهم بالأب والأم والروح.

�شيما  ل  المجاهدين،  لهوؤلء  نماذج م�شرقة  التاريخ  كان في  لقد 

اأثناء الحرب المقّد�شة التي خا�شها هوؤلء العظماء في  المجاهدين 

تعالى،  له  رجاًل  منهم  ف�شنع  فيهم  هلل  الع�شق  تاأّجج  حيث  اإيران، 

مالأوا ال�شاحات بح�شورهم المعنوي الكبير.

بع�شهم كان  اأن  تعالى عندهم عظيمًا، حتى  ال�شوق هلل  لقد كان 

ينذر النذورات له تعالى، ويقيم العبادات ال�شاقة كي يمّن اهلل عليهم 

بو�شام ال�شهادة المقّد�ص.

ولمّدة  ياأتون،  التعبويون  المجاهدون  كان  لقد  المثال:  باب  ومن 

اإلى م�شجد جمكران  ليلة جمعة، من طهران  اأو  اأربعاء،  ليلِة  اأربعين 

في قم المقّد�شة )التي تبعد اأكثر من 120 كلم(، وحاجتهم فقط اأن 

ُي�شتجاب دعاوؤهم لاللتحاق بركب ال�شهداء.

ال�����ش��ف��اه من  ــقــول: »ذب�����ل  ي �ــشــيــاق حديثهQ عــنــهــم،  وفـــي 

 .
(1(

الدعاء«

)1) نهج البالغة، الخطبة: 177.
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فالإكثار من الدعاء، والمواظبة على الذكر، اأذبلت �شفاههم، واأ�شفرت 

األوانهم من تعب قيام الليل واإحياء ال�شحر بالعبادات والمناجاة.

الخ�شائ�ص  تلك  بيان  بعد   Qالموؤمنين اأمير  قال  ثم   

، فتعبيره
(1(

والممّيزات للمجاهد التعبوي: »اأولئك اإخواني الذاهبون«

الموؤمنين اأمير  لأنَّ  الم�شامين،  عالي  تعبيٌر  اإخوانه،  باأنهم   Q

 وفاِء وخذلِن من كانوا 
ِ
Q كان يعاني من �شعِف وع�شياِن وعدم

يتواجدون معه وحوله، لذلك قارنQ بينهم وبين اأ�شحاب النبي

P الأوفياء بقولهQ: »لقد راأيت اأ�شحاب محمدP فما اأرى 

 .
(2(

اأحداً ي�شبههم منكم، لقد كانوا ُي�شبحون �ُشعثا غبراً«

ثم يقولQ: »وقد باتوا �شّجدا وقياما ُيراِوُحون بين جباههم 

.
(3(

وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم«

ذاكرًا خ�شائ�ص  في خطبته،   Q الموؤمنين  اأمير  ينطلق  ثم 

ركب  اأعينهم  بين  »كاأّن  قائاًل:  الر�شول  واأ�شحاب  اأن�شار  و�شفات 

ُتبّل  اأعينهم حتى  ُذكر اهلل هملْت  اإذا  المعزى من طول �شجودهم، 

جيوبهم. ومادوا كما يميد ال�شجر يوم الريح العا�شف، خوفاً من 

.
(4(

العقاب ورجاًء للثواب«

)1) نهج البالغة، الخطبة: 177.
)2) نهج البالغة، الخطبة: 97.

)3) م.ن.

)4) م.ن.
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اأّن الإمام علي  اإّن الذي يالحُظ بو�شوح من خالل هذا المقطع، 

Q ي�شتهدف اإبراز الجانب المعنوي والروحي في �شخ�شية هوؤلء 

وال�شر  والقتالية،  الج�شدية  �شفاتهم  يذكر  لم  لذلك  المجاهدين، 

المجاهد باهلل  ارتباط  اإلى حقيقة دور  ي�شير  اأن  يريد  اأنه  في ذلك، 

ال�شخ�شية  تكوين  في  الرتباط  هذا  اأهمية  واإلى  وتعالى  �شبحانه 

الحقيقية للمجاهد الإلهي.

بهذه  ات�شافهم  ولول  تعالى،  باهلل  الحقيقي  الرتباط  هذا  فلول 

ال�شفات الإيمانية والعبادية لم يكن ليرى الم�شلمون تلك النت�شارات 

الكبيرة في �شدر الإ�شالم.

اإذا ما ق�شينا الليالي باللهو واللعب، والكالم  اأي�شًا   ونحن اليوم 

اأي  نرى مجّددًا  لن  ف�شوف  تعالى،  باهلل  ارتباطنا  والثرثرة، وقطعنا 

انت�شارات.

باهلل  الع�شقي  الرتباط  اأي  الممّيزة،  النورانية  ال�شفحة  فلهذه 

Q �شوقًا  تعالى، �شدرت اآهات ال�شوق من �شدر اأمير الموؤمنين 

:Qلروؤيتهم، ولذلك يقول

(1(
 »فحق لنا اأن نظماأ اإليهم ونع�ّص الأيدي على فراقهم!«

الإمام  ل�شان  على  بيانها  جرى  التي  ال�شفات  هذه  كل   اإّن 

عليQ، كانت وا�شحة ومعروفة لدى ال�شباب المجاهد في اأيام 

)1) نهج البالغة، الخطبة: 121.
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اأ�شداء  ترّدد  تزال  ل  والجبال  ال�شحاري  اإن  اإيران.  على  الحرب 

الأمل  يزال  ول  تعالى.  اهلل  لقاء  اإلى  �شوقًا  اأنينهم  واألحان  بكائهم، 

الإرث  هذا  على  يحافظوا  اأن  اليوم،  المجاهدين  بال�شباب  اأي�شًا، 

الإيماني والمعنوي الكبير.

اإحياء ال�سعائر الإلهية والبتعاد عن البدع

اإن الو�شول اإلى الحقيقة الأ�شيلة، ل يكون اإل ب�شلوك طريق �شحيح 

اهلل  ر�شول  ويمّثل  ال�شماوية،  الإ�شالم  تعاليم  على  مبنيٍّ  وم�شتقيم، 

والم�شتقيم  ال�شحيح  الطريق  بعدهRهذا  الأو�شياء من  والأئمة 

ل اإلى الحقيقة، فال طريق اإلى اهلل عز  الخالي من الهفوات، والُمو�شِ

.Rوجل اإل من خالل هوؤلء المع�شومين

وبناًء عليه، من يريد ال�شير باتجاه الكمال وال�شتقامة عليه اأن ينظر 

 ،R P والأئمة المع�شومين  اإلى �شيرة و�شنة النبي الأكرم  جّيدًا 

واأن يتعّلمها ويعمل بها وي�شعى لإحياء تلك ال�شنن وال�شعائر في قلبه 

اأوًل، ثم يحييها في مجتمعه واأمته ثانيًا. 

التي  البدع والنحرافات  اأن يعرف  ومن هنا يجب على المجاهد 

عن  النحراف  في  ال�شبب  كانت  والتي  الإ�شالم،  تاريخ  في  حدثت 

طريق الهداية وال�شراط الم�شتقيم؛ لأّن هذه المعرفة �شوف ت�شاعده 

القيام  ثم  جهة،  من  مجتمعنا  في  الحادثة  البدع  على  الق�شاء  في 

باإ�شالح ما ف�شد، ومعالجة العقائد الباطلة ودح�شها من جهة اأخرى.
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و�شفه  عند   Qالموؤمينن اأمير  يقول  المقام  هذا  وفي 

.
(1(

للمجاهدين: » اأحُيوا ال�شّنة واأماتوا البدعة«

الر�شول  ب�شنة  ومتم�ّشكين  متابعين  كانوا   P الر�شول  فاأ�شحاب 

البدع  اأمواج  وجه  في  ثابتين  وبقوا  ي�شّلوا  لم  لذلك  الإلهي،  وفكره 

وال�شالل، اأما بع�ص ال�شباب اليوم، فاإنهم جنوا على اأنف�شهم باإ�شاعة 

اأوقات ال�شلوات واتباع ال�شهوات فهم اليوم ي�شيرون في اأظلم الطرق 

الر�شول  ب�شيرة  لالقتداء  اإهمالهم  ب�شبب  ال�شالل،  اأ�شواأ  ويعي�شون 

 ،P الكريم  النبي  اأقامها  التي  الحدود  على  حفاظهم  وعدم   P

لذلك ظهرت في اأفكارهم البدع، وانحرف �شلوكهم ب�شكٍل �شيء.

ت�سخي�ش التكليف ال�سحيح

هدفها  اإلى  الو�شول  اأجل  من  خا�شًا  طريقًا  مجموعة  كلُّ  ت�شلك 

الذي تن�شده، لكن نجاحها وتطوّرها في هذا ال�شلوك وال�شير، مرهوٌن 

بعن�شرين اأ�شا�شيين: 

ووعيهم  جيد،  ب�شكل  للهدف  والعنا�شر  الأفراد  معرفة  مدى  اأوًل: 

الكامل به. 

للّطريق  حيح  ال�شَّ وت�شخي�شهم  الدقيقة،  معرفتهم  مدى  ثانياً: 

ل اإلى ذلك الهدف. المو�شِ

)1) نهج البالغة، الخطبة: 182.
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مبا�شر،  وب�شكل  الأهداف،  اإلى  الو�شول  في  النَّجاُح  ويرتبط 

وبمعرفته  المجموعة،  تلك  في  الخا�ص  لدوره  كل عن�شٍر  بت�شخي�ص 

اإنجازها على م�شتوى  للم�شوؤولّية الملقاة على عاتقه التي ُيطلب منه 

اإمكاناته وطاقاته.

اإّن هذا الأمر يعتبر في المجتمع الإ�شالمي قاعدة ثابتة، فكّل فرد 

بدوره  فرٍد  كلُّ  ليتميز  تكليفه  وي�شخ�ص  م�شوؤوليته،  يعرف  اأن  عليه 

منه  ُينتظر  الذي  عمله  فرٍد  لكّل  ويكون  الآخرين،  عن  وبم�شوؤولّيته 

تاأديته، واإنجاُزه على اأح�شن وجٍه ممكن.

غير اأّننا نرى اأنَّ هناك اآفًة خطيرًة من بين عّدة اآفات تهّدد الأّمة 

الإ�شالمية، وهي:

ويهتّم  لينجزه  وتكليفه  اإلى وظيفته  توّجهه  بدًل عن  الفرد  اأن   

باإ�شالح نف�شه، فاإّنه يقوم بتبرئة نف�شه من العيوب فُي�شقَط الّتكليف 

ولطريقة  لنف�شه  تقويمه  عن  واحدة  دفعًة  وين�شرَف  عهدته،  عن 

اأدائه لتكاليفه. بل اإنه ينظر اإلى اأداء الآخرين لتكاليفهم، ويتهمهم 

بعدم اإنجاز ما يتوجب عليهم، ويرى اأن كّل الم�شكالت والّنواق�ص 

والنحرافات اإنَّما ن�شاأت من اإهمال اأو تق�شير الآخرين واأخطائهم.

اأّي اإ�شالٍح وتطور، في عملنا؛  اإّن وجود مثل هذه الأفكار يمنع 

في  التفرقة  وعوامل  والختالفات  الح�شا�شّيات  معها  تزداد  بل 

المجتمع. 
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حلها  وعلَّق  الم�شكلة،  هذه   Qعلي الإمام  �شّخ�ص  هنا  ومن 

ويق�شد   
(1(

فاأقاموه« الفر�ص  »وتدّبروا  فقال:  والتدّبر،  بالتفّكر 

عن  وبحثوا  تاأّملوا،  دًا،  جيِّ روا  فكَّ الأ�شحاب  هوؤلء  اأنَّ  بذلك  الأمير 

المعرفة  بعد  واأمتهم،  دينهم  تجاه  م�شوؤولياتهم  وماهّية  تكليفهم 

واإتمام  التَّكليف،  هذا  اإنجاز  اإلى  اّتجهوا  ثم  حيح،  ال�شَّ والتَّ�شخي�ص 

تلك الم�شوؤوليات بكل قدراتهم بدون ك�شٍل اأو ملٍل.

وفي مقامنا هنا في الحديث عن المجاهد والتعبوي، يرى اأنَّ على 

بالأولويات  والمعرفة  العلم  لتح�شيل  ي�شعى  اأن  التَّعبوي،  المجاهد 

وال�شروريات التي تهّم مجتمعه واأمته، ثم بعد معرفة وت�شخي�ص تلك 

تم  ما  لإنجاز  الإمكانات  وتجهيز  القدرات  باإعداد  يقوم  الواجبات، 

باإنجاز  متعّلق  وفكره  وقدرته  هّمه  فكّل  وكاأولوية،  كواجب  ت�شخي�شه 

التكليف الإلهّي كاماًل في ميدان العمل.

القيادة واللتزام

لقد كان الإمام عليQ في اأواخر اأيام عمره ال�شريف، يتذّكر 

اأ�شحابه ال�شهداء واأن�شاره الأوفياء، ويتاأّوه على فقدانهم ويتوق من 

الوا�شح  اأنينه  ُيظهره  كان  الخّل�ص  ل�شيعته  افتقاده  اإن  لقائهم.  اأجل 

في كلماته النورانية، خا�شة اأّن هوؤلء كانوا اأكثر النا�ص اتّباعًا لقيادته 

يقول لذلك  في ظهره،  وطعنه  عنه  تخاذل  من  مقابل  في  ال�شريفة، 

.
(2(

Qعنهم: »وثقوا بالقائد فاتبعوه«

)1) نهج البالغة، الخطبة: 182.

)2) نهج البالغة، الخطبة: 182.
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ن�شتفيد من هذه الكلمة النورانية، اأن من اأهم ممّيزات المجاهدين 

به.  والثقة  له  الطمئنان  هو  الديني  قائدهم  معرفة  بعد  التعبويين، 

لذلك ل بد من الناحية العملية من تطبيق هذه الثقة باإطاعة اأوامره 

واإتباعه بدون كثرة �شوؤال وت�شكيك: كيف؟ ولم ؟ ولماذا؟

عند  الواحد  القلب  ونب�ص  والكلمة،  ال�شف  وحدة  فاإّن  لذلك 

اأهم  من  تعتبر  الكفوؤ،  الالئق  الواحد  القائد  اإطاعة  في  المجموعة 

عوامل التوفيق والنجاح والن�شر.

اإذا  على حق-  كانت  ولو  - حتى  كْل مجموعة  فاإّن  المقابل  وفي   

على  م�شتتون  بدورهم  والأفراد  اأفرادها،  قلوب  تمالأ  التفرقة  كانت 

هي  تكون  �شوف  والهزيمة  النك�شار  فاإن  مختلفة؛  و�شالئق  اأهواء 

النتيجة الحتمية لهم.

والتن�شيق  التوا�شل  وانعدم  فقدت،  اإذا  والتعاون  الأخوة  روح  اإّن 

الخالفات  تزداد  اأْن  الطبيعي  فمن  الموؤمنين؛  بين  الم�شتمر 

والح�شا�شّيات بينهم، وتح�شل الت�شّققات في ال�شف الواحد، والأعداء 

وا على  في واقع الأمر يترّب�شون بنا وينتظرون لحظات كهذه لينق�شّ

اأ�شل وجود اأهل الإيمان.

ومن هنا، ن�شتطيع اأن نقول اإنَّ �شيا�شة خلق العلل و�شنع الذرائع، 

 ،Qوالتفتي�ص عن الأعذار، من قبل بع�ص جنود جي�ص الإمام علي

لأجل تبرير تقاع�شهم عن تنفيذ اأوامره، اأو اإعمال ذوقهم ال�شخ�شي 
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Q، مثل هذه  اإليهم من قبله  الموّجهة  التكاليف  تلك  تنفيذ  في 

الأعمال والت�شّرفات هي التي اأ�شابت المجتمَع الإ�شالمي والم�شلمين 

بنك�شاٍت وخ�شاراٍت غير قابلٍة للُجبران والّتدارك.

يقول اأمير الموؤمنين Q حول هذا المو�شوع، مخاطبًا ع�شكره: 

اأنهم  لي�ص  عليكم،  القوم  هوؤلء  ليظهرن  بيده  نف�شي  والذي  »اأما 

اأولى بالحق منكم، ولكن لإ�شراعهم اإلى باطل �شاحبهم واإبطائكم 

الدينار  �شرف  بكم  �شارفني  معاوية  اأّن  واهلل  لوددت  حّقي...  عن 

 .
(1(

بالدرهم فاأخذ مني ع�شرة منكم واأعطاني رجاًل منهم«

اأولئك  مخاطبًا  ال�شياق،  نف�ص  في   Q علي  الإمام  وي�شيف 

تنفروا،  فلم  للجهاد  »ا�شتنفرتكم  تكاليفهم:  اأداء  في  المتخاذلين 

ت�شتجيبوا،  فلم  وجهراً  �شراً  ودعوتكم  ت�شمعوا،  فلم  واأ�شمعتكم 

منها،  فتنفرون  الِحَكم  عليكم  اأتلو  تقبلوا...  فلم  لكم  ون�شحت 

واأعظكم بالموعظة البالغة فتتفّرقون عنها، واأحّثكم على جهاِد اأهل 

قين اأيادي �شباأ. اأيها  البغي فما اآتي على اآخر قولي حتى اأراكم متفرِّ

القوم ال�شاهدة اأبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة اأهواوؤهم، 

الُمبتلى بهم اأمراوؤهم، �شاحبكم يطيع اهلل واأنتم تع�شونه، و�شاحب 

.
(2(

اأهل ال�شام يع�شي اهلل وهم يطيعونه«

 ،Q وبناًء على ما تقّدم من الكالم النوراني لأمير المجاهدين

)1) نهج البالغة، الخطبة: 96.
)2) نهج البالغة، الخطبة 97.
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في  والمجاهدين  الأفراد  بين  والتعاون  الن�شجام  باأن  القول  يمكن 

التعبئة، والطاعة المطلقة للقائد الثقة، الكفوء، بدون �شوؤال وت�شكيك 

لذلك  للمجاهدين،  الالزمة  والخ�شائ�ص  ال�شفات  اأهم  من  ُيعدُّ 

نرى اأّن اأمير الموؤمنينQ عّد اأ�شحاب معاوية اأف�شل ممن حوله 

تع�شونه،  واأنتم  اهلل  يطيع  »�شاحبكم   :Qفقال الأن�شار،  من 

.
(1(

و�شاحب اأهل ال�شام يع�شي اهلل وهم يطيعونه«

كل  اأن  لراأينا  الحالي،  الأمة  واقع  على  �شريعة  نظرة  األقينا  ولو   

م�شكالتها منبعها هو التفّرق عن القيادة الإ�شالمية الواحدة والواعية، 

ولذلك اأمكن للجبروت ال�شيطاني الأميركي اأن يتغلغل في ج�شد الأمة 

ويزيدها �شعفًا يومًا بعد يوم.

لقرون طويلة.  الأمة  ال�شعف هو ديدن  الحال من  ولقد كان هذا 

حتى جاء الزمن الذي اجتمعت فيه الأمة، وقلوب ال�شباب الطاهرة 

حول قائٍد ديني ومعنوي عظيم هو الإمام الخميني}، وا�شتطاعت 

اأن ت�شل بعناية اهلل تعالى اإلى الن�شر الذي و�شل مداه اإلى كل العالم.

الأمة  لإمام  الطاعة  درب  على  التعبويين  المجاهدين  ثبات  اإنَّ 

لقيادته  وت�شليمهم  ووعيهم  به،  معرفتهم  من  نابع  الراحل}، 

المماثل  والوجداني  الروحي  وتعّلقهم  ع�شقهم  ومن  لالأمة،  الحكيمة 

من  النت�شارات.  تلو  النت�شارات  تحقيق  اإلى  كله  ذلك  دفعهم  له، 

)1) نهج البالغة، الخطبة 97.
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تلك القّوة هدرت موجة الثوار فاأزالت ال�شاه من الوجود، ثم �شفعت 

اأميركا والعالم �شفعة األيمة اأثناء الحرب المفرو�شة.

وهكذا يجب اأن ي�شتمر التعبويون المجاهدون اليوم في ال�شير على 

خطى القائد الحكيم {، وليع�شقوا اأداء التكاليف التي يلقيها على 

عواتقهم، فاإّن النت�شارات ل يمكن اأن تتحّقق اإل بهذا الطريق.

تذّكر ال�سهداء واإحياء ذكراهم

النورانية،  ال�شتفادات  ب�شتى  عابقة   Qعلي الإمام  �شيرة 

ووفائه  �شّدة حبه  المجاهد، هي  ب�شخ�شية  تتعّلق  التي  اإحداها  ومن 

لأ�شحابه حتى بعد �شهادتهم ورحيلهم عن هذه الدنيا، لأنَّ ال�شهداء 

مون برزِق اهلل تعالى في عالٍم غير  ؛ يتنعَّ
(1(

وب�شهادة القراآن{ڀ }

»اأولئك  الأوفياء:  اأ�شحاَبه  مخاطبًا  الموؤمنين  اأمير  يقول  عاَلمنا. 

على  الأيدَي  ونع�صَّ  اإليهم   
َ
نظماأ اأْن  لنا  فحقٌّ  اهبون،  الذَّ اإخواني 

.
(2(

فراقهم«

اأ�شحابه  �شوق وحنين  بكل   Q الإمام  يتذّكر  اآخر  وفي مكاٍن 

الذين �شالت دماوؤهم الطاهرة في حرب �شفين، قائاًل: » اأين اإخواني 

ابن  واأين  عمار  اأين  الحق؟  على  وم�شوا  الطريق  ركبوا  الذين 

الذين  اإخوانهم  من  نظراوؤهم  واأين  ال�شهادتين،  ذو  واأين  التّيهان 

)1) �شورة اآل عمران، الآية: 169.
)2) نهج البالغة، الخطبة: 121.
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 .
(1(

بِرَد بروؤو�شهم اإلى الفجرة؟«
ُ
تعاقدوا على المنية واأ

طوياًل  ويبكي  ال�شريفة  لحيته  على  يده   Q الإمام  ي�شع  ثم   

ويقول: »اأين اإخواني ...«.

فمعنى  الكالم  في  »اأّوه«  كلمة  ت�شتعمل  عندما  العربية  اللغة  وفي 

ع.  ُم ب�شّدة، وهو تعبيٌر عن غايِة التاأثُِّر والتوجُّ ذلك اأنَّ القلب يتاألَّ

بهذه الحالة الرقيقة كان اأمير الموؤمنينQ يتذّكر الأ�شحاب 

 ،Q وال�ّشهداء، لكي تكون قدوة اأخالقية وتربوية لكل اأتباع الإمام

بما فيها من دعوٍة اإلى الحفاظ على ذكرى ال�شهداء واإحيائها باأف�شل 

وجٍه واأح�شن اأ�شلوب.

)1) نهج البالغة، الخطبة: 182.
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المحور األول:

سحعقرلة سرمللا ة سرمقعة

مدخل

يعتبر اإعداد الروح القتالية واإيجاد الدوافع والُمحّركات العتقادية، 

الذهاب  وُت�شّجع على  ُترّغب  التي  لأنها هي  الحرب  م�شائل  اأهّم  من 

بذل  وا�شتمرار  وال�شمود  للقتال  بالتالي حافزًا  وُت�شّكل  الحرب،  اإلى 

الجهود.

 بينما الذين ل يمتلكون روحّا قتالية اأو دافعّا عقائديّا ول يتمّتعون 

التي  هي  والتقهقر  التراجع  روحية  فاإّن  للحرب،  الالزمة  بالدوافع 

�شتكون حاكمة عليهم.

الدافعة  والعقيدة  الالزمة  القتالية  الروح  يمتلك  الذي  فالجي�ص 

الوقوف  على  قادرًا  و�شيكون  الحرب،  نحو  �شيتوّجه  للمواجهة، 

والعقيدة.  الروحية  لهذه  الفاقدة  الجيو�ص  ع�شرات  بوجه  وال�شمود 
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وفي تاريخ الحروب يمكننا اأن نقراأ ون�شاهد نماذج من تلك الجيو�ص 

ذات الروح القتالية العالية، كما يمكننا اأن نجد نماذَج اأخرى كانت 

فاقدة لتلك الروحية والعقيدة القتالية الالزمة.

ولأجل ذلك يجب اعتبار م�شاألة وجود الدافع عند المقاتل، واإعداده 

معنويًا واإبقائه جاهزًا للقتال على الم�شتوى النف�شي والروحي من اأول 

اأ�شباب الن�شر والنجاح. ومن هنا اهتم القراآن الكريم اهتمامًا بالغًا 

بهذا الأمر، وطرح عدة اأ�شاليَب وطرٍق لأجل اإيجاد الروحية والدافع، 

وتثبيت العزيمة وتقوية الإرادة لدى المجاهدين. 

في هذا الف�شل �شنذكر بع�ص هذه الطرق والأ�شاليب اإ�شافة اإلى 

ذكر نماذج قراآنية حول كل اأ�شلوب على حدة.

اأ�سلوب التب�سير والإنذار

التي  العامة  والأ�شاليب  الطرق  اأحد  والإنذار  التب�شير  يعتبر 

اتبعها كل الأنبياءR من اأجل دعوة النا�ص اإلى الّدين، وتربيتهم 

بالتعاليم  الم�شتقيم، ولتثبيتهم على اللتزام  اإلى الطريق  وهدايتهم 

ال�شماوية والتكاليف الإلهية.

ر  )المب�شِّ ا�شم:  تعالى  اهلل  اأنبياء  على  طلق 
ُ
اأ المنظار  هذا  ومن   

(1(
والمنذر(، يقول اهلل تعالى:{ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}.

با�شطالح  والإنذار  التب�شير  مفهوم  عن  ُيعّبر  اليوم،  لغتنا  وفي 

)1) �شورة البقرة، الآية 213.
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�شنتعّر�ص  و�شوحًا  اأكثر  بحثنا  يكون  ولكي  والترهيب(،  )الترغيب 

و�شنذكر  الحرب،  ميدان  في  الإنذار  ومفهوم  التب�شير  مفهوم  ل�شرح 

الآيات المتعلِّقة بهذين المفهومين: 

اأورد القراآن الكريم اآياٍت كثيرًة تحّث النا�ص على الجهاد وُت�شوقهم 

اإلى القتال في �شبيل اهلل تعالى. وفي مقابل هذا الحّث، بّين القراآن 

زات التي ت�شير اإلى نعٍم دنيوية ونعٍم اأخروية هي ثمار  عددًا من المحفِّ

وعطاءات اإلهية للمجاهد في �شبيله تعالى.

الدنيوية،  النعم  ثم  الأخروية،  النعم  من  نماذج  ههنا  و�شنذكر 

مع عدم الغفلة عن اأن اأكثر النفو�ص اإنما تنجذب اإلى النعم الدنيوية 

وملّذاتها لأن�شها واإح�شا�شها اأكثر بالعالم المادي، غير اأّنا هنا وب�شبب 

النعم  �شنذكر  فاإنا  والمجاهدين  الجهاد  لمقام  الكالم  منا�شبة 

الأخروية اأوًل.

فالتربية القراآنية الإلهية تعتبر ال�شعادة الأبدية والنعم والملذات 

النعم  واأما   ،Rالأنبياء تعاليم  في  الأ�شلي  المحور  الأخروية 

والملذات الدنيوية فغير قابلة للمقاي�شة اأ�شا�شًا مع ال�شعادة الأخروية 

الخالدة، وهذا بديهي ووا�شح في خطاب القراآن. 

1. الب�شارة بالنعم الأخروية:

ورد في عدة اآيات قراآنية، وبتعابير مختلفة، ب�شاراٌت للمجاهدين 

بنعٍم اإلهية كبيرة، وب�شعادة اأخروية خالدة، �شهداء كانوا، اأم مقاتلين 



64

مجاهدين  اأم  معّذبين،  اأ�شرى  اأم  واإعاقات،  بالغة  بجروح  اأ�شيبوا 

خا�شوا غمار الحرب و�شراوتها ثم عادوا غانمين �شالمين.

يقول  الكريم،  القراآن  في  الب�شارة  اأهُل  هم  المجاهدون  هوؤلء 

تعالى:

الآية الأولى:

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  {ى 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 
.
(1(

ی }
لقد ا�شُتعملت في هذه الآية عبارة{ەئ }، وهي تعّبر بل�شان 

نيا  المعاملة بالبيع وال�شراء، والمعنى المق�شود فيها: اأّن من يبيع الدُّ

وي�شتري مقابلها الآخرة بنعمها الأبدية، فمن الطبيعّي اأن ُي�شارع اإلى 

هادة والّذهاب اإلى الجهاد والقتال في �شبيل اهلل. طلب ال�شَّ

الآية الثانية:

تعالى:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  اهلل  يقول   

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

 .
(2(

ڄ }

)1) �شورة الن�شاء، الآية 74.

)2) �شورة الن�شاء، الآية 95.
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تق�شيم  من  ننا  ُيمكِّ ال�شريفة،  الآية  هذه  كلمات  في  التدقيق  اإّن 

الموؤمنين اإلى ثالثة اأق�شام:

اإليه  ه  ُيوجَّ لم  معذوٌر،  ق�شم  وهو  الموؤمنين:  من  الأول  الق�شم 

التَّكليف بالجهاد ب�شبب هذا العذر، يقول اهلل تعالى:{ۇ ۇ ۆ 

(1(
ۆ ۈ ۈٴۇ...}.

حيث اإّن هوؤلء، وب�شبب نق�صٍ في الأع�شاء اأو الحوا�ص اأو غيرها 

من القوى، اأو ب�شبب الفقر و�شظف العي�ص وال�شيق ل قدرة لهم على 

وبالتالي يعذرهم  والدين.  اأعداء اهلل  البدني �شد  اأو  المالي  الجهاد 

اهلل تعالى عن الح�شور والم�شاركة في جبهات القتال.

 الق�شم الثاني من الموؤمنين: يمتلكون القدرة على الجهاد المالي 

ل  الجهة  ومن هذه  عليهم،  عينيًا  واجبًا  لي�ص  الجهاد  لكّن  والبدني، 

ُيوؤاخذون اأو ُيحا�شبون على تركهم للجهاد وبالتالي ل عذاب ول عقاب 

على ذلك الترك.

الق�شم الثالث من الموؤمنين: هم من لهم القدرة المالية والبدنية 

على جهاد الأعداء وُيوّفقون للعمل بهذه الفري�شة الكبيرة.

لوا في الآية على القاعدين،  اإّن المراد من المجاهدين الذين ُف�شّ

هو هذا الق�شم الثالث، بينما المراد من القاعدين هو الق�شم الثاني. 

لأّن الجهاد لو كان واجبًا عينيًا عليهم وتركوه فاإنهم �شيكونون موردًا 

)1) �شورة البقرة، الآية 286.
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ال�شريفة  الآية  لكن  للعقاب،  ُم�شتحقٌّ  الجهاد  تارك  لأنَّ  للموؤاخذة، 

قالت باأن للقاعدين اأي�شًا اأجرًا وثوابًا، وعّبرت بهذا التعبير:{... ٹ 

 وهذا معناه اأن هناك ثوابًا للقاعدين لكّنه اأقل 
(1(

ڤ ڤ ڤڤ...}
من ثواب المجاهدين. 

الآية الثالثة:

تعالى{ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  اهلل  يقول 

ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٱ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

 .
(2(

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }
التي  والثقافية  العقائدية  الم�شائل  اأحد  اإلى  الآيات  هذه  ت�شير 

وردت حول الحج في زمن �شدر الإ�شالم. فالحجُّ كان له اأهميةٌّ كبرى 

في نظر الم�شلمين والم�شركين على حدٍّ �شواء. والذين كانوا يتولون 

الماء للحجيج  والقيام بمهمة �شقاية  الحرام »الكعبة«  البيت  عمارة 

اأنهم  غير  خا�شة،  اجتماعية  ومنزلة  مكانة  لهم  كانت  و�شيافتهم، 

كانوا  بل  ال�شقاية،  اأو  العمارة  اأمر  لتولِّيهم  والُغرور  بالعجب  اأ�شيبوا 

يعّدون اأنف�شهم طبقة اأف�شل واأرقى.

)1) �شورة الن�شاء، الآية 95. 
)2) �شورة التوبة، الآيات 22-19. 
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هوؤلء  وافتخاَر  مباهاَة  الآيات،  هذه  في  تعالى  اهلل  رف�ص  ولقد 

الأعمال  هذه  نَّ 
َ
باأ مفاُده:  در�شًا  الم�شلمين  وعَلّم  باأعمالهم،  الأفراد 

التي اأ�شبحت �شببًا للُعجب والُغرور عند البع�ص، لي�شت لها عند اهلل 

َة، ول ترقى اإلى م�شتوى عمل اأهل الإيمان بالمبداأ والمعاد  اأي قيمة مهمَّ

واأهل الجهاد في �شبيل اهلل.

والمقامات  الأعمال  تلك  بقيمِة مثل  اأحد  اأن ل ينخدع  لكن يجب 

تكون  اأن  يمكن  كيف  اإذ  لالأف�شلية.  �شببًا  تعتبر  قد  التي  والمنا�شب 

في  والجهاد  الإيمان  لقيمة  وم�شاوية  معادلًة  الأعمال  تلك  مثل  قيمة 

�شبيل اهلل؟ خ�شو�شًا واأن هذه الأعمال والمنا�شب كانت تحت عهدة 

اأفراٍد م�شركين، ظالمين، فا�شدين، بعيدين عن الهداية الإلهية.

ر من  ُيب�شَّ اإذ  اأحد،  اإليه  فمقام المجاهد عند اهلل تعالى ل يرقى 

قبل المولى بالر�شوان والجنات، والخلود واأعظم الدرجات.

الآية الرابعة: 

تعالى:{ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  يقول اهلل 

ٱ ٻ  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 

 .
(1(

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ }

)1) �شورة التوبة، الآيات 89-86.
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و هذه الآيات ك�شابقتها حيث وعدت المجاهدين بالفالح والخيرات 

والفوز والجنات العظيمة.

 الآية الخام�شة:

تعالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  اهلل  يقول 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

.
(1(

ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ }
هذه الآيات اأي�شًا كالآية الأولى، تحدثت بل�شان المعاملة والتجارة 

اأذهان النا�ص. في هذه  اأكثر قابلية للفهم في  وال�شراء والبيع لتكون 

المعاملة، الم�شتري هو اهلل عز وجل والثمن هو الجنة والنعم العظيمة 

مقابل الجهاد بالروح والمال من الموؤمنين وهذا عهد ووعد اإلهي نزل 

في الكتب ال�شماوية ولي�ص هناك من هو اأوفى بوعده من اهلل عز وجل.

من هذه الجهة يجب اأن ل يكون هناك اأي ترديد اأو �شك في هذه 

هذه  معاملتهم  الموؤمنون  اأتم  ما  واإذا  مربحة  تجارة  فهي  التجارة، 

والفوز  الكبرى  الأبدية  وال�شعادة  الفالح  ينالون  �شوف  فاإنهم  بنجاح 

العظيم.

تعالى  اأن اهلل  التي ذكرناها،  الآيات  النهائية من كل  لة  والمح�شِّ

قد وعد المجاهد في �شبيله بنعم اأخروية عظيمة جاء التعبير عنها 

)1) �شورة التوبة، الآية 111.
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 - العظيم  الفوز   - العظيم  )الأجر  مثل:  الم�شامين  عالية  باألفاظ 

المغفرة - الرحمة - الدرجات - الخيرات - المفلحون- الر�شوان 

- الخلود - الحب الإلهي...( وكلها تعابير تبّين عظيم اأهمية وف�شل 

الجهاد عند اهلل تعالى وموقعه القوي في الدين الإ�شالمي.

2. الب�شارة بالنعم الدنيوية:

وعدًا  اأعطى،  مختلفة  وبتعابير  القراآنية،  الآيات  من  اآخر  وق�شم 

على  ليكونوا  دنيوية  بنعٍم  بالفوز  اهلل  �شبيل  في  للمجاهدين  اإلهيا 

علم ويقين باأنَّ جهادهم و�شعيهم �شوف يثِمْر اأي�شًا في هذا العالم، 

اأعمالهم  متابعة  اإلى  لهم  ودافعًا  زًا  ُمحفِّ الإلهي  الوعد  هذا  ُل  فيتحوَّ

الخطيرة بجديٍة اأكبَر، واتخاذ قراراتهم الم�شيّرَية بيقين وب�شيرة.

التكليف  اأداء  الإلهي ونية  الدافع  يتوّفر في الجهاد  اإذا لم  طبعًا، 

المادي  الدافع  العمل هو  اإلى  الدافع  وكان  اإلى اهلل،  التقّرب  وق�شد 

والدنيوي فاإن هكذا عمل وجهاد لي�ص له اأيُة قيمة ُتذكر في الإ�شالم. 

فحقيقة اأّن كل عمل خال عن نية القرب والر�شا الإلهي ل قيمة له قد 

ورد التاأكيد عليها وتاأييدها في روايات عديدة، فقد ورد:

Q في �شرية واأمر الم�شلمين  »اأّن ر�شول اهلل P اأغزى علياً 

اأن ينتدبوا معه في �شريته فقال رجل من الأن�شار لأخ له: اغُز بنا في 

اأو دابة اأو �شيئاً نتبلَُّغ به، فبلغ  �شرية عليQ لعلنا ن�شيب خادماً 

النبيَّ قوُله فقال P: اإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن 
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غزا ابتغاء ما عند اهلل عّز وجل فقد وقع اأجره على اهلل عز وجل، ومن 

.
(1(

غزا يريد عر�ص الدنيا اأو نوى عقاًل لم يكن له اإل ما نوى«

 وكثير من الروايات التي مفادها اأن من ُيقاتل من اأجل الح�شول 

على مال اأو ك�شب ثروة وُيقتل في تلك المعركة فاإنه �شوف يكون )قتيل 

المال(، وورد اأي�شًا في رواية اأخرى و�شف )قتيل الحمار( حول رجل 

ُقتل في المعركة انتقامًا لحماره!.

رًا في  فالوعُد الإلهي بالنعم الدنيوية والمادية يمكن اأن يكون ُموؤثِّ

ك من اأجل  عمل و�شلوك كثير من النا�ص وُيقويِّ لديهم الدافع والُمحرِّ

هذا  ذكر  عن  الكريم  القراآن  يغفل  لم  لذلك  الأعداء،  �شد  الحرب 

العامل واأعطى وعودًا بتحقيق ثماٍر دنيويَّة.

ومن الموارد التي ذكر فيها القراآن هذا العامل، ما ورد في بع�ص 

الآيات من قبيل:

خاطب اهلل الم�شلمين والمجاهدين بقوله تعالى:{ھ ھ  اأ. 

 .
(2(

ے ے ۓ...}
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  تعالى:{ۓ  قال  اأخرى  اآية  في  ب. ثم 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 
ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 .
(3(

ەئ ەئ وئ }

)1) بحار الأنوار، ج 67، �ص 212. 
)2) �شورة الفتح، الآية 20.
)3) �شورة الفتح، الآية 27.
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وفي اآية ثالثة قال تعالى:{ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ج. 

.
(1(

ىئ }
الدنيوية بالنعم  وعد  اإلى  وا�شحة  اإ�شارة  الآيات  هذه   ففي 

، وكذلك الوعد بالفتح والدخول 
(2(

{... ے ے ۓ...}

اإلى الم�شجد الحرام والوعد بالن�شر وما يترّتب على هذا الن�شر من 

اأمان وازدهار، ورفاه وا�شتقرار. 

الإنذار من عذاب اهلل

في  والترغيب  التب�شير  اأ�شلوب  من  ا�شتفاد  وكما  الكريم  القراآن 

فاأنذر  التهديد  اأو  الإنذار  اأ�شلوب  اإلى  اأي�شًا  اأ�شار  المجاهدين،  حّث 

الآخرة.  دار  في  الأليم  وعقابه  ال�شديد  اهلل  عذاب  من  المتخاذلين 

البتالءات  من  يرافقه  وما  وعواقبه  الخذلن  تبعات  من  وحّذرهم 

والم�شائب في الحياة الدنيا.

ويكمن �شرُّ اأ�شلوب الإنذار اأي�شًاـ  وكما ذكرنا في اأ�شلوب التب�شيرـ  في 

اأنَّ كثيرًا من النا�ص قد تتحّرك الدوافع لديهم اأكثر، عند ذكر الُمرهبات 

�شها وح�شورها  ن�شهم ال�شديد بها من خالل تلمُّ
ُ
والُمرّغبات الدنيوية لأ

اأمام اأعينهم، فتتحّرك لديهم الدوافع لما يرونه ويلم�شونه من اآثارها، 

والم�شائب  عم  بالنِّ بات  المرهِّ اأو  بات  المرغِّ لذكر  كهم  تحرُّ من  اأكثَر 

)1) �شورة ال�شف، الآية 13.
)2) �شورة الفتح، الآية 20.
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الأخروية اإذ اإنَّها غيُر مح�شو�شٍة لهم ولي�شت تحت م�شاهدتهم.

وها هنا بع�ُص من النماذج القراآنية التي ُذكر فيها هذا العامل:

 الآية الأولى:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالى:{چ  قال   

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
.
(1(

گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}
فاهلل  اللهجة،  �شديد  تهديدًا  يحمل  ال�شريفة  الآية  هذه  لحَن  اإّن 

تعالى ُينذرهم من خراب الم�شتقبل ويحذرهم من ال�شخط والغ�شب 

الإلهي في حال كان التق�شير اأو الإهمال في اأداء التكاليف ناتجًا عن 

من  رهم  فيحذِّ القتال،  على  والتجارة  والمال  العائلة  حّب  تقديمهم 

احة. ترك اأمر الجهاد المهّم مقابل التعلقات الماديِة وحّب الرَّ

الدنيوية  الم�شائل  اأ�شبح حب تلك  لو  اأنه  الآية  فن�شتنتج من هذه 

اتباع  اإلى  الدنيوية  التعّلقات  هذه  واأّدت  هلل  الإن�شان  حب  من  اأكثر 

ع هذا الإن�شاُن  القلب لها وَتْر ك الجهاد في �شبيل اهلل، عندها فْليتوقَّ

وتركه  خذلنه  جزاء  الوخيمة  والعواقب  اهلل  غ�شب  الأمة  هذه  اأو 

لواجب الجهاد.

يكون حبُّ  اأن ل  الموؤمن، هي  الإلهيِّ عند  الحبِّ  اأدنى مراتب  اإنَّ 

)1) �شورة التوبة، الآية 24.
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ه لالأ�شخا�ص الأقرباء اأو  اهلل تعالى في قلب هذا الموؤمن اأقلَّ من حبِّ

�شّيارته،  اأن يحّب  تعالى  ُيعقل من موؤمن باهلل  المادية. وهل  اأ�شيائه 

ال�شيارة والمال مكانها في الكاراج  اأكثر من حبه هلل تعالى؟  وماله، 

وفي البنك ل في قلب الموؤمن، لأن قلَب الموؤمن هو عر�ُص اهلل، وما 

و�شعتني اأر�شي ول �شمائي، لكن و�شعني قلب عبدي الموؤمن. 

طبعًا في درجات اأهِل الإيمان العليا، قد ي�شُل الإن�شان الموؤمُن 

في  محبوبًا  ول  تعالى،  اهلل  �شوى  وجودًا  فيها  يرى  ل  مرحلٍة  اإلى 

الموؤمن  قلُب  تعُلّق  المرحلة  هذه  في  نعم  وجل.  عز  اهلل  غير  قلبه 

بالموجودات الأخرى اإنما يكون تحت �شعاع الحب الإلهي وفي �شمن 

دائرته.

الآية الثانية:

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعالى:{  اهلل  يقول   

ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
.
(1(

ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک }
اإّن هذه الآيات هي خطاٌب لفريق من الموؤمنين �شعيفي الإيمان، اأو 

عون الإيمان ظاهرًا، وقلوبهم متعلِّقة بقوة بالدنيا  للمنافقين الذين يدَّ

في  الجهاد  اأمر  �شدور  حين  والأعذار  العلل  ويظهرون  والمادياِت، 

�شبيل اهلل من اأجل اأن ل ت�شيع عليهم تلك الماديات.

)1) �شورة التوبة، الآية 38.
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اهلل تعالى يخاطب هوؤلء في تلك الآيات بلحٍن ممزوٍج بالعتاب:

 لماذا تلت�شقون بالأر�ص عند اإعطاء الأمر بالجهاد ول تتحركون 

اإلى �شاحات القتال؟

 هل ر�شيتم بالتخلي عن ال�شعادة الأخروية الخالدة مقابل متاع 

اأيام قالئل في الحياة الدنيا؟ 

تنه�شوا  لم  اإن  رًا:  الموؤمنين محذِّ اإلى  الإلهي  الخطاب  يتوّجه  ثم 

لقتال الأعداء وت�شارعوا اإلى الجهاد فاإن اهلل �شوف يبتليكم ويعذبكم 

العدالة  ق  لتحقُّ ومجرى  دينه  اأن�شار  ليكونوا  غيركم  بكم  وي�شتبدل 

والإرادة الإلهّية بقتل الكفار والم�شركين باأيدي هوؤلء الموؤمنين.

الآية الثالثة: 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  تعالى:{  اهلل  يقول 

ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
.
(1(

ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }
اأموالهم  اإنفاق  على  القدرة  يملكون  الذين  اإلى  الآية  هذه  تتوّجه 

في �شبيل اهلل، وبالتالي القدرة على تقوية الخطوط الخلفية للجبهة، 

الجبهة  خطوط  على  المتواجدين  الجهاديين  نفو�ص  في  فيحيوا 

الأمامية الأمل بالن�شر على الأعداء.

 

)1) �شورة محمد، الآية 38.
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لكن هوؤلء ومع عظيم خطر هذه الم�شوؤولية، يبخلون ول ينفقون 

اأموالهم في �شبيل اهلل ول يعني الجهاُد الماليُّ لهم �شيئًا.

ومن الوا�شح اأنه في �شدر الإ�شالم وفي زمن نزول هذه الآية كان 

وتغطية  تاأمين  اأجل  من  ُت�شرف  المالية  والم�شاعدات  الإنفاق  اأكثر 

م�شاريف الحرب والجهاد في �شبيل اهلل، وكان الم�شلمون حينها في 

من  الم�شاريف  هذه  مثل  تاأمين  اإلى  اأكيدة  و�شرورة  �شديدة  حاجة 

اأجل تحقيق انت�شار الإ�شالم الحا�شم على الكفر.

اأموالهم،  باإنفاق  يبخلون  الذين  هوؤلء  يخاطب  تعالى  اهلل  اإّن 

اإذ  ينفقوا،  ولم  بخلوا  لو  فيما  ال�شتبدال  �شنة  اإجراء  ويحّذرهم من 

�شبيل  الأموال في  يبذلون  بل  يبخلون،  بقوم ل  تعالى  ي�شتبدلهم اهلل 

اهلل بكل �شوق ورغبة ونية خال�شة، يقول اهلل تعالى:{ ڻ ڻ ڻ 

.
(1(

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ...}
على حقيقة  تدل  والتي  بالجهاد  المتعلِّقة  الآيات  من  اأي�شًا  وهذه 

واحدة وهي اأن الم�شلمين لو بخلوا ولم ينفقوا اأموالهم في �شبيل اهلل 

ولم ي�شعوا لتاأمين تكاليف الحرب �شد الأعداء فاإن النتيجة الطبيعية 

العدو في الحرب، وبالتالي  انت�شار  الإم�شاك والبخل هي  لمثل هذا 

�شوف يقع الم�شلمون تحت قمع وعذاب هذا العدو، و�شتتلف اأموالهم 

وت�شيع.

)1) �شورة البقرة، الآية 195.
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نفع  في  لي�ص  �شبيل اهلل  الإنفاِق في  وعدَم  البخَل  اإنَّ  عليه:  وبناًء 

لأنه  القت�شادية،  الناحية  من  خا�شة  ال�شعد  كل  على  الم�شلمين 

وجههم  وماء  وحرماتهم  واأعرا�شهم  واأرواحهم  اأموالهم  �شيجعل 

وعندها  المنت�شر،  العدو  �شلطة  تحت  ودينهم،  و�شرفهم  وعزتهم 

فكل ذلك  اأي�شًا،  اآخرة  ول  دنيا  ول  �شرف،  ول  مال  ل  لهم  يبقى  لن 

�شوف يفنى ويهلك فيما لو بخلتم واأم�شكتم عن الإنفاق، و�شيكون �شببًا 

طبيعيًا ومبا�شرًا لأن ُيهزم المجاهدون وينت�شر العدو ل �شمح اهلل.

اأ�سلوب المدح والثناء

القراآن  منها  ا�شتفاد  التي  والتب�شيرية  الترغيبية  الأ�شاليب  من 

الكريم من اأجل اإيجاد روحية القتال في المجاهدين وتحريك الدافع 

فيهم اإلى الجهاد هو اأ�شلوب )المدح والثناء على الجهاديين(، وفي 

اهلل  يقول  المثال،  �شبيل  على  الآية  هذه  اإلى  ن�شير  الم�شمار  هذا 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالى:{ڱ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
 .

(1(
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ }

العمل  وعدم  الدين  الرتداد عن  اأن  بحقيقة  تنطق  الآية  اإّن هذه 

بالتكاليف الإلهية من قبل الم�شلمين لن ي�شر اهلل �شيئًا، لأن اهلل تعالى 

يتمّتعون  اآخرين،  اأنا�ص  بوا�شطة  يريده  ما  ق  يحقِّ و�شوف  عنهم  غني 

)1) �شورة المائدة، الآية 54.
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ب�شفات خا�شة تمثل جوهر المدح لهم: فاهلل يحبهم، وهم يحبونه، 

اأهل توا�شع ولين مع الموؤمنين، واأهل باأ�ص وعزة، وغلظة و�شدة على 

الأعداء والمعاندين للحق.

هم اأهل الجهاد في �شبيل اهلل، واأهل ال�شبر والثبات متى ما �شاءت 

الأحوال وا�شتدت الظروف، اأو حتى فيما لو ُهزموا في جولة من جولت 

الحرب. ل يخافون لومة لئم، ول يعباأون بال�شخرية وال�شتيمة، ول يتاأّثرون 

بال�شتهزاء والوقيعة، لأنهم في طريق الحق على ب�شيرة، ل يجد الهول 

والفزع، والخوف والوجع طريقًا اإلى قلوبهم، بل اإّن كل هّمهم وجهدهم 

رف اإلى اأداء التكاليف واإطاعة الأوامر الإلهية التي ائتمنوا عليها. قد �شُ

تلك  ونتيجة مواجهتهم لكل  الآية،  تعالى في ذيل  ثم يعدهم اهلل 

ة  الأمور وتحّملهم لل�شعاب، باأن يجعلهم موردًا للعناية الإلهية الخا�شّ

ذكر  قد  تعالى  اهلل  فاإّن  ولذا  ال�ّشماوي.  والكرم  للفي�ص  ومحاًل 

بخ�شائ�ص  وو�شفهم  خا�صًّ  مدٍح  بل�شان  الآية  هذه  في  المجاهدين 

مميزة جدًا، ولعل اأرفع تلك الخ�شائ�ص قيمة هي اأنهم:{... ۓ 

.
(1(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ...}
لذا من الطبيعي اأن يكون لمثل هذا الخطاب النوراني تاأثيرًا عميقًا 

بًا لهم على  عًا ومرغِّ جدًا في روحية الموؤمنين والم�شلمين، ويكون م�شجِّ

الجهاد والقتال �شد اأعداء اهلل.

)1) �شورة المائدة، الآية 54.
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اأ�سلوب التوبيخ واللوم

بها  تعالى  التي خاطب اهلل  الإنذار  اأ�شاليب  اآخر من  اأ�شلوب  ثّمة 

زًا لهم اإلى الجهاد، وهو توجيه التوبيخ  الم�شلمين، وجعله دافعًا ومحفِّ

�شد  الجهاد  تكليف  اأداء  في  َي�شعفون  اأو  يت�شاهلون  للذين  والّلوم 

الأعداء، بل واأحيانًا ُي�شِعفون الآخرين عن الم�شاركة في القتال، يقول 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  هوؤلء:{  عن  تعالى  اهلل 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .
(1(

ې }
بين  موجودة  كانت  النا�ص  من  فئة  اإلى  ت�شير  الآيات  هذه  اإّن   

عليهم،  وثقياًل  �شعبًا  الجبهة  في  الح�شور  ُيعّد  وكان  الم�شلمين، 

وعالوة على اأنهم كانوا يتجّنبون الم�شاركة في الجهاد ويعتذرون عن 

الم�شاركة باألف �شبب وعذر، كانوا يلعبون دور المبطئ والمثبِّط عن 

التوجه اإلى القتال، وُيخّوفون المجاهدين وُي�شعفونهم، بل ويمنعونهم 

لو ا�شتطاعوا عن الذهاب اإلى الجبهة.

ثم لو انهزم الم�شلمون في الحرب واأ�شبح بينهم ال�شهيد، والجريح 

بما  يبتلنا  لم  بحيث  اأكرمنا  اهلل  باأن  للقول:  هوؤلء  ينبري  والأ�شير، 

)1) �شورة الن�شاء، الآيات 73-71.
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اأ�شابكم، فلو ذهبنا اإلى الجبهة لكنا قتلنا اأو جرحنا كما حدث لكم 

لكن اهلل نّجانا من هذه الم�شائب!

في  الق�شية  واأ�شبحت  الأعداء،  على  الم�شلمون  انت�شر  لو  واأما   

فاإنهم  الغنائم،  هوؤلء  �شاهد  ثم  المجاهدين  الم�شلمين  م�شلحة 

ينبرون للقول: يا ليتنا ُوّفقنا نحن اأي�شًا للم�شاركة في الحرب وُرزقنا 

في  الح�شور  عن  اأحد  منعهم  هل  ولكن  الكبير.  النجاح  هذا  مثل 

الجبهة؟ اأم اأنه ل علم لهم ول خبر، بوجود �شاحة حرب وقتال وباأّن 

هناك جبهة جهاد و�شهادة؟

اإدعاءاتهم،  وف�شح  القاعدين  هوؤلء  حالت  تعالى  اهلل  بّين  لقد 

ووّبخهم على تركهم الجهاد، ولمهم على �شعيهم باأ�شكاٍل ُمناِفقة اإلى 

اختالق الأعذار لترك الجهاد، بل اإنهم يجدون الّتوجيه المنا�شَب في 

كال الحالتين �شواء في حالة انت�شار الم�شلمين اأم في حال هزيمتهم.

يخافون  الذين  لأولئك  الإلهية  المذّمة  وردت  اأخرى  اآية  وفي 

تعالى:{ ڈ ڈ ژ  اهلل  يقول  الجهاد،  في  الم�شاركة  وي�شتوح�شون من 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

.
(1(

ۆ ۆ }

)1) �شورة الن�شاء، الآية77.
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ففي مرحلة الدعوة في مكة، لم يكن الجهاد حينها تكليفًا ملقًى 

على عاتق الموؤمنين ولم ُيتعر�ص وقتها لمو�شوع الجهاد باأي خطاب 

نبوي، بل كان جّل الهم هو العمل على تربية هوؤلء الموؤمنين وتزكية 

الر�شول  على  الم�شلمين  بع�ص  اعتر�ص  المرحلة  تلك  وفي  نفو�شهم. 

P اأنه: لماذا ل يقوم وينه�ص لمواجهة الم�شركين وقتالهم ؟ ولماذا 

ل ُيعطي الإذن بالجهاد؟ ثم اإن الكثير من هوؤلء المعتر�شين اأنف�شهم، 

الأعذار  عن  ُيفتِّ�شون  اأخذوا  بعد،  فيما  بالجهاد  الأمر  �شدور  وعند 

ويتحّججون بعلل مختلفة ليمتنعوا عن الم�شاركة في الحرب وليفرغوا 

ذمتهم عن العهود ال�شابقة بتحمل الم�شوؤولية واأداء الأوامر والتكاليف 

الإلهية.

ففي هذه الآية يوّبخ اهلل تعالى هوؤلء المتخاذلين الذين كانوا قبل 

�شدور الأمر بالجهاد ُينادون بالحرب ومواجهة الأعداء، لكّنهم وبعد 

�شدور الأمر بالجهاد اأخذوا يتذّرعون بعلل واهية لكي ل يح�شروا في 

جبهات الحرب والقتال.
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المحور الثاني:

سحعقرلة سرمللا ة سراقأة 

اإن ال�شتفادة من اأ�شلوبي الترغيب والترهيب اأو الب�شارة والتهديد، 

يعد من الطرق العامة في دعوة الأنبياءR، ول خ�شو�شية لهما 

الموؤمنين  لدى  الدوافع  وتحريك  حّث  مورد  في  اأو  الجهاد  مورد  في 

للقتال. 

لكن هناك بع�ص الطرق والأ�شاليب الخا�شة بمورد حّث وتحريك 

المجاهدين نحو القتال، وردت في القراآن الكريم و�شنتعر�ص لذكرها 

هنا:

 تحريك ح�ش اإحقاق الحق والدفاع عن النف�ش

في  َوردْت  التي  الخا�شة  الجهادية  التربوية  الأ�شاليب  من  واحدة 

القراآن الكريم لدفع الم�شلمين اإلى الجهاد، هي اإثارة غريزة فطرية 

والدين،  والمال  والعر�ص  النف�ص  الدفاع عن  الإن�شان وهي ح�ص  عند 

وتحريك ح�ّص الثاأر للمظلومين وطلب الق�شا�ص والثاأر للدماء البريئـة.
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هذا الإح�شا�ص له جذوره الفطرية في طبيعة الإن�شان، اإذ اأن كل اإن�شان، 

بل كّل حيوان ذاتًا، ومن منظار اأ�شل الخلقة، يقف في مواجهة الُمعتدين 

عليه لينتقم منهم، ويدافع عن حقوقه. وفي هذه الجهة وردت بع�ص اآيات 

الجهاد لجعل هذا الإح�شا�ص اأكثر قوة وفاعلية واأكثر تحريكًا ودفعًا اإلى 

اإحقاق الحّق والنتقام من الّظالم والمعتدي، وفي هذا الم�شمار يخاطب 

 .
(1(

اهلل تعالى الم�شلمين:{ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }

لقد اأ�شار اهلل تعالى في هذه الآية اإلى حقيقة ثابتة في علم النف�ص 

وهي الدفاع عن النف�ص، والتذكير والتاأكيد الإلهي على هذه الحقيقة 

يهاجمون  كانوا  الذين  الأعداء  الثاأر من  تحريك ح�ّص  اأجل  من  كان 

الم�شلمون  د  يتردَّ ل  وحتى  عليهم،  ويعتدون  ويقتلونهم  الم�شلمين 

م�شتقباًل في حرب عدّوهم والنتقام ممن يقاتلهم ويقتلهم.

لقد كان من الممكن اأن ُي�شتفاد من تعابير مختلفة في الآية لأجل 

بيان حكم القتال، كاأن يقال مثاًل: )قاتلوا في �شبيل اهلل الم�شركين( 

اأو )الذين اأ�شركوا( اأو )الكفار( ولكن ل يمكن لأيٍّ من هذه التعابير 

اأن يفي ببيان تلك الحقيقة النف�شية.

ۆئ  بـ{...  الآية  هذه  في  التعبير  اإن  القول  يمكن  وا�شطالحًا 

ۈئ ...} م�شعر بالعلية يعني: بما اأنهم يقاتلونكم عليكم اأنتم اأي�شًا 
اأن تقاتلوهم، وهذا تعبير وبيان عن ح�ّص الثاأر الذي �شيدفع الم�شلمين 

)1) �شورة البقرة، الآية 190. 
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اأنف�شهم، والتجهيز لمحاربة الذين يحاربونهم  للتحّرك والدفاع عن 

انطالقًا من هذه الحقيقة النف�شية وهذا الح�ص الفطري بالدفاع عن 

النف�ص والثاأر من الظالم. 

پ  ٻ  ٻ  تعبير:{  ورد  اأي�شًا،  تلتها  التي  الآية  وفي 

الم�شلمين  عند  النتقام  لروح  تحريك  فيه  اأي�شًا  وهذا   
(1(

پپ}
اأكثر فاأكثر لينه�شوا اإلى حرب الأعداء بت�شميم وجدية اأكبر ولكي ل 

يبخلوا بتقديم اأي ت�شحية في ذلك الطريق.

يقول اهلل تعالى:{ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ائ  ىائ  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
 .

(2(
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ }

قتال  اإلى  الم�شلمين  تعالى  اهلل  يدعو  ال�شريفة  الآية  هذه  ففي 

بعدم  فيها  التزموا  التي  والعهود  الأيمان  نكثوا  الذين  الم�شركين 

التعّدي عليكم اأو التعّر�ص لكم، فهم الذين اأخرجوا نبيكم وقائدكم 

واأجبروه على الرحيل من مكة مهاجرًا اإلى المدينة تاركًا وراءه بيته 

وعائلته وكل ما يملك.

وهم اأي�شًا الذين بداأوكم بالحرب، وعليه لم يبَق اأمامكم مع هوؤلء 

طريق اإل الحرب والقتال، لذا عليكم اأن تقاتلوهم بكل �شجاعة واأن ل 

تخافوا منهم لأن اهلل اأحق اأن تخ�شوه.

)1) �شورة البقرة، الآية 191.
)2) �شورة التوبة، الآية 13.
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والملفت اأنه قد اأ�شير اإلى هذه الحقيقة النف�شية في اآيات �شريفة 

تعالى:{... پ پ ڀ  قال  واأو�شح،  اأ�شرح  بعبارات  اأخرى 

.
(2(

 و{ ڀ ٺ ٺٺ}
(1(

ڀ}
اإّن هذه الحقيقة النف�شية قائمة على اإ�شباع روح النتقام من اأعداء 

اهلل، لأن في قتالهم �شفاٌء ل�شدور الموؤمنين، واإخراٌج للغيظ والغ�شب 

ظلمه  من  والنتقام  العدو  بقتل  فرحة  باردة،  فت�شبح  قلوبهم  من 

وتعديه.

ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:{  يقول  اأخرى،  اآية  وفي 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
 .

(3(
ٿ ٿ ٹ ٹٹ...}

الم�شلمين  تعالى  اهلل  ُيذّكر  ال�شريفتين  الآيتين  هاتين  ففي 

باأحّقيتهم في قتال الأعداء، واأّن الم�شركين ل ي�شتحقون اإل المواجهة 

والحرب، وذلك ل�شببين:

الأول: اأن الم�شركين هم من بداأوا الحرب اأوًل.

الثاني: اأن الم�شركين هم من اعتدوا على الم�شلمين وظلموهم، 

و�شّردوهم  واأهلهم  ديارهم  من  الم�شلمين  اأخرجوا  اأنهم  خا�شة 

وعذبوهم من دون ذنب اأو جرم، اإذ اأّن ذنبهم كان باأنهم وّحدوا اهلل 

)1) �شورة التوبة، الآية 14.

)2) �شورة التوبة، الآية 15.
)3) �شورة الحج، الآيتان 39 - 40.
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وعبدوه، وهذا ذنب كاٍف لكي ُي�شّب الظلم على الم�شلمين بكل اأنواعه.

اأّن اهلل تعالى،  اإلى  اأردف القراآن هذا التعليل، بالإ�شارة  بل ولقد 

من  يمّكنهم  بمدٍد  الموؤمنين  يمّد  �شوف  بالظلم،  ير�شى  ل  الذي 

النت�شار على ظالميهم.

هو  لهم،  الإلهي  المدد  اأول مرحلة من  كانت  مّر:  ما  وبناًء على 

�شدور الإذن بالجهاد والدفاع كما ورد في الآية ال�شريفة، وطبعًا اإن 

الن�شر �شوف يكون مكتوبًا وُم�شّرعًا لهم بناًء على الوعد الإلهي لمن 

اأّكد  بل  فقط،  والدفاع  بالجهاد  الإذن  تعالى  اهلل  ُيعِط  ولم  ين�شره، 

على المجاهدين اأن ُيبادروا هم اإلى الهجوم على الأعداء واأن يقودوا 

حرب الدفاع عن اأنف�شهم ومقابلة العدو بالمثل متنبهين اإلى حقيقة 

هذا العدو الذي اأخرجهم من ديارهم واأبعدهم عن اأهلهم و�شّردهم 

قلوبهم  وفي  المجاهدين  روح  في  تعالى  اهلل  فاأيقظ  ذنب،  دون  من 

غريزة الدفاع وطلب الق�شا�ص وح�ّص الثاأر ليكون دافعًا باطنيًا عميقًا 

لهم للنهو�ص وعدم القبول بالذل والهوان.

دفع الظلم عن الم�ست�سعفين

اإّن تحريَك العواطف والأحا�شي�ص تجاه الم�شت�شعفين والمظلومين، 

القراآن  في  الخا�شة  الجهادية  التربية  اأ�شاليب  من  اآخر  اأ�شلوب  هو 

الكريم. واإّن العواطف الإن�شانية لي�ص لها بحد ذاتها اأي قيمة )ل �شلبًا 

اأو الذم لأّن  اإيجابًا(، فهذه العاطفة بنف�شها لي�شت موردًا للمدح  ول 
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ك نحوه. قيمتها تتَبُع لطريقِة ال�شتفادة منها والهدف الذي ُتحرَّ

حيح  فكما يمكن لأي اإح�شا�ص اأو عاطفة اأن تكون في الم�شير ال�شّ

تلك  تكون  اأن  اأي�شًا  الممكن  من  والعقل،  ال�شرع  اإطار  في  تعمل  واأن 

الأحا�شي�ص والعواطف في م�شار غير �شحيح، فيبتعد الإن�شان بها عن 

الخّط الم�شتقيم وعن اأحكام ال�ّشرع والعقل.

اأهله  تجاه  الإن�شان  عاطفُة  هي:  الإن�شانية  العواطف  من  واحدٌة 

الجيدة  الإيجابية  العواطف  �شمن  ُت�شنَّف  وهي  ته،  وخا�شّ واأقربائه 

والمطلوبة، فكل اإن�شان يريد الخير وال�شعادة لأهله. والقراآن الكريم 

يًا لإرادة  كًا للجهاد وُمقوِّ العاطفة ليجعل منها ُمحرِّ ا�شتفاد من هذه 

الذين  والم�شتكبرين،  الظالمين  حرب  اإلى  لهم  ودافعًا  الم�شلمين 

الظالمين  لقتال  الترغيب  هذا  فكان  هم،  وخوا�شَ واأهلهم  ظلموهم 

اأخرى، كما  والمظلومين من جهة  الم�شت�شعفين  ولحماية  من جهة، 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:{  اهلل  قال  الكريم،  القراآن  في  ورد 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

 .
(1(

ڦ}
ففي هذه الآية عتاب ولوم اإلهي للم�شلمين، اإذ اإنها تقول لهم بل�شان 

األ ترون هوؤلء الأعداء يظلمون  العتاب: لماذا ل تحاربون الأعداء؟ 

)1) �شورة الن�شاء، الآية 75.
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ل  هم  ال�شغار،  والأطفال  والرجال،  الن�شاء  من  وخوا�شكم  اأهلكم 

و�شراخ  ووجعهم،  اأنينهم  �شوت  ت�شمعون  األ  منكم؟  اأحدًا  يرحمون 

ا�شتغاثاتهم؟

في الواقع اإن ذكر هكذا مطالب اإنما يهدف لتحريك تلك الفطرة 

يدفع  مما  الم�شلمين،  بين  والمحبة  الأخوة  واأحا�شي�ص  الإن�شانية، 

بالم�شلمين اإلى التحّرك لتحرير هوؤلء الم�شت�شعفين من قيد الظلم 

 - لديهم  قدرة  ل  للذين  والم�شاعدة  الحماية  وتقديم  والظالمين، 

منفردين - لأن يدافعوا عن اأنف�شهم، بل هم بحاجة اإلى من ي�شاندهم 

والكفار  الم�شتكبرين،  الم�شركين  قيد  من  التحرر  على  وي�شاعدهم 

الظالمين.

بيان اأهداف الجهاد المقّد�سة

الكريم  القراآن  التي ذكرها  الخا�شة  التربوية  الطرق  واحدة من 

لأجل تحريك المجاهدين ودفعهم اإلى �شاحة العمل هي بيان الأهداف 

هو  الأهداف  تلك  راأ�ص  وعلى  والجهاد،  للحرب  والمقّد�شة  ال�شامية 

)التحّرر الإ�شالمي(.

لدى  القتال  دافع  ي  يقوِّ عليها  والطالع  الأهداف  اإن معرفة هذه 

الحرب  ميدان  اإلى  المقاتلون  د  َيِرِِ لأن  �شببًا  وت�شبح  المجاهدين، 

اأو  قلقة  غير  م�شممة،  عازمة  ونف�ص  مطمئنة  بروحية  الأعداء  �شد 

متزلزلة. ومن جملة الآيات التي اأ�شارت اإلى هذا الأ�شلوب هذه الآية 
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 .
(1(

الكريمة:{ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ }

 وقد تكّررت نف�ص هذه العبارة في الآية 39 من �شورة الأنفال لكن 

} اأ�شيفت كلمة{كله}.  مع تفاوت، فبعد كلمة{ چ 

 لقد بّين اهلل تعالى في هذه الآية هدَف الجهاد، وهو ا�شتئ�شال 

لتكون  الكون،  في  اهلل  دين  حاكمية  وتثبيت  الإ�شالم  ون�شر  الفتنة 

اإلى الجهاد والقتال،  هذه الأهداف هي الّدافع والُمحّرك للم�شلمين 

الإ�شالم  اأعداء  �شد  القتال  اأن  ما عرفوا حقيقة  اإذا  الم�شلمين  فاإن 

�شوف يجّر هكذا نتائج مهمة، فاإنهم �شوف يتوّجهون وب�شكل اأكيد اإلى 

الحرب بقلوب عا�شقة ومتحم�شة، ويبذلون كل �شعيهم وجهدهم، بل 

ويتحّملون كل م�شقات الحرب من اأجل تلك الأهداف ال�شامية. 

المجاهدون و�سيلة لتحّقق الأهداف الإلهية 

ومن الأ�شاليب القراآنية الخا�شة في تربية المجاهدين، ما ي�شير 

هم  اهلل  �شبيل  في  المجاهدين  اأّن  وهي  و�شامية  عميقة  حقيقة  اإلى 

واقعًا اأيادي اهلل، وو�شائل تتحّقق بها الأهداف الإلهية، وبعبارة اأعمق: 

ق الإرادة الإلهية. المجاهدون هم مجرى تحقُّ

من  العميق  النوع  هذا  اإلى  والتوّجه  الحقيقة،  هذه  ا�شتيعاب  اإنَّ 

بح�شا�شية  واّطالعهم  المجاهدين  عند  الوعي  لزيادة  المعرفة، 

اإقباًل على الحرب واأ�شبر  اأكثر  عملهم واأهمية موقعهم، ما يجعلهم 

)1) �شورة البقرة، الآية 193.



سرتلا  سروقملا  سحعقرلة سرمللا ة سراقأة 

89

تحّمل  تكون غالبًا فوق طاقة  التي  والبتالءات  العذابات  تحّمل  على 

الأ�شخا�ص العاديين، بل اإن المعرفة بهذه الحقيقة وعلو هذا المقام 

تجعلهم ي�شتنزفون كل طاقاتهم في �شبيل تحقيق الهدف الإلهي.

الحقيقة،  هذه  م�شاديق  من  ُتعد  اأن  يمكن  ال�شريفة  الآية  وهذه 

واإ�شارة اإلى هذا الأ�شلوب الخا�ص في تربية القراآن للمجاهدين، قال 

ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعالى:{  اهلل 

 .
(1(

ڀ ڀ ڀٺ...}
وهذه الآية تعني اأن اأيديكم اأ�شبحت بمنزلة يد اهلل، واأن عملكم 

هو عمل اهلل عز وجل.

 .
(2(

وفي اآية اأخرى قال تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ}

فالآية ت�شير اإلى حقيقة اأن المجاهدين هم و�شيلة لتحّقق الإرادة 

الأيادي  بوا�شطة  الكّفار  ُيعذب  وتعالى  �شبحانه  اهلل  واأن  الإلهية، 

الجهادية التي تقاتل العدو.

)1) �شورة الأنفال، الآية 17.
)2) �شورة التوبة، الآية 14.
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المحور الثالث:

وولقع سربفق  بهلل عمقربمفق عج

مدخل

في  الح�شور  عن  والعائق  المانع  دور  تلعب  عوامل  دائمًا  هناك 

جبهة الحرب والجهاد، والقراآن الكريم - واأثناء تربية الجهاديين- 

اأوجد عالجات  العوامل المثبطة، بل  اإلى تلك  لم يغفل عن تنبيههم 

وتعاليم خا�شة لإزالتها.

وعذاباتها،  �شحاياها  نرد-  لم  اأم  اأردنا  �شواء   - حرب  فلكّل 

واآلمها وخ�شارتها، من تلف العن�شر الب�شري والإن�شاني اإلى الماآ�شي 

الجتماعية... الخ، ومثل هذه الحوادث القا�شية والأحداث الأليمة في 

الحروب ت�شير - عادة- �شببًا لخوف اأكثر النا�ص من الم�شاركة في 

الحرب. 

تتقّبل  اأنها  بل حتى  والآلم،  العذابات  تتحّمل  التي  تلك  قليلة  قلة 
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القتل في �شبيل اهلل وتراه فوزًا وفالحًا، فال يوؤّثر القتل والجرح �شلبًا 

الحوادث  تلك  كلَّ  متجاوزًة  الحرب  اإلى  تتوّجه  لأنها  م�شيرتها،  على 

الموؤلمة، وتتابع الجهاد في �شبيل اهلل بكلِّ ثبات و�شبر.

الحوادث  تلك  لمثل  ال�شلبية  الآثار  ُيبعد  ولكي  الكريم،  القراآن 

والم�شائب، ولكي ُيزيل الو�شاو�ص ال�شيطانية من طريق المجاهدين 

نّبه اإلى كل تلك الحوادث واحدة تلو الأخرى، وذكر لكل منها عالجًا 

حتى ل يبقى لها اأّي اأثر �شلبي يمكن اأن يكون مانعًا للم�شلمين عن اأداء 

تكاليفهم والم�شاركة في الجهاد والح�شور في الجبهات، ون�شير هنا 

باخت�شار اإلى بع�ص تلك العالجات.

الوعد بالتعوي�ش عن الخ�سائر

ل  اإّن الفقر المالي والحرمان القت�شادي الّنا�شئ من الحروب، ي�شكِّ

بل  النا�ص،  من  كثير  عند  الحرب  فكرة  رف�ص  في  اأ�شا�شيًا  عن�شرًا 

للنا�ص  العامة  الأفكار  واقعها في  لها  الم�شاألة  والوقوف �شدها. وهذه 

حتى ولو و�شلت اإلى حّد غير مقبول، حيث نرى بع�ص الأمم والمجتمعات 

تقبل الر�شوخ لالآخرين والت�شّلط على رقابهم والخ�شوع والذل، مقابل 

تجّنبهم الحرب مع المعتدين على اأر�شهم ومائهم ومقد�شاتهم.

واهلل تعالى وعد، ومن اأجل اإحباط عوامل ال�شقوط هذه، الموؤمنين 

والحرمان  الخ�شائر  عن  والتعوي�ص  الفقر،  ذلك  بجبران  المجاهدين 

الآية  هذه  اإلى  الإ�شارة  يمكن  المثال  باب  ومن  الحرب،  عن  الناتج 
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  تعالى:{  اهلل  قال  ال�ّشريفة. 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
 .

(1(
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ}

من  يقتربوا  اأن  يجب  ول  نج�ص،  الم�شركين  باأّن  الآية  ت�شّرح 

قطع  خالل  من  للحرب  مقدمة  بنف�شه  وهذا  الحرام،  الم�شجد 

�شوف  وبالنتيجة  الم�شركين،  مع  والقت�شادية  التجارية  العالقات 

يجّر ذلك اإلى الحرمان من بع�ص المنافع القت�شادية. وهذه الم�شاألة 

عند  الم�شلمين  اإرادة  في  التزلزل  توجد  اأن  الممكن  من  ذاتها  بحد 

وؤال عن فائدة الحرب ومدى  مواجهتهم للم�شركين، وبالتالي يبداأ ال�شُّ

رر الذي يجب تحّمله اأو يمكن تحّمله؟ ال�شَّ

كّل خ�شائرهم،  بالتعوي�ص عن  للم�شلمين  الإلهي  الوعد  كان  لذلك 

لإزالة كّل قلق في نفو�شهم واإعطائهم الطماأنينة والثقة بالنف�ص، الالزمة 

يغنيهم  �شوف  وجل، عندها  اهلل عز  �شبيل  في  الجهاد  م�شيرة  لإتمام 

اهلل من ف�شله بتهيئة الظروف المنا�شبة كاإنزال الن�شر مثاًل فيما لو 

 ،
(2(

چ چ چ چ} تعالى:{...  قال  دينه،  ون�شروا  ثبتوا 

وما ي�شتتبع هذا الن�شر من رفاه وازدهار واأمن وا�شتقرار، دليٌل على 

تعوي�ص الخ�شائر القت�شادية، ف�شاًل عن فوزهم بالعزة والهيبة.

)1) �شورة التوبة، الآية 28.
)2) �شورة الحج، الآية 40.
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الرتكاز اإلى مبداأ الق�ساء والقدر

يعتمد القراآن الكريم اأ�شلوب التنبيه على حقيقة ارتباط الحوادث 

والوقائع الحا�شلة في العالم بالتقدير والتدبير الإلهي. لذلك، وبعد 

ح�شول الحقيقة هذه في القلب، ل تعود الم�شائب وال�شدائد مانعًا 

للمجاهدين عن ال�شتمرار في الجهاد.

فالم�شلمين الذين ترّبوا في مدر�شة القراآن، َيعلمون اأن اهلل تعالى 

العدل  اأ�شا�ص  قائم على  اإلهيٍّ  اإطار  وَجعَلها في  الموجودات  َخلَق كل 

والحكمة، فال تخرج اأيُّ حادثة في هذا الكون عن ذلك الإطار الذي 

نّظمه اهلل تعالى، لذلك فاإن ما ُيقّدره اهلل تعالى �شيقع حتمًا.

وهذا التقدير الإلهي مرتبٌط بحكمته وعدله، وتي�شيره لالأمور بما 

الت�شليم لأمر اهلل  يكون  والأ�شلح، لذلك  العام  الإلهي  النظام  يوافق 

تعالى عاماًل مهمًا في تقوية روحية المجاهدين.

عن  يزيل  ال�شادق  العتقاد  وهذا  الكونية  الروؤية  هذه  مثل  اإنَّ   

ال�شالمة،  اأو  المال،  فقدان  من  والخوف  بالقلق  �شعور  اأي  الإن�شان 

اأو...الخ،  والأولد،  الزوجة  اأو  الطماأنينة،  اأو  الراحة،  اأو  الأمن،  اأو 

فالموؤمن الحقيقي ل يجزع من فقدان كلِّ هذه الأمور بحيث يمتنع - 

من هول فقدانها - عن الم�شاركة في الجهاد والح�شور في الجبهات.

ومعنويات  بروحيات  يتمتَّعون  الإ�شالم  �شدر  مجاهدو  كان  ولقد 

يتميزون بقوة قلب و�شجاعة فائقة،  عالية جدًا، ففي الحروب كانوا 
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اإلى عقيدة  اإيمانهم ال�شادق وتوّجههم الخا�ص  كل ذلك كان ب�شبب 

الق�شاء والقدر الإلهي. فهم يوؤمنون ويعلمون باأن ما يريده اهلل تعالى 

�شوف يحدث حتمًا، وما هو مقّدر �شوف يقع قطعًا، ومع هكذا اعتقاد 

�شادق ل معنى للجزع من اأي �شيء، اأو الهول مما يمكن اأن يقع.

 هوؤلء كانوا يعتقدون باأن اأَجَل الإن�شان اإذا حان ف�شوف يموت حتى 

ولو كان في منزله اأو على فرا�شه بعيدًا عن كل الأخطار! اأما اإذا لم 

َيحن اأجله بعد، فاإنه لن يموت حتى ولو كان في ميدان الحرب اأوكانت 

ت�شب على راأ�شه نيران المدافع، بل بالعك�ص �شيرجع �شالمًا معافى.

ۓ  ۓ  ے  المو�شوع:{  هذا  حول  القراآن  في  تعالى  اهلل  يقول 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

 .
(1(

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  تعالى:{  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  وفي 

.
(2(

ٿٿ...}
لو تفح�شنا جيدًا في الأ�ش�ص والعقائد الإ�شالمية الأ�شيلة، ومددنا 

النظر اإلى هذه التعاليم الإلهية ف�شوف نجد اأن تلك التعاليم مبتنية 

على اأ�شول علمية متينة، وحقائق نف�شية دقيقة، اأ�شار اهلل تعالى اإليها 

في موارد كثيرة، كالآيات التي ذكرناها �شابقًا، ففي تلك الآيات نكات:

)1) �شورة الحديد، الآيتان 23-22.
)2) �شورة التغابن، الآية 11.
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منها اأّن اهلل تعالى يربي الم�شلمين على الإيمان بم�شاألة الق�شاء 

والقدر.

ومنها اأنه يوّجههم اإلى اآثار معرفة النف�ص وحالتها، لأن الم�شلمين 

لو اعتقدوا ب�شدق ويقين بم�شاألة الق�شاء والقدر فاإن ذلك �شُيحّولهم 

وال�شكينة،  والوقار  والطماأنينة  الهدوء  يملوؤهم  �شجعان،  رجال  اإلى 

حال  في  �شواء  متوازنين  اأنا�شًا  منهم  العقيدة  هذه  تجعل  و�شوف 

الخ�شارة وفقدان النعم اأم في حال الن�شر ووفرة النعم، وبالتالي لن 

ة  يبقى اأي اأثر �شلبي لتلك الحوادث والم�شائب على نفو�شهم، وخا�شّ

في اتخاذ قراراتهم الأ�شا�شية والم�شيرية.

.
(1(

ويقول اهلل تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ...}

اأخرى يقول اهلل تعالى:{ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  اآية  وفي 

.
(2(

ڑ ڑ }
لقد كان بين الم�شلمين من ل ي�شت�شيغ الجهاد، ول ُيحّبذ الم�شاركة 

في الحرب، وهوؤلء كانوا يكذبون على المجاهدين بقولهم: اإننا لو كنا 

نقدر على الح�شور معكم في الحرب �شد الأعداء لأتينا اإلى الجبهات، 

بل ُيق�شمون باهلل تعالى على اإدعاءاتهم تلك!

والبع�ص الآخر كانوا يطلبون من النبي P اإعفاءهم من الذهاب 

اإلى الجبهة والم�شاركة في الحرب.

)1) �شورة اآل عمران، الآية 166.
)2) �شورة التوبة، الآية 51.
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لغّمه  �شببًا  الحرب  في  الم�شلمين  ن�شر  يرى  كان  ثالث  وفريق 

وعدم راحته، فلو واجه الم�شلمون هزيمة وانك�شارًا وحوادث موجعة، 

فهذا ُيعّد عندهم �شببًا للفرح وال�شرور، بل كان هذا الفريق ي�شتقبل 

�شت�شيبكم،  الحوادث  تلك  باأن  قباًل  عرفنا  لقد  قائاًل:  الم�شلمين 

ونحن قد احتطنا لأنف�شنا ولم ن�شارع اإلى الم�شاركة في الحرب لذلك 

فاإن اهلل اأكرمنا بعدم اإ�شابتنا باأي مكروه !.

اأراد اهلل تعالى من نبيه الكريم اأن يقول لكل تلك الفرق والفئات: 

اإننا ل نخاف من الحوادث الُمّرة والم�شائب الدنيوية الموؤلمة، لأننا 

نعلم اأنها كلها تقع وفقًا للتقدير الإلهي، وطبقًا للقانون الحكيم الذي 

اأم  الن�شر  عندنا  �شواء  يهمنا،  فما  الكون،  لهذا  ُم�شبقًا  اهلل  جعله 

ال�شهادة.

البالء ي�سمل الكافر اأي�سًا ويفيد الموؤمن

الموؤمنين  عليها  الكريم  القراآن  رّبى  التي  الم�شائل  جملة  من 

الأليمة  والحوادث  المّرة  الم�شائب  باأن  الإيمان  هي  المجاهدين، 

اأثناء الحرب والمعارك ل تخت�ص بالمجاهدين في �شبيل اهلل فقط، 

اأي�شًا يواجهون مثل تلك الحوادث الموؤلمة ويتوّجعون  اإن الأعداء  بل 

والحوادث  الم�شاكل  بوقوع  ُم�شتركان  الطرفين  كال  فاإن  لذلك  منها 

الموؤلمة، من الحرمان والخراب وفقدان الأحبة... الخ.

في  والم�شائب  الم�شكالت  عمومية  اإلى  تعالى  اهلل  اأ�شار  لقد 
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الحرب و�شمولها للجميع، مع مميزات خا�شة للم�شلمين، وقد اأ�شارت 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالى:{ۓ  قال  ذلك،  اإلى  الآية 

 .
(1(

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}
 وفي اآية اأخرى يوا�شي اهلل تعالى الم�شلمين بقوله:{ ڭ ۇ 

 .
(2(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
فوقوع الجرحى والقتلى، والإح�شا�ص بالألم والمعاناة في الحرب 

القا�شية، لي�شت مخت�شة بالم�شلمين فقط بل  وغيرها من الحوادث 

ي�شاركهم الأعداء فيها، فلذا يجب عليكم اأيها الم�شلمون اأن تتحملوا 

وتنتظروا اللطف والرحمة الإلهية والن�شر والمدد الغيبي، ول تديروا 

اأ�شابتكم  لو  فيما  والقتال  الحرب  عن  وُتعِر�شوا  للجهاد  ظهوركم 

الأحداث الموؤلمة، خا�شة اأثناء احتدام الحرب وحّدة المعارك.

وهنا يوجد فارق مهم واأ�شا�شي يجعل و�شع الم�شلمين يتمايز عن 

اإيجابيتين  عالمتين  ل  ُي�شكِّ الحقيقة  في  الفارق  وهذا  الكفار،  و�شع 

للم�شلمين:

الغيبية  الإمدادات  ينتظرون  الحرب  في  الم�شلمين  اأن  الأولى: 

هذه  مثل  يمتلكون  ل  الذين  الأعداء  بخالف  الإلهي  والن�شر 

العقيدة ول ينتظرون مثل هذا الأمل والرجاء من اهلل عز وجل.

)1) �شورة الن�شاء، الآية 104.
)2) �شورة اآل عمران، الآية 140.
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في  تعالى  اهلل  من  الأكبر  الثواب  ينتظرون  الم�شلمين  اأن  الثانية: 

حال مواجهتهم للم�شاكل وال�شدائد في الحرب اأو حتى في حال 

ب�شوق هذا  يترّقبون  الأعلى، فهم  الملكوت  اإلى  ال�شهداء  ارتفاع 

الو�شام الإلهي الرفيع وينتظرون الجزاء الكبير والأجر العظيم 

الم�شلمين  اأعداء  المقابل نرى  وال�شهادة، لكن في  الجهاد  على 

موتهم  اأو  قتالهم  نتيجة  والعذاب  العقاب  اإل  ينتظرون  ل 

ال�شريفة: الآية  في  اهلل  يقول  المو�شوع  هذا  وحول   وهالكهم، 

ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
.
(1(

ھ ھ }
طريق  على  ال�شائرون  اأولئك  يخاطر  لأن  معنى  ل  عليه:  وبناًء 

اأمل  اأية قدرة غيبية ول  الباطل بكل ما يملكون، فهم ل يتّكوؤون على 

يلجوؤون اإليه.

 بينما الم�شلمون، اإما اأنهم ينتظرون الن�شر الإلهي في هذه الدنيا، 

الجهاد  الكبير على  والثواب  الإلهية  بالرحمة  معلقة  قلوبهم  اأن  واإما 

وال�شهادة في الآخرة.

نرى  والعميقة،  الأ�شيلة  الثقافة  هذه  وجود  من  الرغم  على  لكن 

بع�ص الم�شلمين ل يتحّملون �شدائد الحرب ويتخّلون عن الم�شاركة في 

)1) �شورة التوبة، الآية 52.
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الجهاد تجّنبًا لتلك ال�شدائد والم�شائب، اأفال يلزم - على من لديه 

مثل هذه العقيدة: )فوز في الدنيا وفوز في الآخرة( - اأن يكون دافعه 

للجهاد في طريق الحق اأقوى من دافع اأولئك الذين يقاتلون ويحاربون 

الم�شلمين من اأجل الباطل؟!

تو�سيح حقيقة الموت وال�سهادة

ل �شك ول ريب اأّن اأخطر م�شاألة في الحرب واأقلقها للنفو�ص هي 

هذه  ولخطورة  )بالم�شير(.  عنه  ر  يعبِّ ما  اأو  والقتل،  الموت  م�شاألة 

الكريم اهتمامًا خا�شًا بها، فهي حقيقة من  القراآن  اأعطى  الم�شاألة 

اأكثر الم�شائل التي ت�شَغُل القلوب في الحرب.

وقد �شعى القراآن الكريم اإلى التقليل من فزع الإن�شان من الموت، 

والتخفيف من هول القتل في نف�شه خا�شة في ميدان الحرب، وعمل 

القراآن  طرح  ذلك  ولأجل  بالكامل،  والفزع  الخوف  هذا  اإزالة  على 

الكريم درو�شًا وتعاليم خا�شة كعالج لهذا الخوف. 

محدودية العمر وحتمية الموت

الق�شاء والقدر  بالإيمان والمعرفة بعقيدة  الم�شاألة مرتبطة  هذه 

العقيدة  هذه  اإلى  التوّجه  فمع  الموؤمنين.  ثقافة  في  ر�شوخها  ومدى 

اأجله  يحين  حينما  يموت  و�شوف  محدودًا،  عمرًا  منا  لكلٍّ  اأن  نعرف 

المقّدر فقط، �شواٌء اأكان يحارب في الجبهة اأم كان نائمًا في فرا�شه!
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وبالمقابل، اإنَّ اأي اإن�شان لم يِحن اأجله بعد ولم ينته عمره، ف�شوف 

يبقى حيًا تحت اأي ظرف كان وفي اأي مكان ُوجد. 

وبناًء على هذه التعاليم الإ�شالمية الإلهية، اإذا كان عمر الإن�شان قد 

انتهى واأجله قد حان فال فائدة من تجّنب الذهاب اإلى جبهة الحرب 

لأّنه بذلك لن ي�شتطيع اأن ُيجنب نف�شه الموت المقّدر، واأّما اإذا لم يكن 

قد انتهى عمره ولم يحن اأجل موته بعد، فال معنى اأي�شًا للخوف من 

الذهاب اإلى الجبهة والم�شاركة في الحرب. وحول هذا العتقاد، يقول 

.
(1(

اهلل تعالى:{ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالى:{  يقول  اأخرى،  اآية  وفي 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
.
(2(

گگ .}
الجهاد  مو�شوع  حول  تحّدثت  التي  الآيات  هذه  اإلى  التوجه  فمع 

كان الخطاب الإلهي للم�شلمين، اأن ل تخافوا من الذهاب اإلى الجبهة 

والم�شاركة في الحرب والجهاد في �شبيل اهلل، لأن موت اأي اأحد منكم 

تابع لالإرادة والإذن الإلهي.

ُحد اّدعى فريق من الم�شلمين ـ �شعيفي الإيمان 
ُ
بعد انتهاء معركة اأ

ـ باأن هزيمة مع�شكر الإ�شالم وقتل مجموعة من الم�شلمين كان �شببه 

النبي  راأ�شهم  وعلى  الإ�شالمي  الجي�ص  قادة  تدبير  �شوء  هو  الرئي�ص 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 145.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 154.
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الأكرم P، ودعواهم كانت: باأنه ما كان لُيهزم جي�ص الإ�شالم ويقتل 

قد  كانوا  وقادة جي�شه   P النبي  اأن  لو  المجاهدين  العدد من  هذا 

 P الأكرم  النبي  من  كجواب  الآية  هذه  فجاءت  معهم،  ت�شاوروا 

لهوؤلء الُمّدعين، قائلة لهم:

م�شاركتكم اأو عدم م�شاركتكم في تدبير اأمور الحرب �شواء، لأنه ل 

قدرة لكم على تغيير م�شير القتلى وال�شهداء، ول دخل لكم في زيادة 

اأو نق�شان عدد الخ�شائر، فموت وحياة الب�شر تابع لالإرادة والتقدير 

اإلى  اللوم  لتوجيه  ل معنى  ولذا  بيد اهلل عز وجل  كله  والأمر  الإلهي 

النبي الأكرم P واإلى الآخرين في اأمر القتلى وال�شهداء.

الذين  الأفراد  ُنعاقب  اأو  ُنجازي  ل  اأن  بمعنى  الأمر  لي�ص  طبعًا 

اأو  عليهم،  الواجبة  الم�شورة  ياأخذون  ول  تكاليفهم  حدود  يتجاوزون 

فيما لو كان هناك �شخ�ص ُمّطلع على الأوامر وامتنع ب�شكل متعّمد عن 

اأداء تكلفيه في الحرب، اأو ارتكب خيانة ل �شمح اهلل.

ولي�ص المق�شود هنا اأي�شًا اإنكار �شرورة التاأّمل والتدبير، والتفّكر 

اإلفات  هو  المق�شود  بل  العملية،  القرارات  اتخاذ  قبل  والتخطيط 

الم�شلمين اإلى حقيقة اأن كل الحوادث والوقائع التي تحدث في عالم 

للتقدير  تابعة  كلها  الإن�شان  موت  جملتها  ومن  والتكوين  الطبيعة 

والتدبير الإلهي الحكيم وا�شع نظام هذا الكون وخالق هذا الوجود.

و بناًء عليه ل معنى للخوف من الموت ول يجب اأن يجد الخوف 
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والفزع من الموت طريقه اإلى قلب الإن�شان، يقول اهلل تعالى في اآية 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  �شريفة:{ۋ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
 .

(1(
ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ}

ُي�شبه  هذا  اأن كالمكم  اإلى  الموؤمنين  تنبيه  تعالى  اهلل  اأراد  لقد   

تعالى  اهلل  ويريد  الموؤمنون!  اأيها  بكم  يليق  ل  وهو  الكافرين  خطاب 

منكم اأن ل ُتفكروا بمنطق الكفار والكافرين، لأن منطقكم هو المنطق 

التوحيدي الذي تعملون على اأ�شا�شه، بوظائفكم اإلى الحد الذي ت�شعه 

ر لكم من اهلل هو الذي  وتتحمله قدراتكم، وتعتقدون ب�شدٍق اأن الُمقدَّ

�شيقُع حتمًا �شواٌء اأكان الموت في الجبهة اأم الرجوع والبقاء اأحياء.

الموؤمنون  يقتحم  لأن  �شببًا  تكون  �شوف  روؤية  وهكذا  اإيمان  هكذا 

مطمئنة،  بنفو�ص  الجبهة  َيِرُدون  بل  تزلزل  اأو  ترّدد  بدون  الحرب 

لهم  المقّدر  يواجهون  را�شخة  �شلبة  بعقيدة  واإيمان  قوية،  واإرادات 

والمكتوب عليهم.

كانت  للكفار  ال�شحيحة  غير  والروؤية  الخاطئ  المنطق  اإن  نعم، 

في  وحيرتهم  بل  والألم،  والتاأ�ّشف  والندم،  الح�شرة  دائمًا  نتيجتها 

حدث  لماذا  دائمًا  يت�شاءلون  فهم  لأنف�شهم،  َيجنونها  التي  النتائج 

هذا؟ وكيف �شار ذلك؟ ويا ليتنا فعلنا كذا ولم نفعل كذا!

)1) �شورة اآل عمران، الآية 156.
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الموت انتقال اإلى حياة اأهناأ 

در�ٌص اآخر من تعاليم القراآن الكريم لمواجهة الخوف من الموت 

وهو:

 تذكير الموؤمنين والجهاديين في �شبيل اهلل بحقيقة اأن الإن�شان عندما 

يموت اأو يقتل، ل يفنى وينعدم، الموت هنا لي�ص معناه الفناء والنعدام، 

بل هو مقدمة لحياة اأخرى جعلها اهلل لأولئك الموؤمنين والجهاديين حياة 

ِنَعٍم اإلهية وملذات، و�شعادة وفيو�شات، ل حّد لها ول نهاية.

اإلى  يتجه  �شوف  وهالكًا  انعدامًا  الموت  يعتبر  الذي  الكافر  اإّن 

القتل  من  الهول  يملوؤه  ومتزلزلة،  مترددة  ب�شورة  الحرب  ميدان 

والوح�شة من الموت، اأما الموؤمن فهو يتوّجه اإلى الجبهة عا�شقًا لنيل 

مقام ال�شهادة، وينتظر لحظة النتقال اإلى الحياة الأبدية التي كلها 

لذائذ وم�شّرات. وكما عّبر اأمير الموؤمنين في توجيهاته للمجاهدين: 

 يعني: ل تاأبه لروحك و�شلِّمها لخالقها.
(1(

»اأعر اهلل جمجمتك«

 بهذه العقيدة �شوف ينت�شر المجاهد على نف�شه الخائفة من الموت 

ويندفع نحو ال�شهادة، وبهذه العقيدة اأي�شًا �شوف يتحمل هذا الموؤمن 

المجاهد في �شبيل اهلل كل �شغط وم�شقة. فال طريق للخوف اإلى قلبه 

الأعداء فهو  بيد  الإلهي  اأثناء �شيره في الطريق  لو قتل  اأنه  يعلم  لأنه 

�شيحظى بمقام ال�شهادة التي يراها فوزًا عظيمًا وهدية اإلهية قّيمة.

)1) نهج البالغة، الخطبة 11.
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الــمــجــاهــدون  ــمــوؤمــنــون  وال الم�شلمون  يت�شّلح  كـــان  الــعــقــيــدة  بــهــذه   

كل  يــقــارعــون  كــانــوا  والمحكم  الــقــاطــع  المنطق  وبــهــذا  الأعـــــداء،  اأمـــام 

تعالى: قوله  فــي  الــقــراآن  بّينه  ــذي  ال المنطق  هــذا  والم�شركين،   الكفار 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

.
(1(

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ}
�شبيل اهلل  المجاهدون في  ي�شير  الإلهي  البيان  اأ�شا�ص هذا  فعلى 

على اأمل الن�شر اأو ال�شهادة، وفي كال الأمرين فوز وم�شلحة لهم:

الإ�شالم  - الأعداء م�شلحة  والغلبة على  الم�شلمين  ن�شر  ففي 

والمجتمع الإ�شالمي.

الأبدية  - بال�شعادة  فوز  اهلل  �شبيل  في  والقتل  ال�شهادة  وفي 

الدائمة وبالر�شوان الإلهي.

 
ً
وفي المقابل �شوف يكون الن�شر في الحرب والهزيمة اأي�شًا من�شاأ

للخ�شران وال�شقاء، والتعا�شة والبالء لالأعداء في الحياة الأخرى.

اإل  لهم  ُيكتب  لن  الم�شلمين  على  لالأعداء  الظاهري  فبالن�شر 

المنحرفون �َشيرهم  يتابع  العذاب والعقاب الأخروي، وب�شببه �شوف 

في قطع الطريق اإلى اهلل ومحاربة تعاليم الأنبياء، ومحاولتهم اإفناء 

الدين لأنهم عط�شى للمن�شب وال�شلطة، وبالتالي لن ينتظر هوؤلء في 

الآخرة غير العذاب والعقاب.

)1) �شورة التوبة، الآية 52.
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واأما في حال انت�شار الموؤمنين المجاهدين في هذه الحياة الدنيا 

اأحياء الأعداء- فاإن النتيجة  اأحيائهم -اأي  على الأعداء، فمن جهة 

اأمواتهم  جهة  ومن  يريدون،  كما  بالدنيا  التمتع  من  الحرمان  هي 

وقتالهم فاإّن م�شيرهم النار والعذاب الأبدي في الآخرة.

وعلى كل حال، وباأي نتيجة انتهى ال�شراع، الفائزون حقيقة هم 

ُقّطاع  والم�شركون  الكفار  هم  والخا�شرون  واآخرة،  دنيا  الموؤمنون 

الطريق اإلى اهلل دنيا واآخرة اأي�شًا.

م�سير ال�سهيد

اإّن ال�شهداء والقتلى في �شبيل اهلل ل يموتون، بل هم اأحياء يتنعمون 

الإلهي، يقول اهلل تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  الر�شوان  في جوار 

 .
(1(

پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }
تبّين الآية اأنه لي�ص من ال�شحيح اإطالق ا�شم الأموات على هوؤلء 

ال�شهداء والقتلى في �شبيل اهلل لأنهم وبكل ما لكلمة )حّي( من معنى، 

هم الأحياء حقيقة وهم الفائزون واقعًا.

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  تعالى:{  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  وفي 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .
(2(

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

)1) �شورة البقرة، الآية 154.
)2) �شورة اآل عمران، الآيات 171-169.
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قتلى  كانوا  واإن  حقيقة،  اأحياًء  ال�شهداَء  القراآنية  الروؤية  تعتبر 

واأموات ظاهرًا، لأنهم ينعمون باأعلى مراتب ودرجات الحياة الحقيقية 

والملّذات الواقعية، والحياة الدنيوية بكل ملّذاتها غير قابلٍة للمقاي�شة 

مع حياة ال�شهداء وملّذات ذلك العالم الأبدي، كيف ونحن في هذه 

الحياة الدنيا ل�شنا �شوى �شاعين نحو ال�شعادة والملذات؟ وهل هناك 

لذة و�شعادة اأرفع واأ�شمى من اأن ينال الإن�شان الر�شوان الإلهي وينعم 

بالرزق الرباني؟!!

اإن معرفة الم�شلمين لهذه التعاليم القراآنية وتر�شيخها في عقولهم 

لل�شهيد  ال�شامي  المقام  معرفة  على  المجاهدين  وتربية  وقلوبهم 

والرزق  ال�شهداء  لل�شهادة، ومعرفتهم بمعنى حياة  الرفيعة  والمكانة 

الإلهي، كل ذلك �شيكون عالجًا ناجحًا لمر�ص القلق من الموت، بل 

اإنه �شيطرد هول الموت من قلوب هوؤلء الجهاديين، ويكون باعثًا لهم 

اإلى ع�شق ال�شهادة، والقتحام على الأعداء بال خوف على اأرواحهم 

و�شُيحّولون هذا العجز وال�شعف في النفو�ص اإلى قوة وحما�ص، وجراأة 

واندفاع.

بعد  الحياة  كانت  اإذا  باأنه  �شوؤال،  بالذهن  يخطر  اأن  هنا  ويمكن 

بعد  يحيون  �شوف  الب�شر  كلُّ  بل  فقط،  بال�شهداء  تخت�ّص  ل  الموت 

المو�شوع  جعلنا  اإذن  فلماذا  الإلهي،  الح�شاب  اإلى  ويذهبون  الموت 

خا�شًا بال�ّشهداء؟
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 وللجواب عن هذا ال�شوؤال نقول اإنه، نعم، �شحيح اأن كلتي مرحلتي 

مخت�شة  لي�شت  الأخروية(  والحياة  البرزخية  )الحياة  الموت  بعد  ما 

بال�شهداء فقط، بل هي حياة عامة لكل النا�ص، لكن هذه الحياة لي�شت 

هي نف�شها وبمرتبة واحدة للكل. فالبع�ص له حياته البرزخية والأخروية 

البرزخية  حياته  له  الآخر  والبع�ص  والح�شرات،  بالعذاب  المليئة 

اأهل  عن  تعالى  اهلل  يقول  والملذات،  بال�شعادة  المليئة  والأخروية 

المعا�شي والتعّدي على الحدود الإلهية، الذين �شوف يكون م�شيرهم 

 .
(1(

اإلى النار:{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ }

و في اآية اأخرى يقول اهلل تعالى:{ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .
(2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  تعالى:{  قال  ثالثة  اآية  وفي 

 .
(3(

ڦ }
ففي الوقت الذي نعلم فيه اأن هوؤلء الع�شاة اأموات ل اإدراك ول 

اإنهم  اإح�شا�ص لهم، فاإن الآية تثبت لهم حياة عذاب وم�شقة، بحيث 

ٹ  بقولهم:{...  العذاب  ملك  ويخاطبون  منها  الخال�ص  يتمّنون 

حياة  من  اأف�شل  المرات  اآلف  الموت  اأنَّ  يرون  لأنهم  ٹ ڤ} 
العذاب هذه.

)1) �شورة طه، الآية 74.
)2) �شورة الأعلى، الآيات 13-11.

)3) �شورة الزخرف، الآية 77.



وولقع سربفق  بهلل عمقربمفق سرتلا  سروقرلا  عج

109

فمن هنا يمكننا اأن نفهم المراد من تلك الآيات التي تتحّدث عن 

حياة اأخرى، ويمكننا اأن نفهم معنى حياة ال�شهداء واأنهم{ں ں 

، فبعد الموت والرحيل عن هذه الدنيا �شوف يكون 
(1(

{ ڻ ڻ 
جزاء  يلقون  و�شوف  �شعيدة،  واأخروية  برزخية  حياة  اأمام  ال�شهداء 

و�شعادة،  لذة  كّلها  هناك  حياُتهم  ومجاهدتهم.  و�شعيهم  عذاباتهم 

وجاهدوا  الدنيا  بمتاع  قلوبهم  تتعّلق  لم  الذين  اأولئك  خ�شو�شًا 

فوة  اأنف�شهم بم�شقة، وراقبوا اأعمالهم واأّدوا تكاليف خالقهم، وهم �شُ

 .
(2(

هذا الخلق من{... ڌ ڌ ڎ ڎ}

البرزخية  الحياة  بين  المقاي�شة  اأردنا  لو  اأننا  الحقيقة  وفي 

يمكن  ل  اإنه  قوله  يمكن  ما  فاأقل  الدنيوية  الحياة  وبين  والأخروية 

الحقيقية  الحياة  لأن  الدنيوي،  العالم  على  )حياة(  كلمة  اإطالق 

اإل في الآخرة، فهي حياة خا�شة بالإن�شان الكامل  وال�شادقة لي�شت 

والنزيهـ  خا�شة ال�شهداء الذين هم مورد بحثناـ  حياة خال�شة �شافية 

من الكدورات والم�شقات، يقول اهلل تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

.
(3(

پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ }
وي�شيل  ي�شقطون  عندما  ال�شهداء  اأن  نرى  تقّدم  ما  كل  على  بناًء 

دمهم ويفوزون بمقام ال�شهادة في �شبيل اهلل، ل يموتون حقيقًة، بل 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 169.
)2) �شورة الن�شاء، الآية 69.

)3) �شورة العنكبوت، الآية 64.
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زينتها  بكلِّ  نيا  الدُّ تكون  ونعيمًا، حياٌة  اأكثَر خلودًا  اإلى حياٍة  ينتقلون 

وملّذاتها وبريقها كاألعوبة قيا�شًا بالحياة الأخروية.

لكن �شدقًا: هل �شي�شعُر من يمتلُك هذه العقيدَة ال�شادقة وهذا 

الإيمان الجازم باأدنى قلق اأو ا�شطراب من الموت، اأثناء المعركة! 

 



المدد اإللهي وأسباب النصر

الفصل الثالث:
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المحور األّول:

سرتد  سإلرفل بأماسها 

مدخل

اإّن الن�شر النهائي فـــي الحروب التي يخو�شها الب�شر، وبمقت�شى 

الحكمـــة الإلهيـــة، �شـــوف يكـــون حتمـــًا ل�شالـــح الحـــق والحقيقـــة 

واأن�شارهما. 

يب�ّشر اهلل تعالى في القراآن الكريم اأهَل الحق، ومن اأجل ترغيب 

الدنيوية  بالنعم  الوعد  �شمن  وفي  الجهاد،  اإلى  الم�شلمين  وت�شويق 

والأخروية، بالن�شر النهائي، لكن يرد ال�شوؤال من هذه الجهة: باأنه 

الإلهية  الحكمة  واأهله كما هو مقت�شى  الحق  انت�شار  كيف �شيتحّقق 

ومقت�شى الوعد والب�شارة في القراآن الكريم؟

ــرة:  ــش ــا� ــخــطــر عــلــى ذهــــن اأحــــدنــــا هــــذه الإجــــابــــة مــب قـــد ت

ــوف يكون  ــحــق �ــش بــــاأّن النــتــ�ــشــار الــنــهــائــي لــلــمــوؤمــنــيــن واأهــــل ال

ــة والــتــ�ــشــديــدات  ــي ــه ـــــــدادات الــغــيــبــيــة الإل ــرًا بــوا�ــشــطــة الإم ــشّ ــ� ــي ُم
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التالي: هــو  هنا  نف�شه  يــطــرح  اآخـــٌر  ــوؤاٌل  ــش � هــنــاك  لكن  الــرّبــانــيــة، 

�شرط  ول  قيد  ل  ُمطلق  الحق  لأهل  الإلهي  والّن�شر  التاأييد  هل 

فيه؟ اأم اأن هذا الن�شر م�شروط ب�شروط وقيود يلزم على الموؤمنين 

تلك  تحقق  وما هي طرق  ثانيًا؟  بها  والعمل  ورعايتها  اأوًل،  معرفتها 

الإمدادات والت�شديدات الإلهية؟ ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، �شنقوم 

بالتحقيق في الآيات الواردة في القراآن الكريم حول هذا المو�شوع. 

اإلى  الإلهية  والت�شديدات  الغيبية  الإمدادات  نق�ّشم  اأن  يمكننا  بداية 

ق�شمين كّليين:

الق�شم الأول: المدد الباطني.

الق�شم الثاني: المدد الظاهري.

الإمداد الباطني

هذا الق�شم من الإمدادات والت�شديدات الإلهية له جنبة باطنية 

روحية نف�شية، بمعنى اأن اهلل تعالى يت�شّرُف في روح وقلب الموؤمنين 

والم�شاندة  بالقدرة  الإح�شا�ص  تاأثير  تحت  اأنف�شهم  يجعل  بحيث 

من  ويرفع  الأمل  روح  يهبهم  مما  بالّن�شر،  والطمئنان  الإلهية 

معنوياتهم.

على   - �شعفاء  الأعداَء  الموؤمنون  يرى  اأْن  يمكن  الروحية  بهذه 

الرغم من كثرة عديد العدو وتطور عتاده وتجهيزاته المتفوقة ظاهرًا 

يرونها  ل  اأ�شاًل  لأنهم  الظاهرية  العدو  هذا  بقدرة  عابئين  غير   -
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�شيئًا، وهذا ما يدفع المجاهد وي�شجعه على اقتحام الخطر والهجوم 

على الأعداء.

يوؤّثر اهلل تعالى بوا�شطة هذا النوع من الإمداد الغيبي الم�شتقيم 

يت�شّرفون  يجعلهم  مما  اأي�شًا،  نفو�شهم  وفي  الأعداء  روحية  في 

ي�شاهدون  وهم  و�شعفاء  عاجزين  اأنف�شهم  وَيَرْون  وخوف،  برعب 

اإح�شا�ص  يزيد  مما  والقوة،  القتدار  َور  �شُ والم�شلمين  الموؤمنين  في 

الموؤمنين ب�شدقية الوعد الإلهي.

وبالنتيجة: من الطبيعي اأن تكون تلك الحالة الروحية والنف�شية 

عند العدو في اإح�شا�شه بال�شعف من جهة، واإح�شا�شه بقوة الم�شلمين 

من جهة ثانية، �شببًا لتقهقره وانك�شاره.

الإمداد الظاهري

جنبة  له  الإلهية  والت�شديدات  الإمدادات  من  اآخر  ق�شم  هناك 

في  والحوادث  الظروف  بع�ص  تهيئة  بمعنى  وهو  ظاهرية،  خارجية 

وهزيمة  الموؤمنين  ن�شر  م�شلحة  في  ت�شب  التي  الخارجي  العالم 

العدو. وقد اأ�شار القراآن الكريم اإلى �شواهد على كال هذين الق�شمين 

من الإمدادات الإلهية. و�شنذكر هنا ثالثة �شواهد قراآنية على الق�شم 

الأول و�شاهدين على الق�شم الثاني.
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 ال�سواهد القراآنية على الإمداد الباطني 

1 - قذف الرعب في قلوب الكفار والأعداء:

واحدة من طرق الإمداد الباطني والروحي التي ين�شر اهلل تعالى 

بها اأهل الحق ويهزم بها اأهل الباطل هي: اإلقاء الرعب واإيجاد الخوف 

في قلوب الكفار والم�شركين، بمعنى اأن ُي�شيطر الرعب والخوف على 

والقلق  بال�شطراب  ي�شيبهم  ما  المعركة،  ميدان  في  الكفار  نفو�ص 

بحيث يفقدون القدرة على البقاء في الميدان. 

وهـــذا النهـــزام النف�شـــي يوؤدي اإلى عـــدم الثبات فـــي مواجهة 

لـــون الفـــرار والنهـــزام على اللتحـــام مع اأهل  الم�شلميـــن، فُيف�شّ

الحق.

اأربعة موارد من  لقد ُذكر هذا العامل المهم والمدد الروحي في 

القراآن الكريم ب�شكٍل موؤكٍد وقاطع.

ففي موردين َيِعد اهلل الم�شلمين باأّنه �شوف ُيرِعب قلوب اأعدائهم 

وحرب  قتال  على  منهم  والجراأة  ال�شجاعة  ل�شلب  المعركة  اأثناء 

الم�شلمين. 

ث الآيات ال�ّشريفة عن اإرعاب وتخويٍف  وفي موردين اآخرين تتحدَّ

ُم�شَبق لالأعداء ليكون ذلك عاماًل م�شاعدًا لغلبة الم�شلمين، ونكتفي 

هنا بالمرور على الآيات القراآنية مرورًا �شريعًا:

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  تعالى:{  اهلل  يقول 
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ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
(1(

ڃ چ }.
بهذه  الم�شلمين  انت�شار  عامل  تعالى  اهلل  ُيبّين  اأخرى  اآية  وفي 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  تعالى:{  يقول  حيث  ال�شورة، 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 
 
(2(

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ }.
 وتحّدثـــت اآية ثالثة عن ذلـــك المدد الرّباني الذي كان �شببًا في 

انت�شار الم�شلمين وهزيمة الكفار، قال تعالى:{ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

 
(3(

ہ }.
 وفي اآية رابعة اإخبار اآخر عن اإلقاء الرعب، قال تعالى: {ڳ ڳ ڳ 

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 151. 
)2) �شورة الأنفال، الآية 12.

)3) �شورة الأحزاب، الآيات 25 - 27.
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(1(

ۉ}. ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ 
2 - اإنزال ال�شكينة والطماأنينة على قلوب الموؤمنين:

باأْن  الباطني، وذلك  الغيبي  الإمداد  اآخر من طرق  وههنا طريق 

على  ينعك�ص  مما  الموؤمنين،  قلوب  على  ال�شكينة  تعالى  اهلل  ُينزل 

المو�شوع  تحدثت حول هذا  التي  والآيات  وهدوًء.  نفو�شهم طماأنينة 

يمكن تق�شيمها اإلى ثالثة اأق�شام: 

 :P اأ � اآيات مخت�شة بالر�شول

قلب  على  نزلت 
ُ
اأ التي  والطماأنينة  ال�شكينة  عن  اإخبار  وفيها 

ۅ  ۋ  ۋ  تعالى:{  اهلل  يقول   ،P الأكرم  الر�شول 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 

 .
(2(

ۆئ}
ب � اآيات ت�شمل الر�شول والموؤمنين:

ال�ّشكينة  نزول  عن  القراآن  يتحدث  الآيات،  من  الق�شم  هذا  في 

تعالى:{ ۆ ۆ ۈ  اهلل  يقول  الموؤمنين،  وعلى   P النبي  قلب  على 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
 .

(3(
ې ېى ى ائ ائ }

)1) �شورة الح�شر، الآية 2.

)2) �شورة التوبة، الآية 40.

)3) �شورة التوبة، الآية 26.
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وفي اآية اأخرى يقول اهلل تعالى:{ گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

 .
(4(

ے }
ج � اآيات تخت�ص بالموؤمنين:

قلوب  على  والطماأنينة  ال�شكينة  اإنزال  عن  الآيات  تتحّدث  هنا   

گ  ک  ک  تعالى:{  قال   P النبي  ذكر  دون  من  الموؤمنين، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
 .

(5(
ں ں ڻ ڻ }

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  تعالى:{  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  في  و 

 .
(6(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ}
3 - المدد الغيبي وارتباطه بالنف�ص:

وهناك طريٌق ثالٌث من طرق الإمداد الغيبي الباطني، وهو عبارة 

اأعداد الكفار في  عن الت�شّرف الإلهي في نفو�ص الموؤمنين، فيجعل 

نظرهم قلة، وقدراتهم �شعيفة حتى ل يخاف الموؤمنون من مظاهر 

القوة والقدرة عند العدو فيهابوا ويتراجعوا.

فيجعلهم  الكافرين  نفو�ص  في  اهلل  يت�شّرف  اأخرى،  جهة  ومن   

)4) �شورة الفتح، الآية 26.

)5) �شورة الفتح، الآية 18.
)6) �شورة الفتح، الآية 4.
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الإ�شالم  جي�ص  ويعّدون  الم�شلمين  مع�شكر  اإلى  با�شتخفاف  ينظرون 

الحربية،  الأعداء  خطط  في  يوؤّثر  ال�شتخفاف  وهذا  و�شعفاء،  قّلة 

من عدم نقل ال�شالح والتجهيزات الكاملة اإلى �شاحة المعركة وعدم 

�شوء  في  ُيوقعهم  ما  وهذا  الحرب،  ميدان  اإلى  الجي�ص  كّل  اإح�شار 

في  هم  يجرُّ مما  الحقيقية  وقدراته  الإ�شالمي  الجي�ص  لعدد  تقديٍر 

النهاية اإلى الخ�شارة والهزيمة.

وحول هذا المو�شوع يقول اهلل تعالى:{ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .
(1(

ې ې ې ې }

ال�سواهد القراآنية على الإمداد الظاهري 

�شواهد القراآن الكريم على طرق الإمداد الظاهري ُيمكن تق�شيمها 

اإلى ق�شمين:

1. الإمدادات الطبيعية: 

وقد اأ�شار القراآن الكريم في هذا الق�شم اإلى عاملين طبيعيين:

اأ. الرياح ال�شديدة:

يقول اهلل تعالى:{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

)1) �شورة الأنفال، الآيتان 43-44.
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڑ ک ک  ڑ  ژ  ڈ ڈ ژ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ 

 .
(1(

ک ک گ گ گ }
فيها  كانت  التي  الأحزاب  معركة  اإلى  الكريمة  الآية  هذه  اأ�شارت 

الرياح من جملة عوامل الن�شر للم�شلمين والهزيمة للكفار، وفي هذه 

�شير اأي�شًا اإلى مدد غيبي اآخر وهو اإر�شال جنود غير مرئيين 
ُ
اأ الآية 

اأن يكون المق�شود من  اأّنه لي�ص محل بحثنا الآن، ولكن ُيحتمل  غير 

الجنود غير المرئيين في هذه الآية اأي�شًا )الرياح(، لأن الرياح واإن 

وتكون  الإلهيين  الجنود  بعنوان  تتحّرك  لكنها  اأمرًا مح�شو�شًا،  كانت 

اأمرًا معروفًا ومتوّقعًا  مددًا غيبيًا من عند اهلل تعالى، لإنها لم تكن 

من قبل الب�شر.

ب. المطر:

من العوامل الطبيعية للمدد الإلهي والتي اأ�شير اإليها ففي القراآن 

القراآن حول  تحّدث  ال�شريفة  الآيات  اإحدى  المطر، ففي  الكريم هو 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ  قائاًل:  المو�شوع  هذا 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
 .

(2(
ڌ ڌ ڎ ڎ}

اإّن هذه الآية ت�شير اإلى اأحداث معركة بدر، ففي الليلة التي �شبقت 

)1) �شورة الأحزاب، الآيتان 9-10.
)2) �شورة الأنفال، الآية 11.
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جي�ص  اأقدام  تحت  الأر�ص  جعل  ما  رحمته  مطر  اهلل  اأنزل  المعركة 

الإ�شالم �شهلة رطبة ف�شّهلت لهم طريقة الحركة والتنّقل في الأر�ص 

واإجراء المناورات الالزمة في الميدان، اإ�شافة اإلى التخّل�ص من اآثار 

اأثناء القتال وتعمي الأعين وت�شر  الغبار والتراب التي تعيق الحركة 

بالروؤية الب�شرية.

اأما في مع�شكر الكافرين فقد كان المطر �شديدًا، مما جعل الأر�ص 

ومناورتهم  حركتهم  فاأعاق  م�شتقرة،  غير  موحلة  اأقدامهم  تحت 

الع�شكرية، وكان ذلك عاماًل في هزيمتهم.

اإلهية،  ورحمة  غيبي  اإمداد  نوع  للم�شلمين  كان  المطر  هذا  اإن 

لي�شبح المجاهدون اأكثر فعالية ون�شاطًا واأ�شد حما�شة وثباتًا، وكان 

�شبب رحمٍة خا�شة لهم من جهة تح�شيل الطهارة والنظافة الظاهرية 

والروحية وتاأمين مياه ال�شرب وغير ذلك من النعم، وكل ذلك بف�شل 

هذا المدد الإلهي.

2. اإمدادات غير طبيعية:

غير  الإمدادات  عن  حديثه  معر�ص  في  الكريم  القراآن  اأ�شار 

الطبيعية، اإلى عاملين اأي�شًا:

الجنود غير المرئيين. اأ. 

ب. المالئكة.

ڦ  ڦ  ڦ  الجنود:{  هوؤلء  حول  تعالى  اهلل  يقول   

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
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چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

.
(1(

ڱ }
يكون  اأن  جدًا  المحتمل  فمن  احتمالت،  عدة  تطرح  الآية  هذه   

الحتمال  لكن  المالئكة،  �شنخ  غير  من  مرئيين  غير  جنود  هناك 

اإلى  اإ�شارة  العاملين غير الطبيعيين هما  اأّن هذين  الأقوى يبقى في 

من  المق�شود  يكون  الراأي  هذا  على  وبناًء  واحد،  خارجي  م�شداق 

الجنود غير المرئيين نف�ص المالئكة، ل �شيئًا اآخَر. 

لكن يبقى الحتمال الآخر واردًا، وهو اأن يكون المراد من هوؤلء 

واإن كانت  العوا�شف والرياح، لأنه  الجنود غير المرئيين هو نف�ص 

العوا�شف والرياح اأمورًا مح�شو�شة، لكن عندما تاأتي الرياح بعنوان 

لن  قدرته  وك�شر  العدو  هزيمة  لأجل  الغيبي  والمدد  الإلهي  الجند 

لدى  ومح�شوبًا  متوقعًا  اأمرًا  اللحظات  تلك  في  الرياح  تلك  تكون 

الب�شر.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  تعالى:{  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  وفي   

ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

)1) �شورة الأحزاب، الآيات 9 - 11.
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
 .

(1(
ې ې ې ېى ى ائ ائ}

وفي  الآيات،  من  اآخر  ق�شم  في  الكريم  القراآن  �شّرح  ولقد 

اأنه  والجميل  المالئكة.  باإر�شال  الغيبية،  الإمدادات  بيان  مقام 

ال�شريفة  الآية  نذكر هذه  وكمثال  اأعدادهم،  اأي�شًا عن  �شرح  قد 

تعالى: { ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  يقول اهلل  حيث 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

 .
(2(

ۀ }
اأّول  كانت  التي  بدر  معركة  عن  ال�شريفة  الآيات  هذه  تحّدثت 

حيث  الإ�شالمي  المجتمع  ت�شكيل  بدايات  وفي  الإ�شالمية،  الحروب 

وقد  حالتهم،  اأ�شعف  في  والعتاد  العديد  ناحية  من  الم�شلمون  كان 

اأ�شار القراآن اأي�شًا لهذه الحالة بقوله تعالى:{ٿ ٿ}.

ففي مثل هذه الحالة، نجد اأّنه من الطبيعي اأن يقلق الم�شلمون من 

مواجهة مع�شكر الكّفار بجي�ٍص �شعيف، بل كان هذا القلق يكبر عند 

)1) �شورة التوبة، الآيتان 26-25.
)2) �شورة اآل عمران، الآيات 123 - 127.
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ثالثَة  اآنذاك  كانوا  الكفار  لأن  وتجهيزاته،  العدو  لجي�ص  م�شاهدتهم 

اأ�شعاف جي�ص الإ�شالم.

باأّنني   ،P الكريم  ر�شوله  الحال  هذه  و�شط  في  نادى  اهلل  لكن 

�شوف اأمّدكم بثالثة اآلف ملك لن�شرتكم، واإذا اقت�شى الأمر اإر�شال 

المزيد ف�شنر�شله لكم، وفي نهاية المعركة كان الن�شر للم�شلمين في 

وتحقق  المالئكة  اأفواج  باإر�شال  الإلهي  المدد  بم�شاعدة  بدر  معركة 

ن�شر قّرت به اأعين الم�شلمين جميعًا.

ثم تتابع الآيات ال�شريفة ِذْكَر �شبب الن�شر والمدد الإلهي مو�شحة 

والنكتة  نتيجة �شبرهم وتقواهم،  الم�شلمين  باأن اهلل تعالى قد كافاأ 

كان هو  الإلهي  الن�شر  �شرط  اأن  اإلى  الإلفات  في  تكمن  المهمة هنا 

هذا  تحّقق  �شورة  وفي  التقوى،  ل�شرط  ورعايتهم  الم�شلمين  ثبات 

ال�شرط فاإن اهلل تعالى وعلى اأ�شا�ص الحكمة والم�شلحة الربانية لن 

يخذلهم ولن يترك ن�شرتهم.

ال�سرُّ الحقيقي في امداد الغيب

الغيبي،  ا�شرارالمدد  في  والتدقيق  الآيات،  هذه  في  التاأّمل  اإّن 

يطلعنا على نكتٍة بالغة الأهمية.

وهي اأن المدد الغيبي الذي �شاهم في تحقيق الن�شر للم�شلمين، 

الحقيقي،  الن�شر  اأما  الن�شر.  في  ووا�شطة  م�شاعدة  عبارة عن  هو 

لذلك يجب  واآخرًا.  اأوًل  المن�شاأ  اإلهي  اإنما هو  اأ�شبابه وح�شوله  فاإن 
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على المجاهدين اأن ل يتوّجهوا بقلوبهم وتعّلقاتهم اإلى غير اهلل تعالى.

وكان  مختلفة،  موارد  في  الكريم  القراآن  عليها  اأّكد  النكتة  وهذه 

هذا التاأكيد لأجل اأن ل ين�شى النا�ص اأ�شل التوحيد، واأن يبقى را�شخًا 

في اأذهانهم مبداأ: )ل موؤّثر في الوجود اإل اهلل(.

المقد�شة،  الإلهية  الذات  غير  حقيقي  موؤّثر  ل  الحرب  ففي 

والمالئكة ل يعملون اإل باأمر من اهلل عز وجل، ول ا�شتقالل لهم في 

الأمور  اأن كل  اإذ  اآخر،  اأمر  اأي  الم�شلمين، ول في  �شيء ل في ن�شر 

حقيقة هي بيد اهلل تعالى، وت�شير باأمره تبارك وتعالى.

يقول اهلل تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

.
(1(

ں ڻ }
فهذا المدد الغيبي باإر�شال المالئكة، جعل الم�شلمين اأكثر ثباتًا 

فا�شحة  الكفار هزيمة  تحّمَل  وقد  اأعداء اهلل  و�شالبة في مواجهة 

)1) �شورة الأنفال، الآيات 9 - 12.
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كان  المعركة  تلك  في  الم�شركين  قتلى  تعداد  اإن  بحيث  وثقيلة، 

ثالثة اأ�شعاف �شهداء جي�ص الإ�شالم، لذا يلزم على الموؤمنين اأن ل 

يعتمدوا على غير اهلل تعالى، وليعلموا اأن الن�شر هو فقط باإذن اهلل 

ومن عنده. 

وبمالحظة ما ذكرناه �شابقًا حول الإمدادات الغيبية الإلهية نف�شي 

اإلى ثالث نتائج عامة:

• النتيجة الأولى: اأن الحكمة الإلهية تق�شي باأن ينت�شر الحق 	

تعّلقت بهذا  التكوينية قد  تعالى  اإرادة اهلل  واأن  الباطل،  على 

النت�شار النهائي للحق لذلك فهو ل محالة واقع.

• القراآنية كما جاء 	 الآيات  كثير من  اأنه في  الثانية:  النتيجة 

الوعد الإلهي للمجاهدين بالنعم كذلك �شدر وعد اإلهي اآخر 

بانت�شار اأهل الحق والجهاد على الأعداء.

• الأقل 	 على   - الكريم  القراآن  �شّرح  لقد  الثالثة:  النتيجة 

بع�ص  وذكرنا  الغيبية  الإمدادات  من  اأق�شام  �شتة  بوقوع   -

ال�شواهد القراآنية على بع�ص تلك الإمدادات.

هل الن�سر حليف الموؤمنين دائمًا؟

 مع التوّجه اإلى هذه النتائج الثالث، ُيطرح في المقام �شوؤال: هل 

يلزم من ذلك اأن يكون الن�شر حليف الموؤمنين دائمًا؟ 

وهل يلزم اأن تكون الإمدادات الغيبية اإلى جانب هوؤلء الموؤمنين 
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ب�شكل مطلق ) في كل زمان ومكان وتحت اأي ظرف وفي اأي حال( اأي 

من دون اأي قيد اأو �شرط؟ 

وهل بمجّرد اأن يتوّجه الموؤمنون اإلى الحرب يلزم اأن ينزل الن�شر 

والمدد الإلهي عليهم؟

توجيه  ن�شتطيع  لن  فاإننا  بنعم،  ال�شوؤال:  هذا  على  اأجبنا  فلو 

الهزائم التي ح�شلت للموؤمنين في بع�ص المقاطع التاريخية، و�شيكون 

هذا مورد نق�ص على جوابنا المثبت!

الآيات  مع  ال�شلبي  الجواب  يتعار�ص هذا  ف�شوف  اأجبنا بال،  لو  و 

للموؤمنين  اهلل  وعد  عن  قاطع  ب�شكل  تحّدثت  والتي  اأوردناها  التي 

بالن�شر! 

والجواب ال�شحيح لحّل هذا التعار�ص يكمن في فهم �شر الحياة 

الدنيا، واأنه يتقّوم بكون الحياة الدنيا محاًل لالبتالء والختبار. فاهلل 

تعالى خلق الإن�شان واأعطاه الحرية والختيار، وبمقت�شى هذه الحرية 

يختار الإن�شان خّط م�شيره في هذه الّدنيا، وفي نف�ص الوقت اأر�شل اهلل 

الب�شر على الخير  لتعليم  اأجمعين  تعالى الأنبياء �شلوات اهلل عليهم 

الح، وكيفّية الو�شول اإلى الكمال الإن�شاني الذي ل يكون اإل عن  وال�شّ

طريق طاعِة اهلل والعبودية له.

والكامل  المطلق  الت�شليم  اإل  معناهما  لي�ص  والعبودية  والطاعة 

بالأوامر  والعمل  والبتالءات،  ال�شدائد  من  الخوف  وعدم  تعالى  هلل 
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الإلهية وترك نواهيه في كل الظروف. 

الر�شا  ك�شب  هو  الدنيا  هذه  في  الحقيقي  الإن�شان  فهدف  اإذًا، 

اأنه كلما كان �شير الإن�شان لك�شب ر�شا الحق  الإلهي. ومن الطبيعي 

كماله  في  ذلك  تاأثير  كان  اأكبر،  وم�شقة  اأكثر  �شعيًا  ي�شتلزم  تعالى 

 - هذا  و�شلوكه  �شيره  و�شيثمر  توفيقًا،  اأكثر  للعمل  واإنجازه  اأعمق، 

تزايد  اأف�شل تظل في  نتائج  ويعطي  اأزكى،  ثمارًا   - الم�شقات  برغم 

ونمو م�شتمر.

 عن المع�شومين
(1(

والرواية المعروفة »اأف�شل الأعمال اأحمزها«

R، ت�شير اإلى هذه الحقيقة. 

اأما اإذا كان بناوؤنا على اأن الموؤمنين يعلمون م�شبقًا باأّنهم �شوف 

يفوزون وينت�شرون في كل الحروب على الأعداء فال حاجة للجهاد 

وال�شهادة ول معنى اأ�شاًل لالبتالء والمتحان، بل لن يكون لعناوين 

وتلك  العجيب  التاأثير  ذلك  والإيثار  والإقدام  والفداء،  الت�شحية 

ن�شبيًا  مرفهة  ظروف  مع  ترافقت  لو  خ�شو�شًا  ال�شامية،  القيمة 

واأو�شاع م�شتقرة نوعًا ما، ل ي�شودها ذاك القلق الكبير وال�شطراب 

العميق.

في  مئة  محالة  ل  الحرب  في  منت�شر  اأنه  م�شبقًا  يعلم  الذي  اإن 

المئة، فاإن اندفاعه للحرب لن يكون باعثًا للقلق الزائد، ولن تزعجه 

)1) بحار الأنوار: ج67، �ص191.
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الم�شاكل  ن�شبة  انخفا�ص  اأ�شا�شية، وعليه فبقدر  اأي م�شاكل  مواجهة 

وال�شدائد �شوف تنخف�ص في المقابل درجة التكامل. 

ومن هنا ن�شتطيع اأن ننظر اإلى ال�شورة المعاك�شة، وهي الحال 

غير  متوا�شعة،  مادية  وبقدراٍت  الموؤمن  المجاهد  فيها  يكون  التي 

واثٍق من الفوز الظاهري، بل يحتمل الخ�شارة، فاإنه وب�شبب ارتباطه 

باهلل، يقدم على المعركة باذًل مهجته وكل ما يملك لأداء التكليف 

اللهي. 

لنيل  المجاهد  الموؤمن  بهذا  ترتفع  �شوف  الظروف  هذه  مثل  اإن 

و�شوف  الإلهية،  الح�شرة  جوار  في  المراتب  واأرقى  المنازل  اأعلى 

يطوي مدارج ال�شلوك المعنوي ب�شرعة كبيرة، ولعل �شّر عظمة كربالء 

و�شهداء كربالء يكمن في هذا الأمر. 

الوقائع  تجري  باأن  هو  الحياة  و�شوؤون  اأمور  كل  في  الأ�شل  اإن 

والأحداث طبق قانون العلل والأ�شباب و�شمن مبداأ الختيار والمتحان 

ول خروج عن هذه القاعدة في الحياة الدنيا.

الخير  تحقيق  هو  الحقيقي  المطلوب  ولأن  الوقت،  نف�ص  وفي 

اإلى الكمال. وقد تعلقت الإرادة التكوينية الإلهية بانت�شار  والو�شول 

الحق، فقد جاء التحذير الإلهي للموؤمنين اأن ل يتكلوا على اأنف�شهم 

وقدراتهم ب�شكل م�شتقل في حربهم �شد الأعداء.

الالزمة  الموارد  في  يتّدخل  قد  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اإن  نعم،   
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وبوا�شطة �شل�شلة من العوامل الباطنية والروحية، اأو العوامل الظاهرية 

والعلنية الأعم اأي�شًا من الطبيعية وغير الطبيعية، فيجعلها عز وجّل 

رة لأمورهم لي�شبح ال�شير الكلي لالأمور  في خدمة المجاهدين وُمدبِّ

في النهاية ل�شالح انت�شار الحق وهزيمة الباطل.

لذلك يجب على الموؤمنين: 

 اأوًل: العمل دائمًا بالتكاليف الإلهية والدينية التي يعرفونها والتي 

َو�شلتهم ب�شكل يقيني. 

 ثانياً: في طريق العمل بالتكاليف يجب على الموؤمنين ال�شتفادة 

من كل النعم المادية والأ�شباب والو�شائل الطبيعية، الواقعة تحت 

روا اأو يتكا�شلوا في تح�شيل اأية  ت�شّرفهم واختيارهم واأن ل ُيق�شّ

قدرة ت�شاعدهم على اإنجاز وظائفهم واأداء تكاليفهم.

وبعد التوجه اإلى العمل بهذين الأمرين الواجبين: 

فاإن كانت النتيجة هي انت�شار الم�شلمين على الأعداء، وكانت هذه 

القدرات والإمكانات كافية لتحقق هذا الن�شر ب�شكل كامل، فعندها ل 

حاجة لإر�شال الإمدادات الغيبية، لأن المدد الغيبي لي�ص اأمرًا عبثيًا 

واإنما يخ�شع للحكمة الإلهية ولحاجة الموؤمن الفعلية.

الموجودة  والقدرات  الإمكانات  كل  من  الم�شلمون  ا�شتفاد  لو  اأّما 

روا في تح�شيل ما يلزم، لكن  وبذلوا كل الم�شاعي والجهود ولم ُيق�شّ

قا�شرة  والعادية  المادية  والو�شائل  الأ�شباب  تلك  اأن  تبّين  بالنتيجة 
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)انت�شار  وهو  النهائي  الهدف  وتحقيق  المق�شود  لبلوغ  تِف  ول 

الغيبية  والت�شديدات  الإمدادات  تعالى  اهلل  ُير�شل  فعندها  الحق( 

بمقدار الحاجة الفعلية اأوًل، وبمقدار اللياقة المعنوية الموجودة لدى 

المجاهدين ثانيًا.

الأ�شباب  الموؤمنون في ال�شتفادة من  لو تهاون وتكا�شل  اأما فيما 

والو�شائل الطبيعية ولم ي�شتعملوا القدرات الموجودة تحت اختيارهم، 

روا في ت�شخي�ص التكليف ال�شحيح اأو العمل به فاإنهم  اأو فيما لو ق�شّ

ل�شتقبال  والأهلية  اللياقة  يفقدون  �شوف  ال�شورة  هذه  مثل  في 

الإمدادات الغيبية والت�شديدات الإلهية.

كو�شع  تمامًا  المو�شوع،  هذا  اإلى  بالن�شبة  الموؤمنين  حال  اإن 

�شخ�ص مري�ص، فتكليف المري�ص اأوًل اأن ُيراجع الطبيب واأن يعمل 

الم�شرة  لالأطعمة  وتجنبه  للدواء  اأخذه  من  الطبّية،  اأوامره  وفق 

مرحلة  يبلغ  حتى  بمر�شه  ال�شلة  ذات  الأمور  كل  في  والإحتياط 

التح�شن وال�شفاء الكامل.

واأما في حال لم ينفع �شلوك طريق الو�شائل الطبيعية والأ�شباب 

العادية )من مراجعة الطبيب وتناول الدواء...( في �شفاء المر�ص، 

ال�شفاء  يكون  اأن  الإلهية  الحكمة  تقت�شي  اأن  الممكن  من  فعندها 

الإعجاز  وبطريق  الإلهية  بالذات  والتو�شل  الدعاء  طريق  ب�شلوك 

الرباني.
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لكن المري�ص الذي يجل�ص في بيته ويطلب ال�شفاء من اهلل تعالى 

العادية  الأ�شباب  من  وال�شتفادة  الطبيعي  الطريق  �شلوك  دون  من 

التي جعلها اهلل تعالى فاإن مثل هذا المري�ص لن َيرى اأّي تح�شن في 

حاله ول اأمل له بال�شفاء، ولن يجني من ذلك الجلو�ص في البيت اأي 

نتيجة.

تقول:  كلية عامة  قاعدة  اأن هناك  المقام هو  والحا�شل في هذا 

ال�شنة الإلهية في هذه الدنيا قائمة على اأن الأ�شل في تاأمين احتياجات 

والعقالئية،  الطبيعية  والعلل  الأ�شباب  من  ال�شتفادة  هو  الإن�شان 

وعدم انتظار المعجزة من البداية لأن الطريقة الإلهية لي�شت مبنية 

الأ�شلوب  ولي�ص  ومكان،  زمان  كل  في  المعاجز  من  ال�شتفادة  على 

بتوزيع  دائمًا  الإعجازي  الطريق  هو  العباد  م�شكالت  في حل  الإلهي 

الحكمة  اأ�شا�ص  على  قائم  الإعجاز  فمبداأ  و�شماًل،  يمينًا  المعجزات 

والم�شلحة.

من  م�شكلة  اأّية  باأن  العتقاد  علينا  تفر�ص  التوحيدية  الروؤية  اإن 

اأن  غير  اإعجازية،  واأ�شباب  بطرٍق  اأو  عادية،  بطرق  حّلها،  الممكن 

القاعدة الحاكمة في كل هذه الحلول هي قاعدة حاكمية اهلل تعالى 

واأنه هو الموؤثر الوحيد في كل الأ�شباب والموؤثرات.

اأن ي�شتفيد من تلك  ففي نف�ص الوقت الذي يلزم على الإن�شان 

الأ�شباب والعلل الطبيعية والعادية يلزم عليه اأي�شًا اأن ل يغفل عن 
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الإلهية  الذات  اإلى  دائمًا  والفقر  الحاجة  ُيبرز  واأن  الإلهي  التاأثير 

واأن يتو�شل بالمدد الرباني لإتمام العمل اأو حل الم�شكالت، واأن ل 

يغتر بنف�شه، في�شيبه الغرور والعتداد بالنف�ص، وهو مر�ص روحي 

قاتل.

واأّما من ينتظر المدد الغيبي لإنجاز الأعمال وحل الم�شكالت من 

دون ال�شتفادة من الأ�شباب العادية التي و�شعها اهلل تعالى من قبيل 

العمل وال�شعي، واإعمال الفكر والعقل، فهو ي�شير بخالف ما اأراد اهلل 

تعالى وبالتالي لن ي�شل اإلى نتيجة. 

فلي�ص �شحيحًا اأن يجل�ص الإن�شان في بيته ويطلب الرزق من اهلل 

تعالى من دون اأية حركة اأو �شعي، اأو يطلب المري�ُص ال�شفاَء من دون 

اأ�شبابه  تهيئة  دون  من  الن�شر  الموؤمن  يطلب  اأو  الطبيب،  مراجعة 

القوة  وتجهيز  والتدريب  العّدة  واإعداد  المنا�شب  ال�شالح  ك�شراء 

الالزمة، فلو ذهب اإلى المعركة من دون الأخذ بالأ�شباب التي جعلها 

وعمله  بال�شروط  لإخالله  الخ�شارة  اإل  يجني  لن  فاإنه  تعالى،  اهلل 

بخالف ال�شنة الإلهية واعتماده على �شراب.

الخال�شة في الإمدادات الإلهية:

الإمدادات  اأّن  في  تتجّلى  ا�شتفادتها  يمكن  التي  الخال�شة  اإّن 

الأعداء  �شد  جهادهم  اأثناء  للم�شلمين  الإلهية  والت�شديدات  الغيبية 

م�شروطة ب�شرطين كليين: 
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اأّوًل: العمل على ال�شتفادة من كل قدراتهم المتاحة بين اأيديهم 

في �شاحة العمل.

ثانياً: انتظار المدد الغيبي الإلهي والم�شاعدة الرّبانية، في حال 

حاجة  رفع  في  الظاهرية  والطاقات  القدرات  تلك  تِف  لم 

اهلل  ي�شع  �شوف  الحالة  تلك  في  لأنه  وم�شكلتهم،  الم�شلمين 

المجاهدين،  الغيبية في خدمة  والأ�شاليب  الطرق  تلك  تعالى 

وذلك ح�شب ما تقت�شيه الحكمة الإلهية والحاجة الفعلية.

وهذه النتيجة قد اأّيدها القراآن الكريم حيث تحّدثت بع�ص الآيات 

لها  بل  مطلقًة  لي�شت  الإلهية  الغيبية  الإمدادات  اأّن  عن  ال�شريفة، 

�شروُطها وظروفها، ومن هنا ننتقل اإلى البحث والتحقيق حول �شروط 

الإمدادات الغيبية الإلهية التي وردت في القراآن الكريم.
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المحور الثاني:

هلبل سرتد  سإلرفل

مدخل

ذَكر القراآن الكريم اإثني ع�شر �شرطًا، يجب على الموؤمنين رعايتها 

ب�شكل كامل لكي يتحقق الوعد الإلهي لهم بالن�شر وباإر�شال المدد، 

وتهيئة هذه ال�شروط بمنزلة تهيئة الأر�شية الالزمة لنزول الإمدادات 

الغيبية الإلهية. واأما تف�شيل تلك ال�شروط فهي كالتالي:

تهيئة العديد الكافي

يتعّلق هذا ال�شرط بالكم، وهو عبارة عن تاأمين وتوفير الطاقات 

الإن�شانية اأو ما ُي�شمى )بالعديد الب�شري(. ولبيان هذا ال�شرط ب�شكل 

الحرب  على  الإقدام  الموؤمنون  اأراد  اإذا  اإنه  نقول:  واأو�شح،  اأعمق 

والجهاد، فال بد لهم من تاأمين المقدار المطلوب الكافي من الطاقات 

الإن�شانية الحا�شرة والجاهزة، لأنها تعتبر اأول �شروط الجهاد واأهم 
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من  الب�شري«  »العديد  فقدان  فمع  الأعداء،  مواجهة  في  اأركانه 

الأن�شار والأفراد هل يمكن مجابهة العدو؟

في بداية بعثة النبي الأكرم P في مكة المكرمة، لم يكن عديد 

ِمُروا 
ُ
اأ ال�شبب  ولهذا  الأعداء،  بقتال  لهم  ي�شمح  اآنذاك  الم�شلمين 

في  الوارد  الو�شف  من  ي�شتفاد  ما  وهذا  دام،  وال�شِ الحرب  بتجنب 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  تعالى:{  اهلل  يقول  حيث  ال�شريفة،  الآية  هذه 

 .
(1(

ک ک ک گ گ}
فلقد كان البع�ص في �شفوف الم�شلمين م�شتعدًا للقتال والحرب، 

اأن تتهّياأ الظروف المنا�شبة وُت�شتكمل �شروط الجهاد والقتال،  وقبل 

كال�شالح  الالزمة  القدرات  توّفر  عدم  اأو  العديد  في  النق�ص  ب�شبب 

والعتاد ونحوها.

حرب،  اأي  اإ�شعال  بتجّنب  ياأمرهم  كان  الإلهي  التكليف  لكن 

منها،  ف�شد  ما  واإ�شالح  الإيمانية  الذات  ببناء  ذلك  بدل  والكتفاء 

الموؤمنين  تعالى  اهلل  خاطب  ولذلك  الزكاة،  واإيتاء  ال�شالة  واإقامة 

.
(2(

بهذه الآية{ک ک ک ک گ گ}

�شعار  رفعوا  الذين  هوؤلء  بع�ص  اأن  بعد:  فيما  الملفت  اإنَّ  ثم 

الذي  الإلهي  التكليف  وتركوا  الحرب،  فتيل  لإ�شعال  و�َشَعوا  القتال 

اأمروا به حينها األ وهو تهذيب النف�ص، هم اأنف�شهم تراجعوا بعد 

)1) �شورة الن�شاء، الآية 77.

)2) �شورة الن�شاء، الآية 77.
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نزول الأمر الإلهي بالجهاد. اأي بعد توّفر الإمكانات المطلوبة وبعد 

اأن اأ�شبحت الأر�شية ُمهيئة والظروف الإجتماعية ت�شمح بالإقدام 

والقتال،  بالجهاد  الأمر   P الأكرم  النبي  اأ�شدر  الحرب،  على 

الحرب.  ميدان  اإلى  الذهاب  وتجّنبوا  ورف�شوه،  عليه  فاعتر�شوا 

فالإذن بالجهاد و�شدور الأمر الإلهي بحرب الم�شركين لم ُيعط اإل 

حينما تمت تهيئة الظروف المطلوبة، ولكن مع مرور الزمن اإزداد 

عديد الم�شلمين واأ�شبح الكم وافيًا لت�شكيل فرق اإ�شالمية محاربة، 

فقط  عندها  اأكبر،  ب�شكل  والع�شكرية  المالية  الإمكانات  وتوفرت 

عطي الإذن.
ُ
اأ

لكن ل بد من اللتفات اإلى اأن المق�شود من هذا ال�شرط - وهو 

تاأمين العديد الب�شري - لي�ص باأن يكون عديد الموؤمنين م�شاويًا لعديد 

الم�شركين اأو اأكثر منه ليكون دخول الحرب جائزًا اأو واجبًا، اإذ اأنه 

هناك عوامل اأخرى غير الكم والعديد الب�شري، تلعب دورًا في دعم 

ميزان القوى بين الطرفين ول يجب اإغفالها.

الب�شرية  وطاقاتهم  الموؤمنين  عديد  يكون  اأن  مثاًل  الممكن  فمن 

التوجه  مع  لكن  الب�شرية،  وطاقاتهم  الكفار  عديد  من  بمراتب  اأقل 

اإلى العوامل الأخرى المادية والمعنوية ومع درا�شة نقاط قوتها، فاإننا 

حيث  من  والجهادية  الع�شكرية  الموؤمنين  قدرة  اأّن  ن�شتنتج  �شوف 

المجموع هي اأكبر من قدرة العدو الظاهرية، وهذه حقيقة قد اأ�شار 
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اإليها القراآن الكريم في اآية �شريفة، اإذ قال اهلل تعالى:{ ڌ ڌ 

 .
(1(

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ}
تاأمين العديد الب�شري  اأنه مع وجوب  والحا�شل من هذا الكالم، 

اأو  م�شاويًا  يكون  اأن  يجب  اأنه  يعني  ل  فهو  الموؤمنين،  من  الكافي 

متفوقًا على عديد الكفار، اإذ ل يمكننا اأخذ هذا ال�شرط )تاأمين الكم 

والعديد الب�شري( ب�شكل مطلق، ثم نغفل العوامل الأخرى الموؤثرة في 

تعالى: اهلل  يقول  الكريم،  القراآن  اإليه  اأ�شار  ما  وهذا  الن�شر،   �شنع 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
 .

(2(
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }

ولتو�شح  القتال،  على  الموؤمنين  لتحر�ص  الآية  هذه  نزلت  فلقد 

اأن الموؤمن ال�شابر الذي يحمل روحية الإيثار وطلب ال�شهادة ب�شكل 

الأعداء!  لمواجهة  اأقوى �شالح  يمتلك  الحقيقة  ورا�شخ هو في  �شلب 

وهو اأثبت من الجبال، بل اإن ثباته اأر�شخ واأعمق من الجذور ال�شاربة 

في باطن اأعماق الأر�ص!.

اإن القراآن الكريم، وبالنظر اإلى العوامل والتغّيرات الحا�شلة التي 

قد توؤثر على الموؤمنين، قام بخطوات تخفيفية، يقول اهلل تعالى في 

)1) �شورة البقرة، الآية 249.
)2) �شورة الأنفال، الآية 65.
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اآية تلت اآية التحري�ص ال�شابقة: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
 .

(1(
ۆ}

ففي الآية الأولى: ُيعطي اهلل عز وجل الأمر للنبي P بتحري�ص 

بع�ص  توهم  رفع  ولأجل  والجهاد،  القتال  على  الموؤمنين  وترغيب 

الذين يظنون اأن الظرف لي�ص ظرف حرب وقتال - باعتبار قلة عديد 

حقيقة  لهم  تعالى  اهلل  اأو�شح   - الكفار  عديد  كثرة  اأمام  الم�شلمين 

مهمة وهي: اأّن ُموؤمنًا واحدًا �شابرًا، قادٌر على مواجهة ومبارزة ع�شرة 

اأ�شخا�ص من الكفار وينت�شر عليهم.

بالن�شر،  والأمل  الحرب،  في  الخو�ص  ولأجل  الجهة  هذه  ومن 

اأن يكون عديد الموؤمنين ُع�شر عديد العدو، فوجود هذا الكم  يكفي 

من العديد الب�شري الموؤمن كاف لل�شروع في الحرب بح�شب المنطق 

القراآني )واحد مقابل ع�شرة( بل هو قادر على ت�شجيل الن�شر على 

الأعداء.

واأما الآية الثانية: فهي ناظرة اإلى ظروف مختلفة عن ظروف الآية 

القوي  الإيمان  الم�شلمون  فيه  فَقَد  بظرٍف  مرتبطة  اإنها  اإذ  الأولى، 

ال�شبب  ولهذا  ووهنهم،  �شعفهم  اأ�شرى  واأ�شبحوا  بالقدرة،  والإح�شا�ص 

)1) �شورة الأنفال، الآية 66.
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خّفف اهلل تعالى تكليفهم، وكان الكم المطلوب اأن يكون تعداد مجاهدي 

جي�ص الإ�شالم ن�شف عديد جي�ص العدو حتى يكونوا قادرين على ت�شجيل 

الن�شر، فكل مجاهد مقابل اثنين من العدو، ويجب اأن ل يقلق الم�شلمون 

من نق�شان الطاقة الب�شرية وعليهم اأن يعلموا اأنهم قادرون، وبهذا الكم 

من العديد الب�شري، على حرب وقتال الأعداء بل وعلى تحقيق النت�شار.

اإلى  ارتقى  ما  اإذا  الموؤمن  باأن  ن�شتفيد:  الآيات  تلك  مجموع  ومن 

ال�شليم  والعتقاد  ال�شادق  الإيمان  اأوج  في  وكان  الالئق،  الكمال 

لأمكنه - ولوحده - اأن يواجه ع�شرة اأ�شعاف العدو. واأما لو كان هذا 

الموؤمن �شعيف الإيمان ف�شوف ُيراَعى ظرفه النف�شي ويَخّفف تكليفه - 

رحمة اإلهية به - ويكون تكليف كل واحد من الموؤمنين اأن يقابل اثنين 

يكون عديد مع�شكر  اأن  الظرف  يكفي في هذا  وبالتالي  الأعداء،  من 

الإ�شالم ن�شف عديد مع�شكر الكفار، ليبقى الأمل بالنت�شار قائمًا.

الظروف  تهيئة  عدم  ومع  الالزم،  والعديد  الكم  فقدان  مع  اأما 

المطلوبة ل يجب الإقدام على الحرب لأن الأمل بالن�شر مع فقدان 

�شببًا  ذلك  يكون  �شوف  الإقدام  ومع  جدًا،  �شعيف  ال�شرائط  تلك 

لهالك الموؤمنين جميعًا من دون اأية ثمرة.

الجهاد المالي

من  للحرب،  القت�شادية  ال�شروط  حول  ال�شرط  هذا  يتمحور 

تاأمين تكاليف العمليات الحربية وتوفير المنابع المالية ل�شراء كافة 
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ظرفها  حرب  لكل  اأن  فيه  �شك  ل  فما  المعارك.  اأثناء  الحتياجات 

القت�شادي من ال�شعة وال�شيق المالي، وفي بع�ص الموارد تكون عهدة 

تاأمين بع�ص تكاليف الحرب على عاتق الم�شلمين كاأمة.

كان  الإ�شالم،  التاريخية كما في عهد �شدر  المقاطع  بع�ص  ففي 

دائمًا،  خاٍل  كان  المال  بيت  اأن  حد  اإلى  ومعوزين  فقراء  الم�شلمون 

ُي�شرف  كان  المال  من  ُيجمع  ما  اأن  بحجم  كانا  والفقر  فالحاجة 

ب�شرعة وُيق�ّشم بين النا�ص لي�شاعدهم على تاأمين �شروريات حياتهم 

ال�شخ�شية والجتماعية.

وفي مثل هذه الظروف اإذا ما اعتدى الكفار على الم�شلمين، كان 

ُي�شطر الم�شلمون اإلى تاأمين تكاليف وم�شاريف الحرب من عهدتهم 

كانت  الجهاد  اآيات  بع�ص  اأن  نرى  الجهة  هذه  ومن  ال�شخ�شية، 

اأموالهم  من  الحرب  تكاليف  بتاأمين  وتكرارًا  مرارًا  الم�شلمين  تاأمر 

ال�شخ�شية عبر جمع الأموال والم�شاعدات فيما بينهم، وكانت الآيات 

القراآنية ُترغبهم بذلك معتبرة هذا الإنفاق والبذل جهادًا في �شبيل 

اهلل تعالى، وهذا ما ا�شطلح عليه )بالجهاد المالي(، ونمر هنا على 

ذكر بع�ص الآيات القراآنية التي تحّدثت حول مو�شوع الجهاد المالي.

يقول اهلل تعالى:{ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ 

.
(1(

ھ ھ ے ے }

)1) �شورة البقرة، الآية 195.
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اإلهية  دعوة  الجهاد،  اآيات  �شمن  وردت  التي  الآية  هذه  ففي 

تاأمين  اأجل  الأموال في �شبيل اهلل، من  الإنفاق وبذل  اإلى  للم�شلمين 

ۀ  ملفت:{  قراآني  بتعبير  الدعوة  هذه  ُتتبع  ثم  الحرب،  م�شاريف 

ۀ ہ ہ ہہ }.
وفي الحقيقة، اإّن هذه العبارة هي تحذير واإنذار اإلهي للم�شلمين 

يقوموا من خالل  ولم  المالي  الجهاد  ورف�شوا  بخلوا  باأنهم في حال 

اإنفاق اأموالهم بتاأمين م�شاريف الحرب فاإن الهزيمة �شوف تنتظرهم، 

الإ�شالم حقيقة مّرة وعاقبة وخيمة: وهي  الهزيمة لجي�ص  وفي هذه 

الأعداء  انت�شار  لأن  والدمار  التهلكة  اإلى  اأنف�شهم  الم�شلمين  اإلقاء 

يعني ت�شلطهم على رقاب الم�شلمين واإذللهم و�شحقهم.

لذا ومن اأجل تجّنب الهزيمة وبالتالي الهالك، ل بد من النهو�ص 

بواجب )الجهاد المالي( لتاأمين كل م�شتلزمات الحرب القت�شادية.

 وفي اآية اأخرى يقول اهلل تعالى:{ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

.
(1(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }
 هذه الآية اأي�شًا وردت في �شياق اآيات الجهاد التي ُترّغب وتحّر�ص 

الم�شلمين على الإنفاق والجهاد المالي عن طريق القول باأن الأموال 

التي ُتبذل في �شبيل اهلل لن تذهب هدرًا بل لها عو�ص عند اهلل عز 

اإلى  بالإ�شافة  هذا  بذلتموه،  ما  اأجر  الآخرة  في  و�شيجزيكم  وجل، 

)1) �شورة الأنفال، الآية 60.
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هذا  اإنفاقكم  اأن  وهي  األ  �شتقطفونها  التي  المهمة  الدنيوية  الثمرة 

�شوف يكون �شببًا ومقدمة لنت�شاركم على الأعداء في الحرب وهذا 

ما فيه �شالح دنياكم. 

في  البخل  وعدم  المالي  الجهاد  بواجب  القيام  على  الحث  اإذن، 

هو  الحرب،  تكاليف  تاأمين  اأجل  من  اهلل  �شبيل  في  الأموال  اإنفاق 

اأ�شلوب قراآني موؤّثر. والذين يبخلون عن الإنفاق ول يجاهدون ماليًا 

منه  ويطلبون  اإليه  ويت�شرعون  اهلل  ي�شتغيثون  ثم  الحرب  اإدارة  في 

للقراآن  �شحيحًا  فهمًا  يملكون  ل  الحقيقة  في  هم  والن�شر  المدد 

تبتني على  التي  الإ�شالمي  الدين  بتعاليم  لديهم  الكريم، ول معرفة 

وعلى  المدد،  ينتظر  وبعدها  تكليفه  باأداء  اأّوًل  الإن�شان  قيام  اأ�شا�ص 

كل حال، فمثل هوؤلء البخالء لن يح�شدوا اإل الخيبة والخ�شران في 

الدنيا قبل الآخرة. 

تهيئة المعّدات الحربية والو�سائل الع�سكرية

عن  عبارة  وهو  والحربي،  الع�شكري  بالبعد  مرتبط  ال�شرط  هذا 

تهيئة المعدات الحربية وتجهيز الو�شائل والأدوات الع�شكرية الالزمة 

لمواجهة العدو. فالواجب يحّتم على جي�ص الإ�شالم اإذا ما �شمم على 

المتطورة  الع�شرية  بالأ�شلحة  ُمجهزًا  يكون  اأن  الأعداء  وقتال  حرب 

والذخيرة  والعتاد  ال�ّشالح  تاأمين  لأن  العدو،  ذلك  لحرب  والمنا�شبة 

وتوفير متطّلبات الحرب ال�شرورية، له دخل في �شنع اأ�شباب الن�شر. 
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فال عيب اأو حرج في اأن تكون تجهيزات جي�ص الإ�شالم الع�شكرية اأكثر 

كّمًا اأو اأحدث تطورًا من تجهيزات العدو، بل ل اأقل اأن تكون تجهيزات 

الأمر  اقت�شى  �شواء  العدو،  لتجهيزات  الع�شكرية م�شاوية  المجاهدين 

اأن ي�شنع المجاهدون تلك الو�شائل باأيديهم وبح�شب قدرتهم وطاقتهم 

بال�شراء  وم�شادرها  اأماكنها  من  وتهيئتها  تاأمينها  الأمر  اقت�شى  اأم 

 ونحوه، فالمهم هو الإعداد لما يلزم، يقول اهلل تعالى حول هذا ال�شرط:

{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 .
(1(

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ}

طاعة القيادة

اإّن الموؤمنين ُمكّلفون دائمًا بطاعة قادتهم الإلهيين، لكن اإطاعة 

تكاليف واأوامر القائد الإلهي، اأو من له حق الحكومة وولية الأمر على 

اأو الم�شكالت،  اأو الأزمات وحين ال�شدائد  نفو�شهم في وقت الحرب 

اأو  الن�شر  �شنع  في  الم�شيري  وتاأثيره  وح�شا�شيته  خ�شو�شيته  له 

الهزيمة.

بالن�شباط  متم�ّشكين  والمقاتلون  المجاهدون  يكن  لم  فاإذا 

اإطاعة  من  بدًل  براأيه  يعمل  اأن  منهم  واحد  كل  واأراد  الع�شكري، 

التكليف ال�شادر، فعندها لن نَرى المجاهدين �شفًا واحدًا كالبنيان 

المر�شو�ص، بل اإّن التفرقة والح�شا�شيات �شتعم محل الوئام والوحدة 

)1) �شورة الأنفال، الآية 60.
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وبالتالي  ال�شفوف  وت�شتت  �شعف  ت�شبب  �شوف  اإّنها  بل  والن�شجام، 

النك�شار والهالك في الجبهة.

جي�ص  في  الع�شكري(  والن�شباط  )النظم  م�شاألة  فاإن  ولذلك 

الإ�شالم تعتبر من اأهم الم�شائل، وخا�شة في ع�شرنا الحا�شر، حيث 

م�شاألة  وتخ�شع  وحازم،  �شديد  بان�شباط  العالمية  الجيو�ص  تمتاز 

توؤدي  ومخالفتها  الم�شامحة  تقبل  ل  لمقررات  الع�شكري  الن�شباط 

اإلى محاكماٍت وعقوباٍت �شديدٍة و�شاّقٍة، يقول اهلل تعالى:{ ٱ 

.
(1(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}
 وفي هذه الآية تاأكيد على نقطتين اأ�شا�شيتين:

الأولى: تاأكيد على اإطاعة ر�شول اهلل P كقائد عام، خا�شة اأثناء 

الحرب.

والتفرقة  الخــتــالف،  عــن  البتعاد  وجــوب  على  تاأكيد  ال��ث��ان��ي��ة: 

ف�شل  ــى  اإل ـــوؤّدي  ت اأن  ُيمكن  التي  العوامل  كــل  وعــن  والــجــدال، 

الم�شلمين وك�شر �شوكتهم.

الإلهي بوجوب  التاأكيد  النقطتين كان  اأجل ح�شا�شية هاتين  ومن 

بالبتعاد  ال�شفوف  وحفظ  للقائد من جهة،  الطاعة  فاإن  رعايتهما، 

عن التنازع واأ�شباب التفرقة من جهة ثانية، هما من اأ�شباب الن�شر، 

و�شيوؤدي اإهمالهما اإلى �شعف جبهة الإ�شالم، بل الهزيمة.

)1) �شورة الأنفال، الآية 46.
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ال�ستفادة من العلوم الع�سكرية والفنون الحربية

اإن اأي تحّرك للموؤمنين في الجبهة من دون ح�شاب دقيق ودرا�شة 

واعية ل ُيعد جراأة اأو �شجاعة، بل هو عمل خاطئ، خا�شة في مواجهة 

عدو ظالم ومتعط�ص ل�شفك دمائهم.

لذا، من الواجب على المقاتلين الموؤمنين تعّلم كل فنون واأ�شاليب 

التامة،  الجهوزية  بحالة  والتمو�شع  بحذافيرها  وتنفيذها  الحرب، 

ُيوؤخذوا على  اإلى جانبهم دائمًا، حتى ل  بال�شالح وجعله  واللت�شاق 

عدم  اأو  ال�شالح  عن  الغفلة  حالة  دائمًا  د  يتر�شّ فالعدو  غفلة.  حين 

الجهوزية لينق�ّص على الموؤمنين، لذا ُيعدُّ بقاء المجاهدين في حالة 

الجهوزية التامة �شببًا لإف�شال كل محاولت العدو في الإجهاز عليهم 

وجعله يائ�شًا من النيل منهم.

اأثناء  المتغّيرة  الظروف  دائمًا  يراقبوا  اأن  اأي�شًا  المقاتلين  وعلى 

خو�ص المعارك لمعرفة الأ�شلوب المنا�شب للحرب في هذا الظرف 

الحرب  تكتيك  فيختاروا  وناجحة،  موّفقة  �شرباتهم  لتكون  ذاك،  اأو 

اأو حرب جي�ص  اإما حرب ع�شابات مثاًل  الفعلي:  المنا�شب لظرفهم 

نظامي، ونحوها من اأ�شاليب وتكتيكات الحروب.

 يقول اهلل تعالى:{ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

.
(1(

ڱ ں ں }

)1) �شورة الن�شاء، الآية 71.
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معرفة العدو والحذر منه

بعدوهم  الدقيقة  الم�شلمين  بمعرفة  مرتبٌط  ال�ّشرَط  هذا  اإّن 

ووعيهم لمخططاته، والحذر الدائم منه و�شوء الظن به.

يجب على جي�ص الإ�شالم، وبالخ�شو�ص قادته، اأن يكونوا في اأعلى 

العدو  اأحوال  كل  على  والطالع  والمعرفة  والإدراك  الوعي  درجات 

وخططه حتى ل يقعوا في فخ مكر وخديعة ذلك العدو، فمن الطبيعي 

اإلى  اأو �شلوك يجر الم�شلمين  اأي عمل  اإلى  اأعداء الإ�شالم  اأن ي�شعى 

طريق الهزيمة وُي�شّهل عليهم النيل من جي�ص الإ�شالم العزيز وت�شجيل 

والخديعة عند  المكر  اأوجه  نماذج عديدة من  الن�شر عليه، وهناك 

العدو:

اإليه،  والدعوة  ظاهرًا  ال�شلح  اإعالن  اإلى  العدو  يلجاأ  قد  فمثاًل 

ُمخفيًا النية باإدامة الحرب واقعًا بغية تحقيق هدف معين، اإما لأجل 

التخفيف من تكلفة الحرب، واإما لأجل توجيه �شربة ع�شكرية قا�شية 

و�شريعة اإلى الم�شلمين.

ظاهرًا،  ال�شلح  فيعلن  العام  الراأي  �شغط  تخفيف  اأجل  من  اأو 

لينخدع الراأي العام بفكرة ال�شلح فيميل اإلى م�شلحة العدو.

التنبه  والمقاتلين جميعًا  المجاهدين  على  يلزم  ذلك  على  وبناًء 

والوعي، خ�شو�شًا القادة الع�شكريين وم�شوؤولي الفرق. 

وعلى القائد العام وبف�شل تاأثيره على الراأي العام من الموؤمنين 
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الم�شالح  ليحفظ  العدو  اأهداف  ف�شح  على  يعمل  اأن  والم�شلمين، 

الدنيوية والأخروية للمجتمع الإ�شالمي، ويحافظ على جي�ص الإ�شالم 

من ال�شياع وال�شقوط في متاهات الموؤمرات والخدع.

يقول اهلل تعالى:{ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 

.
(1(

ہ ہ ہ ھ ھ }
عهد  ول  للم�شلمين  خيانتهم  نتيجة  كان  هوؤلء  مع  العهد  فاإلغاء 

لخائن.

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  تعالى:{  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  وفي 

.
(2(

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }
ال�شلم لأنكم  تقبلوا  باأن ل  المجاهدين  اإلى  يتوّجه  والخطاب هنا 

اأن  العدو  يريد  كذلك،  ولأنكم  المنت�شرون،  واأنتم  الأعلون  اأنتم 

يخدعكم بدعوتكم اإلى ال�شلم وال�شلح فال تنخدعوا بهذه الدعوة.

تح�سيل المعارف ال�سليمة والعقائد ال�سحيحة

في  التي ذكرناها  الأنفال  �شورة  65 من  الآية  في  تعالى  عّلل اهلل 

�شياق بيان ال�شرط الأول، �شبب �شعف الكفار عن مواجهة الموؤمنين 

من  فارغون  وباأنهم  العميق  والإدراك  الفهم  يملكون  ل  قوم  باأنهم 

تعالى:{ڳ  فو�شفهم  وال�شليمة،  ال�شحيحة  والعقائد  المعارف 

)1) �شورة الأنفال، الآية 58.
)2) �شورة محمد، الآية 35.
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تميز  التي  ال�شفة  فاإن  المقابل،  وفي  اإذًا،   .
(1(

{ ڳ ڳ ڱ 
واأذكياء،  مدركون  اأنهم  اأي  »يفقهون«،  انهم  هي  المجاهدين، 

وروؤيتهم، وعقيدتهم �شحيحة.

ال�شلطة  ك�شب  ولأجل  الدنيوية  الأمور  اأجل  من  يحاربون  فالكفار 

عالم  واإلى  المعنوية  الأمور  اإلى  يلتفتون  ول  الثروة،  اأو  المن�شب  اأو 

الآخرة، ول يعلمون ما هي نتيجة عملهم واإلى اأين �شيكون م�شيرهم 

وماذا �شيواجهون بعد الموت؟

وبنية  الإلهي،  الر�شا  ك�شب  بدافع  يقاتلون  الذين  الموؤمنين  لكن 

التقرب من الح�شرة الإلهية، يعلمون بالتحديد ما هي نتيجة اأعمالهم 

واأي م�شير �شيالقون، وَيَرْون الم�شتقبل اأمامهم م�شرقًا ووا�شحًا، فهم 

يعلمون اأنهم الفائزون دائمًا �شواء ُوفقوا لتحقيق الن�شر الظاهري اأم 

لم ُيَوفقوا.

الآية  هذه  ومنطوق  مفهوم  من  نفهم  اأن  يمكن  المجموع  وفي 

العميق  للفهم  امتالكهم  هو  الموؤمنين  في  القوة  عامل  اأن  ال�شريفة 

والعقائد  المنحرف  الفكر  فاإن  المقابل  وفي  ال�شحيحة،  والعقيدة 

الملوثة والخرافية هي عامل ال�شعف والهزيمة عند الكفار.

وبناًء عليه يمكن القول باأن زيادة معرفة وعلم الموؤمنين بدينهم 

هم  لذلك  وقدرتهم،  قوتهم  في  زيادة  الحقيقة  في  هي  وعقيدتهم 

)1) �شورة الأنفال، الآية 65.
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كما هم  للن�شر،  كمقدمة  الحربي  والعتاد  الأ�شلحة  بتجهيز  ُمكّلفون 

هذه  لأن  اأكثر،  ومعرفتهم  وعلمهم  ثقافتهم  بزيادة  اأي�شًا  مكّلفون 

المعارف هي م�شدر قوة �شروري واأ�شا�شي للموؤمن المجاهد.

التحّلي بالتقوى

چ  چ  چ  ڃچ  تعالى:{  اهلل  يقول  ال�شريفة  الآية  هذه  في 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
 .

(1(
ڈ}

الّتقوى  امتالك  ُيعّد  ال�شريفة،  الآية  هذه  في  تقّدم  ما  على  بناًء 

قلوبهم  ُيعّلقون  للذين  و�شروريًا  اأ�شا�شيًا  �شرطًا  الروحية  والطهارة 

الموؤمنون  ياأمل  اأن  �شحيحًا  لي�ص  اإذ  الإلهية،  الغيبية  بالإمدادات 

التقوى  البعد عن  الغيبية من اهلل تعالى وهم بعيدون كل  الم�شاعدة 

واللياقة المعنوية.

التحّلي بال�سبر والثبات

لقد ورد في الآية ال�شابقة و�شف لل�شبر حينما يقول تعالى:{ ڃچ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
اهلل  يقول  اأخر حيث  اآيات  في  و�شف  اأي�شًا  وورد  ڎ ڈ } 

تعالى:

)1) �شورة اآل عمران، الآية 125.
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ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ 
 .

(1(
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ }

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ 

 .
(2(

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ}
التي  ال�شبر  �شفة  على  تعالى  اهلل  من  تاأكيد  الآيتين  كال  في 

والمقاتلون في  الجهاديون  به  يتحلَّى  اأن  ل �شرطًا �شروريًا يجب  ت�شكِّ

�شبيل اهلل، فبال�شبر والثبات يرتفع المجاهدون اإلى م�شتوى اللياقة 

المعنوية ليكونوا اأهاًل لإر�شال المدد الغيبي والن�شر.

 في موارد اأعّم من موارد الحرب، اأ�شّر القراآن الكريم على هذا 

اأو�شى  واأّكد عليه كثيرًا فيما يقرب من �شبعين موردًا، لكن  العنوان 

وكّلف بال�شبر والثبات خا�شة في الحرب والجهاد في �شبيل اهلل لما 

لهما من الدور الفعال والأ�شا�شي في تحقيق الن�شر على الأعداء.

التوّكل على اهلل والثقة المطلقة به عز وجل

لقد اأعطى اهلل تعالى �شفة التوكل عليه والثقة به اهتمامًا خا�شًا، 

برز من خالل العديد من الآيات التي تتحدث عن الجهاد.

وخال�شة القول، اإنه يجب على الموؤمن اأن يتوجه اإلى حقيقة واحدة 

)1) �شورة الأنفال، الآية 65.

)2) �شورة الأنفال، الآية 66.
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اأن الن�شر والفتح هو فقط من عند اهلل تعالى، فالمجاهدون  وهي: 

وفي عر�ص ا�شتفادتهم من الأ�شباب والعلل المادية، يجب اأن ل يغفلوا 

عن العون والمدد الإلهي، واأن ل تتعّلق قلوبهم بتلك الو�شائل المادّية 

الالزم  بل  وجل،  عز  باهلل  التو�ّشل  عن  وتغنيهم  تكفيهم  اأنها  بظن 

الإمكانات  كل  من  ا�شتفادتهم  مع  فقط  تعالى  اهلل  على  التكال  هو 

والقدرات المادية وا�شتعمال الأ�شلحة والعتاد الحربي.

رًا حقيقيًا غير اهلل  لكن الأهم في كل الأحوال: هو اأن ل َيَرْوا موؤثِّ

تعالى، بل يبقى توكلهم معقودًا على اهلل تعالى فقط واعتمادهم على 

لطفه وعنايته، ثم فلينتظروا مدده ون�شره لأّن الأمور كّلها بيد اهلل. 

 وههنا نموذج تاريخي لأثر الغفلة عن اهلل تعالى، وهو ما ح�شل مع 

هْت �شربة قا�شية  الم�شلمين في معركة حنين، ففي هذه المعركة ُوجِّ

الإلهي  العون  عن  غفلتهم  وهي  األ  الم�شاألة  هذه  ب�شبب  للم�شلمين 

وغرورهم بكثرتهم وعديدهم كما �شّرح بذلك القراآن الكريم.

القوى  بتلك  قلوبهم  عّلقوا  لأنهم  ن�شيبهم  النك�شار  كان  لقد 

الغرور  هذا  وكان  والعتاد  العدة  بكثرة  واغتروا  الظاهرية  والقدرات 

قاتاًل وكانت الهزيمة هي النتيجة الطبيعية لهذه الغفلة وهذا الغرور، 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ  تعالى:{  اهلل  يقول 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
.
(1(

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }

)1) �شورة التوبة، الآية 25.
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الدعاء وال�ستغاثة باهلل

الرّبانية،  والت�شديدات  الإلهية  الإمدادات  وذكر  بيان  �شياق  في 

يقول اهلل تعالى:

.
(1(

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}
جاهدوا  الذين  اهلل  عباد  الكريم  القراآن  كر  ذ  اأخرى  اآية  وفي   

بين يدي الأنبياء الإلهيين �شد اأعداء الحق، يقول اهلل تعالى:{ ې 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
 .

(2(
ۈئ ۈئ ېئ ېئ }

من  هو  تعالى  باهلل  وال�شتغاثة  الدعاء  اأن  الآيات  هذه  ومفاد 

متطّلبات الن�شر. ول يخفى على المرء ما للدعاء من اأهمية خا�شة 

في الإ�شالم، وهذه األ�شنة الأنبياء، كما نقل لنا القراآن الكريم التلّهج 

بالدعاء وال�شتغاثة اإلى اهلل تعالى، وقد ورد في الروايات ال�شريفة اأن 

واإن لم يكن خا�شًا بالحرب،  الموؤمن، ف�شالح الدعاء  الدعاء �شالح 

ال�شالح وهو في وقت  اإلى هذا  اأكثر ما يحتاج  الموؤمن  الإن�شان  لكن 

لإغاثته  اهلل  اإلى  ملجاأه  الدعاء  فيكون  والقتال،  كالحرب  ال�شدائد 

وم�شاعدته. 

)1) �شورة الأنفال، الآية 9.
)2) �شورة اآل عمران، الآية 147.
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ذ كر اهلل تعالى

يجب اأن تتعّلق قلوب الموؤمنين دائمًا بذكر اهلل تعالى، واأن ُيكثروا 

منه ويهتموا باإقامة مجال�شه. يقول اهلل تعالى:{ ى ائ ائ 

 .
(1(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }
لقد ُجعل الذكر في الآية اإلى جانب م�شاألة الثبات، مما ُيفهم منه 

اأن ذكر اهلل عز وجل له اأهميته في التثبيت حين اللتحام مع العدو، 

المجاهد  الموؤمن  قلب  على  تعالى  اهلل  ذكر  اأثر  اإن  حال  كل  وعلى 

اإلى هذه الآية ال�شريفة، حيث يقول اهلل  لي�ص خافيًا، خا�شة بالنظر 

.
(2(

تعالى:{ ىت يت جث مث ىث }

ولي�ص هناك من ظرف يكون الموؤمن فيه اأحوج اإلى طماأنينة القلب 

من �شاحة المعركة.

الخال�سة

لقد لحظنا اأّن هذه ال�شروط الثني ع�شر، بع�شها متعّلق بالجوانب 

المادية الظاهرية والبع�ص الآخر متعلق بالجوانب المعنوية الباطنية، 

والمهم هنا بيان هذه النكتة المهمة:

اإن �شرط اإر�شال المدد الغيبي والن�شر الإلهي، اإنما يكون برعاية 

كامل هذه ال�شروط المذكورة وفي هذه الحالة فقط يمكن اأن يح�شل 

)1) �شورة الأنفال، الآية 45.
)2) �شورة الرعد، الآية 28.
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حوائجهم  و�شد  م�شاكلهم  لرفع  الإلهية  الم�شاعدة  على  الموؤمنون 

واإكمال نواق�شهم بالطرق غير العادية والأ�شاليب الغيبية.

فالتق�شير في تحقيق هذه ال�شروط وانتظار المدد والن�شر، هو 

خالف ال�شنة الإلهية الجارية في هذا الكون، وهو كمن يطلب الماء 

في محل ال�شراب!





»حزب اهلل« في القرآن الكريم

الفصل الرابع:
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مدخل

القراآن،  في  اهلل  حزب  مفهوم  ل�شرح  �شنتعّر�ص  المحور  هذا  في 

واأهمية النية والدافع الإلهي في الحركة نحو اهلل تعالى، و�شنتعر�ص 

ل�شرح بع�ص الم�شطلحات القراآنية التي ُتعنى بها ال�شخ�شية الجهادية 

الخا�شة التي وردت في الكالم الإلهي )في �شبيل اهلل - هلل -( وكيف 

ترتبط هذه المفاهيم القراآنية بعقيدة المجاهدين ب�شكل خا�ص على 

م�شتوى النوايا والأهداف.

اأبعاد الجهاد في المفاهيم القراآنية

1. الإ�شطالح القراآني الأول: )في �شبيل اهلل(

عبارة )في �شبيل اهلل( ا�شطالح خا�ص بالأدب والثقافة الإ�شالمية 

وهو يختزن معنًى لطيفًا جدّا.

الم�شلمين  بين  ال�شطالح  هذا  و�شهرة  �شيوع  من  الرغم  وعلى 
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وا�شتعماله في الم�شادر الإ�شالمية كثيرًا، كما هو الحال في القراآن 

وروايات المع�شومينR، لكن قلياًل ما يتم التوّجه ب�شكل عملي 

اإلى حقيقة ومغزى هذه العبارة.

القراآني،  الم�شطلح  لهذا  اأو�شح  وتعريف  اأف�شل  بيان  اأجل   ومن 

الذي ا�شتعمل في موارد جهادية خا�شة، نقول:

الخارجية  الأفعال  من  اأكان  �شواء  الإن�شان  به  يقوم  فعل  اأي  اإن 

الأع�شاء  تكون  التي  الجوارحية(  )بالأفعال  اإ�شطالحًا  ي�شمى  وما 

الظاهرية و�شيلتها واأدواتها، اأم كان من الأفعال الداخلية وما ي�شمى 

وعقيدة  وعقل  بروح  ترتبط  التي  الجوانحية(  )بالأفعال  اإ�شطالحًا 

الإن�شان، فتبقى مخفية عن الأنظار كمثل الخيالت والأفكار والأوهام.

ت�شير  الأفعال بكال ق�شميها م�شاديق للحركة، وكل حركة   وهذه 

الأفعال  م�شير هذه  كانت وجهة  فاإذا  بها،  ومق�شد خا�ص  نحو جهة 

وهدف حركتها الأ�شلي كمال الإن�شان، فمن الطبيعي حينها بل من 

المتيقن اأّنها �شتّتجه بالإن�شان اإلى الخير وال�شالح وال�شعادة والفالح، 

وبالنتيجة �شوف تو�شله اإلى الحق والحقيقة.

بغير  تتحّرك  �شيرها  وحركة  الأفعال  هذه  وجهة  كانت  لو  اأما 

البتعاد عن كماله  اإلى  بالإن�شان  تتجه  فاإنها  الإن�شاني  الكمال  اتجاه 

الحقيقي، ومن الطبيعي اأن تو�شله اإلى جهة ال�شر والباطل، والف�شاد 

وال�شقاوة.
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ومن جهة اأخرى ومن منظار العقيدة الإ�شالمية، فاإّن معيار الكمال 

الحقيقي لكل اإن�شان يكون فقط في مدى قربه ودنّوه من ح�شرة الحّق 

الإن�شان،  �شالح  اأجل  من  ال�شحيح  الم�شير  عنوان  هو  وهذا  تعالى، 

فكلُّ �شيٍر اإلى اهلل تعالى هو �شيٌر نحو الحّق وكل �شير اإلى غيره تعالى 

هو �شير نحو الباطل.

وهنا �شن�شاأل، اأنه لماذا قّيد الإ�شالم وجهة �شير الأعمال ال�شالحة 

عنوان:  تحت  كونها  وهو  اأ�شا�شي  ب�شرط  بالإن�شان  الالئقة  والأفعال 

)في �شبيل اهلل( ؟

ن�شتطيع اأن نقول في معر�ص الإجابة، اإّن الهدف الأ�شلي من خلق 

الإن�شان هو في جعل �شيره متجهًا نحو اهلل، ولذلك فاإن اأي عمل واأي 

الهدف  بالإن�شان عن  تبتعُد  نية )في �شبيل اهلل( �شوف  حركة بدون 

ولن تو�شله اإلى اهلل تعالى. 

من  دة  متعدِّ موارد  في  اهلل(  �شبيل  )في  كلمة  م�شمون  ورد  لقد 

القراآن الكريم، وكمثال نذكر منها:

اأ.  في بع�ص الآيات ُو�شف تحّمل الإن�شان للتعذيب واأذية الأعداء 

وُعّد ذلك �شببًا لخيره و�شعادته، نظير  باأنه )في �شبيل اهلل( 

هذه الآية من �شورة التوبة:{... ک ک گ گ گ گ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

.
(1(

ے ے ۓ }

)1) �شورة التوبة، الآية 120.
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الهجرة  قبيل  من  الأحداث  بع�ص  و�شفت  اأخرى  اآيات  وفي  ب.  

يقول اهلل  �شبيل اهلل(:  باأنها )في  وال�شهادة  والإيثار  والجهاد 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  تعالى{... 

.
(1(

ۈ ۈٴۇ...}

ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ 

. 
(2(

ىئ ی }
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

 .
(3(

ٺ}
وفي اآيات اأخر ُذكر الإنفاق والجهاد المالي مقيدًا بهذا ال�شرط  ج. 

)في �شبيل اهلل(:

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعالى:{  اهلل  يقول   

ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
. 

(4(
گگ گ گ ڳ }

وهناك اآيات ذكرت الح�شار والفقر وال�شيق المالي والمعي�شي  د. 

تحت و�شف )في �شبيل اهلل(.

)1) �شورة البقرة، الآية 218.

)2) �شورة البقرة، الآية 190.

)3) �شورة البقرة، الآية 154.

)4) �شورة البقرة، الآية 261.
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ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  تعالى:{  اهلل  يقول 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
.
(1(

ہ ھ...}
2. ال�شطالح القراآني الثاني: )هلل(

ال�شطالح  بح�شب  اهلل(  �شبيل  )في  مفهوم  على  تعّرفنا  اأن  بعد 

القراآني، ن�شير اإلى ا�شطالح قراآني اآخر �شبيه بال�شطالح الأول وهو 

ا�شطالح )هلل(، مع الإ�شارة اإلى الفارق بين ال�شطالحين.

كانت  لو  فيما  فقط  قيمتها  تك�شب  الختيارية  الإن�شان  اأفعال  اإّن 

تمتاز بخ�شي�شتين:

الخ�شي�شة الأولى: الح�شن الفعلي.

ذاته  بحد  ويكون  الإن�شان  به  يقوم  الذي  ال�شالح  الفعل  ومعناه: 

فعاًل ح�شنًا ولئقًا، بغ�ص النظر عن الدافع الحقيقي للفاعل.

الخ�شي�شة الثانية: الح�شن الفاعلي. 

ومعناه: اأن الإن�شان عندما يقوم بعمل �شالح، ل بد اأن يكون الدافع 

لذلك العمل دافعًا �شحيحًا وح�شنًا. 

وبناًء عليه يلزم لت�شاف الفعل الأخالقي باأنه )ح�شن( اأن يكون 

نف�ص الفعل ح�شنًا ومفيدًا واأن تكون نية الفاعل ح�شنة ودافعه �شحيحًا 

وخاليًا من كل النوايا الباطلة مثل الغرور والرياء وطلب ال�شهرة.

)1) �شورة البقرة، الآية 273.
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اإذًا، فتعبير)في �شبيل اهلل( دالٌّ على الح�شن الفعلي، اأي اأّن هذا 

الفعل بنف�شه هو فعٌل �شحيٌح ومفيد، 

اأما تعبير )هلل( اأو)قربة اإلى اهلل( فهو دال على الح�شن الفاعلي، 

اأي اأن الفاعل قد اأتم هذا الفعل المفيد وال�شحيح بدافع �شحيح ونية 

�شليمة األ وهي نية التقرب اإلى اهلل والعمل هلل. 

والمهم في المقام هو الح�شن الفاعلي، لأن �شحة الدافع اأوعدم 

فالدافع  الأعمال،  في  والمعيار  الميزان  هو  الحقيقة  في  �شحته 

ال�شحيح والنية ال�شليمة هي من�شاأ الرتفاع باأي عمل والرتقاء به اإلى 

اأعلى المراتب، وفي المقابل اإّن عدم �شحة الدافع وعدم �شالمة النية 

تنحدر بالعمل اإلى اأ�شفل الدركات.

الإلهي  »الدافع  دون  من  بلغ  مهما  عمل  لأي  اهلل  عند  قيمة  ول 

بوجهة  يكون  اإنما  ال�شالحة  الأفعال  هذه  وتمّيز  ال�شليمة«!  والنية 

�شيرها نحو اهلل تعالى، ومدى تاأثيرها ودفعها في تقرب الإن�شان من 

اهلل تعالى.

3. ال�شطالح القراآني الثالث: )حزب اهلل( 

لقد مّر ذكر عبارة حزب اهلل في القراآن، في موردين اثنين، وجاء 

مترافقًا مع لفظ الولية.

الآية الأولى: 

{ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 



سرهار سرلسللا  مي ك سرلار لل سر لهل سربل »

167

 .
(1(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }
هذه الآية ال�شريفة التي نزلت في �شاأن اأمير الموؤمنينQ في 

ق�شة ت�شّدقه بالخاتم في ركوع �شالته المباركة، وهي ق�شة م�شهورة 

ثون من  والمحدِّ المف�شرون  اتفق  فقد  الم�شلمين جميعًا  بين  معروفة 

الإمام  �شاأن  في  كانت  الآية  نزول هذه  اأن مورد  وال�شنة على  ال�شيعة 

اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ بعد ت�شّدقه بالخاتم على 

علي الإمام  وكان  اأحد  يجبه  فلم  الم�شجد  دخل  الذي  ال�شائل  ذلك 

Q راكعًا في �شالته فاأ�شارQ لل�شائل اإلى الخاتم الذي بيده 

اأن ُخذه، فاأخذه ال�شائل ورحل. 

.Qنزلت الآية في �شاأنه Qوعلى اإثر هذا الت�شّدق من الإمام

اأهل  واأنهم  اأو�شاف )حزب اهلل(  الآية ذكر  �شاقت  بعد ذلك  ثم 

الطاعة للولية، ولذلك عّد القراآن الكريم - في هذه الآية - عنوان 

)اأهل الولية( وعنوان )حزب اهلل( عنوانًا واحدًا. مع الإ�شارة اإلى اأن 

كلمة )الزكاة( الواردة في هذه الآية لي�شت خا�شة بالزكاة الواجبة، 

بل هي اأعم من الإنفاق الواجب والم�شتحب.

الآية الثانية:

�شورة  في  ورد  اهلل(  )حزب  عن  القراآن  في  الثاني  التعبير 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  المجادلة:{ 

)1) �شورة المائدة، الآيتان 55 - 56.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

 .
(1(

چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }
و)حزب  الولية(  )اأهل  اأو�شاف  تعالى  اهلل  ذكر  الآية  هذه  في 

اهلل( تحت عنوان واحد، فاأو�شح اأّن القوم الذين يوؤمنون باهلل واليوم 

الآخر، لي�ص في قلوبهم اأي وّد اأو محبة لأعداء اهلل واأعداء ر�شوله حتى 

ولو كانوا اأخ�ص اأهلهم من الآباء اأو الأبناء اأو الإخوان اأو الأقرباء...

اإلخ، فاأهل الولية الحقيقية هلل وجنود حزب اهلل ل تربطهم مع اأعداء 

مع محبة  يجتمع  ل  تعالى  باهلل  الإيمان  لأن  رابطة،  اأي  ور�شوله  اهلل 

اأعداء اهلل.

ثم يقول اهلل تعالى باأن ثواب هوؤلء الولئيين الحقيقيين هو:

تعالى:{ ٹ ٹ  يقول  قلوبهم،  الإيمان في  يثبت اهلل  اأن  اأوًل: 

ڤ ڤ}.
ثانياً: ح�شول تاأييد روح اهلل لهم. وكما هو معلوم باأن روح اهلل َمَلك 

من اأقرب المالئكة اإلى الح�شرة الإلهية، يقول تعالى:{ڤ 

ڤ ڦ}. وكال هذين الثوابين مرتبطين بعالم الدنيا.
اأما الثواب المرتبط بعالم الآخرة لهم فهو:

)1) �شورة المجادلة، الآية 22.
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تعالى:{ڦ ڦ  اهلل  يقول  الجنات،  اإلى  اإدخالهم  اأوًل: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}. 
والأهم،  الأعظم  الثواب  هو  اهلل(،  )ر�شوان  بمقام  الفوز  وثانياً: 

يقول اهلل تعالى:{ ڃ چ چ چ چ}.

في  الإلهي  بالر�شوان  الفوز  يعتبر  القراآنية،  النظر  وجهة  ومن 

اهلل  يقول  للعباد،  يعطى  اأن  يمكن  اإلهي  ثواب  واأكبر  اأعظم  الحقيقة 

(1(
تعالى:{ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې }.

لكن ما هي ماهية هذا الر�شوان الإلهي؟ وما هي حقيقته؟ وكيف 

تظهر اآثاره؟ 

وكيف تكون نعمة )الر�شوان الإلهي( اأكبر من كل النعم حتى من 

الجنة! 

فهي اأ�شئلة خارجة عن محل بحثنا فعاًل.

هو  اهلل  وحزب  الولية  لأهل  الإلهي  الثواب  اإّن  حال  كل  وعلى 

الر�شوان الإلهي وهو ر�شوان من الطرفين: من اهلل تعالى ومن اأهل 

الولية، يقول اهلل تعالى:{ ڃ چ چ چ چ}.

اأهل البيتR الم�سداق الكامل لحزب اهلل

ل  نتو�شّ ال�شابقتين،  الآيتين  هاتين  في  الدقيقة  المطالعة  وبعد 

التام  الم�شداق  هم   Rالبيت اأهل  اأن  وهي:  اأكيدة  نتيجة  اإلى 

)1) �شورة التوبة، الآية 72.
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والكامل لحزب اهلل في القراآن، لأنهم كانوا في الدنيا في اأعلى مراتب 

 الإيمان وال�شتقامة، واأ�شبحوا مورد التاأييد الإلهي اأي�شًا، قال تعالى:

.
(1(

{ڤ ڤ ڦ}

ولي�شت جزافًا الدعوى، باأن التاأييد بروح اهلل في الدنيا ُيعد من 

اأكبر النعم الإلهية، ف�شحيح اأن هناك نعمًا اإلهية م�شتركة بين الموؤمن 

والكافر، كنعمة العقل وال�شالمة والأكل والم�شكن واللبا�ص..وغيرها، 

اإلهية خا�شة باأهل الإيمان والعقل الكامل،  لكن بالمقابل هناك نعٌم 

الذين ي�شتفيدون من كل النعم الإلهية ب�شورة �شحيحة. 

وخال�شة الكالم، اإن المجموعة الالئقة والموؤّهلة لتقّبل الت�شديدات 

من  تحمله  لما  اهلل(  )حزب  فقط  هي  الإلهية  والتاأييدات  الرّبانية 

�شفات الولية والمحبة الإلهية.

�سروط �سيرورة الفرد حزب الّلهّيًا

اهلل  �شلوات  الأطهار  والأئمة  الر�شول  وولية  تعالى  اهلل  ولية  اإن 

الولية  هذه  واأن�شار  اأتباع  واإن  مختلفة،  ودرجات  مراتب  لها  عليهم 

لي�شوا على درجة واحدة، ولأجل الو�شول اإلى اأعلى مراتب هذه الولية 

ل بد من امتالك عاملين مهمين:

1. العامل الأول: تح�شيل العلم والمعرفة.

2. العامل الثاني: امتالك الإرادة القوية واللتزام العملي.

)1) �شورة المجادلة، الآية 22.
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وفي التاريخ الإ�شالمي يمكن اأن نر�شد وجود ثالث فرق، ن�شتظهر 

من �شيرتهم حقائق حول الولية:

الفريق الأّول: هم عّدة ممن عرفوا النبي الأكرم P واآمنوا به 

في  اأيديهم  كان تحت  ما  وكل  يملكون،  كانوا  ما  كل  وبذلوا  وبر�شالته 

روا في اأداء اأي تكليف، لكن  ت�شرف وخدمة الإ�شالم وتقويته ولم ُيق�شّ

.P م�شكلتهم كانت في معرفة الو�شي والنائب في حال غيبة النبي

طبعًا، بالن�شبة للبع�ص، لم يكن عدم المعرفة تق�شيرًا منهم، غاية 

الأمر اأنهم لم ُيوّفقوا لمعرفة هذا الولي والو�شي القائم مقام النبي 

الأعظم P، والحقيقة اأن هوؤلء ما كانوا ليرف�شوا اإمامة وولية لأهل 

البيتQ في حال عرفوا ذلك، اأو توّفرت عندهم الظروف لثبوت 

اإما تحت ظرف  تلك الولية لهمQ، وعلى كل حال هوؤلء كانوا 

ال�شت�شعاف واإما تحت ظرف الجهل ونق�ص المعرفة.

الولي  معرفة  في  م�شكلته  تكن  لم  اآخر  فريق  الثاني:  الفريق 

اللتزام  وهو  الثاني  العامل  في  تكمن  م�شكلته  كانت  بل  والو�شي، 

روا في اأداء تكاليفهم ولم ُيوؤّدوا الوظيفة  العملي بالولية، فهوؤلء ق�شّ

المطلوبة منهم، فتركوا الو�شي لوحده.

الفريق الثالث: وهم الذين قاموا بتح�شيل كل مراحل المعرفة 

في  روا  ُيق�شّ فلم  جيدًا،   P النبي  اأو�شياء  وعرفوا  وبالنبي  باهلل 

تح�شيل المعرفة بالولي والو�شي، وفي الحقيقة لقد كان هوؤلء - على 
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قّلتهم- اأعرف النا�ص باأهل بيت النبي P، هذا في جانب المعرفة. 

على  تكاليفهم  باأداء  قاموا  فقد  العملي  اللتزام  جانب  في  اأما 

الراأ�ص.  مرفوعي  فائزين،  المتحانات  من  وخرجوا  وجه،  اأح�شن 

هوؤلء كانوا م�شداق )حزب اهلل( وم�شداق )الفالح المطلق( الذي 

.
(1(

ورد في الآية، حيث يقول اهلل تعالى:{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

والنتيجة، لقد اأ�شبح وا�شحًا لدينا اأنه يلزم على الإن�شان، ولأجل 

لك�شب  ي�شعى  اأن  الولية(،  و)اأهل  زمرة )حزب اهلل(  في  يدخل  اأن 

هذين التوفيقين، ويطلب من اهلل تعالى اأن يمّن عليه بذلك:

.Rالأول: توفيق ك�شب العلم والمعرفة باأهل البيت

اأن  خ�شو�شًا  بالولية،  الحقيقي  واللتزام  العمل  توفيق  الثاني: 

مقام العمل يتطّلب الخروج من امتحانات �شعبة و�شاقة تجبر الإن�شان 

الولئي اأحيانًا، على التخلي عن كثير من ملذات الدنيا مقابل اعتقاده 

والتزامه بالولية.

 فهل ُيقّدم الإن�شان الولئي منفعته ال�شخ�شية وحبه للملذات على 

اإيمانه وعقيدته؟

على  الدنيوية حفاظًا  الملذات  بع�ص  النظر عن  ي�شرف  اأّنه  اأم   

التزامه ووليته؟

 وهذا في الحقيقة يمّثل اأ�شعب المتحانات للولئي الملتزم.

)1) �شورة المجادلة، الآية 22.
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خقمتةا

ال�شوؤال الأخير والمهم!؟ 

 اإذا ما �شادفنا هكذا امتحان: 

بين التزامنا بالولية وبين بع�ص مّلذات الدنيا، فاأيهما �شنختار؟ 

وهل �شنبقى اأوفياء لعهدنا الذي قطعناه مع اأولياء اهلل تعالى؟

ن�شاأل اهلل المعرفة والعمل، والتوفيق والثبات، وح�شن العاقبة 

بالزهراء واأبيها وبعلها وبنيها وال�شر الم�شتودع فيها..

والحمد هلل رب العالمين






