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 هذا المتن

 هو �لكتاب �لثالث من �سل�سلة ر�فد للتاأهيل �لثقافي، ويت�سّمن مجموعة من 

و�لإيمانية في  �لفكرية  و�لمرتكز�ت  �لأ�س�س  تقديم  �إلى  �لهادفة  �لتثقيفية  �لدرو�س 

�أهل  و�أئمة   P �لنبي  ورو�يات  �لكريم،  �لقر�آن  في  ما جاء  وفق  و�ل�سهادة؛  �لجهاد 

�لتربوية، و�لبركات �لكبيرة �لمترّتبة  R، وبيان �لأبعاد �لإيمانية و�لآثار  �لبيت 

�لمنهجية  �ل�سو�بط  من  مجموعة  فيه  ر�عينا  وقد  �هلل،  �سبيل  في  �لجهاد  على 

و�لم�سمونّية �أهمها: 

لكل  عاّمة  �أهد�فًا  وو�سعنا  محاور،  �سمن  درو�سه  وزِّعت  تعليمي،  كتاب  �أنه   

محور، و�أهد�فًا خا�سة تعليمية - تعّلمية لكل در�س.

�لتح�سير  عمليات  خالل  در�س  لكل  �لمحّددة  �لأهد�ف  من  �لنطالق  يجب   

و�لتدري�س و�لتقييم، و�لحر�س �لد�ئم على تحقيقها.

 �أردفنا كل در�س بمجموعة من �لمفاهيم �لرئي�سة �لم�ستخل�سة منه، للت�سهيل 

على �لمدرّ�س تثبيت �أهم �لمفاهيم للطالب نهاية كل در�س.

وب�سكل  كثيرً�  و��ستفدنا  �لإن�سائي،  و�لأ�سلوب  �ل�سياغة  عن  كثيرً�  �بتعدنا   

و�لحديث  �لتف�سير  م�سادر  على  �عتمادً�  و�لرو�يات،  �لآيات  مد�ليل  من  مبا�سر 

�لمعتبرة.

 �عتمدنا �سيا�سة تو�سيع م�سامين �لدرو�س وتف�سيلها بمالحظة �أمرين: 

�لتح�سير،  في  عليها  ي�ستند  لة  مادة مف�سّ �لمدرّ�س  يدي  بين  لن�سع  �لأّول:   -

تمّكنه من �لإحاطة بم�سادر و�سو�هد �أكثر لالأفكار و�لمو�سوعات �لتي تدور حولها 

�لدرو�س. و�لأمل معقود على �لأ�ساتذة �لكر�م �أن يحيطو� بالأهد�ف �لمو�سوعة لكل 

در�س و�أفكاره �لرئي�سية لكي ت�سهل عليهم مهمة �إبالغ �لمفاهيم ب�سكل �أتّم و�أف�سل، 

لتتحّقق بذلك �لغايات و�لأهد�ف �لمن�سودة.
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المحور األول

ماهّية الجهاد وأهدافه وآثاره

أهداف المحور األول:

�لتعّرف على معنى �لجهاد، حقيقته وف�سله. 	•

�لتعّرف على �أهد�ف �لجهاد وفل�سفة ت�سريعه. 	•

�لتعّرف على �آثار �لجهاد �لدنيوية و�لأخروية.	•
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 حقيقة الجهاد

أهداف الدرس: 

�لتعّرف على ف�سل �لجهاد في �لآيات و�لرو�يات.	•

بيان �أهمية �لقيام بالجهاد كتكليف �إلهي و�سرعي.	•

بيان �لحكمة من فر�س �لجهاد مع �سّدته وكر�هيته.	•

الدرس األول
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 الجهاد في اللغة واالصطالح: 

الجهاد في اللغة: 

و"�لُجْهد"  "�لَجْهد"  من  "�لجهاد"  كلمة  ��ستّقت 

بمعنى "�لم�سّقة و�لعناء")1( وبمعنى "�لو�سع و�لّطاقة"، 

�أو  و�لّطاقة  �لو�سع  بذل  هو  �لجهاد:  معنى  يكون  وعليه، 

تحّمل �لعناء و�لم�سقة.

 الجهاد والقتال في القرآن: 

�آياته �لتي تحّدثت عن  ��ستخدم �لقر�آن �لمجيد في 

مفردتين  �لعدو،  قتال  في  و�لو�سع  �لجهد  بذل  مو�سوع 

{اْنِفُروا  تعالى  قوله  في  و�لقتال،  �لجهاد  هما:  �ثنتين 

في   َواأَْنُف�ِسُكْم  ِباأَْمواِلُكْم  َوجاِهُدوا  َوِثقاًل  ِخفافًا 

1- ر�جع تاج �لعرو�س، ج4، �س409-407.
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ِ ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن})1(، وقوله عّز وجّل {َوقاِتُلوا  �َسبيِل اهللهَّ

َ �َسميٌع َعليٌم})2(. ِ َواْعَلُموا اأَنهَّ اهللهَّ في  �َسبيِل اهللهَّ
�أّن  �إّل  �لحرب،  طريق  عن  �لعدّو  دِّ  �سَ عملية  على  غالبًا  �لجهاد  كلمة  وتطلق 

معناها يّت�سع لي�سمل دفع كل ما يمكن �أن ي�سيب �لإن�سان بال�سرر، كالمو�جهة مع 

�إلى �رتكاب �ل�سيئات  �أو �لنف�س �لأّمارة �لتي تدعو  �ل�سيطان �لذي ُي�سّل �لإن�سان، 

وترك �لعمل بالطاعات، حيث و�سفت بع�س �لرو�يات مخالفة هوى �لنف�س بالجهاد 

�لأكبر، فعن �لر�سول �لأكرم P: "مرحبًا بقوم ق�سوا الجهاد الأ�سغر وبقي 

عليهم الجهاد الأكبر")3(.
�آيات �لجهاد �لو�ردة في �لقر�آن �لكريم ناظرة  �أّن  رين  وقد �عتبر بع�س �لمف�سِّ

في �لو�قع �إلى هذين �لنوعين من �لجهاد: جهاد �لنف�س وجهاد �لعدو. فعلى �سبيل 

ِذيَن  {َوالهَّ تعالى  قوله  في  �لجهاد  معنى   { �لطبر�سي  �لعالمة  ف�ّسر  �لمثال، 

َمَع اْلُمْح�ِسِنيَن})4( بجهاد �لكفار،  َ َل ُبَلَنا َواإِنهَّ اهللهَّ ُهْم �سُ َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينهَّ
وبمجاهدة �أهو�ء �لنف�س)5(. �أّما كلمة "�لقتال" فهي بمعنى �لحرب، ولم ت�ستعمل 

في �لقر�آن �لمجيد �سوى لالإ�سارة �إلى �لحرب مع �لعدو �لظاهري و�لخارجي.

 الجهاد في االصطالح: 

وما  �لنف�س  "بذل  باأّنه:  �لجهاد  م�سطلح  �لفقهاء  عّرف  فقد  ��سطالحًا  و�أّما 

مخ�سو�س  وجٍه  على  �لباغين  �أو  �لم�سركين  محاربة  في  �لمال  من  عليه  يتوّقف 

�أو بذل �لنف�س و�لمال و�لو�سع في �إعالء كلمة �لإ�سالم، و�إقامة �سعائر �لإيمان")6(.
1- �لتوبة،41.

2- �لبقرة، 244.
3- بحار �لأنو�ر،ج67،�س65.

4- �لعنكبوت، 69.
5- ُير�جع: تف�سير مجمع �لبيان، ج8، �س41. 

6- جو�هر �لكالم، ج21، �س3.
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 } �أما من حيث معنى �لجهاد ومعياره، فقد �سرح �لإمام �لقائد �لخامنئي 

اأجل تحقيق هدف �ساٍم  من  كفاح  كل  هو  بع�س ذلك حينما قال: "الجهاد 

مقّد�س. والمالك في �سدق الجهاد هو اأن تكون هذه الحركة موّجهة، 

والجهاد  الكفاح.  رفعها. فهذا هو  الهمم على  وتواجه عقباٍت تن�سّب 

ف�سيكت�سب  اإلهي  وهدٍف  منحًى  ذا  كان  اإذا  الذي  الكفاح  هذا  مثل  هو 

بذلك طابعًا قد�سيًا")1(.

 فضل الجهاد وأهمّيته في اآليات والروايات: 

1. في اآليات: 

عندما ننظر �إلى �آيات �لقر�آن �لكريم نجد �أّنه قّلما نزلت �آيات ب�ساأن فرٍع من 

فروع �لدين �لإ�سالمي كما هو �لحال ب�ساأن �لجهاد. ثم نجد �أّنه نزَل �لبع�ُس منها 

مبا�سر،  غير  بل�ساٍن  �لآخر  و�لبع�س  و�لقتال،  �لجهاد  على  ين�ّس  �سريٍح،  بل�ساٍن 

يتعّر�س �إلى �لم�سائل �لجانبية �لمتعّلقة به.

ولأجل �أن يبّين �لقر�آن �لمجيد �أهّمّية �لجهاد، عمد �إلى مقارنته بخدمة �لحجاج 

وعمارة �لم�سجد �لحر�م �للذين كانا محاًل لالفتخار و�لمباهاة في �لجاهلية، ثم 

اْلَحاجِّ  َقاَيَة  �ِس ْلُتْم  {اأََجَع تعالى:  قال  حيث  عليهما،  �لجهاد  باأف�سلية  �سرّح 

َيْوِم الآِخِر َوَجاَهَد ِفي �َسِبيِل  َمْن اآَمَن ِباهلّلِ َواْل ِجِد اْلَحَراِم َك َوِعَمارََة اْلَم�سْ

ِذيَن اآَمُنوْا  اِلِميَن  الهَّ َتُووَن ِعنَد اهلّلِ َواهلّلُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظهَّ اهلّلِ َل َي�سْ

ْعَظُم َدرََجًة ِعنَد  ِهْم اأَ َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي �َسِبيِل اهلّلِ ِباأَْمَواِلِهْم َواأَنُف�ِس

اهلّلِ َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن})2(.

WWW.KHAMENEI.IR :1- �لجهاد من وجهة نظر �لإمام �ل�سيد علي �لخامنئي {. نقاًل عن
2- �لتوبة، 20-19.
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�أق�سم  حيث  �لجهادية  �لحركة  عظمة  �إلى  ت�سير  "�لعاديات"  �سورة  �أن  كما 

�لقر�آن �لكريم بخيول �لمجاهدين وقدح �لنار من تحت حو�فرها و�سنابكها، قال 

ْبحًا   ُمِغيَراِت �سُ ْبحًا  َفاْلُموِرَياِت َقْدحًا  َفاْل َعاِدَياِت �سَ تعالى: {َواْل

ه تعالى ل  َفاأََثْرَن ِبِه َنْقعاً})1(، �إّن هذه �لآيات ل�ساهد قويٌّ على عظمة �لجهاد لأنَّ
ُيق�سم �إل بالأمر �لعزيز.

�لمجاهدين  وعلّو منزلة  تحّدثت عن ف�سل  �لتي  �لآيات  كل  �أنَّ  �لمرء  ويالحظ 

�إن  حيث  وف�سله،  �لجهاد  �أهّمّية  عن  نف�سه  �لوقت  في  تحكي  �هلل،  �سبيل  في 

اهلُل  َل  {َف�سهَّ تعالى:  قوله  في  كما  عنهم  ينفّك  ول  بالمجاهدين  يتقّوم  �لجهاد 

 ُ اهللهَّ َوَعَد  َوُكالًّ  َدرََجًة  اْلقاِعديَن  َعَلى  ْنُف�ِسِهْم  َواأَ ِباأَْمواِلِهْم  اْلُمجاِهديَن 

ُ اْلُمجاِهديَن َعَلى اْلقاِعديَن اأَْجرًا َعظيماً})2(. َل اهللهَّ نى  َوَف�سهَّ اْلُح�سْ
�لمجاهدين  �لموؤمنين  �أرو�ِح  م�سترَي  نف�سه  تعالى  �هلل  جعل  �أخرى  �آية  وفي 

و�أمو�لهم، في �سورة تدّلل على قبول �هلل تعالى لجهاد �لمجاهدين �لموؤمنين، فهو 

َتَرى ِمَن  تعالى يمتدحهم ويقّدم �لوعد �لجميل، حيث يقول تعالى: {اإِنهَّ اهلّلَ ا�سْ

اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  َة  الَجنهَّ َلُهُم  ِباأَنهَّ  َواأَْمَواَلُهم  اأَنُف�َسُهْم  ُموؤِْمِنيَن  اْل

َوَمْن  َواْلُقْراآِن  ْورَاِة َوالإِنِجيِل  ْيِه َحّقًا ِفي التهَّ َعَل َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا  َفَيْقُتُلوَن 

ُهَو  َوَذِلَك  ِبِه  َباَيْعُتم  ِذي  الهَّ ِبَبْيِعُكُم  َتْب�ِسُروْا  َفا�ْس اهلّلِ  ِمَن  ِبَعْهِدِه  اأَْوَفى 

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم})3(.

ِذيَن  َ ُيِحبُّ الهَّ  كما �أ�سار تعالى �إلى �أّن �لمجاهدين هم �أحباوؤه و�قعاً: {اإِنهَّ اهللهَّ

بالأجر  ووعدهم  و�ٌس})4(،  ْر�سُ مهَّ ُبنَياٌن  ُهم  َكاأَنهَّ ّفًا  �سَ �َسِبيِلِه  ِفي  ُيَقاِتُلوَن 

1- �لعاديات، 1- 4.
2- �لن�ساء، 95.
3- �لتوبة، 111.
4- �ل�سف، 4.
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ْنَيا  ُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِذيَن َي�سْ ُيَقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلّلِ الهَّ {َفْل �لعظيم و�لجزيل: 

ْجرًا  ِبالآِخَرِة َوَمن ُيَقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلّلِ َفُيْقَتْل اأَو َيْغِلْب َف�َسْوَف ُنوؤِْتيِه اأَ

وب�ّسرهم برحمٍة منه ور�سو�ن،  �لعالم  �لفائزين في هذ�  و�عتبرهم  َعِظيماً})1(، 

اآَمُنوْا  ِذيَن  {الهَّ �لعالمين:  دون  بها  هم  وخ�سّ �لأنهار،  تحتها  من  تجري  وجّناٍت 

َدرََجًة  ْعَظُم  اأَ ِهْم  َواأَنُف�ِس ِباأَْمَواِلِهْم  اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  َوَجاَهُدوْا  َوَهاَجُروْا 

َواٍن  سْ ْنُه َورِ� ُهم ِبرَْحَمٍة مِّ ُرُهْم رَبُّ ِعنَد اهلّلِ َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن  ُيَب�سِّ

ِقيٌم})2(. ُهْم ِفيَها َنِعيٌم مُّ اٍت لهَّ َوَجنهَّ
�لأجر  من  به  تعالى  �هلل  وعد  ما  �إلى  �للتفات  �لجهاد  �أهّمّية  لمعرفة  ويكفي 

ُروَن  َي�سْ ِذيَن  الهَّ اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتْل  {َفْل قائل:  من  عّز  قال  حيث  �لعظيم 

َيْغِلْب  اأَو  َفُيْقَتْل  اهلّلِ  �َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتْل  َوَمن  ِبالآِخَرِة  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياَة 

�إذ �أطلق �هلل تعالى لفظ �لأجر �لعظيم ولم  ْجرًا َعِظيماً})3(.  اأَ ُنوؤِْتيِه  َف�َسْوَف 
�لإن�سان،  يت�سّوره  �لأجر هو فوق ما  �أّن هذ�  لنا  يحّدد ماهيته وقدره، لكي يو�سح 

َتْكَرُهوْا  اأَن  َوَع�َسى  ُكْم  لهَّ ْرٌه  ُك َوُهَو  اْلِقَتاُل  ْيُكُم  َعَل {ُكِتَب  ��سمه:  عّز  فقال 

َلُم  َيْع َواهلّلُ  ُكْم  لهَّ �َسرٌّ  َوُهَو  ْيئًا  �َس وْا  ُتِحبُّ اأَن  َوَع�َسى  ُكْم  لهَّ َخْيٌر  َوُهَو  ْيئًا  �َس

{اأََل  عزوجل:  قال  �لإن�سانية  �لعو�طف  تحريك  لأجل  َتْعَلُموَن})4(،  َل  َواأَنُتْم 

وِل َوُهم َبَدوؤُوُكْم اأَوهََّل  وْا ِباإِْخَراِج الرهَّ�سُ َكُثوْا اأَْيَماَنُهْم َوَهمُّ ُتَقاِتُلوَن َقْومًا نهَّ

ِمِنيَن})5(، ثّم بل�سان  وؤُ اإِن ُكنُتم مُّ ْوُه  اأَن َتْخ�َس اأََحقُّ  ْوَنُهْم َفاهلّلُ  اأََتْخ�َس َمرهٍَّة 
�لأمر في نهاية �لمطاف لما للجهاد من بركاٍت وفو�ئد يعجز �لإن�سان نف�سه عن 

1- �لن�ساء، 74.
2- �لتوبة، 21-20.

3- �لن�ساء، 74.
4- �لبقرة، 216.

5- �لتوبة، 13.
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�إح�سائها، قال: {َوَقاِتُلوْا ِفي �َسِبيِل اهلّلِ َواْعَلُموْا اأَنهَّ اهلّلَ �َسِميٌع َعِليٌم})1(. 
2. في الروايات: 

لقد �أو�سحت �لرو�يات �لكثيرة �أهّمية �لجهاد وحقيقته وف�سله، ومنها: 

- �أّن �أبا ذّر �لغفاري �ساأل �لنبي �لأكرم P: "اأيُّ الأعماِل اأحبُّ اإلى اهلل عّز 

اإيمان باهلل، وجهاٌد في �سبيله. قال: قلُت: فاأي الجهاد  وجّل؟ فقال: 

اأف�سل؟ قال: من عقَر جواده واأُهريَق دُمه في �سبيل اهلل")2(.

ال�سيف،  في  كّله  "الخير  �أّنه قال   P �لنبي  ُروي عن  �آخر  - وفي حديث 

وتحت ظّل ال�سيف")3(.

جهاد  من  اأثٍر  بغير  اهلل  لقي  -  وُروي عن �لنبي �لأكرم P �أنه قال "من 

لقي اهلل وفيه ثلمة")4(.

"من مات ولم يغز، ولم يحّدث به نف�سه، مات  �أنه قال  �أي�سًا   P وعنه 

على �سعبٍة من نفاق")5(.
 P �لر�سول  �إلى  �أهله  به  ليعبد �هلل فيه، فجاء  �أتى جباًل  �أّن رجاًل  رو�ية  وفي 

الجهاد يومًا  مواطن  بع�س  في  الم�سلم  �سبر  فنهاه عن ذلك، وقال: "اإّن 

واحدًا خير له من عبادة اأربعين �سنة")6(.

وعنه P: "اإّن الجهاد اأ�سرف الأعمال بعد الإ�سالم، وهو قوام الدين، 

الح�سنات  فيه  الَكرهَُّة،  وهو  والمنعة،  العزهَّة  مع  عظيم  فيه  والأجر 

1- �لبقرة، 244.
2- بحار �لأنو�ر، ج97، �س11.

3- م.ن، �س9.
4- كنز �لعمال، ح10495. 

5- �سحيح ميز�ن �لحكمة، ج1، �س444. 
6- م�ستدرك �لو�سائل، ج11، ح12324، �س21. 
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والب�سرى بالجنة بعد ال�سهادة")1(.
مع  �لجي�س  وتحّرك  رو�حة،  �بن  فيها  كان  ب�سرّيٍة  بعث   P �لنبي  �أن  وروي   -

�لنبي  ور�ء  لي�سلي  عنه  تخّلف  رو�حة  �بن  ولكّن  �لمحّددة،  �لمنطقة  نحو  �لفجر 

الجي�س؟  ذلك  في  تكن  �لأكرم P. وبعد �ل�سالة، ر�آه �لنبي P فقال: "األم 

األحَق  ثم  ال�سالة  هذه  خلفك  اأ�سّلي  اأن  اأحببُت  ولكّني  بلى،  فاأجاب: 

اأنفقَت ما في  P: والذي نف�ُس محمٍد بيده لو  بهم. فقال ر�سول اهلل 

الأر�س جميعًا ما اأدركَت ف�سَل غدوتهم")2(.

- ومن خطبة خطبها �أمير �لموؤمنين Q في �أو�خر عمره، حيث يقول: "اإّن 

ة اأوليائه، وهو لبا�س  الجهاد باٌب من اأبواب الجّنة، فتحُه اهلل لخا�سّ

التقوى، وِدرُع اهلل الح�سينُة، وُجّنتُه الوثيقة")3(.

بالإ�سالم  اأُخبرك  "اأَل  �أ�سحابه:  لأحد  قال   Q �لباقر  �لإمام  وعن   -

وفرعه وذروته و�سنامه؟ قال: قلُت: بلى جعلت فداك، قال Q: اأّما 

اأ�سله فال�سالة، وفرعه فالزكاة، وذروته و�سنامه الجهاد")4(.
وبالإ�سافة �إلى ما ُذِكَر مَن �لآيات و�لرو�يات، فاإّن �لتدقيق في دور �لجهاد في 

�أهّمّيته  على  �أي�سًا  يطلعنا  �لدينية،  �لو�جبات  ل�سائر  بالن�سبة  ومنزلته  �لإ�سالم، 

يمكن  فقط  ظّله  في  و�لذي  �لأمن،  توفير  في  �سبب  �لدفاعي  فالجهاد  وعظمته. 

�إقامة �سائر �لو�جبات و�لحدود �لإلهية. وفي �لجهاد �لبتد�ئي �أي�سًا رفع للمو�نع من 

�أجل تبليغ �لدين �لإلهي، وهو موجب لميل عدٍد من �لمجتمعات �لب�سرية نحو �لدين 

�لحّق، ومن �لو��سح �أّنه مع تحّقق هذ� �لميل و�زدياد عدد �لم�سلمين ي�سبح بالإمكان 

1- نور �لثقلين،ج1، �س408. 
2- جامع �ل�سحيح، ح525، �س20.

3- نهج �لبالغة، �لخطبة 27.
4- بحار �لأنو�ر، ج66، �س392.
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�إر�ساء قو�عد حكومة �لعدل وتنفيذ �لأحكام �لإ�سالمية ب�سكٍل �أو�سع. وباخت�سار، �إّن 

و�لأر�س  و�لأعر��س  و�لدماء  �لكر�مات  وحفظ  بفروعه،  و�لعمل  �لدين  �أ�سول  تبليغ 

و�سائر �لمقّد�سات مرهون في كثيٍر من �لمو�رد باأد�ء هذه �لفري�سة �لإلهية �لكبرى، 

وهو ما يدّل بدوره على عظمتها وف�سلها. وخير �ساهٍد على هذ� في هذ� �لع�سر 

جهاد �لثورة �لإ�سالمية في �إير�ن و�لمقاومة �لإ�سالمية في لبنان.

 الجهاد تكليف إلهي وواجب شرعّي: 

كثير�ً،  �لم�سركين  لأذى  يتعّر�سون  مّكة  في  �لم�سلمون  كان  �لدعوة  بد�ية  في 

وكانو� ياأتون �إلى ر�سول �هلل P ما بين م�سجوٍج وم�سروٍب ي�سكون �إليه ما يعانون 

اأُوؤمر  لم  فاإّني  من قهٍر و�أذى، فكان �سلو�ت �هلّل عليه و�آله يقول لهم: "ا�سبروا 

قوله  عليه  �هلّل  فاأنزل   ،P هاجر  حّتى  كذلك  �لحال  و��ستمّر  بالقتال")1(. 

ِرِهْم َلَقِديٌر  َ َعلى  َن�سْ ُهْم ُظِلُموا واإِنهَّ اهللهَّ تعالى: {اأُِذَن ِللهَِّذيَن ُيقاَتُلوَن ِباأَنهَّ

 .)2({ُ اهللهَّ َنا  رَبُّ َيُقوُلوا  اأَْن  اإِلهَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  ِديارِِهْم  ِمْن  اأُْخرُِجوا  ِذيَن  الهَّ  

فبعد طول �نتظاٍر �أذن �هلل تعالى -لمن يتعّر�س لعدو�ن �لأعد�ء- بالقتال و�لجهاد، 

و�ل�سبب في ذلك �أنهم قد و�سلو� في نهاية �لأمر �إلى مرحلة ل يمكنهم فيها دفع 

�لأذى و�لظلم عنهم �إل بالجهاد و�لقتال.

 �إذً� فجهاد �لمظلوم �سد �لظالم -�لذي يريد محو ذكر �هلل وجعل �لنا�س عبيدً� 

له - من �لحقوق �لطبيعّية �لتي يوؤّكدها عقل �لإن�سان وفطرته كما �سوف ياأتي معنا 

وخو�س  �لقّوة  ��ستخد�م  للم�سلمين  �أُجيز  لماذ�  يقول:  �أن  ولقائٍل  �لدفاع.  حقِّ  في 

�لحرب لتحقيق �أهد�فهم؟! �ألم يكن بالإمكان تحقيق �لأهد�ف �لإ�سالمّية باللجوء 

1- بحار�لأنو�ر، ج19، �س157
2- �لحج، 39.
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�إلى �لعقل و�لحو�ر و�لمنطق؟!

ولكن هل يمكن �أن يكون �لحو�ر و�لمنطق مفيدً� لظالٍم تَرك لغة �لحو�ر و��ستبدل 

�لل�سان بال�سنان ور�ح يهّجر �لم�سلمين من ديارهم ل لذنٍب �قترفوه �سوى �عتقادهم 

ومنطٍق  قانوٍن  باأّي  يلتزم  ول  و�أمو�لهم،  منازلهم  على  ي�ستولي  وتر�ه  �هلّل،  بتوحيد 

تجاههم؟! فهل يمكن ردع هوؤلء �لطغاة بغير لغة �ل�سالح و�لقّوة بعد ��ستنفاذ كل 

�لو�سائل �ل�سلمية؟! 

وبعد �لإذن بالجهاد �أ�سبح �لجهاد و�جبًا وتكليفًا �إلهّيًا على كّل موؤمٍن م�ستطيع: 

ْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم  ْرٌه َلُكْم َوَع�سى  اأَْن َتْكَرُهوا �َس ْيُكُم اْلِقتاُل َوُهَو ُك {ُكِتَب َعَل

َلُم َواأَْنُتْم ل َتْعَلُموَن})1(. ُ َيْع ْيئًا َوُهَو �َسرٌّ َلُكْم َواهللهَّ وا �َس َوَع�سى  اأَْن ُتِحبُّ

ْيُكُم} �إ�سارٌة �إلى �أن �لقتال حكٌم وت�سريٌع �إلهيٌّ حتميٌّ  فقوله تعالى {ُكِتَب َعَل

ومقطوع، وهو فر�س على كاّفة �لموؤمنين بدليل �أن �لخطاب متوّجه �إليهم جميعاً، 

�إل من كان معذور�ً. 

و�لقتال �لمكتوب ي�ستبطن في د�خله �سّدًة ل بّد منها على �لموؤمنين، فالقتال 

و�لر�حة  �لأمن  وذهاب  �لأمو�ل،  وتلف  �لأبد�ن،  وتعب  �لنفو�س،  لإفناء  م�ستلزٌم 

�لنف�س  تكرهه  مّما  ذلك  وغير  و�لم�سائب،  �لم�سّقات  باأنو�ع  لقتر�نه  و�لرفاهية، 

�لإن�سانية وتجده �ساّقًا ومتعباً. 

�لّر�سوخ  جو�ز  وعدم  و�لقتال  بالجهاد  �لإلهي  �لّتكليف  ت�سريع  �إعالن  وبعد 

و�سعبة،  قا�سيًة  �لظروف  كانت  مهما  وغيرهم  و�لم�سركين  �لكّفار  من  للّظالمين 

�لأولى،  �لمرحلة  في  �لع�سرة  يقاتل  �أن  �لو�حد  �لم�سلم  �لمجاهد  ��سطّر  لو  حتى 

ويقاتل �لثنين بعد �أن خّفف �هلل تعالى عنهم.

1- �لبقرة، 216.
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اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم  �ِس اْلُموؤِْمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل  ِبيُّ َحرِّ َها النهَّ اأَيُّ {َيا  قال تعالى 

اِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َواإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َيْغِلُبوا اأَْلًفا ِمَن الهَِّذيَن  ِع�ْسُروَن �سَ

ِفيُكْم  اأَنهَّ  َوَعِلَم  َعْنُكْم   ُ َف اهللهَّ َخفهَّ و{اْلآََن  َيْفَقُهوَن}  َقْوٌم ل  ِباأَنهَُّهْم  َكَفُروا 

ْلٌف  اأَ ِمْنُكْم  َيُكْن  َواإِْن  ِماَئَتْيِن  َيْغِلُبوا  اِبَرٌة  �سَ ِمَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن  ْن  َفاإِ ْعًفا  �سَ

اِبِريَن})1(. ِ َواهلُل َمَع ال�سهَّ ْذِن اهللهَّ َيْغِلُبوا اأَْلَفْيِن ِباإِ

هذ� �إ�سافة �إلى �لآيات �لتي حثَّت على �لإعد�د �لإيمانّي و�لبنيوّي للجهاد و�لقتال، 

وتهيئة �لم�سلمين لما يمكن �أن ُي�سابو� به من �لخ�سائر و�لأذى و�لألم ب�سبب �لقتال 

في �سبيله. فالو��سح من هذ� �لّتّكليف �لإلهّي في �لقر�آن، ومن �سيرة �لنبي �لأعظم 

P، و�أمير �لموؤمنين Q و�أبي عبد �هلل �لح�سين Q في �لجهاد و�لحرب 

�سات و�لأعر��س و�لكر�مات  ين و�لمقدَّ �لدِّ فاع عن  باأّن �لجهاد يرتبط بالدِّ و�لقتال، 

حتى لو كانت �لتَّ�سحيات كبيرة وغالية. وفي كّل �لحالت يجب �أن يلّبي �لمجاهدون 

ند�ء �لّدفاع عن �لحق و�لقتال في �سبيل �هلل حّتى لو �أدى ذلك �إلى �لم�سّقة وترك 

�لأعّز�ء، �أو كرهته �لّنفو�س �لتز�مًا وتعّبدً� بالّتكليف �ل�سرعي �لإلهي.

 ما الحكمة من وجوب القتال مع كراهيته؟

و�لأحكام  �لمقّد�سة  �ل�ّسريعة  �أركان  �أحد  �لجهاد  كان  �إذ�  �أّنه  ي�ساأل  �أن  فل�سائٍل 

�أّن �لأحكام �لإلهّية  �أّننا نعلم  �أ�سبح مكروهًا في طبع �لإن�سان، مع  �لإلهّية، فكيف 

�أمور فطرّية وتتو�فق مع �لفطرة؟! فالمفرو�س في �لأمور �لتي تتو�فق مع �لفطرة �أن 

تكون مقبولة ومطلوبة؟!

مع طبع  وتتو�فق  تن�سجم  �إّنما  �لفطرّية  �لأمور  �أن  نعرف  �أن  يجب  �لبد�ية  في 

1- �لأنفال، 66-65.
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ويتجّنب  �لّنفع  يطلب  �لإن�سان  �أن  ف�سحيح  بالمعرفة.  �قترنت  لو  فيما  �لإن�سان 

�ل�سرر بفطرته، ولكّن هذ� يتحّقق في �لمو�رد �لتي يعرف �لإن�سان فيها م�ساديق 

بين  يمّيز  ولم  �لم�سد�ق،  ت�سخي�س  �لأمر في  ��ستبه عليه  لو  �أما  و�ل�سرر.  �لنفع 

هذ�  وب�سبب  فطرته  �أّن  �لحالة  هذه  في  �لو��سح  فمن  ارّة،  و�ل�سّ �لنافعة  �لمو�رد 

�ل�ستباه �سوف تكره �لأمر �لنافع، و�لعك�س �سحيح �أي�ساً.

وفي مورد �لجهاد فاإن �لذين ل يرون فيه �سوى �لآلم و�لم�سائب، و�لقتل و�لجرح، 

من �لطبيعي �أن يكون مكروهًا لديهم.

 �أّما بالن�سبة �إلى �لأفر�د �ّلذين ينظرون �إلى �أبعد من هذ� �لمدى �لمحدود فاإنهم 

به  �لإن�سان وكر�مته وحرّيته تكمن في �لجهاد، لذ� هم يرّحبون  �أّن �سرف  يعلمون 

وي�ستقبلونه بفرٍح و�سوق. كما هو حال �ّلذين ل يعرفون �آثار �لأدوية �لمّرة و�لمنّفرة، 

فهم في �أّول �لأمر يظهرون عدم رغبتهم فيها، �إل �أّنهم بعد �أن يرو� تاأثيرها �لإيجابي 

على �سالمتهم و�سّحتهم يتقّبلونها برحابة �سدر. 

من هنا ي�سير �لحق تعالى في هذه �لآية �لكريمة �إلى مبد�أ �أ�سا�ٍس حاكم على 

ْيئًا َوُهَو  �لقو�نين �لتكوينّية و�لت�سريعّية �لإلهّية فيقول: {َوَع�سى  اأَْن َتْكَرُهوا �َس

بكرهكم  عبرة  فال  َلُكْم})1(.  �َسرٌّ  َوُهَو  ْيئًا  �َس وا  ُتِحبُّ اأَْن  َوَع�سى   َلُكْم  َخْيٌر 

باأنف�سكم  �لهتد�ء  تقدرون على  لجهلكم فال  �لو�قع،  ربما تخطئون  لأنكم  وحّبكم 

�إلى حقيقة �لأمر. 

وفي �لختام يوؤّكد �لخالق جّل وعال ب�سكٍل حا�سم �أّنه ل ينبغي للب�سر �أن يحّكمو� 

محدود  علمهم  لأّن  بم�سيرهم،  �لمتعّلقة  �لأمور  في  ة  �لخا�سّ ومعارفهم  �أذو�قهم 

من كّل جانب، وما علموه بالن�سبة �إلى ما يجهلونه كقطرٍة في �لبحر، لذ� يقول عّز 

1- �لبقرة، 216.
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َلُم َواأَْنُتْم ل َتْعَلُموَن})1(. فالنا�س لأنهم لم يدركو� �إل �لقليل من  ُ َيْع وجّل: {َواهللهَّ

�أ�سر�ر �لخلقة ومن �لقو�نين �لتكوينّية �لإلهّية، تجدهم في بع�س �لأحيان يهملون 

�أمرً� ما ول يعيرونه �لهتمام �لمطلوب، في حين �أّن �أهمّيته وفائدته قد تكون كبيرة. 

بكثيٍر  يعلم  ل  فالإن�سان  �لت�سريعّية،  �لقو�نين  �إلى  بالن�سبة  نف�سه  هو  و�لكالم 

من �لم�سالح و�لمفا�سد �لموجودة فيها، لذ� فقد يكره �سيئًا في حين �أّن �سعادته 

تكمن فيه، �أو يفرح ب�سي ٍء ويطلبه في حين �أّنه ي�ستبطن �سقاوته. وعليه فال يحّق 

�لحق  علم  على  يعتر�س  �أن  و�لناق�س  �لمحدود  علمه  �إلى  �للتفات  مع  لالإن�سان 

�لالمحدود، ول على �أحكامه �لإلهية، بل عليه �أن يعلم يقينًا �أن �هلل تعالى، �لرحمن 

�إّل لأنه يرى فيه  و�لرحيم، عندما ي�سرّع ت�سريعًا ما كالجهاد مثالً؛ فاإنه ل ي�سرّعه 

�لإلهية  �لأو�مر و�لأحكام  �إلى  �أن ينظر  �لموؤمن  و�ل�سعادة و�لنجاة. لذ� على  �لخير 

على �أنها كالأدوية �ل�سافية له من كل عّلة، وعليه �أن يطّبقها بمنتهى �لر�سا و�لقبول 

و�لت�سليم.

�أخبر  �إلى �لحق، كما  �إليه ل  باأحكام �لحق فالنفع يعود  �لتزم �لإن�سان  �إن  �إذ�ً، 

َعِن  َلَغنىِ ٌّ   َ اهللهَّ اإِنهَّ  ِه  ِلَنْف�ِس اِهُد  يُجَ َما  َفاإِنهَّ َجاَهَد  {َوَمن  قوله:  في  تعالى 

ئاِتِهْم  َرنهَّ َعْنُهْم �َسيِّ اِلحاِت َلُنَكفِّ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�سهَّ َعاَلِميَن  َوالهَّ اْل

ِذي كاُنوا َيْعَمُلوَن})2(. ُهْم اأَْح�َسَن الهَّ َوَلَنْجِزَينهَّ

�لمطلق،  �لكمال  وهو  �لوجوه  جميع  من  متناٍه  غير  وجود  وتعالى  تبارك  فاهلّل 

وغير مفتقر لأي �سي ء، ول ينق�سه �سي ء حتى يكمله �لآخرون، بل كل ما عندهم 

منه، ولي�س لهم �سي ء من �أنف�سهم!! �إذ�ً، فجميع منافع �لجهاد ترجع �إلى �ل�سخ�س 

�لمجاهد نف�سه، فهو بجهاده �سيفوز بخير �لدنيا و�لآخرة. و�لفائدة �لكبيرة �لأولى 

1- �لبقرة، 216.
2- �لعنكبوت، 6.
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لجهاده هي تكفير �لذنوب و�لعفو عنها و�سترها، كما �أن �لثو�ب �سيكون من ن�سيبه 

كما يقول تعالى في نهاية هذه �لآية �لمباركة: �أنه �سيرفع درجة �لمجاهدين �إلى ما 

ينا�سب �أح�سن �أعمالهم. فاإذ� كانت بع�س �أعمالهم ت�سوبها �لم�ساكل فاإنه تعالى 

�سيعاملهم في كل و�حد منها معاملة من �أتى باأح�سن �لأعمال، فتحت�سب �سالتهم 

�أح�سن �ل�سالة و�إن ��ستملت على بع�س �ل�سو�ئب وهكذ�...

 الجهاد وتهذيب النَّفس:

و�أّن من  �لعدوّ،  �أكبر من جهاد  باأّنه  ف�س  �لنَّ �لتي ت�سف جهاد  �لأخبار  دت  تعدَّ

�أرجحّية  من�ساأ  �أّن  �لو��سح  ومن  و�لمنت�سر،  �ل�ّسديد  فهو  وجاهدها،  نف�سه  غلب 

ف�س على جهاد �لعدوّ، هو �أّن جهاد �لعدّو مع ما فيه من �سعوباٍت ومحن  جهاد �لنَّ

ما ينه�س به �لمجاهد بعد �أن يغلب نف�سه، ويطّوعها لحمل تلك �لم�ساّق وتجاوز  �إنَّ

عوبات و�لمحن، ولو غلبته نف�سه و�أبت عليه �أْن ُيجاهد لما جاهد، فجهاد  تلك �ل�سُّ

�سبة �إلى جهاد �لّنف�س. �لعدو ما هو �إل فرٌع من �أ�سٍل بالنِّ

يكون  �لذي  �سبيل �هلل  �لع�سكرّي في  �لجهاد  �أّن  �إلى  نلتفت  �أن  ومع هذ� يجب 

لن�سر �لإ�سالم و�إعالء كلمة �لتوحيد و�لدفاع عن �لم�ست�سعفين هو �إحدى �لعباد�ت 

يفهم  ما  �إليه، وهذ�  و�لرتقاء  �إلى �هلل،  و�لتقّرب  �لّنف�س،  لتكامل  �لموجبة  �لكبرى 

ثت عن �لّدرجات �لعظيمة، و�لمنزلة �لّرفيعة  من �لآيات و�لرو�يات �لكثيرة �لتي تحدَّ

للمجاهدين، من �لفوز و�لب�سرى برحمة �هلل تعالى، و�لخلود في جّنته في �لآخرة. 

كّل  و�أرفعها،  �لمقامات  �أف�سل  �سبيله  في  ويقتل  يجاهد  �لذي  يعطي  تعالى  فاهلل 

بل  مادّية،  �أو  �سخ�سّية  �أهد�ف  لتاأمين  جهاده  في  ينطلق  ل  �لمجاهد  لأّن  ذلك 

�إلى  �إلى �هلل و�لو�سول  �أكثر �لأ�سياء قيمًة في �سبيل �ل�ّسير و�ل�ّسلوك  �إّنه ي�ستثمر 
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�لهدف، فهو ي�سّحي بروحه وكّل وجوده وي�سّلمه �إلى �هلل مخل�ساً، تاركًا كّل متعلِّقات 

�لّدنيا و�لماّدة و�ل�ّسهو�ت باختياره وي�سّلم روحه دفعًة و�حدًة �إلى �هلل. بل يمكن �لقول 

�إليه �لمجاهد في خنادق �لجهاد قد ل يح�سل على ما ي�سابهه في  �إّن ما ي�سل 

�لعباد�ت �لأخرى، فهو يحّطم قف�س �لماّدة، ويحّلق في عالم ر�سو�ن �هلل، ويرتقي 

عبر �أرفع �لمقامات نحو رّبه بنحو �أ�سرع و�أقوى.
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1- �لجهاد في �للغة من "�لَجْهد" و"�لُجْهد" بمعنى "�لم�سّقة و�لعناء" 
�لو�سع  بذل  هو  �لجهاد:  معنى  يكون  وعليه،  و�لّطاقة"،  "�لو�سع  وبمعنى 

و�لّطاقة �أو تحّمل �لعناء و�لم�سّقة.
�لعدو عن  دِّ  للدللة على عملية �سَ ت�ستعمل  ما  �لجهاد غالبًا  2- كلمة 
طريق �لحرب، غير �أّن معناها قد يّت�سع لي�سمل دفع كل ما يمكن 

رر )كال�سيطان، �أو �لنف�س �لأّمارة(. �أن ي�سيب �لإن�سان بال�سَّ
كثيرة،  مو�طن  في  �لجهاد  �أهّمّية  �لمجيد  �لقر�آن  ن  يبيِّ  -3

فيقول على �سبيل �لمثال: {الهَِّذيَن اآَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا 

ْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اهلّلِ  اأَ َواأَنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم  ِفي �َسِبيِل اهلِل 

َواأُْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن}.
4- لقد �أو�سحت رو�يات كثيرة �أهمية �لجهاد وحقيقته وف�سله، 

الأعماِل  ومنها حين �ساأل �أبو ذّر �لغفاري �لنبي �لأكرم P: "اأيُّ 

اإيمان باهلل، وجهاٌد في  اإلى اهلل عّز وجّل؟ فقال:  اأحبُّ 

عقَر  من  قال:  اأف�سل؟  الجهاد  فاأي  قلُت:  قال:  �سبيله. 

جواده واأُهريَق دُمه في �سبيل اهلل".
5- �لجهاد في �لإ�سالم و�ل�سريعة �لمقد�سة هو تكليف �إلهي وو�جب �سرعي.

6- �أمر �هلل تعالى ر�سوله �لأكرم P بالجهاد فقال له {اأُِذَن ِللهَِّذيَن ُيقاَتُلوَن 

ِرِهْم َلَقِديٌر  الهَِّذيَن اأُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم  َ َعلى  َن�سْ ِباأَنهَُّهْم ُظِلُموا واإِنهَّ اهللهَّ

.{ ُ َنا اهللهَّ ِبَغْيِر َحقٍّ اإِلهَّ اأَْن َيُقوُلوا َربُّ
تعالى فر�سها على  �أن �هلل  �إل  كبيرة،  م�سّقة  فيها  فري�سة  �لجهاد  �أن  مع   -7
�لإن�سان. وكر�هية �لإن�سان لها نتيجة عدم روؤية �ل�سورة �لكاملة للجهاد، و�لعتقاد 
باأن �لجهاد هو تعب وخ�سائر مادية فقط، بينما �لإ�سالم ينظر �إلى �لنتائج �لبعيدة 

للجهاد من �لن�سر و�لعّزة و�لكر�مة.
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أهداف الجهاد

أهداف الدرس: 

بيان مالك ت�سريع �لجهاد وفل�سفته.	•

بيان وتو�سيح منطلقات �ل�سر�ع بين �لحق و�لباطل.	•

بيان �أهم �لأهد�ف �لفردية و�لجتماعية للجهاد.	•

الدرس الثاني
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 فلسفة تشريع الجهاد: 

على  يّطلُع  من  ذهن  في  تخطر  �لتي  �لأ�سئلة  من 

حكم �لجهاد في �لإ�سالم، ومن �أكثرها �أهّمّية، هي تلك 

�لتي تدور حول فل�سفته: ما هو �لهدف من ت�سريع حكم 

�لجهاد؟ وهل ي�سعى �لإ�سالم ور�ء فتح �لبلد�ن و�ل�سيطرة 

وهل  �لغنائم؟  جمع  هو  �لحقيقي  �لهدف  وهل  عليها؟ 

نحو  بالم�سلمين  تدفع  �لتي  هي  �لمادية  �لأهد�ف 

�لجهاد؟...

تكن  لم  �آنفًا  �لمذكورة  �لأمور  من  �أّيًا  �أّن  و�ل�سو�ب 

لي�س  �لإ�سالم  في  فالجهاد  �أ�سالً.  �لجهاد  �أهد�ف  من 

م�سابهًا لحروب طو�غيت �لتاريخ وحمالتهم �لع�سكرية، 

بل �إّن ما دفع لت�سريع هذ� �لحكم في �لحقيقة هو �أمر 

�لموجود�ت؛  جميع  نفو�س  في  ٌر  ومتجذِّ مغرو�ٌس  فطريٌّ 
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فاع  ، �سو�ء كان �إن�سانًا �أم غير �إن�سان، يرى في �لدِّ �إّنه حقُّ �لدفاع. فكّل موجوٍد حيٍّ

عن نف�سه مقابل �لعدو حقًا طبيعيًا له، وخالق �لعالم قد �أودع في جميع �لموجود�ت 

و�سائل ��ستيفاء هذ� �لحّق.

�لمت�سّلطون  حتى  به  يتو�ّسل  حّق  هو  �لنف�س  عن  للدفاع  �لفطري  �لحّق  و�إّن 

لي�س  وعليه،  و�إنجاز�تهم.  �أعمالهم  نتائج  عن  فاع  للدِّ حّق-  بغير  -ولو  المون  و�لظَّ

نه �لإ�سالُم  هناك من �سكٍّ ول �ُسبهٍة ب�ساأن �أ�سل �ل�ستفادة من هذ� �لحّق، وقد متَّ

من خالل ت�سريعه لحكم �لجهاد.

 الصراع  بين الحق والباطل: 

في �لو�قع لي�س من �لممكن �إلغاء �سيٍء ��سمه �سر�ع من على وجه هذه �لأر�س، 

بدء  منذ  و�لباطل  �لحق  بين  قائم  فال�سر�ع  "حق" و"باطل"  �أن هنالك  طالما 

�ل�سر�ع كما يقول �هلل  و�لحياة قائمة على معادلة  �لخليقة وهو موجود وم�ستمر، 

ُهْم ِبَبْع�ٍس َلَف�َسَدِت اْلأَرْ�ُس َولِكنهَّ  ا�َس َبْع�سَ عّز وجّل: {َوَلْو ل َدْفُع اهلِل النهَّ

ٍل َعَلى اْلعاَلميَن})1(.  َ ُذو َف�سْ اهللهَّ

فطبيعة �لحياة �إذً� قائمة على مبد�أ �ل�سر�ع، فالحيو�نات مثاًل في حالة �سر�ٍع 

د�ئٍم فيما بينها، ولهذ� �ل�سبب هي مجّهزة بو�سائل �لهجوم و�لدفاع �لطبيعية، مثل 

�لأنياب، و�لمخالب، و�لقوة �لبدنية. �أما �لإن�سان فيختلف في معركته عن �لحيو�ن، 

�إنما  �لإن�سان  فاإن  هدف،  وبال  ع�سو�ئيًا  دخوًل  �ل�سر�ع  يدخل  �لأخير  كان  فاإذ� 

يخو�س �ل�سر�ع من �أجل هدف وخطة مر�سومة. وبالطبع قد تختلف �لأهد�ف عند 

هذ� �لإن�سان وذ�ك، وقد يكون بع�سها نبياًل و�لبع�س �لآخر �سيئًا وقبيحاً. 

1- �لبقرة، 251.
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فالبع�س يدخل �لحرب من �أجل ن�سر ر�سالت �هلل، و�لدفاع عن �لم�ست�سعفين 

و�لمحرومين، ومن �أجل �إقامة �لعدل و�لحرية. و�لبع�س �لآخر قد ي�سعل نار �لحرب 

و�لتمّلك،  �ل�سيطرة  كحب  �لدنيوية  �لم�سالح  �أجل  من  و�لن�سل  �لحرث  ويهلك 

معركة  وهناك  باطل،  و�سر�ع  حٍقّ  �سر�ع  �أن هنالك  �أي  �لحكم.  دّفة  �إلى  و�لو�سول 

بين �لحق و�لباطل. 

كل  �إنهاء  �أجل  من  هو  �لإ�سالمي-   �لدين  مفهوم  -بح�سب  �لحق  �ل�سر�ع  �إن 

�ل�سر�عات �لز�ئفة و�لباطلة �لتي تهدف �إلى �سلب حقوق �لإن�سان، وبالتالي هو دفاع 

عن �لإن�سان و�لإن�سانية، وهو يهدف �إلى تحقيق �ل�سالم و�لعدل و�لم�ساو�ة و�لحرية 

و�لرفاه �ل�سامل، بما فيه م�سلحة �لإن�سان فردً� وجماعة في �لدنيا و�لآخرة. ومن 

�أوجب  و من  بل  و�جبة مقد�سة،  فري�سة  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  في  �لجهاد  كان  هنا 

�لباقر  �لإمام  �لحديث عن  �لإ�سالم كما في  و�لفر�ئ�س حتى �سار ذروة  �لو�جبات 

قلت  �سنامه  وذروة  وفرعه  اأ�سله  بالإ�سالم  اأخبرك  "األ  قال:   Q

الة وفرعه الّزكاة وذروة �سنامه  بلى جعلت فداك قال اأّما اأ�سله فال�سّ

ُيقتَل  حّتى  بّر  بّر  ذي  كّل  "فوق   :P �لأكرم  �لر�سول  وقال  الجهاد")1(. 

الرّجل في �سبيل اهلل فاإذا قتل في �سبيل اهلل فلي�س فوقه بّر")2(.

 أهداف الجهاد في سبيل اهلل: 

�لهاّمة  �لأمور  �أعيننا من  للجهاد وو�سعها ن�سب  �لو�قعية  �لأهد�ف  �إن معرفة 

و��سحًا  �إلهّيًا  هدفًا  يملك  ل  �لذي  فالعمل  جهادي،  عمل  �أّي  لنجاح  و�ل�سرورية 

1- �أ�سول �لكافي، ج2، �س 23.
2- �أ�سول �لكافي، ج2، �س348.
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وم�سّخ�سًا هو عمل عبثيٌّ في �أغلب �لأحيان، و�حتمالت �لف�سل فيه �أكثر بكثير من 

فر�س �لنجاح، ناهيك عن �أنه لو �سّجل نجاحًا مرحليًا فهو بعيد عن م�سروع �لعد�لة 

ْهَدى  اأَ َوْجِهِه  َعَلى  ُمِكّبًا  َيْم�ِسي  َمْن  {اأََف تعالى  �هلل  قال  �لإن�سانية  وم�سلحة 

�أّي عمل  َتِقيٍم})1(. فلمعرفة �لهدف من  َراٍط ُم�سْ ِوّيًا َعَلى �سِ ْن َيْم�ِسي �َس اأَمهَّ

�أو تكليف دور �أ�سا�سّي في تحقيق �لنتائج �لمرجّوة، وبالتالي تفادي ح�سول �لتعّدي 

ووقوع �لإهمال �أو �لتد�خل في �لوظائف و�لمهّمات و�لتي لن تعود بالفائدة في نهاية 

�لمطاف على �أحٍد بل �لجميع �سيكون خا�سرً�! 

�لم�ستوى  على  �أهد�ف  فهناك  �لأهد�ف،  من  نوعان  �هلل  �سبيل  في  وللجهاد 

�لفردي و�أخرى على �لم�ستوى �لجتماعي.

 األهداف الشخصية والفردية للجهاد: 

�إلى �آخر، فاأبو�ب  قد تتعّدد �لأهد�ف �ل�سخ�سية للجهاد وتختلف من �سخ�سٍ 

طاعة �هلل تعالى كثيرة، ولكن يمكن �أن نخت�سر هذه �لأهد�ف �لفردية بثالثة �أهد�ف 

�أ�سا�سية، وكل �لأهد�ف �لأخرى في �لحقيقة ترجع �إليها وهي: 

1- الدفاع عن النفس: 

من حق كّل نف�س ب�سرية �أن تد�فع عن كل ما كان �لم�سا�س به مهددً� لوجودها، 

وعن �لمال و�لعر�س و�لأر�س و�لكر�مة و�لوطن. فقد ورد في كتاب �هلل تعالى قوله: 

ِذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم وََل َتْعَتُدوا اإِنهَّ اهلَل َل ُيِحبُّ  {َوَقاِتُلوا ِفي �َسِبيِل اهلِل الهَّ

عقال  دون  مات  "من   :P �لنبي  عن  حديث  في  جاء  ولهذ�  ُمْعَتِديَن})2(.  اْل

1- �لملك، 22.
2- �لبقرة، 190.
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�لدفاع  بوجوب  جميعًا  �لم�سلمين  فقهاء  �أفتى  وقد  �سهيدًا")1(.  مات  ماله  من 

و�لمهاجم  �لمحارب  يدفع  �أن  �لإن�سان  حّق  من  �أنه  في  �إ�سكال  فال  �لنف�س،  عن 

و�لل�ّس ونحوهم عن نف�سه وحريمه وماله ما ��ستطاع، حتى لو �أّدى ذلك �إلى قتل 

�لمهاجم)2(.

2- نيل رضى اهلل تعالى: 

وهو �لهدف �لأ�سمى و�لأ�سا�سي �لذي تتمحور حوله كّل حركة يقوم بها �لإن�سان 

�لموؤمن �أو �سكون يلتزم به. و�إذ� غد� �لجهاد طريقًا لتحقيق ر�سى �هلل تعالى، وبابًا 

للتقّرب منه، فاأّي نعمة و�أّي توفيق لمن �أتيح له �لدخول �إلى هذ� �لميد�ن �لذي عّبر 

عنه �أمير �لموؤمنين  Q قائالً: "اأما بعد فاإن الجهاد باب من اأبواب الجنة 

الح�سينة  اهلل  ودرع  التقوى  لبا�س  وهو  اأوليائه،  لخا�سة  اهلل  فتحه 

وجّنته الوثيقة")3(.

3- الفوز بمقام الشهادة: 

بعد  مجاهد  كل  بها  يرغب  �لتي  و�لجائزة  �ل�سلحاء  �أمنية  كانت  �ل�سهادة  �إن 

طول عناء وجهاد في �سبيل �هلل تعالى.

بل نجد �لأئمة �لمع�سومين عليهم �ل�سالم ينتظرون لحظة �ل�سهادة ويعتبرونها 

Q يقول مخاطبًا �بن زياد:  كر�مة من �هلل تعالى، فهذ� �لإمام زين �لعابدين  

"اأبالقتل تهّددني يا ابن زياد؟! اأما علمت اأن القتل لنا عادة وكرامتنا 

ال�سهادة")4(. هذ� هو �لنهج �لإ�سالمي �ل�سحيح �لذي يوؤّكد على حب �ل�سهادة، 

1- و�سائل �ل�سيعة، ج11، �س93.
2- تحرير �لو�سيلة، �لإمام �لخميني }،ج1،�س487 .

3- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س444.
4- بحار �لأنو�ر، ج45، �س118.
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فكما �أن �لن�سر و�لظفر هي �أمنيته فكذلك �ل�سهادة هي �أمنية له. يقول تعالى في 

َنَيْيِن})1(. �إنها حقًا  وَن ِبَنا اإِلهَّ اإِْحَدى اْلُح�سْ �سُ كتابه �لحكيم: {ُقْل َهْل َتَربهَّ

لكر�مة لي�س دونها كر�مة �أن ُتختم حياة �لإن�سان بال�سهادة في �سبيل �هلل!

 األهداف الدينية واالجتماعية للجهاد:  

�إّن �أهد�ف �لجهاد ل تقف عند �لأفر�د �أو عند �أعتاب �لحالة �لفردية، بل للجهاد 

دوره �لجتماعي و�آثاره �لعامة �لتي تطال �لمجتمع و�لبيئة �لعاّمة. ويمكن �خت�سار 

م�سالح �لمجتمع �سمن �لأهد�ف �لتالية: 

1- حفظ الدين وحمايته:

Q في ر�سالة �إلى بع�س خلفاء بني �أمّية يحّدثهم عن  كتب �لإمام �لباقر 

لُه اهلل عّز وجّل على  ع الجهاد الذي ف�سهَّ يهَّ ذلك فقال: " ...ومن ذلك ما �سَ

والمغفرة  الّدرجات  في  تف�سياًل  ال  الُعمهَّ على  َعاِمَلُه  ل  وف�سّ الأعمال 

والرّحمة، لأّنُه ظهر به الّدين، وبه ُيدَفع عن الّدين، وبه ا�سترى اهلل 

ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ا�سترط  َبْيعًا  اأنف�سهم واأموالهم بالجّنة  من الموؤمنين 

عليهم فيه ِحْفَظ الحدود")2(.

على  و�لحفاظ  �أحكامه،  ُتعّطل  �أن  من  �ل�سرعية  وحفظ حدوده  �لدين  فحماية 

منهج �لإ�سالم وعلى حدود �لأّمة �لإ�سالمية وحماية ��ستقاللها وحماية �لإن�سان من 

�لدين  ل�سالح  طريق  هو  �لذي  �لجهاد،  �إلى  تدعونا  �أمور  كّلها  �لظالمين،  تالعب 

و�لدنيا على حدٍّ �سو�ء، ل كما ُيظّن باأنه على خالف �سالح �لدنيا و�إعمارها، كما قال 

1- �لتوبة، 52.
2- �أ�سول �لكافي، ج5،�س 3.
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�لإمام علي Q: "اإن اهلل فر�س الجهاد وعّظمه وجعله ن�سره ونا�سره 

واهلل ما �سلح الدنيا ول دين اإل به")1(. 

لذ� �أّكدت �لرو�يات على هذ� �لمنطلق و�لهدف �لأ�سا�سي للجهاد كما ذكر �أمير 

�لموؤمنين �لإمام علي Q في قوله: "اللهم اإنك تعلم اأنه لم يكن الذي كان 

الحطام، ولكن  �سيٍء من ف�سول  التما�س  �سلطان، ول  مّنا مناف�سة في 

لَنِرَد الَمَعاِلم من دينك، وُنظِهر الإ�سالح في بالدك فياأمن المظلومون 

َلُة من حدودك")2(. من عبادك، وتقام الُمَعطهَّ

2- إحقاق الحقّ: 

لذلك،  �لأنجع  �لو�سيلة  كونه  �لجهاد  لت�سريع  و�لأ�سا�سية  �لمهّمة  �لأهد�ف  من 

كلمته هي  �لباطل وجعل  و�إبطال  �لعليا،  تعالى هي  كلمة �هلل  �لحق وجعل  �إحقاق 

كتابه  في  تعالى  يقول  حيث  �لأخرى،  �ل�سلمّية  �لو�سائل  من  �لياأ�س  بعد  �ل�سفلى 

َغْيَر  اأَنهَّ  وَن  َوَتَودُّ َلُكْم  َها  اأَنهَّ ْيِن  اِئَفِت الطهَّ اإِْحَدى  اهلّلُ  َيِعُدُكُم  {َواإِْذ  �لكريم: 

َماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر  ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اهلّلُ اأَن ُيِحقهَّ الَحقهَّ ِبَكِل َذاِت ال�سهَّ

ِرَه اْلُمْجِرُموَن})3(. ْو َك قهَّ وُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَل اْلَكاِفِريَن  ِلُيِحقهَّ الْحَ

�لم�سلمين  وعد  فهو  عباده،  على  ومننه  نعمه  �لآية  هذه  في  تعالى  �هلل  يبّين 

�أو  لقري�س،  �لتجارية  �لقافلة  على  و�ل�سيطرة  "�لعير"  �إما  �لطائفتين  باإحدى 

قري�س، و�لأولى كان يتمّناها �لم�سلمون وقد �ختار لهم  جي�س  "�لنفير" ومو�جهة 

�هلل �سبحانه �لمو�جهة �لع�سكرية مع قري�س وهي "�ل�سوكة" و�لتي هي تعبير يرمز 

�إلى �لحّدة و�ل�سّدة، و�أ�سلها ماأخوذ من �ل�سوك، و��ستعملت هذه �لكلمة �أي�سًا في 

1- �أ�سول �لكافي، ج5، �س8.
2- نهج �لبالغة، خطبة 131.

3- �لأنفال، 7-.8
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ن�سول �لرماح، ثّم ��ستعملت تو�ّسعًا في كّل نوع من �لأ�سلحة، لما تمّثله هذه �لأ�سلحة 

من �لقّوة و�لقدرة و�ل�سّدة.

تعالى  �هلل  �سبيل  في  �لموؤمنون  يخو�سها  �لتي  �لحرب  من  �لعملية  �لثمرة  �إن 

تظهر بعد �أن ت�سع تلك �لحرب �أوز�رها، �إذ يرى �لمر�قب �أنَّ �لخير و�ل�سالح كان 

�نت�سار�ت  �أمام  �أ�سهل  �لطريق  لت�سبح  �لع�سكرية  �لعدّو  قّوة  تحطيم  في  يكمن 

كبرى في �لم�ستقبل.

3- القضاء على الشرك: 

من �أهد�ف ت�سريع �لحق تعالى للجهاد �أي�ساً، �أنه يريد �أن يكون �لمعبود �لأوحد 

في كل �أرجاء �لأر�س، حيث يقول �هلل تعالى في كتابه �لعزيز: {َوَقاِتُلوُهْم َحتىَ  

َيْعَمُلوَن  ِبَما   َ َفاإِنهَّ اهللهَّ انَتَهْوْا  َفاإِِن   ِ هلِلهَّ ُه  ُكلُّ يُن  الدِّ َوَيُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  َل 

يٌر})1(، �إّن �لمر�د بالفتنة هنا �ل�سرك باهلل. وكّفار قري�س كانو� يقب�سون على  َب�سِ

�لإ�سالم  ويعّذبونهم ويجبرونهم على ترك  وبر�سالته   P بالنبي محمد  �لموؤمنين 

بقتالهم  �لم�سلمون  �أُمر  وعندها  بالفتنة،  فُعرف عملهم هذ�  �لكفر،  �إلى  و�لرجوع 

�لأحد هو  �لو�حد  �لإيمان باهلل  ويكون  �لحق،  �لأر�س من عبادة غير  حتى يطّهرو� 

�لحاكم دون غيره. 

�إّن �لنا�س في جميع �لمجتمعات �لب�سرّية لهم �لحّق في �أن ي�سمعو� مقالة �لحّق 

�لحّق  ل�سلب هذ�  �أو جماعة  ولو ت�سّدى فرد  �لأنبياء،  �أحر�ر في قبول دعوة  لأنهم 

�لم�سروع منهم �أو منع �سوت �لحّق من �لو�سول �إلى �لنا�س ليتحّررو� من قيود �لأ�سر 

و�لعبودّية �لفكرّية و�لجتماعّية، لعتبر هذ� �لعمل عدو�نيًا بنظر كل عقالء �لعالم 

ف�ساًل عن �سريعة �لأديان، وكان للمعتدى عليه حق �ل�ستفادة من جميع �لو�سائل 

1- �لأنفال، 39.
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�لمتاحة لتهيئة هذه �لحرّية، ولو كان ذلك عبر ��ستخد�م �لقّوة �لم�سروعة كالجهاد 

و�لقتال �لع�سكريين.

4- إزالة الظلم والعدوان: 

اهلِل  �َسِبيِل  ِفي  ُتَقاِتُلوَن  َل  َلُكْم  {َوَما  �لكريم:  كتابه  في  تعالى  �هلل  قال 

َنا  رَبهَّ َيُقوُلوَن  ِذيَن  الهَّ ِوْلَداِن  َواْل اِء  �َس َوالنِّ الرَِّجاِل  ِمَن  َعِفيَن  َت�سْ َواْلُم�سْ

ّيًا َواْجَعل  َها َواْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِل اِلِم اأَْهُل اأَْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظهَّ

يراً})1(. َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�سِ

�لهموم  د�ئرة  �سمن  و�لعي�س  �لأنانية  عن  يكون  ما  �أبعد  �لمجاهد  �لموؤمن  �إنَّ 

كلها،  �لإن�سانية  هّم  يحمل  ر�سالّي  �إن�سان  ه  �إنَّ بل  �ل�سّيقة  ة  �لخا�سّ �ل�سخ�سّية 

وي�ست�سعر �أكثر من غيره معاني ومفرد�ت �لظلم وتاأثيره �لهد�م على �لفرد و�لمجتمع، 

ولذ� تر�ه يبادر ومن دون �أدنى خوٍف �أو وجٍل �أو ترّدٍد �إلى قلع جذور �لف�ساد و�لظلم. 

�لعرقية،  �لتكتالت  ول  �لقومّيات  ول  �لجغر�فية  �لحدود  يعرف  ل  ه  فاإنَّ و�أما جهاده 

بل هو يحمل همَّ ن�سرة �لمظلوم وتحقيق �لعدل، وكما ترى �أن �لآية �لمباركة تحّث 

و�لعدو�ن كجزٍء من مفهوم  �لظلم  �لم�ست�سعفين ومو�جهة  �لموؤمنين على ن�سرة 

�لحركة �لجتماعية �لناه�سة.

5- إعالء ذكر اهلل: 

من �لأهد�ف �لأ�سا�سّية لت�سريع �لقتال في �سبيل �هلل، �إعالء ذكر �لحق كما يقول 

عّز ��سمه في كتابه �لمجيد: 

َلَواٌت  َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ دِّ ُهم ِبَبْع�ٍس لههَُّ ا�َس َبْع�سَ ِ النهَّ ْو َل َدْفُع اهللهَّ {َوَل

 َ ُرُه اإِنهَّ اهللهَّ ُ َمن َين�سُ َرنهَّ اهللهَّ ُر ِفيَها ا�ْسُم اهلِل َكِثيًرا َوَلَين�سُ َوَم�َساِجُد ُيْذَك

1- �لن�ساء، 75.
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َلَقِوىٌّ َعِزيز})1(.

ت�سريع �لقتال �إّنما هو لحفظ �لمجتمع من �سّر �أعد�ء �لدين �لذين ي�سعون �إلى 

�إطفاء نور �هلل وذكره. ولول ذلك لُهّدمت �لمعابد �لدينية و�لم�ساعر �لإلهية ون�سخت 

�لعباد�ت و�لمنا�سك، لأن �هلّل تعالى لو لم يدفع بع�س �لنا�س ببع�سهم عن طريق 

ولو  �هلّل.  ��سم  فيها  يذكر  �لتي  و�لم�ساجد  �لعبادة  �أماكن  لهّدمت  بالجهاد،  �لإذن 

ومنحوهم  و�لم�ستكبرين  �لطو�غيت  ف�ساد  عن  �لطرف  و�  وغ�سّ �لموؤمنون  تكا�سل 

�لطاعة، لما �أبقى هوؤلء �أثرً� لمر�كز عبادة �هلّل. �إذ �أّنهم �سيجدون �ل�ساحة خالية 

من �لعو�ئق فيعملون على تخريب �لمعابد، لأّنها تبّث �لوعي في �لنا�س، وتعّبوؤهم 

في مجابهة �لظلم و�لكفر و�لنحر�ف. و�إّن كّل دعوٍة لعبادة �هلّل وتوحيده تعار�سها 

دعوة �لمتجّبرين �لذين يريدون �أن يعبدهم �لنا�س من دون �هلل تعالى ت�سبُّهًا منهم 

بالحق تعالى، و�لذين يعملون على هدم �أماكن توحيد �هلّل وعبادته.

�إّن �ل�سر�ع قائم وبا�ستمر�ر بين �لدعوتين، وطبيعّي �أن يقوم �لموؤمنون ب�سّد 

�سرَّع  �لذي  �لعزيز  �لإ�سالم  لتعاليم  طبقًا  وجهها،  في  و�لوقوف  �لمقابلة  �لدعوة 

�لجهاد بهذ� �لغر�س و�لذي يتمحور حول �إعالء ذكر �هلل وعلى كّل �لم�ستويات.

6- كفّ بأس الكفار: 

وكّف  نحورهم  �إلى  �لكّفار  كيد  رّد  �أي�سًا  �هلل  �سبيل  في  �لجهاد  �أهد�ف  من 

ِ َل ُتكَلهَُّف  باأ�سهم، حيث يقول تعالى في �لقر�آن �لكريم: {َفَقاِتْل فِى �َسِبيِل اهللهَّ

َكَفُروْا  ِذيَن  الهَّ َباأْ�َس  َيُكفهَّ  اأَن   ُ اهللهَّ َع�سَى  وؤِْمِنيَن  الْمُ وََحرِّ�ِس  َنْف�َسَك  اإِلهَّ 

َسدُّ َتنِكياًل})2(. ا َواأَ� ًس َسدُّ َباأْ� ُ اأَ� َواهللهَّ

1- �لحج، 40.
2- �لن�ساء، 84.
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قّلة  رغم  وجهادهم،  �أعد�ئه  بمو�جهة   P محمد  نبّيه  تعالى  �هلل  �أمر  �أن  بعد 

�لنا�سر، بّين له �أحد �لأهد�ف �لأ�سا�سية لهذ� �لتكليف �لمقّد�س، �أل وهو �لجهاد في 

�سبيل �هلل و�لذي هو �لطريق لك�سر �سوكة �لظالمين وقّوتهم، وكّف �أذ�هم و�سّدتهم 

ولو كان  �لتكليف  بهذ�  باللتز�م   P �أمره  �لموّحدين. كما  �لموؤمنين  وباأ�سهم عن 

وحيدً� فريد�ً، معتمدً� على �هلل تعالى م�سدر كّل قدرة وقّوة في هذ� �لعالم، �إذ هو 

ُرُه �لأعد�ء من مكائد ود�سائ�س بوجه دعوة �لحق.  عزَّ ��سمه �أقوى من كلِّ ما يدبِّ

7- االستقالل والحرية: 

�لناجحة،  �لجتماعية  �لحياة  في  �لكبرى  �لأهمية  لهما  و�لحرية  �ل�ستقالل 

�لقوى  عملت  ولذلك  �لميادين،  كل  في  و�لتطّور  �لإبد�ع  نحو  �لد�فع  ي�سّكالن  بل 

على  و�لت�سّلط  �ل�سيطرة  لها  ي�سهل  كي  منها  �ل�سعوب  حرمان  على  �لم�ستعمرة 

�لبالد و�لعباد. �إن كل ح�سارة وكل مجتمع يحتاج �إلى عنا�سر �لقوة كي تبقى لديه 

حالة �ل�ستقالل و�لحرية، و�أهم عنا�سر �لقّوة هي �لقو�ت �لم�سّلحة �لمقتدرة، �لتي 

تمنع طمع �لطامعين وت�سمن عدم تقديمهم وتجاوزهم.

ومع غياب مثل هذه �لقّوة �سيكون من غير �لممكن �لمحافظة على �ل�ستقالل 

�سمانًا  لوحده  يعتبر  ل  عالية  و�قت�سادية  علمية  طاقات  وجود  ومجّرد  و�لحرية. 

وقيامها  �لد�ئم  وح�سورها  �لم�سلحة  �لقو�ت  بل  و�ل�سعوب،  �لدول  ل�ستقالل 

وت�سمن  و�لحرية  �ل�ستقالل  ت�سمن  �لتي  هي  �لالزمة  �لميادين  في  بو�جباتها 

بقاء وتفعيل �لطاقات �لعلمية و�لقت�سادية. وعليه، فالحركة �لجهادية من جملة 

�أهد�فها تحقيق وحماية �ل�ستقالل و�لحرية.
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8- استنهاض الشعوب: 

عندما تعي�س �لمجتمعات نوعًا من �لإحباط و�لياأ�س و�ل�سترخاء و�لتر�جع عن 

مو�جهة �لأعد�ء، فاإن �لعدو �سيتمكن من �ل�سيطرة على مقّدر�تها و�سيفر�س هيمنته 

وت�سّلطه عليها و�ستكون ذليلة �أمامه مهما كانت تمتلك من طاقات ومن نقاط قوة 

في مو�جهته، لذلك وقبل كل �سي ٍء ل بّد من تاأمين �إر�دة �لمو�جهة و�لح�سور في 

�لميادين �لالزمة. و��ستئ�سال حالة �لإحباط و�لتحييد و�ل�سترخاء. وهذ� ل يتاأّتى 

�إل من خالل تقديم �لقدوة �لمجاهدة ب�سكلها �لم�سرق و�ل�سحيح، لت�ستثير كو�من 

�لجهاد في �سمير �لأّمة وتعيدها �إلى �ساحة �لح�سور. �إذً� ل بد من �إثبات �لقدرة 

�إلى �لثقة بنف�سها، وهذ� ما يعّبر  �لجهادية و�لإم�ساك بزمام �لمبادرة لتعود �لأمة 

عنه بالعمل �لجهادي ل�ستنها�س �ل�سعوب.
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1- �لهدف من ت�سريع �لجهاد هو �لحفاظ على �لنف�س و�لدين، وي�سمى 

بحّق �لدفاع.

2- �إن �ل�سر�ع في �لمفهوم �لديني هو �ل�سر�ع لإر�ساء �لحق �لذي يريد 

تحقيق حكم �هلل على �لأر�س وما �سو�ه �سر�ع ز�ئف وباطل. 

3- من �أهد�ف �لجهاد �لأ�سا�سية حماية �لدين وحفظ حدوده 

منهج  على  و�لحفاظ  �أحكامه،  ُتعّطل  �أن  من  خوفًا  �ل�سرعية، 

وحماية  ��ستقاللها  وحماية  �لإ�سالمية  �لأّمة  حدود  وعلى  �لإ�سالم 

�لإن�سان من ظلم �لظالمين.

4- �لجهاد هو طريق ل�سالح �لدين و�لدنيا على حدٍّ �سو�ء، �إذ 

قد يظّن �لبع�س �أنه على خالف �سالح �لدنيا و�إعمارها، قال �لإمام 

علي Q: "�إن �هلل فر�س �لجهاد وعّظمه وجعله ن�سره ونا�سره 

و�هلل ما �سلح �لدنيا ول دين �إل به". 

بذ�ت  تتعلَّق  �لتي  �ل�سخ�سية  منها  �أهد�فًا  للجهاد  �إنَّ   -5

ة هي نتيجة خ�سو�سّية  �لإن�سان وما يطمح �إليه من �أهد�ٍف خا�سّ

�ل�سخ�سية:  �لأهد�ف  هذه  ومن  و�لمعنوية.  �لفكرية  �سخ�سيته 

�لدفاع عن �لنف�س، �لفوز بمقام �ل�سهادة.

�لعام  �ل�سالح  على  تحافظ  بمجموعها  هي  �جتماعية  �أهد�ف  للجهاد   -6

�إحقاق  و�لجتماعية:  �لدينية  �لأهد�ف  هذه  ومن  و�لآخرة.  �لدنيا  في  للم�سلمين 

�لحّق، �لق�ساء على �ل�سرك، �إز�لة �لظلم و�لعدو�ن، �إعالء ذكر �هلل تعالى، كّف باأ�س 

�لكفار، �ل�ستقالل و�لحرية، ��ستنها�س �ل�سعوب. 
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آثار الجهاد في سبيل اهلل

أهداف الدرس: 

بيان �أنَّ �لجهاد في �لإ�سالم له �آثار دنيوية و�أخروّية.	•

�لتعرُّف على �أهّم �لآثار �لدنيوية للجهاد.	•

�لتعرُّف على �أهّم �لآثار �لأخروية للجهاد.	•

الدرس الثالث
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 آثار الجهاد: 

على  �لأهمية  بالغُة  �آثاٌر  له  �هلل  �سبيل  في  �لجهاد 
و�لتفّكر  عندها  �لوقوف  علينا  تحّتم  و�لمجتمع  �لنف�س 

فيها. 
�إّن �لحق تبارك وتعالى لم ي�سرّع �سيئًا �إل لم�سلحة 
هو  �لتكليف  هذ�  كان  �إذ�  فكيف  و�سعادتهم،  �لب�سر 
هذ�  يملكه  ما  باأغلى  �سبيله  في  و�لت�سحية  �لجهاد 
وهو  �لعالم؟!  هذ�  في  ووجوده  حياته  وهي  �لإن�سان 
ُيوؤِْمُنوَن  ِذيَن َل  {َقاِتُلوْا الهَّ �أمر عباده �سر�حة:  �لذي 
َحرهََّم  َما  رُِّموَن  يُحَ وََل  الَِْخِر  َيْوِم  ِباْل وََل  ِباهلِل 
وطلب  اْلَحّق})1(.  ِديَن  َيِديُنوَن  وََل  وُلُه  سُ َورَ�  ُ اهللهَّ
في  ي�سعو�  �أن  �لآخرة  �لحياة  يريدون  �لذين  �أولئك  من 
وَن  َي�سْرُ ِذيَن  الهَّ  ِ �َسِبيِل اهللهَّ ُيَقاِتْل في  {َفْل �سر�ئها: 

1- �لتوبة، 29.
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مع  تجارٍة  �أ�سمى  في  و�سر�ٍء  بيٍع  م�ساألة  �إذً�  هي  بالآخرة})1(.  ْنَيا  الدُّ اْلَحَيوَة 
�هلل تعالى، فما ع�ساها �أن تكون �لفو�ئد و�لآثار �لمترّتبة على هذه �لتجارة؟! يمكن 

تق�سيم هذه �لآثار و�لنتائج �لناتجة عن �لجهاد �إلى �آثار ونتائج دنيوية و�أخروية: 
واأكثر  عددًا  اأبقى  ال�سيف  وروي عن �أمير �لموؤمنين Q قوله: "بقية 
ولدًا")2(، وفيه �إ�سارة و��سحة �إلى �أّن بقية �ل�سيف ،وهم �لذين يبقون بعد �لذين 
لو� �لموت على �لذّل،  قتلو� في حفظ �سرفهم و�لدفاع عن �لدين و�لمقّد�سات وف�سَّ
فيكون �لباقون �سرفاء وعددهم �أبقى، وولدهم �أكثر، بخالف �لأذلء، فاإن م�سيرهم 
�إلى �لمحو و�لفناء. و�أبرز مثال على ذلك علي بن �لح�سين Q بقّية �ل�ّسيف من 
�أبناء �لح�سين Q، و�لذي به حفظ ن�سل �أبي �ل�سهد�ء عليه �ل�سالم. فلم يتمّكن 
ل �ل�ّسيف ول �لقتل �أن يق�سي على هذه �ل�ّساللة �لّطاهرة، ومن ي�سير على نهجها، 
بل كّلما ��ست�سهدت في هذه �لقافلة كوكبة من �ل�سهد�ء كانت بقّية �ل�سيف تجد 
طريقها �سريعًا نحو �لنمّو و�لّتكاثر، وهذه �سنة م�ستمّرة ل تخت�ّس بزمان دون �آخر، 
حين  �لإ�سر�ئيلّي،  �لعدّو  �سّد  جهادنا  في  و��سح  ب�سكل  لبنان  في  �ليوم  ونعي�سها 

�لنمو و�زدياد �لقوة د�ئمين وفي تطّور وت�ساعد م�ستمّر بتوفيق �هلل وف�سله. 

ة للجهاد:   اآلثار الدنيويَّ

1- العزّة والرفعة: 

�أ�سخا�ٌس  فيه  يتو�جد  �لذي  فالمجتمع  �أفر�ده.  بحياة  �لمجتمع  حياة  ترتبط 
ريع، ويحافظ  �ل�سَّ م  و�لتقدُّ �لن�ساِط  د�ئمٍة من  يبقى في حالٍة  بفعاليٍة،  مجاهدون 
على دو�مه و��ستمر�رّيته، ولكّن �لمجتمع �لذي يحوي �أفر�دً� �سعافًا وخاملين وبال 

تاأثير، هو مجتمٌع مّيٌت وفا�سل. 

1- �لن�ساء، 74.
2- نهج �لبالغة، ج4، �س19.
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بنظر  �لجهاد  �آثار  �أف�سل  من  ومنيعًا  عزيزً�  �لمجتمع  حفظ  ُيعدُّ  هنا،  ومن 
�لإ�سالم �لعزيز، حيث يكوُن �لجميع فيه م�ستعدين للدفاع عن �لدين �لإلهي وعن 
�لمنا�سبة؛  �لفر�سة  بالعدّو في  �لهزيمة  و�إلحاق  �لعد�لة،  �لمظلومين وعن م�سروع 

لإبطال كيده و�إ�سعافه �أو �لق�ساء عليه.
�إن ف�سل �لجهاد كبيٌر من هذه �لجهة، وطالما يحافظ �لمجتمع على روحيته 
هذه فلن يبتلى بالذل �أبد�ً، ويبقى د�ئرً� بين �إحدى �لح�سنيين �لن�سر �أو �ل�سهادة، 
 P وقد بّين �لقر�آن �لكريم �لمن�ساأ ل�سيانة �لمجتمعات �لإيمانية في �أمره لر�سوله
َنْف�َسَك وََحرِّ�ِس  اإِلهَّ  ُتَكلهَُّف  َل  {َفَقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلّلِ  بالجهاد، قال تعالى 
َسدُّ  سًا َواأَ� َسدُّ َباأْ� ِذيَن َكَفُروْا َواهلّلُ اأَ� ُموؤِْمِنيَن َع�َسى اهلّلُ اأَن َيُكفهَّ َباأْ�َس الهَّ اْل

َتنِكيالً})1(.
�لذي  �لزَّمن  فاإلى  �لمّدعى.  �ساهد على هذ�  �لإ�سالم هو خير  تاريخ �سدر  �إّن 
في  بالهجوم  �لمبادرة  زمام  كون  على  وحافظو�  بالجهاد،  �لم�سلمون  فيه  تم�ّسك 
ة، كانو� يعي�سون مكّللين بالن�سر و�لعّزة. و�إن تاريخنا  �أيديهم �سمن �ل�سر�ئط �لعامَّ
هذه  على  قوّي  �ساهد  لهو  لبنان  في  �لإ�سالمية  �لمقاومة  تخّطه  �لذي  �لمعا�سر 
�لعّزة و�لرفعة �أي�ساً. فبعد �سنو�ت طويلة ومديدة من �ل�ست�سعاف �نقلبت �لمعادلة 
و�سارت قّوة هذه �لثّلة �لم�ست�سعفة في �لأر�س بحجم �أّمة كبيرة متر�مية �لأطر�ف، 

بف�سل �لجهاد و�لت�سحية و�لإيثار في �سبيل �لدين ون�سرة �لم�ست�سعفين.
كما �أنَّ �لعّزة و�لرفعة �للذين يحدثان من �أثر �لجهاد يمتدُّ �أثرهما �أحيانًا �إلى 
يقول  �ل�سعيد،  هذ�  وعلى  �لحا�سر.  �لجيل  على  يقت�سر�ن  ول  �لالحقة،  �لأجيال 

اأبناءكم مجدًا")2(. ُتورِّثوا  �لنبي �لأكرم P: "اأُغزوا 

1- �لن�ساء، 84.
2- و�سائل �ل�سيعة، ج15، �س15.
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2- تقوية روح المبادرة والعزيمة: 

�لتحّرك،  �إلى  �لنا�َس  يدفع  م�سكالٍت  من  عنها  ينتج  وما  �لحرب  ح�سول  �إنَّ 
بل �لآيلة �إلى �سدِّ �لعدّو. فت�سير �سببًا لهتمام �لجميع بال�سُّ

وغير  �لجزئية  �لأمور  في  �لخو�س  من  �لمجتمع  �أفر�د  �أكثر  تمنُع  �لحرب  �إن 
و�رتفاع  و�لجّد  �ل�سعي  روحّية  �إلى  و�لرفاه  �ل�سترخاء  حبِّ  روحّية  تبّدل  �لمفيدة، 
من  �أي�سًا  تعدُّ  �لع�سكرية  و�لقدر�ت  �لجهود  �أنَّ  �لمعلوم  ومن  �لقتالية.  �لمعنويات 

�أف�سل �لآثار �لتي تن�ساأ على �أثر تحّرك قوى �لعدّو.
على  وتجبرهم  �لخمود  حالة  من  �لنا�س  تخرج  �لحرب  �أّن  بيانه  �سياق  وفي 
�لتحّرك، يقول �لإمام �لخميني } "تعّد �لحرب �أمرً� جيدً� من بع�س �لنو�حي، 
وذلك �أّنها ُتبِرز �ل�سجاعة �لموجودة في د�خل �لإن�سان، وتوؤّدي �إلى تحريكه و�إخر�جه 
�لذين  و�أولئك  �لخمود،  نحو  د�ئمًا  تّتجه  �لإن�سان  قوى  فاإّن  �لخمود...  حالة  من 
يعتادون على �لرخاء و�لرفاهية خ�سو�ساً، �سيكون حالهم �أ�سو�أ، ولكن عندما تقع 
ُيخرج  ذلك  فكلُّ  �لمد�فع،  �سوت  �إّل  يبقى  ول  �لمالحم،  وتتجّلى خاللها  ما  حرب 
�لإن�سان من حالة �لخمود و�ل�سعف، فتظهر حقيقة �لإن�سان وتبرز فعاليته وطاقاته 

�إلى �لعلن")1(.
3- تقوية روح االكتفاء الذاتي: 

ي �إلى �إيجاد �سعوبات جّمة، و�إلى وقوع �لمجاهدين تحت وطاأة  �إّن �لحرَب توؤدِّ
�لح�سار. وهذه �ل�سغوط نف�ُسها تدفع بال�سعب �إلى قطع يد �لعتماد على �لأجانب، 

و�لعتماد على �لنف�س في �لمقابل.
فعامل �لعتماد على �لنف�س و�ل�سعي لأجل رفع �لحتياجات عن طريقه، يوؤّدي 
"لقد كانت هذه   :{ �لأمة  �إمام  �ل�سبب قال  ولهذ�  �لأدمغة ون�سجها،  نمّو  �إلى 
�لحرب وهذ� �لح�سار �لقت�سادي و�إخر�ج �لخبر�ء �لأجانب هدية �إلهية كّنا غافلين 

1- بالغ، �سخنان مو�سوعى �إمام خميني }، ج3، �س272.
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عنها. و�ليوم، مع توّجه �لحكومة و�لجي�س لحظر ب�سائع ناهبي �لعالم، ولل�سير في 
طريق �لبتكار بكّل جدٍّ ون�ساط، فاإّن �لأمل معقود على ح�سول �لبلد على �لكتفاء 
�لذ�تي، و�لنجاة من �لفقر و�لتبعية لالأعد�ء. ولقد ر�أينا باأّم �لعين كيف �أّن كثيرً� من 
�لم�سانع و�لو�سائل �لمتطّورة – كالطائر�ت وغيرها من �لو�سائل – و�لتي لم يكن 
�سون �لإير�نيون من ت�سغيلها، في وقت كان �لجميع قد  ُيت�سّور �أن يتمّكن �لمتخ�سّ
�سوهم هذه �لم�سانع  مّدو� �أيديهم �إلى �لغرب �أو �ل�سرق من �أجل �أن يدير متخ�سّ
و�لو�سائل. ور�أينا كيف �أّنه وعلى �أثر �لح�سار �لقت�سادي و�لحرب �لمفرو�سة، قام 
�أقّل من �لمعرو�س، و�سّدو�  �أنف�ُسهم ب�سنع قطع �لغيار �ل�سرورية وبقيمة  �سبابنا 

باب �لحاجة، و�أثبتو� �أّننا �إن عزمنا فنحن قادرون على �لقيام بكل �سيء")1(.
4- فصل الحق عن الباطل: 

من �لآثار �لأخرى �لمهّمة للجهاد، هو ف�سل خط �لنفاق عن �لمجتمع �لإ�سالمي 
�إلى  ومعرفة �ل�سديق من �لعدو. ففي كلِّ مجتمع يعي�س �لموؤمنون �لُخّل�س جنبًا 
لم  عب جدً� في زمن �ل�سِّ جنب مع �سعاف �لإيمان و�لمنافقين من �لنا�س، ومن �ل�سَّ
لح تمييز هذه �لفئات، �إذ كثيرً� ما ُيظهر �لمنافقون و�سعاف �لإيمان �أنف�سهم  و�ل�سُّ
ب�سورة �لمد�فعين عن �لحّق �أكثر من �لموؤمنين �لحقيقيين. ولكن في �ل�سد�ئد، 
�لحّق  �سفوف  وتمتاز  �لرجال  معادن  ُتعرف  و�لجهاد،  �لحرب  �أوقات  في  ة  وخا�سّ
�ل�ساحة حتى  �لموؤمنون �لحقيقيون، �ل�سابرون و�لأوفياء في  �لباطل، فيبقى  عن 

�لنهاية، في �لوقت �لذي ُيخلي �لآخرون �لميد�ن ويفّرون.
�أر�د  �هلَل  �أّن  ن  وبيَّ ب�سكٍل متكرِّرٍ،  �لحقيقة  �إلى هذه  �لمجيد  �لقر�آن  �أ�سار  ولقد 
�لأ�سباب  قاعدة  �سمن  �لحرب  �ساحة  في  �لُخّل�س  غير  عن  �لُخّل�س  يمتاز  �أن 
َو  ْبُل اِبِريَن َوَن َلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�سهَّ ْع ى َن ُكْم َحتهَّ َونهَّ و�لم�سّببات {َوَلَنْبُل

اأَْخَبارَُكْم})2(.

1- بالغ، �سخنان مو�سوعى �إمام خميني }، ج3، �س454.
2- محمد، 31.



52

قائالً:   ،P نبّيه  تعالى  يخاطب  �لمنافقين،  توبيخ  ولأجل  �أخرى،  �آية  وفي 
َلَم  َوَتْع َدُقوْا  �سَ ِذيَن  الهَّ َلَك  َن  َبيهَّ َيَت ى  َحتهَّ َلُهْم  اأَِذنَت  ِلَم  َعنَك  اهلّلُ  {َعَفا 
اْلَكاِذِبيَن})1(، ومعنى �لآية، �أنه قد عفا �هلل عنك "وهو دعاء له بالعفو" لم �أذنت 
يتبّين لك  �أحّق به، حتى  تاأذن لهم وكانو�  �لتخّلف و�لقعود؟ ولو �سئت لم  لهم في 
"لو خرجو� معك  ونفاقهم  كذبهم  فيتمّيز عندك  �لكاذبين،  وتعلم  �لذين �سدقو� 
�إلى �لحرب"، و�لآية في مقام دعوى ظهور كذبهم ونفاقهم و�أنهم مفت�سحون باأدنى 

�متحان)2(.
5- الوحدة والتماسك: 

�لد�خلية،  بالم�ساكل  و�لهدوء  لح  �ل�سُّ �أيام  في  ُمبَتلًى  يكون  �لذي  عب  �ل�سَّ �إّن 
وم�سغوًل بالختالفات �لجزئية، يتوّحد على �أثر ��ستعال �لحرب وظهور �لعدو، ويحّول 
كل طاقاته نحو �لمو�جهة. فاإّن �لحرب تقود جميع �لطاقات و�لقوى في �تجاه و�حد، 
وتجعلها تن�سوي تحت ر�ية و�حدة، وتوِجُد روح �لتعاون فيما بينها، وت�سير �سببًا 
في بروز �لإيثار و�لت�سامح وع�سر�ت �ل�سفات �لأخالقية �ل�سامية، و�هلل تعالى �أ�سار 
ُموْا ِبَحْبِل اهلّلِ  �إلى هذه �لحقيقة بو�سوح في كتابه �لمكرَِّم عندما قال: {َواْعَت�سِ
َف َبْيَن  ْيُكْم اإِْذ ُكنُتْم اأَْعَداء َفاأَلهَّ ْعَمَة اهلّلِ َعَل َجِميًعا وََل َتَفرهَُّقوْا َواْذُكُروْا ِن

ْخَواًنا})3(.  َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه اإِ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ
6- النصر: 

ُيعّد �لنت�سار على �لعدو، في بع�س �لمو�رد، �أحد �أف�سل �آثار �لجهاد، لأّنه مع 
�لذي قد جل�س  و�ل�سعب  يتحّقق �لنت�سار،  �لحرب ل  �لجهد في �ساحة  عدم بذل 
منتظرً� �لن�سر دون تحّمل �لعناء وتقديم �لجهود، لن يقطف �سوى �لح�سرة جرّ�ء 

ذلك ويعي�س �لهو�ن و�لذّل.

1- �لتوبة، 43.
2- ر�جع، تف�سير �لميز�ن، ج9، �س285-284.

3- �آل عمر�ن، 103.
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و�لقر�آن �لمجيد، بعد تعد�د �لآثار �لمعنوية و�لأخروية للجهاد، ي�سير في �سورة 
وَنَها  ُتِحبُّ {َواأُْخَرى  تعالى:  يقول  �لدنيوي، حيث  �لأثر  �إلى هذ�  �لمباركة  �ل�سف 

ِر اْلُموؤِْمِنيَن})1(. ِ َوَفْتٌح َقِريٌب َوَب�سِّ َن اهللهَّ ٌر مِّ َن�سْ
ومّما ينبغي �لإ�سارة �إليه �أّن �لمجاهدين في �سبيل �هلل منت�سرون و�أعز�ء حتماً، 
و�لو�سول  �ل�سهادة  بنيل  �أم  �لعدو،  وهزيمة  �لظاهري  �لنت�سار  طريق  عن  �سو�ء 
هاتين  على  �لكريم  �لقر�آن  �أثنى  قد  حيث  �سبحانه،  �لحّق  رحمة  جو�ر  �إلى 
�ُس  َنَتَربهَّ َوَنْحُن  َنَيْيِن  اْلُح�سْ اإِْحَدى  اإِلهَّ  ِبَنا  وَن  �سُ َتَربهَّ َهْل  {ُقْل  �لنتيجتين: 
ا َمَعُكم  وْا اإِنهَّ �سُ ْن ِعنِدِه اأَْو ِباأَْيِديَنا َفَتَربهَّ يَبُكُم اهلّلُ ِبَعَذاٍب مِّ ِبُكْم اأَن ُي�سِ

وَن})2(. �سُ َتَربِّ مُّ

 اآلثار األخروية للجهاد: 

1- البشرى والفوز العظيم: 

ِباأَنهَّ  َواأَْمواَلُهْم  اأَْنُف�َسُهْم  اْلُموؤِْمنيَن  ِمَن  َترى   ا�سْ  َ {اإِنهَّ اهللهَّ تعالى  �هلل  قال 
ا  ْيِه َحقًّ ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَل َة ُيقاِتُلوَن في  �َسبيِل اهللهَّ َلُهُم اْلَجنهَّ
َتْب�ِسُروا  َفا�ْس  ِ اهللهَّ ِمَن  ِبَعْهِدِه  اأَْوفى   َوَمْن  َواْلُقْراآِن  َواْلإِْنجيِل  ْوراِة  التهَّ ِفي 

ِبَبْيِعُكُم الهَّذي باَيْعُتْم ِبِه َوذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيُم})3(.
باأّنهم  و�لموؤمنين  باأّنه م�ستر،  �لآية  نف�سه في هذه  وتعالى  �سبحانه  �هلّل  عّرف 
بائعون، ولما كانت كل معاملة تتكّون في �لحقيقة من خم�سة �أركان �أ�سا�سّية، وهي 
فقد  وثيقتها،  �أو  �لمعاملة  و�سند  و�لثمن،  و�لمتاع،  و�لبائع،  �لم�ستري،  عن:  عبارة 
�أ�سار �هلّل �سبحانه �إلى كل هذه �لأركان، فجعل نف�سه م�سترياً، و�لموؤمنين بائعين، 
و�أمو�لهم و�أنف�سهم متاعًا وب�ساعة، و�لجّنة ثمنًا لهذه �لمعاملة. و�أما طريقة ت�سليم 

1- �ل�سف، 13.
2- �لتوبة،52.

3- �لتوبة،111.
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�لب�ساعة فبو��سطة �لقتال. و�لحق �سبحانه وتعالى حا�سر في كل مكان وبالأخ�ّس 
و�إذ� كان  يبذل،  �أم ماًل  �سو�ء كانت روحًا  �ل�سفقة،  لتقّبل هذه  �لجهاد  في ميد�ن 
هذ� �لقتال في �سبيله فهو تعالى �سوف يكون �لم�ستري فيقبل هذه �لأرو�ح و�لجهود 
و�لم�ساعي �لتي تبذل وت�سرف في �سبيله، �أي �سبيل �إحقاق �لحق و�لعد�لة، و�لحرّية 

و�لخال�س لجميع �لب�سر من قب�سة �لكفر و�لظلم و�لف�ساد.
لقدرته  تعالى  �هلّل  لأّن  م�سمون،  �أّنه  �إّل  موؤّجالً،  كان  و�إن  �لمعاملة  هذه  وثمن 
و��ستغنائه عن �لجميع، ل يوجد من هو �أوفى بعهده منه. فال هو ين�سى، ول يعجز 
عن �لأد�ء، ول يفعل ما يخالف �لحكمة ول يخلف وعده و�لعياذ باهلّل، وعلى هذ� فال 
بارك  تعالى قد  �أّنه  كّل �سي ء  و�لأروع من  بعهده.  لل�سّك في وفائه  �أي مجال  يبقى 
هو  كما  تمامًا  �لربح،  وفيرة  �سفقة  تكون  �أن  له  وتمّنى  �سفقته،  �لمقابل  للّطرف 
هذه  على  �لعظيم  و�لفوز  بالب�سرى  وعده  ذلك  من  و�لأكثر  �لتجار،  بين  �لمتعارف 
�لمعاملة �لعظيمة و�ل�سفقة �لكبيرة. فهل يت�سّور �لإن�سان رحمة ومحّبة �أعلى من 

هذه؟! 
ِذيَن َءاَمُنوْا َوَهاَجُروْا  ويقول �هلل عّز وجل في �آية �أخرى من كتابه �لعزيز {الهَّ
 ِ اهللهَّ ِعنَد  َدرََجًة  اأَْعَظُم  َواأَنُف�ِسِهْم  ْم  ِباأَْمَوالِهِ  ِ اهللهَّ �َسِبيِل  في  َوَجاَهُدوْا 
اٍت  َوَجنهَّ َواٍن  سْ َورِ� ْنُه  مِّ ِبرَْحَمٍة  ُهم  رَبُّ ُرُهْم  ُيَب�سِّ اْلَفائُزوَن   ُهُم  َواأُْوَلئَك 
َ ِعنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم})1(. ِقيٌم  َخِلِديَن ِفيَها اأََبًدا اإِنهَّ اهللهَّ ْم ِفيَها َنِعيٌم مُّ لههَُّ

�أجل  من  �هلل  �سبيل  في  �لمجاهدين  �أجر  بيان  مقام  في  هي  �لكريمة  �لآيات 
�س. فالموؤمنون �لذين  �سّدقو� بوحد�نية  �لذود و�لحفاظ على دينهم �ل�سماوي �لمقدَّ
�هلّل تعالى وهاجرو� عن �أوطانهم �لتي هي ديار �لكفر، وجاهدو� �لكّفار في طريق 
مر�ساة �هلّل و�إعالء كلمة �لحق، وبذلو� �لمال و�لنف�س في �سبيل �هلل حتى �ل�سهادة، 
�أَعظم درجة عند �هللَّ مّمن �سو�هم من  وتحّملو� �لم�ساّق من جرّ�ء ذلك كّله، هم 

1- �لتوبة، 22-20.
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�لموؤمنين �ّلذين لم يكن لهم ن�سيب من ذلك كّله، وهم �لم�ستحّقون للفوز بثو�ب 
�هلل �لموعود ما د�مو� قد ��ستمّرو� على عقيدتهم و�إيمانهم. و�هلل تعالى يزّف �إليهم 
�لب�سرى -بما �سبرو� و�حت�سبو� في جنبه- بالفوز و�لرحمة و�لر�سو�ن. ويب�ّسرهم 
�لتي ل حّد  �لد�ئمة  �لّنعم  �لأبد، مع ما فيها من  �إلى  بالجّنة خالدين فيها  �أي�سًا 
�سبيله  نف�سه وماله هلل ويجاهد في  وثو�ب من يهب  �أجر  �نقطاع. هذ� هو  لها ول 

وي�سّحي باأغلى ما يملك من �أجله. 
2- المغفرة والجنة: 

َعلىَ   كمُ ْ  اأَُدلُّ َهْل  َءاَمُنوْا  ِذيَن  الهَّ ا  {َياأَيهَُّ �لعزيز  كتابه  في  تعالى  �هلل  يقول 
اِهُدوَن  َوتُجَ وِلِه  سُ َورَ�  ِ ِباهللهَّ ُتوؤِْمُنوَن  اأَِليٍم   َعَذاٍب  ْن  مِّ ُتنِجيكُم  ارٍَة  تِجَ
كمُ ْ اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن   ِ ِباأَْمَواِلكمُ ْ َواأَنُف�ِسُكْم َذاِلكمُ ْ َخيْرٌ لهَّ فِى �َسِبيِل اهللهَّ
َوَم�َساِكَن  اُر  ْهَ ا اْلأَن تِهَ ِرى ِمن تَحْ اٍت تَجْ َجنهَّ ُذُنوَبكمُ ْ وُيْدِخْلكمُ ْ  َيْغِفر َلكمُ ْ 
َن  ٌر مِّ ا َن�سْ ونَهَ بُّ اِت َعْدٍن َذاِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َواأْخَرى  تُحِ َبًة في َجنهَّ َطيِّ

ِر اْلُموؤِْمِنيَن})1(. ِ َوَفْتٌح َقِريٌب َوَب�سِّ اهللهَّ
�لدنيا  �لحياة  في  �لإن�سان  عمل  عديدة  مو��سع  في  �لكريم  �لقر�آن  �سّبه  لقد 
بالتجارة، و �أن �لنا�س في �لحياة �لدنيا تّجار ياأتون �إلى هذ� �لمتجر �لكبير بر�أ�س 
مال وهبه �هلّل �سبحانه وتعالى لهم، فمنهم من يربح وي�سعد، ومنهم من ل يجني 

�سوى �لخيبة و�لخ�سر�ن. و�لمجاهدون في �سبيل �هلّل هم من �ل�سنف �لأول. 
�إّن �لهدف �لأ�سا�سي لهذه �لآيات �لمباركة هو �لدعوة �إلى �لإيمان و�لجهاد في 
�سبيل �هلّل، وهما و�إن ُعّد� من �لو�جبات �لمفرو�سة، �إّل �أّن �لآيات هنا لم تطرحهما 
ب�سيغة �لأمر، بل قّدمتهما بعر�س تجارّي مقترن بتعابير تبّين �للطف �لالمتناهي 

للبارئ عّز وجّل. 
فمّما ل �سّك فيه �أن �لنجاة من �لعذ�ب �لأليم �أمنية كل �إن�سان، وهذه �لنجاة 

1- �ل�سّف، 13-10.
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موقوفة كما يقول تبارك وتعالى على �أمرين �أ�سا�سيّين: �لإيمان، و�لجهاد. 
�لتجارة  ر�أ�س مال هذه  و�لمال هما  بالنف�س  و�لجهاد  وبر�سوله،  باهلل  فالإيمان 
�لمنجية من �لعذ�ب، فالإيمان بالّر�سول ل ينف�سل عن �لإيمان باهلّل تعالى، كما 
�أّن �لجهاد بالنف�س ل ينف�سل عن �لجهاد بالمال، ذلك �أّن جميع �لحروب ت�ستلزم  
وجود �لو�سائل و�لإمكانات �لمالية، وعند �لتدقيق في �لآية �لمباركة نالحظ �أّن �هلل 
بل  �أهمّية،  �أكثر  باعتباره  ل  بالنف�س،  �لجهاد  على  بالمال  �لجهاد  قّدم  قد  تعالى 
بلحاظ �أّنه مقّدمة للجهاد بالنف�س، لأّن م�ستلزمات �لجهاد ل تتهّياأ �إّل عند توّفر 

�لإمكانات �لمادّية. 
�لموعودة  �لنجاة  لهذه  �لعملّية  و�لترجمة  �لعظيمة  �لمعاملة  لهذه  �لعو�س  �أما 
فهي �لمغفرة و�لجنة. �إذ �أّن �أّول هدية يتحف �هلّل �سبحانه بها عباده �لذين جاهدو� 
في �سبيل طريق �لحّق وباعو� مهجهم في �سبيل �لدين �لعظيم، هي مغفرة جميع 
�لذنوب، لأّن هذه �لمغفرة مقّدمة للدخول في جّنة �لخلد ول معنى لدخولها مع بقاء 

بع�س �لذنوب. 
عدن  بجّنات  �لقليل،  �لمتاع  وهما  �لمبذولين  و�لنف�س  �لمال  مقابلة  �إنَّ  ثمَّ 
بها،  و�لت�سحية  ف�س  �لنَّ لبذل  �إر�دته  وتقوى  �لموؤمن  نف�ُس  به  تطيب  �لخالدة، مما 
بنعمة  �لمطاف  نهاية  في  تعالى  �لحق  يب�ّسرهم  ثم  �لفناء.  على  �لبقاء  و�ختيار 
يحّبونها وهي �لن�سر �لقريب. فيا لها من تجارة مباركة مربحة ت�ستمل على �لنجاة 
�لبارئ �سبحانه  �لقريب. ولذلك عّبر عنها  �لعذ�ب، و�لمغفرة و�لجنة، و�لفتح  من 

بالفوز �لعظيم، وزفَّ لهم ب�سر�ها. 
3- هداية السبيل: 

َمَع  َل  َ َواإِنهَّ اهللهَّ ُبَلَنا  ْم �سُ ِدَينههَُّ َلنَهْ ِفيَنا  ِذيَن َجاَهُدوْا  {والهَّ قال �هلل تعالى 
اْلُمْح�ِسِنيَن})1(.

1- �لعنكبوت، 69.
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هناك  �أن  �إّل  �هلّل  �إلى  �لم�سير  بطريق  تحيط  �لتي  �لم�ساكل  كّل  من  بالرغم 
�لم�ساكل  و�لقّوة و�لطمئنان مقابل هذه  �لهد�ية  �هلّل يمنح  �أن  ثابتة، وهي  حقيقة 
ف�س  للذين يجاهدون فيه. و�لجهاد هو بذل �لجهد ول يكون �إل فيما يخالف هوى �لنَّ
بع. وله معنى و��سع ومطلق فهو ي�سمل كّل �سعٍي وجهٍد في �سبيل �هلّل  ومقت�سى �لطَّ
�أو  �لمعرفة!  ك�سب  �سبيل  في  كان  �سو�ء  �لإلهية.  �لأهد�ف  �إلى  �لو�سول  �أجل  ومن 
جهاد �لنف�س، �أو مو�جهة �لأعد�ء، �أو �ل�سبر على �لطاعة، �أو �ل�سبر عن �لمع�سية، 
�أو في �إعانة �ل�سعفاء، �أو في �لإقد�م على �أّي عمٍل ح�سن و�سالح! ولكن هذه �لهد�ية 
م�سروطة باأمر �أ�سا�سيٍّ وهي �أن تكون في �هلل فقط، بمعنى �أن تكون خال�سة له. 

و�لمر�د بال�سبل �لطرق �لمتعّددة �لتي تنتهي �إلى �هلّل.
وعليه، فاإن �لجهاد في �أّي طريق كان من هذه �لطرق �إذ� كان خال�سًا لوجه �هلل 
�إلى �هلّل. وهذ� وعٌد وعده �هلّل لجميع  �إلى �لطريق �لذي ينتهي  فهو �سبب للهد�ية 
�لمجاهدين في �سبيله، و�أّكده باأنو�ع �لتاأكيد�ت، فجعل �لهد�ية و�لتوفيق و�لنت�سار 

و�لرقّي في �أمرين �أ�سا�سيّين هما »�لجهاد« و»خلو�س �لنية«.
ة الحق:  4- محّب

فِى  ُيَقاِتُلوَن  ِذيَن  الهَّ بُّ  يُحِ  َ اهللهَّ {اإِنهَّ  �لكريم  كتابه  في  وجل  عّز  �هلل  يقول 
ب�سكل  وتوؤّكد  �لكريمة  �لآية  تبّين  و�ٌس})1(.  ْر�سُ مهَّ ُبْنَياٌن  ُهم  نهَّ َكاأَ ا  فًّ �سَ �َسِبيِلِه 
و��سح �أن �لذين يقاتلون في �سبيل �هلل هم مورد محّبته. وكما نالحظ �أّن �لتاأكيد 
هنا لي�س على �لقتال فح�سب، بل على �لقتال �لذي هو »في �سبيله« تعالى وحده، 
ية �أخرى ينبغي �أن يتمّتع بها �لمجاهدون لكي ينعمو� بمحبة �لحق،  �أ�سف �إلى خا�سّ
�سّفهم  قوة  تعك�س  ب�سورة  �لعدّو  �أمام  ور��سخ  قوّي  ب�سكل  ووقوفهم  ثباتهم  وهي 
في  �لأعد�ء  �أمام  �ل�سفوف  ووحدة  فالن�سجام  تخلخل.  �أو  ت�سدُّع  فيه  لي�س  �لذي 

ميد�ن �لقتال من �لعو�مل �لمهّمة و�لموؤّثرة في تحقيق �لن�سر. 

1- �ل�سّف، 4.
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وهذ� �لمبد�أ ل يجدر بنا �للتز�م به في �لحروب �لع�سكرية فح�سب، بل علينا 
يكون  فلن  و�إل  وغيرها،  و�ل�سيا�سية  و�لقت�سادية  �لثقافية  �لحروب  في  تج�سيده 
�لذي  و  و�لمدّمر  �لعارم  باأّنه كال�سيل  �لعدّو  �لقر�آن  �لتاّم حليفنا. فت�سبيه  �لن�سر 
و�لتعبير  �سّد حديدّي محكم ومنيع،  �إّل من خالل  و�ل�سيطرة عليه  ل يمكن �سّده 
�لوحدة  �لتعابير عن  �أروع  �لمر�سو�س من  كالبنيان  يكونو�  �أن  �لموؤمنين  باأن على 
و�لر�سوخ. ومّما ل �سّك فيه �أّن لكّل جزء في �ل�سّد، دورً� معّينًا في مو�جهة �ل�سيل، 
وتما�سكه  قّوته  حالة  وفي  �لأخرى،  �لأجز�ء  جميع  على  وموؤّثر  مهّم  �لدور  وهذ� 
وعدم وجود ت�سّققات �أو ثغر�ت فيه، �سي�سعب عندئذ نفوذ �لعدّو منه، وهكذ� هو 
هم ووحدتهم �إذ� ما حاول �لعدّو �لنيل منهم فاإنه �سيرى  حال �لموؤمنين في تر��سّ

�لمو�جهة �لقوية و�سيعود خائباً. 
ي�سّكلون  �لذين  ين  �لمتر��سّ للمجاهدين  حّبه  يعلن  وجّل  عّز  �لبارئ  كان  و�إذ� 
يعلن �سخطه  �لوقت  نف�س  �سبحانه وفي  �أّنه  يلزم من ذلك  فاإّنه  وحدة متما�سكة، 
وغ�سبه على �لجموع �لم�سلمة �إذ� كانت متمّزقة وم�سّتتة، ونتيجته هو ما نر�ه �لآن 
متج�ّسدً� في ت�سّلط مجموعة �سغيرة من �ل�سهاينة على �أر�سنا �لإ�سالمية وعددنا 

يربو على �لمليار م�سلم!!
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1- للجهاد في �سبيل �هلل �آثار م�سرقة على �سعيدي �لفرد و�لمجتمع.

�لمبادرة  روح  وتقوية  و�لرفعة،  �لعّزة  للجهاد:  ة  �لدنيويَّ �لآثار  من   -2

و�لعزيمة، وتقوية روح �لكتفاء �لذ�تي. 

�لباطل،  عن  �لحق  ف�سل  للجهاد:  ة  �لدنيويَّ �لآثار  من   -3

لح  �ل�سُّ �أيام  ُمبَتلًى في  يكون  �لذي  عب  فال�سَّ و�لتما�سك،  و�لوحدة 

�لجزئية،  بالختالفات  وم�سغوًل  �لد�خلية،  بالم�ساكل  و�لهدوء 

�أثر ��ستعال �لحرب وظهور �لعدو، ويحّول كل طاقاته  يتوّحد على 

نحو �لمو�جهة. 

ة للجهاد: �لن�سر، �إذ ُيعّد �لنت�سار على  4- من �لآثار �لدنيويَّ

�آثار �لجهاد، فال�سعب �لذي قد جل�س منتظرً�  �أف�سل  �أحد  �لعدو، 

�لن�سر دون تحّمل �لعناء وتقديم �لجهود، لن يقطف �سوى �لح�سرة 

جرّ�ء ذلك ويعي�س �لهو�ن و�لذّل.

5- من �لآثار �لأخروية للجهاد: �لب�سرى و�لفوز �لعظيم، يقول 

َ ا�ْسَترى  ِمَن اْلُموؤِْمنيَن اأَْنُف�َسُهْم َواأَْمواَلُهْم  �هلل تعالى: {اإِنهَّ اهللهَّ

ِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن...  َة ُيقاِتُلوَن في  �َسبيِل اهللهَّ ِباأَنهَّ َلُهُم اْلَجنهَّ

َفا�ْسَتْب�ِسُروا ِبَبْيِعُكُم الهَّذي باَيْعُتْم ِبِه َوذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيُم}.

ُرُهْم  {ُيَب�سِّ تعالى:  �هلل  يقول  بالثو�ب،  �لفوز  للجهاد:  �لأخروية  �لآثار  من   -6

ِقيٌم}. ْم ِفيَها َنِعيٌم مُّ اٍت لههَُّ َواٍن َوَجنهَّ ْنُه َوِر�سْ ُهم ِبَرْحَمٍة مِّ َربُّ

{والهَِّذيَن  تعالى:  �هلل  يقول  �ل�سبيل،  هد�ية  للجهاد:  �لأخروية  �لآثار  من   -7

َ َلَمَع اْلُمْح�ِسِنيَن}. ْم �ُسُبَلَنا َواإِنهَّ اهللهَّ ِدَينههَُّ َجاَهُدوْا ِفيَنا َلنَهْ

بُّ  َ يُحِ 8- من �لآثار �لأخروية للجهاد: محّبة �لحق، يقول �هلل تعالى: {اإِنهَّ اهللهَّ

و�ٌس}. ْر�سُ ا َكاأَنهَُّهم ُبْنَياٌن مهَّ فًّ الهَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن فِي �َسِبيِلِه �سَ
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شروط الجهاد في سبيل اهلل

أهداف المحور الثاني:

�لتعّرف على �ل�سروط �لمعنوية و�لمادية للجهاد.	•

بيان �أهّمية �لتحّلي بالوعي و�لب�سيرة و�أثرهما في 	•

تحقيق �لأهد�ف �لجهادية.

المحور الثاني
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ة للجهاد روط المعنويَّ الشُّ

أهداف الدرس: 

بيان توّقف �لجهاد على �سروٍط لزمة.	•

�لتعّرف على �ل�سروط �لمعنوية للجهاد.	•

بيان كيفّية تحقيق �لمجاهد لل�سروط �لمعنوية 	•

للجهاد.

الدرس الرابع
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 مدخل:

�لح�سنيين:  �إحدى  �إّن �لجهاد عمليٌة هدفها تحقيُق 

ورّد  ظلمه  رفع  وبالتالي  �لعدّو  على  و�لغلبة  �سر  �لنَّ �إما 

و�إما  عالياً،  �لحرية  لو�ء  ورفع  �لعد�لة  وب�سط  عدو�نه 

هذه  تتم  ولكي  �هلل.  �سبيل  في  �ل�سهادة  بو�سام  �لفوز 

�لعملية باأبهى �سور �لنجاح و�لكمال، كان ل بّد من وجود 

و�لعقائدية،  �لمعنوية  و�لظروف  �ل�سروط  من  مجموعة 

�لكبرى  �لإلهية  �لأهد�ف  �إلى  �لو�سول  ي�سير  بحيث 

متي�ّسرً� بفعل هذه �ل�سروط مجتمعة.

 اإلخالص هلل تعالى: 

�لعمل  �لّد�فع نحو  �أو  �لنّية  �لإخال�س يعني تخلي�س 

يكون  وتعالى، بحيث ل  �سبحانه  �سيٍء عد� �هلل  كّل  من 
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لالإن�سان ق�سد �أو د�فع من ور�ء �أّي فعل �أو حركة �أو حتى تفكير وميل �سوى ر�سا �هلل 

و�لتقّرب �إليه، وهو روح �لعبودية هلل تعالى وجوهرها. وهو من �ل�سفات �لهاّمة �لتي 

ينبغي �أن يتحّلى بها �لمجاهد لأنها من�ساأ و�أ�سل كل هد�ية وتوفيق، ولكي ي�سدق 

على �لإن�سان �أنه مجاهد في �سبيل �هلل ل بّد �أن يكون د�فعه نحو �لجهاد هو �هلل 

عّز وجل فقط دون �أحد �سو�ه. فاهلل عّز ��سمه �أمر �لنا�س ودعاهم �إلى عبادته حيث 

م})1(،  اْلَقيِّ يُن  الدِّ اُه ذِلَك  اإِيهَّ اإِلهَّ  َتْعُبُدوا  اأَلهَّ  اأََمَر   ِ هلِلهَّ اإِلهَّ  اْلُحْكُم  {اإِن  قال: 

ولكنه لم ياأمر باأّي عبادة بل �أمر عّز وجّل بالعبادة �لخال�سة له �لتي ل ي�ساركه 

ين})2(،  َ ُمْخِل�سيَن َلُه الدِّ َيْعُبُدوا اهللهَّ فيها �أحد، قال تعالى {َوما اأُِمُروا اإِلهَّ ِل

ولم  والدعاء  العبادة  هلل  اأخل�س  لمن  "طوبى   :P �هلل  ر�سول  قال  لذ� 

ي�سغل قلبه بما ترى عيناه")3(. 

 مخاطر ترك اإلخالص: 

�إن �لأعمال مرهونٌة بالنّيات و�إذ� لم تكن �لنو�يا خال�سة فهذ� يعني �أنه ي�سوبها 

َرَك ِبه})4(،  َ ل َيْغِفُر اأَْن ُي�سْ �ل�سرك، و�هلل تعالى ل يغفر �أن ي�سرك به {اإِنهَّ اهللهَّ

ول يقبل �إل ما كان له خال�سًا كما في �لحديث �لقد�سّي �لمروّي عن �لإمام �ل�سادق 

اهللهَّ عّز وجّل: اأَنا خير �سريك، من اأَ�سرك معي  قال  Q قال: "يقول 

ًا")5(.  غيري في عمٍل عمله لم اأَقبله اإل ما كان لي خال�س

الذي  الخال�س  ويعّرف �لإمام �ل�سادق Q �لإخال�س فيقول:" والعمل 

1- يو�سف، 40.
2- �لّبينة، 5. 

3- �أ�سول �لكافي، ج2، �س16.
4- �لن�ساء، 48

5- �لكافي، ج2، �س295.
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من  اأف�سل  والنّية  وجّل،  عّز  اهلل  اإل  اأحد  عليه  يحمدك  اأن  تريد  ل 

العمل، األ واإّن الّنّية هي العمل. ثّم تال قوله عّز وجّل {ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل 

ِتِه")1(.  َعلى  �ساِكَلِتِه} َيْعِني َعَلى ِنيهَّ

فاإن جعل �لعمل و�لعبادة و�لحياة هلل ل يكون بمجّرد تطبيقها على ما يريده �هلل 

�أن ل نطلب من  في �لظاهر فقط، ولي�س بمو�فقتها لأحكامه فح�سب، بل بمعنى 

ور�ئها �إل �هلل �سبحانه وتعالى، وهذ� هو �لإخال�س �لذي يتوّقف عليه قبول �لأعمال 

عند �هلل تعالى. فالإخال�س هو ت�سحيح �لنّية وتوجيهها نحو �هلل وما يريده مّنا في 

 ِ كي  َوَمْحياَي َوَمماتي  هلِلهَّ التي  َوُن�سُ كل حركة و�سكنة وقول وفعل {ُقْل اإِنهَّ �سَ

رَبِّ اْلعاَلميَن})2(.

فالمجاهد في �سبيل �هلل عند �أد�ئه لو�جباته وتكاليفه �ل�سرعّية هو في حالة 

عبادة، ولأعماله بعٌد �إلهّي يمكن �أن يرفعه �إلى �أعلى علّيين ويقّربه من �لحق نجّيًا 

ولم  خال�سًة  �لنو�يا  تكن  لم  �إذ�  �أما  بالإخال�س.  ونو�ياه  �أعماله  �ّت�سمت  حال  في 

يكن �لد�فع �لأ�سا�سي من ور�ء �لجهاد ر�سا �هلل و�أد�ء �لتكليف �ل�سرعي فلن تكون 

�إلى  �لأعمال مقبولًة، وبالتالي لن ينال �لأجر و�لثو�ب �لذي ي�ستحّقه. لأن �لذ�هب 

ميادين �لجهاد لن ي�سدق عليه و�سف �لمجاهد في �سبيل �هلل ما لم تكن هجرته 

�إلى �هلل، وما لم يكن د�فعه �لأ�سا�سي وهدفه �لنهائي هو �لحق �سبحانه وتعالى ل 

ِرْك ِبِعباَدِة  َيْعَمْل َعَماًل �ساِلحًا وَل ُي�سْ ِه َفْل غير {َفَمْن كاَن َيرُْجوا ِلقاَء رَبِّ

ِه اأََحداً})3(.  رَبِّ

1- �أ�سول �لكافي،ج2،�س16.
2- �لأنعام،162.

3- �لكهف، 110.
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 أمثلة على عدم اإلخالص: 

حب المدح: من �أهم عالمات �لإخال�س عدم �نتظار �لمديح من �أحد، كما في 

اأن  تريد  ل  الذي  الخال�س،  "العمل   :Q �ل�سادق  �لإمام  �لحديث عن 

يحمدك عليه اأحد اإل اهلل")1(.

الرِّياُء: وهو �إظهار �لأعمال �ل�سالحة و�ل�سفات �لحميدة و�لعقائد �لحّقة لأجل 

�لح�سول على منزلة في قلوب �لنا�س، و�ل�ستهار بينهم، وهذ� من �ل�سرك �لذي هو 

َدقاِتُكْم  َها الهَّذيَن اآَمُنوا ل ُتْبِطُلوا �سَ مبطل للعبادة. قال �هلل عّز وجّل {يا اأَيُّ

ا�ِس})2(.  ِباْلَمنِّ َواْلأَذى  َكالهَّذي ُيْنِفُق ماَلُه رِئاَء النهَّ

حراٌم  ي  اإنِّ وقالت:  تكّلمت،  الجّنة  "اإنهَّ   :P ر�سول �هلل  رو�ية عن  وفي 

على كلهَّ بخيٍل ومراٍء")3(.

اإّنه من عمَل  "كلُّ رياٍء �سرٌك،   :Q �ل�سادق  �لإمام  �لحديث عن  وفي 

ا�س، ومن عِمَل هلل كان ثواُبُه على اهلل")4(. ا�س كان ثوابه على النهَّ للنهَّ

بو��سطته  و�لدلل  و�لتغّنج  به  و�ل�سرور  و��ستكثاره  �لعمل  تعظيم  وهو  العُجْب: 

الُعْجُب  دخله  "من  قال:   Q �ل�سادق  �لإمام  �إلهّي. عن  �أّي هدٍف  دون  من 

هلك")5(.

وعن علي بن �سويد عن �أبي �لح�سن Q قال: "�ساألته عن العجب الذي 

�سوء عمله  للعبد  اأن يزّين  العجب درجات، منها  العمل فقال:  ُيف�سد 

فيراه ح�سنًا فيعجبه ويح�سب اأّنه ُيح�ِسن �سنعاً. ومنها اأن ُيوؤِمن العبد 

1- �أ�سول �لكافي، ج2، �س16.
2- �لبقرة، 264.

3- م�ستدرك �لو�سائل، ج1، �س107. 
4- �لأربعون حديثاً، �س44.

5- �لكافي، ج2، �س313.
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 .)1(" برّبه فَيُمنهَّ على اهلل عّز وجّل وهلل عليه فيه الَمنُّ

َل  ِللهَِّذيَن  َها  ُل َنْجَع اْلآِخَرُة  اُر  الدهَّ {ِتْلَك  تعالى:  �هلل  قال  الرئاسة:  حب 

�أمير  وعن  ِقيَن})2(.  ُمتهَّ ِلْل َعاِقَبُة  َواْل اًدا  َف�َس وََل  اْلأَرْ�ِس  ِفي  ا  ُعُلوًّ ُيِريُدوَن 

�لموؤمنين Q �أّنه قال: "ُحبُّ الّرئا�سة راأ�س المحن")3(. وعنه Q �أي�سا 

عن ر�سول �هلل P في خبر �لمعر�ج قال: "قال اهلل تبارك وتعالى: يا اأحمد 

لو �سّلى العبد �سالة اأهل ال�سماء والأر�س، وي�سوم �سيام اأهل ال�سماء 

والأر�س، ويطوي عن الطعام مثل المالئكة، ولب�س لبا�س العابدين، ثم 

اأو  �سيتها  اأو  رئا�ستها  اأو  �سمعتها  اأو  ذرًّة  الدنيا  قلبه من حب  اأرى في 

زينتها، ل يجاورني في داري، ولأَنزعّن من قلبه محّبتي، ولأُظلمّن قلبه 

حّتى ين�ساني، ول اأذيقه حالوة محّبتي")4(.

 الذكر الدائم هلل: 

من �لأو�مر �لأخرى �لتي �أو�سى بها �لقر�آن �لمجيُد �لموؤمنيَن �لمجاهدين هي �أن 

ِذيَن اآَمُنوْا  َها الهَّ يذكرو� �هلل في �ساحة �لحرب و�لقتال، حيث يقول تعالى: {َيا اأَيُّ

لهَُّكْم ُتْفَلُحوَن})5(. َع اإَِذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوْا َواْذُكُروْا اهلّلَ َكِثيرًا لهَّ

فذكر �هلل يوّجه �لموؤمنين نحو �لقدرة �لإلهية �لالمتناهية، وهو ما يوؤّدي بدوره 

�إلى تقوية معنوّياتهم وثباتهم. يقوُل �لإمام علّي Q ب�ساأن ذكر �هلل في �لحرب: 

اهلل عّز وجّل")6(. ذكر  واأكثروا  الكالم  فاأقّلوا  عدّوكم  لقيتم  "اإذا 
1- م.ن.

2- �لق�س�س، 83.
3- م�ستدرك �لو�سائل،ج11، �س383.
4- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س36. 

5- �لأنفال، 45.
6- بحار �لأنو�ر، ج93، �س154.
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المنام قبل بدٍر بليلة، فقلُت  في  الخ�سر  "راأيت  �أي�ساً:   Q وقال 

له: عّلمني �سيئًا اأُن�سُر به على الأعداء، فقال: يا هو يا من ل هو اإّل 

علّي  يا  لي:  فقال   ،P اهلل  ر�سول  على  ق�س�ستها  اأ�سبحُت  فلّما  هو 

مَت ال�سم الأعظم؛ وكان على ل�ساني يوم بدر")1(. ُعلِّ

ومن �لممكن �أن يكون �لمر�د من"ذكر �هلل"في �ساحة �لحرب، هو ��ستح�سار 

�لمعارف �لإلهية �لتي تتنا�سب مع روحّية طلب �لعون و�لم�ساعدة �لموجودة لدى كل 

مجاهد خالل �لقتال. 

و�إّن ترك �لتعّلق بالدنيا وزخارفها هو �لآخر ثمرة جميلة لذكر �هلل في �لحرب، 

حيث يوؤّدي �لتعّلق بها �إلى �سعف �لمقاتلين. ولذ�، يطلب �لإمام �ل�سّجاد Q من 

�هلل في دعائه �أن ُين�سي حماَة �لثغوِر هذه �لزينة �لدنيوية، فيقول Q: "اللهم 

�سّل على محمد واآله واأَن�ِسهم عند لقائهم العدوهَّ ذكر دنياهم الخّداعة 

ُن�سَب  َة  الجنهَّ الَفُتون، واجعِل  المال  الغرور، وامُح عن قلوبهم خطراِت 

اأعيِنِهم ولوِّْح منها لأب�سارهْم ما اأعَددَت فيها من م�ساكِن الُخلِد ومنازِل 

والأ�سجاِر  الأ�سربِة  باأنواِع  المّطردِة  والأنهاِر  الح�ساِن  والحوِر  الكرامِة 

َث  المتدّليِة ب�سفوِف الّثمِر، حتى ل َيُهمهَّ اأحٌد منهم بالإدباِر ول ُيحدِّ

نف�َسُه عن ِقْرِنِه بفرار")2(.

1- م.ن، ج19، �س310.
2- �ل�سحيفة �ل�سجادية، دعاء �أهل �لثغور.
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 الصبر: 

هو  منه،  �لغايات  وتحقيق  �لجهاد،  في  للتوفيق  �لأخرى  و�ل�سروط  �لعو�مل  من 

باأنه ر�أ�س �لإيمان. فقد  بر، �لذي و�سفته �لرو�يات �ل�سريفة  ي �لمجاهد بال�سَّ تحلِّ

"ال�سبر")1(. وعن �لإمام علي   :P P عن �لإيمان ما هو؟ فقال  �ُسئل  �لر�سول 

Q قال : "ال�سبر اأن يحتمل الرجل ما َيُنوبه ويكظم ما ُيغ�سبه")2(.

و�ل�سبر كما ُعرِّف "هو حب�س �لنف�س على �لمكروه �متثاًل لأمر �هلل تعالى")3(.

�آيات  وتبرز قيمة �ل�سبر و�أهمّيته في حياة �لمجاهدين من خالل ما ورد من 

�لإلهي  �لر�سا  تح�سيل  معها  يمكن  �لتي  �لطرق  �أرقى  من  �ل�سبر  �أن  �إلى  ت�سير 

ُقوا  َوَتتهَّ ِبُروا  َت�سْ اإِْن  {َبَلى  تعالى:  �هلل  يقول  كما  �لتقوى،  مقام  �إلى  و�لو�سول 

اْلَمالَِئَكِة  ِمَن  اآَلٍف  ِبَخْم�َسِة  ُكْم  رَبُّ ُيْمِدْدُكْم  َهَذا  َفْورِِهْم  ِمْن  َوَياأُْتوُكْم 

ِميَن})4(. فنرى كيف �أّن �هلل �سبحانه وتعالى ربط �لإمد�د بالمالئكة و�لو�سول  ُم�َسوِّ

�إلى مقام �لتقوى بال�سبر فقّدمه، وما ذلك �إل للعالقة �لجوهرّية به.

فالخروج من �لعبودّية للنف�س �إلى تح�سيل �لر�سا �لإلهي ل يكون �إل بو��سطة  

�ل�سبر، لذلك نرى �لإمام �لمقّد�س روح �هلل �لمو�سوي �لخميني } يقول: "من 

�ل�سبر في  �لنف�س،  �لإن�سان من عبودّية  لتحّرر  �لعظيمة  و�لثمار  �لكبيرة  �لنتائج 

ف�س من �ساحة  �لباليا و�لنو�ئب")5( وهل هناك موطٌن �أعظم للتحّرر من عبودّية �لنَّ

�لجهاد و�ساحة �ل�ست�سهاد، و�لتي هي �ساحة �ل�سبر؟

1- منتخب ميز�ن �لحكمة، �س287.
2- ن.م، �س288.

3- م.ن.
4- �آل عمر�ن، 125.

5- �لأربعون حديثاً، �س 306، باب �ل�سبر.
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في  �ل�سبر  �أن  كما  و�إيماناً،  �سبرً�  ينتج  �لنف�س  عبودّية  من  فالتحّرر  وعليه 

ف�س. �ساحات �لجهاد ينتج عبودية هلل وتحررً� من عبودية �لنَّ

 الصبر وتحّقق النصر: 

كونه  ًا  بحثًا خا�سّ له  ُنفرد  و�أن  بّد  ل  كان  �لن�سر  �ل�سبر في تحقيق  ولأهمّية 

َبْت ِفَئًة  �أحد �أهم �أ�سباب �لن�سر، فقد قال �هلل تعالى {َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَل

اِبِريَن})1(كما �أنه تعالى قّيد �لغلبة بال�سبر،  َكِثيَرًة ِباإِْذِن اهلِل َواهلُل َمَع ال�سهَّ

اِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن})2(. ُروَن �سَ فقال {اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِع�سْ

فلم يعِط �هلل تعالى �أّي �هتمام للعدّو حتى لو كان كثيرً� ببركة �ل�سبر �لذي هو 

رهن �لإنت�سار، وبالتالي، نرى �أّن �هلل �أخبر عن حالة �لم�سلمين في ُحنين عندما 

ُتْغِن  َفَلْم  َرُتُكْم  َكْث اأَْعَجَبْتُكْم  اإِْذ  ُحَنْيٍن  {َوَيْوَم  فقال:  عددهم  على  ر�هنو� 

َعْنُكْم �َسْيئاً})3(.

وهذ� ما نفهمه من �ل�سّنة �لإلهية �لتي تعتبر �لن�سر من �هلل تعالى، ولكن بعد 

ْت  َوُيَثبِّ ْرُكْم  َيْن�سُ اهلَل  ُروا  َتْن�سُ {اإِْن  �ل�سبر  له وهو  �لأ�سا�سي  �ل�سرط  تحّقق 

اأَْقَداَمُكْم})4(.

ِذيَن  َلِم اهلُل الهَّ ا َيْع َة َوَلمهَّ ْبُتْم اأَْن َتْدُخُلوا اْلَجنهَّ ويقول �هلل تعالى {اأَْم َح�ِس

اِبِريَن})5(. َلَم ال�سهَّ َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْع

1- �لبقرة، 249.
2- �لأنفال، 65.
3- �لتوبة، 25.
4- محمد، 7.

5- �آل عمر�ن، 142.
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 الشجاعة: 

ز �سخ�سية �لمقاتل في �سبيل �هلل، و�لتي  �ل�سجاعة من �أهم �ل�سفات �لتي تميَّ

بها يقتحم �لموت بج�سده ول ي�ست�سعر �ل�سعف �أمام مقّدر�ت �لأعد�ء، ويكون ببركة 

�ل�سجاعة و�لإقد�م جديرً� باإحدى �لح�سنيين �لن�سر �أو �ل�سهادة.

و�ل�ّسجاع هو من  و�لحرب،  �لباأ�س  �لقلب عند  ُة  �سدَّ "هي  �للغة  و�ل�سجاعة في 
قوَي قلبه، و��ستهان بالحروب، وكان جريئًا ومقد�مًا".)1(

�لحرب  ميادين  في  �لثبات  �إلى  بالمجاهد  تدفع  �لنف�س  في  �سفة  فال�سجاعة 

�ل�سد�ئد  ل  لتحمُّ وتوؤّهله  �لإن�سانية،  و�أعد�ء  تعالى  �هلل  �أعد�ء  مو�جهة  في  و�لجهاد 

و�ل�سعاب و�أعباء �لقتال ولو�زمه.

اِر رَُحَماُء  اُء َعَلى اْلُكفهَّ ِسدهَّ ِذيَن َمَعُه اأَ� وُل اهلِل َوالهَّ سُ ٌد رَ� قال تعالى {ُمَحمهَّ

َبْيَنُهْم})2(.

قال:  ال�سجاعة؟  ما   :Q علي  بن  للح�سن  "قيل  �لحديث:  وفي 

موافقة الأقران وال�سبر عند الِطعان")3(.

 كيف يتحّلى المجاهد بصفة الشجاعة؟

�إن تكوين �سفة �ل�سجاعة هو �أمر مي�سور و�سهل، لأّنها من �ل�سفات و�ل�سجايا 

�لمرتكزة في جبّلة �لإن�سان وفطرته وغر�ئزه، وهي تعود �إلى �سبط �لغريزة �لغ�سبّية 

وجعلها معتدلة بين �لإفر�ط و�لتهّور و�لزيادة، وبين �لتفريط و�لنق�س و�ل�سلل.

الحكمة  اأحدها  اأجنا�س:  اأربعة  "الف�سائل   Q علي  �لإمام  قال 
1- ر�جع مجمع �لبحرين، مادة �سجع.

2- �لفتح، 29.
3- ميز�ن �لحكمة، ج5، �س27.
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القّوة  والثالث  ال�سهوة،  وقوامها  العّفة  والثاني  الفكرة،  في  وقوامها 

وقوامها الغ�سب، والرابع العدل وقوامها في اعتدال قوى النف�س")1(.

و�لوهم،  و�لغ�سب  �ل�سهوة  بقّوة  تتحّكم  وهي  فينا،  مخلوقٌة  �لعتد�ل  قّوة  �إن 

ها �لأو�سط من دون �إفر�ٍط �أو تفريط، وتعتمد هذه �ل�سفة  وتجعل هذه �لقوى في حدِّ

ه وكرمه  )�لعدل( على ميز�ن �لعقل و�ل�سرع �للذين تلّطف �هلل بهما على �لإن�سان بمنِّ

ورحمته.

�ل�سجاعة  �لإن�سان على  ي  وتربِّ �لغ�سبّية  �لقّوة  ت�سبط  �لعتد�ل  فغريزة  وعليه 

�لتي هي �لحّد �لو�سط �لممدوح، فال يكون خموًل يعي�س �لخوف و�ل�سعف و�لك�سل 

وقبول  �لظلم  وعمل  و�لخمود  �لغيرة  وعدم  للم�سائب  و�ل�ست�سالم  �ل�سبر  وقلَّة 

يكون  ل  وكذلك  �لحروب،  وميادين  �لح�ّسا�سة  �لمو�قف  في  �لثبات  وعدم  �لرذ�ئل 

متهّورً� ومفرطًا في قّوته �لغ�سبّية بحيث يتوّتر لأَتفه �لأ�سباب وينفعل لأيِّ ��ستفز�ز، 

�لقيادة  مخالفة  قر�ر  باأخذ  يت�سرّع  وقد  �لحّق  بغير  �لمحترمة  �لنف�س  يقتل  فقد 

فهو  �لمنا�سب،  �لوقت  في  يتر�جع  ول  �لمنا�سب،  �لوقت  في  ُيقّوم  فال  �لحكيمة، 

�نفعالّي من دون تثبُّت، ويدور في د�ئرة وحاله �أ�سبه بالجنون.

ر�أى  فمتى  ومقدور،  مي�سور  �أمر  و�ل�سجاعة  �لعتد�ل  على  �لنف�س  تربية  �إن 

نف�سه  في  ر�أى  و�إن  �لنعمة.  فليحمد �هلل على هذه  �ل�سجاعة  نف�سه  في  �لمجاهد 

�سمن  وتهذيبها  نف�سه  تروي�س  على  فليعمل  تفريط  �أو  �إفر�ط  من  ذلك  خالف 

نقطتين: 

1- ميز�ن �لحكمة، ج3، �س45.
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وبركاتها  �لعظيمة  �ل�سجاعة  باآثار  �لنف�س  �إقناع  عملية  وهو  العلمي:  العالج 

وكر�مة  كر�مته  عن  بها  ليد�فع  �هلل  من  نعمة  �لخ�سلة  هذه  �أن  ويعلم  �لكبيرة، 

�لم�سلمين. وليد�فع بها عن دينه و�سرفه ووطنه، و�أن �ل�سجاع هو على خطى �لأئمة 

�لباأ�س  ذو  �لحروب  في  �لكرّ�ر   Q علّي  �لإمام  ر�أ�سهم  وعلى   ،R �لأطهار 

تفتح  �ل�سجاعة  �أن  ذلك  في  ويكفي  �لعاتية،  �لرياح  �أمام  �لجبال  كثبات  و�لثبات 

�أعظم باب لرحمة �هلل تعالى وهو باب لقاء �هلل جلَّ �ساأنه.

�أّن  �ل�ّسجاع  �لمجاهد  يعلمها  �أن  ينبغي  �لتي  و�لمهمة  �لمفيدة  �لأمور  ومن 

�لجهاد لي�س �سببًا في تق�سير �لعمر �أو �لحد منه، كما و�أن �عتز�ل �لجهاد وتركه 

لي�س هو �لآخر �سببًا لطور �لعمر ومّدته، لأن �ساعة �لإن�سان �إذ� ما حان وقتها فال 

ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ُبُروٍج  مبّدل لها كما قال عز وجّل {اأَْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُّ

�بن  Q مع ولده محمد  �لموؤمنين  �أمير  �أي�ساً، من كالم  َدٍة})1(. ونفهم  �َسيهَّ مُّ

القوم،  على  "احمل  له:  بالتقّدم فقال  �أمره  �لحنفية في معركة �لجمل عندما 

فقال: ل اأجد متقدمًا اإل على �سهٍم اأو �سنان، فقال علي Q: يا بني 

احمل بين الأ�سّنة فاإن للموت عليك ُجّنة")2(.

و�لظاهر باأن �سربات �لأ�سّنة ور�سقات �ل�ّسهام، منعته من �لتقّدم فوقف قليالً، 

باإ�سارة  الأ�سّنة"  بين  "احمل  قائالً:   Q �لأمير  �إليه  و�سل  ما  ف�سرعان 

و��سحٍة �إلى �أّن خو�َس غمار �لحرب في �أوجها لي�س �سببًا مبا�سرً� للخوف �أو �لموت.

1- �لن�ساء، 78.
1- نهج �ل�سعادة،ج1،�س317.
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العالج العملي: ويكون في �أمور: 

- �لإقد�م على �لأمور �لعظيمة و�لمخيفة مّرة بعد �أخرى، فاإن ذلك يبطل �لخوف 

و�لترّدد.

و�لعناد  �لثبات  �لقلب على  ترّبي  �أمكنة  فاإنها  �لحرب،  ميادين  �إلى  �لذهاب   -

يات. و�لتحدِّ

ت�سقل  �ساعات  فاإّنها  �هلل  �أعد�ء  مع  �لقتال  في  �لعملّية  و�لم�ساركة  �لجهاد   -

�لنف�س بال�سجاعة و�لإقد�م.
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1- �لجهاد ل يتّم باأبهى �سور �لنجاح و�لكمال، �إل بتحقيق مجموعة من 

�ل�سروط و�لظروف �لمعنوية و�لعقائدية، بحيث ي�سير �لو�سول �إلى �لأهد�ف 

�لإلهية �لكبرى متي�ّسرً� بفعل �جتماع �سروطها.

2- من �سروط �لجهاد �لمعنوية، �لإخال�س. وهو يعني تخلي�س 

�سبحانه  �هلل  عد�  ما  �سيٍء  كّل  من  �لعمل  نحو  �لّد�فع  �أو  �لنّية 

وتعالى. 

3- من عالمات فقد�ن �لإخال�س لدى �لمرء: حّبه للمدح، ووجود 

�لرِّياء، �لُعْجب، وحب �لرئا�سة.

4- من �سروط �لجهاد �لمعنوية: �لذكر �لد�ئم هلل، يقول �هلل 

َها الهَِّذيَن اآَمُنوْا اإَِذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوْا َواْذُكُروْا  تعالى: {َيا اأَيُّ

اهلّلَ َكِثيرًا لهََّعلهَُّكْم ُتْفَلُحوَن}.
تعالى:  �هلل  يقول  �ل�سبر،  �لمعنوية:  �لجهاد  �سروط  من   -5

ِباإِْذِن اهلِل َواهلُل َمَع  {َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة 

"حب�س �لنف�س على �لمكروه �متثاًل لأمر �هلل  اِبِريَن}، وهو  ال�سهَّ
تعالى".

ٌد َر�ُسوُل  6- من �سروط �لجهاد �لمعنوية: �ل�سجاعة، يقول �هلل تعالى: {ُمَحمهَّ

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم}. اُء َعَلى اْلُكفهَّ اهلِل َوالهَِّذيَن َمَعُه اأَ�ِسدهَّ
ُة �لقلب عند �لباأ�س و�لحرب، و�ل�ّسجاع هو من قوَي قلبه،  7- �ل�سجاعة هي �سدَّ

و��ستهان بالحروب، وكان جريئًا ومقد�ماً.

8- تح�سيل �سفة �ل�سجاعة من خالل �لإقد�م على �لأمور �لعظيمة و�لمخيفة 

مرة بعد �أخرى فاإن ذلك يبطل �لخوف و�لترّدد.
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ة للجهاد روط الماديَّ الشُّ

أهداف الدَّرس: 

بيان �لحكمة من توّقف �لجهاد على تحّقق �ل�سروط 	•

�لمادية.

بيان �أن �ل�ستعد�د �لماّدي للحرب و�جب �سرعّي.	•

�لتعّرف على بع�س �لتو�سيات �لع�سكرية �لمهّمة 	•

.R و�لأئمة P للر�سول

الدرس الخامس
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 وجوب اإلعداد واالستعداد: 

�إّن عقل �لإن�سان يحكم كما فطرته وغريزته ب�سرورة 

توفير �ل�ستعد�د �لكافي في �أيام �ل�سلح و�ل�سلم، للتمّكن 

من �لدفاع ومو�جهة �لعدو و�سّده �إن هو قام فجاأًة بهجوم 

خاطف و�سريع. 

وقد دّلت �لتجارب على �أّن �ل�سعوب �ليقظة و�لم�ستعّدة 

تمّكنت على �لدو�م من �سّد �لحمالت �لمفاجئة للعدو، 

من  �لعك�س  وعلى  وجودها.  و��ستمر�ر  بقاءها  وحفظت 

ذلك، فاإّن �ل�سعوب �لتي كانت تعي�س �لغفلة و�لالمبالة، 

كانت ت�سقط د�ئمًا �سحّية لغفلتها وتتعّر�س للهزيمة.

و�لإ�سالم ياأمر �أتباعه �أن ُيعدّو� ما ��ستطاعو� من قّوة 

تاّمة،  جهوزّية  في  يبقو�  و�أن  �أنف�سهم  عن  �لدفاع  لأجل 

�إلى م�ستلزمات  �لحاجة  �لحرب وظهور  وذلك قبل وقوع 
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} �لتجّهز و�ل�ستعد�د، في قوله تعالى  �لقر�آن �لكريم بوجوب  �لدفاع. فقد �سرّح 

َعْدوهَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  رَِّباِط  َوِمن  ُقوهٍَّة  ن  مِّ ا�ْسَتَطْعُتم  ا  مهَّ َلُهم  وْا  َواأَِعدُّ

ُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا  َل اهلّلِ َوَعُدوهَُّكْم َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َيْع

ْيُكْم َواأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن})1(. ْيٍء ِفي �َسِبيِل اهلّلِ ُيَوفهَّ اإَِل ِمن �َس

فهذه �لآية هي بل�سان �لتحذير �لبليغ لكّل �لمجتمعات �لإ�سالمية من �لغفلة عن 

�لأعد�ء �لمعروفين بل وغير �لمعروفين �أي�ساً، ومن عدم �لجهوزّية �لم�سبقة حتى 

على م�ستوى �لتخطيط في مو�جهة �لعدّو. لأّننا �إن غفلنا فالعدّو لن يدعنا و�ساأننا، 

و�سيتحّين �لفر�س للهجوم و�لنق�سا�س على �لبالد �لإ�سالمية. و�إلى هذ� �أ�سار �أمير 

لم ُيَنم عنه")2(. ناَم  �لموؤمنين Q بقوله: "من 

فهذه �لآية تريد �أن ت�سير �إلى �أّن هذ� �لأمر �لإلهي ب�سرورة �لإعد�د �سامل لآحاد 

�لم�سلمين تمامًا كما ي�سمل �لحالة �لجتماعية وعلى ر�أ�سها �لحكومة �لإ�سالمية 

�لمطلوبة  �لجهوزّية  لمعنى  بيانها  في  �لآية  ��ستخدمت  وقد  عليها.  و�لعاملين 

مفردتين �ثنتين هما: "�لقّوة" و"رباط �لخيل".

كامل  في  �لمجاهدين  تقوية  �إلى  يوؤّدي  �سيء  كّل  "�لقّوة" هو  من  و�لمق�سود 

�ساتهم �سو�ء على �ل�سعيد �لمادي �أم �لمعنوي. ولأّن هذ� �لتعبير هو تعبير  تخ�سّ

كّل  تهيئة  ت�سمل  وهي  ومقد�رها،  �لقّوة  لتّنوع هذه  ل حدَّ  �أّنه  منه  ن�ستنتج  مطلق، 

�لإمكانات �لالزمة لتعّلم فنون �لقتال �لمختلفة، وهي تتبّدل بتبّدل �لأزمنة، و�لميز�ن 

فيها �أن تكون منا�سبة لمو�جهة �لعدّو وفي �لزمان و�لمكان �لمنا�سبين.

وهذ� ما ي�ستفاد من �لرو�يات �لتي تبّين م�ساديق هذه �لقّوة وبيان �ّت�ساع معناها 

1- �لأنفال، 60.
2- نهج �لبالغة، �لر�سالة 62.
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�أي�سًا  قيل  "�لرماية" كما  بتعبير  بع�سها  في  �لقوة  هذه  عن  ُعّبر  فقد  و�سموله. 

�لثو�ب  في  و�لرغبة  تعالى  باهلل  و�لثقة  �لكلمة  "وحدة  هو  �لقّوة  من  �لمق�سود  �أّن 

رت – كما في بع�س �لرو�يات –  رت بمعنى "�لح�سن"، و�أحيانًا ُف�سِّ �لإلهي"، وُف�سِّ

بال�سالح و�ل�سيف و�لتر�س، وحتى ب�سبغ �ل�سعر �لأبي�س للمجاهدين)1(.

�لمربوطة  �لخيل  �لخيل" )�أي  "رباط  تعبير  وهو  �لآية،  في  اني  �لثَّ عبير  �لتَّ �أّما 

ريعة  و�لم�ستعّدة(، فُيَعدُّ �أي�سًا من م�ساديق تلك �لقّوة. ولأّن �لخيل �لأ�سيلة و�ل�سَّ

بعنو�ن  ُذِكَرت  فقد   ،P �لنبي  عهد  في  و�لقتال  للركوب  و�سيلة  �أف�سل  هي  كانت 

�لنموذج �لأف�سل؛ وِذْكُر هذ� �لم�سد�ق ي�ستطيُع �أن ُير�سدنا �أي�سًا �إلى �سرورة �إعد�د 

�أكثر �لعتاد �لحربي تقّدمًا وتاأثير�ً.

 حرص النبي P على إعداد القّوة:

P ي�سّجع  �لأكرُم  �لنبيُّ  �لقّوة و�لجهوزية عملياً، كان  ولأجل تحّقق وجود هذه 

�لم�سلمين على �إقامة م�سابقات �لرماية و�سباق �لخيل، كما كان ير�فقهم بنف�سه 

لم�ساهدتها، و�أحيانًا كان ي�سارك �سخ�سيًا فيها)2(. وقد �أولى P ��ستمر�رية هذ� 

�لتعليم لفنون �لقتال عناية خا�سة، حيث كان يطلب من �أ�سحابه �أن ل يغفلو� عن 

ع�ساني")3(. فقد  تركه  ثّم  الرمي  تعّلم  ذلك، كما ورد عنه P: "من 

ومن �لمعروف �أّن �لنبي P عندما عِلم في �أيام حرب "ُحنين" باختر�ع �سالح 

جديد في �ليمن �أر�سل على �لفور رجاًل كي ي�ستري هذ� �ل�سالح للمجاهدين)4(.

1- ُير�جع: تف�سير نور �لثقلين، ج2، �س165-164.
2- كنز �لعمال، ح10812، 10841، 10844، 10847.
3- �لدر �لمنثور، �أبو بكر �ل�سيوطي، ج3، �س193.

4- تف�سير �لأمثل، ج5، �س472.
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وبناًء عليه، يمكن في هذ� �لزمان �أن نعتبر �إعد�د �لو�سائل �لع�سكرية �لمتطّورة 

للقو�ت  �لمتو��سل  و�لتدريب  �لحربية،  و�ل�سفن  و�لطائر�ت،  �لمتنّوعة،  كالدبابات 

�لع�سكرية، هو من م�ساديق �إعد�د هذه �لقوَّة.

وفي هذ� �ل�سدد يقول �لإمام �لقائد �لخامنئي {: "يجب �أن تكونو� د�ئمًا في 

حالة تقّدم؛ لأّن �لعدو ينتظر �لأر�سية �لمالئمة للنفوذ، وهو ينتظر تاأّخركم لي�سّن 

هجومه. و�أف�سل طريقة ل�سّد هجومه هو �لهجوم عليه. و�إّن تقّدمكم وتطّوركم هو 

�لمدفع  �لأعد�ء معناه حمل  �لهجوم على  �أّن  يت�سّور  فالبع�س  �لعدو.  هجوم على 

�أو �لت�سّدي �ل�سيا�سي من خالل �لخطابات، ول �سّك باأّن  �إلى مكان ما  و�لأ�سلحة 

هذ� لزم في محّله، ولكّن �لهجوم ل يكون بهذه �لأمور فح�سب، فاإّن بناء �لإن�سان 

�أعظم  من  هو  �لإ�سالمية  �لأّمة  هذه  �أفر�د  من  عليهم  َي  ولِّ ولمن  ولأبنائه  لنف�سه 

�لأعمال")1(.

 :R واألئّمة P توصيات جهادّية من سيرة الرسول 

�لمو�قف  من  بالعديد  عابقة   R �لأطهار  و�لأئّمة   P �لر�سول  �سيرة  �إّن 

�لجهادية، ول �سّيما �أمير �لموؤمنين Q �لذي خا�س غمار �لحروب. حيث نجد 

وهي  ومكان،  زمان  لكل  ت�سلح  �لتي  �لع�سكرية  �لتو�سيات  من  �لعديد  كالمه  في 

نتيجة �أي�سًا لخبرته Q وقدر�ته وبعد نظره. 

�لأع�ساب،  هدوء  مثل:  عليها  �لمجاهد  تربية  يجب  �سرورية،  �سفات  فثّمة 

و�ل�سرعة، و�لح�سم، و�لدّقة، و�لقدرة على �لتن�سيق و�ل�سبط...

الخ�سية،  ا�ست�سعروا  الم�سلمين  "معا�سر   Q علي  �لإمام  يقول 

1- جمهوري �إ�سالمي، 25، 9، 1375هـ.�س)1996م(.
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عن  لل�سيوف  اأنبى  فاإنه  النواجذ،  على  وا  وع�سّ ال�سكينة،  وتجلببوا 

الهام")1(. 

�لأع�ساب،  في  �لهدوء  هي  و�ل�سكينة  تعالى،  �هلل  من  �لخ�سية  هي  فالخ�سية 

يكون  �ل�سفات  بهذه  يتحّلى  ومن  �لأع�ساب.  توتر  يزيل  �لأ�سنان  على  و�لع�ّس 

مقد�ماً، حا�سر �لذهن، ثابت �لجنان، وبالتالي ي�ستطيع �أن يكون بعيدً� عن متناول 

�ل�سيوف، بعد �أن يتخل�س منها ب�سيطرته على �أع�سابه وهدوئه. 

ويقول �لإمام علي Q وهو يبّين بع�س مبادئ �لقتال �لتي يجب �أن ياأخذها 

الالّمة، وقلقلوا ال�سيوف في اأغمادها  بعين �لعتبار كّل مجاهد: "واأكملوا 

بالّظبى، و�سلوا  ونافحوا  ال�سزر،  الخزر، واطعنوا  والحظوا  �سّلها،  قبل 

ال�سيوف بالخطا")2(. 

ويقول Q في مجال �ختيار �ساحة �لحرب و�لموقع �ل�ستر�تيجي: 

بعدّو اأو نزل بكم: نزلتم  "فاإذا 

- فليكن مع�سكركم في قبل الإ�سراف )المواقع المرتفعة( اأو �سفاح 

الجبال، اأو اأثناء الأنهار، كما يكون لكم رداًء، ودونكم مرّداً. 

- ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد اأو اثنين.

-  واجعلوا لكم رقباء في �سيا�سي الجبال، ومناكب اله�ساب، لئاّل 

ياأتيكم العدّو من مكان مخافة اأو اأمن. 

- واعلموا اأن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طالئعهم.

1- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س565.
2- نهج �لبالغة، ج1، �س114. �لخزر: �لنظر كاأنه من �أحد �ل�سقين، وهو عالمة �لغ�سب. �طعنو� �ل�ّسزر: بالفتح �لطعن في �لجو�نب يمينًا و�سمالً. 

نافحو�: كافحو� و�ساربو� . و�لظبا: بال�سم جمع ظبة طرف �ل�سيف وحده . �سلو�: من �لو�سل �أي �جعلو� �سيوفكم مت�سلة بخطا �أعد�ئكم، جمع 

خطوة، �أو �إذ� ق�سرت �سيوفكم عن �لو�سول �إلى �أعد�ئكم ف�سلوها بخطاكم.
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-  واإياكم والتفّرق، فاإذا نزلتم فانزلوا جميعاً، واإذا ارتحلتم فارتحلوا 

جميعاً.

اإل هَّ  النوم  تذوقوا  ول  ة،  ِكفهَّ الرماح  فاجعلوا  الليل  غ�سيكم  واإذا    -

ة")1(.  َم�سَ ِغرارًا اأو َم�سْ

و�إلحاق  رّدها  يمكن  ل  �لجّبارة،  و�لقّوة  �لفّتاكة،  و�لأ�سلحة  �لجرّ�رة،  فالجيو�س 

ـ و�إنما باإعد�د �لرجال و�متالك  ـ لي�س عبر �لكلمة  �لهزيمة بها، �إل بالتفّوق عليها 

�لقّوة �لتي ترهب �لعدّو وترّده خا�سئًا على �أعقابه. 

وههنا بع�س �لتو�سيات �لع�سكرية �لمهّمة �لتي نقلت عنهم �سلو�ت �هلل و�سالمه 

عليهم �أجمعين، وهي في مو�رد: 

  مباغتة العدو: 

�سّن  �أو  �لعدوّ،  يتوّقعها  ل  �أماكن  في  �لكمائن  وو�سع  �لمفاجاأة،  �أ�سلوب  وهو 

غار�ت وعمليات ع�سكرية �سريعة ومباغتة ل�سرب �لخ�سم، وفي هذ� �ل�ساأن يقول 

ُغِزَي قوم  ما  فواهلل  يغزوكم،  اأن  قبل  القوم  "اغزوا   :Q �لإمام علي 

قّط في عقر ديارهم اإل ذّلوا")2(.

 الرصد واالستطالع والحراسة:

 وهو من �لأمور �لروتينية �لأ�سا�سية �لتي ل تنفّك �لجيو�س ت�ستعد له با�ستمر�ر 

بدون  �لجي�س  لأن  و�ل�ستطالع،  �لر�سد  على  مدرّبة  وفرق  �أفر�د  تجهيز  قبيل  من 

1- بحار �لأنو�ر، ج33، �س411.
2- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س571-561.



87

التربية الجهادية

بالطرق  در�يته  وبدون  �لعدّو  تو�جد  باأماكن  معرفته  وبدون  �أعمى،  يكون  معلومات 

هذ�  وفي  �لمحدق.  �لخطر  معر�س  في  نف�سه  و�سع  قد  يكون  �لأ�سلم  و�لم�سالك 

�لمورد يقول �لإمام علي Q -في و�سّيته لزياد بن �لن�سر- "اعلم اأن مقّدمة 

القوم عيونهم، وعيون المقّدمة طالئعهم ، فاإذا اأنت خرجت من بالدك 

وفي  ناحية  كّل  في  الطالئع  توجيه  من  ت�ساأم  فال  عدوك  من  ودنوت 

يغيركم  ل  حتى  جانب،  كل  وفي  والَخَمر)1(  وال�سجر  ال�سعاب  بع�س 

عدّوكم، ويكون لكم كمين")2(. 

هذ� �إ�سافة �إلى �لحر��سة �لم�سّددة و�لو�عية لالأفر�د، ولكّل �لتجهيز�ت و�لعتاد 

�لع�سكري و�لمو�قع �لع�سكرية �لمختلفة، فقد روي باأّن جي�س ر�سول �هلل P قد �سار 

الليلة؟ قال  يحر�سنا  يوم حنين فاأطنبو� �ل�سير، حّتى كان ع�سيًة، ثم قال: "من 

�أحد �أ�سحابه: �أنا يا ر�سول �هلل، قال P: فاركب، فركب فر�سًا له، وقال له ر�سول 

P: ا�ستقبل هذا ال�ّسعب حتى تكون في اأعاله، ول نغّرّن من قبلك  �هلل 

الليلة")3(.

 قوة النفس: 

ومن �سمن �لتوجيهات �لتي ي�سوقها �أمير �لموؤمنين Q للحفاظ على كّل 

 Q يقول  �لمقاتل  �سخ�سّية  في  �لثقة  �سحن  وبالأخ�ّس  لديه،  �لقّوة  م�سادر 

اأنبى  فاإنه  الأ�سرا�س  على  وا  وع�سّ الحا�سر،  واأّخروا  الدارع،  "فقّدموا 

وا  لل�سيوف عن الهام، والتووا في اأطراف الرماح فاإنه اأْمَوُر لالأ�سّنة، وغ�سّ

1- �لَخَمر: كل ما ي�ستتر به.
2- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س571-561.

3- ميز�ن �لحكمة،ج1،�س578.



88

فاإنه  الأ�سوات،  واأميتوا  للقلوب،  واأ�سكن  للجاأ�س  اأربط  فاإنه  الأب�سار، 

اأطرد للف�سل")1(.

 مساعدة رفاق القتال:

 وهو �أمٌر �أ�سا�سّي في �لجبهة، �إذ ل بّد للمقاتل من �أن يكون حا�سرً� في جنب 

�إخوته ي�ساعد �سعيفهم �إذ� ر�آه عر�سة للخطر �أو �لقتل.. فعن �لأمير Q "واأي 

امرئ منكم اأح�ّس من نف�سه رباطة جاأ�س عند اللقاء، وراأى من اأحد من 

عليه  بها  ل  ُف�سّ التي  نجدته  بف�سل  اأخيه  عن  فليذّب  ف�سالً،  اإخوانه 

كما يذبُّ عن نف�سه، فلو �ساء اهلل لجعله مثله")2(. 

 اعتماد التكتيكات العسكرية المناسبة:

�لتمويهات  حتى  �أو  �لإعالمية  �أو  �لأمنّية  �لأ�ساليب  و�عتماد  مثالً،  كالخدعة 

�لميد�نية �لمنا�سبة، وهي بالتالي تحمي �لمجاهدين وتقّرب لهم �لن�سر، وتخدع 

هذ�  لنوعية  تبعًا  للمعركة  تح�سير�ته  فتتاأثر  حقيقية  غير  باأ�سياء  وتوهمه  �لعدو 

�لأ�سلوب ومد�ه. قال ر�سول �هلل P "اإنما الحرب خدعة فا�سنع ما تريد")3(. 

فاإن الحرب  لك،  بدا  ما  وفي مجال �لحرب �لإعالمية و�لنف�سية يقول P "قل 

1- �لكافي، ج5، �س39. �لد�رع: لب�س �لدرع . و�لحا�سر: �لذي ل مغفر له ول درع. و�أنباأ �أي �أبعد و�أ�سد دفعًا . قيل: �لوجه في ذلك �أن �لع�ّس على 

�لأ�سر��س ي�سّد �سوؤون �لدماغ ورباطاته فال يبلغ �ل�سيف مبلغه. و�لهام جمع هامة وهي �لر�أ�س. قيل: �أمرهم باأن يلتوو� �إذ� طعنو� لأنهم �إذ� فعلو� ذلك 

فبالحري �أن يمور �ل�سنان �أي يتحرك عن مو�سعه فيخرج ز�لقًا و�إذ� لم يلتوو� لم يمّر �ل�سنان ولم يتحرك عن مو�سعه فينخرق وينفذ ويقتل. و�أمرهم 

بغ�ّس �لأب�سار في �لحرب لأنه �أربط للجاأ�س �أي �أثبت للقلب لأن �لغا�ّس ب�سره في �لحرب �أحرى �أن ل يده�س ول يرتاع لهول ما ينظر. و�أمرهم باإماتة 

�لأ�سو�ت و�إخفائها لأنه �أطرد للف�سل وهو �لجبن و�لخوف وذلك لأنَّ �لجبان يرعد ويبرق و�ل�سجاع �سامت.
2- بحار �لأنو�ر، ج32، �س172.

3- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س566.
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ومعاوية   ،Q �لموؤمنين   �أمير  �لتقى  يوم  حاتم:  بن  عدّي  وعن  خدعة")1(. 

واأ�سحابه  معاوية  لأقتلّن  ب�سّفين ورفع بها �سوته لي�سمع �أ�سحابه: "واهلل 

ثم يقول في اآخر قوله: اإن �ساء اهلل -يخف�س بها �سوته- وكنت قريبًا 

منه فقلت: يا اأمير الموؤمنين! اإنك حلفت على ما فعلت ثم ا�ستثنيت، 

فما اأردت بذلك؟! فقال لي: اإن الحرب خدعة، واأنا عند الموؤمن غير 

كذوب، فاأردت اأن اأحّر�س اأ�سحابي عليهم لكيال يف�سلوا وكي يطمعوا 

�لخدعة  ��ستخد�م  �أن  كما  �ساء اهلل")2(.  اإن  اليوم  بها بعد  فاأفقههم  فيهم 

�أثناء �لقتال ل حدود له، كاأن ي�ستعمل �لمقاتل و�سائل لإثارة �لدخان  في �لميد�ن 

�أو �ل�سباب �أو �لأ�سو�ت ليوهم �لعدّو فياأتيه من مكان �آخر �أو غير ذلك، ونرى ذلك 

مثاًل في ما ح�سل مع �لأمير Q وعمرو بن عبد ود �لعامري، وهي لفتة ذكية 

له علي: يا عمرو! اأما كفاك اأني بارزتك واأنت فار�س  منه Q "فقال 

اإلى خلفه ف�سربه  فالتفت عمرو  ا�ستعنت علّي بظهير؟  العرب حتى 

اأمير الموؤمنين Q م�سرعًا على �ساقيه فاأطّنهما جميعا، وارتفعت 

بينهما عجاجة... واأقبل اإلى ر�سول اهلل P والدماء ت�سيل على راأ�سه 

من �سربة عمرو، و�سيفه يقطر منه الدم... فقال ر�سول اهلل: يا علي! 

ماكرته؟ قال: نعم يا ر�سول اهلل! الحرب خديعة")3(.

1- م.ن.

2- م.ن.
3- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س567.
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 تفّقد السالح والجهوزّية الّدائمة

و�لأئمة   P �لنبّي  يّتخذها  كان  �لتي  �لع�سكرية  �لإجر�ء�ت  في  نتدّبر  عندما 

�لكّفار و�لطو�غيت،  �لم�سلمون �سد  �لتي خا�سها  �لمعارك �لمختلفة  في   R

نجد باأّنهم كانو� يخّططون للمعركة، ويوؤّمنون كل �لو�سائل و�لم�ستلزمات بما فيها 

لحماية  �لخنادق  بحفر  �أمر  قد   Q �لنبّي  باأّن  مثاًل  فنالحظ  منها.  �لمادية 

�أطر�ف  بع�س  في  خندقًا  حفر   Q �لح�سين  �لإمام  و�أّن  و�لم�سلمين،  �لمدينة 

�لمعركة، بهدف توجيه ميد�ن �لمعركة من جهة و�حدة وتاأمين �لحماية للمقاتلين، 

 :Q �لموؤمنين  �أمير  �لميد�ن. وقد قال  �أف�سل مدًى للحركة لهم د�خل  وتوفير 

مقاتلتكم من وجه واحد اأو اثنين")1(. "ولتكن 

على  توؤكد  �لتي  �لرو�يات  �إلى   R قبلهم  من  �لأفعال  هذه  ن�سّم  وعندما 

�ليقظة �لد�ئمة وعدم �لغفلة عن �ل�ّسالح طرفة عين، ندرك تمامًا باأّن �ل�ستعد�د 

�أّية  �لع�سكرية في  �لثو�بت  به من  و�لعناية  بال�سالح  و�لهتمام  و�ليقظة  و�لحتياط 

حرب.

في  ذكرنا  كما  �لحرب  قبل  �ل�ّسالح  بتفّقد  ياأمر   Q �لموؤمنين  �أمير  فهذ� 

�لحديث �لمتقّدم "واأكملوا الاّلمة وقلقلوا ال�ّسيوف في اأغمادها و...")2(، 

جهوزّية.  حالة  في  و�إبقائه  �ل�ّسالح  تفّقد  �سرورة  �إلى  و��سحٍة  �إ�سارٍة  ذلك  وكّل 

فال�ّسيف قد ي�سد�أ ويعيق �ل�ستفادة منه في �لحرب.

ي�سلحون  كانو�   Q �لح�سين  �أ�سحاب  باأّن  �لح�سينّية  �ل�ّسيرة  في  ونقر�أ 

�سيوفهم ودروعهم ليلة �لعا�سر من �لمحّرم مع �أّن معركتهم ��ست�سهادّية.

1- بحار �لأنو�ر،ج33،�س411.
2- نهج �لبالغة، ج1، �س 114.
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وكذ� �لحال في يوم �لعا�سر، مع �أّن �لإمام قد ب�ّسرهم بالجّنة، فكانو� يلب�سون 

�لّدروع، و�لبي�سة، ويحملون �لالّمة، كّل ذلك في �سبيل تاأكيد مبد�أ ع�سكرّي هاّم، وهو 

�ل�ستفادة من جميع �لتقنيات و�لو�سائل �لمادية، بالإ�سافة �إلى �لإيمان و�لّت�سليم 

و�لتوّكل على �هلل تعالى.

 استخدام مختلف األسلحة في الحرب:

قتلهم  اأمكن  ما  بكّل  الم�سركون  "ُيقتل  قال:  ه  �أنَّ  P �لإمام علي  فعن 

ر�سول  اأن  اأو غير ذلك، فذكر  نار  اأو  ماء  اأو  اأو حجارة  به، من حديد 

اهلل P ن�سب المنجنيق على اأهل الطائف، وقال Q: اإن كان معهم 

في الح�سن قوم من الم�سلمين فاأوقفوهم معهم، ول يتعّمدهم بالرمي 

وارموا الم�سركين، واأنذروا الم�سلمين اإن كانوا اأقيموا مكرهين، ونّكبوا 

عنهم ما قدرتم")1(. 

 القتال في كل مكان حتى البحر:

"من جل�س على البحر احت�سابًا ونية احتياطًا   :P فعن ر�سول �هلل 

للم�سلمين، كتب اهلل له بكل قطرة في البحر ح�سنة")2(. وعنه P "من 

لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر")3(. 

1- م.ن، �س568.

2- م.ن، �س569.
3- م.ن، �س.
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 اإلسعاف الحربي:

جريحهم  بتطبيب  يقوم  من  للحرب  معهم  ُيخرجون  �لم�سلمون  كان  لقد 

و�إ�سعاف م�سابهم، ولقد كانو� ي�ستعينون بالن�ساء حينها لقّلة عديد �لرجال وعدم 

�لجهاد عن  وجوب  ف�سقوط  �لإ�سعاف،  لمهام  منهم  تخ�سي�س عدد  على  �لقدرة 

لمهام  �لإ�سالمية  �لجيو�س  مع  بالخروج  لهّن  �ل�سماح  بال�سرورة  يلغي  ل  �لن�ساء 

�س. فعن  مري�س و�لإ�سعاف، على �أن يكون ذلك باإذن �لحاكم وتحت نظره �لمقدَّ �لتَّ

بالن�ساء  خرج   P اهلل  ر�سول  "اإنهَّ  �ل�سالم:  عليهما  �لباقرين  �لإمامين  �أحد 

ولكنه  الفيء،  لهن من  يق�سم  ولم  الجرحى،  يداوين  الحرب حتى  في 

نفلهن")1(.

1- �أ�سول �لكافي، ج5، �س45.
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1- ياأمر �لإ�سالم �أتباعه �أن ُيعدّو� ما ��ستطاعو� من قّوة لأجل �لدفاع عن 

�أنف�سهم و�أن يبقو� في جهوزّية تاّمة، وذلك قبل وقوع �لحرب وظهور �لحاجة 

�إلى �لدفاع.

تقوية  �إلى  يوؤّدي  �سيء  كّل  هو  "�لقّوة"  من  �لمق�سود   -2

�لمجاهدين، فال حدَّ لتّنوع هذه �لقّوة ومقد�رها، و�لميز�ن فيها �أن 

تكون منا�سبة لمو�جهة �لعدّو وفي �لزمان و�لمكان �لمنا�سبين.

بيته  و�أهل   P للر�سول  �لمهّمة  �لع�سكرية  �لتو�سيات  من   -3

 :R

قبل  القوم  "اغزوا   Q �لأمير  فعن  �لعدّو.  مباغتة   -4

اأن يغزوكم، فواهلل ما غزي قوم قّط في عقر ديارهم اإل 

ذّلوا".
5- �لعمل على �لر�سد و�ل�ستطالع. 

6- �للتز�م بتوجيهات قتالية ميد�نية لتجّنب �لخ�سائر. 

7- م�ساعدة رفاق �لقتال وتقديم �لعون لهم عند �لحاجة. 

مثاًل  كالخدعة  �لمنا�سبة،  �لع�سكرية  �لتكتيكات  �عتماد   -8

وغيرها. 

9- ��ستخد�م مختلف �أنو�ع �لأ�سلحة �لمنا�سبة في �لحرب.

10- تخ�سي�س عدد من �لأ�سخا�س مهّمتهم تقديم �لمعونة �لطبية.  
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الوعي والبصيرة

أهداف الدَّرس: 

بيان �أهّمية �متالك �لمجاهد للوعي و�لب�سيرة. 	•

بيان �أهّم �لعنا�سر �لتي تمّيز �سفاء ب�سيرة �لمجاهد.	•

�لتركيز على �أن نجاح �لجهاد مرتبط بتحّقق �لب�سيرة 	•

�ل�سليمة.

الدرس السادس
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 مدخل:

من وجهة نظر �لإ�سالم يجب على �لمجاهد �لم�سلم 

�لمعنوية  و�ل�سفات  �ل�سروط  حيازة  �سرورة  �إلى  �إ�سافة 

بب�سيرة  يتمّتع  �أن  �لالزمة،  �لج�سمية  وحتى  و�لأخالقية 

�سائبة تمّكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سائبة، و�لتعامل مع 

�أمور �لحياة بحكمة وروية. وهذه �لب�سيرة هي بعينها تلك 

�لت�سّور�ت �لعميقة �لتي �أظهرها �لدين �لحنيف، وقامت 

�َسبيلي   هِذِه  {ُقْل   :P �لأكرم  �لر�سول  دعوة  عليها 

َبَعن})1(. ِ َعلى  َب�سيَرٍة اأََنا َوَمِن اتهَّ اأَْدُعوا اإَِلى اهللهَّ
يبّين  خطبة  في   Q علي  �لموؤمنين  �أمير  ويقول 

 :P �هلل  ر�سول  زمن  �لأو�ئل  �لمجاهدين  حال  فيها 

لرّبهم  ودانوا  اأ�سيافهم  على  ب�سائرهم  "حملوا 

1- يو�سف، 108.
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عند  �لمطلوبين  و�لوعي  �لب�سيرة  مظاهر  �أهم  يلي  وفيما  واعظهم")1(.  باأمر 
�لمجاهدين: 

 اإليمان باهلل تعالى: 

بوجود  وُيقّر  يعترف  مخلوٍق  بعين  �لعالم  هذ�  �إلى  ينظر  �لذي  �لمجاهَد  �إّن 

�لخالٍق، ل يربط ظهور �لعالم بلطفه وفي�سه فح�سب، بل يعتبر �أن ديمومة �لوجود 

�أي�ساً، لأنه �لخالق ول  و�لحياة مرتبطة به تعالى في �متد�د �لزمن لحظة بلحظة 

و�سَف  �لذي  وهو  غيُرُه،  معتَمد  ول  �سو�ه،  �لعالم  في  و�لكمال  للقدرة  منبع  يوجد 

�لظالمين  �آٍن هو عدوُّ  وفي  �سبيله،  في  و�لمجاهدين  �لموؤمنين  نا�سُر  باأّنه  نف�سه 

و�لم�سركين...�إلخ.

فالمجاهد �لذي يمتلك مثل هذه �لعتقاد�ت �لو�عية، �سوف يكون من ع�ّساق 

�لو�سال وتكون غايته قرب �هلل وجلب ر�ساه. وما �لإيماُن، و�أد�ُء �لأعمال �ل�سالحة 

- ومن جملتها ذهاُبه �إلى �لجبهة وقتاُله- �إل لأجل نيل جو�ر �لحقِّ �سبحانه ولقائه.

ومن خالل هذ� �لمفهوم �لرتقائي، ل ي�سعى هذ� �لمجاهد ور�ء �لأهد�ف �لمادية 

�إلى �لمحبوب،  �لرخي�سة، ول يحول �سيء من مغريات �لدنيا دون ع�سق �لو�سال 

ِذيَن اآَمُنوْا ُيَقاِتُلوَن ِفي  وتكون تطّلعاته دومًا منح�سرة في �سبيل �هلل تعالى: {الهَّ

اأَْوِلَياء  َفَقاِتُلوْا  اُغوِت  ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل الطهَّ ِذيَن َكَفُروْا  �َسِبيِل اهلّلِ َوالهَّ

ِعيفاً})2(. ْيَطاِن َكاَن �سَ ْيَد ال�سهَّ ْيَطاِن اإِنهَّ َك ال�سهَّ
و�أرحم  �لحاكمين  �أحكم  لأنه  وقدره  بق�ساء �هلل  �لمجاهد قد ر�سي  ومثل هذ� 

�لر�حمين، و�أمله �لوحيد في م�ساعب �لحرب و�سد�ئدها هو �هلل �لذي كتب على 

1- نهج �لبالغة، خطبة 150.
2- �لن�ساء، 76.
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�لعون  ي�ستمّد  فال  �لن�سير،  ونعم  �لمولى  نعم  وهو  يتوّكل  وعليه  �لرحمة،  نف�سه 

�لمولى  �إر�دة  �سوى  لي�س  �لوجود  �ساحة  في  يظهر  ما  كل  �أّن  ويعتقد  غيره،  من 

يَبَنا اإِلهَّ َما َكَتَب اهلّلُ َلَنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعَلى اهلّلِ  تبارك وتعالى: {ُقل لهَّن ُي�سِ

�لإن�سان  حياة  في  �لعملي  �لتوحيد  معنى  هو  وهذ�  اْلُموؤِْمُنوَن})1(،  ِل  َيَتَوكهَّ َفْل
�لموؤمن �لمجاهد.

و�لمجاهدون في عقيدتهم �لتوحيدية، لو نالو� ن�سرً� فاإّنهم يرونه من عند �هلل، 

ويعتبرون �أّن �هلل هو �لنا�سر ومن ور�ء كل �سبٍب، ول �سبيل �إلى ذلك �إّل به: {َوَما 

ُر اإِلهَّ ِمْن ِعنِد  �سْ َرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنهَّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما النهَّ َجَعَلُه اهلّلُ اإِلهَّ ُب�سْ

َعِزيِز اْلَحِكيِم})2(. اهلِل اْل
وعليه فاإّن ب�سيرة هوؤلء �لمجاهدين قد �أو�سلتهم �إلى مرحلة ل ُيبتلون معها 

بالغرور و�لعجب و�لمفا�سد �لأخالقية، لأّنهم -وبناًء على �لتوحيد �لأفعالي- يرون 

كلَّ �لأ�سباب و�لم�سّببات في �لعالم تحت نظر �لحّق و�سلطته، ويعتقدون باأّن جميع 

�لأمور هي بيد �هلل تعالى، و�أّنهم لي�سو� �سوى و�سائط قبلها �هلل برحمته، فاإن هزمو� 

ِكنهَّ اهلّلَ  ـ �لعدّو في �لحرب، كانو� مجّرد عباد منّفذين لإر�دته: {َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَل

َبالًء  ِمْنُه  ُموؤِْمِنيَن  اْل َي  ُيْبِل َوِل رََمى  اهلَل  ِكنهَّ  ـ َوَل رََمْيَت  اإِْذ  رََمْيَت  َوَما  ُهْم  َقَتَل

َح�َسنًا اإِنهَّ اهلّلَ �َسِميٌع َعِليٌم})3(.

كليف الشرعي:  اعة وأداء التَّ  روحّية الطَّ

اعة لأولي �لأمر و�لت�سليم لأمرهم ونهيهم، من �أوَّليات قيام نظام �لعد�لة  �إنَّ �لطَّ

في �لمجتمع، ومن �لمعلوم بال�سرورة �أنَّ �لقائد ولو كان على م�ستوى �لمع�سوم، فاإنَّ 

1- �لتوبة، 51.
2- �آل عمر�ن، 126.

3- �لأنفال، 17.
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فعالية قيادته و�إمامته تكون بطاعة �لأمة له، و�نقياد �لنا�س لأو�مره، فاإذ� ما �نعدمت 

�خلية و�لعبث بالحقوق وقيام  ظام وتهاوى وُفتحت �لأبو�ب للفتن �لدَّ اعة �ختّل �لنِّ �لطَّ

�ست بزّي �لّديمقر�طية و�لحرّية. و�لطاعة هي  المة و�لم�ستبّدة ولو تلبَّ �لأنظمة �لظَّ

�لنقياد و�لمو�فقة في �لعمل طبقًا لالأمر �لمتوّجه من �لآمر باتجاه �لماأمور.

�لعبيد  ونحُن  �لمولى  هو  �هلل  لأنَّ  فقط،  �هلل  طاعة  هو  �لعقل  بحكم  و�لأ�سل 

و�لت�سليم  لموله  �لطاعة  هي  �لعبد  ووظيفة  ولطفه،  رحمته  مائدة  على  �ل�سيوف 

لحكمه، وعلى هذ� قامت �سيرة �لعقالء في مورد طاعة �لعبيد لمو�ليهم.

�لنا�س  لأنَّ  �لمنع،  هو  �لعقل  بحكم  فالأ�سل  مثله  لمخلوٍق  �لمخلوق  ا طاعة  �أمَّ

كّلهم �سو��سية بين يدي �لخالق �لمقتدر �لحكيم.

�ساريًا  �سبعًا  عليهم  تكونّن  ول  مالك"  "يا   :Q علي  �لإمام  قال 

في  لك  نظير  اأو  الدين  في  لك  اأٌخ  اإما  �سنفان:  هم  فاإنهَّ اأكلهم،  تغتنم 

الخلق")1(.
و�لأولياء   R لالأنبياء  �ل�سماء  ور�سالة  �ل�سرع  بحكم  �لطاعة  جاءت  و�إنما 

�أظهرت مقام  �لتي  بالأدّلة �لخا�سة   Q �لمع�سوم  �لنائب عن  R و�لفقيه 

م�سالح  لحماية  �لقائم  �لعام  للنظام  حفظًا  لهم،  �لطاعة  ومقام  فيهم  �لقيادة 

�لفرد و�لجماعة. وعلى م�ستوى �لج�سد و�لروح وعلى م�ستوى �لدنيا و�لآخرة.

وَل  الرهَّ�سُ َواأَِطيُعوا  اهلَل  اأَِطيُعوا  اآَمُنوا  ِذيَن  الهَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعالى:  �هلل  قال 

َواأُوِلي الأْمِر ِمْنُكْم})2(.
�لمعتبرة،  لل�سر�ئط  �لجامع  للفقيه  �لغيبة هي  �لطاعة لالإمام في زمن  �إنَّ  ثمَّ 

وهي  في نف�س م�ستوى طاعة �لإمام �لمع�سوم. 

1- نهج �لبالغة، كتاب 53.
2- �لن�ساء، 59.
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لهذه  �لقائد  وجود  على  قائم  �لفقيه  �لولّي  يقيمه  �لذي  �لع�سكري  و�لنظام 

جاح  �لمجموعة �أو تلك �لمجموعة، و�لطاعة للقيادة �لع�سكرية يكمن فيها �سرُّ �لنَّ

اعة ل بّد و�أن يقع �لتنازع و�لف�سل و�لخ�سارة. �سر، ومن دون �لطَّ وتحقيق �لنَّ

�لإخوة  بع�س  �أّن  �أحيانًا  "ُيلحظ   :{ �لخميني  لالإمام  ه  وجِّ �سوؤ�ل  ففي 

ي�ستخدمون  ول  �لقادة،  قبل  من  �لمعّينة  �لمقّرر�ت  ة  بدقَّ ير�عون  ل  �لمقاتلين 

وعدم  ذلك،  �سابه  وما  ة  �لخا�سَّ ونّظار�تهم  كخوذتهم  و�لو�قية  نة  �لموؤمِّ �لو�سائل 

�لعتناء هذ� ينجرُّ �أحيانًا �إلى �ل�سهادة وجرح هوؤلء �أو مقاتلين �آخرين غيرهم، وهم 

رون �أّن ذلك عمٌل �سحيح لأنه يوؤّدي �إلى �ل�سهادة، فهل هذ� �لعمل جائز �أم ل،  يت�سوَّ

ى بيان ر�أيكم �لمبارك؟ نتمنَّ

قال في �لجو�ب: يجب على �لمقاتلين �لأعزَّ�ء �لعمل بح�سب مقّرر�ت �لجبهة 

نة و�لو�قية، ول يجوز �لتخلُّف")1(. و�أو�مر م�سوؤوليها، ومر�عاة �لو�سائل �لموؤمِّ

وقانون طاعة �أولياء �لأمر، و�لذي هو من �لتكاليف �لكبرى، ي�ستبطن �لت�سليم 

لحكم �هلل �سبحانه �لذي �أو�سله لنا �لأنبياء �لعظام و�لأولياء �لمع�سومون و�لمر�جع 

ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ ى  َحتهَّ ُيوؤِْمُنوَن  َل  َك  َورَبِّ {َفاَل  تعالى  قال  كما  �لمحترمون، 

ُموا  لِّ َوُي�َس ْيَت  َق�سَ ا  ِممهَّ َحرَجًا  اأَْنُف�ِسِهْم  ِفي  َيِجُدوا  َل  ُثمهَّ  َبْيَنُهْم  �َسَجَر 

ِليماً})2(. َت�سْ
مو�قف  من  موقف  "وهذ�   :{ �لطباطبائي  �لعالّمة  قال  �لمورد  هذ�  وفي 

�لإيمان، يتلّب�س فيه �لموؤمن بعدة من �سفات �لف�سيلة �أو�سحها �لت�سليم لأمر �هلل، 

وي�سقط فيه �لتحرُّج و�لعتر��س و�لرّد من ل�سان �لموؤمن وقلبه، وقد �أطلق في �لآية 

�لت�سليم �إطالقًا")3(.

1- �أحكام �لإ�سالم، �س408.
2- �لن�ساء، 65.

3- تف�سير �لميز�ن، ج4، �س405.
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ل ُنغني  اأّنا  �سيعتنا  وعن �لإمام �لباقر Q في حديثه لخيثمة: "اأبلغ 

من اهلل �سيئاً، واأبلغ �سيعتنا اأنهَّه ل ُينال ما عند اهلل اإل بالعمل، واأبلغ 

�سيعتنا اأّن اأعظم النا�س ح�سرًة يوم القيامة من و�سف عدًل ثم خالفه 

هم هم الفائزون يوم  هم اإذا قاموا بما اأُِمروا اأنهَّ اإلى غيره، اأبلغ �سيعتنا اأنهَّ

القيامة")1(.
�لذي  هو  و�سيعتهم   R �لبيت  �أهل  "محبُّ   :{ �لخميني  �لإمام  وقال 

ي�ساركهم في �أهد�فهم، ويعمل على �سوء �أخبارهم و�آثارهم، �إن ما ُذكر في �لأخبار 

�ل�سريفة من �أّن �لإقر�ر بالل�سان و�لعمل بالأركان من دعائم �لإيمان، فهو بيان ل�سّر 

طبيعي، ول�سّنِة �هلل �لجارية، لأن حقيقة �لإيمان تالزم �لعمل و�لتنفيذ")2(.

 المعرفة بالزمان والمكان: 

من لو�زم �لعقيدة �ل�سحيحة، وجود �لب�سيرة �ل�سيا�سية �لتي ت�سون �لإن�سان 

"الموؤمن   Q �لر�سا  �لإمام  يقول  للموؤ�مر�ت.  �سحّية  �ل�سقوط  من  �لموؤمن 

العارف باأهل زمانه ل تهجم عليه الّلواب�س")3(. 
من  �ل�سديق  ومعرفة  ع�سر،  لكل  ة  �لخا�سّ و�لظروف  �لزمان  فمعرفة  وعليه، 

�لأ�سا�سية  �لبر�مج  من  جزءً�  كلُّها  تعدُّ  �ل�سيطانية،  �لعدّو  خطط  ومعرفة  �لعدوّ، 

للموؤمن.

و�إّن تبديل �لعدو لأ�ساليبه ل يجعُل �لموؤمَن ي�ستبه، ول توؤّثر فيه دعايات �لعدو، 

ول ُي�سئمه طول مّدة �لحرب �أو يتعبه. 

ومثل هذ� �لمجاهد ياأخذ �لعبر من �لحو�دث �لُمرَّة و�لحلوة �لتي تقع، وَيِجدُّ من 

1- �لأربعون حديثاً، �س506.
2- �لم�سدر �ل�سابق، �س512.

3- �لكافي، ج1، �س27.
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و�سجاعة،  بثبات  يقف  بل  �لمثّبطين،  و�ساو�س  تزلزله  ول  �لتجارب،  �كت�ساب  �أجل 

نموذجاً، ففي و�قعة �لجمل، ن�ساهد من هوؤلء �لمجاهدين، حيث وقف �أ�سخا�ٌس في 

وجه طلحة و�لزبير، ولم ت�ستطع �سابقتهما في �لإ�سالم، �أن ترمي بهم في �أح�سان 

و��سفًا   Q علي  �لإمام  يقول  جد�ً.  �سعبًا  �أمرً�  �لعمل  هذ�  كان  وقد  �لخديعة؛ 

والعلِم  وال�سبر  الب�سر  اأهل  اإّل  العلَم  هذا  يحمُل  "ول  �آنذ�ك:  �لموقف 

بمواقع الحّق")1(.
وقعو�  �لذين  �لنفو�س  ب�سعاف  قيا�سًا  �لو�عية  �لعنا�سر  هذه  نور  �سطوع  فاإّن 

في حيرة �ل�سياع و�ل�سبهة خالل �لمعركة، ولم يعرفو� �لحّق و�إلى جانب من كان، 

�أيمكن  و�ساأله:   Q عليٍّ  �لإمام  �إلى  �لأ�سخا�ِس جاء  فاأحُد  بو�سوح.  لهو ظاهر 

طريق  فيه  له  بّين  بجو�ب   Q فاأجابه  �لباطل؟  على  و�لزبير  طلحة  يكون  �أن 

ل  والباطل  الحقهَّ  اإنهَّ  عليك.  لملبو�س  "اإّنك  وقال:  �لب�سيرة،  �كت�ساب 

ُيعرفان باأقدار الرِّجال. اعرف الحّق تعرف اأهله واعرف الباطل تعرف 

عليه،  �لنا�ِس  عر�ُس  ثمَّ  �لحّق،  معرفة  هو  �لحقيقيُّ  فالميز�ن  وعليه،  اأهله")2(. 
�لمكانة  ومعرفة  �لمعا�سر،  �لعالم  في  و�أحد�ثه  �لزمان  معرفة  و�إّن  �لعك�س.  ولي�س 

�لحيل  معرفة  وكذلك  �لحق،  ظو�هر  وكل  �لإ�سالمية  و�لثورة  للمقاومة  �لو�قعية 

و�لخارج،  �لد�خل  �أعد�ء  معرفة  �إلى  �إ�سافة  �لعالمي  لال�ستكبار  و�لخبيثة  �لمعّقدة 

جميعها تفر�س علينا �سرورة �متالك ت�سّور �سحيح بو��سطة ب�سيرة ثاقبة عن 

�لزمان �لذي نعي�س فيه وما يجري فيه من م�سائل �سيا�سية.

1- نهج �لبالغة، �لخطبة 172.
2- �أن�ساب �لأ�سر�ف، ج2، �س239-238.
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 النظرة الصحيحة إلى الموت والشهادة:

�إّن �لمجاهد �لموؤمن �لذي ينظر �إلى هذ� �لعالم وعالم �لآخرة على �سوء �لعقيدة 

�لإلهية، ويرى �أّن �لموت ما هو �إّل ج�سر �لعبور من �لد�ر �لمحدودة �لفانية �إلى د�ر 

رحمة �هلل �لخالدة، فهو لي�س فقط ل يخ�سى �لموت، و�إّنما ي�سرع �إلى ��ستقباله �إذ� 

ما تتطّلب �لو�جب منه ذلك.

�أنو�ع  نوع من  لأي  �أنف�سهم  �أعّدو�  �ل�سهادة قد  �لموؤمنين بخّط  �لمجاهدين  �إّن 

َر لهم، وعلى ر�سًا من �أنف�سهم، وع�سقهم �أن يكون خروجهم من هذ�  �لموت �لذي ُقدِّ

�لعالم عن طريق �ل�سهادة، و�أن تختم حياتهم في هذ� �لعالم بهذ� �ل�سرف �لعظيم. 

و�لإمام علي Q نف�سه كان َيعدُّ �لأيام �سوقًا �إلى هذه �لأمنية، حيث يقول: "اإّن 

�سربة  لألُف  بيده  طالب  اأبي  ابن  نف�ُس  والذي  القتُل،  الموِت  اأكرَم 

بال�سيف اأهوُن عليهَّ من ميتة على الفرا�س في غير طاعة اهلل")1(.
وفي �آخر عهده لمالك �لأ�ستر، يتمّنى من �هلل لنف�سِه ول�ساحبه �لوفّي �أن يرزقهما 

اأ�ساأل اهلل ب�سعة رحمته، وعظيم ُقدرته  �ل�سهادة في �سبيله، فيقول: "واأنا 

على اإعطاء كل رغبة... واأن يختَم لي ولك بال�سعادة وال�سهادة")2(.
بين  وكذلك  �لم�سّحين،  �لإ�سالم  �سدر  ُجنِد  بين  �ل�سهادة  �إلى  �لت�سابق  و�إّن 

�لمفرو�سة  �لحرب  خالل  �لإ�سالم  ومجاهدي   ،Q �لح�سين  �لإمام  �أ�سحاب 

�لتي  �لحقيقة،  هذه  �إدر�ك  من  نا�سئًا  كان  �لمباركة،  �لإ�سالمية  �لجمهورية  على 

كانو�  حيث   ،R �لمع�سومين  و�سيرة  �لكريم  �لقر�آن  �آيات  من  ��ستلهموها 

هادة هي �أف�سُل �أنو�ع �لموت بين يدي �هلل تبارك وتعالى. يعلمون �أنَّ �ل�سَّ

هو  هادة،  �ل�سَّ �إلى  �لموؤمن  نظرة  حقيقة  تبّين  �لإطالق  على  �سورة  �أف�سل  �إّن 

1- نهج �لبالغة، �لخطبة 122.
2- م.ن، �لر�سالة 53.
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حديث �ل�سيدة زينب �لكبرى O في مجل�س �بن زياد لعنه �هلل، عندما �ساألها 

قائالً: كيف ر�أيِت فعَل �هلل باأخيك و�أهل بيتك؟ فاأجابته: "ما راأيت اإّل جمياًل")1(.

ومعنى كلمتها �لمباركة هو، �أّن �سهادة جميع �ل�سهد�ء في كربالء، و�سبَي �لن�ساء 

�أموٌر  زينب’،  �ل�سيدة  نظر  وجهة  من  جميعًا  هي  �لماأ�ساة  م�ساهد  وكل  و�لأطفال، 

�لإلهي،  �لر�سا  �أعتاب  على  و�لإيثار  و�لفد�ء  �لت�سحية  �آيات  �أروع  من  لأنها  جميلة 

ويجب على كل موؤمن ت�سادُفه �أن ي�ستقبلها ويتقّبلها ب�سدر و��سع، وير�ها ح�سنة 

وجميلة.

 معرفة حقيقة النصر: 

ْت  ْرُكْم َوُيَثبِّ ُروا اهلَل َيْن�سُ َها الهَّذيَن اآَمُنوا اإِْن َتْن�سُ في قوله تعالى {يا اأَيُّ

اأَْقداَمُكْم})2(، دللة و��سحة على �أن تحّقق �لن�سر �لإلهي �سرطه �لأول و�لأ�سا�سي 
هو ن�سرة دين �هلل من خالل �لعمل �ل�سالح و�لطاعة و�للتز�م بالتكاليف �ل�سرعية 

ْرُكُم  �لتي يحددها �هلل �أو ولّيه في �لأر�س بجد و�إخال�س وتفاٍن، و�لنتيجة {اإِْن َيْن�سُ

ُ َفال غاِلَب َلُكْم})3(. اهللهَّ
�لم�سيرة  في  �لحاكم  و�لأ�سل  �لأ�سا�سي  �لمبد�أ  �أن  يرى  �لموؤمَن  �لمجاهَد  �إّن 

�لتي تتجّلى من خالل ثقافة وروحية  �لجهادية هو �لطاعة و�لعبودية هلل �سبحانه 

�أد�ء �لتكليف �ل�سرعي، �سو�ء و�سل �إلى �لنتيجة �لظاهرية لجهاده �أم ل. لأن �لن�سر 

�لحقيقي يكمن في �للتز�م بالتكليف �ل�سرعي وبلوغ ر�سا �هلل جّل �ساأنه ، وعلى �أي 

ه �متحان هلل لنا في عبوديتنا �لخال�سة له من دون �أي �سائبة حتى  حال كان، لأنَّ

ر  لو ق�سّ �لمقابل،  وفي  �لعدو.  �لمادي على  بالن�سر  �لغتر�ر  نحو  كانت على  ولو 

1- بحار �لأنو�ر، ج45، �س116.
2- محمد،7.

3- �آل عمر�ن،160.
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�لمجاهد في �أد�ء تكليفه وبلوغ ر�سا �هلل �سبحانه، فاإّنه يعتبُر نف�سه مهزومًا حتى 

لو تمّكن من �لنت�سار على �لعدّو في �لظاهر.

�سر �لحقيقي، وكيف نجيب من  �لنَّ �إلى  �إّن �لقر�آن �لكريم يعّلمنا كيف ننظر 

قوله  في  كما  و�لنفاق،  �لف�سق  �أهل  من  و�لهزيمة  �لدو�ئر  بالمجاهدين  يترّب�س 

َنَيْيِن})1(. وَن ِبَنا اإِلهَّ اإِْحَدى اْلُح�سْ �سُ تعالى: {ُقْل َهْل َتَربهَّ

بالن�سر  �إلى وعد �هلل  �لمطمئّن  للمجاهد،  بالن�سبة  للهزيمة  وعليه، ل معنى 

وبعلّو �ساأنه و�أ�سحابه بف�سل من �هلل وقوّة. كما �أ�سار �لقر�آن �لمجيد �إلى هذ� �لوعد 

وؤِْمِنيَن})2(،  ْوَن اإِن ُكنُتم مُّ بقوله تعالى: {وََل َتِهُنوا وََل َتْحَزُنوا َواأَنُتُم الأَْعَل

وهذ� �لعلّو متحّقق حتمًا في كال �لحالين – �لن�سر �أو �ل�سهادة – و�لغلبة دومًا هي 

للموؤمنين على �لكافرين ما د�مت �لطريق تعّبد بمر�ساة �هلل و�ألطافه.

1- �لتوبة، 52.
2- �آل عمر�ن، 139.
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فات  و�ل�سّ �ل�ّسروط  حيازة  �إلى  �إ�سافة  �لم�سلم  �لمجاهد  على   -1
�سائبة  بب�سيرة  ع  يتمتَّ �أن  �لالزمة،  �لج�سمّية  وحّتى  و�لأخالقّية  �لمعنوّية 

ائبة.  تمّكنه من �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سّ
2- من غير �ل�سحيح �أن يتقّدم �لمجاهد نحو ميد�ن �لمعركة من دون 
وعي وب�سيرة وتفّكر في �أ�سباب �لجهاد ونتائجه و�أهمية ما يقوم 

به من طاعة هلل تعالى. 
3- �لمجاهد في �سبيل �هلل يعتقد ويوؤمن باأّن كل ما يظهر في 
�ساحة �لوجود لي�س �سوى �إر�دة �لمولى تبارك وتعالى ول�سان حاله 
يَبَنا اإِلهَّ َما َكَتَب اهلّلُ َلَنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعَلى اهلّلِ  {ُقل لهَّن ُي�سِ

ِل اْلُموؤِْمُنوَن}. َفْلَيَتَوكهَّ
لالأمر  طبقًا  �لعمل  في  و�لمو�فقة  �لنقياد  هي  �لطاعة   -4
�أن يطيع �هلل  �لمتوّجه من �لآمر باتجاه �لماأمور. و�لمجاهد عليه 
�لعام وم�سالح  �لنظام  �لحفاظ على  �أجل  �لأمر من  و�أولي  تعالى 
اأَِطيُعوا اهلَل  َها الهَِّذيَن اآَمُنوا  اأَيُّ {َيا  �لمجتمع، قال �هلل تعالى: 

وِلي الأْمِر ِمْنُكْم}. �ُسوَل َواأُ َواأَِطيُعوا الرهَّ
5- ينبغي �أن يكون لدى �لمجاهد �أن يكون لديه معرفة بالزمان 
�لب�سيرة  حيحة وجود  �ل�سّ �لعقيدة  لو�زم  فيه. فمن  يعي�س  �لذي 
�ل�سيا�سية �لتي ت�سون �لإن�سان �لموؤمن عن �ل�سقوط �سحية للموؤ�مر�ت كما يقول 
�لإمام �لّر�سا Q: "الموؤمن العارف باأهل زمانه ل تهجم عليه اللواب�س".
�إلى  �ل�سحيحة  للنظرة  �متالكه  �لموؤمن  �لإن�سان  تمّيز  �لتي  �لأمور  من    -6
�لموت و�ل�سهادة، فالمجاهد �لموؤمن يرى �أّن �لموت ما هو �إّل ج�سر �لعبور من �لد�ر 

�لمحدودة �لفانية �إلى د�ر رحمة �هلل �لخالدة.
بالتكليف  �للتز�م  يكمن  �لحقيقي  �لن�سر  �أن  يرى  �لحقيقي  �لمجاهد   -7
ر في �أد�ء تكليفه، فاإّنه يعد نف�سه  �ل�سرعي وبلوغ ر�سا �هلل جّل �ساأنه. �أما لو ق�سّ

مهزومًا ولو تمّكن من �لنت�سار على �لعدّو في �لظاهر.
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موانع الجهاد في سبيل اهلل

أهداف المحور الثالث:

دون 	• تحول  �لتي  و�لعو�ئق  �لمو�نع  �أهّم  على  �لتعّرف 

تحّقق �لجهاد �لو�عي و�لهادف في �سبيل �هلل.

طريق 	• عن  و�لعو�ئق  �لمو�نع  هذه  رفع  كيفّية  بيان 

�لمجاهدين.

المحور الثالث
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الجبن والخوف من الموت

أهداف الدرس: 

بيان معنى �لجبن و�أ�سبابه ودو�فعه.	•

بيان حقيقة �لموت و�لأ�سباب �لكامنة ور�ء �لخوف منه.	•

�لتعّرف على �سبل عالج كّل من �لجبن و�لخوف من 	•

�لموت.

الدرس السابع
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 الجبن: 

1- حقيقة الجبن:

�لإن�سان  بها  ُيبتلى  قد  �لتي  �لأخالقية  �لرذ�ئل  من 

يقابل  وهو  �لمنطقي.  غير  �لخوف  وهو  �لجبن،  �سفة 

و�لفالح  للن�سر  مفتاحًا  ُتعد  �ّلتي  و�لجر�أة   �ل�سجاعة 

�لعّزة و�لعظمة  �لإن�سان �لجتماعية، وعن�سر  في حركة 

للمجتمع �لب�سري �سو�ًء في ميد�ن �لحرب و�لجهاد �أو في 

ميد�ن �ل�سيا�سة و�لجتماع، وحّتى في �لميادين �لعلمية. 

يكون  Q:"ل  �لباقر  �لإمام  عن  �لحديث  ففي 

الموؤمن جبانًا ول حري�سًا ول �سحيحًا")1(. 

و�سوء  و�لمهانة  �لمذّلة  �لإن�سان  تورث  �سفة  وهي 

هدر  �إلى  وتوؤّدي  �ساحبها،  منزلة  من  وتحّط  �لعي�س، 

1- بحار �لنو�ر، ج72،�س301.
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طاقاته، وتف�سي �إلى �أن يت�سّلط عدّوه عليه. و�لمجتمع �لذي يّت�سف �أفر�ده بالجبن 

مو�جهة  على  قادٍر  غير  �لظالمين  ل�سيا�سة  خا�سعًا  ذلياًل  خنوعًا  مجتمعًا  يكون 

�لتحديات �لكبرى وتقديم �لحلول �لناجعة، ول ُيرجى له �لرقّي و�لتكامل في كافة 

مجالت �لحياة، ويكون بعيدً� عن تحقيق �لأهد�ف �لإلهية �لكبرى من قبيل ب�سط 

�لحرية و�لم�ساو�ة و�لعد�لة �لجتماعية.

وهذ� ما �سّجلته �سفحات �لتاريخ �لإ�سالمي في �لفترة �لأخيرة �لتي �أعقبت وفاة 

�لنبي P و�لفتنة �ل�سخياء �لتي حّلت بالأمة �آنذ�ك، حيث جبن �لبع�س ولم يلتزم 

R، فلم يلتزم بمبايعة  P بحفظ �أهل بيته  بالو�سايا �ل�سريحة لر�سول �هلل 

عليهم  �لمن�سو�س   R �لمع�سومين  و�أبنائه   Q �لموؤمنين  �أمير  خليفته 

نكيل بهم وباأ�سحابهم  بالإ�سم، بل وعمد �إلى �لتاآمر عليهم من خالل محاربتهم و�لتَّ

بهدف �لق�ساء �لمادّي و�لمعنوي عليهم.

و�لمر�د بالجبن هنا هو �لخوف غير �لمنطقي من �لمو�قف �أو �لمظاهر �لتي ل 

ت�ستبطن خطرً� حقيقياً، بل يت�سّورها �لإن�سان �لجبان ويتوّهم �أنها �أمور خطيرة، 

مع �أنها لي�ست كذلك. وهذ� بخالف �لخوف من �لأمور �لتي تت�سمن خطرً� و�قعيًا 

على حياة �لإن�سان �أو �أنها يمكن �أن ت�سّبب �ل�سرر و�لأذى له، فاإن �لندفاع نحو هذ� 

�لنوع من �لمخاطر دون تفكيٍر وروّية يوقع �لإن�سان في مف�سدة �أخرى ل تقّل خطرً� 

ِباأَْيديُكْم اإلى  ُتْلُقوا  عن �لجبن وهي �لتهّور، وهو �لقائل في كتابه �لعزيز:{وَل 

ْهُلَكة})1(. التهَّ

1- �لبقرة،195
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2- دوافع الجبن:

 �سوء �لظّن باهلل: لأن �ل�سخ�س �لذي يعي�س �لإيمان باهلل و�لثقة به وينطلق في 

حياته من موقع �لتوّكل على �هلل و�لت�سديق بوعده، لن يذوق طعم �لذّلة و�لمهانة 

و�ل�سعف، ولن يترّدد �أو يخاف �أمام �لحو�دث �ل�سعبة، ولن يتزلزل �أمام �لتحّديات، 

�أمام  �سيئًا  تعادل  ول  محدودة  قدر�تهم  �أن  يرى  لأنه  �لأعد�ء  من  �أحدً�  يهاب   ولن 

قدرة �هلل �لمطلقة. فعن �أمير �لموؤمنين Q: "اإن البخل والجبن والحر�س 

غرائز �سّتى يجمعها �سوء الظن باهلل")1(.

نف�سه  �سعف  �لجبان  �لإن�سان  خ�سائ�س  �أهم  من  و�ليقين:  �لإيمان  �سعف   

�إلى  د�ئمًا  يلجاأ  نر�ه  لذ�  �لمختلفة،  و�لتحّديات  �ل�سعاب  مو�جهة  عن  وعجزها 

�لتذرّع بالأعذ�ر �لو�هية هربًا من �لم�سوؤوليات �أو �لو�جبات �لمطلوبة منه، و�لمن�ساأ 

 :Q لرئي�سي لهذ� �لعجز هو �سعف �لإيمان باهلل تعالى. عن �أمير �لموؤمنين�

"�سّدة الجبن من عجز النف�س و�سعف اليقين")2(. فالجبن ل ين�سجم مع 

روح �لإيمان، لأّن �لموؤمن يتوّكل في جميع �أموره على �هلل تعالى، ومن كان يملك مثل 

هذ� �لأ�سا�س �لمتين في حركة �لحياة ل يمكن �أن يكون للجبن طريق �إلى قلبه لأّنه 

يعي�س �لأمل برحمة �هلل وف�سله فال يتعّلق قلبه بكل ما �سوى �هلل تعالى. وبالعودة 

مجددً� �إلى حديث �لإمام �لباقر Q: "ل يكون الموؤمن جبانًا ول حري�سًا 

ول �سحيحًا")3(، ن�ستنتج منه �أي�سًا �أن �لجبن ل يجتمع مع �لإيمان. 

�لخوف من قّوة �لعدّو: �إن قّوة �لعدّو �لمادية وعديده وعّدته وحجم �لخ�سائر في 

�سفوف �لم�سلمين، كّلها عو�مل وموؤّثر�ت قد تقود �أحيانًا �إلى �لرهبة و�لخوف �لتي 

1- بحار �لأنو�ر،ج33،�س602.
2- غرر �لحكم،�س263.

3- بحار �لأنو�ر، ج72،�س301.
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قد يتبعها �لهزيمة و�لف�سل ل �سمح �هلل. وهذ� ما يحاول �لعدو تحقيقه و�لو�سول 

�إليه في دعايته �لإعالمية وحربه �لنف�سية.  ونحن لو رجعنا �إلى عديد جي�س �لإ�سالم 

�لأول في معاركه، ف�سنجد �أن �لتو�زن �لعددي مفقود: ففي معركة بدر كان عدد جي�س 

{َيا  �لم�سلمين 313 رجاًل مقابل 950 م�سرك على �سبيل �لمثال، ولكن �لأمر كان 

اِبُروَن  ُروَن �سَ ُموؤِْمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِع�سْ ِبيُّ َحرِّ�ِس اْل َها النهَّ اأَيُّ

ِذيَن َكَفُروا})1(. وفي  ْيِن َواإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا اأَْلفًا ِمَن الهَّ َيْغِلُبوا ِماَئَت

معركة �لخندق كان �لم�سركون على بع�س �لتقدير�ت �أكثر من ع�سرة �آلف مقاتل، 

و�لم�سلمين لم يتجاوز عددهم ثالثة �آلف)2(. لكن �لم�سلمون �لأو�ئل لم يهابو� كثرة 

�هلل:  على  وتوّكاًل  باأ�سًا  �لأمر  ز�دهم  بل  �لإطالق،  على  قّوتهم  يخ�سو�  ولم  �لأعد�ء 

َفَزاَدُهْم  َفاْخ�َسْوُهْم  َلُكْم  َقْد َجَمُعوْا  ا�َس  اإِنهَّ النهَّ ا�ُس  َلُهُم النهَّ َقاَل  ِذيَن  {الهَّ

ْعَم اْلَوِكيُل})3(. وقال �هلل تعالى مخاطبًا نبيه  ُبَنا اهلّلُ َوِن اإِيَمانًا َوَقاُلوْا َح�سْ

ي ل َيخاُف  مو�سى عندما �أمره بالذهاب �إلى لمو�جهته: {يا ُمو�سى  ل َتَخْف اإِنِّ

َلَديهَّ اْلُمْر�َسُلوَن})4(.

كما  �لموهوم،  �لخوف  لالإن�سان  ي�سّبب  ما  غالبًا  حيث  �لمعرفة:  وقّلة  �لجهل 

يالحظ في حالة خوف �لإن�سان من �لمو�رد �لتي ل يعرفها جيد�ً. �أما عندما تّت�سح 

له �ل�سورة جيدً� فاإن حالة �لخوف �ستذهب من نف�سه تدريجياً.

 طلب �لر�حة و�لعافية: وهو �أحد �لأ�سباب �لتي تكون من�ساأً للخوف غير �لمبرر، 

لأن خو�س �أي معترٍك يتطّلب من �لإن�سان �أن ُيقحم نف�سه في دو�مة من �لم�ساكل 

و�ل�سعاب، مما يعني �أن يتخّلى عن حظوظه من �لر�حة.

1- �لأنفال، 65.
2- بحار �لأنو�ر، ج20، �س228.

3- �آل عمر�ن، 137.
4- �لقلم،10.
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 �لآثار �لناجمة عن خو�س تجارب موؤلمة: فالحو�دث �لمّرة غالبًا ما تترك في 

نف�س �لإن�سان حالًة من �لخوف و�لرعب لأنها تتر�ّسخ في ذهنه وتحول دون �إقد�مه 

على خو�س تجارب جديدة. 

�لإفر�ط في توّخي �لحذر: �إن �لإفر�ط في �سلوك طريق �لحذر من �ساأنه �أن يورث 

فيعي�س  �لخطر،  فيه  يحتمل  ما  كل  توّقي  �إلى  بالإن�سان  يدفع  لأنه  �أي�سًا  �لخوف 

�لترّدد و�لخوف من �لإقد�م د�ئماً.

ة معالجة الجبن: 3- كيفّي

�إن �أحد �لطرق لعالج هذه �لرذيلة �لأخالقية كما في �سائر �لرذ�ئل �لأخرى هي 

�لتفّكر في �آثارها �ل�سلبية وعو�قبها �لوخيمة على �سعيد �لفرد و�لمجتمع. فعندما 

مذّلة  من  عليه  يترّتب  وما  �لموهوم  للخوف  �ل�سلبية  �لآثار  على  �لإن�سان  يتعّرف 

وحقارة وتخّلف وحرمان، فاإنه �سيتحّرك حتمًا لإز�لة هذه �لرذيلة من نف�سه.

�إلى قطع كل دو�فع وجذور  بال�سعي  �لآفة فهو  �لعملي لعالج هذه  �أما �لطريق   

هذه �لرذيلة من �لنف�س. فعندما تزول �ل�سحب �لمظلمة ل�سوء �لظن باهلل من �سماء 

فاإن  �لإن�سانية،  �لروح  ف�ساء  في  �هلل  على  و�لتوكل  �لإيمان  �سم�س  وت�سرق  �لقلب، 

ظلمات �لخوف �لموهوم �ستزول ب�سرعة من �لنف�س. ومن �لطرق �لأخرى �لمفيدة 

في �لعالج �أي�ساً، �أن يورّط �لإن�سان نف�سه في �لميادين �لمثيرة للخوف و�لوح�سة، 

ويعمل على �إقحام نف�سه فيها مر�ت عديدة، ومع تكر�ر �لتجربة �سيزول �لخوف من 

 Q لنف�س حتماً. ونجد هذ� �لمعنى ب�سورة جميلة في كلمات �أمير �لموؤمنين�

فاإّن �سّدة توّقيه اأعظم مما تخاف  اأمرًا فقع فيه،  حيث يقول: "اإذا هبت 

منه")1(.

1- بحار �لأنو�ر،68،�س362.
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 الخوف الموت: 

1- حقيقة الموت:

ما هو �لموت؟ وهل �لموت يعني �لفناء و�لعدم �أم �أنه تحول و�نتقال من مكان 

�لدو�م ول يز�ل يجول  �ل�سوؤ�ل كان على  �آخر؟ هذ�  �إلى عالم  �إلى مكان ومن عالم 

في خاطر جميع �لب�سر، وكل �إن�سان من دون ��ستثناء يوّد �أن يح�سل على �لجو�ب 

�ل�سحيح لهذه �لم�ساألة. 

حياة  �إلى  حياة  من  �نتقال  هو  بل  عدمًا  لي�س  �لكريم  �لقر�آن  نظر  في  �لموت 

�أخرى، ومن عالم �إلى عالم �آخر، هو �نتقال من دنيا محدودة وفانية �إلى عالم و��سع 

خالد وغير محدود وخالد. يقول �أمير �لموؤمنين علي Q في و�سيته لبنه �لإمام 

للدنيا")1(.  ل  لالآخرة  خلقت  اإّنما  اأّنك  بنّي  يا  "واعلم   :Q �لح�سن 

�إلى  و�لرجوع  �لآخرة  نحو  لالإن�سان  �لتكاملي  �ل�سير  من  مرحلة  و�قعه  في  فالموت 

�هلل عّز وجل، كالجنين �لذي يعي�س مّدًة من �لزمن في ظلمات �لرحم ثم يخرج �إلى 

�لحياة لتبد�أ رحلة جديدة من �لتكامل. وقد �أجاب �لإمام �لجو�د Q لّما �سئل 

اإل اأنه طويل  ليلة  كّل  ياأتيكم  الذي  النوم  عن حقيقة �لموت بالقول: "هو 

اأ�سناف  من  نومه  في  راأى  فمن  القيامة،  يوم  اإل  منه  ينتبه  ل  مّدته، 

الفرح ما ل ُيقاِدر قدره ومن اأ�سناف الأهوال ما ل يقادر قدره، فكيف 

حال فرح في النوم ووجل فيه؟! هذا هو الموت فا�ستعّدوا له")2(. 

اإّنا ُخِلقنا لْلَعَجِب،  اأبا عبد اهلل  وقال رجٌل لجعفر بن محّمد Q: "يا 

1- نهج �لبالغة،خ21.
2- بحار �لأنو�ر،ج6،�س155.
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قال وما ذاك اهلل )هلل ( اأنت، قال: ُخِلقنا للفناء، فقال: مه يا ابن اأخ 

ة ل تبيد ونار ل تخمد، ولكن قل اإّنما  ُخِلقنا للبقاء وكيف تفنى جنهَّ

نتحّول من دار اإلى دار")1(. 

واإّنا  الّنا�س  وعن �أمير �لموؤمنين Q �أي�سًا في حقيقة �لموت قال: "اأيها 

ُخِلقنا واإّياكم للبقاء ل للفناء ولكنكم من دار اإلى دار ُتنقلون فتزّودوا 

لما اأنتم �سائرون اإليه وخالدون فيه")2(. 

يقول �إمامنا �لخميني }:

كنتم في خدمة الإ�سالم وطاعة اهلل تبارك وتعالى فاإّن هذه  "واإذا 

اأّية  وعلى  كانت  اأينما  و�سعيدة،  وزكّية  طاهرة  اأنف�سًا  �ست�سبح  الأنف�س 

حياته  بداية  هو  الطاهر-  -الإن�سان  الإن�سان  موت  اإّن  كانت.  هيئة 

الإن�سانية، فهنا حياته الحيوانية وحياته المحدودة، اأّما تلك الحياة 

اأنف�سكم  نّزهتم  ولو  محدود.  غير  وعالم  محدودة  غير  فهي  الإن�سانية 

ومع  الكريم  القراآن  مع  من�سجمة  اأعمالكم  جعلتم  ولو  وطّهرتموها، 

فال  اأنف�سكم،  طّهرتم  اإذًا  قراآنية،  اأخالقكم  وجعلتم  الإ�سالم،  اأحكام 

تخافوا �سيئًا. اإّن الموت اأمر ي�سير ولي�س بذي بال، فاإّن اأمير الموؤمنين 

�سالم اهلل عليه مولى الجميع حينما يقول: "واهلل لبن اأبي طالب اآن�س 

ما  وحقيقة  الدنيا  حقيقة  فهم  فالأّنه  اأّمه"  بثدي  الّطفل  من  بالموت 

وراءها، وفهم حقيقة الموت وحقيقة الحياة")3(.

1- بحار �لأنو�ر،ج5،�س313.
2- بحار �لأنو�ر،ج68،�س264.

3- �سحيفة �لإمام، ج6، �س248.
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2- الخوف من الموت وحب البقاء: 

�سّكل �لتخويف من �لموت �أحد �أهم �لحجج �لتي �عتمدها �لمنافقون و�لكافرون 

ِذيَن  الهَّ َها  اأَيُّ {َيا  تعالى  يقول �هلل  �لجهاد، حيث  �إلى  �لتوّجه  �لموؤمنين من  لمنع 

ْو  َرُبوْا ِفي الأَرْ�ِس اأَ ِذيَن َكَفُروْا َوَقاُلوْا لإِْخَواِنِهْم اإَِذا �سَ اآَمُنوْا َل َتُكوُنوْا َكالهَّ

َرًة  ْو َكاُنوْا ِعنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقِتُلوْا ِلَيْجَعَل اهلّلُ َذِلَك َح�سْ َكاُنوْا ُغزًّى لهَّ

ِفي ُقُلوِبِهْم َواهلّلُ ُيْحِيي َوُيِميُت})1(. �إّن هذ� �لكالم يزعزع �لإيمان، وُي�سعف 

ُر عن غريزٍة  يعبِّ �لمطاف  نهاية  في  ولكنه  �لم�سلمين،  روحّية  ويزلزل  �لمعنويات، 

ِتِه، �أل وهي ُحبُّ �لبقاء و�لخوُف من �لموت.  ٍة في �لإن�سان وجبلَّ و�أ�سا�سيَّ

على �لرغم من هذه �لغريزة وح�سورها �لقوّي في حياة �لإن�سان، �إل �أّن �لتربية 

�لإ�سالمية �أبت �أن تجعلها حاكمة ومت�سّلطة على تفكير �لإن�سان و�أفعاله، فو�سعت 

لها قو�عد عاّمة ومحكمة، و�أخ�سعتها للتهذيب و�لتوجيه. 

لقد بّين �لإ�سالم روؤيته �لو�قعية للموت، فالموت في نهاية �لأمر و�قٌع ل محالة 

على كّل �إن�سان كما يقول تعالى في �لقر�آن �لكريم {ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة الَمْوت})2(. 

وما من �أحد باإمكانه �أن يفّر من �لموت �أو �أن يحّدد �أجله، بل هو �أمر بيد �هلل وحده 

ُعوَن اإِلهَّ  َمْوِت اأَِو اْلَقْتِل َواإًِذا لهَّ ُتَمتهَّ َن اْل {ُقل لهَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر اإِن َفَررُْتم مِّ

َقِلياًل})3(. 

ها النا�س اإّن الموت ل يفوُته الُمقيم،  ويقول �أمير �لموؤمنين Q: "اأيُّ

ول ُيعِجزه الهارب، لي�س من الموت محيد ول محي�س، من لم ُيقتل مات، 

1- �آل عمر�ن، 156.
2- �لأنبياء، 35.
3-�لأحز�ب، 16.
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"اإّن   :Q �لموؤمنين  �أمير  يقول  �آخر  وفي حديث  القتل"  الموت  اأف�سل  اإّن 

اهلل كتَب القتل على قوٍم والموت على اآخرين... فطوَبى للمجاهدين 

في �سبيِله والمقتولين في طاعِته")1(. 

حالة  هو  �إّنما  �إعد�ماً،  ول  فناًء  لي�س  و�لإ�سالمية  �لقر�آنية  �لروؤية  في  و�لموت 

�نتقال من د�ر �إلى د�ر، من دنيا �لمحدودية و�لفناء �إلى عالم �لخلود و�لبقاء كما في 

�لحديث عن �لإمام علي Q حيث قال: "اإنما الّدنيا دار مجاز، والآخرة دار 

قرار، فخذوا من ممّركم لمقرِّكم")2(. و�لإن�سان لم يخلق �إل للخلود و�لبقاء كما 

اأنك اإنما  ورد في و�سية �لإمام علي Q لبنه �لإمام �لح�سن Q: "واعلم 

خلقت لالآخرة ل للدنيا")3(.

�إنَّ كلَّ من يعرف حقيقة هذه �لحياة �لفانية و�لمت�سّرمة ومفارقة روحه لج�سده، 

ف�سوف  وج�سد�ً،  روحًا  �إليها  ينتقل  حيث  �لآخرة،  د�ر  في  �لخالدة  بالحياة  ويوؤمن 

�لتي  �لمهّمة  �لنتقالية  �لمرحلة  هذه  حقيقة  �أكثر  ح  وتتو�سّ �أمامه  �لروؤية  تتبلور 

��سمها �لموت، و�لتي هي بمثابة �لقنطرة �لتي �سوف يعبر من خاللها �إلى جنان �هلل 

بر، كما  �لف�سيحة و�لخالدة و�ستتبّدد مخاوفه وي�سّلم �أمره �إلى �هلل ول يكّلف �إل �ل�سّ

قال �لإمام �لح�سين Q لأ�سحابه قبل و�قعة �لطّف: "�سبرًا بني الكرام فما 

ّراء اإلى الجنان الوا�سعة  الموت اإل قنطرة يعبر بكم عن البوؤ�س وال�سّ

اإلى ق�سر؟ وما هو  اأن ينتقل من �سجن  والّنعيم الّدائمة، فاأّيكم يكره 

لأعدائكم اإل كمن ينتقل من ق�سر اإلى �سجن وعذاب. اإّن اأبي حّدثني 

1- بحار �لأنو�ر، ج32، �س203. 
2- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س33.

3- نهج �لبالغة، خطبة 21.
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عن ر�سول اهلل P اأّن الّدنيا �سجن الموؤمن وجّنة الكافر، والموت ج�سر 

هوؤلِء اإلى جنانهم وج�سر هوؤلء اإلى جحيمهم")1(.

3- عّلة الخوف من الموت: 

عّلة �لخوف من �لموت ترجع �إلى �سعف �لإيمان باهلل تعالى و�ليوم �لآخر، و�لنظر 

�إلى �لموت على �أنه فناء و�إعد�م لالإن�سان، مع �أن �ل�سحيح خالف ذلك كما بّيّنا. 

ومن جهة ثانية �سببه �أي�سًا �أعمال �لإن�سان �ل�ّسيئة في �لدنيا وما �حتطبه �لإن�سان 

على ظهره من �لآثام و�لمعا�سي و�لأعمال �ل�سيئة �لتي بطبيعة �لحال �سوف يخاف 

من نتائجها وعو�قبها عند حلول �لموت و�لحياة �لآخرة. ففي �لحديث عن �لإمام 

الموت؟  اأحب  ل  لي  ما  فقال:  رجٌل   P النبي  اإلى  "اأتى  قال:  �ل�سادق 

 :P  فقّدمته؟ قال: ل، قال :P له: األك مال؟ قال: نعم، قال P فقال

فمن ثم ل تحّب الموت!")2(.

ما لنا  اهلل  ر�سول  ابن  وجاء رجٌل �إلى �لإمام �لح�سن Q فقال له: "يا 

وعّمرتم  اآخرتكم  اأخربتم  اإنكم   :Q قال  نحّبه؟  ول  الموت  نكره 

دنياكم، فاأنتم تكرهون الُنقلة من العمران اإلى الخراب")3(.

�أن  لوجدنا  منه  ينفرون  �لموت  �لنا�س  معظم  يكره  لماذ�  قلياًل  فّكرنا  لو  �إننا 

�لدنيوية.  �لنعم  وزو�ل  خ�سارة  فيه  يرون  حيث  للموت  نظرتهم  في  يكمن  �ل�سبب 

فالإن�سان �لذي يرى �أن �سعادته وكماله يكمنان في �لدنيا وكمالتها، كيف �سير�سى 

محور  كان  فالذي  قبل؟!  من  له  يمّهد  لم  �آخر  عالم  �إلى  عنها  و�لنتقال  بتركها 

1- بحار �لأنو�ر، ج6، �س 154.
2- بحار �لأنو�ر، ج6، �س127.
3- بحار �لأنو�ر، ج6، �س129.
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�لفانية  �لدنيا  و�لمال و�لجاه وغيرها من ملّذ�ت  و�لأولد  بالن�ساء  وتعّلق قلبه  هّمه 

وي�ستاأن�س  هذه  �سعادته  م�سدر  عن  ي�ستغني  �أن  يمكنه  كيف  �لبالية  و�سهو�تها 

بالموت؟! في �لحقيقة لو رجع �أولئك �لذين يفّرون من �لموت �إلى �أنف�سهم و�ساألوها 

عن �ل�سبب �لحقيقي و�لخفّي لنفورهم من �لموت لأدركو� حتمًا �أن عّلة هذ� �لأمر 

هو تعّلق قلوبهم بالدنيا و�نعقاد �آمالهم على لذ�ئذها فكانت �لنتيجة �أن غفلو� عن 

ِباْلَحياِة  وا  سُ َورَ� ِلقاَءنا  َيرُْجوَن  ل  الهَّذيَن  {اإِنهَّ  لها  �ل�سالح  و�ل�سعي  �لآخرة 

وا ِبها َوالهَّذيَن ُهْم َعْن اآياِتنا غاِفُلوَن})1(. ْنيا َواْطَماأَنُّ الدُّ

وجاهها  ومنا�سبها  كمالتها  تح�سيل  �أجل  ومن  للدنيا  هّمته  كانت  من  �إن 

و�سمعتها لن يتعّدى �أق�سى طير�نه نيل هذه �لملّذ�ت �لفانية و�لم�سوبة بالمنّغ�سات 

من  يمنعه  �سّيقًا  قف�سًا  �لدنيا  ر�أى  �هلل  �سبيل  وفي  هلل  هّمته  كانت  ومن  حتماً. 

�لتحليق �إلى كماله �لحقيقي في�سعى للتحّرر منه و�لفر�ر من �أ�سره كما في �لحديث 

الكافر")2(. وجّنة  الموؤمن  �سجن  عن ر�سول �هلل P:"الّدنيا 

"مزرعة  و�أنها  �ساعة")3(،  "الدنيا  �أّن  �أدركو�  �لذين  �أولئك  وحدهم 

�لذين  بال�سعادة �لمحدودة عن �لمطلقة بدلً، هم  الآخرة")4( و�لذين ل ير�سون 

و�ل�سعادة  �لحقيقي  �لكمال  حيث  محبوبهم  نحو  د�ئمًا  �سفرً�  دنياهم  يجعلون 

�لحقيقية و�لر�حة �لأبدية.

1- يون�س،7.
2- بحار �لأنو�ر،ج44،�س297.
3-  بحار �لأنو�ر،ج1،�س151.
4- عو�لي �لالآلي،ج1،�س267.
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ة الخالص من هذا الخوف:  4- كيفّي

�أما كيفّية �لتخّل�س من �لخوف من �لموت فعبر خطو�ت �أولها تكمن في �إدر�ك 
و�لخطوة  منه.  �لخوف  عامل  كبير  حدٍّ  �إلى  يقّلل  لأنه  تقّدم،  كما  �لموت  حقيقة 
�لثانية بعد معرفة حقيقة �لموت هي بال�ستعد�د كما في �لحديث "هذ� هو �لموت 
�ل�سحيح  و�لعتقاد  �لإيمان  يكون من خالل  للموت  و�ل�ستعد�د  له")1(.  فا�ستعّدو� 
تعالى  �هلل  وجه  �إل  �لمرء  منه  يبتغي  ل  �لذي  �ل�سالح  و�لعمل  �لآخر،  و�ليوم  باهلل 

و�لتقّرب �إليه، كذلك وتذّكر �لموت د�ئمًا و�لّتعاظ به وبمجرياته.
وفي رو�ية �أخرى عن �لإمام �لجو�د Q قال: "والذي بعث محمدًا بالحّق 
نبيًا اإن من ا�ستعّد للموت حق ال�ستعداد فهو اأنفع له من هذا الدواء 
لهذا العالج، اأما اإّنهم لو عرفوا ما يوؤدي اإليه الموت من الّنعم ل�ستعدوه 
واأحّبوه اأ�سّد ما ي�ستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتالب 

ال�سالمات")2(.
ر�سول  "كان   :Q �لموؤمنين  �أمير  يقول  للموت  �ل�ستعد�د  كيفّية  وعن 
ذكر  اأكثروا  فيقول  الموت  بذكر  اأ�سحابه  يو�سي  ما  كثيرًا   P اهلل 

هوات")3(. الموت فاإّنه هادم اللّذات، حائل بينكم وبين ال�سّ
الّندى  وبذل  الحرام  تجّنب  للموت  ال�ستعداد  "اإّنما   :Q وعنه 

والخير")4(.
وفي رو�ية �أخرى، قيل لأمير �لموؤمنين Q: "ما ال�ستعداد للموت؟ قال 
Q اأداء الفرائ�س واجتناب المحارم وال�ستمال على المكارم ثّم ل 
اأبي  ابن  يبالي  ما  الموت عليه، واهلل  اأم وقع  الموت  اأوقع على  يبالي 

طالب اأوقع على الموت اأم وقع الموت عليه")5(.
1- بحار �لأنو�ر، ج6، �س155.

2- م،ن.
3- بحار�لأنو�ر، ج68، �س264

4- و�سائل �ل�سيعة، ج9، �س409.
5- م�ستدرك �لو�سائل، ج2، �س100.
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1- �لجبن هو �لخوف غير �لمنطقي وهو يقابل �ل�سجاعة و�لجر�أة.
2- �سفة �لجبن ل تن�سجم مع �لإيمان �لقوي و�لر��سخ باهلل، وهو يورث 

�لإن�سان �لمذّلة و�لهو�ن. 
من  �لخوف  و�لنف�س،  �لإيمان  �سعف  �أهّمها:  عديدة  دو�فع  للجبن   -3
�لحو�دث  �لر�حة،  حّب  �لخاطئة،  و�لعتقاد�ت  �لجهل  �لعدوّ،  قّوة 

�ل�سلبية و�لتجارب �لحياتية �لموؤلمة، �لإفر�ط في توّخي �لحذر.
4- للجبن عالجان، �لأول علمي عبر �لتفّكر في �لآثار �ل�سلبية 
من  �لرذيلة  هذه  وجذور  دو�فع  كل  بقطع  يكمن  عملّي  وعالج  له، 

�لنف�س من خالل �إقحامها في �لمو�قف �لخطيرة حتى تتعود.
�لأمر  نهاية  �إذ هو في  للموت  �لو�قعية  روؤيته  �لإ�سالم  بّين   -5
َذاِئَقُة  َنْف�ٍس  {ُكلُّ  تعالى  يقول  �إن�سان،  كل  على  محالة  ل  و�قٌع 

الَمْوِت}. 
بل  �أن يحّدد كيفّيته،  �أو  �لموت  يفّر من  �أن  6- ل يمكن لأحد 
َن  هو �أمر بيد �هلل وحده {ُقل لهَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر اإِن َفَرْرُتم مِّ

ُعوَن اإِلهَّ َقِلياًل}.  ًذا لهَّ ُتَمتهَّ اْلَمْوِت اأَِو اْلَقْتِل َواإِ
7- �لموت في �لروؤية �لقر�آنية و�لإ�سالمية لي�س فناء ول �إعد�ماً، 
بل هو حالة �نتقال من د�ر �إلى د�ر، من دنيا �لمحدودية و�لفناء �إلى عالم �لخلود 

و�لبقاء. 
8- �إن عّلة �لخوف من �لموت تكون من جهة �سعف �لإيمان باهلل تعالى و�ليوم 
�أنه فناء و�إعد�م لالإن�سان، مع �أن �ل�سحيح خالف  �إلى �لموت على  �لآخر، و�لنظر 

ذلك.
9- كيفية �لتخّل�س من �لخوف من �لموت تكمن في �إدر�ك حقيقة �لموت، لأنه 
يقّلل �إلى حدٍّ كبير عامل �لخوف منه، كما في �لحديث عن �لأمير Q "اإّنما 

ال�ستعداد للموت تجّنب الحرام وبذل الّندى والخير".
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الهوى وحّب المنصب

أهداف الدرس: 

بيان حقيقة �ّتباع �لهوى وكونه مخالفة للتكليف �لإلهي.	•

باع �لهوى. 	• �لتعّرف على �لمخاطر و�لآثار �ل�سلبية لتِّ

بيان خطورة �ل�سعي لنيل �لمقامات �لدنيوية.	•

بيان �إمكانية �لجمع بين �لمقام �لدنيوّي و�لمقام 	•

�لمعنوي.

الدرس الثامن
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 الهوى:

1- حقيقة اتّباع الهوى خطر عظيم: 

به  و�لتعّلق  �إليه  و�لميل  �ل�سيء  حب  هو  �لهوى 

و��ستهاوؤه، من دون فرٍق بين �أن يكون متعّلقه �أمرً� ح�سنًا 

�أو قبيحاً. وهوى �لنف�س هو عبارة عن حّب �لنف�س وميل 

�لإن�سان �إلى �ّتباع �لأو�مر �ل�سادرة عنها �سو�ء كانت خيرً� 

�أم �سر�ً. و�ّتباع �أو�مر �لنف�س في غير مر�ساة �هلل تعالى 

يعّد �سركًا به لأن �لمطاع فيه هو �لنف�س ولي�س �هلل.

و�إّن �لأمر �ل�سادر من �لنف�س �إن كان خيرً� فال �سير 

فيه ما د�م في طاعة �هلل و�سمن �لأهد�ف �لإلهية ولو في 

د�ئرة �لمباحات، و�إن كان �سرً� فهو باطل لأّنه �سادٌر عن 
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�لنف�س �لأّمارة بال�سوء �لتي تاأمر �لإن�سان بال�سوء د�ئمًا وتدفعه �إلى مع�سية �لرب 

ومخالفة �أمره. وقد تحّدث �هلل تعالى عن هذه �لحقيقة و�أ�سار �إلى �أن �لمّتبع لهو�ه 

لهَُّه  سَ َواأَ� اإِلَهُه َهواُه  َخَذ  َمِن اتهَّ َراأَْيَت  {اأََف في طريق �ل�سالل هو عابٌد لغير �هلل 

ِرِه ِغ�ساَوًة َفَمْن  ِبِه َوَجَعَل َعلى  َب�سَ اهلُل َعلى  ِعْلٍم َوَخَتَم َعلى  �َسْمِعِه َوَقْل

ُروَن})1(.  ِ اأََفال َتَذكهَّ َيْهديِه ِمْن َبْعِد اهللهَّ

فالآية و��سحة �لدللة على �أّن �لإن�سان يمكن �أن يت�سافل �إلى �لحّد �لذي ت�سبح 

فيه نف�سه هي �لمعبودة و�لمطاعة ولي�س �لحّق عّز وجّل، و�لم�سكلة �لكبرى في هذه 

ر�ط �لم�ستقيم،  �لتبعّية للنف�س تكمن في �أنها ت�سّل �لإن�سان عن جاّدة �لحق و�ل�سّ

َك ُهَو  نهَّ رَبهَّ وَن ِباأَْهواِئِهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم اإِ لُّ نهَّ َكثيرًا َلُي�سِ كما قال عّز ��سمه: {َواإِ

ُمْعَتديَن})2(. اأَْعَلُم ِباْل

2- مخالفة الهوى تكليف إلهي: 

�لأخطر في �ّتباع �لهوى هو �أّنه ي�سّد عن �سبيل �لحق، ويحول دون �لو�سول �إليه، 

وهل بعد �سبيل �لحق �إل �ل�سالل!؟ فعن �أمير �لموؤمنين علي Q قال: "اإنما 

فاإنه  الهوى  اّتباع  اأَما  الأَمل  وطول  الهوى  اّتباع  اثنتين ؛  عليكم  اأَخاف 

ي�سّد عن الحق واأَما طول الأَمل فين�سي الآخرة")3(.

لقد �سرّح �لقر�آن �لكريم ب�سرورة تجّنب هوى �لنف�س وعدم طاعتها، لأنها لن 

لهََّك َعْن  ِبِع اْلَهوى  َفُي�سِ الل، قال تعالى: {وَل َتتهَّ تورث �لإن�سان �إل �لعذ�ب و�ل�سّ

وا  ِ َلُهْم َعذاٌب �َسديٌد ِبما َن�سُ وَن َعْن �َسبيِل اهللهَّ لُّ ِ اإِنهَّ الهَّذيَن َي�سِ �َسبيِل اهللهَّ

1- �لجاثية، 23
2- �لأنعام، 119.

3- �لكافي، ج2، �س355.
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الّنف�س  طاعة  َيْوَم اْلِح�ساِب})1(، وعن �لإمام علي Q �أي�سًا �أنه قال: "اإّن 

ومتابعة الهوى اأ�سُّ كّل محنة ورَاأ�س كّل غواية")2(. 

يكون بطاعتها   Q �لإمام علي  �لنف�س �لذي يتخّوفه علينا  �ّتباع هوى  �إن 

ل  و�لحل  رغباتها،  لتلبية  �لتام  و�لن�سياع  �هلل  دون  عنها  �ل�سادرة  �لأو�مر  و�ّتباع 

ِه  ا َمْن خاَف َمقاَم رَبِّ يكون �إل بمخالفة هذ� �لهوى كما قال �لباري عّز وجل: {َواأَمهَّ

َماأْوى })3(. و�ل�سبيل �لوحيد  اْل ِهَي  َة  اْلَجنهَّ َفاإِنهَّ  اْلَهوى    ْف�َس َعِن  َوَنَهى النهَّ

وعدم  يكمن في مخالفتها  �سلطان طاعتها  و�لخروج من  �لهوى  �لنف�س عن  لنهي 

�لنابعة من  �إّن �لحّل �لوحيد يكمن في مخالفة هذه �لأو�مر  �آخر  طاعتها. بمعنى 

�لنف�س و�لحتكام عو�سًا عنها �إلى �أحكام �ل�سريعة و�لعقل في كاّفة �سوؤون حياتنا، 

بالإ�سافة �إلى تقوية ر�دع �لإيمان و�لتقوى في �لنف�س. 

ة مخالفة الهوى:  3- كيفّي

�سلوكياته  �إلى  وناظرً�  حا�سرً�  وير�ه  حياته  في  د�ئمًا  �هلل  بوجود  ي�سعر  من 

و�أفعاله، ويرى محكمة �لعدل �لإلهية يوم �لقيامة بعين �لب�سيرة ل يمكن �أن يتجرّ�أ 

بمفا�سد  ويتلّوث  �لدينية  �لت�سريعات  ويتجاوز  �لإلهية  �لحدود  طوق  ك�سر  على 

�ل�سهو�ت و�لرذ�ئل ول يرتدع بر�دع �لعقل. 

و�لمجاهد في ميد�ن �لمعركة ي�سطدم د�ئمًا بحاجز حب �لنف�س و�لهوى، فهو 

في كل حركة وخطوة تحّدثه نف�سه بال�سالمة و�لحفاظ على �لنف�س وتوّقي �لجهد 

ة، وربما �إلقاء ذلك على كاهل �لآخرين، وبالتالي �لوقوع في مخالفة  و�لّتعب و�لم�سقَّ

1- �س، 26.
2- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س114.

3- �لنازعات، 41-40.
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وبالتالي  �لحق  جبهة  ت�سّدع  �إلى  يوؤدي  ما  غالبًا  �لأمر  وهذ�  و�لتكاليف.  �لأو�مر 

�لقاتل، كما في ق�سة خذلن بع�س �لجنود �لمكّلفين  �لع�سكري  �لهزيمة و�لف�سل 

للدنيا،  وحبًا  للغنائم  طلبًا  "�أحد"  معركة  في  �لإ�سالمي  �لجي�س  ظهر  بحماية 

باعًا للهوى �لنف�سي، حيث �سّبب ذلك نك�سة للم�سلمين، وطعنًا في قلب  وبالتالي �تِّ

�لر�سول �لأعظم محمٍد P، وفي هذ� عبرة وموعظة لمن �ألقى �ل�سمع وهو �سهيد.

فال  �ل�سرعي  تكليفه  نحو  د�ئمًا  �ساخ�سًا  �لمجاهد  نظر  يكون  �أن  ينبغي  لذ� 

يحيد عنه قيد �أنملة، لأن �لنظر �لد�ئم للتكليف �ل�سرعي و�لعمل به هو �ل�سمانة 

لأنه  �أو�مرها.  و�ّتباع  �لنف�س  �أهو�ء  للتفّلت من  �لُمثلى  �ل�سرعية  و�لو�سيلة  �لوحيدة 

من جهة ل يدرك ما عند �هلل �إل بطاعته، ومن جهة ثانية ل يمكن �لتفّلت من �أ�سر 

�لهوى ونيل �لدرجات �لعلى �إل بالطاعة.

عن ر�سول �هلل P �أنه قال: " فاإّن اهلل ل ُيدرك �سي ء من الخير عنده 

اإل بطاعته واجتناب محارمه التي حّرم اهلل في ظاهر القراآن وباطنه 

فاإّن اهلل تبارك وتعالى قال في كتابه وقوله الحّق {َوَذُروا ظاِهَر اْلإِْثِم 

َوباِطَنه}")1(. 

نف�سه  نوازع  اأقمع  امراأً  "رحم اهلل  قال:  �أنه   Q �لموؤمنين  �أمير  وعن 

اإلى الهوى ف�سانها وقادها اإلى طاعة اهلل بعنانها")2(، وقال Q : "من 

الّنا�س  اأحّب نيل درجات العلى فليغلب الهوى")3(، وقال Q: " اأف�سل 

من ع�سى هواه واأف�سل منه من رف�س دنياه")4(.

1- �أ�سول �لكافي، ج8، �س7.
2- م�ستدرك �لو�سائل، ج11، �س255.
3- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س115.
4- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س114.
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كثير  �إلى  يحتاج  ل  �لعلى  �لدرجات  ويبحث عن  ي�سارع هو�ه  �لذي  فالمجاهد 

عناء ليقوم بالت�سحيات متى ما نودي �إليها. كذ� كان �لأمير Q جاهزً� د�ئمًا 

هادة في �سبيل �لمولى تعالى، خ�سو�سًا في �لمو�قف  لأد�ء �لو�جب �ل�سرعي ولل�سَّ

�لحرجة و�لم�سيرية كما فعل Q عندما فدى �لر�سول P بنف�سه حينما بات 

ِري  َي�سْ َمن  ا�ِس  النهَّ {َوِمَن  قال  حينما  �لعالمين  رّب  عليه  فاأثنى  فر��سه،  على 

ِعَباِد})1(.  اِت اهلّلِ َواهلّلُ رَوؤُوٌف ِباْل ُه اْبِتَغاء َمْر�سَ َنْف�َس

 حّب الجاه والمنصب:

1- العواقب الوخيمة لحب الجاه والمنصب:

�لجاه وطلبه  �أمرين: بين حّب  �لرئا�سة بين  �لإ�سالمي في مو�سوع  �لدين  مّيز 

في  كما  �لأول  فذّم   ، �لقدرة  �أو  �لكفاءة  لوجود  للم�سوؤولية  �لت�سّدي  وبين  لنف�سه 

اأحد  طلبها  فما  والّرئا�سة  "اإّياك   :Q �ل�سادق   �لإمام  عن  �لحديث 

اإنك  "اللهم   :Q �لح�سين  �لإمام  �لثاني كما في قول  و�أوجب  اإل هلك")2(. 

تعلم اأنه لم يكن الذي كان مّنا مناف�سة في �سلطان، ول التما�س �سيء 

من ف�سول الحطام، ولكن لنرّد المعالم من دينك ونظهر الإ�سالح في 

بالدك، فياأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك")3(.

اإلى  وتعالى  تبارك  اهلل  اأوحى  علّي  "يا  قال:  �أنه   P �هلل  ر�سول  وعن 

الّدنيا اخُدمي من خدمني واأتعبي من خدمك")4(.

1- �لبقرة، 207.
2- و�سائل �ل�سيعة، ج27، �س129.

3- بحار �لأنو�ر، ج34، �س110.
4- بحار �لأنو�ر، ج74، �س53.
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وقد ذّم �أئمة �أهل �لبيت R طلب �لرئا�سة وحب �لمن�سب و�لجاه في �لعديد 

من �لرو�يات منها:

 عن �لإمام �لكاظم Q �أنه قال: "ما ذئبان �ساريان في غنم قد تفّرق 

رعاوؤها باأ�سّر في دين الم�سلم من الرئا�سة")1(.

فاإّن  هلك  لنف�سه  الّرئا�سة  طلب  "من  قال:   Q �لر�سا  �لإمام  عن 

الّرئا�سة ل ت�سلح اإل لأهلها")2(.

اهلل Q يقول: اإياكم  عبد  اأبا  عن عبد �هلل بن م�سكان قال: "�سمعت 

النعال خلف رجل  وهوؤلء الروؤ�ساء الذين يتراأ�سون، فواهلل ما خفقت 

اإل هلك واأهلك")3(.

بها،  هّم  من  ملعون  تراأ�س،  من  "ملعون  قال:   Q �هلل  عبد  �أبي  عن 

ملعون من حّدث بها نف�سه")4(.

اإياك   :Q اهلل  عبد  اأبو  لي  "قال  قال:  �لثمالي  حمزة  �أبي  عن 

والرئا�سة واإياك اأن تطاأ اأعقاب الرجال، قال: قلت: جعلت فداك اأما 

الرئا�سة فقد عرفتها واأما اأن اأطاأ اأعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي اإل 

ب  مّما وطئت اأعقاب الرجال فقال لي: لي�س حيث تذهب، اإياك اأن ُتن�سِّ

رجاًل دون الحّجة، فت�سّدقه في كل ما قال")5(.

عن �أبي �لربيع �ل�سامي، عن �أبي جعفر Q قال: "قال لي: ويحك يا اأبا 

1- �أ�سول �لكافي، ج2، �س297.
2- م�ستدرك �لو�سائل، ج11، �س381.

3- �أ�سول �لكافي،ج2،�س297.

4- �أ�سول �لكافي،ج2،�س298.

5- �أ�سول �لكافي،ج2،�س298.
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الربيع ل تطلبّن الرئا�سة، ول تكن ذئبًا ول تاأكل بنا النا�س فيفقرك 

اهلل ول تقل فينا ما ل نقول في اأنف�سنا فاإنك موقوف وم�سوؤول ل محالة 

فاإن كنت �سادقًا �سدقناك واإن كنت كاذبًا كذبناك")1(.

ونختم �لكالم بو�سية �لإمام �لخميني قد�س �سره لولده فيقول: "ولدي! ل تلق عن 

كاهلك حمل �لم�سوؤولية �لإن�سانية �لتي هي خدمة �لحق في �سورة خدمة �لخلق.. 

باأقّل من جولته و�سولته  لي�ست  �لميد�ن  �ل�سيطان و�سولته في هذ�  فاإن جولت 

على  للح�سول  نف�سك  تتعب  ول  )�لعامة(.  لالأمور  و�لمت�سّدين  �لم�سوؤولين  بين 

�أقترب  �أن  �أريد  باأني  �لمادي- متذرّعًا  �أم  �لمعنوي  �لمقام  مقام مهما كان -�سو�ء 

�إلى ذلك  �لتوّجه  �أخدم عباد �هلل. فاإن  �أن  �أريد  �أني  �أو  �أكثر..  �لإلهية  من �لمعارف 

من �ل�سيطان.. ف�ساًل عن بذل �لجهد للح�سول عليه. �لموعظة �لإلهية �لفريدة، 

ِعُظُكْم  اأَ اإِنهََّما  {ُقْل  خّطها  في  و�سر  قّوتك  بكل  و�قبلها  و�لروح،  بالقلب  �إ�سمعها 

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى}")2(. ِبَواِحَدٍة اأَْن َتُقوُموا هلِلهَّ

ون والشؤون الدنيوية:  2- الرجال اإللهّي

بين  �لتناق�س  بوجود  �لقائلة  �ل�سبهة  تو�سيح  في  تكمن  �لعنو�ن  هذ�  �أهمية 

�قت�ست  تعالى  �هلل  �إر�دة  �إن  و�لعبودية.  �لتدّين  و�سلوك طريق  �لدنيوية  �لمقامات 

بجعل خليفة له في هذه �لأر�س وتخ�سي�سه بجن�س �لب�سر ينق�س �ل�سبهة �ل�سابقة، 

ويجعلنا بحاجة �إلى �إعادة �لنظر في �لمو�سوع للخروج بالنتيجة �ل�سحيحة.

لل�سوؤون  �لت�سّدي  وبين  �لروحية  مقاماتهم  بين  �لإلهيون  �لرجال  جمع  فكيف 

�للذين من تم�ّسك بهما نجا ،  �لثقلين  �إلى  �لدنيوية؟ لالإجابة بدّقة يجب �للجوء 

1- �أ�سول �لكافي،ج2،�س298.
2- و�سايا عرفانية، �س55.
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فالجو�ب �ل�سحيح ياأتي بطرق �لباب �ل�سحيح.

اإِنِّي  ِلْلَماَلِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  {َواإِْذ  �لكريم:  كتابه  في  وتعالى  تبارك  �هلل  يقول 

الهَِّذيَن  َعَلى  نهَُّمنهَّ  اأَن  {َوُنِريُد   : ويقول  َخِليَفًة})1(  الأَْر�ِس  ِفي  َجاِعٌل 

فالكالم  اْلَواِرِثيَن})2(  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  اأَِئمهَّ َوَنْجَعَلُهْم  اْلأَْر�ِس  ِفي  ِعُفوا  ا�ْسُت�سْ

�سفات  �لقر�آن  عر�س  وقد  �لأر�س،  في  �لإن�سان  لخالفة  �إلهي  م�سروع  عن  هنا 

َواآَتُوا  اَلَة  ال�سهَّ اأََقاُموا  اْلأَْر�ِس  ِفي  اُهْم  نهَّ كهَّ مهَّ اإِن  {الهَِّذيَن  بقوله:  �لم�ستخَلفين 

ِ َعاِقَبُة اْلأُُموِر})3(، فهنا  َكاَة َواأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلهَّ الزهَّ

�لعالقة بين ثالثة �أطر�ف: 

الُمستخلِف: وهو �هلل �سبحانه وتعالى.

ة.  الُمستخَلف: وهو �لإن�سان �لإلهي �ساحب �ل�سفات �لخا�سّ

مكان االستخالف: وهو �لأر�س.

�لإر�دة  تنفيذ  مكان  هي  )�لدنيا(  �لأر�س  تكون  �أن  �لأ�سل  �إّن  نقول،  باخت�سار 

هو  �لم�سروع  لهذ�  �لوحيد  فالمنّفذ  �لآيات  تفيد  وكما  �لإلهي،  و�لم�سروع  �لإلهية 

وهي  ٍة  خا�سَّ ب�سفاٍت  �لمتَّ�سف  �لإن�سان  �إنه  �إن�سان،  �أّي  لي�س  ولكن  �لإن�سان 

باخت�سار �لإيمان و�لتقوى. فلي�س �سحيحًا �أن �لمقامات �لدنيوية لي�ست منا�سبة 

ها توؤّثر في مقاماتهم، بل على �لعك�س فال�سخ�س �لإلهي هو �لوحيد  لالإلهيين، �أو �أنَّ

في  كالخبير  فهو  و�إد�رتها،  �لدنيوية  �لمقامات  مع  �لت�سّرف  كيفّية  يعرف  �لذي 

تروي�س �ل�سباع �ل�سارية، فهو ي�سّير �لدنيا كما يريد ل �لعك�س.

1- �لبقرة، 30.
2- �لق�س�س، 5.

3- �لحج، 41.
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ول باأ�س �أن نعر�س في �لمقام بع�س �لرو�يات �لتي تحكي �سيرة �لقادة �لإلهيين 

و�لتي ت�سير �إلى هذ� �لمعنى: 

�إّن �لنبي �سليمان Q -مع ما لديه من مقام ومنزلة- كان كل �سباح ي�ستقبل 

�لكبار و�لأ�سر�ف، وفي نف�س �لوقت كان يذهب �إلى �لمحتاجين ويجل�س معهم وروي 

َبَح ت�سّفح وجوه الأغنياء والأ�سراف حّتى يجيء  عنه Q �أنه: "اإذا اأ�سْ

اإلى الم�ساكين ويقعد معهم ويقول م�سكين مع الم�ساكين")1(.

Q مّر في موكبه والّطير ُتظّله  �سليمان بن داود  "اأّن   : �أي�سًا  ُرِوَي 

اإ�سرائيل  بني  عّباد  من  بعابٍد  �سماله  وعن  يمينه  عن  والإن�س  والجّن 

�سليمان  ف�سمعه  عظيمًا  ملكًا  اهلل  اآتاك  لقد  داود  ابن  يا  واهلل  فقال: 

ما  اإّن  داود،  ابن  عِطي  اأُ مّما  خير  موؤمٍن  �سحيفة  في  لت�سبيحة  فقال: 

اأُعِطَي ابن داود يذهب واإّن الّت�سبيحة تبقى")2(.

 وهذ� �لر�سول �لأكرم P �ساحب �لمقام �لرفيع عند �هلل {ُثمهَّ َدنا َفَتَدلهَّى  

ْدنى})3(، كان يجل�س على �لأر�س ويفر�س �سفرة �لطعام،  َفكاَن قاَب َقْو�َسْيِن اأَْو اأَ

وكان ياأكل لحم �لغنم بيده، وكان يقبل دعوة �لعبد ولو على قر�س من �لخبز.عن 

�بن عّبا�س قال: "كان ر�سول اهلل P يجل�س على الأر�س وياأكل على الأر�س 

وَيعَتِقُل ال�ّساة ويجيب دعوة المملوك على خبز ال�ّسعير")4(.

من  بقر�سين  يكتفي  كان  �لخالفة  من�سب  في   Q �لموؤمنين  �أمير  وهذ� 

�أدنى من عفطة عنز، و�لحذ�ء �لمقّطع  �ل�سعير وطمرين خلقين، وكان يرى �لدنيا 

1- بحار �لأنو�ر، ج14، �س83.
2- م .ن. 

3- �لنجم،9-8.
4- بحار �لأنو�ر، ج16، �س222
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دنياه  من  اكتفى  قد  اإمامكم  واإّن  "األ   :Q يقول  �لرئا�سة،  من  �أف�سل 

ح�سور  "لول  �أي�ساً:   Q ويقول  يه")1(.  بُقر�سَ ُطْعِمه  ومن  بِطمَريه 

العلماء  على  اهلل  اأخذ  وما  الّنا�سر  بوجود  الحّجة  وقيام  الحا�سر 

�َسَغِب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها  ِة ظالم ول  وا على ِكظهَّ ُيَقارُّ األ 

من  عندي  اأزهد  هذه  دنياكم  ولألفيتم  اأّولها  بكاأ�س  اآخرها  ول�سقيت 

َعْفَطِة عنز")2(.

 Q اأمير الموؤمنين  "دخلت على  �بن عّبا�س ر�سي �هلل عنه قال:  وعن 

ل  فقلت:  الّنعل؟  هذا  قيمة  ما  لي:  فقال  نعله  يخ�سف  وهو  قار  بذي 

قيمة لها، فقال Q: واهلل لهي اأحّب اإلّي من اإمرتكم اإل اأن اأقيم حقًا 

اأو اأدفع باطاًل")3(.

 { �لخميني  �لإمام  وهما  �لحا�سر  ع�سرنا  من  نموذجين  نقدم  و�أخيرً� 

�للذ�ن  �لعظيمان  هذ�ن  �هلل،  حفظه  �لخامنئي  �هلل  �آية  ح�سرة  �لمعّظم  و�لقائد 

لم ي�سعيا �أبدً� لتح�سيل �لقيادة و�لمرجعية بل �لمرجعية و�لقيادة هي �لتي �سعت 

�إليهما، وحمال على عاتقهما حمل قيادة �لثورة و�لنظام �لثقيل. يقول �ل�سيد حميد 

�إلى  و�سل  حيث  ـ  �ل�سباب  �أيام  "منذ  �سّره:  قّد�س  �لر�حل  �لإمام  و��سفًا  روحاني 

مقام �لجتهاد، حتى �ليوم حيث هو يجل�س على كر�سّي �لقيادة و�لإمامةـ لم يخط 

�أدنى خطوة في �سبيل تعريف نف�سه و�لح�سول على مقام �أو من�سب، ولم ي�سرف 

�لأمو�ل �ل�سرعية وحقوق �لمحتاجين و�لمعّذبين من �أجل طلب �ل�سهرة و�لح�سول 

1- بحار �لأنو�ر، ج40، �س340.
2- نهج �لبالغة، خطبة49.
3- نهج �لبالغة، خطبة76.
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على �لمن�سب و�لدعوة �ل�سخ�سية، وكان ينفر من �لرئا�سة ومقام �لمرجعية كمن 

كانت  �لتي  هي  و�لمرجعية  �لرئا�سة  هذه  �لحقيقة  وفي  مّيت.  �إن�سان  من  يهرب 

ت�سعى ور�ء �لإمام �لخميني قد�س �سره، ولم ترفع يدها عنه ")1(.

3- الوقاية والعالج من حب الرئاسة: 

في �لختام نقّدم بع�س �لن�سائح �لتي قد تفيد في مجال �لوقاية و�لعالج من 

مر�س حب �لجاه �لخبيث، ون�ستعر�س هذه �لن�سائح من جانبين : نظري وعملي.

الجانب النظري: 

�أهد�ه �هلل لالإن�سان ليهتدي به،  �لعقل و�لفكر هو جوهر ثمين وهو نبّي باطن 

فمن  �سنة.  �سبعين  عبادة  من  �أف�سل  تفّكر  لحظة  �أن  �أخبرت  �ل�سريفة  و�لرو�يات 

�لو��سح �أن �لتفّكر يجب �أن يكون من �أجل �لحياة �لأف�سل وتهذيب �لنف�س و�لتكامل 

�لذي من جملته �إز�لة �لرذ�ئل �لأخالقية ومنها طلب �لجاه. لذ� على �لمرء �أن يتفّكر 

في م�ساّر هذه �ل�سفة �لخبيثة، وعو�قبها �لوخيمة على �لنف�س و�لمجتمع و�أن يعيذ 

نف�سه من �سّرها، لأنها �إذ� ��ستفحلت في �لنف�س و��ستّد عودها �سارت فر�س �لنجاة 

قليلة وعو�قب �ل�سقوط في متاهات �لظلم و�سلب �لحقوق �أمرً� �سهاًل وي�سير�ً.

الجانب العملي: 

حب  مو�جهة  ميد�ن  في  �لقدم  لو�سع  مقّدمة  �لو�قع  في  هو  �سابقًا  مّر  ما 

�لرئا�سة باإر�دة وحزم ، و�لقيام بخطو�ت عملية مهمة وموؤّثرة، وعمدة هذه �لخطو�ت 

وعدم طاعة  لقائه،  �لأ�سد عند  كفر�رنا من  �لرئا�سة  �لفر�ر من  �لمتين  و�أ�سا�سها 

1- من مو�سوعة قب�سات من �سيرة �لإمام �لخميني.
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�لخطر  ذلك  في  لأن  �لنا�س  على  و�لتروؤ�س  �لتاأمّر  من  وتحب  تهوى  فيما،  �لنف�س 

�لعظيم و�لهالك �لموؤّكد، �إل �أن يكون هذ� �لمن�سب تكليفًا ل منا�س منه ول بديل 

لتولّيه غيرك. عندها لكن ل�سان حالك مثل ل�سان حال �أوليائه �لذين لم يرو� في 

�لم�سوؤولية �سوى فر�سة �أكبر لخدمة عيال �هلل. يقول �ل�سيد �لقائد �لخامنئي { 

بعد �أن وقع �لختيار عليه لمن�سب �لقيادة: "ما زلت لحّد �لآن ل �أرى نف�سي �سوى 

تلك  حتى  بّل  فح�سب  �لم�سوؤولية  هذه  حيال  لي�س  �لدينية:  للعلوم  ب�سيط  طالب 

�لتي �أقل منها بمرّ�ت وكرّ�ت، ولكن حيث �أُلزمت بها ف�ساأكون �إن �ساء �هلل م�سد�قًا 

لـ:)خذها بقّوة(. و�إني لأ�ستمّد و�ساأ�ستمّد �لعون من �هلل في كل لحظة لأ�سون هذه 

�لأمانة ما و�سعني ذلك. وهي لي�ست �أكبر من �لو�سع. فهذ� تكليفي و�آمل �أن ي�سملني 
�هلل وبقّيته باألطافه ورحمته �لو��سعة".
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1- هوى �لنف�س عبارة عن حّبها وميل �لإن�سان �إلى �ّتباع �لأو�مر �ل�سادرة 
عنها �سو�ء كانت خيرً� �أم �سر�ً.

2- �إّن �ّتباع �أو�مر �لنف�س في غير مر�ساة �هلل تعالى يعّد �سركًا به لأن 
�لمطاع فيه هو �لنف�س ولي�س �هلل.

بع  3- تحّدث �هلل تعالى عن �ّتباع �لهوى في �لقر�آن وبّين �أنَّ �لمتَّ
َخَذ  ْيَت َمِن اتهَّ {اأََفَراأَ لهو�ه هو في �لحقيقة عابٌد لنف�سه ل لرّبه 
َوَقْلِبِه  ُ َعلى  ِعْلٍم َوَخَتَم َعلى  �َسْمِعِه  لهَُّه اهللهَّ �سَ َواأَ اإِلَهُه َهواُه 
اأََفال   ِ اهللهَّ َبْعِد  ِمْن  َيْهديِه  َفَمْن  ِغ�ساَوًة  ِرِه  َب�سَ َعلى   َوَجَعَل 

ُروَن}.  َتَذكهَّ
4- �ّتباع �لهوى ي�سّد عن �سبيل �لحق، وين�سي �لآخرة.

من  و�لخروج  �لهوى  عن  �لنف�س  لنهي  �لوحيد  �ل�سبيل  �إن   -5
�هلل  وهو طاعة  وجوهري  �أ�سا�سي  �أمر  في  يكمن  �سلطان طاعتها 

و�ّتباع �سريعته .
حب  بفتنة  د�ئمًا  ي�سطدم  �لمعركة  ميد�ن  في  �لمجاهد   -6
�لنف�س و�لهوى، لذ� ينبغي �أن يكون نظره �ساخ�سًا د�ئما نحو �هلل 
و�لعمل  �ل�سرعية  لأحكامه  �لد�ئم  �لنظر  لأن  �ل�سرعية،  وتكاليفه 

على تطبيقها هو �ل�سمانة �لإلهية �لوحيدة للنجاة من �سرك �لأهو�ء.
7- لقد مّيز �لدين �لإ�سالمي في مو�سوع �لرئا�سة بين �أمرين، بين حّب �لجاه 
وطلبه لنف�سه، وبين �لت�سدي للم�سوؤولية لوجود �لكفاءة �أو �لقدرة، فذّم �لأول و�أوجب 

�لثاني.
تاأمل في مخاطر  8- للوقاية من حب �لرئا�سة بعدين: نظري، يتمّثل بالتفّكر و�لـ
�لمتمّثل  و�لعملي  و�لمجتمع.  �لنف�س  على  �لوخيمة  وعو�قبها  �لمهلكة  �لآفة  هذه 
بعدم طاعة �لنف�س فيما تهوى وتحب من خالل �متالك روحية �لطاعة �لمطلقة هلل 



و�للتز�م بالتكاليف �ل�سرعية �ل�سادرة عنه. 
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حّب الدنيا

أهداف الدرس: 

بيان حقيقة �لدنيا ومن�ساأ �لركون �إليها.	•

بيان �أن �لركون �إلى �لدنيا من مثّبطات �لجهاد 	•

�لأ�سا�سية.

الدرس التاسع



�لتعّرف على �سبل �لوقاية �لتي يمكن �أن تقي �لإن�سان 	•

من هذه �لفتنة.
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 المشكلة في حّب الدنيا: 

ل  الهَّذيَن  {اإِنهَّ  �لكريم:  كتابه  في  تعالى  �هلل  يقول 

َواْطَماأَنُّوا  ْنيا  الدُّ ِباْلَحياِة  وا  َوَر�سُ ِلقاَءنا  َيْرُجوَن 

اأُولِئَك  غاِفُلوَن   اآياِتنا  َعْن  ُهْم  َوالهَّذيَن  ِبها 

اُر ِبما كاُنوا َيْك�ِسُبوَن})1(. وفي �لحديث  َماأْواُهُم النهَّ

"حب   :Q �ل�سادق  �لإمام  عن  �لمروّي  �لم�سهور 

الدنيا راأ�س كل خطيئة")2(.
�أن  و��سح  ب�سكل  �ل�سريفة  �لن�سو�س  هذه  تبّين 

�إليها يمكن  �لدنيا و�لطمئنان  �لكتفاء و�لر�سا بالحياة 

دخول  منها  و�لتي  �لم�ساكل  من  للكثير  �سببًا  يكون  �أن 

يك�سف  �لدنيا  بالحياة  �لر�سا  لأن  باهلل،  و�لعياذ  �لنار 

عن غفلة �لإن�سان عن �هلل و�لحياة �لحقيقّية في �لآخرة. 

1- يون�س، 8-7.
2- و�سائل �ل�سيعة، ج16، �س9.
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في  يعي�سون  �لذين  تذّم  لم  فالآية  �لغفلة.  هذه  ب�سبب  �إل  �لآخرة  في  �لعذ�ب  وما 

�لدنيا، ياأكلون وي�سربون ويتمّتعون، بل �لذين تعّلقت قلوبهم بالدنيا و�طماأّنو� بها، 

و�لد�ر  �هلل  ن�سو�  حتى  بها  وت�سّبثو�  �لآخرة  و�لحياة  �هلل  ر�سا  عن  بدًل  و�ختاروها 

ْنيا َفاْلَيْوَم  ْتُهُم اْلَحياُة الدُّ َخُذوا ديَنُهْم َلْهوًا َوَلِعبًا َوَغرهَّ �لآخرة، {الهَّذيَن اتهَّ

َيْجَحُدوَن})1(.  ِباآياِتنا  كاُنوا  َوما  هذا  َيْوِمِهْم  ِلقاَء  َن�ُسوا  َكما  َنْن�ساُهْم 
و�لحياة  وتعالى  �سبحانه  �هلل  هو  و�لأخير  �لأول  هدفه  �هلل  �سبيل  في  و�لمجاهد 

روح  بل  ن�سب،  ول  تعب  ل  �لمقتدر، حيث  �لمليك  عند  �لقرب  في جنان  �لخالدة 

هدفه  عن  �لمجاهد  ي�سغل  ما  كل  فاإن  لذ�  د�ئم.  وحبور  ينتهي  ل  �سرور  وريحان، 

و�نتباه.  �لتفاتة  �أدنى  منه  ي�ستحق  ل  و  بل  له،  قيمة  ول  مذموم  عنده  هو  �لأ�سلي 

من هنا كانت �لدنيا عند �لمجاهد ل ت�ساوي عنده عفطة عنز كما هي عند �سّيده 

وبراأ  الحبة  فلق  "والذي  �لقائل:  وهو   Q علي  �لمجاهدين  �إمام  وموله 

اأخذ  النا�سر، و ما  الن�سمة لول ح�سور الحا�سر وقيام الحجة بوجود 

اهلل �سبحانه على العلماء اأن ل يقاّروا على كّظة ظالم و ل �سغب مظلوم 

لألقيت حبلها على غاربها ول�سقيت اآخرها بكاأ�س اأّولها و لألفيتم دنياكم 

هذه عندي اأزهد من عفطة عنز")2(. وهو �سالم �هلل عليه �لقائل �أي�سًا: "يا 

دنيا اأبي تعّر�ست اأم اإلّي ت�سّوقت هيهات هيهات غّري غيري")3(. 

 حب الدنيا في اآليات والروايات: 

�لدنيا و�لتحذير من مغّبة  �لآيات و�لرو�يات في �لحديث عن  ��ستفا�ست   لقد 

�لتعّلق بها وحّبها و�لكتفاء بها، لأن ذلك يحرف �لإن�سان عن جاّدة �لحق و�سر�طه 
1- �لأعر�ف،51،

2- غرر �لحكم، �س121. 
3- بحار �لأنو�ر،ج33،�س274.
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�لم�ستقيم، ومن هذه �لأدّلة ما يلي: 

وَن  َي�ْسَتِحبُّ الهَّذيَن  �َسديٍد   َعذاٍب  ِمْن  ِلْلكاِفريَن  تعالى:{َوْيٌل  قوله 

ِعَوجًا  َوَيْبُغوَنها  اهلِل  �َسبيِل  َعْن  وَن  دُّ َوَي�سُ اْلآِخَرِة  َعَلى  ْنيا  الدُّ اْلَحياَة 

الٍل َبعيٍد})1(.  اأُولِئَك في  �سَ

َفال  ِباْلآِخَرِة  ْنيا  الدُّ اْلَحياَة  ا�ْسَتَرُوا  الهَّذيَن  {اأُولِئَك  ��سمه:  عّز  وقوله 

ُروَن})2(.  ُف َعْنُهُم اْلَعذاُب َول ُهْم ُيْن�سَ ُيَخفهَّ

ِهَي  اْلَجحيَم  َفاإِنهَّ  ْنيا   الدُّ اْلَحياَة  َواآَثَر  َطغى   َمْن  ا  {َفاأَمهَّ وقوله: 

َخْيٌر  َواْلآِخَرُة  ْنيا   الدُّ اْلَحياَة  ِثُروَن  ُتوؤْ {َبْل  وقوله:  اْلَماأْوى})3(، 

َواأَْبقى})4(. 

َخْيٌر  اْلآِخَرُة  اُر  َوَللدهَّ َوَلْهٌو  َلِعٌب  اإِلهَّ  ْنيا  الدُّ اْلَحياُة  {َوَما  تعالى:  وقوله 

اإِلهَّ َمتاُع  ْنيا  {َوَما اْلَحياُة الدُّ اأَ َفال َتْعِقُلوَن})5(، وقوله تعالى  ُقوَن  ِللهَّذيَن َيتهَّ

ل به من �أمور �لدنيا �إلى  اْلُغُروِر})6(. وفي هذ� �إ�سارة و��سحة �إلى �أن ما ل يتو�سّ
�سعادة �لآخرة �أمور وهمية عديمة �لنفع و�سريعة �لزو�ل، وهي لعٌب ُيتعب �لنا�س به 

به  يلهون  لهو  فهي  ولهذ�  فائدة،  �لمالعب من غير  في  �ل�سبيان  �إتعاب  �أنف�سهم 

�أنف�سهم عّما يهّمهم، وهذه �لحالة تر�فق �لإن�سان في مر�حل حياته �لمختلفة لكّنه 

كلما �رتقى من مرحلة عمرية �إلى �أخرى �أدرك �أن تعّلقه في �لدنيا كان وهمًا ولعباً.

وفي �لحديث عن �أمير �لموؤمنين Q عن ر�سول �هلل P في خبر �لمعر�ج 

قال: " قال اهلل تبارك وتعالى: يا اأحمد لو �سّلى العبد �سالة اأهل ال�سماء 

1- �إبر�هيم، 3-2.
2- �لبقرة، 86.

3- �لّنازعات، 39-37.
4- �لأعلى، 17-16.

5- �لأنعام، 32.
6- �آل عمر�ن، 185.
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مثل  الطعام  عن  ويطوي  والأر�س  ال�سماء  اأهل  �سيام  وي�سوم  والأر�س 

المالئكة ولب�س لبا�س العابدين ثم اأرى في قلبه من حب الدنيا ذّرة اأو 

�سمعتها اأو رئا�ستها اأو �سيتها اأو زينتها ل يجاورني في داري ولأَنزعّن من 

قلبه محبتي ولأُظلمّن قلبه حّتى ين�ساني ول اأذيقه حالوة محبتي")1(. 

ِبَقْلٍب   َ اهللهَّ اأََتى  َمْن  {اإِلهَّ  تعالى:  قوله  تف�سير  في   Q ادِق  �ل�سّ وعن 

الذي �سِلم من حب الدنيا")3(.  القلب  �َسِليٍم})2( قال: "هو 

من  فاأخرجوا  اهلل  تحّبون  كنتم  اإن   " قال:   Q علي  �لإمام  وعن 

اهلل  تلقى  لن  "اإنك  قال:  �أنه  �أي�سًا   Q وعنه  الدنيا")4(،  حب  قلوبكم 

�سبحانه بعمل اأ�سّر عليك من حب الدنيا")5(. 

مو�سى  يا   :Q مو�سى  مناجاة  "في  قال:   Q �ل�سادق  �لإمام  وعن 

اإن الدنيا دار عقوبة، عاقبُت فيها اآدم عند خطيئته، وجعلتها ملعونة، 

ملعون ما فيها اإل ما كان فيها لي. يا مو�سى اإن عبادي ال�سالحين زهدوا 

في الدنيا بقدر علمهم، و�سائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما من 

اأحد عّظمها فقّرت عيناه فيها، ولم يحّقرها اأحد اإل انتفع بها")6(.

1- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س36.
2- �ل�سعر�ء، 89.

3- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س40.
4- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س40

5- م.ن.
6- �لكافي، ج2، �س 317
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 منشأ حّب الدنيا: 

من�ساأ حب �لدنيا و�لتعّلق بها و�ل�ستغر�ق في ملّذ�تها و�سهو�تها يعود �إلى �أمرين 

�أ�سا�سّيين: 

األول: توّهم �لإن�سان �أن كماله و�سعادته ور�حته في هذه �لحياة �لدنيا و�سهو�تها 

من دون �إعطاء �أهمّية لر�سا �هلل ولقائه. 

�لحقيقّي  وبدورها  �لفانية،  �لدنيا  �لحياة  بحقيقة  �لإن�سان  جهل  الثاني: 

�أن يخطر في  و�أنها د�ر ممرٍّ و�متحان وتكليف، دون  و�لمرحلي في حياة �لإن�سان، 

بال هذ� �لم�سكين �أن �لدنيا فانية وز�ئلة ل محالة كما �أخبر �هلل تعالى: {ُكلُّ َمْن 

َعَلْيها فاٍن})1(، و�أّنها لم تدم لغيره حتى تبقى له. فكيف يجد �لإن�سان �سعادته في 
�إلى �لحياة  �آماله على �سيء ز�ئل وو�سيع؟! فكّل من يركن  �أمر فان؟! وكيف يعّلق 

�لدنيا وينجذب �إليها ول يتورّع عن �لدخول في حر�مها وي�سرف في حاللها لن يلبث 

�أن يقع في �لمع�سية �لتي �إن �أ�سّر عليها �أهلكته ل محالة. لذ� كان بغ�س �لدنيا 

بمعنى عدم �لركون �إليها و�لغتر�ر بها هو من �أف�سل �لأعمال كما ورد عن ر�سول 

اأَف�سل عند اهللهَّ بعد معرفة اهلل ومعرفة  من عمل  "ما  قال:  �أنه   P �هلل 

ر�سوله واأَهل بيته من بغ�س الدنيا")2(. 

 الدنيا مزرعة اآلخرة: 

�إن �لحياة �لحقيقّية و�لأبدّية لالإن�سان مي�ّسرة في عالم �لآخرة فقط، �أما �لحياة 

ْنيا َقليٌل َواْلآِخَرُة َخْيٌر  �لدنيا فمتاعها قليل وهي فانية وز�ئلة {ُقْل َمتاُع الدُّ

1- �لرحمن، 26.
2- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س36.
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عرف  فاإذ�  �لدنيا.  �لحياة  لهذه  قيمة  ل  �أن  يعني  ل  هذ�  ولكّن  قى})1(،  اتهَّ ِلَمِن 
�لإن�سان حقيقة �لحياة �لدنيا ودورها و�أدرك �أنها مقّدمة للحياة �لحقيقّية �لخالدة 

في عالم �لآخرة، و�لتفت �إلى �أن �للحظات �لق�سيرة �لتي جعلها �هلل تعالى له في 

�لدنيا �ستكون مفتاحًا لكنوزه �لأخروّية �لأبدّية، و�إذ� فهم ماهّية �لعالقة بين �لدنيا 

�أنه ل بّد من  و�لآخرة وتاأثير حياته �لدنيوّية على حياته �لأخروّية �لخالدة، وعرف 

لكم  اأقول  �لزر�عة هنا حتى يتّم �لح�ساد هناك كما قال عي�سى Q: "بحقٍّ 

و�أّن  وال�سر")2(،  والمّر  الحلو  العباد  فيها  يزرع  مزرعة  خلقت  الدنيا  اإن 
�أولي �لنعمة هناك هم �لذين �أنجزو� �أعماًل هنا و�سعو� وجّدو� من �أجل تلك �لحياة 

وتح�سيل �ل�سعادة فيها. عندها �سوف يدرك �لإن�ساُن �أنَّ للدنيا دورً� وتاأثيرً� �إيجابيًا 

دار  الدنيا  جّدً� في �رتقائه وتكامله، فعن �أمير �لموؤمنين علي Q قال: "اإّنما 

و�لإن�سان  لم�ستقّركم")3(.  ممّركم  من  فخذوا  م�ستقّر،  دار  والآخرة  ممّر 
�لذي يتمّتع بهذه �لمعرفة لن يعادي �لحياة �لدنيا لأنه �سيدرك هذه �لحقيقة، وهي 

�أّنه كّلما ��ستمّر وجوده في �لدنيا �أكثر كان قادرً� على �لتكامل �أكثر، و�إنجاز �لمزيد 

من �لأعمال �ل�سالحة وبالتالي بلوغ مقامات �أخروّية �أ�سمى. 

و�لتي  �ل�سالم  عليهم  �لمع�سومين  �لأئّمة  عن  �لمروّية  و�لأدعية  فالرو�يات 

تتحّدث عن طلبهم طول �لعمر من �هلل قائمة على هذه �لروؤية و�ل�ستنتاج �لمذكور. 

لقد كانو� على علم باأن �لحياة �لدنيا يمكن �أن تكون و�سيلة لنيل �ل�سعادة �لأخروّية. 

الآخرة")4( ت�سير �إلى هذه  و�لتعابير �لو�ردة في �لرو�يات نظير "الدنيا مزرعة 

�لحقيقة وهي �أن على �لإن�سان �أن يعمل في �لدنيا لكي ينال �ل�سعادة �لد�ئمة في 

1- �لن�ساء، 77.
2- بحار �لأنو�ر، ج14،�س 312.

3- غرر �لحكم، �س 149.
4- عو�لي �لالآلي، ج1، �س267.
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في  ن�ستخدمها  �أن  ينبغي  وو�سيلة  نجتازها  �أن  بّد  ل  مرحلة  �لحياة  فهذه  �لآخرة. 

�سعادتنا  ننال  كي  بدّقة  منها  �ل�ستفادة  يجب  و�أد�ة  �سحيحة،  وب�سورة  مجالها 

�أن  �لإن�سان  يرغب  �لحالة فقط  وفي هذه  �لخالد.  �لعالم  في  بنا  �لالئقة  و�لحياة 

وحدهم  لذ�  �ل�سالحة.  �لأعمال  من  للمزيد  يوّفق  كي  �لدنيوّية  حياته  فترة  تطول 

�ل�سهد�ء يتمّنون �لرجوع �إلى �لدنيا للقتال و�لجهاد لما يرونه من ثو�ب �هلل وف�سله. 

من اأحد يدخل الجّنة فيتمّنى اأن يخرج منها  فعن ر�سول �هلل P قال: "ما 

اإل ال�ّسهيد فاإّنه يتمّنى اأن يرجع َفيقتل ع�سر مّرات مّما يرى من كرامة 

اهلل" )1(.
 �أما تمّني �لموت من قبل �أولياء �هلل و�سهد�ئه كما قال مولى �لموّحدين علي بن 

لبن اأبي طالب اآن�س بالموت من الطفل بثدي  "واهلل   :Q �أبي طالب 

�لماّدية  �لحياة  ف�سلتهم  �لموت حيث  بعد  لقاء محبوبهم  �أجل  من  فهو  اأمه")2( 
عنه، وبالموت يرتفع هذ� �لمانع وينالون لقاء محبوبهم. وهذ� ل يتنافى مع طلبهم 

لكي  بقاءهم  يطلبون  جهة  من  فهم  ذكرنا،  كما  �لعالم  هذ�  في  و�لدو�م  �لبقاء 

ي�ستعّدو� بنحٍو �أف�سل لّلقاء، ويتمّنون �لموت من جهة �أخرى �سوقًا للقاء محبوبهم. 

فالمق�سود �لأ�سلي لالإن�سان هو �لنعم �لأخروّية و�لكر�مات �لإلهية ور�سا �هلل تعالى. 

 الدنيا الممدوحة والدنيا المذمومة: 

في �لحديث �لمروّي عن �لإمام �ل�سادق Q �أنه قال: "حب الدنيا راأ�س كل 

خطيئة")3(، ولكن ينبغي �لتنبيه �إلى �أنه لي�س �لمق�سود من حب �لدنيا و�لتعّلق 
بها، حّب �لطبيعة من �لجبال و�لأنهار وغيرها �أو حّب �لنا�س، بل �لمر�د بحّب �لدنيا 

1- م�ستدرك �لو�سائل، ج11، �س13.
2- بحار �لأنو�ر، ج28، �س234.
3- و�سائل �ل�سيعة، ج16، �س9.
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تعّلق �لقلب بهذه �لأمور بحيث ت�سّكل عائقًا �أمام �رتقاء �لإن�سان و�سفره نحو �لآخرة 

�إن تعّلق �لقلب بملّذ�ت �لدنيا و�سهو�تها و�أمو�لها وزينتها �لى  �أدّق  و�لحق. وب�سكل 

�سبحانه  �هلل  �إلى  وعمله  وفكره  وقلبه  �لإن�سان  عقل  توّجه  دون  يحول  �لذي  �لحّد 

وتعالى، و�إلى �لحّد �لذي يدفعه �إلى �لوقوع في �لحر�م ومن دون �عتبار للوقفة في 

�لمحكمة �لإلهية هو �لأمر �لقبيح و�لمذموم، وهو �لذي قالت عنه �لرو�يات �ل�سريفة 

 :Q ه مّما َوعظ به �هلل تعالى عي�سى �أنه ر�أ�ُس كّل ذنٍب وخطيئة، ففي �لحديث �أنَّ

اأَن راأ�س كل خطيئة وذنب هو حب الدنيا فال تحبها  " يا عي�سى.. واعلم 

في  �هلل  وحب  وحبها  يجتمعان،  ل  و�لآخرة  �لدنيا  لأن  وذلك  اأحّبها")1(.  فاإني ل 

اأَن ال�سم�س  �لقلب ل يلتقيان كما جاء عن مولى �لموّحدين Q �أنه قال: " كما 

والليل ل يجتمعان كذلك حب اهللهَّ وحب الدنيا ل يجتمعان")2(. 
و�إذ� �أردنا �أن نخت�سر �لأمر نقول �أن �لدنيا في �لحقيقة دنياء�ن: دنيا ممدوحة 

بالغ،  دنيا  دنياءان:  ودنيا مذمومة، كما قال �إمامنا �ل�سجاد Q: "الدنيا 

َمْن  {ُقْل  ودنيا ملعونة")3( ولي�س طلب مطلق �لدنيا وطّيباتها حر�مًا ومذمومًا 

ِللهَّذيَن  ِهَي  ُقْل  ْزِق  الرِّ ِمَن  باِت  يِّ َوالطهَّ ِلِعباِدِه  اأَْخَرَج  الهَّتي    ِ اهللهَّ زيَنَة  َم  َحرهَّ

ُل اْلآياِت ِلَقْوٍم  ًة َيْوَم اْلِقياَمِة َكذِلَك ُنَف�سِّ ْنيا خاِل�سَ اآَمُنوا ِفي اْلَحياِة الدُّ

َيْعَلُموَن})4(.

 ذ�ت يوم جاء رجل �إلى �لإمام �ل�سادق Q وقال له: "اإّنا لنطلب الدنيا 

ونحّب اأن نوؤتاها، فقال: تحب اأن ت�سنع بها ماذا؟ قال: اأعود بها على 

اأبو عبد اهلل  نف�سي وعيالي، واأ�سل بها واأت�سّدق، واأحّج واأعتمر، فقال 

1- �لكافي، ج8، �س131.
2- م�ستدرك �لو�سائل، ج12، �س 42

3- �لكافي، ج2، �س131.
4- �لأعر�ف، 32.
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Q: لي�س هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة")1(.
 Q علي  �لإمام  في مح�سر  �لدنيا  ذّم  �سخ�سًا  �أن  �لبالغة  نهج  في  وورد   

بغرورها،  المغتّر  للدنيا،  الذاّم  "اأيها  قائالً:  ب�سّدة   Q �لإمام  فعار�سه 

اإن الدنيا  اأتغتّر بالدنيا ثم تذّمها؟ -اإلى اأن قال-  المخدوع باأباطيلها، 

دار �سدق لمن �سّدقها ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزّود 

اأحباء اهلل، وم�سّلى مالئكة  منها، ودار موعظة لمن اّتعظ بها، م�سجد 

اهلل ومهبط وحي اهلل ومتجر اأولياء اهلل...")2(.
و�نخد�عه  بها  �لإن�سان  عالقة  �إن  بل  مذمومة  غير  بنف�سها  �لدنيا  فالحياة 

ين�سى معه �هلل  �لذي  �لحّد  �إلى  بالدنيا  و�ن�سغاله  �لآخرة  بها وغفلته عن  و�غتر�ره 

تعالى ولقاءه هو �لمذموم. فالذّم يتوّجه �أّوًل �إلى �سلوك �لإن�سان وعالقته بالدنيا. 

هذه �لعالقة �لتي قد تقوده �إلى �لوقوع في �لحر�م �أو �لإ�سر�ف في طلب حالل �لدنيا 

و�لأحكام  �ل�سرعّية  و�بط  و�ل�سّ �لحدود  �إلى  �لرجوع  ودون  رقيب،  �أو  ح�سيب  دون 

�لإلهية، و�هلل تعالى هو �لقائل في كتابه �لكريم: {َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َول ُت�ْسِرُفوا 

باِت ما َرَزْقناُكْم َول َتْطَغْوا فيِه  اإِنهَُّه ل ُيِحبُّ اْلُم�ْسِرفيَن})3(، {ُكُلوا ِمْن َطيِّ

بي  َفَقْد َهوى})4(. بي  َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغ�سَ َفَيِحلهَّ َعَلْيُكْم َغ�سَ
في  �لإفر�ط  هي  �لعيوب  كّل  منها  تن�ساأ  و�لتي  �لأ�سا�س  �لنحر�ف  نقطة  فاإن    

�هتمام �لإن�سان بالدنيا وتعّلق قلبه بها و�بتغاوؤها ب�سورة م�ستقّلة وجعلها �لمنتهى 

و�لهدف. 

1- �أ�سول �لكافي، ج5،، �س72.

2- بحار �لأنو�ر، ج70، �س 100.
3- �لأعر�ف، 31.

4- طه، 81.
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 عالج حب الدنيا: 

يجب على �لإن�سان �لمجاهد �أن يحر�س وبكّل قو�ه على نبذ كل تعّلق له بالدنيا، 

لأنَّ �لقليل من هذ� �لتعّلق �لمحّرم رّبما يوؤّدي به �إلى �لحرمان و�لعذ�ب �لأليم ولعنة 

َها الهَِّذيَن اآَمُنوْا َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي  �ل�ستبد�ل، يقول تعالى{َيا اأَيُّ

ْنَيا ِمَن الآِخَرِة َفَما  يُتم ِباْلَحَياِة الدُّ اَقْلُتْم اإَِلى الأَْر�ِس اأََر�سِ �َسِبيِل اهلّلِ اثهَّ

ْبُكْم َعَذاًبا اأَِليًما  ْنَيا ِفي الآِخَرِة اإِلهَّ َقِليٌل، اإِلهَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّ َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

وُه �َسْيًئا َواهلّلُ َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر})1(.  رُّ َوَي�ْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوَل َت�سُ

اقلتم} في �لخطاب �لقر�آني، �إذ �أن �لتعّلق  ولك �أْن ُتالحظ مدى دّقة كلمة {اثهَّ

بالدنيا دون �لحياة �لأخرى �لأ�سيلة يثقل كاهل �لإن�سان ويعمي ب�سيرته فير�سى 

بما هو ز�ئل وتافه �أمام �لد�ئم �لأبدي! ولحظ �أي�سًا �أن �لخطاب موّجه �إلى خ�سو�س 

�لمجاهد  �أمام  �لدنيا  حقيقة  تعرية  من  مر�ده  بيان  في  �سريح  وهو  �لمجاهدين، 

لي�سهل عليه ترك تعلقه �لمدمر بها. و�ل�سبيل �إلى ذلك من خالل ثالثة �أمور: 

فيها  �ل�سعادة  و�أن  �لغاية،  ول  �لهدف  هي  لي�ست  �لدنيا  �أن  يعرف  �أن  األول: 

ْنيا  و�سيعة وز�ئلة وغير باقية �أ�ساًل {َوما اأُوتيُتْم ِمْن �َسيْ ٍء َفَمتاُع اْلَحياِة الدُّ

ِ َخْيٌر َواأَْبقى  اأََفال َتْعِقُلوَن})2(. َوزيَنُتها َوما ِعْنَد اهللهَّ
روي عن �لإمام �لباقر Q �أنه ر�أى جابر بن عبد �هلل وقد تنّف�س �ل�سعد�ء 

جابر:  فقال  الدنيا؟  اأعلى  تنف�سك..  ما  على  جابر  "يا   :Q فقال 

نعم. فقال له الإمام: يا جابر مالذ الدنيا �سبعة: الماأكول والم�سروب، 

فاألّذ  والم�سموع.  والم�سموم،  والمركوب،  والمنكوح،  والملبو�س، 

وكفى  الماء  الم�سروبات  واأحلى  ذبابة.  ب�سق  وهو  الع�سل  الماأكولت 
1- �لتوبة، 39-38.
2- �لق�س�س، 60.
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باإباحته و�سباحته على وجه الأر�س. واأعلى الملبو�سات الديباج وهو 

من لعاب دود. واأعلى المنكوحات الن�ساء، وهو مبال في مبال، واإنما يراد 

اأح�سن ما في المراأة اأقبح ما فيها. واأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل. 

الم�سموعات  واأجّل  دابة.  �سّرة  من  دم  وهو  الم�سك  الم�سمومات  واأجّل 

الغناء والترنم وهم اإثم. فما هذه �سفته لم يتنّف�س عليه عاقل!! قال 

جابر بن عبد اهلل: فواهلل ما خطرت الدنيا بعدها على قلبي")1(. 
الثاني: على �لإن�سان �لعاقل �أن يتذّكر �لموت د�ئماً، ويعتبر منه، ويحّدث نف�سه 

لهذه  ُيخلق  لم  �لإن�سان  �أن  على  برهان  و�أقوى  حقيقة  �أبلغ  لأنه  و�لنهار،  بالليل  به 

بما  �لحياة �لدنيا، ول للبقاء فيها. �ساأل �أحدهم �لإمام �لباقر Q: "حّدثني 

اأَنتفع به فقال: يا اأَبا عبيدة اأَكثر ذكر الموت فاإنه لم يكثر اإن�سان ذكر 

الموت اإل زهد في الدنيا")2(. 
لي�ست  حياته  �أن  ويدرك  �لدنيا  �إلى  نظرته  ي�سّحح  �أن  �لمجاهد  على  ثالثًا: 

مح�سورة بهذه �لحياة، بل هناك حياة �أخرى خالدة ور�ءها. و�أن يكت�سف �لعالقة 

�لدنيا  عالقة  �أن  ليدرك  بينهما  �لمقارنة  خالل  من  و�لآخرة،  �لدنيا  بين  �لو�قعّية 

ل  ممّر  "دار  فالدنيا  بالغاية،  �لو�سيلة  �أو  بالهدف،  �لطريق  عالقة  هي  بالآخرة 

نظر  لو  �أّما   .Q طالب  �أبي  بن  علي  �لموّحدين  مولى  قال  كما  مقر")3(  دار 
روؤيته  تكون  ف�سوف  له،  نهائّيًا  و�ّتخذها هدفًا  بزينتها  و�فتتان  �إعجاب  نظر  �إليها 

لأنه  �لم�ستقبل،  في  و�ل�سلوكّية  �لفكرّية  �لأخطاء  من  للكثير  من�ساأً  هذه  �لخاطئة 

�ّتخذ �لو�سيلة هدفًا و�لطريق مق�سد�ً. �إن حال �ساحب هذه �لروؤية حال من يوّفر 

1- بحار �لأنو�ر، ج75، �س11.
2- �لكافي، ج2، �س131.

3- ميز�ن �لحكمة، ج2، �س919.
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م�ستلزمات �ل�سفر �إلى بلد ما لأد�ء عمل ما �سروري، وفي �أثناء �لطريق ينجذب �إلى 

�لُخ�سرة و�لم�ساهد �لجميلة حتى ين�سى هدفه �لأ�سا�س من �لرحلة.

�أبدً� عن �لجهاد. يقول  �لزهد، فالذين يزهدون في �لدنيا، ل يتخّلفون  الرابع: 

�لإمام علي Q: "من زهد في الدنيا اأعتق نف�سه، واأر�سى ربه")1(. وحقيقة 

َوَل  َفاَتُكْم  َما  �َسْوا َعَلى  َتاأْ {ِلَكْياَل  �لزهد يو�سحها �لقر�آن �لكريم بقوله تعالى 

َتْفَرُحوا ِبَما اآَتاُكْم})2(. فالمجاهد ل ّبد و�أن ل يتاأثر ول يعير �هتمامًا لأعر��س 
�لدنيا �لفانية، �سو�ء ما خ�سر منها �أو ما �سيح�سل عليه. فهو يتعامل مع �لدنيا من 

موقع �لقوة، �أي من موقع �لمعرفة بحقيقتها و�لعاِلم بحدودها، ولذ� فهو ل يمكنه 

�أن يتم�ّسك ويتعّلق ب�سيء منها مقابل طاعة �هلل تعالى. وهذه �لمعرفة و�لقوة، هي 

بو�بة �لحرية �لحقيقية لالإن�سان �لمجاهد �لذي ياأبى �لخ�سوع لال�ستكبار و�لظلم 

ُه ياأبى �لخ�سوع للدنيا وكلِّ زينتها �لآنية. و�لتعّدي، وفي ذ�ت �لوقت فاإنَّ

1- عيون �لحكم و�لمو�عظ، �س462.
2- �لحديد، 23.
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1- �لكتفاء و�لر�سا بالحياة �لدنيا و�لطمئنان �إليها يمكن �أن يكون �سببًا 
للكثير من �لم�ساكل و�لتي منها دخول �لنار و�لعياذ باهلل، لأن ذلك يك�سف 

عن غفلة �لإن�سان عن �هلل.
و�سعادته  كماله  �أن  �لإن�سان  توّهم  �لأول  �أمر�ن:  �لدنيا  حب  من�ساأ   -2
ور�حته فيها. و�لثاني: جهل �لإن�سان بحقيقة �لحياة �لدنيا �لفانية، 

وبدورها �لحقيقّي. 
3- �إّن �لدنيا في �لحقيقة دنياء�ن: دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة، 
ودنيا  بالغ،  دنيا  دنياءان:  ما قال �ل�سجاد Q: "الدنيا 

ملعونة".
نحو  على  ومذمومًا  لي�س حر�مًا  وطّيباتها  �لدنيا  �إن طلب   -4
ِ الهَّتي  اأَْخَرَج  َم زيَنَة اهللهَّ �لإطالق، يقول �هلل تعالى {ُقْل َمْن َحرهَّ
�لتعّلق  في  هي  �لم�سكلة  ولكن  ْزِق}  الرِّ ِمَن  باِت  يِّ َوالطهَّ ِلِعباِدِه 

�لقلبي بها  �لذي ين�سي �لآخرة ويجعل �لإن�سان غافاًل عنها.
على  قو�ه  وبكّل  يحر�س  �أن  �لمجاهد  �لإن�سان  على  يجب   -5
نبذ كل تعّلق له بالدنيا، فالقليل من هذ� �لتعّلق �لمحّرم يوؤّدي به 
تعالى{َيا  يقول  �ل�ستبد�ل،  ولعنة  �لأليم  و�لعذ�ب  �لحرمان  �إلى 
اَقْلُتْم اإَِلى  َها الهَِّذيَن اآَمُنوْا َما َلُكْم اإَِذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي �َسِبيِل اهلّلِ اثهَّ اأَيُّ

ْنَيا ِمَن الآِخَرِة}. يُتم ِباْلَحَياِة الدُّ الأَْر�ِس اأََر�سِ
6- �إّن تعرية حقيقة �لّدنيا �أمام �لمجاهد ت�سّهل عليه ترك تعّلقه بها. و�ل�ّسبيل 

�إلى ذلك من خالل ثالثة �أمور: 



�أولً: �أن يعرف �أّن �لّدنيا لي�ست هي �لهدف ول �لغاية.
ث نف�سه به بالليل و�لنهار. ثانياً: �أن يتذّكر �لموت د�ئماً، ويعتبر منه، ويحدِّ

بهذه  مح�سورة  لي�ست  حياته  �أن  ويدرك  �لدنيا  �إلى  نظرته  ي�سّحح  �أن  ثالثاً: 
�لحياة، بل هناك حياة �أخرى خالدة ور�ءها.
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سوء الّظن باهلل واليأس من روحه

أهداف الدرس: 

�لتعرُّف على معنى �سوِء �لظنِّ باهلل عّز وجّل وحقيقة 	•

�لياأ�س من روحه تعالى.

�لتعّرف على حقيقة �لبالِء وعالقته بتربية �لمجاهد.	•

�لتعرُّف على �آثار ُح�سن �لظنِّ باهلل تعالى، ودوره في 	•

الدرس العاشر



توجيه حقيقة �لبالء.
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  مدخل:

�لذي  �ل�سوكة  ذ�ت  طريق  �هلل  �سبيل  في  �لجهاد 

�لتي  و�لآلم  و�ل�سد�ئد  �لم�سّقات  �لإن�سان  فيه  ُيعدم  ل 

تحيط به من كل جانب. فظروف �لجهاد �سعبة ولي�ست 

بالأمر �ل�سهل، و�إذ� لم يكن �لمجاهد ذ� ثقة باهلل تعالى، 

وباأنه ل ت�سدر �أحكامه وتكاليفه �ل�سرعية �إل عن حكمة 

�لذين  بخلقه  �لرحيم  �لعطوف  �لودود  لأنه  وم�سلحة، 

�سوف  فاإنه  �لإن�ساني  كمالهم  �إلى  ي�سلو�  لكي  خلقهم 

ت�سّلل  لو  �أما  �لطّيبة.  وثماره  �لجهاد  بركات  من  يحرم 

قلب  �إلى  �ل�سرعية  وباأحكامه  باهلل  �لظن  و�سوء  �لياأ�س 

�لمجاهد و�لعياذ باهلل فاإنه يخ�سى عليه من �لوقوع فيما 

ل تحمد عقباه...  
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 الحكمة والعدالة في الخلق واإليجاد: 

خلق �هلل �سبحانه وتعالى �لدنيا و�أطبق عليها ب�سلطانه و�أحكامه، وجعل ذلك 

�سيء،  كل  في  و�لعد�لة  �لنظام  مبد�أ  تر�عي  �إلهية  وحكمة  تقدير  على  مبّنيًا  كّله 

بحيث و�سع كل �سيء في مكانه �لمنا�سب و�ل�سحيح بح�سب قابلياته و��ستعد�د�ته 

ْلُتُموُه})1(، فاإن �هلل عّز وجّل يعطي كل موجود  �لمودعة: {َواآتاُكْم ِمْن ُكلِّ ما �َساأَ

ْيديُكْم َواأَنهَّ  َمْت اأَ بح�سب ل�سان ��ستعد�ده و�سوؤ�له ول يظلم �أحد�ً: {ذِلَك ِبما َقدهَّ

ٍم ِلْلَعبيِد})2(. َ َلْي�َس ِبَظالهَّ اهللهَّ
و�هلل �أجرى �لأمور باأ�سبابها، و�لتغيير �لفردي و�لجتماعي نحو �لأف�سل ل بّد �أن 

ُر ما  َ ل ُيَغيِّ ينطلق من �إ�سالح ما في �لنف�س، لأنه �سبحانه وتعالى يقول: {اإِنهَّ اهللهَّ

ُروا ما ِباأَْنُف�ِسِهم})3(، وهذه قاعدة �أ�سا�سية في �لبناء �لعقائدي  ِبَقْوٍم َحتهَّى ُيَغيِّ

َخْلَق  َوَبَداأَ  َخَلَقُه  �َسْيٍء  ُكلهَّ  اأَْح�َسَن  {الهَِّذي  �لإ�سالم، فاهلل هو:  و�لأخالقي في 

ِخْذ  َماَواِت َواْلأَْر�ِس َوَلْم َيتهَّ اْلإِن�َساِن ِمن ِطيٍن})4( وهو: {الهَِّذي َلُه ُمْلُك ال�سهَّ

َرُه َتْقِديًرا})5(. َوَلًدا َوَلْم َيُكن لهَُّه �َسِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلهَّ �َسْيٍء َفَقدهَّ
فهذ� �لكون �لمبنّي باأف�سل طريقة و�أح�سن �سورة، هو نظام كامل ل يمكن �أن تجد 

فيه عيبًا ول عوجاً، �أو تدعي فيه نق�ساً، وهو يمثل في �لو�قع �أف�سل عّدة و�سعها �هلل 

تعالى لالإن�سان في مرحلته �لنتقالية، كي ي�ستفيد منها في �سقل طاقاته وتنميتها 

�أمرً�  و�إيجاده. فالخلق له هدٌف ولي�س  �إلى �لهدف �لحقيقي من خلقه  لكي ي�سل 

َبْيَنُهَما َلِعِبيَن})6(، وهذ� �لهدف  َوَما  َواْلأَْر�َس  َماء  َخَلْقَنا ال�سهَّ {َوَما  عبثياً: 

1- �إبر�هيم، 34.
2- �لأنفال، 51. 

3- �لرعد،11. 
4- �ل�سجدة، 7.
5- �لفرقان، 2.
6- �لأنبياء، 16.
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لي�س �سوى �أن يكون �لإن�سان خليفة �هلل في �أر�سه كما تبّين �لآية �ل�سريفة: {َواإِْذ 

َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِنِّي َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِس َخِليَفًة})1(. وهذ� �لهدف �ل�سامي  َقاَل َربُّ
�لعبودية  وهو  و�حد  �أمر  خالل  من  �إل  للتحّقق  قاباًل  �أمرً�  يكون  لن  بدوره  للحياة 

�لحّقة و�لمطلقة هلل �سبحانه، وهو عزَّ ��سُمه �لقائل: {َوَما َخَلْقُت اْلِجنهَّ َواْلإِن�َس 

اإِلهَّ ِلَيْعُبُدوِن})2(.
ة ذرّة �سّك وريب تح�سل لدى �لإن�سان باأّن بع�س �لأمور �لتي تحدث  وعليه فاأيَّ

�لم�سخر لخدمته وتحقيق كماله،  �لعام  �لكوني  �لنظام  معه هي خارجة عن هذ� 

هي �إ�سار�ت لخلل في �عتقاده �لذي يمكن �أن يكون فيما بعد �سببًا في ظهور مر�س 

لأن عاقبته قد  �أمر خطير  و�لياأ�س من روحه، وهو  �لظّن باهلل  �سوء  ��سمه  خطير 

تكون �لكفر و�لعياذ باهلل، يقول �هلل تعالى {َواإِْذ زاَغِت اْلأَْب�ساُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب 

ِبُعوَن  َيتهَّ اإِْن  ِعْلٍم  ِمْن  ِبِه  َلُهْم  {َوما  ُنوَنا})3(،  الظُّ  ِ ِباهللهَّ وَن  َوَتُظنُّ اْلَحناِجَر 

نهَّ ل ُيْغني  ِمَن اْلَحقِّ �َسْيئًا})4(، وفي �لنهاية ياأتي �لتحذير  نهَّ َواإِنهَّ الظهَّ اإِلهَّ الظهَّ

اْلَقْوُم  اإِلهَّ   ِ اهللهَّ َرْوِح  ِمْن  َيْياأَ�ُس  ل  اإِنهَُّه   ِ اهللهَّ َرْوِح  ِمْن  َتْياأَ�ُسوا  {َول  �لإلهي 

اْلكاِفُروَن})5(.
لذ� ينبغي على �لإن�سان �لموؤمن و�لمجاهد �ل�سادق �أن يح�سن �لظن د�ئمًا باهلل 

و�أن  َذرهٍَّة})6(،  ِمْثقاَل  َيْظِلُم  َ ل  {اإِنهَّ اهللهَّ و�أن يكون على يقين  �سبحانه وتعالى، 

�إن وقع فالم�سوؤول عنه هو  و�أّن �لظلم  كل ما يجري ويح�سل هو لخيره و�سالحه. 

ا�َس  النهَّ َوَلِكنهَّ  �َسْيًئا  ا�َس  النهَّ َيْظِلُم  َل  اهلّلَ  وجّل{اإِنهَّ  عّز  �هلل  ل  نف�سه  �لإن�سان 

1- �لبقرة، 30.
2- �لذ�ريات، 56.
3- �لأحز�ب، 10.

4- �لنجم، 28.

5- يو�سف،87.
6- �لن�ساء، 40.
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ِمْن  اأَ�ساَبَك  َوما   ِ َفِمَن اهللهَّ ِمْن َح�َسَنٍة  اأَ�ساَبَك  َيْظِلُموَن})1(، و{ما  اأَنُف�َسُهْم 

َئٍة َفِمْن َنْف�ِسَك})2(.  �َسيِّ

 القاعدة األساسية في العالقة مع اهلل: 

�إن �لمجاهد في ميد�ن �لمعركة ل بّد و�أن يحقق في ذ�ته عالقة �سافية مع �هلل 

تعالى وخالية من �أية �سائبة، وعمدة هذه �لعالقة هو �ليقين باأّن ح�سوره في �ساحة 

�لمعركة هو �أمٌر ل يمكن �أن يحمل له �إل كل منفعة وبركة، لأّنه – �أي �لمجاهد- �إّنما 

يقوم بعمله �لجهادي �أد�ًء للتكليف و�نت�سارً� هلل تعالى، فال يمكن �أن يجازيه �هلل 

تعالى �إل باأف�سل جز�ء {َهْل َجَزاء اْلإِْح�َساِن اإِلهَّ اْلإِْح�َساُن})3(. 

هذه هي �لقاعدة �لأ�سا�سية في �لعالقة مع �هلل �سبحانه وتعالى، �أي �أن يح�سن 

�لإن�سان �لظّن باهلل تعالى في كل ما يح�سل معه و�أن يثق به وبوعده وفيما ياأمر 

به في جميع �لأمور و�أن ل يتجرّ�أ على �هلل فيما يظّن �أن فيه �سالحه، ففي �لحديث 

يا ابن اآدم اأطعني فيما  جالله  جّل  اهلل  عن ر�سول �هلل P �أنه قال: " قال 

�أد�ء �لمجاهد  اأمرتك ول تعّلمني ما ُي�سِلحك")4(. ففي ميد�ن �لجهاد و�أثناء 
للتكاليف و�لو�جبات �ل�سرعية �لموكلة �إليه، من �لطبيعي �أن يكون �لمجاهد عر�سة 

�أو للجوع و�لعط�س  �أو �ل�سرر �لمادي �لذي يلحق بممتلكاته،  لالإ�سابات �لج�سدية 

و�لخوف و�لقلق وغيرها من �لبالء�ت، و�لتي هي كّلها �أموٌر ت�سيب �لمجاهد دومًا 

بل هي من �أهم �سمات �لجهاد في �سبيل �هلل. ولكن كل هذه �لبالء�ت و�لمنّغ�سات 

و�لآلم يجب �أن ل تثني من عزيمة �لمجاهد ول �أن تكون �سببًا في تزلزله �أو �سّكه 

1- يون�س، 44.
2- �لن�ساء،79.

3- �لرحمن، 60.
4- و�سائل �ل�سيعة، ج15، �س235. 
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ل �سمح �هلل، في حين �أنَّ كّل ما �سرّعه �هلل و�أمر به �إنما هو لأجل خيره و�سالحه. 

ولو تبّدلت هذه �لقناعة في نف�سه �أو تغّيرت �أو �سعفت في �أي لحظة فاإن �لخ�سارة 

�لمجاهد.  هذ�  حياة  في  �لأكبر  �لحا�سر  �ستكون  �لتي  هي  و�لمعنوية  �لمادية 

ْن  مِّ َبْحُتم  َفاأَ�سْ اأَْرَداُكْم  ُكْم  ِبَربِّ َظَننُتم  الهَِّذي  ُكُم  َظنُّ {َوَذِلُكْم  تعالى  يقول 

اْلَخا�ِسِريَن})1(. 

ِمَن  َوَنْق�ٍس  َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  ِمَن  ِب�َسيْ ٍء  {َوَلَنْبُلَونهَُّكْم  تعالى  قوله  وفي 

اأَ�ساَبْتُهْم  اإِذا  الهَّذيَن  اِبريَن   ال�سهَّ ِر  َوَب�سِّ َمراِت  َوالثهَّ َواْلأَْنُف�ِس  اْلأَْمواِل 

ِهْم  َلواٌت ِمْن َربِّ ِ َواإِنهَّا اإَِلْيِه راِجُعوَن  اأُولِئَك َعَلْيِهْم �سَ ُم�سيَبٌة قاُلوا اإِنهَّا هلِلهَّ

َوَرْحَمٌة َواأُولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن})2(، ت�سريح و��سح باأن �هلل تعالى �سوف يفتتن 
عباده �ل�سالحين باأنو�ع �لفتن و�لبالء�ت لكي يرى �سدق �لإيمان في نفو�سهم، ول 

�سير ول باأ�س في ذلك طالما �أن �لعو�س هو حياة �لخلد في جنان �هلل �لف�سيحة. 

َوَيْمَحَق  اآَمُنوا  الهَّذيَن   ُ �َس اهللهَّ {َوِلُيَمحِّ �أخرى  �آية  في  تعالى  يقول �هلل  لذ� 

ُ الهَّذيَن جاَهُدوا  ا َيْعَلِم اهللهَّ َة َوَلمهَّ ْن َتْدُخُلوا اْلَجنهَّ اْلكاِفريَن  اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ

اِبريَن})3(. فالمتحان و�لفتنة من �ل�سمات و�ل�سنن �لإلهية في  ِمْنُكْم َوَيْعَلَم ال�سهَّ
هذه �لحياة �لدنيا، بل �إن �هلل تعالى لم يخلق �لنا�س �إل لأجل �أن يمتحن �إيمانهم 

في  و�لبالء�ت  �لفتن  من  �لهدف  �أّن  �إلى  بو�سوح  ت�سير  �لكريمة  و�لآية  و�سدقهم. 

�لحياة و�لحو�دث �لموؤلمة �إنما هو لأجل: 

تمييز �لموؤمنين حقًا عن �أولئك �لذين يّدعون �لإيمان. -

تخلي�س �إيمان �لنا�س من �سائبة �ل�سرك و�لنفاق و�لكذب. -

تمييز �لمجاهدين و�ل�سابرين على �ل�سرّ�ء و�لباأ�ساء عن غيرهم. -
لت، 2. 1- ف�سّ

2- �لبقرة،157-155.
3- �آل عمر�ن، 141- 142.
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تبّين  لما  �لحياة  في  �لموؤلمة  و�لحو�دث  �لبالء�ت  لول  �أنه  نعرف  �أن  وينبغي 

تخدع  قد  مثاًل  لوحدها  و�لنت�سار�ت  �لد�ئمة  فالنعم  �لطّيب،  من  فيها  �لخبيث 

لهَّ  �سَ {الهَّذيَن  تعالى  لقوله  م�سد�قًا  فيكون  بالغفلة  وت�سيبه  وتغريه  �لإن�سان 

ْنعًا})1(. من هنا  ْنيا َوُهْم َيْح�َسُبوَن اأَنهَُّهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ �َسْعُيُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّ
�لجزئية  و�لّنك�سات  للهز�ئم  حتى  �أو  �لأحيان  بع�س  في  و�لبالء�ت  لل�سد�ئد  يكون 

�لأثر �لبالغ في تربية �لنفو�س و�إ�سالحها، و�سياغة �لمجتمعات �لإن�سانية وت�سحيح 

�لموؤمنين  بين  �لتمييز  مرحلة  وبعد  �لظاهرية.  �لنت�سار�ت  �أثر  يفوق  بما  م�سار 

وغيرهم ل بد من �ختبارهم مجددً� لتمحي�سهم وتخلي�سهم من �لعيوب و�ل�سو�ئب 

�لتي يمكن �أن تطر�أ  على �إيمانهم من حيث ل يعلمون، ليرو� ما هم مبتلون به من 

نقاط �سعف. فالنعم �لإلهية و�لنت�سار�ت �لكبرى ل يمكن �أن تتحّقق في �لم�ستقبل 

ما لم يدخل �لموؤمنون في بوتقة �لختبار�ت ليقّيمو� �أنف�سهم على �أ�سا�سها، لتكون 

�أف�سل،  ب�سكل  �ل�سالحة  �لإن�سانية  �لمجتمعات  وبناء  �لنفو�س  لتطهير  منطلقًا 

فهناك عالقة متقابلة بين طهارة �لنف�س وطهارة �لمجتمع. فالموؤمنون �إذ� �متازو� 

عن غير �لموؤمنين، وُعِرف �لمجاهد منهم و�ل�سابر، وطّهرو� نفو�سهم وبو�طنهم 

من �ل�سو�ئب و�لخبائث، ف�سوف يح�سلون على �لقدرة �لكافية للق�ساء �لتدريجي 

على �ل�سرك و�لكفر و�لإلحاد، وتطهير مجتمعهم من �لف�ساد و�لظلم، وهذ� يعني 

متقابلة  فهناك عالقة  وعليه  �لغير.  تطهير  ثم  �لنفو�س  تطهير  �أوًل من  بّد  ل  �أنه 

�ل�سفاء  ومر�تب  و�لطهر  �لخلو�س  مد�رج  في  و�رتقائهم  �لموؤمنين  تمحي�س  بين 

�لحياة  �ساحة  من  و�آثارهما  معالمهما  و�ندثار  و�ل�سرك  �لكفر  زو�ل  وبين  و�لتقوى 

عملية  فيها  �ستقوم  �لتي  هي  و�لقتال  �لمقد�سة  �لجهاد  �ساحة  و�إن  �لجتماعية. 

جذرية  تغييرية  قدرة  من  �ل�ساحة  لهذه  لما  �أ�سا�سيٍّ  ب�سكل  و�لتمحي�س  �لتمييز 

1- �لكهف، 104.
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فاعلة وموؤّثرة. هذه هي �لحقيقة �لكبرى و�لخالدة �لتي يلّخ�سها �لقر�آن لنا {َوَلَقْد 

َدُقوا َوَلَيْعَلَمنهَّ اْلكاِذبيَن})1(،  ُ الهَّذيَن �سَ ا الهَّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنهَّ اهللهَّ َفَتنهَّ
�لفتنة رجال �سدقو� ما عاهدو� �هلل  لهذه  �لطيبة  �لعملية  و�لثمرة  �لنتيجة  لتكون 

َ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َق�سى   َدُقوا ما عاَهُدوا اهللهَّ عليه {ِمَن اْلُموؤِْمنيَن ِرجاٌل �سَ

ُلوا َتْبدياًل})2(. َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوما َبدهَّ

 آثار حسن الظّن وعدمه وثماره: 

�سبحانه  باهلل  �لكامل  يقينه  على  يحافظ  �أن  �هلل  �سبيل  في  �لمجاهد  على 

بقي  ولو  وتعبه،  جهده  كلها  �لدنيا  وجه  على  �أحٌد  يقّدر  لم  ولو  به،  �لظن  وح�سن 

كل ما فعله في �لحرب مجهولً، ينبغي �أن يبقى يقينه بح�سن جز�ء �هلل موجود�ً. 

�سيبقيه  فاإنه  موجود�ً،  �ليقين  هذ�  وكان  مجّدد�ً،  �أدر�جها  �لحرب  عاودت  ما  و�إذ� 

ن�سيطًا وفاعاًل ومد�فعًا عن �ساحة حرمة �هلل ومقّد�ساته. وذلك بعك�س ما لو �سيطر 

�أي �سيء  فاإنه �سيجبن وي�سعف ويبخل على �هلل ببذل  �لياأ�س و�سوء �لظن عليه، 

يقول:  Q حين  علي  �لإمام  يقّررها  وهذه حقيقة  فل�ٍس من طين،  بمقد�ر  ولو 

"البخل بالموجود �سوء الظّن بالمعبود")3(.

�سوء  غرائز  والبخل  والحر�س  "الجبن  �آخر:  مورد  في   Q ويقول 

يجمعها �سوء الظّن باهلل �سبحانه")4(.

اإل هو، ل يح�سن ظّن عبد  اإله  ل   وعن ر�سول �هلل P �أنه قال: "والذي 

بيده  كريم  اهلل  لأن  الموؤمن،  عبده  ظّن  عند  اهلل  كان  اإل  باهلل  موؤمن 

1- �لعنكبوت، 3.
2- �لأحز�ب، 23.

3- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س232.
4- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س 370
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الخيرات، ي�ستحيي اأن يكون عبده الموؤمن قد اأح�سن به الظّن ثم يخلف 

ظّنه ورجاءه، فاأح�سنوا باهلل الظّن وارغبوا اإليه")1(.
من خفايا ودقائق ح�سن �لظّن باهلل تعالى، �أن �لذي يح�سن �لظّن به ل يخاف 

غيره ول يرجو �إل �إياه، لأنه يعلم علم �ليقين ويعرف معرفة علمية وعملية �أن تعلقه 

باهلل �لقادر و�لعظيم مالك �ل�سماو�ت و�لأر�سين هو تعّلق لن يك�سره عدّو ول جّبار 

ولن يوؤّثر عليه فاقة ول فقر، ول جهالة ول ظلم من �لنا�س، وهذ� �لمعنى من �لمعاني 

ْرُكْم  َ َين�سُ ُروا اهللهَّ َها الهَِّذيَن اآَمُنوا اإِن َتن�سُ ُر بها قوله تعالى {َيا اأَيُّ �لتي ُيف�سَّ

باهلل اأن ل  الظن  ْت اأَْقَداَمُكْم})2(. وعن �لإمام �ل�سادق Q: "ح�سن  َوُيَثبِّ

ترجو اإل اهلل، ول تخاف اإل ذنبك")3(. 
�إنَّ مقتل �لمجاهد ومو�سع هالكه �لأكبر، هو عندما يتعّلق قلبه وطموحه وتفكيره 

بما �سيقوله �لنا�س عنه، وبمنزلته عندهم، وبما �سيربحه من نو�لهم وعطاياهم، 

�لتفكير متى ما  �لتوّجه وهذ�  وتقديرهم لجهوده وجهاده. فهذ�  تقييمهم  وطريقة 

ح�سل عند �لمجاهد، عليه �أن يعلم �أّن بو�سلة قلبه ووجد�نه ووجوده قد �نحرفت 

يعد  لم  �لقلب  و�ساغل  غيره،  هو  و�لمطلوب  فالمعبود  وتعالى،  �سبحانه  �هلل  عن 

"اأّول   :Q ربه، وهذ� هو مكمن �ل�سرك و�آية عدم �لإخال�س، فعن �لإمام علي 

الإخال�س الياأ�س مما في اأيدي النا�س")4(.
�لنا�س  �أمام  للظهور  �لملّحة  بالحاجة  �لمجاهد  ي�سعر  �أن  كثيرً�  يح�سل  وقد 

�أمر ربما يتما�سى مع  م وجاهد و...�إلخ، وهذ�  �أنه �لرجل �لذي �سّحى وقدَّ بمظهر 

�أمام  �ساأٍن  وذ�  يبدو عزيزً�  و�أن  �لظهور،  وميوله حب  �لإن�سان  لأن من طبع  �لطبع، 

1- ميز�ن �لحكمة،ج2،�س1788.
2- محمد،7.

3- ميز�ن �لحكمة،ج2، �س1788.
4- ميز�ن �لحكمة،ج1، �س759.
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�لنا�س. غير �أن �لمنهج �لإلهي يقوم على خالف هذ� �لمنطق �ل�سيطاني �لمغلوط 

و�لخاطئ، فالأمر في �لحقيقة معاك�س تمامًا كما يقول �لإمام �ل�سادق Q: "ل 

ا في اأيدي  يزال العّز قلقًا حتى ياأتي دارًا قد ا�ست�سعر اأهلها الياأ�َس ممهَّ

ا�س فيوطنها")1(.  النهَّ

 المنافقون وسوء الظن باهلل تعالى:

َلى  اإِ ِمُنوَن  َواْلُموؤْ �ُسوُل  الرهَّ َينَقِلَب  لهَّن  اأَن  َظَننُتْم  {َبْل  �لكريمة  �لآية  �إّن 

َقْوًما  َوُكنُتْم  ْوِء  ال�سهَّ َظنهَّ  َوَظَننُتْم  ُقُلوِبُكْم  ِفي  َذِلَك  َن  َوُزيِّ اأََبًدا  اأَْهِليِهْم 

ُبوًرا})2(، تحوي در�سًا عمليًا من �سيرة �لر�سول P حول مخاطر �سوء �لظن و�آثاره. 
�إذ تتحّدث �لآية عن �لمنافقين من موقع �لذّم و�لتوبيخ، وهم �لذين �متنعو� من 

�ل�سير في ركب �لنبي P و�لخروج معه في و�قعة �لحديبية، بل وتوّهمو� �أّن ر�سول 

�هلل P و�لموؤمنين �لذين �نطلقو� �إلى مكة �سوف ل يعودون �إلى �أهليهم �أبد�ً، بل 

�سيقتلون عن �آخرهم باأيدي �لم�سركين من قري�س في حين �أّن �لق�سية �نعك�ست 

لح �لحديبية وهم �سالمون لم  �سر �لباهر في �سُ تمامًا وعاد �لم�سلمون بذلك �لنَّ

ُي�سب �أحٌد منهم باأذًى.

ومفردة )بور( في �لأ�سل بمعنى �سّدة �لك�ساد، وبما �أّن �سّدة �لك�ساد باعثة على 

ف�ساد �ل�سيء كما في �لمثل �لمعروف لدى �لعرب )ك�سد حتى ف�سد( فاإّن هذه �لكلمة 

تاأتي بمعنى �لف�ساد، ثم �أطلقت على معنى يت�سّمن �لهلكة و�لندثار، و�أطلقت على 

�لأر�س �لخالية من �ل�سجر و�لنبات فيقال )بائر( لأّنها في �لحقيقة فا�سدة وميتة.

�أنَّ هذه �لفئة من �لمنافقين �لذين عا�سو� هذ� �لظّن �ل�سيّء في  وهكذ� نجد 

1- ميز�ن �لحكمة، ج3، �س1951.
2- �لفتح، 12. 
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و�قعة �سلح �لحديبية لم يكونو� قّلة، ومن �لمعلوم �أّنه لم ي�سبهم �لهالك بمعنى 

لأّن  ذلك  �لثو�ب،  من  ة  و�لمحروميَّ �لمعنوي  �لهالك  وهو  خا�سٌّ  هالٌك  بل  �لموت 

�أر�س  �لثو�ب �لإلهي وخلّو  �إما هي بمعنى �لهالك �لمعنوي و�لمحرومية من  )بور( 

قلوبهم من �أ�سجار �لف�سائل �لأخالقية و�ل�سجرة �لطّيبة لالإيمان، �أو يكون �لمر�د 

�لف�سيحة،  ب�سبب  �لدنيوي  و�لهالك  �لإلهي،  �لعذ�ب  ب�سبب  �لأخروي  �لهالك  بها 

وعلى �أّية حال فالآية �ل�سريفة تدّل بو�سوح على �لنهي عن �سوء �لظّن بالنبي �لأكرم 

R وقادة �لأمة �لعظماء فكيف �لحال �إذً� مع �هلل  P و�أو�سيائه �لمع�سومين 

عّز وجل)1(. 

 -1بت�سّرف، �لأخالق في �لقر�آن �لكريم، نا�سر مكارم �ل�سير�زي، ج3، �س287.
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1- ح�سن �لظّن باهلل عبارة عن �لعتقاد باأن �هلل تعالى قد خلق �لنظام 
�لكوني باأف�سل �سورة تحّقق �سالح �لإن�سان و�لإن�سانية.

2- �إن �أدنى �سّك باأّن بع�س �لأمور �لتي تحدث مع �لإن�سان هي خارجة 
عن هذ� �لنظام �لكوني �لعام، موؤ�سر �سلبي لخلٍل في �عتقاده و�لذي يمكن 
�أن يكون فيما بعد �سببًا في ظهور مر�س خطير ��سمه �سوء �لظّن 

باهلل تعالى.
{َول  به  �لظّن  �سوء  خطورة  بيان  في  تعالى  �هلل  يقول   -3
اْلَقْوُم  اإِلهَّ   ِ َرْوِح اهللهَّ ِمْن  َيْياأَ�ُس  اإِنهَُّه ل   ِ َرْوِح اهللهَّ ِمْن  َتْياأَ�ُسوا 

اْلكاِفُروَن}.
َن باأنَّ ح�سوره  4- �لمجاهد في ميد�ن �لمعركة ل بدَّ و�أن يتيقَّ
منفعٍة  كلَّ  �إل  له  يحمَل  �أن  يمكن  ل  �أمٌر  هو  �لمعركة  �ساحة  في 
و�نت�سارً� هلل  للتكليف  �أد�ًء  �لجهادي  �إنما يقوم بعمله  لأّنه  وبركة، 
ل  اإِ ْح�َساِن  اْلإِ {َهْل َجَزاء  �لقائل  ��سمه  ولدينه وهو عّز  تعالى 

اْلإِْح�َساُن}.
5- من �لطبيعي �أن يكون �لمجاهد عر�سة لالإ�سابات �لج�سدية 
�أو �ل�سرر �لمادي، �أو غيرها من �لبالء�ت، لكن رُغم ذلك يجب �أن 
ل تنثني عزيمة �لمجاهد وي�سوء ظنه باأد�ء �لجهاد كتكليف �سرعي، لأن ما �سرّعه 

�هلل و�أمر به �إنما هو لأجل خيره و�سالحه. 
من  فيها  �لخبيث  تبّين  لما  �لحياة  في  �لموؤلمة  و�لحو�دث  �لبالء�ت  لول   -6
وت�سيبه  وتغريه  �لإن�سان  تخدع  قد  لوحدها  و�لنت�سار�ت  �لد�ئمة  فالنعم  �لطّيب، 
ْنيا  لهَّ �َسْعُيُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّ بالغفلة، فيكون م�سد�قًا لقوله تعالى {الهَّذيَن �سَ

ْنعًا}. َوُهْم َيْح�َسُبوَن اأَنهَُّهْم ُيْح�ِسُنوَن �سُ
7- �لذي يح�سن �لظّن باهلل ل يخاف غيره ول يرجو �إل �إياه، لأنه يعلم �أن تعّلقه 

باهلل هو تعّلق لن يك�سره عدّو ول جّبار ولن يوؤّثر عليه فاقة ول فقر.
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تبعات ترك الجهاد

أهداف المحور الرابع:

�لتعّرف على حقيقة �لفر�ر من �لزحف.	•
�لتعّرف على �آثار ترك �ساحات �لجهاد.	•
بيان �أّن ترك �ساحات �لجهاد عن�سر �أ�سا�سيٌّ في 	•

المين، و�سبب للمهانة و�لمذّلة. �لهزيمة وت�سلُّط �لظَّ

المحور الرابع
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عواقب الفرار من الزحف )1(

أهداف الدرس:

بيان معنى �لفر�ر من �لزحف و�أهم �سو�بطه �ل�سرعية.	•

�لوخيمة 	• و�لعو�قب  �ل�سلبية  �لآثار  بع�س  على  �لتعّرف 

لترك �لجهاد.

الدرس الحادي عشر





177

التربية الجهادية

 معنى الفرار من الزحف وضوابطه:

تعّرفنا في �لّدرو�س �ل�سابقة على �أهمية �لجهاد في 
�سبيل �هلل و�آثاره على �لفرد و�لمجتمع، وبّيّنا �أهّم �لمو�نع 
�لو�جب  هذ�  �أد�ء  وبين  بينه  وتحول  �لإن�سان  تمنع  �لتي 
هذه  �سرك  في  وقع  ما  �أحدً�  �أن  فر�سنا  ولو  �لمقد�س. 
�سار  وبالتالي  �لوغى،  �ساحات  عن  ت�سّد  �لتي  �لمو�نع 
هذه  في  �لعظيم،  �لتوفيق  هذ�  من  للحرمان  عر�سة 
مع  و�لقعود  �لجهاد  بترك  نف�سه  له  ت�سّول  قد  �لحالة 
زمرة �لقاعدين، هذ� �لقعود و�لترك �لذي ي�سطلح عليه 
�لزحف  من  "و�لفر�ر  �لزحف.  من  بالفر�ر  �لإ�سالم  في 
لم  و�إن  �لكبائر  �أكبر  من  وهو  �لمعركة،  من  �لهروب  هو 
َها الهَّذيَن  يكن له د�ع �سرعي")1(. قال �هلل تعالى {يا اأَيُّ
ُتَولُّوُهُم  َفال  َزْحفًا  َكَفُروا  الهَّذيَن  َلقيُتُم  اإِذا  اآَمُنوا 

1- معجم �لم�سطلحات �لفقهية، �س 380.
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اْلأَْدباَر})1(. وبّين ولّي �أمر �لم�سلمين �ل�سيد علي �لخامنئي د�م ظّله �ل�سابطة 
�لفقهية في �لفر�ر من �لزحف بالقول: 

- "ل يجوز الفرار من جبهة القتال في اأي حال من الأحوال")2(.
الأوامر  خالف  على  المعركة  اأر�س  من  الن�سحاب  يجوز  "ل   -
ال�سادرة من القيادة، اإل في بع�س الموارد ال�ستثنائية التي تقت�سيها 
الإخوة  �سالحيات  من  المعركة  اأر�س  من  الن�سحاب  وكان  ال�سرورة 

المجاهدين")3(.
�لكريمة  �لآيات  �سلبية وعو�قب وخيمة جدً� وردت في  �آثار  �لزحف  وللفر�ر من 

و�لرو�يات �ل�سريفة نذكر منها:

 العذاب األليم: 

�لفر�ر من �لزحف من �لكبائر �لتي وعد �هلل تعالى �أ�سحابها �سوء �لعاقبة في 
�لدنيا و�لآخرة. في �لدنيا عاقبة �لمتخّلفين عن ركب �لمجاهدين و�ل�سهد�ء �لخزي 
و�لعار و�لف�سيحة، وفي �لآخرة �لعذ�ب �لأليم ونار �لجحيم. لأنهم خالفو� �أمر �هلل 
�لذين  �لفاّرون  يكتف  ولم  �لز�ئلة.  و�ل�سهو�ت  �لفانية  �لملّذ�ت  �إلى  وركنو�  ور�سوله 
بل عملو� على  �لو�جب،  ل من  و�لتن�سّ بالهروب  بالمنافقين  تعالى  �لحق  و�سفهم 
�أد�ء  �إعانة �لأعد�ء من خالل بّث �لياأ�س و�لخوف في قلوب �لموؤمنين لمنعهم عن 
و�جبهم، عّلهم يجدون بذلك من ي�ساركهم قعودهم وتخّلفهم فترتاح نفو�سهم قلياًل 
من عذ�ب �لوحدة �لموح�سة ونظر�ت �لنا�س �لموؤلمة �إليهم. وهو ما كان ي�سّب في 
م�سلحة �لعدو، حيث وجد له �أعو�نًا من د�خل �سفوف �لم�سلمين يثّبطون �لعز�ئم 
�أليمًا وعاقبتهم  ويبّثون �ل�سائعات �لمفّرقة و�لم�سّتتة لل�سفوف، لذ� كان عذ�بهم 

1- �لأنفال،15.
2- من ��ستفتاء�ت �لإمام �لخامنئي {، ج3،�س42،�س3.

3- من ��ستفتاء�ت �لإمام �لخامنئي {، ج3،�س53،�س43.
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�سّيئة جد�ً. 
ُقْل  اإَِلْيِهْم  َرَجْعُتْم  اإِذا  اإَِلْيُكْم  {َيْعَتِذُروَن  �لعزيز  كتابه  في  تعالى  �هلل  قال 
ُ َعَمَلُكْم  ُ ِمْن اأَْخباِرُكْم َو�َسَيَرى اهللهَّ اأََنا اهللهَّ ل َتْعَتِذُروا َلْن ُنوؤِْمَن َلُكْم َقْد َنبهَّ
ُئُكْم ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن  هاَدِة َفُيَنبِّ وَن اإِلى  عاِلِم اْلَغْيِب َوال�سهَّ َوَر�ُسوُلُه ُثمهَّ ُتَردُّ
وا َعْنُهْم  ْعِر�سُ وا َعْنُهْم َفاأَ ِ َلُكْم اإَِذا اْنَقَلْبُتْم اإَِلْيِهْم ِلُتْعِر�سُ  �َسَيْحِلُفوَن ِباهللهَّ

ُم َجزاًء ِبما كاُنوا َيْك�ِسُبوَن} )1(. واُهْم َجَهنهَّ اإِنهَُّهْم ِرْج�ٌس َوَماأْ
�ل�سيطانية  �لأعمال  عن  �لحديث  في  �لآيات  من  �ل�سل�سلة  هذه  ت�ستمّر 
للمنافقين، وتزيح �ل�ستار عنها �لو�حد تلو �لآخر، وتحّذر �لم�سلمين من �لنخد�ع 
�لآيات نزلت في جماعة  �لمع�سولة. وهذه  تاأثير كلماتهم  �لوقوع تحت  �أو  بريائهم 
من �لمنافقين يبلغ عددهم ثمانين رجالً، �أمر �لنبّي �لأكرم P لّما رجع من غزوة 
تبوك �أن ل يجال�سهم �أحد ول يكّلمهم. فلّما ر�أى هوؤلء هذه �لمقاطعة �لجتماعّية 
هوؤلء  حال  لتبّين  �لآيات  هذه  فنزلت  منهم،  بدر  عّما  يعتذرون  بد�أو�  �ل�سديدة 
باأن ل يقبل �عتذ�رهم ول ي�سّدقهم، لأّن �هلل تعالى   P �لنبي  وحقيقتهم، وتاأمر 
قد ف�سح �أمرهم و�أخبر عن كذبهم ونفاقهم فيما يعتذرون منه، و�أن �هلل ور�سوله 
ي�ساهد�ن ما يعملون ول يخفى عليهما �سيء، و�أنهم �سوف يرّدون �إلى �هلل �لذي يعلم 

�لغيب و�ل�سهادة في يوم �لقيامة فيخبرهم بحقائق �أعمالهم ونّياتهم. 
ثم تبّين �لآية �لكريمة �إيمان �لمنافقين �لكاذب وتنّبه �لم�سلمين �إلى �أن هوؤلء 
لن يتورّعو� عن �ليمين �لكاذبة لتغفرو� لهم خطيئاتهم وت�سفحو� عنهم وتعر�سو� 
عما فعلوه، ثم تخاطب �لموؤمنين بل�سان �لحال: عليكم في هذه �لحالة �أن تعر�سو� 
يقبلون  ول  �لتاأنيب  فيهم  ينفع  �أرجا�س ل  لأنهم  توّبخوهم  �أو  تعاتبوهم  ول  عنهم، 
�لطهارة. وم�سيرهم �لنار لأنها �لمكان �لطبيعي لهم �لذي �سوف يتكّفل باأمرهم، 
ول�سّدة  �لدنيا.  �لحياة  في  باأيديهم  ك�سبوه  ما  نتيجة  هو  هناك  �سيلقونه  ما  وكل 

1- �لتوبة، 95-94.
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نفاقهم فاإنهم �سيحلفون لكم لكي يجلبو� ر�ساكم بدل �أن يكون هّمهم ك�سب ر�سا 
�لحق تعالى. 

عن  يتوّلى  من  عاقبة  �سريح  ب�سكل  مبّينًا  تعالى  �هلل  يقول  �أخرى  �آية  وفي 
�ٍس �َسِديٍد  ْلُمَخلهَِّفيَن ِمَن اْلأَْعَراِب �َسُتْدَعْوَن اإِلىَ  َقْوٍم اأُْولِى َباأْ �لجهاد {ُقل لِّ

ْبُه َعَذاًبا اأَِليًما})1(. ْم اأَْو ُي�ْسِلُموَن ... َوَمن َيَتَولهَّ ُيَعذِّ ُتَقاِتُلونَهُ

 االستبدال: 

بتعاليمه  ويكفر  به  �ل�سادق  و�لإيمان  دينه  يرتّد عن  من  �أن  تعالى  �هلل  يحّذر 
وباأنبيائه ور�سله، ول يطيعه في �أمره ول يلتزم باأحكامه �لجهادية وغيرها ول يعمل 
ف�سوف  �لحّقة،  و�لمّلة  �لحنيف  �لدين  عن  معر�سًا  ويتوّلى  ي�ستغني  بل  باإر�دته، 

ي�ستبدل �هلل به من هو �أحّق منه بهذه �لمكرمة.
�إن �هلل ي�ستبدل بهوؤلء من يحّبون �هلل ويحّبون �أن يعبد في �أر�سه، ول يرتّدون 
عن دينه، ول يتخّلفون عن �لجهاد و�لت�سحية بكل ما يملكون في �سبيله، بل يقبلون 
على �لجهاد ب�سدر رحب وقلب م�ستب�سر بلقاء �هلل ور�سو�نه، ل يخافون من لوم 

�لنا�س و�لمنافقين عند �أد�ئهم لو�جباتهم و�لدفاع عن �لحق.
�إن هوؤلء �لم�ستبدل بهم على ثقة باهلل وبدينه �لحق. وعليه فاإن �لم�ستبَدلين لن 
ي�سّرو� �هلل �سيئًا بل هم �لمت�سّررون لأنهم حرمو� من هذ� �لف�سل �لعظيم و�لنعمة 
ا الهَِّذيَن َءاَمُنوْا َمن َيْرَتدهَّ ِمنُكْم  �لكبرى. يقول عّز وجّل في كتابه �لكريم: {َياأَيهَُّ
اْلُموؤِْمِنيَن  َعلَى  اأَِذلهٍَّة  وَنُه  بُّ َويُحِ ْم  بهُُّ ِبَقْوٍم يُحِ  ُ تِى اهللهَّ َياأْ َف�َسْوَف  ِديِنِه  َعن 
َلئٍم  َلْوَمَة  اُفوَن  يَخَ َوَل   ِ اهللهَّ �َسِبيِل  فِى  اِهُدوَن  يُجَ اْلَكاِفِريَن  َعلَى  ٍة  اأَِعزهَّ

ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم})2(. ِ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َساُء َواهللهَّ ُل اهللهَّ َذاِلَك َف�سْ

1- �لفتح، 17-16.
2- �لمائدة، 54.
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 المقت اإللهي: 

�لآخر،  و�ليوم  �لإيمان باهلل  لو�زم  و�لأنف�س من  بالأمو�ل  �سبيل �هلل  �لجهاد في 
جهة  من  ب�سيرة  على  �لتقّي  فالموؤمن  �لتقوى.  �سفة  من  �لإيمان  هذ�  يورثه  لما 
وجوب �لجهاد في �سبيل �هلل بماله ونف�سه، فال يتثاقل ول ي�ستاأذن في �لقعود. �أّما 
�لمعاذير  و�لتقوى فقلبه مرتاب ومترّدد يبحث د�ئمًا عن  �لفاقد لالإيمان  �لمنافق 
 ِ ِذُنَك الهَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباهللهَّ للتخّلف و�لقعود عن �لجهاد كما قال تعالى: {َل َي�ْسَتْ
ِقين   ِباْلُمتهَّ ُ َعِليُم  نُف�ِسِهْم َواهللهَّ َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم  اأَن ُيَجاِهُدوْا  ِخِر  َواْلَيْوِم اَلْ
ِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم  ِ َواْلَيْوِم اَلْ اأِذُنَك الهَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباهللهَّ ِاإنهََّما َي�ْسَتْ

ُدوَن})1(. دهَّ فِى َرْيِبِهْم َيتَرَ
�إنَّ عدم م�ساهمة مثل هوؤلء �لأفر�د في �ساحة �لجهاد لي�س مدعاة لالأ�سف، بل 
ومعنوّياتهم  بنفاقهم  �سيكونون  بل  نفع،  يكونو� ذوي  لن  لأّنهم  لل�سرور،  هو مدعاة 
مع  هذ�  �لم�ساكل.  من  للكثير  م�سدرً�  و�لخلقّي  �لفكرّي  و�نحر�فهم  �لمتزلزلة 
فر�س نية م�ساركتهم، ولكنهم لم يوفقو� لمثل هذه �لنية ولو قّررو� �لخروج لتاأّهبو� 

و��ستعّدو� له و�أعّدو� �ل�سالح و�لمركب كما قال �هلل تعالى: 
َطُهْم  ُ انِبَعاَثُهْم َفَثبهَّ ًة َوَلِكن َكِرَه اهللهَّ وْا َلُه ُعدهَّ َعدُّ {َوَلْو اأََراُدوْا اْلُخُروَج َلأَ
َخَبال  اإِلهَّ  َزاُدوُكْم  ا  مهَّ ِفيكُم  َخَرُجوْا  َلْو  اْلَقِعِديَن   َمَع  اْقُعُدوْا  َوِقيَل 
َعِليُم   ُ َواهللهَّ ْم  لَهُ اُعوَن  �َسمهَّ َوِفيكمُ ْ  اْلِفْتَنَة  َيْبُغوَنُكُم  ِخالَلُكْم  ُعوْا  َوَلأَْو�سَ

ِلِميَن})2(. ِبالظهَّ
نعم كره �هلل تعالى خروجهم مع �لموؤمنين ولم يوّفقهم لذلك لمعرفته بنفاقهم 
وباأنهم �سيكونون عيونًا للم�سركين على �لم�سلمين، ف�سررهم �أعظم من فائدتهم، 
طهم )�أي قّلل عزيمتهم على �لخروج( لما علمه من ف�ساد نيتهم نتيجة كفرهم  فثبَّ

1- �لتوبة، 45-44.

2- �لتوبة، 47-46.
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وتباطئهم عن �لم�ساركة وميلهم للنميمة وكرههم للموؤمنين وزرع �ل�سّك و�لفتنة بين 
�سفوف �لمقاتلين، وخ�سو�سًا لدى �سعاف �لعقيدة و�لإيمان.

�إّن �لآية في �لحقيقة تعطي در�سًا مهّمًا جدً� للم�سلمين؛ باأن ل يكترثو� لكثرة 
�لمقاتلين �أو قّلتهم وكّمّيتهم وعددهم، بل عليهم �أن يفّكرو� في �ختيار �لمخل�سين 
�لموؤمنين و�إن كانو� قّلة ويعملو� من �أجل تربية �لجيل �لمخل�س، �إن هذ� در�س بالغ 

�لأهمية لم�سلمي �لحا�سر و�لم�ستقبل.

 الفضيحة في الدنيا: 

�آثار �لحرب تمييز �لموؤمنين عن �لمنافقين، فقبل معركة �أحد مثاًل  �أهّم  من 
فجاءت  �لموؤمنين،  عن  متمّيزين  ول  �لنا�س،  عند  مك�سوفين  �لمنافقون  يكن  لم 
تعالى  �إن �هلل  �ل�سّيئة.  نو�ياهم  وتف�سح حقيقة  �إيمانهم  لتك�سف زيف  �أحد  و�قعة 
يريد �أن يمّيز �لخبيث من �لطّيب، و�لموؤمن من �لمنافق فاأمر بالخروج مع �لر�سول 
�هلل P لمالقاة �لم�سركين في �أحد، �إّل �أن فئة من �لذين خرجو� مع ر�سول عادو� 
�أدر�جهم �أثناء �لطريق، ولما �ُسئلو� عن �سبب �نكفائهم وقيل لهم �أنه �إن لم تريدو� 
�لقتال في �سبيل �هلل فبالحّد �لأدنى د�فعو� عن �أنف�سكم وحرمكم و�أمو�لكم، �إل �أن 
�لمنافقين تذرّعو� باأن �لأمر بين �لم�سلمين و�لم�سركين ل يتعّدى �لمناورة وعر�س 
وكان  �لم�سلمين،  عدد  لقّلة  و�لقتال  �لحرب  حّد  �إلى  �لأمر  ي�سل  ولن  �لع�سالت، 
ل�سان حالهم في �لجو�ب لو تاأّكدنا من �أن �لحرب و�قعة ل محالة لحاربنا معكم، 
َلُهْم  َوِقيَل  َناَفُقوْا  الهَِّذيَن  {َوِلَيْعَلَم  تعالى:  للمنافقين يحكيه قوله  �لو�قع  وهذ� 
َبْعَناُكْم ُهْم  تهَّ ِ اأَِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتال لهَّ َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا فِى �َسِبيِل اهللهَّ
ْم  ا َلْي�َس فِى ُقُلوبِهِ ْم ِلاْليَماِن َيُقوُلوَن ِباأَْفَواِهِهم مهَّ ِلْلُكْفِر َيْوَمئٍذ اأَْقَرُب ِمنْهُ

ا َيْكُتُموَن})1(. ُ اأَْعَلُم بِمَ َواهللهَّ

1- �آل عمر�ن، 168-167.
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�إن �لمنافقين �أر�دو� �أن يوحو� بجو�بهم هذ�، �أن مجابهة �لم�سلمين للم�سركين 
لي�ست من نوع �لقتال و�لحرب في �سي ء، و�إنما هي عملية �نتحار، لتفّوق �لعدّو عّدة 
حهم، لأن كالمهم  وعدد�ً. و�أر�دو� بقولهم هذ� �أن يخفو� نفاقهم، ولكن ما ح�سل ف�سَ
�إلى ن�سرة �لموؤمنين، و�إلى تثبيط �لعز�ئم عن  �إلى ن�سرة �لأعد�ء منه  كان �أقرب 
�لحرب مع �لر�سول، لذ� كانو� �أقرب �إلى �لكفر منهم �إلى �لإيمان لأنهم خالفو� �أمر 
�لنبي P. ف�ساًل عن �أّن كالمهم ُي�ست�سّم منه �ل�ستهز�ء بالزحف و�ل�ستهتار بما 
يم�سي �إليه �لم�سلمون، فانخذ�لهم عن �لقتال �إمارة توؤذن بكفرهم وف�ساد باطنهم 
�أل�سنتهم وي�سّرون �لكفر في  وقلوبهم. فهم في �لو�قع كانو� يظهرون �لإيمان عبر 
يعلم ما يخفونه من كفر  تعالى  ف�سّرهم غير متطابق مع جهرهم و�هلل  قلوبهم، 
وما يبدونه من �إيمان كاذب، لأنه عالم ل يعزب عنه مثقال ذرّة في �ل�سماء و�لأر�س 
وهو بكّل �سيء محيط. �إذ�ً، من عو�قب �لتخّلف عن �لجهاد وعدم �لم�ساركة فيه هو 

�لفت�ساح في �لدنيا قبل �لآخرة.

 الطرد واإلبعاد: 

يتحّدث �لقر�آن �لكريم عن �لمنافقين �لذين يتذرّعون د�ئمًا بالحجج و�لأعذ�ر 
�لو�هية لأجل �لفر�ر من �ساحات �لقتال: 

ُم  َعَليْهِ َبُعَدْت  َوَلِكن  َبُعوَك  تهَّ لهَّ ًدا  َقا�سِ َو�َسَفًرا  َقِريًبا  ا  َعَر�سً كَاَن  {َلْو 
اأَنُف�َسُهْم  ِلُكوَن  يُهْ َمَعُكْم  َرْجَنا  لَخَ ا�ْسَتَطْعَنا  َلِو   ِ ِباهللهَّ َو�َسَيْحِلُفوَن  ُة  قهَّ ال�سُّ

ْم َلَكاِذُبوَن})1(. ُ َيْعَلُم اإِنههَُّ َواهللهَّ
 ويخاطب �هلل تعالى نبّيه �إنك لو دعوتهم �إلى عر�س �أّي �إلى غنيمة �أو مال دنيوّي 
ز�ئل، �أو �إلى �سفر ق�سير هّين قريب �لم�سافة قليل �لجهد لّتبعوك دون تاأّخر �أو 
ترّدد طمعًا في �لك�سب. ولكن �سعب عليهم �لأمر لما يحتاجه من ت�سحية بالنف�س 

1- �لتوبة، 42.
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و�لمال، وبعدت عليهم �لم�سافة لما فيها من م�سّقة وتعب، فت�سّبثو� بالباطل ور�حو� 
يحلفون كذباً: "لو ��ستطعنا لخرجنا معكم"!

 و�سيعتذرون عن خروجهم بعدم ��ستطاعتهم، و�سيق�سمون �لأيمان على عدم 
قدرتهم، ولكنهم يهلكوَن �أَنف�سهم ويخ�سرونها لما �أ�سمروه حين �أق�سمو� بالأيمان 
�لكاذبة و�عتذرو� بالباطل �لذي ل حقيقة له، و�هللَّ يعلم �إنهم كاذبون وغير �سادقين 

في �عتذ�رهم وفي �أيمانهم.
�لمنافقين  غر�ر  على  فئة  مجتمع  كّل  ففي  د�ئماً،  �لمنافقين  حال  هو  وهذ�   
من �لك�سالى و�لطامعين و�لنتهازّيين �لذين ينتظرون لحظات �لنت�سار ليقحمو� 
�أنف�سهم في �ل�سفوف �لأولى، وي�سرخو� باأعلى �ل�سوت �أّنهم كانو� مع �لمجاهدين 
�لأو�ئل و�لمخل�سين �لبو��سل، لينالو� ثمر�ت جهود �لآخرين دون �أن يبذلو� �أّي جهد 
�لفئة من بد�ية  �أن يعرفو� هذه  �لّنا�س  �لقادة و�ل�سفوة من  يذكر!! و�لمطلوب من 
�لأمر، و�إن لم يكن لديهم قابلّية �لإ�سالح فينبغي �إخر�جهم وطردهم من �سفوف 

�لمجاهدين.
ْم  نْهُ مِّ َطائَفٍة  اإِلىَ    ُ اهللهَّ َجَعَك  رهَّ {َفاإِن  تعالى:  �هلل  يقول  �أخرى  �آية  وفي 
ا  ُرُجوْا َمِعَى اأََبًدا َوَلن ُتَقاِتُلوْا َمِعَى َعُدوًّ َذُنوك  ِلْلُخُروِج َفُقل لهَّن تَخْ َفا�ْسَتاأْ
َعلَى  لّ ِ  اِلِفيَن  َوَل ُت�سَ َمَع الْخَ ٍة َفاْقُعُدوْا  َل َمرهَّ اأَوهَّ ِباْلُقُعوِد  يُتم  َر�سِ اإِنهَّكمُ ْ 
ِ َوَر�ُسوِلِه َو َماُتوْا  ْم َكَفُروْا ِباهللهَّ ِه اإِنههَُّ اَت اأََبًدا َوَل َتُقْم َعلىَ  َقبْرِ م مهَّ نْهُ اأََحٍد مِّ

َوُهْم َفا�ِسُقوَن})1(.
في هذه �لآية �لتي هي محّل �لبحث �إ�سارة �إلى طريقة �أخرى دقيقة وخطرة من 
باأعمال  يقومون  �لإ�سالمي،  �لقانون  يخالفون  �أّنهم عندما  وهي  �لمنافقين،  طرق 
مدمجة بالمر�وغة و�ل�سيطنة فيحاولون من خاللها جبر�ن ما �سدر منهم، وتبرئة 
�ساحتهم مّما ي�ستحّقون من �لعقوبة، كاأن يطلبو� �لإذن بالجهاد من جديد لالإيحاء 

1- �لتوبة، 84-83.
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باأنهم مع �لمجاهدين، وبهذه �لأعمال �لمتناق�سة و�لمخالفة لمر�د �لحق و�أو�مره، 
عن  و�إبعادهم  طردهم  �أظهر  تعالى  �هلل  لكن  �لحقيقّية.  وجوههم  يخفون  فاإّنهم 
للقتال  معه  بالخروج  لهم  ي�سمح  ول  �لإذن  يعطيهم  ل  باأن   P نبّيه  و�أمر  رحمته 
�أحد.  بها  ينخدع  ولن  �أحد  على  تنطلي  لن  هذه  وحيلتهم  �فت�سح  قد  �أمرهم  لأّن 
فهم ر�سو� بالتخّلف عن �لجهاد و�لقعود في �لمّرة �لأولى ولو كانو� قد ندمو� على 
تخّلفهم وتابو� منه و�أر�دو� �لجهاد حّقًا في ميد�ن �آخر لقبل �هلل تعالى منهم ذلك 

.P ولما ردعهم �لنبي
�لقتال  في  �لم�ساركة  من  حرمانهم  حّد  عند  يقف  لم  و�إبعادهم  طردهم  �إن 
و�فت�ساح �أمرهم بين �لنا�س، بل تعّد�ه �إلى �أمٍر �أ�سّد و�أ�سعب، ف�سدر �لأمر �لإلهي 
للدعاء  قبره  �لوقوف على  �إن مات، وعدم  �أحد منهم  �ل�سالة على  بعدم  �سر�حة 
�لإ�سالمي،  �لمجتمع  �أنه ل مكان لهم في  �لمنافقون  يعلم  و�لترّحم عليه، لكي  له 
�لمجتمع  يعني طرده من  بالدفن  ة  �لخا�سّ �لمر��سم  �أحدهم من هذه  لأن حرمان 
نف�سّية  على  و�أثرها  �ل�سدمة  فاإّن   P �لّنبي  هو  �لطارد  كان  و�إذ�  �لإ�سالمي، 

�لمنافقين ووجودهم �سيكون �سديدً� جد�ً. 

 الحرمان من الهداية اإللهية: 

ُكْم َواإِْخَواُنُكْم  ْبَناوؤُ قال �هلل تعالى في كتابه �لكريم: {ُقْل اإِن كَاَن اآباوؤُُكْم َواأَ
َك�َساَدَها  �َسْوَن  تَخْ اَرٌة  َوتِجَ ْفُتُموَها  اْقتَرَ َواأَْمَواٌل  َوَع�ِسيَرُتكمُ ْ  َواأَْزَواُجكمُ ْ 
�َسِبيِلِه  في  َوِجَهاٍد  َوَر�ُسوِلِه   ِ اهللهَّ َن  مِّ َلْيُكم  اإِ اأََحبهَّ  ْوَنَها  َتْر�سَ َوَم�َساِكُن 

ِدى اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن})1(. ُ َل يَهْ ُ ِباأَْمِرِه َواهللهَّ وْا َحتىَ  ياأتي َ اهللهَّ �سُ بهَّ َفتَرَ
جهاد  في  يرغبون  ل  �لذين  �أولئك  ليعّنف   P �لّنبي  �لكريمة  �لآية  تخاطب 
ترجيح  لأن  وم�ساكنهم.  و�أمو�لهم  لأرحامهم  وحّبهم  تعّلقهم  ب�سبب  �لم�سركين 

1- �لتوبة، 24.
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مثل هذه �لأمور على ر�سا �هلّل تعالى و�لجهاد في �سبيله، يعّد نوعًا من �لع�سيان 
و�لف�سق �لبّين. فمن ت�سّبث قلبه بالدنيا وزخرفها وزبرجها غير جدير بهد�ية �هلّل 

كما يقول تعالى في �لختام. 
�لإيمان  عن  وتمّيزها  �لأ�سيل  �لإيمان  خطوط  و��سح  ب�سكل  تر�سم  �لآية  فهذه 
�لمادية  �لحياة  يقّدم  من  كّل  �أن  �سريح  ب�سكٍل  وتقول  و�لنفاق.  بال�سرك  �لم�سوب 
ومتعّلقات هذه �لحياة �لمادية من �لأرحام و�لأقارب، و�لع�سيرة، و�لمال، و�لكت�ساب 
و�لتجارة، و�لم�ساكن، على �لجهاد في �سبيل �هلل، بمعنى �أنها كانت �أعّز على قلبه 
يكن  ولم  �سبيله،  في  بالجهاد  �أمره  و�متثال  ور�سوله  �هلل  من  نف�سه  على  و�أغلى 
�أجل �هلل ور�سوله و�لجهاد، فاإيمانه �لو�قعي لم يكتمل  م�ستعّدً� للت�سحية بها من 
بعد، لأن حقيقة �لإيمان وروحه وجوهره تتجّلى بالت�سحية بمثل هذه �لأمور من دون 
�أدنى ترّدد. ومن ل يرغب بالت�سحية بها، ف�سوف يظلم نف�سه ومجتمعه، لأن �لأّمة 
�لتي تتلّكاأ في �للحظات �لح�ّسا�سة من تاأريخها �لم�سيري، وفي �لماآزق �لحا�سمة، 
فال ي�سّحي �أبناوؤها، ف�ستو�جه �لهزيمة عاجاًل �أو �آجالً، ومن ثّم �ستكون هذه �لأمور 

�لمادية �لتي تعّلقت �لقلوب بها عر�سة لخطر �ل�سياع و�لتلف بيد �لأعد�ء. 
�لمادية  منافعهم  يقّدمون  �لذين  لأولئك  �سريح  تهديد  �لآية  ختام  وفي 
�أفعالهم  عاقبة  ليرو�  �لنتظار  منهم  �لحق  ويطلب  �هلّل،  ر�سا  على  لونها  ويف�سّ
اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن}، لأن  ِدى  ُ َل يَهْ ِباأَْمِرِه َواهللهَّ  ُ َياأْتىِ َ اهللهَّ وْا َحتىَ   �سُ بهَّ {َفتَرَ
كل من يخرج من زّي �لعبودية هلل تعالى و�لطاعة له فا�سق عن �أمر �هلل، ول ي�ستحّق 
ولّما كان  له؟  �لحق  �لمرء من هد�ية  �أن يحرم  �أ�سوء من  و�أي عاقبة  �لهد�ية.  منه 
هذ� �لتهديد مجماًل "فترّب�سو� حتى ياأتي �هلل باأمره" كان �أثره �أ�سّد وح�سة، وهذ� 
�لتعبير ي�سبه قول �لقائل: �إذ� لم تفعل ما �آمرك، ف�ساأقوم بما ينبغي علّي �لقيام به.
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1- يعتبر �لفر�ر من �لزحف من �لكبائر �لتي وعد �هلل تعالى �أ�سحابها 
�سوء �لعاقبة في �لدنيا و�لآخرة. 

2- لقد ح�سل في �سدر �لإ�سالم �أن تخّلى بع�س �لنا�س من �لمنافقين 
عن �لجهاد مع �لر�سول P و�لدفاع عن �لإ�سالم، فنزلت �آيات قر�آنية عديدة 
ما  قبول  وعدم  بمقاطعتهم  و�لم�سلمين  �لنبي  وتلزم  تف�سحهم 
ممن  لغيرهم  وتاأديبًا  لهم  عقابًا  وذلك  وندم،  توبة  من  يّدعونه 

ت�سّول له نف�سه ترك �لجهاد.
3- يحّذر �هلل تعالى من يرتّد عن �لدين و�لإيمان �ل�سادق به، 
ول يلتزم بالجهاد، �إذ �سوف ي�ستبدل �هلل به من هو �أحّق منه بهذه 

�لمكرمة.
4- �إّن �لجهاد في �سبيل �هلل بالأمو�ل و�لأنف�س من لو�زم �لإيمان 

باهلل و�ليوم �لآخر، لما يورثه هذ� �لإيمان من �سفة �لتقوى.
ومترّدد  مرتاب  قلبه  و�لتقوى  لالإيمان  �لفاقد  �لمنافق  �إن   -5
يبحث د�ئمًا عن �لمعاذير للتخّلف و�لقعود عن �لجهاد، قال تعالى: 
الأخر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللهَّ ُيوؤِْمُنوَن  ل  الهَِّذيَن  اأِذُنَك  َي�ْسَتْ {اإنهََّما 

ُدوَن}. دهَّ َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُهْم َفُهْم في َرْيِبِهْم َيتَرَ
مييز بين �لموؤمنين و�لمنافقين، فقبَل معركة �أُحد   6- من �أهّم �آثار �لحرب �لتَّ
مثاًل لم يكن �لمنافقون مك�سوفين عند �لنا�س، ول متمّيزين عن �لموؤمنين، فجاءت 

و�قعة �أحد لتك�سف زيف �إيمانهم وتف�سح حقيقة نو�ياهم �ل�سّيئة. 
7- من عو�قب �لفر�ر من �لزحف �لحرمان من �لهد�ية �لإلهية، فقد قال �هلل 
ِدى  يَهْ َل  َواهلُل  ِباأَْمِرِه   ُ اهللهَّ ياأتي َ  َحتىَ   وْا  �سُ بهَّ {َفتَرَ �لكريم:  كتابه  في  تعالى 
اْلَقْوَم اْلَفا�ِسِقيَن}، فترجيح �لمال و�لولد و�لزوجة على ر�سا �هلّل تعالى و�لجهاد 
في �سبيله، يعّد نوعًا من �لع�سيان و�لف�سق �لبّين، ومن يت�سّبث قلبه بتلك �لأمور 



هو غير جدير بهد�ية �هلّل تعالى.
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الدرس الثاني عشر



عواقب الفرار من الزحف )2(

أهداف الدرس:

�لتعّرف على �لآثار �ل�سلبية �لأخرى �لناجمة عن ترك 	•

�لجهاد.

بيان �أّن �لفر�ر من �لزحف �سبٌب �أ�سا�سيٌّ في �لهزيمة 	•

المين على �لموؤمنين. وت�سلُّط �لظَّ

�لّتعّرف على �لعاقبة �ل�سيئة للفر�ر من �لزحف.	•
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لترك  �لأخرى  �ل�سلبية  و�لآثار  �لوخيمة  �لعو�قب  من 

�لجهاد و�لقعود عنه:

 خراب ُدور التوحيد ومحاّل العبادة: 

دور  زو�ل  هو  �لجهاد،  لترك  �لم�سّرة  �لتبعات  من 

�لقر�آن  حّذر  فقد  هلل.  �لإن�سان  عبادة  وَمَحالُّ  �لتوحيد 

في  بتكليفهم  يقومو�  لم  ما  �لنا�س  �أّن  من  �لمجيد 

بل جميع  �لم�سلمين،  دور عبادة  تتهّدم  ف�سوف  �لدفاع، 

تعالى:  قال  �لأخرى،  �لتوحيدية  �لأديان  عبادة  دور 

َمْت  لهَُّهدِّ ِبَبْع�ٍس  ُهم  َبْع�سَ ا�َس  النهَّ  ِ اهللهَّ َدْفُع  {َوَلْوَل 

ا�ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَم�َساِجُد  َلَواٌت  َو�سَ َوِبَيٌع  َواِمُع  �سَ

اهلَل  اإِنهَّ  ُرُه  َين�سُ َمن  اهلُل  َرنهَّ  َوَلَين�سُ َكِثيرًا   ِ اهللهَّ

َلَقِويٌّ َعِزيٌز})1(. ومن �لممكن �أن يكون ذكر �لم�ساجد 

1- �لحج، 40.
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و�لمعابد في �لآية قد ورد على �سبيل �لمثال، وعليه فهي تتعّد�ها لت�سمل �لمر�كز 

�لثقافية �لو�عية و�لأ�سيلة، وتلك �لم�سوؤولة عن تقّدم �لأفر�د و�لمجتمع ون�سجهما. 

�إن وخامة ترك �لجهاد و�إهماله، و�لفر�ر من �لزحف، و�لتي هي من معاني فل�سفة 

في هدم بيوت �لعبادة و�أماكن  تظهر  ببع�س" ل�سوف  بع�سهم  �لنا�س  �هلل  "دفع 
�لتوحيد و�لتي لها �لمردود �لخطير على تطّور �لنا�س وتكاملهم �لمعنوي و�لفكري.

 الذّلة والمهانة: 

ة و�لمهانة،  ي عن �لجهاد، عاقبُة �لذلَّ من �لعو�قب �لملمو�سة لالإعر��س و�لتخلِّ

�أّمٍة تركت �لجهاد في �سبيل �هلل. فعن ر�سول  نيا و�لآخرة، و�لتي ت�سمُل كلَّ  في �لدُّ

�هلل P: "من ترك الجهاد األب�سه اهلل ذّلً في نف�سه، وفقرًا في معي�سته، 

ومحقًا في دينه، اإّن اهلل تبارك وتعالى اأعّز اأّمتي ب�سنابك خيلها ومراكز 

رماحها")1(. 
ونرى �أي�سًا �أن �أمير �لموؤمنين Q وبعد ت�سجيعه على �لجهاد وبيان ف�سله 

عن  و�لقعود  �لتهاون  تبعات  �إلى  ي�سير  فاإنه  �لجهاد،  حول  �لم�سهورة  خطبته  في 

األب�َسُه اهلُل ثوَب الذلِّ  عنُه  رغبًة  ترَكُه  �لقيام بالجهاد، حيث يقول: "فمن 

غاِر والَقماَءة")2(.  َث بال�سهَّ و�سْمَلَة البالِء وُديِّ
ومن �لم�سكالت �لكبيرة �لتي و�جهت �أمير �لموؤمنين Q طو�ل مّدة حكمه، 

على  و�لعزم  �لقوة  من  وخلّو عز�ئمهم  �هلل،  دين  للدفاع عن  �لنا�س  ��ستعد�د  عدم 

و�لخطب  �لكلمات  �لعديد من  Q في  �لإمام علي  بّين  وقد  تعالى.  �لقيام هلل 

لهم،  �نتقاد�ته  موّجهًا  �لجهاد،  م�ساألة  من  وموقِفهم  �أ�سحابه  عن  ر�ساه  عدم 

1- �لأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س736. 
2- نهج �لبالغة، �لخطبة 27.
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حًا عو�قب �ل�سعف عن �لقيام بهذ� �لو�جب في �ل�سياق. ومو�سّ

يوؤّدي  �لجهاد  �لقعود عن  �أّن  �إلى   Q �لإمام  ي�سير  �لمو�رد،  �أحد هذه  وفي 

يقول  حيث  �لحّكام،  يد  من  �لمجتمع  �إد�رة  زمام  و�نفالت  �لعدو  �نت�سار  �إلى 

عليكم الغاراُت وُملكْت عليكُم  �ُسّنت  حتى  وتخاذلتم  Q: "فتواكلتم 

الأوطان")1(.
�أّنهم يعجزون عن  �لجهاد،  نتيجة ترك  ت�سملهم  �لتي  �لذّلة  ومن مظاهر هذه 

�أهد�ف  �أّي من  ي�ستفاد منها في تحقيق  �أو  �لباطل،  ُينتقم بها من  قّوة  �أن يكونو� 

ُمرام")2(.  بكم  ُيبلُغ  ول  ثاٌر  بكم  يدرُك  �لإ�سالم، حيث يقول Q: "فما 

يزد�ُد  يوٍم  بعد  ويومًا  و�لتقّدم،  �لتوفيق  حدوث  يتوّقع  ل  مجتمع  هكذ�  مثل  وفي 

عُف وتقلُّ �ل�ستفادة من �لمعارف �لإلهية، وُيبتلى هذ� �لمجتمُع ب�سقوط �لِقَيِم  �ل�سَّ

و�لنحطاِط، بل يكون �أكلة �سائغة في فم �لأعد�ء. 

وت�سهُد تجارُب �لتاريخ على �أّن �لمجتمَع �لذي كان �أمير �لموؤمنين Q يعي�ُس 

فيه، و�لذي كان قد ترَك �لجهاد، عانى من عو�قب وخيمة وظلٍم �سديد، �إلى �لحّد 

�لذي ت�سّلط عليه - وخالل مّدة ق�سيرة- �أ�سخا�س خنقو� كّل �سوت يرتفع مطالبًا 

بالحّق، وقتلو� و�سجنو� وعّذبو� �لموؤمنين وقادتهم!

�لذّلة  عاقبة  �إلى  �سريح،  وب�سكل  �لمو�طن،  �أحد  في  �لكريم  �لقر�آن  �أ�سار  وقد 

في �لدنيا عند ترك �لجهاد، حيث ذكر �أّن بني �إ�سر�ئيل قد عوقبو� بالتيه �أربعين 

ْرَبِعيَن  اأَ َعَلْيِهْم  َمٌة  ُمَحرهَّ َفاإِنهََّها  {َقاَل  �لإلهي:  �لأمر  �أثر ع�سيان هذ�  �سنة على 

�َس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفا�ِسِقيَن})3(. وفي �لحديث  �َسَنًة َيِتيُهوَن ِفي الأَْر�ِس َفاَل َتاأْ

اأنتم  عن �لنبي P ب�ساأن �لإعر��س عن �لجهاد و�لن�سغال بالدنيا، قال P: "لئن 

1- نهج �لبالغة، �لخطبة 27.
2- م.ن، �لخطبة 39.

3- �لمائدة، 26.
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بالِعيَنة وتركتم الجهاَد في �سبيل اهلل،  البقر وتبايعتم  اأذناب  اّتبعتم 

ليلزمّنُكم اهلل مذّلة في اأعناقكم ثّم ل ُتنزُع منكم حتى ترجعوا اإلى ما 

كنتم عليه اأو تتوبوا اإلى اهلل")1(.

 تسّلط الظالمين وفقدان القّوة والعزّة: 

وتقاع�سه  للجهاد  �لإن�سان  ترك  جرَّ�ء  مبا�سرًة  يظهر  �لذي  �لكبير  �لأثر  �إّن 

عنه، هو خذلنه لأولياء �هلل تعالى وقادة �لموؤمنين وتركه لهم وحيدين في ميد�ن 

�أجلها هوؤلء  �لمو�جهة و�ل�سر�ع ، وبالتالي خذلنه للمبادئ و�لأ�س�س �لتي قام من 

�لنا�س. 

كانو�  �لذين  و�لفا�سقون  �لمنافقون  ومنهم  هوؤلء،  باأمثال  مملوء  �لتاريخ  �إّن 

من  ومنهم  �ل�سدة،  وقت  لكنهم خذلوه  ونور،  حّق  P هي  �لنبي  دعوة  �أن  يعرفون 

قاتله و�سارعه، محبًة منهم وولية للكّفار و�لم�سركين وطمعًا بالحفاظ على �لمال 

و�لأولد و�لأمالك من بط�س قري�س. فهوؤلء ر�أو� باأم �لعين كيف �نقلب عليهم ظهر 

َلُهْم �ُسوُء  {اأُْولِئَك الهَّذيَن  �لمجن، وذ�قو� طعم �لف�سيحة و�لخ�سر�ن في �لدنيا 

اْلَعذاِب})2( ويقول �هلل تعالى عنهم {َوَجَحُدوا ِبَها َوا�ْسَتْيَقَنْتَها اأَنُف�ُسُهْم ُظْلًما 

ا َفانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْف�ِسِديَن})3(.  َوُعُلوًّ
ثم ح�سل هذ� �لأمر مع �لإمام علي Q، حيث �أ�ساب جي�سه �لإحباط في 

�لهمم و�لفتور عن �لقتال و�لجهاد �سد معاوية وجي�سه �لظالم، ولذلك كان �لأمير 

ة في نفو�سهم،  Q يعاني �لأمّرين في �سحذ هممهم وبث روح �ل�سجاعة و�لحميَّ

 Q رهم بتفّوق �لأعد�ء عليهم و�نتهاكهم �أعر��س �لم�سلمين، فيقول رغم �أّنه عيَّ

1- كنز �لعمال، ج4، �س331.
2- �لنمل،5.

3- �لنمل، 14.
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هوؤلء  قتال  اإلى  دعوتكم  قد  واإني  "األ  �لجهاد  في  �لم�سهورة  خطبته  في 

يغزوكم،  اأن  قبل  اغزوهم  لكم  وقلت  واإعالنًا،  و�سرًا  ونهارًا،  لياًل  القوم 

فواهلل ما غزي قوم في عقر دارهم اإل ذّلوا. فتواكلتم وتخاذلتم حتى 

�سّنت الغارات عليكم وملكت عليكم الأوطان. وهذا اأخو غامد قد وردت 

عن  خيلكم  واأزال  البكري  ح�سان  ابن  ح�سان  قتل  وقد  الأنبار،  خيله 

م�سالحها. ولقد بلغني اأن الرجل منهم كان يدخل على المراأة الم�سلمة 

والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقالئدها ورعاثها، ما تمتنع 

رجاًل  نال  ما  وافرين،  ان�سرفوا  ثم  وال�سترحام،  بال�سترجاع  اإل  منه 

منهم كلٌم ول اأُريق لهم دم")1(، ولك �أن تالحظ �أن �أمير �لموؤمنين Q يلوم 
نتيجة  قتلو�  �لذين  �ل�سحايا  باأولئك  ويذّكرهم  بهم  �لعدو  فعله  بما  �لمتخاذلين 

تخاذلهم، وهو بالتالي كاأنه يقول لهم �أن هذه �لحالة �ستكون حالتهم �أي�سًا فيما 

امراأ  اأن  "فلو  �أخرى، بل هو يترّقى في تهديده لهم بقوله:  لو تركو� �لجهاد مرًَّة 

م�سلما مات من بعد هذا اأ�سفًا ما كان به ملومًا بل كان به عندي جديرًا، 

فقبحًا لكم وترحًا حين �سرتم غر�سًا يرمى يغار عليكم ول تغيرون")2(، 
�إنها نتيجة �لخذلن و�لتقاع�س، حيث ي�سبح �لمجتمع بال هيبة ول قوة ول منعة ول 

عزة!

ومن �لأمثلة �لتي ت�سرب على ت�سّلط �لظالمين كنتيجة لترك �لجهاد في �سبيل 

�لإمام  ��ست�سهاد  بعد  �لمدينة  لأهل  ح�سل  ما  هو  ولّيه،  �أو  �لعادل  �لإمام  مع  �هلل 

�لكبرى، فوجدوه  بعد جريمته  يزيد  Q في كربالء حيث وفدو� على  �لح�سين 

�أن يقّرو� له بالبيعة. عندها  يعي�س في حالت متطّرفة من �لف�سق و�لفجور فاأبو� 

1- نهج �لبالغة، ج1، �س90.
2- م.ن.
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�أر�سل جي�سه �إلى �لمدينة وعلى ر�أ�سه م�سلم بن عقبة �لفاجر �لكافر، فقاتله �أهل 

�لمدينة قتاًل �سديد�ً، لكنهم هزمو�، فدخل جي�س يزيد �لمدينة ثالثة �أيام م�ستبيحًا 

 P لكل حرمة فيها، فقتل فيها �سبعمائة من قرّ�ء �لقر�آن، و�أربعة من �سحابة �لنبي

 P فلم يبق بعدها بدريٌّ على وجه �لأر�س، و�فتَّ�ست من بنات �أهل مدينة ر�سول �هلل

�ألف عذر�ء، وكثر فيها قتل للنا�س حتى بلغ �لقتلى ع�سر�ت �لآلف، ثم �أُرغم �لنا�س 

�لح�سين  �لإمام  نتيجة خذلن  عبيد عنده! هذه هي  �أنهم  على  يزيد  مبايعة  على 

�لجهادية  بوظيفتهم  وقامو�  نا�سروه  �أنهم   فلو  �لمدينة،  في  وتركه غريبًا   Q

بين يديه، لربما �نقلب �لحكم �إلى �أهله ولما حّل ظلم على �أحد على وجه �لأر�س 

وحتى قيام �ل�ساعة. 

�إن هذه �لحقيقة �لتي ح�سلت مع �أهل �لمدينة هي عبرة لنا، فلو تركنا �لجهاد 

�لقتل  ومدننا  قر�نا  في  لأمعن  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  مو�جهة  في  �لزحف  من  وفررنا 

و�لأ�سر و�لنتهاك لكل �لحقوق!

و�لعبر عنو�نًا يظّل  �لحو�دث  �أن يجعلو� هذه  �لموؤمنين  للمجاهدين  بد  �إذ�ً، ل 

ماثاًل �أمام �أعينهم، فال يغفلو� عن ن�سرة �لحق ولو �أّدى ذلك �إلى قتلهم و�إبادتهم، 

قاهرين، والحياة في موتكم  حياتكم  في  وكما قال �لأمير Q "الموت 

مقهورين")1(.

 العاقبة السّيئة: 

يقول �هلل تعالى في كتابه �لكريم: 

اِهُدوْا  يُجَ اأَن  َوَكِرُهوْا   ِ اهللهَّ َر�ُسوِل  ِخاَلَف  ِبَمْقَعِدِهْم  اْلُمَخلهَُّفوَن  {َفِرَح 

َم  رِّ ُقْل َناُر َجَهنهَّ ِ َوَقاُلوْا َل َتنِفُروْا فِى الْحَ نُف�ِسِهْم فِى �َسِبيِل اهللهَّ ْم َواأَ ِباأَْمَوالِهِ

1- ميز�ن �لحكمة، ج1، �س447.
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َحُكوْا َقِلياًل َوْلَيْبُكوْا َكِثيًرا َجَزاَء ِبَما  ا لهَّْو كَاُنوْا َيْفَقُهوَن  َفْلَي�سْ اأَ�َسدُّ َحرًّ

كَاُنوْا َيْك�ِسُبون})1(.
تتحّدث �لآية �لكريمة عن حال �لمنافقين �لذين تخّلفو� عن �لجهاد في غزوة 

تبوك)2( وخالفو� تكليفهم �ل�سرعي وكرهو� �لجهاد باأمو�لهم و�أنف�سهم، ثم �عتذرو� 

بالأعذ�ر �لو�هية، وفرحو� بال�سالمة و�لجلو�س في �لبيت بدل �لمخاطرة باأنف�سهم 

�هلّل  �سبيل  في  و�إمكاناتهم  وجودهم  كل  ي�سعو�  �أن  بدل  �لحرب،  في  و�ل�ستر�ك 

ليفوزو� ب�سرف �لجهاد وعنو�ن �لمجاهدين. 

�ل�سيطانّية  و�ساو�سهم  بّث  �سعو� في  بل  للو�جب  وتركهم  بتخّلفهم  يكتفو�  ولم 

بين �لم�سلمين، محاولين �إخماد جذوة �لحما�سة �لملتهبة في �سدورهم، وت�سّبثو� 

بكل عذر يحّقق لهم هذ� �لهدف حتى لو كان �لعذر هو �لحّر!! فهم كانو� يطمعون 

من جهة في �إ�سعاف �إر�دة �لم�سلمين، ومن جهة �أخرى كانو� يحاولون �سحب �أكبر 

فاأمر  بالجرم.  ينفردو� وحدهم  ل  �إلى �سفوفهم حتى  �لم�سلمين  عدد ممكن من 

نار  �أن  قاطع  و�أ�سلوب  �سديدة  بلهجة  يجيبهم  باأن   P محمد  �لنبي  تعالى  �هلل 

جهّنم �أ�سّد حرًّ� من �لرم�ساء، ف�سر�رة و�حدة من تلك �لّنار �أ�سّد حر�رة من جميع 

نير�ن �لّدنيا و�أ�سّد حرقة و�ألماً، ولكنهم ولالأ�سف ل�سعف �إيمانهم، ولقّلة �إدر�كهم ل 

يعلمون �أّية نار تنتظرهم! 

عن  �أنظارهم  و�سرف  �لم�سلمين  وتخذيلهم  بتخّلفهم  �أّنهم  ظّنو�  وهوؤلء 

�أّن  �إّل  �أفو�ههم،  بمل ء  وقهقهو�  لذلك  ف�سحكو�  ن�سر�ً،  وحّققو�  فازو�  قد  �لجهاد 

�لقر�آن حّذرهم من عاقبة ما �جترحته �أيديهم وحّذرهم من �لعذ�ب �ل�سديد �لذي 

ينتظرهم، و�سيندمون على ما �أنفقو� من قدر�تهم وعمرهم �لّثمين، وما ��سترو� من 

1- �لتوبة، 82-81.
2- هي غزوة ح�سلت في �ل�سنة �لتا�سعة للهجرة قام بها �لر�سول P لكي ي�سّد تقدم جي�س كبير �أعّده ملك �لروم للق�ساء على �لإ�سالم.
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في  باأيديهم  ك�سبوه  لما  بيعّية  �لطَّ تيجة  �لنَّ �إّنها  �لعاقبة  و�سوء  و�لف�سيحة  �لخزي 

نيا. �لحياة �لدُّ

 الحسرة والندامة: 

يقول �هلل تعالى في كتابه �لعزيز: 
ِلْخَواِنِهْم  َوَقاُلوْا  َكَفُروْا  كَالهَِّذيَن  َتُكوُنوْا  َل  َءاَمُنوْا  الهَِّذيَن  ا  اأَيهَُّ {َيا 
ى لهَّْو كَاُنوْا ِعنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقِتُلوْا  ُبوْا فِى اْلأَْر�ِس اأَْو كَاُنوْا ُغزًّ اإَِذا �سَرَ
ُ ِبَما َتْعَمُلوَن  يُت َواهللهَّ ِى َويُمِ ُ يُحْ ْم َواهللهَّ ًة فِى ُقُلوبِهِ ِلَيْجَعَل اهلُل َذاِلَك َح�سْرَ
ِ َوَرْحَمٌة َخيْرٌ  َن اهللهَّ ْم َلَمْغِفَرٌة مِّ ِ اأَْو ُمتُّ يٌر  َوَلئِن ُقِتْلُتْم فِى �َسِبيِل اهللهَّ َب�سِ

�َسُروَن})1(. ِ تُحْ ْم اأَْو ُقِتْلُتْم َللَى اهللهَّ تُّ َمُعوَن  َوَلئِن مُّ ا يَجْ مهَّ مِّ
في  �لوقوع  مغّبة  من  وتحّذرهم  �لموؤمنين  �إلى  �لخطاب  توّجه  �لكريمة  �لآية 
ل  �لذين  �لمنافقين  بمقالة  يقولو�  فال  وتدلي�سهم.  وخد�عهم  �لمنافقين  �سر�ك 
�أ�س�س  وزعزعة  معنوّياتهم  و�إ�سعاف  �لم�سلمين  روحّية  من  �لنيل  �سوى  لهم  هّم 
�إيمانهم. لأنهم �إذ� وقعو� تحت تاأثير هذه �لكلمات �لم�سّلة �لغاوية، وكّررو� نظائرها 
�سبيل  في  �لجهاد  ميادين  �إلى  �لخروج  عن  و�سيمتنعون  معنوّياتهم،  ف�ست�سعف 
�هلل، وعندها �سيتحّقق للمنافقين ما ي�سبون �إليه. بل عليكم �أن تتقّدمو� �إلى �سوح 
�لجهاد وميادين �لقتال بمعنوّيات عالية، وعزم �أكيد ودون ترّدد ول كلل، ليجعل �هلّل 
ذلك ح�سرة في قلوب �لمنافقين �لمخذولين �أبد�ً. و�لآية ترّد على خبث �لمنافقين 

وت�سويالتهم بثالثة �أجوبة منطقّية: 
األول: �إن �لموت و�لحياة بيد �هلّل على كّل حال، و�إن �لخروج و�لح�سور في ميد�ن 

�لقتال ل يغّير من هذ� �لو�قع �سيئاً، و�إن �هلّل عالم باأعمال عباده جميعها وب�سير 
بها. 

1- �آل عمر�ن، 158-156.
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الثاني: �إنكم حّتى �إذ� مّتم �أو قتلتم، وبلغكم �لموت �لمعّجل كما يظّن �لمنافقون 

فاإّنكم لن تخ�سرو� �سيئاً، لأن رحمة �هلّل وغفر�نه �أعظم من كّل ما تجمعه �أيديكم 

ما  لأن  �لأمرين،  بين  للمقارنة  مجال  ل  بل  وثروة.  مال  من  �لمنافقون  يجمعه  �أو 

�أف�سل من  �هلّل،  �سبيل  في  �لموت  �أو  �ل�سهادة  �لموؤمنون عن طريق  عليه  يح�سل 

كّل ما يجمعه �لكّفار و�لمنافقون عن طريق حياتهم �لموبوءة، �لمليئة بال�سهو�ت 

�لرخي�سة وعبادة �لمال و�لدنيا.

ثالثا: بغ�ّس �لنظر عن كّل ما قلنا فاإن �لموت ل يعني �لفناء و�لعدم حّتى ُيخ�سى 

منه هذه �لخ�سية وُيخاف منه هذ� �لخوف، وُي�ستوح�س منه هذ� �ل�ستيحا�س، بل 

هو نقلة من حياة �إلى حياة �أو�سع و�أعلى و�أف�سل، حياة مو�سوفة بالبقاء و�لخلود. 

�إذ�ً، في كل �لأحو�ل �لموؤمنون هم �لم�ستفيدون رغم �أنف �لمنافقين وهذ� ما يزيد 

�لح�سرة لديهم وي�ساعفها فيهم.

 الطبع على القلوب: 

َمَع  َوَجاِهُدوا   ِ ِباهللهَّ َءاِمُنوْا  اأَْن  �ُسوَرٌة  اأُنِزَلْت  {َواإَِذا  جل:  عّز  �هلل  يقول 

وْا  َع اْلَقِعِديَن  َر�سُ ْوِل ِمْنُهْم َوَقاُلوْا َذْرَنا َنُكن مهَّ اأَذَنَك اأُْوُلوْا الطهَّ َر�ُسوِلِه ا�ْسَتْ

ْم َفُهْم َل َيْفَقُهوَن})1(. ِباأَن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعلىَ  ُقُلوبِهِ
�لثبات  �إلى  �لنا�س   P �لّر�سول  دعا  ما  �إذ�  �لمنافقين  حال  تتحّدث عن  �لآية 

على �لإيمان، و�لجهاد في �سبيل �هلّل، فاإّنهم رغم ما يتمّتعون به من َطْوٍل �أي من 

قدر�ت ج�سمانية ومالية، �إل �أّنهم يطلبون �لعذر و�لإذن بعدم �لم�ساركة و�لبقاء مع 

ذوي �لأعذ�ر �لذين ل قدرة لديهم على �لح�سور و�لم�ساركة في �لجهاد. فهم على 

�لرغم من توّفر كّل �ل�سروط فيهم، و�متالك كّل �لم�ستلزمات �لمطلوبة للجهاد، مع 

1- �لتوبة، 87-86.
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ذلك يحاولون �لتمّل�س من �أد�ء هذ� �لو�جب �لإلهّي �لح�ّسا�س و�لخطير، فجاءو� �إلى 

�لّنبي P يطلبون �لإذن في �لن�سر�ف. فوّبخهم �لقر�آن وقّبح فعلهم لأنهم ر�سو� 

�أي �لمعذورين عن �لم�ساركة في �لحرب ب�سبب �سعفهم  باأن يكونو� مع �لخو�لف 

وعجزهم. وهم لكثرة ذنوبهم ونفاقهم طبع �هلل تعالى على قلوبهم ف�سلبهم �لقدرة 

على �لتفكير و�لإدر�ك و�لمعرفة �ل�سحيحة، فهم �لجاهلون. 
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1- من �لتبعات �لم�سّرة لترك �لجهاد، زو�ل دور �لتوحيد وَمَحال عبادة 

ِبَبْع�ٍس  ُهم  َبْع�سَ ا�َس  النهَّ  ِ اهللهَّ َدْفُع  {َوَلْوَل  تعالى:  قال  هلل،  �لإن�سان 

ِ َكِثيرًا  َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اهللهَّ َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ لهَُّهدِّ

َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز}. ُرُه اإِنهَّ اهللهَّ ُ َمن َين�سُ َرنهَّ اهللهَّ َوَلَين�سُ
�لجهاد،  عن  ي  و�لتخلِّ لالإعر��س  �لملمو�سة  �لعو�قب  من   -2

�أّمٍة  كلَّ  ت�سمُل  و�لتي  و�لآخرة،  نيا  �لدُّ في  و�لمهانة،  ة  �لذلَّ عاقبُة 

ترك  "من   :P �هلل  ر�سول  عن  �هلل،  �سبيل  في  �لجهاد  تركت 

معي�سته،  في  وفقرًا  نف�سه،  في  ذّلًً  اهلل  األب�سه  الجهاد 

ومحقًا في دينه".
3- من تبعات ترك �لجهاد، خذلن �لإن�سان لأولياء �هلل تعالى 

وقادة �لموؤمنين وتركه لهم وحيدين في ميد�ن �لمو�جهة و�ل�سر�ع ، 

وبالتالي خذلنه للمبادئ و�لأ�س�س �لتي قام من �أجلها هوؤلء �لنا�س. 

4- من عالمات �لمنافق �أنك �إذ� دعوته للجهاد في �سبيل �هلل 

رغم  �لم�ساركة  بعدم  و�لعذر  �لإذن  وطلب  �لقدرة  بعدم  لك  تذرّع 

ما يتمّتع به من قدر�ت ج�سمانية ومالية.، و�لقر�آن قّبح فعل هذ� 

�ل�سنف من �لنا�س ب�سّدة  لأنهم ر�سو� باأن يكونو� مع �لخو�لف �أي �لمعذورين عن 

�لم�ساركة. 
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قدسّية الشهادة

أهداف المحور الخامس:

بيان معنى �ل�سهادة، حقيقتها وف�سلها في �لإ�سالم.	•

�لتعّرف على ثو�ب �ل�سهيد و�أجره في �لدنيا و�لآخرة.	•

�لتعّرف على كيفية �سلوك درب �ل�سهادة ونيل هذ� 	•

�لو�سام �لرفيع.

المحور الخامس
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حقيقة الشهادة، فضلها وثوابها

أهداف الّدرس:

�لتعّرف على منزلة �ل�سهيد وف�سل �ل�سهادة في �لإ�سالم.	•

�لتعّرف على روحّية �ل�سهيد ور�سالته �لتي يحملها 	•

للنا�س. 

�لتعّرف على جز�ء �ل�سهيد وثو�به �لأخروي.	•

الدرس الثالث عشر





207

التربية الجهادية

 معاني الشهادة:

�إنَّ بلوغ �لأهد�ف �لكبرى في �لحياة ي�ستلزم ت�سحيات 

على  �لت�سحيات  هذه  تكون  وقد  لها،  مكافئة  كبرى 

م�ستوى �لت�سحية بالمال و�لجهد و�لوقت، وقد ت�سل في 

ف�س و�لت�سحية بالروح، وهو �لذي  نهاية �لأمر �إلى بذل �لنَّ

�لناحية  من  بال�سهادة.  �لإ�سالمية  ثقافتنا  في  ي�سّمى 

هو  "�ل�سهيد   :{ �لخميني  �إمامنا  يقول  �لفقهية 

�لخا�ّس  نائبه  �أو   Q �لإمام  �لجهاد مع  �لمقتول في 

�لحرب  ��ستعال  حين  �لمعركة  في  روحه  خروج  ب�سرط 

به  ويلحق  حّياً،  �لم�سلمون  يدركه  �أن  قبل  غيرها  في  �أو 

�لمقتول في حفظ بي�سة �لإ�سالم")1(. 

معنى  في   } �لخامنئي  علي  �ل�سيد  �لإمام  يقول 

"�ل�سهيد هو �لإن�سان �لذي يقتل في  �ل�سهيد وحقيقته: 

1- تحرير �لو�سيلة، ج 1، غ�سل �لميت.
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�سبيل �لأهد�ف �لمعنوّية وي�سّحي بروحه – �لتي هي �لجوهر �لأ�سلي لكل �إن�سان- 

و�لت�سحية  �لإيثار  هذ�  على  يّرد  �لمتعالي  و�هلل  �لإلهي.  و�لمق�سد  �لهدف  لأجل 

�لعظيمة باأن يجعل ذكر ذلك �ل�سخ�س وفكره حا�سرً� د�ئمًا في �أّمته ويبقى هدفه 

�ل�سامي حّياً. هذه هي خا�سّية �لقتل في �سبيل �هلل. فالأ�سخا�س �لذين يقتلون في 

�سبيله يحيون، �أج�سادهم تموت ولكن وجودهم �لحقيقي يبقى حّيًا")1(.

وقد ورد لل�سهادة و�ل�سهيد  معان عديدة �أي�ساً، منها)2(: 

الشهادة هي الحضور ويقابلها الغيب والضياع:

حيث  و�إر�دته  باختياره  �لإلهي  �لمح�سر  في  �لإن�سان  ح�سور  عن  عبارة  وهي 

ي�سل �لمجاهد في ع�سقه هلل �إلى درجة من �ل�سوق و�لوله للقاء �لمحبوب ل يرى 

فيرفع  �لمطلقة.  �ل�سعادة  �إلى  �لو�سول  من  ومانعا  وقيدً�  �سجنا  �إل  �لدنيا  معها 

َتْح�َسَبنهَّ  {َول  �لأبدية  وحياتها  �لمعنوي  �لروح  وجه  عن  �لمادي  �لج�سم  حجاب 

ِهْم ُيْرَزُقوَن})3(. ِ اأَْمواتًا َبْل اأَْحياٌء ِعْنَد َربِّ الهَّذيَن ُقِتُلوا في  �َسبيِل اهللهَّ
الشهيد هو من عرف أسرار الحياة:

عن  يغفل  ولم  �أهلها،  �لظالم  و�لقرية  �لغرور  د�ر  �لحقيقة  بعين  �لدنيا  ف�سهد 

َلِهَي  اْلآِخَرَة  اَر  الدهَّ نهَّ  {َواإِ �لحقيقية  �لحياة  �أي  �لحيو�ن)4(  د�ر  �لتي هي  �لآخرة 

اْلَحَيواُن َلْو كاُنوا َيْعَلُموَن})5(، ف�سار �لموت عنده �أمنية لأنه باب �لو�سول �إلى 
تلك �لحياة، وباتت دنياه جهادً� للقاء �لمحبوب.

الشهيد هو الشاهد على أمّته ومجتمعه وزمانه:

ٍة ِب�َسهيٍد َوِجْئنا ِبَك َعلى  هوؤُلِء �َسهيدًا})6(،  {َفَكْيَف اإِذا ِجْئنا ِمْن ُكلِّ اأُمهَّ

1- عطر �ل�سهادة،�س13.
2- ر�جع ل�سان �لميز�ن، ج3، �س246-241.

3- �آل عمر�ن،169.
4- هي د�ر �لحياة �لد�ئمة و�لخالدة كما ورد في تاج �لعرو�س،ج19،�س356.

5- �لعنكبوت،64.
6- �لن�ساء،41.



209

التربية الجهادية

وبذل  وجوده،  بكل  �إليها  فدعا  �لنا�س،  من  غيره  قبل  �لحقيقة  �كت�سف  �لذي  فهو 

نف�سه في �سبيل �إي�سال �لآخرين �إلى تذّوق حالوتها.

الشهيد هو الذي سلك الطريق األسرع واألقصر للقاء اهلل ونيل رضوانه:

ِفَئًة  َغَلَبْت  َقليَلٍة  ِفَئٍة  ِمْن  َكْم   ِ ُمالُقوا اهللهَّ اأَنهَُّهْم  وَن  َيُظنُّ الهَّذيَن  {قاَل 
في  �لقتل  من  �أ�سرع  هناك  فهل  اِبريَن})1(،  ال�سهَّ َمَع   ُ َواهللهَّ  ِ اهللهَّ ِباإِْذِن  َكثيَرًة 
�ل�سهود  تعالى؟! هذ�  و�لآخرة و�سهود �هلل  �لحقيقة  �إلى عالم  �سبيل �هلل لالنتقال 

�لذي هو غاية منى �لعا�سقين و�آمالهم، و�أق�سى مر�د �لطالبين، وهو ثمرة حتمّية 

لل�سهادة. 

 فضل الشهادة في اإلسالم:

�سيء،  كل  تخت�سر  �إنها  �لقطر�ت،  كباقي  لي�ست  �ل�سهد�ء  دماء  �إن قطرة من 

�إنها �لتوحيد �لعملي و�لحقيقي �لذي نطق به ل�سان �لعمل و�لفعل و�لت�سحية، و�إن 

َوُن�ُسِكي  اَلِتي  �سَ اإِنهَّ  {ُقْل  تعالى  هلل  �لإخال�س  على  �ساهد  لأكبر  �لقطر�ت  تلك 

ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن})2(. من هنا يقول �لإمام �لخميني }  َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلِلّ
�لطبيعة  د�ر  من  هاجرو�  �لذين  �أولئك  و�سف  و�لتعابير  لالألفاظ  يمكن  "ل  �أّنه 

�لمظلمة نحو �هلل تعالى ور�سوله �لأعظم وت�سّرفو� في �ساحة قد�سه تعالى")3(. وقد 

زخر تر�ثنا �لإ�سالمي بفي�س �لآيات و�لرو�يات �لتي تتحّدث عن �لجهاد و�ل�سهادة 

وف�سلهما و�لتي تكاد تن�سح لكثرتها وتنّوعها و�سعة معانيها و�أبعادها.

ِمْنُكْم  ِخَذ  َوَيتهَّ اآَمُنوا  ُ الهَّذيَن  {َوِلَيْعَلَم اهللهَّ من �لآيات �لكريمة قوله تعالى: 

اِلميَن})4(، وفيها �إ�سارة و��سحة �إلى �أن �هلل تعالى  ُ ل ُيِحبُّ الظهَّ �ُسَهداَء َواهللهَّ

1- �لبقرة،249.
2- �لأنعام، 162. 

3- �سحيفة �لنور، ج19، �س40. 
4- �آل عمر�ن،140.
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ي�سطفي من هذه �لأمة ثّلة من �لموؤمنين يّتخذهم �سهد�ء، لما لديهم من �لف�سل 

اأَْجُرُهْم  َلُهْم  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  َهداُء  {َوال�سُّ �أي�سًا  تعالى  وقوله  �هلل.  عند  و�لكر�مة 

هم �لمولى عّز وجّل به لأنهم بب�ساطة �أبو� �إل  َوُنوُرهُم})1( �لخا�س بهم و�لذي خ�سّ
�أن ي�سترو� �لدنيا بالآخرة فكان �أجرهم عند �هلل عظيمًا وعظيمًا جد�ً: {َفْلُيقاِتْل 

في   ُيقاِتْل  َوَمْن  ِباْلآِخَرِة  ْنيا  الدُّ اْلَحياَة  َي�ْسُروَن  الهَّذيَن   ِ اهللهَّ �َسبيِل  في  
ِ َفُيْقَتْل اأَْو َيْغِلْب َف�َسْوَف ُنوؤْتيِه اأَْجرًا َعظيمًا})2(. �َسبيِل اهللهَّ

ومن �لرو�يات �ل�سريفة: قول ر�سول �هلل P: "اأ�سرف الموت قتل ال�سهادة")3(، 

ُيقتل الرجل في �سبيل اهلل، فاإذا  حتى  برٌّ  برٍّ  ذي  كل  "فوق   :P وقوله 

قتل في �سبيل اهلل فلي�س فوقه بّر")4(، و�لبّر هو �لخير وهو �لّطاعة، وكمال 
�لخير ومظهر �لّطاعة �لحقيقّية هلل تعالى هي مرتبة �ل�ّسهادة.

الأول،  ال�سف  في  يقاتلون  الذين  ال�سهداء  "اأف�سل  �أي�ساً:   P وعنه 

فال يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، اأولئك يتلبهَّطون في الغرف العلى من 
فال  موطن  في  عبد  اإلى  ربك  �سحك  فاإذا  ربك،  اإليهم  ي�سحك  الجنة، 

ح�ساب عليه")5(.
اإلى اهلل عّز  اأحبُّ  قطرٍة  من  "ما  Q قال:  �لعابدين  �لإمام زين  وعن 

�سواد  في  دمعة  وقطرة  اهلل،  �سبيل  في  دم  قطرة  قطرتين:  من  وجّل 
عليهم  �لأئمة  كان  ولذلك  وجل")6(.  عز  اهلل  اإل  العبد  بها  يريد  ل  الليل 
باأهّميتها  لمعرفتهم  تعالى  �لمولى  �سبيل  في  �ل�سهادة  د�ئمًا   يتمّنون  �ل�سالم 

في  به  ن�سعُد  وف�سلها �لعميم، ففي �لدعاء عن �لإمام �ل�سجاد Q: "حمدًا 

1- �لحديد،19.
2- �لن�ساء،74.

3- بحار�لأنو�ر،ج97،�س8.
4- ميز�ن �لحكمة، ج2، �س1510.

5- م.ن.

6- م.ن.
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ال�ّسعداء من اأوليائه، ون�سيُر به في نظم ال�سهداء ب�سيوف اأعدائه")1(. 
وها هم �أ�سحاب �لإمام �لح�سين Q يتحّلقون حوله كالفر��سات ورغم �أنه �أذن 

لهم بالن�سر�ف �إل �أنهم �أبو� وكان ل�سان حالهم جميعًا ما قاله �سعد بن عبد�هلل 

حفظنا  قد  اأّنا  اهلل  يعلم  حّتى  نخّليك  ل  Q:"واهلل  لالإمام  �لحنفي 

غيبة ر�سول اهلل P فيكم، واهلل لو اأعلم اأّني اأقتل ثّم اأحيا ثّم اأحرق 
ثّم اأذرى ويفعل بي ذلك �سبعين مّرة ما فارقتك حَتى األقى حمامي دونك 
وكيف اأفعل ذلك واإنما هي موتة اأو قتلة واحدة ثّم هي بعدها الكرامة 
التي ل انق�ساء لها اأبدا")2(. هذ� هو  �لع�سق �لحقيق هلل ولولّيه في �لأر�س، هذ� 

هو �لحب �لخال�س �لذي ل حدود له ول �أمد.

 الشهادة موت األذكياء:

�ل�سهادة  �أّولهما  �لإن�سان،  يتمّناها  قد  �لموت  من  نوعين  بين  نمّيز  �أن  ينبغي 

و�أ�سماها،  و�أرقاها  �لإن�سانية  �أعلى درجات  �لأول  يمّثل  �لنتحار. ففي حين  و�لثاني 

يمّثل �لثاني قمة �لت�سافل و�لنحطاط. �ل�سهيد يتمّنى �لموت و�لأمل يخالجه على 

�لدو�م ويحيط به من كل حدب و�سوب لأنه يتمناه حبًا بالآخرة وطلبًا للقاء �هلل، �أما 

�لمنتحر فيتمنى �لموت هروبًا وياأ�سًا من هذه �لحياة، وحزنًا عليها كونها ت�سكل 

�أق�سى مر�ده وغايته ومناه.

�أما �ل�سهيد فاإنه يرى �لدنيا حجابًا ومانعًا يحول بينه وبين مر�ده �لفعلّي وغايته 

غايته  �لدنيا  يرى  و�لمنتحر  و�أنبيائه.  �أوليائه  ومجاورة  �هلل  لقاء  وهي  �لحقيقية 

�إليها فيترجم هذ� �لأ�سف من خالل قتله لنف�سه ظنًا  �لو�سول  ياأ�سف لعدم  �لتي 

منه �أنه بذلك �سوف يرتاح من �آلمه وعذ�باته. فالفناء بالن�سبة له ي�سبح �أف�سل 

1- ميز�ن �لحكمة، ج2، �س1510.
2- بحار �لأنو�ر،ج45،�س70.
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�أ�سفًا  �لموت  �إنه يطلب  �لدنيا عنه وعدم ح�سوله على مبتغاه منها،  �إعر��س  من 

على �ل�سهو�ت و�لملّذ�ت �لدنيوية �لتي لم ت�سل يده �إليها. �أّما �ل�سهيد فاإنه يطلب 

�لموت �إقامة للدين ون�سرة للحق. �ل�سهيد �إن�سان و�ع، �ساحب مبادئ وقيم �إن�سانية 

�سامية، هدفه خدمة �لنا�س ورفع �لظلم عن �لب�سرية ون�سرة �لم�ست�سعفين، قد 

ربح �لدنيا و�لآخرة، �أما �لمنتحر فاأنانيٌّ ومجرم بحّق نف�سه قد خ�سر �لدنيا و�لآخرة.

�إذ�ً، قد يت�سابه �لعمالن )�ل�سهادة و�لإنتحار( في �لدنيا من حيث �لظاهر، ولكن 

في �لحقيقة و�لو�قع هناك فرق جوهري بينهما، فمّرة يقتل �لإن�سان في �سبيل �هلل 

يقول  لهو�ها!!!  و�نتقامًا  نف�سه وح�سرة عليها  �سبيل  يقتل في  و�أخرى  �إليه،  و�سوقًا 

�سبيل �هلل  في  توّفينا  �إذ�  ونحن  للجميع  {:" �لموت  �لخامنئي  �لقائد  �ل�سيد 

ل  �لذي  �لم�سير  و�لموت هو  �لظاهرية،  �لمادية  �لمو�زين  �سيئا بح�سب  نفقد  لم 

مفّر منه لكل و�حد مّنا، وهذ� �لمتاع )�أي �لروح( �سنفقده لكن فقد�نه يكون على 

نحوين: �لأول �أن ن�سّيعه و�لثاني �أن نبيعه فاأيهما �أف�سل؟! �أولئك �لذين لم يقتلو� 

بينما  �سيء.  على  يح�سلو�  لم  �لمقابل  وفي  �أرو�حهم  �أ�ساعو�  قد  �هلل  �سبيل  في 

�لذين قّدمو� هذ� �لمتاع في �سبيل �هلل وبذلو� �أرو�حم لأجل �هلل هم �لأ�سخا�س �لذي 

�لجنة  على  يح�سل  �لمقابل  وفي  روحه  يبيع  فال�سهيد  بذلك:  و��ستعا�سو�  باعو� 

و�لر�سا �لإلهي �لذي هو �أف�سل �لأجور، علينا �أن ننظر �إلى �ل�سهادة في �سبيل �هلل 

من هذ� �لمنظار. �ل�سهادة هي موت �لأذكياء �لفطنين �لذين ل يفقدون هذه �لروح 

بدون ثمن، فهي ر�أ�سمالهم �لأ�سلي")1(. من هنا نفهم معنى ما ورد عن ر�سول �هلل 

P حين قال: "اأ�سرف الموت قتل ال�سهادة")2(.

1- عطر �ل�سهادة،�س15.
2- ميز�ن �لحكمة، ج2، �س1512.
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 روحّية الشهادة:

"لل�سهد�ء حركتان وموقفان في   :} �لخامنئي  �لقائد  �لإمام  يقول �سماحة 

منتهى �لروعة و�لعظمة، وكّل و�حد منهما يحمل ند�ًء عميقاً: �أحدهما موقف من 

�أمام  �لآخر  و�لموقف  �ل�سالحين،  وعباده  �هلل  دين  و�إز�ء  �لمقّد�سة  �لإلهية  �لإر�دة 

�أعد�ء �هلل. ولو �أنكم و�سعتم موقف �ل�سهيد ومعنوّياته ودو�فعه مو�سع �لتمحي�س 

و�لدر��سة لّت�سح لكم هذ�ن �لموقفان")1(.

الموقف األول: و�لذي يرتبط باهلل وعباده ون�سرة دينه فاإنه يتجّلى ويظهر عند 

�لذي  �لأول  �لمبد�أ  �إن  و�لإيثار.  �لت�سحية  �أ�سا�سيين هما  �أمرين  بو��سطة  �ل�سهيد  

يحكم حياة �ل�سهيد وم�سيرته �لجهادية هو �إنكاره لذ�ته وعدم �إدخالها في ح�ساباته 

على �لإطالق، لأن هّمه �أبدً� ود�ئمًا هو �هلل وعباده ل نف�سه، وهذ� هو �لإيثار بعينه. 

فالمجاهد �لذي ترك �لأهل و�لأولد و�نطلق �إلى ميادين �لقتال ل ل�سيء �إّل لإعالء 

كلمة �لدين وقتال �أعد�ء �هلل و�لإن�سانية �لذين ��ستباحو� �لأر�س و�لحرم و�لمقّد�سات 

�أوقعو� �أ�سّد �لظلم بالم�سلمين، هذ� �لمجاهد قد �سّحى بنف�سه ور�حته ودنياه وقّرر 

�أن ي�سّخر وجوده �لنافع في �سبيل �هلل و�بتغاء لنيل محبته مر�ساته على �لقاعدة 

اإلى  فاأحّبهم  كّلهم عيال اهلل،  "الخلق  قال:  P حين  ر�سول �هلل  �سّنها  �لتي 

اهلل عّز وجّل اأنفعهم لعياله")2(. �ألم ي�سّح �أ�سحاب �لح�سين Q بكل ما 
يملكون في �سبيل ن�سرة �بن بنت ر�سول �هلل P و�لحفاظ على دين �لإ�سالم؟ �ألم 

ي�سّح �ل�سعب �لإير�ني �لم�سلم في �إير�ن بالآلف من �أبنائه من �أجل ن�سرة دين �هلل 

وحماية �لجمهورية �لإ�سالمية �لفتّية؟ �ألم ي�سّح �أبناء جبل عامل باأغلى ما لديهم 

�إن  �أعد�ء �لدين و�لإن�سانية عن ديارهم وحرمهم؟  من �أجل طرد �لغز�ة �ل�سهاينة 

1- عطر �ل�سهادة،�س25.
2- و�سائل �ل�سيعة،ج16،344.
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موقف �ل�سهيد ول�سان حاله �إلى كل �لأحر�ر �أن: يا �أيها �لنا�س من �أر�د �أن يعمل هلل 

�لإلهية  �لأهد�ف  عينيه  ن�سب  وي�سع  �أهو�ءه  لين�سى  ذ�ته،  فلينكر  ر�سو�نه  وينال 

فقط.

ي�سير  بحيث  �هلل  �أعد�ء  �أمام  وثباته  �سموده  هو  لل�سهيد  الثاني:  الموقف 

�لحنفية  بن  محمد  �بنه   Q �لموؤمنين  �أمير  به  �أو�سى  لما  حقيقيًا  م�سد�قًا 

على  َع�سهَّ  َتُزل،  ول  الجبال  "تزول  قائالً:  �لجمل  يوم  �لر�ية  �أعطاه  حين 

ناِجِذَك، اأَِعر اهلل جمجمتك، ِتْد في الأر�س قدمك، اْرِم بب�سرك اأق�سى 
القوم، وُغ�ّس ب�سرك واعلم اأّن الّن�سر من عند اهلل �سبحانه")1(.

�أعد�ء  �أمام  �لمجاهد  يكون  �أن   Q �لموؤمنين  �أمير  يو�سي  �ل�سفات  بهذه 

�هلل، و�ل�سهيد يو�سل لنا هذ� �لند�ء من خالل عمله و�سعيه. فهو �ل�سامد، �لثابت 

�لقدم في ميادين �لقتال، وهو على �لدو�م في طليعة �لمجاهدين و�أو�ئل �لم�سّحين، 

�لمطمئنين على �لدو�م في �أ�سعب �لمو�قف، �لذين ل يّتخذون �لمو�قف �لنفعالية، 

��ستخفاف  �أي  قّوة دون  �أوتو� من  ما  بكّل  �لعدو  لمو�جهة  د�ئمًا  وتر�هم م�ستعدين 

�أو ��ستهانة بقّوة �لعدّو في �لوقت عينه. ويو�سي �سماحة �ل�سيد �لقائد �لخامنئي 

يكونون  من  غالبًا  و�ل�سهد�ء  �ل�سالبة،  دليل  هي  "�ل�سهادة  قائالً:  �لمجاهدين 

�لعنا�سر �لفولذية في جبهة �لحرب، عليكم �أن تظهرو� هذه �لروحية و�لإر�دة ذ�تها 

�أنتم �أي�سًا".

هذ� هو ند�ء �لثاني لل�سهيد لأّمته باأن ل تخ�سع لإر�دة عدو �لدين و�لإن�سانية، و�أن 

ُ ِبما  ل تهابه في مح�سر �هلل ووجوده �لمقّد�س {َوُهَو َمَعُكْم اأَْيَن ما ُكْنُتْم َواهللهَّ

َتْعَمُلوَن َب�سيٌر})2( فتدرك بذلك نفحة من �أ�سر�ر �لتوّكل عليه في جميع �لأمور، 
ُقوا  ِبُروا َوَتتهَّ و�ل�ستمد�د �لد�ئم منه للمو�جهة �إلى �أق�سى �لحدود {َبلى  اإِْن َت�سْ

1- بحار �لأنو�ر،ج32،�س195.
2- �لحديد،4. 
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اْلَمالِئَكِة  ِمَن  اآلٍف  ِبَخْم�َسِة  ُكْم  َربُّ ُيْمِدْدُكْم  هذا  َفْوِرِهْم  ِمْن  َوَياأُْتوُكْم 
ميَن})1(. ُم�َسوِّ

�لنت�سار�ت،  تحّقق  ز�لت  وما  حّققت  �لتي  هي  �ل�سهد�ء  عند  �لروحية  هذه 

�لإلهية،  و�لغايات  �لأهد�ف  بلوغ  حتى  و�لجهادية  �لإيمانية  �لم�سيرة  هذه  وت�سون 

وتحافظ على عّزة و�سرف ومناعة هذه �لأّمة.

 جزاء الشهيد وثوابه:

�إنَّ �ل�سهيد في ديننا �لإ�سالمي ذو منزلة عظيمة عند �هلل، وهذ� ما يتبّين لنا 

من خالل �أنو�ع �لجز�ء �لأخروّي �لذي �سوف يلقاه ويح�سل عليه �ل�سهيد.

�لأخيرة من  �للحظة  �ل�سهيد وهو في  يناله  ما  �أول  اهلل:  1- سبع خصال من 

 P �لمر�سلين محمد  �لتي بعده، قال �سيد  للمرحلة  �لأولى  و�للحظة  �لدنيا  عالم 

اهلل:  من  خ�سال  �سبع  هيد  "لل�سهَّ
من اأول قطرٍة من دمه مغفوٌر له كّل ذنب.

وتم�سحان  العين،  الحور  من  زوجتيه  حجر  في  راأ�سه  يقع  والثانية 
الغبار عن وجهه، وتقولن: مرحبًا بك ويقول هو مثل ذلك لهما.

والثالثة ُيك�سى من ك�سوة الجنة.
والرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طّيبة اأّيهم ياأخذه معه. 

والخام�سة اأن يرى منزله. 
وال�ساد�سة يقال لروحه: ا�سرح في الجنة حيث �سئت. 

وال�سابعة اأن ينظر في وجه اهلل واإنها لراحة لكل نبي و�سهيد")2(.
2

1- �آل عمر�ن،125.
2- و�سائل �ل�سيعة، ج15، �س16.
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ة: يقول �هلل �سبحانه وتعالى في �سياق بيانه لمقام �ل�سهيد  - ثالث مواهب سنّي

ِلُح  َوُي�سْ ِديِهْم  �َسيَهْ اأَْعَماَلُهْم   لهَّ  ُي�سِ َفَلن   ِ اهللهَّ �َسِبيِل  فِى  ُقِتُلوْا  {َوالهَِّذيَن 
ُروْا  ا الهَِّذيَن َءاَمُنوْا اإِن َتن�سُ ْم  َياأَيهَُّ َفَها لَهُ َة َعرهَّ نهَّ ْم  َوُيْدِخُلُهُم الْجَ َبالَهُ
�ل�سريفة ثالث مو�هب خ�ّس  �لآية  اأَْقَداَمكمُ ْ})1(، تذكر  ْت  َوُيَثبِّ ْرُكْم  َين�سُ  َ اهللهَّ

�هلل تعالى بها �ل�سهد�ء وهي: 

�لإن�سانية،  و�لكمالت  و�لكر�مة،  �ل�سعادة  منازل  �إلى  �سيهديهم  تعالى  �أنه   -

و�لمقامات �ل�سامية، و�لفوز �لعظيم، ور�سو�نه. 

ويحييهم  �لجنة،  لدخول  في�سلحون  و�لعفو  بالمغفرة  حالهم  �سي�سلح  �أنه   -

�لروح،  هدوء  ويهبهم  �لغطاء،  بانك�ساف  رّبهم  عند  للح�سور  بها  ي�سلحون  حياًة 

و�طمئنان �لخاطر، و�لن�ساط �لمعنوي و�لروحي. 

- �أنه �سيدخلهم �لجّنة �لتي وعدهم بها و�ّدخرها لهم، و�لتي �سبق و�أن عّرفها 

لهم �إّما في �لدنيا عن طريق �لوحي و�لنبّوة، و�إما بالب�سرى عند �لقب�س. 

3- الحياة الحقيقية: �إن �هلل تعالى خ�سَّ �ل�سهد�ء في �سبيله بمرتبة �لحياة 

َبْل  اأَْمَواًتا   ِ اهللهَّ �َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوا  الهَِّذيَن  َتْح�َسَبنهَّ  {َول  فيقول  �لموت  بعد 

ِهْم ُيْرَزُقوَن})2(، لكن لي�س �لمق�سود من هذه �لحياة هي �لحياة  اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
�لعادية، �إذ �أّن �لآخرين من �لنا�س هم �أحياء في عالم �لبرزخ. موؤمنين منّعمين �أو 

ة لأن �ل�سهد�ء يدخلون �لبرزخ �أحياء ول يغفلون  كفار� معّذبين. بل لهم حياة خا�سّ

ي�سعون �سعيًا حثيثًا لحفظ  �لذين  �أحو�ل  يّطلعون على  �لدنيا بل هم  عن حو�دث 

�لنهج �لمحمدي �لأ�سيل، وي�ستب�سرون بهم كما قال تعالى: {َفِرِحيَن ِبَما اآَتاُهُم 

ْن َخْلِفِهْم اأَلهَّ َخْوٌف  ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبالهَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ اهلّلُ ِمن َف�سْ
َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن})3(. 

1- محمد، 7-4.
2- �آل عمر�ن، 169.
3- �آل عمر�ن، 170.



217

التربية الجهادية

4- تكفير كل الذنوب سوى الدَّيْن: قال �هلل تعالى {َوَلِئْن ُقِتْلُتْم في  �َسبيِل 

ا َيْجَمُعوَن})1(، وعن ر�سول �هلل  ِ َو َرْحَمٌة َخْيٌر ِممهَّ ْم َلَمْغِفَرٌة ِمَن اهللهَّ ِ اأَْو ُمتُّ اهللهَّ
ْين")2(. وعن �لإمام �ل�سادق Q"من  P "ال�سهادة تكفر كل �سيء اإل الدهَّ

قتل في �سبيل اهلل لم يعّرفه اهلل �سيئًا من �سيئاته")3(.
العدو ف�سبر  لقى  5- ال يفتتن الشهيد في القبر: فعن ر�سول �هلل P"من 

حتى يقتل اأو يغلب لم يفتن في قبره")4(، و�لمق�سود من عدم �لفتتان في 
�لقبر، هو عدم تخّلي �لمّيت عن دينه وعقائده �لحّقة �لتي كان يحياها في �لدنيا، 

ذلك �أن �سّدة �لموت و�لنزع وهول �لمّطلع و�لرهبة من منكر ونكير ل يثبت �أمامها �إل 

من كانت عقائده ثابتة في قلبه، و�ل�سهيد �لذي لم ترهبه �لأ�سلحة ول هول �لحروب 

�أجدر باأن ُيوؤَمن خطر �لفتتان في �لقبر.

 Q 6- الدخول إلى عرصة القيامة بمراسم البهاء: ورد عن �لإمام علي

على  الأنبياء  كان  لو  بيده  نف�سي  الذي  "فو  قال:  �أّنه   P �هلل  ر�سول  عن 

لوا لهم مّما يروَن من بهائهم...")5(. طريقهم لترجهَّ
يوم  في  لل�ّسهد�ء  �لخا�س  �لتكريم  هذ�  مع  �أّنه  �لبال  عن  يغيب  ل  �أن  ويجب 

 Q لقيامة �إل �أّن حال عاّمة �لّنا�س مختلٌف كثير�ً، فقد روي عن �لإمام �ل�سادق�

ال�ّسهم  العالمين مثل  اإذا قاموا لرّب  القيامة  يوم  الّنا�س  "مثل  �أّنه قال: 

في اْلُقْرِب لي�س له من الأر�س اإل مو�سع قدمه كال�ّسهم في الِكَناَنِة)6( ل 
يقدر اأن يزول هاهنا ول هاهنا")7(. �أي كما ُت�سطر �ل�سهام وُتر�سُّ في �لِكنانة 

1- �آل عمر�ن،157.
2- ميز�ن �لحكمة، ج2، �س1514.

3- �لكافي، ج5، �س54.
4- كنز �لعمال، ج4، �س282.

5- م�ستدرك �لو�سائل، ج11، �س12.
6- �لكنانة، جعبة �ل�سهام.
7- بحار�لأنو�ر،ج7،�س111.
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�لت�سايق  ل�سّدة تما�سكها ببع�سها من  �إلى جنب، بحيث ل يمكن تحريكها  جنبًا 

و�لتز�حم.

ُمْهِطعيَن  اْلأَْب�ساُر   فيِه  َت�ْسَخ�ُس  ِلَيْوٍم  ُرُهْم  ُيوؤَخِّ {اإِنهَّما  تعالى  وقوله 

�أي  ْفِئَدُتُهْم َهواٌء})1(، فمهطعين  َواأَ اإَِلْيِهْم َطْرُفُهْم  َيْرَتدُّ  ُروؤُ�ِسِهْم ل  ُمْقِنعي  
م�سرعين، ومقنعي يعني ر�فعي روؤو�سهم �إلى �ل�سماء فال يرى �لرجل مكان قدميه 

�آخر لهذه �لحالة  �لقيامة. وفي ت�سوير  �لر�أ�س، وذلك من هول يوم  من �سّدة رفع 

ترجع  فال  طرفهم،  �إليهم  يرتّد  ل  روؤو�سهم  ناك�سي  �لقيامة  يوم  في  �لنا�س  يكون 

فزعًا  �سيء  كل  من  خالية  وقلوبهم  يغم�سونها،  ول  يطّبقونها  ول  �أعينهم  �إليهم 

�أن  �إلى  �ل�سور  �لعديد من  �لنا�س في  �لكريمة في حال  �لآيات  لت  وخوفاً. قد ف�سّ

ِه  قالت في و�سف تلك �للحظات �ل�سديدة {َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن اأَخيِه  َواأُمِّ

َو اأَبيه  َو�ساِحَبِتِه َوَبنيِه  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ �َساأٌْن ُيْغنيِه})2(.
من  األفًا  �سبعين  في  منهم  الرجُل  7- الشفاعة: فعن �لنبي P"وي�سفُع 

اأهل بيته وجيرته، حتى اأنهَّ الجارين يخت�سمان اأيهما اأقرب")3(.
فُي�سّفعهم:  اهلل  اإلى  ي�سفعون  "ثالثة   :P �هلل  ر�سول  عن  ورد  وقد 

ر�سول  �أّن  على  �لإمامية  �ّتفقت  فقد  ال�سهداء")4(.  ثم  العلماء،  ثم  الأنبياء، 
�هلل P ي�سفع يوم �لقيامة لجماعة من مرتكبي �لكبائر و�لذنوب من �سيعته، و�أّن 

�لموؤمن �لبّر ي�سفع ل�سديقه �لموؤمن �لمذنب، فتنفعه �سفاعته وي�سّفعه �هلل)5(.

يقين والصالحين: وهي قول �هلل تعالى {َفاأُْوَلـِئَك  8- مرافقة األنبياء والصّد

اِلِحيَن  َهَداء َوال�سهَّ يِقيَن َوال�سُّ دِّ يَن َوال�سِّ ِبيِّ َن النهَّ َمَع الهَِّذيَن اأَْنَعَم اهلّلُ َعَلْيِهم مِّ
َوَح�ُسَن اأُوَلـِئَك َرِفيقًا})6(.

1- �بر�هيم،42،43.
2- عب�س،37-34.

3- م.ن.
4- م�ستدرك �لو�سائل،ج11،�س 20.

5- ر�جع، �أو�ئل �لمقالت، �ل�سيخ �لمفيد، �س29.
6- �لن�ساء، 69.
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تعالى  �لحق  مح�سر  في  �لح�سور  من  تبد�أ  عديدة  معان  لل�سهادة   -1

وتنتهي بلقاء �هلل.

الموت قتل ال�سهادة" وهذ� �إن  2- عن ر�سول �هلل P قوله "اأ�سرف 

عند  منزلتها  وعلّو  �ل�سهادة  عظمة  على  يدّل  فاإّنه  �سيء  على  دّل 

�هلل.

3- لل�سهيد موقفان �أ�سا�سيان: �لأول �لت�سحية و�لإيثار بالنف�س 

ن�سرة للدين، و�لثاني �لثبات و�لقوة بوجه �أعد�ء �لدين.

4- �ل�سهادة موت �لأذكياء لأن �لإن�سان ل محالة مّيت، و�لفطن 

�أف�سل و�سيلة للموت و�أ�سّدها كر�مة وف�ساًل عند  هو �لذي يختار 

�هلل، و�أكثرها �أجرً� وثو�باً.

5- لل�سهيد في �لإ�سالم منزلة عظيمة و�أجر جزيل وثو�ب يكاد 

�لنعيم  جّنة  ودخول  �لعين  �لحور  �إلى  �لمغفرة  فمن  يح�سى:   ل 

�إلى �لهد�ية و�لنظر �إلى وجه �هلل ومر�فقة �لأنبياء و�ل�سّديقين �إلى 

�لحياة �لحقيقية و�لرزق �لمعنوي �لذي ل ينقطع ول ينتهي �أبد�ً...
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طريق الشهادة

أهداف الدَّرس:

�أهل 	• مدر�سة  في  �ل�سهادة  حقيقة  على  �لتعّرف 

.R �لبيت 

بيان كيفية �سلوك درب �ل�سهادة وطريقها.	•

بيان �ل�سروط �لأ�سا�سّية �لتي بتحّققها ي�سبح طريق 	•

�ل�سهادة �سهاًل ي�سيرً� ومحّققاً.

الدرس الرابع عشر
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:R الشهادة في مدرسة أهل البيت 

و�لأئمة   P �هلل  ر�سول  ببركة  علينا  �هلل  مّن  لقد 

�لقتل في �سبيل �هلل،  لنا باب  باأن �سرّع   R �لأطهار 

ت�سّكل  �لذي  �لجهاد   P �هلل  ر�سول  �أّمة  �سياحة  وجعل 

ر�سول  عن  �لحديث  في  كما  �لنا�سجة  ثمرته  �ل�سهادة 

الجهاد")1(. ورهبانّيتهم  اأّمتي  �هلل P:"�سياحة 

 فاأ�سحى باب �لو�سال و�لقرب �لإلهي مفتوحًا على 

�لنف�س  تهذيب  يعد  ولم  �لمريدين،  �أمام  م�سر�عيه 

و�لتخّل�س من �لأنانية وحّب �لدنيا وغيرها من �لحجب 

بالكمال  و�لتحّقق  �لإلهي،  �لفي�س  نيل  من  �لمانعة 

و�لطويل  �ل�ساّق  �ل�سفر  ذلك  على  موقوفًا  �لإن�ساني 

و�لمجاهد�ت �لعظيمة و�ل�سنو�ت �لعديدة.

لم يعد �لإن�سان يحتاج �إلى خم�س وع�سرين �سنة من 

1- م�ستدرك �لو�سائل،ج16،�س53.
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عمره ليتخّل�س من �لرياء �أو �إلى ثمانين �سنة ليقول بعدها: �لآن ز�ل حّب �لدنيا من 

قلبي، �أو �أن يعتزل �لنا�س و�لمجتمع د�خل �سومعته ليبلغ �لكمال وما هو ببالغه! 

لقد عّلمنا ر�سول �هلل P �أن �أّمته ل تحتاج �إلى زمان مديد ومكان بعيد لتنال 

�لقرب �لإلهي، فها هو قد �خت�سر بثالث وع�سرين �سنة من عمره �ل�سريف دعوة 

جميع �لأنبياء و�لمر�سلين، بل وبلغ ما لم يبلغه �أحد مّمن �سبقه منهم، ف�سار �لدين 

عند �هلل �لإ�سالم. وها هو حفيده �لإمام �لح�سين Q �لذي قال فيه ر�سول �هلل 

اأحّب اهلل من اأحّب ح�سينًا")1( يخت�سر  واأنا من ح�سين  P:"ح�سين مّني 

تلك �لع�سرين و�لنّيف من �ل�سنو�ت بع�سرة �أيام، بل بيوم و�حد، ل بل بعّدة �ساعات 

 P من جديد ويج�ّسد في تلك �لو�قعة دين محمد P من نهار فيحيي �إ�سالم جّده

بكّل ما فيه، في�سير �ل�ست�سهاد في �سبيل �هلل �سرفًا يحّقق مر�د �ل�سالحين " اإن 

لك في الجّنة درجات لن تنالها اإل بال�سهادة")2(.

و�سارت  �أبدً�  �لمكان  هي  كربالء  �سارت   Q �لح�سين  �لإمام  �سهادة  ومع 

�لحياة  منهاج   Q �هلل  عبد  �أبي  خطى  و�أ�سحت  دومًا  �لزمان  هي  عا�سور�ء 

من  برمًا")3(،  اإل  الظالمين  مع  والحياة  �سعادة  اإّل  الموت  اأرى  ل  "اإني 

�لأئمة  حفيد  �أّكده  ما  �أي�سا  وهو  كربالء"،  �أر�س  وكل  عا�سور�ء  يوم  كان:"كّل  هنا 

�لإمام �لح�سين  "�إن كّل ما لدينا من  } قوًل وعمالً:  �لإمام �لخميني  �لأطهار 

وثورة عا�سور�ء")4(. 

1- بحار �لأنو�ر،ج43،�س261.

2- بحار �لأنو�ر،ج44،�س328.

3- بحار �لأنو�ر،ج44،�س192.
4- وع�سقو� �ل�سهادة،�س9. 
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 درب الشهادة:

�ل�سهادة هي غاية �آمال �لعارفين ومطلوب �لمجاهدين وهي �إحدى �لح�سنيين 

في  كما  ونهارهم  ليلهم  في  لنيلها  ربهم  ويدعون  �ل�سالحون  �إليها  ي�ستاق  �لتي 

�ل�سهادة مقام ل  �أن  َلَنا")1(. غير  ْق  َفَوفِّ َك  َوِليِّ َمَع  �َسِبيِلَك  "َوَقْتاًل ِفي  �لدعاء 

ينال بالتمني و�لدعاء فقط، �إن �ل�سهادة هي منهج حياة و�سلوك عملي، �إنها عزم 

وطاعة وهجرة وجهاد، �إنها تزكية نف�س وتقوى و�إخال�س. 

�إن نيل مقام �ل�سهادة و�لقتل في �سبيل �هلل حقًا له �سروط ومقدمات وهو ثمرة 

هذه  بع�س  �إلى  �إجماًل  ون�سير  �لدنيا  هذه  في  �هلل  �إلى  �لم�سافر  يعبرها  مر�حل 

�ل�سروط: 

 تمّني الموت في سبيل اهلل:

يعتبر �لقر�آن �لكريم �أن تمّني �لموت هو دليل على �لمحّبة و�لولية هلل �سبحانه 

ُدوِن  ِمْن   ِ هلِلهَّ اأَْوِلياُء  اأَنهَُّكْم  َزَعْمُتْم  اإِْن  هاُدوا  الهَّذيَن  َها  اأَيُّ يا  {ُقْل  وتعالى: 

�لم�ستاقون  هم  �هلل  و�أولياء  �ساِدقيَن})2(.  ُكْنُتْم  اإِْن  اْلَمْوَت  ُوا  َفَتَمنهَّ ا�ِس  النهَّ

دومًا لروؤيته و�لكادحون للقائه، �لذين �سحبو� �لدنيا باأبد�ن �أرو�حها معّلقة بالمحّل 

اأرواحهم  ت�ستقّر  لم  عليهم  اهلل  كتب  الذي  الأجل  "لول  �لذين  �لأعلى، 

في اأج�سادهم طرفة عين �سوقًا اإلى الّثواب وخوفًا من العقاب" )3( كما 

ي�سفهم �أمير �لموؤمنين Q.  فاأولياء �هلل �أدركو� حقيقة هذه �لدنيا و�أنها د�ر 

ذ�قو�  بعدما  �لحقيقة  هذه  و��ستيقنو�  و�لزو�ل.  �لت�سّرم  وعالم  و�لهجر�ن،  �لفر�ق 

1- بحار �لأنو�ر،ج95،�س117.
2- �لجمعة،6.

3- بحار �لأنو�ر،ج64،�س315.
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حالوة �لقرب �لإلهي و�ّطلعو� على عو�لم �لغيب و�لبقاء، ف�سارت �لآخرة مطلوبهم 

ل طمعًا في �لجنات و�لنعيم بل لأن �لجّنة هي �ساحة لقاء �لحبيب، ولأن �لمحّب 

ير�سى ما ير�ساه حبيبه، وي�ستعينون على ذلك بال�سبر و�لجهاد �لم�ستمّر في هذ� 

�لهائمة  �أرو�حهم  لكانت  ولوله  محددً�  �أجاًل  لهم  كتب  قد  �لمحبوب  لأن  �ل�سجن، 

بحب بارئها قد عرجت �إليه بلمح �لب�سر. 

 عدم االنشغال بالدنيا:

ذا  َها الهَّذيَن اآَمُنوا ما َلُكْم اإِ ي�ساأل �هلل �سبحانه تعالى عباده م�ستنكرً� {يا اأَيُّ

ِباْلَحياِة  اأََر�سيُتْم  اْلأَْر�ِس  اإَِلى  اَقْلُتْم  اثهَّ  ِ اهللهَّ �َسبيِل  في   اْنِفُروا  َلُكُم  قيَل 

اإِلهَّ َقليٌل})1(! لأن  ْنيا ِفي اْلآِخَرِة  ِمَن اْلآِخَرِة َفما َمتاُع اْلَحياِة الدُّ ْنيا  الدُّ

حياتكم �لحقيقية لي�ست هنا، بل �ساأنكم �أعظم من هذه �لدنيا وما فيها، بل {اْعَلُموا 

ْنيا َلِعٌب َوَلْهٌو َو زيَنٌة َوَتفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتكاُثٌر ِفي اْلأَْمواِل  اأَنهََّما اْلَحياُة الدُّ

ا ُثمهَّ َيُكوُن  َفرًّ اَر َنباُتُه ُثمهَّ َيهيُج َفَتراُه ُم�سْ َواْلأَْولِد َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكفهَّ

واٌن َوَما اْلَحياُة  ِ َوِر�سْ ُحطامًا َوِفي اْلآِخَرِة َعذاٌب �َسديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهللهَّ

ْنيا اإِلهَّ َمتاُع اْلُغُروِر})2(.  الدُّ

وحدهم �أولئك �لذين ��سترو� �لحياة �لدنيا بالآخرة وباعو� �أرو�حهم و�أج�سادهم 

هلل ولم ير�سو� بهذ� �لعر�س �لأدنى قد تنّبهو� لتحذير �لحق تعالى، فكان منطقهم 

اْلَحياُة  هِذِه  اإِنهَّما  َقْوِم  {يا  �لدو�م  على  قومهم  �إلى  ور�سالتهم  حالهم  ول�سان 

ْنيا َمتاٌع َواإِنهَّ اْلآِخَرَة ِهَي داُر اْلَقراِر})3(، و�إلى �أعد�ء �هلل و�أعد�ئهم ل�سانهم  الدُّ

1- �لتوبة،38.
2- �لحديد:20.

3- غافر،39.
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ْنيا})1(. �أبدً� {َفاْق�ِس ما اأَْنَت قا�ٍس اإِنهَّما َتْق�سي  هِذِه اْلَحياَة الدُّ

فاأهل �لآخرة و�ل�سائرون على درب �ل�سهادة يعي�سون هلل في كل �آن من �آناء �أيامهم 

ولياليهم، و�لدنيا عندهم بكل ما فيها ل ت�ساوي عندهم �سيئا، بل كل ما يهمهم هو 

ر�سا �هلل تعالى و�لعمل وفق �إر�دته. لذ� فهم منذ نهو�سهم وحتى نومهم متفرّغون 

باأف�سل  �لتكليف  �أد�ء  كيفّية  في  د�ئمًا  هّمهم  عياله.  وخدمة  تعالى  دينه  لخدمة 

�لأ�سا�س.  هذ�  على  �إل  بالدنيا  يرتبطون  ل  وهم  نّية،  و�أخل�س  وجه  و�أكمل  �سورة 

فالدنيا عندهم هي �لمكان �لذي من خالله ين�سرون دين �هلل، ويدعون �لنا�س �إلى 

�لهد�ية و�ل�سالح فيها، وهي �لمكان �لذي يخدمون فيه عباد �هلل ويقيمون �ل�سالة 

ويوؤتون �لزكاة ويحاربون �لباطل. �لدنيا عندهم ميد�ن لإعالء كلمة �هلل وجعلها هي 

�لعليا، ميد�ن لقتال �أعد�ء �لدين و�لإن�سانية، قّطاع طريق �لهد�ية و�سبيل �هلل، {ُقْل 

ِ َوما  َبَعني  َو�ُسْبحاَن اهللهَّ ِ َعلى  َب�سيَرٍة اأََنا َوَمِن اتهَّ هِذِه �َسبيلي  اأَْدُعوا اإَِلى اهللهَّ

اأََنا ِمَن اْلُم�ْسِركيَن})2(، فهذ� هو �سبيلهم �إلى �هلل ومنها ز�دهم �إلى جنات �للقاء 

و�لنعيم �لمقيم. 

وعليه من �أر�د �أن ي�سلك درب �ل�سهد�ء ويّتبع �سبيلهم فما عليه �إل �أن ي�سّحح 

عالقته بالدنيا ونظرته �إليها و�أن يقلع عن طلب �لدنيا وحّبها وبالتالي تعّلقه �لقلبي 

َقْلَبْيِن في  َجْوِفه})3(  ِمْن  ِلَرُجٍل   ُ {ما َجَعَل اهللهَّ بها لأن �هلل �سبحانه وتعالى 

�أن  يمكن  ول  باهلل.  قلبه  يتعّلق  �أن  و�إما  �إليها  ويتوّجه  بالدنيا  قلبه  يتعّلق  �أن  فاإما 

يجتمع حّب �هلل ولقائه مع حّب �لدنيا. بل عليه �أن يقلع حّب �لدنيا من قلبه وذلك 

من خالل عدم �ل�ستغال بها، فال�ستغال باأمور �لدنيا يوؤّدي �إلى تقوية �لطلب و�لتعّلق 

1- طه،72.
2- يو�سف،108.
3- �لأحز�ب،4.
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�أو  �إبلي�س �لمنافذ �لكثيرة �لتي يمكن �أن يت�سّلل عبرها من حيث ل ندري  ويعطي 

ن�سعر فنقع في حبائله.

�إذ� عملو� فيها فالأن ذلك مقت�سى  �أهل �هلل ل �سغل لهم بالدنيا، وهم   لذلك 

دينه  لن�سرة  خالقهم  ��ستدعاهم  �إذ�  حتى  �أكثر.  ل  �ل�سرعي  وو�جبهم  تكليفهم 

و�لقتل في �سبيله ت�سابقو� لتلبية �لند�ء وكانو� خير �لملبين {اأُولِئَك ُي�ساِرُعوَن 

ِفي اْلَخْيراِت َوُهْم َلها �ساِبُقوَن})1(. و�إذ� ما فتحت �أبو�ب �ل�سماء ولحت ب�سرى 

�لآخرة ودعتهم �إليها تركو� كل ما يملكون و�أ�سرعو� �إلى لقاء �لمحبوب �لأوحد �لذي 

�نتظروه كل حياتهم. 

 خلوص النّية:

�لإن�سان  ُيقتل  �لتي  �لغاية  من  وقد�سّيتها  �لعالية  معانيها  �ل�سهادة  تكت�سب 

}، وهذ� ما يعّبر عنه بلغة �لدين بـ "�لنّية"، �لتي  �لمجاهد لأجلها؛ {�َسبيِل اهللهَّ

هي في �لو�قع �سبب قبول �لأعمال و�سر�فتها وقيمتها كما في �لحديث عن ر�سول 

�هلل P:"اإّنما الأعمال بالّنّيات ولكّل امرئ ما نوى ")2(. هذه �لنّية �إذ� كانت 

�لعمل مقبوًل عند  فاإنها تجعل  �لدنيوية،  و�لتعّلقات  �لنف�س  هلل خال�سة من هوى 

�هلل �سبحانه وتعالى لأنه تعالى لم ياأمر �إل بالإخال�س {َوما اأُِمُروا اإِلهَّ ِلَيْعُبُدوا 

يَن ُحَنفاء})3( كما �أ�سلفنا �سابقاً.  َ ُمْخِل�سيَن َلُه الدِّ اهللهَّ

�لنّية و�سبغها  �ل�سهادة هي تطهير  �لأ�سا�سية لطلب  و�لمقدمة  �لأول  فالمنزل 

بال�سبغة �لإلهية. وهذ� يتطّلب �ل�سدق و�لمر�قبة �لجاّدة ب�سكل د�ئم وم�ستمر، لأن 

�لإبقاء على �لعمل حتى يخل�س �أ�سّد �سعوبة من �لقيام به كما فيه �لحديث عن 
1- �لموؤمنون،61.

2- بحار �لأنو�ر،ج67،�س212.
3- �لبينة،5.
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�لإمام �ل�سادق Q:"الإبقاء على العمل حّتى َيخُل�س اأ�سّد من العمل")1(. 

فاإذ� �سّفى �لمجاهد نّيته من غير �هلل تعالى فاإن باب �لتوفيق لل�سهادة �سوف يغدو 

م�سرّعاً، عندها �سوف تهون عليه كل �ل�سعاب و�لم�سائب، وت�سير �لبالء�ت عنده 

نعمًا و �آلًء �إلهية طالما �أنها �ستقوده �إلى �أمله ومناه �إلى لقاء �هلل تعالى. و�سي�سبح 

�لجهاد �لذي هو كره للنا�س حلوً� وعذبًا عنده، و�لقتل و�ل�سهادة غايته �إذ فيها لقاء 

ترنيمة  فت�سبح  غيره،  مطلوب  ول  �سو�ه  عنده  محبوب  ل  �لذي  �لأوحد  �لمحبوب 

:Q ع�سقه كما هو ل�سان حال �أبي عبد �هلل �لح�سين

اإلهي تركت الخلق طرًا في هواك

واأيتمت العيال لكي اأراك

فلو قطعتني في الحب اإربًا

لما مال الفوؤاد اإلى �سواك.

 تذّكر الشهداء وزيارتهم:

��ستذكاره  دون  به  �لتاأ�ّسي  بهدف  ما  �إن�سان  حذو  �لمرء  يحتذي  لأن  معنى  ل 

�إلى  ي�سعى  من  على  ينطبق  بعينه  و�لأمر  ومنجز�ته.  و�أعماله  ��سمه  و��ستح�سار 

خالل  من  لل�سهد�ء  �لد�ئم  فالذكر  منهاجهم.  على  و�ل�سير  بال�سهد�ء  �لقتد�ء 

و�حت�سابهم،  و�سبرهم  وتفانيهم  ت�سحياتهم  وتذّكر  عليهم،  الم  و�ل�سَّ زيار�تهم، 

يترك بالغ �لأثر في �لنفو�س، فيحملها طوعًا على �ّتباع طريقتهم �لمثلى.   

فالآيات و�لرو�يات بالإ�سافة لما ذكرته من ف�سل �ل�ّسهادة وقد�سّيتها قد ذخرت 

و�لطهارة.   �لع�سمة  بيت  �أهل  عن  و�لمروية  لل�ّسهد�ء  �لخا�سة  و�لزيار�ت  بالأدعية 

قوله:    Q علي  بن  �لعبا�س  زيارة  في   Q �ل�سادق   �لإمام  عن  روي  فقد 

1- �أ�سول �لكافي،ج2،�س16.
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ابن  يا  المر�سلين...عليك  واأنبيائه  المقّربين  ومالئكته  اهلل  "�سالم 

اأنك  والوفاء...اأ�سهد  والت�سديق  بالت�سليم  لك  الموؤمنين...اأ�سهد  اأمير 

قتلت مظلومًا واأّن اهلل منجز لكم ما وعدكم...واأ�سهد اأنك م�سيت اإلى ما 

م�سى به البدريون والمجاهدون في �سبيل اهلل...اأ�سهد اأنك قد بالغت 

عليه(  اهلل  �سالم  يقول  المجهود...)ثم  غاية  واأعطيت  الن�سيحة  في 

وال�سهداء  وال�سديقين  النبيين  مع  وح�سرك  ال�سهداء  في  اهلل  فبعثك 

وح�سن اأولئك رفيقًا")1(. وما كان لي�سل �ل�سهد�ء �إلى هذه �لمنزلة �لرفيعة لول 

لم  اأنك  �سبرهم وب�سيرتهم كما يقول �لإمام Q في بقية �لزيارة: "واأ�سهد 

تهن ولم تنكل، واأنك م�سيت على ب�سيرة من اأمرك مقتديًا بال�سالحين".

يا  عليكم  "ال�سالم  �أي�ساً:  لل�سهد�ء   Q �ل�سادق  �لإمام  زيارة  في  ونقر�أ 

ال�سالم  واأوّداءه،  اهلل  اأ�سفياء  يا  عليكم  ال�سالم  واأحّبائه،  اهلل  اأولياء 

 Q الموؤمنين  اأمير  واأن�سار  نبّيه  واأن�سار  اهلل  دين  اأن�سار  يا  عليكم 

ليفوز  �ل�سهيد  يرتقي  وهكذ�  العالمين")2(.  ن�ساء  �سيدة  فاطمة  واأن�سار 

�لفوز �لعظيم، وليكون مدر�سة للمريدين و�لتائقين �إلى لقاء �هلل ومجاورة �لأنبياء 

و�ل�سّديقين.

1- مفاتيح �لجنان، زيارة �لعبا�س بن علي )ع(.
2- مفاتيح �لجنان، زيارة �لح�سين في يوم عرفة.
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 التآّسي الدائم باإلمام الحسين Q وأصحابه:

�إن للقدوة و�لأ�سوة �لح�سنة في �لحياة �لأثر �لبالغ و�لعميق في تحديد �لوجهة 

و�لخيار�ت �لتي ينبغي �أن يّتخذها �لإن�سان لنف�سه ويعمل عليها، خ�سو�سّا �إذ� كانت 

هذه �لخيار�ت م�سيرّية ومف�سلّية في �لحياة وعليها يتاأ�س�س بنيان �لإن�سان. قال 

ِ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِلَمْن كاَن َيْرُجوا اهلَل  �هلل تعالى {َلَقْد كاَن َلُكْم في  َر�ُسوِل اهللهَّ

ب�سرورة  و�سريح  و��سح  �لإلهي  فالأمر  َكثيرًا})1(،   َ اهللهَّ َوَذَكَر  اْلآِخَر  َواْلَيْوَم 

�لتاأ�ّسي بفكر ونهج �لر�سول �لأكرم P لمن كان يرجو لقاء �هلل و�ليوم �لآخر. هذ� 

قولوا ل اإله اإل  الّنا�س  اأيها  �لفكر �لذي عماده توحيد �هلل كما قال P: "يا 

اأّمتي  "�سياحة  �هلل  �سبيل  في  و�لت�سحية  �لجهاد  ونهجه  تفلحوا")2(،   اهلل 

الجهاد")3(. هذ� �لفكر و�لنهج �لذي تج�ّسد باأجلى �سوره و�أ�سمى �آياته في ب�سعة 

مّني" )4(، حيث كان  وح�سين  ح�سين  من  �لر�سول P �لذي قال P ب�ساأنه "اأنا 

كربالء  في  �لعملي  ب�سكله  ظهر  و�لذي  و�لجهاد  للتوحيد  مجمعًا  عليه  �هلل  �سالم 

لير�سم معالم �لطريق ل�سالكي درب �ل�سهود و�لح�سور في مح�سر �هلل تعالى، درب 

�للقاء بالمحبوب �لأوحد �لذي �إليه تهفو قلوب �ل�سادقين، و�أفئدة �لمريدين. فغدت 

كربالء مدر�سة ينهل من معينها كل تائق للقاء �هلل و�لخال�س من �أ�سر هذ� �ل�سجن 

�لفاني و�لج�سد �لبالي، وبالتالي �سار �لترجمان �لعملي و�لتطبيق �لو�قعي لر�سالة 

�لر�سول �لأكرم P متج�ّسدً� في �لإمام �لح�سين Q وكربالء.

فعندما ندّقق في كل موقف من مو�قف كربالء، وفي كل م�سهد من م�ساهدها، 

هلل  �لخال�س  �لحّب  هو  جميعا  يجمعها  ما  �أن  نجد  حو�دثها  من  حادثة  كل  وفي 

1- �لأحز�ب،21.
2- بحار �لأنو�ر،ج18،�س202.

3- م�ستدرك �لو�سائل،ج11،�س14.
4- بحار �لأنو�ر،ج43،�س296.
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 Q ولوليه �لممزوج بفرحة لقاء �هلل. هذ� �لحب �لذي حّول �لموت عند �لح�سين

اإل  الموت  اأرى  ل  "اإني  �سعادة  ت�ساهيها  ل  �سعادة  �إلى  و�سحبه  بيته  و�أهل 

�سعادة")1(، حتى غد� �لموت عندهم �أحلى من �لع�سل، كما كان حال �أ�سغرهم؛ 

�لقا�سم بن �لح�سن عليهما �ل�سالم عندما �ساأل �إمامه م�ستفهمًا : "...واأنا فيمن 

اأقتل؟ فاأ�سفق عليه الإمام Q وقال له: يا بني كيف الموت عندك؟ 

فقال القا�سم بن الح�سن: يا عّم اأحلى من الع�سل!")2(.    

في  وجعلهم جميعًا  بالنطالق  لأ�سحابه   Q �لح�سين  �لإمام  �أذن  وعندما 

حّل من �أمرهم، و�أن لي�س عليهم �أدنى حرج منه ول ذمام طالما �أن �لأعد�ء ل يطلبون 

غيره، كيف كان رّد فعلهم؟!  وبماذ� �أجابو� �إمامهم؟! وباأي حال توجهو� �إليه �سالم 

�هلل عليهم �أجمعين؟!

لو  ينتف�س م�سلم بن عو�سجة من مكانه بعد �سماع كالم �إمامه ويقول: "واهلل 

علمت اأني اأقتل ثم اأحيى ثم اأحرق ثم اأحيى ثم اأحرق ثم اأذرى يفعل 

األقى حمامي من دونك وكيف ل  بي ذلك �سبعين مرة ما فارقتك حتى 

لها  انق�ساء  التي ل  الكرامة  هي  ثم  واحدة  قتلة  هي  واإنما  ذلك  اأفعل 

اأبدا. ثم قام زهير بن القين رحمه اهلل وقال: واهلل لوددت اأنى قتلت 

ثم ن�سرت ثم قتلت حتى اأقتل هكذا الف مرة واأّن اهلل يدفع بذلك القتل 

عن نف�سك وعن اأنف�س هوؤلء الفتيان من اأهل بيتك لفعلت")3(. 

�لذين  و�لأ�سفياء  �لنجباء  هوؤلء  جنبات  ت�سكن  كانت  �لتي  هذه  هي  روح  فاأي 

�لكر�مة  هذه  على  و�سكروه  �هلل  حمدو�  و�لقتل  بالموت  �إمامهم  ب�سرهم  عندما 

عّز  �لباري  يقول  �لتي  �لموت  وتمني  �لإ�ست�سهاد  روحية  باخت�سار  �إنها  و�لمنزلة!! 
1- بحار �لأنو�ر،ج44،�س19.

2- مدينة �لعاجز، �ل�سيد ها�سم �لبحر�ني،ج4،�س215.
3- بحار �لأنو�ر،ج44،�س392.
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ِ ِمْن ُدوِن  ْوِلياُء هلِلهَّ نهَُّكْم اأَ َها الهَّذيَن هاُدوا اإِْن َزَعْمُتْم اأَ وجل ب�ساأنها {ُقْل يا اأَيُّ

ُوا اْلَمْوَت اإِْن ُكْنُتْم �ساِدقيَن})1(، فغدو بحّق �أولياء هلل و��ستحّقو�  ا�ِس َفَتَمنهَّ النهَّ

قول �إمامهم فيهم ومدحهم لهم :"اللهم اإني ل اأعرف اأهل بيت اأبر ول اأزكى 

ول اأطهر من اأهل بيتي، ول اأ�سحابا هم خير من اأ�سحابي")2(.

�لذين  �لأوفياء  �لأ�سحاب  هوؤلء  هدي  على  �ل�سير  يريد  لمن  مهم  در�س  وهذ� 

وبعد �أن وجد �سالم �هلل عليه فيهم �لعزم على مالقاة �لحتوف و�لر�سا بالمقدور 

قام Q وب�ّسرهم: "اإّنكم تقتلون غدًا كّلكم ول يفلت منكم رجل، قالوا 

الحمد هلل الذي �سّرفنا بالقتل معك، ثّم دعا فقال لهم: ارفعوا رءو�سكم 

وانظروا فجعلوا ينظرون اإلى موا�سعهم ومنازلهم من الجّنة وهو يقول 

لهم هذا منزلك يا فالن فكان الّرجل ي�ستقبل الّرّماح وال�ّسيوف ب�سدره 

ووجهه لي�سل اإلى منزلته من الجّنة")3(. هو در�س لنا جميعًا عنو�نه �أّن من 

�إل تح�سيل روحية �ل�ست�سهاد، وعماد هذه  �لدنيا و�لآخرة ما عليه  �لفوز في  �أر�د 

�لذي  �لموت  �ساِدقيَن}،  ُكْنُتْم  اإِْن  اْلَمْوَت  ُوا  {َفَتَمنهَّ �لموت  تمّني  هو  �لروحية 

�ل�سهيد  لأن  �لإجتماعي  �أو  �لفردي  �لم�ستوى  على  �سو�ء  �لحقيقية،  �لحياة  تعقبه 

ب�سهادته �سوف يحيا بالحياة �لحقيقية، و�سوف يحيي �أّمته ومجتمعه ويبّث فيهما 

روح �لأمل من جديد.

بيت  �أهل  �أر�د  وقد  �ل�سهد�ء،  وتخريج  �ل�سهد�ء  لتعليم  مدر�سة  هي  فكربالء   

�لع�سمة و�لطهارة من خاللها فتح باب �ل�سهادة على م�سر�عيه ليغدو كل يوم من 

�أيام �لمو�لين لخط �أهل �لبيت R عا�سور�ء، وكل �أر�س تقّلهم كربالء. فطالما 

1- �لجمعة،6. 
2- �لأمالي،�ل�سيخ �ل�سدوق،�س 220.

3- بحار �لنو�ر،ج44،�س298.
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�أن �أمر هذ� �لدين لن ي�ستقيم �إل بالندفاع نحو �لموت و�ل�سهادة كما يندفع �لمرء 

اإل  ي�ستقم  لم  محمد  دين  كان  للقاء �أحّبته دون ترّدد �أو وَجٍل فمرحًى به "اإن 

�أعد�ء �لدين و�لإن�سانية كان �سالحهم على  بقتلي فيا �سيوف خذيني")1(، لأن 

�لدو�م تخويف �لنا�س بالموت وحرمانهم من نعمة �لحياة �لغالية على قلوبهم، وما 

من �سالح فّتاك يمكن �أن يو�جه تثبيط �لأعد�ء وتخويفهم �إل �سالح �ل�سهادة وحب 

�لموت في �سبيل �هلل. 

فمن كان يرغب بالنت�ساب �إلى هذه �لمدر�سة �لح�سينية و�لتزود من علومها، 

عليه �لجلو�س على مقاعدها متعلمًا ومتاأ�سيًا وعاماًل لعله يوّفق في نهاية �لمطاف 

�لأر�س  في  �هلل  حّجة  ند�ء  لتلبية  ووفقهم  عليهم  �هلل  �أنعم  من  ركب  في  ليكون 

�لند�ء �لذي �سدح في كربالء في وما يز�ل ي�سدح في كل  | ب�سدق ووفاء، هذ� 

�لند�ء �لذي ما ز�ل غ�سًا طريًا في  "هل من نا�سر ين�سرنا". هذ�  زمان ومكان 

�ل�سهادة حتى  روحية  على  لمن حاز  مفتوح  فيه  �لتلبية  وباب  �أي�ساً،  �لع�سر  هذ� 

��ستحوذت على كل كيانه ووجوده...

1- معالم �لمدر�ستين،ج3،�س303.
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1- مّن �هلل علينا ببركة ر�سول �هلل P و�لأئمة �لأطهار R باأن �سرّع 

لنا باب �لقتل في �سبيل �هلل.

يبحث  و�لتي  �لنا�سجة  �لجهاد  ثمرة  ت�سّكل  حقيقتها  في  �ل�سهادة   -2

عنها �لمجاهد ويطلبها حثيثاً.

هي  كربالء  �سارت   Q �لح�سين  �لإمام  �سهادة  مع   -3

�لمكان �أبدً� و�سارت عا�سور�ء هي �لزمان دوماً.

�سروط  له  �هلل  �سبيل  في  و�لقتل  �ل�سهادة  مقام  نيل  �إن   -4

ومقدمات ل بد من تحّققها.

5- يعتبر �لقر�آن �لكريم �أن تمّني �لموت هو دليل على �لمحّبة 

و�لولية هلل �سبحانه وتعالى وهو �سرط �ل�سهادة �لأول.

6- من �أر�د �أن ي�سلك درب �ل�سهد�ء ويّتبع �سبيلهم عليه �إل �أن 

ي�سّحح عالقته بالدنيا ونظرته �إليها و�أن يقلع عن طلبها وحّبها.

7- �لمنزل �لأّول و�لمقدمة �لأ�سا�سية لطلب �ل�سهادة يكمن في 

تطهير �لنّية و�سبغها بال�سبغة �لإلهية.

8- من �أر�د �لفوز في �لدنيا و�لآخرة ما عليه �إل تح�سيل روحية 

و�أ�سحابه   Q �لح�سين  بالإمام  �لتاأ�ّسي  هو  �لروحية  هذه  وعماد  �ل�ست�سهاد، 

�لنجباء.
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أحكام المجاهد
)وفق فتاوى اإلمام الخامنئي {(

أهداف المحور السادس:

�لتعّرف على نبذة من �أحكام �لجهاد و�لمجاهدين 	•
�لبتالئية.

�لتعّرف على نبذة من �لأحكام �لعبادية �لتي هي مورد 	•
حاجة لدى �لمجاهدين.

�لتعّرف على بع�س �أحكام �لميت و�لغ�سل و�لتكفين.	•
�لتعّرف على �أهم �أحكام �ل�سفر �ل�سغلي.	•

المحور السادس
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الجهاد

أهداف الدرس:

�لتعّرف على حكم �لجهاد و�لدفاع عن �لنف�س.	•

�لتعّرف على �أحكام �لمجاهد �لعبادية في �ساحة �لجهاد.	•

�لتعّرف على �أحكام �ل�سهيد و�لعملّيات �ل�ست�سهادية.	•

�لتعرف على �أحكام �لحر��سة و�لمر�قبة.	•

الدرس الخامس عشر
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 وجوب الجهاد: 

به  ممّن  �لبع�س  به  قام  �إذ�  كفائي  و�جب  �لجهاد   -

�لكفاية �سقط عن �لجميع، و�إذ� لم يقم به �أحد �أو قام به 

من لي�س به �لكفاية دون �لآخرين ُعوقب �لمتخّلف عنه. 

�هلل  دين  عن  �لدفاع  �لمكّلفين  جميع  على  يجب   -

)�لإ�سالم(، ونظام �لدولة �لإ�سالمّية باأّي نحو ممكن، ول 

ي�سترط في ذلك �إذن �لمجتهد �أو غيره. 

وفنون  �ل�سالح  على  �لتعّلم  مكّلف  كلِّ  على  يجب   -

�لقتال بما يتنا�سب وزمانه ومكانه.

�لجهاد  في  �لو�لدين  من  �ل�ستئذ�ن  يجب  ل   -

�لدفاعي و�إن لم ير�سيا بذلك، ولكن مع ذلك ينبغي له 

�ل�سعي في تح�سيل ر�ساهما مهما �أمكن.

�أي ظرف كان، ول  - ل يجوز �لفر�ر من �لجهاد في 



�لن�سحاب من �ساحة �لمعركة �إل بعد �أخذ �لأو�مر من �لقيادة. 

 الدفاع عن النفس: 

- يجوز لالإن�سان �أن يدفع عن نف�سه وماله وعر�سه من �لعدو �أو �لل�ّس. 

- يجب �لدفاع باأّي و�سيلة ممكنة حتّى لو �أّدى ذلك �لدفاع �إلى قتل �لمهاجم، 

نعم لو كان �لهجوم على ماله �أو مال عياله يجوز له �لدفاع و�إن كان غير و�جب. 

مًا �لأي�سر  - �لأحوط وجوبًا في مجال �لدفاع عن �لنف�س �أن يبد�أ في �لدفاع مقدِّ

فالأي�سر، فال ي�سل مبا�سرة �إلى مرحلة �لقتل. 

 أحكام المجاهد: 

- يجب على �لمجاهد �للتز�م بكاّفة �لو�جبات �ل�سرعّية من �ل�سالة و�ل�سيام 

وترك �لمحّرمات. 

- يجب على �لمجاهد �للتز�م بكاّفة مقرر�ت �لقيادة مّما ي�ساعد في ��ستمر�ر 

�لإ�سالم وحفظه و�سيانته. 

بالعمل  �لمتعّلقة  و�لأ�سر�ر  و�لخطط  �لمعلومات  وذكر  وبث  نقل  يجوز  ل   -

�لجهادي مهما كان نوع وحجم تلك �لمعلومات، و�لخطط و�لأ�سر�ر، وعبر �أّي و�سيلة 

كانت ولأّي �سخ�س كان. 

- لو �أّدى نقل �لمعلومات �إلى �أثٍر ما على �لم�سيرة �لجهادّية �أو كان �سببًا في 

��ست�سهاد �أو جرح بع�س �لمجاهدين، فاإنَّ ذلك يعّد م�ساركًة في �إر�قة دمائهم. 

- ل يجوز �إخفاء �لمعلومات �لتي تتعّلق بالعمل �لجهادي عن �لجهات �لمعنّية 

�سو�ء طلبت تلك �لجهات هذه �لمعلومات �أم لم تطلبها من �لذين يمتلكونها، بل 
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يجب على كّل من تو�فرت لديه معلومات تتعّلق بالعمل �لجهادي، وحفظ �لم�سيرة 

ة.  �لجهادية �أن يبّلغها للجهات �لمخت�سّ

 حكم العمليات االستشهادية: 

- يجوز �لقيام بالعمليات �ل�ست�سهادية في مو�جهة �لأعد�ء، وهي نوع من �أنو�ع 

�لعمليات �لع�سكرّية، و تمّثل �أعلى درجات �لت�سحية في �سبيل �هلل تعالى. 

- يجب �لقيام بالعملّيات �ل�ست�سهادّية �إذ� توّقف �لدفاع عن �لإ�سالم و�لم�سلمين 

عليها. 

- ل تعتبر �لعمليات �ل�ست�سهادية �نتحار�ً، و�إن �سدق عليها �أن �لمجاهد هو من 

يقدم على �لموت بنف�سه من دون مو�جهة في �ساحة �لقتال.

�لعمليات �ل�ست�سهادية هو �سهيد، وتجري عليه  �لذي ي�سقط في  �لمجاهد   -

�لمذكورة(، فال  )بال�سروط  �لمعركة  �أر�س  في  ي�سقط  �لذي  �ل�سهيد  �أحكام  جميع 

يغ�سل، ول يكفن، بل ي�سلى عليه، ويدفن. 

- قر�ر �لقيام بالعمليات �ل�ست�سهادية يرجع �إلى �لقيادة. 

 أحكام الشهيد: 

وتمتد  �لحرب  فيها  تح�سل  �لتي  �لجغر�فية  �لمنطقة  هي  �لمعركة:  �أر�س   -
نير�نها �إليها.

ل ول ُيكّفن هو �لذي ُيقتل في �أر�س �لمعركة: - �ل�سهيد �لذي ل ُيغ�سَّ
1. �أثناء ��ستعال نار �لحرب.

2. �أن ل يدركه �لم�سلمون حياً.
3. �أن يكون ذلك باإذن �لإمام Q �أو نائبه �لخا�س �أو �لعام في ع�سر �لغيبة 
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�لكبرى)�لولي �لفقيه(. 
يجب  ل  �لمذكورة(  )بال�سروط  �لمعركة  �أر�س  في  ي�سقط  �لذي  �ل�سهيد   -
زرع  ر�سد،  دعم،  )تبليغ،  به  يقوم  �لذي  �لعمل  نوع  كان  مهما  تكفينه  ول  تغ�سيله، 

�ألغام، كمين...�إلخ(. 
)بال�سروط  �لمعركة  �أر�س  في  ي�سقط  �لذي  �ل�سهيد  على  �ل�سالة  تجب   -

�لمذكورة( و�إن لم يجب تغ�سيله وتكفينه. 
ل  �لمذكورة(  )بال�سروط  �لمعركة  �أر�س  في  �سقط  �لذي  �ل�سهيد  بدن  م�ّس   -

يوجب غ�سل م�ّس �لميت. 
�أثناء �لحرب في �لمدن و�لقرى هم �سهد�ء، ولكن ل  �لنا�س �لذي ي�سقطون   -

تجري عليهم �أحكام �ل�سهيد. 

 التصرّف في ممتلكات اآلخرين: 

- يجوز �لت�سّرف في �أمو�ل وممتلكات �لآخرين في �لمو�رد �لتالية: 

- �إذ� توّقف �لدفاع عن �لإ�سالم و�لم�سلمين على �لت�سّرف في �أمو�ل وممتلكات 

�لآخرين، بل حينئذ يكون و�جبًا �سو�ء �أكان في �أر�س �لم�سلمين �أم �أر�س �لعدو. 

�لعدو  يكون  كاأن  ذلك،  على  متوّقفًا  �لعدو  يد  كّف  كان  �إذ�  �لت�سّرف  يجوز   -

�أو  �لمنازل  �أحد  ��ستخد�م  �إل من خالل  مو�جهته  يمكن  ول  ما  مكان  في  متو�جدً� 

�لأر��سي. 

- يجوز �لت�سّرف عند �ل�سرورة كاإجر�ء كمين، �أو �لحاجة �إلى �لطعام و�ل�سر�ب 

كالدخول �إلى �لمحال �لتجارية و�ل�ستهالكيات لأخذ �سيء من �لمو�د �لغذ�ئية. 

- جو�ز �لت�سّرفات �لمذكورة منح�سٌر بحالة �ل�سرورة ومقد�رها، ويكون �سامنًا 

لما ُيتلف.
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 أحكام الحراسة: 

�لكفاية  بهم  من  بها  قام  �إذ�  �لتي  �لكفائية  �لو�جبات  من  �لحر��سة  تعتبر   -

�سقطت عن �لآخرين، و�إذ� �نح�سرت في �أ�سخا�س بعينهم وجبت عليهم عيناً.

- تجب �لحر��سة في ثغور �لجهاد �إذ� توّقف على �لحر��سة حفظ �لمجاهدين 

و�لموؤ�س�سات و�لمعد�ت �لع�سكرية.

- ت�ستحب �لحر��سة في ثغور �لجهاد بالن�سبة لالأ�سخا�س �لذين ل تجب عليهم 

عيناً. 

- يجب �للتز�م بكافة �أنظمة ومقرر�ت و�سو�بط �لحر��سة �لتي تقرها �لجهات 

�لمعنية.

- ل يجوز ترك �لحر��سة �إل بعد �لإذن �لمبا�سر من �لم�سوؤول لكي ل يح�سل 

�ل�سرر على �لمجاهدين و�لموؤ�س�سات و�لمعد�ت �لع�سكرية.

�لذي  و�لثو�ب  �لأجر  وللحار�س  جهادي،  �لعمل  �سعب  من  �سعبة  �لحر��سة   -

ياأخذه �لمجاهد، و�إذ� �سقط في �أر�س �لمعركة )بال�سروط �لمذكورة( �أثناء ��ستعال 

نار �لحرب تجري عليه �أحكام �ل�سهيد. 

 أحكام المرابطة: 

�لكفاية  بهم  من  بها  قام  �إذ�  �لتي  �لكفائية  �لو�جبات  من  �لمر�بطة  تعتبر   -

�سقطت عن �لآخرين، و�إذ� �نح�سرت في �أ�سخا�س بعينهم وجبت عليهم عيناً.

- تعتبر �لمر�بطة في ثغور �لجهاد من �لم�ستحبات �لأكيدة في �لعمل �لجهادي 

بالن�سبة لالأ�سخا�س �لذين ل تجب عليهم عيناً.

قبل  من  وتقّر  تحّدد  �لتي  �لمر�بطة  و�سو�بط  مقرر�ت  بكافة  �للتز�م  يجب   -
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�لجهات �لمعنية.

- ل يجوز ترك �لمر�بطة �إل بعد �لإذن �لمبا�سر من �لم�سوؤول لكي ل يح�سل 

�ل�سرر على �لمجاهدين و�لموؤ�س�سات �لع�سكرية. 

و�لثو�ب  �لأجر  فللمر�بط  جهادي،  �لعمل  �سعب  من  �سعبة  �لمر�بطة  تعتبر   -

)بال�سروط  �لمعركة  �أر�س  في  �سهيدً�  �لمر�بط  �سقط  ولو  �لمجاهد،  ياأخذه  �لذي 

�لمذكورة( جرت عليه كاّفة �أحكام �ل�سهيد. 



الجهاد

وجوب الجهاد

أحكام المجاهد

أحكام الشهيد

حكم العمليات االستشهادية

الحراسة والمرابطة

يجوز التصرف في ممتلكات 
اآلخرين

�لجهاد و�جب كفائي �إذ� قام به �لبع�س ممّن به �لكفاية �سقط عن �لجميع، و�إذ� لم 
يقم به �أحد �أو قام به من لي�س به �لكفاية دون �لآخرين ُعوقب �لمتخّلف عنه.

ل يجب �ل�ستئذ�ن من �لو�لدين في �لجهاد �لدفاعي و�إن لم ير�سيا بذلك، ولكن مع 
ذلك ينبغي له �ل�سعي في تح�سيل ر�ساهما مهما �أمكن.

يجب على �لمجاهد �للتز�م بكاّفة �لو�جبات �ل�سرعّية من �ل�سالة و�ل�سيام وترك 
�لمحّرمات.

�أر�س �لمعركة: هي �لمنطقة �لجغر�فية �لتي تح�سل فيها �لحرب وتمتد نير�نها 
�إليها.

يجوز �لقيام بالعمليات �ل�ست�سهادية في مو�جهة �لأعد�ء.

ل يجوز ترك �لحر��سة �إل بعد �لإذن �لمبا�سر من �لم�سوؤول.

�إذ� توّقف �لدفاع عن �لإ�سالم و�لم�سلمين على �لت�سرف فيها.

�إذ� كان كّف يد �لعدو متوقفًا على ذلك.

عند �ل�سرورة كاإجر�ء كمين، �أو �لحاجة �إلى �لطعام و�ل�سر�ب.

يجب �للتز�م بكافة مقرر�ت و�سو�بط �لمر�بطة �لتي تحدد وُتقّر من قبل �لجهات 
�لمعنية.

�لمجاهد �لذي ي�سقط في �لعمليات �ل�ست�سهادية تجري عليه جميع �أحكام �ل�سهيد 
�لذي ي�سقط في �أر�س �لمعركة.

تعتبر �لمر�بطة من �لو�جبات �لكفائية �لتي �إذ� قام من بهم �لكفاية �سقطت عن 
�لآخرين، و�إذ�  �نح�سرت في �أ�سخا�س بعينهم وجبت عليهم عيناً.

يجب �لقيام بالعمليات �ل�ست�سهادية �إذ� توّقف �لدفاع عن �لإ�سالم و�لم�سلمين 
عليها ول تعتبر �لعمليات �ل�ست�سهادية �نتحار�ً.

�ل�سهيد �لذي ي�سقط في �أر�س �لمعركة ل يجب تغ�سيله، ول تكفينه مهما كان نوع 
�لعمل �لذي يقوم به )تبليغ، دعم، ر�سد، زرع �ألغام، كمين...�إلخ(.

ل ول ُيكّفن هو �لذي ُيقتل في �أر�س �لمعركة �أثناء ��ستعال نار  �ل�سهيد �لذي ل ُيغ�سَّ
�لحرب ول يدركه �لم�سلمون حيًا باإذن �لإمام | �أو نائبه �لخا�س �أو �لعام في 

ع�سر �لغيبة �لكبرى )�لولي �لفقيه(.

ل يجوز نقل وبث وذكر �لمعلومات و�لخطط و�لأ�سر�ر �لمتعّلقة بالعمل �لجهادي.
ل يجوز �إخفاء �لمعلومات �لتي تتعّلق بالعمل �لجهادي عن �لجهات �لمعنّية.

يجب على جميع �لمكّلفين �لدفاع عن دين �هلل )�لإ�سالم(، ونظام �لدولة �لإ�سالمّية 
باأّي نحو ممكن، ول ي�سترط في ذلك �إذن �لمجتهد �أو غيره.
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أحكام عبادة المجاهد

أهداف الدرس:

�لتعّرف على �أحكام �لطهارة في �ساحة �لجهاد.	•

�لّتعّرف على �أحكام �ل�سالة �لبتالئية في �ساحة �لجهاد.	•

الدرس السادس عشر
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القسم األول: الطهارة االبتالئية: 

 وضوء الجبيرة: 

في  �لغ�سل  �أع�ساء  بع�س  على  �لجبيرة  كانت  �إذ�   -

�لو�سوء، فهنا �سورتان: 

- �إن �أمكن نزعها �أو �إي�سال �لماء �إلى �لع�سو ولو 

من دون �لنزع وجب ذلك. 

- �إن لم يمكن نزعها ول �إي�سال �لماء �إلى �لع�سو 

يكفي �لم�سح على �لجبيرة بند�وة �لو�سوء.

- �إذ� كانت �لجبيرة على بع�س �أع�ساء �لم�سح فهنا 

�سورتان: 

- �إن �أمكن نزع �لجبيرة وم�سح ما تحتها وجب ذلك.

- �إن لم يمكن ذلك م�سح على �لجبيرة.
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 التيّممم ومراتبه: 

يعّد  ما  كّل  )�أي  �لأر�س  وجه  مطلق  وهو  بال�سعيد:  �لتيّمم  األولى:  المرتبة 

�لمدر)2(،  �لج�س)1(،  �لكل�س،  �لأحجار،  �لرمل،  �ل�سخور،  �لتر�ب،  منه:  �أر�ساً(، 

�لآجر)3(، و�لخزف)4(، �لوحل �لمجفف.

المرتبة الثانية: �لغبار �لمجّمع: لو فقد ما يتيّمم به من �لمرتبة �لأولى يتيّمم 

بغبار �لأر�س بعد جمعه، كالغبار �لموجود على ثوبه �أو فر��سه.

المرتبة الثالثة: ظاهر ذي �لغبار: �إذ� لم ي�ستطع �لمكّلف جمع �لغبار يتيّمم 

على ما يكون على ظاهره غبار �لأر�س، �ساربًا على ذي �لغبار.

المرتبة الرابعة: �لوحل: مع فقد �لغبار يتيّمم بالوحل، ولو تمّكن من تجفيفه 

وجب ذلك و�إل تيّمم بالوحل. 

ويوجد هنا م�سائل: 

- ل يجوز �لنتقال �إلى �لمرتبة �لدنيا �إل بعد فقد�ن �لمرتبة �لتي قبلها. 

�أي كان غير  �لطهورين،  �لمر�تب ي�سير فاقد  �لمجاهد جميع هذه  لو فقد   -

و�سوء  دون  �لوقت من  في  �ل�سالة  وجوبًا  فالأحوط  و�لتيّمم،  �لو�سوء  من  متمّكٍن 

وتيمم، ثم �لق�ساء مع �لو�سوء �أو �لتيمم.

- ي�سترط فيما يتيّمم به �أن يكون طاهرً� ومباحاً، فال ي�سح �لتيّمم على �لنج�س 

�أو على �لمغ�سوب. 

1- �لج�س: وهو �لجف�سين. 
2- �لمدر: هو �لطين �لياب�س �لذي ل يخالطه رمل. 

3- �لآجر: وهو �لقرميد، ومنه �لحجارة �لتي ت�ستعمل في بناء بيوت �لنار في �لأفر�ن. 
4- �لخزف: وهو نوع من �لفخار. 
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م:  يمُّ  كيفّية التَّ

م به دفعًة و�حدة.  يمُّ أوّاًل: �أن ي�سرب باطن �لكّفين على ما ي�سّح �لتَّ

ثانيًا: �أن يم�سح تمام �لجبهة و�لجبينين بباطن �لكّفين بدءً� من منبت �سعر 

�لرَّ�أ�س �إلى طرف �لأنف �لأعلى و�لحاجبين.

�لأ�سابع  �أطر�ف  �إلى  �لزند  �ليمنى من  �ليد  كّف  تمام ظاهر  يم�سح  �أن  ثالثًا: 

�إلى  بباطن كّف �ليد �لي�سرى، ثّم يم�سح تمام ظاهر كّف �ليد �لي�سرى من �لزند 

�أطر�ف �لأ�سابع بباطن �ليد �ليمنى.

ويم�سح  و�حدة،  دفعة  �لأر�س  على  ثانية  مّرة  �لكّفين  باطن  ي�سرب  �أن  رابعًا: 

�ليدين فقط كما تقّدم على �لأحوط وجوباً.

القسم الثاني:  الصالة االبتالئية: 

 أحكام عامة للصالة: 

�أثناء  �أو  �لعدو  من  كالخوف  �ل�سرورة  حال  �لغير  ملك  في  �ل�سالة  تجوز   -

��ستعال �لمعركة، �أو �لتو�جد في كمين...�إلخ.

- ل تجوز �ل�سالة بالحذ�ء)�لع�سكري وغيره( �إل في حال �ل�سرورة كالخوف من 

�لعدو �أو عدم �إمكانية نزعه ب�سبب ظروف �لعمل �لع�سكري.

�أع�ساء  �أمكنة  باقي  و�أّما  طاهر�ً،  �لجبهة  �سجود  مو�سع  يكون  �أن  يجب   -

�ل�سجود فال ي�سترط �أن تكون طاهرة ب�سرط �أن ل يكون فيها نجا�سة م�سرية �إلى 

باقي �لم�ساجد �ل�سّت كاًل �أو بع�ساً. 

-  مع عدم �إمكان �ل�سالة في مكان طاهر ت�سح �ل�سالة ولو مع وجود نجا�سة 

م�سرية. 

- �إذ� لم يتمّكن �لمجاهد من �ل�سالة قائمًا في�سلي باأّي نحو تقت�سيه �ل�سرورة 
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من �لجلو�س �أو �ل�سطجاع �أو �ل�ستلقاء وتكون �سالته �سحيحة ومجزية. 

- �إذ� لم يتمّكن �لمجاهد من قر�ءة �ل�سورة �أو �لفاتحة �أو لم يتمكن من �لركوع �أو 

�ل�سجود �أثناء �سالته ب�سبب ��ستد�د �لمعركة، فيجب عليه �أن يعمل طبقًا لوظيفته 

�لمقررة في �سالة �لم�سطّر فياأتي بالأجز�ء �لتي يتمكن منها في �ل�سالة. 

 أحكام القبلة: 

و�إل يعمل  �لقبلة يبذُل تمام جهده لإحر�زها  �إذ� تعّذر على �لمجاهد معرفة   -

ه.  على ظنِّ

- في حالة �لجهل بجهة �لقبلة، ولم يح�سل ظّن باأي جهة �تجاه �لقبلة يجب 

�ل�سالة  لأد�ء  �لوقت  �سعة  مع  �لأربع  �لجهات  �إلى  ي�سّلى  �أن  وجوبًا  �لأحوط  على 

�إلى �أربع جهات، و�إن لم ي�سع �لوقت لأد�ء �ل�سالة �إلى �لجهات �لأربع، ي�سّلي �إلى 

�لجهات �لمحتملة لتجاه �لقبلة بما ي�سع �لوقت.

 ما يعفى عنه في الصالة: 

األوّل: دم الجروح والقروح)1( حتّى تبرأ: 

- ُيعفى في �ل�سالة عن دم �لجروح و�لقروح)كدم �لبو��سير( في �لبدن و�للبا�س 

�أو  ثيابه  تبديل  من  �لمكّلف  يتمكن  لم  �إذ�  كثيرً�  �أم  �لدم  كان  قلياًل  تبر�أ،  حّتى 

تطهيرها. 
ابة:  الثاني: الدم األقّل من سعة عقد السّب

- ُيعفى في �ل�سالة عن �لدم في �لبدن و�للبا�س �إن كان مقد�ره �أقّل من عقد 

�ل�سّبابة)2(. 

1- �لقروح: جر�ح باطنّية، تنزف �إلى �لخارج، كالبو��سير، و�لتّقرحات.
2- �ل�سّبابة: �لإ�سبع �لتي بجانب �لإبهام.
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- �إذ� كان �لدم متفّرقًا في �لثياب و�لبدن)�أي نقاط متفّرقة تارة على �ليد و�أخرى 

على �ل�سرو�ل وهكذ�( يمكن تقديره على �ل�سكل �لتالي: 

�أ- �إن كان مقد�ر �لدم �أقّل من �سعة عقد �ل�سّبابة، فاإّنه ُيعفى عنه في �ل�سالة.

ب- و�إن كان �لدم �أزيد من ذلك )�أي بمقد�ر عقد �ل�سّبابة و�أزيد(، فال ُيعفى عنه 

في �ل�سالة. 

 الصالة في النجاسة: 

�أن  وي�سح  �أم ل، فيحكم بطهارته،  �أّنه نج�س  لبا�سه  �لمجاهد في  �سك  �إذ�   -

ي�سّلي فيه.

- �أحكام �ل�سالة في �لنجا�سة ت�سمل �لبدن و�لثياب، �أي �سو�ء �أكان بدنه نج�سًا 

�أّم ثيابه تجري عليهما كافة �أحكام �لنجا�سة �لآتية. 

�إعادة  عليه  ووجب  بطلت �سالته،  متعمدً�  �لنجا�سة  مع  �لمجاهد  �سّلى  �إذ�   -

�ل�سالة، �سو�ء �أكان د�خل �لوقت �أم خارجه.

عليه  ووجبت  �أي�ساً،  �سالته  بطلت  نا�سيًا  �لنجا�سة  مع  �لمجاهد  �سّلى  �إذ�   -

�لإعادة، �سو�ء �أكان د�خل �لوقت �أم خارجه.

- �إذ� �سّلى �لمجاهد مع �لنجا�سة جاهاًل بها )�أي لم يكن يعلم بها �أ�سالً(، ثّم 

�لتفت بعد �لفر�غ من �سالته ف�سالته �سحيحة. 

- �إذ� بد�أ �لمجاهد باأد�ء �ل�سالة ثّم تبين �أثناء �ل�سالة �أن على بدنه �أو ثيابه 

نجا�سة، فهنا ثالث حالت: 

- �إذ� كان باإمكانه �إز�لة �لنجا�سة من دون �أن يقطع �ل�سالة �أو ياأتي بما يمحي 

�سورة �ل�سالة، وجب عليه �إز�لة �لنجا�سة و�إكمال �ل�سالة، مثاًل ينزع قمي�سه �أثناء 

�ل�سالة. 
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- �إذ� لم يتمكن من �إز�لة �لنجا�سة، وكان لديه مت�سع من �لوقت لل�سالة، وجب 

عليه قطع �ل�سالة ،و�إعادتها من جديد. 

- �إذ� لم يتمكن من �إز�لة �لنجا�سة، ول ي�ستطيع تبديل ثوبه، ول قطع �ل�سالة 

لخوف عدوٍّ مثالً، ول يمكنه �ل�سالة عرياناً، ي�سلى بالنجا�سة، و�سالته �سحيحة، 

ول تجب عليه �لإعادة. 

مع  بهما  �ل�سالة  يكرر  بينهما  �لنجا�سة  و��ستبهت  ثوبان  للمجاهد  كان  �إذ�   -

�أمكن �ن ي�سّلي عريانًا وجب، و�إل فاإذ� لم  �سعة �لوقت، و�إن لم ي�سع �لوقت، فاإذ� 

بو�حٍد  �سّلى  �لمعركة  ول�سدة  �لعدو  من  كخوٍف  ل�سرورٍة  �ل�سالة  تكر�ر  ي�ستطع 

منهما )�لثوبين( و�سالته �سحيحة ول �سيء عليه.

بالد  من  و�لم�ستوردة  �لحيو�نية  �لجلود  من  �لم�سنوعة  �لع�سكرية  �لأحذية   -

غير �إ�سالمية لها ثالُث �سور: 

- �إذ� علم �أنها غير مذّكاة )�لمذكى هو �لمذبوح على �لطريقة �لإ�سالمّية( فهي 

محكومة بالنجا�سة، ول تجوز �ل�سالة فيها. 

- �إذ� �سك �أنها مذّكاة حكم بطهارتها، ولكن ل تجوز �ل�سالة فيها.

�أحرز تذكيتها حكم بطهارتها، وتجوز  �لم�سلم قد  �أن م�ستوردها  �إذ� �حتمل   -

�ل�سالة فيها، و�إل وجب �لجتناب عنها. 

- �إذ� �سك �لمجاهد في �سيء �أّنه من �أجز�ء �لحيو�ن �أو من غيره )كال�سناعي( 

فهو محكوم بالطهارة، ولو كان من �لكفار �أو من �أ�سو�قهم، وت�سّح �ل�سالة فيه.

- �إذ� كان �لمجاهد في �أر�س �لمعركة ينزف ب�سبب جرح قد �أ�سابه، فاإذ� كان 

في تطهير �لنجا�سة م�سقة نوعّية )عند كّل �لنا�س( �أو �سخ�سّية )على �لمجاهد 

نف�سه( يجوز له �ل�سالة بالنجا�سة، و�سالته �سحيحة.



أحكام 
عبادة 

المجاهد

مراتب التيمم

أحكام الصالة االبتالئية

أحكام عامة للصالة

أحكام القبلة

أحكام لباس المجاهد

حكم نزف الدم مع الصالة

�ل�سعيد، �لغبار �لمجمع، ظاهر ذي �لغبار، �لوحل.

تجوز �ل�سالة في ملك �لغير حال �ل�سرورة كالخوف من �لعدو.

�إذ� تعّذر على �لمكّلف معرفة �لقبلة يبذُل تمام جهده ويعمل على 
ه. ظنِّ

�إذ� �سك �لمجاهد في لبا�سه �أنه نج�س �أم ل، فيحكم بطهارته، 
وي�سّح �أن ي�سّلي فيه.

�إذ� �أتى بال�سالة في �لنجا�سة جاهاًل بوجودها، ثّم �لتفت بعد �لفر�غ 
ف�سالته �سحيحة.

�إذ� �سك �لمجاهد في �سيء �أّنه من �أجز�ء �لحيو�ن �أو من غيره 
)كال�سناعي( فهو محكوم بالطهارة.

�إذ� كان �لمجاهد في �أر�س �لمعركة وهو ينزف فاإن كان في تطهير 
�لنجا�سة م�سقة نوعية )عند كل �لنا�س( �أو �سخ�سية )على �لمجاهد 

نف�سه( يجوز له �ل�سالة بالنجا�سة، و�سالته �سحيحة.

�لأحذية �لع�سكرية �لم�سنوعة من �لجلود �لحيو�نية و�لم�ستوردة من 
بالد غير �إ�سالمية لها ثالث �سور:

�إذ� علم �أنها غير مذّكاة فهي محكومة بالنجا�سة، ول  -
تجوز �ل�سالة فيها. 

�إذ� �سّك �أنها مذّكاة نحكم بطهارتها، ول تجوز �ل�سالة  -
فيها.

�إذ� �حتمل �أن م�ستوردها �لم�سلم قد �أحرز تذكيتها نحكم  -
بطهارتها، وتجوز �ل�سالة فيها.

�إذ� �سّلى �لمجاهد في �لنجا�سة متعمدً� �أو نا�سيًا بطلت �سالته.

يجب على �لأحوط وجوبًا في حالة �لجهل بجهة �لقبلة، ولم يح�سل 
ظّن باأي جهة �تجاه �لقبلة �أن ي�سّلى �إلى �لجهات �لأربع مع �سعة 

�لوقت، و�إن لم ي�سع ي�سّلي �إلى �لجهات �لمحتملة لتجاه �لقبلة بما 
ي�سع �لوقت.

ل يجوز �ل�سالة بالحذ�ء )�لع�سكري وغيره( �إل في حال �ل�سرورة.

يجب �أن يكون مو�سع �سجود �لجبهة طاهر�ً، و�أما باقي �أع�ساء 
�ل�سجود في�سترط �أن ل يكون هناك نجا�سة م�سرية.

�إذ� لم يتمكن �لمجاهد من �ل�سالة قائمًا في�سلي باأي نحو تقت�سيه 
�ل�سرورة.
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أحكام األموات

أهداف الدرس:

�لتعّرف على �أحكام �لحت�سار.	•

�لتعّرف على �أحكام تجهيز �لميت.	•

�لتعّرف على �أحكام �سالة �لميت ودفنه.	•

الدرس السابع عشر
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 االحتضار واجباته ومستحّباته:

- يجب على �لإن�سان �لذي ظهرت عليه �أمار�ت �لموت 

�لقيام بالأمور �لتالية: 

- �لتوبة و�ل�ستغفار هلل �سبحانه وتعالى. 

�سو�ء  بها،  �لمتعّلقة  �لحقوق  كافة  �إفر�غ ذمته من   -

كال�سالة  وتعالى  �سبحانه  هلل  هي  �لحقوق  تلك  �أكانت 

�أو للنا�س كالديون، باأن يو�سي باأد�ئها حال  �أو �ل�سيام، 

حياته و�إّل يو�سي بها لمن يثق ويطمئن باأد�ئها بعد موته. 

- يجب عليه رّد �لأمانات �لتي عنده �إلى �أ�سحابها �أو 

ُذ و�سيته  �لإي�ساء بها �إلى �سخ�س يطمئن باأّنه �سوف ينفِّ

بها. 

- يجب عليه �لإي�ساء بالو�جبات �لمترّتبة عليه، كاأن 

كان عليه �سالة ق�ساء �أو �سيام �أو غيرها من �لو�جبات 
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�ل�سرعية كالخم�س. 

�لقبلة،  �إلى  �ل�سغير  و  �لبالغ  �لم�سلم  �لمحت�سر  توجيه  ��ستحبابًا  �لأحوط   -

وكيفّية توجيهه: باأن ُيلقى �لميت على ظهره، ويجعل باطن قدميه �إلى �لقبلة، بنحٍو 

لو جل�س يكون وجهه �إلى �لقبلة. 

R، و�لعقائد  - ي�ستحّب تلقينه �ل�سهادتين، و�لإقر�ر بالأئمة �لإثني ع�سر 

�لحّقة، وي�ستحب �أن يكّرر له ذلك �إلى �أن يموت. 

�سورتي  وبالخ�سو�س قر�ءة  �لمحت�سر،  �لكريم عند  �لقر�آن  ي�ستحب قر�ءة    -

�ل�سافات وي�س و�سورة �لأحز�ب لتعجيل ر�حته. 

 أحكام المّيت: 

ه يجب وجوبًا  �إنَّ �ل�سريعة �لإ�سالمّية للمّيت، حيث  �لتي و�سعتها  وهي �لأحكام 

كفائيًا)1( بعد موت �لإن�سان �لم�سلم �لقيام بالأمور �لتالية:

 أّوال: غسل المّيت: 

- يجب وجوبًا كفائّيًا تغ�سيل كّل مّيت م�سلم. 

- �لقطعة �لمنف�سلة عن �لمّيت: �لقطعة �لمنف�سلة عن �لمّيت يجب غ�سلها 

في �سورتين فقط: 

�أ- �إذ� كانت �لقطعة �لمنف�سلة عن �لميت فيها لحم وعظم، ولم ت�ستمل على 

�ل�سدر، يجب غ�سلها، ولّفها بخرقة، ودفنها. 

ب- �إذ� كانت تلك �لقطعة �سدر�ً، �أو بع�س �ل�سدر من جهة �لقلب)و�إن لم يكن 

1- �لوجوب �لكفائي: وهو �لوجوب �لمخاطب به جميع �لم�سلمين، ولكن لو قام به من �لم�سلمين من بهم �لكفاية �سقط عن �لباقين، و�إل �أثم 

�لجميع. 
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�لقلب موجود�ً( فيجب غ�سلها، ثّم تكّفن وي�سلَّى عليها وتدفن، و�إن كانت م�ستملة 

على بع�س �لم�ساجد �ل�سبعة يجب تحنيطه كاأن يوجد فيها يد مثالً.

- �لأحوط وجوبًا �إلحاق �لقطعة �لمنف�سلة عن �لحي بالقطعة �لمنف�سلة عن 

�لميت في جميع �أحكام �لميت، فلو �نف�سل عن �لحي يٌد مثاًل ت�ستمل على لحم 

وعظم، فاإنه يجب غ�سلها، ولفها بخرقة، ودفنها. 
ة غسل الميت:  كيفّي

- كيفّية غ�سل �لمّيت هي نف�سها كيفّية غ�سل �لجنابة، فيغ�سل �لر�أ�س و�لرقبة، 

ثّم �لجانب �لأيمن، ثّم �لجانب �لأي�سر. 

- يجب تغ�سيل �لميت ثالثة �أغ�سال: 

�لأول: �لغ�سل بماء �ل�سدر)1(: �أي �أن يخلط مع �لماء �سيء من �ل�سدر. 

�لثاني: �لغ�سل بماء �لكافور)2(: �أي �أن يخلط مع �لماء �سيء من �لكافور. 

خلطه  دون  من  �لخال�س  بالماء  �لغ�سل  هو  �لخال�س:  بالماء  �لغ�سل  �لثالث: 

ب�سيء مطلقاً. 
أحكام عامّة لغسل المّيت: 

- يجب �إز�لة �لّنجا�سة عن بدن �لمّيت في حال وجودها.

- يجب في �لأغ�سال �لثالثة للمّيت �أن يتم �إي�سال �لماء �إلى تمام بدن �لمّيت، 

ومع وجود �لحاجب يجب �إز�لته، ولكن �إذ� لم يتمكن من �إز�لة �لحاجب يغ�سله مع 

وجود �لحاجب، ولكن ي�سيف �إليه �لتيّمم بدًل عن كل غ�سل من �لأغ�سال �لثالث 

)�أي ييّممه ثالث مر�ت(.

�أو �إ�سابة �أو عملّية جر�حّية، يجب  - �إذ� كان ج�سد �لميت ينزف ب�سبب جرح 

مانع  �سيء  و�سع  يمكن  �لنتظار،  يمكن  لم  و�إذ�  �لنزيف،  يتوّقف  �أن  �إلى  �لنتظار 

1- �ل�سدر: وهو �سجر �لنبق، وير�د به هنا �لورد �لمطحون. 
2- �لكافور: هو طيب، يكون في �أجو�ف �سجر، خ�سبه �أبي�س. 
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للنزيف، و�إذ� لم يتمكن حتى من و�سع �سيء مانع للنزيف فييّممه بدًل عن �لغ�سل 

ثالث مر�ت.

- �إذ� فقد �ل�سدر �أو �لكافور �أو كليهما، يغ�سل بالماء �لخال�س بنّية �لبدلية عن 

عن  بدًل  �لخال�س  بالماء  يغ�سله  �أن  بمعنى  و�لكافور(،  )�ل�سدر  �لمفقود  �لخليط 

�لغ�سل بماء �ل�سدر، ثم يغ�سله بالماء �لخال�س بدًل عن �لغ�سل بماء �لكافور.

- �إذ� فقد �لماء للغ�سل ُيّمم �لميت ثالثة تيّممات بدًل عن �لأغ�سال �لثالث على 

�لترتيب �لمذكور �سابقًا في �لأغ�سال، ويكون �لتيّمم بيدي �لميت، فيم�سك �لحي 

�إلى  له جبهته  يم�سح  ثّم  عليه،  �لتيمم  ي�سح  ما  على  بهما  وي�سرب  �لميت  يدي 

وي�سمح بهما  ثانية  له يديه مّرة  ثّم ي�سرب  ي�سمح يديه،  ثّم  �لأعلى،  �لأنف  طرف 

يديه مّرة �أخرى على �لأحوط وجوباً، و�إذ� لم يمكن ذلك ييّمم �لميت بيدي �لحي، 

�أنفه  �إلى طرف  �أي يقوم �لحي ب�سرب يديه على �لأر�س، ثّم يم�سح جبهة �لميت 

�لأعلى، ثّم يم�سح له يديه، ثّم ي�سرب �لحي يديه مّرة ثانية على �لأر�س، ويم�سح 

يدي �لميت مرة �أخرى على �لأحوط وجوباً. 

- �إذ� كان ج�سد �لميت مت�سررً� كاأن كان محروقاً، ول يمكن غ�سله، يُمم بدًل عن 

�لغ�سل ثالث مر�ت بالترتيب �لمذكور، فييّمم بدًل عن �لغ�سل بماء �ل�سدر، ثّم بدًل 

عن �لغ�سل بماء �لكافور، ثّم بدًل عن �لغ�سل بالماء �لخا�س. 

- لو تنّج�س بدن �لميت بعد �لغ�سل �أو في �أثنائه ل يجب �إعادة غ�سله بل يكفي 

تطهير مو�سع �لنجا�سة.

 ثانياً: الحنوط: أحكامه وكيفّيته:

- يجب تحنيط �لمّيت �لم�سلم، �سغيرً� كان �أم كبير�ً، ذكرً� كان �أم �أنثى.

بع�س  على  ت�ستمل  كانت  �إذ�  �لمّيت  عن  �لمنف�سلة  �لقطعة  تحنيط  يجب   -
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�أع�ساء �لحنوط كاليد �إذ� كان فيها كف، وهكذ� �لقطعة �لمنف�سلة عن �لحي على 

�لأحوط وجوباً. 

- لو ُفقد �لكافور يدفن �لميت دون �أن يحّنط.

�ل�سبعة)1(،  �ل�سجود  مو��سع  على  بالكافور  يم�سح  �أن  هو  �لحنوط:  كيفّية   -

و�أما �لم�سح فهو باأي طريقة كانت، ولكن ب�سرط �أن يبقى �أثر للكافور على مو��سع 

�لم�سح �ل�سبعة. 

 ثالثاً: تكفين المّيت:

يكّفن �لميت بثالثة �أثو�ب، وهي: 

- �لثوب �لأول: �لمئزر: وهو ي�ستر ما بين �ل�سّرة و�لركبة. 

- �لثوب �لثاني: �لقمي�س: وهو ي�ستر من �لكتفين)�لمنكبين( تحت �لر�أ�س �إلى 

ن�سف �ل�ساق من �لأمام و�لخلف معاً. 

- �لثوب �لثالث: �لإز�ر: وهو ي�ستر تمام بدن �لميت من �أعلى �لر�أ�س �إلى �أ�سفل 

�أحد  و�سع  يمكن  فبمقد�ر  �أّما عر�سًا  �لج�سد،  ز�ئدً� على  يكون  �أن  على  �لقدمين 

و�أّما  بدنه،  ي�ستر جميع  بحيث  �لميت  ويّلف على  �لآخر من طرفيه،  جانبيه على 

طوًل فبمقد�ر يكون ز�ئدً� على طول �لج�سد. 

�أما عن كيفّية �لتكفين بعد توّفر �لأثو�ب �لثالثة، فيتّم �أوًل �إلبا�س �لميت �لمئزر، 

ثّم �لقمي�س، ثّم بعد ذلك �لإز�ر، ثّم يجمع �لإز�ر من �لأعلى ومن �لأ�سفل. 
أحكام عامة للتكفين: 

- �إذ� تنّج�س �لكفن قبل �لتكفين، وجب تطهيره �أو تبديله، و�إذ� لم يمكن ذلك 

يق�ّس ذلك �لجزء �لمتنّج�س ب�سرط �أن يبقى �لكفن �ساترً� للمّيت. 

1- �لم�ساجد �ل�سبعة )�لجبهة، �لجبينان، باطن �لكفين، �لركبتان، و�إبهاما �لقدمين(.
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- �إذ� تنج�س بعد �لتكفين قبل و�سعه في �لقبر �أو بعد و�سعه في �لقبر، ولكن 

قبل �لدفن ياأتي �لحكم �ل�سابق.

- �إذ� علم بالّنجا�سة بعد �لدفن، وو�سع �لميت في قبره، و�إهالة �لتر�ب عليه، 

فال يجوز نب�س �لقبر. 

بالكفن  �لميت  ُيدفن  �لكفن  ق�ّس  �أو  �لتبديل  �أو  �لتطهير  �إمكانية  عدم  مع   -

�لنج�س. 

 رابعاً: الصالة على المّيت: 

وتحنيطه،  غ�سله،  بعد  �لم�سلم  �لمّيت  على  �ل�سالة  كفائّيًا  وجوبًا  يجب   -

وتكفينه.

- تجب �ل�سالة على �أجز�ء �لمّيت، �إذ� كانت �سدرً� �أو م�ستملة على �ل�سدر، �أو 

بع�س �ل�سدر من جهة �لقلب و�إن لم يكن �لقلب فيه و�إل فال تجب.

�أو  يده  لو قطعت  كما  �لحي،  �لمنف�سلة عن  �لقطعة  �ل�سالة على  - ل تجب 

قدمه. 
شرائط الصالة على الميت: 

ي�سترط في �ل�سالة على �لميت عدة �سروط هي:

-  نّية �لقربة هلل تعالى، تعيين �لميت.

- ��ستقبال �لقبلة.

- �ل�سالة عن قيام.

- و�سع �لميت �أمام �لم�سّلي. 

- عدم وجود حائل بين �لميت و�لم�سلي.

- عدم �لبعد �لمفرط بين �لميت و�لم�سّلي على وجٍه ل ي�سدق �لوقوف عليه.
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- عدم �لعلو بين �لميت و�لم�سلي.

- �ستر عورة �لميت �إذ� لم يكن له كفن.

- �لأذكار و�لأدعية �لو�جبة. 
ة الصالة على الميت:  كيفّي

�لو�جب من �سالة �لميت خم�س تكبير�ت بعد كّل تكبيرة ذكر معين، وهي على 

�لنحو �لتالي: 

- �لتكبيرة �لأولى: )�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أ�سهد �أن محّمدً� ر�سول �هلل(. 

- �لتكبيرة �لثانية)�للهم �سّل على محّمد و�آل محّمد(.

- �لتكبيرة �لثالثة: )�للهم �غفر للموؤمنين و�لموؤمنات(.

- �لتكبيرة �لر�بعة: )�للهم �غفر لهذ� �لميت)ة(. 

- �لتكبيرة �لخام�سة: وبذلك يكون قد �أنهى �ل�سالة. 
أحكام عامة لصالة الميت: 

- ل يوجد في �سالة �لميت �أذ�ن ول �إقامة ول قر�ءة ول ركوع ول �سجود ول ت�سهد 

ول ت�سليم.

- ل ي�سترط في �ل�سالة على �لميت �لطهارة من �لحدث و�لخبث، ول طهارة 

�للبا�س و�لبدن ول �إباحته. 

 خامساً: الدفن: 

بحكمه  ومن  �أنثى،  �أم  كان  ذكرً�  �لم�سلم،  �لميت  دفن  كفائيًا  وجوبًا  يجب   -

كالمجنون. 

- عظم �لميت �لذي تمَّ تغ�سيله لي�س بنج�س، ويجب دفنه تحت �لتر�ب. 

�أن  و�لظفر على  و�ل�سّن  كال�سعر  �لميت،  �لمنف�سلة عن  �لأجز�ء  - يجب دفن 
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تدفن مع �لميت �إن �أمكن ذلك، و�إن لم يمكن ذلك فال �إ�سكال في دفن لوحدها.
ة الدَّفن:  كيفّي

ة �أمور، هي:  يجب في دفن �لميَّت عدَّ

- يجب و�سع �لميت في حفيرة من �لأر�س تحر�سه من �ل�سباع و�ل�سيول، وتكتم 

ر�ئحته على �لأحوط وجوباً، فال يجزي �أن يو�سع �لمّيت على �سطح �لأر�س وُيبنى 

عليه، وما �سابه ذلك. 

يو�سع على جانبه  باأن  �لقبلة، وذلك  قبره م�ستقباًل  �لميت في  - يجب و�سع 

�لأيمن كال�سخ�س �لنائم على يمينه م�ستقباًل �لقبلة، فيكون ر�أ�سه ووجهه وبطنه 

و�سدره وباقي ج�سده باتجاه �لقبلة، وي�ستحب و�سع خده �لأيمن على �لتر�ب بعد 

ك�سف وجهه، ويعمل له و�سادة من تر�ب. 



أحكام 
األموات

غسل الميت

الحنوط

التكفين

وجوب الدفن

الصالة على الميت

تجب الصالة على أجزاء 
الميت

شرائط صالة الميت

كيفية صالة الميت

كيفية الدفن

القطعة المنفصلة عن 
الميت يجب غسلها

يجب تغسيل الميت ثالث 
أغسال

يجب وجوبًا كفائيًا تغ�سيل كل ميت م�سلم.

�إذ� كانت �لقطعة �لمنف�سلة عن �لميت فيها لحم وعظم.

يجب تحنيط �لمّيت �لم�سلم، �سغيرً� كان �أم كبير�ً، ذكرً� كان �أم �أنثى.

�إذ� كانت تلك �لقطعة �سدر�ً، �أو بع�س �ل�سدر من جهة �لقلب.

كيفّية �لحنوط: هي �أن يم�سح بالكافور على مو��سع �ل�سجود �ل�سبعة.

�لغ�سل بماء �ل�سدر، ثم �لغ�سل بماء �لكافور، ثم �لغ�سل بالماء �لخال�س.

يكفن �لميت بثالثة �أكفان: �لمئزر، �لقمي�س، �لإز�ر. 

يجب دفن عظم �لميت.

يجب دفن �لأجز�ء �لمنف�سلة عن �لميت.

يجب وجوبًا كفائيًا دفن على �لميت �لم�سلم ذكرً� كان �أم �أنثى ومن بحكمه 
كالمجنون.

يجب و�سع �لميت في قبره م�ستقباًل �لقبلة، وذلك باأن يو�سع �لميت على جانبه 
�لأيمن كال�سخ�س �لنائم على يمينه م�ستقباًل �لقبلة، ويكون ر�أ�سه ووجهه وبطنه 
و�سدره وباقي ج�سده م�ستقباًل �لقبلة، وي�ستحب و�سع خده �لأيمن على �لتر�ب 

بك�سفه وجهه.

�إذ� كانت �سدرً� �أو م�ستملة على �ل�سدر.

�إذ� كانت بع�س �ل�سدر من جهة �لقلب، و�إن لم يكن �لقلب فيه.

تتكون �سالة �لميت من خم�س تكبير�ت، ت�ستمل �لأربع �لأول منها 
على �أدعية و�جبة، و�أما �لتكبيرة �لخام�سة فبها تنتهي �ل�سالة.

نّية �لقربة هلل تعالى، تعيين �لميت، ��ستقبال �لقبلة، �ل�سالة 
عن قيام، و�سع �لميت �أمام �لم�سّلي، عدم �لحائل بين �لميت 
و�لم�سلي، عدم �لبعد بين �لميت و�لم�سلي، عدم �لعلو بين 

�لميت و�لم�سلي، �ستر عورة �لميت �إذ� لم يكن مكفن، �لأذكار 
و�لأدعية �لو�جبة.

يجب وجوبًا كفائيًا �ل�سالة على �لميت �لم�سلم بعد غ�سله، وتحنيطه، وتكفينه.




