










جهاد الأعداء
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مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

و�شلى اهلل على �شيدنا محمد واآله الطاهرين..

وبعد..

ل يخف���ى ما لجه���اد الأعداء من فوائد وب���ركات عظيمة جدًا في 

مواجهة الأع���داء واإحباط موؤامراتهم، وقط���ع اأيديهم ومطامعهم، 

م���ن خلله يت���م رفع ال���ذل وتحقيق الع���زة للأمة، ل���ذا اهتم خاتم 

الأنبي���اءP وبعده الأئمة المع�ش���ومونR به���ذا الأمر اهتمامًا 

خا�ش���ًا، وتبعهم على ذل���ك علماوؤنا الأبرار )ر�ش���وان اهلل عليهم( 

و�ش���اروا على نهجهم ونهلوا من معارفهم، وتركوا لنا تراثًا هاّمًا في 

هذا المجال.  

ومن بين هذا التراث ما جاء في كتاب »و�ش���ائل ال�ش���يعة« لموؤلفه 

العال���م المح���دث ال�ش���يخ محمد ب���ن الح�ش���ن المعروف ب���� »الحر 

العامل���ي«، الذي ُيعّد من اأهم الكتب التي ه���ي مورد اعتماد العلماء 
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والباحثي���ن ف���ي ا�ش���تنباط الأح���كام ال�ش���رعية، حيث ت�ش���ّمن جلَّ 

.Rالأحاديث ال�شرعية التي وردت عن المع�شومين

فبالرغ���م من اهتمام الموؤلف في���ه بالأحاديث المتعلقة بالجانب 

الفقهي ب�شكل خا�ص، اإل اأنه لم ُيغفل اأي�شًا الجانب المتعلق بالآداب 

والأخ���لق، فعم���د اإلى ذكر اأب���واب كثيرة من الأحادي���ث المرتبطة 

بهما، منها ما اأورده في باب الجهاد حيث ق�ّشمه اإلى ق�شمين: الأول 

ف���ي ما يتعلق باأبواب جهاد العدو وما ينا�ش���به، والثاني في ما يتعلق 

باأبواب جهاد النف�ص وما ينا�شبه.

وكان بع����ص العلم���اء الكبار قد اأو�ش���ى بقراءة حدي���ث من هذه 

الأحادي���ث يومي���ًا والعم���ل ب���ه، وبعد مدة �ش���وف يجد الأث���ر الكبير 

والنافع لهذا العمل.

وق���د ارت���اأت جمعية المعارف الإ�ش���لمية اأن تق���وم بطباعة هذا 

الق�ش���م م���ن الكتاب ا�ش���تكماًل لم�ش���يرتها في طباعة ون�ش���ر الكتب 

رتها يراع علمائنا  العلمي���ة والمفيدة، خ�شو�ش���ًا منها تلك الت���ي حبَّ

الكبار اأمثال ال�شيخ الحّر}.

يبقى اأن ن�شير اإلى عملنا في هذا الكتاب:

اإن ه���ذا الكتاب هو في الحقيقة مخت���ارات ومقتطفات مما   -1

ورد في و�ش���ائل ال�ش���يعة، حيث ت���م اختيار الرواي���ات التي قد تعتبر 

محل ابتلء في هذا الزمن، ولي�ص �شامًل لكل ما ورد فيه.
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ل���م نذك���ر اأ�ش���انيد الروايات واقت�ش���رنا على الإ�ش���ارة اإلى   -2

م�شدٍر واحٍد لها ليت�شنى للقارئ الرجوع اإليه لو �شاء.

3- ُقمنا بتق�ش���يم الكت���اب اإلى ف�ش���ول واأجرينا بع����صَ التعديل 

والتغير لعناوين الأبواب.

وف���ي الختام ن�ش���األه تعال���ى اأن يجعل هذا العمل خال�ش���ًا لوجهه 

َ ِبَقْلٍب  َتى اللهَّ واأن ينف���ع به {َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُن���وَن * اإِلهَّ َمْن اأَ

   .
(1(

�َسِليٍم}

جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية

)1) ال�شعراء 89-88
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الجهاد في الإ�سالم

ǧǷȁƗ ǨǆǞǩƗ
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 ƳƘǶƪǩƗ ƞǮǾǡ
كان اإذا ح�ش���ر   *Qع���ن عقيل الخزاعي اأن اأمير الموؤمنين

الحرب يو�ش���ي الم�ش���لمين بكلمات فيقول:...ثم اإن الجهاد اأ�شرف 

الأعمال بعد الإ�شلم  وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم، مع العزة 

والمنعة، وهو الكرة فيه الح�ش���نات والب�ش���رى بالجّنة بعد ال�شهادة، 

وبالرزق غدًا عند الرّب والكرامة، يقول اهلل عزَّ وجّل {َولَ َتْح�َسَبنهَّ 

، ثم اإن الرعب والخوف من جهاد 
(1(

 {ِ ِذي���َن ُقِتُلواْ ِفي �َسِبي���ِل اللهّ الهَّ

الم�شتحق للجهاد والمتوازرين على ال�شلل �شلل في الدين، و�شلب 

للدنيا مع الذل وال�ش���غار، وفيه ا�شتيجاب الّنار بالفرار من الزحف 

ِذي���َن اآَمُنواْ اإَِذا  َها الهَّ عن���د ح�ش���رة القتال، يقول اهلل عزَّ وجّل {َي���ا اأَيُّ

 ، فحافظوا على 
(2(

وُهُم الأَْدَباَر } َلِقيُتُم الهَِّذيَن َكَفُرواْ َزْحفاً َفاَل ُتَولُّ

اأمر اهلل عزَّ وجّل في هذه المواطن التي ال�شبر عليها كرم و�شعادة، 

ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فاإّن اهلل عزَّ وجّل 

)1)  اآل عمران: 169

)2)  الأنفال: 15
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ل يعب���اأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم، لطف به علمًا، فكل 

ذلك في كتاب ل ي�ش���ل ربي ول ين�شى، فا�ش���بروا و�شابروا وا�شاألوا 

الن�ش���ر، ووطنوا اأنف�شكم على القتال، واتقوا اهلل عزَّ وجّل فاإن اهلل 

مع الذين اتقوا والذين هم مح�شنون.

: اإّن نف�ش���ي   *Pعن عثمان بن مظعون قال: قلت لر�ش���ول اهلل

تحدثني بال�ش���ياحة واأن األحق بالجبال، فقال: يا عثمان ل تفعل فاإن 

�شياحة اأّمتي الغزو والجهاد.

في كتاب���ه اإلى   *Qع���ن الف�ش���ل بن �ش���اذان، ع���ن الر�ش���ا

الماأمون قال: والجهاد واجب مع الإمام العادل .

: اأي   *Qع���ن من�ش���ور بن حازم ق���ال: قلت لأبي عب���د اهلل

الأعمال اأف�ش���ل ؟ قال: ال�ش���لة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في 

�شبيل اهلل.

* ع���ن اإ�ش���ماعيل ب���ن جابر، عن جعف���ر بن محمد، ع���ن اآبائه
R، عن عليQفي بيان النا�ش���خ والمن�شوخ، قال: اإّن اهلل عزَّ 

وجّل لما بعث محمدًاP اأمره في بدو اأمره اأن يدعو بالدعوة فقط، 

  فلما 
(1(

واأن���زل عليه {َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن َوَدْع اأََذاُهْم}

اأرادوا ما هّموا به من تبييته اأَمَره اهلل بالهجرة وفر�ص عليه القتال، 

ِرِهْم  ُهْم ُظِلُم���وا َواإِنهَّ اللَ َعلَ���ى َن�سْ فق���ال {اأُِذَن ِللهَِّذي���َن ُيَقاَتُل���وَن ِباأَنهَّ

)1)  الأحزاب: 48
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 ث���م ذكر بع����ص اآيات القتال  اإلى اأن قال  فن�ش���خت اآية 
(1(

َلَقِدي���ٌر }

القتال اآية الكف، ثم قال: ومن ذلك اأنَّ اهلل فر�ص القتال على الأمة 

فجعل على الرجل الواحد اأن يقاتل ع�ش���رة من الم�ش���ركين، فقال{

َئٌة  نُكم مِّ نُك���ْم ِع�ْسُروَن �َساِبُروَن َيْغِلُبواْ ِمَئَتْيِن َواإِن َيُكن مِّ اإِن َيُك���ن مِّ

  ثم ن�شخها �شبحانه فقال:{الآَن 
(2(

َن الهَِّذيَن َكَفُرواْ } َيْغِلُبواْ اأَْلًفا مِّ

اِبَرٌة  َئٌة �سَ نُكم مِّ ُ َعنُك���ْم َوَعِلَم اأَنهَّ ِفيُكْم �َسْعًفا َف���اإِن َيُكن مِّ ���َف اللهّ َخفهَّ

، فن�ش���خ بهذه 
(3(

نُكْم اأَْلٌف َيْغِلُبواْ اأَْلَفْيِن}  َيْغِلُبواْ ِمَئَتْيِن َواإِن َيُكن مِّ

الآي���ة م���ا قبلها ف�ش���ار فر�ص الموؤمني���ن في الح���رب اإذا كان عدة 

الم�شركين اأكثر من رجلين لرجل لم يكن فارًا من الزحف وان كان 

العدة رجلين لرجل كان فارًا من الزحف. 

 ƳƘǶƪǩƗ ƷƘƥƋ
: الخير كله   *Pقال: قال ر�ش���ول اهللQع���ن اأبي عبد اهلل

في ال�شيف، وتحت ظل ال�شيف، ول يقيم النا�ص اإل ال�شيف، وال�شيوف 

مقاليد  الجّنة والّنار. 

:... فمن ترك   *Pقال: قال ر�شول اهللQعن اأبي عبد اهلل

الجهاد األب�ش���ه اهلل ذًل وفقرًا في معي�ش���ته، ومحقًا في دينه، اإّن اهلل 

)1)  الحج: 39

)2)  الأنفال: 65

)3)  الأنفال: 66
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اأغنى  اأمتي ب�شنابك خيلها، ومراكز رماحها.

جاهدوا تغنموا.  *Pعن ر�شول اهلل

في ر�ش���الته اإل���ى بع�ص خلفاء بني امية:   *Qكتب اأبو جعفر

ومن ذلك ما �ش���يع الجهاد الذي ف�شله اهلل عزَّ وجّل على الأعمال، 

وف�ش���ل عامل���ه عل���ى العم���ال، تف�ش���يل ف���ي الدرج���ات والمغفرة، 

والرحم���ة  لأنه ظه���ر به الدين، وب���ه يدفع عن الدين، وبه ا�ش���ترى 

اهلل من الموؤمنين اأنف�ش���هم واأموالهم بالجّن���ة، بيعًا مفلحًا منجحًا، 

ا�شترط عليهم فيه حفظ الحدود، واأول ذلك الدعاء اإلى طاعة اهلل 

من طاعة العباد، والى عبادة اهلل من عبادة العباد، واإلى ولية اهلل 

من ولية العباد.

ق���ال: الجهاد اأف�ش���ل الأ�ش���ياء بعد   *Qع���ن اأبي عب���د اهلل

الفرائ�ص. 

: اأما بعد فاإن الجهاد باب من اأبواب   *Qعن اأمير الموؤمنين

الجّنة فتحه اهلل لخا�شة اأوليائه  اإلى اأن قال  هو لبا�ص التقوى، ودرع 

اهلل الح�ش���ينة، وجنت���ه الوثيقة، فمن تركه األب�ش���ه اهلل ثوب الذل، 

، و�شرب على قلبه 
(2(

  بال�ش���غار والقماءة 
(1(

و�ش���مله البلء، وديِّث

بالأ�ش���داد، واأديل الحق منه بت�ش���ييع الجهاد، و�شيم الخ�شف، ومنع 

)1)  ديث: ذلل ) ال�شحاح  ديث  1: 282 ).

)2)  القماءة: الذلة ) ال�شحاح  قماأ  1: 66 ).
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الن�شف.

: اإن اهلل فر�ص الجه���اد وعظمه   *Qع���ن اأمي���ر الموؤمني���ن

وجعله ن�شره ونا�شره،   واهلل ما �شلحت دنيا ول دين اإل به.

: اأغ���زوا تورثوا   *Pقال: ق���ال النبيQعن اأب���ي عبد اهلل

اأبنائكم مجدًا.

ق���ال: الخير كل���ه في ال�ش���يف، وتحت   *Qع���ن اأب���ي جعفر

ال�شيف، وفي ظل ال�شيف. 

* ق���ال الرواي: و�ش���معته يقول: اإن الخي���ر كل الخير معقود في 
نوا�شي الخيل اإلى يوم القيامة.

 *
 ƳƘǶƪǩƗ ǫƘƾǡƍ

عن   *Qعن ف�ش���يل بن عيا����ص قال: �ش���األت اأبا عب���د اهلل

ة ه���و اأم فري�ش���ة ؟ فقال: الجه���اد على اأربع���ة اأوجه،  الجهاد اأ�ش���نَّ

ة،  ة ل تقام اإل مع الفر�ص، وجهاد �ش���نَّ فجهادان فر�ص، وجهاد �ش���نَّ

فاأما اأحد الفر�ش���ين فمجاهدة الرجل نف�ش���ه عن معا�ش���ي اهلل عزَّ 

وج���ّل وهو من اأعظم الجه���اد، ومجاهدة الذي���ن يلونكم من الكفار 

ة ل يقام اإل مع فر�ص فاإن مجاهدة  فر�ص، واأما الجهاد الذي هو �شنَّ

العدو فر�ص على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا 
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ة على الإم���ام وحده اأن ياأتي العدو مع  هو من عذاب الأمة، وهو �ش���نَّ

ة اأقامها  ة فكل �ش���نَّ الأم���ة فيجاهده���م، واأم���ا الجهاد الذي هو �ش���نَّ

الرج���ل وجاهد في اإقامتها وبلوغها واإحيائها فالعمل وال�ش���عي فيها 

من اأف�ش���ل الأعمال، لأنها اإحياء �شّنة، وقد قال ر�شول اهللP: من 

ًة ح�شنًة فله اأجرها واأجر من عمل بها اإلى يوم القيامة من  �شنَّ �ش���نَّ

غير اأن ينق�ص من اأجورهم �شيء.

، عن   *Qعن اأبي البختري، عن جعفر بن محمد ال�ش���ادق

عليQقال: من رد عن الم�شلمين عادية ماء اأو نار اأو عادية عدٍو 

مكابر للم�شلمين غفر اهلل له ذنبه.

 ƞǎƛƗƸǮǩƗ
قال: الرباط ثلثة اأيام،   *Qعن اأبي جعفر واأب���ي عبد اهلل

واأكثره اأربعون يومًا، فاإذا جاوز  ذلك فهو جهاد.
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المجاهد

ǼǱƘƦǩƗ ǨǆǞǩƗ
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ƴƕƘǢǩƗ ƟƘǞǅ
* ع���ن زرارة، ع���ن عبد الكري���م بن عتبة الها�ش���مي قال: كنت 
قاعدًا عند اأبي عبد اهللQ:... اإن ر�شول اهللPقال: من �شرب 

النا�ص ب�ش���يفه ودعاهم اإلى نف�ش���ه وفي الم�شلمين من هو اأعلم منه 

فهو �شاّل متكلِّف. 

قال: ق���ال اأمير الموؤمنين  *Qع���ن اأبي عبد اهلل، عن اآبائه

Q: ل يخرج الم�ش���لم ف���ي الجهاد مع من ل يوؤم���ن على الحكم، 

ه اإن مات في ذلك المكان  ول ينف���ذ في الفيء اأمر اهلل عزَّ وجّل، فاإنَّ

كان معين���ًا لعدونا ف���ي حب�ص حقنا والإ�ش���اطة  بدمائنا وميتته ميتة 

جاهلية.

ع���ن جعفر بن محم���دQ*  في حديث �ش���رائع الدين  قال: 

والجهاد واجب مع اإمام عادل ومن قتل دون ماله فهو �شهيد.

 ƴǵƘƪǮǩƗ ǨǊǝ
: للجنة   *Pق���ال: ق���ال ر�ش���ول اهللQع���ن اأبي عب���د اهلل
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باب يقال له: باب المجاهدين يم�ش���ون اإليه ف���اإذا هو مفتوح، وهم 

متقلدون �شيوفهم، والجمع في الموقف والملئكة ترحب بهم. 

: خي���ول الغزاة ف���ي الدني���ا خيولهم في   *Pع���ن ر�ش���ول اهلل

الجّنة، واإن اأردية الغزاة ل�شيوفهم.

اأخبرني جبرئي���ل باأمٍر قّرت ب���ه عيني، وفرح   *Pع���ن النبي

به قلبي، قال: يا محّمد من غزا من اأمتك في �ش���بيل اهلل، فاأ�ش���ابه 

قطرة من ال�شماء، اأو �شداع، كتب اهلل له  �شهادة يوم القيامة. 

: اأي الجهاد   *Qعن اأبي ب�ش���ير ق���ال: قلت لأبي عب���د اهلل

اأف�شل ؟ فقال: من عقر جواده، واأهريق دمه في �شبيل اهلل.

يقول: اإن علي بن   *Qعن اأبي حمزة قال: �شمعت اأبا جعفر

الح�شين )�شلوات اهلل عليه ( كان يقول: قال ر�شول اهللP: ما من 

قطرة اأحبُّ اإلى اهلل عزَّ وجّل من قطرة دٍم في �شبيل اهلل.

: اأما بعد فاإن الجهاد باب من اأبواب   *Qعن اأمير الموؤمنين

الجّنة فتحه اهلل لخا�شة اأوليائه.

اأنه قال  في حديث: ومن خرج في �ش���بيل   *Pعن ر�ش���ول اهلل

اهلل مجاه���دًا فل���ه بكل خطوة �ش���بعمائة األ���ف ح�ش���نة، ويمحا عنه 

�شبعمائة األف �شيئة، ويرفع له �شبعمائة األف درجة، وكان في �شمان 

اهلل باأي حتف مات كان �ش���هيدًا، واإن رِجَع رجع مغفورًا له م�شتجابًا 

دعاوؤه.
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ƴǵƘƪǮǩƗ ƟƘǞǅ
قال: قلت له: اأخبرني عن الدعاء اإلى   *Qعن اأبي عبد اهلل

اهلل والجهاد في �شبيله اأهو لقوم ل يحل اإل لهم ول يقوم به اإل من 

كان منهم اأم هو مباح لكل من وحد اهلل عزَّ وجّل واآمن بر�شولهP؟ 

ومن كان كذا فله اأن يدعو اإلى اهلل عزَّ وجّل واإلى طاعته واأن يجاهد 

في �شبيل اهلل ؟ فقال: ذلك لقوم ل يحلُّ اإل لهم، ول يقوم به اإّل من 

كان منهم فقلت: من اأولئك ؟ فقال: من قام ب�شرائط اهلل عزَّ وجّل 

في القتال والجهاد على المجاهدين فهو الماأذون له في الدعاء اإلى 

اهلل عزَّ وجّل، ومن لم يكن قائمًا ب�شرائط اهلل عزَّ وجّل في الجهاد 

على المجاهدين فلي�ص بماأذون له في الجهاد والدعاء اإلى اهلل حتى 

يحكم في نف�شه بما اأخذ اهلل عليه من �شرائط الجهاد، قلت: بين 

لي يرحمك اهلل، فقال: اإنَّ اهلل عزَّ وجّل اأخبر في كتابه الدعاء اإليه، 

بع�شًا  بع�شها  لهم درجات يعرف  اليه فجعل ذلك  الدعاة  وو�شف 

وي�شتدل ببع�شها على بع�ص، فاأخبر انه تبارك وتعالى اأول من دعا 

اإلى نف�شه ودعا اإلى طاعته واتباع اأمره، فبداأ بنف�شه فقال: {َوالُل 

  
(1(

�ْسَتِقيٍم} َراٍط مُّ اَلِم َوَيْهِدي َمن َي�َساء اإَِلى �سِ َيْدُعو اإَِلى َداِر ال�سهَّ

َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  اإِِلى �َسِبيِل  {اْدُع  ثم ثنى بر�شوله فقال: 

)1)  يون�ص: 25
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  يعني: القراآن  ولم يكن 
(1(

اْلَح�َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالهَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن} 

داعيًا اإلى اهلل عزَّ وجّل من خالف اأمر اهلل ويدعو اإليه بغير ما اأمر 

نهََّك  في كتابه  الذي اأمر اأن ل يدعى اإل به، وقال في نبيهP: {َواإِ

 ، يقول: تدعو، ثّم ثّلث بالدعاء 
(2(

�ْسَتِقيٍم } َراٍط مُّ َلَتْهِدي اإَِلى �سِ

اليه بكتابه اأي�شا فقال تبارك وتعالى: {اإِنهَّ َه�َذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللهَِّتي 

  ثم ذكر من اأذن له 
(3(

ُر اْلُموؤِْمِنيَن} ِهَي اأَْقَوُم}  اأي يدعو  {َوُيَب�سِّ

نُكْم  اليه بعده وبعد ر�شوله في كتابه فقال: {َوْلَتُكن مِّ في الدعاء 

اإَِلى اْلَخْيِر َوَياأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  ٌة َيْدُعوَن  اأُمهَّ

  ثم اأخبر عن هذه الأمة وممن هي واأنها 
(4(

َواأُْوَل�ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}

من ذرية اإبراهيم وذرية اإ�شماعيل من �شكان الحرم ممن لم يعبدوا 

غير اهلل قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة اإبراهيم واإ�شماعيل من 

اأهل الم�شجد الذين اأخبر عنهم في كتابه اأنه اأذهب عنهم الرج�ص 

وطهرهم تطهيرًا، الذين و�شفناهم قبل هذه في �شفة اأمة اإبراهيم  

َعلَى   ِ اللهّ اإَِل��ى  {اأَْدُع���و  قوله:  في  وتعالى  تبارك  الذين عناهم اهلل 

اأول من اتبعه  على الإيمان   ، يعني: 
(5(

َبَعِني} اتهَّ َوَم��ِن  اأََن��ْا  يَرٍة  َب�سِ

به والت�شديق له بما جاء به من عند اهلل عزَّ وجّل من الأمة التي 

)1)  النحل: 125

)2)  ال�شورى: 52

)3) الإ�شراء: 9

)4) اآل عمران: 104

)5)  يو�شف: 108
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واإليها قبل الخلق ممن لم ي�شرك باهلل قط، ولم  بعث فيها ومنها 

يلب�ص اإيمانه بظلم، وهو ال�شرك، ثم ذكر اأتباع نبيهPواأتباع هذه 

التي و�شفها في كتابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمة 

َها النهَِّبيُّ  وجعلها داعية اإليه، واأذن له في الدعاء اليه، فقال: {َيا اأَيُّ

،  ثم و�شف اأتباع نبيه
(1(

َبَعَك ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن}  ُ َوَمِن اتهَّ َح�ْسُبَك اللهّ

ِ َوالهَِّذيَن َمَعُه  �ُسوُل اللهَّ ٌد رهَّ َحمهَّ Pمن الموؤمنين فقال عزَّ وجّل: {مُّ

الآية،    
(2(

ًدا } �ُسجهَّ ًعا  ُركهَّ َتَراُهْم  َبْيَنُهْم  ُرَحَماء  اِر  اْلُكفهَّ َعلَى  اء  اأَ�ِسدهَّ

وقال: {َيْوَم َل ُيْخِزي الُل النهَِّبيهَّ َوالهَِّذيَن اآَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم َي�ْسَعى 

{َقْد  وقال  الموؤمنين   اأولئك  يعني:     
(3(

ْيَماِنِهْم} َوِباأَ اأَْيِديِهْم  َبْيَن 

اللحاق    ثم حلهم وو�شفهم كيل يطمع في 
(4(

ِمُنوَن} اْلُموؤْ اأَْفلََح 

{الهَِّذيَن  وو�شفهم:  به  فيما حلهم  فقال  كان منهم،  اإّل من  بهم 

وَن  اإلى  اَلِتِهْم َخا�ِسُعوَن * َوالهَِّذيَن ُهْم َعِن اللهَّْغِو ُمْعِر�سُ ُهْم ِفي �سَ

ِفيَها  ُهْم  اْلِفْرَدْو�َس  َيِرُثوَن  ِذيَن  الهَّ اْلَواِرُثوَن *  ُهُم  اأُْوَلِئَك  قوله:  

  وقال في �شفتهم وحليتهم اأي�شًا {الهَِّذيَن َل َيْدُعوَن 
(5(

َخاِلُدوَن }

ا�شترى من  اأن��ه  اأخبر  ثم  الآيتين  وذك��ر    
(6(

اآَخ���َر } اإَِل��ًه��ا   ِ اللهَّ َم��َع 

)1)  الأنفال: 64

)2)  الفتح: 29

)3)  التحريم: 8

)4)  الموؤمنون: 1

)5)  الموؤمنون: ما بين الآيات 2 -  11

)6)  الفرقان: 68
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ْمَواَلُهم  َواأَ {اأَنُف�َسُهْم  �شفتهم  مثل  على  كان  ومن  الموؤمنين  هوؤلء 

َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن   ِ اللهّ �َسِبيِل  ِفي  ُيَقاِتُلوَن  الجنهّة  َلُهُم  ِب��اأَنهَّ 

وفاءهم  ثم ذكر   ،
(1(

َواْل��ُق��ْراآِن}  َوالإِنِجيِل  التهَّْوَراِة  ِفي  ا  َحقًّ َعلَْيِه 

ِ َفا�ْسَتْب�ِسُرواْ  له بعهده ومبايعته فقال: {َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللهّ

  فلما نزلت 
(2(

ِبَبْيِعُكُم الهَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم }

َ ا�ْسَتَرى ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن اأَنُف�َسُهْم َواأَْمَواَلُهم ِباأَنهَّ  هذه الآية: {اإِنهَّ اللهّ

  قام رجل اإلى ر�شول اهللPفقال: اأراأيتك يا نبي 
(3(

َلُهُم الجنهّة}

اأنه يقترف من هذه  اإل  ياأخذ �شيفه فيقاتل حتى يقتل  اهلل الرجل 

{التهَّاِئُبوَن  اأ�شهيد هو ؟ فاأنزل اهلل عزَّ وجّل على ر�شوله  المحارم 

الموؤمنين  من  المجاهدين  اهلل  فب�شر  الآية  ،وذكر   
(4(

اْل��َع��اِب��ُدوَن}

الذين هذه �شفتهم وحليتهم بال�شهادة والجّنة وقال: التائبون من 

�شيئًا  به  ي�شركون  ول  اهلل  اإل  يعبدون  ل  الذين  العابدون  الذنوب 

والرخاء  ال�شدة  في  حال  كل  على  اهلل  يحمدون  الذين  الحامدون 

الذين  وه��م  ال�شاجدون  ال��راك��ع��ون  ال�شائمون  وه��م  ال�شائحون 

والمحافظون  لها  والحافظون  الخم�ص  ال�شلوات  على  يواظبون 

عليها في ركوعها و�شجودها وفي الخ�شوع فيها وفي اأوقاتها الآمرون 

)1)  التوبة: 111

)2)  التوبة: 111

)3)  التوبة: 111

)4)  التوبة: 113
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بالمعروف بعد ذلك، والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون 

عنه، قال: فب�شر من قتل وهو قائم بهذه ال�شروط بال�شهادة والجّنة 

ثم اأخبر تبارك وتعالى اأنه لم ياأمر بالقتال اإل اأ�شحاب هذه ال�شروط 

َ َعلَى  َواإِنهَّ اللهَّ ِباأَنهَُّهْم ُظِلُموا  ُيَقاَتُلوَن  ِللهَِّذيَن  {اأُِذَن  فقال عزَّ وجّل: 

اأَن  اإِلهَّ  َحقٍّ  ِبَغْيِر  ِدَياِرِهْم  ِمن  اأُْخِرُجوا  الهَِّذيَن   * َلَقِديٌر  ِرِهْم  َن�سْ

ت فيه �شرائط اهلل عزَّ  ... فمن كانت قد تمَّ
(1(

َنا الُل}  َربُّ َيُقوُلوا 

وجّل التي و�شف بها اأهلها من اأ�شحاب النبيPوهو مظلوم فهو 

ماأذون له في الجهاد كما اأذن لهم في الجهاد... ول�شنا نقول لمن 

اأراد الجهاد وهو على خلف ما و�شفنا من �شرائط اهلل عزَّ وجّل 

على الموؤمنين والمجاهدين: ل تجاهدوا، ولكن نقول: قد علَّمناكم 

وا�شترى  بايعهم  الذين  الجهاد  اأهل  على  وجّل  عزَّ  اهلل  �شرط  ما 

اأنف�شهم واأموالهم بالجنان فلي�شلح امروؤ ما علم من نف�شه  منهم 

من تق�شير عن ذلك.

 :  *Qعن اأبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الح�شين

اأقبل���ت على الحج وترك���ت الجهاد فوجدت الحج اأي�ش���ر عليك، واهلل 

ْمَواَلُهم}  فقال  َ ا�ْسَت���َرى ِم���َن اْلُموؤِْمِنيَن اأَنُف�َسُه���ْم َواأَ يق���ول: {اإِنهَّ اللهّ

علي بن الح�شينQاقراأ ما بعدها قال فقراأ {التهَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن 

ِ}، قال: فقال علي بن  اْلَحاِمُدوَن  اإلى قوله  َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللهّ

)1)  الحج:39 -  40
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الح�شينQاإذا ظهر هوؤلء لم نوؤثر على الجهاد �شيئًا.

 ƴǵƘƪǮǩƗ Ǡƭ
قال: ثلثة دعوتهم م�شتجابة: اأحدهم   *Qعن اأبي عبد اهلل

الغازي في �شبيل اهلل فانظروا كيف تخلفونه.

: من بلَّغ ر�شالة   *Pعن جعفر، عن اأبيه قال: قال ر�ش���ول اهلل

غاٍز كان كمن اأعتق رقبة وهو �شريكه في ثواب غزوته. 

: من اغتاب   *Pقال: قال ر�ش���ول اهللQعن اأبي عبد اهلل

موؤمن���ًا غازيًا اأواآذاه اأو خلفه في اأهله ب�ش���وء ن�ش���ب له  يوم القيامة 

في�شتغرق ح�شناته ثم يرك�ص في الّنار اإذا كان الغازي في طاعة اهلل 

عزَّ وجّل. 

 ƴǾǶǂǩƗ ǨǊǝ
ما بال ال�ش���هيد ل يفتن في قب���ره ؟ قال: كفى   *Pقي���ل للنبي

بالبارقة فوق راأ�شه فتنًة.

خطب يوم   *Qعن اب���ن محبوب رفع���ه اأن اأمي���ر الموؤمنين

الجم���ل  اإلى اأن قال:  فقال: اأيه���ا النا�ص اإن الموت ل يفوته المقيم، 

ول يعج���زه اله���ارب، لي�ص عن الموت محي�ص، وم���ن لم يمت يقتل، 

واإن اأف�ش���ل الموت القتل، والذي نف�ش���ي بيده، لألف �شربة بال�شيف 

اأهون علي من ميتة على فرا�ص.
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: من قتل في �شبيل اهلل لم يعرفه اهلل   *Qعن اأبي عبد اهلل

�شيئًا من �شيئاته.

قال: قال   *Qع���ن اآبائهQع���ن زيد ب���ن علي، ع���ن اأبيه

ر�ش���ول اهللP: لل�شهيد �شبُع خ�ش���ال من اهلل: اأول قطرة من دمه 

مغفور له كل ذنب، والثانية يقع راأ�ش���ه ف���ي حجر زوجتيه من الحور 

العين، وتم�ش���حان الغبار عن وجهه، وتقولن: مرحبًا بك، ويقول هو 

مثل ذلك لهما، والثالثة يك�ش���ى من ك�ش���وة الجّن���ة، والرابعة تبتدره 

خزن���ة الجّن���ة بكل ريح طيب���ة اأّيهم ياأخذه معه، والخام�ش���ة اأن يرى 

منزل���ه، وال�شاد�ش���ة يق���ال لروحه: ا�ش���رح ف���ي الجّنة حيث �ش���ئت، 

وال�شابعة اأن ينظر اإلى وجه اهلل واأنها لراحة لكل نبي و�شهيد.

: اإنَّ   *Qع���ن الإمام جعفر ال�ش���ادق، عن اأبيه، ع���ن اآبائه

النبيPقال: فوق كل ذي بٍر بر حتى يقتل في �شبيل اهلل، فاإذا قتل 

في �شبيل اهلل فلي�ص فوقه بر. 

قال: �ش���األته عن ق���ول اأمير   *Qع���ن اأبي الح�ش���ن الر�ش���ا

الموؤمنينQلألف �ش���ربة بال�ش���يف اأهون من موت على فرا�ص ؟ 

فقال: في �شبيل اهلل.
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ƞǥƸǖǮǪǩ ƳƗƴǕȃƗ
عن طلحة بن زيد، عن اأبي عبد اهللQ*  قال: الرمي �شهم 

من �شهام الإ�شلم.

في   *Pعن عب���د اهلل بن المغيرة رفعه قال: ق���ال ر�شول اهلل

َباِط  ٍة َوِمن رِّ ن ُقوهَّ ا ا�ْس���َتَطْعُتم مِّ واْ َلُهم مهَّ قول اهلل عزَّ وجّل: {َواأَِعدُّ

  قال: الرمي. 
(1(

اْلَخْيِل}

: اركبوا   *Pع���ن علي بن اإ�شماعيل رفعه قال: قال ر�شول اهلل

وارم���وا واإن ترموا اأح���بُّ اإلي من اأن تركبوا، ثم قال: كّل لهو الموؤمن 

باط���ل اإل في ثلث: في تاأديبه الفر�ص، ورميه عن قو�شه، وملعبته 

امراأت���ه، فاإنه���نًّ ح���ق األ اإنَّ اهلل عزَّ وج���ّل ليدخل بال�شه���م الواحد 

الثلثة الجّنة: عامل الخ�ش���بة والمقوى به في �ش���بيل اهلل، والرامي 

به في �شبيل اهلل.

)1)  الأنفال: 60
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ǰǽƴǵƘƪǮǩƗ ƳƴǕ
عن م�ش���عدة بن �ش���دقة، عن اأبي عب���د اهللQ*  في حديث 

طوي���ل  قال: اإّن اهلل ع���زَّ وجّل فر�ص على الموؤمن ف���ي اأول الأمر اأن 

يقاتل ع�شرة من الم�شركين لي�ص له اأن يولي وجهه عنهم، ومن ولهم 

يومئ���ذ دبره فقد تبواأ مقعده من الّنار، ثم حولهم عن حالهم رحمة 

منه لهم، ف�ش���ار الرجل منهم عليه اأن يقاتل رجلين من الم�شركين 

تخفيفًاً من اهلل عزَّ وجّل فن�شخ الرجلن الع�شرة. 

* عن الهيثم بن عبد اهلل الرماني قال: �ش���األت علي بن مو�شى 
الر�ش���اQفقلت له: يا ابن ر�ش���ول اهلل اأخبرن���ي عن علي بن اأبي 

ة بعد ر�شول  طالبQلَم لْم يجاهد اأعدائه خم�ش���ًا وع�ش���رين �شنَّ

اهللPث���م جاهد في اأي���ام وليته ؟ فقال: لأنَّه اقتدى بر�ش���ول اهلل

Pفي ترك جهاد الم�ش���ركين بمكة بعد النبوة ثلَث ع�ش���رة �شنة، 

وبالمدينة ت�شعَة ع�شَر �شهرًا، وذلك لقلة اأعوانه عليهم، وكذلك علي

Qت���رك مجاهدة اأعدائه لقلَّة اأعوانه عليهم، فلما لم تبطل نبوة 

ة وت�شعة ع�شر �شهرًا  ر�شول اهللPمع تركه الجهاَد ثلَث ع�شرة �شنَّ

فكذلك لم تبطل اإمامة عليQمع تركه للجهاد خم�ش���ًا وع�شرين 

ة اإذا كانت العلة المانعة لهما واحدة. �شنَّ

* عن ابن اأبي عمير، عن بع�ص اأ�شحابنا اأنه �شئل اأبو عبد اهلل
Qما ب���ال اأمير الموؤمنينQلم يقاتلهم ؟ فقال: للذي �ش���بق 



33 جهاد الأعداء

ف���ي علم اهلل اأن يك���ون، وما كان له اأن يقاتله���م ولي�ص معه اإل ثلثة 

رهط من الموؤمنين.

: اإنهم   *Qام قال: قلت لأبي الح�شن وعن اأبي اأ�شامة ال�شحَّ

يقول���ون: ما منع عليًا اإن كان له ح���ق اأن يقوم بحقه ؟ فقال: اإن اهلل 

ِ َل ُتَكلهَُّف  ل���م يكلف هذا اأحدًا اإل نبيه، فقال:{َفَقاِتْل ِفي �َس���ِبيِل اللهّ

ِقَت���اٍل اأَْو ُمَتَحيِّزاً اإَِلى  فاً لِّ  ، وق���ال لغيره: {اإِلهَّ ُمَتَحرِّ
(1(

اإِلهَّ َنْف�َس���َك}

، فعليQلم يجد فئًة ولو وجد فئًة لقاتل.
(2(

ِفَئٍة}

يقول:   *Qعن عمرو بن اأبي ن�شر قال: �شمعت اأبا عبد اهلل

خير الرفقاء اأربعة، وخير ال�ش���رايا اأربعمائة، وخير الع�ش���اكر اأربعة 

اآلف، ولن تغلب ع�شرة اآلف من قلة. 

قال: قال ر�ش���ول   *Qعن ف�ش���يل بن خيثم، عن اأبي جعفر 

اهللP: ل يهزم جي�ص ع�شرة اآلف من قلة. 

* ع���ن اأبي حمزة الثمالي، عن �ش���هر بن حو�ش���ب قال: قال لي 
الحجاج و�ش���األني عن خروج النبيPاإلى م�ش���اهده ؟ فقلت: �شهد 

ر�ش���ول اهللPب���درًا ف���ي ثلثمائة وثلثة ع�ش���ر، و�ش���هد اأحدًا في 

�ش���تمائة، و�شهد الخندق في ت�شعمائة فقال: عمن ؟ قلت: عن جعفر 

بن محمدQ، فقال: �شلَّ واهلل من �شلك غير �شبيله. 

)1)  الن�شاء: 84

)2)  الأنفال: 16



جهاد الأعداء 34

ƳƘǶƪǩƗ ǺǪǕ ĉƤƮǩƗ
يحر����ص النا�ص في   *Qعن اأبي �ش���ادق قال: �ش���معت عليا

ثلثة مواطن، الجمل، و�ش���فين، ويوم النهر، يقول: عباد اهلل اتقوا 

اهلل وغ�ش���وا الأب�شار، واخف�شوا الأ�ش���وات، واقلوا الكلم، ووطنوا 

اأنف�ش���كم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمنا�ش���لة والمنابذة 

والمعانقة والمكادمة، واأثبتوا واذكروا اهلل كثيرا لعلكم تفلحون، ول 

تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم وا�شبروا اإن اهلل مع ال�شابرين.

Q وفي حديث مالك بن اأعين  قال: حر�ص اأمير الموؤمنين* 

النا�ص ب�شفين فقال: اإن اهلل عزَّ وجّل قد دّلكم على تجارة تنجيكم 

من عذاب األيم، وت�ش���فى بكم على الخير الإيمان باهلل، والجهاد في 

�ش���بيل اهلل، وجع���ل ثوابه مغف���رة للذنب، وم�ش���اكن طيبة في جنات 

ِذي���َن ُيَقاِتُلوَن ِفي �َس���ِبيِلِه  َ ُيِح���بُّ الهَّ ع���دن، وقال جل وع���ز: {اإِنهَّ اللهَّ

 .
(1(

و�ٌس} ْر�سُ ا َكاأَنهَُّهم ُبنَياٌن مهَّ فًّ �سَ

ƞǥƸǖǮǪǩƷƘǖǁ ƵƘƲơƗ
قال: �شعارنا »يا   *Qعن معاوية بن عمار، عن اأبي عبد اهلل

محمد يا محمد«، و�ش���عارنا يوم بدر »يا ن�ش���ر اهلل اقترب«، و�شعار 

الم�شلمين يوم اأحد »يا ن�شر اهلل اقترب«، ويوم بني الن�شير »يا روح 

)1)  ال�شف: 4
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القد�ص اأرح« ويوم بني قينقاع »يا ربنا ل يغلبنك«، ويوم الطائف »يا 

ر�ش���وان«، و�ش���عار يوم حنين »يا بني عبد اهلل يا بني عبد اهلل« ويوم 

الأحزاب »حم ل يب�ش���رون«، ويوم بني قريظة »يا �ش���لم اأ�ش���لمهم« 

ويوم المري�ش���يع وهو يوم بني الم�ش���طلق »األ اإل���ى اهلل الأمر« ويوم 

الحديبي���ة »األ لعنة اهلل على الظالمين« ويوم خيبر يوم القمو�ص »يا 

علي اآتهم من عل« ويوم الفتح »نحن عباد اهلل حقًا حقًا« ويوم تبوك 

»يا اأحد يا �شمد« ويوم بني الملوح »اأمت اأمت« ويوم �شفين »يا ن�شر 

اهلل« و�شعار الح�شينQ»يا محمد«، و�شعارنا »يا محمد«. 

قال ق���دم نا�ص من   *Qعن ال�ش���كوني، ع���ن اأبي عب���د اهلل

مزين���ة عل���ى النبيPفقال: ما �ش���عاركم ؟ قالوا: ح���رام، قال: بل 

�شعاركم »حلل«. 

* قال: وروي اأي�ش���ا اأن �ش���عار الم�ش���لمين يوم بدر »يا من�شور 
اأم���ت« و�ش���عار يوم اأح���د للمهاجرين »ي���ا بني عبد اهلل ي���ا بني عبد 

الرحمن« والأو�ص »يا بني عبد اهلل«. 

ƟƘǽƗƸǩƗ ƵƘƲơƗ
قال: اأول   *Qعن ال�ش���كوني، عن جعفر بن محمد، عن اأبيه

Qحين اأ�شرت الروم لوطًا فنفر اإبراهيمQمن قاتل اإبراهيم

حتى ا�ش���تنقذه م���ن اأيديهم  اإل���ى اأن قال:  واأول م���ن اتخذ الرايات 

اإبراهيمQعليها »ل اإله اإل اهلل«. 
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* ع���ن اأبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن اأبيه، عن اآبائه
Q، اأن ر�ش���ول اهللPبعث عليًاQيوم بن���ي قريظة بالراية، 

وكانت �شوداء تدعى العقاب وكان لواوؤه اأبي�ص.

ǧƘƢǢǩƗ ǨƜǡ ƊƘǕƴǩƗ
كان اإذا بعث �ش���ريًة دعا   *Pاإن النبيQعن اأبي عبد اهلل

لها.

Q ع���ن ابن القداح، عن اأبيه الميم���ون، عن اأبي عبد اهلل* 

اإن اأمي���ر الموؤمني���نQكان اإذا اأراد القت���ال قال ه���ذه الدعوات: 

الله���م اإن���ك اأعلمت �ش���بيًل من �ش���بلك جعلت فيه ر�ش���اك، وندبت 

اإليه اأوليائك، وجعلته اأ�ش���رف �ش���بلك عندك ثواب���ًا واأكرمها لديك 

ماآبًا واأحبها اإليك م�ش���لكًا، ثم ا�ش���تريت فيه من الموؤمنين اأنف�ش���هم 

واأمواله���م باأن لهم الجّن���ة يقاتلون في �ش���بيل اهلل فيقتلون ويقتلون 

وعدًا عليك حقًا، فاجعلني ممن ي�شتري فيه منك نف�شه، ثم وفى لك 

ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ول ناق�ص عهدًا، ول مبدل تبديًل 

بل ا�شتيجابًا لمحبتك، وتقربًا به اإليك، فاجعله خاتمة عملي، و�شير 

في���ه فن���اء عمري، وارزقني فيه لك وبه م�ش���هدًا توج���ب لي به منك 

الر�ش���ا، وتحط به عني الخطايا، وتجعلني ف���ي الأحياء المرزوقين 

باأيدي العداة والع�ش���اة تحت لواء الحق، وراية الهدى ما�ش���يًا على 
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ن�ش���رتهم قدمًا، غير مول دبرًا، ول محدث �ش���كًا، اللهم واأعوذ بك 

عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن ال�شعف عند م�شاورة 

الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال، فاأحجم من �ش���ّك اأو اأم�شي 

بغير يقين فيكون �شعيي في تباب وعملي غير مقبول. 

قال: اأرب���ع لأربع فواحدة   *Qع���ن كرام، عن اأب���ي عبد اهلل

للقتل والهزيمة »ح�شبنا اهلل ونعم الوكيل« يقول اهلل عزَّ وجّل: {الهَِّذيَن 

َقاَل َلُهُم النهَّا�ُس اإِنهَّ النهَّا�َس َقْد َجَمُعواْ َلُكْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِيَماناً 

ٍل  ِ َوَف�سْ َن اللهّ ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل * َفانَقلَُبواْ ِبِنْعَمٍة مِّ َوَقاُلواْ َح�ْسُبَنا اللهّ

َلى  �ُس اأَْمِري اإِ  ، والأخرى لمكر ال�شوء {َواأَُفوِّ
(1(

ْم َيْم�َس�ْسُهْم �ُسوٌء}  لهَّ

َئ���اِت َما  ُ �َسيِّ : يق���ول اهلل {َفَوَق���اُه اللهَّ
(2(

ي���ٌر ِباْلِعَب���اِد} َ َب�سِ ِ اإِنهَّ اللهَّ اللهَّ

 ،والثالثة للحرق والغرق: )ما �ش���اء اهلل ل قوة اإل باهلل( 
(3(

َمَكُروا}

َة  ُ َل ُقوهَّ وذلك اإن اهلل يقول:{َوَلْوَل اإِْذ َدَخْلَت َجنهََّتَك ُقْلَت َما �َساء اللهَّ

، والرابع���ة للهم والغم: {لهَّ اإَِل���َه اإِلهَّ اأَنَت �ُسْبَحاَنَك اإِنِّي 
(4(

{ ِ اإِلهَّ ِب���اللهَّ

ْيَناُه   قال اهلل �ش���بحانه:{َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجهَّ
(5(

اِلِميَن} ُكنُت ِمَن الظهَّ

 . 
(6(

ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُموؤِْمِنيَن }

)1)  اآل عمران: 173 - 174

)2) غافر: 44

)3)  غافر: 45

)4)  الكهف: 39

)5) الأنبياء: 87

)6)  الأنبياء: 88
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ƴǵƘƪǮǩƗ ƞǾǂǭ
حد بعمامة، واأرخى 

ُ
* روي اأنَّ اأبا دجانة الأن�ش���اري اعتّم يوم اأ

 :Pعذب���ة العمامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر، فقال ر�ش���ول اهلل

اإن هذه لم�شية يبغ�شها اهلل عزَّ وجّل اإل عند القتال في �شبيل اهلل.

 ƞǥƸǖǮǩƗ ǇƷƍ
Q وفي حديث مالك بن اأعين قال: حر�ص اأمير الموؤمنين* 

النا�ص ب�ش���فين فقال:... ف�ش���ووا �ش���فوفكم كالبنيان المر�ش���و�ص 

فقدموا الدارع، واأخروا الحا�ش���ر، وع�ش���وا على النواجذ، فاإّنه اأنبى 

ة،  لل�شيوف عن الهام، والتووا على اأطراف الرماح، فاإّنه اأمور للأ�شنَّ

وغ�ش���وا الأب�ش���ار فاإّن���ه اأرب���ط للجاأ�ص، واأ�ش���كن للقل���وب، واأميتوا 

الأ�ش���وات فاإّنه اأطرد للف�شل، واأولى بالوقار، ول تميلوا براياتكم ول 

تزيلوها ول تجعلوها اإل مع �ش���جعانكم فاإّن المانع للذمار وال�ش���ابر 

عند نزول الحقائق هم اأهل الحفاظ... واعلموا اأن اأهل الحفاظ هم 

الذي���ن يحتفون براياتهم ويكتنفونها، وي�ش���يرون  حفافيها وورائها 

واأمامها، ول ي�ش���يعونها ل يتاأخرون عنها في�ش���لموها، ول يتقدمون 

عليها فيفردوها، رحم اهلل امرءًا وا�ش���ى اأخاه بنف�شه ولم يكل قرنه 

اإل���ى اأخيه فيجتم���ع عليه قرنه وقرن اأخيه فيكت�ش���ب بذلك اللئمة، 

وياأتي بدناءة وكيف ل يكون كذلك وهو يقاتل الإثنين، وهذا مم�شك 
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ي���ده قد خلى قرنه على اأخي���ه هاربًا منه ينظر اإليه وهذا فمن يفعله 

يمقته اهلل، فل تتعر�ش���وا لمقت اهلل فاإّن ممركم اإلى اهلل، وقد قال 

ِو  َن اْلَم���ْوِت اأَ ���ن َينَفَعُك���ُم اْلِف���َراُر اإِن َفَرْرُتم مِّ اهلل ع���زَّ وجّل: {ُقل لهَّ

 ،واأي���م اهلل لئ���ن فررت���م من 
(1(

ُع���وَن اإِلهَّ َقِلي���اًل}  اْلَقْت���ِل َواإًِذا لهَّ ُتَمتهَّ

�ش���يوف العاجلة ل ت�ش���لمون من �ش���يف الآجلة، فا�ش���تعينوا بال�شبر 

ل الن�ش���ر بعد ال�ش���بر فجاهدوا في اهلل حق  وال�ش���دق، فاإنَّما ينزِّ

جهاده، ول قوة اإل باهلل.

:... فاإن بداأوكم   *Q) ق���ال: وفي كلم اآخر له )الإمام علي

فانهدوا اإليهم وعليكم ال�شكينة والوقار، وع�شوا على الأ�شرا�ص فاإنَّه 

اأنبى لل�ش���يوف عن الهام، وغ�ش���وا الأب�ش���ار، ومدوا جب���اه الخيول، 

ووجوه الرجال، واأقلوا الكلم فانه اأطرد للف�شل، واأذهب للويل ووطنوا 

اأنف�ش���كم على المب���ارزة والمنازل���ة والمجاولة واأثبت���وا واذكروا اهلل 

كثيرًا، فاإّن المانع للذمار عند نزول الحقائق هم اأهل الحفاظ الذين 

يحفون براياتهم، وي�ش���ربون حافتيها واأمامها، واإذا حملتم فافعلوا 

فع���ل رجل واحد، وعليكم بالتحامي، فاإن الحرب �ش���جال ل ي�ش���تدن 

عليك���م كرة بعد فرة، ول حمل���ة بعد جولة، ومن األقى اإليكم ال�ش���لم 

فاقبلوا منه، وا�شتعينوا بال�شبر، فاإّن بعد ال�شبر الن�شر من اهلل عزَّ 

وجّل اإن الأر�ص هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

)1)  الأحزاب: 16
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، وعن عبد اهلل   *Qعن مف�ش���ل بن عمر، عن اأبي عبد اهلل

بن عبد الرحمن الأ�ش���م، عن حريز، عن محمد بن م�شلم، عن اأبي 

عبد اهللQقال: قال اأمير الموؤمنينQلأ�ش���حابه: اإذا لقيتم 

عدوكم في الحرب فاأقلوا الكلم، واذكروا اهلل عزَّ وجّل ول تولوهم 

الأدبار، فت�شخطوا اهلل تبارك وتعالى وت�شتوجبوا غ�شبه، واإذا راأيتم 

ل ب���ه اأو من قد طمع فيه عدوكم  م���ن اإخوانكم المجروح ومن قد ُنكِّ

فقوه باأنف�شكم.

* محمد بن الح�ش���ين الر�ش���ي في ) نهج البلغ���ة ( عن اأمير 
الموؤمنينQفي كلم له في ح�صِّ اأ�ش���حابه على القتال: فقدموا 

الدارع، واأّخروا الحا�شر، وع�شوا على الأ�شرا�ص، فاإنه اأنبى لل�شيوف 

، وغ�شوا 
(1(

ة عن الهام، والتووا في اأطراف الرماح فانه اأمور  للأ�شنَّ

الأب�ش���ار فاإنه اأربط للجاأ�ص واأ�شكن للقلوب، واأميتوا الأ�شوات فانه 

اأط���رد للف�ش���ل، ورايتكم فل تميلوه���ا ول تجعلوه���ا ول تجعلونها اإل 

باأي���دي ال�ش���جعان منكم، فاإّن ال�ش���ابرين على ن���زول الحقائق هم 

الذي���ن يحف���ون براياتهم ويكتنفونه���ا حفافيها وورائه���ا واأمامها ل 

يتاأخرون عنها في�ش���لموها ول يتقدمون عليها فيفردوها، اأجزاأ امروؤ 

قرنه واآ�شى اأخاه بنف�شه، ولم يكل قرنه اإلى اأخيه فيجتمع عليه قرنه 

وق���رن اأخيه، واأيم اهلل لو فررتم من �ش���يف العاجلة ل ت�ش���لمون من 

)1)  مار ال�شنان: ا�شطرب ولم ي�شب هدفه، انظر ) ال�شحاح  مور  2: 820 ).
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�ش���يف الآخرة، اأنتم لهاميم العرب وال�ش���نام الأعظم اإن في الفرار 

موج���دة اهلل، والذل اللزم، والعار الباقي، واإن الفار غير مزيد في 

عم���ره، ول محج���وب بينه وبين يوم���ه، من رائح اإل���ى اهلل كالظماآن 

يرد الم���اء، الجّنة تحت اأطراف العوالي، اليوم تبلى الأخبار، اللّهم 

ف���اإن رّدوا الح���ق فاف�ش����ص جماعتهم، و�ش���تت كلمتهم، واأب�ش���لهم 

بخطاياهم، اإّنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه 

الن�شيم، و�شرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد ال�شواعد والأقدام 

، ويرموا بالكتائب تقفوها 
(1(

وحتى يرموا بالمنا�شر  تتبعها المنا�شر 

، حتى يجر بلدهم الخمي�ص يتلوه الخمي�ص، وحتى تدعق  
(2(

الجلئب 

 في نواحي اأر�شهم وباأعنان م�شاربهم وم�شارحهم.
(3(

الخيول

يقول: ما   *Qعن عباد بن �شهيب قال: �شمعت اأبا عبد اهلل

بيَّت ر�شول اهللPعدوًا قط ليًل. 

Q ع���ن اأب���ي عب���د اهللQق���ال، كان اأمي���ر الموؤمنين* 

ل يقات���ل حت���ى تزول ال�ش���م�ص ويقول: تفت���ح اأبواب ال�ش���ماء، وتقبل 

الرحمة، وينزل الن�ش���ر، ويقول: هو اأقرب اإلى الليل واأجدر اأن يقل 

القتل ويرجع الطالب، ويفلت المنهزم. 

)1)  المن�شر: قطعة من الجي�ص تمر امام الجي�ص الكبير ) ال�شحاح  ن�شر  2: 827 ).

)2)  اجلبوا: تجمعوا ) ال�شحاح  جلب  1: 100 ).

)3)  دعقت الخيل: اأكثرت الوطء ) ال�شحاح  دعق  4: 1474 ).
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ƞǽƳƘǶƩ ǌƛƗǸǉ
اإذا اأراد اأن   *Pقال: كان ر�ش���ول اهللQع���ن اأبي عبد اهلل

يبعث �ش���رية دعاهم فاأجل�ش���هم بين يديه ثم يقول: �شيروا ب�شم اهلل 

لوا ول  وباهلل وفي �ش���بيل اهلل وعلى مّلة ر�ش���ول اهلل، ل تغّل���وا ول تمثِّ

تغدروا ول تقتلوا �ش���يخًا فانيًا ول �ش���بيًا ول امراأًة ول تقطعوا �شجرًا 

اإل اأن ت�ش���طروا اإليها، واأيُّما رجٍل من اأدنى الم�ش���لمين اأو اأف�ش���لهم 

نظ���ر اإلى اأحد من الم�ش���ركين فهو جار حتى ي�ش���مع كلم اهلل، فاإن 

تبعكم فاأخوكم في الدين، واإن اأبى فاأبلغوه ماأمنه، وا�شتعينوا باهلل. 

كان اإذا بعث اأميرًا   *Pقال: اإن النبيQع���ن اأبي عبد اهلل

ل���ه على �ش���رية اأم���ره بتقوى اهلل عزَّ وجّل في خا�ش���ة نف�ش���ه ثم في 

اأ�ش���حابه عامًة ثم يقول: اغز ب�ش���م اهلل وفي �ش���بيل اهلل، قاتلوا من 

لوا ول تقتل���وا وليدًا ول متبتًل  كف���ر باهلل، ل تغ���دروا ول تغّلوا ول تمثِّ

في �شاهق، ول تحرقوا النخل، ول تغرقوه بالماء، ول تقطعوا �شجرًة 

مثم���رًة، ول تحرقوا زرعًا لأنكم ل ت���درون لعلكم تحتاجون اإليه، ول 

تعقروا من البهائم مما  يوؤكل لحمه اإل ما ل بد لكم من اأكله.

يقول: كان   *Qعن الريان بن ال�ش���لت قال: �شمعت الر�شا

ر�ش���ول اهللPاإذا بعث جي�ش���ًا فاتهم اأميرًا بعث معه من ثقاته من 

يتج�ش�ص له خبره.
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* ع���ن ربيعة وعم���ارة، اإن طائفة من اأ�ش���حاب اأمير الموؤمنين
Qم�شوا اإليه عند تفرق النا�ص عنه وفرار كثير منهم اإلى معاوية 

طلب���ًا لما في يديه من الدني���ا فقالوا: يا اأمي���ر الموؤمنين اأعط هذه 

الأموال، وف�ش���ل هوؤلء الأ�ش���راف من العرب وقري����ص على الموالي 

والعجم وم���ن تخاف عليه من النا�ص فراره اإل���ى معاوية، فقال لهم 

اأمير الموؤمنينQ: اأتامروني اأن اأطلب الن�ش���ر بالجور ل واهلل ل 

اأفعل ما طلعت �ش���م�ص ولح في ال�شماء نجم، واهلل لو كان مالهم لي 

لوا�شيت بينهم وكيف واإنما هو اأموالهم.

: نهى   *Qقال: قال اأمير الموؤمنينQعن اأبي عب���د اهلل

م في بلد الم�شركين. ر�شول اهللPاأن يلقى ال�شُّ

ƹƷƘƜǮǩƗ ƞƛƘƩƗ
قال: �ش���ئل عن   *Qعن عمرو ب���ن جميع، عن اأبي عبد اهلل

المب���ارزة بين ال�ش���فين بع���د اإذن الإمام ؟ فق���ال: ل باأ�ص، ولكن ل 

يطلب اإل باإذن الإمام.

قال: دعا رجٌل بع�ص بني ها�ش���م اإلى   *Qعن اأبي عبد اهلل

الب���راز فاأبى اأن يبارزه، فقال له اأمير الموؤمنينQ: ما منعك اأن 

تبارزه ؟ فقال: كان فار�ص العرب وخ�ش���يت اأن يغلبني  فقال له اأمير 

الموؤمني���نQ: فانه بغى عليك، ولو بارزت���ه لغلبته  ولو بغى جبل 

على جبل لهدِّ الباغي.
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دعا رجل   *Qاإن الح�شين  بن عليQوقال اأبو عبد اهلل

اإلى المبارزة فعلم به اأمير الموؤمنينQفقال: لئن عدت اإلى مثل 

هذا  لأعاقبنَّك ولئن دعاك اأحد اإلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنَّك، اأما 

علمت اأنه بغي. 

* محمد بن الح�ش���ن الر�ش���ي في ) نهج البلغ���ة ( قال: قال 
اأمير الموؤمنينQلبنه الح�شنQ: ل تدُعَونَّ اإلى مبارزة، واإن 

دعيت اإليها فاأجب فاإّن الداعي باغ، والباغي م�شروع. 

ƙƸƮǩƗ Ǽǝ ƞǕƴƲǩƗ
* عن اإ�ش���حاق بن عمار، عن الإمام جعفر ال�ش���ادق، عن اأبيه
L، اأن علي���ًاQكان يقول: لإن يخطفن���ي الطير اأحبُّ اإلي من 

اأن اأقول على ر�ش���ول اهللPما لم يقل، �شمعت ر�شول اهللPيقول 

يوم الخندق: الحرب خدعة، ويقول: تكلموا بما اأردتم.

ف���ي غزوت���ه: اأّن   *Qع���ن ع���دي ب���ن حات���م وكان م���ع علي

عليًاQقال يوم التقى هو ومعاوية ب�شفين فرفع بها �شوته ي�شمع 

اأ�ش���حابه: واهلل لأقتل���نَّ معاوية واأ�ش���حابه، ثّم قال ف���ي اآخر قوله: 

اإن �ش���اء اهلل، وخف�ص بها �ش���وته، وكنت منه قريبًا، فقلت: يا اأمير 

الموؤمنين اإنك حلفت على ما قلت، ثّم ا�ش���تثنيت، فما اأردت بذلك ؟ 

فقال: اإن الحرَب خدعة، واأنا عند الموؤمنين غير كذوب، فاأردت اأن 

�ص اأ�ش���حابي عليهم كي ل يف�ش���لوا ولكي يطمعوا فيهم، فافهم  اأحرِّ
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فاإنك تنتفع بها بعد اليوم اإن �ش���اء اهلل، واعلم اأن اهلل عزَّ وجّل قال 

ُر  َعلهَُّه َيَتَذكهَّ ًنا لهَّ يِّ لمو�شىQحيث اأر�شله اإلى فرعون { َفاأِْتَيا َقْوًل لهَّ

اأَْو َيْخ�َس���ى}  وق���د علم اأنه ل يتذكر ول يخ�ش���ى، ولك���ن ليكون ذلك 

اأحر�ص لمو�شى على الذهاب. 

 :  *Pمحمد بن علي بن الح�ش���ين قال: من األفاظ ر�شول اهلل

الحرب خدعة. 

* ع���ن اأبي البخت���ري، عن جعفر بن محمد ال�ش���ادق، عن اأبيه
L، عن عليQاأنه قال: الحرب خدعة اإذا حدثتكم عن ر�شول 

اهللPفواهلل لإن اأخرُّ من ال�ش���ماء اأو تخطفني الطير اأحبُّ اإليَّ من 

اأن اأك���ذب عل���ى ر�ش���ول اهللP، واإذا حدثتكم عن���ي فاإنما الحرب 

خدعة، فاإّن ر�ش���ول اهللPبلغه اأن بني قريظة بعثوا اإلى اأبي �شفيان 

Pاإذا التقيت���م اأنتم ومحمد اأمددناكم واأعناكم، فقام ر�ش���ول اهلل

خطيب���ًا فق���ال: اإن بني قريظة بعث���وا اإلينا اإنا اإذا التقين���ا نحن واأبو 

�ش���فيان اأمدون���ا واأعانونا، فبلغ ذلك اأبا �ش���فيان فقال: غدرت يهود، 

فارتحل عنهم. 

ƷƴǚǩƗ ǫƴǕǷ ƊƘǝǸǩƗ
ق���ال: قلت ل���ه: ما   *Qع���ن ال�ش���كوني، ع���ن اأب���ي عبد اهلل

معن���ى ق���ول النبيPي�ش���عى بذمتهم اأدناه���م ؟ قال: لو اأن جي�ش���ًا 

من الم�ش���لمين حا�شروا قومًا من الم�ش���ركين فاأ�شرف رجل فقال: 
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اأعطون���ي الأم���ان حتى األق���ى �ش���احبكم واأناظره، فاأعط���اه اأدناهم 

الأمان وجب على اأف�شلهم الوفاء به.

اأجاز اأمان عبد مملوك   *Qاإن عليًاQع���ن اأبي عبد اهلل

لأهل ح�شن من الح�شون، وقال: هو من الموؤمنين. 

يقول:   *Qعن عبد اهلل بن �ش���ليمان قال: �شمعت اأبا جعفر

ن رجًل على ذمة  ثم قتله اإل جاء يوم القيامة يحمل  ما من رجل اأمَّ

لواء الغدر. 

: قال ل���و اأن قومًا حا�ش���روا مدينة   *Qع���ن اأبي عب���د اهلل

ف�ش���األوها الأمان فقالوا: ل، فظنوا اأنه���م قالوا: نعم، فنزلوا اإليهم، 

كانوا اآمنين. 

قال: ق���راأت في كتاب لعلي  *Qع���ن اأبي عبد اهلل، عن اأبيه

Qاإن ر�ش���ول اهللPكتب كتابًا بين المهاجرين والأن�ش���ار ومن 

لح���ق به���م من اأه���ل يث���رب اأن كل غازية غ���زت بما يعقب  بع�ش���ها 

���ها بالمعروف والق�شط بين الم�ش���لمين فاإّنه ل تجاُر حرمة اإل  بع�شَ

ب���اإذن اأهلها، واإن الجار كالنف�ص غير م�ش���ار ول اآثم، وحرمة الجار 

عل���ى الجار كحرمة اأمه واأبيه، ل ي�ش���الم موؤمن دون موؤمن في قتال 

في �شبيل اهلل اإل على عدل و�شواء.

: من ائتمن رجًل على دمه ثم خا�ص    *Qعن اأمير الموؤمنين

به فاأنا من القاتل بريء، واإن كان المقتول في الّنار.
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قال: �ش���األته عن   *Qعن طلحة ب���ن زيد، عن اأبي عبد اهلل

قريتين من اأهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم 

ا�ش���طلحوا، ثم اإن اأحد الملكين غدر ب�شاحبه فجاء اإلى الم�شلمين 

ف�ش���الحهم على اأن يغزوا تلك المدينة، فقال اأبو عبد اهللQ: ل 

ينبغي للم�ش���لمين اأن يغدروا ول ياأمروا بالغدر، ول يقاتلوا مع الذين 

غدروا...

: يجيء كل   *Pقال: قال ر�ش���ول اهللQعن اأب���ي عبد اهلل

غادر باإمام يوم القيامة مائًل �شدقه حتى يدخل الّنار.

ذات   *Qع���ن الأ�ش���بغ بن نباتة ق���ال: قال اأمي���ر الموؤمنين

يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: اأيها النا�ص لول كراهية الغدر 

لكن���ت من اأدهى النا�ص اإل اأن لكل غ���درة فجرة، ولكل فجرة كفرة، 

األ واإن الغدر والفجور والخيانة في الّنار.

* ع���ن اأبي البختري، عن جعفر بن محمد ال�ش���ادق، عن اأبيه، 
عن اآبائهR قال: قال ر�شول اهللP: ل يقتل الر�شل ول الرهن. 

ǹƸƽȁƗ ǬǦƭ
عن علي بن الح�شينQ*  في حديث  قال: اإذا اأخذت اأ�شيرًا 

فعجز عن الم�ش���ي ولم يكن معك محمل فاأر�ش���له ول تقتله، فانك ل 

تدري ما حكم الإمام فيه، وقال: الأ�ش���ير اإذا اأ�ش���لم فقد حقن دمه 

و�شار فيئًا.
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* عن جعف���ر بن محمد، عن عبد اهلل بن ميمون قال: اأتي علي 
باأ�شير يوم �شفين فبايعه، فقال عليQ: ل اأقتلك اإني اأخاف اهلل 

رب العالمين، فخلى �شبيله واأعطاه �شلبه الذي جاء به.

قال: اإطعام الأ�ش���ير حقٌّ   *Qع���ن زرارة، عن اأبي عبد اهلل

عل���ى من اأ�ش���ره، وان كان يراد من الغد قتله، فان���ه ينبغي اأن يطعم 

وي�شقى ويرفق به كافرًا كان اأو غيره.

قال: �ش���األته عن   *Qع���ن اأبي ب�ش���ير، ع���ن اأبي عب���د اهلل

���ِه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما  َعاَم َعلَى ُحبِّ قول اهلل عزَّ وج���ّل: {َوُيْطِعُموَن الطهَّ

،  قال: هو الأ�ش���ير، وقال: الأ�شير يطعم واإن كان يقدم 
(1(

َواأَ�ِسيًرا} 

للقتل، وقال: اإن علياQكان يطعم من خلد في ال�ش���جن من بيت 

مال الم�شلمين.

، قال: قال علي  *Lعن الإمام جعفر ال�ش���ادق، عن اأبي���ه 

Q: اإطع���ام الأ�ش���ير والإح�ش���ان اإليه ح���ّق واج���ب واإن قتلته من 

الغد.

 ƞǮǾǲǚǩƗ ǬǦƭ
* ع���ن حف�ص بن غياث قال: كتب اإلي بع�ص اإخواني اأن اأ�ش���األ 
اأبا عبد اهللQعن م�ش���ائل من ال�ش���يرة  ف�شاألته وكتبت بها اإليه، 

فكان فيما �شاألت اأخبرني عن الجي�ص اإذا غزوا اأر�ص الحرب فغنموا 

)1)  الإن�شان: 8
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غنيمًة ثم لحقهم جي�ص اآخر قبل اأن يخرجوا اإلى دار الإ�ش���لم ولم 

يلق���وا ع���دوًا حتى خرجوا اإلى دار الإ�ش���لم هل ي�ش���اركونهم فيها ؟ 

قال: نعم. 

ع���ن الإمام جعفر ال�ش���ادق، ع���ن اأبيه، ع���ن عليR*  في 

الرج���ل ياأت���ي القوم وق���د غنموا ولم يك���ن ممن �ش���هد القتال، قال: 

فقال: هوؤلء المحرومون  فاأمر اأن يق�شم لهم.

عن حف�ص بن غياث، عن اأبي عبد اهللQ*  في حديث  اأنَّه 

�ش���األه عن �ش���رية كانوا في �ش���فينة )فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه 

الفر����ص واإنما قاتلوهم في ال�ش���فينة(، ولم يركب �ش���احب الفر�ص 

فر�ش���ه كيف تق�شم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفار�ص �شهمان، وللراجل 

�ش���هم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على اأفرا�ش���هم، قال: اأراأيت لو 

كانوا في ع�ش���كر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اأق�شم بينهم؟ 

األم اأجعل للفار�ص �ش���همين وللراجل �ش���همًا وه���م الذين غنموا دون 

الفر�شان ؟ قلت: فهل يجوز للإمام اأن ينفل ؟ فقال له: اأن ينفل قبل 

القت���ال، فاأما بعد القت���ال والغنيمة فل يجوز ذل���ك لأن الغنيمة قد 

اأحرزت.

قال: كان   *Qع���ن جعفر ب���ن محمد، عن اأبي���ه، ع���ن اآبائه

ر�شول اهللPيجعل للفار�ص ثلثة اأ�شهم، وللراجل �شهمًا.

قال: لما ولي   *Qعن محمد بن م�ش���لم، عن اأبي عب���د اهلل
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عليQ�ش���عد المنب���ر فحمد اهلل واأثن���ى عليه، ثّم ق���ال: اأما اإّني 

واهلل م���ا اأرزاأك���م م���ن فيئكم هذا درهم���ًا ما قام لي ع���ذق بيثرب، 

فلت�ش���دقكم اأنف�ش���كم، اأفتروني مانعًا نف�شي ومعطيكم ؟ قال: فقام 

اإليه عقيل كرم اهلل وجهه فقال: فتجعلني واأ�ش���ود في المدينة �شواء 

؟ فقال: اجل�ص ما كان ههنا اأحد يتكلم غيرك، وما ف�ش���لك عليه اإل 

ب�شابقة اأو تقوى.

رهط من   *Qعن اأبي مخنف الأزدي قال اأتى اأمير الموؤمنين

ال�ش���يعة فقالوا: يا اأمير الموؤمنين لو اأخرجت هذه الأموال ففرقتها 

في هوؤلء الروؤ�ش���اء والأ�شراف وف�ش���لتهم علينا حتى اإذا ا�شتو�شقت 

الأمور عدت اإلى اأف�ش���ل ما عودك اهلل من الق�ش���م بال�شوية والعدل 

ف���ي الرعية، فقال اأمير الموؤمنينQ: اأتاأمروني ويحكم اأن اطلب 

الن�ش���ر بالظلم والجور فيمن وليت عليه من اأهل الإ�شلم ؟ ل واهلل 

ل يكون ذلك ما �ش���مر ال�ش���مير  وما راأيت في ال�شماء نجمًا، واهلل لو 

كانت اأموالهم ملكي ل�شاويت بينهم، فكيف واإنما هي اأموالهم.
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النهزام والتراجع

ǔƛƗƸǩƗ ǨǆǞǩƗ
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ǜƭƺǩƗ ǰǭ ƷƗƸǞǩƗ
في كلم   *Qمحم���د بن يعقوب، قال: قال اأمي���ر الموؤمنين

له: وليعلم المنهزم باأنَّه م�ش���خٌط ربه، وموبق نف�شه، واأنَّ في الفرار 

موج���دًة اهلل، والذل اللزم، والعار الباقي، واإنَّ الفار لغير مزيٍد في 

عم���ره، ول محجوٍز بينه وبيَن يوِمه، ول ير�ش���ي ربَّه، ولموت الرجل 

محّقًا قبل اإتيان هذه الخ�شال خير من الر�شا بالتلب�ص بها، والإقرار 

عليها.

كتب اإليه   *Qعن محمد بن �ش���نان، اأّن اأبا الح�ش���ن الر�شا

فيما كتب من جواب م�ش���ائله: حرم اهلل الفرار من الزحف لما فيه 

من الوهن في الدين، وال�ش���تخفاف بالر�شل والأئمة العادلة، وترك 

ن�ش���رتهم عل���ى الأعداء والعقوب���ة لهم على ترك ما دع���وا اإليه من 

الإقرار بالربوبية، واإظهار العدل، وترك الجور واإماتة الف�ش���اد، لما 

ف���ي ذل���ك من جراأة العدو على الم�ش���لمين، وما يك���ون في ذلك من 

ال�شبي والقتل واإبطال دين اهلل عزَّ وجّل وغيره من الف�شاد. 
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ǷƴǖǪǩ ǫȆƾƢƽȅƗ
ا  قال: لمَّ  *Qعن م�ش���مع بن عبد الملك، عن اأب���ي عبد اهلل

بعث ر�ش���ول اهللPببراءة مع عليQبعث معه اأنا�شًا، وقال: من 

ا�شتاأ�شر من غير جراحة مثقلة فلي�ص مّنا.

قال: من   *Qاأنَّ اأمي���ر الموؤمنينQع���ن اأب���ي عب���د اهلل

ا�شتاأ�ش���ر م���ن غير جراحة مثقلة ف���ل يفدى من بي���ت المال، ولكن 

يفدى من ماله اإن اأحبَّ اأهُله.

قال:   *Qع���ن الإمام جعفر ال�ش���ادق، عن اأبيه، ع���ن اآبائه

بعث ر�ش���ول اهللPبالراية وبعث معها نا�ش���ًا فق���ال النبيP: من 

ي.  ا�شتاأ�شر بغير جراحة مثقلة فلي�ص منِّ
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