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 المقّدمة

الطاهرين  واآله  �شّيدنا محّمد  العالمين و�شّلى الل علي  رّب  الحمد لل 

وبعد.

اإّن الروؤية القراآنية لالإن�شان تتمحور حول كونه خليفة الل في الأر�ص، اإذ 

خلقه الل تعالى لعمارتها، واأوكل اإليه بناء المجتمع ال�شالح فيها بعد اأن هّياأ 

 .
(1(

له اأ�شباب ذلك، قال تعالى: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

الإلهية. وعندما  اإلى مقام الخالفة  للو�شول  الإن�شان مهّيئًا  وهذا ما يجعل 

نتاأّمل في واقع الإن�شان منذ ن�شاأته على هذه الأر�ص نجد اأّن ال�شراع والنزاع 

�شلبية  انحرافات  اإلى  اأّدى  ما  الإن�شانية،  الحياة  يفارق  لم  والقتل  والقتال 

كبرى في المجتمع الب�شري، ومنع من عمارة الأر�ص وديمومة الحياة فيها.

�شمن  كانت  الإن�شانية  الحياة  بداية  اأّن  اأي�شًا،  نجد  بالمقابل  اأّننا  مع 

دائرة الأّمة الواحدة، حيث كانت الب�شرية تعي�ص في ظلِّ فطرة التوحيد التي 

فطرها الل تعالى عليها، والذي كان حاكمًا فيها هو مفهوم الحرية والمحّبة 

والأخّوة وال�شالم. واإلى هذا المفهوم ي�شير القراآن الكريم حيث يقول تعالى: 

. ونجد في اآية اأخرى 
(2(

{ۉ ې ې ې ې ى ى }

اأّن الهدف من بعثة الأنبياء هو رفع الختالف الم�شتجّد في حياة الإن�شان، 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  {ڇ  ذكره:  جّل  يقول  حيث 

)1) �شورة الملك، الآية 15.

)2) �شورة يون�ص، الآية 18.
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.
(1(

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}
�شيرة  في  الحرب  من  الغر�َص  على   { الخميني  الإمام  وي�شتدّل  كما 

اإلى  في�شير  العظيمة،  درو�شها  ومن  منها  وال�شتفادة   P الأعظم  الر�شول 

Pاأن  الأكرم  الر�صول  »لم يكن غر�ض  بقوله:  والجهاد  الحرب  الهدف من 

هو  الغر�ض  كان  لقد  الوجود،  من  العربية  والجزيرة  مّكة  م�صركي  يزيل 

اأن ين�صر دين الإ�صالم، واأن تكون الحكومة حكومة القراآن والإ�صالم، ولأّن 

اأمام تحّقق هذه الحكومة الإ�صالمية، انجّر الأمر اإلى  اأولئك كانوا حاجزاً 

والنبي  الإ�صالمية  الحكومة  يعار�صون  كانوا  اأولئك  والمواجهة:  الحرب 

P كان يواجههم. اإّن الحروب الكثيرة التي خا�صها النبي الأكرم P كّلها 

وقعت لأجل هذا الغر�ض، وهو اإزالة الموانع من طريق المق�صد الإلهي«.

نحفظ  ولكي  وفرع.  و�شيلة  الإ�شالمية  ثقافتنا  في  الحرب  تكون  وبهذا 

اآثار الحروب و�شلبياتها النف�شية والجتماعية، ل  مجاهدين من التاأّثر من 

بد من الخطاب المبا�شر معهم، فكان هذا الكتاب »ر�صا�صات عا�صقة« الذي 

وروحه  المجاهد  عقل  تخاطب  التي  الوجدانية  الدرو�ص  من  �شل�شلة  يحوي 

والقيم،  الإيمان  اأ�شول  وفق  الجهادية  �شخ�شيته  �شقل  اإلى  وتهدف  وقلبه، 

نه من تلك التاأثيرات ال�شلبية النف�شية التي تن�شاأ من القتال والحروب. وتح�شّ

والحمد لل رّب العالمين

)1) �شورة البقرة، الآية 213.
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الّرصاصة األولى �

ه
ّ

أطيعوا الل
اأيُّها المجاهد الحبيب:

في الحرب القائمة بينك وبين ال�شيطان الممتّد منذ بداأ وعيك بالتفتُّح 

اإليه  ي�شعى  واحــد  هدف  هناك  الختام،  في  مماتك  وحتى  الدنيا  هذه  في 

ال�شيطان، بيديه ورجليه، ومتى و�شل اإليه وحّققه فيك، فاإّنه �شيعلن انت�شاره 

عاجاًل اأم اآجاًل، لأّنه لن تقوم لك قيامة - ل �شمح الل - بعد ذلك اإل بمعجزة 

عن  وُيبعدك  له،  مطيعًا  يجعلك  اأن  محاوًل  ال�شيطان  يجهد  اإلهّيين.  وعون 

طاعة المولى عّز وجّل، عن الإمام علّي Q: »جاهد نف�صك على طاعة 

اهلل مجاهدة العدّو عدّوه، وغالبها مغالبة ال�صّد �صّده، فاإّن اأقوى النا�ض 

. واأّما من يرف�ص اإطاعة ال�شيطان ومغالبة ال�شهوة 
(1(

من قوي على نف�صه«

والهوى فاإّن الم�شير عند الباري عّز وعال جميل ومحبوب مرغوب: { ائ 

وعن   .
(2(

{ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
 .

(3(
الإمام علي بن اأبي طالبQ: »جهاد الهوى ثمن الجّنة«

ولكن كيف؟ كيف نبتعد عن طاعة ال�شيطان؟ ل يكون اإل بطاعة الل عّز 

وجّل، وطاعة من يريد الل �شبحانه وتعالى اأن ُنطيعه، الر�شول والأئّمة واأولو 

)1) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص222.

)2) �شورة النازعات، الآيتان 41-40.

)3) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص221.
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ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   } الأتقياء:  الموؤمنين  �شالح  من  الأمــر 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ 
.
(1(

جت حت ختمت ىت يت جث مث } 

واأنت يا اأخي العزيز، ت�شتطيع اأن تجعل كّل اأمٍر تريد فعله اأمرًا في طاعة 

المولى اأو في طاعة النف�ص والهوى و�شتَّان ما بين الطاعتين. 

ومخالفة  بطاعته  لك  وجّل  عّز  المولى  نــداءات  العزيز  اأخي  يا  فا�شمع 

هواك، واعلم اأّنه لو لم يكن الأمر بهذه الدرجة من الخطورة، لما توّجه اإليك 

وال�شتماع  الهوى  اّتباع  من  ُيحّذرك  م�شفق،  قريب  حبيب  بخطاب  المولى 

تجعله  ول  الم�شفق،  الحبيب  هذا  اإلــى  فانتبه  الأّمـــارة.  وللنف�ص  لل�شيطان 

في  وُيلقيك  وعنايته،  جوده  ب�شاط  ومن  قربه  من  وُيخرجك  عليك  يغ�شب 

اللة. وا�شمعه اإذ يقول لك: { ڃ چ چ  اأهوال اأودية ال�شرك ومهاوي ال�شّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
.
(2(

ڎڈ ڈ ژ ژ} 
ر معي اأخي العزيز، في طاعة الل، من هو الم�شتفيد من هذه الطاعة،  وفكِّ

الل؟  اأم  اأنت  الإطاعة،  عدم  حال  الخا�شر  ومن  اأنت.  بالتاأكيد  الل؟  اأم  اأنت 

باليقين اأنت! وماذا �شيربح الل اإن اأنت اأطعته ف�شّليت و�شمت مثاًل اأو جاهدت 

اأو زنيت! ل  اأو �شرقت  اأنت ل �شمح الل كذبت  اإن  اأو غير ذلك، وماذا يخ�شر 

�شيء. األ تذكر كالم مولى المّتقين والزاهدين الإمام عليQ حيث يقول 

من  اآمناً  الخلق حين خلقهم غنّياً عن طاعتهم،  »خلق  المّتقين:  في خطبة 

 .
(3(

مع�صيتهم، لأّنه ل ت�صّره مع�صية من ع�صاه، ول تنفعه طاعة من اأطاعه«

)1) �شورة الن�شاء، الآية 59.

)2) �شورة الن�شاء، الآية69.

)3) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص160.
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واإّياك واّتباع الهوى فاإّنه ُي�شّل الموؤمن وي�شلك به �شبياًل اأّولها المع�شية 

على  المولى  ُينزله  قد  اأق�شى عقاب  اأّن  اأخي،  يا  واعلم  الخ�شران.  واآخرها 

على  الإرادة  و�شلبه  الهداية  من  منعه  هو  المع�شية  على  الم�شّر  العا�شي 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  والتوبة:  الخير 

. فاحذر 
(1(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ } 
اآية  عليه  وانت�شارك  لهواك  مخالفتك  بــاأّن  يقين  على  وكن  لل،  المع�شية 

اأّن الل معك ولم يتركك لأّنك لم تتغّلب عليه بقدرتك الخا�شة  بارزة على 

اأبدًا، اإل بعونه تعالى وتوفيقه. وعن �شليمانQ: »اإّن الغالب لهواه اأ�صّد 

. وعن الر�شول الأكرمP لّما مّر بقوم 
(2(

من الذي يفتح المدينة وحده«

»اأفال  منه:  يعجبون  وهم  الأ�شّداء،  حجر  له  ُيقال  حجرًا  يرفع  رجل  فيهم 

خبركم بما هو اأ�صّد منه، رجل �صّبه رجل فحلم عنه فغلب نف�صه، وغلب 
ُ
اأ

 .
(3(

�صيطانه و�صيطان �صاحبه«

واإذا راأيت يا اأخي العزيز اأّن المولى عّز وجّل قد مّد لك في المال والعلم 

الح�شبان، فموقعك الجتماعي  ياأخذونك في  النا�ص  واأّن  وال�شطوة،  والقّوة 

ممتاز والماّدي ممتاز، فاعلم اأّن مظاهر القّوة هذه والعّزة، اإّنما هي و�شيلة 

المع�شية.  في  واإّمــا  الطاعة  في  اإّما  ت�شتغّلها  اأن  اأنت  تقدر  و�شيلة  غاية.  ل 

عفت  فعن الإمام عليQ: »اإذا قويت فاقو على طاعة اهلل �صبحانه، اإذا �صُ

 .
(4(

فا�صعف عن معا�صي اهلل«

وا�شمع  نطيَعه.  اأن  الل  اأمرنا  ومن  الل،  قلت  اأطيع؟!  من  �شاألتني  واإذا 

)1) �شورة الجاثية، الآية 23.

ج20،   ،Qعلي الإمام  خطب  البالغة،  نهج  الر�شي،  ال�شّيد  �شرح  المعتزلي،  حديد  اأبي  ابن   (2(

�ص233.

)3) وّرام بن اأبي فرا�ص المالكي الأ�شتري، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج2، �ص329.

)4) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة )اآل البيت(، ج18، �ص239، موؤ�ش�شة اآل البيت R لإحياء التراث، 

الثانية، 1414، مهر - قم، موؤ�ش�شة اآل البيت R لإحياء التراث بقم الم�شرفة.
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ة المفرو�شة علينا حيث يقول الباري مخاطبًا الموؤمنين،  اعة الإلهيَّ نداَء الطَّ

داء: { ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  الذين هم من يلبُّون النِّ

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 
نيا، نحن ل ن�شتطيع اإل اأْن  . ففي دار الدُّ

(1(
ختمت ىت يت جث مث}

 ،Pشول الأعظم� للرَّ �ص  المقدَّ بالوجود  المتمثِّل  بنوِر الل عّز وجّل  نهتدَي 

واأهل بيته �شفينة نجاة الموؤمنين والطاهرين، فهم اأولو الأمر حّقًا حّقًا، وهم 

اأهل الخبرة الحقيقية بالم�شالح والمفا�شد وحقيقة الدنيا البالية والآخرة 

الدائمة. واأعلم النا�ص بطرق محاربة الهوى واإطاعة المولى. 

بالل،  الإيمان  �شرط  الطاعة  اأّن  لراأيت  الكريمة  الآيــة  في  تمّعنت  ولو 

فالل يمتحن اإيمانك اأيُّها الموؤمن المجاهد بطاعته، وبطاعة اأوليائه، فغير 

والعياذ بالل. ول  الآخر  واليوم  الإيمان بالل  المطيع لهم خارج عن دائرة 

به الإمام  تظّن اأّن الأولياء فقط هم اأهل البيتR، بل هم كّل اإن�شان ن�شّ

الم�شلمين  ب�شوؤون  الهتمام  في  الإلهية،  الم�شوؤولية  موقع  في  المع�شوم 

عنهم.  والأعداء  الأخطار  ودرء  الإلهي،  ال�شرعي  الحكم  وفر�ص  ورعايتهم 

ويتبّدى هذا الحكم بو�شوح في حالتنا الإ�شالمية الممّيزة التي يقودها الولّي 

ب من ِقَبل الإمام المع�شوم المغيَّبQ، فطاعة هذا الولّي  الفقيه المن�شّ

من طاعة الإمام، وطاعة الإمام من طاعة النبّي، وطاعة النبّي من طاعة 

، ومن اأطاع الل عّز وجّل يكون 
(2(

الل: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ} 

قد ك�شب الآخرة والأولى. 

»اإن  يطيعوه:  اأن  واأ�شحابه  قومه  في  ي�شرخ   Qعلي الإمــام  فهذا 

اأطعتموني فاإّني حاملكم اإن �صاء اهلل على �صبيل الجّنة، واإن كان ذا م�صّقة 

)1) �شورة الن�شاء، الآية59.

)2) �شورة الن�شاء، الآية 80.
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اأبي  بن  علي  الإمــام  مع  الجّنة  هو  والموعد   ..
(1(

مريرة« وم��ذاق��ة  �صديدة 

 .Qطالب

به هو في محّل القيادة، وهو  وا�شمعه اأي�شًا ياأمر النا�ص باتباع من ُين�شّ

يعلم اأّنه اأهل لذلك. فمن كتاب له اإلى اأهل م�شر لّما ولّى عليهم الأ�شتر: »اأّما 

بعد، فقد بعثت اإليكم عبداً من عباد اهلل، ل ينام اأّيام الخوف، فا�صمعوا له 

.
(2(

واأطيعوا اأمره فيما طابق الحّق، فاإّنه �صيف من �صيوف اهلل!«

اأيُّها المجاهد الحبيب

واأنت في �شاحة جهادك، ل تعتبر اأنَّ الأمَر الذي ُتعانيه هو اأمٌر مبغو�ٌص 

اأجمل  من  الجهاد  �شاحة  لأنَّ  �شدرك،  اعة  بالطَّ وا�شرح  افرح،  بل  ومتعٌب، 

لموله،  وطاعته  نف�شه  يختبر  اأن  المرء  فيها  يقدر  التي  ال�شاحات  واأقد�ص 

وع�شيانه لهواه!

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص47.

)2) م.ن، ج3، �ص63.
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الرصاصة الثانلة �

عليQ أبو المجاهدين
اأيُّها المجاهد الحبيب:

اأمنية  فهي  ال�شهادة،  تحلو  والباطل،  الحّق  بين  الدامية  الجبهة  في 

العا�شقين، وحينما ُتذكُر ال�شهادة، يخ�شع القلب اأمام ح�شرة اأمير الموؤمنين

Q، الذي يقول في دعائه: »وارزقني �صرف القتل في �صبيلك، اأن�صرك 

واأن�صر ر�صولك، اأ�صتري به الحياة الباقية بالحياة الدنيا، واأغنى بمر�صاة 

من عندك. واإّني اإلى لقاء اهلل لم�صتاق«!

اأمير الموؤمنين بال�شهادة ولقاء الل، يتمّنى الموت في  فهذا دعاء مولك 

�شبيل ذلك، ول يوجد دليل على خلو�ص نّيته �شالم الل عليه، خير من جهاده 

الطويل في كلِّ اأّيام حياته، بجنب ر�شول اللP، وفي حياته هو، مع الكافرين 

والمارقين والقا�شطين والناكثين. كّل ذلك في عين الل عّز وجّل، وهو الإمام 

ه الل بالمنزلة الرفيعة، وهو �شهر الر�شول وابن عمه، وزوج  العظيم الذي خ�شّ

.L فاطمة الزهراء قّدي�شة الع�شور قاطبة، والح�شن والح�شين

فيا اأخي العزيز، اإذا كان مولك يتمّنى الموت قتاًل في �شبيل الل، فما 

والقتال  الجهاد  واأبــواب  اأعــداء الل،  القتال مع  وانت في جبهة  اأنت،  بالك 

مفتوحة اأمامك، فما عليك اإل اأن تقاتل وتقاتل. حتى يمّن الل عليك بالن�شر 

اأو ال�شهادة..!
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علي Qفتى الإ�سالم

ل ي�شتطيع اأحد اأن ين�شى �شرخة الر�شول P يوم الخندق في العالم اأجمع، 

اإذ نادى بعد مقتل عمرو بن ود العامري »ل�صربة علي يوم الخندق توازي عمل 

كّله،  ال�شرك  اإلى  كّله  الإ�شالم  كانت �شربة  لأّنها  القيامة«،  يوم  اإلى  الثقلين 

ولولها لكان ُمحق الإ�شالم وهو الدين ال�شماوي الأخير. فانتبه اأيُّها المجاهد، 

اإلى اأّن الموقف الذي تقفه اأنت على خّط النار اأمام اأعداء الإ�شالم هو ذاته الذي 

ار في ذاك الزمن الغابر. فهل تتزحزح من موقفك، اأو  وقفه مولك اأمام الكفَّ

هل تهرب؟ اأم تبقى ثابتًا وُتنزل على الكّفار واليهود �شربتك القا�شية، فُتقاتل 

مرحب الع�شر، وتفتح امام الم�شلمين خيبر من جديد. 

وكيف هو �شوقك لل�شهادة؟ هل تخ�شى مفارقة الأحّبة والأهل والديار، اأم 

اأّنك تنظر اإلى الأمام الأمام؟! اإلى اآخر اآفاق الحّب والع�شق الإلهّيين. وكيف 

يكون ذلك منك، واأنت موال لعلي ومن �شيعته الذين ُيمّهدون لظهور حفيده، 

منقذ الأّمة من الغّمة، تتحّمل م�شوؤولية الإ�شالم العظيمة. والموؤمن الحقيقي 

اآخرة فيها ربٌّ  اإل  الدنيا  لي�ص وراء هذه  لأّنه  ال�شهادة  ياأن�ص بطلب  هو من 

رحيم ودود بالموؤمنين، فمن اأّي �شيء تخاف؟ اأم لقاء المولى تخاف، اأم من 

نار ي�شالها الكافرون والعا�شون. واأنت يا اأخي، اإن �شاء الل تكون بعيدًا عن 

الذنوب. فاأخل�ص قلبك، و�شفِّ نّيتك، وتفّكر جّيدًا في حال من �شبقك من 

الل،  �شبيل  في  وال�شهادة  القتل  لقوا  قد  واأّنهم   Rالمع�شومين اأئّمتك 

محت�شبين �شابرين م�شتب�شرين. وهم لنا القدوة والمثل الأعلى، و�شهادتهم 

وجهادهم قدوة لنا، فلنكن اإن �شاء الل على دربهم ما�شين �شابرين. 

فانظر يا اأخي مثاًل، اإلى ذاك الحديث اللطيف الذي جرى بين الر�شول

P والإمام عليQ، حيث يروي الإمام �شالم الل عليه اأّنه �شاأل الر�شول 

حد، حيث ا�صت�صهد من ا�صت�صهد من الم�صلمين، 
ُ
»اأولي�ض قد قلت لي يوم اأ
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وحيزت عّني ال�صهادة، ف�صّق ذلك علّي، فقلت لي: »اأب�صر فاإّن ال�صهادة من 

ورائك« فقلت لي: »اإّن ذلك لكذلك، فكيف �صبرك اإذاً«. فقلت: »يا ر�صول 

!! فعلي
(1(

اهلل لي�ض هذا من مواطن ال�صبر، ولكن من الب�صرى وال�صكر«

متاعب  من  ذلك  ي�شتلزم  وما  والجهاد،  ال�شهادة  طلب  اأّن  يعتبر  ل   Q

�شيئًا  الل،  �شبيل  في  المجاهد  الإن�شان  يتحّملها  وم�شاق  م�شاعب  ومــن 

ي�شتلزم ال�شبر، بل ال�شكر والحمد لل تعالى، الذي وّفقه للجهاد وي�ّشر له 

�شبل ال�شهادة، وعليQ يعرف حّقًا اأهّمية ال�شهادة ومنزلة ال�شهيد عند 

اأعّده له الل من نعم وعطايا، ولعّل اأعظم النعم  الل �شبحانه وتعالى، وما 

على ال�شهيد هي ح�شره يوم القيامة في منزلة الأنبياء والمقّربين في منزلة 

يح�شده عليه جميع اأهل المح�شر.

وعليQ، لم يترك موقفًا من مواقف الجهاد اإل وكان فيه اإلى جانب 

الر�شول الأعظم يجاهد في �شبيل الل، ففي ليلة المبيت كان علي في فرا�ص 

تاريخ  في  ا�شت�شهادية  لعملية  م�شهد  اأّول  في  وروحــه  بدمه  يفديه  الر�شول 

ال�شماْء. وربما في  بعلي مالئكته في  اأّن الل �شبحانه باهى  الإ�شالم، حتى 

ذهن كّل الموؤمنين تلك الم�شاهد البطولية لعلّي في معارك الإ�شالم الأولى، 

في بدر واأحد والأحزاب وخيبر وغيرها، فعلّي هو اأبو المجاهدين بحّق في 

تاريخ الإ�شالم العظيم.

عليQ �سهيد اهلل

انظر اأيها الأخ العزيز اإلى مولك اأمير الموؤمنين، كيف كان ي�شعى خلف 

في  عنها  يفّت�ص  و�شالته،  وليله  دعائه  في  يطلبها  عمره،  طــوال  ال�شهادة 

�شاحات الجهاد، يندفع في القتال ويقتل الكفار والأعداء، والأمنية الوحيدة 

والغالية، هي ال�شهادة، والع�شق الوحيد هو ال�شهادة.. وال�شيء الآخر الذي 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ،�ص220.
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ُيبغ�شه علّي هو الموت على الفرا�ص، فانظر اإلى كالمه عن هذا المو�شوع: 

بيده لأل��ف �صربة  اأب��ّي طالب  اب��ن  وال��ذي نف�ض  القتل،  الموت  اأك��رم  »اإّن 

.
(1(

بال�صيف اأهون علي من ميتة على الفرا�ض في غير طاعة اهلل«

اأو عندما يقول »ن�صاأل اهلل منازل ال�صهداء ومعاي�صة ال�صعداء ومرافقة 

 .
(2(

الأنبياء«

خطبة  في  المذكور  ذاك  اأجملها  وربما  الأحاديث  من  كثير  ذلك  وغير 

الجهاد، حيث ُيبّين الإمام ف�شيلة الجهاد، ومكانة المجاهد، ومن ثم يتغلغل 

عميقًا في تف�شير الظروف النف�شية لالإن�شان الذي لم ُيربِّ نف�شه على الجهاد 

اأب��واب  من  ب��اب  الجهاد  »ف��اإّن  ابتداء:  يقول  اإذا  وال�شهادة،  للقتل  والت�شّوق 

ة اأوليائه، وهو درع اهلل الح�صينة وُجّنته الوثيقة،  الجّنة، فتحه اهلل لخا�صّ

فمن تخّلى عنه األب�صه اهلل ثوب الذّل و�صمله البالء و�صيم الخ�صف ومنع 

(3(
الن�صف..«

فالجهاد مع منزلته العظيمة بحيث اإّنه ُيعّد بابًا من الأبواب التي ي�ّشرها 

اإذا دخلوه دخلوا الجّنة مبا�شرة، ولربما كان هذا الباب  الل لعباده بحيث 

ل ابتالءاته الماّدية والمعنوية، وت�شّلط  ة اأولياء الل، لأّن الجهاد وتحمُّ لخا�شّ

النف�ص الأّمارة بال�شوء على الإن�شان، بحيث يحاول ال�شيطان اأن ُيثبط الإن�شان 

المفتر�ص  ال�شحيحة  الروؤية  له  واأن يحرف  الجهاد،  ال�شير في  ابتداًء عن 

وجودها لدى الإن�شان بحيث ي�شتطيع عبرها اأن يقوم بتحديد الحّق والباطل 

النا�ص  من  الكثير  نرى  البالء،  وهذا  اتجاهها.  الجهادي  تكليفه  وُي�شّخ�ص 

اعتقادهم في  الإمام مع  قاتلوا  الذين  الخوارج  فيه، كما ح�شل مع  يقعون 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص2.

)2) م.ن، �ص65.

)3) م.ن، �ص69.
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كانوا  الذين  الموؤمنين  بع�ص  مع  ح�شل  ما  وهذا  الحّق!  اأهل  اأّنهم  البداية 

ي�شّلون وي�شومون حينما وقفوا بوجه المقاومة في بداياتها وقاتلوها وق�شى 

بع�ص من �شهدائنا في تلك الفتنة! 

اإذًا كون الجهاد باب الخا�شة، يحتمل كما راأينا وجود ابتالءات كثيرة 

في  الوقوف  له  ُيتاح  حتى  وتجاوزها  اإليها  اللتفات  المجاهد  على  يجب 

وقاتل«.  الفتح  قبل  اأ�صلم  من  ي�صتوي  »ل  ال�شحيحين،  والزمان  المكان 

والحق  له،  الحّق، �شديقًا  �شبيل  اإل مجاهدًا في  المجاهد  يكون  ولذلك، ل 

اأني�ص دربه.. فالمتخّلي عن الجهاد، متخلٍّ عن الحّق، والمتخّلي عن الحّق 

والوا�شح  والباطل.  الحّق  غير  ثالث  طرف  يوجد  ل  حيث  الباطل،  مع  هو 

اأّن من يقف مع الباطل، ُيلب�شه الل ثوب الذّل وي�شّب عليه البالء والعذاب 

الدنيوي والأخروي، ولم يلحقه في هذه الدنيا �شوى الظلم وُمنع عنه العدل 

والإن�شاف.

الحّق،  يعرف  الذي  المجاهد  على  اأخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

اأن يكون ثابتًا �شجاعًا، واثقًا من ن�شر  ويقاتل في �شاحات العدالة والحّق، 

الل له في ختام المعركة، لأّن الل �شبحانه هو المنت�شر ول يجوز في حّقه 

الهزيمة، والمعركة هي معركة اإلهية والدليل على ذلك كالم الل حيث يقول: 

الأمور  اإليه  ُترجع  �شبحانه  فالل   ،
(1(

 { ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

في الحقيقة، واأنت حينما تقتل عدّوك فاإّن يدك الحاملة لل�شالح هي م�شّددة 

من ِقَبل الل والل هو الذي ي�شتخدمها ويقتل بها اأعداءه: { پ پ پ 

.
(2(

ڀ ڀ ڀ ڀ} 

)1) �شورة الأنفال، الآية17.

)2) �شورة الأنفال، الآية17.
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فانظر اإلى كالم الأمير علّي Q لبنه محّمد ابن الحنفّية لّما اأعطاه 

اأِع��ر اهلل  ناجذك.  َع�ّض على  ت��ُزل،  الجبال ول  »تزول  الجمل:  يوم  الراية 

وُغ�ّض  ال��ق��وِم،  اأق�صى  بب�صرك  ارِم  ق��دَم��ك.  الأر����ض  ف��ى  ِت��ْد  ُجمجمَتك. 

.
(1(

ب�صَرك، واعلم اأّن الن�صر من عند اهلل �صبحانه«

وعنهQ مّما كان يقوله لأ�شحابه عند الحرب: »ل َت�صتّدّن عليكم َفّرٌة 

ئوا  ووطِّ حقوَقها.  ال�صيوَف  واأعطوا  َحملة،  بعَدها  َجولة  ول  َك��ّرة،  بعَدها 

وال�صرب  ع�صي  الدَّ الطعن  على  اأنف�صكم  واذُم����ُروا  م�صارَعها،  للُجنوب 

.
(2(

لَحفي. واأميتوا الأ�صواَت؛ فاإّنه اأطرُد للف�صل« الطِّ

ولالأمير غير ذلك الكثير من الأقوال في الحرب والجهاد نكتفي منها بما 

ذكرناه، ع�شى اأن تتّم به الفائدة. 

اأيّها المجاهد الحبيب

 هذا هو اأمير الموؤمنين الذي يذوب في حّبه الموؤمنون. مجاهد هو من 

الطراز الرفيع، وهو قدوة المجاهدين. ومنذ اأن كان فتى اإلى وقت ال�شهادة 

المباركة، مجاهد وقائد الثوار والمجاهدين. األ ت�شمع نداءه الأخير في كل 

تبكي،  حوله  والنا�ص  المباركة،  ولحيته  وجهه  ُيغّطي  النازف  والــدم  حين، 

!
(3(

والمالئكة في العال تنوُح: »فزُت.. وربِّ الكعبة«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ،�ص11.

)2) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ،�ص374.

)3) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج20، �ص148.
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الرصاصة الثالثة �

حسينّيون حتى الشهادة
اأيُّها المجاهد الحبيب:

اإّن ليلة العا�شر من محّرم، هي ليلة العا�شقين لل تعالى، ولم يمّر يوم 

هناك  الع�شق  لأّن  المجاهدين،  دنيا  في  الليلة  تلك  من  اأعظم  الكون  على 

كان طعمه مختلفًا، والأن�ص بالل تعالى في ح�شرة الإمام المع�شوم و�شيد 

ال�شهداء هو اأن�ٌص اأ�شَر قلوب المجاهدين مدى الدهر.

الإمام  اأ�شحاب  الليلة فجعل من  تلك  �شيء ح�شل في  اأّي  نف�شي،  لهف 

الح�شينQ نادرة الع�شور، وراأى فيهم اأوفى الأ�شحاب؟

و�سوح الروؤية والب�سيرة النافذة

عاٍل  وعي  اأ�شحاب  بيته  واأهل   Qالح�شين الإمام  اأ�شحاب  كان  لقد 

بالأهداف ال�شريفة التي قامت من اأجلها ثورة الإمام الح�شينQ، والتي 

تتمحور حول عّدة اأمور:

اأنــقــذهــا  ــــــة الــتــي  ـــــة ر�ـــشـــول اللP، هــــذه الأّم اأّم  الإ�ــــشــــالح فـــي 

النبيP من براثن الجاهلية وظلمتها اإلى نور الإ�شالم وعظمته.

الأمر بالمعروف حيث بات المعروف في زمن حكم معاوية وابنه منكرًا، 

وفروعه  ين  الدِّ اأركان  و�شائر  وروحّيتها،  ال�شالة  ر�شم  تن�شى  تكاد  فالنا�ص 

مهملة، بل اإّن من ياأمر هوؤلء الظلمة بالمعروف فاإّنه �شيكون مهّددًا بالقتل.
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ياأبى  اإذ  و�ــشــوؤدده،  الإ�ــشــالم  عــّزة  مظاهر  من  وهــو  المنكر  عن  النهي 

لأّن  واأ�شكاله،  اأنواعه  بكاّفة  الف�شاد  مظاهر  ت�شوده  اأن  الإ�شالمي  المجتمع 

عليها  تقوم  التي  الأ�شا�شية  الأمــور  من  جملة  اختفاء  يقابله  المنكر  �شيادة 

روح الإ�شالم ومظاهره، فمظاهر الف�شق والفجور والمجون، وترك ال�شالة 

ل  اأمور  والم�شت�شعفين، هي  الفقراء  روؤو�ص  النازل على  والظلم  وال�شيام، 

يمكن اأن ي�شكت عنها �شخ�ص مثل الإمام الح�شينQ واأ�شحابه.

اأخ��رج  لم  »اإّن��ي  فيقول:  ثورته  م�شروع  ُيحّدد   Qالإمام نجد  ولذلك 

ريد اأن اآمر 
ُ
اأ�صراً ول بطراً واإنَّما خرجت لطلب الإ�صالح في اأّمة جّدي، اأ

.
(1(

بالمعروف واأنهى عن المنكر«

اأ�شحابه  لدى  وا�شحة  كانت   Qالإمام لثورة  العليا  المنطلقات  هذه 

وهم  القاتلة،  ال�شحراء  تلك  في  معه  ي�شيرون  وكانوا  الأوفياء،  بيته  واأهل 

يعلمون اأّن نهاية هذه الم�شيرة هي القتل في �شبيل الل تعالى. كانوا ي�شيرون 

»عبيد   طبع الل على قلوبهم فهم ل يعقلون، قوم هم: 
ٍ
اإلى قوم القتل!  اإلى 

ف��اإذا  معاي�صهم،  دّرت  م��ا  يحوطونه  األ�صتنهم  على  لعق  ي��ن  وال��دِّ الدنيا 

الح�شين الإمــام  دماء  �شفكوا  ولذلك   ،
(2(

الدّيانون« ق��ّل  بالبالء  مّح�صوا 

Q واأهل بيته واأ�شحابه من دون اأن يرفَّ لهم جفن!

اأّول نموذج ولئي

 Qينقل الموؤّرخون اأّن اأّول من اأظهر الولء الحقيقي لالإمام الح�شين

 Q واإخوته، اإذ جاء �شمر ووقف على اأ�شحاب الح�شين Qهم العّبا�ص

 ،Q فقال اأين بنو اأختنا يعني العبا�ص وجعفر وعبد الل وعثمان اأبناء علي

فقال الح�شينQ: اأجيبوه واإن كان فا�شقًا فاإّنه بع�ص اأخوالكم، فقالوا له: 

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص329.

)2) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص195.
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ما تريد، فقال لهم: اأنتم يا بني اأختي اآمنون فال تقتلوا اأنف�شكم مع اأخيكم 

الح�شينQ والزموا طاعة يزيد فقالوا: »لعنك اهلل ولعن اأمانك اأتوؤمننا 

.
(1(

وابن ر�صول اهلل ل اأمان له؟«

ليلة الو�سال

اأّما عن حال تلك الليلة التي �شتكون �شبيحتها �شبيحة الجهاد والقتال 

!Pحتى النف�ص الأخير، فقد كانت ليلة من ليالي اآل محمد

ينقل الرواة اأّن العبا�صQ جاء اإلى الإمام الح�شينQ فقال له: »يا 

اأخي اأتاك القوم، فنه�ض، ثم قال: يا عبا�ض اركب اأنت حتى تلقاهم وتقول 

لهم: ما بالكم وما بدا لكم وت�صاألهم عّما جاء بهم، فاأتاهم في نحو ع�صرين 

فار�صاً فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر، ف�صاألهم، فقالوا: قد جاء 

اأمر الأمير اأن نعر�ض عليكم اأن تنزلوا على حكمه اأو نناجزكم، قال: فال 

ذك��رت��م، فوقفوا،  فاأعر�ض عليه ما  اأب��ي عبد اهلل  اإل��ى  اأرج��ع  تعجلوا حتى 

ويعظونهم  القوم  يخاطبون  اأ�صحابه  ووق��ف  بالخبر  اإليه  العبا�ض  ورج��ع 

ويكّفونهم عن قتال الح�صين Q، فلّما اأخبره العبا�ض بقولهم، قال له: 

ارجع اإليهم فاإن ا�صتطعت اأن توؤّخرهم اإلى غدوة وتدفعهم عّنا الع�صية لعّلنا 

ال�صالة  ح��ّب 
ُ
اأ اأّن��ي كنت  يعلم  ون�صتغفره فهو  الليلة وندعوه  لرّبنا  ُن�صّلي 

اأن  له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء وال�صتغفار، واأراد الح�صينQ اأي�صاً 

له عمرو بن  �صعد، فقال  ابن  العبا�ض ذلك، فتوّقف  ف�صاألهم  اأهله  يو�صي 

الحجاج الزبيدي: �صبحان اهلل واهلل لو اأّنهم من الترك اأو الديلم و�صاألونا 

اآل محّمد وقال له قي�ض بن ال�صعث بن  مثل ذلك لأجبناهم فكيف وهم 

!
(2(

قي�ض: اأجبهم لعمري لي�صبحنك بالقتال فاأجابوهم اإلى ذلك«

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص391.

)2) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص392.
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هذه  يق�شي  اأن   Qالح�شين اأمنية  وكانت  الدنيا!  في  ليلة  اآخر  اإّنها 

الليلة قائمًا قاعدًا تاليًا داعيًا م�شتغفرًا منيبًا، غير اآبه بالموت، بل منتظرًا 

له ومت�شّوقًا اإليه لأّن فيه لقاء الل تعالى.

الختبار!

الأمن  بين  مخّيرًا  المرء  فيها  يكون  لحظة  من  اأعظم  اختبار  يوجد  ل 

 Qالح�شين الإمام  فعل  ولقد  الجاّلد!  يدي  على  الذبح  وبين  وال�شالمة 

ذلك اإذ خّير جميع من كان معه من اأ�شحابه بين الرحيل عنه وتركه والفوز 

يرحلوا  اأن   Qالإمام منهم  طلب  لقد  بل  الذبح!  من  والنجاة  بال�شالمة 

وهم في حلٍّ من كل التزام اتجاهه. 

من ي�شتطيع اأن ينجو من هكذا اختبار؟ نعم، فقط من باع نف�شه وا�شترى 

تاركًا  يتزحزح  ول  كالجبل  يقف  اأن  ي�شتطيع  وتعالى  �شبحانه  ر�شا الل  بها 

موله في ميدان المعركة.

ينقل الرواة اأّن الح�شينQ جمع اأ�شحابه عند الم�شاء ؟ وقال لهم: 

»اللهم اإّني اأحمدك على اأن اأكرمتنا بالنبّوة وعّلمتنا القراآن وفّقهتنا في 

الدين وجعلت لنا اأ�صماعاً واأب�صاراً واأفئدة فاجعلنا لك من ال�صاكرين« اأّما 

بعد »فاإّني ل اأعلم اأ�صحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�صحابي ول اأهل بيت اأبّر 

ول اأو�صل من اأهل بيتي، فجزاكم اهلل عّني خيراً، األ واإّني لأظّن يوماً لنا 

من ه��وؤلء، األ واإّن��ي قد اأذن��ت لكم فانطلقوا جميعاً في حلٍّ لي�ض عليكم 

مّني ذمام، وهذا الليل قد غ�صيكم فاتخذوه جماًل ولياأخذ كّل واحد منكم 

بيد رجل من اأهل بيتي وتفّرقوا في �صواد هذا الليل وذروني وهوؤلء القوم 

.
(1(

فاإّنهم ل يريدون غيري«

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص393.
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المواقف البطولية

اأيُّها المجاهد الحبيب، تخّيل نف�شك في ذلك الموقف المهيب، في تلك 

اللحظات الحا�شمة من تاريخ الإ�شالم، ماذا �شيكون رّدك؟

هل �شيكون موقفك هو الهروب ل �شمح الل؟ 

اأم �شتكون مثل اأن�شاره واأ�شحابه. فقد انتف�ص حينها اأخوته واأبناوؤه وبنو 

اأخيه واأبناء عبد الل بن جعفر وقالوا له: »ولم نفعل ذلك لنبقى بعدك ل 

اأرانا اهلل ذلك اأبداً«.

ثم نظر الإمامQ اإلى بني عقيل فقال: »ح�صبكم من القتل ب�صاحبكم 

لنا،  النا�ض  �صبحان اهلل، فما يقول  اأذن��ت لكم، قالوا:  اذهبوا فقد  م�صلم، 

وماذا نقول اإّنا تركنا �صيخنا و�صّيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم 

معهم ب�صهم ولم نطعن معهم برمح ولم ن�صرب معهم ب�صيف ول ندري ما 

�صنعوا، ل واهلل ما نفعل، ولكّنا نفديك باأنف�صنا واأموالنا واأهلينا ونقاتل 

معك حتى َتِرد موردك فقّبح اهلل العي�ض بعدك«.

وقد  عنك  ُنخّلي  »اأن��ح��ن  فقال:  ال�شدي  عو�شجة  بن  م�شلم  اإليه  وقام 

اأحاط بك هذا العدو، وبما نعتذر اإلى اهلل في اأداء حّقك، واهلل ل يراني اهلل 

�صاربهم ب�صيفي ما 
ُ
اأبداً واأنا افعل ذلك حتى اأك�صر في �صدورهم رمحي واأ

ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن معي �صالح اأقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة 

ولم اأفارقك اأو اأموت معك«.

ابن ر�صول  يا   وكذلك قام �شعيد بن عبد الل الحنفي فقال: »ل واهلل 

اهلل ل ُنخّليك اأبداً حتى يعلم اهلل اأنَّا قد حفظنا فيك و�صية ر�صوله محمد 

حرق 
ُ
قتل فيك ثم اأحيا ثم اأ

ُ
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم واهلل لو علمت اأّني اأ

األقى حمامي  �صبعين مّرة ما فارقتك حتى  اأذرى يفعل ذلك بي  ثم  حّياً 

24

رصاصات عاشقة



دونك، وكيف ل اأفعل ذلك واإّنما هي قتلة واحدة ثم اأنال الكرامة التي ل 

انق�صاء لها اأبداً«.

وقام من بعده البطل المقدام زهير بن القين وقال: »واهلل يا ابن ر�صول 

اهلل لوددت اأنِّي ُقتلت ثم ُن�صرت األف مّرة واأّن اهلل تعالى يدفع بذلك القتل 

.
(1(

عن نف�صك وعن اأنف�ض هوؤلء الفتيان من اإخوانك وولدك واأهل بيتك«

ختام 

اأخي اأيُّها المجاهد الحبيب، تعال معي اإلى �شحر تلك الليلة العظيمة، اإذ 

خفق الح�شين Q براأ�شه خفقة ثم ا�شتيقظ فقال: »راأيت كاأّن كالباً قد 

�صهدت لتنه�صني وفيها كلب اأبقع راأيته اأ�صّدها علّي واأظّن اأنَّ الذي يتوّلى 

قتلي رجٌل اأبر�ض. ثم اإّني راأيت جّدي ر�صول اهلل P ومعه جماعة من 

اأهل  ا�صتب�صر بك  اآل محمد. وقد  �صهيد  اأن��ت  بني  يا  اأ�صحابه وهو يقول 

الليلة عّجل ول  اإفطارك عندي  الأعلى، فليكن  ال�صفيح  واأه��ل  ال�صموات 

تتاأّخر فهذا ملك قد نزل من ال�صماء لياأخذ دمك في قارورة خ�صراء.

 وهذا ما راأيت وقد اأزف الأمر واقترب الّرحيل من هذه الّدنيا، ل �صّك 

.
(2(

في ذلك«

 Qوكان ال�شباح هو �شباح ال�شهادة، بعد ليلة ق�شاها �شّيدنا الح�شين

واأ�شحابه في ال�شالة والدعاء وقراءة القراآن.

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج44، �ص391.

)2) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج45، �ص3.
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الرصاصة الرابلة �

نحن أتباع اإلمام المهدي|

اأيُّها المجاهد الحبيب:

بين اأن يموت الإن�شان على دين الإ�شالم، واأن يموت على دين الجاهلية، 

ف على اإمام الزمان، اإمام كّل زمان، فقد ورد في  خطوة واحدة، ا�شمها: التعرُّ

الحديث ال�شريف: »من مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتة الجاهلية«. 

ول توجد ميتة اأ�شعب من هذه الميتة!

دون لظهور �شاحب الع�شر والزمان|،  فهل �شاألنا اأنف�شنا، نحن الممهِّ

والم�شتاقون لروؤية محّياه المبارك، 

هل نحن نع�شقه ونّدعي اأّننا اأن�شاره، هل نعرفه؟ هل نعرف اإمام زماننا 

وحّجة الل علينا؟

وبركات  بف�شله  ون�شعر  المبارك،  وجــوده  حقيقة  نعي�ص  حّقًا  اأّننا  هل 

فيو�شات الل)عّز وجّل( علينا من خالله، ورحمة الل لنا بوجوده ال�شريف. 

اأم اأّننا ل نكاد نذكر ا�شمه اإل في منت�شف �شعبان، وعند تعداد اأ�شماء الأئّمة 

 .Rالمع�شومين

هذه  في  ُي�شتحبُّ  ــه  اأّن �شعبان،  من  الن�شف  ليلة  اأعمال  في  جــاء  لقد 
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وحّجتك  وم��ول��وده��ا،  ه��ذه  ليلتنا  بحقِّ  »اللهم  الدعاء:  هذا  قــراءة  الليلة 

وعدًل،  اإلى ف�صلها ف�صلك فتّمت كلمتك �صدقاً  التي قرنت  وموعودها، 

ل مبّدل لكلماتك، ول معّقب لآيتك، نورك المتاأّلق، و�صياوؤك الم�صرق، 

وكرم  مولده،  جّل  الم�صتور،  الغائب  الديجور،  طخياء  في  الّنور  والَعلَُم 

محتده، والمالئكة �صهده، واهلل نا�صره وموؤّيده اإذا اآن ميعاده، والمالئكة 

اأمداده، �صيف اهلل الذي ل ينبو، ونوره الذي ل يخبو، وذو الحلم الذي ل 

 .
(1(

ي�صبو«

اأما نقراأ كثيرًا في دعاء الندبة: »بنف�صي اأنت من عقيد عزٍّ ل ُي�صامى«، 

ًا بحيث ل يمكن لأّية مفخرٍة اأو منقبٍة اأو ف�شيلة  اإّنه بلغ من ال�شمّو والعلو حدَّ

اأن تبلغه، ول لأّي اأحد اأن ُيدركه. 

النا�ص  ل عموم  الأولياء  الأول��ي��اء«،  اإليه  يتوّجه  ال��ذي  اهلل  »وج��ه  وهو 

يتو�ّشلون به اإذا اأرادوا التوّجه اإلى الل عّز وجّل. 

في  ورد  ما  وتف�شيره  وال�صماء«،  الأر����ض  بين  المّت�صل  »ال�صبب  وهــو: 

وبنا  ال�صماء،  اأن��زل اهلل قطر  وبنا  الأر���ض،  اأطعمكم ع�صب  »بنا  الحديث: 

اآمنكم اهلل من الغرق في بحركم ومن الخ�صف في بّركم، وبنا نفعكم اهلل 

الميزان  وعند  ال�صراط  وعند  مح�صركم  وفي  قبوركم  وفي  حياتكم  في 

 .
(2(

وعند دخولكم الجنان«

هذا هو مقام اإمامناQ، فباأّي طريقة يليق اأن ُنخاطب �شاحب هذا 

المقام، فهل ُنناديه بالإمام، اأم بالمولى، اأم بماذا ُنناديه، ُيجيب على ذلك 

 ،Qالقائم »عن  �شاأله رجل:  روي عنه حين  فيما   Qال�شادق مولنا 

ُي�صّلم عليه باإمرة الموؤمنين؟ قال: ل، ذاك ا�صم �صّمى به اهلل اأمير الموؤمنين

)1) ال�شيخ عبا�ص القمي، مفاتيح الجنان، �ص273.

)2) العالمة العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج26، �ص241.
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اإل كافر، قلت: جعلت  بعده  به  يت�صّمى  اأح��د قبله ول  به  ُي�صّم  لم   Q

 فداك، كيف ي�صّلم عليه؟ قال: يقولون ال�صالم عليك يا بقية اهلل، ثم قراأ: 

.»
(1(

{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں}

فاأّي نوٍر يفي�ص من وجهه المبارك، واأّي ظهور تتجّلى به هذه الكمالت، 

ُيخبرنا عن ذلك مولنا الإمام علي بن مو�شى الر�شاQ، يقول مخاطبًا 

اأحد الخّل�ص من اأ�شحابه: »باأبي واأّمي، �صمّي جّدي و�صبيهي و�صبيه مو�صى 

 .
(2(

بن عمرانQ، عليه جيوب النور تتوّقد ب�صعاع �صياء القد�ض«

في  يموت  عنه  ي�شّل  ومن  بالحياة،  قلبه  ُي�شرق  نــوره  اإلــى  يهتدي  فمن 

ظلمات الجاهلية. 

ُتعّرفني  لم  اإن  فاإّنك  نف�صك  »اللهّم عّرفني  الدعاء:  اإّل  لنا  �شبيل  فال 

نف�صك لم اأعرف نبّيك، اللهّم عّرفني ر�صولك فاإّنك اإن لم ُتعّرفني ر�صولك 

حّجتك  ُتعّرفني  لم  اإن  ف��اإّن��ك  حّجتك  عّرفني  اللهّم  حّجتك،  اأع��رف  لم 

 .
(3(

�صللت عن ديني«

الإمام المهدي| يعرف حالنا

لقد ورد في بع�ص الروايات اأنَّ الإمامQ ل تمنعه غيبته عن الطالع 

علمنا  ُيحيط  »ف��اإّن��ا  ال�شريف:  التوقيع  في  ورد  كما  �شيعته،  اأحــوال  على 

باأنبائكم، ول يعزب عّنا �صيء من اأخباركم... اإّنا غير مهملين لمراعاتكم، 

. وورد اأّن اأعمال �شيعته ُتعر�ص عليه كّل ليلة جمعة، 
(4(

ول نا�صين لذكركم«

فهل ينظر الواحد مّنا لما �شيّطلع عليه اإمامه. هل ُندخل ال�شرور على قلبه 

)1) �شورة هود، الآية 86. 

)2) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج36، �ص338.

)3) ال�شيخ عبا�ص القمي، مفاتيح الجنان، �ص843.

)4) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج53، �ص175.
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بح�شن اأعمالنا، اأم نزيد من غّمه ونوؤذيه بال�شّيئ منها. وورد اأّنه | يدعو 

ل�شيعته، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، ويدفع عنهم كيد الأعداء: »ولول 

 .
(1(

ذلك -اأي ذكره لنا- لنزل بكم البالء وا�صطلمكم الأعداء«

والغربة  الغياب  تحّمل مرارة  اأَما  نوا�شيه في غيبته وغربته؟  فهل نحن 

لأجلنا؟ هل يتح�ّشر الموؤمن المجاهد على غربة قائده وموله، فيقول: »ليت 

اأبر�صوى  ث��رى،  اأو  اأر���ض تقّلك  اأّي  بل  ال��ّن��وى،  ا�صتقّرت بك  اأي��ن  �صعري، 

الع�شق:  نار  وتكويه  مع�شوقه،  اإلى  ال�شوق  به  فيهيم  اأم ذي طوى«.  وغيرها 

»عزيٌز علّي اأن اأرى الخلق ول ُترى ول اأ�صمع لك ح�صي�صاً ول نجوى«. 

اأن ُتحيط بك  اإمامه ويحزن لهمومه واآلمه: »عزيز علّي  وي�شعر بغربة 

دوني البلوى ول ينالك مّني �صجيٌج ول �صكوى«. 

اأراأيت لو اأّن �شخ�شًا كان في زمن الم�شطفىP ل يت�شّوق اإلى لقائه، 

ول ُيفّكر به، ول ي�شعر باأّي عالقة قلبية به، فهل كان ُيعتبر �شادق الإيمان. 

نف�شه  ُيحّب  مّما  اأكثر   Pالل ر�شول  ُيحّب  اأن  الم�شلم  واجب  من  اأولي�ص 

واأولده. ثم األي�ص من واجب الم�شلم اأن ُيحّب اأهل البيتR كذلك عماًل 

بواجب الموّدة في القربى. 

الأو�شح لاللتزام  والم�شداق   ،Pر�شول الل امتداد  المنتظر  والإمام 

بواجب الموّدة في القربى في ع�شر الغيبة. 

ولأّن مقام �شاحب الزمان مقام عظيم، ينبغي اأن ُيعّظم الموؤمن اإمامه 

ُينا�شب مقامه الأعظم، ويتاأّدب نا�شره باآداب تليق ب�شاحب الن�شرة،  بما 

ويعمل على اإعداد نف�شه ليكون من اأن�شاره حينما ياأذن له رّب العّزة )جّل 

جالله( بالظهور، فاإّن اأن�شاره هم اأفا�شل اأهل الأر�ص و�شاداتها. 

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج53، �ص175.
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اأيُّها المجاهد الحبيب: 

فليكن ل�شانك هو ل�شان الع�شق لالإمام المهدي|، دومًا ناجيه، وناديه، 

تمّنى اأن تكون بقربه، جّهز نف�شك لّلقاء، وقل بل�شان كّل العا�شقين:

»بنف�صي اأنت من مغّيب لم يخل مّنا. بنف�صي اأنت من نازح ما نزح عّنا. 

بنف�صي اأنت اأمنية �صائق يتمنَّى. من موؤمن وموؤمنة ذكرا فحّنا. هل اإليك 

متى  فنحظى؟  بعّدة  منك  يومنا  يّت�صل  هل  فتلقى؟  �صبيل  اأحمد  بن  يا 

.
(1(

ترانا ونراك وقد ن�صرت لواء الن�صر؟«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) ال�شيخ عبا�ص القمي، مفاتيح الجنان، �ص772.

30

رصاصات عاشقة



الّرصاصة الخامدة �

الجهاد بّوابة اللقيا
ها المجاهد الحبيب: اأيُّ

مظلمة  الجبهة  بحنين!  ت�شدو  والهٌة  القلوُب  الحالك،  الليل  هــداأة  في 

وجهك  بينما  لوهلة،  ُي�شيء  الر�شا�ص  م�شرقة،  اُء  غنَّ حديقٌة  ولك  للعدو، 

الدامع يتاأّلق بالنوِر، هناك حبٌّ دافئ يغزو الجبهات كّلها! هناك ع�شٌق يريد 

الرحيل!

ل يوجد في هذه الحياة الفانية �شيء ي�شتحّق الجهد والتعب وال�شهر، كما 

ي�شتحّقه الحّب، والحّب حكاية ل يعرفها اإل الوالهون العا�شقون الغارقون في 

بحر الحّب الالمتناهي، والمجاهد في �شبيل الل، لم يترك الدنيا وما فيها، 

�شكن  اأجل حبٍّ عظيم قد  اإل من  والمغريات،  واللّذات  والأحّبة،  الأهل  من 

قلبه وفوؤاده، »حّب اهلل عّز وجّل«، حبٌّ �شكَن كلَّ القلب فطغى على كلِّ �شيٍء 

 .
(1(

�شواه، ولقد روي عن الر�شولP اأّنه قال: »اأحّبوا اهلل من كلِّ قلوبكم«

بداية

وليٌّ مقّرب..  اأو  اإمام مع�شوم،  نبيٌّ مر�شل،  حبُّ الل، غاية كّل موؤمن، 

واإن اختلف كلٌّ في �شعلة وجده و�شوقه عن  الموؤمنين،  وكذا هو غاية �شائر 

)1) الطبر�شي، الف�شل بن الح�شن: مجمع البيان، ج8، �ص286، بيروت، دار الأعلمي، 1995م، ط1.

31



الدنيا  الحياة  الإن�شان  يطوي  اأن  واحٌد،  وهدٌف  واحٌد  حبٌّ  ه  لكنَّ الآخرين، 

لالإن�شان  ال�شيطان  ين�شبها  التي  المهلكة  والأ�شراك  وم�شائبها،  بمتاعبها 

الموؤمن  الإن�شان  فيها  يجد  ل  متعبة مرهقة،  دار  الدنيا  الحياة  ودار  فيها. 

-خا�شة- راحته اإل بطاعة الل، واللوذ في زاوية الع�شق والإخال�ص له وحده 

ل �شريك له. 

اأ�صاألك  اإّن��ي  »اللهم  حبيبه:  ُينادي   Qالباقر الإمــام  نداء  ت�شمع  األ 

اأن تمالأ قلبي حّباً لك، وخ�صية منك، وت�صديقاً لك، واإيماناً بك، وفرقاً 

؟ هو نداُء ال�ّشوق والحنين لل عّز وجّل، الإلُه الحبيُب 
(1(

منك، و�صوقاً اإليك«

اإليه  تقّربت  اإلّي �صبراً  المحّبين: »من تقّرب  الذي يهم�ُص في �شرِّ  القريُب 

الذي   Qال�شادق اإمامك  الحبيب،  المجاهد  اأيُّها  وا�شمع   .
(2(

ذراعاً«

ُيناجي بحبٍّ واأرٍق موله: »�صّيدي اأنا من حبِّك جائع ل اأ�صبع، اأنا من حبِّك 

!
(3(

ظماآن ل اأروى، وا�صوقاه اإلى من يراني ول اأراه«

من الذي ُيحّبه اهلل؟

وجود  حقيقة  من  للتثبُّت  كافيًا  لي�ص  بالحّب  الإن�شان  �شعور  مجّرد  اإّن 

المحّبة والع�شق في قلب الإن�شان. فهناَك عالماٌت ودلئل لقيا�ص هذا الحب، 

لأّن هذا الحّب لي�ص حّبًا عادّيًا، ولي�شت ثماره بالثِّمار العادية المي�ّشرة لكّل 

ُيّدعى الحبُّ بدون رقابة  ائغ في ميدان المحّبين ان  ال�شَّ اإن�شان. فلي�َص من 

وبال ح�شاب، فاأهل الحّب غيارى على خلواتهم من الدخيل والغريب.

)1) الكليني، محمد بن يعقوب: الكافي، ج2، �ص586، عللي اأكبر الغفاري)ت�شحيح وتعليق(، قم، دار 
الكتب الإ�شالمية، 1365 هـ.�ص، ط4.

1970م،  )2) ال�شريف المرت�شى: الأمالي، ج2، �ص6، قم، من�شورات مكتبة ال�شيد مرع�شي النجفي، 
ط1.

القيومي  جواد  �ص35،  ج1،  الأعمال،  اإقبال  مو�شى:  بن  علي  الدين  ر�شي  طاوو�ص،  ابن   (3(

الأ�شفهاني)تحقيق(، قم، مكتب الإعالم الإ�شالمي، 1414 هـ، ط1.
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ها المجاهد الحبيب، من عالمات الحّب: اأيُّ

ماأ�شاويًا عن  رحياًل  لي�ص  الموت ههنا  لأّن  الموت،  ذكر  ت��داوم على  اأن 

الدنيا للعا�شق، بل هو رحيل نحو المحبوب، كي يظّل يدور حول نور حبيبه 

ذكر  اأك��ث��ر  »م��ن   :Pالر�شول فعن  الم�شباح،  حول  الفرا�شة  تــدور  مثلما 

 .
(1(

الموت اأحّبه اهلل«

وموله،  ه  ربِّ حبَّ  الإن�شان  عي  يدَّ اأن  المعيب  فمن  الدنيا،  ُتبغ�ض  واأن 

اأن ي�شتبطن  وقلبه مق�شوم ما بين الل والدنيا! فمن يعلن المحّبة لل عليه 

 :Qاأبي طالب بن  علي  الإمــام  فعن  ريب،  بال  الدنيا  حّب  من  الخلو�ص 

 والحديث الآخر عنه
(2(

»كيف يّدعي حّب اهلل من �صكن قلبه حّب الّدنيا؟«

م�ض والليل ل يجتمعان، كذلك حبُّ اهلل وحبُّ  Q: اأي�شًا: »كما اأنَّ ال�صَّ

!
(3(

نيا ل يجتمعان« الدُّ

واأن تعبد اهلل عبادة ح�صنة، في الم�شمون والمظهر، لأّنها دليٌل على اأنَّ 

وطريقًا  دربًا  لكونها  عباداته  و�شائر  و�شومه  �شالته  �ص  وُيقدِّ ر  ُيقدِّ المحبَّ 

ب بها عباُده المحّبون اإليه. عن الإمام  وطريقة ُيحّبها الل، وُيحّب اأن يتقرَّ

 .
(4(

علي بن اأبي طالبQ: »اإذا اأحّب اهلل عبداً األهمه ح�صن العبادة«

الإن�شان  عالقة  وعلى  ين  الدِّ على  اأمينًا  تكون  باأن  بالأمانة،  تهتمَّ  واأن 

بالل، وعلى الأمة من ال�شياع والتلف. ولذاك اأ�شار الإمام علي بن اأبي طالب

.
(5(

 عبداً حبََّب اإليه الأمانة«
ُ
Q بقوله: »اإذا اأَحبَّ اهلل

)1) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج2، �ص434.

.)2) النوري، الميرزا ح�شين: م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص14، قم، موؤ�ش�شة اآل البيتR لتحقيق 

التراث، 1988م، ط2.

)3) م.ن، ج12، �ص42.

)4) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص135.

)5) م.ن.
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واأن تتحّلى بال�صكينة وبغ�ض المال، وهما من عالمات المحّبة الإلهية 

العالمات،  تلك  عليه  ظهرت  عليها،  حائزًا  الموؤمن  الإن�شان  كان  اإذا  التي 

حيث يقول الإمام علي بن اأبي طالبQ اأي�شًا: »اإذا اأحبَّ اهلل عبداً زيَّنه 

. وعنهQ: »اإذا اأحبَّ اهلل �صبحانه عبداً بغَّ�ض اإليه 
(1(

كينة والحلم« بال�صَّ

 .
(2(

ر منه الآمال« المال وق�صَّ

اأيُّها المجاهد الحبيب:

نا نعي�ص غفلة اأهل الدنيا،  اعلم اأنَّ الل عّز وجّل دائمًا ما ينادينا، غير اأنَّ

ُتذِهلنا  اإليه بجذبة  ي�شّدنا  اأن  يريد  الحّب،  اآفاق  اأمامنا  يفتح  اأن  يريد  وهو 

عّما �شواه. يقول اإمامنا ال�شادقQ: »فيما اأوحى اهلل تعالى اإلى مو�صى: 

كذب من زعم اأنَّه ُيحّبني فاإذا جنَّه الليُل نام عنِّي، األي�ض كّل محّب ُيحّب 

لع على اأحبَّائي، اإذا جنَّهم الليل  خلوة حبيبه؟! ها اأنا ذا يا بن عمران مطَّ

لت اأب�صارهم من قلوبهم، ومثَّلت عقوبتي بين اأعينهم، يخاطبوني عن  حوَّ

 .
(3(

الم�صاهدة، ويكّلموني عن الح�صور«

ا في �شحيفة اإدري�صQ: »طوبى لقوٍم عبدوني حّباً، واتخذوني  ومـمَّ

اإلهاً ورّباً، �صهروا الليل وداأبوا النَّهار طلباً لوجهي، من غير رهبٍة ول رغبٍة، 

ول لناٍر ول جنٍة، بل للمحّبة ال�صحيحة، والإرادة ال�صريحة، والنقطاع 

 .
(4(

عن الكّل اإلّي«

اأنَّه هناك بع�ص  فاإذا اأردَت الو�شول اإلى الل �شبحانه، عليك اأن تعرف 

الأمور التي عليك اأن تتخلَّى عنها مقابل الح�شول على تلك المحّبة الإلهية 

»ل   :Qادق ال�شَّ عن  روي  الفانية.  الحياة  هذه  في  عــادًة  به  ُيتعلَّق  مما 

)1) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص133.

)2) م.ن.

)3) ال�شيخ ال�شدوق، محمد بن علي بن الح�شين: الأمالي، �ص438، قم، موؤ�ش�شة البعثة، 1417هـ، ط1.

)4) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج92، �ص467.
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يمح�ض رجل الإيمان باهلل حتَّى يكون اهلل اأحّب اإليه من نف�صه واأبيه واأمه 

 .
(1(

وولده واأهله وماله ومن النَّا�ض كّلهم«

اأن نخرج بخال�شة مهّمة حول كيفية  ن�شتطيع هنا  الأحــوال،  كّل   وعلى 

اكت�شاب المحّبة النورانية الإلهية، حيث ُي�شاأل الم�شيحQ عن عمل واحد 

 .
(2(

يرث محبة الل فيقول له الم�شيحQ: »اأبغ�صوا الدنيا ُيحببكم اهلل«

اأبا جعفر �شمعت  قال:  اأبي حمزة  وحّبه، عن  الل  لقاء  �شاحة  والجهاد 

Q يقول: اإّن علي بن الح�شينQ كان يقول: قال ر�شول اللP: ما 

 .
(3(

من قطرة اأحّب اإلى اهلل عّز وجّل من قطرة دم في �صبيل اهلل«

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج67، �ص25.

وّرام(، ج1،  النواظر )مجموعة  ونزهة  الخواطر  تنبيه  فرا�ص:  اأبي  بن  ورام  الأ�شتري،  المالكي   (2(

�ص142، طهران، دار الكتب الإ�شالمية، 1368هـ.�ص، ط2.

)3) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج5، �ص53.
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واأّما غاية الحّب الأعظم فهو القتل في �شبيل الل، وهو غاية كّل العا�شقين 

عليهم  يمّن  اأن  وخ�شية  عًا  ت�شرُّ رّبهم  يدعون  والأيــام  الليالي  ق�شوا  الذين 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  و{  الدم:  ب�شيف  بالموت 

 .
(1(

ۇ ۇ ۆ } 
واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) �شورة ال�شف، الآية4.

36

رصاصات عاشقة



الرصاصة الداسسة �

فضل المجاهد 
اأيُّها المجاهد الحبيب:

اإّن الجلو�ص بينكم هو فخر كبير، كيف ل، والمجاهدون خيرة اأهل الأر�ص 

»خير النا�ض رجل حب�ض نف�صه في   :Pباإذن الل تعالى. فعن ر�شول الل

 .
(1(

�صبيل اهلل يجاهد اأعداءه يلتم�ض الموت اأو القتل في م�صافه«

 اأيُّها الحبيب، اأيُّها الأحّبة: اأحّباء الل عّز وجّل. األي�ص الل عّز وجّل: { ۓ 

 .
(2(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ } 
اإنَّ قيمة كلِّ اإن�شان ت�شاوي قيمة الهدف الذي ي�شعى اإلى تحقيقه. 

واأّي هدٍف اأ�شمى من الهدف الذي يحمله المجاهد وي�شعى اإليه. 

من هو المجاهد؟

المجاهد لي�ص اإن�شانًا عاديًا، بل لي�ص ك�شائر الموؤمنين، واإّنما هو اإن�شان 

اختاره الل عّز وجّل و�شّرفه لينال هذا الو�شام الرفيع، و�شام المجاهدين. 

والمجاهد اإن�شان زهد بكّل دنياه حينما ناداه واجب الجهاد، فلّبى نداء 

)1) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�شائل، ج11، �ص17.

)2) �شورة ال�شف، الآية4. 
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المنادي العظيم، وعلم اأّن كّل ما �شوى الل عّز وجّل ل ي�شاوي �شيئًا، فهو كما 

قال موله اأمير الموؤمنينQ: »عُظم الخالق في اأنف�صهم، ف�صُغر ما دونه 

 .
(1(

في اأعينهم«

فتخّل�شت  ورغائبها،  الدنيا  �شهوات  كّل  وترك  وجّل  عّز  نف�شه لل  فباع 

وحده،  وتعالى  تبارك  بالحّق  وتعّلقت  الدنّية  الدنيا  متعّلقات  كّل  من  نف�شه 

ة  فارتقت بالمجاهد في �شّلم الكمال اإلى مقام يوؤذن له فيه بالدخول اإلى الجنَّ

، ل يدخله اأيٌّ كان، اإّنه الباب الذي يقول عنه اأمير الموؤمنين من باٍب خا�صٍّ

 .
(2(

ة اأوليائه« Q: »اإّن الجهاد باب من اأبواب الجّنة فتحه اهلل لخا�صّ

فالتوفيق للجهاد لي�ص اأمرًا عاديًا، لأّن الل عّز وجّل ل يختار لهذا المقام اإل 

من تنّزهت روحه عن كّل �شغائر الدنيا الفانية، و�شمت اإلى جنبه )جّل وعال(. 

المهاجر اإلى اهلل عّز وجّل

الطاعة  هي  والعبادة  وجــّل.  عــّز  الل  اإل  يعبد  ل  د  الموحِّ الموؤمن  اإّن 

المطلقة، فال ُيطيع اأحدًا غير الل عّز وجّل. ل ُيطيع نف�شه الأّمارة بال�شوء، 

ول ُيطيع اأّي مخلوق في مع�شية خالقه. ول يخ�شع اإل لل عّز وجّل لأّنه هو 

اأهل الخ�شوع والطاعة، فال يخ�شع للعدو مهما تعاظمت قّوته الزائفة، فالل 

هو القوّي القادر على قهر كّل الجبابرة والطغاة. وهو يعلم بعقله وبقلبه اأّن 

ر الوحيد في الكون، هو وحده ُيحي، وُيميت، ويرزق، وُيطعم،  الل هو الموؤثِّ

وي�شفي. فال يخاف من العدو الذي ل تاأثير له، فالعدو ل ُيحي ول ُيميت. 

فال يرجو الن�شر والتوفيق وال�شداد اإل من الل عّز وجّل، فغير الل عّز 

ل  والهجرة  تعالى،  الل  �شبيل  في  مهاجر  وهو  �شيء.  على  قادر  غير  وجّل 

تقت�شر على النتقال من مكان اإلى اآخر، فاأعظم المهاجرين من يترك اأهله 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص161.

)2) م.ن، ج1، �ص67.

38

رصاصات عاشقة



اته ورغد عي�شه اإلى �شاحات الوغى والجهاد والحرب، وثغور  ودنياه ويهجر لذَّ

الم�شلمين ومع�شكراتهم. 

هو يهاجر هذه الهجرة لينقذ اإيمان المجتمع، واإيمان المجتمع هو دين 

الل عّز وجّل النظام الأ�شلح الذي به �شالح الب�شرية، و�شيرها نحو الكمال 

وال�شعادة. 

هكذا كان يقين �شّيد �شهداء المقاومة ال�شيد عبا�ص المو�شوي }: »اأنا 

�صّحي 
ُ
�صّحي في خدمة �صيء هو اأقل من م�صتواي، ولكّني اأ

ُ
ل ُيمكنني اأن اأ

اإذا كانت عبادة في  بروحي ومالي وول��دي وكّل �صيء في خدمة الق�صية 

�صبيل اهلل عّز وجّل«. 

ولكن لكّل طائر هجرة، والطائر ُيهاجر اإلى حيث يطمئن وي�شتريح، وي�شعر 

بالدفء والأمان، ل اإلى الجهد والتعب والم�شّقات والأهوال لأجل غيره. 

 .Qوهذا عاب�ص، عاب�ص الذي اأجّنه حّب الح�شين

اإلــى  الــثــائــرة  العا�شقة  المجاهدين  روح  ت�شكن  اللقيا  �شاحات  وفــي 

مع�شوقها، فتطمئن، وت�شعر بالدفء والأمن. وفي اأعماقهم المطمئنة يترّدد 

:Qشدى من �شوت مولهم �شيد ال�شهداء�

اأراك»ترك���ت الخل���ق طراً ف���ي هواك  لك���ي  العي���ال  واأيتم���ت 

لم���ا م���ال الف���وؤاد اإل���ى �ص���واك«فل���و قّطعتن���ي ف���ي الح���ب اإرب���اً 

المجاهد وبع�ض ف�سله

هذا  اإلى  �شمت  قد  روحه  اأّن  اأو  الت�شحية  من  القدر  بهذا  يكون  من  اإّن 

الم�شتوى، لي�ص كاأّي اأحد عند الل عّز وجّل، فالل تعالى يمّن عليه بف�شائل 

ه بها دون �شواه، منها: يخت�شّ
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ڦ ڦ ڦ ڦ   } تعالى:  النا�ص عند الل: قال  �شائر  اأف�شل من 

 .
(1(

ڄ ڄ ڄ } 
اأجره اأعظم من اأجر العباد: عن ر�شول اللP: »ما اأعمال العباد كّلهم 

ماء  بمنقاره من  اأخ��ذ  كمثل خّطاف  اإل  اهلل  �صبيل  في  المجاهدين  عند 

 .
(2(

البحر«

اأذى  »ات���ق���وا   :Pالل ر�ــشــول  عــن  لغ�صبه:  وج����ّل  ع����ّز  اهلل  ي��غ�����ص��ب 

للر�صل،  يغ�صب  كما  لهم  يغ�صب  اهلل  ف���اإّن  اهلل،  �صبيل  ف��ي  المجاهدين 

 .
(3(

وي�صتجيب لهم كما ي�صتجيب لهم«

اأو اآذاه اأو خلفه في  ل ير�صى اهلل باأذّيته: عنهP: »من اغتاب غازياً 

اأهله بخالفة �صوء ن�صب له يوم القيامة علم، فلي�صتفرغ لح�صابه ويرك�ض 

 .
(4(

في النار«

هو في عين اهلل جّل جالله ورعايته: عن ر�شول اللP: »من خرج في 

 .
(5(

�صبيل اهلل مجاهداً، وكان في �صمان اهلل باأّي حتف مات كان �صهيداً«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) �شورة الن�شاء، الآية95.

)2) المتقي الهندي، كنز العمال، ج4، �ص316.

)3) م.ن، �ص314.

)4) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج97، �ص50.

)5) م.ن، ج73، �ص372.
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الّرصاصة الدابلة �

 صفات المجاهد
اأيُّها المجاهد الحبيب:

خّط  النار،  خّط  على  واأنــت  �شفاٍت  من  داخلك  في  ما  النا�ص  يعلم  لو 

الإخال�ص لل، لتفاجوؤوا!

وقد يهم�ص البع�ص اأّن المجاهد اإرهابي، قاتل، ل يعرف اإل العنف، ول 

يفقه اإل لغة الر�شا�ص، ول يع�شق اإل لون الدم ورائحة البارود!

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اأنت تحمل البندقية، ولكن لي�ص �شّد النا�ص، واإّنما لأجلهم. 

الل  ر�شالت  تحمل  فاإّنك  المتفّجرة  والمواّد  ال�شالح  تحمل  كما  واإّنــك 

مقّد�شة  اأماكن  لك  الحرب  �شاحات  اأ�شبحت  ولهذا،  اأي�شًا.  العالم  لإنقاذ 

تتعّبد فيها، وتنطلق فيها، وتعرج منها اإلى جنان الخلد. وقد ورد عن الر�شول 

 .
(1(

الأعظمP: »اإّنما رهبانّية اأّمتي الجهاد في �صبيل اهلل«

المجاهدين  �شفات  فاإّن   ،
(2(

و�صنامه« الإ�صالم  »ذروة  الجهاد  كان  اإذا 

اأي�شًا، ذروة ال�شفات واأعالها. فما هي �شفات المجاهد؟ ومن اأين ينبغي 

اأن ينطلق؟ هنا بع�ص اللمعات:

)1) ال�شيخ ال�شدوق، الأمالي، �ص133.

)2) م�شتفاد من رواية عن الإمام ال�شادقQ: ال�شيخ الكليني، الكافي، ج4، �ص63.
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الأولى: اأيُّها المجاهد، كن ثابت الإيمان، ول تتزلزل، ول تخف من اجتماع 

الأعداء، لأّن اإيمانك بالل اأقوى واأعظم من جمعهم، األم يقل الل تعالى: 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ   }

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
 .

(1(
پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } 

الّثانية: كن �شابرًا، وتحّمل ال�شعاب، وا�شتعن بالتدريب البدني والمعنوي لكي 

تواجه كّل ال�شدائد، األم يقل الل عّز وجّل: { ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
 .

(2(
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } 

الثالثة: اأخي الحبيب، اإّن عالمة الفالح اأن يكون عملك في �شبيل الل، وكّل 

من ل يكون هدفه الل فاإّنه �شيكون متعّلقًا بالدنيا، والدنيا دار الخ�شارة. 

ائ  ائ  ى  ى   } تعالى:  الل  يقل  األــم  جمجمتك!  الل  فاأعر 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
 .

(3(
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی } 

الرابعة: اإّن الروؤية الوا�شحة والتوّكل على الل تعالى هي ميزتك الفريدة، 

فال تتخّل عنها، ول ُتدخل الخوف اإلى قلبك، ول تتهّيب من ال�شعاب، األم 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک  يقل الل عّز وجّل: { 

 .
(4(

ک گ گ گ}
الخام�صة: اإّن روؤيتك للعدّو، ينبغي اأن تكون عميقة، فال تنخدع بظاهرهم 

منك  الخوف  اإل  الدعــاء  هذا  يخفي  ما  فــوالل  باأ�ص،  من  يّدعونه  وما 

)1) �شورة اآل عمران، الآيتان 174-173.

)2) �شورة الأنفال، الآية 65.

)3) �شورة الن�شاء، الآية 74.

)4) �شورة التوبة، الآية 51.
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�شّلم  الل،  يد  في  يدك  فلت�شع  وبالّتالي  الجبار،  العزيز  لل  والتحّدي 

مئ  حئ   } تعالى:  الل  يقول  لــالأعــداء،  المدّمر  �شالحه  كن  له،  اأمــرك 

ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
 .

(1(
يت جث مث ىث } 

الطويلة  ال�شنين  هذه  رغم  �شابرًا  تزال  ل  لأّنك  ُيحّبك  الل  اإّن  ال�صاد�صة: 

من الجهاد، وكيف ل ُيحّبك؟ وبذل الجهد والتعب لم يزدك اإل اإ�شرارًا 

ۓ  ے  ے  { ھ  تعالى:  يقول  والت�شحية،  البذل  من  المزيد  على 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 
 .

(2(
ۅ ۉ ۉ } 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   } الـــعـــدّو،  اإرهــــاب  ال�����ص��اب��ع��ة: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
 .

(3(
ائ ائ ەئەئ } 

الثَّامنة: اإنَّ ما ُيمّيزك اأيُّها المجاهد عن باقي المقاتلين في العالم، اأنَّك تحمل 

في قلبك رحمًة كبرى لالإن�شانية، هل ت�شتطيع اأْن ترى �شعيفًا م�شكينًا فال 

 Pالنبّي اتَّخذت  اأنَّك  نعلم  ُتعينه؟ نحن  يتيمًا محتاجًا فال  اأو  ُت�شاعده؟ 

ا اأوِذَي به اأّي نبي، غير اأّنه كان يقول:  وِذَي اأكثَر ممَّ
ُ
ه اأ لك اأ�شوًة ح�شنًة، واأنَّ

»اللهم اغفر لقومي فاإّنهم ل يعلمون« ثّم يمّد يده بالم�شاعدة لهم!

ظهره،  على  الجراب  يحمل  كان  لقد   .Qعلّي الإمــام  كان  وكذلك 

ويندفع في ظالم الليل البهيم، وهو ُيفّت�ص عن الجوعى والمحرومين، لكي 

ُيطعمهم ويك�شيهم. وفي ليلة باردة ـ �شديدة البرد ـ خرج في جولته التفّقدية 

اأّم،  وبكاء  اأطفال  اأنين  منها  �شمع  خيمة،  اإلى  فو�شل  ليلة،  كّل  في  كعادته 

)1) �شورة الأحزاب، الآية 22.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 146. 

)3) �شورة الأنفال، الآية 60.
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اقترب من الخيمة، و�شاأل المراأة: 

ما بال الأطفال يبكون؟ قالت: اأ�شّر بهم البرد، والجوع، لفت نظر الإمام 

نار م�شتعلة، وعليها القدر ف�شاأل المراأة: وماذا في القدر؟ اأجابت: ماء، ل �شيء 

غير الماء، اأخدعهم به حتى يناموا، اآه، كم كان موِجعًا لالإمام اأن يرى اأطفاًل 

اأ�شرع هو، وخادمه  واأّمًا تحتال لجوعهم هكذا بطبخ الماء في القدر؟  يبكون 

قنبر اإلى البيت. حمل جرابًا من الطحين و�شيئًا من الدهن، وعاد. في الطريق 

حاول قنبر اأن يحمل الجراب عنه، ولكّنه اأبى، اإّنه �شاحب العيال، ال�شعب كّله 

عياله، وكما قال، اإّن �شاحب العيال اأحّق بحمل الزاد اإلى عياله، دخل الكوخ. 

وبعد  الخبز،  ي�شنع  هو  اأخذ  بينما  الأطفال،  ُت�شّكت  اأن  الأّم  من  طلب 

ي�شع  بداأ  لطف  وبكّل  حوله،  الأطفال  جمع  جاهزًا،  �شيء  كّل  كان  لحظات 

في اأفواههم اللقمة تلو الأخرى، والأم تنظر اإلى هذا القادم المجهول الذي 

ُيالطف اأبناءها اليتامى من دون اأن تعرف من هو؟ 

م  ُيلقِّ الإمــام  يكون؟  اأن  يمكن  تــراه  من  بالأطفال؟  يفعل  هكذا  لماذا 

طالب،  اأبــي  بن  لعلَيّ  اغفر  يقول:  وهو  لــذاك،  ولقمة  لهذا  لقمة  الأطفال، 

وبعد اأن �شبعوا جميعًا، بداأ ُيالطفهم، يت�شابى معهم، فكانوا ي�شحكون من 

ذلك. ثم خرج، فقال له قنبر: يا مولي، لقد راأيت منك الليلة، اأّنك اأطعمت 

الجوعى وهذا داأبك، ولكن لم اأفهم معنى ت�شابيك معهم؟ 

اأن  فــاأردت  يبكون،  جياع  والأطفال  الكوخ،  دخلنا  لقد  الإمــام:  فاأجابه 

نخرج وهم �شبعى ي�شحكون. 

�شّد  وعنيفين  الحرب،  ميادين  في  اأبطاًل   Rالأئّمة كان  اإذن هكذا 

كّل  اأي�شًا  وكذلك  رحماء.  كانوا عطوفين  الوقت  نف�ص  في  ولكّنهم  الباطل، 

المجاهدين الحقيقيين. 

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين
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الرصاصة الثامهة �

الدعاء سالح المجاهد
اأيُّها المجاهد الحبيب: 

اأ�شبح  تنا حيث  اأمُّ فيها  تمّر  التي  والقا�شية  الع�شيبة  الظروف  في هذه 

الأّمة  اآمال  معقد  واإخوتك  اأنت  تبقى  جهة،  كّل  من  عليها  م�شدودًا  الخناق 

وتطّلعاتها، وفي هذه الأجواء الح�ّشا�شة، علينا اأن نلجاأ اإلى اأهّم الأ�شلحة على 

وم�شت�شعف  لكّل مظلوم  تعالى  الل  منحه  الدائم،  الّن�شر  �شالح  الإطالق، 

الذي  ال�شالح  الدعاء،  اإّنه �شالح  الذين ظلموه واعتدوا عليه،  به من  لينال 

ُي�شقط الجبابرة والطغاة مهما بلغ طغيانهم وجبروتهم. 

عاء يهزم الطواغيت الدُّ

كامل  المجاهد  اأظهر  اإذا  اإل  يتّم  اأن  ُيمكن  ل  الل  �شبيل  في  الجهاد  اإّن 

حاجته وفقره لل �شبحانه وتعالى، واإّن الن�شر اإّنما هو من عنده تعالى: { گ 

غيان  . وهذا فرعون الذي بلغ من الطُّ
(1(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } 
والجبروت ما بلغ، حتى اإنه ا�شتعبد اأهل م�شر كّلهم، وبلغ من طغيانه وغروره 

اأّنه اّدعى الألوهية كما اأخبر بذلك القراآن في قوله تعالى: {ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 126.
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
 .

(1(
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں} 

ولّما و�شل فرعون اإلى هذا الم�شتوى من الطغيان وال�شتكبار واجهه مو�شى 

در�شًا  لنا  يبقى  لكي  الكريم  القراآن  �شّجله  بدعاء  عليه  فدعا  الدعاء  ب�شالح 

ن�شتفيد منه ونعرف من خالله قيمة الدعاء: { ى ى ائ ائ ەئ 

ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ٱ 

 .
(2(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } 
 :Qمو�شى ـــي  ـــب ـــن ال لـــــدعـــــاء  ـــى  ـــال ـــع ت الل  ـــجـــاب  ـــت ـــش ا�  وقــــــد 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ 

ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ه اأثر الدعاء وخا�شة اإذا كان هذا الدعاء �شادرًا  . اإنَّ

(3(
ۅ ۉ } 

من جهة مظلومة، فعن ر�شول الل P: »اتقوا دعوة المظلوم، فاإّنها تحمل 

.
(4(

على الغمام، يقول اهلل: وعّزتي وجاللي لأن�صرّنك ولو بعد حين«

ثمرات الدعاء

عظيمة،  عــبــادة  ذاتـــه  حــدِّ  فــي  الــدعــاء  اإّن  الحبيب،  المجاهد  ــهــا  اأيُّ

{ ڀ  قـــولـــه:  فـــي   Pالنبي وعــــن  وروحــــهــــا،  الـــعـــبـــادة  لــــّب  هـــو  بـــل 

وق������راأ:  ال����ع����ب����ادة،  ه����و  »ال�����دع�����اء  قــــال:   { ٺٿ  ٺ  ٺ   ٺ 

)1) �شورة الق�ش�ص، الآيتان 39-38.

)2) �شورة يون�ص، الآيتان 89-88.

)3) �شورة الق�ش�ص، الآيات 42-40.

)4) المتقي الهندي، كنز العمال، ج 3، �ص499.
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ 

 .
(1(

ٹ ٹ ڤ }«
وال�شعور  واأ�شمائه  تعالى  الل  �شفات  العبد  ا�شتح�شار  ُيحّقق  والدعاء 

بعظمتها والتعبُّد بها، فهو اإقرار من الموؤمن باأّن القّوة لل جميعًا، واأّن العّزة 

النا�شر هو الل  واأّن  دابة،  كّل  ورازق  �شيء،  كّل  واأّن الل خالق  لل جميعًا، 

والقاهر هو الل، وال�شاّر النافع هو الل، والآمر الناهي هو الل، والظاهر 

الباطن هو الل: { ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 { ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
، والإح�شا�ص بهذه المعاني هو الذي يقود الم�شلمين اإلى امتثال اأمر الل 

(2(

 .
(3(

تعالى: { ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } 

لروح  اإذكــاء  المحاربين،  واأهله  الكفر  مع�شكر  على  الدعاء  فــاإنَّ  وكذلك 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   } لل:  كّله  الأمر  اأّن  ليعلموا  الم�شلمين،  حياة  في  اليقين 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  { ٱ  واأْن:   ،
(4(

ٴۇ}  ۈ 
، واأّن الدعاء ي�شتنزل اإذن 

(5(
پ پ پ پ ڀ ڀ} 

 .
(6(

الل تعالى: { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ} 

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اأن  الأعداء ل ينبغي  الدعاء في مواجهة  اإنَّنا حينما نتحّدث عن �شالح 

نفهم اأّنه يجب القت�شار عليه واإغفال ما ُيمكن فعله من الأعمال الأخرى، 

ال�شعف.  حالة  في  ة  وخا�شَّ الأحــوال  كّل  في  ملّحًا  اأمــرًا  يظّل  الّدعاء  ولكن 

)1) �شورة غافر، الآية 60.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 26.

)3) �شورة اآل عمران، الآية 175.

)4) �شورة محمد، الآية 7. 

)5) �شورة التوبة، الآية14.

)6) �شورة البقرة، الآية 249.
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واعلموا اأيُّها المجاهدون اأنَّ الّدعاء الذي ي�شتجيبه الل تعالى هو ذلك الذي 

النار،  خّط  على  واأنــت  خا�شعًا  فلتكن  ٍع!  مت�شرِّ خا�شٍع  قلٍب  من  نابعًا  يكون 

ولتجعل ذكر الل على ل�شانك وفي فوؤادك: { ى ائ ائ ەئ ەئ 

.
(1(

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ } 
لقد كان من دعاء النبي الأعظمP في الجهـاد: »اللهم اأنت ع�صدي، 

 .
(2(

قاتل«
ُ
ون�صيري، بك اأحوُل وبك اأ�صول وبك اأ

اإلــى  ــار  �ــش اإذا   Qاأبــــي طالب بــن  ــّي  عــل الــمــوؤمــنــيــن  اأمــيــر  وكــــان 

ــّم يــقــول: »ال��ح��م��د هلل ع��ل��ى نعمه  الــقــتــال ذكــر ا�ــشــم الل حين يــركــب، ث

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   } ال��ع��ظ��ي��م،  وف�����ص��ل��ه  ع��ل��ي��ن��ا، 

وي��رف��ع  ال��ق��ب��ل��ة،  ي�����ص��ت��ق��ب��ل  ث����ّم   ،
(3(

ڍ} ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ي���دي���ه اإل�����ى اهلل، ث����ّم ي���ق���ول: »ال���ل���ه���ّم اإل���ي���ك ُن��ق��ل��ت الأق���������دام، واأت��ع��ب��ت 

���ت ال���ق���ل���وب، وُرف���ع���ت الأي�������دي، و���َص��خ�����ص��ت الأب�������ص���ار،   الأب��������دان، واأف�������صَ

على  ���ص��ي��روا   

(4(
ڳ} گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   }

بركة اهلل. ثّم يقول: اهلل اكبر، اهلل اأكبر، ل اإله اإّل اهلل واهلل اأكبر، يا اهلل، 

اأح��د، يا �صمد، يا رّب محّمد، ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، ل حول ول  يا 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   } اإّل باهلل العلّى العظيم،  قّوة 

باأ�ض  عّنا  ُك��ّف  اللهّم   ،  
(5(

ٿ} ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
. وكان هذا �شعاره ب�شّفين.

(6(
الظالمين«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) �شورة الأنفال، الآية 45.

)2) الري�شهري، ميزان الحكمة، ج1، �ص564.

)3) �شورة الزخرف، الآيتان 14-13.

)4) �شورة الأعراف، الآية 89.

)5) �شورة الفاتحة، الآيات 5-2.

)6) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج97، �ص36.
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الرصاصة الحاسلة �

ة في شخصية المجاهد
ّ
العز

اأيُّها المجاهد الحبيب: 

هي فر�شة رائعة اأن يقوم الإن�شان ب�شناعة العّزة لنف�شه ولالأّمة، فنحن 

اأذّلء، والل �شبحانه  اأو نكون  العّزة،  اأن نعي�ص  ثالث لهما،  اأمام خيارين ل 

وتعالى ياأبى اأن تعي�ص الأّمة اأّي مقدار من الذّل طالما اأّنها تنتمي لل تعالى، 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ  �ــشــاأنــه:  عــزَّ  يــقــول 

 { ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
.
(1(

القلب  يمالأ  اإح�شا�ٌص  وهي  ُيغلب،  اأن  من  الإن�شان  تمنع  العّزة هي حالة 

وارتفاٌع  بالل  ارتباٌط  والرتفاع. وهي  وال�شتعالء  وال�شموخ  بالإباء  والنف�ص 

ر من ِرقِّ الأهواء ومن ُذلِّ الطمع وعدم  بالنف�ص عن موا�شع المهانة والتحرُّ

ال�شير اإل وفق ما �شّرعه الل. 

واأّما الغاية منها، فاأن يكون الإن�شان متغّلبًا على الأعداء، فكفاك فخرًا 

واأ�شمائه  تعالى  الل  اأو�شاف  من  و�شٍف  ظّل  تحت  تعمل  اأن  الحبيب  اأيُّها 

]اْلَعِزيُز[ اأي: الغالب القوي الذي ل يغلبه �شيء وهو اأي�شًا المعّز الذي يهب 

)1) �شورة المنافقون، الآية8.

49



العّزة لمن ي�شاء من عباده. والإيمان بهذا الو�شف ل �شّك اأّنه يهب المجاهد 

�شجاعًة وثقًة كبيرًة به!

بال�صمّو  نف�صه  خ�ّض  من  »ي��ا   :Qالح�شين الإمــام  عن  الدعاء  وفي 

 .
(1(

ون« والرفعة، واأولياوؤه بعّزه يعتزُّ

 .
(2(

 وعن الإمام علّيQ: »من اعتّز بغير اهلل اأهلكه العّز«

كيف اأكون عزيزاً؟

اأيُّها المجاهد الحبيب: 

الذي ي�شون  الطريق  اإلى  الموؤمنين  اأن يهدي  المجيد  القراآن  اأراد  لقد 

نهم �شّد الر�شا بالهوان اأو ال�شكوت على ال�شيم فاأمرهم  لهم العّزة وُيح�شّ

بالإعداد وال�شتعداد لحفظ الكرامة والذود عن العّزة فقال لهم: { ۇ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
 لأّن القّوة تجعل �شاحبها في موطن الهيبة والقتدار فال 

(3(
ې } 

ي�شهل العتداء عليه من غيره من ال�شعفاء. 

مواطن  فــي  والــثــبــات  والحــتــمــال  ــــدام  الإق ــراآن  ــق ال فــي  الل  وعّلمهم 

ے  ھ  ھ  ھ   } لــهــم:  فــقــال  معهم  �شبحانه  ـــه  اأّن موقنين  الــيــاأ�ــص 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
لهم:  يقول  اآخــر  موطن  وفــي   ،

(4(
ې}  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ 

 .
(5(

{ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}
ولكن!

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج83، �ص225.

)2) الري�شهري، ميزان الحكمة، ج2، �ص983.

)3) �شورة النفال، الآية 60.

)4) �شورة الن�شاء، الآية 104.

)5) �شورة محمد، الآية 35.
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واإّنما  طغياٍن  اأو  بغٍي  اإلى  دعوة  العّزة،  وراء  ال�شعي  اإلى  دعوتنا  لي�شت 

بكّل  اأنف�شهم  فيقّووا  وحذٍر  حيطٍة  على  اأّوًل  يكونوا  اأن  اأتباعه  القراآن  ُد  ُيعوِّ

اأعدائهم  نفو�ص  في  رهبٍة  اأ�شحاب  يكونوا  والتح�شين حتى  التقوية  و�شائل 

ڳ  ڳ  ڳ   } قــال:  هنا  ومــن  بهم،  وع�شفوا  عليهم  تطاولوا  واإّل 

ڀ   } ويــقــول:   
(1(

ں} ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
 .

(2(
ڀ} 

ومتى �شاء الل يومًا اأن يلتقي الموؤمنون في معركٍة مع الكافرين فالواجب 

حينئذ على كّل موؤمن اأن يظّل عزيزًا قوّيًا واأن يثبت على مبادئه وعقائده ل 

قبل  اأعّده  ما  كّل  م�شتخدمًا  وطاقته  يبذل جهده  بل  التعب  ول  الألم  ُيخيفه 

واإذا  القادر،  القوي  الأ�شباب بالل  اأّنه مربوط  ذلك من �شالٍح وعتاٍد واثقًا 

�شابرًا  را�شيًا  تحّمله  والبتالء  الختبار  األــوان  من  لونًا  له  تعالى  الل  �شاء 

مّرٍة  األف  خيٌر  الألم  احتمال  باأن  موقنًا  و�شهامته  وكرامته  بعّزته  محتفظًا 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  {ٺ  وال�شت�شالم:  التخاذل  من 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 
ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 .
(3(

ڇ ڇ ڍ } 
اأن يوّطد في  اأراد  اأبي طالب حين  الموؤمنين علّي بن  اأمير  وهذا مولنا 

اإّن��ك غ�صبت هلل فارج  ذّر  اأبا  اأبي ذّر الغفاري قواعد العّزة فقال: »يا  نف�ص 

من غ�صبت له، اإّن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك 

في اأيديهم ما خافوك عليه، واهرب بما خفتهم عليه فما اأحوجهم اإلى ما 

منعتهم وما اأغناك عّما منعوك، و�صتعلم من الرابح غداً والأكثر ح�صداً، 

)1) �شورة الن�شاء، الآية71.

)2) �شورةالن�شاء، الآية102.

)3) �شورة البقرة، الآيات 157-155.
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اهلل  اتقى اهلل لجعل  ثم  رتقاً  كانتا على عبٍد  والأر���ض  ال�صماوات  اأّن  ولو 

فلو  الباطل،  اإل  يوح�صّنك  ول  الحّق  اإل  يوؤن�صّنك  ل  مخرجاً.  منهما  له 

من  ونلت  ذللت  لو  اأي:  اأمنوك.  منها  قر�صت  ولو  اأحّبوك  دنياهم  َقِبلت 

 .
(1(

متاع الدنيا لما خافوك«

عّز الموؤمن من عزِّ اهلل

بال�صمو  نف�صه  خ�ّض  من  »ي��ا   :Qالح�شين لالإمام  عرفة  دعــاء  في 

والرفعة واأولياوؤه بعّزه يعتّزون، يا من جعلت له الملوك نير المذّلة على 

 .
(2(

اأعناقهم فهم من �صطوته خائفون«

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   } مــوهــوم:  عــزٌّ  هناك  بينما 

 .
(3(

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې } 
الحديثة  والتكنولوجيا  القّوة  مظاهر  من  العّزة  يطلب  النا�ص  من  كثير 

الموجودة عند الكافر، وقد يّتخذ وليًا يواليه وُيمالئه �شواء كان على م�شتوى 

اأفراد اأم دول اأم �شعوب، واإّنما يعمل بع�ص الم�شلمين طمعًا في العّز والن�شر 

اآجاًل فيترك  اأم  اإن عاجاًل  والهوان  الذل  اإل  لي�ص  الكافرين وهذا  من عند 

العّز من الل ويطلب العّز من اأعداء الل. فعن اأمير الموؤمنينQ: »من 

.
(5(

، و»العزيز بغير اهلل ذليل«
(4(

اعتّز بغير اهلل اأهلكه العّز«

ومتى �شاء الل يومًا اأن يلتقي الموؤمنون في معركٍة مع الكافرين فالواجب 

حينئذ على كّل موؤمن اأن يظّل عزيزًا قوّيًا واأن يثبت على مبادئه وعقائده ل 

قبل  اأعّده  ما  كّل  م�شتخدمًا  وطاقته  يبذل جهده  بل  التعب  ول  الألم  ُيخيفه 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص13.

)2) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج 98، �ص 220.

)3) �شورة الن�شاء، الآية139.

)4) الآمدي، غرر الحكم رقم 8217.

)5) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج 78، �ص 10.
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ذلك من �شالٍح وعتاٍد واثقًا اأّنه مربوط الأ�شباب بالل القوي القادر واإذا �شاء 

الل تعالى له لونًا من األوان الختبار والبتالء تحّمله را�شيًا �شابرًا محتفظًا 

بعّزته وكرامته و�شهامته موقنًا باأّن احتمال الألم خيٌر األف مّرٍة من التخاذل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   } وال�ــشــتــ�ــشــالم: 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.
(1(

ڍ} 
ه�شمًا  ولي�شت  عدوانًا  اأو  بغيًا  ولي�شت  تفاخرًا  اأو  تكبُّرًا  لي�شت  والعّزة 

يجب  لما  وال�شيانة  الكرامة  على  الحفاظ  واإّنما هي  لإن�شاٍن  اأو ظلمًا  لحقٍّ 

اأن ُي�شان، ولذلك ل تتعار�ص العّزة مع الرحمة بل لعّل خير الأعّزاء هو من 

َر قوله عن رّب  يكون خير الرحماء، وهذا ُيذّكرنا باأّن القراآن الكريم قد كرَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} ت�شع مّرات في �شورة ال�شعراء ثم ذكر  العّزة: { 

ِحيُم مّرة واحدة. َفي: اْلَعِزيُز الرَّ في كلٍّ من �شورة ي�ص وال�شجدة والدخان و�شْ

ثم اأغلب المواطن التي جاء فيها و�شف الل با�شم ]العزيز[ قد اقترن 

على  الأ�شياء  يوجد  الذي  هو  والحكيم  ]الحكيم[.  با�شم  ال�شم  هذا  فيها 

غاية الإحكام وال�شبط فال خلل ول عيب.

واأولياوؤه بعّزه يعتّزون

التي  هي  وتعالى  �شبحانه  الل  من  الم�شتمّدة  والعّزة  الحقيقية  العّزة 

هي  كربالء،  �شاحات  في  الموقف  ذلك  يقف   Qالح�شين الإمام  جعلت 

التي جعلت العّبا�صQ يقف ذلك الموقف عند الم�شرعة، ل يوجد تف�شير 

اآخر يمكن اأن ُنفل�شف من خالله الح�شينQ في عا�شوراء، ول يوجد اأّي 

تحليل في العالم ن�شتطيع من خالله فهم واقعة كربالء اأو معرفة عمق ثورة 

)1) �شورة البقرة، الآيات 157-155.
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اإل من خالل معرفة الل عّز وجّل هذه المعرفة هي   Qالإمام الح�شين

المرء  قلب  يختزن  فحينما  ال�شتثنائية،  البطولية  المواقف  ُتنتج هذه  التي 

�شاطئ  على  يقف  تجعله  المعرفة  هــذه  فــاإّن  وجــّل  عــّز  بــالل  راقية  معرفة 

العلقمي وهو في اأ�شّد حالت العط�ص وياأخذ الماء بيده ُيقّربه اإلى فمه يريد 

اأن ي�شرب فيتذّكر عط�ص الح�شينQ- هذه لي�شت ق�شّية اأخ واأخيه بل هي 

ق�شّية اإمام ُمفَتر�ص الطاعة خليفة الل في الأر�ص - فيلقيه من يده ويرّدد: 

ـــي  ــــد الـــحـــ�ـــشـــيـــن هـــون ــــع يــــــا نــــفــــ�ــــص مــــــن ب

 
(1(

تكوني اأن  كـــــنـــــت  ل  بــــــعــــــده  مـــــــن 

ثم حينما تقطع يمينه يرتجز:  

يــــمــــيــــنــــي قــــــطــــــعــــــتــــــمــــــوا  اإن  والل 

(2(
ديني عــــــن  ـــــــــــــدًا  اأب اأحـــــــامـــــــي  اإّنـــــــــــي 

هذا الإن�شان وهو م�شاب بهذا ال�شكل في �شاحة الحرب تجد في داخله 

مكامن قّوة يعجز الجميع عن تف�شيره اإل اإذا وجدت لها ن�شبًا و�شببًا اإلى قّوة 

.
(3(

القوي العزيز »واأولياوؤه بعّزه يعتّزون«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) القا�شي النعمان المغربي، �شرح الأخبار، ج3، �ص192.

)2) ال�شيد مرت�شى الع�شكري، معالم المدر�شتين، ج 3، �ص129.

)3) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج 95، �ص220.
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 الّرصاصة اللاصرح �

سيماء المخلصين
اأيُّها المجاهد الحبيب:

على  تتعّرف  اأن  لك  بّد  فال  كبرى،  معركة  والمعركة  �شاحتك،  ال�شاحة 

عالمات الإخال�ص، لأّن الدعاء بدون برهان ل يكفي، ولأّن ال�شيطان دائمًا 

ر لك اأّنك مخل�ٌص تمام الإخال�ص، والحقيقة ربما - ل �شمح الل-  ما ُي�شوِّ

تكون مختلفًة بالكّلية. 

ل ُتلِق لالآخرين باًل

ُتريد  ال��ذي ل  الخال�ض:  »العمل  قال:  اأّنه   Qال�شادق الإمــام  عن 

ثني 
ُ
واأ اأح�شنَت  لك،  قيل  فلو   .

(1(
وجّل« عّز  اهلل  اإل  اأح��د  عليه  يحمدك  اأن 

ك ذلك، ول تحزن بالمقابل اإذا لم ُيثَن عليك اأو على  عليك، فيجب اأْن ل َي�ُشرَّ

ع من اأيِّ �شخ�صٍ جزاًء ول �شكورًا.  عمٍل مهمٍّ عملته. فالمخل�ص لل ل يتوقَّ

تحقيق  في  و�شاهمَت  ح�شنًا،  بالًء  واأبليَت  للقتال  الل  قك  ووفَّ اأح�شنت  فاإْن 

النَّ�شر؛ فاإْن ُكْنَت جنديًا فال تنتظر من م�شوؤولك اإ�شادًة، ول ت�شمح لل�شيطان 

توهمهم  المعركة  بتفا�شيل عن  واأ�شدقاءك  اأهلك  فُتخبر  لك،  يو�شو�ص  اأْن 

اأنَّك كنَت بطاًل واأنَّك فعلت كذا وكذا، لتكبر في اأعينهم، طلبًا للمديح  بها 

)1) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص16.
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والمكانة عندهم. 

ب�شرِّ  تحتفظ  اأن  وحــاول  ال�شمت،  فالتزم  ذّمــوك،  اأو  يمدحوك  لم  واإن 

امية.  قت تلك المرُتبة ال�شَّ عملك، فاإْن نجحت بذلك، فاأنت مخل�ٌص وقد حقَّ

وعن الر�شول P: »اإنَّ لكلِّ حقٍّ حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخال�ض، 

القراآن  في  وجــاء   .
(1(

اهلل« م��ن عمل  ���ص��يٍء  على  ُيحَمَد  اأْن  ُي��ِح��بَّ  ل  حتى 

 { جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت   } الكريم: 

 .
(2(

ة ق�سّ

»ذهب بع�ض من ال�صخ�صّيات ال�صيا�صية اإلى الإمام الخميني، وتكلَّموا 

اأمامه باأّنهم قاموا بالكثير من الأعمال من اأجل الثورة الإ�صالمية، فما 

كان جواب الإمام اإل اأن قال: »األأجلي اأنا قمتم بما قمتم اأم لأجل اهلل؟! 

اأنا فال قيمة لأعمالكم، واإذا كان من اأجل اهلل تعالى  فاإذا كان من اأجلي 

 .
(3(

فلماذا تتوّقعون مّني اأنا ال�صكر؟«

المجاهدين  اإلــى  يتوّجه  الخميني}،  الــراحــل  الإمـــام  تــرى  ولذلك 

جنود  »اأّي  الّتالي:  بالخطاب  المباركة  الإ�شالمية  لالأّمة  الع�شكرية  والقوى 

الجنود  التو�شيف،  هذا  في  وانظر  المجتمع«،  لهذا  ُوهبوا  قد  مجهولين 

ل  اإخال�شهم  يف�شحون  ل  �شامتون،  لأّنهم  لماذا؟  مجهولون  المجهولون، 

بحركات الل�شان، ول باإيحاءات الأفعال. 

الن�سر والهزيمة في عين اهلل تعالى

ڳ ڳ ڱ ڱ  { ڳ ڳ  العظيم:  كتابه  في  تعالى  الل  يقول 

)1) الفّتال الني�شابوري، رو�شة الواعظين، �ص414.

)2) �شورة الكهف، الآية 110.

)3) مظاهري، خ�شال الجهادين، �ص 74، دار المحجة البي�شاء، ط4، 1999، بيروت.
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
بين  فــرقــًا  تــرى  هــل   .

(1(
 { ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

وراءه  ي�شعى  واحــد  انت�شار  هو  اإّنما  الحقيقة  في  والن�شر؟..  ال�شهادة، 

المجاهد، وباقي الأمور من ال�شهادة والهزيمة وحتى الن�شر، اإّنما هي اأمور 

ظاهرية. النت�شار الأوحد للمكّلف هو باأن يقوم بتكليفه على اأكمل وجه، اأن 

والخيانة. فمتى  والغدر  والهروب  بالفرار  له  يو�شو�ص  الذي  ال�شيطان  يهزم 

فرح  بالن�شر  الل  منَّ  فاإْن  �شيطانه،  على  المكّلف  وانت�شر  ذلك  تحّقق  ما 

المجاهد به، واإْن مّن عليه بال�شهادة والقتل في �شبيله زادت فرحته اأ�شعافًا، 

واإن كانت المعركة في الحقيقة قد ك�شبها الأعداء. 

الن�شر  ميزان  الميزان،  هــذا  في  نف�شه  ي�شع  المخل�ص،  فالإن�شان 

والهزيمة، فمتى ما �شعر اأّنه لو خ�شر المعركة فاإّن النا�ص �شوف يتكّلمون عنه 

فيحزن لذلك، فليعتبر اأّن اإخال�شه م�شاب بخد�ص عظيم، ولو قاتل من اأجل 

فاإّنه ل يكون مقتوًل في �شبيل  اأثناء ذلك،  بالهزيمة فُقتل  اأحد  اأن ل يعيره 

المولى، بل في �شبيل ذاته ونف�شه واأنانّيته. واأي�شًا متى �شعر المجاهد باأّنه لو 

�شونه وُيعّظمونه، فيفرُح لذلك م�شبقًا، ويبقى اأمله  انت�شر فاإّن النا�ص �شيقدِّ

وهو يحارب اأن ينت�شر لكي يفرح بفرح النا�ص به! ولو ُقِتل هذا المجاهد وهو 

على هذه الحالة، مات كما مات �شاحبه. 

فال�شحيح اأن ل يكون عنده اأّي همٍّ بالربح والخ�شارة، وليهتم ح�شرًا باأداء 

ى ائائ  التكليف، لأّن الهزيمة كما الن�شر، هما مقّدران من عند الل: { 

الإن�شان  اأّن  ذلك  من  والأ�شّح   
(2(

 { ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
الخميني  الإمــام  يقول  كما  ال�شرعي،  التكليف  لأدائــه  دومًا  منت�شر  الموؤمن 

)1) �شورة التوبة، الآية 52.

)2) �شورة الروم، الآية5.

57

سلماا المخيشلن



} في كلمته الم�شهورة: »ل معنى ول وجود للهزيمة بالن�صبة لمن يعمل 

في �صبيل اهلل تعالى«. 

كن زاهدًا في المراتب

من  ُحرمت  هي  اإن  �شاألتها  هــاّل  نف�شك،  راقبت  هــالَّ  المجاهد،  اأيُّها 

نيا،  الدُّ هذه  في  وراءها  النا�ص  ي�شعى  التي  اهرية  الظَّ رجات  والدَّ المراتب 

منها  ُحرمت  هي  اإن  هل  واأرقهم،  وتعبهم  �شبيلها  في  جهدهم  جّل  ويكون 

عي  تاأثَّرت وحزنت وقامت بما ل ُير�شي المولى، من ا�شتغابة الموؤمنين، وال�شَّ

لأذّيتهم للو�شول اإلى تلك المراتب. 

الموؤمنين  اأمير  يقوله  ما  جّيدًا  فا�شمع  نحوها،  تجنح  نف�شك  راأيت  اإذا 

كالجبل  واإن عُظمت،  نالها  ُتبطره منزلة  ال�صرف ل  Q»ذو  والمّتقين 

، وحديث الإمام الباقر Q»الموؤمن اأ�صلب 
(1(

الذي ل ُتزعزعه الرياح«

. فال يجب اأن يهتّز الموؤمن لمن�شب ناله اأو لم ينله. المهّم اأن 
(2(

من الجبل«

يكون قد اأّدى تكليفه، اأّما الجزاء والثواب فهو من لدن الخبير العليم، الذي 

ُيقّدر كيف ومتى وباأّي �شورة يكون ثواب هذا الإن�شان الموؤمن ب�شرط اأن يبقى 

القيام  اأّن  اإلى  نظرك،  هنا  وُنلفت  به.  ُيجاهر  ول  العمل  في  اإخال�شه  على 

بالعمل لوجه المولى �شبحانه وتعالى اأمر �شعب، لكن الأ�شعب منه اأن ُيحافظ 

الإن�شان على العمل �شافيًا من دون غ�شاوة ال�شرك والرياء، ولقد قال الإمام 

، وقال 
(3(

ال�شادقQ»الإبقاء على العمل حتى يخل�ض اأ�صّد من العمل«

الإمام علّي بن اأبي طالبQ»ت�صفية العمل اأ�صّد من العمل، وتخلي�ض 

 .
(4(

النّية عن الف�صاد اأ�صّد على العاملين من طول الجهاد«

)1) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص257.

)2) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص241.

)3) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص16. 

)4) م.ن، ج8، �ص24.   
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ومن الأمور المتفّرعة على هذه النقطة، اأن ل ُي�شيء المجاهد ا�شتغالل 

المن�شب والجاه والموقع والزّي، فعن الر�شول P »من لب�ض ثوباً فاختال 

ال�صموات  دام���ت  م��ا  فيه  يتخلخل  جهّنم  �صفير  م��ن  ب��ه  اهلل  خ�صف  فيه 

. وانتبه اأن ل ُتهين اأحدًا، وبالخ�شو�ص المجاهد في �شبيل الل، 
(1(

والأر�ض«

والذي ُيقاتل معك على خّط الجبهة، فاإّن اإهانته من الكبائر والعظائم، فعن 

وتعالى من  تبارك  اهلل  »قال  الأعظم:  الر�شول  Qعن  ال�شادق  الإمام 

. هاّل راأيت كم هو عظيم وخطير 
(2(

اأر�صد لمحاربتي« اأهان لي ولّياً فقد 

الآخر  المقلب  وفي  الل!  �شبيل  في  بمجاهد  فكيف  موؤمن،  اأخ  اإهانة  اأمــر 

ني فقد �صرَّ  ُينقل عن الر�شول P: »من اأ�صرَّ موؤمناً فقد �صّرني ومن �صرَّ

ة اإذا كنت على  ، فاإدخال ال�شرور اإلى قلبه اأمر عظيم وجليل، خا�شّ
(3(

اهلل«

جبهة القتال، فهلّم دائمًا اإلى اإدخال ال�شرور اإلى قلبه، ع�شى اأن ير�شى عنك 

المولى ويجبر ما عرى عملك من تق�شير. 

واعلم اأّن القدرة على عدم الإهانة، اأو اإدخال ال�شرور، با�شتخدام الموقع 

اأو المن�شب، ل يتي�ّشر اإل لمن كان قلبه فارغًا من ال�شرك والرياء وممتلئًا 

بالمحّبة والإخال�ص لل الحبيب القريب. 

من  بها  اأخذنا  الإخال�ص،  مع  وقفة  كانت  تلك  الحبيب،  المجاهد  اأيُّها 

اليوم الجهادي   في هذا 
(4(

وقتك مقطعًا، ونتركك الآن في راحة الخال�ص

المبارك، وال�شالم. 

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج5، �ص44.

)2) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص351.

)3) م.ن، �ص188.

)4) فعن الإمام علي Q: »في الإخال�ص يكون الَخال�ُص«. 
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الّرصاصة الحاسية عير �

نسيم اإلخالص
اأيُّها المجاهد الحبيب:

والجهد  ال�شهر  ويوؤرقك  الجهاد،  �شاحات  في  الم�شني  العمل  ُيتعبك 

والترّقب، منتظرًا في الأفق هدير دّبابة. والخلق كّلهم وراءك، الأهل والعيال 

والأحّبة، واأمامك العدّو، وروح تنتظر مرور قافلة ال�شهادة. هل ت�شعر بالل 

اأكثر، هل يدخل ع�شقه الم�شتعل في قلبك؟ واأّن عملك كّله لل؟

م�شاألة  مــن  اأهـــّم  م�شاألة  الجهاد  و�ــشــاحــات  الــحــرب  فــي  هــنــاك  لي�ص 

الإخال�ص، لأنَّ الجهاد هو �شاحة اللقاء بالل، و�شاحة العمل. وكّل �شيء تحت 

نار القذائف والر�شا�ص يظهر اإلى المالأ، تظهر ال�شجاعة والجبن والخوف، 

والحّب والكره، الثبات والفرار، والإخال�ص والرياء. 

محّمد،  واآل  محّمد  على  �صّل  »اللهم   :Qالعابدين زين  دعاء  من 

واجعلنا مّمن جا�صوا خالل الديار، وا�صتوح�صوا من موؤان�صة الجاهلين، 

 .
(1(

و�صموا اإلى العلو بنور الإخال�ض«

اإلى هذه الحياة العادية،  اإن�شان لديه بالإ�شافة  اإنَّ الإن�شان الموؤمن هو 

حياة اأخرى مهّمة جّدًا، وهي الحياة الإيمانية الداخلية التي يعي�شها الإن�شان 

)1) الإمام زين العابدينQ، ال�شحيفة ال�شجادية، ن�شخة الأبطحي، �ص472، قم، نمونه، 1411هـ، 

ط1.
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مع رّبه، حيث تكون جميع اأعماله متوّجهة قبلتها نحو الحّق، وحياته وتفكيره 

الإيمان،  اأعلى  والإخال�ص  المقّد�ص.  وجوده  كعبة  حول  يدور  كّله  ووجدانه 

مالك  وه��و  ي��ن،  ال��دِّ غ��اي��ة  »والإخ���ال����ض   :Qالموؤمنين اأمير  عن  كما 

 .
(1(

العبادة«

الجهاد  �شاحات  الكفاح،  �شاحات  في  واأنت  العزيز،  المجاهد  اأيُّها  فيا 

الأكبر والأ�شغر، هل تفّكرت جّيدًا في هذا الجهد الذي تبذله، والتعب الذي 

تتحّمله، وكّل الم�شاعب والمخاطر واحتمالت ال�شهادة والجراح الخطيرة 

اأّنك  ترى  جّيدًا؟ هل  فيها  فّكرت  لك. هل  كثيرًا حدوثها  الممكن  من  التي 

اإلى العلى كما  اأّن هذا الإخال�ص ي�شمو بك  مخل�ص في جهادك، وهل ترى 

يريد ذلك منك اإمامنا ال�شّجاد؟ هل هو كّله لوجه الل؟!

اأهّمية الإخال�ض

الأمــور  جميع  في  الوا�شحة  الــروؤيــة  يملك  من  هو  المخل�ص،  الإن�شان 

الحّق  يعود  ول  الفتن،  �شحب  تتراكب  حينما  وخا�شة  والأخروّية،  الدنيوّية 

كّل  ُيفتقد  ذلك  عند  لأّنه  والمغرب،  الم�شرق  من  ال�شبهات  وتاأتي  ظاهرًا، 

من كان نور اإيمانه �شعيفًا. األم تر النا�ص حينما يحين وقت الجهاد، وتتلّبد 

ال�شماء بالطائرات الع�شكرية، وتنفخ اأبواق ال�شّر، األ يفزعون؟ األ يهربون؟ 

األ يتركون الحّق وحيدًا في كربالء الحرّية؟

نـــوٌر:  الــحــّق،  نـــور  اإخــال�ــشــك  فليكن  الأعـــــّز،  الــمــجــاهــد  اأيُّــهــا   اإَذْن، 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   }

 .
(2(

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ } 
اأيُّها المجاهد الحبيب، يعرف الإن�شان المخل�ص اأهّمية الإخال�ص الذي 

)1) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص19.

)2) �شورة النور، الآية 35.
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يعي�شه، والذي ي�شمو بروحه اإلى العلى، لأّنه بهذا الإخال�ص يكون دائمًا على 

ات�شال بالل عّز وجّل، يراه اأمام كّل عمل وفي كّل عمل وبعد كّل عمل، واأّما 

من هو بعيد عن الإخال�ص، فهل تعتقد اأّنه قريب من الل، اأو ي�شمح له الل 

باأن يتقّرب منه، وكيف يتقّرب منه هذا العبد غير المخل�ص وقلبه من الل 

اإن�شان  واأنانّيته. فهكذا  لنف�شه  اأو  اأجل فالن وعاّلن  واأعماله هي من  فارغ، 

بح�شب ما ي�شرحه لنا اأهل البيت هو اإن�شان بعيد عن الإن�شان والإن�شانية. عن 

الإمام جعفر ال�شادقQ: »ول بّد للعبد من خال�ض النّية في كّل حركة 

و�صكون، اإذ لو لم يكن بهذا المعنى يكون غافاًل، والغافلون و�صفهم اهلل 

 .
(1(

بقوله: { پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}«

وانتبه اأي�شًا، اإلى اأّن الإن�شان الموؤمن الذي يتم�ّشك باإيمانه، وُي�شّلم اأمره 

الطّيبين  ويحيا حياة  بالواجبات،  ويقوم  المحّرمات  ويجتنب عن  اإلى الل، 

وما  متين،  وحبٌل  قوي  �شبٌب  الل  وبين  بينه  فيما  اإن�شان  هو  الأ�شقياء،  ل 

ل  واأن  القّهار،  الواحد  بالل  الإيمان  اإل  الت�شليم  وما  الت�شليم،  اإل  الإ�شالم 

اإله �شواه، فمن كان بهذه الحال، فاإّن الل �شبحانه الذي يعلم خائنة الأعين 

وما ُتخفي ال�شدور! وقد روي عن مولنا حبيب الل، محّمد P: »قال اهلل 

تعالى: ل اأّطلع على قلب عبد فاأعلم منه حّب الإخال�ض لطاعتي لوجهي، 

اأن تطمئّن قلياًل  فلك   .
(2(

اإل توّليت تقويمه و�صيا�صته« وابتغاء مر�صاتي، 

فاإّنه  لخالقك،  الإيمان  اأظهرت  اإذا  باأّنك  الل،  �شبيل  في  المجاهد  اأيُّها 

 �شيكون لك الحامي والمحامي �شّد ال�شيطان وجنوده، و�شيمنع عنك الزلل: 

 .
(3(

مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس }   }

)1) النوري، الطبر�شي، م�شتدرك الو�شائل، ج1، �ص99.

)2) م.ن، ج4، �ص483.

)3) �شورة الزمر، الآيتان 83-82.
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ول بّد لنا اأن نتذّكر دائمًا، في ليلنا ونهارنا، اأّن الل �شبحانه وتعالى ل يريُد 

 وي�شملهم 
ٍ
من الإن�شان الموؤمن اإل ما كان خال�شًا له، ول ينظر الل اإلى قوم

برحمته الرحيمية وعنايته اإل اإذا كان بينهم اأنا�ص يخل�شون له، ول ي�شركون 

وجهادهم  المولى،  طاعة  الأوحد  هم  همُّ �شواه،  اأحدًا  ونّياتهم  اأعمالهم  في 

Q»واجعل  ال�شّجاد  مولنا  دعــاء  كان  ذلك  وفي  �شبيله.  في  هو  الفرد 

! وعن 
(1(

نّياتنا في معاملتك« واأخل�ض  نا في طاعتك،  جهادنا فيك، وهمَّ

وجهادهم  ودعوتهم  ب�صعفائها  الأّم��ة  هذه  اهلل  َن�َصَر  »اإّنما   :Pالر�شول

الإمــام  عليهم  ي�شطلح  والذين  فال�شعفاء،   ،
(2(

و�صالتهم«  واإخال�صهم 

الخميني } بالم�شت�شعفين، هم زبدة الأّمة وخال�شة نورها وتعّلقها بالل، 

والمعنوية،  الماّدية  وت�شحياتهم  وبجهادهم  الواحد،  الل  لعبادة  بدعوتهم 

الأمة  على  الل  يمّن   - ال�شالة   - فري�شة  باأهم  وتم�ّشكهم  وباإخال�شهم، 

بالن�شر والنت�شار. 

رو�سة الأن�ض )ق�سة(

ـــــه كــــان حـــا�ـــشـــرًا فـــي واقـــعـــة كــربــالء،  كــــان �ــشــخــ�ــص يــتــمــّنــى لـــو اأنَّ

كنت  ل��ي��ت��ن��ي  »ي����ا  دائـــمـــًا:  مـــــرّددًا   ،Qال�شهداء �شيد  مــع  في�شت�شهد 

ـــه  ــمــنــام اأّن م���ع���ك ����ص���ّي���دي ف����اأف����وز ف�������وزاً ع���ظ���ي���م���اً«، حــتــى �ــشــاهــد فـــي ال

له  ــال  ــق ف  ،Qالح�شين الإمــــــام  يـــدي  ــن  ــي وب كـــربـــالء  ــحــراء  �ــش  فـــي 

الإمامQ: »كثيراً ما تمّنيت اأن تكون معي فتنال ال�صهادة، فهذا الفر�ض 

اأن يحمل على الأعداء لينال ال�شهادة، فا�شطّرب الرجل  وال�صيف«، واأمره 

وارتع�ص بدنه.

وفي هذه الأثناء طلبت زينبO اأن ُتكلِّم اأخاها فالتفت اإليها الإمام

)1) الإمام زين العابدينQ، ال�شحيفة ال�شجادية، ن�شخة الأبطحي، �ص411.

)2) الفي�ص الكا�شاني، المحجة البي�شاء، ج8، �ص125.
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Q، فانتهز الرجل الفر�شة وهرب من الميدان، وهنا ا�شتيقظت زوجته 

وهي تحاول اإيقاظه، لكّنه كان يرك�ص في الغرفة مذعورًا، وهو يقول: »الهرب 

الهرب. فقالت له: ماذا بك يا رجل؟!، فقال لها: رحم اهلل زينب فلو لم 

ُت�صغل الح�صين وُتكّلمه، لكانت ا�صتمّرت المعركة، وكنت فقدِت زوجك الآن 

.
(1(

وجل�صِت في عزائه«

عي الإن�شان الإخال�ص والإيمان، فاإنَّه يكون واقعًا  فلي�ص دائمًا حينما يدَّ

قبيح  من  ي�شتره  ا  مـمَّ الإن�شان  ُيعّري  البالء  وقــت  في  والمتحان  كذلك، 

ة  والمـحبَّ الإخال�ص  ك�شب  في  َيـجهد  اأن  الإن�شان  فعلى  وايا.  والنَّ فات  ال�شِّ

الحقيقّيين. 

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) الكلبيكاني، علي: منهاج ال�شرور، �ص 172، بيروت، دار الهادي، 1994، ط1.
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الّرصاصة الثانلة عيرح  �

كن مع الصابرين
اأيُّها المجاهد الحبيب:

ت�شتّد الأزمات عليك، واأنت قاب�ص على �شالحك، الجوع والعط�ص، وتعُب 

لالأهل  ت�شتاق  موح�شة؟  حولك  الأر�ــص  والنتظار،  الترّقب  يرهقه  ج�شٍد 

والأحباب؟ هل تفقد �شبرك لحظة، ثم ت�شتغفر من هذه البادرة؟ 

(1(
اأيُّها المجاهد الحبيب: هل تعلم اأّن �شبرك ثوابه ثواب األف �شهيد!

األم يح�شل معك في �شاح الجهاد والأمور م�شتتّبة جّدًا، والمكان مهّياأ 

للمعركة، والجميع قد اأخذ موقعه، اأّن اأحد الإخوة، لم ي�شتطع النتظار قلياًل 

لأخذ الإذن من الم�شوؤول في البدء بالعملية اأو الهجوم، فانطلق وحده مّما 

ى ذلك اإلى حدوث جراح في الإخوة وا�شت�شهاد اآخرين..  اأربك الجميع، واأدَّ

ال�شبر؟!  عدم  �شّببها  التي  الف�شل  �شور  من  معقولة  �شورة  هذه  األي�شت   !

وقد تكون �شورة اأخرى مختلفة جّدًا، يهرب فيها الأخ المجاهد من ميدان 

ال�شبر  ففقد  طاقته،  فوق  هي  الخطيرة  الع�شكرية  الأجــواء  لأّن  المعركة 

وهرب؟!

الم�شتركة هي عدم  والم�شكلة  تحدث،  قد  كثيرة  حالة من حالت  هذه 

)1) الإمام ال�شادق Q: اأّيما رجل ا�شتكى ف�شبر واحت�شب، كتب الل له من الأجر اأجر األف �شهيد !
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ذلك  وب�شبب  والحت�شاب،  ال�شبر  على  نف�شه  المجاهد  الموؤمن  الأخ  تربية 

قد يقع في ابتالءات خطيرة وم�شاكل ل ح�شر لها، تّت�شح ال�شورة بعدها 

فما  اإيمانه.  جوهرة  على  الحفاظ  في  توفيقه  عدم  اأو  الأخ  اإيمان  ب�شعف 

من  التي  والإيجابية  ال�شلبية  الأمور  وما  المعالجة؟!  يمكن  وكيف  ال�شبب؟! 

الممكن الحديث عنها في رحاب ال�شبر؟!

اأهّمية ال�سبر

الأم��ور  »ال�صبر في  قوله:   Q اأبي طالب  بن  علّي  الإمــام  يُنقل عن 

واإذا  الج�صد،  الج�صد ف�صد  الراأ�ض  فارق  فاإذا  الج�صد،  الراأ�ض من  بمنزلة 

ين�شحب  المقيا�ص  هــذا  وعلى   .
(1(

الأمور« ف�صدت  الأم����ور  ال�صبر  ف���ارق 

الماّدية  الحياة  ففي  والمعنوية،  الماّدية  الأمــور  كّل  اإلــى  ال�شبر  مو�شوع 

هناك  المعنوية  الإيمانية  الحياة  وفي  بال�شبر،  ُتواَجه  م�شاعب  اليومية 

لال�شتيقاظ  المولى  يوّفقك  فقد  بال�شبر،  اإل  ل  ُتح�شّ ل  ومراتب  مراحل 

ل�شالة الليل، وتجد فيها لّذة وفرحة، لكن ال�شتيقاظ ل�شالة الليل يحتاج 

اإلى تهيئة مقّدمات، من النوم الباكر، وعقد النّية لال�شتيقاظ، و�شحذ الهّمة 

قبل النوم، وعدم التخمة في الأكل، والقيام من المخدع الدافئ اإلى البرد 

القار�ص، ومن هناء النوم اإلى تعب العبادة. فمن ل �شبر له على ذلك كّله، 

خ�شر �شالة الليل وما فيها من عبادة واأجر ولّذة! 

ومنها  المعنوية،  الأمــور  باقي  على  انطباقه  ي�شّح  مثٌل  ههنا  قلناه  وما 

الذين  المحت�شبين،  ال�شابرين  درب  هو  ــذي  وال الل،  �شبيل  في  الجهاد 

األ  غال،  الثمن  اأّن  خا�شًة  المهولة،  والمخاطر  الجّمة،  الم�شاعب  ُيالقون 

الإمام  قال  ذلك  ولأجل  الإن�شان.  بين جنبي  ال�شاكنة  الب�شرية  النف�ص  وهو 

اأ�شارت الآية الكريمة:  اإليه  راأ�ض الإيمان«. ولربما  ال�شادقQ:»ال�صبر 

)1) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص90.

66

رصاصات عاشقة



اإذ   
(1(

 { ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   }

وّجهت الخطاب اإلى الموؤمنين، فاأمرتهم بال�شبر اأوًل ثم ال�شالة، والل في 

الختام. مع ال�شابرين!

والأمر اأخطر، فالإمام علّي بن الح�شينQ يجعل من ال�شبر م�شاويًا 

لالإيمان، فيقول: »اإّنه ل اإيمان لمن ل �صبر له«)2). 

فيا اأيُّها المجاهد، دّقق قلياًل في روحّيتك وحالتك المعنوية، وابحث عن 

مواطن الغ�شب فيك اأو الجبن والخوف ل �شمح الل، ودّقق في كّل اأمٍر، حتى 

الأزمة  وقت  في  �شتقف  المطمئنة،  ومعنوّياتك  العالية  روحّيتك  اأّن  تطمئن 

بالمر�شاد اأمام اأّي م�شكلة، �شالحها ال�شبر و�شيفها الإيمان. 

من وحي ال�سابرين

وقد يح�شل لك اأن ت�شّك في قدرتك على ال�شبر اإن واجهت اأمرًا �شعبًا 

اأو اأزمة ما، فما عليك اإل اأن ُتراقب قلياًل هذه العالمات الثالث كي ترى اإن 

كنت �شت�شتطيع ال�شبر. فقد روي عن الر�شولP اأّنه قال: »عالمة ال�صابر 

في ثالث: اأّولها اأن ل يك�صل، والثانية اأن ل ي�صجر، والثالثة اأن ل ي�صكو 

من رّبه تعالى«)3). فالك�شل هو عدم وجود الهّمة لفعل معّين، وال�شجر حالة 

نف�شية تبعث على ال�شكون وعدم الحما�ص لل�شيء، واأّما ال�شكوى من الباري 

فهي من قبيل ح�شن الظّن الذي تكّلمنا عنه اآنفًا. وُيكمل الر�شول في �شرح 

يوؤّد  لم  �شجر  واإذا  الحّق،  �شّيع  فقد  ك�شل  اإذا  لأّنه  فيقول:  العالمات  هذه 

ال�شكر، واإذا �شكا من رّبه عّز وجّل فقد ع�شاه. فال يفّكرّن اأحد عند وقوع 

الم�شيبة في تحميل الل الم�شوؤولية من باب عدم قدرته هو على ال�شبر، 

)1) �شورة االبقرة، الآية 153.

)2) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص89.

)3) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص23.
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فيكون ذلك بالإ�شافة اإلى �شوء الظّن بالل عالمة على عدم الإيمان الحقيقي 

بالت�شليم الكامل لل تعالى والذي هو معنى الإ�شالم.. وهذا الأمر ل ي�شّح 

هذا  عن  وبالغالي  بالروح  ُيدافع  الذي  بالمجاهد  فكيف  العادي،  لالإن�شان 

الإ�شالم العظيم؟! 

فلي�ص  نتائجه،  واأّما  ال�شبر؟  نتيجة  عن  ت�شاأل  المجاهد،  اأيُّها  ولربما، 

قلنا  كما  والمعنوية  الماّدية  الأمــور  كّل  في  مطلوب  ال�شبر  لأّن  حدود،  لها 

لك  ُنقّدم  ونحن  الأمــور،  تلك  مدى  على  ال�شبر  هذا  فنتائج  البداية.  في 

بما  يظفر  اأن  بــّد  ل  ي�شبر  فمن  الظفر!  ال�شبر:  نتائج  من  واحــدًا  اأمــرًا 

مع  تعامله  في  ي�شبر  ومن  المال،  يربح  تجارته  في  ي�شبر  فمن  له،  �شبر 

اأهله وزوجته يظفر الحّب والحترام، ومن ي�شبر في اأر�ص المعركة يظفر 

في   Qعلّي الإمـــام  عن  روي  ولقد  وعـــّزة!  �شرف  بكّل  الــمــوؤّزر  الن�شر 

الن�صر«)1).  م�صمار  اإل��ى  اهتدى  ال�صبر  مركب  رك��ب  »من  المعنى:  هذا 

 »:Qطالب اأبــي  بن  علي  العظيم  الإمــام  فعن  ال�شبر،  مــّدة  طالت  واإن 

الظفر  لأّن  تياأ�ص  فال  الزمان«)2).  به  ط��ال  واإن  الظفر،  ال�صبور  يعدم  ل 

ف:  الم�شرَّ كتابه  في  يقول  اإذ  عنه  محي�ص  ل  اإلهي  وعــد  هو  ال�شبر   بعد 

! فتاأّمل اأيُّها المجاهد 
(3(

{ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک } 

في هذا اللطف الإلهي المحيط بك، ول تكن من الخا�شرين بتركك فر�شة 

�شرطها الوحيد هو القيام باأمر واحد هو ال�شبر!

واإن �شاألتني عن الثواب، ثواب ال�شابر في الل عّز وجّل، فاإّن الأحاديث 

ال�شادق الإمــام  فعن  المبتلى،  الموؤمن  الإن�شان  ُتطمئن  ذلك  في  الكثيرة 

)1) علي بن اأبي فتح الأربلي، ك�شف الغمة في معرفة الأئمة، ج3، �ص138.

)2) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص246. 

)3) �شورة الموؤمنون، الآية 111.
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�صهيد«)1).  األف  اأجر  له  كان  �صيعتنا ف�صبر عليه  ابُتلي من  »من   :Q

وعن الر�شول P اأنه قال:»عجبت للموؤمن وجزعه من ال�صقم، ولو علم ما 

له في ال�صقم لأحّب اأن ل يزال �صقيماً حتى يلقى رّبه عّز وجّل«)2). ويرفع 

الإمام الباقر Q ال�شقف عاليًا في ذلك فيقول: »لو يعلم الموؤمن ما له 

في الم�صائب من الأجر لتمّنى اأن ُيقر�ض بالمقاري�ض«)3). 

اأيُّها المجاهد، فليكن حّب الل �شاكن قلبك، لأّن حّبه ُين�شيك الكون وكّل 

هموم الدنيا، ولأّن حّبه بل�شم للروح، و�شفاء للنف�ص. واأنت لمن تجاهد وفي 

�شبيل من، األي�ص في �شبيل الل عّز وجّل؟! فليكن �شعينا دومًا اأن نكون دائمًا 

اأن  اأمرنا  يفتقدنا حيث  ل  واأن  فيه،  نكون  اأن  الل  يتوّقعنا  الذي  المحّل  في 

نكون. وتذّكر دائمًا هذا الحديث العظيم في كّل لحظة ع�شى اأن ي�شاعد قلبك 

 :Qين في التعّلق بالمع�شوق الأوحد عّزت اأ�شماوؤه، حيث يقول يع�شوب الدِّ

»حبُّ اهلل ناٌر ل يمرُّ على �صيء اإل احترق، ونور اهلل ل يطلع على �صيء اإل 

اأ�صاء«)4).

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک   } واأّنه: 

 .
(5(

ک } 
واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) محمد بن همام ال�شكافي، التمحي�ص، �ص59.

)2) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج2، �ص625.

)3) ح�شين بن �شعيد الكوفي، الموؤمن، �ص15.

)4) الفي�ص الكا�شاني، المحجة البي�شاء، ج8، �ص7.

)5) �شورة البقرة، الآية249. 
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الّرصاصة الثالثة عيرح �

مع إخوة الجهاد
ها المجاهد الحبيب:  اأيُّ

تحميها،  التي  والأر�ــص  الثغور،  تحر�ص  واأنــت  المالئكة،  حولك  تجتمع 

المجاهدين،  اإخوتك  ولول  وعال،  عّز  الباري  ولول  عزيزة.  قد�شية  اأر�ــص 

فاإنَّك ل ت�شتطيع وحدك اأن ُتحرز الن�شر، اأو تمنع الهزيمة! اإّن المجاهدين 

الموت  وي�شتقبلون  بكتف،  كتفًا  ال�شالح  يحملون  اإخــوة  بع�ص،  مع  بع�شهم 

اإخوان طّيبون، مقاومون، تركوا كّل غاٍل خلفهم،  وال�شهادة بنحورهم. هم 

وم�شوا اإلى الجهاد واثقين بن�شٍر من الل قريب، اأو �شهادة مظّفرة حمراء، 

فكيف تتعامل مع اإخوتك في الجهاد؟! 

ها المجاهد الحبيب: اأيُّ

في كثير من الأحيان ي�شدف اأن ينقل بع�ص المجاهدين خالفاتهم، اأو 

هذا  اإّن  الحقيقة،  وفي  الجبهة.  اإلى  معه  النف�شية  اأو  ال�شخ�شية  م�شاكلهم 

خّط  على  معًا  الموجودين  لالإخوة  كارثة  ُي�شّكل  فاإّنه  يح�شل  حينما  الأمر 

النار، لماذا؟ لأّن نداء الإ�شالم المحّمدي الأ�شيل هو نداء: { ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
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الباري  �شوؤون  من  هو  بينها  والتاأليف  الموؤمنين  قلوب  فتوحيد   ،
(1(

ڑ} 
تعالى، فكيف يجوز لأحد من النا�ص اأن يقوم بتفريق ما جمعه الباري، واأن 

انية. فالل  الربَّ ة  المحبَّ بماء  قلوب طّهرها الل  بين  والفرقة  البغ�شاء  يبّث 

ر بل�شاِن القراآن من بّث الفرقة والخالف بين الموؤمنين، حتَّى واإن كانت  ُيحذِّ

خ�ص المق�شود دواٍع مهّمة، فاإّنها اإن اأّثرت على الألفة  اهرة لل�شَّ الدواعي الظَّ

الموجودة بين الم�شلمين كان عمله هذا بخالف اإرادة الل عّز وجّل. و�شاحة 

اإلهية، وهي جّنة لقاء الموؤمن بالل العزيز  المواجهة مع العدّو، هي �شاحة 

القدير، وهي مكان حيث اإّنه: { پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ } 

، فكّل من ُيدخل النزاع والفرقة بين الإخوة الموؤمنين المجاهدين فهو في 
(2(

دائرة غ�شب الل، هو وكّل من ل ُي�شاهم في اإطفاء نائرة الفتنة! 

ما هي الأخّوة الحقيقّية؟

اأيُّها المجاهد، اإنَّ للمتحاّبين في الل، درجات �شامية وعالية جّدًا عنده 

اأخيك المجاهد محّبة في الل،  يوم القيامة، فا�شَع لتلك الدرجات، واأحّب 

فات اأو اأخطاء اتجاهك قربة لل، وكن  تجاوز بها ما قد يبدر منه من ت�شرُّ

جنبه دائمًا ُت�شاعده وتمّده بالعون متى احتاج قربة لل. وتذّكر دائمًا حديث 

الإمام عليQ »اإّن المتحاّبين في اهلل يوم القيامة على منابر من نور، 

قد اأ�صاء نوُر اأج�صادهم ونوُر منابرهم كلَّ �صيء، حتى ُيعرفوا به، فيقال: 

 !
(3(

هوؤلء المتحاّبون في اهلل«

)1) �شورة اآل عمران، الآية 103.

)2) �شورة الأنفال، الآية 17.

)3) البرقي، اأحمد بن محمد بن خالد: المحا�شن، ج1، �ص265، طهران، دار الكتب الإ�شالمية، ط1، 

1370هـ.�ص.
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ولأخيك الموؤمن حقوق عليك، تذّكرها دائمًا وحاول الحفاظ على اأدائها، 

واجعل ذلك كّله بنّية القربة لل العزيز، وههنا بع�ص من تلك الحقوق كما 

اأخيه  على  للموؤمن  »اإنَّ   :Qال�شادق الإمــام  البيت  اآل  فقيه  ُيقّررها 

حقوقاً �صبعة:

• اأن ُيحّب له ما ُيحّب لنف�شه ويكره له ما يكره لنف�شه. 	

• اأن تجتنب �شخطه وتتبع مر�شاته وتطيع اأمره. 	

• ودليله 	 عينه  تكون  اأن  ول�شانه.  ويــده  وماله  نف�شه  في  يحفظه  اأن 

ومراآته. 

• اأن ل ت�شبع ويجوع ول تروى ويظماأ ول تلب�ص ويعرى. 	

• اأن تبّر ق�شمه وُتجيب دعوته وتعود مري�شه وت�شهد جنازته. 	

• واإذا علمت اأّن له حاجة ُتبادره اإلى ق�شائها ول ُتلجئه اأن ي�شاألكها، 	

ولكن ُتبادره مبادرة فاإذا فعلت ذلك و�شلت وليتك بوليته ووليته 

 .
(1(

بوليتك«

وانتبه اأي�شًا اإلى اأّنه هناك بع�ص الأمور وال�شفات التي يجب توافرها فيك 

المحّددات  وهذه  عليهم،  والحفاظ  الإخوان،  اأهاًل لكت�شاب  تكون  كي  اأنت 

 :Qوال�شروط متى ما وجدت وجد معها ال�شديق، فعن الإمام الع�شكري

�صديقه  كثر  خّلته،  والحلم  طبيعته،  وال��ك��رم  �صجّيته،  ال���ورع  ك��ان  »م��ن 

. فالتقوى مطلوبة لأّن المّتقي والوِرع يخاف الل فال يظلم 
(2(

والثناء عليه«

اإليه، ووجود �شفة الكرم فيه راحة للمحيطين به  ُي�شيء  اأو  اأحدًا ول يوؤذيه 

ومدعاة اإلى اللتفاف حوله واحترامه، وباإ�شافة الحلم وقدرته على التاأّني 

في التعاطي والعفو عند الإ�شاءة، تجعل من هذا الإن�شان نموذجًا لل�شخ�ص 

)1) ال�شيخ الكليني، اأ�شول الكافي، ج2، �ص469.

)2) الديلمي، اأعالم الدين، �ص313.
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المحبوب الذي تح�شن �شحبته والرفقة معه. 

كما يجب عليك اللتفات اإلى اأّن طول الزمن الذي تق�شيه مجاهدًا مع 

اإخوتك في الجهاد، يوجب عليك الحتياط في التعامل مع اأخيك، لأّنه تن�شاأ 

مع المّدة عالقة ودٍّ ومحّبة ُتذّكيها التجارب والمخاطر والأيام الحلوة والمّرة 

التي تمّر عليكما. فالنتباه اإلى حرمة الأخ واجب، وكذلك اإلى حرمة نف�شه 

وماله وعر�شه، حرمة حالته المعنوية، فال ُتحزنه اأو ُتدخل الغّم اإلى قلبه، 

 !
(1(

تاأّكدت الحرمة« الموؤمنينQ »كّلما طالت ال�صحبة  اأمير  وقد قال 

فانتبه واحذر. 

ومتى ما راأيت نف�شك قد بداأت تميل اإلى اتهام �شديقك واأخيك الجال�ص 

معك في الحفرة اأو الخندق والمغارة، باأّنه ل بّد اأّنه فَعل الأمر الفالني، اأو 

قال كذا وت�شّرف كذا، واأّن ال�شيء ال�شّيئ الفالني ل بّد اأّنه هو الذي فعله، 

اأن تقتلعه من  المعركة، ووظيفتك  يترّبع عر�ص  بداأ  ال�شيطان قد  اأّن  فاعلم 

مكانه باأ�شرع وقت. فعن الإمام علّي بن اأبي طالبQ: »ل يغلبّن عليك 

. ول بّد واأن ُيخّفف 
(2(

�صوء الظّن، فاإّنه ل يدع بينك وبين �صديق �صفحاً«

الإن�شان من النقا�ص والجدال بينه وبين �شديقه، فعن الإمام علّيQ اأّنه 

 .
(3(

قال: »من ناق�ض الإخوان قلَّ �صديقه«

وفي نف�ص �شياق محاربة ال�شيطان، ين�شح اأئّمتنا باأّنه متى �شعرت بميل 

باأّنه قريب من قلبك ووجدانك،  ُتعلمه  اأن  الإخوان، فعليك  اأحد  وحبٍّ نحو 

�صاحبه  اأحدكم  اأح��ّب  »اإذا   :P الل  ر�شول  فعن  فعاًل.  وُتعّزه  ُتحّبه  باأّنك 

. وانتبه اإلى �شديق ال�شوء، فال تقترب منه، فما هو اإل 
(4(

اأو اأخاه فليعلمه«

)1) الليثي الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص135.

)2) ال�شيد ابن طاوو�ص، ك�شف المحجة لثمرة المهجة، �ص167.

)3) م.ن، �ص437.

)4) البرقي، المحا�شن، ج1، �ص266.
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الإمام  فعن  معروفًا!  الم�شير  كان  واإل  عنه،  البتعاد  اإل  ي�شّح  ل  كاللغم، 

وُي��ردي  مقارنه،  ُيهلك  ف��اإّن��ه  ال�صوء،  قرين  مجال�صة  »اح��ذر   :Qعلّي

 !
(1(

م�صاحبه«

خاتمة

وانظر اأيُّها المجاهد في الختام، اإلى هذه الأحاديث ال�شريفة التي ُتبّين 

تكون  اأن  الواجب  من  التي  الوجدانية  العلقة  ومدى  الموؤمن،  اأخيك  اأهّمية 

بينك وبينه، فعن الإمام علّيQ: »الأخ المكت�صب في اهلل اأقرب الأقرباء، 

 .
(2(

واأرحم من الأّمهات والآباء«

وعن ر�شول الل P: »اإّن الموؤمن لي�صكن اإلى الموؤمن كما ي�صكن قلب 

.
(3(

الظماآن اإلى الماء البارد«

وعن الإمام ال�شادقQ: »من لم يرغب في ال�صتكثار من الإخوان 

 .
(4(

ابُتلي بالخ�صران«

وعن النبّي الأعظمP: »األ واإّن الموؤمنين اإذا تحاّبا في اهلل عّز وجّل 

ج�صده  من  اأحدهما  ا�صتكى  اإذا  ال��واح��د  كالج�صد  كانا  اهلل  في  وت�صافيا 

 .
(5(

مو�صعاً وجد الآخر األم ذلك المو�صع«

ها المجاهد الحبيب، هل يوجد ح�شا�شية بينك وبين اأخيك الموؤمن،  اأيُّ

اإليه واأحزنته، ف�شامحك وغ�ّص النظر؟! فاإذا كان كذلك فاعلم  اأ�شاأت  هل 

اأّنه هو ال�شديق الذي يجب عليك اّتخاذه من بين النا�ص، فعن الإمام جعفر 

)1) الليثي، عيون الحكم والمواعظ، �ص103.

)2) م.ن، �ص55.

)3) الراوندي، ف�شل الل، النوادر، �ص100.

)4) الحراني، ابن �شعبة: تحف العقول عن اآل الر�شولP، �ص319.

)5) اأبو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد، �ص164.
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اأّنه قال: »من غ�صب عليك من اإخوانك ثالث مّرات فلم   Qال�شادق

.
(1(

يقل فيك �صّراً، فاّتخذه لنف�صك �صديقاً«

فال تجعل الأ�شياء ال�شغيرة تكبر بينك وبين اإخوتك المجاهدين، واأبِد 

اأّنك ُتقاتل في �شبيل الل تعالى بين يدي الإمام  لهم المحّبة، وتذّكر دائمًا 

!Qالمهدي

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين.

)1) ال�شيخ ال�شدوق، الأمالي، �ص767.
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الرصاصة الرابلة عيرح �

قووا أنفسكم وأهليكم
اأيُّها المجاهد الحبيب:

في الجبهة المقّد�شة كثيرًا ما تح�شر في نف�ص المرء �شور اأطفاله واأهله، 

هي �شور ُتمّثل اأغلى ما في الوجود عند الإن�شان، واأعزُّ �شيء عنده. في تلك 

الأ�شخا�ص  لهوؤلء  يكون  �شبحانه،  الل  ولقاء  الموت  من  القريبة  الناحية 

ح�شوٌر قد يوجعك اأحيانًا، اأو يزيد في �شوقك لهم. 

جبهات  من  نرجع  حينما  بينهم  ح�شورنا  عن  اأنف�شنا  ن�شاأل  هل  ولكن، 

القتال والجهاد؟ هل ُنعطيهم حّقهم؟ هل نمّدهم بالحّب والدفء والتربية 

ال�شالحة؟

 .
(1(

يقول القراآن الكريم: { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}

وجاء في الحديث اأنَّه عندما نزلت هذه الآية، جل�ص رجٌل من الم�شلمين 

يبكي، وقال اأنا عجزت عن نف�شي وُكلِّفت اأهلي، فقال ر�شول الل P: »ح�صبك 

. وفي 
(2(

اأن تاأمرهم بما تاأمر به نف�صك، وتنهاهم عّما تنهى عنه نف�صك«

رواية اأخرى �شاأل اأبو ب�شير الإمام ال�شادقQ: كيف نقي اأهلنا؟ اأجاب 

فاإن  اهلل؛  نهاهم  عّما  وتنهاهم  اهلل،  اأمر  بما  تاأمرهم  »قال   :Qالإمام

)1) �شورة التحريم، الآية 6.

)2) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص148.
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.
(1(

اأطاعوك كنت قد وقيتهم، واإن ع�صوك كنت قد ق�صيت ما عليك«

ال�سالة و�سية الأنبياء

هو  العبادية،  بال�شوؤون  يتعّلق  فيما  والعيال، خا�شة  بالأهل  الهتمام  اإنَّ 

بما  القيام  يحاول  اأن  ينبغي  بالأنبياء  يقتدي  ومن  الأنبياء،  عليه  درج  اأمر 

{ ڦ   :Qاإ�شماعيل كانوا يفعلونه، فلقد مدح القراآن الكريم نبي الل 

اأمــر  مــا  اأول  فكان   .
(2(

 { ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
دورًا محوريًا في  لل�شالة  لأّن  ال�شالة،  اأهله هي   Qاإ�شماعيل النبي  به 

عقيدة الإن�شان و�شلوكه وعالقته بالل تعالى وبالمجتمع. األم يقل الل تعالى: 

 ؟

(3(
{ ۉ ې ې ې ې ىى }

بال�صالة  �صبياننا  ن��اأم��ر  »اإّن���ا  اأبيه:  عن   Qال�شادق الإمــام  يــروي 

�صبع  بني  كانوا  اإذا  بال�صالة  �صنين فمروا �صبيانكم  بني خم�ض  كانوا  اإذا 

.
(4(

�صنين«

اإذن، اأيُّها الحبيب، فليكن اأّول هّمك عندما تعود اإلى اأهلك، اأن ت�شاألهم 

لأّن  اأمامهم،  واأفعالك  ب�شلوكك  عليها  ُتحافظ  واأن  ال�شالة،  عن  بلطف 

الأهل يكاد يكون كفياًل في  اأمام  وانتظام واحترام  باأدب  ممار�شة ال�شالة 

حثِّهم عليها وترغيبهم بها. و�شّجعهم بكافة اأنواع الت�شجيع المعنوي والماّدي، 

ول تظّن اأّن في ذلك جهدًا �شائعًا، وكلفًة خا�شرة، بل اإّن هذه ال�شالة كفيلة 

بدفع الحزن والم�شاكل والقلق والخ�شارة المعنوية والماّدية التي قد يجلبها 

�شلوك خاطئ لفرٍد من اأفراد الأ�شرة ل �شمح الل.

)1) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج16، �ص148.

)2) �شورة مريم، الآية 55.

)3) �شورة العنكبوت، الآية 45.

)4) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج4، �ص19.
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الكلمة الحلوة مفتاح القلوب

الجبهات،  من  تعود  حينما  هباًء  يمرُّ  وقتك  تجعل  ل  الحبيب،  ــهــا  اأيُّ

فالجلو�ص مع الأولد والأهل، والحديث معهم ومالطفتهم اأمٌر بالغ الأهمية، 

فلماذا  القتال،  �شاحات  في  المبذول  الجهد  مع  ال�شواء  على  يكون  قد  بل 

ين غير  ُيقاتل الإن�شان؟ األي�ص من اأجل دين الل؟ ومن �شيقوم باأعباء هذا الدِّ

الأبناء والأهل والنا�ص الطّيبين؟ 

مع  لوجه  وجهًا  واجل�ص  ة،  مرَّ كلِّ  في  الوقت  من  مقتطعًا  لنف�شك  اجعل 

وتوّفر  وُت�شّفيه،  القلب،  ُتجّلي  فالموعظة  واأر�شدهم؛  وان�شحهم  اأولدك، 

الإمــام  يو�شي  الأبــنــاء.  عند  الدينّية  التعاليم  لتقّبل  المنا�شبة  الأر�شية 

قلبك  »واأْح���ِي  له:  فيقول   Qالمجتبى الح�شن  الإمــام  ابنه   ،Qعلّي

.
(1(

بالموعظة«

له:  الكريم بع�ص و�شايا لقمان لبنه؛ وهو يعظه، فيقول  القراآن  وينقل 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  { ې 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ 
جث  يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

.
(2( 

مث ىث يث }

ول ُتحّملهم ما ل ُيطيقونه، فاإّن لكّل فرٍد طاقة وقدرة مختلفة عن الآخر. 

يقول  اإليهم،  للتقّرب  ُتعّو�ص  ل  فر�شٌة  فاإّنها  معهم،  والعب  معهم  امزح  بل 

.
(3(

الر�شول الأكرمP: »من كان له �صبّي فليت�صاَب له«

ن�سائح 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ،الخطبة 31.

)2) �شورة لقمان، الآيات 19-17.

)3) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص203.
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باإح�شان  ومعا�شرتهم  واحترامهم  الأبــنــاء  تقدير  اإّن  الأبــنــاء:  تقدير 

فالأبناء  التربوّية؛  العملّية  في  المهّمة  الم�شائل  من  �شخ�شّياتهم  ومراعاة 

الذين ينعمون بقدٍر كاٍف من الإكرام والحترام في العائلة، يتمّتعون بروحّية 

�شليمة وطبيعية وتوازٍن نف�شّي، ولديهم ا�شتعداٌد اأكبر لتقّبل التربية الدينّية 

والأخالقّية. والعك�ص �شحيح. عن الر�شول الأكرم P اأّنه كان ياأمر اأتباعه 

.
(1(

فيقول: »اأكرموا اأولدكم، واأح�صنوا اآدابهم؛ ُيغفر لكم«

نن الح�شنة التي ثّبتها الر�شول الأكرم  من ال�شُّ اإلقاء ال�صالم والتحّية: 

P ؛ اإلقاء التحّية وال�شالم على الأطفال، فقد كان بنف�شه ُي�شلِّم دائمًا على 

الأولد. فمن المهم اإلقاء التحية على الأطفال؛ لأّن ذلك يعّود الأطفال على 

احترام الكبار، وي�شاعدهم على النخراط في المجتمع بكّل احترام واأدب. 

عن ر�شول الل P: »خم�ض ل�صت بتاركهّن حتى الممات... ت�صليمي على 

.
(2(

ال�صبيان؛ لتكون �صّنًة من بعدي«

اإّن م�شاركة الوالدين الأطفاَل في اللعب، يجعل  م�صاركتهم في اللعب: 

روحهم مفعمًة بالفرح، وُينّمي ح�ّص ال�شتقالل والثقة في باطنهم. فعن جابر 

الأن�شاري اأّنه قال: »دخلت على النبّي P والح�صن والح�صين على ظهره، 

.
20(3(

وهو يجثو لهما، ويقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العدلن اأنتما«

الأولد  �شاأنّية  ُتراعى  اأن  ينبغي  الأولد:  �صاأنّية  العتبار  بعين  الأخ��ذ 

وال�شباب، واأن ُيَتَعامل معهم بو�شفهم اأفرادًا لهم ا�شتقاللّيتهم، فيتّم تهيئة 

ُيو�شع لهم �شحون و�شوك  ال�شفر، وعند ال�شيافة  اأثناء  ة لهم  مقاعد خا�شّ

يدخلون  وعندما  م�شتقّلة.  ُفُر�ص  لهم  ُيمّد  النوم  واأثناء  م�شتقّلة،  ومالعق 

)1) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص 195.

)2) م.ن، ج12، �ص63.

)3) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج43، �ص285.
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فالأولد  وهكذا.  ة،  خا�شّ اأمكنة  في  للجلو�ص  المجال  لهم  ُيف�شح  المجال�ص 

يحاولون في كاّفة المجالت اإبراز وجودهم، وُيحّبون اأن يلتفت اإليهم الكبار، 

واأن يتفاعلوا معهم بنحو منا�شب.

ختام 

اأيُّها الحبيب! من اأهّم الأعمال التي ُي�شتعان بها على تربية الأبناء، هو 

علّي  وُم��ّن  »اللهّم   :Qالعابدين زين  الإمــام  ورد عن  فقد  لهم،  الدعاء 

ببقاء ولدي، وباإ�صالحهم لي، وباإمتاعي بهم، اإلهي امدد لي في اأعمارهم، 

واأ���ص��ّح لي  ل��ي �صعيفهم،  وق��ّو  ل��ي �صغيرهم،  اآج��ال��ه��م، ورّب  ف��ي  ل��ي  وزد 

اأبدانهم واأديانهم واأخالقهم، وعافهم في اأنف�صهم وفي جوارحهم وفي كّل 

اأب��راراً  اأرزاق��ه��م، واجعلهم  واأدرر لي وعلى يدي  اأمرهم،  ُعنيت به من  ما 

منا�صحين،  محّبين  ولأول��ي��ائ��ك  ل��ك  مطيعين  �صامعين  ُب�صراء  اأتقياء 

.
(1(

ولجميع اأعدائك معاندين ومبغ�صين اآمين«

فكن لل تعالى من الّداعين.. والحمد لل رّب العالمين.

)1) الإمام زين العابدينQ، ال�شحيفة ال�شجادية، �ص120.
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الرصاصة الخامدة عيرح �

ضحية والفداء في عالم الجهاد
َّ

الت
اأيُّها المجاهد الحبيب:

للبذل  الدائم  ا�شتعداده  هي  المجاهد،  يمتلكها  اأن  يجب  �شفة  اأجمل 

والت�شحية. فهو لن ي�شتطيع اأن يقوم بما عليه من الواجبات الجهادية اإل اإذا 

 في �شاحة الجهاد 
ٍ
كان مجبوًل على الت�شحية والفداء، في كّل حركة ونقل قدم

م  التقدُّ وفي  الذخيرة،  حمل  وفي  الموؤمن،  نقل  في  وبــذل،  ت�شحية  هناك 

للجبهة الأمامية، اإّنها روحّية من باع روحه لل تعالى: { ۇ ۇ ۆ ۆ 

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

.
(1(

ی ی جئ} 
ربما يتبادر اإلى اأذهان الكثيرين اأّن �شفة الت�شحية هي من البديهّيات 

ُي�شّحي  ل  المجاهدين  من  فمن  المجاهد،  اأو  المقاوم  اإليها  يلتفت  ل  التي 

في  الإ�شابة  اأو  ال�شهادة  يتوّقع  لحظة  كّل  في  فهو  ونف�شه؟  وجهده  بوقته 

ف�شيَّة والجتماعيَّة في �شبيل  غوط النَّ ل الكثيَر من ال�شُّ الج�شد، بل هو يتحمَّ

بهذه  المجاهد  واإح�شا�ص  وجــود  مجّرد  اأّن  نــرى،  �شوف  وكما  لكن  العمل. 

)1) �شورة التوبة، الآية111.
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قد  اأّنه  اأو  ب�شروطها  حّققها  قد  اأّنه  مبا�شرة  يعني  ل  فهذا  لديه،  ية  الخا�شّ

وّفق تمامًا في ت�شحيته هذه. اإّن الم�شاألة اأعمق مّما قد يت�شّوره البع�ص حول 

�شفة الت�شحية.

والموؤمن  المجاهد  اإليها  يلتفت  اأن  يجب  التي  ال�شرورية  الأمــور  فمن 

محبوب  اأمر  اأّنــه  مع   - للت�شحية  ا�شتعداد  اأو  للقتال  هّمة  وجود  مجّرد  اأّن 

اأّنه لي�ص بكاٍف في نظر الإ�شالم، لأّنه وفي الحقيقة يجب  ومرغوب - غير 

على هذا الفرد اأن يكون قد حّقق في �شخ�شّيته جملة من الأمور وال�شرائط 

قها جميعًا يكون هذا الفرد قد اقترب اإلى تحقيق المعنى الأ�شمى  التي بتحقُّ

لف�شيلة الت�شحية. 

تحقيق  في  تتمّثل  التالية،  الرواية  في  ياأتي  �شوف  كما  ال�شرائط  وهذه 

الإن�شان لعّدة مراتب، منها: اأن يكون تائبًا، عابدًا، متوّجهًا اإلى اأماكن ذكر 

الل )�شائحًا(، حامدًا الل على نعمه، �شابرًا عند نقمته، راكعًا �شاجدًا، اآمرًا 

الإن�شان  ُيحّقق  المنكر، حافظًا لحدود الل. فعندما  ناهيًا عن  بالمعروف، 

هذه المراتب فاإّنه يكون لئقًا حينها بالجهاد، وتكون الت�شحية بنف�شه وماله 

وكّل ما يملك من اأجمل الأمور على قلبه، لأّن هذا القلب اأ�شبح خلّيًا من حّب 

اأن  اأي�شر  اإل لل، فما  النف�ص والدنيا والمال والأهل والعيال، ول مجال فيه 

يتخّلى عن الدنيا كّلها لأجل الل.

عن  �شماعة  عن  عي�شى  بن  عثمان  عن  اأبيه  عن  اإبراهيم  بن  علي  فعن 

�صلوات  الح�صين  بن  علّي  الب�صري  عّباد  »لقي  قال:   Qالل عبد  اأبي 

اهلل عليهما في طريق مّكة، فقال له: يا علي بن الح�صين تركت الجهاَد 

اهلل  »اإّن  يقول:  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  اإّن  ولينته؟  الحج  على  واأقبلَت  و�صعوبته 

في  ُيقاتلون  الجّنة  لهم  ب��اأّن  واأموالهم  اأنف�صهم  الموؤمنين  من  ا�صترى 

�صبيل اهلل فَيقتلون وُيقتلون وعداً عليه حّقاً في التوراة والإنجيل والقراآن 
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اأوفى بعهده من اهلل فا�صتب�صروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو  فمن 

الفوز العظيم« فقال له علي بن الح�شينQ: اأتّم الآية، فقال: »التائبون 

العابدون الحامدون ال�صائحون الراكعون ال�صاجدون الآمرون بالمعروف 

والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهلل وب�ّصر الموؤمنين«، فقال علي 

معهم  فالجهاد  �شفتهم،  هذه  الذين  هــوؤلء  راأينا  اإذا   :Q الح�شين  بن 

.
(1(

اأف�شل من الحج

ونرى في الآية اإ�شارة لطيفة اإلى ما يريده الل من هذه الت�شحية، اإذ اأّنه 

بّين اأّن اأمر المقاتل في �شبيل الل ينتهي اإلى اإحدى عاقبتين محمودتين: 

• اأن ُيقتل في �شبيل الل 	

• اأو يغلب عدّو الل وله على اأّي حال اأجر عظيم 	

ولم يذكر ثالث الحتمالين وهو النهزام تلويحًا اإلى اأّن المقاتل في �شبيل 

الل ل ينهزم.

الغالب  المقاتل  فاإّن  واأثبت،  اأجزل  ثوابه  لأّن  الغلبة،  على  القتل  وقّدم 

الحبط  على خطر  اأّنــه  اإل  العظيم  الأجــر  له  ُيكتب  كان  واإن  الل  عدّو  على 

باقتراف بع�ص الأعمال الموجبة لحبط الأعمال ال�شالحة وا�شتتباع ال�شّيئة 

بعد الح�شنة، بخالف القتل اإذ ل حياة بعده اإل حياة الآخرة، فالمقتول في 

فاأمره  الل  �شبيل  في  الغالب  واأما  حتمًا،  العظيم  اأجره  ي�شتوفي  الل  �شبيل 

مراعى في ا�شتيفاء اأجره. وهذه هي الغاية ال�شريفة من تدريب الإن�شان على 

الت�شحية عبر تهذيب نف�شه واإعداده للجهاد والن�شر وال�شهادة.

ذكره  ما  الفوؤاد،  تخلية  عن  عبارة  واأّنها  الت�شحية،  معنى  على  ومثال 

)1) ال�شيد البروجردي، جامع اأحاديث ال�شيعة، ج10، �ص179-178.
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في  الأ�شحية  فــاإّن  واإ�شماعيل،  اإبراهيم  بين  الأ�شحية  ة  ق�شّ حول  القراآن 

ة رمز والرمز يحمل في طّياته الكثير من المعاني، فهي ُتمّثل لإبراهيم الق�شّ

Q ذبح اأغلى ما يملك واأف�شل ما ُيحّب من اأجل الل تعالى، وذلك ليخرج 

من قلبه كّل �شهوة وكّل حّب �شوى الل تعالى، فهل نفطن اإلى هذا الدر�ص، 

ونذبح كّل �شهواتنا وكّل ما ُنحّب اإذا تعار�ص اأيٌّ من ذلك مع مراد الل تعالى؟ 

1 - الت�سحية بالنف�ض: 

�شبحانه  لل  بنف�شه  الم�شلم  يجود  وفيها  الت�شحية،  ــواع  اأن اأعلى  وهي 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   } تــعــالــى:  الل  يــقــول  وتــعــالــى، 

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

 { جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ 
.
(1(

»لل�صهيد عند اهلل   P وفي حديث �شريف لطيف عن الر�شول الأكرم 

وُيجار  الجّنة،  من  مقعده  وي��رى  دفعة،  اأّول  في  له  ُيغفر  خ�صال:  �صّت 

من عذاب القبر، وياأمن من الفزع الأكبر، ويو�صع على راأ�صه تاج الوقار 

الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزّوج اثنتين و�صبعين من الحور 

 .
(2(

العين، وُي�صّفع في �صبعين من اأقربائه«

2 - الت�سحية بالمال: 

ومن المعاني الأخرى التي يواجهها المجاهد في عمله الر�شالي، ا�شّطراره 

الماّدية  التكاليف  من  الكثير  تغطية  �شبيل  في  المالي  البذل  اإلى  كثيرة  اأحيانًا 

للعمل الجهادي والر�شالي. وهنا ل بّد من الإ�شارة اإلى لفتة، وهي اأّن بذل المال، 

)1) �شورة التوبة، الآية 111.

)2) المتقي الهندي، كنز العمال، ج4، �ص405.

84

رصاصات عاشقة



وجوبه  حالة عدم  في  وحتى   - يرجع  اأحواله،  اأغلب  في  �شرعًا  واجبًا  كونه  ومع 

 Qاإلى م�شاألة التوحيد والمحّبة لل تعالى. و�ُشئل الإمام ال�شادق ال�شرعي- 

»في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: اأّما الزكاة الظاهرة، ففي كّل األف خم�صة 

.
(1(

وع�صرون، واأّما الباطنة، فال ت�صتاأثر على اأخيك بما هو اأحوج اإليه منك«

يقول الل تعالى: { چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

.
(2(

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ } 
ې  ې  { ۉ  فقال:  ح�شن  قر�ص  �شبيله  في  الإنفاق  اأّن  �شبحانه  وبّين 

ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
.
(3(

ۆئ ۆئ } 
لقد راأى ر�شول اللP ليلة الإ�شراء قومًا يزرعون في يوم ويح�شدون 

في يوم، كّلما ح�شدوا عاد كما كان، فقال النبي P: »يا جبريل ما هذا؟ 

الح�صنة ل�صبعمائة  �صبيل اهلل ت�صاعف لهم  المجاهدون في  قال: هوؤلء 

 .
(4(

�صعف، {ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب }

وفي حديث »عن اأبي جعفر Q قال: اإّن ال�صم�ض لتطلع ومعها اأربعة 

اأمالك: ملك ُينادي يا �صاحب الخير اأتّم واأب�صر، وملك ُينادي يا �صاحب 

ال�صّر اأنزع واأق�صر، وملك ينادي اأعط منفقاً خلفاً واآت مم�صكاً تلفاً، وملك 

 .
(5(

ين�صحها بالماء ولول ذلك ا�صتعلت الأر�ض«

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج 71، �ص396.

)2) �شورة البقرة، الآيتان 262-261.

)3) �شورة البقرة، الآية 245.

)4) �شورة �شباأ، الآية 39.

)5) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج4، �ص42.
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الت�سحية بالأهل والأحّبة:

اهلل  عبد  اأب���ي  »�صيما   Rوالأئمة  Rالأنبياء مع  حــدث  ما  وهــذا 

الح�صينQ في معركة كربالء، حيث قّدم الأهل والأحّبة والأ�صحاب 

اأغلى ما يملكون في �صبيل اهلل ودفاعاً عن دينه، وهذا هو حال من تبعهم 

من الم�صلمين اإلى يومنا هذا، فقد هاجر الخليل اإبراهيم باإ�صماعيل وهو 

ما يزال ر�صيعاً �صعيفاً ل يقوى على �صيء، وو�صعه في �صحراء قاحلة ل 

زرع فيها ول �صرع، ول اأني�ض فيها ول جلي�ض. 

وهاجر النبي P و�شحبه الكرام من مكة وهي اأحّب بالد الل اإليهم، 

واأبنائهم  وذويهم  باأهلهم  عالقاتهم  كّل  وقطعوا  تعالى،  لل  طاعًة  هاجروا 

واأحبابهم ا�شتجابة لنداء الل تعالى: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   }

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

.
(1(

گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ } 
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

.
(2(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ } 

قيم المجتمع الم�شلم الأول على اأكتاف رجال �شّحوا بكّل اأنواع 
ُ
وهكذا اأ

)1) �شورة التوبة، الآيتان 23 - 24.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 195.

86

رصاصات عاشقة



الت�شحية اإنفاقًا للمال ومفارقة لالأهل والولد وبذًل للوقت والجهد وت�شحية 

الم�شيرة  وا�شلوا  رجال  باإح�شان  وتبعهم  الل،  �شبيل  في  كّل ذلك  بالنف�ص، 

الأر�ص ومن  اأن يرث الل  واإلى  بل  يومنا هذا،  واإلى  وتابعيهم  التابعين  من 

عليها، فلن تخلو الأر�ص يومًا من هذا ال�شنف المخل�ص ليكونوا جند الل 

على اأر�شه وتتحّول بهم المبادئ والقيم والعقائد واقعًا على الأر�ص.
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 الرصاصة الداسسة عيرح �

 في الميدان!
ً
كن ثابتا

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اإّن عدم ثبات قدميك في اأر�ص الميدان، هو �شبٌب لدخول المف�شدين والجهلة 

دور  ودمار  الأعرا�ص،  وهتك  الأبرياء  لقتل  �شببًا  �شيكون  الم�شلمين،  بالد  اإلى 

ين والموؤمنين! الثبات قرين الإيمان. العبادة. اإّن ثباتك في الميدان، هو ثبات للدِّ

وقد جعل الل تبارك وتعالى الثبات �شفة كريمة من �شفات الموؤمنين، 

تتحّقق لهم عن طريق الهتداء بهدي القراآن المجيد، وبالإقبال على طاعة 

ۆئ  ۇئ  ۇئ   } النحل:  �شورة  في  فقال  وهــداه،  بحبله  والعت�شام  الل 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ۇ ۆ ۆ  ۇ  ڭ  ڭ   } محمد:  �شورة  في  وقال   ،

(1(
ی} 

.
(2(

ۈ ۈ ٴۇ } 
اأّن  اأن تثبت. وحينما تعرف  اإّل  اأّنك على حقٍّ فما عليك  فحينما تعرف 

خ�شومك على �شالل فما عليك اإّل اأن ل تتنازل لهم. { ڤ ڦ ڦ 

 .
(3(

ڦ ڦ ڄ } 

)1) �شورة النحل، الآية 102.

)2) �شورة محمد، الآية 7.

)3) �شورة ابراهيم، الآية27.
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• هل تعرف ثبات اأبي ذّر، وميثم التّمار وحجر بن عدي؟ 	

• كيف نثبت؟	

اأبو ذّر، لقد اأربكهم، حتى ا�شطّروا اإلى نفيه للربذة، الخالية  لقد ثبت 

الحّق،  لم يمنعه عن  �شيئًا من ذلك  القوت، ولكن  والخالية من  النا�ص  من 

توديعه وهو  �شاعة   Q له علّي  ولقد قال  الظالمين.  وال�شراخ في وجوه 

راحل اإلى الربذة: »يا اأبا ذّر اإّنك غ�صبت هلل، فارُج من غ�صبت له. اإّن القوم 

 .
(1(

خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك«

م�شدود  وهو  ورجــاله.  يداه  ُتقطع  اأن  يعباأ  ولم  التّمار،  ميثم  ثبت  ولقد 

الباطل،  يف�شح  كان  اأّنــه  اإل  الــدم،  نزيف  عنه  ينقطع  ولم  نخلة،  اإلى جذع 

وُي�شّهر بحكم الطواغيت، وُيعّرف النا�ص بالحّق. وُيلّقنهم در�شًا في الثبات 

والن�شال، حتى ا�شطّر خ�شومه لأن يقطعوا ل�شانه فيكّف عن الكالم. واأنت 

 .Qتعرف حجر بن عدي، بطل من اأبطال جبهة علّي

�شيء،  يعدله  ل  والحّق  معهم،  الحّق  اأّن  وثقوا  لقد  ثبتوا؟  كيف  هــوؤلء 

جرم.  مثله  لي�ص  وجرم  ال�شالل،  اأح�شان  في  ارتماء  الحّق  عن  والهزيمة 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   }

 .
(2(

ڻ ڻ ۀ ۀہ } 

الممّهدون لالإمام المهدي| هم الثابتون

معر�ص  في  وهــو  الثبات،  قيمة   Qالح�شين الإمـــام  لنا  �شرح  لقد 

ويثبت  اأق���وام،  فيها  يرتّد  غيبة  »له  فقال:  المنتظر،  القائد  عن  الحديث 

اأما  اإن كنتم �صادقين؟  اآخ��رون، وُيقال لهم: متى هذا الوعد  ين  على الدِّ

اأّن ال�صابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�صيف بين 

)1) المام عليQ، ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص12.

)2) �شورة البقرة، الآية217.
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 .
(1(

يدي ر�صول اهلل«

وفي حديث عن الإمام ال�شادقQ اأّنه قال: »اإّن ل�صاحب هذا الأمر 

غيبة، المتم�ّصك فيها بدينه كالخارط للقتاد.. ثّم قال: اإّن ل�صاحب هذا 

 .
(2(

الأمر غيبة، فليتق اهلل عبد وليتم�ّصك بدينه«

والثبات يتطّلب مّنا جهدًا. فعلينا اأن نعرف مواقع العّدو، وخدع العّدو. 

في  للهجوم  والكافي  للحماية،  الكافي  بال�شالح  اأنف�شنا  ن  ُنح�شّ اأن  وعلينا 

الثقة  اأن نعرف عقيدتنا معرفة كاملة، لنملك حينذاك  الوقت. علينا  ذات 

التاّمة بها، والقدرة على الدفاع عنها، فاإّن العقل الفارغ مغارة اإبلي�ص، كما 

ورد في الحديث ال�شريف. علينا اأن نكت�شف با�شتمرار زيف الت�شكيالت التي 

ُيقّدمها اأعداوؤنا. 

ثم علينا اأن نعرف اأّن الق�شية ق�شية نف�ص ل بّد اأن نعّودها ال�شبر، والعّز، 

ق�شّيتنا،  م�شتوى  على  ُن�شبح  اأن  يجب  وال�شجاعة.  والت�شحية،  والإقــدام، 

فكّل �شيء اإزاءها رخي�ص وكّل �شيء من اأجلها يهون. ولنتمّثل جّيدًا منطق 

المقداد حين ا�شت�شار ر�شول الل P اأ�شحابه للحرب، فقام اإليه وقال: »يا 

ر�صول اهلل: ام�ض لما اأراك اهلل فنحن معك. واهلل ل نقول كما قالت بنو 

اإ�صرائيل لمو�صى: اذهب اأنت ورّبك فقاتال اإّنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب 

 .
(3(

اأنت ورّبك فقاتال اإّنا معكما مقاتلون«

وفي هذه الأزمنة المتاأّخرة التي كُثرت فيها الفتن وتوالت فيها المغريات 

ومغرية  بالقلوب  مغّررة  وع�شكرها  وخيلها  رجلها  حا�شدة  الدنيا  واأقبلت 

لالأنف�ص بنعيم الدنيا الزائف ومتاعها المرجف الراجف، في هذه الأزمنة 

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ج 36، �ص386.

)2) م.ن، ج 52، �ص111.

)3) ابن ه�شام، ال�شيرة، ج1، �ص614.

90

رصاصات عاشقة



ما اأحوجنا اإلى ذلك ال�شوت النبوّي الحاني: »يا عباد اهلل اثبتوا«. 

اإّن الثبات اأمام ال�شدائد والمحن والخطوب واأمام تلّون الدنيا ومغرياتها 

هي  اإّنما  الفتن  اأّن  يعلمون  الذين  ال�شالحين  الل  عباد  �شمات  من  �شمة 

من  ُتغّير  ل  الموؤمنة  والفئة  الالهين،  للغافلين  وفتنة  للموؤمنين  تمحي�ص 

اإيمانها الكروب �شلبًا، بل اإّن الكروب تزيدها قناعة بن�شاعة الطريق الذي 

ت�شير عليه؛ ولذا تجد في محّطات الألم والغربة والكربة والبتالء جالء لما 

�شداأ من اإيمانها. 

لقد ذكر الل عّز وجّل في محكم التنزيل �شورًا متعّددة للثبات في حياة 

الم�شلم وما ذلك اإل لكي ي�شت�شعر الم�شلم خطورة هذه الق�شية واأهّميتها، 

المعركة  في  الثبات  �شورة  العظيم  القراآن  ذكرها  التي  ال�شور  تلك  ومن 

ال�شيوف  �شليل  يزيدهم  ل  فالرّبانّيون  ور�شوله،  الل  اأعــداء  جحافل  اأمــام 

وزمجرة الموت اإل ثباتًا وت�شحية واطراحًا بين يدي الواحد الأحد موؤّملين 

عونه ومدده ومغفرته: { ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 .
(1(

ۈئ ېئ ېئ}
نعم في اأحلك �شاعات الخوف وال�شّدة والكربة ثبات على الحّق واإيمان 

عميق يقود اإلى تما�شك وتم�ّشك وعبودية مطلقة للواحد الأحد، وهكذا هم 

تع�شف  كما  الرياح  بهم  تع�شف  ل  الذين  الح�شم  ورجــال  الموقف  رجــال 

گ  گ  گ  ال�شعيف:{  الواهن  الإيمان  اأ�شحاب  من  بغيرهم 

لقد   ،
(2(

 { ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

)1) �شورة اآل عمران، الآيتان 147-146.

)2) �شورة البقرة، الآية250.
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ينتظر  ما  مع  الدنيا  في  �شعيدة  حميدة  والثبات  ال�شبر  ذلك  نتيجة  كانت 

اأ�شحابها من ح�شن الجزاء في الآخرة. 

لقد كانت م�شاألة الثبات على دين الل عّز وجّل ال�شغل ال�شاغل لر�شول 

الل P وكانت هي الق�شية التي ت�شغل فكر اأ�شحابه من بعده وهي الق�شية 

التي كّدت اأذهان العلماء وال�شلحاء والف�شالء، فلقد كان ر�شولنا كثيرًا ما 

P يدعو: »يا مقّلب القلوب ثّبت قلبي على دينك« وُيروى اأّن ر�شول الل

كان يدعو في �شالته: »األلهم اإّني اأ�صاألك الثبات في الأمر واأ�صاألك عزيمة 

الر�سد«.

ذكر اهلل تعالى ُيثّبت القلوب

اأيُّها المجاهد الحبيب؛ اإّن اأعظم و�شيلة ُت�شاعدك في اأر�ص المعركة، هو 

اأن يكون الل حا�شرًا في قلبك وذكره على ل�شانك، لأّن اأّي �شيء اآخر غير 

الل �شبحانه ل يمكن اأن ُيفيدك في �شيء! األي�ص هو ال�شاّر والنافع؟ 

تاأّمل في هذا القتران بين الأمرين في قوله عّز وجّل: { ى ائ 

 .
(1(

 { ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
فجعله من اأعظم ما يعين على الثبات في الجهاد. 

فذكر الل تعالى، عقاًل وقلبًا ول�شانًا وعماًل، هو �شبيل الفالح!

بعد  قدٌم  تزّل  ل  حتَّى  النَّ�شر،  ر  تاأخُّ عند  كثيرًا  الثبات  اإلى  و�شنحتاج 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   } تعالى:  قــال  ثبوتها، 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

)1) �شورة الأنفال، الآية 45.
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 .
(1(

مئ ىئ } 
على  تالوته  واجعل  تعالى  الل  كتاب  اإلى  الحبيب،  المجاهد  اأيُّها  فهلّم 

ل�شانك دائمًا، واإذا اأح�ش�شت بوح�شة و�شيق، فال تبخل على نف�شك بالدعاء، 

اتجاه  وليكن  تعالى.  الل  ذكر  في  حّباتها  حّرك  يدك،  في  �شّبحة  واأم�شك 

قلبك دائمًا نحو الل تعالى، هو الأّول والآخر والظاهر والباطن وهو على كّل 

�شيء قدير.

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) �شورة اآل عمران، الآيات 148-146.
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الرصاصة الدابلة عيرح �

التحذير من الفرار
اأيُّها المجاهد الحبيب:

ثك هذه النف�ص الجزوع بكلمات ال�شعف والهوان: انج بنف�شك، ل  قد ُتَحدِّ

 نف�شك بالتهلكة، ان�شحب اإلى الخلف، وغيرها 
ِ
ُتقدم، فّر من الحرب، ل ترم

نف�شك  منك  اأ�شترى  الل  اأّن  تعلم  واأنــت  ذلك  تفعل  هل  ولكن،  كلمات.  من 

اأول  عند  له  ُيغفر  هيد  ال�شَّ اأنَّ  علم  من  يفرُّ  كيف  بل  الجّنة؟  لك  اأّن  ومالك 

قطرة من دمه؟ 

الفرِّ  ، وا�صتحيوا من  الكرَّ »فعاودوا   :Qالمجاهدين علّي عن مولى 

. والإمامQ ياأمر بال�شتقامة 
(1(

فاإنَّه عاٌر في الأعقاب وناٌر يوم الح�صاب«

الزحف  من  الفرار  لأّن  اإطــالقــًا،  الذهن  من  الفرار  فكرة  وطــرد  والثبات 

كبيرة من الكبائر العظام، لما فيه من الخذلن البّين والخطر العظيم على 

الإ�شالم والم�شلمين. 

الثبات في الميدان عالمة الفالح

اأيُّها المجاهد العزيز، اإّن قتال اأعداء الل ومقارعتهم بال�شيف والقتال وعدم 

الفرار هو اأمر له مكانة عليا في الإ�شالم، لأّن الفرار من اأر�ص المعارك ينتهي 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج1، �ص115.
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ين، وقد �شنَّف القراآن الكريم الفاّرين من  اإلى هزيمة الموؤمنين والق�شاء على الدِّ

الجهاد في عداد المغ�شوب عليهم، ولهذا ورد فيه من التغليظ والتهديد ما ورد، 

ومنها اآية النهي عن الفرار: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
 .

(1(
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ } 

�شّفين  معركة  من  الفاّرين   Qطالب اأبــي  بن  علي  مولنا  اأّنــب  وقد 

�صيف  لئن فررتم من  »واأي��م اهلل  ال�شابق(:  كاليعافير )الجواد  من جي�شه 

وال�صنام  ال��ع��رب  لهاميم  واأن��ت��م  الآخ����رة  �صيف  م��ن  ت�صلموا  ل  ال��ع��اج��ل��ة، 

الأعظم، اإّن في الفرار موجدة اهلل والذّل الالزم والعار الباقي واإن الفارَّ 

 .
(2(

لغير مزيد في عمره ول محجوز بينه وبين يومه«

وخذ اأيُّها المجاهد خ�شلة من مولك الذي كان في �شاحة القتال ثابتًا 

كالجبل الرا�شخ ولذا كان افتخارهQ: »فاإّني لم اأفّر من الزحف قّط ولم 

.
(3(

ُيبارزني اأحد اإل �صقيت الأر�ض من دمه«

في  ع��اٌر  فاإنَّه  الفّر،  من  وا�صتحيوا  الكّر،  »ف��ع��اودوا  اأي�شًا:   Qوعنه

الأعقاب، وناٌر يوم الح�صاب. وطيبوا عن اأنف�صكم نف�صاً، وام�صوا اإلى الموت 

 .
(4(

م�صياً �صجحاً«

الهروب من المعركة هروب من اهلل!

اأخي الحبيب، �شاحُة الجبهِة الع�شكرية هي �شاحة �شعبة وفيها متاعب 

وم�شاق اأحيانًا تكون ع�شيرة جدًا، ومع ذلك فهي �شاحٌة لنيل ر�شا الل تعالى 

)1) �شورة الأنفال، الآيتان 15 - 16.

)2) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ،خطبة 124.

)3) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج 31، �ص445.

)4) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج1، �ص115.
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وطريٌق ذو �شوكٍة ل ي�شير فيه اإل من باع جمجمته لل تعالى، والهروب من 

 :Qهناك هو هروب من ر�شا الل اإلى �شخطه، يروى عن اأمير الموؤمنين

»ليعلم المنهزم باأّنه م�صخٌط رّبه، وموبق نف�صه، اإّن في الفرار موجدة اهلل، 

الفاّر لغير َمزيد  واإّن  العي�ض عليه.  الباقي، وف�صاد  والذّل الالزم، والعار 

فى عمره، ول محجوز بينه وبين يومه، ول ُير�صي رّبه. وَلموت الرجل 

اإتيان هذه الخ�صال خيٌر من الر�صى بالتلبي�ض بها، والإقرار  محّقاً قبل 

.
(1(

عليها«

اأين الفرار؟ فهل الإقدام في  اإلى  اأنف�شنا هذا ال�شوؤال:  بّد واأن ن�شاأل  ل 

الفرار من ذلك ل  الأجــل؟ وهل  ُيقّدم  لن  ال�شف  والثبات في  العدّو  حرب 

ُيوؤّخره؟ فقد حّر�ص اأمير الموؤمنين �شلوات الل عليه النا�ص ب�شّفين فقال: 

واأي��م اهلل،  اأخيه،  اإل��ى  ِقْرَنه  اأخ��اه بنف�صه، ولم يِكل  ام��راأً وا�صى  »رحم اهلل 

َلِئْن َفَرْرُت�م من �صيوف العاجلة ل َت�ْصلَُموَن من �ُصيوف الآجلة، فا�صتعينوا 

دق، فاإّنما ينزل الن�صر بعد ال�صبر، فجاهدوا في اهلل حّق  بر وال�صِّ بال�صَّ

 .
(2(

جهاده ول قّوة اإّل باهلل«

عّلة  لبيان   Qالر�شا الإمام  لرواية عن  �ص  نتعرَّ المنا�شبة  باب  ومن 

تحريم الفرار من الزحف فعن الإمام الر�شاQ: »حّرم اهلل الفرار من 

والأئمة  بالر�صل  وال�صتخفاف  ي��ن  ال��دِّ في  الوهن  من  فيه  لما  ال��زح��ف، 

العادلة وترك ن�صرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا اإليه 

من الإقرار بالربوبّية، واإظهار العدل وترك الجور واإماتة الف�صاد، لما في 

ال�صبي والقتل  العدّو على الم�صلمين وما يكون ذلك من  ذلك من جراأة 

 .
(3(

واإبطال دين اهلل عّز وجّل وغيره من الف�صاد«

)1) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج5، �ص41.

)2) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص4.

)3) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج15�ص87.
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واعلم اأيُّها المجاهد اأّنه ل فرق في هذا بين اأن يكون الجهاد فر�ص عين 

اأكبر الكبائر، واأعظم العظائم، وهو من  اأم كفاية، الفرار من الزحف من 

المهلكات الموبقات، طالما اأّن المرء �شهد القتال، ووقف في ال�شف. 

يطانية التي تحوم حول قلبك  ال�شَّ ل على الل واطرد كّل الو�شاو�ص  فتوكَّ

 Qالطاهر وتمثَّل منطق م�شلم بن عو�شجة حينما اأذن له الإمام الح�شين

حرق ثم اأحيا ثم 
ُ
حيا ثم اأ

ُ
قتل ثم اأ

ُ
بالن�شراف: »اأما واهلل لو قد علمت اأّني اأ

ذرى، ثم ُيفعل بي ذلك �صبعين مّرة ما فارقتك، وكيف ل اأفعل ذلك واإّنما 
ُ
اأ

 .
(1(

هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي ل انق�صاء لها اأبداً«

الأنبياء،  ومرافقة  ال�شهداء،  وموت  ال�شعداء،  عي�ص  ن�شاألك  اإّنــا  اللهم 

والن�شر على الأعداء، واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين. 

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج 44، �ص393.
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الرصاصة الثامهة عيرح �

صر؟
َّ
ق الن

ِّ
حق

ُ
كيف ت

اأيُّها المجاهد الحبيب:

جبهات  على  المجاهدون  ُقه  ُيحقِّ الــذي  والنَّ�شر  حلٌو،  كّله  الجهاد  اإنَّ 

القتال والمعارك، هو من الأمنيات الغالية على قلوبهم. 

ت عليك لحظاٌت في هذه الأيام �شعرت فيها، ومن ُكلِّ قلبك، اأنَّه  لقد مرَّ

ل ينفعك �شيء في جبهة الجهاد اإل الل!

قد ل ينفع الحتماء ب�شخرة، اأو في حفيرة، اأو خلف �شاتر، وقد ل ت�شعر 

باأّن �شالحك الر�ّشا�ص هو الرّد الكافي. اإل اأّنه ينبغي اأن ل يذهب من بالك 

اأّن هناك فوق كّل قدرة في هذا الوجود، قدرة عظمى ا�شمها الل، وخلف كلِّ 

اأماٍن و�شتٍر هناك درٌع ح�شيٌن ا�شمه الل تعالى.

ويكون  تعالى،  الل  بقدرة  م�شتعينًا  الأهــداف  َق  ُتحقِّ اأْن  يعني  الّن�شر، 

اهلل  »عند  من  هو  والنَّ�شر  اإلهّية،  واإرادتــك  اإلهّيًا،  وع�شقك  اإلهّيًا،  هدفك 

العزيز الجّبار«.

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   } تــعــالــى:  الل  يــقــول 

 .
(1(

ٴۇ } 

)1) �شورة محمد، الآية 7.
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الهزيمة م�ستحيلة

اإذا كنت من حزب الل، وجّهزت روحك وبدنك و�شالحك بكّل قّوة رّبانية، 

فاعلم اأّن قدرك الوحيد هو الّن�شر، والغلبة، لأّن الن�شر الحقيقي الذي له 

قيمة في هذا الوجود، هو اأن يوؤّدي الإن�شان تكليفه وواجبه على اأتّم الوجوه، 

 .
(1(

يقول تعالى: { ۆ ۆ ۈ ۈ } 

حد، بالن�شبة لر�شول الل
ُ
اأ اإّن الن�شر في معركة بدر والهزيمة في معركة 

P واأ�شحابه الُخلَّ�ص، هما اأمٌر واحٌد، لأّن عمقهما يحمل روحية اأداء التكليف، 

حد، اإل اأّن 
ُ
رغم اأّن الم�شهد الخارجي الذي راآه النا�ص كان هزيمًة ع�شكرية في اأ

العنوان هو نجاح النبيP وُخّل�ص اأ�شحابه باأداء التكليف، الذي قَلب الهزيمة 

بالن�شر.  مطمئنًا  كن  تلت.  التي  نوات  ال�شَّ في  والم�شلمين  لالإ�شالم  ٍة  عزَّ اإلى 

الن�شر اأن ترفع راأ�شك اأمام اأعداء الل تعالى، واجعل الأمور تجري باإرادة منه 

.
(2(

تعالى، و�شع يدك في يده: { پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ }

الإيمان باهلل تعالى

في  الم�شلمين  انت�شار  في  ُي�شاهم  يــزال  ومــا  كــان  مهّم  عامل  هناك 

اللحظة التي يريدون فيها القيام بالحرب من اأجل الل ور�شوله، وهذا العامل 

بالتحديد هو ما لم يقدر الأعداء على فهمه اأو حتى العتراف بوجوده، نعم 

هم يرون اأّن �شباب المقاومة ُيقاتلون قتاًل عنيفًا يهزوؤون بالموت، ويعرفون 

اأنَّ اندفاعهم هذا وقّوتهم وخو�شهم للمعارك بال خوف نتيجة ل�شيء ما في 

ة  بب الحقيقي وراء قوَّ ثقافتهم وتفكيرهم. واأّما نحن، فنحن ُندرك اأنَّ ال�شَّ

بل الل  ُيقاتل  الذي  هو  لي�ص  ه  باأنَّ يوؤمن  اأنَّه  هو  مقاتٍل  كلِّ  ة  وعزَّ مقاوم  كلِّ 

يقاتُل معه بجنوٍد ل يراها. 

)1) �شورة ال�شافات، الآية 173.

)2) �شورة الأنفال، الآية 17.
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اإذًا هذا العامُل هو تاأييد الل تعالى لجنده بن�شره المبين تحقيقًا لقوله 

�شبحانه وتعالى: { ۆ ۆ ۈ ۈ } وتاأكيدًا لل�شرط والجواب في قوله 

 ولأنَّهم 
(1(

عّز وجّل: { ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } 

قوا معيَّة الل التي طلبها منهم فكان الن�شر الأكيد لهم كما جاء في قوله  حقَّ

 وهذا عن�شر 
(2(

 { ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب   } تعالى: 

من  علم  لما  عباده  وُيعطي  بخلقه  اأعلم  فالل  للنف�ص  تزكية  اإلى  يحتاج  ل 

اإيمانهم لأّن ذلك وعده الذي تكّرم به يقول �شبحانه: { ٿ ٹ ٹ 

.
(3(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ } 
العقيدة ال�سليمة والقوية

قومه  بين  قد ظّل   Pر�شول الل اأّن  في  العن�شر  اأهّمية هذا  ونالحظ 

ُيبّلغهم دعوته قرابة ثالث ع�شرة �شنة وكان اأ�شحابه يالقون الذّل والهوان 

واأ�شكال العذاب و�شنوف البالء من اأعدائهم طوال بقائهم في مكة، وكانوا 

ياأذن لهم في ذلك  القراآن لم  الواقع عليهم، ولكن  العدوان  لرّد  يتحّم�شون 

لأّنها كانت فترة تربية على العقيدة وتر�شيخ لمبادئ الإيمان في نفو�شهم حتى 

اإذا ما تغلغل اليقين الذي ل يخالجه �شّك، واطماأّنت نفو�شهم بالإيمان بالل 

ٱ ٻ ٻ   } بالقتال:  ذلك  بعد  لهم  اأذن  الآخر  واليوم  ور�شوله 

ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

.
(4(

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

)1) �شورة محمد، الآية 7.

)2) �شورة النحل، الآية 128.

)3) �شورة غافر، الآية 51.

)4) �شورة الحج، الآيتان 40-39.
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راأينا  �شدورهم  في  العقيدة  وثبتت  قلوبهم  في  الإيــمــان  ثبت  وحينما 

اأمام هذا  قّوة  للكفر  ثبتت  فما  باأعدائهم  التقوا  يعمل عمله حينما  الإيمان 

اليقين الرا�شخ، بل �شار الكّفار اأمامهم كالهباء المنثور، ولقد كان الجي�ص 

الإ�شالمي ل يعتمد على كثرة العدد، لأّنه لم ينظر اإلى الكّم بل كانت نظرته 

اإلى يقين الموؤمنين به والداخلين فيه، اإذ كانوا يندفعون اإلى المعركة بدافع 

من اإيمانهم �شواء في ذلك ال�شباب وال�شيوخ والرجال والن�شاء، لأّنهم كانوا 

م�شرب  جميعًا  فكانوا  اأعدائهم،  قــّوات  اأمامهم  تخاذلت  الذين  الل  جند 

يد حامله  ي�شقط من  لواوؤهم ل  وكان  والإقــدام  وال�شجاعة  القّوة  المثل في 

الإيمان كان كّل جندي م�شلم  العقيدة وبهذا  ياأخذه من خلفه، وبهذه  حتى 

معجزة من معجزات الحرب، وبهذا كان رجل منهم يح�شب باألف رجل.

اأمام خ�شومهم في المعارك الإ�شالمية  اأ�شحابه  واأمثلة الإيمان و�شمود 

اأكثر من اأن ُتح�شى في يوم بدر وغيرها من المعارك، ففي بدر مثاًل التقى 

الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة والأهل بالأهل خالفت بينهم المبادئ فف�شلت 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   } تعالى:  الل  يقول  ال�شيوف،  بينهم 

.
(1(

مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث } 
اثبتوا عند لقاء العدو واذكروا اهلل تعالى

كيف ل يثبت من علم اأّن الل ا�شترى من نف�شه وماله باأّن له الجّنة؟ بل 

كيف يفرُّ من علم اأّن ال�شهيد ُيغفر له من اأول دفعة من دمه ويرى مقعده في 

ار،  النَّ وُيجار من عذاب  العين،  ويزّوج من حور  الإيمان  ويحيا حلية  الجّنة 

وبعد اأْن عّد ر�شول ال�شالم الفرار يوم الزحف من ال�شبع الموبقات.

لقد روي اأّن الإمام عليQ كان مكتوبًا على درعه: 

)1) �شورة الأحزاب، الآية 22.
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اأفــــــــّر  الــــــمــــــوت  مــــــن  يـــــومـــــي  »اأّي 

ر ــــــــدِّ ُق ــــــــوم  ي اأو  ر  ـــــــدَّ ـــــــق ُي ل  ــــــــوم  ي

ـــوغـــى  ال اأخــــ�ــــشــــى  ل  ر  ـــــدَّ ـــــق ُي ل  يــــــوم 

.
(1(

الحذر« ــي  ــن ــغ ُي ل  ر  ــــــدِّ ُق ـــد  ق ــــوم  ي

ومن اأعظم واأقوى عوامل الن�شر ال�شتغاثة بالل وكثرة ذكره؛ لأّنه القوّي 

ائ  ى   } تعالى:  قال  اأوليائه،  ون�شر  اأعدائه  هزيمة  على  القادر 

ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 
ٺ  ٺ  {ڀ  وقـــــال:   .

(2(
ىئ}  ىئ  ىئ  ېئ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }  :- وجــّل  عــّز   - وقــال   .

(3(
 {

.
(4(

پ پ پ ڀ ڀ}
ـــال تــعــالــى:  ـــدّو، ق ـــع ــقــاء ال ـــدعـــاء عــنــد ل   وقـــد اأمــــر الل بــالــذكــر وال

{ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

؛ لأّنه �شبحانه الن�شير فنعم المولى ونعم الن�شير.
(5(

ۈئ } 
غيره،  عــن  الأمـــل  قطع  يعني  لل  الــدعــاء  لأّن  �شالحك،  هــو  فالدعاء 

تعالى  لل  كّليًا  الأمــر  ت�شليم  يعني  والدعاء  وكرمه،  جــوده  بذيل  ك  والتم�شُّ

اعترافًا بالفقر والفاقة والحاجة اإليه. فليكن الدعاء اأني�شك في ليلك، والل 

خير نا�شر ومعين.

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج 42، �ص58.

)2) �شورة البقرة، الآية 186.

)3) �شورة غافر، الآية 60.

)4) �شورة الأنفال، الآية 9.

)5) �شورة الأنفال، الآية 45.
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الّرصاصة الحاسلة عيرح �

الشهادة أمنية العاشقين
اأيُّها المجاهد الحبيب:

لو لم تكن ال�شهادة في �شبيل الل اأمنية العا�شقين لل، لما طلبها الإمام 

تلك  العظيمة  ل�شهادته  كانت  ولما  �شعيها،  لها  �شعى  ولما   ،Qالح�شين

ذلك الأثر الكبير في تدمير عرو�ص ال�شالطين عبر التاريخ.

ع�شُقنا، هو ع�شق ح�شيني، و�شهاُدتنا هي ال�شهادة الح�شينية التي طالما 

رّددها المجاهدون عبر الزمن.

فما هي ال�سهادة؟

ال�شبيل هو ذروة  النف�ص في هذا  النف�ص في �شبيل الل، وبذل  هي بذل 

العطاء الإن�شاني ففي الخبر عن ر�شول الل P: »فوق كّل ذي برٍّ بّر حتى 

 .
(1(

ُيقتل الرجل في �صبيل اهلل، فاإذا ُقتل في �صبيل اهلل فلي�ض فوقه بّر«

اأكثر من  لل�شهيد  يكون  الإلهي، بحيث ل  الحّب  بدافع  للنف�ص  بذل  وهي 

ل  الدواعي  بهذه  النف�ص  وبــذل  الل،  �شبيل  في  ُيقّدمها  اأن  ي�شتطيع  نف�شه 

ُيت�شّور اإل في نف�ص متكاملة في اأفعالها متكاملة في نموها الروحي وقيمتها 

الإن�شانية، لذا ترى اأّنه ل ُيقدم على ال�ّشهادة كلُّ اإن�شان بل الُخّل�ص منهم من 

ذروة الب�شر. 

)1) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص348.
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والأقــوال  الأفعال  في  م�شالحهم  وُيبادلهم  الآخرين  بين  يعي�ص  فالذي 

هادة هو المبادر  ل لل�شَّ لم�شالح ذاتية ي�شعب عليه اأن يكون �شهيدًا، لأنَّ الموؤهَّ

ب.  في الأفعال والأقوال بدافع التقرُّ

ف�ص، ولي�ص هو اإيثار  هادة، وهو تقديٌم للغير على النَّ والإيثار هو قوام ال�شَّ

ف�ص  بما يملك بل هو اإيثار في حقيقة كيانه وفي بذل نف�شه، فهي اإعطاٌء للنَّ

ف�ص ففي الرواية: »اأجود النا�ض من جاد بنف�صه في �صبيل  ولي�ص لما تملك النَّ

 .
(1(

اهلل عّز وجّل«

وال�شهادة في قامو�شنا لي�شت حادثًا داميًا منّغ�شًا اأو موتًا يفر�شه العدّو 

على )المجاهد( بل ال�شهادة اختيار واٍع ُيقدم عليه المجاهد بكلِّ طواعيٍة 

ووعي واإدراٍك، ويختاُره بدافٍع ذاتيٍّ بعيٍد!

هادة بالوعي على ل�شان م�شلم بن عو�شجة)ر�ص(  تلك كربالء تمثَّلت ال�شَّ

ذّر، ُيفعل 
ُ
اأ حرق حّياً ثم 

ُ
اأ حيا ثّم 

ُ
اأ قتل ثم 

ُ
اأ اأّني  حين قال: »واهلل لو علمت 

بي ذلك �صبعين مّرة، ما فارقتك حتى األقى حمامي دونك، وكيف ل افعل 

 .
(2(

ذلك واإّنما هي قتلة واحدة ثّم هي الكرامة التي ل انق�صاء لها اأبداً«

من خ�سائ�ض ال�سهيد

الحياة الحقيقية:

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   } ومنها:  القراآنية،  ــات  الآي عليها  ــت  دلَّ فقد 

 .
(3(

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } 
وقوله تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 

.
(4(

ٺ } 

)1) القا�شي النعماني المغربي، �شرح الأخبار، ج1، �ص327.

)2) ال�شيخ المفيد، الإر�شاد، ج2، �ص92.

)3) �شورة اآل عمران، الآية 169.

)4) �شورة البقرة، الآية 154.
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ماء، ففي الوقت  َب اأمام عظمة تلك الدِّ والل �شبحانه وتعالى ُيعلِّمنا التاأدُّ

ا�ص: فـ { حئ مئ  الذي َنـِجُد فيه اأنَّ الموَت حقٌّ كونه اأمرًا طبيعيًا لكلِّ النَّ

ىئ يئ }، فاإّننا نجد اأّن القراآن الكريم يرف�ص اأْن ُنطلق كلمة )ميت( على 
ال�شهيد لأّنه لم يمت واقعًا، ولأّن ق�شّيته ل تزال تمالأ ال�شماء والأر�ص بعطر 

)حّب الل( وتقدي�ص قيم العدل والحرية وال�شتقالل. 

الحياة والرزق:

قال الل تعالى: { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں 

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

 .
(1(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ } 
في هذه الآية ُيتابعنا القراآن الكريم اإلى زوايا ذاتنا وخفايا اأنف�شنا فُيحّذرنا 

اأن نح�شب مجّرد ح�شاب ب�شيط اأّن ال�شهيد قد مات، بل هو حّي واأكثر من ذلك 

ُيرزق واأكثر من هذا عند رّبه الكبير المتعال، عند مليك مقتدر. فكيف يجوز 

لنا اأن نن�شى ال�شهيد طرفة عين، مهما تعاظمت الم�شاكل وت�شابكت اأطراف 

عالم  في  الرزق  ا�شتمرار  على  تدّل  ُيرزقون  كلمة  وكذلك  والنزاع؟  ال�شراع 

البرزخ بحيث اإّن النعم الإلهية تتوالى على ال�شهيد في برزخه. 

وهم ي�شتب�شرون باأّي �شهيد ياأتي من بعدهم، وهو تاأكيد على حياتهم عند 

رّبهم مع النهي عن القول باأّنهم اأموات بل النهي عن الظّن بموتهم، ويفرحون 

لمرافقة الأنبياء وال�شّديقين والأولياء، مما يك�شف عن علّو المنزلة. وكذلك 

فاإّنه ل خوف عليهم من ناحية اأحوال الآخرة واأهوالها لأّن الل يحفظهم في 

اأهله وولده مع دخول البهجة على قلوبهم لتزايد النعم عليهم. 

)1) �شورة اآل عمران، الآيات 171-169.
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ف��اٍن وك��ّل ما هلل يبقى،  »كّل ما للدنيا  الخميني}:  الإمــام  يقول 

وهوؤلء ال�صهداء اأحياء عند ربِّهم ُيرزقون: لقد نالوا الرزق المعنوّي 

اإليه  اإليهم و�صّلموا  الأبدّي لدى رّبهم؛ لأّنهم قّدموا كّل ما وهبه اهلل 

نحن  واأّم��ا  الآخرين،  ويقبل  وتعالى  تبارك  اهلل  قبلهم  ولقد  الأمانة. 

�صبقونا  اإّن��ه��م  معهم.  لنفوز  معهم  نكن  ل��م  اإذ  اأنف�صنا  على  فلناأ�صف 

وو�صلوا اإلى ال�صعادة ونحن بقينا في الوحل ولم ُندرك القافلة لن�صير 

في هذا الم�صير«. 

جوائز ال�صهادة:

عن ر�شول الل P اأّنه قال: »لل�صهيد �صبع خ�صال من اهلل: اأّول قطرة 

راأ���ص��ه في حجر زوجتيه من  والثانية يقع  ذن��ب،  ك��ّل  له  دم��ه مغفور  من 

بك ويقول  الغبار عن وجهه، وتقولن: مرحباً  العين، وتم�صحان  الحور 

هو مثل ذلك لهما، والثالثة: ُيك�صى من ك�صوة الجّنة، والرابعة: تبتدره 

خزنة الجّنة بكّل ريح طّيبة اأّيهم ياأخذه معه، والخام�صة: اأن يرى منزله، 

وال�صاد�صة: ُيقال لروحه: ا�صرح في الجّنة حيث �صئت، وال�صابعة: اأن ينظر 

.
(1(

اإلى وجه اهلل واإّنها لراحة لكّل نبي و�صهيد«

اأّنه ل ُيعّذب في قبره:

ُيفتن في قبره، قال كفى  ال�صهيد ل  بال  »ما  قال:  اأنه   Pالنبي عن 

.
(2(

ببارقة ال�صيف فوق راأ�صه فتنة«

غفران الذنوب وزيادة الح�صنات: 

فه اهلل �صيئاً من  عن النَّبيP اأّنه قال: »من ُقتل في �صبيل اهلل لم ُيعرِّ

)1) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص16. 

)2) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج5، �ص54.
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، وعنهP: »كّل ح�صنات بني اآدم ُيح�صيها المالئكة اإل ح�صنات 
(1(

�صّيئاته«

 .
(2(

المجاهدين فاإّنهم يعجزون عن اإح�صائها«

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اإّن الموؤمن المعتقد بزوال الدنيا وطلب الآخرة ون�شرة الحّق فم�شيره ل 

يخلو من حالين: ال�شهادة اأو الن�شر، وفي كلتا الحالتين ينال الأجر العظيم، 

فهو حتى لو ا�شت�شهد المهّم هو بقاء المبداأ. وح�شبنا في ذلك اأمير الموؤمنين

Q الذي كان جهاده من اأجل اإعالء كلمة الإ�شالم، وكذلك �شهادته كانت 

من اأجل تلك الكلمة، فعن اأمير الموؤمنينQ: »اإّنه لما اأنزل اهلل �صبحانه 

 { ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   } ق��ول��ه 

علمُت اأنَّ الفتنة ل تنزل بنا ور�صول اهللP بين اأظهرنا، فقلت: يا ر�صول 

اإنَّ  يا علّي،   :Pبها؟ فقال تعالى  اأخبرك اهلل  التي  الفتنة  اهلل، ما هذه 

اأمتي �صُيفتنون من بعدي. فقلت: يا ر�صول اهلل، اأو لي�ض قد قلت لي يوم 

اأحد، حيث ا�صت�صهد من ا�صت�صهد من الم�صلمين، وحيزت ]ابتعدت[ عّني 

ال�صهادة، ف�صّق علّي ذلك، فقلت لي: اأب�صر فاإنَّ ال�صهادة من ورائك! فقال

P: ذلك كذلك، فكيف �صبرك اإذن؟ فقلت: يا ر�صول اهلل، لي�ض هذا من 

 .
(3(

مواطن ال�صبر، ولكن من مواطن الب�صرى وال�صكر«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) م.ن.

)2) م.ن.

)3) ابن ابي الحديد، �شرح ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص50.
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الرصاصة الليرو  �

التوفيق للشهادة
اأيُّها المجاهد الحبيب:

وعي  �شاحب  كونه  في  تتجّلى  عظمى،  م�شوؤولية  �شاحب  ال�شهيد  اإّن 

وب�شيرة جعلتاه يرى ال�شراع بين الحّق والباطل ب�شكل وا�شح وم�شّخ�ص، 

وتدفعه اإلى ن�شرة الحّق بكّل ما اأوتي من قّوة. 

روؤية  في  ناله  الذي  التوفيق  هذا  ب�شبب  الموؤمنين،  قدوة  هو  فال�شهيد 

الحّق، والتوفيق الثاني الذي ناله في ن�شرته. 

فُربطت  و�شمولّيته  الإ�شالم  بعمق  الإ�شالم،  في  ال�شهادة  �شبغت  لقد 

والآخرة، وهي من  ين  الدِّ عطيت معناها في 
ُ
واأ والأخالق،  والفكر  بالعقيدة 

بالدفاع  قام  الذي  هو  ال�شهيد  لأّن  الإطالق،  على  واأ�شرفها  الأعمال  اأعظم 

الأغلى  وقــّدم  والحرمات،  والمقّد�شات  والوطن  اإليه،  والدعوة  الحّق  عن 

لأّنه اآمن بالمبداأ، وكان كاماًل لأنَّه وعى �شوؤون ع�شره وعيًا �شحيحًا، ولأنَّه 

اأنموذٌج اأخالقي كامل، اإذ باع نف�شه لل بدافع الحّب الإلهي. ولّما كان المبداأ 

الذي اآمن به حّيًا ل يزال باقيًا، فال�شهيد يبقى حّيًا باقيًا ببقاء المبداأ، الذي 

المالحظ  وهو  ومحّبين،  مريدين  من  فيه  عا�ص  الذي  المحيط  في  ينتع�ص 

به من اأثر وا�شٍع حين ارتحاله ب�شبب المّيزات  في اأحوال ال�شهداء، وما �شبَّ

 } اإلهي  الرّبانية المتحّلي بها. فتكون ال�شهادة فعاًل ب�شرّيًا، ولكّنها اختيار 
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 .
(1(

ى ى ائائ } 
لقد علم ال�شهداء الأحياء كيف ينبغي اأن يعي�شوا في الحياة، وكيف عليهم 

الإن�شانية  الحياة  و�شناعة  والتقّدم  الرفعة  اإلى  ال�شبيل  هو  وما  يموتوا،  اأن 

اأ�شعلها  التي  النور  م�شاعل  يحملوا  اأن  الأحياء  فعلى  الأر�ــص،  على  الكريمة 

لهم ال�شهداء الأبرار، واأن ي�شيروا في طريقهم طريق الحّق والعدل والحّرية 

وال�ّشر  الباطل  قوى  كّل  يقاوموا  واأن  والنور،  والف�شيلة  والكرامة  والعّزة 

والظلم والظالم والنحراف والف�شاد وال�شتبداد وال�شتكبار والتخلُّف، واأن 

يحموا تراث ال�شهداء النوراني العظيم ومكت�شباتهم واأهدافهم العظيمة، من 

اأجل �شناعة واقع اأف�شل لالإن�شان في الحياة. 

كيف اأوّفق لل�سهادة؟

تعالى،  لل  العا�شقين  اأمنيُة  ال�شهادة  اأمنية  اإّن  الحبيب،  المجاهد  اأيُّها 

ولكن كيف ال�شبيل اإلى نيلها؟

للفي�ص  م�شتعّدًا  يكون  حتى  الإن�شان  بها  يتحّلى  اأن  يجب  �شفات  هناك 

الإلهي وم�شتحّقًا لمن�شب ال�شهادة، ومنها: 

1. اإخال�ض النّية: 

 ،
(2(

فالنّية هي اأ�شا�ص العمل كما في قول النبّيP: »اإّنما الأعمال بالنّيات«

فمن الطبيعي اأن يكون اأول اأمر يجب توّفره هو خلو�ص النّية لل �شبحانه 

وتعالى بحيث ُي�شّحي الإن�شان بنف�شه من اأجل الهدف ل من اأجل الهوى.

2. حّب لقاء اهلل وتمّني ال�صهادة: 

اإنَّ من �شفات المّتقين التي اأّكدت عليها الروايات وذكرها اأمير الموؤمنين

)1) �شورة اآل عمران، الآية 140.

)2) الحر العاملي، و�شائل ال�شيعة، ج1، �ص48. 
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تخرج  اأرواحهم  كادت  حتى  الل  لقاء  حّب  المّتقين،  خطبة  في   Q

من اأج�شادهم: »ولول الأجل الذي ُكِتب لهم، لم ت�صتقّر اأرواحهم في 

 .
(1(

اأج�صادهم طرفة عين �صوقاً اإلى الثواب وخوفاً من العقاب«

لل�صهادة  واإّن��ي  الحّق،  لعلى  اإّن��ي  اهلل  »فو   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

 .
(2(

لمحّب«

وفي دعاء الإمام ال�شّجادQ: »وليلة القدر وحّج بيتك الحرام وقتاًل 

 .
(3(

في �صبيلك فوّفق لنا«

3. الزهد بالدنيا:

الو�شول  اأولياِء الل، وطريُق  وم�شجُد  الآخرة  اأنـَّها مزرعُة  نيا  الدُّ قيمة   

اإلى �شاحِة ر�شاه، فلو نظرنا اإليها نظرة ماّدية، فلن يكون لها اأّي قيمة على 

لم  »كاأّنهم  له:  كالم  في   Qالموؤمنين اأمير  عنها  اأخبر  كما  الإطــالق، 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   } يقول:  ي�صمعوا كالم اهلل حيث 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ}. بلى واهلل لقد �صمعوها ووعوها، 
ولكّنهم حليت الدنيا في اأعينهم وراقهم زبرجها. اأما والذي فلق الحّبة، 

وبراأ الن�صمة لول ح�صور الحا�صر وقيام الحّجة بوجود النا�صر، وما اأخذ 

اأن ل يقاروا على كّظة ظالم ول �صغب مظلوم، لألقيت  اهلل على العلماء 

هذه  دنياكم  ولألفيتم  اأّول��ه��ا،  بكاأ�ض  اآخرها  ول�صقيت  غاربها  على  حبلها 

 .
(4(

اأزهد عندي من عفطة عنز«

هكذا يجب اأن يكون المجاهد في �شبيل الل، زاهدًا بالدنيا عارفًا بمقام 

)1) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج2، �ص161.

)2) ابراهيم بن محمد الثقي الكوفي، الغارات، ج1، �ص321.

)3) ال�شيد ابن طاوو�ص، اإقبال الأعمال، ج1، �ص143.

)4) ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج1، �ص37.
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يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب   } ال�شهادة: 

 .
(1(

جث مث } 
4. الرتباط بمدر�صة عا�صوراء وال�صهداء العظام: 

من  ال�شهيد  يحتاجه  ما  بكّل  ال�شهداء  �شنع  على  القادرة  هي  عا�شوراء 

قوافل  ببركتها  ُتخّرج  اأن  المدر�شة  هذه  ا�شتطاعت  وقد  اإلهية،  موا�شفات 

ال�شهداء على مّر التاريخ وبالإ�شافة اإلى الرتباط بهذه المدر�شة التاريخية 

وزيــادة  اأي�شًا  الع�شر  هــذا  �شهداء  اأنــوار  من  ال�شتفادة  يجب  العظيمة، 

لأّن  و�شاياهم،  وقراءة  وم�شلكّيتهم  روحّيتهم  على  والتعّرف  بهم،  الرتباط 

منهم،  واحــدًا  ي�شير  حتى  روحّيتهم،  من  الإن�شان  روحية  ُيقّرب  كّله   ذلك 

قال  وقــد  ال�شهادة  وهــو  تلّقوه،  ــذي  ال الإلــهــي  الفي�ص  هــذا  لتلّقي  جــاهــزًا 

ُيدركون  اإّنهم ل  }: »اإنَّ ثورتنا هذه �صعاع من ثورة عا�صوراء.  الإمام 

ق��ي��ام فئة  ث��ورت��ه وع��ل��ى  ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  ال��ب��ك��اء ع��ل��ى الح�صين ه��و  اأّن 

 قليلة ب��م��واج��ه��ة ام��ب��راط��وري��ة ظ��ال��م��ة. اإّن����ه ال��ن��ه��ج ال���ذي خ��ّط��ه الإم���ام 

اأر�ض كربالء(  اإّنه نهج للجميع: )كّل يوم عا�صوراء وكّل   ،Qالح�صين

الحّق  ث��ورة  ونتابع  زم��ان  اأّي  وفي  كان  اأينما  الظلم  ُنحارب  اأن  ينبغي  اأي 

 .
(2(

هذه«

5. اتباع القيادة الحكيمة:

تعالى  الل  �شبيل  في  وال�شهادة  الن�شر  على  الح�شول  عوامل  اأحد  اإّن 

عدم  الهزيمة  مقّومات  ومن  اأي�شًا  وال�شالحة،  الحكيمة  القيادة  طاعة  هو 

ال�شادق الإمام  والأولياء. عن  الأنبياء  به  ابُتلي  الذي  البالء  وهو  الطاعة، 

يا  وِل��َم   :Qالقعود، فقال ي�صعك عن  »وما  �شدير:  �شاأله  Q حينما 

)1) �شورة اآل عمران، الآية157.

)2) �شحيفة الإمام، ج10، �ص230.
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وكم  �صدير  يا  فقال:  واأن�����ص��ارك،  و�صيعتك  مواليك  لكثرة  �صدير؟قلت: 

ع�صى اأن يكونوا؟ قلت: مائة األف، مائتي األف، ن�صف الدنيا، ف�صكت عّني، 

فم�صينا حتى و�صلنا اإلى مكان لل�صالة، فقال: واهلل يا �صدير لو كان لي 

�صبعة  ف��اإذا هي  ال��ق��ع��ود... فعددتها  و�صعني  ما  ال��ج��داء  ه��ذه  بعدد  �صيعة 

 .
(1(

ع�سر«

6. القتداء ب�صوق اأهل البيتP لل�صهادة:

اإذ يروى عن اأمير الموؤمنينQ في الليلة التي �شربه ابن ملجم في 

�شبيحتها، اأّنه »اأقبل حتى ا�صتتر برابية، ثم �صّف قدميه للمناجاة، وكان 

فيما يقول: اللهم اإّني �صرت فيهم ما اأمرني ر�صولك و�صفّيك فظلموني، 

فقتلت المنافقين كما اأمرتني فجهلوني وقد مللتهم ومّلوني، واأبغ�صتهم 

ال�صقاوة  ل له  اللهم عجِّ اإل المرادي،  اأنتظرها  واأبغ�صوني، ولم تبق خّلة 

 .
(2(

وتغّمدني بال�صعادة«

له  اأّنه قال في خطبة   Qال�شهداء قاطبة الإمام الح�شين وعن �شّيد 

باهلل،  اإل  ق��وة  ول  اهلل،  �صاء  وم��ا  هلل،  »الحمد  كربالء:  اإلــى  خروجه  اأثناء 

اأولهني  وم��ا  الفتاة،  ال��ق��الدة على جيد  اآدم مخّط  ول��د  الموت على  ُخ��ّط 

اإلى اأ�صالفي ا�صتياق يعقوب اإلى يو�صف، وُخّير لي م�صرع اأنا لقيه، كاأّني 

واأو�صالي يتقّطعها ع�صالن الفلوات بين النواوي�ض وكربالء، فيمالأن مّني 

اهلل  ر�صى  بالقلم،  ُخ��طَّ  يوم  �صغباً، ل محي�ض عن  واأجربة  جوفاً  اأكرا�صاً 

ر�صانا اأهل البيت ن�صبر على بالئه ويوّفينا اأجور ال�صابرين، لن ت�صّذ على 

عينه  بهم  تقّر  القد�ض  له في حظيرة  لحمته وهي مجموعة  اهلل  ر�صول 

)1) ال�شيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص243.

)2) المالكي ال�شتري، ورام بن اأبي فرا�ص: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج2، �ص321، طهران، دار 

الكتب الإ�شالمية، 1368 هـ.�ص، ط2.
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وينجز بهم وعده، من كان باذًل فينا مهجته وموّطناً على لقاء اهلل نف�صه 

.
(1(

فليرحل فاإّني راحل م�صبحاً اإن �صاء اهلل«

طلب  في   Rالبيت اأهــل  روحــّيــة  هي  هــذه  الحبيب،  المجاهد  اأيُّــهــا 

اأن  ال�شهادة، هي عي�شهم واأملهم، ومرتبة يطلبون من الل �شبحانه وتعالى 

اإّنها  ال�شهداء،  وبقافلة  بهم  ُيلحقنا  اأن  �شبحانه  الل  ون�شاأل  لهم.  ُيحّققها 

جميع  ينل  لم  »طبعاً  بالغ:  باألم  الخميني}  الإمام  يقول  غالية،  اأمنية 

اأ�صف قافلة �صادة  اأن  ]و[كيف لي  الم�صتاقين والطالبين مراد ال�صهادة. 

الأجرا�ض  �صوت  غير  القافلة  هذه  من  ن�صمع  لم  واأمثالي،  اأن��ا  الوجود؟ 

.
(2(

فح�صب !«

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) الحلي، ابن نما: مثير الأحزان، �ص29.

)2) �شحيفة الإمام، ج 21، �ص251.
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الرصاصة الااتدح والليرو  �

الموت بوابة اللقاء
اأيُّها المجاهد الحبيب:

كّل  احتماله  تعي�ص على  لأّنك  الموت،  النا�ص على فهم معنى  اأقدر  اأنت 

وقتك في الجبهات. 

قد تاأتي بالموت قذيفة، اأو طلقة، اأو �شظّية، اأو غير ذلك، من دون اإذن ول 

ميعاد. في الجبهة المباركة، ُي�شبح للموت لغة اأخرى، وح�شور اآخر، لأّنك 

ت�شعر به هناك اأكثر من اأّي مكان اآخر.

وهذا الكالم، هو ن�شف الحقيقة، ون�شف الحقيقة اأي�شًا، اأّن كّل النا�ص 

القراآن  في  تعالى  الل  يقول  العادّية.  اأّيامها  في  الحتمالت  هــذه  تعي�ص 

فهو   .
(1(

 { ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   } الكريم: 

ارة في المدينة، ولمن يناُم في فرا�شه، ولمن يكون على  يح�شل ل�شائق ال�شيَّ

�شرفته اأو في حقله. اأعداد من يموت في بالدنا في حوادث ال�شير اأكثر من 

عدد من يموت قتاًل على الجبهات!

الجهاد  ول خو�ص  التهجير،  ول  الحرق،  ول  التعذيب،  ول  ال�شجن،  فال 

د توقيت الموت بالن�شبة لالإن�شان. اإّنما هو بيد الل، ويقول  يمكن لها اأن ُتحدِّ

)1) �شورة ال عمران، الآية145.
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. فال 
(1(

 { { ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ا�شمه:  جلَّ 

الدور، ول الق�شور، ول الحر�ص ول الوقاية ال�شحّية الق�شوى، ُيمكن لها اأن 

تو�شد الأبواب اأمام ملك الموت حينما ياأتي لنتزاع الروح. 

هل هناك م�سكلة بين »الموت« والحالة الجهادية

القراآنية  فالآيات  بالجهاد،  له  عالقة  ل  الموت  اأنَّ  الإ�شالُم  اأو�شح  لقد 

جن والحرب وغيرها به، تمامًا كما  ُد اأنَّ الموت بيد الل، ول عالقة لل�شِّ توؤكِّ

الحرب  اأّن  على  دليل  وخير  ُيجدي.  ل  وطريقٍة  و�شيلٍة  ة  باأيَّ الموت  درء  اأنَّ 

والجهاد، ل عالقة لهما بالموت، حياة الإمام علّيQ، التي ق�شى جّلها 

بين الأ�شنة والرماح وال�شيوف، وفي نهاية عمره ال�شريف، ُقتل في محراب 

�شالته، ل ميدان حربه. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، من قال اأّن ال�شهيد 

يموت؟ لقد قال عنه الل تعالى: { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 

 .
(2(

ڱ ں ں ڻ ڻ } 

ال�شهادة،  اأو  الن�شر  الح�شنيين،  اإحــدى  لنيل  عظمى  فر�شة  الجهاد 

ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   } تــعــالــى:  الل  قـــول  ت�شمع  األــــم 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 

 .
(3(

ہہ ھ ھ ھ ھ } 

)1) �شورة الن�شاء، الآية 78.

)2) �شورة اآل عمران، الآية 169.

)3) �شورة التوبة، الآيات 52-50.
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الخوف من الموت �سبب للبالء

قد يترك اإن�شان الجهاد، لأّنه يخاف من الموت، وُيحّب اأن ي�شكن بوداعة 

بين اأهله واأحّبته، ولكن ينبغي العلم اأّن ترك الجهاد - لمن وجب عليه - من 

الكبائر، فقد روي عن ر�شول اللP: »فمن ترك الجهاد األب�صه اهلل ذّلً في 

اأعّز  اإّن اهلل �صبحانه وتعالى  نف�صه، وفقراً في معي�صته، ومحقاً في دينه، 

 .
(1(

اأّمتي ب�صنابك خيلها ومراكز رماحها«

اأب��واب الجّنة،  ويقول الإمام علّيQ »اأّم��ا بعد، فاإّن الجهاد باب من 

ة اأوليائه، وهو لبا�ض التقوى، ودرع اهلل الح�صينة، وجّنته  فتحه اهلل لخا�صّ

الواقية، فمن تركه رغبة عنه األب�صه اهلل ثوب الذّل و�صمله البالء ودّيث 

بال�صغار )اأي الحقارة( والقماءة و�صرب على قلبه بالإ�صهاب واأديل الحّق 

.
(2(

منه بت�صييع الجهاد، و�صيم الخ�صف ومنع الن�صف«

وهكذا هو م�شير التاركين للجهاد. 

كيف تعالج الخوف من الموت؟

لقد �شّور القراآن الكثير من المواقف التي يرينا فيها حالة الذين قعد بهم 

الجبن عن الجهاد، اإذ يقول تعالى: { ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

 .
(3(

ڻ ۀ ۀ ہ} 
هنا يك�شف القراآن حقيقة الذين جاوؤوا لر�شول اللP ي�شتاأذنونه في 

د عندهم فيقول: { ڻ  الجهاد، هوؤلء يك�شف القراآن حقيقة داء التردُّ

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج97، �ص9.

)2) المام عليQ، ال�شّيد الر�شي، نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج1، �ص68.

)3) �شورة التوبة، الآيتان 45-44.
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}. اأو اأّنهم كما في تف�شير الميزان، 
هم اأ�شاًل ل ي�شتاأذنون النبّي في الجهاد، بل في ترك الجهاد، وهذا التف�شير 

يوؤّكد اأكثر على طبيعة الجبن الداخلي الذي تغلغل في قلوبهم و�شخ�شّياتهم.

خ�شم  في  حتَّى  مر�شهم  ُيالحقهم  الموت،  من  بالخوف  والم�شابون 

دهم  دوا ت�شكيكهم وتردُّ يوؤكِّ المعركة، ويحاولون الإفادة من كلِّ موقٍف لكي 

 هذه ال�شورة الرائعة 
ْ
وهوؤلء اأقرُب حالة اإلى المنافقين من الموؤمنين ولنقراأ

التي ي�شّورها القراآن عن هوؤلء المر�شى، في المعركة. 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   } تعالى:  يقول 

 .
(1(

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   } اأي�شَا:  ويقول 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 .
(2(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
ومن هنا فاإّن قدوم هوؤلء مع الم�شلمين اإلى المعركة، ل يزيد الم�شلمين 

ي�شيعون جّوًا من  والمنافقين،  اإّنهم  اإذ  الكريم،  القراآن  ُيعّبر  كما  اإل خباًل 

الطابور  بمثابة  فيكونون   Pالر�شول وقــيــادة  الل  ن�شرة  في  الت�شكيك 

الخام�ص في جي�ص الم�شلمين. 

)1) �شورة الأحزاب، الآية9.

)2) �شورة الأحزاب، الآيات 16-10.
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هوؤلء ك�شفتهم الآيات الكريمة، وعّرت تبريراتهم، وقالت اإن يريدون اإل 

فرارًا، فال بيوتهم بعورة ول اأهليهم بحاجة اإليهم، ولكّنه الجبن الذي ران 

على قلوبهم. 

ها النا�ض اأو�صيكم بما اأو�صاني به اهلل في كتابه،  يقول الر�شولP: »اأيُّ

من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم اإّنكم اليوم بمنزل اأجر ودخر 

لمن ذكر الذي عليه ثم وّطن نف�صه على ال�صبر واليقين والجد والن�صاط، 

فاإّن جهاد العدّو �صديد كريه قليل من ي�صبر عليه اإل من عزم له ر�صده، 

اإّن اهلل مع من اأطاعه واإّن ال�صيطان مع من ع�صاه، فا�صتفتحوا اأعمالكم 

بال�صبر على الجهاد والتم�ّصك بذلك ما وعدكم، وعليكم بالذي اأمركم به 

 .
(1(

فاإّني حري�ض على ر�صدكم«

واليقين  بال�شبر  للتو�ّشل  يدعو  لكّنه  الجهاد،  يغفل حقيقة  فالإ�شالم ل 

والجّد والن�شاط، لكي يواجه الم�شلم هذا الموقف بكّل عزيمة و�شالبة. 

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اأو  الجهاد بّوابتك الخا�شة للقاء الل تعالى، لقاٌء عابق بطيب الن�شر، 

اأريج ال�شهادة، اإّنه اأجمل لقاء يحدث في الحياة، مع الحبيب الأوحد الذي ل 

حبيب مثله، ومع الدائم الباقي الذي ل يفنى، ومع الجميل الكريم الذي ل 

يبخل. كن وردة اأن�ٍص في ب�شتان الع�شق، ول تلتفت اإلى الخلف، ول ترهب من 

الموت، الموت على تراب الع�شق حياٌة اأبدية.

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج20، �ص126.
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الرصاصة الثانلة والليرو  �

صر
َّ
بدُر الن

اأيُّها المجاهد الحبيب:

اأف�شل المجاهدين اأبد الدهر، هم الذين هاجروا في �شبيل الل تعالى، 

الأعــداء  قاتلوا  ثم  واأموالهم،  وبيوتهم  ون�شاءهم  عيالهم  خلفهم  تاركين 

الظالمين، دفاعًا عن الإ�شالم وكلمة التوحيد. والبدرّيون، الم�شلمون الذين 

جاهدوا في معركة بدر مع ر�شول اللP، كانوا ثلة م�شت�شعفة موؤمنة بالل 

تعالى وبر�شوله، وترى ن�شر الل اأمامها.

قّوة المجاهد الموؤمن

اأ�شا�ُشها  عاليًة،  معنوّياٍت  يملك  الــذي  الإن�شان  هو  القوّي،  المجاهد 

في  اإليهم  الل  تحّدث  بــدر  في  الم�شلمون  هم  فها  تعالى.  بــالل  الرتــبــاُط 

البداية طالبًا منهم تح�شيل خ�شلة ال�شبر التي ت�شّد من عزيمة الإن�شان 

مماثلة  قّوته  فُت�شبح  الخطيرة،  والعقبات  ال�شعبة  التحديات  مواجهة  في 

وقــّوة  الج�شد  ل�شخامة  ول  للكّم  تخ�شع  ل  القّوة  لأّن  رجــال،  ع�شرة  لقوّة 

الع�شالت، بل هي خا�شعة لقّوة الإرادة والقدرة على التحّمل في ما يفر�شه 

 وم�شاكل وتحديات، فاإذا ارتفع الإن�شان باإيمانه و�شبره اإلى 
ٍ
ال�شراع من اآلم

قّوته، وهذا ما عّبرت عنه  اأ�شعاف  ُيجابه ع�شرة  اأن  اأمكنه  الم�شتوى،  هذا 

ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   } الكريمة:  الآيــة 
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.
(1(

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } 
واإذا كان هذا الم�شتوى �شعب المرتقى، اإذ يمكن اأن يكون المجاهدون 

لم يخو�شوا تجربة ال�شراع بعد، فقد اأراد الل لهم وهم في موقع ال�شعف 

اأن ي�شتنفروا طاقاتهم كّلها، لتت�شاعف القّوة في المواقع الحا�شمة ال�شعبة، 

تعالى:  اأكبر منه، وذلك قوله  للتحّدي بحجم  وذلك حتى يمكن ال�شتجابة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ 

ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
.
(2(

ۆ} 
ثابتين  �شابرين  نكون  اأن  الحبيب،  المجاهد  اأخــي  نحتاجه،  ما  وهــذا 

في الميدان، ل ننهزم معنوّيًا ول نف�شّيًا، ول نتراجع، حتى ُنحّقق الأهداف 

الإلهّية لم�شيرة النبّوة. كما فعل البدرّيون مع ر�شول اللP، وكان ن�شرهم 

فاتحة النت�شارات المجيدة. 

يد الغيب والنت�سارات الحتمية

ليكون  الل  اأراده  الــذي  الغيب  اأجــواء  من  جــّوًا  بــدر  معركة  عا�شت  لقد 

فالآيات  والقّوة،  بال�شكينة  لهم  يوحي  الموؤمنين  للمقاتلين  نف�شّيًا  عن�شرًا 

وال�شترخاء  الأمن  يب�شط  الذي  النُّعا�ص  اأنزل  قد  الل  اأّن  اأو�شحت  القراآنية 

والراحة، واأر�شل اإليهم المطر الخفيف الذي يلّبد لهم الأر�ص ويذهب عنهم 

رجز ال�شيطان المف�ّشر بحالت الحتالم التي تعر�ص لهم فيحتاجون معها اإلى 

الغ�شل، ليذهب من داخلهم الأثر النف�شي ال�شلبي الذي ُتحدثه هذه الحالت.

�شبحانه  الل  اأراد  اإذ  المعركة،  اأجواء  في  بالمالئكة  اإمدادهم  وكذلك 

للمقاتلين قليلي العدد والعّدة اأن يعي�شوا ال�شعور العميق باأّنهم لي�شوا وحدهم 

)1) �شورة الأنفال، الآية 65.

)2) �شورة الأنفال، الآية 66.
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فالّن�شر هو  والمالئكة معهم.  بالن�شر،  يوؤّيدهم  المعركة، فالل معهم  في 

من عند الل ين�شر من ي�شاء.

اإّن ن�شر الل، اأيُّها المجاهد، يكون بما ذكرناه قبل قليل، وكذلك يكون 

بالرعب الذي ُيثيره الل في نفو�ص الأعداء. 

يقول  العدّو،  مواجهة  في  واأنــت  ل�شانك  على  الآيــات  هذه  دائمًا  ولتكن 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } ــى:  ــال ــع ت

ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

.
(1(

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } 
الن�سر معقود بيد المجاهد

لقد كان في معركة بدر لحظات ح�ّشا�شة جدًا حكى عنها القراآن الكريم 

بقوله: { ٱ ٻ ٻ }، وجاء في بع�ص الروايات اأّن النبّي P كان 

قائاًل:  ال�شماء  نحو  يديه  رفع  وقد  الم�شلمين،  بقّية  مع  رّبه  ويدعو  ي�شتغيث 

في  ُتعبد  ل  الع�صابة  هذه  تهلك  اإن  اللهّم  وعّدتني،  ما  لي  اأنجز  »اللهّم 

الأر�ض«. وعند ذلك فا�شتجاب لكم اأّني ممّدكم باألف من المالئكة مردفين. 

وكلمة )مردفين( من )الإرداف( بمعنى اتخاذ محّل خلف ال�شيء، فيكون 

مفهومها اأّن المالئكة كانت ُتتابع بع�شها بع�شًا في النزول لن�شرة الم�شلمين.

)1) �شورة الأنفال، الآيات 14-9.
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ولكن ل ينبغي اأن يعتقد بع�ٌص باأّن الن�شر كان بيد المالئكة فح�شب، فاإّن 

ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   } تقول:  ــة  الآي

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }. لأّن الل عزيز ومقتدر ل ي�شتطيع 
اأحد الوقوف مقابل اإرادته، وحكيم ل ينزل ن�شرته اإل لالأفراد ال�شالحين 

والم�شتحّقين لذلك.

ثم، األي�ص من العجب والغرابة اأن ينهار جي�ص قري�ص القوي اأمام جي�ص 

الم�شلمين القليل، واأن تذهب معنوّياتهم - كما ينقل التاريخ - ب�شورة يخاف 

الذي  الرعب  هذا  اأّن  �شّك  ول  الم�شلمين.  منازلة  من  منهم  الكثير  معها 

جزافًا،  يكن  لم  الن�شر،  عوامل  من  كان  والذي  الم�شركين،  قلوب  اأ�شاب 

فلقد اأثبت الم�شلمون �شجاعتهم واأقاموا �شالة الجماعة، وكانت �شعاراتهم 

بن  �شعد  بع�شهم مثل  وفاءهم وخطبة  ال�شادقين  الموؤمنين  فاإظهار  قوية. 

معاذ نيابة عن الأن�شار اأمام النبّي P قائاًل:

»باأبي اأنت واأمي، يا ر�صول اهلل P اإّننا قد اآمّنا بك و�صّدقناك و�صهدنا 

اأّن ما جئت به حّق من عند اهلل، فمرنا بما �صئت وخذ من اأموالنا ما �صئت، 

وات��رك منه ما �صئت، وال��ذي اأخ��ذت منه اأح��ّب اإل��ّي من ال��ذي تركت منه، 

واهلل لو اأمرتنا اأن نخو�ض هذا البحر لخ�صنا معك... اإّننا لنرجو اأن يقّر 

.
(1(

اهلل عّز وجّل عينيك بنا«

مثل هذا الحديث �شرعان ما انت�شر بين الأعداء والأ�شدقاء، اأ�شف اإلى 

مكة  في  كانوا  يوم  الم�شلمين  عند  را�شخ  ثبات  من  الم�شركون  راآه  ما  ذلك 

رجاًل ون�شاء.

اجتمعت كّل هذه الأمور لتر�شم �شورة الخوف عند الم�شركين.

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج19، �ص248.
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ثم الريح العاتية التي كانت تهّب على الم�شركين والمطر ال�شديد عليهم، 

وغيرها من العوامل التي كانت تبعث فيهم الخوف والهلع ال�شديد.

ثم اإّن القراآن ُيذّكر الم�شلمين بالأمر الذي اأ�شدره النبّي P للم�شلمين 

لئاّل  القتال  حال  الم�شركين،  في  الموؤّثر  غير  ال�شرب  اجتناب  عليهم  باأّن 

فوق  فا�شربوا  وقاطعة  موؤّثرة  �شربات  توجيه  عليهم  بل  فيه،  قّوتهم  ت�شيع 

الأعناق وا�شربوا منهم كّل بنان.

اأو  الأرجــل،  اأو  الأيدي  اأ�شابع  روؤو�ص  بمعنى  )البنانة(  جمع  و)البنان( 

الأ�شابع نف�شها، وفي هذه الآية يمكن اأن تكون كناية عن الأيدي والأرجل اأو 

بالمعنى الأ�شلي نف�شه، فاإّن قطع الأ�شابع من الأيدي يمنع من حمل ال�شالح، 

وقطعها من الأرجل يمنع الحركة، ويحتمل اأن يكون المعنى هو اإذا كان العدّو 

فالأهداف  راكبًا  كان  واإذا  روؤو�شهم،  الأهــداف  تكون  اأن  فيجب  مترّجاًل، 

اأيديهم واأرجلهم.

ال�سراع بين الحّق والباطل

يــوؤّدي  وال�شيطان  الهوى  درب  في  ال�شير  اإّن  الحبيب،  المجاهد  اأيُّــهــا 

بالإن�شان حتمًا اإلى مواجهة الحّق وجنوده، وهي مواجهة خا�شرة تمامًا، ذلك 

اأّن من طبع ال�شيطان التخّلي عن اأوليائه واأ�شحابه والتبّري منهم، لأّنه يعلم 

الل  اإرادة  مواجهة  في  له  قّوة  ل  واأّنــه  الل،  عند  من  هو  الن�شر  اأّن  حقيقَة 

تعالى. لقد اأ�شار القراآن الكريم في هذا ال�شياق اإلى دور ال�شيطان في هزيمة 

الكّفار يوم بدر فهو الذي اأغراهم وخذلهم عند اللقاء، يقول �شبحانه: { ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
الموؤمن  واأّما   .

(1(  

{ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

)1) �شورة الأنفال، الآية 48. 
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المجاهد فاإّنه الل هو ح�شبه، وهو �شنده، و { پ پ پ ڀٺ..}.

قلبه  فــي  لي�ص  �شيطانّي،  لــعــدوٍّ  مــواجــهــة  هــي  لــلــعــدّو،  مواجهتك  اإّن 

بدر  اإلــى  ــوا  اأت عندما  الم�شركين  حــال  كــان  وهــذا  ــة،  ذّم لعهده  ول  رحمة، 

تعالى:  يــقــول  نفو�شهم،  عليه  تنطوي  كــانــت  ومــا  الم�شلمين   لمواجهة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  {ٺ 

 .
(1(

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ } 
كما ويعزى هزيمتهم اإلى �شبب رئي�ص وحقيقي وهو م�شاققة الل ور�شوله 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ  يــقــول:  اإذ 

.
(2(

ھ ھ ے ے }
له،  والت�شليم  به  الإيمان  راية  وُيعلي  تعالى،  ين�شر الل  الذي  اأنت  فكن 

ل،  التحمُّ على  ٌب  مــدرَّ ج�شدك  بيدك،  �شالحك  الخطى  ثابت  كذلك  ولتكن 

بدر في  اأهل  كان  كما  بدريًا  الن�شر حليفك! كن  يكن  وروحك عا�شقة لل، 

.Pحّبهم لل ولر�شوله

)1) �شورة الأنفال، الآية 47. 

)2) )( �شورة الأنفال، الآية 13. 
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الرصاصة الثالثة والليرو  �

حد والدرس المرير
ُ
معركة أ

اأيُّها المجاهد الحبيب:

من  القواعد:  اأمُّ  الحروب  في  وهي  الحياة،  في  اأ�شا�ص  قاعدة  هناك 

يتخّلى عن طاعة الل تعالى ويّتبع هواه، فاإّن م�شيره �شيكون الف�شل، ويجلب 

الويالت لالأّمة!

اأمــرًا  الن�شر  اإحــراز  يكون  اأوليائه  وطاعة  الل  بحبل  يتم�ّشك  ــذي  وال

مفروغًا منه، ويجلب العّزة لنف�شه واأّمته.

اأيُّها الحبيب! اإّن التاريخ ينقل لنا م�شاهد العّز وم�شاهد النك�شار، وقد 

ح�شل هذان الأمران في بدء الدعوة الإ�شالمية في جي�ص الم�شلمين وبين 

حد، 
ُ
يدي ر�شول اللP. فكان اأّول النت�شارات في بدر، واأول الهزائم في اأ

وبين المعركتين فترة ل تتعّدى �شنة واحدة! فكيف تبّدل الحال بالم�شلمين 

من ن�شر اإلى هزيمة؟ وما هو ال�شبب!؟ 

من  اأ�شابهم  ما  اأ�شابهم  وقد  مكة  اإلــى  بدر  من  رجعت  لّما  قري�شًا  اإّن 

فقال  �شخ�شًا،  �شبعون  �شر 
ُ
واأ �شخ�شًا  �شبعون  منهم  ُقتل  اإذ  والأ�شر،  القتل 

فاإّن  يبكين على قتالكم  ن�صاءكم  »يا مع�صر قري�ض ل تدعوا  �شفيان:  اأبو 

الدمعة اإذا خرجت اأذهبت الحزن والعداوة لمحّمدP« واأخذ اأبو �شفيان 

على نف�شه العهد على اأن ل يقرب فرا�ص زوجته ما لم ينتقم لقتلى بدر.
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و�شرت  لمقاتلتهم  وحّركتهم  الم�شلمين  النا�ص على  قري�ص  اأّلبت  وهكذا 

حد«.
ُ
نداءات »النتقام النتقام« في كّل نواحي مكة. وبداأ التجهيز لمعركة »اأ

الن�سر تحت ظالل راية الحّق

یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   } تعالى:  يقول 

ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

.
(1(

ے ے ۓ ۓ ڭ}
هي  والراحة  وال�شترخاء  الدعة  حّب  وترك  والإيثار  الت�شحية  روح  اإّن 

اإلى  معه  هم  والذين  محّمد،  النبّي  مع  كانوا  والذين  نبوّية،  محّمدية  روح 

ر�شول  فهذا  ال�شريفة،  النبوّية  الروح  بهذه  يتزّينوا  اأن  ينبغي  القيامة،  يوم 

الل قد ترك اأهله وعياله طلبًا للجهاد في �شبيل الل، واأخذ ُينّظم �شفوف 

الل ر�شول  قام  وبغيها.لقد  قري�ص  كيد  يدفع  لكي  والمقاتلين  المجاهدين 

 فاأجمع اأغلبهم على الخروج من المدينة المنّورة 
(2(

P با�شت�شارة اأ�شحابه

لمالقاة قري�ص، غير اأّن جماعتين من الأو�ص والخزرج من الأن�شار )»بنو 

)1) �شورة اآل عمران، الآيات128-121.

)2) وهو راأي الأكابر من اأ�شحاب ر�شول اللP اإذ قالوا له: »اخرج بنا اإلى عدّونا، وقام �شعد بن معاذ 

وغيره من الأو�ص فقالوا: يا ر�شول الل ما طمع فينا اأحد من العرب ونحن م�شركون نعبد الأ�شنام 

فكيف يطمعون فينا واأنت فينا، ل حتى نخرج اإليهم فنقاتلهم فمن ُقتل مّنا كان �شهيدًا، ومن نجا 

مّنا كان قد جاهد في �شبيل الل«.
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القتال  بداية  في  ترّددتا  الخزرج(،  من  حارثة«  »بنو  و  الأو�ــص  من  �صلمة« 

بالل  الثقة  اإليهم  اأعــاد  الل  ر�شول  اأّن  غير  المدينة،  اإلــى  ترجعان  وكادتا 

�شبحانه وتعالى، واأّن الن�شر �شيكون حليفهم فيما لو اأعاروا لل جماجمهم.

لقد بداأت المعركة الحامية بمبارزة بين الم�شلمين والم�شركين انتهت 

بقتل اأبطال الم�شركين وم�شرعهم، ثم التحم الجي�شان في معركة عظيمة 

مهولة، وبداأت تنقلب الكّفة ل�شالح الم�شلمين، وتلوح رايات الن�شر. ويذكر 

حد« مجموعة 
ُ
P كان قد جعل في �شفح جبل »اأ اأّن النبّي محّمدًا  التاريخ 

تبلغ حوالي الخم�شين من الرماة، وطلب منهم اأن ل يتركوا اأماكنهم مهما 

كانت و�شعية المعركة، وقال لهم: »اإن راأيتمونا قد هزمناهم حتى اأدخلناهم 

مكة فال تبرحوا من هذا المكان، واإن راأيتموهم قد هزمونا حتى اأدخلونا 

المدينة فال تبرحوا والزموا مراكزكم«.

فار�ص  ماأتي  في  الوليد«  بن  »خالد  �شفيان  اأبو  و�شع  اآخر،  ومن جانب 

من  الم�شلمين  ومباغتة  ال�شعب  ذلك  من  للت�شلُّل  الفر�شة  يتحّينون  كمينًا 

هذا  من  عليهم  فاخرجوا  اختلطنا  قد  راأيتمونا  »اإذا  لهم:  وقال  ورائهم 

.
(1(

ال�صعب حتى تكونوا وراءهم« 

لقد انت�شر الم�شلمون على الم�شركين في الجولة الأولى، وفّر اأبو �شفيان 

بمن معه، فتفّرغ الم�شلمون لجمع الغنائم من اأر�ص المعركة، مما دفع اأغلب 

غير  يجمع  فيمن  الغنائم  يجمعوا  لكي  للنزول  ال�شفح  ذلك  على  كان  من 

عابئين باأمر ر�شول اللP وبنداءات قائدهم ال�شهيد عبد الل بن جبير. 

وبذلك فتحت ثغرة في ظهر الم�شلمين، ت�شّلل من خاللها قائد تلك ال�شرّية 

من الم�شركين خالد بن الوليد واأعملوا ال�شيف في رقاب الم�شلمين، فانقلب 

الم�شهد من م�شهد الن�شر، اإلى الهزيمة. 

)1) العالمة المجل�شي، بحار الأنوار، ، ج20، �ص49.
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 Q وعلّيًا   P محّمدًا  النبّي  وراءهــم  وتركوا  الم�شلمون!  فــّر  لقد 

وكان  الفاّرين،  �شّد  يحاول   Q علّي  وكان  المعركة،  اأر�ص  في  وحيدين 

يتبعهم وهو يقول لهم: »�صاهت الوجوه، وقطت، ولطت، وبطت، اإلى اأين 

اأولى بالقتل  اإلى النار؟ ويقول: بايعتم، ثم نكثتم، فواهلل لأنتم  تفّرون؟ 

.
(1(

ممن اأقتل«

الكتيبة،  تلو  الكتيبة  ويرّد عنه   Pالر�شول وبقي علّيQ يدافع عن 

حتى �شمع مناد من ال�شماء:

(2(
ل �شيـــــف اإل ذو الفقار ول فــتـــى اإل علـــــي 

وقد نزل قوله تعالى في الهاربين: { ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
بعد  الم�شلمون  عــاد  ثــم   .

(3(
 { ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

نداءات علّيQ و�شموده هو والنبّيP في اأر�ص الميدان اإلى اأن انقلبت 

الأمور اإلى كّفة الم�شلمين وتقهقرت قري�ص عائدة اإلى مكة.

لماذا ُيهزم المجاهد؟

اأيُّها المجاهد الحبيب: اإّن اأّول �شبب جعل الم�شلمين ينهزمون هو عدم 

الأمر  ينّبهوهم على هذا  اأن  القيادة. لقد حاول رفقاوؤهم  اإطاعتهم لأوامر 

)1) العالمة ال�شيد جعفر مرت�شى، ال�شحيح من �شيرة النبيP، 7، �ص197.

)2) �شرح النهج للمعتزلي، ج 14، �ص 251.

)3) �شورة اآل عمران، الآيات 140 – 144.
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فقالوا: »ل نخالف اأمر ر�صول اهلل P«، ثم تنازعوا لأّن بع�شهم كان يريد 

الدنيا، وبع�شهم يريد الآخرة، فف�شلوا. قال تعالى: { چ چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.
(1(

گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ } 
حلول  في  كبير  اأثر  وبكثرتهم،  باأنف�شهم،  لغترارهم  كان  لقد  الغرور: 

الهزيمة بهم، فقد قالوا للنبّي P: »قد كنت في بدر في ثالثمئة رجل، 

فاأظفرك اهلل بهم، ونحن اليوم ب�صر كثير«، فقد تحّول التوّكل من التوّكل 

اإلى الّتكال على النف�ص وكثرة العدد وغيرها من الأ�شباب  على الل تعالى 

التي ل ت�شّر ول تنفع من دون الل.

من  �شاهدوا  عندما  لأّنهم  الآخــرة.  على  واإيثارها  الدنيا،  في  الطمع 

بالحياة  طمعهم  وب�شبب  الغنائم  يجمعون  الم�شلمين  اأّن  ا�شتقرارهم  مكان 

الدنيا خافوا اأن يفوتوا �شيئًا منها فتركوا مواقعهم مّما هّياأ لختراق العدّو 

لثغورهم الخلفية ومباغتتهم فكان ل بّد في هذه الحالة من اإعادة التمحي�ص 

لهم، وابتالئهم، ليرجعوا اإلى الل تعالى، وليمّيز الل الموؤمن من المنافق، 

العنايات  حقيقة  عن  يغفل  ربما  الإن�شان  لأّن  اإيمانًا،  اآمنوا  الذين  وليزداد 

فين�شب ذلك  تتوالى،  النت�شارات  يرى  الغيبية، حين  والإمــدادات  الإلهية، 

هذا  في  �شّكوا  غلبوا  حين  اأّنهم  نجد:  ذلك  ولأجل  ال�شخ�شية.  قدرته  اإلى 

القاطع:  الجواب  فجاءهم  ؟   { ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   } وقالوا:   الأمر، 

تعالى،  الل  اإلــى  اإعادتهم  من  اإذن  بــّد  ل  نعم،   .{ ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   }

وتعريفهم بحقيقة اإمكاناتهم، وقدراتهم.

اأمرًا  لي�شت  تعالى  الل  عناية  لأّن  القتال،  في  ال�شجاعة  وعدم  الجبن 

)1) �شورة اآل عمران، الآية152
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بل هي  الطبيعية،  الأ�شباب  اإلغاء جميع  تعني  ل  مطلقًا غير م�شروط، فهي 

التي  والت�شحيات  وبالبذل  الأ�شمى،  الهدف  نحو  بال�شعي  قطعًا  م�شروطة 

ۆ  ۆ  ۇ   } واألطافه،  الل  لعنايات  مو�شعًا  يكونوا  لأن  المقاتلين  توؤّهل 

الإلهية  العناية  بّد ل�شتمرار هذه  الأقل ل  اأو على   .{ ۈ ۈ ٴۇ 
من حفظ الحّد الأدنى من الرتباط بالقيادة، وتنفيذ اأوامرها. 

اأي  �شيغل،   P الل  ر�شول  اأّن  ظّنوا  قد  مراكزهم  تركوا  الذين  اإّن 

يخونهم، فال يق�شم لهم. وهذا يدّل على اأّن من بين هوؤلء من لم يكن على 

درجة ح�شنة من المعرفة والوعي، ولربما الإيمان اأي�شًا. ولو كان كذلك، فال 

اأقّل من اأّن اأخالقّياته وروحّياته، بما في ذلك الإعرا�ص عن الدنيا والإيثار، 

لم تكن بالم�شتوى المطلوب، ولعّل الآية ت�شير اإلى ظّنهم ال�شّيء هذا: { ک 

.
(1(

گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں } 
خاتمة!

الخّط  اإلى  ينتمون  الذين  لكّل  در�ٌص  هي  حد 
ُ
اأ هزيمة  اإّن  الحبيب،  اأيُّها 

الإلهي، والدرو�ص التي ن�شتفيدها من هذه المعركة عظيمة جّدًا، ول بّد اأن 

ُيراقب المجاهد م�شار تلك المعركة ويدر�ص حيثّياتها، وينتبه جّيدًا اإلى اأمر 

هام يدخل في �شميم عمله الجهادي، األ وهو �شرورة ال�شبر والحفاظ على 

روحّية ال�شابرين في العمل الجهادي، اإذ اإّن الل تعالى ل ُيعطي الن�شَر اإل 

لقوم اأظهروا ال�شبر الجميل على الرزايا والباليا بل وال�شبر حتى عن جّر 

الإمكانات والفر�ص اإلى النف�ص رغم احتمال ح�شول تهديد لالأّمة. اإذا كانت 

الأمور هكذا، فاإّن الن�شر �شيكون قريبًا جّدًا، والعاقبة �شتكون الدخول اإلى 

جّنات النعيم، يقول تعالى: { پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.
(2(

ٺ ٿ ٿ ٿ } 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 161

)2) �شورة اآل عمران، الآية 142.
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وقال اأي�شًا: { ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

.
(1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ } 
الموؤمنين  خذلن  عن  امتناعك  في  حديًا 

ُ
واأ انت�شارك،  في  بدريًا  كن 

والقادة الرّبانّيين، والل �شبحانه ولي التوفيق.

)1) �شورة اآل عمران، الآية 146.
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الّرصاصة الرابلة والليرو  �

ه 
ّ

اليهود أعداء الل
اأيُّها المجاهد الحبيب: 

في موقعك في الجبهة الخالدة، عليك اأن ت�شعر بالفرح والراحة، لأّنك 

اأكثر من ذلك،  ُير�شي الل تعالى  اأكثر الأعــداء عداًء لل، فال �شيء  تقاتل 

فقاتل اأخي ثم قاتل ثم قاتل!

فمن هو عدّوك؟ من ُتقاتل ومن ُتحارب؟ وهذه الحرب المهولة من هم 

والن�شاء  الأطفال  يقتل  الجبهات؟  كّل  في  الجاثم  العدّو  هو  من  اأطرافها، 

والعّجز. ولما القتال معهم، ولما ل يكون هنالك �شالم واأمان. العدّو يا اأخي 

الحبيب، هو اإ�شرائيل، كيان غا�شب قاتل عدّو الأنبياء وال�شّديقين.

اليهود هم العدّو

اأيُّها الحبيب، من المهّم جّدًا في �شاحة المعركة اأن تعرف عدّوك فعاًل من 

هو، واأن ُتـحّكم �شعورك نحوه، وتتبّين حّقًا ما ُيكّنه لك العدّو من كرٍه وم�شاعَر 

والح�شابات  الم�شالح  ُت�شّيره  ل  اأمامنا  الــذي  العدّو  لأّن  حقيقّية،  عدوانّية 

الماّدية فقط، بل هو عدوٌّ يتمّيز باحتقان �شعوري عدواني اتجاه كّل من �شواه 

من الأمم وال�شعوب، وبخا�شة تلك الأمم التي لديها تم�ّشك يقيني بعبادة الل 

والنجاحات  النت�شارات  �شّلم  بدينها في  ارتقت  التي  والأمم  القّهار،  الواحد 

اأّمة  والن�شر،  العّزة  اأّمة  هي  الإ�شالمية  والأمة  الأكيدة.  والأخروية  الدنيوية 
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والتعامل  الأخــالق  بمكارم  معدودة  �شنوات  في  الأر�ــص  وجه  على  انب�شطت 

الح�شن واإعمال العقل والتاأّمل والفكر الثابت في اأحوال الأمم وال�شعوب. عدّونا 

يتاأّلم حتى للحقيقة والحّق النوراني الذي نحمله في �شدورنا، ولذلك هو يعمل 

ليترّبع هو  ال�شيطان كي ينتزع ما في �شدورنا من الإيمان  ليل نهار، مع قوى 

على عر�ص مملكة الأر�ص، غير اأّن الوعد هو للم�شت�شعفين: { ې ې ې ې 

 ومن 
(1(

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}
اأجل ذلك كان اليهود والعالم الأميركي المتغطر�ص هم اأ�شّد النا�ص عداوة لنا 

ولأتباع الحق والدين الحنيف: { ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .
(2(

ڭ ۇۇ } 
من هم اليهود؟

اليهود هم اأتباع النبي مو�شىQ، والذي اأر�شله الل اإليهم لُيخلِّ�شهم 

من جبروت فرعون وطغيانه، وُيخلِّ�شهم من الرّق والعبودية، ليهديهم في 

الختام اإلى دين الل وعبادته وتوحيده. لكن كما يذكر القراآن في ق�ش�شه 

�شعب  اأّنهم  زاعمين  حّق،  بغير  النبّيين  وقتلوا  وا�شتكبروا  عتوا  اأّنهم  عنهم 

الل المختار، وعلى ذلك الأ�شا�ص قاموا بتغيير ال�شريعة وحّرفوا اعتقاداتهم 

والعتقادات  الت�شريعات  من  عجيب  غريب  بكّل  واأتــوا  ال�شماوي،  وكتابهم 

في  بعث  وخذلهم، حتى  الذّلة  عليهم  الل  كتب  ذلك  اأجل  ومن  المنحرفة. 

ين، الذي ارت�شاه  الختام نبّي الإ�شالم بالّدين ال�شماوي الأعّز ليكون هو الدِّ

الل تعالى { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

.
(3(

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } 

)1) �شورة الق�ش�ص، الآية 5.

)2) �شورة المائدة، الآية 82.

)3) �شورة الن�شاء، الآية 155.
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الأنبياء  معاملتهم  طريقة  ــى  اإل م�شيرًا  اأي�شًا  عنهم  تعالى  الل  ــال  وق

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ  والمر�شلين: { 

.
(1(

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ } 
خذ حذرك من اليهود

فمن كانت هذه �شفاته فاإّن الحذر منه واجب:

ۆ  ۇ  ۇ   } عنهم:  تعالى  الل  يقول  العهود:  نق�ص   -  1
ــًا:  ــش ــ� اأي ويـــقـــول   .

(2(
 { ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ   ۆ 

بل   .
(3(

 { ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ 

اإن نق�ص العهود هو ديدنهم { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 .
(4(

ژ ڑ ڑ ک ک ک } 
.
(5(

2 - الخيانة: يقول تعالى: { ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ } 

3 - جراأتهم على تحريف الكتاب: يقول تعالى: { ائ ەئ ەئ وئ 
.
(6(

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ } 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  4 - قتل الأنبياء: يقول تعالى { 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ 
اأ�شهرها  مّرات  النبّيP ثالث  قتل  حاولوا  وقد   .

(7(
 { ی جئ 

يوم و�شعوا ال�شّم في ال�شاة حتى قال النبّيP اإّني لأجد في حلقي طعم 

ال�شاة الم�شمومة. 

)1) �شورة المائدة، الآية 70.

)2) �شورة البقرة، الآية 100.

)3) �شورةالمائدة، الآية 13.

)4) �شورة الأنفال، الآية 56.

)5) �شورة المائدة، الآية 13.

)6) �شورة البقرة، الآية 75.

)7) �شورة المائدة، الآية70.
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ۋ ۋ   } تعالى  يقول  اإلى الل:  للدعاة  المتعّمد  قتلهم   -  5

.
(1(

ۅ ۅ ۉ ۉ } 
6 -جبنهم ال�شديد: يقول تعالى { ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

.
(2(

ھ ے ے ۓۓ } 
7 -قلوبهم �شديدة الق�شوة: ول يوجد عندهم اإن�شانية اأو �شمير، يقول تعالى: 

.
(3(

{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں } 

{ ے ے ۓ ۓ  تعالى:  يقول  للم�شلمين:  كراهيتهم  �شّدة   -  8

 .
(4(

ڭ ڭ ڭ } 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   } ــى:  ــعــال ت ويـــقـــول 

 .
(5(

ڳڳ } 

تعالى:  يــقــول  الأر�ــــص:  فــي  والف�شاد  الــحــروب  اإيــقــاد  على  -حر�شهم   9 

.
(6(

ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث }   }

الل  اأجراها  التي  الإلهية  ال�شّنة  اإلى  الحبيب،  اأخي  اأنظر  الختام،  وفي 

�شبحانه وتعالى عليهم بما ع�شوه وكفروا، فقال في كتابه الكريم: { ڌ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

.
(7(

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ } 

)1) �شورة اآل عمران، الآية21.

)2) �شورة الح�شر، الآية 14.

)3) �شورة البقرة، الآية 74.

)4) �شورة المائدة، الآية 82.

)5) �شورة البقرة، الآية 217.

)6) �شورة المائدة، الآية 64.

)7) �شورة اآل عمران، الآية112.
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خاتمة

فيا اأيُّها الأخ العزيز، مع كّل ما ذكرناه، فاإنَّ الموقف الوحيد الذي ُنكنُّه 

هو العداء لهوؤلء القوم المف�شدين والم�شتكبرين. ونحن، ل ن�شتطيع اأن نن�شى 

في  والإ�شرائيلّيون  اليهود  ارتكبها  التي  العظيمة  والنتهاكات  المجازر  كّل 

العالم، وبالأخ�ّص في لبنان وفل�شطين وباقي دول المنطقة. و�شتظّل ال�شور 

الأليمة في اأذهاننا حتى نثاأر لالأطفال كما نثاأر لالأنبياء وال�شّديقين.

فيا اأيُّها الأخ العزيز، ام�ص اإلى جهادك وا�شتقبل الموت بدمائك، فاإّما 

الن�شر على اأعداء الل تعالى واإّما ال�شهادة غالبين. 

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين
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