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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

ؤْتُِكْم  ٌَ ا  َة َولَمَّ ْتُهُم ﴿أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ َمَثلُ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ
 ِ ُسولُ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ قُولَ الرَّ ٌَ اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى  رَّ اْلَبؤَْساُء َوالضَّ

ِ َقِرٌٌب﴾   ( . 412: البقرة ) أاَل إِنَّ َنْصَر َّللاَّ

َن لَُكمْ  ٌِّ َب ٌُ ُ لِ ٌُِرٌُد َّللاَّ ُ َعلٌٌِم  ﴿ ُكْم َوَّللاَّ ٌْ ُتوَب َعلَ ٌَ ُكْم ُسَنَن الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم َو ٌَ ْهِد ٌَ َو
الً * َحِكٌـٌم  ٌْ َهَواِت أَْن َتِمٌلُوا َم بُِعوَن الشَّ تَّ ٌَ ٌُِرٌُد الَِّذٌَن  ُكْم َو ٌْ ُتوَب َعلَ ٌَ ٌُِرٌُد أَْن   ُ َوَّللاَّ

 ( . 42 - 42: النساء ) َعِظٌماً﴾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلهــــــداء

 

وا حبهم هلل بدمائهم   ..إلى من َخطَّ

وا شهادة    ..بدمائهم ( ال إله إالّ َّللا ) إلى من َخطَّ

تها  فوا أهل األرض وضاعة هذه الدنٌا وخسَّ  ..إلى من عرَّ

 إلى كل من لّبى دعوات األنبٌاء والمرسلٌن واألئمة

 ..صابراً محتسباً وهاجر إلى َّللا شهٌداً 

 ..أٌها السادة األبرار 

 تقبلوا هذه البضاعة المزجاة منً أنا الجاهل المسكٌن وإن لم أكن أهالً لذلك

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

والمهدٌٌن  األئمةوالحمد هلل رب العالمٌن، وصلَّ اللهم على محمد وآل محمد 
 .وسلم تسلٌما  

دائما  ٌحاول شٌاطٌن اإلنس والجّن إلقاء الشبهات حول األنبٌاء واألوصٌاء 
الذٌن ال ٌإمنون بهم وبنبوتهم ورساالتهم من هللا سبحانه وتعالى، ومن هذه 

 . (ع)هم الشبهات هً شبهة القسوة والشّدة والقتال وحمل السٌف بوجه من ٌخالف

ٌسلّم نفسه  (ع)ن رسوال  إالّ إذا جاء كما جاء شبٌه عٌسى وكؤّن الرسول ال ٌكو
ٌُقّطع جسمه إربا   بكل هدوء إلى جبلدٌه الذٌن تخلو قلوبهم من أي رحمة، ثم 
ٌُقتل دون أي مقاومة، هكذا ٌرٌدون أعداء هللا وجند الشٌطان من اإلنس  ٌُصلب و و
ٌُقتل كل الرسل لتخلوا الساحة لهم، فالرسول إذا قاوم جبلدٌه أو دافع  والجن أن 

 . بحمل السٌف والجهاد والقتال ال ٌكون رسوال   عن نفسه وعن رسالة السماء

هم الٌوم ٌحاولون بقّوة نشر هذه العقٌدة الفاسدة لكً ال ٌنصر الناس 
(الُمَعّزي)

(1)
لرسل هللا سبحانه، الذي ٌؤتً حامبل  سٌف غضب الجبار سبحانه  

 .وتعالى على أهل األرض الذٌن ملإوها ظلما  وجورا  وفسادا  

                                                           
 

 

 

 

ِّ) :ثمىٌٗ( ع)ادلؼّزٌ اٌرٌ أخرب مبدُئٗ ػُضً  إىل( ع)َشًن  -1 ب اِْ فأٔب ِبضٍ ٌٍرٌ أزصٍين، وٌُش أزد ِٕىُ َضأٌين وأ
ألٔٗ إْ مل أطٍك ال  ؛ٔٗ خًن ٌىُ أْ أطٍكأٌىٓ ألىي ٌىُ احلك . أَٓ متضٍ، وٌىٓ ألين لٍذ ٌىُ ٘را لد ِأل احلزْ لٍىثىُ

 . ِىت خبء ذان َجىذ اٌؼبمل ػًٍ خطُئخ، وػًٍ ثس، وػًٍ دَٕىٔخو ،ٌ ، وٌىٓ إْ ذ٘جذ ُأزصٍٗ إٌُىَُأرُىُ ادلؼّز

ِّ ِّ(ألهنُ ال َؤِٕىْ يب ) فـ : ب ػًٍ خطُئخأ ِّ(ألين ذا٘ت إىل أيب وال رسؤين أَضًب ) فـ : ب ػًٍ ثس، وأ فـ : ب ػًٍ دَٕىٔخ، وأ
  .لد دَٓ( ألْ زئُش ٘را اٌؼبمل ) 
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وشٌعتهم،  (ع)لٌلة سؤحاول الدفاع عن أنبٌاء هللا ورسله وفً هذه األسطر الق
وعن حّقهم الثابت فً الدفاع عن دٌن هللا سبحانه وتعالى برفع السٌف بوجه 
الطواغٌت وأشٌاعهم بعد أن تخلَو ساحة المواجهة من أي موضع للكلمة الطٌبة، 

ى الحقٌقة، على ما أجد أّن الضرورة تحّتم مناقشته للوقوف عل االقتصاروسؤحاول 
 .إلتباع الحق وإرضاء هللا سبحانه، والحمد هلل وحده اإلنسانوبالتالً أن ٌوفق 

 

 المذنب المقصر

 أحمد الحسن

 ق. هـ  1427ذو الحجة    15

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

ّْ ِّ إ فهى َسشدوُ إىل ( زوذ احلك ) ب ِىت خبء ذان يل أِىز وثًنح أَضًب أللىي ٌىُ، وٌىٓ ال رضزطُؼىْ أْ حتزٍّىا اِْ، وأ
 .اإلطسبذ اٌضبدس ػشس/ إجنًُ َىزٕب ( ألٔٗ ال َزىٍُ ِٓ ٔفضٗ، ثً وً ِب َضّغ َزىٍُ ثٗ  ؛مجُغ احلك

، و (زصبٌخ اذلداَخ: )وٌُزضر األِس أوثس زاخغ. ، وشجُهٗ ادلظٍىةٌٍٕظبزي( ع)زصىي ػُضً ( ع)وادُلؼّزٌ ٘ى لبئُ آي زلّد 
 (. ع)، وغًن٘ب ِٓ إطدازاد أٔظبز اإلِبَ ادلهدٌ (وطٍ وزصىي اإلِبَ ادلهدٌ يف اٌزىزاح واإلجنًُ واٌمسآْ)



 
9  .................................................

 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

 ماذا الجهاد باب الجنة ؟

جهاد األرواح وجهاد األجساد، أو الجهاد األكبر والجهاد : الجهاد ٌنقسم إلى
األصغر
(1)

. 

خلٌفة هللا فً أرضه  إتباعوبما أّن النتٌجة األولى للجهاد األكبر هً 
، وبما أّن خلٌفة  (ع)واالنصٌاع ألوامره، أي السجود له كما سجدت المبلئكة آلدم 

هللا فً أرضه هو الجنة الحقٌقٌة، بل إّن الجنان الملكوتٌة ُخلقت من أنوارهم
(2)

 ،
باب الجنة؛ ألّنه الباب الموصل إلى  - والحال هذه -فإّنه ٌكون الجهاد األكبر 

، وخلٌفة هللا هو باب معرفة هللا سبحانه وإتباعهمعرفة خلٌفة هللا فً أرضه 
وتعالى
(3)

. 

                                                           
 

 

 

 

ثؼث  (ص)إٌيب أْ  (ع)ػٍٍ ثٓ إثساُُ٘، ػٓ أثُٗ، ػٓ إٌىفٍٍ، ػٓ اٌضىىين، ػٓ أيب ػجد اهلل  زوي اٌشُخ اٌىٍُين ػٓ -1
: وِب اجلهبد األورب؟ لبي، َب زصىي اهلل: ، لًُثمىَ لعىا اجلهبد األصغش وثمٍ اجلهبد األورب ِشدجًب: لبي ،ثضسَخ فٍّب زخؼىا

 .23ص 6ج: اٌىبيف(  جهبد إٌفظ

جبثش خٍمٗ اهلل مث ٔىس ٔجُه َب : أوي شئ خٍك اهلل رؼبىل ِب ٘ى؟ فمبي: (ص)سصىي اهلل لٍذ ٌ: لبي، خبثس ثٓ ػجد اهللػٓ  -2
، فخٍك اٌؼشػ ِٓ لغُ واٌىشعٍ ِٓ لغُ، خٍك ِٕٗ وً خًن مث ألبِٗ ثٌن َذَٗ يف ِمبَ اٌمشة ِب ؽبء اهلل مث جؼٍٗ ألغبًِب

ومحٍخ اٌؼشػ وخضٔخ اٌىشعٍ ِٓ لغُ، وألبَ اٌمغُ اٌشاثغ يف ِمبَ احلت ِب ؽبء اهلل، مث جؼٍٗ ألغبِب فخٍك اٌمٍُ ِٓ 
وألبَ اٌمغُ اٌشاثغ يف ِمبَ اخلىف ِب ؽبء اهلل مث جؼٍٗ أجشاء فخٍك ادلالئىخ ِٓ . اجلٕخ ِٓ لغُلغُ ، واٌٍىح ِٓ لغُ و

جضء واٌؾّظ ِٓ جضء واٌمّش واٌىىاوت ِٓ جضء، وألبَ اٌمغُ اٌشاثغ يف ِمبَ اٌشجبء ِب ؽبء اهلل، مث جؼٍٗ أجضاء فخٍك 
وألبَ اٌمغُ اٌشاثغ يف ِمبَ احلُبء ِب ؽبء اهلل، مث ٔظش  اٌؼمً ِٓ جضء واٌؼٍُ واحلٍُ ِٓ جضء واٌؼصّخ واٌزىفُك ِٓ جضء،

ئٌُٗ ثؼٌن اذلُجخ فشؽخ رٌه إٌىس ولطشد ِٕٗ ِبئخ أٌف وأسثؼخ وػؾشوْ أٌف لطشح فخٍك اهلل ِٓ وً لطشح سوح ٔيب 
 36ج: ازحببز األٔى(  وسعىي، مث رٕفغذ أسواح األٔجُبء فخٍك اهلل ِٓ أٔفبعهب أسواح األوٌُبء واٌؾهذاء واٌصبحلٌن

 .32ص
وجؼً  وجؼً ٌىً عجت ؽشدًب عججًب ٍءثبألعجبة فجؼً ٌىً ؽ ئالجيشي األؽُبء  أْاهلل  أىب: ) (ع)ػجد اهلل  ػٓ أيب -3

اهلل رٌه  أٔىش أٔىشِٖٓ ػشفٗ ػشف اهلل وِٓ  ٔبطمًب وجؼً ٌىً ػٍُ ثبثًب وجؼً ٌىً ِفزبح ػًٍّب ٌىً ؽشح ِفزبدًب
 .66ص :ثظبئس اٌدزخبد ( سعىي اهلل وحنٓ
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أّما الجهاد األصغر؛ فإّنه بذل المال والنفس فً سبٌل هللا دون إرادة أّي عوض 
هللا سبحانه وتعالى، والجود بالنفس ما بعده جود، فكٌف ال ٌكون  رضاسوى 

الجهاد األصغر بابا  من أبواب الجنة، بل وأوسع أبواب الجنة بعد أن كان سعٌا  من 
 .بدمه( ال إله إالّ هللا ) لٌشهد أن  اإلنسان

 

* * * 

 (جهاد النفس )الجهاد األكبر 

الرحمن عقلب اإلنسان بٌن إصبعٌن من أصاب
(1)

؛ الشٌطان إصبع والملك 
 .إصبع، أو الظلمة إصبع  والنور إصبع، أو الجهل إصبع والعقل إصبع

، فجهاد النفس هو السعً مع الملك والنور والعقل  اإلصبعٌنوالقلب بٌن هذٌن 
 . إلى هللا، ونبذ الشٌطان والظلمة والجهل

ٌم، وأن وبما أّن هدف الشٌطان وغرضه هو أن ٌردي اإلنسان فً هاوٌة الجح
ٌجعله فً مواجهة مخزٌة مع رب العالمٌن عندما ٌعصً الخالق الرإوف الرحٌم 

 .الكرٌم، ولٌحقق هذا الغرض البد له من أسلحة ٌستعٌن بها على تنفٌذ ما ٌرٌد

وهذه األسلحة تتدرج من الظهور إلى الخفاء، ومن الضعف إلى القّوة، وكٌل 
 .إلضبللهبحسبه، فلكلٍّ صنف سبلحه المبلئم 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

دَٓ  وأً٘اهلل وخضٔخ ػٍُ اهلل وػُجخ ودً اهلل  أِشحنٓ والح  : )َمىي( ع)ػجد اهلل  أثبمسؼذ : لبي، ػٓ ػجد اٌسمحٓ ثٓ وثًنو
 .88ص :ثظبئس اٌدزخبد ( اهلل وػزشرٗ ٔيباهلل وػٍُٕب ٔضي وزبة اهلل وثٕب ػجذ اهلل وٌىالٔب ِب ػشف اهلل و حنٓ وسثخ 

ثٕب ػجذ اهلل ، وثٕب ػشف اهلل ، وثٕب ودذ اهلل رجبسن ورؼبىل، وحمّذ ) : َمىي ( ع)ذ أثب خؼفس مسؼ: لبي، ػٓ ثسَد اٌؼدٍٍو
 (.ع)، وغًن٘ب ِٓ اٌسواَبد اٌيت رجٌن رٍه احلمُمخ اٌيت صّطس٘ب 845ص 8ج :اٌىبيف(  دجبة اهلل رجبسن ورؼبىل

 .59ص 2ج:اٌٍئبيلػىايل  ( صجؼٌن ِٓ أصبثغ اٌشمحٓئلٍت ادلإِٓ ثٌن ) : (ص)ػٓ إٌيب  -1



 
21  .................................................

 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

أتعرض لهذه األسلحة ؛ لٌتسّنى لمن ٌرٌد أن ٌجاهد ( عدوك اعرف)ومن باب 
بالجهاد األكبر معرفة عدوه ، وبالتالً إنقاذ نفسه من النار ، وتحصٌن نفسه 

 (.لعنه هللا)والتدرع بما هو مبلئم ؛ ألّن ال ٌكون هدفا  سهل المنال للشٌطان 

أّن دوافع اإلنسان للغواٌة مركبة  -وقبل كل شًء  -والبد من معرفة أوال  
ٌستخدم من هذه التركٌبة المعقدة ما ( لعنه هللا)ومشتبكة مع بعضها، والشٌطان 

ٌناسب كل إنسان إلضبلله؛ حٌث إّن اإلنسان ٌعٌش فً هذا العالم الجسمانً 
وممتحن بهذا العالم الجسمانً فً هذا الوقت وفً هذه الحٌاة الدنٌا، فنفس اإلنسان 

طها هما مدار البحث حول أسلحة الشٌطان، فمن النفس ومن محٌطها ٌتسلح ومحٌ
ولٌردٌه فً هاوٌة الجحٌم، ومحٌط اإلنسان  اإلنسانإلغواء ( لعنه هللا)الشٌطان 

 . هو العالم الجسمانً أو الدنٌا

فالبحث إذن ٌدور حول الدنٌا والنفس اإلنسانٌة من جهة، وحول النفس 
 : ألّن السبلح إّمااإلنسانٌة من جهة أخرى؛ 

أن ٌكون مركبا  من العالم الجسمانً والنفس اإلنسانٌة، كالسكٌن والجسم الذي 
تغرس فٌه وكمثال الزانً والزانٌة، فالشٌطان ٌستخدم المرأة أو الرجل وأٌضا  
ٌحتاج إلى الضعف الجنسً فً نفس هذا اإلنسان الذي ٌرٌد إغواءه وإردائه فً 

ل المرأة السكٌن التً طعنه بها تمثّ  بالزنافبالنسبة لرجل عصى هللا . الهاوٌة
 .الشٌطان ، أّما ضعفه الجنسً فقد مّثل المكان الذي الذي طعنه به الشٌطان 

، فتكون السكٌن وموضع الطعن  اإلنسانٌةأن ٌكون السبلح من داخل النفس 
 .واحد وهً النفس، فبل ٌوجد شًء من العالم الجسمانً، ومثاله العجب

، (النفس)، والجسم الذي تغرس فٌه (الدنٌا)ٌن فنحتاج إذن إلى معرفة السك
، ( وهً سكٌن وسبلح ٌإخذ من النفس وٌغرس فً النفس)والسكٌن النفسٌة 

وعندها إذا وفقنا سنعرف أسلحة الشٌطان بشكل تفصٌلً بعد أن عرفناها بشكل 
أي كون النفس والدنٌا هما )مبسط ، ونحن نحتاج إلى كبل المعرفتٌن البسٌطة 

 . ، والتفصٌلٌة التً أتركها؛ ألنها تتفرع من هذا اإلجمال(انسبلح الشٌط

وال بؤس من إلقاء نظرة على الدنٌا والنفس اإلنسانٌة من حٌث إنها سبلح 
 .للشٌطان

 ( :الدنٌا ) السكٌن  -1
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جمادات ونباتات وحٌوانات، : والعالم الجسمانً المحٌط باإلنسان ٌنقسم إلى
 -مثبل   -معها إما مبلئمة أو منافاة، فتجده  اناإلنسوبقٌة الناس غٌره، وعبلقة 

ٌحب تملّك األرض والذهب والفضة والزرع والحٌوانات وقضاء شهوته مع 
َساِء َواْلَبِنٌَن َواْلَقَناِطٌِر ﴿الجنس المقابل له،  َهَواِت ِمَن النِّ َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ٌِّ ُز

ِة وَ  َهِب َواْلِفضَّ اِة اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ ٌَ َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذلَِك َمَتاُع اْلَح ِل اْلُمَسوَّ ٌْ اْلَخ
ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآبِ  ا َوهللاَّ ٌَ ْن ﴾الدُّ

(1)
. 

وٌكره التعّرض للضرر كالقتل فً ساحة المعركة، وهو من نتائج الجهاد 
  :المحتملة

ُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم وَ ﴿ ٌْ ٌر لَُكْم َوَعَسى ُكِتَب َعلَ ٌْ ئا  َوُهَو َخ ٌْ َعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش
ْعلَُم َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ  ٌَ  ُ ئا  َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ ٌْ ﴾أَْن ُتِحبُّوا َش

(2)
. 

والبد من بٌان أّن الدنٌا بالنسبة لآلخرة ضّرة ال تجتمع معها فً قلب إنسان 
أبدا  
 (3)

، فهما فً اتجاهٌن متقابلٌن إذا التفت اإلنسان إلى إحداهما أعطى ظهره 
  :لبلُخرى ، وال ٌمكن إلنسان أن ٌجمع الدنٌا واآلخرة فً عٌنه أو قلبه ، قال تعالى

ا ُنْإِتهِ ﴿ ٌَ ْن ٌُِرٌُد َحْرَث الدُّ ٌُِرٌُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد لَُه ِفً َحْرِثِه َوَمْن َكاَن   َمْن َكاَن 
﴾ِمْنَها َوَما لَُه ِفً اآْلِخَرِة ِمْن َنِصٌب  

(4)
. 

ْلَنا َلُه ِفٌَها َما َنَشاُء لَِمْن ُنِرٌُد ُثمَّ َجَعْلَنا لَُه ﴿: وقال تعالى ٌُِرٌُد اْلَعاِجلََة َعجَّ َمْن َكاَن 
ٌَْصبلَها َمْذُموما  َمْدُحورا   َم  َها َوُهَو ُمْإِمٌن َوَمْن أََراَد اآْلِخَرَة َوَسَعى لََها َسعْ  * َجَهنَّ ٌَ

ٌُُهْم َمْشُكورا   ﴾َفؤُولَِئَك َكاَن َسْع
(1)

. 
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وبالخصوص  -ومن هذه التركٌبة الجسمانٌة المحٌطة باإلنسان ونفس اإلنسان 
 (.لعنه هللا)ٌكون سبلح الشٌطان  -الثغرات ونقاط الضعف الموجودة فٌها 

 :النفس  - 2

وهً أُّس الببلء وبٌت الداء، فلو لم تكن فٌها الثغرات المبلئمة لما فً الدنٌا من 
لما كان للشٌطان على اإلنسان ( األنا)شهوات، ولو لم تكن فٌها علة العلل وهً 

 . سبٌل، فبصحتها ٌصّح ابن آدم، وبدائها ٌمرض، وبموتها ٌموت

نا لطعنها، فٌكون سبلح إّما ٌستخدم ما فٌها وهو األ( لعنه هللا)والشٌطان 
ٌستخدم ما فً الدنٌا ( لعنه هللا)الشٌطان منها والطعن فٌها ، وإّما أّن الشٌطان 

 .لٌطعن النفس فً ثغراتها

واآلن عرفنا سبلح الشٌطان وترّكبه من النفس ومحٌطها، وبهذا نعرف معنى 
كة أن ٌكون جهاد النفس هو الجهاد األكبر؛ ألّن تحصٌن النفس فً هذه المعر

 . ٌإدي إلى النصر على الشٌطان وهزٌمته وكسر سبلحه

أّما تفصٌل أسلحة الظلمة والجهل والشٌطان فؤتركه لهذه الجوهرة من جواهر 
ٌّنت جنود الجهل وجنود العقل؛ لٌتحلّى المإمن بجنود العقل  (ع)آل محمد  التً ب

 .باهلل من أسلحة الشٌطان بعد أن ٌتخلّى عن جنود الجهل  فٌتم عقله، وٌتحّصن

عن عّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ( الكافً)روى الشٌخ الكلٌنً فً 
وعنده  (ع)كنت عند أبً عبد هللا : عن علً بن حدٌد، عن سماعة بن مهران، قال

 اعرفوا: )(ع)جماعة من موالٌه فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد هللا 
جعلت فداك ال نعرف إالّ : فقلت: ، قال سماعةه تهتدواالعقل وجنده والجهل وجند
إّن َّللا عّز وجل خلق العقل وهو أّول خلق من : (ع)ما عرفتنا، فقال أبو عبد هللا 

أقبل : أدبر فؤدبر، ثم قال له: الروحانٌٌن عن ٌمٌن العرش من نوره، فقال له
لى جمٌع خلقً، خلقتك خلقاً عظٌماً وكرمتك ع: فؤقبل، فقال َّللا تبارك وتعالى
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: أدبر فؤدبر، ثم قال له: ظلمانٌاً فقال له األجاجثم خلق الجهل من البحر  :قال
استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل خمسة وسبعٌن جنداً فلما : أقبل فلم ٌقبل فقال له

ٌا : رأى الجهل ما أكرم َّللا به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل
ه وكرمته وقوٌته وأنا ضده وال قوة لً به فؤعطنً من رب هذا خلق مثلً خلقت

نعم فإن عصٌت بعد ذلك أخرجتك وجندك من : الجند مثل ما أعطٌته، فقال
 .رحمتً، قال قد رضٌت فؤعطاه خمسة وسبعٌن جنداً 

الخٌر وهو وزٌر العقل : فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعٌن الجند
االٌمان وضده الكفر، والتصدٌق وضده وجعل ضده الشر وهو وزٌر الجهل، و

الجحود، والرجاء وضده القنوط، والعدل وضده الجور، والرضا وضده السخط 
والشكر وضده الكفران، والطمع وضده الٌؤس، والتوكل وضده الحرص، والرأفة 
وضدها القسوة، والرحمة وضدها الغضب والعلم وضده الجهل، والفهم وضده 

هتك، والزهد وضده الرغبـة، والرفق وضده الخرق، الحمق، والعفة وضدها الت
، والتواضع وضده الكبر، والتإدة وضدها التسرع، ةوالرهبة وضدها الجرأ

والحلم وضدها السفه، والصمت وضده الهذر، واالستسالم وضده االستكبار، 
والتسلٌم وضده الشك والصبر وضده الجزع، والصفح وضده االنتقام، والغنى 

التذكر وضده السهو، والحفظ وضده النسٌان، والتعطف وضده وضده الفقر، و
القطٌعة، والقنوع وضده الحرص، والمإاساة وضدها المنع، والمودة وضدها 
العداوة والوفاء وضده الغدر، والطاعة وضدها المعصٌة، والخضوع وضده 
التطاول والسالمة وضدها البالء، والحب وضده البغض، والصدق وضده الكذب، 

وضده الشوب،  واإلخالصوضده الباطل، واألمانة وضدها الخٌانة،  والحق
 اإلنكاروالشهامة وضدها البالدة، والفهم وضده الغباوة، والمعرفة وضدها 

والمداراة وضدها المكاشفة، وسالمة الغٌب وضدها المماكرة، والكتمان وضده 
وضده  ، والصوم وضده اإلفطار، والجهاداإلضاعةاإلفشاء، والصالة وضدها 

وضده نبذ المٌثاق، وصون الحدٌث وضده ( الوالٌة  أي) النكول، والحج 
النمٌمة، وبر الوالدٌن وضده العقوق، والحقٌقة وضدها الرٌاء، والمعروف 
وضده المنكر، والستر وضده التبرج، والتقٌة وضدها اإلذاعة، واإلنصاف وضده 

ر، والحٌاء وضدها الخلع، الحمٌة، والتهٌئة وضدها البغً، والنظافة وضدها القذ
والقصد وضده العدوان، والراحة وضدها التعب والسهولة وضدها الصعوبة، 
والبركة وضدها المحق، والعافٌة وضدها البالء، والقوام وضده المكاثرة، 
والحكمة وضدها الهواء، والوقار وضده الخفة، والسعادة وضدها الشقاوة، 

ضده االغترار، والمحافظة وضدها والتوبة وضدها اإلصرار واالستغفار و
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التهاون، والدعاء وضده االستنكاف، والنشاط وضده الكسل، والفرح وضده 
 . وضدها الفرقة والسخاء وضده البخل واأللفةالحزن، 

فال تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إالّ فً نبً أو وصً نبً، أو 
ذلك من موالٌنا فإّن أحدهم ال ٌخلو مإمن قد امتحن َّللا قلبه لإلٌمان، وأّما سائر 

من أن ٌكون فٌه بعض هذه الجنود حتى ٌستكمل، وٌنقً من جنود الجهل فعند 
أي إذا تّم عقله كان من أهل ) ذلك ٌكون فً الدرجة العلٌا مع األنبٌاء واألوصٌاء 

، وإنما ٌدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده، (السماء السابعة ، وهً سماء العقل 
(ة الجهل وجنوده، وفقنا َّللا وإٌاكم لطاعته ومرضاتهوبمجانب

(1)
. 

* * * 

 الجهاد األكبر ٌسبق الجهاد األصغر

أهم أهداف الجهاد هو إخراج الناس من عبودٌة األرض والعباد واألنا إلى  
عبودٌة هللا الواحد القهار واالعتراف بحاكمٌته سبحانه وتعالى على صعٌدي 
التشرٌع والتنفٌذ المجتمعٌن فً خلٌفة هللا فً أرضه ، والمعركة الجهادٌة األولى 

وهو القانون األول (  فً أرضهخبلفة هللا)دارت ضمن نطاق هذا القانون اإللهً 
 : والذي تدور حوله قبول الطاعة أو عدمها، قال تعالى

ٌُْفِسُد ﴿ َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمبلئَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل ِفً اأْلَْرِض َخلٌَِفة  َقالُوا أََتْجَعُل ِفٌَها َمْن 
ُح ِبَحْمِدَك وَ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسِفُك الدِّ ٌَ ُس لََك َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ ِفٌَها َو ﴾ُنَقدِّ

(2)
 ،

إاِلَّ إِْبلٌَِس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن    *َفَسَجَد اْلَمبلِئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن  ﴿وفً النتٌجة 
﴾اْلَكاِفِرٌنَ 

(3)
. 
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انتصر المبلئكة فً هذه المعركة وخسر إبلٌس لعنه هللا وكان الجهاد فٌها من 
، والبد أن (الجهاد األكبر)الطراز األول وهو جهاد النفس أو كما سماه رسول هللا 

ٌبدأ المجاهد بالجهاد األكبر ثم ٌنتقل إلى األصغر بل الجهاد األصغر أحد أهم 
 . أجزاء الجهاد األكبر

عندما  (ص)رسول هللا م أّن الجهاد األصغر مقدم من حدٌث ولعل بعضهم توه
استقبل المجاهدٌن العائدٌن من أرض المعركة فرحب بهم على أنهم قوم قضوا 
الجهاد األصغر وبقً علٌهم الجهاد األكبر أي جهاد النفس، ولكن الحقٌقة التً كان 

( الجهاد األصغر)فً حدٌثه هً أّن جهاد األجساد  (ص)رسول هللا ٌرٌد أن ٌبٌنها 
فبل ٌنقضً ما دام اإلنسان فً ( الجهاد األكبر)ربما ٌنقضً، أّما جهاد األرواح 

الّ استجابة لجهاد األرواح، حٌث هذه الحٌاة الدنٌا، كما أّن جهاد األجساد ما هو إ
ّن األجساد تابعة لؤلرواح مستجٌبة إلرادتها، فلم ٌكن أولئك العائدون إالّ قوما  إ

ار الجهاد األكبر ثم انتقلوا إلى الجهاد األصغر ثم عادوا فذكرهم خاضوا فً غم
رسول هللا أنهم ما داموا فً هذه الحٌاة الدنٌا فعلٌهم أن ٌجاهدوا أنفسهم لئبل ٌقعوا 
فٌما وقع فٌه إبلٌس لعنه هللا فٌنكرون خلٌفة هللا فً أرضه ، فتكون النتٌجة هً 

 .الخسران المبٌن

ْفَتُنوَن  أََحِسبَ ﴿ ٌُ ا َوُهْم ال  قُولُوا آَمنَّ ٌَ ْتَرُكوا أَْن  ٌُ ا الَِّذٌَن ِمْن  *النَّاُس أَْن  َولََقْد َفَتنَّ
ْعلََمنَّ اْلَكاِذِبٌنَ  ٌَ ُ الَِّذٌَن َصَدقُوا َولَ ْعلََمنَّ هللاَّ ٌَ  ﴾َقْبلِِهْم َفلَ

(1)
 . 

( (ع)الب علً بن أبً ط)وبالفعل فقد أنكر كثٌر منهم خلٌفة هللا فً أرضه 
 .وفشلوا فً معركة الجهاد األكبر، فلم ٌنفعهم الجهاد األصغر أو قل قتال األجساد

فعلى اإلنسان أن ٌحذر فتنة هللا وٌجاهد نفسه وٌتابع خلٌفة هللا فً أرضه وإالّ 
فالنار، فبل جهاد إالّ تحت راٌة ولً هللا وخلٌفته فً أرضه، ومن ٌدعً أّنه ٌجاهد 

اٌة غٌر راٌة خلٌفة هللا فً أرضه فهو ٌتعّجل قتلة الدنٌا وٌطلب الشهادة تحت ر
 .قبل قتلة اآلخرة

                                                           
 

 

 

 

 .4 – 3: اٌؼٕىجىد -1



 
27  .................................................

 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

إذا ذكر هإالء الذٌن ٌقتلون فً  (ع)كان أبو عبد هللا : عن أبان بن تغلب، قال
ٌتعجلون قتلة الدنٌا وقتلة اآلخرة، ! وٌلهم ما ٌصنعون بهذا ؟: )الثغور ٌقول

(لى فرشهموَّللا ما الشهٌد إالّ شٌعتنا وإن ماتوا ع
(1)

. 

إذن، فبلبد لئلنسان أن ٌخوض معركة الجهاد األكبر أوال  وٌعرف ولً هللا 
وخلٌفته فً أرضه ثم ٌخوض معركة الجهاد األصغر تحت راٌته ولٌكون جهاده 
مرضٌا  عند هللا وطاعة له سبحانه وإالّ فسٌكون كالبهٌمة بل أضل سبٌبل ، فإّما أن 

ملحد ٌقاتل ألجل أرضه كالحٌوان ألجل وكره ، ٌكون قتاله ألجل األرض فإّن ال
أو أّنه ٌقاتل ألجل عقٌدة ال ٌفقهها مقلدا  العلماء غٌر العاملٌن ثم بعد موته وبعد أن 

ٌّن له أّن العلماء غٌر العاملٌن قادوه لمحاربة موسى  أو  (ع)ٌجر إلى النار ٌتب
 .(ع)أو اإلمام المهدي  (ص)محمد أو  (ع)عٌسى 

الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه هللا لخاصة  : )قال (ع)وأمٌر المإمنٌن 

(أولٌائه
(2)

ّن األولٌاء هم المجاهدون الحقٌقٌون، ال أّن كل من ٌقاتل فهو إ، أي 

مجاهد وهو ولً من أولٌاء هللا كما ٌفهم بعضهم، فاألولٌاء هم الذٌن جاهدوا 

وا ولً هللا وخلٌفته فً أرضه أنفسهم وخاضوا فً غمار الجهاد األكبر وتابع

 .فكانوا بذلك أولٌاء هللا حقا  ومستحقٌن ألن ٌكون الجهاد بابا  فتحه هللا لهم 

 

* * * 

 الجهاد األصغر

 :الجهاد فً األدٌان اإللهٌة
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الجهاد أو القتال إلعبلء كلمة هللا ونشر التوحٌد والدٌن الذي ٌرضاه هللا سبحانه 
سبحانه، وحث علٌها المإمنٌن وأوجبها علٌهم وواعد من وتعالى قضٌة قررها هللا 

 .جاهد فً سبٌله الجنة وتوّعد من أعرض عن الجهاد بالنار

هم حملة كلمة هللا سبحانه وهم حملة راٌة الجهاد  (ع)واألنبٌاء والمرسلون 
بٌن ٌدٌك  (ع)والقتال فً سبٌل هللا سبحانه، وهذا تارٌخ األنبٌاء والمرسلٌن 

ٌحمل سٌفه وٌتؤّهب لدخول  (ع)تصّفحه فً التوراة واإلنجٌل والقرآن لتجد موسى 
ٌحمل سٌفه وٌدخل األرض المقدسة،  (ع)األرض المقدسة، وٌوشع بن نون 

 :ٌقضً أٌامه فً القتال إلعبلء كلمة هللا ونشر التوحٌد (ع)وداوود 

ِ َوَقَتَل َداُودُ ﴿ َشاُء  َفَهَزُموُهْم ِبإِْذِن هللاَّ ٌَ ا  ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّ َجالُوَت َوآَتاهُ هللاَّ
َ ُذو َفْضل  َعلَى  ِ النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعض  لََفَسَدِت اأْلَْرُض َولَِكنَّ هللاَّ َولَْوال َدْفُع هللاَّ

﴾اْلَعالَِمٌنَ 
(1)

قُولُوَن ﴿: وقال تعالى.  ٌَ ِد إِنَُّه اْصبِْر َعلَى َما  ٌْ َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اأْلَ
ابٌ  ﴾أَوَّ

(2)
 . 

ٌخلفه لٌبنً هٌكل العبادة بٌد وٌقاتل فً سبٌل إعبلء كلمة هللا  (ع)وسلٌمان     
َها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق ﴿: بالٌد األخرى، قال تعالى ٌُّ ا أَ ٌَ َماُن َداُوَد َوَقاَل  ٌْ َوَوِرَث ُسلَ

ِر  ٌْ ء  إِنَّ َهَذا لَُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبٌنُ الطَّ ًْ ﴾َوأُوِتٌَنا ِمْن ُكلِّ َش
(3)

 . 

ا آَتاُكْم َبْل أَْنُتْم ﴿ ٌر ِممَّ ٌْ ُ َخ ًَ هللاَّ وَنِن ِبَمال  َفَما آَتاِن َماَن َقاَل أَُتِمدُّ ٌْ ا َجاَء ُسلَ َفلَمَّ
تُِكْم َتْفَرُحونَ  ٌَّ نَّهُ *ِبَهِد ٌَ ِهْم َفلََنؤِْت ٌْ ة  اْرِجْع إِلَ ُهْم ِمْنَها أَِذلَـّ ْم ِبُجُنود  ال ِقَبَل لَُهْم ِبَها َولَُنْخِرَجنَّ
﴾َوُهْم َصـاِغُرونَ 

(4)
. 

 . (ع)والتوراة حافلة بمعارك داوود وسلٌمان  
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

من أراد أن ٌتبعنً فلٌحمل خشبته على : )ٌقول ألتباعه (ع)ثم إّن عٌسى 
وٌؤمر أتباعه بالجهاد والقتال فً نه ٌدعو للثورة على الظلم والفساد ، أي إ(ظهره

سبٌل هللا، فالخشبة فً ذلك الزمان نظٌر الكفن عندنا الٌوم، أي كؤنه ٌقول ألتباعه 
 .من أراد أن ٌتبعنً فلٌحمل كفنه معه

فقد قضى جل أٌامه فً المدٌنة المنورة بعد الهجرة  (ص)محمد أّما الرسول 
فً مكة ٌجاهد وٌقاتل بالكلمة  فً الجهاد والقتال فً سبٌل هللا ، وقضى أٌامه

والحجة هو ومن آمن معه حتى ُعذبوا وأُذوا وقتل منهم من قتل فذهب إلى رّبه 
 .شاهدا  وشهٌدا  

حجة ما بعدها حجة، وأمر هللا  (ع)وال شك أّن سٌرة األنبٌاء والمرسلٌن 
اء سبحانه وتعالى بالجهاد والقتال فً سبٌله إلعبلء كلمته سبحانه وتعالى والذي ج

به األنبٌاء والمرسلون حجة ما بعدها حجة، فلم ٌبق للمتخلّف عن أمر هللا سبحانه 
وتعالى عذر وال عاذر، ولم ٌبق لمن ٌنكر أمر هللا سبحانه وتعالى إالّ أن ٌقال عنه 

 .أنه كافر، فبؤي حدٌث بعد هللا وآٌاته وسٌرة أنبٌائه ورسله تإمنون

هللا فً التوراة الموجودة حالٌا  التً والنصوص على الجهاد والقتال فً سبٌل 
ٌعترف بها الٌهود والنصارى كثٌرة جّدا  ال ٌسعها هذا البٌان المختصر، ولكن ال 
بؤس بإٌراد نص منها لترتب فائدة على إٌراده، ولعل األفضل أن نعّرج على أول 

عد من توسع فً الجهاد والقتال فً سبٌل هللا وإلعبلء كلمة هللا سبحانه وتعالى ب
وصً  (ع)الذي جاء بالتوراة وهو ٌوشع بن نون  (ع)نبً هللا موسى بن عمـران 

 .(ع)موسى 

اإلصحاح (:  357 - 354ص : سفر ٌشوع / العهد القدٌم)جاء فً التوراة 
 :العاشر

ثم اجتاز ٌشوع وكل إسرائٌل معه من لخٌش إلى عجلون فنزلوا علٌها ( 34) 
وضربوها بحد السٌف وحرم كل نفس  وأخذوها فً ذلك الٌوم( 35)وحاربوها 

ثم صعد ٌشوع وجمٌع إسرائٌل ( 36)بها فً ذلك الٌوم حسب كل ما فعل بلخٌش 
وأخذوها وضربوها بحد السٌف مع ( 37)معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها 

لم ٌبق شاردا  حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها .ملكها وكل مدنها وكل نفس بها
( 39)جع ٌشوع وكل إسرائٌل معه إلى دبٌر وحاربها ثم ر( 38)وكل نفس بها 

لم ٌبق .وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السٌف وحرمـوا كل نفس بها 
( 40)شاردا ، كما فعل بحبرون كذلك فعل بدبٌر وملكها وكما فعل بلبنة وملكها 
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لم ٌبق . فضرب ٌشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها
فضربهم ٌشوع من ( 41)ردا  بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائٌل شا

وأخذ ٌشوع جمٌع ( 42)قادش برنٌع إلى غزة وجمٌع أرض جوشن إلى جبعون 
أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة ألن الرب إله إسرائٌل حارب عن إسرائٌل 

 .(ثم رجع ٌشوع وجمٌع إسرائٌل معه إلى المحلة إلى الجلجال ( 43)

فلما سمع ٌابٌن ملك حاصور أرسل إلى ٌوباب ( 1: )األصحاح الحادي عشر
وإلى الملوك الذٌن إلى ( 2)ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف 

الشمال فً الجبل وفً العربة جنوبً كنروت وفً السهل وفً مرتفعات دور 
لفرزٌٌن الكنعانٌٌن فً الشرق والغرب واألمورٌٌن والحثٌٌن وا( 3)غربا  

فخرجوا هم ( 4)والٌبوسٌٌن فً الجبل والحوٌٌن تحت حرمون فً أرض المصفاة 
وكل جٌوشهم معهم شعبا غفٌرا كالرمل الذي على شاطئ البحر فً الكثرة بخٌل 

فاجتمع جمٌع هإالء الملوك بمٌعاد وجاءوا ونزلوا معا ( 5)ومركبات كثٌرة جدا  
فقال الرب لٌشوع ال تخفهم ألنً غدا  (6)على مٌاه مٌروم لكً ٌحاربوا إسرائٌل 

فً مثل هذا الوقت أدفعهم جمٌعا قتلى أمام إسرائٌل فتعرقب خٌلهم وتحرق 
فجاء ٌشوع وجمٌع رجال الحرب معه علٌهم عند مٌاه مٌروم ( 7)مركباتهم بالنار 

فدفعهم الرب بٌد إسرائٌل فضربوهم وطردوهم إلى ( 8)بغتة وسقطوا علٌهم 
فضربوهم حتى لم . لى مسرفوت ماٌم وإلى بقعة مصفاة شرقا صٌدون العظٌمة وإ

عرقب خٌلهم وأحرق . ففعل ٌشوع بهم كما قال له الرب ( 9)ٌبق لهم شارد 
ثم رجع ٌشوع فً ذلك الوقت وأخذ حاصور وضرب ( 10)مركباتهم بالنار 
وضربوا ( 11)ألن حاصور كانت قببل رأس جمٌع تلك الممالك . ملكها بالسٌف 

(  12)بها بحد السٌف، حرموهم ولم تبق نسمة ، وأحرق حاصور بالنار كل نفس 
حرمهم . فؤخذ ٌشوع كل مدن أولئك الملوك وجمٌع ملوكها وضربهم بحد السٌف 

غٌر أن المدن القائمة على تبللها لم ٌحرقها ( 13)كما أمر موسى عبد الرب 
المدن  وكل غنٌمة تلك( 14)إسرائٌل ما عدا حاصور وحدها أحرقها ٌشوع 

وأّما الرجال فضربوهم جمٌعا  بحد السٌف . والبهائم نهبها بنو إسرائٌل ألنفسهم 
كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى ( 15)لم ٌبقوا نسمة . حتى أبادوهم

فؤخذ ( 16)لم ٌهمل شٌئا  من كل ما أمر به الرب موسى . ٌشوع وهكذا فعل ٌشوع
وكل أرض جوشن والسهل والعربة  ٌشوع كل تلك األرض الجبل وكل الجنوب

من الجبل األقرع الصاعد إلى سعٌر إلى بعل جاد ( 17)وجبل إسرائٌل وسهله 
( 18)فً بقعة لبنان تحت جبل حرمون ، وأخذ جمٌع ملوكها وضربهم وقتلهم 

لم تكن مدٌنة صالحت بنً ( 19)فعمل ٌشوع حربا  مع أولئك الملوك أٌاما  كثٌرة 
ألنه كان من ( 20)سكان جبعون بل أخذوا الجمٌع بالحرب إسرائٌل إال الحوٌٌن 
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

قبل الرب أن ٌشدد قلوبهم حتى ٌبلقوا إسرائٌل للمحاربة فٌحرموا فبل تكون علٌهم 
وجاء ٌشوع فً ذلك الوقت وقرض ( 21)رأفة بل ٌبادون كما أمر الرب موسى 

ومن  العناقٌٌن من الجبل من حبرون ومن دبٌر ومن عناب ومن جمٌع جبل ٌهوذا
فلم ٌتبق عناقٌون فً أرض بنً ( 22)حرمهم ٌشوع مع مدنهم . كل جبل إسرائٌل

فؤخذ ٌشوع كل األرض حسب ( 23)إسرائٌل لكن بقوا فً غزة وجت وأشدود 
كل ما كلم به الرب موسى وأعطاها ٌشوع ملكا إلسرائٌل حسب فرقهم وأسباطهم 

 (.، واستراحت األرض من الحرب

فً الجهاد والقتال  (ع)ام التً قضاها ٌوشع بن نون هذه صورة لجانب من األٌ
وٌحسن اإللتفات إلى  .إلعبلء كلمة هللا ونشر دٌن هللا والتوحٌد على هذه االرض

 : عّدة جوانب فٌما ٌخص جهاد ٌوشع ومن معه لترتب فائدة على معرفتها هً

هم ذراري بنً إسرائٌل الذٌن عبروا  (ع)إّن الذٌن كانوا مع ٌوشع بن نون  -1
مع موسى البحر، فؤولئك ماتوا فً التٌه الذي عاقبهم هللا به لتمردهم على أمر هللا 

ا لَْن َنْدُخلََها أََبدا  َما َداُموا ِفٌَها ﴿ بالجهاد والقتال فً سبٌله حٌث ا ُموَسى إِنَّ ٌَ َقالُوا 
ا  ﴾َهاُهَنا َقاِعُدوَن َفاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك َفَقاِتبل إِنَّ

(1)
. 

والتٌه كان عقوبة إصبلحـٌة، كانت نتٌجتها هإالء األبناء الصالحٌن الذٌن     
 .ودخلوا األرض المقدسة (ع)وصً موسى  (ع)جاهدوا مع ٌوشـع 

من مصر أكبر بكثٌر من الذٌن قاتلوا  (ع)إّن عدد الذٌن عبروا مع موسى  -2
انت قلوب القوم ملٌئة بحب الدنٌا، والقلّة لم ، فالكثرة لم تنفع لما ك(ع)مع ٌوشع

 .تضر لما كانت قلوب القوم ملٌئة بحب هللا سبحانه وتعالى

أقل بكثٌر من الجٌوش الجرارة التً واجهوها،  (ع)الذٌن كانوا مع ٌوشع  -3
بل وبالحساب المادي عددهم غٌر كاف  لفتح كل تلك الببلد التً فتحوها، ولكن هللا 

 : نصرهم بالرعب
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اِبِرٌنَ ﴿ ُ َمـَع الصَّ ِ َوهللاَّ ﴾َكْم ِمْن ِفَئة  َقلٌِـلَة  َغلََبْت ِفَئة  َكِثـٌَرة  ِبإِْذِن هللاَّ
(1)

 . 

والعّدة وضعف االمكانات المادٌة كلها كانت ترافق ٌوشع بن نون  قلّة العدد -4
، ولكنه والمإمنٌن لما تسلّحوا باالٌمان والصبر وقوة التحمل للمصاعب (ع)

والتوكل على هللا، ولما نصرهم هللا بؤن قذف الرعب فً قلوب عدوهم تمكنوا من 
ا كلمة هللا خوض كل تلك المعارك على كثرتها وانتصروا بقوة هللا، ونشرو

والتوحٌد فً األرض المقدسة، فاإلٌمان والعقٌدة هو أقوى سبلح وبه ٌعقد نصر 
 . المإمنٌن

كان خلٌفة هللا فً زمانه وكانت طاعته طاعة هللا ومعصٌته  (ع)إّن ٌوشعا   -5
معصٌة هللا، فالذٌن أطاعوه أطاعوا هللا والذٌن قاتلوا معه قاتلوا مع هللا، فكانوا فً 

ان شعب هللا وحملة كلمة هللا ألهل األرض فتنزلت علٌهم الرحمة ذلك الزم
 .والسكٌنة والنصر والبركة

والنتٌجة فإّن أنبٌاء هللا ورسله جاهدوا وقاتلوا فً سبٌل إعبلء كلمة هللا 
وأطاعوا أمر هللا الذي شرع الجهاد وأوجبه، ولم تثنهم قلَّة الناصر لهم وضعف 

وهم وضخامة عّدته عن الجهاد، كما أنهم دعوا اإلمكانات ولم تردعهم كثرة عد
إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا الذٌن كفروا بالتً هً أحسن، فلما لم 
تنفع مع الكفار حجة اللسان قارع أنبٌاء هللا اعداء هللا بالسنان ونصرهم هللا وأٌدهم 

  .بمبلئكته

* * * 
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 لماذا ؟ الجهاد

لئلجابة على هذا السإال ٌجب بٌان أّن الجهاد والقتال فً سبٌل هللا على 
 :نوعٌن

وسٌتبٌن الجواب من خبلل البحث فٌهما، . دفاعً: هجومً، والثانً: األول
 :وسؤعرض لكل  منهما وأبٌن أسباب كل منهما

 

 الجهاد الهجومً:  أوال  

التً تحمل راٌة خلٌفـة هللا  وهذا الجهاد هو فرض واجب على األمة المإمنـة
فً أرضه فً زمانهم، وٌتمثل بمهاجمة وقتال كل األمم واألقوام التً ال تعترف 
بدٌن الحق وخلٌفة هللا فً أرضه فً ذلك الزمان حتى ٌذعنوا لكلمة ال إله إالّ هللا 
ودٌن الحق المرضً عند هللا، وٌسلموا زمام أمورهم لخلٌفة هللا فً أرضه فً 

وقد قام به كثٌر من أنبٌاء هللا ورسله وذكرته الكتب السماوٌة وكتب زمانهم، 
التارٌخ بشكل ال لبس فٌه، فقد قاتل قتاال  هجومٌا  لنشر التوحٌد وإعبلء كلمة ال إله 

 (ع)وعلً  (ص)محمد و (ع)وسلٌمان  (ع)وداوود  (ع)إالّ هللا ٌوشع بن نون 
تلوا بؤمر هللا سبحانه وتعالى فبل وهم أنبٌاء هللا ورسله وعملهم حجة دامغة، وقا

سبٌل إلنكار هذا العمل ووصفه بؤّنه جهل أو تخلف أو عصبٌة أو طائفٌة أو 
مذهبٌة وتحت مسمٌات الثقافة والحضارة والحرٌة ، على أنً سآتً على مناقشة 

 .هذه الحضارة والثقافة والحرٌة إن شاء هللا

فصٌبل  فً كل األدٌان وفً كل ولهذا الجهاد شروط وقٌود ربما لم تكن ثابتة ت
األزمان، وربما تبدلّت فً نفس الدٌن الواحد بٌن فترة وأخرى بحسب األوامر 

 .التً ٌؤتً بها األنبٌاء والرسل من هللا سبحانه وتعالى، ولكنها إجماال  ثابتة

ولعل أهم الشروط التً ٌعدها الناس ذات أهمٌة كبرى، وربما ٌتخذها بعضهم 
الجهاد والقتال فً سبٌل هللا هً العّدة والعدد، وربما ٌتخذ  عذرا  لتخلفه عن

بعضهم الفرقة أو قلة الوعً فً المجتمع اإلٌمانً عذرا  للتخلف عن الجهاد، وكبل 
 :هذٌن األمرٌن داخبلن فً العّدة والعدد، وسؤعرض لهذه األمور الثبلثة
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 العّدة والعدد : 

فإذا لم تكن هناك عّدة وعدد كاف  ال شك أّن هذا شرط لكل مواجهة قتالٌة 
للمواجهة العسكرٌة فستكون هذه المواجهة صعبة وربما غٌر ممكنة، ولكن ٌبقى 
أّن شروط المواجهة الهجومٌة بحسب المعادلة العسكرٌة الحدٌثة تتطلب أن ٌكون 
عدد المهاجمٌن ضعف عدد المدافعٌن، وطبعا  كلما رجحت عّدة المهاجمٌن القتالٌة 

 .ٌل هذه النسبة لصالح المهاجمٌن، هذا بحسب القٌاسات المادٌة البحتةأمكن تقل

أّما بالنسبة للمإمنٌن فاألمر ٌؤخذ منحنى آخر والمعادلة العسكرٌة لدى 
ُكْم أَْن ﴿ المإمنٌن ٌدخل فٌها الغٌب ألنهم ٌإمنون بالغٌب ٌَ ْكِف ٌَ إِْذ َتقُوُل لِْلُمْإِمنٌَِن أَلَْن 

ُكْم بِ  ُكْم َربُّ ؤُْتوُكْم ِمْن  *َثبلَثِة آالف  ِمَن اْلَمبلِئَكِة ُمْنَزلٌَِن ٌُِمدَّ ٌَ قُوا َو َبلَى إِْن َتْصِبُروا َوَتتَّ
ِمٌنَ  ُكْم ِبَخْمَسِة آالف  ِمَن اْلَمبلِئَكُة ُمَسوِّ ٌُْمِدْدُكْم َربُّ ﴾َفْوِرِهْم َهَذا 

(1)
.  

ولدى المإمنٌن سبلح عظٌم ال ٌملكه الجانب اآلخر هو الدعاء، واالستغاثة 
ُكْم بِؤَْلف  ِمَن اْلَمبلِئَكِة ﴿: باهلل القوي العزٌز ُكْم َفاْسَتَجاَب لَُكْم أَنًِّ ُمِمدُّ إِْذ َتْسَتِغٌُثوَن َربَّ

﴾ُمْرِدِفٌنَ 
(2)

، وهللا الذي ٌستغٌث به وٌإمن به المإمنون خالق القلوب وبٌده القلوب 
ٌَّة إالّ من الرعب  فهو الذي ٌملإها قّوة وثباتا  وهو الذي ٌجعلها خاوٌة خل

 : واالنكسار

ُتوا الَِّذٌَن آَمُنوا َسؤُْلِقً ِفً قُلُو﴿ ٌُوِحً َربَُّك إِلَى اْلَمبلِئَكِة أَنًِّ َمَعُكْم َفَثبِّ ِب الَِّذٌَن إِْذ 
ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنان   ﴾َكَفُروا الرُّ

(3)
. 

ولذلك فإّن المعادلة العسكرٌة للمواجهة تنقلب رأسا  على عقب هنا، فٌكفً 
للهجوم أن ٌكون عدد المهاجمٌن نصف عدد المدافعٌن الكفار، بل فً بداٌة 

 : أن ٌكون عدد المهاجمٌن المإمنٌن ُعشر عدد المدافعٌن اإلسبلم كان ٌكفً
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ُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن  ﴿ ٌَ ِض اْلُمْإِمِنٌَن َعلَى اْلِقَتاِل إِْن  ًُّ َحرِّ ِب َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ْغلُِبوا أَْلفا  ِمَن الَِّذٌَن َكَفُرو ٌَ ُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة  ٌَ ِن َوإِْن  ٌْ ْغلُِبوا ِماَئَت ْفَقُهوَن ٌَ ٌَ ُهْم َقْوٌم ال   *ا ِبؤَنَّ

نِ  ٌْ ْغلُِبوا ِماَئَت ٌَ ُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرةٌ  ٌَ ُ َعْنُكْم َوَعلَِم أَنَّ ِفٌُكْم َضْعفا  َفإِْن   اآْلَن َخفََّف هللاَّ
اِبِرٌنَ  ُ َمَع الصَّ ِ َوهللاَّ ِن ِبإِْذِن هللاَّ ٌْ ْغلُِبوا أَْلَف ٌَ ُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف  ٌَ ﴾َوإِْن 

(1)
. 

لمإمنٌن بالمبلئكة، وٌقذف فً قلوب أعدائهم الرعب وهللا سبحانه وتعالى ٌمد ا
حتى قبل أن ٌدعوه وٌستغٌثوا به سبحانه؛ ألنهم خرجوا فً سبٌله وابتغاء 
مرضاته ونصرا  لدٌنه وأنبٌائه ورسله، وهو أولى أن ٌنصر دٌنه وانبٌاءه ورسله، 

 : وإنما ابتلى الخلق بطاعتهم ونصرتهم لٌعلم من ٌطٌعه وٌنصره بالغٌب

قُوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط لَ ﴿ ٌَ َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ ٌِّ َقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ِباْلَب
ْنُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغٌْ  ٌَ ُ َمْن  ْعلََم هللاَّ ٌَ ِب َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد ِفٌِه َبؤٌْس َشِدٌٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِ

َ َقِويٌّ َعِزٌٌز إِنَّ  ﴾هللاَّ
(2)

 . 

بِ ﴿وهكذا ٌرافق  ٌْ ْنُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغ ٌَ الثبات والمبلئكة وأٌضا  الرعب فً  ﴾َمْن 
 : قلوب الذٌن كفروا، وكلها أسلحة غٌبٌة ٌإمن بها المإمنون وتدركها بصائرهم

ٌُوِحً َربَُّك إِلَى اْلَمبلِئَكِة أَنًِّ َمَعُكْم ﴿ ُتوا الَِّذٌَن آَمُنوا َسؤُْلِقً ِفً قُلُوِب الَِّذٌَن إِْذ  َفَثبِّ
ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اأْلَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنان   ﴾َكَفُروا الرُّ

(3)
 . 

ْل ِبهِ ﴿ ٌَُنزِّ ِ َما لَْم  ْعَب ِبَما أَْشَرُكوا ِباهللَّ ُسْلَطانا   َسُنْلِقً ِفً قُلُوِب الَِّذٌَن َكَفُروا الرُّ
الِِمٌنَ  اُر َوبِْئَس َمْثَوى الظَّ ﴾َوَمؤَْواُهُم النَّ

(4)
    . 

اِصٌِهْم َوَقَذَف ِفً قُلُوِبِهُم ﴿ ٌَ َوأَْنَزَل الَِّذٌَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َص
ْعَب َفِرٌقا  َتْقُتلُوَن َوَتؤِْسُروَن َفِرٌقا   ﴾الرُّ

(1)
 . 
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ِل اْلَحْشِر َما ُهَو الَِّذي أَْخرَ ﴿ اِرِهْم أِلَوَّ ٌَ َج الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِد
ُث لَْم  ٌْ ُ ِمْن َح ِ َفؤََتاُهُم هللاَّ ُهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن هللاَّ ْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنَّ ٌَ َظَنْنُتْم أَْن 

ْعبَ  ْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفً قُلُوِبِهُم الرُّ ِدي اْلُمْإِمنٌَِن  ٌَ ٌْ ِدٌِهْم َوأَ ٌْ ٌُوَتُهْم ِبؤَ ٌُْخِرُبوَن ُب
ا أُولًِ اأْلَْبَصارِ  ٌَ ﴾َفاْعَتِبُروا 

(2)
 . 

وكما قدمت فإّن عدد وعّدة المإمنٌن الذٌن قاتلوا مع ٌوشع بن نون كانت أقل 
بكثٌر من الشعوب الكافرة التً واجهوها، وكذلك الحال بالنسبة لطالوت والجماعة 
المإمنة الذٌن معه، بل إّن فً قصة طالوت وجماعته آٌة من هللا سبحانه وتعالى، 

فلم ٌكن معه إالّ  -خلو ٌده من السبلح فداود الشاب وأصغر القوم سّنا  والذي ت
ٌحقق الضربة القاضٌة على جٌش جالوت وٌقتل جالوت وٌكون  -مقبلع وأحجار 

 : السبب الرئٌسً فً هزٌمة جٌش جالوت

ِ َوَقَتَل َداُوُد َجالُوَت ﴿ ﴾َفَهَزُموُهْم ِبإِْذِن هللاَّ
(3)

 . 

لم تكن فً هذه القصة فقط الفئة المإمنة القلٌلة العدد الضعٌفة العّدة غلبت الفئة 
 (ع)داود  -ّن أضعف عدد وأقل عّدة إالكافرة الكثٌرة العدد القوٌة العّدة، بل 

حققت النصر فً هذه المعركة، لم ٌكن أحد من الناس حتى المإمنون  -وأحجاره 
سابا  فً هذه المعركة لكن هللا تكلم بداود وأحجاره ح -صغٌر السن  -ٌحسب لداود 

 .وبؤحجار داود ، أراد هللا أن ٌقول بهذه اآلٌة أن ال قّوة إالّ باهلل

القلٌل الذٌن لم ٌشربوا ولم ٌغترفوا ثالث : )أنه قال (ع)روي عن أبً عبد هللا 
مائة و ثالثة عشر رجالً، فلما جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جالوت قال الذٌن 

 : شربوا منه

نا  ﴿ ٌْ نا أَْفِرْغ َعلَ ْوَم بِجالُوَت َو ُجُنوِدِه و قال الذٌن لم ٌشربوا َربَّ ٌَ ال طاَقَة لََنا اْل
  .﴾َصْبرا  َو َثبِّْت أَْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعلَى اْلَقْوِم اْلكاِفِرٌنَ 
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حتى وقف بحذاء جالوت، وكان جالوت على الفٌل وعلى  (ع)فجاء داود 
ج وفٌه ٌاقوت ٌلمع نوره وجنوده بٌن ٌدٌه، فؤخذ داود من تلك رأسه التا

األحجار حجراً فرمى به فً مٌمنة جالوت ، فمر فً الهواء و وقع علٌهم 
فانهزموا، وأخذ حجراً آخر فرمى به فً مٌسرة جالوت فوقع علٌهم فانهزموا، 

ى ورمى جالوت بحجر ثالث فصك الٌاقوتة فً جبهته ووصل إلى دماغه ووقع إل
 : األرض مٌتاً فهو قوله

ُ اْلُمْلَك َو اْلِحْكَمةَ ﴿ ِ َو َقَتَل داُوُد جالُوَت َو آتاهُ هللاَّ ( ﴾َفَهَزُموُهْم ِبإِْذِن هللاَّ
(1)

. 

فٌنبغً أن تؤخذ معادلة العّدة والعدد منحنى آخر إذا كان القتال فً سبٌل هللا 
دائما  عن الجهاد والقتال فً سبٌل فٌكون النظر إلٌها محدودا ، ال إنها تمثل عائقا  

وا ﴿: هللا، فالمطلوب أعدوا لهم ما استطعتم والباقً على هللا سبحانه وتعالى َوأَِعدُّ
ُكْم َوآَخِرٌَن  ِ َوَعُدوَّ ِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ هللاَّ ٌْ ة  َوِمْن ِرَباِط اْلَخ لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ

ُكْم ِمْن ُدوِنِهْم ال َتعْ  ٌْ ٌَُوفَّ إِلَ  ِ ء  ِفً َسِبٌِل هللاَّ ًْ ْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َش ٌَ  ُ لَُموَنُهُم هللاَّ
﴾َوأَْنُتْم ال ُتْظلَُمونَ 

(2)
 . 

 : وآمنوا وتٌقنوا أنه ما النصر إال من عند هللا

اِبِرٌنَ  ﴿ ُ َمَع الصَّ ِ َوهللاَّ ﴾َكْم ِمْن فَِئة  َقلٌِلَة  َغلََبْت ِفَئة  َكِثٌَرة  ِبإِْذِن هللاَّ
(3)

.  

ٌّن أحقٌة الرسل وأتباعهم وذلك عندما  فٌؤبى هللا سبحانه وتعالى إالّ أن ٌب
ٌكونون قلّة مستضعفة فٌنصرهم هللا على عدوه وعدوهم مع أنهم كثرة متعالٌة 

 .مستكبرة

وهكذا دائما  فإّن هللا سبحانه وتعالى ٌجّرد دٌنه والدعوة إلٌه من أي مغرٌات  
دنٌوٌة أو سلطوٌة لٌدخل فً دٌنه وٌجاهد فً سبٌله من ٌدخل وٌجاهد، وهو ال 
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ٌرٌد إالّ هللا ووجه هللا، هكذا دائما  ُحفت الجنة بالمكاره وُحفت النار بالشهوات، 
ٌُحف بالشهوات  .بل بالمكاره فالتفتوا ٌا أولً األلباب فدٌن هللا الحق ال 

(ُحفت الجنة بالمكاره، وُحفت النار بالشهوات: )(ص)رسول هللا قال 
(1)

. 

(الحق ثقٌل مر، والباطل خفٌف حلو: )(ص)رسول هللا وقال 
(2)

. 

 الوحـدة :  

الوحدة ضرورٌة ألي مجتمع قتالً وإالّ فإّن الفرقة فً المجتمع القتالً نتٌجتها 
َ َوَرُسـولَُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِرٌُحُكْم ﴿ال محالة  الهزٌمة َوأَِطٌُعوا هللاَّ

ـاِبِرٌنَ  َ َمَع الصَّ ﴾َواْصِبُروا إِنَّ هللاَّ
(3)

وخصوصا  إذا كانت المواجهة مع عدو ، 
متفوق بالعّدة والعدد، ولكن هذه الوحدة لم تتحقق فٌما مضى، فلم ٌكن بنو إسرائٌل 
مع موسى أو مع ٌوشع أو داوود وسلٌمان متحدٌن، بل ٌوجد كثٌر وكثٌر جدا  من 

 : من ألسنتهم فضبل  عن غٌره (ع)المنافقٌن الذٌن ال ٌسلم موسى نفسه 

ا َوإِْذ قَ ﴿ ُكْم َفلَمَّ ٌْ ِ إِلَ ا َقْوِم لَِم ُتْإُذوَنِنً َوَقْد َتْعلَُموَن أَنًِّ َرُسوُل هللاَّ ٌَ اَل ُموَسى لَِقْوِمِه 
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقٌَن  ٌَ ُ ال  ُ قُلُوَبُهْم َوهللاَّ ﴾َزاُغوا أََزاَغ هللاَّ

(4)
. 

ٌل هللا، وكان ومع ذلك لم ٌتواَن هإالء األنبٌاء عن الجهاد والقتال فً سب
غٌر متحدٌن بل هذا غٌر راض  عن هذا وهذا  (ص)رسول هللا المسلمون مع 

حتى ورد عن اإلمام الصادق  (ص)رسول هللا ٌنافق على هذا، وهم ٌقاتلون مع 
 : فً قراءة هذه اآلٌة هكذا (ع)
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ُم َوِبْئَس  ﴿ ِهْم َوَمؤَْواُهْم َجَهنَّ ٌْ ًُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر باْلُمَناِفِقٌَن َواْغلُْظ َعلَ ِب َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ْن َحْولَُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمَناِفقُوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِدٌَنِة  ﴿ :، وقال تعالى﴾اْلَمِصٌُر  َوِممَّ

َفاِق ال َتعْ  وَن إِلَى َعَذاب  َمَرُدوا َعلَى النِّ ٌَُردُّ ِن ُثمَّ  ٌْ َت ُبُهْم َمرَّ لَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َسُنَعذِّ
﴾َعِظٌم  

(1)
 . 

أمر الفرقة والتشتت أبٌن من الشمس، حتى  (ع)ومع علً بن أبً طالب 
عجبت من اجتماع : )آالما  مؤلت كبده قٌحا ، ومّرات رّدد هذا المعنى (ع)حملوه 

(طلهم وتفرقكم عن حقكمهإالء القوم على با
(2)

عندما ضربه بن  (ع)، وقال 
، ولم ٌكن فقط فوزا  برضا هللا سبحانه وتعالى (فزت ورب الكعبة: )ملجم لعنه هللا

والجنة، بل أٌضا  كان فوزا  بالخبلص من أولئك القوم الذٌن كانوا ٌّدعون أنهم 
شٌعة وجّرعوه الغصص نتٌجة اختبلفهم وتشتت آرائهم وعدم توحدهم على كلمة 

 . إمامهم

وحدة  فالنتٌجة الوحدة بشكل كامل غٌر متحصلة فً الماضً، فالمطلوب إذا  
مجموعة معتد بها والتفافهم حول الحق على أن تكون لهذه المجموعة العّدة والعدد 
للجهاد والقتال فً سبٌل هللا، ولو بانضمام جماعة من المنافقٌن فٌما بعد، أي الذٌن 

ا قُْل لَْم ﴿دخلوا فً االسبلم ولم ٌدخل االٌمان فً قلوبهم      َقالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّ
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َ َوَرُسولَُه ُتْإِمنُ  ْدُخِل اأْلٌَِماُن ِفً قُلُوِبُكْم َوإِْن ُتِطٌُعوا هللاَّ ٌَ ا  وا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّ
َ َغفُوٌر َرِحٌمٌ  ئا  إِنَّ هللاَّ ٌْ لِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َش ٌَ ﴾ال 

(1)
. 

 المجتمع اإلٌمانً الواعً لفكرة الثورة اإللهٌة : 

المجتمع عدد من المنافقٌن كبٌر بحٌث ٌإثر على المجتمع أي أن ال ٌكون فً 
اإلٌمانً تاثٌرا  ٌإدي به إلى اإلنحراف الكامل، خصوصا  فً أوقات اإللتحام 
القتالً فً الجهاد إلعبلء كلمة هللا، أو أن ٌكون هناك عدد من المإمنٌن الواعٌن 

ِبل لهم وذلك بطرح لفكر الثورة اإلسبلمٌة مهٌمنون على المجتمع اإلٌمانً المتقّ 
الحق بشكل رصٌن وتعرٌف المجتمع اإلٌمانً بالحق وأهله، وبذلك تتحجم 
خطورة النفاق بالوعً للحق وأهله من قبل كثٌرٌن فً المجتمع اإلٌمانً، فبل 
ٌحصل اإلنحراف الكامل بسبب النفاق وأهله، وطبعا  هذا غٌر متحقق مع وجود 

  .هل الحقالفرقة ومع هٌمنة أهل الباطل وقلّة أ

 : قال تعالى

﴾َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقلٌٌِل ﴿
(2)

.  

﴾َوَقلٌٌِل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ ﴿
(3)

.  

الَِحاِت َوَقلٌٌِل َما ُهمْ ﴿ ﴾إاِلَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
(4)

 . 

 : وقال تعالى

َك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َولَِكنَّ ﴿ ٌْ ٌُْإِمُنونَ  َوالَِّذي أُْنِزَل إِلَ ﴾أَْكَثَر النَّاِس ال 
(1)

. 

                                                           
 

 

 

 

 .25: احلدساد -1

 .51: ٘ىد -2

 .24: صجأ -3

 .35: ص -4



 
41  .................................................

 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

ٌُْإِمُنونَ ﴿ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال  ة  ِمْنُه إِنَّ ٌَ ﴾َفبل َتُك ِفً ِمْر
(2)

.  

ولكّنه ٌتحقق بفضل هللا مع استمرار الجهاد والقتال إلعبلء كلمة هللا، وربما 
واإلمام  (ع)ٌتحقق بعد ذلك وبعد مّدة لٌست بالقلٌلة كما هو الحال مع اإلمام علً 

، فقلة وعً المجتمع لفكرة الثورة اإللهٌة ال ٌكون مانعا  للجهاد (ع)الحسٌن 
ون عائقا  وعقبة تزول مع الوقت، بل إّن فٌه والقتال إلعبلء كلمة هللا، ولكنه ٌك

امتحانا  للمإمنٌن ولحالهم ومدى ٌقٌنهم ورسوخ إٌمانهم بالقتال إلعبلء كلمة هللا مع 
 . للقٌام بهذا األمر (ع)ولً هللا وخلٌفته فً أرضه أو من ٌنصبه هو 

 فالوقوف عكس التٌار لٌس باألمر الٌسٌر ولكنه حال جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن
ومن اتبعهم من المإمنٌن، فلم ٌستقبل قوم نبٌا  باألحضان كما هو بٌن فً القرآن 
والكتب السماوٌة، ولم ٌنهض معه قومه للقتال وإعبلء كلمة هللا ولكن آمن معه 

  :قلٌل، ونصره قلٌل، أو كما ٌعبر عنهم العلماء غٌر العاملٌن

َبَعَك إاِلَّ  َفَقاَل اْلَمؤَلُ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ ﴿ َما َنَراَك إاِلَّ َبَشرا  ِمْثلََنا َوَما َنَراَك اتَّ
ُكْم َكاِذِبٌنَ  َنا ِمْن َفْضل  َبْل َنُظنُّ ٌْ ْأيِ َوَما َنَرى لَُكْم َعلَ ﴾الَِّذٌَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّ

 (3)
.  

رجبل ، وهم أٌضا  العّدة التً مع ( 313)ٌعبر النهر فقط  (ع)فمع طالوت 
 : فً بدر، وهم أصحاب القائم أٌضا ، قال تعالى (ص)رسول هللا 

َس ِمنًِّ ﴿ ٌْ َ ُمْبَتلٌُِكْم ِبَنَهر  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَ ا َفَصَل َطالُوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل إِنَّ هللاَّ َفلَمَّ
ِدِه َفَشِرُبوا ِمْنُه إاِلَّ َقلٌِبل  ِمْنُهْم فَ  ٌَ ُه ِمنًِّ إاِلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفة  ِب ْطَعْمُه َفإِنَّ ٌَ ا َوَمْن لَْم  لَمَّ

ْوَم ِبَجالُوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذٌَن َجاَوزَ  ٌَ هُ ُهَو َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َقالُوا ال َطاَقَة لََنا اْل
ُ َمَع الصَّ  ِ َوهللاَّ ِ َكْم ِمْن ِفَئة  َقلٌِلَة  َغلََبْت ِفَئة  َكِثٌَرة  ِبإِْذِن هللاَّ ُهْم ُمبلقُو هللاَّ ُظنُّوَن أَنَّ اِبِرٌَن ٌَ
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َنا َصْبرا  َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا  * ٌْ َنا أَْفِرْغ َعلَ ا َبَرُزوا لَِجالُوَت َوُجُنوِدِه َقالُوا َربَّ َولَمَّ
﴾َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرٌنَ 

(1)
 . 

 الجهاد الدفاعً: ثانٌا  

وهو قتال المإمنٌن ودفاعهم عن األرض التً ٌدٌن أهلها بدٌن الحق عندما 
ذه األرض الكفار أو المشركون، وجمٌع األدٌان اإللهٌة تجٌز الجهاد ٌهاجم ه

الدفاعً بل وتوجبه على المإمنٌن، بل هو مسؤلة فطرٌة وغرٌزٌة حتى لدى 
 .الحٌوانات فهً تدافع عن أعشاشها وأوكارها وجحورها

وال ٌختلف الناس فً جواز القتال دفاعا  عن األرض، وحتى القوانٌن العلمانٌة 
مم المتحدة اآلن تعتبر مقاومة المحتلٌن من قبل أهل البلد األصلٌٌن فً األ

والعجب كل العجب أّن أئمة الضبللة فً هذا الزمان أضطرونا للدفاع . مشروعة
عن هذا الحق الذي شرعه هللا ووافق الفطرة والغرٌزة وأقره جمٌع الناس، ولكنهم 

ٌا واطمؤنوا بها واشتروا الحٌاة خونة خانوا هللا سبحانه وتعالى ورضوا بالحٌاة الدن
 : الدنٌا ورضا أمرٌكا والغرب المادي بسخط هللا، قال تعالى

ِ ُهَو ﴿ ِبَع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى هللاَّ ُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّ ٌَ َولَْن َتْرَضى َعْنَك اْل
َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي جَ  ًٍّ َوال اْلُهَدى َولَِئِن اتَّ ِ ِمْن َولِ اَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن هللاَّ

﴾َنِصٌر  
(2)

. 

ٌابن : ) البن مسعود (ص)رسول هللا وفً مكارم األخبلق من جملة وصاٌا 
مسعود اإلسالم بدأ غرٌباً وسٌعود غرٌباً كما بدأ فطوبى للغرباء، فمن أدرك ذلك 
الزمان ممن ٌظهر من أعقابكم فال ٌسلم علٌهم فً نادٌهم، وال تشٌع جنائزهم، 
وال ٌعود مرضاهم فإنهم ٌستسنون بسنتكم وٌظهرون بدعواكم وٌخالفون أفعالكم 

ٌابن  :إلى أن ٌقولمنً ولست منهم، فٌموتون على غٌر ملتكم، أولئك لٌسوا 
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مسعود ٌؤتً على الناس زمان الصابر فٌه على دٌنه مثل القابض بكفه الجمرة 
 .فإن كان فً ذلك الزمان ذئباً وإالّ أكلته الذئاب

ٌابن مسعود علماإهم وفقهاإهم خونة فجرة اال إنهم أشرار خلق َّللا، وكذلك 
وٌجالسهم وٌشاورهم أشرار خلق َّللا أتباعهم ومن ٌؤتٌهم وٌؤخذ منهم وٌحبهم 

ٌدخلهم نار جهنم صم بكم عمً فهم ال ٌرجعون، ونحشرهم ٌوم القٌامة على 
وجوههم عمٌاً وبكماً وصماً مؤواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعٌراً، كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غٌرها لٌذوقوا العذاب، إذا القوا فٌها سمعوا لها شهٌقاً 

فٌها  أعٌدواتكاد تمٌز من الغٌظ كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها من غم وهً تفور 
 .  وقٌل لهم ذوقوا عذاب الحرٌق ، لهم فٌها زفٌر وهم فٌها ال ٌسمعون

ٌابن مسعود ٌدعون أنهم على دٌنً وسنتً ومنهاجً وشراٌعً إنهم منً 
 . براء وأنا منهم برئ

هم فً األسواق، وال تهدوهم ٌابن مسعود ال تجالسوهم فً المالء، وال تباٌعو
ا ﴿: إلى الطرٌق، وال تسقوهم الماء، قال َّللا تعالى ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ ٌُِرٌُد اْلَح َمن َكاَن 

ٌُْبَخُسونَ  ِهْم أَْعَمالَُهْم ِفٌَها َوُهْم ِفٌَها الَ  ٌْ ﴾َوِزٌَنَتَها ُنَوفِّ إِلَ
(1)

َمن ﴿: ، ٌقول َّللا تعالى
ٌُِرٌُد َحْرَث اآْلِخَرِة  ا ُنإِتِه ِمْنَها َوَما َكاَن  ٌَ ْن ٌُِرٌُد َحْرَث الدُّ َنِزْد لَُه ِفً َحْرِثِه َوَمن َكاَن 
﴾لَُه ِفً اآْلِخَرِة ِمن نَِّصٌب  

(2)
. 

ٌابن مسعود وما أكثر ما تلقى أمتً منهم العداوة والبغضاء والجدال أولئك 
مسخهم أذالء هذه األمة فً دنٌاهم ، والذي بعثنً بالحق لٌخسفن َّللا بهم وٌ

 . قردة وخنازٌر
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: ما ٌبكٌك؟ فقال: ٌا رسول َّللا: فبكى رسول َّللا وبكٌنا لبكائه وقلنا :قال
َكان  ﴿: رحمة لألشقٌاء، ٌقول َّللا تعالى َولَْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفبَل َفْوَت َوأُِخُذوا ِمن مَّ

﴾َقِرٌب  
(1)

(... ، ٌعنً العلماء والفقهاء 
(2)

. 

مان على لسان رسول هللا، فبل حجة لمن ٌتبعهم وهم فهذا حال فقهاء آخر الز
 . ٌعطلون فرٌضة الجهاد الدفاعً

وٌبقى التساإل إذا كان الدفاع عن األرض والوطن الذي ٌستوطنه اإلنسان هو 
ٌِن ﴿موافق للفطرة، والفطرة هً فطرة هللا التً فطر الناس علٌها  َفؤَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

ُم َولَِكنَّ  َحِنٌفا  ِفْطَرَت هللاَِّ  ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها ال َتْبِدٌَل لَِخْلِق هللاَّ ٌْ الَِّتً َفَطَر النَّاَس َعلَ
ْعلَُمونَ  ٌَ ﴾أَْكَثَر النَّاِس ال 

(3)
، وهً الحق، فهل ٌكون دفاع أهل الشرك والكفر 

 !وقتالهم لولً هللا وخلٌفته فً أرضه إذا هاجم المإمنون أرضهم حقا ؟

ّن حب األرض والوطن من الفطـرة الجسمانٌة أي الغرائز، وعلى إ: والجواب
اإلنسان أن ٌوجهها باالتجاه الصحٌح وإالّ فإنها ستكون وباال  علٌه، فٌجب أن 
ٌحب اإلنسان لبلده الخٌر والصبلح والعدل ال أن ٌحب له الشر والفساد والظلم، 

ه إالّ هللا فً كل األرض، ومن المإكد أّن خلٌفة هللا فً أرضه ٌرٌد نشر كلمة ال إل
وٌرٌد ألهل األرض الخٌر والصبلح والعدل، فهو ٌرٌد أن ٌمؤل األرض قسطا  
وعدال ، فٌكون حب األرض والوطن والدفاع عن البلد هو الوقوف مع ولً هللا 
وخلٌفته فً أرضه، وتسهٌل دخوله إلى األرض والوطن لٌنشر الخٌر والصبلح 

تل ولً هللا وخلٌفته فً أرضه ال ٌرٌد ألرضه والعدل ودٌن الحق، فالذي ٌقا
ووطنه الخٌر والصبلح، بل ٌرٌد أن ٌبقى الظلم والفساد والجور على األرض 

 .بتسلط أهل الباطل على هذه األرض وبقاء دولة الطاغوت

* * * 
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 :جواب السإال

ٌّن جواب السإال   ؟الجهاد لماذاوأظن أّنه مما مضى تب

  :تعالى وهو إعبلء كلمة هللا، قال 

اُغوِت ﴿ ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌِل الطَّ ِ َوالَِّذٌَن َكَفُروا  ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌِل هللاَّ الَِّذٌَن آَمُنوا 
َطاِن َكاَن َضِعٌفا   ٌْ َد الشَّ ٌْ َطاِن إِنَّ َك ٌْ اَء الشَّ ٌَ ﴾َفَقاِتلُوا أَْولِ

(1)
. 

َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌنَ ﴿: وقال تعالى أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِؤَنَّ لَُهُم اْلَجنََّة  إِنَّ هللاَّ
ْوَراِة َواأْلِْنِجٌِل َواْلقُرْ  ِه َحّقا  ِفً التَّ ٌْ ْقَتلُوَن َوْعدا  َعلَ ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف آِن ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌِل هللاَّ

ِعُكُم ا ٌْ ِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَب ْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن هللاَّ ٌَ لَِّذي َبا
﴾اْلَعِظٌمُ 

(2)
. 

إذن، فالجهاد إلعبلء كلمة هللا ولٌس ألجل مصلحة شخصٌة أو غنٌمة أو 
مصلحة وطنٌة أو قومٌة، فالدٌن اإللهً فوق كل هذه االعتبارات وعبادة هللا 

والوطنً  وطاعته هً التً تجمع المإمنٌن بصرف النظر عن االنتماء القبلً
 .والقومً التً ترجع كلها إلى حقٌقة واحدة هً األنا وحب النفس

فالجهاد سواء الهجومً أم الدفاعً ٌجب أن ٌكون إلعبلء كلمة هللا ال للدفاع 
عن الوطن أو األرض لئبل تكون للمإمن أي مصلحة شخصٌة فً هذا الجهاد إالّ 

ة اإللهٌة والحرٌة اإللهٌة، وهً إعبلء كلمة هللا لكً تبنى الحضارة اإللهٌة والثقاف
عارا  العالم المادي جمٌعها مناقضة تماما  للحضارة والثقافة والحرٌة التً ٌرفعها ش

ّن ما ٌرفع الٌوم هو راٌة الشٌطان لٌس إالّ التً ٌسعى جند الشٌطان الٌوم، حٌث إ
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من اإلنس والجن بكل ما ٌستطٌعون إلرسائها على هذه األرض، وإلقناع أهل 
(جبل النار وجبل الطعام)رض بالقّوة والطمع جبلً الدجال األ

(1)
 . أنها ما ٌبلئمهم 

والحقٌقة أّن جند الشٌطان قد أعلنوا الحرب على جند هللا وعلى الثقافة اإللهٌة 
والتً ترتكز على وجود خلٌفة هلل فً أرضه، فهم بحسب دٌمقراطٌتهم ٌرون 

ٌساوي حكم صدام  (ع)وإٌلٌا  (ع) وعٌسى (ع)وٌقّررون أّن حكم اإلمام المهدي 
؛ ألنها جمٌعا  فً نظرهم دكتاتورٌة، فبل سبٌل إلقامة حاكمٌة هللا إالّ (لعنه هللا)

 . توعٌة المجتمع اإللهً ثم القّوة

ونقضوا ( الدٌمقراطٌة)أقاموا حاكمٌة الناس  -أي جند الشٌطان  -كما أنهم 
 :حاكمٌة هللا بالخداع والقّوة

                                                           
 

 

 

 

إىل لظخ اٌدخبي اٌرٌ َدخً اٌؼساق ِٓ خجً اٌضٕبَ اٌىالغ ثٌن اٌجظسح واٌىىَذ وِؼٗ خجً ِٓ ٔبز وخجً ِٓ ( ع)َشًن  -1
ّْ: َب أًِن ادلؤٌِٕن ِٓ اٌدخبي؟ فمبي: )طؼبَ، فمد صأي األطجغ ثٓ ٔجبرٗ أًِن ادلؤٌِٕن لبئاًل اٌذجبي صبئذ ثٓ اٌصُذ،  أال ئ

واٌغؼُذ ِٓ وزثٗ ، خيشج ِٓ ثٍذح َمبي ذلب ئصفهبْ، ِٓ لشَخ رؼشف ثبٌُهىدَخ، ػُٕٗ اٌُّىن دمغىدخ، . فبٌؾمٍ ِٓ صذلٗ
واٌؼٌن األخشي يف ججهزٗ رعئ وأهنب وىوت اٌصجخ، فُهب ػٍمخ وأهنب دمضوجخ ثبٌذَ، ثٌن ػُُٕٗ ِىزىة وبفش، َمشؤٖ وً 

ذبس ورغًن ِؼٗ اٌؾّظ، ثٌن َذَٗ ججً ِٓ دخبْ، وخٍفٗ ججً أثُط َشٌ إٌبط أٔٗ طؼبَ، خيشج وبرت وأٍِ، خيىض اٌج
غبس ئىل َىَ  ، ال ميش مببء ئاّلِٕهاًل دٌن خيشج يف لذط ؽذَذ حتزٗ محبس ألّش، خطىح محبسٖ ًُِ، رطىٌ ٌٗ األسض ِٕهاًل

أٔب اٌزٌ خٍك فغىي  ؛ئيل أوٌُبئٍ: واٌؾُبطٌن َمىياٌمُبِخ، َٕبدٌ ثأػًٍ صىرٗ َغّغ ِب ثٌن اخلبفمٌن ِٓ اجلٓ واإلٔظ 
وجً ٌُظ  ووزة ػذو اهلل، ئٔٗ أػىس َطؼُ اٌطؼبَ، وميؾٍ يف األعىاق، وئْ سثىُ ػّض. ولذس فهذي ، أٔب سثىُ األػًٍ

ب ، وأصذبة أوالد اٌضٔ أال وئْ أوثش أرجبػٗ َىِئٍز. وجًنًا رؼبىل اهلل ػٓ رٌه ػٍىًا. ثأػىس، وال َطؼُ وال ميؾٍ وال َضوي
اٌطُبٌغخ اخلعش ، َمزٍٗ اهلل ػض وجً ثبٌؾبَ ػًٍ ػمجخ رؼشف ثؼمجخ أفُك ٌثالس عبػبد ِعذ ِٓ َىَ اجلّؼخ ػًٍ َذ ِٓ 

ّْ : وِب ذٌه َب أًِن ادلؤٌِٕن ؟ لبي: لٍٕب. ثؼذ رٌه اٌطبِخ اٌىربي َصٍٍ ادلغُخ ػُغً ثٓ ِشمي ػٍُهّب اٌغالَ خٍفٗ أال ئ
ٕذ اٌصفب ، ِؼهب خبًب عٍُّبْ ثٓ داود ، وػصً ِىعً ػٍُهُ اٌغالَ ، َعغ اخلبًب ػًٍ األسض ِٓ ػ( ِٓ)خشوج داثخ 

: ْ ادلإِٓ ٌُٕبدٌئ، دىت ، وَعؼٗ ػًٍ وجٗ وً وبفش فُٕىزت ٘زا وبفش دمًب٘زا ِإِٓ دمًب: وجٗ وً ِإِٓ فُٕطجغ فُٗ
ّْ وّبي ..( . ػظًُّب ِثٍه فأفىص فىصًااٌىبفش َٕبدٌ طىىب ٌه َب ِإِٓ، وددد أين اٌُىَ وٕذ  اٌىًَ ٌه َب وبفش ، وئ

 .637ص: اٌدَٓ



 
47  .................................................

 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

َ﴿ ََ ُ اِتلُوا َق َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ ْوِم اآْلِخِر َوال  ٌَ ِ َوال ِباْل ٌُْإِمُنوَن ِباهللَّ الَِّذٌَن ال 
د   ٌَ َة َعْن  ٌَ ٌُْعُطوا اْلِجْز ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى  ٌَ َوَرُسولُُه َوال 

﴾َوُهْم َصاِغُرونَ 
(1)

. 
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 بٌن الجهاد بالسٌف والجهاد بالكلمة إضاءة

الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى وإلى دٌنه الحق وإلى طاعة خلٌفة هللا فً أرضه 
 . تبدأ بالكلمة

َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبا﴿: قال تعالى ًَ اْدُع إِلَى َسِبٌِل َربِّ لَِّتً ِه
﴾أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبٌلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌنَ 

(1)
 . 

 : بدأ بالكلمة (ع)وسلٌمان 

ْرِجُعونَ ﴿ ٌَ ِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفاْنُظْر َماَذا  ٌْ ﴾اْذَهْب ِبِكَتاِبً َهَذا َفؤَْلِقْه إِلَ
(2)

 . 

ًَّ ِكَتاٌب ﴿ :كتابا  كرٌما  وحكٌما  ورحٌما  وكان  ًَ إِلَ َها اْلَمؤَلُ إِنًِّ أُْلِق ٌُّ ا أَ ٌَ َقالَْت 
ِحٌمِ   *َكِرٌٌم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُه بِْسِم هللاَّ َماَن َوإِنَّ ٌْ ُه ِمْن ُسلَ ﴾إِنَّ

(3)
 . نه موسوم بالرحمة، أي إ

 : ثم تنتقل إلى المجادلة بالتً هً أحسن

ًَ أَْحَسُن إِنَّ اْدُع إِلَ ﴿ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتً ِه ى َسبٌِِل َربِّ
 .﴾َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبٌلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌنَ 

 : ثم تنتقل إلى القول الغلٌظ

ُم َوِبْئَس  ﴿ ِهْم َوَمؤَْواُهْم َجَهنَّ ٌْ ًُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقٌَن َواْغلُْظ َعلَ ِب َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
﴾اْلَمِصٌرُ 

(4)
 ، 

 : وهذا ما فعله سلٌمان آخر األمر
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ُهْم ِبُجُنود  ال ِقَبَل لَُهْم ِبَها َولَُنْخِرَجنَّهُ ﴿ نَّ ٌَ ِهْم َفلََنؤِْت ٌْ ْم ِمْنَها أَِذلَّة  َوُهْم اْرِجْع إِلَ
﴾َصاِغُرونَ 

(1)
 . 

فإذا لم تنفع الكلمة كان السٌف هو الفٌصل بٌن الحق والباطل إلعبلء كلمة هللا 
للسٌف أمر حتمً إذا لم تنفع الكلمة، بل هو  فاالنتقالوإظهار طاعته فً أرضه، 

اهدوا وقاتلوا واجب فً كل األدٌان اإللهٌة؛ ولهذا رفع أنبٌاء هللا ورسله السٌف وج
إلى السٌف مباشرة  عجلة، وهلك  فاالنتقالفً سبٌل هللا إلعبلء كلمة هللا، 

 .إلى السٌف بعد تمام الكلمة تخاذل، وهلك المتخاذلون االنتقالالمستعجلون، وترك 

* * * 

 إسرائٌلإضاءة من جهاد بنً 

 :قصة طالوت 

م على أمر هللا هجماعة طالوت هم جماعة مإمنة من بنً إسرائٌل حبسوا أنفس
سبحانه وتعالى، وحاشا هلل سبحانه وتعالى أن ٌترك من حبسوا أنفسهم على أمره 

الختٌار ملك لهم، بل  واالنتخاباتدون أن ٌفّرج عنهم، فلم ٌقبلوا حاكمٌة الناس 
طلبوا من هللا سبحانه وتعالى أن ٌعٌـّن لهم ملكا ؛ ألنهم مإمنون بحاكمٌة هللا 

أَلَْم َتَر ﴿: ٌرضون بالبدٌل الشٌطانً عنها، وهو حاكمٌة الناسسبحانه وتعالى وال 
ًٍّ لَُهُم اْبَعْث َلَنا َملِكا  ُنَقاِتْل فًِ  إِلَى اْلَمؤِل ِمْن َبِنً إِْسرائٌَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقالُوا لَِنِب

ُكُم اْلِقَتاُل أَ  ٌْ ُتْم إِْن ُكِتَب َعلَ ٌْ ِ َقاَل َهْل َعَس الَّ ُتَقاِتلُوا َقالُوا َوَما لََنا أاَلَّ ُنَقاِتَل فًِ َسِبٌِل هللاَّ
ِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا إاِلَّ َقلِ  ٌْ ا ُكِتَب َعلَ اِرَنا َوأَْبَناِئَنا َفلَمَّ ٌَ ِ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِمْن ِد ٌبل  ِمْنُهْم َسِبٌِل هللاَّ

الِِمٌنَ  ُ َعلٌٌِم ِبالظَّ ﴾َوهللاَّ
(2)

. 

مإمنة من المنافقٌن ؟ وهكذا اعترض المنافقون على ولكن هل تخلو جماعة 
َ َقْد َبَعَث لَُكْم َطالُوَت َملِكا  َقالُوا أَنَّى ﴿: أمر هللا سبحانه وتعالى ُهْم إِنَّ هللاَّ ٌُّ َوَقاَل لَُهْم َنِب
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ٌُْإَت َسَعة  مِ  َنا َوَنْحُن أََحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َولَْم  ٌْ ُكوُن لَُه اْلُمْلُك َعلَ ٌَ َ َن اْلَماِل َقاَل إِنَّ هللاَّ
ُ َواِسٌع  َشاُء َوهللاَّ ٌَ ٌُْإتًِ ُمْلَكُه َمْن   ُ ُكْم َوَزاَدهُ َبْسَطة  ِفً اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوهللاَّ ٌْ اْصَطَفاهُ َعلَ

﴾َعلٌِمٌ 
(1)

    . 

 : والنتٌجة سار طالوت بالمجاهدٌن لٌقاتلوا فً سبٌل هللا وإلعبلء كلمة هللا

ا ﴿ َس ِمنًِّ َفلَمَّ ٌْ َ ُمْبَتلٌُِكْم ِبَنَهر  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَ َفَصَل َطالُوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل إِنَّ هللاَّ
ِدِه َفَشِرُبوا ِمْنُه إاِلَّ َقلٌِبل  ِمْنُهْم فَ  ٌَ ُه ِمنًِّ إاِلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفة  ِب ْطَعْمُه َفإِنَّ ٌَ ا َوَمْن لَْم  لَمَّ

ْوَم ِبَجالُوَت َوُجُنوِدِه َقاَل الَِّذٌَن َجاَوَزهُ ُهَو  ٌَ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه َقالُوا ال َطاَقَة لََنا اْل
ُ َمَع  ِ َوهللاَّ ِ َكْم ِمْن ِفَئة  َقلٌِلَة  َغلََبْت فَِئة  َكثٌَِرة  ِبإِْذِن هللاَّ ُهْم ُمبلقُو هللاَّ ُظنُّوَن أَنَّ ٌَ

اِبِرٌنَ  ﴾الصَّ
(2)

 . 

اإللهً لٌمٌز الطٌب من الخبٌث، ولٌبٌن فضل أهل الفضل من  االمتحانوجاء 
 : هذه الجماعة المإمنة

ُه ِمنًِّ إاِلَّ .. ﴿ ْطَعْمُه َفإِنَّ ٌَ َس ِمنًِّ َوَمْن لَْم  ٌْ َ ُمْبَتلٌُِكْم بَِنَهر  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَ إِنَّ هللاَّ
ِدِه  ٌَ  . ﴾..َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفة  ِب

ش وشرب ماء، بل كانت مسؤلة إٌمان هذه الجماعة باهلل لم تكن مسؤلة عط
وبولً هللا وخلٌفته فً أرضه والتسلٌم له وطاعته، ومسؤلة الٌقٌن بنصر هللا وبفتح 
هللا للمإمنٌن به وبخلٌفته فً أرضه، فظهرت تلك الفئات فً ساحة المعركة، فئة 

: وقع الموت علٌهم استٌقنت أمر هللا فبل ٌبالً أفرادها إن وقعوا على الموت أو
ِ وَ ﴿ ِ َكْم ِمْن ِفَئة  َقلٌِلَة  َغلََبْت ِفَئة  َكِثٌَرة  ِبإِْذِن هللاَّ ُهْم ُمبلقُو هللاَّ ُظنُّوَن أَنَّ ٌَ ُ َقاَل الَِّذٌَن  هللاَّ

اِبِرٌنَ  وفئة ارتجفت أقدامهم لما رأوا ضخامة جٌش جالوت ولكنهم . ﴾َمَع الصَّ
ّما الفئة الثالثة فقد خسروا المعركة فً نفوسهم حاربوا هذه النكسة فً نفوسمهم، أ

َقالُوا ال َطاَقَة ﴿: ولم ٌجدوا إالّ الهزٌمة ٌتحدثون عنها؛ ألنهم مهزومون من الداخل
ْوَم ِبَجالُوَت َوُجُنوِدِه  ٌَ  .﴾لََنا اْل
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* * * 

 (ص)رسول هللا من جهاد المسلمٌن مع  إضاءة

 وأصحابه ٌجاهدون بالكلمة والموعظة الحسنة  (ص)رسول هللا فً مكة كان 

ًَ أَْحَسُن إِنَّ ﴿ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتً ِه اْدُع إِلَى َسبٌِِل َربِّ
﴾َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبٌلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌنَ 

(1)
 . 

م أهل مكة باألذى والسجن والتعذٌب بدأوا ٌهاجرون من مكة أوال  فلما واجهه
فً  (ص)رسول هللا إلى الحبشة، ثم إلى المدٌنة المنورة ٌثرب بعدما لقً ما لقً 

 . مكة والطائف

ٌعد العّدة للجهاد وإلعبلء كلمة هللا سبحانه،  (ص)رسول هللا وفً المدٌنة بدأ 
  :وكانت معركة بدر الكبرى، قال تعالى

ْوَكِة َتُكوُن ﴿ َر َذاِت الشَّ ٌْ وَن أَنَّ َغ َها لَُكْم َوَتَودُّ ِن أَنَّ ٌْ اِئَفَت ُ إِْحَدى الطَّ ِعُدُكُم هللاَّ ٌَ َوإِْذ 
ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِرٌنَ  ٌَ ٌُِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكلَِماِتِه َو ُ أَْن  ٌُِرٌُد هللاَّ ﴾لَُكْم َو

(2)
 . 

لمسلمٌن، فلم ٌكن نصرا  عسكرٌا  وكان لهذا النصر أثر عظٌم فً نفوس ا
وهً توقع الهزٌمة  اإللهًفحسب بل كان آٌة من آٌات هللا ، ولمسوا فٌه ٌد الغٌب 

 .فً صفوف مشركً مكة

ثم جاءت معركة أحد وفٌها ما فٌها، هزٌمة للمسلمٌن كان سببها الدنٌا 
وزخرفها لما طلب جماعة من المسلمٌن الغنائم وتركوا مواقعهم، وفٌها كسرت 

وتركه المسلمون فً ساحة المعركة وفروا إال قلة منهم  (ص)رسول هللا رباعٌة 
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قلوب المشركٌن الرعب  وقوه بؤنفسهم، وفٌها نصر من هللا للمسلمٌن لما قذف فً
بعد أن قرروا استئصال المسلمٌن، حٌث سمع المشركون أن رسول هللا والمسلمٌن 
قرروا مواجهتهم مستمٌتٌن ، فانكسرت شوكة المشركٌن ، وامتؤلت قلوبهم رعبا  

 .وعادوا خائبٌن

ثم كانت معركة الخندق وفٌها برز اإلسبلم كله للكفر كله، لما قتل أمٌر 
عمرو بن ود العامري، وفٌها جنود هللا سبحانه وتعالى من  (ع)ً المإمنٌن عل

المبلئكة هم الذٌن ٌوقعون الهزٌمة فً صفوف المشركٌن بعد أن أوقعوا الوهن فً 
 : نفوسهم لما ملإوها رعبا ، قال تعالى

ُكْم إِْذ َجاَءْتُكمْ  ﴿ ٌْ ِ َعلَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة هللاَّ ٌُّ ا أَ ِهْم  ٌَ ٌْ ُجُنوٌد َفؤَْرَسْلَنا َعلَ
ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌرا   ﴾ِرٌحا  َوُجُنودا  لَْم َتَرْوَها َوَكاَن هللاَّ

(1)
 . 

أّما معركة حنٌن فهً خٌر دلٌل على أن الكثرة ال تغنً شٌئا ، إنما النصر من 
عنهم  عند هللا، فسبحانه وتعالى نصر المإمنٌن فً بدر وهم قلة ولم تغن كثرتهم

 شٌئا  فً حنٌن حتى أٌدهم هللا بنصره 

ُ َسِكٌَنَتُه َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْإِمِنٌَن َوأَْنَزَل ُجُنودا  لَْم َتَرْوَها ﴿ ُثمَّ أَْنَزَل هللاَّ
َب الَِّذٌَن َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء اْلَكاِفِرٌنَ  ﴾َوَعذَّ

(2)
 . 

ُكمُ ﴿: والنتٌجة قال تعالى ٌْ ئا   ُكِتَب َعلَ ٌْ اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش
ْعلَُم َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ  ٌَ  ُ ئا  َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ ٌْ ٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن ُتِحبُّوا َش ٌْ ﴾َوُهَو َخ

(3)
 . 

 : لى هذا أمر من هللا سبحانه وتعالى بالجهاد الهجومً والدفاعً، فكما قال تعا
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اُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم  ﴿ ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكِتَب َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ
قُوَن  ﴾َتتَّ

(1)
ُكُم اْلِقَتاُل ﴿: ، قال أٌضا   ٌْ  . ﴾..ُكِتَب َعلَ

وكما أن المسلمٌن ٌجب علٌهم الصٌام إذا حضر وقته وتمت شروطه، وٌجب 
هم الحج إذا حضر وقته وتمت شروطه، وإالّ فإّن المتخلف عن أداء الصٌام علٌ

والحج وهو مستطٌع ٌعاقب بنار جهنم وساءت مصٌرا ، كذلك فإن الجهاد إذا 
حضر وقته وتمت شروطه وجب، ومن ٌتخلف عنه فإنه كتارك الصبلة والصوم 

 .جهنم وساءت مصٌرا   إلىوالحج فتكون عاقبته 

كتب وهو كره لكم فلٌس هٌنا  أن ٌبٌع اإلنسان نفسه؛ ولذا كان  وٌبقى أّن الجهاد
 : هذا البٌع هلل سبحانه وكان الثمن الجنة

ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌِل ﴿ َة  َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ إِنَّ هللاَّ
ْقَتلُو ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف ِه َحّقا  ِفً التَّْوَراِة َواأْلِْنِجٌِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِبَعْهِدِه هللاَّ ٌْ َن َوْعدا  َعلَ

ْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌمُ  ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ ِ َفاْسَتْبِشُروا بَِب ﴾ِمَن هللاَّ
(2)

 . 

الطٌب، والصالح من فسبحان الذي جعل الجهاد امتحانا  ٌمٌز به الخبٌث من 
 : الطالح والصادق من الكاذب، قال تعالى

اِبِرٌَن ﴿ ْعلََم الصَّ ٌَ ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َو ْعلَِم هللاَّ ٌَ ا  َة َولَمَّ أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ
﴾
(3)

تَِّخُذوا  ﴿، وكذلك  ٌَ ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم  ْعلَِم هللاَّ ٌَ ا  أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمَّ
ُ َخِبٌٌر ِبَما َتْعَملُونَ  ِ َوال َرُسولِِه َوال اْلُمْإِمنٌَِن َولٌَِجة  َوهللاَّ ﴾ِمْن ُدوِن هللاَّ

(4)
. 
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الحتمٌة للجهاد هً النصر على وفً النهاٌة ٌجب أن ٌعلم المإمنون أن النتٌجة 
النفس والشٌطان وزخرف الدنٌا والهوى وخروج من الظلمات الى النور، وهً 

 نتٌجة عظٌمة وكافٌة سواء رافقها النصر المادي فً ساحة المعركة أم ال 

ا ِباآْلِخَرِة َومَ ﴿ ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ ْشُروَن اْلَح ٌَ ِ الَِّذٌَن  ٌَُقاِتْل ِفً َسِبٌِل هللاَّ ٌَُقاِتْل ِفً َسِبٌِل َفْل ْن 
ْغلِْب َفَسْوَف ُنْإتٌِِه أَْجرا  َعِظٌما   ٌَ ْقَتْل أَْو  ٌُ ِ َف ﴾هللاَّ

(1)
. 

 : وتبقى هناك تساإالت تنتظر اإلجابة أو زٌادة توضٌح

 فمع من ٌكون الجهاد الذي ٌرٌده هللا؟ -

 وكٌف ٌعرف صاحب الجهاد المرضً عند هللا؟  -

 بالجهاد؟ وما عبلقة الحضارة المادٌة -

 وما عبلقة الحضارة االخبلقٌة بالجهاد؟ -

 وما عبلقة الحضارة االخبلقٌة بالحضارة المادٌة؟  -

 وما عبلقة الحضارة المادٌة بالتكامل الروحً لئلنسان؟ -

 

* * * 
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

 الجهاد مع الحق

ٌّن  -الجهاد إلعبلء كلمة هللا سبحانه وتعالى  أمر مشروع، بل هو  -كما تب
واجب فً كل األدٌان اإللهٌة التً عرفها أهل األرض، ولكن ٌبقى أن هناك من 
ٌحاول خلط الحق بالباطل لٌخرج بمسخ مشوه ٌسمٌه الجهاد إلعبلء كلمة هللا؛ ولذا 

ه على حدود كلمة هللا العلٌا فمن الضروري أن ٌقف كل إنسان عاقل ٌحترم عقل
التً ٌرٌد سبحانه وتعالى إقرارها على هذه األرض، ولكً ال ٌكون ضمن 

كما ( الحمٌر)التابعٌن للعلماء غٌر العاملٌن ( المقلدٌن)طوابٌر المستحمرٌن 
ْحِملُوَها َكَمَثِل اْلحِ ﴿: ٌسمٌهم تعالى ٌَ ْوَراَة ُثمَّ لَْم  لُوا التَّ ْحِمُل أَْسَفارا  َمَثُل الَِّذٌَن ُحمِّ ٌَ َماِر 

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ ُ ال  ِ َوهللاَّ ُبوا ِبآٌاِت هللاَّ ﴾ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذٌَن َكذَّ
(1)

. 

 (ع)وآله األطهار  (ص)محمد ونحن المسلمون لدٌنا القرآن وأحادٌث الرسول 
ثم لم ٌحملوها مثلهم كمثل  (ع)هم فٌكون المسلمون الذٌن حملوا القرآن وأحادٌث

ٌّن تعالى فً القرآن الكرٌم أّن صوت العلماء غٌر العاملٌن  ( الحمٌر)الحمار، وب
ولكنه فً نفس الوقت منكر وقبٌح ( المستحمرٌن)عال  ومسموع من قبل المقلدٌن 

﴾إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌرِ ﴿
(2)

 . 

أو وصً كان من ٌحاربه هم العلماء غٌر  أبدا  فً كل مجتمع بعث فٌه نبً
العاملٌن وٌتبعهم المقلدون دونما تدبر أو تفكر بل استهزاء وسخرٌة وتهجم وٌوم 

َعْت بِِهُم ﴿: القٌامة َبُعوا َوَرأَُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ ِبُعوا ِمَن الَِّذٌَن اتَّ أَ الَِّذٌَن اتُّ َتَبرَّ
﴾اأْلَْسَبابُ 

(3)
. 

بحثا  عقائدٌا  إلثبات صاحب الحق ولكنً أردت لفت  على كل حال لٌس هذا
انتباه كل من استحمره علماء الضبللة سواء كانوا مسلمٌن أو مسٌح أو ٌهود إلى 

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ ﴿: أن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان لٌكون عبدا  له سبحانه
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ْعُبُدونِ  ٌَ ﴾َواأْلِْنَس إاِلَّ لِ
(1)

اتََّخُذوا ﴿: لعلماء الضبللة غٌر العاملٌنال لٌكون عبدا   ،
﴾أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَبابا  ِمْن ُدوِن هللاَِّ 

(2)
. 

* * * 

 كلمة هللا العلٌا

إِنًِّ َجاِعٌل ِفً اأْلَْرِض ﴿: أول ما خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان قال للمبلئكةِ 
﴾َخلٌَِفة  

(3)
 . (ع)وهذا الخلٌفة األول فً هذه األرض هو نبً هللا آدم . 

ولم تنقطع هذه الخبلفة فٌما مضى وال تنقطع إلى ٌوم القٌامة، وكما انقسم 
المبلئكة إلى مقر بهذه الخبلفة ومنكر جاحد كافر بكلمة هللا كذلك عاد األمر األول 

رض إلى قسمٌن، قسم لٌتكّرر كل مّرة على هذه األرض لٌنقسم الناس على هذه األ
( المبلئكة)لؤلمر األول، وقسم اتبع المقّرٌن األوائل ( إبلٌس)اتبع المنكر األول 

لؤلمر األول، هذه هً كلمة هللا العلٌا التً تتكرر فً كل زمان فٌنقسم الناس إلى 
 .مقر بها ومنكر لها

ره كان خلٌفة هللا فً أرضه هو كلمة هللا فمن أقّره كان من الموحدٌن ومن أنك
ففً كل زمان ٌوجد موسى . من المشركٌن، هكذا وببساطة وبدون أي تعقٌد

، بل كل األنبٌاء واألوصٌاء متمثلون فً شخص (ع)وعٌسى ومحمد والحسٌن 
وإن  (ع)خلٌفة هللا فً أرضه، فمن أنكر خلٌفة هللا فً أرضه فهو منكر لموسى 

منكر لمحمد وإن ادعى ادعى أنه ٌهودي، ومنكر لعٌسى وإن ادعى أنه مسٌحً، و
، وهكذا  (ع)أنه مسلم، ومنكر للحسٌن وإن ادعى أنه من شٌعة الحسٌن بن علً 

ٌكون الجهاد إلعبلء وإظهار أمر خلٌفة هللا فً أرضه؛ ألنه كلمة هللا وخلٌفة هللا 
وألّن التوحٌد ٌكون بمعرفته فبهم ٌعرف هللا فمن . الذي عٌنه هللا سبحانه وتعالى
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

عرف خلفاء هللا عرف هللا ومن أنكرهم أنكر هللا ومن جهلهم جهل هللا سبحانه 
 .  وتعالى؛ ألنهم أسماء هللا الحسنى ووجه هللا وٌد هللا سبحانه وتعالى



 كٌف ٌعرف خلٌفة هللا فً أرضه فً كل زمان ؟

 :أهم طرٌق لمعرفة خلٌفة هللا فً أرضه هو

وهو النص، فقد نص هللا  (ع)الذي عرفت به المبلئكة آدم : ولالطرٌق األ
 : نه خلٌفته فً أرضه، وإ (ع)سبحانه وتعالى على آدم 

ٌُْفِسُد ﴿ َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمبلئَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل ِفً اأْلَْرِض َخلٌَِفة  َقالُوا أََتْجَعُل ِفٌَها َمْن 
َماَء َوَنحْ  ْسِفُك الدِّ ٌَ ُس لََك َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ ِفٌَها َو ﴾ُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ

(1)
. 

كان أٌضا  النص هو الطرٌق لمعرفة خلٌفة هللا فً أرضه، ولكن  (ع)وبعد آدم 
هذه المّرة النص اإللهً ٌعرف عن طرٌق الخلٌفة السابق، فهو ٌنص بوصٌة 
ألمته على الخلٌفة الذي بعده بؤمر هللا سبحانه وتعالى، فلٌس هو الذي ٌعٌن الذي 

فً كل زمان، فقط بعده، بل هللا سبحانه وتعالى هو الذي ٌعٌن خلٌفته فً أرضه 
ٌكون دور الخلٌفة السابق هو إٌصال هذا النص اإللهً بالوصٌة؛ ولذا سمً خلفاء 
هللا فً أرضه من األنبٌاء والمرسلٌن باألوصٌاء؛ ألّن السابق ٌوصً بالبلحق وال 

إالّ وقد نّص علٌه الذي قبله، فإبراهٌم  (ع)أو األئمة  (ع)ٌوجد نبً من األنبٌاء 
نّصوا على  (ع)واألنبٌاء من بنً إسرائٌل  علٌهما السبلموب وإسحاق وٌعق (ع)

، وعٌسى أوصى  (ع)أوصوا بعٌسى  (ع)موسى وأوصوا به وموسى واألنبٌاء 
والمهدٌٌن من ولده،  (ع) واألئمة (ع)أوصى بعلً  (ص)محمد ، و (ص)محمد ب

ء ولكن األمم انحرفت عنهم فظهر فٌها علما. (ع)هم فبل ٌوجد فراغ لٌمؤله غٌر
 إتباعهموضرورة  (ع)عاملون ٌرشدون الناس إلى الرجوع إلى طرٌق األوصٌاء 

واألخذ عنهم فقط، وظهر أٌضا  علماء غٌر عاملٌن ٌحاولون تقمص دور 
 . ، كما تقمصها ابن أبً قحافة (ع)األوصٌاء 

أما وَّللا لقد تقمصها ابن أبً قحافة وإنه لٌعلم أن : )(ع)قال أمٌر المإمنٌن 
محلً منها محل القطب من الرحى، ٌنحدر عنً السٌل وال ٌرقى إلً الطٌر، 
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

فسدلت دونها ثوباً وطوٌت عنها كشحاً، وطفقت أرتئً بٌن أن أصول بٌد جذاء 
أو أصبر على طخٌة عمٌاء، ٌهرم فٌها الكبٌر وٌشٌب فٌها الصغٌر، وٌكدح فٌها 

إمن حتى ٌلقى ربه ، فرأٌت أن الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفً العٌن م
...( قذى وفً الحلق شجا ، أرى تراثً نهبا

(1)
. 

سبلح األنبٌاء واألوصٌاء : لمعرفة خلٌفة هللا فً أرضه فهو الطرٌق الثانً أّما
ٌُعرف من كبلمهم ومعالجتهم للمشاكل واألمور الواقع  .ةوهو العلم والحكمة، وهذا 

ٌّن حكمتهم وعلم  ، وبه (ع)هم والبد لئلنسان أن ٌتجّرد عن الهوى واألنا لٌتب
 : احتج هللا سبحانه على المبلئكة

َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمبلِئَكِة َفَقاَل أَْنِبُئونًِ ِبؤَْسَماِء َهُإالِء ﴿
﴾إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌنَ 

(2)
 .هو خٌر دلٌل على خلٌفة هللا فً أرضه ف. 

أو ( البٌعة هلل)الراٌة : لمعرفة خلٌفة هللا فً أرضه فهو الطرٌق الثالثأّما 
 .(ع)الملك هلل وطالب به هللا سبحانه لخلٌفته األول آدم 

ُتُه َوَنَفْخُت ِفٌِه ِمْن ُروِحـً َفَقُعوا لَُه َسـاِجِدٌنَ ﴿ ٌْ ﴾َفإَِذا َسوَّ
(3)

 . 

 .وأتمروا بؤمره ألنه خلٌفتً أي أطٌعوه
ْن ﴿: وقال تعالى      قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْإتِـً اْلُمْلَك َمْن َتَشـاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
﴾َتَشـاءُ 

(4)
 . 

ٌنِ ﴿: وقال تعالى ْوِم الدِّ ٌَ ﴾َمالِِك 
(5)

 . 
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 .(الملك لك ال شرٌك لك): وفً تلبٌة الحج

ٌُّتهمون بسبب حملها، فهم ال ٌداهنون أح دا  على حساب هذه الحقٌقة وإن كانوا 
إنه طامع بملك بنً إسرائٌل الذي ضٌعه العلماء غٌر : (ع)فقدٌما  قالوا عن عٌسى 

أنه ال جنة وال نار : )(ص)محمد العاملٌن بمداهنتهم الرومان، وقٌل عن دعوة 
(ولكنه الملك

(1)
جاء لٌطلب الملك له ولولده، وقٌل عن علً  (ص)ّن محمدا  ، أي إ

( ما لِعلً وملك ال ٌبقى: )مع أنهم ٌسمعونه ٌقول( إنه حرٌص على الملك: ) (ع)
، وٌرون زهده وإعراضه عن الدنٌا وزخرفها ، وهذا حال عٌسى الذي ال ٌخفى 

 . (ص)محمد وحال 

ال العلماء واألنبٌاء واألوصٌاء ال ٌحسبون التهام الناس أي حساب كما هو ح
غٌر العاملٌن الذٌن ٌطلبون رضا الناس بسخط الخالق؛ ولذا فالناس ٌتبعون 
العلماء غٌر العاملٌن وٌحاربون األنبٌاء واألوصٌاء الذٌن ٌطالبون بحاكمٌة هللا فً 

، فبلبد أن (الدستور والحاكم)أرضه سواء على مستوى التشرٌع أو التنفٌذ أي 
معٌنا  من قبل هللا سبحانه وتعالى، وهذا ال ٌناسب ٌكون الدستور إلهٌا  والحاكم 

أكثر الناس الذٌن ٌتبعون الشهوات وٌرغبون بعافٌة الدنٌا على حساب عافٌة 
 .اآلخرة

 :وقد أخبرنا العلٌم الخبٌر بحال األكثرٌة بما ال مزٌد علٌه

ٌُِضلُّوَك َعْن َسبٌِِل هللاَّ ﴿ ﴾َوإِْن ُتِطْع أَْكَثَر َمْن فًِ اأْلَْرِض 
(2)

 . 

ٌُْإِمُنونَ ﴿ ﴾َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال 
(3)

 . 

﴾َوَما أَْكَثُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت ِبُمْإِمِنٌنَ ﴿
(1)

. 
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لٌِنَ ﴿ ﴾َولََقْد َضلَّ َقْبلَُهْم أَْكَثُر اأْلَوَّ
(2)

 . 

ْعلَُمونَ ﴿ ٌَ ﴾َما َخلَْقَناُهَما إاِلَّ ِباْلَحقِّ َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال 
(3)

 . 

ْعلَُمونَ ﴿ ٌَ ِ َبْل أَْكَثُرُهْم ال  ﴾قُِل اْلَحْمُد هلِلَّ
(4)

     . 

ْعِقلُونَ ﴿ ٌَ ِ َبْل أَْكَثُرُهْم ال  ﴾قُِل اْلَحْمُد هلِلَّ
(5)

. 

ٌُْجَبى  َوَقالُوا﴿ ْن لَُهْم َحَرما  آِمنا   ْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم ُنَمكِّ بِِع اْلُهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّ إِْن َنتَّ
ْعلَُمونَ  ٌَ ا َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال  ء  ِرْزقا  ِمْن لَُدنَّ ًْ ِه َثَمَراُت ُكلِّ َش ٌْ ﴾إِلَ

(6)
. 

فة خلٌفة هللا فً أرضه وال ٌحتاج الناس إلى أكثر من هذه اآللٌات الثبلث لمعر
فاجتماعها ال ٌكون إالّ فً خلٌفة هللا فً أرضه، ولكنهم انقسموا كما انقسم المؤل 
األول الذي امتحنه هللا فآمن المبلئكة وسجدوا، وكفر إبلٌس واستكبر ولم ٌرض 

، وهذه اآللٌات الثبلث حجة (خلٌفة هللا فً أرضه)أن ٌكون بٌنه وبٌن هللا واسطة 
 . سبحانه للداللة على خلٌفته فً أرضهتامة من هللا

ٌّد األنبٌاء واألوصٌاء  -ولرحمته الواسعة  -ومع ذلك فإّن هللا سبحانه وتعالى  أ
بآٌات كثٌرة منها المعجزات والرإى التً ٌراها المإمنون وغٌرها مما لست 

 (ع)أنصار اإلمام المهدي  اإلخوةأو مناقشته، فراجع ما كتبه  استقصائهبصدد 
 . هم هللا ووفقهم لكل خٌر فً الدنٌا واآلخرةحفظ
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وغفلة  ألهمٌتها األنبٌاءٌّد بها إولكن فقط سؤناقش جزئٌة فً المعجزات التً أُ 
 .مسؤلة اللبس فً المعجزة والهدف منه: الناس عنـها وهً

العصا التً تحولت أفعى، وقد  (ع)فالناس ٌعرفون أّن من معجزات موسى 
شفاء المرضى فً  (ع)لسحر، ومن معجزات عٌسى كانت فً زمن انتشر فٌه ا

القرآن فً زمن انتشرت فٌه  (ص)محمد زمن انتشر فٌه الطب، ومن معجزات 
الببلغة، وهنا ٌعلل من ٌجهل الحقٌقة سبب مشابهة المعجزة لما انتشر فً ذلك 
الزمان أنه فقط لتتفوق على السحرة واألطباء والبلغاء وٌثبت اإلعجاز، ولكن 

الخافٌة على الناس مع أنها مذكورة فً القرآن هً أّن المعجزة المادٌة الحقٌقة 
جاءت كذلك للّبس على من ال ٌعرفون إالّ المادة، فاهلل سبحانه ال ٌرضى أن ٌكون 

ٌُِقٌُموَن ﴿اإلٌمان مادٌا  بل البد أن ٌكون إٌمانا  بالغٌب  ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِباْلَغ الَِّذٌَن 
ا رَ  بلَة َوِممَّ ْنِفقُونَ الصَّ ٌُ ﴾َزْقَناُهْم 

(1)
. 

ْرهُ ِبَمْغِفَرة  ﴿ ِب َفَبشِّ ٌْ ْحَمَن ِباْلَغ ًَ الرَّ ْكَر َوَخِش َبَع الذِّ َما ُتْنِذُر َمِن اتَّ إِنَّ
﴾َوأَْجر  َكِرٌم  

(2)
. 

ِب َوَجاَء ِبَقْلب  ُمِنٌب  ﴿ ٌْ ْحَمَن ِباْلَغ ًَ الرَّ ﴾َمْن َخِش
(3)

 . 

قُوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط لََقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ﴿ ٌَ َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمٌَزاَن لِ ٌِّ ِباْلَب
ْنُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغٌْ  ٌَ ُ َمْن  ْعلََم هللاَّ ٌَ ِب َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد ِفٌِه َبؤٌْس َشِدٌٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِ

َ َقِويٌّ َعِزٌـزٌ  ﴾إِنَّ هللاَّ
(4)

  . 

ٌُرسلها   فاإلٌمان بالغٌب هو المطلوب والذي ٌرٌده هللا سبحانه، والمعجزة التً 
سبحانه البد أن ُتبقً شٌئا  لئلٌمان بالغٌب، ولهذا ٌكون فٌها شًء من اللبس؛ ولهذا 
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َولَْو َجَعْلَناهُ َملَكا  ﴿كانت فً كثٌر من األحٌان مشابهة لما انتشر فً زمان إرسالها 
ْلبُِسونَ  لََجَعْلَناهُ ٌَ ِهْم َما  ٌْ ﴾َرُجبل  َولَلََبْسَنا َعلَ

(1)
. 

  :ولهذا ُوجد أهل المادة والذٌن ال ٌعرفون إالّ المادة فً التشابه عذرا  لسقطتهم

ْكفُُروا ﴿ ٌَ ًَ ُموَسى أََولَْم  ًَ ِمْثَل َما أُوِت ا َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا َقالُوا لَْوال أُوِت َفلَمَّ
ا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ ِبَما أُو ًَ ُموَسى ِمْن َقْبُل َقالُوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقالُوا إِنَّ ﴾ِت

(2)
 . 

ا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ ﴿و  ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا﴿فالتشابه أمسى عذرا  لهم لٌقولوا  ، وقال ﴾إِنَّ
جعل الشبهات عاذراً ..): وهو ٌصف أحد المنافقٌن (ع)أمٌر المإمنٌن 

(لسقطاته
(3)

 . 

أّما إذا كانت المعجزة قاهرة وال تشابه فٌها فعندها ال ٌبقى لئلٌمان بالغٌب أي 
مساحة وٌكون األمر عندها إلجاء لئلٌمان وقهرا  علٌه، وهذا ال ٌكون إٌمانا  وال 

َوَجاَوْزَنا ِبَبِنً ﴿ٌكون إسبلما  بل إستسبلم وهو غٌر مرضً وال ٌرٌده هللا وال ٌقبله 
َبْحَر َفؤَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َبْغٌا  َوَعْدوا  َحتَّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل إِْسرائٌَل الْ 

﴾آَمْنُت أَنَُّه ال إِلََه إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسرائٌَل َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ 
(4)

، ففرعون 
هللا ال ٌرضى وال ٌقبل هذا  ٌإمن وٌسلم أو قل ٌستسلم وقبل أن ٌموت ولكن

َت َقْبُل ﴿اإلٌمان وهذا اإلسبلم وٌجٌبه هللا سبحانه بهذا الجواب  ٌْ آآْلَن َوَقْد َعَص
﴾َوُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن 

(5)
. 

هذا ألنه إٌمان جاء بسبب معجزة قاهرة ال مجال لمن ال ٌعرفون إالّ هذا      
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هة على من آمن بها، وبهذا لم ٌبق مجال العالم المادي إلى تؤوٌلها أو إدخال الشب
ٌُقبل اإلٌمان؛ ألنه  للغٌب الذي ٌرٌد هللا اإلٌمان به ومن خبلله، فعند هذا الحد ال 

ًَ َربَُّك ﴿ٌكون إلجاء وقهرا  ولٌس إٌمانا   ؤِْت ٌَ ُهُم اْلَمبلِئَكُة أَْو  ٌَ ْنُظُروَن إاِلَّ أَْن َتؤِْت ٌَ َهْل 
اِت رَ  ٌَ ًَ َبْعُض آ ؤِْت ٌَ ْنَفُع َنْفسا  إٌَِماُنَها لَْم َتُكْن أَْو  ٌَ اِت َربَِّك ال  ٌَ ؤْتًِ َبْعُض آ ٌَ ْوَم  ٌَ َك  بِّ

ا ُمْنَتِظـُرونَ  را  قُِل اْنَتِظـُروا إِنَّ ٌْ ﴾آَمَنْت ِمْن َقْبُل أَْو َكَسَبْت ِفً إٌَِماِنَها َخ
(1)

ْوَم ﴿ ، ٌَ قُْل 
ْنَفُع الَِّذٌَن َكَفُروا إٌَِماُنُهمْ  ٌَ ٌُْنَظُرونَ  اْلَفْتِح ال  ﴾َوال ُهْم 

(2)
 . 

ولو كان هللا ٌرٌد إلجاء وقهر الناس على اإلٌمان ألرسل مع أنبٌائه معجزات 
أَْضَغاُث أَْحبلم  َبِل اْفَتَراهُ ﴿أو  ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا﴿قاهرة ال مجال معها ألحد أن ٌقول 
ة  َكَما أُْرِسَل  ٌَ ؤْتَِنا بِآ ٌَ لُونَ َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْل ﴾اأْلَوَّ

(3)
َولَْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن ﴿: ، قال تعالى

ُكوُنوا ُمْإِمِنٌنَ  ٌَ ﴾َمْن ِفً اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِمٌعا  أََفؤَْنَت ُتْكِرهُ النَّاَس َحتَّى 
(4)

، وقال 
ًَ َنفَ ﴿: تعالى َك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتْبَتِغ ٌْ قا  ِفً اأْلَْرِض أَْو َوإِْن َكاَن َكُبَر َعلَ

ُ لََجَمَعُهْم َعلَى اْلُهَدى َفبل َتُكوَننَّ ِمَن  ة  َولَْو َشاَء هللاَّ ٌَ ُهْم ِبآ ٌَ َماِء َفَتؤِْت ُسلَّما  ِفً السَّ
﴾اْلَجاِهلٌِنَ 

(5)
 . 

فالحمد هلل الذي رضً باإلٌمان بالغٌب وجعل اإلٌمان بالغٌب ومن خبلل  
ولم ٌجعله بالمادة ومن خبلل المادة لٌتمٌز أهل  الغٌب ولم ٌرض باإلٌمان بالمادة

 .القلوب الحٌة والبصائر النافذة من عمً البصائر ومختومً القلوب

والحق أّنه وإن بقً الكثٌر لٌناقش فً هذا الموضوع ولكنً أكتفً بالقلٌل 
وبفتح الباب، وأترك الباقً للمإمنٌن لٌتوسعوا فٌه وأعود إلى أصل الموضوع 

ٌّن أّن الجهاد مع خلٌفة هللا فً أرضه وبؤمره هو الحق وما مما : فؤقول تقدم تب
 . سواه زخرف باطل
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إذا ذكر هإالء الذٌن ٌقتلون فً  (ع)كان أبو عبد هللا : عن أبان بن تغلب قال
وٌلهم ما ٌصنعون بهذا ٌتعجلون قتلة فً الدنٌا وقتلة فً اآلخرة، : )الثغور ٌقول

(إن ماتوا على فراشهموَّللا ما الشهداء إال شٌعتنا و
(1)

. 

* * * 
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 التقدم الحضاري المادي والتكامل الروحً

 : ُخلق لٌعرف هللا سبحانه وتعالى اإلنسان

ْعُبـُدونِ ﴿ ٌَ ﴾َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأْلِْنَس إاِلَّ لِ
(1)

 . ، أي لٌعرفون

تقّرب صاحبها إلى هللا، وبالتالً فنحن نعبد لنعرف، وال خٌر فً عبادة ال 
 واالرتقاءّن اإلنسان خلق للكمال الروحً معرفة باهلل سبحانه وتعالى، أي إ تزٌده
 .أعلى مراتب هذا الكمال الممكن لئلنسان إلى

إذن، فالمهم والمنظور هو الروح ال الجسد المتعلق بهذا العالم المادي 
الجسمانً واإلنسان ٌكون خلٌفة هللا سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أي إذا تكامل 

 . روحٌا  حتى ٌصبح صورة هللا سبحانه وتعالى فً خلقه فٌكون خلٌفته حقا  

جسام والطٌن مع أن هللا وٌوجد من ٌحاول جعل اإلنسان خلٌفة هللا فقط على األ
، وٌحاول هإالء  (ص)رسول هللا لم ٌنظر إلى األجسام منذ خلقها كما ورد عن 

الجهلة جعل هدف اإلنسان المرجو بل والغرض من خلقه هو تحقٌق التقدم المادي 
ٌَّن لنا العبلقة بٌن التقدم المادي الجسمانً والتكامل  الجسمانً، بٌنما القرآن ب

ْطَغىكَ ﴿ الروحً هكذا ٌَ ﴾أَْن َرآهُ اْسَتـْغَنى *بلَّ إِنَّ اأْلِْنَسـاَن لَ
(2)

ّن الغنى المادي ، أي إ
والتقدم المادي داع  إلى طغٌان اإلنسان وانحطاطه الروحً، وهذا منظور الٌوم 

، فاألرض لم تعرف فسادا  وإفسادا  وظلما  األرضفً حٌاة البشرٌة على هذه 
 . وطغٌانا  كما هو حاصل الٌوم

نهم ٌرون دي حٌث إربما ٌنتفض بعض الناس الذٌن أنسوا هذا العالم الماو
الكمال فً التقدم المادي، مع أنهم لو التفتوا لوجدوا هذا العالم المادي الجسمانً 
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

ٌسٌر إلى الزوال، بل هو فً زوال مستمر، فكل ٌوم ٌموت أُناس وٌحٌا آخرون، 
َها َفان  ﴿كانهم بل سٌؤتً ٌوم ٌموت فٌه الجمٌع وال ٌحٌا أحد م ٌْ ﴾ُكلُّ َمْن َعلَ

(1)
 . 

 : والتقدم المادي الكبٌر الٌوم ٌشٌر إلى قرب هذا الزوال

َماِء َفاْخَتلََط ِبهِ ﴿ ا َكَماء  أَْنَزْلَناهُ ِمَن السَّ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َما َمَثُل اْلَح ا  إِنَّ َنَباُت اأْلَْرِض ِممَّ
ُهْم  َنْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَّ ٌَّ ؤُْكُل النَّاُس َواأْلَْنَعاُم َحتَّى إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ ٌَ

بل  أَْو َنَهارا  َفَجَعْلَناَها َحِصٌدا  َكؤَْن لَْم َتْغَن ِباأْلَ  ٌْ َها أََتاَها أَْمُرَنا لَ ٌْ ْمِس َكَذلَِك َقاِدُروَن َعلَ
ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ ُل اآْلٌاِت لَِقْوم   ﴾ُنَفصِّ

(2)
 . 

أّما األرواح فهً باقٌة ومصٌرها الخلود فً الجنة أو النار، فً النعٌم أو 
 .الجحٌم

فٌجب أن ٌلتفت اإلنسان إلى أنه جاء إلى هذا العالم المادي الجسمانً لٌخوض 
العالم المادي الجسمانً كله مصٌره ّن هذا إال لٌبقى أو لٌخلد فٌه، بل  االمتحان

 . إلى الزوال والفناء

نعم، هللا ٌحث المإمنٌن على تحقٌق التقدم المادي الجسمانً لٌتحقق لهم الغنى 
  :عن الكافرٌن والمنعة والعزة لصد المحاربٌن

ِل ُتْرِهُبونَ ﴿ ٌْ ة  َوِمْن ِرَباِط اْلَخ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِ  َوأَِعدُّ ِبِه َعُدوَّ هللاَّ
ء  ِفً َسبٌِِل  ًْ ْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َش ٌَ  ُ ُكْم َوآَخِرٌَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم هللاَّ َوَعُدوَّ

ُكْم َوأَْنُتْم ال ُتْظلَُمونَ  ٌْ ٌَُوفَّ إِلَ  ِ ﴾هللاَّ
(3)

 . 
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ولكن ٌجب أن ٌكون هذا التقدم المادي نابعا  ومرافقا  إلٌمان حقٌقً ومسٌرة 
 واالنصٌاعتكامل روحً مستمرة للمإمنٌن؛ لكً ال ٌكون صاّدا  لهم عن ذكر هللا 

 : ألمر هللا سبحانه وتعالى، بل هو إذا كان كذلك فسٌرافقه توفٌق إلهً عظٌم

َماِء َواأْلَْرِض َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوا َوا﴿ ِهْم َبَرَكات  ِمَن السَّ ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ تَّ
ْكِسُبونَ  ٌَ ُبوا َفؤََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا  ﴾َولَِكْن َكذَّ

(1)
 . 

فاهلل سبحانه وتعالى عندما ٌذٌق من ٌرجو إٌمانهم وتقواهم نقصا  فً الثمرات 
ّن الضعف والفقر التقوى حٌث إٌدفعهم إلى اإلٌمان ووالبركات ٌرحمهم بهذا؛ ألنه 

 .داع  للتوجه إلى هللا

ٌا ابن عمران إذا رأٌت الغنى مقبالً فقل ذنب عجلت : )فً الحدٌث القدسً
(عقوبته ، وإذا رأٌت الفقر مقبالً فقل مرحباً بشعار الصالحٌن

(2)
. 

نه أّما إذا آمن أهل األرض واتقوا هللا فماذا ٌفعل هللا بعذابهم ، وأي نفع له سبحا
 : فً نقص ثمراتهم وبركة أرضهم وأعمالهم، بل هو وعدهم

َماِء َواأْلَْرِض ﴿ ِهْم َبَرَكات  ِمَن السَّ ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ ﴾لَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوا َواتَّ
(3)

. 

إذن، ٌجب أن ٌكون سعً وحركة اإلنسان تجاه التكامل الروحً واإلٌمان 
 .الحقٌقً

من منظار التكامل  اإلنسانأّما التقدم المادي الجسمانً فؤٌضا  ٌسعى له  
الروحً، أي أن ٌكون السعً للتقدم المادي طاعة هلل ولتحقٌق إرادة هللا على هذه 

 . األرض من نشر التوحٌد والرحمة والعدل
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 أّما تقّدم الكفار المادي فبل ٌظن المإمنون أنه توفٌق إلهً أو خٌر لهم، بل هو
 : شر لهم ألنه سبب لتمادٌهم فً الطغٌان والتكّبر على إرادة هللا سبحانه وتعالى

ْزَداُدوا ﴿ ٌَ َما ُنْملًِ لَُهْم لِ ٌر أِلَْنفُِسِهْم إِنَّ ٌْ َما ُنْملًِ لَُهْم َخ ْحَسَبنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا أَنَّ ٌَ َوال 
﴾إِْثما  َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌنٌ 

(1)
 . 

 : ا سببا  لسكرهم وابتعادهم عن هللاوتكون الدنٌا وزخرفه

ْعَمُهونَ ﴿ ٌَ ُهْم لَِفً َسْكَرِتِهْم  ﴾لََعْمُرَك إِنَّ
(2)

 . 

وأي مكسب أبخس من ! فؤي خسارة أعظم من أن ٌكون اإلنسان عدوا  هللا؟
ْكفُُر ِبالرَّ ﴿الدنٌا وزخرفها  ٌَ ة  َواِحَدة  لََجَعْلَنا لَِمْن  ُكوَن النَّاُس أُمَّ ٌَ ْحَمِن َولَْوال أَْن 

ْظَهُرونَ  ٌَ َها  ٌْ ة  َوَمَعاِرَج َعلَ ٌُوِتِهْم ُسقُفا  ِمْن ِفضَّ ﴾لُِب
(3)

. 

* * * 

 الحضارة المادٌة والحضارة األخبلقٌة والجهاد

أنه ٌوجد خلط كبٌر لدى أكثر الناس بٌن التقّدم المادي والتقّدم األخبلقً  الحقٌقة
لئلنسان فٌجعلون كل متقّدم مادٌا  متقّدما  أخبلقٌا ، وذلك من خبلل خلط الحضارة 

 . المادٌة بالحضارة األخبلقٌة وجعلهما واحدا  لكل أمة

وأتباعهم  (ع)ء وهذا مٌزان باطل وقٌاس باطل، وإالّ لكان األنبٌاء واألوصٌا
ممن خلت أٌدٌهم من قلٌل وكثٌر زخرف هذه الدنٌا وحضارتها المادٌة وسلطانها 
الزائل هم األحط أخبلقٌا  وحاشاهم، ولكان فرعون ونمرود وأشباههم ممن بنوا 
األهرامات واألبراج والقصور والمدن الزاخرة هم أصحاب األخبلق والفكر النٌر 
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لكان المتهم األول هو هادم ومخّرب الحضارات  وأٌضا  . المتقدم وأنى لهم ذلك
 . المادٌة بالعقوبات والمثبلت سبحانه عما ٌشركون

 .بل وهللا ما عرفوا أمرهم فاتعظوا بما كان فٌمن سبقهم

والحقٌقة أّن التقّدم الحضاري األخبلقً هو مشروع األنبٌاء وهو ما جاءوا به 
إلنسانٌة من أخبلق كرٌمة ما هو إالّ من هللا سبحانه وتعالى، وكل ما موجود لدى ا

وسٌد  (ع)رشحات من تلك األخبلق اإللهٌة التً جاء بها األنبٌاء واألوصٌاء 
حصر بعثه للناس بؤنه لٌتمم األخبلق  (ص)محمد األنبٌاء والمرسلٌن وخاتمهم 

(إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: )(ص)اإللهٌة قال 
(1)

. 

، واألخبلق  (ع)الكرٌمة هً تعالٌم األنبٌاء فالحق أّن أصل ومعدن األخبلق 
مهما كان ( حضارة مادٌة)هً مقٌاس التقدم الحقٌقً لؤلمم وال قٌمة لتقدم مادي 

، ومع وضوح هذه الحقٌقة (حضارة أخبلقٌة)كبٌرا  إذا لم ٌرافقه تقدم أخبلقً 
 .    وبساطتها لم ٌتبٌنها أكثر الناس

لدى كثٌر من الناس من المقدمات وكانت النتٌجة المنكوسة التً تحصلت 
المتقدمة مادٌا  وبالتالً ال نقاش  -الفاسدة هً أن الحروب التً تخوضها أمرٌكا 

حق، ألنها تهدف إلزالة الظلم والطغٌان وإرساء  -! فً تقدمها األخبلقً
الدٌمقراطٌة وحاكمٌة الناس والحرٌة، فمن ٌقف بوجه أمرٌكا أو القانون الذي 

ترٌد إرساءه على هذه األرض ٌكون ظالما  وطاغٌا ، وهكذا وضعته أمرٌكا و
 .انقلبت الموازٌن

ثم إّن الخلط الموجود فً الساحة العالمٌة الٌوم ساعد على عدم وضوح الرإٌة 
 . وتشوٌش األفكار، وأصبح طبلب الحق أندر من الكبرٌت األحمر

ٌضع القانون وٌنصب الحاكم  من: )وربما لو وّجه الناس ألنفسهم هذا السإال
الّتضحت الرإٌة لدٌهم ولعادت لدٌهم أمرٌكا ودٌمقراطٌتها ( هللا أم الّناس؟
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وحرٌتها صنما  ٌعبد من دون هللا حالها حال الطواغٌت الذٌن أزالتهم فً أفغانستان 
( لعنهم هللا)والعراق، فؤمرٌكا مسخ شٌطانً تماما  كما أّن صداما  وابن الدن 

لم ( أمرٌكا ، صدام ، ابن الدن وأشباههم)مسوخ شٌطانٌة؛ ألنهم جمٌعا  وأتباعهم 
ٌنصبهم هللا سبحانه وتعالى، كما أنهم ال ٌعرفون القانون اإللهً وال ٌرٌدون 

 .إرسائه كما ٌدعً بعضهم لٌخدع الناس باسم الدٌن وهو ال ٌفقه من الدٌن شٌئا  

ومن البدٌهً فً الدٌانات الثبلث أّن القانون ٌضعه هللا والحاكم ٌنصبه هللا، 
والنصوص الدالة على ذلك كثٌرة فً التوراة واإلنجٌل والقرآن، وببساطة فإّن 

هو المهدي : هو القرآن واإلنجٌل والتوراة، والحاكم : القانون فً هذا الزمان
 .(ع)وعٌسى وإٌلٌا 

واحد أنزل من واحد، واألنبٌاء واإلئمة كلهم واحد والكتب السماوٌة كلها  
 . أرسل من واحد

ٌّن الجتمعت : أقول لو سؤل الناس أنفسهم هذا السإال وأجابوا بهذا الجواب الب
كلمتهم على التوحٌد ولعبدوا هللا سبحانه وتعالى وأقروا خلٌفته فً أرضه وقانونه 

القانون اإللهً والحاكم  سبحانه، وال ٌوجد موحد حقٌقً لكل أهل األرض إالّ 
 . اإللهً، وهما ٌوحدان أهل األرض على الحق والعدل والرحمة

فبلبد للمإمنٌن من الجهاد إلرساء القانون اإللهً والحاكم اإللهً خلٌفة هللا فً 
أرضه لتمتلئ األرض قسطا  وعدال  وأخبلقا  كرٌمة وحضارة أخبلقٌة كما هً 

 .الٌوم ملٌئة بالظلم والفساد

ّن الحاصل هو أّن جند الشٌطان لعنه هللا ٌقاتلون إلرساء حاكمٌة الشٌطان بل إ
وخلق الشٌطان، فلماذا ال ٌقاتل جند هللا إلرساء حاكمٌة هللا سبحانه وتعالى 
واألخبلق اإللهٌة، والحال أّن قتالهم وجهادهم هو دفاع عن الحضارة األخبلقٌة 

الشٌطان وجنده أصحاب الحضارة فً مقابل هجوم ٌشنه  (ع)لؤلنبٌاء والمرسلٌن 
 . المادٌة لمحق األخبلق اإللهٌة

والحقٌقة أنه ال ٌوجد حٌاد فإّما أن تنصر هللا وتقّر حاكمٌته، وإّما أن تقاتل مع 
الشٌطان وعن حاكمٌته لعنه هللا، والساكت شٌطان أخرس، فالذٌن مع هللا مع هللا 

كما ٌسمون أنفسهم شٌاطٌن والذٌن مع الشٌطان مع الشٌطان والذٌن على التل 
 .خرس

* * * 
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 الهدف من الجهاد

الهدف والغرض من الجهاد فً الدٌن اإللهً الحق والذي قام به األنبٌاء 
الحق، فلٌس غرض األنبٌاء هو  وإتباعهو هداٌة الناس إلى الحق  (ع)واألوصٌاء 

سبحانه ولو  قتل الناس أٌا  كان هإالء الناس؛ ألّن األنبٌاء ٌعملون بما ٌرٌده هللا
كان هللا ٌرٌد هبلكهم وقتلهم لما خلقهم، بل سبحانه وتعالى خلقهم لٌعبدوه وٌدخلوا 

 .الجنة

فالجهاد فً نفسه لٌس غرضا  وال هدفا  للدٌن اإللهً الحق، بل هو وسٌلة 
إلٌصال الحق إلى الناس، ونجد أّن أهم شروط الجهاد التً ال ٌصح من دونها هو 

والمبالغة فً دعوتهم وإٌصال الحق لهم بالببلغ المبٌن دعوة الناس إلى الحق 
 .التام

ولذا فإّن الصحٌح عندما تجد من ٌقول لك هذه ببلدي مفتوحة لك تعالوا وبلغوا 
دعوتكم وتحّركوا شماال  وجنوبا  وشرقا  وغربا  وادعوا الناس أقول أّن الصحٌح 

ق وترفع القلم بدال  عن عندها أن ال ترفع السٌف بوجهه، بل تذهب لتدعوا إلى الح
 : السٌف، قال تعالى

ِمٌُع اْلَعلٌِمُ ﴿ ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ ْل َعلَى هللاَّ ْلِم َفاْجَنْح لََها َوَتَوكَّ ﴾َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّ
(1)

 . 

دعا كسرى وقٌصر للحق ودٌن هللا سبحانه ولم ٌحمل  (ص)محمد والرسول 
السٌف بوجههم أوال ، بل إّن الروم هم من بادروا لحمل السٌف بوجه الرسول 

 .  (ص)محمد 

وٌجب أن نلتفت الى أّن الدٌن والعقٌدة ال ٌمكن أن تنتشر بالسٌف كما ال تقتل 
خاتمها اإلسبلم فً  عقٌدة بالسٌف؛ ولذا فإّن منهج جمٌع األدٌان اإللهٌة ومنها

ّن وجود الكتب السماوٌة التوراة إالدعوة إلى هللا هو الحوار والتذكٌر، بل 
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واإلنجٌل والقرآن خٌر دلٌل على ذلك؛ ألنها كتب تفٌض حكمة وحوارا  ودعوة 
 . إلى هللا ، ولٌست سٌوفا  تقطر دما  

و فتح إذن فالنتٌجة التً ٌجب أن نعرفها كمإمنٌن أّن الهدف من الجهاد ه
األبواب المغلقة للوصول للناس وإٌصال الحق لهم وهداٌتهم، ولٌس الهدف من 
الجهاد قتل الناس، فإذا أمكن أن نصل إلى الناس ونوصل الحق لهم ونهدٌهم إلى 
صراط هللا المستقٌم دونما قتال وإراقة دماء ٌجب أن نسلك هذا الطرٌق؛ ألّن أقل 

 .ما فٌه الحفاظ على حٌاة المإمنٌن

البد أن ٌهٌئ كل مإمن ومإمنة نفسه للدعوة إلى الحق ودٌن هللا والبد أن و
ٌعمل كل ما فً وسعه لٌتعلم وٌعلم وٌدعو إلى الحق ودٌن هللا كما البد أن ٌتهٌؤ 

 .للجهاد، فالمإمن ٌجب أن ٌحمل القلم بٌد والسٌف بالٌد األخرى

ون الحق إن شاء والحق أقول لكم إّن كثٌرٌن ٌبحثون عن الحق وكثٌرٌن سٌتبع
هللا حتى فً الغرب وفً أمرٌكا نفسها، فٌجب أن نمد أٌدٌنا النتشالهم من حفر 
الشٌطان التً ٌرتعون فٌها، فؤصحاب الدٌن اإللهً الحق ٌسعون لهداٌة الناس 
وتخلٌصهم من شباك الشٌطان وإنقاذهم من النار ودفعهم إلى الجنة وأبدا  ال تجدهم 

م ٌختارون القتال، بل هو حالة ٌضطرون إلٌها، وإذا ٌرٌدون قتل الناس أو أنه
أمكن دفعها مع تحقٌق مصلحة الدٌن ونشر تعالٌم هللا سبحانه البد من السعً إلى 

من  (ع)دفعها كما فعل رسول هللا مع المشركٌن فً الحدٌبٌة وكما فعل موسى 
حوار قبل مع فرعون وقومه فً مصر؛ ولهذا فإّن ما ٌطرح عالمٌا  وتحت مسّمى 

الحضارات هو أمر مقبول عندنا إذا كانوا ٌطرحونه لٌمارسوه فعبل  وحقا  ولكن لنا 
اختٌار آخر لبلسم، وهو البحث عن الحضارة لتكون النتٌجة هً الوصول إلى 
الحضارة اإللهٌة الحقٌقٌة التً توّحد الناس وتجمع كلمتهم على مخافة هللا سبحانه 

 .وتعالى

* * * 

 

 

 



 الجهاد والبحث عن الحضارة

اخترت هذا العنوان فً مقابل العنوان المطروح عالمٌا  وهو حوار 
ٌّن أنه ال توجد أكثر من حضارة حقٌقٌة  الحضارات، والحقٌقة أنه مما تقّدم تب

هً الحضارة الروحٌة واألخبلقٌة  لتتصارع أو تتحاور، فالحضارة الحقٌقٌة
ٌّة على ما جاء به األنبٌاء واألوصٌاء   : وهً واحدة (ع)المبن

ُكْم َفاْعُبُدونِ ﴿ ة  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ ﴾إِنَّ َهِذِه أُمَّ
(1)

 . 

ّن هذه الحضارة الروحٌة إوهً لٌست حكرا  على قوم دون آخرٌن، بل 
فاوتة هنا وهناك على هذه األرض، كما أّن نقٌضها األخبلقٌة موجودة وبنسب مت

موجود فً نفس المكان الموجودة فٌه ولدى نفس القوم الذٌن ٌحملون بعضها 
 .وٌعملون به

إذن فؤهل األرض بحاجة للبحث عن الحضارة الروحٌة واألخبلقٌة اإللهٌة، 
من  فالحوار ٌكون للبحث عّما ٌحمله كل طرف وعّما ٌحمله الطرف المقابل له

الحضارة الروحٌة واألخبلقٌة، وأٌضا  عن مدى انحراف كل طرف ومدى 
ُ َوإِنَّا ﴿انحراف الطرف المقابل عنها  َماَواِت َواأْلَْرِض قُِل هللاَّ ْرُزقُُكْم ِمَن السَّ ٌَ قُْل َمْن 

اُكْم لََعلَى ُهدى  أَْو ِفً َضبلل  ُمِبٌن   ٌَّ ﴾أَْو إِ
(2)

 . 

دا  عن التعصب األعمى ستكون النتٌجة هً وإذا كان البحث موضوعٌا  وبعٌ
الوصول إلى الحضارة اإللهٌة الحّقة، وبالتالً معرفة صاحب الحق اإللهً 

بحّقه عندها ٌتوحد أهل األرض على طاعة هللا الحقة والصراط  واالعتراف
 .المستقٌم الذي ٌرٌده هللا

التً  وٌجب أن ٌعرف من ٌبحث عن الحضارة أوال  أّن الحضارة الحقٌقٌة
ٌبحث عنها تنسب إلى األخبلق والروح أو ٌمكن أن نقول الدٌن اإللهً والقٌم 
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 ( ع)أنصار اإلمام المهدي إصدارات 

ٌّن هذا مما تقّدم  -األخبلقٌة وال تنسب إلى األرض أو القومٌة  فٌمكن  -وربما تب
أن نقول الحضارة اإلسبلمٌة والحضارة المسٌحٌة والحضارة الٌهودٌة وال ٌمكن 

كما أّن الحضارة اإلسبلمٌة .كٌة أو الرومانٌة أن نقول الحضارة العربٌة أو األمرٌ
الحقٌقٌة والحضارة المسٌحٌة الحقٌقـٌة والحضارة الٌهودٌة الحقٌقٌة هً المبنٌة 

ولٌست  (ع)هم وأوصٌاإ (ع)وموسى  (ع)وعٌسى  (ص)محمد على ما جاء به 
ما جاء به أو قام به من حكم المسلمٌن أو المسٌحٌن أو الٌهود وال ما وصى به 

ٌّعت ال علماء غٌر العاملٌن وهذه كلها واحدة وهً الحضارة اإللهٌة الحقة التً ُض
ٌّبت لمصلحة الحكام الطواغٌت والعلماء غٌر العاملٌن ، قال تعالى  : وُغ

َنا بِِه ﴿ ٌْ َك َوَما َوصَّ ٌْ َنا إِلَ ٌْ ى ِبِه ُنوحا  َوالَِّذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّ َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ
قُوا ِفٌِه َكُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكٌَن َما  إِْبَراِهٌمَ  ٌَن َوال َتَتَفرَّ َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ

ٌُِنٌبُ  ِه َمْن  ٌْ ْهِدي إِلَ ٌَ َشاُء َو ٌَ ِه َمْن  ٌْ ْجَتبًِ إِلَ ٌَ  ُ ِه هللاَّ ٌْ ﴾َتْدُعوُهْم إِلَ
(1)

 . 

 نغفلها أو وأٌضا  على ضوء ما تقّدم ستكون هنالك نتٌجة حتمٌة ٌجب أن ال
نتغافل عنها مع أولئك الطواغٌت أو العلماء غٌر العاملٌن الذٌن ال ٌرٌدون سماع 
الكلمة الطٌبة وال ٌرٌدون البحث بموضوعٌة عن الحضارة اإللهٌة الحقٌقٌة، 
وأٌضا  ٌرٌدون تشوٌه الحضارة اإللهٌة الحقٌقٌة ونشر مسخ شٌطانً على هذه 

فً ( لعنه هللا)ٌكونوا أتباعا  إلبلٌس األرض وإضبلل الناس وحرف الناس ل
خلٌفة هللا فً أرضه، أقول إّن النتٌجة الحتمٌة مع  (ع)إمتناعه عن السجود آلدم 

أولئك هً الصدام الذي ال مفر منه وال سبٌل لتجنبه؛ ألنه ٌكون عندها الطرٌق 
ٌّـة على هذه األرض، وهذا ما قام به أنبٌاء هللا  ورسله الوحٌد لنشر الحضارة اإلله

ٌّن مما تقّدم فً هذا الكتاب (ع)  . كما تب

فالنتٌجة أّن الحوار ال ٌكون بٌن الحضارات، بل هو بٌن بنً آدم للبحث عن 
الحضارة اإللهٌة الحقٌقٌة، وكذلك الصدام ال ٌكون بٌن الحضارات بل بٌن 

ونقٌضها أو قل بٌن النور والظلمة كما ٌمكن أن ٌكون  الحضارة اإللهٌة الحقٌقٌة
 .الصدام بٌن الظلمات بعضها مع بعض
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فلٌس كل من ٌصدم بالظلمة هو النور بل ربما كان ظلمة أٌضا ، ولكن كل من 
 . ٌصطدم بالنور هو ظلمة؛ لذا فبلبد أن نبحث ونعرف النور وبه نعرف الظلمات

 
 * * * 



 نصٌحــة

الجهاد ٌجب أن ٌكون هلل وفً سبٌل هللا وإلعبلء كلمة هللا، فالمنظور هو هللا 
سبحانه وتعالى وإرادته، وهكذا جماعة تقاتل فً سبٌل هللا وإلعبلء كلمة هللا 

 .سبحانه سٌكون هللا معها وفٌها وسٌكون قتالهم قتال هللا ومن ٌقاتلهم ٌقاتل هللا

فلٌبحث عّمن ٌإجره غٌر هللا ( القومٌة)أّما من ٌقاتل ألجل األرض أو اللسان  
 . سبحانه وتعالى؛ ألّن هللا ٌعطً األجر لمن ٌقاتل  فً سبٌله سبحانه وتعالى

وربما ٌتّوهم بعض من أنسوا األسباب المادٌة أن هكذا مشروع جهادي خٌالً 
ة ولو طبقناه فلن ٌحقق نتائج لقلة أو مثالً غٌر قابل للتطبٌق فً الساحة العالمٌ

ولكن من ٌحسب وٌحتسب هللا لن ٌرى إالّ هللا ورضاه . الناصر وكثرة العدو
والعسكرٌة القائمة  واالقتصادٌةللمعادالت السٌاسٌة  اعتبارسبحانه وتعالى دونما 

فلم ٌكن جٌش طالوت كفإا   (ع)على الساحة العالمٌة الٌوم، وهكذا كان األنبٌاء 
ما ٌواجه به آلة فرعون العسكرٌة  (ع)جالوت مادٌا ، ولم ٌكن مع موسى لجٌش 

الضخمة إالّ هللا سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل شًء ، ولكن عند الذٌن آمنوا 
إٌمانا  حقٌقٌا  به وبقدرته سبحانه وتعالى، وال مكان فً ساحات األنبٌاء واألوصٌاء 

النصر المادي كما ٌتوهم كثٌر من الناس، للمداهنة والمماألة؛ ألّن هدفهم لٌس  (ع)
 : بل هدفهم هو نصرة هللا سبحانه وتعالى

ٌُّوَن َنْحُن ﴿ ِ َقاَل اْلَحَواِر ا أََحسَّ ِعٌَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاَّ َفلَمَّ
ا ُمْسلُِمونَ  ِ َواْشَهْد ِبؤَنَّ ا ِباهللَّ ِ آَمنَّ ﴾أَْنَصاُر هللاَّ

(1)
 . 

داهنوا الظالمٌن أو المنافقٌن أو جاملوا بعض الكافرٌن لٌحققوا  (ع)هم فبل نجد
نصرا  مادٌا  بل العكس من ذلك تماما ، فعبد هللا بن عباس ٌرى أّن المصلحة 

هو بمداهنة معاوٌة  (ع)المادٌة لتستقٌم خبلفة أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب 
دعاءه الى المدٌنة المنورة وعزله من والٌة الشام ولو ألٌام قلٌلة ثم است( لعنه هللا)
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، وربما كل من ٌحسب وٌحتسب المادة ٌرى أن (ع)وبهذا تستقٌم األمور لعلً 
فبل ٌداهن  (ع)رأي ابن عباس حكٌم وهو ٌحقق مصلحة كبرى لئلسبلم ، أّما علً 

 معاوٌة ساعة واحدة وٌقر عزله فً الحال؛ ألّن هللا ال ٌرضى إقرار ظالم على
الشام بهذا الموقف الحازم ولكنه  (ع)ظلمه ولو لحظة واحدة وربما خسر علً 

 . ربح هللا سبحانه وتعالى ورضاه

فلو أخر ثورته اإللهٌة الكبرى ثبلث سنوات، أي حتى  (ع)وكذلك الحسٌن 
ولتحقق له النصر  (ع)موت ٌزٌد بن معاوٌة لعنه هللا الستقامت األمور للحسٌن 

 :  ر هللا سبحانه وتعالى ولم ٌداهن الظالمٌن والفاسقٌنالمادي، ولكنه اختا

ِبٌَن ﴿ ٌُْدِهُنـونَ  *َفبل ُتِطـِع اْلُمَكذِّ وا لَْو ُتْدِهُن َف ﴾َودُّ
(1)

. 

والمعادلة الٌوم هً نفس المعادلة تدهن فٌدهنون، ترضى عن أمرٌكا فترضى 
 عنك أمرٌكا، تمدح مشروع أمرٌكا فتمدحك أمرٌكا، وكذلك ترضى عن هللا
فٌرضى عنك هللا وتمدح مشروع هللا فٌمدحك هللا، فؤختر ما ترٌد أن تمدح فً 
المؤل األمرٌكً وفً األمم المتحدة األمرٌكٌة وربما ٌتفضلون علٌك بجائزة نوبل 

 .للسبلم، أو أن تمدح فً المؤل األعلى عند هللا سبحانه وتعالى

* * * 
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 ( 1)ملحق 

هذه أربعون حدٌثا  فً الجهاد أروٌها لتكون ذخري ٌوم أقف بٌن ٌدي رب 
رحٌم، ولعلها تكون عبرة لمعتبر وذكرى لمدكر فٌلتفت إلٌها من ٌدعون أنهم 

 : وجعلوا بٌنهم وبٌن الجهاد سدا   (ص)ٌتبعون محمدا  

حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والمجاهدون فً : )(ص)رسول هللا قال  -2
(قوادها والرسل سادة أهل الجنة سبٌل َّللا

(1)
  . 

، وأمنت المالئكة (علٌهما السالم)دعا موسى وأمن هارون : )(ص)وقال  -3
وجل  استقٌما فقد أجٌبت دعوتكما ومن غزا فً سبٌل َّللا عز: فقال َّللا عز وجل

(استجٌبت له، كما استجٌبت لهما إلى ٌوم القٌامة
(2)

. 
بالسالم، وأجود الناس من جاد إّن أبخل الناس من بخل : )(ص)وقال  -4

(بنفسه وماله فً سبٌل َّللا تعالى
(3)

. 
من ختم له بجهاد فً سبٌل َّللا ولو قدر فواق ناقة دخل : )(ص)وقال  -5

(الجنة
(4)

 . 
(إّن فوق كل بر بر حتى ٌقتل الرجل شهٌداً فً سبٌل َّللا: )(ص)وقال  -6

(5)
. 

كنت حٌاً عند َّللا جاهد فً سبٌل َّللا، فإنك إن تقتل : )لرجل (ص)وقال  -7
ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على َّللا، وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى 

(َّللا
(6)

 . 
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إّن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب َّللا لهم براءة من النار، فإذا : )(ص)وقال  -8
تجهزوا لغزوهم باهى َّللا تعالى بهم المالئكة، فإذا ودعهم أهلوهم بكت علٌهم 

خرجون من ذنوبهم كما تخرج الحٌة من سلخها، وٌوكل الحٌطان والبٌوت، وٌ
َّللا عز وجل بكل رجل منهم أربعٌن ألف ملك، ٌحفظونه من بٌن ٌدٌه ومن خلفه 
وعن ٌمٌنه وعن شماله، وال ٌعملون حسنة إالّ ضعفت له، وٌكتب له كل ٌوم 

ل عبادة ألف رجل ٌعبدون َّللا ألف سنة، كل سنة ثالثمائة وستون ٌوماً، الٌوم مث
عمر الدنٌا، وإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنٌا عن ثواب َّللا 
إٌاهم، وإذا برزوا لعدوهم واشرعت األسنة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلى 
الرجل، حفتهم المالئكة بؤجنحتهم وٌدعون َّللا تعالى لهم بالنصر والتثبٌت، 

والضربة أهون على  الجنة تحت ظالل السٌوف، فتكون الطعنة: ونادى مناد
الشهٌد من شرب الماء البارد فً الٌوم الصائف، وإذا زال الشهٌد من فرسه 
بطعنة أو بضربة، لم ٌصل إلى األرض حتى ٌبعث َّللا عز وجل زوجته من 
الحور العٌن فتبشره بما أعد َّللا عز وجل له من الكرامة، فإذا وصل إلى األرض 

خرجت من البدن الطٌب، أبشر فإّن لك ما ال  مرحباً بالروح الطٌبة التً: تقول له
أنا : عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر، وٌقول َّللا عز وجل 

خلٌفته فً أهلـه، ومن أرضاهم فقد أرضانً، ومن أسخطهم فقد أسخطنً، 
وٌجعل َّللا روحه فً حواصل طٌر خضر تسرح فً الجنة حٌث تشاء، تؤكل من 

دٌل من ذهب معلقه بالعرش، وٌعطى الرجل منهم سبعٌن ثمارها، وتؤوي إلى قنا
غرفه من غرف الفردوس، سلوك كل غرفة ما بٌن صنعاء والشام، ٌمأل نورها 
ما بٌن الخافقٌن، فً كل غرفة سبعون باباً، على كل باب ستور مسبلة، فً كل 
غرفة سبعون خٌمة ، فً كل خٌمة سبعون سرٌراً من ذهب قوائمها الدر 

مرصوصة بقضبان الزمرد، على كل سرٌر أربعون فراشاً، غلظ كل والزبرجد، 
فراش أربعون ذراعاً، على كل فراش سبعون زوجاً من الحور العٌن عرباً 

هً : ٌا أمٌر المإمنٌن أخبرنً عن التربة ما هً ؟ قال: أتراباً، فقال الشاب
الزوجة الرضٌة المرضٌة الشهٌة، لها سبعون ألف وصٌف وسبعون ألف 

ة، صفر الحلى، بٌض الوجوه، علٌهم تٌـجان اللإلإ، على رقابهم وصٌف
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المنادٌل، بؤٌدٌهم األكوبة واألبارٌق، وإذا كان ٌوم القٌامة ٌخرج من قبره شاهراً 
سٌفه تشخب أوداجه دماً، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، ٌحضر فً 

طرٌقهم لترجلوا لهم عرصة القٌامة، فو الذي نفسً بٌده لو كان األنبٌاء على 
مما ٌرون من بهائهم، حتى ٌؤتوا على موائد من الجوهر فٌقعدون علٌها وٌشفع 

ّن الجارٌن ٌختصمان ألفاً من أهل بٌته وجٌرته، حتى إ الرجل منهم فً سبعٌن
على مائدة الخلد، فٌنظرون إلى َّللا  (ع)أٌهما أقرب، فٌقعدون معً ومع إبراهٌم 

(تعالى فً كل بكرة وعشٌة
(1)

. 
كل حسنات بنً آدم تحصٌها المالئكة إالّ حسنات المجاهدٌن، : )(ص)وقال  -9

(فإنهم ٌعجزون عن علم ثوابها
(2)

 . 
طوبى لمن أكثر ذكر َّللا فً الجهاد، فإّن له بكل كلمة سبعٌن : )(ص)وقال  -:

ٌا : ألف حسنة، كل حسنة عشرة أضعاف، مع ما له عند َّللا من المزٌد، قالوا
(نعم: فقة فً سبٌل َّللا على قدر ذلك للضعفاء، قالرسول َّللا، والن

(3)
 . 

مثل المجاهدٌن فً سبٌل َّللا، كمثل القائم القانت، ال ٌزال : )(ص)وقال   -21
(فً صومه وصالته حتى ٌرجع إلى أهله

(4)
 . 

إذا خرج الغازي من عتبة بابه، بعث َّللا ملكاً : )(ص)رسول هللا وقال   -22
(بصحٌفة سٌئاته فطمس سٌئاته

(5)
 . 

(ال ٌجتمع غبار فً سبٌل َّللا ودخان فً جهنم: )(ص)وقال   -23
(6)

 . 
(السٌوف مفاتٌح الجنة: )(ص)وقال   -24

(7)
 . 

ما من أحد ٌدخل الجنة فٌتمنى أن ٌخرج منها إالّ الشهٌد، : )(ص)وقال   -25
(فإنه ٌتمنى أن ٌرجع فٌقتل عشر مّرات مما ٌرى من كرامة َّللا

(1)
 . 
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اللهم إنً أسؤلك خٌر ما تسؤل، فاعطنً : رجبل  ٌدعو وٌقول (ص)ورأى   -26
(إن استجٌب لك أهرٌق دمك فً سبٌل َّللا: )(ص)افضل ما تعطً، فقال 

(2)
 . 

(الفقر، والجهاد: إّن لً حرفتٌن اثنتٌن: )(ص)وقال   -27
(3)

 . 
(غدوة أو روحة فً سبٌل َّللا خٌر من الدنٌا وما فٌها: )(ص)وقال   -28

(4)
 . 

(سٌاحة أمتً الجهاد: )(ص)هللا رسول وقال   -29
(5)

 . 
(إّن َّللا ٌدفع بمن ٌجاهد عمن ال ٌجاهد: )(ص)وقال   -:2

(6)
 . 

بانفاق المهج ٌصل العبد إلى بر حبٌبه : )(ع)وقال جعفر الصادق   -31
(وقربه

(7)
 . 

الجهاد فرض على جمٌع المسلمٌن لقول : )(ع)وقال أمٌر المإمنٌن علً  -32
ُكُم ﴿:َّللا ٌْ ﴾اْلقَِتالُ ُكتَِب َعلَ

(8)
، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمٌن، وسع 
سائرهم التخلف عنه، ما لم ٌحتج الذٌن ٌلون الجهاد إلى المدد ، فإن احتاجوا 

نفُِروْا ﴿: لزم الجمٌع أن ٌمدوا حتى ٌكتفوا، قال َّللا عز وجل ٌَ َوَما َكاَن اْلُمْإِمُنوَن لِ
﴾َكآفَّةً 

(9)
إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال َّللا عز ، وإن أدهم أمر ٌحتاج فٌه 

﴾اْنفُِروْا ِخَفافاً َوثَِقاالً َوَجاِهُدوْا بِؤَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم فًِ َسبٌِِل َّللّاِ ﴿:وجل
(10)

)
(11)

. 
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شباناً : )قال ﴾اْنفُِروْا ِخَفافاً َوثَِقاالً ﴿: فً قول هللا (ع)وقال جعفر الصادق   -33
(وشٌوخاً 

(1)
 . 

إِنَّ َّللّاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ﴿: عن قول هللا عز وجل (ع)وُسئل الصادق   -34
ْقَتلُوَن َوْعداً  ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل َّللّاِ َف َة  أَنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهم بِؤَنَّ لَُهُم الَجنَّ

ْوَراِة َواإلِنِجٌِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى ِه َحّقاً فًِ التَّ ٌْ بَِعْهِدِه ِمَن َّللّاِ َفاْسَتْبِشُروْا  َعلَ
ْعُتم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌمُ  ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ ﴾بَِب

(2)
،  

 أهذا لكل من جاهد فً سبٌل هللا أم لقوم دون قوم؟

إنه لما نزلت هذه االٌة (: )علٌهما السبلم)فقال أبو عبد هللا جعفر بن محمد 
، سؤله بعض أصحابه عن هذا فلم ٌجبه، فؤنزل َّللا  (ص)رسول َّللا على 

 :بعقب ذلك

اِجدوَن اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف ﴿ اِكُعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ ائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ التَّ
ِر اْلُمْإِمنٌِنَ  اُهوَن َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحافُِظوَن لُِحُدوِد َّللّاِ َوَبشِّ ﴾َوالنَّ

(3)
.  

، (وأموالهم)فؤبان َّللا عز وجل بهذا صفة المإمنٌن الذٌن اشترى منهم أنفسهم 
فمن أراد الجنة فلٌجاهد فً سبٌل َّللا على هذه الشرائط، وإال فهو من جملة من 

(ٌنصر َّللا هذا الدٌن بؤقوام ال خالق لهم: (ص)رسول َّللا قال 
(4)

. 

وذروة سنامه الجهاد فً  الصالة وفرعه الزكاة اإلسالمأصل : )(ع)وقال   -35
(سبٌل َّللا

(5)
 . 

جاهدوا فً سبٌل َّللا بؤٌدكم ، فإن لم تقدروا فجاهدوا : )(ع)وقال   -36
(بؤلسنتكم ، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبكم

(1)
. 
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علٌكم بالجهاد فً سبٌل َّللا مع كل إمام عادل ، فإّن الجهاد : )(ع)وقال   -37
(فً سبٌل َّللا باب من أبواب الجنة

(2)
. 

ما من قطرة أحب إلى َّللا تعالى من قطرة دم فً : )(ص)رسول هللا وقال   -38
(سبٌل َّللا ، أو قطرة دمع فً جوف اللٌل من خشٌة َّللا

(3)
 . 

كل مإمن من أمتً صدٌق وشهٌد، وٌكرم َّللا بهذا السٌف : )(ص)وقال   -39
ِ َوُرُسلِِه أُْولَئِ ﴿:، ثم تبلخلقه من شاء من ٌقُوَن َوالَِّذٌَن آَمُنوا بِاهللَّ دِّ َك ُهُم الصِّ

ِهمْ  َهَداء ِعنَد َربِّ ﴾َوالشُّ
(4)

)
(5)

. 
: كل عٌن ساهره ٌوم القٌامة إالّ ثالث عٌون: )(ع)وقال جعفر بن محمد   -:3

عٌن سهرت فً سبٌل َّللا، وعٌن غضت عن محارم َّللا، وعٌن بكت من خشٌة 
(َّللا

(6)
. 

  

من رابط فً سبٌل َّللا ٌوماً ولٌلة، كان ٌعدل : ) (ص)رسول هللا وقال   -41
(صٌام شهر رمضان وقٌامه ال ٌفطر وال ٌنفتل عن صالة إالّ لحاجة

(7)
. 

خٌر الناس رجل حبس نفسه فً سبٌل َّللا، : )(ص)رسول هللا وقال   -42
(ٌجاهد أعداءه ٌلتمس الموت أو القتل فً مصافه

(8)
. 

سبٌل َّللا، أفضل من صالة مقام أحدكم ٌوماً فً : )(ص)رسول هللا وقال   -43
(فً بٌته سبعٌن عاماً، وٌوم فً سبٌل َّللا، خٌر من ألف ٌوم فٌما سواه

(9)
 . 
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ٌرفع َّللا المجاهد فً سبٌله على غٌره مائة : )(ص)رسول هللا وقال   -44
(درجة فً الجنة، ما بٌن كل درجتٌن كما بٌن السماء واألرض

(1)
 . 

(فً سبٌل َّللا قواد أهل الجنة المجاهدون: )(ص)رسول هللا وقال   -45
(2)

 . 
: ما من قطرة أحب إلى َّللا عز وجل من قطرتٌن: )(ص)رسول هللا وقال   -46

قطرة دم فً سبٌل َّللا، وقطرة دمعة فً سواد اللٌل ، ال ٌرٌد بهما العبد إالّ َّللا 
(عز وجل

(3)
. 

 أال وإّن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه َّللا: )(ص)رسول هللا وقال   -47
(ألولٌائه

(4)
.
 
 

من جهز غازٌاً بسلك أو إبرة، غفر َّللا له ما : )(ص)رسول هللا وقال   -48
(تقدم من ذنبه وما تؤخر

(5)
 . 

من أعان غازٌاً بدرهم، فله مثل أجر سبعٌن دراً من درر : )(ص)وقال   -49
(الجنة وٌـاقوتها ، لٌست منها حبة إالّ وهً أفضل من الدنٌا

(6)
. 

  

رباط ٌوم فً سبٌل َّللا خٌر من قٌام شهر ) :(ص)رسول هللا وقال   -:4
(وصٌامه، ومن مات مرابطاً فً سبٌل َّللا كان له أجر مجاهد إلى ٌوم القٌامة

(7)
. 

الخٌر مطلباً ولم ٌترك من  من لزم الرباط لم ٌترك من:)(ص)رسول هللا وقال -51
(مهرباً الشر 

(8)
. 
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* * * 

 (2)ملحق 

 اضاءات من القرآن

وأعتذر إلى المإمنٌن عن التعلٌق على اآلٌات  (ص)استغفر هللا ورسوله 
لضٌق الوقت الذي هو أوال  وآخرا  بسبب تقصٌري والكرام ٌلتمسون العذر 

لً عند رب  واالستغفارللمقصرٌن، فؤرجو أن ال ٌنسانً المإمنون من الدعاء 
من الحكمة اإللهٌة التً وردت  واالرتواءرحٌم، وأترك للمإمنٌن تدبر معانٌها 

 . فٌها

ًٌّ َعِن اْلَعالَِمٌنَ ﴿ -1 َ لََغِن ٌَُجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ هللاَّ َما  ﴾َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ
(1)

 . 

َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفً ﴿ -2 ُر أُولًِ الضَّ ٌْ ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن َغ ٌَ ال 
 ُ َل هللاَّ ِ ِبؤَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم َفضَّ  اْلُمَجاِهِدٌَن ِبؤَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلَقاِعِدٌَن َسِبٌِل هللاَّ

ُ اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلَقاِعِدٌَن أَْجرا   َل هللاَّ ُ اْلُحْسَنى َوَفضَّ َدَرَجة  َوُكبّل  َوَعَد هللاَّ
﴾َعِظٌما  

(2)
. 

اِبِرٌَن َوَنْبلَُو أَْخَباَرُكمْ  َولََنْبلَُونَُّكمْ ﴿ -3 ﴾َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنُكْم َوالصَّ
(3)

 . 

ْعلََم ﴿ -4 ٌَ ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َو ْعلَِم هللاَّ ٌَ ا  ـَة َولَمَّ أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ
ـاِبِرٌنَ  ﴾الصَّ

(4)
. 
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تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن ﴿ -5 ٌَ ُ الَِّذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم  ْعلَِم هللاَّ ٌَ ا  أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمَّ
ُ َخِبٌٌر ِبَما َتْعَملُونَ  ِ َوال َرُسولِِه َوال اْلُمْإِمِنٌَن َولٌَِجة  َوهللاَّ ﴾هللاَّ

(1)
. 

ُسوُل َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمعَ ﴿ -6 ُه َجاَهُدوا ِبؤَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوأُولَِئَك لَُهُم لَِكِن الرَّ
َراُت َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٌْ ﴾اْلَخ

(2)
. 

َك لِلَِّذٌَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتُنوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا إِنَّ َربََّك ﴿ -7 ُثمَّ إِنَّ َربَّ
﴾ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحٌمٌ 

(3)
. 

8- ﴿ ُ َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ٌَُحرِّ ْوِم اآْلِخِر َوال  ٌَ ِ َوال ِباْل ٌُْإِمُنوَن ِباهللَّ َقاِتلُوا الَِّذٌَن ال 
د   ٌَ َة َعْن  ٌَ ٌُْعُطوا اْلِجْز ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى  ٌَ َوَرُسولُُه َوال 

﴾َوُهْم َصاِغُرونَ 
(4)

. 

ِجُدوا ِفٌُكْم ِغْلَظة   ﴿ -9 ٌَ لُوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْل ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َقاِتلُوا الَِّذٌَن  ٌُّ ا أَ ٌَ
ِقٌنَ  َ َمَع اْلُمتَّ ﴾َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

(5)
. 

ْوِم اآْلِخِر أَْن ﴿ -10 ٌَ ِ َواْل ٌُْإِمُنوَن ِباهللَّ ْسَتؤِْذُنَك الَِّذٌَن  ٌَ ٌَُجاِهُدوا ِبؤَْمَوالِِهْم ال 
ِقٌنَ  ُ َعلٌٌِم ِباْلُمتَّ ﴾َوأَْنفُِسِهْم َوهللاَّ

(6)
. 

ٌَُجاِهُدوا ِبؤَْمَوالِِهْم ﴿ -11 ِ َوَكِرُهوا أَْن  َفِرَح اْلُمَخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخبلَف َرُسوِل هللاَّ
ِ َوَقالُوا ال َتْنِفُروا فًِ  َم أََشدُّ َحّرا  لَْو َكاُنوا َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسِبٌـِل هللاَّ اْلَحرِّ قُْل َنـاُر َجَهنَّ

ْفَقُهـونَ  ٌَ﴾
(1)

. 
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ُهْم  ﴿ -12 ٌُِحبُّ ُ ِبَقْوم  
ؤِْتً هللاَّ ٌَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدٌنِِه َفَسْوَف  ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا َمْن  ٌُّ ا أَ ٌَ

ة  َعلَ  ٌُِحبُّوَنُه أَِذلَّة  َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن أَِعزَّ ِ َوال َو ٌَُجاِهُدوَن فًِ َسِبٌِل هللاَّ ى اْلَكاِفِرٌَن 
ُ َواِسٌع َعلٌِمٌ  َشاُء َوهللاَّ ٌَ ٌُْإِتٌِه َمْن   ِ َخافُوَن لَْوَمَة الِئم  َذلَِك َفْضُل هللاَّ ٌَ﴾

(2)
. 

ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسبِ ﴿ -13 ِ َوالَِّذٌَن َكَفُروا  ٌَُقاِتلُوَن ِفً َسِبٌِل هللاَّ ٌِل الَِّذٌَن آَمُنوا 
َطاِن َكاَن َضِعٌفا   ٌْ َد الشَّ ٌْ َطاِن إِنَّ َك ٌْ اَء الشَّ ٌَ اُغوِت َفَقاِتلُوا أَْولِ ﴾الطَّ

(3)
.  

ٌَُقاِتلُوَن ِفً ﴿ -14 َة  َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ إِنَّ هللاَّ
ْوَراِة َواأْلِْنِجٌِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَ  ِه َحّقا  ِفً التَّ ٌْ ْقَتلُوَن َوْعدا  َعلَ ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف ى َسِبٌِل هللاَّ

ْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌمُ ِبَعْهِدِه مِ  ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ ِ َفاْسَتْبِشُروا ِبَب ﴾َن هللاَّ
(4)

. 

َ َعلَى َنْصِرِهْم لََقِدٌرٌ ﴿ -15 ُهْم ُظلُِموا َوإِنَّ هللاَّ ٌَُقاَتلُوَن ِبؤَنَّ ﴾أُِذَن لِلَِّذٌَن 
(5)

. 

ٌَُقاِتلُ ﴿ -16 ٌُِحبُّ الَِّذٌَن   َ اٌن َمْرُصوصٌ إِنَّ هللاَّ ٌَ ُهْم ُبْن ﴾وَن ِفً َسِبٌلِِه َصّفا  َكؤَنَّ
(6)

. 

ٌر لَُكْم ﴿ -17 ٌْ ئا  َوُهَو َخ ٌْ ُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َش ٌْ ُكِتَب َعلَ
ْعلَُم َوأَْنُتْم ال تَ  ٌَ  ُ ئا  َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ ٌْ ﴾ْعلَُمونَ َوَعَسى أَْن ُتِحبُّوا َش

(7)
. 

ًٍّ لَُهُم اْبَعْث ﴿ -18 أَلَْم َتَر إِلَى اْلَمؤِل ِمْن َبِنً إِْسرائٌَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقالُوا لَِنِب
ُكُم اْلِقَتاُل أاَلَّ ُتَقاِتلُوا َقالُو ٌْ ُتْم إِْن ُكِتَب َعلَ ٌْ ِ َقاَل َهْل َعَس ا لََنا َملِكا  ُنَقاِتْل ِفً َسِبٌِل هللاَّ
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ِهُم الْ َومَ  ٌْ ا ُكِتَب َعلَ اِرَنا َوأَْبَناِئَنا َفلَمَّ ٌَ ِ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِمْن ِد ِقَتاُل ا لََنا أاَلَّ ُنَقاِتَل ِفً َسِبٌِل هللاَّ
الِِمٌنَ  ُ َعلٌٌِم ِبالظَّ ﴾َتَولَّْوا إاِلَّ َقلٌِبل  ِمْنُهْم َوهللاَّ

(1)
. 

ا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذٌَن ِقٌَل لَُهْم كُ ﴿ -19 َكاَة َفَلمَّ بلَة َوآُتوا الزَّ ُكْم َوأَِقٌُموا الصَّ ٌَ ِد ٌْ فُّوا أَ
ة  َوَقالُوا  ٌَ ِ أَْو أََشدَّ َخْش ِة هللاَّ ٌَ ْخَشْوَن النَّاَس َكَخْش ٌَ ِهُم اْلِقَتاُل إَِذا َفِرٌٌق ِمْنُهْم  ٌْ ُكِتَب َعلَ

ْرَتنَ  َنا اْلِقَتاَل لَْوال أَخَّ ٌْ َنا لَِم َكَتْبَت  َعلَ ا َقلٌٌِل َواآْلِخَرُة َربَّ ٌَ ْن ا إِلَى أََجل  َقِرٌب  قُْل َمَتاُع الدُّ
ٌر لَِمِن اتََّقى َوال ُتْظلَُموَن َفِتٌبل   ٌْ ﴾َخ

(2)
. 

ا ﴿ -20 ُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن  ٌَ ٌَ ِض اْلُمْإِمِنٌَن َعلَى اْلِقَتاِل إِْن  ًُّ َحرِّ ِب َها النَّ ٌُّ أَ
ُهْم َقْومٌ  ْغلُِبوا أَْلفا  ِمَن الَِّذٌَن َكَفُروا ِبؤَنَّ ٌَ ُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة  ٌَ ِن َوإِْن  ٌْ ْغلُِبوا ِماَئَت ٌَ  ال َصاِبُروَن 

ْفَقُهونَ  ٌَ﴾
(3)

. 

 

قُوُل ﴿ -21 ٌَ لَْت ُسوَرةٌ َفإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفٌَها َو الَِّذٌَن آَمُنوا لَْوال ُنزِّ
ِه ِمَن اْلَمْوِت  ٌْ ًِّ َعلَ َك َنَظَر اْلَمْغِش ٌْ ْنُظُروَن إِلَ ٌَ َت الَِّذٌَن ِفً قُلُوِبِهْم َمَرٌض  ٌْ اْلِقَتاُل َرأَ

﴾َفؤَْولَى لَُهمْ 
(4)

. 

را  لَُهمْ َطاَعٌة َوَقوْ ﴿ -22 ٌْ َ لََكاَن َخ ﴾ٌل َمْعُروٌف َفإَِذا َعَزَم اأْلَْمُر َفلَْو َصَدقُوا هللاَّ
(5)

. 

﴾َفبل ُتِطِع اْلَكاِفِرٌَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهادا  َكِبٌرا  ﴿ -23
(6)

. 
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ِة  ﴿ -24 ِهْم ِباْلَمَودَّ ٌْ اَء ُتْلقُوَن إِلَ ٌَ ُكْم أَْولِ ي َوَعُدوَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ُكْم إِْن  ِ َربِّ اُكْم أَْن ُتْإِمُنوا ِباهللَّ ٌَّ ُسوَل َوإِ ٌُْخِرُجوَن الرَّ َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ 

ِة َوأََنا أَْعلَُم ِبَما ُكْنُتْم َخَرجْ  ِهْم ِباْلَمَودَّ ٌْ وَن إِلَ ُتْم ِجَهادا  ِفً َسِبٌلًِ َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتً ُتِسرُّ
ِبٌلِ  ْفَعْلُه ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ ٌَ ُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن  ٌْ ﴾أَْخَف

(1)
   . 

  

* * * 
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