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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق  
أمجعـــني أبـــي القاســـم حممد املصطفـــى وآلـــه الطاهرين 
واللعـــن الدائـــم علـــى أعدائهم مـــن األولـــني واآلخرين إىل 

قيام يوم الدين وبعد. 

يسر  قسم الشؤون الفكرية والثقافية  يف العتبة الكاظمية 
املقدسة أن يضع بني يدي القارىء الكريم نصائح وتوجيهات 
املرجعية الدينية العليا املتمثلة بسماحة آية اهلل العظمى 
الســـيد علي احلسيين السيستاني � اليت يستفيد منها 
اجملاهـــدون يف ســـوح القتـــال والـــيت تعطي اجملاهـــد اهلّمة 
العاليـــة والدعـــم املعنـــوي وتدفـــع به حنـــو الســـمو والرقي 

اإلنساني الذي يصحب املؤمن ويقرتن به. 

الرســـول  ترجـــم  وقـــد  للمجاهـــد فضـــال عظيمـــا،  فـــإن 
اإلعظـــم� هـــذا الفضـــل وأوضحـــه يف مجلة مـــن املواقف 
واملناســـبات، وكذا ديدن ســـيد األوصياء � وســـائر األئمة 
اهلداة ملا ألهمية اجلهاد يف اإلســـالم، واجملاهدة يقصد بها 
غلبـــة األعداء أو نيل الشـــهادة ويف كليهما األمتثال ألوامر 

اهلل تعاىل وطاعته، ونيل الدرجات العالية. 

ومن اهلل نستمد العون والتوفيق
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمـــد هلل رب العاملني والصالة والســـالم على خري خلقه 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.

أّمـــا بعد: فليعلـــم املقاتلون األعّزة الذيـــن وّفقهم اهلل عّز 
وجـــّل للحضـــور يف ســـاحات اجلهـــاد وجبهـــات القتـــال مع 

املعتدين:

1 ـ أّن اهلل ســـبحانه وتعـــاىل ـ كمـــا نـــدب اىل اجلهـــاد ودعا 
إليه وجعله دعامًة من دعائم الدين وفّضل اجملاهدين على 
ــــ فإّنه عّز امسه جعل له حـــدودًا وآدابًا أوجبتها  القاعديـــنـ 
احلكمـــة واقتضتها الفطرة، يلزم تفقههـــا ومراعاتها، فمن 
رعاهـــا حق رعايتها أوجب له ما قّدره من فضله وســـّنه من 

بركاته، ومن أخّل بها أحبط من أجره ومل يبلغ به أمله.

2ـ  فللجهـــاد آداٌب عاّمـــة البّد مـــن مراعاتها حتى مع غري 
املســـلمني، وقـــد كان النيّب � يوصي بهـــا أصحابه قبل أن 
يبعثهـــم إىل القتال، فقد صـّح عـــن اإلمام الصادق � أّنه 
قـــال: �كان رســـول اهلل � إذا أراد أن يبعـــث بســـرّية دعاهم 
فأجلســـهم بني يديه ثم يقول ســـريوا باســـم اهلل وباهلل ويف 
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ســـبيل اهلل وعلـــى مّلة رســـول اهلل �: ال تغلـــوا، وال متّثلوا، 
وال تغدروا، وال تقتلوا شـــيخًا فانيًا وال صبّيًا وال امرأة، وال 

تقطعوا شجرًا إاّل أن تضطّروا إليها�.

 3 ـ كمـــا أّن للقتـــال مـــع البغـــاة واحملاربني من املســـلمني 
واضرابهم أخالقًا  وآدابًا  ُأثرت عن اإلمام علي � يف مثل 
هـــذه املواقف، مما جرت عليه ســــريته وأوصـــى به أصحابه 
يف خطـبـــه وأقوالـــه، وقـــد أمجعـــت األّمـــة على األخـــذ بها 
وجعلتهـــا حّجة فيما بينها وبني رّبها، فعليكم بالتأســـي به 
واألخـــذ مبنهجـــه، وقد قـــال � يف بعض كالمـــه مؤّكدًا ملا 
ورد عـــن النـــيب � ـ يف حديث الثقـلـــني والغدير وغريهما: 
�انظـــروا أهل بيـــت نبّيكم فالزموا مستهـــم واتبعوا أثرهم، 
فلـــن خيرجوكم من هدى ولن يعيدوكـــم يف ردى، فإن َلبُدوا 
فالبُدوا)1)، وإن نهضوا فانهضوا، وال تسبقوهم فتضلوا، وال 

تتأخروا عنهم فتهلكوا�.

 4 ـ فاهلل اهلل يف النفوس، فال ُيستحّلن التعّرض هلا بغري 
ما أحّله اهلل تعاىل يف حال من االحوال، فما أعظم اخلطيئة 
يف قتـــل النفـــوس الربيئـــة ومـــا أعظـــم احلســـنة بوقايتهـــا 

))) لبد: أقام، أي إن أقاموا فأقيموا.
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وإحيائها، كما ذكر اهلل ســـبحانه وتعاىل يف كتابه، وإّن لقتل 
النفس الربيئة آثارًا خطرية يف هذه احلياة وما بعدها، وقد 
جاء يف سرية أمري املؤمنني � شّدة احتياطه يف حروبه يف 
هـــــذا األمر، وقـــد قـال يف عهـده ملالك األشــــرت ــ وقد ُعِلمت 
مكانتـُه عنده ومنزلـُته لديه ــ �إّياك والدماء وسفكها بغري 
حّلها فإّنه ليس شيء ادعى لنقمة وأعظم لتبعة وال أحرى 
بـــزوال نعمـــة وانقطاع مّدة من ســـفك الدمـــاء بغري حّقها 
واهلل ســـبحانه مبتدأ باحلكم بني العباد فيما تســـافكوا من 
الدماء يوم القيامة، فال تقوّين ســـلطانك بسفك دم حرام، 
فإّن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله وال عذر لك 

عند اهلل وال عندي يف قتل العمد الّن فيه قود البدن�.

   فإن وجدمت حالة مشـــتبهة ختشـــون فيهـــا املكيدة بكم، 
فقّدموا التحذير بالقول أو بالرمي الذي ال يصيب اهلدف 
أو ال يـــؤّدي إىل اهلـــالك، معـــذرًة إىل رّبكـــم واحتياطـــًا على 

النفوس الربيئة.

   5 ـ اهلل اهلل يف حرمـــات عاّمـــة الناس ممن مل يقاتلوكم، 
السّيما املستضعفني من الشـــيوخ والولدان والنساء، حّتى 
إذا كانـــوا مـــن ذوي املقاتلني لكم، فإّنـــه ال حتّل حرمات من 

قاتلوا غري ما كان معهم من أمواهلم.
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   وقد كان من ســـرية أمري املؤمنني � أّنه كان ينهى عن 
التعـــّرض لبيوت أهل حربه ونســـائهم وذراريهم رغم إصرار 
بعض من كان معه ـــ خاّصة من اخلوارج ــ على اســـتباحتها 
وكان يقـــول: �حاَربنـــا الرجـــال فحاربناهـــم، فأّمـــا النســـاء 
والـــذراري فـــال ســـبيل لنـــا عليهم ألنهـــن مســـلمات ويف دار 
هجـــرة، فليس لكـــم عليهن ســـبيل، فأّما ما أجلبـــوا عليكم 
واســـتعانوا بـــه على حربكـــم وضّمه عســـكرهم وحـــواه فهو 
لكـــم، ومـــا كان يف دورهم فهو مرياث على فرائض اهلل تعاىل 
لذراريهم، وليس لكم عليهّن وال على الذراري من سبيل�.

   6ـ  اهلل اهلل يف اتهام الناس يف دينهم نكاية بهم واستباحة 
ً حلرماتهـــم، كمـــا وقع فيـــه اخلوارج يف العصـــر األول وتبعه 
يف هـــذا العصـــر قـــوم من غـــري أهل الفقـــه يف الديـــن، تأثرًا 
مبزاجياتهـــم وأهوائهـــم وبـــّرروه ببعـــض النصـــوص الـــيت 

تشابهت عليهم، فعظم ابتالء املسلمني بهم.

   واعلموا إّن من شهد الشهادتني كان مسلمًا ُيعصم دُمه 
وماُله وإن وقع يف بعض الضاللة وارتكب بعض البدعة، فما 
كّل ضاللـــة باليت توجب الكفر، وال كّل بدعة تؤدي إىل نفي 
صفة االســـالم عن صاحبهـــا،  ورمبا اســـتوجب املرء القتل 

بفساد أو قصاص وكان مسلمًا.
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وقد قال اهلل سبحانه خماطبًا اجملاهدين: 
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واســـتفاضت اآلثار عن أمري املؤمنني � نهيه عن تكفري 
عاّمـــة أهـــل حربـــه ـ كما كان مييـــل إليه طالئـــع اخلوارج يف 
ـ بل كان يقول انهم قوم وقعوا يف الشـــبهة، وإن مل  معســـكرهـ 
يـــرّبر ذلـــك صنيعهم ومل يصح ُعذرًا هلـــم يف قبيح فعاهلم، 
ففـــي األثـــر املعترب عـــن االمام الصـــادق عن ابيـــه �: �أّن 
عليـــًا � مل يكـــن ينســـب أحدًا من أهل حربه إىل الشـــرك 
وال إىل النفاق ولكن يقول: هم اخواننا بغوا علينا�، �وكان 
يقـــول ألهـــل حربه: إنـــا مل نقاتلهم علـــى التكفري هلم ومل 

نقاتلهم على التكفري لنا�.

 7 ـ وإياكم والتعّرض لغري املســـلمني أّيًا كان دينه ومذهبه 
فإّنهـــم يف كنف املســـلمني وأمانهم، فمـــن تعّرض حلرماتهم 
كان خائنـــًا غـــادرًا، وإّن اخليانـــة والغـــدر هلي أقبـــح األفعال 
يف قضـــاء الفطـــرة وديـــن اهلل ســـبحانه، وقد قال عـــّز وجّل 
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يف كتابـــه عـــن غري املســـلمني �ال ينهاكم اهلل عـــن الذين مل 
يقاتلوكـــم يف الديـــن ومل خيرجوكم مـــن دياركم أن ترّبوهم 
وتقســـطوا اليهم إّن اهلل حيب املقســـطني�. بل ال ينبغي ان 
يســـمح املســـلُم بانتهاك حُرمات غري املســـلمني مّمن هم يف 
رعاية املسلمني، بل عليه أن تكون له من الغرية عليهم مثل 
ما يكون له على أهله، وقد جاء يف ســـرية أمري املؤمنني � 
أنه ملا بعث معاوية �ســـفيان بن عوف من بين غامد� لشـــن 
الغـــارات علـــى أطراف العـــراق ـ تهوياًل على أهلـــه ـ فأصاب 
أهل األنبار من املســـلمني وغريهم، اغتّم أمري املؤمنني � 
من ذلك غّمًا شـــديدًا، وقال يف خطبٍة له: �وهذا أخو غامد 
قـــد وردت خيله االنبار وقد قتل حســـان بن حســـان البكري 
وأزال خيلكـــم عن مســـاحلها، ولقد بلغـــين أّن الرجل منهم 
كان يدخـــل علـــى املرأة املســـلمة واألخرى املعاهـــدة فينتزع 
حجلهـــا وقـَُلبهـــا )1) وقالئدها ورعاثها)2)، مـــا متتنع منه إاّل 
باالسرتجاع واالسرتحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجاًل 
منهم كلم، وال أريق هلم دم، فلو أّن امرًأ مسلمًا مات من بعد 

هذا أسفًا ما كان به ملومًا، بل كان به عندي جديرا�.

))) اي سوارها.
))) اي قرطها.
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8 ـ اهلل اهلل يف أموال الناس، فإنه ال حيل مال امرئ مسلم 
لغريه إاّل بطيب نفسه، فمن استوىل على مال غيـره غصـبًا 
فإّنا حاز قطـعة من قطـع النريان، وقد قال اهلل ســـبحانه: 
�إن الذيـــن يأكلـــون أمـــوال اليتامـــى ظلمًا إّنـــا يأكلون يف 
بطونهم نارًا وسيصلون سعريًا�. ويف احلديث عن النيب� 
إنـــه قال: �من اقتطع مال مؤمـــن غصبًا بغري حقه مل يزل 
اهلل معرضًا عنه ماقتًا ألعماله اليت يعملها من الرّب واخلري 
ال يثبتها يف حسناته حتى يتوب ويرّد املال الذي أخذه إىل 

صاحبه�.

   وجاء يف ســـرية أمـــري املؤمنني � أنه نهى أن ُيســـتحّل 
من أموال من حاربه إاّل ما وجد معهم ويف عســـكرهم، ومن 
أقام احلّجة على أن ما وجد معهم فهو من ماله أعطى املال 
إّيـــاه، ففي احلديـــث عن مروان بـــن احلكم قال: �ملّـــا َهَزمنا 
علـــٌي  بالبصرة رّد على الناس أمواهلم من أقام بّينة أعطاه 

ومن مل يقم بّينٍة أحلفه�.

9 ـ اهلل اهلل يف احلرمـــات كّلهـــا، فإّياكـــم والتعـــّرض هلـــا أو 
انتهاك شـــيء منها بلســـان أو يد، واحذروا أخذ امرئ بذنب 

غريه، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل يقول:

رَ����.
��ْض
ُأ
رَ ا

ْض
��َور  

رَ�ٌي َ
ض
ر ��َوا  

ُ
ر َ

�ا �َيرض
َ
�ل
�
 ���َو
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 وال تأخذوا بالظّنة وتشـــبهوه على أنفســـكم باحلزم، فإّن 
احلـــزم احتياط املـــرء يف أمـــره، والظنة اعتـــداء على الغري 
بغـــري حّجـــة، وال حيملّنكم بغض مـــن تكرهونه على جتاوز 

حرماته كما قال اهلل سبحانه: 

 ُ
َ�ض
ر
���ْي
َأ
ا �وَ 

�هُ �وا 
ُ
��ل ��ْ�َد ا �وا 

ُ
��ل ��يَ��ْ�َد �ا 

َّ
�ل
� اَأ  ��

َ
��َ��ل �مً  �وْ

��مَي �ُض 
ل�َآ سَض ��سَش �مْ 

ُ
َر�َم�ضَّ���ل

ْ
�يَ��ض �ا 

َ
�ل
�
���َو

�وَ����.
��ْي
��لَ��ل�يَّ

   وقـــد جاء عــــن أمري املؤمنني � أّنه قـــال يف خطبة له 
يف وقعـــة صّفني يف مجلة وصايـــاه: �وال متّثلوا بقتيل، وإذا 
وصلتـــم إىل رحال القوم فال تهتكوا ســـرتًا وال تدخلوا دارًا، 
وال تأخذوا شـــيئًا من أمواهلم إاّل ما وجدمت يف عســـكرهم، 
وال تهيجوا امرأة بأذًى وان شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم 
ــ وقد انتهت  وصلحاءكم�، وقد ورد أنه � يف حرب اجلملـ 
ــ وصل إىل دار عظيمة فاستفتح فُفتحت له، فإذا هو بنساٍء 
يبكـــني بفناء الدار، فلّما نظرن إليـــه صحن صيحة واحدة 
وقلـــن هـــذا قاتـــل األحّبـــة، فلم يقل شـــيئًا، وقـــال بعد ذلك 
لبعـــض مـــن كان معه مشـــريًا إىل حجـــرات كان فيها بعض 
رؤوس من حاربه وحّرض عليه كمروان بن احلكم وعبد اهلل 
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بن الزبري: �لو قتلت األحبة لقتلت من يف هذه احلجرة�.

  كمـــا ورد أنـــه � قـــال يف كالم لـــه وقـــد مســـع قومًا من 
أصحابـــه كحجـــر بن عدي وعمـــرو بن احلمق يســـّبون أهل 
الشام أّيام حربهم بصفني: �اني أكره لكم ان تكونوا سّبابني، 
ولكّنكـــم لو وصفتـــم أعماهلم وذكرمت حاهلم، كان أصوب يف 
القـــول وأبلـــغ يف العـــذر، وقلتم مكان ســـّبكم إّياهـــم �اللهم 
احقـــن دماءنا ودمائهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم 
مـــن ضاللتهم، حّتـــى يعرف احلّق من جهلـــه  ويرعوي عن 
الغـــي والعـــدوان من هلـــج به� فقالـــوا له يا أمـــري املؤمنني: 

نقبل ِعظتك ونتأّدب بأدبك.

10ـ  وال متنعـــوا قومـــًا مـــن حقوقهـــم وإن أبغضوكم ما مل 
يقاتلوكـــم، وقـــد جاء يف ســـرية أمري املؤمنـــني � أنه جعل 
ألهل اخلالف عليه  ما لسـائر املسـلمني ما مل حيـاربوه، ومل 
يبدأهم باحلرب حّتى يكونوا هم املبتدئني باالعتداء، فمن 
ذلـــك أّنه كان خيطـــب ذات مّرة بالكوفة فقام بعض اخلوارج 
وأكثـــروا عليه بقوهلـــم �ال حكم إاّل هلل� فقـــال: �كلمة حّق 
يراد بها باطل، لكم عندنا ثالث خصال: ال ننعكم مساجد 
اهلل ان تصّلـــوا فيها، وال ننعكم الفيء ما كانت ايديكم مع 

أيدينا، وال نبدأكم حبرٍب حتى تبدؤونا به�.
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11 ـ واعلمـــوا أّن أكثـــر مـــن يقاتلكـــم إّنا وقع يف الشـــبهة 
بتضليـــل آخريـــن، فـــال تعينـــوا هـــؤالء املضّلني مبـــا يوجب 
قـــّوة الشـــبهة يف أذهـــان الناس حّتـــى ينقلبوا أنصـــارًا هلم، 
بـــل ادرؤوها حبســـن تصّرفكـــم ونصحكم واخذكـــم بالعدل 
والصفـــح يف موضعه، وجتنـــب الظلم واإلســـاءة والعدوان، 
فـــإّن من درأ شـــبهة عـــن ذهن امرئ فكأّنه أحيـــاه، ومن أوقع 

امرئ يف شبهة من غري عذر فكأنه قتله.

   ولقد كان من ســـرية أئمة أهل البيت �عنايتهم برفع 
الشـــبهة عّمن يقاتلهم، حّتى إذا مل ُترج االســـتجابة منهم، 
معـــذرة منهم إىل اهلل، وتربيًة لألمة ورعايًة لعواقب األمور، 
ودفعًا للضغائن السّيما من األجيال الالحقة، وقد جاء يف 
بعـــض احلديث عـــن الصادق � أّن االمام علّيًا � يف يوم 
البصـــرة ملا صال اخليول قـــال ألصحابـــه: �ال تعجلوا على 
القـــوم حّتى أعذر فيمـــا بيين وبني اهلل وبينهم، فقام اليهم، 
فقـــال: يـــا أهل البصـــرة هل جتدون علّي جـــورة يف احلكم؟  
قالـــوا: ال، قال: فحيفًا يف قســـم ؟ قالوا: ال. قال: فرغبة يف 
دنيـــا أصبتها لـــي وألهل بييت دونكم فنقمتـــم علّي فنكثتم 
بيعيت ؟  قالوا: ال، قال فاقمت  فيكم احلدود وعّطلتها عن 
غريكم؟ قالوا: ال�. وعلى مثل ذلك جرى اإلمام احلسني� 
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يف وقعة كربالء، فكان معنّيًا بتوضيح األمور ورفع الشبهات 
حّتـــى حييا من حّي عن بيّنة ويهلك من هلك عن بّينة، بل 
ال جتـــوز حماربـــة قوم يف اإلســـالم أّيـــًا كانوا مـــن دون إمتام 
احلّجة عليهم ورفع شـــبهة التعّســـف واحليف مبا أمكن من 

أذهانهم كما أّكدت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

12 ـ وال يظّنـــن أحـــٌد أن يف اجلـــور عالجـــًا ملـــا ال يتعـــاجل 
بالعدل، فإّن ذلك ينشُأ عن مالحظة بعض الوقائع بنظرة 
عاجلة إليها من غري انتباه إىل عواقب األمور ونتائجها يف 
املدى املتوسط والبعيد، وال إّطالع على سنن احلياة وتاريخ 
األمـــم، حيـــث ينّبه ذلـــك على عظيم ما خيلفـــه الظلم من 
شـــحٍن للنفـــوس ومشـــاعر العداء ممـــا يهّد اجملتمـــع هّدًا، 
وقـــد ورد يف األثـــر: �أّن مـــن ضـــاق به العدل فـــإّن الظلم به 
أضيـــق�، ويف أحداث التاريخ املعاصـــر عربٌة للمتأمل فيها، 
حيث نهج بعض احلّكام ظلم الناس تثبيتًا لدعائم ملكهم، 
واضطهـــدوا مئات اآلالف من الناس، فأتاهم اهلل ســـبحانه 

من حيث مل حيتسبوا حّتى كأّنهم أزالوا ملكهم بأيديهم.

13ـ  ولئـــن كان يف بعـــض التثّبـــت وضبـــط النفـــس وإمتام 
احلّجـــة ــ رعايـــة للموازين والقيم النبيلة ــ بعض اخلســـارة 
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العاجلة أحيانًا فإّنه أكثر بركة وأمحد عاقبة وأرجى نتاجًا، 
ويف ســـرية األئمـــة مـــن آل البيـــت � أمثلة كثـــرية من هذا 
املعنـــى، حّتـــى أنهـــم كانوا ال يبـــدؤون أهل حربهـــم بالقتال 
حتى يبدؤوا هم بالقتال وإن أصابوا بعض أصحابهم، ففي 
احلديث أنه ملـــا كان يوم اجلمل وبرز الناس بعضهم لبعض 
نـــادى منادى أمـــري املؤمنني �: �ال يبدأ أحٌد منكم بقتاٍل 
حّتـــى آمركـــم�، قال بعـــض أصحابه: فرموا فينـــا، فقلنا يا 
أمـــري املؤمنني: قـــد ُرمينا، فقال: �كّفوا�، ثـــم رمونا فقتلوا 
مّنـــا، قلنا يا أمري املؤمنني: قد قتلونا، فقال: �امحلوا على 
بركة اهلل�، وكذلك فعل اإلمام احلسني � يف يوم عاشوراء.

14ـ  وكونـــوا ملـــن ِقَبلكـــم مـــن الناس محـــاة ناصحني حتى 
يأمنوا جانبكم ويعينوكم على عدّوكم، بل أعينوا ضعفاءهم 
مـــا اســـتطعتم، فإّنهم إخوانكم وأهاليكم، واشـــفقوا عليهم 
فيما تشـــفقون يف مثله على ذويكم، واعلموا أّنكم بعني اهلل 
سبحانه، حيصي أفعالكم ويعلم نياتكم وخيترب احوالكم.

15 ـ وال يفوتنكـــم االهتمـــام بصلواتكـــم املفروضـــة، فمـــا 
وفد امرٌئ على اهلل ســـبحانه بعمل يكون خريًا من الصالة، 
وإّن الصـــالة هلـــي األدب الـــذي يتأّدب االنســـان مـــع خالقه 
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والتحيـــة الـــيت يؤديها جتاهـــه، وهي دعامـــة الدين ومناط 
قبول األعمال، وقد خففها اهلل سبحانه حبسب مقتضيات 
اخلوف والقتال، حتى قد يكتفى يف حال االنشغال يف طول 
الوقـــت بالقتـــال بالتكـبرية عـــن كل ركـعة ولـــو مل يكن املرء 
مســــتقباًل للقبلـــة كمـــا قال عّز مـــن قائـــل: �حافظوا على 
الصلوات والصالة الوســـطى وقوموا هلل قانتني، فإن خفتم 
فرجـــااًل أو ركبانًا، فإذا أمنتم فاذكروا اهلل كما عّلمكم ما مل 

تكونوا تعلمون�.

    علـــى أنـــه ســـبحانه وتعاىل أمـــر املؤمنني بـــأن يأخذوا 
حذرهـــم وأســـلحتهم وال جيتمعـــوا للصـــالة مجيعـــًا بـــل 
يتناوبـــوا فيهـــا حيطًة هلم. وقد ورد يف ســـرية أمري املؤمنني 
وصيته بالصالة ألصحابه، ويف اخلرب املعترب عن أبي جعفر 
الباقـــر� قال يف صـــالة اخلوف عنـــد املطاردة واملناوشـــة: 
�يصّلي كل إنسان منهم باإلمياء حيث كان وجهه وإن كانت 
املســـايفة واملعانقة وتالحم القتال، فـــإّن أمري املؤمنني � 
صلـــى ليلـــة صّفـــني ـ وهـــي ليلة اهلريـــر ـ مل تكـــن صالتهم 
الظهـــر والعصر واملغرب والعشـــاءـ  عنـــد وقت كل صالةـ  إاّل 
التكبـــري والتهليـــل والتســـبيح والتحميد والدعـــاء، فكانت 

تلك صالتهم، مل يأمرهم بإعادة الصالة�.
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16ـ  واستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر اهلل سبحانه وتالوة 
كتابه واذكروا لقاءكم به ومنقلبكم اليه، كما كان عليه أمري 
املؤمنـــني �، وقـــد ورد انه بلغ من حمافظته على ِورده أنه 
ُيبسط له نطٌع بني الصفني ليلة اهلرير فيصّلي عليه ِورده، 
والسهام تقع بني يديه ومتر على ص ماخيه ميينًا ومشااًل  

فال يرتاع لذلك، وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته.

   17 ـ واحرصـــوا أعانكم اهلل علـــى أن تعملوا خُبُلق النيب 
وأهـــل بيتـــه �صلوات اهلل عليهـــم� مع اآلخريـــن يف احلرب 
والسلم مجيعًا، حّتى تكونوا لإلسالم زينًا ولقيمه َمَثاًل،فإّن 
هذا الدين ُبيِنَ على ضياء الفطرة وشـــهادة العقل ورجاحة 
األخـــالق، ويكفـــي منّبهـــًا علـــى ذلك أنـــه رفع رايـــة التعقل 
واألخـــالق الفاضلة، فهـــو يرتكز يف أصوله على الدعوة إىل 
التأمـــل والتفكري يف أبعاد هذه احليـــاة وآفاقها ثم االعتبار 
بها والعمل مبوجبها كما يرتكز يف نظامه التشـــريعي على 

إثارة دفائن العقول وقواعد الفطرة، قال اهلل تعاىل:
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 وقـــال أمـــري املؤمنـــني �: �فبعث اهلل فيهم رســـله وواتر 
انبياءه اليهم ليســـتأدوهم ميثاق فطرته ويذّكرهم منســـّي 
نعمتـــه وحيتجـــوا عليهـــم بالتبليـــغ ويثـــريوا هلـــم دفائـــن 
العقول�، ولو تفّقه أهل اإلســـالم وعملوا بتعاليمه لظهرت 
هلـــم الـــربكات وعـــّم ضياؤهـــا يف اآلفـــاق، وإياكم والتشـــّبث 
ببعض ما تشابه من االحداث والنصوص فإّنها لو رّدت إىل 
الذين يســـتنبطونه من أهل العلم ــ كما أمر اهلل ســـبحانه ــ 

لعلموا سبيلها ومغزاها.

 18ـ  وإّياكم والتسّرع يف مواقع احلذر فتلقوا بأنفسكم إىل 
التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه عدّوكم هو اسرتسالكم يف 
مواقـــع احلذر بغري تروٍّ واندفاعكم من غري حتّوط ومهنّية، 
واهتمـــوا بتنظيم صفوفكم والتنســـيق بـــني خطواتكم، وال 
تتعّجلوا يف خطوةٍ  قبل إنضاجها وإحكامها وتوفري ادواتها 
و مقتضياتهـــا وضمان الثبات عليها والتمســـك بنتائجها، 

قال سبحانه: 
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وقال تعاىل: 
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 وكونـــوا أشـــّداء فوق ما جتدونه مـــن أعدائكم فإنكم أوىل 
باحلـــق منهـــم، وإن تكونـــوا تأملون فإنهـــم يأملون كمـــا تأملون 
وترجـــون مـــن اهلل مـــا ال يرجون، اللهـــم إال رجـــاًء مدخواًل 
وأماني كاذبة واوهامًا زائفة كســـراٍب بقيعٍة حيسبه الظمآن 
بصائرهـــم  وعميـــت  بظلمـائهـــا  الشـــبهات  ماًء،حجبتهـــم 

بأوهامها.

   19 ـ هذا وينبغي ملن ِقَبلكم من الناس مّمن يترتس بهم 
عدّوكـــم أن يكونوا ناصحني حلماتهم يقـــّدرون تضحياتهم 
ويبعدون األذى عنهم وال يثريون الظنة بأنفســـهم، فإّن اهلل 
ســـبحانه مل جيعـــل ألحـــدٍ  على آخر حّقـــًا إاّل وجعل لذاك 

عليه حّقًا مثله، فلكّلٍ  مثل ما عليه باملعروف.

   واعلمـــوا أنكم ال جتدون أنصـــح من بعضكم لبعض إذا 
تصافيتم واجتمعتم فيما بينكم باملعروف حتى وان اقتضى 
الصفح والتجاوز عن بعض األخطاء بل اخلطايا وإن كانت 
جليلـــة، فمن ّظن غريبًا أنصح له من أهله وعشـــريته وأهل 
بلـــده ووااله مـــن دونهم فقـــد توّهم، ومن جـــّرب من األمور 



21

مـــا ُجّربـــت من قبل أوجبت لـــه الندامة. وليعلـــم أن البادئ 
بالصفـــح له من االجـــر مع أجر صفحه أجـــر كل ما يتبعه 
من صفح وخري وسداد، ولن يضيع ذلك عند اهلل سبحانه، 
بل يوفيه إّياه عند احلاجة إليه يف ظلمات الربزخ وعرصات 
القيامـــة. ومن أعان حاميًا من محاة املســـلمني أو خلفه يف 
أهله وأعانه على أمر عائلته كان له من األجر مثل أجر من 

جاهد.

   20 ـ وعلـــى اجلميـــع أن يدعـــوا العصبيـــات الذميمـــة 
ويتمّســـكوا مبـــكارم األخالق، فـــإّن اهلل جعل النـــاس أقوامًا 
وشـــعوبًا ليتعارفـــوا ويتبادلـــوا املنافع ويكـــون بعضهم عونًا 
للبعـــض اآلخـــر , فال تغلبّنكـــم األفكار الضيقـــة واالنانيات 
الشـــخصّية، وقـــد علمتم ما حـــّل بكم وبعاّمة املســـلمني يف 
ســـائر بالدهـــم حّتى أصبحـــت طاقاتهم وقواهـــم وأمواهلم 
وثرواتهم ُتهدر يف ضرب بعضهم لبعض، بداًل من استثمارها 
يف جمـــال تطويـــر العلوم واســـتنماء النعم وصـــالح أحوال 
النـــاس. فاتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاّصة، 
أّمـــا وقد وقعت الفتنة فحاولوا إطفاءهـــا وجتّنبوا إذكاءها 
واعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال تفّرقوا، واعلموا أّن اهلل إن 
يعلـــم  يف قلوبكم خريًا يؤتكـــم خريًا مما أخذ منكم، إّن اهلل 

على كّل شيءٍ  قدير.

صدر يف الثاني والعشرين من شهر ربيع اآلخر عام 1436هـ
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وإتمام��اً للفائدة يورد الناش��ر بع��ض ما ورد عن 
المعصومين� في فضيلة الجهاد: 

1- قال رسول هلل �: �للجنة باب يقال له باب اجملاهدين 
ميضـــون إليـــه فإذا هـــو مفتـــوح وهـــم متقلدون بســـيوفهم 
واجلمع يف املوقف واملالئكة تزجر،  فمن ترك اجلهاد ألبسه 
اهلل ذال وفقرا يف معيشته وحمقا يف دينه . ان اهلل أعز أميت 

بسنابك خيلها ومراكز رماحها�)1).  

2- قال  رسول هلل  �: �فوق كل بّر  بر حتى يقتل الرجل 
يف ســـبيل اهلل فإذا قتل يف ســـبيل اهلل عـــز وجل فليس فوقه 

بر�)2).

3- بعث  النيب � بسرية فلما رجعوا قال:  �مرحبا بقوم 
قضوا اجلهاد األصغر وبقي اجلهاد األكرب،  قيل: يا رســـول 

اهلل وما اجلهاد األكرب؟ قال : جهاد النفس�)3).

))) تهذيب األحكام، الش���يخ الطوس���ي، ت 460،  حتقيق وتعليق: الس���يد حس���ن 
املوسوي اخلرسان، ط4، 365). 

))) حبار األنوار - العالمة اجمللسي، ت  ))))، ج)7 ،ص 69.
)3) املصدر نفسه. 
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4- قـــال أمـــري املؤمنـــني �: �إن اجلهـــاد باب مـــن أبواب 
اجلنـــة فتحه اهلل خلاصة أوليائه وســـوغهم كرامة منه هلم 

ونعمة ذخرها�)1).

5- قال أمري املؤمنني �: �جاهدوا يف سبيل اهلل بأيديكم، 
فإن مل تقدروا فجاهدوا بألسنتكم، فإن مل تقدروا فجاهدوا 

بقلوبكم� )2).  

6- قـــال أمري املؤمنني �: �اجلهاد عماد الدين، ومنهاج 
السعداء�)3) .

7- قال أمري املؤمنني �: �جاهد نفسك على طاعة اهلل 
جماهـــدة العدو عـــدوه، وغالبهـــا مغالبة الضد ضـــده، فإن 

أقوى الناس من قوي على نفسه� )4).

))) الكايف الشيخ الكليين، ج5، ص4. 
))) حبار األنوار - العالمة اجمللسي، ت  ))) - ج00) ،ص 49.	

)3) غرر احلكم، اآلمدي: ص30)..

)4) غرر احلكم، اآلمدي:  ص58).
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8- قـــال اإلمام جعفـــر بن حممد الصـــادق �: �اجلهاد 
أفضل األشياء بعد الفرائض�)1).

9-قال اإلمام موسى بن جعفر � �جاهد نفسك لرتدها 
عن هواها فأنه واجب عليك كجهاد عدوك�)2).

10-  قال  اإلمام الرضا �، �حّرم اهلل الفرار من الزحف،  
ملا فيه من الوهن يف الدين� )3). 

))) مشكاة األنوار يف غرر األخبار، أبو الفضل علي الطربسي، ص54).
))) حتف العقول، ابن شعبة احلراني، ص399.

)3) جواهر الكالم،  الشيخ اجلواهري،ج))،ص56.


