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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
ُلَونَُّكْم َحَّتَّ نـَْعلَ   َم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َولَنَـبـْ

ُلَوا َأْخَبارَُكمْ   َونـَبـْ

 
 صدق هللا العلي العظيم  

                       
 31سورة حممد: 
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 ..واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية 

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...

واحلاجــة املاســة إل نشــر وبيــان مســاهيم اإلســالم ومبا اــه اإلنســانية العميقــة الــيت 
ة   حــه مجيــع أزماتــه تــالزم اإلنســان   كــه شــؤونه وجاايــات حياتــه وتتــدخه مباشــر 
 ومشكالته   احلرية واألمن والسالم و  كه جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إل إعــا ة الــروة اإلســالمية األصــيلة إل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
الدينية احلّيةف وبث الوعي السكري والسياسي   أبناء اإلسالم كي يتمكنوا مــن رســم 

 ب اجلسون وذرف العيون ومسالت األانمه..خريطة املستقبه املشرق أبهدا
كــــه ذلــــك  فــــع املؤسســــة ألن تقــــوم اعــــدا  يموعــــة مــــن ا ا ــــرات التوجيهيــــة 
القيمة اليت ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمــى الســيد حممــد احلســيين 
ــاة السر يـــة  الشـــريازي م ام (لـــهو   (ـــروف وأزمنـــة تتلســـةف حـــوا تتلـــ  شـــؤون احليـ
واالجتماعيــةف وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا   نشــر الــوعي اإلســالميف وســّدا  لــبعض 

 السراغ العقاادي واألخالقي ألبناء املسلمني من أجه غٍد أفضه ومستقبه ييد..
 وذلك انطالقا  من الوحي اإلهلي القااه:
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 ِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونلِيَـتَـَسقَُّهوا ِ  الدِّيِن َولِيُنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إو1م. 
الــذي هــو أصــه عقالاــي عــام يرشــدان إل وجــوب التسقــه   الــدين وانــذار األمــةف 

 ووجوب رجوع اجلاهه إل العامل   معرفة أحكامه   كه مواقسه وشؤونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

  ِْر ِعَبا َن اْلَقْوَا فـَيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم هللاُ الَِّذيَن َيْسَتِمُعو  فـََبشِّ
 .و2مَوأُولَِئَك ُهْم أُوُلوا األَْلَبابِ 

إن مؤلســات مساحــة آيــة هللا العظمــى الســيد حممــد احلســيين الشــريازي م ام (لــهو 
 تتسم بـ:

نعكاســـا  لشـــمولية أوال : التنـــوّع والشـــمولية ألهـــم أبعـــا  اإلنســـان واحليـــاة لكو ـــا إ
 اإلسالم..

فقــد أفـــاه قلمــه املبـــارمل الكتـــب واملوســوعات الضـــممة   شــَّت علـــوم اإلســـالم 
املمتلســةف بــدءا  مــن موســوعة السقــه الــيت آلــاوزت ـ حــَّت انين ـ املااــة وا مســني يلــدا ف 
ــديث  ــوم احلـ ــرورا  بعلـ ــة مـ ــتداللية فقهيـ ــة اسـ ــوعة علميـ ــي موسـ ــوم أكـ ــد إل اليـ حيـــث تعـ

لكــالم واألصــوا والسياســة واالقتصــا  واالجتمــاع واحلقــوق وســاار العلــوم والتسســري وا
احلدي ــة األخــرو.. وانتهــاء  ابلكتــب املتوســطة والصــورية الــيت تتنــاوا تتلــ  املوا ــيع 

 و مؤلسا .1500واليت قد تتجاوز مبجموعها الـم
اثنيــا : األصــالة حيــث إ ــا تتمحــور حـــوا القــرآن والســنة وتســتلهم منهمــا الـــر و 

 األفكار.و 
 اثل ا : املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية ومشاكه العامل املعاصر.

ـــماألصواو  رابعـــا : التحـــد  بلوـــة علميـــة رصـــينة   كتاابتـــه لـــذوي االختصـــاص ـك
ــاف وبلوـــة وا ـــحة يسهمهـــا اجلميـــع   كتاابتـــه اجلماهرييـــة  ومالقـــانونو ومالبيـــعو وغريهـ

 
 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة الامر:  (2)
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 .وبشواهد من مواقع احلياة
هذا ونظرا  ملا نشعر به من مسؤولية كبــرية   نشــر مســاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا 
بطبـــع ونشـــر هـــذ  السلســـلة القيمـــة مـــن ا ا ـــرات اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع م ام 
(لـــهو والـــيت تقـــارب التســـعة آالف حما ـــرة ألقاهـــا مساحتـــه   فـــ ة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز 

 لكويت وإيران..األربعة عقو  من الامن   العراق وا
نرجــو مــن املــول العلــي القــدير أن يوفقنــا إلعــدا  ونشــر مــا يتواجــد منهــاف وأمــال  
ابلســـعي مـــن أجـــه وصـــيه املسقـــو  منهـــا وإخراجـــه إل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــاا 
ــا  تتلـــ   ــة نظـــر اإلســـالم آلـ ــة وتتصـــرة تنقـــه إل األمـــة وجهـ ــلة إســـالمية كاملـ سلسـ

 احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه مسيع ييب.القضااي االجتماعية والسياسية 
 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                    
 شوران  6080/13بريوت لبنان /ص.ب:               
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

نف الطيبني الطــاهري هوالسالم على نبينا حممد وآل والصالة نيفاحلمد هلل رب العامل
 . قيام يوم الدين إل واللعنة الداامة على أعدااهم أمجعني

 

 أقسام اجلهاد
 

:  »أما بعــد فــان اجلهــا  ابب مــن أبــواب اجلنــة قاا اإلمام علي بن أيب طالب 
فتحــه هللا  اصــة أوليااــه وهــو لبــاو التقــووف و رع هللا احلصــينة وجنتــه الو يقــةف فمــن 

وار والقمـــاءة و3مومشلـــه الـــبالء وُ يـــِّث تركـــه رغبـــة عنـــه ألبســـه هللا  ـــوب الـــذاف  و4مابلصـــّ
 .و6موأ يه احلق منه بتضييع اجلها ..اخل« و5مو رب على قلبه ابالسهاب

 عند البحث   مو وع اجلها  نالحظه   أمور أربعف هي:

 
(3)  .  ُ يِّث: مبين للمجهوا من  يـَّ ُهف أي: ذلَّلَّ
 القماءة: الّصوار والذا. (4)
 ب: ذهاب العقه أو ك رة الكالمف أي حيه بينه وبني ا ري بك رة الكالم بال فاادة..اإلسها (5)
 يستنهض هبا الناو.. ويذكر فضه اجلها .   فقاهلا  27 ج البالغةفا طبة:   (6)
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 األول
 اهلجرة إىل أرض اإلسالم

 
ْد َوَمْن ََيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرا  ِإَل قاا هللا تعال:   الَّلَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـَقــَ

ُ َغُسورا  َرِحيما    .و7مَوَقَع َأْجرُُ  َعَلى الَّلَِّ وََكاَن الَّلَّ
فقــــد ور  هنــــا ـ املهــــاجرة إل هللا ـ كنايــــة عــــن املهــــاجرة إل أره اإلســــالمف وهــــذا 

اره اإلســالم. وور   معنا  مسارقة أهه الشرمل والكســر واهلــرب ابلــدين مــن الــوطن إل
ن خــرج مــن بلــد  مهــاجرا  مــن أره الشــرمل فــارا  بدينــه إل  أيضــا : أخــي ســبحانه أن مــَ

فـََقْد َوَقَع َأْجرُُ  قبه بلوغه  ار اهلجرة وأره اإلسالم  ُُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوتُ هللا ورسوله 
ى الَّلَِّ  ــَ ــالف  َعلـ ــى هللا تعـ ــااء هجرتـــه علـ ــه وجـ ــواب  عملـ اأي  ـ ــَ ورا  وَكـ ُ َغســـُ أي  َن الَّلَّ

 .و8مهبم رفيقا   َرِحيما  ساترا  على عبا   ذنوهبم ابلعسو عنهم 
قـــاا: »مـــن فـــر بدينـــه مـــن أره إل  عـــن النـــي وعـــن اإلمـــام احلســـن اجملتـــىب 

أره وإن كان شيا  من األره استوجب اجلنة وكان رفيــق إبــراهيم وحممــد مصــلى هللا 
 .و9معليهما وآهلماو«
بن حكيم قاا: وجه زرارة بن أعني ابنه عبيدا  إل املدينة ليســتمي لــه وعن حممد 

وعبد هللاف فمات قبــه أن يرجــع إليــه عبيــد ابنــهف  خي أيب احلسن موسى بن جعسر 
زرارة  قــاا حممــد بــن أيب عمريفحــد ين حممــد بــن حكــيم قــاا: ذكــرت أليب احلســن 

 
 .100سورة النساء:  (7)
 تسسري سورة النساء. 99ص 2تسسري يمع البيان: اجمللد (8)
 .15ة 6ب 31ص 19حبار األنوار: ج (9)
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أن يكــون زرارة  ــن قــاا هللا فــيهم:  وتوجيهه عبيدا  ابنه إل املدينة فقاا: »إين ألرجــو
 ََِّوَمْن ََيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرا  ِإَل الَّلَِّ َوَرُسولِِه ُُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُ  َعلـَـى الَّل 

ُ َغُسورا  َرِحيما    .و10م« وََكاَن الَّلَّ
و مكــان خــاص بــه هــي و ا ال شك فيه إن آايت القرآن ال ختــتب بــامن معــني أ

عامة لكه األزمنة واألمكنةف وإن كان ناوهلا علــى الصــدر األوا مــن املســلمني الــذين 
إل املدينــة وحــَّت    الس ة بني هجرته  عاشوا   جايرة العرب   عهد الرسوا 

 فتح مكة.
  تلك الس ة كانــت األره منقســمة يومئــذ إل أره اإلســالم وهــي املدينــة ومــا 

ث كان املسلمون فيها أحرارا     ينهم ال يستطيع املشركون من منعهم من حوهلا حي
أ اء الشعاار أو السروهف ويقابه أره اإلسالم أره الشــرملف وهــي مكــة ومــا حوهلــا 
الـــيت كـــان للمشــــركني ســـطوة عليهـــاف وتســــو  فيهـــا الو نيـــة واجلاهليــــة بكـــه وحشــــيتها 

 ن أن يناله عس  أو أذو.و جيتهاف وال ميكن ملسلم أن يظهر  ينه فيها  و 
لكن ذلك ال يقتصر على تلــك الســ ة فــانيايت القرآنيــة املباركــة الــيت تناولــت هــذا 
ــةف وهــــذا يعــــين أن املســــلم عليــــه أن يتجــــه إل  ــيم تشــــمه كــــه العصــــور واألزمنــ التقســ
األمــاكن والبلــدان الــيت يســتطيع فيهــا مــن إقامــة شــعاار اإلســالم وأحكامــه وأن يوــا ر 

 ها مبعارف الدين وال سبيه للعمه أبحكامه.اليت ال علم في

 
 تسسري سورة النساء. 99ص 2تسسري يمع البيان: اجمللد (10)
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 اهلجرة اليوم
 

لكن   الواقــع املعاصــر توــريت األمســاء وهجــرت مصــطلحات م ــه  ار اإلســالمف 
و ار الشرملف فصار الدين جنسيةف واإلسالم ير  اسم.   حني أن القرآن الكــرال ال 

 يعتين بكه ذلك ويرتب األ ر على حقيقة اإلسالم واإلميان فقط.
رون ويهــاجرون منهــا فــرارا   فمــ ال   ولــة إســراايه وتــه أر ــنا املقدســةف وأهلهــا يهجــَّ
ارو  ــدهم. وكــذلك احلــاا ابلنســبة لعراقنــا  مــن التنكيــه والتقتيــه اجلمــاعي الــذي ميــُ

علــى رقــاب شــعبنا املظلــومف ويعمــه نظــام البعــث  و11ماجلريح حيــث يتســلط الطــاغوت
ابلقته والتعذيب فيه مبا مل يشــهد لــه العــامل الصدامي الذي امتألت صسحاته السو اء 

 .و12مم يال ف األمر الذي أ و أيضا  إل هجرة عد  كبري من أبناء 

 
ـــه  (11) ـــى أمـن ــاف  عـل ــيةف وحـ ــا السياسـ ــة و(روفهـ ــرب وفـــق متطلبـــات املنطقـ ــاغوت الـــذي صـــاغه الوـ ــرييتف الطـ صـــدام التكـ

مو   قرية العوجة جنوب تكريت تبعـد مااـة ميه 1939الشمصي فـي أ ق الظروف وأحلك اللحظاتف ولد عام م
ـد  كــان يعمـه فراشــا    السـسارة الييطانيــةف وبعـد مــوت والـد  كانــت أمـه صبـيــحة مصـبحةو طلســاة مشـاا  بوــدا ف واـل

تســتلم تّصصــات تقاعــد زوجهــا مــن الســسارةف تاوجــت صــبيحة مــن أربعــة أزواج اثل ـهــم إبراهـيــم احلســن ورابعهــم زبــن 
ـه  ـامف ابتـدأ عمليـات القتـه وهـو ابـن احلسن وكـان صـدام ينتقـه معهـا مـن بيـت زوج إل آخـرف تنامـت لدـي روة االنتـق
 هرب إل سوراي. مو ُث 1959السابعة عشرف  اش مل مع بعض عناصر البعث   اغتياا قاسم عام م

مو أصبح صدام انابا  جمللس قيا ة ال ورة ورائسة اجلمهورية   1970مو. و  عام م1968متوز    17اش مل   انقالب م
ومـنح مو أصبح رايسا  للجمهوريـة بعـد أن أقصـى البكـر عـن احلكـم 1979و  عام م حاا غياب البكر عن البال .

ــة مهيـــب ركـــنف  ــران منسســـه رتبـ ــنواتف احتـــه 1980هـــاجم إيـ ــان سـ مو فانـــدلعت حـــرب ا لـــيج األول واســـتمرت حـ
كويت مو فاندلعت حرب ا ليج ال انيةف وقامت قوات احللساء بقيا ة أمريكا اخراج العراق من ال1990الكويت م

وتــدمري العــراقف وو ــع العــراق وــت حصــار طويــه األمــدف انــتسض الشــعب فقمــع صــدام انتسا ــة الشــعب العراقــي 
 بوحشية .

تشري بعض اإلحصاايات أن عـد  املهـاجرين واملهجـرين العـراقيني قـد بلـث ال ال ـة ماليـني نسـمةف مشـتتني   تتلـ   (12)
 بقاع األره.
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 هجرة الرسول األعظم  

واملســلمني    وهنــا البــد مــن إ رامل الســرق بــني هــذ  اهلجــرات وهجــرة الرســوا
لتنكيــه صــدر اإلســالم فهــي ليســت كمــا يظــن الــبعض إ ــا جملــر  اهلــروب مــن األذو وا

ــ   ــا يلجـ ــعاار م لمـ ــة الشـ ــاا  ارسـ ــه املشـــركون   يـ ــع الـــذي يسر ـ ــن املنـ وا ـــالص مـ
 العابد الااهد إل املسجد يقيم فيه الصالة بعيدا  عن املضايقة والضو اء   ا ارج.

كانــت أبعــد وأعمــقي ألن فيهــا أبعــا  إ ــافية تتعــدو اهلــروب   فهجــرة الرســوا 
مرســــومة و هــــدة للمعركــــة الساصــــلةف بــــدأت ابلــــدينف ذلــــك إ ــــا تنطــــوي علــــى خطــــة 

َد  بوصــــوا رســـــوا هللا  إل املدينـــــة عنـــــدما آخــــى بـــــني املهـــــاجرين واألنصـــــارف فوحـــــُ
القلــوب املتماصــمة مــن األوو وا ــارجف وأذاب العصــبية واألحقــا  اجلاهليــة وعنــدما 

ــا ف فبـــدأ  حقـــق  ــار اجلهـ ــار املســـلمون مهيئـــون  ـــوه غمـ  تلـــك األهـــدافف صـ
ه وَيـــ هم عليـــهف  فاعـــا  عـــن كيـــا مف وعقيـــدهتمف  ـــامنا  اجلنـــة ملـــن يقتـــه   يـــرغِّبهم فيـــ 

سبيه هللاف والعاة والكرامة  نيا وآخرة ملن ينجو مــن القتــهف وملــا أخــذت هــذ  التعــاليم 
  آلنيــدهم ويليــ  الســراايف فصــار يبع هــا هنــا  ســبيلها إل نســوو املســلمني شــرع

واألمـــن  ةف وبـــذلك حقـــق االســـتقرار أك ـــر مـــن مـــر  وهنـــامل وقـــا  بعضـــها بنسســـه 
للمســـلمنيف كمـــا أقلقـــت راحـــة قـــريا وســـالمتها ووولـــت الســـرااي إل جـــيا َيـــوه 
معـــارمل كـــيو ويبـــذا جنـــد  أرواحهـــم وأمـــواهلم   ســـبيه الســـتح حـــَّت أتـــى هللا ابلســـتح 

َوَجَعَه َكِلَمَة الَِّذيَن َكَسُروا السُّْسَلى وََكِلَمُة الَّلَِّ ِهَي اْلُعْلَياو13م. 
ولعه   هذ  اإلشارة كساية لالعتبار واستنتاج مــا اتــاج إليــه لنــدفع بــه نكبتنــا   

 العراق حباب البعث الكافر ومن يساند .

 ملاذا اهلجرة؟
هــاجر مــن مكــة ومعــه  ملــا تاايــد اعتــداء طويــان املشــركني علــى الرســوا األعظــم 

 
 .40سورة التوبة:  (13)
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ــلموا العــــراق مــــن األمــــاكن املقد ر مســ ــّ ســــةف ككــــربالء أصــــحابهف كــــذلك هــــاجر وهجــ
املقدســة والنجــ  األشــرف وابقــي مــدن العــراقف وكانــت هجــرهتم آنــذامل ابتعــا ا  عــن 
الوقــوع   التهلكـــة وانســـحااب  مـــن ميـــدان املعركـــة لتجميـــع القـــوو واالســـتعدا  لتوجيـــه 
الضربة إل العدوف وهكذا جيــب أن يظــه  اامــا  ولــيس ألجــه إخــالء البيــت للصــوص 

 يسرحون وميرحون فيه.
قــام ويقــوم بــه الشــهداء علــى طريــق وريــر العــراقف الــذين ميوتــون وينــالون  وهــذا مــا

ف و14مشــرف الشــها ة فمتمــوا هــذ  الــدنيا بســالمف أل ــا  ار فنــاء فهــي مارعــة انيخــرة
ف فـــ ذا كـــان موتـــه هـــذا   ســـبيه هللا و  ســـبيه و15مفـــ ذا مـــات اإلنســـان انقطـــع عملـــه

مــن أبــواب اجلنــة وأي شــيء أفضــه  اإلسالم فقد فاز فوزا  عظيمــا ي ألن الشــها ة ابب
 من ذلك؟

: »إن جياايه أخيين أبمــر قــرت بــه عيــين وفــرة بــه قلــيف قــاا: قاا رسوا هللا 
اي حممدف من غاا غااة   سبيه هللا من أمتك فما أصابته قطرة من السماء أو صداع 

 .و16مإال كانت له شها ة يوم القيامة«
جــه أوا قطــرة مــن  مــه موســور لــه  : »للشــهيد ســبع خصــاا مــن هللا عاو وقــاا 

كه ذنــبف وال انيــة يقــع رأســه   حجــر زوجتــه مــن احلــور العــني ومتســحان الوبــار عــن 
وجهـــه تقـــوالن مرحبـــا  بـــكف ويقـــوا هـــو م ـــه ذلـــك هلمـــاف وال ال ـــة يكســـى مـــن كســـوة 
اجلنةف والرابعة تدر  خانة اجلنان إليه بكــه ريــح طيبــة أيهــم ،خــذ  معــهف وا امســة أنــه 

هف والسا سة يقاا لروحه اسرة   اجلنة حيث شئتف والسابعة انه ينظــر   يرو منال
 .و17موجه هللا وأ ا لراحة لكه ني وشهيد«

 
 قاا: «الدنيا مارعة انيخرة». ف وفيه عنه 66ة 10السصه  267ص 1يل الآليل: جأنظر غوا (14)
قـاا   خطبـة: «فكونـوا مـن أبنـاء انيخـرة وال تكونـوا  ف وفيه عن أمـري املـؤمنني 21ة 58ص 8أنظر الكا : ج (15)

 من أبناء الدنياف ف ن اليوم عمه وال حساب وإن غدا  حساب وال عمه..».
 .2ابب اجلها  ة 182ص 3: جغوايل اللئايل (16)
 .3ابب اجلها  ة 182ص 3غوايل اللئايل: ج (17)
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فــ ذا حصــه اإلنســان علــى أشــرف أنــواع املــوت وهــو املــوت   ســبيه هللا ياهــدا ف 
: »إن املــوت طالــب ح يــثف ال فقــد قــاا أمــري املتقــني اإلمــام علــي بــن أيب طالــب

قيمف وال يعجــا  اهلــاربف إن أكــرم املــوت القتــهف والــذي نســس ابــن أيب طالــب يسوته امل
 .و18مبيد ف ألل   ربة ابلسي  أهون عليَّ من ميتٍة على السراش   غري طاعة هللا«

 

 موت كموت بعري 
ــه أحــــد أصــــحاب رســــوا هللا  ــا اقــــ ب أجــ ــن  ملــ ــان قــــد اشــــ مل   عــــد  مــ وكــ

ا ةف فلمــا رأو نسســه علــى فــراش املــوت لكــن مل تكتــب لــه الشــه الواوات مع النــي 
ــاذا  ــه: ملـ ــه لـ ــا  فقيـ ــه مـــن آاثر اجلهـ ــيلقى هللا وفيـ ــه سـ ــم انـ ــرا  رغـ ــاءا  مريـ ــذ يبكـــي بكـ أخـ

 تبكي؟
قــاا: »مـــوت كمـــوت البعــري« أي انـــه اســـتنكر علـــى نسســه أن ميـــوت كمـــا ميـــوت 
البعــري وانــه أحــب أن يستشــهد   ســبيه هللا وينــاا  ــواب الشــها ة الــذي يســوق كــه 

واذا كان املوت قدر على كه إنسان وال مسر منهف فلماذا ال ميوت اإلنسان    واب 
 سبيه مبا اهف وعقيدتهف و  سبيه هللا والدار انيخرة؟

أنــه قــاا: »إن هللا كتــب القتــه علــى قــوم واملــوت علــى  روي عــن أمــري املــؤمنني 
املقتــولني   آخرين وكه آتيه منيته كما كتــب هللا لكــم فطــوا للمجاهــدين   ســبيله و 

 .و19مطاعته«
لــذا فــان اجملاهــدين الــذين مــاتوا   ســبيه هللا انلــوا املنالــة الرفيعــة عنــد هللا والــيت ال 
تضــاهيها منالــة أخـــرو وال يصــه إليهــا إال مـــن امــتألت قلــوهبم حبـــا  هلل وخشــية منـــه. 
والبد من اإلشارة إل أن الشهيد ال يصدق على مــن ميــوت بســي  العــدو فحســب. 

 
 قاله ألصحابه   ساحة احلرب بصسني. ف من كالم له 123 ج البالغةف ا طبة:  (18)
 .371ة 11ب 403ص 32حبار األنوار: ج (19)
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 لو كان ساارا    الطريق إل املعركة أو أره العدو.به حَّت 
 

 قصة استشهاد الراهب
 

ــان أمـــري املـــؤمنني  ــا كـ يســـري مـــع أصـــحابه   الصـــحراء    حـــرب صـــسني وبينمـ
ــذا   ــنهم مأخـ ــذ العطـــا مـ ــدهمف وأخـ ــاء عنـ ــد املـ ــة نسـ ــاحة املعركـ ــوا إل سـ ــد الوصـ بقصـ

ارعوا إل ذلــك الراهــب ان  : »ســ وبينمــا هــم كــذلك رأوا  يــرا ف فقــاا أمــري املــؤمنني 
 كان يوجد ماء قريب أو ال«.

فقاا هلم الراهب: نعم هنــامل مــاء علــى بعــد فرســمني   هــذ  األ نــاء نظــر اإلمــام 
إل أصــحابه وقــاا هلــم: احســروا هنــا   هــذا املكــانف فــامت لوا أمــر اإلمــام وشــرعوا   

ــؤ ر فيهـــــا  ـــــرب املعـــــاوا ومل ــر حـــــَّت وصـــــلوا إل صـــــمرة صـــــماء ال يـــ يســـــتطع  احلســـ
وو ــع  األصحاب إزاحة الصمرة مهما بــذلوا جهــدا  إلزالتهــا وعنــدها جــاء اإلمــام 

يــد  املباركــة وتهــا ُث رفعهــا ورماهــا عــدة أمتــار وانسجــر املــاء زالال  وشــرب منــه مجيــع 
 األصحاب حَّت رووا وملا رأو الراهب فعه اإلمام سأله هه أنت ني؟

ــاب  ــه  فأجـ ــأا الراهـــب: هـ ــذلك فسـ ــيس كـ ــه لـ ــة؟ فـــر  أنـ ــن املالاكـ  أنـــت مـ
ابلنسي أيضا ف فقاا الراهب: فمن أنت اذن؟ فقاا اإلمام: أان وصي رسوا هللا وخامت 

 ني اإلسالم. األنبياء حممد بن عبد هللا 
فقاا الراهب: لقد بنيت هذا الدير هنا للع ور على الشمب الذي ياحــاة هــذ  

هــذا املكــان صــمرة ال يرفعهــا  الصمرة من حملها ألين مسعت مــن كبــار علماانــا أن  
وقاتــه معــه واستشــهد بــني  إال ويل مــن أوليــاء هللاف ُث أســلم والتحــق مــيا اإلمــام 

 .و20ميديه   حرب صسني فصلى عليه اإلمام و فنه

 
 .21ة 112ب 260ص 41أنظر حبار األنوار: ج (20)
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هــذ  الــروة الصــا قة واالميــان العميــق والــذوابن    يــن هللا أوصــلت هــذا الراهــب 
 إل  رجة الشها ة الرفيعة.
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 الثان 
 ب الشهادةطل

 
إن مــن غــري املســتبعد أن يسكــر األخــوة املؤمنــون ويتمنــون الشــها ة   ســبيه هللاف 
ولعـــه هـــذ  الرغبـــة هـــي الـــيت تقـــ  وراء رفـــع األاي ي ابلـــدعاء أ نـــاء القنـــوت وخارجـــه 
ابلقــوا: اللهــم اجعلنــا مــن الشــهداء   ســبيلكف أو كمــا   الــدعاء الــذي يقــرأ بعــد 

 .و21من شهر رمضان وهو: »وقتال    سبيلك فوفق لنا« عاء االفتتاة   كه ليلة م
وهذا يؤخذ على وجهنيف الوجه األوا منه هو الصحيح وال اين هو غلط. وجيب 

 أن ننتبه إليه ونكون على حذر.
والوجه األوا هو: أن اإلنسان املؤمن يقته   ســبيه هللا وهــي  رجــة ال يناهلــا إال 

هلا إال ذو ح  عظيمف وكما جاء   الدعاء ا اص الذين امتألت قلوهبم إمياان  وال ينا
 املعــروف بــدعاء العهــد واملنقــوا عــن اإلمــام الصــا ق  ابإلمام احلجة بن احلســن 

ويقـــوا فيـــه: »اللهـــم اجعلـــين مـــن أنصـــار  وأعوانـــه والـــذابني عنـــه.. واملستشـــهدين بـــني 
بــني يديــهف و  . وهذا ال يعين أن اإلنسان البد لــه أن يستشــهد مــع اإلمــامو22ميديه«

ولكــــن يكســــي ان يستشــــهد علــــى طريقتــــه وعلــــى منهجــــهف وحــــني ذامل يكــــون كمــــن 
 .أو مع ساار األامة  أو مع رسوا هللا  استشهد بني يديه 

وإذا قته اإلنسان   سبيه غري ســبيه هللا موالعيــاذ ابهللو فــان ذلــك يعــين أنــه قتــه 
  كـــه زمـــان ومكـــان علـــى طريـــق الشـــيطان وطريـــق الكســـرف وطريـــق الشـــرمل والظـــاملني 

 
 من شهر رمضان. عاء   كه ليلة  61اإلقباا: ص (21)
 .44السصه  550مصباة الكسعمي: ص (22)
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ومن سار على  جهم من الظلمــة وأعــداء احلــق واإلنســانية فيحشــر معهــمف ألنــه كمــا 
قـــاا: »إذا أر ت أن تعلـــم أن فيـــك  جـــاء   احلـــديث الشـــري  عـــن اإلمـــام البـــاقر 

خريا  فانظر إل قلبك ف ن كان َيّب أهه طاعة هللا ويبوض أهه معصيته فسيــك خــري 
ض أهــه طاعــة هللا وَيــب أهــه معصــيته فلــيس فيــك خــري وهللا َيبــكف وإن كــان يــبو

 .و23موهللا يبوضك واملرء مع من احب«
ــن  ــا  عـ ــة  فاعـ ــة جها يـ ــق أ اء مهمـ ــان   طريـ ــه اإلنسـ ــه عليـ ــا َيصـ ــه مـ ــان أفضـ فـ
اإلسالمف كأن ميوت وهو يؤ ي واجبه   أ ناء وركــه اإلســالمي وكلهــا مؤ اهــا واحــد 

 وهو االستشها    سبيه هللا.
َ َو اين: أن ال نقتــه اعتباطــا  فقــد قــاا هللا ســبحانه وتعــال: الوجــه ال ــ  ِإنَّ الَّلََّ اشــْ

ِبيِه الَّلَِّ  اتُِلوَن ِ  ســَ َة يـُقــَ ــَّ َواهَلُْم أبَِنَّ هلــَُُم اجْلَن ُهْم َوأَمــْ ْؤِمِننَي أَنـُْسســَ َن اْلمــُ ومــاذا بعــد  و24ممــِ
فـَيَـْقتـُلــُوَن َويـُْقتَـلــُون كســار واملنــافقني الــذين َيــاربون وهــذا يعــين أوال : وجــوب قتــه ال

اإلسالم وأذانهبم وعمالاهمف ونطهر األره منهم وبعد ذلك نُقته   سبيه هللاف أمــا 
ــري  ــى أمـ ــا  عـ ــحيحا  وكمـ ــيس صـ ــذا لـ ــافقنيف فهـ ــار واملنـ ــه الكسـ ــدون أن نَقتـ ــه بـ أن نُقتـ

إذا أرا  القتاا »اللهم انك أعلمت سبيال  من سبلك جعلت فيه ر املف  املؤمنني 
بت إليــــه أوليااـــكف وجعلتــــه أشـــرف ســــبلك عنـــدمل  ــــوااب ف وأكرمهـــا إليــــك مــــ اب ف ونـــد

ُُم اجْلَنــََّة وأحبها إليك مســلكا ف ُث اشــ يت فيــه  َواهَلُْم أبَِنَّ هلــَ ُهْم َوأَمــْ ْؤِمِننَي أَنـُْسســَ َن اْلمــُ مــِ
ِه َحقّــ  ف فــاجعلين  ــن اشــ يت و25ما  يـَُقاتُِلوَن ِ  َسِبيِه هللِا فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعدا  َعَليــْ

فيه منك نسسه ُث وىف لك ببيعته اليت ابيعــك عليهــا غــري انكــث وال انقــض عهــدا  وال 
 . و26ميبدا تبديال «

 
 .11ابب احلب   هللا والبوض   هللا ة 126ص 2الكا : ج (23)
 .111سورة التوبة:  (24)
 .111سورة التوبة:  (25)
   سورة براءة. 113ص 2ف وتسسري العياشي: ج31ة 2ب 26ص 97حبار األنوار: ج (26)
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قــام بقتــه أعــداء هللا مــن القاســطني واملــارقني والنــاك ني أوال  ُث استشــهدف  وانــه 
نـــافقني مجعـــا   كـــذلك استشـــهد ولكـــن بعـــدما قتـــه مـــن الكســـار وامل  واإلمـــام احلســـني 

 كبريا .
إذن البــد أن يكــون تسكــريان مــ لهمف وأن تقاتــه فَتقتــه وتُقتــه ال أن تُقتــه فقــط. 

ِبيِه وانيية الكرمية:  اهَبُْم ِ  ســَ ا َأصــَ ا َوَهنـُـوا ِلمــَ ُه رِبِّيــُّوَن َك ـِـريو َفمــَ وََكأَيِّْن ِمْن َنِيٍّ قَاتــََه َمعــَ
ُ َيُِبُّ الصَّاِبرِينَ الَّلَِّ َوَما َ ُعُسوا َوَما اْسَتَكانُو   . و27م ا َوالَّلَّ

ف ن ك ريا  مــن األنبيــاء قاتــه وجاهــد معــه ووــت لوااــه أانو مــن املــؤمنني منســوبون 
ا َوَهنـُـواإل الــرب تعــال ابلطاعــة والعبــا ة واإلميــان أو مبعــء أخيــار فقهــاء  أي مــا  َفمــَ

ِبيِه الَّلَِّ ة من القتــه والســلب واجلــروة والقــرو  ِلَما َأَصاهَبُمْ ف وا  للتنبيــه علــى  ِ  ســَ
َتَكانُواعن عدوهم  َوَما َ ُعُسواأن شداادهم كانت   سبيه هللا سبحانه   َوَما اســْ

اِبرِينَ  أي مـــــا خضـــــعوا وال تضـــــرعوا لعـــــدوهم  بُّ الصـــــَّ ُ َيـــــُِ الـــــذين يصـــــيون    َوالَّلَّ
 .و28مالشدااد و  احلروب

دُّ وكــذلك قــاا تبــارمل وتعــال:  ِه َوَأعــِ ــْ ْن راَِبِ  اْ َي وٍَّة َومــِ ــُ ْن قـ َتطَْعُتْم مــِ ا اســْ وا هلــَُْم مــَ
 انيية. و29متـُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ الَّلَِّ َوَعُدوَُّكمْ 

وهبــذا يظهــر وجــوب اعــدا  العــدة اجليــدة وبكافــة الوســااه الشــرعية مبــا َيــق احلــق 
 ويبطه الباطه.

 
 .146سورة آا عمران:  (27)
 تسسري سورة آا عمران. 4قريب القرآن إل األذهان: جأنظر ت (28)
 .60سورة األنساا:  (29)
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 الثالث
 قتل مسعة األعداء

 
لــذوات واألشــماص وقتــه الســمعةي وهلــذا علينــا حــني نقاتــه القتــه قــتالنف قتــه ا

األعــداء أن نقـــتلهم كأشـــماص وكســـمعة وفكـــري ولــذا علينـــا أن  ـــرغ مسعـــة األحـــااب 
فرة وامللحــدة كبعــث العــراق والشــيوعية ومــا أشــبه وســاار املنــافقني   واملنظمــات الكــا

الوحـــــهف وهـــــذا يعـــــين أن نقـــــتلهم معنـــــواي  أبن نظهـــــر مســـــاواهم وإاـــــرافهم و(لمهـــــم 
 وإجرامهم حَّت ينسض الناو من حوهلم والشاعر يقوا:

 زعمـــوا أبن قتــــه احلســــني يايــــدهم
 

 لكنمــــــــــــــــــــا قتــــــــــــــــــــه احلســــــــــــــــــــني يايــــــــــــــــــــدا 
هــو  عة يايد به وبين أميــة قاطبــةف وإن كــان احلســني قته مس فاإلمام احلسني  

 املقتوا جسدا ي وهلذا فان مرور أك ر من أل  وأربعمااة سنة ويايد يُلعن واحلسني 
دة ويقــّدو ويــاار وجيــهف و ــرَيه   كــربالء يشــهد لــه بــذلك وهــذ  هــي صــسة  و30مميــُ

 احلق فان الناو يلتسون حوله ألنه عدا وينسضون من حوا الظلم.

 
 ألن أ ا  ليه على الشيء هو الوقوع   ا ارج. (30)
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 السبيل إىل ذلك 
 

أمــا مــا هــو الســبيه إل قتــه مسعــة الكســار؟ فانــه يــتم عــي تنشــيط اإلعــالم  ــدهم 
وبكــــه الوســــااه املتاحــــة عــــي الكتــــاب واجمللــــة واالن نــــت ومــــا أشــــبهف لتعلــــوهم الذلــــة 
واملهانة. فان النــاو ســينظرون إلــيهم ابمشئــااز واز راءف وهــذا طبعــا  يســره علــى املســلم 

وذكيـــا    فضـــح مـــؤامرات الكســـار الشـــرقيني والوـــربيني وعمالءهـــم أن يكـــون شـــجاعا  
املتسلطني علــى رقــاب املســلمنيف الــذين يقتلــون ويهــدرون  مــاء األبــرايء مــن األطســاا 
والنساء والشيوخ وينتهكون األعراه واحلرماتف فــان حماربــة الكســار ولــو بكلمــة حــق 

 : الرسوا األعظم  نقذفها على مسامعهم هلي من أفضه اجلها  و  هذا يقوا
 .و31م»إن أفضه اجلها  كلمة عدا عند إمام جاار«

وذلك ألن كلمة العدا هذ  سوف تقته كلمة اجلاار اليت هي الباطه مهما كان 
مبداه ومنهجه وسلوكهف وهذا هو الذي يريد  اإلسالم فــان قتــه الكــافر هــو أوال  قتــه 

إذ ال فاادة مــن قتلــه جســدايّ إذا مبداه وعقيدته الساسدة وانتااعها من اذهان الناوف 
ما بقيــت أفكــار  متداولــة فاحلجــاج قتــهف وكــذلك ابــن زاي ف ويايــدف واملتوكــهف وغــريهم 
مــن الطواغيــتف لكــن قــتلهم كــان َيتــاج أيضــا  إل قتــه أفكــارهم حــَّت ال يقتــدي هبــا 

 أحد بعدهم.
رو واليوم حيث تعيا األمة (روف عصيبة   العراق وأفوانستان و  أصقاع أخ

مــن العــامل اإلســالميف تعــيا صــراعا  مريــرا   ــد األفكــار واملبــا ا الاااســة الــيت يتبناهــا 
نظـــام البعـــث الصـــداميف تلـــك األفكـــار اململـــوءة ابألحقـــا  االســـتعمارية ا بي ـــة والـــيت 

 
 .13السصه 51ف ومشكاة األنوار: ص6ف ورو ة الواعظني: ص16ابب الواحد ة 6ا صاا: ص (31)
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 يرفعها النظام الكافر كشعار لسحق الدين اإلسالمي احلني .
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 الرابع
 قراءة القرآن 

 
ورية ومهمة لكه مسلم ولو مبقدار صسحة يوميــا ي ألن القــرآن  إن قراءة القرآن  ر 

 كتاب جها  و ورة وتوجيه وتوعية وكتاب رشد وكتاب حركة وكتاب حياة.
: »محلــة القــرآن عرفــاء أهــه اجلنــة واجملاهــدون   ســبيه هللا فقد قــاا رســوا هللا 

 .و32متعال قوا  أهه اجلنةف والرسه سا ات أهه اجلنة«
: »لقــــــاة اإلميــــــان تــــــالوة منني اإلمــــــام علــــــي بــــــن أيب طالــــــب وقــــــاا أمــــــري املــــــؤ 

 .و33مالقرآن«
: »تعلمــــــوا القــــــرآن ف نــــــه ربيــــــع القلــــــوب واستشــــــسوا بنــــــور  ف نــــــه شــــــساء وقــــــاا 
 .و34مالصدور«

 
 .202ة 23ب 199ص 8حبار األنوار: ج (32)
 .1992  القرآن ة 4السصه  112كلم: صغرر احلكم و رر ال (33)
 .1991  القرآن ة 4السصه  112غرر احلكم و رر الكلم: ص (34)
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 تقوى القلوب 
 

لذا على اإلنسان أن ال ينسى شيئني   حياتهف أوهلمــا أن ال ينســى هللا وأنــه مــن 
ف عليـــهف وهـــو معـــه أينمـــا كـــانف   احليـــاة و  املمـــات وهـــو هللاف وال هللاف وهللا مشـــر 

الســـميع البصـــري. وجيـــب أن يضـــع اإلنســـان هللا عاوجـــه نصـــب عينيـــه   كـــه صـــورية 
ف فــان كــان هــذا العمــه و35موكبــرية  اامــا ف أبن َياســب نسســه مــع كــه عمــه يقــوم بــه

نــع عنــه بكــه مر ــي هلل ولرســوله فيســتايد منــهف وان مل يكــن مــرٍه هلل ولرســوله فانــه ميت
قــوة وعــامف متــذكرا  حلظــة الوقــوف بــني يــدي هللا وحلظــة اجلــااء الــيت جيــاو فيهــا اب ــري 

َوال خريا ف وابلشر شرا . واجملاهد أول الناو ابلتمسك ابلتقوو. فقــد قــاا هللا تعــال: 
 .و36مَوو جَيْرَِمنَُّكْم َشَن ُن قـَْوٍم َعَلى َأال تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّقْ 

: »مــا أحــق اإلنســان أن تكــون لــه ســاعة ال يشــوله قــاا اإلمــام أمــري املــؤمنني 
ــا  ــا   ليلهــــ ــا وعليهــــ ــا اكتســــــب هلــــ ــر فيمــــ ــه فينظــــ ــا نسســــ ــا شــــــاغه َياســــــب فيهــــ عنهــــ

 .و37مو ارها«
وهلذا البد أن تكون التقوو منطلقا  ألعماا اجملاهدين. فال ينطلقــوا مــن الوضــب 

ب الدنيا وال من حب املاا والاوجةف به من منطلــق أو الشهوة أو الشهرة وال من ح
 التقوو والاهد والعمه الصاحل الذي فيه ر ا هللا.

 
: «اي هشامف ليس منا من مل َياسب نسسه   كه يوم ف ن عمه حسنة استاا  منه وإن عمه قاا اإلمام الكا(م    (35)

 .13759ة 95ب 153ص 12سيئا  استوسر هللا منه واتب». مستدرمل الوسااه: ج
 .8سورة املاادة:  (36)
 .13761ة 95ب 154ص 12مستدرمل الوسااه: ج (37)
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 ذكر املوت 
األمر ال ــاين الــذي جيــب أن ال ينســى هــو ذكــر املــوتي ألن املــوت آت وإنــه يومــا  

ا وَ  ما سيأيت تعو  فيه إل ال اب سواء كان هذا اليــوم قريبــا  أم بعيــدا ف قــاا تعــال:  مــَ
يمو  ــِ وُت ِإنَّ الَّلََّ َعلــ ــَُ سو أبَِيِّ أَْرٍه متــ ــْ ْدرِي نـَســ ــَ ا تــ ــَ دا  َومــ ــَ ُب غــ ــِ اَذا َتْكســ ــَ سو مــ ــْ ْدرِي نـَســ ــَ تــ

 .و38مَخِبريو 
يقــوا: »فاحــذروا عبــا  هللا املــوت وقربــه وأعــدوا لــه عدتــه  واإلمام أمري املــؤمنني 

وبشــر ال خــري بعــد  ف نه ،يت أبمر عظيم وخطب جليهف ،يت خبري ال شر بعد  أبدا ف 
أبدا ف فمن أقرب من اجلنة من عامليهــا ومــن أقــرب مــن النــار مــن عامليهــاف وأنــتم طــر  
املوت الذي إن أقمــتم لــه أخــذكمف وإن فــررمت منــه أ رككــم وهــو ألــام لكــم مــن (لكــمف 
املوت معقو  بنواصــيكمف والــدنيا تطــوو مــن خلسكــمف فاحــذوا انرا  قعرهــا بعيــد وحرهــا 

 .و39ميد وحليتها حديد..«شديد وعذاهبا جد
فهذ  احلياة البد هلا من خامتة وجيب أن تكون خامتة خــريي ألن األايم تســرع بنــا 
إليهاف وأن الدنيا  ار عمه بال حساب وانيخرة  ار احلساب. فقد قاا أمري املــؤمنني 

 إ ا أخاف عليكم ا نتني اتباع اهلوو وطوا األمهف فأما اتباع اهلوو فيصد عن« :
وأمــا طــوا األمــه فينســي انيخــرةف ارآللــت انيخــرة مقبلــة وارولــت الــدنيا مــدبرة احلــقف 

ولكــــه بنــــونف فكونــــوا مــــن بــــين انيخــــرة وال تكونــــوا مــــن بــــين الــــدنياف اليــــوم عمــــه وال 
 .و40محساب وغدا  حساب وال عمه«

عـــن هـــذ  الـــدنيا وهـــو الـــذي عـــاش مـــا يقـــرب مـــن ألـــ   وقــد ســـئه النـــي نـــوة 
  خلت من ابب وخرجت من آخرف ومت ه أمــري املــؤمنني ومخسمااة سنةف فقاا: كأين

 
 .34سورة لقمان:  (38)
 فيما أناا هللا على عيسى ابن مرال. 248أعالم الدين: ص (39)
 .41ة 23اجمللس  207:  صأمايل الشيخ املسيد  (40)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 24 

 :أببيات شعر قاا فيها 
ــدنيا  بـــــــــوت  ــاء لـــــــــيس للـــــــ ــا الـــــــــدنيا فنـــــــ  إ ـــــــ

ــدنيا كبيــــــــت نســــــــجته العنكبــــــــوت   ــا الــــــ  إ ــــــ
 
 

ــا الطالــــــب قــــــوت   ولقــــــد يكسيــــــك منهــــــا أيهــــ
ــا ميــــوت    و41مولعمــــري عــــن قليــــه كــــه مــــن فيهــ

هــو أفضــه األشــياء بعــد الســرااضف غري أن اجلها  عمــا  الــدين ومنهــاج الســعا ة و  
 وهللا ما صلح  ين وال  نيا إال به.

نسأا هللا سبحانه وتعال أن يتومد شهداء اإلســالم   مشــارق األره وموارهبــا 
برمحتـــــه الواســـــعة وأن يـــــدخلهم فســـــيح جنانـــــهف وأن يوفـــــق اجلميـــــع  دمـــــة اإلســـــالم 

 سبحانه وتعال. واملسلمنيف واإلنصراف عن هذ  الدنيا إل اجلها    سبيله
اللهــم إان نرغــب إليــك    ولــة كرميــة تعــا هبــا اإلســالم وأهلــهف وتــذا هبــا النســاق 
وأهلــهف وآلعلنــا فيهــا مــن الــدعاة إل طاعتــكف والقــا ة إل ســبيلكف وترزقنــا هبــا كرامــة 

 .و42مالدنيا وانيخرة

 
   فناء الدنيا. 116: ص يوان اإلمام علي  (41)
  عاء كه ليلة من شهر رمضان. 581مصباة الكسعمي: ص (42)
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 من هدي القرآن احلكيم 
 اجلها    سبيه هللا

 .و43ملنَِّيُّ َجاِهد اْلُكسَّاَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْ  َعَلْيِهمْ اَي أَيُـَّها اقاا تعال: 
ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمن اْلُمْؤِمِننَي َغرْيُ أُْويل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن وقاا سبحانه: 

 .و44مِ  َسِبيِه هللاِ 
َم اْلُمَجاوقــــاا عاوجــــه:  َّتَّ نـَْعلــــَ َونَُّكْم حــــَ لــــُ َوا َولَنَـبـْ لــــُ اِبرِيَن َونـَبـْ نُكْم َوالصــــَّ ِديَن مــــِ هــــِ

 .و45مَأْخَبارَُكمْ 
ِن وقــــــــاا جــــــــه وعــــــــال:  يِن  عــــــــَ ِه ِإنَّ هللَا َلوــــــــَ ُد لِنَـْسســــــــِ ا جُيَاهــــــــِ َد فَِ  ــــــــََّ ن َجاهــــــــَ َومــــــــَ

 .و46ماْلَعاَلِمنيَ 
 .و47مَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَناوقاا سبحانه: 

 هللا تعال اهلجرة إل
َي فَاْعُبُدونِ قاا تعال:   .و48ماَي ِعَباِ َي الَِّذيَن ءاَمُنوا ِإنَّ أَْرِ ي َواِسَعةو فَِ ايَّ

ِذِ  وقـــاا عاوجـــه:  ــَ ُنوا ِ  هـ ــَ ِذيَن َأْحسـ ــَّ ْم لِلـ ــُ وا رَبَّكـ ــُ وا اتَـّقـ ــُ ِذيَن ءاَمنـ ــَّ اِ  الـ ــَ ْه اَي ِعبـ ــُ قـ
نـَْيا َحَسَنةو َوأَْرُه هللِا َواِسَعةو   .و49مالدُّ

 
 .9سورة التحرال:  (43)
 .95سورة النساء:  (44)
 .31سورة حممد:  (45)
 .6سورة العنكبوت:  (46)
 .69سورة العنكبوت:  (47)
 .56سورة العنكبوت:  (48)
 .10سورة الامر:  (49)
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ِهْم قــَاُلوا فـِـيَم ُكنــُتْم قــَاُلوا وقاا سبحانه:  ُة (ــَاِلِمي أَنُسســِ ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَــّاُهم اْلَمالِاكــَ
َك  ــِ ا فَُأْولَئـ ــَ اِجُروا ِفيهـ ــَ َعة  فـَتـُهـ ــِ ْن أَْرُه هللِا َواسـ ــُ اُلوا أملَْ َتكـ ــَ َعِسنَي ِ  اأَلْرِه قـ ــْ ا ُمْسَتضـ ــَّ ُكنـ

 .و50م َمِصريا  َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءتْ 
 جها  الكلمة 

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقه هَلُْم ِ  أَنُسِسِهْم قـَْوال  بَِليوا  وقاا عاوجه:   .و51مفََأْعِرْه َعنـْ
ْحَت وقــاا تعــال:  ُم الســُّ ُْثَ َوَأْكِلهــِ ْوهلُِِم اأْلِ ْن قـــَ نِيــُّوَن َواأْلَْحبــَاُر عــَ اُهُم الرَّابَّ هــَ لـَـْوال يـَنـْ

 .و52ما َيْصنَـُعونَ لَِبْئَس َما َكانُو 
ذِّهُبُْم وقــاا جــه وعــال:  ْم َأْو ُمعــَ ُهْم ملَ تَِعظـُـوَن قـَْومــا  هللاُ ُمْهِلُكهــُ نـْ ةو مــِ َوِإْذ قَالــَْت أُمــَّ

 .و53مَعَذااب  َشِديدا  قَاُلوا َمْعِذرَة  ِإَل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ 
ْوال  لَيِّنــا  َلَعلــَُّه يـَتـَـذَكَُّر َأْو   طََوى اْذَهَبا ِإَل ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ وقاا سبحانه:  فـَقــُوال لــَُه قـــَ

 .و54مََيَْشى
 تذكر املوت
ُك الَــّيِت قاا تعال:  ا فـَُيْمســِ نَي َمْوهتــَِا َوالَــّيِت ملَْ متــَُْت ِ  َمَناِمهــَ هللاُ يـَتَـَوىفَّ األنـُْسَس حــِ

َرو ِإَل أَ  ُه األخــــْ ْوَت َويـُْرســــِ ا اْلمــــَ هــــَ ى َعَليـْ ْوٍم َقضــــَ َك ألاَيٍت لِقــــَ مِفى ِإنَّ ِ  َذلــــِ ٍه ُمســــَ جــــَ
 .و55ميـَتَـَسكَُّرونَ 

املِِ وقاا عاوجه:  ُه فَِ نَــُّه ُمالَقـِـيُكْم ُُثَّ تـــَُر ُّوَن ِإَل عــَ ُقْه ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِسرُّوَن ِمنــْ

 
 .97سورة النساء:  (50)
 .63سورة النساء:  (51)
 .63سورة املاادة:  (52)
 .164ف: سورة األعرا (53)
 .44 - 43سورة طه:  (54)
 .42سورة الامر:  (55)
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ُتْم تـَْعَمُلونَ   .و56ماْلَوْيِب َوالشََّهاَ ِة فـَيـُنَـبُِّئُكْم مبَا ُكنـْ
ُْم َعلـَـى َمْوتــِِه ِإاَل َ ابَــُّة األْرِه قــاا جــه وعــال: و  ا َ هلــَّ ْوَت مــَ ِه اْلمــَ َنا َعَليــْ يـْ ا َقضــَ فـََلمــَّ

َذابِ  ا لَِب ــُوا ِ  اْلعــَ وَن اْلَويــَْب مــَ انُوا يـَْعَلمــُ  َيُْكُه ِمْنَسأَتَُه فـََلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنِت اجلِْنُّ َأْن لــَْو كــَ
 .و57ماْلُمِهنيِ 
 

 سنة املطهرة من هدي ال
 اجلها    سبيه هللا تعال

أخيين أبمر قّرت به عيين وفرة له قلي قاا:  : »إن جيايه قاا رسوا هللا 
اي حممدف من غاا غااة   سبيه هللا من أمتك فما أصابته قطرة من السماء أو صداع 

 .و58مإال كانت له شها ة يوم القيامة«
ن قطـــرة أحـــب إل هللا عاوجـــه مـــن : »مـــا مـــ وقـــاا اإلمـــام علـــي بـــن احلســـني 

قطــرتني قطــرة  م   ســبيه هللاف وقطــرة  معــة   ســوا  الليــه ال يريــد هبــا عبــد إال هللا 
 .و59معاوجه«

: »إن أفضــه مــا توســه بــه املتوســلون إل هللا ســبحانه وتعــال اإلميــان بــه وقــاا 
 .و60موبرسوله واجلها    سبيله ف نه ذروة اإلسالم«

: أفضــه األعمــاا عنــد : »قــاا رســوا هللا عــن آاباــه   وقــاا اإلمــام الر ــا
هللا عاوجه إميان ال شك فيهف وغاو ال غلوا فيه وحج ميورف وأّوا من يدخه اجلنة 
شـــهيدف وعبـــد  لـــومل أحســـن عبـــا ة ربـــه ونصـــح لســـيد ف ورجـــه عسيـــ  متعســـ  ذو 

 
 .8سورة اجلمعة:  (56)
 .14سورة سبأ:  (57)
 .7ة 85اجمللس  577: صأمايل الشيخ الصدوق  (58)
 ابب اال نني. 60ة 50ا صاا: ص (59)
   أركان الدين. 110 ج البالغةف ا طبة:  (60)
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 .و61معياا«
 أقسام اجلها  وشرااطه وأحكامه

 جيــان   أربــع: ا يانــة والولــوا والســرقة والــرابف : »أربــع القــاا اإلمــام الصــا ق 
 .و62مال جيان   حج وال عمرة وال جها  وال صدقة«

: »واجلهــا  واجــب مــع إمــام عــا ا ومــن قتــه  ون مالــه فهــو شــهيد وال وقــاا 
َيه قته أحد من الكسار والنصاب    ار التقيــة إال قاتــه أو ســاع   فســا ف وذلــك 

 .و63معلى أصحابك..« إذا مل خت  على نسسك وال
إل اليمن  : »بع ين رسوا هللا وقاا أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب 

فقاا: اي علي ال تقاتلنَّ أحدا  حَّت تدعو  وأال هللا ألن يهــدي هللا علــى يــديك رجــال  
 .و64مخري لك  ا طلعت عليه الشمس وغربت ولك وال   اي علّي«

ــنة إذ : »قــــاا رســــوا هللا وقــــاا  ــيسيهما علــــى غــــري ســ ــلمان بســ ا التقــــى املســ
فالقاته واملقتوا   النار. فقيه: اي رسوا هللا هذا القاته فما ابا املقتوا؟ قاا: ألنه 

 . و65مأرا  قتله«
 السبيه إل اجلها 

ــر بـــن حممـــد  ــام جعسـ ــئه اإلمـ ــاء عـــن النـــي  سـ : »إن عـــن احلـــديث الـــذي جـ
معنا ؟ قاا: »هذا على أن ،مر  بقدر أفضه اجلها  كلمة عدا عند إمام جاار« ما 

 .و66ممعرفتهف وهو مع ذلك يقبه منه وإال فال«

 
 .20ة 28ص 2: جعيون أخبار الر ا  (61)
 .38ابب األربعة ة 216ا: صا صا (62)
 خصاا من شرايع الدين. 9ة 607ا صاا: ص (63)
 .2ة 62ب 141ص 6هتذيب األحكام: ج (64)
 .4ة 222ب 462عله الشرااع: ص (65)
 .16ابب الواحد ة 6ا صاا: ص (66)
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عنــد وفاتـــه: »قــوال  ابحلـــق    وصــيته للحســـنني  وقــاا اإلمـــام أمــري املـــؤمنني 
 .و67مواعمال لألجر وكوان للظامل خصما  وللمظلوم عوان «

والكم وأنسســــكم : »هللا هللا   اجلهــــا  أبمـــ وأيضـــا  جـــاء   نســــس الوصـــية عنـــه 
ــيكم  ــن املنكـــر فيـــوّل علـ ــر ابملعـــروف والنهـــي عـ ــبيه هللا ال ت كـــوا األمـ ــنتكم   سـ وألسـ

 .و68مشراركم ُث تدعون فال يستجاب لكم«
 اهلجرة عن بلد املعاصي
ــاقر  ــر البــ ــو جعســ ــاا أبــ ــال:  قــ ــه تعــ ي   قولــ ــِ وا ِإنَّ أَْر ــ ــُ ِذيَن آَمنــ ــَّ اِ َي الــ ــَ اَي ِعبــ

َعة  طيعــوا أهــه السســق مــن امللــومل فــ ن خستــوهم أن يستنــوكم علــى يقــوا: ال ت و69مَواســِ
 .و70م ينكم ف ن أر ي واسعة..«

: »لـــيس بلــد أبحـــق بــك مـــن بلـــٍدف خــري الـــبال  مـــا وقــاا اإلمـــام أمــري املـــؤمنني 
 .و71ممحلك«

: »إذا عصـــــي هللا   أره أنـــــت فيهـــــا فـــــأخرج منهـــــا إل وقـــــاا أبـــــو عبـــــد هللا 
 .و72مغريها«

 كومات اجلاارةالتحذير من مؤازرة احل
: »أربعـــــــة مـــــــن قواصـــــــم الظهـــــــر: إمـــــــام يعصـــــــي هللا ويطـــــــاع قـــــــاا رســـــــوا هللا 

 .و73مأمر ..«

 
 .13821ة 1ب 180ص 12مستدرمل الوسااه: ج (67)
 .13821ة 1ب 180ص 12مستدرمل الوسااه: ج (68)
 .56كبوت: سورة العن (69)
 تسسري سورة العنكبوت.  151ص 2تسسري القمي: ج (70)
 .442 ج البالغةف قصار احلكم:  (71)
 اهلجرة ومبا يها. 6ب 35ص 19حبار األنوار: ج (72)
 .24ابب األربعة ة 206ا صاا: ص (73)
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: ».. ومــن خــ  لســلطان جــاار كــان قرينــه   النــارف ومــن  ّا ســلطاان  وقــاا 
 .و74معلى اجلور قرن مع هامان وكان هو والسلطان من أشد أهه النار عذااب ..«

اختــََُّذوا َأْحبــَاَرُهْم َورُْهبــَاَ ُْم أَْراَباب  قــوا هللا تعــال:   تسســري  وقــاا اإلمــام البــاقر 
ْن ُ وِن الَّلَّ  ــِ ــية و75ممــ ــاعوهم   معصــ ــن أطــ ــامواف ولكــ ــم وال صــ ــلوا هلــ ــا صــ : »وهللاف مــ

 .و76مهللا«
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 .31سورة التوبة:  (75)
 .33406ة 10ب 133ص 27ه الشيعة: جوساا (76)
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