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ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾)))  وا اهلل َينُْصْ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َتنُْصُ َ ﴿َيا َأيهُّ

))) حممد: 7.
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املقدمة 

يف كتايب )جمتمعنا( الذي صدر حديثا عن مطبعة دار الفرات، اعتربت أن حيوية 
املجتمع العراقي اليوم تتضح يف ظاهرتني مها:-

 .احلشود املليونية يف الزيارة االربعينية لإلمام احلسني -(

2- احلشد الشعبي التطوعي ملحاربة وطرد عصابات داعش التكفريية االرهابية. 

الزيارة  يف  املليونية  فاحلشود  وثيقا،  ارتباطا  بالدين  ترتبطان  الظاهرتني  وكال 
احلسني  االم���ام  قتل  ع��ى  عقائدي  سيايس  احتجاج  كظاهرة  تنطلق  االربعينية 
العامل  شهده  ال��ذي  الرببري  العنف  أن��واع  لكل  أسست  بشعة  بطريقة  وأصحابه 
االسالمي منذ تويل بني أمية مقاليد احلكم ظلام وزورا والذي مهد لتويل بني العباس 
أهل  أئمة  جعلت  التي  الرشعية  والقواعد  القيم  كل  حساب  عى  بالسلطة  الطامعني 
َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اهلل  ُيِريُد  َمَمَ�  إِنَّ  ...﴿ املباركة  االية  يف  كام  الرجس  من  املطهرين  البيت 
تعاىل: قال  كام  املصطفني  منهم  جعلت  َتْطِهرًيا﴾)))  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس   الرِّ
َه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن﴾)2) وجعلتهم من  ﴿إِنَّ اللَّ
َعلِيٌم﴾)3) وهذه  َسِميٌع  ُه  َواللَّ َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضَها  ًة  يَّ ﴿ُذرِّ تعاىل:  قال  الصاحلة كام  الذرية 
املسلمني  من  الكثري  أذهان  يف  حضور  هلا  يعد  ومل  اخطفت  القرآنية  والثقافة  املفاهيم 
نتيجة عدم تويل الذرية الصاحلة من أئمة أهل البيت مقاليد االمر، فحل حملهم ممن هم 

))) االحزاب: 33.

)2) آل عمران:33.
)3) آل عمران: 34.
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ليسوا أهال لتأويل الكتاب وليسوا أهال لتفسريه كام أراد اهلل وأراد رسوله الكريم الذي 
قال: »إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما أن متسكتم هب� لن تضلوا 
وهم  فتندموا،  عنهم  تتخلفوا  وال  فتهلكوا  عليهم  »التتقدموا   :وقال بعدي«،  من 

معلمون فال تعلموهم«. 

اجلهاد  دعوة  لبى  الذي  التطوعي  الشعبي  احلشد  ظاهرة  هي  الثانية  والظاهرة 
عنواهنا:  كان  والتي  االعى  املرجع  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  لسامحة  الكفائي 
سندا  املتطوعون  العراق  أبناء  أصبح  املباركة  الفتوى  تلك  ونتيجة  املقدس،  الدفاع 
للجيش والرشطة االحتادية وبذلك أعادوا روح الفداء والتضحية التي زرعها االسالم 
إن  وسنتناول  مجعاء،  والبرشية  االمة  وكرامة  عزة  أجل  من  املضحني  أبنائه  نفوس  يف 
شاء اهلل أبعاد الدفاع املقدس عى حتريك املشاعر الوطنية امللتزمة بالدين كإطار جامع 
ملظلومية  لتنترص  االنسانية  املشاعر  وحتريك  مجيعا،  وللمسلمني  للعراقيني  وموحد 
االنسان العراقي سواء كان مسلام أو مسيحيا أو أيزيديا أو صابئيا أو هيوديا، مثلام تنترص 

ًة لِْلَعاَلنَِي﴾))). ملظلومية االنسان أينام كان عى قاعدة ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَ

الدكتور عيل التميمي 

))) االنبياء: 07).
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اجلهاد يف اللغة ويف اال�ضطالح القراآين 

يف  واجلهاد  االس��الم،  يف  اجلهاد  عن  حديث  هو  املقدس:  الدفاع  عن  احلديث 
االسالم فرض يف السنة الثانية للهجرة.

الوسع،  بمعنى  يأيت  واجلهد  والطاقة،  والوسع  اجلهد  بذل  هو  اللغة:  يف  واجلهاد 
ويأيت بمعنى املشقة، وكال املعنيني مها يف اجلهاد.

وأشمل،  أعم  اجلهاد  يأيت  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  اصطالح  ويف 
العالء  القتال  هو  خاص  معنى  وله  االكرب،  باجلهاد  سمي  وهلذا  كلها،  احلياة  ليشمل 
كلمة اهلل، وهلذا يسمى باجلهاد االصغر، وذلك بناء عى ماقاله رسول اهلل للمسلمني 
اجلهاد  من  رجعتم  »اليوم   :هلم فقال  اهلل  سبيل  يف  املعارك  إحدى  من  رجعوا  يوم 

االصغر اىل اجلهاد االكرب«. 

وحينئذ: عرف اجلهاد االكرب: بجهاد النفس، وهو دفع الشهوات، ودفع الشبهات، 
فاالول حيتاج اىل تربية روحية وأخالقية أعطاها االسالم اهتامما يف مقدمة كل االهتاممات 
العقائدية حتى أصبحت االخالق قبل التدين، والثانية حتتاج اىل تربية عقائدية لزيادة 
معارف املسلم حول أمور دينه املختلفة واىل فهم أمور الكون واحلياة حتى يتمكن من 
﴿اْدُع  املباركة:  القرآنية  القاعدة  الصحيح عى  بالرأي  الناس  حماورة االخرين، وإقناع 
ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َأْحَسُن  ِهَي  بِالَّتِي  َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسنَِة  َواْلَمْوِعَظِة  بِاْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إَِلى 

َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن﴾))).

ِه َوَما َأَنا ِمَن  َبَعنِي َوُسْبَحاَن اللَّ ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ ﴿ُقْل َهِذِه َسبِيلِي َأْدُعو إَِلى اللَّ

))) النحل: 25).
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اْلُمْشِركِيَن﴾))). 

والدفاع املقدس هو إبعاد االذى والرش عن الفرد املسلم، واجلامعة املسلمة، وعن 
حالة  يف  كام  والقانون،  واالخالق  القيم  عى  اخلارجني  أمر  يستفحل  عندما  البرشية 
واالجرام  الغوغاء  عصابات  من  معها  ومن  التكفريية  االرهابية  )داعش(  عصابات 
تفعل عصابات داعش من نرش  والعامل، كام  البالد  التي التتوقف عند حد من حدود 
مستغلة  ذلك  ستحقق  بأهنا  كبري  وهم  حيدوها  االسالمية  البالد  عرب  متددها  خريطة 
اليها  أشار  التي  العقب  عى  االنقالب  حادثة  بعد  رواجا  لقت  التي  الطائفية  النعرات 
َقْبلِِه  ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  ﴿َوَما ُمَمَّ القرآن الكريم وقوله احلق عندما قال تعاىل: 
ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَّ اهلل َشْيًئا  الرهُّ

اكِِريَن﴾)2).  َوَسَيْجِزي اهلل الشَّ

الناس،  لكل  والرمحة  اخلري  تريد  التي  تعاىل  اهلل  بأوامر  مرتبط  ألنه  مقدس  وهو 
وليس مرتبطا بأهواء شخصية كام هي حالة االنظمة التي الحتكم بام أنزل اهلل ومن معها 
من عصابات االرهاب التكفريي كداعش يف العراق التي عاثت فسادا بال حدود حتى 
 ،االمام عيل قال  النار كام  بدعة يف  بدعة، وكل  النكاح وهو  بجهاد  يسمى  ما  كان 
أهواء  الفتن  وقوع  بدء  »إن�   :عيل االمام  قال  كام  الفتن  وقوع  بداية  هي  واالهواء 
تبتدع، خيالف فيها كتاب اهلل، ويتوىل عليها رجال رجاال عل غري دين  تتبع، وأحكام 
اهلل، فلو أن الباطل خلص من مزاج احلق، مل خيف عل الرتادين، ولو أن احلق خلص 
من لبس الباطل، النقطعت عنه ألسن العاندين، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا 
ضغث فيمزجان، فهنالك يستويل الشيطان عل أوليائه وينجو الذين سبقت هلم من اهلل 

احلسنى«)3).

))) يوسف: 08).
)2) آل عمران: 44).

)3) هنج البالغة ، ص )9، بيان كيف تكون الفتن، خطبة رقم50.
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وكالم االمام عيل هذا هو ترمجة لقول اهلل تعاىل عن الذين مل حيكموا بام أنزل اهلل 
والتي عرضها القرآن الكريم عى ثالثة مستويات هي:

ِذيَن  لِلَّ َأْسَلُموا  الَِّذيَن  النَّبِيهُّوَن  بَِها  َيْحُكُم  َوُنوٌر  ُهًدى  فِيَها  التَّْوَراَة  َأْنَزْلنَا  ا  ﴿إِنَّ  .(
ِه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل َتْخَشُوا  انِيهُّوَن َواْلَْحَباُر بَِما اْسُتْحِفُظوا ِمْن كَِتاِب اللَّ بَّ َهاُدوا َوالرَّ
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم  النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروا بِآَياتِي َثَمنًا َقلِياًل َوَمْن َلْم َيْحُكْم بَِما َأْنَزَل اللَّ

اْلَكافُِروَن﴾))).

2. ﴿َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْلَْنَف بِاْلَْنِف َواْلُُذَن 
اَرٌة َلُه َوَمْن َلْم َيْحُكْم بَِما  َق بِِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ بِاْلُُذِن َوالسِّ

ُه َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّالُِموَن﴾)2).  َأْنَزَل اللَّ

ُه َفُأوَلئَِك  ُه فِيِه َوَمْن َلْم َيْحُكْم بَِما َأْنَزَل اللَّ ْنِجيِل بَِما َأْنَزَل اللَّ 3. ﴿َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْلِ
ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾)3).

ما  الناس  عى  اليلتبس  حتى  احلق  بمعناه  ولكن  اجلهاد  هو  املقدس  والدفاع 
اجلهاد االسالمي  اىل  باطلة المتت  اليه عصابات داعش ومن معها من دعاوى  تدعو 
َجَعَل  َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهاِدِه  َحقَّ  ِه  اللَّ فِي  ﴿َوَجاِهُدوا  تعاىل:  عنه  قال  والذي  بيشء 
اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمْن َقْبُل َوفِي َهَذا  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ َعَلْيُكْم فِي الدِّ
َكاَة  اَلَة َوآُتوا الزَّ ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ لَِيُكوَن الرَّ

ِه ُهَو َمْواَلُكْم َفنِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيُر﴾)4). َواْعَتِصُموا بِاللَّ

 :واالئمة االطهار واجلهاد االصغر كام عرف يف االسالم كام بينه رسول اهلل

))) املائدة: 44.

)2) املائدة: 45.

)3) املائدة: 47.
)4) احلج: 78.
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هو القتال يف سبيل اهلل، والذي مل يكن يف رشيعة اهلل عدوانا، بل هو دفاع عن النفس التي 
حرم اهلل قتلها، ودفاع عن القيم االخالقية، وعن مصالح الناس واشاعة العدل بينهم، 
النَّاُس  لَِيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد  تعاىل:  قال 
َوُرُسَلُه  َينُْصُرُه  َمْن  ُه  اللَّ َولَِيْعَلَم  لِلنَّاِس  َوَمنَافُِع  َشِديٌد  َبْأٌس  فِيِه  اْلَحِديَد  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلِقْسِط 

َه َقِويٌّ َعِزيٌز﴾))). بِاْلَغْيِب إِنَّ اللَّ

الدفاع املقد�س: هو القتال يف �ضبيل اهلل: 

وحتى نتعرف عى املعاين السامية للدفاع املقدس، والبواعث االنسانية التي تقف 
وراءه، البد لنا من أن نلقي نظرة عى ماجاء يف كتاب اهلل القرآن الكريم عن القتال يف 

سبيل اهلل تعاىل، قال تعاىل: 

ُيِحبهُّ  اَل  َه  اللَّ إِنَّ  َتْعَتُدوا  َواَل  ُيَقاتُِلوَنُكْم  الَِّذيَن  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ﴿َوَقاتُِلوا   .(
النجف  يف  الدينية  املرجعية  اليه  دعت  الذي  املقدس  الدفاع  يف  فقتالنا  اْلُمْعَتِديَن﴾)2)، 
االرشف هو قتال يف سبيل اهلل لدفع عصابات داعش املجرمة، وليس هو اعتداء عى 

أحد. 

َأَشدهُّ  َواْلِفْتنَُة  َأْخَرُجوُكْم  َحْيُث  ِمْن  َوَأْخِرُجوُهْم  َثِقْفُتُموُهْم  َحْيُث  ﴿َواْقُتُلوُهْم   .2
ِمَن اْلَقْتِل َواَل ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم 
بالقتال  املوصل  يف  أهلنا  بدؤوا  الذين  هم  والدواعش  اْلَكافِِريَن﴾)3)،  َجَزاُء  َكَذلَِك 
والذبح وسبي النساء وتدمري املمتلكات وتفجري أرضحة االنبياء والصاحلني، وهم من 
أخرجوا شعبنا يف سهل نينوى ويف سنجار وتلعفر، وبشري وآمريل من ديارهم، وهم من 

أشعلوا الفتنة الطائفية، والفتنة أشد من القتل كام قال اهلل تعاىل. 

))) احلديد: 25.
)2) البقرة : 90).
)3) البقرة: )9).



9 الدفاع املقد�س: م�ضروع نه�ضة عراقية

َلُكْم  َخْيٌر  َوُهَو  َشْيًئا  َتْكَرُهوا  َأْن  َوَعَسى  َلُكْم  ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ﴿ُكتَِب   .3
القتال  َتْعَلُموَن﴾)))، وجهاد  اَل  َوَأْنُتْم  َيْعَلُم  ُه  َواللَّ َلُكْم  َشرٌّ  َوُهَو  َشْيًئا  ُتِحبهُّوا  َأْن  َوَعَسى 
أوىل  الكربى  بدر  الرشيفة، ومعركة  النبوية  للهجرة  الثانية  السنة  قلنا- فرض يف  -كام 
معارك املسلمني لدحر الباطل بكل أعوانه من الكفار واملرشكني واملنافقني، قال تعاىل: 

ُكْم َتْشُكُروَن﴾)2). َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ ُه بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَّ ﴿َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَّ

4. ﴿َأَلْم َتَر إَِلى اْلَمَلِ ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلنَا 
ِه َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا  َملًِكا ُنَقاتِْل فِي َسبِيِل اللَّ
ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا إاِلَّ  ِه َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَائِنَا َفَلمَّ َأالَّ ُنَقاتَِل فِي َسبِيِل اللَّ
ُه َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن﴾)3)، فالقتال يف سبيل اهلل كان مرشوعا للدفاع احلق  َقلِياًل ِمنُْهْم َواللَّ
نينوى  للذين أخرجوا من ديارهم ظلام وعدوانا كام فعلت عصابات داعش بأهلنا يف 
واملناطق  العاصمة  بغداد  باتوا هيددون  الدين حتى  واالنبار وكركوك ودياىل وصالح 
املقدسة نتيجة اخليانات والتواطؤ لدى البعض، ومن هنا جاء القرار احلكيم للمرجعية 

الدينية يف النجف االرشف العالن الدفاع املقدس واصدار فتوى اجلهاد الكفائي. 

َمُه  ُه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ ِه َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اللَّ 5. ﴿َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اللَّ
َفْضٍل  ُذو  َه  اللَّ َوَلكِنَّ  اْلَْرُض  َلَفَسَدِت  بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النَّاَس  ِه  اللَّ َدْفُع  َوَلْواَل  َيَشاُء  ا  ِممَّ
التي جعلها اهلل  الناس  الدفع بني  اْلَعاَلِميَن﴾)4) والدفاع املقدس هو من مشاريع  َعَلى 
االحتادية  والرشطة  العراقي  اجليش  به  قام  ما  وهذا  االرض،  يف  الفساد  لدفع  سبيال 

واحلشد الشعبي التطوعي وأبناء العشائر الغيارى. 

))) البقرة: 6)2.
)2) آل عمران: 23).

)3) البقرة: 246.

)4) البقرة: )25.
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ًة َوُأوَلئَِك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن﴾))) واإلل هو القرابة،  6. ﴿اَل َيْرُقُبوَن فِي ُمْؤِمٍن إاِلاًّ َواَل ِذمَّ
والذمة هو العهد أو احللف، ولقد رأينا أن عصابات داعش االرهابية التكفريية تترصف 
وتسلك سلوك الكفار واملرشكني واملنافقني الذين مل حيفظوا حقوق القرابة مثلام مل حيفظوا 

العهود واملواثيق، وهؤالء ينطبق عليهم قوله تعاىل:

َل  َأوَّ َبَدُءوُكْم  َوُهْم  ُسوِل  الرَّ بِإِْخَراِج  وا  َأْيَماَنُهْم َوَهمهُّ َنَكُثوا  َقْوًما  ُتَقاتُِلوَن  ﴿َأاَل   .7
ُمْؤِمنِيَن﴾)2)، ومن هذا املعنى انطلقت  ُكنُْتْم  إِْن  َتْخَشْوُه  َأْن  َأَحقهُّ  ُه  َفاللَّ َأَتْخَشْوَنُهْم  ٍة  َمرَّ
فتوى اجلهاد الكفائي يف مرشوع الدفاع املقدس، فعصابات االرهاب التكفريي أعلنت 
املجرم  املقبور  قال  العراق، ويف سورية  املقدسة يف  العتبات  نوايا يف هدم أرضحة  عن 
يازينب!  هنا  من  ارحيل  بدمشق:  زينب  السيدة  مقام  خماطبا  علوش  زهران  االرهايب 
الصهيوين )يعالون( لو خريت بني داعش وإيران الخرتت  قال وزير احلرب  ولذلك 
داعش، وما التعاون بني إرسائيل والعصابات االرهابية التكفريية الذي ظهر علنا عرب 
أستقبال جرحاهم للعالج يف مستشفيات صفد يف أرسائيل اال دليل واضح عى توحد 
الذي  املقدس  الدفاع  ومرشوع  الصهيونية،  العقيدة  مع  التكفريية  االرهابية  العقيدة 
أطلقته املرجعية الدينية بزعامة السيد عيل احلسيني السيستاين املرجع االعى كان يلحظ 
ذلك التقارب ويقدر نتائجه الوخيمة عى وحدة العراق ووحدة املسلمني بصورة عامة. 

ُه  اللَّ َم  َحرَّ َما  ُموَن  ُيَحرِّ َواَل  اْلِخِر  بِاْلَيْوِم  َواَل  ِه  بِاللَّ ُيْؤِمنُوَن  اَل  الَِّذيَن  ﴿َقاتُِلوا   .8
َيٍد  َعْن  اْلِجْزَيَة  ُيْعُطوا  َحتَّى  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  اْلَحقِّ  ِديَن  َيِدينُوَن  َواَل  َوَرُسوُلُه 
اهلوية  القتل عى  أعامهلا يف  داعش ظهرت من خالل  َصاِغُروَن﴾)3)، وعصابات  َوُهْم 
عى  االت��اوات  وفرض  وسبيهن  النساء  واغتصاب  اخلراف  ذبح  طريقة  عى  والذبح 
واملدارس  املساجد  وتفجري  املنشآت  وتدمري  بالقوة  ممتلكاهتم  عى  واالستيالء  الناس 

))) التوبة : 0).
)2) التوبة: 3).
)3) التوبة: 29.
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 (6000( جرائه  من  أصبح  الذي  النكاح  بجهاد  يسمى  وما  وفرض  العزاء  وجمالس 
جيعل  ذلك  كل  تونس؟  داخلية  وزير  بذلك  رصح  كام  جمهول  من  حاماًل  تونسية  فتاة 
من الدواعش وعصابات االرهاب التكفريي متارس ما مارسه الكفار واملرشكون ضد 
الفتية  العاملية يف املدينة املنورة ودولتها  االسالم واملسلمني يف بداية الدعوة االسالمية 

 .بقيادة رسول اهلل

ِه َذلُِكْم َخْيٌر  9. ﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم فِي َسبِيِل اللَّ
َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾)))، ومرشوع الدفاع املقدس انطلق من تلك املفاهيم اجلهادية 
غوغاء  من  البالد  تتحر  حتى  اهلل  سبيل  يف  جهادا  واالنفس  االم��وال  من  جتعل  التي 
القوات االمنية  بأيدي  الذين يقعون  أفرادها  التي ظهر  التكفريية  العصابات االرهابية 
أهنم اليعرفون اجلهاد وال يعرفون االيامن باهلل وال باليوم االخر، واعرتافاهتم املعلنة عى 
بل  بعضهم  واعالن  خوف،  أو  ضغط  وبدون  معروفة  أصبحت  الفضائيات  شاشات 
الكثري منهم الندم عى ما قام به من تفجري وقتل االطفال واالبرياء من النساء والرجال.

َيْبُغوَنُكُم  ِخاَلَلُكْم  َوَلَْوَضُعوا  َخَبااًل  إاِلَّ  َزاُدوُكَمَمْم  َما  فِيُكْم  َخَرُجوا  ﴿َلْو   .(0
الدفاع  مرشوع  تعرض  ولقد  بِالظَّالِِميَن﴾)2)،  َعلِيٌم  ُه  َواللَّ َلُهْم  اُعوَن  َسمَّ َوفِيُكْم  اْلِفْتنََة 
املقدس اىل التشويه من قبل املنافقني، وهم من أعراب السياسة وأحزاهبا الذين باعوا 
ضامئرهم لالجنبي لقاء فتات املال، أو جعلوا من أنفسهم وبيوهتم حواضن للعصابات 
أمالكهم  عى  واستولت  رجاهلم  وذبح  نساؤهم  استحييت  التي  التكفريية  االرهابية 
ورشدت الباقني منهم وذلك جزاء الظاملني، وهناك من كان يستمع لدعايات املنافقني 
التهم  يكيلون  أخذوا  الذين  املريضة  النفوس  أصحاب  بعض  ومن  الناس  بسطاء  من 
للحشد الشعبي وهي هتم باطلة، مستغلني مايقوم به التكفرييون االرهابيون من تلغيم 

))) التوبة: )4.
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بيوت املواطنني باملتفجرات ليوقعوا أكرب عدد من اخلسائر يف صفوف اجليش والرشطة 
فيقوم  البيوت  تلك  تفجري  يقتيض  الدفاعي  العسكري  العمل  الشعبي، وكان  واحلشد 
االعالم املضاد بالتشهري بذلك العمل معتربا إياه تعمدا لالرضار بمنازل املواطنني وهو 
ليس كذلك الن هؤالء اليفهمون مفهوم الترتس يف احلروب واهلجامت التي يتعرض 
هلا املسلمون من قبل أعدائهم الذين يضعون جمموعة من املسلمني أمامهم حتى اليتقدم 
املسلمون باجتاههم ويرضبوهم، ونتيجة لذلك يتصور أعداء املسلمني أهنم سيوقعون 
املسلمني يف مرمى أسلحتهم، ولذلك امتدت هتمهم لتنال من سمعة املرجعية الدينية 
صاحبة مرشوع الدفاع املقدس والتي تعرف ماهي الرضيبة التي تواجهها يف سبيل اهلل 
ُبوا  َوَقلَّ َقْبُل  ِمْن  اْلِفْتنََة  اْبَتَغُوا  ﴿َلَقِد  كام واجهها رسول اهلل كام تقول االية الكريمة: 
بطالن  ظهر  واليوم  َكاِرُهوَن﴾)))،  َوُهْم  ِه  اللَّ َأْمُر  َوَظَهَر  اْلَحقهُّ  َجاَء  َحتَّى  اْلُُموَر  َلَك 
الذين تعاونوا معهم، بعد  مدعيات داعش ومن معها، وستنكشف حقيقتهم وحقيقة 
أن أصبحت عصاباهتم تلوذ بالفرار وهي مرعوبة من بسالة وارادة املقاتلني العراقيني يف 
اجليش والرشطة واحلشد الشعبي وتلك العصابات املرعوبة هي كام قال عنها تعاىل: ﴿
َخاًل َلَولَّْوا إَِلْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَن﴾)2)، وجيمحون: أي  َلْو َيِجُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

يرسعون للدخول يف الغار أو اهلرب. 

َه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي  )). ﴿إِنَّ اللَّ
َأْوَفى  َوَمْن  َواْلُقْرآِن  ْنِجيِل  َواْلِ التَّْوَراِة  فِي  ا  َحقاًّ َعَلْيِه  َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  ِه  اللَّ َسبِيِل 
ِه َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾)3) وفتوى  بَِعْهِدِه ِمَن اللَّ
اجلهاد الكفائي يف مرشوع الدفاع املقدس تنطلق من هذه احلقائق التي جعلها اهلل برشى 
للمؤمنني املضحني يف سبيل اهلل، والن البيعة مع املرجعية الدينية بصدق واخالص هي 

))) التوبة: 48.
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 بيعة مع اهلل ورسوله كام قال اهلل تعاىل عن بيعة املسلمني يف العقبة الثانية مع رسول اهلل
وهم سبعون رجال، وأمرأتان مها: نسيبة بنت كعب أم عامرة، وأسامء أم عمرو بن عدي 
ِه َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث  َه َيُد اللَّ َما ُيَبايُِعوَن اللَّ من بني سلمة))): ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ
َه َفَسُيْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما﴾)2)، كام قال  َما َينُْكُث َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى بَِما َعاَهَد َعَلْيُه اللَّ َفإِنَّ
َها النَّبِيهُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمنَاُت ُيَبايِْعنََك َعَلى َأْن اَل ُيْشِرْكَن  تعاىل عن بيعة النساء: ﴿َيا َأيهُّ
ِه َشْيًئا َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزنِيَن َواَل َيْقُتْلَن َأْواَلَدُهنَّ َواَل َيْأتِيَن بُِبْهَتاٍن َيْفَتِرينَُه َبْيَن َأْيِديِهنَّ  بِاللَّ
َه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾))). َه إِنَّ اللَّ َوَأْرُجلِِهنَّ َواَل َيْعِصينََك فِي َمْعُروٍف َفَبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر َلُهنَّ اللَّ

ا  ِممَّ َخْيٌر  َوَرْحَمٌة  ِه  اللَّ ِمَن  َلَمْغِفَرٌة  ُمتهُّْم  َأْو  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ُقتِْلُتْم  ﴿َوَلئِْن   .(2
يمكن  الفراش  عى  املوت  حتى  وإنام  اهلل  سبيل  يف  وحده  القتل  ليس  َيْجَمُعوَن﴾)4)، 
الدفاع  ومنها  بواجباته  والقيام  اهلل  طاعة  يف  املرء  يكون  عندما  اهلل  سبيل  يف  يكون  أن 
عن املقدسات، فالذي يعمل يف مجعية من مجعيات مساعدة املجاهدين من توفري املال 
ومرشوع  اهلل،  سبيل  يف  مات  قد  يكون  بذلك  فإنه  املنية  حترضه  ثم  والكساء  والطعام 
الدفاع املقدس حيرص عى تكريس هذه املفاهيم، ولذلك كانت فتوى اجلهاد الكفائي 
الوعي  ينرش  ومن  النقل  وسائل  يقدم  ومن  الطعام  يقدم  ومن  املال  يقدم  من  التنسى 
والثقافة اجلهادية ومن يعمل يف االعالم احلريب مراسال ومصورا وعامال عى احلاسوب. 

ِه  اللَّ َعُدوَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْيِل  ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم  وا  ﴿َوَأِعدهُّ  .(3
ُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل  ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَّ َوَعُدوَّ
ِه ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن﴾)))، والدفاع املقدس حيسب للقوة حسابا، ولذلك  اللَّ

))) الكامل يف التاريخ ، ج)، ص 525.
)2) الفتح: 0).

)3) املمتحنة: 2). 
)4) آل عمران: 57).

)5) االنفال: 60.
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واحلشد  والرشطة  للجيش  القوة  مستلزمات  توفري  اىل  كافة  العراقي  الشعب  دعا 
احلكومة  إمرة  حتت  منضويا  التطوعي  الشعبي  احلشد  يكون  أن  عى  وأكد  الشعبي، 
مما  بانفراد الن ذلك  تعمل  التي  امليليشيات  املسلحة، ورفض  للقوات  العامة  والقيادة 
التكفريي  االرهاب  عصابات  ويمنح  الدولة  عضد  عن  ويفت  املجاهدين  قوة  يبعثر 
فرصة االفالت من قبضة العدالة وذلك بالتخفي بلباس امليليشيات وهذا ما قد حيدث. 

ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَلى اْلِقَتاِل إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن  َها النَّبِيهُّ َحرِّ 4). ﴿َيا َأيهُّ
ُهْم َقْوٌم اَل َيْفَقُهوَن﴾)))،  َيْغلُِبوا ِماَئَتْيِن َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغلُِبوا َأْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بَِأنَّ
فالتحريض عى القتال لردع املعتدين هو عمل من أعامل محاية السلم االهيل، ومرشوع 
الدفاع املقدس حيمل ذلك العنوان الدفاعي من أجل السلم املجتمعي الذي اليتحقق اال 
بوجود املجاهدين املضحني، فالتحريض هنا عمل مرشوع من مهامت االمن العقائدي 
اىل  التوسع  يريد  من  نحيل  لذا  املجال،  ضيق  لوال  بتوسعة  عنه  احلديث  يمكن  الذي 
حمارضاتنا التي ألقيناها عى ضباط وطالب كلية الرشطة ببغداد ومجعها كتاب )االمن 
العقائدي(، والدفاع املقدس الذي يتخذ شعار )مداد العلامء ودماء الشهداء(، فالشهادة 
بذل وتضحية يف سبيل اهلل، وسبيل اهلل هو: اخلدمة املجردة للناس، ومداد العلامء هو 
من يصنع الشهادة النه جيعل العقل قائدا والعلم رائدا، كام جاء عن رسول اهلل الذي 
ينقل عنه عيل بن أيب طالب الذي قال عنه رسول اهلل: »أيا الناس التشكوا عليا، 
فواهلل أنه الخشن يف ذات اهلل ويف سبيل اهلل« وذلك أن عليا نزع احللل عن اجليش، فشكاه 

اجليش اىل رسول اهلل )الذي قال فيه مقالته الكريمة()2).

))) االنفال: 65.
)2) الكامل يف التاريخ ، ج2، ص )3).



(5 الدفاع املقد�س: م�ضروع نه�ضة عراقية

مداد العلماء ودماء ال�ضهداء: 

يعتمد الدفاع املقدس عى ركيزتني مها:

). مداد العلامء )العلم(. 

2. دماء الشهداء )الشهادة يف سبيل اهلل(. 

وللعلم يف مدرسة أهل البيت مرتبة التضاهيها مرتبة أخرى، وذلك أنطالقا 
وَن فِيَما َلْيَس َلُكْم  من قوله تعاىل: ﴿َها َأْنُتْم َهُؤاَلِء َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفلَِم ُتَحاجهُّ

ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾))). بِِه ِعْلٌم َواللَّ

ُه آَتْينَاُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِيَن﴾)2).  ا َبَلَغ َأُشدَّ ﴿َوَلمَّ

﴿َقاَل اْجَعْلنِي َعَل َخَزائِِن اْلَْرِض إيِنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم﴾)3). 

﴿ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل شيطان مريد﴾)4). 

إاِلَّ  بِآَياتِنَا  َيْجَحُد  َوَمَمَما  اْلِعْلَم  ُأوُتَمَموا  الَِّذيَن  ُصَمَمُدوِر  فِي  َبيِّنَاٌت  آَيَمَماٌت  ُهَو  ﴿َبَمَمْل 
الظَّالُِموَن﴾))). 

َلنَا َعَلى َكثِيٍر ِمْن ِعَباِدِه  ِه الَِّذي َفضَّ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوَقااَل اْلَحْمُد لِلَّ
اْلُمْؤِمنِيَن﴾)6). 

ا َرآُه  ﴿َقاَل الَِّذي ِعنَْدُه ِعْلٌم ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرُفَك َفَلمَّ
َيْشُكُر  َما  َفإِنَّ َشَكَر  َوَمْن  َأْكُفُر  َأْم  َأَأْشُكُر  لَِيْبُلَونِي  َربِّي  َفْضِل  ِمْن  َهَذا  َقاَل  ِعنَْدُه  ا  ُمْسَتِقراًّ

))) آل عمران: 66. 
)2) يوسف: 22.
)3) يوسف: 55.

)4) احلج: 3.
)5) العنكبوت: 49.

)6) النمل: 5).
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لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم﴾))). 

َوُكنَّا  َقْبلَِها  ِمْن  اْلِعْلَم  َوُأوتِينَا  ُهَو  ُه  َكَأنَّ َقاَلْت  َعْرُشِك  َأَهَكَذا  ِقيَل  َجاَءْت  ا  ﴿َفَلمَّ
ُمْسلِِميَن﴾)2). 

 :اهلل رسول  عن  ماجاء  أما  الكريم،  القرآن  يف  العلم  عن  ماجاء  بعض  هذا 
»جمالسة أهل الدين رشف الدنيا واالخرة«)3)، وقال رسول اهلل: »قالت احلواريون 
لعيسى: ياروح اهلل من نجالس؟ قال: من يذكركم اهلل رؤيته، ويزيد يف علمكم منطقه، 

ويرغبكم يف االخرة عمله«)4). 

فيتعاهده  دينه  المر  مجعة  كل  يف  نفسه  اليفرغ  لرجل  »أف   :اهلل رسول  وقال 
ويسأل عن دينه«.

وقال رسول اهلل: »إن اهلل عزوجل يقول: تذاكر العلم بني عبادي مما حتيا عليه 
القلوب اليتة إذا هم انتهوا فيه اىل أمري«)5). 

إن  القلوب،  جالء  احلديث  فإن  وحتدثوا  وتالقوا  »تذاكروا   :اهلل رسول  وقال 
القلوب لرتين ك� يرين السيف، جالؤها احلديث« )6) .

وقال رسول اهلل: »من عمل عل غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح«)7). 

وعن أئمة أهل البيت االطهار جاء ماييل:

))) النمل: 40.

)2) النمل: 42.
)3) أصول الكايف ، ج)، ص )3.

)4) أصول الكايف ، ج)، ص )3، باب جمالسة العلامء وصحبتهم.
)5) املصدر السابق ، ص 32.

)6) املصدر السابق.
)7) أصول الكايف ،ص 34.
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). قال االمام عيل: »أيا الناس اعلموا أن ك�ل الدين طلب العلم والعمل به، 
اال وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب الال، أن الال مقسوم مضمون لكم، قد 
قسمه عادل بينكم، وضمنه وسيبقى لكم، والعلم خمزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه 
َفَلْواَل  ًة  َكافَّ لَِينِْفُروا  اْلُمْؤِمنُوَن  َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل:  لقوله  ترمجة  فاطلبوه«، وهذا  أهله  من 
ُهْم  يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا فِي الدِّ َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ

َيْحَذُروَن﴾))).

فرأسه  كثرية:  فضائل  ذو  العلم  أن  العلم  »ياطالب  يقول:   عيل االمام  كان   .2
التواضع، وعينه الرباءة من احلسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه 
ومهته  العل�ء،  زيارة  ورجله  الرحة،  ويده  واالمور،  االشياء  معرفة  وعقله  النية،  حسن 
السالمة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسالحه لني 
الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه الداراة، وجيشه ماورة العل�ء، وماله االدب، وذخريته 
اجتناب الذنوب، وزاده العروف، وماؤه الوادعة، ودليله اهلدى، ورفيقه مبة االخيار«)2).

3. وقال االمام عيل نقال عن رسول اهلل: »العل�ء رجالن: رجل عامل أخذ 
العامل  ريح  ليأذون من  النار  أهل  وأن  فهذا هالك،  لعلمه  تارك  ناج، وعامل  فهذا  بعلمه 
له  فاستجاب  اهلل  اىل  ندامة وحرسة رجل دعا عبدا  النار  أهل  لعلمه، وأن أشد  التارك 
وقبل منه فأطاع اهلل فأدخله اهلل اجلنة، وأدخل الداعي النار برتكه علمه، واتباعه اهلوى، 
فيصد عن احلق وطول االمل ينيس االخرة«)3)، ويف هذا املعنى يقول عيسى: »ياعبيد 
الدنيا التكونوا كالغربال يرب الدقيق منه ويمسك النخالة كذلك أنتم خترجون احلكمة 

من أفواهكم ويبقى الغل يف صدوركم«)4). 

))) التوبة – 22).
)2) أصول الكايف ، ج) ، ص 38.

)3) أصول الكايف ، ص 35.
)4) حتف العقول ، ص 380.
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يعلمون  ما  يقولوا  »أن  قال:  العباد،  عى  اهلل  حق  عن   الباقر االمام  وقال   .4
ويقفوا عندما اليعلمون«))). 

أن  أهناك  الرجال:  هالك  فيه�  خصلتني  عن  »أهناك   :الصادق االمام  قال   .5
تدين اهلل بالباطل، وتفتي الناس ب� التعلم«)2). 

مالئكة  لعنته  هدى  وال  علم  بغري  الناس  أفتى  »من   :الباقر االمام  وقال   .6
الرحة، ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه«.

7. قال االمام الصادق: »ما من أحد يموت من الؤمنني أحب اىل إبليس من 
موت فقيه«)3).

كحصن  االسالم  حصون  هم  الفقهاء  الؤمنني  »إن   :الكاظم االمام  وقال   .8
سور الدينة هلا«)4). 

دماء ال�ضهداء: 

وهو البعد الثاين يف مرشوع الدفاع املقدس بعد مداد العلامء، ويف هذا البعد الذي 
يضحي فيه املؤمنون املجاهدون بأنفسهم يف سبيل اهلل من أجل انتصار احلق عى الباطل، 

قال تعاىل:

ِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلكِْن اَل َتْشُعُروَن﴾)5) ). ﴿َواَل َتُقوُلوا لَِمْن ُيْقَتُل فِي َسبِيِل اللَّ

اُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس  2. ﴿إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اْلَيَّ

))) أصول الكايف ، 33.
)2) أصول الكايف ،ص 33.
)3) نفس املصدر ، ص 30 .

)4) املصدر السابق ، ص 30.
)5) البقرة: 54).
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ُه اَل ُيِحبهُّ الظَّالِِميَن﴾)))،  ُه الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواللَّ َولَِيْعَلَم اللَّ

َوَيْعَلَم  ِمنُْكْم  َجاَهُدوا  الَِّذيَن  اهلل  َيْعَلِم  َوَلََّمَما  اجَلنََّة  َتْدُخُلوا  َأْن  َحِسْبُتْم  ﴿َأْم   .3
ابِِريَن﴾)2)، وهلذا قال رسول اهلل: »احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة«.  الصَّ

َوَما  اهلل  َسبِيِل  يِف  ْم  َأَصاهَبُ لَِا  َوَهنُوا  َفَ�  َكثرٌِي  يهُّوَن  ِربِّ َمَعُه  َقاَتَل  َنبِيٍّ  ِمْن  ْن  ﴿َوَكَأيِّ  .4
ابِِريَن﴾)3)، فالعلم بالصابرين يمر بعد جتربة الشهادة  َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواهلل ُيِبهُّ الصَّ
الذين  الصابرين  الربيني  مثال  هو   عيل االمام  كان  ولذلك  اهلل،  بحب  حتظى  التي 
أن  الصحيحة  الروايات  تقول  أحد  ففي معركة  اهلل،  دين  لنرصة  اهلل  قاتلوا مع رسول 
االمام عليًا أصيب بثامنني جراحة، وملا عاده رسول اهلل لالطمئنان عى صحته، 
قال له االمام: »يارسول اهلل بأيب أنت وأمي لو حلوين عل االكف ماتركت نصتك« 
ويف اليوم الثاين بلغ املسلمني أن أبا سفيان يتوعد املسلمني أن يقيض عليهم، فلام سمع 
االمام عيل أخذ كتيبة من سبعني رجال وخرج اىل محراء االسد ملالقاة أيب سفيان، 
فلام علم أبو سفيان من الشاعر اخلزاعي أن عليا عى رأس الكتيبة رجع هاربا اىل مكة، 

وقال الشاعر اخلزاعي يصف كتيبة عيل بن أيب طالب شعرا:-

ك�����ادت هت���د م���ن االص�������وات راح��ل��ت��ي
االب���اب���ي���ل)4) ب��اجل��ن��د  االرض  س��ال��ت  إذ 

ِهْم ُيْرَزُقوَن﴾)5) ِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّ 5. ﴿َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا فِي َسبِيِل اللَّ

6. وقال رسول اهلل: »فوق كل بر بر حتى يقتل يف سبيل اهلل، فإذا قتل يف سبيل 

))) آل عمران: 40).

)2) آل عمران: 42).

)3) آل عمران: 46).
)4) جممع البيان يف تفسري القرآن، للشيخ الطربيس، ج2، ص، 350.

)5) آل عمران: 69).
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اهلل فليس فوقه بر«))).

7. وقال رسول اهلل: »ما من قطرة أحب اىل اهلل عز وجل من قطرة دم يف سبيل 
اهلل«)2).

القوم  أتيت هؤالء  إين  الناس  »أيا  فقال:  يوم اجلمل   االمام عيل 8. وخطب 
ودعوهتم واحتججت عليهم فدعوين اىل أن أصرب للجالد وأبرز للطعان فالمهم اهلبل 
فلغريي  رامها  من  القارة  أنصف  بالضب  أرهب  وال  باحلرب  أهدد  وما  كنت  وقد 
فليربقوا ولريعدوا فأنا أبو احلسن الذي فللت حدهم وفرقت مجاعتهم وبذلك القلب 
ألقى عدوي وأنا عل ما وعدين ريب من النص والتأييد والظفر وأين لعل يقني من ريب 
وغري شبهة من أمري، أيا الناس ان الوت اليفوته القيم وال يعجزه اهلارب، ليس عن 
اللف  بيده  نفيس  والذي  القتل،  الوت  أفضل  وأن  يقتل،  يمت  مل  ومن  ميص،  الوت 
رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة عل فراش، واعجبا لطلحة ألب الناس عل اأبن عفان 
حتى اذا قتل أعطاين صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتي، اللهم خذه وال متهله وأن الزبري 

نكث بيعتي، وقطع رحي، وظاهر عيل عدوي فأكفنيه اليوم ب� شئت«)3)

9. وقيل للنبي: ما بال الشهيد اليفتن يف قربه؟ فقال: »كفى بالبارقة فوق 
رأسه فتنة«، وشهداء احلشد الشعبي التطوعي وشهداء اجليش والرشطة يف حرهبم مع 
عصابات داعش هم من الذين سلموا من فتنة القرب بإذن اهلل تعاىل، وهم حصون السلم 
املجتمعي يف العراق،  وهذا ما يتحقق االن بحمد اهلل يف االنبار وسيتحقق يف املوصل إن 
شاء اهلل، ومثله حتقق يف القصري ويف القلمون، ويف تدمر وريف حلب الشاميل ويف ريف 

درعا يف سورية. 

))) فروع الكايف، ج5، كتاب اجلهاد، ص 804.
)2) نفس املصدر 805.

)3) فروع الكايف باب اجلهاد، ج5، ص805.
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0). وقال االمام الصادق: »من قتل يف سبيل اهلل مل يعرفه اهلل شيئا من سيئاته«. 

)). وقال االمام الصادق: »أفضل اجلهاد أن يعقر جواده وأهريق دمه يف سبيل 
قبل اجلامهري  يزفون من  الذين  الشعبي واجليش والرشطة  اهلل«، وشهداؤنا من احلشد 
ذكر  وعى  للشهادة،  الصادق  االمام  وصف  عليهم  ينطبق  ممن  هم  الشهادة  عرس  يف 
الشهادة واجلهاد، وللتأيس بجهاد رسول اهلل وبدماء الشهداء من املسلمني االوائل 
الذين قال عنهم االمام عيل: »كان الواحد منا يقتل أخاه وأباه من الرشكني الحاربني 
َقْوًما  َتِجُد  ﴿اَل  تعاىل:  لقوله  ترمجة  وهو  فنصنا«،  صدقنا  اهلل  رأى  حتى  ورسوله  هلل 
َأْبنَاَءُهْم  َأْو  َه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم  وَن َمْن َحادَّ اللَّ ُيَوادهُّ ِه َواْلَيْوِم اْلِخِر  ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ
َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم  يَماَن َوَأيَّ َأْو إِْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلئَِك َكَتَب فِي ُقُلوبِِهُم اْلِ
ُه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ُأوَلئَِك ِحْزُب  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اْلَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َرِضَي اللَّ
رسول  غزوات  للتأيس،  قلنا  كام  وسنذكر  اْلُمْفلُِحوَن﴾)))،  ُهُم  ِه  اللَّ ِحْزَب  إِنَّ  َأاَل  ِه  اللَّ
اهلل ورساياه، حيث كانت آخر غزوة غزاها رسول اهلل بنفسه: غزوة تبوك، ومجيع 

غزواته بنفسه تسع عرشة غزوة عى اختالف يف الروايات من حيث العدد. 

:2). واليك أسامء غزوات رسول اهلل

). غزوة ودان 

2. غزوة بواط 

3. غزوة العشرية 

4. غزوة بدر االوىل 

5. غزوة بدر الكربى 

6. غزوة بني سليم 

))) املجادلة: 22.
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7. غزوة السويق 

8. غزوة غطفان 

9. غزوة بحران باحلجاز 

0). غزوة أحد 

)). غزوة محراء االسد 

2). غزوة بني النضري 

3). غزوة ذات الرقاع 

4). غزوة بدر االخرة 

5). غزوة دومة اجلندل 

6). غزوة اخلندق 

7). غزوة بني قريظة 

8). غزوة بني حليان من هذيل 

9). غزوة ذي قرد 

20. غزوة بني املصطلق 

)2. غزوة احلديبية 

22. غزوة خيرب 

23. عمرة القضاء 

24. غزوة فتح مكة 
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25. غزوة حنني 

26. غزوة الطائف 

27. غزوة تبوك، وقاتل منها يف تسع غزوات هي: بدر، أحد، اخلندق، وقريظة، 
واملصطلق، وخيرب، والفتح، وحنني، والطائف ))).

 فتوى الدفاع املقد�س
)مداد العلماء ودماء ال�ضهداء حتفظ اأر�س االنبياء(

االثار التي تركتها فتوى اجلهاد الكفائي على م�ضروع الدفاع املقد�س

يف  ملموسة  حقيقة  الكفائي  اجلهاد  فتوى  بعد  املقدس  الدفاع  مرشوع  أصبح   .(
املجتمع العراقي من خالل كل من:

القتال ضد  ا- تشكيل جماميع صغرية يف املدن جلمع التربعات وإرساهلا جلبهات 
عصابات داعش.

اىل  التموينية  البطاقة  من  الغذائية  حصصهم  بإرسال  املواطنني  بعض  قيام  ب- 
احلشد الشعبي.

ج- قيام بعض النسوة بتحضري مستلزمات الطبخ وإرساهلا اىل جبهات القتال. 

ح- ختصيص االعالم أهتامما بام يدور يف جبهات القتال ضد داعش وكان للفضائية 
العراقية مسامهة بارزة. 

االسعافية  واملواد  االدوية  تربعات  بجمع  واالس��واق  املساجد  يف  جلان  قيام  د- 
وإرساهلا اىل جبهات القتال. 

))) الكامل يف التاريخ، ج2، ص 32)- البن االثري.
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و- فتح صناديق التربعات للحشد الشعبي يف العتبات املقدسة ويف بعض االماكن 
الشعبية. 

ز- تركيز خطب اجلمعة عى مؤازرة احلشد الشعبي واجليش والرشطة يف حرهبم 
املقدسة ضد عصابات داعش االرهابية التكفريية. 

الدفاع املقد�س واحلث على اجلهاد:

 احلث عى اجلهاد هو مرشوع معريف أمني اقتصادي، اجتامعي، أسسه رسول اهلل
الذي الينطق عن اهلوى إن هو اال وحي يوحى عرب ماييل:

). قال الرسول: »اخلري كله يف السيف وحتت ظل السيف وال يقيم الناس اال 
السيف، والسيوف مقاليد اجلنة والنار« )))، وهذا املعنى اليعني أن رسول اهلل: داعية 
حرب وعنف، كام قد يتصور البعض مما النصيب هلم من الثقافة واملعرفة، وإنام يعني أن 
رسول اهلل يؤكد عى بعض اجلوانب النفسية التي تكون فيها بعض النفوس الترتدع 
املعنى قال  التي الترتدع اال هبا، وهبذا  النفوس  التي ختافها  اال باخلوف املربر وبالقوة 
االمام عيل:»رد احلجر من حيث أتى فإن الرش اليرده اال الرش« وقال: »أذا شغب 

شاغب عوتب، فإن أبى قوتل«.

والدراسات النفسية املعارصة توظف اخلوف توظيفا بحيث جتعل قسام منه اليمكن 
)خصوصا يف حاالت التمرد والعصيان غري املربر( اال بأستعامل القوة، فالسيف الذي 
يقصده رسول اهلل هو القوة التي البد منها للذين اليسمعون النصيحة وال املوعظة 

وال يستجيبون الوامر من بيده االمر، وهبذا املعنى قال الشاعر أبو متام:

ال���س���ي���ف أص������دق أن����ب����اء م����ن ال��ك��ت��ب
وال���ل���ع���ب  اجل������د  ب����ني  احل������د  ح������ده  يف 

))) فروع الكايف، باب اجلها، ص 773.
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وقال املتنبي:

راك���ب رسج  ال���دن���ى  يف  م���ك���ان  وخ����ري 
ك���ت���اب. ال�����زم�����ان  يف  ج���ل���ي���س  وخ�����ري 

2. وقال رسول اهلل: »للجنة باب يقال له: باب الجاهدين، يمضون اليه فإذا 
هو مفتوح وهم مقلدون بسيوفهم، واجلمع يف الوقف والالئكة ترحب هبم، ثم قال: 
فمن ترك اجلهاد ألبسه اهلل عز وجل ذال وفقرا يف معيشته ومقا يف دينه، أن اهلل عز وجل 
العاديات: أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها« ويف ذلك قوله تعاىل يف سورة   أغنى 
بِِه  َنْقًعاَفَوَسْطَن  بِِه  ُصْبًحاَفَأَثْرَن  َقْدًحاَفاْلِغرَياِت  َضْبًحاَفاْلوِرَياِت  ﴿َواْلَعاِدَياِت 

ًعا﴾))).  مَجْ

3. وقال رسول اهلل: »خيول الغزاة يف الدنيا خيوهلم يف اجلنة، وأن أردية الغزاة 
لسيوفهم«.

بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال:   أخربين جربئيل« :4. وقال النبي
ياممد من غزا من أمتك يف سبيل اهلل فأصابه قطرة من الس�ء أو صداع كتب اهلل له عز 

وجل شهادة«)2).

5. وقال رسول اهلل:»من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو رشيكه يف 
ثواب غزوته«.

6. وقال: »من اغتاب مؤمنا غازيا أو اذاه أو خلفه يف أهله بسوء، نصب له يوم 
القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس يف النار اذا كان الغازي يف طاعة اهلل عز وجل«.

7. وقال:»اغزوا تورثوا أبناءكم جمدا«)3) 

))) سورة العاديات: )-5.
)2) فروع الكايف، كتاب اجلهاد، ج4، ص 773.

)3) املصدر السابق، ص 775.
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8. وقال: »جاهدوا تغنموا«.

الرجل  فجهاد  والنساء،  الرجال  عل  اجلهاد  اهلل  »كتب   :عيل االمام  وقال   .9
بذل ماله ونفسه حتى يقتل، وجهاد الرأة الصرب عل ماترى من أذى زوجها وغريته«))).

أمية: »ومن ذلك ما  بني  الباقر يف رسالة اىل بعض خلفاء  0). وكتب االمام 
ضيع اجلهاد الذي فضله اهلل عز وجل عل االع�ل، وفضل عامله عل الع�ل تفضيال يف 
الدرجات والغفرة والرحة النه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين وبه اشرتى اهلل من 

الؤمنني أنفسهم... وأمواهلم باجلنة بيعا مفلحا منجحا...«.

واشرتط عليهم فيه حفظ احلدود... 

اهلل، ومن  عبادة  واىل  العباد  من طاعة  وجل  اهلل عز  اىل طاعة  الدعاء  ذلك  وأول 
والية العباد، فمن دعي اىل اجلزية فأبى قتل وسبي أهله، وليس الدعاء من طاعة عبد 
اىل طاعة عبد مثله، ومن أقر باجلزية مل يتعد عليه ومل ختفر ذمته وكلف دون طاقته وكان 
الفيئ للمسلمني عامة غري خاصة وإن كان قتال وسبي سري يف ذلك بسريته وعمل يف 
ذلك بسنته من الدين ثم كلف االعمى واالعرج الذين الجيدون ما ينفقون عى اجلهاد 
بعد عذر اهلل عز وجل إياهم، ويكلف الذين يطيقون ما اليطيقون، وإنام كان أهل مرص 
الناس رجلني،  البعوث، فذهب ذلك كله حتى عاد  بينهم يف  ليعدل  يليه  يقاتلون من 
أجري مؤجتر بعد بيع اهلل ومستأجر صاحبه غارم، وبعد عذر اهلل وذهب احلرج، فضيع 
وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ومن أقوم ممن أقام هذا فرد اجلهاد عى العباد 

وزاد اجلهاد عى العباد، إن ذلك خطأ عظيم)2).

االمام  حروب  حسب  ومراتبها  السيوف  وظيفة   الباقر االمام  ورشح   .((
عيل فقال: » بعث اهلل ممدا بخمسة أسياف هي: 

))) املصدر السابق، ص 777.
)2) فروع الكايف ج5، كتاب اجلهاد، ص 774.
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احلرب  تضع  ولن  أوزارهَمَما،  احلرب  تضع  حتى  تغمد  فال  شاهرة  منها  ثالثة  ا- 
أوزارها حتى تطلع الشمس من مغرهبا، أمن الناس كلهم يف ذلك اليوم، فيومئذ الينفع 

نفسا إي�هنا مل تكن امنت من قبل أو كسبت يف إي�هنا خريا. 

ب- وسيف منها مكفوف.

ج- وسيف منها مغمود سله اىل غرينا وحكمه الينا«.

﴿َفاْقُتُلوا  اهلل عز وجل:  قال  العرب،  املسلولة، فسيف عى مرشكي  السيوف  أما 
َفإِْن  َمْرَصٍد  ُكلَّ  َلُهْم  َواْقُعُدوا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  َوَجْدُتُموُهْم  َحْيُث  اْلُمْشِركِيَن 
يِن﴾)3).  الدِّ فِي  ﴿َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة﴾)2)  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ ﴿َوَأَقاُموا  امنوا  يعني  َتاُبوا﴾))) 
فهؤالء اليقبل منهم اال القتل أو الدخول يف االسالم وأمواهلم وذرارهيم سبي عى ما 

سن رسول اهلل فإنه: سبى، وعفا، وقبل الفداء.

نزلت  ُحْسنًا﴾)4)  لِلنَّاِس  ﴿َوُقوُلوا  تعاىل  اهلل  قال  الذمة:  أهل  الثاين عى  والسيف 
ِه َواَل  هذه االية يف أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل: ﴿َقاتُِلوا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاللَّ
ُه َوَرُسوُلُه َواَل َيِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا  َم اللَّ ُموَن َما َحرَّ بِاْلَيْوِم اْلِخِر َواَل ُيَحرِّ
اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾)5)، فمن كان منهم يف دار االسالم 
قبلوا اجلزية عى  القتل وماهلم يفء وذرارهيم سبي، وإذا  أو  يقبل منهم اال اجلزية  فلن 
أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أمواهلم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم يف دار 
احلرب حل لنا سبيهم وأمواهلم ومل حتل لنا مناكحتهم ومل يقبل منهم اال الدخول يف دار 

االسالم أو اجلزية أو القتل.

))) التوبة: 5.
)2) البقرة: 277.

)3) التوبة: )).
)4) البقرة : 83.
)5) التوبة: 29.
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اهلل  قال  واخلزر،  والديلم  الرتك  يعني  العجم  مرشكي  فعى  الثالث  السيف  وأما 
قال: ثم  َكَفُروا﴾))) فقص قصتهم  ﴿الَِّذيَن  فيها:  يذكر  التي  السورة  أول   عز وجل يف 
ا فَِداًء َحتَّى َتَضَع  ا َمناًّا َبْعُد َوإِمَّ وا اْلَوَثاَق َفإِمَّ َقاِب َحتَّى إَِذا َأْثَخنُْتُموُهْم َفُشدهُّ ﴿َفَضْرَب الرِّ
ا فَِداًء﴾)3)  ا َمناًّا َبْعُد﴾)2) يعني بعد السبي منهم ﴿َوإِمَّ اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها﴾ فأما قوله ﴿َفإِمَّ
يعني املفاداة بينهم وبني أهل االسالم، فهؤالء لن يقبل منهم اال القتل أو الدخول يف 

االسالم وال حيل لنا مناكحتهم ما داموا يف دار احلرب.

وجل: عز  اهلل  قال  والتأويل،  البغي  أهل  عى  فسيف  املكفوف،  السيف   وأما 
﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهَما َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلى اْلُْخَرى 
 :َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِلى َأْمِر اللَِّه﴾)4)، فلام نزلت هذه االية قال رسول اهلل
هو؟  من   فسئل التنزيل«،  عل  قاتلت  ك�  التأويل  عل  بعدي  يقاتل  من  منكم  »أن 
فقال: »خاصف النعل« يعني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، فقال عامر بن يارس: 
»قاتلت هبذه الراية مع رسول اهلل ثالثا وهذه الرابعة واهلل لو رضبونا حتى يبلغوا بنا 
سعفات من هجر لعلمنا أنا عى احلق وأهنم عى الباطل«، وكانت السرية فيهم من أمري 
املؤمنني ما كان رسول اهلل يف أهل مكة يوم فتح مكة فإنه مل يسب هلم ذرية وقال: 
 :من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن«، وكذلك قال: أمري املؤمنني«
يوم البرصة نادى فيهم: »التسبوا هلم ذرية وال جتهزوا عل جريح وال تتبعوا مدبرا ومن 

أغلق بابه وألقى سالحه فهو أمن«. 

وجل: عز  اهلل  قال  القصاص،  به  يقوم  ال��ذي  فالسيف  املغمود،  السيف   وأم��ا 

))) البقرة: 6.
)2) حممد: 4.
)3) حممد: 4.

)4) احلجرات: 9.
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فهذه  الينا،  وحكمه  املقتول  أولياء  اىل  فسله  بِاْلَعْيِن﴾)))،  َواْلَعْيَن  بِالنَّْفِس  ﴿النَّْفَس 
سريها  من  شيئا  أو  منها  جحد  أو  جحدها  فمن   حممدا هبا  اهلل  بعث  التي  السيوف 

 .(2(وأحكامها فقد كفر بام أنزله اهلل عى حممد

2). وقال االمام الصادق يرشح من جيب عليه اجلهاد ومن الجيب وهو ترمجة 
اِجُدوَن  اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ لالية املباركة قال تعاىل: ﴿التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ
ِر اْلُمْؤِمنِيَن﴾)3)،  ِه َوَبشِّ اْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَْكِر َواْلَحافُِظوَن لُِحُدوِد اللَّ
وأمرائها  داعش  عصابات  عى  رد  وهو  باجلهاد  يأمر  من  مواصفات  شارحا   فقال
كان  من  اال  بذلك  يقوم  وال  هلم،  اال  اليل  لقوم  باجلهاد  االمر  »أن   :قال اجلهلة، 
منهم؟ قال السائل: من أولئك؟ قال: من قام برشائط اهلل« وهي التي ذكرهتا االية )2))) 
من سورة التوبة يف القتال واجلهاد عى املجاهدين، فهو املأذون له يف الدعاء اىل اهلل عز 
وجل، ومن مل يكن قائام برشائط اهلل عز وجل يف اجلهاد عى املجاهدين فليس بمأذون 
له يف اجلهاد، وال الدعاء اىل اهلل حتى حيكم يف نفسه ما أخذ اهلل عليه من رشائط اجلهاد، 
قال السائل: فبني يل يرمحك اهلل، قال: »إن اهلل تبارك وتعاىل أخرب نبيه يف كتابه الدعاء 
اليه ووصف الدعاء اليه فجعل ذلك هلم درجات يعرف بعضها بعضا، ويستدل ببعضها 
عل بعض فأخرب أنه تبارك وتعاىل أول من دعا اىل نفسه ودعا اىل طاعته واتباع أمره، فبدأ 
اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾)4) ثم ثنى  اَلِم َوَيِْدي َمْن َيَشاُء إىَِل ِصَ بنفسه فقال: ﴿َواهلل َيْدُعو إىَِل َداِر السَّ
﴿اْدُع إَِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي  برسوله فقال: 
َأْحَسُن﴾)5)، يعني بالقرآن ومل يكن داعيا اىل اهلل عز وجل من خالف أمر اهلل ويدعو اليه 

))) املائدة: 45.
)2) فروع الكايف، ج5، كتاب اجلهاد، ص 778.

)3) التوبة: 2)).
)4) يونس: 25.

)5) النحل: 25).
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بغري ما أمر به يف كتابه والذي أمر أن اليدعى اال به، وقال يف نبيه: ﴿َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِلى 
ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾)))، يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء اليه بكتابه أيضا فقال: تبارك وتعاىل: 
ُر اْلُمْؤِمنِيَن ﴾)3)، ثم ذكر من  تِي ِهَي َأْقَوُم﴾)2) أي يدعو ﴿َوُيَبشِّ ﴿إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَّ
ٌة َيْدُعوَن إَِلى  أذن له يف الدعاء اليه بعده وبعد رسوله يف كتابه فقال: ﴿َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ
اْلُمْفلُِحوَن﴾)4)، ثم أخرب  ُهُم  َوُأوَلئَِك  اْلُمنَْكِر  َعِن  َوَينَْهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  اْلَخْيِر 
احلرم  اسامعيل من سكان  ذرية  ابراهيم ومن  ذرية  وأهنا من  االمة وممن هي  عن هذه 
وممن مل يعبدوا غري اهلل قط الذين وجبت هلم الدعوة، دعوة ابراهيم واسامعيل ومن أهل 
هذا املسجد الذين أخرب عنهم يف كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا الذين 
وصفناهم قبل هذا يف صفة أمة أبراهيم الذين عناهم اهلل تبارك وتعاىل يف قوله: ﴿َأْدُعو 
َبَعنِي﴾)5)، يعني أول من اتبعه عى االيامن به والتصديق  ِه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتَّ إَِلى اللَّ
له بام جاء به من عند اهلل عز وجل من االمة التي بعث فيها ومنها واليها قبل اخللق ممن 
مل يرشك باهلل قط ومل يلبس إيامنه بظلم وهو الرشك، ثم ذكر أتباع نبيه وأتباع هذه 
االمة التي وصفها يف كتابه باالمر باملعروف والنهي عن املنكر وجعلها داعية اليه وأذن 
اْلُمْؤِمنِيَن﴾)6)، ثم  َبَعَك ِمَن  اتَّ ُه َوَمِن  َها النَّبِيهُّ َحْسُبَك اللَّ َأيهُّ هلا يف الدعاء اليه فقال: ﴿َيا 
اُء  ِه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اللَّ وصف أتباع نبيه من املؤمنني فقال عز وجل: ﴿ُمَحمَّ
ِه َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم  ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَّ ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ َعَلى اْلُكفَّ
ْنِجيِل﴾)7) وقال: اْلِ َوَمَثُلُهْم فِي  التَّْوَراِة  َمَثُلُهْم فِي  َذلَِك  ُجوِد  َأَثِر السهُّ ِمْن  فِي ُوُجوِهِهْم 

 

))) الشورى: 52.
)2) االرساء: 9.
)3) االرساء: 9.

)4) آل عمران: 04).
)5) يوسف: 08).

)6) االنفال: 64.
)7) الفتح: 29.
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ُه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم َوبَِأْيَمانِِهْم﴾)))،  ﴿َيْوَم اَل ُيْخِزي اللَّ
كي  ووصفهم  حالهم  ثم  اْلُمْؤِمنُوَن﴾)))  َأْفَلَح  ﴿َقْد  وقال:  املؤمنني:  أولئك  يعني 
ُهْم  ﴿الَِّذيَن  به ووصفهم:  فيام حالهم  فقال:  منهم  اال من كان  باللحاق هبم  اليطمع 
﴿ُأوَلئَِك  قوله:  اىل  ُمْعِرُضوَن﴾)4)  ْغِو  اللَّ َعِن  ُهْم  ﴿َوالَِّذيَن  َخاِشُعوَن﴾)))  َصاَلتِِهْم  فِي 
َخالُِدوَن﴾)6)، وقال يف وصفهم  فِيَها  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس  َيِرُثوَن  ﴿الَِّذيَن  اْلَواِرُثوَن﴾)5)،  ُهُم 
ُه  َم اللَّ ِه إَِلًها آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ وحليتهم أيضا: ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَّ
إاِلَّ بِاْلَحقِّ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق َأَثاًما﴾)7)، ﴿ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة 
َوَيْخُلْد فِيِه ُمَهاًنا﴾)8)، ثم أخرب أنه اشرتى من هؤالء املؤمنني ومن كان عى مثل صفتهم 
ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه  ﴿َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اللَّ
فقال: ومبايعته  بعهده  له  وفاءهم  ذكر  ثم   ،(9(﴾ َواْلُقْرآِن  ْنِجيِل  َواْلِ التَّْوَراِة  فِي  ا  َحقاًّ

 

اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذلَِمَمَك  بِِه  َباَيْعُتْم  الَِّذي  بَِبْيِعُكُم  َفاْسَتْبِشُروا  ِه  اللَّ ِمَن  بَِعْهِدِه  َأْوَفَمَمى  ﴿َوَمَمَمْن 
َوَأْمَواَلُهْم  َأْنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمنِيَن  ِمَن  اْشَتَرى  َه  اللَّ ﴿إِنَّ  االية:  هذه  نزلت  فلام  اْلَعظِيُم﴾)0)) 
بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة﴾))))، قام رجل اىل النبي فقال: يانبي اهلل أرأيتك الرجل يأخذ سيفه 
فيقاتل حتى يقتل اال أنه يقرتف من هذه املحارم أشهيد هو؟ فأنزل اهلل عز وجل عى 

))) التحريم: 8.

)2) املؤمنون: ).

)3) املؤمنون: 2.

)4) املؤمنون: 3.
)5) املؤمنون: 0).
)6) املؤمنون: )).
)7) الفرقان: 68.
)8) الفرقان: 69.
)9) التوبة: ))).

)0)) التوبة: ))).

)))) التوبة: ))).



مهرجان فتوى الدفاع املقد�س الثقايف االول32

اْلِمُروَن  اِجُدوَن  السَّ اكُِعوَن  الرَّ ائُِحوَن  السَّ اْلَحاِمُدوَن  اْلَعابُِدوَن  ﴿التَّائُِبوَن  رسوله: 
اْلُمْؤِمنِيَن﴾)))، ففرس  ِر  َوَبشِّ ِه  اللَّ لُِحُدوِد  َواْلَحافُِظوَن  اْلُمنَْكِر  َعِن  َوالنَّاُهوَن  بِاْلَمْعُروِف 
الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة واجلنة وقال:  النبي املجاهدين من املؤمنني 
التائبون من الذنوب، العابدون الذين اليعبدون اال اهلل وال يرشكون به شيئا، احلامدون 
الصائمون  وهم  السائحون  والرخاء،  الشدة  يف  حال  كل  عى  اهلل  حيمدون  الذين 
الراكعون الساجدون الذين يواظبون عى الصلوات اخلمس واحلافظون هلا واملحافظون 
عليها بركوعها وسجودها ويف اخلشوع فيها ويف أوقاهتا االمرون باملعروف بعد ذلك 
هبذه  قائم  وهو  قتل  من  فبرش  قال:  عنه  واملنتهون  املنكر  عن  والناهون  به  والعاملون 
بالقتال اال أصحاب هذه  يأمر  أنه مل  تبارك وتعاىل  بالشهادة واجلنة، ثم أخرب  الرشوط 
َنْصِرِهْم  َعَلى  َه  اللَّ َوإِنَّ  ُظلُِموا  ُهْم  بَِأنَّ ُيَقاَتُلوَن  ِذيَن  لِلَّ ﴿ُأِذَن  وجل:  عز  فقال  الرشوط 

نَا اللَُّه﴾)3) )4). َلَقِديٌر﴾)2)، ﴿الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِلَّ َأْن َيُقوُلوا َربهُّ

3). وقال االمام الصادق: »أن اهلل عز وجل بعث رسوله باالسالم اىل الناس 
عرش سنني فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال، فاخلري يف السيف وحتت السيف، واالمر 
السامء أنزلتها  التي  املباركة  االطروحة  بتلك  يعمل  املقدس  والدفاع  بدأ«)5)  ك�   يعود 
﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم... ﴾)6)، فالقتال يف االسالم تنظيم لالمن املجتمعي، 

وليس عنفا وفوىض كام تفعل عصابات داعش االرهابية. 

كانت فتوى اجلهاد الكفائي للمرجع االعى السيد عيل احلسيني السيستاين تقتفي 

))) التوبة: 2)).
)2) احلج: 39.
)3) احلج: 40.

)4) فروع الكايف ج5، ص 780.
)5) نفس املصدر – 775.

)6) البقرة: 6)2.
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أثر احلث عى اجلهاد الذي رسم االمام عيل خطوطه العريضة حتى يشحذ اهلمم، 
ويستثري العزائم، ويقيم احلجة، ومن املناسب أن ننقل للقراء والبناء اجليش والرشطة 

واحلشد الشعبي وأبناء العشائر ما جاء يف خطبة االمام عيل يف احلث عى اجلهاد: 

»أما بعد، فإن اجلهاد باب من أبواب اجلنة... 

فتحه اهلل خلاصة أوليائه...

وهو لباس التقوى...

ودرع اهلل احلصينة...

وجنته الوثيقة... 

فمن تركه رغبة عنه، ألبسه اهلل ثوب الذل، وشمله البالء، وديث بالصغار والق�ءة،

ورضب عل قلبه باالسداد...)وهي احلجب التي حتول دون البصرية(.

وأديل احلق منه بتضييع اجلهاد... )أي أخذ احلق منه وأبعد عنه(.

وسيم اخلسف، ومنع النصف...

اال وأين قد دعوتكم اىل قتال هؤالء القوم ليال وهنارا ورسا وعلنا )واملرجعية الدينية 
يف النجف االرشف تأست بدعوة االمام عيل يف احلدث عى اجلهاد وقتال عصابات 
االطفال،  وترويع  النساء  واغتصاب  الناس  بقتل  االرهاب  غري  التعرف  التي  الباطل 

وهدم املدارس واملستشفيات واملساجد والكنائس(.

ويضيف االمام عيل قائال وقوله احلق: وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم... 

االرهابية  داعش  وعصابات  ذلَمَموا...«  اال  دارهم  عقر  يف  قط  قوم  غزي  ما  فواهلل 
قد غزت املوصل بطريقة مذلة نتيجة هتاون البعض وخيانة البعض االخر، واملرجعية 
أن  وعرفت  حدث،  الذي  وآملها  تسكت  مل  ذلك  رأت  ملا  االرشف  النجف  يف  الدينية 
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من  أقوى  عزيمة  الغيارى  العراق  أبناء  ويف  العراقية،  الرشطة  ويف  العراقي  اجليش  يف 
املوقف  واختاذ  اهلادئ،  التحرك  قررت  لذلك  االرهابية،  داعش  عصابات  حماوالت 
احلكيم، فكانت فتوى اجلهاد الكفائي، وهو اجلهاد الذي إذا قام به البعض كان كافيا 
لدحر عصابات االرهاب التكفريي، وأن يكون بقية الشعب مساندا ومؤازرا بالكلمة 
العراقي  الشعب  سجل  حتى  هلل  واحلمد  حدث  ما  وهذا  وبالدواء،  وبالطعام  وباملال 
للدفاع  املرجعية  نداء  لبى  الذي  الشعبي  وحشده  الوطنية  ورشطته  الوطني  بجيشه 
به  قام  الكريم وبام  القرآن  بام رسمه  العراقي مستنرية  املقدس؟ فكانت ملحمة اجلهاد 
واملنافقني  واملرشكني  الكفار  لردع  الغزوات  وبعث  الرسايا  جتهيز  من   اهلل رسول 
عصابات  به  ماتقوم  وهذا  احلقوق،  ومصادرة  للناس  الظلم  سوى  اليعرفون  الذين 

داعش االرهابية التكفريية.

ولنستمع اىل باقي خطبة االمام عيل يف احلث عى اجلهاد وفيها تفاصيل حتاكي 
ماجرى يف العراق اليوم من اعتداءات عصابات داعش االرهابية. 

يقول االمام عيل: »فتواكلتم وختاذلتم حتى شنت عليكم الغارات... 

وملكت عليكم االوطان...« وهذا ماحدث يف املوصل التي كانت عصابات داعش 
جتبي منها تسعة ماليني دوالر شهريا باالكراه والتخويف لتجار املوصل والصحاب 

املهن والبنوك 

االنبار«، )كام وردت  قد وردت خيله  االمام غاضبا: »وهذا أخو غامد  يقول  ثم 
عصابات داعش من شذاذ االفاق اىل املوصل(.

»وقد قتل حسان بن حسان البكري.... يف ذلك الزمان 

وأزال خيلكم عن مساحلها... 

ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل عل الرأة السلمة، واالخرى العاهدة... 
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عصابات  اليوم  فعلت  كام  متاما  ورعاثها...  وقالئدها  وقلبها،  حجلها،  فينزع 
داعش. 

ما متتنع منه اال باالسرتجاع واالسرتحام )االسرتجاع هو ترديد الصوت بالبكاء( .

ثم انصفوا وافرين... 

ما نال رجال منهم كلم... 

وال أريق هلم دم...«

ثم يقول االمام عيل: »فلو أن امرئًا مسل� مات من بعد هذا أسفا... 

ماكان به ملوما... 

بل كان عندي جديرا... 

فيا عجبا...! 

عجبا واهلل يميت القلب... 

وجيلب اهلم من اجت�ع هؤالء القوم عل باطلهم.... كام هو حال عصابات داعش.

وتفرقكم عن حقكم.... )كام هو حال الذين يربرون لعصابات داعش جرائمهم( 
فقبحا لكم وترحا... )والرتح هو اهلم واحلزن(.

حني صتم غرضا يرمى يغار عليكم وال تغريون )وهو حال العراقيني قبل فتوى 
اجلهاد الكفائي، ونداء الدفاع املقدس(.

وتغزون وال تغزون... 

ويعىص اهلل وترضون...« )مثل انتشار املحرمات مثل مهرجانات ما يسمى بملكة 
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مجال العراق، ومهرجان ما يسمى )ألوان( والفسوق ورشب اخلمور(.

ثم يرد االمام عيل عى الذين يتهمونه بعدم علمه باحلرب، فيقول: »هلل أبوهم... 

وهل أحد منهم أشد هلا مراسا... 

القلوب عى  اليوم مرىض  يطلقها  االهتامات  )ونفس   » مني...  مقاما  فيها  وأقدم 
املرجعية الدينية يف النجف االرشف، وعى احلشد الشعبي( .

ثم يقول االمام خمتتام: »لقد هنضت فيها وما بلغت العرشين... 

وها أنا ذا قد ذرفت عل الستني... 

ولكن ال رأي لن اليطاع«))).

االثار االجتماعية مل�ضروع الدفاع املقد�س: 

االنشغال  من  فبدل  واهتامماهتم،  الناس  أحاديث  يف  نوعية  نقلة  اح��داث   .(
باالنقسامات السياسية لالحزاب، أصبح االهتامم بأخبار احلشد الشعبي، وأمور أعادة 

بناء اجليش والرشطة.

أحاديث  تتصدر  داعش،  عصابات  ملحاربة  والتطوع  اجلهاد  ثقافة  أصبحت   .2
الناس، والندوات واملجالس الثقافية، ونرشات االخبار، والرسائل االعالمية. 

3. حترك املثقفني للكتابة عن استنهاض روح املقاومة.

والرشطة  اجليش  وقيام  الشعبي  احلشد  بفعاليات  احلسينية  املنابر  اهتامم   .4
باملواجهات ضد داعش.

5. تسجيل االناشيد الوطنية التي حتث عى مقارعة عصابات داعش. 

6. عقد الندوات اجلامعية لالشادة ببطوالت اجليش والرشطة واحلشد الشعبي. 

))) هنج البالغة، خطبة رقم 27، ص 67. 
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7. اثارة محاس املواطنني للتربع جلبهات القتال باملال والدواء، وجتهيز الطعام 

8. قيام وفود من املرجعية واحلوزات الدينية بزيارة جبهات القتال لدعم صمود 
املقاتلني من اجليش والرشطة واحلشد الشعبي. 

وأبناء  والرشطة  اجليش  دعم  عى  املقدسة  العتبات  يف  اجلمعة  خطب  تركيز   .9
العشائر واحلشد الشعبي. 

0). أصبح اجلمهور العراقي حيرص عى متابعة خطب اجلمعة يف كل من العتبة 
احلسينية، ومسجد أيب حنيفة يف االعظمية، وكذلك يف كل من املسجد الكبري يف الرمادي 

بعد حتريرها من عصابات داعش، ومسجد تكريت، ومساجد دياىل وكركوك. 

)). ازدياد وترية التالحم بني أبناء الشعب العراقي، وبني املدن العراقية، خصوصا 
بعد مظاهر احلفاوة والتكريم الذي لقيه املواطنون النازحون قرسا من تلعفر واملوصل 

وسنجار والرمادي والفلوجة وبقية مدن االنبار وصالح الدين ودياىل. 

2). أصبحت املرجعية الدينية يف النجف االرشف التي وقفت موقفا أبويا لكل 
العراقيني بعيدا عن الطائفية والعنرصية، أصبحت حتظى باحرتام مجيع العراقيني. 

النجف  الدينية يف  املرجعية  يتابع مواقف  العاملي واالقليمي  3). أصبح االعالم 
االرشف باهتامم كبري. 

النجف  يف  الدينية  املرجعية  عى  تعول  العراقية  الدولة  قيادات  أصبحت   .(4
االرشف يف حل مشكالهتا وطلب االستشارة منها، بالرغم من حتفظ املرجعية الدينية 

عى االداء السلبي يف عمل الدولة واحلكومة.
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االثار االمنية للدفاع املقد�س: 

من االثار والنتائج االجيابية الواضحة ملرشوع الدفاع املقدس هي:

). تعزيز الروح املعنوية لدى القوات االمنية.

2. اجياد قوة احتياطية شعبية ساندة لعمل اجليش والرشطة واالجهزة االمنية. 

3. دعم نشاط االستخبارات والرتكيز عليها يف متابعة أعامل وحتركات عصابات 
داعش. 

4. زيادة وعي املواطنني ليكونوا رديفا لالجهزة االمنية واالستخبارية. 

5. احداث صدمة لدى النفوس املريضة املتواطئة نتيجة تركيز التوعية ضدهم يف 
املساجد وخطب اجلمعة، واملناسبات الدينية والوطنية. 

6. حث وتشجيع وسائل االعالم الوطنية والرشيفة عى فضح جرائم عصابات 
داعش. 

7. زيادة حركة املنشورات واملطبوعات التي تسلط الضوء عى أساليب وتوجهات 
عصابات داعش االرهابية ومن معها. 

8. أعطاء الفكر والثقافة أمهية للدراسات االمنية، وما هذا املهرجان الثقايف عن 
الدفاع املقدس الذي تقيمه العتبة العباسية اال نموذج عى ذلك. 

9. زيادة حتصني العتبات املقدسة ملواجهة االخرتاقات االمنية. 

0). انحسار التهديدات العدائية التي كانت تطلقها عصابات داعش.

)). اكتشاف املزيد من خاليا االرهاب بعد وقوعهم يف قبضة رجال االمن. 

2). تراجع البعض ممن كان خمدوعا بدعايات عصابات داعش الطائفية.
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بدأوا  الوقت  بعض  داعش  عصابات  احتضنت  التي  املناطق  سكان  بدأ   .(3
يرتاجعون عن تأييدهم لداعش، وأصبح الكثري منهم نادما عى ذلك التأييد الباطل. 

مكانة املرجعية الدينية بعد اأعالن الدفاع املقد�س: 

للمرجعية الدينية يف العراق خصوصية روحية وعلمية كوهنا تأخذ من مدرسة أهل 
الروحي  واجلانب  العلمي  اجلانب  يتوفر   البيت أهل  مدرسة  ففي   ،البيت
الذايت  االقتصادي  تنظيمها  اىل ذلك  بمستويات التقارهبا أي مرجعية أخرى، يضاف 
الذي يعتمد عى مايدفعه املؤمنون من زكاة ومخس، وصدقات وتربعات، مما جيعلها يف 

غنى عن احلكومات والدول.

ًة َفَلْواَل  واملرجعية الدينية تأسيس قرآين كام يف االية: ﴿َوَما َكاَن اْلْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
ُهْم  يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا يِف الدِّ َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ
يطلقه االعالم عى من  دين، وما  ففي االسالم اليوجد رجل  َمَمَذُروَن﴾)))، ولذلك  َيْ
يتخصص يف الشؤون الدينية هو خطأ شائع، يف االسالم من حيث التخصص الفقهي: 
يستعمل  الدين  رجل  واصطالح  للرشائط،  اجلامع  املجتهد  وهو  وفقيه،  علم،  طالب 
مسؤولية  يتحملون  والنساء  الرجال  كل  االسالم  ويف  االخرى،  الرشائع  أهل  لدى 
التبليغ كل حسب حتصيله، وحسب ما تتيحه ظروفه وللمرجعية انحصار بالرجال وهو 

أمر تفرضه واجبات املرجع وعالقته بالناس.

الزيارات  ويف  االربعينية،  الزيارة  يف  املليونية  احلشود  وازدياد  توسع  ضوء  وعى 
االخرى التي أصبح هلا مجهورها املرتبط هبا روحيا وعاطفيا، ثم يضاف اىل ذلك ظهور 
ظاهرة احلشد الشعبي التطوعي تلبية لنداء املرجعية يف فتوى اجلهاد الكفائي ودعوهتا 
ملرشوع الدفاع املقدس، أمام هذه املستجدات حتتاج املرجعية اىل كوادر حوزوية قادرة 

عى تفهم حركة االمة بأجتاه هذين احلدثني ومها:

))) التوبة : 22).
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.احلشود املليونية يف الزيارة االربعينية لالمام احلسني .(

2. واحلشد الشعبي التطوعي الذي أصبح مرتبطا بالقائد العام للقوات املسلحة 
بتوجيهات من املرجعية، ولكن الزالت بعض ألوية وأفواج احلشد الشعبي تعاين من 
عدم املساواة يف التسجيل الرسمي وهو أمر تنظيمي اليمكن جتاهله، واملرجعية الدينية 
من موقعها االبوي الروحي بحاجة اىل توجيه املسؤولني يف احلكومة اىل تاليف الثغرات 
واالخطاء التنظيمية، واملرجعية بحاجة اىل كوادر تشكل أذرع صاحلة هلا كقنوات تنسيق 
ولكن بنفس رشائط اجلهاد التي مرت معنا حتى اليصار اىل تشويه سمعة املرجعية بام 

التستحق من قبل مرىض القلوب. 

يف  املليونية  احلشود  مع  للتعامل  مستقبلية  مسؤولية  تتحمل  الزالت  واملرجعية 
املستوى  ولكن  اخلدمايت،  الذايت  التنظيم  ذات   احلسني لالمام  االربعينية  الزيارة 
الوعي  من  كبرية  درجة  عى  وقنوات  أذرع  بواسطة  املرجعي  احلضور  حيتاج  الثقايف 
والتخصص املعريف مع اخالص وسمعة اجتامعية التشوهبا شائبة؛ الن الكتلة البرشية 
يف الزيارة االربعينية هي كيمياء اجتامعية جديدة قادرة عى التغيري واالصالح أذا أحسن 

قيادهتا وتوجيهها بحكمة. 

ومع احتفاالت املوسم االول للدفاع املقدس بلونه الثقايف الذي يعطي للمرجعية 
إشرتاطا  فإن  توجهاهتا،  يف  السامء  لثقافة  التنتمي  التي  املنافسات  عن  بعيدا  حضورا 
جديدا يضاف اىل ذلك وهو أننا أمام هنضة عراقية أرومتها للدين، ومرجعيتها للفقيه 
الذي يتكلم بلسان املعصوم، وكفى بذلك فخرا للنهضة وللناهضني لدحر عصابات 

االرهاب التكفريي عمليا، وتلك مهمة مداد العلامء ودماء الشهداء يف أرض االنبياء.

الدكتور عيل التميمي: مفكر إسالمي وباحث اسرتاتيجي 
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