




 j دعاء االمام زين العابدين
ألهل الثغور1

)مقدمة(
حوزة  ومحى  الدين،  ثغور  حصن  الذي  هلل  احلمد 
بيته  وأهل  املرسلني،  أرشف  بمحمد  اإلسالم 
األوصياء األعالم، والصالة والسالم عىل من ألف 
به مجع املسلمني، وفرق شمل املرشكني، وعىل آله 
هبم  وأيد  املعتدين،  عىل  بالنرص  عضدهم  الذين 

عباده املهتدين.
       و بعد فهذا رشح الدعاء السابع والعرشين من 
آبائه  وعىل  اهلل  عليه  صىل  العابدين،  سيد  صحيفة 

وأبنائه الطاهرين.
     

1   الثغر ما ييل دار احلرب، أو بعبارة اليوم: حدود البالد التي يرتصد 

فيها اجليش، لئال يصل من األعداء أذى إىل داخل البالد.
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ــوَن17 ،  َهُل ــا َيْ ــْم َم ْفُه ــِه، َوَعرِّ ــد َوآلِ ــىَل ُمَمَّ ــمَّ َصــلِّ َع ُه َأللَّ
وَن19.  ُهــْم َمــا اَل ُيْبــرِصُ ْمُهــْم َمــا الَ َيْعَلُمــوَن18 ، َوَبرصِّْ َوَعلِّ
ــد َوآلِــِه، َوَأْنِســِهْم ِعنْــَد لَِقآِئِهــُم  ُهــمَّ َصــلِّ َعــىَل ُمَمَّ أللَّ
َواْمــُح   ، اْلَغــُروِر21  اَعــِة20   اْلَدَّ ُدْنَياُهــُم  ِذْكــَر  اْلَعــُدوَّ 
ــَة  نَّ ــِل اجْلَ ــوِن22 ، َواْجَع ــاِل اْلَفُت ــَراِت امْلَ ــْم َخَط ــْن ُقُلوهِبِ َع
ْح24  ِمنَْهــا25 أِلْبَصاِرِهــْم26  َمــا  َنْصــَب َأْعُينِِهــْم23  َوَلــوِّ
ــِة28   ــاِزِل اْلَكَراَم ــِد27  َوَمنَ ــْن َمَســاِكِن اْلُْل َأْعــَدْدَت فِيَهــا ِم

َســاِن 30 َواحْلُــور2ِ9  احْلِ

17   من أمور دينهم واألمور املرتبطة باحلرب وما أشبه.
18   ولعل املراد بالعلم: معرفة الكليات وباملعرفة: اجلزئيات، ولذا 

يقال: عرفت زيدًا وال يقال علمته.
19   أي: أرهم مصاحلهم التي ال يروهنا بدون لطفك الاص.

20   أي: الكثرية الداع والكذب.
21   التي تغر اإلنسان، حتى ال يظنون بأنفسهم يف احلرب ملحبتهم 

للدنيا.
22   أي: ما خيطر بقلبهم من حب املال الذي يفتنهم ويرصفهم عن 

االقتحام يف احلرب، لئال يقتلوا فتفوهتم أموال الدنيا.
23   أي: أمامهم حتى يرغبوا فيها.

24   أي: أرش.
25   أي: من اجلنة.

26   أي: عيون املجاهدين.
27   أي: املنازل الباقية لإلنسان أبد اآلبدين.

28   التي يكرم اإلنسان فيها.
29   مجع حوراء وهي املرأة البيضاء.

30   مجع حسنة أي: اجلميلة بدنًا وأخالقًا.

ــْن 1 ُثُغــوَر امُلْســِلِمنَي2  ــد وآلــه، َوَحصِّ ُهــمَّ َصــلِّ َعــىَل ُمَمَّ َأللَّ
ــْن  ــَك، َوَأْســبَغ َعَطاَياُهــْم4  ِم تِ ــا3 بُِقوَّ ــْد مُحَاهَتَ ــَك، َوَأيِّ تِ بِِعزَّ

ِجَدتـِـَك5 .
ــَحْذ  ــْم6، َواْش هَتُ ــْر ِعدَّ ــِه، َوَكثِّ ــد َوآلِ ــىَل ُمَمَّ ــلِّ َع ــمَّ َص ُه أللَّ
ــْم8 ، َواْمنَــْع َحْوَمَتُهــْم9 ،  َأْســِلَحَتُهْم7 ، َواْحــُرْس َحْوَزهَتُ
ِهــْم12،  ــْر َأْمَرُهــْم11 ، َوَواتـِـْر َبــنْيَ ِمرَيِ ــْف مَجَْعُهــْم10 ، َوَدبِّ َوَألِّ
 ،14 ـرْصِ بِالنَـّ َواْعُضْدُهــْم   ، َمَؤهِنِــْم13  بِِكَفاَيــِة  ــْد  َوَتَوحَّ

ــْم يِف امْلَْكــر ِ 16. 15 ، َواْلُطــْف َلُ ــْرِ َوَأْعنُِهــْم بِالصَّ

1   أي: قّو، من احلصانة بمعنى التقوية و االحتفاظ.
2   حتى ال يتمكن األعداء من مهامجة املسلمني و أذيتهم.

3   أي: الذين حيمون الثغور و حيفظوهنا.
4   أي: أوسع عليهم العطاء.

5   أي من غناك.
6   أي: عددهم.

7   أي: اجعل حدها قاطعًا رسيع النفوذ.
8   أي: احفظ مجاعتهم.

9   أي: مجاعتهم التي حيام حولا، امنعها عن وصول األعداء.
10   حتى يتألف بعضهم ببعض.

11   بأن يكون أمرهم ضد األعداء بالتدبري والتخطيط.
12   مجع مرية: وهي اعتياد اإلنسان من الطعام واملأكل واملعنى اجعل 

أطعمتهم متصلة بعضها ببعض حتى ال يبقون بدون طعام ومأكل.
13   أي: أكفهم وحدك كي ال حيتاجوا إىل سواك.

14   أي: كن قوهتم وعضدهم يف نرصك لم.
15   حتى يصروا عىل األعداء بعونك.

16   بأن يمكروا لألعداء بلطفك، واملكر عالج األمر بوجه خفي عىل العدو.
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ــاْل  ــَدَد 48، َواْم ــُم اْلَع ــَدَد47  َواْنُقــْص ِمنُْه ــُم امْلَ ــَطْع َعنُْه َواْقـ
ــِط51  ــِن الَبْس ْم َع ــِدَيُ ــْض َأْيـ ــَب50 ، َواْقبِ ْع ــُم49 الرُّ َأْفِئَدهَتُ
ْد هِبــْم َمــْن  ، َواْخـــِزْم52  َأْلِســنََتُهْم َعــِن النُّْطــِق53 ، َورَشِّ
َواْقـــَطْع   ، َوَراَءُهــْم55  َمــْن  ــْم  هِبِ ْل  َوَنــكِّ  ، َخْلَفُهــْم54 

بِِخْزِيِــْم56  َأْطَمـــاَع َمــْن َبْعَدُهــْم57 .
َأْصــاَلَب  َوَيبِّــْس   ، نَِســاِئِهْم58  َأْرَحــاَم  ــْم  َعقِّ ُهــمَّ  أللَّ  
َوَأْنَعاِمِهــْم61، ــْم60  ِ َدَواهبِّ َنْســَل  َواْقَطــْع  ــْم59،  ِرَجاِلِ

47   اجليش ونحوه الذي يمدهم ويساعدهم.
48   أي: عددهم باملوت أو الفرار أو املرض أو ما أشبه.

49   مجع فؤاد بمعنى القلب.
50   أي: الوف من املسلمني.

51   حتى ال يتمكنوا من مد أيديم ألذى املسلمني.
52   أي: أخرس.

53   حتى ال يتمكنوا أن ينطقوا ضد املسلمني.
54   أي: بسبب فرار األعداء األباعد بواسطة تفريق هؤالء املقرتبني 

من ثغور املسلمني.
55   النكال بمعنى العذاب أي: عذب بسبب هؤالء الذين وقع فيهم 
القتل والترشيد، الكفار الذين ورائهم، ألهنم يغتمون لتفريق ووقوع 

القتل واألرس فيهم.
56   بسبب خزيم واهنزامهم.

57   من الكفار، فإن سائر الكفار إذا شاهدوا نكال هؤالء قطع 
رجاؤهم يف النيل من املسلمني.

58   حتى ال حتمل أوالدًا يزيدون عدد الكفار.
59   حتى ال يتكون فيها املني.

60   مجع دابة كالفرس وما أشبه.
61   مجع نعم هي اإلبل والبقر والغنم.

َواأَلْشــَجاِر   ،32 َبـــِة  اأَلرْشِ بَِأْنــَواِع  ــِرَدة3ِ1  امْلُطَّ َواألَهْنَــاِر 
ــْم  ــٌد ِمنُْه ــمَّ َأَح ــى اَل َيُ ــِر34 ، َحتَّ ــوِف الثََّم ــِة33  بُِصنُ َي امْلَُتَدلِّ
َث َنْفَســُه َعــْن ِقْرنِــِه36  بِِفــَرار37 .  ــدِّ بِاألْدَبــاِر35 ، َوال حُيَ
َعنُْهــْم  َواْقِلــْم   ، ُهــْم40  َعُدوَّ بَِذلِـــَك39   38 اْفُلــْل  ُهــمَّ  أللَّ
ْق َبْينَُهــْم َوَبــنْيَ َأْســِلَحتِِهْم42 َواْخَلــْع  َأْظَفاَرُهــْم41، َوَفــرِّ
،44 ــْم  َأْزِوَدهِتِ َوَبــنْيَ  َبْينَُهــْم  َوَباِعــْد   ، َأْفِئَدهِتِــْم43  َوَثاِئــَق 

ْلُهــْم َعْن َوْجِهِهْم 46، ُهــْم يِف ُســُبِلِهْم45 ، َوَضلِّ ْ َوَحريِّ

31   أي: اجلارية التي يطرد بعضها بعضًا.
32   فإن يف أهنار اجلنة املاء والعسل واللبن والمر وغريها.

33   أي: املتعلقة.

34   أي: أقسامه.
35   بأن يريد الفرار عن الزحف.

36   أي: الشجاع املقابل له يف احلرب.
37   وعن قرنه، متعلق بالفرار أي: بالفرار عن قرنه.

38   أي: اكرس.
39   الثبات للمسلمني.

40   املحارب لم.
41   فإن السبع لو قلم ظفره مل يتمكن من إيذاء الفريسة، وهذا كناية 

عن كرس شوكة األعداء وتقليل قوهتم.
42  بابتعادهم عن األسلحة حتى ال يتمكنوا من مقابلة املسلمني.

43   أي: األمور التي أحكمت قلوهبم من كثرة العدد ووفرة السالح 
وما أشبه ذلك، ومعنى اللع الفزع.

44  مجع زاد بمعنى طعام املسافر أي: بعد زادهم حتى ال يكون لم زاد.
45   أي: طرقهم حتى ال يعلمون أي السبل أحسن لم.

46   حتى إذا أرادوا وجهًا وجهته أعزفوا عنه إىل غري ما ال يفيدهم.
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َحتَّــى  ُمْرِدفِــنَي79  ِعنْــِدَك  ِمــْن  بَِمالِئَكــة  َوَأْمِدْدُهــْم 
َيْكِشُفـــوُهْم 80 إىَل ُمنَْقَطــِع التُّـــراِب81  َقْتـــاًل يِف َأْرِضــَك 
ــِذي اَل إلــَه إالَّ َأْنــَت  ــَك َأْنــَت اهلُل الَّ وا بَِأنَّ َوَأرْسًا 82 َأْو ُيِقــرُّ

َلــَك83 . يــَك  َوْحــَدَك الَ رَشِ
ُهــمَّ َواْعُمــْم بَِذلِــَك84  َأْعــَداَءَك85 يِف َأْقَطــاِر اْلبِــاَلِد   أللَّ
ــوَبِة  َبــِش َوالنُـّ وِم َوالتُّـــْرِك َواْلَــَزر8ِ6  َواحْلَ نْــِد َوالــرُّ ِمــَن اْلِ
ِك  َياملَِــِة89  َوَســاِئِر ُأَمــِم الــرشِّْ ــَقالَِبِة 88 َوالدَّ ْنج 87 والسَّ َوالـــزِّ
ــْم 90 ، َوَقــْد َأْحَصْيَتُهــْم  َفــى َأْســَاُؤُهْم َوِصفاهُتُ ــِذي َتْ الَّ

بَِمْعِرَفتِــَك91 ،

79   بعض أولئك املالئكة رديف بعض ويف عقبهم.
80   أي: يزموا الكفار.

81   أي: املحل الذي تلص األرض وتصل إىل البحر أو املراد أقايص 
البالد، يقتلوهنم.

82   ملن بقي منهم.
83   بأن يصريوا مسلمني.

84   الذي طلبت منك من نرصة املسلمني وخذل الكفار.
85   مجيعًا.

86   وهم قسم من الرتك سموا بذلك لضيق أعينهم، إذ الزر بمعنى 
ضيق العني.

87   قسم من السودان يف أطراف خط االستواء.
88   وهم قريبون من بالد املغرب.

89   بالد مازندران فإن هؤالء كانوا كفارًا إىل زمان اإلمام )عليه 
السالم( وإنا دخلوا يف اإلسالم بعد ذلك تدريًا.

90   انرص املسلمني عىل مجيعهم يا رب.
91  أي: بعلمك الواسع.

 الَ َتــأَذْن62  لَِســَاِئِهْم يِف َقْطــر63  َواَل الْرِضِهْم يِف َنَبات64.
ــْن  ــالَّ َأْهــِل اإلْســاَلِم 66 ، َوَحصِّ ُهــمَّ َوَقــوِّ بَِذلِــَك65  ِمَ  أللَّ
ْغُهــْم َعــْن  ــْم 69 ، َوَفرِّ ــِه َأْمَوالَُ ــْر بِـ ــِه67  ِدَياَرُهــْم68  ، َوَثمِّ بِ
لْلَخْلــَوِة  ــْم72   ُمنَاَبَذهتِِ َوَعــْن  لِِعَباَدتِــَك71     70 ُمَاَرَبتِِهــْم 
َك75  َواَل  ــرْيُ ــاِع االْرِض74  َغ ــَد يِف بَِق ــى ال ُيْعَب ــَك73 ، َحتَّ بِ

ــَك76 .  ــٌة ُدوَن ــْم َجْبَه ــد ِمنُْه ــَر اِلََح ُتَعفَّ
َمــْن  َعــىَل  امْلُْســِلِمنَي77  ِمــَن  َنـاِحَيـــة  بِــُكلِّ  اغــُز  ُهــمَّ  أللَّ  

، ِكــنَي78  امْلُرْشِ ِمــَن  بِـــإَزاِئِهْم 

62   يا رب.
63   أي: إمطار املطر.

64   أي: إخراج عشب.

65   أي: إخراج عشب.
66   أي: قوهتم وشدهتم.
67   أي: بضعف الكفار.

68   فإن ضعف األعداء يوجب قوة املسلمني.
69   ألن األسواق تبقى للمسلمني إذا ضعف الكفار بعدم املطر وما أشبه.

70   بأن تكبت األعداء حتى يفرغ املسلمون عن ماربتهم وال 
حيتاجون إىل ذك.

71   فيكون للمسلمني الوقت الكايف للطاعة والعبادة.
72   أي: مضاربتهم وماربتهم.

73   يف حال العبادة آناء الليل وأطراف النهار.
74   مجع بقعة بمعنى القطعة.

75   من األصنام وما أشبه.
76   بأن يكون كل تعفري وسجود عىل األرض ألجلك ال لسواك.

77   الغزو: هو اجلهاد والجوم عىل العدو.
78   حتى ياجم كل طرف من بالد اإلسالم عىل من يف قباله من بالد الكفر.
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َعــْن ُمَقاَرَعــِة األَْبَطــاِل109 ، َواْبَعــْث َعَلْيِهــْم ُجنْــدًا ِمــْن 
َماَلِئَكتِــَك بَِبــأس110  ِمــْن َبْأِســَك 111 َكِفْعِلــَك112  َيــْوَم 
ــْوَكَتُهْم  ــِه َش ُصــُد بِ ــْم 115 َوحَتْ ــِه114  َدابَِرُه ــُع بِ ــْدر113  َتْقَط َب

ُق بــِه َعَدَدُهــْم117. َوُتَفــرِّ  ،116

اللَُّهمَّ َواْمُزْج ِمَياَهُهْم بِاْلَوَباِء118َوأْطِعَمَتُهْم بِاأَلْدَواِء  119َواْرِم 
باَِلَدُهْم بِاْلُُسوِف 120َوَألِـحَّ َعَلْيَها بِـاْلُقُذوِف121 َواْفـَرْعَها 122 

بِامْلُُحوِل123. 

109   أي: ماربتهم وذلك ألن كل مارب يقرع اآلخر بسيفه ورمه 
وما أشبه.

110   وشدة.
111   أي: من الشدة التي هي من عندك.

112   بالكفار.
113   حيث أنزلت عىل املسلمني املالئكة فأخذوا حياربون الكفار.

114   أي: باجلند من املالئكة.
115   أي: عقبهم ومن بقي منهم حتى ال يبقى منهم أحد.

116   أي: عزهم وجاههم، كا حتصد العشب.
117   حتى ال يكونوا جمتمعني ضد املسلمني.

118   فإن جراثيم الوباء تأيت إىل املاء فمن رشب منه مترض به. 
119   مجع داء أي: األمراض، فإن اجلراثيم قد تدخل األطعمة فمن 

أكل منها مرض.
120   أي: بأن تسف يف األرض.

121   أي: أكثر عليها بالرمي بالباليا والراب، مجع قذف، كأن 
املرض يشء يقذف ويرمى إليهم وكذا سائر أقسام البالء.

122   أي: فرقها.
123   مجع مل بمعنى اجلدب والقحط، فإن البالد إذا أجدبت تفرق 

أهلها.

ْفــَت َعَلْيِهْم92  بُِقْدَرتَِك93 .  َوَأرْشَ
ِكــنَي94 َعــْن َتنَــاُوِل َأْطــَراِف  ِكــنَي بِامُلرْشِ ُهــمَّ اْشــَغِل امْلُرْشِ أللَّ
 ، ِصِهــْم97  َتنَقُّ َعــْن  بِـــالنَّْقِص  َوُخْذُهــْم96   ، امْلُْســِلِمنَي95 
ــْم101 . ــاِد100  َعَلْيِه ــِن االْحتَِش ــِة99  َع ــْم 98 بِـاْلُفـْرَقـ َوَثبِّْطُه
ِمــَن  ــْم  َوَأْبَداهنَُ  102 األََمنَـــِة  ِمــَن  ــْم  ُقُلوهَبُ َأْخــِل  ُهــمَّ  أللَّ
ــْم104 َعــِن االْحتَِيــاِل105 َوَأْوِهــْن  ِة   103َوَأْذِهــْل ُقُلوهَبُ اْلُقــوَّ
 108 َوَجبِّنُْهــْم  َجــاِل107   الرِّ ُمنَاَزَلــِة  َعــْن  َأْرَكاهَنُــْم106  

92   أي: قدرت عليهم
93   الشاملة.

94   بأن حيارب بعضهم بعضأ.
95   حتى ينشغلوا من أذى املسلمني وتناولم باحلرب.

96   أي: املرشكني.
97   أي: انقص املرشكني حتى ال يتمكنوا من تنقيص املسلمني بقتل 

رجالم وأرس نسائهم وهنب أموالم.
98   أي: فل عزيمتهم.
99   بأن تفرق كلمتهم.

100   واالجتاع.
101   أي: عىل املسلمني.

102   حتى يكون قلبهم مرعوبًا من املسلمني واألمنة بمعنى األمن.
103   حتى ال يكون لم قوة املقاومة.

104   أي: اغفلها.
105   ضد املسلمني.

106   أي: أطرافهم كاليد والرجل.
107   أي: ماربة رجال املسلمني.

108   أي: ألق اجلبن والوف يف قلوهبم.
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َوَأْطِف   ، بِالنََّشاِط141  َوَمتِّْعُه   140 النََّفَقِة  يِف  َعَلْيِه  َوَأْسبِْغ 
 ،144 اْلَوْحَشِة  َغمِّ  ِمْن   143 َوَأِجْرُه   ، ْوِق142  الشَّ َحَراَرَة  َعنُْه 
النِّيَِّة147   ُحْسَن  َلُه  َواْلَوَلِد145َوَأُثْر146  االْهِل  ِذْكَر  َوَأْنِسِه 
ِمَن  َوَأْعِفِه   ،149 اَلَمَة  السَّ َوَأْصِحْبُه   ،148 بِاْلَعافَِيِة  ه  َوَتَولَّ
ْدُه153   َوَأيِّ َة152  دَّ الشِّ َواْرُزْقُه   151 ْرَأَة  اجلُْ ْمُه  َوَألِْ  ، اجْلُْبِن150 

،155 نََن  َوالسُّ رَيَ  السِّ ْمُه  َوَعلِّ  ،154 ِة  بِالنُّرْصَ

140   بأن تكون نفقته واسعة زائدة.
141   بأن يكون نشيطًا يف جهاده وماربته.

142   بأن ال ترضه حرارة باطنه فإن أكثر ما يرض املزاج حرارة 
االشتياق.

143   أي: احفظه.
144   أي: احلزن الذي ينتاب اإلنسان املستوحش فإن يف اجلهاد 

وحشة وهوالً.
145   حتى ال يذكرهم فيهتم ويغتم لذلك.

146   من اإليثار بمعنى االختيار.
147   حتى تكون نيته نية حسنة توجب الثواب.
148   بأن تعافيه من األمراض النفسية والبدنية.

149   حتى يذهب ويرجع ساملًا.
150   أي: بعده عنه حتى ال يبن.

151   بأن يكون جريئًا يف اإلقدام واملحاربة.
152   فيكون شديدًا عىل األعداء.

153   قوه.
154   بأن تنرصه عىل أعدائه.

155   السري مجع سرية وهي الكيفية التي سار عليها النبي )صىل 
اهلل عليه وآله( يف خمتلف أموره، والسنن مجع سنّة وهي األحكام 

اإلسالمية.

َعنُْهْم  َأْرِضَك125َوَأْبَعـِدَها  َأَحصِّ  ُهْم124يِف  ِمرَيَ َواْجَعْل 
امْلُِقيِم129  وِع  128بِاجْلُ َأِصْبُهْم  ِمنُْهْم127،  ا  ُحُصوهنََ َواْمنَـْع   ،126

ْقِم االلِيِم130. َوالسُّ
اِهد  جُمَ َأْو  ِملَّتَِك132  َأْهِل  ِمْن  َغَزاُهْم131  َغاز  َا  َوَأيُّ أللَُّهمَّ   
َوِحْزُبَك  ِدينَُك االْعىَل  لَِيُكوَن  ُسنَّتَِك133  َأْتَباِع  ِمْن  َجاَهَدُهْم 
َلُه  َوَهيِّْئ   ،  135 اْلُيرْسَ ِه  َفَلقِّ األْوَف   َوَحظَُّك  األقَوى134 
 ، األْصَحاَب138  َلُه  َوَتَريَّْ   ،137 بِالنُّْجِح  ُه  َوَتَولَّ األْمَر136، 

َواْسَتْقِو َلُه الظَّْهَر139،

124   مجع مرية بمعنى الطعام.
125   أي: أخالها من العشب والنبات. وهذا كناية من قلة الطعام.

126   حتى تكلفهم كثريًا يف نقلها ويصعب عليهم أمرها.
127   أي: امنع حصون األرض من أن يصلوا إليها ويتحصنوا هبا.

128   من اإلصابة بمعنى اإليصال.
129   فيهم.

130   أي: املرض املؤمل.

131   ومارب حارهبم.
132   أي: أهل دينك.

133   أي: التابعني لدينك وسنتك واملراد هبا اإلسالم.
134   واألكثر من سائر احلظوظ، أي: كان قصد الغازي واملجاهد 

ترفيع كلمة اإلسالم.
135   أي: يرس له األمر.
136   يف جهاده وغزوه.

137   أي: انجح أمره وجهاده.
138   أي: اخرت له أصحابًا يساعدونه يف جهاده وغزوه.

139   أي: قّو ظهره.
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َك ُمْدبِِريَن 173. َ َعُدوُّ َوَبْعَد َأْن ُيَولِّ
يِف   176 ُمَرابِطًا   175 َأْو   174 َغاِزيًا  َخَلَف  ُمْسِلم  َا  َوَأيُّ أللَُّهمَّ 
َأَعاَنُه180   َأْو   ، َغْيَبتِِه179  يِفْ   178 َخالِِفْيِه  َد  َتَعهَّ َأْو  َداِرِه177  
ُه بِِعَتاد182 ، َأْو َشَحَذُه 183 َعىَل  بَِطاِئَفة ِمْن َمالِِه181 ، َأْو َأَمدَّ
ِمْن  َلُه  َرَعى  َأْو   ،185 َدْعَوًة  َوْجِهِه  يِف  َأْتَبَعُه  َأْو   ،184 ِجَهاد 

َوَرآِئِه 186 ُحْرَمًة187.

173   منهزمني وال خيفى أن إفراد ]يول[ باعتبار اللفظ واإلتيان 
بـ]مدبرين[ مجعًا باعتبار املعنى إذ املراد بالعدو: جنسه.

174   أي: تلف من بعده بأن صار خليفًة جماهدًا يف سبيل اهلل.
175   خلف.

176   وهو الذي يذهب إىل الثغر ليبقى فيه ناظرًا إىل أعال العدو.
177   كأن بقي زيد خليفة يف دار عمرو املجاهد أو املرابط.

178   أي: من خلف املجاهد ورائه كأن تعهد زيد أهل عمرو 
املجاهد.

179   أي: يف حال غيبة املجاهد وابتعاده عن أهله.
180   أي: أعان املجاهد أو املرابط.

181   أي: بجملة منه.
182   العدة احلربية واآللة.

183   ساقه.
184   العدو.

185   بأن دعا له أمام وجهه وقبل ذهابه، بالنرصة وغريها.
186   بعد ذهاب املجاهد.

187   كأن رد االغتياب عنه أو نحو ذلك.

وَخلِّْصُه   ، ياَء157  الرِّ َعنُْه  َواْعِزْل   ، احْلُْكِم156  يِف  ْدُه  َوَسدِّ
159َوإَقاَمَتُه  َوَظْعنَُه  َوِذْكَرُه  فِْكَرُه  َواْجَعْل   158 ْمَعِة  السُّ ِمَن 
ْلُهْم163  ُه 162 َفَقلِّ َك َوَعُدوَّ فِْيَك160 َوَلَك161 ، َفإذا َصافَّ َعُدوَّ
ِمنُْهـْم166  َلُه  َوَأِدْل   165 َقْلبِِه  يِف  ْم  َشأهنَُ ْر  َوَصغِّ َعْينِِه164  يِف 
َعاَدِة168َوَقَضْيَت  بِالسَّ َلُه  َخَتْمَت  َفإْن   167 ِمنُْه  ُتِدْلُْم  َوالَ 
أْن  بِاْلَقْتِل170َوَبْعَد  َك  َعُدوَّ َتاَح  َيْ َأْن  َفَبْعَد  َهاَدِة169  بِالشَّ َلُه 
امُلْسِلِمنَي172   أطَراُف  َتأَمَن  أن  َوَبْعَد   171 األرْسُ هِبُِم  َهَد  َيْ

156   حتى إذا حكم يكون حاكًا بالعدل واحلق.
157   حتى ال يكون مرائيًا يف أعاله وجهاده.

158   حتى ال يعمل ألجل أن يسمع الناس به فيمدحوه.
159   أي: سفره.
160   يف رضاك.

161   ألجلك.
162   أي: وقف يف الصف املقابل له.

163   األعداء.
164   فإن اإلنسان إذا رأى العدو قلياًل جترأ يف ماربته أكثر.

165   حتى ال يرى لم شأنًا يذكر فيخاف منهم.
166   أي: غلبه عليهم، فيقال أدال له، أي: أعطاه الدولة.

167   أي: ال تأخذ الدولة من هذا الشخص لألعداء.
168   بأن سعد يف آخر عمره حيث قتل.

169   وسمي الشهيد شهيدًا حلضور مالئكة الرمحة عنده أو غري ذلك 
مما ذكروه.

170   االجتياح القتل واالستئصال.
171   بأن يتعبوا يف أرسهم.
172   أي: أطراف بالدهم.
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َضْعٌف204  بِـِه  َفَقَعَد  بِجَهـاد203   َهمَّ  َأْو  َغْزوًا  َفنََوى   202

َأْو   ،207 َحاِدٌث  َعنُْه206   َرُه  َأخَّ َأْو   ،205 َفاَقٌة  بِِه  َأبَطَأْت  َأْو 
يِف  اْسَمـُه   210 َفاْكُتِب   ، َمانٌِع209   208 إَراَدتِِه  ُدوَن  َلُه  َعَرَض 
يِف  َواْجَعْلُه  امْلَُجاِهِديَن  َثَواَب  َلُه  َوأْوجْب   211 اْلَعابِِديَن 

 .212 نَي  احِلِ َوالصَّ َهَداِء  الشُّ نَِظاِم 
د  مَّ مَُ َوآِل  213َرُسولَِك  َو  َعْبِدَك  د  ُمَمَّ َعىَل  َصـلِّ  أللَُّهمَّ 
َفًة َفْوَق التَِّحيَّاِت 215،  َلَواِت 214ُمرْشِ َصاَلًة َعالَِيًة َعىَل الصَّ

202   أي: عىل املسلمني.
203   وال خيفى أن مفهوم اجلهاد أعم من مفهوم الغزو، وإن كان 

تقابلها يوجب رصف الغزو إىل قسم ضعيف من اجلهاد واجلهاد إىل 
قسم أقوى

204   مل يقدر معه عىل الروج.
205   فقر.

206   أي: عن الغزو أو اجلهاد.
207   حدث له.

208   قبل وصوله إىل إرادته.

209   فلم يتمكن من اجلهاد.
210   اللهم.

211   الذين عبدوا لك فإن اجلهاد من أفضل أقسام العبادة.
212   ألنه عقد قلبه عىل اجلهاد وقد ورد أن نية الري خري من عمله.

213   وصيل عىل.
214   بأن تكون أرشف من سائر أنحاء عطفك ورمحتك عىل غريهم 

من الناس.
215   من ]حياة[ أصله بمعنى حيا، ثم استعمل يف مطلق الرتحيب 

والتكرمة لدى املالقات.

بِِمْثل191   َوِمْثاًل  بَِوْزن  َوْزنًا  َأْجِرِه190  ِمْثَل   189 َلُه   188 َفَأْجِر 
بِِه  ُل  َيَتَعجَّ  194 َحاِضًا  ِعَوضًا   193 فِْعِلِه  ِمْن   192 ْضُه  َوَعوِّ
َينَْتِهَي  َأْن  إىَل   ، به197  َأَتى  َما  وَر  195، و196 َرُسُ َم  َقدَّ َما  َنْفَع 
بِِه اْلَوْقُت إىَل 198 َما َأْجَرْيَت َلـُه ِمْن َفْضِلَك، َوَأْعَدْدَت َلُه 

.199 َكَراَمتَِك  ِمْن 
ُب  زُّ حَتَ َوَأْحَزَنُه   200 اإِلْساَلِم  َأْمُر  ُه  َأَهَّ ُمْسِلم  َا  َوَأيُّ أللَُّهمَّ 

َعَلْيِهْم   201 ِك  ْ َأْهِل ألرشِّ

188   أعط يا رب األجر.
189   أي: هذا الذي فعل باملجاهد أحد تلك األفعال التي ذكرناها.

190   أي: مثل أجر ذلك املجاهد.
191   حتى يكون أجره عىل قدر عمله.

192    يا رب.
193   الذي فعل هبذا املجاهد.

194   يف الدنيا.
195   يقال تعجل به، إذا أخذه برسعة أي: يأخذ برسعة فائدة العمل 

الذي قدمه إىل آخرته، إىل خدمة املجاهد ليوجب أجر اآلخرة.
196   يتعجل به.

197   أي: يأخذ بعض رسور عمله، هنا يف الدنيا، قبل اآلخرة ويبقى 
هذا النفع والرسور لديه.
198   اآلخرة التي فيها.

199   من الثواب واألجر.
200   وتقدمه عىل األديان األخرى.

201   واجتاعهم.
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َمـا  َكَأَتمِّ  َعَدُدَها217  َينَْقطُِع  َوال  َأَمُدَها216  َينَْتِهي  الَ  َصاَلًة 
ـَك امْلَنَّاُن  َمَض ِمْن َصَلَواتَِك َعىَل َأَحد ِمْن َأْولِيـاِئَك218، إنَّ

ُتِرْيُد222. ملَِا  اُل  الَفعَّ امْلُِعيُد221  امْلُْبِدُئ220  احْلَِميُد219 

216   امتدادها.
217   لكثرة أعدادها.

218   يعني تكون هذه الصالة عىل الرسول وآله عىل غرار تلك 
الصالة األتم.

219   أي: ذو املنة، املحمود يف إنعامه.
220   الذي تبدي كل يشء وتوجده.

221   الذي تعيد اإلنسان بعد فنائه، أو هو مطلق بالنسبة إىل إعادة كل 
يشء يعاد بعد فنائه.

222   فكل يشء تريده تفعله، ال يمتنع عليك يشء.




