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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل الملك الحق المبين،
و�أ�شه ��د �أن �سيدنا محمدًا عب ��ده ور�سوله خاتم النبيي ��ن ،اللهم �صل على
محم ��د وعلى �آل محم ��د وبارك على محم ��د وعلى �آل محم ��د كما �صليت
وباركت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك حميد مجيد.
وار� ��ض الله ��م بر�ض ��اك ع ��ن �صحب ��ه المنتجبي ��ن وعن �سائ ��ر عبادك
ال�صالحي ��ن ،وار�ض اللهم عن ال�شهداء الذين منحتهم �شرف ال�شهادة في
�سبيل ��ك ابتغاء مر�ضاتك ون�صرة للم�ست�ضعفي ��ن من عبادك ومنحتهم من
ف�ضل ��ك وكرمك ومجدك ما �أعلمتنا به في كتابك الكريم حيث قلت وقولك
الل �أَ ْم َوا ًتا َب � ْ�ل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد
الح ��قَ } :و َال َت ْح َ�س� � َب َّن ا َّل ِذي � َ�ن ُق ِت ُلوا ِف ��ي َ�س� � ِبيلِ هَّ ِ
ين ِب َما �آ َتا ُه ُم هَّ ُ
الل مِ ن َف ْ�ض� � ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذ َ
َر ِّب ِه� � ْم ُي ْر َز ُقو َن • َفرِحِ َ
ِين
َل ْم َي ْل َح ُقوا ِبهِم مِ ْن َخ ْل ِف ِه ْم �أَ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َز ُنو َن • َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن
الل َو َف ْ�ضلٍ َو�أَ َّن هَّ َ
الل َال ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين{[آل عمران.]71-69:
ِب ِن ْع َم ٍة مِ َن هَّ ِ
�إننا في الذكرى ال�سنوية لل�شهيد هذه المحطة المهمة التي ن�ستذكر فيها
ال�شه ��داء ون�ستذكر م�آثرهم ون�ستذكر منهم ما يزيدنا في عزمنا وفي ثباتنا
وفي �صمودنا لنكون �أقدر في مواجهة التحديات والأخطار التي ال تنفك عا ًما
�أثر عام في ظل الواقع الم�ؤ�سف لأمتنا عمو ًما وفي بلدنا على وجه الخ�صو�ص.
ف ��ي الذكرى ال�سنوية لل�شهي ��د هذه الذكرى المهم ��ة التي هي تمجيد
لعط ��اء ال�شهداء الذي هو �أرقى عطاء و�أ�سمى ما يجود به الإن�سان وثمرته
للأمة العز والن�صر والحرية.
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ه ��ذه الذكرى هي � ً
أي�ضا �إحياء للروحية المعطاءة وال�صامدة لل�شهداء
في وجدان الأمة .ه ��ي � ً
أي�ضا ت�أكيد على موا�صلة ال�سير في درب ال�شهداء
طري ��ق الحرية والكرامة والع ��زة واال�ستقالل .هي � ً
أي�ض ��ا احتفاء وتقدير
لأ�سر ال�شهداء وتذكير للأمة بم�س�ؤوليتها تجاههم.
خ�صو�صا في ظرف كالظرف الذي
فله ��ذه المنا�سبة كل هذه الأهمية
ً
نعي�ش ��ه وال�شه ��ادة لها دالالت وا�سع ��ة ال�شهداء ب�شهادته ��م يقدمون داللة
مهم ��ة تعب ��ر ب�أجل ��ى ما يمك ��ن �أن يعبر به ع ��ن المظلومية ع ��ن مظلومية
المظلومين عن مظلومية ه�ؤالء الم�ست�ضعفين.
فال�شهداء في ميدان القتال وهم يواجهون المعتدين و�شهداء المظلومية
ف ��ي المناطق والقرى من الأطفال والن�س ��اء و�سائر الم�ست�ضعفين الجميع
يقتل ��ون بغي ��ر حق ويناله ��م هذا الظلم ال ��ذي ي�صل �إلى ح ��د اال�ستهداف
لحياتهم وهذا هو من �أ�شد �أنواع الظلم من �أق�سى �أنواع الظلم حينما يعمد
الأ�شرار والطغ ��اة والمجرمون والم�ستكبرون من بني الإن�سان على �إزهاق
�أرواح الآخري ��ن و�سف ��ك دمائهم وا�ستباحة حياته ��م والعمل على �إبادتهم
هذا يعبر ع ��ن مظلومية كبي ��رة للم�ست�ضعفين الم�ستهدفي ��ن المظلومين
المبغي عليهم.
وه ��و في الوقت نف�سه � ً
أي�ضا يدلل على مدى الإجرام مدى ال�سوء مدى
الطغيان مدى الإفال�س الأخالقي والإن�ساني لدى قوى ال�شر والإجرام التي
ت�صل في وح�شيته ��ا �إلى هذا الم�ستوى من العدواني ��ة والطغيان فت�ستبيح
حي ��اة بني الإن�سان التي جعله ��ا اهلل غالية هذا الإن�س ��ان الذي كرمه اهلل
و�أراد اهلل ل ��ه �أن يعي� ��ش كري ًما عزي ًزا في هذه الحي ��اة و�أن ي�سمو في هذه
الحياة يظلم �إلى هذا الم�ستوى من الظلم في�ستهدف في حياته.
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فال�شهداء وهم يقتلون بمظلوميتهم التي ن�شاهدها حينما تعر�ض �شا�شة
التلف ��از تلك الم�شاهد الم�أ�ساوية والأليمة لل�شهداء هي لعنة على الظالمين
على المجرمين الذين �سودوا وجه الحياة الذين مل�ؤوا الحياة ب� ًؤ�سا وحولوا
واقع الب�شرية �إلى واقع بئي�س ِم ْل ُ�ؤه المعاناة ِم ْل�ؤُه الإح�سا�س بالظلم.
وال�شهادة بقدر ما تعبر عن المظلومية هي � ً
أي�ضا �أجلى تعبير عن القيم
وع ��ن الأخالق ف�شهداء الموقف الح ��ق الذين يقفون في وجه الطغيان في
وجه الظلم في وجه المجرمين الذين ي�سعون لإقامة الحق ولإقامة العدل
الذين يدافعون عن الم�ست�ضعفين ه�ؤالء ال�شهداء �إنما قدموا حياتهم وهم
من�شدون نحو اهلل �سبحانه �أو ًال وهم يدركون م�س�ؤوليتهم تجاه الآخرين.
ال�شه ��داء �إنما انطلقوا بقيم عظيمة وعزي ��زة� ،إن�سانية عالية ،لديهم
م ��ن الم�شاع ��ر الإن�ساني ��ة والأحا�سي� ��س الإن�ساني ��ة م ��ا جعلته ��م يت�ألمون
حينما يرون الظلم حينم ��ا ي�شاهدون الطغيان فال يقفون مكتوفي الأيدي
يتفرج ��ون على الواقع من حوله ��م في�شاهدون الظلم وي�شاهدون الجريمة
وي�شاه ��دون اال�ستباح ��ة لحي ��اة النا�س وي�شاه ��دون الطغ ��اة والمجرمين
والظالمين والمف�سدين يرتكبون �أب�شع الجرائم ،ال.
وه ��م ذوو عز ذوو �إباء ذوو �شهامة وه ��م في الوقت نف�سه لديهم ح�س
الم�س�ؤولي ��ة الديني ��ة ما بينه ��م وبين اهلل بحكم انتمائه ��م �إلى هذا الدين
الإ�سالم ��ي العظيم الذي يفر�ض على منت�سبي ��ه والمنتمين �إليه �أن يكونوا
خ�صوما للظالمين
ق ّوامين بالق�سط �أن يكونوا عو ًنا للمظلومين و�أن يقفوا
ً
وللم�ستكبرين.
روح العط ��اء والإيثار والت�ضحية وال�صمود وال�شجاعة والثبات كل هذه
المعان ��ي والقيم اختزنها ال�شه ��داء وتحركوا وه ��م يحملونها وعبروا من
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خ�ل�ال مواقفهم وثباتهم و�صمودهم وفي النهاي ��ة �شهادتهم عبروا بذلك
كل ��ه عن هذه القي ��م وج�سدوها في �أر� ��ض الواقع موق ًفا وعم�ل ً�ا وت�ضحي ًة
وعطا ًء ال ي�ساويه عطاء في واقع الإن�سان.
وهذه المنا�سبة وهذه الذكرى هي � ً
أي�ضا لإحياء روح الجهاد واال�ست�شهاد
ف ��ي م�شاعرنا وقلوبنا و�أنف�سنا جمي ًعا كم�ؤمنين ،وال�شهداء الأعزاء الذين
ببرك ��ة ت�ضحياتهم ،وتفانيهم في �سبيل اهلل ،و�صدقهم مع اهلل ،وعطائهم
العظيم بكل �شيء حتى النف�س ،تحقق الن�صر والعزة ،ودفع اهلل عن عباده
الم�ست�ضعفين خط ��ر الإبادة واال�ستعباد ،له� ��ؤالء ال�شهداء عظيم الف�ضل
ورفيع المكانة والح ��ق الكبير علينا تجاههم وتجاه �أ�سرهم ،وهم مدر�سة
متكاملة نعرف من خاللهم الإيمان وقيم الإ�سالم ،من عزّة و�إباء و�صمود
وثبات وت�ضحية و�صبر وبذل وعطاء و�سخاء و�شجاعة ،ونعرف من خاللهم
�أثر الثقة باهلل �سبحانه وتعالى.
�إن كل �أ�س ��رة ق َّدمت �شهيدً ا في �سبيل اهلل َب َنت َل ِب َن ًة في �صرح الإ�سالم
العالي و ُبنيانه العظيم ،ووهبت لأُمتها عزًّا وكرامة.
وبه ��ذه المنا�سبة العزي ��زة جمعنا ما تي�سر من درو� ��س ال�سيد ح�سين
ر�ض ��وان اهلل عليه ومن محا�ض ��رات ال�سيد عبد المل ��ك حفظه اهلل تحت
عن ��وان (ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعط ��اء) لنعرف �أهمية ثقافة ال�شهادة
وخ�صو�صا
ف ��ي �سبيل اهلل و�ضرورة �أن تحمل الأمة ه ��ذه الثقافة العظيمة
ً
هذه المرحلة .واهلل ولي الهداية والتوفيق.

يحيى قا�سم �أبو ع َّو َ
ا�ضة
بتاريخ 1جمادى الأولى 1438هـ
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ال�صراع في واقع الب�شر
ال�صراع بين الخير وال�شر هي حالة م�ستمرة في واقع الب�شر

الم�ؤ�سف في واقع الب�شرية �أن حالة ال�صراع بين الخير وال�شر هي حالة
واقعي ��ة في واقع الب�شر ا�ستمرت منذ وقت مبكر ولي�ست حالة جديدة و�إن
كانت تتعاظم من حين لآخر نتيجة هيمنة قوى ال�شر واال�ستكبار والظلم.
ال�ص ��راع بين الخي ��ر وال�شر يتج�سد ف ��ي ال�صراع ما بي ��ن من ينتمي
للخي ��ر وما بي ��ن من ينتمي لل�شر وه ��ذه حالة مبكرة في واق ��ع الب�شر اهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى وثقه ��ا لنا في الق ��ر�آن الكري ��م منذ المرحل ��ة المبكرة
والأول ��ى للوجود الب�شري على الأر� ��ض .الإن�سان اهلل �سبحانه هي�أه ومنحه
من القابليات والعنا�صر والإمكانات والقدرات ما يمكن �أن ي�ستفيد به في
الحق والخير ويتحرك به في الحق والخير وما يمكن �أن يحركه في اتجاه
ال�شر ولديه القابلية لأن يتجه اتجاه الخير �أو يتجه اتجاه ال�شر ولذلك قال
جو َرهَا َو َت ْق َواهَا{[الش�مس:
اهلل �سبحانهَ } :و َن ْف ٍ�س َو َما َ�س� �وَّاهَا • َف�أَ ْل َه َمهَا ُف ُ
.]7 :6
ن{[البلد]10:
هذا الإن�سان ملهم للفجور وملهم للتقوى } َو َه َد ْي َنا ُه ال َّن ْج َد ْي ِ
�ألهمه اهلل وعرفه ف ��ي وجدانه و�ضميره الفجور والتقوى يميز ويدرك
ولديه القابلية لأن يتجه هذا االتجاه �أو ذاك االتجاه.
ثم في واقع الحياة مكنه هي�أه هي�أ له ما في ال�سموات والأر�ض �سخر له ما
في ال�سموات والأر�ض ح َّمله م�س�ؤولية كبيرة في واقع الحياة ،قال �سبحانه
اب َمن د ََّ�ساهَا{[الشمس.]9:10:
وتعالىَ } :ق ْد �أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا • َو َق ْد َخ َ
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كبيرا للم�شاكل
نزعة ال�شر والطغيان والفجور كانت �سببًا ً
في واقع الحياة
من ��ذ الوج ��ود الب�ش ��ري الأول والق ��ر�آن الكريم يحكي لن ��ا بداية هذا
ال�ص ��راع وبواع ��ث هذا ال�ص ��راع وكيف �أن نزع ��ة ال�شر ونزع ��ة الطغيان
ونزعة الفجور كانت �سب ًبا كبي� � ًرا للم�شاكل في واقع الحياة فقال �سبحانه
وتعال ��ىَ } :وا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم َن َب َ�أ ا ْب َن ْي �آ َد َم ِبا ْل َح ِّق{[المائد :ة ]27الحظوا منذ بداية
الوجود الب�شري بد�أت هذه الم�شاكل في واقع الب�شر.
} َوا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم َن َب�أَ ا ْب َن ْي �آ َد َم ِبا ْل َح ِّق �إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبا ًنا َف ُت ُق ِّب َل مِ نْ �أَ َحدِ هِ َما
َو َل ْم ُي َت َق َّب ْل مِ َن ال َآخرِ{ قربا قربا ًنا �إلى اهلل كل منهما ق َّرب قربانه فاهلل
�سبحان ��ه تقبل من �أحدهما ولكنه لم يتقبل قربان الآخر ل�سبب من الآخر
نف�سه.
} َقا َل َ ألَ ْق ُتلَ َّن َك{ فو ًرا اتجه بعدائية وبنزعة �شر وبنزعة حقد وبنزعة
ح�س ��د �إلى من؟ �إل ��ى �أخيه �إلى �أخيه ليوجه له ه ��ذا التهديد وهذا الوعيد
يعتد عليه ول ��م يظلمه ولم
} َق ��ا َل َ ألَ ْق ُتلَ َّن � َ�ك{ ه ��و ل ��م يفعل به �شي ًئا ول ��م ِ
ي�ستف ��زه ول ��م ي�صدر من جانبه �أي �شيء �ضده لكن ��ه حمل تجاه �أخيه وهو
�أخ ��وه كل ه ��ذا الحق ��د وكل هذه الحال ��ة العدائي ��ة ال�شديدة وتوج ��ه �إليه
بالوعيد بالقتل.
} َقا َل �إِ َّن َما َي َت َق َّب ُل هّ ُ
الل مِ َن ا ْل ُم َّتق َ
ِين{ لي�ست م�شكلتك عندي م�شكلتك
عن ��د نف�س ��ك م�شكلتك خلل في التق ��وى �أنت ل�ست متق ًي ��ا هلل؛ فلذلك اهلل
ل ��م يتقبل منك قربان ��ك فل�ست �أن ��ا م�شكلتك حتى ت�سعى �إل ��ى قتلي و�إلى
التخل�ص مني.
ه ��ذا الآخر الذي تقبل اهلل قربانه هو من المتقين يحمل �إرادة الخير
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ويحمل نف�سية زكية �سليمة ِم ْل�ؤُها المحبة ِوم ْل ُ�ؤها الخير } َلئِن َب َ�سطتَ ِ�إ َل َّي
َي� �د ََك ِل َت ْق ُتلَ ِن ��ي َما �أَ َن ْا ِب َبا�سِ � ٍ�ط َي ��دِ يَ ِ�إ َل ْي َك َ ألَ ْق ُتلَ � َ�ك{ �أنا ال �أحمل تجاهك
اف هّ َ
�إرادة ال�ش ��ر وال �إرادة الع ��داء وال �أري ��د �أن �أعتدي عليك }�إِ ِّن ��ي �أَ َخ ُ
الل
َر َّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين{[المائ�دة ]28 :لأن ��ه هكذا الإيمان الحقيقي ال�صادق هو يجعل
عند الإن�سان حالة من االن�ضباط والتقوى فال يحمل الروح العدائية تجاه
الآخرين بغير حق }�إِ ِّني �أُرِي ُد �أَن َت ُبو َء ِب�إِ ْثمِ ي َو�إِ ْثمِ َك َف َت ُكو َن مِ نْ َ�أ ْ�ص َحابِ
ال َّنا ِر َو َذل َِك َج َزا ُء َّ
الظالِمِ َ
ين{[املائدة.]29:
الحظ ��وا ف ��ي كل ما يحمله هذا من الخير م ��ن �إرادة الخير وفي كل ما
يقدم ��ه من الموعظ ��ة الح�سنة من التذكير لأخيه بخط ��ورة �أن يقدم على
قا�س ويقابله � ً
أي�ضا
مثل هذا الفعل هو لم ي�ستفز فيواجه كالم �أخيه بكالم ٍ
بالتهديد والوعيد ويقول كال ما دمت وجهت �إلي هذا الكالم تف�ضل فيبادر
�إل ��ى مهاجمت ��ه واالعتداء علي ��ه .ال ،هو قال ال �أحمل تجاه ��ك نزعة ال�شر
وال الع ��داء وال �أري ��د �أن �أقتلك و�أنا �أخاف اهلل رب العالمين وم�شكلتك هي
لديك �أنت لي�ست عندي �أنا حتى تتخل�ص مني و�إذا �أقدمت على فعل كهذا
آثاما �إلى �آثامك الما�ضية التي حالت بينك
فهو خطر عليك �سي�ضيف لك � ً
علي
وبين �أن يتقبل اهلل منك قربانكً � ،
آثاما �إ�ضافية� ،أثام قتلي واالعتداء َّ
كجرم كبير خطير عاقبته النار.
الحظ ��وا موعظ ��ة مهمة بليغه نبه ��ه على خطورة هذا الفع ��ل �أنه ظلم
ج ��زا�ؤه جهنم جزا�ؤه عق ��اب اهلل �سبحانه وتعالى فم ��اذا كانت النتيجة؟
} َف َط َّوعَتْ َل ُه َن ْف ُ�س ُه َق ْت َل �أَخِ ي ِه َف َق َتلَ ُه َف َ�أ ْ�ص َب َح مِ َن ا ْل َخا�سِ ر َ
ِين{[المائدة]30:
مع كل ما يت�سم به �أخوه ويت�صف به �أخوه من �إرادة الخير من طيب الكالم
من ن�صح القول من التعامل الإيجابي من هذه الروحية الإيجابية لم ينفع
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ذل ��ك فيه وم ��ا ق َّدمه �إليه من التذكي ��ر والتحذير من عاقب ��ة ما يمكن ما
�سيترت ��ب عل ��ى جريمته �إن هو قتله مع كل ذل ��ك �سهلت وي�سرت وهونت له
نف�سه الإقدام على هذه الجريمة فقتله ف�أ�صبح من الخا�سرين.
ا�ستمر هذا الم�سار في واقع الب�شر ب�سبب من يحملون هذه
النزعة ال�شريرة وي�ستهترون بحياة النا�س

وهك ��ذا ا�ستمر ه ��ذا الم�سار في واقع الب�شر؛ لأن ف ��ي واقع الب�شر من
يحمل ��ون هكذا نزع ��ة عدائية من لديه ��م كل هذا ال�ش ��ر وكل هذا الحقد
وكل هذه الأنانية وكل هذا اال�ستهتار بالإقدام على جريمة كهذه الجريمة
عل ��ى ا�ستهداف حياة النا�س واال�ستهتار بحياة النا�س والالمباالة تجاه ما
يفعل ��ون بالنا�س وما يقدم ��ون عليه مهما كان ب�ش ًع ��ا و�إجرام ًّيا وبدون حق
وب ��دون مبرر ولذلك ق ��ال اهلل �سبحانه وتعالى عقب ذل ��ك مبا�شرة }مِ نْ
�أَ ْجلِ َذل َِك َك َت ْب َنا َعلَى َبنِي �إِ ْ�س َرائِي َل �أَ َّن ُه َمن َق َت َل َن ْف ً�سا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ�س َ�أ ْو َف َ�سا ٍد
ا�س
ا�س َجمِ ي ًعا َو َمنْ �أَ ْح َيا َه ��ا َف َك�أَ َّن َما �أَ ْح َيا ال َّن َ
ِف ��ي الأَ ْر ِ�ض َف َك�أَ َّن َم ��ا َق َت َل ال َّن َ
َجمِ ي ًعا{[المائدة ]32:يعني لي�ست م�س�ألة �سهلة.
نموذجا م ��ن النماذج الب�شري ��ة الكثيرة في حالة
بن ��و �إ�سرائيل كانوا
ً
الإج ��رام اال�ستهتار بحياة النا�س اال�ستب�ساط لقتل النا�س و�سفك دمائهم
فوجه اهلل لهم هذا التحذير وغلظ عليهم هذه الجريمة
و�إزهاق �أرواحهم َّ
فجعله ��ا بهذا الم�ستوىَ } :من َق َت َل َن ْف ً�سا ِب َغ ْي ِر َن ْف� � ٍ�س �أَ ْو َف َ�سا ٍد فِي َ
الأ ْر ِ�ض
َف َك�أَ َّن َم ��ا َق َت� � َل ال َّنا� � َ�س َجمِ ي ًع ��ا{ ت�صبح جريمته بهذا الم�ست ��وى وك�أنه قتل
الب�شري ��ة جمي ًعا وت�ص ��وروا عندما ننظر �إلى قاتل �إلى �أن ��ه مث ًال قتل �ألف
�شخ� ��ص بغير حق �أو قتل �ألفي �شخ�ص بغي ��ر حق �أو نقول قتل مث ًال ع�شرة
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�آالف ام ��ر�أة وطفل كيف �ستك ��ون نظرتنا �إليه؟ �أو ع�شري ��ن �ألف �أو مليون
طف ��ل مث ًال كي ��ف �ستكون نظرتنا �إلي ��ه؟ �أنه غاية في الإج ��رام في الحقد
ا�س َجمِ ي ًعا{
ف ��ي التوح�ش في التجرد من الإن�سانية لكن } َف َك�أَ َّن َما َق َت َل ال َّن َ
النا� ��س بكلهم �أ�ض ��اف �إلى ذلك مع التعميم ب� �ـ (ال) النا�س �أ�ضاف �إليها
عب ��ارة جمي ًع ��ا } َف َك�أَ َّن َم ��ا َق َت َل ال َّنا� � َ�س َجمِ ي ًعا َو َم ��نْ �أَ ْح َيا َه ��ا َف َك�أَ َّن َم ��ا َ�أ ْح َيا
ا�س َجمِ ي ًعا{.
ال َّن َ
وله ��ذا نلحظ في توجيهات اهلل �سبحان ��ه وتعالى في هديه في كتبه مع
ر�سله ومع �أنبيائه هناك �سعي كبير في تذكير الإن�سان في تر�شيد الإن�سان
لي ��درك خطورة جريمة القتل اال�ستهتار بحياة النا�س التعدي على النا�س
و�س ��وء ذل ��ك وما يترت ��ب على ذل ��ك و�آثار ذلك ف ��ي واقع الحي ��اة } َو َمنْ
ا�س َجمِ ي ًعا{ جعل ��ت م�ساعي الحفاظ على حياة
�أَ ْح َيا َه ��ا َف َك�أَ َّن َم ��ا �أَ ْح َيا ال َّن َ
النا� ��س ب�شكل �صحيح بحق لها هذا الف�ضل لها هذا الأجر لها هذا القدر
ا�س َجمِ ي ًعا{.
والم�ستوى من القيمة } َف َك َ�أ َّن َما �أَ ْح َيا ال َّن َ
} َو َل َق� � ْد َجا َء ْت ُه� � ْم ُر ُ�س ُل َن ��ا ِبال َب ِّي َن ��اتِ ُث َّم �إِ َّن َك ِثي� � ًرا ِّم ْنهُم َب ْع� � َد َذل َِك فِي
الأَ ْر� � ِ�ض َل ُم ْ�س ِر ُف ��و َن{ [المائ�دة ]32:لم ينفع ذلك في بن ��ي �إ�سرائيل � ًإذا فمع
الجه ��د الكبير من تغليظ الجريمة م ��ن التنبيه على خطورتها من الوعيد
عليه ��ا بالنار وبعذاب اهلل وب�سخط اهلل وبمقت اهلل ذلك لم ينفع في كثير
م ��ن الب�ش ��ر يعني في واقع الب�ش ��ر من ال ينفع معهم م ��ن ال ينفع معهم �أن
تتعاط ��ى ب�إيجابي ��ة ابن �آدم ال ��ذي واجه وعيد �أخيه وتهدي ��د �أخيه وق�سوة
�أخيه واجهها بطيب الكالم بالإيجابية التامة باللطف من القول بالن�صح
والتذكير ومن ال ينفع معه ��م الوعيد الإلهي بجهنم حتى وبالنار والعذاب
العظي ��م ومن ال ينفع معهم تغليظ الجريم ��ة وتقبيحها فك�أنما قتل النا�س
‹ › 11

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

جمي ًعا من ال ينفع معهم كل ذلك ال عظة ال موعظة ال �أن تتعاطى ب�إيجابية
ال �أن تت ��ودد ال �أن تك ��ون على �أرقى م�ستوى م ��ن الإن�صاف والتفاهم من ال
ينفع معهم كل ذلك مهما كنت �إيجاب ًّيا مهما كنت من�ص ًفا مهما كنت ود ًّيا
نا�صحا مهما كنت عاد ًال
مهم ��ا كنت طي ًب ��ا مهما كنت مح�س ًنا مهما كن ��ت ً
مهما كنت �إنما يزداد ق�سوة وجر�أة على ا�ستهدافك.
ال يمكن مواجهة من يحملون ال�شر والحقد والإجرام
والتوح�ش �إال بلغة الت�صدي والمواجهة ولذلك �شرع
اهلل الجهاد في �سبيله

ولذل ��ك بعد ذل ��ك مبا�شرة ما ذا يق ��ول اهلل �سبحانه وتعال ��ى؟ }�إِ َّن َما
ين ُي َحا ِر ُبو َن هّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْو َن فِي الأَ ْر ِ�ض َف َ�سا ًدا �أَن ُي َق َّت ُلواْ
َج َزا ُء ا َّلذِ َ
�اف َ�أ ْو ُين َف ْواْ مِ َن الأَ ْر ِ�ض
�أَ ْو ُي َ�ص َّل ُب ��واْ �أَ ْو ُت َق َّط� � َع َ�أ ْيدِ ي ِه� � ْم َو�أَ ْر ُج ُلهُم ِّمنْ خِ �ل ٍ
اب عَظِ ي ٌم{[المائدة]33:
َذ ِل � َ�ك َل ُه� � ْم خِ ْزيٌ ِف ��ي الدُّ ْن َيا َو َل ُه� � ْم فِي الآخِ � � َر ِة َع� � َذ ٌ
تق ��ول له :ي ��ا �أخي �أنا �شريكك في الإن�سانية و�أن ��ا �أخوك في الإ�سالم تعال
أ�سا�س
لنتفاه ��م لنتحاور لنح ��ل �أ َّية م�شاكل بيننا بالح ��وار والتفاهم على � ٍ
أ�سا�س من الإن�صاف يجيب علي ��ك ب�أفتك �أنواع الأ�سلحة
من الع ��دل على � ٍ
ليقت ��ل قدر ما ا�ستطاع من �أطفال ون�ساء وكبار و�صغار � ّأي وح�شية هذه �أي
�إجرام؟! هذه النزعة ال�شريرة هذا الحقد الفظيع هذا الإجرام والتوح�ش
ال يمك ��ن �أب ��دً ا في واقع الب�ش ��ر �أن يواجه �إال بهذه اللغة لغ ��ة الت�صدي لغة
المواجهة هي التي يمكن �أن تحد منه هي التي يمكن �أن تقي الب�شرية منه
ق ��در الإمكان �إلى حد كبير �إلى حد بعيد و�إال هناك من لو يتاح له �أن يقتل
ب ��دون �أن ي�ؤاخذ بدون �أن يمنع ب ��دون �أن يحال بينه وبين ذلك لقتل يوم ًّيا
ب ��دون تردد ولقتل بدون حدود طول حياته لبقي يقتل النا�س بكل ا�ستهتار
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وال مب ��االة لبقي يدو�س على حياة النا�س ويرتك ��ب بحقهم �أب�شع الجرائم
دون مباالة هذا هو الواقع الذي تعي�شه الب�شرية هي الحالة الواقعية.
ولذلك �شرع اهلل �سبحانه وتعالى الجهاد في �سبيله وهو الغني ،الجهاد
ف ��ي �سبيل اهلل لي�س معناه حالة دفاع عن اهلل �أن هناك من ي�شكل خطورة
عل ��ى اهلل فيطل ��ب اهلل من عب ��اده �أن يدافعوا عن ��ه �أو �أن هناك من ي�شكل
خطورة على ملك اهلل �أو على �سلطانه ،اهلل لي�س م�ست�ضع ًفا ولي�س بحاجة
م ��ن �أح ��د �أن يدافع ،هو المحي ��ي والمميت وهو الخالق وه ��و المبدئ وهو
المعيد وه ��و القاهر فوق العباد وحياة الب�شر بي ��ده وتحت �سلطانه وقهره
حينما يقول هنا (�إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ور�سوله) ماذا يعني؟
ن ��رى في هذا داللة عجيب ��ة وعظيمة على عظيم قدا�سة دين اهلل على
عظي ��م قدا�سة دي ��ن اهلل مدى العناية الكبيرة بالب�ش ��ر بالنا�س في الدين
الإ�سالمي مكانتهم ف ��ي الإ�سالم �إن اهلل يجعل العدوان على عباده الظلم
لعب ��اده التعدي على عباده التخريب لحياة عب ��اده يجعله حر ًبا معه ليعبر
بذل ��ك عن مكانة عباده لديه وعن خطورة التخريب لحياتهم التعدي على
حياته ��م التجاوز للحق فيهم جعل الم�س�أل ��ة بمثابة حرب معه هذا عندما
يك ��ون لديك اً
لدي مكانة عزي ��زة ف�أقول من حاربك فهو يحاربني من
مثل ّ
اعت ��دى عليك فه ��و يعمل �ضدي به ��ذه المكانة الكبيرة للب�ش ��ر عند ربهم
للنا�س لدى اهلل فحينم ��ا ي�أتي من لديهم نزعة ال�شر حينما ي�أتي الأ�شرار
والطغاة والمجرمون بما لديهم من �شر وحقد وكبر وتجبر وا�ستهتار بحياة
النا� ��س يعتدون يتج ��اوزون الحرمات والحقوق يف�س ��دون يقتلون يبط�شون
يتجب ��رون ه ��ذه الحالة َي ِ�ص ُفه ��ا اهلل �سبحانه وتعالى ب�أنه ��ا حرب معه ثم
يح ��رك الأمة لمواجهتها ويعد من يتحرك ه ��ذا التحرك بالن�صر ولذلك
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ين �آ َم ُنواْ ا َّت ُقواْ هّ َ
عقب ذلك مبا�شرة } َيا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
الل َوا ْب َت ُغواْ �إِ َلي ِه ا ْل َو�سِ يلَ َة
َو َجاهِ � �دُواْ ِف ��ي َ�س ِبي ِل ِه َل َع َّل ُك� � ْم ُت ْفل ُِحو َن{[المائ�دة ]35جاهدوا ،جاهدوا من؟
جاهدوا �أولئك الأ�شرار الذين �أن تركتموهم لن يتركوكم �إن �سكتم عنهم
ل ��ن ي�سكتوا عنك ��م الذين هم معتدون ،معتدون حتى ل ��و لم تتكلموا معهم
حتى لو لم ت�شكلوا عليهم � ّأي خطورة حتى لو لم ي�صدر منكم تجاههم � ّأي
�شر � ّأي خطر � ّأي �ضر لن يتركوكم ،هم خطر على النا�س على حياتهم على
�أمنهم على ا�ستقرارهم ،هم ي�سعون دائ ًما �إلى ا�ستعباد النا�س �إلى التحكم
ف ��ي النا�س ،ثم لي�س للإن�سان في حياته وال في ممتلكاته وال في وجوده � ّأي
قيم ��ة لديهم ،بكل ب�ساط ��ة ي�ستهدف لك قرية �آهل ��ة بال�سكان فيعمل على
�إب ��ادة كل �سكانها وال يبالي ،الم�س�ألة لدي ��ه طبيعية كما ت�شرب �أنت �شربة
م ��اءّ � ،أي حقد؟! �أي �إجرام؟! �أي طغيان؟! ولذلك ت�أتي هذه اللهجة القوية
وال�شدي ��دة في الق ��ر�آن للت�صدي لكل الأ�شرار والطغ ��اة والفا�سدين وهذه
النزعة نزعة ال�شر العدوان الإجرام لدى فريق من الب�شر على مر التاريخ.
كيف كانت معاناة الأنبياء وهم �أعظم النا�س �إيما ًنا وكرامة
وحر�صا على م�صلحة الب�شرية
ً

والحظ ��وا عندما نجد في القر�آن الكريم ونجد ف ��ي التاريخ ما يحكيه
اهلل ع ��ن معاناة الأنبياء ،الأنبياء هم �أرق ��ى النا�س �أخال ًقا �أعظم النا�س
وحر�صا على م�صلح ��ة الب�شرية هم �أزك ��ى النا�س �أهدى
�إيما ًن ��ا وكرام ��ة
ً
النا� ��س �أرقى النا�س ه ��م يج�سدون الكمال الإن�ساني ه ��م يج�سدون القيم
الفطرية والإلهية في واقع الحياة الأنبياء بكل عظمتهم بكل كرامتهم بكل
م ��ا هم عليه ويت�صفون به من الخير والهدى والزكاء و�إرادة الخير للنا�س
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كان له ��م �أع ��داء وكان الكثير منهم يقت ��ل؛ ولذلك نج ��د �أن اهلل �سبحانه
فيم ��ا عابه عل ��ى بني ا�سرائيل تج ��اه �أنبيائهم قال عنه ��مَ } :ذ ِل � َ�ك ِب�أَ َّن ُه ْم
الل َو َي ْق ُت ُلو َن ال َّن ِب ِّي َ
ين ِب َغ ْي ِر ا ْل َح ِّق{[البقرة ]61وفي �آية
َكا ُن ��واْ َي ْك ُف ُرو َن ِب�آ َياتِ هَّ ِ
�أخ ��رىَ } :و َي ْق ُت ُلو َن َ
الأن ِب َيا َء ِب َغ ْي ِر َح ٍّق{[آل عم�ران ]112يعني هناك كثير من
َ
نبي من �أنبياء اهلل فما بالك
الأنبياء ُقتلوا هناك ،من لم
يتحا�ش عن قتل ٍّ
�أن يتحا�شى من قتل �أي �شخ�ص �آخر �أي �إن�سان.
الآن ل ��و نه� ��ض محمد بن عبد اهلل ر�س ��ول اهلل وخاتم الأنبياء �صلوات
اهلل و�سالمه عليه وعلى �آله �إلى الحياة مجددًا و�أتى �إلى واقعنا في العالم
الإ�سالم ��ي ومن داخل العالم الإ�سالمي واهلل لتحرك الكثير ممن ينتمون
�إلى الإ�سالم لقتاله خدمة لم�صالح �أعدائهم وفيما يرونه م�صلحة وهمية
وزائفة لهم؛ لأنه بالت�أكيد في منهج الحق في الدعوة �إلى العدل في ال�سعي
ً
معار�ض ��ا لم�صالحهم وم�ساعيهم ال�ستعباد
لإقام ��ة الحق والخير �سيرونه
النا�س.
واقع الحياة �صراع بين المنتمين �إلى الخير وبين المنتمين لل�شر
يق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ىَ } :و َك َذ ِل � َ�ك َج َع ْل َن ��ا ِل ُك ِّل َن ِب � ٍّ�ي َع� � ُد ًّوا ِّم َن
ا ْل ُم ْجرِمِ ي � َ�ن َو َك َف ��ى ِب َر ِّب � َ�ك هَا ِد ًي ��ا َو َن ِ�صي ًرا{[الفرق�ان ]31ويق ��ول تعال ��ى:
الإن� � ِ�س َوا ْلجِ ِّ
ن{[األنعام]112
} َو َك َذ ِل � َ�ك َج َع ْل َن ��ا ِل� � ُك ِّل ِن ِب � ٍّ�ي َع� � ُد ًّوا َ�ش َياطِ ي � َ�ن ِ
فهك ��ذا واقع الحياة �صراع بين المنتمي ��ن �إلى الخير وبين المنتمين لل�شر
�صراع حتى الأنبياء لم ي�سلموا كانوا في �صراع في م�شاكل كان لهم �أعداء
والكثير من الأنبياء ا�ست�شهدوا وهم في عداد ال�شهداء.
يقول � ً
أي�ضا عن بني �إ�سرائيلَ } :و َت َرى َكثِي ًرا ِّم ْن ُه ْم ُي َ�سا ِر ُعو َن فِي الإِ ْث ِم
ال�س ْح ��تَ َل ِب ْئ َ�س َما َكا ُن ��واْ َي ْع َم ُلو َن{[المائدة ]62يقول عن
َوا ْل ُع� � ْد َوانِ َو�أَ ْك ِل ِه� � ُم ُّ
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ق ��وى الكفر وال�شرك والنفاق والطغي ��ان ممن تفرغوا من القيم الإن�سانية
والفطري ��ةَ } :ال َي ْر ُق ُب ��و َن فِي ُم ْ�ؤمِ � ٍ�ن ِ�إ ًّال َو َال ِذ َّم� � ًة{ال يراعون ال عهود وال
مواثيق وال قرابات وال �أي اعتبار �أبدً ا } َو�أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم ا ْل ُم ْع َتدُو َن{[التوبة.]10
يعن ��ي لديهم النزع ��ة العدوانية� .إذا كنت في واقع ي�سه ��ل عليه �أن يعتدي
علي ��ك ي ��رى �أمام ��ه فر�صة �أو �أم�ل ً�ا في قه ��رك والتغلب علي ��ك لن يتردد
�سيبادر بالعدوان عليك.
لأن في الحياة ظلمة ومف�سدين كان الحل �أن ي�سعى
يكونوا قوة
الم�ؤمنون والم�ست�ضعفون والأحرار لأن ِّ
لمواجهة هذا التحدي

ولذلك كان الحل لواقع الم�ؤمنين ولواقع الم�ست�ضعفين لواقع الأحرار
�أن ي�سع ��وا لأن يكونوا قوة في مواجهة ه ��ذا التحدي وجود في واقع الب�شر
وجود �أ�شرار وجود طغاة وجود مف�سدين وجود م�ستكبرين وجود من لديهم
نزعه عدائي ��ة و�شريرة في ا�ستعب ��اد النا�س بغير ح ��ق وقهرهم و�إذاللهم
وخ�صو�صا
واال�ستهت ��ار بحياتهم وجود من ال يمتلكون الر�شد ف ��ي الحياة
ً
حينم ��ا يمتلكون القوة والإمكان ��ات بدون ر�شد يمثل خط ��ورة يمثل تحد ًيا
ي�ستدع ��ي �أن يكون في مقاب ��ل هذا التحدي قوة تق ��ف بوجه هذا التحدي
تح ُّرك يقف بوجه هذا التحدي.
ولذل ��ك نجد من عجيب الحال �أن قوى ال�ش ��ر والطغيان من الم�ستوى
العالمي يعني ن�أتي اليوم �إلى �أمريكا مث ًال و�إ�سرائيل �إلى �أذيالها ال�صغيرة
يحاول ��ون �أن تنح�صر فيهم الق ��درات والإمكانات الع�سكري ��ة و�أن ي�سلبوا
كل الم�ست�ضعفي ��ن كل مقوم ��ات وقدرات الدفاع عن النف� ��س ،الدفاع عن
الحي ��اة ،الدفاع عن الحرية ،الدفاع عن الكرامة ،الدفاع عن اال�ستقالل؛
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وخ�صو�صا حينم ��ا ي�شاهدونه ��ا تن�ش ُد
في�سع ��ون ال�ضطه ��اد كل ال�شع ��وب
ً
الحرية واال�ستقالل والعزة والكرامة ،هذه م�شكلة لديهم ال يمكن ال�سكوت
عليها ،تريد �أن تكون ح ًّرا هذه عندهم كارثة و�أمر غير مقبول بتا ًتا تعتبر
حينئذ متمردًا ويمكن �أن ي�سوقوا الكثير والكثير من ال�صفات والتبريرات
ال�ستهداف ��ك يحاول ��ون �أن يكونوا هم وحدهم م ��ن يمتلكون القدرات التي
يتمكنون به ��ا من الهيمنة واال�ستبداد والظل ��م والقهر والطغيان؛ وحينئذ
يفعل ��ون بالم�ست�ضعفي ��ن م ��ا ي�ش ��ا�ؤون دون �أن يجع ��ل الم�ست�ضعف ��ون من
�أنف�سه ��م قوة مقتدرة تداف ��ع عن النف�س عن الحرية ع ��ن اال�ستقالل عن
الكرامة.
والم�شكل ��ة عجيب ��ة ج� � ًّدا؛ لأنهم ه ��م قوى ال�ش ��ر ق ��وى الطغيان قوى
الإج ��رام التي من الخطر �أن تمتلك هي قدرات كبيرة ت�ضر بالنا�س ت�ؤذي
الب�شري ��ة ت�سبب في واقع الب�شر الم�شاكل الكثي ��رة وت�سلب الب�شرية �أمنها
وا�ستقرارها هذا ما هو حا�صل اليوم.
من اجتمع لديهم نزعة ال�شر والإمكانات مع فقدان الر�شد
هم من جلبوا للب�شرية كل هذه المعاناة الكبيرة

ه� ��ؤالء الذي ��ن ال ر�شد لديهم ولديهم نزعة ال�ش ��ر والعدوان والطغيان
بيده ��م الآن الإمكان ��ات والمقدرات نتيج ��ة حكاية طويلة م ��ن التق�صير
والتفريط عبر التاري ��خ �أو�صل الواقع �إلى ما و�صل �إليه ولكن ه�ؤالء الذين
ال ر�ش ��د لديهم نرى كم جلبوا بتلك الإمكان ��ات والقدرات ال�شر والويالت
ف ��ي واقع الب�شرية كم جلب ��وا للب�شرية من معاناة كبي ��رة! هل �أمريكا بكل
م ��ا لديها من �إمكانات وهيمن ��ة ونفوذ ومن معها عل ��ى الم�ستوى العالمي
‹ › 17

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

والإقليمي عل ��ى الم�ستوى الدولي والإقليمي و�ص ��و ًال �إلى النظام ال�سعودي
ب ��كل تلك الإمكانات والمقدرات الهائلة ،هل كان نتاج نفوذهم �إمكاناتهم
هيمنته ��م قدراتهم خي� � ٌر في الحياة �سالمة للب�شري ��ة ا�ستقرار في الواقع
العالم ��ي� ،أم �أنهم �إنما جلبوا ال�شر والويالت والم�صائب والنكد والنكبات
�إلى واقع الب�شرية ب�شكل كبير؟
حينما ن�شاهد مكتو ًبا على الدواء الحظوا وهو دواء توجيه �أو تنبيه على
�أن يو�ض ��ع الدواء بعي ��دً ا عن متناول الأطفال ،دواء ع�ل�اج من الأمرا�ض،
م�سكن من الآالم ،يكتب عليه �أن يو�ضع بعيدً ا عن متناول الأطفال ،لماذا؟
لأن الأطف ��ال ال يزال ��ون ناق�صي الر�ش ��د �أما حينما تج ��د �أولئك الذين ال
ر�ش ��د لديه ��م وال حكمة لديه ��م وال �إن�سانية وال �ضمي ��ر ي�صبحون هم من
لديهم �إمكانات وقدرات كبيرة تمثل حينما توظف بالغلط بال�شر بالخطاء
بال�س ��وء تمثل �ش ًّرا على الب�شرية نكبة للب�شرية معاناة للإن�سانية نجد هذه
ال�س َف َه ��ا َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّلتِي َج َع َل
فع�ل ً�ا م�شكلة كبيرة اهلل يق ��ولَ } :و َال ُت�ؤْ ُتواْ ُّ
هّ ُ
الل َل ُك� � ْم ِق َيا ًم ��ا {[النس�اء ]5م ��ا مكنك ��م اهلل ف ��ي الحياة فيه م ��ن �إمكانات
و�أموال وثروات ه ��و لخيركم لم�صلحتكم الحتياجاتكم لتبنوا بها ح�ضارة
تلب ��ي حاجة الإن�سانية وت�سعد بها الإن�سانية فه�ؤالء ال�سفهاء الذين ال ر�شد
لديه ��م حينما يكونون ه ��م من يقدم ��ون �أنف�سهم على �أنهم ق ��ادة العالم
وق ��ادة الب�شرية والمتحكمون في الواقع الب�شري ماذا ينتج؟ ماذا يحدث؟
م ��ا ذا يح�ص ��ل؟ هو كل الذي ن ��راه ون�شاهده قد مالء العال ��م �أمتلأ ظل ًما
وجو ًرا وطغيا ًنا.
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اهلل �أراد لعباده الكرامة والعزة والحرية و�أ َّال يكونوا
ً
عبيدا �إال له لأنه خالقهم وربهم الحقيقي
هن ��ا في مواجهة واقع كه ��ذا ي�أتي التوجيه الإله ��ي بالجهاد في �سبيل
اهلل واهلل غن ��ي الجه ��اد في �سبيل اهلل لي�س معناه دفاع عن اهلل �إنما قتال
وتح ��رك عام في مواجه ��ة �أولئك الذي ��ن يمثلون �شرا عل ��ى الحياة وعلى
الب�شري ��ة وعلى النا� ��س المعتدين المف�سدي ��ن الأ�شرار الطغ ��اة لمواجهة
�شرهم لمواجهة طغيانهم ووفق الطريقة التي ر�سمها اهلل �سبحانه وتعالى
ين ُي َقا ِت ُلو َن ُك� � ْم َو َال َت ْع َت� �دُواْ ِ�إ َّن هّ َ
الل ا َّلذِ َ
الل َال ُيحِ ِّب
} َو َقا ِت ُل ��واْ ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هّ ِ
ا ْل ُم ْع َتدِ َ
ين{[البق�رة� ]190إن اهلل ال يح ��ب المعتدي ��ن ،فه ��و ال يقبل بالعدوان
الع ��دوان بغير حق عل ��ى �أحد مهما كان }ال�شَّ ْه ُر ا ْل َح� � َرا ُم ِبال�شَّ ْه ِر ا ْل َح َرا ِم
َوا ْل ُح ُر َم � ُ
ا�ص َف َم � ِ�ن ْاع َتدَى َعلَ ْي ُك ْم َف ْاع َتدُواْ َعلَ ْي ِه بِمِ ْثلِ َما ْاع َتدَى
ِ�ص ٌ
�ات ق َ
َعلَ ْي ُك ْم{[البق�رةَ } ]194قا ِت ُلوهُ ْم ُي َع ِّذ ْب ُه ُم هّ ُ
ن�ص ْر ُك ْم
الل ِب�أَ ْيدِ ي ُك� � ْم َو ُي ْخزِهِ ْم َو َي ُ
َعلَ ْي ِه� � ْم َو َي ْ�ش ��فِ ُ�صدُو َر َق ْو ٍم ُّم�ؤْمِ ن َ
ِين{[التوبةَ } ]14و َم ��ا َل ُك ْم َال ُت َقا ِت ُلو َن فِي
الل َوا ْل ُم ْ�س َت ْ�ض َعف َ
ِين مِ َن ال ِّر َجالِ َوال ِّن َ�سا ِء َوا ْل ِو ْلدَانِ {[النساء.]75
َ�س ِبيلِ هّ ِ
هك ��ذا ي�أتي الأمر م ��ن اهلل �سبحانه وتعال ��ى للم�ست�ضعفين �أنه اجعلوا
م ��ن �أنف�سكم قوة تواجه هذا التحدي تواجه ال�شر تواجه العدوان تت�صدى
للظالمي ��ن والجائري ��ن والم�ستكبرين ،ال تقفوا مكتوف ��ي الأيدي ليقتلوكم
ليذلوكم ليقهروك ��م ليتكبروا عليك ��م لي�ستبيحوك ��م وي�ستبيحوا حياتكم،
ال ت�ست�سلم ��وا له ��م وال تهن ��وا له ��م وال تخ�ضع ��وا له ��م وال ت�سمح ��وا له ��م
با�ستعبادك ��م؛ لأن اهلل �أراد لكم الكرامة �أراد لكم العزة �أراد لكم الحرية
�أراد لكم �أ َّال تكونوا عبيدً ا �إ َّال له لأنه خالقكم هو ربكم الحقيقي فال تقبلوا
ب�أحد �آخر �أن يجعل من نف�سه ر ًّبا لكم وهو عب ٌد حقي ٌر ٌ
�سيئ �شري ٌر حتى لو
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ا�ستعبدكم �إنما ي�ستعبدكم بالطغيان والقهر والإذالل والظلم .هكذا ت�أتي
التوجيهات الإلهية.
ثم لي� ��س على الم�ست�ضعفين �أي الئمة حينم ��ا يقاتلون الأ�شرار حينما
يت�صدون للطغاة والمجرمين حينما يقفون في وجه المعتدين والجائرين
والم�ستكبري ��ن لي�س عليهم الالئم ��ة ،بل لهم في ذلك ال�شرف لهم المجد
له ��م العزة ،هذه ه ��ي الكرامة بذاتها؛ ولذلك يق ��ول اهلل �سبحانه وتعالى
} َو َل َم ِن ان َت َ�ص َر َب ْع َد ُ
ظ ْلمِ هِ{ [الشورى.]41:
مظل ��وم ظل ��م اعتدي علي ��ه بغير حق بغي ��ر وجه حق فظل ��م فتحرك
منت�ص� � ًرا مواج ًها يواجه من ظلم ��ه واعتدى عليه وبغى وتكبر عليه وتجبر
عليه«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»
معلوم �أن طريق ال�شهادة فيه الكثير من الأنبياء ،ومن
�أولياء اهلل ال�صالحين

معل ��وم �أن خط ال�شهادة طريق ال�شهادة في ��ه الكثير من الأنبياء ،ومن
�أولي ��اء اهلل ال�صالحين؛ لو ل ��م يكن هناك �إال مرافقته ��م والعي�ش معهم،
مرافقتهم وحدها ت�شريف كبير وت�شريف عظيم ،وهذا ما تحقق لل�شهداء
بف�ضل اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،وهنا نعرف كيف هي ال�شهادة و�أنها كرامة،
�دي خالد يعي�شه
نحة �إله َّيه عظيمة وع ٌّز �أب � ٌّ
ال�شه ��ادة كرامة ،وال�شه ��ادة ِم َ
الإن�سان ويهبه اهلل له ويحقق له من خاللها ال�شيء الكثير الكثير« .من كلمة
للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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�أهمية �أن تحمل الأمة روح ال�شهادة والت�ضحية في مواجهة
الترهيب والترغيب

وعندم ��ا نتحدث عن ال�شهادة في �سبيل اهلل وعن ال�شهداء ف�إن لإحياء
روح الجه ��اد واال�ست�شهاد في نفو�سنا ك�أمة م�ؤمنة وكمجتمع م�ؤمن �أهميته
الكبي ��رة وخا�صة في هذا الع�صر ،فالأعداء ف ��ي هذا الع�صر ي�ستخدمون
�سالحي ��ن م ��ن خاللهما يهيمن ��ون على المجتم ��ع ،يتغلبون عل ��ى النا�س،
ي�ستعبدون عباد اهلل:
ال�سالح الأول :هو �سالح الخوف ،التخويف والرهبة ،فهم يعملون على
�إثارة الخوف في نفو�س النا�س بكل الو�سائل ،بكل الأ�ساليب ليتهي�أ لهم من
خ�ل�ال ذلك ال�سيطرة على النا�س ،والتحكم به ��م في توجههم وفر�ض ما
يريدون عليهم ،وباخت�صار :ليتهي�أ لهم ا�ستعبادهم من دون اهلل والتحكم
في كل �ش�ؤونهم.
وال�س�ل�اح الآخر :هو �س�ل�اح الترغيب ،و�إثارة الأطماع ،و�شراء المواقف
و�ش ��راء الذمم ،وال�سالح الأول وهو �سالح التخويف والترهيب هو ال�سالح
أعم الذي ي�ستخدمونه على نحو وا�سع ،فما و�سائلهم وما بط�شهم ،و�سائل
ال ّ
كيدهم وبط�شه ��م وجبروتهم ،ما يعملونه بالنا�س من قتل و�سجن وتدمير
و�ش ��نّ الحروب تلو الح ��روب ،والعمل بكل الو�سائل عل ��ى زرع حالة الي�أ�س
والإحب ��اط والذل ،وحتى الترويج لثقاف ��ة الإذالل وال�شعور بالذلة وانعدام
الأم ��ل وانعدام الثقة باهلل �سبحانه وتعالى ،والعمل عبر ال ُمرجفين ،وعبر
و�سائ ��ل الإعالم ،وعب ��ر كل الو�سائل عل ��ى ت�ضخيم حال ��ة الخوف منهم،
يعمق ��وا في نفو�س النا�س وفي م�شاع ��ر النا�س الرهبة منهم بما
وعل ��ى �أن ِّ
يهيئهم لال�ست�سالم واالنقياد والطاعة والخ�ضوع والخنوع والذل ،كل هذه
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�سالحا.
�سالحا ،يجعلون من الخوف ً
الو�سائل والأ�ساليب يجعلون منها ً
لك ��ن ثقافة الجهاد واال�ست�شهاد ،وثقافة ال�شهادة في �سبيل اهلل ،وبناء
�أم ��ة م�ؤمنة ُتح � ُّ�ب ال�شهادة في �سبيل اهلل ،وتك ��ون ال�شهادة في �سبيل اهلل
بالن�سب ��ة له ��ا �أمنية ،بالن�سبة له ��ا �شر ًفا ،بالن�سبة لها �أم�ل ً�ا ،بالن�سبة لها
عاقب ��ة ح�سن ��ة ت�أملها وترجوها م ��ن اهلل؛ يبطل هذا الكي ��د بكله ،ي�سقط
ه ��ذا الرهان ،يف�شل هذا الخيار ،يحبط ه ��ذه الم�ؤامرة ،ويجعل من هذا
الأ�سلوب �أ�سلو ًبا فا� ً
�سالحا �ضعي ًفا وبائ ًرا ،ال يحقق
شال ،ومن هذا ال�سالح ً
�أثره وال يهيئ لهم ما �أرادوه منه« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1432هـ»

الذي �أذل الأمة هو حالة الخوف التي تبعث على اال�ست�سالم

�إن م ��ن يت�أم ��ل واقع �أمتن ��ا الإ�سالمي ��ة ،واقع �شعوب �أمتن ��ا الإ�سالمية
ف� ��إن �أكثر م ��ا �أذلها وما �أهانها وما هي�أها لأن تك ��ون تحت هيمنة الأعداء
وخا�ضع ��ة لهم وم�ست�سلم ��ة لإرادتهم� ،أغل ��ب و�أكثر و�أهم عام ��ل �أثر هذا
الت�أثير هو فع ًال حال ��ة الخوف ،حالة الخوف التي تبعث على اال�ست�سالم،
وتبع ��ث على الي�أ�س وعلى القنوط من رحمة اهلل ،والقنوط من ن�صر اهلل،
والي�أ� ��س م ��ن �أن ّ
يتدخل اهلل ل�صال ��ح عباده الم�ست�ضعفي ��ن ،وهذه الحالة
العامة في مجتمعنا الإ�سالمي لها هذا الدواء.
�إن ب�إم ��كان مجتمعاتن ��ا الإ�سالمية ومن خالل التثق ��ف بثقافة القر�آن
الكريم ،وم ��ن خالل التربية الإيمانية ،ب�إمكانه ��ا �أن ت�صبح �أمة ال تخاف
�إال اهلل� ،أم ��ة تعتب ��ر القتل في �سبيل اهلل �شه ��ادة ،وتعتبر ال�شهادة كرامة،
وتعتب ��ر ال�شهادة في �سبيل اهلل عز ًة وخي ًرا وف�ض�ل ً�ا و�أج ًرا عظي ًما و�شر ًفا
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كبي� � ًرا ،هذا هو م ��ا يخ�شاه الأع ��داء؛ ولهذا يغ ِّيبون عن �أمتن ��ا الإ�سالمية
 �س ��وا ًء ف ��ي و�سائل الإع�ل�ام �أو عبر المدار�س �أو عب ��ر الجامعات �أو عبرالخطاب الديني في الم�ساجد وغيرها ُ -يغ ِّيبون هذا الجانب ب�شكل كبير؛
لأنه ��م ال يري ��دون لأُمتن ��ا �أن تكون على هذا النحو� ،أم ��ة تحطم قيود هذه
الم�ؤام ��رة ،قيود حالة الخوف ،تك�سر �أغالل الخوف الذي يكبلها ويجعلها
م�ست�سلمة وخانعة وخا�ضعة.
يج ��ب �أن ُنذ ِّك ��ر �أنف�سناُ ،نذ ِّك ��ر �أُمتنا من حولنا ب�أهمي ��ة هذه الثقافة،
بحاجة �أُمتنا في هذا الع�صر �إلى هذه الثقافة ،ثقافة الجهاد واال�ست�شهاد،
و�أن تكون النظرة �إلى ال�شهادة في �سبيل اهلل هي النظرة الحقيقة ،النظرة
الت ��ي قدمها القر�آن الكريم ،وبذلك ال يبق ��ى هناك �شيء يخيف الأمة ،ال
يبق ��ى هناك بيد العدو و�سيلة للهيمنة على المجتمع ،للهيمنة على النا�س،
لإذالل النا� ��س؛ لأنه فقد و�سيلة من �أه ��م و�سائل ال�سيطرة والتحكم وهي:
�سالح التخويف.
حب ال�شهادة في �سبي ��ل اهلل ،ويرغب بال�شهادة في �سبيل اهلل،
ال ��ذي ُي ُّ
وال�شه ��ادة ف ��ي �سبيل اهلل بالن�سبة ل ��ه �أُمنية يتمنى �أن تك ��ون هي عاقبته،
و�أن تك ��ون هي ِختام حياته� ،أي �ش ��يء يمكن �أن يخيفه من و�سائل جبروت
الأعداء ،من و�سائل الخوف ،هل يبقى ب�أيديهم �شيء يخيفونه به؟ ك َّال.
و�إذا تجاوزت �أُمتنا ه ��ذه الحالة ،حالة الخوف ،حالة الرعب ،وف�شلت
�أمامه ��ا كل محاوالت الأع ��داء ،كل الو�سائل ،كل الأ�ساليب التي تزرع هذه
الحالة ،وتخلق هذه الحالة ف� ��إن �أمتنا �ستتحرر حت ًما من هيمنة الأعداء.
«من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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عندما نتثقف بثقافة ال�شهادة نكون من�سجمين مع القر�آن
الكريم
ف ��ي واقعنا ك�أمة مجاه ��دة ،ومجتمع مجاهد ق� � ّدم ال�شهداء في �سبيل
اهلل ،ال�شه ��داء الكثر ،المئات من ال�شهداء ،نج ��د �أنف�سنا في حالة توافق
وان�سجام مع القر�آن الكريم ،مع حقيقة الإ�سالم ،مع حقيقة الدين ،مع ما
كان عليه الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ،وهذا يعتبر �شر ًفا كبي ًرا،
وف�ض�ل ً�ا كبي ًرا ،ويبعث عل ��ى االطمئنان وال�سعادة وال�س ��رور ،عندما نجد
�أنف�سن ��ا في الطريق نف�سه ��ا ،في الم�سار نف�سه ،م�س ��ار الإ�سالم ،الطريق
نف�سه ��ا التي كان عليها الر�س ��ول (�صلوات اهلل عليه وعل ��ى �آله)؛ لأن من
إ�سالما ودي ًنا ال يكون فيه جهاد ،ال يكون فيه �شهادة ،ال ُيق ّدم فيه
يريدون � ً
�شهداء ،ال يكون فيه ت�ضحيات ،ال يكون فيه مواقف ،ال يكون فيه م�س�ؤولية،
ال يكون فيه بذل وعطاء �إلى هذا الم�ستوى من البذل والعطاء هم بعيدون،
بعيدون يجدون �أنف�سهم بعيدين عن القر�آن الكريم لو رجعوا �إليه ،بعيدين
عما كان عليه الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) في حركته الجهادية
طوال بعثت ��ه ،وطوال حركته وهو يبلغ ر�سال ��ة اهلل ،يبلغ ر�سالة اهلل ويقيم
دين اهلل� ،سيجدون �أنف�سهم بعيدين عما كان عليه لو رجعوا �إلى �سيرته.
لكننا في واقعنا نجد �أنف�سنا عندما نرجع �إلى القر�آن الكريم ،وعندما
نرجع �إلى ما كان عليه الر�سول(�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ،نجد �أنف�سنا
متوافقي ��ن مع الق ��ر�آن الكريم ،وم ��ع الر�سول العظيم(�صل ��وات اهلل عليه
وعل ��ى �آله) وهذا يزيدنا اطمئنا ًنا ،يزيدنا ثق ��ة بما نحن عليه من الحق،
يزيدنا ت�صمي ًما؛ لأن المهم بالن�سبة للإن�سان الم�ؤمن� ،أهم �شيء بالن�سبة
له �أن يكون على الحق ،و�أن يكون مع الحق ،و�أن يكون متم�س ًكا بالحق ،و�أن
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يكون على ال�صراط الم�ستقيم؛ ولذلك ال نجد �أنف�سنا تعي�ش حالة غرابة،
عندم ��ا ترجع �إلى القر�آن الكريم وتق ��ر�أ �آيات اهلل عن الجهاد في �سبيله،
وعن ال�شهداء ،وعن الت�ضحية ،وعن البذل في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى،
وه ��ذا م ��ا يفقده الآخ ��رون المتخاذل ��ون والمتثاقل ��ون والمتثبطون الذين
يحر�صون على �أ ّال يبذلوا �شي ًئا في �سبيل اهلل؛ بل يرون ما قد يقدمونه في
مغرما و�أنه خ�سارة ،ويرون الت�ضحية في �سبيل اهلل خ�سارة،
�سبيل اهلل �أنه ً
ه�ؤالء يفقدون هذه الحال ��ة التي فيها ان�سجام مع القر�آن الكريم« .من كلمة
للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»

ال�شهداء تحركوا من واقعهم الإيماني

عندم ��ا نتحدث ع ��ن ال�شهداء ف�إن بداي ��ة حديثنا عنه ��م هو قول اهلل
ِين ر َِج � ٌ
�سبحان ��ه وتعالى} :مِ َن ال ُم�ؤْمِ ن َ
�ال َ�ص َد ُقوا َما َعا َه� �دُوا اللَّـ َه َعلَ ْي ِه
َفمِ ْنهُم َّمن َق َ�ضى َن ْح َب ُه َومِ ْنهُم َّمن َين َتظِ ُر َو َما َب َّد ُلوا َت ْبدِ ي ً
ال{[األحزاب]23:
ال�شهداء تحركوا من واقعهم كم�ؤمنين؛ لأن الإيمان يخلق في نف�س الإن�سان
حال ��ة من اال�ستعداد ،وحال ��ة من البذل والعطاء ترقى �إل ��ى ا�ستعداده �أن
يب ��ذل نف�س ��ه في �سبي ��ل اهلل� ،أن يق ّدم حياته ويبذل حيات ��ه من �أجل اهلل،
فيم ��ا هو ر�ضا هلل ،ف ��ي مواجهة �أعداء اهلل ،هذه الحالة هي حالة مالزمة
للإيم ��ان؛ بل هي من �أبرز �سمات الإيمان ،م ��ن �أهم عالمات الإيمان� :أن
تك ��ون في �إيمانك ب ��اهلل مح ًّبا هلل ،ومطي ًعا هلل �إلى م�ست ��وى اال�ستعداد �أن
تب ��ذل نف�سك في �سبيل اهلل ،وهذا يت�ل�ازم مع الإيمان ومع الم�ؤمنين ،هم
�أ� ً
صال باع ��وا �أنف�سهم و�أموالهم من اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،وهم يتحركون
ف ��ي �سبيل اهلل على هذا الأ�سا�س؛ ولهذا يق ��ول اهلل �سبحانه وتعالى�} :إِ َّن
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اللّـ� � َه ْا�ش َت� � َرى مِ َن ال ُم�ؤْمِ ن َ
الج َّن َة ُي َقا ِت ُلو َن
ِين �أَن ُف َ�س ُه ْم َو�أَ ْم َوا َلـهُم ِب َ�أ َّن َلـ ُه ُم َ
الإنجِ يلِ
ِف ��ي َ�س ِبيلِ اللّـ ِه َف َي ْق ُت ُل ��و َن َو ُي ْق َت ُلو َن َو ْعدًا َعلَ ْي ِه َح ًّقا فِي ال َّت ْو َرا ِة َو ِ
ا�س َت ْب�شِ ُرواْ ِب َب ْي ِع ُك ُم ا َّلذِ ي َبا َي ْع ُتم ِب ِه
َوا ْل ُق ْر�آنِ َو َمنْ �أَ ْو َفى ِب َعهْدِ ِه مِ َن اللّـ ِه َف ْ
َو َذل َِك هُ َو ال َف ْو ُز ال َعظِ ي ُم{[التوبة.]111:
فهك ��ذا هو واقع الم�ؤمني ��ن باعوا �أنف�سهم م ��ن اهلل وهم يتحركون في
�سبيل اهلل حا�ضرون في �أي وقت ،في �أي لحظة لتقديم هذه النفو�س التي
ه ��ي مل ��ك هلل بالأ�سا�س �إلى اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،روحي ��ة عالية ،روحية
عظيم ��ة ،ا�ستع ��داد على م�ست ��وى عظيم من البذل والعط ��اء والجود حتى
بالنف�س وه ��ي �أغلى �شيء بالن�سبة للإن�سان ،هذا هو �أثر الإيمان ،هذا هو
الأثر الحقيقي للإيمان ال�صادق.
�أم ��ا الإيمان ال�ضعيف ،الإيمان الهزيل ،الإيم ��ان الناق�ص هو ال يترك
ه ��ذا الأث ��ر ف ��ي نف�س الإن�س ��ان ،يبق ��ى الإن�سان في ��ه يعي�ش روحي ��ة �أ�شبه
بالروحي ��ة اليهودية ،روحية الحر� ��ص ال�شديد على الحي ��اة } َو َل َتجِ َد َّن ُه ْم
ا�س َعلَى َح َيا ٍة َومِ َن ا َّلذِ َ
ين �أَ ْ�ش َر ُكواْ َي َو ُّد َ�أ َحدُهُ ْم َل ْو ُي َع َّم ُر َ�أ ْل َف
�ص ال َّن ِ
�أَ ْح َر َ
َ�س َنةٍ{[البقرة.]96:
لكن الروحية الم�ؤمنة المتطلعة �إلى ما عند اهلل ال ترى في الرحيل من
ه ��ذه الحياة خ�سارة ،وال ترى في الرحيل من ه ��ذه الحياة نهاية؛ بل على
العك� ��س هي تتطلع �أكثر م ��ا ت�أمل وترجو �إلى ما هن ��اك� ،إلى ما عند اهلل،
�إلى ما وراء هذه الحياة ،في حياة �أرقى ،في حياة �أعظم ،في حياة �أ�سعد
الج َّن َة{[التوب�ة ،]111:فم ��ا هن ��اك من خ�س ��ارة ،فما هناك من
} ِب� ��أَ َّن َلـ ُه� � ُم َ
نهاية؛ بل خلود ،بل م�ستقبل فيه كل ال�سعادة ،فيه كل الخير ،ما هناك ما
ُيخي ��ف ،ما هناك ما ُيقلق ،ما هناك ما يجعل الإن�سان ي�شعر ب�أنه فقد كل
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�شيء؛ بل على العك�س فقد �شي ًئا لكنه �سيح�صل على ما هو �أعظم ،على ما
رارِ{[آل
ه ��و خير ،على ما هو �أ�سعد بالن�سبة له } َو َما عِ ن� � َد اللّـ ِه َخ ْي ٌر ِّللأَ ْب َ
عمران.]198:
فالإن�سان الم�ؤمن هو هكذا :يتحرك في حياته في واقعه في م�س�ؤولياته
الجهادية بهذه الروحية ،باع نف�سه من اهلل وهو يتحرك بنف�سه وماله وكل
�إمكانيات ��ه وكل ما يمكن �أن ُيق ّدمه ،يتح ��رك في �سبيل اهلل بروحية عالية
وبرغب ��ة ،وه ��و ي�ست�شعر �أن ه ��ذه ال�صفقة م ��ع اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،بيع
النف� ��س من اهلل وبيع المال من اهلل :هي �صفق ��ة رابحة لي�س فيها خا�س ًرا
} َو َذ ِل � َ�ك هُ � � َو ال َف� � ْو ُز ال َعظِ ي ُم{[التوب�ة ]111:ينطل ��ق م�ستب�ش� � ًرا به ��ذا البي ��ع
ا�س َت ْب�شِ � � ُرواْ ِب َب ْي ِع ُك ُم ا َّلذِ ي َبا َي ْع ُتم ِبهِ{[التوبة ]111:وهو يرى نف�سه �أنه من
} َف ْ
فاز والآخرون هم من خ�سروا ،من يرون �أنف�سهم الرابحين؛ لأنهم تثاقلوا
وتخاذلوا؛ ولأنهم ابتعدوا عن �سبيل اهلل؛ ولأنهم ال يق ّدمون �شي ًئا في �سبيل
اهلل؛ ولأنهم يبخلون بما �آتاهم اهلل من ف�ضله ،هم الخا�سرون1432« .هـ»

�أول عنوان لتحرك الم�ؤمن هو ال�صدق مع اهلل
وعندم ��ا يتحرك في �سبيل اهلل كم�ؤمن ،يتح ��رك و�أول عنوان لتحركه
ه ��و ال�صدق م ��ع اهلل }مِ � َ�ن ال ُم�ؤْمِ ِني � َ�ن ر َِج � ٌ
�ال َ�ص َد ُقوا َم ��ا َعا َه� �دُوا اللَّـ َه
َعلَ ْيهِ{[األح�زاب ]23:يتح ��رك ب�صدق� ،صاد ًقا م ��ع اهلل� ،صاد ًقا في انتمائه
�إل ��ى ه ��ذا الدين� ،صاد ًق ��ا في انتمائ ��ه �إلى الق ��ر�آن الكري ��م� ،صاد ًقا في
ا�ستجابته هلل �سبحانه وتعالى� ،صدق في الموقف ،وبهذا هم رجال عطاء
ورج ��ال مواقف ،الإن�سان عندما يتحرك به ��ذه الروحية يكون في م�ستوى
الم�س�ؤولي ��ة ويبق ��ى ثابتًا على مبدئه ،ثابتًا على موقف ��ه ،ثابتًا على عطائه
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وبذل ��ه ،ال يتغير وال يختل ��ف وال يبدل } َو َم ��ا َب َّد ُل ��وا َت ْبدِ ي ً
ال{[األحزاب،]23:
ويلقى اهلل بهذه الروحية :يلقى اهلل �صاد ًقا ،يلقى اهلل ثابتًا ،يلقى اهلل وهو
عل ��ى مبدئه وعلى موقفه ب�إيمانه ال�صادق ،وبموقفه ال�صادق ،وبثباته في
�ضح ًيا ،باذ ًالُ ،مقدِّ ًما.
مبدئه �صاد ًقاُ ،م ِّ
وله ��ذا تحت ه ��ذا العنوان ،عن ��وان ال�صدق م ��ع اهلل �سبحانه وتعالى،
ال�ص ��دق في االنتماء لهذا الدين الذي يفر�ض عل ��ى الإن�سان �أن يكون في
واقعه نا�ص ًرا لهذا الدين ،وعام ًال على �إقامة هذا الدين ،ومواج ًها لأعداء
ه ��ذا الدي ��ن ،و�أن يعمل على الحف ��اظ على قيم هذا الدي ��ن و�أخالق هذا
الدين.
يتحركون � ً
أي�ض ��ا بمكارم الأخالق ،بنفو�س زكي ��ة وروحية عالية ،فهذا
الم�ستوى من اال�ستعداد للبذل وللت�ضحية وللإيثار وراءه الكثير من القيم
ال�سائ ُِح ��و َن الرَّا ِك ُعو َن
الإيماني ��ة ،فهم }ال َّتا ِئ ُب ��و َن ال َعا ِبدُو َن َ
الحامِ � �دُو َن َّ
الحاف ُِظ ��و َن
ال�ساجِ ��دو َن الآمِ � � ُرو َن ِبال َم ْع� � ُر ِ
وف َوال َّناهُ ��و َن َع � ِ�ن ال ُمن َك� � ِر َو َ
َّ
ِحدُو ِد اللّـهِ{[التوبة1432« .]112:هـ»
لُ
عال من
ما الذي يهيئ الإن�سان لأن يكون على م�ستوى ٍ
البذل والت�ضحية؟

م ��ا يهي ��ئ الإن�سان �أن يكون عل ��ى هذا الم�ستوى من الب ��ذل والت�ضحية
والعط ��اء ،و�أن يكون م�ستع ًّدا للرحيل من هذه الحياة �إلى الحياة الأخرى،
�إل ��ى لقاء اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ،وم�ست�شع ًرا ُقرب لق ��اء اهلل في كل وقت
ه ��و الكثي ��ر من القيم :زكاء ف ��ي النف�س ،طهارة في القل ��ب ،ا�ستقامة في
ال�سلوك� ،أمل في اهلل ،رجاء فيما عند اهلل ،رغبة فيما عند اهلل ،تطلُّع �إلى
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توجه النف� ��س ب�شهوات هذه الحياة ورغبات هذه
م ��ا عند اهلل ،وتحرر من ّ
الحياة ،و�إيث ��ار لما عند اهلل فوق كل ذلك ،وهذه القيم والتي منها � ً
أي�ضا:
الإباء الإباء وال�شجاعة ،وال�شهامة ،والمعروف.
ه ��ذه القي ��م العظيم ��ة يج ��ب �أن نتذكره ��ا �أنها هي� ��أت ال�شه ��داء لأن
يكون ��وا على ذلك الم�ست ��وى من العط ��اء والبذل والت�ضحي ��ة؛ فاختارهم
اهلل ومنحه ��م هذا الو�سام العظيم ،و�سام ال�ش ��رف الكبير ،وبت�ضحياتهم
وبتفانيه ��م وبا�ستب�سالهم وب�صمودهم وب�صبره ��م تحقق لأُمتنا ما ُتح ِّقق
م ��ن ن�صر وع ��زة وقوة ،وقوة ،وتغي ��رت المعادلة من مجتم ��ع م�ؤمن يكون
خائ ًف ��ا �إل ��ى �أن يكون هناك من جانب الأعداء خ ��وف منه ،يح�سبون لهذا
المجتم ��ع �ألف ح�س ��اب؛ لأن فيه هكذا رجال ،رجال حا�ض ��رون لل�شهادة،
رج ��ال مواقف ،رجال �صامدون ،ثابتون ،رجال �شجاعة� ،شجاعة الإيمان،
وع ��زة الإيمان ،وثبات الإيمان« .من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1432هـ»

المجتمع الذي يفقد الرجال الم�ستعدين للت�ضحية يكون
مجتمعًا ً
ً
م�ستعبدا
هينا ذلي ًال
ول ��و فقد مجتمعنا ه ��ذه النوعية من الرجال الذي ��ن لديهم اال�ستعداد
�أن يبذل ��وا �أنف�سهم ،الذين لديه ��م اال�ستعداد �أن يواجهوا العدو مهما كان
جبروت ��ه ،مهما كانت قوت ��ه ،مهما كانت �إمكانيات ��ه ،لديهم اال�ستعداد �أن
يقدم ��وا �أنف�سه ��م في �سبيل اهلل ،لو ل ��م يكن لمجتمعنا ه ��ذه النوعية من
الرج ��ال ل ��كان مجتم ًعا هي ًن ��ا وذلي�ل ً�ا وم�ستعب ��دً ا ،ولت�ضاعف ��ت وتنامت
وتزاي ��دت حالة اال�ستعب ��اد ،وحال ��ة الإذالل ،وحالة الهيمن ��ة وال�سيطرة،
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وال�ستحك ��م ال�ش ��ر من جان ��ب الأعداء بظلمه ��م ،بجبروته ��م ،بخ�ستهم،
بل�ؤمه ��م ،بخبثه ��م ،ب�إجرامه ��م ،بحقده ��م ،بالنزع ��ة العدواني ��ة الت ��ي
يعي�شونه ��ا؛ لأنهم عادة  -وهذا هو ما ق َّدمه القر�آن الكريم عن الأ�شرار -
�أنهم } َال َي ْر ُق ُبو َن فِي ُم�ؤْمِ ٍن �إِ ًّال َو َال ِذ َّم ًة َو�أُ ْو َلـئ َِك هُ ُم ال ُم ْع َتدُو َ
ن{[التوبة]10:
معت ��دون يعي�شون النزعة العدواني ��ة ،يرغبون في العدوان ،وي�سارعون في
العدوان ،ويبادرون على العدوان ،ويجعلون من العدوان والظلم والطغيان
واال�ستعب ��اد والت�سل ��ط و�سيل ��ة للتحك ��م على النا� ��س ،و�سيل ��ة للتغلب على
النا�س ،و�سيلة لل�سيطرة على النا�س.
فلذل ��ك يج ��ب �أن نع ��رف جمي ًع ��ا �أن ه ��ذه النوعية من الرج ��ال ،من
ال�شه ��داء ،وم ��ن الحا�ضري ��ن والجاهزي ��ن والقائمين الذي ��ن هم في كل
لحظ ��ة ،في كل وقت على ا�ستعداد ت ��ام �أن ي ِّقدموا �أنف�سهم ليلحقوا بركب
ال�شه ��داء وبقافل ��ة ال�شهداء ،ه ��ذه النوعية من الرجال ه ��ي ُذخر للأمة،
وه ��ي عز للم�ست�ضعفين ،وبها يدفع اهلل عن عباده الم�ست�ضعفين ا�ستعباد
الطغ ��اة ،وهيمنة الطغاة ،والكثير م ��ن الظلم والهوان والإذالل ،فيجب �أن
ننظر �إليهم هذه النظرة :فهم ال�صادقون ،وهم الثابتون ،وهم المدافعون
ع ��ن الم�ست�ضعفي ��ن ،وهم ال�سالح الق ��وي في مواجهة الأع ��داء ،والذخر
للأم ��ة ،وهذا ما يجب �أن نعرفه عنهم ،و�أن تكون نظرتنا �إليهم من خالل
ه ��ذا ال�شيء ،ثم نعرف �أن علينا م�س�ؤولية تج ��اه ال�شهداء وتجاه �أ�سرهم.
«من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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ال�شهداء قد و َّفقهم اهلل وتق َّبلهم عنده ،وجعل من
ت�ضحياتهم �سببًا للن�صر والعزة والقوة
ال�شه ��داء ق ��د و َّفقه ��م اهلل وتق َّبله ��م اهلل عن ��ده ،تق َّبله ��م وجع ��ل من
ت�ضحياته ��م �سب ًبا للن�صر و�سب ًبا للعزة ،و�سب ًبا لقوة الم�ست�ضعفين ،و�سب ًبا
لتحرر الم�ست�ضعفي ��ن من هيمنة الطغاة ،فتلك الت�ضحيات �أثمرت ن�ص ًرا
و�أثم ��رت ع� �زًّا و�أثمرت قوة ،وه ��ذا هو من تق ّبل اهلل لتل ��ك الت�ضحيات �أن
يجع ��ل لها ثمرة في الدنيا ،ثم هن ��اك لتق ّبل اهلل لهم ما حققوه لأنف�سهم،
هن ��اك ما حققوه لأُمتهم وهناك ما تحق ��ق لهم بف�ضل اهلل؛ لأن ال�شهادة:
ه ��ي عطاء يقابل عطاء ،عطاء من ال�شهيد بذل نف�سه في �سبيل اهلل ،ق ّدم
حيات ��ه في �سبي ��ل اهلل ،وعطاء م ��ن اهلل العظيم ،عطاء م ��ن اهلل الكريم
يقابل ذل ��ك العطاء ،هذا العطاء من اهلل �أن يجع ��ل لل�شهادة �أث ًرا عظي ًما
في واقع الحياة هنا في الدنيا� ،أث ًرا فيما كان ال�شهيد ي�سعى لتحقيقه من
�أه ��داف عظيمة في ن�ص ��رة الم�ست�ضعفين ،في دفع الظل ��م ،في مواجهة
الظالمين ،في مواجهة الم�ستكبرين.
ف ��اهلل �سبحانه وتعالى يقابل عطاء ال�شهي ��د بعطاء عظيم ،عاجل هنا
وهن ��اك و�آج ��ل في الآخ ��رة ،عاجل هنا في واق ��ع الحياة ،ف ��ي واقع �أمته،
فعط ��ا�ؤه وت�ضحيات ��ه وا�ستب�ساله ،وم ��ا ق َّدمه في �سبي ��ل اهلل يثمر ن�ص ًرا،
ويبن ��ي �أمة قوية عزيزة ،ويه ��ب للأمة عزَّة ورفعة ومكان ��ة وقوة ،فيها ُبها
الأع ��داء ويح�سبون لها �أل ��ف ح�ساب ،و�أث ًرا له هن ��اك عند اهلل فيما �صار
�إلي ��ه ،فيم ��ا تحقق لنف�سه ،فهو لم يخ�سر مع اهلل �أب ��دً ا ،وهذه الحياة التي
بذله ��ا ،هذه الحي ��اة التي ق َّدمها في �سبيل اهلل �أبدل ��ه اهلل عنها حياة هي
خي ��ر منها عند اهلل؛ ولهذا يق ��ول اهلل �سبحانه وتعالىَ } :و َال َت ُقو ُلواْ ِل َمنْ
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ُي ْق َت� � ُل ِف ��ي َ�سبي ��لِ اللّـ ِه َ�أ ْم� � َو ٌات َب � ْ�ل �أَ ْح َي ��ا ٌء َو َل ِك ��ن َّال َت ْ�ش ُع ُرو َن{
ال تقول ��وا لم ��ن يقتل ف ��ي �سبيل اهلل �أم ��وات ،ال يكون لديكم ه ��ذه النظرة
الخاطئة تجاه ال�شهداء فتقولون مثل هذا الكالم ،تعتبرونهم �أنهم �أموات
و�أنهم �ساروا �إلى الفناء وانتهى كل �شيء بالن�سبة لهم ،ال ،الم�س�ألة لي�ست
كذل ��ك ،ف�ل�ا تعتبروهم كذلك �أموا ًت ��ا وال تقولوا �إنهم �أم ��وات؛ لأن هناك
حال ��ة مختلفة بالن�سبة لهم ،رحيلهم لي�س رحي�ل ً�ا �إلى الموت والفناء �إلى
ي ��وم القيامة ،لهم امتي ��از خا�ص ،لهم و�ضع خا�ص به ��م ،تكري ًما من اهلل
لهم ،وهو يدل على عظيم مكانتهم ،على رفيع منزلتهم عند اهلل �سبحانه
وتعال ��ى؛ بل �أحياء ،ه ��م �أحياء ووهبهم اهلل حياة خي� � ًرا من هذه الحياة،
وفي مق ّر خير لهم من الدنيا وما فيها.
} َب ْل �أَ ْح َيا ٌء َو َلكِن َّال َت ْ�ش ُع ُرو َن{ ال ي�شعر الإن�سان بحياتهم� ،أين وكيف؟
لك ��ن اهلل �أ َّكد هذه� ،أ َّكد هذهَ } ،و َمنْ �أَ ْ�صد َُق مِ َن اللّـ ِه َحدِ ي ًثا{[النس�اء،]87:
ومن �أح�سن من اهلل حدي ًثا«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية
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ال تكن النظرة �إلى ال�شهداء ،وح�ساباتنا تجاه ال�شهداء
�أنهم انتهوا وانتهت حياتهم
يق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ىَ } :و َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ ي � َ�ن ُق ِت ُلواْ ِف ��ي َ�س ِبيلِ
اللّـ� � ِه �أَ ْم َوا ًت ��ا{[آل عم�ران ]169:ال تكن النظرة �إلى ال�شهداء ،وح�ساباتنا تجاه
ال�شه ��داء �أنه ��م انته ��وا وانتهت حياته ��م ،ال ،هم موجودون وه ��م �أحياء،
الم�س�أل ��ة �أنهم انتقلوا من حياتنا هذه ،من َدا ِرنا هذه ،من هذه الدنيا �إلى
حياة �أخرى هي �أ�سعد ،و�إلى مقام هو �أعظم.
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} َو َال َت ْح َ�س َب َّن ا َّلذِ َ
ين ُق ِت ُلواْ فِي َ�س ِبيلِ اللّـ ِه �أَ ْم َوا ًتا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد َر ِّب ِه ْم
ُي ْر َز ُق ��و َن{[آل عمران ]169:وكلمة }عِ ن َد َر ِّب ِه� � ْم{ تعني ال�شيء الكثير ،ال�شيء
كرم اهلل ُن ُز َلهم،
العظي ��م ،تعني� :أنهم في �ضيافة اهلل ،ف ��ي �ضيافة اهللُ ،ي ِ
و�ضي ��وف اهلل �سيحظون من الكرامة من التكري ��م بما ال ي�ساويه �شيء ،ال
يرتق ��ي �إلى م�ستواه �شيء ،هل هناك من هو �أكرم من اهلل؟ هل هناك من
هو �أغنى من اهلل؟
غني مقتدر كريم ،فهو ُيقدِّ ر ولديه ما يقدِّ م
غني مقتدر كريمٌّ ،
�إن اهلل ٌّ
له ��م من عطائه ،من ف�ضل ��ه ،من منه ،من نعمه ال�ش ��يء العظيم العظيم
العظيم ،بقدر منزلتهم عند اهلل و�أكثر زيادة من ف�ضله ،وزيادة من نعمه،
لهم الح�سنى وزيادة ،فاهلل �سبحانه وتعالى عندما يقولَ } :ب ْل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد
َر ِّب ِه ْم{ عند ر ِّبهم ،في �ضيافة اهلل �سبحانه وتعالى ،هذا هو ال�شرف الكبير،
هذا ه ��و الف�ضل العظيم }لِمِ ْثلِ َه َذا َف ْل َي ْع َم � ْ�ل ال َعامِ ُلو َن{[الصافات ]61:هل
هناك من خ�سارة؟ هل هناك من نق�ص؟ هل �أنهم فقدوا كل �شيء وانتهى
كل �ش ��يء بالن�سبة لهم؟ ك َّال؛ } َب � ْ�ل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد َر ِّب ِه� � ْم ُي ْر َز ُقو َن{ يرزقون،
فه ��م ف ��ي �ضيافة اهلل ،يمنحه ��م اهلل من نعمه ومن عطائ ��ه ومن رزقه ما
يجعلهم في �سعادة ،وهم في حالة نف�سية مختلفة ع َّما نحن عليه هنا.
نح ��ن في واقعنا ف ��ي حياتنا ه ��ذه تعتر�ضنا الآف ��ات والهموم والمحن
والآالم والمن ِّغ�ص ��ات ،و�إن عر� ��ض للإن�س ��ان �سرو ٌر �أو راح� � ٌة �أو فر ٌح فهي
ح ��االت م�ؤقتة ،حاالت م�ؤقتة تنتهي ،كل فرح يعقبه ُحزن ،م�شاكل الحياة،
تغ ّي ��رات الحياة ،هموم الحياة ال تفارق الإن�سان ،ويكون ال�سرور والراحة،
راح ��ة النف�س وراحة الب ��ال والفرح واال�ستب�شار ح ��االت عار�ضة تزول كل
وقت ثم تعود لتزول وهكذا في حالة تقلُّب وتغ ُّير ،هذا هو �ش�أن حياتنا« .من
كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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مقام ال�شهداء عند اهلل
�أما واقع ال�شهداء فهو واقع مختلف عما نحن عليه ،رزق من اهلل وعطاء
عظي ��م وم�ستمر ،لم يع ��د لديهم ال َه ُّم المعي�شة ،وال َه� � ُّم توفير متطلبات
الحي ��اة �أ� ً
صال؛ لأنهم في �ضيافة م�ستمرة� ،ضيافة دائمة �إلى يوم القيامة،
وم ��ن هن ��اك م�صيرهم �إلى ج َّنة الم� ��أوى ُيرزقون فيها بغي ��ر ح�ساب ،في
�أثن ��اء هذه ال�ضياف ��ة هم في حالة فرح ،ف ��رح دائم } َفرِحِ َ
ين ِب َم ��ا �آ َتاهُ ُم
اللّـ� � ُه مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{[آل عمران ]170:وما �آتاهم اهلل من ف�ضله هو عظيم عظيم
ف ��وق خيالنا ،فوق ت�صورنا ،عطاء عظي ��م وعطاء متجدد وعطاء م�ستمر،
ي�ستم ��ر �أمد ه ��ذه ال�ضيافة والتي ه ��ي �إلى يوم القيام ��ة ،فرحين فال هم
بحزن ،ال هم ي�ست�شعرون خ�س ��ارة ،ال هم ي�ست�شعرون الفقد لما
ي�شع ��رون ُ
فق ��دوه؛ لأنهم ربحوا ما هو �أعظم وما هو خير } َفرِحِ ي � َ�ن ِب َما �آ َتاهُ ُم اللّـ ُه
مِ ن َف ْ
�ض ِلهِ{«آل عمران 170:يحذف التوثيق للتكرار»
وه ��م بانتظ ��ار �أن يعقب تل ��ك ال�ضيافة وذلك الن ��زل �أن يعقبه ما هو
� ً
أي�ض ��ا خي ��ر منه ما ه ��و �أعظم :جن ��ة الم�أوى عن ��د اهلل �سبحان ��ه وتعالى
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم اللّـ ُه مِ ن َف ْ
} َفرِحِ َ
�ض ِلهِ{«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في
الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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ال�شهداء ي�ستذكرون �إخوتهم المجاهدين معهم،
ال�سائرين معهم في الطريق نف�سها
وهم مع ذلك ي�ستذكرون �إخوتهم المجاهدين معهم ،ال�سائرين معهم
في الطري ��ق نف�سها ،وهم يترقبون مجيئهم �إليه ��م ،وهم ي�ستب�شرون لهم
�أنهم �سي�صيرون �إلى ما �صاروا �إليه هم من نعيم ومن �سعادة ومن �ضيافة
عن ��د اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،وم ��ن م�صير عظيم ،م�صي ��ر ال�سالم والأمن
وال�سع ��ادة والخير كله } َفرِحِ َ
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم اللّـ� � ُه مِ ن َف ْ�ض ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن
ِبا َّلذِ ي � َ�ن َل ْم َي ْل َح ُقواْ ِبهِم ِّم ��نْ َخ ْل ِف ِه ْم َ�أ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َال هُ ْم َي ْح َز ُنو َن •
َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن اللّـ ِه َو َف ْ�ضلٍ َو�أَ َّن اللّـ َه َال ُي ِ�ضي ُع َ�أ ْج َر ال ُم�ؤْمِ ن َ
ِين{[آل
عمران.]172 ،171 :
فه ��ذا الواقع الذي �ص ��اروا �إليه ،ما حققوه لأنف�سهم ،وم ��ا و�صلوا �إليه
م ��ن نعيم عظي ��م ،ومكانة عظيمة عن ��د اهلل ،وما ه َّي� ��أ اهلل لهم من و�ضع
خا� ��ص ،فهناك في هذا العال ��م ،في ذلك العالم ال ��ذي ينتقلون �إليه ،في
ذلك المقام العظيم حيث يعي�شون في �ضيافة اهلل �سعداء في كرامة وعزة
وخير ونعيم عظيم وفرح دائم وا�ستب�شار بمن تبقى خلفهم من مجاهدين
وم�ؤمنين هناك.
اهلل �سبحان ��ه وتعالى يقول ف ��ي كتابه الكري ��مَ } :و َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ َ
ين
الل �أَ ْم َوا ًتا َب � ْ�ل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن� � َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق ��و َن{ } َفرِحِ َ
ين
ُق ِت ُل ��واْ ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هّ ِ
ِب َم ��ا �آ َتاهُ � � ُم هّ ُ
الل مِ ��ن َف ْ�ض ِل� � ِه َو َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذِ ي � َ�ن َل� � ْم َي ْل َح ُق ��واْ ِبهِم ِّمنْ
َخ ْل ِف ِه� � ْم �أَ َّال َخ� � ْو ٌف َعلَ ْي ِه� � ْم َو َال هُ � � ْم َي ْح َز ُن ��و َن{ } َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن
الل َو َف ْ�ض ��لٍ َو�أَ َّن هّ َ
الل َال ُي ِ�ضي� � ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم�ؤْمِ ِني � َ�ن{[آل عمران ،]171 :هكذا هم
هّ ِ
�شهداء الحق وهذه هي منزلتهم ومكانتهم عند اهلل قبل �أن تكون مكانتهم
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عظيم ��ة عند خلقه� ،إن اهلل �سبحانه وتعالى يكرمهم هذا التكريم العظيم
الالئق ،فبقدر ما قدموا و�أ�سهموا وبقدر عطائهم العظيم الذي ال ي�ساويه
عطاء بقدر ما بادلهم اهلل �سبحانه تعالى بعطائه العظيم بف�ضله العظيم
بتكريمه العظيم ،فهم لي�س م�صيرهم الفناء وال الزوال وال االنتهاء� ،إنما
م�صيره ��م االرتقاء في درجات الكرامة حي ��ث يهيئ اهلل �سبحانه وتعالى
لهم في ِظ ��ل ا�ست�ضافته وتكريمه النعيم العظيم والتكريم المتميز ،فاهلل
ل ��م يرد لهم �أن يذهبوا �إلى الفناء والموت ،ب ��ل �أراد لهم �أن يكونوا �أحيا ًء
ف ��ي الوقت الذي حاول �أعدا�ؤهم المجرم ��ون �أن يحيلوهم �إلى الموت و�أن
يذهب ��وا بهم في متاهات الفناء� ،أراد اهلل له ��م �أن يكونوا �أحياء ،و�أحياء
ف ��ي جواره في ا�ست�ضافته مكرمين} َب � ْ�ل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقو َن{ وهذا
ال ي�ساوي ��ه مق ��ام وال ي�صل �إلى مثل ��ه رتبه ،ال ت�صل �إلى مثل ��ه رتبه }عِ ن َد
َر ِّب ِه� � ْم{ فه ��م �ضي ��وف اهلل يتولى �سبحان ��ه وتعالى بكرم ��ه العظيم وغناه
وقدرت ��ه يتولى ه ��و ا�ست�ضافتهم وتكريمهم وه ��م } ُي ْر َز ُق ��و َن{ لأنها حياة
حقيق ��ة ،حي ��اة م�ؤكدة فرزقهم واف ��ر ونعيمهم عظيم ،وه ��م في واقعهم
ال يعي�ش ��ون حالة الن ��دم وال الأ�سى على ما حدث وال عل ��ى ما قدموا وعلى
م�ست ��وى العط ��اء الذي بذل ��وا ،كال ،هم را�ضون ،هم را�ض ��ون عما قدموا
وبذلوا ،وفي الوقت نف�سه هم را�ضون عن اهلل فيما و�صلوا �إليه من نعيمه،
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم هّ ُ
وفيما �أكرمهم به } َفرِحِ َ
الل مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{ وما ي�ؤتيه اهلل من
ف�ضل ��ه ه ��و عظيم وعظيم وعظيم فوق م�ستوى �أن ي�ص ��ل �إليه تفكير ب�شر
�أو خاط ��رة �إن�س ��ان �أو خيال من متخيل ،هو عطاء �أ�سم ��ى و�أعظم و�أكرم،
وهم في الوقت الذي هم } َفرِحِ َ
ين{ مبتهجين �سعداء بما نالوا من ف�ضل
اهلل وبم ��ا و�صلوا �إلي ��ه من المكانة عند اهلل والمنزل ��ة الرفيعة عند اهلل،
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أي�ضا } َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذِ َ
وم ��ن التكريم الذي حباهم اهلل به ،ه ��م � ً
ين َل ْم
َي ْل َح ُقواْ ِبهِم ِّمنْ َخ ْل ِف ِه ْم{ ي�ستب�شرون ب�إخوتهم الناهجين في النهج نف�سه
ال�سائري ��ن في الطري ��ق نف�سها ،الحاملين للواء ذات ��ه ،الحاملين للق�ضية
نف�سه ��ا ،هم ي�ستب�شرون له ��م ،ب�أنهم �سي�صيرون �إلى ما �ص ��اروا �إليه من
النعي ��م والتكري ��م ،و�أنه ال قلق على من ي�سيرون ف ��ي نهج كهذا ،ويحملون
ومنهجا عظي ًما مح ًّقا كه ��ذا المنهج الذي �ضحوا في
ق�ضية عادل ��ة كهذه
ً
�سبيل ��ه وبذلوا م ��ن �أجله ،وقدم ��وا �أنف�سهم من �أجله� ،أن ��ه ال قلق ال خوف
ال ح ��زن؛ لأن ��ه م�ستقبل واعد وم�صير عظيم ي�ستحق م ��ن االن�سان البذل
والعط ��اء وعاقبة محم ��ودة وم�ستقبل واعد بكل ما تعني ��ه الكلمة ،هم في
حال ��ة اال�ستب�شار ولي�س في حالة الندم ،في حالة ال�سعادة ولي�س في حالة
ال�شق ��اء في حالة االرتي ��اح والنعيم بما قدموا ،يعي�ش ��ون حالة اال�ستب�شار
الل َو َف ْ�ض ��لٍ { فالجهود ال ت�ضيع والبذل
دائ ًم ��ا } َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِب ِن ْع َم ٍة ِّم � َ�ن هّ ِ
والعط ��اء يثمر ويثمر واهلل �سبحان وتعالى هو الذي ينميه ،هو الذي ينمي
�آثاره ،هو الذي يحقق له النتائج الإيجابية والعظيمة في مقا�صدهم التي
�ضحوا م ��ن �أجلها في الحياة وفي م�آله ��م وم�ستقبلهم وفي حا�ضرهم في
ظل �ضيافة اهلل �سبحانه وتعالى« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1432هـ»

بقدر الق�ضية التي حملها ال�شهيد بقدر ما يكون لل�شهادة
قيمتها و�أهميتها �آثارها نتائجها عواقبها المحمودة

ه�ؤالء هم ال�شهداء وهذه هي مكانتهم ،وهذه هي ال�شهادة ،هي ال�شهادة
في طري ��ق الحق ،في منهج الحق ،في الق�ضية العادلة بقدر الق�ضية التي
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وج�سد مبادئه وقيمه ،والأخالق التي
حملها ال�شهيد ،والمنهج الذي حمله َّ
حمله ��ا وج�سده ��ا �سلو ًكا عم ًال في واق ��ع الحياة ،بقدر ما يك ��ون لل�شهادة
قيمتها �أهميتها �آثاره ��ا نتائجها عواقبها المحمودة .وال�شهيد حينما لقي
اهلل �شهي ��دً ا هو ت َّوج وا�ستكمل وتم ��م م�شواره في الحياة الذي كان م�شوار
عط ��اء ،م�شوار بذل ،م�شوار �سخ ��اء ،ال�شهيد عادة ما يكون في م�ساره في
الحي ��اة في ظل المنهج والمب ��د�أ والق�ضية كان رجل عطاء ..عطاء متميز
ف ��ي كل ما منحه اهلل وفي كل ما �أعطاه اهلل من كل الم�ؤهالت التي منحه
اهلل �إياها ،ي�سخر مواهبه ي�شتغل بكل جهده يبذل الجهد ويوظف الكفاءة،
يب ��ذل كل ذلك ويوظفه في �سبيل اهلل �أو ًال وفي �سبيل الم�ست�ضعفين ثان ًيا،
ث ��م يوفقه اهلل ه ��ذا التوفيق لأن يت� � َّوج ويتمم م�شواره ف ��ي العطاء والبذل
والعم ��ل والجهد ،والموقف المتميز بعطاء هو الأ�سمى وعطاء هو الأعظم
وعطاء هو الأكبر ،وهو عطاء ال�شهادة حينما ي�ضحي بنف�سه.
وال�شهي ��د هو يقدم ال�شه ��ادة على عظمة المبد�أ عل ��ى عظمة المنهج،
عل ��ى �أحقي ��ة وعدالة الق�ضي ��ة التي �ضحى م ��ن �أجلها وف ��ي �سبيلها والتي
ا�سته ��دف لأجلها وب�سببها ،ويقدم ال�شهادة التي تك�شف فع ًال وتثبت مدى
�إج ��رام وطغيان و�سوء �أعداء الحق و�أعداء العدل و�أعداء الإن�سانية �أولئك
الأ�ش ��رار المجرمي ��ن الظالمي ��ن ،ال�سفاكين للدم بغير ذن ��ب ،المزهقين
ل�ل��أرواح بغير ح ��ق ،الذين دوره ��م في الحي ��اة دور �سلبي يع ��ادي الخير
مطبوعا
يع ��ادي الحق يعادي الع ��دل ،ي�سعى لأن يكون واقع الحي ��اة دائ ًما
ً
ب�سواد الإجرام وب�شاع ��ة الجريمة والعياذ باهلل ،فال�شهادة بقدر ما تقدم
الدليل على �أحقية الق�ضية والمنه ��ج والمبد�أ هي تك�شف واقع المجرمين
وطغيانهم وب�شاعة �إجرامهم ،هذه هي ال�شهادة وهذه هي �أهميتها« .أربعينية
الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين»
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ال�شهيد ينتقل �إلى حياة �سعيدة حياة عظيمة حتى �إلى يوم
القيامة

�إذا جئن ��ا لنح�سب �شهداءنا عل ��ى مدى كل ال�سنوات الما�ضية �أكثر من
�أربع ��ة �آالف �شهيد ،ائتي لتح�سب كم عدد الذي ��ن ماتوا َرغم �أُنو ِفهم على
فرا�شهم في هذه ال�سنوات ،كم �سيطلع؟ ماليين ماليين.
ه ��ل �أنه ال يرحل من هذه الحياة وال يفارقها �إ َّال ال�شهيد� ،أما من انتبه
لنف�س ��ه فلم يجاهد ولم ي�ست�شهد ف�سيبقى خال ��دً ا في هذه الحياة ،ويبقى
في حياة �أبدية ال يفارقها هنا في الدنيا؟! ال.
�إذا كنا قدمنا �أربعة �آالف �شهيد فالماليين ماتوا ،ماتوا على فرا�شهم،
مكت ��وب في هذه الحي ��اة الدنيا الرحيل منه ��ا والفناء ،ه ��ذا �أمر محتوم
مكتوب.
الإن�س ��ان ُخلق لحياتي ��ن :الأولى والآخ ��رة ،بينهما فا�ص ��ل هو الموت،
والحي ��اة الدنيا :ه ��ي حياة ق�صيرة م�ؤقتة مح ��دودة ينتقل عنها الإن�سان،
هي :حياة للم�س�ؤولية واال�ستعداد للحياة الأبد َّية التي ال نهاية لها.
لذل ��ك مغرور مخدوع �ضائع هالك من لم يكن عن ��ده اهتمام �إ َّال بهذه
الحياة وين�سى حياته الأبد َّية ،هذه الحياة حياة م�ؤقتة ،حياة م�ؤقتة ،وحياة
ممزوجة بالخير وال�شر وال�سراء وال�ضراء ،لي�س فيها �سعادة �صافية �أبدً ا،
وال ي�سل ��م �أح ��د فيها م ��ن ال ُمن ِّغ َ�صات ،حي ��اة قليلة مح ��دودة م�ؤقتة مليئة
بالمن ِّغ�ص ��ات ،فيه ��ا م ��ع الخير ال�شر ،وفيه ��ا مع ال�سراء ال�ض ��راء ،وفيها
مع الغن ��ى الفقر ،وفيها مع ال�صحة والعافية الب�ؤ� ��س والمر�ض ،وفيها مع
ال�سعادة والراحة ال�ضجر وال�شقاء والعناء ،حياة هي بهذا الم�ستوى.
�أم ��ا تلك الحياة فحياة �أبد َّية ال نهاية له ��ا �أبدً ا ،وال انقطاع لها �أ� ً
صال،
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وحي ��اة مهمة ،الخير فيها والنعيم فيه ��ا على �أرقى م�ستوى ،خير خال�ص،
�سعادة خال�صة ،نعيم خال�ص ،ال َه ّم وال مر�ض وال �ضجر وال �ألم وال َحزَ ن
وال عن ��اء وال �شق ��اء وال �أي منغ�صات ،هذا �إن فاز الإن�سان� .أو �شر خال�ص
وهالك و�شقاء وعذاب و�ألم وب�ؤ�س و�شقاء ونكد ال خير فيه �أبدً ا ،وال لحظة
واحدة ،وال لحظة واحدة يمكن �أن يرتاح الإن�سان فيها في جهنم ،وال ثانية
وال دقيق ��ة واحدة� ،إما النعيم الخال�ص على �أرقى م�ستوى� ،أو �شر خال�ص
على �أق�سى ما يكون ،على �أ�شدِّ ما يكون.
لذل ��ك؛ ال�شهيد يدرك �أنه ما دامت هذه الحي ��اة حياة م�ؤقتة محدودة
وه ��ي ممزوج ��ة بالخير وال�ش ��ر والمن ِّغ�صات فما قيم ��ة �أن �أت�ش َّبث بها في
مقابل �أن �أخ�سر ال�سعادة في الحياة الأبد َّية التي فيها �أرقى نعيم ،و�أعظم
�سعادة� ،سعادة حقيقية؟!
الح َيا ُة الدُّ ْن َيا ِ�إ َّال
ي ��درك ال�شهيد قول اهلل �سبحانه وتعالىَ } :و َما هَذِ ِه َ
الح َي َو ُان َل ْو َكا ُنوا َي ْعلَ ُمو َ
ن{[العنكبوت]64:
َلـ ْه ٌو َو َلع ٌِب َو�إِ َّن الدَّا َر الآخِ َر َة َله َِي َ
الح َي ��ا ِة الدُّ ْن َيا مِ َن
ي ��درك �أهم َّية قول اهلل �سبحان ��ه وتعالى�} :أَ َر ِ�ضي ُت ��م ِب َ
الح َيا ِة الدُّ ْن َيا فِي الآخِ � � َر ِة �إِ َّال َقل ٌ
ِيل{[التوبة� ]38:إ َّال قليل.
الآخِ � � َر ِة َف َم ��ا َم َتا ُع َ
واع فاه ��م مو َّفق ل ��م يبع الكثي ��ر و ُي ِ�ضع الكثير الدائ ��م بالقليل
فال�شهي ��د ٍ
الفاني الزائل ،ال .ربح ربح التجارة.
وهكذا هو ال�شهيد بنظرته الواقعية �إلى هذه الحياة و�أنها حياة محدودة
م�ؤقت ��ة ويدرك �أن ما ُيم ِّيز ال�شهادة في �سبيل اهلل هو ِميزَ ة عظيمة ومه َّمة
ج � ًّ�دا فيما يتعلق بهذا الجانب؛ لأن ال�شهي ��د ينتقل �إلى حياة حياة �سعيدة
حي ��اة عظيمة حت ��ى �إلى يوم القيامة .م ��ا قبل القيامة من ��ذ ال�شهادة من
بع ��د ال�شه ��ادة ربما هي لحظ ��ات اهلل �أعلم كم تكون ،ك ��م تكون ،لحظات
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قليلة ،ثم الفارق هذا الموت ،الموت عند ال�شهادة :هو لحظات قليلة ،هي
لحظات االنتق ��ال من هذه الحياة �إلى مقام ال�شهداء حيث هم ،حيث هم
ف ��ي �ضيافة اهلل �سبحانه وتعالى ،في حي ��اة حقيقية م�ؤ َّكدة �أ َّكدها اهلل في
�س ��ورة البقرة وفي �سورة �آل عمران ،و�أ َّكد �أنهم في حياة �صحيحة حقيقية
في فرح وا�ستب�شار ورزق ،في �ضيافة اهلل �سبحانه وتعالى.
يدرك ال�شهيد هذه الحقيقة وهذه الميزة العظيمة و�أنه َك َ�سب م�ستقبله
الدائ ��م مع اهلل �سبحانه وتعالى ،ثم نحن في هذا الواقع في هذه المرحلة
ف ��ي الظرف الذي تعي�ش ��ه �أُ ّمتنا ندرك قيمة ال�شه ��ادة ،وعظمة ال�شهادة،
و�أهمي ��ة ال�شه ��ادة� ،أن فيها نجاة ،فيها نجاة« .من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»

ال�شهداء رحلوا �إلى �ضيافة اهلل
نتحدث عن حياتهم :ال�شه ��داء رحلوا ع َّنا ولكن �إلى �أين؟ �سافروا �إلى
مقامه ��م العظيم� ،إل ��ى �ضيافة اهلل ،لق ��د ا�ست�ضافه ��م اهلل� ،ضيو ًفا عند
الكريم العظي ��م ،عند �أكرم الأكرمين ،ا�ست�ضافهم وجعلهم �أحياء ،وكتب
له ��م الخلود } َو َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ َ
ين ُق ِت ُلواْ فِي َ�س ِبيلِ اللّـ� � ِه َ�أ ْم َوا ًتا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء
عِ ن َد َر ِّب ِه ْم{[آل عمران� ]169:إنهم في �ضيافته يكرمهمَ ،ي ُمنُّ عليهم من عظيم
ف�ضله ووا�سع رحمته ما يليق بمقامهم فمقامهم عظيم ،ما يليق بمكانتهم
فمكانته ��م عن ��د اهلل عظيمة ،ما يليق ب�شرفه ��م ف�شرفهم كبير ،عطا�ؤهم
به ��ذه الحياة وبذلهم لهذه الحياة ،منحه ��م اهلل الكريم العظيم بد ًال منه
الخلود والحياة الدائمة } َب ْل �أَ ْح َيا ٌء عِ ن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقو َن َفرِحِ َ
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم
اللّـ ُه مِ ن َف ْ
�ض ِلهِ{«آل عمران 169 :يحذف إذا تكرر في الصفحة نفسها مع التوثيق السابق»
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فهني ًئا لهم ،هني ًئا لهم هذه ال�ضيافة عند اهلل ،هني ًئا لهم ذلك المقام
وذلك الم�ستقر ،ولتطب لهم تلك الحياة الهنيئة ،هو ال�شرف الكبير الذي
ولي هلل.
ترنو �إليه نف�س كل م�ؤمن ،ويتم َّناه وي�شتاق له ويتلهف له كل ٍّ
} َفرِحِ ي � َ�ن{ ال َه ّم وال َحزَ ن ،ولي�سوا نادمين على ما ق َّدموا وال �آ�سفين
على ما خ َّلفوا وتركوا ،وال ما عنه رحلوا ،ك َّال؛ فهم في حالة فرح وا�ستب�شار
و�سرور مرتاحين مرتاحين } َفرِحِ َ
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم اللّـ ُه مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{.
ما �آتاهم من ف�ضله العظيم و ِب ِّره وكرمه وجوده و�إنعامه ال�شيء العظيم
العظيم العظيم الذي ِ�س َمته التكريم ،التكريم فهم مكرمون } َقا َل َيا َل ْيتَ
َق ْومِ ��ي َي ْعلَ ُم ��و َن ِب َما َغ َف َر لِي َر ِّب ��ي َو َج َعلَنِي مِ � َ�ن ال ُم ْك َرمِ َ
ين{[يس ]27:من
المكرمين.
فهم }�أَ ْح َياءٌ{ وهم } َفرِحِ َ
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم اللّـ ُه مِ ن َف ْ�ض ِلهِ{ ما بقي لهم
م ��ن ذكريات فيما ورا َءهم فيما تركوا وفيما عنه رحلوا هو �أنهم يتذ ّكرون
رفقاءهم ،رفقا َءهم ال�سائرين ف ��ي دربهم من الم�ؤمنين المجاهدين في
�سبي ��ل اهلل ،فهم في انتظ ��ار لمن تب َّقى متى ي�أتي ومتى ي�صل ،متى ي�سافر
�إليه ��م وي�صل �إليهم لينال ذل ��ك ال�شرف العظيم وتل ��ك ال�ضيافة الإلهية
والكرامة الكبيرة التي �أع َّدها اهلل �سبحانه وتعالى.
} َو َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذِ َ
ين َل ْم َي ْل َح ُقواْ ِبهِم ِّم ��نْ َخ ْل ِف ِه ْم َ�أ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم
َو َال هُ ْم َي ْح َز ُنو َن{[آل عمران ]170:لأنه الفوز العظيم؛ لأنها التجارة الرابحة،
لأنه النعيم الدائم ،النعيم والكرامة التي ال ت�ساويها كرامة ،في �ضيافة اهلل
�سبحان ��ه وتعالى ،يتذ َّكرون من خلفهم من الم�ؤمنين ال�سائرين في دربهم
الحاملين للراية ،والحاملين للق�ضية ،والقائمين بالم�س�ؤولية ،ينتظرونهم
وهم يفرح ��ون لهم ،ي�ستب�شرون لهم ب�أنهم �سي�صي ��رون �إلى ما قد و�صلوا
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هم �إليه .هذا هو ال�شرف الكبير ،وهذا حالهم وهذا مقامهم.

«من كلمة للسيد

عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433هـ»

�إذا كنت تكره الموت فحاول �أن تجاهد في �سبيل اهلل

} ُق � ْ�ل ِ�إ َّن ا ْل َخا�سِ ِري � َ�ن ا َّلذِ ي � َ�ن َخ�سِ ُروا �أَن ُف َ�س ُه� � ْم َو�أَهْ لِي ِه ْم َي� � ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
�أَ َال َذ ِل � َ�ك هُ � � َو ا ْل ُخ ْ�س� � َر ُان ا ْل ُم ِب ُ
ين • َل ُه ��م ِّمن َف ْو ِق ِه ْم ُظلَ ٌل ِّم � َ�ن ال َّنا ِر َومِ ن
َت ْح ِت ِه� � ْم ُظلَ ٌل{[الزم�ر� ]15،16:ألي�ست هذه هي الخ�سارة� ،أم خ�سارة الم�ؤمن
ف ��ي هذه الدنيا التي يفرح بها الآخ ��رون ،و�أنهم �أوقعوه فيها ،بتقاريرهم،
بو�شايتهم ،بنفاقهم ،بكذبهم؟
م ��ا هي الخ�سارة التي �سيوقعونه فيها؟ ق ��د تكون لو هلك هو في نف�سه
فه ��ي فترة مح ��دودة ال يح�س بعدها ب�ش ��يء من الآالم ب ��ل �سيكون �شهيدً ا
يف ��رح يعي�ش ح ًّيا يرزق ،وي�ستب�شر ويفرح بتلك الحالة التي قد و�صل �إليها
فيما بعد� ،أو يرى نف�سه فوقه ظلل من الإ�سمنت ،وتحته �أر�ض مب َّلطة ،يرى
نف�س ��ه ُيقاد �إلى ال�سجن في �سيارة ،هل ه ��ذه هي الخ�سارة �أم خ�سارة من
ُيق ��اد �إلى جهنم في ال�سال�سل والأغالل و ُي�سحب على وجهه ،ومن �سيكون
ف ��ي �سجن جهن ��م من فوقه ظلل م ��ن النار ومن تحته ظل ��ل؟ �ألي�ست هذه
ه ��ي الخ�سارة؟ ولهذا جاء في الآي ��ة الأخرىُ } :ق ْل{ قل يا محمد للنا�س،
لأولئك الذين ي�سخ ��رون من الم�ؤمنين ويعدونهم خا�سرين عندما ينالهم
�شيء وهم ينطلقون في �سبيل اهلل :لي�ست هذه خ�سارة }�إِ َّن ا ْل َخا�سِ ر َ
ِين{
الحقيقيي ��ن هم }ا َّلذِ ي � َ�ن َخ�سِ � � ُروا َ�أن ُف َ�س ُه� � ْم َو َ�أهْ لِي ِه ْم َي� � ْو َم ا ْل ِق َيا َمةِ{ يوم
القيامة ولي�س هنا في الدنيا }�أَ َال َذل َِك هُ َو ا ْل ُخ ْ�س َر ُان ا ْل ُم ِب ُ
ين{ الخ�سران
الحقيقي والوا�ضح } َلهُم ِّمن َف ْو ِق ِه ْم ُظلَ ٌل ِّم َن ال َّنا ِر َومِ ن َت ْح ِت ِه ْم ُظلَ ٌل{.
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هكذا يقول اهلل لن ��ا �سبحانه وتعالى؛ يعلمنا كيف تكون م�شاعرنا ،وما
ه ��ي الم�شاعر التي نحملها ونحن في � ّأي مرحلة �صعبة ،و�أنت في مواجهة
� ِّأي خطر ينالك �أو يحدق بك ،ال تع َّد �شي ًئا في هذه الدنيا ينالك في �سبيل
و�سنة من ُ�سنن اهلل �سبحانه
اهلل خ�س ��ارة ،وهذه هي قاعدة عام ��ة وثابتةُ ،
وتعال ��ى� :أن م ��ن يعمل لدينه وف ��ي �سبيله ،وينطلق في ر�ض ��اه لي�س هناك
�أمامه � ّأي خ�سارة على الإطالق ،ال خ�سارة مادية ،وال خ�سارة معنوية �أبدً ا.
الحظ ��وا ،عندما يدعو اهلل النا�س للإنفاق ف ��ي �سبيله �ألم يعدهم ب�أنه
�سيخل ��ف عليهم ما �أنفق ��وا؟ ليفهمنا �أن العمل في دين ��ه لي�س فيه خ�سارة
�أب ��دً ا ،والنظرة المغلوط ��ة لدينا هي هذه� :أن كل من يفك ��ر �أن ينطلق في
الأعم ��ال في �سبي ��ل اهلل بنف�سه وماله ُيخيل �إليه �أن ��ه �سيقع في الكثير من
الخ�س ��ارة� ،سيحت ��اج �أن يعط ��ي كذا� ،سيحت ��اج �أن يناله ك ��ذا فيرى نف�سه
يتعر� ��ض للخ�س ��ارة� .إن اهلل ف ��ي الق ��ر�آن الكريم �أو�ضح لن ��ا ب�أنه لي�س في
العمل في �سبيله �أي خ�سارة �أبدً ا.
ف�أن ��ت �إن �أنفق ��ت يخلف عليك �أ�ضعاف ما �أنفق ��ت ،و�أنت عندما تكون
تعم ��ل في �سبيله فينالك �شيء من الألم كله ُ�سيكتب لك عمل �صالح ،ذلك
الألم الذي قد ينالك على �أيدي �أعدائك الذين لم تعمل في �سبيل �ضربهم
قد ينالك الكثير من الألم ثم ال ُيكتب لك �شيء� .أما �إذا كنت في �سبيل اهلل
ف� ��إن كل حركة من حركاتك ،و�أي م�صيب ��ة تنالك ،و�أي م�شقة مهما كانت
ب�سيط ��ة كلها ُتكت ��ب لك عمل �صالح ،و�أن يكتب ل ��ك عمل �صالح م�ضاعف
الأجر حينها �ستجد ب�أن كل ما ينالك لي�س وراءه خ�سارة.
ك�سر عظام الإن�سان عل ��ى �أيدي اليهود وهو بعد
�إن الخ�س ��ارة ه ��ي �أن ُي َّ
لم يعمل �ضدهم �شي ًئا ،هذه هي الخ�سارة� .إن الخ�سارة هي �أن ُيد َّمر بيتك
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عل ��ى �أيدي �أع ��داء اهلل و�أنت ممن كن ��ت ال تعمل �ضده ��م �شي ًئا ،هذه هي
الخ�س ��ارة .حينها �سيك ��ون كل ما نالك عقوبة ،والعقوب ��ة ال �أجر عليها ،ال
�أجر معها� .ألي�ست هذه هي الخ�سارة الحقيقية؟ لكن ليح�صل مثل هذا� ،أو
�أكث ��ر منه� ،أو �أقل منه في �سبيل اهلل لن يكون خ�سارة؛ لأنه ُيكتب لك عمل
�صالح ،م�ضاع ��ف الأجر عند اهلل ،ثم وبنا ًء على هذه القاعدة الإلهية �أنه
حينئذ في �سبيل
ل ��و و�صل الأم ��ر �إلى �أن ت�ضحي بنف�سك �ألم تنف ��ق نف�سك ٍ
يق�ض بهذا
اهلل؟ يق ��ول لك :لن تخ�س ��ر �أبدً ا حتى روحك و�ستعود ح ًّيا� ،ألم ِ
الل �أَ ْم َو ٌات َب ْل �أَ ْح َيا ٌء َو َلكِن
لل�شه ��داء؟ } َو َال َت ُقو ُلواْ ِل َمنْ ُي ْق َت ُل ِف ��ي َ�سبيلِ هَّ ِ
َّال َت ْ�ش ُع ُرو َن{[البق�رةَ } ]154:و َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ َ
الل �أَ ْم َوا ًتا
ين ُق ِت ُلواْ فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
َب � ْ�ل �أَ ْح َي ��ا ٌء عِ ن� � َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُق ��و َن{[آل عمران ]169:لأن ��ك من بذلت نف�سك في
�سبيل ��ه ،وعلى �أنه ال خ�س ��ارة في التعامل معه �سيعيد ل ��ك روحك ،وتعي�ش
ح ًّي ��ا ُترزق بكامل م�شاع ��رك ،وتفرح ،وت�ستب�شر بما �أن ��ت عليه ،وبم�سيرة
الآخري ��ن ممن ي�سيرون على نهجك� ،أنهم ي�سيرون على طريق حق ،وعلى
�ص ��راط م�ستقيم ،و�أن من �سيلحق بع ��دك من �إخوانك �سينال ما نلته �أنت
من التعظيم ،ومن الحياة ف ��ي ذلك العالم ،حياة مليئة بالفرح وال�سرور،
هل هناك خ�سارة؟
�ألي�س النا�س يموتون؟ هذه هي الخ�سارة �أن تموت ثم ال يكون في موتك
�إيجابية بالن�سبة لك ،لي�س في موتك � ُّأي ا�ستثمار لك ،وهذه هي الخ�سارة
الحقيقية .هكذا يعلمنا اهلل :ب�أن كل من ينطلق في �سبيله لن يخ�سر �أبدً ا،
و�أن الخ�س ��ارة هي خ�س ��ارة �أولئك الذين قد يكون واقعه ��م ي�ؤدي بهم �إلى
�أن يخ�س ��روا �أنف�سه ��م و�أهليهم يوم القيامة .ومن يهرب ��ون من الموت في
الدني ��ا ،هم م ��ن يموتون حقيقة ،هم من ي�ضيعون ف ��ي التربة حقيقة� ،أما
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ال�شه ��داء ف�إنه ��م ال يموتون �أولي�س كذلك؟ فكل م ��ن يخاف من الموت هو
الخا�سر ،هو من يريد �أن يموت ،هو من �سيكون موته ال قيمة له� ،إذا كنت
تك ��ره الموت فح ��اول �أن تجاهد في �سبيل اهلل ،و�أن ُتقتل �شهيدً ا في �سبيله
لتعي�ش ح ًّيا« .السيد حسين بدر الدين الحوثي معرفة الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس الخامس عشر».

القتال في �سبيل اهلل هو خير بكل المقايي�س
} ُك ِت � َ�ب َعلَ ْي ُك� � ُم ا ْل ِق َت ُال َوهُ َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم{[البق�رة ]216:لكم باعتبار ر�ؤيتكم،
ونف�سياتك ��م ،وفهمكم للأ�شياء ،و�إال فالواقع ،ل ��و �أن الإن�سان يت�أمل يتذكر
ب�ش ��كل جيد لر�أى ب�أنه لي�س القتال بال�شكل الذي تكرهه .عندما تنظر �إلى
ق�ضي ��ة واحدة هو �أنه� :أن كل �إن�سان �سيموت� ،ألي�ست هذه ق�ضية معروفة؟
كل �إن�سان �سيموت ،وكل �إن�سان يالقي في هذه الحياة �أ�شياء تتعبه ،ويعاني
منه ��ا� .ألي�ست هذه ق�ضية معروفة؟ � ًإذا فالقتال ما هو؟ غاية ما هناك �أن
ُتقت ��ل� ،أل�ست �ستم ��وت و�إن لم ُتقتل؟ �ألي�س الأف�ضل ل ��ك �أن ت�ستثمر موتك
فتُقتل في �سبيل اهلل؟ �أف�ضل من �أن تموت فال يح�سب لك موتك �شيء.
�إذا �أن ��ت مث ًال تخاف من الموت كموت ،فاهلل جعل من يقتل في �سبيله
ح ًّي ��ا �أي� :أن ال�شه ��داء ه ��م ال يموتون فع�ل ً�ا ،تراها في الأخي ��ر ق�ضية لو
يت�أمله ��ا الإن�سان حتى و�إن كان �ضعيف نف�س ،و�إن كان يتخ َّوف من الموت،
�إذا �أن ��ت تخ ��اف م ��ن الموت ح ��اول �أن ُتقتَل ف ��ي �سبيل اهلل �شهي ��دً ا؛ لأنه
بالعملي ��ة ه ��ذه �أنت قهرت الموت فع�ًل�ااً  ،ولم يكن الم ��وت بالن�سبة لك �إال
نقلة قد تكون ربما (ثواني) قد تكون (دقائق) وتنتقل �إلى حياة �أبدية في
نعيم ،وفرح ،وا�ستب�شار ،ورزق كما ذكر اهلل في �آية �أخرى؛ ولهذا لم يقل:
} َوهُ � � َو ُك� � ْرهٌ{ لم يقلَ } :وهُ َو ُك ْرهٌ{ هذه ق�ضية مهمة �أن كل ما �أمرنا اهلل
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ب ��ه ،كل ت�شريعات اهلل لي� ��س فيها كره هي ،هي .قد يك ��ون المحيط الذي
نح ��ن في ��ه هو الذي يجع ��ل الق�ضية  -ونحن نتحرك فيه ��ا  -فيها نوع من
الك ��ره ،لكن هناك في دين اهلل ،في هدي اهلل ما يعطيك دفعة كبيرة �إلى
�أن تتج ��اوز كل م ��ا تراها كرهً ا ،كل ما تراه ��ا �صعوبات و�أنت تقوم بالعمل
ال ��ذي �أمرك اهلل �أن تتحرك فيه فقط �أنتم } ُك� � ْر ٌه َل ُك ْم َو َع َ�سى َ�أ ْن َت ْك َرهُ وا
َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َخ ْي ٌر َل ُك ْم{[البقرة ]216:لأن الإن�سان ال يعلم الغيب والإن�سان وكثير
م ��ن النا�س تكون نظرته محدودة ،نظرته قا�ص ��رة ومحدودة } َو َع َ�سى �أَ ْن
َت ْك َرهُ وا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َ
خ ْي ٌر َل ُك ْم{«البقرة :من اآلية 216يحذف التوثيق المكرر في الصفحة نفسها
دائما»
ً

ربم ��ا ق ��د تكره ��ون �شي ًئا هو ف ��ي الواقع ه ��و خير لك ��م ،و�أنتم تحبون
الخي ��ر ،وهو معل ��وم �أن الإن�سان نف�سه في حياته يعم ��ل �أ�شياء فيها كره له
عندما يكون فاه ًما �أن وراءها خي ًرا( .الس�يد حس�ين بدر الدين الحوثي ،من س�ورة البقرة،
الدرس العاشر).

ال�شهادة لي�ست مجرد لقب فخري يُطلق على هذا �أو ذاك
ال�شه ��ادة لي�س ��ت مجرد لقب فخ ��ري ُيطلق على ه ��ذا �أو ذاك و�إن كان
البع� ��ض ي�ستخدمونه ��ا هكذا وك�أنه ��ا مجرد لقب يمك ��ن �أن يطلق على � ِّأي
قتيل �أو � ّأي �ضح َّية.
ف ��كل من �أ�صب ��ح لهم قتل ��ى قالوا �شه ��داء يقتل بع� ��ض المنافقين من
منت�سب ��ي حزب (الإ�ص�ل�اح) والمنتمي ��ن �إلى (الدواع� ��ش) وغيرهم من
المرتزق ��ة المنافقي ��ن يقتلون جن ًب ��ا �إلى جنب م ��ع المقاتلين من (بالك
ووت ��ر) الأمريكية ع ��ن يمينه �أمريكي عن ي�س ��اره �إ�سرائيلي بجانبه الآخر
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� ً
أي�ض ��ا �شخ� ��ص من هن ��ا �أو هناك من ُ�ش � َّ�ذاذ الآفاق ف ��ي الموقف الخط أ�
والباط ��ل تحت راية �أمري ��كا في موقف تدعمه �إ�سرائي ��ل ،ثم يقولون عنه
ال�شهي ��د فالن ابن فالن ذاك الذي قتل مع ال� �ـ (بالك ووتر) يعتبر بهذا
اال�سم ال�شهيد فالن ابن فالن ،ال.
تمام ��ا؛ ال�شهداء عند اهلل ،ال�شه ��داء في �سبيل اهلل
الم�س�أل ��ة مختلفة ً
�سبحان ��ه وتعالى هم قوم باعوا �أنف�سهم من اهلل ،هم انطلقوا في موقفهم
وجهادهم وت�ضحياتهم على �أ�سا�س اال�ستجابة هلل �سبحانه وتعالى في خط
اهلل ،في نهج اهلل ،لهم دافعهم الإيماني العظيم ،ولهم هدفهم ال ُمق َّد�س،
ولهم موقفهم وق�ضيتهم العادلة.
عندما ن�سمع في واقع الحياة �أن الكثير من القوى ،الكثير من الجهات
الت ��ي عادة م ��ا تطلق على قتالها ،ف ��ي � ِّأي موقف كان ��وا معتدين ظالمين
متجبرين خادمين للطاغوت �أو عاملين �أي �شيء ،عادة ما يطلقون عليهم
�شهداء� ،إما �شهداء الوطن �أو �أي عبارات من هذه.
ال�شهادة لها قدا�ستها ،لها �أهميتها ،لها امتيازها ،وهي عطاء من اهلل
�سبحان ��ه وتعالى ،وتكريم م ��ن اهلل جل �ش�أنه } َو َي َّتخِ َذ مِ ن ُك� � ْم ُ
�ش َهدَا َء{[آل
عمران«.]140:من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»
ال�شهيد هو من يقف موقف الحق له �شرعية الموقف
مع �سالمة المق�صد والنية ولي�س في موقع الظالم
والمتجبر والمعتدي

ال�شهيد هو الذي يقف موقف الحق له �شرعية الموقف �سالمة المق�صد
والني ��ة لي�س ف ��ي موقع الظالم والمتجبر والمعتدي ،ه ��ذا هو ال�شهيد نيته
نية �سليمة موقفه موقف م�شروع ومحق.
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وهكذا نجد �أن ال�شهادة في �سبيل اهلل هي كرامة لكن في موقف الحق
�أن ��ت تكون �شهيدً ا حينما تلقى اهلل و�أنت في هذا النهج وهذا الطريق نهج
الخ�ضوع هلل وحده ،اال�ست�سالم هلل وحده� ،أ َّال ي�ستعبدك �أح ٌد من دون اهلل
�أن تق ��ف في وجه من يريدون ا�ستعبادك وقهرك وظلمك والطغيان عليك
والتجب ��ر علي ��ك واال�ستكبار عليك �أنت ومن معك م ��ن الم�ست�ضعفين هنا
ال�شهادة هنا ترتقي �شهيدً ا لك مجد وخلود و�شرف دائم لك هذه المكانة
العالي ��ة عن ��د اهلل فال يق ��ال عنك �إنك في ع ��داد الأم ��وات؛ لأن اهلل �أراد
ل ��ك الكرامة ،لأنك اخت ��رت الكرامة هنا في الدني ��ا حينما تقتل في خط
الكرامة ي�أبى اهلل لك �إال الكرامة فتنتقل �إلى دار الكرامة«.من كلمة للس�يد عبد
الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»

�شهدا�ؤنا �سقطوا في خط ال�شهادة الحقيقي بكل االعتبارات

لكنن ��ا  -بحم ��د اهلل له الحمد وله ال�شكر  -عندم ��ا نعود �إلى م�سيرتنا
ٌ
مختلف عن �أولئ ��ك �أ�صحاب الألقاب الفخرية .نحن
ن ��رى �أن واقعنا واق ٌع
عندم ��ا نطلق عل ��ى �شهدائنا هذا الو�صف الإله ��ي وعندما نحت�سبهم عند
اهلل راجي ��ن منه �أن يتقبلهم؛ فلأنهم فع�ل ً�ا كانوا في خط ال�شهادة الخط
الحقيق ��ي من كل االعتب ��ارات ،عندما ن�أتي �إلى الداف ��ع فهم انطلقوا في
�سبي ��ل اهلل �سبحان ��ه وتعالى بداف ��ع �إيماني ،الداف ��ع كان داف ًع ��ا �إيمان ًّيا،
ا�ستجاب ��ة هلل ،طاعة هلل ،رغب ��ة فيما عند اهلل امتث ��ا ًال لأمر اهلل ،لم يكن
حافز �أو دافع غير �إلهي ،لم يكن هناك داف ٌع �آخر �أبدً ا؛ لأنه في
هناك � ُّأي ٍ
واقعن ��ا العملي لي�س هناك �أمور �أو اعتبارات �أخرى يمكن �أن ت�شكل حافزًا
منذ البداية منذ بداية انطالقة هذا الم�شروع القر�آني العظيم.
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ل ��م يكن هناك �إغراءات مالية ومادية حتى يكونوا منطلقين مندفعين
متحركين مقاتلين من �أجلها ،وابتغا ًء لها ،و�أمال ًفيها ،و�سع ًيا ورا َءها ،لم
يكن هناك �شيء من هذا القبيل.
الف ��رد ينطلق ليبذل نف�سه ويب ��ذل ماله وي�صبر على الب�أ�ساء وال�ضراء
والمعاناة والحاجة والفقر ،لم يكن حالهم كحال تلك الآالف التي انطلقت
لتقاتل وتع ��ادي وتواجه هذا الم�شروع القر�آني العظي ��م؛ لأنهم ق َّدموا لها
الأم ��وال؛ لأنها �ستح�ص ��ل على مرتبات �أو معا�شات �أو م ��ال �سعودي �أو �أي
�شيء من هنا �أو هناك ،كان الحال لدينا مختل ًفا ،الدافع كان داف ًعا �إيمان ًّيا
يبتن �أبدً ا على � ّأي �إغراءات مادية
ً
خال�صا ،وواقعنا العملي كان �سلي ًما ،لم ِ
�أو دوافع مادية ،والأمر معروف ،الأمر معروف«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»

�سبيل اهلل لي�س مجرد عنوان و�إنما هو :الطريق التي
ر�سمها اهلل للمجاهدين من �أجله
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه حول هذا المو�ضوع:
(لي�س ��ت الق�ضي ��ة فقط مجرد عن ��وان ،نحن في زمن يمك ��ن �أن ت�سمع
عناوين �أخرى :في �سبيل اهلل .يجب �أن تفهم ب�أنه ما الق�ضية فقط مجرد
عنوان ،الق�ضية هي� :أن تكون متوج ًها �إلى اهلل ،وال�سبيل هو :الطريق التي
ر�سمها لتتحرك فيه ��ا ،و�أنت تقاتل في �سبيل اهلل ،و�أنت تجاهد في �سبيل
اهلل� .ألي�ست كلمة في �سبيل اهلل ممكن �أن يرفعها نا�س �آخرون؟ وقد رفعها
�آخ ��رون قبلنا ،و(ط َّمروا) كثي ًرا من النا� ��س ،وخدعوا الكثير من ال�شباب
با�سم (في �سبيل اهلل) و�إذا هم يجرونهم (في �سبيل �أمريكا).
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فعندما تكون فاه ًما من البداية �أن م�س�ألة �سبيل اهلل لي�س معناه فقط مجرد
النية �أنك تقاتل تقر ًبا �إلى اهلل� ،أن هناك طريقة ،هناك طريقة مر�سومة تبد�أ
من القيادة ،والمنهج الذي ي�سير عليه النا�س ،ق�ضية لي�ست �سهلة.
�إذا �أن ��ت فاهم هذه الطريقة ت�ستطيع �أن تميز من يقول لك :في �سبيل
اهلل ،م ��ن خالل الطريق ��ة التي ي�سير عليه ��ا ،تمام� ،أنت عن ��دك عنوان:
ف ��ي �سبي ��ل اهلل ،وذاك عنده عنوان :في �سبي ��ل اهلل ،لكن �ستبقى الطرق،
والمنهجيات التي ي�سيرون عليها تبين من هو الذي في �سبيل اهلل ح ًّقا.
ه ��ذه عندم ��ا نفهمها وحده ��ا تكفينا ب� ��أ َّال ُنخدع ب�آخري ��ن ،نحن �أمام
�أع ��داء ي�ستطيع ��ون �أن يجعل ��وا �آخرين يتحرك ��ون بالعناوي ��ن نف�سها التي
تتح ��رك بها �أنت ،بالعناوي ��ن نف�سها ،ويبدو �أكثر �إمكاني ��ة ،ويبدو وك�أنهم
�أكث ��ر فاعلية (عاد بيفج ��روا ا ّما هم ،ومدري �إي�ش ع ��اد بيعملوا) و�أ�شياء
م ��ن ه ��ذه ،فيكون عند واح ��د � ًإذا فما دام �أن �أولئك ف ��ي �سبيل اهلل ،وعاد
عندهم �إمكانيات ،وهم ه� ��ؤالء فاعلين من �صدقً � ،إذا معهم ،ثم تكت�شف
في الأخير و�إذا هي مجرد خدعة ،حركة وهمية.
فنريد من خالل عندما ن�سمع القر�آن الكريم ،وعندما نتفهم توجيهاته،
أنا�سا ال �أحد
�ست�ستبين لنا �سبيل اهلل ،ت�ستبين �سبيل اهلل لنا ،حينها ن�صبح � ً
ي�ستطيع �أن يخدعنا ب�أي �شعارات ،حتى بعناويننا نف�سها؛ لأن العدو ممكن
ا�س
�أن يخ ��ادع الآخرين بالعناوين نف�سها التي يرفعه ��ا النا�سَ } :ومِ َن ال َّن ِ
َمن َي ُق ُ
الل َو ِبا ْل َي ْو ِم الآخِ رِ{[البقرة� ]8:ألي�ست العناوين نف�سها التي
ول �آ َم َّنا ِب هّ ِ
يرفعه ��ا الم�سلمون الأوائ ��ل� :إيمان باهلل ،وحركة من �أج ��ل الإيمان باهلل،
ونا� ��س يقولون� :إنهم م�ؤمنون باهلل! رفعه ��ا �آخرونَ } :و َما هُ م ِب ُم�ؤْمِ ن َ
ِين{
الل َو ِبا ْل َي ْو ِم الآخِ رِ{.
وهم من الذين يقولون�} :آ َم َّنا ِب هَّ ِ
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� ًإذا فنفه ��م �أنه �إذا كان خدع في الما�ض ��ي �شباب كثير من اليمن ،من
ال�سعودي ��ة ،ومن بلدان عربية �أخرى تحت عن ��وان في �سبيل اهلل؛ فلأنهم
فقدوا معرف ��ة الطريق التي تمثل �سبيل اهلل ،الذي �أمامهم مجرد عنوان.
� ًإذا ف� ��أي واح ��د منا يحتاج �أن يفهم هذه م ��ن الآن ،وهذه ق�ضية هامة في
هذه النقطة وحدها ،خلي عنك �أ�شياء �أخرى)« .الدرس العاشر من دروس رمضان»
ويقول ر�ضوان اهلل عليه:
(} ُي َجاهِ دُو َن فِي َ�س ِبيلِ هّ
اللِ{ �ألي�س هنا �ألغى مو�ضوع :قومية ،وطنية،
ترب ��ة وط ��ن ،حجار وط ��ن ،و�أ�شياء م ��ن هذه ،ل ��ن يكون له ��ا فاعلية على
الإط�ل�اق ،ل ��ن يكون لها فاعلي ��ة ،هم ينطلقون يجاهدون ف ��ي �سبيل اهلل،
م ��ن �أجل اهلل ،وف ��ي الطريق التي ر�سمها للمجاهدي ��ن ،يوجد �سبل كثيرة
تحم ��ل عنوان :الجهاد ،وهي �سبل عوجاء� ،أما كلمة :جهاد في �سبيل اهلل ـ
ويمكن �أي واحد ي ّدعيها ـ هنا يبين لك �سبيله ،طريقه ،هي طريق ر�سمها
هو للمجاهدين من �أجله �أن ي�سيروا عليها في جهادهم.
مثلما قلنا �ساب ًقا� :إنه تجلى من خالل ق�صة طالوت وجنوده ،تلك النوعية
الت ��ي انطلقت في �سبي ��ل اهلل ،هي فع ًال التي تحم ��ي الأوطان والأعرا�ض،
�ألي�س ��ت هي التي �ستحمي الأوطان والأعرا� ��ض؟ �أما من يرفعون عبارات:
وطني ��ة ،وقومية� ،أحيا ًنا هم من يبيع ��ون الأوطان والأعرا�ض هم� ،أو حتى
مخل�ص ��ا �ستكون الق�ضي ��ة قابلة للثغرات ،ي�أت ��ي العدو يدعم جهة
ل ��و كان
ً
معينة ،وترفع �شعارات قومية متفوقة على �شعاراتك ،وترى وك�أنها ت�ضرب
الع ��دو �ضربات رهيبة ،مثلما عملوا الحت ��واء الثورات في القرن الما�ضي،
�آخ ��ر مثال لها (�أرتيريا) تح َّرك المجاهدون الم�سلمون م�ساكين مقاتلين
خ�ل�ال فترة طويلة ،ر�آهم ال�صهاينة و�إذا هم ربما �سينجحون ،ربما تقوم
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دول ��ة م�سلمة ،وعناوين ـ هم لي�سوا فاهمين ه ��ذه� :أهمية االرتباط ب�سبيل
اهلل ـ م ��ن �أجل الوطن ،تحرير الوطن� ،إخراج المحتل ،و�أ�شياء من هذه..
ج ��اء (�أفورقي) هو ومجموعته ،ومنظمت ��ه ،و�إذا هم وطنيون �أكثر منهم،
و�إذا ه ��م � ً
أي�ضا لديهم �إمكانيات ي�ستطيع ��ون �أن ي�ضربوا ،و�إذا هم فرحوا
به ��م ،فرح ��وا ،نعمة �أنه قد �ص ��ار معنا نا�س ،وفي الأخي ��ر و�إذا هو ماذا؟
نوعية ثانية ،و�إذا المجاه ��دون الم�ساكين الذين ُق ِت َل كثي ٌر منهم ،ودمرت
بيوته ��م و�أمواله ��م ،و�إذا بهم ق ��د �صاروا معار�ض ��ة هن ��اك ،و�إذا �أرتيريا
ً
مرتبطا ب�إ�سرائيل!
�صارت بلدً ا
لك ��ن في �سبيل اهلل ال يمكن على الإطالق �أن تزيف الم�سيرة ،ال يمكن
لأحد �أن يزيفها �إال �إذا فهمنا �أن �سبيل اهلل مجرد عنوان� .سبيل اهلل يعني:
م ��ن �أجل ��ه ،ال ترفع �شعا ًرا �آخ ��ر على الإطالق� ،سبي ��ل اهلل ،تجاهدون في
�سبيل اهلل ،وتفه ��م �سبيله وفق الطريقة التي ر�سمها هو� ،أين ر�سمها؟ في
القر�آن� ،ألي�ست في الق ��ر�آن مر�سومة؟ هذه هي الطريقة التي ال يمكن �أن
تخت ��رق ،ويخترقها مزيف ��ون ،ولو رفعوا عناوين :جه ��اد في �سبيل اهلل ،ال
يمك ��ن على الإط�ل�اق ،و�إال فالمرحلة خطيرة ج� � ًّدا ،مرحلة قد يزيف لك
الأمريكي ��ون حركة معينة ويقولون :ف ��ي �سبيل اهلل ،وجهاد في �سبيل اهلل،
وقد عملوا هذه في الما�ضي� ،ألم يعملوها؟
له ��ذا يجب �أن يكون هن ��اك وعي تام ،و�إال فقد تتحرك و�أنت ال تدري،
وبا�س ��م في �سبي ��ل اهلل عندما ترى منظم ��ة �أخرى �أكث ��ر فاعلية ،وتحمل
جهادًا ف ��ي �سبيل اهلل عنوا ًنا ،ثم تبدو في الأخير و�إذا هي وهمية تتحرك
متى ما �أرادت �أمريكا ،وتجل�س متى ما �أرادت ،في الأخير تراها �إنما كانت
(ف ��خّ ) من �أجل م ��اذا؟ من �أجل �أن تذوب كل االنفع ��االت �ضد �أمريكا في
‹ › 53

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

م ��اذا؟ في ب� ��ؤرة ال ت�شكل خطورة عليها نهائ ًّيا ،ث ��م في الأخير يظهر و�إذا
�أولئك المجاهدون يتبخرون ال يوجد هناك �شيء ،وال ترى بعد �إال �أمريكا
في وطنك� ،أو �إ�سرائيل.
منهجا متكام�ل ً�ا متكام ًال في كيف
ه ��ذه الق�ضي ��ة هامة ،الآية تعطينا ً
نك ��ون نحن ،وكيف نعمل بعون اهلل وتوفيقه ،يحاول واحد يتعامل مع اهلل،
يدعوه ،وفي الوقت نف�سه كيف يكون توجيهنا للنا�س ،ال ن�ستخدم عبارات:
وط ��ن على الإطالق ،ونحن قلنا في هذه �ساب ًق ��ا ،عند �آية طالوت وجنوده
قلنا� :إن اهلل �ضرب مث ًال لنا من داخل بني �إ�سرائيل ،عندما يقولون الآن:
ال نري ��د عدا ًء دين ًّيا ،نقول� :أنت ��م وجدناكم في مرحلة كنتم م�ست�ضعفين،
وقد �أخرجتم من دياركم ،و�أبنائكم اتجهتم �إلى نبي من �أنبيائكم تقولون:
}ا ْب َع ْث َل َنا َم ِل ًكا ُن َقات ِْل فِي َ�س ِبيلِ هَّ
اللِ{[البقرة� ]246:ألي�س هكذا؟ فنحن نعمل
مثلك ��م فقط ،نرفع نف�س ال�شعار الذي رفعتم ��وه ،وقامت بعده �أعظم دولة
لبني �إ�سرائيل في تاريخهم �إلى الآن)«.الدرس  22من دروس رمضان»

الم�ؤمن هو من ينذر حياته وموته هلل
} ُق � ْ�ل �إِ َّن َ�صال ِت ��ي َو ُن ُ�س ِك ��ي َو َم ْح َي ��ايَ َو َم َما ِت ��ي للِ هَّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ي � َ�ن • َال
َ�ش ِري � َ�ك َل� � ُه َو ِب َذ ِل � َ�ك �أُمِ � � ْر ُت َو�أَ َن ��ا �أَ َّو ُل ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
ين{[األنع�ام ]163،162:الغاي ��ة
المهمة التي يجب �أن ين�شدها الإن�سان من كل عمل �صالح هي� :أن يحظى
بر�ض ��ى اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى� ،أن يح�صل على ر�ضوان م ��ن اهلل �سبحانه
وتعال ��ى ،هذه هي الغاية المهمة ،وهذا ه ��و المطلب الكبير الذي يجب �أن
ين�ش ��ده كل م�سل ��م؛ لأن تحت هذا الخير كله ف ��ي الدنيا وفي الآخرة ،وفي
�أن يح�صل على ر�ضوان اهلل في الدنيا يرعاه اهلل �سبحانه وتعالىَ ،يحوطه
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بعنايت ��هُ ،يوفق ��هُ ،يدافع عنهُ ،ير�شدهُ ،ي�س ِّير الخي ��ر للنا�س على يدهَ ،ومنْ
َي ْح � َ�ظ بر�ضوان اهلل �سبحانه وتعالى َي ُم � ْ�ت �سعيدً ا ،و ُيبعث �سعيدً ا �آم ًنا يوم
القيامة ،و ُيحا�سب ح�سا ًبا ي�سي ًرا ،وي�أمن في الوقت الذي يخاف فيه خو ًفا
�شدي ��دًا معظم الب�ش ��ر ،عندما يكون من �أولي ��اء اهلل ،و�أولياء اهلل هم من
الل َال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َال هُ ْم َي ْح َز ُنو َ
ن{[يونس]62:
قال عنهم�} :أَ َال �إِ َّن �أَ ْو ِل َيا َء هَّ ِ
فيدخل الجن ��ة في ر�ضوان اهلل ،ويحظى في ذلك المقام الرفيع ،والنعيم
العظيم ،بالنعمة الكبرى التي هي ر�ضوان اهلل.
ر�ض ��وان اهلل ه ��و المطلب المهم ،كيف يمك ��ن �أن نح�صل على ر�ضوان
اهلل من خالل عملنا؟ هو عندما نكون مت�أكدين �أن العمل الذي ن�سير فيه،
�أن العل ��م الذي نطلب ��ه هو فع ًال المنهج الذي ر�سم ��ه اهلل �سبحانه وتعالى
لعباده.
�صالحا ،طالب
لي� ��س كل طالب علم ي�ص� � ُّح �أن يقال :ب�أنه يعمل عم�ل ً�ا ً
العل ��م ال ��ذي يطل ��ب العلم ال ��ذي ر�سمه اهلل كمنه ��ج للإن�س ��ان يتعبد هلل
�سبحانه وتعالى به وي�سير في حياته على وفقه .هذا بالن�سبة للمنهج.
بالن�سبة للعمل ،اهلل �سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في �أكثر من
�آية :الربط بين ر�ضوانه ،وبين العمل ال�صالح ،بين ر�ضوانه وبين الإيمان
والعمل ال�صالح .ال يح�صل الإن�سان على ر�ضوان اهلل بمجرد �أنه قد تع َّلم،
بل ربما �أنه قد تع َّلم ف ُيق�صر ويهمل ويقعد ،يكون عر�ضة ل�سخط اهلل �أكبر
م ��ن حالت ��ه لو كان جاه ًال؛ لأنه في هذه الحالة يقع ��د و ُيق�صر ويهمل وقد
عل ��م ،يقعد و ُيق�صر وهو في الوقت نف�سه ق ��دو ٌة للآخرين ،قد جعل نف�سه
ق ��دو ًة للآخري ��ن ،و�أ�صبح �أمامه ��م معرو ًفا بالعلم ويحمل ا�س ��م �أ�ستاذ �أو
ا�سم عالم.
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العم ��ل ال ب ��د من ��ه و�إال ف�سي�صب ��ح عل ��م الإن�س ��ان وز ًرا� ،سي�صبح علم
الإن�س ��ان وبا ًال عليه ،وعلى الدِّ ي ��ن ،وعلى الأمة � ً
أي�ض ��ا؛ لأن العالم ي�صبح
ق ��دو ًة تلقائـ ًّيا للآخرين ولو لمجموعة م ��ن النا�س الذين يعرفونهُ ،ي�صبح
ق ��دو ًة له ��م و�إن لم يكن يتحدث معه ��م ،فهم يقولون( :نح ��ن بعد ُفالن،
�إذا كان ُف�ل�ان �سيتحرك فنحن مع ��ه� ،إذا كان فالن قد ر�ضي بهذا فنحن
�صحيحا لكان فالن عام ًال به ،لو كان
معه) و�أحيا ًنا يقولون( :لو كان هذا
ً
�صحيحا لم ��ا كان فالن قاعدً ا عنه) .وهك ��ذا �سي�صبح حامل العلم قدوة
ً
تلقائـ ًّيا؛ ف�إما �أن يكون قدو ًة في الخير ،قدو ًة في العمل ،و�إال ف�سيكون قدو ًة
للآخرين في الإهمال والتق�صير والقعود ،ويكون هو في الواقع قد ال يفهم
�أنه هكذا ينظر النا�س �إليه ويقتدون به في هذا المجال �أو ذاك ،يظن �أنه
�ساكت والنا� ��س �ساكتون ،فيف�سر �سكوت النا�س �أن ��ه �سكوت تلقائي و�أنهم
مق�صرون ،وهـم يف�س ��رون �سكوته �أنه �سكوتٌ علم ٌّـي� ،أنه هـو �أدرى و�أعلم؛
فيك ��ون هو والنا�س الذين ينظرون �إليـ ��ه }متهادنين{( )1فيما بينهم ،قد
حينئذ التق�صير الذي كانوا عليه
يلقون اهلل �سبحانه وتعالى فيكت�شف لهم ٍ
جمي ًعا.
العم ��ل هو محط ر�ضوان اهلل �سبحانه وتعال ��ى ،وارتبط به وعلى وفقه
الجزاء في الآخ ��رة ،والجزاء � ً
أي�ضا في الدنيا قبل الآخرة .ف�إذا كنا نريد
من طلب العلم ه ��و� :أن نحظى بر�ضوان اهلل �سبحانه وتعالى فمعنى ذلك
كاف ،يتعرف النا�س على اهلل ،نتعرف
�أن تتجه �أو ًال �إلى معرفة اهلل ب�شكل ٍ
على اهلل ،نحن معرفتنا باهلل �سبحانه وتعالى قا�صر ٌة ج ًّدا ،معرفتنا باهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى قليلة ج� � ًّدا ،بل وفي كثي ��ر من الحاالت �أو ف ��ي كثير من
( )1ال َّت َهادُن :من اللهجة العامية ،ويق�صد به :التواكل ،وهو �سلوك مذموم؛ لأن املُ َت َواكلني َي َت َن َّ�صلون عن القيام
بالواجب ،وك ٌّل منهم يظن �أنَّ الآخرين �سيقومون بذلك الواجب؛ فيرتكونه جمي ًعا.
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الأ�شياء مغلوطة � ً
أي�ضا ،لي�س فقط مجرد جهل بل معرفة مغلوطة ،نتعرف
عل ��ى اهلل ثم نتعرف عل ��ى �أنف�سنا � ً
أي�ضا في :ما هي عالقتنا باهلل �سبحانه
وتعالىُ ،نر�سخ في �أنف�سنا ال�شعور ب�أننا عبيد هلل ،نع ِّبد �أنف�سنا هلل.
و�أن يع ِّبد الإن�سان نف�سه هلل معناه في الأخير �أن ي�س ِّلم نف�سه هلل ،فيكون
م�س ِّل ًم ��ا هلل ينطل ��ق ف ��ي كل عمل ير�ض ��ي اهلل باعتباره عب ��دً ا هلل هـمـُّه �أن
يح�ص ��ل على ر�ض ��وان اهلل ،ويتعامل مع اهلل �سبحان ��ه وتعالى باعتباره هو
ملك ��ه و�إ َلهه و�سيدُه ومواله .في هذه الحالة يك ��ون الإن�سان �أقرب ما يكون
�إل ��ى الإخال� ��ص ،وفي هذه الحالة يك ��ون الإن�سان قد ر�س ��م لنف�سه طري ًقا
ي�سي ��ر علي ��ه هو نف�سه الذي �أَمر اهلل به ر�سول ��ه (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سل ��م) عندما قال لهُ } :ق � ْ�ل ِ�إ َّن َ�ص َ
ال ِت ��ي َو ُن ُ�سكِي َو َم ْح َي ��ايَ َو َم َماتِي للِ هّ ِ
َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ي � َ�ن • َال َ�شر َ
ِيك َل ُه َو ِب َذل َِك ُ�أمِ � � ْر ُت َو َ�أ َن ْا �أَ َّو ُل ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
ين{[األنعام:
ي�سود على نف�س
 ]162،163هذه هي الغاية ،وهذا هو ال�شعور الذي يجب �أن ُ
كل واحد منا ،و ُي�سيطر على نف�س كل واحد منا } ُق ْل ِ�إ َّن َ�ص َ
التِي َو ُن ُ�سكِي{
عبادتي بكلها } َو َم ْح َيايَ َو َم َماتِي{ حياتي هي }للِ هَّ ِ{ كما �أن �صالتي هلل،
و ُن�سكي :عباداتي كلها هلل ،كذلك حياتي هي هلل ومماتي � ً
أي�ضا هو هلل.
ومعنى �أن حياتي هلل� :أنا نذرتُ حياتي هلل في �سبيله في طاعته ،ومماتي
� ً
أي�ض ��ا هلل ،كي ��ف يمكن �أن يكون موت الإن�س ��ان هلل؟ من الذي ي�ست�شعر �أن
بالإم ��كان �أن يك ��ون الم ��وت عبادة؟ و�أن يك ��ون الموت عب ��ادة عظيمة هلل
أي�ض ��ا خال�ص ًة كما ق ��الَ } :ال َ�شر َ
�سبحان ��ه وتعال ��ى يجب �أن تكون � ً
ِيك َل ُه
َو ِب َذل َِك �أُمِ ْر ُت{.
كنا ننظر للموت كنهاية ،بينما هنا اهلل �سبحانه وتعالى يقول لر�سوله:
} َو َم ْح َي ��ايَ َو َم َما ِت ��ي للِ هّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ ي � َ�ن{ ف�س� ُأنذر موتي هلل ،فحياتي كلها
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هلل ،ف�س�أحي ��ا هلل ،و�س�أموت هلل } َو ِب َذل َِك �أُمِ � � ْر ُت{ الحظوا هذهَ } :و ِب َذل َِك
�أُمِ � � ْر ُت َو َ�أ َن� � ْا �أَ َّو ُل ا ْل ُم ْ�سلِمِ ي � َ�ن{ فكل الم�سلمي ��ن الذين يقتدون بر�سول اهلل
(�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله و�سلم) ال ُب ��د �أن يحملوا ه ��ذا ال�شعور ،ال بد
�أن تك ��ون عبادتهم هلل عل ��ى هذا النحو :فـتكون حياتهم هلل ،ويكون موتهم
� ً
أي�ضا هلل.
ال يتحق ��ق للإن�س ��ان �أن تكون حيات ��ه هلل �إال �إذا ع ��رف اهلل �أو ًال ،وع َّبد
نف�س ��ه هلل ثان ًي ��ا ،حينها �سيرى �أن هناك ما ي�شده �إلى �أن تكون حياته كلها
هلل� ،سي ��رى ب�أنه فخر له� :أن ينذر حياته كلها هلل� ،سيرى نف�سه ينطلق في
ه ��ذا الميدان برغبة وارتياح �أن ينذر حياته هلل فتكون حركته في الحياة،
تقلبات ��ه في الحياة م�سيرته ف ��ي الحياة كلها من �أجل اهلل وعلى هدي اهلل
و�إلى ما يحقق ر�ضى اهلل �سبحانه وتعالى.
�أعتق ��د �أننا نجهل كثي ًرا هذه الم�س�ألة� :أن ُ
ينذر الإن�سان موته هلل ،و�أنه
مطلوب منه كم�سلم يقتدي ب�أول الم�سلمين الذي �أُمر بهذا وهو ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) �أن تكون حياته هلل ومماته هلل.
الآي ��ة ال تعن ��ي �أن اهلل هو مالك حياتي ،واهلل ه ��و مالك موتي كما قد
يف�سره ��ا البع�ض! الآية وردت ف ��ي �سياق الحديث عن العبادة ،جاء قبلها:
�صالت ��ي و ُن�سك ��ي } ُق � ْ�ل ِ�إ َّن َ�ص َ
ال ِت ��ي َو ُن ُ�س ِك ��ي َو َم ْح َي ��ايَ َو َم َما ِت ��ي للِ هّ ِ َر ِّب
ا ْل َعا َلمِ ي � َ�ن • َال َ�ش ِري � َ�ك َل� � ُه َو ِب َذل َِك �أُمِ ْر ُت{ لو كان ��ت الم�س�ألة هي حديث
هي بيد اهلل ،و�أن موتنا هو بي ��د اهلل كيف يمكن �أن يقول:
ع ��ن �أن حياتن ��ا َ
} َو ِب َذ ِل � َ�ك �أُمِ � � ْر ُت{ �أنا ُ�أمرت �أن تكون حياتي هلل ،ال ي�صح �أن يقال� :أُمرت
�أن تك ��ون حياتي بيد اهلل؛ لأن هذه ق�ضية ال تحت ��اج �إلى �أمر ،هي بيد اهلل
حت ًما من دون �أمر.
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�أُمرت �أن يكون مماتي هلل� ،أن يكون ممات الإن�سان هلل هو عندما ُيجند
نف�س ��ه هلل �سبحانه وتعالى ،عندما يطلب ال�شه ��ادة في �سبيل اهلل ،عندما
ي�ستع ��د لل�شه ��ادة في �سبيل اهلل ،عندما يكون موط ًن ��ا لنف�سه �أن يموت في
�سبيل اهلل.
ال �أت�صور معنى �آخر يمكن �أن يحقق للإن�سان �أن يكون موته هلل �إال على
هذا النحو ولي�س فقط �أن يكون م�ستع ًّدا،
ب ��ل ي�سعى ،ي�سعى لأن يكون موت ��ه في �سبيل اهلل ،و�أن يحظى بال�شهادة
في �سبيل اهلل ،وهذه هي �صف ٌة القر�آن الكريم جعلها من ال�صفات الالزمة
للم�ؤمني ��ن �أن لديهم هذا ال�شعور ،هو ال�شعور نف�سه الذي نتهرب منه ،هو
ال�شع ��ور نف�سه الذي قد ين�صحنا حتى بع� ��ض المتدينين به ِّ
(بطل ،ما لك
حاجة ،ام�ش على �شغلك وعملك� ...إلى �آخره)(.)2
بينم ��ا القر�آن الكريم واهلل �سبحان ��ه وتعالى في القر�آن الكريم ي�صف
عب ��اده الم�ؤمنين ب�أنهم هم م ��ن يعر�ضون �أنف�سهم للبي ��ع من اهلل عندما
ق ��ال�} :إِ َّن هَّ َ
الل ْا�ش َت� � َرى مِ � َ�ن ا ْل ُم ْ�ؤمِ ِني � َ�ن �أَن ُف َ�س ُه� � ْم َو�أَ ْم َوا َل ُه ��م ِب� � َ�أ َّن َل ُه� � ُم
الج َّن َة{[التوب�ةَ } ]111:ومِ � َ�ن ال َّنا� � ِ�س َم ��ن َي ْ�ش� �رِي َن ْف َ�س� � ُه ا ْب ِت َغ ��ا َء َم ْر َ�ض ��اتِ
َ
هَّ
اللِ{[البق�رة ]207:وه ��ذه الآي ��ة�ِ } :إ َّن َ�ص َ
ال ِت ��ي َو ُن ُ�س ِك ��ي َو َم ْح َي ��ايَ َو َم َما ِت ��ي
للِ هّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين{[األنع�ام� ]162:ألي� ��س ه ��ذا يعن ��ي� :أن الم�ؤمنين هم دائ ًما
يحملون هذا ال�شعور ،هو� :أنهم ينذرون حياتهم هلل و�أن يموتوا في �سبيله؟
وال يمكن للم�ؤمنين �أن يعلوا كلمة اهلل ،وال �أن يكونوا �أن�صا ًرا هلل ،وال �أن
يكون ��وا ب�شكل �أمة تدعو �إلى الخير وت�أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما
ل ��م يكن لديهم هذا ال�شعور هو� :أنهم نذروا حياتهم وموتهم هلل ،هو �أنهم
يريدون �أن يموتوا في �سبيل اهلل.
(َ )2ب ِّط ْل :من اللهجة العامية ،ويعني :ات ُر ْك .ما لك حاجة :ال �ش�أن لك.
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م ��ن رحمة اهلل �سبحانه وتعال ��ى الوا�سعة بعباده  -وه ��و يفتح �أمامهم
المج ��االت الوا�سعة والمتعددة لما يح�صلون من ورائه على ر�ضوانه وعلى
ما وعد به �أولياءه  -فتح �أمام الإن�سان �إمكانية �أن ي�ستثمر حتى موته الذي
هو حتمي ٌة ال بد منها ،ق�ضية ال بد منها لكل �إن�سان �سوا ًء كان با ًّرا �أو فاج ًرا
كبي ًرا �أو �صغي ًرا ال بد �أن يموت ،ف�إن اهلل لرحمته بعباده فتح �أمام الإن�سان
ه ��ذا الباب العظيم هو� :إمكانية �أن ي�ستثمر موته على �أعلى و�أرقى درجة،
�أعلى و�أرقى درجة.
فعندم ��ا يكون لدى الإن�س ��ان هذا ال�شعور :نذر حياته هلل ونذر موته هلل
فه ��و فع ًال ا�ستثم ��ر حياته ،ا�ستثمر موته ،ا�ستفاد م ��ن حياته ،ا�ستفاد من
موته ،جعل حياته وموته كلها عم ًال في �سبيل تحقيق ر�ضوان اهلل �سبحانه
وتعالى ،و�أن يحظى بالقرب منه ،و�أن يفوز بالنعيم الذي �أعده لأوليائه.
عندما يفكر �أي واحد منا ،وينظر �إلى �أنه هل فع ًال �سيموت؟ كل واحد
من ��ا مت�أك ��د من �أنه �سيم ��وت؛ � ًإذا فلم ��اذا ،لم ��اذا؟ �إذا كان اهلل �سبحانه
وتعال ��ى قد جعل حتى الموت مما يمك ��ن �أن ت�ستفيد منه ،لماذا ال ي�ستفيد
كل واحد منا من هذا الموت الذي ال بد �أن يهجم عليه �سوا ًء طال به العمر
�أو ق�صر؟! كان بالإمكان �أن يكون الموت ق�ضية عاد ّية ،هي نهاية ال يرتبط
بها �شيء في ذاتها ،ال يمكن �أن ُت�ستثمر؛ لكن اهلل �سبحانه وتعالى الرحيم
بعباده الرحيم ب�أوليائه جعل الموت على هذا النحو.
ف� ��أن تكون �صاد ًقا في اقتفائك لر�س ��ول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سلم) �أن تكون �صاد ًقا في االقتداء بر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
تنذر حياتك هللُ ،
و�سل ��م) هو �أن ُ
وتنذر موتك هلل .لي�س فقط هو �أن �أبحث
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عن كيف كان ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) ( َي َت َم ْ�سوك()3؟
�أو كيف كان ي�ؤدي �أعمالاً �أخرى؟! هذا �شيء.
الإن�س ��ان الذي يعلم �أنه يجب عليه �أن يقت ��دي بر�سول اهلل (�صلى اهلل
علي ��ه وعلى �آله و�سل ��م) يجب �أن يقتدي به في كل ه ��ذه الأ�شياء التي �أُ ِم َر
به ��ا ر�س ��ول اهلل (�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله و�سلم) ولو قلن ��ا كما قد يقول
البع�ض :ب�أن هناك �أ�شيا ًء تخت�ص بالنبي ،لكن �أما في ميادين العمل فقد
يخت� ��ص بالنبي (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) هو �أن يبذل ُجهده على
�أعل ��ى م�ست ��وى ،على �أعلى م�ستوى ،لكن ذلك ال يعن ��ي :ب�أن الآخرين لي�س
�أمامهم �أن يبذلوا جهودهم على �أعلى م�ستوى.
مرنا
فم ��ا �أُ ِم� � َر به ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آل ��ه و�سلم) نحن �أُ ِ
ب� ��أن نقت ��دي به ،فما هو ف ��ي مجال العمل في �سبي ��ل اهلل ال نجد �أن هناك
خ�صو�صي ��ات للر�سول (�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله و�سلم) في مجال العمل
في �سبيله �إال خ�صو�صية � -إن �صحت العبارة  -التكليف على �أرقى م�ستوى،
�أن يبذل ُجهده على �أعلى ما يمكن في �سبيل اهلل.
مفتوحا �أمامهم ب�أن يقتدوا
ولك ��ن الآخرين من النا�س ال يزال المجال
ً
ب ��ه عل ��ى �أعلى درجة ممكنة ،فنح ��ن هنا في قول اهلل تعال ��ىَ } :و َم ْح َيايَ
َو َم َما ِت ��ي للِ هّ ِ َر ِّب ا ْل َعا َلمِ َ
ين{[األنع�ام ]162:وه ��و يقول لر�سوله �أن يقول هكذا
و�أنه �أُ ِم َر بهذا ،فلو قلنا ب�أن الم�س�ألة ل�سنا �أو لي�س مطلو ًبا منا �أن نقتدي به
فيه ��ا :فننذر حياتنا هلل ،وننذر موتنا هلل �ست ��رى ماذا �سيح�صل� ،أنه �أنت
�إذا ل ��م تكن ن ��اذ ًرا لحياتك هلل ،ولم تكن ناذ ًرا لموت ��ك هلل ف�إنك �ستبتعد
جدا من الأعمال التي يجب عليك �أن ت�ؤديها ،و�أنك
عن �أ�شياء كثيرة ج ًّدا ًّ
(َ )3ي َت َم ْ�سوك :ي�ستخدم ال�سواك.
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� ً
أي�ضا �ستفقد �صفة من ال�صفات التي فر�ضها القر�آن الكريم ك�صفة الزمة
لأولياء اهلل هي� :أنهم باعوا �أنف�سهم من اهلل.
فل ��و �أنها م�س�ألة مخت�صة بالر�س ��ول (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم)
لما ذكره ��ا في مقام �آخر من ال�صفات التي �أثن ��ى على عباده الم�ؤمنين
بالتحلي به ��ا }�إِ َّن هَّ َ
الل ْا�ش َت� � َرى مِ � َ�ن ا ْل ُم�ؤْمِ ِني � َ�ن �أَن ُف َ�س ُه� � ْم َو�أَ ْم َوا َلهُم ِب�أَ َّن
الل َف َي ْق ُت ُل ��و َن َو ُي ْق َت ُل ��و َن َو ْع� �دًا َعلَ ْي� � ِه
الج َّن� � َة ُي َقا ِت ُل ��و َن ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
َل ُه� � ُم َ
الإنجِ ي ��لِ َوا ْل ُق ْر�آنِ {[التوب�ة ]111:كذلك في قوله تعالى:
َح ًّق ��ا فِي ال َّت� � ْو َرا ِة َو ِ
الل َو هَّ ُ
الل َر�ؤُ ٌ
وف
} َومِ � َ�ن ال َّنا� � ِ�س َم ��ن َي ْ�ش� �رِي َن ْف َ�س� � ُه ا ْب ِت َغ ��ا َء َم ْر َ�ض ��اتِ هَّ ِ
بِا ْل ِع َبادِ{[البق�رة ]207:الحظ ��وا كيف هذه الآية ت�ؤك ��د �أن الم�س�ألة هي � ً
أي�ضا
م ��ن الرحمة والر�أفة التي َمنَّ اهلل �سبحانه وتعالى بها على عباده } َومِ َن
ال َّنا� � ِ�س َم ��ن َي ْ�شرِي َن ْف َ�س� � ُه ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ض ��اتِ هَّ
اللِ{ يعني باع نف�سه من اهلل
ل ُيقت ��ل في �سبيله ،ل ُيعاني في �سبيل ��ه ،ليتعب في �سبيلهُ ،
ليبذل ُمهجته في
�سبيل ��ه قال بعدهاَ } :و هَّ ُ
الل َر ُ�ؤ ٌ
وف بِا ْل ِع َب ��ادِ{ هو ر�ؤوف بهم �إلى درجة �أنه
فتح �أمامهم �أن ي�ستثمروا موتهم ،لي�س معنى ر�ؤوف بهم �أنه يعني :ح�صل
عمل منه ��م وهو ال ُيريده منهم ،و�إنما هكذا غام ��روا ب�أنف�سهم ،و�إال فهو
ر�ؤوف به ��م ال يريد �أن ي�صلوا �إلى ما و�صلوا �إليه من �شراء �أنف�سهم منه،
وبيع �أنف�سهم ابتغاء مر�ضاته.
�إن الر�أف ��ة والرحم ��ة بالإن�سان تتحقق ب�أن اهلل يفت ��ح �أمامه المجاالت
الوا�سع ��ة والمتع ��ددة ليح�ص ��ل على القرب من ��ه ،ليحظى بالق ��رب منه،
ليحظ ��ى بر�ضوانه ،ليحظى بالنعيم الدائ ��م في الجنة ،ليحظى بال�سعادة
الأبدي ��ة ف ��ي الجنة ،ه ��ذه هي الرحم ��ة� ،إ�ضافة �إلى مظاه ��ر الرحمة في
جدا.
الدنيا التي تتحقق للإن�سان في هذه الدنيا وهي كثيرة ًّ
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فالم�س�أل ��ة � ًإذا مما ال يمكن �أن نقول ب�أنه ��ا مما هي مخت�صة بالر�سول
(�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) ف� ًإذا فما دام �أن الر�سول قد �أُ ِم َر فنحن
ننذر حياتنا هللُ ،
كذل ��ك م�أمورون ب�أن ُ
وحينئذ بعد هذه
وننذر مماتنا هلل،
ٍ
الآي ��ة كل من يحاول مع ��ك �أن ُيقعدك عن عمل� ،أن ُيـخ ِّوف ��ك� ،أن ُيث ِّبطك
فافهم �أنه يعمل على �أن َي ُح َ
ول بينك وبين �أن ت�ؤدي هذا الأمر الإلهي الذي
ه ��و �ش ��رف عظيم لك ،ونعمة عظيمة عليك� ،أن تن � ُ�ذر موتك هلل� ،أن ُ
تنذر
حيات ��ك �أو ًال وتن � ُ�ذر موتك ثان ًيا هلل �سبحانه وتعالى ،وم ��ا �أكثر ما يح�صل
ه ��ذا! مث ًال في هذا الزمن ،والكثير منكم �شب ��اب فيما �أعتقد� ،إذا نظرنا
�إل ��ى �أمثال لكم ف ��ي مع�سكرات في مناطق �أخرى م�ش ��ى بهم الحال و�سوء
الح ��ظ �إل ��ى �أن ُتنذر حياتهم � -سوا ًء ر�ضوا �أو ل ��م ير�ضوا ُ -تنذر حياتهم
في �سبيل من؟ في �سبيل (�أمريكا) في �سبيل (�إ�سرائيل).
والب�ش ��ر الآن ،ال�شب ��اب الآن� ،أنتم ال�شباب بالذات �أم ��ام مرحلة فيما
�أعتق ��د� :إم ��ا �أن يكون الإن�سان قد ر�سم لنف�س ��ه �أن تكون حياته وموته هلل،
و�إال ف�ستك ��ون حياته وموته من �أجل �أمريكا ،هذه الق�ضية ال�شباب مقبلون
عليها.
�ستك ��ون ممن ُ
ينذر حيات ��ه لأمريكا لو �أنت في مع�سكر فتُك َّلف �أن تخرج
�ضم ��ن حملة على منطقة معينة يقال :فيه ��ا �إرهابيون� ،أو تكون �أنت معلم
يجم ��د النا�س ،ويه� � ّدئ النا� ��س ،و ُيث ِّبط النا� ��س� ،أل�س ��ت هنا تعمل
مم ��ن ِّ
لم�صلح ��ة �أمريكا؟ �أو تكون � ً
أي�ضا ول�س ��ت معل ًما و�أنت �إن�سان عادي ينطلق
م ��ن فمك كلمة مع ه ��ذا ،وكلمة مع ذاكّ :
(بطل ،ما لن ��ا حاجة ،با تكلفوا
علين ��ا انظر م ��ا ح�صل في �أفغان�ستان)� .ألي�س كل ه ��ذا العمل الذي ي�ؤدي
بالنا� ��س �إلى القعود �إل ��ى الخنوع؟ �ألي�س خدمة للأع ��داء؟ فتكون �أنت قد
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ن ��ذرت حياتك في �سبيل �أمريكا ،و�ستم ��وت في �سبيل �أمريكا ،يكون موتك
خدم ��ة لأمري ��كا لأنه لم تكن حيات ��ك م�ؤثر ًة عليها ،لم يك ��ن موتك م�ؤث ًرا
عليها.
فالإن�سان �إذا لم يتف َّهم من الآن ونحن في مقتبل هذه المرحلة والكثير
منك ��م في مقتبل العمر ال يزالون �شبا ًب ��ا ،طال ًبا .اليهود عندهم قدرة �أن
يثقف ��وا النا� ��س و�أن يعملوا الأ�شي ��اء الكثيرة حتى يجعل ��وا النا�س ينذرون
حياتهم لهم ،فالجندي يتحـرك بغ�ضب و�شرا�سـة ،وي�ضـرب بيت �أخ م�سـلم
ل ��ه ،يقتلُ ،يدم ��ر ،ينهب ،وهـو في الوقت نفـ�سه � -سوا ًء فهم �أو لم يفهم -
�إنم ��ا يخدم �أمريكا ،وهكذا ُت�صبح ق�ضي ��ة؛ لأن المجال فيها وا�سع ،يمكن
للمعل ��م ،يمكن للمر�شد ،يمكن للوجي ��ه ،يمكن للتاجر ،يمكن حتى التاجر
نف�سه �سيخرج من �أمواله مبالغ كبيرة خدمة لأمريكا.
واهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى يريد منا  -لأنه رحيم بنا � -أن نفهم ب�أنه يجب
�أن نن � ُ�ذر حياتنا له ،فمتى ما َن ��ذرت حياتك هلل خا�صة و�أنت تعرف النهج
الذي ت�سير عليه وتعرف ال�صراط الم�ستقيم الذي يج�سد ما �أنت عليه من
وحينئذ لن ت�سير على طريق
�أن ��ك قد نذرت حياتك هلل �سبحانه وتعال ��ى؛
ٍ
�آخ ��ر ،لن تجع ��ل حياتك في خدمة الطغيان ،لن تجع ��ل حياتك في خدمة
�أعداء اهلل �سبحانه وتعالى.
�إذا كن ��ت � ً
أي�ضا قد نذرت موتك هلل ف�أنت من �سينطلق في �سبيل �إعالء
كلم ��ة اهلل ،في ن�صر دين اهلل في دفع �أعداء اهلل ،في محاربة �أعداء اهلل؛
لأن ��ك لم يعد لديك خ ��وف من الموت� ،أنت قد اتخ ��ذت لنف�سك قرا ًرا �أن
ت�ستثمر موتك ،و�أنك قد نذرت موتك هلل.
وه ��ذه الق�ضي ��ة �إذا ت�أملها الإن�س ��ان �سيرى ب�أنها ق�ضي ��ة من الحماقة
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�أ َّال تح�ص ��ل ل ��دى �أي �إن�سان منا ،من الحماق ��ة �أ َّال يكون �أي م�ؤمن قد نذر
موته هلل ،لماذا؟ لأن الموت ق�ضية ال بد منها �ألي�س كذلك؟ الموت ق�ضية
ال ب ��د منها ،و�ستموت �إما بالموت الطبيع ��ي �أو تموت على يد �أعداء اهلل،
�إذا كان الأم ��ر على هذا النح ��و فقد يكون الخوف لدى بع�ض النا�س لي�س
لت ََ�صور الألم ،لي�س ال�ست�شعار �أنَّ هناك �أ َلـ ًما ،و�إنما ال�ست�شعار �أنه يريد �أن
يبقى ح ًّي ��ا ،يت�شبث بالحياة ،يح�س بالحياة ،ال يريد �أن يدخل في غيبوبة
مطلقة.
فالم�س�ألة � ًإذا :اهلل �سبحانه وتعالى قد منح ال�شهيد الحياة الأبدية منذ
ج�سده عندما قال �سبحانه وتعالىَ } :و َال َت ْح َ�س َب َّن ا َّلذِ َ
ين
روحه َ
�أن تف ��ارق ُ
الل �أَ ْم َوا ًتا َب ْل َ�أ ْح َيا ٌء عِ ن� � َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقو َن{[آل عمران.]169:
ُق ِت ُل ��واْ فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
� ًإذا فالخ�سارة الحقيقة هي� :أن يكون الإن�سان متهر ًبا من الحياة الأبدية،
�إذا كنت تخاف من الموت؛ ف�إن المفتر�ض منك هو �أن تكون ممن يحر�ص
روحه
عل ��ى �أن يك ��ون ح ًّيا فال يدخل في غيبوبة مطلقة م ��ن بعد �أن تفارق ُ
ج�سده� ،ستكون ح ًّيا.
َ
من هذا نخل�ص �إلى ق�ضية باعتبارنا طالب علم ،و�أن طالب العلم �إذا
ل ��م يك ��ن يريد من وراء طلب العلم هو �أن يك ��ون على هذا النحو� :أن تكون
�صالته و�أن يكون ُن�سكه و�أن تكون حياته و�أن يكون موته هلل رب العالمين،
ف�ل�ا فائدة في علمه ،ال فائدة في حيات ��ه ،ال فائدة من موته ،ال فائدة في
عبادته( .السيد حسين بدرالدين الحوثي /محياي ومماتي لله).
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ما وراء ال�شهادة من قيم مدر�سة متكاملة غن َّية بالمفاهيم
العظيمة
ما وراء ال�شهادة من قيم ما وراءها من مبادئ الروحية التي كان عليها
ال�شه ��داء كل هذا مدر�سة متكامل ��ة ،مدر�سة غن َّي ��ة بالمفاهيم العظيمة،
مدر�س ��ة من تخ َّرج منها خرج �شامخ الر�أ�س ثاب ��ت الإيمان عزيز النف�س،
ال يتراج ��ع وال يت�أثر ب�أي ظروف مهما كانتُ ،يواجه كل التحديات وال ي�أبه
لكل الطغاة والم�ستكبرين.
ال�شهي ��د عندما انطلق ف ��ي ميدان ال�ص ��راع ب�إبائه وعزيمت ��ه و�إيمانه
بموقف ��ه ال ُم َم َّي ��ز والعظي ��م كان يحم ��ل في نف�س ��ه قيم الق ��ر�آن ،و�أخالق
القر�آن ،وروحية القر�آن ،والت�أث ��ر بالأنبياء العظام ،لم يكن تحركه هكذا
تح ��ر ًكا تلقائ ًّي ��ا! ال ،ال ،وراء تحركه الإيمان بكل ما في الإيمان من روحية
عالية ،وقيم عظيمة ،ومبادئ الحق ،مبادئ ال�صدق ،مبادئ النور.
ال�شهي ��د حم ��ل الإيمان في قلب ��ه قبل �أن يحمل ال�سالح ف ��ي يده ،وكان
توجه �إلى
�س�ل�اح الإيمان �أق ��وى من ال�سالح الذي حمله في ي ��ده ،وعندما َّ
بج ٍّد يع ��ي ق�ضيته يعي موقفه ُي ��درك م�صيره
اهلل توج ��ه ب�ص ��دق ،وتوجه ِ
�ات وا�ستب�شا ٍر بائ ًعا نف�سه من اهلل �سبحانه وتعالى،
واتجاهه ،فانطلق بثب � ٍ
جدا في مقدِّ متها الجانب الإيماني.
وي�ستند في موقفه �إلى �أُ�س�س مه َّمة ًّ
ال�شهي ��د ال ��ذي تحرك في ميدان ال�ص ��راع كان �إيمانه ب ��اهلل �سبحانه
وتعالى حافزًا �أ�سا�س ًّيا ،و�أعطاه قوة� ،أعطاه قوة �إرادة ،وقوة موقف وثبا ًتا
ف ��ي الميدان� ،أعطاه روحية عالية جعلته كبي ًرا �أمام �أولئك الأَذ ِّلين الذين
يرى فيهم الكثير من النا�س �أنهم هم الكبار� ،أعطته عزيمة لم ي ِلن بعدها،
وثبا ًتا لم يتزحزح بعده.
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ال�شهيد ب�إيمانه؛ لأن الإن�سان الم�ؤمن من الزم �إيمانه �أن يبيع نف�سه من
اهلل �سبحان ��ه وتعالى } ِ�إ َّن اللَّـ َه ْا�ش َت َرى مِ َن ال ُم�ؤْمِ ن َ
ِين �أَن ُف َ�س ُه ْم َو�أَ ْم َوا َلـهُم
الج َّن� � َة ُي َقا ِت ُلو َن فِي َ�س ِبي ��لِ اللَّـ ِه َف َي ْق ُت ُل ��و َن َو ُي ْق َت ُلو َ
ن{[التوبة]111:
ِب� ��أَ َّن َلهـ ُ ُم َ
هك ��ذا ه ��و ال�شهيد :ال�شهيد م�ؤم ��ن ،ولأنه م�ؤمن فقد ب ��اع نف�سه من اهلل،
واع �إيمان كامل ي�أبى فيه الإن�سان �أن يبيع
لي�س هناك �إيمان حقيقي �إيمان ٍ
نف�س ��ه م ��ن اهلل ويبخل بنف�سه ،لي� ��س هناك �إيمان �صحي ��ح �إيمان حقيقي
�إيم ��ان كام ��ل على ه ��ذا النحو ال ��ذي نرى علي ��ه الكثير م ��ن النا�س ممن
يتظاهرون بالتَّد ُّين وي�أخذون ببع�ض من �آداب الإ�سالم و�سنن الإ�سالم ثم
يتباعدون عن �أ�سا�سيات في الإ�سالم.
الإيم ��ان الحقيقي ه ��و هكذا ،الم�ؤمن ��ون كما حك ��ى اهلل عنهم و�أخبر
عنه ��م :هم قوم و�صلوا في عالقتهم مع اهلل عالقته ��م الإيمانية �إلى هذا
الم�ستوى :دخلوا في �صفقة عظيمة مع اهلل �سبحانه وتعالى فباعوا �أنف�سهم
م ��ن مالكها من ر ِّبها من خالقها من بارئه ��ا م َّمن م�صيرها �إليه ومعادها
�إلي ��ه ومرجعه ��ا �إليه .باعوا �أنف�سه ��م من اهلل ،م ��ن اهلل �سبحانه وتعالى،
يج ِّليها و ُيح ِّققها موقف وجهاد وت�ضحية ،لي�ست
والبيع هذا �صفقة عظيمة ُ
مجرد كالم في كالم ،ال!
} ِ�إ َّن اللَّـ� � َه ْا�ش َت َرى مِ َن ال ُم�ؤْمِ ن َ
الج َّن َة
ِين �أَن ُف َ�س ُه� � ْم َو َ�أ ْم َوا َلـهُم ِب�أَ َّن َلـ ُه ُم َ
ُي َقا ِت ُلو َن فِي َ�س ِبيلِ اللَّـ ِه َف َي ْق ُت ُلو َن َو ُي ْق َت ُلو َن{[األنفال ]111:هذه هي ال�صفقة،
ه ��ذا ما يحققه ��ا ،هنا يكون الت�سلي ��م لل�سلعة بعد البيع م ��ن اهلل �سبحانه
وتعالى } ُي َقا ِت ُلو َن فِي َ�س ِبيلِ اللَّـ� � ِه َف َي ْق ُت ُلو َن َو ُي ْق َت ُلو َن{ و ُي�س ِّلمون �أنف�سهم
جدا،
الت ��ي باعوها من ر ِّبهم ومالكهم و�إلهه ��م ،وهي بيعة و�صفقة عجيبة ًّ
�صفق ��ة ل ��م يخ�سر فيها البائع ،مع �أنك كم�ؤم ��ن �أنت تبيع نف�سك من اهلل،
‹ › 67

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

لكنه ��ا �صفقة رابح ��ة وعظيمة� ،أنت فيه ��ا الرابح� ،أنت فيه ��ا الفائز؛ لأن
اهلل غن � ٌّ�ي عن العالمين� ،أنت من ك�سبت حي ��اة �أبد َّية وعزًّا خالدً ا ،ونعي ًما
ال ينته ��ي وال يتال�شى� ،أرق ��ى نعيم و�أ�سمى مقام� ،أن ��ت من ُحزت ال�شرف
رب العالمين«.من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى
الكبير الكبير من ِّ
السنوية للشهيد 1434هـ»

ال�شهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة قوى
النفاق انطلقوا ب�إيمانهم يبيعون �أنف�سهم من اهلل

هكذا نجد �أن ال�شهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة
ُق ��وى البغي ق ��وى العدوان ق ��وى العمالة ق ��وى النفاق انطلق ��وا ب�إيمانهم،
يبيع ��ون �أنف�سهم من اهلل �سبحانه وتعالى وي�سلم ��ون ال�سلعة لمالكها الذي
ر�سخها
ا�شتراها ،وهكذا هو �ش�أن الإن�سان الم�ؤمن ،وهذه حقيقة يجب �أن ُن ِّ
في �أنف�سنا� :ش�أن الإن�سان الم�ؤمن �أن يبيع نف�سه من اهلل �أن يكون حا�ض ًرا
م�ستعدا في �أي وقت في �أي لحظة لت�سليم هذه ال�سلعة �إلى بارئها العظيم
ًّ
ومالكها جل �ش�أنه� ،إلى اهلل العظيم.
وه ��م عندم ��ا انطلق ��وا ب�إيمانهم ب ��اهلل مح ُّبون هلل ،مح ُّب ��ون هلل ،هذا
رب العالمين جعلهم يذوب ��ون في اهلل ،واندفاعهم في
الح � ُّ�ب العظيم هلل ِّ
مواقفه ��م في جهادهم في ت�ضحيتهم جع ��ل عندهم ا�ستعدادًا �أن يفارقوا
كل ما يح ُّبون ،كل ما يح ُّبون.
هم لهم م�شاعر ،ال�شهي ��د لديه م�شاعر ولديه عواطف هو يحب �أهله،
ه ��و يحب �أ�صدقاءه ،هو يحب متعلقات حيات ��ه ،لكنه يحبها في م�ستواها،
�أم ��ا حب ��ه الأكب ��ر والأعظم فه ��و هلل العلي العظي ��م ،يح ��ب اهلل �أكثر مما
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يح ��ب �أي �شيء �آخ ��ر ،وح ُّبه هلل ح ُّبه الكبير هلل �سبحانه وتعالى جعل عنده
اال�ستع ��داد �أن يفارق كل م ��ا يحب للو�صول �إلى الحبي ��ب العظيم �إلى اهلل
�سبحانه وتعالى.
و�إال الإن�س ��ان عندم ��ا يفوق ويغل ��ب ح ُّبه لمتعلقات حيات ��ه من قرابة �أو
تج ��ارة �أو م�سكن �أو �أي �شيء �أكثر من ح ِّب ��ه هلل يفوق ح َّبه هلل حينها ُيق ّيد
بقيود الحب لمتعلقات هذه الحياة الدنيا ،ولهذا يقول اهلل �سبحانه وتعالى
اج ُك ْم
ف ��ي كتابه الكريمُ } :ق � ْ�ل ِ�إن َكا َن �آ َبا�ؤُ ُك� � ْم َو�أَ ْب َن�آ�ؤُ ُك� � ْم َو ِ�إ ْخ َوا ُن ُك� � ْم َو�أَ ْز َو ُ
َوعَ�شِ ي َر ُت ُك� � ْم َو َ�أ ْم� � َو ٌال ا ْق َت َر ْف ُت ُمو َه ��ا َوت َِج ��ا َر ٌة َت ْخ َ�ش� � ْو َن َك َ�سا َد َه ��ا َو َم َ�سا ِك � ُ�ن
َت ْر َ�ض ْو َنهَا �أَ َح َّب �إِ َل ْي ُكم ِّم َن اللَّـ ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َوجِ هَا ٍد فِي َ�س ِبي ِل ِه َف َت َر َّب ُ�صواْ َح َّتى
َي�أْت َِي اللَّـ َه ِب�أَ ْم ِر ِه َواللَّـ َه َال َيهْدِ ي ال َق ْو َم ال َفا�سِ ق َ
ِين{[التوبة ]24:واهلل ال يهدي
القوم الفا�سقين.
�إن كان �ش ��ي ٌء من ه ��ذه المتعلقات متعلقات الحياة م ��ن قرابة �أو مال
�أو م�سك ��ن �أو تج ��ارة �أو �أي �شيء �أحب �إليك من اهلل �أو ر�سوله والجهاد في
�سبيل ��ه فحينئ � ٍ�ذ �أنت بعيد عن خط الإيمان� ،أنت م ��ن يمكن �أن ُت َق َّيد بهذه
القي ��ود في ُح ِّبك وم�شاعرك واندفاعك وتعلُّق ��ك فتر�ضخ للباطل ،وتبتعد
عن اهلل �سبحانه وتعالى ،معناه� :أن عندك ق�صو ًرا كبي ًرا ،ما الذي يدفعك
�إلى حب الأ�شياء الأخرى �أكثر من الحب هلل؟!«من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»
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الم�ست�ضعفون الواعون هم الموعودون بالن�صر الإلهي
الل ا َّلذِ ي � َ�ن َي ْ�ش ُرو َن ا ْل َح َي ��ا َة الدُّ ْن َي ��ا ِبالآخِ َرةِ{
} َف ْل ُي َقا ِت � ْ�ل ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
[النس�اء ]74:لأنه ��ا كلها حياة والحي ��اة الآخرة هي �أعظم م ��ن الحياة الدنيا
الل َف ُي ْق َت � ْ�ل َ�أ ْو َي ْغ ِل � ْ�ب َف َ�س� � ْو َف ُن�ؤْ ِتي� � ِه �أَ ْج� � ًرا
} َو َم ��ن ُي َقا ِت � ْ�ل ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
عَظِ ي ًما{[النس�اء ]74:فه ��و يوج ��ه �إلى ما هو خير للإن�س ��ان �سواء تحقق فتح
على يده �أو قتل في �سبيل اهلل.
الل َوا ْل ُم ْ�س َت ْ�ض َعف َ
ِين مِ � َ�ن ال ِّر َجالِ
} َو َم ��ا َل ُك� � ْم َال ُت َقا ِت ُل ��و َن ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
ين َي ُقو ُلو َن َر َّب َنا �أَ ْخر ِْج َنا مِ نْ هَذِ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َّ
َوال ِّن َ�س ��ا ِء َوا ْل ِو ْلدَانِ ا َّلذِ َ
الظال ِِم
ُنك َو ِل ًّيا َو ْاج َع ْل َل َنا مِ ن َلد َ
�أَهْ ُلهَا َو ْاج َع ْل َل َنا مِ ن َلد َ
�صي ًرا{[النساء]75:
ُنك َن ِ
ح ��ث �آخ ��ر ،ك ��م هن ��ا؟ ف ��ي ث�ل�اث �آي ��اتَ } :فان ِف� � ُروا ُث َب ��اتٍ �أَ ِو ان ِف� � ُروا
الل ا َّلذِ َ
ين َي ْ�شـ ُرو َن ا ْل َح َيا َة الدُّ ْن َيا
َجمِ ي ًعا{[النساءَ } ،]71:ف ْل ُي َقات ِْل فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
الل َوا ْل ُم ْ�س َت ْ�ض َعف َ
ِين
ِب ْالآخِ َرةِ{[النساءَ } ،]74:و َما َل ُك ْم َال ُت َقا ِت ُلو َن فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
مِ � َ�ن ال ِّر َج ��الِ َوال ِّن َ�س ��ا ِء َوا ْل ِو ْل� �دَانِ { ف ��ي �سبيل �إنق ��اذ الم�ست�ضعفين من
الرج ��ال والن�س ��اء والول ��دان }ا َّلذِ ي � َ�ن َي ُقو ُل ��و َن َر َّب َن ��ا �أَ ْخر ِْج َن ��ا مِ ��نْ هَذِ ِه
ُنك َو ِل ًّيا َو ْاج َع � ْ�ل َل َنا مِ ن َلد َ
الظا ِل � ِ�م �أَهْ ُل َه ��ا َو ْاج َع ْل َل َنا مِ ن َلد َ
ا ْل َق ْر َي� � ِة َّ
ُنك
َن ِ�صي ًرا{[النساء.]75:
وهكذا يجب �أن يكون الم�ست�ضعفون ،يعني� :أنهم م�ست�ضعفون عارفون
لو�ضعيته ��م غير را�ضين لو�ضعيتهم يتمنون �أن لديهم م ��ا ُي َم ِّك ُن ُه ْم من �أن
اج َع ْل َل َنا
يعمل ��وا في مواجه ��ة الو�ضع الذي هم فيه؛ لهذا قال عنه ��مَ } :و ْ
ُنك َو ِل ًّيا َو ْاج َع ْل َل َنا مِ نْ َلد َ
مِ ن َلد َ
�صي ًرا{«النس�اء 75:يحذف تكرار التوثيق إذا
ُنك َن ِ
تكرر في صفحة واحدة»

لي�س ��وا م�ست�ضعفي ��ن م ��ن الذين لي�س له ��م دخل ،الحظ هن ��ا الفارق
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حت ��ى يعرف النا�س يق ِّيمون �أنف�سهم كم�ست�ضعفين ،م�ست�ضعفون ال يبالون
بالو�ض ��ع ال ��ذي هم فيه وال يعتب ��رون �أنف�سهم م�ستائين م ��ن الو�ضع الذي
ه ��م فيه ويتمنون �أن لو عندهم ماذا؟ ول � ّ�ي ون�صير يتحركون معه ،الذين
ه ��م على ه ��ذا النحو :لي�س لهم دخ ��ل ،ه�ؤالء قد يكونون مم ��ن ُي�ضربون،
لك ��ن الم�ست�ضعفي ��ن الذين هم مظن ��ة �أن ينقذوا �أو نق ��ول يه ُّم كتاب اهلل
�أمره ��م هم ه�ؤالء الم�ست�ضعفون ،م ��ن هذه النوعية} :ا َّلذِ ي � َ�ن َي ُقو ُلو َن{
ولي�سوا الم�ست�ضعفين من النوعية الذين بع�ضهم يعار�ض عملك لم�صلحة
الع ��دو ،معار�ضت ��ه كله ��ا ل�صالح الع ��دو الذي م ��اذا؟ ي�ست�ضعف ��ه ويقهره
ومتج ��ه لإهانته وهتك عر�ض ��ه؛ لأن هذه الآية تعني ف ��ي مجملها ،تك�شف
لك م�شاعرهم ور�ؤيته ��م ،تذمرهم من الو�ضعية التي هم فيها ،معرفتهم
بالجه ��ة الت ��ي ت�شكل � ً
ومخرجا من الو�ضعي ��ة ال�سيئة التي هم
إنقاذا له ��م
ً
فيها ،ه� ��ؤالء الم�ست�ضعفون الذين هم موعودون بالإنقاذ وي�أمر الم�ؤمنين
الذين هم ف ��ي و�ضعية �أخرى �أن يعملوا لتحرير ه� ��ؤالء يعملوا لتحريرهم
و�إنقاذهم.
�أم ��ا الم�ست�ضعف ��ون الآخرون ف�إنه ��م يكونون هم ال�ضحي ��ة؛ لأنهم هم
ي�صبحون ف ��ي الأخير ،موقفهم ،هم ميدان للت�ضليل ،هم ميدان للخداع،
وي�أت ��ي م ��ن جانبهم �أ�شي ��اء كثيرة تعتب ��ر �سندً ا للع ��دو ،ه� ��ؤالء ُيدا�سون،
وي�ضيعون وي�سلط اهلل عليهم.
الل َوا َّلذِ َ
ين َك َف� � ُروا ُي َقا ِت ُلو َن فِي
}ا َّلذِ ي � َ�ن �آ َم ُن ��وا ُي َقا ِت ُلو َن ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
َ�س ِبي ��لِ َّ
الط ُاغوتِ {[النس�اءً � .]76:إذا هذا فا�صل في المو�ضوع؛ ليثبت �إلى �أنه
هك ��ذا الم�ؤمنون يج ��ب �أن يكونوا مقاتلين في �سبي ��ل اهلل ،والكافرون هم
ع ��ادة يكونون مقاتلين في �سبيل الطاغوت ،فيعطي �أم ًال للم�ؤمنين  -وهم
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يقاتل ��ون في �سبيل اهلل  -ب�أن اهلل هو الولي والن�صير ،وكفى به ول ًّيا وكفى
ب ��ه ن�صي ًرا وهو القدير وهو القوي العزيز� ...إلى �آخر الوعود التي ذكرها
في كتاب ��ه ،والكافرون مهما كانوا ومهما بلغ ��ت قوتهم فيهم نقطة �ضعف
كبيرة ج � ًّ�دا :كونهم يقاتلون في �سبيل الطاغوت ،وكونهم �أولياء لل�شيطان
} َف َقا ِت ُلوا �أَ ْو ِل َيا َء ال�شَّ ْي َطانِ �إِ َّن َك ْي َد ال�شَّ ْي َطانِ َكا َن َ�ضعِي ًفا{[النساء.]76:
فتج ��د هذا ال�شيء في �أكثر من �آية مثلم ��ا قلنا �ساب ًقا يقدم �صورة عن
جدا،
الع ��دو؛ ليبين ل ��ك ب�أنه في حالة �ضع ��ف ولديه نقطة �ضع ��ف كبيرة ًّ
كل نق ��اط الق ��وة لديك وهي :كونك ف ��ي �سبيل اهلل ،وكون ��ك معتمدً ا على
اهلل ،ومت ��وك ًال على اهلل ،ومنت�ص� � ًرا باهلل ،هذه �إيجابي ��ة كبيرة ،الطرف
الآخ ��ر هذه نقاط �ضع ��ف كبيرة فيهُ ،تم ّكنك م ��ن �أن تتغلب عليه وتقهره؛
وله ��ذا قال بعدَ } :ف َقا ِت ُل ��وا �أَ ْو ِل َي ��ا َء ال�شَّ ْي َطانِ {[النس�اء ]76:بمعنى �أن كونهم
جدا لديهم
يقاتل ��ون في �سبيل الطاغوت يعني ماذا؟ نقط ��ة �ضعف كبيرة ًّ
تهي ُئه ��م لأن ُيهزموا و ُيقهروا ،قال بعدَ } :ف َقا ِت ُلوا �أَ ْو ِل َيا َء ال�شَّ ْي َطانِ �إِ َّن َك ْي َد
ت�شخي�صا للعدو؟ ي�شخ�ص
ال�شَّ ْي َط ��انِ َكا َن َ�ضعِي ًفا{[النس�اء� ]76:ألي�س ه ��ذا
ً
للنا�س الم�ؤمني ��ن كيف �سيكون العدو ونف�سيته وواقعه( .الس�يد حس�ين بدر الدين
الحوثي ،سورة النساء ،الدرس الثامن عشر).
ال�شهيد يحب اهلل فوق كل �شيء ويخاف من اهلل فوق كل
�شيء

فال�شهي ��د يحب اهلل ف ��وق كل �شيء ويخاف من اهلل ف ��وق كل �شيء ،لو
كان يخ ��اف من الآخرين �أكثر م ��ن خوفه من اهلل لكان خوفه منهم عائ ًقا
كبي ًرا له عن التحرك في ميدان الجهاد ومواجهتهم ،لكن ال�شهيد لخوفه
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العظي ��م م ��ن اهلل ذاب من ��ه الخ ��وف من الآخري ��ن ،فتحدى ق ��وى الكفر
يبال بهم ،ولم يكترث لجبروتهم �أبدً ا.
والطغيان والنفاق والعمالة ،ولم ِ
وال�شهي ��د راغ � ٌ�ب �إل ��ى اهللُ ،متط ِّل ��ع للخي ��ر ال ��ذي وعد اهلل ب ��ه عباده
الم�ؤمني ��ن المجاهدي ��ن الج َّنة ،ر�ض ��وان اهلل الذي هو �أكب ��ر فوز و�أعظم
َم ْغ َنم و�أج ��ل مك�سب ر�ضوان اهلل ،الج َّنة بكلها واحدة من مظاهر ر�ضوان
اهلل �سبحانه وتعالى.
وال�شهي ��د تحرك في ميدان الجهاد ُم�صدِّ ًقا بوعد اهلل ،واث ًقا واث ًقا كل
ال ِّثق ��ة ويدرك �أن ما وعد اهلل به حقيقة ،و�أن وعد اهلل ال يتخ َّلف وال يتب َّدل
وال يتغ َّي ��ر ،و�أن ��ه م�سار حقيق ��ي نهايته المحتومة هي :ر�ض ��ا اهلل �سبحانه
وتعالى والج َّنة.
ال�شهي ��د يدرك الت�أكي ��د الكبير لوع ��د اهلل العظيم لل�شه ��داء بالج َّنة،
وه ��و وعد لم ي�ؤ ِّك ��د �أي وعد �آخر في الق ��ر�آن بمثل ما �أك ��د اهلل عليه } ِ�إ َّن
اللَّـ� � َه ْا�ش َت� � َرى مِ َن ال ُم ْ�ؤمِ ن َ
الج َّن َة ُي َقا ِت ُلو َن
ِين َ�أن ُف َ�س ُه ْم َو�أَ ْم َوا َلـهُم ِب�أَ َّن َلـ ُه ُم َ
ِف ��ي َ�س ِبيلِ اللَّـ ِه َف َي ْق ُت ُل ��و َن َو ُي ْق َت ُلو َن َو ْعدًا َعلَ ْي ِه َح ًّقا فِي ال َّت ْو َرا ِة َوالإِنجِ يلِ
َوا ْل ُق� � ْر�آنِ َو َمنْ َ�أ ْو َف ��ى ِب َعهْدِ ِه مِ َن اللَّـهِ{[األنف�ال ]111:فلذلك ال�شهيد ي�ستند
�إل ��ى هذا الإيم ��ان �إلى هذه الروحي ��ة فيتحرك واث ًقا ب ��اهلل وم�ؤم ًنا باهلل،
ولديه نظرة حقيقية �إلى واقع هذه الحياة ،هو يدرك �أن هذه الحياة الدنيا
حياة م�ؤ َّقتة مكتوب فيها الفناء ال �أحد يبقى فيها� ،أو �أنه ال �أحد يرحل من
هذه الحياة �إ َّ
ال ال�شهداء �أما الباقون فخالدون؟ ال« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر
الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»
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عظمة ال�شهادة
الل َ�أ ْم َوا ًتا َب ْل �أَ ْح َيا ٌء عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم
} َو َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ ي � َ�ن ُق ِت ُلوا فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
ُي ْر َز ُق ��و َن • َفرِحِ ي � َ�ن ِب َم ��ا �آ َتاهُ ُم هَّ ُ
الل مِ ��ن َف ْ�ض ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذِ َ
ين َل ْم
َي ْل َح ُقوا ِبهِم مِ نْ َخ ْل ِف ِه ْم �أَ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال هُ ْم َي ْح َز ُنو َن • َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن
الل َو َف ْ�ض ��لٍ َو�أَ َّن هَّ َ
الل ال ُي ِ�ضي ُع �أَ ْج� � َر ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين{[آل عمران169 :
ِب ِن ْع َم� � ٍة مِ � َ�ن هَّ ِ
  ]171كم ��ا قال �ساب ًق ��اَ } :و ِل َي ْعلَ� � َم ا ْل ُم�ؤْمِ ِني � َ�ن{[آل عم�ران ]166:تحدث عنالم�ؤمنين ،م�ؤمني ��ن ا�ست�شهدوا ،وم�ؤمنين انطلق ��وا وهم جرحى ليلحقوا
كالم ��ا قو ًّي ��ا ف ��ي مواجهة دعاي ��ة معينة:
الع ��دو ،م�ؤمني ��ن كان كالمه ��م ً
ا�س َق ْد َج َم ُعوا َل ُك� � ْم َف ْ
اخ َ�ش ْوهُ ْم َف َزادَهُ ْم
}ا َّلذِ ي � َ�ن َق ��ا َل َل ُه ُم ال َّنا� � ُ�س �إِ َّن ال َّن َ
ِ�إي َما ًنا َو َقا ُلوا َح ْ�س ُب َنا هَّ ُ
الل َو ِن ْع َم ا ْل َوكِي ُل{[آل عمران.]173:
في ه ��ذا يتبين عظمة ال�شهادة ،وف�ضل ال�شهادة في �سبيل اهلل ،الذين
قتلوا في �سبي ��ل اهلل؛ لأنهم في الواقع والمنافقون يقولون} :ا َّلذِ َ
ين َقا ُلوا
لإِ ْخ َوا ِن ِه� � ْم َو َق َع� �دُوا َل� � ْو �أَ َطا ُعو َن ��ا َم ��ا ُق ِت ُل ��وا{[آل عم�ران ]168:ه� ��ؤالء الذين
تقولون ما قتلوا هم حظوا بف�ضل عظيم ومقام رفيع ،درجة عالية.
ح َي ��اءٌ{[آل
} َو َال َت ْح َ�س َب � َّ�ن ا َّلذِ ي � َ�ن ُق ِت ُل ��وا ِف ��ي َ�س ِبي ��لِ هَّ ِ
الل �أَ ْم َوا ًت ��ا َب � ْ�ل �أَ ْ
عم�ران ]169:هم �أحياء ال يقال لهم �أم ��وات وال تظن ب�أنهم ماتوا ،هم �أحياء
بم ��ا تعنيه الكلمة }عِ ْن َد َر ِّب ِه� � ْم{ اهلل �أعلم في �أي مكان ،في الجنة� ،أو في
كوك ��ب �آخر اهلل �أعلم �أين ،المهم �أنهم في م ��كان ،وبالطبع عندما يقول:
}عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم{ �أنه مكان رفيع ،ومكان يعني قد تكون الجنة �أو �شيء كالجنة،
�إذا قلن ��ا الجن ��ة قد خلقت �أو ما خلقت كما يقول البع� ��ضُ } ،ي ْر َز ُقو َ
ن{[آل
عم�ران ]169:عل ��ى م ��ا يب ��دو �أنها حي ��اة كامل ��ة ،حي ��اة حقيقي ��ة ،يرزقون،
} َفرِحِ ْي � َ�ن{[آل عم�رانَ } ]170:و َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُر ْو َن{[آل عم�ران� ]170:ألي�س ��ت ه ��ذه
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عب ��ارات تدل عل ��ى الحي ��اة الحقيقية؟ � ً
أي�ض ��ا م�ستب�شري ��ن بالن�سبة لمن
بعده ��م م ��ن النا�س الم�ؤمني ��ن الذين يجاه ��دون في نف� ��س الطريق التي
ه ��م ا�ست�شهدوا فيها �أنهم نا�س }�أ َّال َخ� � ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َال هُ � � ْم َي ْح َز ُن ْو َ
ن{[آل
عمران ]170:ال ُيخاف عليهم وال حزن عليهم من �أي طرف كان� ،أنها طريقة
فيم ��ا لو ح�صل على �أحد منهم ،فيما لو حدث �أن يقتل� ،أنه ماذا؟ �سيلحق
بهم وينال هذه الدرجة العظيمة عندما يقتل في �سبيل اهلل.
�أن تك ��ون ه ��ذه الآي ��ة في مق ��ام بع ��د الحديث ع ��ن المنافقي ��نَ } :ل ْو
�أَ َطا ُع ْو َن ��ا َم ��ا ُق ِت ُل ْوا{[آل عم�ران� ]168:ألي�س فيها تفني ��د لر�ؤيتهم هم؟ تفنيد
لر�ؤيتهم؛ لأنه عندما تقول�( :أنه َما ِمنْ ُق ِت ُلوا) لكن الحظ القتلى �أين هم،
� ًإذا ف�أن ��ت عندما تعتبر �أن ر�ؤيتك �صحيح ��ة ،وكان الأف�ضل لهم �أ َّال يقتلوا
معن ��اه عندك �أنت �أن الأف�ض ��ل لهم �أ َّال ينالوا ه ��ذه الدرجة الرفيعة ،هذه
الحياة الأبدية عند اهلل ،يرزق ��ون ،فرحين ،م�ستب�شرينً � ،إذا معناه �أنه ال
قيم ��ة لكالم ��ه ويجب �أن يواجه بمثل هذا ،ف ��ي � ّأي ظرف يكون النا�س فيه
يواج ��ه المنافقون ب ��كالم �شبيه بهذا بما ت�ضمنته ه ��ذه الآية وغيرها من
ْ
(اترك ،ولي�س لك دخل ،ما ب ّال ،و ...و ...و� ...إلى
الآي ��ات ،عندما يقول:
علي �شيء من هذا ،فيما لو ُقتلت
�آخ ��ره) تقول له في الأخير :فيما لو وقع َّ
في �سبي ��ل اهلل� ،ألي�ست ف�ضيلة عظيمة ودرجة عالية؟ � ًإذا ف�أنت تحاول �أن
تح ��ول بيني وبين ما هو ف�ضل عظيم وبين ما هو حياة لي�س فيه موت على
الإطالق �إال مجرد االنتقال ،االنتقال فقط قد يكون لحظات.
�صحيح ��ا و�صائ ًبا من تكون
نا�صحا �أو يكون ر�أيه
ً
فه ��ل يمكن �أن يك ��ون ً
توجيهات ��ه تحول بي ��ن الإن�سان وبين مق ��ام رفيع وف�ضل عظي ��م؟ �أبدً ا ،ال
نا�صحا و�إن كان هو نا�ص ��ح في الوقت نف�سه لكن منطقه
يمك ��ن �أن ي�سمى ً
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لي�س منطق النا�صح وال يعرف كيف ين�صح ،قد ي�صدر مث ًال من قريب لك
يوجه ��ك �أن تت ��رك و�أ�شياء من هذه ،لكن يجب �أن تفه ��م ب�أن ما يقوله هو
و�إن كان من واقع الن�صيحة ،لكنه في الواقع ال يعرف الن�صيحة ،لو يعرف
نا�صح ��ا لك  -المفرو�ض ب�أن يدفعك �إلى
ه ��ذا الف�ضل العظيم � -إذا كان ً
�أن تناله� ،أما �إذا كان مناف ًقا توبخه ً
توبيخا.
اهلل َو َف ْ�ض ��لٍ َو�أَ َّن َ
اهلل َال ُي ِ�ض ْي� � ُع �أَ ْج� � َر
} َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُر ْو َن ِب ِن ْع َم� � ٍة مِ � َ�ن ِ
ا ْل ُم�ؤْمِ ِن ْي � َ�ن{ [آل عم�رانً � ]171:إذا بدل الحياة ح�صل لهم حياة �أف�ضل ،وبدل
هذه الحياة على الأر�ض حياة في عالم �آخر �أرقى و�أف�ضل ،ويكفي �أن فيها
الأمن يكفي الإن�سان الأمن �أن يعرف ب�أن م�صيره �أ�صبح م�صي ًرا م�ضمو ًنا،
�أنه من �أهل الجنة وال خوف عليه وال حزن .هذه في حد ذاتها تعتبر نعمة
جدا؛ لأن الإن�سان في الأر�ض هنا يك ��ون قل ًقا ،يعني ال يعرف كيف
كبي ��رة ًّ
تماما ب�أن ��ه �إلى الجنة و�إن كان
ق ��د تكون نهايته ،ما عن ��ده �ضمانة م�ؤكدة ً
ف ��ي طريقها ،ال يعرف كيف �ستكون النهاية بالن�سب ��ة له� ،أما ال�شهيد فهو
ح � ٌّ�ي وقد عرف �أن ��ه من �أهل الجنة وفي الوقت نف�س ��ه هو في جنة ،الجنة
الحقيقي ��ة� ،أو جنة �أخرى ،لم يعد هناك موت بالن�سبة له ،ولم يعد هناك
جدا
قل ��ق بالن�سبة له على الإطالق ،هذه الحالة وحدها تعتبر نعمة كبيرة ًّ
�أن ��ه قد �أم ��ن عذاب اهلل قد �أمن جهن ��م ،قد �أمن من �س ��وء الح�ساب ،قد
�أ�صب ��ح يقطع ب�أنه من �أهل الجنة( .الس�يد حسين بدر الدي�ن احلوثي من ملزمة :س�ورة آل
عمران ،الدرس السادس عرش).
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ال�شهادة في �سبيل اهلل ن�صر �شخ�صي للم�ؤمن

الم�ؤم ��ن هدفه هو �أن يح�صل على ر�ض ��ى اهلل ،و�أن يك�سب ر�ضى اهلل،
و�أن يك ��ون ف ��ي �أعمال ��ه م ��ا يحق ��ق ر�ض ��ا اهلل ،و�أن الن�صر ال ��ذي يريده،
الن�ص ��ر الذي ين�شده هو ن�صر الق�ضية التي يتح ��رك من �أجلها ،هي تلك
الق�ضية التي تتطلب منه �أن يبذل نف�سه وماله ،ف�إذا كان مطلوب منك �أن
تب ��ذل نف�سك ومالك فهل ذلك يعني بالن�سبة ل ��ك ن�ص ًرا ماد ًّيا �شخ�ص ًّيا؟
ال ��ذي يب ��ذل ماله ونف�سه فيقتل في �سبيل اهلل ،ه ��ل ح�صل له ن�صر مادي
�شخ�صي؟ ه ��و انت�صر للق�ضية ،هو ح�صل على الغاية التي ين�شدها ،حتى
و�إن كان �صري ًع ��ا فوق الرم�ض ��اء� ،ألم ي�صبح �شهيدً ا؟ حظي بتلك الكرامة
العظيمة التي وعد اهلل بها ال�شهداء ،دمه ودم �أمثاله ،روحه وروح �أمثاله،
�ألي�ست هي الو�سيلة المهمة لتحقيق الن�صر للق�ضية؟
الم�ؤمن ال ينظر �إلى نف�س ��ه ،الن�صر ال�شخ�صي ،المق�صد ال�شخ�صي،
ق�ضيته الخا�صةِ ،خطته المعين ��ة ،موقفه الخا�ص .الم�سيرة هي الم�سيرة
الطويل ��ة :العمل على �إعالء كلمة اهلل ،الن�ص ��ر لدين اهلل ،في هذه المرة
�أو ف ��ي المرة الثانية �أو في المرة الثالث ��ة� ،إن لم يكن على يديك �أنت فقد
يك ��ون على يد �آخرين ممن هي�أتهم �أنت ،وهكذا ..حتى تنت�صر ،وال بد �أن
يتحقق الن�صر.
و�أن ��ت منت�صر � ً
أي�ضا عندما ت�سقط �شهيدً ا في �سبيل اهلل� ،أنت منت�صر
� ً
أي�ضا� ،أنت عملت ما عليك �أن تعمله فبذلت نف�سك ومالك في �سبيل اهلل.
ف�إن يرى الم�سلمون� ،أو يرى الم�ؤمنون بع�ضهم �صرعى في ميادين الجهاد،
كم ��ا ح�صل في يوم �أح ��د� ،ألم يت�ألم ر�سول اهلل (�صل ��وات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه) عندما ر�أى حمزة �صري ًعا؟ و�صرع كثي ��ر من المجاهدين ،ولكن هل
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أ�شخا�صا
توق ��ف بعدها؟ لم يتوقف �أبدً ا ،و�إن كانت تل ��ك خ�سارة �أن يفقد �
ً
مهمي ��ن كحمزة لكنه ن�صر للم�سي ��رة ،ن�صر لحركة الر�سالة بكلها ،وال بد
ِّ
في هذه الم�سيرة �أن ي�سقط �شهداء ،و�إن كانوا على �أرفع م�ستوى ،مثل هذا
النوع كحمزة �سيد ال�شهداء.
المه ��م �أنن ��ا نريد �أن نق ��ول� :إنه في ح ��االت ال�شدائد ،وه ��ي الحاالت
الت ��ي ي�ضط ��رب فيها �ضعفاء الإيم ��ان ،ي�ضطرب فيها م ��ن يفقدون ن�سبة
كبي ��رة من ا�ست�شعار تنـزيه اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،الذي يعني تنـزيهه عن
ن�ص� � ُر ُه �إِ َّن هَّ َ
ن�ص َر َّن هَّ ُ
الل َل َقوِيٌّ
الل َمن َي ُ
�أن يخل ��ف وعده وهو القائ ��لَ } :و َل َي ُ
َعزِي ٌز{[الحج.]40:
وفع ًال لو تتوفر عوامل الن�صر لدى فئة ،تكون على الم�ستوى المطلوب،
ويوفرون � ً
أي�ضا من الأ�سباب المادية ما يمكن �أن يوفروه ،ال �شك �أن ه�ؤالء
�سيحققون ن�ص ًرا كبي ًرا.
وال يعن ��ي الن�صر :هو �أ َّال يتعب ��وا� ،أ َّال ُي�ست�شهد منهم البع�ض �أو الكثير،
وال يعني الن�صر هو �أ َّال يح�صل لهم من جانب العدو م�ضايقات كثيرة ،وال
يعن ��ي الن�صر :هو �أ َّال يح�صل منهم �سجن ��اء� .إنهم مجاهدون ،والمجاهد
هو م�ستعد لماذا؟ �أن يتحمل كل ال�شدائد في �سبيل االنت�صار للق�ضية التي
من �أجلها انطلق مجاهدً ا ،وهو دين اهلل.
هلل لو َ�ضر ُبونا حتى َي ْب ُل ُغوا
عمار بن يا�سر في �أيام �صفين كان يقول( :وا ِ
فات َه َجر(.)4
بنا َ�س َع ِ
لعلمن ��ا �أنن ��ا على الحق و�أنهم على الباطل) .يق ��ول :لو هزمنا معاوية
وجي�شه حتى ي�صلوا بنا البحرين َلـ َمـا ارتبنا �أبدً ا في �أنهم على باطل و�أننا
(ُ )4ق َرى ي�شري �إليها يف البحرين.
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واع� ،إن�سان فاهم ،يعرف طبيعة ال�صراع ،يعرف ميادين
على حق� .إن�سان ٍ
الجهاد التي تتطلب م ��ن هذا النوع ،يح�صل فيها حاالت كر وفر ،يح�صل
حاالت تداول في الأيام فيما بين النا�س ،يح�صل كذا يح�صل كذا.
فه ��و ال ينطل ��ق على �أ�سا�س فه ��م قا�ص ��ر للم�س�ألة� ،أن يفه ��م قول اهلل
ن�ص َر َّن هَّ ُ
ن�ص� � ُرهُ{ � ًإذا �سيتحرك وبالتالي فلن يالقي
الل َمن َي ُ
تعال ��ىَ } :و َل َي ُ
�أي �صعوب ��ة ،و�أن معن ��ى ت�أييد اهلل هو �إمداد غيبي ل ��ه بحيث ال يالقي �أي
عناء ..لي�س هذا هو الفهم المطلوب ..و�أنت واثق من الم�سيرة التي ت�سير
عليها �أنها م�سيرة حق ،والمواقف التي تتحرك فيها �أنها مواقف حق ،هذا
�شيء مهم ،ثم ثق ،وعندما تثق هل تثق بن�صرك �شخ�ص ًّيا؟ يجب �أن تلغى،
و�إال ف�سيكون من ينظرون �إلى �أنف�سهم �شخ�ص ًّيا� ،أن يتحقق لهم �شخ�ص ًّيا
كل تلك الوعود فهم من قد ُي�ضطربون عند �أول �شدة يواجهونها.
انظ ��ر لماذا تتحرك؟ ه ��ل �أنت تتحرك في �سبي ��ل اهلل؟ �ألم تكن هذه
العب ��ارة ه ��ي التي تك ��ررت في الق ��ر�آن الكري ��م بعد كلم ��ة} :يجاهدون،
جا َه ��دوا ،جاهِ دوا{؟ }ف ��ي �سبيل اهلل ،في �سبيل اهلل ،في اهلل{ هذه هي
الغاي ��ة ،هو اله ��دف الذي من �أجل ��ه �أتحرك� ،أنا �أتحرك ف ��ي �سبيل اهلل،
و�أن التح ��رك ف ��ي هذا المي ��دان يتطلب من ��ي �أن �أ�صل �إل ��ى ا�ستعداد ب�أن
�أبذل نف�سي ومال ��ي� .ألي�س معنى ذلك �إلغاء النظرة ال�شخ�صية والمك�سب
ال�شخ�صي؟ �أن �أتحرك في هذا الميدان لأحقق الن�صر لدين اهلل ،والعمل
لإع�ل�اء كلمت ��ه و�إن كان ذلك بماذا؟ بب ��ذل نف�سي ومال ��ي� ،ألي�س معناها
التال�ش ��ي؟ التال�ش ��ي الم ��ادي بالن�سبة ل ��ي؟ وجودي ،ج�س ��دي ،وماديات
�أموالي� ،ألي�س المعنى هكذا؟
� ًإذا فلي� ��س هن ��اك مجال للتفكي ��ر في الن�صر ال�شخ�ص ��ي ،كل �شخ�ص
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ينطل ��ق على �أ�سا�س �أنه يريد �أن يتحقق له الن�صر ال�شخ�صي .ال .ربما قد
يكون مكتوب لك �أن تكون من ال�شهداء ،هذا هو الن�صر ال�شخ�صي ،الن�صر
ال�شخ�صي بالن�سبة ل ��ك حتى لو لم تكتمل الم�سيرة� ،أو ُجبن الآخرون من
ورائ ��ك� ،أم ��ا �أنت فقد حققت الن�ص ��ر ،قمت بالعمل الذي ُي ��راد منك �أن
تق ��وم به ،وبذلت كل ما ب�إمكانك �أن تبذله ،ف�أنت قد ن�صرت الق�ضية على
�أعلى م�ستوى ،وتحقق لك الن�صر� ،أ َولي�س ن�ص ًرا عظي ًما �أن تكتب عند اهلل
من ال�شهداء الذين قال عنهمَ } :و َال َت ْح َ�س َب َّن ا َّلذِ َ
الل
ين ُق ِت ُلوا فِي َ�س ِبيلِ هَّ ِ
ين ِب َما �آ َتاهُ ُم هَّ ُ
�أَ ْم َوا ًت ��ا َب � ْ�ل َ�أ ْح َيا ٌء عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َز ُقو َن • َفرِحِ َ
الل مِ نْ َف ْ�ض ِل ِه
َو َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن ِبا َّلذِ َ
ين َل ْم َي ْل َح ُقوا ِبهِم مِ نْ َخ ْل ِف ِه ْم �أَ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال هُ ْم
َي ْح َز ُنو َ
ن{[آل عمران� ]170 ،169:ألي�س هذا هو ن�صر؟ (السيد حسين بدر الدين الحوثي،
من ملزمة :معنى التسبيح).

ثالث حاالت في واقع الأمة
عندما ن�أت ��ي لنت�أمل في الواقع نرى �أن هناك َ
ثالث حاالت يعني :لي�س
فقط َمنْ ُيقتَل هم ال�شهداء� ،أو �أنه ال يمكن �أن ُيقتَل �إ َّال من ينطلق في خط
ال�شهادة والجهاد ،ال.
هناك ثالث حاالت في واقع الأمة:
الحال ��ة الأول ��ىُ :يقتَل فيها البع� ��ض وهو في ح ��ال ا�ست�سالم ،في حال
خ�ض ��وع بدون تب ِّني � ِّأي موقف ،وال هو قائم بم�س�ؤوليته ،وهو في حالة تق ُّبل
لهيمنة الأع ��داء ولقهرهم ،وفي حالة ذل وه ��وان ،هذا ح�صل للكثير من
النا� ��س ،ح�صل لمئات الآالف يقتل ��ون وهم على هذه الحال ،مئات الآالف
في بلدان العال ��م الإ�سالمي في المنطقة العربية وغيرها ،في العراق في
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�أفغان�ست ��ان في ال�صومال في اليمن ،الآالف يقتلون ،و�إذا جئنا ب�شكل عام
في واقع الم�سلمين فمئات الآالف ،مئات الآالف ُيقتَلون وهم في حال ُذ ّل،
ف ��ي حال ا�ست�سالم ،في حال عج ��ز ،في حال �صمت ،لي�س لهم موقف ،لم
يتبنوا �أي موقف �ضد الأعداء.
ف ��ي فل�سطين � ً
أي�ضا كم ُيقتَل من الفل�سطينيي ��ن من غير المجاهدين،
م ��ن ال�ساكتين ،من ال�صامتين ،م ��ن الم�ست�سلمين ،من المتقبلين لهيمنة
الع ��دو ،وم ��ع ذل ��ك ُيق َتل ��ون ويخ�س ��رون حياته ��م ،ويخ�س ��رون وجودهم،
ويخ�س ��رون م�ستقبله ��م عن ��د اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى لق ��اء تق�صيرهم في
م�س�ؤولياتهم وتق ُّبلهم لهيمنة الظلم وال�شر والف�ساد والطغيان ور�ضوخهم
للباطل ،هذه حالة.
الحالة الثانية :البع�ض ُيقتَل وهو في موقف �أ�سو�أ ،وهو في �صف الباطل
خا�ض ًع ��ا للمجرمي ��ن والطغاة والم�ستكبرين ُيق ��دِّ م حياته قرابين لهم في
خدمته ��م ،لك ��ي ي�سيطروا ،لك ��ي يهيمنوا ،لك ��ي يتغ َّلبوا عل ��ى �أمته ،وهذا
ح�ص ��ل ،الذين كانوا يقفون في مواجهة ه ��ذا الم�شروع القر�آني ويقاتلونه
�ألم يقتل منهم الآالف؟ ُق ِت َل منهم الآالف ،قتل في �صف �أمريكا وهو يقاتل
النا�س لكي ال يقولوا( :الموت لأمريكا) ويموت هو ل ُي�سكت �صوت (الموت
لأمري ��كا)� ،آالف ُيقتلون والأمريكي ��ون يحركون يحركون ع�شرات الآالف،
الجيو� ��ش العربية ،المتطوعينُ ،ع َّباد المال ،الكثير من النا�س يبيع حياته
�ضحي بنف�سه ليخ�سر نف�سه ويخ�سر الدنيا والآخرة.
ويبيع نف�سه و ُي ِّ
� ًإذا الآالف ُق ِتل ��وا ُق ِتل ��وا وه ��م ف ��ي الموقف الخط�أ ف ��ي موقف الهالك
وال�شق ��اء ،في موقف الخدمة والإذعان للأع ��داء ،واال�ست�سالم للأعداء،
والخ�ضوع للأعداء ،ب�شكل مبا�شر �أو ب�شكل غير مبا�شر من خالل عناوين
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�أخرى؛ ولكن وراءها �أمريكا ووراءها �إ�سرائيل مثل العناوين الطائفية وما
�شاكل ذلك.
الحالة الثالث ��ة :هناك قتل في �سبيل اهلل ،قتلى في �سبيل اهلل�ُ ،شهداء
في موقف ِّ
العز ،في موقف ال�شرف ،المطيعون هلل ،القائمون بم�س�ؤوليتهم،
الذي ��ن باعوا �أنف�سهم من اهلل يوم ب ��اع الكثير �أنف�سهم من ال�شيطان ومن
�أولي ��اء ال�شيط ��ان؛ وه�ؤالء هم الفائ ��زون ،وهذا النهج ه ��و الذي �سار فيه
�شهدا�ؤنا العظماء.
نحن في هذه الم�سي ��رة كمجاهدين معن ُّيون �أن ن�سير في هذه الطريق
و�أن نوا�صل الم�شوار و�أن نكون ن�سعى ن�سعى لأن نكون م َّمن قال اهلل عنهم:
}مِ � َ�ن ال ُم�ؤْمِ ن َ
ِين ر َِج ٌال َ�ص َد ُقوا َما َعا َه� �دُوا اللَّـ َه َعلَ ْي ِه َفمِ ْنهُم َّمن َق َ�ضى
َن ْح َب ُه َومِ ْنهُم َّمن َين َتظِ ُر{[األحزاب.]23:
�شهدا�ؤن ��ا العظم ��اء قد تق َّدمونا ف ��ي بداية الم�شوار وو�صل ��وا ،و�صلوا،
و َّفقه ��م اهلل وتق َّبله ��م وو�صلوا ،وهم هناك في مقامه ��م العظيم عند اهلل
�سبحان ��ه وتعالى } َفمِ ْنهُم َّم ��ن َق َ�ضى َن ْح َب ُه{ ق�ض ��وا نحبهم وو�صلوا �إلى
ال�سع ��ادة الحقيقية �إلى النج ��اة ،والتحقوا بالرفيق الأعل ��ى ،وبقينا نحن
فكي ��ف نكون منتظرين؟ وكيف نحر�ص على �أن تكون العالقة بين الوا�صل
وراج
وبي ��ن المنتظر؟ هو هناك ي�ستب�شر و�أنت هنا منتظر لدورك ،وم� ِّؤمل ٍ
هلل �أن يو ِّفق ��ك كما و َّفقه ��م؛ لتلحق بهم مقبو ًال عند اهلل �إلى العزَّة والخير
وال�سعادة والفوز العظيم.
اهلل حك ��ى عن ال�شه ��داء �أنهم } َفرِحِ ي � َ�ن ِب َما �آ َتاهُ � � ُم اللَّـ َه مِ ��ن َف ْ�ض ِل ِه
َو َي ْ�س َت ْب�شِ � � ُرو َن ِبا َّلذِ ي � َ�ن َل ْم َي ْل َح ُق ��واْ ِبهِم ِّمنْ َخ ْل ِف ِه ْم �أَ َّال َخ� � ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َال
هُ ْم َي ْح َز ُنو َن{[آل عمران ]170:ال�شهداء حيث هم في �ضيافة اهلل م�ستب�شرين
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ب�إخوته ��م المجاهدي ��ن ال�سائري ��ن ف ��ي طريقهم في دربه ��م ،فهم هناك
م�ستب�شري ��ن لمن هنا لمن ينتظرون ،والمنتظر متطل ��ع لي�صل �إلى ما قد
و�صل �إليه �أولئك الذين و�صلوا ،و�صلوا وفازوا« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»

ال�شهداء هم �صناع الن�صر في كل ع�صر

�إننا ونحن ن�ستذكر �شهداءنا العظام ،ندرك �أن لل�شهداء في زمننا وفي
كل زمن الإ�سه ��ام الحقيقي والأ�سا�سي والرئي�سي في �صناعة الن�صر ،في
ع�صر وفي كل
كل ن�ص ��ر تحقق للم�ست�ضعفين ،وفي �إعالء كلمة الحق بكل ٍ
زم � ٍ�ن �صدع فيه �صوت الحق �ضد الباطل ،و�إ�سهامهم الحقيقي والأ�سا�سي
ف ��ي �إعالء كلمة اهلل �سبحانه وتعال ��ى ،و�إقامة العدل ،وفي مواجهة الظلم
زمن وفي كل ع�صر ،ف ��ي كل مرحل ٍة تحرك
والطغي ��ان والجب ��روت في كل ٍ
فيه ��ا للحق والع ��دل �أم ٌة ومنه ٌج وع�ل�ا فيها �صوتٌ كان لل�شه ��داء الإ�سهام
الأ�سا�سي والحقيقي.
وب ��دون ال�شه ��داء وبدون ال�شهادة وب ��دون الت�ضحية م ��ا كان بالإمكان
خال�ص� ،أن
�أن يعل ��و للحق �ص ��وت� ،أن يتحقق للم�ست�ضعفي ��ن والمظلومين
ٌ
يك�س ��ب الم�ست�ضعفون ً
عزّا ومج ��دً ا ،و�أن يتخل�صوا من هيمنة المجرمين،
الغي ودفع الظلم ودفع كل
م ��ا كان بالإمكان دفع ال�شر ال ُم ِ
�ستحك ��م ،ودفع ِّ
�أ�شكال الف�ساد والطغيان بدون ت�ضحية.
كانت الت�ضحية هي الثمن الذي ال ُب َّد منه ،ال ُب َّد منه في تخلي�ص الأمة
م ��ن هيمنة الظالمين والمجرمين ،ال ُب َّد منه في مواجهة التحديات مهما
كان حجمها ،ال ُب َّد منه في العمل لتغيير الواقع البئي�س والمظلم للأمة ،ال
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ُب� � َّد منه في ال�سعي للو�صول �إلى العزَّة والكرامة و�إلى ما ين�شده النا�س من
عدل وخير و�أمن وا�ستقرار.
كان ال ُب� � َّد م ��ن الت�ضحي ��ة وكان الذين ُيو َّفق ��ون له ��ذه الت�ضحية ولأن
يدفع ��وا هذا الثمن هم ال ُمتم ِّيزون ف ��ي �إخال�صهم هلل �سبحانه وتعالى في
عبوديتهم هلل �سبحانه وتعالى فيما هم فيه من �إيمان عظيم جعلهم دائ ًما
من�شدِّ ين نحو اهلل العظيم ،راجين ومبتغين و�ساعين للو�صول �إلى ر�ضوانه
وب�أي ثمن ،ر�ضى اهلل �سبحانه وتعالى هو ه ُّمهم الأكبر ومبتغاهم الأعظم
وطموحه ��م المهم ،وغايته ��م المن�شودة ،كل ما ي�أمل ��ون الو�صول �إليه وما
يرومون �أن يحققوه ب�أنف�سهم و�أن يك�سبوه من هذه الحياة في كل وجودهم:
هو ر�ضى اهلل �سبحانه وتعالى.
فكانوا هكذاُ :ع َّبادًا هلل �سبحانه وتعالى مخل�صين هلل �سبحانه وتعالى،
مبتغين مر�ضاة اهلل تعالى ،من�شدِّ ين من كل وجدانهم ومن �أعماق نفو�سهم
نح ��و اهلل �سبحانه وتعالى ،عرجوا �إليه و�أمل ��وا منه وطلبوا منه �أن ير�ضى
عنه ��م و�أن يقبله ��م و�أن يتق َّبل منهم حياتهم الت ��ي وجدوها �أعظم ما في
�أيديهم و�أعظم ما يقتنونه وما يمكن �أن يقدِّ موه هو :الحياة ،هو :الوجود،
ه ��ذا الوجود هذه الحياة راموا ون�ش ��دوا �أن يقدِّ موها هلل �سبحانه وتعالى،
�أن يقدِّ م ��وا �أرواحهم �أنف�سهم حياتهم ،وجوده ��م للمالك �سبحانه وتعالى
الذي �أح ُّبوه ف�أح ُّبوا بمقدار مح َّبتهم له �أن يقدِّ موا له �أغلى ما لديهم وهي:
النفو�س والأرواح.
هكذا كانوا هم ما بينهم وبين اهلل �سبحانه وتعالى فحقق لهم �آمالهم
و�أ�صلح لهم بالهم وتق َّبلهم �ضيو ًفا لديه مك َّرمين لديه يمنحهم من الإكرام
وال ِّرزق والنعيم ما وعد به في كتابه الكريم.
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وم ��ا �ص َّدره في �آيات ��ه المباركة �أما هم فيما هم عليه تجاه �أُمتهم تجاه
�شعوبه ��م فهم الذين ن�ش ��دوا لأُمتهم العزة ون�ش ��دوا لأُمتهم الخال�ص من
الظلم و�أرادوا لأُمته ��م �أن تحيا كريمة عزيزة محترمة تعي�ش حالة العدل
وفي �أح�ضان الخير حتى لو وهبوا حياتهم في هذا ال�سبيل لتحيا الأمة في
المقابل عزيزة كريمة ال م�ستذله وال مغ�صوبه وال مهانة.
هم الذين ع َّز عليهم �أن ُتظلم �أُمتهم وهم يتف َّرجون و�أن ُته�ضم �أُمتهم
وهم ال يبالون و�أن ت�ستذل وتقهر �أُمتهم وهم غير مبالين وال مهتمين.
ع� � َّز عليه ��م �أن تعاني �أُمتهم تح ��ت وط�أة المعاناة والقه ��ر واال�ستبداد
واال�سته ��داف ثم ال ينه�ضون ليق�ضوا عنه ��ا وليدافعوا عنها وليواجهوا كل
التحديات والأخطار التي ت�ستهدفها.
ُ
فكان ��وا هم الأُ ُذن ال�صاغية التي �أ�صغت لأمتها ف�سمعت الأنين والوجع
والأل ��م ،وكانوا هم العين الب�صيرة الت ��ي �شاهدت م�ستوى ما تعانيه الأمة
من مظلومية كبيرة ومعاناة كثيرة وم� ٍآ�س كبيرة ،فكانوا هم ذوي ال�ضمير
الح ��ي الذي حينم ��ا ر�أى وحينما �سم ��ع تحركت فيه الع� �زَّة وتحركت فيه
روح الم�س�ؤولي ��ة فلم يكونوا من اَّ
اللمباليين؛ بل تحركت فيهم كل م�شاعر
المحب ��ة والإع ��زاز لأُمته ��م والرحم ��ة ب�أمته ��م والغيرة لأُمته ��م ولدينهم
ولمقد�ساته ��م فتحرك ��وا ابتغاء مر�ض ��اة اهلل وفي �سبي ��ل ن�صرة وخال�ص
�أُمتهم المظلومة ،والمحرومة والمقهورة والمعانية.
وكان ��وا هم تج ��اه القي ��م والمبادئ ه ��م الذي ��ن حملوها ،ه ��م الذين
ج�سدوها في واقع الحي ��اة ،لم يكن بالإمكان �أبدً ا �أن يقبلوا بالإذالل وهم
َّ
تثقف ��وا ثقافة الع � ِّ�ز ،وكان الع ُّز لهم �إيما ًنا حملوه ومب ��د�أً �آمنوا به وكذلك
أي�ضا  -مبد�أً ُ
ُخ ُل ًقا تخ َّلقوا به ،وكان ال�شرف والكرامة لهم ً � -
وخ ُل ًقا حملوه
وج�سدوه �سلو ًكا وموق ًفا.
وجدا ًنا َّ
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وكان ��وا هم حملة م�ش ��روع ين�شد للأم ��ة �إقامة الع ��دل لحياتها و�إقامة
الخي ��ر في واقعه ��ا ومواجهة ال�ش ��ر والف�ساد الذي ي�ستهدفه ��ا ،ه�ؤالء هم
ال�شهداء الذين لم يكونوا فقط مجرد �ضحايا«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436هـ»

�أمتنا يجب �أن تحمل ثقافة ال�شهادة بب�صيرة ووعي �صحيح
و�أن ُنر ِّبي عليها الأجيال

ولذل ��ك؛ ونح ��ن ف ��ي �شعبن ��ا اليمن ��ي العظي ��م بطبيعة م ��ا نواجه من
تحديات و�أخطار وفي �شعوب منطقتنا العربية والإ�سالمية ككل نحن نجد
دائ ًم ��ا �أننا �أمة يجب �أن نحم ��ي هذه الثقافة و�أن نقدِّ مه ��ا بب�صيرة ووعي
�صحي ��ح ،و�أن ُنر ِّبي عليها الأجيال؛ ولكن وف ��ق المفاهيم ال�صحيحة؛ لأن
الأم ��ة ُت�ستهدف ،ت�ستهدف في كل المب ��ادئ وفي كل المفاهيم وت�ستهدف
في ثقافتها وفي فكرها.
�إن المفه ��وم ال�صحيح للجهاد واال�ست�شه ��اد :هو الذي يمكن بوا�سطته
حماي ��ة الأمة ودفع الأخطار عنها ومواجهة م ��ا تواجه من تحديات كبيرة
و�أخطار تحيط بها من كل جانب.
و�إنَّ لل�شه ��داء  -كل ال�شه ��داء  -ل�شه ��داء �شعبن ��ا اليمن ��ي العظيم في
م�سيرته القر�آنية وثورته ال�شعبية وفي كل تحركه الذي ين�شد العدل ويهتف
ب�ص ��وت الحق وي�سعى لتحقيق العدالة؛ له� ��ؤالء ال�شهداء المكانة العظيمة
ف ��ي �أنف�سنا وفي �أنف�س كل الأحرار وال�شرف ��اء الذين يث ِّمنون ويقدِّ رون كل
هذه الت�ضحية العظيمة.
ونحن نق ��ف �أمام بع�ض المحطات في هذا ال�ش�أن وفي مقدِّ متها بع�ض
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العناوين ذات ال�صلة بمو�ضوع ال�شهادة وال�شهداءُ ،تقدِّ م الذكرى ال�سنوية
در�س ��ا مه ًّما وداللة وا�ضح ��ة فيما يتعلق بالمظلومي ��ة المظلومية
لل�شهي ��د ً
الكبيرة ل�شعبنا اليمني العظيم.
�أو ًال في م�سيرت ��ه القر�آنية التي منذ بداية تحركه ��ا ون�شاطها الثقافي
والقر�آني في م�شروعه المتم ِّي ��ز ووجهت بكل �أ�شكال القمع والظلم؛ ولكن
ال�شهداء الذين حملوا ثقافة القر�آن الكريم بوعي وب�صيرة �صحيحة وبفهم
حقيق ��ي كانوا ه ��م بجهودهم وعطائه ��م و�صبرهم من �أ�سهم ��وا الإ�سهام
الأ�سا� ��س والكبير ف ��ي بقاء هذه الثقافة وبقاء ه ��ذا الم�شروع الذي �سمعه
�شعبنا اليمني العظيم َّ
والتف حوله وتفاهم معه واطم�أن له بعد �سعي كبير
م ��ن ِق َبل ق ��وى الظلم والجبروت لع ��زل هذا الم�شروع وح�ص ��اره والف�صل
فيم ��ا بينه وبين �شعبنا اليمن ��ي العظيم ،لكن �شعبنا اليمني العظيم �أدرك
�أن هذا الم�شروع :ه ��و م�شروع عدالة لل�شعب كل ال�شعب ،للأمة كل الأمة،
للم�ست�ضعفي ��ن كل الم�ست�ضعفين؛ لأنه ي�سعى لخال�ص كل المظلومين من
مظلوميته ��م ومعاناتهم ،فتح َّقق في نهاية المط ��اف التفاف �شعبي وا�سع
تجاه هذا الم�شروع الذي ينادي بالحق بالعزَّة بالكرامة باال�ستقالل.
وعل ��ى كل المراحل الما�ضية كانت هناك جوالت وجوالت من ال�صراع
ال ُمحت � ِ�دم ُبغية َو�أْد ه ��ذا الم�شروع والق�ضاء عليه و ُبغي� � ًة لإنهائه بالكامل؛
لكن ��ه تنامى ف�صار وع ًيا �شعب ًّيا ِّ
وروحا ثورية مت�أ�صلة حتى ُع ِّم َمت
متجذ ًرا ً
وعال �صو ُتها وارتفع �ش�أ ُنها َّ
وتجذرت في �أعماق الأر�ض جذورها.
ولذل ��ك؛ الآن تحق ��ق ل�شعبنا نتائج مهمة ونتائج كبي ��رة ن�ستطيع اليوم
�أن نق ��ول� :إنه لوال ه ��ذه الثقافة ،لوال ه ��ذا الم�شروع القر�آن ��ي الذي �أحيا
فينا جمي ًعا في �أو�ساط �شعبنا اليمني الروحية العالية والأمل الكبير باهلل
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�سبحان ��ه وتعالى َّ
وحط ��م �أغالل الخ ��وف والرهبة لكان واق ��ع بلدنا واق ًعا
مختل ًفا ،واق ��ع بلدنا  -وهو البلد الم�ستهدف ال�شع ��ب الم�ستهدف  -لكان
واقعه مختل ًفا.
ه ��ذا البلد ال ��ذي حاله حال غيره من البلدان م ��ن اال�ستهداف الكبير
م ��ن ق ��وى ال�شر والطغي ��ان الذي ت�شتغل ب�ش ��كل مبا�ش ��ر و� ً
أي�ضا من خالل
�أدواته ��ا وفي مقدمتها الأداة التكفيرية التي اعتمدت عليها قوى الطغيان
اال�ستكب ��ار لتدمي ��ر منطقتنا وارتكاب الجرائم بح ��ق �شعوبنا وا�ستهداف
�أُمتنا بلدنا اليمن هو في مقدمة البلدان الم�ستهدفة؛ ولذلك تحركت هذه
الي ��د الإجرامية التي هي �صنيعة ا�ستخباراتي ��ة ل�صالح �أمريكا و�إ�سرائيل
والغرب تحركت ف ��ي بلدنا اليمن ب�شكل ملفت وب�شكل ملحوظ ،حاله حال
�سوري ��ا حال العراق البلدان التي هي م�ستهدفة في المقام الأول؛ و�إ َّال فكل
البلدان في المنطق ��ة م�ستهدفة ،لكن هناك مناطق وبلدان م�ستهدفة في
المقام الأول منها بلدنا اليمن.
هو م�ستهدف ً � -
أي�ضا  -في المقام الأول؛ ولأجل ذلك �أتو بالتكفيريين
وح�شدوهم من مناطق كثيرة من �شتَّى �أقطار العالم وجا�ؤوا بهم �إلى هذا
البلد وو َّفروا لهم ال�سالح وو َّفروا لهم الغطاء ال�سيا�سي والغطاء الإعالمي
والح�ضان ��ة االجتماعية ون�شروه ��م و�أم ُّدوهم بكل و�سائ ��ل القوة ليتمكنوا
م ��ن الهيمنة على ه ��ذا البل ��د وال�سيطرة علي ��ه والفتك ب�شعب ��ه وارتكاب
�أب�شع الجرائم الفظيع ��ة والمهولة وال�شنيعة بحق �أبناء هذا البلد ومن ثم
التمهيد لالحت�ل�ال الخارجي تحت عنوان محارب ��ة (القاعدة) ومحاربة
(الإرهاب)« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436هـ»
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نحتاج �إلى ا�ست�شعار الم�س�ؤولية� ،إلى هذه الثقافة التي
تجعلنا نتحرك ال ننحني �أمام كل العوا�صف

في ظ ��ل هذا الو�ضع و�أمام هذه التحدي ��ات والأخطار نجد �أنف�سنا في
ه ��ذه المرحلة نواجه الأزمات والم�شاكل التي ته ��دد هذا البلد نحتاج في
مواجهتها �إلى العزم ونحتاج �إلى روح الم�س�ؤولية �إلى ا�ست�شعار الم�س�ؤولية،
�إلى هذه الثقافة التي تجعلنا نتحرك ال ننحني �أمام كل العوا�صف وال �أمام
كل التحدي ��ات وال نخ�ضع لأي عدو �أو �أي خ�صم يهدد بلدنا و�شعبنا ويروم
الهيمن ��ة عليه و�إذالله؛ �أمام جبروت الظالمين والمجرمين ال ُب َّد من هذه
ال�شجاع ��ة وهذا الإقدام وهذا اال�ستب�س ��ال وال ُب َّد من هذه الت�ضحية فع ًال
بقدر ما كان هناك من تعقيدات في واقع بلدنا الداخلي وم�شاكل �سيا�سية،
وم�ش ��اكل كذلك ذات �صلة بطبيعة التدخل الخارجي ال�سيئ وال�سلبي �ضد
هذا البلد كانت الكلفة كبيرة.
ونجد ع ��دد ال�شهداء ع ��دد كبير في ظ ��ل الم�سيرة القر�آني ��ة� ،شهداء
ف ��ي ظل الث ��ورة ال�شعبية ،ال�شه ��داء في ظل التحرك ال�شعب ��ي الوا�سع من
كل فئ ��ات ال�شعب ،بين ه� ��ؤالء ال�شهداء علماء ،بينه ��م �أ�ستاذة جامعات،
بينه ��م طالب؛ من كل فئات ال�شعب من الفالح م ��ن المزارع من �صاحب
الب َّقال ��ة من العامل من كل فئات ال�شع ��ب ،بينهم كبار بينهم �صغار بينهم
ع ��دد كبير من ال�شباب في مقتب ��ل ال ُعمر ،بينهم م ��ن ا�ست�شهدوا �ضحايا
اغتي ��االت ،بينهم من ا�ست�شه ��دوا في ميادين المواجه ��ة للبغي والعدوان
لقوى الإج ��رام ،وهكذا في مجاالت وفي م�سارات في ميادين متعددة من
كل فئات و�أبناء هذا ال�شعب.
ف ��ي ظل هذا الواقع نرى �أن ال ُكلفة كبي ��رة؛ ولكن نقول :ال ُكلفة فيما لو
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ا�ست ��كان �شعبنا وخنعت �أُمتنا وا�ست�سلمت �أُمتن ��ا كانت �ستكون �أكبر بكثير
بكثي ��ر ،لوال هذا الإب ��اء لوال هذا العزم لوال ه ��ذه الت�ضحيات الج�سام في
ميادي ��ن العزَّة وال�ش ��رف لمواجهة البغ ��ي والعدوان ل ��كان الواقع مختل ًفا
باه�ضا ً
تماما ،ولكان الثمن ً
باه�ضا وب ُكلفة عالية.
ً
لو تمكن الم�ستكبرون من قوى اال�ستبداد ومن قوى الإجرام ،لو تمكنوا
�أن يهيمن ��وا �أن ُين ِّفذوا كل م ��ا يريدونه من م�ؤامراته ��م بحق هذا ال�شعب
جدا ومهولة وفوق �أن يتخيلها النا�س ،لكان
العزي ��ز لكانت الم�أ�ساة كبيرة ًّ
كالخ ��راف كال َغ َنم كما
�أع ��داد ال�ضحايا الذي ��ن يذبحون يوم ًّي ��ا يذبحون ِ
يح�ص ��ل في دول ر�أينا فيها ه ��ذه التجربة بالفعل ،تجربة الخ�ضوع تجربة
اال�ست�سالم؛ لكان ثمنها ثم ًنا ً
باه�ضا وكبي ًرا ومك ِّلـ ًفا للغاية ،لكن ال ُكلفة في
مق ��ام الموقف في مقام الثبات في مقام الع� �زَّة في مقام التحرك الجاد
الواعي الم�س�ؤول هي �أقل ولها نتائج �إيجابية تتحقق في الواقع.
عني باال�ستفادة من
ونج ��د اليوم �أن الجميع في �أو�ساط ه ��ذا ال�شعب َم ٌّ
ه ��ذه الدرو�س ومن هذه العبر ،و�أننا بحاجة ب�شكل عام كقوى �سيا�سية في
هذا البل ��د وكل مكونات هذا ال�شعب من اجتماعي ��ة وغيرها �إلى مراجعة
الو�ض ��ع الداخلي له ��ذا البلد ،و�إل ��ى �أن ن�سعى لتغيير ه ��ذا الواقع المرير
ولمعالج ��ة الم�شاكل التي تزيد من مخاطر الح ��روب الداخلية والم�شاكل
أو�ضاعا
الداخلي ��ة �أو ُتفيد تلك الأط ��راف والقوى الإجرامية فت ��رى فيها � ً
مع َّين ��ة ت�ستفيد منه ��ا وت�ستغلها وتوظفها لتقوية واقعه ��ا وتقوية م�شاريعها
وللتحرك في مخططاتها وم�ؤامراتها« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في
الذكرى السنوية للشهيد 1436هـ»
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ما الذي يح�صل للأمة التي تفقد ثقافة ال�شهادة؟

�إن الأم ��ة الم�ؤمن ��ة الحا�ضرة دائ ًم ��ا والم�ستعدة على ال ��دوام لتقديم
ال�شه ��داء ،الأمة الت ��ي فيها رجال م�ؤمنون ،باع ��وا �أنف�سهم من اهلل ،وهم
حا�ض ��رون على ال ��دوام لتقديم �أنف�سهم في �سبي ��ل اهلل وابتغاء مر�ضاته،
دائ ًم ��ا م ��ا تك ��ون �أمة قوية� ،أم ��ة يح�سب لها الع ��دو �ألف ح�س ��اب� ،أمة في
م�ستوى الم�س�ؤولية� ،أمة في م�ستوى مواجهة كل التحديات ،وكل الأخطار،
وكل الأعداء.
لكن لو فقدت الأمة هذا ال�شهادة ،هذه الثقافة ،ثقافة ال�شهادة ،ثقافة
الت�ضحي ��ة ،البذل بال ح ��دود في �سبي ��ل اهلل �سبحانه وتعال ��ى لكانت �أمة
ذليل ��ة ول�صارت �أمة م�ستعبدة مقهورة ،تقدِّ م من القتلى �أ�ضعاف �أ�ضعاف
ما �ستقدِّ مه من �شهداء وهي في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى.
م ��ا تحقق بف�ضل ال�شه ��داء وبف�ضل ت�ضحياتهم وثباته ��م وا�ستب�سالهم
ف ��ي �سبيل اهلل �سبحان ��ه وتعالى هو ال�ش ��يء العظيم ،ن�ص ًرا وع� � َّز ًة وق َّو ًة،
دف ًعا لكثير من المخاط ��ر وفي مقدِّ متها الإبادة الجماعية ،كانوا بالن�سبة
للطغاة والمجرمين في النظام الظالم الجائر ،والقوى الإقليمية المت�آمرة
والظالم ��ة والمتعاونة مع ��ه ،والقوى الدولية وفي مقدِّ مته ��ا �أمريكا ،كانوا
يري ��دون  -وذلك وا�ضح حتى في خطابات مجرميهم و�أكابر مجرميهم -
ينادون با�ستئ�صال الأم ��ة ،بالق�ضاء عليها ،وفع ًال وممار�سة و�سلو ًكا كانوا
ي�ستهدف ��ون كل �ش ��يء ،بطائراتهم ،براجمات �صواريخه ��م ،بمدفعيتهم،
كان ��وا ي�ستهدفون كل �شيء الكبير وال�صغي ��ر ،الرجل والمر�أة ،ي�ستهدفون
النا� ��س حتى ف ��ي االجتماعات الكبي ��رة ،في الأ�سواق وفي غي ��ر الأ�سواق،
يعني :كان لديه ��م من ن َّية وا�ضحة ،ومن خالل الممار�سة وال�سلوك �أثبتوا
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ذل ��ك �أنهم يريدون الإب ��ادة الجماعية للنا�س ،كان ��وا ي�ستبيحون تحت كل
العناوي ��ن ،ي�ستبيح ��ون النا� ��س جمي ًعا ،عناوي ��ن �سيا�سي ��ة ،عناوين حتى
دين َّية ،من مجرميهم الذين يقدِّ مون �أنف�سهم وك�أنهم �أ�صحاب دين وتحت
عناوين دين َّية.
لكن لتلك الت�ضحيات والجهود والم�صابرة الأثر العظيم في �أن يحقق
اهلل ن�ص� � ًرا يدف ��ع به ع ��ن �أُمتنا اال�ستئ�ص ��ال والجرائم الت ��ي هي جرائم
الإب ��ادة الجماعية وما �إلى ذلك ،فم ��ا تحقق هو �شيء كبير ،وما �سيتحقق
ف ��ي الم�ستقب ��ل � -إن �شاء اهلل  -ثمرة لهذه الجه ��ود وهذه الت�ضحيات هو
�أكثر و�أكبر و�أرقى و�أ�سمى و�أعظم ب�إذن اهلل �سبحانه وتعالى.
عندما ن�ستذك ��ر ال�شهداء؛ ن�ستذكر ما ح ��كاه اهلل عنهم� :أنهم �أحياء.
هم �أحياء ف ��ي وجداننا� ،أحياء في قلوبنا في م�شاعرنا ،لن نن�ساهم ،ولن
نن�س ��ى م�آثرهم ،ل ��ن نن�سى مواقفه ��م ،لن نن�سى �صبره ��م وم�صابرتهم،
ل ��ن نن�سى ما كانوا علي ��ه من الروحية العالية والب ��ذل والت�ضحية والإيثار
والف ��داء للإ�س�ل�ام وللم�ست�ضعفي ��ن ،وال�ص ��دق ،ل ��ن نن�س ��ى م�آثرهم في
ميادين العمل«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433هـ»
�شهدا�ؤنا لم يكونوا مجرد �ضحايا فقط؛ بل كانوا � ً
أي�ضا رجال
م�شروع� ،أ�صحاب فكر ،حاملين لق�ضية

�شهدا�ؤنا لم يكونوا مجرد �ضحايا فقط؛ بل كانوا � ً
أي�ضا رجال م�شروع،
�أ�صحاب فكر ،حاملين لق�ضية ،كانوا هم �شهداء الق�ضية العادلة الموقف
الم�شروع والهدف ال ُمق َّد�س ،كانوا هم �شهداء الأمة كل الأمة؛ لأنهم حملوا
في ثقافتهم وفي وجدانهم وفي فكرهم وفي م�شاعرهم وفي مبادئهم وفي
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هم الأمة كل الأمة ،وق�ضايا الأمة كل الأمة ،وحملوا � ً
أي�ضا
حركتهم ،حملوا َّ
روح الموقف والم�س�ؤولية لل�صمود والثبات في وجه �أعداء الأمة كل الأمة.
هم الأمة في ق�ضيتها الكبرى (فل�سطين) ،والعداء
ف ��ي قلوبهم حملوا َّ
لعدو الأمة ،العدو اللدود ،العدو الخطر ،عدو الأمة جمعاء (�إ�سرائيل).
هم الأمة ف ��ي مقارعة ومناه�ضة هيمنة ق ��وى اال�ستكبار وعلى
حمل ��وا َّ
ر�أ�سه ��ا �أمري ��كا ،حملوا ه � َّ�م الأمة ف ��ي مواجهة االخت�ل�االت التي �صنعها
الع ��دو في داخ ��ل الأمة من خالل �أياديه الإجرامي ��ة والظالمة والم�ستبدة
والعابثة ،التي �أ�سهمت من داخل الأمة في �ضرب الأمة ،في خلخلة الأمة،
في �إ�ضعاف الأمة ،في تدجين الأمة ل�صالح �أعدائها ..واهلل الم�ستعان.
فعل ��ى ٍّ
كل ،كانت هذه الذكرى و�ستظل محط ًة �سنوية معطاء ًة ،معطاء ًة
بالدرو� ��س ال ُملهمة والعظيمة والمهمة ،محط ًة �سنوي� � ًة ن�أخذ منها ونتزود
منه ��ا دائ ًم ��ا الدرو�س الكبيرة التي نحتاج �إليها ف ��ي ميدان ال�صراع ،وفي
مواجهة التحديات ،ومقارعة الظالمين والعابثين والم�ستكبرين1436«.هـ»
الخيار الأف�ضل في واقعنا هو الحرية هو العزة هو ال�صمود
هو الثبات حتى لو حظي الإن�سان ب�شرف ال�شهادة

وهك ��ذا نج ��د �أن هذا الطري ��ق هذا النهج هو ال ��ذي يحمي الأمة ،هو
الذي يمكن الأمة من الت�صدي لجبروت الطغاة والجائرين والم�ستكبرين
والمف�سدي ��ن في الأر�ض ،ه ��م ال يبالون بالنا�س طالم ��ا �أمكنهم �أن يقتلوا
النا� ��س �سيقتل ��ون النا�س؛ ولذلك فالخي ��ار الأف�ضل في واق ��ع كواقعنا هو
الحري ��ة ه ��و العزة ه ��و ال�صمود هو الثب ��ات حتى لو حظ ��ي الإن�سان بهذا
ال�شرف ،هل هناك �شيء �أكبر من هذا� ،أ�شرف من هذا� ،أ�سمى من هذا؟
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يعن ��ي �أخط ��ر �أو �أكبر ما يمك ��ن �أن يحدث في هذا الطري ��ق هو ال�شهادة،
ال�شه ��ادة �شرف لي�س �شي ًئا يمك ��ن �أن تخ�شاه �أو تتهرب من ��ه �أو في مقابل
الهروب منه تخن ��ع وتركع وت�ست�سلم لأ�شرار تافهين قد يقتلونك في نهاية
المطاف ذلي ً
ال م�ستعبدً ا ومقهو ًرا وخان ًعا«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»

ال�شهداء الأبرار تحركوا في �سبيل اهلل وفي ن�صرة الحق
وفي دفع البغي والعدوان.

فال�شه ��داء الأب ��رار تحركوا في �سبيل اهلل وفي ن�ص ��رة الحق وفي دفع
البغ ��ي والع ��دوان ،لهم ق�ضي ��ة عادلة ،لم يخرجوا باغي ��ن وال ظالمين وال
متجبري ��ن وال متكبري ��ن ،لهم ق�ضي ��ة عادلة ،ينتمون �إل ��ى م�شروع عظيم
ه ��و :القر�آن الكريم والإ�سالم العظي ��م .ولهم ق�ضية عادلة ،هم يواجهون
البغ ��ي ،وهم يواجهون الظلم ،هم يدفعون العدوان ،هم في مواجهة بغاة،
وف ��ي مواجهة عمالء ،وفي مواجهة مجرمين ،وفي مواجهة متكبرين ،في
مواجهة من باعوا �أنف�سهم لل�شيطان الأكبر ،لأمريكا و�إ�سرائيل.
فعدال ��ة الق�ضي ��ة ه ��ي � ً
أي�ض ��ا ُت�ضفي عل ��ى �شهادتهم قدا�س ��ة وا�ضحة
يوما م ��ن الأيام في موقف بغي ،ولم يخرجوا
ومهم ��ة� ،شهدا�ؤنا لم يكونوا ً
بط ًرا وال رئاء النا�س وال ا�ستكبا ًرا وال �ص ًّدا عن �سبيل اهلل ،لم يكن حالهم
كحال الآخرين من قتلى الدوالر ،من قتلى المال ال�سعودي .ه�ؤالء �شهداء
ُمق َّد�س ��ون� ،ص� � ُّدوا ع ��ن �أُمتهم ع ��ن الم�ست�ضعفي ��ن من ورائه ��م العدوان
والبط�ش والظلم والتج ُّبر الذي يمار�سه الظالمون والمعتدون.
وم�شروعي ��ة الموقف ،م�شروعية الموقف �أن ه� ��ؤالء ال�شهداء العظماء
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تحرك ��وا ب�شرعي ��ة قر�آنية� ،شرعية قر�آنية على ق ��ول اهلل �سبحانه وتعالى:
علَ ْي ُك ْم{[البقرة]194:
} َف َم � ِ�ن ْاع َتدَى َعلَ ْي ُك ْم َف ْاع َتدُواْ َعلَ ْي� � ِه بِمِ ْثلِ َما ْاع َتدَى َ
أحد م ��ن المجرمين والمتحذلقين �أن
له ��م هذه ال�شرعية ولن ننتظر من � ٍ
يمنحن ��ا �شرعية ،هذا الموقف ي�ستمدون �شرعيته من القر�آن الكريم ،من
اهلل العظيم ،من توجيهاته و�أوامره الحكيمة والمق َّد�سة والعادلة.
تح َّرك ��وا على �أ�سا� ��س قول اهلل �سبحانه وتعال ��ىَ } :و َل َم ِن ان َت َ�ص� � َر َب ْع َد
ال�س ِبي ُل َعلَى ا َّلذِ َ
ين َي ْظ ِل ُمو َن
ُظ ْلمِ � � ِه َف�أُ ْو َل ِئ � َ�ك َما َعلَ ْيهِم ِّمن َ�س ِبيلٍ • ِ�إ َّن َما َّ
ا�س{[الشورى]42 ،41:
ال َّن َ
عدالة الق�ضي ��ة وقدا�سة الن َّي ��ة والمق�صد ،ال�شهي ��د والمجاهد الآخر
ال�شهي ��د الحي ،عندما يتحرك في �سبيل اهلل هو :يتحرك على �أ�سا�س من
�إيمانه ون َّيته الخال�صة ،ابتغاء مر�ضاة اهلل ،ال يهمه هدف مادي وال �أطماع
وال رغبات وال رتب وال وظائف �إنما تكون ن َّيته خال�صة هلل �سبحانه وتعالى.
وعظم ��ة ال ِق َيم والأخالق ،ال�شهيد كان يحمل في روحيته الإباء والعزة
وال ِغيرة على الح ��ق ولأمته المظلومة والجريحة ،وال�شهيد يتحرك بال ِق َيم
الإيماني ��ة خا�ض ًع ��ا هلل ،مطي ًع ��ا هلل ،م�ست�سل ًم ��ا هلل ،وهو كذل ��ك يتحرك
ب�إيم ��ان ،ب�ص�ل�اح ،با�ستقامة ،بطه ��ارة ،بع َّفة ،بتح ُّرك ر�شي ��د �سليم من
م�ساوئ الأخالق والمثالب التي توجد لدى الآخرين من يتح َّركون لأطماع
�أو ما �شابه.
و�سالمة وا�ستقام ��ة الممار�سة وال�سلوك ،فالمجاهد يتحرك في �سبيل
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى �صاب� � ًرا ثابتًا ي� ��ؤدي مهامه الجهادي ��ة ب�شكل �سليم
و�صحي ��ح ،وه� ��ؤالء ال�شه ��داء الأبرار والأخي ��ار عندما تحرك ��وا في �سبيل
اهلل �سبحان ��ه وتعالى من هذا المنطلق بتلك النواي ��ا والمقا�صد العظيمة
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بالهدف المقد� ��س ب�أخالقهم ب�إيمانهم با�ستقامته ��م ،ب�أخالق الإ�سالم،
و�أخ�ل�اق الق ��ر�آن تركوا لنا �إر ًث ��ا مه ًّما ،وعندما نتحدث ع ��ن الإرث الذي
تركوه فهو �أولاً  :الق�ضية العادلة.
ه� ��ؤالء ال�شهداء كان ه َّمهم وكان حر�صهم وكان من �أهم �أهدافهم في
ت�ضحيته ��م في �سبيل اهلل� :إقامة العدل ،مواجهة الظلم ،مواجهة الف�ساد،
مواجه ��ة الباطل ،دفع الطغي ��ان ،ودفع المجرمين ،وه ��ذه م�س�ؤولية تبقى
علين ��ا جمي ًع ��ا �أن نوا�صل ُ
الخط ��ى و�أن نوا�صل الم�شوار لك ��ي تتحقق هذه
الأه ��داف ال�سامية والعظيمة« .من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين الحوث�ي في الذكرى
السنوية للشهيد 1433هـ»

�شهدا�ؤنا العظماء الأبرار تحركوا في موقف عادل

ولذل ��ك � -إخوتي الأع ��زاء � -شهدا�ؤن ��ا العظماء الأب ��رار �شهداء هذه
الم�سي ��رة تحركوا في موقف عادل ،في ق�ضي ��ة ُمح َّقة ،في موقف م�شروع
م�ش ��روع ،المعادلة �أبدًا لم تكن (م�سلم يقتل م�سل ��م) ،المعادلة م�سلمين
م�ؤمني ��ن ُمتَّب ِعي ��ن للقر�آن في مواجه ��ة موالين لليه ��ود والن�صارى } َو َمن
َي َت َولَّـهُم ِّمن ُك ْم َف�إِ َّن ُه مِ ْن ُه ْم{[المائدة ]51:مواجهة بين الإيمان وبين النفاق.
اهلل �أكب ��ر  /الموت لأمريكا  /الم ��وت لإ�سرائيل /اللعنة على اليهود /
الن�صر للإ�سالم
المعادلة كانت مواجهة بين الإيمان ال�صريح والنفاق ال�صريح ،مع�سكر
الإيمان خط الإيمان خط القر�آن في مواجهة خط النفاق وم�شروع النفاق
وقوى النفاق التي تنا�صر �أعداء الإ�سالم وتقف في �صفهم.
ف�شهدا�ؤن ��ا كانوا �شهداء الموق ��ف الحق والق�ضي ��ة العادلة ،وموقفهم
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� ً
أي�ض ��ا مثلما هو في مواجهة البغي والع ��دوان هو دفاع عن الم�ست�ضعفين،
ودفاع عن م�شروع عظيم وعن حق وا�ضح وعن �صراط م�ستقيم ،دفاع عن
الح ��ق الوا�ضح ،دعوة �إلى القر�آن الكريم ،دع ��وة �إلى كتاب اهلل ،ووجهت
ه ��ذه الدعوة بالدعاية والكذب والتكذيب والبهت ��ان والحديد والنار ،وكل
�أ�ش ��كال العداء ،ف ��كان ه�ؤالء ال�شهداء في مق ّدم ��ة الم�ؤمنين الذين وقفوا
حاملي ��ن لهذا الم�شروع محامي ��ن عنه؛ لأن فيه الخي ��ر للأمة ،فيه العزة
للأمة ،فيه ال�صالح للأمة ،فيه القوة للأمة.
لم�شروع فيه خي ٌر للنا�س ،ع ٌّز للنا�س� ،سعاد ٌة للنا�س ،فيه
فكان ��وا ُح َما ًة
ٍ
وعر�ضها
حماي� � ٌة للأمة ،حماي ٌة لها ف ��ي دينها و�أخالقها وقيمه ��ا وعزَّتها ِ
و�أر�ضه ��ا و�أوطانها ،م�شروع يحمي الأم ��ة ويحافظ عليها ،م�شروع يحافظ
عل ��ى �أُمتن ��ا لكي تك ��ون �أمة عزيزة وكريم ��ة لكي ال ُته ��ان وال ُت�ست�ضام وال
ُت�ستذل وال ُت�ستعبد ،وال تتحول �إلى �أمة مقهورة م�ست�سلمة عاجزة خا�ضعة
�صوت ُح� � ٍّر وال موقف م�ش ��رف وال �إرادة �صادقة.
لأعدائه ��ا ،لي� ��س لها � ُّأي ٍ
فكانوا ُح َماة للم�ست�ضعفين ،حماية لم�شروع عظيم يبني الأمة في مواجهة
�أعدائها.
وكانوا � ً
أي�ضا ف ��ي مواجهة الم�شروع ال�شيطاني م�شروع النفاق ،م�شروع
العمالة ،م�ش ��روع الوالء لليهود والن�صارى ال ��ذي �أرادت قوى الكفر وقوى
النف ��اق َف ْر َ�ض� � ُه على النا� ��س بالق ��وة� ،أرادوا �أن تكون حالة ال ��والء لليهود
والن�ص ��ارى حال ��ة الوالء لأمري ��كا و�إ�سرائي ��ل والطاعة ال ُمط َلق ��ة والتق ُّبل
الكام ��ل حالة مقبولة و�سائدة ف ��ي �أو�ساط الأمة ،ال �أحد يعتر�ض عليها وال
�أحد يق ��ف بوجهها� ،أرادوا �أن يفر�ضوها بالق ��وة؛ ولذلك كل من يقف في
وجهه ��ا يحاربونه يحاربونه ،ويحاولون قمعه ويعملون على �إ�سكاته بالقوة،
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فهم ه ��م طالما يتحدثون ع َّن ��ا كذ ًبا وافترا ًء �أننا نمار� ��س العنف ونحاول
�أن نفر� ��ض م�شروعن ��ا بالق ��وة ،الم�س�ألة لي�ست كذلك ،هم م ��ن �أرادوا �أن
يفر�ض ��وا م�شروعهم ال�شيطاني بالق ��وة و�أن يقتلوا ويدم ��روا من يعتر�ض
عل ��ى هذا الم�شروع ال�شيطان ��ي �أو يخالفه ،في�ضع ��وا النا�س بين خيارين:
�إم ��ا ال�صم ��ت والتقبل بالهيمن ��ة الأمريكية وعدم االعترا� ��ض عليها بتا ًتا
وعدم تبني �أي موقف �ضد الهيمنة الأمريكية والإ�سرائيلية ،و�إما �أن يكون
�ستهدف و ُتخ َّون ،ويح�ش ��دون الكثير من الدعايات
لك موقف؛ ف ُتع ��ا َدى و ُت َ
وي�شغلون كل �شيء في مواجهتك«.من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1434هـ»

من يقف وراء ما تعي�شه المنطقة؟
مهند� ��س الفتن والح ��روب والم�آ�سي والنكبات ف ��ي منطقتنا بكلها هي
�أمريكا و�إ�سرائيل والآخرون كلهم �أدوات
الواق ��ع الذي نعي�ش في ��ه مليئ بالفتن والم�ش ��اكل والأحداث المنطقة
كله ��ا تغل ��ي غليا ًنا ،مهند�س ه ��ذه الفتن هذه الحروب ه ��ذه الم�آ�سي هذه
النكبات بكله ��ا هو ال�شيطان الأكب ��ر �أمريكا و�إ�سرائي ��ل ،الآخرون �أنظمة
كالنظ ��ام ال�سع ��ودي �أدوات �أخرى كـ (داع�ش) و(القاع ��دة) كلها �أدوات،
كلهم عبيد لأمريكا خدم لأمريكا �أدوات قذرة ر�ضوا لأنف�سهم هذا الدور.
وال�ش ��يء العجيب �أنهم يتباهون به ،ما �أ�سو�أ ما �أ�سو�أ �أن يكون الإن�سان
خادما لأمريكا يخدم م�صالح �إ�سرائيل
في مثل هذا الدور عب ��دً ا لأمريكا ً
خدام ��ا بيد �أمريكا
وي ��رى نف�س ��ه وقد �أعطي هذا ال ��دور �أنه تف�ضل لتكون ً
تخدمها في المنطقة يرى نف�سه كبي ًرا مه ًّما ذا دو ٍر �إقليمي و�أنه و�أنه !..ما
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�أ�س ��و�أ ما �أحقر الإن�سان �أن ير�ضى لنف�س ��ه �أن يكون بهذا الم�ستوى! ولأجل
ذلك يفع ��ل �أي �شيء يتجرد من كل �إن�سانيته يرتك ��ب �أب�شع الجرائم يقتل
الآالف الم�ؤلف ��ة من الأطف ��ال والن�ساء ،ي�ستهدف م ��ن ينت�سب �إلى دينهم
ي�سته ��دف الم�سلمين ي�ستهدف ال�شع ��وب المجاورة له يلعب دو ًرا �شيطان ًّيا
�إجرام ًّيا ب�ش ًعا قذ ًرا ثم يرى نف�سه �ضخ ًما عظي ًما مه ًّما و�أنه �أ�صبح له دور
ما هو هذا الدور :دور تخريبي دور �إجرامي دور �سيئ دور قذر دور مف�سد
خادما لأمري ��كا م�شتغ ًال لم�صلحة
ال ي�ش� � ِّرف �أيـ ًّ ��ا كان �أن يجعل من نف�سه ً
�إ�سرائي ��ل ال واهلل وال ذرة م ��ن ال�ش ��رف في ذلك وال ذرة م ��ن ال�شرف في
ذلك.
في ظل واقع كهذا هند�ست �أمريكا و�إ�سرائيل واقع المنطقة م�ستفيدة
م ��ن الإفال� ��س الأخالقي والديني ل ��دى البع�ض فط َّوعته ��م وجعلت منهم
ُخ َّد ًاما لها و�أيادي قذرة و�إجرامية لها في المنطقة؛ في�صبح الإن�سان بين
�إحدى ثالث:
�	-1إما �أن يدخل ف ��ي �صف العبيد لأمريكا والخدم لأمريكا و�أولئك الذين
يتحرك ��ون لخدمة �أمريكا ،وق ��د ُيقتل في هذا ال�سبي ��ل وقد يخ�سر في
ه ��ذا ال�سبي ��ل وقد يق ��دم كل �شيء في ه ��ذا ال�سبيل ،يخ�س ��ر �إن�سانيته
يخ�س ��ر دينه يخ�س ��ر عروبته و�شرفه يخ�سر كل �ش ��يء ،قيمه �إن�سانيته،
في نهاية المطاف قد يخ�سر حتى حياته والكثير يخ�سرون حياتهم في
هذا الطريق ُيقتلون في هذا الطريق والعياذ باهلل وما �أ�سو�أ ذلك!
�	-2أو �أن تح ��اول �أن تجعل نف�س ��ك مجرد محايد كما يت�ص� � َّور البع�ض �أنه
ب�إمكان ��ه الحياد ،يعني �إن�سا ًنا ال �أتحمل م�س�ؤولية وال �أقف في �صف �أي
�أحد و�أجل�س خا�ض ًعا م�ستكب ًرا و�أنتظر َمن ي�سيطر على الأو�ضاع لأكون
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مع ��ه وهكذا ولك ��ن نجد الكثير ممن ي�سلكون ه ��ذا الم�سلك مع قبح ما
تن�صل عن الم�س�ؤولية م ��ن تج ُّرد من القيم العظيمة التي
ه ��م فيه من ُّ
تجعلك تح�س ب�إن�سانيتك تجاه نف�سك وتجاه الآخرين لكن الكثير ممن
ي�سلكون ه ��ذا الم�سلك � ً
أي�ضا ُيقتلون يخ�س ��رون يعانون ،المعاناة عمت
ت�ستثن �أحدً ا ،الم�شاكل عمت
ت�ستثن �أحدً ا ،الأخطار عمت لم
عمت لم
ِ
ِ
ت�ستثن �أحدً ا ،لو حاول الإن�سان �أن يحايد �سيناله ق�صده من الأتعاب
لم ِ
والأخطار والم�شاكل والمعاناة والكثير يقتلون � ً
أي�ضا وهم على ذلك.
� -3أو �أن يك ��ون الإن�س ��ان ف ��ي موق ��ف الم�س�ؤولية الموقف ال ��ذي تفر�ضه
علي ��ك �إن�سانيتك �إن كنت ال تزال �أن�سا ًن ��ا تتمتع ب�أحا�سي�سك الإن�سانية
وم�شاع ��رك الإن�ساني ��ة ،يفر�ض ��ه علي ��ك انتم ��ا�ؤك الدين ��ي والوطني
والأخالق ��ي �إن كن ��ت ال ت ��زال فع ًال تح�س به ��ذا االنتم ��اء وتعي�ش هذا
االنتماء في وجدانك ومبادئك و�سلوكك وقيمك و�أخالقك ومواقفك.
وه ��ذا ه ��و الخي ��ار ال�صحي ��ح الخي ��ار الذي ه ��و مر�ض ��اة هلل الخيار
الم�ش ��رف الخي ��ار المن�سجم م ��ع كل تلك الهوي ��ة الإن�ساني ��ة والإ�سالمية
والوطني ��ة ،هذا هو الخي ��ار الذي فيه العز كل الع ��ز وال�شرف كل ال�شرف
فه ��و الخيار الذي فع ًال ف ��ي نهاية المطاف ي�صنع للأم ��ة الن�صر وي�صنع
للم�ست�ضعفين الخال�ص� .أما خيار الذين يقبلون لأنف�سهم بالذل وبالهوان
وبالخن ��وع واال�ستكان ��ة ويبيعون �أنف�سهم ويع ِّب ��دون �أنف�سهم للطاغوت فهو
الخيار الخا�سر الخيار الخا�سر على كل االعتبارات وعلى كل الم�ستويات.
«من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»
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�شهدا�ؤنا فخر لنا ولأمتنا بكل ما تعنيه الكلمة؛ لأنهم
ج�سدوا انتماءهم الإن�ساني والإ�سالمي والوطني

ولذل ��ك نق ��ول� :إن �شهداءنا فخ ٌر لنا فخ� � ٌر لنا بكل م ��ا تعنيه الكلمة؛
لأنهم ج�سدوا انتماءهم الإن�سان ��ي والإ�سالمي والوطني ،وموقف �أ�سرهم
موق ��ف م�شرف هو محط فخ ��ر واعتزاز ،نرى الكثير م ��ن المقابالت مع
�أُ َ�س ��ر ال�شه ��داء ،ونرى ما ه ��م عليه من العظمة من الثب ��ات من ال�شموخ،
مواق ��ف فع�ل ً�ا يق�شعر لها ج�سد الإن�س ��ان �إجال ًال وتعظي ًم ��ا ،كم هم كبار
وك ��م هم عظماء �أ�س ��ر ال�شهداء بثباته ��م بعظمتهم بعطائه ��م ب�صبرهم
ب�شموخه ��م ومواقف ه� ��ؤالء الم�ست�ضعفين الذين اخت ��اروا لأنف�سهم خط
الحرية ومنهاج الكرامة هو الخيار الم�شرف هو الخيار ال�صحيح واالتجاه
المنجي« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»
ه� ��ؤالء ال�شه ��داء الأب ��رار العظم ��اء الذي ��ن نفتخر بهم ،ه ��م فخر لنا
وفخ ��ر لأُمتنا ،ال�شه ��داء الذين كانوا �شهود �صدق م ��ع اهلل ،في انقيادهم
هلل �سبحان ��ه وتعالى ،في بذلهم ،في �صبرهم ،في �صمودهم ،في ثباتهم،
ف ��ي عظيم ت�ضحيتهم ،ل ��م يبخلوا ب�شيء في �سبي ��ل اهلل �سبحانه وتعالى،
فالجه ��د والتع ��ب والبذل والعطاء بكل �شيءٍ يمتلكون ��ه ويمكن �أن يقدِّ موه.
«من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433هـ»

خيارنا هو ال�صمود والثبات والتحرك الجاد في كل الجبهات
والحذر من التق�صير والتواني

خيارنا هو ال�صمود هو الثبات هو التحرك الجاد والحذر من التق�صير
الحذر من التواني في كل الجبهات ،يجب على الجميع بعد كل هذا المدى
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الطوي ��ل من الع ��دوان �أن يراجع الجميع �أنف�سهم و�أن يح ��ذروا التق�صير،
�أي مق�ص ��ر يق�صر تق�صي ��ره خطر عليه �أم ��ام اهلل ،م�س�ؤوليتنا جمي ًعا �أن
ن�سعى لزيادة مجهودنا في الت�صدي لهذا العدوان ما دام قائ ًما وم�ستم ًّرا.
«1437هـ»

عاقبة ال�صمود والثبات والت�ضحية هي الن�صر هذا وعد
اهلل للم�ست�ضعفين الذين ع َّبدوا �أنف�سهم هلل وحده

وعاقب ��ة ال�صم ��ود والثب ��ات والت�ضحي ��ة ه ��ي الن�ص ��ر ه ��ذا وعد اهلل
للم�ست�ضعفي ��ن ،الم�ست�ضعفين الذين ع َّبدوا �أنف�سهم هلل وحده ،ولم يقبلوا
ب�أن ي�ستعبدهم الم�ستكبرون والظالمون والطغاة والأ�شرار ،الم�ست�ضعفين
الذين �ساروا في خط اهلل خط الكرامة خط العزة الحرية ،الم�ست�ضعفين
الذين ا�ستجابوا هلل تعالى فوقفوا �ضد الظلم والجور والطغيان واال�ستكبار،
ين �آ َم ُنوا �إِ ْن َت ْن ُ�ص ُروا هَّ َ
ه� ��ؤالء الم�ست�ضعفون قال اهلل لهمَ } :يا َ�أ ُّيهَا ا َّلذِ َ
الل
م ُك ْم{[محمد]7:
َي ْن ُ�ص ْر ُك ْم َو ُي َث ِّبتْ �أَ ْقدَا َ
ما علينا �إال موا�صلة هذا الطريق و�إال تعزيز هذا المبد�أ وهذه القناعة
م ��ا علينا �إال ال�صمود والثبات واال�ستعانة ب ��اهلل والتوكل عليه والحذر من
التق�صي ��ر والتفري ��ط ،هذا م ��ا علينا �أن نح ��ذره �أن نحذر م ��ن التق�صير
والتفري ��ط و�أن ن�سع ��ى ف ��ي مواجه ��ة م�ؤام ��رات الأعداء م ��ا دام العدوان
م�ستم� � ًّرا خيارنا الإن�سان ��ي الفطري الديني الوطن ��ي الم�س�ؤول هو الثبات
هو ال�صمود هو المواجهة ما دام العدوان م�ستم ًّرا فنحن ب�إذن اهلل تعالى
عزما وثبا ًتا« .من
بتوكلنا على اهلل �إنما يزيدنا ما زاد طغيانهم �إنما يزيدنا ً
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المجتمع الذي يعي�ش اال�ستعداد العالي للت�ضحية هو الذي
يتمكن من ك�سر جبروت الطغاة والظالمين والمف�سدين

ال�شه ��ادة ه ��ي عب ��ارة عن ا�ستع ��داد ع ��ال للت�ضحية يتوج فع�ل ً�ا بتلك
الت�ضحي ��ة ،ه ��ذا الجان ��ب له �أهميت ��ه الق�صوى ف ��ي واق ��ع الم�ست�ضعفين
خ�صو�ص ��ا ،الطغ ��اة والجائ ��رون والم�ستكب ��رون والظالم ��ون والمف�سدون
ً
ف ��ي الأر�ض بنزعتهم العدواني ��ة وال�شريرة بحقده ��م بكبرهم بطغيانهم
ب�سلوكه ��م الإجرامي يمار�سون بح ��ق النا�س ال�سط ��وة والجبروت والظلم
محاولة ال�ستعب ��اد النا�س وتركيع النا�س و�إذالل النا� ��س والتحكم بالنا�س
فيما يحقق م�صالحهم الجائرة ولي�س الم�صالح الم�شروعة �إنما الم�صالح
الجائرة ،فيما يلبي رغباتهم ال�شريرة ونزعاتهم الطغيانية واال�ستعالئية،
ويحاولون �أن يك ِّبلوا المجتمع بقيود و�أغالل الخوف والترهيب؛ ليركع لهم
لي�ست�سل ��م لهم ليخ�ضع لهم لينحني لهم فيحقق ��ون ما ي�شا�ؤون ويريدون.
لكن حينم ��ا يكون المجتمع مجتم ًعا ح ًّرا مجتم ًع ��ا عزي ًزا مجتم ًعا ال يزال
يت�شب ��ث ب�إن�سانيته وبكرامته الت ��ي �أرادها اهلل له مجتم ًع ��ا يعي�ش الإيمان
ب ��اهلل والإيم ��ان باليوم والأخ ��ر والإيمان بالح ��ق والإيم ��ان بالعدل يمقت
الظل ��م يمق ��ت الظالمين يمق ��ت الف�س ��اد ال يقبل بالباط ��ل ،مجتمع كهذا
يعي�ش اال�ستعداد العال ��ي للت�ضحية في مقابل �أن يعي�ش كري ًما ح ًّرا عزيزًا
ال ي�ستعب ��ده �أح ��د م ��ن دون اهلل وال ُيع ِّبد نف�س ��ه �إال هلل رب العالمين ،هذا
المجتم ��ع الذي يعي�ش هذا الم�ستوى العال ��ي من اال�ستعداد بالت�ضحية هو
ال ��ذي يتمكن بتوفيق اهلل تعال ��ى وبهذه الروحية العالي ��ة يتمكن من ك�سر
جبروت الطغاة والظالمين والمف�سدين فيكون فع ًال جدي ًرا ب�أن يعي�ش ُح ًّرا
و�أن تتحقق له الحرية و�أ َّال ي�ستعبده �أحد من دون اهلل �سبحانه وتعالى.
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ف� �� ًإذا هذا الم�ستوى العالي م ��ن اال�ستعداد للت�ضحية ه ��و الذي ي�ؤهل
الأمة للثب ��ات في مواجهة التحديات والأخط ��ار مهما كانت مهما عظمت
مهما تكالبت قوى ال�شر والطغيان بكل �إجرامها ووح�شيتها وبكل ما تملكه
من و�سائل القتل والتدمير ال ت�ستطيع �أبدً ا �أن ت�ستعبد وتقهر وتذل وتتغلب
عل ��ى مجتمع يحمل هذا الإيم ��ان وهذه الروحية وهذا التوجه وهذا الوعي
�إن ذل ��ك يمنح المجتمع الم�ؤمن �صالب ��ة وثبا ًتا وتحم ًال عال ًيا في مواجهة
التحديات فيحظى حينئذ بمعونة من اهلل وتوفيق من اهلل ون�صر من اهلل.
«من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»

�شعبنا يحتاج �إلى ثقافة ال�شهادة؛ لأنها الثقافة التي تحمي
الأمة وتعتز بها وت�صمد بها

و�شعبن ��ا اليوم وه ��و يواجه ما يواجهه م ��ن طغيان وا�ستكب ��ار و�إجرام
من ق ��وى ال�شر المتكالبة علي ��ه وعلى ر�أ�سها �أمري ��كا و�إ�سرائيل ومن يلف
لفه ��ا ويدور في فلكها من الأعراب وعلى ر�أ�سهم النظام ال�سعودي العميل
الجائر الذي جعل من نف�سه �أداة بيد قوى ال�شر العالمية ت�ضرب به �شعوب
المنطق ��ة وتخرب به �أمن وا�ستق ��رار المنطقة �شعبنا يحت ��اج �إلى تر�سيخ
ه ��ذه الثقافة �إل ��ى تر�سيخ ثقافة ال�شه ��ادة واال�ستعداد العال ��ي للت�ضحية؛
لأنه ��ا في نهاية المط ��اف هي ثقافة البقاء هي الثقاف ��ة التي تحمي الأمة
التي تعتز بها الأمة التي ت�صمد بها الأمة.
ومحن ��ة الأمة والب�شرية في هذا الع�صر ب�ش ��كل عام هي محنة كبيرة
هي نتاج هيمنة قوى ال�شر والطغيان وعلى ر�أ�سها �أمريكا ال�شيطان الأكبر
نتاج ��ا لتق�صير كبير
نت ��اج الهيمنة والقوة والتمك ��ن لقوى ال�شر �إنما كان ً
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�أو ه ��و نتاج تق�صير على م ��دى قرون من الزمن �أنتج ف ��ي الواقع العالمي
�أنت ��ج ه ��ذا الواقع الم�ؤ�سف �أنتج قوى �شر تتحكم ف ��ي واقع الب�شرية تطغى
وت�ستكب ��ر وتظلم وتمار�س الجبروت بحق الب�ش ��ر وتف�سد في الأر�ض تعيث
ف ��ي الأر�ض ف�س ��ادًا واهلل ال يحب المف�سدين« .من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»

تجلى بف�ضل هذه الأحداث ما عليه الأمريكيون من �سوء
ومن طغيان و�إجرام ووح�شية

وقد تجلى بف�ضل هذه الأحداث ما عليه �أولئك من �سوء �أولئك الطغاة
والأ�ش ��رار �أمريكا� ،أقول لكل الفئات في بلدن ��ا وعلى ر�أ�سها وفي مقدمتها
الأح ��زاب ال�سيا�سية الت ��ي تنظر ب�إيجابي ��ة �إلى الواقع الغرب ��ي وترى فيه
نموذج ��ا �سيا�س ًّي ��ا ممت ��ا ًزا للدولة الحديث ��ة والدولة المدني ��ة ولمنظمات
ً
المجتم ��ع المدني التي تنظر بع�ضه ��ا ب�إعجاب �إلى الغ ��رب و�إلى �أمريكا:
هذه ه ��ي �أمريكا� ،أمريكا ر�أيتموها في كل تل ��ك القنابل وال�صواريخ التي
قتل ��ت الآالف الم�ؤلفة من الأطفال والن�س ��اء� ،أمريكا ر�أيتموها في ق�صف
المدن وفي ق�صف القرى ،ور�أيتموه ��ا في ا�ستهداف الآثار ور�أيتموها في
ا�ستهداف الم�ساجد في ا�ستهداف الأ�سواق في ا�ستهداف الإن�سان وكل ما
يمت ب�صلة لهذا الإن�سان.
�أمري ��كا في حق ��وق الإن�سان في الحري ��ة في الديمقراطي ��ة ر�أيتموها
تدع ��م �أ�سو�أ نظام م�ستبد في المنطقة ليكون هو و�صيها ويدها الإجرامية
عليك ��م� ،أرادوا م ��ن ال�سعودي ��ة النظ ��ام الم�ستبد الذي ال يع ��رف معنى ال
لديمقراطي ��ة وال لحري ��ة وال لدولة مدنية وال لأي من ه ��ذه الم�سميات �أن
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يك ��ون هو م�أمورها الآمر على ال�شعب اليمن ��ي ،هذه هي الحقيقة� ،أمريكا
إجراما في �أ�ش�ل�اء �أطفالكم في �أ�ش�ل�اء ن�سائكم في
ر�أيتموه ��ا طغيا ًن ��ا و� ً
خراب بيوتكم ومدنكم وقراكم.
يا �شعبنا هذه هي �أمريكا و�إ�سرائيل ،وهذا هو الدين الوهابي الذي ال
يم ��ت للإ�سالم ب�صلة ،ر�أيناه وح�شي ��ة ال تعرف معنى للإن�سانية وال �شفقة
وال رحم ��ة ال بكبي ��ر وال ب�صغير وال بطف ��ل وال بامر�أة ،هذه ه ��ي الو�صاية
ال�سعودي ��ة التي ر�أيناها ت�ستهدف �شعبنا لتجويعه و�إفقاره على ما هو عليه
من فقر ومعاناة.
ه ��ذا الطغي ��ان الذي ن ��راه متمث�ل ً�ا ب�أمري ��كا و�إ�سرائي ��ل وبالح�ضارة
الغربي ��ة الت ��ي ال تعرف معن ��ى للإن�سانية وحقوق الإن�س ��ان وفي عمالئها
ف ��ي المنطقة م ��ن القوى الت ��ي تطبع نف�سه ��ا طابعا دين ًّيا مث ��ل (داع�ش)
و(القاع ��دة) وهي بريئة من الإ�سالم وقيم ��ه و�أخالقه والنظام ال�سعودي
نظاما متدي ًنا ثم هو يقدم تحت عناوينه الدينية محتوى
الذي يقدم نف�سه ً
وم�ضمو ًن ��ا كله �إج ��رام كله طغيان كله كبر كله ت�سل ��ط كله ا�ضطهاد لعباد
اهلل الم�ست�ضعفين« .من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى الس�نوية للش�هيد
1437هـ»

الخطورة الكبيرة في المدِّ التكفيري

ولذلك نرى الخطورة الكبيرة في المدِّ التكفيري هذه الأداة الإجرائية
الت ��ي من �أهم �أه ��داف ُ�ص َّناعها ه ��و :التمهيد والتبرير الحت�ل�ال بلداننا
وال�سيط ��رة عل ��ى مناطقنا والقه ��ر لنا .ه ��ذه م�س�ألة وا�ضح ��ة وبات هذا
الم�ش ��روع الت�آمري على المنطقة ككل وعلى بلدن ��ا كجزء منها ،بات هذا
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ووا�ضحا ال تتعامى عنه �إال العيون التي
الم�شروع الت�آمري مك�شو ًف ��ا وجل ًّيا
ً
ال ُتب�صر لعمى القلوب ولعمى الأفئدة و�إال فالحقائق جل َّية ووا�ضحة.
لوال هذه الثقافة القر�آنية التي �أحيت الروح الثورية و�أحيت في �أنف�سنا
الع� �زَّة و�أعادت الأم ��ل ف�أوجدت قوة �شعبي ��ة �صامدة ثابتة وتح ��ر ًكا ثور ًّيا
وا�س ًع ��ا لكانت تل ��ك الأداة التكفيرية الإجرامية ق ��د �سيطرت بالكامل قد
�سيط ��رت عل ��ى هذا البل ��د؛ و�إال من ال ��ذي كان �سيقف بوجهه ��ا؟ هل كان
هن ��اك حكومة لها قرار �سيا�سي ج ��اد و�سلطة م�س�ؤولة تحم ��ل َه َّم �شعبها
ولديه ��ا روح الم�س�ؤولية وتتوفر لديها الإرادة ال�صادقة والجادة في حماية
هذا ال�شعب والدفاع عن هذا البلد؟ هل ر�أينا هذا واردًا في واقعنا؟ ك َّال؛
بل وجدن ��ا �أن الجي�ش ُي�سته ��دف و ُت�ستهدف المع�سك ��رات ،ووجدنا الأمن
ُي�سته ��دف ووجدنا المواطني ��ن ُي�ستهدفون دون �أي تحرك ج ��اد وم�س�ؤول
وفاعل لمواجهة هذا الخطر بم�ستواه ،دون اللعب بم�سرحيات هنا وهناك.
نح ��ن وجدن ��ا هذه اللعب ف ��ي المراح ��ل الما�ضية عادة م ��ا ن�سمع عن
عملي ��ات �أ�شبه م ��ا تكون بعمليات وهمي ��ة ال تغ ِّير من الواق ��ع �شي ًئا ،ال هي
تحق ��ق الأمن واال�ستقرار ،وال هي تدفع الخط ��ر ب�شكل حقيقي؛ بل وجدنا
الم�س�أل ��ة في حالة م � ٍّ�د وجزر �ضمن م�سرحيات فيه ��ا �صفقات وفيها لعب
�سيا�سية ،وفيها لعب بين الداخل في بع�ض القوى وبين الخارج بين القوى
المعن َّية بهذه اللعبة.
ولذلك؛ نجد اليوم �أن هذه الثقافة و�أن هذا الم�شروع القر�آني بروحيته
الثوري ��ة المهمة �صنعها قوة �شعبية كان له ��ا دور كبير في الدفاع عن هذا
ال�شع ��ب وفي مواجهة هذا الخطر ،الذي يتهدده ونجد في واقع الكثير من
الق ��وى ال�سيا�سية والأحزاب كيف تتعاط ��ى مع مثل هذه الأخطار ومع مثل
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خ�صو�صا القوى ال�سيا�سية التي لها مواقف �سلبية وعدائية
هذه التحديات
ً
جدا من هذا الم�شروع القر�آني ومن الثورة ال�شعبية ،كيف تتعاطى مع مثل
ًّ
هذه الأخط ��ار التي هي تهديد حقيقي �شنيع وكبي ��ر لهذا ال�شعب تتعاطى
بدم ب ��ارد بروح باردة ،ب�ل�ا م�س�ؤولية بال �ضمير بال �أخ�ل�اق ،تتعاطى مع
هذا الخطر بالتواط�ؤ والتعاون« .من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1436هـ»

التكفيريون �أقذر و�سائل العدو ل�ضرب الأمة

يكتف بذل ��ك ،بل َع َم َد �إلى ا�ستغالل �صنيعة جديدة تتحرك با�سم
ولم ِ
الإ�سالم وبا�سم الجهاد وه ��ي القوى التكفيرية فا�ستفاد منها ب�شكل كبير
في ت�شويه الدين والإ�ساءة �إلي ��ه ،وفي تمزيق الن�سيج االجتماعي لل�شعوب
�زاف قدرات و�إمكانات الأمة ،وف ��ي �إلها ِئها عن عدوها
ذاته ��ا ،وفي ا�ستن � ِ
الحقيقي �إ�سرائيل و�أمريكا ،و�إ�شغا ِلها عن ق�ضاياها الكبرى وفي مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية [ .خطاب املولد 1436هـ]
لماذا نحيي ذكرى ال�شهداء؟

في هذه الذكرى العزيزة ،الذكرى ال�سنوية لل�شهيد التي هي ذكرى ِّ
للعز
والإب ��اء ،ذكرى للثبات وال�شموخ ،ذكرى ل ��كل قيم الحق والخير والعدالة،
عزما �إلى
ذكرى ُتحيي فينا من جديد روح الم�س�ؤولية ،وتزيدنا من جديد ً
عزمنا وثبا ًتا في مواقفنا ،و�صمودًا في مواجهة التحديات والأخطار.
في هذه الذكرى ن�ستذكر ثقافة ال�شهادة ،ون�ستذكر ال�شهداء بما ق َّدموه
لن ��ا من درو�س وعبر ،ون�ستذكر �إ�سهاماتهم العظيمة والمجيدة والخالدة،
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ون�ستذكر واقعنا وما نتحمله من م�س�ؤوليات تجاه هذا الواقع.
�إننا حينما ُنحيي الذكرى ال�سنوية لل�شهيد ف�إنما لنحيي فينا نحن روح
ال�شه ��ادة ،لنحيي � ً
ونر�س ��خ في واقعنا مبد�أ ال�شه ��ادة في �سبيل اهلل
أي�ضا ِّ
تعال ��ى ،في �سبيل الحق ،ف ��ي �إقامة العدل ،في مواجه ��ة الظلم والطغيان
وخ�صو�صا ونحن في ه ��ذه المرحلة وفي ه ��ذا الع�صر ُنواجه
والإج ��رام،
ً
ك�شعوب م�ست�ضعفة تحدي ��ات كبيرةُ ،نواجه قوى الطغيان العالمية ،وقوى
اال�ستكب ��ار ،وقوى الإجرام ب�أياديها في داخ ��ل مناطقنا و�شعوبنا� ،أياديها
الإجرامية ،وكذلك بمكرها الكبير وطغيانها و�إجرامها الهائل.
ولذل ��ك مهم ��ا كانت التحدي ��ات ،ومهما كانت ال�صعوب ��ات ،مهما كان
حج ��م الأخطار ف� ��إن �أم ًة تع�شق ال�شهادة في �سبي ��ل اهلل تعالى هي �ستظل
الأم ��ة ال�صامدة ،والأمة الثابتة ،والأم ��ة القوية ،التي ال تهزها وال تحنيها
العوا�ص ��ف الج�س ��ام ،وال الأح ��داث الكب ��ار� ،ستبق ��ى ه ��ي الأم ��ة التي ال
ُتك َّب ��ل بقيود و�أغالل الخ ��وف والمذ َّلة والم�سكن ��ة ،وال ُت�ستعبد بالترهيب،
وال ُت�ست�ض ��ام و ُيهي َم ��نُ عليه ��ا بال�سط ��وة والجبروت والبط� ��ش من الطغاة
والظالمين والمجرمين.
جدا االهتمام بهذه الثقافة التي ُتحيي فينا العزَّة
ولهذا كان من المهم ًّ
ر�سخ في �أنف�سنا العزَّة،
والإب ��اء في زمن نح ��ن �أحوج ما يكون فيه �إلى �أن ُن ِّ
زمن �سعت قوى الطغيان بكل �إمكانياتها
و�أن نحيي في وجداننا الإباء ،في ٍ
وبكل الو�سائل والأ�سالي ��ب بالبط�ش والجبروت ،بالغزو الثقافي والفكري،
تر�سخ في نفو�س ال�شعوب كل ال�شعوب
بالن�شاط الإعالمي ال ُم�ض ِّلل� ،إلى �أن ِّ
ثقاف ��ة الهزيمة! وروح الي�أ� ��س واال�ستكانة! وكذلك حال ��ة الإذالل والقبول
باله ��وان! لأنها ترى في ذلك ال�سبيل المي�س ��ر للهيمنة على الم�ست�ضعفين
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والتحكم ب�ش�ؤونهم وبم�صائرهم.
ولذل ��ك نحن اليوم بثقافتنا القر�آنية ك�شعوب م�ست�ضعفة م�سلمة ُنحيي
ف ��ي �أنف�سن ��ا كل عوامل الثب ��ات ،وكل عوامل ال�صم ��ود ،وكل العوامل التي
تم ُّدن ��ا بالأمل في مواجهة الي�أ�س ،وبالقوة ف ��ي مواجهة ال�ضعف ،وبالعزة
ف ��ي مواجهة المذ َّل ��ة ،لنكون فع ًال بم�ست ��وى مواجهة التحدي ��ات ،ولنكون
باال�ستعانة باهلل تعالى واالعتماد عليه والتوكل عليه واكت�شاف كل عنا�صر
الق ��وة الت ��ي نختزنها فيم ��ا وهبنا اهلل ك�شع ��وب م�ست�ضعفة م ��ن �إمكانات
ومق ��درات نف�سية ومعنو َّية ومادية وثقافي ��ة وفكرية ،ن�ستفيد منها ،فتكون
عم عوامل القوة والثبات وال�صمود.
فع ًال ِن َ
الي ��وم حينما ن�ستذكر �شهداءنا الأب ��رار ،ف�إننا ن�ستذكر منهم الدرو�س
والعظ ��ة والعب ��رة ،ن�ستذك ��ر منه ��م المج ��د ،ون�ستذك ��ر منه ��م ال�صمود،
ون�ستذك ��ر منه ��م الإباء« .من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى الس�نوية
للشهيد 1437هـ»

واجبنا �أن ن�سعى لتعزيز روح اال�ستعداد العالي للت�ضحية

�إن واجبنا �أن ن�سعى لتعزيز روح اال�ستعداد العالي للت�ضحية والإ�صرار
عل ��ى الحياة الكريمة �أو ال�شهادة بكرامة ،الحياة في هذه الدنيابكرامة �أو
ال�شهادة بكرامة في مواجهة اال�ستعباد.
ونح ��ن في هذا ال�سي ��اق ونحن نرى في واقعنا ونح ��ن نواجه الطغيان
والع ��دوان الأمريكي الإ�سرائيلي ال�سع ��ودي نرى كل الأحرار وال�شرفاء في
بلدن ��ا من كل فئات ال�شعب من الرجال والن�ساء من النخب العلمية كذلك
في المي ��دان الجي�ش واللجان ال�شعبية الأح ��رار وال�شرفاء هم بحمد اهلل
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كثير م ��ن كل الفئات من العلم ��اء والإعالمين والأكاديميي ��ن كل الأحرار
نراهم فع�ل ً�ا وقد ت�ألقوا بهذا ال�شرف رجال �أحرار �شرفاء كرام ،وحرائر
�شريف ��ات عزيزات �شامخات ثابتات �صام ��دات م�ؤمنات ،الكل يعي�ش هذه
الروحية من اال�ستعداد العالي للت�ضحية وال�صمود؛ هذا ما يجب �أن نعززه،
وهذا ما يرقى بنا دائ ًم ��ا لتح ُّم ِل كل الأخطار ومواجهة كل التحديات« .من
كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437هـ»

ماذا ن�ستلهم من ال�شهيد؟

ففي يوم ال�شهيد ن�ستلهم من ال�شهيد العزَّة والوفاء ،وال�صدق ،والثبات
على الحق ،والبذل والعطاء والت�ضحية.
ون�ستله ��م م ��ن ال�شهي ��د الأخ�ل�اق وال ِق َي ��م العالي ��ة ،وكذل ��ك ن�ستذكر
م�س�ؤوليتن ��ا جمي ًع ��ا ،م�س�ؤولي ��ة مجتمعن ��ا تجاه �أبن ��اء ال�شه ��داء التي هي
م�س�ؤولي ��ة مه َّم ��ة علينا جمي ًعا«.من كلمة للس�يد عب�د الملك ب�در الدين الحوثي ف�ي الذكرى
السنوية للشهيد 1433هـ»

في ذكرى ال�شهيد ن�ستذكر كل ال�شهداء عبر التاريخ

في ذكرى ال�شهي ��د هذه المنا�سبة الغالية المق َّد�س ��ة ن�ستذكر فيها كل
ال�شه ��داء عبر التاري ��خ ،ومن مختل ��ف الأزمنة والمناط ��ق والبلدان و�إلى
يومنا هذا.
ال�شه ��داء وف ��ي مقدِّ مته ��م ال�شه ��داء م ��ن الأنبي ��اء ،وال�شه ��داء من
ال�صديقي ��ن ،وال�شهداء من كافة الم�ؤمني ��ن المجاهدين في كل الع�صور
والأزمن ��ة والمناط ��ق والبلدان ،وفي �ص ��در الإ�سالم الأ َّول ،ف ��ي يوم َب ْدرٍ،
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وف ��ي يوم �أُ ُحد ،وفي مقام ��ات الإ�سالم و�أيامه الخال ��دة و�أيامه المجيدة،
و�إلى �شهداء ع�صرنا ف ��ي فل�سطين الجرح النازف لأُمتنا الإ�سالمية� ،إلى
الع ��راق� ،إل ��ى لبنان ،في كل ُبقع ��ة من بقاع العال ��م الإ�سالمي �سقط فيها
�شهيد ،ب ��ذل نف�سه هلل ،و ُن�صرة للم�ست�ضعفين م ��ن عباد اهلل ،و�صو ًال �إلى
�شه ��داء م�سيرتنا المباركة وال ُمظ َّفرة«.من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في
الذكرى السنوية للشهيد 1433هـ»

ن�ستذكر �شهداءنا العظماء ،ون�ستذكر �شهداء النهج الإلهي من �أنبياء
اهلل و�أوليائ ��ه ،ن�ستذك ��ر ال�شه ��داء على طول خ ��ط الر�سال ��ة الإلهية على
امت ��داد التاري ��خ ون�أخذ الدرو�س ون�ستلهم الدرو� ��س ون�أخذ ال ِع َبر من هذه
المنا�سبة المهمة.
ن�أخذ الدرو�س التي نحن في �أَ َم ِّ�س الحاجة �إليها في الواقع الذي نعي�شه،
والتحديات التي تم ُّر بنا والأخطار المعروفة التي تهدد الواقع من حولنا.
عندم ��ا نتحدث عن ال�شهداء في �سبي ��ل اهلل فنحن نتحدث عن رجال
عظم ��اء لهم مقامه ��م العظيم عن ��د اهلل �سبحانه وتعالى ،له ��م مكانتهم
الرفيعة عند اهلل �سبحانه وتعالى ،ومهما قلنا ومهما تحدثنا ومهما ع َّبرنا
فل ��ن ي�صل حديثن ��ا عنهم �إلى م�ستوى ثناء اهلل عليه ��م ،وما �أعد لهم من
النعيم العظيم والمكانة ال�سامية.
هم �أحباء اهلل و�أولياء اهلل الذين ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم ومنحهم
هذا ال�شرف الكبير الذي هو و�سام عظيم لأولياء اهلل �سبحانه وتعالى«.من
كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434هـ»
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ما نقوله عن ال�شهداء ال ي�صل وال يرتقي �إلى م�ستوى ما
حكاه اهلل الملك العظيم

م ��ا نقول ��ه عن ال�شهداء وكل ما يمكن �أن ُيق ��ال وكل ما قد قيل ال ي�صل
وال يرتقي �إلى م�ستوى ما حكاه اهلل الملك العظيم ،ما حكاه عن ال�شهداء،
م ��ا �أثنى به عليهم ،ما �أكرمهم به ،ما ح ��كاه عن مقامهم وعن كرامتهم،
وع َّما �أعده لهم.
حدِ ي ًثا{[النس�اء]87:
اهلل �سبحان ��ه وتعالى قالَ } :و َمنْ َ�أ ْ�ص� �د َُق مِ َن اللّـ ِه َ
ال{[النس�اء} ]122:مِ � َ�ن ال ُم�ؤْمِ ِني � َ�ن ر َِج � ٌ
} َو َم ��نْ �أَ ْ�ص� �د َُق مِ � َ�ن اللَّـ� � ِه قِي ً
�ال
َ�ص َد ُق ��وا َم ��ا َعا َه� �دُوا اللَّـ� � َه َعلَ ْي� � ِه َفمِ ْن ُه ��م َّم ��ن َق َ�ض ��ى َن ْح َب� � ُه َومِ ْنهُم َّمن
َين َتظِ ُر{[األح�زاب .]23:م ��ن الم�ؤمني ��ن ،ال�ساح ��ة الأ�سا�سي ��ة والمنطل ��ق
الأ�سا�س ��ي الذي ينطل ��ق منه ال�شهي ��د ،ال�شهيد ال ��ذي ا�ست�ضافه اهلل �إلى
وحين لبذل نف�سه في �سبيل
ج ��واره ،وال�شهيد الحي ،الحا�ضر في كل ٍ
وقت ٍ
اهلل ،م ��ن �أر�ضي ��ة الإيمان ،م ��ن منبع الإيم ��ان ،من قواع ��د الإيمان ،من
�أ�سا� ��س الإيمان يتحرك الجميع؛ ا�ستجاب ��ة هلل و�شو ًقا �إلى اهلل و�شو ًقا �إلى
م ��ا عن ��د اهلل ،ور�ض ًا لما عند اهلل وما يري ��ده اهلل ،و�إيثا ًرا للحياة الأخرى
عل ��ى الحياة الأولى ،وت�ضحي ��ة وبذ ًال وعطا ًء ،يتح ��رك الجميع ب�إيمانهم،
خلف موقفهم �إيمانهم ،الدافع لهم �إيمانهم ،تح ُّركهم من �إيمان وب�إيمان،
ويحملون الإيمان في قلوبهم ،ويعملون بالإيمان في �سلوكهم وموقفهم.
والعن ��وان الآخر ال�صدق }مِ � َ�ن ال ُم�ؤْمِ ن َ
ِين ر َِج ٌال َ�ص َد ُق ��وا َما َعا َهدُوا
هَّ َ
الل َعلَ ْيهِ{[األح�زاب ]23:ال�ص ��دق م ��ع اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ىَ ،ق َر ُنوا َ
القول
بالفع ��ل� ،أثبت ��وا م�صداقيته ��م م ��ع اهلل �أنهم ل ��ه جنود مخل�ص ��ون ،جنود
�صابرون ،وما قبل ال�شهادة مرحلة طويلة ،مرحلة من الكفاح ،من القتال،
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م ��ن المرابطة ،من ال�صبر ،م ��ن التحمل لكل البيئة القتالية بكل ما فيها:
من حرارة �شم�س� ،أو �ش َّدة برد� ،أو وعثاء ال ُمناخ ما يكون من تراب وغبار،
ث ��م ال�ضراء والب�أ�ساء ،والب�أ�س المواجهة ل ��كل المتاعب في ميدان القتال
وبروحي ��ة عالية ،روحية ِم ْل ُ�ؤها الإيم ��ان ،روحية �إيمانية تجعلهم يتحركون
ب ��كل ثبات ،بكل ه َّمة ،بكل رغبة ،وهم م�شتاقون �إلى اهلل ومتطلعون دائ ًما
�إلى ما عند اهلل �سبحانه وتعالى.
وعندم ��ا نتحدث ع ��ن �شهدائنا الأبرار نتحدث ع ��ن �أ�سا�س موقفهم ،فما
يمتازون به هو :عدالة الق�ضية وم�شروعية الموقف ،وقدا�سة الن َّية والمق�صد،
وقدا�س ��ة الهدف ،وعظم ��ة ال ِق َيم والأخ�ل�اق ،و�سالمة وا�ستقام ��ة الممار�سة
وال�سلوك« .من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433هـ»
م�س�ؤوليتنا تجاه ال�شهداء

م ��ن وفائن ��ا لل�شه ��داء وم ��ن م�س�ؤوليتنا تجاهه ��م �أن نك ��ون �أوفياء مع
المب ��ادئ والقيم الت ��ي �ضحوا من �أجله ��ا ،فال�شهداء قدم ��وا �أنف�سهم في
�سبي ��ل اهلل لأهداف عظيمة؛ كي يتحقق العدل ،كي يزول الظلم ،كي ينعم
النا� ��س بالعزَّة ،كي تتحقق لأمتهم الكرامة ،ك ��ي يقوم دين اهلل ،لأجل �أن
تعلو كلمة اهلل ،القيم والمبادئ والأهداف التي قدم ال�شهداء �أنف�سهم في
�سبيل اهلل م ��ن �أجلها ،و�ضحوا من �أجلها يجب �أن نكون �أوفياء معها ،ف�أن
تك ��ون جهودنا جمي ًعا كمجتمع م�ؤمن ،وكمجاهدين في �سبيل اهلل �سبحانه
وتعال ��ى قائم ��ة على ه ��ذا الأ�سا�س ،و�أن ن�ص ��ون هذه الم�سي ��رة المق َّد�سة
العظيم ��ة من �أن ت�شوبه ��ا الأ�شياء التي ُت�سيئ �إل ��ى قدا�ستها ،و�إلى قدا�سة
ق�ضيتها ،و�إلى م�ستوى ت�ضحياتها وعطائها وبذلها.
‹ › 114

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

ه� ��ؤالء ال�شهداء الأج�َّل ءاَّ ء ما ق َّدموه من ت�ضحي ��ات و�صلت �إلى م�ستوى
النف� ��س والحي ��اة بكلها ،كان �أمله ��م �إقامة الحق� ،إقامة الع ��دل� ،أن ينعم
مجتمعه ��م الم�ؤمن بالعدل وبالأم ��ن وبال�سالم ،و�أن يتحقق في واقعه دين
اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،والرحم ��ة والأخ َّوة والقيم العظيم ��ة والنبيلة ،فمن
الوفا ِء لهم الوفا ُء مع تلك المبادئ ومع تلك القيم.
� ً
أي�ض ��ا م ��ن الوفاء لهم ،م ��ن م�س�ؤولياتن ��ا كمجتمع م�ؤم ��ن تجاه ه�ؤالء
ال�شهداء رعاية �أ�سرهم ،واالهتمام ب�أ�سرهم� ،أ�سر ال�شهداء هم �أمانة في
�أعناقنا جمي ًعا كمجتمع م�سلم« ،من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين الحوثي في الذكرى
السنوية للشهيد 1432هـ»

يقع على عاتق الجميع م�س�ؤولية كبيرة تجاه �أ�سر ال�شهداء

ون�ستذكر � ً
أي�ضا في ذكرى ال�شهيد :الف�ضل العظيم لأُ�سر ال�شهداء لمن
يحت�سبون �شهداءهم عند اهلل �سبحانه وتعالى ،اهلل �سبحانه وتعالى يقول:
الخ ْ
} َو َل َن ْب ُل َو َّن ُك� � ْم ِب َ�ش � ْ�ي ٍء ِّم َن َ
الجو ِع َو َن ْق ٍ�ص ِّم � َ�ن الأَ َم َوالِ َوالأن ُف ِ�س
وف َو ُ
ِين • ا َّلذِ َ
َوال َّث َم� � َراتِ َو َب ِّ�ش� � ِر ال�صَّ ا ِبر َ
ين ِ�إ َذا �أَ َ�صا َب ْت ُه ��م ُّم ِ�صي َب ٌة َقا ُلواْ ِ�إ َّنا للِ هّ ِ
َو�إِ َّنا �إِ َل ْي ِه َراجِ عو َن • �أُو َلئ َِك َعلَ ْي ِه ْم َ�صلَ َو ٌات ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلئ َِك هُ ُم
ال ُم ْه َتدُو َن{[سورةالبقرة.]157 - 155:
فكل �أُ�سرة �شهيد ق َّدمت في �سبيل اهلل من �أبنائها واحت�سبتهم عند اهلل
�سبحان ��ه وتعالى لها عند اهلل هذا ال�شرف ،لها عند اهلل هذا الف�ضل ،لها
عند اهلل هذه الكرامة�} :أُو َلئ َِك َعلَ ْي ِه ْم َ�صلَ َو ٌات ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلئ َِك
هُ � � ُم ال ُم ْه َتدُو َن{ لهم هذه المنزل ��ة الرفيعة والعالية والف�ضل الكبير عند
اهلل ،ولهم هذا العطاء الإلهي الذي وعدهم اهلل به ،ولن ُيخلف اهلل وعده.
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وم�س�ؤولية الجميع :دول ��ة ،م�ؤ�س�سات ،دولة وما تبقى منها ،ومجتم ًعا،
م�س�ؤوليتن ��ا جمي ًع ��ا م�س�ؤولية كبيرة تج ��اه �أ�سر ال�شهداء حقه ��م علينا �أن
تمام ��ا �أ ًّال يجوعوا ون�شب ��ع �أ َّال يلحقهم
تمام ��ا ً
نتعاط ��ى معهم مث ��ل �أ�سرنا ً
المعان ��اة فال يجدون من يمد �إليهم يد المحبة والإخاء والرحمة والكفالة
والتعاون ،م�س�ؤوليتن ��ا جمي ًعا وهذه قيمنا كيمنيين قيم الكرم قيم العطاء
قيم الإح�سان قيم المروءة قيم التعاون �أن نحافظ عليها.
�أُ�س ��ر ال�شهداء هم �أمانة ف ��ي �أعناقنا جمي ًعا كمجتم ��ع م�سلم ،نتحمل
م�س�ؤولي ��ة �أمام اهلل تجاه هذه الأ�سر في رعايته ��ا ،في م�ساعدتها ،الكثير
من تلك الأ�سر التي قدمت �شهداء فقدت من يعيلها ،من يهتم بها ،فيجب
كر ًما لها وحنو ًنا تجاهها ،رعاية
على المجتمع �أن يكون تجاه هذه الأُ�سر ُم ِ
ورحم ��ة وخدمة و�إح�سان ،وهذا قليل من كثي ��ر في مقابل ما تحقق ببركة
ال�شهداء ،في مقابل ما تحقق للأمة من خالل ت�ضحياتهم ،قليل من كثير،
ولن ي�ضيع �شيء في هذا االتجاه.
وليتذك ��ر كل �إن�س ��ان م َّنا ،كل �إن�سان يتذكر فيما ل ��و كان هو الذي ق َّدم
نف�س ��ه في �سبيل اهلل ،وفي �سبيل ن�ص ��رة الم�ست�ضعفين� ،ألي�س �سي�أمل من
بقي ��ة مجتمع ��ه و�إخوان ��ه �أن يكونوا هم م ��ن يكونون مبادري ��ن �إلى رعاية
�أُ�سرت ��ه؟ �إل ��ى �أ َّال ين�سوا له م ��ا ق َّدمه في �سبيل اهلل؟ ه ��ذا �شيء مهم وهو
م�س�ؤولية �أمام اهلل �سبحانه وتعالى.
فق ��د رحل ه� ��ؤالء ال�شهداء العظام وترك ��وا �أمانة �أودعوه ��ا �إيانا هي:
براع ��م الإ�سالم ،براعم الإيمان ،الأ�شب ��ال الأعزاء �أبنا�ؤهم ،تركوا � ً
أي�ضا
ُ
�أمان ��ة في �أعناقنا جمي ًع ��ا نتح َّمل م�س�ؤولية تجاهها ه ��ي� :أ�سرهم«.من كلمة
للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»
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م�س�ؤوليتنا تجاه الجرحى

بعد مقام ال�شهداء ،هناك مقام عظيم كرتبة ثانية عند اهلل �سبحانه
وتعال ��ى( :المع َّوقون) الذي ��ن جاهدوا في �سبي ��ل اهلل و�أ�صبحوا معوقين،
البع�ض قدم من �أع�ضائه ،البع�ض قدم رجله ،البع�ض �أ�صبح ال ي�ستطيع �أن
يم�شي ،البع�ض قدم نظره ،البع�ض قدم يده ،قدم من ج�سده من �أع�ضائه؛
ولأنه �صار معو ًقا �ص ��ار يعي�ش و�ض ًعا معي ًنا في حياته ،ينق�ص عليه الكثير
م ��ن الأم ��ور ،ت�ضحياتهم كبي ��رة ،ت�ضحي ��ات المعوقين ت�ضحي ��ات كبيرة
وهي في الم�ستوى الثان ��ي بعد ت�ضحية ال�شهداء ،وهم في منزلة ال�شهداء
الأحياء ،له ��م حق على الجميع في رعايتهم ف ��ي تكريمهم في احترامهم
في االهتم ��ام بهم ،ويجب �أن يكون لهم منزلة خا�صة� ،أن يكون لهم موقع
خا�ص في قلوبنا في نفو�سنا جمي ًعا ،و�أن يدرك الكل جميع �أبناء المجتمع
الم�س�ؤولية تجاههم ،هذا �شيء مهم نذكر به« .من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين
الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432هـ»

ن�س� ��أل اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى �أن ين�ص ��ر �شعبن ��ا المظل ��وم و�أن ي�شفي
جرحانا و�أن يرحم �شهداءنا الأبرار.
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