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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل الملك الحق المبين، 
واأ�سه���د اأن �سيدنا محمًدا عب���ده ور�سوله خاتم النبيي���ن، اللهم �سل على 
محم���د وعلى اآل محم���د وبارك على محم���د وعلى اآل محم���د كما �سليت 

وباركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد مجيد.
وار����ض الله���م بر�س���اك ع���ن �سحب���ه المنتجبي���ن وعن �سائ���ر عبادك 
ال�سالحي���ن، وار�ض اللهم عن ال�سهداء الذين منحتهم �سرف ال�سهادة في 
�سبيل���ك ابتغاء مر�ساتك ون�سرة للم�ست�سعفي���ن من عبادك ومنحتهم من 
ف�سل���ك وكرمك ومجدك ما اأعلمتنا به في كتابك الكريم حيث قلت وقولك 
ِ �أَْمَو�ًتا َب���ْل �أَْحَياٌء ِعنَد  ِذي���َن ُقِتُلو� ِف���ي �َس���ِبيِل �للهَّ الح���ق: {َواَل َتْح�َس���َبنهَّ �لهَّ
���ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَِّذيَن  ُ ِمن َف�سْ َربِِّه���ْم ُيْرَزُقوَن • َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهَّ
َلْم َيْلَحُقو� ِبِهم ِمْن َخْلِفِهْم �أَالهَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن • َي�ْسَتْب�ِسُروَن 
يُع �أَْجَر �ْلُموؤِْمِنيَن}]آل عمران:71-69[. َ اَل ُي�سِ ٍل َو�أَنهَّ �للهَّ ِ َوَف�سْ ِبِنْعَمٍة ِمَن �للهَّ
اإننا في الذكرى ال�سنوية لل�سهيد هذه المحطة المهمة التي ن�ستذكر فيها 
ال�سه���داء ون�ستذكر ماآثرهم ون�ستذكر منهم ما يزيدنا في عزمنا وفي ثباتنا 
وفي �سمودنا لنكون اأقدر في مواجهة التحديات واالأخطار التي ال تنفك عاًما 
اأثر عام في ظل الواقع الموؤ�سف الأمتنا عموًما وفي بلدنا على وجه الخ�سو�ض.

 ف���ي الذكرى ال�سنوية لل�سهي���د هذه الذكرى المهم���ة التي هي تمجيد 
لعط���اء ال�سهداء الذي هو اأرقى عطاء واأ�سمى ما يجود به االإن�سان وثمرته 

للأمة العز والن�سر والحرية.
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ا اإحياء للروحية المعطاءة وال�سامدة لل�سهداء   ه���ذه الذكرى هي اأي�سً
ا تاأكيد على موا�سلة ال�سير في درب ال�سهداء  في وجدان االأمة. ه���ي اأي�سً
���ا احتفاء وتقدير  طري���ق الحرية والكرامة والع���زة واال�ستقلل. هي اأي�سً

الأ�سر ال�سهداء وتذكير للأمة بم�سوؤوليتها تجاههم.
ا في ظرف كالظرف الذي   فله���ذه المنا�سبة كل هذه االأهمية خ�سو�سً
نعي�س���ه وال�سه���ادة لها دالالت وا�سع���ة ال�سهداء ب�سهادته���م يقدمون داللة 
مهم���ة تعب���ر باأجل���ى ما يمك���ن اأن يعبر به ع���ن المظلومية ع���ن مظلومية 

المظلومين عن مظلومية هوؤالء الم�ست�سعفين.
 فال�سهداء في ميدان القتال وهم يواجهون المعتدين و�سهداء المظلومية 
ف���ي المناطق والقرى من االأطفال والن�س���اء و�سائر الم�ست�سعفين الجميع 
يقتل���ون بغي���ر حق ويناله���م هذا الظلم ال���ذي ي�سل اإلى ح���د اال�ستهداف 
لحياتهم وهذا هو من اأ�سد اأنواع الظلم من اأق�سى اأنواع الظلم حينما يعمد 
االأ�سرار والطغ���اة والمجرمون والم�ستكبرون من بني االإن�سان على اإزهاق 
اأرواح االآخري���ن و�سف���ك دمائهم وا�ستباحة حياته���م والعمل على اإبادتهم 
هذا يعبر ع���ن مظلومية كبي���رة للم�ست�سعفين الم�ستهدفي���ن المظلومين 

المبغي عليهم.
ا يدلل على مدى االإجرام مدى ال�سوء مدى   وه���و في الوقت نف�سه اأي�سً
الطغيان مدى االإفل�ض االأخلقي واالإن�ساني لدى قوى ال�سر واالإجرام التي 
ت�سل في وح�سيته���ا اإلى هذا الم�ستوى من العدواني���ة والطغيان فت�ستبيح 
حي���اة بني االإن�سان التي جعله���ا اهلل غالية هذا االإن�س���ان الذي كرمه اهلل 
واأراد اهلل ل���ه اأن يعي����ض كريًما عزيًزا في هذه الحي���اة واأن ي�سمو في هذه 

الحياة يظلم اإلى هذا الم�ستوى من الظلم في�ستهدف في حياته.
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 فال�سهداء وهم يقتلون بمظلوميتهم التي ن�ساهدها حينما تعر�ض �سا�سة 
التلف���از تلك الم�ساهد الماأ�ساوية واالأليمة لل�سهداء هي لعنة على الظالمين 
على المجرمين الذين �سودوا وجه الحياة الذين ملوؤوا الحياة بوؤ�ًسا وحولوا 

ه المعاناة ِمْلوؤُه االإح�سا�ض بالظلم. واقع الب�سرية اإلى واقع بئي�ض ِمْلوؤُ
ا اأجلى تعبير عن القيم   وال�سهادة بقدر ما تعبر عن المظلومية هي اأي�سً
وع���ن االأخلق ف�سهداء الموقف الح���ق الذين يقفون في وجه الطغيان في 
وجه الظلم في وجه المجرمين الذين ي�سعون الإقامة الحق والإقامة العدل 
الذين يدافعون عن الم�ست�سعفين هوؤالء ال�سهداء اإنما قدموا حياتهم وهم 

من�سدون نحو اهلل �سبحانه اأواًل وهم يدركون م�سوؤوليتهم تجاه االآخرين.
 ال�سه���داء اإنما انطلقوا بقيم عظيمة وعزي���زة، اإن�سانية عالية، لديهم 
م���ن الم�ساع���ر االإن�ساني���ة واالأحا�سي����ض االإن�ساني���ة م���ا جعلته���م يتاألمون 
حينما يرون الظلم حينم���ا ي�ساهدون الطغيان فل يقفون مكتوفي االأيدي 
يتفرج���ون على الواقع من حوله���م في�ساهدون الظلم وي�ساهدون الجريمة 
وي�ساه���دون اال�ستباح���ة لحي���اة النا�ض وي�ساه���دون الطغ���اة والمجرمين 

والظالمين والمف�سدين يرتكبون اأب�سع الجرائم، ال.
 وه���م ذوو عز ذوو اإباء ذوو �سهامة وه���م في الوقت نف�سه لديهم ح�ض 
الم�سوؤولي���ة الديني���ة ما بينه���م وبين اهلل بحكم انتمائه���م اإلى هذا الدين 
االإ�سلم���ي العظيم الذي يفر�ض على منت�سبي���ه والمنتمين اإليه اأن يكونوا 
قّوامين بالق�سط اأن يكونوا عوًنا للمظلومين واأن يقفوا خ�سوًما للظالمين 

وللم�ستكبرين.
 روح العط���اء واالإيثار والت�سحية وال�سمود وال�سجاعة والثبات كل هذه 
المعان���ي والقيم اختزنها ال�سه���داء وتحركوا وه���م يحملونها وعبروا من 
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خ���لل مواقفهم وثباتهم و�سمودهم وفي النهاي���ة �سهادتهم عبروا بذلك 
كل���ه عن هذه القي���م وج�سدوها في اأر����ض الواقع موقًفا وعم���ًل وت�سحيًة 

وعطاًء ال ي�ساويه عطاء في واقع االإن�سان.
ا الإحياء روح الجهاد واال�ست�سهاد  وهذه المنا�سبة وهذه الذكرى هي اأي�سً
ف���ي م�ساعرنا وقلوبنا واأنف�سنا جميًعا كموؤمنين، وال�سهداء االأعزاء الذين 
ببرك���ة ت�سحياتهم، وتفانيهم في �سبيل اهلل، و�سدقهم مع اهلل، وعطائهم 
العظيم بكل �سيء حتى النف�ض، تحقق الن�سر والعزة، ودفع اهلل عن عباده 
الم�ست�سعفين خط���ر االإبادة واال�ستعباد، له���وؤالء ال�سهداء عظيم الف�سل 
ورفيع المكانة والح���ق الكبير علينا تجاههم وتجاه اأ�سرهم، وهم مدر�سة 
متكاملة نعرف من خللهم االإيمان وقيم االإ�سلم، من عّزة واإباء و�سمود 
وثبات وت�سحية و�سبر وبذل وعطاء و�سخاء و�سجاعة، ونعرف من خللهم 

اأثر الثقة باهلل �سبحانه وتعالى.
مت �سهيًدا في �سبيل اهلل َبَنت َلِبَنًة في �سرح االإ�سلم  اإن كل اأ�س���رة قدَّ

ا وكرامة. العالي وُبنيانه العظيم، ووهبت الأُمتها عزًّ
 وبه���ذه المنا�سبة العزي���زة جمعنا ما تي�سر من درو����ض ال�سيد ح�سين 
ر�س���وان اهلل عليه ومن محا�س���رات ال�سيد عبد المل���ك حفظه اهلل تحت 
عن���وان )ال�سهادة عطاء قابله اهلل بعط���اء( لنعرف اأهمية ثقافة ال�سهادة 
ا  ف���ي �سبيل اهلل و�سرورة اأن تحمل االأمة ه���ذه الثقافة العظيمة وخ�سو�سً

هذه المرحلة. واهلل ولي الهداية والتوفيق. 
ة ا�ضَ يحيى قا�ضم اأبو عوَّ
بتاريخ 1جمادى الأولى 1438هـ
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ال�شراع في واقع الب�شر

ال�شراع بين الخير وال�شر هي حالة م�شتمرة في واقع الب�شر

الموؤ�سف في واقع الب�سرية اأن حالة ال�سراع بين الخير وال�سر هي حالة 
واقعي���ة في واقع الب�سر ا�ستمرت منذ وقت مبكر ولي�ست حالة جديدة واإن 
كانت تتعاظم من حين الآخر نتيجة هيمنة قوى ال�سر واال�ستكبار والظلم.
 ال�س���راع بين الخي���ر وال�سر يتج�سد ف���ي ال�سراع ما بي���ن من ينتمي 
للخي���ر وما بي���ن من ينتمي لل�سر وه���ذه حالة مبكرة في واق���ع الب�سر اهلل 
�سبحان���ه وتعال���ى وثقه���ا لنا في الق���راآن الكري���م منذ المرحل���ة المبكرة 
واالأول���ى للوجود الب�سري على االأر����ض. االإن�سان اهلل �سبحانه هياأه ومنحه 
من القابليات والعنا�سر واالإمكانات والقدرات ما يمكن اأن ي�ستفيد به في 
الحق والخير ويتحرك به في الحق والخير وما يمكن اأن يحركه في اتجاه 
ال�سر ولديه القابلية الأن يتجه اتجاه الخير اأو يتجه اتجاه ال�سر ولذلك قال 
�َها • َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَو�َها}]الش�مس:  اهلل �سبحانه: {َوَنْف�ٍس َوَما �َس���وهَّ

.]7 :6

 هذا االإن�سان ملهم للفجور وملهم للتقوى {َوَهَدْيَناُه �لنهَّْجَدْيِن}]البلد:10[
 األهمه اهلل وعرفه ف���ي وجدانه و�سميره الفجور والتقوى يميز ويدرك 

ولديه القابلية الأن يتجه هذا االتجاه اأو ذاك االتجاه.
 ثم في واقع الحياة مكنه هياأه هياأ له ما في ال�سموات واالأر�ض �سخر له ما 
له م�سوؤولية كبيرة في واقع الحياة، قال �سبحانه  في ال�سموات واالأر�ض حمَّ

اَها}]الشمس:9:10[. اَها • َوَقْد َخاَب َمن َد�سهَّ وتعالى: {َقْد �أَْفلََح َمن َزكهَّ
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نزعة ال�شر والطغيان والفجور كانت �شبًبا كبيًرا للم�شاكل 
في واقع الحياة

 من���ذ الوج���ود الب�س���ري االأول والق���راآن الكريم يحكي لن���ا بداية هذا 
ال�س���راع وبواع���ث هذا ال�س���راع وكيف اأن نزع���ة ال�سر ونزع���ة الطغيان 
ونزعة الفجور كانت �سبًبا كبي���ًرا للم�ساكل في واقع الحياة فقال �سبحانه 
}]المائد: ة27[ الحظوا منذ بداية  وتعال���ى: {َو�ْتُل َعلَْيِهْم َنَباأَ �ْبَنْي �آَدَم ِباْلَحقِّ

الوجود الب�سري بداأت هذه الم�ساكل في واقع الب�سر.
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن �أََحِدِهَما   {َو�ْتُل َعلَْيِهْم َنَباأَ �ْبَنْي �آَدَم ِباْلَحقِّ �إِْذ َقرهَّ
ب قربانه فاهلل  َوَلْم ُيَتَقبهَّْل ِمَن �الآَخِر} قربا قرباًنا اإلى اهلل كل منهما قرَّ
�سبحان���ه تقبل من اأحدهما ولكنه لم يتقبل قربان االآخر ل�سبب من االآخر 

نف�سه.
{َقاَل اَلأَْقُتلَنهََّك} فوًرا اتجه بعدائية وبنزعة �سر وبنزعة حقد وبنزعة 
 ح�س���د اإلى من؟ اإل���ى اأخيه اإلى اأخيه ليوجه له ه���ذا التهديد وهذا الوعيد 
���َك} ه���و ل���م يفعل به �سيًئا ول���م يعتِد عليه ول���م يظلمه ولم  {َق���اَل اَلأَْقُتلَنهَّ
ي�ستف���زه ول���م ي�سدر من جانبه اأي �سيء �سده لكن���ه حمل تجاه اأخيه وهو 
اأخ���وه كل ه���ذا الحق���د وكل هذه الحال���ة العدائي���ة ال�سديدة وتوج���ه اإليه 

بالوعيد بالقتل.
ُ ِمَن �ْلُمتهَِّقيَن} لي�ست م�سكلتك عندي م�سكلتك   {َقاَل �إِنهََّما َيَتَقبهَُّل �للهّ
عن���د نف�س���ك م�سكلتك خلل في التق���وى اأنت ل�ست متقًي���ا هلل؛ فلذلك اهلل 
ل���م يتقبل منك قربان���ك فل�ست اأن���ا م�سكلتك حتى ت�سعى اإل���ى قتلي واإلى 

التخل�ض مني.
 ه���ذا االآخر الذي تقبل اهلل قربانه هو من المتقين يحمل اإرادة الخير 
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َليهَّ  ها الخير {َلِئن َب�َسطَت �إِ ويحمل نف�سية زكية �سليمة ِمْلوؤُها المحبة وِمْلوؤُ
َي���َدَك ِلَتْقُتلَِن���ي َما �أََنْا ِبَبا�ِس���ٍط َي���ِدَي �إَِلْيَك اَلأَْقُتلَ���َك} اأنا ال اأحمل تجاهك 
 َ ���ي �أََخاُف �للهّ اإرادة ال�س���ر وال اإرادة الع���داء وال اأري���د اأن اأعتدي عليك {�إِنِّ
َربهَّ �ْلَعاَلِميَن}]المائ�دة: 28[ الأن���ه هكذا االإيمان الحقيقي ال�سادق هو يجعل 
عند االإن�سان حالة من االن�سباط والتقوى فل يحمل الروح العدائية تجاه 
َحاِب  �سْ االآخرين بغير حق {�إِنِّي �أُِريُد �أَن َتُبوَء ِباإِْثِمي َو�إِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن �أَ

اِلِميَن}]املائدة:29[. �لنهَّاِر َوَذِلَك َجَز�ُء �لظهَّ
الحظ���وا ف���ي كل ما يحمله هذا من الخير م���ن اإرادة الخير وفي كل ما 
يقدم���ه من الموعظ���ة الح�سنة من التذكير الأخيه بخط���ورة اأن يقدم على 
ا  مثل هذا الفعل هو لم ي�ستفز فيواجه كلم اأخيه بكلم قا�ٍض ويقابله اأي�سً
بالتهديد والوعيد ويقول كل ما دمت وجهت اإلي هذا الكلم تف�سل فيبادر 
اإل���ى مهاجمت���ه واالعتداء علي���ه. ال، هو قال ال اأحمل تجاه���ك نزعة ال�سر 
وال الع���داء وال اأري���د اأن اأقتلك واأنا اأخاف اهلل رب العالمين وم�سكلتك هي 
لديك اأنت لي�ست عندي اأنا حتى تتخل�ض مني واإذا اأقدمت على فعل كهذا 
فهو خطر عليك �سي�سيف لك اآثاًما اإلى اآثامك الما�سية التي حالت بينك 
وبين اأن يتقبل اهلل منك قربانك، اآثاًما اإ�سافية، اأثام قتلي واالعتداء عليَّ 

كجرم كبير خطير عاقبته النار.
 الحظ���وا موعظ���ة مهمة بليغه نبه���ه على خطورة هذا الفع���ل اأنه ظلم 
 ج���زاوؤه جهنم جزاوؤه عق���اب اهلل �سبحانه وتعالى فم���اذا كانت النتيجة؟ 
َبَح ِمَن �ْلَخا�ِسِريَن}]المائدة:30[  �سْ َعْت َلُه َنْف�ُسُه َقْتَل �أَِخيِه َفَقَتلَُه َفاأَ {َفَطوهَّ
مع كل ما يت�سم به اأخوه ويت�سف به اأخوه من اإرادة الخير من طيب الكلم 
من ن�سح القول من التعامل االإيجابي من هذه الروحية االإيجابية لم ينفع 



› 10 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

مه اإليه من التذكي���ر والتحذير من عاقب���ة ما يمكن ما  ذل���ك فيه وم���ا قدَّ
�سيترت���ب عل���ى جريمته اإن هو قتله مع كل ذل���ك �سهلت وي�سرت وهونت له 

نف�سه االإقدام على هذه الجريمة فقتله فاأ�سبح من الخا�سرين.

ا�شتمر هذا الم�شار في واقع الب�شر ب�شبب من يحملون هذه 
النزعة ال�شريرة وي�شتهترون بحياة النا�س

 وهك���ذا ا�ستمر ه���ذا الم�سار في واقع الب�سر؛ الأن ف���ي واقع الب�سر من 
يحمل���ون هكذا نزع���ة عدائية من لديه���م كل هذا ال�س���ر وكل هذا الحقد 
وكل هذه االأنانية وكل هذا اال�ستهتار باالإقدام على جريمة كهذه الجريمة 
عل���ى ا�ستهداف حياة النا�ض واال�ستهتار بحياة النا�ض واللمباالة تجاه ما 
يفعل���ون بالنا�ض وما يقدم���ون عليه مهما كان ب�سًع���ا واإجراميًّا وبدون حق 
وب���دون مبرر ولذلك ق���ال اهلل �سبحانه وتعالى عقب ذل���ك مبا�سرة {ِمْن 
ْو َف�َساٍد  �أَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعلَى َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �أَنهَُّه َمن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغْيِر َنْف�ٍس �أَ
َم���ا َقَتَل �لنهَّا�َس َجِميًعا َوَمْن �أَْحَياَه���ا َفَكاأَنهََّما �أَْحَيا �لنهَّا�َس  ِف���ي �الأَْر�ِس َفَكاأَنهَّ

َجِميًعا}]المائدة:32[   يعني لي�ست م�ساألة �سهلة.
 بن���و اإ�سرائيل كانوا نموذًجا م���ن النماذج الب�سري���ة الكثيرة في حالة 
االإج���رام اال�ستهتار بحياة النا�ض اال�ستب�ساط لقتل النا�ض و�سفك دمائهم 
ه اهلل لهم هذا التحذير وغلظ عليهم هذه الجريمة  واإزهاق اأرواحهم فوجَّ
ْر�ِس  فجعله���ا بهذا الم�ستوى: {َمن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغْيِر َنْف����ٍس �أَْو َف�َساٍد ِفي �الأَ
َم���ا َقَت���َل �لنهَّا����َس َجِميًع���ا} ت�سبح جريمته بهذا الم�ست���وى وكاأنه قتل  َفَكاأَنهَّ
الب�سري���ة جميًعا وت�س���وروا عندما ننظر اإلى قاتل اإلى اأن���ه مثًل قتل األف 
�سخ����ض بغير حق اأو قتل األفي �سخ�ض بغي���ر حق اأو نقول قتل مثًل ع�سرة 
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اآالف ام���راأة وطفل كيف �ستك���ون نظرتنا اإليه؟ اأو ع�سري���ن األف اأو مليون 
طف���ل مثًل كي���ف �ستكون نظرتنا اإلي���ه؟ اأنه غاية في االإج���رام في الحقد 
ف���ي التوح�ض في التجرد من االإن�سانية لكن {َفَكاأَنهََّما َقَتَل �لنهَّا�َس َجِميًعا} 
النا����ض بكلهم اأ�س���اف اإلى ذلك مع التعميم ب���� )ال( النا�ض اأ�ساف اإليها 
ْحَيا  َم���ا �أَ َم���ا َقَتَل �لنهَّا����َس َجِميًعا َوَم���ْن �أَْحَياَه���ا َفَكاأَنهَّ عب���ارة جميًع���ا {َفَكاأَنهَّ

�لنهَّا�َس َجِميًعا}.
وله���ذا نلحظ في توجيهات اهلل �سبحان���ه وتعالى في هديه في كتبه مع 
ر�سله ومع اأنبيائه هناك �سعي كبير في تذكير االإن�سان في تر�سيد االإن�سان 
لي���درك خطورة جريمة القتل اال�ستهتار  بحياة النا�ض التعدي على النا�ض 
و�س���وء ذل���ك وما يترت���ب على ذل���ك واآثار ذلك ف���ي واقع الحي���اة {َوَمْن 
َم���ا �أَْحَيا �لنهَّا�َس َجِميًعا} جعل���ت م�ساعي الحفاظ على حياة  �أَْحَياَه���ا َفَكاأَنهَّ
النا����ض ب�سكل �سحيح بحق لها هذا الف�سل لها هذا االأجر لها  هذا القدر 

نهََّما �أَْحَيا �لنهَّا�َس َجِميًعا}. والم�ستوى من القيمة {َفَكاأَ
ْنُهم َبْع���َد َذِلَك ِفي  َن���اِت ُثمهَّ �إِنهَّ َكِثي���ًر� مِّ  {َوَلَق���ْد َجاَءْتُه���ْم ُر�ُسُلَن���ا ِبالَبيِّ
�الأَْر����سِ َلُم�ْسِرُف���وَن} ]المائ�دة:32[ لم ينفع ذلك في بن���ي اإ�سرائيل اإًذا 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�س���ر يعني في واقع الب�س���ر من ال ينفع معهم م���ن ال ينفع معهم اأن 
تتعاط���ى باإيجابي���ة ابن اآدم ال���ذي واجه وعيد اأخيه وتهدي���د اأخيه وق�سوة 
اأخيه واجهها بطيب الكلم باالإيجابية التامة باللطف من القول بالن�سح 
والتذكير ومن ال ينفع معه���م الوعيد االإلهي بجهنم حتى وبالنار والعذاب 
العظي���م ومن ال ينفع معهم تغليظ الجريم���ة وتقبيحها فكاأنما قتل النا�ض 
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جميًعا من ال ينفع معهم كل ذلك ال عظة ال موعظة ال اأن تتعاطى باإيجابية 
ال اأن تت���ودد ال اأن تك���ون على اأرقى م�ستوى م���ن االإن�ساف والتفاهم من ال 
ينفع معهم كل ذلك مهما كنت اإيجابيًّا مهما كنت من�سًفا مهما كنت وديًّا 
مهم���ا كنت طيًب���ا مهما كنت مح�سًنا مهما كن���ت نا�سًحا مهما كنت عاداًل 

مهما كنت اإنما يزداد ق�سوة وجراأة على ا�ستهدافك.

ل يمكن مواجهة من يحملون ال�شر والحقد والإجرام 
والتوح�س اإل بلغة الت�شدي والمواجهة ولذلك �شرع 

اهلل الجهاد في �شبيله 

 ولذل���ك بعد ذل���ك مبا�سرة ما ذا يق���ول اهلل �سبحانه وتعال���ى؟ {�إِنهََّما 
َ َوَر�ُسوَلُه َوَي�ْسَعْوَن ِفي �الأَْر�ِس َف�َساًد� �أَن ُيَقتهَُّلو�ْ  َجَز�ُء �لهَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن �للهّ
ْو ُينَفْو�ْ ِمَن �الأَْر�ِس  ْن ِخ���اٍف �أَ ْيِديِه���ْم َو�أَْرُجُلُهم مِّ ���َع �أَ �أَْو ُي�َسلهَُّب���و�ْ �أَْو ُتَقطهَّ
ْنَيا َوَلُه���ْم ِفي �الآِخ���َرِة َع���َذ�ٌب َعِظيٌم}]المائدة:33[  َذِل���َك َلُه���ْم ِخْزٌي ِف���ي �لدُّ
تق���ول له: ي���ا اأخي اأنا �سريكك في االإن�سانية واأن���ا اأخوك في االإ�سلم تعال 
لنتفاه���م لنتحاور لنح���ل اأيَّة م�ساكل بيننا بالح���وار والتفاهم على اأ�سا�ٍض 
من الع���دل على اأ�سا�ٍض من االإن�ساف يجيب علي���ك باأفتك اأنواع االأ�سلحة 
ليقت���ل قدر ما ا�ستطاع من اأطفال ون�ساء وكبار و�سغار اأّي وح�سية هذه اأي 
اإجرام؟! هذه النزعة ال�سريرة هذا الحقد الفظيع هذا االإجرام والتوح�ض 
ال يمك���ن اأب���ًدا في واقع الب�س���ر اأن يواجه اإال بهذه اللغة لغ���ة الت�سدي لغة 
المواجهة هي التي يمكن اأن تحد منه هي التي يمكن اأن تقي الب�سرية منه 
ق���در االإمكان اإلى حد كبير اإلى حد بعيد واإال هناك من لو يتاح له اأن يقتل 
ا  ب���دون اأن يوؤاخذ بدون اأن يمنع ب���دون اأن يحال بينه وبين ذلك لقتل يوميًّ
ب���دون تردد ولقتل بدون حدود طول حياته لبقي يقتل النا�ض بكل ا�ستهتار 
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وال مب���االة لبقي يدو�ض على حياة النا�ض ويرتك���ب بحقهم اأب�سع الجرائم 
دون مباالة هذا هو الواقع الذي تعي�سه الب�سرية هي الحالة الواقعية.

 ولذلك �سرع اهلل �سبحانه وتعالى الجهاد في �سبيله وهو الغني، الجهاد 
ف���ي �سبيل اهلل لي�ض معناه حالة دفاع عن اهلل اأن هناك من ي�سكل خطورة 
عل���ى اهلل فيطل���ب اهلل من عب���اده اأن يدافعوا عن���ه اأو اأن هناك من ي�سكل 
خطورة على ملك اهلل اأو على �سلطانه، اهلل لي�ض م�ست�سعًفا ولي�ض بحاجة 
م���ن اأح���د اأن يدافع، هو المحي���ي والمميت وهو الخالق وه���و المبدئ وهو 
المعيد وه���و القاهر فوق العباد وحياة الب�سر بي���ده وتحت �سلطانه وقهره 

حينما يقول هنا )اإنما 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�س���ر بالنا�ض في الدين 
االإ�سلمي مكانتهم ف���ي االإ�سلم اإن اهلل يجعل العدوان على عباده الظلم 
لعب���اده التعدي على عباده التخريب لحياة عب���اده يجعله حرًبا معه ليعبر 
بذل���ك عن مكانة عباده لديه وعن خطورة التخريب لحياتهم التعدي على 
حياته���م التجاوز للحق فيهم جعل الم�ساأل���ة بمثابة حرب معه هذا عندما 
يك���ون لديك مثًل لدّي مكانة عزي���زة فاأقول من حاربك فهو يحاربني من 
اعت���دى عليك فه���و يعمل �سدي به���ذه المكانة الكبيرة للب�س���ر عند ربهم 
للنا�ض لدى اهلل فحينم���ا ياأتي من لديهم نزعة ال�سر حينما ياأتي االأ�سرار 
والطغاة والمجرمون بما لديهم من �سر وحقد وكبر وتجبر وا�ستهتار بحياة 
النا����ض يعتدون يتج���اوزون الحرمات والحقوق يف�س���دون يقتلون يبط�سون 
ُفه���ا اهلل �سبحانه وتعالى باأنه���ا حرب معه ثم  يتجب���رون ه���ذه الحالة َي�سِ
يح���رك االأمة لمواجهتها ويعد من يتحرك ه���ذا التحرك بالن�سر ولذلك 
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َ َو�ْبَتُغو�ْ �إَِليِه �ْلَو�ِسيلََة  َها �لهَِّذيَن �آَمُنو�ْ �تهَُّقو�ْ �للهّ عقب ذلك مبا�سرة {َيا �أَيُّ
َوَجاِه���ُدو�ْ ِف���ي �َسِبيِلِه َلَعلهَُّك���ْم ُتْفِلُحوَن}]المائ�دة35[ جاهدوا، جاهدوا من؟ 
جاهدوا اأولئك االأ�سرار الذين اأن تركتموهم لن  يتركوكم اإن �سكتم عنهم 
ل���ن ي�سكتوا عنك���م الذين هم معتدون، معتدون حتى ل���و لم تتكلموا معهم 
حتى لو لم ت�سكلوا عليهم اأّي خطورة حتى لو لم ي�سدر منكم تجاههم اأّي 
�سر اأّي خطر اأّي �سر لن يتركوكم، هم خطر على النا�ض على حياتهم على 
اأمنهم على ا�ستقرارهم، هم ي�سعون دائًما اإلى ا�ستعباد النا�ض اإلى التحكم 
ف���ي النا�ض، ثم لي�ض للإن�سان في حياته وال في ممتلكاته وال في وجوده اأّي 
قيم���ة لديهم، بكل ب�ساط���ة ي�ستهدف لك قرية اآهل���ة بال�سكان فيعمل على 
اإب���ادة كل �سكانها وال يبالي، الم�ساألة لدي���ه طبيعية كما ت�سرب اأنت �سربة 
م���اء، اأّي حقد؟! اأي اإجرام؟! اأي طغيان؟! ولذلك تاأتي هذه اللهجة القوية 
وال�سدي���دة في الق���راآن للت�سدي لكل االأ�سرار والطغ���اة والفا�سدين وهذه 
النزعة نزعة ال�سر العدوان االإجرام لدى فريق من الب�سر على مر التاريخ.

كيف كانت معاناة الأنبياء وهم اأعظم النا�س اإيماًنا وكرامة 
ا على م�شلحة الب�شرية وحر�شً

والحظ���وا عندما نجد في القراآن الكريم ونجد ف���ي التاريخ ما يحكيه 
اهلل ع���ن معاناة االأنبياء، االأنبياء هم اأرق���ى النا�ض اأخلًقا  اأعظم النا�ض 
ا على م�سلح���ة الب�سرية هم اأزك���ى النا�ض اأهدى  اإيماًن���ا وكرام���ة وحر�سً
النا����ض اأرقى النا�ض ه���م يج�سدون الكمال االإن�ساني ه���م يج�سدون القيم 
الفطرية واالإلهية في واقع الحياة االأنبياء بكل عظمتهم بكل كرامتهم بكل 
م���ا هم عليه ويت�سفون به من الخير والهدى والزكاء واإرادة الخير للنا�ض 
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كان له���م اأع���داء وكان الكثير منهم يقت���ل؛ ولذلك نج���د اأن اهلل �سبحانه 
فيم���ا عابه عل���ى بني ا�سرائيل تج���اه اأنبيائهم قال عنه���م: {َذِل���َك ِباأَنهَُّهْم 
}]البقرة61[ وفي اآية  ِ َوَيْقُتُلوَن �لنهَِّبيِّيَن ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َكاُن���و�ْ َيْكُفُروَن ِباآَياِت �للهَّ
}]آل عم�ران112[ يعني هناك كثير من  نِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ اأخ���رى: {َوَيْقُتُلوَن �الأَ
االأنبياء ُقتلوا هناك، من لم يتحا�َض عن قتل نبيٍّ من اأنبياء اهلل فما بالك 

اأن يتحا�سى من قتل اأي �سخ�ض اآخر اأي اإن�سان.
 االآن ل���و نه����ض محمد بن عبد اهلل ر�س���ول اهلل وخاتم االأنبياء �سلوات 
اهلل و�سلمه عليه وعلى اآله اإلى الحياة مجدًدا واأتى اإلى واقعنا في العالم 
االإ�سلم���ي ومن داخل العالم االإ�سلمي واهلل لتحرك الكثير ممن ينتمون 
اإلى االإ�سلم لقتاله خدمة لم�سالح اأعدائهم وفيما يرونه م�سلحة وهمية 
وزائفة لهم؛ الأنه بالتاأكيد في منهج الحق في الدعوة اإلى العدل في ال�سعي 
���ا لم�سالحهم وم�ساعيهم ال�ستعباد  الإقام���ة الحق والخير �سيرونه معار�سً

النا�ض.
واقع الحياة �سراع بين المنتمين اإلى الخير وبين المنتمين لل�سر

َن  � مِّ  يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعال���ى: {َوَكَذِل���َك َجَعْلَن���ا ِلُكلِّ َنِب���يٍّ َع���ُدوًّ
تعال���ى:  ويق���ول  يًر�}]الفرق�ان31[   َوَن�سِ َهاِدًي���ا  ���َك  ِبَربِّ َوَكَف���ى   �ْلُمْجِرِمي���َن 
}]األنعام112[  � �َسَياِطي���َن �الإِن����ِس َو�ْلِجنِّ {َوَكَذِل���َك َجَعْلَن���ا ِل���ُكلِّ ِنِب���يٍّ َع���ُدوًّ
فهك���ذا واقع الحياة �سراع بين المنتمي���ن اإلى الخير وبين المنتمين لل�سر 
�سراع حتى االأنبياء لم ي�سلموا كانوا في �سراع في م�ساكل كان لهم اأعداء 

والكثير من االأنبياء ا�ست�سهدوا وهم في عداد ال�سهداء.
ْنُهْم ُي�َساِرُعوَن ِفي �الإِْثِم  ا عن بني اإ�سرائيل: {َوَتَرى َكِثيًر� مِّ  يقول اأي�سً
ْح���َت َلِبْئ�َس َما َكاُن���و�ْ َيْعَمُلوَن}]المائدة62[ يقول عن  َو�ْلُع���ْدَو�ِن َو�أَْكِلِه���ُم �ل�سُّ
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ق���وى الكفر وال�سرك والنفاق والطغي���ان ممن تفرغوا من القيم االإن�سانية 
���ًة}ال يراعون ال عهود وال  الًّ َواَل ِذمهَّ ِم���ٍن �إِ والفطري���ة: {اَل َيْرُقُب���وَن ِفي ُموؤْ
مواثيق وال قرابات وال اأي اعتبار اأبًدا {َو�أُْوَل�ِئَك ُهُم �ْلُمْعَتُدوَن}]التوبة10[. 
يعن���ي لديهم النزع���ة العدوانية. اإذا كنت في واقع ي�سه���ل عليه اأن يعتدي 
علي���ك ي���رى اأمام���ه فر�سة اأو اأم���ًل في قه���رك والتغلب علي���ك لن يتردد 

�سيبادر بالعدوان عليك.

لأن في الحياة ظلمة ومف�شدين كان الحل اأن ي�شعى 
نوا قوة  الموؤمنون والم�شت�شعفون والأحرار لأن يكوِّ

لمواجهة هذا التحدي

 ولذلك كان الحل لواقع الموؤمنين ولواقع الم�ست�سعفين لواقع االأحرار 
اأن ي�سع���وا الأن يكونوا قوة في مواجهة ه���ذا التحدي وجود في واقع الب�سر 
وجود اأ�سرار وجود طغاة وجود مف�سدين وجود م�ستكبرين وجود من لديهم 
نزعه عدائي���ة و�سريرة في ا�ستعب���اد النا�ض بغير ح���ق وقهرهم واإذاللهم 
ا  واال�ستهت���ار بحياتهم وجود من ال يمتلكون الر�سد ف���ي الحياة وخ�سو�سً
حينم���ا يمتلكون القوة واالإمكان���ات بدون ر�سد يمثل خط���ورة يمثل تحدًيا 
ي�ستدع���ي اأن يكون في مقاب���ل هذا التحدي قوة تق���ف بوجه هذا التحدي 

ك يقف بوجه هذا التحدي. تحرُّ
 ولذل���ك نجد من عجيب الحال اأن قوى ال�س���ر والطغيان من الم�ستوى 
العالمي يعني ناأتي اليوم اإلى اأمريكا مثًل واإ�سرائيل اإلى اأذيالها ال�سغيرة 
يحاول���ون اأن تنح�سر فيهم الق���درات واالإمكانات الع�سكري���ة واأن ي�سلبوا 
كل الم�ست�سعفي���ن كل مقوم���ات وقدرات الدفاع عن النف����ض، الدفاع عن 
الحي���اة، الدفاع عن الحرية، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن اال�ستقلل؛ 
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ا حينم���ا ي�ساهدونه���ا تن�سُد  في�سع���ون ال�سطه���اد كل ال�سع���وب وخ�سو�سً
الحرية واال�ستقلل والعزة والكرامة، هذه م�سكلة لديهم ال يمكن ال�سكوت 
ا هذه عندهم كارثة واأمر غير مقبول بتاًتا تعتبر  عليها، تريد اأن تكون حرًّ
حينئذ متمرًدا ويمكن اأن ي�سوقوا الكثير والكثير من ال�سفات والتبريرات 
ال�ستهداف���ك يحاول���ون اأن يكونوا هم وحدهم م���ن يمتلكون القدرات التي 
يتمكنون به���ا من الهيمنة واال�ستبداد والظل���م والقهر والطغيان؛ وحينئذ 
يفعل���ون بالم�ست�سعفي���ن م���ا ي�س���اوؤون دون اأن يجع���ل الم�ست�سعف���ون من 
اأنف�سه���م قوة مقتدرة تداف���ع عن النف�ض عن الحرية ع���ن اال�ستقلل عن 

الكرامة.
ا؛ الأنهم ه���م قوى ال�س���ر ق���وى الطغيان قوى   والم�سكل���ة عجيب���ة ج���دًّ
االإج���رام التي من الخطر اأن تمتلك هي قدرات كبيرة ت�سر بالنا�ض توؤذي 
الب�سري���ة ت�سبب في واقع الب�سر الم�ساكل الكثي���رة وت�سلب الب�سرية اأمنها 

وا�ستقرارها هذا ما هو حا�سل اليوم.

من اجتمع لديهم نزعة ال�شر والإمكانات مع فقدان الر�شد 
هم من جلبوا للب�شرية كل هذه المعاناة الكبيرة

 ه���وؤالء الذي���ن ال ر�سد لديهم ولديهم نزعة ال�س���ر والعدوان والطغيان 
بيده���م االآن االإمكان���ات والمقدرات نتيج���ة حكاية طويلة م���ن التق�سير 
والتفريط عبر التاري���خ اأو�سل الواقع اإلى ما و�سل اإليه ولكن هوؤالء الذين 
ال ر�س���د لديهم نرى كم جلبوا بتلك االإمكان���ات والقدرات ال�سر والويلت 
ف���ي واقع الب�سرية كم جلب���وا للب�سرية من معاناة كبي���رة! هل اأمريكا بكل 
م���ا لديها من اإمكانات وهيمن���ة ونفوذ ومن معها عل���ى الم�ستوى العالمي 
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واالإقليمي عل���ى الم�ستوى الدولي واالإقليمي و�س���واًل اإلى النظام ال�سعودي 
ب���كل تلك االإمكانات والمقدرات الهائلة، هل كان نتاج نفوذهم اإمكاناتهم 
هيمنته���م قدراتهم خي���ٌر في الحياة �سلمة للب�سري���ة ا�ستقرار في الواقع 
العالم���ي، اأم اأنهم اإنما جلبوا ال�سر والويلت والم�سائب والنكد والنكبات 

اإلى واقع الب�سرية ب�سكل كبير؟
 حينما ن�ساهد مكتوًبا على الدواء الحظوا وهو دواء توجيه اأو تنبيه على 
اأن يو�س���ع الدواء بعي���ًدا عن متناول االأطفال، دواء ع���لج من االأمرا�ض، 
م�سكن من االآالم، يكتب عليه اأن يو�سع بعيًدا عن متناول االأطفال، لماذا؟ 
الأن االأطف���ال ال يزال���ون ناق�سي الر�س���د اأما حينما تج���د اأولئك الذين ال 
ر�س���د لديه���م وال حكمة لديه���م وال اإن�سانية وال �سمي���ر ي�سبحون هم من 
لديهم اإمكانات وقدرات كبيرة تمثل حينما توظف بالغلط بال�سر بالخطاء 
ا على الب�سرية نكبة للب�سرية معاناة للإن�سانية نجد هذه  بال�س���وء تمثل �سرًّ
َفَه���اَء �أَْمَو�َلُكُم �لهَِّتي َجَعَل  فع���ًل م�سكلة كبيرة اهلل يق���ول: {َواَل ُتوؤُْتو�ْ �ل�سُّ
ُ َلُك���ْم ِقَياًم���ا }]النس�اء5[ م���ا مكنك���م اهلل ف���ي الحياة فيه م���ن اإمكانات  �للهّ
واأموال وثروات ه���و لخيركم لم�سلحتكم الحتياجاتكم لتبنوا بها ح�سارة 
تلب���ي حاجة االإن�سانية وت�سعد بها االإن�سانية فهوؤالء ال�سفهاء الذين ال ر�سد 
لديه���م حينما يكونون ه���م من يقدم���ون اأنف�سهم على اأنهم ق���ادة العالم 
وق���ادة الب�سرية والمتحكمون في الواقع الب�سري ماذا ينتج؟ ماذا يحدث؟ 
م���ا ذا يح�س���ل؟ هو كل الذي ن���راه ون�ساهده قد ملء العال���م اأمتلأ ظلًما 

وجوًرا وطغياًنا.  
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اهلل اأراد لعباده الكرامة والعزة والحرية واأالَّ يكونوا 
عبيًدا اإال له الأنه خالقهم وربهم الحقيقي 

 هن���ا في مواجهة واقع كه���ذا ياأتي التوجيه االإله���ي بالجهاد في �سبيل 
اهلل واهلل غن���ي الجه���اد في �سبيل اهلل  لي�ض معناه دفاع عن اهلل اإنما قتال 
وتح���رك عام في مواجه���ة اأولئك الذي���ن يمثلون �سرا عل���ى الحياة وعلى 
الب�سري���ة وعلى النا����ض المعتدين المف�سدي���ن االأ�سرار الطغ���اة لمواجهة 
�سرهم لمواجهة طغيانهم ووفق الطريقة التي ر�سمها اهلل �سبحانه وتعالى 
َ اَل ُيِحبِّ  نهَّ �للهّ ِ �لهَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُك���ْم َواَل َتْعَت���ُدو�ْ �إِ {َوَقاِتُل���و�ْ ِف���ي �َسِبي���ِل �للهّ
�ْلُمْعَتِديَن}]البق�رة190[ اإن اهلل ال يح���ب المعتدي���ن، فه���و ال يقبل بالعدوان 
ْهِر �ْلَحَر�ِم  ْهُر �ْلَح���َر�ُم ِبال�سهَّ الع���دوان بغير حق عل���ى اأحد مهما كان {�ل�سهَّ
َو�ْلُحُرَم���اُت ِق�َسا�ٌس َفَم���ِن �ْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدو�ْ َعلَْيِه ِبِمْثِل َما �ْعَتَدى 
ْرُكْم  ُ ِباأَْيِديُك���ْم َوُيْخِزِهْم َوَين�سُ ْبُهُم �للهّ َعلَْيُكْم}]البق�رة194[ {َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ
وؤِْمِنيَن}]التوبة14[ {َوَم���ا َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي  ُدوَر َقْوٍم مُّ َعلَْيِه���ْم َوَي�ْس���ِف �سُ

َجاِل َو�لنِّ�َساِء َو�ْلِوْلَد�ِن}]النساء75[. َعِفيَن ِمَن �لرِّ ِ َو�ْلُم�ْسَت�سْ �َسِبيِل �للهّ
 هك���ذا ياأتي االأمر م���ن اهلل �سبحانه وتعال���ى للم�ست�سعفين اأنه اجعلوا 
م���ن اأنف�سكم قوة تواجه هذا التحدي تواجه ال�سر تواجه العدوان تت�سدى 
للظالمي���ن والجائري���ن والم�ستكبرين، ال تقفوا مكتوف���ي االأيدي 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�سع���وا له���م وال ت�سمح���وا له���م 
با�ستعبادك���م؛ الأن اهلل اأراد لكم الكرامة اأراد لكم العزة اأراد لكم الحرية 
اأراد لكم اأالَّ تكونوا عبيًدا اإالَّ له الأنه خالقكم هو ربكم الحقيقي فل تقبلوا 
باأحد اآخر اأن يجعل من نف�سه ربًّا لكم وهو عبٌد حقيٌر �سيٌئ �سريٌر حتى لو 
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ا�ستعبدكم اإنما ي�ستعبدكم بالطغيان والقهر واالإذالل والظلم. هكذا تاأتي 
التوجيهات االإلهية.

 ثم لي����ض على الم�ست�سعفين اأي الئمة حينم���ا يقاتلون االأ�سرار حينما 
يت�سدون للطغاة والمجرمين حينما يقفون في  وجه المعتدين والجائرين 
والم�ستكبري���ن لي�ض عليهم اللئم���ة، بل لهم في ذلك ال�سرف لهم المجد 
 له���م العزة، هذه ه���ي الكرامة بذاتها؛ ولذلك يق���ول اهلل �سبحانه وتعالى 

{َوَلَمِن �نَت�َسَر َبْعَد ُظْلِمِه} ]الشورى:41[.
  مظل���وم ظل���م اعتدي علي���ه بغير حق بغي���ر وجه حق فظل���م فتحرك 
منت�س���ًرا مواجًها يواجه من ظلم���ه واعتدى عليه وبغى وتكبر عليه وتجبر 

عليه.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

معلوم اأن طريق ال�شهادة فيه الكثير من الأنبياء، ومن 
اأولياء اهلل ال�شالحين

معل���وم اأن خط ال�سهادة طريق ال�سهادة في���ه الكثير من االأنبياء، ومن 
اأولي���اء اهلل ال�سالحين؛ لو ل���م يكن هناك اإال مرافقته���م والعي�ض معهم، 
مرافقتهم وحدها ت�سريف كبير وت�سريف عظيم، وهذا ما تحقق لل�سهداء 
بف�سل اهلل �سبحان���ه وتعالى، وهنا نعرف كيف هي ال�سهادة واأنها كرامة، 
ال�سه���ادة كرامة، وال�سه���ادة ِمنَحة اإلهيَّه عظيمة وعزٌّ اأب���ديٌّ خالد يعي�سه 
االإن�سان ويهبه اهلل له ويحقق له من خللها ال�سيء الكثير الكثير. »من كلمة 

للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«
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اأهمية اأن تحمل الأمة روح ال�شهادة والت�شحية في مواجهة 
الترهيب والترغيب

وعندم���ا نتحدث عن ال�سهادة في �سبيل اهلل وعن ال�سهداء فاإن الإحياء 
روح الجه���اد واال�ست�سهاد في نفو�سنا كاأمة موؤمنة وكمجتمع موؤمن اأهميته 
الكبي���رة وخا�سة في هذا الع�سر، فاالأعداء ف���ي هذا الع�سر ي�ستخدمون 
�سلحي���ن م���ن خللهما يهيمن���ون على المجتم���ع، يتغلبون عل���ى النا�ض، 

ي�ستعبدون عباد اهلل:
 �ل�ساح �الأول: هو �سلح الخوف، التخويف والرهبة، فهم يعملون على 
اإثارة الخوف في نفو�ض النا�ض بكل الو�سائل، بكل االأ�ساليب ليتهياأ لهم من 
خ���لل ذلك ال�سيطرة على النا�ض، والتحكم به���م في توجههم وفر�ض ما 
يريدون عليهم، وباخت�سار: ليتهياأ لهم ا�ستعبادهم من دون اهلل والتحكم 

في كل �سوؤونهم.
و�ل�س���اح �الآخر: هو �س���لح الترغيب، واإثارة االأطماع، و�سراء المواقف 
و�س���راء الذمم، وال�سلح االأول وهو �سلح التخويف والترهيب هو ال�سلح 
االأعّم الذي ي�ستخدمونه على نحو وا�سع، فما و�سائلهم وما بط�سهم، و�سائل 
كيدهم وبط�سه���م وجبروتهم، ما يعملونه بالنا�ض من قتل و�سجن وتدمير 
و�س���ّن الحروب تلو الح���روب، والعمل بكل الو�سائل عل���ى زرع حالة الياأ�ض 
واالإحب���اط والذل، وحتى الترويج لثقاف���ة االإذالل وال�سعور بالذلة وانعدام 
االأم���ل وانعدام الثقة باهلل �سبحانه وتعالى، والعمل عبر الُمرجفين، وعبر 
و�سائ���ل االإعلم، وعب���ر كل الو�سائل عل���ى ت�سخيم حال���ة الخوف منهم، 
ق���وا في نفو�ض النا�ض وفي م�ساع���ر النا�ض الرهبة منهم بما  وعل���ى اأن يعمِّ
يهيئهم لل�ست�سلم واالنقياد والطاعة والخ�سوع والخنوع والذل، كل هذه 
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الو�سائل واالأ�ساليب يجعلون منها �سلًحا، يجعلون من الخوف �سلًحا.
لك���ن ثقافة الجهاد واال�ست�سهاد، وثقافة ال�سهادة في �سبيل اهلل، وبناء 
اأم���ة موؤمنة ُتح���بُّ ال�سهادة في �سبيل اهلل، وتك���ون ال�سهادة في �سبيل اهلل 
بالن�سب���ة له���ا اأمنية، بالن�سبة له���ا �سرًفا، بالن�سبة لها اأم���ًل، بالن�سبة لها 
عاقب���ة ح�سن���ة تاأملها وترجوها م���ن اهلل؛ يبطل هذا الكي���د بكله، ي�سقط 
ه���ذا الرهان، يف�سل هذا الخيار، يحبط ه���ذه الموؤامرة، ويجعل من هذا 
االأ�سلوب اأ�سلوًبا فا�سًل، ومن هذا ال�سلح �سلًحا �سعيًفا وبائًرا، ال يحقق 
اأثره وال يهيئ لهم ما اأرادوه منه. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1432ه�«

الذي اأذل الأمة هو حالة الخوف التي تبعث على ال�شت�شالم

اإن م���ن يتاأم���ل واقع اأمتن���ا االإ�سلمي���ة، واقع �سعوب اأمتن���ا االإ�سلمية 
ف���اإن اأكثر م���ا اأذلها وما اأهانها وما هياأها الأن تك���ون تحت هيمنة االأعداء 
وخا�سع���ة لهم وم�ست�سلم���ة الإرادتهم، اأغل���ب واأكثر واأهم عام���ل اأثر هذا 
التاأثير هو فعًل حال���ة الخوف، حالة الخوف التي تبعث على اال�ست�سلم، 
وتبع���ث على الياأ�ض وعلى القنوط من رحمة اهلل، والقنوط من ن�سر اهلل، 
والياأ����ض م���ن اأن يتدّخل اهلل ل�سال���ح عباده الم�ست�سعفي���ن، وهذه الحالة 

العامة في مجتمعنا االإ�سلمي لها هذا الدواء.
اإن باإم���كان مجتمعاتن���ا االإ�سلمية ومن خلل التثق���ف بثقافة القراآن 
الكريم، وم���ن خلل التربية االإيمانية، باإمكانه���ا اأن ت�سبح اأمة ال تخاف 
اإال اهلل، اأم���ة تعتب���ر القتل في �سبيل اهلل �سه���ادة، وتعتبر ال�سهادة كرامة، 
وتعتب���ر ال�سهادة في �سبيل اهلل عزًة وخيًرا وف�س���ًل واأجًرا عظيًما و�سرًفا 
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بون عن اأمتن���ا االإ�سلمية  كبي���ًرا، هذا هو م���ا يخ�ساه االأع���داء؛ ولهذا يغيِّ
- �س���واًء ف���ي و�سائل االإع���لم اأو عبر المدار�ض اأو عب���ر الجامعات اأو عبر 
بون هذا الجانب ب�سكل كبير؛  الخطاب الديني في الم�ساجد وغيرها - ُيغيِّ
الأنه���م ال يري���دون الأُمتن���ا اأن تكون على هذا النحو، اأم���ة تحطم قيود هذه 
الموؤام���رة، قيود حالة الخوف، تك�سر اأغلل الخوف الذي يكبلها ويجعلها 

م�ست�سلمة وخانعة وخا�سعة.
���ر اأُمتنا من حولنا باأهمي���ة هذه الثقافة،  ���ر اأنف�سنا، ُنذكِّ يج���ب اأن ُنذكِّ
بحاجة اأُمتنا في هذا الع�سر اإلى هذه الثقافة، ثقافة الجهاد واال�ست�سهاد، 
واأن تكون النظرة اإلى ال�سهادة في �سبيل اهلل هي النظرة الحقيقة، النظرة 
الت���ي قدمها القراآن الكريم، وبذلك ال يبق���ى هناك �سيء يخيف االأمة، ال 
يبق���ى هناك بيد العدو و�سيلة للهيمنة على المجتمع، للهيمنة على النا�ض، 
الإذالل النا����ض؛ الأنه فقد و�سيلة من اأه���م و�سائل ال�سيطرة والتحكم وهي: 

�سلح التخويف.
ال���ذي ُيحبُّ ال�سهادة في �سبي���ل اهلل، ويرغب بال�سهادة في �سبيل اهلل، 
وال�سه���ادة ف���ي �سبيل اهلل بالن�سبة ل���ه اأُمنية يتمنى اأن تك���ون هي عاقبته، 
واأن تك���ون هي ِختام حياته، اأي �س���يء يمكن اأن يخيفه من و�سائل جبروت 

. االأعداء، من و�سائل الخوف، هل يبقى باأيديهم �سيء يخيفونه به؟ كلَّ
واإذا تجاوزت اأُمتنا ه���ذه الحالة، حالة الخوف، حالة الرعب، وف�سلت 
اأمامه���ا كل محاوالت االأع���داء، كل الو�سائل، كل االأ�ساليب التي تزرع هذه 
الحالة، وتخلق هذه الحالة ف���اإن اأمتنا �ستتحرر حتًما من هيمنة االأعداء. 

»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«
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عندما نتثقف بثقافة ال�شهادة نكون من�شجمين مع القراآن 
الكريم

ف���ي واقعنا كاأمة مجاه���دة، ومجتمع مجاهد ق���ّدم ال�سهداء في �سبيل 
اهلل، ال�سه���داء الكثر، المئات من ال�سهداء، نج���د اأنف�سنا في حالة توافق 
وان�سجام مع القراآن الكريم، مع حقيقة االإ�سلم، مع حقيقة الدين، مع ما 
كان عليه الر�سول )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(، وهذا يعتبر �سرًفا كبيًرا، 
وف�س���ًل كبيًرا، ويبعث عل���ى االطمئنان وال�سعادة وال�س���رور، عندما نجد 
اأنف�سن���ا في الطريق نف�سه���ا، في الم�سار نف�سه، م�س���ار االإ�سلم، الطريق 
نف�سه���ا التي كان عليها الر�س���ول )�سلوات اهلل عليه وعل���ى اآله(؛ الأن من 
يريدون اإ�سلًما وديًنا ال يكون فيه جهاد، ال يكون فيه �سهادة، ال ُيقّدم فيه 
�سهداء، ال يكون فيه ت�سحيات، ال يكون فيه مواقف، ال يكون فيه م�سوؤولية، 
ال يكون فيه بذل وعطاء اإلى هذا الم�ستوى من البذل والعطاء هم بعيدون، 
بعيدون يجدون اأنف�سهم بعيدين عن القراآن الكريم لو رجعوا اإليه، بعيدين 
عما كان عليه الر�سول )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( في حركته الجهادية 
طوال بعثت���ه، وطوال حركته وهو يبلغ ر�سال���ة اهلل، يبلغ ر�سالة اهلل ويقيم 

دين اهلل، �سيجدون اأنف�سهم بعيدين عما كان عليه لو رجعوا اإلى �سيرته.
لكننا في واقعنا نجد اأنف�سنا عندما نرجع اإلى القراآن الكريم، وعندما 
نرجع اإلى ما كان عليه الر�سول)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(، نجد اأنف�سنا 
متوافقي���ن مع الق���راآن الكريم، وم���ع الر�سول العظيم)�سل���وات اهلل عليه 
وعل���ى اآله( وهذا يزيدنا اطمئناًنا، يزيدنا ثق���ة بما نحن عليه من الحق، 
يزيدنا ت�سميًما؛ الأن المهم بالن�سبة للإن�سان الموؤمن، اأهم �سيء بالن�سبة 
له اأن يكون على الحق، واأن يكون مع الحق، واأن يكون متم�سًكا بالحق، واأن 
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يكون على ال�سراط الم�ستقيم؛ ولذلك ال نجد اأنف�سنا تعي�ض حالة غرابة، 
عندم���ا ترجع اإلى القراآن الكريم وتق���راأ اآيات اهلل عن الجهاد في �سبيله، 
وعن ال�سهداء، وعن الت�سحية، وعن البذل في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى، 
وه���ذا م���ا يفقده االآخ���رون المتخاذل���ون والمتثاقل���ون والمتثبطون الذين 
يحر�سون على اأاّل يبذلوا �سيًئا في �سبيل اهلل؛ بل يرون ما قد يقدمونه في 
�سبيل اهلل اأنه مغرًما واأنه خ�سارة، ويرون الت�سحية في �سبيل اهلل خ�سارة، 
هوؤالء يفقدون هذه الحال���ة التي فيها ان�سجام مع القراآن الكريم. »من كلمة 

للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«

ال�شهداء تحركوا من واقعهم الإيماني 

عندم���ا نتحدث ع���ن ال�سهداء فاإن بداي���ة حديثنا عنه���م هو قول اهلل 
َدُقو� َما َعاَه���ُدو� �للهَّ�َه َعلَْيِه  �سبحان���ه وتعالى: {ِمَن �لُموؤِْمِنيَن ِرَج���اٌل �سَ
ُلو� َتْبِديًا}]األحزاب:23[  ن َينَتِظُر َوَما َبدهَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مهَّ ن َق�سَ َفِمْنُهم مهَّ
ال�سهداء تحركوا من واقعهم كموؤمنين؛ الأن االإيمان يخلق في نف�ض االإن�سان 
حال���ة من اال�ستعداد، وحال���ة من البذل والعطاء ترقى اإل���ى ا�ستعداده اأن 
يب���ذل نف�س���ه في �سبي���ل اهلل، اأن يقّدم حياته ويبذل حيات���ه من اأجل اهلل، 
فيم���ا هو ر�سا هلل، ف���ي مواجهة اأعداء اهلل، هذه الحالة هي حالة ملزمة 
للإيم���ان؛ بل هي من اأبرز �سمات االإيمان، م���ن اأهم علمات االإيمان: اأن 
تك���ون في اإيمانك ب���اهلل محبًّا هلل، ومطيًعا هلل اإلى م�ست���وى اال�ستعداد اأن 
تب���ذل نف�سك في �سبيل اهلل، وهذا يت���لزم مع االإيمان ومع الموؤمنين، هم 
اأ�سًل باع���وا اأنف�سهم واأموالهم من اهلل �سبحان���ه وتعالى، وهم يتحركون 
ف���ي �سبيل اهلل على هذا االأ�سا�ض؛ ولهذا يق���ول اهلل �سبحانه وتعالى: {�إِنهَّ 
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نهَّ َل�ُهُم �لَجنهََّة ُيَقاِتُلوَن  �للهّ����َه ��ْسَت���َرى ِمَن �لُموؤِْمِنيَن �أَنُف�َسُهْم َو�أَْمَو�َل�ُهم ِباأَ
ا ِفي �لتهَّْوَر�ِة َو�الإِنِجيِل  ِف���ي �َسِبيِل �للهّ�ِه َفَيْقُتُل���وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًد� َعلَْيِه َحقًّ
َو�ْلُقْر�آِن َوَمْن �أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن �للهّ�ِه َفا�ْسَتْب�ِسُرو�ْ ِبَبْيِعُكُم �لهَِّذي َباَيْعُتم ِبِه 

َوَذِلَك ُهَو �لَفْوُز �لَعِظيُم}]التوبة:111[.
فهك���ذا هو واقع الموؤمني���ن باعوا اأنف�سهم م���ن اهلل وهم يتحركون في 
�سبيل اهلل حا�سرون في اأي وقت، في اأي لحظة لتقديم هذه النفو�ض التي 
ه���ي مل���ك هلل باالأ�سا�ض اإلى 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�ض وه���ي اأغلى �سيء بالن�سبة للإن�سان، هذا هو اأثر االإيمان، هذا هو 

االأثر الحقيقي للإيمان ال�سادق.
اأم���ا االإيمان ال�سعيف، االإيمان الهزيل، االإيم���ان الناق�ض هو ال يترك 
ه���ذا االأث���ر ف���ي نف�ض االإن�س���ان، يبق���ى االإن�سان في���ه يعي�ض روحي���ة اأ�سبه 
بالروحي���ة اليهودية، روحية الحر����ض ال�سديد على الحي���اة {َوَلَتِجَدنهَُّهْم 
ْلَف  ُر �أَ َحُدُهْم َلْو ُيَعمهَّ �أَْحَر�َس �لنهَّا�ِس َعلَى َحَياٍة َوِمَن �لهَِّذيَن �أَ�ْسَرُكو�ْ َيَودُّ �أَ

�َسَنٍة}]البقرة:96[.
لكن الروحية الموؤمنة المتطلعة اإلى 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����ض هي تتطلع اأكثر م���ا تاأمل وترجو اإلى ما هن���اك، اإلى ما عند اهلل، 
 اإلى ما وراء هذه الحياة، في حياة اأرقى، في حياة اأعظم، في حياة اأ�سعد 
{ِب���اأَنهَّ َل�ُه���ُم �لَجنهََّة}]التوب�ة:111[، فم���ا هن���اك من خ�س���ارة، فما هناك من 
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 االإن�سان ي�سعر باأنه فقد كل 
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�سيء؛ بل على العك�ض فقد �سيًئا لكنه �سيح�سل على ما هو اأعظم، على ما 
ه���و خير، على ما هو اأ�سعد بالن�سبة له {َوَما ِعن���َد �للهّ�ِه َخْيٌر لِّاأَْبَر�ِر}]آل 

عمران:198[.

فاالإن�سان الموؤمن هو هكذا: يتحرك في حياته في واقعه في م�سوؤولياته 
الجهادية بهذه الروحية، باع نف�سه من اهلل وهو يتحرك بنف�سه وماله وكل 
اإمكانيات���ه وكل ما يمكن اأن ُيقّدمه، يتح���رك في �سبيل اهلل بروحية عالية 
وبرغب���ة، وه���و ي�ست�سعر اأن ه���ذه ال�سفقة م���ع اهلل �سبحان���ه وتعالى، بيع 
 النف����ض من اهلل وبيع المال من اهلل: هي �سفق���ة رابحة لي�ض فيها خا�سًرا 
 {َوَذِل���َك ُه���َو �لَف���ْوُز �لَعِظيُم}]التوب�ة:111[ ينطل���ق م�ستب�س���ًرا به���ذا البي���ع 
{َفا�ْسَتْب�ِس���ُرو�ْ ِبَبْيِعُكُم �لهَِّذي َباَيْعُتم ِبِه}]التوبة:111[ وهو يرى نف�سه اأنه من 
فاز واالآخرون هم من خ�سروا، من يرون اأنف�سهم الرابحين؛ الأنهم تثاقلوا 
وتخاذلوا؛ والأنهم ابتعدوا عن �سبيل اهلل؛ والأنهم ال يقّدمون �سيًئا في �سبيل 

اهلل؛ والأنهم يبخلون بما اآتاهم اهلل من ف�سله، هم الخا�سرون. »1432ه�«

اأول عنوان لتحرك الموؤمن هو ال�شدق مع اهلل
وعندم���ا يتحرك في �سبيل اهلل كموؤمن، يتح���رك واأول عنوان لتحركه 
َدُقو� َم���ا َعاَه���ُدو� �للهَّ�َه  ه���و ال�سدق م���ع اهلل {ِم���َن �لُموؤِْمِني���َن ِرَج���اٌل �سَ
َعلَْيِه}]األح�زاب:23[ يتح���رك ب�سدق، �سادًقا م���ع اهلل، �سادًقا في انتمائه 
اإل���ى ه���ذا الدين، �سادًق���ا في انتمائ���ه اإلى الق���راآن الكري���م، �سادًقا في 
ا�ستجابته هلل �سبحانه وتعالى، �سدق في الموقف، وبهذا هم رجال عطاء 
ورج���ال مواقف، االإن�سان عندما يتحرك به���ذه الروحية يكون في م�ستوى 
الم�سوؤولي���ة ويبق���ى ثابًتا على مبدئه، ثابًتا على موقف���ه، ثابًتا على عطائه 
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ُل���و� َتْبِديًا}]األحزاب:23[،  وبذل���ه، ال يتغير وال يختل���ف وال يبدل {َوَم���ا َبدهَّ
ويلقى اهلل بهذه الروحية: يلقى اهلل �سادًقا، يلقى اهلل ثابًتا، يلقى اهلل وهو 
عل���ى مبدئه وعلى موقفه باإيمانه ال�سادق، وبموقفه ال�سادق، وبثباته في 

ًما. ًيا، باذاًل، ُمقدِّ مبدئه �سادًقا، ُم�سحِّ
وله���ذا تحت ه���ذا العنوان، عن���وان ال�سدق م���ع اهلل �سبحانه وتعالى، 
ال�س���دق في االنتماء لهذا الدين الذي يفر�ض عل���ى االإن�سان اأن يكون في 
واقعه نا�سًرا لهذا الدين، وعامًل على اإقامة هذا الدين، ومواجًها الأعداء 
ه���ذا الدي���ن، واأن يعمل على الحف���اظ على قيم هذا الدي���ن واأخلق هذا 

الدين.
���ا بمكارم االأخلق، بنفو�ض زكي���ة وروحية عالية، فهذا  يتحركون اأي�سً
الم�ستوى من اال�ستعداد للبذل وللت�سحية وللإيثار وراءه الكثير من القيم 
�ِكُعوَن  اِئُح���وَن �لرهَّ االإيماني���ة، فهم {�لتهَّاِئُب���وَن �لَعاِبُدوَن �لَحاِم���ُدوَن �ل�سهَّ
اِج���دوَن �الآِم���ُروَن ِبالَمْع���ُروِف َو�لنهَّاُه���وَن َع���ِن �لُمنَك���ِر َو�لَحاِفُظ���وَن  �ل�سهَّ

ِلُحُدوِد �للهّ�ِه}]التوبة:112[. »1432ه�«

ما الذي يهيئ الإن�شان لأن يكون على م�شتوى عاٍل من 
البذل والت�شحية؟

م���ا يهي���ئ االإن�سان اأن يكون عل���ى هذا الم�ستوى من الب���ذل والت�سحية 
ا للرحيل من هذه الحياة اإلى الحياة االأخرى،  والعط���اء، واأن يكون م�ستعدًّ
اإل���ى لقاء اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، وم�ست�سعًرا ُقرب لق���اء اهلل في كل وقت 
ه���و الكثي���ر من القيم: زكاء ف���ي النف�ض، طهارة في القل���ب، ا�ستقامة في 
ال�سلوك، اأمل في اهلل، رجاء فيما عند اهلل، رغبة فيما عند اهلل، تطلُّع اإلى 
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م���ا عند اهلل، وتحرر من توّجه النف����ض ب�سهوات هذه الحياة ورغبات هذه 
ا:  الحياة، واإيث���ار لما عند اهلل فوق كل ذلك، وهذه القيم والتي منها اأي�سً

االإباء االإباء وال�سجاعة، وال�سهامة، والمعروف.
ه���ذه القي���م العظيم���ة يج���ب اأن نتذكره���ا اأنها هي���اأت ال�سه���داء الأن 
يكون���وا على ذلك الم�ست���وى من العط���اء والبذل والت�سحي���ة؛ فاختارهم 
اهلل ومنحه���م هذا الو�سام العظيم، و�سام ال�س���رف الكبير، وبت�سحياتهم 
ق  وبتفانيه���م وبا�ستب�سالهم وب�سمودهم وب�سبره���م تحقق الأُمتنا ما ُتحقِّ
م���ن ن�سر وع���زة وقوة، وقوة، وتغي���رت المعادلة من مجتم���ع موؤمن يكون 
خائًف���ا اإل���ى اأن يكون هناك من جانب االأعداء خ���وف منه، يح�سبون لهذا 
المجتم���ع األف ح�س���اب؛ الأن فيه هكذا رجال، رجال حا�س���رون لل�سهادة، 
رج���ال مواقف، رجال �سامدون، ثابتون، رجال �سجاعة، �سجاعة االإيمان، 
وع���زة االإيمان، وثبات االإيمان. »من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1432ه�«

المجتمع الذي يفقد الرجال الم�شتعدين للت�شحية يكون 
مجتمًعا هيًنا ذلياًل م�شتعبًدا

ول���و فقد مجتمعنا ه���ذه النوعية من الرجال الذي���ن لديهم اال�ستعداد 
اأن يبذل���وا اأنف�سهم، الذين لديه���م اال�ستعداد اأن يواجهوا العدو مهما كان 
جبروت���ه، مهما كانت قوت���ه، مهما كانت اإمكانيات���ه، لديهم اال�ستعداد اأن 
يقدم���وا اأنف�سه���م في �سبيل اهلل، لو ل���م يكن لمجتمعنا ه���ذه النوعية من 
الرج���ال ل���كان مجتمًعا هيًن���ا وذلي���ًل وم�ستعب���ًدا، ولت�ساعف���ت وتنامت 
وتزاي���دت حالة اال�ستعب���اد، وحال���ة االإذالل، وحالة الهيمن���ة وال�سيطرة، 
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وال�ستحك���م ال�س���ر من جان���ب االأعداء بظلمه���م، بجبروته���م، بخ�ستهم، 
بلوؤمه���م، بخبثه���م، باإجرامه���م، بحقده���م، بالنزع���ة العدواني���ة الت���ي 
مه القراآن الكريم عن االأ�سرار -  يعي�سونه���ا؛ الأنهم عادة - وهذا هو ما قدَّ
ًة َو�أُْوَل�ِئَك ُهُم �لُمْعَتُدوَن}]التوبة:10[  اأنهم {اَل َيْرُقُبوَن ِفي ُموؤِْمٍن �إِالًّ َواَل ِذمهَّ
معت���دون يعي�سون 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����ض، و�سيل���ة للتغلب على 

النا�ض، و�سيلة لل�سيطرة على النا�ض.
فلذل���ك يج���ب اأن نع���رف جميًع���ا اأن ه���ذه النوعية من الرج���ال، من 
ال�سه���داء، وم���ن الحا�سري���ن والجاهزي���ن والقائمين الذي���ن هم في كل 
دموا اأنف�سهم ليلحقوا بركب  لحظ���ة، في كل وقت على ا�ستعداد ت���ام اأن يقِّ
ال�سه���داء وبقافل���ة ال�سهداء، ه���ذه النوعية من الرجال ه���ي ُذخر للأمة، 
وه���ي عز للم�ست�سعفين، وبها يدفع اهلل عن عباده الم�ست�سعفين ا�ستعباد 
الطغ���اة، وهيمنة الطغاة، والكثير م���ن الظلم والهوان واالإذالل، فيجب اأن 
ننظر اإليهم هذه النظرة: فهم ال�سادقون، وهم الثابتون، وهم المدافعون 
ع���ن الم�ست�سعفي���ن، وهم ال�سلح الق���وي في مواجهة االأع���داء، والذخر 
للأم���ة، وهذا ما يجب اأن نعرفه عنهم، واأن تكون نظرتنا اإليهم من خلل 
ه���ذا ال�سيء، ثم نعرف اأن علينا م�سوؤولية تج���اه ال�سهداء وتجاه اأ�سرهم. 

»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«
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قهم اهلل وتقبَّلهم عنده، وجعل من  ال�شهداء قد وفَّ
ت�شحياتهم �شبًبا للن�شر والعزة والقوة

له���م وجع���ل من  له���م اهلل عن���ده، تقبَّ قه���م اهلل وتقبَّ ال�سه���داء ق���د وفَّ
ت�سحياته���م �سبًبا للن�سر و�سبًبا للعزة، و�سبًبا لقوة الم�ست�سعفين، و�سبًبا 
لتحرر الم�ست�سعفي���ن من هيمنة الطغاة، فتلك الت�سحيات اأثمرت ن�سًرا 
ا واأثمرت قوة، وه���ذا هو من تقّبل اهلل لتل���ك الت�سحيات اأن  واأثم���رت ع���زًّ
يجع���ل لها ثمرة في الدنيا، ثم هن���اك لتقّبل اهلل لهم ما حققوه الأنف�سهم، 
هن���اك ما حققوه الأُمتهم وهناك ما تحق���ق لهم بف�سل اهلل؛ الأن ال�سهادة: 
ه���ي عطاء يقابل عطاء، عطاء من ال�سهيد بذل نف�سه في �سبيل اهلل، قّدم 
حيات���ه في �سبي���ل اهلل، وعطاء م���ن اهلل العظيم، عطاء م���ن اهلل الكريم 
يقابل ذل���ك العطاء، هذا العطاء من اهلل اأن يجع���ل لل�سهادة اأثًرا عظيًما 
في واقع الحياة هنا في الدنيا، اأثًرا فيما كان ال�سهيد ي�سعى لتحقيقه من 
اأه���داف عظيمة في ن�س���رة الم�ست�سعفين، في دفع الظل���م، في مواجهة 

الظالمين، في مواجهة الم�ستكبرين.
ف���اهلل �سبحانه وتعالى يقابل عطاء ال�سهي���د بعطاء عظيم، عاجل هنا 
وهن���اك واآج���ل في االآخ���رة، عاجل هنا في واق���ع الحياة، ف���ي واقع اأمته، 
مه في �سبي���ل اهلل يثمر ن�سًرا،  فعط���اوؤه وت�سحيات���ه وا�ستب�ساله، وم���ا قدَّ
ة ورفعة ومكان���ة وقوة، فيهاُبها  ويبن���ي اأمة قوية عزيزة، ويه���ب للأمة عزَّ
االأع���داء ويح�سبون لها األ���ف ح�ساب، واأثًرا له هن���اك عند اهلل فيما �سار 
اإلي���ه، فيم���ا تحقق لنف�سه، فهو لم يخ�سر مع اهلل اأب���ًدا، وهذه الحياة التي 
مها في �سبيل اهلل اأبدل���ه اهلل عنها حياة هي  بذله���ا، هذه الحي���اة التي قدَّ
خي���ر منها عند اهلل؛ ولهذا يق���ول اهلل �سبحانه وتعالى: {َواَل َتُقوُلو�ْ ِلَمْن 
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ْم���َو�ٌت َب���ْل �أَْحَي���اٌء َوَلِك���ن الهَّ َت�ْسُعُروَن}]البق�رة:154[  ُيْقَت���ُل ِف���ي �َسبي���ِل �للهّ�ِه �أَ
ال تقول���وا لم���ن يقتل ف���ي �سبيل اهلل اأم���وات، ال يكون لديكم ه���ذه النظرة 
الخاطئة تجاه ال�سهداء فتقولون مثل هذا الكلم، تعتبرونهم اأنهم اأموات 
واأنهم �ساروا اإلى الفناء وانتهى كل �سيء بالن�سبة لهم، ال، الم�ساألة لي�ست 
كذل���ك، ف���ل تعتبروهم كذلك اأمواًت���ا وال تقولوا اإنهم اأم���وات؛ الأن هناك 
حال���ة مختلفة بالن�سبة لهم، رحيلهم لي�ض رحي���ًل اإلى الموت والفناء اإلى 
ي���وم القيامة، لهم امتي���از خا�ض، لهم و�سع خا�ض به���م، تكريًما من اهلل 
لهم، وهو يدل على عظيم مكانتهم، على رفيع منزلتهم عند اهلل �سبحانه 
وتعال���ى؛ بل اأحياء، ه���م اأحياء ووهبهم اهلل حياة خي���ًرا من هذه الحياة، 

وفي مقّر خير لهم من الدنيا وما فيها.
{َبْل �أَْحَياٌء َوَلِكن الهَّ َت�ْسُعُروَن} ال ي�سعر االإن�سان بحياتهم، اأين وكيف؟ 
َدُق ِمَن �للهّ�ِه َحِديًثا}]النس�اء:87[،  د هذه، {َوَمْن �أَ�سْ د هذه، اأكَّ لك���ن اهلل اأكَّ
ومن اأح�سن من اهلل حديًثا.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية 

للشهيد 1432ه�«

ال تكن النظرة اإلى ال�شهداء، وح�شاباتنا تجاه ال�شهداء 
اأنهم انتهوا وانتهت حياتهم

ِذي���َن ُقِتُلو�ْ ِف���ي �َسِبيِل  يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعال���ى: {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَّ
�للهّ����ِه �أَْمَو�ًت���ا}]آل عم�ران:169[ ال تكن النظرة اإلى ال�سهداء، وح�ساباتنا تجاه 
ال�سه���داء اأنه���م انته���وا وانتهت حياته���م، ال، هم موجودون وه���م اأحياء، 
الم�ساأل���ة اأنهم انتقلوا من حياتنا هذه، من َداِرنا هذه، من هذه الدنيا اإلى 

حياة اأخرى هي اأ�سعد، واإلى مقام هو اأعظم.
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{َواَل َتْح�َسَبنهَّ �لهَِّذيَن ُقِتُلو�ْ ِفي �َسِبيِل �للهّ�ِه �أَْمَو�ًتا َبْل �أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم 
ُيْرَزُق���وَن}]آل عمران:169[ وكلمة {ِعنَد َربِِّه���ْم} تعني ال�سيء الكثير، ال�سيء 
العظي���م، تعني: اأنهم في �سيافة اهلل، ف���ي �سيافة اهلل، ُيكِرم اهلل ُنُزَلهم، 
و�سي���وف اهلل �سيحظون من الكرامة من التكري���م بما ال ي�ساويه �سيء، ال 
يرتق���ي اإلى م�ستواه �سيء، هل هناك من هو اأكرم من اهلل؟ هل هناك من 

هو اأغنى من اهلل؟
م  ر ولديه ما يقدِّ اإن اهلل غنيٌّ مقتدر كريم، غنيٌّ مقتدر كريم، فهو ُيقدِّ
له���م من عطائه، من ف�سل���ه، من منه، من نعمه ال�س���يء العظيم العظيم 
العظيم، بقدر منزلتهم عند اهلل واأكثر زيادة من ف�سله، وزيادة من نعمه، 
لهم الح�سنى وزيادة، فاهلل �سبحانه وتعالى عندما يقول: {َبْل �أَْحَياٌء ِعنَد 
هم، في �سيافة اهلل �سبحانه وتعالى، هذا هو ال�سرف الكبير،  َربِِّهْم} عند ربِّ
هذا ه���و الف�سل العظيم {ِلِمْثِل َهَذ� َفْلَيْعَم���ْل �لَعاِمُلوَن}]الصافات:61[ هل 
هناك من خ�سارة؟ هل هناك من نق�ض؟ هل اأنهم فقدوا كل �سيء وانتهى 
؛ {َب���ْل �أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّه���ْم ُيْرَزُقوَن} يرزقون،  كل �س���يء بالن�سبة لهم؟ كلَّ
فه���م ف���ي �سيافة اهلل، يمنحه���م اهلل من نعمه ومن عطائ���ه ومن رزقه ما 

ا نحن عليه هنا. يجعلهم في �سعادة، وهم في حالة نف�سية مختلفة عمَّ
نح���ن في واقعنا ف���ي حياتنا ه���ذه تعتر�سنا االآف���ات والهموم والمحن 
�س���ات، واإن عر����ض للإن�س���ان �سروٌر اأو راح���ٌة اأو فرٌح فهي  واالآالم والمنغِّ
ح���االت موؤقتة، حاالت موؤقتة تنتهي، كل فرح يعقبه ُحزن، م�ساكل الحياة، 
تغّي���رات الحياة، هموم الحياة ال تفارق االإن�سان، ويكون ال�سرور والراحة، 
راح���ة النف�ض وراحة الب���ال والفرح واال�ستب�سار ح���االت عار�سة تزول كل 
وقت ثم تعود لتزول وهكذا في حالة تقلُّب وتغيُّر، هذا هو �ساأن حياتنا. »من 

كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«
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مقام ال�شهداء عند اهلل 
اأما واقع ال�سهداء فهو واقع مختلف عما نحن عليه، رزق من اهلل وعطاء 
عظي���م وم�ستمر، لم يع���د لديهم ال َهمُّ المعي�سة، وال َه���مُّ توفير متطلبات 
الحي���اة اأ�سًل؛ الأنهم في �سيافة م�ستمرة، �سيافة دائمة اإلى يوم القيامة، 
ة الم���اأوى ُيرزقون فيها بغي���ر ح�ساب، في  وم���ن هن���اك م�سيرهم اإلى جنَّ
اأثن���اء هذه ال�سياف���ة هم في حالة فرح، ف���رح دائم {َفِرِحيَن ِبَم���ا �آَتاُهُم 
ِلِه}]آل عمران:170[ وما اآتاهم اهلل من ف�سله هو عظيم عظيم  �للهّ����ُه ِمن َف�سْ
ف���وق خيالنا، فوق ت�سورنا، عطاء عظي���م وعطاء متجدد وعطاء م�ستمر، 
ي�ستم���ر اأمد ه���ذه ال�سيافة والتي ه���ي اإلى يوم القيام���ة، فرحين فل هم 
ي�سع���رون بُحزن، ال هم ي�ست�سعرون خ�س���ارة، ال هم ي�ست�سعرون الفقد لما 
فق���دوه؛ الأنهم ربحوا ما هو اأعظم وما هو خير {َفِرِحي���َن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ�ُه 

ِلِه}»آل عمران:170 يحذف التوثيق للتكرار« ِمن َف�سْ
 وه���م بانتظ���ار اأن يعقب تل���ك ال�سيافة وذلك الن���زل اأن يعقبه ما هو 
���ا خي���ر منه ما ه���و اأعظم: جن���ة الماأوى عن���د اهلل �سبحان���ه وتعالى   اأي�سً
ِلِه}.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في  {َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ�ُه ِمن َف�سْ

الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«
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ال�شهداء ي�شتذكرون اإخوتهم المجاهدين معهم، 
ال�شائرين معهم في الطريق نف�شها

وهم مع ذلك ي�ستذكرون اإخوتهم المجاهدين معهم، ال�سائرين معهم 
في الطري���ق نف�سها، وهم يترقبون مجيئهم اإليه���م، وهم ي�ستب�سرون لهم 
اأنهم �سي�سيرون اإلى ما �ساروا اإليه هم من نعيم ومن �سعادة ومن �سيافة 
عن���د اهلل �سبحان���ه وتعالى، وم���ن م�سير عظيم، م�سي���ر ال�سلم واالأمن 
ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن  وال�سع���ادة والخير كله {َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ����ُه ِمن َف�سْ
الهَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن •  ���ْن َخْلِفِهْم �أَ ِذي���َن َلْم َيْلَحُقو�ْ ِبِهم مِّ ِبالهَّ
ْجَر �لُموؤِْمِنيَن}]آل  يُع �أَ ٍل َو�أَنهَّ �للهّ�َه اَل ُي�سِ َن �للهّ�ِه َوَف�سْ َي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ

عمران: 171، 172[.

فه���ذا الواقع الذي �س���اروا اإليه، ما حققوه الأنف�سهم، وم���ا و�سلوا اإليه 
���اأ اهلل لهم من و�سع  م���ن نعيم عظي���م، ومكانة عظيمة عن���د اهلل، وما هيَّ
خا����ض، فهناك في هذا العال���م، في ذلك العالم ال���ذي ينتقلون اإليه، في 
ذلك المقام العظيم حيث يعي�سون في �سيافة اهلل �سعداء في كرامة وعزة 
وخير ونعيم عظيم وفرح دائم وا�ستب�سار بمن تبقى خلفهم من مجاهدين 

وموؤمنين هناك.
اهلل �سبحان���ه وتعالى يقول ف���ي كتابه الكري���م: {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَِّذيَن 
ِ �أَْمَو�ًتا َب���ْل �أَْحَياٌء ِعن���َد َربِِّهْم ُيْرَزُق���وَن} {َفِرِحيَن  ُقِتُل���و�ْ ِف���ي �َسِبي���ِل �للهّ
ْن  ِذي���َن َل���ْم َيْلَحُق���و�ْ ِبِهم مِّ ِل���ِه َوَي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَّ ُ ِم���ن َف�سْ ِبَم���ا �آَتاُه���ُم �للهّ
َن  َخْلِفِه���ْم �أَالهَّ َخ���ْوٌف َعلَْيِه���ْم َواَل ُه���ْم َيْحَزُن���وَن} {َي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ
ي���ُع �أَْجَر �ْلُموؤِْمِني���َن}]آل عمران: 171[، هكذا هم  َ اَل ُي�سِ ���ٍل َو�أَنهَّ �للهّ ِ َوَف�سْ �للهّ
�سهداء الحق وهذه هي منزلتهم ومكانتهم عند اهلل قبل اأن تكون مكانتهم 
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عظيم���ة عند خلقه، اإن اهلل �سبحانه وتعالى يكرمهم هذا التكريم العظيم 
اللئق، فبقدر ما قدموا واأ�سهموا وبقدر عطائهم العظيم الذي ال ي�ساويه 
عطاء بقدر ما بادلهم اهلل �سبحانه تعالى بعطائه العظيم بف�سله العظيم 
بتكريمه العظيم، فهم لي�ض م�سيرهم الفناء وال الزوال وال االنتهاء، اإنما 
م�سيره���م االرتقاء في درجات الكرامة حي���ث يهيئ اهلل �سبحانه وتعالى 
لهم في ِظ���ل ا�ست�سافته وتكريمه النعيم العظيم والتكريم المتميز، فاهلل 
ل���م يرد لهم اأن يذهبوا اإلى الفناء والموت، ب���ل اأراد لهم اأن يكونوا اأحياًء 
ف���ي الوقت الذي حاول اأعداوؤهم المجرم���ون اأن يحيلوهم اإلى الموت واأن 
يذهب���وا بهم في  متاهات الفناء، اأراد اهلل له���م اأن يكونوا اأحياء، واأحياء 
ف���ي جواره في ا�ست�سافته مكرمين{َب���ْل �أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن} وهذا 
ال ي�ساوي���ه مق���ام وال ي�سل اإلى مثل���ه رتبه، ال ت�سل اإلى مثل���ه رتبه {ِعنَد 
َربِِّه���ْم} فه���م �سي���وف اهلل يتولى �سبحان���ه وتعالى بكرم���ه العظيم وغناه 
وقدرت���ه يتولى ه���و ا�ست�سافتهم وتكريمهم وه���م {ُيْرَزُق���وَن} الأنها حياة 
حقيق���ة، حي���اة موؤكدة فرزقهم واف���ر ونعيمهم  عظيم، وه���م في واقعهم 
ال يعي�س���ون حالة الن���دم وال االأ�سى على ما حدث وال عل���ى ما قدموا وعلى 
م�ست���وى العط���اء الذي بذل���وا، كل، هم را�سون، هم را�س���ون عما قدموا 
وبذلوا، وفي الوقت نف�سه هم را�سون عن اهلل فيما و�سلوا اإليه من نعيمه، 
ِلِه} وما يوؤتيه اهلل من  ُ ِمن َف�سْ وفيما اأكرمهم به {َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ
ف�سل���ه ه���و عظيم وعظيم وعظيم  فوق م�ستوى اأن ي�س���ل اإليه تفكير ب�سر 
اأو خاط���رة اإن�س���ان اأو خيال من متخيل، هو عطاء اأ�سم���ى واأعظم واأكرم، 
وهم في الوقت الذي هم {َفِرِحيَن} مبتهجين �سعداء بما نالوا من ف�سل 
اهلل  وبم���ا و�سلوا اإلي���ه من المكانة عند اهلل والمنزل���ة الرفيعة عند اهلل، 
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ا {َي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَِّذيَن َلْم  وم���ن التكريم الذي حباهم اهلل به، ه���م اأي�سً
ْن َخْلِفِهْم} ي�ستب�سرون باإخوتهم الناهجين في النهج نف�سه  َيْلَحُقو�ْ ِبِهم مِّ
ال�سائري���ن في الطري���ق نف�سها، الحاملين للواء ذات���ه، الحاملين للق�سية 
نف�سه���ا، هم ي�ستب�سرون له���م، باأنهم �سي�سيرون اإلى ما �س���اروا اإليه من 
النعي���م والتكري���م، واأنه ال قلق على من ي�سيرون ف���ي نهج كهذا، ويحملون 
ا كه���ذا المنهج الذي �سحوا في  ق�سية عادل���ة كهذه ومنهًجا عظيًما محقًّ
�سبيل���ه وبذلوا م���ن اأجله، وقدم���وا اأنف�سهم من اأجله، اأن���ه ال قلق ال خوف 
ال ح���زن؛ الأن���ه م�ستقبل واعد وم�سير 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�سار ولي�ض في حالة الندم، في حالة ال�سعادة ولي�ض في حالة 
ال�سق���اء في حالة االرتي���اح والنعيم بما قدموا، يعي�س���ون حالة اال�ستب�سار 
���ٍل} فالجهود ال ت�سيع والبذل  ِ َوَف�سْ ���َن �للهّ دائًم���ا {َي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ
والعط���اء يثمر ويثمر واهلل �سبحان وتعالى هو الذي ينميه، هو الذي ينمي 
اآثاره،  هو الذي يحقق له النتائج االإيجابية والعظيمة في مقا�سدهم التي 
�سحوا م���ن اأجلها في الحياة وفي ماآله���م وم�ستقبلهم وفي حا�سرهم في 
ظل �سيافة اهلل �سبحانه وتعالى. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1432ه�«

بقدر الق�شية التي حملها ال�شهيد بقدر ما يكون لل�شهادة 
قيمتها واأهميتها اآثارها نتائجها عواقبها المحمودة

 هوؤالء هم ال�سهداء وهذه هي مكانتهم، وهذه هي ال�سهادة، هي ال�سهادة 
في طري���ق الحق، في منهج الحق، في الق�سية العادلة بقدر الق�سية التي 



› 38 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

د مبادئه وقيمه، واالأخلق التي  حملها ال�سهيد، والمنهج الذي حمله وج�سَّ
حمله���ا وج�سده���ا �سلوًكا عمًل في واق���ع الحياة، بقدر ما يك���ون لل�سهادة 
قيمتها اأهميتها اآثاره���ا نتائجها عواقبها المحمودة. وال�سهيد حينما لقي 
ج وا�ستكمل وتم���م م�سواره في الحياة الذي كان م�سوار  اهلل �سهي���ًدا  هو توَّ
عط���اء، م�سوار بذل، م�سوار �سخ���اء، ال�سهيد عادة ما يكون في م�ساره في 
الحي���اة في ظل المنهج والمب���داأ والق�سية كان رجل عطاء.. عطاء متميز 
ف���ي كل ما منحه اهلل وفي كل ما اأعطاه اهلل من كل الموؤهلت التي منحه 
اهلل اإياها، ي�سخر مواهبه ي�ستغل بكل جهده يبذل الجهد ويوظف الكفاءة، 
يب���ذل كل ذلك ويوظفه في �سبيل اهلل اأواًل وفي �سبيل الم�ست�سعفين ثانًيا، 
ج ويتمم م�سواره ف���ي العطاء والبذل  ث���م يوفقه اهلل ه���ذا التوفيق الأن يت���وَّ
والعم���ل والجهد، والموقف المتميز بعطاء هو االأ�سمى وعطاء هو االأعظم 

وعطاء هو االأكبر، وهو عطاء ال�سهادة حينما ي�سحي بنف�سه. 
وال�سهي���د هو يقدم ال�سه���ادة على عظمة المبداأ عل���ى عظمة المنهج، 
عل���ى اأحقي���ة وعدالة الق�سي���ة التي �سحى م���ن اأجلها وف���ي �سبيلها والتي 
ا�سته���دف الأجلها وب�سببها، ويقدم ال�سهادة التي تك�سف فعًل وتثبت مدى 
اإج���رام وطغيان و�سوء اأعداء الحق واأعداء العدل واأعداء االإن�سانية اأولئك 
االأ�س���رار المجرمي���ن الظالمي���ن، ال�سفاكين للدم بغير ذن���ب، المزهقين 
ل���لأرواح بغير ح���ق، الذين دوره���م في الحي���اة دور �سلبي يع���ادي الخير 
يع���ادي الحق يعادي الع���دل، ي�سعى الأن يكون واقع الحي���اة دائًما مطبوًعا 
ب�سواد االإجرام وب�ساع���ة الجريمة والعياذ باهلل، فال�سهادة بقدر ما تقدم 
الدليل على اأحقية الق�سية والمنه���ج والمبداأ هي تك�سف واقع المجرمين 
وطغيانهم وب�ساعة اإجرامهم،  هذه هي ال�سهادة وهذه هي اأهميتها. »أربعينية 

الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين«
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ال�شهيد ينتقل اإلى حياة �شعيدة حياة عظيمة حتى اإلى يوم 
القيامة

اإذا جئن���ا لنح�سب �سهداءنا عل���ى مدى كل ال�سنوات الما�سية اأكثر من 
اأربع���ة اآالف �سهيد، ائتي لتح�سب كم عدد الذي���ن ماتوا َرغم اأُنوِفهم على 

فرا�سهم في هذه ال�سنوات، كم �سيطلع؟ مليين مليين.
ه���ل اأنه ال يرحل من هذه الحياة وال يفارقها اإالَّ ال�سهيد، اأما من انتبه 
لنف�س���ه فلم يجاهد ولم ي�ست�سهد ف�سيبقى خال���ًدا في هذه الحياة، ويبقى 

في حياة اأبدية ال يفارقها هنا في الدنيا؟! ال.
اإذا كنا قدمنا اأربعة اآالف �سهيد فالمليين ماتوا، ماتوا على فرا�سهم، 
مكت���وب في هذه الحي���اة الدنيا الرحيل منه���ا والفناء، ه���ذا اأمر محتوم 

مكتوب.
االإن�س���ان ُخلق لحياتي���ن: االأولى واالآخ���رة، بينهما فا�س���ل هو الموت، 
والحي���اة الدنيا: ه���ي حياة ق�سيرة موؤقتة مح���دودة ينتقل عنها االإن�سان، 

ة التي ال نهاية لها. هي: حياة للم�سوؤولية واال�ستعداد للحياة االأبديَّ
لذل���ك مغرور مخدوع �سائع هالك من لم يكن عن���ده اهتمام اإالَّ بهذه 
الحياة وين�سى حياته االأبديَّة، هذه الحياة حياة موؤقتة، حياة موؤقتة، وحياة 
ممزوجة بالخير وال�سر وال�سراء وال�سراء، لي�ض فيها �سعادة �سافية اأبًدا، 
ات، حي���اة قليلة مح���دودة موؤقتة مليئة  �سَ وال ي�سل���م اأح���د فيها م���ن الُمنِغّ
�س���ات، فيه���ا م���ع الخير ال�سر، وفيه���ا مع ال�سراء ال�س���راء، وفيها  بالمنغِّ
مع الغن���ى الفقر، وفيها مع ال�سحة والعافية البوؤ����ض والمر�ض، وفيها مع 

ال�سعادة والراحة ال�سجر وال�سقاء والعناء، حياة هي بهذا الم�ستوى.
ة ال نهاية له���ا اأبًدا، وال انقطاع لها اأ�سًل،  اأم���ا تلك الحياة فحياة اأبديَّ



› 40 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

وحي���اة مهمة، الخير فيها والنعيم فيه���ا على اأرقى م�ستوى، خير خال�ض، 
�سعادة خال�سة، نعيم خال�ض، ال َهّم وال مر�ض وال �سجر وال األم وال َحَزن 
وال عن���اء وال �سق���اء وال اأي منغ�سات، هذا اإن فاز االإن�سان. اأو �سر خال�ض 
وهلك و�سقاء وعذاب واألم وبوؤ�ض و�سقاء ونكد ال خير فيه اأبًدا، وال لحظة 
واحدة، وال لحظة واحدة يمكن اأن يرتاح االإن�سان فيها في جهنم، وال ثانية 
وال دقيق���ة واحدة، اإما النعيم الخال�ض على اأرقى م�ستوى، اأو �سر خال�ض 

على اأق�سى ما يكون، على اأ�سدِّ ما يكون.
لذل���ك؛ ال�سهيد يدرك اأنه ما دامت هذه الحي���اة حياة موؤقتة محدودة 
�سات فما قيم���ة اأن اأت�سبَّث بها في  وه���ي ممزوج���ة بالخير وال�س���ر والمنغِّ
ة التي فيها اأرقى نعيم، واأعظم  مقابل اأن اأخ�سر ال�سعادة في الحياة االأبديَّ

�سعادة، �سعادة حقيقية؟!
ْنَيا �إِالهَّ  ي���درك ال�سهيد قول اهلل �سبحانه وتعالى: {َوَما َهِذِه �لَحَياُة �لدُّ
�َر �الآِخَرَة َلِهَي �لَحَيَو�ُن َلْو َكاُنو� َيْعلَُموَن}]العنكبوت:64[  َل�ْهٌو َوَلِعٌب َو�إِنهَّ �لدهَّ
ْنَيا ِمَن  يُت���م ِبالَحَي���اِة �لدُّ ي���درك اأهميَّة قول اهلل �سبحان���ه وتعالى: {�أََر�سِ
ْنَيا ِفي �الآِخ���َرِة �إِالهَّ َقِليٌل}]التوبة:38[ اإالَّ قليل.  �الآِخ���َرِة َفَم���ا َمَتاُع �لَحَياِة �لدُّ
ع الكثير الدائ���م بالقليل  ق ل���م يبع الكثي���ر وُي�سِ فال�سهي���د واٍع فاه���م موفَّ

الفاني الزائل، ال. ربح ربح التجارة.
وهكذا هو ال�سهيد بنظرته الواقعية اإلى هذه الحياة واأنها حياة محدودة 
ة  ز ال�سهادة في �سبيل اهلل هو ِميَزة عظيمة ومهمَّ موؤقت���ة ويدرك اأن ما ُيميِّ
ا فيما يتعلق بهذا الجانب؛ الأن ال�سهي���د ينتقل اإلى حياة حياة �سعيدة  ج���ًدّ
حي���اة عظيمة حت���ى اإلى يوم القيامة. م���ا قبل القيامة من���ذ ال�سهادة من 
بع���د ال�سه���ادة ربما هي لحظ���ات اهلل اأعلم كم تكون، ك���م تكون، لحظات 
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قليلة، ثم الفارق هذا الموت، الموت عند ال�سهادة: هو لحظات قليلة، هي 
لحظات االنتق���ال من هذه الحياة اإلى مقام ال�سهداء حيث هم، حيث هم 
دها اهلل في  دة اأكَّ ف���ي �سيافة اهلل �سبحانه وتعالى، في حي���اة حقيقية موؤكَّ
د اأنهم في حياة �سحيحة حقيقية  �س���ورة البقرة وفي �سورة اآل عمران، واأكَّ

في فرح وا�ستب�سار ورزق، في �سيافة اهلل �سبحانه وتعالى.
يدرك ال�سهيد هذه الحقيقة وهذه الميزة العظيمة واأنه َك�َسب م�ستقبله 
الدائ���م مع اهلل �سبحانه وتعالى، ثم نحن في هذا الواقع في هذه المرحلة 
ف���ي الظرف الذي تعي�س���ه اأُّمتنا ندرك قيمة ال�سه���ادة، وعظمة ال�سهادة، 
واأهمي���ة ال�سه���ادة، اأن فيها نجاة، فيها نجاة. »من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«

ال�شهداء رحلوا اإلى �شيافة اهلل
ا ولكن اإلى اأين؟ �سافروا اإلى  نتحدث عن حياتهم: ال�سه���داء رحلوا عنَّ
مقامه���م العظيم، اإل���ى �سيافة اهلل، لق���د ا�ست�سافه���م اهلل، �سيوًفا عند 
الكريم العظي���م، عند اأكرم االأكرمين، ا�ست�سافهم وجعلهم اأحياء، وكتب 
له���م الخلود {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَِّذيَن ُقِتُلو�ْ ِفي �َسِبيِل �للهّ����ِه �أَْمَو�ًتا َبْل �أَْحَياٌء 
ِعنَد َربِِّهْم}]آل عمران:169[ اإنهم في �سيافته يكرمهم، َيُمنُّ عليهم من عظيم 
ف�سله ووا�سع رحمته ما يليق بمقامهم فمقامهم عظيم، ما يليق بمكانتهم 
فمكانته���م عن���د اهلل عظيمة، ما يليق ب�سرفه���م ف�سرفهم كبير، عطاوؤهم 
به���ذه الحياة وبذلهم لهذه الحياة، منحه���م اهلل الكريم العظيم بداًل منه 
الخلود والحياة الدائمة {َبْل �أَْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم 

ِلِه}»آل عمران: 169 يحذف إذا تكرر في الصفحة نفسها مع التوثيق السابق« �للهّ�ُه ِمن َف�سْ
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 فهنيًئا لهم، هنيًئا لهم هذه ال�سيافة عند اهلل، هنيًئا لهم ذلك المقام 
وذلك الم�ستقر، ولتطب لهم تلك الحياة الهنيئة، هو ال�سرف الكبير الذي 

اه وي�ستاق له ويتلهف له كل وليٍّ هلل. ترنو اإليه نف�ض كل موؤمن، ويتمنَّ
موا وال اآ�سفين  {َفِرِحي���َن} ال َهّم وال َحَزن، ولي�سوا نادمين على ما قدَّ
؛ فهم في حالة فرح وا�ستب�سار  على ما خلَّفوا وتركوا، وال ما عنه رحلوا، كلَّ

ِلِه}. و�سرور مرتاحين مرتاحين {َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ�ُه ِمن َف�سْ
ه وكرمه وجوده واإنعامه ال�سيء العظيم  ما اآتاهم من ف�سله العظيم وِبرِّ
العظيم العظيم الذي �ِسَمته التكريم، التكريم فهم مكرمون {َقاَل َيا َلْيَت 
���ي َوَجَعلَِني ِم���َن �لُمْكَرِميَن}]يس:27[ من  َقْوِم���ي َيْعلَُم���وَن ِبَما َغَفَر ِلي َربِّ

المكرمين.
ِلِه} ما بقي لهم  فهم {�أَْحَياٌء} وهم {َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهّ�ُه ِمن َف�سْ
م���ن ذكريات فيما وراَءهم فيما تركوا وفيما عنه رحلوا هو اأنهم يتذّكرون 
رفقاءهم، رفقاَءهم ال�سائرين ف���ي دربهم من الموؤمنين المجاهدين في 
ى متى ياأتي ومتى ي�سل، متى ي�سافر  �سبي���ل اهلل، فهم في انتظ���ار لمن تبقَّ
اإليه���م وي�سل اإليهم لينال ذل���ك ال�سرف العظيم وتل���ك ال�سيافة االإلهية 

ها اهلل �سبحانه وتعالى. والكرامة الكبيرة التي اأعدَّ
الهَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم  ���ْن َخْلِفِهْم �أَ {َوَي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَِّذيَن َلْم َيْلَحُقو�ْ ِبِهم مِّ
َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}]آل عمران:170[ الأنه الفوز العظيم؛ الأنها التجارة الرابحة، 
الأنه النعيم الدائم، النعيم والكرامة التي ال ت�ساويها كرامة، في �سيافة اهلل 
رون من خلفهم من الموؤمنين ال�سائرين في دربهم  �سبحان���ه وتعالى، يتذكَّ
الحاملين للراية، والحاملين للق�سية، والقائمين بالم�سوؤولية، ينتظرونهم 
وهم يفرح���ون لهم، ي�ستب�سرون لهم باأنهم �سي�سي���رون اإلى ما قد و�سلوا 
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هم اإليه. هذا هو ال�سرف الكبير، وهذا حالهم وهذا مقامهم.»من كلمة للسيد 
عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�«

اإذا كنت تكره الموت فحاول اأن تجاهد في �شبيل اهلل

ِذي���َن َخ�ِسُرو� �أَنُف�َسُه���ْم َو�أَْهِليِهْم َي���ْوَم �ْلِقَياَمِة  {ُق���ْل �إِنهَّ �ْلَخا�ِسِري���َن �لهَّ
���َن �لنهَّاِر َوِمن  ن َفْوِقِهْم ُظلٌَل مِّ �أَاَل َذِل���َك ُه���َو �ْلُخ�ْس���َر�ُن �ْلُمِبيُن • َلُه���م مِّ
َتْحِتِه���ْم ُظلٌَل}]الزم�ر:15،16[ األي�ست هذه هي الخ�سارة، اأم خ�سارة الموؤمن 
ف���ي هذه الدنيا التي يفرح بها االآخ���رون، واأنهم اأوقعوه فيها، بتقاريرهم، 

بو�سايتهم، 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�ض بعدها ب�س���يء من االآالم ب���ل �سيكون �سهيًدا 
يف���رح يعي�ض حيًّا يرزق، وي�ستب�سر ويفرح بتلك الحالة التي قد و�سل اإليها 
فيما بعد، اأو يرى نف�سه فوقه ظلل من االإ�سمنت، وتحته اأر�ض مبلَّطة، يرى 
نف�س���ه ُيقاد اإلى ال�سجن في �سيارة، هل ه���ذه هي الخ�سارة اأم خ�سارة من 
ُيق���اد اإلى جهنم في ال�سل�سل واالأغلل وُي�سحب على وجهه، ومن �سيكون 
ف���ي �سجن جهن���م من فوقه ظلل م���ن النار ومن تحته ظل���ل؟ األي�ست هذه 
ه���ي الخ�سارة؟ ولهذا جاء في االآي���ة االأخرى: {ُقْل} قل يا محمد للنا�ض، 
الأولئك الذين ي�سخ���رون من الموؤمنين ويعدونهم خا�سرين عندما ينالهم 
�سيء وهم ينطلقون في �سبيل اهلل:  لي�ست هذه خ�سارة {�إِنهَّ �ْلَخا�ِسِريَن} 
ْهِليِهْم َي���ْوَم �ْلِقَياَمِة} يوم  نُف�َسُه���ْم َو�أَ ِذي���َن َخ�ِس���ُرو� �أَ الحقيقيي���ن هم {�لهَّ
القيامة ولي�ض هنا في الدنيا {�أَاَل َذِلَك ُهَو �ْلُخ�ْسَر�ُن �ْلُمِبيُن} الخ�سران 
َن �لنهَّاِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظلٌَل}. ن َفْوِقِهْم ُظلٌَل مِّ الحقيقي والوا�سح {َلُهم مِّ
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هكذا يقول اهلل لن���ا �سبحانه وتعالى؛ يعلمنا كيف تكون م�ساعرنا، وما 
ه���ي الم�ساعر التي نحملها ونحن في اأّي مرحلة �سعبة، واأنت في مواجهة 
اأيِّ خطر ينالك اأو يحدق بك، ال تعدَّ �سيًئا في هذه الدنيا ينالك في �سبيل 
اهلل خ�س���ارة، وهذه هي قاعدة عام���ة وثابتة، و�ُسنة من �ُسنن اهلل �سبحانه 
وتعال���ى: اأن م���ن يعمل لدينه وف���ي �سبيله، وينطلق في ر�س���اه لي�ض هناك 
اأمامه اأّي خ�سارة على االإطلق، ال خ�سارة مادية، وال خ�سارة معنوية اأبًدا.
الحظ���وا، عندما يدعو اهلل النا�ض للإنفاق ف���ي �سبيله األم يعدهم باأنه 
�سيخل���ف عليهم ما اأنفق���وا؟ ليفهمنا اأن العمل في دين���ه لي�ض فيه خ�سارة 
اأب���ًدا، والنظرة المغلوط���ة لدينا هي هذه: اأن كل من يفك���ر اأن ينطلق في 
االأعم���ال في �سبي���ل اهلل بنف�سه وماله ُيخيل اإليه اأن���ه �سيقع في الكثير من 
الخ�س���ارة، �سيحت���اج اأن يعط���ي كذا، �سيحت���اج اأن يناله ك���ذا فيرى نف�سه 
يتعر����ض للخ�س���ارة. اإن اهلل ف���ي الق���راآن الكريم اأو�سح لن���ا باأنه لي�ض في 

العمل في �سبيله اأي خ�سارة اأبًدا.
فاأن���ت اإن اأنفق���ت يخلف عليك اأ�سعاف ما اأنفق���ت، واأنت عندما تكون 
تعم���ل في �سبيله فينالك �سيء من االألم كله �ُسيكتب لك عمل �سالح، ذلك 
االألم الذي قد ينالك على اأيدي اأعدائك الذين لم تعمل في �سبيل �سربهم 
قد ينالك الكثير من االألم ثم ال ُيكتب لك �سيء. اأما اإذا كنت في �سبيل اهلل 
ف���اإن كل حركة من حركاتك، واأي م�سيب���ة تنالك، واأي م�سقة مهما كانت 
ب�سيط���ة كلها ُتكت���ب لك عمل �سالح، واأن يكتب ل���ك عمل �سالح م�ساعف 

االأجر حينها �ستجد باأن كل ما ينالك لي�ض وراءه خ�سارة.
ر عظام االإن�سان عل���ى اأيدي اليهود وهو بعد  اإن الخ�س���ارة ه���ي اأن ُيك�سَّ
ر بيتك  لم يعمل �سدهم �سيًئا، هذه هي الخ�سارة. اإن الخ�سارة هي اأن ُيدمَّ
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عل���ى اأيدي اأع���داء اهلل واأنت ممن كن���ت ال تعمل �سده���م �سيًئا، هذه هي 
الخ�س���ارة. حينها �سيك���ون كل ما نالك عقوبة، والعقوب���ة ال اأجر عليها، ال 
اأجر معها. األي�ست هذه هي الخ�سارة الحقيقية؟ لكن ليح�سل مثل هذا، اأو 
اأكث���ر منه، اأو اأقل منه في �سبيل اهلل لن يكون خ�سارة؛ الأنه ُيكتب لك عمل 
�سالح، م�ساع���ف االأجر عند اهلل، ثم وبناًء على هذه القاعدة االإلهية اأنه 
ل���و و�سل االأم���ر اإلى اأن ت�سحي بنف�سك األم تنف���ق نف�سك حينئٍذ في �سبيل 
اهلل؟ يق���ول لك: لن تخ�س���ر اأبًدا حتى روحك و�ستعود حيًّا، األم يق�ِض بهذا 
ِ �أَْمَو�ٌت َبْل �أَْحَياٌء َوَلِكن  لل�سه���داء؟ {َواَل َتُقوُلو�ْ ِلَمْن ُيْقَتُل ِف���ي �َسبيِل �للهَّ
ِ �أَْمَو�ًتا  الهَّ َت�ْسُعُروَن}]البق�رة:154[ {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَِّذيَن ُقِتُلو�ْ ِفي �َسِبيِل �للهَّ
َب���ْل �أَْحَي���اٌء ِعن���َد َربِِّهْم ُيْرَزُق���وَن}]آل عمران:169[ الأن���ك من بذلت نف�سك في 
�سبيل���ه، وعلى اأنه ال خ�س���ارة في التعامل معه �سيعيد ل���ك روحك، وتعي�ض 
���ا ُترزق بكامل م�ساع���رك، وتفرح، وت�ستب�سر بما اأن���ت عليه، وبم�سيرة  حيًّ
االآخري���ن ممن ي�سيرون على نهجك، اأنهم ي�سيرون على طريق حق، وعلى 
�س���راط م�ستقيم، واأن من �سيلحق بع���دك من اإخوانك �سينال ما نلته اأنت 
من التعظيم، ومن الحياة ف���ي ذلك العالم، حياة مليئة بالفرح وال�سرور، 

هل هناك خ�سارة؟
األي�ض النا�ض يموتون؟ هذه هي الخ�سارة اأن تموت ثم ال يكون في موتك 
اإيجابية بالن�سبة لك، لي�ض في موتك اأيُّ ا�ستثمار لك، وهذه هي الخ�سارة 
الحقيقية. هكذا يعلمنا اهلل: باأن كل من ينطلق في �سبيله لن يخ�سر اأبًدا، 
واأن الخ�س���ارة هي خ�س���ارة اأولئك الذين قد يكون واقعه���م يوؤدي بهم اإلى 
اأن يخ�س���روا اأنف�سه���م واأهليهم يوم القيامة. ومن يهرب���ون من الموت في 
الدني���ا، هم م���ن يموتون حقيقة، هم من ي�سيعون ف���ي التربة حقيقة، اأما 
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ال�سه���داء فاإنه���م ال يموتون اأولي�ض كذلك؟ فكل م���ن يخاف من الموت هو 
الخا�سر، هو من يريد اأن يموت، هو من �سيكون موته ال قيمة له، اإذا كنت 
تك���ره الموت فح���اول اأن تجاهد في �سبيل اهلل، واأن ُتقتل �سهيًدا في �سبيله 

لتعي�ض حيًّا. »السيد حسين بدر الدين الحوثي معرفة الله � وعده ووعيده �  الدرس الخامس عشر«.

القتال في �شبيل اهلل هو خير بكل المقايي�س
{ُكِت���َب َعلَْيُك���ُم �ْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم}]البق�رة:216[ لكم باعتبار روؤيتكم، 
ونف�سياتك���م، وفهمكم للأ�سياء، واإال فالواقع، ل���و اأن االإن�سان يتاأمل يتذكر 
ب�س���كل جيد لراأى باأنه لي�ض القتال بال�سكل الذي تكرهه. عندما تنظر اإلى 
ق�سي���ة واحدة هو اأنه: اأن كل اإن�سان �سيموت، األي�ست هذه ق�سية معروفة؟ 
كل اإن�سان �سيموت، وكل اإن�سان يلقي في هذه الحياة اأ�سياء تتعبه، ويعاني 
منه���ا. األي�ست هذه ق�سية معروفة؟ اإًذا فالقتال ما هو؟ غاية ما هناك اأن 
ُتقت���ل، األ�ست �ستم���وت واإن لم ُتقتل؟ األي�ض االأف�سل ل���ك اأن ت�ستثمر موتك 

فُتقتل في �سبيل اهلل؟ اأف�سل من اأن تموت فل يح�سب لك موتك �سيء.
اإذا اأن���ت مثًل تخاف من الموت كموت، فاهلل جعل من يقتل في �سبيله 
���ا اأي: اأن ال�سه���داء ه���م ال يموتون فع���ًل، تراها في االأخي���ر ق�سية لو  حيًّ
يتاأمله���ا االإن�سان حتى واإن كان �سعيف نف�ض، واإن كان يتخوَّف من الموت، 
اإذا اأن���ت تخ���اف م���ن الموت ح���اول اأن ُتقَتل ف���ي �سبيل اهلل �سهي���ًدا؛ الأنه 
بالعملي���ة ه���ذه اأنت قهرت الموت فع���ًل، ولم يكن الم���وت بالن�سبة لك اإال 
نقلة قد تكون ربما )ثواني( قد تكون )دقائق( وتنتقل اإلى حياة اأبدية في 
نعيم، وفرح، وا�ستب�سار، ورزق كما ذكر اهلل في اآية اأخرى؛ ولهذا لم يقل: 
{َوُه���َو ُك���ْرٌه} لم يقل: {َوُهَو ُكْرٌه} هذه ق�سية مهمة اأن كل ما اأمرنا اهلل 
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ب���ه، كل ت�سريعات اهلل لي����ض فيها كره هي، هي. قد يك���ون المحيط الذي 
نح���ن في���ه هو الذي يجع���ل الق�سية - ونحن نتحرك فيه���ا - فيها نوع من 
الك���ره، لكن هناك في دين اهلل، في هدي اهلل ما يعطيك دفعة كبيرة اإلى 
اأن تتج���اوز كل م���ا تراها كرًها، كل ما تراه���ا �سعوبات واأنت تقوم بالعمل 
ْن َتْكَرُهو�  ال���ذي اأمرك اهلل اأن تتحرك فيه فقط اأنتم {ُك���ْرٌه َلُكْم َوَع�َسى �أَ
�َسْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم}]البقرة:216[ الأن االإن�سان ال يعلم الغيب واالإن�سان وكثير 
م���ن النا�ض تكون نظرته محدودة، نظرته قا�س���رة ومحدودة {َوَع�َسى �أَْن 
َتْكَرُهو� �َسْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم}»البقرة: من اآلية216 يحذف التوثيق المكرر في الصفحة نفسها 

دائًما«

 ربم���ا ق���د تكره���ون �سيًئا هو ف���ي الواقع ه���و خير لك���م، واأنتم تحبون 
الخي���ر، وهو معل���وم اأن االإن�سان نف�سه في حياته يعم���ل اأ�سياء فيها كره له 
عندما يكون فاهًما اأن وراءها خيًرا. )الس�يد حس�ين بدر الدين الحوثي، من س�ورة البقرة، 

الدرس العاشر(. 

ال�شهادة لي�شت مجرد لقب فخري ُيطلق على هذا اأو ذاك
ال�سه���ادة لي�س���ت مجرد لقب فخ���ري ُيطلق على ه���ذا اأو ذاك واإن كان 
البع����ض ي�ستخدمونه���ا هكذا وكاأنه���ا مجرد لقب يمك���ن اأن يطلق على اأيِّ 

قتيل اأو اأّي �سحيَّة.
ف���كل من اأ�سب���ح لهم قتل���ى قالوا �سه���داء يقتل بع����ض المنافقين من 
منت�سب���ي حزب )االإ�س���لح( والمنتمي���ن اإلى )الدواع����ض( وغيرهم من 
المرتزق���ة المنافقي���ن يقتلون جنًب���ا اإلى جنب م���ع المقاتلين من )بلك 
ووت���ر( االأمريكية ع���ن يمينه اأمريكي عن ي�س���اره اإ�سرائيلي بجانبه االآخر 
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اذ االآفاق ف���ي الموقف الخطاأ  ���ا �سخ����ض من هن���ا اأو هناك من �ُس���ذَّ اأي�سً
والباط���ل تحت راية اأمري���كا في موقف تدعمه اإ�سرائي���ل، ثم يقولون عنه 
ال�سهي���د فلن ابن فلن ذاك الذي قتل مع ال����  )بلك ووتر( يعتبر بهذا 

اال�سم ال�سهيد فلن ابن فلن، ال.
الم�ساأل���ة مختلفة تماًم���ا؛ ال�سهداء عند اهلل، ال�سه���داء في �سبيل اهلل 
�سبحان���ه وتعالى هم قوم باعوا اأنف�سهم من اهلل، هم انطلقوا في موقفهم 
وجهادهم وت�سحياتهم على اأ�سا�ض اال�ستجابة هلل �سبحانه وتعالى في خط 
�ض،  اهلل، في نهج اهلل، لهم دافعهم االإيماني العظيم، ولهم هدفهم الُمقدَّ

ولهم موقفهم وق�سيتهم العادلة.
عندما ن�سمع في واقع الحياة اأن الكثير من القوى، الكثير من الجهات 
الت���ي عادة م���ا تطلق على قتلها، ف���ي اأيِّ موقف كان���وا معتدين ظالمين 
متجبرين خادمين للطاغوت اأو عاملين اأي �سيء، عادة ما يطلقون عليهم 

�سهداء، اإما �سهداء الوطن اأو اأي عبارات من هذه.
ال�سهادة لها قدا�ستها، لها اأهميتها، لها امتيازها، وهي عطاء من اهلل 
�سبحان���ه وتعالى، وتكريم م���ن اهلل جل �ساأنه {َوَيتهَِّخَذ ِمنُك���ْم �ُسَهَد�َء}]آل 

عمران:140[.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

ال�شهيد هو من يقف موقف الحق له �شرعية الموقف 
مع �شالمة المق�شد والنية ولي�س في موقع الظالم 

والمتجبر والمعتدي

 ال�سهيد هو الذي يقف موقف الحق له �سرعية الموقف �سلمة المق�سد 
والني���ة لي�ض ف���ي موقع الظالم والمتجبر والمعتدي، ه���ذا هو ال�سهيد نيته 

نية �سليمة موقفه موقف م�سروع ومحق.



› 49 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

 وهكذا نجد اأن ال�سهادة في �سبيل اهلل هي كرامة لكن في موقف الحق 
اأن���ت تكون �سهيًدا حينما تلقى اهلل واأنت في هذا النهج وهذا الطريق نهج 
الخ�سوع هلل وحده، اال�ست�سلم هلل وحده، اأالَّ ي�ستعبدك اأحٌد من دون اهلل 
اأن تق���ف في وجه من يريدون ا�ستعبادك وقهرك وظلمك والطغيان عليك 
والتجب���ر علي���ك واال�ستكبار عليك اأنت ومن معك م���ن الم�ست�سعفين هنا 
ال�سهادة هنا ترتقي �سهيًدا لك مجد وخلود و�سرف دائم لك هذه المكانة 
العالي���ة عن���د اهلل فل يق���ال عنك اإنك في ع���داد االأم���وات؛ الأن اهلل اأراد 
ل���ك الكرامة، الأنك اخت���رت الكرامة هنا في الدني���ا حينما تقتل في خط 
الكرامة ياأبى اهلل لك اإال الكرامة فتنتقل اإلى دار الكرامة.»من كلمة للس�يد عبد 

الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

�شهداوؤنا �شقطوا في خط ال�شهادة الحقيقي بكل العتبارات

لكنن���ا - بحم���د اهلل له الحمد وله ال�سكر - عندم���ا نعود اإلى م�سيرتنا 
ن���رى اأن واقعنا واقٌع مختلٌف عن اأولئ���ك اأ�سحاب االألقاب الفخرية. نحن 
عندم���ا نطلق عل���ى �سهدائنا هذا الو�سف االإله���ي وعندما نحت�سبهم عند 
اهلل راجي���ن منه اأن يتقبلهم؛ فلأنهم فع���ًل كانوا في خط ال�سهادة الخط 
الحقيق���ي من كل االعتب���ارات، عندما ناأتي اإلى الداف���ع فهم انطلقوا في 
�سبي���ل اهلل �سبحان���ه وتعالى بداف���ع اإيماني، الداف���ع كان دافًع���ا اإيمانيًّا، 
ا�ستجاب���ة هلل، طاعة هلل، رغب���ة فيما عند اهلل امتث���ااًل الأمر اهلل، لم يكن 
هناك اأيُّ حافٍز اأو دافع غير اإلهي، لم يكن هناك دافٌع اآخر اأبًدا؛ الأنه في 
واقعن���ا العملي لي�ض هناك اأمور اأو اعتبارات اأخرى يمكن اأن ت�سكل حافًزا 

منذ البداية منذ بداية انطلقة هذا الم�سروع القراآني العظيم.
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ل���م يكن هناك اإغراءات مالية ومادية حتى يكونوا منطلقين مندفعين 
متحركين مقاتلين من اأجلها، وابتغاًء لها، واأمل ًفيها، و�سعًيا وراَءها، لم 

يكن هناك �سيء من هذا القبيل.
الف���رد ينطلق ليبذل نف�سه ويب���ذل ماله وي�سبر على الباأ�ساء وال�سراء 
والمعاناة والحاجة والفقر، لم يكن حالهم كحال تلك االآالف التي انطلقت 
موا لها  لتقاتل وتع���ادي وتواجه هذا الم�سروع القراآني العظي���م؛ الأنهم قدَّ
االأم���وال؛ الأنها �ستح�س���ل على مرتبات اأو معا�سات اأو م���ال �سعودي اأو اأي 
�سيء من هنا اأو هناك، كان الحال لدينا مختلًفا، الدافع كان دافًعا اإيمانيًّا 
ا، وواقعنا العملي كان �سليًما، لم يبتِن اأبًدا على اأّي اإغراءات مادية  خال�سً
اأو دوافع مادية، واالأمر معروف، االأمر معروف.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«

�شبيل اهلل لي�س مجرد عنوان واإنما هو: الطريق التي 
ر�شمها اهلل للمجاهدين من اأجله  
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه حول هذا المو�سوع:

)لي�س���ت الق�سي���ة فقط مجرد عن���وان، نحن في زمن يمك���ن اأن ت�سمع 
عناوين اأخرى: في �سبيل اهلل. يجب اأن تفهم باأنه ما الق�سية فقط مجرد 
عنوان، الق�سية هي: اأن تكون متوجًها اإلى اهلل، وال�سبيل هو: الطريق التي 
ر�سمها لتتحرك فيه���ا، واأنت تقاتل في �سبيل اهلل، واأنت تجاهد في �سبيل 
اهلل. األي�ست كلمة في �سبيل اهلل ممكن اأن يرفعها نا�ض اآخرون؟ وقد رفعها 
روا( كثيًرا من النا����ض، وخدعوا الكثير من ال�سباب  اآخ���رون قبلنا، و)طمَّ

با�سم )في �سبيل اهلل( واإذا هم يجرونهم )في �سبيل اأمريكا(.
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فعندما تكون فاهًما من البداية اأن م�ساألة �سبيل اهلل لي�ض معناه فقط مجرد 
النية اأنك تقاتل تقرًبا اإلى اهلل، اأن هناك طريقة، هناك طريقة مر�سومة تبداأ 

من القيادة، والمنهج الذي ي�سير عليه النا�ض، ق�سية لي�ست �سهلة.
اإذا اأن���ت فاهم هذه الطريقة ت�ستطيع اأن تميز من يقول لك: في �سبيل 
اهلل، م���ن خلل الطريق���ة التي ي�سير عليه���ا، تمام، اأنت عن���دك عنوان: 
ف���ي �سبي���ل اهلل، وذاك عنده عنوان: في �سبي���ل اهلل، لكن �ستبقى الطرق، 

ا. والمنهجيات التي ي�سيرون عليها تبين من هو الذي في �سبيل اهلل حقًّ
ه���ذه عندم���ا نفهمها وحده���ا تكفينا ب���اأالَّ ُنخدع باآخري���ن، نحن اأمام 
اأع���داء ي�ستطيع���ون اأن يجعل���وا اآخرين يتحرك���ون بالعناوي���ن نف�سها التي 
تتح���رك بها اأنت، بالعناوي���ن نف�سها، ويبدو اأكثر اإمكاني���ة، ويبدو وكاأنهم 
اأكث���ر فاعلية )عاد بيفج���روا اّما هم، ومدري اإي�ض ع���اد بيعملوا( واأ�سياء 
م���ن ه���ذه، فيكون عند واح���د اإًذا فما دام اأن اأولئك ف���ي �سبيل اهلل، وعاد 
عندهم اإمكانيات، وهم ه���وؤالء فاعلين من �سدق، اإًذا معهم، ثم تكت�سف 

في االأخير واإذا هي مجرد خدعة، حركة وهمية.
فنريد من خلل عندما ن�سمع القراآن الكريم، وعندما نتفهم توجيهاته، 
�ست�ستبين لنا �سبيل اهلل، ت�ستبين �سبيل اهلل لنا، حينها ن�سبح اأنا�ًسا ال اأحد 
ي�ستطيع اأن يخدعنا باأي �سعارات، حتى بعناويننا نف�سها؛ الأن العدو ممكن 
اأن يخ���ادع االآخرين بالعناوين نف�سها التي يرفعه���ا النا�ض: {َوِمَن �لنهَّا�ِس 
ِ َوِباْلَيْوِم �الآِخِر}]البقرة:8[ األي�ست العناوين نف�سها التي  َمن َيُقوُل �آَمنهَّا ِباللهّ
يرفعه���ا الم�سلمون االأوائ���ل: اإيمان باهلل، وحركة من اأج���ل االإيمان باهلل، 
ونا����ض يقولون: اإنهم موؤمنون باهلل! رفعه���ا اآخرون: {َوَما ُهم ِبُموؤِْمِنيَن} 

ِ َوِباْلَيْوِم �الآِخِر}. وهم من الذين يقولون: {�آَمنهَّا ِباللهَّ
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اإًذا فنفه���م اأنه اإذا كان خدع في الما�س���ي �سباب كثير من اليمن، من 
ال�سعودي���ة، ومن بلدان عربية اأخرى تحت عن���وان في �سبيل اهلل؛ فلأنهم 
فقدوا معرف���ة الطريق التي تمثل �سبيل اهلل، الذي اأمامهم مجرد عنوان. 
اإًذا ف���اأي واح���د منا يحتاج اأن يفهم هذه م���ن االآن، وهذه ق�سية هامة في 
هذه النقطة وحدها، خلي عنك اأ�سياء اأخرى(. »الدرس العاشر من دروس رمضان«

ويقول ر�سوان اهلل عليه:
ِ} األي�ض هنا األغى مو�سوع: قومية، وطنية،  ){ُيَجاِهُدوَن ِفي �َسِبيِل �للهّ
ترب���ة وط���ن، حجار وط���ن، واأ�سياء م���ن هذه، ل���ن يكون له���ا فاعلية على 
االإط���لق، ل���ن يكون لها فاعلي���ة، هم ينطلقون يجاهدون ف���ي �سبيل اهلل، 
م���ن اأجل اهلل، وف���ي الطريق التي ر�سمها للمجاهدي���ن، يوجد �سبل كثيرة 
تحم���ل عنوان: الجهاد، وهي �سبل عوجاء، اأما كلمة: جهاد في �سبيل اهلل � 
ويمكن اأي واحد يّدعيها � هنا يبين لك �سبيله، طريقه، هي طريق ر�سمها 

هو للمجاهدين من اأجله اأن ي�سيروا عليها في جهادهم.
 مثلما قلنا �سابًقا: اإنه تجلى من خلل ق�سة طالوت وجنوده، تلك النوعية 
الت���ي انطلقت في �سبي���ل اهلل، هي فعًل التي تحم���ي االأوطان واالأعرا�ض، 
األي�س���ت هي التي �ستحمي االأوطان واالأعرا����ض؟ اأما من يرفعون عبارات: 
وطني���ة، وقومية، اأحياًنا هم من يبيع���ون االأوطان واالأعرا�ض هم، اأو حتى 
���ا �ستكون الق�سي���ة قابلة للثغرات، ياأت���ي العدو يدعم جهة  ل���و كان مخل�سً
معينة، وترفع �سعارات قومية متفوقة على �سعاراتك، وترى وكاأنها ت�سرب 
الع���دو �سربات رهيبة، مثلما عملوا الحت���واء الثورات في القرن الما�سي، 
ك المجاهدون الم�سلمون م�ساكين مقاتلين  اآخ���ر مثال لها )اأرتيريا( تحرَّ
خ���لل فترة طويلة، راآهم ال�سهاينة واإذا هم ربما �سينجحون، ربما تقوم 
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دول���ة م�سلمة، وعناوين � هم لي�سوا فاهمين ه���ذه: اأهمية االرتباط ب�سبيل 
اهلل � م���ن اأجل الوطن، تحرير الوطن، اإخراج المحتل، واأ�سياء من هذه.. 
ج���اء )اأفورقي( هو ومجموعته، ومنظمت���ه، واإذا هم وطنيون اأكثر منهم، 
ا لديهم اإمكانيات ي�ستطيع���ون اأن ي�سربوا، واإذا هم فرحوا  واإذا ه���م اأي�سً
به���م، فرح���وا، نعمة اأنه قد �س���ار معنا نا�ض، وفي االأخي���ر واإذا هو ماذا؟ 
نوعية ثانية، واإذا المجاه���دون الم�ساكين الذين ُقِتَل كثيٌر منهم، ودمرت 
بيوته���م واأمواله���م، واإذا بهم ق���د �ساروا معار�س���ة هن���اك، واإذا اأرتيريا 

�سارت بلًدا مرتبًطا باإ�سرائيل!
 لك���ن في �سبيل اهلل ال يمكن على االإطلق اأن تزيف الم�سيرة، ال يمكن 
الأحد اأن يزيفها اإال اإذا فهمنا اأن �سبيل اهلل مجرد عنوان. �سبيل اهلل يعني: 
م���ن اأجل���ه، ال ترفع �سعاًرا اآخ���ر على االإطلق، �سبي���ل اهلل، تجاهدون في 
�سبيل اهلل، وتفه���م �سبيله وفق الطريقة التي ر�سمها هو، اأين ر�سمها؟ في 
القراآن، األي�ست في الق���راآن مر�سومة؟ هذه هي الطريقة التي ال يمكن اأن 
تخت���رق، ويخترقها مزيف���ون، ولو رفعوا عناوين: جه���اد في �سبيل اهلل، ال 
ا، مرحلة قد يزيف لك  يمك���ن على االإط���لق، واإال فالمرحلة خطيرة ج���دًّ
االأمريكي���ون حركة معينة ويقولون: ف���ي �سبيل اهلل، وجهاد في �سبيل اهلل، 

وقد عملوا هذه في الما�سي، األم يعملوها؟
 له���ذا يجب اأن يكون هن���اك وعي تام، واإال فقد تتحرك واأنت ال تدري، 
وبا�س���م في �سبي���ل اهلل عندما ترى منظم���ة اأخرى اأكث���ر فاعلية، وتحمل 
جهاًدا ف���ي �سبيل اهلل عنواًنا، ثم تبدو في االأخير واإذا هي وهمية تتحرك 
متى ما اأرادت اأمريكا، وتجل�ض متى ما اأرادت، في االأخير تراها اإنما كانت 
)ف���ّخ( من اأجل م���اذا؟ من اأجل اأن تذوب كل االنفع���االت �سد اأمريكا في 
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م���اذا؟ في ب���وؤرة ال ت�سكل خطورة عليها نهائيًّا، ث���م في االأخير يظهر واإذا 
اأولئك المجاهدون يتبخرون ال يوجد هناك �سيء، وال ترى بعد اإال اأمريكا 

في وطنك، اأو اإ�سرائيل.
 ه���ذه الق�سي���ة هامة، االآية تعطينا منهًجا متكام���ًل متكامًل في كيف 
نك���ون نحن، وكيف نعمل بعون اهلل وتوفيقه، يحاول واحد يتعامل مع اهلل، 
يدعوه، وفي الوقت نف�سه كيف يكون توجيهنا للنا�ض، ال ن�ستخدم عبارات: 
وط���ن على االإطلق، ونحن قلنا في هذه �سابًق���ا، عند اآية طالوت وجنوده 
قلنا: اإن اهلل �سرب مثًل لنا من داخل بني اإ�سرائيل، عندما يقولون االآن: 
ال نري���د عداًء دينيًّا، نقول: اأنت���م وجدناكم في مرحلة كنتم م�ست�سعفين، 
وقد اأخرجتم من دياركم، واأبنائكم اتجهتم اإلى نبي من اأنبيائكم تقولون: 
ِ}]البقرة:246[ األي�ض هكذا؟ فنحن نعمل  {�ْبَعْث َلَنا َمِلًكا ُنَقاِتْل ِفي �َسِبيِل �للهَّ
مثلك���م فقط، نرفع نف�ض ال�سعار الذي رفعتم���وه، وقامت بعده اأعظم دولة 

لبني اإ�سرائيل في تاريخهم اإلى االآن(.»الدرس 22 من دروس رمضان«

الموؤمن هو من ينذر حياته وموته هلل
ِ َربِّ �ْلَعاَلِمي���َن • اَل  اِت���ي َوُن�ُسِك���ي َوَمْحَي���اَي َوَمَماِت���ي لِلهَّ {ُق���ْل �إِنهَّ �سَ
ُل �ْلُم�ْسِلِميَن}]األنع�ام:163،162[ الغاي���ة  �َسِري���َك َل���ُه َوِبَذِل���َك �أُِم���ْرُت َو�أََن���ا �أَوهَّ
المهمة التي يجب اأن ين�سدها االإن�سان من كل عمل �سالح هي: اأن يحظى 
بر�س���ى اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، اأن يح�سل على ر�سوان م���ن اهلل �سبحانه 
وتعال���ى، هذه هي الغاية المهمة، وهذا ه���و المطلب الكبير الذي يجب اأن 
ين�س���ده كل م�سل���م؛ الأن تحت هذا الخير كله ف���ي الدنيا وفي االآخرة، وفي 
اأن يح�سل على ر�سوان اهلل في الدنيا يرعاه اهلل �سبحانه وتعالى، َيحوطه 
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ر الخي���ر للنا�ض على يده، وَمْن  بعنايت���ه، ُيوفق���ه، ُيدافع عنه، ُير�سده، ُي�سيِّ
َيْح���َظ بر�سوان اهلل �سبحانه وتعالى َيُم���ْت �سعيًدا، وُيبعث �سعيًدا اآمًنا يوم 
القيامة، وُيحا�سب ح�ساًبا ي�سيًرا، وياأمن في الوقت الذي يخاف فيه خوًفا 
�سدي���ًدا معظم الب�س���ر، عندما يكون من اأولي���اء اهلل، واأولياء اهلل هم من 
ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}]يونس:62[  قال عنهم: {�أَاَل �إِنهَّ �أَْوِلَياَء �للهَّ
فيدخل الجن���ة في ر�سوان اهلل، ويحظى في ذلك المقام الرفيع، والنعيم 

العظيم، بالنعمة الكبرى التي هي ر�سوان اهلل.
ر�س���وان اهلل ه���و المطلب المهم، كيف يمك���ن اأن نح�سل على ر�سوان 
اهلل من خلل عملنا؟ هو عندما نكون متاأكدين اأن العمل الذي ن�سير فيه، 
اأن العل���م الذي نطلب���ه هو فعًل المنهج الذي ر�سم���ه اهلل �سبحانه وتعالى 

لعباده.
لي����ض كل طالب علم ي�س���حُّ اأن يقال: باأنه يعمل عم���ًل �سالًحا، طالب 
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 اأكثر من 
اآية: الربط بين ر�سوانه، وبين العمل ال�سالح، بين ر�سوانه وبين االإيمان 
والعمل ال�سالح. ال يح�سل االإن�سان على ر�سوان اهلل بمجرد اأنه قد تعلَّم، 
بل ربما اأنه قد تعلَّم فُيق�سر ويهمل ويقعد، يكون عر�سة ل�سخط اهلل اأكبر 
م���ن حالت���ه لو كان جاهًل؛ الأنه في هذه الحالة يقع���د وُيق�سر ويهمل وقد 
عل���م، يقعد وُيق�سر وهو في الوقت نف�سه ق���دوٌة للآخرين، قد جعل نف�سه 
ق���دوًة للآخري���ن، واأ�سبح اأمامه���م معروًفا بالعلم ويحمل ا�س���م اأ�ستاذ اأو 

ا�سم عالم. 
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العم���ل ال ب���د من���ه واإال ف�سي�سب���ح عل���م االإن�س���ان وزًرا، �سي�سبح علم 
���ا؛ الأن العالم ي�سبح  ي���ن، وعلى االأمة اأي�سً االإن�س���ان وبااًل عليه، وعلى الدِّ
ا للآخرين ولو لمجموعة م���ن النا�ض الذين يعرفونه، ُي�سبح  ق���دوًة تلقائ�يًّ
ق���دوًة له���م واإن لم يكن يتحدث معه���م، فهم يقولون:  )نح���ن بعد ُفلن، 
اإذا كان ُف���لن �سيتحرك فنحن مع���ه، اإذا كان فلن قد ر�سي بهذا فنحن 
معه( واأحياًنا يقولون: )لو كان هذا �سحيًحا لكان فلن عامًل به، لو كان 
�سحيًحا لم���ا كان فلن قاعًدا عنه(. وهك���ذا �سي�سبح حامل العلم قدوة 
تلقائ�يًّا؛ فاإما اأن يكون قدوًة في الخير، قدوًة في العمل، واإال ف�سيكون قدوًة 
للآخرين في االإهمال والتق�سير والقعود، ويكون هو في الواقع قد ال يفهم 
اأنه هكذا ينظر النا�ض اإليه ويقتدون به في هذا المجال اأو ذاك، يظن اأنه 
�ساكت والنا����ض �ساكتون، فيف�سر �سكوت النا�ض اأن���ه �سكوت تلقائي واأنهم 
، اأنه ه�و اأدرى واأعلم؛  مق�سرون، وه�م يف�س���رون �سكوته اأنه �سكوٌت علم�يٌّ
فيك���ون هو والنا�ض الذين ينظرون اإلي����ه {متهادنين})1( فيما بينهم، قد 
يلقون اهلل �سبحانه وتعالى فيكت�سف لهم حينئٍذ التق�سير الذي كانوا عليه 

جميًعا.
العم���ل هو محط ر�سوان اهلل �سبحانه وتعال���ى، وارتبط به وعلى وفقه 
ا في الدنيا قبل االآخرة. فاإذا كنا نريد  الجزاء في االآخ���رة، والجزاء اأي�سً
من طلب العلم ه���و: اأن نحظى بر�سوان اهلل �سبحانه وتعالى فمعنى ذلك 
اأن تتجه اأواًل اإلى معرفة اهلل ب�سكل كاٍف، يتعرف النا�ض على اهلل، نتعرف 
ا، معرفتنا باهلل  على اهلل، نحن معرفتنا باهلل �سبحانه وتعالى قا�سرٌة جدًّ
ا، بل وفي كثي���ر من الحاالت اأو ف���ي كثير من  �سبحان���ه وتعال���ى قليلة ج���دًّ
لون عن القيام  )1( التََّهاُدن: من اللهجة العامية، ويق�سد به: التواكل، وهو �سلوك مذموم؛ الأن املَُتَواكلني َيَتَن�سَّ

بالواجب، وكلٌّ منهم يظن اأنَّ االآخرين �سيقومون بذلك الواجب؛ فيرتكونه جميًعا.
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ا، لي�ض فقط مجرد جهل بل معرفة مغلوطة، نتعرف  االأ�سياء مغلوطة اأي�سً
ا في: ما هي علقتنا باهلل �سبحانه  عل���ى اهلل ثم نتعرف عل���ى اأنف�سنا اأي�سً

د اأنف�سنا هلل. وتعالى، ُنر�سخ في اأنف�سنا ال�سعور باأننا عبيد هلل، نعبِّ
د االإن�سان نف�سه هلل معناه في االأخير اأن ي�سلِّم نف�سه هلل، فيكون  واأن يعبِّ
ُّه اأن  م�سلًِّم���ا هلل ينطل���ق ف���ي كل عمل ير�س���ي اهلل باعتباره عب���ًدا هلل ه�م�
يح�س���ل على ر�س���وان اهلل، ويتعامل مع اهلل �سبحان���ه وتعالى باعتباره هو 
ملك���ه واإَلهه و�سيُده ومواله. في هذه الحالة يك���ون االإن�سان اأقرب ما يكون 
اإل���ى االإخل����ض، وفي هذه الحالة يك���ون االإن�سان قد ر�س���م لنف�سه طريًقا 
ي�سي���ر علي���ه هو نف�سه الذي اأَمر اهلل به ر�سول���ه )�سلى اهلل عليه وعلى اآله 
 ِ َاِت���ي َوُن�ُسِكي َوَمْحَي���اَي َوَمَماِتي لِلهّ نهَّ �سَ و�سل���م( عندما قال له: {ُق���ْل �إِ
ُل �ْلُم�ْسِلِميَن}]األنعام:  َنْا �أَوهَّ ِم���ْرُت َو�أَ َربِّ �ْلَعاَلِمي���َن • اَل �َسِريَك َلُه َوِبَذِلَك �أُ
162،163[ هذه هي الغاية، وهذا هو ال�سعور الذي يجب اأن ي�ُسود على نف�ض 

َاِتي َوُن�ُسِكي}  نهَّ �سَ كل واحد منا، وُي�سيطر على نف�ض كل واحد منا {ُقْل �إِ
ِ} كما اأن �سلتي هلل،  عبادتي بكلها {َوَمْحَياَي َوَمَماِتي} حياتي هي {لِلهَّ

ا هو هلل. وُن�سكي: عباداتي كلها هلل، كذلك حياتي هي هلل ومماتي اأي�سً
ومعنى اأن حياتي هلل: اأنا نذرُت حياتي هلل في �سبيله في طاعته، ومماتي 
���ا هلل، كي���ف يمكن اأن يكون موت االإن�س���ان هلل؟ من الذي ي�ست�سعر اأن  اأي�سً
باالإم���كان اأن يك���ون الم���وت عبادة؟ واأن يك���ون الموت عب���ادة عظيمة هلل 
���ا خال�سًة كما ق���ال: {اَل �َسِريَك َلُه  �سبحان���ه وتعال���ى يجب اأن تكون اأي�سً

َوِبَذِلَك �أُِمْرُت}.
كنا ننظر للموت كنهاية، بينما هنا اهلل �سبحانه وتعالى يقول لر�سوله: 
ِ َربِّ �ْلَعاَلِمي���َن} ف�ساأنُذر موتي هلل، فحياتي كلها  {َوَمْحَي���اَي َوَمَماِت���ي لِلهّ
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هلل، ف�ساأحي���ا هلل، و�ساأموت هلل {َوِبَذِلَك �أُِم���ْرُت} الحظوا هذه: {َوِبَذِلَك 
ُل �ْلُم�ْسِلِمي���َن} فكل الم�سلمي���ن الذين يقتدون بر�سول اهلل  َن���ْا �أَوهَّ �أُِم���ْرُت َو�أَ
)�سل���ى اهلل علي���ه وعل���ى اآله و�سلم( ال ُب���د اأن يحملوا ه���ذا ال�سعور، ال بد 
اأن تك���ون عبادتهم هلل عل���ى هذا النحو: ف�تكون حياتهم هلل، ويكون موتهم 

ا هلل.  اأي�سً
د  ال يتحق���ق للإن�س���ان اأن تكون حيات���ه هلل اإال اإذا ع���رف اهلل اأواًل، وعبَّ
نف�س���ه هلل ثانًي���ا، حينها �سيرى اأن هناك ما ي�سده اإلى اأن تكون حياته كلها 
هلل، �سي���رى باأنه فخر له: اأن ينذر حياته كلها هلل، �سيرى نف�سه ينطلق في 
ه���ذا الميدان برغبة وارتياح اأن ينذر حياته هلل فتكون حركته في الحياة، 
تقلبات���ه في الحياة م�سيرته ف���ي الحياة كلها من اأجل اهلل وعلى هدي اهلل 

واإلى ما يحقق ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى. 
اأعتق���د اأننا نجهل كثيًرا هذه الم�ساألة: اأن ينُذر االإن�سان موته هلل، واأنه 
مطلوب منه كم�سلم يقتدي باأول الم�سلمين الذي اأُمر بهذا وهو ر�سول اهلل 

)�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم( اأن تكون حياته هلل ومماته هلل.
 االآي���ة ال تعن���ي اأن اهلل هو مالك حياتي، واهلل ه���و مالك موتي كما قد 
يف�سره���ا البع�ض! االآية وردت ف���ي �سياق الحديث عن العبادة، جاء قبلها: 
ِ َربِّ  َاِت���ي َوُن�ُسِك���ي َوَمْحَي���اَي َوَمَماِت���ي لِلهّ �سلت���ي وُن�سك���ي {ُق���ْل �إِنهَّ �سَ
�ْلَعاَلِمي���َن • اَل �َسِري���َك َل���ُه َوِبَذِلَك �أُِمْرُت} لو كان���ت الم�ساألة هي حديث 
ع���ن اأن حياتن���ا هَي بيد اهلل، واأن موتنا هو بي���د اهلل كيف يمكن اأن يقول: 
مرت اأن تكون حياتي هلل، ال ي�سح اأن يقال: اأُمرت  {َوِبَذِل���َك �أُِم���ْرُت} اأنا اأُ
اأن تك���ون حياتي بيد اهلل؛ الأن هذه ق�سية ال تحت���اج اإلى اأمر، هي بيد اهلل 

حتًما من دون اأمر. 
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اأُمرت اأن يكون مماتي هلل، اأن يكون ممات االإن�سان هلل هو عندما ُيجند 
نف�س���ه هلل �سبحانه وتعالى، عندما يطلب ال�سه���ادة في �سبيل اهلل، عندما 
ي�ستع���د لل�سه���ادة في �سبيل اهلل، عندما يكون موطًن���ا لنف�سه اأن يموت في 

�سبيل اهلل.
ال اأت�سور معنى اآخر يمكن اأن يحقق للإن�سان اأن يكون موته هلل اإال على 

ا، هذا النحو ولي�ض فقط اأن يكون م�ستعدًّ
ب���ل ي�سعى، ي�سعى الأن يكون موت���ه في �سبيل اهلل، واأن يحظى بال�سهادة 
في �سبيل اهلل، وهذه هي �سفٌة القراآن الكريم جعلها من ال�سفات اللزمة 
للموؤمني���ن اأن لديهم هذا ال�سعور، هو ال�سعور نف�سه الذي نتهرب منه، هو 
ل، ما لك  ال�سع���ور نف�سه الذي قد ين�سحنا حتى بع����ض المتدينين به )بطِّ

حاجة، ام�ض على �سغلك وعملك... اإلى اآخره()2(.
بينم���ا القراآن الكريم واهلل �سبحان���ه وتعالى في القراآن الكريم ي�سف 
عب���اده الموؤمنين باأنهم هم م���ن يعر�سون اأنف�سهم للبي���ع من اهلل عندما 
نهَّ َلُه���ُم  ِمِني���َن �أَنُف�َسُه���ْم َو�أَْمَو�َلُه���م ِب���اأَ َ ��ْسَت���َرى ِم���َن �ْلُموؤْ ق���ال: {�إِنهَّ �للهَّ
�لَجنهََّة}]التوب�ة:111[  {َوِم���َن �لنهَّا����ِس َم���ن َي�ْس���ِري َنْف�َس���ُه �ْبِتَغ���اَء َمْر�َس���اِت 
َاِت���ي َوُن�ُسِك���ي َوَمْحَي���اَي َوَمَماِت���ي  ِ}]البق�رة:207[ وه���ذه االآي���ة: {�إِنهَّ �سَ �للهَّ
ِ َربِّ �ْلَعاَلِميَن}]األنع�ام:162[ األي����ض ه���ذا يعن���ي: اأن الموؤمنين هم دائًما  لِلهّ
يحملون هذا ال�سعور، هو: اأنهم ينذرون حياتهم هلل واأن يموتوا في �سبيله؟
وال يمكن للموؤمنين اأن يعلوا كلمة اهلل، وال اأن يكونوا اأن�ساًرا هلل، وال اأن 
يكون���وا ب�سكل اأمة تدعو اإلى الخير وتاأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما 
ل���م يكن لديهم هذا ال�سعور هو: اأنهم نذروا حياتهم وموتهم هلل، هو اأنهم 

يريدون اأن يموتوا في �سبيل اهلل.
ْل: من اللهجة العامية، ويعني: اتُرْك. ما لك حاجة: ال �ساأن لك. )2( َبطِّ
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م���ن رحمة اهلل �سبحانه وتعال���ى الوا�سعة بعباده - وه���و يفتح اأمامهم 
المج���االت الوا�سعة والمتعددة لما يح�سلون من ورائه على ر�سوانه وعلى 
ما وعد به اأولياءه - فتح اأمام االإن�سان اإمكانية اأن ي�ستثمر حتى موته الذي 
ا اأو فاجًرا  هو حتميٌة ال بد منها، ق�سية ال بد منها لكل اإن�سان �سواًء كان بارًّ
كبيًرا اأو �سغيًرا ال بد اأن يموت، فاإن اهلل لرحمته بعباده فتح اأمام االإن�سان 
ه���ذا الباب العظيم هو: اإمكانية اأن ي�ستثمر موته على اأعلى واأرقى درجة، 

اأعلى واأرقى درجة. 
فعندم���ا يكون لدى االإن�س���ان هذا ال�سعور: نذر حياته هلل ونذر موته هلل 
فه���و فعًل ا�ستثم���ر حياته، ا�ستثمر موته، ا�ستفاد م���ن حياته، ا�ستفاد من 
موته، جعل حياته وموته كلها عمًل في �سبيل تحقيق ر�سوان اهلل �سبحانه 

وتعالى، واأن يحظى بالقرب منه، واأن يفوز بالنعيم الذي اأعده الأوليائه.
عندما يفكر اأي واحد منا، وينظر اإلى اأنه هل فعًل �سيموت؟ كل واحد 
من���ا متاأك���د من اأنه �سيم���وت؛ اإًذا فلم���اذا، لم���اذا؟ اإذا كان اهلل �سبحانه 
وتعال���ى قد جعل حتى الموت مما يمك���ن اأن ت�ستفيد منه، لماذا ال ي�ستفيد 
كل واحد منا من هذا الموت الذي ال بد اأن يهجم عليه �سواًء طال به العمر 
اأو ق�سر؟! كان باالإمكان اأن يكون الموت ق�سية عادّية، هي نهاية ال يرتبط 
بها �سيء في ذاتها، ال يمكن اأن ُت�ستثمر؛ لكن اهلل �سبحانه وتعالى الرحيم 

بعباده الرحيم باأوليائه جعل الموت على هذا النحو.
ف���اأن تكون �سادًقا في اقتفائك لر�س���ول اهلل )�سلى اهلل عليه وعلى اآله 
و�سلم( اأن تكون �سادًقا في االقتداء بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه وعلى اآله 
و�سل���م( هو اأن تنُذر حياتك هلل، وتنُذر موتك هلل. لي�ض فقط هو اأن اأبحث 
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عن كيف كان ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم( )َيَتَم�ْسوك)3(؟ 
اأو كيف كان يوؤدي اأعمااًل اأخرى؟! هذا �سيء.

االإن�س���ان الذي يعلم اأنه يجب عليه اأن يقت���دي بر�سول اهلل )�سلى اهلل 
علي���ه وعلى اآله و�سل���م( يجب اأن يقتدي به في كل ه���ذه االأ�سياء التي اأُِمَر 
به���ا ر�س���ول اهلل )�سلى اهلل علي���ه وعلى اآله و�سلم( ولو قلن���ا كما قد يقول 
البع�ض: باأن هناك اأ�سياًء تخت�ض بالنبي، لكن اأما في ميادين العمل فقد 
يخت����ض بالنبي )�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم( هو اأن يبذل ُجهده على 
اأعل���ى م�ست���وى، على اأعلى م�ستوى، لكن ذلك ال يعن���ي: باأن االآخرين لي�ض 

اأمامهم اأن يبذلوا جهودهم على اأعلى م�ستوى. 
فم���ا اأُِم���َر به ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه وعلى اآل���ه و�سلم( نحن اأُمِرنا 
ب���اأن نقت���دي به، فما هو ف���ي مجال العمل في �سبي���ل اهلل ال نجد اأن هناك 
خ�سو�سي���ات للر�سول )�سلى اهلل علي���ه وعلى اآله و�سلم( في مجال العمل 
في �سبيله اإال خ�سو�سية - اإن �سحت العبارة - التكليف على اأرقى م�ستوى، 

اأن يبذل ُجهده على اأعلى ما يمكن في �سبيل اهلل.
ولك���ن االآخرين من النا�ض ال يزال المجال مفتوًحا اأمامهم باأن يقتدوا 
ب���ه عل���ى اأعلى درجة ممكنة، فنح���ن هنا في قول اهلل تعال���ى: {َوَمْحَياَي 
ِ َربِّ �ْلَعاَلِميَن}]األنع�ام:162[ وه���و يقول لر�سوله اأن يقول هكذا  َوَمَماِت���ي لِلهّ
واأنه اأُِمَر بهذا، فلو قلنا باأن الم�ساألة ل�سنا اأو لي�ض مطلوًبا منا اأن نقتدي به 
فيه���ا: فننذر حياتنا هلل، وننذر موتنا هلل �ست���رى ماذا �سيح�سل، اأنه اأنت 
اإذا ل���م تكن ن���اذًرا لحياتك هلل، ولم تكن ناذًرا لموت���ك هلل فاإنك �ستبتعد 
ا من االأعمال التي يجب عليك اأن توؤديها، واأنك  ا جًدّ عن اأ�سياء كثيرة جدًّ

)3( َيَتَم�ْسوك: ي�ستخدم ال�سواك.
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ا �ستفقد �سفة من ال�سفات التي فر�سها القراآن الكريم ك�سفة الزمة  اأي�سً
الأولياء اهلل هي: اأنهم باعوا اأنف�سهم من اهلل.

فل���و اأنها م�ساألة مخت�سة بالر�س���ول )�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم( 
لما ذكره���ا في مقام اآخر من ال�سفات التي اأثن���ى على عباده الموؤمنين 
َ ��ْسَت����َرى ِم����َن �ْلُموؤِْمِني����َن �أَنُف�َسُه����ْم َو�أَْمَو�َلُهم ِباأَنهَّ  بالتحلي به���ا {�إِنهَّ �للهَّ
ِ َفَيْقُتُل����وَن َوُيْقَتُل����وَن َوْع����ًد� َعلَْي����ِه  ����َة ُيَقاِتُل����وَن ِف����ي �َسِبي����ِل �للهَّ َلُه����ُم �لَجنهَّ
نِجي����ِل َو�ْلُقْر�آِن}]التوب�ة:111[ كذلك في قوله تعالى:  ����ْوَر�ِة َو�الإِ ����ا ِفي �لتهَّ َحقًّ
َروؤُوٌف   ُ َو�للهَّ  ِ َمْر�َس����اِت �للهَّ �ْبِتَغ����اَء  َنْف�َس����ُه  َي�ْس����ِري  َم����ن  �لنهَّا�����ِس  {َوِم����َن 
ا  ِباْلِعَباِد}]البق�رة:207[ الحظ���وا كيف هذه االآية توؤك���د اأن الم�ساألة هي اأي�سً
م���ن الرحمة والراأفة التي َمنَّ اهلل �سبحانه وتعالى بها على عباده {َوِمَن 
ِ} يعني باع نف�سه من اهلل  �لنهَّا�����ِس َم����ن َي�ْسِري َنْف�َس����ُه �ْبِتَغاَء َمْر�َس����اِت �للهَّ
لُيقت���ل في �سبيله، لُيعاني في �سبيل���ه، ليتعب في �سبيله، ليبُذل ُمهجته في 
ُ َروؤُوٌف ِباْلِعَب����اِد} هو روؤوف بهم اإلى درجة اأنه  �سبيل���ه قال بعدها: {َو�للهَّ
فتح اأمامهم اأن ي�ستثمروا موتهم، لي�ض معنى روؤوف بهم اأنه يعني: ح�سل 
عمل منه���م وهو ال ُيريده منهم، واإنما هكذا غام���روا باأنف�سهم، واإال فهو 
روؤوف به���م ال يريد اأن ي�سلوا اإلى ما و�سلوا اإليه من �سراء اأنف�سهم منه، 

وبيع اأنف�سهم ابتغاء مر�ساته.
اإن الراأف���ة والرحم���ة باالإن�سان تتحقق باأن اهلل يفت���ح اأمامه المجاالت 
الوا�سع���ة والمتع���ددة ليح�س���ل على القرب من���ه، ليحظى بالق���رب منه، 
ليحظ���ى بر�سوانه، ليحظى بالنعيم الدائ���م في الجنة، ليحظى بال�سعادة 
االأبدي���ة ف���ي الجنة، ه���ذه هي الرحم���ة، اإ�سافة اإلى مظاه���ر الرحمة في 

ا. الدنيا التي تتحقق للإن�سان في هذه الدنيا وهي كثيرة جًدّ
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فالم�ساأل���ة اإًذا مما ال يمكن اأن نقول باأنه���ا مما هي مخت�سة بالر�سول 
)�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم( فاإًذا فما دام اأن الر�سول قد اأُِمَر فنحن 
كذل���ك ماأمورون باأن ننُذر حياتنا هلل، وننُذر مماتنا هلل، وحينئٍذ بعد هذه 
ف���ك، اأن ُيثبِّطك  االآي���ة كل من يحاول مع���ك اأن ُيقعدك عن عمل، اأن ُي�خوِّ
فافهم اأنه يعمل على اأن َيُحوَل بينك وبين اأن توؤدي هذا االأمر االإلهي الذي 
ه���و �س���رف عظيم لك، ونعمة عظيمة عليك، اأن تن���ُذر موتك هلل، اأن تنُذر 
حيات���ك اأواًل وتن���ُذر موتك ثانًيا هلل �سبحانه وتعالى، وم���ا اأكثر ما يح�سل 
ه���ذا! مثًل في هذا الزمن، والكثير منكم �سب���اب فيما اأعتقد، اإذا نظرنا 
اإل���ى اأمثال لكم ف���ي مع�سكرات في مناطق اأخرى م�س���ى بهم الحال و�سوء 
الح���ظ اإل���ى اأن ُتنذر حياتهم - �سواًء ر�سوا اأو ل���م ير�سوا - ُتنذر حياتهم 

في �سبيل من؟ في �سبيل )اأمريكا( في �سبيل )اإ�سرائيل(.
والب�س���ر االآن، ال�سب���اب االآن، اأنتم ال�سباب بالذات اأم���ام مرحلة فيما 
اأعتق���د: اإم���ا اأن يكون االإن�سان قد ر�سم لنف�س���ه اأن تكون حياته وموته هلل، 
واإال ف�ستك���ون حياته وموته من اأجل اأمريكا، هذه الق�سية ال�سباب مقبلون 

عليها.
�ستك���ون ممن ينُذر حيات���ه الأمريكا لو اأنت في مع�سكر فُتكلَّف اأن تخرج 
�سم���ن حملة على منطقة معينة يقال: فيه���ا اإرهابيون، اأو تكون اأنت معلم 
���د النا�ض، ويه���ّدئ النا����ض، وُيثبِّط النا����ض، األ�س���ت هنا تعمل  مم���ن يجمِّ
ا ول�س���ت معلًما واأنت اإن�سان عادي ينطلق  لم�سلح���ة اأمريكا؟ اأو تكون اأي�سً
م���ن فمك كلمة مع ه���ذا، وكلمة مع ذاك: )بّطل، ما لن���ا حاجة، با تكلفوا 
علين���ا انظر م���ا ح�سل في اأفغان�ستان(. األي�ض كل ه���ذا العمل الذي يوؤدي 
بالنا����ض اإلى القعود اإل���ى الخنوع؟ األي�ض خدمة للأع���داء؟ فتكون اأنت قد 
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ن���ذرت حياتك في �سبيل اأمريكا، و�ستم���وت في �سبيل اأمريكا، يكون موتك 
خدم���ة الأمري���كا الأنه لم تكن حيات���ك موؤثرًة عليها، لم يك���ن موتك موؤثًرا 

عليها.
م من االآن ونحن في مقتبل هذه المرحلة والكثير  فاالإن�سان اإذا لم يتفهَّ
منك���م في مقتبل العمر ال يزالون �سباًب���ا، طلًبا. اليهود عندهم قدرة اأن 
يثقف���وا النا����ض واأن يعملوا االأ�سي���اء الكثيرة حتى يجعل���وا النا�ض ينذرون 
حياتهم لهم، فالجندي يتح�رك بغ�سب و�سرا�س�ة، وي�س�رب بيت اأخ م�س�لم 
ل���ه، يقتل، ُيدم���ر، ينهب، وه�و في الوقت نف��سه - �سواًء فهم اأو لم يفهم - 
اإنم���ا يخدم اأمريكا، وهكذا ُت�سبح ق�سي���ة؛ الأن المجال فيها وا�سع، يمكن 
للمعل���م، يمكن للمر�سد، يمكن للوجي���ه، يمكن للتاجر، يمكن حتى التاجر 

نف�سه �سيخرج من اأمواله مبالغ كبيرة خدمة الأمريكا. 
واهلل �سبحان���ه وتعال���ى يريد منا - الأنه رحيم بنا - اأن نفهم باأنه يجب 
اأن نن���ُذر حياتنا له، فمتى ما َن���ذرت حياتك هلل خا�سة واأنت تعرف النهج 
الذي ت�سير عليه وتعرف ال�سراط الم�ستقيم الذي يج�سد ما اأنت عليه من 
اأن���ك قد نذرت حياتك هلل �سبحانه وتعال���ى؛ وحينئٍذ لن ت�سير على طريق 
اآخ���ر، لن تجع���ل حياتك في خدمة الطغيان، لن تجع���ل حياتك في خدمة 

اأعداء اهلل �سبحانه وتعالى.
ا قد نذرت موتك هلل فاأنت من �سينطلق في �سبيل اإعلء  اإذا كن���ت اأي�سً
كلم���ة اهلل، في ن�سر دين اهلل في دفع اأعداء اهلل، في محاربة اأعداء اهلل؛ 
الأن���ك لم يعد لديك خ���وف من الموت، اأنت قد اتخ���ذت لنف�سك قراًرا اأن 

ت�ستثمر موتك، واأنك قد نذرت موتك هلل.
وه���ذه الق�سي���ة اإذا تاأملها االإن�س���ان �سيرى باأنها ق�سي���ة من الحماقة 
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اأالَّ تح�س���ل ل���دى اأي اإن�سان منا، من الحماق���ة اأالَّ يكون اأي موؤمن قد نذر 
موته هلل، لماذا؟ الأن الموت ق�سية ال بد منها األي�ض كذلك؟ الموت ق�سية 
ال ب���د منها، و�ستموت اإما بالموت الطبيع���ي اأو تموت على يد اأعداء اهلل، 
اإذا كان االأم���ر على هذا النح���و فقد يكون الخوف لدى بع�ض النا�ض لي�ض 
ور االألم، لي�ض ال�ست�سعار اأنَّ هناك اأَل�ًما، واإنما ال�ست�سعار اأنه يريد اأن  لَت�سَ
���ا، يت�سبث بالحياة، يح�ض بالحياة، ال يريد اأن يدخل في غيبوبة  يبقى حيًّ

مطلقة.
فالم�ساألة اإًذا: اهلل �سبحانه وتعالى قد منح ال�سهيد الحياة االأبدية منذ 
اأن تف���ارق روُحه ج�سَده عندما قال �سبحانه وتعالى: {َواَل َتْح�َسَبنهَّ �لهَِّذيَن 
ْحَياٌء ِعن���َد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}]آل عمران:169[.  ِ �أَْمَو�ًتا َبْل �أَ ُقِتُل���و�ْ ِفي �َسِبيِل �للهَّ
اإًذا فالخ�سارة الحقيقة هي: اأن يكون االإن�سان متهرًبا من الحياة االأبدية، 
اإذا كنت تخاف من الموت؛ فاإن المفتر�ض منك هو اأن تكون ممن يحر�ض 
عل���ى اأن يك���ون حيًّا فل يدخل في غيبوبة مطلقة م���ن بعد اأن تفارق روُحه 

ج�سَده، �ستكون حيًّا.
من هذا نخل�ض اإلى ق�سية باعتبارنا طلب علم، واأن طالب العلم اإذا 
ل���م يك���ن يريد من وراء طلب العلم هو اأن يك���ون على هذا النحو: اأن تكون 
�سلته واأن يكون ُن�سكه واأن تكون حياته واأن يكون موته هلل رب العالمين، 
ف���ل 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�شة متكاملة غنيَّة بالمفاهيم 
العظيمة

ما وراء ال�سهادة من قيم ما وراءها من مبادئ الروحية التي كان عليها 
���ة بالمفاهيم العظيمة،  ال�سه���داء كل هذا مدر�سة متكامل���ة، مدر�سة غنيَّ
ج منها خرج �سامخ الراأ�ض ثاب���ت االإيمان عزيز النف�ض،  مدر�س���ة من تخرَّ
ال يتراج���ع وال يتاأثر باأي ظروف مهما كانت، ُيواجه كل التحديات وال ياأبه 

لكل الطغاة والم�ستكبرين.
ال�سهي���د عندما انطلق ف���ي ميدان ال�س���راع باإبائه وعزيمت���ه واإيمانه 
���ز والعظي���م كان يحم���ل في نف�س���ه قيم الق���راآن، واأخلق  بموقف���ه الُمَميَّ
القراآن، وروحية القراآن، والتاأث���ر باالأنبياء العظام، لم يكن تحركه هكذا 
���ا! ال، ال، وراء تحركه االإيمان بكل ما في االإيمان من روحية  تح���رًكا تلقائًيّ

عالية، وقيم عظيمة، ومبادئ الحق، مبادئ ال�سدق، مبادئ النور.
ال�سهي���د حم���ل االإيمان في قلب���ه قبل اأن يحمل ال�سلح ف���ي يده، وكان 
ه اإلى  �س���لح االإيمان اأق���وى من ال�سلح الذي حمله في ي���ده، وعندما توجَّ
اهلل توج���ه ب�س���دق، وتوجه بِجدٍّ يع���ي ق�سيته يعي موقفه ُي���درك م�سيره 
واتجاهه، فانطلق بثب���اٍت وا�ستب�ساٍر بائًعا نف�سه من اهلل �سبحانه وتعالى، 

متها الجانب االإيماني. ا في مقدِّ ة جًدّ وي�ستند في موقفه اإلى اأُ�س�ض مهمَّ
ال�سهي���د ال���ذي تحرك في ميدان ال�س���راع كان اإيمانه ب���اهلل �سبحانه 
وتعالى حافًزا اأ�سا�سًيّا، واأعطاه قوة، اأعطاه قوة اإرادة، وقوة موقف وثباًتا 
ف���ي الميدان، اأعطاه روحية عالية جعلته كبيًرا اأمام اأولئك االأَذلِّين الذين 
يرى فيهم الكثير من النا�ض اأنهم هم الكبار، اأعطته عزيمة لم يِلن بعدها، 

وثباًتا لم يتزحزح بعده.
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ال�سهيد باإيمانه؛ الأن االإن�سان الموؤمن من الزم اإيمانه اأن يبيع نف�سه من 
اهلل �سبحان���ه وتعالى {�إِنهَّ �للهَّ�َه ��ْسَتَرى ِمَن �لُموؤِْمِنيَن �أَنُف�َسُهْم َو�أَْمَو�َل�ُهم 
���َة ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبي���ِل �للهَّ�ِه َفَيْقُتُل���وَن َوُيْقَتُلوَن}]التوبة:111[  ِب���اأَنهَّ َله�ُُم �لَجنهَّ
هك���ذا ه���و ال�سهيد: ال�سهيد موؤم���ن، والأنه موؤمن فقد ب���اع نف�سه من اهلل، 
لي�ض هناك اإيمان حقيقي اإيمان واٍع اإيمان كامل ياأبى فيه االإن�سان اأن يبيع 
نف�س���ه م���ن اهلل ويبخل بنف�سه، لي����ض هناك اإيمان �سحي���ح اإيمان حقيقي 
اإيم���ان كام���ل على ه���ذا النحو ال���ذي نرى علي���ه الكثير م���ن النا�ض ممن 
يتظاهرون بالتَّديُّن وياأخذون ببع�ض من اآداب االإ�سلم و�سنن االإ�سلم ثم 

يتباعدون عن اأ�سا�سيات في االإ�سلم.
االإيم���ان الحقيقي ه���و هكذا، الموؤمن���ون كما حك���ى اهلل عنهم واأخبر 
عنه���م: هم قوم و�سلوا في علقتهم مع اهلل علقته���م االإيمانية اإلى هذا 
الم�ستوى: دخلوا في �سفقة عظيمة مع اهلل �سبحانه وتعالى فباعوا اأنف�سهم 
ن م�سيرها اإليه ومعادها  ها من خالقها من بارئه���ا ممَّ م���ن مالكها من ربِّ
اإلي���ه ومرجعه���ا اإليه. باعوا اأنف�سه���م من اهلل، م���ن اهلل �سبحانه وتعالى، 
قها موقف وجهاد وت�سحية، لي�ست  والبيع هذا �سفقة عظيمة يُجلِّيها وُيحقِّ

مجرد كلم في كلم، ال!
ْمَو�َل�ُهم ِباأَنهَّ َل�ُهُم �لَجنهََّة  {�إِنهَّ �للهَّ����َه ��ْسَتَرى ِمَن �لُموؤِْمِنيَن �أَنُف�َسُه���ْم َو�أَ
ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل �للهَّ�ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن}]األنفال:111[ هذه هي ال�سفقة، 
ه���ذا ما يحققه���ا، هنا يكون الت�سلي���م لل�سلعة بعد البيع م���ن اهلل �سبحانه 
وتعالى {ُيَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل �للهَّ����ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن} وُي�سلِّمون اأنف�سهم 
ا،  هم ومالكهم واإلهه���م، وهي بيعة و�سفقة عجيبة جًدّ الت���ي باعوها من ربِّ
�سفق���ة ل���م يخ�سر فيها البائع، مع اأنك كموؤم���ن اأنت تبيع نف�سك من اهلل، 
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لكنه���ا �سفقة رابح���ة وعظيمة، اأنت فيه���ا الرابح، اأنت فيه���ا الفائز؛ الأن 
ا خالًدا، ونعيًما  ة وعزًّ اهلل غن���يٌّ عن العالمين، اأنت من ك�سبت حي���اة اأبديَّ
ال ينته���ي وال يتل�سى، اأرق���ى نعيم واأ�سمى مقام، اأن���ت من ُحزت ال�سرف 
الكبير الكبير من ربِّ العالمين.»من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1434ه�«

ال�شهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة قوى 
النفاق انطلقوا باإيمانهم يبيعون اأنف�شهم من اهلل

هكذا نجد اأن ال�سهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة 
ُق���وى البغي ق���وى العدوان ق���وى العمالة ق���وى النفاق انطلق���وا باإيمانهم، 
يبيع���ون اأنف�سهم من اهلل �سبحانه وتعالى وي�سلم���ون ال�سلعة لمالكها الذي 
خها  ا�ستراها، وهكذا هو �ساأن االإن�سان الموؤمن، وهذه حقيقة يجب اأن ُنر�سِّ
في اأنف�سنا: �ساأن االإن�سان الموؤمن اأن يبيع نف�سه من اهلل اأن يكون حا�سًرا 
ا في اأي وقت في اأي لحظة لت�سليم هذه ال�سلعة اإلى بارئها العظيم  م�ستعًدّ

ومالكها جل �ساأنه، اإلى اهلل العظيم.
���ون هلل، هذا  وه���م عندم���ا انطلق���وا باإيمانهم ب���اهلل محبُّون هلل، محبُّ
الح���بُّ العظيم هلل ربِّ العالمين جعلهم يذوب���ون في اهلل، واندفاعهم في 
مواقفه���م في جهادهم في ت�سحيتهم جع���ل عندهم ا�ستعداًدا اأن يفارقوا 

كل ما يحبُّون، كل ما يحبُّون.
هم لهم م�ساعر، ال�سهي���د لديه م�ساعر ولديه عواطف هو يحب اأهله، 
ه���و يحب اأ�سدقاءه، هو يحب متعلقات حيات���ه، لكنه يحبها في م�ستواها، 
اأم���ا حب���ه االأكب���ر واالأعظم فه���و هلل العلي العظي���م، يح���ب اهلل اأكثر مما 
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يح���ب اأي �سيء اآخ���ر، وحبُّه هلل حبُّه الكبير هلل �سبحانه وتعالى جعل عنده 
اال�ستع���داد اأن يفارق كل م���ا يحب للو�سول اإلى الحبي���ب العظيم اإلى اهلل 

�سبحانه وتعالى.
واإال االإن�س���ان عندم���ا يفوق ويغل���ب حبُّه لمتعلقات حيات���ه من قرابة اأو 
���ه هلل يفوق حبَّه هلل حينها ُيقّيد  تج���ارة اأو م�سكن اأو اأي �سيء اأكثر من حبِّ
بقيود الحب لمتعلقات هذه الحياة الدنيا، ولهذا يقول اهلل �سبحانه وتعالى 
ْخَو�ُنُك���ْم َو�أَْزَو�ُجُكْم  ف���ي كتابه الكريم: {ُق���ْل �إِن َكاَن �آَباوؤُُك���ْم َو�أَْبَناآوؤُُك���ْم َو�إِ
ْم���َو�ٌل �ْقَتَرْفُتُموَه���ا َوِتَج���اَرٌة َتْخ�َس���ْوَن َك�َساَدَه���ا َوَم�َساِك���ُن  َوَع�ِسيَرُتُك���ْم َو�أَ
و�ْ َحتهَّى  َن �للهَّ�ِه َوَر�ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي �َسِبيِلِه َفَتَربهَّ�سُ َتْر�َسْوَنَها �أََحبهَّ �إَِلْيُكم مِّ
َياأِْتَي �للهَّ�َه ِباأَْمِرِه َو�للهَّ�َه اَل َيْهِدي �لَقْوَم �لَفا�ِسِقيَن}]التوبة:24[ واهلل ال يهدي 

القوم الفا�سقين.
اإن كان �س���يٌء من ه���ذه المتعلقات متعلقات الحياة م���ن قرابة اأو مال 
اأو م�سك���ن اأو تج���ارة اأو اأي �سيء اأحب اإليك من اهلل اأو ر�سوله والجهاد في 
�سبيل���ه فحينئ���ٍذ اأنت بعيد عن خط االإيمان، اأنت م���ن يمكن اأن ُتَقيَّد بهذه 
القي���ود في ُحبِّك وم�ساعرك واندفاعك وتعلُّق���ك فتر�سخ للباطل، وتبتعد 
عن اهلل �سبحانه وتعالى، معناه: اأن عندك ق�سوًرا كبيًرا، ما الذي يدفعك 
اإلى حب االأ�سياء االأخرى اأكثر من الحب هلل؟!»من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«
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الم�شت�شعفون الواعون هم الموعودون بالن�شر االإلهي
ْنَي���ا ِباالآِخَرِة}  ِذي���َن َي�ْسُروَن �ْلَحَي���اَة �لدُّ ِ �لهَّ {َفْلُيَقاِت���ْل ِف���ي �َسِبي���ِل �للهَّ
]النس�اء:74[ الأنه���ا كلها حياة والحي���اة االآخرة هي اأعظم م���ن الحياة الدنيا 

�أَْج���ًر�  ْو َيْغِل���ْب َف�َس���ْوَف ُنوؤِْتي���ِه  �أَ ِ َفُيْقَت���ْل  {َوَم���ن ُيَقاِت���ْل ِف���ي �َسِبي���ِل �للهَّ
َعِظيًما}]النس�اء:74[ فه���و يوج���ه اإلى ما هو خير للإن�س���ان �سواء تحقق فتح 

على يده اأو قتل في �سبيل اهلل.
َجاِل  َعِفيَن ِم���َن �لرِّ ِ َو�ْلُم�ْسَت�سْ {َوَم���ا َلُك���ْم اَل ُتَقاِتُل���وَن ِف���ي �َسِبي���ِل �للهَّ
اِلِم  َو�لنِّ�َس���اِء َو�ْلِوْلَد�ِن �لهَِّذيَن َيُقوُلوَن َربهََّنا �أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه �ْلَقْرَيِة �لظهَّ
يًر�}]النساء:75[  ا َو�ْجَعْل َلَنا ِمن َلُدنَك َن�سِ �أَْهُلَها َو�ْجَعْل َلَنا ِمن َلُدنَك َوِليًّ
ح���ث اآخ���ر، ك���م هن���ا؟ ف���ي ث���لث اآي���ات: {َفانِف���ُرو� ُثَب���اٍت �أَِو �نِف���ُرو� 
ْنَيا  ِ �لهَِّذيَن َي�ْس�ُروَن �ْلَحَياَة �لدُّ َجِميًعا}]النساء:71[، {َفْلُيَقاِتْل ِفي �َسِبيِل �للهَّ
َعِفيَن  ِ َو�ْلُم�ْسَت�سْ ِبااْلآِخَرِة}]النساء:74[، {َوَما َلُكْم اَل ُتَقاِتُلوَن ِفي �َسِبيِل �للهَّ
َج���اِل َو�لنِّ�َس���اِء َو�ْلِوْل���َد�ِن} ف���ي �سبيل اإنق���اذ الم�ست�سعفين من  ِم���َن �لرِّ
َن���ا �أَْخِرْجَن���ا ِم���ْن َهِذِه  ِذي���َن َيُقوُل���وَن َربهَّ الرج���ال والن�س���اء والول���دان {�لهَّ
ا َو�ْجَع���ْل َلَنا ِمن َلُدنَك  اِل���ِم �أَْهُلَه���ا َو�ْجَعْل َلَنا ِمن َلُدنَك َوِليًّ �ْلَقْرَي���ِة �لظهَّ

يًر�}]النساء:75[. َن�سِ
وهكذا يجب اأن يكون الم�ست�سعفون، يعني: اأنهم م�ست�سعفون عارفون 
ُنُهْم من اأن  لو�سعيته���م غير را�سين لو�سعيتهم يتمنون اأن لديهم م���ا ُيَمكِّ
يعمل���وا في مواجه���ة الو�سع الذي هم فيه؛ لهذا قال عنه���م: {َو�ْجَعْل َلَنا 
يًر�}»النس�اء:75 يحذف تكرار التوثيق إذا  ا َو�ْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدنَك َن�سِ ِمن َلُدنَك َوِليًّ

تكرر في صفحة واحدة«

 لي�س���وا م�ست�سعفي���ن م���ن الذين لي�ض له���م دخل، الحظ هن���ا الفارق 



› 71 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

مون اأنف�سهم كم�ست�سعفين، م�ست�سعفون ال يبالون  حت���ى يعرف النا�ض يقيِّ
بالو�س���ع ال���ذي هم فيه وال يعتب���رون اأنف�سهم م�ستائين م���ن الو�سع الذي 
ه���م فيه ويتمنون اأن لو عندهم ماذا؟ ول���ّي ون�سير يتحركون معه، الذين 
ه���م على ه���ذا النحو: لي�ض لهم دخ���ل، هوؤالء قد يكونون مم���ن ُي�سربون، 
لك���ن الم�ست�سعفي���ن الذين هم مظن���ة اأن ينقذوا اأو نق���ول يهمُّ كتاب اهلل 
ِذي���َن َيُقوُلوَن}  اأمره���م هم هوؤالء الم�ست�سعفون، م���ن هذه النوعية: {�لهَّ
ولي�سوا الم�ست�سعفين من النوعية الذين بع�سهم يعار�ض عملك لم�سلحة 
الع���دو، معار�ست���ه كله���ا ل�سالح الع���دو الذي م���اذا؟ ي�ست�سعف���ه ويقهره 
ومتج���ه الإهانته وهتك عر�س���ه؛ الأن هذه االآية تعني ف���ي مجملها، تك�سف 
لك م�ساعرهم وروؤيته���م، تذمرهم من الو�سعية التي هم فيها، معرفتهم 
بالجه���ة الت���ي ت�سكل اإنقاًذا له���م ومخرًجا من الو�سعي���ة ال�سيئة التي هم 
فيها، ه���وؤالء الم�ست�سعفون الذين هم موعودون باالإنقاذ وياأمر الموؤمنين 
الذين هم ف���ي و�سعية اأخرى اأن يعملوا لتحرير ه���وؤالء يعملوا لتحريرهم 

واإنقاذهم. 
اأم���ا الم�ست�سعف���ون االآخرون فاإنه���م يكونون هم ال�سحي���ة؛ الأنهم هم 
ي�سبحون ف���ي االأخير، موقفهم، هم ميدان للت�سليل، هم ميدان للخداع، 
وياأت���ي م���ن جانبهم اأ�سي���اء كثيرة تعتب���ر �سنًدا للع���دو، ه���وؤالء ُيدا�سون، 

وي�سيعون وي�سلط اهلل عليهم.
ِ َو�لهَِّذيَن َكَف���ُرو� ُيَقاِتُلوَن ِفي  ِذي���َن �آَمُن���و� ُيَقاِتُلوَن ِف���ي �َسِبي���ِل �للهَّ {�لهَّ
اُغوِت}]النس�اء:76[. اإًذا هذا فا�سل في المو�سوع؛ ليثبت اإلى اأنه  �َسِبي���ِل �لطهَّ
هك���ذا الموؤمنون يج���ب اأن يكونوا مقاتلين في �سبي���ل اهلل، والكافرون هم 
ع���ادة يكونون مقاتلين في �سبيل الطاغوت، فيعطي اأمًل للموؤمنين - وهم 
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يقاتل���ون في �سبيل اهلل - باأن اهلل هو الولي والن�سير، وكفى به وليًّا وكفى 
ب���ه ن�سيًرا وهو القدير وهو القوي العزيز... اإلى اآخر الوعود التي ذكرها 
في كتاب���ه، والكافرون مهما كانوا ومهما بلغ���ت قوتهم فيهم نقطة �سعف 
ا: كونهم يقاتلون في �سبيل الطاغوت، وكونهم اأولياء لل�سيطان  كبيرة ج���ًدّ

ْيَطاِن َكاَن �َسِعيًفا}]النساء:76[. ْيَطاِن �إِنهَّ َكْيَد �ل�سهَّ {َفَقاِتُلو� �أَْوِلَياَء �ل�سهَّ
فتج���د هذا ال�سيء في اأكثر من اآية مثلم���ا قلنا �سابًقا يقدم �سورة عن 
ا،  الع���دو؛ ليبين ل���ك باأنه في حالة �سع���ف ولديه نقطة �سع���ف كبيرة جًدّ
كل نق���اط الق���وة لديك وهي: كونك ف���ي �سبيل اهلل، وكون���ك معتمًدا على 
اهلل، ومت���وكًل على اهلل، ومنت�س���ًرا باهلل، هذه اإيجابي���ة كبيرة، الطرف 
االآخ���ر هذه نقاط �سع���ف كبيرة فيه، ُتمّكنك م���ن اأن تتغلب عليه وتقهره؛ 
ْيَطاِن}]النس�اء:76[ بمعنى اأن كونهم  وله���ذا قال بعد: {َفَقاِتُل���و� �أَْوِلَي���اَء �ل�سهَّ
ا لديهم  يقاتل���ون في �سبيل الطاغوت يعني ماذا؟ نقط���ة �سعف كبيرة جًدّ
ْيَطاِن �إِنهَّ َكْيَد  تهيُئه���م الأن ُيهزموا وُيقهروا، قال بعد: {َفَقاِتُلو� �أَْوِلَياَء �ل�سهَّ
ا للعدو؟ ي�سخ�ض  ْيَط���اِن َكاَن �َسِعيًفا}]النس�اء:76[ األي�ض ه���ذا ت�سخي�سً �ل�سهَّ
للنا�ض الموؤمني���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�سهي���د يحب اهلل ف���وق كل �سيء ويخاف من اهلل ف���وق كل �سيء، لو 
كان يخ���اف من االآخرين اأكثر م���ن خوفه من اهلل لكان خوفه منهم عائًقا 
كبيًرا له عن التحرك في ميدان الجهاد ومواجهتهم، لكن ال�سهيد لخوفه 
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العظي���م م���ن اهلل ذاب من���ه الخ���وف من االآخري���ن، فتحدى ق���وى الكفر 
والطغيان والنفاق والعمالة، ولم يباِل بهم، ولم يكترث لجبروتهم اأبًدا.

���ع للخي���ر ال���ذي وعد اهلل ب���ه عباده  وال�سهي���د راغ���ٌب اإل���ى اهلل، ُمتطلِّ
ة، ر�س���وان اهلل الذي هو اأكب���ر فوز واأعظم  الموؤمني���ن المجاهدي���ن الجنَّ
ة بكلها واحدة من مظاهر ر�سوان  َمْغَنم واأج���ل مك�سب ر�سوان اهلل، الجنَّ

اهلل �سبحانه وتعالى.
ًقا بوعد اهلل، واثًقا واثًقا كل  وال�سهي���د تحرك في ميدان الجهاد ُم�سدِّ
ل  ق���ة ويدرك اأن ما وعد اهلل به حقيقة، واأن وعد اهلل ال يتخلَّف وال يتبدَّ الثِّ
���ر، واأن���ه م�سار حقيق���ي نهايته المحتومة هي: ر�س���ا اهلل �سبحانه  وال يتغيَّ

ة. وتعالى والجنَّ
ة،  ال�سهي���د يدرك التاأكي���د الكبير لوع���د اهلل العظيم لل�سه���داء بالجنَّ
���د اأي وعد اآخر في الق���راآن بمثل ما اأك���د اهلل عليه {�إِنهَّ  وه���و وعد لم يوؤكِّ
نُف�َسُهْم َو�أَْمَو�َل�ُهم ِباأَنهَّ َل�ُهُم �لَجنهََّة ُيَقاِتُلوَن  ِمِنيَن �أَ �للهَّ����َه ��ْسَت���َرى ِمَن �لُموؤْ
ا ِفي �لتهَّْوَر�ِة َو�الإِنِجيِل  ِف���ي �َسِبيِل �للهَّ�ِه َفَيْقُتُل���وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًد� َعلَْيِه َحقًّ
ْوَف���ى ِبَعْهِدِه ِمَن �للهَّ�ِه}]األنف�ال:111[ فلذلك ال�سهيد ي�ستند  َو�ْلُق���ْر�آِن َوَمْن �أَ
اإل���ى هذا االإيم���ان اإلى هذه الروحي���ة فيتحرك واثًقا ب���اهلل وموؤمًنا باهلل، 
ولديه نظرة حقيقية اإلى واقع هذه الحياة، هو يدرك اأن هذه الحياة الدنيا 
تة مكتوب فيها الفناء ال اأحد يبقى فيها، اأو اأنه ال اأحد يرحل من  حياة موؤقَّ
هذه الحياة اإالَّ ال�سهداء اأما الباقون فخالدون؟ ال. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر 

الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«
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عظمة ال�شهادة
ْمَو�ًتا َبْل �أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم  ِ �أَ ِذي���َن ُقِتُلو� ِفي �َسِبيِل �للهَّ {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَّ
ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَِّذيَن َلْم  ُ ِم���ن َف�سْ ُيْرَزُق���وَن • َفِرِحي���َن ِبَم���ا �آَتاُهُم �للهَّ
َيْلَحُقو� ِبِهم ِمْن َخْلِفِهْم �أَالهَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن • َي�ْسَتْب�ِسُروَن 
يُع �أَْج���َر �ْلُموؤِْمِنيَن}]آل عمران: 169  َ ال ُي�سِ ���ٍل َو�أَنهَّ �للهَّ ِ َوَف�سْ ِبِنْعَم���ٍة ِم���َن �للهَّ
- 171[ كم���ا قال �سابًق���ا: {َوِلَيْعلَ���َم �ْلُموؤِْمِني���َن}]آل عم�ران:166[ تحدث عن 

الموؤمنين، موؤمني���ن ا�ست�سهدوا، وموؤمنين انطلق���وا وهم جرحى ليلحقوا 
���ا ف���ي مواجهة دعاي���ة معينة:   الع���دو، موؤمني���ن كان كلمه���م كلًم���ا قوًيّ
ِذي���َن َق���اَل َلُهُم �لنهَّا����ُس �إِنهَّ �لنهَّا�َس َقْد َجَمُعو� َلُك���ْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَز�َدُهْم  {�لهَّ

ُ َوِنْعَم �ْلَوِكيُل}]آل عمران:173[. �إِيَماًنا َوَقاُلو� َح�ْسُبَنا �للهَّ
في ه���ذا يتبين عظمة ال�سهادة، وف�سل ال�سهادة في �سبيل اهلل، الذين 
قتلوا في �سبي���ل اهلل؛ الأنهم في الواقع والمنافقون يقولون: {�لهَِّذيَن َقاُلو� 
الإِْخَو�ِنِه���ْم َوَقَع���ُدو� َل���ْو �أََطاُعوَن���ا َم���ا ُقِتُل���و�}]آل عم�ران:168[ ه���وؤالء الذين 

تقولون ما قتلوا هم حظوا بف�سل عظيم ومقام رفيع، درجة عالية.
ِ �أَْمَو�ًت���ا َب���ْل �أَْحَي���اٌء}]آل  ِذي���َن ُقِتُل���و� ِف���ي �َسِبي���ِل �للهَّ {َواَل َتْح�َسَب���نهَّ �لهَّ
عم�ران:169[ هم اأحياء ال يقال لهم اأم���وات وال تظن باأنهم ماتوا، هم اأحياء 

بم���ا تعنيه الكلمة {ِعْنَد َربِِّه���ْم} اهلل اأعلم في اأي مكان، في الجنة، اأو في 
 كوك���ب اآخر اهلل اأعلم اأين، المهم اأنهم في م���كان، وبالطبع عندما يقول: 
{ِعْنَد َربِِّهْم} اأنه مكان رفيع، ومكان يعني قد تكون الجنة اأو �سيء كالجنة، 
اإذا قلن���ا الجن���ة قد خلقت اأو ما خلقت كما يقول البع����ض، {ُيْرَزُقوَن}]آل 
 عم�ران:169[ عل���ى م���ا يب���دو اأنها حي���اة كامل���ة، حي���اة حقيقي���ة، يرزقون، 

ه���ذه  األي�س���ت  {َوَي�ْسَتْب�ِس���ُرْوَن}]آل عم�ران:170[  {َفِرِحْي���َن}]آل عم�ران:170[ 
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���ا م�ستب�سري���ن بالن�سبة لمن  عب���ارات تدل عل���ى الحي���اة الحقيقية؟ اأي�سً
بعده���م م���ن النا�ض الموؤمني���ن الذين يجاه���دون في نف����ض الطريق التي 
ه���م ا�ست�سهدوا فيها اأنهم نا�ض {�أالهَّ َخ���ْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُه���ْم َيْحَزُنْوَن}]آل 
عمران:170[ ال ُيخاف عليهم وال حزن عليهم من اأي طرف كان، اأنها طريقة 

فيم���ا لو ح�سل على اأحد منهم، فيما لو حدث اأن يقتل، اأنه ماذا؟ �سيلحق 
بهم وينال هذه الدرجة العظيمة عندما يقتل في �سبيل اهلل.

اأن تك���ون ه���ذه االآي���ة في مق���ام بع���د الحديث ع���ن المنافقي���ن: {َلْو 
�أََطاُعْوَن���ا َم���ا ُقِتُلْو�}]آل عم�ران:168[ األي�ض فيها تفني���د لروؤيتهم هم؟ تفنيد 
لروؤيتهم؛ الأنه عندما تقول: )اأنه َما ِمْن ُقِتُلوا( لكن الحظ القتلى اأين هم، 
اإًذا فاأن���ت عندما تعتبر اأن روؤيتك �سحيح���ة، وكان االأف�سل لهم اأالَّ يقتلوا 
معن���اه عندك اأنت اأن االأف�س���ل لهم اأالَّ ينالوا ه���ذه الدرجة الرفيعة، هذه 
الحياة االأبدية عند اهلل، يرزق���ون، فرحين، م�ستب�سرين، اإًذا معناه اأنه ال 
قيم���ة لكلم���ه ويجب اأن يواجه بمثل هذا، ف���ي اأّي ظرف يكون النا�ض فيه 
يواج���ه المنافقون ب���كلم �سبيه بهذا بما ت�سمنته ه���ذه االآية وغيرها من 
االآي���ات، عندما يقول: )اترْك، ولي�ض لك دخل، ما بّل، و... و... و... اإلى 
اآخ���ره( تقول له في االأخير: فيما لو وقع عليَّ �سيء من هذا، فيما لو ُقتلت 
في �سبي���ل اهلل، األي�ست ف�سيلة عظيمة ودرجة عالية؟ اإًذا فاأنت تحاول اأن 
تح���ول بيني وبين ما هو ف�سل عظيم وبين ما هو حياة لي�ض فيه موت على 

االإطلق اإال مجرد االنتقال، االنتقال فقط قد يكون لحظات.
فه���ل يمكن اأن يك���ون نا�سًحا اأو يكون راأيه �سحيًح���ا و�سائًبا من تكون 
توجيهات���ه تحول بي���ن االإن�سان وبين مق���ام رفيع وف�سل عظي���م؟ اأبًدا، ال 
يمك���ن اأن ي�سمى نا�سًحا واإن كان هو نا�س���ح في الوقت نف�سه لكن منطقه 
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لي�ض منطق النا�سح وال يعرف كيف ين�سح، قد ي�سدر مثًل من قريب لك 
يوجه���ك اأن تت���رك واأ�سياء من هذه، لكن يجب اأن تفه���م باأن ما يقوله هو 
واإن كان من واقع الن�سيحة، لكنه في الواقع ال يعرف الن�سيحة، لو يعرف 
ه���ذا الف�سل العظيم - اإذا كان نا�سًح���ا لك - المفرو�ض باأن يدفعك اإلى 

اأن تناله، اأما اإذا كان منافًقا توبخه توبيًخا.
�أَْج���َر  ْي���ُع  ُي�سِ اَل  �لَل  َو�أَنهَّ  ���ٍل  َوَف�سْ �لِل  ِم���َن  ِبِنْعَم���ٍة  {َي�ْسَتْب�ِس���ُرْوَن 
�ْلُموؤِْمِنْي���َن} ]آل عم�ران:171[ اإًذا بدل الحياة ح�سل لهم حياة اأف�سل، وبدل 
هذه الحياة على االأر�ض حياة في عالم اآخر اأرقى واأف�سل، ويكفي اأن فيها 
االأمن يكفي االإن�سان االأمن اأن يعرف باأن م�سيره اأ�سبح م�سيًرا م�سموًنا، 
اأنه من اأهل الجنة وال خوف عليه وال حزن. هذه في حد ذاتها تعتبر نعمة 
ا؛ الأن االإن�سان في االأر�ض هنا يك���ون قلًقا، يعني ال يعرف كيف  كبي���رة جًدّ
ق���د تكون نهايته، ما عن���ده �سمانة موؤكدة تماًما باأن���ه اإلى الجنة واإن كان 
ف���ي طريقها، ال يعرف كيف �ستكون النهاية بالن�سب���ة له، اأما ال�سهيد فهو 
ح���يٌّ وقد عرف اأن���ه من اأهل الجنة وفي الوقت نف�س���ه هو في جنة، الجنة 
الحقيقي���ة، اأو جنة اأخرى، لم يعد هناك موت بالن�سبة له، ولم يعد هناك 
ا  قل���ق بالن�سبة له على االإطلق، هذه الحالة وحدها تعتبر نعمة كبيرة جًدّ
اأن���ه قد اأم���ن عذاب اهلل قد اأمن جهن���م، قد اأمن من �س���وء الح�ساب، قد 
اأ�سب���ح يقطع باأنه من اأهل الجنة. )الس�يد حس�ن بدر الدي�ن احلوثي من ملزمة: س�ورة آل 

عمران، الدرس السادس عرش(.
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ال�شهادة في �شبيل اهلل ن�شر �شخ�شي للموؤمن

الموؤم���ن هدفه هو اأن يح�سل على ر�س���ى اهلل، واأن يك�سب ر�سى اهلل، 
واأن يك���ون ف���ي اأعمال���ه م���ا يحق���ق ر�س���ا اهلل، واأن الن�سر ال���ذي يريده، 
الن�س���ر الذي ين�سده هو ن�سر الق�سية التي يتح���رك من اأجلها، هي تلك 
الق�سية التي تتطلب منه اأن يبذل نف�سه وماله، فاإذا كان مطلوب منك اأن 
ا �سخ�سًيّا؟  تب���ذل نف�سك ومالك فهل ذلك يعني بالن�سبة ل���ك ن�سًرا مادًيّ
ال���ذي يب���ذل ماله ونف�سه فيقتل في �سبيل اهلل، ه���ل ح�سل له ن�سر مادي 
�سخ�سي؟ ه���و انت�سر للق�سية، هو ح�سل على الغاية التي ين�سدها، حتى 
واإن كان �سريًع���ا فوق الرم�س���اء، األم ي�سبح �سهيًدا؟ حظي بتلك الكرامة 
العظيمة التي وعد اهلل بها ال�سهداء، دمه ودم اأمثاله، روحه وروح اأمثاله، 

األي�ست هي الو�سيلة المهمة لتحقيق الن�سر للق�سية؟
الموؤمن ال ينظر اإلى نف�س���ه، الن�سر ال�سخ�سي، المق�سد ال�سخ�سي، 
ق�سيته الخا�سة، ِخطته المعين���ة، موقفه الخا�ض. الم�سيرة هي الم�سيرة 
الطويل���ة: العمل على اإعلء كلمة اهلل، الن�س���ر لدين اهلل، في هذه المرة 
اأو ف���ي المرة الثانية اأو في المرة الثالث���ة، اإن لم يكن على يديك اأنت فقد 
يك���ون على يد اآخرين ممن هياأتهم اأنت، وهكذا.. حتى تنت�سر، وال بد اأن 

يتحقق الن�سر.
ا عندما ت�سقط �سهيًدا في �سبيل اهلل، اأنت منت�سر  واأن���ت منت�سر اأي�سً
ا، اأنت عملت ما عليك اأن تعمله فبذلت نف�سك ومالك في �سبيل اهلل.  اأي�سً
فاإن يرى الم�سلمون، اأو يرى الموؤمنون بع�سهم �سرعى في ميادين الجهاد، 
كم���ا ح�سل في يوم اأح���د، األم يتاألم ر�سول اهلل )�سل���وات اهلل عليه وعلى 
اآل���ه( عندما راأى حمزة �سريًعا؟ و�سرع كثي���ر من المجاهدين، ولكن هل 
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ا  توق���ف بعدها؟ لم يتوقف اأبًدا، واإن كانت تل���ك خ�سارة اأن يفقد اأ�سخا�سً
ي���ن كحمزة لكنه ن�سر للم�سي���رة، ن�سر لحركة الر�سالة بكلها، وال بد  مهمِّ
في هذه الم�سيرة اأن ي�سقط �سهداء، واإن كانوا على اأرفع م�ستوى، مثل هذا 

النوع كحمزة �سيد ال�سهداء.
المه���م اأنن���ا نريد اأن نق���ول: اإنه في ح���االت ال�سدائد، وه���ي الحاالت 
الت���ي ي�سط���رب فيها �سعفاء االإيم���ان، ي�سطرب فيها م���ن يفقدون ن�سبة 
كبي���رة من ا�ست�سعار تن�زيه اهلل �سبحان���ه وتعالى، الذي يعني تن�زيهه عن 
َ َلَقِويٌّ  ���ُرُه �إِنهَّ �للهَّ ُ َمن َين�سُ َرنهَّ �للهَّ اأن يخل���ف وعده وهو القائ���ل: {َوَلَين�سُ

َعِزيٌز}]الحج:40[.
وفعًل لو تتوفر عوامل الن�سر لدى فئة، تكون على الم�ستوى المطلوب، 
ا من االأ�سباب المادية ما يمكن اأن يوفروه، ال �سك اأن هوؤالء  ويوفرون اأي�سً

�سيحققون ن�سًرا كبيًرا.
وال يعن���ي الن�سر: هو اأالَّ يتعب���وا، اأالَّ ُي�ست�سهد منهم البع�ض اأو الكثير، 
وال يعني الن�سر هو اأالَّ يح�سل لهم من جانب العدو م�سايقات كثيرة، وال 
يعن���ي الن�سر: هو اأالَّ يح�سل منهم �سجن���اء. اإنهم مجاهدون، والمجاهد 
هو م�ستعد لماذا؟ اأن يتحمل كل ال�سدائد في �سبيل االنت�سار للق�سية التي 

من اأجلها انطلق مجاهًدا، وهو دين اهلل.
رُبونا حتى َيْبُلُغوا  عمار بن يا�سر في اأيام �سفين كان يقول: )واهلِل لو �سَ

بنا �َسَعفاِت َهَجر)4(.
 لعلمن���ا اأنن���ا على الحق واأنهم على الباطل(. يق���ول: لو هزمنا معاوية 
وجي�سه حتى ي�سلوا بنا البحرين َل�َم�ا ارتبنا اأبًدا في اأنهم على باطل واأننا 

)4( ُقَرى ي�سري اإليها يف البحرين.
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على حق. اإن�سان واٍع، اإن�سان فاهم، يعرف طبيعة ال�سراع، يعرف ميادين 
الجهاد التي تتطلب م���ن هذا النوع، يح�سل فيها حاالت كر وفر، يح�سل 

حاالت تداول في االأيام فيما بين النا�ض، يح�سل كذا يح�سل كذا.
فه���و ال ينطل���ق على اأ�سا�ض فه���م قا�س���ر للم�ساألة، اأن يفه���م قول اهلل 
���ُرُه} اإًذا �سيتحرك وبالتالي فلن يلقي  ُ َمن َين�سُ َرنهَّ �للهَّ تعال���ى: {َوَلَين�سُ
اأي �سعوب���ة، واأن معن���ى تاأييد اهلل هو اإمداد غيبي ل���ه بحيث ال يلقي اأي 
عناء.. لي�ض هذا هو الفهم المطلوب.. واأنت واثق من الم�سيرة التي ت�سير 
عليها اأنها م�سيرة حق، والمواقف التي تتحرك فيها اأنها مواقف حق، هذا 
�سيء مهم، ثم ثق، وعندما تثق هل تثق بن�سرك �سخ�سًيّا؟ يجب اأن تلغى، 
ا  ا، اأن يتحقق لهم �سخ�سًيّ واإال ف�سيكون من ينظرون اإلى اأنف�سهم �سخ�سًيّ

كل تلك الوعود فهم من قد ُي�سطربون عند اأول �سدة يواجهونها.
انظ���ر لماذا تتحرك؟ ه���ل اأنت تتحرك في �سبي���ل اهلل؟ األم تكن هذه 
العب���ارة ه���ي التي تك���ررت في الق���راآن الكري���م بعد كلم���ة: {يجاهدون، 
جاَه���دو�، جاِهدو�}؟ {ف���ي �سبيل �لل، في �سبيل �لل، في �لل} هذه هي 
الغاي���ة، هو اله���دف الذي من اأجل���ه اأتحرك، اأنا اأتحرك ف���ي �سبيل اهلل، 
واأن التح���رك ف���ي هذا المي���دان يتطلب من���ي اأن اأ�سل اإل���ى ا�ستعداد باأن 
اأبذل نف�سي ومال���ي. األي�ض معنى ذلك اإلغاء النظرة ال�سخ�سية والمك�سب 
ال�سخ�سي؟ اأن اأتحرك في هذا الميدان الأحقق الن�سر لدين اهلل، والعمل 
الإع���لء كلمت���ه واإن كان ذلك بماذا؟ بب���ذل نف�سي ومال���ي، األي�ض معناها 
التل�س���ي؟ التل�س���ي الم���ادي بالن�سبة ل���ي؟ وجودي، ج�س���دي، وماديات 

اأموالي، األي�ض المعنى هكذا؟
اإًذا فلي����ض هن���اك مجال للتفكي���ر في الن�سر ال�سخ�س���ي، كل �سخ�ض 
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ينطل���ق على اأ�سا�ض اأنه يريد اأن يتحقق له الن�سر ال�سخ�سي. ال. ربما قد 
يكون مكتوب لك اأن تكون من ال�سهداء، هذا هو الن�سر ال�سخ�سي، الن�سر 
ال�سخ�سي بالن�سبة ل���ك حتى لو لم تكتمل الم�سيرة، اأو ُجبن االآخرون من 
ورائ���ك، اأم���ا اأنت فقد حققت الن�س���ر، قمت بالعمل الذي ُي���راد منك اأن 
تق���وم به، وبذلت كل ما باإمكانك اأن تبذله، فاأنت قد ن�سرت الق�سية على 
اأعلى م�ستوى، وتحقق لك الن�سر، اأَولي�ض ن�سًرا عظيًما اأن تكتب عند اهلل 
 ِ من ال�سهداء الذين قال عنهم: {َواَل َتْح�َسَبنهَّ �لهَِّذيَن ُقِتُلو� ِفي �َسِبيِل �للهَّ
ِلِه  ُ ِمْن َف�سْ �أَْمَو�ًت���ا َب���ْل �أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن • َفِرِحيَن ِبَما �آَتاُهُم �للهَّ
َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبالهَِّذيَن َلْم َيْلَحُقو� ِبِهم ِمْن َخْلِفِهْم �أَالهَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم 
َيْحَزُنوَن}]آل عمران:169، 170[ األي�ض هذا هو ن�سر؟ )السيد حسين بدر الدين الحوثي، 

من ملزمة: معنى التسبيح(.

ثالث حاالت في واقع االأمة
عندما ناأت���ي لنتاأمل في الواقع نرى اأن هناك ثلَث حاالت يعني: لي�ض 
فقط َمْن ُيقَتل هم ال�سهداء، اأو اأنه ال يمكن اأن ُيقَتل اإالَّ من ينطلق في خط 

ال�سهادة والجهاد، ال.
هناك ثلث حاالت في واقع االأمة:

الحال���ة االأول���ى: ُيقَتل فيها البع����ض وهو في ح���ال ا�ست�سلم، في حال 
ي اأيِّ موقف، وال هو قائم بم�سوؤوليته، وهو في حالة تقبُّل  خ�س���وع بدون تبنِّ
لهيمنة االأع���داء ولقهرهم، وفي حالة ذل وه���وان، هذا ح�سل للكثير من 
النا����ض، ح�سل لمئات االآالف يقتل���ون وهم على هذه الحال، مئات االآالف 
في بلدان العال���م االإ�سلمي في المنطقة العربية وغيرها، في العراق في 
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اأفغان�ست���ان في ال�سومال في اليمن، االآالف يقتلون، واإذا جئنا ب�سكل عام 
في واقع الم�سلمين فمئات االآالف، مئات االآالف ُيقَتلون وهم في حال ُذّل، 
ف���ي حال ا�ست�سلم، في حال عج���ز، في حال �سمت، لي�ض لهم موقف، لم 

يتبنوا اأي موقف �سد االأعداء.
ا كم ُيقَتل من الفل�سطينيي���ن من غير المجاهدين،  ف���ي فل�سطين اأي�سً
م���ن ال�ساكتين، من ال�سامتين، م���ن الم�ست�سلمين، من المتقبلين لهيمنة 
الع���دو، وم���ع ذل���ك ُيقَتل���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�سيرهم في 
م�سوؤولياتهم وتقبُّلهم لهيمنة الظلم وال�سر والف�ساد والطغيان ور�سوخهم 

للباطل، هذه حالة.
الحالة الثانية: البع�ض ُيقَتل وهو في موقف اأ�سواأ، وهو في �سف الباطل 
م حياته قرابين لهم في  خا�سًع���ا للمجرمي���ن والطغاة والم�ستكبرين ُيق���دِّ
خدمته���م، لك���ي ي�سيطروا، لك���ي يهيمنوا، لك���ي يتغلَّبوا عل���ى اأمته، وهذا 
ح�س���ل، الذين كانوا يقفون في مواجهة ه���ذا الم�سروع القراآني ويقاتلونه 
األم يقتل منهم االآالف؟ ُقِتَل منهم االآالف، قتل في �سف اأمريكا وهو يقاتل 
النا�ض لكي ال يقولوا: )الموت الأمريكا( ويموت هو لُي�سكت �سوت )الموت 
الأمري���كا(، اآالف ُيقتلون واالأمريكي���ون يحركون يحركون ع�سرات االآالف، 
اد المال، الكثير من النا�ض يبيع حياته  الجيو����ض العربية، المتطوعين، ُعبَّ

ي بنف�سه ليخ�سر نف�سه ويخ�سر الدنيا واالآخرة. ويبيع نف�سه وُي�سحِّ
اإًذا االآالف ُقِتل���وا ُقِتل���وا وه���م ف���ي الموقف الخطاأ ف���ي موقف الهلك 
وال�سق���اء، في موقف الخدمة واالإذعان للأع���داء، واال�ست�سلم للأعداء، 
والخ�سوع للأعداء، ب�سكل مبا�سر اأو ب�سكل غير مبا�سر من خلل عناوين 
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اأخرى؛ ولكن وراءها اأمريكا ووراءها اإ�سرائيل مثل العناوين الطائفية وما 
�ساكل ذلك.

الحالة الثالث���ة: هناك قتل في �سبيل اهلل، قتلى في �سبيل اهلل، �ُسهداء 
، في موقف ال�سرف، المطيعون هلل، القائمون بم�سوؤوليتهم،  في موقف العزِّ
الذي���ن باعوا اأنف�سهم من اهلل يوم ب���اع الكثير اأنف�سهم من ال�سيطان ومن 
اأولي���اء ال�سيط���ان؛ وهوؤالء هم الفائ���زون، وهذا النهج ه���و الذي �سار فيه 

�سهداوؤنا العظماء.
نحن في هذه الم�سي���رة كمجاهدين معنيُّون اأن ن�سير في هذه الطريق 
ن قال اهلل عنهم:  واأن نوا�سل الم�سوار واأن نكون ن�سعى ن�سعى الأن نكون ممَّ
ى  ن َق�سَ َدُقو� َما َعاَه���ُدو� �للهَّ�َه َعلَْيِه َفِمْنُهم مهَّ {ِم���َن �لُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �سَ

ن َينَتِظُر}]األحزاب:23[. َنْحَبُه َوِمْنُهم مهَّ
مونا ف���ي بداية الم�سوار وو�سل���وا، و�سلوا،  �سهداوؤن���ا العظم���اء قد تقدَّ
له���م وو�سلوا، وهم هناك في مقامه���م العظيم عند اهلل  قه���م اهلل وتقبَّ وفَّ
ى َنْحَبُه} ق�س���وا نحبهم وو�سلوا اإلى  ���ن َق�سَ �سبحان���ه وتعالى {َفِمْنُهم مهَّ
ال�سع���ادة الحقيقية اإلى النج���اة، والتحقوا بالرفيق االأعل���ى، وبقينا نحن 
فكي���ف نكون منتظرين؟ وكيف نحر�ض على اأن تكون العلقة بين الوا�سل 
ل وراٍج  وبي���ن المنتظر؟ هو هناك ي�ستب�سر واأنت هنا منتظر لدورك، وموؤمِّ
ة والخير  قه���م؛ لتلحق بهم مقبواًل عند اهلل اإلى العزَّ ق���ك كما وفَّ هلل اأن يوفِّ

وال�سعادة والفوز العظيم.
ِلِه  اهلل حك���ى عن ال�سه���داء اأنهم {َفِرِحي���َن ِبَما �آَتاُه���ُم �للهَّ�َه ِم���ن َف�سْ
ْن َخْلِفِهْم �أَالهَّ َخ���ْوٌف َعلَْيِهْم َواَل  ِذي���َن َلْم َيْلَحُق���و�ْ ِبِهم مِّ َوَي�ْسَتْب�ِس���ُروَن ِبالهَّ
ُهْم َيْحَزُنوَن}]آل عمران:170[ ال�سهداء حيث هم في �سيافة اهلل م�ستب�سرين 
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باإخوته���م المجاهدي���ن ال�سائري���ن ف���ي طريقهم في دربه���م، فهم هناك 
م�ستب�سري���ن لمن هنا لمن ينتظرون، والمنتظر متطل���ع لي�سل اإلى ما قد 
و�سل اإليه اأولئك الذين و�سلوا، و�سلوا وفازوا. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«

ال�شهداء هم �شناع الن�شر في كل ع�شر

اإننا ونحن ن�ستذكر �سهداءنا العظام، ندرك اأن لل�سهداء في زمننا وفي 
كل زمن االإ�سه���ام الحقيقي واالأ�سا�سي والرئي�سي في �سناعة الن�سر، في 
كل ن�س���ر تحقق للم�ست�سعفين، وفي اإعلء كلمة الحق بكل ع�سٍر وفي كل 
زم���ٍن �سدع فيه �سوت الحق �سد الباطل، واإ�سهامهم الحقيقي واالأ�سا�سي 
ف���ي اإعلء كلمة اهلل �سبحانه وتعال���ى، واإقامة العدل، وفي مواجهة الظلم 
والطغي���ان والجب���روت في كل زمٍن وفي كل ع�سر، ف���ي كل مرحلٍة تحرك 
فيه���ا للحق والع���دل اأمٌة ومنهٌج وع���ل فيها �سوٌت كان لل�سه���داء االإ�سهام 

االأ�سا�سي والحقيقي.
وب���دون ال�سه���داء وبدون ال�سهادة وب���دون الت�سحية م���ا كان باالإمكان 
اأن يعل���و للحق �س���وت، اأن يتحقق للم�ست�سعفي���ن والمظلومين خل�ٌض، اأن 
ا ومج���ًدا، واأن يتخل�سوا من هيمنة المجرمين،  يك�س���ب الم�ست�سعفون عًزّ
م���ا كان باالإمكان دفع ال�سر الُم�ستحِك���م، ودفع الغيِّ ودفع الظلم ودفع كل 

اأ�سكال الف�ساد والطغيان بدون ت�سحية.
كانت الت�سحية هي الثمن الذي ال ُبدَّ منه، ال ُبدَّ منه في تخلي�ض االأمة 
م���ن هيمنة الظالمين والمجرمين، ال ُبدَّ منه في مواجهة التحديات مهما 
كان حجمها، ال ُبدَّ منه في العمل لتغيير الواقع البئي�ض والمظلم للأمة، ال 
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ة والكرامة واإلى ما ين�سده النا�ض من  ُب���دَّ منه في ال�سعي للو�سول اإلى العزَّ
عدل وخير واأمن وا�ستقرار.

ق���ون له���ذه الت�سحية والأن  كان ال ُب���دَّ م���ن الت�سحي���ة وكان الذين ُيوفَّ
يدفع���وا هذا الثمن هم الُمتميِّزون ف���ي اإخل�سهم هلل �سبحانه وتعالى في 
عبوديتهم هلل �سبحانه وتعالى فيما هم فيه من اإيمان عظيم جعلهم دائًما 
ين نحو اهلل العظيم، راجين ومبتغين و�ساعين للو�سول اإلى ر�سوانه  من�سدِّ
هم االأكبر ومبتغاهم االأعظم  وباأي ثمن، ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى هو همُّ
وطموحه���م المهم، وغايته���م المن�سودة، كل ما ياأمل���ون الو�سول اإليه وما 
يرومون اأن يحققوه باأنف�سهم واأن يك�سبوه من هذه الحياة في كل وجودهم: 

هو ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى.
اًدا هلل �سبحانه وتعالى مخل�سين هلل �سبحانه وتعالى،  فكانوا هكذا: ُعبَّ
ين من كل وجدانهم ومن اأعماق نفو�سهم  مبتغين مر�ساة اهلل تعالى، من�سدِّ
نح���و اهلل �سبحانه وتعالى، عرجوا اإليه واأمل���وا منه وطلبوا منه اأن ير�سى 
ل منهم حياتهم الت���ي وجدوها اأعظم ما في  عنه���م واأن يقبله���م واأن يتقبَّ
موه هو: الحياة، هو: الوجود،  اأيديهم واأعظم ما يقتنونه وما يمكن اأن يقدِّ
موها هلل �سبحانه وتعالى،  ه���ذا الوجود هذه الحياة راموا ون�س���دوا اأن يقدِّ
م���وا اأرواحهم اأنف�سهم حياتهم، وجوده���م للمالك �سبحانه وتعالى  اأن يقدِّ
موا له اأغلى ما لديهم وهي:  تهم له اأن يقدِّ الذي اأحبُّوه فاأحبُّوا بمقدار محبَّ

النفو�ض واالأرواح.
هكذا كانوا هم ما بينهم وبين اهلل �سبحانه وتعالى فحقق لهم اآمالهم 
مين لديه يمنحهم من االإكرام  لهم �سيوًفا لديه مكرَّ واأ�سلح لهم بالهم وتقبَّ

زق والنعيم ما وعد به في كتابه الكريم. والرِّ
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ره في اآيات���ه المباركة اأما هم فيما هم عليه تجاه اأُمتهم تجاه  وم���ا �سدَّ
�سعوبه���م فهم الذين ن�س���دوا الأُمتهم العزة ون�س���دوا الأُمتهم الخل�ض من 
الظلم واأرادوا الأُمته���م اأن تحيا كريمة عزيزة محترمة تعي�ض حالة العدل 
وفي اأح�سان الخير حتى لو وهبوا حياتهم في هذا ال�سبيل لتحيا االأمة في 

المقابل عزيزة كريمة ال م�ستذله وال مغ�سوبه وال مهانة.
جون واأن ُته�سم اأُمتهم  هم الذين عزَّ عليهم اأن ُتظلم اأُمتهم وهم يتفرَّ

وهم ال يبالون واأن ت�ستذل وتقهر اأُمتهم وهم غير مبالين وال مهتمين.
ع���زَّ عليه���م اأن تعاني اأُمتهم تح���ت وطاأة المعاناة والقه���ر واال�ستبداد 
واال�سته���داف ثم ال ينه�سون ليق�سوا عنه���ا وليدافعوا عنها وليواجهوا كل 

التحديات واالأخطار التي ت�ستهدفها.
فكان���وا هم االأُُذن ال�ساغية التي اأ�سغت الأُمتها ف�سمعت االأنين والوجع 
واالأل���م، وكانوا هم العين الب�سيرة الت���ي �ساهدت م�ستوى ما تعانيه االأمة 
من مظلومية كبيرة ومعاناة كثيرة وماآ�ٍض كبيرة، فكانوا هم ذوي ال�سمير 
ة وتحركت فيه  الح���ي الذي حينم���ا راأى وحينما �سم���ع تحركت فيه الع���زَّ
مباليين؛ بل تحركت فيهم كل م�ساعر  روح الم�سوؤولي���ة فلم يكونوا من اللَّ
المحب���ة واالإع���زاز الأُمته���م والرحم���ة باأمته���م والغيرة الأُمته���م ولدينهم 
ولمقد�ساته���م فتحرك���وا ابتغاء مر�س���اة اهلل وفي �سبي���ل ن�سرة وخل�ض 

اأُمتهم المظلومة، والمحرومة والمقهورة والمعانية.
وكان���وا هم تج���اه القي���م والمبادئ ه���م الذي���ن حملوها، ه���م الذين 
دوها في واقع الحي���اة، لم يكن باالإمكان اأبًدا اأن يقبلوا باالإذالل وهم  ج�سَّ
، وكان العزُّ لهم اإيماًنا حملوه ومب���داأً اآمنوا به وكذلك  تثقف���وا ثقافة الع���زِّ
ا - مبداأً وُخُلًقا حملوه  ُخُلًقا تخلَّقوا به، وكان ال�سرف والكرامة لهم - اأي�سً

دوه �سلوًكا وموقًفا. وجداًنا وج�سَّ
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وكان���وا هم حملة م�س���روع ين�سد للأم���ة اإقامة الع���دل لحياتها واإقامة 
الخي���ر في واقعه���ا ومواجهة ال�س���ر والف�ساد الذي ي�ستهدفه���ا، هوؤالء هم 
ال�سهداء الذين لم يكونوا فقط مجرد �سحايا.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�«

اأمتنا يجب اأن تحمل ثقافة ال�شهادة بب�شيرة ووعي �شحيح 
ي عليها الأجيال واأن ُنربِّ

ولذل���ك؛ ونح���ن ف���ي �سعبن���ا اليمن���ي العظي���م بطبيعة م���ا نواجه من 
تحديات واأخطار وفي �سعوب منطقتنا العربية واالإ�سلمية ككل نحن نجد 
مه���ا بب�سيرة ووعي  دائًم���ا اأننا اأمة يجب اأن نحم���ي هذه الثقافة واأن نقدِّ
�سحي���ح، واأن ُنربِّي عليها االأجيال؛ ولكن وف���ق المفاهيم ال�سحيحة؛ الأن 
االأم���ة ُت�ستهدف، ت�ستهدف في كل المب���ادئ وفي كل المفاهيم وت�ستهدف 

في ثقافتها وفي فكرها.
اإن المفه���وم ال�سحيح للجهاد واال�ست�سه���اد: هو الذي يمكن بوا�سطته 
حماي���ة االأمة ودفع االأخطار عنها ومواجهة م���ا تواجه من تحديات كبيرة 

واأخطار تحيط بها من كل جانب.
واإنَّ لل�سه���داء - كل ال�سه���داء - ل�سه���داء �سعبن���ا اليمن���ي العظيم في 
م�سيرته القراآنية وثورته ال�سعبية وفي كل تحركه الذي ين�سد العدل ويهتف 
ب�س���وت الحق وي�سعى لتحقيق العدالة؛ له���وؤالء ال�سهداء المكانة العظيمة 
رون كل  نون ويقدِّ ف���ي اأنف�سنا وفي اأنف�ض كل االأحرار وال�سرف���اء الذين يثمِّ

هذه الت�سحية العظيمة.
متها بع�ض  ونحن نق���ف اأمام بع�ض المحطات في هذا ال�ساأن وفي مقدِّ
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م الذكرى ال�سنوية  العناوين ذات ال�سلة بمو�سوع ال�سهادة وال�سهداء، ُتقدِّ
ا وداللة وا�سح���ة فيما يتعلق بالمظلومي���ة المظلومية  لل�سهي���د در�ًس���ا مهًمّ

الكبيرة ل�سعبنا اليمني العظيم.
اأواًل في م�سيرت���ه القراآنية التي منذ بداية تحركه���ا ون�ساطها الثقافي 
���ز ووجهت بكل اأ�سكال القمع والظلم؛ ولكن  والقراآني في م�سروعه المتميِّ
ال�سهداء الذين حملوا ثقافة القراآن الكريم بوعي وب�سيرة �سحيحة وبفهم 
حقيق���ي كانوا ه���م بجهودهم وعطائه���م و�سبرهم من اأ�سهم���وا االإ�سهام 
االأ�سا����ض والكبير ف���ي بقاء هذه الثقافة وبقاء ه���ذا الم�سروع الذي �سمعه 
�سعبنا اليمني العظيم والتفَّ حوله وتفاهم معه واطماأن له بعد �سعي كبير 
م���ن ِقَبل ق���وى الظلم والجبروت لع���زل هذا الم�سروع وح�س���اره والف�سل 
فيم���ا بينه وبين �سعبنا اليمن���ي العظيم، لكن �سعبنا اليمني العظيم اأدرك 
اأن هذا الم�سروع: ه���و م�سروع عدالة لل�سعب كل ال�سعب، للأمة كل االأمة، 
للم�ست�سعفي���ن كل الم�ست�سعفين؛ الأنه ي�سعى لخل�ض كل المظلومين من 
ق في نهاية المط���اف التفاف �سعبي وا�سع  مظلوميته���م ومعاناتهم، فتحقَّ

ة بالكرامة باال�ستقلل. تجاه هذا الم�سروع الذي ينادي بالحق بالعزَّ
وعل���ى كل المراحل الما�سية كانت هناك جوالت وجوالت من ال�سراع 
الُمحت���ِدم ُبغية َواأْد ه���ذا الم�سروع والق�ساء عليه وُبغي���ًة الإنهائه بالكامل؛ 
َمت  ًرا وروًحا ثورية متاأ�سلة حتى ُعمِّ لكن���ه تنامى ف�سار وعًيا �سعبًيّا متجذِّ

رت في اأعماق االأر�ض جذورها. وعل �سوُتها وارتفع �ساأُنها وتجذَّ
ولذل���ك؛ االآن تحق���ق ل�سعبنا نتائج مهمة ونتائج كبي���رة ن�ستطيع اليوم 
اأن نق���ول: اإنه لوال ه���ذه الثقافة، لوال ه���ذا الم�سروع القراآن���ي الذي اأحيا 
فينا جميًعا في اأو�ساط �سعبنا اليمني الروحية العالية واالأمل الكبير باهلل 
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���م اأغلل الخ���وف والرهبة لكان واق���ع بلدنا واقًعا  �سبحان���ه وتعالى وحطَّ
مختلًفا، واق���ع بلدنا - وهو البلد الم�ستهدف ال�سع���ب الم�ستهدف - لكان 

واقعه مختلًفا.
ه���ذا البلد ال���ذي حاله حال غيره من البلدان م���ن اال�ستهداف الكبير 
ا من خلل  م���ن ق���وى ال�سر والطغي���ان الذي ت�ستغل ب�س���كل مبا�س���ر واأي�سً
اأدواته���ا وفي مقدمتها االأداة التكفيرية التي اعتمدت عليها قوى الطغيان 
اال�ستكب���ار لتدمي���ر منطقتنا وارتكاب الجرائم بح���ق �سعوبنا وا�ستهداف 
اأُمتنا بلدنا اليمن هو في مقدمة البلدان الم�ستهدفة؛ ولذلك تحركت هذه 
الي���د االإجرامية التي هي �سنيعة ا�ستخباراتي���ة ل�سالح اأمريكا واإ�سرائيل 
والغرب تحركت ف���ي بلدنا اليمن ب�سكل ملفت وب�سكل ملحوظ، حاله حال 
�سوري���ا حال العراق البلدان التي هي م�ستهدفة في المقام االأول؛ واإالَّ فكل 
البلدان في المنطق���ة م�ستهدفة، لكن هناك مناطق وبلدان م�ستهدفة في 

المقام االأول منها بلدنا اليمن.
ا - في المقام االأول؛ والأجل ذلك اأتو بالتكفيريين  هو م�ستهدف - اأي�سً
وح�سدوهم من مناطق كثيرة من �ستَّى اأقطار العالم وجاوؤوا بهم اإلى هذا 
روا لهم الغطاء ال�سيا�سي والغطاء االإعلمي  روا لهم ال�سلح ووفَّ البلد ووفَّ
وهم بكل و�سائ���ل القوة ليتمكنوا  والح�سان���ة االجتماعية ون�سروه���م واأمدُّ
م���ن الهيمنة على ه���ذا البل���د وال�سيطرة علي���ه والفتك ب�سعب���ه وارتكاب 
اأب�سع الجرائم الفظيع���ة والمهولة وال�سنيعة بحق اأبناء هذا البلد ومن ثم 
التمهيد للحت���لل الخارجي تحت عنوان محارب���ة )القاعدة( ومحاربة 

)االإرهاب(. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�«
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نحتاج اإلى ا�شت�شعار الم�شوؤولية، اإلى هذه الثقافة التي 
تجعلنا نتحرك ل ننحني اأمام كل العوا�شف

في ظ���ل هذا الو�سع واأمام هذه التحدي���ات واالأخطار نجد اأنف�سنا في 
ه���ذه المرحلة نواجه االأزمات والم�ساكل التي ته���دد هذا البلد نحتاج في 
مواجهتها اإلى العزم ونحتاج اإلى روح الم�سوؤولية اإلى ا�ست�سعار الم�سوؤولية، 
اإلى هذه الثقافة التي تجعلنا نتحرك ال ننحني اأمام كل العوا�سف وال اأمام 
كل التحدي���ات وال نخ�سع الأي عدو اأو اأي خ�سم يهدد بلدنا و�سعبنا ويروم 
الهيمن���ة عليه واإذالله؛ اأمام جبروت الظالمين والمجرمين ال ُبدَّ من هذه 
ال�سجاع���ة وهذا االإقدام وهذا اال�ستب�س���ال وال ُبدَّ من هذه الت�سحية فعًل 
بقدر ما كان هناك من تعقيدات في واقع بلدنا الداخلي وم�ساكل �سيا�سية، 
وم�س���اكل كذلك ذات �سلة بطبيعة التدخل الخارجي ال�سيئ وال�سلبي �سد 

هذا البلد كانت الكلفة كبيرة.
ونجد ع���دد ال�سهداء ع���دد كبير في ظ���ل الم�سيرة القراآني���ة، �سهداء 
ف���ي ظل الث���ورة ال�سعبية، ال�سه���داء في ظل التحرك ال�سعب���ي الوا�سع من 
كل فئ���ات ال�سعب، بين ه���وؤالء ال�سهداء علماء، بينه���م اأ�ستاذة جامعات، 
بينه���م طلب؛ من كل فئات ال�سعب من الفلح م���ن المزارع من �ساحب 
ال���ة من العامل من كل فئات ال�سع���ب، بينهم كبار بينهم �سغار بينهم  البقَّ
ع���دد كبير من ال�سباب في مقتب���ل الُعمر، بينهم م���ن ا�ست�سهدوا �سحايا 
اغتي���االت، بينهم من ا�ست�سه���دوا في ميادين المواجه���ة للبغي والعدوان 
لقوى االإج���رام، وهكذا في مجاالت وفي م�سارات في ميادين متعددة من 

كل فئات واأبناء هذا ال�سعب.
ف���ي ظل هذا الواقع نرى اأن الُكلفة كبي���رة؛ ولكن نقول: الُكلفة فيما لو 
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ا�ست���كان �سعبنا وخنعت اأُمتنا وا�ست�سلمت اأُمتن���ا كانت �ستكون اأكبر بكثير 
بكثي���ر، لوال هذا االإب���اء لوال هذا العزم لوال ه���ذه الت�سحيات الج�سام في 
ة وال�س���رف لمواجهة البغ���ي والعدوان ل���كان الواقع مختلًفا  ميادي���ن العزَّ

ا وبُكلفة عالية. ا باه�سً تماًما، ولكان الثمن باه�سً
لو تمكن الم�ستكبرون من قوى اال�ستبداد ومن قوى االإجرام، لو تمكنوا 
ذوا كل م���ا يريدونه من موؤامراته���م بحق هذا ال�سعب  اأن يهيمن���وا اأن ُينفِّ
ا ومهولة وفوق اأن يتخيلها النا�ض، لكان  العزي���ز لكانت الماأ�ساة كبيرة جًدّ
���ا يذبحون كالِخ���راف كالَغَنم كما  اأع���داد ال�سحايا الذي���ن يذبحون يوميًّ
يح�س���ل في دول راأينا فيها ه���ذه التجربة بالفعل، تجربة الخ�سوع تجربة 
�ًفا للغاية، لكن الُكلفة في  ا وكبيًرا ومكلِّ اال�ست�سلم؛ لكان ثمنها ثمًنا باه�سً
ة في مقام التحرك الجاد  مق���ام الموقف في مقام الثبات في مقام الع���زَّ

الواعي الم�سوؤول هي اأقل ولها نتائج اإيجابية تتحقق في الواقع.
ونج���د اليوم اأن الجميع في اأو�ساط ه���ذا ال�سعب َمعنيٌّ باال�ستفادة من 
ه���ذه الدرو�ض ومن هذه العبر، واأننا بحاجة ب�سكل عام كقوى �سيا�سية في 
هذا البل���د وكل مكونات هذا ال�سعب من اجتماعي���ة وغيرها اإلى مراجعة 
الو�س���ع الداخلي له���ذا البلد، واإل���ى اأن ن�سعى لتغيير ه���ذا الواقع المرير 
ولمعالج���ة الم�ساكل التي تزيد من مخاطر الح���روب الداخلية والم�ساكل 
الداخلي���ة اأو ُتفيد تلك االأط���راف والقوى االإجرامية فت���رى فيها اأو�ساًعا 
ن���ة ت�ستفيد منه���ا وت�ستغلها وتوظفها لتقوية واقعه���ا وتقوية م�ساريعها  معيَّ
وللتحرك في مخططاتها وموؤامراتها. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 

الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�«
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ما الذي يح�شل لالأمة التي تفقد ثقافة ال�شهادة؟

اإن االأم���ة الموؤمن���ة الحا�سرة دائًم���ا والم�ستعدة على ال���دوام لتقديم 
ال�سه���داء، االأمة الت���ي فيها رجال موؤمنون، باع���وا اأنف�سهم من اهلل، وهم 
حا�س���رون على ال���دوام لتقديم اأنف�سهم في �سبي���ل اهلل وابتغاء مر�ساته، 
دائًم���ا م���ا تك���ون اأمة قوية، اأم���ة يح�سب لها الع���دو األف ح�س���اب، اأمة في 
م�ستوى الم�سوؤولية، اأمة في م�ستوى مواجهة كل التحديات، وكل االأخطار، 

وكل االأعداء.
لكن لو فقدت االأمة هذا ال�سهادة، هذه الثقافة، ثقافة ال�سهادة، ثقافة 
الت�سحي���ة، البذل بل ح���دود في �سبي���ل اهلل �سبحانه وتعال���ى لكانت اأمة 
م من القتلى اأ�سعاف اأ�سعاف  ذليل���ة ول�سارت اأمة م�ستعبدة مقهورة، تقدِّ

مه من �سهداء وهي في �سبيل اهلل �سبحانه وتعالى. ما �ستقدِّ
م���ا تحقق بف�سل ال�سه���داء وبف�سل ت�سحياتهم وثباته���م وا�ستب�سالهم 
ًة،  ًة وقوَّ ف���ي �سبيل اهلل �سبحان���ه وتعالى هو ال�س���يء العظيم، ن�سًرا وع���زَّ
متها االإبادة الجماعية، كانوا بالن�سبة  دفًعا لكثير من المخاط���ر وفي مقدِّ
للطغاة والمجرمين في النظام الظالم الجائر، والقوى االإقليمية المتاآمرة 
مته���ا اأمريكا، كانوا  والظالم���ة والمتعاونة مع���ه، والقوى الدولية وفي مقدِّ
يري���دون - وذلك وا�سح حتى في خطابات مجرميهم واأكابر مجرميهم - 
ينادون با�ستئ�سال االأم���ة، بالق�ساء عليها، وفعًل وممار�سة و�سلوًكا كانوا 
ي�ستهدف���ون كل �س���يء، بطائراتهم، براجمات �سواريخه���م، بمدفعيتهم، 
كان���وا ي�ستهدفون كل �سيء الكبير وال�سغي���ر، الرجل والمراأة، ي�ستهدفون 
النا����ض حتى ف���ي االجتماعات الكبي���رة، في االأ�سواق وفي غي���ر االأ�سواق، 
ة وا�سحة، ومن خلل الممار�سة وال�سلوك اأثبتوا  يعني: كان لديه���م من نيَّ
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ذل���ك اأنهم يريدون االإب���ادة الجماعية للنا�ض، كان���وا ي�ستبيحون تحت كل 
العناوي���ن، ي�ستبيح���ون النا����ض جميًعا، عناوي���ن �سيا�سي���ة، عناوين حتى 
مون اأنف�سهم وكاأنهم اأ�سحاب دين وتحت  دينيَّة، من مجرميهم الذين يقدِّ

عناوين دينيَّة.
لكن لتلك الت�سحيات والجهود والم�سابرة االأثر العظيم في اأن يحقق 
اهلل ن�س���ًرا يدف���ع به ع���ن اأُمتنا اال�ستئ�س���ال والجرائم الت���ي هي جرائم 
االإب���ادة الجماعية وما اإلى ذلك، فم���ا تحقق هو �سيء كبير، وما �سيتحقق 
ف���ي الم�ستقب���ل - اإن �ساء اهلل - ثمرة لهذه الجه���ود وهذه الت�سحيات هو 

اأكثر واأكبر واأرقى واأ�سمى واأعظم باإذن اهلل �سبحانه وتعالى.
عندما ن�ستذك���ر ال�سهداء؛ ن�ستذكر ما ح���كاه اهلل عنهم: اأنهم اأحياء. 
هم اأحياء ف���ي وجداننا، اأحياء في قلوبنا في م�ساعرنا، لن نن�ساهم، ولن 
نن�س���ى ماآثرهم، ل���ن نن�سى مواقفه���م، لن نن�سى �سبره���م وم�سابرتهم، 
ل���ن نن�سى ما كانوا علي���ه من الروحية العالية والب���ذل والت�سحية واالإيثار 
والف���داء للإ�س���لم وللم�ست�سعفي���ن، وال�س���دق، ل���ن نن�س���ى ماآثرهم في 
ميادين العمل.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�«

ا رجال  �شهداوؤنا لم يكونوا مجرد �شحايا فقط؛ بل كانوا اأي�شً
م�شروع، اأ�شحاب فكر، حاملين لق�شية

ا رجال م�سروع،  �سهداوؤنا لم يكونوا مجرد �سحايا فقط؛ بل كانوا اأي�سً
اأ�سحاب فكر، حاملين لق�سية، كانوا هم �سهداء الق�سية العادلة الموقف 
�ض، كانوا هم �سهداء االأمة كل االأمة؛ الأنهم حملوا  الم�سروع والهدف الُمقدَّ
في ثقافتهم وفي وجدانهم وفي فكرهم وفي م�ساعرهم وفي مبادئهم وفي 
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ا  حركتهم، حملوا همَّ االأمة كل االأمة، وق�سايا االأمة كل االأمة، وحملوا اأي�سً
روح الموقف والم�سوؤولية لل�سمود والثبات في وجه اأعداء االأمة كل االأمة.

ف���ي قلوبهم حملوا همَّ االأمة في ق�سيتها الكبرى )فل�سطين(، والعداء 
لعدو االأمة، العدو اللدود، العدو الخطر، عدو االأمة جمعاء )اإ�سرائيل(.

حمل���وا همَّ االأمة ف���ي مقارعة ومناه�سة هيمنة ق���وى اال�ستكبار وعلى 
راأ�سه���ا اأمري���كا، حملوا ه���مَّ االأمة ف���ي مواجهة االخت���لالت التي �سنعها 
الع���دو في داخ���ل االأمة من خلل اأياديه االإجرامي���ة والظالمة والم�ستبدة 
والعابثة، التي اأ�سهمت من داخل االأمة في �سرب االأمة، في خلخلة االأمة، 

في اإ�سعاف االأمة، في تدجين االأمة ل�سالح اأعدائها.. واهلل الم�ستعان.
، كانت هذه الذكرى و�ستظل محطًة �سنوية معطاءًة، معطاءًة  فعل���ى كلٍّ
بالدرو����ض الُملهمة والعظيمة والمهمة، محطًة �سنوي���ًة ناأخذ منها ونتزود 
منه���ا دائًم���ا الدرو�ض الكبيرة التي نحتاج اإليها ف���ي ميدان ال�سراع، وفي 

مواجهة التحديات، ومقارعة الظالمين والعابثين والم�ستكبرين.»1436ه�«

الخيار الأف�شل في واقعنا هو الحرية هو العزة هو ال�شمود 
هو الثبات حتى لو حظي الإن�شان ب�شرف ال�شهادة

  وهك���ذا نج���د اأن هذا الطري���ق هذا النهج هو ال���ذي يحمي االأمة، هو 
الذي يمكن االأمة من الت�سدي لجبروت الطغاة والجائرين والم�ستكبرين 
والمف�سدي���ن في االأر�ض، ه���م ال يبالون بالنا�ض طالم���ا اأمكنهم اأن يقتلوا 
النا����ض �سيقتل���ون النا�ض؛ ولذلك فالخي���ار االأف�سل في واق���ع كواقعنا هو 
الحري���ة ه���و العزة ه���و ال�سمود هو الثب���ات حتى لو حظ���ي االإن�سان بهذا 
ال�سرف، هل هناك �سيء اأكبر من هذا، اأ�سرف من هذا، اأ�سمى من هذا؟ 
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يعن���ي اأخط���ر اأو اأكبر ما يمك���ن اأن يحدث في هذا الطري���ق هو ال�سهادة، 
ال�سه���ادة �سرف لي�ض �سيًئا يمك���ن اأن تخ�ساه اأو تتهرب من���ه اأو في مقابل 
الهروب منه تخن���ع وتركع وت�ست�سلم الأ�سرار تافهين قد يقتلونك في نهاية 
المطاف ذليًل م�ستعبًدا ومقهوًرا وخانًعا.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 

في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

ال�شهداء الأبرار تحركوا في �شبيل اهلل وفي ن�شرة الحق 
وفي دفع البغي والعدوان.

فال�سه���داء االأب���رار تحركوا في �سبيل اهلل وفي ن�س���رة الحق وفي دفع 
البغ���ي والع���دوان، لهم ق�سي���ة عادلة، لم يخرجوا باغي���ن وال ظالمين وال 
متجبري���ن وال متكبري���ن، لهم ق�سي���ة عادلة، ينتمون اإل���ى م�سروع عظيم 
ه���و: القراآن الكريم واالإ�سلم العظي���م. ولهم ق�سية عادلة، هم يواجهون 
البغ���ي، وهم يواجهون الظلم، هم يدفعون العدوان، هم في مواجهة بغاة، 
وف���ي مواجهة عملء، وفي مواجهة مجرمين، وفي مواجهة متكبرين، في 

مواجهة من باعوا اأنف�سهم لل�سيطان االأكبر، الأمريكا واإ�سرائيل.
���ا ُت�سفي عل���ى �سهادتهم قدا�س���ة وا�سحة  فعدال���ة الق�سي���ة ه���ي اأي�سً
ومهم���ة، �سهداوؤنا لم يكونوا يوًما م���ن االأيام في موقف بغي، ولم يخرجوا 
ا عن �سبيل اهلل، لم يكن حالهم  بطًرا وال رئاء النا�ض وال ا�ستكباًرا وال �سدًّ
كحال االآخرين من قتلى الدوالر، من قتلى المال ال�سعودي. هوؤالء �سهداء 
وا ع���ن اأُمتهم ع���ن الم�ست�سعفي���ن من ورائه���م العدوان  �س���ون، �س���دُّ ُمقدَّ

والبط�ض والظلم والتجبُّر الذي يمار�سه الظالمون والمعتدون.
وم�سروعي���ة الموقف، م�سروعية الموقف اأن ه���وؤالء ال�سهداء العظماء 
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تحرك���وا ب�سرعي���ة قراآنية، �سرعية قراآنية على ق���ول اهلل �سبحانه وتعالى: 
{َفَم���ِن �ْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدو�ْ َعلَْي���ِه ِبِمْثِل َما �ْعَتَدى َعلَْيُكْم}]البقرة:194[ 
له���م هذه ال�سرعية ولن ننتظر من اأحٍد م���ن المجرمين والمتحذلقين اأن 
يمنحن���ا �سرعية، هذا الموقف ي�ستمدون �سرعيته من القراآن الكريم، من 

�سة والعادلة. اهلل العظيم، من توجيهاته واأوامره الحكيمة والمقدَّ
ك���وا على اأ�سا����ض قول اهلل �سبحانه وتعال���ى: {َوَلَمِن �نَت�َس���َر َبْعَد  تحرَّ
ِبيُل َعلَى �لهَِّذيَن َيْظِلُموَن  نهََّما �ل�سهَّ ن �َسِبيٍل • �إِ ُظْلِم���ِه َفاأُْوَلِئ���َك َما َعلَْيِهم مِّ

�لنهَّا�َس}]الشورى:41، 42[ 
���ة والمق�سد، ال�سهي���د والمجاهد االآخر  عدالة الق�سي���ة وقدا�سة النيَّ
ال�سهي���د الحي، عندما يتحرك في �سبيل اهلل هو: يتحرك على اأ�سا�ض من 
ته الخال�سة، ابتغاء مر�ساة اهلل، ال يهمه هدف مادي وال اأطماع  اإيمانه ونيَّ
وال رغبات وال رتب وال وظائف اإنما تكون نيَّته خال�سة هلل �سبحانه وتعالى.
وعظم���ة الِقَيم واالأخلق، ال�سهيد كان يحمل في روحيته االإباء والعزة 
والِغيرة على الح���ق والأمته المظلومة والجريحة، وال�سهيد يتحرك بالِقَيم 
االإيماني���ة خا�سًع���ا هلل، مطيًع���ا هلل، م�ست�سلًم���ا هلل، وهو كذل���ك يتحرك 
ك ر�سي���د �سليم من  ة، بتحرُّ باإيم���ان، ب�س���لح، با�ستقامة، بطه���ارة، بعفَّ
كون الأطماع  م�ساوئ االأخلق والمثالب التي توجد لدى االآخرين من يتحرَّ

اأو ما �سابه.
و�سلمة وا�ستقام���ة الممار�سة وال�سلوك، فالمجاهد يتحرك في �سبيل 
اهلل �سبحان���ه وتعال���ى �ساب���ًرا ثابًتا ي���وؤدي مهامه الجهادي���ة ب�سكل �سليم 
و�سحي���ح، وه���وؤالء ال�سه���داء االأبرار واالأخي���ار عندما تحرك���وا في �سبيل 
اهلل �سبحان���ه وتعالى من هذا المنطلق بتلك النواي���ا والمقا�سد العظيمة 
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بالهدف المقد����ض باأخلقهم باإيمانهم با�ستقامته���م، باأخلق االإ�سلم، 
ا، وعندما نتحدث ع���ن االإرث الذي  واأخ���لق الق���راآن تركوا لنا اإرًث���ا مهًمّ

تركوه فهو اأواًل: الق�سية العادلة.
هم وكان حر�سهم وكان من اأهم اأهدافهم في  ه���وؤالء ال�سهداء كان همَّ
ت�سحيته���م في �سبيل اهلل: اإقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الف�ساد، 
مواجه���ة الباطل، دفع الطغي���ان، ودفع المجرمين، وه���ذه م�سوؤولية تبقى 
علين���ا جميًع���ا اأن نوا�سل الُخط���ى واأن نوا�سل الم�سوار لك���ي تتحقق هذه 
االأه���داف ال�سامية والعظيمة. »من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين الحوث�ي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1433ه�«

�شهداوؤنا العظماء الأبرار تحركوا في موقف عادل

ولذل���ك - اإخوتي االأع���زاء - �سهداوؤن���ا العظماء االأب���رار �سهداء هذه 
ة، في موقف م�سروع  الم�سي���رة تحركوا في موقف عادل، في ق�سي���ة ُمحقَّ
م�س���روع، المعادلة اأبًدا لم تكن )م�سلم يقتل م�سل���م(، المعادلة م�سلمين 
موؤمني���ن ُمتَّبِعي���ن للقراآن في مواجه���ة موالين لليه���ود والن�سارى {َوَمن 

نُكْم َفاإِنهَُّه ِمْنُهْم}]المائدة:51[ مواجهة بين االإيمان وبين النفاق. �ُهم مِّ َيَتَولهَّ
اهلل اأكب���ر / الموت الأمريكا / الم���وت الإ�سرائيل/ اللعنة على اليهود / 

الن�سر للإ�سلم
المعادلة كانت مواجهة بين االإيمان ال�سريح والنفاق ال�سريح، مع�سكر 
االإيمان خط االإيمان خط القراآن في مواجهة خط النفاق وم�سروع النفاق 

وقوى النفاق التي تنا�سر اأعداء االإ�سلم وتقف في �سفهم.
ف�سهداوؤن���ا كانوا �سهداء الموق���ف الحق والق�سي���ة العادلة، وموقفهم 
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���ا مثلما هو في مواجهة البغي والع���دوان هو دفاع عن الم�ست�سعفين،  اأي�سً
ودفاع عن م�سروع عظيم وعن حق وا�سح وعن �سراط م�ستقيم، دفاع عن 
الح���ق الوا�سح، دعوة اإلى القراآن الكريم، دع���وة اإلى كتاب اهلل، ووجهت 
ه���ذه الدعوة بالدعاية والكذب والتكذيب والبهت���ان والحديد والنار، وكل 
اأ�س���كال العداء، ف���كان هوؤالء ال�سهداء في مقّدم���ة الموؤمنين الذين وقفوا 
حاملي���ن لهذا الم�سروع محامي���ن عنه؛ الأن فيه الخي���ر للأمة، فيه العزة 

للأمة، فيه ال�سلح للأمة، فيه القوة للأمة.
فكان���وا ُحَماًة لم�سروٍع فيه خيٌر للنا�ض، عزٌّ للنا�ض، �سعادٌة للنا�ض، فيه 
تها وِعر�سها  حماي���ٌة للأمة، حمايٌة لها ف���ي دينها واأخلقها وقيمه���ا وعزَّ
واأر�سه���ا واأوطانها، م�سروع يحمي االأم���ة ويحافظ عليها، م�سروع يحافظ 
عل���ى اأُمتن���ا لكي تك���ون اأمة عزيزة وكريم���ة لكي ال ُته���ان وال ُت�ست�سام وال 
ُت�ستذل وال ُت�ستعبد، وال تتحول اإلى اأمة مقهورة م�ست�سلمة عاجزة خا�سعة 
الأعدائه���ا، لي����ض لها اأيُّ �سوٍت ُح���رٍّ وال موقف م�س���رف وال اإرادة �سادقة. 
فكانوا ُحَماة للم�ست�سعفين، حماية لم�سروع عظيم يبني االأمة في مواجهة 

اأعدائها.
ا ف���ي مواجهة الم�سروع ال�سيطاني م�سروع النفاق، م�سروع  وكانوا اأي�سً
العمالة، م�س���روع الوالء لليهود والن�سارى ال���ذي اأرادت قوى الكفر وقوى 
���ُه على النا����ض بالق���وة، اأرادوا اأن تكون حالة ال���والء لليهود  النف���اق َفْر�سَ
والن�س���ارى حال���ة الوالء الأمري���كا واإ�سرائي���ل والطاعة الُمطَلق���ة والتقبُّل 
الكام���ل حالة مقبولة و�سائدة ف���ي اأو�ساط االأمة، ال اأحد يعتر�ض عليها وال 
اأحد يق���ف بوجهها، اأرادوا اأن يفر�سوها بالق���وة؛ ولذلك كل من يقف في 
وجهه���ا يحاربونه يحاربونه، ويحاولون قمعه ويعملون على اإ�سكاته بالقوة، 
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���ا كذًبا وافتراًء اأننا نمار����ض العنف ونحاول  فهم ه���م طالما يتحدثون عنَّ
اأن نفر����ض م�سروعن���ا بالق���وة، الم�ساألة لي�ست كذلك، هم م���ن اأرادوا اأن 
يفر�س���وا م�سروعهم ال�سيطاني بالق���وة واأن يقتلوا ويدم���روا من يعتر�ض 
عل���ى هذا الم�سروع ال�سيطان���ي اأو يخالفه، في�سع���وا النا�ض بين خيارين: 
اإم���ا ال�سم���ت والتقبل بالهيمن���ة االأمريكية وعدم االعترا����ض عليها بتاًتا 
وعدم تبني اأي موقف �سد الهيمنة االأمريكية واالإ�سرائيلية، واإما اأن يكون 
ن، ويح�س���دون الكثير من الدعايات  لك موقف؛ فُتع���اَدى وُت�ستهَدف وُتخوَّ
وي�سغلون كل �سيء في مواجهتك.»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1434ه�«

من يقف وراء ما تعي�شه المنطقة؟
مهند����ض الفتن والح���روب والماآ�سي والنكبات ف���ي منطقتنا بكلها هي 

اأمريكا واإ�سرائيل واالآخرون كلهم اأدوات
 الواق���ع الذي نعي�ض في���ه مليئ بالفتن والم�س���اكل واالأحداث المنطقة 
كله���ا تغل���ي غلياًنا، مهند�ض ه���ذه الفتن هذه الحروب ه���ذه الماآ�سي هذه 
النكبات بكله���ا هو ال�سيطان االأكب���ر اأمريكا واإ�سرائي���ل، االآخرون اأنظمة 
كالنظ���ام ال�سع���ودي اأدوات اأخرى ك� )داع�ض( و)القاع���دة( كلها اأدوات، 
كلهم عبيد الأمريكا خدم الأمريكا اأدوات قذرة ر�سوا الأنف�سهم هذا الدور.
 وال�س���يء العجيب اأنهم يتباهون به، ما اأ�سواأ ما اأ�سواأ اأن يكون االإن�سان 
في مثل هذا الدور عب���ًدا الأمريكا خادًما الأمريكا يخدم م�سالح اإ�سرائيل 
وي���رى نف�س���ه وقد اأعطي هذا ال���دور اأنه تف�سل لتكون خداًم���ا بيد اأمريكا 
ا ذا دوٍر اإقليمي واأنه واأنه..! ما  تخدمها في المنطقة يرى نف�سه كبيًرا مهمًّ
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اأ�س���واأ ما اأحقر االإن�سان اأن ير�سى لنف�س���ه اأن يكون بهذا الم�ستوى! والأجل 
ذلك يفع���ل اأي �سيء يتجرد من كل اإن�سانيته يرتك���ب اأب�سع الجرائم يقتل 
االآالف الموؤلف���ة من االأطف���ال والن�ساء، ي�ستهدف م���ن ينت�سب اإلى دينهم 
ا  ي�سته���دف الم�سلمين ي�ستهدف ال�سع���وب المجاورة له يلعب دوًرا �سيطانًيّ
ا واأنه اأ�سبح له دور  ا ب�سًعا قذًرا ثم يرى نف�سه �سخًما عظيًما مهًمّ اإجرامًيّ
ما هو هذا الدور: دور تخريبي دور اإجرامي دور �سيئ دور قذر دور مف�سد 
ًّ���ا كان اأن يجعل من نف�سه خادًما الأمري���كا م�ستغًل لم�سلحة  ف اأي� ال ي�س���رِّ
اإ�سرائي���ل ال واهلل وال ذرة م���ن ال�س���رف في ذلك وال ذرة م���ن ال�سرف في 

ذلك.
 في ظل واقع كهذا هند�ست اأمريكا واإ�سرائيل واقع المنطقة م�ستفيدة 
عته���م وجعلت منهم  م���ن االإفل����ض االأخلقي والديني ل���دى البع�ض فطوَّ
اًما لها واأيادي قذرة واإجرامية لها في المنطقة؛ في�سبح االإن�سان بين  ُخدَّ

اإحدى ثلث: 
اإما اأن يدخل ف���ي �سف العبيد الأمريكا والخدم الأمريكا واأولئك الذين   -1
يتحرك���ون لخدمة اأمريكا، وق���د ُيقتل في هذا ال�سبي���ل وقد يخ�سر في 
ه���ذا ال�سبي���ل وقد يق���دم كل �سيء في ه���ذا ال�سبيل، يخ�س���ر اإن�سانيته 
يخ�س���ر دينه يخ�س���ر عروبته و�سرفه يخ�سر كل �س���يء، قيمه اإن�سانيته، 
في نهاية المطاف قد يخ�سر حتى حياته والكثير يخ�سرون حياتهم في 

هذا الطريق ُيقتلون في هذا الطريق والعياذ باهلل وما اأ�سواأ ذلك! 
ر البع�ض اأنه  اأو اأن تح���اول اأن تجعل نف�س���ك مجرد محايد كما يت�س���وَّ  -2
باإمكان���ه الحياد، يعني اإن�ساًنا ال اأتحمل م�سوؤولية وال اأقف في �سف اأي 
اأحد واأجل�ض خا�سًعا م�ستكبًرا واأنتظر َمن ي�سيطر على االأو�ساع الأكون 
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مع���ه وهكذا ولك���ن نجد الكثير ممن ي�سلكون ه���ذا الم�سلك مع قبح ما 
د من القيم العظيمة التي  ل عن الم�سوؤولية م���ن تجرُّ ه���م فيه من تن�سُّ
تجعلك تح�ض باإن�سانيتك تجاه نف�سك وتجاه االآخرين لكن الكثير ممن 
ا ُيقتلون يخ�س���رون يعانون، المعاناة عمت  ي�سلكون ه���ذا الم�سلك اأي�سً
عمت لم ت�ستثِن اأحًدا، االأخطار عمت لم ت�ستثِن اأحًدا، الم�ساكل عمت 
لم ت�ستثِن اأحًدا، لو حاول االإن�سان اأن يحايد �سيناله ق�سده من االأتعاب 

ا وهم على ذلك. واالأخطار والم�ساكل والمعاناة والكثير يقتلون اأي�سً
3-  اأو اأن يك���ون االإن�س���ان ف���ي موق���ف الم�سوؤولية الموقف ال���ذي تفر�سه 
علي���ك اإن�سانيتك اإن كنت ال تزال اأن�ساًن���ا تتمتع باأحا�سي�سك االإن�سانية 
وم�ساع���رك االإن�ساني���ة، يفر�س���ه علي���ك انتم���اوؤك الدين���ي والوطني 
واالأخلق���ي اإن كن���ت ال ت���زال فعًل تح�ض به���ذا االنتم���اء وتعي�ض هذا 

االنتماء في وجدانك ومبادئك و�سلوكك وقيمك واأخلقك ومواقفك.
 وه���ذا ه���و الخي���ار ال�سحي���ح الخي���ار الذي ه���و مر�س���اة هلل الخيار 
الم�س���رف الخي���ار المن�سجم م���ع كل تلك الهوي���ة االإن�ساني���ة واالإ�سلمية 
والوطني���ة، هذا هو الخي���ار الذي فيه العز كل الع���ز وال�سرف كل ال�سرف 
فه���و الخيار الذي فعًل ف���ي نهاية المطاف ي�سنع للأم���ة الن�سر وي�سنع 
للم�ست�سعفين الخل�ض. اأما خيار الذين يقبلون الأنف�سهم بالذل وبالهوان 
���دون اأنف�سهم للطاغوت فهو  وبالخن���وع واال�ستكان���ة ويبيعون اأنف�سهم ويعبِّ
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 1437ه�«
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�شهداوؤنا فخر لنا ولأمتنا بكل ما تعنيه الكلمة؛ لأنهم 
ج�شدوا انتماءهم الإن�شاني والإ�شالمي والوطني

 ولذل���ك نق���ول: اإن �سهداءنا فخٌر لنا فخ���ٌر لنا بكل م���ا تعنيه الكلمة؛ 
الأنهم ج�سدوا انتماءهم االإن�سان���ي واالإ�سلمي والوطني، وموقف اأ�سرهم 
موق���ف م�سرف هو محط فخ���ر واعتزاز، نرى الكثير م���ن المقابلت مع 
اأُ�َس���ر ال�سه���داء، ونرى ما ه���م عليه من العظمة من الثب���ات من ال�سموخ، 
مواق���ف  فع���ًل يق�سعر لها ج�سد االإن�س���ان اإجلاًل وتعظيًم���ا، كم هم كبار 
وك���م هم عظماء اأ�س���ر ال�سهداء بثباته���م بعظمتهم بعطائه���م ب�سبرهم 
ب�سموخه���م ومواقف ه���وؤالء الم�ست�سعفين الذين اخت���اروا الأنف�سهم خط 
الحرية ومنهاج الكرامة هو الخيار الم�سرف هو الخيار ال�سحيح واالتجاه 

المنجي. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«
ه���وؤالء ال�سه���داء االأب���رار العظم���اء الذي���ن نفتخر بهم، ه���م فخر لنا 
وفخ���ر الأُمتنا، ال�سه���داء الذين كانوا �سهود �سدق م���ع اهلل، في انقيادهم 
هلل �سبحان���ه وتعالى، في بذلهم، في �سبرهم، في �سمودهم، في ثباتهم، 
ف���ي عظيم ت�سحيتهم، ل���م يبخلوا ب�سيء في �سبي���ل اهلل �سبحانه وتعالى، 
موه.  فالجه���د والتع���ب والبذل والعطاء بكل �سيٍء يمتلكون���ه ويمكن اأن يقدِّ

»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�«

خيارنا هو ال�شمود والثبات والتحرك الجاد في كل الجبهات 
والحذر من التق�شير والتواني 

خيارنا هو ال�سمود هو الثبات هو التحرك الجاد والحذر من التق�سير 
الحذر من التواني في كل الجبهات، يجب على الجميع بعد كل هذا المدى 
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الطوي���ل من الع���دوان اأن يراجع الجميع اأنف�سهم واأن يح���ذروا التق�سير، 
اأي مق�س���ر يق�سر تق�سي���ره خطر عليه اأم���ام اهلل، م�سوؤوليتنا جميًعا اأن 
ا.  ن�سعى لزيادة مجهودنا في الت�سدي لهذا العدوان ما دام قائًما وم�ستمًرّ

»1437ه�«

عاقبة ال�شمود والثبات والت�شحية هي الن�شر هذا وعد 
دوا اأنف�شهم هلل وحده اهلل للم�شت�شعفين الذين عبَّ

 وعاقب���ة ال�سم���ود والثب���ات والت�سحي���ة ه���ي الن�س���ر ه���ذا وعد اهلل 
دوا اأنف�سهم هلل وحده، ولم يقبلوا  للم�ست�سعفي���ن، الم�ست�سعفين الذين عبَّ
باأن ي�ستعبدهم الم�ستكبرون والظالمون والطغاة واالأ�سرار، الم�ست�سعفين 
الذين �ساروا في خط اهلل خط الكرامة خط العزة الحرية، الم�ست�سعفين 
الذين ا�ستجابوا هلل تعالى فوقفوا �سد الظلم والجور والطغيان واال�ستكبار، 
 َ ُرو� �للهَّ َها �لهَِّذيَن �آَمُنو� �إِْن َتْن�سُ ه���وؤالء الم�ست�سعفون قال اهلل لهم: {َيا �أَيُّ

ْرُكْم َوُيَثبِّْت �أَْقَد�َمُكْم}]محمد:7[ َيْن�سُ
 ما علينا اإال موا�سلة هذا الطريق واإال تعزيز هذا المبداأ وهذه القناعة 
م���ا علينا اإال ال�سمود والثبات واال�ستعانة ب���اهلل والتوكل عليه والحذر من 
التق�سي���ر والتفري���ط، هذا م���ا علينا اأن نح���ذره اأن نحذر م���ن التق�سير 
والتفري���ط واأن ن�سع���ى ف���ي مواجه���ة موؤام���رات االأعداء م���ا دام العدوان 
ا خيارنا االإن�سان���ي الفطري الديني الوطن���ي الم�سوؤول هو الثبات  م�ستم���رًّ
ا فنحن باإذن اهلل تعالى  هو ال�سمود هو المواجهة ما دام العدوان م�ستمًرّ
بتوكلنا على اهلل اإنما يزيدنا ما زاد طغيانهم اإنما يزيدنا عزًما وثباًتا. »من 

كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«
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المجتمع الذي يعي�س ال�شتعداد العالي للت�شحية هو الذي 
يتمكن من ك�شر جبروت الطغاة والظالمين والمف�شدين

 ال�سه���ادة ه���ي عب���ارة عن ا�ستع���داد ع���ال للت�سحية يتوج فع���ًل بتلك 
الت�سحي���ة، ه���ذا الجان���ب له اأهميت���ه الق�سوى ف���ي واق���ع الم�ست�سعفين 
���ا، الطغ���اة والجائ���رون والم�ستكب���رون والظالم���ون والمف�سدون  خ�سو�سً
ف���ي االأر�ض بنزعتهم العدواني���ة وال�سريرة بحقده���م بكبرهم بطغيانهم 
ب�سلوكه���م االإجرامي يمار�سون بح���ق النا�ض ال�سط���وة والجبروت والظلم 
محاولة ال�ستعب���اد النا�ض وتركيع النا�ض واإذالل النا����ض والتحكم بالنا�ض 
فيما يحقق م�سالحهم الجائرة ولي�ض الم�سالح الم�سروعة اإنما الم�سالح 
الجائرة، فيما يلبي رغباتهم ال�سريرة ونزعاتهم الطغيانية واال�ستعلئية، 
لوا المجتمع بقيود واأغلل الخوف والترهيب؛ ليركع لهم  ويحاولون اأن يكبِّ
لي�ست�سل���م لهم ليخ�سع لهم لينحني لهم فيحقق���ون ما ي�ساوؤون ويريدون. 
ا مجتمًع���ا عزيًزا مجتمًعا ال يزال  لكن حينم���ا يكون المجتمع مجتمًعا حًرّ
يت�سب���ث باإن�سانيته وبكرامته الت���ي اأرادها اهلل له مجتمًع���ا يعي�ض االإيمان 
ب���اهلل واالإيم���ان باليوم واالأخ���ر واالإيمان بالح���ق واالإيم���ان بالعدل يمقت 
الظل���م يمق���ت الظالمين يمق���ت الف�س���اد ال يقبل بالباط���ل، مجتمع كهذا 
ا عزيًزا  يعي�ض اال�ستعداد العال���ي للت�سحية في مقابل اأن يعي�ض كريًما حًرّ
د نف�س���ه اإال هلل رب العالمين، هذا  ال ي�ستعب���ده اأح���د م���ن دون اهلل وال ُيعبِّ
المجتم���ع الذي يعي�ض هذا الم�ستوى العال���ي من اال�ستعداد بالت�سحية هو 
ال���ذي يتمكن بتوفيق اهلل تعال���ى وبهذه الروحية العالي���ة يتمكن من ك�سر 
ا  جبروت الطغاة والظالمين والمف�سدين فيكون فعًل جديًرا باأن يعي�ض ُحًرّ

واأن تتحقق له الحرية واأالَّ ي�ستعبده اأحد من دون اهلل �سبحانه وتعالى.
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 ف���اإًذا هذا الم�ستوى العالي م���ن اال�ستعداد للت�سحية ه���و الذي يوؤهل 
االأمة للثب���ات في مواجهة التحديات واالأخط���ار مهما كانت مهما عظمت 
مهما تكالبت قوى ال�سر والطغيان بكل اإجرامها ووح�سيتها وبكل ما تملكه 
من و�سائل القتل والتدمير ال ت�ستطيع اأبًدا اأن ت�ستعبد وتقهر وتذل وتتغلب 
عل���ى مجتمع يحمل هذا االإيم���ان وهذه الروحية وهذا التوجه وهذا الوعي 
اإن ذل���ك يمنح المجتمع الموؤمن �سلب���ة وثباًتا وتحمًل عالًيا في مواجهة 
التحديات فيحظى حينئذ بمعونة من اهلل وتوفيق من اهلل ون�سر من اهلل. 

»من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

�شعبنا يحتاج اإلى ثقافة ال�شهادة؛ لأنها الثقافة التي تحمي 
الأمة وتعتز بها وت�شمد بها

و�سعبن���ا اليوم وه���و يواجه ما يواجهه م���ن طغيان وا�ستكب���ار واإجرام 
من ق���وى ال�سر المتكالبة علي���ه وعلى راأ�سها اأمري���كا واإ�سرائيل ومن يلف 
لفه���ا ويدور في فلكها من االأعراب وعلى راأ�سهم النظام ال�سعودي العميل 
الجائر الذي جعل من نف�سه اأداة بيد قوى ال�سر العالمية ت�سرب به �سعوب 
المنطق���ة وتخرب به اأمن وا�ستق���رار المنطقة �سعبنا يحت���اج اإلى تر�سيخ 
ه���ذه الثقافة اإل���ى تر�سيخ ثقافة ال�سه���ادة واال�ستعداد العال���ي للت�سحية؛ 
الأنه���ا في نهاية المط���اف هي ثقافة البقاء هي الثقاف���ة التي تحمي االأمة 

التي تعتز بها االأمة التي ت�سمد بها االأمة.
 ومحن���ة االأمة والب�سرية في هذا الع�سر ب�س���كل عام هي محنة كبيرة 
هي نتاج هيمنة قوى ال�سر والطغيان وعلى راأ�سها اأمريكا ال�سيطان االأكبر 
نت���اج الهيمنة والقوة والتمك���ن لقوى ال�سر اإنما كان نتاًج���ا لتق�سير كبير 
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اأو ه���و نتاج تق�سير على م���دى قرون من الزمن اأنتج ف���ي الواقع العالمي 
اأنت���ج ه���ذا الواقع الموؤ�سف اأنتج قوى �سر تتحكم ف���ي واقع الب�سرية تطغى 
وت�ستكب���ر وتظلم وتمار�ض الجبروت بحق الب�س���ر وتف�سد في االأر�ض تعيث 
ف���ي االأر�ض ف�س���اًدا واهلل ال يحب المف�سدين. »من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

تجلى بف�شل هذه الأحداث ما عليه الأمريكيون من �شوء 
ومن طغيان واإجرام ووح�شية   

 وقد تجلى بف�سل هذه االأحداث ما عليه اأولئك من �سوء اأولئك الطغاة 
واالأ�س���رار اأمريكا، اأقول لكل الفئات في بلدن���ا وعلى راأ�سها وفي مقدمتها 
االأح���زاب ال�سيا�سية الت���ي تنظر باإيجابي���ة اإلى الواقع الغرب���ي وترى فيه 
���ا ممت���اًزا للدولة الحديث���ة والدولة المدني���ة ولمنظمات  نموذًج���ا �سيا�سًيّ
المجتم���ع المدني التي تنظر بع�سه���ا باإعجاب اإلى الغ���رب واإلى اأمريكا: 
هذه ه���ي اأمريكا، اأمريكا راأيتموها في كل تل���ك القنابل وال�سواريخ التي 
قتل���ت االآالف الموؤلفة من االأطفال والن�س���اء، اأمريكا راأيتموها في ق�سف 
المدن وفي ق�سف القرى، وراأيتموه���ا في ا�ستهداف االآثار وراأيتموها في 
ا�ستهداف الم�ساجد في ا�ستهداف االأ�سواق في ا�ستهداف االإن�سان وكل ما 

يمت ب�سلة لهذا االإن�سان.
 اأمري���كا في حق���وق االإن�سان في الحري���ة في الديمقراطي���ة راأيتموها 
تدع���م اأ�سواأ نظام م�ستبد في المنطقة ليكون هو و�سيها ويدها االإجرامية 
عليك���م، اأرادوا م���ن ال�سعودي���ة النظ���ام الم�ستبد الذي ال يع���رف معنى ال 
لديمقراطي���ة وال لحري���ة وال لدولة مدنية وال الأي من ه���ذه الم�سميات اأن 
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يك���ون هو ماأمورها االآمر على ال�سعب اليمن���ي، هذه هي الحقيقة، اأمريكا 
راأيتموه���ا طغياًن���ا واإجراًما في اأ�س���لء اأطفالكم في اأ�س���لء ن�سائكم في 

خراب بيوتكم ومدنكم وقراكم.
 يا �سعبنا هذه هي اأمريكا واإ�سرائيل، وهذا هو الدين الوهابي الذي ال 
يم���ت للإ�سلم ب�سلة، راأيناه وح�سي���ة ال تعرف معنى للإن�سانية وال �سفقة 
وال رحم���ة ال بكبي���ر وال ب�سغير وال بطف���ل وال بامراأة، هذه ه���ي الو�ساية 
ال�سعودي���ة التي راأيناها ت�ستهدف �سعبنا لتجويعه واإفقاره على ما هو عليه 

من فقر ومعاناة.
 ه���ذا الطغي���ان الذي ن���راه متمث���ًل باأمري���كا واإ�سرائي���ل وبالح�سارة 
الغربي���ة الت���ي ال تعرف معن���ى للإن�سانية وحقوق  االإن�س���ان وفي عملئها 
ا مث���ل )داع�ض(  ف���ي المنطقة م���ن القوى الت���ي تطبع نف�سه���ا طابعا دينًيّ
و)القاع���دة( وهي بريئة من االإ�سلم وقيم���ه واأخلقه والنظام ال�سعودي 
الذي يقدم نف�سه نظاًما متديًنا ثم هو يقدم تحت عناوينه الدينية محتوى 
وم�سموًن���ا كله اإج���رام كله طغيان كله كبر كله ت�سل���ط كله ا�سطهاد لعباد 
اهلل الم�ست�سعفين. »من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى الس�نوية للش�هيد 

1437ه�«

الخطورة الكبيرة في المدِّ التكفيري

ولذلك نرى الخطورة الكبيرة في المدِّ التكفيري هذه االأداة االإجرائية 
اعها ه���و: التمهيد والتبرير الحت���لل بلداننا  نَّ الت���ي من اأهم اأه���داف �سُ
وال�سيط���رة عل���ى مناطقنا والقه���ر لنا. ه���ذه م�ساألة وا�سح���ة وبات هذا 
الم�س���روع التاآمري على المنطقة ككل وعلى بلدن���ا كجزء منها، بات هذا 
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الم�سروع التاآمري مك�سوًف���ا وجليًّا ووا�سًحا ال تتعامى عنه اإال العيون التي 
ال ُتب�سر لعمى القلوب ولعمى االأفئدة واإال فالحقائق جليَّة ووا�سحة.

لوال هذه الثقافة القراآنية التي اأحيت الروح الثورية واأحيت في اأنف�سنا 
ا  ة واأعادت االأم���ل فاأوجدت قوة �سعبي���ة �سامدة ثابتة وتح���رًكا ثورًيّ الع���زَّ
وا�سًع���ا لكانت تل���ك االأداة التكفيرية االإجرامية ق���د �سيطرت بالكامل قد 
�سيط���رت عل���ى هذا البل���د؛ واإال من ال���ذي كان �سيقف بوجهه���ا؟ هل كان 
هن���اك حكومة لها قرار �سيا�سي ج���اد و�سلطة م�سوؤولة تحم���ل َهمَّ �سعبها 
ولديه���ا روح الم�سوؤولية وتتوفر لديها االإرادة ال�سادقة والجادة في حماية 
؛  هذا ال�سعب والدفاع عن هذا البلد؟ هل راأينا هذا وارًدا في واقعنا؟ كلَّ
بل وجدن���ا اأن الجي�ض ُي�سته���دف وُت�ستهدف المع�سك���رات، ووجدنا االأمن 
ُي�سته���دف ووجدنا المواطني���ن ُي�ستهدفون دون اأي تحرك ج���اد وم�سوؤول 
وفاعل لمواجهة هذا الخطر بم�ستواه، دون اللعب بم�سرحيات هنا وهناك.

نح���ن وجدن���ا هذه اللعب ف���ي المراح���ل الما�سية عادة م���ا ن�سمع عن 
ر من الواق���ع �سيًئا، ال هي  عملي���ات اأ�سبه م���ا تكون بعمليات وهمي���ة ال تغيِّ
تحق���ق االأمن واال�ستقرار، وال هي تدفع الخط���ر ب�سكل حقيقي؛ بل وجدنا 
الم�ساأل���ة في حالة م���دٍّ وجزر �سمن م�سرحيات فيه���ا �سفقات وفيها لعب 
�سيا�سية، وفيها لعب بين الداخل في بع�ض القوى وبين الخارج بين القوى 

المعنيَّة بهذه اللعبة.
ولذلك؛ نجد اليوم اأن هذه الثقافة واأن هذا الم�سروع القراآني بروحيته 
الثوري���ة المهمة �سنعها قوة �سعبية كان له���ا دور كبير في الدفاع عن هذا 
ال�سع���ب وفي مواجهة هذا الخطر، الذي يتهدده ونجد في واقع الكثير من 
الق���وى ال�سيا�سية واالأحزاب كيف تتعاط���ى مع مثل هذه االأخطار ومع مثل 
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ا القوى ال�سيا�سية التي لها مواقف �سلبية وعدائية  هذه التحديات خ�سو�سً
ا من هذا الم�سروع القراآني ومن الثورة ال�سعبية، كيف تتعاطى مع مثل  جًدّ
هذه االأخط���ار التي هي تهديد حقيقي �سنيع وكبي���ر لهذا ال�سعب تتعاطى 
بدم ب���ارد بروح باردة، ب���ل م�سوؤولية بل �سمير بل اأخ���لق، تتعاطى مع 
هذا الخطر بالتواطوؤ والتعاون. »من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1436ه�«

التكفيريون اأقذر و�شائل العدو ل�شرب الأمة

ولم يكتِف بذل���ك، بل َعَمَد اإلى ا�ستغلل �سنيعة جديدة تتحرك با�سم 
االإ�سلم وبا�سم الجهاد وه���ي القوى التكفيرية فا�ستفاد منها ب�سكل كبير 
في ت�سويه الدين واالإ�ساءة اإلي���ه، وفي تمزيق الن�سيج االجتماعي لل�سعوب 
ذاته���ا، وفي ا�ستن���زاِف قدرات واإمكانات االأمة، وف���ي اإلهاِئها عن عدوها 
الحقيقي اإ�سرائيل واأمريكا، واإ�سغاِلها عن ق�ساياها الكبرى وفي مقدمتها 

الق�سية الفل�سطينية. ] خطاب املولد 1436ه�[

لماذا نحيي ذكرى ال�شهداء؟  

في هذه الذكرى العزيزة، الذكرى ال�سنوية لل�سهيد التي هي ذكرى للعزِّ 
واالإب���اء، ذكرى للثبات وال�سموخ، ذكرى ل���كل قيم الحق والخير والعدالة، 
ذكرى ُتحيي فينا من جديد روح الم�سوؤولية، وتزيدنا من جديد عزًما اإلى 

عزمنا وثباًتا في مواقفنا، و�سموًدا في مواجهة التحديات واالأخطار.
موه  في هذه الذكرى ن�ستذكر ثقافة ال�سهادة، ون�ستذكر ال�سهداء بما قدَّ
لن���ا من درو�ض وعبر، ون�ستذكر اإ�سهاماتهم العظيمة والمجيدة والخالدة، 
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ون�ستذكر واقعنا وما نتحمله من م�سوؤوليات تجاه هذا الواقع.
اإننا حينما ُنحيي الذكرى ال�سنوية لل�سهيد فاإنما لنحيي فينا نحن روح 
���خ في واقعنا مبداأ ال�سه���ادة في �سبيل اهلل  ا ونر�سِّ ال�سه���ادة، لنحيي اأي�سً
تعال���ى، في �سبيل الحق، ف���ي اإقامة العدل، في مواجه���ة الظلم والطغيان 
ا ونحن في ه���ذه المرحلة وفي ه���ذا الع�سر ُنواجه  واالإج���رام، وخ�سو�سً
ك�سعوب م�ست�سعفة تحدي���ات كبيرة، ُنواجه قوى الطغيان العالمية، وقوى 
اال�ستكب���ار، وقوى االإجرام باأياديها في داخ���ل مناطقنا و�سعوبنا، اأياديها 

االإجرامية، وكذلك بمكرها الكبير وطغيانها واإجرامها الهائل.
ولذل���ك مهم���ا كانت التحدي���ات، ومهما كانت ال�سعوب���ات، مهما كان 
حج���م االأخطار ف���اإن اأمًة تع�سق ال�سهادة في �سبي���ل اهلل تعالى هي �ستظل 
االأم���ة ال�سامدة، واالأمة الثابتة، واالأم���ة القوية، التي ال تهزها وال تحنيها 
العوا�س���ف الج�س���ام، وال االأح���داث الكب���ار، �ستبق���ى ه���ي االأم���ة التي ال 
���ل بقيود واأغلل الخ���وف والمذلَّة والم�سكن���ة، وال ُت�ستعبد بالترهيب،  ُتكبَّ
وال ُت�ست�س���ام وُيهيَم���ُن عليه���ا بال�سط���وة والجبروت والبط����ض من الطغاة 

والظالمين والمجرمين.
ة  ا االهتمام بهذه الثقافة التي ُتحيي فينا العزَّ ولهذا كان من المهم جًدّ
ة،  خ في اأنف�سنا العزَّ واالإب���اء في زمن نح���ن اأحوج ما يكون فيه اإلى اأن ُنر�سِّ
واأن نحيي في وجداننا االإباء، في زمٍن �سعت قوى الطغيان بكل اإمكانياتها 
وبكل الو�سائل واالأ�سالي���ب بالبط�ض والجبروت، بالغزو الثقافي والفكري، 
خ في نفو�ض ال�سعوب كل ال�سعوب  بالن�ساط االإعلمي الُم�سلِّل، اإلى اأن تر�سِّ
ثقاف���ة الهزيمة! وروح الياأ����ض واال�ستكانة! وكذلك حال���ة االإذالل والقبول 
باله���وان! الأنها ترى في ذلك ال�سبيل المي�س���ر للهيمنة على الم�ست�سعفين 
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والتحكم ب�سوؤونهم وبم�سائرهم.
ولذل���ك نحن اليوم بثقافتنا القراآنية ك�سعوب م�ست�سعفة م�سلمة ُنحيي 
ف���ي اأنف�سن���ا كل عوامل الثب���ات، وكل عوامل ال�سم���ود، وكل العوامل التي 
ن���ا باالأمل في مواجهة الياأ�ض، وبالقوة ف���ي مواجهة ال�سعف، وبالعزة  تمدُّ
���ة، لنكون فعًل بم�ست���وى مواجهة التحدي���ات، ولنكون  ف���ي مواجهة المذلَّ
باال�ستعانة باهلل تعالى واالعتماد عليه والتوكل عليه واكت�ساف كل عنا�سر 
الق���وة الت���ي نختزنها فيم���ا وهبنا اهلل ك�سع���وب م�ست�سعفة م���ن اإمكانات 
ة ومادية وثقافي���ة وفكرية، ن�ستفيد منها، فتكون  ومق���درات نف�سية ومعنويَّ

فعًل ِنعَم عوامل القوة والثبات وال�سمود.
الي���وم حينما ن�ستذكر �سهداءنا االأب���رار، فاإننا ن�ستذكر منهم الدرو�ض 
والعظ���ة والعب���رة، ن�ستذك���ر منه���م المج���د، ون�ستذك���ر منه���م ال�سمود، 
ون�ستذك���ر منه���م االإباء. »من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى الس�نوية 

للشهيد 1437ه�«

واجبنا اأن ن�شعى لتعزيز روح ال�شتعداد العالي للت�شحية

  اإن واجبنا اأن ن�سعى لتعزيز روح اال�ستعداد العالي للت�سحية واالإ�سرار 
عل���ى الحياة الكريمة اأو ال�سهادة بكرامة، الحياة في هذه الدنيابكرامة اأو 

ال�سهادة بكرامة في مواجهة اال�ستعباد.
 ونح���ن في هذا ال�سي���اق ونحن نرى في واقعنا ونح���ن نواجه الطغيان 
والع���دوان االأمريكي االإ�سرائيلي ال�سع���ودي نرى كل االأحرار وال�سرفاء في 
بلدن���ا من كل فئات ال�سعب من الرجال والن�ساء من النخب العلمية كذلك 
في المي���دان الجي�ض واللجان ال�سعبية االأح���رار وال�سرفاء هم بحمد اهلل 
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كثير م���ن كل الفئات من العلم���اء واالإعلمين واالأكاديميي���ن كل االأحرار 
نراهم فع���ًل وقد تاألقوا بهذا ال�سرف رجال اأحرار �سرفاء كرام، وحرائر 
�سريف���ات عزيزات �سامخات ثابتات �سام���دات موؤمنات، الكل يعي�ض هذه 
الروحية من اال�ستعداد العالي للت�سحية وال�سمود؛ هذا ما يجب اأن نعززه، 
ِل كل االأخطار ومواجهة كل التحديات. »من  وهذا ما يرقى بنا دائًم���ا لتحمُّ

كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�«

ماذا ن�شتلهم من ال�شهيد؟

ة والوفاء، وال�سدق، والثبات  ففي يوم ال�سهيد ن�ستلهم من ال�سهيد العزَّ
على الحق، والبذل والعطاء والت�سحية.

ون�ستله���م م���ن ال�سهي���د االأخ���لق والِقَي���م العالي���ة، وكذل���ك ن�ستذكر 
م�سوؤوليتن���ا جميًع���ا، م�سوؤولي���ة مجتمعن���ا تجاه اأبن���اء ال�سه���داء التي هي 
���ة علينا جميًعا.»من كلمة للس�يد عب�د الملك ب�در الدين الحوثي ف�ي الذكرى  م�سوؤولي���ة مهمَّ

السنوية للشهيد 1433ه�«

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

�س���ة ن�ستذكر فيها كل  في ذكرى ال�سهي���د هذه المنا�سبة الغالية المقدَّ
ال�سه���داء عبر التاري���خ، ومن مختل���ف االأزمنة والمناط���ق والبلدان واإلى 

يومنا هذا.
مته���م ال�سه���داء م���ن االأنبي���اء، وال�سه���داء من    ال�سه���داء وف���ي مقدِّ
ال�سديقي���ن، وال�سهداء من كافة الموؤمني���ن المجاهدين في كل الع�سور 
ل، ف���ي يوم َبْدٍر،  واالأزمن���ة والمناط���ق والبلدان، وفي �س���در االإ�سلم االأوَّ
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وف���ي يوم اأُُحد، وفي مقام���ات االإ�سلم واأيامه الخال���دة واأيامه المجيدة، 
واإلى �سهداء ع�سرنا ف���ي فل�سطين الجرح النازف الأُمتنا االإ�سلمية، اإلى 
الع���راق، اإل���ى لبنان، في كل ُبقع���ة من بقاع العال���م االإ�سلمي �سقط فيها 
�سهيد، ب���ذل نف�سه هلل، وُن�سرة للم�ست�سعفين م���ن عباد اهلل، و�سواًل اإلى 
رة.»من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في  �سه���داء م�سيرتنا المباركة والُمظفَّ

الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�«

 ن�ستذكر �سهداءنا العظماء، ون�ستذكر �سهداء النهج االإلهي من اأنبياء 
اهلل واأوليائ���ه، ن�ستذك���ر ال�سه���داء على طول خ���ط الر�سال���ة االإلهية على 
امت���داد التاري���خ وناأخذ الدرو�ض ون�ستلهم الدرو����ض وناأخذ الِعَبر من هذه 

المنا�سبة المهمة.
ناأخذ الدرو�ض التي نحن في اأََم�ضِّ الحاجة اإليها في الواقع الذي نعي�سه، 
والتحديات التي تمرُّ بنا واالأخطار المعروفة التي تهدد الواقع من حولنا.

عندم���ا نتحدث عن ال�سهداء في �سبي���ل اهلل فنحن نتحدث عن رجال 
عظم���اء لهم مقامه���م العظيم عن���د اهلل �سبحانه وتعالى، له���م مكانتهم 
رنا  الرفيعة عند اهلل �سبحانه وتعالى، ومهما قلنا ومهما تحدثنا ومهما عبَّ
فل���ن ي�سل حديثن���ا عنهم اإلى م�ستوى ثناء اهلل عليه���م، وما اأعد لهم من 

النعيم العظيم والمكانة ال�سامية.
هم اأحباء اهلل واأولياء اهلل الذين ر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم ومنحهم 
هذا ال�سرف الكبير الذي هو و�سام عظيم الأولياء اهلل �سبحانه وتعالى.»من 

كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�«
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ما نقوله عن ال�شهداء ل ي�شل ول يرتقي اإلى م�شتوى ما 
حكاه اهلل الملك العظيم

م���ا نقول���ه عن ال�سهداء وكل ما يمكن اأن ُيق���ال وكل ما قد قيل ال ي�سل 
وال يرتقي اإلى م�ستوى ما حكاه اهلل الملك العظيم، ما حكاه عن ال�سهداء، 
م���ا اأثنى به عليهم، ما اأكرمهم به، ما ح���كاه عن مقامهم وعن كرامتهم، 

ا اأعده لهم. وعمَّ
���َدُق ِمَن �للهّ�ِه َحِديًثا}]النس�اء:87[  �سْ اهلل �سبحان���ه وتعالى قال: {َوَمْن �أَ
ِرَج���اٌل  �لُموؤِْمِني���َن  {ِم���َن  ِقيًا}]النس�اء:122[  �للهَّ����ِه  ِم���َن  ���َدُق  �أَ�سْ {َوَم���ْن 
ن  ���ى َنْحَب���ُه َوِمْنُهم مهَّ ���ن َق�سَ َدُق���و� َم���ا َعاَه���ُدو� �للهَّ����َه َعلَْي���ِه َفِمْنُه���م مهَّ �سَ
والمنطل���ق  االأ�سا�سي���ة  ال�ساح���ة  الموؤمني���ن،  م���ن  َينَتِظُر}]األح�زاب:23[. 
االأ�سا�س���ي الذي ينطل���ق منه ال�سهي���د، ال�سهيد ال���ذي ا�ست�سافه اهلل اإلى 
ج���واره، وال�سهيد الحي، الحا�سر في كل وقٍت وحيٍن لبذل نف�سه في �سبيل 
اهلل، م���ن اأر�سي���ة االإيمان، م���ن منبع االإيم���ان، من قواع���د االإيمان، من 
اأ�سا����ض االإيمان يتحرك الجميع؛ ا�ستجاب���ة هلل و�سوًقا اإلى اهلل و�سوًقا اإلى 
م���ا عن���د اهلل، ور�سًا لما عند اهلل وما يري���ده اهلل، واإيثاًرا للحياة االأخرى 
عل���ى الحياة االأولى، وت�سحي���ة وبذاًل وعطاًء، يتح���رك الجميع باإيمانهم، 
كهم من اإيمان وباإيمان،  خلف موقفهم اإيمانهم، الدافع لهم اإيمانهم، تحرُّ

ويحملون االإيمان في قلوبهم، ويعملون باالإيمان في �سلوكهم وموقفهم.
َدُق���و� َما َعاَهُدو�  والعن���وان االآخر ال�سدق {ِم���َن �لُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �سَ
َ َعلَْيِه}]األح�زاب:23[ ال�س���دق م���ع اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، َقَرُنوا القوَل  �للهَّ
بالفع���ل، اأثبت���وا م�سداقيته���م م���ع اهلل اأنهم ل���ه جنود مخل�س���ون، جنود 
�سابرون، وما قبل ال�سهادة مرحلة طويلة، مرحلة من الكفاح، من القتال، 
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م���ن المرابطة، من ال�سبر، م���ن التحمل لكل البيئة القتالية بكل ما فيها: 
ة برد، اأو وعثاء الُمناخ ما يكون من تراب وغبار،  من حرارة �سم�ض، اأو �سدَّ
ث���م ال�سراء والباأ�ساء، والباأ�ض المواجهة ل���كل المتاعب في ميدان القتال 
ها االإيم���ان، روحية اإيمانية تجعلهم يتحركون  وبروحي���ة عالية، روحية ِمْلوؤُ
ة، بكل رغبة، وهم م�ستاقون اإلى اهلل ومتطلعون دائًما  ب���كل ثبات، بكل همَّ

اإلى ما عند اهلل �سبحانه وتعالى.
وعندم���ا نتحدث ع���ن �سهدائنا االأبرار نتحدث ع���ن اأ�سا�ض موقفهم، فما 
ة والمق�سد،  يمتازون به هو: عدالة الق�سية وم�سروعية الموقف، وقدا�سة النيَّ
وقدا�س���ة الهدف، وعظم���ة الِقَيم واالأخ���لق، و�سلمة وا�ستقام���ة الممار�سة 

وال�سلوك. »من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�«

م�شوؤوليتنا تجاه ال�شهداء

م���ن وفائن���ا لل�سه���داء وم���ن م�سوؤوليتنا تجاهه���م اأن نك���ون اأوفياء مع 
المب���ادئ والقيم الت���ي �سحوا من اأجله���ا، فال�سهداء قدم���وا اأنف�سهم في 
�سبي���ل اهلل الأهداف عظيمة؛ كي يتحقق العدل، كي يزول الظلم، كي ينعم 
ة، كي تتحقق الأمتهم الكرامة، ك���ي يقوم دين اهلل، الأجل اأن  النا����ض بالعزَّ
تعلو كلمة اهلل، القيم والمبادئ واالأهداف التي قدم ال�سهداء اأنف�سهم في 
�سبيل اهلل م���ن اأجلها، و�سحوا من اأجلها يجب اأن نكون اأوفياء معها، فاأن 
تك���ون جهودنا جميًعا كمجتمع موؤمن، وكمجاهدين في �سبيل اهلل �سبحانه 
�سة  وتعال���ى قائم���ة على ه���ذا االأ�سا�ض، واأن ن�س���ون هذه الم�سي���رة المقدَّ
العظيم���ة من اأن ت�سوبه���ا االأ�سياء التي ُت�سيئ اإل���ى قدا�ستها، واإلى قدا�سة 

ق�سيتها، واإلى م�ستوى ت�سحياتها وعطائها وبذلها.
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موه من ت�سحي���ات و�سلت اإلى م�ستوى  ء ما قدَّ ه���وؤالء ال�سهداء االأج���لَّ
النف����ض والحي���اة بكلها، كان اأمله���م اإقامة الحق، اإقامة الع���دل، اأن ينعم 
مجتمعه���م الموؤمن بالعدل وباالأم���ن وبال�سلم، واأن يتحقق في واقعه دين 
ة والقيم العظيم���ة والنبيلة، فمن  اهلل �سبحان���ه وتعالى، والرحم���ة واالأخوَّ

الوفاِء لهم الوفاُء مع تلك المبادئ ومع تلك القيم.
���ا م���ن الوفاء لهم، م���ن م�سوؤولياتن���ا كمجتمع موؤم���ن تجاه هوؤالء  اأي�سً
ال�سهداء رعاية اأ�سرهم، واالهتمام باأ�سرهم، اأ�سر ال�سهداء هم اأمانة في 
اأعناقنا جميًعا كمجتمع م�سلم، »من كلمة للس�يد عبد المل�ك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1432ه�«

يقع على عاتق الجميع م�شوؤولية كبيرة تجاه اأ�شر ال�شهداء 

ا في ذكرى ال�سهيد: الف�سل العظيم الأُ�سر ال�سهداء لمن  ون�ستذكر اأي�سً
يحت�سبون �سهداءهم عند اهلل �سبحانه وتعالى، اهلل �سبحانه وتعالى يقول: 
���َن �الأََمَو�ِل َو�الأنُف�ِس  َن �لَخوْف َو�لُجوِع َوَنْق�ٍس مِّ ُك���ْم ِب�َس���ْيٍء مِّ {َوَلَنْبُلَونهَّ
 ِ يَبٌة َقاُلو�ْ �إِنهَّا لِلهّ �سِ اَبْتُه���م مُّ اِبِريَن • �لهَِّذيَن �إَِذ� �أَ�سَ ���ِر �ل�سهَّ َم���َر�ِت َوَب�سِّ َو�لثهَّ
بِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُوَلِئَك ُهُم  ن رهَّ لََو�ٌت مِّ َو�إِنهَّا �إَِلْيِه َر�ِجعوَن • �أُوَلِئَك َعلَْيِهْم �سَ

�لُمْهَتُدوَن}]سورةالبقرة:155 - 157[.
مت في �سبيل اهلل من اأبنائها واحت�سبتهم عند اهلل  فكل اأُ�سرة �سهيد قدَّ
�سبحان���ه وتعالى لها عند اهلل هذا ال�سرف، لها عند اهلل هذا الف�سل، لها 
بِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُوَلِئَك  ن رهَّ لََو�ٌت مِّ عند اهلل هذه الكرامة: {�أُوَلِئَك َعلَْيِهْم �سَ
ُه���ُم �لُمْهَتُدوَن} لهم هذه المنزل���ة الرفيعة والعالية والف�سل الكبير عند 
اهلل، ولهم هذا العطاء االإلهي الذي وعدهم اهلل به، ولن ُيخلف اهلل وعده.
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 وم�سوؤولية الجميع: دول���ة، موؤ�س�سات، دولة وما تبقى منها، ومجتمًعا، 
م�سوؤوليتن���ا جميًع���ا م�سوؤولية كبيرة تج���اه اأ�سر ال�سهداء حقه���م علينا اأن 
نتعاط���ى معهم مث���ل اأ�سرنا تماًم���ا تماًم���ا اأالًّ يجوعوا ون�سب���ع اأالَّ يلحقهم 
المعان���اة فل يجدون من يمد اإليهم يد المحبة واالإخاء والرحمة والكفالة 
والتعاون، م�سوؤوليتن���ا جميًعا وهذه قيمنا كيمنيين قيم الكرم قيم العطاء 

قيم االإح�سان قيم المروءة قيم التعاون اأن نحافظ عليها.
اأُ�س���ر ال�سهداء هم اأمانة ف���ي اأعناقنا جميًعا كمجتم���ع م�سلم، نتحمل 
م�سوؤولي���ة اأمام اهلل تجاه هذه االأ�سر في رعايته���ا، في م�ساعدتها، الكثير 
من تلك االأ�سر التي قدمت �سهداء فقدت من يعيلها، من يهتم بها، فيجب 
على المجتمع اأن يكون تجاه هذه االأُ�سر ُمكِرًما لها وحنوًنا تجاهها، رعاية 
ورحم���ة وخدمة واإح�سان، وهذا قليل من كثي���ر في مقابل ما تحقق ببركة 
ال�سهداء، في مقابل ما تحقق للأمة من خلل ت�سحياتهم، قليل من كثير، 

ولن ي�سيع �سيء في هذا االتجاه.
م  ا، كل اإن�سان يتذكر فيما ل���و كان هو الذي قدَّ وليتذك���ر كل اإن�س���ان منَّ
نف�س���ه في �سبيل اهلل، وفي �سبيل ن�س���رة الم�ست�سعفين، األي�ض �سياأمل من 
بقي���ة مجتمع���ه واإخوان���ه اأن يكونوا هم م���ن يكونون مبادري���ن اإلى رعاية 
مه في �سبيل اهلل؟ ه���ذا �سيء مهم وهو  اأُ�سرت���ه؟ اإل���ى اأالَّ ين�سوا له م���ا قدَّ

م�سوؤولية اأمام اهلل �سبحانه وتعالى.
فق���د رحل ه���وؤالء ال�سهداء العظام وترك���وا اأمانة اأودعوه���ا اإيانا هي: 
ا  براع���م االإ�سلم، براعم االإيمان، االأ�سب���ال االأعزاء اأبناوؤهم، تركوا اأي�سً
ل م�سوؤولية تجاهها ه���ي: اأُ�سرهم.»من كلمة  اأمان���ة في اأعناقنا جميًع���ا نتحمَّ

للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«



› 117 ‹

ال�شهادة عطاء قابله اهلل بعطاء

م�شوؤوليتنا تجاه الجرحى

 بعد مقام ال�سهداء، هناك مقام عظيم كرتبة ثانية عند اهلل �سبحانه 
قون( الذي���ن جاهدوا في �سبي���ل اهلل واأ�سبحوا معوقين،  وتعال���ى: )المعوَّ
البع�ض قدم من اأع�سائه، البع�ض قدم رجله، البع�ض اأ�سبح ال ي�ستطيع اأن 
يم�سي، البع�ض قدم نظره، البع�ض قدم يده، قدم من ج�سده من اأع�سائه؛ 
والأنه �سار معوًقا �س���ار يعي�ض و�سًعا معيًنا في حياته، ينق�ض عليه الكثير 
م���ن االأم���ور، ت�سحياتهم كبي���رة، ت�سحي���ات المعوقين ت�سحي���ات كبيرة 
وهي في الم�ستوى الثان���ي بعد ت�سحية ال�سهداء، وهم في منزلة ال�سهداء 
االأحياء، له���م حق على الجميع في رعايتهم ف���ي تكريمهم في احترامهم 
في االهتم���ام بهم، ويجب اأن يكون لهم منزلة خا�سة، اأن يكون لهم موقع 
خا�ض في قلوبنا في نفو�سنا جميًعا، واأن يدرك الكل جميع اأبناء المجتمع 
الم�سوؤولية تجاههم، هذا �سيء مهم نذكر به. »من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�«

 ن�س���األ اهلل �سبحان���ه وتعال���ى اأن ين�س���ر �سعبن���ا المظل���وم واأن ي�سفي 
جرحانا واأن يرحم �سهداءنا االأبرار.  
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