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اللََّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  اْلُْؤِمننَِي  ﴿ِمَن  القائل:  لل  احلمد 
ُلوا َتْبِديًل﴾  َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ
]األحزاب : 23[ والصلة والسلم عىل سيد البرشية وقائد اإلنسانية 

وأصحابه  األطهار  آله  وعىل  حممد،  اهلدى  ورسول  الرمحة  نبي 
األخيار وعىل الشهداء األبرار، وبعد:

نعيش  ونحن  بلدنا،  عىل  السعودي  العدوان  استمرار  ظل  يف 
أجواء الشهادة واالستشهاد الفعيل، وقوافل الشهداء ما زالت 
تسري وال تتوقف وروضات الشهداء ال َتلُّ من استقباهلم، البد 
لنا أن نتعرف عىل ثقافة الشهادة بوعٍي وبصرية ؛ فالشهداء مثلام 
أمام  صلبة  بكل  ووقفوا  الستضعفني،  عن  وجاهدوا  دافعوا 
العدوان وحطموا كربياءه ومرغوا أنفه يف الرتاب، وجعلوه جير 
خلفه أذيال اهلزيمة يف خمتلف اجلبهات ويف احلدود، فهم أيًضا 
يبعثون العزيمة وينفخون روح اجلهاد ونخوة الرجولة يف الناس 
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من بعدهم، ويسلمون الراية إىل األحياء يف الدنيا من املجاهدين ليكملوا مشوار 
بالتمكني  اإلهلي  الوعد  بعدهم  من  وجهاد  دمائهم  بربكة  يتحقق  حتى  النرص، 

لبسط احلق والعدل يف أرجاء الدنيا وأصقاع األرض.
وألهنم أحياء عند رهبم يرزقون ما زالوا يؤثرون يف مسار األحداث، فال نتكلم 
عنهم بصيغة املايض بل بصيغة احلارض واملستقبل، كي نستلهم الدروس منهم 
ونتلمس القدوة فيهم، ونعاهدهم بأن نميض عىل درهبم ونميش يف طريقهم وأن 

ال نبدل بعدهم.
وهذا املنشور الذي بني أيديكم يتحدث عن ثقافة الشهادة إحدى  احلسنيني اللتني 
شملتهام اآليتان الكريمتان يف قوله تعاىل: ﴿ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 
ُلوا َتْبِدياًل﴾]األحزاب : 23[   اللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ
بَُّص بُِكْم َأْن  َنَتَ ْسنََينْيِ َوَنْحُن  وقوله تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إاِلَّ إِْحَدى احْلُ
بُِّصوَن﴾ ]التوبة : 52[. ا َمَعُكْم ُمَتَ بَُّصوا إِنَّ ُيِصيَبُكُم اللَُّ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه َأْو بَِأْيِدينَا َفَتَ

 عظمـــة الشهـــادة

اختيار  فهي  للشهيد  كرامة  أهنا  منها  كثرية،  أبعاد  تعاىل  الل  سبيل  يف  للشهادة 
لفوزهم  ونفرح  بالشهادة  فازوا  الذي  الشهداء  نغبط  ولذا  له،  إهلي  واصطفاء 
علينا  خسارة  ألهنم  ونتأمل  لسقوطهم  نحزن  الذي  الوقت  نفس  يف  باالصطفاء 
الشعور  هذا  يتناىف  وال  أبنائه،  وخرية  رجاله  أعظم  يفقد  الذي  املجتمع،  وعىل 
باحلزن واألمل مع افتخارنا واعتزازنا هبم وبذلنا ألنفسنا وللمزيد منهم، وال مع 

االنجازات التي حققوها ملن بعدهم. 
ومن أبعاد الشهادة أيضًا أهنا حجة عىل الناس وشهادة عليهم، فالشهيد أّدى ما 
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عليه من واجب وبذل روحه بعد أن جاهد يف سبيل اهلل، فهو حجة عىل القاعد 
يف املجتمع الذي وجب عليه اجلهاد يف سبيل اهلل وخصوصًا جهاد الدفع املتمثل 
يف مقاومة ومواجهة الغزاة واملعتدين كام هو احلال يف مواجهة العدوان السعودي 

األمريكي.
الواعني وبالذات  التأكيد عىل مظلومية املستضعفني  الشهادة كذلك  أبعاد  ومن 
مظلوًما، وهو  فُقتل  واملجرمني  والغزاة  املعتدين  واجه  أنه  منهم، حيث  الشهيد 
يؤدي واجبه وما افرتض اهلل تعاىل عليه مدافًعا عن دينه وبلده ونفسه، وشهادته 
ترسخ إىل حدٍّ  بعيد مظلوميته ومظلومية املجتمع الذي يدافع عنه وعدالة القضية 

التي حيملها. 

وتتجىل عظمة الشهادة يف جوانب متعددة وكثرية منها:
أواًل: الشهادة خري خامتة

يطلب املؤمنون ألنفسهم دائاًم من اهلل تعاىل ويسألونه حسن اخلامتة بأن جيعل خري 
أعامهلم خوامتها، بمعنى أن خيتم سبحانه أعامرهم وهم يف عمل صالح وأن ال 
خصوًصا  اخلامتة  بحسن  أيضًا  لغريهم  ويدعون  عنهم،  راٍض  وهو  إال  يميتهم 
ميؤوس  ومؤمل  خطري  بمرض  وللمريض  والعجائز،  الشيوخ  من  السن  لكبار 
من شفائه، ويعتقد بعض الشباب األصحاء األقوياء الذين يف مقتبل العمر أهنم 
وبعضهم  يتصورون،  كام  أمامهم  املديد  العمر  ألن  اخلامتة  حلسن  بحاجة  ليسوا 
يقول ملن دعا له بحسن اخلامتة : وهل أنا شائب وطاعن يف السن حتى تدعو يل 
ق بني شيخ كبري وشاب قوي، وأن اخلامتة هي  بذلك؟ متناسًيا أن املوت ال ُيفرِّ

خامتة العمر سواء طال أم قرص. 



الحسنيين إحدى

واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل هو من أفضل األعامل التي يلقى املؤمن هبا اهلل تعاىل، 
والشهادة أفضل خامتة خيتم اهلل هبا للمجاهدين الذين هم خاصة أوليائه، وأكثر 

من يناهلا هم الشباب املؤمنون باعتبارهم أكثر من ينطلق إىل ميادين اجلهاد.

ثانًيا: الشهادة ليست نقصاناً من العمر 

يظن الكثري من املتقاعسني عن اجلهاد يف سبيل اهلل والقاعدين أن من يذهب إىل 
فيها  اجلبهات  ألن  يسلم،  يقعد  ومن  ُيقتل  اهلل  سبيل  يف  ليقاتل  القتال  جبهات 
يف  معه  الرشسة  واملواجهة  العدو  مع  التامس  ونقاط  واألسلحة  والقتال  املعارك 
اخلطوط األمامية، وال يوجد مثل ذلك بالنسبة للقاعد يف بيته الذي آثر السالمة 
َز الَِّذيَن  واحلياة الدنيا عىل اآلخرة، متناسني قوله تعاىل: ﴿ُقْل َلْو ُكنُْتْم يِف ُبُيوتُِكْم َلَبَ
ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إىَِل َمَضاِجِعِهْم﴾ ]آل عمران : 154[ ولكم رأينا مصداق هذه اآلية 
الكريمة يف الواقع واضًحا وجلًيا من خالل قتىل قصف الطائرات وضحاياها يف 
وباملثل  اجلبهات  الشهداء يف  أكثر من  الذين هم  السكانية  والتجمعات  البيوت 

رصعى حوادث السيارات أكثر والذين يموتون باألمراض واجللطات أكثر.
من  نقصاًنا  ليست  ومضموهنا  الكريمة  اآلية  ضوء  عىل  اهلل  سبيل  يف  فالشهادة 
العمر، بل خامتة له كام ذكرنا يف العنوان السابق، وقد حدث كثرًيا أن قام بعض 
من  عليهم  خوًفا  اجلبهات  من  املجاهدين  أبناءهم  باسرتجاع  واألمهات  اآلباء 

القتل، فُقتلوا أمام أنظارهم بقصف أو حادث أو مرض مميت. 
ر  ثم لو افرتضنا أن جماهدًا يف سبيل اهلل استشهد، وشخصًا آخرًا  قعد ومل جياهد تعمَّ
وعاش بعده، فكم املدة التي سيعيشها هذا القاعد ؟ سنة أو عرشًا أو عرشين أو 
أكثر من ذلك أو أقل، يف النهاية أليس مصريه املوت احلتمي بعد حياة قليلة كان 
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فيها عاٍص هلل تعاىل برتكه اجلهاد يف سبيله!؟
أمل يردَّ  اهلل تعاىل عىل القاعدين الذي يظنون الشهادة يف سبيل اهلل نقًصا من األعامر 
ْخَواِنِْم  ِلِ َقاُلوا  ﴿الَِّذيَن  سبحانه:  بقوله  املحتم  املوت  من  نجاة  القعود  يف  وأن 
َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم امْلَْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾]آل 
عمران : 168[ وبقوله سبحانه خماطًبا هذا الصنف من الناس: ﴿ُقْل َلْن َينَْفَعُكُم اْلِفَراُر 

إِْن َفَرْرُتْم ِمَن امْلَْوِت َأِو اْلَقْتِل َوإًِذا َل ُتَتَُّعوَن إِلَّ َقلِيًل﴾ ]األحزاب : 16[.

ثالًثا: الشهادة حياة وليست موًتا 

عندما دعا اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني للدفاع عن أنفسهم واجلهاد باملال والنفس 
الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ يف سبيله إنام دعاهم إىل احلياة ومل يدعهم إىل املوت يقول تعاىل: ﴿َيا 
ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ملَِا ُيْيِيُكم﴾ ]األنفال : 24[ فالدعوة إىل جلهاد  آَمنُوا اْسَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ
املجاهدين فهو  الكريمة والعزيزة والطيبة، ومن يستشهد من  هي دعوة للحياة 
اخلالدة يف  الكريمة  احلياة  إىل  والزائلة  الفانية  الدنيا  احلياة  بالشهادة من  َيْعُب  إنام 
ذلك  وعّد  أموات،  إنم  للشهداء  القول  جمرد  عن  سبحانه  نى  ولذا  اآلخرة، 
َتُقوُلوا  معصية وذنبًا  وكذبًا وافرتاًء ألنم يف احلقيقة أحياء، يقول تعاىل: ﴿َوَل 
ملَِْن ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلكِْن َل َتْشُعُروَن﴾ ]البقرة : 154[ بل نى 

عن جمرد الظن والتصور والعتقاد  داخل النفس أنم أموات حيث يقول: 
]آل  ُيْرَزُقوَن﴾  ِْم  َربِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوا  الَِّذيَن  َسَبنَّ  َتْ ﴿َوَل 

عمران : 169[.
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والسؤال هنا: هل نؤمن حًقا بأن الشهداء أحياء ُيرزقون؟
صحيح أننا نؤمن بنص اآلية الكريمة ولفظها، لكن التصديق الكامل واإليامن 
هو  شك  أدنى  وبدون  احلياة  هذه  وواقعية  الشهداء  بحياة  احلقيقي  الصادق 
املطلوب، فقد آمنا بام هو أعظم من حياة الشهداء بعد استشهادهم وقتلهم، فآمنا 
بيوم القيامة وأن اهلل يبعث من يف القبور وحييي العظام وهي رميم، وآمنا باجلنة 
وبالنار ومل نرمها وكلها بالنسبة لنا من املستقبل وآمنا بالغيب، فكيف ال نوقن أن 

الشهداء أحياء وأن الشهادة حياة، والقرآن الكريم قد أخربنا بذلك. 
فلو عاد شهيد متزقت أشالؤه أو تفحم جثامنه إىل الدنيا ليخربنا هبذه التفاصيل من 
حياة الشهداء، ويقول لنا أنه بعد أن استشهد هو ورفاقه مل يموتوا، وإنام انتقلوا 
إىل حياة كريمة عند اهلل تعاىل، وأهنم فرحون ومرسورون ومبتهجون بام نالوا من 
الفضل والكرامة، ومستبرشون برفاقهم من املجاهدين متى يلحقوا هبم، وليسوا 
نادمني عىل تضحياهتم، بل يتمنون العودة إىل الدنيا ليلتحقوا مرة أخرى بجبهات 
القتال طمًعا يف الشهادة مرة ثانية وثالثة وعارشة لصدقناه، وإخبار القرآن الكريم 
يف آياته أبلغ وأصدق مما لو حدث ذلك حقيقة وما قاله النبي صىل اهلل عليه وآله 
نََّة َفُيِحبُّ َأْن َيْرِجَع  وسلم يف هذا الشأن كذلك، كقوله: )َما ِمْن َأَحٍد َيْدُخُل اجْلَ
اٍت  ُه َيَتَمنَّى َأْن َيْرِجَع َفُيْقَتُل َعرْشَ َمرَّ ِهيُد َفإنَّ ْنَيا َوَأنَّ َلُه َما َعىَل األَْرِض إالّ الشَّ إىَِل الدُّ

ملَِا َيَرى ِمَن الَكَراَمِة(.
ويمكن توضيح الفرق املعنوي بني الشهيد وامليت، يف أن الشخص غري املجاهد 
السبب  هو  هذا  ولعل  الوسائل  وشتى  الطرق  بكل  املوت  من  اهلروب  حياول 
واملستشفيات  األطباء  إىل  سارع  مرض  أصابه  فإذا  ذلك،  خمافة  اجلهاد  تركه  يف 
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خمافة أن هيلك، وربام يبيع »ما فوقه وما حتته« كام يقال ويسافر إىل اخلارج لتلقي 
العالج، وربام يستدين املال الكثري من أجل ذلك، والبعض يصل به احلال إىل مد 
الترصف  للعالج، وكل هذا  ليتصدقوا عليه بسبب مرضه وحاجته  للناس  يده 

فطري عىل كل حال لكن لتبيني الفرق بني الشهيد وامليت. 
فامليت كان يسعى للحياة بأي ثمن ومع ذلك يموت رغم أنفه، بينام الشهيد كان 
يف بيته صحيًحا معاىف، فانطلق جماهًدا يف سبيل اهلل بعد أن وّطن نفسه عىل النرص 
أو القتل يف سبيل اهلل ونيل الشهادة، وبعد أن أوىص أهل بيته بأنه لن يعود من 
اجلبهة إال حاماًل راية النرص أو حمموالً يف نعش الشهادة، وأويص أمه أو زوجته 
ُيزفَّ  كام  الشهداء  روضة  إىل  ُيَزفَّ  وبأن  شهيًدا  عاد  إذا  يزغردن  بأن  وقريباته 
القتال  جبهة  إىل  انطلق  ثم  الشهداء،  تشييع  يف  كثرًيا  نشاهده  ما  وهذا  العريس 
الشهادة، وهو يعرف ماذا  متسلًحا باإليامن واثًقا بنرص اهلل تعاىل وموقنًا بفضل 
وأفتك  وأحدث  الطغاة  أعتى  ومواجهة  املعارك  رشاسة  من  القتال  جبهة  تعني 
األسلحة يف العامل، فخرج من بيته خمتاًرا للشهادة من تلقاء نفسه وال دافع له إال 
رضا اهلل تعاىل عليه، وحني يسقط شهيًدا يف امليدان فهو حٌي ألنه اختار لقاء اهلل 
تعاىل فاختاره اهلل، وال أحد يسارع للموت من أجل املوت بل اجلميع يسارعون 
إىل احلياة، إما أن يسارعوا إىل بقية من احلياة الدنيا وحيرصون عىل احلياة فيها كام 
يفعل من يتشبث باحلياة الدنيا والذي ينتهي به املطاف مهام طال العمر إىل املوت 

أو أن يسارعوا إىل حياة أبدية كريمة كام هو حال املجاهدين والشهداء. 
بكل  تعاىل  اهلل  عند  الكريمة  العليا  احلياة  إىل  الدنيا  احلياة  من  انتقاٌل  فالشهادة 
سالسة؛ يقول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم )الَ هَيُوُن َعىَل ُمْسلٍِم ُخُروُج َنْفِسِه 
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ِهيِد(. ِمْثَل َما َيُوُن َعَل الشَّ
وقد قدم القرآن الكريم رشحًا وافيًا عن واقع حياة الشهداء، وذكر تفاصيل دقيقة 
عن شعورهم وفرحتهم واستبشارهم بإخواهنم من رفاقهم من املجاهدين الذي 
َسَبنَّ  َتْ تعاىل: ﴿َوَل  فقال  عليهم ول هم حيزنون،  بأن ل خوف  يلحقوا هبم  مل 
ِْم ُيْرَزُقوَن * َفِرِحنَي بَِم آَتاُهُم اللَُّ  الَِّذيَن ُقتُِلوا ِف َسبِيِل اللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَْد َرهبِّ
وَن بِالَِّذيَن مَلْ َيْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َألَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم  ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبِشُ
وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّ َل ُيِضيُع َأْجَر امْلُْؤِمننَِي﴾ ]آل  َزُنوَن * َيْسَتْبِشُ حَيْ
عمران : 169[  فالشهداء أحياء بكامل قواهم العقلية وإدراكهم احليس وشعورهم 

الكامل ووعيهم لواقع قضيتهم، فهم فرحون ومستبشون ومنتظرون لرفاقهم 
ذلك  من  لينالوا  بالشهادة،  إليهم  يرحلوا  متى  هبم  يلحقوا  مل  الذين  املجاهدين 
والطريق  سلكوه  الذي  الدرب  صوابية  عل  ويؤكدون  الطيب،  والرزق  النعيم 

التي مشوها وعدالة القضية التي ضحوا من أجلها.

رابًعا: الشهادة ربح صاٍف واستثمار مضمون

ما أعظم الفوز الذي يناله الشهيد وما أربح التجارة التي تاجر هبا من حيث أن 
الشهادة حسن خامتة وليست نقصاًنا من العمر ول موًتا بل حياة كريمة عند الل 

تعاىل، فهي إًذا ربح صاٍف، هذا أولً.

ثانًيا: القتال ف سبيل الل تعاىل هو متاجرة مع الل تعاىل بالنفس واملال يقول تعاىل: 
نََّة ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اللَِّ  ُم اْلَ ْم بَِأنَّ َلُ ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُ ﴿إِنَّ اللََّ اْشَتَ
ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَف بَِعْهِدِه  ا ِف التَّْوَراِة َواْلِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ ]التوبة : 111[  ِمَن اللَِّ َفاْسَتْبِشُ
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فاجلهاد فرصة عظيمة لبيع  النفس واملال من اهلل تعاىل وعقد صفقة رابحة معه، 
البضاعة والثمن اجلنة والبائع هو املجاهد واملشرتي هو اهلل  فالنفس واملال هي 
عظيم  فالثمن  السابقة،  اآلية  يف  الكريم  القرآن  يف  موثق  البيع  وعقد  سبحانه، 
الثمن لوال اجلهاد يف  التي ما كان أن ُيصبح هلا هذا  البضاعة  وكبري جًدا مقابل 

سبيل اهلل، الذي هو يف حد ذاته رضورة لنا ومكاسبه عائدة علينا.
والشهادة عىل هذا االعتبار أيًضا ربح صاٍف واجلهاد يف سبيل اهلل استثامر مضمون، 
باإلضافة إىل أن عملية البيع والرشاء متت يف احلياة الدنيا الفانية، والشهيد مل يمت 
بل حي ُيرزق عند اهلل تعاىل ومستبرش باجلنة، ويوم القيامة يستلم الثمن بدخول 
اجلنة بغري حساب وغريه من املوتى ُيبعثون للحساب وينتظرون مصريهم إما إىل 

اجلنة أو إىل النار.  
فيها  ويطمعون  اجلنة  يطلبون  أليسوا  تعاىل،  هلل  عبادهتم  من  الناس  يريد  وماذا 
وخيافون من النار ويستعيذون منها؟ وهناك من يعبد اهلل تعاىل عقوًدا من الزمن 
ويأيت موقف جهادي واحد يفضل كل تلك العبادة، كام ورد عن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله أنه قال: )َلنَْوَمٌة يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة ِستِّنَي َسنًَة يِف َأْهلَِك، 
فِّ ُيَاِهُد  ُجِل يِف الصَّ َتُقوُم َلْيَلَك الَ َتْفرُتُ َوَتُصوُم َنَاَرَك الَ َتْفطُِر( وقال: )َمَقاُم الرَّ
َأْو  اهلل  َسبِيِل  يِف  )َلَرْوَحٌة  َسنًَة( وقال:  ِستِّنَي  َرُجٍل  ِعَباَدِة  ِمْن  َأْفَضُل  اهلل  َسبِيِل  يِف 
ْت َقَدَما َعْبٍد يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَطِعَمْتُه  ْنَيا َوَما فِيَها( وقال: )َما اْغَبَّ َغْدَوٌة َخرْيٌ ِمَن الدُّ

النَّاُر(.

بثمن  سبحانه  اشرتاها  ذلك  ومع  ومالكها  النفوس  خالق  هو  تعاىل  اهلل  ثالًثا:    
عظيم، وهو غني عنها غري حمتاج هلا وال جلهاد املجاهدين وال لتضحيات الشهداء 
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ألنه الغني، ومع ذلك اشرتاها باجلنة.
األمريكي  من  أنفسهم  باعوا  الذين  والعمالء،  واخلونة  املرتزقة  بخالف 
واإلرسائييل والسعودي واإلمارايت، مقابل ثمن بخس رياالت سعودية معدودة 
أو دوالرات أمريكية قليلة، وبأقلَّ من أرش اإلصبع الواحدة، والذي اشرتاهم 
هو بحاجة ماسة إليهم ألنه يف امليدان جبان وضعيف، فاشرتاهم ليقاتلوا بالنيابة 
عنه وُيقتلون من أجله، وإذا تراجعوا قتلهم هو وقصفهم بطائراته ألنه يعتربهم 

ملكه وعبيده فيخرسون الدنيا واآلخرة.

رابًعا: إذا كانت احلسنة بعرش أمثاهلا يف الطاعات والعبادات، وبسبعامئة ضعف 
يف قضية إنفاق املال يف سبيل اهلل ألن املال حمبب إىل النفس ويشء له قيمة مبارشة 
يف احلياة لذا يبخل به كثري من الناس، فكيف أجر من بذل نفسه وروحه يف سبيل 

اهلل تعاىل؟.

خامساً: الشهادة أمنية شخصية ألولياء اهلل فقط 

اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد اهللَِّ َخالَِصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس  يقول اهلل تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
َعلِيٌم  َواهللَُّ  َأْيِدهيِْم  َمْت  َقدَّ باَِم  َأَبًدا  َيَتَمنَّْوُه  َوَلْن  ُكنُْتْم َصاِدِقنَي *  إِْن  امْلَْوَت  َفَتَمنَُّوا 
ُكْم َأْولَِياُء هللَِِّ  َأنَّ ا الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم  َ بِالظَّاملنَِِي﴾ ويقول سبحانه: ﴿ُقْل َيا َأهيُّ
َمْت َأْيِدهيِْم  ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي * َواَل َيَتَمنَّْوَنُه َأَبًدا باَِم َقدَّ
َواهللَُّ َعلِيٌم بِالظَّاملنَِِي﴾ ردَّ اهلل تعاىل عىل زعم اليهود بأهنم أولياء اهلل وأن اآلخرة 
خالصة هلم من دون الناس وليست عليهم بأن يتمنوا املوت إن كانوا صادقني يف 
زعمهم، ألن اليقني بالفوز يف اآلخرة وضامهنا مما يدفع اإلنسان إىل متني الوصول 
واالنتقال الفوري إليها، وهذا هو حال أولياء اهلل تعاىل، أما غريهم فعدم متنيهم 
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للموت بسبب ما قدمت أيدهيم من األعامل السيئة وارتكاهبم للجرائم والفضائع 
وظلمهم وانحرافهم، دليل عىل كذب مزاعمهم بأهنم أولياء اهلل وأن االخرة هلم .
ونحن كمسلمني فتح اهلل تعاىل لنا باًبا لنتمنى لقاءه - كام فتحه لسائر عباده من 
األولني - وهو الشهادة يف سبيله، وربط اجلهاد والشهادة مبارشة باآلخرة والفوز 
باجلنة وهذا ما أكدته اآليات القرآنية الكثرية التي حتدثت عن اجلهاد يف سبيل اهلل.
ومن ذا الذي ال حيب الفوز برضاء اهلل وباجلنة؟ وماذا يريد الناس غري ذلك من 
املراد  ونيل  احلياة  يف  للمشوار  اختصار  هي  والشهادة  تعاىل؟  هلل  تعبدهم  خالل 
يف اآلخرة، وهي أمنية أولياء اهلل للوصول إىل مرحلة )ال خوف عليهم وال هم 
حيزنون( من حلظة خروج أرواحهم حتى قيام الساعة، واالنتقال إىل جنات النعيم 

بغري حساب. 
ورغم عظمة الشهادة إال أهنا أمنية شخصية للشهيد املجاهد يتمناها لنفسه وال 
الناس  يدعو  أن  املنطقي  من  ليس  إذ  دعائهم  يف  الناس  وكذلك  لغريه،  يتمناها 
للمجاهدين بالشهادة إنام يدعون هلم بالنرص والتأييد والظفر ،واملجاهد هو من 
والنرص  والصحة  باحلفظ  املجاهدين  لرفاقه  ويدعو  لنفسه  تعاىل  اهلل  من  يطلبها 
باحلفظ  هلم   الدعاء  هو  للمجاهدين  املأثورة  األدعية  أفضل  ومن  والسالمة، 

والتأييد والنرص.
ورغم عظمة الشهادة فتمنيها والسعي لنيلها وطلبها جيب أن ال يكون من باب 
اليأس من الدنيا، أو هروًبا من الواقع أو فراًرا من ضغوط احلياة املعيشية، وال من 
باب الضعف والذلة واهلزيمة واالستسالم، ألن ذلك ليس استشهاًدا بل أشبه ما 

يكون باالنتحار.
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وبالصفة  باألعداء،  التنكيل  مع  مرتافًقا  يكون  أن  جيب  ومتنيها  الشهادة  وطلب 
التي ذكرها اإلمام زين العابدين يف دعائه ألهل الثغور، بقوله: )َفإْن َخَتْمَت َلُه 
َهَد ِبُِم  َك بِاْلَقْتِل َوَبْعَد أْن جَيْ َتاَح َعُدوَّ َهاَدِة، َفَبْعَد َأْن جَيْ َعاَدِة َوَقَضْيَت َلُه بِالشَّ بِالسَّ

َك ُمْدبِِريَن(. َ َعُدوُّ ، َوَبْعَد أن َتأَمَن أطَراُف امُلْسلِِمنَي، َوَبْعَد َأْن ُيَولِّ االْسُ

الشهادة منزلة عظيمة حيظى با املجاهد الصادق وإن مل يستشهد:
الشهادة ليست غاية يف حد ذاهتا بل هي وسيلة لنيل الغاية احلقيقة رضاء اهلل تعاىل 
واجلنة، فال يمنحها اهلل تعاىل إال ملن شاء من أوليائه، وليست أيًضا رشًطا لرضاء 
اهلل تعاىل بحيث من مل حيظ با فهو مغضوب عليه، ألهنا اختيار إهلي ملجاهدين 
يف  وليست   ]140  : عمران  ]آل  ُشَهَداَء﴾  ِمنُْكْم  ﴿َوَيتَِّخَذ  تعاىل:  يقول  آخرين  دون 
بتدبري من عندهم، كأن  بإمكاهنم احلصول عليها  متناول اجلميع بحيث يصبح 

ض املجاهد نفسه للعدو بغية أن يقتله حتى حيظى با ألن هذا انتحار.  ُيَعرِّ
بالشهداء يف  بالشهادة  الذين مل حيظوا  املجاهدين  دائًم ما تقرن  القرآنية  فاآليات 
ِرَجاٌل  امْلُْؤِمننَِي  ﴿ِمَن  سبحانه:  يقول  منه،  النفس  وبيع  تعاىل  اهلل  رضاء  مسألة 
َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه﴾ ]األحزاب : 23[ وهم الشهداء، 
ُلوا  َبدَّ َوَما  َينَْتظُِر  َمْن  ﴿َوِمنُْهْم  بقوله:  بالشهادة  حيظوا  مل  الذين  عن  يتحدث  ثم 
َتْبِدياًل﴾ ورشط عىل املجاهدين أن ال ُيبدلوا فقط، فالدنيا بعد النرص تنفتح هلم 
وقد يسقط اإلنسان يف براثنها من حيث يشعر أو ال يشعر، وهلذا يقول تعاىل: ﴿
َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوهَنَْوا  اَلَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم يِف األَْرِض َأَقاُموا الصَّ كَّ الَِّذيَن إِن مَّ
ِمَن  ى  اْشرَتَ اهللََّ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  يقول  أيضًا  األُُمور﴾]احلج:41[  َعاِقَبُة  َوهللَِِّ  امْلُنَكِر  َعِن 
َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ُيَقاتُِلوَن  نََّة  اجْلَ ُم  هَلُ بَِأنَّ  ْم  َوَأْمَواهَلُ َأْنُفَسُهْم  امْلُْؤِمننَِي 
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وا  ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَف بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّ َفاْسَتْبِشُ ا ِف التَّْوَراِة َواْلِ َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
تعاىل  الل  فذكر   ]111  : ]التوبة  اْلَعظِيُم﴾  اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذلَِك  بِِه  َباَيْعُتْم  الَِّذي  بَِبْيِعُكُم 
التجارة معه وبيع النفس واملال منه مقابل اجلنة، ووعد بذلك ف التوراة والنجيل 
التبديل واالنحراف  بل اشرتط عدم  بالبيع  للوفاء  الشهادة  والقرآن ومل يشرتط 
والتواين عن اجلهاد، ألن املجاهد حني يبيع نفسه من الل تعاىل فالل عز وجل إما 

أن خيتاره شهيًدا أو جرحيًا صابرًا أو يبقيه جماهًدا منصوًرا. 
وطاملا األمر ليس بيد املجاهد فالبيع نافذ - وإن مل حيظ بالشهادة - حتى يلقى الل 
تعاىل باملوت، وقد وضح ذلك أيضًا رسول الل صىل الل عليه وآله بقوله: )َمْن 

َهَداِء َوإِْن َماَت َعىَل فَِراِشِه(. َغُه اللَُّ َمنَاِزَل الشُّ َهاَدَة بِِصْدٍق َبلَّ َسَأَل اللََّ الشَّ

سادساً: الشهادة اسرتاتيجية أعجزت األعداء

املرتزقة واستئجار جيوش كـ)اجلنجويد(، ويستقدم  بتجنيد  العدو  عندما يقوم 
رشكات الجرام كشكة )بالك ووتر( و)داين جروب( األمريكيتني، وهيول ف 
العالم وُيضخم انتصارات ومهية، ويعتدي بأفتك األسلحة احلديثة واملتطورة 
من طائرات الف ستة عش واألباتيش والبوارج والفرقاطات والقطع البحرية، 
والعنقودية  الفراغية  والقنابل  والصواريخ  واآلليات  واملدرعات  وبالدبابات 
والفسفورية املحرمة دوليًا، وغريها مما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية فإنام 
املجاهدين ألهنم يضعون  قتل كل  قادر عىل  أنه غري  القتل، وملعرفته  إىل  هيدف 
الرادات  لكرس  بالقتل،  التخويف  إىل  فيهدف  املعركة  ظروف  حسباهنم  ف 
وحتطيم املعنويات وبث اهلزيمة ف صفوف املجاهدين، وخلخلة صمود املجتمع 

اجلهادي.
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اجليوش  من  الكثري  هزيمة  يف  العدو  قبل  من  االسرتاتيجية  هذه  نجحت  وقد   
سقطت  االسرتاتيجية  هذه  ولكن  الشعوب،  من  الكثري  واحتالل  األخرى 
وفشلت أمام من يعشقون القتل يف سبيل اهلل بعشقهم الشهادة، فيصبح ما هيدف 
إليه العدو هو نفسه ما يتمناه املجاهد يف سبيل اهلل يقول تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن 
بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه َأْو  بَُّص بُِكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اهللَُّ  ْسنََيْيِ َوَنْحُن َنرَتَ بِنَا إاِلَّ إِْحَدى اْلُ

بُِّصوَن﴾ ]التوبة : 52[ ا َمَعُكْم ُمرَتَ بَُّصوا إِنَّ بَِأْيِدينَا َفرَتَ
النازلة  وهذا ما يفرس صمود وصرب املجاهدين األبطال حتت أمطار الصواريخ 
من سحب الطائرات املعادية، وأمام الزحوف الكبرية والشود من مرتزقة العدو 
املتدفقة كالسيول العارمة، فيكرسوهنم بفضل اهلل تعاىل ويثبتون أمامهم وينكلون 
هبم، ألهنم ال هيابون القتل ويف نفس الوقت ال يمكنون العدو من أنفسهم، فرتاهم 
يتقنون اسرتاتيجيات التمويه والتخفي والتواري الذي ُيعرف بالدفاع السلبي يف 
العلم العسكري، ويفاجئون العدو كاألسود فيقتحمون مواقعه ويلتحمون معه 
يف مالحم َقلَّ نظريها يف العامل والتاريخ، وال يمنعهم امكانية أن يقتلهم العدو من 
الثبات والصرب فال يفرون من معركة وال يرتاجعون يف ميدان إال من باب قوله 

ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إىَِل فَِئٍة﴾ ]األنفال : 16[. تعاىل: ﴿إاِلَّ ُمَتَحرِّ

سابعاً: الشهادة بركة يف الُذِريَّة

يعتقد البعض أن الشهادة تضييع لألهل واألوالد أو نقص أو فناء الذرية وهذا 
فيه  ويبارك  وينميه  وحيميه  املجاهد  املجتمع  حيفظ  تعاىل  اهلل  ألن  صحيح،  غري 
وال يضيع أرس الشهداء األبرار، وامللحوظ بوضوح يف الواقع وعرب التاريخ أن 
أبناء الشهداء وآبائهم وإخوهتم وأرسهم بشكل عام يكون فيهم ومنهم الربكة 

14



الحسنيين إحدى

ْيِف َأْبَقى َعَددًا، َوَأْكَثُر  يف الذرية، يقول اإلمام عيل )ع( يف هذا الشأن: )َبِقيَُّة السَّ
َوَلدًا( وهذا ما جتسد فعًل يف ذريته )ع( حيث ناهلم من القتل الكثري عرب مراحل 
العابدين بعد  القتل هلم عادة، كام قال اإلمام زين  التاريخ املختلفة حتى أصبح 
استشهاد أبيه وإخوته يف كربلء : )إن القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل الشهادة( 

ورغم ذلك كله نجد هذه الذرية مباركة ومتواجدة يف أغلب بقاع العامل.
وكام هو ملحوظ أيًضا يف ما يتعلق بإبداع األيتام بشكل عام، وتفوقهم يف الدارسة 
وكيف يكون هلم شأن معترب يف املجتمع حني يكربون، وقد حفظ اهلل تعاىل كنزًا 
َداُر  ا اْلِ ليتيمني ألن أبامها كان صاحلًا وسطر ذلك يف القرآن الكريم بقوله: ﴿َوَأمَّ
ا َفَأَراَد َربَُّك  ا َصاحِلً اَم َوَكاَن َأُبومُهَ َتُه َكنٌْز هَلُ َفَكاَن لُِغَلَمنْيِ َيتِيَمنْيِ يِف امْلَِدينَِة َوَكاَن َتْ
]الكهف : 82[  فكيف بأيتام  ًة ِمْن َربَِّك﴾  ا َرْحَ ا َوَيْسَتْخِرَجا َكنَْزمُهَ مُهَ َيْبُلَغا َأُشدَّ َأْن 
الشهداء ونحن نجد الشعب الفلسطيني شاهدًا حيًا كيف يقاوم االحتلل بربكة 

النسل، وكيف يتنامى املجتمع مع كثرة الشهداء منه.

تســاؤالت حــول الشهــــداء

التساؤل األول: من هم الشهداء؟

ُقتلوا يف سبيل اهلل، وسبيل اهلل هو الهاد لتكون كلمته هي  الذين  الشهداء هم 
العليا، يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: )َمْن َجاَهَد لَِتُكوَن َكلَِمُة 

اهلل ِهَي الُعْلَيا َفُهَو ِجَهاٌد يِف َسبِيِل اهللِ(.
وعىل هذا األساس فشهداؤنا من أبناء اليش واللجان الشعبية والقبائل األبية، 
وكرامتهم  ودينهم  وأهليهم  وبلدهم  أنفسهم  عن  دفاًعا  ويقاتلون  يواجهون 
والسعودية  وإرسائيل  أمريكا  وكلمة  العليا  هي  اهلل  كلمة  ولتكون  وسيادهتم، 
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العدوان  ضد  ويقفون  وأنفسهم،  أمواهلم  ويبذلون  السفىل،  هي  واإلمارات 
ويواجهون الغزو واالحتالل األجنبي املسنود من املرتزقة واخلونة والعمالء من 
َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  سبحانه:﴿َفَمِن  لقوله  تعاىل  اهلل  سبيل  يف  فهم  الداخل، 
الَِّذيَن  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ]البقرة : 194[ وقوله:﴿َوَقاتُِلوا  َعَلْيُكْم﴾  اْعَتَدى  َما  بِِمْثِل  َعَلْيِه 
وَن﴾  َينَْتِصُ ُهْم  اْلَبْغُي  ُم  َأَصاَبُ إَِذا  ﴿َوالَِّذيَن  وقوله:    ]190  : ]البقرة  ُيَقاتُِلوَنُكْم﴾ 
َوَمْن  َشِهيٌد،  َفُهَو  َمْظُلومًا  َمالِِه  ُدوَن  َقاَتَل  )َمْن  اهلل:  ولقول رسول    ]39 : ]الشورى 

َقاَتَل ُدوَن َنْفِسِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َأْهلِِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َجاِرِه 
َفُهَو َشِهيٌد، َوُكلُّ َقتِيٍل يِف َجنِْب اهلل َفُهَو َشِهيٌد(.

ُلوا َتْبِدياًل﴾ ن َينَتظُِر َوَما َبدَّ الشهداء كانوا جماهدين ﴿َوِمنُْهم مَّ
كانوا   - الكثريون  عنها  يغفل  مهمة  نقطة  وهي   - أخرى  زاوية  من  الشهداء 
جماهدين أحياء معنا يف الدنيا ثم قاموا بواجبهم فاستشهدوا، وهلذا جيب االهتامم 

بم قبل استشهادهم. 
أما بعد استشهادهم فال حيتاجون شخصًيا ألحد، ومن هذا املنطلق جيب علينا 
أفراًدا وجمتمعات وحكومة االهتامم باملجاهدين وباجلرحى وبموضوع األرسى 
واالهتامم  اجلبهات،  يف  حاجتهم  تتوفر  حتى  اهلل  سبيل  يف  واالنفاق  ،ودعمهم 

بأرسهم حتى ال تشغلهم حاجة أهاليهم ومتطلباهتم عن اجلهاد.
فاهلل تعاىل مجع الشهداء واملجاهدين يف آية واحدة ووصفهم بقوله: ﴿ِمَن امْلُْؤِمننَِي 
َوَما  َينَتظُِر  ن  مَّ َوِمنُْهم  َنْحَبُه  َقَض  ن  مَّ َفِمنُْهم  َعَلْيِه  اهللَ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل 
ُلوا َتْبِدياًل﴾]األحزاب:23[ فلامذا ينحص االهتامم بمن ليس بحاجة إلينا وهم من  َبدَّ
قضوا نحبهم؛ وال هنتم بمن ينتظر، أليس خلاًل أو تقصريًا أن ننتظر نحن حتى 
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يقضوا نحبهم حتى هنتم هبم؟
وقد حدث أن جماهًدا كان مرابًطا يف أحد اجلزر عىل الساحل يف البحر األمحر، 
وكان رفاقه حيثونه عىل الرباط وكانت أرسته فقرية جًدا، ودائًم ما كانت تتواصل 
معه تلفونًيا بأهنم حيتاجون مصاريف ومواد غذائية، ومل يستجز ترك موقعه ويعود 
ومل  عليه،  الضغط  فزاد  احلالل إلعالتهم  للكسب  العمل  أو  للنظر يف حاجاهتم 
األمور  ملثل هذه  االلتفات  اجلميع  فعىل  نفسية،  الوضع فدخل يف حالة  يتحمل 
منه:  املقطع  هذا  يف  الثغور  ألهل  العابدين  زين  اإلمام  دعاء  يف  جيًدا  ولنتأمل 
َأْو  َغْيَبتِِه،  يِفْ  َخالِِفْيِه  َد  َتَعهَّ َأْو  َداِرِه  يِف  ُمَرابِطًا  َأْو  َغاِزيًا  ُمْسلِم َخَلَف  َم  َوَأيُّ ُهمَّ  )اللَّ
َوْجِهِه  يِف  َأْتَبَعُه  َأْو  ِجَهاد،  َعىَل  َشَحَذُه  َأْو  بِِعَتاد،  ُه  َأَمدَّ َأْو  َمالِِه،  ِمْن  بَِطائَِفة  َأَعاَنُه 
بِِمْثل  َوِمْثاًل  بَِوْزن  َوْزنًا  َأْجِرِه  ِمْثَل  َلُه  َفَأْجِر  ُحْرَمًة.  َوَرآئِِه  ِمْن  َلُه  َرَعى  َأْو  َدْعَوًة، 
وَر َما َأَتى به، إَل َأْن  َم، َورُسُ ُل بِِه َنْفَع َما َقدَّ ْضُه ِمْن فِْعلِِه ِعَوضًا َحاِضًا َيَتَعجَّ َوَعوِّ

َينَْتِهَي بِِه اْلَوْقُت إَل َما َأْجَرْيَت َلُه ِمْن َفْضلَِك، َوَأْعَدْدَت َلُه ِمْن َكَراَمتَِك(.
البسيطة،  األخطاء  بعض  عىل  االنتقاد  من  للكثري  املجاهدون  يتعرض  كذلك   
البعض من  إليهم، وهذا  اإلساءات  ألسنتهم عليهم ويكررون  البعض  وُيسّلط 
أصحاب النقد واالساءات غالًبا ما يكونون  من القاعدين واملرجفني واجلبناء. 

وكم سمعنا عن فالن املجاهد أنه فاسد وأنه أخذ كذا وفعل كذا، وبعد فرتة وجيزة 
وإذا بنا نشيعه شهيًدا قد قىض نحبه يف سبيل اهلل، ليتبني زيف تلك االفرتاءات 

وفداحة اجلرم الذي يرتكبه من يشيعها ويتداوهلا يف حقهم.  
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التساؤل الثاني: ما الذي حرك الشهداء؟

لقد حركهم ثالثة أمور: 
األول: القرآن الكريم حني دعاهم اهلل تعاىل فيه إىل التحرك اجلهادي يف مواجهة 
أي اعتداء كقوله تعاىل: ﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم يِف 
َسبِيِل اهللَِّ َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾ وغريها من اآليات الكثرية، ألهنم 
من أكثر الناس إيامًنا باهلل تعاىل وتوكاًل عليه وثقة به، وأكثر وأصدق الناس عماًل 
الواقع يف جبهات  الكريم، فرتمجوا تلك اآليات وجسدوها عىل أرض  بالقرآن 

القتال وميادين الرشف والعزة والبطولة.  

والثاين:  حركهم ما رأوه من جرائم يندى هلا جبني اإلنسانية بحق أبناء شعبهم 
وأمتهم ودينهم،  فحركتهم أشالء األطفال والنساء املتناثرة، واجلثث املتفحمة 
الدموية،  والفضائع  الوحشية  واملجازر  التجمعات،  أماكن  ويف  البيوت  داخل 
واملرتزقة  اخلونة  من  معه  حتالف  ومن  السعودي  األمريكي  العدو  يرتكبها  التي 
والعمالء، ألهنم أصحاب نخوة وإباء وعزة ورشف، فلم يرضوا ألنفسهم أن 
يتأملون  كانوا  الذين  وهم  أعصاب،  بربودة  كغريهم  اجلرائم  هذه  كل  يشاهدوا 
العراق،  بحق  واألمريكية  فلسطني  بحق  اإلرسائيلية  اجلرائم  يرون  كانوا  حينام 
اإلرسائييل  العدو  ضد  والعراق  فلسطني  يف  إخواهنم  لنرصة  شوًقا  ويتحرقون 
واألمريكي، وطالبوا بفتح باب اجلهاد من قبل الدول املجاورة هلام ليتمكنوا من 
الوصول إليهام، ومّلا مل حيدث ذلك عادوا إىل بيوهتم وأعينهم تفيض من الدمع، 
كام عاد غريهم أيضًا ممن يعتربون أهنم قد قاموا بام يستطيعون ومل يعد عليهم أيَّ 

تكليف.
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مسنود  غادر،  أجنبي  عدوان  إىل  اليمن  بلدهم  يتعرض  غرة  حني  وعىل  وفجأة 
أعينهم  بأم  فرأوا  وسخيفة،  واهية  بذرائع  الداخل  من  ومرتزقة  وخونة  بعمالء 
نرشات  عرب  وال  التلفاز  شاشة  من  ليس  لكن  الطائرات  أزيز  بآذاهنم  وسمعوا 
األخبار، وليس يف فلسطني أو يف العراق بل عىل أرض الواقع يف اليمن، فنهضوا 
ألهنم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، ومل حيتاجوا لفتح باب اجلهاد ليخرجوا 
من بالدهم للجهاد يف بلد آخر ألن العدو جاء وكرس الباب ودخل إىل البالد، 
ومل يكن يفصلهم عن جبهات القتال إال ساعة زمن بالسيارة أو أقل، فواجهوا 
العدو من  وقاتلوا بكل عزة وشجاعة وبأس وإقدام واستبسال، كي ال يتمكن 
بيوهتم ومن  إهانة أهليهم وأبناء شعبهم وُيَغّي دينهم، قاتلوا بعد أن نفروا من 
بني أهلهم وأحبائهم حتى ال يصبحوا إن قعدوا عندهم الجئني أو نازحني، أو 
ُيقتلوا كالنعاج يف قراهم وحاراهتم، نفروا من املساجد حتى ال يكونوا عصاة هلل 
القتال،  بالنفي من بيوهتم وبيوته عىل حد سواء إىل جبهات  تعاىل الذي أمرهم 
فكانت أرض اجلبهة أفضل عندهم من البيوت ومتاريسهم أفضل من املساجد 

وحماريب العبادة.

الثالث: حركتهم القيادة املؤمنة والقدوة التي تدعو إىل مواجهة العدوان وهي يف 
مقدمة الصفوف ومن أكثر األرس التي قدمت شهداء وبذلت تضحيات، وليست 
كالقيادات التي عهدها الناس يف السابق التي كانت تزج بالناس يف حروب ظاملة 
وتضحي هبم يف الوقت الذي وحتافظ عىل أبنائها يدرسون يف اخلارج أو تفتح هلم 
رشكات وتضع هلم األرصدة يف البنوك وتشرتي هلم األرايض وتبني هلم الفلل 

والبيوت.
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التساؤل الثالث: ملاذا سقط وُقتل الشهداء؟

مع استمرار تساقط الشهداء بشكل يومي عىل مدى أكثر من عامني من العدوان 
ال جيوز أن يتعود الناس عىل هذا األمر بل جيب أن نتساءل ملاذا يسقطون يومًيا؟ 

ملاذا ُيقتلون؟ 
واإلجابة عن هذا التساؤل تنقسم إىل قسمني:

األول: سقط الشهداء وُقتلوا ألن هناك عدواًنا أجنبًيا غادًرا استقطب الكثري من 
املرتزقة ليقاتلوا معه، فخاضوا ضده معارك رشسة وكبرية استخدم فيه العدوان 
أحدث األسلحة الفتاكة من طائرات حربية وبوارج بحرية وأقامر جتسسيه، فثبتوا 
أمام كل هذا بإيامهنم وأسلحتهم الشخصية، وكرسوا الزحوف واقتحموا مواقع 
والقذائف  الرصاص  فتلقوا  يفروا  ومل  امليدان  من  هيربوا  ومل  بسالة،  بكل  العدو 

والقنابل بأجسادهم حتى ال يتمكن العدو من حتقيق أهدافه االنتقامية. 

بسبب  كاملة،  املسؤولية  حتّمل  من  وحدهم  أهنم  لنا  بالنسبة  األهم  وهو  الثاين: 
قعود الكثري ممن مل ينفروا للجهاد ويسندوهم يف اجلبهات، وسنُسئل يوم القيامة 
بني يدي اهلل تعاىل عن دماء الشهداء، ليس عىل أساس أننا َمْن سفكها بل عىل 
وكتًفا  إىل جنب  معهم جنًبا  نقاتل  ومل  امليدان،  تركناهم وحدهم يف  أننا  أساس 
بكتف ويًدا بيد، ومل نتخذ موقًفا حقيًقا عملًيا جهادًيا مؤثًرا يف مواجهة العدوان 
ومرتزقته وعمالئه، وهلذا سنُسئل يوم القيامة من هذا الباب ألنه لو نفر اجلميع 
النرص  إىل  أرسع  ولوصلنا  الشهداء  عدد  ولقلَّ  التضحيات  َلَقلَّْت  واحدة  مرة 

واخترصنا الثمن والزمن يف مواجهة هذا العدوان.
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فنسبة املجاهدين قليلة مقارنة بنسبة القاعدين، وألهنم قليلون ال يدرون أيف هذه 
اجلبهة يقاتلون أم يف تلك اجلبهة لكرس الزحف عليها؟ أم ينتقلون لصد زحف 
أكرب يف اجلبهة األخرى التي الضغط فيها أشد؟ وال يوجد زخم برشي جهادي 
ن خلفهم، فتحصل عليهم التفافات معادية وهكذا يتساقطون بسبب  يرابط وُيؤمِّ
التي يتسلل  الفارغة والثغرات  املواقع  امُلفرتض أن  الذين من  القاعدين،  تفريط 
سقوط  يف  املسؤولية  من  جزًءا  يتحملون  لذلك  مواقعهم،  هي  األعداء  منها 

الشهداء.      

التساؤل الرابع: ما واجبنا ومسؤوليتنا حنو الشهداء؟

يتبادر إىل الذهن االهتامم بأرس وعوائل الشهداء، وهذا فعًل من أهم الواجبات، 
فالشهداء أحسنوا إلينا فكيف ال نحسن إىل أرسهم واهلل تعاىل يقول: ﴿َهْل َجَزاُء 

ْحَساُن﴾ ]الرمحن : 60[  ْحَساِن إاِلَّ اْلِ اْلِ
ولكن هناك واجب آخر ومسؤولية مهمة  نحو الشهداء، وهي أن نتعلم منهم 
وتركوه  به  قاموا  الذي  بالدور  نقوم  وأن  عاشوها،  التي  القضية  نعيش  وأن 
الشهداء،  التي كان يشغلها  املواقع  أن نمأل كل  باستشهادهم، فمسؤوليتنا هي 
يقترص  أن  ينبغي  نـتأهل عسكرًيا حتى نكون خري خلف خلري سلف، وال  وأن 
والرتحم  أرواحهم  إىل  الفاحتة  وقراءة  وعزائهم،  تشييعهم  حضور  عىل  دورنا 
ونعيد  آخر،  يسقط شهيد  ننتظر حتى  ثم  مناقبهم  ونتذكر  والدعاء هلم،  عليهم 

الكرة مرة أخرى ونقوم بنفس الدور وهكذا دواليك.

التساؤل اخلامس: الشهداء شهداء على َمْن؟

امكانات  يمتلك من  ما  الباطل، رغم  يشهدون عىل هوان وضعف  الشهداء   -
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كبري  وتطور  هائل  برشي  وزخم  وسياسية،  واعالمية  واقتصادية  عسكرية 
أقدامهم،  حتت  ذلك  كل  الشهداء  أسقط  فقد  العامل،  مستوى  عىل  وسيطرة 
تأثري  هلا  يعد  مل  فاعليتها، حيث  من طائرات وغريها  احلديثة  األسلحة  وأفقدوا 

كبري عىل مسار املعارك بفضل ثباهتم وعظيم إيامهنم.
- ويشهدون عىل قوة احلق رغم قلة عدد أهله وقلة إمكاناته، فقد أقاموا احلجة 
العظمى  القوى  أمام  يشء  فعل  يمكننا  وال  ضعفاء،  أننا  يقول  من  كل  عىل 

وامرباطوريات املال اخلليجية.
- ويشهدون عىل بطالن اعتقاد وشعور بقية أبناء الشعب اليمني واألمة العربية 
واإلسالمية بعدم إمكانية مواجهة القوى العظمى، وذلك من حيث أن قلة من 
اهلل  بفضل  االنتصارات  اهلل صنعوا كل هذه  املعتمدين عىل  اليمنيني  املجاهدين 
وأقوى  عدوان  أعتى  وجه  يف  األسطوري  الصمود  هذا  كل  وصمدوا  تعاىل، 
الدول، ورغم وجود املرجفني واملتآمرين يف مناطق سيطرهتم، ووجود الكثري من 
يتآمر من إخواهنم  الداخل، ورغم خذالن من مل  اخلونة والعمالء واملرتزقة من 
وأشقاءهم العرب واملسلمني، فكيف سيكون احلال لو مل يكن هناك مرتزقة وال 
عمالء وال مرجفني من الداخل  اليمني؟ وكيف سيكون املستقبل لو التف العرب 

واملسلمون حول دينهم وقرآهنم وواجهوا أعداءهم كام واجههم املجاهدون؟
وأدعياء  التربيرات  وأصحاب  القاعدين  كل  معاذير  سقوط  عىل  ويشهدون   -
احلياد، وأنه ال عذر ألّي أحد ممن لديه القدرة عىل محل السالح والقتال واجلهاد يف 
سبيل اهلل، وما يمكن أن يقدمه أي أحد من األعذار فهو ساقط قد َفنَّّدُه الشهداء 
جياهد  لن  يقول  فمن  املقدس،  وجهادهم  العظيمة  ومواقفهم  الزكية  بدمائهم 
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ألن لديه أوالد فالشهداء هلم أوالد أكثر، ومن يقول أن لديه مشاغل فقد كانت 
للشهداء مشاغل أكثر، ومن يقول أنه فقري فمن الشهداء من هو أفقر، ومن يقول 
أنه لديه مشاكل فمن الشهداء من كان لديه مشاكل أكثر، فهم حجج اهلل عىل 
لدينا أي عذر  يعد  املجاهدين، فلم  ينطبق عىل  الشهداء  ينطبق عىل  الباقني وما 
بيننا،  القرآن الكريم والتوجيه اإلهلي من  ألن الذي حرك الشهداء ودفعهم هو 
بواجبنا ونجاهد كام جاهد  نقم  مل  ملاذا  القيامة وحياسبنا  يوم  تعاىل  اهلل  فسيسألنا 
بالشهداء واملجاهدين، ثم  املجاهدون والشهداء؟ وكلام اعتذرنا سيحتج علينا 
ما الفرق بيننا وبني الشهداء واملجاهدين؟ ألسنا رجاالً كام هم رجال؟ أليست 
لدينا عزة كام هلم؟ ماذا ننتظر حتى يستشهد بقية املجاهدين فيدخل العدو إلينا 
وينتهك العرض أمام األعني، ونحن عاجزون ال نستطيع حتريك ساكن ومتلؤنا 
املجاهدين  مع  نتحرك  مل  حني  النفس  بوضاعة  سنشعر  وكم  والندامة؟  احلرسة 

والشهداء أو كام حتركوا.
- يشهدون كذلك عىل النرص االسرتاتيجي القادم بإذن اهلل تعاىل، كوهنم مشوا 
ا َعَلْينَا َنرْصُ امْلُْؤِمننَِي﴾ ]الروم :  عىل خط اإليامن احلقيقي فاهلل تعاىل يقول: ﴿َكاَن َحقًّ
47[ واملؤمنون هم من قال اهلل تعاىل فيهم: ﴿ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 

ُلوا َتْبِديًل﴾ ]األحزاب : 23[  اهللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ
ُم  ْم بَِأنَّ هَلُ ى ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُ ويقول سبحانه أيضًا عنهم: ﴿إِنَّ اهللََّ اْشرَتَ
ْنِجيِل  ا ِف التَّْوَراِة َواإْلِ نََّة ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ اْلَ

َواْلُقْرآِن﴾ ]التوبة : 111[ .
- كام يشهدون عىل واحدية مرشوع الشهداء ف سبيل اهلل ف العامل اإلسلمي، 
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حيث العدو واحد وهو العدو اإلرسائييل واألمريكي     
ومن حتالف معهم العدو التكفريي، فالقضية يف فلسطني ولبنان     
وسوريا والعراق والبحرين وكل الشعوب العربية واإلسالمية املظلومة   

قضية واحدة وعادلة، ومقدسة وإن اختلف املكان. 
- يشهدون عىل أن مرشوع اجلهاد يف سبيل اهلل واحد وإن اختلف الزمان، فسبيل 
وآله  عليه  اهلل  نبينا صىل  زمن  األنبياء وحتى  زمن  منذ  ممتد  واحد  اهلل هو سبيل 
وأهل بيته )ع(، ولو تقدم الزمان بشهدائنا لكانوا شهداء يف بدر أو أحد أو صفني 
الزمن األول لكانوا شهداء يف هذا  الزمان بشهداء ذلك  أو كربالء ، ولو تأخر 

العرص ضد العدو األمريكي الصهيوين والتكفريي.
الطاغوت  قوى  ويواجه  ويضحي  يتحرك  ملن  املستقبل  أن  عىل  ويشهدون   -
﴿َوُنِريُد  تعاىل:  قوله  يف  اإلهلي  االستبدال  سنة  عليهم  جتري  حتى  واالستكبار 
اْلَواِرثنَِي﴾  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  َأئِمَّ َوَنْجَعَلُهْم  اأْلَْرِض  يِف  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعىَل  َنُمنَّ  َأْن 
وا َوَكاُنوا  ًة َيُْدوَن بَِأْمِرَنا مَلَّا َصَبُ ]القصص : 5[ وقوله سبحانه: ﴿َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

بِآَياتِنَا ُيوِقنُوَن﴾ ]السجدة : 24[.  وفق اهلل اجلميع إىل القيام بواجب اجلهاد ، وَحفظ 
اهلل املجاهدين ورحم اهلل الشهداء األبرار وشفى اجلرحى واملصابني، وفك اهلل 
األرسى واملفقودين، ومنَّ عىل شعب اليمن وكل الشعوب املستضعفة املجاهدة 

بالنرص والتمكني، إنه عىل ما يشاء قدير وباإلجابة جدير.
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منشور صادر عن رابطة علماء اليمن
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