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َوِمْن  َقْبُل  ِمْن  اْلَْمُر  ﴿لَِِّ  كتابه:  حمكم  يف  القائل  ل  احلمد 
َبْعُد َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُْؤِمنُوَن * بِنَْصِ الَِّ َينُْصُ َمْن َيَشاُء َوُهَو 
َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  َوْعَدُه  الَُّ  ُيْلُِف  َل  الَِّ  َوْعَد   * ِحيُم  الرَّ اْلَعِزيُز 
الكريم  النبي  عىل  والسالم  والصالة  َيْعَلُموَن﴾  َل  النَّاِس 
الذي أيده ال بنصه وبالؤمنني وعىل آله  الطيبني الطاهرين، 

وريض ال عن أصحابه النتجبني، وبعد: 
أصبحت  التي  الشهادة  ثقافة  مع  النص  لثقافة  أحوجنا  ما 
بفضل ال ثقافة عامة بني أبناء الشعب اليمني الحرار الذي 
يعيش ثقافة الشهادة واقعًا ويؤمن بالنص التحقق وبالنص 
اآليت بإذن ال تعاىل، ويعرف العالقة بني الشهادة والنص.  

له،  شخيص  ونص  الشهيد  لشخص  إهلي  اختيار  فالشهادة 
كجامعة  الجاهدين  للمؤمنني  إهلي  وعد  هو  النص  بينام 

وليس أفرادًا.. 
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 وكام رأينا الشهداء يرتقون يف خط اجلهاد، ورأينا بشائر النرص يف شتى اجلبهات 
النهائي عىل قوى االستكبار،  بالنرص  الوعد اإلهلي  بإذن اهلل تعاىل حتقق  فسنرى 
وهذا مما ال شك فيه ألنه حتمي ومؤكد وسنة إهلية جارية يقول تعاىل: ﴿ُسنََّة اهللَِّ 

الَّتِي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َوَلْن َتَِد لُِسنَِّة اهللَِّ َتْبِديًل﴾.
ونحن كشعب يمني - صامد رغم العدوان واحلصار واملعاناة واحلرمان -نلمس 
إقرتاب حتقق برشى الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم لألمة بالنرص من 
»إين ألجد نفس الرمحن من ها هنا وأشار إىل اليمن« ونفس  اليمن حيث قال: 

الرمحن املقصود به النرص والفرج.
التي  النرص إحدى احلسنيني  ثقافة  أيديكم يتحدث عن  الذي بني  املنشور  وهذا 
جيب أن نتثقف هبا كام نتثقف بثقافة الشهادة، وكلمها من صلب الثقافة القرآنية 
بَُّص بُِكْم َأْن  ْسنََينْيِ َوَنْحُن َنرَتَ يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إاِلَّ إِْحَدى احْلُ

بُِّصوَن﴾.  ا َمَعُكْم ُمرَتَ بَُّصوا إِنَّ ُيِصيَبُكُم اهللَُّ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه َأْو بَِأْيِدينَا َفرَتَ

النصر من عند اهلل حصريًا

كِيِم﴾ ويقول:  يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ اْلَعِزيِز احْلَ
ِحيُم * َوْعَد اهللَِّ اَل ُيْلُِف اهللَُّ َوْعَدُه َوَلكِنَّ َأْكَثَر  ﴿َينْرُصُ َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ
النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾ فالنرص من عنده سبحانه وحده، وال يستطيع أحد مهام بلغت 
قوته وأمواله وأسلحته وجيوشه، ومهام امتلك من تكنولوجيا وتطور وامكانات 
التحالفات مع  وقدرات عسكرية وإعلمية واقتصادية وغريها، ومهام عقد من 
أقوى الدول ال يستطيع أن يقف مانًعا أو عائًقا أو حاجًزا أمام حتقق الوعد اإلهلي 
بالنرص، بل ال يستطيع العامل كله ولو اجتمع أن يمنع نرص اهلل تعاىل، وال يستطيع 

2



الحسنيين إحدى

3

َغالَِب  َفَل  اللَُّ  ُكُم  َينُْصْ يقول سبحانه: ﴿إِْن  أن يمنحه ألحد مهام فعل،  كذلك 
ِل اْلُْؤِمنُوَن﴾  ُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَل اللَِّ َفْلَيَتَوكَّ ُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َينُْصُ َلُكْم َوإِْن َيْ
فالنص ال ُيشرتى بكثرة األموال، وال ُيؤخذ بالقوة وبكثرة العتاد والعدة والعدد 
، وإال لكان العدوان السعودي األمريكي قد اشرتاه، أو أخذه نظًرا لا يمتلك من 

أموال وأسلحة ودعم عريب وإقليمي ودويل.

من يستحق النصر من اهلل؟

يستحقون  من  هم  فالؤمنون  اْلُْؤِمننَِي﴾  َنْصُ  َعَلْينَا  ا  َحقًّ ﴿َوَكاَن  تعاىل:  يقول 
َأْنُفَسُهْم  اْلُْؤِمننَِي  ِمَن  ى  النص، وهم من وصفهم الل تعاىل بقوله: ﴿إِنَّ اللََّ اْشرَتَ
نََّة ُيَقاتُِلوَن ِف َسبِيِل اللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن﴾ ومن خلل اآلية  ُم اْلَ ْم بَِأنَّ َلُ َوَأْمَواَلُ
بيع  هو  واحلقيقي  والعميل  والواعي  الصادق  اإليامن  علمة  أن  يتضح  الكريمة 
النفس والال من الل بالقتال والهاد ف سبيله مقابل النة ال بمقابل دنيوي كثمن 
من  يشء  أو  مال  أو  وجاهة  أو  سلح  قطعة  أو  منصب  عل  كاحلصول  للجهاد 
حطام الدنيا الزائل، فمرشوع الؤمنني متعلق باآلخرة ومرتبط أساسًا بالعمل ف 
ُة  اْلِعزَّ ﴿َوللَِِّ  تعاىل:  يقول  والعدل  احلق  دولة  وإقامة  العزة  نيل  عل  الدنيا  احلياة 
أو  أعزاء  يعيشوا  أن  إما  فهم  َيْعَلُموَن﴾  اَل  اْلُنَافِِقنَي  َوَلكِنَّ  َولِْلُمْؤِمننَِي  َولَِرُسولِِه 
يسقطوا ف ساحات القتال كرماء يقول تعاىل: ﴿ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إاِلَّ إِْحَدى 
بَُّصوا  بَُّص بُِكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّ بَِعَذاٍب ِمْن ِعنِْدِه َأْو بَِأْيِدينَا َفرَتَ ْسنََينْيِ َوَنْحُن َنرَتَ احْلُ
يأيت  حني  الل  بنص  سيفرحون  من  هم  فالؤمنون  بُِّصوَن﴾.ولذا  ُمرَتَ َمَعُكْم  ا  إِنَّ
﴿َوَيْوَمئٍِذ  تعاىل:  الل  يقول  والرخيص  الغايل  وبذلوا  وقدموا  ضحوا  من  ألهنم 

ِحيُم﴾.  َيْفَرُح اْلُْؤِمنُوَن * بِنَْصِ اللَِّ َينُْصُ َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الرَّ
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عوامـل احلصول على النصـر

نرص اهلل تعاىل ال شك يف جميئه إذا ما توفرت رشوطه وعوامله، فمعادلته يف القرآن 
ُكْم  َينْرُصْ اهللََّ  وا  َتنْرُصُ إِْن  آَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ بقوله: ﴿َيا  تعاىل  اهلل  الكريم يوضحها 
ُه إِنَّ اهللََّ َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾ فكيف  نَّ اهللَُّ َمْن َينْرُصُ َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾ ويقول: ﴿َوَلَينْرُصَ
ننرص اهلل؟ وعىل من ننرصه لكي ينرصنا؟ ولإلجابة عىل ذلك جيب أوالً أن نأخذ 
يف االعتبار أن اهلل تعاىل غني عنا وليس ضعيفًا حتى يستنجد بنا يقول اإلمام عيل 
ُكْم  اْسَتنْرَصَ  ، ُقلٍّ ِمْن  َيْسَتْقِرْضُكْم  َوَلْ   ، ُذلٍّ ِمْن  ُكْم  َيْسَتنْرِصْ )َفَلْم  السالم:  عليه 
َخَزائُِن  َوَلُه  َواْسَتْقَرَضُكْم  كِيُم،  اْلُ اْلَعِزيُز  َوُهَو  َواألْرِض  امَواِت  السَّ ُجنُوُد  َوَلُه 
ُكْم َأْحَسُن َعَماًل(. اَم َأَراَد َأْن َيْبُلَوُكْم َأيُّ ِميُد، َوإِنَّ امَواِت َواألْرِض َوُهَو اْلَغنِيُّ اْلَ السَّ
وقد وضح سبحانه كيف ننرصه لكي ينرصنا بقوله: ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت 
ِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد  َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوَأْنَزْلنَا اْلَ
ُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب إِنَّ اهللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾ فعلينا أن  َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللَُّ َمْن َينْرُصُ
ننرص اهلل بإقامة دينه وبسط العدل بني الناس واجلهاد والتحرك يف الواقع بالوسائل 
التاحة وباألخذ باألسباب والتي أشارت إليها اآلية الكريمة يف عبارة ﴿َوَأْنَزْلنَا 
والتسليح  اإلعداد  منها  نستلهم  والتي  لِلنَّاِس﴾  َوَمنَافُِع  َشِديٌد  َبْأٌس  فِيِه  ِديَد  اْلَ
والتصنيع العسكري، وبالتطوير والتحديث وليس باالكتفاء بالاصل والوجود 

وليس بمجرد الدعاء بدون حترك.
وقد مجع اهلل سبحانه عوامل النرص األساسية يف القرآن الكريم يف قوله سبحانه: 
 * ُتْفَلُحون  ُكْم  لََّعلَّ َكثرًِيا  اهللَ  َواْذُكُروْا  َفاْثُبُتوْا  فَِئًة  َلِقيُتْم  إَِذا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ ﴿َيا 
َمَع  اهللَ  إِنَّ  وْا  َواْصِبُ ِرحُيُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوْا  َتنَاَزُعوْا  َوالَ  َوَرُسوَلُه  اهللَ  َوَأطِيُعوْا 
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وَن  ابِِرين * َوَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاِس َوَيُصدُّ الصَّ
يٌط﴾ فعوامل النرص عىل مقتىض اآليات هي: َعْن َسبِيِل اللَِّ َواللَُّ بَِم َيْعَمُلوَن ُمِ

العامـل األول: ﴿إَِذا َلِقيُتْم فَِئًة﴾ وهو املواجهة واجلهاد، ومن البدهيي أن احلديث 

امليادين  يف  والتحرك  الل  أعداء  مع  املواجهة  يقتيض  املبدأ  حيث  من  النرص  عن 
وخوض غمر املعارك ضدهم، ألن مل النرص هو امليدان، وإل فينرص الل َمْن عىل 
البيوت والتنصل  َمْن إذا مل تكن هناك مواجهات؟ وهذا يناقض متامًا القعود يف 
عن املسؤولية برتك اجلهاد يف سبيل الل، يقول الل تعاىل عن النرص كأحد مكاسب 
فالنرص  امْلُْؤِمننَِي﴾     ِ َوَبشِّ َقِريٌب  َوَفْتٌح  اللَِّ  ِمَن  َنرْصٌ  ُتِبُّوَنَا  ﴿َوُأْخَرى  اجلهاد: 
ويأيت  املعارك،  وساحات  احلروب  ميادين  يف  بالتضحية  ويأيت  اجلبهات  من  يأيت 
ُم اللَُّ بَِأْيِديُكْم  ْبُ بالنفري للقاء العدو مهم عظمت فئته، يقول تعاىل: ﴿َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ
ِذيَن  لِلَّ ُمْؤِمننَِي﴾ ويقول:  ﴿ُأِذَن  َقْوٍم  ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  ُكْم  َوَينْرُصْ ِزِهْم  َوُيْ
هو  النرص  وعامل  فامليزان   ﴾ َلَقِديٌر  ِهْم  َنرْصِ َعىَل  اللََّ  َوإِنَّ  ُظلُِموا  ُْم  بَِأنَّ ُيَقاَتُلوَن 
اإليمن واإلقدام والعزم واملواجهة مع األخذ باألسباب، وليس العدد والعدة ول 

القلة والكثرة يقول تعاىل: ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اللَِّ﴾.

وغري  للزيادة  قابل  إيمين  استقرار  حالة  هو  والثبات  ﴿َفاْثُبُتوْا﴾  الثاني:  العامـل 

قابل للنقص، واطمئنان وسكون نفيس مستمر، وهو عكس حالة القلق والفزع 
واليأس  واإلحباط  والرتدد  والشك  والضطراب  العدو  من  واخلوف  والرعب 
فالثبات  امليدان،  يف  والرتاجع  والنزام  الفرار  حاصلها  يكون  والتي  والقنوط، 
شعور بالقوة من منطلق الثقة املطلقة بالل تعاىل، ومن املعرفة الصحيحة واحلقيقية 
بواقع العدو اهلش مهم امتلك من إمكانيات ومهم كان عدده ومهم طالت مدة 
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الرصاع معه، فالثبات النفيس واإليامين واملعنوي يولد الثبات امليداين والواقعي، 
واإليامن بـتأييد اهلل تعاىل وتدخله لصالح املؤمنني ومدهم بمالئكة تثبتهم وقذفه 
الرعب يف قلوب األعداء تزرع حالة الثبات أيضًا، يقول تعاىل: ﴿إِْذ ُيوِحي َربَُّك 
ْعَب  الرُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  ُقُلوِب  يِف  َسُأْلِقي  آَمنُوا  الَِّذيَن  َفَثبُِّتوا  َمَعُكْم  َأينِّ  امْلَاَلئَِكِة  إىَِل 

ُبوا ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَاٍن﴾.  ُبوا َفْوَق اأْلَْعنَاِق َواْضِ َفاْضِ

العامـل الثالث:﴿َواْذُكُروْا اهللَ َكثرًِيا﴾ فذكر اهلل الدائم واملستمر هو عملية أساسية 

ينطلق  املؤمن  إذ  والنرص،  الثبات  بمسألة  مبارشة  عالقة  وهلا  اإليامن  يقتضيها 
ليقاتل يف سبيل اهلل لتكون كلمة اهلل هي العليا، واألعداء من املرتزقة والعمالء 
للمقارنة  العليا، وال وجه  أمريكا هي  لتكون كلمة  يقاتلون  واألعراب  واخلونة 
بني هذا اهلدف وذاك وال بني قوة اهلل وقوة أمريكا، ومن هنا يصغر األعداء يف عني 
املجاهد الذاكر هلل تعاىل، وألن املعارك حتدث فيها أهوال وشدائد َفِذْكر اهلل ال بد 
التجاء دائم  أن يكون دائاًم ومستمرًا وكثريًا حتى يكون املؤمن املجاهد يف حالة 
باهلل واستقواء مستمر به، ويف حالة دائمة من الثقة بوعود اهلل بالنرص والتمكني 
برغبة ونشاط وحيوية  أكثر  التحرك  إىل  يدفعه  مما  للشهداء،  اهلل  اختيار  وبفضل 
يف مواجهة األعداء، إضافة إىل أن ذكر اهلل يؤدي إىل اخلشية من حتذيره من الفرار 

املؤدي إىل سخطه وعذابه.  

املبادرة  تعني  ورسوله  اهلل  فطاعة  َوَرُسوَلُه﴾  اهللَ  ﴿َوَأطِيُعوْا  الرابع:  العامــل 

واملسارعة فيام يرضيهام، ومن أكثر ما يريض اهلل تعاىل هو اجلهاد والبذل واإلنفاق 
والعطاء والتضحية، والطاعة أيضًا تعني اجتناب املعايص بكل أشكاهلا خصوصًا 
ونرش  األخالقي  اإلفساد  وسائله  من  عاملي  عدوان  ضد  جهاد  حالة  يف  ونحن 
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اإلحلاد يف أوساط املجتمع حتت مسميات وفرق معينة ظاهرها اإلسالم ومضموهنا 
اإلحلاد، واهلدف املشرتك هلا مجيعًا التخذيل عن جهاد األعداء.

النفوس  هتيئة  هي  عام  بشكل  واملجتمع  خاص  بشكل  املجاهدين  من  والتوبة 
عن  تعاىل  اهلل  من  اعتذار  حالة  هي  التوبة  ألن  تعاىل،  اهلل  بنرص  جديرة  لتكون 
واآلثام  واملعايص  الذنوب  تبعات  من  وختلص  والنسيان،  والتقصري  األخطاء 
واملال احلرام، وعودة صادقة إىل خط طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله، وامليض عىل 
هذا اخلط، والتوبة جيب أن تكون عامة سواء من الذنوب اجلامعية عىل مستوى 
والتعامل  املواريث  من  النساء  كحرمان  الفرد  مستوى  عىل  الفردية  أو  املجتمع 
بالربا وعدم إخراج الزكاة وعقوق الوالدين وترك أو قطع الصالة وإيذاء اجلريان 
وقطع األرحام وغريها، وإذا كان من مكاسب اجلهاد هو غفران الذنوب وتكفري 
يمنحنا نرصه، فكيف  بأن  لنكون جديرين  عنا  التخفيف  يريد  اهلل  السيئات ألن 
سيكون احلال حني يستمر الناس يف الذنوب ومن أعظمها القعود عن اجلهاد يف 
النخبة  امللتزمة؟ ولذا يقول اهلل سبحانه عن وعي  املؤمنة  القيادة  سبيله وخذالن 
املعركة  ساحة  يف  امليدان  يف  وهم  اهلل  إىل  بالتوبة  يبادرون  أهنم  )الربيون(  املؤمنة 
والقتال خوفًا من أن تكون الذنوب عائقًا أمام احلصول عىل النرص، وثغرة ُتكن 
ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َربَّ َقاُلوا  َأْن  إاِلَّ  ْم  َقْوهَلُ َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل:  يقول  منهم،  األعداء 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن﴾.  اَفنَا يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنرُصْ َوإِْسَ

العامــل اخلامس: ﴿َوالَ َتنَاَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم﴾ فوحدة الصف واجلبهة 

الداخلية هي الصخرة التي تتحطم عليها مكائد ومؤامرات األعداء املاكرة، ومن 
أكثر ما يراهن عليه العدوان هو تفتيت اجلبهة الداخلية وتزيق النسيج االجتامعي، 
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وحماولة إذكاء النعرات املناطقية والعنرصية والطائفية.
فالتنازع معناه سحب جزء كبري من اجلهد والوقت واالمكانات التي يف مواجهة 
العدو خلوض رصاع داخيل بني املجاهدين أنفسهم أو بني القوى الوطنية املناهضة 
للعدوان، حيث تطغى حالة التنافس عىل املناصب واملكاسب وتبادل االهتامات 
وتكثر املناكفات والغمز واللمز عرب وسائل اإلعالم املختلفة، وحتميل تبعات ما 
جيري عىل هذا الطرف أو ذاك، واخلالصة أن التنازع هو فتح جبهة جمانية للعدو 
يف العمق وتربع خلوض الرصاع يف هذه اجلبهة لصاحله من قبل املتنازعني، فيكون 
األعداء  من  ماالً  يتقاضون  الذين  والعمالء  املرتزقة  من  حاالً  أسوأ  املتنازعون 
مقابل عاملتهم وارتزاقهم، بينام املتنازعون خيدمون األعداء باملجان، فالتنازع ينتج 
الفشل أمام العدوان وذهاب التأييد اإلهلي واهليبة التي هي الرعب الذي يقذفه اهلل 

يف قلوب األعداء، والتي تؤثر يف معنوياهتم عىل بعد مسافات شاسعة.   

ابِِرين﴾ الصرب من أهم عوامل النرص،  وْا إِنَّ اهللَ َمَع الصَّ العامــل السادس: ﴿َواْصرِبُ

اجلهادية وهو حركة  األعباء  واقع  العمل ويف  ميدان  التحمل يف  هو  الصرب  ألن 
اُلوَت  دؤوبة يف خط احلق وعنرص أسايس يف املواجهة يقول تعاىل:﴿َومَلَّا َبَرُزوا جِلَ
اْلَكافِِريَن  اْلَقْوِم  َعىَل  َنا  َواْنرُصْ َأْقَداَمنَا  َوَثبِّْت  ا  َصرْبً َعَلْينَا  َأْفِرْغ  نَا  َربَّ َقاُلوا  َوُجنُوِدِه 
* َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللَِّ﴾ وليس الصرب كام يعتربه البعض القعود والذلة واجلمود، 
التحرك يف مواجهته، بل هو  العدوان دون  الطريان وجمازر  والتفرج عىل قصف 
التضحيات  املتاعب واملعاناة ومهام كانت  عهد مع اهلل باالستمرار باجلهاد رغم 

حتى يأيت اهلل بالنرص والفتح أو بأمر من عنده. 
فالصرب هو قوة اإلرادة وكرس إلرادة العدو الذي يراهن عىل عامل الوقت والزمن، 
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ويراهن عىل كثرة املجازر والزحوف ويراهن عىل استسالم الشعب جراء معاناته 
يف اجلانب املعييش بسبب حصاره وتوقيفه للمرتبات، والصرب الذي يسميه البعض 
بالصمود هو الذي يقي الساحة اجلهادية من الوهن والضعف واالستكانة يقول 
ْم يِف َسبِيِل اللَِّ  يُّوَن َكثرٌِي َفَم َوَهنُوا ملَِا َأَصاَبُ ْن ِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ الل تعاىل: ﴿َوَكَأيِّ

ابِِريَن﴾. َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواللَُّ ُيِبُّ الصَّ
وأمهية الصرب يف مسألة النرص أن اجلهاد هو ابتالء للناس ويتاج هذا االبتالء إىل 
الصرب، الصرب عىل املتاعب واجلراح واملعاناة والتضحيات والشهداء واألزمات 
يقول الل تعاىل: ﴿َوَلْو َيَشاُء اللَُّ اَلْنَترَصَ ِمنُْهْم َوَلكِْن لَِيْبُلَو َبْعَضُكْم بَِبْعٍض َوالَِّذيَن 
ِمَن  ٍء  بيَِشْ ُكْم  ﴿َوَلنَْبُلَونَّ ْم﴾ ويقول سبحانه:  َأْعَمَلُ ُيِضلَّ  َفَلْن  اللَِّ  َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوا 

ابِِريَن﴾. ِ الصَّ وِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ ْوِف َواجْلُ اْلَ

النَّاِس  َوِرَئاَء  َبَطًرا  ِدَياِرِهْم  ِمْن  َخَرُجوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  ﴿َواَل  السابع:  العامل 

يكون  أن  من  املجاهدين  املؤمنني  تعاىل  الل  يذر  اللَِّ﴾  َسبِيِل  َعْن  وَن  َوَيُصدُّ
الكرب  إال  لم  قضية  فال  بطرًا  خيرجون  الذين  الباطل  أهل  كخروج  خروجهم 
ومن  الفخر  أجل  ومن  اإلعالم  أمام  الناس  رئاء  وخيرجون  والبغي،  والطغيان 
السمعة،  أجل  ومن  وثنائهم  الناس  مدح  نيل  أجل  ومن  والغرور  العجب  باب 
النظام السعودي واإلمارايت ومرتزقتهم  وخيرجون صدًا عن سبيل الل كم يفعل 
ومن حتالف معهم فال بد أن يكون الروج للقتال نابعًا من القضية املقدسة ومن 

منطلق اإلخالص  ويف سبيل الل.
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 متــى يأتـي النصــر؟

ُسُل  سنة اهلل تعاىل يف النرص وتوقيت جميئه ذكرها يف قوله: ﴿َحتَّى إَِذا اْسَتْيَأَس الرُّ
اْلَقْوِم  َعِن  َبْأُسنَا  ُيَردُّ  َوالَ  نََّشاء  َمن  َي  َفنُجِّ َنا  َنرْصُ َجاءُهْم  ُكِذُبوْا  َقْد  ُْم  َأنَّ َوَظنُّوْا 
امْلُْجِرِمني﴾ واستيئاس الرسل هنا هو من إيامن املكذبني هلم، فبعد التكذيب وشدة 
اإليذاء للرسل وبعد صربهم ويف أشد اللحظات التي مروا هبا جاءهم نرص اهلل، 
وإذا كانت هذه قاعدة مرتبطة بالرسل وهم أقرب الناس إىل اهلل وأكرمهم عنده، 
فهي كذلك قاعدة ملن دونم من املؤمنني، وقد قرر اهلل سبحانه هذه القاعدة بالنسبة 
نََّة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن  للمؤمنني يف قوله: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَ
َمَعُه  آَمنُوا  َوالَِّذيَن  ُسوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  َمسَّ َقْبلُِكْم 
َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأاَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾ فال يأيت النرص حسب اآلية الكريمة إال بعد 
االبتالء الشديد ويف اللحظات احلرجة ويف املنعطفات اخلطرية واالستثنائية، وبعد 
حالة  من  نراه  فيام  اليوم  يتمثل  والذي  الفقر  بؤس  وهي  )اْلَبْأَساء(  بحالة  املرور 
الناس املعيشية جراء تأخر املرتبات لعدة أشهر والوضع االقتصادي احلرج بسبب 
اء( وهي التضر باألمراض والراحات  َّ احلصار، وبعد املرور أيضًا بحالة )الضَّ
والتي تتمثل اليوم بجرحى البهات وجرحى القصف الوي واألمراض املنترشة 
ويتضاعف الضر بانعدام األدوية والعقاقري الطبية بسبب احلصار، وبعد املرور 
والتهويل  واحلشود  والزحوف  احلروب  زلزلة  وهي  )َوُزْلِزُلوا(  بحالة  كذلك 

اإلعالمي واإلرجاف والشائعات.
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احلكمة من فرتة االبتالء قبل النصر

بَِبْعٍض  َبْعَضُكم  لَِّيْبُلَو  َوَلكِن  ِمنُْهْم  الَنَتَصَ  اهللُ  َيَشاء  َوَلْو  ﴿َذلَِك  تعاىل:  يقول 
م﴾ وحكمة فرتة االبتالء قبل النص  َوالَِّذيَن ُقتُِلوا ِف َسبِيِل اهللِ  َفَلن ُيِضلَّ َأْعَمَلُ

يمكن إمجالا ف التايل:
      فــرتة فــرز ومتيـــيز

فرتة االبتالء هي فرتة فرز ومتييز بني اخلبيث والطيب يقول تعاىل: ﴿َما َكاَن اهللَُّ 
بِيَث ِمَن الطَّيِِّب﴾.  لَِيَذَر اْلُْؤِمننَِي َعَل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اخْلَ

نََّة َوَلَّا  وفرز ومتييز بني الجاهد والقاعد يقول تعاىل: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَ
ُكْم َحتَّى  ابِِريَن﴾ ويقول تعاىل: ﴿َوَلنَْبُلَونَّ َيْعَلِم اهللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾ ويقول سبحانه:  َنْعَلَم اْلَُجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ
ُكوا َوَلَّا َيْعَلِم اهللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُترْتَ
فهل نتصور ونعتقد أن  َتْعَمُلوَن﴾  بَِم  َخبرٌِي  َواهللَُّ  َولِيَجًة  اْلُْؤِمننَِي  َواَل  َرُسولِِه  َواَل 
َك بدون ابتالء جهادي نتوىل فيه أولياء اهلل ونتربأ من أعدائه، ومن خالل هذا  ُنرْتَ
يتولون  الذي  والرتزقة  واخلونة  العمالء  من  الجاهدون  الؤمنون  يتميز  االبتالء 
اليهود والنصارى أمريكا وإرسائيل ويتخذوهنم من دون اهلل ورسوله والؤمنني 

وليجة وبطانة. 
وهذه الفرتة االبتالئية أيضًا هي فرتة اصطفاء واختيار إلي للشهداء يقول تعاىل: 
النَّاِس  َبنْيَ  ا  ُنَداِوُلَ اُم  اْلَيَّ َوتِْلَك  ِمْثُلُه  َقْرٌح  اْلَقْوَم  َمسَّ  َفَقْد  َقْرٌح  َيْمَسْسُكْم  ﴿إِْن 
َولَِيْعَلَم اهللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ اَل ُيِبُّ الظَّالنَِِي﴾ فينال بذلك 

الشهداء أعل الدرجات مع النبيني والصديقني ف دار النعيم واخللود البدي. 
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     فــرتة خــري وجتـارة راحبـــة 

فرتة ما قبل النرص أيضًا هي فرتة جتارة رابحة وفرتة خري باعتبارها فرتة جهادية، 
فاجلهاد يف حقيقته خري وليس رشًا  كام يراه البعض من قارصي الوعي وضعفاء 
اإليامن، وقد يدخل اعتقاد أنه رش يف باب التكذيب بآيات اهلل يف القرآن الكريم 
فاهلل تعاىل يقول: ﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم يِف َسبِيِل اهللَِّ 
َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾ وقد حذر اهلل تعاىل عىل وجه اخلصوص من 
الشهداء واإلصابات  أكثر جمال جهادي يرتتب عليه  القتال يف سبيله، ألنه  ترك 
واملعاناة واجلراحات واخلسائر املادية والبرشية حسب ظنهم، وأكد عىل أنه خري 
قال تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ 

َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِبُّوا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ َلُكْم َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َل َتْعَلُموَن﴾.
وكام هو واضح يف أحداث التاريخ ويف األحداث املعارصة فكلفة وفاتورة ورضيبة 
اجلهاد قليلة مقابل كلفة وفاتورة ورضيبة الستسالم واخلضوع واهلزيمة والذلة 
واخلنوع والقعود والتخاذل والتكاسل والتفريط، ففي درب اجلهاد يستشهد نسبة 
والكرامة  العزة   وراءهم  ويرتكون  اهلل  رضوان  ويدركون  املجاهدين  من  قليلة 
والنرص ملن خلفهم من رفاقهم وشعبهم وأمتهم، ويف حالة القعود والستسالم 
قتلهم  بل يكون  بكثرة وبطرق مهينة ول ُيسبون شهداء،  الناس سُيقتلون  فإن 
سخطًا من اهلل تعاىل وما ينتظرهم يف اآلخرة أشد وأنكى، وكل التضحيات التي 
ُتقدم باجلهاد يف سبيل اهلل رغم عظمتها إل أهنا قليلة أيضًا مقابل ما سيحصل عليه 
الناس بالنرص بفضل اهلل تعاىل، فإذا حسبنا املسألة بقضية الربح واخلسارة سنجد 
والصمود  والصرب  والتضحية  واملواجهة  اجلهاد  خط  يف  ونحن  رابحني  أنفسنا 
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واستسلمنا،  قعدنا  لو  كثرًيا  سنخرس  كنا  وكم  الظروف،  هذه  ظل  يف  ونحن 
فالتضحيات مهام عظمت إال أهنا قليلة مقابل ما كنا سنخرسه فيام لو استسلمنا 
إن  النرص  بعد  ما سنحصل عليه  مقابل  أيضًا  قليلة  وقعدنا وخضعنا، وستكون 

شاء اهلل.

     فـــرتة إميانيـــة

فرتة ما قبل النرص هي كذلك فرتة إيامنية، ألن اإليامن بالنرص هو جزء من اإليامن 
باهلل وال ينفع إال بالتحرك قبل حصوله كون حصوله مرتبطًا بالتحرك، واإليامن به 
عامل مهم يف التحرك فمن يتحرك وهو متيقن من النهاية والعاقبة بتحقق الوعد 
اإلهلي بالنرص يتضاعف حتركه، وال يمكن أن يترسب إليه اليأس وال يمكن أن 

يفكر يف اهلزيمة أو االستسالم أو القعود أو اخلضوع أو الذلة عىل اإلطالق.
أما حني حيصل النرص ويتحقق - إن شاء اهلل - فسيصبح واقًعا ملموسًا ومعلومًا، 
وسيقول الكثري من الناس - ممن كانوا يائسني منه وغري مؤمنني به - سيقولون: 
صحيح لقد جاء نرص اهلل. لكن بعد أن فاهتم رشف اجلهاد يف سبيل اهلل وحتملوا وزر 
القعود عنه، بل إن البعض منهم سيتسلقون بعد النرص ويقفزون مهرولني لطلب 
املناصب، وسيختلقون هلم تارخًيا جهادًيا وسريددون بالقول عبارة: لقد انترصنا. 
وسيرسدون بطوالت ومالحم وتضحيات من نسج خياهلم، وسيحاولون استثامر 
دماء الشهداء الزكية من أقارهبم أو من أبناء مناطقهم بأهنم قدموا شهداء، وهم 

من كانوا يستهزءون ويسخرون منهم قبل النرص. 
بني  اإليامنية  الفوارق  فيها  تتجىل  بامتياز  إيامنية  فرتة  هي  النرص  قبل  ما  ففرتة 
تعاىل:  يقول  العدوان بشكل عام،  الواقفني ضد  املجاهدين بشكل خاص وبني 

13



الحسنيين إحدى

﴿َفَلمَّ َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َقاُلوا َل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل 
ُْم ُمَلُقو اللَِّ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اللَِّ َواللَُّ َمَع  َيُظنُّوَن َأنَّ الَِّذيَن 

ابِِريَن﴾ فقسمت اآلية الواقفني ضد العدوان إىل قسمني:  الصَّ
القسم األول: هم من يتحركون ولكنهم يضعفون إيمنيًا ويكادون أن يرتاجعوا 
حني يرون إمكانيات العدو وأسلحته ومرتزقته وحتالفاته وأمواله وجيوشه؛ ألنم 
حيملون ثقافة ﴿َل َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه﴾ والقسم الثاين: هم املؤمنون 
املجاهدون الواثقون بالل تعاىل واملتوكلون عليه والذين يتثقفون ويثقفون غريهم 
ألنم  ابِِريَن﴾  الصَّ َمَع  َواللَُّ  اللَِّ  بِإِْذِن  َكثرَِيًة  فَِئًة  َغَلَبْت  َقلِيَلٍة  فَِئٍة  ِمْن  بثقافة ﴿َكْم 
َم  تعاىل عنهم: ﴿إِنَّ قال  بظلم كم  إيمنم  يلبسوا  يرتابوا ومل  مل  الذين  املؤمنني  من 
ِف  َوَأنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواِلِ َوَجاَهُدوا  َيْرَتاُبوا  مَلْ  ُثمَّ  َوَرُسولِِه  بِاللِ  آَمنُوا  الَِّذيَن  امْلُْؤِمنُوَن 

اِدُقون﴾]احُلُجرات:15[. َسبِيِل اللِ ُأْوَلئَِك ُهُم الصَّ
ف  املجاهدين  قلوب  ف  اإليمن  ورسوخ  ازدياد  فرتة  هي  اإليمنية  الفرتة  وهذه 
مواجهة اإلرجاف، لكي تسد الفارق بني امكاناتنا وعددنا وبني امكانات العدو 
الضخمة وعدده الكبري، فهي فرتة لزيادة اإليمن عىل عكس شعور ضعفاء اإليمن 
أمام  قلوهبم  وتنخلع  أقدامهم  ترجتف  الذين  واخلانعني  والقاعدين  واملرجفني 
إمكانيات العدو اإلعلمية والعسكرية وينهزمون أمام احلرب النفسية قال تعاىل: 
ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمًنا َوَقاُلوا  ﴿الَِّذيَن َقاَل َلُ

َحْسُبنَا اللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُل﴾. 
اإلرجاف  وأساليبه:  العدو  وسائل  أهم  من  أن  وهي  جًدا  مهمة  نقطة  وهنا 
ينهزموا  لكي  أو  مواجهته  ف  يفكروا  لئل  املؤمنني  صفوف  داخل  واإلشاعات 
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للشهادة  العاشقون  املؤمنون  يواجهه  أن  يعني  ماذا  يعرف  ألنه  واجهوه،  إذا 
فيسعى  واملال،  للنفس  والباذلون  اهلل  لرضاء  والساعون  بالنرص  واملستبرشون 
لرضب اإليامن يف قلوب املؤمنني ليتمكن من الفتك هبم عىل أرض الواقع دون أن 
خيرس شيًئا، لكن النتيجة لدى املؤمنني تكون بالنسبة للعدو عكسية حيث حيصل 
زيادة اإليامن والثبات مقابل ما كان خيطط له من خالل إرجافه وإشاعاته من زرع 

اخلوف يف قلوهبم ليتمكن منهم.
ففي مرحلة الشدة يزداد إيامن املؤمنني ويتسع األفق أمامهم ويقرتب النرص أكثر 
منهم، ولنا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أسوة يف إيامنه ويقينه بصدق 
حيث  األحزاب،  غزوة  يف  اللحظات  وأشد  الظروف  أحلك  يف  تعاىل  اهلل  وعد 
اعرتضت صخرة املسلمني وهم حيفرون اخلندق فأخذ رسول اهلل معوالً ورضهبا 
وكان  العامل،  أقطار  من  قطر  بفتح  يبرش  رضبة  كل  مع  وكان  رضبات،  ثالث 
امْلُنَافُِقوَن  َيُقوُل  ﴿َوإِْذ  عنهم:  تعاىل  اهلل  حكى  كام  ويقولون  يستهزءون  املنافقون 

َوالَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسوُلُه إاِلَّ ُغُروًرا﴾. 
لكن املؤمنني قالوا كام حكى اهلل تعاىل عنهم: ﴿َومَلَّا َرَأى امْلُْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا 
َوَتْسلِياًم﴾  إِياَمًنا  إاِلَّ  َزاَدُهْم  َوَما  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  َوَصَدَق  َوَرُسوُلُه  اهللَُّ  َوَعَدَنا  َما  َهَذا 
بعد  ليس  إذ  بالنرص،  اهلل  وعد  صدق  من  واثقون  ألهنم  وتسلياًم  إيامًنا  فازدادوا 
النرص، وهذه سنة اهلل يف قوله  إال  الثبات والصرب واملواجهة  الشدة والزلزلة مع 
ْتُهُم  نََّة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ تعاىل: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَ
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأاَل  اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ اْلَبْأَساُء َوالرضَّ

إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾.
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وهنا أيضًا ال بد من توضيح مسألتني يف هذه اآلية الكريمة، األوىل هي: أن السؤال 
عن النص يف قوله سبحانه: ﴿َمَتى َنْصُ اللَِّ؟﴾ ليس شكًا فيه بل هو سؤال عن 
زمن النص ووقت حتققه وحصوله، فسألوا من منطلق اإليامن بالل ونصه وليس 

من باب اليأس. 
الذين مل يشكوا يف  امليدان،  املؤمنون يف  النص هم  والثانية هي: أن من سأل عن 
النص ومل ييأسوا ومل ينبسوا ببنت شفة وال حتى إشارة إىل اهلزيمة واالستسالم 
واليأس، ولذلك فليس ألحد احلق أن يسأل عن النص إال من يؤمنون به، وهم 
فليس  الصاع،  غامر  وخيوضون  التضحيات  ويقدمون  امليدان  يف  يتحركون  من 
من حق القاعدين وال املرجفني أن يسألوا عن النص ألهنم غري مؤمنني به وإال 
جهادي  عمل  بأي  يشاركون  وال  شيًئا  يبذلون  وال  يقدمون  ال  فهم  لتحركوا، 
فليسوا جزًءا من املعركة وال طرًفا يف الصاع، بل إن السؤال املوجه هلؤالء: ملاذا 
طالت مدة قعودكم عن اجلهاد يف سبيل الل ومواجهة العدوان الذي افرتضه الل 
عليكم كام افرتض عليكم الصالة والصيام؟ وَمْن ييأس فهو من ال يتحرك، وَمْن 

يتذمر فهو من ال جياهد، وَمْن يتشكى فهو إما قاعد أو يسمي نفسه حمايدًا.

     فــرتة تأهيلــية

تأهيلية للمؤمنني وصقل هلم وملواهبهم  أيضًا هي فرتة  النص  فرتة االبتالء قبل 
عىل  وال  غرب  أو  رشق  عىل  يتكلوا  فال  أنفسهم،  عىل  الل  بعد  يعتمدوا  حتى 
»فالن« وال »عالن« وال عىل دعم من الدولة الفالنية أو تلك، وألن االستسالم 
ظل  يف  يتجهون  اإلطالق،  عىل  وتفكريهم  أذهاهنم  يف  وارًدا  ليس  والرتاجع 
الصاع واملواجهة واحلصار واحلاجة وقوة اإلرادة، إىل تصحيح مسار احلياة يف 

16



الحسنيين إحدى

اجتاه احلرية واالستقالل واالكتفاء الذايت ويؤسسون ملستقبل واعد، ويرفعون من  
نفسيات بقية الناس من املستضعفني املهزومني نفسًيا، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن 

وَن﴾.  ُم اْلَبْغُي ُهْم َينَْتِصُ إَِذا َأَصاَبُ
وتتفجر  مواهبهم  وتصقل  والعدوان  واحلصار  الشدة  ظل  يف  املؤمنون  فيتأهل 
طاقاهتم وإبداعاهتم وتتنوع قدراهتم، ويشعرون أهنم األعلون كنتيجة للجانب 
اإليامين والنفيس واملعنوي الذي حيملونه، ويسعون نحو االكتفاء الذايت الزراعي 
ومن حيث التصنيع العسكري ومن حيث التدريب والتأهيل القتايل لعامة الناس، 
وإذا كان العدو كام نراه يراهن عىل الوقت واالستنزاف فإنا نشاهد ونلمس جهادًا 
صناعة  نشاهد  نحن  وها  املعجزات،  تصنع  التي  املؤمنة  األدمغة  لدى  وتصمياًم 
وتطوير وتعديل الصواريخ البالستية االسرتاتيجية كصواريخ بركان1 وبركان2 
ويف القادم بركان 3 وصواريخ الزلزال 1 ، 2 ،3 ، وصواريخ الصخة، والنجم 
الثاقب، وصمود، وعاصف، وصواريخ قاهر1، وقاهر2، وصناعة طائرات بال 
وبناء  املدفعية  قذائف  وصناعة  وراصد  وقاصف  ورقيب  هدهد  كطائرة  طيار 
قوات الدفاع اجلوي وغريها مما مل ُيزاح الستار عنه من الصناعات العسكرية التي 
احلرب  مسارات  أكثر  وستغري  غريت  والتي  للعدوان،  كربى  مفاجآت  ستمثل 

لصالح املستضعفني املظلومني املجاهدين من أبناء الشعب اليمني.
بأنفسهم كيمنيني ويقولون »شعب عرطة من  الناس يستهزءون كثرًيا  لقد كان 
الصناعة  عن  عاجز  مستهلك  شعب  نحن  ويقولون  صعدة«  إىل  حرضموت 
اخلياطة،  وإبرة  امللخاخ  حتى  الصني  من  نستورد  وأننا  واالخرتاع،  واالبتكار 
واليوم بفضل اهلل تعاىل ويف ظل الفرتة التأهيلية ها نحن صنعنا صواريخ الزلزال 
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البالستية والربكان، وكم الفارق بني امللخاخ واإلبرة وبني الصاروخ ﴿إِنَّ ِف َذلَِك 
َلَيًة لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾. 

مناذج قرآنية تلخص قضية النصر من حيث التوقيت والكيفية

كيفية  ف  اإلهلية  السنة  فهم  علينا  تعاىل  اهلل  بإذن  ننترص  وكيف  متى  نفهم  لكي 
نرص اهلل تعاىل لعباده املؤمنني وذلك من خالل القصص القرآين وسنذكر قصتني 

توضح بجالء السنة اإلهلية ف هذا الشأن:

1- قصة موسى عليه السالم
إن قصة موسى عليه السالم وبني إرسائيل مع فرعون من أهم القصص والنامذج 
لبني  النرص  يأت  مل  حيث  النهاية،  ف  احلق  وانتصار  والباطل  احلق  بني  للرصاع 
واستحياء  أبنائهم  ذبح  من  عانوا  ما  رغم  السالم  عليه  موسى  بقيادة  إرسائيل 
نسائهم والبالء العظيم الذي ناهلم إال ف آخر اللحظات، حينام وصلوا إىل شاطئ 
البحر وفرعون يتبعهم بجيشه فأصبحوا بني فكي كامشة - كام ُيقال - فالبحر من 
أمامهم وفرعون من ورائهم وهم ال يملكون سالًحا وال سفنًا وهم قلة ومعهم 
األطفال والنساء والعجزة من كبار السن واملرىض، وبالعرف البرشي وباملنطق 
ف  بالغرق  أو  فرعون  يد  عىل  هنايتهم  فإهنا  املادي  وامليزان  العسكري  واحلساب 
البحر، ف هذا املوقف الشديد حكى اهلل تعاىل عن موقفهم بقوله: ﴿َقاَل َأْصَحاُب 

ا مَلُْدَرُكوَن﴾ فاعتربوا أن ال أفق لنجاهتم وأهنا هنايتهم. ُموَسى إِنَّ
املطمئن  موقف  كان  حيث  عنهم  خمتلفًا  السالم  عليه  موسى  موقف  كان  ولكن 
الواثق باهلل تعاىل وبفرجه ونرصه، ومل يكن يعرف كيف! ولذلك رد عىل أصحابه 
وقال كام حكى اهلل تعاىل عنه: ﴿َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّ َسَيْهِديِن﴾ هو متيقن بأن اهلل 

18



الحسنيين إحدى

تعاىل سيهديه إىل طريق اخلالص، لكن كيف وبأي طريقة؟ هذا شأن إهلي، املهم 
أن إيامنه باهلل ثابت وثقته به قوية وتوكله عليه دائم ويقينه بالفرج ال شك فيه، لقد 
أخربهم أن اهلل تعاىل سيهدهيم إىل املخرج وسينجيهم من فرعون وجيشه ومل يكن 
العميق  إيامنه  رغم  للخالص  التفاصيل  وال  الكيفية  يعرف  السالم  عليه  موسى 

ويقينه املطلق بوعد اهلل بالفرج. 

فجاء األمر اإلهلي احلاسم والغري متوقع ملوسى بأن يرضب البحر بعصاه وسينفلق 
للسري  يابسة معبدة صاحلة  بينهام طريق  املاء ومن  البحر إىل جبلني عظيمني من 
ْب بَِعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق  قال تعاىل: ﴿َفَأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى َأِن اْضِ
َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم * َوَأْزَلْفنَا َثمَّ اْلَخِريَن * َوَأْنَجْينَا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَِعنَي * ُثمَّ 
األمر  جاء  لقد  ُمْؤِمننَِي﴾  َأْكَثُرُهْم  َكاَن  َوَما  َلَيًة  َذلَِك  ِف  إِنَّ   * اْلَخِريَن  َأْغَرْقنَا 
اإلهلي فوق التوقع وفوق التصور، وكان حسب املنطق وحساب العقل البرشي 
املادي أن يأيت اهلل بسفن مثاًل، أو بريح تقيض عىل فرعون وجيشه، ولكن أن يشق 
بنو  يتوقع  يتوقع ذلك، ومل  فلم يكن حتى موسى  البحر  يابسة من وسط  طريقًا 
إرسائيل أن البحر الذي خافوا الغرق فيه، هو من غرق فيه فرعون وجنوده الذين 
كانوا خيافون من وصوله إليهم وذبحهم، وف هذه القصة آية لنا قال تعاىل: ﴿إِنَّ ِف 
َذلَِك َلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي﴾ فمهام حشد العدوان وفتح اجلبهات املتعددة 
وزحف بآالف املرتزقة واجليوش وقصف بالطائرات والبارجات وحارص وو... 
الخ فإن النرص آٍت ال حمالة وبطريقة ال نعلمها وستكون فوق توقعاتنا طاملا نحن 

متحركون ونقوم بكل ما نستطيع القيام به.
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2-  غـزوة األحــزاب
فيها  وحكى  األحزاب،  باسم  كاملة  سورة  فيها  تعاىل  اهلل  أنزل  األحزاب  غزوة 
وصّور ما جرى يف تلك الغزوة من أحداث ودروس وعرب وآيات ففيها حارص 
املرشكون املدينة بالتنسيق مع اليهود الذين نقضوا العهود واملواثيق وبتواطئ من 
املنافقني الذين كانوا يقومون باإلرجاف وبث الشائعات، وكان عدد األحزاب 
األفق  وكان  املسلمني،  بعض  نفسيات  عىل  أثر  مما  املسلمني  بعدد  مقارنة  كبريًا 
مسدودًا يف نظر البعض حتى ظنوا باهلل الظنون وظنوا أهنا النهاية، وقد رشح اهلل 
ِمنُْكْم  َأْسَفَل  َوِمْن  َفْوِقُكْم  ِمْن  َجاُءوُكْم  تعاىل: ﴿إِْذ  بدقة يف قوله  املسلمني  حالة 
نَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللَِّ الظُّنُوَنا * ُهنَالَِك اْبُتِلَ  َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَ
امْلُْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًل َشِديًدا﴾ فجاء النرص من حيث مل يتوقعوا وبطريقة مل تكن 
يف حسباهنم، وهي قتل عمر بن ود العامري عىل يد أمري املؤمنني عليه السالم، 
ا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة  َ وبعده الريح التي أبعدت األحزاب، قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
بَِم  َوَكاَن اهللَُّ  َتَرْوَها  مَلْ  َوُجنُوًدا  ِرحًيا  َعَلْيِهْم  َفَأْرَسْلنَا  ُجنُوٌد  إِْذ َجاَءْتُكْم  َعَلْيُكْم  اهللَِّ 

َتْعَمُلوَن َبِصرًيا﴾.  
َحِسْبُتْم  ﴿َأْم  لنا:  خماطًبا  تعاىل  قال  النرص  جميء  وزمن  توقيت  يف  اهلل  سنة  فهذه 
اُء  َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ نََّة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ َأْن َتْدُخُلوا اْلَ
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأَل إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب﴾  َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

فم بعد الشدة إل الفرج وكل ما ضاقت انفرجت. 
وعىل العموم فاآلية الثانية من سورة الرش تلخص املوضوع برمته يقول تعاىل: 
َما  رْشِ  اْلَ ِل  أِلَوَّ ِدَياِرِهْم  ِمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َأْخَرَج  الَِّذي  ﴿ُهَو 
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َلْ  َحْيُث  ِمْن  اللَُّ  َفَأَتاُهُم  اللَِّ  ِمَن  َمانَِعُتُهْم ُحُصوُنُْم  ُْم  َأنَّ َوَظنُّوا  َيُْرُجوا  َأْن  َظنَنُْتْم 
وا  ْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي اْلُْؤِمننَِي َفاْعَتِبُ ِرُبوَن ُبُيوَتُ ْعَب ُيْ َتِسُبوا َوَقَذَف ِف ُقُلوِبُِم الرُّ َيْ
َيا ُأوِل اْلَْبَصاِر﴾ فاآلية توضح أن السلمني ل يكونوا يتوقعون أن يرج اليهود 
النيعة  من بني النضري من الدينة، واليهود أنفسهم كانوا يعتقدون أن حصونم 
حيث  ومن  يتسبوا  ل  حيث  من  الل  أتاهم  أن  حصل  الذي  ولكن  ستحميهم، 
التي  النيعة  حصونم  رغم  الرعب  قلوبم  ف  وقذف  أيضًا،  السلمون  يتوقع  ل 
من  والبعض  اْلَْبَصاِر﴾  ُأوِل  َيا  وا  ﴿َفاْعَتِبُ الؤمنني  وأيدي  بأيدهيم  خربوها 
من  المريكي  السعودي  العدوان  يندحر  أن  يمكن  ال  أنه  يرى  لألسف  الناس 
وتكنولوجيا  سالح  من  يمتلكونه  ما  أن  يعتقدون  العدوان  وحتالف  البالد،  كل 
ل  حيث  من  فآتاهم  علينا،  االنتصار  من  ويمكنهم  سيحميهم  وإعالم  واقتصاد 
يتسبوا حيث أن حساباتم كانت مدة أسبوع أو شهر وينتهي كل يشء، وكانت 
حساباتم أنه تم تدمري الخزون االسرتاتيجي من السلحة والصواريخ البالستية 
اليمنية، وما حصل أننا قطعنا أكثر من عامني من الصمود، وصوارينا ما زالت 
موجودة بل ل يتسبوا أو يتوقعوا أن نصنع صواريخ أقوى فتًكا وأدق إصابة من 
الستورد، وقذف الل ف قلوبم الرعب وها نحن نرى جنودهم يرجون من أكثر 
الدرعات تدريًعا ويرتكونا خلفهم ويرقها الجاهدون بوالعة وكرتون بفضل 

وا َيا ُأوِل اْلَْبَصاِر﴾.    الل تعاىل ﴿َفاْعَتِبُ
وهييئ  الواقف،  وأصعب  اللحظات  أشد  ف  بالنرص  يأيت  تعاىل  الل  أن  اخلالصة 
التغريات والحداث بالشكل الذي تكون تيئة للنرص ف اجلانب النفيس والادي، 
وقد يصل هنا أوهناك أمر ما ف الظاهر علينا وف علم الل وحكمته لصاحلنا من 
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املناسبة  وبالطريقة  املناسب  الوقت  بالنرص يف  يأيت  من  فاهلل هو  نشعر،  حيث ال 
الفوت وهو سبحانه ال  واحلكيمة، واهلل ال يعجل ألن من يعجل هو من خياف 

يفوته يشء. 

 مواقـف سلبيـة مع قضـية النصـر

من الناس من ال يريد للنرص أن يأيت وال يريد للعدوان أن يتوقف ألنه مستفيد من 
العدوان بشكل أو بآخر، بل إن البعض من هؤالء ليس يف صف العدوان ولكنه 
يستفيد من الوضع جتاريًا وجيني األرباح الطائلة ويستغل احلصار ويستثمر معاناة 

الناس. 
ومن الناس من يريد أن يتوقف العدوان لضيق حاله وشدة معاناته بالتنازل لدول 
عن  املسؤولية  وُيّمل  عليهم،  والنرص  بمواجهتهم  وليس  ومرتزقتهم  العدوان 
الضيق واملعاناة وكل ما جيري املؤمنني املجاهدين الذين رفضوا الذل واخلضوع 

للعدوان. 
أو  علينا  بغلبته  العدوان  توقف  عنده سواء  األمر  يستوي  من  أيضًا  الناس  ومن 
بانتصارنا عليه، ويتذمر من الوضع ويقول: ال رحم اهلل من كان السبب، ويقصد 
الوطنية  والقوى  الشعبية  واللجان  اجليش  أبناء  من  املجاهدين  املؤمنني  بذلك 
سيحصل  ما  وهذا   - العدوان  عىل  النرص  حصل  إذا  ولكنه  للعدوان،  املناهضة 
بإذن اهلل - فسيقول أنه كان مع املؤمنني املجاهدين يقول سبحانه: ﴿َوِمَن النَّاِس 
َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللَِّ َفإَِذا ُأوِذَي يِف اهللَِّ َجَعَل فِْتنََة النَّاِس َكَعَذاِب اهللَِّ َوَلئِْن َجاَء َنرْصٌ 
ا ُكنَّا َمَعُكْم َأَوَلْيَس اهللَُّ بَِأْعَلَم بَِم يِف ُصُدوِر اْلَعامَلنَِي﴾ وهؤالء  ِمْن َربَِّك َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

سيخرسون دنياهم وآخرهتم.
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 ومن الناس كذلك من يرتبص ويرتقب من ينترص ليكون معه، فإذا حصل تقدم 
للمجاهدين من أبناء اجليش واللجان الشعبية قال: لقد تقدمنا وانترصنا، ويدخل 
نفسه معهم، وإذا حصل تراجع منهم هنا أو هناك قال: لقد تراجعوا واهنزموا، 
للمستقبل  موقف  تسجيل  باب  من  للعدوان  تأييده  مبديًا  منهم  نفسه  وأخرج 
بَُّصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن  ليثبت أنه كان يف صف العدوان كام قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن َيرَتَ
َلُكْم َفْتٌح ِمَن اللَِّ َقاُلوا َأَلْ َنُكْن َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقاُلوا َأَلْ َنْسَتْحِوْذ 

َعَلْيُكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن اْلُْؤِمننَِي﴾وهؤالء أيضًا سيخرسون دنياهم وآخرهتم.
دائاًم  السجد، ويكرر  بيته ويف  الدعاء يف  النرص ويكثر من  يريد  الناس من  ومن 
مقولة: الل خيارجنا، ويظهر بمظهر الؤمن التقي لكنه ال يقوم بأي دور جهادي، 
وغري مستعد أن يقدم أو يبذل شيئًا، ويظن أنه األفضل واألقرب إىل الل تعاىل، 
عن  القعود  لعصية  ارتكابه  رغم  األمور  صغائر  يف  الجاهدين  انتقاد  من  ويكثر 
أجله،  ومن  دعائه  بفضل  أنه  يعتقد  النرص  حيصل  وحني  كاخلوالف،  اجلهاد 

 وهؤالء كذلك قد حسم القرآن الكريم مآهلم.  
معادلـــة النصــر

اليدان  يف  عملية  إيامنية  نفسية  عوامل  عىل  ترتكز  قرآنيًا  النرص  فمعادلة  ختامًا  
وحركة يف الواقع ،وإعداد حسب االستطاعة، وليست مرشوطة بكثرة امكانات 
وال بعدة وعتاد وعدد، وهلذا قال تعاىل: ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن 
ابِِريَن﴾ وألن العهود لدى الناس أن الفئة الكثرية العدد والعدة  اللَِّ َواللَُّ َمَع الصَّ
هي من تنترص حتى كادت أن تصبح قاعدة، ولكن إثبات العكس هو ما يلفت 
االنتباه ويقرر قاعدة تكررت يف التاريخ اإليامين كثريًا وليست جمرد ادعاء، ويعطي 
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						جرعة	إيامنية	ملن	يتسلل	الضعف	إليه،	وهذا	ما	جيب		 	 	 		
أن	يرتسخ	يف	أذهان	املؤمنني	أمام	كل	كثرة،	وأن	عليهم	أن		ينبذوا					 	 	

													من	ثقافتهم	﴿َل	َطاَقَة	َلنَا	اْلَيْوَم	بَِجاُلوَت	َوُجنُوِدِه﴾.  
فاملعركة	مع	العدوان	هي	معركة	إرادة	وقوة	ردع	ووجود	ومصري،	وما	حتقق	إىل	
أسبوعًا	 تصمد	 لن	 اليمن	 أن	 ممن	ظن	 الكثري	 توقعات	 العامل	وخيب	 أذهل	 اليوم	
وفوق	 يصدق	 ل	 واليوم	يشء	 والعراق،	 افغانستان	 يف	 جرى	 بام	 متأثرين	 واحدًا	
القتصادي	 والوضع	 املتتالية	 واملؤامرات	 املتالحقة	 األزمات	 ظل	 يف	 التصور	
وصربه	 بصموده	 العامل	 اليمني	 الشعب	 أذهل	 والعدوان،	 واحلصار	 والجتامعي	
وبطولته	وقوة	إرادته	وحكمة	وشجاعة	قيادته	وتنامي	قوة	ردعه	للعدوان،	حيث	
ابتكرنا	وصنعنا	واخرتعنا،	وكلام	 أصبحت	املعادلة	أنه	كلام	استمر	العدوان	كلام	
أن	 بإمكانه	 وماذا	 العدو،	 تراجع	 عىل	حساب	 لصاحلنا	 احلرب	 مسارات	 تغريت	
يفعل	فوق	ما	قد	فعل؟	فلم	يعد	له	من	أمل	إل	ختاذلنا	وتفريطنا	وتنازعنا	وتفرقنا	
وهذا	هو	اخلطر	الكبري	علينا،	وماذا	ينقص	العدوان	لكي	ينترص؟	فال	ينقصه	سالح	
أو	عتاد	أو	جيوش	أو	أموال،	ل	ينقصه	يشء	من	ذلك	إل	أنه	عىل	باطل	فلذلك	
لن	ينترص	طاملا	نواجهه	بإيامن	يف	امليدان	بكل	ما	نستطيع	واهلل	تعاىل	قد	حكم	بأن	
العاقبة	للمتقني	والنرص	والتمكني	للمؤمنني	املجاهدين	الصابرين	غري	املتخاذلني	

ول	املفرطني	ول	املتنازعني	املتفرقني.	

الحسنيين إحدى
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