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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
الحم�د هلل رب العاملي�ن، وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل املل�ك الح�ق املبي�ن، 

وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد 

وعل�ى آل محم�د وبارك عل�ى محمد وعلى آل محمد ك�ا صليت وباركت 

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

وارض اللهم برضاك عن صحبه املنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين، 

وارض اللهم عن الش�هداء الذين منحتهم شرف الش�هادة في سبيلك ابتغاء 

مرضات�ك ونصرة للمس�تضعفين من عبادك ومنحتهم م�ن فضلك وكرمك 

ومج�دك م�ا أعلمتنا به في كتاب�ك الكريم حيث قلت وقول�ك الحق: {َوالَ 

ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء ِعن�َد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن •  ِذي�َن ُقتُِلوا فِي َس�بِيِل اللَّ َتْحَس�َبنَّ الَّ
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا بِِهم ِمْن  ُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِش�ُروَن بِالَّ َفِرِحي�َن بَِم�ا آَتاُهُم اللَّ
ِه  َخْلِفِه�ْم َأالَّ َخ�ْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُن�وَن • َيْسَتْبِش�ُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن اللَّ

َه الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمنِيَن}]آل عمران:71-69[. َوَفْضٍل َوَأنَّ اللَّ
إنن�ا في الذكرى الس�نوية للش�هيد ه�ذه املحطة املهمة التي نس�تذكر فيها 

الشهداء ونستذكر مآثرهم ونستذكر منهم ما يزيدنا في عزمنا وفي ثباتنا وفي 

صمودنا لنكون أقدر في مواجهة التحديات واألخطار التي ال تنفك عاًما إثر 

عام في ظل الواقع املؤسف ألمتنا عموًما وفي بلدنا على وجه الخصوص.

في الذكرى الس�نوية للش�هيد هذه الذكرى املهمة التي هي تمجيد لعطاء 

الشهداء الذي هو أرقى عطاء وأسمى ما يجود به اإلنسان وثمرته لألمة العز 

والنصر والحرية.
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ه�ذه الذك�رى ه�ي أيًضا إحي�اء للروحي�ة املعط�اءة والصامدة للش�هداء 

ف�ي وج�دان األمة. ه�ي أيًضا تأكيد على مواصلة الس�ير في درب الش�هداء 

طريق الحرية والكرامة والعزة واالس�تقالل. هي أيًضا احتفاء وتقدير ألسر 

الشهداء وتذكير لألمة بمسؤوليتها تجاههم.

فله�ذه املناس�بة كل ه�ذه األهمي�ة خصوًصا ف�ي ظرف كالظ�رف الذي 

نعيش�ه والشهادة لها دالالت واسعة الشهداء بشهادتهم يقدمون داللة مهمة 

تعب�ر بأجلى ما يمك�ن أن يعبر به عن املظلومية ع�ن مظلومية املظلومين عن 

مظلومية هؤالء املستضعفين.

فالش�هداء في ميدان القتال وه�م يواجهون املعتدين وش�هداء املظلومية 

في املناطق والقرى من األطفال والنساء وسائر املستضعفين الجميع يقتلون 

بغير حق وينالهم هذا الظلم الذي يصل إلى حد االس�تهداف لحياتهم وهذا 

هو من أش�د أنواع الظلم من أقسى أنواع الظلم حينا يعمد األشرار والطغاة 

واملجرم�ون واملس�تكبرون م�ن بني اإلنس�ان عل�ى إزه�اق أرواح اآلخرين 

وس�فك دمائه�م واس�تباحة حياته�م والعم�ل عل�ى إبادته�م ه�ذا يعبر عن 

مظلومية كبيرة للمستضعفين املستهدفين املظلومين املبغي عليهم.

وه�و في الوقت نفس�ه أيًضا يدلل على مدى اإلجرام مدى الس�وء مدى 

الطغيان مدى اإلفالس األخالقي واإلنساني لدى قوى الشر واإلجرام التي 

تصل في وحش�يتها إلى هذا املس�توى من العدوانية والطغيان فتستبيح حياة 

بني اإلنسان التي جعلها اهلل غالية هذا اإلنسان الذي كرمه اهلل وأراد اهلل له أن 

يعي�ش كريًما عزيًزا في هذه الحياة وأن يس�مو في هذه الحياة يظلم إلى هذا 

املستوى من الظلم فيستهدف في حياته.
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فالش�هداء وهم يقتلون بمظلوميتهم التي نش�اهدها حينا تعرض شاش�ة 

التلفاز تلك املشاهد املأساوية واألليمة للشهداء هي لعنة على الظاملين على 

املجرمين الذين س�ودوا وجه الحياة الذين ملؤوا الحياة بؤًس�ا وحولوا واقع 

البشرية إلى واقع بئيس ِمْلُؤه املعاناة ِمْلُؤه اإلحساس بالظلم.

والش�هادة بق�در ما تعبر ع�ن املظلومية ه�ي أيًضا أجلى تعبي�ر عن القيم 

وعن األخالق فشهداء املوقف الحق الذين يقفون في وجه الطغيان في وجه 

الظل�م في وجه املجرمين الذين يس�عون إلقامة الح�ق وإلقامة العدل الذين 

يدافعون عن املس�تضعفين هؤالء الش�هداء إنا قدموا حياتهم وهم منشدون 

نحو اهلل سبحانه أواًل وهم يدركون مسؤوليتهم تجاه اآلخرين.

الش�هداء إن�ا انطلقوا بقي�م عظيم�ة وعزيزة، إنس�انية عالي�ة، لديهم من 

املشاعر اإلنسانية واألحاسيس اإلنسانية ما جعلتهم يتأملون حينا يرون الظلم 

حينا يش�اهدون الطغيان فال يقفون مكتوفي األي�دي يتفرجون على الواقع 

من حولهم فيش�اهدون الظلم ويش�اهدون الجريمة ويش�اهدون االستباحة 

لحياة الناس ويش�اهدون الطغاة واملجرمين والظاملين واملفس�دين يرتكبون 

أبشع الجرائم، ال.

وه�م ذوو ع�ز ذوو إباء ذوو ش�هامة وه�م في الوقت نفس�ه لديهم حس 

املس�ؤولية الدينية ما بينهم وبين اهلل بحكم انتائهم إلى هذا الدين اإلسالمي 

العظيم الذي يفرض على منتس�بيه واملنتمين إليه أن يكونوا قّوامين بالقس�ط 

أن يكونوا عوًنا للمظلومين وأن يقفوا خصوًما للظاملين وللمستكبرين.

روح العط�اء واإليثار والتضحية والصمود والش�جاعة والثبات كل هذه 

املعاني والقيم اختزنها الش�هداء وتحركوا وهم يحملونها وعبروا من خالل 
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مواقفهم وثباتهم وصمودهم وفي النهاية شهادتهم عبروا بذلك كله عن هذه 

القيم وجس�دوها في أرض الواقع موقًفا وعماًل وتضحيًة وعطاًء ال يس�اويه 

عطاء في واقع اإلنسان.

وهذه املناس�بة وهذه الذكرى هي أيًضا إلحياء روح الجهاد واالستشهاد 

ف�ي مش�اعرنا وقلوبنا وأنفس�نا جميًعا كمؤمنين، والش�هداء األع�زاء الذين 

ببرك�ة تضحياته�م، وتفانيه�م في س�بيل اهلل، وصدقه�م م�ع اهلل، وعطائهم 

العظيم بكل ش�يء حتى النف�س، تحقق النصر والعزة، ودف�ع اهلل عن عباده 

املس�تضعفين خطر اإلبادة واالستعباد، لهؤالء الشهداء عظيم الفضل ورفيع 

املكان�ة والحق الكبير علينا تجاههم وتجاه أس�رهم، وهم مدرس�ة متكاملة 

نع�رف م�ن خاللهم اإليان وقيم اإلس�الم، من ع�ّزة وإباء وصم�ود وثبات 

وتضحي�ة وصبر وبذل وعطاء وس�خاء وش�جاعة، ونعرف م�ن خاللهم أثر 

الثقة باهلل سبحانه وتعالى.

م�ت ش�هيًدا في س�بيل اهلل َبَن�ت َلبَِنًة في صرح اإلس�الم  إن كل أس�رة قدَّ

ا وكرامة. العالي وُبنيانه العظيم، ووهبت أُلمتها عزًّ

وبهذه املناس�بة العزيزة جمعنا ما تيس�ر من دروس السيد حسين رضوان 

اهلل عليه ومن محاضرات الس�يد عبد امللك حفظه اهلل تحت عنوان )الشهادة 

عطاء قابله اهلل بعطاء( لنعرف أهمية ثقافة الشهادة في سبيل اهلل وضرورة أن 

تحم�ل األمة هذه الثقافة العظيمة وخصوًصا هذه املرحلة. واهلل ولي الهداية 

والتوفيق. 

اَضة يحيى قاسم أبو عوَّ

بتاريخ 1جادى األولى 1439ه�
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الصراع في واقع البشر

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

املؤس�ف في واقع البش�رية أن حال�ة الصراع بين الخير والش�ر هي حالة 

واقعية في واقع البش�ر اس�تمرت منذ وقت مبكر وليس�ت حالة جديدة وإن 

كانت تتعاظم من حين آلخر نتيجة هيمنة قوى الشر واالستكبار والظلم.

الصراع بين الخير والشر يتجسد في الصراع ما بين من ينتمي للخير وما 

بين من ينتمي للش�ر وهذه حالة مبكرة في واقع البش�ر اهلل س�بحانه وتعالى 

وثقه�ا لنا في القرآن الكري�م منذ املرحلة املبكرة واألولى للوجود البش�ري 

عل�ى األرض. اإلنس�ان اهلل س�بحانه هيأه ومنحه م�ن القابلي�ات والعناصر 

واإلمكان�ات والقدرات ما يمكن أن يس�تفيد به في الح�ق والخير ويتحرك 

ب�ه في الحق والخير وما يمكن أن يحركه في اتجاه الش�ر ولديه القابلية ألن 

يتجه اتجاه الخير أو يتجه اتجاه الش�ر ولذلك قال اهلل سبحانه: {َوَنْفٍس َوَما 

اَها • َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها}]الشمس: 6: 7[. َسوَّ
هذا اإلنسان ملهم للفجور وملهم للتقوى {َوَهَدْينَاُه النَّْجَدْيِن}]البلد:10[

ألهم�ه اهلل وعرف�ه في وجدان�ه وضميره الفج�ور والتق�وى يميز ويدرك 

ولديه القابلية ألن يتجه هذا االتجاه أو ذاك االتجاه.

ثم في واقع الحياة مكنه هيأه هيأ له ما في السموات واألرض سخر له ما 

له مس�ؤولية كبيرة في واقع الحياة، قال سبحانه  في الس�موات واألرض حمَّ

اَها}]الشمس:9:10[. اَها • َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ وتعالى: {َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ
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نزعة الشر والطغيان والفجور كانت سبًبا كبيًرا للمشاكل 
في واقع الحياة

منذ الوجود البش�ري األول والقرآن الكريم يحكي لنا بداية هذا الصراع 

وبواع�ث هذا الصراع وكيف أن نزعة الش�ر ونزعة الطغي�ان ونزعة الفجور 

كانت س�بًبا كبيًرا للمش�اكل في واق�ع الحياة فقال س�بحانه وتعالى: {َواْتُل 

}]المائد: ة27[ الحظوا منذ بداية الوجود البش�ري  َعَلْيِه�ْم َنَبَأ ابْنَ�ْي آَدَم بِاْلَحقِّ
بدأت هذه املشاكل في واقع البشر.

بَا ُقْربَاًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم  {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ابْنَْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ َقرَّ
ب قربانه فاهلل سبحانه تقبل  ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر} قربا قرباًنا إلى اهلل كل منها قرَّ

من أحدها ولكنه لم يتقبل قربان اآلخر لسبب من اآلخر نفسه.

{َقاَل َلَْقُتَلنََّك} فوًرا اتجه بعدائية وبنزعة شر وبنزعة حقد وبنزعة حسد 
إلى من؟ إلى أخيه إلى أخيه ليوجه له هذا التهديد وهذا الوعيد .

{َق�اَل َلَْقُتَلنَّ�َك} ه�و لم يفعل به ش�يًئا ول�م يعتِد عليه ول�م يظلمه ولم 
يستفزه ولم يصدر من جانبه أي شيء ضده لكنه حمل تجاه أخيه وهو أخوه 

كل هذا الحقد وكل هذه الحالة العدائية الشديدة وتوجه إليه بالوعيد بالقتل.

{َقاَل إِنََّما َيَتَقبَُّل الّلُه ِمَن اْلُمتَِّقيَن} ليست مشكلتك عندي مشكلتك عند 
نفس�ك مش�كلتك خلل في التقوى أنت لس�ت متقًيا هلل؛ فلذل�ك اهلل لم يتقبل 

منك قربانك فلست أنا مشكلتك حتى تسعى إلى قتلي وإلى التخلص مني.

ه�ذا اآلخ�ر ال�ذي تقب�ل اهلل قربان�ه هو م�ن املتقي�ن يحم�ل إرادة الخير 

ويحمل نفس�ية زكية س�ليمة ِمْلُؤها املحبة وِمْلُؤها الخير {َلِئن بََس�طَت إَِليَّ 
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َي�َدَك لَِتْقُتَلنِ�ي َم�ا َأَنْا بَِباِس�ٍط َي�ِدَي إَِلْي�َك َلَْقُتَلَك} أن�ا ال أحمل تجاهك 
إرادة الش�ر وال إرادة الع�داء وال أري�د أن أعت�دي عليك {إِنِّي َأَخ�اُف الّلَه 

َربَّ اْلَعاَلِميَن}]المائ�دة: 28[ ألن�ه هكذا اإليان الحقيق�ي الصادق هو يجعل 
عند اإلنس�ان حالة من االنضب�اط والتقوى فال يحمل ال�روح العدائية تجاه 

اآلخري�ن بغير حق {إِنِّي ُأِري�ُد َأن َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب 

النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّالِِميَن}]المائدة:29[.
الحظوا في كل ما يحمله هذا من الخير من إرادة الخير وفي كل ما يقدمه 

من املوعظة الحسنة من التذكير ألخيه بخطورة أن يقدم على مثل هذا الفعل 

هو لم يس�تفز فيواجه كالم أخيه بكالم قاٍس ويقابل�ه أيًضا بالتهديد والوعيد 

ويق�ول كال م�ا دم�ت وجهت إلي ه�ذا الكالم تفض�ل فيبادر إل�ى مهاجمته 

واالعتداء عليه. ال، هو قال ال أحمل تجاهك نزعة الشر وال العداء وال أريد 

أن أقتلك وأنا أخاف اهلل رب العاملين ومشكلتك هي لديك أنت ليست عندي 

أنا حتى تتخلص مني وإذا أقدمت على فعل كهذا فهو خطر عليك س�يضيف 

لك آثاًما إلى آثامك املاضية التي حالت بينك وبين أن يتقبل اهلل منك قربانك، 

آثاًما إضافية، آثام قتلي واالعتداء عليَّ كجرم كبير خطير عاقبته النار.

الحظ�وا موعظة مهمة بليغة نبهه على خطورة هذا الفعل أنه ظلم جزاؤه 

جهنم جزاؤه عقاب اهلل سبحانه وتعالى فاذا كانت النتيجة؟ 

َعْت َلُه َنْفُس�ُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِس�ِريَن}]المائدة:30[  {َفَطوَّ
م�ع كل ما يتس�م به أخوه ويتصف به أخوه م�ن إرادة الخير من طيب الكالم 

م�ن نصح القول من التعام�ل اإليجابي من هذه الروحي�ة اإليجابية لم ينفع 

مه إليه من التذكير والتحذير من عاقبة ما يمكن ما س�يترتب  ذلك فيه وما قدَّ
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عل�ى جريمت�ه إن ه�و قتله مع كل ذلك س�هلت ويس�رت وهونت له نفس�ه 

اإلقدام على هذه الجريمة فقتله فأصبح من الخاسرين.

يحملون  من  بسبب  البشر  واقع  في  المسار  هذا  استمر 
هذه النزعة الشريرة ويستهترون بحياة الناس

وهك�ذا اس�تمر ه�ذا املس�ار في واق�ع البش�ر؛ ألن ف�ي واقع البش�ر من 

يحمل�ون هك�ذا نزعة عدائية من لديهم كل هذا الش�ر وكل هذا الحقد وكل 

ه�ذه األنانية وكل هذا االس�تهتار باإلقدام على جريم�ة كهذه الجريمة على 

اس�تهداف حياة الناس واالس�تهتار بحياة الناس والالمباالة تجاه ما يفعلون 

بالن�اس وما يقدمون عليه مها كان بش�ًعا وإجراميًّا وبدون حق وبدون مبرر 

ولذلك قال اهلل س�بحانه وتعالى عقب ذلك مباش�رة {ِمْن َأْج�ِل َذلَِك َكَتْبنَا 

َعَلى بَنِي إِْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد فِي الَْرِض َفَكَأنََّما 
َقَت�َل النَّ�اَس َجِميًعا َوَم�ْن َأْحَياَها َفَكَأنََّم�ا َأْحَيا النَّ�اَس َجِميًعا}]المائدة:32[   

يعني ليست مسألة سهلة.

بنو إس�رائيل كانوا نموذًجا من الناذج البش�رية الكثيرة في حالة اإلجرام 

االس�تهتار بحي�اة الناس االستبس�اط لقتل الناس وس�فك دمائه�م وإزهاق 

ه اهلل لهم هذا التحذير وغلظ عليهم هذه الجريمة فجعلها بهذا  أرواحهم فوجَّ

املستوى: {َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد فِي الَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس 

َجِميًعا} تصبح جريمته بهذا املس�توى وكأنه قتل البش�رية جميًعا وتصوروا 
عندم�ا ننظ�ر إلى قاتل إلى أنه مثاًل قتل ألف ش�خص بغير ح�ق أو قتل ألفي 

ش�خص بغير حق أو نقول قتل مثاًل عش�رة آالف امرأة وطفل كيف ستكون 
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نظرتنا إليه؟ أو عش�رين ألف أو مليون طفل مثاًل كيف س�تكون نظرتنا إليه؟ 

أن�ه غاية في اإلجرام ف�ي الحقد في التوحش في التجرد من اإلنس�انية لكن 

{َفَكَأنََّم�ا َقَتَل النَّ�اَس َجِميًعا} الناس بكلهم أضاف إل�ى ذلك مع التعميم 
ب�� )ال( الناس أضاف إليها عبارة جميًعا {َفَكَأنََّم�ا َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن 

َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا}.
ولهذا نلحظ في توجيهات اهلل سبحانه وتعالى في هديه في كتبه مع رسله 

ومع أنبيائه هناك س�عي كبير في تذكير اإلنس�ان في ترش�يد اإلنس�ان ليدرك 

خطورة جريمة القتل االستهتار  بحياة الناس التعدي على الناس وسوء ذلك 

وما يترتب على ذلك وآثار ذلك في واقع الحياة {َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا 

النَّ�اَس َجِميًعا} جعلت مس�اعي الحفاظ على حياة الناس بش�كل صحيح 
 بح�ق، له�ا هذا الفض�ل لها هذا األجر له�ا  هذا القدر واملس�توى من القيمة 

{َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا}.
نُْهم بَْعَد َذلَِك فِي الَْرِض  {َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلنَا بِالَبيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ َكثِيًرا مِّ
َلُمْس�ِرُفوَن} ]المائدة:32[ لم ينفع ذلك في بني إس�رائيل إًذا فمع الجهد الكبير 
من تغليظ الجريمة من التنبيه على خطورتها من الوعيد عليها بالنار وبعذاب 

اهلل وبس�خط اهلل وبمقت اهلل ذلك لم ينفع في كثير من البش�ر يعني في واقع 

البش�ر من ال ينفع معهم من ال ينفع معهم أن تتعاطى بإيجابية ابن آدم الذي 

واجه وعيد أخيه وتهديد أخيه وقسوة أخيه واجهها بطيب الكالم باإليجابية 

التامة باللطف من القول بالنصح والتذكير ومن ال ينفع معهم الوعيد اإللهي 

بجهن�م حتى وبالن�ار والعذاب العظي�م ومن ال ينفع معه�م تغليظ الجريمة 

وتقبيحه�ا فكأن�ا قت�ل الناس جميًعا م�ن ال ينفع معهم كل ذل�ك ال عظة ال 

موعظة ال أن تتعاطى بإيجابية ال أن تتودد ال أن تكون على أرقى مستوى من 
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اإلنص�اف والتفاهم من ال ينفع معهم كل ذلك مه�ا كنت إيجابيًّا مها كنت 

منصًفا مها كنت وديًّا مها كنت طيًبا مها كنت محسًنا مها كنت ناصًحا مها 

كنت عاداًل مها كنت إنا يزداد قسوة وجرأة على استهدافك.

واإلجرام  والحقد  الشر  يحملون  من  مواجهة  يمكن  ال 
والتوحش إال بلغة التصدي والمواجهة ولذلك شرع اهلل 

الجهاد في سبيله 

ولذل�ك بعد ذلك مباش�رة ماذا يقول اهلل س�بحانه وتعال�ى؟ {إِنََّما َجَزاُء 

ِذيَن ُيَحاِربُوَن الّلَه َوَرُس�وَلُه َوَيْس�َعْوَن فِ�ي الَْرِض َفَس�اًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو  الَّ
�ْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن الَْرِض َذلَِك  ُب�وْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ ُيَصلَّ
ْنَيا َوَلُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم}]المائدة:33[ تقول له: يا  َلُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ
أخي أنا شريكك في اإلنسانية وأنا أخوك في اإلسالم تعال لنتفاهم لنتحاور 

لنحل أيَّة مش�اكل بيننا بالحوار والتفاهم على أساٍس من العدل على أساٍس 

م�ن اإلنصاف يجي�ب عليك بأفت�ك أنواع األس�لحة ليقتل قدر ما اس�تطاع 

م�ن أطفال ونس�اء وكبار وصغار أّي وحش�ية هذه أي إج�رام؟! هذه النزعة 

الش�ريرة هذا الحق�د الفظيع هذا اإلجرام والتوح�ش ال يمكن أبًدا في واقع 

البش�ر أن يواجه إال بهذه اللغة لغة التصدي لغة املواجهة هي التي يمكن أن 

تحد منه هي التي يمكن أن تقي البش�رية منه قدر اإلمكان إلى حد كبير إلى 

ح�د بعي�د وإال هناك من لو يتاح ل�ه أن يقتل بدون أن يؤاخ�ذ بدون أن يمنع 

ب�دون أن يحال بين�ه وبين ذلك لقت�ل يوميًّا بدون تردد ولقت�ل بدون حدود 

ط�ول حيات�ه لبقي يقتل الن�اس بكل اس�تهتار وال مباالة لبق�ي يدوس على 
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حياة الناس ويرتكب بحقهم أبشع الجرائم دون مباالة هذا هو الواقع الذي 

تعيشه البشرية هي الحالة الواقعية.

ولذلك ش�رع اهلل س�بحانه وتعالى الجهاد في س�بيله وهو الغني، الجهاد 

في س�بيل اهلل ليس معناه حالة دفاع عن اهلل أن هناك من يش�كل خطورة على 

اهلل فيطلب اهلل من عباده أن يدافعوا عنه أو أن هناك من يش�كل خطورة على 

مل�ك اهلل أو عل�ى س�لطانه، اهلل لي�س مس�تضعًفا وليس بحاجة م�ن أحد أن 

يداف�ع، هو املحيي واملميت وهو الخالق وهو املبدئ وهو املعيد وهو القاهر 

فوق العباد وحياة البشر بيده وتحت سلطانه وقهره حينا يقول هنا )إنا جزاء 

الذين يحاربون اهلل ورسوله( ماذا يعني؟

نرى في هذا داللة عجيبة وعظيمة على عظيم قداس�ة دين اهلل على عظيم 

قداس�ة دي�ن اهلل م�دى العناي�ة الكبيرة بالبش�ر بالن�اس في الدين اإلس�المي 

مكانتهم في اإلسالم إن اهلل يجعل العدوان على عباده، الظلم لعباده، التعدي 

عل�ى عباده، التخريب لحياة عب�اده، يجعله حرًبا معه؛ ليعبر بذلك عن مكانة 

عب�اده لديه، وعن خطورة التخريب لحياتهم، التعدي على حياتهم، التجاوز 

للحق فيهم؛ جعل املسألة بمثابة حرب معه هذا عندما يكون لديك مثاًل لدّي 

مكان�ة عزي�زة فأقول من حاربك فهو يحاربني، م�ن اعتدى عليك فهو يعمل 

ض�دي، به�ذه املكانة الكبيرة للبش�ر عند ربه�م للناس ل�دى اهلل فحينا يأتي 

من لديهم نزعة الش�ر حينا يأتي األش�رار والطغاة واملجرم�ون با لديهم من 

شر وحقد وكبر وتجبر واس�تهتار بحياة الناس يعتدون يتجاوزون الحرمات 

والحقوق يفس�دون يقتلون يبطشون يتجبرون هذه الحالة َيِصُفها اهلل سبحانه 

وتعال�ى بأنه�ا حرب مع�ه ثم يح�رك األمة ملواجهته�ا ويعد م�ن يتحرك هذا 
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ِذي�َن آَمنُ�وْا اتَُّقوْا  َها الَّ التح�رك بالنص�ر ولذل�ك عق�ب ذلك مباش�رة {َي�ا َأيُّ

الّلَه َوابَْتُغوْا إَِليِه اْلَوِس�يَلَة َوَجاِهُدوْا فِي َس�بِيِلِه َلَعلَُّك�ْم ُتْفِلُحوَن}]المائدة35[ 
جاه�دوا، جاهدوا م�ن؟ جاه�دوا أولئك األش�رار الذي�ن إن تركتموهم لن  

يتركوكم إن سكتم عنهم لن يسكتوا عنكم الذين هم معتدون، معتدون حتى 

لو لم تتكلموا معهم حتى لو لم تشكلوا عليهم أّي خطورة حتى لو لم يصدر 

منك�م تجاههم أّي ش�ر أّي خطر أّي ضر ل�ن يتركوكم، هم خطر على الناس 

عل�ى حياته�م على أمنهم على اس�تقرارهم، هم يس�عون دائًما إلى اس�تعباد 

الن�اس إلى التحكم في الناس، ثم ليس لإلنس�ان في حياته وال في ممتلكاته 

وال في وجوده أّي قيمة لديهم، بكل بساطة يستهدف لك قرية آهلة بالسكان 

فيعمل على إبادة كل س�كانها وال يبالي، املس�ألة لديه طبيعية كا تشرب أنت 

ش�ربة م�اء، أّي حقد؟! أي إج�رام؟! أي طغيان؟! ولذل�ك تأتي هذه اللهجة 

القوية والشديدة في القرآن للتصدي لكل األشرار والطغاة والفاسدين وهذه 

النزعة نزعة الشر العدوان اإلجرام لدى فريق من البشر على مر التاريخ.

إيماًنا  الناس  أعظم  وهم  األنبياء  معاناة  كانت  كيف 
وكرامة وحرًصا على مصلحة البشرية

والحظ�وا عندما نجد في الق�رآن الكريم ونجد في التاريخ ما يحكيه اهلل 

عن معاناة األنبياء، األنبياء هم أرقى الناس أخالًقا  أعظم الناس إياًنا وكرامة 

وحرًصا على مصلحة البشرية هم أزكى الناس أهدى الناس أرقى الناس هم 

يجس�دون الكال اإلنس�اني هم يجس�دون القيم الفطرية واإللهية في واقع 

الحياة األنبياء بكل عظمتهم بكل كرامتهم بكل ما هم عليه ويتصفون به من 
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الخير والهدى والزكاء وإرادة الخير للناس كان لهم أعداء وكان الكثير منهم 

يقتل؛ ولذلك نجد أن اهلل س�بحانه فيا عابه على بني اس�رائيل تجاه أنبيائهم 

ِه َوَيْقُتُل�وَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر  ق�ال عنهم: {َذلَِك بَِأنَُّهْم َكاُن�وْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اللَّ

}]آل عمران112[  }]البق�رة61[ وفي آية أخرى: {َوَيْقُتُلوَن الَنبَِياَء بَِغْيِر َحقٍّ اْلَحقِّ
يعني هناك كثير من األنبياء ُقتلوا هناك، من لم يتحاَش عن قتل نبيٍّ من أنبياء 

اهلل فا بالك أن يتحاشى من قتل أي شخص آخر أي إنسان.

اآلن ل�و نه�ض محمد ب�ن عب�د اهلل رس�ول اهلل وخاتم األنبي�اء صلوات 

اهلل وس�المه عليه وعل�ى آله إلى الحياة مج�دًدا وأتى إلى واقعن�ا في العالم 

اإلسالمي ومن داخل العالم اإلسالمي واهلل لتحرك الكثير ممن ينتمون إلى 

اإلس�الم لقتال�ه خدمة ملصالح أعدائه�م وفيا يرونه مصلح�ة وهمية وزائفة 

له�م؛ ألن�ه بالتأكيد في منهج الحق في الدعوة إلى العدل في الس�عي إلقامة 

الحق والخير سيرونه معارًضا ملصالحهم ومساعيهم الستعباد الناس.

واقع الحياة صراع بين المنتمين إلى الخير وبين المنتمين 
للشر

�َن  ا مِّ يق�ول اهلل س�بحانه وتعال�ى: {َوَكَذلِ�َك َجَعْلنَ�ا لِ�ُكلِّ َنبِ�يٍّ َع�ُدوًّ

اْلُمْجِرِميَن َوَكَفى بَِربَِّك َهاِدًيا َوَنِصيًرا}]الفرقان31[  ويقول تعالى: 
}]األنعام112[  ا َش�َياطِيَن اإِلن�ِس َواْلِجنِّ {َوَكَذلِ�َك َجَعْلنَا لُِكلِّ نِبِيٍّ َعُدوًّ
فهكذا واقع الحياة صراع بين املنتمين إلى الخير وبين املنتمين للش�ر صراع 

حتى األنبياء لم يس�لموا كانوا في صراع في مش�اكل كان لهم أعداء والكثير 

من األنبياء استشهدوا وهم في عداد الشهداء.
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نُْهْم ُيَس�اِرُعوَن فِي اإِلْثِم  يق�ول أيًض�ا عن بني إس�رائيل: {َوَتَرى َكثِي�ًرا مِّ

ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن}]المائدة62[ يقول عن قوى  َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السُّ
 الكفر والش�رك والنفاق والطغيان ممن تفرغوا من القيم اإلنس�انية والفطرية: 

�ًة}ال يراع�ون ال عه�ود وال مواثي�ق وال  {الَ َيْرُقُب�وَن فِ�ي ُمْؤِم�ٍن إاِلًّ َوالَ ِذمَّ
قراب�ات وال أي اعتبار أبًدا {َوُأْوَل�ِئَك ُه�ُم اْلُمْعَتُدوَن}]التوبة10[. يعني لديهم 

النزع�ة العدوانية. إذا كنت في واقع يس�هل عليه أن يعت�دي عليك يرى أمامه 

فرصة أو أماًل في قهرك والتغلب عليك لن يتردد سيبادر بالعدوان عليك.

يسعى  أن  الحل  كان  ومفسدين  ظلمة  الحياة  في  ألن 
قوة  نوا  يكوِّ ألن  واألحرار  والمستضعفون  المؤمنون 

لمواجهة هذا التحدي

ولذلك كان الحل لواقع املؤمنين ولواقع املس�تضعفين لواقع األحرار أن 

يسعوا ألن يكونوا قوة في مواجهة هذا التحدي وجود في واقع البشر وجود 

أش�رار وجود طغاة وجود مفسدين وجود مستكبرين وجود من لديهم نزعة 

عدائية وش�ريرة في اس�تعباد الناس بغير حق وقهرهم وإذاللهم واالستهتار 

بحياتهم وجود من ال يمتلكون الرشد في الحياة وخصوًصا حينا يمتلكون 

القوة واإلمكانات بدون رش�د يمثل خطورة يمثل تحدًيا يستدعي أن يكون 

ك يقف بوجه هذا  ف�ي مقابل هذا التحدي قوة تق�ف بوجه هذا التحدي تحرُّ

التحدي.

ولذل�ك نجد م�ن عجيب الح�ال أن قوى الش�ر والطغيان من املس�توى 

العامل�ي يعن�ي نأتي الي�وم إلى أمري�كا مثاًل وإس�رائيل إلى أذياله�ا الصغيرة 
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يحاول�ون أن تنحص�ر فيهم الق�درات واإلمكانات العس�كرية وأن يس�لبوا 

كل املس�تضعفين كل مقوم�ات وق�درات الدف�اع ع�ن النف�س، الدف�اع عن 

الحي�اة، الدف�اع عن الحري�ة، الدفاع ع�ن الكرامة، الدفاع عن االس�تقالل؛ 

فيس�عون الضطهاد كل الش�عوب وخصوًصا حينا يشاهدونها تنشُد الحرية 

واالس�تقالل والع�زة والكرام�ة، ه�ذه مش�كلة لديه�م ال يمكن الس�كوت 

ا ه�ذه عندهم كارث�ة وأمر غير مقب�ول بتاًتا تعتبر  عليه�ا، تري�د أن تكون حرًّ

حينئ�ذ متمرًدا ويمكن أن يس�وقوا الكثير والكثير م�ن الصفات والتبريرات 

الس�تهدافك يحاول�ون أن يكونوا هم وحدهم م�ن يمتلكون القدرات التي 

يتمكن�ون به�ا م�ن الهيمنة واالس�تبداد والظل�م والقهر والطغي�ان؛ وحينئذ 

يفعلون باملس�تضعفين ما يش�اؤون دون أن يجعل املس�تضعفون من أنفسهم 

قوة مقتدرة تدافع عن النفس عن الحرية عن االستقالل عن الكرامة.

ا؛ ألنهم هم قوى الش�ر قوى الطغيان قوى اإلجرام  واملش�كلة عجيبة جدًّ

الت�ي م�ن الخطر أن تمتلك ه�ي قدرات كبي�رة تضر بالناس تؤذي البش�رية 

تس�بب في واقع البشر املش�اكل الكثيرة وتسلب البش�رية أمنها واستقرارها 

هذا ما هو حاصل اليوم.

من اجتمع لديهم نزعة الشر واإلمكانات مع فقدان الرشد 
هم من جلبوا للبشرية كل هذه المعاناة الكبيرة

هؤالء الذين ال رشد لديهم ولديهم نزعة الشر والعدوان والطغيان بيدهم 

اآلن اإلمكانات واملق�درات نتيجة حكاية طويلة من التقصير والتفريط عبر 

التاري�خ أوص�ل الواقع إلى ما وصل إليه ولكن هؤالء الذين ال رش�د لديهم 
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نرى كم جلبوا بتلك اإلمكانات والقدرات الشر والويالت في واقع البشرية 

كم جلبوا للبش�رية من معاناة كبيرة! هل أمري�كا بكل ما لديها من إمكانات 

وهيمن�ة ونف�وذ ومن معه�ا على املس�توى العاملي واإلقليمي على املس�توى 

الدول�ي واإلقليم�ي وص�واًل إلى النظ�ام الس�عودي بكل تل�ك اإلمكانات 

واملقدرات الهائلة، ه�ل كان نتاج نفوذهم إمكاناتهم هيمنتهم قدراتهم خيٌر 

في الحياة سالمة للبشرية استقرار في الواقع العاملي، أم أنهم إنا جلبوا الشر 

والويالت واملصائب والنكد والنكبات إلى واقع البشرية بشكل كبير؟

حينا نش�اهد مكتوًبا على الدواء الحظوا وه�و دواء توجيه أو تنبيه على 

أن يوض�ع ال�دواء بعي�ًدا عن متن�اول األطف�ال، دواء عالج م�ن األمراض، 

مس�كن من اآلالم، يكتب عليه أن يوضع بعيًدا ع�ن متناول األطفال، ملاذا؟ 

ألن األطف�ال ال يزالون ناقصي الرش�د أما حينا تجد أولئك الذين ال رش�د 

لديه�م وال حكم�ة لديه�م وال إنس�انية وال ضمير يصبحون ه�م من لديهم 

إمكانات وقدرات كبيرة تمثل حينا توظف بالغلط بالش�ر بالخطاء بالس�وء 

ا على البشرية نكبة للبشرية معاناة لإلنسانية نجد هذه فعاًل مشكلة  تمثل شرًّ

تِي َجَع�َل الّلُه َلُكْم ِقَياًما  �َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ كبي�رة اهلل يق�ول: {َوالَ ُتْؤُتوْا السُّ

}]النس�اء5[ م�ا مكنكم اهلل ف�ي الحياة فيه م�ن إمكانات وأم�وال وثروات هو 
لخيرك�م ملصلحتك�م الحتياجاتكم لتبنوا بها حضارة تلبي حاجة اإلنس�انية 

وتس�عد بها اإلنس�انية فهؤالء الس�فهاء الذين ال رش�د لديهم حينا يكونون 

ه�م من يقدمون أنفس�هم على أنهم قادة العالم وقادة البش�رية واملتحكمون 

في الواقع البشري ماذا ينتج؟ ماذا يحدث؟ ما ذا يحصل؟ هو كل الذي نراه 

ونشاهده قد مالء العالم امتأل ظلًما وجوًرا وطغياًنا.  
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اهلل أراد لعباده الكرامة والعزة والحرية وأالاَّ يكونوا عبيًدا 
إال له ألنه خالقهم وربهم الحقيقي 

هنا في مواجهة واقع كهذا يأتي التوجيه اإللهي بالجهاد في سبيل اهلل واهلل 

غني، الجهاد في سبيل اهلل  ليس معناه دفاع عن اهلل إنا قتال وتحرك عام في 

مواجهة أولئك الذين يمثلون ش�ًرا على الحياة وعلى البش�رية وعلى الناس 

املعتدين املفس�دين األشرار الطغاة ملواجهة ش�رهم ملواجهة طغيانهم ووفق 

ِذيَن  الطريق�ة التي رس�مها اهلل س�بحانه وتعالى {َوَقاتُِلوْا فِي َس�بِيِل الّل�ِه الَّ

ُيَقاتُِلوَنُك�ْم َوالَ َتْعَت�ُدوْا إِنَّ الّل�َه الَ ُيِح�بِّ اْلُمْعَتِديَن}]البق�رة190[ إن اهلل ال 
يح�ب املعتدين، فهو ال يقبل بالعدوان العدوان بغير حق على أحد مها كان 

�ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم  �ْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ {الشَّ
بُْهُم الّلُه  َفاْعَت�ُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَت�َدى َعَلْيُكْم}]البقرة194[ {َقاتُِلوُه�ْم ُيَعذِّ
ْؤِمنِيَن}]التوبة14[  بَِأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ
َجاِل َوالنَِّساِء  {َوَما َلُكْم الَ ُتَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل الّلِه َواْلُمْس�َتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ

َواْلِوْلَداِن}]النساء75[.
هك�ذا يأتي األمر من اهلل س�بحانه وتعالى للمس�تضعفين أنه اجعلوا من 

أنفسكم قوة تواجه هذا التحدي تواجه الشر تواجه العدوان تتصدى للظاملين 

والجائري�ن واملس�تكبرين، ال تقف�وا مكتوف�ي األي�دي ليقتلوك�م ليذلوكم 

ليقهروكم ليتكبروا عليكم ليس�تبيحوكم ويستبيحوا حياتكم، ال تستسلموا 

لهم وال تهنوا لهم وال تخضعوا لهم وال تس�محوا لهم باستعبادكم؛ ألن اهلل 

أراد لكم الكرامة أراد لكم العزة أراد لكم الحرية أراد لكم أالَّ تكونوا عبيًدا 

إال ل�ه ألن�ه خالقكم هو ربك�م الحقيقي فال تقبلوا بأح�د آخر أن يجعل من 
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نفس�ه ربًّا لكم وهو عبٌد حقيٌر س�يٌئ ش�ريٌر حتى لو استعبدكم إنا يستعبدكم 

بالطغيان والقهر واإلذالل والظلم. هكذا تأتي التوجيهات اإللهية.

ثم ليس على املستضعفين أي الئمة حينا يقاتلون األشرار حينا يتصدون 

للطغ�اة واملجرمين حينا يقفون في  وجه املعتدين والجائرين واملس�تكبرين 

لي�س عليه�م الالئمة، ب�ل لهم في ذلك الش�رف لهم املجد له�م العزة، هذه 

ه�ي الكرامة بذاتها؛ ولذلك يقول اهلل س�بحانه وتعالى {َوَلَم�ِن انَتَصَر بَْعَد 

ُظْلِمِه} ]الشورى:41[.
مظل�وم ظلم اعت�دي عليه بغير حق بغير وجه حق فظل�م فتحرك منتصًرا 

مواجًها يواجه من ظلمه واعتدى عليه وبغى وتكبر عليه وتجبر عليه.]من كلمة 

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

ومن  األنبياء،  من  الكثير  فيه  الشهادة  طريق  أن  معلوم 
أولياء اهلل الصالحين

معلوم أن خط الشهادة طريق الشهادة فيه الكثير من األنبياء، ومن أولياء 

اهلل الصالحي�ن؛ ل�و لم يكن هن�اك إال مرافقته�م والعيش معه�م، مرافقتهم 

وحدها تش�ريف كبير وتش�ريف عظيم، وهذا ما تحقق للش�هداء بفضل اهلل 

سبحانه وتعالى، وهنا نعرف كيف هي الشهادة وأنها كرامة، الشهادة كرامة، 

والش�هادة ِمنَح�ة إلهيَّه عظيمة وعزٌّ أبديٌّ خالد يعيش�ه اإلنس�ان ويهبه اهلل له 

ويحق�ق له من خاللها الش�يء الكثير الكثي�ر. ]من كلمة للس�يد عبد الملك ب�در الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[
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في  والتضحية  الشهادة  روح  األمة  تحمل  أن  أهمية 
مواجهة الترهيب والترغيب

وعندما نتحدث عن الشهادة في سبيل اهلل وعن الشهداء فإن إلحياء روح 

الجهاد واالستشهاد في نفوسنا كأمة مؤمنة وكمجتمع مؤمن أهميته الكبيرة 

وخاصة في هذا العصر، فاألعداء في هذا العصر يس�تخدمون س�الحين من 

خاللها يهيمنون على املجتمع، يتغلبون على الناس، يستعبدون عباد اهلل:

السالح األول: هو سالح الخوف، التخويف والرهبة، فهم يعملون على 

إث�ارة الخوف ف�ي نفوس الناس بكل الوس�ائل، بكل األس�اليب ليتهيأ لهم 

من خالل ذلك الس�يطرة على الناس، والتحكم بهم في توجههم وفرض ما 

يريدون عليهم، وباختصار: ليتهيأ لهم استعبادهم من دون اهلل والتحكم في 

كل شؤونهم.

والس�الح اآلخر: هو س�الح الترغيب، وإثارة األطاع، وش�راء املواقف 

وش�راء الذمم، والسالح األول وهو سالح التخويف والترهيب هو السالح 

األعّم الذي يس�تخدمونه على نحو واسع، فا وسائلهم وما بطشهم، وسائل 

كيده�م وبطش�هم وجبروتهم، ما يعملون�ه بالناس من قتل وس�جن وتدمير 

وش�ّن الحروب تلو الحروب، والعمل بكل الوسائل على زرع حالة اليأس 

واإلحب�اط والذل، وحت�ى الترويج لثقافة اإلذالل والش�عور بالذلة وانعدام 

األم�ل وانع�دام الثقة ب�اهلل س�بحانه وتعالى، والعم�ل عبر امُلرجفي�ن، وعبر 

وسائل اإلعالم، وعبر كل الوسائل على تضخيم حالة الخوف منهم، وعلى 

ق�وا ف�ي نف�وس الن�اس وفي مش�اعر الن�اس الرهبة منهم ب�ا يهيئهم  أن يعمِّ

لالستسالم واالنقياد والطاعة والخضوع والخنوع والذل، كل هذه الوسائل 
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واألساليب يجعلون منها سالًحا، يجعلون من الخوف سالًحا.

لكن ثقافة الجهاد واالستش�هاد، وثقافة الش�هادة في سبيل اهلل، وبناء أمة 

مؤمنة ُتحبُّ الش�هادة في س�بيل اهلل، وتكون الش�هادة في س�بيل اهلل بالنسبة 

لها أمنية، بالنس�بة لها ش�رًفا، بالنسبة لها أماًل، بالنسبة لها عاقبة حسنة تأملها 

وترجوه�ا م�ن اهلل؛ يبطل ه�ذا الكيد بكله، يس�قط هذا الرهان، يفش�ل هذا 

الخيار، يحبط هذه املؤامرة، ويجعل من هذا األس�لوب أسلوًبا فاشاًل، ومن 

هذا السالح سالًحا ضعيًفا وبائًرا، ال يحقق أثره وال يهيئ لهم ما أرادوه منه. 

]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

الذي أذل األمة هو حالة الخوف التي تبعث على االستسالم

إن من يتأمل واقع أمتنا اإلسالمية، واقع شعوب أمتنا اإلسالمية فإن أكثر 

م�ا أذلها وما أهانها وما هيأها ألن تكون تحت هيمنة األعداء وخاضعة لهم 

ومستسلمة إلرادتهم، أغلب وأكثر وأهم عامل أثر هذا التأثير هو فعاًل حالة 

الخ�وف، حال�ة الخوف الت�ي تبعث على االستس�الم، وتبع�ث على اليأس 

وعل�ى القنوط من رحمة اهلل، والقن�وط من نصر اهلل، واليأس من أن يتدّخل 

اهلل لصالح عباده املس�تضعفين، وهذه الحالة العامة في مجتمعنا اإلس�المي 

لها هذا الدواء.

إن بإم�كان مجتمعاتن�ا اإلس�المية وم�ن خ�الل التثق�ف بثقاف�ة القرآن 

الكريم، ومن خالل التربية اإليانية، بإمكانها أن تصبح أمة ال تخاف إال اهلل، 

أمة تعتبر القتل في س�بيل اهلل ش�هادة، وتعتبر الشهادة كرامة، وتعتبر الشهادة 

في سبيل اهلل عزًة وخيًرا وفضاًل وأجًرا عظيًما وشرًفا كبيًرا، هذا هو ما يخشاه 
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األعداء؛ ولهذا يغيِّبون عن أمتنا اإلس�المية - س�واًء في وس�ائل اإلعالم أو 

عبر املدارس أو عبر الجامعات أو عبر الخطاب الديني في املساجد وغيرها 

- ُيغيِّب�ون هذا الجانب بش�كل كبير؛ ألنهم ال يري�دون أُلمتنا أن تكون على 

ه�ذا النحو، أمة تحطم قيود هذه املؤامرة، قيود حالة الخوف، تكس�ر أغالل 

الخوف الذي يكبلها ويجعلها مستسلمة وخانعة وخاضعة.

ر ُأمتنا من حولن�ا بأهمية هذه الثقافة، بحاجة  ر أنفس�نا، ُنذكِّ يجب أن ُنذكِّ

ُأمتنا في هذا العصر إلى هذه الثقافة، ثقافة الجهاد واالستش�هاد، وأن تكون 

النظرة إلى الش�هادة في س�بيل اهلل ه�ي النظرة الحقيقية، النظ�رة التي قدمها 

الق�رآن الكريم، وبذلك ال يبقى هناك ش�يء يخيف األمة، ال يبقى هناك بيد 

الع�دو وس�يلة للهيمنة على املجتم�ع، للهيمنة على الن�اس، إلذالل الناس؛ 

ألنه فقد وسيلة من أهم وسائل السيطرة والتحكم وهي: سالح التخويف.

ال�ذي ُيحبُّ الش�هادة ف�ي س�بيل اهلل، ويرغب بالش�هادة في س�بيل اهلل، 

والشهادة في سبيل اهلل بالنسبة له ُأمنية يتمنى أن تكون هي عاقبته، وأن تكون 

هي ِختام حياته، أي شيء يمكن أن يخيفه من وسائل جبروت األعداء، من 

. وسائل الخوف، هل يبقى بأيديهم شيء يخيفونه به؟ كالَّ

وإذا تج�اوزت ُأمتنا ه�ذه الحالة، حالة الخوف، حالة الرعب، وفش�لت 

أمامها كل محاوالت األعداء، كل الوس�ائل، كل األس�اليب التي تزرع هذه 

الحال�ة، وتخلق هذه الحالة فإن أمتنا س�تتحرر حتًما من هيمنة األعداء. ]من 

كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[
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مع  منسجمين  نكون  الشهادة  بثقافة  نتثقف  عندما 
القرآن الكريم

ف�ي واقعنا كأمة مجاهدة، ومجتمع مجاهد قّدم الش�هداء في س�بيل اهلل، 

الش�هداء الكثر، املئات من الش�هداء، نجد أنفس�نا في حالة توافق وانسجام 

م�ع القرآن الكريم، مع حقيقة اإلس�الم، مع حقيقة الدي�ن، مع ما كان عليه 

الرس�ول )صل�وات اهلل علي�ه وعلى آل�ه(، وهذا يعتبر ش�رًفا كبي�ًرا، وفضاًل 

كبي�ًرا، ويبعث على االطمئنان والس�عادة والس�رور، عندما نجد أنفس�نا في 

الطريق نفس�ها، في املس�ار نفس�ه، مسار اإلس�الم، الطريق نفس�ها التي كان 

عليها الرس�ول )صلوات اهلل عليه وعلى آله(؛ ألن من يريدون إس�الًما وديًنا 

ال يك�ون في�ه جهاد، ال يكون فيه ش�هادة، ال ُيقّدم فيه ش�هداء، ال يكون فيه 

تضحي�ات، ال يكون في�ه مواقف، ال يكون فيه مس�ؤولية، ال يكون فيه بذل 

وعط�اء إلى هذا املس�توى من الب�ذل والعطاء هم بعي�دون، بعيدون يجدون 

أنفس�هم بعيدين ع�ن القرآن الكري�م لو رجع�وا إليه، بعيدين ع�ا كان عليه 

الرس�ول )صل�وات اهلل عليه وعل�ى آله( في حركت�ه الجهادية ط�وال بعثته، 

وطوال حركته وهو يبلغ رسالة اهلل، يبلغ رسالة اهلل ويقيم دين اهلل، سيجدون 

أنفسهم بعيدين عا كان عليه لو رجعوا إلى سيرته.

لكنن�ا في واقعنا نجد أنفس�نا عندما نرج�ع إلى الق�رآن الكريم، وعندما 

نرج�ع إلى ما كان عليه الرس�ول)صلوات اهلل عليه وعلى آله(، نجد أنفس�نا 

متوافقين مع القرآن الكريم، ومع الرس�ول العظيم)صلوات اهلل عليه وعلى 

آله( وهذا يزيدنا اطمئناًنا، يزيدنا ثقة با نحن عليه من الحق، يزيدنا تصميًما؛ 

ألن املهم بالنسبة لإلنسان املؤمن، أهم شيء بالنسبة له أن يكون على الحق، 
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وأن يك�ون مع الحق، وأن يكون متمس�ًكا بالحق، وأن يكون على الصراط 

املس�تقيم؛ ولذلك ال نجد أنفسنا نعيش حالة غرابة، عندما ترجع إلى القرآن 

الكريم وتقرأ آيات اهلل عن الجهاد في سبيله، وعن الشهداء، وعن التضحية، 

وعن البذل في سبيل اهلل سبحانه وتعالى، وهذا ما يفقده اآلخرون املتخاذلون 

واملتثاقل�ون واملتثبطون الذين يحرصون على أاّل يبذلوا ش�يًئا في س�بيل اهلل؛ 

بل يرون ما قد يقدمونه في سبيل اهلل أنه مغرًما وأنه خسارة، ويرون التضحية 

في سبيل اهلل خسارة، هؤالء يفقدون هذه الحالة التي فيها انسجام مع القرآن 

الكريم. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

الشهداء تحركوا من واقعهم اإليماني 

عندما نتحدث عن الش�هداء فإن بداية حديثنا عنهم هو قول اهلل س�بحانه 

ن  �َه َعَلْي�ِه َفِمنُْهم مَّ وتعال�ى: {ِم�َن امُلْؤِمنِي�َن ِرَجاٌل َصَدُقوا َم�ا َعاَهُدوا اللَّ

ُل�وا َتْبِدياًل}]األحزاب:23[ الش�هداء  �ن َينَتظِ�ُر َوَم�ا بَدَّ َقَض�ى َنْحَب�ُه َوِمنُْهم مَّ
تحركوا من واقعهم كمؤمنين؛ ألن اإليان يخلق في نفس اإلنسان حالة من 

االس�تعداد، وحالة من البذل والعطاء ترقى إلى اس�تعداده أن يبذل نفسه في 

م حيات�ه ويبذل حياته م�ن أجل اهلل، فيا ه�و رضا هلل، في  س�بيل اهلل، أن يق�دّ

مواجه�ة أع�داء اهلل، هذه الحالة ه�ي حالة مالزمة لإليان؛ ب�ل هي من أبرز 

س�ات اإليان، من أهم عالمات اإلي�ان: أن تكون في إيانك باهلل محبًّا هلل، 

ومطيًعا هلل إلى مستوى االستعداد أن تبذل نفسك في سبيل اهلل، وهذا يتالزم 

مع اإليان ومع املؤمنين، هم أصاًل باعوا أنفس�هم وأموالهم من اهلل س�بحانه 

وتعال�ى، وه�م يتحركون في س�بيل اهلل على هذا األس�اس؛ ولهذا يقول اهلل 
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س�بحانه وتعالى: {إِنَّ الّل�َه اْش�َتَرى ِم�َن امُلْؤِمنِيَن َأنُفَس�ُهْم َوَأْمَواَل�ُهم بَِأنَّ 

ا فِي  َل�ُهُم الَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل الّل�ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن الّل�ِه َفاْسَتْبِش�ُروْا بَِبْيِعُكُم 

ِذي بَاَيْعُتم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَفْوُز الَعظِيُم}]التوبة:111[. الَّ
فهكذا هو واقع املؤمنين باعوا أنفس�هم من اهلل وهم يتحركون في س�بيل 

اهلل حاضرون في أي وقت، في أي لحظة لتقديم هذه النفوس التي هي ملك 

هلل باألساس إلى اهلل سبحانه وتعالى، روحية عالية، روحية عظيمة، استعداد 

عل�ى مس�توى عظيم من الب�ذل والعطاء والج�ود حتى بالنف�س وهي أغلى 

ش�يء بالنس�بة لإلنس�ان، هذا هو أثر اإليان، هذا هو األثر الحقيقي لإليان 

الصادق.

أما اإليان الضعيف، اإليان الهزيل، اإليان الناقص هو ال يترك هذا األثر 

في نفس اإلنسان، يبقى اإلنس�ان فيه يعيش روحية أشبه بالروحية اليهودية، 

روحية الحرص الشديد على الحياة {َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة 

ُر َأْلَف َسنٍَة}]البقرة:96[. ِذيَن َأْشَرُكوْا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ َوِمَن الَّ
لك�ن الروحية املؤمنة املتطلعة إلى ما عند اهلل ال ترى في الرحيل من هذه 

الحياة خس�ارة، وال ترى في الرحيل من هذه الحياة نهاية؛ بل على العكس 

هي تتطلع أكثر ما تأمل وترجو إلى ما هناك، إلى ما عند اهلل، إلى ما وراء هذه 

الحياة، في حياة أرقى، في حياة أعظم، في حياة أسعد. 

{بِ�َأنَّ َل�ُهُم الَجنََّة}]التوبة:111[، فا هناك من خس�ارة، فا هناك من نهاية؛ 
بل خلود، بل مستقبل فيه كل السعادة، فيه كل الخير، ما هناك ما ُيخيف، ما 

هناك ما ُيقلق، ما هناك ما يجعل اإلنس�ان يش�عر بأنه فقد كل شيء؛ بل على 
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العكس فقد شيًئا لكنه سيحصل على ما هو أعظم، على ما هو خير، على ما 

أَلبَْراِر}]آل عمران:198[. هو أسعد بالنسبة له {َوَما ِعنَد الّل�ِه َخْيٌر لِّ

فاإلنس�ان املؤم�ن هو هكذا: يتح�رك في حياته في واقعه في مس�ؤولياته 

الجهادي�ة به�ذه الروحية، باع نفس�ه م�ن اهلل وهو يتحرك بنفس�ه وماله وكل 

إمكانيات�ه وكل م�ا يمك�ن أن ُيقّدم�ه، يتح�رك في س�بيل اهلل بروحي�ة عالية 

وبرغبة، وهو يستش�عر أن ه�ذه الصفقة مع اهلل س�بحانه وتعالى، بيع النفس 

من اهلل وبيع املال من اهلل: هي صفقة رابحة ليس فيها خاسًرا. 

{َوَذلِ�َك ُه�َو الَف�ْوُز الَعظِيُم}]التوب�ة:111[ ينطل�ق مستبش�ًرا به�ذا البي�ع 
ِذي بَاَيْعُت�م بِِه}]التوبة:111[ وهو يرى نفس�ه أنه من  {َفاْسَتْبِش�ُروْا بَِبْيِعُك�ُم الَّ
فاز واآلخرون هم من خس�روا، من يرون أنفس�هم الرابحي�ن؛ ألنهم تثاقلوا 

وتخاذلوا؛ وألنهم ابتعدوا عن س�بيل اهلل؛ وألنهم ال يقّدمون ش�يًئا في سبيل 

اهلل؛ وألنه�م يبخلون ب�ا آتاهم اهلل من فضله، هم الخاس�رون. ]من كلمة للس�يد 

عبدالملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

أول عنوان لتحرك المؤمن هو الصدق مع اهلل

وعندم�ا يتح�رك ف�ي س�بيل اهلل كمؤم�ن، يتح�رك وأول عن�وان لتحركه 

ه�و الص�دق م�ع اهلل {ِم�َن امُلْؤِمنِي�َن ِرَج�اٌل َصَدُق�وا َم�ا َعاَه�ُدوا اللَّ��َه 

َعَلْيِه}]األح�زاب:23[ يتحرك بص�دق، صادًقا مع اهلل، صادًقا في انتائه إلى هذا 
الدين، صادًقا في انتائه إلى القرآن الكريم، صادًقا في اس�تجابته هلل سبحانه 

وتعالى، صدق في املوقف، وبهذا هم رجال عطاء ورجال مواقف، اإلنسان 

عندم�ا يتحرك بهذه الروحية يكون في مس�توى املس�ؤولية ويبقى ثابًتا على 
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مبدئ�ه، ثابًت�ا على موقفه، ثابًت�ا على عطائه وبذله، ال يتغي�ر وال يختلف وال 

ُل�وا َتْبِدياًل}]األحزاب:23[، ويلقى اهلل به�ذه الروحية: يلقى اهلل  يب�دل {َوَما بَدَّ

صادًقا، يلقى اهلل ثابًتا، يلقى اهلل وهو على مبدئه وعلى موقفه بإيانه الصادق، 

ًما. ًيا، باذاًل، ُمقدِّ وبموقفه الصادق، وبثباته في مبدئه صادًقا، ُمضحِّ

ولهذا تحت هذا العنوان، عنوان الصدق مع اهلل سبحانه وتعالى، الصدق 

في االنتاء لهذا الدين الذي يفرض على اإلنس�ان أن يكون في واقعه ناصًرا 

لهذا الدين، وعاماًل على إقامة هذا الدين، ومواجًها ألعداء هذا الدين، وأن 

يعمل على الحفاظ على قيم هذا الدين وأخالق هذا الدين.

يتحرك�ون أيًض�ا بم�كارم األخالق، بنف�وس زكية وروحي�ة عالية، فهذا 

املس�توى من االس�تعداد للبذل وللتضحي�ة ولإليث�ار وراءه الكثير من القيم 

اِكُع�وَن  �اِئُحوَن الرَّ اإلياني�ة، فه�م {التَّاِئُب�وَن الَعابِ�ُدوَن الَحاِم�ُدوَن السَّ

�اِجدوَن اآلِمُروَن بِامَلْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن امُلنَكِر َوالَحافُِظوَن لُِحُدوِد  السَّ
الّل�ِه}]التوب�ة:112[. ]م�ن كلم�ة للس�يد عبد الملك ب�در الدين الحوثي في الذكرى الس�نوية للش�هيد 

1432ه�[

الذي يهيئ اإلنسان ألن يكون على مستوى عاٍل من  ما 
البذل والتضحية؟

م�ا يهي�ئ اإلنس�ان أن يك�ون عل�ى هذا املس�توى م�ن الب�ذل والتضحية 

ا للرحيل من هذه الحياة إل�ى الحياة األخرى،  والعط�اء، وأن يكون مس�تعدًّ

إل�ى لقاء اهلل س�بحانه وتعالى، ومستش�عًرا ُق�رب لقاء اهلل ف�ي كل وقت هو 

الكثير من القيم: زكاء في النفس، طهارة في القلب، اس�تقامة في الس�لوك، 
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ع إلى م�ا عند اهلل،  أم�ل ف�ي اهلل، رجاء في�ا عند اهلل، رغب�ة فيا عن�د اهلل، تطلُّ

وتحرر من توّجه النفس بشهوات هذه الحياة ورغبات هذه الحياة، وإيثار ملا 

عند اهلل فوق كل ذلك، وهذه القيم والتي منها أيًضا: اإلباء اإلباء والشجاعة، 

والشهامة، واملعروف.

هذه القيم العظيمة يجب أن نتذكرها أنها هيأت الشهداء ألن يكونوا على 

ذلك املس�توى م�ن العطاء والب�ذل والتضحية؛ فاختاره�م اهلل ومنحهم هذا 

الوسام العظيم، وسام الشرف الكبير، وبتضحياتهم وبتفانيهم وباستبسالهم 

ق من نصر وعزة وقوة، وتغيرت  وبصمودهم وبصبرهم تحقق أُلمتنا ما ُتحقِّ

املعادلة من مجتمع مؤمن يكون خائًفا إلى أن يكون هناك من جانب األعداء 

خ�وف منه، يحس�بون له�ذا املجتم�ع ألف حس�اب؛ ألن فيه هك�ذا رجال، 

رجال حاضرون للش�هادة، رجال مواقف، رج�ال صامدون، ثابتون، رجال 

شجاعة، شجاعة اإليان، وعزة اإليان، وثبات اإليان. ]من كلمة للسيد عبد الملك 

بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

المجتمع الذي يفقد الرجال المستعدين للتضحية يكون 
مجتمًعا هيًنا ذلياًل مستعبًدا

ول�و فق�د مجتمعنا هذه النوعية م�ن الرجال الذين لديهم االس�تعداد أن 

يبذلوا أنفسهم، الذين لديهم االستعداد أن يواجهوا العدو مها كان جبروته، 

مها كانت قوته، مها كانت إمكانياته، لديهم االس�تعداد أن يقدموا أنفسهم 

في سبيل اهلل، لو لم يكن ملجتمعنا هذه النوعية من الرجال لكان مجتمًعا هيًنا 

وذلياًل ومس�تعبًدا، ولتضاعف�ت وتنامت وتزايدت حالة االس�تعباد، وحالة 



30

اإلذالل، وحالة الهيمنة والس�يطرة، والس�تحكم الش�ر م�ن جانب األعداء 

بظلمه�م، بجبروتهم، بخس�تهم، بلؤمه�م، بخبثهم، بإجرامه�م، بحقدهم، 

مه القرآن  بالنزع�ة العدواني�ة التي يعيش�ونها؛ ألنهم ع�ادة - وهذا هو م�ا قدَّ

ًة َوُأْوَل�ِئَك  الكري�م عن األش�رار - أنه�م {الَ َيْرُقُبوَن فِي ُمْؤِم�ٍن إاِلًّ َوالَ ِذمَّ

ُه�ُم امُلْعَتُدوَن}]التوب�ة:10[ معت�دون يعيش�ون النزعة العدواني�ة، يرغبون في 
العدوان، ويس�ارعون في العدوان، ويب�ادرون على العدوان، ويجعلون من 

العدوان والظلم والطغيان واالستعباد والتسلط وسيلة للتحكم على الناس، 

وسيلة للتغلب على الناس، وسيلة للسيطرة على الناس.

فلذلك يجب أن نعرف جميًعا أن هذه النوعية من الرجال، من الشهداء، 

وم�ن الحاضري�ن والجاهزين والقائمي�ن الذين هم ف�ي كل لحظة، في كل 

دموا أنفس�هم ليلحقوا بركب الشهداء وبقافلة  وقت على اس�تعداد تام أن يقِّ

الش�هداء، هذه النوعية من الرجال هي ُذخر لألمة، وهي عز للمس�تضعفين، 

وبه�ا يدف�ع اهلل عن عب�اده املس�تضعفين اس�تعباد الطغ�اة، وهيمن�ة الطغاة، 

والكثير من الظلم والهوان واإلذالل، فيجب أن ننظر إليهم هذه النظرة: فهم 

الصادق�ون، وهم الثابتون، وهم املدافعون عن املس�تضعفين، وهم الس�الح 

الق�وي في مواجهة األعداء، والذخ�ر لألمة، وهذا ما يجب أن نعرفه عنهم، 

وأن تكون نظرتنا إليهم من خالل هذا الش�يء، ثم نعرف أن علينا مس�ؤولية 

تجاه الش�هداء وتجاه أس�رهم. ]م�ن كلمة للس�يد عبد الملك ب�در الدين الحوثي ف�ي الذكرى 

السنوية للشهيد 1432ه�[
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قهم اهلل وتقباَّلهم عنده، وجعل من  الشهداء قد وفاَّ
تضحياتهم سبًبا للنصر والعزة والقوة

قهم اهلل وتقبَّلهم اهلل عنده، تقبَّلهم وجعل من تضحياتهم  الش�هداء قد وفَّ

سبًبا للنصر وسبًبا للعزة، وسبًبا لقوة املستضعفين، وسبًبا لتحرر املستضعفين 

ا وأثمرت  م�ن هيمنة الطغ�اة، فتلك التضحيات أثم�رت نصًرا وأثمرت ع�زًّ

ق�وة، وه�ذا هو من تقّبل اهلل لتلك التضحيات أن يجع�ل لها ثمرة في الدنيا، 

ثم هناك لتقّبل اهلل لهم ما حققوه ألنفسهم، هناك ما حققوه أُلمتهم وهناك ما 

تحقق لهم بفضل اهلل؛ ألن الشهادة: هي عطاء يقابل عطاء، عطاء من الشهيد 

بذل نفسه في سبيل اهلل، قّدم حياته في سبيل اهلل، وعطاء من اهلل العظيم، عطاء 

من اهلل الكريم يقابل ذلك العطاء، هذا العطاء من اهلل أن يجعل للشهادة أثًرا 

عظيًما في واقع الحياة هنا في الدنيا، أثًرا فيا كان الشهيد يسعى لتحقيقه من 

أهداف عظيمة في نصرة املستضعفين، في دفع الظلم، في مواجهة الظاملين، 

في مواجهة املستكبرين.

فاهلل س�بحانه وتعالى يقابل عطاء الشهيد بعطاء عظيم، عاجل هنا وهناك 

وآج�ل ف�ي اآلخ�رة، عاج�ل هنا ف�ي واقع الحي�اة، في واق�ع أمت�ه، فعطاؤه 

مه في س�بيل اهلل يثمر نص�ًرا، ويبني أمة قوية  وتضحيات�ه واستبس�اله، وما قدَّ

ة ورفع�ة ومكانة وقوة، فيهاُبها األعداء ويحس�بون  عزي�زة، ويهب لألمة عزَّ

له�ا ألف حس�اب، وأثًرا ل�ه هناك عند اهلل في�ا صار إليه، فيا تحقق لنفس�ه، 

مها  فه�و لم يخس�ر مع اهلل أبًدا، وهذه الحياة التي بذله�ا، هذه الحياة التي قدَّ

ف�ي س�بيل اهلل أبدل�ه اهلل عنها حياة ه�ي خير منه�ا عند اهلل؛ وله�ذا يقول اهلل 

س�بحانه وتعالى: {َوالَ َتُقوُلوْا لَِمْن ُيْقَتُل فِي َس�بيِل الّل�ِه َأْمَواٌت بَْل َأْحَياٌء 
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َوَلِكن الَّ َتْش�ُعُروَن}]البقرة:154[ ال تقولوا ملن يقتل في س�بيل اهلل أموات، ال 
يك�ون لديكم هذه النظرة الخاطئة تجاه الش�هداء فتقولون مثل هذا الكالم، 

تعتبرونه�م أنه�م أموات وأنهم س�اروا إلى الفناء وانتهى كل ش�يء بالنس�بة 

لهم، ال، املس�ألة ليس�ت كذلك، فال تعتبروهم كذلك أمواًتا وال تقولوا إنهم 

أموات؛ ألن هناك حالة مختلفة بالنسبة لهم، رحيلهم ليس رحياًل إلى املوت 

والفن�اء إلى ي�وم القيامة، لهم امتياز خاص، لهم وض�ع خاص بهم، تكريًما 

م�ن اهلل له�م، وه�و يدل على عظي�م مكانتهم، عل�ى رفيع منزلته�م عند اهلل 

سبحانه وتعالى؛ بل أحياء، هم أحياء ووهبهم اهلل حياة خيًرا من هذه الحياة، 

وفي مقّر خير لهم من الدنيا وما فيها.

{بَْل َأْحَياٌء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن} ال يشعر اإلنسان بحياتهم، أين وكيف؟ لكن 
د هذه، {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّل�ِه َحِديًثا}]النس�اء:87[، ومن أحس�ن  �د هذه، أكَّ اهلل أكَّ

من اهلل حديًثا.]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

الشهداء  تجاه  وحساباتنا  الشهداء،  إلى  النظرة  تكن  ال 
أنهم انتهوا وانتهت حياتهم

ِذيَن ُقتُِلوْا فِي َس�بِيِل الّل�ِه  يق�ول اهلل س�بحانه وتعالى: {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ

َأْمَواًتا}]آل عمران:169[ ال تكن النظرة إلى الش�هداء، وحساباتنا تجاه الشهداء 
أنه�م انتهوا وانته�ت حياتهم، ال، هم موج�ودون وهم أحياء، املس�ألة أنهم 

انتقل�وا م�ن حياتنا هذه، من َداِرن�ا هذه، من هذه الدنيا إل�ى حياة أخرى هي 

أسعد، وإلى مقام هو أعظم.

ِذي�َن ُقتُِلوْا فِي َس�بِيِل الّل�ِه َأْمَواًتا بَ�ْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم  {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ
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ُيْرَزُق�وَن}]آل عم�ران:169[ وكلمة {ِعنَد َربِِّهْم} تعني الش�يء الكثير، الش�يء 
العظيم، تعني: أنهم في ضيافة اهلل، في ضيافة اهلل، ُيكِرم اهلل ُنُزَلهم، وضيوف 

اهلل س�يحظون م�ن الكرامة م�ن التكريم با ال يس�اويه ش�يء، ال يرتقي إلى 

مستواه شيء، هل هناك من هو أكرم من اهلل؟ هل هناك من هو أغنى من اهلل؟

م  ر ولدي�ه ما يقدِّ إن اهلل غن�يٌّ مقت�در كري�م، غن�يٌّ مقتدر كريم، فه�و ُيقدِّ

لهم من عطائه، من فضله، من منه، من نعمه الش�يء العظيم العظيم العظيم، 

بقدر منزلتهم عند اهلل وأكثر زيادة من فضله، وزيادة من نعمه، لهم الحس�نى 

وزي�ادة، ف�اهلل س�بحانه وتعالى عندما يق�ول: {بَ�ْل َأْحَياٌء ِعن�َد َربِِّهْم} عند 

ربِّهم، في ضيافة اهلل سبحانه وتعالى، هذا هو الشرف الكبير، هذا هو الفضل 

العظي�م {لِِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمْل الَعاِمُلوَن}]الصافات:61[ هل هناك من خس�ارة؟ 

ه�ل هناك م�ن نقص؟ هل أنهم فقدوا كل ش�يء وانتهى كل ش�يء بالنس�بة 

؛ {بَ�ْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّه�ْم ُيْرَزُقوَن} يرزقون، فه�م في ضيافة اهلل،  له�م؟ كالَّ

يمنحهم اهلل من نعمه ومن عطائه ومن رزقه ما يجعلهم في سعادة، وهم في 

ا نحن عليه هنا. حالة نفسية مختلفة عمَّ

نحن في واقعنا في حياتنا هذه تعترضنا اآلفات والهموم واملحن واآلالم 

صات، وإن عرض لإلنسان سروٌر أو راحٌة أو فرٌح فهي حاالت مؤقتة،  واملنغِّ

حاالت مؤقتة تنتهي، كل فرح يعقبه ُحزن، مش�اكل الحياة، تغّيرات الحياة، 

هم�وم الحي�اة ال تف�ارق اإلنس�ان، ويكون الس�رور والراحة، راح�ة النفس 

وراح�ة البال والفرح واالستبش�ار حاالت عارضة ت�زول كل وقت ثم تعود 

ر، هذا هو ش�أن حياتنا. ]من كلمة للس�يد عبد  ب وتغيُّ لت�زول وهك�ذا في حالة تقلُّ

الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[
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مقام الشهداء عند اهلل 

أما واقع الش�هداء فهو واقع مختلف ع�ا نحن عليه، رزق من اهلل وعطاء 

عظيم ومستمر، لم يعد لديهم ال َهمُّ املعيشة، وال َهمُّ توفير متطلبات الحياة 

أص�اًل؛ ألنهم في ضيافة مس�تمرة، ضيافة دائمة إلى ي�وم القيامة، ومن هناك 

مصيرهم إلى جنَّة املأوى ُيرزقون فيها بغير حساب، في أثناء هذه الضيافة هم 

ف�ي حالة فرح، فرح دائم {َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه}]آل عمران:170[ 

وم�ا آتاه�م اهلل من فضله هو عظي�م عظيم فوق خيالنا، ف�وق تصورنا، عطاء 

عظي�م وعطاء متجدد وعطاء مس�تمر، يس�تمر أم�د هذه الضياف�ة والتي هي 

إلى يوم القيامة، فرحين فال هم يش�عرون بُحزن، ال هم يستشعرون خسارة، 

 ال ه�م يستش�عرون الفقد ملا فق�دوه؛ ألنهم ربحوا ما ه�و أعظم وما هو خير 

{َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه}]آل عمران:170[
وه�م بانتظ�ار أن يعقب تل�ك الضيافة وذلك النزل أن يعقب�ه ما هو أيًضا 

خير منه ما هو أعظم: جنة املأوى عند اهلل سبحانه وتعالى.

{َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه}.]من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

الشهداء يستذكرون إخوتهم المجاهدين معهم، 
السائرين معهم في الطريق نفسها

وه�م مع ذلك يس�تذكرون إخوته�م املجاهدين معهم، الس�ائرين معهم 

في الطريق نفس�ها، وهم يترقبون مجيئهم إليهم، وهم يستبش�رون لهم أنهم 
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س�يصيرون إلى ما صاروا إليه هم من نعيم ومن س�عادة ومن ضيافة عند اهلل 

س�بحانه وتعالى، ومن مصير عظيم، مصير السالم واألمن والسعادة والخير 

ِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا بِِهم  كله {َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ

َن الّل�ِه  ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن • َيْسَتْبِشُروَن بِنِْعَمٍة مِّ مِّ
َوَفْضٍل َوَأنَّ الّل�َه الَ ُيِضيُع َأْجَر امُلْؤِمنِيَن}]آل عمران: 171، 172[.

فه�ذا الواقع الذي صاروا إليه، ما حققوه ألنفس�هم، وما وصلوا إليه من 

نعيم عظيم، ومكانة عظيمة عند اهلل، وما هيَّأ اهلل لهم من وضع خاص، فهناك 

ف�ي ه�ذا العالم، في ذلك العال�م الذي ينتقلون إليه، في ذل�ك املقام العظيم 

حي�ث يعيش�ون ف�ي ضيافة اهلل س�عداء في كرام�ة وعزة وخي�ر ونعيم عظيم 

وفرح دائم واستبشار بمن تبقى خلفهم من مجاهدين ومؤمنين هناك.

ِذيَن ُقتُِلوا  اهلل س�بحانه وتعالى يق�ول في كتابه الكريم: {َواَل َتْحَس�َبنَّ الَّ

ُه  ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن • َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم اللَّ فِي َس�بِيِل اللَّ
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم  ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ
َه اَل ُيِضيُع َأْجَر  ِه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللَّ َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن • َيْسَتْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمَن اللَّ
اْلُمْؤِمنِيَن} ]آل عمران : 169 - 171[، هكذا هم ش�هداء الحق وهذه هي منزلتهم 
ومكانتهم عند اهلل قبل أن تكون مكانتهم عظيمة عند خلقه، إن اهلل س�بحانه 

وتعال�ى يكرمه�م ه�ذا التكريم العظي�م الالئق، فبق�در ما قدموا وأس�هموا 

وبق�در عطائه�م العظيم الذي ال يس�اويه عط�اء بقدر ما بادلهم اهلل س�بحانه 

تعال�ى بعطائه العظيم بفضل�ه العظيم بتكريمه العظيم، فه�م ليس مصيرهم 

الفن�اء وال الزوال وال االنته�اء، إنا مصيرهم االرتقاء ف�ي درجات الكرامة 

حي�ث يهي�ئ اهلل س�بحانه وتعالى لهم ف�ي ِظل اس�تضافته وتكريم�ه النعيم 
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العظي�م والتكري�م املتميز، فاهلل ل�م يرد له�م أن يذهبوا إلى الفن�اء واملوت، 

ب�ل أراد له�م أن يكونوا أحياًء ف�ي الوقت الذي ح�اول أعداؤهم املجرمون 

أن يحيلوه�م إل�ى امل�وت وأن يذهبوا بهم ف�ي  متاهات الفن�اء، أراد اهلل لهم 

أن يكون�وا أحياء، وأحياء في جواره في اس�تضافته مكرمين{بَْل َأْحَياٌء ِعنَد 

َربِِّه�ْم ُيْرَزُق�وَن} وه�ذا ال يس�اويه مقام وال يص�ل إلى مثله رتب�ة، ال تصل 
إل�ى مثله رتبة {ِعن�َد َربِِّهْم} فهم ضيوف اهلل يتولى س�بحانه وتعالى بكرمه 

العظي�م وغن�اه وقدرته يتولى هو اس�تضافتهم وتكريمهم وه�م {ُيْرَزُقوَن} 

ألنه�ا حي�اة حقيق�ة، حياة مؤك�دة فرزقهم واف�ر ونعيمهم  عظي�م، وهم في 

واقعهم ال يعيش�ون حالة الندم وال األس�ى على ما حدث وال على ما قدموا 

وعلى مس�توى العطاء الذي بذلوا، كال، هم راضون، هم راضون عا قدموا 

وبذل�وا، وفي الوقت نفس�ه هم راضون ع�ن اهلل فيا وصلوا إلي�ه من نعيمه، 

وفي�ا أكرمهم به {َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه} وما يؤتيه اهلل من فضله 

هو عظيم وعظيم وعظيم  فوق مس�توى أن يصل إليه تفكير بش�ر أو خاطرة 

إنسان أو خيال من متخيل، هو عطاء أسمى وأعظم وأكرم، وهم في الوقت 

الذي هم {َفِرِحيَن} مبتهجين س�عداء با نالوا من فضل اهلل  وبا وصلوا إليه 

م�ن املكانة عن�د اهلل واملنزلة الرفيعة عند اهلل، وم�ن التكريم الذي حباهم اهلل 

ْن َخْلِفِهْم} يستبشرون  ِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا بِِهم مِّ به، هم أيًضا {َيْسَتْبِش�ُروَن بِالَّ

بإخوتهم الناهجين في النهج نفس�ه الس�ائرين في الطريق نفس�ها، الحاملين 

للواء ذاته، الحاملين للقضية نفس�ها، هم يستبش�رون لهم، بأنهم سيصيرون 

إل�ى ما ص�اروا إليه من النعي�م والتكريم، وأنه ال قلق على من يس�يرون في 

ا كهذا املنهج  نه�ج كه�ذا، ويحملون قضية عادلة كهذه ومنهًج�ا عظيًما محقًّ
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ال�ذي ضحوا في س�بيله وبذلوا من أجله، وقدموا أنفس�هم م�ن أجله، أنه ال 

قلق ال خوف ال حزن؛ ألنه مستقبل واعد ومصير عظيم يستحق من اإلنسان  

الب�ذل والعطاء وعاقبة محمودة ومس�تقبل واعد بكل م�ا تعنيه الكلمة، هم 

في حالة االستبش�ار وليس في حالة الندم، في حالة السعادة وليس في حالة 

الشقاء في حالة االرتياح والنعيم با قدموا، يعيشون حالة االستبشار دائًما {

َن الّلِه َوَفْضٍل} فالجهود ال تضيع والبذل والعطاء يثمر  َيْسَتْبِشُروَن بِنِْعَمٍة مِّ
ويثمر واهلل س�بحانه وتعالى هو الذي ينمي�ه، هو الذي ينمي آثاره، هو الذي 

يحق�ق له النتائ�ج اإليجابية والعظيمة في مقاصده�م التي ضحوا من أجلها 

في الحياة وفي مآلهم ومستقبلهم وفي حاضرهم في ظل ضيافة اهلل سبحانه 

وتعالى. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

بقدر القضية التي حملها الشهيد بقدر ما يكون للشهادة 
قيمتها وأهميتها آثارها نتائجها عواقبها المحمودة

هؤالء هم الش�هداء وهذه هي مكانتهم، وهذه هي الشهادة، هي الشهادة 

ف�ي طري�ق الحق، ف�ي منهج الحق، ف�ي القضي�ة العادلة بق�در القضية التي 

�د مبادئه وقيمه، واألخالق التي  حملها الش�هيد، واملنهج الذي حمله وجسَّ

حمله�ا وجس�دها س�لوًكا عماًل في واق�ع الحياة، بق�در ما يكون للش�هادة 

قيمته�ا أهميته�ا آثاره�ا نتائجها عواقبه�ا املحمودة. والش�هيد حينا لقي اهلل 

ج واستكمل وتمم مشواره في الحياة الذي كان مشوار عطاء،  شهيًدا  هو توَّ

مش�وار بذل، مشوار سخاء، الش�هيد عادة ما يكون في مساره في الحياة في 

ظل املنهج واملبدأ والقضية كان رجل عطاء.. عطاء متميز في كل ما منحه اهلل 
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وف�ي كل م�ا أعطاه اهلل من كل املؤهالت التي منحه اهلل إياها، يس�خر مواهبه 

يشتغل بكل جهده يبذل الجهد ويوظف الكفاءة، يبذل كل ذلك ويوظفه في 

س�بيل اهلل أواًل وفي س�بيل املس�تضعفين ثانًيا، ثم يوفقه اهلل هذا التوفيق ألن 

ج ويتمم مش�واره ف�ي العطاء والبذل والعمل والجه�د، واملوقف املتميز  يتوَّ

بعطاء هو األسمى وعطاء هو األعظم وعطاء هو األكبر، وهو عطاء الشهادة 

حينا يضحي بنفسه. 

والش�هيد هو يقدم الش�هادة على عظم�ة املبدأ على عظم�ة املنهج، على 

أحقي�ة وعدال�ة القضية التي ضحى من أجلها وفي س�بيلها والتي اس�تهدف 

ألجله�ا وبس�ببها، ويقدم الش�هادة التي تكش�ف فع�اًل وتثبت م�دى إجرام 

وطغيان وس�وء أعداء الحق وأعداء العدل وأعداء اإلنسانية أولئك األشرار 

املجرمين الظاملين، الس�فاكين للدم بغي�ر ذنب، املزهقين لألرواح بغير حق، 

الذين دورهم في الحياة دور سلبي يعادي الخير يعادي الحق يعادي العدل، 

يسعى ألن يكون واقع الحياة دائًما مطبوًعا بسواد اإلجرام وبشاعة الجريمة 

والعي�اذ باهلل، فالش�هادة بقدر م�ا تقدم الدلي�ل على أحقية القضي�ة واملنهج 

واملبدأ هي تكش�ف واق�ع املجرمين وطغيانهم وبش�اعة إجرامهم،  هذه هي 

الشهادة وهذه هي أهميتها. ]أربعينية الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين[

الشهيد ينتقل إلى حياة سعيدة حياة عظيمة حتى يوم 
القيامة

إذا جئنا لنحسب شهداءنا على مدى كل السنوات املاضية أكثر من أربعة 

آالف ش�هيد، أئِت لتحس�ب كم عدد الذين ماتوا َرغم ُأنوِفهم على فراشهم 

في هذه السنوات، كم سيطلع؟ ماليين، ماليين.
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ه�ل أن�ه ال يرح�ل من هذه الحي�اة وال يفارقها إالَّ الش�هيد، أم�ا من انتبه 

لنفس�ه فلم يجاهد ولم يستش�هد فس�يبقى خالًدا في هذه الحياة، ويبقى في 

حياة أبدية ال يفارقها هنا في الدنيا؟! ال.

إذا كن�ا قدمن�ا أربع�ة آالف ش�هيد فاملاليين مات�وا، ماتوا على فراش�هم، 

مكتوب في هذه الحياة الدنيا الرحيل منها والفناء، هذا أمر محتوم مكتوب.

اإلنس�ان ُخل�ق لحياتي�ن: األول�ى واآلخ�رة، بينه�ا فاص�ل ه�و املوت، 

والحي�اة الدنيا: هي حي�اة قصيرة مؤقتة محدودة ينتقل عنها اإلنس�ان، هي: 

حياة للمسؤولية واالستعداد للحياة األبديَّة التي ال نهاية لها.

لذل�ك مغرور مخ�دوع ضائع هال�ك من لم يك�ن عنده اهت�ام إالَّ بهذه 

الحياة وينس�ى حيات�ه األبديَّة، هذه الحي�اة حياة مؤقتة، حي�اة مؤقتة، وحياة 

ممزوجة بالخير والش�ر والسراء والضراء، ليس فيها سعادة صافية أبًدا، وال 

صات،  َصات، حياة قليلة محدودة مؤقتة مليئة باملنغِّ يس�لم أحد فيها من امُلنغِّ

فيها مع الخير الش�ر، وفيها مع الس�راء الضراء، وفيها مع الغنى الفقر، وفيها 

م�ع الصحة والعافي�ة البؤس واملرض، وفيه�ا مع الس�عادة والراحة الضجر 

والشقاء والعناء، حياة هي بهذا املستوى.

أما تلك الحياة فحياة أبديَّة ال نهاية لها أبًدا، وال انقطاع لها أصاًل، وحياة 

مهم�ة، الخير فيه�ا والنعيم فيه�ا على أرقى مس�توى، خير خالص، س�عادة 

خالص�ة، نعي�م خالص، ال َه�ّم وال مرض وال ضجر وال أل�م وال َحَزن وال 

عناء وال شقاء وال أي منغصات، هذا إن فاز اإلنسان. أو شر خالص وهالك 

وشقاء وعذاب وألم وبؤس وشقاء ونكد ال خير فيه أبًدا، وال لحظة واحدة، 

وال لحظة واحدة يمكن أن يرتاح اإلنسان فيها في جهنم، وال ثانية وال دقيقة 
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واحدة، إما النعيم الخالص على أرقى مستوى، أو شر خالص على أقسى ما 

يكون، على أشدِّ ما يكون.

لذل�ك؛ الش�هيد يدرك أن�ه ما دامت ه�ذه الحياة حياة مؤقت�ة محدودة وهي 

ث بها في مقابل أن أخسر  صات فا قيمة أن أتش�بَّ ممزوجة بالخير والش�ر واملنغِّ

السعادة في الحياة األبديَّة التي فيها أرقى نعيم، وأعظم سعادة، سعادة حقيقية؟!

ْنَيا إاِلَّ َل�ْهٌو  يدرك الشهيد قول اهلل سبحانه وتعالى: {َوَما َهِذِه الَحَياُة الدُّ

اَر اآلِخ�َرَة َلِهَي الَحَيَواُن َل�ْو َكاُن�وا َيْعَلُموَن}]العنكبوت:64[  َوَلِع�ٌب َوإِنَّ ال�دَّ
ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة  يدرك أهميَّة قول اهلل س�بحانه وتعال�ى: {َأَرِضيُتم بِالَحَياِة الدُّ

ْنَيا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ َقِليٌل}]التوبة:38[ إالَّ قليل. فالشهيد واٍع  َفَما َمَتاُع الَحَياِة الدُّ
ق لم يبع الكثير وُيِضع الكثير الدائم بالقليل الفاني الزائل، ال. ربح  فاهم موفَّ

ربح التجارة.

وهك�ذا هو الش�هيد بنظرته الواقعية إلى هذه الحي�اة وأنها حياة محدودة 

ا  ة جدًّ مؤقتة ويدرك أن ما ُيميِّز الش�هادة في س�بيل اهلل هو ِميَزة عظيمة ومهمَّ

في�ا يتعل�ق بهذا الجانب؛ ألن الش�هيد ينتق�ل إلى حياة: حياة س�عيدة، حياة 

عظيم�ة حتى إل�ى يوم القيامة. ما قبل القيامة منذ الش�هادة من بعد الش�هادة 

رب�ا هي لحظات اهلل أعلم كم تكون، كم تك�ون، لحظات قليلة، ثم الفارق 

ه�ذا املوت، املوت عند الش�هادة: هو لحظات قليلة، ه�ي لحظات االنتقال 

من هذه الحياة إلى مقام الشهداء حيث هم، حيث هم في ضيافة اهلل سبحانه 

دها اهلل في س�ورة البقرة وفي س�ورة آل  دة أكَّ وتعال�ى، في حياة حقيقية مؤكَّ

د أنهم في حياة صحيحة حقيقية في فرح واستبش�ار ورزق، في  عمران، وأكَّ

ضيافة اهلل سبحانه وتعالى.
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يدرك الش�هيد ه�ذه الحقيقة وه�ذه امليزة العظيمة وأنه َكَس�ب مس�تقبله 

الدائ�م مع اهلل س�بحانه وتعالى، ثم نحن في هذا الواق�ع في هذه املرحلة في 

الظ�رف الذي تعيش�ه ُأّمتنا ن�درك قيمة الش�هادة، وعظمة الش�هادة، وأهمية 

الشهادة، أن فيها نجاة، فيها نجاة. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1434ه�[

الشهداء رحلوا إلى ضيافة اهلل

نتح�دث عن حياتهم: الش�هداء رحلوا عنَّا ولكن إلى أين؟ س�افروا إلى 

مقامه�م العظي�م، إلى ضياف�ة اهلل، لقد اس�تضافهم اهلل، ضيوًف�ا عند الكريم 

العظيم، عند أكرم األكرمين، استضافهم وجعلهم أحياء، وكتب لهم الخلود 

ِذيَن ُقتُِلوْا فِي َس�بِيِل الّل�ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم}]آل  {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ
عم�ران:169[ إنه�م في ضيافته يكرمه�م، َيُمنُّ عليهم من عظيم فضله وواس�ع 

رحمت�ه م�ا يليق بمقامهم فمقامهم عظيم، ما يلي�ق بمكانتهم فمكانتهم عند 

اهلل عظيم�ة، ما يليق بش�رفهم فش�رفهم كبير، عطاؤهم به�ذه الحياة وبذلهم 

 له�ذه الحياة، منحه�م اهلل الكريم العظيم ب�داًل منه الخل�ود والحياة الدائمة 

{بَْل َأْحَياٌء ِعن�َد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه}]آل عمران: 
]169

فهنيًئ�ا لهم، هنيًئا لهم هذه الضيافة عن�د اهلل، هنيًئا لهم ذلك املقام وذلك 

املس�تقر، ولتطب لهم تلك الحياة الهنيئة، هو الش�رف الكبير الذي ترنو إليه 

نفس كل مؤمن، ويتمنَّاه ويشتاق له ويتلهف له كل وليٍّ هلل.

موا وال آس�فين  {َفِرِحي�َن} ال َه�ّم وال َحَزن، وليس�وا نادمين على ما قدَّ
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؛ فهم في حالة فرح واستبشار  فوا وتركوا، وال ما عنه رحلوا، كالَّ على ما خلَّ

وسرور مرتاحين مرتاحين {َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه}.

ه وكرمه وجوده وإنعامه الش�يء العظيم  م�ا آتاه�م من فضله العظيم وبِ�رِّ

العظي�م العظيم الذي ِس�َمته التكري�م، التكريم فهم مكرمون {َق�اَل َيا َلْيَت 

َقْوِم�ي َيْعَلُم�وَن بَِم�ا َغَفَر لِي َربِّ�ي َوَجَعَلنِ�ي ِم�َن امُلْكَرِميَن}]ي�س:27[ من 
املكرمين.

فهم {َأْحَياٌء} وهم {َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم الّل�ُه ِمن َفْضِلِه} ما بقي لهم من 

ذكريات فيا وراَءهم فيا تركوا وفيا عنه رحلوا هو أنهم يتذّكرون رفقاءهم، 

رفقاَءهم الس�ائرين في دربهم من املؤمنين املجاهدين في سبيل اهلل، فهم في 

ى متى يأتي ومتى يصل، متى يس�افر إليهم ويصل إليهم لينال  انتظ�ار ملن تبقَّ

ها اهلل  ذلك الشرف العظيم وتلك الضيافة اإللهية والكرامة الكبيرة التي أعدَّ

سبحانه وتعالى.

ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ  ِذيَن َلْم َيْلَحُقوْا بِِهم مِّ {َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ
ُه�ْم َيْحَزُنوَن}]آل عمران:170[ ألنه الفوز العظي�م؛ ألنها التجارة الرابحة، ألنه 
النعيم الدائم، النعيم والكرامة التي ال تساويها كرامة، في ضيافة اهلل سبحانه 

�رون من خلفهم من املؤمنين الس�ائرين ف�ي دربهم الحاملين  وتعال�ى، يتذكَّ

للراية، والحاملين للقضية، والقائمين باملسؤولية، ينتظرونهم وهم يفرحون 

له�م، يستبش�رون لهم بأنهم س�يصيرون إلى ما قد وصلوا ه�م إليه. هذا هو 

الش�رف الكبير، وه�ذا حالهم وه�ذا مقامهم.]من كلمة للس�يد عب�د الملك ب�در الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[
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إذا كنت تكره الموت فحاول أن تجاهد في سبيل اهلل

ِذيَن َخِس�ُروا َأنُفَس�ُهْم َوَأْهِليِهْم َي�ْوَم اْلِقَياَمِة َأالَ  {ُقْل إِنَّ اْلَخاِس�ِريَن الَّ
َن النَّ�اِر َوِمن َتْحتِِهْم  ن َفْوِقِهْم ُظَلٌل مِّ َذلِ�َك ُهَو اْلُخْس�َراُن اْلُمبِيُن • َلُه�م مِّ
ُظَلٌل}]الزم�ر:15،16[ أليس�ت ه�ذه هي الخس�ارة، أم خس�ارة املؤمن في هذه 
الدني�ا التي يف�رح بها اآلخرون، وأنهم أوقعوه فيها، بتقاريرهم، بوش�ايتهم، 

بنفاقهم، بكذبهم؟

م�ا هي الخس�ارة التي س�يوقعونه فيه�ا؟ قد تكون لو هلك هو في نفس�ه 

فهي فترة محدودة ال يحس بعدها بشيء من اآلالم بل سيكون شهيًدا يفرح 

يعيش حيًّا يرزق، ويستبشر ويفرح بتلك الحالة التي قد وصل إليها فيا بعد، 

طة، يرى نفسه ُيقاد  أو يرى نفس�ه فوقه ظلل من اإلس�منت، وتحته أرض مبلَّ

إلى الس�جن في س�يارة، هل هذه هي الخسارة أم خسارة من ُيقاد إلى جهنم 

في السالسل واألغالل وُيسحب على وجهه، ومن سيكون في سجن جهنم 

من فوقه ظلل من النار ومن تحته ظلل؟ أليس�ت هذه هي الخس�ارة؟ ولهذا 

جاء في اآلية األخرى: {ُقْل} قل يا محمد للناس، ألولئك الذين يسخرون 

من املؤمنين ويعدونهم خاسرين عندما ينالهم شيء وهم ينطلقون في سبيل 

ِذيَن َخِسُروا  اهلل:  ليس�ت هذه خسارة {إِنَّ اْلَخاِس�ِريَن} الحقيقيين هم {الَّ

َأنُفَس�ُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة} يوم القيام�ة وليس هنا في الدنيا {َأالَ َذلَِك 
ن َفْوِقِهْم ُظَلٌل  ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن} الخسران الحقيقي والواضح {َلُهم مِّ

َن النَّاِر َوِمن َتْحتِِهْم ُظَلٌل}. مِّ
هك�ذا يقول اهلل لنا س�بحانه وتعال�ى؛ يعلمنا كيف تكون مش�اعرنا، وما 

هي املشاعر التي نحملها ونحن في أّي مرحلة صعبة، وأنت في مواجهة أيِّ 
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خط�ر ينال�ك أو يحدق بك، ال تعدَّ ش�يًئا في هذه الدنيا ينالك في س�بيل اهلل 

خس�ارة، وهذه هي قاعدة عامة وثابتة، وُس�نة من ُس�نن اهلل سبحانه وتعالى: 

أن من يعمل لدينه وفي سبيله، وينطلق في رضاه ليس هناك أمامه أّي خسارة 

على اإلطالق، ال خسارة مادية، وال خسارة معنوية أبًدا.

الحظ�وا، عندم�ا يدع�و اهلل الن�اس لإلنف�اق في س�بيله ألم يعده�م بأنه 

س�يخلف عليهم ما أنفقوا؟ ليفهمنا أن العمل في دينه ليس فيه خس�ارة أبًدا، 

والنظ�رة املغلوط�ة لدينا هي هذه: أن كل م�ن يفكر أن ينطلق في األعال في 

س�بيل اهلل بنفسه وماله ُيخيل إليه أنه سيقع في الكثير من الخسارة، سيحتاج 

أن يعطي كذا، س�يحتاج أن يناله كذا فيرى نفس�ه يتعرض للخس�ارة. إن اهلل 

في القرآن الكريم أوضح لنا بأنه ليس في العمل في سبيله أي خسارة أبًدا.

فأن�ت إن أنفقت يخلف علي�ك أضعاف ما أنفقت، وأن�ت عندما تكون 

تعمل في س�بيله فينالك ش�يء من األلم كله ُسيكتب لك عمل صالح، ذلك 

األل�م الذي قد ينالك على أيدي أعدائك الذين لم تعمل في س�بيل ضربهم 

ق�د ينال�ك الكثي�ر من األلم ث�م ال ُيكتب لك ش�يء. أما إذا كنت في س�بيل 

اهلل ف�إن كل حركة من حركاتك، وأي مصيبة تنالك، وأي مش�قة مها كانت 

بس�يطة كلها ُتكتب لك عمل صال�ح، وأن يكتب لك عمل صالح مضاعف 

األجر حينها ستجد بأن كل ما ينالك ليس وراءه خسارة.

ر عظام اإلنس�ان على أيدي اليهود وهو بعد لم  إن الخس�ارة هي أن ُيكسَّ

ر بيتك على  يعمل ضدهم ش�يًئا، هذه هي الخس�ارة. إن الخسارة هي أن ُيدمَّ

أيدي أعداء اهلل وأنت ممن كنت ال تعمل ضدهم ش�يًئا، هذه هي الخس�ارة. 

حينه�ا س�يكون كل ما نالك عقوب�ة، والعقوبة ال أجر عليه�ا، ال أجر معها. 
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أليست هذه هي الخسارة الحقيقية؟ لكن ليحصل مثل هذا، أو أكثر منه، أو 

أقل منه في سبيل اهلل لن يكون خسارة؛ ألنه ُيكتب لك عمل صالح، مضاعف 

األج�ر عن�د اهلل، ثم وبناًء على هذه القاعدة اإللهية أنه لو وصل األمر إلى أن 

تضحي بنفس�ك ألم تنفق نفس�ك حينئٍذ في سبيل اهلل؟ يقول لك: لن تخسر 

أبًدا حتى روحك وستعود حيًّا، ألم يقِض بهذا للشهداء؟ {َوالَ َتُقوُلوْا لَِمْن 

ِه َأْمَواٌت بَْل َأْحَياٌء َوَلِكن الَّ َتْش�ُعُروَن}]البقرة:154[ {َوالَ  ُيْقَتُل فِي َس�بيِل اللَّ
ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}]آل  ِذيَن ُقتُِلوْا فِي َسبِيِل اللَّ َتْحَس�َبنَّ الَّ
عمران:169[ ألنك من بذلت نفسك في سبيله، وعلى أنه ال خسارة في التعامل 

ا ُت�رزق بكام�ل مش�اعرك، وتفرح،  مع�ه س�يعيد لك روح�ك، وتعي�ش حيًّ

وتستبش�ر با أنت عليه، وبمس�يرة اآلخرين ممن يسيرون على نهجك، أنهم 

يس�يرون على طريق حق، وعلى صراط مستقيم، وأن من سيلحق بعدك من 

إخوانك س�ينال ما نلته أنت من التعظي�م، ومن الحياة في ذلك العالم، حياة 

مليئة بالفرح والسرور، هل هناك خسارة؟

أليس الناس يموتون؟ هذه هي الخسارة أن تموت ثم ال يكون في موتك 

إيجابية بالنس�بة ل�ك، ليس في موتك أيُّ اس�تثار لك، وهذه هي الخس�ارة 

الحقيقي�ة. هك�ذا يعلمن�ا اهلل: بأن كل من ينطلق في س�بيله لن يخس�ر أبًدا، 

وأن الخس�ارة هي خس�ارة أولئك الذين قد يكون واقعهم يؤدي بهم إلى أن 

يخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ومن يهربون من املوت في الدنيا، هم 

من يموتون حقيقة، هم من يضيعون في التربة حقيقة، أما الش�هداء فإنهم ال 

يموتون أوليس كذلك؟ فكل من يخاف من املوت هو الخاسر، هو من يريد 

أن يموت، هو من س�يكون موته ال قيمة له، إذا كنت تكره املوت فحاول أن 
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ا. ]السيد حسين بدر  تجاهد في س�بيل اهلل، وأن ُتقتل ش�هيًدا في س�بيله لتعيش حيًّ

الدين الحوثي معرفة الله � وعده ووعيده �  الدرس الخامس عشر[.

القتال في سبيل اهلل هو خير بكل المقاييس

{ُكتِ�َب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم}]البق�رة:216[ لكم باعتبار رؤيتكم، 
ونفس�ياتكم، وفهمك�م لألش�ياء، وإال فالواقع، لو أن اإلنس�ان يتأمل يتذكر 

بش�كل جيد ل�رأى بأنه ليس القتال بالش�كل الذي تكره�ه. عندما تنظر إلى 

قضية واحدة هو أنه: أن كل إنسان سيموت، أليست هذه قضية معروفة؟ كل 

إنسان سيموت، وكل إنسان يالقي في هذه الحياة أشياء تتعبه، ويعاني منها. 

أليست هذه قضية معروفة؟ إًذا فالقتال ما هو؟ غاية ما هناك أن ُتقتل، ألست 

ستموت وإن لم ُتقتل؟ أليس األفضل لك أن تستثمر موتك فُتقتل في سبيل 

اهلل؟ أفضل من أن تموت فال يحسب لك موتك شيء.

إذا أن�ت مث�اًل تخ�اف من املوت كم�وت، فاهلل جعل من يقتل في س�بيله 

حيًّا أي: أن الش�هداء هم ال يموتون فع�اًل، تراها في األخير قضية لو يتأملها 

ف من املوت، إذا أنت  اإلنس�ان حتى وإن كان ضعيف نفس، وإن كان يتخوَّ

تخ�اف م�ن املوت حاول أن ُتقَتل في س�بيل اهلل ش�هيًدا؛ ألن�ه بالعملية هذه 

أن�ت قه�رت املوت فع�اًل، ولم يك�ن املوت بالنس�بة لك إال نقل�ة قد تكون 

رب�ا )ثوان�ي( قد تك�ون )دقائ�ق( وتنتقل إلى حي�اة أبدية في نعي�م، وفرح، 

واستبش�ار، ورزق ك�ا ذكر اهلل في آية أخ�رى؛ ولهذا لم يق�ل: {َوُهَو ُكْرٌه} 

ل�م يقل: {َوُهَو ُكْرٌه} هذه قضية مهمة أن كل ما أمرنا اهلل به، كل تش�ريعات 

اهلل ليس فيها كره هي، هي. قد يكون املحيط الذي نحن فيه هو الذي يجعل 
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القضي�ة - ونحن نتحرك فيه�ا - فيها نوع من الكره، لكن هناك في دين اهلل، 

ف�ي هدي اهلل م�ا يعطيك دفعة كبيرة إل�ى أن تتجاوز كل م�ا تراها كرًها، كل 

م�ا تراها صعوب�ات وأنت تقوم بالعم�ل الذي أم�رك اهلل أن تتحرك فيه فقط 

أنت�م {ُكْرٌه َلُكْم َوَعَس�ى َأْن َتْكَرُهوا َش�ْيًئا َوُهَو َخْي�ٌر َلُكْم}]البقرة:216[ ألن 

اإلنس�ان ال يعلم الغيب واإلنس�ان وكثير من الناس تك�ون نظرته محدودة، 

نظرته قاصرة ومحدودة {َوَعَس�ى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم} ربا قد 

تكرهون ش�يًئا هو في الواقع هو خير لكم، وأنتم تحبون الخير، وهو معلوم 

أن اإلنس�ان نفس�ه في حياته يعمل أش�ياء فيها كره له عندما يكون فاهًما أن 

وراءها خيًرا. ]السيد حسين بدر الدين الحوثي، من سورة البقرة، الدرس العاشر[. 

الشهادة ليست مجرد لقب فخري ُيطلق على هذا أو ذاك

الش�هادة ليس�ت مج�رد لق�ب فخري ُيطل�ق عل�ى ه�ذا أو ذاك وإن كان 

البعض يستخدمونها هكذا وكأنها مجرد لقب يمكن أن يطلق على أيِّ قتيل 

أو أّي ضحيَّة.

فكل من أصبح لهم قتلى قالوا ش�هداء يقتل بعض املنافقين من منتس�بي 

ح�زب )اإلصالح( واملنتمين إلى )الدواعش( وغيرهم من املرتزقة املنافقين 

يقتل�ون جنًب�ا إلى جنب م�ع املقاتلين من )بالك ووت�ر( األمريكية عن يمينه 

أمريكي عن يساره إسرائيلي بجانبه اآلخر أيًضا شخص من هنا أو هناك من 

اذ اآلفاق في املوقف الخطأ والباطل تحت راية أمريكا في موقف تدعمه  ُشذَّ

إسرائيل، ثم يقولون عنه الشهيد فالن ابن فالن ذاك الذي قتل مع ال�  )بالك 

ووتر( يعتبر بهذا االسم الشهيد فالن ابن فالن، ال.
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املس�ألة مختلفة تاًما؛ الش�هداء عند اهلل، الش�هداء في س�بيل اهلل سبحانه 

وتعال�ى هم قوم باعوا أنفس�هم م�ن اهلل، هم انطلقوا ف�ي موقفهم وجهادهم 

وتضحياته�م على أس�اس االس�تجابة هلل س�بحانه وتعالى في خ�ط اهلل، في 

س، ولهم موقفهم  نهج اهلل، لهم دافعهم اإلياني العظيم، ولهم هدفهم امُلقدَّ

وقضيتهم العادلة.

عندما نس�مع ف�ي واقع الحياة أن الكثير من الق�وى، الكثير من الجهات 

التي عادة ما تطلق على قتالها، في أيِّ موقف كانوا معتدين ظاملين متجبرين 

خادمين للطاغوت أو عاملين أي ش�يء، عادة ما يطلقون عليهم شهداء، إما 

شهداء الوطن أو أي عبارات من هذه.

الشهادة لها قداستها، لها أهميتها، لها امتيازها، وهي عطاء من اهلل سبحانه 

وتعالى، وتكريم من اهلل جل شأنه {َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء}]آل عمران:140[.]من 

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

الشهيد هو من يقف موقف الحق له شرعية الموقف مع 
سالمة المقصد والنية وليس في موقع الظالم والمتجبر 

والمعتدي

الش�هيد هو ال�ذي يقف موقف الحق له ش�رعية املوقف س�المة املقصد 

والني�ة لي�س في موق�ع الظال�م واملتجبر واملعتدي، ه�ذا هو الش�هيد نيته نية 

سليمة موقفه موقف مشروع ومحق.

وهكذا نجد أن الش�هادة في س�بيل اهلل هي كرامة لك�ن في موقف الحق 

أن�ت تكون ش�هيًدا حين�ا تلقى اهلل وأنت ف�ي هذا النهج وه�ذا الطريق نهج 
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الخض�وع هلل وحده، االستس�الم هلل وحده، أالَّ يس�تعبدك أح�دٌ من دون اهلل 

أن تق�ف في وجه من يريدون اس�تعبادك وقهرك وظلم�ك والطغيان عليك 

والتجب�ر علي�ك واالس�تكبار علي�ك أنت ومن مع�ك من املس�تضعفين هنا 

الش�هادة هنا ترتقي ش�هيًدا لك مجد وخلود وش�رف دائم ل�ك هذه املكانة 

العالي�ة عن�د اهلل ف�ال يقال عنك إن�ك في ع�داد األم�وات؛ ألن اهلل أراد لك 

الكرام�ة، ألن�ك اخترت الكرام�ة هنا في الدنيا حينا تقت�ل في خط الكرامة 

يأبى اهلل لك إال الكرامة فتنتقل إلى دار الكرامة.]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[

شهداؤنا سقطوا في خط الشهادة الحقيقي بكل 
االعتبارات

لكننا - بحمد اهلل له الحمد وله الش�كر - عندما نعود إلى مس�يرتنا نرى 

أن واقعن�ا واقٌع مختلٌف عن أولئك أصحاب األلقاب الفخرية. نحن عندما 

نطل�ق على ش�هدائنا هذا الوصف اإللهي وعندما نحتس�بهم عند اهلل راجين 

من�ه أن يتقبله�م؛ فألنه�م فعاًل كان�وا في خط الش�هادة الخ�ط الحقيقي من 

كل االعتب�ارات، عندما نأتي إلى الدافع فهم انطلقوا في س�بيل اهلل س�بحانه 

وتعالى بدافع إياني، الدافع كان دافًعا إيانيًّا، استجابة هلل، طاعة هلل، رغبة فيا 

عن�د اهلل امتثااًل ألمر اهلل، لم يك�ن هناك أيُّ حافٍز أو دافع غير إلهي، لم يكن 

هن�اك داف�ٌع آخر أبًدا؛ ألنه في واقعن�ا العملي ليس هناك أم�ور أو اعتبارات 

أخ�رى يمكن أن تش�كل حافًزا منذ البداي�ة منذ بداية انطالقة هذا املش�روع 

القرآني العظيم.
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ل�م يكن هناك إغ�راءات مالي�ة ومادية حت�ى يكونوا منطلقي�ن مندفعين 

متحركي�ن مقاتلين م�ن أجلها، وابتغاًء له�ا، وأمالً فيها، وس�عًيا وراَءها، لم 

يكن هناك شيء من هذا القبيل.

الفرد ينطلق ليبذل نفسه ويبذل ماله ويصبر على البأساء والضراء واملعاناة 

والحاج�ة والفقر، لم يكن حالهم كحال تل�ك اآلالف التي انطلقت لتقاتل 

م�وا لها األموال؛  وتع�ادي وتواجه هذا املش�روع القرآن�ي العظيم؛ ألنهم قدَّ

ألنها ستحصل على مرتبات أو معاشات أو مال سعودي أو أي شيء من هنا 

أو هن�اك، كان الحال لدينا مختلًفا، الداف�ع كان دافًعا إيانيًّا خالًصا، وواقعنا 

العمل�ي كان س�ليًما، لم يبتِن أبًدا عل�ى أّي إغراءات مادي�ة أو دوافع مادية، 

واألم�ر معروف، األمر معروف.]من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1434ه�[

التي  الطريق  هو:  وإنما  عنوان  مجرد  ليس  اهلل  سبيل 
رسمها اهلل للمجاهدين من أجله  

يقول السيد حسين رضوان اهلل عليه حول هذا املوضوع:

)ليست القضية فقط مجرد عنوان، نحن في زمن يمكن أن تسمع عناوين 

أخ�رى: ف�ي س�بيل اهلل. يجب أن تفه�م بأنه م�ا القضية فقط مج�رد عنوان، 

القضي�ة هي: أن تكون متوجًها إلى اهلل، والس�بيل هو: الطريق التي رس�مها 

لتتحرك فيها، وأنت تقاتل في سبيل اهلل، وأنت تجاهد في سبيل اهلل. أليست 

كلمة في س�بيل اهلل ممكن أن يرفعها ناس آخرون؟ وقد رفعها آخرون قبلنا، 

روا( كثيًرا من الناس، وخدعوا الكثير من الش�باب باس�م )في س�بيل  و)طمَّ

اهلل( وإذا هم يجرونهم )في سبيل أمريكا(.
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فعندما تكون فاهًما من البداية أن مسألة سبيل اهلل ليس معناه فقط مجرد 

النية أنك تقاتل تقرًبا إلى اهلل، أن هناك طريقة، هناك طريقة مرسومة تبدأ من 

القيادة، واملنهج الذي يسير عليه الناس، قضية ليست سهلة.

إذا أنت فاهم هذه الطريقة تس�تطيع أن تميز من يقول لك: في سبيل اهلل، 

من خالل الطريقة التي يس�ير عليها، تام، أنت عندك عنوان: في س�بيل اهلل، 

وذاك عن�ده عن�وان: في س�بيل اهلل، لكن س�تبقى الط�رق، واملنهجيات التي 

ا. يسيرون عليها تبين من هو الذي في سبيل اهلل حقًّ

ه�ذه عندما نفهمه�ا وحدها تكفينا بأالَّ ُنخدع بآخري�ن، نحن أمام أعداء 

يس�تطيعون أن يجعل�وا آخرين يتحركون بالعناوين نفس�ها الت�ي تتحرك بها 

أنت، بالعناوين نفسها، ويبدو أكثر إمكانية، ويبدو وكأنهم أكثر فاعلية )عاد 

بيفج�روا اّم�ا هم، ومدري إيش عاد بيعملوا( وأش�ياء من ه�ذه، فيكون عند 

واح�د إًذا ف�ا دام أن أولئ�ك في س�بيل اهلل، وع�اد عنده�م إمكانيات، وهم 

هؤالء فاعلين من صدق، إًذا معهم، ثم تكتش�ف في األخير وإذا هي مجرد 

خدعة، حركة وهمية.

فنريد من خالل عندما نس�مع القرآن الكريم، وعندم�ا نتفهم توجيهاته، 

ستس�تبين لنا س�بيل اهلل، تس�تبين س�بيل اهلل لنا، حينه�ا نصبح أناًس�ا ال أحد 

يس�تطيع أن يخدعنا بأي ش�عارات، حتى بعناويننا نفسها؛ ألن العدو ممكن 

أن يخادع اآلخرين بالعناوين نفس�ها التي يرفعه�ا الناس: {َوِمَن النَّاِس َمن 

َيُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْلَيْوِم اآلِخِر}]البقرة:8[ أليست العناوين نفسها التي يرفعها 
املس�لمون األوائل: إيان باهلل، وحركة من أجل اإليان باهلل، وناس يقولون: 
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إنه�م مؤمن�ون ب�اهلل! رفعها آخ�رون: {َوَما ُه�م بُِمْؤِمنِيَن} وه�م من الذين 

ِه َوبِاْلَيْوِم اآلِخِر}. يقولون: {آَمنَّا بِاللَّ

إًذا فنفه�م أن�ه إذا كان خ�دع ف�ي املاض�ي ش�باب كثي�ر م�ن اليم�ن، من 

السعودية، ومن بلدان عربية أخرى تحت عنوان في سبيل اهلل؛ فألنهم فقدوا 

معرف�ة الطري�ق التي تمثل س�بيل اهلل، الذي أمامه�م مجرد عن�وان. إًذا فأي 

واح�د من�ا يحتاج أن يفهم هذه م�ن اآلن، وهذه قضية هامة ف�ي هذه النقطة 

وحدها، خلي عنك أشياء أخرى(. ]الدرس العاشر من دروس رمضان[

ويقول رضوان اهلل عليه:

){ُيَجاِه�ُدوَن فِي َس�بِيِل الّلِه} أليس هنا ألغ�ى موضوع: قومية، وطنية، 

تربة وطن، حجار وطن، وأشياء من هذه، لن يكون لها فاعلية على اإلطالق، 

لن يكون لها فاعلية، هم ينطلقون يجاهدون في سبيل اهلل، من أجل اهلل، وفي 

الطريق التي رس�مها للمجاهدين، يوجد سبل كثيرة تحمل عنوان: الجهاد، 

وهي سبل عوجاء، أما كلمة: جهاد في سبيل اهلل � ويمكن أي واحد يّدعيها 

� هنا يبين لك سبيله، طريقه، هي طريق رسمها هو للمجاهدين من أجل أن 

يسيروا عليها في جهادهم.

مثلا قلنا سابًقا: إنه تجلى من خالل قصة طالوت وجنوده، تلك النوعية 

الت�ي انطلقت في س�بيل اهلل، ه�ي فعاًل الت�ي تحمي األوط�ان واألعراض، 

أليس�ت هي التي س�تحمي األوطان واألعراض؟ أما م�ن يرفعون عبارات: 

وطني�ة، وقومية، أحياًنا هم م�ن يبيعون األوطان واألعراض هم، أو حتى لو 

كان مخلًصا س�تكون القضية قابلة للثغرات، يأت�ي العدو يدعم جهة معينة، 

وترفع ش�عارات قومية متفوقة على ش�عاراتك، وترى وكأنها تضرب العدو 



53

ضرب�ات رهيبة، مثلا عملوا الحتواء الثورات ف�ي القرن املاضي، آخر مثال 

ك املجاهدون املس�لمون مس�اكين مقاتلين خ�الل فترة  له�ا )أرتيري�ا( تح�رَّ

طويل�ة، رآه�م الصهاين�ة وإذا هم ربا س�ينجحون، ربا تقوم دولة مس�لمة، 

وعناوي�ن � هم ليس�وا فاهمي�ن هذه: أهمي�ة االرتباط بس�بيل اهلل � من أجل 

الوطن، تحرير الوطن، إخراج املحتل، وأشياء من هذه.. جاء )أفورقي( هو 

ومجموعت�ه، ومنظمت�ه، وإذا هم وطني�ون أكثر منهم، وإذا ه�م أيًضا لديهم 

إمكانيات يس�تطيعون أن يضربوا، وإذا هم فرح�وا بهم، فرحوا، نعمة أنه قد 

ص�ار معن�ا ناس، وفي األخي�ر وإذا هو م�اذا؟ نوعية ثاني�ة، وإذا املجاهدون 

املس�اكين الذي�ن ُقتِ�َل كثيٌر منه�م، ودمرت بيوته�م وأمواله�م، وإذا بهم قد 

صاروا معارضة هناك، وإذا أرتيريا صارت بلًدا مرتبًطا بإسرائيل!

لكن في س�بيل اهلل ال يمك�ن على اإلطالق أن تزيف املس�يرة، ال يمكن 

ألحد أن يزيفها إال إذا فهمنا أن س�بيل اهلل مجرد عنوان. سبيل اهلل يعني: من 

أجله، ال ترفع شعاًرا آخر على اإلطالق، سبيل اهلل، تجاهدون في سبيل اهلل، 

وتفهم سبيله وفق الطريقة التي رسمها هو، أين رسمها؟ في القرآن، أليست 

في القرآن مرس�ومة؟ هذه هي الطريق�ة التي ال يمكن أن تخترق، ويخترقها 

مزيف�ون، ول�و رفعوا عناوين: جهاد في س�بيل اهلل، ال يمكن على اإلطالق، 

ا، مرحلة قد يزيف لك األمريكي�ون حركة معينة  وإال فاملرحل�ة خطيرة ج�دًّ

ويقولون: في س�بيل اهلل، وجهاد في س�بيل اهلل، وقد عملوا هذه في املاضي، 

ألم يعملوها؟

له�ذا يجب أن يكون هن�اك وعي تام، وإال فقد تتح�رك وأنت ال تدري، 

وباس�م في س�بيل اهلل عندما ترى منظمة أخرى أكث�ر فاعلية، وتحمل جهاًدا 
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ف�ي س�بيل اهلل عنواًن�ا، ثم تبدو ف�ي األخير وإذا ه�ي وهمية تتح�رك متى ما 

أرادت أمريكا، وتجلس متى ما أرادت، في األخير تراها إنا كانت )فّخ( من 

أجل ماذا؟ من أجل أن تذوب كل االنفعاالت ضد أمريكا في ماذا؟ في بؤرة 

ال تش�كل خطورة عليها نهائيًّا، ثم في األخي�ر يظهر وإذا أولئك املجاهدون 

يتبخ�رون ال يوج�د هن�اك ش�يء، وال ت�رى بع�د إال أمريكا ف�ي وطنك، أو 

إسرائيل.

ه�ذه القضية هامة، اآلية تعطين�ا منهًجا متكاماًل متكاماًل في كيف نكون 

نحن، وكيف نعمل بعون اهلل وتوفيقه، يحاول واحد يتعامل مع اهلل، يدعوه، 

وفي الوقت نفس�ه كيف يكون توجيهنا للناس، ال نس�تخدم عبارات: وطن 

على اإلطالق، ونحن قلنا في هذه س�ابًقا، عند آية طالوت وجنوده قلنا: إن 

اهلل ضرب مثاًل لنا من داخل بني إسرائيل، عندما يقولون اآلن: ال نريد عداًء 

دينيًّ�ا، نقول: أنتم وجدناكم في مرحلة كنتم مس�تضعفين، وقد أخرجتم من 

ديارك�م، وأبنائكم اتجهتم إل�ى نبي من أنبيائكم تقول�ون: {ابَْعْث َلنَا َمِلًكا 

ِه}]البق�رة:246[ أليس هكذا؟ فنحن نعم�ل مثلكم فقط،  ُنَقاتِ�ْل فِي َس�بِيِل اللَّ
نرفع نفس الشعار الذي رفعتموه، وقامت بعده أعظم دولة لبني إسرائيل في 

تاريخهم إلى اآلن(.]الدرس 22 من دروس رمضان[

المؤمن هو من ينذر حياته وموته هلل

{ُق�ْل إِنَّ َصالتِ�ي َوُنُس�ِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِ�ي لِلَّ�ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن • الَ 
ُل اْلُمْسِلِميَن}]األنعام:163،162[ الغاية املهمة  َشِريَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ
التي يجب أن ينشدها اإلنسان من كل عمل صالح هي: أن يحظى برضى اهلل 



55

س�بحانه وتعالى، أن يحصل على رضوان من اهلل س�بحانه وتعالى، هذه هي 

الغاية املهمة، وهذا هو املطلب الكبير الذي يجب أن ينش�ده كل مسلم؛ ألن 

تح�ت هذا الخي�ر كله في الدنيا وفي اآلخرة، وف�ي أن يحصل على رضوان 

اهلل في الدنيا يرعاه اهلل س�بحانه وتعالى، َيحوط�ه بعنايته، ُيوفقه، ُيدافع عنه، 

ُيرشده، ُيسيِّر الخير للناس على يده، وَمْن َيْحَظ برضوان اهلل سبحانه وتعالى 

َيُمْت سعيًدا، وُيبعث سعيًدا آمًنا يوم القيامة، وُيحاسب حساًبا يسيًرا، ويأمن 

في الوقت الذي يخاف فيه خوًفا شديًدا معظم البشر، عندما يكون من أولياء 

ِه الَ َخ�ْوٌف َعَلْيِهْم  اهلل، وأولي�اء اهلل ه�م م�ن قال عنه�م: {َأالَ إِنَّ َأْولَِي�اَء اللَّ

َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن}]يونس:62[ فيدخل الجنة في رضوان اهلل، ويحظى في ذلك 
املقام الرفيع، والنعيم العظيم، بالنعمة الكبرى التي هي رضوان اهلل.

رض�وان اهلل ه�و املطلب املهم، كيف يمكن أن نحص�ل على رضوان اهلل 

م�ن خالل عملن�ا؟ هو عندما نك�ون متأكدين أن العمل الذي نس�ير فيه، أن 

العلم الذي نطلبه هو فعاًل املنهج الذي رسمه اهلل سبحانه وتعالى لعباده.

لي�س كل طال�ب علم يص�حُّ أن يقال: بأن�ه يعمل عم�اًل صالًحا، طالب 

العلم الذي يطلب العلم الذي رس�مه اهلل كمنهج لإلنس�ان يتعبد هلل سبحانه 

وتعالى به ويسير في حياته على وفقه. هذا بالنسبة للمنهج.

بالنسبة للعمل، اهلل سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في أكثر من آية: 

الرب�ط بين رضوانه، وبين العمل الصالح، بين رضوانه وبين اإليان والعمل 

م، بل ربا  الصال�ح. ال يحصل اإلنس�ان عل�ى رضوان اهلل بمجرد أنه ق�د تعلَّ

م فُيقصر ويهمل ويقعد، يكون عرضة لس�خط اهلل أكبر من حالته  أن�ه قد تعلَّ

ل�و كان جاه�اًل؛ ألنه في هذه الحال�ة يقعد وُيقصر ويهمل وق�د علم، يقعد 
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وُيقصر وهو في الوقت نفسه قدوٌة لآلخرين، قد جعل نفسه قدوًة لآلخرين، 

وأصبح أمامهم معروًفا بالعلم ويحمل اسم أستاذ أو اسم عالم. 

العمل ال بد منه وإال فسيصبح علم اإلنسان وزًرا، سيصبح علم اإلنسان 

ا  ين، وعلى األمة أيًضا؛ ألن العالم يصبح قدوًة تلقائ�يًّ وبااًل عليه، وعلى الدِّ

لآلخري�ن ولو ملجموعة من الناس الذين يعرفون�ه، ُيصبح قدوًة لهم وإن لم 

يكن يتحدث معهم، فهم يقولون: )نحن بعد ُفالن، إذا كان ُفالن س�يتحرك 

فنح�ن مع�ه، إذا كان فالن قد رضي به�ذا فنحن معه( وأحياًن�ا يقولون: )لو 

كان ه�ذا صحيًح�ا لكان فالن عاماًل به، ل�و كان صحيًحا ملا كان فالن قاعًدا 

عنه(. وهكذا س�يصبح حامل العل�م قدوة تلقائ�يًّا؛ فإم�ا أن يكون قدوًة في 

الخير، قدوًة في العمل، وإال فسيكون قدوًة لآلخرين في اإلهال والتقصير 

والقع�ود، ويك�ون ه�و ف�ي الواقع ق�د ال يفه�م أنه هك�ذا ينظر الن�اس إليه 

ويقتدون به في هذا املجال أو ذاك، يظن أنه ساكت والناس ساكتون، فيفسر 

س�كوت الناس أنه سكوت تلقائي وأنهم مقصرون، وه�م يفسرون سكوته 

، أنه ه�و أدرى وأعلم؛ فيكون هو والناس الذين ينظرون  أنه سكوٌت علم�يٌّ

إلي��ه متهادني�ن)1( في�ا بينهم، قد يلقون اهلل س�بحانه وتعالى فيكتش�ف لهم 

حينئٍذ التقصير الذي كانوا عليه جميًعا.

العم�ل ه�و محط رضوان اهلل س�بحانه وتعال�ى، وارتبط ب�ه وعلى وفقه 

الج�زاء ف�ي اآلخرة، والجزاء أيًضا ف�ي الدنيا قبل اآلخرة. ف�إذا كنا نريد من 

طلب العلم هو: أن نحظى برضوان اهلل سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن تتجه 

أواًل إل�ى معرفة اهلل بش�كل كاٍف، يتعرف الناس عل�ى اهلل، نتعرف على اهلل، 

لون  َهاُدن: من اللهجة العامية، ويقصد به: التواكل، وهو سلوك مذموم؛ ألن امُلَتَواكلين َيَتَنصَّ )1( التَّ

عن القيام بالواجب، وكلٌّ منهم يظن أنَّ اآلخرين سيقومون بذلك الواجب؛ فيتركونه جميًعا.
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ا، معرفتنا باهلل سبحانه وتعالى  نحن معرفتنا باهلل س�بحانه وتعالى قاصرٌة جدًّ

ا، بل وفي كثير من الحاالت أو في كثير من األشياء مغلوطة أيًضا،  قليلة جدًّ

لي�س فق�ط مجرد جهل بل معرفة مغلوطة، نتع�رف على اهلل ثم نتعرف على 

أنفس�نا أيًض�ا ف�ي: ما ه�ي عالقتنا باهلل س�بحانه وتعالى، ُنرس�خ في أنفس�نا 

الشعور بأننا عبيد هلل، نعبِّد أنفسنا هلل.

م نفس�ه هلل، فيكون  وأن يعبِّد اإلنس�ان نفس�ه هلل معناه في األخير أن يس�لِّ

ه أن يحصل  ًما هلل ينطلق في كل عمل يرض�ي اهلل باعتباره عبًدا هلل ه�م�ُّ مس�لِّ

عل�ى رضوان اهلل، ويتعامل مع اهلل س�بحانه وتعال�ى باعتباره هو ملكه وإَلهه 

وسيُده ومواله. في هذه الحالة يكون اإلنسان أقرب ما يكون إلى اإلخالص، 

وفي هذه الحالة يكون اإلنس�ان قد رس�م لنفس�ه طريًقا يس�ير عليه هو نفسه 

 ال�ذي َأم�ر اهلل به رس�وله )صل�ى اهلل عليه وعلى آله وس�لم( عندم�ا قال له: 

{ُق�ْل إِنَّ َصاَلتِ�ي َوُنُس�ِكي َوَمْحَي�اَي َوَمَماتِ�ي لِّل�ِه َربِّ اْلَعاَلِمي�َن • الَ 
ُل اْلُمْس�ِلِميَن}]األنعام: 162،163[ هذه هي  َش�ِريَك َل�ُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَن�ْا َأوَّ
الغاي�ة، وهذا هو الش�عور ال�ذي يجب أن يُس�ود على نف�س كل واحد منا، 

 وُيس�يطر على نفس كل واحد منا {ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي} عبادتي بكلها 

ِه} كا أن صالتي هلل، وُنسكي: عباداتي  {َوَمْحَياَي َوَمَماتِي} حياتي هي {لِلَّ
كلها هلل، كذلك حياتي هي هلل وماتي أيًضا هو هلل.

ومعنى أن حياتي هلل: أنا نذرُت حياتي هلل في سبيله في طاعته، وماتي أيًضا 

هلل، كيف يمكن أن يكون موت اإلنس�ان هلل؟ من الذي يستشعر أن باإلمكان 

أن يك�ون امل�وت عبادة؟ وأن يك�ون املوت عبادة عظيمة هلل س�بحانه وتعالى 

يجب أن تكون أيًضا خالصًة كا قال: {الَ َشِريَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت}.
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 كن�ا ننظ�ر للم�وت كنهاية، بينا هن�ا اهلل س�بحانه وتعالى يقول لرس�وله: 

{َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن} فس�أنُذر موتي هلل، فحياتي كلها هلل، 
فس�أحيا هلل، وس�أموت هلل {َوبَِذلَِك ُأِمْرُت} الحظوا هذه: {َوبَِذلَِك ُأِمْرُت 

ُل اْلُمْس�ِلِميَن} فكل املس�لمين الذين يقتدون برسول اهلل )صلى اهلل  َوَأَنْا َأوَّ
عليه وعلى آله وسلم( ال ُبد أن يحملوا هذا الشعور، ال بد أن تكون عبادتهم 

هلل على هذا النحو: ف�تكون حياتهم هلل، ويكون موتهم أيًضا هلل. 

ال يتحق�ق لإلنس�ان أن تكون حياته هلل إال إذا عرف اهلل أواًل، وعبَّد نفس�ه هلل 

ثانًيا، حينها سيرى أن هناك ما يشده إلى أن تكون حياته كلها هلل، سيرى بأنه فخر 

له: أن ينذر حياته كلها هلل، س�يرى نفس�ه ينطلق في هذا امليدان برغبة وارتياح أن 

ينذر حياته هلل فتكون حركته في الحياة، تقلباته في الحياة مسيرته في الحياة كلها 

من أجل اهلل وعلى هدي اهلل وإلى ما يحقق رضى اهلل سبحانه وتعالى. 

أعتق�د أنن�ا نجهل كثي�ًرا ه�ذه املس�ألة: أن ينُذر اإلنس�ان موت�ه هلل، وأنه 

مطلوب منه كمس�لم يقتدي بأول املس�لمين الذي ُأمر بهذا وهو رس�ول اهلل 

)صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( أن تكون حياته هلل وماته هلل.

اآلية ال تعني أن اهلل هو مالك حياتي، واهلل هو مالك موتي كا قد يفسرها 

البع�ض! اآلية وردت في س�ياق الحدي�ث عن العبادة، ج�اء قبلها: صالتي 

وُنسكي {ُقْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن • الَ 

َشِريَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت} لو كانت املسألة هي حديث عن أن حياتنا هَي بيد 
اهلل، وأن موتنا هو بيد اهلل كيف يمكن أن يقول: {َوبَِذلَِك ُأِمْرُت} أنا ُأمرت 

أن تك�ون حيات�ي هلل، ال يصح أن يقال: ُأمرت أن تك�ون حياتي بيد اهلل؛ ألن 

هذه قضية ال تحتاج إلى أمر، هي بيد اهلل حتًما من دون أمر. 
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ُأمرت أن يكون ماتي هلل، أن يكون مات اإلنس�ان هلل هو عندما ُيجند 

نفس�ه هلل س�بحانه وتعال�ى، عندم�ا يطلب الش�هادة في س�بيل اهلل، عندما 

يس�تعد للش�هادة في س�بيل اهلل، عندما يكون موطًنا لنفس�ه أن يموت في 

سبيل اهلل.

ال أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق لإلنس�ان أن يكون موته هلل إال على 

ا، هذا النحو وليس فقط أن يكون مستعدًّ

بل يس�عى، يس�عى ألن يكون موته في س�بيل اهلل، وأن يحظى بالش�هادة 

ف�ي س�بيل اهلل، وهذه هي صفُة الق�رآن الكريم جعلها م�ن الصفات الالزمة 

للمؤمنين أن لديهم هذا الش�عور، هو الش�عور نفس�ه ال�ذي نتهرب منه، هو 

ل، ما لك حاجة،  الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض املتدينين به )بطِّ

امش على شغلك وعملك... إلى آخره()2(.

بينا القرآن الكريم واهلل س�بحانه وتعالى في القرآن الكريم يصف عباده 

َه  املؤمني�ن بأنهم هم من يعرضون أنفس�هم للبيع م�ن اهلل عندما قال: {إِنَّ اللَّ

اْش�َتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة}]التوبة:111[  {َوِمَن 
ِه}]البق�رة:207[ وهذه اآلية: {إِنَّ  النَّاِس َمن َيْش�ِري َنْفَس�ُه ابْتَِغاَء َمْرَضاِت اللَّ
َصاَلتِي َوُنُس�ِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِ�ي لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن}]األنع�ام:162[ أليس 
ه�ذا يعن�ي: أن املؤمنين هم دائًما يحملون هذا الش�عور، ه�و: أنهم ينذرون 

حياتهم هلل وأن يموتوا في سبيله؟

وال يمك�ن للمؤمني�ن أن يعلوا كلمة اهلل، وال أن يكون�وا أنصاًرا هلل، وال 

أن يكونوا بش�كل أمة تدعو إلى الخي�ر وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ما 

ْل: من اللهجة العامية، ويعني: اتُرْك. ما لك حاجة: ال شأن لك. )2( َبطِّ
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ل�م يكن لديهم هذا الش�عور هو: أنه�م نذروا حياتهم وموته�م هلل، هو أنهم 

يريدون أن يموتوا في سبيل اهلل.

من رحمة اهلل سبحانه وتعالى الواسعة بعباده - وهو يفتح أمامهم املجاالت 

الواسعة واملتعددة ملا يحصلون من ورائه على رضوانه وعلى ما وعد به أولياءه 

- فتح أمام اإلنس�ان إمكانية أن يس�تثمر حتى موته الذي هو حتميٌة ال بد منها، 

ا أو فاجًرا كبي�ًرا أو صغيًرا ال بد أن  قضي�ة ال بد منها لكل إنس�ان س�واًء كان بارًّ

يموت، فإن اهلل لرحمته بعباده فتح أمام اإلنسان هذا الباب العظيم هو: إمكانية 

أن يستثمر موته على أعلى وأرقى درجة، أعلى وأرقى درجة. 

فعندما يكون لدى اإلنس�ان هذا الشعور: نذر حياته هلل ونذر موته هلل فهو 

فعاًل اس�تثمر حياته، استثمر موته، استفاد من حياته، استفاد من موته، جعل 

حياته وموته كلها عماًل في س�بيل تحقيق رضوان اهلل س�بحانه وتعالى، وأن 

يحظى بالقرب منه، وأن يفوز بالنعيم الذي أعده ألوليائه.

عندم�ا يفك�ر أي واحد منا، وينظر إلى أنه هل فعاًل س�يموت؟ كل واحد 

من�ا متأكد من أنه س�يموت؛ إًذا فلاذا، ملاذا؟ إذا كان اهلل س�بحانه وتعالى قد 

جع�ل حت�ى املوت ما يمكن أن تس�تفيد منه، مل�اذا ال يس�تفيد كل واحد منا 

م�ن ه�ذا امل�وت الذي ال ب�د أن يهجم عليه س�واًء طال به العم�ر أو قصر؟! 

كان باإلمكان أن يكون املوت قضية عادّية، هي نهاية ال يرتبط بها ش�يء في 

ذاتها، ال يمكن أن ُتس�تثمر؛ لكن اهلل س�بحانه وتعالى الرحيم بعباده الرحيم 

بأوليائه جعل املوت على هذا النحو.

ف�أن تك�ون صادًقا ف�ي اقتفائك لرس�ول اهلل )صل�ى اهلل علي�ه وعلى آله 

وس�لم( أن تكون صادًقا في االقتداء برس�ول اهلل )صل�ى اهلل عليه وعلى آله 
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وس�لم( ه�و أن تن�ُذر حياتك هلل، وتن�ُذر موتك هلل. ليس فق�ط هو أن أبحث 

عن كيف كان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( )َيَتَمْسوك)3(؟ أو 

كيف كان يؤدي أعااًل أخرى؟! هذا شيء.

اإلنس�ان الذي يعلم أنه يجب عليه أن يقتدي برسول اهلل )صلى اهلل عليه 

وعلى آله وسلم( يجب أن يقتدي به في كل هذه األشياء التي ُأِمَر بها رسول 

اهلل )صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم( ولو قلنا كا قد يقول البعض: بأن هناك 

أش�ياًء تختص بالنبي، لكن أما في ميادي�ن العمل فقد يختص بالنبي )صلى 

اهلل عليه وعلى آله وسلم( هو أن يبذل ُجهده على أعلى مستوى، على أعلى 

مس�توى، لكن ذلك ال يعني: بأن اآلخرين ليس أمامهم أن يبذلوا جهودهم 

على أعلى مستوى. 

ف�ا ُأِمَر به رس�ول اهلل )صل�ى اهلل عليه وعلى آله وس�لم( نح�ن ُأمِرنا بأن 

نقتدي به، فا هو في مجال العمل في سبيل اهلل ال نجد أن هناك خصوصيات 

للرس�ول )صل�ى اهلل عليه وعلى آله وس�لم( في مجال العمل في س�بيله إال 

خصوصي�ة - إن صح�ت العب�ارة - التكليف على أرقى مس�توى، أن يبذل 

ُجهده على أعلى ما يمكن في سبيل اهلل.

ولك�ن اآلخرين من الناس ال يزال املجال مفتوًح�ا أمامهم بأن يقتدوا به 

عل�ى أعلى درجة ممكنة، فنحن هنا في قول اهلل تعالى: {َوَمْحَياَي َوَمَماتِي 

لِّل�ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن}]األنع�ام:162[ وهو يقول لرس�وله أن يقول هكذا وأنه ُأِمَر 
بهذا، فلو قلنا بأن املس�ألة لس�نا أو ليس مطلوًبا منا أن نقت�دي به فيها: فننذر 

حياتن�ا هلل، وننذر موتنا هلل س�ترى ماذا س�يحصل، أنه أنت إذا ل�م تكن ناذًرا 

)3( َيَتَمْسوك: يستخدم السواك.
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ا  لحيات�ك هلل، ول�م تكن ن�اذًرا ملوتك هلل فإنك س�تبتعد عن أش�ياء كثيرة جدًّ

ا من األع�ال التي يجب عليك أن تؤديها، وأنك أيًضا س�تفقد صفة من  ج�دًّ

الصف�ات الت�ي فرضها الق�رآن الكريم كصف�ة الزمة ألولي�اء اهلل هي: أنهم 

باعوا أنفسهم من اهلل.

فلو أنها مس�ألة مختصة بالرس�ول )صل�ى اهلل عليه وعلى آله وس�لم( ملا 

ذكره�ا في مقام آخر من الصفات التي أثنى على عباده املؤمنين بالتحلي بها 

َه اْش�َتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأنُفَس�ُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة ُيَقاتُِلوَن  {إِنَّ اللَّ
ا فِي التَّ�ْوَراِة َواإِلنِجيِل  �ِه َفَيْقُتُل�وَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْي�ِه َحقًّ فِي َس�بِيِل اللَّ
َواْلُقْرآِن}]التوبة:111[ كذلك في قوله تعالى: {َوِمَن النَّاِس َمن َيْش�ِري َنْفَسُه 
ابْتَِغ�اَء َمْرَضاِت اللَّ�ِه َواللَّ�ُه َرُؤوٌف بِاْلِعَباِد}]البق�رة:207[ الحظوا كيف هذه 
اآلي�ة تؤك�د أن املس�ألة هي أيًضا م�ن الرحمة والرأف�ة التي َمنَّ اهلل س�بحانه 

ِه}  وتعالى بها على عباده {َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه ابْتَِغاَء َمْرَضاِت اللَّ

يعني باع نفس�ه من اهلل لُيقتل في س�بيله، لُيعاني في سبيله، ليتعب في سبيله، 

ُه َرُؤوٌف بِاْلِعَباِد} هو رؤوف بهم  ليبُذل ُمهجته في س�بيله قال بعدها: {َواللَّ

إل�ى درجة أنه فتح أمامهم أن يس�تثمروا موتهم، لي�س معنى رؤوف بهم أنه 

يعن�ي: حصل عمل منهم وهو ال ُيريده منهم، وإنا هكذا غامروا بأنفس�هم، 

وإال فهو رؤوف بهم ال يريد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من ش�راء أنفس�هم 

منه، وبيع أنفسهم ابتغاء مرضاته.

إن الرأفة والرحمة باإلنسان تتحقق بأن اهلل يفتح أمامه املجاالت الواسعة 

واملتع�ددة ليحصل على القرب منه، ليحظى بالقرب منه، ليحظى برضوانه، 
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ليحظ�ى بالنعيم الدائم في الجنة، ليحظى بالس�عادة األبدي�ة في الجنة، هذه 

ه�ي الرحم�ة، إضافة إلى مظاهر الرحمة في الدنيا التي تتحقق لإلنس�ان في 

ا. هذه الدنيا وهي كثيرة جدًّ

فاملس�ألة إًذا ما ال يمكن أن نقول بأنها ما هي مختصة بالرس�ول )صلى 

اهلل علي�ه وعل�ى آله وس�لم( ف�إًذا فا دام أن الرس�ول ق�د ُأِم�َر فنحن كذلك 

ر ماتنا هلل، وحينئٍذ بعد هذه اآلية كل من  مأم�ورون بأن ننُذر حياتنا هلل، ونن�ذُ

فك، أن ُيثبِّطك فافهم أنه يعمل  يح�اول معك أن ُيقعدك عن عم�ل، أن ُي�خوِّ

على أن َيُحوَل بينك وبين أن تؤدي هذا األمر اإللهي الذي هو ش�رف عظيم 

ل�ك، ونعم�ة عظيمة عليك، أن تن�ُذر موتك هلل، أن تنُذر حيات�ك أواًل وتنُذر 

موتك ثانًيا هلل سبحانه وتعالى، وما أكثر ما يحصل هذا! مثاًل في هذا الزمن، 

والكثير منكم شباب فيا أعتقد، إذا نظرنا إلى أمثال لكم في معسكرات في 

مناط�ق أخرى مش�ى بهم الحال وس�وء الحظ إلى أن ُتنذر حياتهم - س�واًء 

رض�وا أو ل�م يرضوا - ُتنذر حياتهم في س�بيل من؟ في س�بيل )أمريكا( في 

سبيل )إسرائيل(.

والبش�ر اآلن، الشباب اآلن، أنتم الشباب بالذات أمام مرحلة فيا أعتقد: 

إما أن يكون اإلنسان قد رسم لنفسه أن تكون حياته وموته هلل، وإال فستكون 

حياته وموته من أجل أمريكا، هذه القضية الشباب مقبلون عليها.

س�تكون ممن ينُذر حياته ألمريكا لو أنت في معس�كر فُتكلَّف أن تخرج 

ضم�ن حملة على منطق�ة معينة يقال: فيه�ا إرهابيون، أو تك�ون أنت معلم 

د الناس، ويهّدئ الناس، وُيثبِّط الناس، ألس�ت هنا تعمل ملصلحة  ممن يجمِّ

أمريكا؟ أو تكون أيًضا ولس�ت معلًما وأنت إنس�ان ع�ادي ينطلق من فمك 
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كلم�ة مع ه�ذا، وكلمة مع ذاك: )بّطل، ما لنا حاجة، ب�ا تكلفوا علينا انظر ما 

حصل في أفغانستان(. أليس كل هذا العمل الذي يؤدي بالناس إلى القعود 

إلى الخنوع؟ أليس خدمة لألعداء؟ فتكون أنت قد نذرت حياتك في سبيل 

أمريكا، وس�تموت في س�بيل أمريكا، يكون موتك خدم�ة ألمريكا ألنه لم 

تكن حياتك مؤثرًة عليها، لم يكن موتك مؤثًرا عليها.

م من اآلن ونح�ن في مقتبل ه�ذه املرحلة والكثير  فاإلنس�ان إذا ل�م يتفهَّ

منكم في مقتبل العمر ال يزالون شباًبا، طالًبا. اليهود عندهم قدرة أن يثقفوا 

الناس وأن يعملوا األشياء الكثيرة حتى يجعلوا الناس ينذرون حياتهم لهم، 

فالجن�دي يتح�رك بغضب وشراس��ة، ويض�رب بيت أخ مس��لم له، يقتل، 

ُيدمر، ينهب، وه�و في الوقت نف�س�ه - س�واًء فه�م أو لم يفهم - إنا يخدم 

أمريكا، وهكذا ُتصبح قضية؛ ألن املجال فيها واسع، يمكن للمعلم، يمكن 

للمرش�د، يمكن للوجيه، يمكن للتاجر، يمكن حتى التاجر نفس�ه سيخرج 

من أمواله مبالغ كبيرة خدمة ألمريكا. 

واهلل س�بحانه وتعالى يري�د منا - ألنه رحيم بن�ا - أن نفهم بأنه يجب أن 

نن�ُذر حياتنا ل�ه، فمتى ما َنذرت حياتك هلل خاصة وأن�ت تعرف النهج الذي 

تس�ير عليه وتعرف الصراط املس�تقيم الذي يجس�د ما أنت عليه من أنك قد 

ن�ذرت حيات�ك هلل س�بحانه وتعالى؛ وحينئٍذ لن تس�ير على طري�ق آخر، لن 

تجع�ل حيات�ك في خدم�ة الطغيان، لن تجع�ل حياتك في خدم�ة أعداء اهلل 

سبحانه وتعالى.

إذا كن�ت أيًض�ا قد ن�ذرت موتك هلل فأنت من س�ينطلق في س�بيل إعالء 

كلم�ة اهلل، ف�ي نصر دين اهلل في دفع أعداء اهلل، ف�ي محاربة أعداء اهلل؛ ألنك 
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ل�م يع�د لديك خوف من املوت، أنت قد اتخذت لنفس�ك قراًرا أن تس�تثمر 

موتك، وأنك قد نذرت موتك هلل.

وهذه القضية إذا تأملها اإلنسان سيرى بأنها قضية من الحاقة أالَّ تحصل 

لدى أي إنسان منا، من الحاقة أالَّ يكون أي مؤمن قد نذر موته هلل، ملاذا؟ ألن 

املوت قضية ال بد منها أليس كذلك؟ املوت قضية ال بد منها، وس�تموت إما 

بامل�وت الطبيعي أو تموت على يد أع�داء اهلل، إذا كان األمر على هذا النحو 

فق�د يكون الخوف لدى بع�ض الناس ليس لَتَصور األلم، ليس الستش�عار 

أنَّ هناك أَل�ًما، وإنا الستشعار أنه يريد أن يبقى حيًّا، يتشبث بالحياة، يحس 

بالحياة، ال يريد أن يدخل في غيبوبة مطلقة.

فاملس�ألة إًذا: اهلل س�بحانه وتعال�ى ق�د من�ح الش�هيد الحي�اة األبدية منذ 

ِذيَن  أن تف�ارق روُحه جس�َده عندما قال س�بحانه وتعالى: {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ

ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن}]آل عمران:169[. إًذا  ُقتُِلوْا فِي َس�بِيِل اللَّ
فالخس�ارة الحقيق�ة هي: أن يك�ون اإلنس�ان متهرًبا من الحي�اة األبدية، إذا 

كن�ت تخاف م�ن املوت؛ فإن املفترض منك هو أن تكون ممن يحرص على 

ه،  أن يك�ون حيًّا فال يدخل في غيبوبة مطلقة من بعد أن تفارق روُحه جس�دَ

ستكون حيًّا.

م�ن هذا نخل�ص إلى قضية باعتبارن�ا طالب علم، وأن طال�ب العلم إذا 

ل�م يك�ن يريد من وراء طلب العلم هو أن يكون عل�ى هذا النحو: أن تكون 

صالته وأن يكون ُنس�كه وأن تكون حياته وأن يكون موته هلل رب العاملين، 

فال فائدة في علمه، ال فائدة في حياته، ال فائدة من موته، ال فائدة في عبادته. 

]السيد حسين بدرالدين الحوثي/ محياي ومماتي لله[.
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ما وراء الشهادة من قيم: مدرسة متكاملة غنياَّة 
بالمفاهيم العظيمة

م�ا وراء الش�هادة من قيم ما وراءه�ا من مبادئ الروحي�ة التي كان عليها 

الش�هداء كل هذا مدرسة متكاملة، مدرس�ة غنيَّة باملفاهيم العظيمة، مدرسة 

ج منها خرج ش�امخ الرأس ثاب�ت اإليان عزيز النف�س، ال يتراجع  م�ن تخرَّ

وال يتأث�ر بأي ظروف مها كانت، ُيواجه كل التحديات وال يأبه لكل الطغاة 

واملستكبرين.

الش�هيد عندما انطل�ق في ميدان الص�راع بإبائه وعزيمت�ه وإيانه بموقفه 

امُلَميَّز والعظيم كان يحمل في نفس�ه قيم الق�رآن، وأخالق القرآن، وروحية 

الق�رآن، والتأث�ر باألنبياء العظام، ل�م يكن تحركه هكذا تح�رًكا تلقائيًّا! ال، 

ال، وراء تحرك�ه اإلي�ان بكل ما في اإليان من روحي�ة عالية، وقيم عظيمة، 

ومبادئ الحق، مبادئ الصدق، مبادئ النور.

الشهيد حمل اإليان في قلبه قبل أن يحمل السالح في يده، وكان سالح 

ه إلى اهلل توجه  اإلي�ان أقوى من الس�الح الذي حمله في يده، وعندم�ا توجَّ

بص�دق، وتوجه بِجدٍّ يعي قضيته يعي موقفه ُيدرك مصيره واتجاهه، فانطلق 

بثباٍت واستبش�اٍر بائًعا نفس�ه من اهلل س�بحانه وتعالى، ويستند في موقفه إلى 

متها الجانب اإلياني. ا في مقدِّ ة جدًّ ُأسس مهمَّ

الشهيد الذي تحرك في ميدان الصراع كان إيانه باهلل سبحانه وتعالى حافًزا 

ا، وأعطاه ق�وة، أعطاه قوة إرادة، وقوة موق�ف وثباًتا في امليدان، أعطاه  أساس�يًّ

روحية عالية جعلته كبيًرا أمام أولئك اأَلذلِّين الذين يرى فيهم الكثير من الناس 

أنهم هم الكبار، أعطته عزيمة لم يِلن بعدها، وثباًتا لم يتزحزح بعده.
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الش�هيد بإيانه؛ ألن اإلنس�ان املؤمن من الزم إيانه أن يبيع نفس�ه من اهلل 

س�بحانه وتعال�ى {إِنَّ اللَّ�َه اْش�َتَرى ِمَن امُلْؤِمنِي�َن َأنُفَس�ُهْم َوَأْمَواَل�ُهم بَِأنَّ 

�ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن}]التوبة:111[ هكذا هو  َله�ُُم الَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اللَّ
الش�هيد: الش�هيد مؤمن، وألنه مؤمن فقد باع نفسه من اهلل، ليس هناك إيان 

حقيقي إيان واٍع إيان كامل يأبى فيه اإلنس�ان أن يبيع نفس�ه من اهلل ويبخل 

بنفس�ه، ليس هن�اك إيان صحيح إي�ان حقيقي إيان كامل عل�ى هذا النحو 

ال�ذي نرى عليه الكثير من الن�اس ممن يتظاهرون بالتَّديُّن ويأخذون ببعض 

من آداب اإلسالم وسنن اإلسالم ثم يتباعدون عن أساسيات في اإلسالم.

اإليان الحقيقي هو هكذا، املؤمنون كا حكى اهلل عنهم وأخبر عنهم: هم 

ق�وم وصلوا في عالقتهم مع اهلل عالقتهم اإليانية إلى هذا املس�توى: دخلوا 

في صفقة عظيمة مع اهلل سبحانه وتعالى فباعوا أنفسهم من مالكها من ربِّها 

ن مصيرها إليه ومعاده�ا إليه ومرجعها إليه. باعوا  م�ن خالقه�ا من بارئها ممَّ

يها  أنفس�هم من اهلل، من اهلل س�بحانه وتعالى، والبيع هذا صفق�ة عظيمة يُجلِّ

قها موقف وجهاد وتضحية، ليست مجرد كالم في كالم، ال! وُيحقِّ

{إِنَّ اللَّ��َه اْش�َتَرى ِمَن امُلْؤِمنِي�َن َأنُفَس�ُهْم َوَأْمَواَل�ُهم بَِأنَّ َل�ُه�ُم الَجنََّة 
ُيَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل اللَّ��ِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن}]األنف�ال:111[ هذه هي الصفقة، 
هذا ما يحققها، هنا يكون التس�ليم للسلعة بعد البيع من اهلل سبحانه وتعالى 

{ُيَقاتُِل�وَن فِي َس�بِيِل اللَّ��ِه َفَيْقُتُل�وَن َوُيْقَتُلوَن} وُيس�لِّمون أنفس�هم التي 
ا، صفقة  باعوه�ا م�ن ربِّهم ومالكهم وإلههم، وهي بيعة وصفق�ة عجيبة جدًّ

لم يخسر فيها البائع، مع أنك كمؤمن أنت تبيع نفسك من اهلل، لكنها صفقة 

رابحة وعظيمة، أنت فيها الرابح، أنت فيها الفائز؛ ألن اهلل غنيٌّ عن العاملين، 
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ا خالًدا، ونعيًما ال ينتهي وال يتالشى، أرقى  أنت من كس�بت حياة أبديَّة وعزًّ

نعيم وأس�مى مقام، أنت من ُحزت الش�رف الكبير الكبير من ربِّ العاملين.

]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�[

الشهداء عندما انطلقوا في ميادين الجهاد في مواجهة 
قوى النفاق انطلقوا بإيمانهم يبيعون أنفسهم من اهلل

هك�ذا نج�د أن الش�هداء عندما انطلقوا ف�ي ميادين الجه�اد في مواجهة 

ُق�وى البغي قوى العدوان ق�وى العالة قوى النفاق انطلقوا بإيانهم، يبيعون 

أنفس�هم من اهلل س�بحانه وتعالى ويس�لمون الس�لعة ملالكها الذي اشتراها، 

خها في أنفسنا:  وهكذا هو شأن اإلنسان املؤمن، وهذه حقيقة يجب أن ُنرسِّ

ا في أي  ش�أن اإلنس�ان املؤمن أن يبيع نفس�ه من اهلل أن يكون حاضًرا مستعدًّ

وق�ت ف�ي أي لحظة لتس�ليم هذه الس�لعة إل�ى بارئها العظي�م ومالكها جل 

شأنه، إلى اهلل العظيم.

�ون هلل، محبُّون هلل، ه�ذا الحبُّ  وه�م عندم�ا انطلق�وا بإيانهم ب�اهلل محبُّ

العظي�م هلل ربِّ العاملين جعلهم يذوبون في اهلل، واندفاعهم في مواقفهم في 

جهادهم في تضحيتهم جعل عندهم استعداًدا أن يفارقوا كل ما يحبُّون، كل 

ما يحبُّون.

هم لهم مش�اعر، الشهيد لديه مشاعر ولديه عواطف هو يحب أهله، هو 

يح�ب أصدقاءه، ه�و يحب متعلقات حيات�ه، لكنه يحبها في مس�تواها، أما 

حبه األكبر واألعظم فهو هلل العلي العظيم، يحب اهلل أكثر ما يحب أي شيء 

ه الكبير هلل سبحانه وتعالى جعل عنده االستعداد أن يفارق  ه هلل حبُّ آخر، وحبُّ



69

كل ما يحب للوصول إلى الحبيب العظيم إلى اهلل سبحانه وتعالى.

ه ملتعلقات حياته من قرابة أو تجارة  وإال اإلنسان عندما يفوق ويغلب حبُّ

أو مسكن أو أي شيء أكثر من حبِّه هلل يفوق حبَّه هلل حينها ُيقّيد بقيود الحب 

ملتعلقات هذه الحياة الدنيا، ولهذا يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 

{ُقْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوَأبْنَآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل 
َن  اْقَتَرْفُتُموَها َوتَِجاَرٌة َتْخَش�ْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ إَِلْيُكم مِّ
�َه بَِأْمِرِه َواللَّ�َه الَ  اللَّ�ِه َوَرُس�ولِِه َوِجَهاٍد فِي َس�بِيِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأتَِي اللَّ

َيْهِدي الَقْوَم الَفاِسِقيَن}]التوبة:24[ واهلل ال يهدي القوم الفاسقين.
إن كان ش�يٌء م�ن هذه املتعلق�ات متعلق�ات الحياة من قراب�ة أو مال أو 

مس�كن أو تج�ارة أو أي ش�يء أح�ب إليك م�ن اهلل أو رس�وله والجهاد في 

سبيله فحينئٍذ أنت بعيد عن خط اإليان، أنت من يمكن أن ُتَقيَّد بهذه القيود 

قك فترضخ للباط�ل، وتبتعد عن اهلل  في ُحبِّك ومش�اعرك واندفاع�ك وتعلُّ

س�بحانه وتعالى، معن�اه: أن عندك قصوًرا كبيًرا، م�ا الذي يدفعك إلى حب 

األش�ياء األخ�رى أكثر من الحب هلل؟!]من كلمة للس�يد عبد الملك ب�در الدين الحوثي في 

الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�[

المستضعفون الواعون هم الموعودون بالنصر اإللهي

ْنَيا بِاآلِخَرِة} ]النساء:74[  ِذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِه الَّ {َفْلُيَقاتِْل فِي َسبِيِل اللَّ
ألنها كلها حياة والحياة اآلخرة هي أعظم من الحياة الدنيا {َوَمن ُيَقاتِْل فِي 

ِه َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًما}]النساء:74[ فهو يوجه  َس�بِيِل اللَّ
إلى ما هو خير لإلنسان سواء تحقق فتح على يده أو قتل في سبيل اهلل.
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َجاِل  �ِه َواْلُمْس�َتْضَعِفيَن ِم�َن الرِّ {َوَم�ا َلُك�ْم الَ ُتَقاتُِل�وَن فِي َس�بِيِل اللَّ
ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّنَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّالِِم َأْهُلَها  َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ
َواْجَع�ْل َلنَا ِمن َلُدن�َك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِم�ن َلُدنَك َنِصيًرا}]النس�اء:75[ حث 
آخر، كم هنا؟ في ثالث آيات: {َفانِفُروا ُثَباٍت َأِو انِفُروا َجِميًعا}]النساء:71[، 

ْنَيا بِاآْلِخَرِة}]النساء:74[،  ِذيَن َيْش��ُروَن اْلَحَياَة الدُّ ِه الَّ {َفْلُيَقاتِْل فِي َس�بِيِل اللَّ
َجاِل َوالنَِّساِء  ِه َواْلُمْس�َتْضَعِفيَن ِمَن الرِّ {َوَما َلُكْم الَ ُتَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل اللَّ
 َواْلِوْل�َداِن} ف�ي س�بيل إنق�اذ املس�تضعفين من الرج�ال والنس�اء والولدان 

ِذي�َن َيُقوُلوَن َربَّنَا َأْخِرْجنَا ِم�ْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّالِِم َأْهُلَها َواْجَعْل َلنَا ِمن  {الَّ
َلُدنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمن َلُدنَك َنِصيًرا}]النساء:75[.

وهكذا يجب أن يكون املس�تضعفون، يعني: أنهم مس�تضعفون عارفون 

ُنُه�ْم من أن  لوضعيته�م غي�ر راضي�ن لوضعيتهم يتمن�ون أن لديهم م�ا ُيَمكِّ

يعمل�وا في مواجهة الوضع الذي هم في�ه؛ لهذا قال عنهم: {َواْجَعْل َلنَا ِمن 

َلُدنَك َولِيًّا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدنَك َنِصيًرا}.
ليس�وا مس�تضعفين من الذين ليس له�م دخل، الحظ هن�ا الفارق حتى 

يعرف الناس يقيِّمون أنفسهم كمستضعفين، مستضعفون ال يبالون بالوضع 

الذي هم فيه وال يعتبرون أنفسهم مستائين من الوضع الذي هم فيه ويتمنون 

أن ل�و عندهم ماذا؟ ولّي ونصير يتحرك�ون معه، الذين هم على هذا النحو: 

ليس لهم دخل، هؤالء قد يكونون ممن ُيضربون، لكن املس�تضعفين الذين 

ه�م مظنة أن ينقذوا أو نقول يهمُّ كتاب اهلل أمرهم هم هؤالء املس�تضعفون، 

ِذيَن َيُقوُلوَن} وليس�وا املس�تضعفين من النوعية الذين  من هذه النوعية: {الَّ

بعضه�م يعارض عملك ملصلحة العدو، معارضته كلها لصالح العدو الذي 



71

ماذا؟ يس�تضعفه ويقهره ومتجه إلهانته وهت�ك عرضه؛ ألن هذه اآلية تعني 

في مجملها، تكش�ف لك مش�اعرهم ورؤيتهم، تذمرهم م�ن الوضعية التي 

ه�م فيه�ا، معرفتهم بالجهة التي تش�كل إنق�اًذا لهم ومخرًجا م�ن الوضعية 

الس�يئة الت�ي هم فيه�ا، هؤالء املس�تضعفون الذين ه�م موع�ودون باإلنقاذ 

ويأم�ر املؤمنين الذين هم في وضعية أخرى أن يعملوا لتحرير هؤالء يعملوا 

لتحريرهم وإنقاذهم. 

أم�ا املس�تضعفون اآلخ�رون فإنه�م يكون�ون ه�م الضحي�ة؛ ألنه�م هم 

يصبح�ون ف�ي األخي�ر، موقفهم، هم مي�دان للتضليل، هم مي�دان للخداع، 

ويأتي من جانبهم أشياء كثيرة تعتبر سنًدا للعدو، هؤالء ُيداسون، ويضيعون 

ويسلط اهلل عليهم.

ِذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل  ِه َوالَّ ِذيَن آَمنُوا ُيَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل اللَّ {الَّ
الطَّاُغوِت}]النس�اء:76[. إًذا ه�ذا فاص�ل ف�ي املوضوع؛ ليثبت إل�ى أنه هكذا 
املؤمن�ون يج�ب أن يكون�وا مقاتلي�ن ف�ي س�بيل اهلل، والكافرون ه�م عادة 

يكونون مقاتلين في سبيل الطاغوت، فيعطي أماًل للمؤمنين - وهم يقاتلون 

ف�ي س�بيل اهلل - بأن اهلل ه�و الولي والنصي�ر، وكفى به وليًّا وكف�ى به نصيًرا 

وه�و القدير وه�و القوي العزيز... إل�ى آخر الوعود التي ذكره�ا في كتابه، 

ا:  والكاف�رون مه�ا كانوا ومه�ا بلغت قوتهم فيه�م نقطة ضعف كبي�رة جدًّ

كونه�م يقاتل�ون في س�بيل الطاغ�وت، وكونهم أولي�اء للش�يطان {َفَقاتُِلوا 

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا}]النساء:76[. ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ َأْولَِياَء الشَّ
فتجد هذا الشيء في أكثر من آية مثلا قلنا سابًقا يقدم صورة عن العدو؛ 

ا، كل نقاط القوة  ليبين لك بأنه في حالة ضعف ولديه نقطة ضعف كبيرة جدًّ
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لدي�ك وهي: كونك في س�بيل اهلل، وكونك معتم�ًدا على اهلل، ومتوكاًل على 

اهلل، ومنتصًرا باهلل، هذه إيجابية كبيرة، الطرف اآلخر هذه نقاط ضعف كبيرة 

في�ه، ُتمّكنك من أن تتغلب علي�ه وتقهره؛ ولهذا قال بع�د: {َفَقاتُِلوا َأْولَِياَء 

ْيَطاِن}]النس�اء:76[ بمعن�ى أن كونه�م يقاتل�ون في س�بيل الطاغوت يعني  الشَّ
ا لديهم تهيُئهم ألن ُيهزموا وُيقهروا، قال بعد:  م�اذا؟ نقطة ضعف كبيرة ج�دًّ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا}]النساء:76[ أليس هذا  ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ {َفَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ
تش�خيًصا للعدو؟ يش�خص للناس املؤمنين كيف س�يكون العدو ونفس�يته 

وواقعه. ]السيد حسين بدر الدين الحوثي، سورة النساء، الدرس الثامن عشر[.

الشهيد يحب اهلل فوق كل شيء ويخاف من اهلل فوق 
كل شيء

فالش�هيد يحب اهلل فوق كل شيء ويخاف من اهلل فوق كل شيء، لو كان 

يخ�اف من اآلخرين أكث�ر من خوفه من اهلل لكان خوفه منه�م عائًقا كبيًرا له 

عن التحرك في ميدان الجهاد ومواجهتهم، لكن الش�هيد لخوفه العظيم من 

اهلل ذاب من�ه الخوف م�ن اآلخرين، فتحدى قوى الكف�ر والطغيان والنفاق 

والعالة، ولم يباِل بهم، ولم يكترث لجبروتهم أبًدا.

ع للخير الذي وعد اهلل ب�ه عباده املؤمنين  والش�هيد راغٌب إل�ى اهلل، ُمتطلِّ

املجاهدين الجنَّة، رضوان اهلل الذي هو أكبر فوز وأعظم َمْغَنم وأجل مكسب 

رضوان اهلل، الجنَّة بكلها واحدة من مظاهر رضوان اهلل سبحانه وتعالى.

ًقا بوعد اهلل، واثًقا واثًقا كل الثِّقة  والش�هيد تحرك في ميدان الجهاد ُمصدِّ

ل وال يتغيَّر،  ويدرك أن ما وعد اهلل به حقيقة، وأن وعد اهلل ال يتخلَّف وال يتبدَّ



73

وأنه مسار حقيقي نهايته املحتومة هي: رضا اهلل سبحانه وتعالى والجنَّة.

الشهيد يدرك التأكيد الكبير لوعد اهلل العظيم للشهداء بالجنَّة، وهو وعد 

�د أي وعد آخ�ر في القرآن بمثل ما أك�د اهلل عليه {إِنَّ اللَّ�َه اْش�َتَرى  ل�م يؤكِّ

�ِه  ِم�َن امُلْؤِمنِيَن َأنُفَس�ُهْم َوَأْمَواَل�ُهم بَِأنَّ َل�ُهُم الَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َس�بِيِل اللَّ
ا فِي التَّ�ْوَراِة َواإِلنِجي�ِل َواْلُقْرآِن َوَمْن  َفَيْقُتُل�وَن َوُيْقَتُل�وَن َوْع�ًدا َعَلْيِه َحقًّ
�ِه}]األنفال:111[ فلذلك الشهيد يستند إلى هذا اإليان إلى  َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن اللَّ
ه�ذه الروحية فيتحرك واثًقا باهلل ومؤمًنا ب�اهلل، ولديه نظرة حقيقية إلى واقع 

تة مكتوب فيها الفناء ال  هذه الحياة، هو يدرك أن هذه الحياة الدنيا حياة مؤقَّ

أح�د يبقى فيها، أو أنه ال أحد يرحل من هذه الحياة إالَّ الش�هداء أما الباقون 

فخالدون؟ ال. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�[

عظمة الشهادة

�ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَي�اٌء ِعنَْد َربِِّهْم  ِذي�َن ُقتُِلوا فِي َس�بِيِل اللَّ {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا  ُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ ُيْرَزُقوَن • َفِرِحيَن بَِما آَتاُهُم اللَّ
بِِه�م ِمْن َخْلِفِه�ْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُه�ْم َيْحَزُنوَن • َيْسَتْبِش�ُروَن بِنِْعَمٍة 
َه ال ُيِضيُع َأْج�َر اْلُمْؤِمنِيَن}]آل عمران: 169 - 171[ كا  ِم�َن اللَّ�ِه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللَّ
قال سابًقا: {َولَِيْعَلَم اْلُمْؤِمنِيَن}]آل عمران:166[ تحدث عن املؤمنين، مؤمنين 

استش�هدوا، ومؤمني�ن انطلق�وا وهم جرح�ى ليلحقوا الع�دو، مؤمنين كان 

كالمهم كالًما قويًّا في مواجهة دعاية معينة: 

ِذي�َن َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَش�ْوُهْم َفَزاَدُهْم  {الَّ
ُه َونِْعَم اْلَوِكيُل}]آل عمران:173[. إِيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اللَّ
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في هذا يتبين عظمة الش�هادة، وفضل الش�هادة في سبيل اهلل، الذين قتلوا 

ِذيَن َقاُلوا إِلْخَوانِِهْم  في سبيل اهلل؛ ألنهم في الواقع واملنافقون يقولون: {الَّ

َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقتُِلوا}]آل عمران:168[ هؤالء الذين تقولون ما قتلوا هم 
حظوا بفضل عظيم ومقام رفيع، درجة عالية.

ِه َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء}]آل عمران:169[  ِذيَن ُقتُِلوا فِي َسبِيِل اللَّ {َوالَ َتْحَسَبنَّ الَّ
هم أحياء ال يقال لهم أموات وال تظن بأنهم ماتوا، هم أحياء با تعنيه الكلمة 

{ِعنَْد َربِِّهْم} اهلل أعلم في أي مكان، في الجنة، أو في كوكب آخر اهلل أعلم 
أين، املهم أنهم في مكان، وبالطبع عندما يقول: 

{ِعنْ�َد َربِِّه�ْم} أنه م�كان رفيع، ومكان يعن�ي قد تكون الجنة أو ش�يء 
كالجن�ة، إذا قلن�ا الجن�ة ق�د خلق�ت أو م�ا خلق�ت ك�ا يق�ول البع�ض، {

ُيْرَزُقوَن}]آل عمران:169[ على ما يبدو أنها حياة كاملة، حياة حقيقية، يرزقون، 
{َفِرِحْي�َن}]آل عم�ران:170[ {َوَيْسَتْبِش�ُرْوَن}]آل عم�ران:170[ أليس�ت ه�ذه 
عبارات تدل على الحياة الحقيقية؟ أيًضا مستبش�رين بالنسبة ملن بعدهم من 

الن�اس املؤمنين الذي�ن يجاهدون في نفس الطريق التي هم استش�هدوا فيها 

أنه�م ن�اس {أالَّ َخْوٌف َعَلْيِه�ْم َوالَ ُهْم َيْحَزُن�ْوَن}]آل عم�ران:170[ ال ُيخاف 

عليه�م وال ح�زن عليهم من أي ط�رف كان، أنها طريقة في�ا لو حصل على 

أحد منهم، فيا لو حدث أن يقتل، أنه ماذا؟ س�يلحق بهم وينال هذه الدرجة 

العظيمة عندما يقتل في سبيل اهلل.

أن تك�ون هذه اآلية في مقام بع�د الحديث عن املنافقين: {َل�ْو َأَطاُعْوَنا 

َم�ا ُقتُِلْوا}]آل عم�ران:168[ أليس فيها تفنيد لرؤيتهم ه�م؟ تفنيد لرؤيتهم؛ ألنه 
عندم�ا تقول: )أنه َما ِمْن ُقتُِلوا( لك�ن الحظ القتلى أين هم، إًذا فأنت عندما 
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تعتب�ر أن رؤيت�ك صحيح�ة، وكان األفضل لهم أالَّ يقتل�وا معناه عندك أنت 

أن األفض�ل لهم أالَّ ينالوا ه�ذه الدرجة الرفيعة، هذه الحياة األبدية عند اهلل، 

يرزقون، فرحين، مستبش�رين، إًذا معناه أنه ال قيمة لكالمه ويجب أن يواجه 

بمثل هذا، في أّي ظرف يكون الناس فيه يواجه املنافقون بكالم شبيه بهذا با 

تضمنته هذه اآلية وغيرها من اآليات، عندما يقول: )اترْك، وليس لك دخل، 

ما باّل، و... و... و... إلى آخره( تقول له في األخير: فيا لو وقع عليَّ شيء 

من هذا، فيا لو ُقتلت في سبيل اهلل، أليست فضيلة عظيمة ودرجة عالية؟ إًذا 

فأن�ت تحاول أن تحول بيني وبين م�ا هو فضل عظيم وبين ما هو حياة ليس 

فيه موت على اإلطالق إال مجرد االنتقال، االنتقال فقط قد يكون لحظات.

فه�ل يمكن أن يكون ناصًح�ا أو يكون رأيه صحيًح�ا وصائًبا من تكون 

توجيهاته تحول بين اإلنس�ان وبين مقام رفيع وفضل عظيم؟ أبًدا، ال يمكن 

أن يسمى ناصًحا وإن كان هو ناصح في الوقت نفسه لكن منطقه ليس منطق 

الناص�ح وال يع�رف كيف ينصح، قد يصدر مثاًل م�ن قريب لك يوجهك أن 

تترك وأشياء من هذه، لكن يجب أن تفهم بأن ما يقوله هو وإن كان من واقع 

النصيح�ة، لكنه في الواقع ال يعرف النصيحة، لو يعرف هذا الفضل العظيم 

- إذا كان ناصًحا لك - املفروض بأن يدفعك إلى أن تناله، أما إذا كان منافًقا 

توبخه توبيًخا.

{َيْسَتْبِش�ُرْوَن بِنِْعَم�ٍة ِمَن اهللِ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللَ الَ ُيِضْي�ُع َأْجَر اْلُمْؤِمنِْيَن} 
]آل عم�ران:171[ إًذا بدل الحياة حصل لهم حياة أفضل، وبدل هذه الحياة على 

األرض حي�اة ف�ي عال�م آخر أرق�ى وأفضل، ويكف�ي أن فيه�ا األمن يكفي 

اإلنس�ان األم�ن أن يعرف ب�أن مصيره أصب�ح مصيًرا مضموًن�ا، أنه من أهل 
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ا؛  الجن�ة وال خوف عليه وال ح�زن. هذه في حد ذاتها تعتب�ر نعمة كبيرة جدًّ

ألن اإلنس�ان ف�ي األرض هن�ا يك�ون قلًقا، يعن�ي ال يعرف كي�ف قد تكون 

نهايت�ه، ما عن�ده ضانة مؤكدة تاًما بأن�ه إلى الجن�ة وإن كان في طريقها، ال 

يعرف كيف ستكون النهاية بالنسبة له، أما الشهيد فهو حيٌّ وقد عرف أنه من 

أهل الجنة وفي الوقت نفسه هو في جنة، الجنة الحقيقية، أو جنة أخرى، لم 

يعد هناك موت بالنسبة له، ولم يعد هناك قلق بالنسبة له على اإلطالق، هذه 

ا أنه قد أمن عذاب اهلل قد أمن جهنم، قد  الحالة وحدها تعتبر نعمة كبيرة جدًّ

أمن من س�وء الحس�اب، قد أصبح يقطع بأنه من أهل الجنة. ]الس�يد حس�ين بدر 

الدين الحوثي من ملزمة: سورة آل عمران، الدرس السادس عشر[.

الشهادة في سبيل اهلل نصر شخصي للمؤمن

املؤم�ن هدفه ه�و أن يحصل على رضى اهلل، وأن يكس�ب رضى اهلل، وأن 

يكون في أعاله ما يحقق رضا اهلل، وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده 

ه�و نصر القضي�ة التي يتحرك من أجلها، هي تلك القضية التي تتطلب منه أن 

يبذل نفس�ه وماله، ف�إذا كان مطلوب منك أن تبذل نفس�ك ومالك فهل ذلك 

يعني بالنسبة لك نصًرا ماديًّا شخصيًّا؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل 

اهلل، ه�ل حصل له نصر مادي ش�خصي؟ هو انتص�ر للقضية، هو حصل على 

الغاية التي ينش�دها، حتى وإن كان صريًعا فوق الرمضاء، ألم يصبح ش�هيًدا؟ 

حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد اهلل بها الشهداء، دمه ودم أمثاله، روحه 

وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة املهمة لتحقيق النصر للقضية؟

املؤمن ال ينظر إلى نفس�ه، النصر الش�خصي، املقصد الشخصي، قضيته 
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الخاصة، ِخطته املعينة، موقفه الخاص. املس�يرة هي املسيرة الطويلة: العمل 

عل�ى إع�الء كلمة اهلل، النصر لدين اهلل، في هذه املرة أو في املرة الثانية أو في 

امل�رة الثالث�ة، إن لم يك�ن على يديك أنت فق�د يكون على ي�د آخرين ممن 

هيأتهم أنت، وهكذا.. حتى تنتصر، وال بد أن يتحقق النصر.

وأنت منتصر أيًضا عندما تس�قط شهيًدا في سبيل اهلل، أنت منتصر أيًضا، 

أنت عملت ما عليك أن تعمله فبذلت نفسك ومالك في سبيل اهلل. فإن يرى 

املس�لمون، أو يرى املؤمنون بعضهم صرعى ف�ي ميادين الجهاد، كا حصل 

ف�ي يوم أحد، ألم يتألم رس�ول اهلل )صلوات اهلل عليه وعلى آله( عندما رأى 

حم�زة صريًع�ا؟ وصرع كثير م�ن املجاهدين، ولكن هل توق�ف بعدها؟ لم 

ين كحمزة لكنه  يتوقف أبًدا، وإن كانت تلك خس�ارة أن يفقد أشخاًصا مهمِّ

نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها، وال بد في هذه املسيرة أن يسقط 

شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى، مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

امله�م أننا نري�د أن نقول: إنه في حاالت الش�دائد، وه�ي الحاالت التي 

يضط�رب فيه�ا ضعفاء اإلي�ان، يضطرب فيها م�ن يفقدون نس�بة كبيرة من 

استشعار تن�زيه اهلل سبحانه وتعالى، الذي يعني تن�زيهه عن أن يخلف وعده 

َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز}]الحج:40[. ُه َمن َينُصُرُه إِنَّ اللَّ وهو القائل: {َوَلَينُصَرنَّ اللَّ

وفع�اًل لو تتوف�ر عوامل النصر لدى فئة، تكون على املس�توى املطلوب، 

ويوفرون أيًضا من األس�باب املادية ما يمكن أن يوفروه، ال ش�ك أن هؤالء 

سيحققون نصًرا كبيًرا.

وال يعني النصر: هو أالَّ يتعبوا، أالَّ ُيستشهد منهم البعض أو الكثير، وال 

يعني النصر هو أالَّ يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، وال يعني 
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النصر: هو أالَّ يحصل منهم س�جناء. إنهم مجاهدون، واملجاهد هو مس�تعد 

مل�اذا؟ أن يتحم�ل كل الش�دائد في س�بيل االنتصار للقضية الت�ي من أجلها 

انطلق مجاهًدا، وهو دين اهلل.

عار بن ياس�ر في أيام صفي�ن كان يقول: )واهللِ لو َضرُبون�ا حتى َيْبُلُغوا 

بنا َس�َعفاِت َهَج�ر)4( لعلمنا أننا على الحق وأنهم عل�ى الباطل(. يقول: لو 

هزمنا معاوية وجيشه حتى يصلوا بنا البحرين َل�َم�ا ارتبنا أبًدا في أنهم على 

باطل وأننا على حق. إنسان واٍع، إنسان فاهم، يعرف طبيعة الصراع، يعرف 

ميادي�ن الجه�اد التي تتطلب من ه�ذا النوع، يحصل فيها ح�االت كر وفر، 

يحصل حاالت تداول في األيام فيا بين الناس، يحصل كذا يحصل كذا.

فهو ال ينطلق على أس�اس فهم قاصر للمسألة، أن يفهم قول اهلل تعالى: 

ُه َمن َينُصُرُه} إًذا س�يتحرك وبالتالي فلن يالقي أي صعوبة،  {َوَلَينُصَرنَّ اللَّ
وأن معن�ى تأيي�د اهلل هو إمداد غيبي له بحي�ث ال يالقي أي عناء.. ليس هذا 

ه�و الفهم املطلوب.. وأنت واثق من املس�يرة التي تس�ير عليها أنها مس�يرة 

ح�ق، واملواقف التي تتحرك فيها أنها مواقف حق، هذا ش�يء مهم، ثم ثق، 

وعندم�ا تثق هل تثق بنصرك ش�خصيًّا؟ يجب أن تلغى، وإال فس�يكون من 

ا، أن يتحقق لهم شخصيًّا كل تلك الوعود فهم  ينظرون إلى أنفسهم شخصيًّ

من قد ُيضطربون عند أول شدة يواجهونها.

انظر ملاذا تتحرك؟ هل أنت تتحرك في س�بيل اهلل؟ ألم تكن هذه العبارة 

ه�ي الت�ي تكررت في الق�رآن الكريم بع�د كلمة: {يجاه�دون، جاَهدوا، 

جاِه�دوا}؟ {في س�بيل اهلل، في س�بيل اهلل، في اهلل} هذه ه�ي الغاية، هو 

)4( َسَعفاِت َهَجر.
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اله�دف ال�ذي من أجله أتح�رك، أنا أتحرك في س�بيل اهلل، وأن التحرك في 

هذا امليدان يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أليس 

معنى ذلك إلغاء النظرة الشخصية واملكسب الشخصي؟ أن أتحرك في هذا 

املي�دان ألحقق النصر لدين اهلل، والعمل إلعالء كلمته وإن كان ذلك باذا؟ 

ببذل نفس�ي ومالي، أليس معناها التالش�ي؟ التالش�ي املادي بالنس�بة لي؟ 

وجودي، جسدي، وماديات أموالي، أليس املعنى هكذا؟

إًذا فليس هناك مجال للتفكير في النصر الش�خصي، كل شخص ينطلق 

عل�ى أس�اس أن�ه يري�د أن يتحقق ل�ه النصر الش�خصي. ال. رب�ا قد يكون 

مكت�وب ل�ك أن تك�ون من الش�هداء، ه�ذا هو النص�ر الش�خصي، النصر 

الش�خصي بالنس�بة لك حتى لو لم تكتمل املس�يرة، أو ُجب�ن اآلخرون من 

ورائ�ك، أم�ا أنت فقد حقق�ت النص�ر، قمت بالعم�ل الذي ُي�راد منك أن 

تق�وم به، وبذلت كل م�ا بإمكانك أن تبذله، فأنت ق�د نصرت القضية على 

أعلى مس�توى، وتحقق لك النصر، أَوليس نص�ًرا عظيًما أن تكتب عند اهلل 

ِه  ِذيَن ُقتُِلوا فِي َس�بِيِل اللَّ من الش�هداء الذين ق�ال عنهم: {َوالَ َتْحَس�َبنَّ الَّ

�ُه ِمْن َفْضِلِه  َأْمَواًت�ا بَ�ْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِِّه�ْم ُيْرَزُقوَن • َفِرِحي�َن بَِما آَتاُهُم اللَّ
ِذيَن َلْم َيْلَحُقوا بِِهم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم  َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ
َيْحَزُنوَن}]آل عمران:169، 170[ أليس هذا هو نصر؟ ]الس�يد حس�ين بدر الدين الحوثي، 

من ملزمة: معنى التسبيح[.
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ثالث حاالت في واقع األمة

عندم�ا نأت�ي لنتأمل في الواقع ن�رى أن هناك ثالَث ح�االت يعني: ليس 

فق�ط َمْن ُيقَتل هم الش�هداء، أو أنه ال يمك�ن أن ُيقَتل إال من ينطلق في خط 

الشهادة والجهاد، ال.

هناك ثالث حاالت في واقع األمة:

الحال�ة األول�ى: ُيقَت�ل فيه�ا البع�ض وهو في ح�ال استس�الم، في حال 

ل  خضوع بدون تبنِّي أيِّ موقف، وال هو قائم بمس�ؤوليته، وهو في حالة تقبُّ

لهيمن�ة األع�داء ولقهرهم، وف�ي حالة ذل وه�وان، هذا حص�ل للكثير من 

الن�اس، حص�ل ملئات اآلالف يقتلون وهم على ه�ذه الحال، مئات اآلالف 

ف�ي بل�دان العالم اإلس�المي ف�ي املنطق�ة العربي�ة وغيرها، في الع�راق في 

أفغانستان في الصومال في اليمن، اآلالف يقتلون، وإذا جئنا بشكل عام في 

واقع املسلمين فمئات اآلالف، مئات اآلالف ُيقَتلون وهم في حال ُذّل، في 

حال استس�الم، في حال عجز، في حال صمت، ليس لهم موقف، لم يتبنوا 

أي موقف ضد األعداء.

في فلس�طين أيًض�ا كم ُيقَتل م�ن الفلس�طينيين من غي�ر املجاهدين، من 

الس�اكتين، م�ن الصامتين، م�ن املستس�لمين، م�ن املتقبلين لهيمن�ة العدو، 

وم�ع ذلك ُيقَتلون ويخس�رون حياتهم، ويخس�رون وجودهم، ويخس�رون 

لهم  مس�تقبلهم عند اهلل سبحانه وتعالى لقاء تقصيرهم في مسؤولياتهم وتقبُّ

لهيمنة الظلم والشر والفساد والطغيان ورضوخهم للباطل، هذه حالة.

الحال�ة الثاني�ة: البع�ض ُيقَت�ل وه�و ف�ي موقف أس�وأ، وه�و في صف 
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م حيات�ه قرابين لهم  الباط�ل خاضًعا للمجرمي�ن والطغاة واملس�تكبرين ُيقدِّ

ب�وا على أمته، وهذا  ف�ي خدمتهم، لكي يس�يطروا، لك�ي يهيمنوا، لكي يتغلَّ

حص�ل، الذين كانوا يقفون في مواجهة هذا املش�روع القرآني ويقاتلونه ألم 

يقت�ل منه�م اآلالف؟ ُقتَِل منه�م اآلالف، قتل في صف أمري�كا وهو يقاتل 

الناس لكي ال يقولوا: )املوت ألمريكا( ويموت هو لُيسكت صوت )املوت 

ألمريكا(، آالف ُيقتلون واألمريكيون يحركون يحركون عش�رات اآلالف، 

الجيوش العربي�ة، املتطوعين، ُعبَّاد املال، الكثير من الناس يبيع حياته ويبيع 

ي بنفسه ليخسر نفسه ويخسر الدنيا واآلخرة. نفسه وُيضحِّ

إًذا اآلالف ُقتِلوا ُقتِلوا وهم في املوقف الخطأ في موقف الهالك والشقاء، 

ف�ي موق�ف الخدمة واإلذعان لألعداء، واالستس�الم لألع�داء، والخضوع 

لألعداء، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خالل عناوين أخرى؛ ولكن 

وراءها أمريكا ووراءها إسرائيل مثل العناوين الطائفية وما شاكل ذلك.

الحال�ة الثالثة: هناك قتل في س�بيل اهلل، قتلى في س�بيل اهلل، ُش�هداء في 

، في موق�ف الش�رف، املطيع�ون هلل، القائمون بمس�ؤوليتهم،  موق�ف الع�زِّ

الذين باعوا أنفس�هم من اهلل يوم باع الكثير أنفس�هم من الشيطان ومن أولياء 

الش�يطان؛ وه�ؤالء هم الفائ�زون، وهذا النهج هو الذي س�ار فيه ش�هداؤنا 

العظاء.

ون أن نس�ير في هذه الطريق وأن  نحن في هذه املس�يرة كمجاهدين معنيُّ

ن قال اهلل عنهم: {ِمَن  نواصل املشوار وأن نكون نسعى نسعى ألن نكون ممَّ

ن َقَضى َنْحَبُه َوِمنُْهم  �َه َعَلْيِه َفِمنُْهم مَّ امُلْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
ن َينَتظُِر}]األحزاب:23[. مَّ
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قهم  مونا في بداية املشوار ووصلوا، وصلوا، وفَّ ش�هداؤنا العظاء قد تقدَّ

اهلل وتقبَّلهم ووصلوا، وهم هناك في مقامهم العظيم عند اهلل سبحانه وتعالى 

ن َقَضى َنْحَبُه} قضوا نحبهم ووصلوا إلى الس�عادة الحقيقية إلى  {َفِمنُْهم مَّ
النج�اة، والتحق�وا بالرفي�ق األعل�ى، وبقينا نح�ن فكيف نك�ون منتظرين؟ 

وكي�ف نحرص على أن تكون العالقة بين الواص�ل وبين املنتظر؟ هو هناك 

قهم؛  ق�ك كا وفَّ ل وراٍج هلل أن يوفِّ يستبش�ر وأن�ت هنا منتظر ل�دورك، ومؤمِّ

ة والخير والسعادة والفوز العظيم. لتلحق بهم مقبواًل عند اهلل إلى العزَّ

اهلل حك�ى ع�ن الش�هداء أنه�م {َفِرِحي�َن بَِم�ا آَتاُه�ُم اللَّ��َه ِم�ن َفْضِلِه 

�ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخ�ْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ  ِذي�َن َل�ْم َيْلَحُقوْا بِِهم مِّ َوَيْسَتْبِش�ُروَن بِالَّ
ُه�ْم َيْحَزُن�وَن}]آل عم�ران:170[ الش�هداء حيث هم في ضيافة اهلل مستبش�رين 
بإخوتهم املجاهدين السائرين في طريقهم في دربهم، فهم هناك مستبشرين 

مل�ن هنا مل�ن ينتظرون، واملنتظ�ر متطلع ليصل إل�ى ما قد وص�ل إليه أولئك 

الذي�ن وصلوا، وصلوا وفازوا. ]من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1434ه�[

الشهداء هم صناع النصر في كل عصر

إنن�ا ونحن نس�تذكر ش�هداءنا العظام، ندرك أن للش�هداء ف�ي زمننا وفي 

كل زم�ن اإلس�هام الحقيقي واألساس�ي والرئيس�ي في صناع�ة النصر، في 

كل نصر تحقق للمس�تضعفين، وفي إع�الء كلمة الحق بكل عصٍر وفي كل 

زم�ٍن صدع فيه صوت الحق ضد الباطل، وإس�هامهم الحقيقي واألساس�ي 

ف�ي إع�الء كلمة اهلل س�بحانه وتعال�ى، وإقامة الع�دل، وف�ي مواجهة الظلم 
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والطغيان والجبروت في كل زمٍن وفي كل عصر، في كل مرحلٍة تحرك فيها 

للحق والعدل أمٌة ومنهٌج وعال فيها صوٌت كان للشهداء اإلسهام األساسي 

والحقيقي.

وب�دون الش�هداء وبدون الش�هادة وبدون التضحية م�ا كان باإلمكان أن 

يعل�و للح�ق ص�وت، أن يتحق�ق للمس�تضعفين واملظلومي�ن خ�الٌص، أن 

ا ومجًدا، وأن يتخلصوا من هيمنة املجرمين، ما كان  يكسب املستضعفون عزًّ

باإلمكان دفع الش�ر امُلس�تحِكم، ودفع الغيِّ ودفع الظلم ودفع كل أش�كال 

الفساد والطغيان بدون تضحية.

كان�ت التضحية هي الثم�ن الذي ال ُبدَّ منه، ال ُبدَّ من�ه في تخليص األمة 

م�ن هيمنة الظاملي�ن واملجرمين، ال ُب�دَّ منه في مواجه�ة التحديات مها كان 

حجمه�ا، ال ُبدَّ منه في العمل لتغيي�ر الواقع البئيس واملظلم لألمة، ال ُبدَّ منه 

ة والكرامة وإلى ما ينش�ده الن�اس من عدل  في الس�عي للوص�ول إلى الع�زَّ

وخير وأمن واستقرار.

قون لهذه التضحية وألن يدفعوا  كان ال ُب�دَّ من التضحية وكان الذين ُيوفَّ

ه�ذا الثمن هم امُلتميِّزون في إخالصهم هلل س�بحانه وتعالى في عبوديتهم هلل 

ين نحو اهلل  س�بحانه وتعالى فيا هم في�ه من إيان عظيم جعلهم دائًما منش�دِّ

العظيم، راجين ومبتغين وس�اعين للوص�ول إلى رضوانه وبأي ثمن، رضى 

هم األكبر ومبتغاهم األعظ�م وطموحهم املهم،  اهلل س�بحانه وتعالى ه�و همُّ

وغايته�م املنش�ودة، كل م�ا يأمل�ون الوصول إلي�ه وما يروم�ون أن يحققوه 

بأنفس�هم وأن يكس�بوه م�ن ه�ذه الحي�اة ف�ي كل وجودهم: ه�و رضى اهلل 

سبحانه وتعالى.
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اًدا هلل س�بحانه وتعالى مخلصين هلل س�بحانه وتعالى،  فكان�وا هك�ذا: ُعبَّ

ين من كل وجدانهم ومن أعاق نفوسهم نحو  مبتغين مرضاة اهلل تعالى، منشدِّ

اهلل س�بحانه وتعالى، عرجوا إليه وأملوا منه وطلبوا منه أن يرضى عنهم وأن 

يقبله�م وأن يتقبَّ�ل منهم حياتهم التي وجدوها أعظ�م ما في أيديهم وأعظم 

موه هو: الحياة، هو: الوجود، هذا الوجود هذه  م�ا يقتنونه وما يمكن أن يقدِّ

موا أرواحهم  موها هلل س�بحانه وتعالى، أن يقدِّ الحياة راموا ونش�دوا أن يقدِّ

وا  �وه فأحبُّ أنفس�هم حياته�م، وجوده�م للالك س�بحانه وتعال�ى الذي أحبُّ

موا له أغلى ما لديهم وهي: النفوس واألرواح. بمقدار محبَّتهم له أن يقدِّ

هك�ذا كانوا ه�م ما بينهم وبي�ن اهلل س�بحانه وتعالى فحقق له�م آمالهم 

مين لديه يمنحهم من اإلكرام  وأصل�ح لهم بالهم وتقبَّلهم ضيوًفا لدي�ه مكرَّ

زق والنعيم ما وعد به في كتابه الكريم. والرِّ

ره في آياته املباركة أما هم فيا هم عليه تجاه ُأمتهم تجاه شعوبهم  وما صدَّ

فهم الذين نشدوا أُلمتهم العزة ونشدوا أُلمتهم الخالص من الظلم وأرادوا 

أُلمتهم أن تحيا كريمة عزيزة محترمة تعيش حالة العدل وفي أحضان الخير 

حتى لو وهبوا حياتهم في هذا السبيل لتحيا األمة في املقابل عزيزة كريمة ال 

مستذلة وال مغصوبة وال مهانة.

ج�ون وأن ُتهضم ُأمتهم  ه�م الذين عزَّ عليه�م أن ُتظلم ُأمتهم وه�م يتفرَّ

وهم ال يبالون وأن تستذل وتقهر ُأمتهم وهم غير مبالين وال مهتمين.

ع�زَّ عليه�م أن تعان�ي ُأمته�م تح�ت وط�أة املعان�اة والقهر واالس�تبداد 

واالس�تهداف ث�م ال ينهضون ليقضوا عنه�ا وليدافعوا عنه�ا وليواجهوا كل 

التحديات واألخطار التي تستهدفها.
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فكان�وا هم اأُلُذن الصاغية التي أصغت أُلمتها فس�معت األنين والوجع 

واأللم، وكانوا هم العين البصيرة التي ش�اهدت مس�توى ما تعانيه األمة من 

مظلومي�ة كبي�رة ومعاناة كثيرة ومآٍس كبيرة، فكان�وا هم ذوي الضمير الحي 

ة وتحركت فيه روح املسؤولية  الذي حينا رأى وحينا سمع تحركت فيه العزَّ

مباليي�ن؛ بل تحركت فيهم كل مش�اعر املحبة واإلعزاز  فل�م يكونوا من الالَّ

أُلمته�م والرحم�ة بأمتهم والغي�رة أُلمته�م ولدينهم وملقدس�اتهم فتحركوا 

ابتغ�اء مرضاة اهلل وفي س�بيل نصرة وخ�الص ُأمتهم املظلوم�ة، واملحرومة 

واملقهورة واملعانية.

�دوها  وكان�وا هم تجاه القيم واملبادئ هم الذين حملوها، هم الذين جسَّ

في واقع الحياة، لم يكن باإلمكان أبًدا أن يقبلوا باإلذالل وهم تثقفوا ثقافة 

قوا به،  ، وكان العزُّ له�م إياًنا حملوه ومبدًأ آمنوا به وكذل�ك ُخُلًقا تخلَّ الع�زِّ

دوه  وكان الشرف والكرامة لهم - أيًضا - مبدًأ وُخُلًقا حملوه وجداًنا وجسَّ

سلوًكا وموقًفا.

وكانوا هم حملة مش�روع ينش�د لألمة إقامة العدل لحياتها وإقامة الخير 

ف�ي واقعها ومواجهة الش�ر والفس�اد الذي يس�تهدفها، هؤالء هم الش�هداء 

الذي�ن ل�م يكونوا فقط مجرد ضحايا.]من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدي�ن الحوثي في 

الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�[

ووعي  ببصيرة  الشهادة  ثقافة  تحمل  أن  يجب  أمتنا 
صحيح وأن ُنربِّي عليها األجيال

ولذل�ك؛ ونحن في ش�عبنا اليمني العظيم بطبيعة م�ا نواجه من تحديات 
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وأخطار وفي ش�عوب منطقتنا العربية واإلسالمية ككل نحن نجد دائًما أننا 

مها ببصيرة ووع�ي صحيح، وأن  أم�ة يج�ب أن نحمي هذه الثقاف�ة وأن نقدِّ

ُنربِّ�ي عليها األجيال؛ ولكن وفق املفاهيم الصحيحة؛ ألن األمة ُتس�تهدف، 

تستهدف في كل املبادئ وفي كل املفاهيم وتستهدف في ثقافتها وفي فكرها.

إن املفهوم الصحيح للجهاد واالستشهاد: هو الذي يمكن بواسطته حاية 

األم�ة ودفع األخطار عنه�ا ومواجهة ما تواجه من تحدي�ات كبيرة وأخطار 

تحيط بها من كل جانب.

وإنَّ للش�هداء - كل الش�هداء - لشهداء شعبنا اليمني العظيم في مسيرته 

القرآنية وثورته الش�عبية وفي كل تحركه الذي ينش�د العدل ويهتف بصوت 

الحق ويس�عى لتحقيق العدالة؛ لهؤالء الش�هداء املكانة العظيمة في أنفس�نا 

رون كل هذه التضحية  نون ويقدِّ وفي أنفس كل األحرار والشرفاء الذين يثمِّ

العظيمة.

متها بعض  ونح�ن نق�ف أمام بع�ض املحطات في هذا الش�أن وف�ي مقدِّ

م الذكرى الس�نوية  العناوين ذات الصلة بموضوع الش�هادة والش�هداء، ُتقدِّ

ا وداللة واضحة فيا يتعلق باملظلومية املظلومية الكبيرة  للش�هيد درًس�ا مهمًّ

لشعبنا اليمني العظيم.

أواًل في مسيرته القرآنية التي منذ بداية تحركها ونشاطها الثقافي والقرآني 

في مش�روعه املتميِّز ووجهت بكل أش�كال القمع والظلم؛ ولكن الش�هداء 

الذي�ن حملوا ثقافة الق�رآن الكريم بوعي وبصيرة صحيح�ة وبفهم حقيقي 

كان�وا ه�م بجهوده�م وعطائهم وصبرهم من أس�هموا اإلس�هام األس�اس 

والكبير في بقاء هذه الثقافة وبقاء هذا املش�روع الذي س�معه ش�عبنا اليمني 
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العظي�م والت�فَّ حوله وتفاهم معه واطمأن له بعد س�عي كبي�ر من ِقَبل قوى 

الظلم والجبروت لعزل هذا املشروع وحصاره والفصل فيا بينه وبين شعبنا 

اليمني العظيم، لكن شعبنا اليمني العظيم أدرك أن هذا املشروع: هو مشروع 

عدالة للشعب كل الشعب، لألمة كل األمة، للمستضعفين كل املستضعفين؛ 

ق في  ألنه يس�عى لخ�الص كل املظلومين من مظلوميته�م ومعاناتهم، فتحقَّ

نهاي�ة املطاف التفاف ش�عبي واس�ع تجاه هذا املش�روع الذي ين�ادي بالحق 

ة بالكرامة باالستقالل. بالعزَّ

وعل�ى كل املراح�ل املاضية كانت هناك جوالت وج�والت من الصراع 

امُلحت�ِدم ُبغية َوْأد هذا املش�روع والقضاء عليه وُبغي�ًة إلنهائه بالكامل؛ لكنه 

َمت وعال  ًرا وروًحا ثورية متأصل�ة حتى ُعمِّ ا متجذِّ تنام�ى فصار وعًيا ش�عبيًّ

رت في أعاق األرض جذورها. صوُتها وارتفع شأُنها وتجذَّ

ولذلك؛ اآلن تحقق لش�عبنا نتائ�ج مهمة ونتائج كبيرة نس�تطيع اليوم أن 

نقول: إنه لوال هذه الثقافة، لوال هذا املشروع القرآني الذي أحيا فينا جميًعا 

في أوساط شعبنا اليمني الروحية العالية واألمل الكبير باهلل سبحانه وتعالى 

�م أغالل الخوف والرهبة لكان واقع بلدنا واقًعا مختلًفا، واقع بلدنا -  وحطَّ

وهو البلد املستهدف الشعب املستهدف - لكان واقعه مختلًفا.

ه�ذا البلد الذي حاله حال غي�ره من البلدان من االس�تهداف الكبير من 

قوى الش�ر والطغيان الذي تش�تغل بش�كل مباش�ر وأيًضا من خالل أدواتها 

وفي مقدمتها األداة التكفيرية التي اعتمدت عليها قوى الطغيان االس�تكبار 

لتدمير منطقتنا وارتكاب الجرائم بحق ش�عوبنا واستهداف ُأمتنا بلدنا اليمن 

هو في مقدمة البلدان املس�تهدفة؛ ولذل�ك تحركت هذه اليد اإلجرامية التي 
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هي صنيعة استخباراتية لصالح أمريكا وإسرائيل والغرب تحركت في بلدنا 

اليمن بشكل ملفت وبشكل ملحوظ، حاله حال سوريا حال العراق البلدان 

التي هي مس�تهدفة في املقام األول؛ وإال فكل البلدان في املنطقة مستهدفة، 

لكن هناك مناطق وبلدان مستهدفة في املقام األول منها بلدنا اليمن.

ه�و مس�تهدف - أيًضا - في املقام األول؛ وألجل ذل�ك أتو بالتكفيريين 

وحش�دوهم من مناطق كثيرة من ش�تَّى أقط�ار العالم وج�اؤوا بهم إلى هذا 

روا لهم الغطاء السياس�ي والغطاء اإلعالمي  روا لهم الس�الح ووفَّ البلد ووفَّ

وهم بكل وس�ائل الق�وة ليتمكنوا  والحضان�ة االجتاعي�ة ونش�روهم وأمدُّ

م�ن الهيمنة على هذا البلد والس�يطرة عليه والفتك بش�عبه وارتكاب أبش�ع 

الجرائ�م الفظيع�ة واملهولة والش�نيعة بحق أبن�اء هذا البلد ومن ث�م التمهيد 

لالحتالل الخارج�ي تحت عنوان محاربة )القاعدة( ومحاربة )اإلرهاب(. 

]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�[

التي  الثقافة  إلى هذه  المسؤولية،  إلى استشعار  نحتاج 
تجعلنا نتحرك ال ننحني أمام كل العواصف

ف�ي ظل ه�ذا الوضع وأمام ه�ذه التحدي�ات واألخطار نجد أنفس�نا في 

ه�ذه املرحل�ة نواج�ه األزمات واملش�اكل الت�ي تهدد ه�ذا البل�د نحتاج في 

مواجهتها إلى العزم ونحتاج إلى روح املس�ؤولية إلى استش�عار املس�ؤولية، 

إل�ى ه�ذه الثقاف�ة التي تجعلن�ا نتح�رك ال ننحن�ي أم�ام كل العواصف وال 

أم�ام كل التحديات وال نخض�ع ألي عدو أو أي خصم يهدد بلدنا وش�عبنا 

وي�روم الهيمن�ة عليه وإذالل�ه؛ أمام جب�روت الظاملين واملجرمي�ن ال ُبدَّ من 
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هذه الش�جاعة وهذا اإلقدام وهذا االستبسال وال ُبدَّ من هذه التضحية فعاًل 

بقدر ما كان هناك من تعقيدات في واقع بلدنا الداخلي ومش�اكل سياس�ية، 

ومش�اكل كذلك ذات صلة بطبيعة التدخل الخارجي الس�يئ والس�لبي ضد 

هذا البلد كانت الكلفة كبيرة.

ونجد عدد الش�هداء عدد كبير في ظل املس�يرة القرآنية، ش�هداء في ظل 

الث�ورة الش�عبية، الش�هداء في ظل التحرك الش�عبي الواس�ع م�ن كل فئات 

الش�عب، بين هؤالء الش�هداء علاء، بينهم أس�اتذة جامعات، بينهم طالب؛ 

الة من العامل  من كل فئات الش�عب من الفالح من امل�زارع من صاحب البقَّ

من كل فئات الشعب، بينهم كبار بينهم صغار بينهم عدد كبير من الشباب في 

مقتبل الُعمر، بينهم من استش�هدوا ضحايا اغتياالت، بينهم من استش�هدوا 

ف�ي ميادي�ن املواجهة للبغي والعدوان لقوى اإلج�رام، وهكذا في مجاالت 

وفي مسارات في ميادين متعددة من كل فئات وأبناء هذا الشعب.

ف�ي ظل هذا الواقع ن�رى أن الُكلفة كبي�رة؛ ولكن نق�ول: الُكلفة فيا لو 

اس�تكان ش�عبنا وخنعت ُأمتنا واستس�لمت ُأمتنا كانت س�تكون أكبر بكثير 

بكثي�ر، ل�وال ه�ذا اإلباء لوال ه�ذا العزم لوال ه�ذه التضحيات الجس�ام في 

ة والش�رف ملواجهة البغي والعدوان ل�كان الواقع مختلًفا تاًما،  ميادين العزَّ

ولكان الثمن باهًضا باهًضا وبُكلفة عالية.

لو تمكن املس�تكبرون من قوى االستبداد ومن قوى اإلجرام، لو تمكنوا 

ذوا كل ما يريدونه من مؤامراتهم بحق هذا الش�عب العزيز  أن يهيمنوا أن ُينفِّ

ا ومهولة وف�وق أن يتخيلها الناس، ل�كان أعداد  لكان�ت املأس�اة كبيرة ج�دًّ

الضحاي�ا الذي�ن يذبح�ون يوميًّا يذبح�ون كالِخراف كالَغَنم ك�ا يحصل في 
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دول رأين�ا فيه�ا ه�ذه التجربة بالفع�ل، تجربة الخضوع تجربة االستس�الم؛ 

�ًفا للغاية، لكن الُكلفة في مقام املوقف  لكان ثمنها ثمًنا باهًضا وكبيًرا ومكلِّ

ة في مقام التحرك الجاد الواعي املس�ؤول هي  في مقام الثبات في مقام العزَّ

أقل ولها نتائج إيجابية تتحقق في الواقع.

ونجد اليوم أن الجميع في أوساط هذا الشعب َمعنيٌّ باالستفادة من هذه 

ال�دروس وم�ن هذه العبر، وأننا بحاجة بش�كل عام كقوى سياس�ية في هذا 

البل�د وكل مكونات هذا الش�عب من اجتاعية وغيره�ا إلى مراجعة الوضع 

الداخل�ي له�ذا البل�د، وإل�ى أن نس�عى لتغيي�ر هذا الواق�ع املري�ر وملعالجة 

املشاكل التي تزيد من مخاطر الحروب الداخلية واملشاكل الداخلية أو ُتفيد 

تل�ك األط�راف والقوى اإلجرامي�ة فترى فيه�ا أوضاًعا معيَّنة تس�تفيد منها 

وتستغلها وتوظفها لتقوية واقعها وتقوية مشاريعها وللتحرك في مخططاتها 

ومؤامراتها. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1436ه�[

ما الذي يحصل لألمة التي تفقد ثقافة الشهادة؟

إن األمة املؤمنة الحاضرة دائًما واملس�تعدة على الدوام لتقديم الش�هداء، 

األم�ة التي فيها رجال مؤمنون، باعوا أنفس�هم من اهلل، وهم حاضرون على 

ال�دوام لتقديم أنفس�هم في س�بيل اهلل وابتغ�اء مرضاته، دائًما م�ا تكون أمة 

قوية، أمة يحسب لها العدو ألف حساب، أمة في مستوى املسؤولية، أمة في 

مستوى مواجهة كل التحديات، وكل األخطار، وكل األعداء.

لك�ن لو فق�دت األمة هذا الش�هادة، ه�ذه الثقافة، ثقافة الش�هادة، ثقافة 

التضحية، البذل بال حدود في س�بيل اهلل س�بحانه وتعال�ى لكانت أمة ذليلة 
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م م�ن القتل�ى أضع�اف أضعاف ما  ولص�ارت أم�ة مس�تعبدة مقه�ورة، تقدِّ

مه من شهداء وهي في سبيل اهلل سبحانه وتعالى. ستقدِّ

م�ا تحقق بفضل الش�هداء وبفضل تضحياتهم وثباتهم واستبس�الهم في 

ًة، دفًعا لكثير  ًة وقوَّ س�بيل اهلل سبحانه وتعالى هو الش�يء العظيم، نصًرا وعزَّ

متها اإلبادة الجاعية، كانوا بالنس�بة للطغاة واملجرمين  من املخاطر وفي مقدِّ

ف�ي النظام الظالم الجائر، والقوى اإلقليمية املتآمرة والظاملة واملتعاونة معه، 

متها أمري�كا، كانوا يريدون - وذلك واضح حتى  والق�وى الدولية وفي مقدِّ

في خطابات مجرميهم وأكابر مجرميهم - ينادون باستئصال األمة، بالقضاء 

عليه�ا، وفعاًل ومارس�ة وس�لوًكا كان�وا يس�تهدفون كل ش�يء، بطائراتهم، 

براج�ات صواريخه�م، بمدفعيته�م، كان�وا يس�تهدفون كل ش�يء الكبي�ر 

والصغير، الرجل واملرأة، يس�تهدفون الن�اس حتى في االجتاعات الكبيرة، 

في األس�واق وفي غير األسواق، يعني: كان لديهم نيَّة واضحة، ومن خالل 

املارس�ة والس�لوك أثبتوا ذلك أنه�م يريدون اإلبادة الجاعي�ة للناس، كانوا 

يس�تبيحون تحت كل العناوين، يس�تبيحون الناس جميًعا، عناوين سياسية، 

مون أنفس�هم وكأنهم أصحاب  عناوي�ن حتى دينيَّة، من مجرميهم الذين يقدِّ

دين وتحت عناوين دينيَّة.

لك�ن لتلك التضحيات والجه�ود واملصابرة األثر العظي�م في أن يحقق 

اهلل نص�ًرا يدف�ع به عن ُأمتن�ا االس�تئصال والجرائم التي ه�ي جرائم اإلبادة 

الجاعية وما إلى ذلك، فا تحقق هو ش�يء كبير، وما س�يتحقق في املستقبل 

- إن ش�اء اهلل - ثمرة لهذه الجهود وه�ذه التضحيات هو أكثر وأكبر وأرقى 

وأسمى وأعظم بإذن اهلل سبحانه وتعالى.



92

عندما نس�تذكر الش�هداء؛ نس�تذكر ما ح�كاه اهلل عنهم: أنه�م أحياء. هم 

أحي�اء في وجداننا، أحياء في قلوبنا في مش�اعرنا، لن ننس�اهم، ولن ننس�ى 

مآثره�م، ل�ن ننس�ى مواقفهم، لن ننس�ى صبرهم ومصابرتهم، لن ننس�ى ما 

كان�وا عليه من الروحية العالية والبذل والتضحية واإليثار والفداء لإلس�الم 

وللمس�تضعفين، والصدق، لن ننسى مآثرهم في ميادين العمل.]من كلمة للسيد 

عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[

شهداؤنا لم يكونوا مجرد ضحايا فقط؛ بل كانوا أيًضا 
رجال مشروع، أصحاب فكر، حاملين لقضية

شهداؤنا لم يكونوا مجرد ضحايا فقط؛ بل كانوا أيًضا رجال مشروع، 

أصحاب فك�ر، حاملين لقضية، كانوا هم ش�هداء القضية العادلة املوقف 

س، كانوا هم شهداء األمة كل األمة؛ ألنهم حملوا  املشروع والهدف امُلقدَّ

في ثقافتهم وفي وجدانهم وفي فكرهم وفي مشاعرهم وفي مبادئهم وفي 

حركته�م، حمل�وا همَّ األمة كل األم�ة، وقضايا األم�ة كل األمة، وحملوا 

أيًضا روح املوقف واملس�ؤولية للصمود والثبات في وجه أعداء األمة كل 

األمة.

ف�ي قلوبهم حملوا ه�مَّ األمة في قضيته�ا الكبرى )فلس�طين(، والعداء 

لعدو األمة، العدو اللدود، العدو الخطر، عدو األمة جمعاء )إسرائيل(.

حمل�وا همَّ األم�ة في مقارع�ة ومناهضة هيمن�ة قوى االس�تكبار وعلى 

رأسها أمريكا، حملوا همَّ األمة في مواجهة االختالالت التي صنعها العدو 

في داخل األمة من خالل أياديه اإلجرامية والظاملة واملس�تبدة والعابثة، التي 
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أس�همت م�ن داخل األمة في ض�رب األمة، في خلخلة األم�ة، في إضعاف 

األمة، في تدجين األمة لصالح أعدائها.. واهلل املستعان.

، كانت هذه الذكرى وس�تظل محطًة س�نوية معط�اءًة، معطاءًة  فعل�ى كلٍّ

بال�دروس امُللهمة والعظيمة واملهمة، محطًة س�نويًة نأخ�ذ منها ونتزود منها 

دائًم�ا ال�دروس الكبيرة التي نحت�اج إليها في ميدان الص�راع، وفي مواجهة 

التحدي�ات، ومقارعة الظاملين والعابثين واملس�تكبرين.]من كلمة للس�يد عبدالملك 

بمناسبة الشهيد 1436ه�[

الخيار األفضل في واقعنا هو الحرية هو العزة هو الصمود 
هو الثبات حتى لو حظي اإلنسان بشرف الشهادة

وهك�ذا نج�د أن ه�ذا الطري�ق هذا النه�ج هو ال�ذي يحم�ي األمة، هو 

ال�ذي يمكن األمة م�ن التصدي لجبروت الطغاة والجائرين واملس�تكبرين 

واملفسدين في األرض، هم ال يبالون بالناس طاملا أمكنهم أن يقتلوا الناس 

س�يقتلون الن�اس؛ ولذلك فالخي�ار األفضل ف�ي واقع كواقعنا ه�و الحرية 

هو العزة هو الصمود هو الثبات حتى لو حظي اإلنس�ان بهذا الش�رف، هل 

هناك ش�يء أكبر من هذا، أش�رف من هذا، أس�مى من هذا؟ يعني أخطر أو 

أكبر ما يمكن أن يحدث في هذا الطريق هو الش�هادة، الش�هادة شرف ليس 

شيًئا يمكن أن تخشاه أو تتهرب منه أو في مقابل الهروب منه تخنع وتركع 

وتستس�لم ألش�رار تافهي�ن ق�د يقتلونك ف�ي نهاية املط�اف ذلياًل مس�تعبًدا 

ومقه�وًرا وخانًعا.]م�ن كلمة للس�يد عبد الملك ب�در الدين الحوثي في الذكرى الس�نوية للش�هيد 

1437ه�[



94

الحق  نصرة  وفي  اهلل  سبيل  في  تحركوا  األبرار  الشهداء 
وفي دفع البغي والعدوان

فالش�هداء األبرار تحركوا في سبيل اهلل وفي نصرة الحق وفي دفع البغي 

والعدوان، لهم قضية عادلة، لم يخرجوا باغين وال ظاملين وال متجبرين وال 

متكبري�ن، لهم قضية عادلة، ينتمون إلى مش�روع عظي�م هو: القرآن الكريم 

واإلس�الم العظيم. ولهم قضية عادلة، ه�م يواجهون البغي، وهم يواجهون 

الظل�م، ه�م يدفعون العدوان، هم ف�ي مواجهة بغاة، وف�ي مواجهة عمالء، 

وف�ي مواجه�ة مجرمي�ن، وف�ي مواجه�ة متكبرين، ف�ي مواجهة م�ن باعوا 

أنفسهم للشيطان األكبر، ألمريكا وإسرائيل.

فعدالة القضية هي أيًضا ُتضفي على ش�هادتهم قداس�ة واضحة ومهمة، 

شهداؤنا لم يكونوا يوًما من األيام في موقف بغي، ولم يخرجوا بطًرا وال رئاء 

ا عن سبيل اهلل، لم يكن حالهم كحال اآلخرين  الناس وال استكباًرا وال صدًّ

وا  سون، صدُّ من قتلى الدوالر، من قتلى املال السعودي. هؤالء شهداء ُمقدَّ

ر  ع�ن ُأمتهم عن املس�تضعفين من ورائهم العدوان والبط�ش والظلم والتجبُّ

الذي يارسه الظاملون واملعتدون.

ومشروعية املوقف، مشروعية املوقف أن هؤالء الشهداء العظاء تحركوا 

بش�رعية قرآنية، شرعية قرآنية على قول اهلل س�بحانه وتعالى: {َفَمِن اْعَتَدى 

َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم}]البقرة:194[ لهم هذه الشرعية 
ولن ننتظر من أحٍد من املجرمين واملتحذلقين أن يمنحنا شرعية، هذا املوقف 

يستمدون شرعيته من القرآن الكريم، من اهلل العظيم، من توجيهاته وأوامره 

سة والعادلة. الحكيمة واملقدَّ
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ك�وا على أس�اس ق�ول اهلل س�بحانه وتعال�ى: {َوَلَم�ِن انَتَص�َر بَْعَد  تحرَّ

ِذي�َن َيْظِلُموَن  �بِيُل َعَلى الَّ ن َس�بِيٍل • إِنََّما السَّ ُظْلِم�ِه َفُأْوَلِئ�َك َما َعَلْيِهم مِّ
النَّاَس}]الشورى:41، 42[ 

عدالة القضية وقداس�ة النيَّة واملقصد، الش�هيد واملجاهد اآلخر الش�هيد 

الح�ي، عندما يتحرك في س�بيل اهلل هو: يتحرك على أس�اس من إيانه ونيَّته 

الخالص�ة، ابتغاء مرضاة اهلل، ال يهمه هدف مادي وال أطاع وال رغبات وال 

رتب وال وظائف إنا تكون نيَّته خالصة هلل سبحانه وتعالى.

وعظم�ة الِقَيم واألخالق، الش�هيد كان يحمل ف�ي روحيته اإلباء والعزة 

والِغي�رة على الح�ق وألمت�ه املظلومة والجريحة، والش�هيد يتح�رك بالِقَيم 

اإلياني�ة خاضًع�ا هلل، مطيًع�ا هلل، مستس�لًما هلل، وه�و كذلك يتح�رك بإيان، 

ك رشيد سليم من مساوئ األخالق  ة، بتحرُّ بصالح، باس�تقامة، بطهارة، بعفَّ

كون ألطاع أو ما شابه. واملثالب التي توجد لدى اآلخرين من يتحرَّ

وس�المة واس�تقامة املارس�ة والس�لوك، فاملجاهد يتحرك في س�بيل اهلل 

س�بحانه وتعالى صابًرا ثابًتا يؤدي مهامه الجهادية بش�كل س�ليم وصحيح، 

وه�ؤالء الش�هداء األب�رار واألخي�ار عندما تحركوا في س�بيل اهلل س�بحانه 

وتعال�ى من هذا املنطل�ق بتلك النواي�ا واملقاصد العظيم�ة بالهدف املقدس 

بأخالقه�م بإيانهم باس�تقامتهم، بأخالق اإلس�الم، وأخ�الق القرآن تركوا 

�ا، وعندما نتحدث ع�ن اإلرث الذي تركوه فه�و أواًل: القضية  لن�ا إرًثا مهمًّ

العادلة.

ه�م وكان حرصه�م وكان م�ن أه�م أهدافهم في  ه�ؤالء الش�هداء كان همَّ

تضحيتهم في سبيل اهلل: إقامة العدل، مواجهة الظلم، مواجهة الفساد، مواجهة 
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الباط�ل، دف�ع الطغي�ان، ودفع املجرمي�ن، وهذه مس�ؤولية تبقى علين�ا جميًعا 

أن نواص�ل الُخط�ى وأن نواصل املش�وار لكي تتحقق هذه األهداف الس�امية 

والعظيمة. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[

شهداؤنا العظماء األبرار تحركوا في موقف عادل

ولذلك - إخوتي األعزاء - ش�هداؤنا العظاء األبرار شهداء هذه املسيرة 

ة، في موقف مش�روع مش�روع،  تحرك�وا ف�ي موقف عادل، ف�ي قضية ُمحقَّ

املعادلة أبًدا لم تكن )مس�لم يقتل مس�لم(، املعادلة مسلمين مؤمنين ُمتَّبِعين 

نُكْم َفإِنَُّه  �ُه�م مِّ للق�رآن في مواجه�ة موالين لليهود والنص�ارى {َوَمن َيَتَولَّ

ِمنُْهْم}]المائدة:51[ مواجهة بين اإليان وبين النفاق.
اهلل أكب�ر / امل�وت ألمري�كا / امل�وت إلس�رائيل/ اللعنة عل�ى اليهود / 

النصر لإلسالم

املعادل�ة كانت مواجهة بين اإلي�ان الصريح والنفاق الصريح، معس�كر 

اإلي�ان خ�ط اإليان خط الق�رآن في مواجهة خ�ط النفاق ومش�روع النفاق 

وقوى النفاق التي تناصر أعداء اإلسالم وتقف في صفهم.

فش�هداؤنا كانوا ش�هداء املوقف الحق والقضية العادلة، وموقفهم أيًضا 

مثل�ا ه�و في مواجه�ة البغي والع�دوان هو دف�اع عن املس�تضعفين، ودفاع 

عن مش�روع عظي�م وعن حق واضح وعن صراط مس�تقيم، دفاع عن الحق 

الواض�ح، دع�وة إل�ى الق�رآن الكريم، دعوة إل�ى كت�اب اهلل، ووجهت هذه 

الدعوة بالدعاية والكذب والتكذيب والبهتان والحديد والنار، وكل أشكال 

العداء، فكان هؤالء الش�هداء في مقّدم�ة املؤمنين الذين وقفوا حاملين لهذا 
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املش�روع محامي�ن عنه؛ ألن فيه الخي�ر لألمة، فيه العزة لألم�ة، فيه الصالح 

لألمة، فيه القوة لألمة.

فكان�وا ُحَماًة ملش�روٍع فيه خي�ٌر للناس، ع�زٌّ للناس، س�عادٌة للناس، فيه 

تها وِعرضها وأرضها  حايٌة لألمة، حايٌة لها في دينها وأخالقها وقيمها وعزَّ

وأوطانه�ا، مش�روع يحمي األمة ويحافظ عليها، مش�روع يحافظ على ُأمتنا 

لك�ي تك�ون أمة عزي�زة وكريمة لكي ال ُتهان وال ُتس�تضام وال ُتس�تذل وال 

ُتس�تعبد، وال تتحول إلى أمة مقهورة مستس�لمة عاج�زة خاضعة ألعدائها، 

لي�س له�ا أيُّ صوٍت ُحرٍّ وال موقف مش�رف وال إرادة صادقة. فكانوا ُحَماة 

للمستضعفين، حاية ملشروع عظيم يبني األمة في مواجهة أعدائها.

وكان�وا أيًضا في مواجهة املش�روع الش�يطاني مش�روع النفاق، مش�روع 

العالة، مش�روع الوالء لليه�ود والنصارى الذي أرادت ق�وى الكفر وقوى 

النف�اق َفْرَض�ُه عل�ى الن�اس بالق�وة، أرادوا أن تك�ون حال�ة ال�والء لليهود 

ل الكامل  والنصارى حالة الوالء ألمريكا وإس�رائيل والطاعة امُلطَلقة والتقبُّ

حال�ة مقبول�ة وس�ائدة في أوس�اط األم�ة، ال أح�د يعترض عليه�ا وال أحد 

يقف بوجهه�ا، أرادوا أن يفرضوها بالقوة؛ ولذلك كل من يقف في وجهها 

يحاربون�ه يحاربونه، ويحاول�ون قمعه ويعملون على إس�كاته بالقوة، فهم 

ه�م طامل�ا يتحدثون عنَّا كذًب�ا وافتراًء أننا نارس العن�ف ونحاول أن نفرض 

مشروعنا بالقوة، املسألة ليست كذلك، هم من أرادوا أن يفرضوا مشروعهم 

الش�يطاني بالق�وة وأن يقتل�وا ويدم�روا م�ن يعت�رض عل�ى ه�ذا املش�روع 

الش�يطاني أو يخالف�ه، فيضع�وا الن�اس بين خياري�ن: إما الصم�ت والتقبل 

بالهيمن�ة األمريكي�ة وع�دم االعت�راض عليه�ا بتاًت�ا وعدم تبن�ي أي موقف 
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ض�د الهيمنة األمريكية واإلس�رائيلية، وإم�ا أن يكون لك موق�ف؛ فُتعاَدى 

ن، ويحش�دون الكثير من الدعايات ويش�غلون كل شيء  وُتس�تهَدف وُتخوَّ

في مواجهتك.]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�[

ألنهم  الكلمة؛  تعنيه  ما  بكل  وألمتنا  لنا  فخر  شهداؤنا 
جسدوا انتماءهم اإلنساني واإلسالمي والوطني

ولذلك نقول: إن ش�هداءنا فخٌر لنا فخ�ٌر لنا بكل ما تعنيه الكلمة؛ ألنهم 

جس�دوا انتاءهم اإلنس�اني واإلس�المي والوطني، وموقف أسرهم موقف 

مش�رف هو محط فخر واعتزاز، نرى الكثير من املقابالت مع ُأَسر الشهداء، 

ونرى ما هم عليه من العظمة من الثبات من الش�موخ، مواقف  فعاًل يقش�عر 

لها جسد اإلنسان إجالاًل وتعظيًما، كم هم كبار وكم هم عظاء أسر الشهداء 

بثباتهم بعظمتهم بعطائهم بصبرهم بشموخهم ومواقف هؤالء املستضعفين 

الذين اختاروا ألنفسهم خط الحرية ومنهاج الكرامة هو الخيار املشرف هو 

الخيار الصحيح واالتجاه املنجي. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1437ه�[

ه�ؤالء الش�هداء األب�رار العظ�اء الذين نفتخ�ر بهم، هم فخ�ر لنا وفخر 

أُلمتنا، الش�هداء الذين كانوا ش�هود صدق مع اهلل، في انقيادهم هلل س�بحانه 

وتعال�ى، ف�ي بذله�م، ف�ي صبرهم، ف�ي صمودهم، ف�ي ثباتهم، ف�ي عظيم 

تضحيتهم، لم يبخلوا بش�يء في سبيل اهلل سبحانه وتعالى، فالجهد والتعب 

موه. ]من كلمة للس�يد عبد  والب�ذل والعطاء بكل ش�يٍء يمتلكونه ويمك�ن أن يقدِّ

الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[
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خيارنا هو الصمود والثبات والتحرك الجاد في كل 
الجبهات والحذر من التقصير والتواني 

خيارن�ا ه�و الصمود هو الثب�ات هو التحرك الجاد والح�ذر من التقصير 

الح�ذر من التواني في كل الجبهات، يجب على الجميع بعد كل هذا املدى 

الطوي�ل من العدوان أن يراجع الجميع أنفس�هم وأن يح�ذروا التقصير، أي 

مقصر يقصر تقصيره خطر عليه أمام اهلل، مس�ؤوليتنا جميًعا أن نسعى لزيادة 

ا. ]1437ه�[ مجهودنا في التصدي لهذا العدوان ما دام قائًما ومستمرًّ

وعد  هذا  النصر  هي  والتضحية  والثبات  الصمود  عاقبة 
اهلل للمستضعفين الذين عباَّدوا أنفسهم هلل وحده

اهلل  وع�د  ه�ذا  النص�ر  ه�ي  والتضحي�ة  والثب�ات  الصم�ود  وعاقب�ة 

للمستضعفين، املس�تضعفين الذين عبَّدوا أنفسهم هلل وحده، ولم يقبلوا بأن 

يس�تعبدهم املس�تكبرون والظاملون والطغاة واألشرار، املس�تضعفين الذين 

س�اروا في خ�ط اهلل خ�ط الكرامة خ�ط العزة الحري�ة، املس�تضعفين الذين 

استجابوا هلل تعالى فوقفوا ضد الظلم والجور والطغيان واالستكبار، هؤالء 

َه َينُْصْرُكْم  ِذيَن آَمنُوا إِْن َتنُْص�ُروا اللَّ َه�ا الَّ املس�تضعفون ق�ال اهلل لهم: {َيا َأيُّ

َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم}]محمد:7[
م�ا علين�ا إال مواصلة هذا الطري�ق وإال تعزيز هذا املبدأ وه�ذه القناعة ما 

علينا إال الصمود والثبات واالستعانة باهلل والتوكل عليه والحذر من التقصير 

والتفريط، هذا ما علينا أن نحذره أن نحذر من التقصير والتفريط وأن نسعى 

ا خيارنا اإلنس�اني  ف�ي مواجه�ة مؤامرات األع�داء م�ا دام العدوان مس�تمرًّ
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الفط�ري الدين�ي الوطني املس�ؤول هو الثب�ات هو الصمود ه�و املواجهة ما 

ا فنحن ب�إذن اهلل تعالى بتوكلنا على اهلل إنا يزيدنا ما زاد  دام العدوان مس�تمرًّ

طغيانه�م إنا يزيدنا عزًما وثباًتا. ]من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى 

السنوية للشهيد 1437ه�[

من مكاسب الصمود والثبات

نحن تحركنا بفضل اهلل س�بحانه وتعالى بمواجهة هذا العدوان بجدوائية 

وبفاعلي�ة وبثمرة واضح�ة لصمودن�ا وتضحياتنا وثباتنا، ويمكننا أن نس�رد 

بعضًا من هذه الحقائق:

أواًل:- نح�ن اليوم كش�عٍب يمن�يٍّ بصمودنا وثباتنا أكثر ش�عورًا بحريتنا 

وعزتنا وكرامتنا من أّي وقت مضى، وتجّلى في واقع شعبنا مصداقية الهوية 

واالنت�اء، وأصالتنا، واالمتداد لهذه األصالة، بحم�د اهلل من نتائج صمودنا 

ف�ي مواجه�ة هذا العدوان، نحن نعيش حالة الحري�ة، نترجم حالة الكرامة، 

نترجم حالة اإلباء والعزة، عماًل وموقفًا وتحركًا ملموس�ًا، نحن لسنا مجرد 

أصحاب ادعاءات، أو نسّوق ألنفسنا عناوين معينة، أو فقط نفتخر باضينا، 

نستطيع اليوم أن نقول لألجيال اآلتية من بعدنا، وأن تقرأ عنا األجيال اآلتية 

من بعدنا، ونستطيع أن نقول لكل قوى العالم: 

انظروا إلى ش�عبنا كيف هو بالفعل، باملوقف، وليس فقط بالكالم، كيف 

هو ش�عب أثبت ف�ي الواقع حريته، كيف هو يارس ه�ذه الحرية، إباًء وعزًة 

وامتناع�ًا من القب�ول بالذل، وامتناعًا وإباًء من القبول باالستس�الم والهوان 

واالستعباد لصالح قوى الطاغوت، انظروا اليوم كيف شعبنا أثبت بتضحياته 
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هذه، بمواقفه هذه، بصموده هذا،  أنَّه شعٌب حرٌّ با تعنيه الكلمة.

هذا ش�يٌء عظيم نحن نحس فعاًل في مشاعرنا، وفي وجداننا أنَّنا أحرار،  

ل�و ل�م نك�ن أح�رارًا مل�ا كان كل ه�ؤالء يقاتلونن�ا الي�وم، ملا كان�ت أمريكا 

تس�تعدي بنا هذا االستعداء، وملا كان قرن الش�يطان يعادينا هذا العداء، ولم 

تكن إسرائيل تكرهنا هذا الكره.

ما هي مشكلتهم معنا ؟ ما هو جوهر صراعهم معنا؟ ليس إاّل أنَّا أبينا إاّل 

أن نكون أحرارًا، ليس إاّل أنَّنا كنا عصيين وممتنعين على االستعباد والقبول 

باله�وان، فحينها كانوا في هذا الصراع معنا وكان بيننا وبينهم هذا املس�توى 

من العداء.

  اليوم نس�تطيع أن نقول حتى لرس�ول اهلل محمد )صلى اهلل وس�لم عليه 

وعلى آله(: يا رسول اهلل لم يخْب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء 

اهلل وبتوفيق اهلل، يوم قلَت عنه أنَّه: ))اإليان يان والحكمة يانية((.

  ي�ا رس�ول اهلل، اإليان يان، إيان هذا الش�عب تجّلى في صموده، ومن 

أعظ�م م�ا يمكن أن يتجلى فيه اإلي�ان هو الصمود ف�ي مواجهة الطاغوت، 

ومقارع�ة االس�تكبار، انظ�روا إلى ش�عبنا كم هو عزي�ٌز بعزته ه�ذه اإليانية 

الناش�ئة عن إيانه، ع�ن قيمة، عن أخالق�ه، عن وجدانه اإلنس�اني، وفطرته 

اإلنس�انية، انظ�روا كيف أنَّه ل�م يركع أبدًا لكل قوى الطاغ�وت، بالرغم من 

كل ما تفعله، بالرغم من حجم هذا االستهداف ومستوى هذا العدوان.

  فه�ذا أول مكس�ب وأول ثم�رة من ثم�رات الصمود، مكس�ب مبدئي، 

مكس�ب معنوي، مكس�ب أخالقي، مكس�ب ديني ما بيننا وبين اهلل سبحانه 

وتعالى، مكس�ب عظيم نفاخر به بين كل أم�م األرض، لو كان خيارنا الذل 
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واالستسالم، وحينا بدأ العدوان بجبروته ووحشيته وطغيانه، يقصف املدن 

والق�رى، وقمن�ا برفع أيدين�ا إلى األعلى استس�المًا، وقبلن�ا بالهوان، كيف 

كنَّا س�نقول ونتحدث مع أجيالنا اآلتية؟ ألورثنا الذل إلى األجيال القادمة، 

َوَلُكنَّا مس�بة الدهر، ولكّنا أيضًا بين األمم عارًا عامليًا، وعارًا أبديًا، أللصقنا 

بأنفسنا العار على مدى الدهر وبين كل األمم.

ولك�ن بحم�د اهلل، بتوفيق اهلل، بهداي�ة اهلل، بمعونة اهلل س�بحانه وتعالى، 

وفقنا اهلل للصمود، والصمود املش�رف، والصمود الفاعل واملؤثر، فهذا أول 

مكس�ب، وهو مكس�ب ال يس�اويه أّي مكس�ب آخر، أكبر مكسب وأعظم 

مكس�ب، أنَّنا مارسنا حريتنا وأثبتنا كرامتنا وحريتنا، وأنَّنا ترجمنا العزة التي 

ننتم�ي إليه�ا في إيانن�ا إلى واقٍع نعيش�ه، وإل�ى مواقف نقفه�ا، وإلى أعال 

ميدانية، إلى صمود ترجمه الواقع.

  ث�م كذل�ك األمر اآلخر ال�ذي يثبت جدوائية هذا الصم�ود، والذي هو 

ثمرة من ثمرات هذا الصمود أنَّ ش�عبنا العظيم في صموده وثباته، وتصديه 

لقوى العدوان، ألحق بها وبأذيالها خس�ائر جسيمة وفادحة، اآلالف املؤلفة 

م�ن القتلى، وعش�رات اآلالف م�ن الجرحى، يعني لم يك�ن عدوان هؤالء 

األعداء بالرغم من كل ما امتلكوه من قدرة عسكرية، وآلة عسكرية هائلة ال 

نظير لها في العالم، لكن بالرغم من إمكاناتهم الهائلة، وقدراتهم العسكرية 

الكبيرة، وبالرغم ما يقابلها في وضع ش�عبنا في ظروفه الصعبة، وإمكاناته 

املتواضع�ة، ومعانات�ه االقتصادي�ة، ومش�اكله الداخلي�ة ووو... إلى آخره، 

بالرغ�م م�ن كل ذلك، ف�إنَّ ش�عبنا كان لصموده وثبات�ه تأثير كبي�ر وفاعلية 

كبيرة، هذه نتيجتها:
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الخس�ائر الكبيرة جدًا في صفوف املعتدين، في قوتهم البش�رية، اآلالف 

ُقتل�وا، بينه�م الكثي�ر والكثير م�ن قياداتهم، م�ن ش�خصياتهم الفاعلة التي 

يعتم�دون عليها، ويراهنون عليه�ا، ولها أهميتها بالنس�بة لهم، وكذلك من 

عديدهم اآلالف املؤلفة ُقتلوا، وعشرات اآلالف من الجرحى.

  ُيض�اف إل�ى ذل�ك أيض�ًا أنَّ اآلالف م�ن معداته�م العس�كرية ُدم�رت 

وُأعطب�ت، منها ما ُدمر ومنها ما ُأعطب، من مختلف اآلليات العس�كرية، من 

الدباب�ات حتى من العرب�ات املتنوعة والحديثة، بكل أش�كالها، اآلالف منها 

ُدم�رت وُأعطبت، ما اضطر قوى العدوان إلى ش�راء البديل والبديل والبديل 

ف�ي صفق�ات متتالي�ة، في كثي�ٍر من الح�االت ي�كادون أن يوش�كوا على أن 

يفق�دوا ما بأيديهم م�ن مدرعات ومعدات عس�كرية، ويضطرون إلى ش�راء 

املزي�د في صفق�اٍت مرهقة لهم اقتصادي�ًا، وهذا واضح، حت�ى دبابة اإلبرامز  

فخر الصناع�ات األمريكية، دبابة اإلبرامز هذه في الحدود تحولت إلى صيٍد 

جّذاب للمقاتل اليمني، وكأنَّها أرنب أو ضبي وديع يالحقه أسد، والوالعات 

لهم باملرصاد، املقاتل اليمني سيحرق املزيد واملزيد إن شاء اهلل بالوالعات.!

  كا تمكن ش�عبنا العزيز بصموده في ميدان القتال، بفضل اهلل ومعونته، 

م�ن إس�قاط عدد من الطائرات، إس�قاط ع�دد مهم من الطائ�رات الحربية، 

وعلى رأس�ها األباتش�ي املعروف�ة بمنعتها العس�كرية، ومقوم�ات حايتها، 

وبأهميتها على املستوى القتالي.

ك�ا تمكن أيض�ًا ف�ي البحر من ض�رب البارج�ات واملدم�رات املعتدية 

وإحراقها، وصدق اهلل سبحانه وتعالى حينا قال: {َوالَ َتِهنُوا فِي ابْتَِغاِء اْلَقْوِم 

ا نألم بش�هدائنا، وما  إِْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفإِنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن}، إذا كنَّ
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دم�روه في بلدنا، وما نعانيه من عدوانهم، هم � بفضل اهلل تعالى، وبمعونته، 

ونصره، وتأييده لهذا الش�عب املس�لم املظلوم � يأملون وأشد األلم، ألم كبير 

وألم ش�ديد، الوجع يطالهم في كل مكامن وجعه�م، {َوالَ َتِهنُوا فِي ابْتَِغاِء 

ِه َما الَ  اْلَقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفإِنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللَّ
َيْرُجوَن}]النساء:104[.

أنتم دائًا متطلعون إلى اهلل؛ ألنَّكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي 

أنت�م منتظري�ن من اهلل وراجين من�ه نصره، وعونه، أجره...إل�ى آخره، نعم، 

ُه َأَش�دُّ بَْأًسا  والقادم إن ش�اء اهلل أعظم على مس�توى التنكيل بالعدو، {َواللَّ

َوَأَشدُّ َتنِْكياًل}.
ثالث�ًا: على املس�توى االقتص�ادي، وبفضل ه�ذا الصمود عل�ى مدى ما 

يق�رب من ثالثة أع�وام باتت كلفة العدوان مرهقة لق�وى العدوان اقتصاديًا 

بش�كٍل كبير، إلى حد جعل النظام الس�عودي ومع�ه اإلماراتي يخرجان من 

زم�ن النعمة والرخاء، والفائ�ض املالي وامليزانية االحتياطي�ة، يخرجان من 

ذل�ك، ويدخالن إلى نفٍق مظلم من األزم�ات االقتصادية والُجرع، والُجرع 

املتنوع�ة الت�ي كّنا نعاني منها في بلدنا، هي الي�وم عندهم، ُجرعٌة إثر ُجرعة، 

وبأش�كاٍل متع�ددة، وتحت عناوين متعددة، والق�روض أيضًا، لم يعد فقط 

بلدن�ا ه�و ال�ذي يعاني من الق�روض، دخلوا ه�م في هذا النف�ق، القروض 

والبحث عن املال من هنا ومن هنا، واالس�تجداء من هنا ومن هنا، ودخلوا 

في سياسات اقتصادية تخلق لهم أزمات ومشاكل مستقبلية كبيرة وخطيرة، 

وخّيم الفقر بشبحه على ُبلدانهم، هذا واقع يمكن استقراؤه ببساطة، وبدون 

مشقة من خالل وسائل اإلعالم عن واقعهم الداخلي.
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 رابع�ًا: ش�عبنا الي�وم بالرغم من الحصار الش�ديد، واملعان�اة االقتصادية 

الشديدة، وظروف الحرب الصعبة، يبني قدراته العسكرية على نحٍو مذهل، 

ويح�ق لكل الناس في كل الدنيا أن يندهش�وا، وتمكن بفضل اهلل تعالى من 

قطع ش�وٍط مهم وكبير، وعلى رأس هذه القدرات القدرة الصاروخية، التي 

وصل�ت بدءًا من صاروخ الصرخة إلى ب�ركان اثنين، الذي مداه اليوم يصل 

إلى الرياض، وإلى أبو ظبي .

اليوم يعتبر هذا إنجاز كبير بكل االعتبارات وبكل املقاييس، وإذا لوحظ 

واق�ع ه�ذا الش�عب، وظروف�ه على املس�توى االقتص�ادي، ومعانات�ه بفعل 

الحصار، وبفعل ظروف الحرب، فإنَّ صناعة إنجاز بهذا املس�توى، في مثل 

ه�ذا الظروف في هذا الواقع، ُيعتبر فعاًل من صناعة املس�تحيل الذي تحّول 

ممكنًا باالعتاد على اهلل س�بحانه وتعالى، والتطوير مستمر اليوم في القدرة 

الصاروخية ملديات أبعد ولفاعلية أكثر إن شاء اهلل تعالى.

  وكذل�ك وفي إنجاز ُمهم ونوعي بدأ ف�ي تصنيع طائراٍت بال طيار، هي 

كذلك إن ش�اء اهلل س�تأخذ مس�اراٍت متطورة، ومديات أبعد، وأرفع، وأكثر 

فاعلية إن شاء اهلل، بقّية املعدات العسكرية بات اليوم يصنع املدفعية، ويصنع 

قذائف املدفعية،  وهناك مسارات مهمة جدًا في تفعيل، وبناء وتطوير الدفاع 

الجوي، ستؤتي ثارها إن شاء اهلل قريبًا، ومجاالت أخرى.

  ف�إذًا هذا من مكاس�ب هذا الصمود، ومكس�ب كبير ومكس�ب عظيم، 

في مراحل معينة في واقع بلدنا لم تكن أبسط األمور ُتنتج في هذا البلد، لم 

تكن الصلصة تنتج في هذا البلد يستوردونها من إيطاليا، الخليج نفسه بعض 



106

بلدان الخليج املعتدية النظام السعودي نفسه، من أين له اليوم أن يكون بهذا 

املس�توى من القدرة اإلنتاجية؟! هو مشتري يدفع فلوس بالدائم إلى أمريكا 

رونه له، أن يبقى  وإل�ى خزانتها، وإلى جيوب الغ�رب، وهذا قدره الذي ُيقدِّ

دائ�ًا يدفع له�م الفلوس على طول على ط�ول، وأن تتحول بالتالي الحرب 

هذه إلى مغنم لهم بذلك.

  خامس�ًا: م�ن مكاس�ب وثم�رات ه�ذا الصم�ود األس�طوري العظيم، 

يكتس�ب مقاتل هذا الش�عب وأبطاله في امليدان الخبرات القتالية العالية في 

مواجه�ة املخططات، واملؤامرات، والعمليات العس�كرية التي يديرها اليوم 

أمه�ر وأقدر الخبراء العس�كريين لدى األعداء، وهم على مس�توى العالم. 

]أسبوع الشهيد 1438ه�[

المجتمع الذي يعيش االستعداد العالي للتضحية هو الذي 
يتمكن من كسر جبروت الطغاة والظالمين والمفسدين

الشهادة هي عبارة عن استعداد عال للتضحية يتوج فعاًل بتلك التضحية، 

ه�ذا الجانب ل�ه أهميته القصوى في واق�ع املس�تضعفين خصوًصا، الطغاة 

والجائ�رون واملس�تكبرون والظامل�ون واملفس�دون ف�ي األرض بنزعته�م 

العدواني�ة والش�ريرة بحقده�م بكبره�م بطغيانه�م بس�لوكهم اإلجرام�ي 

يارس�ون بحق الناس الس�طوة والجبروت والظلم محاولة الستعباد الناس 

وتركيع الناس وإذالل الناس والتحكم بالناس فيا يحقق مصالحهم الجائرة 

وليس املصالح املش�روعة إن�ا املصالح الجائرة، فيا يلبي رغباتهم الش�ريرة 

ونزعاته�م الطغياني�ة واالس�تعالئية، ويحاول�ون أن يكبِّل�وا املجتمع بقيود 
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وأغ�الل الخوف والترهيب؛ ليركع لهم ليستس�لم لهم ليخضع لهم لينحني 

ا  لهم فيحققون ما يشاؤون ويريدون. لكن حينا يكون املجتمع مجتمًعا حرًّ

مجتمًعا عزيًزا مجتمًعا ال يزال يتش�بث بإنسانيته وبكرامته التي أرادها اهلل له 

مجتمًع�ا يعيش اإليان باهلل واإلي�ان باليوم اآلخر واإلي�ان بالحق واإليان 

بالعدل يمقت الظلم يمقت الظاملين يمقت الفساد ال يقبل بالباطل، مجتمع 

ا  كه�ذا يعي�ش االس�تعداد العال�ي للتضحية في مقاب�ل أن يعي�ش كريًما حرًّ

عزيًزا ال يس�تعبده أحد من دون اهلل وال ُيعبِّد نفس�ه إال هلل رب العاملين، هذا 

املجتمع الذي يعيش هذا املستوى العالي من االستعداد بالتضحية هو الذي 

يتمك�ن بتوفي�ق اهلل تعالى وبه�ذه الروحية العالية يتمكن من كس�ر جبروت 

ا وأن تتحقق  الطغاة والظاملين واملفس�دين فيكون فعاًل جديًرا بأن يعيش ُحرًّ

له الحرية وأالَّ يستعبده أحد من دون اهلل سبحانه وتعالى.

فإًذا هذا املس�توى العالي من االس�تعداد للتضحية هو الذي يؤهل األمة 

للثب�ات ف�ي مواجه�ة التحدي�ات واألخط�ار مها كان�ت مه�ا عظمت مها 

تكالبت قوى الش�ر والطغيان بكل إجرامها ووحش�يتها وبكل ما تملكه من 

وسائل القتل والتدمير ال تستطيع أبًدا أن تستعبد وتقهر وتذل وتتغلب على 

مجتمع يحمل هذا اإليان وهذه الروحية وهذا التوجه وهذا الوعي إن ذلك 

يمن�ح املجتمع املؤمن صالب�ة وثباًتا وتحم�اًل عالًيا في مواجه�ة التحديات 

فيحظ�ى حينئذ بمعونة من اهلل وتوفيق من اهلل ونصر من اهلل. ]من كلمة للس�يد عبد 

الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[
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من يقف وراء ما تعيشه المنطقة؟

مهند�س الفتن والحروب والماآ�شي والنكبات في منطقتنا بكلها 
هي اأمريكا واإ�شرائيل والآخرون كلهم اأدوات

الواق�ع الذي نعيش فيه مليئ بالفتن واملش�اكل واألح�داث املنطقة كلها 

تغل�ي غلياًن�ا، مهندس هذه الفتن ه�ذه الحروب هذه املآس�ي هذه النكبات 

بكله�ا ه�و الش�يطان األكبر أمري�كا وإس�رائيل، اآلخ�رون أنظم�ة كالنظام 

الس�عودي أدوات أخرى ك� )داعش( و)القاعدة( كله�ا أدوات، كلهم عبيد 

ألمريكا خدم ألمريكا أدوات قذرة رضوا ألنفسهم هذا الدور.

والشيء العجيب أنهم يتباهون به، ما أسوأ ما أسوأ أن يكون اإلنسان في 

مث�ل هذا الدور عبًدا ألمريكا خادًما ألمريكا يخدم مصالح إس�رائيل ويرى 

نفس�ه وقد أعطي هذا الدور أنه تفضل لتكون خداًما بيد أمريكا تخدمها في 

�ا ذا دوٍر إقليمي وأنه وأنه..! ما أس�وأ ما أحقر  املنطق�ة يرى نفس�ه كبيًرا مهمًّ

اإلنس�ان أن يرضى لنفس�ه أن يكون بهذا املس�توى! وألج�ل ذلك يفعل أي 

ش�يء يتج�رد من كل إنس�انيته يرتكب أبش�ع الجرائم يقت�ل اآلالف املؤلفة 

من األطفال والنس�اء، يس�تهدف من ينتسب إلى دينهم يس�تهدف املسلمين 

ا بش�ًعا قذًرا ثم  يس�تهدف الش�عوب املجاورة له يلعب دوًرا ش�يطانيًّا إجراميًّ

ا وأنه أصب�ح له دور ما هو ه�ذا الدور: دور  ي�رى نفس�ه ضخًما عظيًم�ا مهمًّ

ًّا كان أن  ف أي� تخريبي دور إجرامي دور س�يئ دور قذر دور مفس�د ال يش�رِّ

يجعل من نفسه خادًما ألمريكا مشتغاًل ملصلحة إسرائيل ال واهلل وال ذرة من 

الشرف في ذلك وال ذرة من الشرف في ذلك.



109

في ظل واقع كهذا هندس�ت أمريكا وإس�رائيل واقع املنطقة مستفيدة من 

اًما  عتهم وجعل�ت منهم ُخدَّ اإلف�الس األخالق�ي والديني لدى البعض فطوَّ

لها وأيادي قذرة وإجرامية لها في املنطقة؛ فيصبح اإلنسان بين إحدى ثالث: 

إم�ا أن يدخل في صف العبيد ألمري�كا والخدم ألمريكا وأولئك الذين   -1

يتحركون لخدمة أمريكا، وقد ُيقتل في هذا الس�بيل وقد يخس�ر في هذا 

الس�بيل وقد يقدم كل شيء في هذا الس�بيل، يخسر إنسانيته يخسر دينه 

يخس�ر عروبته وشرفه يخسر كل ش�يء، قيمه إنسانيته، في نهاية املطاف 

قد يخس�ر حتى حياته والكثير يخسرون حياتهم في هذا الطريق ُيقتلون 

في هذا الطريق والعياذ باهلل وما أسوأ ذلك! 

ر البعض أنه  أو أن تح�اول أن تجع�ل نفس�ك مج�رد محايد ك�ا يتص�وَّ  -2

بإمكان�ه الحي�اد، يعني إنس�اًنا ال أتحم�ل مس�ؤولية وال أقف في صف 

أي أح�د وأجل�س خاضًعا مس�تكبًرا وأنتظر َمن يس�يطر على األوضاع 

ألك�ون مع�ه وهكذا ولكن نجد الكثير ممن يس�لكون هذا املس�لك مع 

د من القيم العظيمة التي  ل عن املسؤولية من تجرُّ قبح ما هم فيه من تنصُّ

تجعلك تحس بإنسانيتك تجاه نفسك وتجاه اآلخرين لكن الكثير ممن 

يس�لكون هذا املسلك أيًضا ُيقتلون يخس�رون يعانون، املعاناة عمت لم 

تس�تثِن أحًدا، األخطار عمت لم تس�تثِن أحًدا، املشاكل عمت لم تستثِن 

أحًدا، لو حاول اإلنس�ان أن يحايد سيناله قصده من األتعاب واألخطار 

واملشاكل واملعاناة والكثير يقتلون أيًضا وهم على ذلك.

3-  أو أن يكون اإلنس�ان في موقف املس�ؤولية املوقف الذي تفرضه عليك 

إنسانيتك إن كنت ال تزال أنساًنا تتمتع بأحاسيسك اإلنسانية ومشاعرك 
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اإلنسانية، يفرضه عليك انتاؤك الديني والوطني واألخالقي إن كنت ال 

تزال فعاًل تحس بهذا االنتاء وتعيش هذا االنتاء في وجدانك ومبادئك 

وسلوكك وقيمك وأخالقك ومواقفك.

وه�ذا هو الخي�ار الصحيح الخيار ال�ذي هو مرضاة هلل الخيار املش�رف 

الخيار املنس�جم مع كل تلك الهوية اإلنسانية واإلسالمية والوطنية، هذا هو 

الخيار الذي فيه العز كل العز والش�رف كل الش�رف فهو الخيار الذي فعاًل 

ف�ي نهاية املط�اف يصنع لألمة النص�ر ويصنع للمس�تضعفين الخالص. أما 

خيار الذين يقبلون ألنفسهم بالذل وبالهوان وبالخنوع واالستكانة ويبيعون 

أنفس�هم ويعبِّدون أنفس�هم للطاغوت فهو الخيار الخاس�ر الخيار الخاس�ر 

عل�ى كل االعتب�ارات وعلى كل املس�تويات. ]من كلمة للس�يد عب�د الملك ب�در الدين 

الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[

تجلى بفضل هذه األحداث ما عليه األمريكيون من سوء 
ومن طغيان وإجرام ووحشية   

وق�د تجلى بفضل هذه األحداث ما عليه أولئك من س�وء أولئك الطغاة 

واألش�رار أمريكا، أقول ل�كل الفئات في بلدنا وعلى رأس�ها وفي مقدمتها 

األحزاب السياس�ية التي تنظر بإيجابية إلى الواقع الغربي وترى فيه نموذًجا 

سياسيًّا ممتاًزا للدولة الحديثة والدولة املدنية وملنظات املجتمع املدني التي 

تنظ�ر بعضها بإعج�اب إلى الغرب وإل�ى أمريكا: هذه ه�ي أمريكا، أمريكا 

رأيتموه�ا في كل تل�ك القنابل والصواري�خ التي قتل�ت اآلالف املؤلفة من 

األطف�ال والنس�اء، أمري�كا رأيتموها ف�ي قصف املدن وفي قص�ف القرى، 
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ورأيتموه�ا ف�ي اس�تهداف اآلث�ار ورأيتموه�ا ف�ي اس�تهداف املس�اجد في 

استهداف األسواق في استهداف اإلنسان وكل ما يمت بصلة لهذا اإلنسان.

أمري�كا في حقوق اإلنس�ان في الحرية ف�ي الديمقراطية رأيتموها تدعم 

أس�وأ نظام مس�تبد في املنطقة ليك�ون هو وصيها ويده�ا اإلجرامية عليكم، 

أرادوا من الس�عودية النظام املس�تبد الذي ال يعرف معنى ال لديمقراطية وال 

لحري�ة وال لدولة مدنية وال ألي من هذه املس�ميات أن يك�ون هو مأمورها 

اآلم�ر عل�ى الش�عب اليمني، ه�ذه ه�ي الحقيقة، أمري�كا رأيتموه�ا طغياًنا 

وإجراًما في أش�الء أطفالكم في أشالء نسائكم في خراب بيوتكم ومدنكم 

وقراكم.

يا شعبنا هذه هي أمريكا وإسرائيل، وهذا هو الدين الوهابي الذي ال يمت 

لإلس�الم بصلة، رأيناه وحشية ال تعرف معنى لإلنسانية وال شفقة وال رحمة 

ال بكبي�ر وال بصغي�ر وال بطفل وال بامرأة، هذه هي الوصاية الس�عودية التي 

رأيناها تستهدف شعبنا لتجويعه وإفقاره على ما هو عليه من فقر ومعاناة.

هذا الطغيان الذي نراه متمثاًل بأمريكا وإسرائيل وبالحضارة الغربية التي 

ال تع�رف معن�ى لإلنس�انية وحقوق  اإلنس�ان وفي عمالئها ف�ي املنطقة من 

القوى التي تطبع نفسها طابعا دينيًّا مثل )داعش( و)القاعدة( وهي بريئة من 

اإلس�الم وقيمه وأخالقه والنظام السعودي الذي يقدم نفسه نظاًما متديًنا ثم 

ه�و يقدم تحت عناوينه الدينية محتوى ومضموًنا كله إجرام كله طغيان كله 

كبر كله تس�لط كله اضطهاد لعباد اهلل املس�تضعفين. ]من كلمة للس�يد عبد الملك بدر 

الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[
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الخطورة الكبيرة في المدِّ التكفيري

ولذل�ك ن�رى الخطورة الكبيرة ف�ي املدِّ التكفيري ه�ذه األداة اإلجرائية 

التي من أهم أهداف ُصنَّاعها هو: التمهيد والتبرير الحتالل بلداننا والسيطرة 

عل�ى مناطقن�ا والقهر لنا. هذه مس�ألة واضحة وبات هذا املش�روع التآمري 

عل�ى املنطق�ة ككل وعل�ى بلدن�ا كجزء منه�ا، بات ه�ذا املش�روع التآمري 

مكش�وًفا وجليًّ�ا وواضًح�ا ال تتعامى عن�ه إال العي�ون الت�ي ال ُتبصر لعمى 

القلوب ولعمى األفئدة وإال فالحقائق جليَّة وواضحة.

ل�وال هذه الثقافة القرآني�ة التي أحيت الروح الثورية وأحيت في أنفس�نا 

ة وأعادت األمل فأوجدت قوة شعبية صامدة ثابتة وتحرًكا ثوريًّا واسًعا  العزَّ

لكانت تل�ك األداة التكفيرية اإلجرامية قد س�يطرت بالكامل قد س�يطرت 

على هذا البلد؛ وإال من الذي كان س�يقف بوجهها؟ هل كان هناك حكومة 

له�ا ق�رار سياس�ي جاد وس�لطة مس�ؤولة تحم�ل َهمَّ ش�عبها ولديه�ا روح 

املس�ؤولية وتتوف�ر لديه�ا اإلرادة الصادق�ة والج�ادة في حاية هذا الش�عب 

؛ بل وجدنا أن  والدف�اع عن هذا البل�د؟ هل رأينا هذا وارًدا في واقعن�ا؟ كالَّ

الجيش ُيستهدف وُتستهدف املعسكرات، ووجدنا األمن ُيستهدف ووجدنا 

املواطني�ن ُيس�تهدفون دون أي تح�رك جاد ومس�ؤول وفاع�ل ملواجهة هذا 

الخطر بمستواه، دون اللعب بمسرحيات هنا وهناك.

نحن وجدنا هذه اللعب في املراحل املاضية عادة ما نس�مع عن عمليات 

أش�به ما تكون بعمليات وهمية ال تغيِّر من الواقع ش�يًئا، ال هي تحقق األمن 

واالستقرار، وال هي تدفع الخطر بشكل حقيقي؛ بل وجدنا املسألة في حالة 

مدٍّ وجزر ضمن مس�رحيات فيها صفقات وفيها لعب سياس�ية، وفيها لعب 
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بين الداخل في بعض القوى وبين الخارج بين القوى املعنيَّة بهذه اللعبة.

ولذل�ك؛ نج�د اليوم أن هذه الثقاف�ة وأن هذا املش�روع القرآني بروحيته 

الثورية املهمة صنعها قوة شعبية كان لها دور كبير في الدفاع عن هذا الشعب 

وف�ي مواجهة ه�ذا الخطر، الذي يته�دده ونجد في واق�ع الكثير من القوى 

السياس�ية واألح�زاب كيف تتعاط�ى مع مثل ه�ذه األخطار وم�ع مثل هذه 

ا  التحدي�ات خصوًصا القوى السياس�ية التي لها مواقف س�لبية وعدائية جدًّ

م�ن هذا املش�روع القرآني ومن الثورة الش�عبية، كيف تتعاط�ى مع مثل هذه 

األخطار التي هي تهديد حقيقي ش�نيع وكبير لهذا الش�عب تتعاطى بدم بارد 

ب�روح ب�اردة، بال مس�ؤولية بال ضمير بال أخ�الق، تتعاطى مع ه�ذا الخطر 

بالتواط�ؤ والتعاون. ]من كلمة للس�يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى الس�نوية للش�هيد 

1436ه�[

التكفيريون أقذر وسائل العدو لضرب األمة

ول�م يكت�ِف بذلك، بل َعَمَد إلى اس�تغالل صنيعة جديدة تتحرك باس�م 

اإلسالم وباس�م الجهاد وهي القوى التكفيرية فاستفاد منها بشكل كبير في 

تش�ويه الدين واإلساءة إليه، وفي تمزيق النسيج االجتاعي للشعوب ذاتها، 

وفي اس�تنزاِف ق�درات وإمكانات األمة، وفي إلهائِه�ا عن عدوها الحقيقي 

إس�رائيل وأمري�كا، وإش�غالِها عن قضاياه�ا الكبرى وف�ي مقدمتها القضية 

الفلسطينية. ]خطاب المولد 1436ه�[
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التي  الثقافة  ألنها  الشهادة؛  ثقافة  إلى  يحتاج  شعبنا 
تحمي األمة وتعتز بها وتصمد بها

وشعبنا اليوم وهو يواجه ما يواجهه من طغيان واستكبار وإجرام من قوى 

الش�ر املتكالبة عليه وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل ومن يلف لفها ويدور في 

فلكه�ا من األع�راب وعلى رأس�هم النظام الس�عودي العمي�ل الجائر الذي 

جعل من نفس�ه أداة بيد قوى الشر العاملية تضرب به شعوب املنطقة وتخرب 

به أمن واس�تقرار املنطقة ش�عبنا يحتاج إلى ترس�يخ هذه الثقافة إلى ترس�يخ 

ثقافة الش�هادة واالستعداد العالي للتضحية؛ ألنها في نهاية املطاف هي ثقافة 

البقاء هي الثقافة التي تحمي األمة التي تعتز بها األمة التي تصمد بها األمة.

ومحن�ة األمة والبش�رية في هذا العصر بش�كل عام ه�ي محنة كبيرة هي 

نتاج هيمنة قوى الش�ر والطغيان وعلى رأس�ها أمريكا الش�يطان األكبر نتاج 

الهيمنة والقوة والتمكن لقوى الش�ر إن�ا كان نتاًجا لتقصير كبير أو هو نتاج 

تقصي�ر على مدى ق�رون من الزمن أنتج في الواقع العامل�ي أنتج هذا الواقع 

املؤس�ف أنتج قوى ش�ر تتحك�م في واقع البش�رية تطغى وتس�تكبر وتظلم 

وتارس الجبروت بحق البش�ر وتفس�د في األرض تعيث في األرض فساًدا 

واهلل ال يحب املفس�دين. ]من كلمة للس�يد عب�د الملك بدر الدي�ن الحوثي في الذكرى الس�نوية 

للشهيد 1437ه�[

لماذا نحيي ذكرى الشهداء؟  

في هذه الذكرى العزيزة، الذكرى الس�نوية للش�هيد التي هي ذكرى للعزِّ 

واإلباء، ذكرى للثبات والش�موخ، ذكرى ل�كل قيم الحق والخير والعدالة، 
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ذك�رى ُتحي�ي فينا من جدي�د روح املس�ؤولية، وتزيدنا من جدي�د عزًما إلى 

عزمنا وثباًتا في مواقفنا، وصموًدا في مواجهة التحديات واألخطار.

موه  ف�ي هذه الذكرى نس�تذكر ثقافة الش�هادة، ونس�تذكر الش�هداء با قدَّ

لن�ا م�ن دروس وعبر، ونس�تذكر إس�هاماتهم العظيمة واملجي�دة والخالدة، 

ونستذكر واقعنا وما نتحمله من مسؤوليات تجاه هذا الواقع.

إنن�ا حين�ا ُنحيي الذكرى الس�نوية للش�هيد فإن�ا لنحيي فين�ا نحن روح 

�خ في واقعنا مبدأ الشهادة في سبيل اهلل تعالى،  الش�هادة، لنحيي أيًضا ونرسِّ

في س�بيل الحق، في إقام�ة العدل، في مواجهة الظل�م والطغيان واإلجرام، 

وخصوًص�ا ونح�ن ف�ي ه�ذه املرحل�ة وف�ي ه�ذا العص�ر ُنواجه كش�عوب 

مس�تضعفة تحديات كبيرة، ُنواجه قوى الطغيان العاملية، وقوى االس�تكبار، 

وق�وى اإلج�رام بأياديها ف�ي داخ�ل مناطقنا وش�عوبنا، أياديه�ا اإلجرامية، 

وكذلك بمكرها الكبير وطغيانها وإجرامها الهائل.

ولذل�ك مه�ا كان�ت التحدي�ات، ومه�ا كان�ت الصعوب�ات، مه�ا كان 

حجم األخطار فإن أمًة تعش�ق الش�هادة في سبيل اهلل تعالى هي ستظل األمة 

الصامدة، واألمة الثابتة، واألمة القوية، التي ال تهزها وال تحنيها العواصف 

الجسام، وال األحداث الكبار، ستبقى هي األمة التي ال ُتكبَّل بقيود وأغالل 

الخ�وف واملذلَّة واملس�كنة، وال ُتس�تعبد بالترهي�ب، وال ُتس�تضام وُيهيَمُن 

عليها بالسطوة والجبروت والبطش من الطغاة والظاملين واملجرمين.

ة  ا االهتام به�ذه الثقافة الت�ي ُتحيي فين�ا العزَّ وله�ذا كان م�ن امله�م ج�دًّ

ة،  �خ في أنفس�نا العزَّ واإلب�اء ف�ي زمن نحن أح�وج ما يكون فيه إلى أن ُنرسِّ

وأن نحيي في وجداننا اإلباء، في زمٍن س�عت قوى الطغيان بكل إمكانياتها 
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وبكل الوس�ائل واألساليب بالبطش والجبروت، بالغزو الثقافي والفكري، 

خ في نفوس الشعوب كل الشعوب  بالنش�اط اإلعالمي امُلضلِّل، إلى أن ترسِّ

ثقاف�ة الهزيمة! وروح اليأس واالس�تكانة! وكذلك حال�ة اإلذالل والقبول 

باله�وان! ألنه�ا ت�رى ف�ي ذلك الس�بيل امليس�ر للهيمن�ة على املس�تضعفين 

والتحكم بشؤونهم وبمصائرهم.

ولذل�ك نحن اليوم بثقافتنا القرآنية كش�عوب مس�تضعفة مس�لمة ُنحيي في 

نا  أنفس�نا كل عوام�ل الثب�ات، وكل عوام�ل الصم�ود، وكل العوامل الت�ي تمدُّ

باألم�ل في مواجهة اليأس، وبالقوة في مواجه�ة الضعف، وبالعزة في مواجهة 

املذلَّة، لنكون فعاًل بمستوى مواجهة التحديات، ولنكون باالستعانة باهلل تعالى 

واالعتاد عليه والتوكل عليه واكتشاف كل عناصر القوة التي نختزنها فيا وهبنا 

اهلل كش�عوب مستضعفة من إمكانات ومقدرات نفسية ومعنويَّة ومادية وثقافية 

وفكرية، نستفيد منها، فتكون فعاًل نِعَم عوامل القوة والثبات والصمود.

اليوم حينا نستذكر شهداءنا األبرار، فإننا نستذكر منهم الدروس والعظة 

والعب�رة، نس�تذكر منه�م املجد، ونس�تذكر منه�م الصمود، ونس�تذكر منهم 

اإلباء. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[

واجبنا أن نسعى لتعزيز روح االستعداد العالي للتضحية

إن واجبنا أن نس�عى لتعزيز روح االس�تعداد العالي للتضحية واإلصرار 

عل�ى الحي�اة الكريمة أو الش�هادة بكرام�ة، الحياة في هذه الدني�ا بكرامة أو 

الشهادة بكرامة في مواجهة االستعباد.

ونح�ن في ه�ذا الس�ياق ونحن نرى ف�ي واقعن�ا ونحن نواج�ه الطغيان 
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والعدوان األمريكي اإلس�رائيلي الس�عودي نرى كل األحرار والش�رفاء في 

بلدنا من كل فئات الش�عب من الرجال والنس�اء م�ن النخب العلمية كذلك 

في امليدان الجيش واللجان الش�عبية األحرار والش�رفاء ه�م بحمد اهلل كثير 

م�ن كل الفئات م�ن العلاء واإلعالميي�ن واألكاديميي�ن كل األحرار نراهم 

فعاًل وقد تألقوا بهذا الش�رف رجال أحرار ش�رفاء كرام، وحرائر ش�ريفات 

عزيزات شامخات ثابتات صامدات مؤمنات، الكل يعيش هذه الروحية من 

االستعداد العالي للتضحية والصمود؛ هذا ما يجب أن نعززه، وهذا ما يرقى 

ِل كل األخطار ومواجهة كل التحديات. ]من كلمة للس�يد عبد الملك  بنا دائًما لتحمُّ

بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1437ه�[

ماذا نستلهم من الشهيد؟

ة والوفاء، والصدق، والثبات  ففي يوم الش�هيد نس�تلهم من الش�هيد العزَّ

على الحق، والبذل والعطاء والتضحية.

ونستلهم من الشهيد األخالق والِقَيم العالية، وكذلك نستذكر مسؤوليتنا 

ة علينا  جميًعا، مس�ؤولية مجتمعنا تجاه أبناء الشهداء التي هي مسؤولية مهمَّ

جميًعا.]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[

في ذكرى الشهيد نستذكر كل الشهداء عبر التاريخ

سة نستذكر فيها كل الشهداء  في ذكرى الش�هيد هذه املناسبة الغالية املقدَّ

عبر التاريخ، ومن مختلف األزمنة واملناطق والبلدان وإلى يومنا هذا.

متهم الش�هداء من األنبياء، والشهداء من الصديقين،  الش�هداء وفي مقدِّ
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والش�هداء من كاف�ة املؤمنين املجاهدين في كل العص�ور واألزمنة واملناطق 

ل، ف�ي يوم َب�ْدٍر، وفي ي�وم ُأُحد، وفي  والبل�دان، وف�ي صدر اإلس�الم األوَّ

مقام�ات اإلس�الم وأيامه الخالدة وأيام�ه املجيدة، وإلى ش�هداء عصرنا في 

فلس�طين الج�رح النازف أُلمتنا اإلس�المية، إلى العراق، إل�ى لبنان، في كل 

ُبقع�ة م�ن بقاع العالم اإلس�المي س�قط فيها ش�هيد، بذل نفس�ه هلل، وُنصرة 

رة. للمس�تضعفين من عباد اهلل، وصواًل إلى ش�هداء مس�يرتنا املباركة وامُلظفَّ

]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[

نس�تذكر شهداءنا العظاء، ونس�تذكر ش�هداء النهج اإللهي من أنبياء اهلل 

وأوليائ�ه، نس�تذكر الش�هداء عل�ى طول خ�ط الرس�الة اإللهية عل�ى امتداد 

التاري�خ ونأخذ الدروس ونس�تلهم ال�دروس ونأخذ الِعَبر من هذه املناس�بة 

املهمة.

نأخذ الدروس التي نحن في َأَمسِّ الحاجة إليها في الواقع الذي نعيش�ه، 

والتحديات التي تمرُّ بنا واألخطار املعروفة التي تهدد الواقع من حولنا.

عندما نتحدث عن الشهداء في سبيل اهلل فنحن نتحدث عن رجال عظاء 

لهم مقامهم العظيم عند اهلل س�بحانه وتعال�ى، لهم مكانتهم الرفيعة عند اهلل 

سبحانه وتعالى، ومها قلنا ومها تحدثنا ومها عبَّرنا فلن يصل حديثنا عنهم 

إلى مستوى ثناء اهلل عليهم، وما أعد لهم من النعيم العظيم واملكانة السامية.

ه�م أحباء اهلل وأولياء اهلل الذين رض�ي اهلل عنهم وأرضاهم ومنحهم هذا 

الشرف الكبير الذي هو وسام عظيم ألولياء اهلل سبحانه وتعالى.]من كلمة للسيد 

عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1434ه�[
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ما نقوله عن الشهداء ال يصل وال يرتقي إلى مستوى ما 
حكاه اهلل الملك العظيم

م�ا نقول�ه عن الش�هداء وكل ما يمك�ن أن ُيقال وكل ما ق�د قيل ال يصل 

وال يرتقي إلى مس�توى م�ا حكاه اهلل امللك العظيم، ما حكاه عن الش�هداء، 

ا  م�ا أثن�ى به عليهم، ما أكرمهم به، ما حكاه عن مقامهم وعن كرامتهم، وعمَّ

أعده لهم.

 اهلل س�بحانه وتعال�ى قال: {َوَم�ْن َأْصَدُق ِم�َن الّل��ِه َحِديًثا}]النس�اء:87[ 

{َوَم�ْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ�ِه ِقياًل}]النس�اء:122[ {ِمَن امُلْؤِمنِي�َن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما 
ن َينَتظُِر}]األحزاب:23[.  ن َقَضى َنْحَب�ُه َوِمنُْهم مَّ �َه َعَلْيِه َفِمنُْهم مَّ َعاَه�ُدوا اللَّ
من املؤمنين، الساحة األساسية واملنطلق األساسي الذي ينطلق منه الشهيد، 

الشهيد الذي استضافه اهلل إلى جواره، والشهيد الحي، الحاضر في كل وقٍت 

وحي�ٍن لبذل نفس�ه في س�بيل اهلل، من أرضي�ة اإليان، من منب�ع اإليان، من 

قواعد اإليان، من أساس اإليان يتحرك الجميع؛ استجابة هلل وشوًقا إلى اهلل 

وشوًقا إلى ما عند اهلل، ورضًا ملا عند اهلل وما يريده اهلل، وإيثاًرا للحياة األخرى 

على الحياة األولى، وتضحية وبذاًل وعطاًء، يتحرك الجميع بإيانهم، خلف 

كهم م�ن إيان وبإيان، ويحملون  موقفه�م إيانهم، الدافع لهم إيانهم، تحرُّ

اإليان في قلوبهم، ويعملون باإليان في سلوكهم وموقفهم.

َه  والعن�وان اآلخر الصدق {ِم�َن امُلْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َم�ا َعاَهُدوا اللَّ

َعَلْيِه}]األح�زاب:23[ الص�دق مع اهلل س�بحانه وتعال�ى، َقَرُنوا الق�وَل بالفعل، 
أثبتوا مصداقيته�م مع اهلل أنهم له جنود مخلصون، جنود صابرون، وما قبل 

الش�هادة مرحل�ة طويل�ة، مرحلة من الكفاح، م�ن القتال، م�ن املرابطة، من 
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الصب�ر، من التحمل ل�كل البيئة القتالية بكل ما فيها: من حرارة ش�مس، أو 

ة ب�رد، أو وعثاء امُلناخ ما يك�ون من تراب وغبار، ثم الضراء والبأس�اء،  ش�دَّ

والب�أس املواجه�ة لكل املتاع�ب في ميدان القت�ال وبروحي�ة عالية، روحية 

ة، بكل  ِمْلُؤها اإليان، روحية إيانية تجعلهم يتحركون بكل ثبات، بكل همَّ

رغبة، وهم مشتاقون إلى اهلل ومتطلعون دائًما إلى ما عند اهلل سبحانه وتعالى.

وعندم�ا نتحدث عن ش�هدائنا األب�رار نتحدث عن أس�اس موقفهم، فا 

يمتازون به هو: عدالة القضية ومش�روعية املوقف، وقداس�ة النيَّة واملقصد، 

وقداس�ة اله�دف، وعظم�ة الِقَيم واألخالق، وس�المة واس�تقامة املارس�ة 

والسلوك. ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1433ه�[

مسؤوليتنا تجاه الشهداء

من وفائنا للش�هداء ومن مس�ؤوليتنا تجاههم أن نكون أوفياء مع املبادئ 

والقيم التي ضحوا من أجلها، فالشهداء قدموا أنفسهم في سبيل اهلل ألهداف 

ة، كي  عظيم�ة؛ كي يتحق�ق العدل، كي ي�زول الظلم، كي ينعم الن�اس بالعزَّ

تتحق�ق ألمتهم الكرام�ة، كي يقوم دين اهلل، ألجل أن تعل�و كلمة اهلل، القيم 

واملب�ادئ واأله�داف التي قدم الش�هداء أنفس�هم في س�بيل اهلل م�ن أجلها، 

وضح�وا من أجله�ا يجب أن نكون أوفياء معها، ف�أن تكون جهودنا جميًعا 

كمجتمع مؤمن، وكمجاهدين في س�بيل اهلل سبحانه وتعالى قائمة على هذا 

س�ة العظيمة من أن تشوبها األشياء  األس�اس، وأن نصون هذه املس�يرة املقدَّ

التي ُتس�يئ إلى قداس�تها، وإلى قداس�ة قضيته�ا، وإلى مس�توى تضحياتها 

وعطائها وبذلها.
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موه م�ن تضحيات وصلت إلى مس�توى  ء ما قدَّ هؤالء الش�هداء األج�الَّ

النف�س والحي�اة بكله�ا، كان أمله�م إقام�ة الح�ق، إقام�ة الع�دل، أن ينعم 

مجتمعهم املؤمن بالعدل وباألمن وبالس�الم، وأن يتحقق في واقعه دين اهلل 

ة والقي�م العظيمة والنبيل�ة، فمن الوفاِء  س�بحانه وتعال�ى، والرحمة واألخوَّ

لهم الوفاُء مع تلك املبادئ ومع تلك القيم.

أيًضا من الوفاء لهم، من مسؤولياتنا كمجتمع مؤمن تجاه هؤالء الشهداء 

رعاية أس�رهم، واالهتام بأسرهم، أسر الش�هداء هم أمانة في أعناقنا جميًعا 

كمجتمع مسلم، ]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

يقع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تجاه أسر الشهداء 

ونس�تذكر أيًض�ا في ذكرى الش�هيد: الفضل العظيم أُلس�ر الش�هداء ملن 

يحتس�بون ش�هداءهم عند اهلل س�بحانه وتعالى، اهلل س�بحانه وتعالى يقول: 

�َن الََمَواِل َوالنُفِس  �َن الَخوْف َوالُجوِع َوَنْقٍص مِّ {َوَلنَْبُلَونَُّكْم بَِش�ْيٍء مِّ
ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا لِّلِه َوإِنَّا  ِذيَن إَِذا َأَصابَْتُه�م مُّ ابِِريَن • الَّ �ِر الصَّ َوالثََّمَراِت َوبَشِّ
بِِّهْم َوَرْحَم�ٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  �ن رَّ إَِلْي�ِه َراِجع�وَن • ُأوَلِئ�َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

امُلْهَتُدوَن}]سورة البقرة:155 - 157[.
مت في س�بيل اهلل م�ن أبنائها واحتس�بتهم عند اهلل  فكل ُأس�رة ش�هيد قدَّ

س�بحانه وتعالى لها عند اهلل هذا الش�رف، لها عند اهلل ه�ذا الفضل، لها عند 

بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  ن رَّ اهلل ه�ذه الكرامة: {ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَل�َواٌت مِّ

امُلْهَت�ُدوَن} لهم هذه املنزلة الرفيعة والعالي�ة والفضل الكبير عند اهلل، ولهم 
هذا العطاء اإللهي الذي وعدهم اهلل به، ولن ُيخلف اهلل وعده.
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ومس�ؤولية الجميع: دولة، مؤسس�ات، دولة وما تبق�ى منها، ومجتمًعا، 

مس�ؤوليتنا جميًعا مسؤولية كبيرة تجاه أسر الشهداء حقهم علينا أن نتعاطى 

معهم مثل أسرنا تاًما تاًما أالَّ يجوعوا ونشبع أالَّ يلحقهم املعاناة فال يجدون 

م�ن يم�د إليهم يد املحبة واإلخ�اء والرحمة والكفالة والتعاون، مس�ؤوليتنا 

جميًع�ا وهذه قيمنا كيمنيين قيم الكرم قيم العطاء قيم اإلحس�ان قيم املروءة 

قيم التعاون أن نحافظ عليها.

ُأس�ر الش�هداء ه�م أمان�ة ف�ي أعناقن�ا جميًعا كمجتم�ع مس�لم، نتحمل 

مس�ؤولية أمام اهلل تجاه هذه األس�ر ف�ي رعايتها، في مس�اعدتها، الكثير من 

تلك األس�ر التي قدمت شهداء فقدت من يعيلها، من يهتم بها، فيجب على 

املجتمع أن يكون تجاه هذه اأُلسر ُمكِرًما لها وحنوًنا تجاهها، رعاية ورحمة 

وخدمة وإحسان، وهذا قليل من كثير في مقابل ما تحقق ببركة الشهداء، في 

مقابل ما تحقق لألمة من خالل تضحياتهم، قليل من كثير، ولن يضيع شيء 

في هذا االتجاه.

م نفس�ه  وليتذكر كل إنس�ان منَّا، كل إنس�ان يتذكر فيا لو كان هو الذي قدَّ

في س�بيل اهلل، وفي سبيل نصرة املس�تضعفين، أليس سيأمل من بقية مجتمعه 

وإخوانه أن يكونوا هم من يكونون مبادرين إلى رعاية ُأسرته؟ إلى أالَّ ينسوا له 

مه في سبيل اهلل؟ هذا شيء مهم وهو مسؤولية أمام اهلل سبحانه وتعالى. ما قدَّ

فقد رحل هؤالء الش�هداء العظام وتركوا أمانة أودعوها إيانا هي: براعم 

اإلس�الم، براع�م اإليان، األش�بال األعزاء أبناؤه�م، تركوا أيًض�ا أمانة في 

ل مسؤولية تجاهها هي: ُأسرهم.]من كلمة للسيد عبد الملك بدر  أعناقنا جميًعا نتحمَّ

الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[
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مسؤوليتنا تجاه الجرحى

بعد مقام الشهداء، هناك مقام عظيم كرتبة ثانية عند اهلل سبحانه وتعالى: 

قون( الذين جاهدوا في س�بيل اهلل وأصبحوا معوقين، البعض قدم من  )املعوَّ

أعضائه، البعض قدم رجله، البعض أصبح ال يستطيع أن يمشي، البعض قدم 

نظره، البعض قدم يده، قدم من جس�ده من أعضائه؛ وألنه صار معوًقا صار 

يعي�ش وضًعا معيًن�ا في حياته، ينق�ص عليه الكثير من األم�ور، تضحياتهم 

كبي�رة، تضحي�ات املعوقين تضحي�ات كبيرة وه�ي في املس�توى الثاني بعد 

تضحية الشهداء، وهم في منزلة الشهداء األحياء، لهم حق على الجميع في 

رعايته�م في تكريمهم في احترامهم في االهتام بهم، ويجب أن يكون لهم 

منزلة خاصة، أن يكون لهم موقع خاص في قلوبنا في نفوس�نا جميًعا، وأن 

يدرك الكل جميع أبناء املجتمع املسؤولية تجاههم، هذا شيء مهم نذكر به. 

]من كلمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد 1432ه�[

نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا املظلوم وأن يشفي جرحانا وأن 

يرحم شهداءنا األبرار.  
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