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ِحيِم ْحمِن الرَّ ِبْسِم اهلِل الرَّ
الحم���د هلل رب العالمين، وأش���هد أن ال إل���ه إال اهلل الملك 
الحق المبين، وأشهد أنَّ س���يدنا محمًدا عبده ورسوله خاتم 

النبيين.
الله���م ص���لِّ على محم���ٍد وعل���ى آل محمد، وب���ارك على 
محمٍد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم 
وعل���ى آل إبراهيم إنك حميٌد مجي���د، وارَض اللهم برضاك 
ع���ن أصحابه األخيار من المهاجرين واألنصار، وعن س���ائر 

عبادك الصالحين.  وبعد 
بمناس���بة ذكرى الش���هيد يس���عدنا أن نقدم ه���ذه المادة 
الثقافي���ة والت���ي تتضم���ن جانبي���ن: األول: الحدي���ث ع���ن 
المسؤولية وأهميتها، والجانب الثاني: الحديث عن الشهادة 
وعظمتها، وقد اعتمدنا في ذلك على محاضرات السيد عبد 
المل���ك حفظه اهلل في مناس���بة الهجرة النبوي���ة لعام 1440ه� 

وعلى مناسبة ذكرى الشهيد لعام 1439ه�.
واهلل الموفق

***
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أواًل:المسؤولية في اإلسالم

قبل أن نتحدث عن مناسبة ) ذكرى الشهيد( وما يتعلق 
بها سوف نتحدث أواًل عن  المسؤولية في اإلسالم وأهميتها، 
يقول الس���يد عبد الملك حفظه اهلل ف���ي المحاضرة الثالثة 

من محاضرات الهجرة: 
في س���ياق الحديث عن المعالم الرئيس���ية في اإلس���الم، 
والت�ي تجل�ت ف�ي أداء وحركة وتطبي�ق النبي -صلى اهلل وس�لم عليه 

ا هو  وعل�ى آله- وف�ي حديث القرآن على نحٍو واس�ع، معلٌم مهٌم جدًّ

املس�ؤولية في اإلس�ام، والتي هي جانٌب أساس�يٌ البدَّ منه، وكام قلنا 

في األصالة التي تعبِّر عن حقيقة اإلس�ام، ومبادئه، وقيمه، وأخاقه، 

وتعاليم�ه، وتش�ريعاته، البدَّ أن نع�ود إلى القرآن، والب�دَّ أن نعود إلى 

النبي -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم- من موقعه في القدوة والقيادة 

والهداي�ة، فبذلك نتخلص من كل أش�كال الزيف والخداع والتضليل 

الت�ي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق لتفريغ اإلس�ام من محتواه 

املهم، ومن ثمرته العظيمة واملهمة في الحياة.

من جوانب المس���ؤولية: هو أننا في انتامئنا إلى هذا الدين، وفي 
هذا الدين: في مبادئه، في قيمه، في أخاقه، في تعليامته، في تشريعاته، 

ف�ي توجيهات�ه، فيه ما ال يرضي قوى الطاغ�وت، وال قوى النفاق، وال 

كل الق�وى الش�يطانية، تل�ك التي ترى ف�ي كثيٍر من: مبادئ اإلس�ام 
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املهم�ة، وتش�ريعاته العظيم�ة، وتوجيهات�ه الحكيم�ة، ما تعتب�ره يضر 

بمصالحها، يحد من هيمنتها ونفوذها وتس�لطها؛ ألن الواقع البش�ري 

ال يخلو أبًدا من وجود قوى ش�ر، من وجود فئات واس�عة من البش�ر، 

اتجاههم في هذه الحياة اتجاه منفلت، ال ينضبط على أس�اس املس�يرة 

اإليامنية والدينية، ال يلتزم ال بمس�ألة ح�ال، وال حرام، وال حق، وال 

باطل، وال... 

كل ه�ذه االعتب�ارات لي�س لها بالنس�بة له أي قيم�ة وال أي أهمية، 

ينطل�ق ف�ي واقع ه�ذه الحياة م�ن أهدافه الش�يطانية، م�ن أطامعه، من 

أهوائ�ه، من رغبات�ه، ويتجه في هذه الحياة بناًء عل�ى ذلك، وليس بناًء 

عل�ى االلت�زام بأم�ر اهلل، وتوجيه�ات اهلل، وه�دي اهلل، والس�ير بالتزام 

وانضب�اط وفق تعالي�م اهلل، قد يأخذ منه�ا البعض: ما ال ي�راه متناقًضا 

بمفرده إذا فصل عن بقية الدين مع ما هو عليه، وقد يحرف من البعض 

اآلخر- كذلك- بام يراه مناسًبا مع أهدافه وآماله وطموحاته، ولكن 

س�يبقى دائًم�ا يواج�ه مش�كلة مع: مب�ادئ مهم�ة، نصوص أساس�ية، 

ا؛ فيفتضح ف�ي كونه له موق�ٌف منها،  تعلي�امت وتش�ريعات مهم�ة جدًّ

وغير منسجم معها.
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المجتمعات الملتزمة بالدين تجد نفسها في صدام 
مع قوى الطاغوت

فعندم���ا يأتي مجتمع معين، أو أمة معينة تتجه في هذه الحياة 
على أساس االلتزام بدين اهلل، على أساس االتباع لرسول هلل -صلوات 

اهلل علي�ه وعلى آل�ه- واالهتداء بكتاب اهلل، تلقائًيا س�تجد نفس�ها في 

صدام مع تلك القوى املتس�لطة والطاغوتية والشيطانية، ستجد نفسها 

عل�ى خ�اف ومش�كلة كبي�رة معه�ا، وبال�ذات عل�ى املس�ائل املهمة 

واألساس�ية واملعال�م الرئيس�ية في هذا الدي�ن، مبادئ مهم�ة وعظيمة 

مصلح�ة لحياة البش�رية، مصلحة لحياة اإلنس�ان، ولك�ن بقدر ما هي 

عظيم�ة ومهمة وإيجابية ومثمرة ومفيدة ومصلحة لهذا الواقع، بالقدر 

نفسه ينزعج منها أولئك املتسلطون واملجرمون والطغاة واملفسدون.

عندما نعرف أنَّ هذا الدين ديٌن يس���عى إلى إقامة العدل، 
أمامك فئة واس�عة من املتس�لطين الظاملين، تلقائًيا تصبح على مشكلة 

معه�م، أنت تس�عى بحكم انتامئك إلى هذا الدي�ن إلقامة العدل، وهم 

هناك طغاة، متسلطون، ظاملون متجبرون.

عندما ن���رى أنَّ هذا الدين يس���عى إلى إصالح البش���رية، 
وبقي�م عظيمة ومهمة، هناك فئات أخرى فاس�دة في نفس�ها ومفس�دة 

لغيرها، ال تكتفي بأنها هي فاسدة، وتعتبر كل املساعي الرامية ألن تسود 

م�كارم األخاق والقيم الفاضلة في واقع البش�رية، ت�رى فيها تهديًدا 
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لها وتهديًدا لسياساتها، وتناقًضا مع اتجاهها بكله، تلقائًيا يحدث هذا 

التقاطع، وينتج عنه الصراع في النهاية، وهكذا عندما نأتي إلى مس�ألة 

أن من املبادئ الرئيس�ية في هذا الدين هو تحرير اإلنس�ان من العبودية 

ألخيه اإلنس�ان، وأن يكون اإلنسان عبًدا هلل، تأتي قوى الطاغوت التي 

ترى أنها ال تتمكن من الوصول إلى كل أهدافها في السيطرة التامة إالَّ 

باس�تعباد الناس بشكل أو بآخر، فترى نفسها في خصومة مع من يتجه 

بخاف ذلك.

ف���إًذا عندما يتج���ه أي مجتمع معين لينطلق على أس�اس هذا 
الدي�ن ك�ام هو ف�ي قرآنه وف�ي حركة رس�وله، وليس بحس�ب الزيف، 

وليس بحس�ب األكاذيب التي ُكِذب بها على رس�ول اهلل، مام تناقضت 

م�ع حركت�ه ومع رس�الته، بل مع ما ثب�ت عنه، مع كتاب اهلل، الرس�ول 

م�ه القرآن عنه،  -صل�وات اهلل عليه وعلى آل�ه- فيام ثبت عنه، وفيام قدَّ

والقرآن الكريم فيام فيه من مبادئ وقيم، وما فيه من هدى، هذا املجتمع 

سيواجه املشاكل الكبيرة هنا أو هناك.

 وم�ن الطبيعي ف�ي واقع الحياة أن يواجه اإلنس�ان مش�اكل كهذه، 

واإلنس�ان حتى لو لم ينطلق على أس�اس هدى اهلل، وقرر أن يتغاضى، 

وأن يتامش�ى ف�ي واقع ه�ذه الحياة كام يري�ده اآلخرون من�ه، كل قوى 

الطاغ�وت واالس�تكبار والفس�اد واإلج�رام، ه�ل س�تحل مش�كلة 

اإلنسان؟ )ال(؛ ألن تلك في األساس هي املشكلة، أي: ليس الهدى، 
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وليس الحق، وليس القرآن، وليس الرسول هو املشكلة. )ال(، املشكلة 

هن�اك، مش�كلة فيام علي�ه املتس�لطون، الطغ�اة، املجرم�ون، الظاملون، 

املفس�دون، وم�ا يفعلونه هم هو يمثِّل املش�كلة، فاإلنس�ان حتى بدون 

الهداية، بدون الرجوع إلى الرس�ول والقرآن، ل�ن يعيش واقًعا مطمئًنا 

ومس�تقًرا. ال أبًدا، إنام معناه أن يعيش ضحيًة لتسلط الطغاة واملجرمين 

ل في واقعه في هذه الحياة إما إلى عبٍد  والظاملين واملفسدين، وأن يتحوَّ

ا، مستغًا  مس�تَغٍل لهم، وأداٍة في أيديهم، ويعيش بذلك حياًة سيئًة جدًّ

ب�كل ما تعنيه الكلمة، ومحًطا لس�خط اهلل، ثم يكون قد خس�ر آخرته، 

ويك�ون مصيره في اآلخرة إلى جهنم -والعي�اذ باهلل- أو أن يعيش في 

هذه الحياة ضحيًة للقهر واإلذالل، وقد يسحقونه بكل بساطة.

اإلسالم يشكل حماية من تسلط الطغاة الظالمين

فالدين في نفس���ه بقدر م���ا هو لصالح هذا اإلنس���ان، بما 
فيه من: تش�ريعات، وتوجيهات، وأوامر، ومبادئ من اهلل -س�بحانه 
وتعال�ى- فيها الخير لهذا اإلنس�ان، فيه�ا الكرامة لهذا اإلنس�ان، فيها 

الحري�ة له�ذا اإلنس�ان، فيه�ا العزة له�ذا اإلنس�ان، فيه�ا مصلحة هذا 

اإلنس�ان الحقيقي�ة والفعلي�ة في الدني�ا واآلخرة، أيًضا هذا اإلس�ام 

ل حامية لهذا اإلنس�ان، ألي مجتمع يتمس�ك ب�ه من أن  العظي�م يش�كِّ

يقع فريس�ة س�هلة ولقمة س�ائغة للمتس�لطين والش�يطانيين والظاملين 
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واملجرمي�ن، فيمك�ن ألي أمة وألي مجتمع يتمس�ك به�ذا الهدى أن 

ينع�م ب�ه، وأن يقوى به؛ ألن م�ن األش�ياء البديهية هي: ه�ذا الصراع 

ال�ذي س�يحدث، وه�ذا ملحوظ ف�ي الق�رآن الكريم وفي ه�ذا الدين 

العظيم، ملحوظ أن اإلنس�ان الذي ينتمي إلى ه�ذا الدين، أن املجتمع 

الذي ينطلق على أساس هذا الدين، أن األمة التي ستتحرك في حياتها 

على أس�اس هذا الدين ووفق هذا الدين، ستواجه تحديات، وأخطار، 

ومش�اكل، وصعوبات، و...إلخ. هذا ملحوظ، وبام أنه ملحوظ فهناك 

مس�احة كبيرة من التعليامت والتوجيهات الت�ي تبني األمة لتكون قوية 

ف�ي مواجه�ة التحدي، وكي�ف تخوض ه�ذا الصراع بج�دارة وكفاءة 

عالية، إضافة إلى وعد اهلل -سبحانه وتعالى- باملعية واملعونة والنصر.

فنحن نقول: عندما تتجه أمة على هذا األساس، ستواجه املشاكل 
والتحدي�ات، وتخ�وض الصراع ال�ذي البدَّ أن تخوض�ه، البعض من 

الن�اس تعتبر هذه املش�كلة بالنس�بة لهم مؤثِّرة عليه�م، على توجههم، 

عل�ى مصداقيتهم، على ثباتهم، ويتجه�ون لانحناء والخضوع لقوى 

الطاغ�وت، والتنازل عن مبادئ مهمة م�ن هذا الدين، والقرآن الكريم 

اِس  عبَّر عن هذه الفئات، كام في قول اهلل -سبحانه وتعالى-: {َوِمَن النَّ

َصاَبْت�ُه ِفْتَن�ٌة 
َ
نَّ ِبــِه َوِإْن أ

َ
َصاَبُه َخــْْيٌ اْطَمأ

َ
ِإْن أ

َ
َ َعَلى َحْرٍف ف َمــن َيْعُبُد للاَّ

ْنَيــ�ا َواآْلِخَرَة}]الحــج: من اآليــة11[، وكذلك  انَقَلــَب َعَلى َوْجِهِه َخِســَر الدُّ
 ِ ا ِباللَّ اِس َمن َيُقــوُل آَمنَّ يقول اهلل -س���بحانه وتعال���ى-: {َوِمَن النَّ

}]العنكبوت: من اآلية10[.  ِ اِس َكَعَذاِب للاَّ ِ َجَعَل ِفْتَن�َة النَّ وِذَي ِف للاَّ
ُ
ِإَذا أ

َ
ف
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م�ن الن�اس م�ن ه�و عل�ى ه�ذا النح�و: يري�د أن يتح�رك ف�ي هذا 

الدي�ن، لكن دون أن يتحمل مس�ؤولية في مقارعة الظلم واالس�تكبار 

والطاغوت، في العمل عل�ى إقامة الحق والعدل، في التصدي للطغاة 

واملتس�لطين والظاملين، الذين يسعون إلى استعباد الناس من دون اهلل، 

يري�د ديًنا مج�رًدا من املس�ؤولية، وخاضًعا لطبيعة الظ�روف، فإذا كان 

سيواجه تحديات أو أخطاًرا لم يعد هناك بالنسبة له من ضرورة ملبادئ 

معين�ة من هذا الدي�ن، إما للدين جملًة وتفصيًا، فهو مس�تعد أن يرتد 

عن�ه بالكام�ل، وإما ملبادئ أساس�ية ومهم�ة للغاية من ه�ذا الدين لها 

ال في هذا الدين، ينت�ج عنها ثمرة هذا الدين في واقع  دور حي�وي وفعَّ

الحي�اة، ف�ا بأس- مثال- س�يتنصل ع�ن كل ما هو مه�م وعظيم في 

اإلس�ام، ويبقى بالنس�بة له بقايا من هذا اإلسام فصلت عن جوانب 

أخرى أساس�ية، ففقدت أثرها املفترض والطبيعي في واقع هذه الحياة 

في نفس اإلنسان وفي واقع الحياة.

فالفئ���ة هذه من الناس فئة ال تنطلق على أس�اس م�ا عليه هذا 
الدين في مبادئه وقيمه وأخاقه، وفيام كان عليه رس�ول اهلل -صلى اهلل 

عليه وآله وسلم- الذي بقي طيلة فترة بقائه في مكة على صابة وثبات 

عظيم ال نظير له، ثم هاجر وواصل املشوار مجاهًدا في سبيل اهلل، آمًرا 

باملع�روف، ناهًيا ع�ن املنكر، يخوض الصراع م�ع كل قوى الطاغوت 

على أشده، وبكل املستويات، وبكل الوسائل املشروعة.
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الفئة الت���ي تتجه هذا االتجاه الس���لبي في القع�ود والجمود 
والتنصل عن املس�ؤولية، واملداهنة للطغاة، وتجريد اإلسام من جانب 

ا أبًدا، هي  املس�ؤولية بكل م�ا فيه، هي ال تعبِّر عن حقيقة اإلس�ام أب�دً

تعبِّ�ر عن اتجاهها املزاج�ي، الذي ينبع من ضعفه�ا، وحتى من ضعف 

وعيه�ا، وقلة إيامنها، ومس�توى إدراكها ومعرفته�ا بأهمية تلك املبادئ، 

وتل�ك القيم، وتلك األخ�اق، وتلك التش�ريعات، وتلك التوجيهات 

من اهلل -س�بحانه وتعالى- فإًذا هي في اتجاه خاطئ وش�اذ عن مس�يرة 

هذا اإلس�ام، ال ينبغي أن تكون في موقع القدوة، وال في موقع التأثر، 

ما كان منها باسم شخصيات علامئية، أو مثقفة، أو فكرية، وما كان منها 

بأي شكٍل من األشكال، هي في االتجاه الخاطئ بكل ما تعنيه الكلمة.

األمة اليوم في أمسِّ الحاجة إلى جانب المسؤولية

نأتي إلى اإلس���الم، ليس�ت فقط املس�ألة في حدود أنك ستثبت 
على هذه املبادئ، بل تسعى إلقامة هذه املبادئ في واقع الحياة، عندما 

اِمنَي ِباْلِقْسِط}]النســاء: من اآليــة135[، )َقوَّاِميَن(،  وَّ
َ

يقول اهلل: {ُكوُنوْا ق

ادين( ومتنصلين عن املسؤولية، ومتهربين من أداء الواجب،  وليس )رقَّ

ْْيِ 
ٌة َيْدُعوَن ِإَل اْلَ مَّ

ُ
نُكْم أ عندما يأتي الق�رآن الكريم ليقول: {َوْلَتُكن مِّ

ْوَلـِئَك ُهــُم اْلُمْفِلُحوَن}]آل 
ُ
ُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأ

ْ
َوَيأ

هنا بالجهاد في  عمــران: اآليــة104[، عندما نج�د الكثير من اآليات الت�ي توجِّ
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س�بيل اهلل -س�بحانه وتعال�ى- وفق م�ا في الق�رآن، الجه�اد القرآني، 

ليس جهاد الدواعش والتكفيريين، جهاد في خدمة أمريكا وإس�رائيل 

وعمائه�ام. )ال(، الجه�اد باملفه�وم القرآن�ي ال�ذي يحم�ي األمة من 

الطاغ�وت، من االس�تعباد، من القه�ر، من اإلذالل، الذي تكس�ب به 

األمة امَلَنَعة في مواجهة التحديات واألخطار التي تس�تهدف: حريتها، 

واستقالها، وكرامتها، وعزتها، وأرضها، وعرضها... وسائر حقوقها.

فهذا الجانب جانٌب أساس���ٌي ف�ي الدين وردت بش�أنه تعليامت 
ش في الخط�اب الديني لكثيٍر من  ا، م�ع أنه ُهمِّ وتوجيه�ات كثيرة جدًّ

ف في  الناس ممن يتحدثون باس�م الدي�ن، وينطقون عن الدين، أو ُحرِّ

إطاق�ه على غير واقعه، وعلى غير مصاديق�ه، لدى البعض اآلخر كام 

هو الحال بالنسبة للتكفيريين.

األم���ة الي���وم في أم���سِّ الحاجة إل���ى جانب المس���ؤولية 
َكَمعَلم أس�اس من املعالم الرئيس�ية في اإلس�ام في حركة رسول اهلل، 

ا عليها،  وف�ي كتاب اهلل؛ ألن األمة تواجه تحديات فعلية، وخطيرة جدًّ

إذا لم تتجه هذا االتجاه املس�ؤول؛ س�تقع ضحية لس�يطرة الطاغوت، 

ستس�حق، س�تظلم، س�تهان، وه�ي تظل�م حالًي�ا، واألع�داء يس�عون 

إلى اس�تحكام الس�يطرة عليها اس�تحكاًما تاًما، واملس�ألة ال تبقى فقط 

ف�ي الجانب الديني في جوانب�ه الروحية أو الجوان�ب األخرى. )ال(، 

ل خطًرا على الن�اس في حياتهم، ف�ي أعراضهم، في  الطاغ�وت يش�كِّ

مصالحهم، في أرضهم.
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عندم���ا تأتي مثال: إلى دراس�ة طبيعة وتأمل في طبيعة الس�لوك 
األمريكي والس�لوك اإلس�رائيلي، ما الذي يس�عى له؟ هل فقط يسعى 

إل�ى منعك من بع�ض العبادات، أو أنه يتجه إلى أش�ياء أخرى أيًضا؟ 

إن�ام يريد أن يح�ول بينك وبين مبادئ أساس�ية، إذا كن�ت عليها بنتك، 

وكن�ت بها قوًيا في مواجهته، وفي دفع تس�لطه، في النهاية هو يريد أن 

يس�يطر عليك أنت، تكون في هذه الحياة له، تعمل ما يريده هو منك، 

تتحرك وفق ما يريده هو منك، ويسعى إلى السيطرة على أرضك، على 

ثرواتك، على كل شيء. 

فالدين ال تكون الفائدة منه خارج نطاق قوة اإلنسان، عزة 
اإلنس�ان، كرامة اإلنسان، حرية اإلنس�ان، بل هذه هي غاية رئيسية من 

الدي�ن، وتتجه كل جوانبه- في نهاي�ة املطاف- إلى ما فيه مصلحة هذا 

ننا، وال  اإلنس�ان؛ ألن اهلل غنٌي عن هذا اإلنس�ان، ليس بحاجة إلى تديُّ

إل�ى عبادتن�ا، وال إلى صيامنا، وال إلى صاتنا، وال إلى أي ش�يء، هو 

الغني، نحن من نحتاج إليه.

ب ه���ذا اإلنس���ان، الجانب  يتج���ه الجان���ب الترب���وي ليه���ذِّ
الروح�ي- كذل�ك- ليصلحه، ثم تأتي تش�ريعات وتوجيه�ات عملية 

تساعد هذا اإلنسان في أداء دوره في هذه الحياة كخليفة هلل في األرض 

بشكل صحيح، وبكل عزة وكرامة، وبام فيه الخير له في الدنيا واآلخرة، 

واهلل يدعو إلى املغفرة، إلى الرحمة، إلى الجنة، إلى الخير، والطاغوت 
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والش�يطان إنام يس�عى باإلنس�ان إلى ما فيه هاك هذا اإلنسان، وشقاء 

هذا اإلنس�ان، وخسارة هذا اإلنس�ان في الدنيا واآلخرة، واالستغال 

لهذا اإلنسان فيام عواقبه سيئة عليه.

البعض يريدون إسالًما ليس فيه مسؤولية

ال ي���روق للكثير م���ن أبناء أمتن���ا هذا التوجه المس���ؤول، 
ا م�ن أبناء األمة هي متجه�ة في واقع  ال ي�روق له�م، ونس�بة كبيرة جدًّ

حياتها، في طريقتها في التدين، بناًء على شطب هذا الجانب بالكامل، 

بمعنى: الكثير من أبناء األمة اإلس�امية يريدون إس�اًما ليس فيه أي 
مس�ؤولية، إس�ام في�ه الص�اة والصيام وبع�ض العب�ادات، وال يزال 

بعضه�م اليوم بالكاد يقوم حتى بهذه، بقي�ة الجوانب األخرى ال يريد 

أن يك�ون له أي دور فيها، وال أن يتحمل فيها أي مس�ؤولية نهائًيا، وال 

يلتفت بأي ش�كٍل من األش�كال ال إلى مس�ألة الجهاد، وإقامة العدل، 

وإقام�ة الح�ق، واألم�ر باملعروف، والنه�ي عن املنكر، وف�ق مفهومها 

الصحي�ح القرآن�ي، ولي�س املفه�وم املح�رف الداعش�ي والتكفيري، 

دوا  مها الجامدون، والذين يس�عون إل�ى أن يجمِّ أو املفاهي�م الت�ي يقدِّ

حت�ى هذه املفاهيم الفاعلة والحيوي�ة والعظيمة واملهمة، وأن يطبعوها 

بطابعهم في الجمود، والس�كوت، والقعود، والتخاذل، والتنصل عن 

املسؤولية. )ال(، بمفهومها الصحيح القرآني، بمفهومها الذي نرى فيه 

القدوة األول والعظيم رسول اهلل -صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله-.
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ال ي���روق للبعض من الناس أن يس���مع حتى الكام عن هذه 
املواضيع، وال أن يحضر مسجًدا فيه خطبة تتحدث عن هذا املوضوع، 

ر اإلنس�ان  ز على ه�ذا الجانب، ولكن إذا قرَّ أو في�ه نش�اط تثقيفي يركِّ

أن يتجاهل هذه املس�ألة، هل س�يفيده ذلك، هل س�يعفيه ذلك أمام اهلل 

-س�بحانه وتعالى- عن تحمل املسؤولية، وعن الحساب والجزاء يوم 

القيامة؟ )ال(، )ال(.

الق�رآن عندم�ا يخاطبن�ا عن مدى أهمي�ة هذه املس�ألة وموقعها من 

الدي�ن نفس�ه، ن�رى الش�يء العجي�ب، ن�رى مثل ق�ول اهلل -س�بحانه 

ِذيَن َجاَهُدوْا  ُ الَّ ا َيْعَلِم للاهّ َة َوَلمَّ نَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
وتعالى-:  {أ

1[، )َأْم َحِس���ْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا  اِبِريَن}]آل عمران: اآلية42 ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ
اْلَجنَّ���َة(، الذي�ن يري�دون االقتصار عل�ى بعٍض من الدين، وش�طب 
كل الجوان�ب األخرى املهم�ة والكبيرة في هذا الدي�ن، فيقول لك: 

)الحم�د هلل أصبحن�ا نصل�ي ونص�وم، الحم�د هلل خ�اص يج���ب أن 

تك�ون أب�واب الجنة مفتحة لن�ا، وأول ما نصل ندخل بكل س�رعة، أو 

 م�ن باب الطوارئ، إذا هناك باب طوارئ، بكل اس�تعجال( اهلل يقول: 

ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم  ُ الَّ ا َيْعَلِم للاهّ َة َوَلمَّ نَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَ
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
{أ

اِبِريــَن}، يعني: البدَّ من هذا الجانب من الدين، جانٌب أساس�يٌ  الصَّ
البدَّ منه في أن يتقبل اهلل منك دينك، في أن يتقبل اهلل منك عملك، في 

أن تك�ون م�ن عباد اهلل املتقي�ن، في أن تكون فع�ًا مطيًعا هلل، ال تكون 
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من العصاة الذين عصوا اهلل -س�بحانه وتعالى- في جوانب أساس�ية، 

وتوجيهات إلزامية ومهمة وعظيمة.

ْعَراُب 
َ
اَلِت اْل

َ
ونجد مثاًل أن البعض يريدون إيامن األعراب،  {ق

يَماُن ِف ُقُلوِبُكْم َوِإن  ا َيْدُخِل اْلِ ْسَلْمَنا َوَلمَّ
َ
ْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا أ ا ُقل لَّ آَمنَّ

ِحيٌم  َ َغُفوٌر رَّ ْعَماِلُكْم َشْيئ�ًا ِإنَّ للاَّ
َ
ْن أ َ َوَرُسوَلُه َل َيِلْتُكم مِّ ُتِطيُعوا للاَّ

ِ َوَرُس��وِلِه ُثمَّ َل��ْم َيْرَتاُب��وا َوَجاَهُدوا  ِذي��َن آَمُنوا ِب��اللَّ َم��ا اْلُمْؤِمُن��وَن الَّ • ِإنَّ
اِدُقوَن}]الحجرات: 15-14[،  ْوَلِئَك ُهُم الصَّ

ُ
ِ أ نُفِسِهْم ِف َسِبي�ِل للاَّ

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِبأ

البعض يريدون في مس�يرة حياتهم هذا االتجاه الذي يتنصلون فيه عن 

املسؤولية، والذي يقتصرون فيه على بعٍض من الدين، والبعض اآلخر 

ف على مثل ما  )ال(، البع�ض اآلخ�ر هلكوا باالتجاه املنح�رف واملحرِّ

فون حت�ى جانب املس�ؤولية، فيجيِّرونه  علي�ه التكفيري�ون، الذين يحرِّ

رونه لخدمة أعداء األمة، ولإلضرار باألمة.  ويسخِّ

هذا الجانب األس���اس الذي يحاول الكثير أن يتهرب منه، 
وأن يتنص�ل عن�ه، بالرغ�م من املس�احة الواس�عة ف�ي الق�رآن الكريم 

للحدي�ث عن�ه، وبالرغ�م من أنه أيًضا في حركة رس�ول اهلل، ونش�اط 

رسول اهلل، وعمل رسول اهلل، أخذ مساحة كبيرة وبارزة في حياة رسول 

اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم- وهو القدوة، {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل 

َ َكِثْيًا}]الحزاب:  َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر للاَّ َمن َكاَن َيْرُجو للاَّ ْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ
ُ
ِ أ للاَّ

اآليــة21[، هو هذا الجانب، جانب مهم بحس�اب الدي�ن، نحتاج إليه ألن 

ي ديننا بش�كل صحيح يقبل�ه اهلل منا، وجانٌب ض�رورٌي في واقع  ن�ؤدِّ
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الحياة، ال يمكن أن ندفع عن أنفس�نا االستعباد، وال الظلم، وال الذل، 

وال اله�وان، وال القه�ر، وال االضطه�اد، إالَّ بإحياء ه�ذا الجانب، إذا 

لنا في هذه الحياة إلى واق�ع بئيس- بكل ما  لن�ا هذا الجان�ب؛ تحوَّ عطَّ

تعنيه الكلمة- تحت س�يطرة مطلقة للطاغوت واالستكبار، وأصبحنا 

ضحية للطغاة واملتسلطين والظاملين، يستعبدوننا، ويذلوننا، ويعملون 

بن�ا كل�ام يش�اءون ويري�دون، ونحن ف�ي موق�ع الضعف واالس�تكانة 

والذلة، وليس في موقع القوة))).

مساحة المسؤولية في القرآن الكريم

يقول السيد عبد امللك حفظه اهلل في املحاضرة الرابعة من محاضرات 
الهجرة:

أوسع مساحة في القرآن الكريم في الجانب العملي تحدثت 
عن جانب املسؤولية، بأكثر مام تحدثت عن أي فريضة أخرى، الحديث 

ع�ن األمر باملع�روف والنهي عن املنك�ر، وإقامة الع�دل، والجهاد في 

سبيل اهلل، ومقارعة الطغيان واالستكبار والظلم والفساد، املساحة التي 

زت عليه في القرآن الكريم أوسع بكثير بكثير مام تحدث القرآن فيه  ركَّ

عن أي فريضة أخرى، سواًء عن صاة، عن صيام، عن زكاة، عن حج، 

ع�ن ش�عائر معينة أو عبادات معينة، واإلس�ام دي�ن مترابط، إذا فصل 

املحاضرة الثالثة من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك حفظه اهلل.  )((
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جان�ٌب منه عن الجوانب األخ�رى؛ َفَقَد ذلك الجانب املتبقي أثره في 

ا، ضئيلة للغاي�ة، إذا ُفِصل  الحي�اة إلى ح�ٍد كبير، يبقى آث�ار ضئيلة جدًّ

الجان�ب الروح�ي والترب�وي منه عن جان�ب املس�ؤولية، وعن جانب 

املنه�ج العملي في الحي�اة؛ أصبح غير مجٍد، وأمكن حتى اس�تغاله. 

يمكن للمساجد أن تس�تغل من قبل الطغاة؛ فتتحول منابرها إلى منابر 

تدجي�ن، يمك�ن لش�عائر الصاة أن تتح�ول إلى مج�رد عملية تجميع 

للن�اس ليحض�روا إلى عن�د ذلك امُلِض�ل ال�ذي يرتقي املنب�ر ويصعد 

ن الناس للطاغوت واالس�تكبار،  علي�ه ليبث أفكاره الظامية؛ فيدجِّ

ويخدره�م لتعطيلهم عن كل ش�عوٍر باملس�ؤولية، يمكن- كذلك- 

لشعائر الحج أن تستغل بالقدر الذي استغلت عليه في زمن الجاهلية، 

يمكن ألي شعيرة دينية أن تستغل إذا ُفِصل الجانب التربوي والروحي 

عن جانب املسؤولية، عن الجوانب األخرى، عن االلتزامات العملية.

الص���الة ما هو المطلوب منه���ا؟ فقط الحص�ول على األجر؟ 
الحص�ول عل�ى األجر يتأت�ى إذا أثمرت الصاة ثمرته�ا، أن تنهى عن 

الفحش�اء واملنكر، فإذا كانت الس�احة مليئة باملنكر، وصاتك هذه لم 

تربك تربيًة إيامنية، ترقى بك إلى أن يكون لك موقٌف من املنكر، معناه: 

أنها ص�اة عديمة الجدوى، غير مقبولة عن�د اهلل، غير مثمرة، وعليك 

أن تح�رص كيف تكون صات�ك هذه مثمرة، ومرتبط�ة بواقع عملي. 

الدي�ن مترابط، من يس�عى لبتر ه�ذا الجانب، أو لبتر ه�ذا الجانب، أو 
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التخل�ص من ه�ذا الجانب؛ هو يجن�ي على الدين بكله، على نفس�ه، 

على األمة من حوله.

كذل���ك جانب المس���ؤولية ال يمك�ن االنطاق فيه م�ع البعد 
ع�ن الجان�ب الترب�وي والروح�ي واألخاق�ي. )ال(، يتح�ول جانب 

 املس�ؤولية- مج�رًدا ع�ن الجان�ب الترب�وي والروح�ي- إل�ى مي�دان

- كذل���ك- مي�دان يتحرك اإلنس�ان فيه ب�كل قص�ور، ال يمتلك ال 

الروحية، وال القيم التي تؤهله ألداء س�ليم ومس�تقيم، وبدافٍع صحيح 

وسليم، يتحول- كذلك- إلى وسيلة للتسلط واالستغال، فالترابط 

هذا في الدين هو ما عمل عليه رسول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وسلم- 

وبنى األمة على أساسه.

منهجية القرآن لرسول اهلل أمام استهداف األعداء لألمة

ف���ي ظل واق���ٍع كهذا كي���ف نتحرك؟ م�ن ه�و قدوتنا؟ ما 
ه�ي املنهجية التي ينبغي أن نتبعه�ا؟ ما هي الرؤية التي ينبغي أن نعتمد 

عليه�ا؟ نعود إلى رس�ول اهلل -صلوات اهلل عليه وعل�ى آله- نعود إلى 

القرآن الكريم، ماذا فعل رسول اهلل؟ ما الذي وجهنا إليه اهلل في القرآن 

الكريم؟ هل وجهنا بالقعود والس�كوت والجمود واالستس�ام؟ هل 

منا في الق�رآن الكريم أن  أمرن�ا بالخن�وع والخض�وع للطغاة؟ ه�ل علَّ

نك�ون أمة ميتة اإلحس�اس، ميتة الش�عور، غافلة ع�ن أعداءها، الهية 
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باألش�ياء التافهة في واقع حياتها، وغي�ر متنبهة إلى الواقع من حولها؟ 

منا أن نبني واقعنا لنكون أمًة ضعيفًة عاجزًة، تتجه إلى االعتامد  ه�ل علَّ

عل�ى أعدائها في كل ش�يء، أم أنَّ للقرآن منهًج�ا آخر، غير هذا املنهج 

ال�ذي يحدثنا ب�ه الكثي�ر من الضالي�ن، م�ن املرجفين، م�ن املنافقين، 

م�ن الذين في قلوبه�م مرض، من الخانعين، م�ن الجاهلين...؟ أم أنَّ 

للرس�ول -صلى اهلل عليه وآله وسلم- في مس�يرته العملية، في تطبيق 

القرآن، وفي إقامة هذا الدين، سيرًة مختلفة عام يحاول اآلخرون باسم 

الدين، أو تحت عناوين أخرى أن يخدعونا به لتدجيننا لصالح أعدائنا؟

عودة بسيطة إلى القرآن الكريم تجد سَوًرا بأكملها تبني واقع 
ه�ذه األمة على درجة عالية م�ن: االنتباه، واليقظة، والحذر، والوعي، 

واالحس�اس العال�ي باملس�ؤولية، والس�عي ألن تكون أم�ًة قوية، وأن 

تك�ون أمًة حرًة وعزي�زًة وأبيًة وثابتًة في وج�ه أعدائها، وأن تحمل في 

مش�اعرها العزة، والقوة، والحرية، واإلباء، وأن تتحرك بكل جدية في 

مواجهة التحديات واألخطار التي يستهدفها بها أعداؤها.

عندما نعود إلى القرآن الكريم، مثال: في سورة التوبة، سورة 
التوبة من أولها إلى آخرها س�ورة اس�تنفار، سورة تعبئة، سورة تحفيز، 

س�ورة تعطي وعًيا عالًيا عن العدو، وكيف ينبغي أن نكون في مواجهة 

العدو، س�ورة واحدة، عندما نأتي إلى القرآن الكريم س�نرى كيف هو 

موق�ف الق�رآن الكريم من الجهات التي تس�عى بأن تتج�ه باألمة أثناء 
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التحدي�ات، وعندما يوجد الخطر، إلى اتجاهات: الخنوع، والجمود، 

واالستس�ام، والتخ�اذل، والتنصل عن املس�ؤولية... كيف يتخاطب 

معه�ا القرآن الكري�م، كيف يصنِّفها، كيف يعتبر موقفها ش�اًذا بكل ما 

تعنيه الكلمة، ال هو ينس�جم مع الفطرة، وال هو ينسجم مع اإلنسانية، 

وال هو ينس�جم مع الدين، موقف س�يء، س�لبي، خاطئ بكل ما تعنيه 

الكلمة، ال يمثِّل أي خير، وال أي مصلحة لألمة.

القرآن الكريم يحيي حالة النفير ويذم حالة التخاذل

نأتي إلى بعٍض من النصوص القرآنية في سورة التوبة؛ 
ِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم  َهــا الَّ يُّ

َ
يقول اهلل -س�بحانه وتعالى-: {َيا أ

ْنَي�ا ِمَن اآلِخَرِة  َياِة الدُّ َرِضيُتم ِباْلَ
َ
ْرِض أ

َ
ْلُتْم ِإَل ال

َ
اق ِ اثَّ انِفُروْا ِف َسِبي�ِل للاهّ

ِليمًا 
َ
ْبُكْم َعَذابًا أ ِليٌل •  ِإالَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّ

َ
ْنَي�ا ِف اآلِخَرِة ِإالَّ ق َياِة الدُّ َما َمَتاُع اْلَ

َ
ف

ِديٌر}]التوبة: 
َ

ٍء ق ُ َعَلى ُكلِّ َشْ وُه َشْيئ�ًا َوللاهّ ُكْم َوَل َتُضرُّ ْومًا َغْْيَ
َ

َوَيْسَتْب�ِدْل ق
38-39[، ه�ذه اآلية بخطابها هذا املؤثِّر واملس�تنفر الذي يحيي في األمة 

حال�ة النفير، حال�ة اليقظة العالية، الذي يخرج الن�اس من حالة الغفلة 

والجم�ود، هو يأت�ي ليتخاطب وليواجه حالة: هي حال�ة التثاقل، أي: 

ليس�ت بالدرجة التي تصل إلى حد التنصل الكلي عن املس�ؤولية. ال، 

مسألة التثاقل.

البع���ض- مثًا- يتنصل كلًيا عن المس���ؤولية، عازًفا نهائًيا 
عن أن يكون له أي موقف، عن أن يلتفت- أصال- إلى هذا املوضوع. 
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البعض قد يكون ال بأس متفاعًا، لكن بشكٍل بطيء، وبشكٍل متثاقل، 

حتى حالة التثاقل حالة غير مقبولة- نهائًيا- في اإلس�ام، الحالة التي 

ُيبن�ى عليه�ا واقع املجتم�ع اإلس�امي إذا كان متفاعًا م�ع هدى اهلل، 

ومقبًا إلى آيات اهلل، غير معرٍض عنها، أن يعيش هذه الروحية العالية 

من: التفاعل، واالس�تجابة، واليقظة، واالنتباه، واملبادرة، واملس�ارعة، 

ولي�س ف�ي حالة م�ن: التثاق�ل والتباط�ؤ؛ ألن طبيعة هذه املس�ؤولية، 

ومستوى األخطار يقتضي من األمة أن تكون يقظة ومبادرة ومسارعة، 

وأالَّ تك�ون على هذا النحو من التثاقل والتباطؤ في مواجهة األخطار، 

وأمام التحديات؛ يس�بب لألمة نكب�ات كبيرة، أحياًنا في فارق البعض 

ا  من الوقت ُتنكب أمة، تخسر معركة؛ وتتيه وتتحمل تبعات كبيرة جدًّ

نتيجًة لتثاقلها.

ْرِض}، هذه 
َ
ْلُتْم ِإَل ال

َ
اق ِ اثَّ {َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِف َســِبي�ِل للاهّ

الحالة هي حالة غير صحية، غير س�ليمة، غير إيجابية، أين هذا املنطق 

د الناس، من يميت فيهم روح  ل، من يجمِّ من منطق من يثبط، من يخذِّ

ِليمًا 
َ
ْبُكْم َعَذابًا أ املس�ؤولية واإلحساس باملس�ؤولية. {ِإلَّ َتنِفُروْا ُيَعذِّ

ِديٌر}، 
َ

ٍء ق ُ َعَلى ُكلِّ َشْ وُه َشْيئ�ًا َوللاهّ ُكْم َوَل َتُضرُّ ْومًا َغْْيَ
َ

َوَيْسَتْب�ِدْل ق
هذا وعيد إلهي، وعيٌد بالعذاب من اهلل، وعيٌد ملن؟ للكافرين، لليهود، 

للنصارى؟ هذا وعيد للذين آمنوا، للذين يصلون ويصومون ويزكون، 

ويعملون بعض األعامل بصف�ة أنها أعامل صالحة، ولكنهم ال يريدون 
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الجهاد في س�بيل اهلل، ال يريدون أن يتحملوا مس�ؤولية أمام التحديات 

واألخط�ار الت�ي تعان�ي منها األمة، وس�تؤدي إل�ى ضياع ه�ذه األمة، 

وضياع كل ما لديها، يريدون إس�اًما ال مسؤولية فيه، ال تحرك فيه، ال 

موق�ف فيه... هذه النوعية من الناس موعودون من اهلل بالعذاب، {ِإلَّ 

ِليمًا}.
َ
ْبُكْم َعَذابًا أ َتنِفُروْا ُيَعذِّ

 حينه�ا ال تغن�ي عنك�م صاتك�م، وال يغني عنك�م صيامكم، وال 

تغن�ي عنك�م أعاملك�م م�ن النوافل واملس�تحبات؛ ألنك���م فرطتم في 

ا، هي ُتدلل عل�ى مدى مصداقية اإلنس�ان حتى في  فريض�ة مهم�ة جدًّ

انتامئ�ه اإليامن�ي، في مصداقيته مع اهلل -س�بحانه وتعال�ى- فاهلل يتوعد 

بالع�ذاب ف�ي خطابه للذين آمن�وا، للمنتمين إلى ه�ذا الدين، ألولئك 

الذي�ن يذهبون إلى املس�اجد ويعودون منها، ولك�ن ال يريدون أبًدا أن 

يتحملوا هذه املسؤولية، وال أن يلتفتوا إليها.

القعود انحراف عن خط رسول اهلل

ث���م نأتي أيًضا في القرآن الكريم، في نفس س�ورة التوبة تجد 
اآلي�ات التي تبين كيف هو اتجاه رس�ول اهلل -صلوات اهلل عليه وعلى 

آل�ه- وأن الح�االت الت�ي يتج�ه فيها البع�ض متنصًا عن املس�ؤولية، 

متهرًبا من أداء هذه املس�ؤولية، هي اتجاه منح�رف، أولئك ال يقتدون 

برس�ول اهلل، من يس�لكون س�لوك الجم�ود والقعود والتخ�اذل هم ال 
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يقتدون برس�ول اهلل -صلى اهلل عليه وآله وس�لم- من كان منهم باسم 

عال�م، أو متعلم، أو مرش�د، أو خطي�ب جامع، أو إمام مس�جد، أو أيًّا 

كان، ب�أي صف�ٍة كان، هو ال يقتدي برس�ول اهلل -صل�ى اهلل عليه وآله 

ْعَراِب 
َ
َن ال ْهِل اْلَمِديَن�ِة َوَمْن َحْوَلُهم مِّ

َ
وس�لم- اهلل يقول: {َما َكاَن ِل

ْفِســِه}]التوبة: من  نُفِســِهْم َعن نَّ
َ
ِ َوَل َيْرَغُبوْا ِبأ ُســوِل للاهّ ُفــوْا َعن رَّ ن َيَتَخلَّ

َ
أ

1[، ما ينبغي لهم أبًدا أن يتخاذلوا عن الجهاد، في الوقت الذي كان  اآلية20

َم�ْن يدع�و إلى الجهاد، ويقيم فريضة الجهاد هو رس�ول اهلل، الذي هو 

القدوة واألس�وة، والذي يجب أن يحذوا الناس حذوه، أن يقتدوا به، 

عندما تريد أن تمتنع عن أداء هذه الفريضة، وقدوتك في أدائها والقيام 

بها هو رس�ول اهلل الذي كان مجاهًدا، داعًيا إلى الجهاد، قائًدا للجهاد، 

ًكا لألمة في الجهاد في سبيل اهلل، فتأتي أنت إما لتقعد، وإما لتثبط  محرِّ

ا، {َوَمْن  ْهِل اْلَمِديَن�ِة}، ما يليق بهم أب�دً
َ
اآلخرين أيًضا، {َما َكاَن ِل

ْعَراِب}، أيًضا األمة بكلها- من بعد رسول اهلل إلى قيام 
َ
َن ال َحْوَلُهم مِّ

الس�اعة- ما ينبغي لها أن تتثاقل، وال أن تتخاذل، وال أن تثبط، وال أن 

تجمد، وال أن تش�طب املسؤولية في الدفاع عن: )نفسها، ومبادئها، 

وقيمها، وعرضها، وأرضها، وحريتها، واستقاللها(، من خال 
الجه�اد في س�بيل اهلل، ال�ذي يوفر له�ا امَلَنَعة والحامي�ة، ويدفع الخطر 

عنه�ا، م�ا ينبغي لها أن تتنصل عن هذه املس�ؤولية؛ ألن القدوة في أداء 

ه�ذه املس�ؤولية والقيام به�ا، وباعتباره�ا فريضًة إلهية، هو رس�ول اهلل 

-صلى اهلل عليه وآله وسلم-.
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 ِ  َوَل َنَصٌب َوَل َمْخَمَصٌة ِف َســِبي�ِل للاهّ
ٌ
ُهْم َل ُيِصيُبُهْم َظَمأ نَّ

َ
{َذِلَك ِبأ

ْي�ًا ِإلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه  اَر َوَل َيَن�اُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّ َوَل َيَطُؤوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ اْلُكفَّ
ْجَر اْلُمْحِس��ِننَي • َواَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغرَيًة 

َ
َ اَل ُيِضيُع أ َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ للاهّ

ْحَســَن َما َكاُنوْا 
َ
ُ أ َوَل َكِبــَْيًة َوَل َيْقَطُعوَن َواِديًا ِإلَّ ُكِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم للاهّ

1-121[، فاملؤمنون عليهم أن يقتدوا برس�ول اهلل، وأن  َيْعَمُلــوَن }]التوبــة: 20
ة يقابلها  يدركوا أن كل عناء في س�بيل أداء هذه املس�ؤولية، وكل مش�قَّ

مكافأة عظيمة من اهلل، يقابلها األجر، يقابلها الفضل، يقابلها الرحمة، 

يقابله�ا املكاف�أة بالنصر والع�زة والكرامة، يقابلها ُحس�ن ثواب الدنيا 

وُحسن ثواب اآلخرة، يقابلها الخير كل الخير فيام وعد اهلل به األمة إذا 

لت مس�ؤوليتها، في�ام يمنحها اهلل من:  اس�تجابت، إذا نهضت، إذا تحمَّ

رعاية، ونصر، وتأييد، وتمكين، وخير الدنيا واآلخرة...

ا، فام كان أليِّ عالم، وال أليِّ خطيب، وال  فالمسألة مهمة جدًّ
أليِّ مثقف، وال أليِّ ش�خٍص ينتمي إلى هذا اإلس�ام أن يجمد، وأن 

يميت من نفسه روح الشعور باملسؤولية، أو أن يتجه في الساحة للتثبيط 

والتخذيل، وزرع الوهن واليأس في نفوس الناس، والسعي ألن تجمد 

ه�ذه األمة، وأن تس�تكين وهي تواج�ه أكبر األخط�ار والتحديات من 

قوى الطاغوت املس�تكبرة، وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، ومن معهام 

م�ن العم�اء الذين يعمل�ون لصالحهام م�ن داخل أبناء األم�ة، مرحلة 

مهمة، ال تقلُّ عن أي مرحلة تمثِّل خطورة بالغة على األمة في ما مضى 

من الزمن، مرحلة تستدعي إحياء هذه الفريضة))).

املحاضرة الرابعة من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك حفظه اهلل.  )((
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كيف هو واقع أمتنا اليوم؟

يق�ول الس�يد عب�د املل�ك حفظ�ه اهلل ف�ي املحاض�رة الخامس�ة م�ن 
محاضرات الهجرة: 

عندم���ا نتأم���ل في واق���ع أمتنا اإلس���المية، وف�ي الظروف 
التي تعيش�ها ش�عوب منطقتن�ا، في املنطق�ة العربية، وفي س�ائر العالم 

اإلس�امي، وم�ا تعاني�ه ه�ذه الش�عوب عل�ى كل املس�تويات، م�ن: 

تحدي�ات، وأخط�ار، ومش�اكل، وأزم�ات، م�ن انع�داٍم لحال�ة األمن 

واالس�تقرار، ومش�اكل كبي�رة على هذا املس�توى، وفي ه�ذا الجانب 

ح�روب، ونزاع�ات، وصراع�ات، وانقس�امات، وتباينات...إلخ. ثم 

ا،  على املستوى االقتصادي، واألزمات االقتصادية خانقة ومؤثرة جدًّ

وشاملة، تشمل كل أمتنا، كل شعوب املنطقة، ما هناك- تقريًبا- أي بلد 

إس�امي إالَّ ويعاني من أزمة اقتصادية، ومش�اكل كبيرة على املستوى 

االقتصادي.

ث���م تأت���ي إلى بقي���ة المج���االت: تجدها كله�ا في حال�ٍة من: 
ا، بمعنى:  املش�اكل، واألزمات، والتحديات، والتعقيدات الكبيرة جدًّ

أننا نعيش- كأمة مسلمة ومجتمع إسامي في املنطقة العربية وغيرها- 

وضًعا غير طبيعي وغير س�ليم، واقًعا مأزوًما، واقًعا تطغى عليه الكثير 

من املشاكل الكبيرة والتعقيدات الكثيرة.

ث���م نج���د في واقعن���ا، س�واًء التحدي�ات التي م�ن خ�ارج بيئتنا 
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وس�احتنا، والت�ي هي عبارة عن مخاطر واس�تهدافات م�ن قوى وأمم 

أخ�رى معادية لنا كأمة مس�لمة، أو املش�اكل التي نعان�ي منها من واقع 

س�احتنا الداخلي�ة، من داخ�ل أبناء أمتن�ا: فئات، كيانات منتس�بة لهذه 

األم�ة، من أبناء األمة، وباتت تمثِّل إش�كالية كبيرة ف�ي واقع األمة من 

داخل هذا الواقع.

نأتي إلى طبيعة هذه المش���اكل، وهي تمس بحياتنا في كل 
ش�ئون حياتنا، تأتي إلى واقع معيش�تنا، إلى واقع أمننا واستقرارنا، إلى 

واق�ع حتى غذائنا... هذه املش�اكل ال ينبغي أب�ًدا أن ننظر إليها مجردة 

عن أس�بابها، يجب أن نأتي لنعرف ما هي األسباب، أننا نعيش- كأمة 

مسلمة ومجتمع مسلم- كل هذه املشاكل، والتحديات، والتعقيدات، 

وف�ي كل مجال من املجاالت، هل ثمرة إس�امنا ال�ذي ننتمي إليه في 

مبادئ�ه، وقيم�ه، وأخاق�ه، وتش�ريعاته... أن ينت�ج عن التمس�ك بها، 

واالنطاق�ة عل�ى أساس�ها، واقٌع كه�ذا، ظ�روٌف كهذه، حي�اٌة كهذه، 

مشاكل كهذه؟ أو أنَّ النتيجة املفترضة لهذا اإلسام في مبادئه، وأسسه، 

وقيم�ه، وأخاقه، وتش�ريعاته، أن نكون على واق�ٍع مختلف، بدًءا في 

ساحتنا الداخلية، وفي واقعنا الداخلي، ثم في أدائنا، وطبيعة حضورنا 

بين املجتمع البشري، وطبيعة عاقاتنا بسائر األمم؟
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ثمرة مبادئ وأسس اإلسالم وخطورة ضياعها

عندما نأتي إلى ما نعانيه حالًيا، نجد أن في ذلك بنفسه شاهًدا 
واضًحا وجلًيا على عظمة تلك املبادئ واملعالم األساس�ية واملهمة في 

اإلس�ام، الت�ي ملَّا أضاعتها األم�ة وصلت إلى ما وصل�ت إليه، عندما 

نأت�ي إلى أول هذه املبادئ، وهو: التحرر من س���يطرة الطاغوت، 

واالس���تقالل عن التبيعة للمضلين، والطغاة، والمفس���دين، 
والمجرمين... هذا املبدأ عندما أضاعته األمة ما هو البديل عنه؟

البديل أن يس���يطر الطاغ���وت، البديل أن تعي�ش األمة في كل 
ش�ئونها حالة التبعية ألعدائها الذين ال يريدون لها الخير أبًدا، والذين 

عندما يخططون فيام يخططون لها، أو يرسمونه فيام يرسمونه لها، في أي 

شأٍن من شئونها: اقتصادًيا، أو سياسًيا، أو في أي مجاٍل من املجاالت، 

يعمل�ون ما يرون فيه مصلح�ًة لهم وإضراًرا باألمة، ويس�اعدهم على 

استحكام سيطرتهم عليها أكثر، وإضعافها على نحٍو أكثر.

عندم���ا غاب مبدأ االرتباط بمص���ادر الهداية والنور، لكي 
نكون أمًة مس�تنيرًة، واعيًة، مبصرًة، تنظ�ر إلى الواقع من حولها، وإلى 

األح�داث من حولها على أس�اٍس م�ن نور اهلل وهديه، وترس�م معالم 

حياتها، ومس�ارها في ه�ذه الحياة، في كل اتجاه م�ن مجاالت الحياة 

عل�ى أس�اس ذل�ك اله�دى؛ كان البديل ه�و الضي�اع، كان البديل هو 

ا، الت�ي تجعل األمة ف�ي واقعها وكأنها  األف�كار الظامي�ة الرهيبة جدًّ
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عمي�اء، ال تهتدي لرش�د، ال تعرف الحلول، تتعاظم مش�اكلها، وتكثر 

إشكاالتها مش�كلة على مشكلة على مشكلة، تلك املشكلة لم يجدوا 

، وتلك اإلش�كالية لم يجدوا منها مخرًج�ا... وهكذا تتعاظم  له�ا حاًّ

املش�اكل، وتتكثف الظل�امت التي تس�اعد اآلخرين عل�ى التضليل لنا 

كأمة بشكٍل أكبر، وعلى الخداع لنا بشكٍل أيسر... إلى غير ذلك.

عندم���ا ضيعن���ا كأم���ة بش���كل كبير ف���ي واقعن���ا مبدأ: 
التركي�ز على تزكية النفوس على أس�اس هدى اهلل، والبرنامج التربوي 

واألخاق�ي في اإلس�ام، ولم يب�قَ منه إالَّ أقل القلي�ل، كانت النتيجة 

ا  أن تتدن�س الكثي�ر م�ن النف�وس، وأن يكون لديه�ا قابلية كبي�رة جدًّ

لانحراف بكل أش�كال االنحراف: االنحراف األخاقي، االنحراف 

في الطغيان واإلجرام واإلفساد... كل أشكال االنحراف.

ا، وهو:  عندم�ا فقدن�ا- أيًضا- مبدًأ آخر م�ن املبادئ الرئيس�ية جدًّ

مسؤوليتنا كأمة في إقامة العدل، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، 

وص�اح واقعن�ا الداخلي، وبناؤه على أس�اس تلك املب�ادئ، والقيم، 

واألخ�اق، والتش�ريعات، م�اذا كانت النتيج�ة؟ أضعنا مب�دأ العدل؛ 

ح�لَّ بدي�ًا عنه الظلم، َمْن ال�ذي يعاني من الظلم؟ أولس�نا نحن كأمة 

إسامية، كمجتمع مسلم، كمجتمعات عربية نعيش واقًعا من املظلومية 

والظلامت ال نظير له في أي بقعٍة من بقاع هذا العالم؟!

 النتيجة نعاني في واقع حياتنا، املسألة بالنسبة لتلك املبادئ، ليست 
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فقط مجرد مبادئ دينية التمسك بها يترتب عليه- مثال- أجر وثواب 

لآلخرة، هذا يحصل تلقائًيا، الثواب واألجر في اآلخرة يحصل تلقائًيا 

م�ن التمس�ك بتلك املب�ادئ، لكن هناك ثم�رة عاجلة له�ا، وضرورية 

له�ا، وهادفة منه�ا في هذه الحي�اة، ثمرتها لو أخذنا بتل�ك املبادئ، لو 

اس�تمر املسار: مسار األمة اإلس�امية على مثل ما تحرك به رسول اهلل 

-صل�ى اهلل عليه وعلى آله وس�لم- بتلك املعالم الرئيس�ية، لو اس�تمر 

ذلك املسار؛ لكان واقع األمة مستمًرا بشكٍل تصاعدي، بشكل ارتقاء، 

بش�كٍل يتعاظم ويتطور ويرتقي أكثر فأكثر، وأفضل فأفضل، وأحس�ن 

فأحس�ن، وَلَما كان مس�ار األمة من بعد وفاة الرس�ول -صلى اهلل عليه 

وآل�ه وس�لم- وعبر الزمن يتجه نح�و االنحدار، نح�و االنحدار، نحو 

االنحدار، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم.

عالقة األمة المؤمنة بالجهاد في سبيل اهلل 

عندم���ا نأتي إلى نٍص آخ���ر في القرآن الكري���م، وهو يربينا 
عل�ى أن نكون ف�ي وعينا وإدراكن�ا لقيمة التحمل للمس�ؤولية، وما له 

م�ن نتائج وآثار مهم�ة وعظيمة في الدنيا واآلخرة، إلى درجة أن نحب 

ق به�ا، أن نتجه فيها بكل رغبة، بكل انش�داد  ه�ذه املس�ؤولية، أن نتعلَّ

نفس�ي ووجداني، يقول اهلل -سبحانه وتعالى-: {ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم 

اَرٌة  ُتُموَها َوِتَ
ْ
ف َتَ

ْ
ْمَواٌل اق

َ
ْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم َوأ

َ
ْبَن�اُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأ

َ
َوأ

ِ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد  َن للاَّ َحبَّ ِإَلْيُكم مِّ
َ
َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أ ْ َ

ت
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ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي}  ْمِرِه َوللاَّ
َ
ُ ِبأ ِتَ للاَّ

ْ
ٰ َيأ ُصوا َحتَّ بَّ َتَ

َ
ِف َســِبيِلِه ف

لنا،  ا، ه�ي تدُّ ]التوبــة: اآليــة24[، ه�ذه اآلي�ة تتضم�ن موضوًع�ا مهًم�ا جدًّ

تعرفن�ا، تبين لنا، كيف يجب أن نصل في مس�توى وعينا بأهمية القيام 

باملس�ؤولية، والنهوض باملس�ؤولية، هذه املسؤولية بحساب أنها تقربنا 

م�ن اهلل، وه�ذا موضوع مهم عند كل إنس�ان مؤمن، كل إنس�ان مؤمن 

يهم�ه كل عمل يحظى من خاله بمرضاة اهلل، يقربه إلى اهلل -س�بحانه 

وتعال�ى- أض�ف إلى ذلك أنَّ له�ا أهمية كبيرة في واق�ع الحياة، األمة 

إذا كانت أمة متحركة، تواجه األخطار والتحديات، تتحمل املس�ؤولية 

وتجاهد، والجهاد في س�بيل اهلل ليس عمًا عدوانًيا إجرامًيا على نحو 

م�ا علي�ه القوى التكفيري�ة. )ال(، هو عم�ل تتحرك به األم�ة لتدافع به 

عن نفس�ها، عن مبادئها، عن كرامتها، عن حريتها، عن استقالها، عن 

أرضه�ا، عن عرضها، ه�و التحرك الذي تتحرك ب�ه لتواجه التحديات 

واألخطار اآلتية- أصال- من قوى الش�ر، من قوى اإلجرام، من قوى 

الطاغ�وت، من ق�وى الطغي�ان، التي تبتدأ ه�ي بعدوانه�ا، وتتجه إلى 

الناس- ابتداًء- بش�رها، تتجه األمة حتى تتمكن من أن تحوط نفسها، 

وتحاف�ظ عل�ى عزتها واس�تقالها وكرامته�ا، وتدفع عن نفس�ها ذلك 

الخطر.

 تنطل�ق بهذه الفريضة، بهذه املس�ؤولية: بآدابه�ا، بمبادئها، بقيمها، 

بأخاقه�ا، بتش�ريعات اهلل فيه�ا، ه�ذا هو الجه�اد في س�بيل اهلل، ليس 
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معن�اه: دفاع عن اهلل -س�بحانه وتعالى- .)ال(، اهلل غن�يٌ عن العاملين، 

وغنٌي عن عباده، بإمكانه أن يسلب أولئك حياتهم، كل قوى الطاغوت 

واإلجرام، كل املجرمين، واملضلين، والفاس�دين... كل قوى اإلجرام 

يمك�ن أن يس�لب منه�ا حياتها في طرف�ة عين، يمكن أن يس�لط عليها 

جراثي�م ال ترى بالعين املج�ردة؛ فتفتك بها وتقض�ي عليها، يمكن أن 

يفعل بهم أيَّ ش�يء، نحن من نس�تفيد من الجهاد، الذي يمثِّل وس�يلة 

دفع لتلك األخطار، للشر من قوى الشر...إلخ.

فإًذا، نحن عندما نعود إلى النص القرآني: { ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم 

ْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم}، كل من تربطنا بهم أواصر 
َ
ْبَن�اُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأ

َ
َوأ

القراب�ة، هذه األواصر والروابط اإلنس�انية، وهم أغل�ى الناس عندنا، 

واألحب إلى قلوبنا وأنفس�نا، ثم بقية اإلمكانات املادية، أهم ما ترتبط 

ب�ه في هذه الحياة ف�ي محيطك بكله: أقرباؤك، مال�ك، منزلك... كل 

هذه ال ينبغي أن تكون أحب إليك من اهلل؛ وبالتالي في االس�تجابة هلل، 

أنت تس�تجيب هلل -س�بحانه وتعالى- وتجعل اس�تجابتك هلل فوق كل 

اعتب�اٍر آخ�ر، وال أحب إليك من رس�وله، وال أحب إلي�ك من الجهاد 

في سبيله.

أمة يفترض فيها بتربية القرآن أن يكون الجهاد في س�بيل 
اهلل أح�ب إليها )أح�ب: تتحول إل�ى عاقة محبة(، كي�ف تتحول إلى 

عاق�ة محبة تفوق الحب ألي ش�يٍء آخر في ه�ذه الحياة؟ عند إدراك 
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قيم�ة املس�ؤولية، أهمية املس�ؤولية، ثمرة املس�ؤولية، ف�ي عاقتنا باهلل 

-سبحانه وتعالى- وفي القرب من اهلل، وفي املنزلة عند اهلل، واألثر في 

لت نت�ج عن تعطليها أن  واق�ع هذه الحياة، هذه املس�ؤولية التي إن ُعطِّ

تمتلئ حياتنا بالظلم، والهوان، والذل، والقهر، واملسكنة، وأن تتحول 

حياتن�ا هذه إلى جحيم، أن تتحول بيئ�ة مفتوحة لتلعبات وإجرام قوى 

الطغيان واإلجرام والظلمة واملفسدين. 

إدراك قيم���ة هذه المس���ؤولية فيام يترتب عليه�ا من نتائج في 
الدني�ا، وفيام له�ا من نتائج في اآلخرة أيًضا، ما نكس�به في آخرتنا، فيام 

وعدن�ا اهلل ب�ه: من رضوانه، م�ن الفوز بالقرب منه، م�ن الكرامة عنده 

والزلف�ى لديه، من الجن�ة التي عرضها الس�اموات واألرض، بل حتى 

م�ا وعد به الش�هداء أن يمنحهم حياًة س�عيدًة بالعاج�ل، حتى قبل يوم 

القيامة، إلى حين قيام الساعة...وهكذا.

يفت���رض في واقعنا هذا الذي نعيش���ه، أنَّ اهلل فيام تحدث به، 
وهو حديث واسع في كتابه الكريم، يحبب إلينا القيام بهذه املسؤولية؛ 

فنتج�ه فيها برغبة، ن�درك جدوائيتها، أهميتها، الحاجة امللحة واملاس�ة 

إليه�ا؛ فنتعل�ق بها ه�ذا التعل�ق، فتك�ون أحب إلين�ا حتى م�ن اآلباء، 

واألبناء، واإلخوة، والزوجة، والعشيرة، واملسكن، والتجارة...إلخ.

هناك نص- أيًضا- في القرآن الكريم يبين لنا كيف يجب أن نكون 

في واقعنا كأمة تدرك أن عليها مسؤولية في األمر باملعروف والنهي عن 
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املنكر، عندما يقول اهلل -س�بحانه وتعالى-: {َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن 
ْ
ْوِلَياء َبْعٍض َيأ

َ
َبْعُضُهــْم أ

َحُمُهُم  ْوَلـِئَك َســَْيْ
ُ
َ َوَرُســوَلُه أ َكــاَة َوُيِطيُعــوَن للاهّ َاَة َوُيْؤُتوَن الزَّ الصَّ

َ َعِزيــٌز َحِكيٌم}]التوبــة: اآليــة71[، )اْلُمْؤِمُن���وَن َواْلُمْؤِمَناُت  ُ ِإنَّ للاهّ للاهّ
َبْعُضُه���ْم َأْوِلَياء َبْعٍض(: بينهم هذه الرابطة التي يتحركون فيها كأمة 
واح�دة، متآلفة، متعاونة، تتحرك للنهوض بهذه املس�ؤولية )َيْأُمُروَن 

ِباْلَمْع���ُروِف َوَيْنَهْوَن َع���ِن اْلُمنَكِر(، وال يتحولون هم إلى س�احة 
مفتوحة أمام قوى الش�ر واملنكر والطغيان، لتفعل في ساحتهم ما تشاء 

ل الس�احة إلى  وتريد، مس�ؤولية أساس�ية، تعطيل هذه املس�ؤولية يحوِّ

ساحة مليئة باملنكرات، واملنكرات ما هي، هل هي أشياء عادية، أشياء 

ا في واقع  طبيعي�ة، أم هي كوارث ونكبات، أم هي ذات أثر س�لبي جدًّ

الحياة: في تفكيك املجتمع، في الفتك به، في إلحاق أبلغ الضرر به في 

اقتصاده، في أمنه، في استقراره؟ 

املنكرات منها ما نفقد بسببه أمننا، منها ما يفكك مجتمعاتنا، منها ما 

يؤثر على اقتصادنا، كل املنكرات هي تمس بالناس في حياتهم، ليست 

مس�ألة فقط تؤثر علينا لعالم اآلخرة، تس�بب لنا آثاًما هناك في اآلخرة، 

ه�ذا يحصل، ولكن لها آثار وأضرار تتج�ه إلى واقع الحياة في جانب 

األمن واالستقرار، في الجانب االقتصادي، في االستقرار االجتامعي، 

االستقرار السياسي، االستقرار في كل شؤون وواقع الحياة.

فإًذا، يمكننا أن ندرك أنَّه حصل انحراف كبير في واقع األمة، 
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ل ف�ي هذا الواقع املعالم األساس�ية واملبادئ الرئيس�ية التي تصلح  عطَّ

واق�ع الحياة وتحم�ي األمة: تحمي األمة من الظل�م، تحمي األمة من 

الطغي�ان، تحت�وي كل الظواهر الس�لبية، وتقلص منه�ا، وتحد من أن 

تكون هي الحاالت املس�يطرة في الواقع العام؛ ألنه لألس�ف بداًل من 

أن تك�ون في عصر النب�ي -صلوات اهلل عليه وعلى آله- مجرد ظواهر 

تظه�ر هنا أو هناك في الس�احة، ث�م تحارب وتحتوى، ويتم الس�يطرة 

عليها، وال تصل إلى درجة التعطيل ملسيرة األمة، في نهاية املطاف ومنذ 

نوا م�ن العمل على حذف  موا باألم�ة؛ تمكَّ أن حك�م بن�و أميَّة، وتحكَّ

وش�طب تلك املعالم من الس�احة اإلس�امية، وبرزت تلك السلبيات 

البديل�ة، تل�ك البدائل عن تل�ك املعالم، بدائل ظامي�ة، بدائل خطيرة 

ا، لتتحول هي إلى حالة مس�يطرة في الس�احة اإلسامية، وحاكمة  جدًّ
في الس�احة اإلس�امية، ومتحكمة بالساحة اإلس�امية، ومؤثرة على 

املجتمع املسلم؛ فأوصلته إلى ما وصل إليه.

وطبًعا، في مس���يرة األمة بكلها بق�ي هناك خط يمثِّل االمتداد 
األصيل للمنهج اإللهي، لحركة الرسول -صلوات اهلل عليه وعلى آله- 

متمثال باإلمام علي -عليه الس�ام- متمثال باإلمام الحسن -عليه 
الس�ام- متمث���ال باإلمام الحس�ين -علي�ه الس�ام- متمثال بأهل 

البي�ت والصالحي�ن من أبناء ه�ذه األمة عبر التاريخ، لكنه كان مس�اًرا 

محارًبا، حفظ للحق وجوده، وحفظ للحق امتداده في األمة جيًا بعد 
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جيل، ولكن الطرف اآلخر س�يطر من موقع الس�لطة، من موقع القرار 

في األمة، من موقع الس�يطرة على ه�ذه األمة في مواردها وإمكاناتها؛ 

ا في  ا لها أبلغ الضرر، ولها األثر الس�لبي جدًّ فكان له نتائج س�لبية جدًّ

واقع األمة، هو الذي نراه اليوم فيام نراه من مظلومية كبيرة على شعوبنا 

املظلومة، ومعاناة بكل أشكال املعاناة.

 فندرك أن تحركنا إلحياء تلك املعالم البارزة واألساس�ية في حركة 

الرس�ول والق�رآن، وف�ي امتدادها األصي�ل املعبِّر عنها ف�ي أخيار هذه 

األمة عبر التاريخ، هو تحرٌك ضرورٌي لنواجه ما نواجهه وما نعاني منه 

من أخطار وتحديات تمس بحياتنا وواقعنا وش�ؤوننا بش�كٍل مباش�ر: 

في الوضع االقتصادي، في الوضع األمني، في الوضع السياس�ي، في 

الواقع االجتامعي، في كل مجاالت الحياة))).

المسؤولية معيار لصدق االنتماء اإليماني

يق�ول الس�يد عب�د املل�ك حفظ�ه اهلل ف�ي املحاض�رة السادس�ة م�ن 
محاضرات الهجرة: 

إنَّ الموق���ع ال���ذي تحتل���ه المس���ؤولية- كم���ا قلن���ا- في 
مجاالته���ا المتع���ددة: ف�ي إقامة الع�دل، وإحق�اق الح�ق، واألمر 
باملعروف، والنهي عن املنكر، والجهاد في سبيل اهلل -سبحانه وتعالى- 

املحاضرة الخامسة من محاضرات الهجرة للسيد عبد امللك حفظه اهلل.  )((
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واملصداقية في الوالء، وعدم االنحراف في الوالء، هذه املسألة موقعها 

في الدين اإلس�امي لدرجة أنَّ اهلل جعلها معياًرا ملصداقية اإلنسان في 

انتامئه اإليامني، لهذا املستوى من األهمية.

ولذل���ك، عندم���ا نتجه إل���ى النصوص القرآني���ة، واآليات 
املبارك�ة، وما يقول�ه اهلل فيها؛ ندرك خطورة التفري�ط في هذا الجانب، 

د ف�ي القرآن  ومس�اوئه، وم�ا يترتب علي�ه، اهلل -س�بحانه وتعالى- أكَّ

الكري�م ف�ي آي�ات كثي�رة على ه�ذه النقط�ة: عل�ى أنَّ النه�وض بهذه 

املس�ؤولية، أو التفريط فيها إنَّام يعتبر شاهًدا ومجلًيا وموضًحا وكاشًفا 

لحقيقة مصداقية اإلنس�ان، فالذي يحدد مصداقيتك مع اهلل -س�بحانه 

وتعالى- هو ما أنت عليه في مدى تحملك لهذه املسؤولية، والتزامك 

بها، وتفاعلك معها.

نجد أنَّ اهلل -س���بحانه وتعالى- يقول في كتابه الكريم: 
ِبيَث ِمَن  َ َيِمزَي اْلَ نُتْم َعَلْيِه َحــتَّ

َ
ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أ ا َكاَن للاهّ {مَّ

ُسِلِه  َتِب ِمن رُّ َ َيْ ُ ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ للاهّ ِب َوَما َكاَن للاهّ يِّ الطَّ
ِ َوُرُســِلِه}]آل عمران: مــن اآلية179[. ف�ي حالة االنتامء  آِمُنوْا ِبــاللهّ

َ
َمن َيَشــاُء ف

لإلي�امن، املجتمع اإلس�امي بمعظمه ينتمي إلى اإلي�امن، والكل يأتي 

ليقول عن نفس�ه: )أنَّه من املؤمنين، وأنَّه مؤمن باهلل واليوم اآلخر، وما 

أم�ر اهلل باإليامن ب�ه(، والبعض حتى قد يأتي مدعًي�ا اختصاصه بذلك، 

وأنَّ�ه املؤمن حًقا، اهلل -س�بحانه وتعالى- جعل في س�نته وطريقته مع 

عباده أن يجلِّي واقعهم، ويبين حقيقتهم في ما هم عليه من خال هذه 
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الس�نة اإللهية، وهي سنَّة االختبار الكاشف، الذي يجلِّي حقيقة ما كل 

إنسان عليه، وما ينتمي إليه، وما هو في واقعه وداخله.

هناك كثير من األعمال يمكن لكثير من الناس أن يقوم 
بها، ال تحتاج إلى إيامن كبير، ال تحتاج إلى قيم راسخة، ال تحتاج إلى 
داف�ع كبير حتى يتمكن اإلنس�ان من القيام به�ا، وبالذات عندما يكون 

الواقع العام في مجتمٍع معين، كاملجتمع اإلسامي، يتعود اإلنسان فيه 

منذ نش�أته، منذ طفولته املبكرة على أش�ياء عبادية معينة، وتتحول إلى 

روتين اعتيادي في حياته، وال تمثِّل- حينها- أي مش�كلة عليه، بل قد 

يدخل في مش�كلة فيام لو أخلَّ بها، مثال: في مجتمعنا اإلس�امي كم 

ا، هذا أمر جيد، والصاة خير العمل،  نس�بة املصلين؟ نس�بة عالية جدًّ

واملطلوب االهتامم بها، ولكن الخطأ إذا ُفِصلت عن جانب املسؤولية، 

أو إذا أصبح�ت عمًا روتينًيا اعتيادًيا ال يحاول اإلنس�ان أن ينتفع منه، 

أن يتأثر به، أن ينشد من خاله إلى اهلل -سبحانه وتعالى-.

في الجو االعتيادي والروتيني الذي ينشأ عليه املجتمع املسلم 
من�ذ الطفولة، واإلنس�ان يعت�اد- مث���ال- أن يذهب إلى املس�جد، أن 

يصلي... حالة عامة لدى الكثير من الناس، ال يتطلب األمر أن يحتاج 

اإلنس�ان إلى اندفاع إيامني كبير، انش�داد عظيم إل�ى اهلل في: املحبة هلل، 

والخوف من اهلل، والرغبة فيام عند اهلل، واإليامن باليوم اآلخر، والتَّربية 

عل�ى قيم وعل�ى أخاق معينة، حتى يس�تطيع اإلنس�ان أن يذهب إلى 
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املسجد للصاة، أو أن يصلي. )ال(، يعني: مستوى التعود فقط يكفي 

في أن تصلي، ما بالك واملسألة عادية، بالذات إذا كانت األجواء أجواء 

طبيعية، ليس هناك ما يمثِّل مش�كلة في سبيل أدائك للصاة، لن تدفع 

ف�ي مقابل ذلك ش�يًئا م�ن أمنك، وال اس�تقرارك، وال أي ش�يء آخر. 

وهك�ذا البعض من األع�امل الروتينية االعتيادية التي يؤديها اإلنس�ان 

بمقتضى التعود، وبمقتضى أنَّه اس�تمر عليه�ا كروتين لفترة طويلة في 

حياته، وألفه�ا في واقعه االجتامعي، يمكن أن يؤديها بش�كل طبيعي، 

وأداؤه�ا ف�ي مثل ه�ذا الظرف أمر اعتي�ادي- كام قلن�ا- ال يحتاج إلى 

مس�توى ع�اٍل من اإليامن، ث�م تجد كثيًرا م�ن األعامل الت�ي أداؤها أمر 

اعتيادي، ليس فيه مش�قة بالغة، وال خطورة، وال يحتاج إلى دفع ثمن، 

يعن���ي: ال يحتاج القيام بها إلى مخزون إيامن�ي، إلى دافع إيامني كبير، 
وال يحتاج- أيًضا- إلى كلفة.

لكن عندما تأتي إلى بعٍض من األعمال التي: إما أنَّ اإلنسان 
ض فيها حياته للخطر، أو يواجه  س�يدفع لها- مثال- من مال�ه، أو يعرِّ

فيها صعوبات ومشاق وتحديات، الكثير من الناس ُيحِجمون عن أداء 

مث�ل هذه األع�امل، وال يتوفر لديه�م االندفاع الكبير للقي�ام بها؛ ألن 

الداف�ع هذا هو دافع إيامني، يحتاج إلى أن تكون محبتك هلل -س�بحانه 

وتعالى- على مس�توى يفوق أي محبة ألي ش�يء آخر؛ حتى ال يمثِّل 

أي شيء آخر مام تحبه عائًقا بينك وبين أداء ذلك العمل، وتحمل تلك 
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املس�ؤولية، أحياًن�ا الخوف، يمك�ن أن يؤثِّر عليك الخ�وف في ثباتك 

على موقف معين، أو اندفاعك ملوقٍف معين، يحتاج هذا إلى أن يكون 

خوفك من اهلل -س�بحانه وتعالى- أكبر من خوفك من أي ش�يٍء آخر؛ 

حتى تتفوق على عقدة الخوف في نفس�ك من تلك األش�ياء األخرى، 

الت�ي قد تؤث�ر عليك وتحول بين�ك وبين ذلك العم�ل، أو تحمل تلك 

املسؤولية.

 الرغب�ة واألمل والطم�ع كذلك، أحياًنا يحتاج األمر إذا كنت في 

سبيل موقٍف معين ستضحي بمصلحة معينة، هذا أمر يؤثر على الكثير 

م�ن الناس، يحتاج إل�ى أن يكون أملك في اهلل، ورج�اؤك فيام عند اهلل 

يف�وق أطامعك األخ�رى، واتجاهاتك وميولك األخ�رى إلى مصلحة 

هن�ا أو مصلح�ة هناك؛ ألنك ف�ي واقعك اإليامني منش�د إلى مصلحة 

أكبر وأعظم وأبقى عند اهلل -س�بحانه وتعالى- حتى انش�دادك إلى اهلل 

ف�ي الحال�ة اإليامنية والنفس�ية والوجدانية، في تعظيمك هلل -س�بحانه 

وتعالى- وإجالك هلل، وتكبيرك هلل -سبحانه وتعالى- يجعلك منشًدا 

إلى اهلل فوق كل شيء.

فاألعم���ال الت���ي قد تحت���اج: إما إل�ى كلف�ة مالي�ة، أو تضحية 
بمصال�ح معينة: )مادية، أو منصب، أو أي ش�يء من ه�ذا القبيل(، أو 

مواجهة تحديات وأخطار: إما على النفس، وإما على املال، وإما على 

املنزل، وإما على أي ش�يء مام هو غاٍل لدى هذا اإلنس�ان، وعزيز على 
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هذا اإلنسان. هنا املحك، هنا يتبين واقع اإلنسان، هنا تتجلى حقيقة ما 

عليه من قيم وأخاق، هل يمتلك فعًا اإليامن باهلل -سبحانه وتعالى- 

الذي يس�تطيع من خاله، وبهداية اهلل، وبمعونة اهلل، وبتوفيق اهلل... أن 

يتغلب على تلك املؤثرات عليه، إذا كان- مثال- س�يضحي بمصلحة 

من هذه الدنيا: مال، أو جاه، أو منصب... في س�بيل ثباته على موقف 

الح�ق، ف�ي س�بيل نهوض�ه بمس�ؤولية معينة، ه�ل يمتلك م�ن اإليامن 

م�ا يجعل�ه يتغلب عل�ى ه�ذا العامل املؤث�ر، وهو: خوف ف�وات تلك 

املصلحة، إذا كان س�يتعرض للخطر في مقابل ثباته على هذا املوقف، 

هل خوفه من اهلل ومحبته هلل ستدفعه إلى أن يثبت لو حصل ما حصل، 

مع احتامل تعرض حياته، أو ممتلكاته، أو ش�يٍء مهم لديه للخطر، هل 

سيثبت؟

الغربلة.. سنة إلهية عبر الزمن 

تتجل���ى حقيق���ة اإلنس���ان أواًل ف���ي انتمائ���ه اإليماني، ثم 
يتجل�ى واق�ع اإلنس�ان ألكثر م�ن ذلك، أكثر م�ن مجرد االنت�امء، أهم 

مي�دان تتجلى في�ه حقائق الناس وخباياه�م وخفاياهم، ويخرج ما في 

أع�امق نفوس�هم إلى واقعهم العملي: فيام يقول�ون، وفيام يفعلون، أهم 

ي الناس، يكش�ف الن�اس، يوضح الناس، يبي�ن الناس...  مي�دان يجلِّ

ه�و مي�دان الص�راع، فمثال: في واق�ع اإلي�امن والقيم اإليامني�ة، وما 

علي�ه املؤمن�ون، تتجل�ى تلك القيم- الت�ي هي في األس�اس جذورها 
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في أنفس�هم: معتق�دات، ومبادئ، ومعاٍن، ووج�داٍن إيامني: محبة هلل، 

وخ�وف من اهلل، وتعظي�م هلل، ونفوس زاكية وصالح�ة... تتجلى تلك 

القيم- في املامرس�ات، في السلوكيات، في األعامل، في املواقف، وما 

عليه الخبيثون: اإلنس�ان الذي هو خبيث، ولو كان ينتمي لإليامن، ولو 

م نفس�ه حت�ى متديًنا، يتجلى ويتضح وينكش�ف ذلك الخبث  كان يقدِّ

في واقعه العملي، في سلوكياته، في مواقفه، في أقواله، في أفعاله، في 

تصرفاته؛ فيتضح حقيقة ما هو عليه.

في ظل ظروف اعتيادية ليس فيها أمور حساسة، وال مشاكل، 
وال أخط�ار، وال تحديات، وال انفعاالت، م�ا يثير حالة االنفعال لدى 

الناس، قد يظهر الكثير من الناس: )ما شاء اهلل العظيم من أهل الخير، 

وأطياًبا ومؤمنين(، ولكن عندما تأتي مثل هذه العواصف من األحداث 

املزلزل�ة: فيها مخ�اوف، فيها أخط�ار، فيها انفعاالت، فيه�ا... عوامل 

تح�رك ه�ذا الرك�ود والجمود في واق�ع الناس؛ فيخرج م�ا في نفوس 

الن�اس، وم�ا في قلوبهم، وما في أعامق أنفس�هم، ليتجل�ى في واقعهم 

العملي والسلوكي: في األقوال، والتصرفات، واملواقف، والوالءات، 

والعداوات.

 ُ ا َكاَن للاهّ  تظهر كل األمور، ولهذا نجد في هذه اآلية املباركة: {مَّ

نُتــْم َعَلْيِه}، آية مهمة، ه�ذه اآلية املباركة في 
َ
ِلَيــَذَر اْلُمْؤِمِنــنَي َعَلى َما أ

سورة آل عمران، وهي تأتي في إطار الحديث عن هزيمة ُأحد، ما ترتب 
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عليها من: تضحيات، ومأس�اة، واهتزاز كبير داخل املجتمع اإلسامي 

آنذاك، املجتمع املس�لم تس�ببت هزيم�ة أحد في إح�داث اهتزاز كبير، 

وغربل�ة كبيرة لواقعه الداخلي، البعض ممن كانوا في املاضي يظهرون 

كمؤمني�ن، صالحين، صادقي�ن، ثابتين، جادين، أوفياء، لو أن املس�ألة 

مج�رد كام- مث���ال- البعض يمك�ن أن يطّل�ع لك قائم�ة طويلة من 

املب�ادئ التي يزعم على أن�ه عليها، فيقول مثال: )أنا من األوفياء، وأنا 

من الصادقين، وأنا من الثابتين، وأنا من الكذا، وأنا وأنا...(.

 يعبِّ�ر عن نفس�ه بقائمة طويلة عريض�ة يزعم أنَّه عل�ى تلك املبادئ 

والقيم، لكن عندما تعصف األحداث تكشف حقيقة الناس، تغربلهم، 

هذه سنَّة إلهية، وما كان اهلل ليترك املؤمنين في كل عصر، في كل زمن، 

ف�ي كل جي�ل، إالَّ وتمض�ي عليهم هذه الس�نة، هذه س�نَّة إلهية مع كل 

ُ ِلَيَذَر  ا َكاَن للاهّ األجي�ال؛ ولهذا أتى التعبير القرآني على هذا النحو: {مَّ

نُتْم َعَلْيِه} ما يمك�ن أن يترككم على ما أنتم عليه: 
َ
اْلُمْؤِمِنــنَي َعَلى َما أ

م الجميع  واق�ع يمكن أن يدخ�ل فيه الخبيث مع الطيب، يمكن أن يقدِّ

أنفس�هم عل�ى أنهم: طيبون، وصالح�ون، وأبرار، وأخي�ار، ومائكة، 

وم�ن أهل الخير... البد؛ ألن اهلل ال يقبل الغش أبًدا، ال يقبل الخداع، 

ال يمكن لإلنسان أن يخادع اهلل -سبحانه وتعالى-.

وله���ذا عندما نأتي- مثاًل- إلى واقعنا ف�ي هذا الزمن، نحن في 
ه�ذا الجيل وه�ذا العصر، عندما نش�اهد هذه األح�داث التي تعصف 



44

بنا، وتنزل بس�احتنا، وتأتي إلى واقعنا، وهي أحداث تعنينا نحن، متى 

نتصور أنَّ االختبار اإللهي س�يأتي؟ أم أنه سيأتينا هذا االختبار اإللهي 

يوم القيامة؟! مثال: البعض من الناس لم يسمح لنفسه بأن يتفهم حتى 

هذه املس�ألة: أننا نعي�ش اختباًرا إلهًيا، يختبرنا اهلل -س�بحانه وتعالى- 

ماذا س�نكون عليه، ما هي مواقفن�ا، كيف هي والءاتنا، كيف هي قيمنا 

وأخاقنا؟ وبامذا يختبرنا؟ يختبرنا باألحداث، باملشاكل، بالتحديات، 

باألخط�ار، عندما يأتي إلى واقعنا مثل هذه املش�اكل، وهذه األخطار، 

وه�ذه التحديات، يختبرن�ا فيام إذا كنا س�ننهض باملس�ؤولية، ويتجلى 

ف�ي نهوضنا باملس�ؤولية كل تل�ك القيم، كل تلك األخ�اق، كل تلك 

املب�ادئ، أم أننا سنفش�ل، ولن ننهض باملس�ؤولية، ويتجل�ى في واقعنا 

الشيء اآلخر: الذي هو الخبث.

ِبيَث ِمَن  َ َيِمزَي اْلَ نُتْم َعَلْيِه َحتَّ
َ
ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أ ا َكاَن للاهّ {مَّ

ِب}، البدَّ م�ن األحداث التي تغربل الناس، وتكش�ف واقعهم،  يِّ الطَّ
وتجل�ي حقيقة ما في أنفس�هم؛ فيظه�ر الخبيث، ويظه�ر الطيب، أين 

س�يكون الطيب، وأين س�يكون الخبيث بحس�ب التوصيف القرآني؟ 

ه�ل الطيب هو الذي يس�تجيب هلل -س�بحانه وتعال�ى- وينهض بهذه 

املس�ؤولية، يضح�ي، يعان�ي، يصب�ر، يثب�ت، يعم�ل بمقتض�ى إيامنه، 

بمقتض�ى تل�ك القي�م، مقتضى تل�ك التوجيه�ات اإللهية ف�ي القرآن 

الكري�م: التوجيهات اإللهية بالجهاد، والتضحي�ة، والعطاء، والصبر، 

والثب�ات... وكل تلك التوجيهات اإللهي�ة؛ أم هو الخبيث الذي يفعل 
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هك�ذا، َم�ن ِمن الطرفي�ن؟ املتنصل عن املس�ؤولية، املته�رب من تلك 

التوجيه�ات اإللهي�ة، أم الناه�ض بها، م�ن منهام الخبي�ث، ومن منهام 

الطيب؟ املسألة واضحة في القرآن الكريم كل الوضوح.

ونج���د في بقي���ة النصوص القرآني���ة- مثاًل: في س�ورة آل 
اسة والخطرة واالستثنائية يأتي االختبار  عمران- أنَّه في الظروف الحسَّ

بش�كل أكبر وأعم�ق، مثًا: في الظ�روف املطمئنة يمك�ن للبعض من 

الناس أن- ال بأس- يتامش�ى معها، ويتظاهر بأنه في صف الحق، وأنه 

ضد الباطل، وضد اإلجرام والطغيان والعدوان والظاملين واملجرمين، 

لك�ن عندما تكون هناك اهت�زازات أكبر، البعض )ال(، كالغربال الذي 

كلام اهتز نقى أكثر وأكثر، وتس�اقطت منه الكثير من الشوائب، تتساقط 

من�ه أكثر وأكث�ر، فمثال في هزيمة أحد: البعض من الناس كان ما قبل 

هزيمة أحد في الصف اإلس�امي يظهر وكأنه من الثابتين والصالحين 

واملؤمني�ن واملقتنعي�ن به�ذا الح�ق، به�ذه املب�ادئ، بهذه القي�م، بهذه 

املواق�ف التي رس�مها اهلل، والتي ينبغي أن نكون عليها، وأن نتمس�ك 

بها كمؤمنين.

 ألن ه�ذا معن�ى أن تكون مؤمًن�ا بتلك: املب�ادئ، القيم، األخاق، 

التوجيهات اإللهية، املواقف التي رسمها اهلل -سبحانه وتعالى- مقتنًعا 

بها، وملتزًما بها، فعندما تأتي لتقول: )أنا مؤمن، أنا أتَّبع هذا القرآن، أنا 

أؤم�ن بهذه التوجيهات والتعليامت، أنا أؤمن بهذه املواقف، والئي هو 
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ه�ذا الوالء، اتجاه�ي هو هذا االتجاه(، يأتي االختب�ار اإللهي، تأتي- 

أحياًنا- مواقف صعبة: إما تراجعات، أو انكسارات، أو مواقف تحقق 

فيه�ا للعدو بعض التقدمات، يحصل ش�هداء، يح�دث أن يكون هناك 

جرحى، أن يكون هناك تراجٌع ما... فيهتز البعض اهتزاًزا كبيًرا.

َقْد َمسَّ 
َ
ــْرٌح ف

َ
يقول اهلل -سبحانه وتعالى-: {ِإن َيْمَسْسُكْم ق

1[، في كثير من األحيان يكون العدو  ْثُلُه}]آل عمران: مــن اآلية40 ْرٌح مِّ
َ

اْلَقــْوَم ق
قد خسر هو كذلك، وقد تكبَّد الكثير من الخسائر والهزائم، وينسى 

البع�ض م�ن الناس هذه املس�ألة، ال ي�رون إالَّ حالة الض�رر، أو األلم، 

أو وق�وع ش�هداء أو جرحى في ص�ف املؤمنين؛ فيجعلون من املس�ألة 

ل�ون م�ن خاله�ا، ويرجف�ون، ويثبط�ون، ويخذلون،  مش�كلة، ويهوِّ

رون املس�ألة أنَّها: مس�ألة خطيرة، وأنَّ�ه ال يمكن للناس الثبات،  ويصوِّ

 وأنَّ املوق�ف خط�أ، وانظ�روا كي�ف كان�ت النتيجة...إل�خ. اهلل يقول: 

اُم ُنَداِوُلَها َبنْيَ  ْثُلُه َوِتْلَك اليَّ ْرٌح مِّ
َ

َقْد َمسَّ اْلَقْوَم ق
َ
ْرٌح ف

َ
{ِإن َيْمَسْسُكْم ق

ــاِس}، يحص�ل في الواقع البش�ري أن يح�دث- أحياًن�ا- تراجع،  النَّ
أحياًنا ضرر، أحياًنا ش�هداء، أحياًنا جرح�ى، يحدث العتبارات كثيرة 

تعود إلى الواقع البشري.

اِلِمنَي  بُّ الظَّ ُ َل ُيِ ِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوللاهّ ِذيَن آَمُنوْا َوَيتَّ ُ الَّ {َوِلَيْعَلَم للاهّ
ن َتْدُخُلوْا 

َ
ْم َحِس��ْبُتْم أ

َ
ِذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن • أ ُ الَّ َص للاهّ •  َوِلُيَمحِّ

اِبِريَن}]آل عمران:  ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ ُ الَّ ا َيْعَلِم للاهّ َة َوَلمَّ نَّ اْلَ
ِذيَن آَمُنــوْا}، يتبين في  ُ الَّ 1[، اآلي�ة املبارك�ة تق�ول: {َوِلَيْعَلــَم للاهّ 42-1 40
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الواق�ع العملي، وبالفع�ل، ومن خال األحداث نفس�ها يتبين من هم 

املؤمنون الصادق�ون األوفياء، تبينهم ماذا؟ تبينهم األحداث من خال 

ثباتهم، من خال استمراريتهم، من خال وفائهم، من خال صبرهم، 

م�ن خال تضحيتهم، من خال عطائهم؛ لم يتراجعوا، لم ينكس�روا، 

ن  يِّ
َ
لم يهنوا، لم يضعفوا، لم يستكينوا، كام قال في اآلية األخرى: {َوَكأ

ِ َوَما  َصاَبُهْم ِف َســِبي�ِل للاهّ
َ
َما َوَهُنوْا ِلَما أ

َ
وَن َكِثٌْي ف يُّ اَتَل َمَعُه ِربِّ

َ
ِبٍّ ق ن نَّ مِّ

.]1 اِبِريَن}]آل عمران: اآلية46 بُّ الصَّ ُ ُيِ َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َوللاهّ

التمحيص اإللهي للمؤمنين

 ُ َص للاهّ 1( َوِلُيَمحِّ اِلِمنَي )40 بُّ الظَّ ُ َل ُيِ ِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوللاهّ {َوَيتَّ
ِذيــَن آَمُنوْا}، عملية التمحيص: عملية تنقية من الش�وائب، حتى في  الَّ
واق�ع املؤمنين م�ن خال ما يعانونه في نهوضهم باملس�ؤولية، يدفعهم 

ذل�ك إلى أن يصلح�وا وضعهم أكثر، يهذبوا أنفس�هم أكث�ر، يتداركوا 

أخطاءه�م أكث�ر، يتجه�وا في صبره�م والتجائه�م إلى اهلل -س�بحانه 

وتعالى- وإقبالهم إلى اهلل، ومعاناتهم في س�بيل اهلل، إلى أن يصلحوا، 

ويتخلص�وا من كثير من الش�وائب، والمؤمن- كام ف�ي الحديث عن 

رس�ول اهلل -صلوات اهلل عليه وعلى آله- كسبيكة الذهب كلما 

أوق���دت عليها الن���ار ازدادت خالًص���ا ونقاًء، في معن�ى الحديث 
ومضمون�ه، املؤم�ن كذل���ك: الش�دائد، املح�ن، اآلالم، األوج�اع، 

النكب�ات واملآس�ي واألحزان تنقيه أكث�ر، تدفعه إل�ى االلتجاء إلى اهلل 
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أكث�ر، تدفعه إلى أن يتدارك واقعه، أن يحاس�ب نفس�ه، أن يقيم عمله، 

أن يصل�ح في نفس�ه وفي عمل�ه وفي س�لوكه، وأن يتدارك ف�ي واقعه 

وقص�وره أكثر وأكثر. فعملية التمحيص تجع�ل لألحداث أثًرا إيجابًيا 

في نفس�ية اإلنس�ان املؤمن، وفي واقعه وأدائه العملي، حتى في تقييم 

أدائه في نفس نهوضه باملس�ؤولية، أدائه الجهادي، أدائه في العمل في 

أي مجال من مجاالت املسؤولية.

ــَة}، يريدون الجنة،  نَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
ث���م يقول اهلل: {أ

املصل�ون يري�دون الجنة، والصائم�ون قالوا: )نص�وم لندخل الجنة(، 

يمك�ن ندخ�ل الجن�ة بتلك األع�امل املحدودة البس�يطة، الت�ي نعملها 

بكل بس�اطة في ه�ذه الحياة، بل يمك�ن أن نتعود عليه�ا؛ حتى تصبح 

ا، ال يعبِّر أداؤنا له�ا عن دافع إيامني، يمكن هذا أن  أع�اماًل اعتيادية جدًّ

ال يعبِّ�ر عن داف�ع إيامني، وال يعني ذلك أن يتركها اإلنس�ان؛ ألنه لم 

يصل إلى أن يعبِّر بدافع إيامني. )ال(، مطلوب من اإلنس�ان االس�تمرار 

عليه�ا، والب�دَّ منها، وهي أركان لإلس�ام يقوم عليه�ا، الخطأ هو في 

فصله�ا عن الجوان�ب األخرى، الخطأ هو في تجزئ�ة وتقطيع أوصال 

هذا الدين، وأن يؤمن اإلنس�ان ببعض ويكفر بالبعض اآلخر: إما كفًرا 

عملًي�ا بالرفض لذلك الجانب العملي وتعطيل�ه، وإما جحوًدا بالتنكر 

له وإنكاره.

ا  َة َوَلمَّ نَّ ن َتْدُخُلوْا اْلَ
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
يقول اهلل -سبحانه وتعالى-: {أ
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اِبِريَن}، الجنة البدَّ فيها من  ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ ُ الَّ َيْعَلــِم للاهّ
الجه�اد والصبر؛ ألن هذا يدلل على مصداقية اإلنس�ان في إيامنه بتلك 

املبادئ اإليامنية، أنت تقول: )أنا مؤمن(، طيب هل املسألة مجرد كلمة 

تقوله�ا؟ )ال(، ائِت إلى أوص�اف املؤمنين في القرآن الكريم، ائِت إلى 

املبادئ التي تقدم على أساس أنك تؤمن بها، تلك املبادئ، تلك القيم، 

تلك التش�ريعات، تلك التوجيهات، تلك األوامر، تلك النواهي... ما 

م�دى التزامك بها، إيامن�ك بها قناعة والتزام، أين هو االلتزام؟ االلتزام 

يجلي�ه بالفع�ل، عندما تواجه خط�ًرا، أو تحديات، أو تؤث�ر تلك القيم 

واملب�ادئ على اعتبارات ومصالح هي رغب�ات للنفس وهوى للنفس، 

اِبِريَن}. {َوَيْعَلَم الصَّ

وليعلم المؤمنين.. وليعلم الذين نافقوا

د عل�ى هذه  يق���ول اهلل -س���بحانه وتعال���ى- أيًض���ا وه�و يؤكِّ
أنَّ  باملس�ؤولية،  النه�وض  أنَّ م�دى  أنَّ األح�داث،  املس�ألة: مس�ألة 

�ي واق�ع اإلنس�ان، أنَّ موق�ف  التح�رك ف�ي س�بيل اهلل ه�و ال�ذي يجلِّ

اإلنس�ان ف�ي مواجه�ة التحدي�ات واألخط�ار، وعواص�ف األحداث 

 وزالزلها، هو الذي يبين حقيقة هذا اإلنسان، ومصداقية هذا اإلنسان، 

ْمَعاِن}،  )َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن(: جيش  َصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَ
َ
{َوَما أ

ِ َوِلَيْعَلــَم اْلُمْؤِمِنــنَي * َوْلَيْعَلَم  ِبــِإْذِن للاهّ
َ
املؤمني�ن وجيش األع�داء، {ف
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ُقوْا}]آل عمران: 166-167[، الحظ، ينتج عن هذا االختبار اإللهي 
َ
ِذيَن َناف الَّ

موه من تضحيات وش�هداء وجرحى، فيام  في�ام أصاب املؤمنين، فيام قدَّ

أحدثه ذلك من: اهتزاز وإرباك في الساحة، وتأثير في الواقع، يكون به 

التوضيح والكش�ف والتجلي لحقيقة املنتمين إلى الصف اإلسامي، 

إل�ى اإلي�امن، لانتامء اإليامن�ي، {َوِلَيْعَلَم اْلُمْؤِمِنــنَي}، اهلل هو يعلمهم 

ابت�داًء، ولكن مطلوب أن يتجلى ذلك في واقعهم العملي، ال أن يبقى 

حال�ة مخبية في نف�وس الناس، يتجلى ف�ي الواقع العمل�ي، {َوِلَيْعَلَم 

اْلُمْؤِمِنــنَي}، واملؤمنون بامذا اتَّضحوا؟ بثباته�م، بصبرهم، بروحيتهم 
موه من  املعط�اءة، وهم إن�ام ازدادوا إقبااًل إلى اهلل، واحتس�اًبا فيام قد قدَّ

تضحي�ات عن�د اهلل -س�بحانه وتعال�ى- أولس�نا نرى ه�ذه الحالة في 

بعض أس�ر الشهداء، فيام يظهرون عليه من: روحية العطاء والتضحية، 

واالحتس�اب عن�د اهلل -س�بحانه وتعال�ى- لتضحياته�م؟. {َوْلَيْعَلــَم 

ُقوْا}، )َناَفُقوْا( ينكش�فون، يفتضحون، وال يكش�فهم شيٌء 
َ
ِذيَن َناف الَّ

ي الناس  أبًدا مثلام هو الجهاد في سبيل اهلل والوالءات، أكبر عامل يجلِّ

هو هذا الجانب: الجهاد والوالء.

ْم 
َ
وله���ذا يق���ول اهلل في آي���ٍة أخرى في س���ورة التوب���ة: {أ

ُكوْا}]التوبة: من اآلية16[، يخاطب َمْن؟ هل هو يخاطب قوًما  ن ُتْتَ
َ
َحِسْبُتْم أ

ف�ي املريخ، أو في كوكب الزهرة، أو ف�ي عالم بعيد عن عاملنا هذا، هو 

يتخاطب معنا كمجتمع مسلم في كل زمن، وفي كل جيل، )َأْم َحِسْبُتْم 



51

َأن ُتْتَرُك���وْا( بمعنى: أن اهلل يقول لنا: أنَّه ل�ن يتركنا من اختبار معين 
محدد، ما هو هذا االختبار يا اهلل الذي س�تقول أنك لن تتركنا من دون 

ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم}، يتبين من خال  ُ الَّ ا َيْعَلِم للاهّ أن تختبرنا به؟ {َوَلمَّ

الواق�ع، يختبركم اهلل بأحداث، بمواق�ف، بظروف في الواقع العملي، 

تحدي�ات تتحمل�ون فيه�ا مس�ؤولية أن تجاهدوا، ويتحت�م عليكم في 

ِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم}، وماذا  ُ الَّ ا َيْعَلِم للاهّ مقابله�ا أن تجاهدوا، {َوَلمَّ

ِ َوَل َرُســوِلِه َوَل اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًة}،  ِخــُذوْا ِمن ُدوِن للاهّ أيًضا؟ {َوَلْم َيتَّ
م�ا هي الوليجة؟ الدخيلة في الوالء، لم ُيدِخلوا في والئهم طرًفا آخر، 

من هو الطرف اآلخر؟ هو العدو: إما منافق، وإما كافر يتجهون بالوالء 

إلي�ه، إما ظالم، إما فاس�ق، إما مجرم، إما طاغي�ة يتجهون بالوالء إليه، 

بون والءهم نحوه. ينحرفون ويصوِّ

�د عل�ى ه�ذا بآيات�ه البيِّن�ات،   ف�اهلل -س�بحانه وتعال�ى- ق�رر وأكَّ

الواضحات، الجليات، أنَّه ال يمكن أن يتركنا من هذا االختبار في كل 

جيل، يختبرنا َمْن ِمنَّا س�يجاهد، وَمْن ِمنَّا سيقعد؟ َمْن ِمنَّا سيكون وفًيا 

في تحمله للمس�ؤولية، ونهوضه باملس�ؤولية، في والئ�ه، فا ينحرف 

بوالئ�ه ع�ن اهلل ورس�وله، )َواَل ْالُمْؤِمِنيَن(، وال يوجه�ه نحو أعداء 

اهلل وأع�داء األم�ة م�ن: املنافقين، والكافري�ن، واملجرمي�ن، والطغاة. 

ِ َوَل َرُسوِلِه َوَل  ِخُذوْا ِمن ُدوِن للاهّ )ال(، يس�تقيم في هذا االتجاه {َوَلْم َيتَّ

اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًة}.
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النفاق.. تنصل عن المسؤولية وتجرد من القيم

ُقوْا}، كيف 
َ
ِذيــَن َناف هن���ا يقول: {َوِلَيْعَلــَم اْلُمْؤِمِنــنَي * َوْلَيْعَلَم الَّ

كان موقف الذين نافقوا؟ يوضحه اهلل في نفس الس�ياق لآلية املباركة: 

ِو 
َ
ِ أ اِتُلوْا ِف َســِبي�ِل للاهّ

َ
{َوِقيــَل َلُهــْم}، يعني: للذي�ن نافقوا {َتَعاَلــْوْا ق

ُعــوْا}، ال يليق بك�م أن تقعدوا، هذا التحدي وهذا الخطر هو على 
َ
اْدف

أمتكم، على ش�عبكم، عليك�م، على املجتمع الذي تنتم�ون إليه، هذا 

خط�ر عل�ى الجميع، ال يلي�ق بكم تجاه ه�ذا الخطر أن تقع�دوا، وأن 

لوا عن املسؤولية؛ ألن من شأن املؤمنين أن يقاتلوا  تجمدوا، وأن تتنصَّ

في سبيل اهلل كمسؤولية، وكفريضة دينية لها أهميتها الكبيرة في القرب 

من اهلل، وفي مصداقية اإلنسان في انتامئه اإليامني، وفي دفع الخطر عن 

ُعــوْا}، إذا لم تري�دوا أن تقاتلوا في س�بيل اهلل، فبالحد 
َ
ِو اْدف

َ
األم�ة، {أ

األدن�ى دافعوا ع�ن بلدك�م، دافعوا عن ش�عبكم، دافعوا ع�ن أمتكم، 

دافع�وا ع�ن مناطقك�م، )َأِو اْدَفُعوْا( ادفعوا هذا الع�دو الذي هو قادم 

ليحتل، وينتهك األعراض، ويسيطر على كل شيء.

 فامذا فعل الذين نافقوا؛ هل استجابوا؟ )ال(، تميَّز نفاقهم بتنصلهم 

عن املس�ؤولية، وتهربه�م منها، وال مباالتهم وكأنَّ�ه ال خطر، وكأنَّه ال 

ش�ر، وكأنَّ العدو الذي يهجم، والذي يهدف إلى االجتياح والس�اعي 

للس�يطرة، كأنه ول�ٌي حميم، وكأنَّ�ه صديق وكأنَّه طرف س�يقيم الحق 

والعدل والخير، وآٍت بمصلحة لألمة. 
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اُلوْا َلــْو َنْعَلُم 
َ

ُعــوْا ق
َ
ِو اْدف

َ
ِ أ اِتُلــوْا ِف َســِبي�ِل للاهّ

َ
{َوِقيــَل َلُهــْم َتَعاَلــْوْا ق

م�ون التبري�رات للته�رب، للتنصل  َبْعَناُكــْم}، ته�رب، يقدِّ تَّ ِقَتاًل لَّ
ع�ن املس�ؤولية، وم�ا أكث�ر من يفع�ل ه�ذا نفس�ه، يتصرف عل�ى هذا 

م�ن  يته�رب  حت�ى  وتعل�ات؛  وعناوي�ن  تبري�رات  م  يق�دِّ النح�و، 

ــَرُب ِمْنُهــْم ِلإِليَماِن}، 
ْ

ق
َ
أداء ه�ذه املس�ؤولية، {ُهْم ِلْلُكْفــِر َيْوَمِئــٍذ أ

 ه�م ق�د ابتعدوا ع�ن اإلي�امن، لدرج�ة أنَّه�م باتوا أق�رب إل�ى الكفر، 

ِذيَن  ْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن * الَّ
َ
ُ أ ا َلْيَس ِف ُقُلوِبِهْم َوللاهّ َواِهِهم مَّ

ْ
ف

َ
{َيُقوُلوَن ِبأ

َطاُعوَنا َما ُقِتُلوا}]آل عمران: 167-168[، )َقَعُدوْا(: 
َ
َعُدوْا َلْو أ

َ
اُلوْا ِلْخَواِنِهْم َوق

َ
ق

لم ينهضوا، لم يتحركوا أبًدا، ولم يدفعهم ال وعي باستشعار الخطورة، 

وال داف�ع إيامن�ي باالس�تجابة لتوجيه�ات اهلل وأوام�ره وآيات�ه إل�ى أن 

يتحرك�وا ويقاتل�وا. )ال(، قع�دوا، ف�ي نف�س الوقت- م�ع قعودهم- 

َطاُعوَنا 
َ
يثبِّطون، وينتقدون اآلخرين، ويس�خرون منهم، يقولون: {َلْو أ

َما ُقِتُلوا}، أولئك الذين ذهبوا إلى املعركة، أولئك الذين استجابوا هلل، 
أولئ�ك الرجال الذين بوفائهم، وإيامنهم، وحريتهم، وعزتهم، وقيمهم 

اإليامنية، وأخاقهم الكريمة، لم يرضوا ألنفس�هم بالقعود، وتحركوا، 

واندفعوا، واس�تجابوا، وانطلقوا؛ فاستش�هدوا، ونالوا كرامة الشهادة، 

لوا عن املس�ؤولية- ليس�خروا منهم،  يأت�ي أولئك- وق�د قعدوا وتنصَّ

فيقولوا: )َلْو َأَطاُعوَنا(: )كنا قلنا له اجلس في بيتك، ال حاجة لك في 

هذا، ال تدخل نفسك في هذه املشاكل،  دعهم وشأنهم اترك هؤالء(.

 تثبيط، تخذيل، ارجاف، تهويل، تضليل، خداع، تشويه... عبارات 
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كثي�رة، الهدف منها: تجميد الناس معهم، والكثير من أولئك املنافقين 

ال يكتف�ون بأنه�م ق�د ارتكب�وا معصي�ًة بقعوده�م، ووزًرا بخنوعهم، 

وأس�اؤوا حتى إلى أنفس�هم بتنصلهم عن املس�ؤولية، إنام يتجهون إلى 

اآلخرين للتثبيط بكل الوس�ائل والعب�ارات، ويطلبون من اآلخرين أن 

لوا عن املسؤولية  يقعدوا كام قعدوا، وأن يجمدوا كام جمدوا، وأن يتنصَّ

ط�وا، أن يتخاذلوا كام تخاذلوا، أن  طوا فيها كام فرَّ ل�وا، وأن يفرِّ ك�ام تنصَّ

يتج�ردوا من قيمه�م: )اإلنس�انية، والفطرية، واإليامني�ة، والدينية( كام 

تجردوا. 

)َل���ْو َأَطاُعوَن���ا َم���ا ُقِتُلوا( يعن���ي: فاعتبروه�م خاس�رين، أنهم 

نُفِســُكُم اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم 
َ
اْدَرُؤوا َعْن أ

َ
بتضحيته�م خس�روا، {ُقْل ف

َصاِدِقــنَي}، فالتهديد يطالكم، وأنتم لن تس�لموا أبًدا، ولس�تم عباقرة 
للدرج�ة التي ستس�لمون من خطر املوت، وتخل�دون في هذه الحياة، 

ل خط�ورًة عليكم من جانب؛ ألن���ه يمكن أن يطالكم  إنَّ العدو يش�كِّ

بش�ره ف�ي أي لحظ�ة، وأيًضا املوت ال�ذي البدَّ من�ه آٍت، ولن تدفعوا 

ِذيــَن ُقِتُلوْا ِف  َســَ�َّ الَّ ْ َ
عن أنفس�كم ه�ذا املوت الذي البدَّ منه، {َوَل ت

 ُ ِرِحنَي ِبَمــا آَتاُهُم للاهّ
َ
ِهــْم ُيْرَزُقوَن * ف ْحَياء ِعنَد َربِّ

َ
ْمَواتًا َبــْل أ

َ
ِ أ َســِبي�ِل للاهّ

ْضِلــِه}]آل عمــران: 169-170[، فل�م يخس�روا؛ ألن اهلل أعطاهم عندما 
َ
ِمــن ف

استش�هدوا في س�بيله حياًة خيًرا من هذه الحياة، وسعيدًة بداًل من هذه 

الحياة املليئة باملنغصات. 
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مرضى القلوب وسنة اهلل في كشف واقعهم.

يق���ول اهلل -س���بحانه وتعالى- أيًض���ا- وهو يوضح ف�ي كتابه 
الكري�م أنَّ س�نَّته ف�ي هذه الحي�اة أن يكش�ف واقع الن�اس من خال 

مس�ألة الجه�اد وال�والء، بالتحديد هذه املس�ألة، يقول -جلَّ ش�أنه-: 

ْضَغاَنُهْم}]محمد: 
َ
ُ أ ــِرَج للاَّ ن ُيْ ن لَّ

َ
َرٌض أ ِذيَن ِف ُقُلوِبِهم مَّ ْم َحِســَب الَّ

َ
{أ

عين  َرٌض( من املنتس�بين لإليامن واملدَّ اآليــة29[ )الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

له، ولكن في قلوبهم مرض، وطبًعا هذا املرض غير املرض الجسمي، 

يعن���ي: ليس مرض الش�رايين وال الصامم�ات... وال من أيٍّ من هذه، 
ه�ذا م�رض من نوع آخر، إما ش�ك في الحق، عدم ثقة باهلل -س�بحانه 

وتعال�ى- خبث متجذر بأيِّ ش�كل من األش�كال: بخ�ل، حقد... أي 

مرض من تلك اآلفات واملس�اوئ النفسية واألخاقية، التي تؤثِّر على 

اإلنسان في نفسيته وأخاقه.

َرٌض}، حالة م�ن االنحراف، حالة  ِذيَن ِف ُقُلوِبِهم مَّ ْم َحِســَب الَّ
َ
{أ

تخال�ف مقتض�ى الفط�رة، امل�رض: هو الحال�ة التي تخال�ف مقتضى 

الفطرة التي فطر اهلل اإلنس�ان عليها، اإلنس�ان مفطور على قيم ومبادئ 

عظيمة، والدين إنَّام يأتي متطابًقا مع الفطرة، ولكن اإلنس�ان- أحياًنا- 

ينح�رف عن فطرته هذه؛ فيؤثر حتى على فطرته، تتأثر فطرته، يتوجه 

نحو أشياء أخرى، ويتربى على أشياء أخرى، ويتعود على أشياء أخرى؛ 

حت�ى تنطبع بها نفس�ه، وتنمحي تلك القي�م الفطرية، أو تضعف- إلى 
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حٍد كبير- مقابل تجذر وتعمق تلك األش�ياء السلبية التي دخلت على 

نفس�يته، وعلى مش�اعره، وعلى وجدانه؛ فانشد إليها بأكثر من األشياء 

الفطري�ة، وأحياًنا يصل البعض إل�ى أن تنتهي وتندثر بقايا تلك األمور 

الفطرية التي أودعها اهلل في أعامق نفسه. 

ْضَغاَنُهْم • َوَلْو 
َ
ُ أ ِرَج للاَّ ن ُيْ ن لَّ

َ
َرٌض أ ِذيَن ِف ُقُلوِبِهم مَّ ْم َحِس��َب الَّ

َ
{أ

 ُ ِن اْلَقْوِل َوللاَّ ُهْم ِف َلْ نَّ
َ
َتُهم ِبِســيَماُهْم َوَلَتْعِرف

ْ
َلَعَرف

َ
َرْيَن�اَكُهْم ف

َ
َنَشاء َل

اِبِريَن  ُكْم َحتَّ َنْعَل��َم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُك��ْم َوالصَّ ْعَماَلُكْم • َوَلَنْبُلَونَّ
َ
َيْعَلُم أ

ْخَباَرُكْم}]محمــد: 29-31[، )َوَلَنْبُلَونَُّكْم( من خ�ال األحداث 
َ
َوَنْبُلــَو أ

واملواق�ف الت�ي يتحتم عليكم ف�ي مقابله�ا أن تجاه�دوا، َفَمْن جاهد 

أثب�ت مصداقيت�ه مع اهلل، َمْن جاهد وصبر أثب�ت مصداقيته، وتجلى ما 

يحمله في واقعه: من إيامٍن راسخ، من قيم عظيمة، من أخاق عظيمة، 

من مبادئ راس�خة عظيمة، من التزام عملي، وصدق في االستجابة هلل 

ل عن املسؤولية؛ يتضح أمام  -سبحانه وتعالى- ومن لم يجاهد، وتنصَّ

اهلل أنَّه يعاني من ذلك املرض الذي َمثََّل عائًقا أمامه، مرض في مبادئه، 

في انتامئه، في عمق نفس�ه، عنده أضغان، عن�ده خلل معنوي كبير َمثََّل 

عائًقا ما بينه وبين أن يستجيب هلل -سبحانه وتعالى-.

وفع���اًل، تجد ما ي���دل على هذا الم���رض، طبيع�ة األحداث 
طبيع�ة تجلِّي كل ش�يء، مثال: في ظل الصراع- نفس�ه- يحصل من 

جان�ب ق�وى الش�ر والطاغ�وت واإلج�رام جرائم ومامرس�ات بش�عة 

ا، يندى لها جبين اإلنسانية، نرى اليوم مثال، في العدوان  وفظيعة جدًّ
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األمريك�ي الس�عودي اإلمارات�ي عل�ى بلدن�ا، م�اذا يفع�ل أولئ�ك بنا 

كش�عٍب يمنٍي مسلم؟ أوليس�وا يقتلون منا اآلالف املؤلفة من األطفال 

والنس�اء بجرائم بشعة ووحش�ية للغاية، مشهد من تلك الجرائم وأنت 

ت�رى من�زاًل مدمًرا، أو تجمًعا بش�رًيا في س�وق، أو في مس�جد، أو في 

مستش�فى، أو في مدرس�ة، وترى كيف ألقوا قنابله�م املدمرة والفتاكة 

عل�ى ذل�ك التجمع، وق�د مزقت الكثير م�ن أولئك األطفال والنس�اء 

م�ت جثامين أكثره�م، والبعض قد أصيبوا  والناس إلى أش�اء، وتفحَّ

ا، والبعض جراح�ات قاتلة، إنام البعض ال يصل  بجراح�ات كبيرة جدًّ

حتى إلى املستش�فى، أو ما إن يصل حتى ينال الش�هادة، املش�هد بنفسه 

مش�هد مؤثر، يكفي أن تكون إنس�اًنا س�ليًما طبيعًيا عادًيا؛ لتتأثر بذلك 

ا. املشهد، مشهد مأساوي، مشهد يعبِّر عن مظلومية كبيرة جدًّ

 األطفال الذين ال يزالون يعانون من الجراحة، ودماؤهم تنسكب، 

وأجسادهم تتلوى من األلم، وهم يصرخون من األوجاع، مشهد مؤلم 

ا، يكفي أن تبقى فيك بقايا من إنس�انيتك؛ لتتألم، ولتدرك بش�اعة  ج�دًّ

م�ا يفعل�ه أولئك الطغاة املجرم�ون بمثل هذه الجرائ�م التي يرتكبونها 

كل ي�وم، ه�ذا بنفس�ه كاٍف في أن يك�ون لك موقف، ولك�ن أمام هذا 

ا، ويتكرر يومًيا، وتكرر بكثير  كله، وهو مشهد كبير ودامي ومؤلم جدًّ

وكثير؛ حتى طال اآلالف، وشمل معظم املحافظات واملناطق، وشاهده 

الكثي�ر، أو يمك�ن للكثير أن يش�اهدوه، مع ذلك البع�ض ال يبالي، ال 
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يكت�رث، ال تتحرك حتى فيه املش�اعر اإلنس�انية، ال يأس�ى لذلك، وال 

يتفاع�ل مع ذلك، نفس�ية كه�ذه، أمام مش�اهد كهذه، متبل�دة، وباردة، 

وجامدة، ومستهترة، وال مبالية، هل هي مشاعر سليمة؟ )ال(، مرض، 

لم يعد إنساًنا طبيعًيا، لو بقيت له فطرته الطبيعية، ونفسيته السليمة، اهلل 

فطر األنفس أن تتألم عندما تشاهد مآٍس كتلك، مظلومية كتلك.

ون   يتألم لها البعض من أطراف الدنيا، وترى البعض ممن هم يتسمَّ

بأنه�م متديني�ن وإس�اميين، مثل: بع�ض املنتمين لح�زب اإلصاح، 

والتكفيريي�ن، يرتاحون ملثل تل�ك الجرائم، ويبررونه�ا، ويجوزونها، 

ويش�رعنونها باس�م الدين نفسه، باسم الدين نفس�ه، باالفتراء على اهلل 

-سبحانه وتعالى- وال يرون ضيًرا- كام قال أحدهم- في أن يقتل ولو 

أربعة وعش�رون مليون يمني، ويبقى مليون واح�د أو أقل أو أكثر، في 

مقاب�ل أن يصل�وا ه�م إلى الس�لطة، وأن يتحقق لهم ف�ي التنكيل بهذا 

الش�عب ما يريدونه، ما يسعون له بأحقادهم، وضغائنهم، وأمراضهم، 

وعقدهم. 

 إًذا، األح���داث نفس���ها يتجلى من خاللها م���ا الناس عليه، 
ــَرٌض}، أي م�رض كان هذا: ش�ك،  ِذيــَن ِف ُقُلوِبِهــم مَّ ْم َحِســَب الَّ

َ
{أ

َرْيَن�اَكُهْم 
َ
حقد... أي ضغينة البدَّ أن تخرج إلى الواقع، {َوَلْو َنَشاء َل

ِن اْلَقــْوِل}، حتى في تعبيرهم،  ُهْم ِف َلْ نَّ
َ
َتُهــم ِبِســيَماُهْم َوَلَتْعِرف

ْ
َلَعَرف

َ
ف

ْعَماَلُكْم}. 
َ
ُ َيْعَلُم أ في كامهم، {َوللاَّ
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اإلمتحان اإللهي في مدرسة الحياة 

ُكــْم}، كيف هو هذا االبتاء، كيف هو هذا االختبار؟ هل  {َوَلَنْبُلَونَّ
في مدرس�ة، يتجه اإلنس�ان بقلم، ويس�تلم الصفح�ات، ويقوم يكتب 

الجواب على األس�ئلة؟ أجل، مدرس�ة، لكن ليست على ذلك النحو، 

ه�ي هذه الحياة، وما فيه�ا من أحداث، وما تكتب�ه بأفعالك وأقوالك، 

وما تحدده بمواقفك ووالءاتك وعداواتك، أين أنت، وأين تتجه؟

اِبِريــَن َوَنْبُلَو  ُكْم َحــتَّ َنْعَلــَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكــْم َوالصَّ {َوَلَنْبُلَونَّ
ْخَباَرُكْم}، وأمام أحداث كهذه التي نحن نعيش�ها، نحن في مقام هذا 

َ
أ

االبت�اء، وف�ي مقام هذا االختب�ار، وإالَّ متى؟ البع�ض يتصور أنَّ هذا 

االبت�اء ل�م يأِت بعد، فهل ينتظر له ليأتي ي�وم القيامة؟ )ال(، نحن في 

ه�ذا الزم�ن نعيش أمام ه�ذه األحداث والعواصف ه�ذا االختبار، اهلل 

-س�بحانه وتعال�ى- أيًضا يوضح أنَّ م�ا يجلي: املؤمني�ن، واملنافقين، 

والذي�ن في قلوبهم مرض، وهذه الفئات املوجودة- أصًا- في داخل 

املجتمع املسلم، هو األحداث، وهو التحديات، وهو مدى املوقف من 

هذه األحداث.

بجموعه�م  األع�داء  أت�ى  وق�د  األح�زاب،  غ�زوة  قص�ة  ف�ي 

وجيش�وهم، وحاص�روا املدينة املن�ورة، وأرادوا اجتياحها والس�يطرة 

عليه�ا، وتح�رك رس�ول اهلل -صل�ى اهلل علي�ه وآل�ه وس�لم- ليتحرك 

باملس�لمين ملواجه�ة ه�ذا التح�دي، والقي�ام باملس�ؤولية أم�ام ذل�ك 
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تعال�ى:  اهلل  يق�ول  ذل�ك،  ع�ن  الكري�م  الق�رآن  يتح�دث   الخط�ر، 

ْسَفَل ِمنُكْم}، 
َ
ْوِقُكْم َوِمْن أ

َ
ن ف {ِإْذ َجاُؤوُكم}، أي: األعداء، {مِّ

ْبَصاُر َوَبَلَغِت 
َ
فأحاط�وا باملدينة م�ن كل االتجاه�ات، {َوِإْذ َزاَغــِت اْل

ُنوَنا}]الحــزاب: اآليــة10[، أي: كان  ِ الظُّ ــوَن ِبــاللَّ َناِجــَر َوَتُظنُّ اْلُقُلــوُب اْلَ
للحدث أثره في الضغط على كثير من الناس، والتأثير النفسي واملعنوي 

عليهم،  {ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًل َشِديدًا}]الحزاب: اآلية11[، 

ولي�س املقصود: ه�زات أرضية، ه�ذا الزلزال يعني: مس�توى ضغط 

األحداث، تأثيرها، عندما يشاهدون أنَّ هناك فئات تخلخل الصف من 

ا من األحداث، لدرجة تسعى فيها للتنصل عن  الداخل، ومهزوزة جدًّ

املس�ؤولية، ولتخذيل وتثبيط اآلخرين، ويرون مس�توى الخطر )خطر 

اجتياح األعداء(، وما يمكن أن يحدث فيام لو تمكن األعداء ونجحوا 

من الس�يطرة في سعيهم الجتياح املدينة، فيسمى هذا زلزااًل، {َوُزْلِزُلوا 

ِزْلَزاًل َشــِديدًا}، أي: ليس املقصود هزات أرضية، هذا زلزلة املش�اكل 
والتحديات.

الطليعة الصادقة

 َ ثم يقول -جلَّ شأنه-: {ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا للاَّ
ُلوا َتْب�ِديًا}]الحزاب:  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ َبُه َوِمْنُهم مَّ ْ َ

َض ن
َ

ن ق ِمْنُهم مَّ
َ
َعَلْيِه ف

اآليــة23[، وف�ي الرواي�ات: أنَّ أول مص�داق وأول طليعة له�ذه الفئة من 

املؤمني�ن الصادقي�ن هم: )علي بن أبي طال�ب، وجعفر بن أبي طالب، 
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وحم�زة بن عبد املطل�ب(، وتش�مل كل املؤمنين الصادقي�ن األوفياء، 

الذين يلقون اهلل بالوفاء، وهم قائمون بواجباتهم ومسؤولياتهم، {َوَما 

ُلــوا َتْب�ِديًا}، ما تأثَّروا ال باألح�داث، وال بالظروف، وال صدمتهم  َبدَّ
املتغي�رات ليتراجع�وا ع�ن مواقفه�م؛ ألن مواقفهم نابعة م�ن إيامنهم، 

ليس�ت مواق�ف زائف�ة، فتجد كي�ف يتجلى موق�ف املؤمني�ن بثباتهم، 

بصبرهم، باس�تمراريتهم، بتحملهم للمسؤولية، وكيف يتحركون بناًء 

على هذا األساس، ال يؤثر فيهم اإلرجاف أبًدا. 

اُس  اَل َلُهــُم النَّ
َ

ِذيــَن ق نج���د قول اهلل -س���بحانه وتعالى-: {الَّ
ــْد َجَمُعوْا َلُكْم}، حش�ود آتي�ة، وجي�وش ج�رارة، {ِإنَّ 

َ
ــاَس ق ِإنَّ النَّ

 ُ اُلوْا َحْســُبَن�ا للاهّ
َ

َزاَدُهْم ِإيَمانــًا َوق
َ
اْخَشــْوُهْم ف

َ
ْد َجَمُعوْا َلُكْم ف

َ
اَس ق النَّ

َوِنْعَم اْلَوِكيُل}]آل عمران: اآلية173[ )َفَزاَدُهْم ِإيَمانًا(، أيًضا عند املعاينة 
ْحَزاَب 

َ
ى اْلُمْؤِمُنوَن اْل

َ
ا َرأ لجموع األعداء وقوته�م لم يتراجعوا، {َوَلمَّ

ُ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم ِإلَّ ِإيَمانًا   للاَّ
َ

ُ َوَرُسوُلُه َوَصَدق اُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا للاَّ
َ

ق
َوَتْســِليمًا}، كذلك عند الش�دائد، واملحن، واآلالم؛ ي�زدادون ثباًتا 
1[، خلصوا من  ِذي��َن آَمُنوْا}]آل عمران: من اآليــة41 ُ الَّ َص للاهّ ونق�اًء، {َوِلُيَمحِّ

الش�وائب أكث�ر، ب�داًل من أن تغرقه�م، أو تعصف بهم تلك الش�وائب 

ِ َوَما  َصاَبُهْم ِف َســِبي�ِل للاهّ
َ
َما َوَهُنوْا ِلَما أ

َ
فتخرجه�م عن طري�ق الحق {ف

.]1 اِبِريَن}]آل عمران: من اآلية46 بُّ الصَّ ُ ُيِ َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َوللاهّ

ثمرة االس���تجابة هلل -سبحانه وتعالى- هي صدق وعد اهلل، 
أن يحقق اهلل وعده، يمكن للناس أن يمروا بمتعرجات، بظروف صعبة، 
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بتحدي�ات، ف�إذا تجاوزوا االختب�ار، وتجاوزوا تل�ك املراحل الصعبة 

بثباته�م، وإيامنه�م، وتضحيتهم، ووفائهم مع اهلل -س�بحانه وتعالى-؛ 

فاهلل يفي معهم، وال يمكن أن يخلف وعده، هو قد وعد بالنصر، ولكنه 

ُكْم َحتَّ َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم  يختبر ويمتحن، كام قال: {َوَلَنْبُلَونَّ

ْخَباَرُكْم}، اختبار أوال: في من سيجاهد، واختبار 
َ
اِبِريَن َوَنْبُلَو أ َوالصَّ

ثانًيا: في من سيصبر، يصبر في املحطات والظروف الصعبة، من لديه 
ُلوا  روحي�ة العطاء والثبات في كل املراحل، ال يتغير وال يتبدل {َوَما َبدَّ

َتْب�ِديــًا}، قناعته�م ثابت�ة، مواقفهم ثابتة، مس�ارهم العمل�ي ثابت، ما 
هناك تبديل أبًدا، هذه الروحية الراقية املطلوبة. في الحالة الثانية: 

حالة التراجع التي تكش�ف عن خبث لدى اإلنس�ان، وخلل كبير، وال 

مصداقية في انتامئه، هذا جانب من الجوانب املهمة))).

***

املحاضرة السادسة من محاضرات الهجرة.  )((
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ثانيًا: ذكرى الشهيد

ثم نأت���ي إلى الحديث عن ذكرى الش���هيد وأهميتها من 
خالل خطاب الس���يد عبد الملك بهذه المناس���بة لعام 1439ه 

حيث تحدث عن هذه المناسبة وأهميتها بقوله: 
الس���الم والرحم���ة والمج���د والخل���ود لش���هدائنا األبرار، 
وتحية اإلعزاز واإلكبار والتقدير والتبجيل ألسرهم الكريمة املعطاءة، 

في هذه األيام، منذ الثالث عش�ر من جامدى األولى وإلى الثامن عش�ر 

ا، اعتدنا على إحيائها سنويًا، هي: الذكرى  منه، هناك مناسبة مهمة جدًّ

الس�نوية للش�هيد، وهي من أهم املناسبات بداللتها، وبمضمونها، وبام 

تتعلق به، وبام تحتاج األمة إليه، سيام ونحن في مرحلة مهمة وحساسة، 

وبلدنا في العام الثالث على التوالي يواجه عدوانًا أجنبيًا ظاملًا من قوى 

البغ�ي والعدوان، هو: العدوان األمريكي الس�عودي اإلماراتي، الذي 

ال يأل�و جه�دًا في ارتكاب أبش�ع وأفظ�ع الجرائم واالنته�اكات بحق 

الشعب اليمني املسلم العزيز.

حاجتنا اإلى هذه الذكرى
ونحن في مواجهة هذا التحدي الهادف إلى احتالل بلدنا، 
واس�تهداف ش�عبنا، وإذالل أمتن�ا، وفرض خي�ارات العامل�ة والخيانة 

على شعبنا وعلى سائر شعوب املنطقة، نحن في أمسِّ الحاجة في ظل 
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أوضاٍع كهذه، وفي مواجهة تحدياٍت كهذه، إلى هذه الذكرى املعطاءة 

بال�دروس العظيم�ة واملهمة، والتي نت�زود منها: قوة الع�زم واإلرادة 

الفوالذي�ة، وق�وة التحم�ل واالس�تعداد العال�ي، االس�تعداد العال�ي 

للتضحية في مواجهة هذه التحديات مهام كان مستوى التضحيات.

اأهداف الذكرى ال�شنوية لل�شهيد
ته���دف هذه الذك���رى ألهداف متع���ددة، ف���ي مقدمتها: 
التعظي�م والتبجيل والتقديس ألس�مى عطاء وأش�رف تضحية، وهو: 

عطاء الشهداء، وهي تضحياتهم التي كانت إلى أعلى مستوى: التضحية 

بالنفس، التضحية بالحياة، التقدمة ألغلى ما يمكن أن يقدمه اإلنس�ان 

في�ام بي�ده، في�ام أعط�اه اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-، التضحي�ة بالروح 

والحي�اة، بهذه الدنيا الفانية، وهو عطاٌء عظي�م، وهي تضحيٌة عظيمة، 

جدي�رٌة بالتقدي�س والتبجي�ل والتعظيم، وكذلك جدي�رٌة باالحتفاء 

به�ا، واإلش�ادة بها، واالفتخار بها، فش�هداؤنا هم تاج رؤوس�نا، وهم 

فخر أمتنا، وهم عنوان عزتنا وصمودنا وكرامتنا.

وأيضًا، يضاف إلى ذلك االستفادة من هذه الذكرى باالستلهام 
منه�ا ل�كل معان�ي الع�زة، ولكل م�ا يس�اعد اإلنس�ان عل�ى الصمود 

والثبات في مواجهة التحديات، في مواجهة األعداء والظاملين، الطغاة 

املستكبرين، ودروس كثيرة ومهمة، مثل لفت النظر- أيضًا كذلك- 

إلى أس�ر الش�هداء، ومس�ؤولية األمة تجاههم، وغير ذلك من الفوائد 

الكثيرة إلحياء هذه الذكرى.
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ال�شهادة.. ما ذا تعني؟
وحينما نتحدث في هذه المناس���بة عن عنوانها الرئيسي 
)الشهداء(، نأتي في املقدمة إلى الحديث عن الشهادة، ما هي الشهادة، 
وم�اذا تعني�ه الش�هادة؟ م�ن املع�روف أن لدى البش�ر- بش�كٍل عام- 

اعتراف بتقديس الشهادة، وللش�هداء منزلة رفيعة وعالية ومقام عظيم 

وس�اٍم لدى البشر بمختلف مش�اربهم، ولهذا نلحظ مثاًل أن مختلف 

التي�ارات والق�وى، مختلف األق�وام، مختلف امللل، أغلبهم يس�مون 

قتاهم بالش�هداء، قتاهم في مواقفه�م، في قضاياهم، في اتجاهاتهم 

...إل�خ. يطلقون عليهم لقب الش�هداء، وحتى األق�وام- أحيانًا- أو 

التي�ارات الت�ي ال تعترف بالدي�ن وال تركز على مس�ألة اإليامن بالجنة 

والنار، أو ال تربط مواقفها باملبادئ والقيم الدينية واألخاقية، بل تعتبر 

اتجاهه�ا ف�ي هذه الحياة، فيام ه�ي فيه من مواق�ف وتوجهات، مجردًا 

عن ما يسمى: قياًم أخاقًا، مبادئ، يطلقون عليه مثاًل: موقفًا سياسيًا 

مج�ردًا، منفصًا عن كل ه�ذه االعتبارات، أو أي عنوان من العناوين، 

حت�ى هم- في الغالب- يس�مون القتيل منهم بالش�هيد، يطلقون عليه 

عبارة الش�هيد ومس�مى الش�هيد؛ وهذا ألن الوجدان اإلنس�اني يقدر 

ويعز الشهداء، ويعترف بعظمة وسمو الشهداء، ولذلك حرص الكل 

أن يس�موا قتاهم بالش�هداء، بغ�ض النظر عن أي توجه، عن أس�اس 

املوقف، عن طبيعة الهدف، ... إلخ. ولذلك هذه أول نقطة، أو النافذة 

التي نطل منها على الشهادة.
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الش���هادة في س���مو وعظمة منزلتها واعتبارها لدى الجميع، 
الش�هيد ف�ي مقامه العظيم والعال�ي، وما حظي به من ش�رف باعتراف 

ال�كل، ولذل�ك يتنازعون على هذا املس�مى، كٌل يري�د أن يكون قتاه 

الذي�ن ضحوا، أو قدم�وا وأعطوا في اتجاهه، أن يكون�وا بهذا العنوان 

وبه�ذا االس�م، ونلح�ظ مث���اًل: أن البعض لم يع�د لديه�م حتى فهم 

صحيح عن مس�ألة الش�هيد الح�ق، والش�هادة الحقة الت�ي تعتبر وفق 

التوصي�ف القرآني، وفق التس�مية اإللهية التي ارتبط بها الوعد اإللهي 

فيام وعد اهلل به الشهداء، حصل التباس لدرجة أن البعض مثاًل يتصور 

أن عنوان الشهيد يتعلق بأي قتيل، كل قتيل بنظرهم يعتبر شهيدًا ويرون 

فيه أنه شهيد، باعتبار أنه قتيل، فمن قتل فهو في نظرهم شهيد، ولغياب 

مثاًل حالة التثقيف، أو تشوش حالة التثقيف والتوعية تجاه هذا األمر 
وتجاه هذه املسألة.

 طبع���ًا يمك�ن النظر إلى كثي�ر من ه�ذه الحاالت الت�ي يطلق فيها 

ه�ذا املس�مى على كثيٍر من الن�اس بالُعرف، املس�مى العرفي والعنوان 

العرفي، أي: ش�يء تعارفوا عليه بهدف التقديس، أو التثمين والتقدير 

للتضحي�ة الت�ي قدمها ش�خٌص م�ا، لكن علين�ا أن نعي جميع�ًا ما هو 

المعنى الحقيقي والصحيح للش�هيد والشهادة، ومتى يكون اإلنسان 
فعاًل شهيدًا في سبيل اهلل.
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البع�ض يقدم ال�شهادة فقط و�شيلة للتمتع
هن���اك أيضًا في األوس���اط الدينية لدى البعض س�وء تقديم 
وسوء ترغيب في الشهادة في سبيل اهلل، فمثاًل: البعض- حتى تحت 

العناوي�ن الديني�ة- يقدم عن�وان الش�هادة وكأنها مجرد عملي�ة انتقال 

بس�بب االستعجال الس�ريع لانتقال إلى الجنة والتنعم بالحور العين، 

كثير يقدم الش�هادة هكذا، يعني مس�ألة إنس�ان عجال، زهق من هذه 

ا للذهاب إلى الحور  الحياة يش�تي يتنعم، يريد يرتاح، ومس�تعجل جدًّ

العي�ن، ويأتي من بعض األوس�اط ذات العناوين الديني�ة غير الواعية، 

يأتي كثيرًا الّشد إلى الشهادة والترغيب في الشهادة تحت عناوين مادية 

بحت�ة: إما الحور العين، أو غير ذلك م�ن النعيم، وأصبحت منهجية- 

ربام- لدى البعض، مثل: القوى التكفيرية، منهجية محاطة بأس�اليب 

معين�ة وطرق معين�ة، ُتحدث تأثي�رًا في البعض، فيذه�ب هكذا: ليس 

لديه قضية، ليس لديه مبدأ، ليس لديه أي ش�يء، املسألة ملخصة عنده 

ومختص�رة عنده في ح�دود أنه يريد أن يذهب ليجعل من عملية القتل 

وس�يلة إلى انتقال سريع إلى هناك، إلى ما قد شدوا أنظاره إليه وعبأوه 

ا، حتى بات ال يفكر في أي شيء، إال  ا جدًّ به بشكل جذاب ومغٍر جدًّ

في الحوراء ومعانقتها والحياة معها... إلخ.
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المعنى ال�شحيح لل�شهادة
عندم���ا نأت���ي إلى الق���رآن الكري���م، نج�د التعبي�رات القرآنية 
تعبي�رات حكيمة وهادي�ة، وتقدم لن�ا- كذلك- املدل�ول الصحيح 

والتعري�ف الصحي�ح، ومع إحاطة املس�ألة ه�ذه بالتعظي�م والتقديس 

والتبجيل الكبير، يقول اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل���ى-: {َوَل َتُقوُلوْا ِلَمْن 

ْحَياٌء َوَلِكن لَّ َتْشُعُروَن}]البقرة من اآلية154[، 
َ
ْمَواٌت َبْل أ

َ
ِ أ ُيْقَتُل ِف َســبي�ِل للاهّ

 ِ ِذيَن ُقِتُلوْا ِف َسِبي�ِل للاهّ َسَ�َّ الَّ ْ َ
ويقول -ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-: {َوَل ت

ْضِلِه 
َ
ُ ِمن ف ِرِح��نَي ِبَما آَتاُه��ُم للاهّ

َ
ِه��ْم ُيْرَزُقوَن • ف ْحَياٌء ِعنَد َربِّ

َ
ْمَوات��ًا َب��ْل أ

َ
أ

لَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل 
َ
ْن َخْلِفِهْم أ ِذيــَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهــم مِّ َوَيْسَتْبِشــُروَن ِبالَّ

ْجَر 
َ
َ اَل ُيِضيُع أ نَّ للاهّ

َ
ْض��ٍل َوأ

َ
ِ َوف َن للاهّ َزُنوَن • َيْسَتْبِش��ُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ ُهْم َيْ

اْلُمْؤِمِننَي}]آل عمران من اآلية: 171-169[.

الش���هادة الحقة، الش�هادة التي ارتبط بها الوع�د اإللهي بالحياة 
الكريم�ة عن�د اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى- والزلفى لدي�ه، وأن يحظى 

اإلنس�ان ف�ي تلك الحي�اة برعاي�ة إلهية خاص�ة وعظيم�ة، حيث يحلُّ 

اإلنس�ان الش�هيد ضيف�ًا ف�ي رعاي�ة اهلل، ف�ي كرام�ة اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه 

َوَتَعاَل���ى-، محفوف�ًا به�ذه العناي�ة اإللهية، في ظ�ل انتق�اٍل إلى حياة 
ت في النصي�ن القرآنيين، وإن كان�ت غير الحياة  حقيقي�ة مؤك�دة، ُأِكدَّ

املألوف�ة في واقعن�ا، وال نعرف التفاصي�ل الكثيرة عن ه�ذه الحياة إال 

َم في القرآن الكريم، أو ُأثِر عن الرس�ول -صلوات اهلل  بح�دود ما ُق�دِّ

عليه وعلى آله-.
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 ه�ذه الحي�اة ينتق�ل اإلنس�ان فيها إل�ى حالٍة م�ن االطمئن�ان التام، 

واألمن، واالستقرار النفسي، واالستبشار بجنة الخلد التي هي ما بعد 

مرحلة القيامة والحس�اب، أي: ليس�ت الحالة انتقال إلى جنة الخلد، 

ينتقل الش�هيد إليها مثاًل، التي يمكن أو يفترض االنتقال إليها بالنسبة 

للمؤمني�ن واملوعودي�ن بها، ممن يرضى اهلل س�عيهم في ه�ذه الحياة، 

ويرض�ى عمله�م، ويتقبل إيامنهم، والتي هي ما بع�د قيام القيامة، هذه 

مس�ألة أخرى، الش�هيد يحظى م�ا قبل ذل�ك بحياة لها ش�كلها اآلخر 

ف�ي ظل رعاي�ة إلهية مؤك�دة عظيمة، في ظ�ل ضيافة اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه 

ِهْم ُيْرَزُقوَن}،  ْحَياٌء ِعنَد َربِّ
َ
َوَتَعاَلى-، مستبش�رًا وفرحًا برزق اهلل، {َبْل أ

يتنعم�ون حقيق�ًة، اهلل أعلم عن تفاصيل هذا النعي�م، عن تفاصيل هذه 

الحياة، عن كيفية هذه الحياة.

النص القرآن���ي يؤكد أنها حياة حقيقي���ة؛ ألن البعض- 
كذلك- يستبعدونها، ويتصورون املس�ألة- وفق تأوياتهم- مسألة 
تحك�ي ع�ن املس�تقبل البعي�د، أو مس�تقبل م�ا بع�د القيام�ة، فيام هي 

تأكي�دات، وتطمينات...إل�خ. لكن )ال(، الن�ص القرآني يؤكد- بام ال 

يدع مجااًل للشك- أنها حياة حقيقية، وفيها النعيم، وفيها الرزق، وفيها 

االستبش�ار باملس�تقبل املوعود العظيم، وفيها االستبشار بمن خلفهم، 

ممن هم في نفس الطريق، في نفس النهج، في نفس املشوار، في نفس 

املبادئ، في نفس التوجه، في نفس االلتزام، في نفس الهدف.

 فالق�رآن يؤك�د هذا، ه�ؤالء الذين يحظ�ون بهذا الش�رف العظيم، 
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برض�ى اهلل عنهم، بتقدي�ره العظيم لعطائه�م ولتضحياتهم، لدرجة أن 

يخّلده�م في حي�اٍة أبدية، وأن ال يذهب�وا إلى الفناء واالنع�دام للحياة 

إل�ى يوم القيامة، ب�ل يحظوا حتى من بعد لحظات ش�هادتهم ومرحلة 

شهادتهم إلى قيام الساعة بهذه الحياة، بهذه الضيافة اإللهية، هذا تقدير 

كبير لعطائهم، وتمجيد وش�كر لس�عيهم ولعطائهم، أي: مكافأة إلهية 

عظيم�ة، تعبِّر عن عظم�ة هذا العطاء، وع�ن التقدير اإلله�ي والتثمين 

اإللهي والرضى اإللهي عن هذا العطاء، رضًى من اهلل، وقابل عطاءهم 

وتضحياتهم بحياتهم بهذا العطاء العظيم.

فالشهيد يرى نفسه ما بعد الشهادة، مع فارق لحظة السقوط 
في حالة الش�هادة، يرى نفس�ه بعد ذلك في ذلك العالم، اهلل أعلم أين! 

وق�د صار في ظل تل�ك الحياة في كل أجوائها، في ظ�ل تلك الضيافة 

والرعاية اإللهية الكريمة والعظيمة.

في �شبيل اهلل.. الهدف المقد�ض لل�شهيد
هذه الش���هادة ليس���ت مج���رد توجه م���ن اإلنس���ان برغبة 
مادي���ة بحتة، يعني: إنس�ان لم يك�ن يهمه من الش�هادة إال معانقة 
الحور العين، وإال الوصول إلى تلك املاديات. )ال(، العنوان الواضح 

ف�ي اآليات القرآنية، س�واًء في قوله تعال�ى: {َوَل َتُقوُلوْا ِلَمــْن ُيْقَتُل ِف 

ِذيَن ُقِتُلوْا ِف َسِبي�ِل للا}، هذا العنوان  َسَ�َّ الَّ ْ َ
}، أو {َوَل ت ِ َســبي�ِل للاهّ

العظي�م، املهم، الكبير، املقدس، وهو: )ِفي َس���ِبيِل اهللهِّ(، يوضح أن 
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للش�هيد قضية، ول�ه هدف، وله مبتغ�ى، ليس مجرد ش�خص لم يكن 

يفك�ر أبدًا بأي ش�يء، وال يهمه ش�يء، وال يرتبط بش�يء ما عدا ذلك 

ا  اله�دف امل�ادي الذي اس�تعجل للذه�اب إلي�ه، وكان مس�تعجًا جدًّ

للرحيل إليه. )ال(.

 الشهيد له مبدأ، له قضية، له أخاق، له قيم، له أهداف، وهو ينطلق 

على أس�اٍس من تلك القضية؛ فيضحي وهو يحمل تلك القضية، هذه 

القضية ُيعّبر عنها في أنها قضية عادلة، وفي أنها قضية مش�روعة، وفي 

أنه�ا قضي�ة ُمِحقة، وف�ي أن الهدف فيها ه�دٌف مقدس، به�ذا العنوان 

الش�امل الجام�ع، وهو: )ِفي َس���ِبيِل اهللهِّ(، ال يمك�ن أن يكون هناك 

عنوان يعّبر عن: حق، وعدل، وصدق، وهدف مقدس، وتوجه صالح، 

وعمل مش�روع، مثل�ام يعّبر هذا العنوان: )ِفي َس���ِبيِل اهللهِّ(؛ ألن اهلل 

-ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-.
 وه�و املل�ك الحق املبين، هو الحق، ومنه الحق، وهو الذي يرس�م 

لعب�اده الحق، وهو -جّل ش�أنه- هو ملك الس�موات واألرض، وهو 

الذي يش�رع لعباده الش�ريعة الحق، ليرس�م لهم معالم الحق، يعلمهم 

العدل، يقدم له�م في تعليامته، في توجيهاته، فيام يأمرهم، فيام ينهاهم، 

فيام يفصل بينهم، في كل ما يقدمه لهم... العدل، العدل في كل شيء، 

الع�دل في كل ش�ؤون حياته�م، العدل ف�ي كل املواضي�ع التي يمكن 

أن تك�ون ذات خ�اف، أو محل ص�راع، أو يمكن أن يحدث بش�أنها 
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اختاف�ات ونزاع�ات، الحق من اهلل، هو الح�ق، وال حق غيره، العدل 

في�ام يقدمه لعب�اده، هو العدل بام تعنيه الكلم�ة، ال حيف فيه، وال جور 

فيه، وال ظلم فيه.

واهلل -ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى- رسم لعباده في هذه الحياة املبادئ التي 
تمث�ل املب�ادئ الحق لكل من يري�د الحق في هذه الحي�اة، من يريد أن 

يكون ويهمه أن يكون على الحق في هذه الحياة، فاهلل رسم- من خال 

أنبيائه ورس�له وكتبه- املبادئ الحق، التي من التزم بها من البشرية، أيًا 

كان، م�ن أي ُصق�ٍع وأي ُقط�ٍر وأي منطقٍة في العالم، م�ن يلتزم بتلك 

املبادئ هي مبادئ حق، ورس�م لهم طري�ق العدالة، وحدد لهم حدود 

رهم من  العدال�ة، التي إن التزموا بها- أيضًا- كانوا على العدل، وحذَّ

الظلم، ونهاهم عنه بكل أش�كاله، الظلم بكل أش�كاله، بكل أساليبه: 

ما كان منه يطال اإلنس�ان في نفس�ه وحياته: مثل قتل، أو مثل س�جن، 

أو مثل أذى بالتعذيب، أو أي وس�يلة من وس�ائل الظل�م الذي يمّس 

اإلنس�ان مباشرة في حياته، أو في جس�ده، أوفي نفسه، أو ما يمسه في 

حٍق من حقوقه في الحياة هذه: في ماله، أو في عرضه... أو غير ذلك.

يحدد متى يمكن أن يعاقب هذا اإلنسان بحق، وأن يجازى 
بع�دل، ومت�ى ال يج�وز ذل�ك أب�دًا، وعل�ى ُكٍل.. في س�بيل اهلل، هو: 

عنوان للطريقة التي رس�مها اهلل -ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-، من ارتبط بها، 

والت�زم بها، وس�ار على أساس�ها، والتزم بها في هذه الحي�اة، التزم بها 

سلوكًا، التزم بها موقفًا، وهي مجموعة من القيم األخاقية واإلنسانية 
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والفطرية، والتعاليم العادلة، والتعاليم التي هي: عدٌل، وصدٌق، وحٌق، 

وخيٌر، وفاٌح، ورشٌد، وزكاٌء؛ ال حيف فيها، ال مساوئ فيها، ال خزي 

فيها، ال عار فيها، كلها ش�رف لهذا اإلنس�ان، كلها خير لهذا اإلنس�ان، 

كلها تعبر عن مصلحة حقيقية لهذا اإلنس�ان، وللبشرية جمعاء أيضًا، 

فم�ن لق�ي اهلل في ه�ذا الطريق، على أس�اٍس م�ن هذه املب�ادئ والقيم 

َح�اَنُه َوَتَعاَلى- ش�هيدًا،  واألخ�اق، ملتزمًا بها، يعتبر عند اهلل -ُس���بْ

يحظ�ى بهذا النعيم، بهذا التكري�م، بهذه الرعاية، بهذه الضيافة، بعدها 

نعي�م يمتد إلى األبد إلى م�ا ال نهاية له نهائيًا أبدًا، )َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي 

ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن(.

من هو الشهيد حقًا؟

ولذلك لنع جميعًا، ما كل من يقتل فهو شهيد. )ال(، الذي يقتل 
به�دف باطل ليس ش�هيدًا عند اهلل، كان يريد هدفًا، يعني: يس�عى من 

وراء جه�ده القتالي مثاًل أله�داف مادية، باغيًا فيه�ا، معتديًا فيها، ال 

يمل�ك قضية، ليس هو هذا الش�هيد الذي يتحدث عن�ه القرآن الكريم 

وال�ذي ق�دم له هذا الوعد اإللهي، من كان ف�ي موقف باطل، ليس في 

موقف الحق، ال يس�مى عند اهلل ش�هيدًا، وال يعتبر عند اهلل شهيدًا، وال 

عاق�ة له ال من قري�ب وال من بعيد بالوعد اإللهي للش�هداء، من كان 

باغي�ًا، ظامل�ًا، مجرم�ًا، وُقتَِل في ه�ذا االتجاه اإلجرام�ي؛ فهو مجرم، 
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ه�و مج�رم، أي: املجرم ليس بش�هيد، املج�رم مجرم، املج�رم اتجاهه 

إل�ى جهنم، وال يمكن ل�ه أن يحظى بذلك النعيم والش�رف والتكريم 

والرعاية اإللهية، وذلك املجد والسناء... إلخ. )ال(.

ولك���ن من ينطل���ق يحمل هذه القضي���ة العادلة، واملوقف 
الح�ق املش�روع بح�ق، ويضحى به�دٍف س�اٍم؛ هو ش�هيد، وقد يكون 

اإلنس�ان مثاًل ش�هيد مظلومي�ة، أي: ُقتِل بغير حق، اعت�داًء عليه، بغيًا 

علي�ه، ولكن ل�م يكن في إطار مس�ئولية، ه�ذا ش�هيد مظلومية، لكن 

ش�هيد املسئولية، شهيد املوقف، شهيد الحق الذي يحمل قضية عادلة، 

ويتح�رك ويضح�ي، مقام�ه ه�و أعلى مق�ام، وموقفه ه�و الذي حظي 

بذلك التمجيد والثناء، وارتبطت به تلك الوعود العظيمة والكبيرة من 

اهلل -ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-، فهذه ملحة عن مدلول الشهادة.

 وأيضًا من األش���ياء المهمة التي ينبغي أن نلحظها في موضوع 

الش�هادة: أن الش���هادة ليس���ت مجرد حالة من التضحية غير 

الواعية، يعني مثاًل: اإلنس�ان )ضجر، تعق�د؛ يريد أن يتخلص من 
ه�ذه الحياة(. )ال(، الش���هادة: تضحي�ة واعية، هادف�ة، بدافع إيامني، 

الشهيد هو: إنسان له مشاعره، له عاقاته، له ارتباطاته في هذه الحياة، 

إنس�ان طبيع�ي، إنس�ان س�ليم، إنس�ان مّتزن، يمل�ك ف�ي وجدانه كل 

املشاعر اإلنسانية، ُيِحب، له عواطف، له أحاسيس، له مشاعر... إلخ. 

ولكن هدفه الس�امي، مشروعه الكبير، قضيته العادلة، هي كانت فوق 

كل اعتبار.
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 وأيضًا هذه املش�اعر واألحاسيس تتحول إلى عامل مساعد، حتى 

محبته للناس، حتى محبته ألسرته، حتى محبته ألصدقائه، حتى محبته 

ألمت�ه تتح�ول إلى عامل مس�اعد ومحفز على الش�هادة في س�بيل اهلل 

تعالى، نصرة ألولئك املستضعفين، ودفاعًا عنهم، ودفعًا للظلم عنهم، 

ودفع�ًا لاضطهاد عنهم، هي في الوقت نفس�ه تضحي�ة واعية بحقيقة 

هذه الحياة.

الشهادة في ميزان الربح والخسارة

ه���ذه الحياة هي حي���اة مؤقتة عل���ى كل ح���ال، وإذا جئنا 
لندرس الشهادة في ميزان الربح والخسارة، وهل الشهيد خسر حياته، 

وت�رك ما هو فيه في هذه الدنيا، انتهى؟ )ال(. إذا جئنا لنحس�ب األمور 

في حساب الربح والخسارة، كلنا يعلم وكلنا يوقن أن وجودنا في هذه 

الحياة وجوٌد مؤقت، وأن الفناء محتوٌم علينا، واملوت نهايٌة حتميٌة لكل 

املوجودين في هذه الحياة، اهلل )جّل ش�أنه( قال عن األرض: {ُكلُّ َمْن 

اٍن} ]الرحمن من اآلية: 26[، كل من عليها: ملوك، رؤساء، زعامء، 
َ
َعَلْيَها ف

قادة، كبار، رجال، صغار، نس�اء... ال�كل نهايتهم في هذه الحياة، في 

الوجود على كوكب األرض، في الوجود في هذه الحياة، الفناء، الفناء 

اٍن}، يقول -جّل شأنه-: {ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة 
َ
أمر حتمي {ُكلُّ َمْن َعَلْيَها ف

اْلَمْوِت} ]النبي�اء من اآلية: 35[.
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 هذا أمر واضح، ولهذا كم هي األجيال التي رحلت من قبلنا، نحن 

الي�وم جي�ل متأخر، في آخ�ر الزم�ان، اهلل أعلم كم من األم�م، كم من 

املليارات من البش�رية التي قد رحلت وفارقت هذه الحياة، عاش�وا في 

ه�ذه الحياة، كانوا في هذا الوجود عاش�وا بحظه�م، بنصيبهم في هذه 

الحياة، بمقدار ما ُكتَِب لهم في هذه الحياة، وما ُأعطوا في هذه الحياة، 

وعاش�وا هذه الحياة بحلوها ومرها، وصراعاتها ومش�اكلها، وخيرها 

وش�رها، وما فيها... ورحلوا جيًا إثر جيل إثر جيل، لم يستطع جيل، 

ول�م يس�تطع أحد من البش�رية، أن يبق�وا خالدين في ه�ذه الدنيا، وأن 

يتخلصوا من الفناء، وأن يدفعوا عن أنفس�هم املوت، وأن يعيش�وا إلى 

األبد.

 فنرى مثاًل في عصرنا ش�خصًا له كذا كذا آالف من السنين، وكذا 

ك�ذا مئات اآلالف أو عش�رات اآلالف ف�ي عمره من األع�وام. )ال(، 

أجيال إث�ر أجيال، كان فيهم: امللوك واملقت�درون، واألغنياء ذو الثروة 

الهائلة، من لو اس�تطاع أن يشتري في هذه الحياة بأموال كثيرة وهائلة، 

أو بكمي�ات هائلة من الذهب والفض�ة، أو من املبالغ، أو من النفائس، 

أع�امرًا طويل�ة وُم�ددًا وآجااًل متأخ�رة لفعل�وا. )ال(، يطويه�م الزمان 

َح�اَنُه َوَتَعاَلى-  )املوت(، يأتي عليهم الفناء، يحلُّ بهم أمر اهلل -ُس���بْ

الغالب القاهر، ويرحلون، وأصبحت هذه مس�ألة حتمية، معروفة عند 

عَي لنفسه الخلود في هذه الدنيا وفي هذه  البشر، ال أحد يستطيع أن يدَّ

الحي�اة، ُكٌل من�ا يوقن أنه س�يموت وأن الفناء محت�وٌم عليه، فهذه أول 
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حقيقة من الحقائق التي تجعلنا ننظر إلى الشهادة، ونفهم كيف هي في 

ميزان الربح والخس�ارة: أنه ال بد لُكٍل منا من الرحيل من هذه الحياة، 

وأنن�ا موج�ودون ضمن آج�ال وحدود معين�ة، لك أج�ل ال يمكن أن 

تتعداه نهائيًا، هذه واحدة من املسائل.

حقيق���ة أخرى م���ن الحقائق: كلن�ا ال ي�دري وال يعرف متى 
سيموت؟؟ ما أحد يعرف بالتحديد والتأكيد واليقين أن وفاته ستكون 

ف�ي ع�ام ك�ذا، في يوم ك�ذا، في وقت ك�ذا. )ال(، ما أح�د يعرف على 

وجه اليقين والتأكيد متى س�يموت، وال كيف س�تكون نهايته في هذه 

الحياة، هل وفاة بالش�كل الطبيعي، هل بمرض معين، هل بحادث من 

الحوادث؟ بعضهم مثاًل حادث اصطدام سيارة، أو انقاب سيارة، أو 

ا واملتنوعة في هذه الحياة، والتي  أي حدث من األح�داث الكثيرة جدًّ

تنوع�ت أكثر ف�ي زمننا هذا، ف�ي زماننا هذا تنوعت الحوادث بش�كل 

أكثر وأوسع، كيف هي نهايتك في هذه الحياة؟ ال تعرف.

أيض���ًا أي���ن، أين س���تكون نهايتك؟ أين س�تاقي حتف�ك؟ أين 
اَذا َتْكِسُب َغدًا  س�يأتي املوت وأنت في أي مكان؟ {َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّ

ْرٍض َتُموُت}]لقمان من اآلية: 34[، ما تعرف أي أرض 
َ
يِّ أ

َ
َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبأ

س�تكون فيه�ا نهايتك، ف�ي بقعة، ف�ي أي منطقة؟ ال تع�رف هذا. هذه 

حقائ�ق مؤكدة بالنس�بة ل�كٍل منَّا، ال بد من الفن�اء، ال بد من املوت، ال 

يعرف اإلنسان متى، وال كيف، وال أين.
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الشهادة فرصة لتستثمر موتك

فإذاً، ليس���ت الش���هادة هي الس���بب الوحيد النتقال�ك من هذه 
الحي�اة، ف�إذا فرضنا أنك لم ترزق الش�هادة س�تبقى في ه�ذه الحياة؟. 

)ال(، ب�ل ه�ي أفض�ل وأرقى وأس�مى عملية اس�تثامر من فن�اٍء محتوم 

َح�اَنُه  وم�وٍت ال بد منه وانتقاٍل حتمي، انتقال ال بد منه، إذًا اهلل -ُس���بْ

َوَتَعاَلى- بفضله، بكرمه، برحمته، فتح فرصة أمام عباده الستثامر هذا 
الفن�اء وهذا املوت وه�ذا االنتقال من هذه الحي�اة املحتوم الذي ال بد 

منه، الستثامره بشكٍل ينتقل اإلنسان فيه درجة عالية، منزلة رفيعة، نعياًم 

عظي�اًم، فضًا عظياًم، أجرًا كبيرًا عن طريق الش�هادة في س�بيل اهلل. بأن 

تتح�رك في طريق الحق، ف�ي مقارعة الظلم والطاغوت واالس�تكبار، 

بأن تتحرك؛ ألن الش�هادة في سبيل اهلل ليست عملية تفاني للدفاع عن 

اهلل، -جّل ش�أنه- هو الغني، هو الغني، ال يناله ضٌر من أحٍد من خلقه 

أبدًا، وال حتى مثاًل عملية اإلنسان يدافع فيها عن الدين، بمعنى: أنه 

ه�ذا الدين أصبح عبئ�ًا علينا، وإذا لم ننطلق نح�ن لندافع عنه خاص 

مات وانتهى، الدين هو لنا، هو: عبارة عن برنامج حياة، إذا أخذنا 

ب�ه س�عدنا، وش�رفنا، واعتززنا، وكرمن�ا، وكان في�ه خيٌر لنا ف�ي الدنيا 

واآلخ�رة، وليس عبارة عن ش�يء ثانوي خارج حياتن�ا، خارج واقعنا، 

خارج مصلحتنا، خارج ما هو مفيٌد وخيٌر لنا، ومثَّل هناك عبئًا نضحي 

من أجله، هو لنا، مصلحة لنا، خير لنا، فضل لنا، أجر لنا، شرف لنا في 

الدنيا واآلخرة.
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وعل���ى ُكٍل، عملية االس���تثمار هذه تح���دث عنها القرآن 
ــاِس َمن  بعب�ارة عظيم�ة ومهمة، ق�ال اهلل س�بحانه وتعال�ى: {َوِمَن النَّ

ُ َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد} ]البقرة  اآلية: 207[،  ِ َوللاهّ َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت للاهّ
كي�ف ختمت هذه اآلي�ة املباركة، ش�طٌر منها هو ختامها، به�ذا التعبير 

اِس َمن َيْشــِري َنْفَســُه}، يعني: يبيع نفس�ه عن  العجي�ب: {َوِمَن النَّ

}، في الوقت نفس�ه  ِ طريق التضحية بهذه النفس {اْبِتَغاَء َمْرَضاِت للاَّ

ُ َرُؤوٌف ِباْلِعَبــاِد}، يعني: من رأفة اهلل بنا ورحمته لنا أن  يقول: {َوللاهّ

فتح لنا مجااًل الستثامر هذه النهاية الحتمية، هذا الرحيل املحتوم الذي 

ال بد منه من هذا الوجود، من هذا العالم، من هذه الحياة، ليكون على 

نحٍو نستفيد منه فيام يكتب به ويكتب له ويكتب عليه، ما يكتب ألجله 

من اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-، ما يكتب به من فضل اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه 

َوَتَعاَلى-؛ فتفتح لنفس�ك به�ذه التضحية اآلفاق الواس�عة من رحمة 
اهلل، م�ن فضله العظيم الواس�ع الكبير، من رعايت�ه الكريمة، هذا يعتبر 

ا. -فعاًل- أمرًا عظياًم وشرفًا كبيرًا جدًّ

ولهذا الحظوا، البعض مثاًل يستغلون- سيام في ظل الصراع- 
يستغلون مس�ألة الش�هداء والتضحيات، وبالذات في مثل هذه الحالة 

من الصراع الس�اخن، الذي فيه كل يوم ش�هداء، املس�ألة هذه ملحاولة 

اإليغار للصدور، والتحس�يس للناس بأن التضحية خس�ارة، التضحية 

في س�بيل اهلل، في قضية عادلة، في قضية محقة، خسارة وغبن...إلخ. 

ا. )ال(، ليست غبنًا، هذا شيء مهم جدًّ
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المؤمن ومعادالت الصراع

أيض���ًا، من المس���ائل المهمة التي ينبغ���ي أن نلحظها في 
هذا الموضوع: أن الش�هداء هم يتحركون- أيضًا- بوعي عن طبيعة 
الص�راع ف�ي هذا الوجود وف�ي هذه الحي�اة، أي: الحياة ه�ذه )الحياة 

الدني�ا( هي ميدان مس�ؤولية وميدان اختبار، واحٌد م�ام فيها، ومن أهم 

ما فيها، ومن أهم ما الزمها في واقع حياة البش�رية، وعلى مر التاريخ، 

ومنذ الوجود املبكر للبش�رية، منذ أبناء آدم وإلى اليوم، حالة الصراع؛ 

ن�ًا، ويصبح مكلفًا ومس�ؤواًل في  ألن هذا اإلنس�ان حت�ى يصبح ُمَمكَّ
َن من الش�ر، وقال اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه  َن من الخير وُمكِّ ه�ذه الحي�اة، ُمكِّ

ْجَدْيِن} ]البلد من اآلية: 10[، قال أيضًا: {َوَنْفٍس  َوَتَعاَلى-: {َوَهَدْيَن�اُه النَّ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها} ]الشمس من اآلية: 8-7[.

َ
أ

َ
اَها * ف َوَما َسوَّ

 الوجود البش�ر هو وجود مسؤول في هذه الحياة، ومسئوليته كبيرة 

وعظيمة ومهمة وواس�عة، ودوره أساس في هذا العالم، وهذا اإلنسان 

َن من  �نَ من الخير وُمكِّ ألهمه اهلل في نفس�ه )الفجور، والتقوى(، وُمكِّ

الش�ر، وأعط�اه اهلل القدرة ليفع�ل بها الخي�ر، أو يفعل بها الش�ر، أي: 

له  َن من هذا، وأراد اهلل له وأمره بفعل الخير ونهاه عن الش�ر، وحمَّ ُمكِّ

مسئولية اختياره: إن اختار الخير؛ كافأه وجازاه خيرًا، وإن اختار الشر؛ 

فيتحمل مس�ئولية هذا االختي�ار، وعواقب هذا االختي�ار، ونتائج هذا 

االختيار فيام سيحاسب ويعاقب على ذلك.
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وبن���اًء على هذا اختلف���ت اتجاهات البش���ر- وكام قلن�ا- منذ 
الوجود املبكر للبشر، منذ أبناء آدم األوائل تحركت وأثرت نزعة الشر 

وميول الش�ر، ميول الهوى، النزعة العدوانية، التوجه نحو الفجور في 

البع�ض، والبعض اآلخر كانت خياراته�م واتجاهاتهم في هذه الحياة 

ف�ي اتج�اه الخير، وفي اتجاه التق�وى واالنضباط وااللت�زام، في إطار 

القيم، في إطار األخاق، في إطار الضوابط الشرعية.

ف���ي واقٍع كهذا أصبح من البديهيات، وش�به الزم من لوازم 
الحياة، أي: مسألة واقعية الزمت الوجود البشري في كل مراحله، هي: 

حالة الصراع، ووفر لهذا اإلنس�ان في هذا الوجود حتى الوس�ائل التي 

تستخدم في الصراع، أي: الحظوا مثاًل: الخيول في زمن طوي����ل 

كان�ت آالت ووس�ائل عس�كرية خلقه�ا اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-، 

خلقه�ا وأعّده�ا عس�كريًا لتائ�م األداء القتال�ي وظ�روف الح�رب، 

واستخدمها املؤمنون، واس�تخدمها الفاجرون والظاملون وأهل العدل 

وأه�ل الظلم، ُكًا يركب خيله يس�رح يقاتل علي�ه، ُهّيئ مثاًل الحديد 

كوس�يلة أساسية يستخدمه أصحاب القيم املحّقة، القضايا العادلة، في 

الدفاع عن أنفس�هم، ع�ن قضاياهم العادلة، ع�ن وجودهم، عن الحق 

ال�ذي ينتم�ون إلي�ه، اس�تخدمه- أيضًا- اآلخ�رون من بني اإلنس�ان 

 ف�ي ظلمهم، في جوره�م، في طغيانهم، في بطش�هم، ف�ي جبروتهم، 

نَزلَنــا اَلديَد فيِه َبأٌس َشــديٌد}]الحديد من اآلية : 25[، بأس: يس�تخدم 
َ
{َوأ
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عسكريًا على نطاق واسع، واتسعت االستعامالت العسكرية في زمننا 

ا، تطورت كثيرًا. ا جدًّ وفي عصرنا هذا للحديد في وسائل كثيرة جدًّ

فوج���د لهذا اإلنس���ان، ووفر له ضمن هذا االختب�ار، ضمن هذه 
املسؤولية، وسائل هذا الصراع، حتى على املستوى العسكري، ولذلك 

الحظوا، من يتصور هذه الحياة: حياة يعمها السام بدون أي مشاكل 
وال صراع�ات، ويتخي�ل هذه الحي�اة وهذا الوجود ف�ي الدنيا، وجودًا 

�ه أي مخاط�ر، وال تدخل فيه أي تحدي�ات؛ فهو حالم، يعني:  ال تحفُّ

خيالي، غير واقعي.

من المسؤول عن مشكلة الصراع في الواقع البشري؟

ولم تكن- أبدًا- المشكلة ال في الصراعات، وال في النزاعات، 
وال في األخطار، وال في جلب املِحن واملشاكل على البشرية هو الحق 

وأهل�ه، هو العدل وأصحاب�ه. )ال(، الذي يتحمل في الواقع البش�ري 

مشكلة الصراع والنزاع، وما يترتب عليه، وما ينتج عنه، والذي يجلب 

املآس�ي والويات والنكبات إلى الواقع البش�ري، هم قوى الش�ر، هم 

قوى البغي، هم قوى العدوان.

تصبح الحالة األخرى التي تتصدى لقوى الش���ر، تتصدى 
لق�وى العدوان، تتصدى للبغي وأهله، لعناصر الش�ر، من ينتمون إلى 

مبادئ الحق، مبادئ العدل، مبادئ الخير الفطرية واإلنسانية واإللهية، 
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هم في موقف الحق، املوقف الضروري، املوقف الذي ال بد منه ضمن 

حكمة اهلل وعدله، وضمن سننه -جّل شأنه-، بمعنى: ال يتصور أحد 

أن�ه عندم�ا نتحدث عن الش�هادة، أو ع�ن الجهاد بمفهوم�ه الصحيح، 

ولي�س املفه�وم املش�وه، اإلجرام�ي. )ال(، بمفهوم�ه الصحي�ح الذي 

هو تجس�يد للح�ق والعدل والقي�م العظيمة، والذي هو وس�يلة حامية 

للمستضعفين، وس�يلة وقاية في مواجهة األشرار واملتسلطين والطغاة 

واملفسدين واملستكبرين والظلمة.

فال يتصور أحد أن المش���كلة هذا الكالم، وش�هداء، وجهاد، 
ونح�و ذلك... )ال(. ما الذي يتصور البع�ض  أنه يمثل الحل؟ مثاًل: 

ل،  ل�و افترضن�ا أن كل ما يرتبط بالخير والقي�م واألخاق والعدل ُيعطَّ

ونُق�ول انته�ى، نت�رك الحياة هذه للش�ر وأهل�ه: للمجرمي�ن، للطغاة، 

للمس�تكبرين؛ حتى نسلم املش�اكل، حتى نهدأ ونرتاح؛ فنمكن الطغاة 

هؤالء واملجرمين الذين يستخدمون وسائل القوة والجبروت والبطش 

والظلم والطغيان والسفك للدماء من أجل فرض تسلطهم وسيطرتهم، 

ومن أجل تمكنهم من االستحواذ على كل شيء، والتحكم بكل شيء، 

ملاذا ال ندعهم يتحكمون بكل شيء، يسيطرون على كل شيء، يتغلبون 

على كل ش�يء، يحققون أهدافهم؛ حتى نس�لم حالة االصطدام، التي 

يرى فيها البعض أنها حينام أتى َتَبنٍّ مثاًل ملنطق الحق، وموقف الحق، 

ومب�دأ الحق، والتمس�ك بالعدل، ح�دث بينها اصطدام م�ا بين العدل 

والظلم، ما بين الخير والشر، ما بين الحق والباطل.
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المس���ألة ليس���ت كذلك، يعني لو افترضنا أنه ُترك لألشرار، 
واملجرمي�ن،  والظاملي�ن،  واملس�تكبرين،  واملتس�لطين،  والطغ�اة، 

واملتجبرين، واملستكبرين، والعبثيين، والاهين، واملستهترين في هذه 

الحي�اة أن يفعل�وا ما ب�دا لهم، هل يمك�ن أن يعمَّ الس�ام واالطمئنان 

والخير، ونس�لم املشاكل، طاملا أنه ال يوجد منطق حق، وال كلمة حق، 

وال موق�ف ع�دل، وال وال وال...؟!، )ال(. ي���ا أخ���ي املس�ألة حينه�ا 

يحدث ما هو أفظع وأسوء وأشد سوًء بام ال يمكن أن يصل إليه خيال، 

وال أن يبلغ مداه تفكير أبدًا.

بمعنى: أن التمكين للمتس���لطين والطغ���اة والمتجبرين 
واألش���رار، ال يحل املش�كلة، ال يوقف الصراع، ال ينهي حالة النزاع. 
)ال(، إنام يمكنهم ملامرس�ة نزغاتهم، دوافعهم، حالة الش�ر بالنسبة لهم 

باتت حالة نفس�ية تنزع إليها وتندفع لها أنفس�هم، أصبحت مامرس�ات 

اعتيادي�ة، وأصبحت س�لوكًا هم علي�ه، معنى ذل���ك: أن يمكنوا من 

ارت�كاب ما يريدونه من ظلم، م�ن جبروت، من طغيان، معنى ذلك: 

ا، وأن تعظم املحنة على البش�رية،  أن تعظم املأس�اة بش�كل رهيب جدًّ

وأن ال يبق�ى للعدل وجود، وال للخير وجود، أن تفس�د الحياة نهائيًا، 

ه�ذه كارثة، أي: من يفكر هذا التفكير األحم�ق )أن التمكين للطغاة، 

واملس�تهترين،  والعبثيي�ن،  واملجرمي�ن،  والظاملي�ن،  واملس�تكبرين، 

والاهي�ن، وغي�ر املنضبطين في ه�ذه الحي�اة، وغير الراش�دين وغير 
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الخّيرين في هذه الحياة، تمكين لهم من كل ش�يء س�يحل املش�كلة(، 

لن يحل املشكلة، بل وأكبر مشكلة، أخطر مشكلة، أعظم مشكلة، وال 

يتخيل اإلنس�ان مدى النكبات والويات واملصائب واملآس�ي الرهيبة 

ا التي ستحل بالناس إن حدث ذلك.  ا جدًّ ا جدًّ جدًّ

حتمية الصراع ضد قوى الشر

م لنا فيم���ا يتعلق بهذا الش���أن عبارًة  والق���رآن الكري���م قدهّ
اَس  ِ النهّ َح�اَنُه َوَتَعاَلى-: {َوَلوال َدفُع للاَّ ا، قال اهلل -ُس���بْ مهمًة جدًّ
رُض} ]البقرة من اآلية: 251[ لفسدت األرض، 

َ
َبعَضُهم ِبَبعٍض َلَفَســَدِت ال

لك�ن س�نة اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل���ى- ه���ي: أن يدفع بع�ض العباد، 

البعض من الناس بالبعض اآلخر؛ فيتجه البعض اآلخر هؤالء ليحدوا 

من ش�ر أولئك، من طغي�ان أولئك، يحدث هذا الص�راع تلقائيًا؛ ألن 

قوى الش�ر واإلجرام والطغيان تتس�لط هي، تبتدئ ه�ي، ما تحتاج أن 

تتعب نفس�ك بش�رعنة موقفك كمنتٍم للحق، كمظلوم، كمنتٍم للعدل، 

كإنس�ان يحرص على أن يكون حرًا في هذه الحياة من استعباد الطغاة 

وتسلطهم، ما تحتاج أن تتعب نفسك في شرعنة موقفك؛ هم يكفونك 

املؤون�ة، هم دائ�اًم املبتدئون بعدوانهم، كام في الق�رآن الكريم: {َوَتَرى 

ْنُهْم ُيَساِرُعوَن ِف اِلْثِم َواْلُعْدَواِن} ]المائدة من اآلية: 62[. َكِثْيًا مِّ

 انظ�ر الي�وم إلى واق�ع أمريكا، انظر إل�ى واقع إس�رائيل، انظر إلى 
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واقع من يرتبط بأمريكا وإس�رائيل م�ن عمائهم، حتى من أبناء العالم 

اإلس�امي، أليس�وا هم من يبتدئ�ون اآلخرين بعدوانهم؟ أليس�وا هم 

من يبتدئون اآلخرين باالس�تهداف لهم؟ أليس�وا هم من يس�عون لقتل 

اآلخري�ن، ب�ل يباش�رون قت�ل اآلخرين، وظل�م اآلخري�ن، واضطهاد 

اآلخري�ن، والتح�رك العدائي ضد اآلخرين، والس�عي الحتال أرض 

اآلخرين... إلخ.؟ تدمير ملقدرات اآلخرين، يفعلون كل شيء.

ف���إذاً، الص���راع حتم���ي في ه���ذه الحي���اة، وف�ي ظ�ل وجود 
ه�ذا الص�راع إم�ا أن تك�ون أن�ت في ص�ف أولئ�ك الطغاة، ط�اٍغ من 

الطغ�اة، مج�رم م�ن املجرمين بقدر مس�تواك املعي�ن، إما إنس�ان تافه، 

مج�رم، يجعل�ون منك أداًة لتنفي�ذ جرائمهم، جندي�ًا تتحرك في صف 

الطغ�اة والظاملي�ن واملجرمين، مش�اركًا لهم في ال�وزر واإلثم والظلم 

واالضطه�اد، ومتحمًا معهم أوزارًا فظيعة، وعارًا كبيرًا، وخزيًا أبديًا؛ 

امك جهنم -والعياذ باهلل-، وإذا قتلت في هذا الس�بيل ال تعتبر ال  وُقدَّ

شهيدًا، والهم يحزنون، أبدًا، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة.

وإم���ا أن تكون متمس���كًا بالحق والع���دل والقيم والمبادئ 
املحق�ة اإلنس�انية واإللهي�ة؛ فتح�رص عل�ى أن تكون حرًا من تس�لط 

الطغاة، ومن االس�تعباد لهم، أن ال تقبل بالعبودية لغير اهلل -ُسْبَح�اَنُه 

َوَتَعاَل���ى- ألي طاغية في ه�ذا العالم، ألي مجرمين ف�ي هذه الدنيا، 
ألي مستكبرين في هذه األرض، وال تقبل بالعبودية إال اهلل -ُسْبَح�اَنُه 
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َوَتَعاَلى-؛ ألن ه�ذا هو فعًا التحرر الحقيقي، وتصمد على موقفك 
ا، اآلن  ه�ذا؛ ألنهم ل�ن يقبلوا من�ك، أي: هذه مش�كلة عنده�م جدًّ

مثاًل: في زمننا هذا مش�كلة عند األمريكي، مشكلة عند اإلسرائيلي، 
مشكلة عند عميل األمريكي وعميل اإلسرائيلي.

 يقول لك: )ال(، وسيطلق عليك ما يرغب به من توصيفات، ويبرر 

موقفه ضدك؛ ألن املسألة في نهايتها أن تكون عبدًا لهم، خاضعًا لهم، 

خانع�ًا لهم، مستس�لاًم لهم، طوعًا ألمرهم، خانع�ًا لتوجهاتهم، مصغيًا 

لة في النهاية، وه���م أين هم؟ إن جئت  إلماءاته�م، ه�ذه هي املحصِّ

للعماء من املنطقة العربية، مثل: السعودي واإلماراتي، هل له مشروع 

أصيل، ينبثق من هويته التي ينتمي إليها ويدعي االنتساب إليها؟ )ال(، 

في ضم�ن الفلك األمريكي يدور، ويتحرك بش�كٍل واضٍح ومفضوح 

منتميًا إلى الجبهة األمريكية، الجبهة األمريكية: راية طغيان، اس�تكبار 

ف�ي هذا العالم، ظل�م، احتال، غزو، اعتداء، بغي، إجرام، إفس�اد في 

األرض، إهاك للحرث والنسل، تهديد للقيم اإلنسانية...  الخ.

وإما أن تكون ضحية بدون موقف، أي: ال أنت وقفت بشكل 
رسمي وواضح في جانب الطغيان، في جبهة الشر والطغيان، وال أنت 

وقفت بشكل واضح ومبدئي في جبهة الحق والخير في هذا الوجود، 

في هذه الحياة، وأردت لنفس�ك أن تكون ب�ا موقف، هكذا منتظرًا- 

على حس�ب اتج�اه البعض- ملن سيحس�م املعركة؛ لتك�ون في صفه، 
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وف�ي ظل ه�ذه الحالة من االنتظ�ار العبثي تأتي األحداث، وتدوس�ك 

األح�داث، تأت�ي األحداث لتك�ون ضحيًة لها، كثير م�ن الناس )يأتي 

لهم يا قصف، يا أي ش�يء من جانب قوى الش�ر، وخاص يخسر كل 

شيء(، أي: ال يسلم في ظل هذا الصراع الساخن في الحياة، ال يسلم 

من امت�دادات ونتائج وتبع�ات هذه األحداث، هذه األحداث تش�مل 

الجمي�ع، وتص�ل إل�ى الجمي�ع، وآثاره�ا ونتائجه�ا  َتُع�مُّ الجميع، ما 

يس�تطيع أحد يكون بمنأًى عن آثارها، ع�ن تداعياتها، عن نتائجها، ما 

يستطيع، هذا أمر واضح.

الشهداء والمنطلقات الصحيحة

)- الش���هداء عنده���م وعي بهذه الحقائ���ق، عندهم وعي أن 

الوجود البش�ري ليس للدعة واالس�ترخاء في ه�ذه الحياة، ونحن في 

عال�م الدني�ا وهو غير عالم الجنة، ليس عاملًا للدع�ة والنعيم، هو عالم 

للمسؤولية، السعادة فيه بقدر ما يتحقق للعدل.

)- المب���ادئ والقي���م العظيمة والس���امية الت�ي ُتصِلح هذه 

الحي�اة ال بد إلقامتها م�ن تضحية؛ ألنها تعارض بش�دة من ِقَبِل قوى 

الش�ر والطغيان، وُتَحاَرب بش�دة من قب�ل قوى الطغي�ان، وهذا الذي 

حص�ل حت�ى م�ع األنبياء أنفس�هم، ما س�لموا ال م�ن أع�داء، وال من 

َن اْلُمْجِرِمنَي} ًا مِّ  استهداف، وال... أبدًا، {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدوهّ
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]الفرقــان مــن اآلية: 31[، نبي، ب�كل مقامه العظيم، بكامله الس�امي والعظيم، 

ا يحارب من الكثير، يس�تهدف من الكثير، يؤذى من  بقيمه الراقية جدًّ

الكثير، الكثير من األنبياء استشهدوا، في طليعة الشهداء عدد كبير من 

أنبياء اهلل -ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى-.

فالش���هداء ينطلقون من وعي بواقع ه���ذه الحياة، وحقيقة 
هذه الحياة، وظروف هذه الحياة، ويرون أن حس�اب الش�هادة حس�ابًا 

ضمن حس�ابات الربح، وليس ضمن اعتبارات أو حسابات الخسارة، 

وأن�ه أداٌء وتضحي�ة واعي�ة ورابح�ة وفائ�زة، نتيجته�ا الف�وز العظيم، 

ا في الدنيا نفس�ها، الش�هداء  ومردودها االيجابي في الحياة عظيم جدًّ

بصموده�م وتضحياتهم يقدمون ملن خلفهم من أممهم، من أقوامهم، 

م�ن ش�عوبهم، يس�اعدون عل�ى تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار والحامي�ة 

والدفاع، ويدفعون عنهم الكثير من الشر، الكثير من الظلم، الكثير من 

االضطهاد، من االستعباد... إلخ.

فَيِحقهُّ للش���هادة أن ُتس���توعب كثقاف���ة عظيمة، وكعطاء 
مق�دس وعظيم وس�اٍم، له آثاره العظيم�ة في الحياة ونتائج�ه املباركة، 

ويدف�ع ع�ن الن�اس الكثي�ر م�ن التضحي�ات والخس�ائر العبثي�ة، غير 

املحس�وبة، غي�ر املثم�رة؛ ألن الناس لو ل�م يتحركوا لدف�ع الظلم عن  

أنفسهم، ملواجهة الطغيان والش�ر واالستكبار؛ يمكن أن يداسوا، وأن 

يستباحوا، وأن يقتلوا بدٍم بارد، وتكون تضحياتهم غير مثمرة، ال تدفع 
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عنهم شيئًا، ال تسهم في تحقيق نصر، وال في دفع خطر، وال في الوقاية 

من ش�ر، فيتحتم أن يكون هناك توعية، من املهم أن يكون هناك توعية 

كبيرة بهذا الشأن، واغتباط واعتزاز بالشهداء وبتضحياتهم وبأسرهم.

في ظل عطاء الشهداء.. ما المطلوب منا تجاههم؟

هنا يهمنا بعد كل هذا الش���رح والحديث أن نتحدث حول 
بعض النق�اط فيام يتعلق بالش�هداء، وأتوجه بهذا الخطاب إلى ش�عبنا 

م ش�هداء يوميًا، ما يمر  ا ونحن في كل ي�وم نقدِّ العزي�ز: من امله�م جدًّ

بن�ا يوم في ظ�ل التصدي للع�دوان األمريك�ي اإلس�رائيلي اإلماراتي 

م الشهداء الذين  السعودي الغاشم على بلدنا وشعبنا نحن كل يوم نقدِّ

يبذلون حياتهم في س�بيل اهلل، ودفاعًا عن ش�عبهم، وعن بلدهم، وعن 

أرضه�م، وعن عرضه�م، وعن أمتهم، وع�ن قيمهم، وع�ن مبادئهم، 

وع�ن أخاقهم، ويهمنا في ظ�ل هذا العطاء العظي�م اليومي أن يكون 

هناك اهتامم بالشهادة كثقافة، وبالشهداء وما ينبغي علينا تجاههم:

أواًل: اس���تذكار مآثرهم وتخليدها، طبعًا االعتزاز بالشهداء 
م�ن خ�ال جمل�ة إجراءات، مث���اًل: ما يق�وم ب�ه الكثير من مراس�يم 

للدف�ن، وإج�راءات فيها التوقي�ر للش�هداء والتعظي�م والتبجيل، هذا 

شيء جيد، وللشهداء الحق في أن يمّيزوا في ذلك، يضاف إلى ذلك- 

أيض���ًا- م�ا ينبغي علينا حت�ى على مس�توى الكتابات، على مس�توى 
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التوثيق اإلعامي، على مس�توى النش�اط التوعوي... التخليد للمآثر، 

واالستذكار لها بكل الوسائل املتاحة.

ثانيًا: ربط الجيل الناش���ئ بذكراهم، س�واًء فيام يتعلق بأبناء 
ا؛ ألن البعض ينشأ، أو استشهد والده وهو في  الشهداء، وهذا مهم جدًّ

مرحلة الطفولة، عندما يكبر من املهم أن يعرف عن والده، عن تضحية 

والده، وعن الش�هداء بش�كل عام، وعن نامذج عظيمة كان لها مواقف 

ا، وهذا ش�يء يجب أن ُيلحظ، هذه من األش�ياء  اس�تثنائية وبارزة جدًّ

املهمة فيام يتعلق بهذا املجال.

سلبيات ينبغي تجنبها

هن���اك أيض���ًا بعض الس���لبيات الت���ي تحدث ف���ي عمليات 
التش���ييع، في مراسم التشييع ومراس�م الدفن، نأمل تجنبها، ومنها: 
إط�اق النار هذا يجب تجنبه نهائيًا، إط�اق النار يجب تجنبه نهائيًا، 

وال ينبغي أبدًا أثناء مراس�م التش�ييع أو الدفن، هذا أمر خطير وس�لبي 

إلى حد كبير.

 هن�اك أيضًا بعض األش�ياء التي تحصل وليس�ت مطلوبة، مثاًل: 

الزغاري�د أثناء مراس�يم التش�ييع أو الدفن من بعض أمهات الش�هداء، 

طبعًا يقدر بكل إعزاز، وبكل تقديس، وبكل تبجيل، ألس�ر الش�هداء 

وأمهات الشهداء وأرامل الشهداء ما هم عليه من تامسك، من معنويات 
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ا، من اعتزاز بعطائهم، من افتخار بتضحياتهم، هذه املعنويات  عالية جدًّ

العالية، هذا االبتهاج بهذا العطاء، وهذا االعتزاز بهذه التضحيات، هذا 

ر، ويشكرون عليه، وهم فخٌر لنا أسر الشهداء فيام هم  أمر عظيم، وُيَقدَّ

عليه من معنويات وشجاعة وثبات وتامسك واعتزاز بالتضحية، ولكن 

ليس من الضرورة أن يكون هناك مثاًل: زغاريد، أو إظهار للزينة.

 هذه خطوة ليست ضرورية؛ ألنه يمكن أن يكون هناك تأكيد على 

الجان�ب املعنوي، وهذا يحصل، كثير من أمهات الش�هداء، من أرامل 

الش�هداء، م�ن أقاربهم، م�ن آبائهم، م�ن إخوتهم يتحدث�ون بعبارات 

عظيم�ة تؤكد الصمود، وتعبِّر ع�ن املعنويات العالية، وتؤكد على 

القناعة بهذا املوقف، وعلى االعتزاز بهذه التضحية، وعلى االستمرار 

ف�ي هذا الطريق، هذا يحصل، ونش�اهد الكثير من املقابات مع: آباء، 

إخ�وة، أق�ارب، كذلك أمه�ات، أخ�وات، أرامل... ه�ذا يحصل، 

ا ومؤث�رة؛ ألنها من واقع، ألنها  ويطلق���ون فيها مواقف عظيمة جدًّ
في حالة مصداقية مؤكدة وواضحة ال َلْبَس فيها، تترك أثرًا كبيرًا، وتدل 

عل�ى ثبات عظيم، يكفي مثل هذه الكل�امت العظيمة املعبرة، املواقف 

العظيمة، لكن مسألة الزغاريد ال حاجة إليها.

 مسألة الزينة وإظهار الزينة لدى البعض مثاًل ال حاجة لها في ذلك 

املق�ام )ف�ي مقام الش�هادة(؛ ألنه هو مقام اعتزاز فع���اًل، وفي الوقت 

نفس�ه نحن نح�زن لفقدانه�م، نعتز بعطائه�م وبالتضحية م�ن جانبهم 
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وبهم، ولكن في الوقت نفس�ه نحن نحزن، مش�اعرنا اإلنسانية طبيعية 

ا في الح�زن عليهم مع الصبر، هذا ش�يء مؤكد، م�ع التجلد، مع  ج���دًّ
التامسك، مع االعتزاز، هذا شيء ُيلحظ.

م���ن األش���ياء الت���ي نالحظها ف���ي التلفزيون في مش���اهد 
التش���ييع للش���هداء: أن البعض أثناء حمل الش�هيد، وه�م يتجهون 
به لدفن الجثامن، يس�رعون بشكل زائد، يس�رعون في املشي، وهذا ال 

ضرورة له، وال ينبغي شرعًا، أي: يفترض أن تكون املشية مشية وقار، 

ال مسارعة بزيادة: مسرعين، وال متثاقلين، هذا مام نأمل أن ُيلحظ.

فيما يتعلق بموضوع أس���ر الشهداء، ونحن نعتز بتضحياتهم، 
مت تضحيات كبي�رة ومتمي�زة، يعني مثاًل:  والبع�ض من األس�ر قدَّ

مت كل رجالها، لم يبَق إال األطفال والنساء،  البعض من أسر الشهداء قدَّ

ه�ؤالء لهم فضل عظيم ف�ي التضحية، وهم الق�دوة، وهم األصل في 

مس�توى العطاء والتضحية، ونحن نؤكد دائاًم على اإلخوة في الجانب 

العس�كري وف�ي وزارة الدفاع أن يمنع وحيد األس�ر من املش�اركة في 

الجبهات، أي: من لم يبَق ألس�رته إال هو هناك آخرون  يمكن يذهبوا 

ه�م إلى الجبهات، لكن من لم يبَق ألس�رته إال ه�و، من املهم أن يعود 

إل�ى أس�رته ليتواج�د بين أس�رته، للقي�ام بأس�رته، أي: ال نفترض من 

األس�ر أن تق�دم كل أبنائه�ا، حتى ال يبقى إال األطفال والنس�اء. )ال(، 

ا وعظيمة، لكن نحن ش�عب تعداده باملايين،  ه�ذه تضحية كبي�رة جدًّ
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وهناك الكثير من الرجال والش�باب، واهلل املستعان! ال ينبغي أن يكون 

الثق�ل في التضحي�ات والعطاء منحصرًا على البع�ض، ويبقى البعض 

بدون أن ينالوا هذا الشرف.

مت أكثر أبنائها،  فالبعض من أسر الش���هداء كذلك قدَّ
ف، وم�ن املهم أن تتوس�ع حالة  ر، وه�ذا عظيم، وهذا مش�رِّ ه�ذا مق�دَّ

النهوض باملسؤولية على مستوى املناطق، وزارة الدفاع تتحرك، الدولة 

تتحرك بش�كل كبير ف�ي عملية التجنيد، حتى ال تك�ون عملية الضغط 

زة على مناطق معينة، وعلى أسر معينة؛ ألن هذا واجب الجميع،  مركَّ

الي���وم الواجب على الجميع، هذا عدوان على كل بلدنا، ويس�تهدف 
كل شعبنا، ويريد أن يحتل كل أرضنا، ويريد أن يستعبدنا جميعًا، وهو 

تهديد لقيمن�ا وأخاقنا ومبادئنا وحريتنا واس�تقالنا وكرامتنا جميعًا، 

علينا جميعًا املسؤولية لنتحملها جميعًا.

واجبنا تجاه أسر الشهداء

من المهم فيما يتعلق بأس���ر الشهداء العناية بالرعاية التربوية 
والتثقيفي�ة، واالهتامم فيام يتعلق بالجانب العملي، والرعاية املادية، مع 

الس�عي ملس�اعدتهم في بناء وضعهم االقتصادي؛ ألن كثيرًا من األسر 

يمكن مس�اعدتها لتحقيق االكتفاء الذاتي في بناء نفس�ها، أي: ممكن 

بعضهم اإلعانة لهم حتى يصبحوا معتمدين على أنفس�هم، يستطيعون 
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أن ينتجوا، يعيش�ون وضعًا طبيعيًا، منتجي�ن، ولديهم مصادر َدْخل... 

إل�خ. ه�ذه خطوة متقدم�ة، وأهم م�ن مس�ألة االقتصار عل�ى مجرد 

املس�اعدات الت�ي تأت�ي بين الحي�ن واآلخر، م�ع االهتامم به�ذه؛ حتى 

تتمكن األسر من وضع طبيعي في حالتها املعيشية.

 يج���ب اإلعان�ة بكل جد واجته�اد، وليس فقط مؤسس�ات معينة، 

أو مؤسس�ة الش�هداء، أو نح�و ذل�ك، ال�كل معني�ون: الدول�ة معنية، 

املؤسس�ات الخيري�ة معنية، املجتم�ع معني، علينا أن نتع�اون جميعًا 

في التعاون معهم في املس�اعدة، أو الرعاية املادية، والس�عي لتمكينهم 

ف�ي بن�اء وضعهم املعيش�ي، وحت�ى يس�تطيعوا أن يكون له�م مصادر 

َدْخ�ل طبيعي�ة، مع االس�تمرار في مس�اعدتهم في كل الح�االت: عند 

حال�ة املرضى، الظروف االس�تثنائية، حاالت معين�ة اجتامعية، أوضاع 

معينة... في كل هذا يجب أن يكون هناك اهتامم من الجميع، االحترام 

والتقدير لعطائهم، يجب أن يحظى أسر الشهداء بتعامل محترم وراٍق 

ويقدر- دائاًم- هذه التضحيات العظيمة.

ه���ذه األي���ام- كذلك في ظ���ل الذكرى- يج���ب أن يكون 
هن�اك اهتامم بالفعاليات واملناس�بات، وإبراز له�ذا التفاعل املجتمعي، 

والتقدير املجتمعي لهذا العطاء ولألسر املضحية.
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مسؤوليتنا تجاه الجرحى

 بعد مقام الش�هداء، هن�اك مقام عظيم كرتبة ثانية عند اهلل س�بحانه 

قون( الذين جاهدوا في س�بيل اهلل وأصبحوا معوقين،  وتعال�ى: )املعوَّ

البعض قدم من أعضائه، البعض قدم رجله، البعض أصبح ال يستطيع 

أن يمش�ي، البع�ض ق�دم نظره، البع�ض قدم يده، قدم من جس�ده من 

أعضائ�ه؛ وألن�ه ص�ار معوًق�ا ص�ار يعي�ش وضًع�ا معيًنا ف�ي حياته، 

ينقص عليه الكثير م�ن األمور، تضحياتهم كبيرة، تضحيات املعوقين 

تضحيات كبيرة وهي في املس�توى الثاني بعد تضحية الش�هداء، وهم 

ف�ي منزلة الش�هداء األحي�اء، لهم حق عل�ى الجميع ف�ي رعايتهم في 

تكريمه�م في احترامهم ف�ي االهتامم بهم، ويجب أن يكون لهم منزلة 

خاصة، أن يكون لهم موقع خاص في قلوبنا في نفوس�نا جميًعا، وأن 

ي�درك الكل جميع أبناء املجتمع املس�ؤولية تجاههم، هذا ش�يء مهم 

نذكر به))).

خيار الحرية.. أصل المشكلة مع العدوان!

أما خيارنا )القوى الحرة املناهضة للعدوان، املتصدية للعدوان(، 
بالرغم من التصعيد املس�تمر، ليس أمامنا خيار إال ما نحن فيه كموقف 

من كلمة للسيد عبد امللك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد ))))ه�.  )((
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مسؤول وموقف حق، وموقف تفرضه علينا قيمنا، ومبادئنا، وإنسانيتنا، 

وديننا، وأخاقنا، وكرامتنا.

نسأل اهلل -ُس���ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى- أن يرحم ش���هداءنا األبرار، 
وأن يلحقن���ا به���م صالحي���ن، وأن ينص���ر ش���عبنا المظل���وم، 
وأمتن���ا اإلس���المية في مواجه���ة التحدي���ات واألع���داء، إنه 

سميع الدعاء...
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛؛؛

***
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