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ثقافة الشهادة
ــالؤه أو تفحم جثمانه  ــهيد تمزقت أش فلو عاد ش
إىل الدنيا ليخربنا بهذه التفاصيل من حياة الشهداء، 
ــهد هو ورفاقه لم يموتوا،  ويقول لنا أنه بعد أن استش
ــد الله تعاىل، وأنهم  ــا انتقلوا إىل حياة كريمة عن وإنم
ــون بما نالوا من الفضل  فرحون ومرسورون ومبتهج
ــتبرشون برفاقهم من املجاهدين متى  والكرامة، ومس
ــىل تضحياتهم،  ــني ع ــوا نادم ــم، وليس ــون به يلحق
ــوا مرة أخرى  ــودة إىل الدنيا ليلتحق ــون الع بل يتمن
ــرة ثانية وثالثة  ــهادة م بجبهات القتال طمًعا يف الش
وعارشة لصدقناه، وإخبار القرآن الكريم يف آياته أبلغ 
ــه النبي  ــك حقيقة وما قال ــو حدث ذل ــدق مما ل وأص
صىل الله عليه وآله وسلم يف هذا الشأن كذلك، كقوله: 
ْنَيا  َة َفُيِحُبّ أَْن َيرِْجَع إَِىل الُدّ ــا ِمْن أََحٍد َيْدُخُل اْلَجَنّ (َم
ِهيُد َفإَنُّه َيَتَمَنّى أَْن َيرِْجَع  َوأََنّ َلُه َما َعَىل األَرِْض إّال الَشّ

َفُيْقَتُل َعْرشَ َمرَّاٍت ِلَما َيرَى ِمَن الَكرَاَمِة)(1) .
ــهيد  ــني الش ــوي ب ــرق املعن ــح الف ــن توضي ويمك
ــخص غري املجاهد يحاول الهروب  وامليت، يف أن الش
ــائل ولعل هذا هو  ــتى الوس من املوت بكل الطرق وش
السبب يف تركه الجهاد مخافة ذلك، فإذا أصابه مرض 
ــة أن يهلك،  ــفيات مخاف ــارع إىل األطباء واملستش س
وربما يبيع "ما فوقه وما تحته" كما يقال ويسافر إىل 
الخارج لتلقي العالج، وربما يستدين املال الكثري من 
أجل ذلك، والبعض يصل به الحال إىل مد يده للناس 
ــبب مرضه وحاجته للعالج، وكل  ليتصدقوا عليه بس
ــال لكن لتبيني الفرق  هذا الترصف فطري عىل كل ح

بني الشهيد وامليت. 
ــن ومع ذلك  ــاة بأي ثم ــعى للحي ــت كان يس فاملي
ــهيد كان يف بيته صحيًحا  يموت رغم أنفه، بينما الش
ــه بعد أن وّطن  ــبيل الل ــاىف، فانطلق مجاهًدا يف س مع
ــل  ــه وني ــبيل الل ــل يف س ــرص أو القت ــىل الن ــه ع نفس
ــه بأنه لن يعود من  ــهادة، وبعد أن أوىص أهل بيت الش
ــوًال يف نعش  ــرص أو محم ــًال راية الن ــة إال حام الجبه
الشهادة، وأويص أمه أو زوجته وقريباته بأن يزغردن 
إذا عاد شهيًدا وبأن ُيزََفّ إىل روضة الشهداُء كما ُيزف 
ــييع الشهداء،  ــاهده كثريًا يف تش العريس وهذا ما نش
ــلًحا باإليمان واثًقا  ــق إىل جبهة القتال متس ثم انطل
ــهادة، وهو يعرف  بنرص الله تعاىل وموقًنا بفضل الش
ماذا تعني جبهة القتال من رشاسة املعارك ومواجهة 
ــلحة يف العالم،  ــك األس ــدث وأفت ــى الطغاة وأح أعت
ــه  ــهادة من تلقاء نفس ــه مختارًا للش ــرج من بيت فخ
ــقط  ــه تعاىل عليه، وحني يس ــه إال رضا الل ــع ل وال داف
ــهيًدا يف امليدان فهو حٌي ألنه اختار لقاء الله تعاىل  ش
ــوت من أجل املوت  ــارع للم فاختاره الله، وال أحد يس
ــارعون إىل الحياة، إما أن يسارعوا إىل  بل الجميع يس
ــا ويحرصون عىل الحياة فيها  بقية من الحياة الدني
ــاة الدنيا والذي ينتهي  ــبث بالحي كما يفعل من يتش
ــة كريمة كما هو  ــم املطاف باملوت أو إىل حياة أبدي به

حال املجاهدين والشهداء. 
ــا إىل الحياة  ــن الحياة الدني ــهادة انتقاٌل م فالش
ــة؛ يقول  ــه تعاىل بكل سالس ــة عند الل ــا الكريم العلي
النبي صىل الله عليه وآله وسلم (َال َيُهوُن َعَىل ُمْسِلٍم 

ِهيِد)(2). ُخُروُج َنْفِسِه ِمْثَل َما َيُهوُن َعَىل الَشّ
ــن واقع  ــاً وافياً ع ــم رشح ــرآن الكري ــدم الق ــد ق وق
ــعورهم  ــهداء، وذكر تفاصيل دقيقة عن ش حياة الش
ــم، وتثبيت إخوانهم  ــارهم ورضاه وفرحتهم واستبش
ــم يلحقوا بهم بأن  ــم من املجاهدين الذي ل من رفاقه
ــاىل: ﴿وََال  ــم يحزنون، فقال تع ــوف عليهم وال ه ال خ
ــِه أَْمَواًتا َبْل أَْحَياٌء  ــِبيِل الَلّ ــنَبَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َس َتْحَس
ــا آَتاُهُم الَلُّه ِمْن َفْضِلِه  ــَد َرِبِّهْم ُيْرزَُقوَن * َفرِِحنَي ِبَم ِعْن
ــْن َخْلِفِهْم أََالّ  وَن ِباَلِّذيَن َلْم َيْلَحُقوا ِبِهْم ِم ــَتْبِرشُ َوَيْس
وَن ِبِنْعَمٍة  ــَتْبِرشُ ــْم َيْحزَُنوَن * َيْس ــْوٌف َعَلْيِهْم وََال ُه َخ
ــَر اْلُمْؤِمِننَي﴾  ــَه َال ُيِضيُع أَْج ــٍل َوأََنّ الَلّ ــَن الَلِّه َوَفْض ِم
ــاء بكامل قواهم  ــهداء أحي ــران : 169]  فالش [آل عم
العقلية وإدراكهم الحيس وشعورهم الكامل ووعيهم 
ــتبرشون برفاقهم  ــع قضيتهم، فهم فرحون ومس لواق
ــم متى يرحلوا إليهم  ــن الذين لم يلحقوا به املجاهدي
ــرزق الطيب،  ــن ذلك النعيم وال ــهادة، لينالوا م بالش
ــلكوه والطريق  ويؤكدون عىل صوابية الدرب الذي س
التي مشوها وعدالة القضية التي ضحوا من أجلها.

ــتثمار  ــاٍف واس ــح ص ــهادة رب ــا: الش رابًع
مضمون

أوًال: كما سبق أن الشهادة حسن خاتمة وليست 
ــاة كريمة عند الله  ــا من العمر وال موًتا بل حي نقصاًن

تعاىل، فهي إًذا ربح صاٍف.
ــو متاجرة  ــه تعاىل ه ــبيل الل ــال يف س ــا: القت ثانًي
ــاىل: ﴿إَِنّ الَلَّه  ــس واملال يقول تع ــع الله تعاىل بالنف م
اْشَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَْنُفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأََنّ َلُهُم اْلَجَنَّة 
ــِبيِل الَلِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه  ُيَقاِتُلوَن ِيف َس
ــْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه  ــِل َواْلُقرْآِن َوَم ــْورَاِة َواْإلِْنِجي ا ِيف الَتّ َحًقّ
ــْم ِبِه َوَذِلَك  وا ِبَبْيِعُكُم اَلِّذي َباَيْعُت ــَتْبِرشُ ــِه َفاْس ِمَن الَلّ
ــة : 111] فالجهاد فرصة  ــْوُز اْلَعِظيُم﴾ [التوب ُهَو اْلَف
ــاىل وعقد  ــن الله تع ــال م ــس وامل ــع  النف ــة لبي عظيم
ــي البضاعة  ــس واملال ه ــه، فالنف ــة مع ــة رابح صفق
ــرتي هو الله  والثمن الجنة والبائع هو املجاهد واملش
ــبحانه، وعقد البيع موثق يف القرآن الكريم يف اآلية  س
ــابقة، فالثمن عظيم وكبري جًدا مقابل البضاعة  الس
ــذا الثمن لوال الجهاد يف  ــي ما كان أن ُيصبح لها ه الت
سبيل الله، الذي هو يف حد ذاته رضورة لنا ومكاسبه 

عائدة علينا.
ــح صاٍف  ــار أيًضا رب ــذا االعتب ــىل ه ــهادة ع والش
ــتثمار مضمون، باإلضافة  ــبيل الله اس والجهاد يف س
ــاة الدنيا  ــرشاء تمت يف الحي ــع وال ــة البي إىل أن عملي
ــرزق عند الله  ــل حي ُي ــهيد لم يمت ب ــة، والش الفاني
ــتبرش بالجنة، ويوم القيامة يستلم الثمن  تعاىل ومس
بدخول الجنة بغري حساب وغريه من املوتى ُيبعثون 
ــا إىل الجنة أو إىل  ــرون مصريهم إم ــاب وينتظ للحس

النار.  
ــوا  وماذا يريد الناس من عبادتهم لله تعاىل، أليس
ــون من النار  ــة ويطمعون فيها ويخاف ــون الجن يطلب
ــه تعاىل  ــد الل ــن يعب ــاك م ــا؟ وهن ــتعيذون منه ويس
ــوًدا من الزمن ويأتي موقف جهادي واحد يفضل  عق
ــه صىل الله  ــول الل ــك العبادة، كما ورد عن رس كل تل
ــلم أنه قال: (َلَنْوَمٌة ِيف َسِبيِل الَلِّه أَْفَضُل ِمْن  عليه وس
ِعَباَدِة ِسِتّنَي َسَنًة ِيف أَْهِلَك، َتُقوُم َلْيَلَك َال َتْفُرتُ وََتُصوُم 
ــلم   َنَهارََك َال َتْفِطُر)(3) وقال صىل الله عليه وآله وس
ِفّ ُيَجاِهُد ِيف َسِبيِل الله أَْفَضُل  : (َمَقاُم الرَُّجِل ِيف الَصّ
ِمْن ِعَباَدِة رَُجٍل ِسِتّنَي َسَنًة)(4) وقال صىل الله عليه 
ــِبيِل الله أَْو َغْدَوٌة َخْريٌ ِمَن  ــلم: (َلَرْوَحٌة ِيف َس وآله وس
ــَربَّْت َقَدَما َعْبٍد ِيف  ــا َوَما ِفيَها)(5) وقال: (َما اْغ ْنَي الُدّ

َسِبيِل الَلِّه َفَطِعَمْتُه الَنّاُر)(6)
  ثالًثا: إن الله تعاىل هو خالق النفوس ومالكها ومع 
ــبحانه بثمن عظيم، وهو غني عنها  ــرتاها س ذلك اش
ــري محتاج لها وال لجهاد املجاهدين وال لتضحيات  غ

الشهداء ألنه الغني، ومع ذلك اشرتاها بالجنة.
ــالء، الذين باعوا  ــة والخونة والعم بخالف املرتزق
ــعودي  ــيل والس ــي واإلرسائي ــن األمريك ــهم م أنفس
ــعودية  ــاالت س ــس ري ــن بخ ــل ثم ــي، مقاب واإلمارات
ــَلّ من أرش  ــة قليلة، وبأق ــدودة أو دوالرات أمريكي مع
ــة  ــرتاهم هو بحاجة ماس اإلصبع الواحدة، والذي اش
ــرتاهم  ــان وضعيف، فاش ــدان جب ــه يف املي ــم ألن إليه
ــه، وإذا  ــن أجل ــون م ــه وُيقتل ــة عن ــوا بالنياب ليقاتل
ــم بطائراته ألنه يعتربهم  ــوا قتلهم هو وقصفه تراجع

ملكه وعبيده فيخرسون الدنيا واآلخرة.
رابًعا: إذا كانت الحسنة بعرش أمثالها يف الطاعات 
ــبعمائة ضعف يف قضية إنفاق املال  والعبادات، وبس
ــب إىل النفس ويشء له  ــه ألن املال محب ــبيل الل يف س
ــارشة يف الحياة لذا يبخل به كثري من الناس،  قيمة مب
ــبيل الله  ــه يف س ــه وروح ــن بذل نفس ــف أجر م فكي

تعاىل؟
ــخصية ألنها  ــهادة أمنية ش ــاً: الش خامس

اختيار إلهي 
اُر اْآلِخرَُة  ــُم الَدّ ــه تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َكاَنْت َلُك يقول الل
ــُوا اْلَمْوَت إِْن  ــْن ُدوِن الَنّاِس َفَتَمَنّ ــَد الَلِّه َخاِلَصًة ِم ِعْن
َمْت أَْيِديِهْم  ــا َقَدّ ْوُه أََبًدا ِبَم ــْن َيَتَمَنّ ــْم َصاِدِقنَي * َوَل ُكْنُت
ــبحانه: ﴿ُقْل َيا  ــنَي﴾ ويقول س اِلِم ــٌم ِبالَظّ ــُه َعِلي َوالَلّ
ــاُء ِلَلِّه ِمْن ُدوِن  ــاُدوا إِْن زََعْمُتْم أََنُّكْم أَْوِلَي ــا اَلِّذيَن َه أَُيَّه
ــْم َصاِدِقنَي * وََال َيَتَمَنّوَْنُه  الَنّاِس َفَتَمَنُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكْنُت
اِلِمنَي﴾ رَدّ  ــٌم ِبالَظّ ــْم َوالَلُّه َعِلي َمْت أَْيِديِه ــا َقَدّ ــًدا ِبَم أََب
ــاء الله وأن  ــم أولي ــود بأنه ــىل زعم اليه ــه تعاىل ع الل
ــت عليهم  ــة لهم من دون الناس وليس اآلخرة خالص
ــني يف زعمهم، ألن  ــوا صادق ــوا املوت إن كان ــأن يتمن ب
ــان  اليقني بالفوز يف اآلخرة وضمانها مما يدفع اإلنس
ــا، وهذا  ــال الفوري إليه ــول واالنتق ــي الوص إىل تمن
ــم فعدم تمنيهم  ــاء الله تعاىل، أما غريه ــو حال أولي ه
ــبب ما قدمت أيديهم من األعمال السيئة  للموت بس
ــم وانحرافهم،  ــم والفظائع وظلمه ــم للجرائ وارتكابه

دليل عىل كذب مزاعمهم بأنهم أولياء الله وأن اآلخرة 
لهم  .

ــا باًبا لنتمنى  ــلمني فتح الله تعاىل لن ونحن كمس
ــني - وهو  ــاده من األول ــائر عب ــا فتحه لس ــاءه - كم لق
ــبيله، وربط الجهاد والشهادة مبارشة  الشهادة يف س
ــو ما أكدته اآليات القرآنية  باآلخرة والفوز بالجنة، ه

الكثرية التي تحدثت عن الجهاد يف سبيل الله.
ــن ذا الذي ال يحب الفوز برضاء الله وبالجنة؟  وم
ــالل تعبدهم لله  ــك من خ ــد الناس غري ذل ــاذا يري وم
ــوار يف الحياة  ــي اختصار للمش ــهادة ه تعاىل؟ والش
ونيل املراد يف اآلخرة، وهي أمنية أولياء الله للوصول 
ــون) من  ــم وال هم يحزن ــوف عليه ــة (ال خ إىل مرحل
لحظة خروج أرواحهم حتى قيام الساعة، واالنتقال 

إىل جنات النعيم بغري حساب. 
ــخصية  ــهادة إال أنها أمنية ش ــة الش ورغم عظم
ــه وال يتمناها لغريه،  ــهيد املجاهد يتمناها لنفس للش
ــن املنطقي أن  ــم إذ ليس م ــاس يف دعائه ــك الن وكذل
يدعو الناس للمجاهدين بالشهادة إنما يدعون لهم 
بالنرص والتأييد والظفر ،واملجاهد هو من يطلبها من 
ــه ويدعو لرفاقه املجاهدين بالحفظ  الله تعاىل لنفس
ــل األدعية  ــالمة، ومن أفض ــرص والس ــة والن والصح
املأثورة للمجاهدين هو الدعاء لهم  بالحفظ والتأييد 

والنرص.
ــعي لنيلها  ــهادة فتمنيها والس ورغم عظمة الش
ــاب اليأس من الدنيا،  ــا يجب أن ال يكون من ب وطلبه
ــاة  ــوط الحي ــن ضغ ــرارًا م ــع أو ف ــن الواق ــا م أو هروًب
ــة والهزيمة  ــف والذل ــاب الضع ــن ب ــية، وال م املعيش
ــهاًدا بل أشبه ما  ــالم، ألن ذلك ليس استش واالستس

يكون باالنتحار.
وطلب الشهادة وتمنيها يجب أن يكون مرتافًقا مع 
ــي ذكرها اإلمام زين  ــل باألعداء، وبالصفة الت التنكي
ــن يف دعائه ألهل الثغور، بقوله: (َفإْن َخَتْمَت  العابدي
َهاَدِة، َفَبْعَد أَْن َيْجَتاَح  ــَعاَدِة َوَقَضْيَت َلُه ِبالَشّ َلُه ِبالَسّ
، َوَبْعَد أن  ــُم االْرسُ ــَد أْن َيْجَهَد ِبِه ــِل َوَبْع ــُدَوَّك ِباْلَقْت َع
َ َعُدُوَّك ُمْدِبِريَن) َتأَمَن أطرَاُف املُْسِلِمنَي، َوَبْعَد أَْن ُيَوِيلّ
ــا بل هي  ــد ذاته ــة يف ح ــت غاي ــهادة ليس فالش
ــه تعاىل  ــاء الل ــة رض ــة الحقيق ــل الغاي ــيلة لني وس
ــاء من  ــاىل إال ملن ش ــه تع ــا الل ــال يمنحه ــة، ف والجن
أوليائه، وليست أيًضا رشًطا لرضاء الله تعاىل بحيث 
ــه، ألنها اختيار  ــظ بها فهو مغضوب علي من لم يح
ــن دون آخرين يقول تعاىل: ﴿َوَيَتِّخَذ  إلهي ملجاهدي
ِمْنُكْم ُشَهَداَء﴾ [آل عمران : 140] وليست يف متناول 
ــم الحصول عليها  ــث يصبح بإمكانه الجميع بحي
بتدبري من عندهم، كأن ُيَعرِّض املجاهد نفسه للعدو 

بغية أن يقتله حتى يحظى بها ألن هذا انتحار. 
فاآليات القرآنية دائًما ما تقرن املجاهدين الذين 
ــألة رضاء  ــهداء يف مس ــهادة بالش ــم يحظوا بالش ل
ــبحانه: ﴿ِمَن  ــاىل وبيع النفس منه، يقول س الله تع
ــاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم  اْلُمْؤِمِننَي رَِج
ــهداء،  ــُه﴾ [األحزاب : 23] وهم الش ــَىض َنْحَب َمْن َق
ــهادة بقوله:  ــن الذين لم يحظوا بالش ثم يتحدث ع
ــوا َتْبِديًال﴾ ورشط عىل  ُل ــْن َيْنَتِظُر َوَما َبَدّ ﴿َوِمْنُهْم َم
ــا بعد النرص  ــوا فقط، فالدني ــن أن ال ُيبدل املجاهدي
ــا من  ــان يف براثنه ــقط اإلنس ــد يس ــم وق ــح له تنفت
ــاىل: ﴿ ــول تع ــذا يق ــعر، وله ــعر أو ال يش ــث يش حي
ــُوا  ــالََة َوآَت ــوا الَصّ ــْم ِيف األَرِْض أََقاُم َنّاُه َكّ ــَن إِن َمّ اَلِّذي
ــِر َوِلَلِّه  ــِن اْلُمنَك ــُروِف وََنَهْوا َع ــُروا ِباْلَمْع ــزََّكاَة َوأََم ال
ــول تعاىل: ﴿ ــج:41] أيضاً يق ــُة األُُمور﴾[الح َعاِقَب
ــُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأََنّ  ى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَْنُفَس ــَرتَ إَِنّ الَلَّه اْش
َة ُيَقاِتُلوَن ِيف َسِبيِل الَلِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن  َلُهُم اْلَجَنّ
ــِل َواْلُقرْآِن َوَمْن  ــا ِيف الَتّْورَاِة َواْإلِْنِجي ــًدا َعَلْيِه َحًقّ َوْع
ــِذي  ــُم اَلّ وا ِبَبْيِعُك ــَتْبِرشُ ــِه َفاْس ــَن الَلّ ــِدِه ِم أَْوَىف ِبَعْه
ــِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ [التوبة : 111]  َباَيْعُتْم ِب
ــس واملال  ــه وبيع النف ــاىل التجارة مع ــر الله تع فذك
ــد بذلك يف التوراة واإلنجيل  منه مقابل الجنة، ووع
والقرآن لم يشرتط الشهادة للوفاء بالبيع بل اشرتط 
ــن الجهاد،  ــراف والتواني ع ــل واالنح ــدم التبدي ع
ــاىل فالله  ــه من الله تع ــد حني يبيع نفس ألن املجاه
ــه مجاهًدا  ــهيًدا أو يبقي ــا أن يختاره ش ــز وجل إم ع

منصورًا. 
ــا األمر ليس بيد املجاهد فالبيع نافذ - وإن  وطامل
ــى الله تعاىل باملوت،  ــهادة - حتى يلق لم يحظ بالش
وقد وضح ذلك أيضاً رسول الله صىل الله عليه وآله 

ــَهاَدَة ِبِصْدٍق َبَلَّغُه  ــلم بقوله: (َمْن َسأََل الَلَّه الَشّ وس
َهَداِء َوإِْن َماَت َعَىل ِفرَاِشِه)(7). الَلُّه َمَناِزَل الُشّ

ــرتاتيجية أعجزت  ــهادة اس ــاً: الش سادس
األعداء

ــتئجار  ــوم العدو بتجنيد املرتزقة واس عندما يق
جيوش كـ(الجنجويد)، ويستقدم رشكات اإلجرام 
ــر) و(داين جروب) األمريكيتني،  كرشكة (بالك ووت
ــة،  ــارات وهمي ــم انتص ــالم وُيضخ ــول يف اإلع ويه
ــورة  ــة واملتط ــلحة الحديث ــك األس ــدي بأفت ويعت
ــيش والبوارج  ــرش واألبات ــتة ع ــن طائرات اإلف س م
ــات  وبالدباب ــة،  البحري ــع  والقط ــات  والفرقاط
ــات والصواريخ والقنابل الفراغية  واملدرعات واآللي
والعنقودية والفسفورية املحرمة دولياً، وغريها مما 
وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية فإنما يهدف إىل 
القتل، وملعرفته أنه غري قادر عىل قتل كل املجاهدين 
ــبانهم ظروف املعركة فيهدف  ألنهم يضعون يف حس
ــم  ــرس اإلرادات وتحطي ــل، لك ــف بالقت إىل التخوي
ــوف املجاهدين،  ــة يف صف ــث الهزيم ــات وب املعنوي

وخلخلة صمود املجتمع الجهادي.
 وقد نجحت هذه االسرتاتيجية من قبل العدو يف 
ــة الكثري من الجيوش األخرى واحتالل الكثري  هزيم
ــقطت  ــرتاتيجية س ــن هذه االس ــعوب، ولك ــن الش م
ــبيل الله  ــل يف س ــقون القت ــام من يعش ــلت أم وفش
بعشقهم الشهادة، فيصبح ما يهدف إليه العدو هو 
ــه ما يتمناه املجاهد يف سبيل الله يقول تعاىل:  نفس
ــَنَينْيِ وََنْحُن  ــْل َهْل َتَرَبُّصوَن ِبَنا إَِالّ إِْحَدى اْلُحْس ﴿ُق
ــْن ِعْنِدِه أَْو  ــُه ِبَعَذاٍب ِم ــْم أَْن ُيِصيَبُكُم الَلّ ــُص ِبُك َنَرتََبّ
ِبأَْيِديَنا َفَرتََبُّصوا إَِنّا َمَعُكْم ُمَرتَِبُّصوَن﴾ [التوبة : 52]

ــرب املجاهدين األبطال  وهذا ما يفرس صمود وص
تحت أمطار الصواريخ النازلة من سحب الطائرات 
املعادية، وأمام الزحوف الكبرية والحشود من مرتزقة 
ــم  ــة، فيكرسونه ــيول العارم ــة كالس ــدو املتدفق الع
ــم وينكلون بهم،  ــون أمامه ــل الله تعاىل ويثبت بفض
ــس الوقت ال يمكنون  ــم ال يهابون القتل ويف نف ألنه
ــرتاتيجيات  ــهم، فرتاهم يتقنون اس ــدو من أنفس الع
ــرف بالدفاع  ــواري الذي ُيع ــه والتخفي والت التموي
ــدو  ــون الع ــكري، ويفاجئ ــم العس ــلبي يف العل الس
ــون معه يف  ــه ويلتحم ــون مواقع ــود فيقتحم كاألس
ــخ، وال يمنعهم  ــا يف العالم والتاري ــم َقَلّ نظريه مالح
ــات والصرب فال  ــن الثب ــم العدو م ــة أن يقتله امكاني
ــدان إال من  ــون يف مي ــة وال يرتاجع ــرون من معرك يف
ــاٍل أَْو ُمَتَحِيّزًا إَِىل  ــاىل: ﴿إَِالّ ُمَتَحرًِّفا ِلِقَت باب قوله تع

ِفَئٍة﴾ [األنفال : 16]؟
سابعاً: الشهادة بركة يف الُذِرَيّة

يعتقد البعض أن الشهادة تضييع لألهل واألوالد 
ــح، ألن الله تعاىل يحفظ  ــم وهذا غري صحي أو فناؤه
ــارك فيه وال  ــد ويحميه وينميه ويب املجتمع املجاه
ــوظ بوضوح  ــرار، وامللح ــهداء األب ــع أرس الش يضي
ــهداء وآبائهم  ــخ أن أبناء الش ــع وعرب التاري يف الواق
ــم ومنهم  ــام يكون فيه ــكل ع ــم وأرسهم بش وإخوته
ــأن:  ــة يف الذرية، يقول اإلمام عيل 2 يف هذا الش الربك
ــْيِف أَْبَقى َعَدداً، َوأَْكرَثُ َوَلداً)(8) وهذا ما  ُة الَسّ (َبِقَيّ
تجسد فعًال يف ذريته 2 حيث نالهم من القتل الكثري 
عرب مراحل التاريخ املختلفة حتى أصبح القتل لهم 
ــهاد  ــادة، كما قال اإلمام زين العابدين بعد استش ع
أبيه وإخوته يف كربالء : (إن القتل لنا عادة وكرامتنا 
ــه نجد هذه الذرية  ــهادة) ورغم ذلك كل من الله الش

مباركة ومتواجدة يف أغلب بقاع العالم.
وكما هو ملحوظ أيًضا يف ما يتعلق بإبداع األيتام 
ــف يكون لهم  ــة وكي ــكل عام، وتفوقهم يف الدراس بش
ــأن معترب يف املجتمع حني يكربون، وقد حفظ الله  ش
ــطر  ــزاً ليتيمني ألن أبوهما كان صالحاً وس تعاىل كن
ــَداُر َفَكاَن  ا اْلِج ــه: ﴿َوأََمّ ــرآن الكريم بقول ــك يف الق ذل
ــٌز َلُهَما  ــِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْن ــنْيِ ِيف اْلَمِديَن ِ َيِتيَم ــنيْ ِلُغَالَم
ُهَما  ــَدّ ــأَرَاَد َرُبَّك أَْن َيْبُلَغا أَُش ــا َصاِلًحا َف َوَكاَن أَُبوُهَم
ــَك﴾ [الكهف :  ــًة ِمْن َرِبّ ــا رَْحَم ــَتْخرَِجا َكْنزَُهَم َوَيْس
ــعب  ــهداء ونحن نجد الش ــام الش ــف بأيت 82]  فكي
الفلسطيني شاهداً حياً كيف يقاوم االحتالل بربكة 
ــهداء  ــى املجتمع مع كرثة الش ــل، وكيف يتنام النس

منه.
تساؤالت حول الشهداء

التساؤل األول: من هم الشهداء؟
ــبيل الله، وسبيل  ــهداء هم الذين ُقتلوا يف س الش

الله هو الجهاد لتكون كلمته هي العليا، يقول رسول 
ــْن َجاَهَد ِلَتُكوَن  ــلم: (َم الله صىل الله عليه وآله وس

َكِلَمُة الله ِهَي الُعْلَيا َفُهَو ِجَهاٌد ِيف َسِبيِل اللِه)(9) 
ــهداؤنا من أبناء الجيش  وعىل هذا األساس فش
ــون  ــة، يواجه ــل األبي ــعبية والقبائ ــان الش واللج
ــم وأهلهم  ــهم وبالده ــن أنفس ــا ع ــون دفاًع ويقاتل
ــة الله  ــون كلم ــيادتهم، لتك ــم وس ــم وكرامته ودينه
ــعودية  ــكا وإرسائيل والس ــة أمري ــا وكلم ــي العلي ه
ــهم، ويقفون  ــفىل، ويبذلون أموالهم وأنفس هي الس
ــون الغزو واالحتالل األجنبي  ضد العدوان ويواجه
ــنود من املرتزقة والخونة والعمالء من الداخل،  املس
ــبحانه: ﴿َفَمِن  ــه س ــاىل لقول ــبيل الله تع ــم يف س فه
ــا اْعَتَدى  ــِل َم ــِه ِبِمْث ــُدوا َعَلْي ــْم َفاْعَت ــَدى َعَلْيُك اْعَت
ــِبيِل  ــْم﴾ [البقرة : 194] وقوله: ﴿َوَقاِتُلوا ِيف َس َعَلْيُك
ــرة : 190]  وقوله: ﴿ ــْم﴾ [البق ــَن ُيَقاِتُلوَنُك ــِه اَلِّذي الَلّ

وَن﴾ [الشورى  َواَلِّذيَن إَِذا أََصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِرصُ
ــول الله صىل الله عليه وآله وسلم:  : 39]  ولقول رس
ــِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل  ــْن َقاَتَل ُدوَن َماِلِه َمْظُلوماً َفُهَو َش (َم
ــَل ُدوَن أَْهِلِه َفُهَو  ــْن َقاَت ــِهيٌد، َوَم ــِه َفُهَو َش ُدوَن َنْفِس
ــِهيٌد، َوُكُلّ َقِتيٍل  ــِهيٌد، َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َجارِِه َفُهَو َش َش

ِيف َجْنِب الله َفُهَو َشِهيٌد)(10).
ن َينَتِظُر َوَما  الشهداء كانوا مجاهدين ﴿َوِمْنُهم َمّ

ُلوا َتْبِديًال﴾ َبَدّ
ــي نقطة مهمة  ــرى - وه ــن زاوية أخ ــهداء م الش
ــريون - كانوا مجاهدين أحياء معنا  يغفل عنها الكث
ــهدوا، ولهذا  ــم فاستش ــوا بواجبه ــا ثم قام يف الدني

يجب االهتمام بهم قبل استشهادهم. 
ــخصًيا  ــهادهم فال يحتاجون ش ــا بعد استش أم
ــراًدا  ــا أف ــب علين ــق يج ــذا املنطل ــن ه ــد، وم ألح
ــن  باملجاهدي ــام  االهتم ــة  وحكوم ــات  ومجتمع
ــوع األرسى ،ودعمهم واالنفاق  ــى وبموض وبالجرح
ــم يف الجبهات،  ــى تتوفر حاجته ــبيل الله حت يف س
ــغلهم حاجة أهاليهم  واالهتمام بأرسهم حتى ال تش

ومتطلباتهم عن الجهاد.
ــهداء واملجاهدين يف آية  ــع الش ــه تعاىل جم فالل
ــاٌل  ــنَي رَِج ــَن اْلُمْؤِمِن ــه: ﴿ِم ــم بقول ــدة ووصفه واح
ن َقَىض َنْحَبُه  ــِه َفِمْنُهم َمّ َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْي
ُلوا َتْبِديًال﴾[األحزاب:23]  ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ ــم َمّ َوِمْنُه
فلماذا ينحرص االهتمام بمن ليس بحاجة إلينا وهم 
ــن قضوا نحبهم؛ وال نهتم بمن ينتظر، فهل ننتظر  م

نحن حتى يقضوا نحبهم حتى نهتم بهم؟
ــد حدث أن مجاهًدا كان مرابًطا يف أحد الجزر  وق
ــاحل يف البحر األحمر، وكان رفاقه يحثونه  عىل الس
عىل الرباط وكانت أرسته فقرية جًدا، ودائًما ما كانت 
ــون مصاريف  ــه تلفونًيا بأنهم يحتاج ــل مع تتواص
ــر يف  ــود للنظ ــتجز أن يع ــم يس ــة، ول ــواد غذائي وم
ــالل فزاد الضغط  ــب الح حاجاتهم أو العمل للكس
ــية،  ــم يتحمل الوضع فدخل يف حالة نفس عليه، ول
ــور ولنتأمل  ــل هذه األم ــع االلتفات ملث فعىل الجمي
ــن ألهل الثغور يف  ــًدا يف دعاء اإلمام زين العابدي جي
ــِلم َخَلَف َغاِزياً أَْو  هذا املقطع منه: (الَلُّهَمّ َوأَُيَّما ُمْس
ــِه ِيفْ َغْيَبِتِه، أَْو أََعاَنُه  ــَد َخاِلِفْي ــاً ِيف َدارِِه أَْو َتَعَهّ ُمرَاِبط
ــَحَذُه َعَىل  ــاد، أَْو َش ُه ِبِعَت ــِه، أَْو أََمَدّ ــْن َماِل ــة ِم ِبَطاِئَف
ــاد، أَْو أَْتَبَعُه ِيف َوْجِهِه َدْعَوًة، أَْو رََعى َلُه ِمْن َورَآِئِه  ِجَه
ــَوْزن َوِمْثًال ِبِمْثل  ــرِِه َوزْناً ِب ــِر َلُه ِمْثَل أَْج ــًة. َفأَْج ُحرَْم
ُل ِبِه َنْفَع َما  ــاِرضاً َيَتَعَجّ ــُه ِمْن ِفْعِلِه ِعَوضاً َح َوَعِوّْض
ــِه اْلَوْقُت إَىل  ــا أََتى به، إَىل أَْن َيْنَتِهَي ِب وَر َم َم، َوُرسُ ــَدّ َق
ــَدْدَت َلُه ِمْن َكرَاَمِتَك) ــا أَْجَرْيَت َلُه ِمْن َفْضِلَك، َوأَْع َم

.(11)
ــن االنتقاد  ــرض املجاهدون للكثري م ــك يتع  كذل
ــّلط البعض  ــيطة، وُيس ــاء البس ــىل بعض األخط ع
ــاءات إليهم، وهذا  ــررون اإلس ــنتهم عليهم ويك ألس
ــاءات غالًبا ما  ــد واالس ــاب النق ــن أصح ــض م البع

يكونون  من القاعدين واملرجفني والجبناء. 
(1) تيسري املطالب يف أمايل أبي طالب

(2) مسند اإلمام زيد 2
3)) درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية
(4) درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية

(5) مسند اإلمام زيد 2 
(6) درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية

(7) صحيح مسلم
(8) نهج البالغة.

(9) تيسري املطالب يف أمايل أبي طالب

املتتبع للحياة العربية الراهنة يالحظ أنها قد اخرتقت بمظاهر 
ــذا التأثري عىل  ــأكل وامللبس وقد امتد ه ــتوى امل أجنبية عىل مس
األرياف والقرى يف ظل غياب املرشوع العربي املرتكز عىل الهوية 

اإلسالمية  وثوابته وقيم املجتمع اإليماني الصادق.
ــا الغزو اإلعالمي  ــر الحياة الغربية ومنه ــن املؤكد أن مظاه وم
ــي والخصوصية  العربية فقد أصبح  يحاول طمس الكيان القوم
ــن عظماء التاريخ  ــوم املالعب هم البديل ع ــينما ونج نجوم الس
ــة مواكبة مناهج  ــارضاً والحديث عن أهمي ــالمي ماضيا وح اإلس
ــكل أولوية ال مناص  الرتبية والتعليم ملتطلبات العرص أصبح يش

منها.
ــلوب  ــج الرتبية والتعليم كون األس ــي أهمية تطوير مناه وتأت
ــال واملطلوب تحديث  ــوال يف توعية األجي ــم يعد مقب ــدي ل التقلي
ــشء الجديد  ــه الن ــرصي يتقبل ــلوب ع ــة بأس ــج التعليمي املناه
ــوب اليوم عموما إعادة التفكري  ويرتبط بقضاياه املعارصة، املطل
ــة الرتاثية  ــات اليمني ــة وإحياء الصناع ــا اليمني ــط حياتن يف نم
كونها صناعات قابلة للحياة وتلبي احتياجات اإلنسان اليمني 

املعارص.

تباشري عهد جديد

ــة يف محاولة  ــآت الحيوي ــىل الوطن املنش ــم ع ــتهدف العدوان الغاش لقد اس
ــتفيد منه كل أبناء الوطن، لكن يظل اإلرصار  ــل األداء الخدمي الذي يس لتعطي
عىل مواصلة الواجب الوطني يف مختلف مواقع العطاء واإلنتاج بروح متجددة 
ــاملة  ــم لتحقيق التنمية الش ــي وتطلعه الدائ ــعب اليمن ــد كفاح الش بما يجس
ــي تقع عىل عاتق كل  ــؤوليته الدينية العظيمة الت ــعراً بهذا اإلنجاز مس مستش

اليمنيني.
ــان اليمني يف وجه العدوان  ــدها اإلنس إن ملحمة الثبات والكرامة التي يجس
ــافر تحمل تباشري عهد جديد يتمتع فيه كل أبناء الشعب بالحرية وتكافؤ  الس

الفرص.

القدس الشريف.. بوصلة االنتماء
ــالمية وأهمية الحفاظ عىل مبادئ وقيم الحضارة  الحديث عن الهوية العربية- اإلس
اإلسالمية يكتسب أهمية تاريخية ودينية ال سيما واملجتمع العربي- اإلسالمي تهدده 
ــتهدف األجيال  أخطار االخرتاق الحضاري والثقايف واإلعالمي، هذه األخطار التي تس
ــث بمنظومة  ــا القيمية والعب ــة مفاهيمن ــة يف محاولة لخلخل ــاء األم ــدة من أبن الصاع
ــتهالكية وعدم االنتماء، وجعل  ــالق وإحالل قيم العوملة مثل العنف والنزعة االس األخ
هذه املفاهيم السمة األساسية يف حياة شباب اليوم، هذه املفاهيم تناقض جوهر تعاليم 
ــد "وتعاونوا عىل الرب  ــاون واإلخاء والتعاض ــذي يحض عىل التع ــالمي الحنيف ال اإلس
ــت مبادئ اعمار األرض بالخري والسالم  ــالمية أرس والتقوى" وحضارتنا العربية-اإلس
ــان العمل "إن الله  ــل الدؤوب والحرص عىل اتق ــت عىل اإلنتاج والعم ــة وحث والطمأنين

يحب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه".
من هذا املنطلق نحث أجيال األمة العربية – اإلسالمية عىل السري عىل خطى القائد 
ــلم وأخذ القدوة الحسنة من  ــد األول النبي األكرم محمد صىل الله عليه وآله وس واملرش

سريته العطرة التي تمثل ذروة الكمال اإلنساني. 

هواجس يمانية

الحفاظ عىل املقدسات اإلسالمية 
واجب ديني عىل كل مسلم ومسلمة 
ــد  فق ــا  األرض ومغاربه ــارق  يف مش
ــل  عق ذي  ــكل  ل ــة  الرؤي ــت  اتضح
ــف يف هذه  ــدس الرشي ــارصة الق ومن
ــة  ــاة األم ــة يف حي ــة التاريخي املرحل
ــد  بع ــة  خاص ــالمية  اإلس ــة  العربي
إعالن اإلدارة األمريكية نقل السفارة 

األمريكية إىل القدس.
ــة بالغة  ــف أهمي ــىص الرشي ولألق

ــاىل ويف  ــبحانه وتع ــه س ــاب الل يف كت
ــال  ــذي ق ــم ال ــا الكري ــث نبين أحادي
ــىص أوىل القبلتني وثالث  ــا "األق عنه
ــد  الحرمني الرشيفني:» وقوله "ال تش
ــجد الحرام  ــالث: املس ــال إال لث الرح
ــدس  املق ــت  وبي ــذا  ه ــجدي   ومس
ــذه  ــي ه ــف» ويكف ــىص الرشي "األق
املدينة رشفا وفخرا أنها مرسى النبي 
ــه:  ــه ومعراج ــكان رحلت ــم وم الكري
ــن آيات ربه الكربى والعظيمة  لريى م
ــبحانه ذلك بقوله  كما وصف الله س
ــِميُع  ــا إِنَُّه ُهَو السَّ ــْن آَياِتَن ــُه ِم " ِلرُنَِي

الَبِصُري».

أكرم قحطان
 فهد محمد أبو حليقة

عادل أبو زينة  

مناهج التعليم ومواكبة العصرمناهج التعليم ومواكبة العصر
عبداالله سالم

أحمد مقبل منصور
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اإلمام زيد بن علي داعية ومجاهد وطن املحبة والتسامح

األمن واالستقرار هما الضمان الحقيقي للتنمية الشاملة ورفع مستوى 
ــق التطور والرخاء ليمن املحبة  ــي وتوفري فرص العمل وتحقي األداء الخدم

والسالم.
ــاء الوحدة  ــدى من يهمهم بن ــم الوالء الوطني ل ــم تتوج قي ــذه املفاهي به
ــرص وتوجهات الطموح الذي  ــاً يتواءم ومنطلقات الع والتالحم بناًء حديث
ــاء اليمن  ــم أن يدركوا أن بن ــباب الذين عليه ــدة وعقول الش ــج يف أفئ يتوه
ــاء القادرين عىل  ــن الرشف ــول أبناء الوط ــواعد وعق ــم إال بس ــد ال يت الجدي

مواكبة التطور والنهوض الحضاري الذي يشهده عالم العرص الحديث.

لم يكن اإلمام زيد بدعاً من أهل البيت ممن نال األذى والكيد 
ــهري حض اإلمام زيد  وانما كان الجزء األكرب من التنكيل والتش
ــبيل الله والداعي إىل  ــد كان االمام زيد بن عيل املجاهد يف س وق
ــت وإمام بيت  ــرة أهل البي ــه وكان جوه ــح لدين الل ــه الناص الل
ــه عليه بالعلم  ــل زمانه وقد فتح الل ــامة أه ــوة يف عرصه وش النب
بعد أن أخذ عىل جماعة كأبيه زين العابدين وجابر بن عبدالله 
ــن عمه اإلمام زيد فقال  ــئل جعفر الصادق ع االنصاري وقد س
ــا يف الدين والله ما ترك فينا  ــه أقرأنا لكتاب الله وافقهن كان والل
ــعبي ما ولدت النساء أفضل من  لدنيا وال آلخرة مثله وقال الش

زيد بن عيل وال أفقه وال أشجع وال أزهد.
وسئل الباقر عليه السالم عن أخيه زيد فقال إن زيداً أعطي 
يف العلم بسطه واعرتف بفضله وصحة إمامته، وقال الذهبي يف 
ترجمة جابر الجعفى أنه حفظ عن الباقر سبعني ألف حديث 
ــد وال أفقه منه وال  ــه الله ما رأيت مثل زي ــال أبو حنيفة رحم وق

أعلم منه.
ــه الفصاحة والبيان واختصاصه بعلم القرآن  ومما اختص ب
ــيخ إمام النحاه أبو حيان يف  ووجوه القراءات، جمع قراءته الش
ــراءات زيد بن عيل وروى صاحب  ــماه النري الجيل يف ق كتاب س
ــألت  ــاف الزمخرشي رحمه الله كثريا منها وقال جابر س الكش
الباقر عن أخيه زيد فقال سألتني عن رجل مىلء إيماناً وعلماً 

من أطراف شعره إىل قدمه وهو سيد أهل بيته .
ــل بينه وين  ــوار وما حص ــكاة األن ــد ذكره الديلمي يف مش وق
ــام وما ورد فيه من األحاديث منها أن النبي صىل الله عليه  هش
ــة وبكى وقال املظلوم من  ــلم نظر يوماً إىل زيد بن حارث وآله وس
ــمي هذا؟ وأشار إىل زيد بن حارثة ثم قال ادن مني  أهل بيتي س
يا زيد زادك الله حبا عندي فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد 
ــاكر وروى الديلمي يف مشكاة األنوار واملهدي  أخرجه ابن عس
لدين الله محمد بن املطهر يف املنهاج والحاكم يف جالء االبصار 
ــنده يرفعه  ــني يف األمايل بس ــام أبو طالب يحيى بن الحس واإلم
إىل النبي صىل الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الشهيد من أمتي 
القائم بالحق ولدي املصلوب بكناسة فإنه إمام املجاهدين الغر 
املحجلني يأتي يوم القيامة وأصحابه تتلقاهم املالئكة املقربون 
ينادونهم ادخلوا الجنة ال خوف عليكم وال أنتم تحزنون» وقال 
صىل الله عليه وآله وسلم "ال ترى الجنة عينا رأت عورته» وقيل 
ــبهة  ــئل عن مذهبه فقال إني ابرأ إىل الله املّش ــام زيد ُس ان االم
الذين شبهوا الله بخلقه ومن املجربة الذين حملوا ذنوبهم عىل 
ــاق يف عفو الله ومن املارقة  عوا الفس الله ومن املرجئة الذين طمَّ
روا أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب ومن الرافضة الذين  الذين كفَّ

روا أبا بكر وعمر وهذا هو مذهب العدل.  كفَّ
ــرث منهم من تتلمذوا  ــن أخذوا عنه فإنهم ك ــا أصحابه الذي أم
ــن أبي ليىل  ــوري ومنصور بن املعتمر وب ــفيان الث عىل يديه س
ــل ، والنخعي  ــلمة بن كهي ــو حنفية وس ــن الربيع وأب ــس ب وقي

وعطاء بن السائب وكثري ال يتسع املقام لحرصهم.
ــاً ويفطر يوماً وكان يجيء الليل  ومن احواله كان يصوم يوم
كله كأبيه زين العابدين وله من املؤلفات كتاب مسند اإلمام زيد 

وتفسري القريب من القرآن وتثبيت اإلمامة ومنسك الحج.
ــنة وقتل  ــه يف 76 من الهجرة بلغ من العمر 46 س ــت والدت كان
بسهم لخمس يقني من املحرم 122، هو الشهيد زيد بن عيل بن 
ــه وجهه ويكنى بـ«أبي  ــني بن عيل بن أبي طالب كرم الل الحس
ــىص وفضائله أكرث من أن  ــني» وأمه أم ولد ومناقبه ال تح الحس

توصف.
ــن أهلها  ــة وبايعه م ــن عبدامللك بالكوف ــام ب ــرج أيام هش خ
ــوى ثالثمائة  ــة عرش ألف رجل ثم تفرقوا عنه ولم يبق س خمس
ــل برأسه إىل الشام ثم إىل املدينة فنصب عند  رجل وملا قتل أرس
ــه عرياناً  ــلم وصليت جثت ــه عليه وآله وس ــي صىل الل ــرب النب ق
ونسجت العنكبوت عىل عورته ليومه وبقي أربع سنني مصلوباً 
ــف  ــاده يف ماء الفرات والذي قتله يوس ــزل وأحرق وذر رم ثم ان
ــه وكان لالمام زيد  ــي غضب الله علي ــد بن عمر الثقف بن محم
عليه السالم أربعة بنني منهم بحي قتل بجوزجان وعمره ثمان 

عرشة سنة.
وقيل أن جماعة دخلوا عىل اإلمام يوماً فقالوا له: تربأ من أبي 
ــر وعمر حتى نبايعك، فقال ال أتربأ منهم فقالوا: إذاً نرفضك  بك

قال: إذهبوا فأنتم الرافضة، فمن ذلك الوقت سموا رافضة.
ــام املجاهدين  ــرم أفظع مما وقع عىل إم ــل هناك ظلم وج فه
ــرب الصابرين  ــٌرب فوق ص ــل الدين وص ــل ذلك من أج ــداٌء مث وف
وعزيمة وارادة ال تلني فماذا عىس يكون صربنا وتحملنا املشاق 
ــاة النبي وآل بيته الطاهرين، فكل ما نعاني  ومعاناتنا إىل معان
ــني أهل املجون  ــن الناكثني واملارق ــي ذلك العرص م ــاج منافق نت
ــت األنبياء وأبناء  ــىل أيدي أحفادهم قتل ــياطني وع وعباد الش
ــي يا إمام زيد فال زلنا نعاني  ــاء وأنصارهم، بأبي أنت وأم األنبي
ــنصمد حتى ينرصنا الله ونأخذ بحقكم  من ذلك الكيد ولكنا س

وحقنا بإذن الله، فالله موالنا وال موىل لهم».

أحمد حاتم مطري
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