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  تتجىل أهمية الجهاد يف سبيل الله، ومكانة املجاهد عند الله 
يف ما ورد  يف القرآن الكريم من آيات كثرية جدا، تحث عىل الجهاد 
ــيلة للدفاع  وترغب فيه، وما ذلك إال  ألن الجهاد يعترب أعظم وس
ــود والنصارى  ــن  اليه ــداء الله م ــف،  ضد أع ــن الحني ــن الدي ع
ــطته  ــي والعدوان، فبواس ــع الظلم والبغ ــني، وكذلك من واملنافق
ــكام، وتتحقق العدالة  ــاد،  يقام رشع الله، وتطبق األح أي: الجه
ــبيل  ــان بكرامة، ولوال الجهاد يف س ــة، ويعيش اإلنس االجتماعي
الله لعاث الكفار والطغاة يف األرض فسادا وتكربوا وتجربوا، يقول 
ــدت  ــبحانه : (ولوال دفع الله الناس بعضهم ببعض لفس الله س
ــورةالبقرة:251]،  ــه ذو فضل عىل العاملني) [س األرض ولكن الل
وتتجىل تلك األهمية أكرث من خالل قول الحق  جل وعال (إن الله 
ــهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون  ــرتى من املؤمنني أنفس اش
ــا يف التوراة  ــدا عليه حق ــون وع ــون وُيقَتل ــه فَيقُتل ــبيل الل يف س
ــتبرشوا ببيعكم  ــل والقرآن ومن أوىف بعهده من الله فاس واإلنجي
ــورة التوبة:111]  ــه وذلك هو الفوز العظيم)[س الذي بايعتم ب
ــبحانه وبني  ــة بني الله س ــة عقد مبايع ــة الكريم ــت اآلي فتضمن
ــع النفس واملال،  ــرتي واملؤمن البائع، واملبي ــني، فالله املش املؤمن
ــليم للمبيع، واستالم الثمن  والثمن الجنة، وبقي إجراءات التس
ــبيل الله، وهو ما  ــح التعبري – وذلك يكون بالجهاد يف س – إذا ص
وضحه الله يف قوله:( يقاتلون يف سبيل الله) فالجهاد يف سبيل 
الله إذاً هو بمثابة التسليم الفعيل بني املتبايعني ويتحقق بقوله: 
ــون وُيقَتلون)  فتتم بذلك أركان البيع من إيجاب وقبول  ( فَيقُتل
ــن، إذ ليس بني البائع ( املجاهد  ــتالم للثم وتمكني من املبيع واس
ــبحانه يف اآلية  ــل. ويبني الله س ــة ) إال أن ُيقت ــن ( الجن ) والثم
ــة أن ذلك وعد منه لعباده منذ القدم وباق إىل أن يرث الله  الكريم
األرض ومن عليها، ولذلك بّينه يف جميع  كتبه التي أنزلها، ويزيد 
ــتفهام  يف التأكيد فيقول:( ومن أوىف بعهده من الله)، فجاء االس
ــه يف جميع كتبه  للتأكيد عىل صدق وعده الذي قطعه عىل نفس
ــماوية،  ثم أمرهم أن يستبرشوا ببيعهم هذا ألنه بيع رابح ال  الس
مجال  للخسارة فيه، بل هو الفوز العظيم قال سبحانه: (و ذلك 
ــة؛ ألن كل تجارة  ــم ). وهذه هي التجارة الرابح ــو الفوز العظي ه

تحتمل الربح والخسارة إال بيع املؤمن نفسه وماله لربه.
ــة واملكانة عند  ــبيل الله بهذه األهمي ــاد يف س ــا كان الجه   و مل
ــتحق   املجاهد يف سبيل الله أن يحظى بحب الله حيث  الله؛ اس
ــبيله صفا  ــب الذين يقاتلون يف س ــبحانه (إن الله يح ــول س يق
ــورة الصف:4]، ولو بحثنا يف القرآن  كأنهم بنيان مرصوص)[س
ــنجد أنهم من اتصفوا  ــن يحبهم الله فس ــم عن القوم الذي الكري
ــالق، من ذلك قول  ــة، هي من مكارم األخ ــات عظيمة ونبيل بصف
الله سبحانه: ( إن الله يحب املحسنني )[سورة البقرة:195]، ( 
إن الله يحب التوابني ويحب املتطهرين )[سورة البقرة: 222]، 
ــورة آل عمران:75]، ( إن الله يحب  ــه يحب املتقني )[س ( إن الل
ــطني  ــورة آل عمران :159]، (إن الله يحب املقس املتوكلني )[ س
ــم؛ كونهم بلغوا  ــؤالء ّرصح الله بحبه ــدة:42]. فه ــورة املائ )[س
درجة عالية من اإليمان والتقوى واإلخالص والتفاني يف العبادة 
ــبحانه وتعاىل. ولعمري إن املجاهد قد حظي من  إلرضاء الله س
ــذه املرتبة، وهي  ــه للوصول إىل ه ــظ  وافر أهل ــك الصفات بح تل
ــمى  ــبيل الله إال وقد س ــه يف س حب الله له؛ ألنه لن يجود بنفس
بها وزكاها، حتى صار من املتقني املحسنني املتطهرين التوابني 

املقسطني املتوكلني. 
ــك أيضا أن املجاهد قد استوعب معنى املبايعة فبادر    و ال ش
إىل ميدان القتال دون تلكؤ ولذا يقول الله عنه:( ومن الناس من 
ــورة  ــه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد)[س يرشي نفس
ــتجابة لداعي الله،  ــادرة إىل االس ــرة:207]، وهذا يعني املب البق
ــدو وما يمتلكه من  ــبيل الله، غري آبه بالع ــادي الجهاد يف س ومن
عتاد وعدة تفوق ما لدى املؤمنني؛ ألنه قد أيقن أن عوامل النرص 
ــي بيد الله وأن الله قد وعد عباده بالنرص، إذا ما نرصوه، فقال  ه
ــم ويثبت أقدامكم) ــن آمنوا إن تنرصوا الله ينرصك ــا أيها الذي )ي
ــتطاعت،  ــة إال أن تعد ما اس ــىل األم ــا ع ــد7]   فم ــورة: محم [س
ــتطعتم  ــاال لتوجيهات الله حيث يقول:( وأعدوا لهم ما اس امتث
ــه وعدوكم) ــدو الل ــه ع ــل ترهبون ب ــاط الخي ــن رب ــوة وم ــن ق م
ــورة:األنفال60]، وأن تكون عىل يقني أن النرص من عند الله  [س
يقول سبحانه( وما النرص إال من عند الله)[سورة:األنفال10]      

   وهذه ثمرة من ثمار فهم معنى املبايعة، وهي أن نفس املؤمن 
وماله صارا ملكا لله سبحانه، ومتى نادى منادي الجهاد وجب 
ــس له أن يتخلف عن الجهاد  ــوقا وحبا وامتثاال. ولي أن يلبيه ش
ــاذ بالله - فذلك  ــف عن ذلك - والعي ــه، ألنه إن تخل ــبيل الل يف س
ــه نتائج وخيمة عىل  ــع، وهذا يرتتب علي ــي الرتاجع عن البي يعن
ــش الذلة  والهوان  ــىل املجتمع ككل، فأما املجتمع؛ فعي الفرد وع
ــفك دماء  ــلط الظلمة، وتفيش الظلم والجور وس والضعف وتس
ــن الحق، هذا فضال  ــراء ذلك الباطل بدال ع ــود ج األبرياء، فيس
ــىل إظهار الدين أمام األعداء بأنه دين ضعيف، وقارص ال يفي  ع
ــتنقع  ــقوط يف مس بمتطلبات البرش ، وأما ما يصيب الفرد فالس
النفاق فيصيبه صغار يف الدنيا، وأما يف اآلخرة فالعذاب األليم يف 
الدرك األسفل من النار، والعياذ بالله، وذلك هو الخرسان املبني.
ــاز بحب الله له،  ــر الله يف كتابه قد ف ــا أن املجاهد كما ذك وبم
ــتوعب معنى كونه باع من الله نفسه وماله، وأنه متى  وأنه قد اس
ما نادى منادي الجهاد لبى دون تلكؤ أو تراجع أو تذبذب؛ فهذا 
ــو مرتبط بحاجة  ــد بزمن محدد، بل ه ــي أن الجهاد ال يتقي يعن
ــت التلبية. وهذه  ــت إليه الحاجة، وجب ــة إليه، فمتى ما دع األم
ــزة تميزه عن غريه من العبادات، فالصالة مثال عبادة مرتبطة  مي
ــهر  ــاد، والصيام بش ــزكاة بالحول والحص ــة، وال ــوم والليل بالي
ــاد فهو  ــل، أما الجه ــر إىل اللي ــوع الفج ــه من طل ــان، وكون رمض
ــن الحكمة اإللهية؛ إذ قد  ــط بالحاجة الداعية إليه، وهذا م مرتب
ــتاء، وهو شديد الربودة، وقد  ــتدعي الحاجة للجهاد يف الش تس
ــرارة، وقد ينادي  ــديد الح ــون الحاجة إليه يف الصيف وهو ش تك
ــن القل والفاقة وعدم  ــادي الجهاد يف وقت تعاني فيه األمة م من
ــادي الجهاد والناس يف  ــاد، وقد ينادي من ــر متطلبات الجه توف
ــة الرتف من العيش، وهذا كله من االبتالء والتمحيص، ففي  حال
ــل هذه املواقف يظهر الصادق من الكاذب ويميز الله الخبيث  مث
ــه ليذر املؤمنني  ــبحانه:(و ما كان الل ــن الطيب يقول الحق  س م
ــورة آل  ــز الخبيث من الطيب)[س ــا أنتم عليه حتى يمي عىل م

عمران:179].
ــهر الحج مثال فاملؤمن بكل  ــد ينادي منادي الجهاد يف ش   و ق
ــرض قد يتعلل  ــا الذي يف قلبه م ــي دون تراجع، بينم ــد يلب تأكي
باألشهر الحرم، أو أنه يريد أداء فريضة الحج مثال مع أن حاجة 
ــىل أداء فريضة الحج، واألمة بحاجة  األمة إىل الجهاد مقدمة ع

إىل هذا الفرد وأمثاله ممن لديهم القدرة عىل الجهاد.
ــهر فّضله  ــهر رمضان الكريم، وهو ش   و قد يجب الجهاد يف ش
ــهور وجعل أيامه أفضل األيام،  الله عىل غريه فجعله أفضل الش
ــدر التي هي خري من  ــل الليايل، واختصه بليلة الق ــه أفض وليالي
ــطه  مغفرة، وآخره عتق من  ــهر، وجعل أوله رحمة،  وأوس ألف ش
النار، ومّيزه الله أيضا بأن ضاعف األجور فيه لعباده، فالفريضة 
ــه بأجر فريضة  ــريه، وأجر النافلة في ــبعني فريضة يف غ ــه بس في
ــريه، فعندما  ــنة يف غ ــبعني حس ــنة فيه بس ــواه، والحس فيما س

ــن أن يلبي دون تلكؤ أو  ــادي الجهاد، وجب عىل املؤم ينادي من
تراجع؛ ألنه لبى داعي الله للجهاد يف سبيله ودفاعا عن دينه.

ــظ النفس،  ــىل حف ــدم ع ــن مق ــظ الدي ــوم أن حف ــن املعل   و م
ــالق والتحرك للدفاع عن دينه  ــذا يجب عىل كل مؤمن االنط وله

والجهاد يف سبيل الله.
ــبيل الله ممن لديه     وعىل هذا فمن يتخلف عن الجهاد يف س
ــغال  ــة، بحجة االنش ــاد والحاجة إليه ماس ــىل الجه ــدرة ع الق
بالعبادة يف رمضان والصيام، ظنا منه أنه بصيامه وقيامه يريض 
ــن املنافقني والعياذ  ــم؛ ألنه بتخلفه هذا قد صار م ــه، فهو واه الل
ــني الحاجة  ــع قدرته وتع ــن الله م ــن نرصة دي ــه ع ــه، لتخلف بالل
ــرك فريضة يرتتب  ــم يجاهد، فإنه قد ت ــه. وألنه إذا تخلف ول إلي
ــىل تركها تعطيل رشع الله وأحكامه، فبقاء األحكام والفرائض  ع
ــبيل الله،  ــام مقرتن ومرهون بالجهاد يف س ــا فريضة الصي ومنه
ولذلك كان من دعاء النبي – صىل الله عليه وآله وسلم – يوم بدر 
ــذه الطائفة فلن تعبد يف األرض"، ففي دعائه  " اللهم إن تهلك ه
ــلم -، إشارة إىل أهمية الجهاد، وأنه من  - صىل الله عليه وآله وس
عوامل إقامة الدين وبقائه، والدين هو العبادة بمعناها الشامل.
ــادة فقد يصيل  ــاء العب ــكام إلغ ــل األح ــرتط يف تعطي   و ال يش
ــادات مفرغة من  ــن تلك العب ــون ويحجون، ولك ــاس ويصوم الن
مضامينها، وال تنعكس عىل املؤمن آثارها، وهذا ما هو حاصل يف 
ــلمني يف األرض قد تجاوز املليار والنصف،  زمننا هذا إذ عدد املس
ــتضعفون ومهانون، ويتحكم بهم اليهود والنصارى  ولكنهم مس
ــك إال ألنهم فرغوا  ــكنة، وما ذل ــن رضبت عليهم الذلة واملس الذي
ــس آثارها عليهم  ــن جوهرها وهو اإلخالص وأن تنعك العبادة ع

ومن تلك اآلثار القيام بفريضة الجهاد يف سبيل الله.
ــاؤالت مهمة؛ هي: هل الجهاد يقترص عىل    و يتبادر إلينا تس
حمل السالح والقتال فحسب؟ وكيف يكون الجهاد يف رمضان؟ 
ــبيل الله؟ وكيف  ــع املؤمنني أن يجاهدوا يف س ــل يمكن لجمي وه

يكون ذلك؟
ــاؤالت ينبغي أن نبني أن الجهاد هو    و لإلجابة عن هذه التس

بذل واستفراغ الجهد من أجل إقامة دين الله وإعالء كلمته.
ــؤال األول هو أن الجهاد ال     وإذا كان كذلك فالجواب عن الس
يقترص عىل حمل السالح فحسب، بل له مجاالت أخرى ال تقل 
ــبيل الله، وإن كان حمل  ــالح والقتال يف س ــأنا عن حمل الس ش
ــاالت الجهاد  ــه وأفضلها. ومج ــال هو أعىل مراتب ــالح والقت الس
ــع املقام الستيفاء الكالم عنها،  ــعة، ال يتس وميادينه كثرية وواس
ــارة إىل بعضها باختصار. فنقول: إن من  ــنحاول اإلش إال أننا س
ــلمني وباألخص  املعلوم أن العدو اتخذ يف حربه ضدنا نحن املس
ــنة، والثانية: الحرب  ــني، األوىل: الحرب الخش اليمنيني، طريقت
ــلحة، وهذا  ــنة املواجهة املس ــد بالحرب الخش ــة. ويقص الناعم
ــال.  ــالح والقت ــل الس ــة بحم ــتعداد للمواجه ــتدعي االس يس
ــة واإلعالمية  ــة أي الحرب االقتصادي ــرب الناعم ويقصد بالح

ــذا النوع من الحروب هو  ــية  والتوعوية. وه والثقافية والسياس
ــدرب عليه  يعني االقتصار عىل  ــالح والت األخطر؛ ألن حمل الس
ــي القتال يف أرض املعركة، أما الحرب  ــوع واحد من املواجهة وه ن
ــي ويف ثقافتها  ــا الغذائ ــتهدف األمة يف أمنه ــي تس ــة فه الناعم
ــا، وهذا يعني خلخلة  ــتها وإعالمها وعاداتها وتاريخه وسياس
ــا وكتابها وثقافتها،  ــاد األمة عن دينه ــع والعمل عىل إبع املجتم
ــبابها، والعمل عىل نرش  ــاط ش ــرش الثقافات املغلوطة يف أوس ون
ــارص بلدنا  ــو الحاصل فالعدو يح ــع، وهذا ه ــة يف املجتم الرذيل
ــل عىل تحقيق  ــنا يجب العم ــا، ولكي ندافع عن أنفس اقتصادي
ــجيع االنتاج املحيل،  ــذاء والدواء وتش ــاء الذاتي من الغ االكتف
ــدا ويف مقدمة ذلك  ــا وهي كثرية ج ــن ثروات بلدن ــتفادة م واالس
العمل عىل زراعة أكرب قدر ممكن من األرايض الزراعية. فالجبهة 
ــل العدو عىل  ــات التي عم ــم وأخطر الجبه ــة من أه االقتصادي

استغاللها والضغط عىل الشعب من خاللها.
ــبيل  ــاق يف س ــادي، اإلنف ــب االقتص ــاد يف الجان ــن الجه   و م
ــم الجبهات باملجهود الحربي. ومنه أيضا  الله، والعمل عىل دع
كفالة أرس املجاهدين والشهداء والجرحى  و األرسى. ومن ذلك 
ــاكني، وباألخص يف هذه األيام  أيضا كفالة األيتام والفقراء واملس
ــلع يف  ــيات الجبهة االقتصادية توفري الس العصيبة. ومن أساس
ــا، واتخاذ  ــبة للمجتمع، وعدم احتكاره ــعار مناس ــوق بأس الس
ــاد، ومن ذلك  ــني بأقوات العب ــة ضد املتالعب ــراءات الصارم االج
ضبط األسعار للمواد االستهالكية، كالغاز واملشتقات النفطية 
ــاكل، فيستغل العدو  ــاد ومش ملا يرتتب عىل التالعب بها من فس

ذلك الخرتاق املجتمع.   
ــن يف نتائجها الكارثية  ــا الحرب اإلعالمية  فخطرها يكم    وأم
عىل املجتمع؛ املتمثلة يف انحراف الشباب، وانتشار الرذيلة، ويف 
ــالل تزييف الحقائق  ــيجه من خ ــة املجتمع وتفكيك نس خلخل
ونرش األراجيف، ومواجهة هذه الجبهة  من أعظم الجهاد ويتمثل 
ــف أكاذيبهم وتزييف كل ما يعرضونه وينرشونه من  ذلك يف كش
ــالت هادفة  ــج  ومسلس ــي وعرض برام ــك يف تبن ــب، وكذل أكاذي
ــاءة تعمل عىل تحصني املجتمع من الضالل وتلبي حاجته،  وبن
ــة، وبتاريخنا  ــة القرآني ــط املجتمع بالثقاف ــن خالل رب وذلك م

املرشف، فيستغني املجتمع بإعالمه عن إعالم عدوه.
ــعة ويكفينا  ملواجهتها    و أما الحرب الثقافية فمجاالتها واس
ــنة  أن نربط املجتمع بدينه وبالقرآن الكريم ليتحصن به وبالس
ــم القرآنية من  ــتقاء املفاهي ــري املفرقة، واس ــة الجامعة غ النبوي

قرناء الكتاب.
ــىل توعية  ــل ع ــا العم ــد به ــة فيقص ــة التوعوي ــا الجبه    وأم
ــر  ــا الخط ــه، ويف مقدمته ــط ب ــي تحي ــر الت ــع، للمخاط املجتم
األمريكي اإلرسائييل من خالل، تبيني أساليب اليهود والنصارى 
ــعوب  ــعوب وكيف يعملون عىل احتالل الش يف تعاملهم مع الش
ــات الطائفية  ــريون الرصاع ــا، وكيف يث ــيطرة عىل ثرواته والس

ــون إال بالعودة  ــبل مواجهتها التي ال يمكن أن تك ــة، وس والقبلي
إىل كتاب الله  وبالوحدة ونبذ الخالف. 

ــاد يف رمضان، فنقول: إن  ــا اإلجابة عن كيف يكون الجه   و أم
ــنة  ــوة حس ــلم - أس ــول الله – صىل الله عليه وآله  وس لنا يف رس
ــك، فلنجاهد نحن، و من  ــا جاهد هو يف رمضان وتيرس له ذل فكم
ــزوات وأعظمها كانت  ــرية النبوية يجد أن أهم الغ يراجع يف الس
ــول الله وظهور دين  ــهر رمضان، وأنها انتهت بانتصار رس يف ش
ــلمون  ــدر كانت يف 17 من رمضان فيها انترص املس ــه، فغزوة ب الل
وأيدهم الله باملالئكة املكرمني، وسمى الله يوم بدر بيوم الفرقان، 
ــوم التقى  ــا يوم الفرقان ي ــا أنزل عىل عبدن ــبحانه: (و م قال س

الجمعان)[سورة األنفال41].
ــهر رمضان وهو نرص  ــة املكرمة كان يف 8 من ش ــذا فتح مك   و ه
ــهر  ــم وفتح مّن الله به عىل عباده، وغزوة تبوك كانت يف ش عظي

رمضان، وفيها أظهر الله دينه وقذف الرعب يف قلوب الروم.
ــالمي يجد أن أهم املعارك التي  ــن يراجع  يف التاريخ اإلس   و م
ــان؛  مثل  ــم، كانت يف رمض ــلمني وظهوره ــار املس ــت بانتص انته
ــنة 14 هجرية، وفتح األندلس سنة 91 هـ،  ــية س معركة  القادس
ومعركة حطني 584هـ، وعني جالوت 658هـ، والعارش من رمضان 
ــهور رمضان، وقد  ـــ، كل هذه الغزوات وغريها كانت يف ش 1393 ه
ــت نتائجها باهرة وعظيمة، وما ذلك إال إلخالص املجاهدين  كان

وصدق نواياهم، وبربكة هذا الشهر الكريم.
ــع املؤمنني أن  ــؤالني: هل يمكن لجمي ــة عن الس ــا اإلجاب   و أم

يجاهدوا يف سبيل الله؟ وكيف يكون ذلك؟
ــؤال األول هي أن الله سبحانه اشرتى من    فاإلجابة عن الس
ــرآن وهذا  ــص عىل ذلك يف الق ــهم وأموالهم كما ن ــني أنفس املؤمن
ــم إال من نصت  ــتنث منه ــع املؤمنني، ولم يس ــي دخول جمي يعن
ــم اآلية الكريمة يف قوله تعاىل: (ليس عىل األعمى حرج وال  عليه

عىل األعرج حرج وال عىل املريض حرج )[سورة الفتح:17].
ــد  ــم ق ــالح، ولكنه ــل الس ــرج، يف حم ــؤالء الح ــن ه ــع ع   فرف
يستطيعون املشاركة والجهاد يف أمور أخرى هي باستطاعتهم، 
ــوله  ــر اآلية الكريمة:( ومن يطع الله ورس ــك قال الله يف آخ ولذل
ــه جنات تجري من تحتها األنهار ومن يتول يعذبه عذابا  يدخل

أليما) [سورة الفتح:17].
  و أما كيف يكون ذلك؟ فيمكن لنا أن نجيب عن ذلك من خالل 
ــرية النبوية، وكيف كان الرسول - صىل الله عليه  العودة إىل الس
ــتخلف عىل املدينة املنورة، كما  ــلم – إذا خرج غازيا يس وآله وس
ــتخلف عليا -عليه السالم- عىل املدينة،  جرى يف تبوك حني اس
فهل يعني استخالف عيل - عليه السالم-  حرمانه من الجهاد أم 
ــارك يف الجهاد؟ ال شك أنه مشارك يف الجهاد؛ ألن القيام  أنه مش
ــري مصالحها والتصدي للمرجفني  ــر األمة والعمل عىل تيس بأم
والطابور الخامس يستدعي التفرغ لهم وملواجهتهم، وفضحهم 

أمام املجتمع، فهذا نوع وميدان مهم من ميادين الجهاد.
ــاء يف ما هو مناسب لهن وهو يخدم  ــاركة النس   و من ذلك مش
ــة  للمجتمع بني  ــالت التوعي ــداد الطعام، وحم ــن كإع املجاهدي
ــات وتربيتهم الرتبية  ــة األبناء والبن ــاء، والعمل عىل توعي النس

اإليمانية الجهادية.
ــو بذل الجهد إلقامة  ــبق أن الجهاد ه ــص من كل ما س   و نخل
دين الله، وال شك أن  إقامة دين الله مسؤولية جماعية متكاملة، 
ــن فئات املجتمع يمكن  ــا جميع املؤمنني. وأن كل فئة م يتحمله
ــا املتاحة. وأن  ــا وإمكانياته ــب وقدراته ــاد بما يتناس لها الجه
ــعة وهذا  ــه كثرية وواس ــبيل الل ــن الجهاد يف س ــاالت وميادي مج
ــل الجهادي  ــم يف العم ــل أدواره ــرتاك الجميع وتكام ــي اش يعن
ــتجاب لهم ربهم أني  ــذا منطلق من قول الله سبحانه:(فاس وه
ــى بعضكم من بعض  ــن ذكر أو أنث ــل عامل منكم م ــع عم ال أُضي
ــبييل وقاتلوا  ــوا من ديارهم وأُوذوا يف س ــن هاجروا وأُخرج فالذي
ــات تجري من  ــيئاتهم وألدخلنهم جن ــرن عنهم س ــوا ألكف وقتل
ــن الثواب) ــه والله عنده حس ــا من عند الل ــا األنهار ثواب تحته

[سورة آل عمران:195].
ــهر رمضان يف  ــال واألجور تتضاعف يف ش ــت األعم   و إذا كان
األعمال الصالحة، فإنها من باب أوىل تتضاعف للمجاهد؛ كونه 
ــىل ما لديه يف  ــالص وهي أنه جاد بأغ ــغ مرتبة عالية من اإلخ بل

سبيل الله وهي نفسه. 

الثــــورة الدين والحياة٠٧

أ. محمد المولد العنسي

أين ضمريك أيها العالم؟!
ــالق  األخ ــة  كوم ــت  ذهب ــن  أي
ــق، أتدري حجم الجرم الذي  واملواثي
ــان األرض  ــاه إنس ــه يداك تج اقرتفت

اليمنية!
ــف  ارتش ــا  هن ــم..  العال ــزي  عزي
ــان القطرات األوىل من حليب  اإلنس
ــن  الوط أرض  ــىل  وع ــارة،  الحض
ــي  ــان اليمن ــرتع اإلنس ــرض اخ األخ

مفهوم السعادة.
ــوف  ــع، املحف ــي الناص ــن وطن م
ــردوس األريض  ــق الف ــة، انبث باملالئك
ــكل حضاريته إىل  ــالم ب ــافر اإلس وس
ــارة  ــوارض الق ــا وح ــواحل أفريقي س
ــيوية وإىل أصقاع بعيدة من هذا  اآلس
ــب، باملقابل رهنت أدميتك أيها  الكوك
ــد الصحراء، أرسى  العالم الحر لعبي

العطش األبدي لسفك دم األبرياء.
ــع  ــني منب ــج املتصه ــراء الخلي أم
ــتقر  ــة ومس ــاب امللعون ــجرة اإلره ش

جذورها.
ــد السالم العاملي  اليمن دولة تنش
وتسعى إلحالل األمن والطمأنينة يف 
املنطقة واإلقليم، بينما أمراء الخليج 
ــة وهم من  ــون الحركات املتطرق يمول

بدأ القتال والحصار.
ــتيقظ أيها العالم، ملاذا تسقط  اس
ــة الظلمة  ــرئ عميق ــة، ب ــرئ مظلم يف ب
ــكرة  ــرياً لهذه الس ــد أن تظل أس ال أري
ــداً من  ــب أن تدرك جي ــة، يج املخاتل
ــداء  ــم أع ــن ه ــاء األرض وم ــم أنقي ه
اإلنسانية من أين ترشق العذوبة ومن 

أين يندلع العذاَب

رسالة إىل ضمري العالم

التواصل الحضاري.. قيمة إسالمية

عادل أبو زينة  

ــذ البواكري  ــالمية من ــت الحضارة اإلس حرص
ــارات والثقافات  ــىل التواصل مع الحض األوىل ع
األخرى، ويحفل التاريخ اإلسالمي بالعديد من 
نماذج هذا التواصل اإلنساني يف مجاالت الطب 
ــانية  ــائر العلوم اإلنس ــران وس ــة والعم والزراع
وازدهرت حركة الرتجمة يف الدول اإلسالمية بما 
ــم واملعرفة والتالقح  ــعي لنيل العل يربهن أن الس
ــارات املختلفة فريضة دينية يف املقام  مع الحض

األول.
 ومن حق اإلنسان العربي أن يأخذ من حضارة 
ــتقبل بما ال  العرص ما يريد لبناء الحارض واملس

ــث حرصت  ــت املجتمع، حي ــع ثواب ــارض م يتع
مؤسسات الدولة عىل التأكيد عىل أهمية تفعيل 
ــي ورفد هذا الفكر  ــان اليمن الدور الفكري لإلنس
ــياق يأتي  بمعطيات الزمن الجديد، ويف هذا الس
ــاء الجيل  ــباب وبن ــة بقطاع الش ــام الدول اهتم
ــري منهجية يأتي من ضمنها  الناهض وفق معاي
ــرص مع الحفاظ عىل  االنفتاح عىل تجليات الع
ــلم  ــان العربي – املس ــة الحضارية لإلنس الهوي
ــة ملحاوالت طمس  ــذي تتعرض هويته الديني ال
ــالل  ــن خ م ــة  ــة واألخالقي الحضاري ــا  معامله
ــذي يتعارض جملة  ــزو الثقايف واإلعالمي ال الغ
ــا  ــي وعقيدتن ــا التاريخ ــع موروثن ــًال م وتفصي

اإلسالمية.

د. أحمد ثابت الزماين

السيطرة على ثروات األممالسيطرة على ثروات األمم
ــالت يف العالم  ــا ترتبط العم عندم
ــن الذهب  ــدًال م ــورو ب ــدوالر والي بال
ــد يف أي بلدان  ــن أن يوج ــذي يمك ال
ــرض فرضاً  ــم، بينما الدوالر يف العال
ــه، وأن يكون  ــون التأمني ب عىل أن يك
ــذه  فه  ، ــاً  عاملي ــدة  املعتم ــة  العمل
ــور التدخل  ــىل ص ــي أع ــة ه الهيمن
ــة االقتصادية،  االقتصادي والهيمن
ــرثوات  ــا ب ــك تحكمه ــف إىل ذل أض
الشعوب ونهبها لبرتولها ومناجمها 
ــروات الخليج  ــو الحاصل يف ث كما ه
ــتان  وأفغانس ــي  األفريق ــرن  والق
والعراق وليبيا والصومال وبقية دول 
ــة أو دولتني أو  ــتثناء دول ــم باس العال
املنافس لها، وما البنك الدويل إال أداة 
ــادي  ــتعمار االقتص ــن أدوات االس م
ــعوب وارتهانها للخارج  ــري الش لتدم
أن  ــم  به ــة  البجاح ــت  وصل ــى  حت
ــة أو  ــن الزراع ــعوب م ــوا الش يمنع
ــى  حت ــة  الصناع ــو  نح ــه  التوج
ــتقرار االقتصادي  ــوا دون االس حال
ــعوب  ــاء الذاتي إلنهاك الش واالكتف
ــدون أن يجعلوا  ــم يري ــا، فه وإلهائه
ــتهالكية  ــة عليهم واس ــدان عال البل
ــا ثروات  ــم أم ــواقهم ومنتجاته ألس
ــون بالتنقيب  ــدان فهم من يقوم البل
ــتغاللها  واس ــا  وإخراجه ــا  عنه
ــي يف  ــا بق ــا إال م ــون مالكه وال يعط
أرادت  وإذا  ــح،  الذب ــد  بع ــروق  الع
ــذه البلدان  ــن حكومات ه ــة م حكوم
تحقيق االكتفاء الذاتي واالستقالل 

ــيادي واالقتصادي  السيايس والس
ــراً وحاربوها بكل  فرضوا عليها حظ
ــل يف إيران  ــو حاص ــائل كما ه الوس
ــن من أجل  ــرياً يف اليم ــوريا وأخ وس
ــا وإعادتها إىل بيت الطاعة  ّيل ذراعه

األمريكي.
ــف حقاً أن تجد هذه  وإن من املؤس
ــافرة يف خصوصيات  التدخالت الس
ــروج لها والداعم لها  البلدان تجد امل
ــا والذاب  ــا والحامل له ــوق له واملس
ــالم  ــة األق ــن حمل ــا م ــع عنه املداف
ــلحوا  يتس ــم  ل ــن  الذي ــن  املأجوري
ــيايس وال  ــي وال الس ــي الوطن بالوع
ــىل  ــة ع ــى إطالل أدن وإن  ــي،  الدين
ــع النت  ــة اليوم ومواق ــض صحاف بع

ــات التلفاز لتدل عىل خطورة  وشاش
ــي يواجهنا فيها  ــات الت هذه العملي
ــف  ــن املؤس ــا، وإن م ــاء جلدتن أبن
ــن التيارات الدينية  واملؤلم أن نجد م
ــوان  ــالم وعن ــم اإلس ــع اس ــي ترف الت
ــم يقبلون  ــك نجده ــع ذل ــن وم الدي
ــهلونه  ويس ــه  وتدخالت ــارج  بالخ
ــذون أجندة، خاصة به وال  وربما ينف
ــم يف الدين، وكأنهم  يقبلون بإخوانه
ــس مع  ــه بلقي ــا فهمت ــوا م ــم يفهم ل
ــلمة ومؤمنة آنذاك  أنهما لم تكن مس
ــي بخطورة  ــك كان لديها وع ومع ذل
التدخل يف شؤون البلدان حني قالت 
ــوا َقْرَيًة  ــْت إِنَّ اْلُمُلوَك إَِذا َدَخُل ﴿َقاَل
ــزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة  ــُدوَها َوَجَعُلوا أَِع أَْفَس

َوَكَذِلَك َيْفَعُلون﴾[النمل:34]
ــلمني اليوم هو  ــاب املس ــا أص إن م
ــيايس  ــاء الس ــي والغب ــاء الدين الغب
حتى أظهروا أنفسهم مظهر الحاذق 
املتحذلق عىل أبناء شعبه وهو أغبى 

األغبياء عن عدوه وخصمه.
ــا  ــيايس يجعلن ــاء الس ــذا الغب ه
ــىل  ع ــداء  األع أراده  ــا  م ــل  نحم
ــتهم ونصدق  محملهم ونروج سياس
ادعاءهم مع أن الواقع أن العالم بعد 
ــا يتنازع  ــني وقبله ــني العامليت الحرب
ــم  ــروات األم ــىل ث ــيطرة ع ــىل الس ع
والشعوب فهذا سبب الحربني وهذا 
ــبب  ــلح وهذا س ــباق التس ــبب س س
ــس  ومجل ــدة،  املتح ــم  األم ــاء  إنش
ــس األمن،  ــان، ومجل ــوق اإلنس حق

ــة، ومحكمة  ــو الدولي ــة العف ومنظم
ــا  ــون عص ــة، لتك ــات الدولي الجناي
ــرب يرضبون  ــوى الغ ــد أمريكا وق بي
ــت الطاعة وإال  ــرج من بي ــا من خ به
ــطني  ــذه املنظمات عن فلس ــن ه فأي
ــا  وم ــوريا  وس ــال  والصوم ــا  وبورم
ــا ويف  ــل فيه ــكا وإرسائي ــه أمري فعلت
ــراق وليبيا  ــتان والع غريها كأفغانس

والبحرين وهلم جراً..
ــيايس  ــذا الغباء الس ــن مع ه تزام
ــي إزاء  ــٌل دين ــٌل وتجهي ــاٌء وجه غب
ــام تحركات  ــؤولية أم الواجب واملس
ــوء  ــع نش ــك م ــن ذل ــداء وتزام األع
ــالم  ــىل اإلس ــوبة ع ــركات محس ح
ــالم أهل  ــان وتس ــل اإليم ــادي أه تع
األوثان مما جعل املسلمني منغلقني 
ــاكل  ــحون باملش ــم املش ــىل واقعه ع
ــة وحزم اآليات  واملعضالت مع رصام
ــويل الكافرين  القرآنية الناهية عن ت
ــم ناهيك عن تدخلهم، ومع  ومواالته
تشنيع الكثري من اآليات عىل من يمد 
يده إىل أعداء األمة بالسالم فضًال عن 
ــة ألمته حتى قال  أن يمدها بالخيان
ــبحانه عنهم إنهم منافقون وقال  س

نُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم}. { َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
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