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مقدمة

الممّيزات العامم للتعبئم الجهاديم
المج�هدين  �شفوف  في  المنت�شرة  الجه�دية  التعبئة  حركة  اإّن 

في  اأ�ش��شية  حركة  هي  المجتمع،  في  ووجودهم  عي�شهم  واأم�كن 

الرج�ل  من  الوافي  ب�لعدد  الإ�شالم،  في  الجه�د  ق�شّية  مجمل  رفد 

اإلى   تهدف  حركة  فهي  وب�لت�لي  الحق،  �شبيل  في  للقت�ل  المت�أّهبين 

بن�ء ال�شخ�شية المالئمة للخط الجه�دي.

لذا من ال�شروري اأن نقوم بت�شليط ال�شوء على معنى التعبئة الجه�دية 

و�شف�ت الأ�شخ��ض الذين تتوّجه اإليهم عملية التعبئة والتربية هذه.

بممّيزاته�  التعبئة  تعريف  هن�  مق�شودن�  التعبئة:  تعريف 

ال�شب�ب  تربية  في  الم�شرقة  الجوانب  على  والإ�ش�ءة  وخ�ش�ئ�شه� 

المج�هد وت�أهيلهم للقي�م بم�شوؤولي�تهم. 

ف�لتعبئة هي حركة اجتم�عية �ش�ملة، تجمع المج�هدين الملتزمين 

اأن��شهم  بين  ينطلقون من  والذين  ورفيع،  �ش�م  نحو هدف  ال�ش�عين 
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واأهلهم ومجتمعهم بكل �شدق واإخال�ض وحم��ض لي�شكلوا حركة واعية 

تهدف اإلى الوقوف بوجه الط�غوت و اأتب�عه، ون�شرة الحق واأهله.

له�  الجه�دية  التعبئة  الجهادية:  للتعبئة  االأ�ضا�ضية  الممّيزات 

الراقي  الجه�دي  التعبوي  الفكر  محور  ُت�شّكل  اأ�ش��شية،  ممّيزات 

والجميل، وتو�شح لن� ب�لت�لي دور هذه الحركة في التحّولت والتغّيرات 

الثق�فية وال�شي��شية في المجتمع.

الميزة االأولى: التعبئة، دين�ميكية دائمة: ل ين�شجم الفكر التعبوي 

مع ال�شكون والركود، لذلك ف�لتعبئة هي حركة ون�ش�ط دوؤوب، لأّن الق�شية 

والالمب�لة  التق�ع�ض  ظل  في  خ��شة  وخطير،  كبير  والهدف  �ش�مية 

من قبل الكثيرين في المجتمع، وعليه ك�ن ت�شكيل التعبئة منذ البداية 

بكل  لذلك  والت�شّدي  وال�شتكب�ر  الظلم  مق�ومة  �شع�ر  تحت  مندرجً� 

�شج�عة ووعي و�شدق. ومن ممّيزات التعبئة اأي�شً� اأنه� حركة ه�درة ل 

توّقف فيه�، تن�شجم مع الواقع وتت�أقلم مع المخ�طر والم�شوؤولي�ت وت�أخذ 

دوره� المفتر�ض ح�شب تغّيرات الزم�ن والمك�ن، ويجب اأن ي�شل هدير 

حركته� و�شدى فع�ليته� دائمً� اإلى كل من هو حوله�.

الظ�هرية  الحركة  لي�شت  �ش�ملة:  حركة  التعبئة  الثانية:  الميزة 

خلفه�،  اأ�شيل  ووعي  فكٍر  وجود  على  دلياًل  الن��ض  من  م�  لمجموعة 

مج�هدة.  �شخ�شية  بن�ء  اإلى  تهدف  التي  التعبئة  حركة  بخالف 

ف�لتعبئة حركة �ش�ملة و�شريعة في المجتمع ت�شعى ل�شتيع�ب اأكبر قدر 

من الن��ض ل�شّمهم تحت لواء التعبئة الجه�دية �شد اأعداء اهلل. وهي 
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حركة تهدف اإلى اأن ت�شّم تحت لوائه� كّل م� ي�شير ب�لأمة نحو كم�له� 

ة واأّنه� تحمل راية الحق. و�شع�دته�، خ��شّ

ت�ش�هم  الميزة  هذه  هدف:  ذات  حركة  التعبئة  الثالثة:  الميزة 

حركة  ف�لتعبئة  الجه�دية:  التعبئة  مفهوم  تو�شيح  في  اأكبر  ب�شكل 

واعية، ع�رفة، ولي�شت مجّرد تحّرك عبثي وع�شوائي.

وتتمّيز ب�شكل اأ�ش��شي عن كّل الت�شكيالت والتحّرك�ت الأخرى ب�أّنه� 

له�  ه�درٌة  حركٌة  اإذًا،  هي  م�شبقً�.  محّدد  معلوم،  هدف  نحو  تتحّرك 

ودّقة  ب�نتظ�م  ت�شير  هي  فلذلك  دوافعه�،  وله�  ُمحّركه�  وله�  هدفه� 

وبب�شيرة وو�شوح، وبثب�ت ويقين ببركة وجود الهدف الوا�شح وال�شليم.

الميزة الرابعة: الت�شحية والإيث�ر:ت�شعى حركة التعبئة الجه�دية 

اإلى بن�ء روحية الت�شحية في الإن�ش�ن الموؤمن. ف�لمج�هد هو �شخ�ض 

مه رخي�شً� في  اأو ُيحّب، وُيقدِّ ُي�شحي ب�لم�ل، ب�لروح، بكّل م� يتعّلق 

�شيء  كل  الهدف  �شمو  ف�أم�م  المن�شود،  الهدف  ذلك  تحقيق  �شبيل 

تحزنه  ول  قيمة،  اأية  له  ُتعّد  ول  المج�هد،  التعبوي  عين  في  ي�شغر 

بع�ض  فقدان  اأو  الخ�ش�رات،  بع�ض  ومواجهة  الت�شحي�ت  ت�ش�يقه  اأو 

بلغت  للتوّقف مهم�  المج�هد  الدنيوية، لذلك ل معنى عند  الملّذات 

الم�ش�ئب وحّلت البتالءات وعظمت الت�شحي�ت.

في الخال�شة، التعبئُة هي حركة ثوراٍن داخليِّ ظهر من ح�شِن المجتمِع 

ًة له� دوُره� واأثُره� وعوامله�، وقد �ش�هدن�  الإ�شالمّي، لت�شبح ظ�هرًة ع�مَّ

ب�أم العين اأثر هذه التعبئة الجه�دية في المق�ومة و�شنع النت�ش�رات وفي 
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م�ش�عدة الّن��ض اأي�شً� للحف�ظ على حقوقهم والّدف�ع عن كرام�تهم.

التعبوي ع�مل مهم  الفكر  التعبئة وخ�ش�ئ�ض  ممّيزات  معرفة  واإّن 

وطريق اأ�ش��شيٌّ للتعّرف على مدى الت�أثير والدور الذي يلعبه هذا الفكر 

التعبوي الجه�دي من الن�حية التربوية في نه�شة المجتمع، واإيق�ظه من 

�شب�ته العميق. كم� ويت�شح بذلك دوره الم�شتقبلي في تحديد الوظيفة 

المطلوبة وت�شخي�ض التكليف الُملقى على ع�تق المج�هدين في التعبئة.

ف�لتعبئة هي حركة اجتم�عية ه�درة، نرى �شبيهً� له� في الطبيعة، 

ومثله� كمثل الم�ء، ف�لم�ء لو ترك راكدًا ه�مدًا، ف�إن الط�قة العظيمة 

الموجودة فيه لن تظهر ولن تثمر، اإل في ح�ل تّم تفعيله�وتحريكه�؛ 

فهي ت�شبح عند ذلك ق�درة على فتح الأخ�ديد العقيمة وابداع ط�ق�ت 

عظيمة تنير المدن الكبيرة.

وكي نتمّكن من معرفة وظ�ئفن� وتكليفن�  في هذه المرحلة الم�شيرية 

في ت�ريخ اأمتن�، في الت�شّدي للموؤمرات والتحّدي�ت الكبيرة التي يحوكه� 

الم�شتكبرون �شدن�. اخترن� هذه الم�دة في الجه�د وال�شه�دة وقيمتهم� 

الأ�شيلة  والدرا�ش�ت  الأبح�ث  �شوء  على  رذلك  الإن�ش�نية،  الحي�ة  في 

في  لت�ش�هم  مطهري}،  مرت�شى  ال�شيخ  ال�شهيد  المفّكر  للعالمة 

البن�ء الفكري ال�شحيح في نظرة الإ�شالم اإلى الجه�د وال�شه�دة.

والحمد هلل رب الع�لمين



الفصل األول:

الهجرة والجهاد

أوالً: ماذا نعني بالهجرة والجهاد؟

ثانياً: جهاد النفس

تربية  في  والهجرة  الجهاد  دور  ثالثاً: 
اإلنسان

للجهاد  الموضوعية  الظروف  راب��ع��اً: 
والهجرة

خامساً: انتظار الفرج





15 الهجرة والجهاد

: ماذا نعني بالهجرة والجهاد؟
ً
أوال

يقول اهلل تع�لى في محكم كت�به: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

.
(1(

وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}
اإليهم�  ي�شتند  اللذان  الأ�ش��شي�ن  الركن�ن  هم�  والجه�د  الهجرة 

على  الكريم  القراآن  حر�ض  وقد  الجتم�عية،  الن�حية  من  الإ�شالم 

اأّنه عّظم وقّد�ض  اإح�طتهم� بقد�شية خ��شة كّلم� تحّدث عنهم�، كم� 

درجة المه�جرين والمج�هدين اأكبر تعظيم وتقدي�ض.

البيت والأهل والوطن، والبتع�د عنهم  التخلي عن  الهجرة تعني 

الكثير  وفي  ي�ع.  ال�شَّ من  ين  للدِّ حفظً�  الإيم�ن  دي�ر  اإلى  والتوّجه 

معً�:  ذكرت�  قد  والجه�د  الهجرة  كلمتي  نرى  القراآنية  الآي�ت   من 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

.
(2(

ې ې ې ى}
في ال�شدر الأّول لالإ�شالم، ك�ن الم�شلمون ينق�شمون اإلى ق�شمين 

هم�: المه�جرون والأن�ش�ر، ف�لأن�ش�ر هم �شك�ن المدينة - يثرب - 

الذين اآووا ون�شروا، والمه�جرون هم الذين هجروا دي�رهم وقدموا 

اإلى المدينة اإنق�ذًا لدينهم.

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  100.

)2)   �شورة الأنف�ل، الآية:  74.
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رع الإ�شالمي ولكّنه  والهجرة هي ك�لجه�د، حكم غير ث�بت في ال�شَّ

من اأرك�نه الأ�ش��شية واأحك�مه الحية، بمعنى اأّن من المحتمل اأن تطراأ 

ظروف ت�شبح معه� الهجرة واجبً� �شرعيً� وفر�شً� يجب على الم�شلم 

اأداوؤه.

ودفعً� لوقوع بع�ض ال�شتب�ه�ت والتَّن�ق�ش�ت في فهم حكمي الجه�د 

والهجرة، نتعّر�ض هن� لبحث هذا المو�شوع ب�شيٍء من الّتف�شيل.

فقد  تقدم،  م�  اآخر غير  تف�شير  للجه�د  وكذلك  للهجرة  ورد  لقد 

اأخذن�  لو  والبتع�د عنه�؟!  والّذنوب  المع��شي  الهجرة بهجر  ف�شرت 

لأّنهم  مه�جرين،  الع�لم  في  الت�ئبين  جميع  لأ�شبح  التف�شير  بهذا 

هجروا الّذنوب والمع��شي ون�أوا عنه�، اأمث�ل ف�شيل بن غي��ض وب�شر 

الح�في وغيرهم� كثير.

نموذج »الف�ضيل بن عّيا�ض«

تغيرت  ثّم  لهيً�،  �ش�رقً�،  اأمره  بدء  في  ك�ن  عي��ض(  بن  )ف�شيل 

ح�له، فهجر جميع الّذنوب وت�ب اإلى اهلل توبة ن�شوحً�، واأ�شبح بعده� 

اأي�شً�  اأ�شبح  بل  وح�شب،  متق  رجل  اإلى  يتحّول  لم  فهو  العلم�ء،  من 

 �ً ل�شّ الن��ض، في حين ك�ن في مطلع حي�ته  للعديد من  معلمً� ومربيً� 

واأذاه.  �شّره  ومن  منه  الن��ض  �شّج  وموؤذيً� حتى  و�شر�شً�  وق�طع طريق 

ف�شيل بن عي��ض هذا ك�ن يهّم مّرة كع�دته ب�شرقة بيت، وعندم� ت�شلق 

يقوم  ع�بدًا  زاهدًا  رجاًل  راأى  البيت  داخل  اإلى  ب�لنزول  وهمَّ  الجدار 

وهو  الرجل  ف�شيل  ف�شمع  القراآن،  ويقراأ  ويدعو  �شالته  ي�شّلي  الليل، 
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يقراأ القراآن ب�شوت خ��شع حزين، وك�ن اأّول م� طرق �شمعه من قراءة 

.
(1(

الرجل قوله تع�لى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ  }

وك�أّن  اأح�ض  الجدار،  فوق  وهو  الآية:   هذه  �شمع  الذي  ف�شيل 

بعنف، حتى  ته  ف�لآية:  قد هزَّ اإليه هو، تخ�طبه هو،  اأوحيت  الآية:  

فنزل  هو«،  وهذا  االأوان،  اآن  لقد  بلى...  اللَّهمَّ  بلى...  »اللَّهمَّ  ق�ل: 

عن الجدار، وهجر منذ ذلك الحين كّل الّذنوب، فال �شرقة بعده�، 

ول خمر ول مي�شر ول غيره� من ب�قي الّذنوب التي ك�ن مبتلى به�، 

اإلى  اغت�شبه�  قد  ك�ن  التي  الحقوق  اأرجع  بكل جهده...  ابتعد عنه� 

اأ�شح�به�، واأّدى م� عليه من حقوق اهلل، وجبر م� ك�ن قد ف�ت منه. 

اإذن.. فف�شيل هذا مه�جر اأي�شً� لأّنه هجر ال�شّيئ�ت وابتعد عنه�.

نموذج ب�ضر الحافي

وفي ع�شر الإم�م الك�ظمQ ك�ن في بغداد رجٌل معروٌف ُيق�ل 

الإم�م  ك�ن  اأن  يومً�  وحدث  ب�لبن�ن.  اإليه  ي�ش�ر  مّمن  وك�ن  ب�شر،  له 

اأن فتحت ج�رية ب�ب  اأم�م بيت ب�شر، ف�تفق  الك�ظمQ م�ّرًا من 

الدار لإلق�ء بع�ض الف�شالت »قم�مة« وحين رمت به� في الطريق �ش�أله� 

عبٌد؟!  اأم  حرٌّ  الدار  هذا  �ش�حب  هل  ج�رية!  ي�  ق�ئاًل:   Qالإم�م

معروف  رجل  وب�شر  هذا  �شوؤاله  من  م�شتغربة  وهي  الج�رية  ف�أج�بته 

الن��ض وق�لت: بل هو حّر. فق�ل الإم�مQ: »�ضدقت لو كان  بين 

)1)   �شورة احلديد، الآية:  16.
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عبداً لخاف من مواله«)1). الإم�مQ ق�ل هذه الكلمة وان�شرف، 

فع�دت الج�رية اإلى الدار وك�ن ب�شر ج�ل�شً� اإلى م�ئدة الخمر، ف�ش�أله�: 

م� الذي اأبط�أك؟ فروت له م� دار بينه� وبين الإم�مQ، و�شمع م� 

نقلته من قول الإم�مQ: »�ضدقت، لو كان عبداً لخاف من مواله« 

اأيقظه من غفلته، واأيقظه من نومة الغفلة عن اهلل،  فهّزه هّزًا عنيفً� 

ف�أخبرته  الإم�م،  اإليه�  ه  توجَّ التي  الوجهة  عن  الج�رية  ب�شر  �ش�أل  ثّم 

ينتعل حذاءه. في الطريق ك�ن  اأن  ن�شي  اأّنه  ف�نطلق يعدو خلفه، حتى 

يحدث نف�شه ب�أّن هذا الرجل هو الإم�م مو�شى بن جعفرQ، وفعاًل 

ذهب اإلى منزل الإم�م، فت�ب على يده واعتذر وبكى ثّم هوى على يدي 

وقدمي الإم�م يقّبله� وهو يقول: �شّيدي اأريد من هذه ال�ش�عة اأن اأ�شبح 

عبدًا ولكن عبدًا هلل، ل اأريد هذه الحرية المذلة التي ت�أ�شر الإن�ش�نّية 

، وتطلق العن�ن لل�شهوة الحيوانية، ل اأريد حرية ال�شعي وراء الج�ه  فيَّ

اأ�شيرًا  واأغدو  الّذنوب  م�شتنقع  في  الخو�ض  حرية  اأريد  ل  والمن�شب، 

هذه  من  ال�شليم،  والعقل  ال�شليمة  الفطرة  فيَّ  توؤ�شر  اأن  اأريد  ل  له�، 

ال�ش�عة اأريد اأن اأ�شبح عبدًا هلل وحده، حرًا تج�ه غيره. وت�ب ب�شر على 

يد الإم�م الك�ظمQ. ومنذ تلك اللحظة هجر الّذنوب ون�أى عنه� 

واأتلف كّل و�ش�ئل الحرام، واأقبل على الط�عة والعب�دة. اإذن، ب�شر هذا 

هو مه�جر اأي�شً� لأّن »المهاجر من هجر ال�ضّيئات«.

)1) عندم� فتحت اجل�رية الب�ب ك�نت اأ�شوات الغن�ء والعيدان ت�شل اإىل ال�ش�رع من داخل دار 

.Qب�شر و�شمعه� الإم�م
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: جهاد النفس
ً
ثانيا

اأي�شً�  الجه�د  ب�ب  في  �شبيه  الهجرة،  تف�شير  في  المنحى  ولهذا 

يج�هد  من  هو  والمج�هد   
نف�ضه«)1) جاهد  من  »المجاهد  اإّن  حيث 

ال�شراع  اأّن  ومعروف  الداخلية،  واأهواءه�  ب�ل�شوء  الأّم�رة  النف�ض 

الداخلي موجود ب��شتمرار، ق�ئم بين النف�ض واأهوائه� من جهة والعقل 

من جهة اأخرى.

يقول اأمير الموؤمنين الإم�م علّيQ: »اأ�ضجع النا�س من غلب 

 .
هواه«)2)

نموذج »بورياي ولي«

من  ن�شتخل�شه  الحقيقية  ال�شج�عة  يو�شح  اآخر  مث�ل  هن�ك 

ل� »بورياي ولي«. وقد ك�ن هذا من  التي حدثت  المعروفة  الق�شة 

للبطولة  نموذجً�  يعتبر  وك�ن  الع�لم،  في  الم�ش�رعة  اأبط�ل  كب�ر 

قد  ك�ن  البطل  هذا  اأّن  يروى  واحد،  اآن  في  والعرف�ن  والرجولة 

الم�ش�رعة.  في  بطله�  مع  للتب�ري  المدن  اإحدى  اإلى  مرة  �ش�فر 

في  تجواله  وخالل  الجمعة،  ليلة  في  وذلك  للمب�راة،  موعد  وُعين 

توزع  ك�نت  عجوزًا  امراأة  ولي«  »بورياي  �ش�هد  المدينة،  تلك 

الحلوى على الن��ض وتطلب منهم الّدع�ء، ولم تكن تعرف »بورياي 

)1) احلر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج11، �ض 124. 

)2) نهج البالغة، ولالإم�م علّيQ حكمة ب�لغة تو�شح هذا املعنى اإذ يقولQ: »ما ظفر من 

ظفر االإثم به، والغالب بال�ضّر مغلوب«. نهج البالغة، �ض 533)حتقيق �شبحي ال�ش�لح(.
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ولي« من قبل، فقدمت له الحلوى و�ش�ألته الّدع�ء، ولكّنه �ش�أله� عن 

ح�جته� م� هي؟ فق�لت: »اإّن ابني هو بطل مدينتن� في الم�ش�رعة، 

وقد ج�ءن� من�ف�ض له من مدينة اأخرى لمن�زلته، و�شيلتقي�ن خالل 

المب�راة،  ولدي  يخ�شر  اأن  اأخ�شى  واأن�  المقبلة،  القليلة  الأي�م 

انقط�ع  تعني  بل  وح�شب،  له  �شخ�شية  انتك��شة  تعني  ل  فخ�ش�رته 

ي�أتين� من الراتب الذي يقدم لولدي في  مورد رزقن� الوحيد الذي 

لحي�تن�،  تدميرًا  يعتبر  المب�راة  في  ف�شله  ف�إّن  ولذلك  اللعبة،  هذه 

ولي«  »بوري�ي  �شمع  عندم�  �شيء.  على  اأقوى  ل  عجوز  امراأة  واأن� 

هذا  ا�شتغرق  ثم  لك«  �ش�أدعو  »اطمئني  له�:  ق�ل  المراأة،  حديث 

الرجل في التفكير مع نف�شه محدثً� اإّي�ه� عّم� �شيفعله في المب�راة 

»هل اأ�شرعه اإذا كنت اأقوى منه اأم ل؟« هن� تذكر هذا البطل مقولة 

للمب�راة،  المقرر  اليوم  وفي  هواه«.  غلب  من  النا�س  »اأ�ضجع  اإن: 

اأن  وي�شتطيع  كثيرًا  منه  اأ�شعف  من�ف�شه  فوجد  الحلبة  اإلى  �شعد 

المب�راة  يجعل  اأن  اأجل  ومن  لكّنه  واحدة،  بحركة  اأر�شً�  يطرحه 

الذي  القرار  الم�ش�هدون  يفهم  ل  كي   - حقيقة  وك�أّنه�  تجري 

اتخذه بعد التغلب عليه - راح يكثر من الدوران ويطيل الم�ش�ولة 

وهن�  ي�شرعه.  اأن  من  ذلك  بعد  مّكنه  ثم  من�ف�شه  مع  والمج�ولة 

فيه�،  رع  �شُ التي  اللحظة  تلك  وفي  اأّنه  البطل،  هذا  عن  يذكرون 

هذا  الملكوت،  ع�لم  بقلبه  يرى  وك�أّنه  هلل  انفتح  قلبه  وك�أّن  اأح�ضَّ 

قد   - اللحظة  تلك  في  عليه�  وانت�شر  نف�شه  ج�هد  لأّنه   - الرجل 
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نف�ضه«  جاهد  من  »المجاهد  لأّن:  لم�ذا؟  اهلل،  اأولي�ء  من  اأ�شبح 

اأظهر �شج�عة ف�ق به�  »اأ�ضجع النا�س من غلب هواه« ولأّنه  ولأّن: 

.
(1(

كّل الأبط�ل

نم��وذج اأمي��ر الموؤمني��ن عل��يQ وعم��رو ب��ن عبد ود 

العام��ري

عمرو  مع   Qعلّي الإم�م  ق�شة  الح�دثة،  هذه  من  واأعظم 

الف�ر�ض   ،
(2(

يليل بف�ر�ض  يو�شف  ك�ن  الذي  البطل  ود، هذا  بن عبد 

الذي يعدل األفً�. في معركة الخندق ك�ن ع�شكر الم�شلمين في جهة 

يكن  لم  بحيث  منه،  الث�نية  الجهة  في  العدو  وع�شكر  الخندق  من 

ك�ن  ال�ش�بق  ففي  الع�شر،  هذا  ري��شيي  بني  فقدت  املعنوي�ت  هذه  اأّن  له  يوؤ�شف  ومّم�   (1(

للبطل، لأّنهQ ك�ن بطاًل على  الأكمل  النموذج   Qالإم�م علي الري��شيون يرون يف 

كال اجلبهتني، جبهة ال�شراع مع اأعداء اهلل يف مي�دين احلرب، وجبهة ال�شراع مع النف�ض 

الأّم�رة ب�ل�شوء واأهوائه�.

الهوى  عبودية  من  الإن�ش�ن  حترر  اإذا  اإّل  حتّقق  اأن  ميكن  ل  املثلى  والبطولة  احلقيقية  القّوة 

الن��ض، لأّن روح ال�شج�عة  اإّن البطل وال�شج�ع حّقً� من ل يت�شدى لأعرا�ض  اأي  وال�شهوة، 

احلّقة متنعه من ذلك، وهو ل يزين لأّن روح ال�شج�عة والبطولة ل ت�شمح له بذلك، وهو ل 

ي�شرب اخلمر لأّن روح ال�شج�عة ترف�ض ذلك.

والبطل القوي وال�شج�ع، ل يكذب، ف�ل�شج�عة ت�أبى اأن تكون حليف الك�ذب، وال�شج�ع ل يتملق 

ف�مللق �شّد ال�شج�عة والقّوة.

ف�لبطل احلقيقي، لي�ض ذلك الذي يقدر على رفع ثقل كبري اأو �شخرة �شخمة بل الأهم هو اأن 

يقدر على هوى نف�شه وينت�شر عليه�.

)2)   و�شبب ت�شميته بهذا ال�شم هو اأّنه ك�ن مقباًل يف ركب من قري�ض حتى اإذا و�شلوا اإىل وادي يليل 

-وهو واد قريب من بدر- تعر�شت لهم بنو بكر يف عدد من الفر�ش�ن. فق�ل عمرو بن عبد ود 

لأ�شح�به: اأم�شوا، فم�شوا، وت�شدى وحده لبني بكر ومنعهم من اأن ي�شلوا اإليه فعرف بذلك«.

تف�شري امليزان: ج 16، �ض 197 يف تف�شري �شورة الأحزاب«.  
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ب��شتط�عة العدو اأن يعبر اإلى جهة الم�شلمين ورغم ذلك فقد تمكن 

نفر من الكف�ر - ومن بينهم عمرو بن عبد ود - من عبور الخندق 

اأو ب�أخرى، واأخذ عمرو يجول بفر�شه وهو ي�شرخ: هل من  بطريقة 

له وهم يعرفون  الخروج  الم�شلمين على  اأّي من  مب�رز؟! فلم يجروؤ 

له؟  من   :P الر�شول  فق�ل  مب�رزته،  تعني  وم�ذا  عمرو  هو  من 

فق�ل  اهلل،  نبي  ي�  له  اأن�  وق�ل:  نه�ض  اإذ  عليً�  اإّل  الجميع  ف�شكت 

ثّم  رجل؟  من  اأال  ثانية:  عمرو  فنادى  اجل�س!  عمرو  »اإّنه   :P

اأخذ يلومهم ويقول: اأين جّنتكم التي تزعمون اأّن من قتل منكم 

اهلل،  ر�ضول  يا  له  اأنا  وقال:  نه�س  اإذ  علّي  اإاّل  يجب  فلم  دخلها؟ 

عمرو  فنادى  االأولى،  المّرة  في  اأجابه  ما  بمثل  الر�ضول  فاأجابه 

نه�س  اإذ   Qعلّي االإمام  غير  اأي�ضاً  اأحٌد  يجبه  فلم  ثالثة 

 :Qاإّنه عمرو«، فق�ل« :P وقال: يا ر�ضول اهلل اأنا له، فقال

اإلى   Qوخرج له  ف�أذن  اهلل  ر�شول  ف��شت�أذن  عمراً«،  كان  »واإن 

على  الأبط�ل  بطل  يطرح   Q�ًعلي اأنَّ  الحدث،  عمرو. وخال�شة 

الأر�ض ويجل�ض على �شدره ليحتّز راأ�شه وهن� يب�شق عمرو في وجه 

ب�ل�شير  وي�أخذ  �شدره،  فوق  من   Qالإم�م فيقوم   ،Qعلّي

اأخرى على �شدره  بهدوء ب�لقرب منه وبعد فترة يعود فيجل�ض مّرة 

ثّم  اأّوًل   Qقي�مه �شبب  عن  عمرو  في�ش�أله  راأ�شه  بقطع  ويهم 

الإم�م  غ�شب  لقد  الإم�مQ؟!  جواب  ك�ن  فم�  ث�نية،  عودته 

اأّنه  من  خ�شية  تركه  وهن�  ال�شريف،  وجهه  في  اللعين  ب�شق  عندم� 
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اإن قتله وهو غ��شب فقد يحتمل اأن يكون ذلك غ�شبً� لنف�شه ل هلل، 

.
(1(

Q وع�د فقتله هلل تع�لى ل لغيره فق�م عنه حتَّى هداأ

الهجرة تعني ترك الذنوب 

الّذنوب  ترك  هو  للهجرة  الآخر  المعنى  اأّن  تقّدم  م�  وخال�شة 

والمع��شي، والمعنى الآخر للجه�د هو مج�هدة النف�ض واأهوائه�، فهل 

اأنَّه �شحيح بحدِّ  -ي� ترى- هذا التَّف�شير �شحيح اأم ل؟! الجواب هو 

ذاته ولكن قد اأ�شيء فهمه وفهم ب�شورة خ�طئة، فمقولت�: »المهاجر 

من هجر ال�ضّيئات، والمجاهد من جاهد نف�ضه« واردت�ن في اأح�ديث 

المع�شومين R. اإّن النبي الأكرم P ي�شف جه�د النف�ض ب�أّنه 

»الجهاد االأكبر«، لكن الخط�أ في الفهم والنحراف في التف�شير، قد 

وقع عندم� لج�أ البع�ض اإلى اإلغ�ء المعنى الأّول للهجرة والجه�د وذلك 

الجه�د  معنى  واإّن  الّذنوب  ترك  الهجرة  معنى  اأّن  في  ب�حتج�جهم 

مج�هدة النف�ض فال ح�جة اإذن لأن نترك الأهل والدي�ر عند اقت�ش�ء 

بيوتن�  في  نجل�ض  ذلك  من  بدًل  بل  البلدان،  في  ونتغرب  ال�شرورة، 

)1)   الرواية التي وجدن�ه� ينقله� املجل�شي يف البح�ر: ج 41، �ض 51.

 وفيه�: »اإّنه مل� اأدرك عمرو بن عبد ود، مل ي�شربه. فوقعوا يف علّيQ - ويق�شد اأّن اأ�شح�ب 

الر�شول P انتقدوا عليً� ب�شبب تركه الإجه�ز على عمرو - فرّد عنه حذيفة فق�ل النبي 

P: مه ي� حذيفة ف�إّن عليً� �شيذكر �شبب وقفته. ثّم اإّنه �شربه - اأي اإّن الإم�م قتل عمرًا 

- فلم� ع�دQ، �ش�أله النبي عن ذلك - الت�أخري يف قتل عمرو - فق�لQ: »لقد ك�ن 

- عمرو - �شتم اأّمي وتفل يف وجهي، فخ�شيت اأن اأ�شربه حلظ نف�شي - غ�شبً� له� - فرتكته 

حتى �شكن م� بي ثّم قتلته يف اهلل«. 

      - ابن �شهر اآ�شوب، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج1، �ض381.
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ونهجر الّذنوب فن�شبح بذلك مه�جرين، ويقول البع�ض الآخر: اإّنه م� 

ير اإلى مح�ربة  دام الجه�د هو مج�هدة النف�ض، اإذن فال �شرورة لل�شَّ

اأعداء الإ�شالم، وبدًل من اأن نتحمل م�ش�عب ذلك، نجل�ض في بيوتن� 

ونن�شغل في مج�هدة اأنف�شن� وهذا هو -في نظرهم- الجه�د في �شبيل 

الجه�د  هو  وذاك  الأكبر  الجه�د  لأّنه  �ش�بقه  من  اأعظم  هو  بل  اهلل 

الأ�شغر.

اإذن فقد اتخذ تف�شير الهجرة بترك الّذنوب ذريعة لإلغ�ء الهجرة 

لإلغ�ء  ذريعة  النف�ض  بجه�د  الجه�د  تف�شير  واتخذ  الأّول،  ب�لمعنى 

الجه�د ب�لمعنى الأّول. وهذا هو النحراف في الفهم، لأّن في الإ�شالم 

هجرتين ل هجرة واحدة، ونوعين من الجه�د ل نوعً� واحدًا، واإلغ�ء 

اأّي من الهجرتين - نوعي الهجرة - ب�لتذرع ب�لنوع الآخر، اأو اإلغ�ء اأّي 

من نوعي الجه�د ب�لتذرع ب�لآخر، كل ذلك يعني انحرافً� عن الإ�شالم 

وتع�ليمه.

: دور الجهاد والهجرة في تربيم اإلنسان
ً
ثالثا

اإّن ق�دتن� الدينيين - الر�شول الأكرم، الإم�م عليQ والأئّمة 

الهجرتين،  بكال  اهلل،  �شبيل  في  مه�جرين  جميعً�  ك�نوا   - الأطه�ر 

وك�نوا R مج�هدين في �شبيل اهلل بكال الجه�دين. واإذا نظرن� 

يمكن  ل  درج�ت  هن�ك  وجدن�  المعنوّية،  الن�حية  من  المو�شوع  اإلى 

الو�شول اإليه� اإّل عبر المرور بكلت� الهجرتين اأو الجه�دين، فال يمكن 
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�ش�حة  ير  لم  وهو  المج�هد  درجة  على  الإن�ش�ن  يح�شل  اأن  بح�ل 

الجه�د اأ�شاًل، كم� ل يمكن له اأن يح�شل على درجة المه�جر وهو لم 

يه�جر ب�لمعنى الظ�هر- المعنى الأّول - وهذه هي �ُشّنة اهلل في خلقه 

لالإن�ش�ن، اإذ جعل ن�شجه وتك�مله ورقيه مرهونة ب�جتي�ز دورات تربوية 

خ��شة، ف�لزواج مثاًل يعتبر من وجهة نظر الإ�شالم عماًل مقّد�شً� من 

عّدة وجوه »على العك�ض من الم�شيحية المع��شرة التي تعتبر العزوبة 

عماًل مقّد�شً�«، فلم�ذا يعتبر الإ�شالم الزواج عماًل مقّد�شً�؟!.. اإّن �شّر 

الهتم�م بهذا الأمر هو ت�أثيره المهم في تربية روح الإن�ش�ن، فلروح 

الإن�ش�ن خ��شية التك�مل والرقي والن�شج ول يمكن اأن تح�شل عليه� 

اإّل ب�لزواج، اأي لو ظّل الرجل اأعزب اإلى اآخر عمره اأو لو ظّلت المراأة 

تك�مل روحيهم�،  ف�شيبقى هن�ك نق�ض في  اآخر عمره�،  اإلى  عزب�ء 

�شببه فقدان الأثر التربوي للزواج ول ي�شّد ذلك النق�ض حتى لو اأّنهم� 

ف�لإ�شالم  النف�ض،  ومج�هدة  والري��ش�ت  العب�دة،  في  العمر  ق�شي� 

اأ�شرار ذلك الت�أثير الذي يتركه  اعتبر الزواج �ُشّنة من �شننه، واأحد 

الموؤثرة  العوامل  من  ع�مل  فكل  وتك�مله.  الإن�ش�ن  تربية  في  الزواج 

به،  الخ��ض  موقعه  في  اأثره  ينح�شر  الإن�ش�ن  تربية  في  والم�شتركة 

ول يمكن لأي ع�مل اآخر اأن يحل محّله اإذا فقد ويحدث نف�ض ت�أثيره 

التربوي، كم� اأّنه لن ي�شتطيع اأن يحل محل اأّي من العوامل الأخرى.

تربية  ت�شترك في  التي  العوامل  اأي�شً� من  والجه�د هم�  والهجرة 

العوامل  اأي من  اأن يحل محلهم�  يمكن  ولذلك فال  وتك�مله  الإن�ش�ن 
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الأخرى. ف�لجه�د مع النف�ض له موقعه، وكذلك الهجرة عن ال�شّيئ�ت، 

لكن الهجرة العملية ع�مل تربوي ل يمكن للهجرة ب�لمعنى الث�ني - 

الهجرة عن ال�شّيئ�ت - اأن تحّل محله. وكذلك ح�ل الجه�د والقت�ل 

والعك�ض  النف�ض.  جه�د  محّله  يحّل  اأن  يمكن  فال  اهلل  اأعداء  �شد 

�شحيح اأي�شً�، فكالهم� ي�شعهم� الإ�شالم في �شف واحد ويعتبرهم� 

من عوامل التربية الإ�شالمية.

: الظروف الموضوعيم للجهاد والهجرة
ً
رابعا

وهن� يبرز �شوؤال مهم يقول: اإّن الظروف المو�شوعية التي يعي�شه� 

الفرد الم�شلم متب�ينة ول تقت�شي جميعه� من الفرد الم�شلم اأن يه�جر 

اأو يج�هد اأعداء اهلل، فم�ذا �شيكون موقفه اآنذاك خ�شو�شً� بعد اأن 

عرفن� الأثر التربوي المهم للهجرة والجه�د؟!

المفرد  واجب  ب�أّن  الت�ش�وؤل  هذا  عن   P الأكرم  الر�شول  يجيب 

الم�شلم في هذه الح�ل، هو اأن يكون في قلبه عزم �ش�دق ونّية مخل�شة ب�أن 

يه�جر اأو يج�هد اأعداء اهلل، في اأّي وقت تتطلب الظروف المو�شوعية 

لدى  ال�ش�دق  والعزم  المخل�شة  النّية  توافر  ومع  الجه�د.  اأو  الهجرة 

الفرد الم�شلم، ي�شل بذلك اإلى درجة المه�جرين والمج�هدين حقً�. 

يغز  لم  »من   :P قوله  ا�شتخال�شه من  يمكن  النبوي  الجواب  وهذا 

.
ث نف�ضه بغزو، مات على �ضعبة من النفاق«)1) ولم يحدِّ

)1)   �شحيح م�شلم: ج3، �ض1517، و�ض1910.
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{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  يقول:  الكريم  والقراآن 

ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

.
(1(

ڄ}
ونالحظ من الن�ض القراآني اأّنه ل يدخل المتخلفين �شمن حديثه 

عن  هن�،  حديثه  واإّنم�  هن�،  اإليهم  منظور  غير  فهم  الق�عدين  عن 

المج�هدين(  الكف�ية من  به  بعذر �شرعي )هو وجود من  الق�عدين 

من  واأجرًا  وف�شاًل  درجة  اأعلى  هم  المج�هدين  هوؤلء  اإّن  فيقول: 

المج�هدين،  من  الك�في  العدد  وجود  وهو  �شرعي  بعذر  الق�عدين 

اأولي  ي�شمل  ل  التف�شيل  هذا  اأّن  الن�ض  يوؤكد  نف�شه  الوقت  في  ولكن 

ب�شبب  والمعذورين  الجه�د  على  الق�درين  اأي  الق�عدين  من  ال�شرر 

الب�شر،  كف�قدي   - الجه�د  عن  تعوقهم  التي  المختلفة  الأمرا�ض 

والم�شلولين عن الحركة والمر�شى الذين اأقعدهم المر�ض فال ينفي 

اإلى درجة  اأن ي�شلوا  الممكن  لهوؤلء ف�شاًل، ومن  اأّن  الكريم  القراآن 

المج�هدين، بل وي�شبقوا الآخرين في ذلك، لو ك�ن في قلوبهم عزم 

اإلى  لذهبوا  العوائق  تلك  عنهم  زالت  لو  ب�أّن  حقيقية،  ونّية  �ش�دق 

�شحيحة  الق�عدة  وهذه  واأنف�شهم.  ب�أموالهم  اهلل  �شبيل  في  الجه�د 

عند توافر �شروطه�.

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  95.
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ق�ل رجل لأمير الموؤمنين الإم�م علّيQ وهو في طريق عودته 

: »ي� اأمير الموؤمنين اإّن لي اأخً� كم تمنيت اأن يح�شر معن� 
(1(

من �شفين

الإم�م علي فين�ل �شحبتك« فم�ذا ك�ن جواب  �شفين في مع�شكرك 

وم�ذا في  م� هي،  اأخيه  نّية  الرجل عن   Qش�أل� لقد  ؟!   Q

قلبه، وعالم عزمه، هل ك�ن لديه عذر منعه من الح�شور اأم لم يكن 

تلك  كل  عن  الدقيقة  الأجوبة   Qالإم�م يحدد  ثّم  عذر؟!  لديه 

الحتم�لت، ف�إذا لم يكن معذورًا ولم ي�أت فعدم مجيئه خير لن� من 

، واإن ك�ن معذورًا وقلبه معن� وعزمه اأن يلحق بن� لو ا�شتط�ع 
(2(

مجيئه

من  الإم�م  عودة  اأثن�ء  حدث  احلوار  هذا  اأّن  تذكر  البالغة  نهج  يف  وجدن�  التي  الرواية     (1(
الب�شرة بعد اأن ن�شره اهلل على اأ�شح�ب اجلمل ل بعد عودته من �شفني كم� ذكر الأ�شت�ذ 

ال�شهيد ونحن اإذ ذكرن� الرتجمة التو�شيحية للن�ض كم� ذكره� ال�شيخ ال�شهيد، نثبت هذا 

:Qالذي وجدن�ه يف النهج: ومن كالم له

»مل� اأظفره اهلل ب�أ�شح�ب اجلمل، وقد ق�ل له بع�ض اأ�شح�به: وددت اأّن اأخي فالنً� ك�ن �ش�هدن� 

:Qلريى م� ن�شرك اهلل به على اأعدائك« فق�ل له

»اأهوى اأخيك معن�؟ فق�ل: نعم، ق�لQ: فقد �شهدن�، ولقد �شهدن� يف ع�شكرن� هذا اأقوام يف اأ�شالب 

الرج�ل واأرح�م الن�ش�ء، �شريعف - يجود بهم عن غري انتظ�ر - بهم الزم�ن ويقوى بهم الإمي�ن«. 

نهج البالغة، ج1، �ض55.  -

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  {ہ     (2(
ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}. �شورة التوبة، الآيت�ن: 46 و47.

التي يذكره� الإم�مQ فيتلطف  الث�نية  ب�لن�شبة للط�ئفة  اأم�  ب�لن�شبة للط�ئفة الأوىل.  هذا 

القراآن الكرمي يف و�شفهم فيقول يف �شي�ق الآي�ت ال�ش�بقة.

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  {ک 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 

ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې}. �شورة التوبة، الآيت�ن: 91 و 92.

عن الر�شول P اأّنه ق�ل مل� رجع من غزوة تبوك وعند اقرتابه من املدينة: »اإّن ب�ملدينة لقومً�، 

م� �شرمت من م�شري ول قطعتم واديً� اإّل ك�نوا معكم فيه« ق�لوا ي� ر�شول اهلل وهم ب�ملدينة؟ 

ق�لQ: »وهم ب�ملدينة، حب�شهم العذر«. 

- �ُشنن ابن م�جة، ج 2، �ض923.
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فهو معن�، ف�أج�ب الرجل اإّنه كذلك ي� اأمير الموؤمنين ف�أج�به الإم�م

اآخرون م� زالوا في  اأخوك وحده ك�ن معن� بل ورج�ل  لي�ض   :Q

ّمه�تهم بل وفي اأ�شالب اآب�ئهم، فهذا حكم ث�بت فكّل �شخ�ض 
ُ
اأرح�م اأ

اأدرك  لو  اأّنه  اإذا ُوجد وك�ن في قلبه عزم �ش�دق  القي�مة  وحتى يوم 

اأن�ش�ر علي وجي�ض  ويعتبر من  فهو مع علي  لن�شره  عليً� في �شفين 

علي في �شفين واإن لم يح�شر �شفين بل ولم يع��شره�.

: انتظار الفرج
ً
خامسا

ماذا يعني انتظار الظهور؟

يتوّهم  البع�ض  الفرج«؟  انتظار  االأعمال  »اأف�ضل  ن�ض  يعني  وم�ذا 

ويظّن اأّن »انتظار الفرج« وهو اأف�شل الأعم�ل يعني اأن ننتظر ظهور اإم�م 

الع�شر | مع جمع من خوا�ض اأ�شح�به واأن�ش�ره وعدتهم »313« رجاًل 

ومعهم جمع اآخر من غير الخوا�ض، فيح�ربون اأعداء الإ�شالم ويطهرون 

الأر�ض من دن�شهم، ويقيمون العدل والأمن في البالد ويوفرون الرف�ه 

والحرية ب�أكمل �شورهم�، بعد ذلك يقولون لن�: تف�شلوا! البع�ض يتوّهم 

اأّن انتظ�ر الفرج هو هذا، وي�شفونه ب�أّنه اأف�شل الأعم�ل. ولكن النتظ�ر 

في  لالنخراط   Qالإم�م ظهور  ب�نتظ�رن�  هو  للفرج،  الحقيقي 

جي�شه والقت�ل تحت اإمرته حتى ولو ا�شت�شهدن� في هذا القت�ل. النتظ�ر 

الحقيقي هو اأن يكون اأمل الإن�ش�ن كله وكل اأم�نيه حقً� الجه�د في �شبيل 

اهلل، ولي�ض النتظ�ر حتى ي�أتي الحّجة | فتقول له: اذهب اأنت وحدك 

ف�أنجز كّل المه�م ال�ش�قة، وعندم� يحين وقت جني الثم�ر �شن�أتي نحن، 
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ي�  له:  ق�لوا  فقد  محّمد  اأ�شح�ب  اأم�  مو�شى،  اأ�شح�ب  منطق  هو  هذا 

اأ�شح�ب مو�شى  اإ�شرائيل،  ر�شول اهلل! ل نقول لك م� ق�له لمو�شى بنو 

عندم� و�شلوا اإلى فل�شطين - بيت المقد�ض - وراأوا فيه� جندًا مت�أهبين 

 ،
(1(

ٺ} ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  لمو�شى:  ق�لوا 

وطهرا  فق�تال  وربك  اأنت  اذهب  مو�شى،  اأ�شح�ب  منطق  هو  ك�ن هذا 

فل�شطين من دن�ض الأعداء، و�شن�أتي نحن بعد اأن نطمئن اإلى اأّنه لم يبق 

خطر فيه�. اإّن مو�شىQ قد �ش�ألهم م�شتنكرًا: فم� هو واجبكم اإذن؟ 

عليكم اأنتم اأي�شً� اأن تخرجوا من دي�ركم الغ��شب الذي اأخرجكم منه�، 

اأمث�ل المقداد، فم� ك�ن قولهم كهذا،   P اأم� اأ�شح�ب النبي الأكرم 

واإّنم� ق�لوا: »لقد اآمنا بك و�ضدقناك و�ضهدنا اأّن ما جئت به هو الحق 

واأعطيناك مواثيقنا على ال�ضمع والطاعة، فام�س يا ر�ضول اهلل لما 

اأردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحّق لو ا�ضتعر�ضت بنا هذا البحر 

فخ�ضته لخ�ضناه معك ما تخّلف مّنا رجل واحد، وما نكره اأن تلقى 

.
بنا عدونا غداً«)2)

عزم  قلوبن�  في  يتر�شخ  اأن  هو  للفرج  الحقيقي  ف�لنتظ�ر  اإذن 

اإم�م  جي�ض  في  نكون  لأن  نوفق  ب�أن  واأمل  حقيقية  ونّية   �ش�دق 

الع�شر | فن�ش�رك معه في اإ�شالح الّدني�.

)1)   �شورة امل�ئدة، الآية:  24.

)2)   القول ل�شعد بن مع�ذ وقد ق�له جوابً� للر�شول P الذي ا�شت�ش�ر الأن�ش�ر يف اخلروج اإىل 

امل�شركني يف معركة بدر، جتده يف ال�شرية النبوية لبن ه�ش�م، ج2، �ض448.
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نموذج الإمام الح�ضينQ واأ�ضحابه

م�  كثيرًا  الجملة  هذه  عظيماً«.  فوزاً  فنفوز  معك  كّنا  ليتنا  »يا 

ننتبه  ترى  ي�  هل  ولكن   .Qاهلل عبد  اأب�  به�  ونخ�طب  نردده� 

حقً� اإلى معن�ه�؟ اإّن معن�ه�، هو اأْن ي� اأب� عبد اهلل ي� ليتن� كّن� معك 

فن�شت�شهد بين يديك وتحت رايتك وبذلك نفوز فوزًا عظيمً�. فهل هذا 

التمني مجرد قول اأم اأّنه يعّبر عن �شدق نّية ورغبة حقيقية؟! هن�ك 

من يطلق هذه العب�رة ب�شدق وعقيدة، لكن اأكثرن� يقراأه� في الزي�رة 

ول تتعدى لقلقة الل�ش�ن.

يوم   Qالح�شين �شلى  وفيه  هر  الظُّ وقت  اقترب  وعندم� 

ع��شوراء اآخر �شالة له في هذه الدني� وقد ا�شت�شهد معظم اأ�شح�به. 

اإذ في هذا اليوم، قبل الظهر، وعند حلوله لم يكن قد بقي اإّل الح�شين

Q واأهل بيته ونفر من اأ�شح�به، اإذ ا�شت�شهد الق�شم الأكبر منهم 

قبل ذلك في اأثن�ء الترا�شق المتب�دل لل�شه�م - حرب الرم�ة-. ك�ن 

جي�ض اأبي عبد اهلل ل يزيد على اثنين و�شبعين رجاًل، لكن هذا الجي�ض 

ال�شغير ك�ن يتمتع بمعنوي�ت ع�لية، و�شج�عة منقطعة النظير، الإم�م 

اإم�رات  اأدنى  عليه  تظهر  اأن  من  وي�أنف  ي�أبى  ك�ن   Qالح�شين

لهوؤلء  جعل  حربيً�،  تنظيمً�  جي�شه  نظم  كذلك  والنك�ش�ر،  ال�شعف 

الثنين وال�شبعين قلبً� وميمنة ومي�شرة ك�أي جي�ض نظ�مي اآخر، فك�ن 

زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظ�هر على المي�شرة وعقد 

راية جي�شه لأخيه اأبي الف�شل العب��ضQ الذي اأ�شبح منذ ذلك 
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.Qاليوم يلقب بح�مل لواء الح�شين

الإم�م لكن  القت�ل،  لبدء  يتلهفون  ك�نوا  اهلل  عبد  اأبي  اأ�شح�ب 

الأعداء  يبداأهم  حتى  يق�تل  ل  اأن  على  وي�شّر  ي�أبى  ك�ن   Q

ب�لقت�ل، واأم� ق�شة بدء القت�ل فك�نت على يد عمر بن �شعد.

اإّن عمر بن �شعد ك�ن يريد اأن يجمع الّدين والّدني� معً�، اهلل والم�دة 

معً�. ك�ن يريد اأن يح�شل على ملك الري من ابن زي�د، ولكن دون اأن 

يلطخ يديه بدم الح�شينQ وي�شبب هذا ال�شراع الذي ك�ن يع�نيه 

مع نف�شه. اأر�شل ابن �شعد الر�ش�ئل المتوالية �شعيً� لتجنب القت�ل مع 

الح�شينQ. وعندم� علم ابن زي�د بهذه الم�ش�عي، اأر�شل اإلى ابن 

�شعد ر�ش�لة �شديدة اللهجة، عّنفه فيه� واأمره اأن يح�شم الأمر �شريعً� 

بقتل الح�شينQ وهدده ب�أّنه �شيعزله وين�شب غيره اإن لم يفعل. 

ترّدد  واإذ  الّدني�،  عبودية  من  يتخل�ض  اأن  �شعد  بن  عمر  ي�شتطع  لم 

�شمعً� وط�عة  فق�ل  ب�لّدني�،  دينه طمعً�  ب�ع  الّدين  وبين  بينه�  الأمر 

لأمر ابن زي�د، ف�أظهر الكثير من ال�شعة والخ�ّشة والغدر وارتكب اأفظع 

الجرائم التي عرفه� الت�ريخ. ويعلل ابن �شعد ارتك�به لق�شم من تلك 

اأن ينفي عن نف�شه تهمة النحي�ز  اأجل  الجرائم ب�أّنه ك�ن ي�شعى من 

اإخال�شه  زي�د  لبن  يوؤكد  اأن  اأجل  ومن   ،Qالح�شين الإم�م  اإلى 

وولءه له بعد اأن و�شلت لبن زي�د ر�ش�ئل تتهم ابن �شعد ب�لترّدد في 

�شعد  ابن  اأقدم  التهمة  لهذه  ونفيً�  اإليه،  والميل   Qالإم�م قت�ل 

تملقً� لبن زي�د،  الر�شول  اآل  الجرائم بحق  �شل�شلة من  ارتك�ب  على 
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ف�أمر فرقة الرم�ة ب�ل�شتعداد بعد اأن تق�بل الجي�ش�ن، ف��شتعد الرم�ة 

واأخذ ابن �شعد �شهمً� واأطلقه نحو خي�م الإم�م الح�شينQ وق�ل: 

.
»ا�ضهدوا لي عند االأمير اإّني اأّول من رمى«)1)

طلق في واقعة الطف. واأن� كّلم� و�شلت 
ُ
هذه هي ق�شة اأّول �شهم اأ

اإلى هذا المقطع من واقعة الطف في كربالء تذكرت قوًل ل�شديقن� 

و�شديقكم العزيز الع�لم الكبير المرحوم )اآيتي(، فلقد �شمعت منه 

بداأت  لقد  ب�شهم،  وختمت  ب�شهم  بداأت  الطف  واقعة  اأّن  له  قراأت  اأو 

الذي  اأي  به،  الذي ختمت  ال�شهم  تعرفون  فهل  �شعد  بن  ب�شهم عمر 

اأنهى القت�ل بين الطرفين؟ لقد ك�ن ذلك عندم� وقف �شّيد ال�شهداء 

وحده في الميدان وقد تعب من كثرة القت�ل واأخذ منه العط�ض م�أخذًا 

عظيمً�، ثم ك�ن اأن اأ�ش�بته حج�رة رم�ه� اأحد الأوغ�د نحوه، ف�أ�ش�بت 

جبهته المب�ركة و�ش�ل منه� الدم الزاكي فلم� رفع الإم�م ثوبه يم�شح 

جبينه اأت�ه �شهم مثلث م�شموم ف�أ�ش�ب قلبه فختم بذلك جه�د �شّيد 

ال�شهداء، ولم يعد الإم�م يذكر �شيئً� ولم يعد يخ�طب اإّل رّبه ق�ئاًل: 

»ب�ضم اهلل وباهلل وعلى مّلة ر�ضول اهلل«)2).

اأ�شح�ب ر�شول اهلل P ومن الرم�ة  اأبي وق��ض ك�ن من  اأب�ه �شعد بن  اأّن  )1)  جدير ب�لذكر 

اأبلى يف احلروب الإ�شالمية بالًء ح�شنً� وقّدم خدم�ت  امل�شهورين بني العرب ب�مله�رة وقد 

جليلة لالإ�شالم يف هذا امل�شم�ر.

)2)   جالء العيون لل�شّيد عبد اهلل �شرب، وقد اعتمدن� عليه يف �شبط الن�شو�ض املتعلقة بواقعة 

الطف يف املح��شرات الثالث.
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الح�شين اأ�شح�ب  من  رجاًل  ال�ش�كري  �شبيب  بن  ع�ب�ض  ك�ن 

فوقف  الح�شينية،  والبطولة  ال�شج�عة  روح  كي�نه  قد مالأت   ،Q

في و�شط الميدان يدعو جي�ض بني اأمّية للمب�رزة، فلم يجروؤ اأي منهم 

على تحدي هذا الليث الغ��شب، وبعد تكرار الدعوة لهم، وجد ع�ب�ض 

اأّن لمة حربه تعيقه عن الحركة ومه�جمة اأعداء اهلل، فخلعه� كله� 

- درعه خوذته وغيرهم�- وع�د اإلى الميدان يه�جم اأعداء الإ�شالم، 

فلم يجروؤ اأحد على الوقوف في طريقه، وم� ا�شتط�عوا قتله اإّل برميه 

بوابل من الحج�رة وال�شه�م ف��شت�شهد بهذا الأ�شلوب الوح�شي. ولقد 

اأروع �شور  الطف  يوم  اأبي عبد اهللQ في  اأ�شح�ب  ر�شم جميع 

البطولة والفداء، رج�ًل ون�ش�ًء، وزينوا ت�ريخ الب�شرية بلوح�ت مده�شة 

و�شفح�ت م�شرقة لي�ض له� نظير. ولو ك�نت قد وجدت مثل هذه ال�شور 

البطولية الم�شرقة في ت�ريخ الغرب، لراأيت كيف يعظمونه� وي�شنعون 

منه� نم�ذج م�شرقة.

الح�شين اأ�شح�ب  من  اآخر  رجل  الكلبي  عمير  بن  اهلل  وعبد 

Q ك�ن قد ا�شطحب معه اإلى كربالء زوجته ووالدته، وقد ك�ن 

يوم  في  الميدان  اإلى  النزول  اأراد  وعندم�  الب�رزين،  الأبط�ل  من 

من  وعند  تتركني  من  اإلى  له:  وق�لت  زوجته  اعتر�شته  ع��شوراء، 

تودعني - وك�ن جديد عهد ب�لزواج منه� - ثم اأردفت ق�ئلة: »باهلل ال 

ّمه قول زوجته حتى خ�طبته: 
ُ
اأ تفجعني في نف�ضك«. وم� اأن �شمعت 

 P يا بنيَّ ال ت�ضمع لقولها. اذهب وقاتل بين يدي ابن ر�ضول اهلل«
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بين  تقتل  اأر�ضى عنك حتى  وال  �ضفيعك،  القيامة  في  ليكون غداً 

ّمه عمود 
ُ
يدي الح�ضينQ«. فرجع وق�تل حتى ا�شت�شهد ف�أخذت اأ

»جزيتم  وق�ل:   Qالح�شين فرّده�  الأعداء،  وه�جمت  الخيمة 

من اأهل بيت خيراً ارجعي اإلى الن�ضاء يرحمك اهلل فقد و�ضع عنك 

راأ�ض  يقطعون  اإذ  جديدة  ب�شعة  جريمة  الأعداء  ويرتكب  الجهاد«. 

له  وتقبِّ عنه  التراب  وتم�شح  فت�أخذه  ّمه 
ُ
اأ �شوب  به  ويرمون  اهلل  عبد 

ثم  ر�ضيت«  قد  بنّي  عنك  ر�ضيت  »قد  بقوله�:  وتخ�طبه  وتحت�شنه 

اإلى مع�شكر الأعداء وهي تقول: م� قدمن� في �شبيل اهلل فلن  ترميه 

ن�شترجعه.

في   Qالح�شين ا�شت�أذنوا  الذين  الآخرين  الأن�ش�ر  ومن 

الخروج للقت�ل، �شبي ابن ع�شرة اأعوام اأو اثني ع�شر ع�مً�، ك�ن اأبوه 

الإذن  ط�لبً�  �شيفه،  حم�ئل  ال�شبي  �شّد  وقد  المعركة،  في  قتل  قد 

ّمه 
ُ
ب�أ راأفة  ب�لقت�ل  له  ي�أذن  لم   Qالح�شين الإم�م  لكن  ب�لقت�ل 

اأبوه  قتل  غالم  »هذا   :Qفق�ل قليل  منذ  بزوجه�  فجعت  التي 

ّمه تكره ذلك« ف�أج�به الغالم موؤّكدًا ر�ش� 
ُ
في الحملة االأولى ولعلَّ اأ

ّمي 
ُ
والدته بقت�له دون الح�شين وعدم ر�ش�ه� بغير ذلك. فق�ل: »اإّن اأ

هي التي اأمرتني وقالت ال اأر�ضى عنك حتى تقتل دون الح�ضين«.

هذا ال�شبي امت�ز ب�أدب رفيع وخلق ع�ل وقد �شرب في يوم الطف 

مثاًل رائعً� في الرفعة وال�شمو امت�ز بهم� على الجميع، اإذ اإنَّ كل من 

ك�ن يبرز اإلى ميدان القت�ل من اأ�شح�ب الح�شينQ ك�ن يعّرف 
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نف�شه رجزًا اأو خط�بة وهذا اأمر تع�رفت عليه العرب، وك�ن من يرتجز 

هذا  ولكن  وع�شيرته،  اأبيه  وا�شم  ا�شمه   - ع�دة   - يذكر  يتحدث  اأو 

ال�شبي لم يفعل ذلك، ولم يذكر ا�شمه اأو ا�شم اأبيه وع�شيرته، بل ظل 

مجهوًل في الت�ريخ، واأرب�ب المق�تل لم يذكروا ابن اأي من الأ�شح�ب 

هو، ولم يكتبوا في تعريفه �شوى »وخرج غالم قتل اأبوه في المعركة«، 

فلم�ذا لم يعرف؟ األم يرتجز ويعرف نف�شه عندم� برز القت�ل؟ بلى 

د به� ولم  فعل ذلك، واأن�شد رجزًا اأبدع فيه كل الإبداع وبطريقة تفرَّ

ي�شبقه اأو يلحقه فيه� اأحد. لقد ارتجز ق�ئاًل:

�ضرور فوؤادي الب�ضير النذير»اأميري ح�ضين ونعم االأمير

نظير«ع�����ل�����يٌّ وف�����اط�����م�����ة وال����������داه من  له  تعلمون  فهل 

بذكر  نف�شه  يعرف  فلم  للع�لم  نف�شه  ف  عرَّ اأكثر،  ل  الرجز  بهذا 

ب�لفتخ�ر  نف�شه  يعّرف  ولم  وع�شيرته،  وجده  ب�أبيه  والفتخ�ر  ا�شمه 

ف نف�شه ب�لفتخ�ر ب�أّنه من جند الح�شين ب�أبيه وجده وع�شيرته، بل عرَّ

Q واأّن اأميره الح�شين وكفى.
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: ما هي طبيعم الموت؟
ً
أوال

ثمة اتج�ه�ت متب�ينة في نظرته� اإلى الموت.

ف�ّتج�ه يرى اأّن عالقة الإن�ش�ن ب�لع�لم، وعالقة الروح ب�لج�شد،   -

هي نوع من العالقة التي تربط ال�شجين ب�ل�شجن، وغريق البئر 

ب�لبئر والطير ب�لقف�ض.

والنتح�ر  وحرّية،  خال�ض  الفكري  الّتج�ه  هذا  راأي  في  والموت 

بموجبه م�شروع.

يكت�شب  وبموجبه�  النظرية،  هذه  المعروف  )م�ني(  اإلى  وتن�شب 

الموت �شفة اإيج�بية مطلوبة، اإذ اإّنه نج�ة من �شجن وخروج من بئر 

اإلى  اإّنه يدعو  بل  الأ�شف  اإلى  ولي�ض فيه م� يدعو  وتحرر من قف�ض، 

البته�ج.

واّتج�ه ث�ن يرى اأّن الموت عدم وفن�ء، خالفً� للحي�ة التي هي   -

ترجيح  اإلى  وب�لبداهة  غريزيً�  يميل  والإن�ش�ن  وبق�ء..  وجود 

�شورة  ب�أي   - الحي�ة  يف�شل  فهو  ولذلك  الفن�ء،  على  الوجود 

)ج�لينو�ض(  عن  )المولوي(  يتحدث  الموت.  على   - ك�نت 

اأبقى  اأن  اأف�شل  اإّني  ق�ل:  اأّنه  المعروف  ال�شكندراني  الطبيب 

حّيً� حتى ولو قدر اأن اأعي�ض في بطن بغلة وراأ�شي خ�رجه�. هذا 

الّتج�ه ينظر اإلى الموت نظرة �شلبية تم�مً�.
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-  والّتج�ه الآخر يرف�ض اأن يكون الموت اإب�دة وفن�ء.. ويرى 

عالقة  تكون  اأن  ويرف�ض  اآخر،  اإلى  ع�لم  من  انتق�ل  اأّنه 

عالقة  نوع  من  ب�لج�شد،  الروح  وعالقة  ب�لع�لم،  الإن�ش�ن 

ب�لقف�ض،  الطير  اأو  ب�لبئر  الغريق  اأو  ب�ل�شجن،  ال�شجين 

الفالح  ب�لمدر�شة وعالقة  الط�لب  اأّنه� كعالقة  اإلى  ويذهب 

ب�لمزرعة.

الأهل  عن  ك�بتع�ده  متعددة  م�ش�عب  درا�شته  في  يع�ني  الط�لب 

والأحبة وعن الوطن اأحي�نً�، ويتقيد بجدران ال�شف والمدر�شة.

لكن الطريق الوحيد ل�شع�دة هذا الط�لب في المجتمع ينح�شر في 

اإنه�ء درا�شته بنج�ح.

عن  ابتع�ده  من  ويع�ني  الّتعب،  اأنواع  حقله  في  يتحمل  والمزارع 

اأهله واأطف�له. لكن عمله في المزرعة هو الذي يوفر له و�شيلة حي�ة 

مر�شية في كنف ع�ئلته طول اأّي�م ال�شنة.

: االتجاه األصيل في نظرته للموت
ً
ثانيا

وكيف ي�شتقبل الموت اأ�شح�ب هذا الّتج�ه الأخير؟

هوؤلء يخ�فون من الموت وينفرون منه اإن ك�نوا قد اأ�ش�عوا عمرهم، 

واأتلفوا حي�تهم، وارتكبوا المع��شي والآث�م.. لكنهم ي�شتقبلون الموت 

بب�شر و�شرور، ويترقبونه بف�رغ ال�شبر اإن ك�نوا قد اأدوا م� عليهم من 

�ش�أنهم  الدنيوّية،  المرحلة  اجتي�ز  في  ونجحوا  الحي�ة،  في  م�شوؤولية 

في ذلك �ش�أن الط�لب الذي جّد واجتهد بنج�ح في درا�شته ويّود بلهفة 
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اأن يعود اإلى وطنه واإلى اأح�ش�ن اأهله واأحب�ئه، وك�لمزارع الذي بذل 

غ�ية جهده في عمله، وي�أمل ب�شوق �شديد اأن ينتهي من عمله، وي�أخذ 

م� جنته يداه اإلى بيته.

انته�ء  قبل  وطنه  اإلى  العودة  في  رغبته  ي�ش�رع  الط�لب  هذا 

درا�شته، وي�أبى على نف�شه اأن يترك درا�شته ن�ق�شة. وهكذا المزارع ل 

ي�شحي بعمله وواجبه من اأجل تحقيق اأمله.

والأمل  ال�شوق  بعين  الط�لب. ينظرون  �ش�أن هذا  اأولي�ء اهلل  �ش�أن 

في  يعتمل  الأمل  وهذا  الآخر،  الع�لم  اإلى  نقلة  ب�عتب�ره  الموت  اإلى 

نفو�شهم، فال يقّر له قرار، يقول الإم�م علّيQ: »ولوال االأجل 

الذي كتب اهلل عليهم لم ت�ضتقر اأرواحهم في اأج�ضادهم طرفة عين 

.
�ضوقاً اإلى الثواب، وخوفاً من العقاب«)1)

يرون  اإذ  الموت،  نحو  ب�أنف�شهم  يلقون  ل  اهلل  ف�أولي�ء  هذا،  ومع 

ي�شتطيعون  اأّنهم  ويعلمون  والتك�مل،  للعمل  وحيدة  فر�شة  العمر 

اجتي�ز مراحل اأ�شمى على �شّلم التك�مل اإن ا�شتمروا على قيد الحي�ة، 

فيطلبون من اهلل اأن يطيل اأعم�رهم.

ومن هن� فال تع�ر�ض بين �شوق الموؤمنين اإلى الموت وطلبهم طول 

العمر.

)1)   نهج البالغة: اخلطبة 193.



الجهاد والشهادة معابر العشق من فكر الشهيد مرتضى مطهّري42

اهلل(  )اأولي�ء  اأّنهم  زعموا  الذين  اليهود  يخ�طب  الكريم  القراآن 

.(1(
ق�ئاًل: {ۓ ۓ ڭ     ڭ  ڭ}

.(2(
ثّم يقول:{ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ}

الث�لث من  الق�شم  اآنفً� في  اإليه  اأ�شرن�  الذي  النوع  هوؤلء هم من 

وجه�ت النظر اإلى الموت.

: متى ُيطلب الموت؟
ً
ثالثا

اأولي�ء اهلل يعر�شون عن طلب طول العمر في مو�شعين:

االأّول: حين ي�شعرون بعدم قدرتهم على اإحراز مزيد من النج�ح 

 بدًل من التك�مل.
(3(

في حي�تهم، بل يح�شون ب�لتن�ق�ض

يقول الإم�م علّي بن الح�شين L في دع�ئه: »اإلهي وعّمرني ما دام 

عمري بذلة في طاعتك، فاإن كان مرتعاً لل�ضيطان فاقب�ضني اإليك«)4).

الثاني: ال�شه�دة، ف�أولي�ء اهلل يطلبون من اهلل الموت في مو�شع 

ال�شه�دة دونم� �شروط.

لأّن ال�شه�دة تنطوي على الخ��شّيتين معً�: خ��شّية العمل، وخ��شّية 

التك�مل.

)1)   �شورة اجلمعة، الآية:  6.

)2)   �شورة اجلمعة، الآية:  7.

)3)   يف الأ�شل: بتن�ق�ض.

ْفَع�ِل(.
َ
يِّ الأ ْخاَلِق وَمْر�شِ

َ
 الأ

ِ
اَلُم يِف َمَك�ِرم )4) ال�شحيفة ال�شج�دية، �ض92. )ِمْن ُدَع�ِئه َعَلْيه ال�شَّ
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والحديث النبوي: »فوق كّل ذي برٍّ بّر، حتى يقتل في �ضبيل اهلل، 

واإذا قتل في �ضبيل اهلل، فلي�س فوقه بّر«)1) يوؤّكد هذه الحقيقة.

ومن هن� الإم�م علّيQ يك�د يطير فرحً� حين ي�شمع من النبّي 

اأّن م�شيره ال�شه�دة.

وعلّيQ تحّدث عن الموت كثيرًا، ومّم� ق�له في هذا ال�شدد: 

»واهلل ما فجاأني من الموت وارد كرهته وال طالع اأنكرته، وما كنت 

اإاّل كقارب ورد وطالب وجد«)2).

هذه النظرة اإلى الموت بلغت من العمق والر�شوخ في نف�ض )علّي( 

بحيث رفع عقيرته حين هوى ال�شيف على مفرق راأ�شه �شبيحة الت��شع 

ع�شر من رم�ش�ن مرددًا: »فزت ورب الكعبة«.)3)

والح�شين بن علّيQ يروي عن جده ر�شول اهلل P اأّنه ق�ل 

له: »اإّن لك منزلة عند اهلل ال تنالها اإاّل بال�ضهادة«)4).

اإلى هن�، حللن� م�ش�ألة الموت وال�شه�دة في )الإط�ر الفردي(.

وتبّين لن�: اأّن الموت على م�شرح ال�شه�دة فوز لل�شهيد م� بعده فوز، 

وي�شتحق الفرح والبته�ج في ذكري�ت ا�شت�شه�د اأئمتن�.

الأوامر  اإلين�  ت�شل  لم  لو  ط�وو�ض:  ابن  ال�شيد  يقول  هن�  ومن 

ب�لتعزّية، لأقمن� حفالت البته�ج في ذكري�ت ا�شت�شه�د اأئّمتن�.

)1)   تقدم تخريجه �ش�بقً�.

)2)   نهج البالغة، �ض378.

)3)   ابن �شهر اآ�شوب، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج1، �ض385.

)4)   ال�شيخ ال�شدوق، الأم�يل، �ض217.
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ومن هن� اأي�شً�، يحّق للم�شيحيين اأن يقيموا حفالت �ش�رة بمن��شبة 

ال�شه�دة  ب�أّن  ي�شرح  والإ�شالم   - يعتقدون  كم�   - الم�شيح  ا�شت�شه�د 

فوز لل�شهيد ل غير.

: اإلطار االجتماعي للشهادة
ً
رابعا

الفردي(  )الإط�ر  على  يقت�شر   - ذكرن�  كم�   - ال�ش�بق  التحليل 

لم�ش�ألة ال�شه�دة.. ولهذه الم�ش�ألة - في نظر الإ�شالم - اإط�ر اآخر هو 

)الإط�ر الجتم�عي(.

الإط�ر الجتم�عي لل�شه�دة ينظر اإلى الم�ش�ألة ب�عتب�ره� ظ�هرة 

له� جذوره� الممتدة في اأعم�ق المجتمع، وله� اآث�ره� الج�شيمة التي 

�شتتركه� على الحي�ة الجتم�عية.

موقف المجتمع من ال�شهيد ومن ح�دثة ال�شه�دة ل يرتبط ب�ل�شهيد 

ذاته فقط بم� حّققه ال�شهيد من نج�ح فردي، اأو بم� ُمني به من ف�شل 

فردي فح�شب.. بل اإّن هذا الموقف يرتبط برد الفعل الذي �شيبديه 

المجتمع تج�ه ال�شهيد، وتج�ه جبهة ال�شهيد من جهة، وتج�ه الجبهة 

المع�ر�شة لل�شهيد من جهة اأخرى.

ال�شهيد يرتبط بمجتمعه عن طريقين:

االأّول: ارتب�طه ب�أفراد حرموا من وجوده ومن معطي�ته.

ووقع ال�شه�دة على هوؤلء الأفراد موؤلم محزن. واإن بكى هوؤلء على 

ال�شهيد ف�إّنم� يبكون في الحقيقة على اأنف�شهم.
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الثاني: ارتب�طه ب�لأفراد الذين ث�ر ال�شهيد بوجههم، لم� بّثوه في 

المجتمع من اإثم وف�ش�د.

و�شقط  لمحوه  ال�شهيد  ن��شل  الذي  الف��شد  ب�لجو  ارتب�طه  اأي 

�شريعً� على طريق ن�ش�له.

هذا الرتب�ط يلقي على المجتمع اأّول در�ض من درو�ض ال�شهيد.

هذا الدر�ض يتلّخ�ض في الطلب من اأفراد المجتمع عدم ال�شم�ح 

لالأجواء الف��شدة اأن تظهر في المجتمع..

موؤلم  اأمر  اأّنه�  على  الدر�ض  هذا  اإط�ر  في  تطرح  ال�شهيد  �شه�دة 

على  �شخط  اإلى  الأفراد  نفو�ض  في  يتحّول  الألم  هذا  لكن  مفجع، 

الذين ث�ر ال�شهيد بوجههم، وعلى الذين قتل ال�شهيد ب�أيديهم.. وهذا 

ال�شخط يحول دون ظهور قتلة جن�ة في المجتمع.

العزاء  مج�ل�ض  في  تربوا  الذين  في  اآث�ره  نتلم�ض  الدر�ض  وهذا 

الواقعية على الح�شينQ، اإّنهم ي�أبون اأن يت�شبهوا قيد اأنملة بقتلة 

.Qالح�شين

اأخرى. المجتمع�ت الإن�ش�نية ل تخلو  ولل�شه�دة درو�ض اجتم�عية 

من اأجواء ف��شدة تتطلب ال�شه�دة.

ال�شت�شه�د،  على طريق  المجتمع  اأفراد  م�ش�عر  دفع  ينبغي  وهن� 

»وعي«  عن  بطولية  اأعم�ل  من  ال�شهيد  به  ق�م  م�  �شرد  طريق  عن 

و«اختي�ر«.

م�شتوى  اإلى  المجتمع  اأفراد  م�ش�عر  ترتفع  الطريق  هذا  فعن 
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م�ش�عر ال�شهيد، وتنطبع بط�بعه� ومن هن� قلن� اإّن البك�ء على ال�شهيد: 

ا�شتراك معه فيم� �شجله من مالحم، وتع�طف مع روحه، وان�شي�ق مع 

ن�ش�طه وتحركه وتي�ره.

: كيف نوجد المشاعر اتجاه الشهيد؟
ً
خامسا

الفرح  مج�ل�ض  اإن  هل  ال�شوؤال:  هذا  نطرح  اأن  لن�  يحّق  وهن� 

والرق�ض وال�شكر والعربدة - كم� هو م�شهود في مج�ل�ض الم�شيحيين 

الدينية - بق�درة على خلق هذه الم�ش�عر الجتم�عية تج�ه ال�شهيد، 

اأم مج�ل�ض البك�ء؟

دائمً� عن م�ش�عر  تنّم  �شلبية  البك�ء ظ�هرة  اأّن  يخطئ من يظن 

الحزن والألم.

حك والبك�ء من خ�ش�ئ�ض الإن�ش�ن، الحيوان�ت ت�شعر ب�للذة  ال�شّ

والألم، لكنه� ل تعبر عم� تح�شه ب�شحك اأو بك�ء.

حك والبك�ء مظهران لأ�شّد ح�لت اإث�رة العواطف الب�شرية. ال�شّ

وهكذا  عنه�،  الحديث  ب�شدد  الآن  ل�شن�  واأق�ش�م  اأنواع  حك  لل�شّ

البك�ء.

والبك�ء يرافق ع�دة نوعً� من الرقة والهي�ج، فدموع ال�شوق والحب 

معروفة للجميع.

وفي ح�لة البك�ء وم� ي�شحبه من رقة وهي�ج ي�شعر الإن�ش�ن بقربه 

من حبيبه الذي يبكي عليه، اأكثر من اأي وقت اآخر. بل ي�شعر في تلك 

الح�لة ب�تح�ده مع الحبيب.
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ال�شحك وال�شرور لهم� غ�لبً� ط�بع )التوغل في الذاتية(، والبك�ء 

له - على الأكثر - ط�بع )الخروج من اأغالل الذاتية(، وط�بع نكران 

الذات، والذوب�ن في ذات المحبوب.

ال�شحك بهذا المنظ�ر ي�شبه )ال�شهوة( التي لي�شت �شوى النغم��ض 

في الذات.. والبك�ء ي�شبه )الحب( الذي هو خروج من اإط�ر الذات. 

ال�شه�دة  �ش�حة  على  مواقف  من  �شجله  بم�   Qالح�شين الإم�م 

يملك قلوب مئ�ت الماليين من اأبن�ء الب�شر.

ولو قدر لعلم�ء الدين - وهم الأمن�ء على �شي�نة هذا الن�شداد اإلى 

الح�شينQ - اأن ي�شتثمروا هذه الم�ش�عر الإن�ش�نّية بدفعه� على 

 Qالح�شين اآم�ل  م�شتوى  اإلى  وبرفعه�   Qالح�شين طريق 

وروح الح�شينQ، لأمكنهم اأن ي�شلحوا الع�لم ب�أ�شره. �شر بق�ء 

الح�شينQ يكمن من جهة في البعد العقلي لثورته، وفيم� تتميز 

به من منطق اإن�ش�ني �شليم ومن جهة اأخرى في جذوره� ال�ش�ربة في 

اأعم�ق الم�ش�عر والعواطف.

الع�طفية  الجذور  هذه  بق�ء  ي�شون   Qالح�شين على  البك�ء 

حكمة  نفهم  هن�  ومن  والزوال،  ال�شعف  من  وي�شونه�  النفو�ض  في 

.Qتو�شي�ت اأئمتن� في البك�ء على الح�شين

لكن ظ�هرة البك�ء تبقى دونم� عط�ء - كم� قلن� - اإن لم ت�شتثمر 

على الطريق ال�شحيح.
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: تربم الشهيد
ً
مادما

ر�شول اهلل P عّلم ابنته ذكرًا عرف فيم� بعد بت�شبيح الزهراء، 

يكّبر فيه الذاكر 43 مّرة، ويحمد اهلل 33 مّرة، وي�شبحه 33 مّرة.

والحمد  التكبير  اأعداد  الط�هرة  ال�شديقة  ت�شبط  اأن  اأجل  ومن 

والت�شبيح في ذكره�، ب�درت اإلى اأن تعمل لنف�شه� م�شبحة، وم� ك�ن 

منه� اإّل اأن توجهت اإلى قبر حمزة بن عبد المطلب لت�أخذ منه تربة 

تعمل منه� م�شبحته�!

ولهذا الختي�ر.. اختي�ر تربة ال�شهيد حمزة، مدلوله العميق.

يمكن عمل الم�شبحة من خ�شب اأو حج�رة اأو اأي تربة اأخرى. لكن 

يعني  بل  ه�دة،  وال�شَّ ال�شهيد  احترام  على  يدّل  ال�شهيد  تربة  اختي�ر 

تقدي�ض ال�ّشه�دة.

 Qالح�شين تربة  اأ�شحت   ،Qالح�شين ا�شت�شه�د  بعد 

كين ب�شعيد ال�ّشه�دة. محّطً� لأنظ�ر المتبرِّ

اأتب�ع مدر�شة اآل البيت ل ي�شجدون على الم�أكول والملبو�ض ا�شتن�دًا 

اإلى م� ورد من نهي عن ذلك، وي�شعون جب�ههم اأم�م اهلل على ال�شخر 

اأو التراب، لكنهم يف�شلون - ا�شتن�دًا اإلى تع�ليم اأئّمتهم - اأن يمرغوا 

.Qجب�ههم اأم�م ربهم على تربة ال�شهيد، على تربة الح�شين

ب�شذى  معطرة  كربالء  تربة  لكن  تربة،  اأي  على  ي�شح  ال�ّشجود 

ال�شه�دة، وتفوح منه� رائحة القرب من ال�شهيد. والحث على ال�شجود 

عليه� هو حّث على تذكر مك�نة ال�شهيد وقيمة ال�شه�دة ب��شتمرار.
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: نموذج ليلم الشهيد
ً
مابعا

�ش�ع في ع�لمن� المع��شر اّتخ�ذ يوم من اأّي�م ال�شنة لتكريم فئة من الفئ�ت 

ويقترن ذلك اليوم ب��شم تلك الفئة كيوم العّم�ل، ويوم المعلم، ويوم الأم.

الإط�ر  وفي  ال�شهيد،  لتكريم  يوم  بتخ�شي�ض  ن�شمع  لم  لكنن� 

.
(1(

الإ�شالمي، تميز يوم الع��شر من محّرم وحده ب�أّنه يوم ال�شهيد

ه� نحن نجتمع في ليلة هذا اليوم الكبير لنعي�ض منطق ال�شه�دة، 

منطق  الجتم�عي،  الإ�شالح  بمنطق  الممزوج  الإلهي  الع�شق  منطق 

بن  وحبيب  عو�شجة،  بن  م�شلم  منطق  الم�شلح،  الع�رف  الإن�ش�ن 

مظ�هر وزهير بن القين واأمث�لهم من ال�شهداء الذي يمثلون منطق 

ال�شه�دة و�شخ�شية ال�شهيد خير تمثيل.

:Qو�ضام الح�ضين

ليقلِّدهم  ب�أ�شح�به   Qالح�شين اجتمع  الليلة  هذه  مثل  في 

�شمودهم  عن  اللث�م  وليميط  ومنزلتهم،  مك�نتهم  يبّين  و�ش�مً� 

واإ�شرارهم على اختي�ر طريق ال�شه�دة.

جمع الح�شينQ اأ�شح�به عند قرب الم�ء - وفي رواية عند 

قرب الم�ش�ء- فخطبهم ق�ئاًل: »اأثني على اهلل اأح�ضن الثناء، واأحمده 

اأكرمتنا بالنبّوة  اأن  اإّني اأحمدك على  على ال�ضراء وال�ضراء، اللهّم 

وعلمتنا القراآن، وفقهتنا في الدين«.

)1)   حبذا لو اّتخذت ال�شعوب الإ�شالمية ب�أجمعه� هذا اليوم يومً� لل�شهيد، لت�شتلهم جميعه� من 

ب(. هذه الذكرى م� يعينه� على الوقوف بوجه اأنواع التحدي�ت التي تواجهه� )املعرِّ
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ثّم ق�ل: »اأما بعد فاإّني ال اأعلم اأ�ضحاباً اأوفى، وال خيراً من اأ�ضحابي، 

وال اأهل بيت اأبّر وال اأو�ضل من اأهل بيتي، جزاكم اهلل عني جميعاً.

اأذنت  قد  واإّني  غداً،  االأعداء  هوؤالء  من  يومنا  اأن  اأظن  واإّني  اأال 

لكم، فانطلقوا جميعاً في حّل، لي�س عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد 

اأهل  غ�ضيكم فاّتخذوه جماًل، ولياأخذ كّل رجل منكم بيد رجٍل من 

بيتي، فجزاكم اهلل جميعاً خيراً، وتفرقوا في �ضوادكم ومدائنكم، فاإّن 

القوم اإّنما يطلبونني، ولو اأ�ضابوني لذهلوا عن طلب غيري...«)1)

تقول الرواية: اإّن الح�شينQ جمع اأ�شح�به عند قرب الم�ء، 

اأو عند قرب الم�ش�ء، ف�إن ك�نت )قرب الم�ش�ء( فتعني قرب اأم�شية 

يوم الت��شع من محرم. اأم� اإن ك�نت )قرب الم�ء( فتعني في الخيمة 

.Qشة لقرب الم�ء في مع�شكر الح�شين� المخ�شّ

اأ�شحت  لأّنه�  الخيمة  الح�شينQ هوؤلء في هذه  وربم� جمع 

اآخر وجبة من  اأن  المق�تل يذكرون  اأرب�ب  اإن  اإذ  الم�ء...  خ�لية من 

محرم،  من  الع��شر  ليلة  ك�نت   Qالح�شين عليه�  ح�شل  الم�ء 

وفي هذه الليلة �شرب من ك�ن مع الح�شينQ، ثم ق�ل لأ�شح�به: 

اغت�شلوا بم� بقي من هذا الم�ء، ف�إّنه اآخر حظكم من م�ء الدني�.

تع�لى  اهلل  على  ب�لثن�ء   - خطبته  في   -  Qالح�شين ويبتدئ 

وحمده على كل ح�ل.

)1)   ابن �شهر اآ�شوب، من�قب اآل اأبي ط�لب، ج3، �ض248.
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دومً�،   Qالح�شين ل�ش�ن  على  تترّدد  وال�شكر  الحمد  عب�رات 

معبرة عن الرتب�ط الوثيق بينه وبين اهلل تع�لى.

و�شيوفهم  معك  الن��ض  قلوب  له:  ق�ل  حين  الفرزدق  اأج�ب  فقد 

وهو  نعمائه،  على  اهلل  فنحمد  نحب  بما  الق�ضاء  نزل  »اإن  عليك: 

الم�ضتعان على اأداء ال�ضكر، واإن حال الق�ضاء دون الرجاء، فلم يعتّد 

من كان الحّق نيته والتقوى �ضريرته«)1).

:Qمنطق اأ�ضحاب الح�ضين

ق�ل له اإخوته، واأبن�وؤه، وبنوا اأخيه، واأبن�ء عبد اهلل بن جعفر: ولم 

نفعل؟ لنبقى بعدك...؟! ل اأران� اهلل ذلك اأبدًا.

وق�ل م�شلم بن عو�شجة: »اأنحن نخلي عنك ولما نعذر اإلى اهلل في 

اأداء حقّك؟ اأما واهلل ال اأفارقك حتى اأطعن في �ضدورهم برمحي، 

واأ�ضربهم ب�ضيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي �ضالح 

اأقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى اأموت معك«.

وق�ل �شعد بن عبد اهلل الحنفي: »واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل 

اأّنا قد حفظنا غيبة ر�ضول اهلل P فيك، واهلل لو علمت اأّني اأقتل 

، يفعل بي �ضبعين مّرة، ما فارقتك حتى  ثّم اأحيا اأحرق حّياً ثّم اأذرُّ

األقى حمامي دونك، فكيف ال اأفعل ذلك، واإّنما هي قتلة واحدة«.

وق�ل زهير بن القين: »واهلل لوددت اأّني قتلت، ثّم ن�ضرت ثّم قتلت 

)1)   الك�مل، ج3، �ض276. الطربي، ج4، �ض290.
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نف�ضك،  القتل عن  بذلك  واإّن اهلل يدفع  قتلة،  األف  كذا  اأقتل  حتى 

وعن اأنف�س هوؤالء الفتية من اأهل بيتك«)1).

عند ذلك اأخبرهم الح�شينQ ب��شت�شه�دهم يوم غد.. فهللوا 

وكبروا وحمدوا اهلل على م� اأنعم عليهم.. هذا هو منطق ال�شهيد..

لآثروا  �شه�دة  منطق   Qالح�شين اأ�شح�ب  منطق  يكن  لم  لو 

مح�لة..  ل  غدًا  �شيقتل   Qالح�شين لأّن   ..Qالح�شين ترك 

فم� ف�ئدة بق�ئهم مع الح�شينQ؟!

والح�شينQ نف�شه.. �شمح لهم ب�لمغ�درة.. ولم ي�شّر عليهم 

لأفتى  ال�شه�دة،  منطق  غير   Qالح�شين منطق  ك�ن  لو  بذلك 

بحرمة بق�ئهم، لأّن بق�ءهم يعر�شهم لخطر الموت والتهلكة.

ي�شّر  اأن  اأبى   Qوالح�شين المغ�درة،  اأبوا  ال�شهداء  لكن 

عليهم، بل �ُشرَّ وا�شتب�شر بموافقتهم، لأّن منطق الح�شينQ واأهل 

بيته واأ�شح�به منطق ال�شهيد، وهذا المنطق يرى اأّن المجتمع الميت 

بح�جة اإلى دم يحرك كي�نه الم�شلول.

ت�شتهدف  بل  وح�شب،  العدو  على  التغلب  ت�شتهدف  ل  ال�شه�دة 

ت�شجيل المواقف البطولية وتدوين المالحم الإن�ش�نّية.

وهكذا ك�ن.

اأم�م  الطريق  ي�شيء  م�شعاًل  و�شتبقى  كربالء  ملحمة  بقيت  لقد 

الأجي�ل، وي�شرخ بوجه الظ�لمين في كّل زم�ن ومك�ن، وهّزة تنبعث 

في ج�شد الأّمة متى م� اعترى هذا الج�شد خمود وركود.

)1)   الطربي، ج4، �ض318 .
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: قدميم الشهيد
ً
أوال

الم�شلمين  عرف  وفي  ع�ّمة  الب�شرية  عرف  في  له�  كلم�ت  ثمة 

ة قد�شية وعظمة واحترام. خ��شّ

والمجتهد،  والم�شلح،  والبطل،  والمخترع،  والفيل�شوف،  الع�لم، 

والمج�هد،  والموؤمن،  والزاهد،  والع�بد،  والط�لب  والأ�شت�ذ، 

والنبّي،  والإم�م  والوّلي،  ب�لمعروف،  والآمر  وال�شّديق،  والمه�جر، 

ع�ّمة،  الب�شر  اأبن�ء  لدى  والحترام  ب�لعظمة  مقرون  بع�شه�  كلم�ت 

ة. وبع�شه� الآخر يحمل هذه ال�شفة عند الم�شلمين خ��شّ

بم�  بل  بنف�شه،  القدا�شة  ط�بع  يحمل  ل  اللفظ  اأّن  الطبيعي  ومن 

ينطوي عليه من معنى.

جميع المجتمع�ت الب�شرية تنظر بعين التقدي�ض اإلى بع�ض المف�هيم 

مع اختالف طفيف بينه�. وهذا التقدي�ض يرتبط بجوانب خ��شة من 

نف�ض هذه المجتمع�ت في حقل تقييمه� لالأمور غير الم�دّية.

ل�شن�  معّمقة  واإن�ش�نّية  فل�شفّية  درا�شة  اإلى  تحت�ج  الم�ش�ألة  وهذه 

ب�شدده� الآن.

ة. و»ال�سهيد« كلمة له� في الإط�ر الإ�شالمي قدا�شة خ��شّ

والإن�ش�ن الذي يعي�ض المف�هيم الإ�شالمية ينظر اإلى هذه الكلمة 

وك�أّنه� موؤّطرة به�لة من نور.
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اأعراف  جميع  في  والعظمة  ب�لقدا�شة  مقرونة  ال�شهيد  كلمة 

والمق�يي�ض،  الموازين  في  بينه�  اختالف  مع  الب�شرية  المجموع�ت 

ول�شن� ب�شدد الحديث عن المفهوم غير الإ�شالمي لهذه الكلمة.

ال�شهيد - في المع�يير الإ�شالمية - هو الذي ن�ل درجة »ال�سهادة« 

اأي الذي بذل نف�شه، على طريق الأهداف الإ�شالمية ال�ش�مية، ومن 

اأجل تحقيق القيم الإن�ش�نية الواقعية.

والإن�ش�ن ال�شهيد في المفهوم الإ�شالمي يبلغ - ب�شه�دته - اأ�شمى 

درجة يمكن اأن ي�شله� الإن�ش�ن في م�شيرته التك�ملية.

اأن نفهم �شبب قد�شية كلمة »ال�سهيد« في الإ�شالم وفي  ن�شتطيع 

اأنظ�ر الم�شلمين من خالل الآي�ت القراآنية الكريمة التي تتحدث عن 

ال�شه�دة وال�شهيد، وكذلك من خالل م� و�شلن� من رواي�ت في هذا 

الحقل.

: مكانم الشهيد في المرآن
ً
ثانيا

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  {گ  ال�شهيد:  عن  يقول  الكريم  القراآن 

.(1(
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }

اأعظمه�  »اأحياء« و»عند ربهم« يرزقون، وم�  اإذن -  ف�ل�شهداء - 

من منزلة!

ين�له�  اأن  يمكن  التي  ال�ش�مية  المك�نة  ت�شبيه  من  تكثر  وال�شنة 

)1)   �شورة اآل عمران، الآية:  169.
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في  والتك�مل  الرقي  ذروة  لأّنه�  ال�شهيد،  بمك�نة  حي�ته  في  اإن�ش�ن 

الم�شيرة الإن�ش�نّية.

ف�ل�ش�ئرون على طريق طلب العلم، من اأجل التعرف اإلى الحقيقة، 

وطلبً� لمر�ش�ة اهلل تع�لى، ل بهدف الترفع والتج�ر، هم �شهداء في 

مفهوم الرواي�ت الإ�شالمية اإن توّف�هم اهلل على هذا الطريق.

وهذا الت�شبيه يدل على علو مك�نة ط�لب العلم اإ�ش�فة لم� له من 

دللة على اأّن ال�شه�دة هي الذروة في م�شيرة الإن�ش�ن التك�ملية.

ة  دفَّ اإدارة  طريق  على  ال�ش�عي  ب�ش�أن  ورد  الت�شبيه  هذا  ونظير 

في  مجتمعه،  اقت�ش�د  اإدارة  طريق  على  وب�لت�لي  ع�ئلته،  اقت�ش�د 

.
الحديث: »الكاد على عياله كالمجاهد في �ضبيل اهلل«)1)

حّق ال�ضهيد

كّل اأولئك الذين خدموا الب�شرية ب�شكل من الأ�شك�ل لهم حّق على 

اأم  الفكر  اأم  العلم  طريق  عن  خدم�تهم  اأ�شدوا  �شواء  الإن�ش�ن،  بني 

الفل�شفة والختراع والكت�ش�ف اأم الأخالق والحكمة العملية.

لكن اأحدًا من هوؤلء لي�ض له على الب�شرية حّق كم� ال�شهيد.

تج�ه  وان�شداد  تع�طف  من  الب�شر  اأبن�ء  يكنه  م�  ف�إّن  هن�  ومن 

ال�شهداء يفوق م� يكّنونه تج�ه �ش�ئر خدمة الب�شرية.

)1)   ال�شيخ الكليني، الك�يف، ج5، �ض88.
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: لماذا هذه المكانم للشهيد؟
ً
ثالثا

الدليل وا�شح: كّل المجموع�ت التي اأ�شدت خدم�ت اإلى الب�شرية 

مدينة لل�شهداء، لكن ال�شهداء قلم� ك�نوا مدينين لهذه المجموع�ت.

الع�لم في علمه، والفيل�شوف في فل�شفته، والمخترع في اختراعه، 

اإلى اأجواء حرة م�ش�عدة كي  ومعّلم الأخالق في تع�ليمه، محت�جون 

ال�شهيد  الأجواء.  هذه  يوفر  بت�شحي�ته  وال�شهيد  خدم�تهم.  يقّدموا 

ال�شهداء  لالآخرين.  الطريق  لت�شيء  وتفنى  تحترق  التي  ك�ل�شمعة 

�شموع الب�شرية على طريقه� الالحب الطويل.

توا�شل  اأن  الب�شرية  الم�شيرة  ا�شتط�عت  لم�  ال�شموع  هذه  ولول 

طريقه�، ولم� ا�شتط�ع اأبن�ء الب�شر في ظلم�ت ال�شتعب�د وال�شتبداد 

اأن يم�ر�شوا ن�ش�ط�تهم ويقدموا خدم�تهم اإلى الإن�ش�نية.

واهلل �شبح�نه يخ�طب نبّيه الكريم ق�ئاًل: {ڀ ڀ ڀ  ٺ 

.
(1(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ}
و)ال�شراج المنير( مفهوم يدّل على الإ�ش�ءة، وينطوي على معنى 

الحتراق واإزالة دي�جير الظالم.

ج�ضد ال�ضهيد

والم�شلحة،  الحكمة  اأ�ش��ض  على  كّله�  تقوم  الإ�شالم  اأحك�م 

ة. ة، ودللته� الجتم�عية خ��شّ وجميعه� له� دللته� الخ��شّ

و�شالة  وتكفين  غ�شل  من  ب�لميت  يتعّلق  م�  الأحك�م  هذه  ومن 

)1)   �شورة الأحزاب، الآيت�ن: 45 و 46.
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ة ل�شن� ب�شدد الحديث عنه�. ودفن. وكّله� ذات مع�ن خ��شّ

يخت�ض  ال�شتثن�ء  وهذا  ا�شتثن�ء،  له�  هذه،  الميت  اأحك�م  اأن  اإّل 

�شوى  ال�شهيد  ج�شد  على  تطّبق  ل  الميت  ف�أحك�م  ال�شهيد.  بج�شد 

ال�شالة والدفن.

� الغ�شل والتكفين، فال، ف�ل�شهيد يدفن بدمه ومالب�شه. اأمَّ

ال�شهيد  روح  اأّن  اإلى  يرمز  اإّنه  العميق،  مغزاه  له  ال�شتثن�ء  وهذا 

ه�رة بحيث ترك هذا ال�شمو والّطهر اآث�ره  بلغت درجًة من ال�شمو والطَّ

على ج�شد ال�شهيد وعلى دمه، بل وحّتى على م� يرتديه من لب��ض.

وجودًا  اأ�شحى  اأي  التعبير،  �شّح  اإن  مترّوح«  »ج�ضد  ال�شهيد  بدن 

تجري عليه اأحك�م الروح.

الج�شد  اأحك�م  اأي تجري عليه  متج�ضداً«  »لبا�ضاً  اأ�شحى  ولب��شه 

الذي ي�شّم تلك الروح الط�هرة.

فج�شد ال�شهيد ولب��شه اكت�شب� ال�شرف من طهر روحه وعلّو فكره 

المفهوم  ال�شهيد في  اأخرى على قدا�شة  و�شمّو ت�شحيته، وتلك دللة 

الإ�شالمي.

: منشأ المدميم في الشهادة
ً
رابعا

م� هو مبعث القد�شية في »ال�سهادة«؟!

من الوا�شح اأن هذه القد�شية ل ت�أتي من كونه� مقرونة ب�لقتل.

وربم�  اإن�ش�ن،  هالك  تكون  اأن  يعدو  ل  القتل  حوادث  من  فكثير 

اقترن اأحي�نً� ب�لع�ر بدًل من الفخ�ر. لنو�شح هذه الم�ش�ألة اأكثر. موت 
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الأ�شخ��ض ذو اأنواع واأق�ش�م:

الموت الطبيعّي: الإن�ش�ن يموت ب�شكل طبيعي بعد اأن يق�شي   .1

عمره الطبيعي، ومثل هذا الموت ل ينطوي على ع�ر ول فخ�ر، 

ول ي�شتتبعه ع�دة اأ�شٌف عميٌق.

انت�ش�ر  اأثر  على  يحدث  م�  وهو  االخترامي)1):  الموت   .2

من  ونظ�ئره�  وال�شيول  الزلزل  وقوع  اأو  والأوبئة  الفّت�كة  الأمرا�ض 

ال�شوانح الطبيعية.

هذا الّنوع من الموت ل يت�شمن ع�رًا ول فخ�رًا اأي�شً�، لكّنه يقترن 

ي اإلى اإتالف الأفراد. ب�لأ�شف ع�دة، لأّنه يوؤدِّ

الموت الم�ضحوب بعمل جنائي: حيث المقتول بريء، والق�تل   .3

ينق�ضُّ على فري�شته اإر�ش�ًء لهواه وق�ش�ء على من يت�شّور اأّنه 

يزاحمه في م�ش�لحه ال�شخ�شية.

اأعمدة ال�شحف  ب��شتمرار في  اأخب�ره  القتل نقراأ  اأنواع هذا  مثل 

وفي �شفح�ت الت�ريخ. فهذا رجٌل قتل �ش�حَبُه لمن�ف�شٍة بينهم� على 

م�ٍل اأو مت�ٍع. وهذه امراأٌة قتلت طفل زوجه� كي ت�شت�أثر وحده� بحب 

الزوج.

تجنبً�  اآخر  واٍل  اأبن�ء  رق�ب  في  ال�شيف  اأعمل  الوالي  وذاك 

لمن�ف�شتهم اإّي�ه في الم�شتقبل.

الق�تل  فيه  الحوادث ج�نب�ن، ج�نب يقف  وعلى م�شرح مثل هذه 

)1)   اخرتمه: اأهلكه وا�شت�أ�شله.
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وال�شرر  الخبث  منهم�  يتطير  وعين�ه  الجن�ية،  بدم  ملطخت�ن  ويداه 

المقتول  فيه  يظهر  اآخر  وج�نب  والحتق�ر،  النفرة  يثير  ومنظره 

�شريعً� مظلومً�، مهدور الدم، يثير تج�هه عواطف الأ�شف والترحم.

ومن الوا�شح، اأن هذا النوع من الموت - مع م� يت�شمنه من اأ�شف 

وترحم على القتل - ل يقترن ب�لإعج�ب والفتخ�ر، لأّن المقتول لم 

يكن له دور في العملية، بل اإّن عوامل الح�شد والعداء والحق�رة هي 

التي اأردت هذا الإن�ش�ن قتياًل.

4. اال�ضت�ضهاد: وهو الموت الذي يتجه نحوه القتيل تحقيقً� لهدف 

مقد�ض اإن�ش�ني، اأو »في �ضبيل اهلل«، على حّد التعبير القراآني، مع م� 

يحتمله اأو يظنه اأو يعلمه من اأخط�ر في طريقه.

: ركنا الشهادة ووجهاها
ً
خامسا

1. لل�ضهادة ركنان:

الهدف  هذا  تحقيق  طريق  على  والموت  الهدف،  قد�شية  االأّول: 

المقد�ض، اأي اأن يكون »في �ضبيل اهلل«.

الثاني: اأن تكون ال�شه�دة قد تمت عن علم ووعي.

2. لل�ّضهادة وجهان:

االأول: وجٌه مقّد�ض في انت�ش�به� للمقتول

الثاني: وجٌه ب�شٌع اإجرامي في انت�ش�به� للق�تل.

والختي�ر  ك�لوعي،  �ش�مية  �شف�ت  من  تحمله  بم�   - ال�شه�دة 
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وقد�شية الهدف وخلوه� من الميول الذاتية- عمٌل بطولي يبعث 

على الإعج�ب والفتخ�ر.

عظمة  )الحي�ة(  يفوق  الذي  وحده  هو  )الموت(  من  النوع  هذا 

وقد�شية واأهمية.

وهن� ينبغي اأن ن�شير اإلى ظ�هرة موؤ�شفة تطغى على مج�ل�ض ذكر 

.L الح�شين بن علي

هذه المج�ل�ض ت�شفي على مقتل الح�شينQ ط�بع النوع الث�لث 

من الموت، اأي موت الإن�ش�ن البريء الذي ذهَب دمه هدرًا، مع اأّن هذه 

هداء«. المج�ل�ض تذكر الح�شينQ على اأّنه »�ضهيد« بل »�ضيِّد ال�ضُّ

كثير من الموالين لآل البيت يذرفون الدموع على مظلومية �شيد 

ال�شهداء، وك�أنَّهم يبكون على طفٍل بريٍء ذهب �شحية اأهواء ط�غية 

.
(1(

من الطغ�ة

في  الدور  عديم  مظلومً�  ك�ن  لو  كذلك،   Qالح�شين ك�ن  لو 

ح�دث مقتله، ك�ش�ئر المقتولين ظلمً� وعدوانً�، لم� ك�ن �شهيدًا، فم� 

ب�لك بكونه �شيد ال�شهداء!

الإن�ش�ن  اإط�ر  الح�شينQ في  اأن نح�شر  ال�شحيح  لي�ض من 

الذي ذهب �شحية اأهواء الطواغيت.

ي�شود  ك�ن  مل�  طبيعي  انعك��ض  هي  ال�شهيد،  املوؤلف  يذكره�  التي  ال�شلبية  الظ�هرة  هذه     (1(

املجتمع الإيراين من روح ه�بطة. اأم� حني �شمت هذه الروح وتك�ملت اأب�ن اأحداث الثورة 

اأكرث املج�ل�ض احل�شينية  الإ�شالمية، وبلغت م�شتوى فهم ال�شه�دة وال�شهيد فقد تغري وجه 

ب�شكل وا�شح، وزالت منه� تقريبً� هذه الظ�هرة ال�شلبية التي يذكره� املوؤلف. )م(.
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نعم، الوجه الآخر لف�جعة كربالء يمثل ب�ش�عة الق�تلين واإجرامهم 

وا�شتفح�ل اأهوائهم الدنيئة.

ال�شه�دة،  هو   Qب�لح�شين يرتبط  الذي  الآخر  الوجه  لكن 

المقد�ض. فمع علم  الهدف  الذكية على طريق  الواعية  المق�ومة  اأي 

المت�شلبة  مواقفه  نتيجة  �شيواجهه  الذي  ب�لم�شير   Qالح�شين

رف�ض البيعة مع الطغ�ة رف�شً� ب�ّتً�.. واأبى ال�شكوت واعتبر المداهنة 

مع�شية م� بعده� مع�شية.

وعمل،  كلمة  من  الت�ريخ  في  �شّجله  وم�   Qالح�شين ت�ريخ 

اأو�شح دليل على م� نقول.

ال�شه�دة تك�شب - اإذن - قدا�شته� من �شفته� الت�شحوية الواعية 

على طريق الهدف المقد�ض.

: مسؤوليم الشهيد في المرآن والروايات
ً
مادما

العملّية التي توؤّدي اإلى ال�شه�دة اأي اإلى الموت الواعي على طريق 

هو  مبداأ  �شكل  الإ�شالمي  الإط�ر  في  اّتخذت  قد  المقد�ض،  الهدف 

»الجهاد«.

ولو اأردن� اأن نو�شح هذا المبداأ، فثمة اأ�شئلة متعددة تطرح نف�شه� 

على ب�ش�ط البحث منه�:

هل اأّن م�هية هذا المبداأ دف�عّية اأو هجومّية؟ واإْن ك�نت دف�عّية، 

اأم  والقومّية،  ال�ّشخ�شية  الحقوق  الّدف�ع عن  اإط�ر  فهل ينح�شر في 

يتَّ�ِشُع نط�قه لي�شمل الحقوق الإن�ش�نيَّة، ك�لحرية والعدالة..؟
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وهل التوحيد جزء من الحقوق الب�شرية والإن�ش�نية اأم ل؟

وهل مبداأ الجه�د يتن�فى اأ�ش��شً� مع حّق الحرية اأم ل؟

وتف�شيالٍت  بحوٍث  في  الخو�ض  تتطلَُّب  الأ�شئلة  هذه  عن  الإج�بُة 

َقٍة مفيدٍة ل مج�ل له� في حديثن� هذا.. فنكتفي ب�لقول: �شيِّ

اإّن الإ�شالم لي�ض ب�لدين الذي يدعو الفرد اإلى اإدارة خّده الأي�شر 

فع على خده الأيمن، ولي�ض ب�لدين الذي يقول: م� هلل هلل، وم�  اإْن �شُ

خط  ويعدم  الهدف  يفتقد  بدين  الإ�شالم  ولي�ض  لقي�شر.  لقي�شر 

الدف�ع والدعوة.

الكريم تذكر ثالثة م�شطلح�ت مقرونة  القراآن  اآي�ت عديدة في 

مع بع�شه� بع�شً� )الإيم�ن( و)الهجرة( و)ال�شه�دة(.

�شيء  كّل  من  ومتحّرر  ب�لإيم�ن  مرتبط  موجود  القراآن  اإن�ش�ن 

اآخر، وهو الموجود الذي يه�جر لينقذ اإيم�نه، ويج�هد لإنق�ذ اإيم�ن 

المجتمع، اأو بعب�رة اأخرى، لإنق�ذ المجتمع من براثن الكفر وال�شرك.

يطول بن� الحديث لو ا�شتعر�شن� الآي�ت والرواي�ت الواردة في هذه 

اإحدى  من  معدودات  جمل  على  ال�شوء  ب�إلق�ء  نكتفي  لذلك  الحقل. 

خطب اأمير الموؤمنينQ في نهج البالغة:

ِة  ِلَخا�ضَّ  
ُ
اهلل َفَتَحُه  اْلَجنَِّة  ْبَواِب 

َ
اأ ِمْن  َباٌب  اْلِجَهاَد  َفاإِنَّ  َبْعُد  ا  مَّ

َ
»اأ

يَنُة َوُجنَُّتُه اْلَوِثيَقُة َفَمْن  ْوِلَياِئِه َوُهَو ِلَبا�ُس التَّْقَوى َوِدْرُع اهلِل اْلَح�ضِ
َ
اأ

َغاِر  لِّ َو�َضِملَُه اْلَباَلُء َوُديَِّث)1) ِبال�ضَّ  َثْوَب الذُّ
ُ
ْلَب�َضُه اهلل

َ
َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه اأ

)1)   ُدّيت: مبني للمجهول من ديثه، اأي: ذهلل.
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ِييِع  ِديَل اْلَحقُّ ِمْنُه)3) ِبَت�ضْ
ُ
�ْضداد)2) َواأ ِرَب َعلَى َقْلِبِه ِبااْلإِ َواْلَقَماَءِة)1) َو�ضُ

.
اْلِجَهاِد َو�ِضيَم اْلَخ�ْضَف)4) َوُمِنَع النَّ�َضَف)5)«)6)

اأولي�ئه. نعم  ة  الجّنة، فتحه اهلل لخ��شّ اأبواب  ف�لجه�د، ب�ب من 

ة اأولي�ئه، وهي كلمة له� مدلوله� العميق. لخ��شّ

ب�ُب الجه�د غير مفتوح بوجه الجميع، لأّن و�ش�م المج�هد ل يتقّلده 

اإّل من ك�ن لئقً� لذلك، واأولي�ء اهلل غير لئقين ب�أجمعهم لتقّلد هذا 

ة اأولي�ء اهلل. الو�ش�م، بل خ��شّ

ورد في القراآن الكريم: اإّن للجّنة ثم�نية اأبواب.

غير  الزدح�م؟  �شّدة  من  األلتخفيف  الثم�نية؟!  الأبواب  فلم هذه 

معقول! لأّن الع�لم الآخر لي�ض بع�لم تزاحم. واهلل ق�در على اأن يدخل 

على مح��شبتهم  كقدرته  انتظ�ر  اأو  ت�أخير  دونم�  الجنة  عب�ده  جميع 

.
(7(

ال�شريعة {وئ وئ ۇئ}

بح�شب  اإلى طبق�ت  الن��ض  تق�شيم  الأبواب  تعّدد  من  الهدف  هل 

مك�نتهم اأو م�ش�غلهم الدنيوية؟!

كال.. هذا غير ممكن اأي�شً�، فلي�ض ثمة معي�ر �شوى التقوى.

)1)   القم�ءة: ال�شغ�رة والذل.

)2)   الأ�شداد: جمع �شد، اأي احلجب.

)3)   اأديل احلّق منه: اأي �ش�رت الدولة للحّق بدله.

)4)   اخل�شف، الذّل وامل�شّقة.

)5)   الن�شف: العدل.

)6)   نهج البالغة: اخلطبة 37.

)7)   �شورة البقرة، الآية:  202.
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تعّدد الأبواب لي�ض له مفهوم �شوى تعّدد الدرج�ت، ل الطبق�ت.

ومنزلته  درجته  ولكّل  ودرج�ت،  مراتب  والتقوى  والعمل  لالإيم�ن 

المراحل  من  طوى  م�  بمقدار  والتقوى،  والعمل  الإيم�ن  مدارج  في 

التك�ملية لهذه المدارج في الحي�ة الدني�.

ولكّل فئة طوت مرحلًة معينًة من مراحل تك�مله� ب�ٌب تدخُل منه 

ُة في الحي�ة الأخرى ح�شب درجته� ومنزلته�، اأي ح�شب م� طوته  الجنَّ

من اأ�شواٍط على طريق اإيم�نه� وعمله� وتقواه� في هذه الحي�ة، فذاك 

ٌد ملكوتيٌّ لهذا الع�لم. الع�لم تج�شُّ

المفتوح  الب�ب  هو   - اإذن   - المج�هدون  منه  يدخل  الذي  الب�ب 

ة اأولي�ء اهلل، يلجون منه لين�لوا فوز القرب الإلهي. لخ��شّ

والإم�م ي�شُف الجه�َد بعد ذلك ب�أّنه لب��ض التقوى. والتقوى تعني 

»الطهر الحقيقي«، الطهر الحقيقي من كّل الآث�م.

من المعلوم اأّن جذور الآث�م الروحية والخلقية هي الكبر والغرور 

والأن�نية. ومن هن� ف�إّن المج�هد الواقعي اأتقى الأتقي�ء.

فرّب مّتق طهر من الح�شد، واآخر من الكبر، واآخر من الحر�ض، 

واآخر من البخل..

ولذلك  بكّل وجوده،  لأّنه �شحى  الط�هرين،  اأطهر  المج�هد  لكّن 

اخت�ض بب�ب من اأبواب الجّنة ل ين�له �ش�ئر الط�هرين.
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مفهوم التقوى وارتباطه بالجهاد

الآية:   في  بجالء  القراآن  يو�شحه  التقوى«  »درجات  مفهوم 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  {ڎ  الكريمة: 

ڱ   ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
.

(1(
ں}

هذه الآية:  تو�شح مفهومين رائعين من المف�هيم القراآنية:

االأّول: فل�شفة الحي�ة وحقوق الإن�ش�ن.

لالإيم�ن  ُخلق  والإن�ش�ن  لالإن�ش�ن.  خلقت  الِنَعم  تقول:  ف�لآية: 

اإذا ك�ن  الإلهية  ب�لِنَعم  اأن يتمتع  والعمل والتقوى. والإن�ش�ن ي�شتطيع 

ملتزمً� ب�لحركة على الخط التك�ملي، اأي على خط الإيم�ن والتقوى 

والعمل ال�ش�لح.

انطالقً�   - الإ�شالم  وعلم�ء  والتقوى،  الإيم�ن  درج�ت  الثاني: 

من هذه الآية:  وغيره� من الن�شو�ض - ق�شموا مراتب التقوى اإلى: 

ة. ة الخ��شّ ة، وخ��شّ الع�ّمة، والخ��شّ

وتقوى المج�هدين تقوى الت�شحية والفداء، وال�شهداء قدموا كّل 

م� يملكون مخل�شين اإلى اهلل تع�لى، واخت�روا لأنف�شهم هذا )اللب��ض( 

من األب�شة التقوى.

ثم ي�شف الإم�م الجه�د اأّنه »درع اهلل الح�ضينة وجنته الوثيقة«.

لو ترّبت اأّمة م�شلمة على روح الجه�د، وت�شّلحت بهذا الدرع الإلهي، 

)1)   �شورة امل�ئدة، الآية:  93.
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فلن تنثني اأم�م اأعتى ال�شرب�ت.

والدرع، لب��ض من حلق�ت حديدية يرتديه المق�تل كي يبطل مفعول 

ال�شربة على الج�شم..

 تحول دون وقوع ال�شربة على البدن، ف�لأّول عمله المن�عة 
(1(

والجّنة

والث�ني: الدف�ع.

الجه�د،  من  نوعين  اإلى  هذا  و�شفه  في  ي�شير  الإم�م  ك�ن  وربم� 

اآث�ر ال�شرب�ت المهلكة، وجه�د  جه�د وق�ئي يعطي لالأّمة من�عة من 

دف�عي يقف بوجه ال�شرب�ت.

: اآلثار السلبيم لترك الجهاد
ً
مابعا

ثّم ي�شتعر�ض الإم�م الآث�ر ال�شلبية لترك الجه�د. والآث�ر ال�شلبية 

التي تتحدث عنه� العب�رة جم�عية ل فردية، اأي ترتبط ب�لمجتمع ل 

ب�لفرد.

هذه الآث�ر ال�شلبية عب�رة عن:

الذلة والم�شكنة.  .1

في  يت�شّور  اأن  يمكن  م�  خالف  وهم�  والم�ش�ئب:  ال�شدائد   .2

هذا المج�ل، فرّب اأّمة تترك الجه�د طلبً� لرغد العي�ض، لكنَّ 

ال�شدائد والم�ش�ئب تتوالى على مثل هذه الأّمة.

الإح�ش��ض ب�لحق�رة النف�شية.  .3

)1)   اجلّنة واملجن واملجنة؛ كّل م� وقى من ال�شالح.
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فقدان الب�شيرة والروؤية ال�شحيحة، وهذه م�ش�ألة تلفت النظر   .4

كثيرًا.

عليQ يجعل الجه�د طريقً� لتفتح الب�شيرة وللروؤية الوا�شحة 

ال�شحيحة.

العمل  وليدة  الب�شيرة  اأّن  على  توؤّكد  التي  الإ�شالمية  الن�شو�ض 

اأكثر  اإلى  وذهب  �شراحة،  اأكثر  الّن�ض  هذا  لكّن  وكثيرة..  �شريحة 

مّم� ذهبت اإليه الّن�شو�ض الأخرى حيث اعتبر ترك الجه�د يوؤدي اإلى 

حيح والّروؤية الوا�شحة  اإ�شدال الحجب على القلب اأو على الفهم ال�شّ

لالأمور.

5. فقدان مراكز القي�دة، ف�لأمة التي تترك الجه�د لن تعود ق�درة 

على حمل راية الإ�شالم والدعوة اإلى الحق.

ومك�نة  اعتب�ر  ذات  ف�لأّمة  الآخرين،  اإن�ش�ف  من  الحرم�ن   .6

واحترام م� دامت مج�هدة، واإن افتقدت روحه� الجه�دية فقدت 

�شخ�شّيته� ومك�نته� فال يراعى له� حّق، ول تع�مل ب�إن�ش�ف.

ظّل  وتحت  ال�ضيف  في  كّله  »الخير   :P الكريم  الّر�شول  ق�ل 

.
ال�ضيف«)1)

وق�ل اأي�شً�: »اإّن اهلل اأعّز اأّمتي ب�ضنابك خيلها ومراكز رماحها«)2).

الإ�شالمية،  الأّمة  تنف�شالن عن  والقّوة ل  القدرة  اأّن  يعني  وهذا 

)1)   ال�شيخ الكليني، الك�يف، ج5، �ض2.

)2)   ال�شيخ الطو�شي، تهذيب الأحك�م، ج6، �ض123.
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والإ�شالم دين القّوة والقدرة ومدر�شة تخريج المج�هدين.

يقول ويل ديورانت في »ق�ضة الح�ضارة«: لي�ض ك�لإ�شالم دين في 

حّث اأتب�عه على التزود ب�لقّوة والمقدرة.

»من لم  P يقول:  النبي  اآخر عميق المغزى، روي عن  وحديث 

يغز ولم يحدث نف�ضه بغزو مات على �ضعبة من النفاق«)1).

� اأن يعي�ض حي�ة الجه�د عمليً� اأو على م�شتوى  ف�لإن�ش�ن الم�شلم اإمَّ

الأمل على الأقل. وبهذا المعي�ر ُيعرف الإن�ش�ن واإخال�شه في اإ�شالمه.

بي P: م� ب�ل ال�شهيد ل يفتن في قبره؟ وروي اأّنه �ُشئل النَّ

اأج�ب: »كفى بالبارقة فوق راأ�ضه فتنة«.

م�شهورًة  ك�نت  التي  يوف  ال�شُّ تحت  امتح�نه  اجت�ز  قد  ف�ل�شهيد 

اخت�ر  حين  حقيقته  وبّين  و�شدقه  اإخال�شه  اأثبت  ه  اإنَّ اأي  بوجهه، 

ي امتح�نً� اآخر في ع�لم البرزخ. ه�دة، فلي�ض من الالزم اأْن يوؤدِّ ال�شَّ

: االندفاع نحو الشهادة
ً
ثامنا

الندف�ع نحو ال�شه�دة ظ�هرة نلم�شه� بو�شوح في جمهرة غفيرة 

اإلى هذه الظ�هرة  من م�شلمي �شدر الإ�شالم. وحين يتطلع الإن�ش�ن 

يح�ّض اأّن في اأعم�ق هذه الفئة الموؤمنة �شوقً� ولهفة اإلى ال�شه�دة.

{ڻ  �ضبحانه، قوله:  اأنزل اهلل  لما  اإّنه  يقول:   Qهذا علي

 علمت اأّن 
(2(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ}

)1)   مروي يف �شحيح م�شلم، ج6، �ض49.

)2)   �شورة العنكبوت، الآية:  2.
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الفتنة ال تنزل بنا ور�ضول اهلل P بين اأظهرنا.

فقلت: يا ر�ضول اهلل! ما هذه الفتنة التي اأخبرك اهلل تعالى بها؟

فقال: يا علّي، اإّن اأّمتي �ضيفتنون من بعدي.

فقلت: يا ر�ضول اهلل! اأولي�س قد قلت لي يوم اأحد حيث ا�ضت�ضهد 

من ا�ضت�ضهد من الم�ضلمين، وحيزت عني ال�ضهادة، ف�ضق ذلك علّي، 

فقلت لي »اأب�ضر فاإّن ال�ضهادة من ورائك«؟

فقال لي: اإّن ذلك لكذلك، فكيف �ضبرك اإذن؟

بر، ولكن من  فقلت: يا ر�ضول اهلل! لي�س هذا من مواطن ال�ضَّ

مواطن الب�ضرى وال�ضكر«)1).

نف�س  والذي  القتل!  الموت  اأكرم  »اإّن  اأي�شً�:   Qعلّي ويقول 

ابن اأبي طالب بيده، الألف �ضربة بال�ضيف اأهون علّي من ميتة على 

.
الفرا�س في غير طاعة اهلل«)2)

اإّن  بل  علّي،  واأمث�ل  علّي  على  مق�شورًا  يكن  لم  الندف�ع  هذا 

ع�مة الن��ض ك�نوا ي�أتون اإلى الر�شول يطلبون منه اأن يدعو اهلل لهم 

.
(3(

ب�ل�شه�دة

)1)   نهج البالغة، اخلطبة156. )حتقيق �ش�لح(.

)2)   نهج البالغة، �ض180. )حتقيق �ش�لح(.

املوت،  تطلب  املاليني  ف�ندفعت  الإ�شالمية،  الثورة  اأب�ن  اإيران  يف  الظ�هرة  هذه  تكررت     (3(

فوهب اهلل له� احلي�ة. والإم�م الق�ئد ذكر مرارًا اأّن الأفراد ي�أتون اإليه ب��شتمرار يطلبون 

منه اأن يدعو اهلل لهم اأن يرزقهم ال�شه�دة!!. )املعرب(.
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نماذج خالدة من ال�ضهداء

لي�شبقه  ابنه  مع  يتن�زع  الن��ض  �ش�ئر  من  واحد  »خيثمة«  هذا   .1

البيت  في  يبقى  اأن  البن  على  ي�شر  الأب  ال�شت�شه�د.  في 

اإلى الجه�د. والبن ي�شّر على الأب كذلك ب�لبق�ء  ليذهب هو 

البن،  على  القرعة  فتقع  فيقترع�ن،  هو.  ليذهب  البيت  في 

فيذهب، وي�شت�شهد. ثم يرى الأب ولده في ع�لم الروؤي� يقول له: 

ي� اأبت، اإّنه قد وعدني ربي حّقً�! ت�ش�عد �شوق ال�شت�شه�د في 

نف�ض الرجل العجوز فهرع اإلى النبّي يقوله له: لقد وهن عظمي 

وخ�رت قواي، لكّني ا�شت�ق اإلى ال�ّشه�دة، ف��ش�أل اهلل اأن يرزقني 

اإي�ه�.. فدع� له ر�شول اهللP، ولم يمر ع�م حتى ن�ل الرجل 

خً� بدم ال�شه�دة! م� تمن�ه.. فقد �شقط في معركة اأحد م�شمَّ

2. »عمر بن الجموح«.. ك�ن قد اأ�شيب في اإحدى رجليه و�شقط 

معركة  وح�نت  الأعرج حرج.  على  لي�ض  اإذ  الجه�د  عنه حكم 

اأن  اأي�شً�  هو  وهّم  للمعركة،  الرجل  هذا  اأولد  فتجهز  اأحد 

ي�ش�رك مع اأبن�ئه..

ين�شحونه  واأق�ربه  اأهله  اجتمع  لهم.  ي�شتجب  فلم  اأولده  ن�شحه 

يقول:  �ش�كيً�  الر�شول  اإلى  وذهب  لهم..  ي�شغي  اأن  ف�أبى  ب�لبق�ء 

اأبن�ئي يمنعونني اأن اأفوز ب�ل�شه�دة. ف�أج�زه ر�شول اهلل اأن ي�ش�رك في 

ال�شت�شه�د.  في  اأمنيته  يحّقق  يدعوه  اأن  اأبن�ئه  من  وطلب  المعركة، 

فخ��ض المعركة وا�شت�شهد.
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اإلى المدينة �ش�رع من  اأحد  وعندم� بلغ خبر ف�شل الم�شلمين في 

ك�ن في المدينة اإلى جبل اأحد، وبينهم امراأة عمر بن الجموح.

فو�شعت  واأخيه�،  وابنه�  زوجه�  ج�شد  على  المراأة  هذه  عثرت 

قتاله�  لتدفن  المدينة  اإلى  راجعة  وقفلت  بعير،  على ظهر  الأج�ش�د 

في البقيع.. لكنه� األفت البعير ي�أبى التج�ه نحو المدينة، ول يتحّرك 

اإليه� اإّل بم�شقة. ف�لتقت بن�شوة ق�دم�ت من المدينة نحو اأحد بينهن 

.Pع�ئ�شة زوج الر�شول

�ش�ألته� ع�ئ�شة: من اأي مك�ن ت�أتين؟

حد.
ُ
اأج�بت: من اأ

ق�لت ع�ئ�شة: فم� هذا الذي على ظهر البعير؟.

اإلى  بهم  اأذهب  واأخي،  وابني  زوجي  اأج�ش�د  ت�م:  ببرود  اأج�بت 

المدينة لأدفنهم هن�ك.

ثم �ش�ألته� عّم� وراءه�.

الذين  اهلل  ورد  والحمد هلل،  �ش�لم  النبّي  المراأة: خيرًا..  اأج�بت 

كفروا بغيظهم.

ثم ق�لت المراأة لع�ئ�شة: اإّن هذا البعير ي�أبى العودة اإلى المدينة 

وك�أّنه يروم الذه�ب اإلى اأحد.

المراأة  ثّم ق�شت  اأحد،  في  النبّي  اإلى  معً�  لننطلق  ق�لت ع�ئ�شة: 

على النبّي م� ك�ن من �ش�أن البعير.

ف�ش�أله� ر�شول اهلل P عّم� ق�له زوجه� حين غ�در المنزل، ق�لت: 
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رفع يده اإلى ال�شم�ء و�ش�أل اهلل تع�لى اأن ل يعيده اإلى بيته.

�ش�ئر  مع  بدفنه  واأمر  زوجه�،  دعوة  ب��شتج�بة  النبّي  ف�أخبره� 

ال�شهداء في اأحد.

 R3. روح الندف�ع نحو ال�ّشه�دة تج�ّشدت في كّل اأئّمة اآل البيت

لن�  خلفوه�  التي  اأدعيتهم  في  تطفح  الّروح  وهذه  واأتب�عهم، 

ومنه�:

»اللهم برحمتك في ال�ضالحين فاأدخلنا، وفي عليين فارفعنا.. 

.
وقتاًل في �ضبيلك مع وليك فوفق لنا«)1)

كربالء هذه  نحو  ي�شيُر  وهو  ُد  يردِّ  Qبن علي الح�شين  وك�ن 

الأبي�ت:

نفي�شة ت��ع��ّد  ال��ّدن��ي���  ت��ك��ن  اأع���ل���ى واأن��ب��لف�����إّن  ف����دار ث����واب اهلل 

جمعه� للترك  الأموال  تكن  يبخلواإْن  المرء  به  متروك  ب�ل  فم� 

ن�ِشَئت
ُ
اأ للموت  الأبدان  تكن  فقتل امرئ ب�ل�شيف  في اهلل اأجمل«واإْن 

: منطق الشهيد
ً
تامعا

ة. وهن�ك مع�يير  اإن�ش�ن منطق خ��ض، وطريقة تفكير خ��شّ لكّل 

د بموجبه� موقفه من الم�ش�ئل والظواهر المختلفة. ومق�يي�ض يحدِّ

ولل�شهيد منطق خ��ّض.. اإّنه »منطق ال�ضهيد« الذي ل يمكن قي��شه 

من  مزيج  اإّنه  اأ�شمى..  ال�شهيد  فمنطق  الع�ديين.  الأفراد  بمنطق 

)1)   ال�شيد ابن ط�وو�ض، اإقب�ل الأعم�ل، �ض224.
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منطق الم�شلح ومنطق الع��شق.. منطق الم�شلح الذي يت�شّور قلبه 

األمً� لمجتمعه، ومنطق الع�رف الع��شق للق�ء رّبه.

الإلهية  للذات  ع��شق  ع�رف  م�ش�عر  امتزجت  لو  اأخرى:  بعب�رة 

بمنطق اإن�ش�ن م�شلح لنتج من ذلك »منطق ال�ضهيد«.

من  حّقه  ال�ضهيد«  »منطق  اأعطي  اأن  ا�شتطعت  اأني  اأح�شب  ل 

الت�شوير والتو�شيح فالأ�شرب لذلك مثاًل:

عقالء  اأجمع  الكوفة،  نحو   Qعلّي بن  الح�شين  توجه  حين 

القوم على منعه من ال�شفر ق�ئلين اإنَّ عزمه على ال�شفر اإلى العراق 

غير منطقي.

مع  ين�شجم  الإم�م  عزم  يكن  لم  يقولون..  فيم�  �ش�دقين  وك�نوا 

الذي  الإن�ش�ن  مع منطق  العتي�دي..  الإن�ش�ن  مع منطق  منطقهم.. 

يدور فكره حول محور م�ش�لحه ومن�فعه. لكن الح�شينQ ك�ن 

له منطق اأ�شمى، ك�ن منطقه منطق ال�شهيد، ومنطق ال�شهيد اأ�شمى 

واأرفع من منطق الأفراد الع�ديين.

ع�مة  من  الحنفّية«  ابن  و«محّمد  عبا�س«  بن  اهلل  »عبد  يكن  لم 

ال�شي��شة،  منطق  ومنطقهم�  ع�لميين،  �شي��شيين  ك�ن�  بل  الن��ض، 

الم�شلحة  حول  يدور  الذي  والذك�ء  الحنكة  منطق  والم�شلحة، 

الفردية والنت�ش�ر ال�شخ�شي على المن�ف�شين.

هذا  اإلى  ا�شتن�دًا  خ�طئة  عملية  العراق  اإلى  الح�شين  وذه�ب 

المنطق.
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.Qوهن� تجدر الإ�ش�رة اإلى اقتراح ذكي قدمه ابن عب��ض اإلى الح�شين

التي  الطرق  نوع  من  �شي��شيً�  طريقً�  ي�شلك  اأن  عليه  اقترح  لقد 

اأهدافهم  لتحقيق  و�شيلًة  الّن��ض  يّتخذون  مّمن  »االأذكياء«  ي�شلكه� 

الجبهة،  مقّدمة  نحو  الجم�هير  دافعين  الموؤّخرة  في  يقفون  وممن 

ف�إْن اأحرزوا النَّ�شر ن�لوا م� جنته يُد الجم�هير، واإْن ف�شلت الجم�هير 

وقفوا على التَّل �ش�لمين.

ق�ل ابن عب��ض للح�شينQ: »يا بن عم اإّني اأت�ضّبر وال اأ�ضبر، 

اأهل  اإّن  واال�ضتئ�ضال،  الهالك  الوجه  هذا  في  عليك  اأتخوف  اإني 

اأهل  البلد، فاإّنك �ضيد  اأقم في هذا  العراق قوم غدر فال تقربهم، 

فاكتب   - زعموا  كما   - يريدونك  العراق  اأهل  كان  فاإن  الحجاز، 

.
اإليهم، فلينفوا عاملهم وعدوهم، ثم اأقدم عليهم«)1)

الجبهة  مقدمة  في  العراق  جم�هير  ي�شع  اأن  يريد  عب��ض  ف�بن 

والح�شينQ في الموؤخرة.

العدو  يواجهون  العراق  اأهل  دع   :Qللح�شين يقول  اأن  يريد 

ب�أنف�شهم ف�إن انت�شروا فقد ا�شتتب الأمر لك، واإن لم يفعلوا كنت في 

حل منهم، ولن ي�شيبك مكروه.

لم يعر الح�شينQ اأي اهتم�م لهذا القتراح واأعلن عن عزمه 

على الذه�ب.

)1)   ابن الأثري، الك�مل يف الت�ريخ، ج4، �ض16.



77 الشهيد في اإلماا

فق�ل له ابن عب��ض: ف�إن كنت �ش�ئرًا فال ت�شر بن�ش�ئك و�شبيتك.

اأج�به الح�شينQ: يا بن عم، اإّني الأعلم اأنك نا�ضح م�ضفق، 

وقد اأزمعت واأجمعت الم�ضير!

ال�شهيد منطق ال�شتع�ل  اآخر، منطق  ال�شهيد منطق  نعم، منطق 

اأجل  من  المجتمع  في ج�شم  والنحالل  الن�شه�ر  منطق  والإ�ش�ءة، 

بعث الحي�ة في هذا الج�شم وبعث الروح في القيم الإن�ش�نية الميتة.. 

منطق ت�شجيل المالحم.. منطق النظرة البعيدة.. البعيدة جدًا.

ومن هن� ك�نت كلمة »ال�سهيد« مقد�شة عظيمة. ومن هن� ف�إّنن� ل 

نعطي ال�شهيد حّقه اإن و�شفن�ه اأّنه »م�ضلح«، لأّنه فوق الم�شلحين، اأو 

اأّنه »بطل«، لأّنه اأعظم من الأبط�ل.

ل يمكن و�شف ال�شهيد اإّل اأّنه »�ضهيد« ولي�ض بمقدورن� اأن ن�شتعمل 

كلمة اأخرى.

دم ال�ضهيد

ال�شهيد يقف بوجه العدو، ف�إّم� اأن ي�شرعه واإم� اأن ُي�شرع، لكن 

منح�شرًا  عمله  ك�ن  فلو  الموقف!  هذا  في  ينح�شر  ل  ال�شهيد  عمل 

بهذا لذهب دمه هدرًا حينم� يخّر �شريعً� في �ش�حة المعركة. وهذا 

م� ل يحدث، فدم ال�شهيد ل يذهب هدرًا.. دم ال�شهيد ل يراق على 

الأر�ض.

كّل قطرة من دم ال�شهيد تتحّول اإلى اآلف القطرات.. بل اإلى بحر 

من الدم�ء يدخل ج�شد المجتمع. ومن هن� ق�ل الر�شول P: »ما من 
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قطرة اأحب اإلى اهلل من قطرة دم في �ضبيل اهلل«)1). 

في  ون  ي�شخُّ وال�شهداء  جديد.  بدم  الأّمة  لج�شد  تزريق  ال�شه�دة 

دمً�  ة،  خ��شّ الدم  فقر  يع�ني  الذي  والمجتمع  المجتمع،  �شرايين 

جديدًا.

الحم��شة في مجتمع  به� روح  ي�شّجل بدمه ملحمة يحيي  ال�شهيد 

ة. م�تت فيه روح الحم��شة والحم��شة الإلهية خ��شّ

ولهذا ف�لإ�شالم بح�جة اإلى �شهيد.

لأّنه بح�جة م�شتمرة اإلى حم��شة متجددة، واإلى ولدة متجددة.

خلود ال�ضهيد

العلم يخرج هذا  قن�ة  بعلمه، وعن طريق  المجتمع  الع�لم يخدم 

تّتحد  العلم  طريق  عن  اأي،  ب�لمجتمع.  ليرتبط  فرديته  من  الع�لم 

�شخ�شيته الفردية ب�شخ�شية المجتمع كم� تتَّحد القطرة ب�لبحر.

بهذا التح�د، يخّلد الع�لم جزءًا من �شخ�شيته، اأي يخّلده فكره 

وعمله.

والمخترع يّتحد ب�لمجتمع عن طريق اختراعه، ويخّلد وجوده عن 

وال�ش�عر  الفن�ن  وهكذا  مخترع�ت،  من  للمجتمع  يقدمه  م�  طريق 

ومعّلم الأخالق.

وال�شهيد يخّلد نف�شه في المجتمع عن طريق دمه، اأي عن طريق الدم 

يكت�شب  اأخرى  وبعب�رة  المجتمع،  �شرايين  يهبه  الذي  الخ�لد  الجديد 

)1)   ال�شيخ الكليني، الك�يف، ج5، �ض53.
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ال�شهيد �شفة الخلود عن طريق تقديم كّل وجوده وحي�ته، ل عن طريق 

تقديم جزء من وجوده و�شخ�شيته، كم� يفعل غيره من الخ�لدين.

ولهذا ف�لنبّي الكريم P يقول: »فوق كّل ذي برٍّ بّر حّتى ُيقتل 

جل في �ضبيل اهلل، واإذا قتل في �ضبيل اهلل، فلي�س فوقه بّر«)1). الرَّ

�ضفاعة ال�ضهيد

ورد في الأثر اأّن اهلل يقبل ال�شف�عة يوم القي�مة من ثالث طبق�ت: 

طبقة الأنبي�ء وطبقة العلم�ء ثم ال�شهداء. وهن� ينبغي اأْن نو�شح اأّن 

ال�شف�عة هذه هي »�ضفاعة الهداية«.

اإّنه� تج�شيد لم� حدث في الدني� من حق�ئق.

فعن طريق الأنبي�ء اهتدى الن��ض ونجوا من الظلم�ت.

فيهم  بم�  الرب�نيون  العلم�ء  هم   - الحديث  هذا  في   - والعلم�ء 

حذا  ومن  اأتب�عهم  من  ال�ش�لح  والرهط   R الأطه�ر  الأئّمة 

حذوهم، وهوؤلء اأي�شً� �ش�روا على طريق الأنبي�ء واأخرجوا الن��ض من 

الظلم�ت اإلى النور.

الن��ض،  اأم�م  الدرب  ي�شيئون  نف�شه،  ب�لدور  ينه�شون  وال�شهداء 

فيهتدي من يريد الهداية، وبذلك يكون ال�شهداء �شفع�ء لمن اهتدى 

بهم.

)1)   ال�شيخ الكليني، الك�يف، ج2، �ض348.
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: البكاء على الشهيد
ً
عاشرا

ا�شت�شهد   ،P الكريم  النبي  عّم  المطلب«  عبد  بن  »حمزة 

»�سيد  لقب  وح�ز  الإ�شالم،  �شدر  �شهداء  بين  ا�شمه  ولمع  اأحد،  في 

يق�شدون  الذين  لكّل  مزار  ُحد 
ُ
اأ �شهداء  بين  الآن  وقبره  ال�ضهداء«، 

زي�رة المدينة المنورة.

ك�ن حمزة قد ه�جر من مّكة اإلى المدينة حيث مكث وحيدًا لي�ض 

معه فيه� من ذويه اأحد، حّتى ا�شت�شهد.

حين رجع النبي P بعد معركة اأحد اإلى المدينة، وجد اأ�شوات 

عب�رته  فق�ل  حمزة..  بيت  اإّل  ال�شهداء  بيوت  من  تت�ش�عد  البك�ء 

المعروفة: »اأما حمزة فال بواكي له«)1).

ف�أ�شرعت  المدينة،  اأرج�ء  في  الكلمة  هذه  انت�شرت  م�  �شرع�ن 

الن�ش�ء الثكلى والأي�مى اإلى بيت حمزة ليبكينه احترامً� لمقولة النبّي 

ولحمزة عمه.

ف�أ�شبحت الع�دة منذ ذلك الوقت اأن يذهب كّل من يريد اأن يبكي 

على �شهيد، اإلى بيت حمزة ليبكيه اأّوًل.

وهذه الح�دثة دّلت على اأن الإ�شالم - واإن لم ي�شّجع البك�ء على 

على  البك�ء  لأّن  ال�شهيد،  على  الّن��ض  يبكي  اأن  اإلى  يميل   - الموتى 

روحه،  مع  وتع�طف  مالحم،  من  �شجله  فيم�  معه  ا�شتراك  ال�شهيد 

وات�ش�ق مع ن�ش�طه وتحركه وتي�ره.

)1)   ابن عبد الرب، ال�شتيع�ب به�م�ض الإ�ش�بة، ج1، �ض275.
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بعد ح�دثة ع��شوراء، احتلت �شه�دة الح�شينQ مركز الذروة 

الح�شين اإلى  ال�ضهداء«  »�ضيد  لقب  وانتقل  ال�شه�دة،  م�شرح  على 

Q، وبقي حمزة �شّيدًا لل�شهداء، لكن عب�رة »�ضيد ال�ضهداء« اإن 

.Qاأطلقت دون ذكر ا�شم فال تن�شرف اإّل اإلى الح�شين

لقب  على   Qالح�شين وح�ز  زم�نه،  �شهداء  �شيد  حمزة  ك�ن 

�شيد �شهداء جميع الع�شور والدهور، كمريم العذراء التي ك�نت �شيدة 

ن�ش�ء زم�نه�، ثم اأ�شحت ف�طمة الزهراء �شيدة ن�ش�ء الع�لمين.

على  للبك�ء  رمزًا   -  Qالح�شين ا�شت�شه�د  قبل   - ك�ن حمزة 

بطريق  الن�شداد  مظ�هر  من  مظهرًا  عليه  البك�ء  وك�ن  ال�شهيد، 

واقعة  بعد   Qالح�شين اإلى  المك�نة  هذه  انتقلت  ثم  ال�شه�دة، 

كربالء.

فل�ضفة البكاء على ال�ضهيد

على  »البكاء  م�ش�ألة  عند   - قلياًل  ولو   - نقف  اأن  ال�شروري  من 

ال�سهيد«، وهي م�ش�ألة لكته� الأل�شن بكثير من عدم الفهم، وواجهت 

كثيرًا من العترا�ش�ت.

وليدة  اأّنه�  مّدعيً�  الظ�هرة  هذه  على  ب�شراحة  بع�شهم  تهجم 

نظرة خ�طئة اإلى م�ش�ألة ال�شه�دة واأّنه� ذات اآث�ر اجتم�عية �شلبّية.

اأتذكر اأّني قراأت اأّي�م التلمذة كت�بً� للك�تب المعروف اآنذاك »محّمد 

م�ضعود« طرح فيه م�ش�ألة البك�ء على الح�شين بن علي L وق�رن 

ذكرى  في  ب�لبته�ج  بل  ب�لحتف�ل،  الم�شيحيون  عليه  داأب  بم�  ذلك 
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ا�شت�شه�د الم�شيح!

ال�شه�دة  تح�شب  لأّنه�  �شهيده�  على  تبكي  اأّمة  اإلى  انظروا  ق�ل: 

ف�شاًل وخ�شرانً� واأمرًا يبعث على الحزن والأ�شف، واأّمة اأخرى تبتهج 

بذكرى �شه�دة �شهيده� لأّنه� تنظر اإليه� نظرة اعتزاز وافتخ�ر.

واأ�شفً�  األمً�  ا�شت�شه�د �شهيده� وتحترق  األف ع�م على  واأّمة تبكي 

حين  تبتهج  اأّمة  لكن  مهزومة.  مهزوزة  �شعيفة  تكون  اأن  بّد  ل  عليه 

اأّمة قوّية  تحيي ذكرى �شه�دة �شهيده� خالل القرون المتم�دية لهي 

مقتدرة م�شحية حتمً�.

هذا الك�تب يريد اأن يقول اإّن البك�ء على ال�شهيد مظهر �شعف الأّمة 

وانحط�طه�، والبته�ج بذكرى ال�شت�شه�د ينّم عن روح قوّية مقتدرة. 

لكن الم�ش�ألة في راأيي هي عك�ض م� ذهب اإليه الك�تب، ف�لبته�ج في 

ذكرى ال�شت�شه�د يعبر عن »الروح الفردية« في الم�شيحية، والبك�ء 

على ال�شهيد يعبر عن »الروح االجتماعية« في الإ�شالم.

ل اأريد ه�هن� طبعً� اأن اأبّرر اأعم�ل كثير من الن��ض ممن ينظرون 

والأ�شف  الحزن  تثير  �شخ�شية  مجرد  اأّنه  على   Qالح�شين اإلى 

والأ�شى، لأّنه قتل مظلومً�، ولأّنه ذهب �شحية اأهواء الط�غوت.

اأعينهم  ن�شب  ي�شعون  ل  الذين  اأولئك  اأعم�ل  اأبّرر  اأن  اأريد  ل 

مواقف الح�شينQ البطولية في اإحي�ئهم لذكرى �شيد ال�شهداء، 

القد�شية( في  تحدثن� عن )من�ش�أ  هوؤلء حين  انتقدن�  اأن  �شبق  فقد 

ال�شهيد.
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بل اأريد اأن اأو�شح فل�شفة تعليم�ت ق�دتن� المي�مين في حقل البك�ء 

على ال�شهيد.

ي�ش�ركون في  الواعين مّمن  كّل  يتفهمه� جيدًا  التي  الفل�شفة  هذه 

.Qمج�ل�ض عزاء الح�شين
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: الجهاد والصراع مع النفس
ً
أوال

ومعن�ه هو ال�شراع. واإذا اأخذن� ب�لتف�شير المعنوي له - اأي الجه�د 

مع النف�ض - ف�إّنه يعني ال�شراع معه�. وكم� ل ينبغي لالإن�ش�ن اأن يكون 

اأ�شير البيئة التي يعي�ض فيه�، كذلك ل ينبغي له اأن يكون خ��شعً� للعوائق 

والم�ش�عب الموجودة في البيئة. فقد خلق الإن�ش�ن كي يزيل بنف�شه تلك 

العوائق من طريقه لي�شل اإلى مرتبة التك�مل، والر�شد المعنوي.

القراآن الكريم يقول: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      

. وهذه الآية:  ت�شبق قوله تع�لى: {ې ى ى ائ ائ 
(2(

،
(1(

ې}
.

(3(
ەئ ەئ وئ}

اآيتي  قبل  يورد  اإّنه  اإذ  وعجيب،  لطيف  بي�ن  هن�  الكريم  وللقراآن 

الهجرة اآية الم�شت�شعفين: {ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ 

.
(4(

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ}
فهذه الآية:  تن�ق�ض وب�شيغة الحوار اأعذار اأولئك الذين ينحرفون 

واأجواء  الظلم  ظل  في  بق�ئهم  ب�شبب  وال�شواب  الر�شد  ج�دة  عن 

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  100.

)2)   يجد يف الأر�ض �شعة: اأي اإّن الأر�ض وا�شعة غري حمدودة ب�ملنطقة التي يعي�ض فيه� ومراغم 

من الرغ�م وهو الرتاب اللني الن�عم، واإرغ�م الأنف يعني: تعفريه ب�لرتاب، واإرغ�م الأنف 

امل�شتحب يف ال�شالة معن�ه اأن ي�شع امل�شلي اأنفه ويعفره ب�لرتاب اأو مب� هو من الرتاب.

)3)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  100.

)4)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  97.
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الف�ش�د، فعندم� تقب�ض المالئكة اأرواح هوؤلء؛ تجد �شح�ئفهم �شودًا 

مملوءة ب�لقب�ئح، فت�ش�ئلهم عن ذلك، فيكون عذرهم، {ژ ڑ 

ڑ کک} كّن� نعي�ض في بيئة ف��شدة ونحن �شع�ف ل ن�شتطيع دفعً� وم� 
�ش�به ذلك من الأعذار، فترّد المالئكة عليهم راف�شة اأعذارهم وتقول 

اأن يقبل  {ک گ گ گ گ ڳ ڳ}؟ هذا العذر يمكن  لهم: 

من الأ�شج�ر التي تعي�ض في بيئة ملوثة ب�لدخ�ن مثاًل فتذبل اأوراقه� 

وت�شوّد اأع�ش�وؤه�، والعذر بذلك يقبل منه�، لأّنه� ل ت�شتطيع حراكً�، 

من  اأم�  عنه�،  النف�ش�ل  ت�شتطيع  ول  الأر�ض  في  ث�بتة  فجذوره� 

الإن�ش�ن فال، بل وحتى الحيوان�ت ل تعتذر بمثل هذا العذر، فهن�ك 

عدد كبير من الحيوان�ت المه�جرة ك�لطيور وغيره� فبع�شه� يه�جر 

التي  البحرية  الأ�شم�ك  وهن�ك  الح�رة  المن�طق  اإلى  الجو  برد  اإذا 

في  فتنتقل  ال�شيف  وهجرة  ال�شت�ء  الع�م، هجرة  في  مرتين  ته�جر 

المحيط�ت من منطقة اإلى اأخرى ق�طعة مئ�ت بل األوف الكيلومترات، 

وكذلك الح�شرات والجراد التي ته�جر على �شكل اأ�شراب كبيرة. 

بترابه�  بيئة ويقيده�  نف�شه في  اأن ي�شجن  اإذن ف�لحيوان يرف�ض 

الإن�ش�ن  يعتذر  اأن  اأقبح  فم�  ويه�جر،  يه�جر  بل  وطينه�،  و�شخره� 

بف�ش�د البيئة تبريرًا لظلمه نف�شه، وعندم� ت�ش�ألهم المالئكة فيم كنتم 

اإّن� كّن�  اأن يكون الجواب:  اأقبح  الذنوب فم�  ارتكبتم كل هذه  ولم�ذا 

نعي�ض في بيئة ف��شدة تنت�شر فيه� دور ال�شينم�، والن�ش�ء المتبرج�ت 

ومحالت بيع الخمور واأمث�ل ذلك، كل هذه حجج يدح�شه� المنطق 
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المالئكي الذي يرّد عليهم ب�: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

، اأي اإّنه ي�شل اإلى الأر�ض التي ي�شتطيع منه� اأن يج�هد 
(1(

ې      ېې  }
اأنت  العدو يح�رب عق�ئدك ومب�دئك فح�رب  راأيت  اإذا  اأعداء اهلل. 

اأي�شً� عق�ئده ومب�دئه، اأي اأن تخو�ض �شراعً� مع اأعدائك، وهذا هو 

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ېې ې ى ى  الجهاد 

.(2(
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ }

ال�شراع  ق�عدة  عن  يخرج  ل  الجه�د  لمفهوم  المعنوي  والتف�شير 

اآنفة الذكر. اإّل اأّن العدو الذي ُيج�هُد في هذه الح�لة هو عدو داخلي 

وهو النف�ض الأّم�رة ب�ل�شوء. هن�ك البع�ض مّمن اعت�د الكذب واإذا قيل 

له ل تكذب، يتعجب ويقول: هل هن�ك من ل يكذب؟ فمن الموؤّكد اأّن 

الإن�ش�ن ي�شطر اأحي�نً� اإلى الكذب، ويق�ل لالآخر: ل تنظر ي� اأخي اإلى 

المراأة الأجنبية! في�شتغرب ويقول: وهل يمكن لالإن�ش�ن اأن ل ينظر؟!، 

ويق�ل الث�لث.. اأخي توجه بقلبك اإلى اهلل في ال�شالة، ول تدع ذهنك 

ين�شغل ب�أمور اأخرى، فيقول: ذلك اأمر م�شتحيل، لو ك�ن هذا م�شتحياًل 

لم� اأمر اهلل تع�لى به، بل اأنت ل تراقب ول تنتبه لنف�شك ول تج�هده�، 

ولو فعلت ل�شتطعت اأن توؤّدي �شالتك بخ�شوع وبح�شور قلب وروح.

ذهنك  على  ال�شيطرة  من  و�شتتمكن  وج�هده�  نف�شك  راقب 

وخي�لك، ف�لخي�ل هو خواطر ذهنية ع�جزة على كّل ح�ل، ول يمكن 

)1)   �شورة الن�ش�ء، الآية:  100.

)2)   م،ن.
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راقبت  ولو  به،  ت�شمح  لم  ولو  اأنت ذلك  ترد  لم  لو  اقتح�م ذهنك  له� 

نف�شك لتمكنت من ال�شيطرة على اأفك�رك والحيلولة دون ت�شّتته� ودون 

�شرود الذهن. لم�ذا ي�شير الإن�ش�ن عبدًا م�شخرًا وقد خلقه اهلل حرًا 

ولم يجعله عبدًا لأي مخلوق؟ ف�هلل عّز وجّل وهب الإن�ش�ن من الحرية 

كل  من  يتحرر  اأن   - اأراد  لو   - به  ي�شتطيع  م�  والقدرة،  وال�شتقالل 

حقيقية  اإرادة  ي�شتلزم  ذلك  لكن  �شيء،  كل  على  وي�شيطر  بل  �شيء 

و�شهواته�  واأهوائه�  ب�ل�شوء  الأّم�رة  النف�ض  مع  و�شراعً� حتى  وجه�دًا 

والدعة  الراحة  حب  مع  جه�دًا  ذلك  ي�شتلزم  الداخلي،  عدوه  وهي 

يحظى  لن  ال�شراع  هذا  يخو�ض  ل  من  ب�أّن  �شك  ول  اللذة،  وعبودية 

ب�لقبول والحترام. لقد وهب اهلل تب�رك وتع�لى الإن�ش�ن نعمة العقل 

وعليه اأن يخت�ر به� اأحد طريقين: اإّم� مج�هدة النف�ض الأّم�رة ب�ل�شوء 

واإخ�ش�عه� لحكم العقل ال�شليم - وهذا هو طريق التك�مل والرقي في 

درج�ت الرفعة - واإّم� ترك تلك المج�هدة والنقي�د للنف�ض واأهوائه� 

وبذلك ي�شبح عبدًا له�، اأ�شيرًا، ذلياًل تج�ه �شهواته� وهذا هو طريق 

النحدار اإلى اأ�شفل �ش�فلين، ف� »النف�س اإن لم ت�ضغلها �ضغلتك«، هذه 

وتخ�شعه�  عليه�  ت�شيطر  لم  فم�  ب�ل�شوء،  الأّم�رة  النف�ض  �شفة  هي 

لإرادتك ولعقلك، �شغلتك وجعلتك عبدًا لأهوائه� و�شهواته�.

: أملوب أمير المؤمنينQ في الجهاد
ً
ثانيا

الّدني�  وهجرانه   Qعلي الإم�م  زهد  فل�شفة  ك�نت  م�ذا 

واإخ�ش�ع  الإن�ش�ن  حرية  اإطالق  ك�نت  فل�شفته  اإّن  عنه�؟!  والإعرا�ض 
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الأن� فيه، عليQ مثلم� ك�ن ي�أنف من الهزيمة اأم�م عمرو بن عبد 

ود ومرحب واأمث�لهم� من رغب�ته�. ُيروى اأّنهQ ك�ن م�رًا يومً� في 

ال�شوق من اأم�م دك�ن ق�ش�ب ف�أخبره الق�ش�ب اأّنه جلب اليوم لحمً� 

اأن ي�شتري منه �شيئً�، ف�أج�به الإم�م علي ط�زجً� جيدًا وعر�ض عليه 

ي�أتيك  اأ�شبر حتى  ب�أّنه لي�ض لديه الآن م�ل، فق�ل الق�ش�ب:   Q

الم�ل، فم�ذا ك�ن جواب الإم�مQ ؟! لقد اأج�ب: »بل اأقول لبطني 

اأنا اأن ت�ضبر، اإن لم اأ�ضتطع اأن اأقول لبطني اأن ت�ضبر، فلن اأقول لك 

اأنت اأن ت�ضبر حتى ياأتيني المال، ولكّني �ضاأقول لبطني اأن ت�ضبر«. 

اأمير الموؤمنينQ يقول متحدثً� عن فل�شفة زهده: »ولو �ضئت 

الهتديت الطريق اإلى م�ضفى هذا الع�ضل ولباب هذا القمح ون�ضائج 

هذا القز«.

فعلّيQ ق�در - لو �ش�ء - على الح�شول على اأف�شل متع الّدني� 

يفعل،  ل  ولكّنه  اإليه�  الو�شول  بطريق  اأعرف  فهو  الم�دي�ت  واأرفه 

فلم�ذا؟! يجيبQ بنف�شه عن ذلك فيقول: »ال ولكن هيهات اأن 

»اإليك  فيقول:  الخط�ب  ب�أبلغ  الّدني�  يخ�طب  ثم  هواي...«  يغلبني 

عنِّي يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد ان�ضللت من مخالبك واأفلت 

.
من حبائلك«)1)

هذا هو الجه�د الحقيقي مع النف�ض.

)1)   الن�ض �شمن ر�ش�لة اأمري املوؤمنني عليQ اإىل واليه على الب�شرة عثم�ن بن حنيف، ح 

4، �ض 590، ط بريوت دار الأندل�ض ب�شرح حممد عبده و)الر�ش�لة: 45 �شبحي ال�ش�لح(.
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: يوا كرباء مثال المجاهدين
ً
ثالثا

ك�ن  للهجرة،  و�شتين  واحد  الح�دي ع�شر من محرم ع�م  يوم  اإّن   

من اأ�شعب واأق�شى الأي�م التي مّرت ب�أهل البيت R. ولو نظرن� اإلى 

واقعة الطف بكال ج�نبيه�، الج�نب الم�شرق المملوء ب�أروع �شور الفداء 

ب�أب�شع �شور  والإب�ء وال�شبر في �شبيل اهلل، والج�نب المظلم الملطخ 

لن�  لتجّلت  الج�نبين  هذين  اإلى  نظرن�  لو  والجريمة،  والخ�ّشة  الغدر 

بو�شوح حقيقة الحوار الذي يحكيه القراآن يوم اأخبر اهلل عّز وجّل عن 

خلقه الإن�ش�ن وجعله خليفة له في الأر�ض: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
.

(1(
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  }

على  القدرة  من  الإن�ش�ن  طبيعة  في  المالئكة  راأته  م�  فجميع 

يوم  في  حيً�  واقعً�  و�ش�رت  ظهرت  والطغي�ن  والنحراف  الف�ش�د 

الم�شرقة  ال�شفح�ت  ظهرت  نف�شه  اليوم  هذا  وفي  ولكن  كربالء، 

المالئكة  تره�  لم  التي  والرفعة  الف�شيلة  �شور  اأ�شمى  تحمل  التي 

ڤ  ڤ  ڤ  {ڤ  بقوله:  وجّل  عّز  الحّق  خ�طبهم  والذين  الب�شر  في 

ڦ}. نعم لقد ك�نت واقعة الطف �ش�حة عجيبة حقً� لالختب�ر، 
ف�لمجرمون قد ارتكبوا فيه� من الجرائم م� يندر وجود مثيل له في 

الت�ريخ اأو ينتفي وجوده اأ�شاًل، من تلك الجرائم مثاًل؛ ك�نت جريمة 

ّمه�تهم. 
ُ
اأ من  مراأى  على  اأو�ش�لهم  وتقطيع  والفتي�ن  الأطف�ل  ذبح 

)1)   �شورة البقرة، الآية:  30.



93 Qواإلماا الحسينQمن صور الجهاد عند اإلماا علي

فك�نوا  الطف  واقعة  في  ال�شورة  بهذه  ا�شت�شهدوا  الذين  عدَّ  وقد 

اأعين  اأم�م  جميعً�  ذبحوا  اأطف�ل(  وخم�شة  فتي�ن  )ثالثة  ثم�نية 

وك�ن  اأج�ش�دهم.  عن  روؤو�شهم  وُف�شلت  اأو�ش�ًل  وُقطعوا  ّمه�تهم 
ُ
اأ

اأحد هوؤلء الثم�نية هو عبد اهلل بن الح�شين بن علي بن اأبي ط�لب

الح�شين  عي�ل  خيمة  اأم�م  ا�شت�شهد  الر�شيع  الطفل  هذا   ،Q

الح�شين  الإم�م  اإّن  ويقولون:  المق�تل  اأرب�ب  ذلك  على  ين�ض  كم� 

ن�دى اأخته زينب وق�ل له�: »يا اأختاه ايتيني بولدي الر�ضيع حتى 

له  ويقبِّ الر�شيع  طفله  يحت�شن   Qالإم�م ك�ن  وعندم�  اأوّدعه« 

رم�ه ابن �شعد ب�شهم فذبحه من الوريد اإلى الوريد.

والق��شم ابن الإم�م الح�شن �شهيد اآخر من �شهداء كربالء الذين 

علي  ّم 
ُ
اأ اأّم�  المفجعة،  ال�شورة  بتلك  ا�شت�شه�دهم  ّمه�تهم 

ُ
اأ �شهدت 

خبر  �شيوع  رغم  الواقعة  اأثن�ء  كربالء  في  تكن  فلم  »ليلى«  الأكبر 

ح�شوره� الواقعة.

الّطف  اآخر من �شهداء  وعون بن عبد اهلل بن جعفر، هو �شهيد 

ّمه 
ُ
ف�أ الفجيعة،  ال�شورة  بتلك  م�شرعهم  ّمه�تهم 

ُ
اأ �شهدت  الذين 

رائعة  �شورة  ن�شهد  وهن�   .
(1(

ولده� م�شرع  بعينه�  �شهدت  زينب 

 O تو�شح �شمو التربية التي ربيت عليه� الحوراء الجليلة زينب

العقيلة زينب  اأنَّ  المف�شلة،  المق�تل  اأي من كتب  فنحن ل نجد في 

)1)   لعبد اهلل بن جعفر زوج العقيلة زينب ولدان ا�شت�شهدا كالهم� يف واقعة الطف اأحدهم� عون 

وهو من زوجته زينب O والآخر من زوجة اأخرى.
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ك�نت  وك�أّنه�  بعده  اأو  ا�شت�شه�ده  قبل  �شواء  ب�شيء  ولده�  قد ذكرت 

اإّنه�  اأي  الرفيع،  الأدب  مع  يتن�فى  ب�شيء  ولده�  ذكره�  اأنَّ  ترى 

ك�نت ترى هذه الت�شحية اأقل من اأن تذكر كفداء لالإم�م الح�شين، 

م�شرع  اإثر  الخيمة  من  خرجت  نف�شه�  زينب  العقيلة  اأّن  حين  في 

�ه وابن اأخي�ه وهذا م� لم تفعله عند  علي الأكبر وهي ت�شرخ وااأخيَّ

م�شرع ولده� عون.

و�شهيد اآخر من اأهل البيت R ل اأتذكر ا�شمه الآن، ك�ن في 

الع��شرة من عمره قد قتل اأي�شً� بتلك ال�شورة الموؤلمة. يذكر اأرب�ب 

المق�تل اأّن هذا ال�شبي، خرج من الخيمة بعد م�شرع الإم�م الح�شين 

هن�  النظر  يجيل  ك�ن  وحينم�  الأو�ش�ع،  تغير  من  مدهو�شً�  مبهوتً� 

وهن�ك في حيرة وده�شة ج�ءه رجل من مع�شكر الأعداء وذبحه وقطع 

راأ�شه وانتزع قرطين ك�ن� في اأذنيه وحدث ذلك على مراأى من والدته 

التي خرجت تبحث عنه.

و�شبي اآخر ا�شت�شهد اأي�شً� يوم الطف ب�ل�شورة نف�شه� وم� اأفجعه� 

من �شه�دة، �شه�دة عبد اهلل ابن الإم�م الح�شن المجتبىQ وهو 

 Qشبي لم يتج�وز الع��شرة وعندم� توفي والده الإم�م الح�شن�

ّمه اأو طفاًل ر�شيعً� على اأكثر تقدير، وهو لم ير والده 
ُ
ك�ن في رحم اأ

 Qعلى اأيِّ ح�ل. لذلك فقد تربى وترعرع في رع�ية عمه الح�شين

اآن واحد، ولذلك ك�ن يحبه  واأبً� في  اإليه عمً�  اأ�شبح ب�لن�شبة  والذي 

الإم�م  اأّن  رغم  الخيمة  من  اهلل  عبد  ع��شوراء خرج  يوم  في  كثيرًا. 
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اأيُّ منهم من الخي�م، وك�ن  اأن ل يخرج  اأمر عي�له  الح�شين ك�ن قد 

اأمرهQ مط�عً�، اإّل اأنَّ هذا ال�شبي لم يطق ال�شبر على البق�ء 

في الخيمة بعد اأن �شقط اأبو عبد اهلل على الأر�ض وفقد القدرة على 

الحركة، لذلك خرج من الخيمة متوجهً� نحو عمه بعد اأن اأفلت من 

يد عمته زينب التي اأ�شرعت اإلى منعه من الخروج، و�شرخ »واهلل ال 

و�شبح�ن  بنف�شه على �شدره -  واألقى  اإلى عمه  وو�شل  اأفارق عمي«، 

اهلل م� اأعظم �شبر الح�شين الذي �شم هذا الطفل اإلى �شدره - وفي 

طعنه  ق��شدًا   Qالح�شين على  الأعداء  اأحد  اأغ�ر  ذلك  غ�شون 

ب�شيفه ف�شرخ به الطفل »يا ابن الخبيثة، اأتقتل عمي« ورفع ال�شبي 

يده ليمنع به� �شيف هذا الوغد من اأن ي�شيب الإم�م، ف�أ�ش�ب ال�شيف 

يده فقطعه� ف�شرخ الطفل »يا عماه اأدركني«. �شم الإم�م ابن اأخيه 

اهلل  فاإّن  بك  نزل  ما  على  ا�ضبر  اأخي  ابن  »يا  له:  وق�ل  �شدره  اإلى 

وحمزة  وعلي  اهلل  بر�ضول  ال�ضالحين،  الطاهرين  باآبائك  يلحقك 

وجعفر والح�ضن«.




