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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد وأهل بيته الطيبني
الطاهرين وأصحابه املنتجبني.
أراد بعض املؤمنني طباعة كتابي (الشهادة والشهداء) وطلبوا مين
كتابة مقدمة للكتاب ،فاقرتحت عليهم أن يقوم أحد املؤمنني
بكتابة املقدمة لكوني يف السجن ،فأبوا وأصروا على أن أكتب
املقدمة بنفسي لتكون هلا قيمة أنها كتبت من داخل السجن
فنزلت عند رغبتهم ح ّباً هلم وإكراماً ،وعزمت على أن اجعلها
خمتصرة لضرورة االختصار يف الكتابة من داخل السجن ،وعن
الشهداء ألني مأسور يف نفسي وقليب وضمريي خللود الشهداء
اجلم هلم ،وألن قوافل الشهداء يف البحرين ال تزال
وفضلهم وحيب ّ
تتواصل بدون توقف ،وجنومهم الزاهرة تتصاعد لتضيء مساء
البحرين وتزين تارخيها اجلهادي العظيم ،وليكتبوا أجمادها
التليدة بأحرف من نور ،ويرووا بدمائهم الزكية شجرة حريتها
املقدسة ،ويبنوا بأجسادهم الشريفة جسور العبور
وحرية شعبها ّ

إىل احلياة الكرمية الفاضلة فيها ،وليدخلوا األنس والسرور
واألمل الذي ال يثلم إىل نفوس اجملاهدين األبطال ،والنور الوضاء
إىل قلوب سالكي طريق العشق واحلرية والعزة والكرامة ،مع
التنبيه إىل أن القتل يف سبيل اهلل عز وجل وإن كان أبرز وأوضح
مصاديق الشهادة( ،)1إال أن مفهوم الشهادة ينطبق على مجيع
األشخاص الذين يؤمنون بالعقيدة اإلهلية احلقّة إمياناً حقيقيا
صادقاً وكام ً
ال ،ويلتزمون عملياً يف حياتهم طريق احلق والعدل
واخلري والعزة والكرامة والفضيلة والعمل الصاحل حتى حلظة
مفارقتهم احلياة الدنيا وانتقاهلم إىل الرفيق األعلى ،قول اهلل
تعاىلN»:والذين آمنوا باهلل ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء
عند ربهم هلم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
أولئك أصحاب اجلحيم(»Mاحلديد )19:وإني ألحتفظ بالتقدير
والتبجيل واالحرتام جلميع شهداء الوطن األعزاء على خمتلف
مشاربهم الفكرية والسياسية والدينية واملذهبية وأدعوا لالحتفاء
بهم مجيها وتكرميهم ،ويشرفين يف نهاية هذه املقدمة القصرية
أن أهدي ثواب هذا العمل املتواضع الذي هو نفحات تنضح باحلب
وعرفان اجلميل إىل أرواح مجيع شهداء البحرين األبرار.
عبدالوهاب حسني
البحرين – سجن جو
اجلمعة /15 :حمرم 1434 /هـ  / 30 -نوفمرب 2012 /م

__________________________________

()1الشهادة تعين احلضور مع املشاهدة إما بالبصر أو بالبصري ،وقد تطلق على
احلضور اجملرد ،ويقال للمحضر مشهد ،واجلمع مشاهد ،والشهادة قول صادر
عن علم حصل مبشاهدة إما بالبصر أو البصرية ،وتطلق الشهادة على الذين
يقتلون يف سبيل اهلل عز وجل حلضورهم يف ميدان اجلهاد ولرؤيتهم احلق احلقيق
ببصائرهم وسعيهم بقدم الصدق إليه.
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الشهادة يف ظل اخلالفة االهلية لالنسان.

أعوذ باهلل السميع العليم من شر نفسي اإلمارة بالسوء ومن شر
الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وآل حممد  ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد  ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدا يا كريم.
اللهم معهم  ..معهم ال مع أعدائهم.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته .
يف البداية :رحم اهلل من قرأ السورة املباركة الفاحتة وأهدى
ثوابها إىل أرواح شهدائنا السعداء األبرار.
َ
ال َر ُّب َك ِل ْل َم َ
قال اهلل تعاىلَ { :وإ ِْذ َق َ
ك ِة إ ِِّني َج ِ
ال ِئ َ
ض
اع ٌل فيِ األ ْر ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا َأ جَ ْ
الد َماء َونحَ ْ ُن ُن َس ِّب ُح
ك
ف
س
ي
و
ا
ه
ي
ف
د
س
ف
ي
ِّ
ت َع ُل ِفي َها َمن ُ ُ َ َ َ ْ
ال إ ِِّني َأ ْع َل ُم َما َ
س َل َك َق َ
ون}(البقرة .)30 :
ال َت ْع َل ُم َ
ب ْم ِد َك َو ُنق ِّ
حِ َ
َد ُ
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لقد نال اإلنسان دون غريه من املخلوقات يف عامل الوجود مقام
اخلالفة عن اهلل جل جالله ،وأرغب يف هذه الليلة املعظمة يف أن
أتناول بعض النقاط املهمة اليت تتعلق مبقام اخلالفة اجلليل وصلته
باإلنسانية الرفيعة ،ألنتهي إىل تشخيص حالة الشهادة وحتديد
مكانة الشهداء على طريق اإلنسانية الشاخمة الرفيعة يف عامل
اجملد والسمو الروحي واملعنوي طبقا ملنهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان
يف األرض  ،وسوف أجعل احلديث على شكل نقاط من أجل
املزيد من الوضوح وتسهيال للفهم..
النقطة األوىل ـ معنى اخلالفة واخلليفة:
اخلالفة يف اللغة هي قيام شيء مقام شيء آخر ،واخلليفة هو
النائب عن الغري والقائم مقامه فيما استخلف فيه من أمر ،ومجعه:
خلفاء وخالئف ،وللخالفة واخلليفة يف االصطالح معاني عديدة
أهمها..
املعنى األول ـ املعنى السياسي :ويطلق فيه لفظ اخلالفة على
(صلى
نظام احلكم اإلسالمي بعد وفاة الرسول األعظم األكرم
اهلل عليه وآله وسلم) وأساسه الذي يقوم عليه هو احلق والعدل الذين هما
وجهان لعملة واحدة :احلق هو الوجه النظري ،والعدل هو الوجه
العملي هلا ،وقد استخدم الفقهاء من مدرسة اخللفاء واملؤرخون
هذا االصطالح يف هذا املعنى  ،ويدل عليه من السنة قول الرسول
األعظم األكرم( صلى اهلل عليه وآله وسلم) « :كانت بنو إسرائيل تسوسهم
األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب  ،وإنه ال نيب بعدي ،وستكون
خلفاء ( صحيح مسلم  .كتاب اإلمارة).
أما اخلليفة طبقا هلذا املعنى :فهو القائد األعلى يف الدولة
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اإلسالمية بعد الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم) دون أن
تكون له صفة الرسالة ،وهو جيمع بني القيادة الدينية والسياسية
للمسلمني ،ويستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ،ويقوم بتنفيذ الشريعة اإلسالمية يف الدولة يف مجيع
جماالت احلياة وميادينها.
املعنى الثاني ـ املعنى اخلاص :واملراد به القيام مقام اخلالق يف
التبليغ بالرسالة اإلهلية والوالية على الناس يف احلكم والتدبري
للشؤون العامة والقضاء ،وتسمى باخلالفة اإلهلية ،ويشرتط فيها:
أن يكون اخلليفة عاملا بإرادة اهلل تبارك وتعاىل وصفاته العليا
وأمسائه احلسنى علما شهوديا ال خيطأ يتلقاه اخلليفة من اهلل تبارك
وتعاىل بغري واسطة { َو َع َّل ْمنَا ُه ِمن َّل ُد َّنا ِع ْل ًما} لكي يتمكن من
التعبري عنها وحتقيق مالك إعطاء اخلالفة له يف األرض بتجسيدها
يف قيادة بناء حياة اإلنسان الفردية واجملتمعية وتشييد احلضارة
اإلنسانية على أساس النظام اإلهلي العظيم  ،واخلالفة بهذا املعنى ال
تكون إال لألنبياء واألوصياء (عليهم السالم) وتقوم على أساس احلكم
باحلق وهدفها إقامة العدل بني الناس.
قال اهلل تعاىلَ { :يا َدا ُوو ُد إ َِّنا َج َع ْلن َ
اح ُ
كم
َاك َخ ِلي َف ًة فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َف ْ
للهَّ
ِع الهْ َ َوى َف ُي ِ
ض َّل َك َعن َسب ِ
ين
َبينْ َ الن ِ
ِيل ا ِ إ َّ
ِن َّال ِذ َ
َّاس ِبالحْ َ ِّق َولاَ ت ََّتب ِ
ِيل اللهَّ
لهَُ
َ
ِ
َي ِ
يد بمِ َ ا َن ُسوا َي ْو َم الحْ ِ َس ِ
ِ
اب}
ذ
ع
م
ب
س
ن
ع
ض ُّل َ
اب َش ِد ٌ
ْ َ ٌ
ون َ َ
(ص.)26 :

َد َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين ِ
َات َوَأ َ
نز ْلنَا َم َع ُه ُم
وقال اهلل تعاىلَ { :لق ْ
ْ
َ
ْ
ْ
لحْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ِ
ِ
َاب َوالمْ َ
َّاس بِالق ْسط َوأ َ
س
ِيز َ
نزلنَا ا د َ
كت َ
ان ِل َيق َ
يد فيه َبأ ٌ
ُوم الن ُ
ُ
للهَّ
ِن اللهَّ َ
يد َو َمنَا ِف ُع ِللن ِ
نص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِب إ َّ
َش ِد ٌ
َّاس َو ِل َي ْع َل َم ا َمن َي ُ
ِي َع ِز ٌ
يز} (احلديد .)25 :
َقو ٌّ
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املعنى الثالث ـ املعنى العام :واملراد به قيام اإلنسان مقام اخلالق
يف عمارة األرض وتشييد احلضارة اإلنسانية السامية على أساس
النظام اإلهلي العظيم ،وهي الوظيفة العامة األوىل لبين اإلنسان
يف احلياة الدنيا ،واخلليفة هو اإلنسان الذي يلتزم مبنهج اخلالفة
اإلهلية يف عمارة األرض وتشييد احلضارة اإلنسانية السامية يف
كل زمان ومكان.
قال الرسول األعظم األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من أمر
باملعروف ونهى عن املنكر ،هو خليفة اهلل يف األرض ،وخليفة
كتابه  ،وخليفة رسوله » .
( كنز العمال .ج .3ص .75احلديث.)5564 :
واخلالفة بهذا املعنى هي حمور حديثنا يف هذه الليلة املعظمة،
وهي ال تتم إال إذا كان اإلنسان معربا عن اهلل ذي اجلالل
واإلكرام فيما استخلفه فيه وهو عمارة األرض وتشييد احلضارة
اإلنسانية السامية على ربوعها بتجسيد صفاته العليا وأمساءه
احلسنى وفق إرادته التشريعية اليت بينها للناس بواسطة أوليائه
من األنبياء واألوصياء(عليهم السالم) يف بناء احلياة اإلنسانية الكرمية
واالرتقاء بها يف معارج الكمال املادي واملعنوي ،وهذا يتطلب
ثالثة أمور..
األمر األول :أن يكون اإلنسان عاملا بإرادة اهلل جل جالله
التشريعية وصفاته العليا وأمساءه احلسنى.
األمر الثاني :أن يكون عاملا بشؤون الكون وخواصه.
األمر الثالث :أن تكون له القدرة على التصرف يف الكون
والقدرة على اإلبداع يف التدبري ،وحرية االختيار للمنهج الذي
يسري عليه يف احلياة ،لكي يتمكن من أداء حق االستخالف بإتباع
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اإلرادة التشريعية هلل تبارك وتعاىل وجتسيد صفاته العليا وأمساءه
احلسنى بإرادته واختياره يف تعمري األرض وتشييد احلضارة
اإلنسانية على ربوعها ،مما يؤدي إىل ارتقائه يف سلم الكمال
اإلنساني الروحي ،وجناحه يف إقامة حضارة إنسانية رفيعة شاخمة
على أسس احلق والعدل واخلري والفضيلة والعلم واملعرفة ،يظفر
فيها اإلنسان باألمن واالستقرار والتقدم والرخاء يف احلياة الدنيا،
ويفوز بالسعادة األبدية يف اآلخرة.
النقطة الثانية ـ األساس الذي تقوم عليه خالفة اإلنسان:
ميتاز اإلنسان من بني كافة املخلوقات بالعقل واإلرادة وحرية
االختيار ،وهذا يؤسس حلركة صعود وهبوط يف مكانته املعنوية
ومنزلته يف الوجود  ،فهو يستطيع أن يصعد يف حركته التكاملية
حتى يتخطى كمال املالئكة كما هو احلال بالنسبة إىل الرسول
األعظم األكرم حممد(صلى اهلل عليه وآله وسلم) الذي جتاوز سدرة املنتهى
ثم دنى فتدىل فكان قاب قوسني أو أدنى من العلي األعلى ،حيث
بلغ السبحة ـ وهي احلد الفاصل بني اخلالق واملخلوق ـ وهي درجة
من القرب مل يبلغها أحد من املالئكة ،فقد توقف األمني جربائيل
(عليه السالم) يف رحلة املعراج عند سدرة املنتهى وقال  :لو تقدمت أمنلة
الحرتقت ،بينما تقدم احلبيب حممد(صلى اهلل عليه وآله وسلم) منفردا حتى
بلغ السبحة ،وهي احلد الفاصل بني اخلالق واملخلوق ـ كما قلت
ـ فهو أكمل املخلوقني ،وأحبهم إىل اهلل عز وجل ،وأقربهم إليه
 ،وأخصهم زلفة لديه ،ال يضاهيه يف ذلك أحد من املخلوقني على
اإلطالق  .ومن جهة ثانية يستطيع اإلنسان أن يهبط بإرادته واختياره
يف حركة السقوط واهلبوط حتى ينسلخ من إنسانيته السامية
ويهوي إىل مقام احليوانية السحيقة ،ثم يتخطى إبليـس (عليه اللعنة)
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يف خزيه وشيطنته وشره ،فيقوم مبا يعجز عنه إبليس من تدمري
اخلليقة واإلفساد يف األرض.
قال أمري املؤمنني (عليه السالم)« :ابن آدم أشبه شيء باملعيار :إما
ناقص جبهل ،أو راجح بعلم » (حتف العقول  .ص.)150
ومما سبق نتوصل إىل النتائج املهمة التالية ..
النتيجة األوىل :أن االلتزام بشروط اخلالفة والسري طبقا
للنظام اإلهلي يف احلياة ميثل مقام اإلنسانية األمسى واألرفع ،وأن
هذا املقام يقوم على أساسني ..
األساس األول :قدرة اإلنسان على حتصيل العلم واملعرفة
وقدرته على اإلبداع يف تسخري األشياء ملصلحته.
األساس الثاني :قدرة اإلنسان على النمو والتكامل الروحي
واملعنوي وسلوك طريق احلق والعدل واخلري والفضيلة يف احلياة
بإرادته احلرة واختياره للنظام اإلهلي كمنهج شامل يف حياة ،ومن ثم
جتسيد اإلرادة التشريعية للرب العلي القدير وصفاته العليا وأمساءه
احلسنى يف عمارة األرض وتشييد احلضارة اإلنسانية السامية ،مما
يؤدي إىل إقامة حضارة إنسانية متوازنة وشاخمة ماديا ومعنويا .
النتيجة الثانية :أن اإلنسان الكامل ميثل الغاية القصوى
من خلق اإلنسان ،وهو معشوق اهلل جل جالله من بني كافة
املخلوقات ،وخليفته املطلق يف الوجود ،وهو العامل بأمساء اهلل
احلسنى وصفاته العليا واملعرب عن إرادته يف اخللق والتدبري.
النتيجة الثالثة :أن خروج اإلنسان عن منهج اخلالفة اإلهلية
كمنهج شامل يف احلياة ،ميثل أقصى ظلم من اإلنسان لنفسه،
حيث يؤدي إىل انسالخه من إنسانيته والفساد يف األرض
واستحقاقه لغضب اهلل جبار السماوات واألرض واخللود يف النار
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 ،وكان يف وسعه أن يبلغ من خالل اختياره ملنهج اخلالفة اإلهلية
كمنهج شامل يف احلياة الكمال املعنوي يف إنسانيته فيصلح
احلياة االجتماعية لإلنسان على وجه األرض وحيظى مبحبة الرب
تبارك وتعاىل وقربه ويفوز بالسعادة األبدية والنعيم الدائم يف أعلى
الغرف يف جنة اخللد يف اآلخرة.
ُص ُه َع َل ْي َك ِم ْن َها َقآ ِئ ٌم
ُرى َنق ُّ
قال اهلل تعاىلَ { :ذ ِل َك ِم ْن َأن َباء ا ْلق َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َاه ْم َو َل ِ
َو َح ِ
ُ
َت َع ْن ُه ْم
ص ٌ
يد َ .و َما َظ َل ْمن ُ
ـكن َظ َل ُموا أنف َس ُه ْم ف َما أغن ْ
للهّ
ون ِمن ُد ِ
ون ا ِ ِمن َش ْي ٍء لمَِّّا َجاء َأ ْم ُر َر ِّب َك َو َما
آلهِ َ ُت ُه ُم َّالتيِ َي ْد ُع َ
وه ْم َغيرْ َ َت ْتب ٍ
ِيب} (هود  100 :ـ .)101
زَا ُد ُ
النقطة الثالثة ـ متطلبات اخلالفة:

ليكون اإلنسان خليفة اهلل يف األرض حبق وحقيقة يتطلب منه
عدة أمور ..
األمر األول ـ الشعور باملسؤولية وحتملها يف احلياة:

لقد منح اهلل جل جالله اإلنسان على أساس اخلالفة اإلهلية
لإلنسان من الطاقات واملواهب والقدرات واخلصائص ما ميكنه
من االنطالق يف سبيل احلق والعدل واخلري والفضيلة وحتقيق
ما يريد اهلل تبارك وتعاىل منه أن حيققه يف األرض من التعمري
والبناء وإقامة احلق والعدل واحملبة والسالم على ربوعها ،ليسمو
ويصعد يف سلم الكمال املعنوي والروحي حتى يكون أفضل من
املالئكة  ،ويشيد حضارة إنسانية متوازنة وشاخمة ماديا ومعنويا
من شأنها أن تستجيب لكافة احتياجات اإلنسان ومتطلبات راحته
وسعادته املادية واملعنوية يف احلياة.
وتعترب تلك الطاقات واملواهب والقدرات واخلصائص من
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األسس اليت تقوم عليها سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،وقد
أودع اهلل جل جالله لإلنسان ضمريا يدعوه إىل أن يتحمل مسؤولياته
اإلنسانية على ضوء منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان وحتقيق غاياتها
العظيمة واملقدسة يف احلياة ،ويؤنبه على التقصري فيها ،فإن
استجاب لنداء الضمري وأدى ما عليه من الوظائف واملسؤوليات
ارتاحت نفسه وسكن ضمريه ،وإال فهو القلق الذي ال ينتهي،
والسقوط إىل هوة احليوانية السحيقة  ،والشقاء يف الدنيا واآلخرة.
الس َما َو ِ
قال اهلل تعاىل{ :إ َِّنا َع َر ْ
ض
ات َوالأْ َ ْر ِ
ضنَا الأْ َ َما َن َة َع َلى َّ
لإْ
َ
َّ
ْ
ِ
َ
ان إِن ُه َ
َوالجْ ِ َب ِ
ان
نس ُ
كَ
ال َف َأ َبينْ َ َأن يحَ ْ ِم ْل َن َها َو َأشف ْق َن م ْن َها وَحمَ َ ل َها ا ِ َ
وما َج ُهول} (األحزاب .)72 :
َظ ُل ً
ومما سبق نتوصل إىل النتائج املهمة التالية ..

النتيجة األوىل :ليس لإلنسان احلق يف أن يقف موقف الالمباالة
أو على احلياد يف ساحات الصراع ويف مواجهة القوى العدوانية
املضادة للحق والعدل واخلري والفضيلة واحلرية واحملبة والسالم
اخلارجة على منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض ،ألن
الساكت عن احلق شيطان أخرس  ،فالسكوت عن احلق والعدل
حالة شيطانية ومشكلة حقيقية تقف أمام الشعوب اليت تتطلع إىل
احلرية واالستقالل والعزة والكرامة والتقدم والرخاء يف احلياة،
تصل إىل حد اخليانة ألمانة اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض
ولقضايا الشعوب ،فهي املسؤولة عن ضعف الشعوب وهزائمها
وترسيخ الباطل والظلم واالستبداد يف اجملتمعات والدول ،وذلك
ألنها ختذل قوى احلق مما يعطي قوى الباطل والظلم واالستبداد
والفساد والرذيلة قوة أمام قوى احلق اليت خذلوها مبواقف
الالمباالة غري املسؤولة ،ومن شأن ذلك أن يرسخ وجود تلك
القوى الغامشة يف األرض ،وميكنها من التسلط وفرض هيمنتها
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على الناس ،وظلمهم وسحق كرامتهم وإنسانيتهم ،وجرهم إىل
الفساد والرذيلة واخلطيئة ،وهذا خالف مقتضى اخلالفة اإلهلية
لإلنسان يف األرض  ،ويتطلب من اإلنسان املؤمن خبط اخلالفة
اإلهلية ومنهجها يف احلياة ،أن يقول كلمة احلق اليت يؤمن بها
عند اختالف اآلراء ،وأن يقف مع احلق عمليا يف ساحات الصراع
كلها ،وأن يعيش حتديات الرسالة اإلهلية يف مواجهة التيارات
األخرى على كافة األصعدة ،ليحرك الواقع يف االجتاه الذي من
خالله ميكن أن تتحقق لإلنسان أصالته اإلنسانية وكرامته،
ويكون كما أراد اهلل جل جالله له يف احلياة ،وهذا ما يفعله
الشهداء األبرار مبواقفهم البطولية الشجاعة بالضبط واحلقيقة.
النتيجة الثانية :ليس ملن يؤمن مبنهج اخلالفة اإلهلية يف األرض
احلق يف أن ميارس دوره بعيدا عن موقع املسؤولية فيقوم بتعطيل
الطاقات واملواهب والقدرات واخلصائص اليت منحه اهلل تبارك
وتعاىل إياها أو توجيهها يف خدمة الباطل والظلم والشر والرذيلة
 ،فيعيش الضعف والتخلف واحلرمان على الصعيد العلمي والتقين
والعمراني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي يف احلياة،
ويتسافل يف إنسانيته ويهبط من عليائها حتى ينسلخ منها ويسقط
يف هوة احليوانية السحيقة وليكون أسوء من إبليس فيما يفعله من
الشر وتدمري احلياة اإلنسانية على وجه األرض.
النتيجة الثالثة :أن مساحة املسؤولية لإلنسان وفق منهج اخلالفة
اإلهلية تتسع لتشمل مجيع جوانب احلياة وكل قضايا املصري
والتحدي والصراع يف احلياة على مستوى الدين والدنيا.
يقول اإلمام السجاد (عليه السالم) يف رسالة احلقوق « :وأعلم رمحك
اهلل :أن هلل عليك حقوقا حميطة بك يف كل حركة حتركتها،
أو سكنة سكنتها ،أو منزلة نزلتها ،آو جارحة قلبتها ،أو آلة
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تصرفت بها  ،بعضها أكرب من بعض « (الصحيفة السجادية).
النتيجة الرابعة :أن اإلنسان املؤمن الذي يتمسك خبط اخلالفة
اإلهلية ومنهجها يف احلياة يعيش األمل دائما ،وال يعيش اإلحباط
النفسي والروحي أمام التحديات والقوى العدوانية املضادة،
وال ميكن أن يتسرب اليأس إىل نفسه مهما كانت الظروف
والصعوبات اليت تقف يف وجهه ،ألن أبواب الفرج مع القدرة
اإلهلية مفتوحة  ،وألن اليأس نقيض اإلميان { َو َ
ال َت ْي َأ ُسو ْا ِمن َّر ْو ِح
س ِمن َّر ْو ِح اللهّ ِ إ َّ
اللهّ ِ إ َِّن ُه َ
َو ُم ا ْل َ
ون} ويعترب اليأس
كا ِف ُر َ
ال َي ْي َأ ُ
ِال ا ْلق ْ
من الكبائر يف عقيدة املسلمني ،وهذا يتطلب من كل مؤمن خبط
اخلالفة اإلهلية أن يدرس الواقع والصعوبات ،ويبحث عن املخارج
والثغرات املوجودة يف الواقع والوسائل اليت ميكنه الوصول إليها
بهدف اإلصالح ،وأن يتحلى بالتقوى والصرب واملثابرة يف البحث
والتخطيط واجلهاد ،ويتوكل على اهلل عز وجل حتى حيصل على
الفرج ويبلغ مبتغاه يف احلياة .
للهَّ
َ
َّق ا يجَ ْ َعل َّل ُه مخَ ْ َر ًجا َ .و َي ْرز ْ
ُق ُه ِم ْن
قال اهلل تعاىلَ {:و َمن َيت ِ
للهَّ
للهَّ
َ
َ
ْ
َح ْي ُث لاَ يحَ ْ ت ِ
َو َّ
ِن ا َبا ِل ُغ أ ْم ِر ِه
كل َع َلى ا ِ َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َّ
َس ُب َو َمن َيت َ
َق ْد َج َع َل اللهَّ ُ ِل ُ
ك ِّل َش ْي ٍء َق ْد ًرا} ( الطالق  2 :ـ .) 3

وهذا ما يفعله الشهداء بالضبط واحلقيقة  ،فالشهداء إمنا
يعيشون بشهادتهم األمل يف اإلصالح ،وليس اليأس كما يفهمه
البعض خطأ  ،فلو كان الشهداء يشعرون باليأس من اإلصالح
أمام الواقع املنحرف الصعب ،ويرون أن ال أمل يف إصالحه،
ملا ضحوا بأنفسهم ،ألن تضحيتهم بأنفسهم مع يأسهم من
إصالح الواقع الصعب الفاسد واملتخلف هي تضحية بدون مثن،
فتضحيتهم بأنفسهم دليل على أنهم يثقون بربهم جل جالله أشد
الثقة  ،ويتوكلون عليه حقيقة التوكل وأجداه ،وأنهم يعيشون
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األمل ويتوقعون تغري الواقع وإصالحه من خالل العمل والتضحية
والفداء ،وهلذا استشهدوا ،وأن الذي يعيش اليأس والضعف
والتخلف الروحي واألخالقي هو غريهم ال هم .
األمر الثاني ـ الطاعة هلل جل جالله واالستقامة على أمره:

اهلدف من اخللق وفق منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض
هو العبودية التامة والطاعة املطلقة هلل ذي اجلالل واإلكرام ،فلم
خيلق اإلنسان عبثا ،ومل خيلق لريتكب املعاصي والرذائل ،وإمنا
خلقه ربه سبحانه وتعاىل للعلم والعمل الصاحل ،وإظهار مواهبه
وقدراته اليت منحه اهلل جل جالله إياها من أجل البناء والتعمري،
ليحاكي صفات اهلل ذي اجلالل واإلكرام وأمساءه احلسنى،
ويعرب عن إرادته التشريعية يف احلياة ،فيكون خليفته يف األرض
حبق وحقيقة ،ويتمكن من تشييد حضارة إنسانية متوازنة وشاخمة
على الصعيدين املادي واملعنوي .وقد نهاه ربه جل جالله عن الظلم
واإلفساد واإلضرار باخللق واخلليقة وعن اخلمول والكسل
وعن أتباع اهلوى والشيطان  ،لكي ال ينسلخ من إنسانيته السامية
الشاخمة ،فيبوء بغضب ربه جل جالله وسخطه ،ويكون مستحقا
لعقابه له يف الدنيا واآلخرة.
ومما سبق نتوصل إىل النتائج املهمة التالية ..
النتيجة األوىل :أن أول مسؤولية يتحملها اإلنسان املؤمن خبط
اخلالفة اإلهلية يف األرض ،هو أن يعيش اإلسالم كله :عقيدة
وشريعة ومنهجا وهدفا يف احلياة ،وهذا يتطلب منه الكفر
بالباطل والطاغوت ،وأن يكون متبعا للحق والعدل ومطيعا ألئمة
اهلدى يف مجيع جوانب حياته الفردية واجملتمعية ،وإال فالبديل هو
الضياع والضالل والقلق الذي ال نهاية له أمد احلياة واالنسالخ من
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اإلنسانية احلقة ،وخسران احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة.

قال اهلل تعاىلَ { :
ال إ ْ
َي
الد ِ
ِك َرا َه فيِ ِّ
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
الر ْش ُد ِم َن ا ْلغ ِّ
للهّ
ك ُف ْر ب َّ
ْ
َ
ْ
ْ
ِالط ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اغ ِ
ِ
َف َم ْن َي ْ
َى
است ْ
وت َو ُي ْؤمن بِا فقَد ْ
َم َسك بِال ُع ْر َوة ال ُوثق َ
ُ
للهّ
َ
يم} (البقرة.)256 :
ام لهََ ا َوا سمَ ِ ي ٌع َع ِل ٌ
ال ان ِف َ
صَ

اهب َ
{ق َ
وقال اهلل تعاىلَ :
ض ُ
ِطا ِم ْن َها جمَ ِ ي ًعا َب ْع ُ
ك ْم ِل َب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو
ال ْ
لاَ
ُّ
لاَ
اي َف َي ِ
ِما َي ْأ ِت َين ُ
ضل َو َي ْشقَىَ .و َم ْن
َّكم ِّمنيِّ ُه ًدى َف َم ِن َّات َب َع ُه َد َ
َفإ َّ
ْ
َ
ُ
ْ
نحَ
َ
َ
ً
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
َ
َ
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النتيجة الثانية :أن قيمة أية أطروحة وقيمة أي موقف تكون
حبسب ما خيتزن فيهما من العلم احلق واملعرفة الراسخة واخلربة
الصائبة يف احلياة { َو َ
ال ت ْ
ص َر
س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم إ َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ
ِن َّ
َق ُف َما َل ْي َ
ً
َوا ْل ُفؤَا َد ُ
ك ُّل ُأولـ ِئ َك َ
ان َع ْن ُه َم ْسؤُوال} (اإلسراء )36 :وجيب وفق
كَ
منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض ،أن تكون أفعال اإلنسان
ترمجة صادقة للعلم واملعرفة واخلربة ،ليكون اإلنسان مسلما عقال
وقلبا وسلوكا وحركة يف احلياة ،وهذا يتطلب أن يتعلم اإلنسان
املؤمن باخلالفة اإلهلية الرسالة اإلهلية ،وأن يعيشها بكل جوارحه
يفمضمونهاالعقائديواألخالقيوالشرعيوالسياسيواالجتماعي
قوال وعمال ،من أجل حتقيق غاياتها العظيمة يف احلياة.
النتيجة الثالثة :جيب على اإلنسان أن يتدبر ويسأل نفسه عن
صحة كل أطروحة يتقدم بها أو يسمعها وصواب كل موقف
يتخذه يف احلياة على أساس املسؤولية أمام اهلل جل جالله والتاريخ
وفق منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض.
يقول العالمة السيد فضل اهلل « :فليست القضية كلمة تقوهلا،
أو نظرة تلقيها  ،أو فكرة تنتمي إليها  ،ولكن القضية هي كيف
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حترز ذلك كله ،وكيف جتيب ربك عن ذلك كله » .
(الندوة  .ج . 2ص.)99
فعلى كل من يؤمن مبنهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف األرض،
أن يكون صاحب رأي وموقف ،وأن ال يذوب يف األشخاص،
وأن ال يكون إمعة ينعق مع كل ناعق ومييل مع كل ريح ،وأن ال
يسمح ألحد أو طرف مهما كان بأن جيلبه إىل موقعه أو يستغل قوته
وقدراته للوصول إىل أهدافه بغري إرادة منه ،فال يرتك لآلخرين أن
يفكروا وحيددوا املواقف نيابة عنه ،ليقوم هو بعد ذلك بتحديد
مواقفه ويوالي وخياصم على ضوء تفكريهم  ،فيسمح بذلك أن
يدخل االحنراف إىل تفكريه ،والضعف إىل نفسه ،باسم الدين
على غري علم أو إرادة منه ،فمن املمكن من خالل اإلتباع األعمى
والعاطفي لألشخاص ،أن يرفض احلق ويعاديه على أساس أنه
باطل ،ويقبل بالباطل ويعمل به على أساس أنه حق ،وهذا على خالف
مقتضى اخلالفة اإلهلية لإلنسان ،ومما ال يرتضيه عاقل إىل نفسه .
فعلى كل مؤمن مبنهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان ،أن يكون
صاحب رأي وصاحب موقف ،فيشارك اآلخرين يف آرائهم،
ويتحمل مسؤولية املواقف املشرتكة معهم ،فإن أخطأوا ساهم
يف تصحيح أخطائهم ،وإن أصابوا ساهم يف زيادة بصريتهم  ،وإن
ضعفوا ساهم يف تقويتهم ،وإن تصلبوا يف أتباع احلق والدفاع عنه
ساهم يف زيادة تصلبهم وقوتهم يف ذلك .
وهذا يتطلب منه ثقة كبرية بالنفس تتناسب مع حجم املسؤولية
اليت يفرضها منهج اخلالفة اإلهلية وخطها على اإلنسان املؤمن بها
يف احلياة ،كما يتطلب منه جتردا وحرية يف التفكري وبعدا عن
املزاجية حبثا عن احلق يف األطروحات والصواب يف املواقف ،وأن
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تكون أطروحاته ومواقفه يف احلياة يف غاية الوضوح والشفافية،
ال لبس فيها وال غموض ،فهو يضع النقاط على احلروف مع
اختالف الرأي يف املسائل والقضايا الكربى واحليوية يف احلياة،
ويضع الفواصل بني أطروحاته ومواقفه وأطروحات املخالفني
خلط اخلالفة اإلهلية واملعادين هلا ومواقفهم يف احلياة ،من أجل
أداء حق أمانة االستخالف عليه ،وخدمة قضايا اإلنسان الكربى،
وحتقيق واقع أفضل لإلنسان حتفظ فيه إنسانيته وكرامته،
ويشعر فيه باألمن واالستقرار والسعادة والرخاء .
أيها األحبة األعزاء :أعلموا بأن كل انتماء ال تتحدد أطروحاته
ومواقفه بوضوح ال لبس فيه وتوضع فيه النقاط على احلروف ،هو
انتماء ضعيف ال قيمة له وال جدوى منه يف احلياة.
النتيجة الرابعة :أن يكون املؤمن مبنهج اخلالفة اإلهلية
وامللتزم عمليا بها أول العاملني باحلق والعدل واملتحملني ملسؤولية
الدعوة إليهما ،فهو ال ينتظر حترك اآلخرين ليتلقوا الصدمات
واخلسائر من القوى املعادية املضادة دونه ثم يكون هو املتحرك
ثانيا أو ثالثا ليكون يف مأمن من الصدمات واخلسائر ،ولكنه
دائما يف أول القافلة ،ليكون أرضا الناس عند جبار السماوات
واألرض ،وأقربهم منزال منه ،واخصهم زلفة لديه  ،وهذا ما يفعله
الشهداء بالضبط واحلقيقة ،وهم احلجة على الناس يف ذلك،
وقدوتهم احلسنة فيه.
األمر الثالث ـ صيانة عزة اإلنسان وكرامته يف احلياة :

إن معنى أن نكون خلفاء اهلل جل جالله يف األرض يعين أننا
مطالبون بإصالحها وإقامة احلق والعدل فيها وتثبيت حاكمية
أولياء اهلل(عليهم السالم) على ربوعها ،ورفض الباطل وحكومات
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الطواغيت والظلم واإلفساد واإلذالل واالستضعاف واالستعباد
ومقاومتها بكل وسيلة ،ليتمكن اإلنسان من أن يعيش إنسانيته
السامية الرفيعة والتحليق يف أجواء السعادة والكمال املادي
واملعنوي ،فهذه إرادة اهلل عز وجل اليت فع ّلها الشهداء على أرض
الواقع قوال وعمال  ،وهي هدف الرساالت السماوية كلها ،وعليه
فإنه ال حق لإلنسان وفق منهج اخلالفة اإلهلية لإلنسان يف التساقط
والتنازل والقبول باألمر الواقع ،حبجة أنه ال ميلك حتريك الواقع
كيف يشاء ،فإن النتيجة احلتمية لذلك :هي توسع جبهة الباطل
والشر واستيالء الظاملني واألشرار على أزمة األمور وإحكام
سيطرتهم على اجملتمع ،وإذالل اإلنسان وهتك حرماته ،وهذا
خالف ما تقتضيه خالفة اإلنسان يف األرض وتهدف إليه رساالت
السماء كلها ،وهلذا يرفض الشهداء األبرار ذلك ويقاوموه بكل
وسيلة ،ويضحوا بأنفسهم من أجل عزة اإلنسان وكرامته وحتقيق
أهداف الرساالت السماوية العظيمة ،ليوأدوا حق أمانة االستخالف
عليهم  ،وهم حجة علينا يف ذلك والقدوة احلسنة لنا فيه.
قال اإلمام الصادق(عليه السالم)« :إن اهلل فوض إىل املؤمن أمره
كله ومل يفوض إليه أن يكون ذليال ،أما تسمع اهلل يقول عز
وجل { :وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني} فاملؤمن يكون عزيزا وال
يكون ذليال  ،فإن املؤمن أعز من اجلبل ،اجلبل يستقل منه باملعاول
 ،واملؤمن ال يستقل من دينه بشيء» (البحار  .ج .100ص.)63
وهذا يدل على أن صفة العزة أصيلة يف ذات املؤمن مبا هو مؤمن،
مما ال يسمح له بالضعف أمام اإلغراءات والتهديدات اليت تريد
أن تسقط إنسانيته .فأن تكون عزيزا يعين أن تكون قويا وثابتا
وصبورا أمام اإلغراءات والتهديدات ،وأن ال ينفذ الضعف إليك
بأي وسيلة كانت فينفذ إليك الذل من خالله ،فإن الذل إمنا ينفذ
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إىل اإلنسان من خالل الضعف أمام اإلغراءات والتهديدات ،فتسقط
بذلك ذاته وإنسانيته وموقعه يف احلياة ،وهذا ما نقرأه بوضوح يف
سرية الشهداء األبرار الذين يعيشون االستعداد كل االستعداد
للتضحية والفداء من أجل احلق والعدل واخلري والفضيلة واحلياة
اإلنسانية الكرمية ،ويرفضون الباطل والظلم والفساد واإلذالل
واالستضعاف لإلنسان من قبل املستبدين واملستكربين يف األرض
ويقوموه بكل ما لديهم من قوة ووسيلة بدون خوف أو وجل أو تردد.
للِهّ
قال اهلل تعاىلَّ :
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ُّم ْؤ ِم ِننيَ} (آل عمران 172 :ـ .)175
ومما سبق نتوصل إىل النتائج املهمة التالية ..

النتيجة األوىل :أن اإلنسان املؤمن الذي امتأل قلبه وعقله
باإلميان ،وارتبطت حركته ومواقفه يف احلياة مبنهج اخلالفة،
ال خياف من غري اهلل جل جالله ،وال يسقط أمام اإلغراءات
والتهديدات مهما كانت ومهما كان مصدرها ،وهذا ما يفعله
الشهداء بالضبط واحلقيقة .
قال اإلمام الصادق(عليه السالم) « :إن املؤمن أعز من اجلبل  ،اجلبل
يستقل منه باملعاول  ،واملؤمن ال يستقل من دينه بشيء» (البحار.
ج .100ص.)63
النتيجة الثانية :أن اخلوف من غري اهلل جل جالله هو خوف
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شيطاني ،وأن الذين خيوفون الناس بغري اهلل هم أولياء الشيطان،
الذين ال ميتلكون أية قاعدة فعلية للقوة النفسية والروحية يف داخل
أنفسهم ،وهلذا فهم خيافون وخيوفون ،وهذا ما جانبه الشهداء
وطهروا أنفسهم الزكية من رجسه.
النتيجة الثالث :جيب التمييز بني اخلوف واحلذر ،فاخلوف
حالة مرضية تسقط اإلنسان إىل اهلاوية ،واحلذر حيمي اإلنسان من
السقوط إىل اهلاوية.
وهنا ينبغي التنبيه إىل أن اإلنسان قد يقع جبسده حتت طائلة
االستبداد والظلم واإلذالل واالستضعاف واالستعباد ولكنه ميلك
عقله وإرادته ،فريفض ذلك ويقاومه بشدة ويسعى إىل تغيريه بكل
وسيلة وحزم وثبات .فاإلنسان ليس جمرد جسدا حيبس أو يقهر
هنا أو هناك ،وإمنا هو عقل وقلب وروح وإرادة ومواقف تعرب
عن حقيقة ذاته وتقرر واقعه احلقيقي ومصريه الفعلي يف الدنيا
واآلخرة ،وهذا ما تقتضيه اإلنسانية الرفيعة ومنهج اخلالفة اإلهلية
يف األرض  ،فاملمنوع عقال وشرعا :هو الضعف والسقوط أمام
التحديات وعدم مقاومتها ،وليس وقوع اإلنسان حتت طائلة الظلم
واإلذالل واالستضعاف بغري إرادته مع رفضه ومقاومته هلا والسعي
اجلاد إىل تغيريها واستبداهلا بواقع أفضل لنفسه ولآلخرين ،ألن
التكليف مبا هو خارج عن اإلرادة ،هو تكليف فوق الوسع
والطاقة ،وهو تكليف غري واقعي ال يقبله العقل وال الدين.
يقول العالمة فضل اهلل« :إن حريتك لن تأتيك من اخلارج ،وإن
احلرية ال تصدر مبرسوم ،فأنت حر حتى لو كنت يف زنزانة ال
تتسع إال جلسدك ما دمت تعيش حريتك يف إرادتك ،ويف أن ترفض
ما يفرض عليك حبيث تستطيع أن تقول ( :ال) عندما يريد اآلخرون
أن يستعبدوك لتقول( :نعم) أو عندما يريد اآلخـرون أن يستعبدوك
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لتقول( :ال) فلتكن (نعمك) منطلقة من إرادتك ومن حريتك يف
اإلجياب و (الؤك) متحركة يف خط قدرتك على السبب.
وقال :إنك قد تكون عبدا حتى لو كنت متلك حرية احلركة
يف الساحات كلها  ،وذلك عندما ال متلك إرادتك ،وقد تكون
حرا وأنت ال تستطيع أن حترك رجليك يف الزنزانة ،ألنك متلك
إرادتك ،فأن تكون حرا يعين أن تكون إرادتك حرة وأن تكون
اإلنسان الذي يصرب على األذى ويصرب على احلرمان يف سبيل
القضايا الكربى» (الندوة .ج .1ص 24ـ .)25
واخلالصة :أن خط اخلالفة اإلهلية يف األرض يقتضي إقامة
احلق والعدل ورفض الباطل والظلم واإلذالل واالستضعاف
ومقاومتها بكل وسيلة مشروعة ،فليس لإلنسان احلق يف
إذالل إنسانيته اليت أكرمها اهلل عز وجل يف معناها الوجودي
واحلركي ،فالبد لإلنسان املؤمن خبط اخلالفة اإلهلية أن
يستنفر خمزون العزة اإلميانية يف نفسه ،ليكون عزيزا يف فكره
ووجدانه ،وعزيزا يف سلوكه ومواقفه كلها ،وعزيزا يف واقعه
وتطلعاته يف احلياة على اختالفها ،وهذا ما جنده حبق وحقيقة لدى
الشهداء األبرار.
أيها األحبة األعزاء :إن الشهيد احلقيقي هو اإلنسان الذي يسري
على منهج اخلالفة اإلهلية يف مجيع شؤون احلياة ،ويتحلى مبا
تفرضه من الشروط واملبادئ والقيم ،وهذا هو الطريق الوحيد
الذي ميكن أن يسلكه اإلنسان من أجل عزته وكرامته وسعادته
وكماله األمسى يف احلياة ،والفوز برضا الرب جل جالله واجلنة،
وهو مستعد للتضحية والفداء يف هذا السبيل .فالشهيد يعرف ربه
تبارك وتعاىل ،ويعرف نفسه ومكانته العالية املتميزة يف الوجود،
ويعرف دوره وطريقه يف احلياة ،وأنه يسعى للعمل بطاعة اهلل
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عز وجل يف كل شؤون احلياة الفردية واجملتمعية ،ويعمل من
أجل االنتصار على عوامل الضعف يف داخل نفسه اليت تولدها
شهوات النفس وضغوط اخلارج ،ويتحمل مسؤوليته يف خط
احلياة اإلنسانية الصاعدة ،فيتجرد من مشاعر األنانية ،ويتحمل
مسؤوليته اإلنسانية العامة حنو اآلخرين ،ويقوم مبالحقة الواقع
بهدف تركيزه على هدي الصراط املستقيم ومنهج اخلالفة
اإلهلية لإلنسان يف األرض ،ومحاية اجملتمع والدولة من االحنراف
والتخلف والضعف والفساد ،وال يسمح ألي قوة منحرفة أي كانت
ومهما كانت ،بأن تدمر إنسانيته وتعطل دوره يف احلياة ،وهذا
هو ما جيب على كل إنسان يؤمن مبنهج اخلالفة اإلهلية أن يقوم
بتعميقه يف داخل نفسه كجزء من الرتبية الروحية بهدف إجياد
الشخصية اإلسالمية الفاعلة يف احلياة ،اليت تتطلع إىل واقع إنساني
رفيع ،تتألأل فيه أنوار احلق والعدل واخلري والفضيلة واخلالفة
اإلهلية العظيمة ،واليت ميثل الشهداء النماذج الساطعة فيها حبق
وحقيقة تامني.
{اللهم إني أسألك إميانا ال أجل له دون لقائك ،أحييين ما
أحييتين عليه ،وتوفين إذا توفيتين عليه ،وابعثين إذا بعثتين عليه،
واختم لي بالشهادة يا كريم}.
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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الشهادة طريق اجملد والرضوان

املناسبة :تأبني الشهيد السيد علي السيد أمني العلوي .
املكان :مأمت كرباباد الغربي ـ كرباباد.
التاريخ / 10 :شوال 1429 /هج.
املوافق / 10 :اكتوبر ـ تشرين األول 2008 /م .
أعوذ باهلل السميع العليم ،من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن
شر الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
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احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدا يا كريم.
اللهم معهم  ..معهم ال مع غريهم.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :رحم اهلل من قرأ السورة املباركة الفاحتة وأهدى
ثوابها إىل أرواح شهدائنا األبرار عليهم الرمحة.
معنى الشهادة:
للشهاد معاني عديدة ،منها:
• نيل نفس الشيء وعينه .
• اإلخبار عن يقني .
• احلضور.
• املشاهدة واملعاينة .
• حفظ احلق وإقامته.
• والقتل يف سبيل اهلل.
وهذا يدل :أن الشهادة :حالة وعي وجد ومسؤولية وأمانة
وحتصني .
وجه التسمية :أما وجه التسمية بالشهادة ،
قيل :ألن مالئكة الرمحة تشهده فهو شهيد مبعنى مشهود.
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وقيل :ألنه مل ميت فهو شاهد أي حاضر.
للهَّ
قول اهلل تعاىلَ { :و َ
ين ُق ِت ُلو ْا فيِ َسب ِ
ِيل ا ِ َأ ْم َواتًا َب ْل
ال تحَ ْ َس نَ َّ
ب َّال ِذ َ
ِم ُي ْرز ُ
ون} (آل عمران .)169 :
َق َ
َأ ْح َياء ِع َ
ند َر ِّبه ْ

وقيل :ألنه ممن يشهد يوم القيامة مع الرسول األعظم
األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم) على األمم والعباد.
وهذا يدل :على املكانة العالية واملنزلة الرفيعة للشهداء ،وأن
شهادتهم حجة على الناس يف الدنيا واآلخرة.
قيمة الشهادة وفضلها:

فللشهادة إذن قيمة عظيمة يف وجدان كل مسلم صادق
يف دينه ووطنيته ،حتى أن أولياء اهلل الصاحلني من األنبياء
واألوصياء(عليهم السالم) يسألون اهلل يف صلواتهم ويف ساعات
خلواتهم مع اهلل تبارك وتعاىل أن جيعلهم يف صفوف الشهداء
األبرار ،وكل مؤمن صادق يف إميانه ووطنيته يسأل اهلل تبارك
وتعاىل أن تُكتب له الشهادة يف سبيل اهلل عز وجل ،ومن األدعية
املأثورة اليت يطلب فيها املؤمنون الشهادة (دعاء االفتتاح) الذي
نقرأه يف كل ليلة يف شهر رمضان املبارك ،وقد جاء فيه « وقتال
يف سبيلك فوفق لنا».
وقد وردت أحاديث عن الرسول األعظم األكرم
وآله وسلم) وأهل بيته الطيبني الطاهرين(عليهم السالم) يف فضل الشهادة
ومكانة الشهيد.

(صلى اهلل عليه

قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :فوق ذي كل
ِر حتى يقتل الرجل يف سبيل اهلل ،فإذا قتل يف سبيل اهلل،
ِر ب ّ
بّ
ِر» (البحار .ج .100ص.)10
فليس فوقه ب ّ
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وقد جاء يف األحاديث الشريفة:

• أن الشهادة أشرف/أفضل املوت.
• ما من قطرة أحب إىل اهلل عز وحل من قطرة دم يف سبيل اهلل .

• وأن الشهادة متحو الذنوب.
• وأن الشهيد يف أمان من فتنة القرب وسؤال منكر ونكري
ومشقات الربزخ .
• وأن الشهيد يدخل اجلنة بغري حساب.
• وأنه يف الدرجات العالية يف اجلنّة مع األنبياء واألوصياء
والصديقني.
• وأن اجلميع يغبط الشهداء على مكانتهم يف يوم القيامة.
• وأن الشهيد ينظر إىل وجه اهلل تبارك وتعاىل.
• وللشهيد حق الشفاعة.
• وأن الشهيد يتمنى أن يرجع إىل الدنيا فيقتل ملا يرى من
الكرامة وفضل الشهادة.
صفات الشهيد وخصائصه:

ولكي نعرف سر هذه املنزلة الرفيعة واملكانة العالية
للشهداء ،علينا أن نتعرف على صفات الشهداء وخصائصهم.
يتحلى الشهداء مبجموعة من الصفات واخلصائص ،أهمها:
• اإلميان الراسخ والكامل باملبدأ.
• الصدق واإلخالص يف النية.
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• العشق للحق والعدل واخلري واجلمال والفضيلة.
• الوعى الصحيح بشؤون احلياة وقضاياها واستحقاقاتها.
• االستعداد الكامل للبذل والتضحية يف سبيل املبدأ الذي
آمنوا به وصدقوه.
وهلذا :كل شهيد يقطع الصلة الروحية بينه وبني مجيع
العالئق املادية والدنيوية ،مثل :املال واجلاه والسلطة وغريها،
ويدفعه العشق للحق واخلري واجلمال والفضيلة وتطلعه إىل
القداسة والكمال واحلياة اخلالدة إىل الشهادة كخيار واعي يف
احلياة.
وهلذا السبب :فإن الشهادة هي أقرب الطرق للوصول إىل اهلل
ذي اجلالل واإلكرام  ،وإىل الدرجات العالية يف اجلنة.
الشهادة يف اإلسالم:

فالتضحية إذن بالنفس يف سبيل الدين والوطن والعزة
والكرامة والدفاع عن املقدسات واحلرمات واحلقوق (أي
الشهادة) من أعظم الفضائل يف الرؤية اإلسالمية ،وقد حث
اإلسالم احلنيف عليها ورغب املؤمنني فيها ،فهي غاية كل مؤمن
صادق يف إميانه ووطنيته.
قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من قتل دون
أهله ظلما فهو شهيد ،ومن قتل دون ماله ظلما فهو شهيد ،ومن
قتل دون جاره ظلما فهم شهيد ،ومن قتل يف ذات اهلل عز وجل
فهو شهيد» (الكنز .ج .4ص .425احلديث.)11237 :
وقال(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :نعم امليتة أن ميوت الرجل دون حقه»
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(نفس املصدر .ص  .420احلديث.)11209 :
وقد أمجع العقالء على تكريم الشهداء ،بسبب:
• ما تدل عليه الشهادة من خلق عظيم ،السيما الصدق واإليثار.

• وما يرتتب على الشهادة من نتائج إجيابية يف حياة الناس.
فاجملتمعات اليت جتود بالشهداء ال تعرف اهلزمية والرتاجع،
واجملتمعات اليت تبخل بالشهداء ،ال يفارقها الذل والصغار
والتخلف واالستبداد والظلم والفساد.
ويعترب الشهيد:

• شاهد حق على عظمة القضايا اليت آمن بها وضحى من
أجلها وعلى عدالتها ،وتعترب شهادته سببا لبقائها وانتصارها.
• وشاهد حق على إدانة الظلم واالحنراف الذي ذهب
ضحيتهما ،وتعترب شهادته سببا للخزي والعار واهلزمية اليت
تلحق بالقتلة اجملرمني.
أما الشهداء فلهم:

• الذكر احلسن يف احلياة الدنيا.
• والرضوان والدرجات العالية يف اجلنة.
• وتكون شهادتهم أسوة حسنة لكل الشرفاء واألحرار يف العامل.
الشهداء يف اإلسالم:

وكانت مسية ( أم عمار بن ياسر ) أول شهيدة يف اإلسالم،
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حيث ُقتلت صربا حتت التعذيب برمح أبي جهل اللعني  ،ثم
تواصلت بعدها سلسلة الشهداء األبرار دفاعا عن احلق والعدل
واخلري والفضيلة ،وذلك:
• أثناء املعارك الشريفة العادلة.
• وصربا حتت التعذيب وغريه يف ساحة املواجهة مع حكام اجلور.
أهل البيت(عليهم السالم) والشهادة:

وكان موت مجيع األئمة من أهل البيت(عليهم السالم) بالشهادة.
قال اإلمام الصادق(عليه السالم)« :ما منا إال مقتول شهيد»
(البحار .ج .27ص.)209
واحلقيقة أن نفوس األئمة الطاهرة ودمائهم الزكية عزيزة
وغالية جدا ،إال أن دين اهلل عز وجل أعز وأغلى ،مما حدى بهم
مجيعا إىل التضحية بأنفسهم:
• من أجل دين اهلل عز وجل.
• ومن أجل جناة البشرية وسعادتها.
فقد جعلهم اهلل تبارك وتعاىل رمحة للعاملني وسبيال لنجاتهم،
وكانوا صرخة حق مدوية يف وجوه الطواغيت وحكام اجلور
املستبدين.
نتائج مهمة:

ونتوصل مما سبق إىل النتائج املهمة التالية ..
النتيجة ( :)1جتب على املؤمنني واملؤمنات التضحية بالنفس

35

والنفيس يف سبيل الدين والوطن والعزة والكرامة والدفاع عن
املقدسات واحلرمات واحلقوق.
النتيجة ( :)2جيب على األمة تكريم الشهداء واإلعالء من
شأنهم ورعاية أبنائهم وعوائلهم ،من أجل:
• بث روح التضحية والفداء.
• وختليد القيم واملباديء والقضايا اليت ضحوا من أجلها.
• ولكي يسود احلق والعدل وينتشر اخلري والصالح وتصان
كرامة اإلنسان يف كافة اجملتمعات اإلنسانية.
وتتأكد احلاجة إىل الشهادة أكثر يف الظروف املنحرفة
احلرجة.
قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من أعظم
اجلهاد عند اهلل كلمة حق أمام سلطان جائر».
شهادة اإلمام احلسني(عليه السالم):

ولنا األسوة احلسنة يف سبط الرسول األعظم
وسيد األحرار اإلمام احلسني(عليه السالم) حيث كانت األوضاع يف
عهده يف غاية السوء والتدهور من مجيع النواحي ،وكان السبيل
إىل إيقاظ األمة وتصحيح األوضاع واملسار ،هو التضحية بدماء
(عليه
أعز الناس وأشرفهم وأطهرهم  ،مما جعل اإلمام احلسني
السالم) وأصحابه األوفياء األبرار(رضي اهلل عنهم) يواجهون جاهلية بين
أمية بوعي واندفاع وصرب ال نظري له يف تاريخ البشرية ،لكي:

(صلى اهلل عليه وآله وسلم)

• يبقى اإلسالم احلنيف بشهادتهم الدامية غضا طريا يانعا.
• ويسود العدل واخلري والصالح بني املسلمني.
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وأصبحت شهادته:
• درسا كبريا وخالدا لكل األحرار والشرفاء يف العامل
إىل يومنا هذا.
• وظلت سنة الشهادة قائمة بني املسلمني ،ال سيما يف ظل
األوضاع السيئة اليت تُنتهك فيها الكرامة اإلنسانية وتسلب فيها
احلقوق الشرعية من املستضعفني.
قال اإلمام احلسني(عليه السالم)« :إني ال أرى املوت إال سعادة
واحلياة مع الظاملني إال برما» (حتف العقول .ص.)176
أيها األحبة األعزاء ..
أكتفي بهذا املقدار ..
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم ..
واعتذر لكم عن كل خطأ وتقصري ..
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء ..
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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الشهادة رحلة العشق إىل اهلل.

املناسبة :يوم الشهيد.
اليوم :مساء األحد ـ ليلة االثنني.
التاريخ /16 :ذو احلجة1429/هج.
املوافق  /14 :ديسمرب ـ كانون األول2008/م.
مالحظة :مبناسبة اقرتاب يوم الشهيد نظمت غرفة أحرار
البحرين ( )Ahrar Al Bahrainلقاء عرب االنرتنت حول الشهادة
ألقى فيها األستاذ عبد الوهاب حسني كلمة قصرية ،هذا نصها
املكتوب.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
اللهم صل على حممد وآل حممد.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
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ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
معنى الشهيد ومكانته :الشهيد أسم من أمساء اهلل احلسنى،
املراد به :احلاضر الذي ال يغيب عنه شيء.
والشهيد ـ الذي هو موضوع حديثنا هلذه الليلة ـ هو :القتيل يف
سبيل اهلل عز وجل ،من أجل إعالء كلمة احلق ،وإقامة العدل،
ونشر الفضيلة ،والدفاع عن حقوق الناس ومصاحلهم ،وحتقيق
أهداف الرسالة اإلسالمية ،يبتغي بذلك وجه اهلل تبارك وتعاىل
ورضوانه.
فالشهيد حيمل أمسا من أمساء اهلل احلسنى ،وهذا يدل
على املكانة العظيمة له عند اهلل جل جالله ويف منظور العقيدة
اإلسالمية.
والشهادة ،هي :احلضور واملعاينة واإلخبار عن يقني.
شهادة الشهيد:

ويف احلقيقة :فإن الشهيد يؤدي الشهادة ويقيم الدليل على
صدق شهادته بالدم األمحر القاني  ،وليس باللسان وبالكلمات
اخلاوية ،وذلك يف مسائل عديدة ،منها:

• عقيدة التوحيد :قال اهلل تعاىلَ { :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ممِ َّ ن َ
َم
كت َ
ند ُه ِم َن اللهَّ ِ } (البقرة )140 :حيث تعترب شهادة (أال إله إال
َش َها َد ًة ِع َ
اهلل) أعظم شهادة حيملها اإلنسان ،والشهيد يؤدي هذا الشهادة
ويثبت صدقه فيها بدمه وليس بلسانه.
• عدالة قضيته اليت آمن بها وضحى من أجلها ،وهو يثبت
صدقه يف هذه الشهادة أيضا بدمه.
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• ظلم قاتليه واحنرافهم ،وهو يثبت صدقه يف هذه الشهادة
أيضا بدمه.
الشهادة رحلة عشق إىل اهلل :هناك فرق جوهري يف عالقة
الشهيد باملوت ،وعالقة غريه باملوت ،فالشهيد يذهب إىل املوت
ويقع على املوت بنفسه ،أما غريه فيأتيه املوت ويقع عليه املوت.
وذلك ألن الشهيد يعشق احلق والعدل ،ويعشق الطهارة وعامل
امللكوت ،وهو يرحل بدافع العشق من خالل الشهادة إىل ذلك
العامل ويصعد إليه ،ويف نفس الوقت يسعى للصعود مبجتمعه إىل
ذلك العامل ،عامل احلقيقة والعدالة والطهارة والقداسة والنور
والسعادة واخللود.
واخلالصة :الشهادة رحلة عشق إىل اهلل ذي اجلالل واإلكرام،
وهلذا فإن الشهيد مينح يف يوم القيامة فرصة النظر يف وجه اهلل
تبارك وتعاىل ،وإنها لراحة لكل نيب وشهيد.
الشهادة قيمة إنسانية كربى:
وتعترب الشهادة قيمة إنسانية كربى ،وذلك:
• ألنها تثبت بأن قيمة اإلنسان يف كماله الروحي واملعنوي،
وليس مباله وسلطته ومجاله احلسي  ،فالروح هي جوهر وجود
اإلنسان ،وكماهلا هو الكمال احلقيقي لإلنسان ،فقد يكون
إنسان فقري معدم من سكان األكواخ ال نصيب له من الثروة وال من
السلطة ،ولكنه حيمل يف نفسه قيمة إنسانية كبرية تفوق قيمة مجيع
ملوك الدنيا ،وذلك ملا حيمله من كمال روحي ومعنوي يف نفسه.

واخلالصة :الشهيد يضحي جبسده من أجل كماله الروحي
واملعنوي  ،ويضحي بالدنيا كلها من أجل ربه وآخرته ،وهذه قيمة
إنسانية كربى.
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• والشهادة متثل قيمة إنسانية كربى ملا حيمله الشهيد من
صفات إنسانية سامية مثل :الوعي والصدق واإليثار والتضحية
بالنفس والنفيس من أجل القيم واملبادئ ،ومن أجل مصاحل
اآلخرين وسعادتهم.
• والشهادة متثل قيمة إنسانية كربى ،ألنها تثبت قيمة العشق
يف حياة اإلنسان ،فالشهيد مل يستشهد بدافع اخلوف من النار
أو الطمع يف اجلنة ،ألنه يستطيع أن ينجو من النار ويفوز باجلنة
بأقل من الشهادة ،ولكنه استشهد بدافع العشق هلل ذي اجلالل
واإلكرام ،وبهذا العشق مسى يف نفسه وتعاىل ،وبهذا العشق يسعى
للصعودمبجتمعهإىلعاملاحلقيقةوالعدالةوالطهارةوالنوروالسعادة
واخللود ،وهلذا فإن اجملتمعات الذي جتود بالشهداء ،هي جمتمعات
طاهرة ال تعرف الذل واهلزمية والرتاجعات ،أما اجملتمعات اليت
تبخل بالشهداء ،فهي جمتمعات ملوثة ،ال يفارقها الذل والصغار،
ويسودها االستبداد واالستكبار ،وال تفارقها اهلزائم ،نعوذ باهلل
تعاىل منها ومن شرها املستطري يف األرض والسماء .
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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الشهادة رؤية وعطاء

املناسبة :تأبني الشهيد احلاج سلمان املاجد.
املكان ( :)1مأمت شباب الدمستان ـ قرية الدمستان.
اليوم :مساء اخلميس ـ ليلة اجلمعة.
التاريخ /23 :ربيع األول1428/هج.
املوافق /12 :أبريل ـ نيسان2007/م.
املكان ( :)2ساحة مسجد اخليف ـ قرية الدير.
املناسبة  :التأبني السنوي لشهداء قرية الدير.
اليوم :مساء اخلميس ـ ليلة اجلمعة.
التاريخ /1 :ربيع الثاني1428/هج.
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املوافق /19 :أبريل ـ نيسان2007 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم من شر نفسي اإلمارة بالسوء ومن شر
الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
وأهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا مبحمد وآل حممد،
وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني حممد وآل
حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدا يا كريم.
السالم على أئمة احلق والعدل واهلدى ورمحة اهلل تعاىل
وبركاته.
اللهم معهم  ..معهم ال مع أعدائهم.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :رحم اهلل من قرأ السورة املباركة الفاحتة وأهدى
ثوابها إىل أرواح شهدائنا السعداء األبرار.
للهّ
قال اهلل تعاىلَ { :و َ
ين ُق ِت ُلو ْا فيِ َسب ِ
ِيل ا ِ َأ ْم َواتًا
ال تحَ ْ َس نَ َّ
ب َّال ِذ َ
ُ
للهّ
ِم ُي ْرز ُ
َاه ُم ا ِمن َف ْ
ض ِل ِه
ونَ .ف ِر ِح َ
َق َ
ني بمِ َ ا آت ُ
َب ْل َأ ْح َيـاء ِع َ
ند َر ِّبه ْ
ِم َو َ
ِم َأ َّ
ال َخ ْو ٌ
ون ب َّ
ال
َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
ِال ِذ َ
ف َع َل ْيه ْ
ين لمَ ْ َي ْل َحقُو ْا ِبهِم ِّم ْن َخ ْل ِفه ْ
للهّ
للهّ
َ
َ
َ
ض ٍل َوأ َّن ا ال ُي ِ
ون ِب ِن ْع َم ٍة ِّم َن ا ِ َو َف ْ
يع
ونَ .ي ْس َت ْب ِش ُر َ
ُه ْم يحَ ْ َز ُن َ
ض ُ
َأ ْج َر المُْ ْؤ ِم ِننيَ} (آل عمران 169 :ـ .)171

أيها األحبة األعزاء :عنوان احلديث يف هذه الليلة العظيمة:
(الشهادة رؤية وعطاء) وسوف أجعل احلديث على شكل نقاط من
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أجل املزيد من الوضوح وتسهيال للفهم.
النقطة األوىل ـ تعريف الشهادة والشهيد لغويا:

سوف أذكر املعاني اللغوية خلمسة ألفاظ تتعلق بالشهادة وليس
للفظني ،وذلك يف سبيل اكتمال الصورة اللغوية ملعاني الشهادة
والشهيد ونرى آفاقهما البعيدة ..
اللفظ األول ـ الشهادة :وهي يف اللغة تعين احلضور واملعاينة
فيقال شهد احلادث :أي حضره وعاينه وشهد الصالة أي أدركها،
وهي اخلرب عن يقني واإلقرار القاطع على النفس ،ويطلق لفظ
الشهادة على فعل الشاهد فيقال :أدى الشاهد الشهادة ،وهي البينة
والدليل الذي يستشهد به إلثبات أمر من األمور ،وهي املوت يف
سبيل اهلل عز وجل  ،والشهادة يف القضاء  :هي أقوال الشهود
أمام جهة قضائية ،وعامل الشهادة :هو عامل احلس يف مقابل عامل
الغيب.
اللفظ الثاني ـ املشهد :وهو يف اللغة ما يشاهد  ،ويطلق على
منظر يف فصل من مسرحية أو فلم متثيلي ،وهو احملضر أو اجملتمع
من الناس واملواطن اليت جيتمعون فيها ،ويطلق أيضا على املكان
الذي تقام فيه قبور الشهداء وجيتمع فيها الناس لزيارتهم مثل
مشهـد اإلمام احلسني(عليه السالم).
اللفظ الثالث ـ اليوم املشهود :وهو يف اللغة اليوم الذي جيتمع
فيه الناس ألمر ها  ،وهو يوم اجلمعة ،وهو يوم القيامة الذي يرى
فيه الناس حقيقة أعماهلم وما جيري فيه من األهوال العظيمة.
اللفظ الرابع ـ الشاهد :وهو يف اللغة الذي يؤدي الشهادة
ومجعه شهود وأشهاد ،وهو اللسان وامللك  ،ويطلق لفظ الشاهد
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على الدليل الذي يستشهد به إلثبات أمر من األمور  ،وعلى اجلزئي
الذي تثبت به القاعدة العامة.
اللفظ اخلامس ـ الشهيد :وهو يف اللغة األمني يف شهادته،
وهو القتيل يف سبيل اهلل عز وجل ،والشهيد أسم من أمساء اهلل
احلسنى ومعناه :احلاضر الذي ال يغيب أبدا فهو مع كل خملوق
من خملوقاته يف كل زمان ومكان وهو الذي يعلم بكل شيء
فال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء وهو الذي يعلم خائنة
األعني وما ختفي الصدور ،وهو الذي يشهد على اخللق يف يوم
القيامة مبا علم وشاهد منهم.
واخلالصة :أن الشهادة تتضمن مخسة عناصر رئيسية ..

العنصر األول :احلضور واملعاينة.
العنصر الثاني :العلم اليقني.
العنصر الثالث :األداء أو إظهار الشاهد ما حتمله من علم.
العنصر الرابع :األمانة يف أداء الشهادة من أجل حفظ احلق من
الضياع والواقع من التزوير.
العنصر اخلامس :املكان أو مسرح األحداث.
وقد أدركنا من خالل العرض السابق ملعاني األلفاظ املكانة
العالية واملنزلة الرفيعة والسمو يف املعنى لتلك األلفاظ الرائعة
اجلميلة اليت تتعلق بالشهادة والشهيد ومدى مالمستها للقلوب
واملشاعر اإلنسانية ،ويكفينا ملعرفة املكانة العالية واملنزلة الرفيعة
للشهيد ،أن نعلم بأن لفظ الشهيد هو وصف ملن يقتل يف سبيل
اهلل عز وجل ،وهو صفة من الصفات الكرمية للرسول األعظم
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األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم) وهو أسم من أمساء اهلل احلسنى ،وهذا
كاف حلمل اإلنسان املؤمن خاصة على التوقف مليا أمام عظمة
الشهيد وقيمة الشهادة وإدراك مكانتهما الدينية واإلنسانية العالية.
النقطة الثانية ـ صفات الشهيد:

إن من أعظم األعمال وأجلها اجلهاد يف سبيل اهلل ذي اجلالل
واإلكرام ،ويف سبيل احلق والقضايا اإلنسانية الكربى ،ويف
سبيل املقدسات واحلرمات الدينية واإلنسانية والدفاع عنها،
وأروع ما يستوقفنا يف اجلهاد والدفاع عن املقدسات هو الشهيد،
ألنه ميثل القمة يف العطاء من أجل دينه ووطنه ومن أجل القضايا
واملبادئ والقيم اليت يؤمن بها ويعمل من أجلها ،وألنه ميثل السمو
يف األخالق والقدوة احلسنة يف الصفات.
قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم) « :فوق كل بر
بر حتى يقتل الرجل يف سبيل اهلل  ،فإذا قتل يف سبيل اهلل عز وجل
فليس فوقه بر» (البحار .ج .100ص.)10
وعن صفات الشهيد:

فإننا حينما نتكلم عن صفات الشهيد ،فإننا نتكلم عن وعي يف
الفكر ،ويقني يف االنتماء ،وبصرية يف رؤية األمور ،وعن شعور
عميق باملسؤولية الدينية والقومية والوطنية ،وعن املسؤولية يف
حتديد املصري ،وعن حضور يف الساحة وفاعلية يف املشاهد ،وعن
أمانة وصدق وشجاعة وإقدام ومبادرة يف املواقف ،وعن انتصار
الروح على الرتاب واملالئكة على الشيطان يف نفس الشهيد وقلبه،
وعن توهج الروح بنار العشق اإلهلي حتى أصبحت طاقة نورانية تتألأل
بأنوار أمجل الصفات األخالقية وأحالها وأعطرها ـ ويف مقدمتها

49

صفيت اإليثار على النفس واالنتصار على الذات ـ فروح الشهيد تنشر
أنوار احلق واخلري والعدل والفضيلة واحلرية واالستقالل ،وتنشر
األريج امللكوتي هلذه القيم يف أحناء األرض املعمورة.
أيها األحبة العزاء :إن الشهيد يؤمن باهلل ذي اجلالل واإلكرام
وباآلخرة عن يقني ،ويعرف حقيقة الدنيا ويعرف تكليفه الشرعي
واإلنساني فيها ،فهو ال يعطيها أكثر من حجمها احلقيقي ،وال
يعطيها أكثر مما تستحق من االهتمام  ،وهو يعرف أولوياته
ورسالته يف احلياة بدقة ،فهو ال يقدم أحدا على اهلل ذي اجلالل
واإلكرام أيا كان ،وال يقدم الدنيا على اآلخرة بأي حال من
األحوال ،وهو ال خياف من األمل  ،وال خياف من القتل  ،وال
خياف من السجن ،وال خياف من إرهاب املستبدين واملستكربين
والطواغيت ،وال خيضع إلغراءاتهم الشيطانية ،وذلك لرسوخ
يقينه يف اهلل عز وجل ويف اآلخرة ،وملعرفته حبقيقة الدنيا وبالطريق
الواضح والصراط املستقيم إىل اهلل ذي اجلالل واإلكرام وإىل
اآلخرة ،ولعمق حالته الشعورية واستقرارها ،فهو يأنس بذكر
اهلل ذي اجلالل واإلكرام يف الشدة والرخاء ،وال يطغى لديه
شعور على شعور احملبة هلل ذي اجلالل واإلكرام واخلوف من
عقابه ،فهو يعيش حالة من االستقرار النفسي واالطمئنان الروحي
رغم تقلبات الدهر وتغريات األوضاع .
ومما سبق نتوصل إىل النتائج املهمة التالية ..

النتيجة األوىل :أن الشهادة احلقيقية ليست وليدة صدفة كأن
خير الشهيد صريعا بغري إرادته ضحية ملوقف غادر ألحد اجملرمني
هنا أو هناك ،وإمنا هي اختيار أكيد ومنهج حياة مبنيني على
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فلسفة ويقني ورؤية حمددة لألمور ،فالشهيد قبل أن ُيصرع هو
مشروع شهادة حي يتحرك حنو مصرعه بصرب ومثابرة وحيوية
وقوة وفاعلية وهو حيمل معه ناره ونوره وعطره وعبقه ،ويسري
حنو الشهادة بإرادة كاملة وبتنظيم دقيق وخبطى ثابتة ال تزحزحه
اإلغراءات وال التهديدات ،ولذلك فهو شهيد وإن مات على فراشه
حتف أنفه.
قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم) « :من طلب
الشهادة صادقا أعطيها ولو مل تصبه» (ميزان احلكمة .ج .5ص.)195
وقال(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من سأل اهلل الشهادة بصدق بلغه اهلل
منازل الشهداء وإن مات على فراشه» (نفس املصدر) إال أن القتل
يف سبيل اهلل عز وجل هو املوت األكثر روعة واألكثر مجاال
وبهاء ونورا وهو الوسام الرفيع الذي يوضع على كتف اإلنسان
يف سلك العابدين .قال أمري املؤمنني(عليه السالم)« :إن أكرم املوت
القتل ،والذي نفس ابن أبي طالب بيده أللف ضربة بالسيف أهون
علي من ميتة على الفراش يف غري طاعة اهلل» (البحار .ج.100
ص )40وطبعا املراد بالقتل هو القتل يف سبيل اهلل عز وجل  ،وهو
اصطفاء إهلي عظيم ودليل حب اهلل تبارك وتعاىل لعبده املؤمن الذي
نال شرف الشهادة ،ذلك الشرف الذي ال يناله إال خاصة أوليائه،
فليس كل من خيوض املعارك ويواجه األخطار يستشهد ،وليس
كل من يقتل يف املعارك يكون شهيد ،ألن ليس كل واحد
(صلى اهلل
يستحق هذا الوسام الرفيع  .قال الرسول األعظم األكرم
عليه وآله وسلم)« :كم ممن أصابه السالح ليس بشهيد وال محيد ،وكم
ممن مات على فراشه حتف أنفه عند اهلل صديق شهيد» (كنز
العمال .ج .ص .احلديث.)11200 :

النتيجة الثانية :أول ما يعطيه اهلل تبارك وتعاىل من الكرامة
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لعبده الشهيد :أن يغفر له ذنوبه كلها ،وينجيه من سؤال منكر
ونكري ،ويدخله إىل أعلى درجات اجلنة بغري حساب ،وتكون
اجلراح اليت أصابته مضيئة محراء كالدم ،ورائحتها طيبة
كاملسك ،وألن الشهادة تطهر الشهيد وتغسله من الذنوب ،فإن
الشهداء وحدهم ال يغسلون بعد املوت.
النتيجة الثالثة :كل من ال يسري يف خط الشهادة فهو ال ميتلك
حقيقة اإلميان ،ومل يشتعل قلبه بنار العشق اإلهلي ،فهو كيان
مظلم مل متسه نار العشق واحملبة ،وهو معرض لالنهيار الروحي
واألخالقي والرتاجع يف املواقف يف أي وقت من األوقات كلما
جتدد الرتهيب والرتغيب وقوت سطوتهما على اإلنسان ،ومن
الصعب على من ال يسري يف خط الشهادة أن ينال شرف الدنو من
اهلل العلي األعلى والزلفى لديه ،وذلك لضعف اجلاذبية بينهما.
النقطة الثالثة ـ مناخ الشهادة وظروفها:

والشهادة ال تأتي إال يف مناخ الصراع بني احلق والباطل ،
واخلري والشر ،والفضيلة والرذيلة ،واألمانة واخليانة ،والعدل
والظلم ،واحلرية واالستبداد ،واالستقالل واالستكبار،
واإلذالل والعزة ،واخلنوع والكرامة ،واالضطهاد واملقاومة،
والنور والظالم ،والتقدم والتخلف يف احلياة ،والشهيد ال يكون
إال يف صف قوى احلق واخلري والعدل والفضيلة واألمانة واحلرية
والعزة والكرامة واالستقالل والنور والتقدم ،وال ميكن أن
تكون أطروحاته ومواقفه يف صف قوى الباطل والشر والظلم
والظالم والتخلف والرذيلة واخليانة واالستبداد واالستكبار
واالستعباد واإلذالل واالضطهاد للعباد بأي حال من األحوال.
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وتأتي الشهادة حينما تسعى قوى الباطل والشر والرذيلة والظلم
واخليانة واالستبداد واالستكبار واالستعباد واإلذالل واالضطهاد
والظالم والتخلف لتغلق الطريق وتسد املنافذ أمام قوى احلق
واخلري والفضيلة والعدل واحلرية واالستقالل والنور يف سبيل
القضاء على العقيدة الصاحلة والقيم الروحية واملعنوية العالية
وتهدر كرامة اإلنسان وتسلب منه حقوقه الطبيعة يف احلياة،
فتأبى قوى احلق واخلري والعدل والفضيلة واحلرية واالستقالل
والنور والتقدم ذلك وترفضه وتقاومه أشد املقاومة ،فتأتي الشهادة
تتوجيا هلذا املوقف اإلنساني الرافض املقاوم العظيم.
النقطة الرابعة ـ حقيقة الشهادة والشهداء وقيمتهما:

تعترب الشهادة دليال على مدى إميان الشهيد بعدالة قضيته
اليت استشهد من أجلها وعلى قيمتها الكربى وأهميتها العظمى
لديه ،وهي شاهد إدانة لقوى الباطل والظلم والرذيلة والظالم
واالستبداد واالستكبار واالحنراف والتخلف أمام حمكمة
العدل اإلهلي والتأريخ ،وهي النور الكاشف عن جرميتها العظمى
ضد اإلنسانية ،وهي العنصر من الكيمياء اإلنسانية الذي يزيل
مساحيق التجميل عن الوجه القبيح لتلك القوى الشيطانية وفضحها
أمام التاريخ لتكون عربة لكل معترب من احلكام وأصحاب
السلطة والنفوذ ،وهي األداة األقوى هلدم الكيان الشيطاني لتلك
القوى والنار األشد فتكا جبسدها الظالمي القبيح.
أما الشهداء فهم أنوار العشق اإلهلي املتوهجة باملعرفة واحملبة
واجلمال ،وهم الذين يرسخون دعائم احلق واخلري والعدل
واحلرية والفضيلة يف اجملتمع والتاريخ  ،وهم إكسري احلياة الذين
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ينفخون روح الكرامة واحلياة املعنوية يف جسد األمم والشعوب،
وهم قلبها النابض باحلياة ،وبدون الشهادة والشهداء ،ال بقاء
لعقيدة صاحلة ،وال بقاء لقيم معنوية رفيعة ،وال أمل لإلنسان يف
احلياة الكرمية.
النقطة اخلامسة ـ مسؤولية األحياء حنو الشهداء:

والشهيد تنتهي مسؤوليته مبجرد أن ينال شرف الشهادة لتبدأ
بعد ذلك مسؤولية الذين يعيشون بعده يف احلياة ،فالشهداء قد
أعطوا الدرس البليغ الصادق يف احلياة ،وأصبحوا القدوة احلسنة
لألحياء واحلجة عليهم أمام اهلل ذي اجلالل واإلكرام والتاريخ يف
االقتدار على صناعة احلياة الكرمية .لقد علم الشهداء األحياء
كيف ينبغي أن يعيشوا يف احلياة ،وكيف عليهم أن ميوتوا ،وما
هو السبيل إىل الرفعة والتقدم وصناعة احلياة اإلنسانية الكرمية
على األرض ،فعلى األحياء أن حيملوا مشاعل النور اليت أشعلها
هلم الشهداء األبرار ،وأن يسريوا يف طريقهم طريق احلق
والعدل واحلرية والعزة والكرامة والفضيلة والنور ،وأن يقاوموا
كل قوى الباطل والشر والظلم والظالم واالحنراف والفساد
واالستبداد واالستكبار والتخلف ،وأن حيموا تراث الشهداء
النوراني العظيم ومكتسابتهم وأهدافهم العظيمة ،من أجل صناعة
واقع أفضل لإلنسان يف احلياة.
ونتوصل مما سبق إىل النتائج املهمة التالية ..
النتيجة األوىل :أن كل من يعيش التخاذل ويقبل باإلذالل
والظلم واالضطهاد طلبا للعيش الرخيص يف هذه احلياة ،فهو ميت
ال يعرف حقيقة اإلميان ،وهو مظلم مل يشتعل قلبه بنار العشق
اإلهلي ،فهو يعيش للغريزة والرتاب ،وال يعرف حقيقة القيم
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واملبادئ السامية كالعشق والعزة والكرامة واإليثار على النفس
واالنتصار على الذات ،وهو ال يعرف حقيقة الشهادة والشهداء،
وجيهل قيمتهما بالتأكيد ،وإن صام وصلى وحج وأقام احتفاالت
التأبني والتكريم للشهداء وأقام املآمت يف الليل والنهار وبكى
الدهر كله على سيد الشهداء اإلمام احلسني(عليه السالم) فالشهادة يف
القراءة األوىل هلا تعين :اختيار املوت يف عزة على حياة مهينة يف ظل
اإلذالل والظلم واالضطهاد ..
قال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :من أقر بالذل
طائعا فليس منا أهل البيت» (البحار .ج .46ص.)100
وقال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب(عليه السالم)« :أكرم نفسك
عن كل دنية وإن ساقتك إىل الرغائب ،فإنك لن تعتاض مبا تبذل
من دينك وعرضك بثمن وإن جل » (البحار.ج .77ص.)207
وقال اإلمام احلسني(عليه السالم)«:إني ال أرى املوت إال سعادة
واحلياة مع الظاملني إال برما» ( حتف العقول .ص .)167
وقال اإلمام الصادق(عليه السالم)« :إن اهلل تبارك وتعاىل فوض إىل
املؤمن كل شيء إال إذالل نفسه» (ميزان احلكمة .ج .3ص.)441
النتيجة الثانية :إن إقامة املآمت والبكاء على سيد الشهداء اإلمام
احلسني(عليه السالم) وإقامة حفالت التأبني والتكريم لسائر الشهداء
ال قيمة هلا ،ولن تغري يف الواقع الفاسد شيئا ،ولن تزعج الظاملني
واملستكربين واملفسدين يف األرض ،ما مل تؤدي إىل حتول
إجيابي يف النفوس ،وإىل ترمجة القيم واملبادئ اليت استشهد من
أجلها الشهداء إىل مواقف عملية إجيابية يف احلياة  .إن إقامة املآمت
على سيد الشهداء(عليه السالم) وإقامة احتفاالت التأبني والتكريم
لسائر الشهداء ،والبكاء واحلزن واألسى عليهم ،ينبغي أن تبقي

55

مضامني الشهادة وقضايا الشهداء حاضرة وماثلة يف العقول
والقلوب والواقع ،مما يؤدي إىل أحياء النفوس وإىل إنعاش الواقع
وتطويره وصيانته من الضعف والتخلف واالحنراف ،وبدون ذلك
ال قيمة حقيقية إلقامة املآمت على سيد الشهداء(عليه السالم) وإلقامة
احتفاالت التأبني والتكريم لسائر الشهداء ،وال قيمة للبكاء
واحلزن واألسى عليهم.
وإنه ملن مصلحة الطواغيت واملستبدين واملستكربين يف
األرض ،أن تنحصر احلفاوة بسيد الشهداء(عليه السالم) وبسائر
الشهداء السائرين على منهجه يف إقامة املآمت واملهرجانات
واحتفاالت التأبني والتكريم ويف األسى واحلزن والبكاء
والعويل عليهم ،ألنه السبيل األفضل لتفريغ الشهادة من مضمونها
الرفيع ،وتضييع تراث الشهداء ودمائهم ومكتسباتهم وأهدافهم
العظيمة يف احلياة ،وحتويل احلفاوة بهم إىل أداة محاية للظلم
والظاملني واملفسدين واملستكربين يف األرض ،بدال من أن تكون
أداة تهديد وهدم إىل كيانهم الشيطاني القبيح.
أيها األحبة األعزاء :إن التكريم احلقيقي للشهداء ال يكون
إال من خالل السري على نهجهم نهج احملبة والعزة والكرامة واإلباء
والرفض لقوى الباطل والظلم واالستبداد والرذيلة والتخلف
ومقاومتها أشد املقاومة ،وعدم الرضوخ إلرادتها الشيطانية يف
األرض ،ومن خالل بث روح التضحية والفداء واحملافظة على
تراث الشهداء وختليد املعاني والقيم واملبادئ اليت ضحوا من أجلها
وإحيائها وحتريكها على األرض ،ومن خالل احلضور الفاعل يف
ساحات الصراع ناصرين للحق ضد الباطل ،وللعدل ضد الظلم
اجلور ،وللفضيلة ضد الرذيلة ،وللحرية والعزة والكرامة والتقدم
ضد االستبداد واالستعباد واالستكبار واإلذالل واالضطهاد
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والتخلف ،ومن خالل صيانة مكتسبات الشهداء وأهدافهم
العظيمة ،وليس االكتفاء بإقامة االحتفاالت واملهرجانات وتوزيع
الدروع والزهور على ذوي الشهداء مع التجاهل الفعلي خلط
الشهداء وقيمهم ومبادئهم يف احلياة وتضييع تراثهم ومكتسباتهم
وأهدافهم العظيمة اليت استشهدوا وضحوا من أجلها.
أيها األحبة األعزاء :علينا أن نعلم بأن احلياة اإلنسانية الكرمية
ليست إال عقيدة صاحلة وجهاد صادق ،فعلينا أن حنسن استقبال
رسائل الشهادة والشهداء ،وأن حنسن التعاطي معها جبدية
وإجيابية ،فنعظمها وجنلها ونرفعها كالتيجان فوق رؤوسنا ،وأن
حنفظ تراث الشهداء ،وأن نصون املبادئ والقيم واملكتسبات اليت
ضحوا من أجلها ،وأن جنعل منها معامل رئيسية يف طريقنا الصاعد
يف احلياة ،وأن نواصل الطريق الذي سار فيه الشهداء حتى تتحقق
األهداف العظيمة اليت سعوا وضحوا من أجل حتقيقها ،ونالوا
شرف الشهادة وحصلوا على وسامها الرباني الرفيع.
أكتفي بهذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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االحتفاء بالشهداء واملضحني حالة إنسانية

املناسبة :التأبني السنوي لسماحة الشيخ اجلمري

.

(رمحه اهلل تعاىل)

املكان :مأمت العطار ـ سرتة/مركوبان.
اليوم :مساء اخلميس ـ ليلة اجلمعة.
التاريخ/22 :ذو احلجة1430 /هج.
املوافق/10 :ديسمرب ـ كانون األول2009 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم ،من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن
شر الشيطان الرجيم .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه
املنتجبني األخيار.
السالم عليكم أيها األحبة  :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :رحم اهلل من قرأ السورة املباركة الفاحتة وأهدى
ثوابها إىل روح قائد انتفاضة الكرامة مساحة الشيخ عبد األمري
اجلمري ،وإىل روح شيخ الشهداء مساحة الشيخ علي النجاس ،وإىل
أرواح شهدائنا األبرار األخيار ،عليهم مجيعا الرمحة والسالم.
أيها األحبة األعزاء :سوف أحتدث يف بضع مسائل باختصار
شديد ..
املسألة ( :)1إن االحتفاء بالشهداء والعظماء واملضحني الشرفاء
يف سبيل الدين والوطن ،حالة إنسانية قيمية (أي :ترتبط بالقيم
الدينية واإلنسانية) قبل أن تكون حالة سياسية ،وهلذا جندها عند
كافة األمم والشعوب املتحضرة .وعليه جيب جتنيب هذا االحتفاء
التجاذبات السياسية وغريها من املناكفات املضرة بها ،واحملافظة
عليها كحالة إنسانية ووطنية عامة ،وعدم تشويهها بالتجاذات
واالختالفات يف الرأي وحنوها ،فإن ذلك يسيء إليها كحالة
إنسانية وقيمية ويسئ إلينا ،ويضر باملصاحل الدينية والوطنية ،ألنه
يضعف الصف الديين والوطين ،ويشوه احلالة الروحية والقيمية
لديه ،ويضعف احلركة املطلبية الشعبية ويفقدها محاسها وجديتها
وصفاءها ،حيث تغلب املصاحل اخلاصة على احلالة القيمية وعلى
املصاحل الدينية والوطنية العامة  .ومن املؤسف أن هناك من يتأثر
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موقفه من الشهداء والعظماء واملضحني باختالف رأيه معهم ،حتى
محل االختالف يف الرأي البعض على اإلساءة ملن خيتلف معهم من
الشهداء والعظماء واملضحني ،ورماهم كرمي النواة أو القمامة !!
وعلى خلفية هذا التفكري اخلاطئ ،وألن مساحة الشيخ
اجلمري(رمحه اهلل تعاىل) شخصية قيادية تتمتع بتأييد مجاهريي واسع،
جند التنافس على تأبينه لدى خمتلف األطراف ،والسعي لدى
(رمحه اهلل تعاىل)
الكثري من الناس إلثبات أن مساحة الشيخ اجلمري
إىل صف حزبه ورأيه ومواقفه ،حتى وصل احلال بالبعض الختالق
األكاذيب وحنوها من السيئات إلثبات خمالفة أصحاب الرأي
اآلخر لسماحة الشيخ اجلمري(رمحهاهللتعاىل) يف أطروحاتهم ومواقفهم،
بهدف التشهري بهم وتسقيطهم والتأليب عليهم  .ويف املقابل جند
اإلهمال لتأبني معظم الشهداء ومنهم شيخ الشهداء مساحة الشيخ
علي النجاس(رمحه اهلل تعاىل) فلم حيضر تأبينه السنوي سوى بضع
عشرات من األشخاص ،ومل حيضره أحد من الرموز والقيادات
الدينية والسياسية واجملتمعية ،وذلك حتت تأثري االختالفات،
وغياب املكاسب اخلاصة إلقامة وحضور مثل هذا التأبني .
ولو حتلى هؤالء بالنضج الفكري والروحي لعلموا ..
• بأن االختالف مع مساحة الشيخ اجلمري(رمحه اهلل) يف
أطروحاته ومواقفه حق مكفول حبكم العقل والدين واملواثيق
الدولية.
• وأن هذا االختالف ال يقلل من القيمة الدينية والوطنية لسماحة
الشيخ اجلمري(رمحه اهلل تعاىل) أو املختلف معه يف األطروحات واملواقف.
• وال مينع هذا االختالف من االحتفاء بسماحة الشيخ اجلمري
(رمحه اهلل تعاىل) وتكرميه ،فهو رمز ديين ووطين قدم التضحيات
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اجلسيمة من أجل دينه ووطنه ،واالحتفاء به وتكرميه حالة قيمية
ال تتأثر باختالف الرأي معه.
• وملا أهملوا االحتفاء بسائر الشهداء وتكرميهم.
• وملا سعوا إلثبات اختالف اآلخرين مع مساحة الشيخ
اجلمري(رمحه اهلل تعاىل) بهدف التشهري بهم وتسقيطهم والتأليب عليهم
استنادا إىل ذلك االختالف املزعوم.
املسألة ( :)2خبصوص االحتفاء بعيد الشهداء املوافق/17(:
ديسمرب) من كل عام ،فإني أرى بأن أول شهيدين سقطا ظلما يف
انتفاضة الكرامة الشعبية بالرصاص احلي على يد الشرطة ،هما
الشهيدين السعيدين :هاني مخيس ،وهاني الوسطي ،وقد سقطا
يف هذا التاريخ ،وهما ومجيع الشهداء شهداء للوطن والشعب،
فاالحتفاء بهما وتكرميهما هو عمل وطين بامتياز ،واالحتفاء
بالشهداء وتكرميهم يف هذا اليوم بالذات حيمل درسا وطنيا بليغا
للسلطة وللشعب ،وهو ال يتعارض مع االحتفال بأية مناسبة أخرى،
وقد حدث هذا االحتفاء والتكريم لسنوات عديدة يف بداية
العهد اجلديد قبل أن ترتاجع السلطة عما بدأته من اإلصالح ،ومل
حتدث أية مشاكل يف تلك السنوات ،وال مانع من االستمرار فيه،
وينبغي على السلطة أن تتصرف حبكمة ومبا يعود على الوطن
باملصلحة ،ويساعد على عودة املياه إىل جماريها الطبيعة يف مصلحة
احلكومة والشعب  .وأطالب السلطة بالعمل الوطين اجلاد إلنهاء
ملف الشهداء وضحايا التعذيب وجرب الضرر ،فإنهاؤه ال يتوقف
على إنهاء امللفات الساخنة األخرى ،مثل :امللف الدستوري وملف
التجنيس ،وإن إنهاء هذا امللف يساعد على إعادة اهلدوء إىل البالد،
ويساهم يف جعل الصراع بني السلطة واملعارضة حول املطالب
الشعبية باألدوات السياسية البحتة ،وهذا يصب يف مصلحة السلطة
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واملعارضة والشعب .
املسألة ( :)3إني أنصح كافة املؤمنني واملواطنني الشرفاء
باالئتالف واحملبة والتناصح والتعاون بينهم على املشرتكات
الدينية والوطنية ،وجتنب اإلساءة والتسقيط والتأليب على
بعضهم ،وأن ال يكشف بعضهم ظهر البعض اآلخر حبجة
االختالف ،وإمنا يدفع عنه وحيمي ظهره ،فاالختالف يف الرأي
ال يسقط هذه احلقوق الدينية والوطنية املفروضة حبكم العقل
والدين والضمري على اجلميع  .فيجب علينا أن نعلم بأن االختالف
حق مكفول ،وحفظ حقوق األخوة يف الدين والوطن حق
مفروض على اجلميع ،وهذان احلقان ال يتعارضان ،فال يصح منا
حبكم العقل والدين والضمري بأن نهدر حقوق األخوة يف الدين
والوطن حبجة االختالف يف الرأي.
وحنن يف تيار الوفاء اإلسالمي ندير االختالف يف الرأي على
هذا األساس وحنوه ،فهذا ما يوصينا به ديننا اإلسالمي احلنيف،
وأئمتنا األطهار(عليهم السالم) ومراجعنا العظام .........
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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الشهادة والصدق

املناسبة :تأبني الشهيد حسن طاهر.
املكان :مأمت اإلمام علي /إسكان جد حفص.
التاريخ /5 :ربيع األول1429 /هج.
املوافق /13 :مارس ـ آذار2008 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم  ،من شر نفسي األمارة بالسوء  ،ومن
شر الشيطان الرجيم.
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
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اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدا يا كريم.
اللهم معهم  ..معهم المع عدوهم.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
عنوان الكلمة يف هذه الليلة العظيمة وحنن نعيش ذكرى
شهيدنا الغالي السعيد حسن طاهر هو( :الشهادة والصدق) وسوف
أحتدث فيها على حمورين رئيسيني ،وهما:
احملور األول ـ حول الصدق:
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(املائدة.)119 :
أنواع الصدق:
يتضمن الصدق مبعناه الواسع ثالث أنواع رئيسية ،وهي:

النوع األول ـ الصدق يف اخلرب :وفيه يكون اإلنسان صادقاً إذا
طابق خربه الواقع.
النوع الثاني ـ الصدق يف العقيدة :وفيه يكون اإلنسان صادقا
يف حالتني ،وهما:
احلالة ( :)1إذا كان اإلنسان متجردا للحقيقة وباحثا عنها جبد
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ومثابرة وإخالص ،وباذال كل ما لديه من الوسع والطاقة من أجل
حتصيلها ،وكانت عقيدته صحيحة (أي مطابقة للواقع) وهذا
حيتاج إىل أن يكون اإلنسان ناقدا وبعيدا عن التربير ومقاوما
لكل عوامل التأثري السليب يف التفكري والبحث عن احلقيقة.
احلالة ( :)2إذا عمل مبقتضى ما يعتقده بعيدا عن النفاق والرياء
والسمعة ،فتكون أقواله وأفعاله ترمجة دقيقة ألفكاره وعقيدته،
وتتسم بالصراحة والوضوح ،بعيدة عن املراوغة واخلداع.
النوع الثالث ـ الصدق يف العزم واإلرادة :وفيه يكون اإلنسان
صادقا ،إذا أتى مبا يريده ويعزم عليه على حنو اجلد ،ويبذل فيه
أقصى ما لديه من الوسع والطاقة.
وتتضمن اآلية الشريفة املباركة جمموعة حقائق أساسية،
منها:
احلقيقة ( :)1أن اخلطاب يف اآلية الشريفة املباركة ،هو من
اهلل عز وجل يف يوم القيامة لعباده الذين حتلوا بصفة الصدق يف
احلياة الدنيا ،ويؤكد اهلل عز وجل يف اخلطاب أن الصادقني
سوف ينتفعون يف يوم القيامة مبا كانوا عليه من الصدق يف احلياة
الدنيا ،حيث حيصلون على الثواب العظيم من اهلل عز وجل يف
اآلخرة جزاء صدقهم يف احلياة الدنيا.
احلقيقة ( :)2أن اهلل عز وجل يكون راضيا عن الصادقني مبا
كانوا عليه من الصدق يف احلياة الدنيا .واآلية تشري إىل رضا اهلل
عز وجل عن نفس الصادقني وليس الرضا عن أعماهلم ،وهناك
فرق كبري بني احلالتني :فقد يأتي العدو بعمل مرضي ولكنه
يبقى عدوا يف احلقيقة والواقع ،وقد يأتي الصديق بعمل غري
مرضي ولكنه يبقى صديقا يف احلقيقة والواقع ،وهذا يدل على
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عدة أمور ،منها:
األمر ( :)1أن للصدق قيمة عالية جدا يف حساب التقويم اإلهلي
الدقيق.
األمر ( :)2أن الصدق يشمل بتأثريه اإلجيابي مجيع أعمال
اإلنسان ،فكل األعمال الصاحلة تنضوي حتت عنوان الصدق،
ويقوم اإلنسان بأداء التكليف وحتمل املسؤوليات املنوطة به على
أحسن وأكمل وجه.
األمر ( :)3أن الصادقني يكونون بصدقهم مثاال للعبودية هلل
عز وجل وااللتزام بالطاعة واألخالق احلسنة.
األمر ( :)4أن الصادقني يعيشون املعانات احلقيقية يف احلياة
الدنيا فيما يفرضه الصدق من الطهارة الروحية والنفسية وحتمل
املآسي واآلالم واخلسائر املادية الضخمة انطالقا من العشق للحق
واحلقيقة والعدل واخلري والفضيلة.
احلقيقة ( :)3رضا الصادقني عن اهلل عز وجل ،وهذا يعين
رضاهم بقضاء اهلل عز وجل وقدره وبكل ما ينزل بهم من أمره،
والتسليم له يف مجيع أحواهلم يف احلياة الدنيا ،لعلمهم حبكمته
ورمحته وكرمه وقدرته على كل شيء ،فكل ما ينزل بهم
أو يصيبهم يف احلياة الدنيا فهم يعلمون أنه خري هلم ،وجاء يف
النصوص الشريفة مبا معناه :لو اطلع اإلنسان على الغيب ملا اختار
لنفسه غري ما وقع له ،وهذا ما حيكم به العقل السليم .ثم رضاهم
بثوابه هلم يف اآلخرة على أعماهلم.
احلقيقة ( :)4أن الصادقني حيصلون بصدقهم وآثاره على
حياتهم على السعادة اإلنسانية العظيمة يف الدنيا واآلخرة { َذ ِل َك
يم} مع التنبيه إىل أن جمرد اإلشباع للحاجيات ال حيقق
ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
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السعادة لإلنسان ما مل حيصل معه الرضا.
واخلالصة :أن الصدق هو أس الفضائل وأصلها،
للحصول على احلقيقة وإقامة العدل وحتقيق األمن
واالزدهار يف احلياة ،وهو سفينة النجاة لإلنسان،
للحصول على أعلى درجات القرب من اهلل عز وجل
العالية يف اجلنة.

والسبيل
والتقدم
والسبيل
والغرف

احملور الثاني ـ الشهادة والصدق:

أيها األحبة األعزاء :املرابطة الفاعلة يف املطالبة باحلقوق وإقامة
العدل ونشر الفضيلة يف اجملتمع ،كانت وال تزال سببا ألن خيتار
اهلل عز وجل من بيننا شهداء سعداء يف سبيله .والشهادة متثل
األمنية الكربى اليت يتمناها مجيع األولياء وعباد اهلل الصاحلني
الذين يسألون ربهم دائما أن جيعلها من نصيبهم ،فهي الباب الذي
يعرج من خالله األولياء الصاحلون إىل ربهم املتعال ،وإىل الدرجات
العالية يف اجلنة ،حيث السعادة والفوز العظيم يف اآلخرة.
والتوفيق إىل الشهادة احلقيقية (وهي الشهادة يف سبيل اهلل):
حيتاج إىل الصدق والتهيؤ وإعداد النفس ،فمن مستلزماتها ما يلي:
أوال :الصرب والثبات وحتمل املشاق واالستعداد للتضحية وقطع
النفس عن مجيع العالئق الدنيوية والتحرر من قيودها.
ثانيا :اإلخالص يف النية لكي تكون الشهادة مقبولة عند اهلل
عز وجل حبيث يريد اإلنسان اجملاهد أو املرابط يف طريق الشهادة
بعمله وجه اهلل سبحانه وتعاىل ونصرة دينه احلق وإعالء كلمته
ونصرة أوليائه واملستضعفني يف األرض واملظلومني ونشر العدل
واخلري والفضيلة دون مراءاة أو طلب للغنيمة أو املنزلة عند الناس.
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وهذا كله حيتاج إىل الصدق :فبدون الصدق ال ميكن أن
حيصل اإلخالص يف النية والصرب والثبات وتقديم التضحيات يف
سبيل حتقيق األهداف العظيمة يف احلياة.
للهّ
قال اهلل تعاىلَ N :ف ْل ُيقَا ِت ْل فيِ َسب ِ
ون الحْ َ َيا َة
ين َي ْش ُر َ
ِيل ا ِ َّال ِذ َ
ِيل اللهّ ِ َف ُي ْقت ْ
َل َأو َي ْغ ِل ْب َف َس ْو َ
ف ُن ْؤ ِتيهِ
الد ْن َيا ب ِ
ِاآلخ َر ِة َو َمن ُيقَا ِت ْل فيِ َسب ِ
ُّ
يما( Mالنساء.)74 :
َأ ْج ًرا َع ِظ ً
منزلة الشهداء:

وحيظى الشهداء مبنزلة عظيمة يف ثقافتنا اإلسالمية ،ملا يتحلى
به املرابطون على طريق الشهادة من صفات مجيلة ،فهم ملا يتحلون
به من الصدق يعيشون الصفاء الفكري والروحي ،فال حيجبهم
عن احلق واحلقيقة حجاب من هوى النفس وأتباع الشيطان أو
احلرص على الدنيا ومغامنها ،ولديهم كامل احلرص على الطاعة
وأداء التكليف وإجناز ما يكلفون به من املسؤوليات على أحسن
وجه وأكمله .وهم يتحلون بالصرب واإلقدام والثبات واإلرادة
القوية ذات التحصني العالي أمام املغريات والتهديدات والتحديات
والصعوبات اليت تواجههم يف احلياة ويف طريق اجلهاد والكفاح،
ألنهم يؤثرون ما عند اهلل عز وجل على مجيع األغراض الدنيوية،
وألنهم يتوكلون على اهلل عز وجل يف أمورهم كلها ،ويعتربونه
الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل والولد  ،ويقاومون نزعات
الشيطان الرجيم الذي يريد أن يثبط همتهم ويزين هلم الراحة
والدعة  ،ويأخذون بأسباب القوة املادية واملعنوية ،ويتخلصون من
أسباب الضعف املادية واملعنوية ،ويتطلعون إىل النصر والتمكني
للحق والعدل واحلرية والتقدم واالزدهار يف احلياة لتسعد البشرية
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قاطبة يف ظل منهج السماء العظيم .واملرابطة على طريق الشهادة
حتتم على املرابطني التآخي والتحاب يف اهلل عز وجل ،ألن التنازع
والتباغض يؤدي إىل الضعف والفشل واهلزمية.
ومن صفات املرابطون يف طريق الشهادة :أنهم ال حيملون حقدا
على إنسان ،وال يؤذون أحدا ،وال يسلبون حقا من أحد أو يغتصبوه،
وال ينتهكون مقدسا من املقدسات أو حرمة من احلرمات.
واخلالصة :أن ثقافة الشهادة واملرابطة على طريقها ،جتعل أرواح
أصحابها تتطلع إىل ريح اجلنة وروحها ورحيانها ،وتسمو إىل أعلى
عليني يف امللكوت األعلى ،وتدعم احملبة واألخوة وتقوي الرابطة
اإلميانية واالجتماعية بني أبناء الوطن الواحد واألمة الواحدة،
وجتعلهم شخصيات هلا شأنها العظيم ،ودورها الكبري ،وتأثريها
البالغ يف احلياة ،باملقارنة مع املستكينني الذين يشغلون أنفسهم
بالشهوات ومطالب اجلسد والغريزة ،ويتطلعون إىل املناصب
واملغامن واأللقاب ،فتضعف نفوسهم يف ظل الركون إىل الدنيا
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وتسود وتسقط إىل احلضيض األسفل يف سجني.
وشهوات النفسّ ،

مما جيعل من املرابطني على طريق الشهادة :أسوة حسنة
لآلخرين يف مسوهم الفكري والروحي ،وتضحيتهم بالنفس
والنفيس يف سبيل احلق والعدل واحلرية ومواجهة حكام اجلور
والدكتاتورية واالستبداد وأئمة الضالل.
ِن اللهّ َ
وت ِبالجْ ُ نُو ِد َق َ
ال إ َّ
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آمنُو ْا َم َع ُه َقا ُلو ْا َ
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ال َّال ِذ َ
َو َّال ِذ َ
ين َ
للهّ
للهّ
َ
َ
ري ًة ِبإ ِْذ ِن ا ِ
كم ِّمن ِف َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َ
ُّون أ َّن ُهم ُّمال ُقو ا ِ َ
َي ُظن َ
ك ِث َ
للهّ ُ
ين(Mالبقرة.)249 :
الصاب ِ
ِر َ
َوا َم َع َّ
قيمة الشهادة يف احلياة:

الكل يدرك بأن احلق حيتاج إىل قوة حتميه  ،وإذا فقدت هذه
القوة يضيع احلق والعدل ،وتضيع احلرية والفضيلة ،وحيل حملها
الباطل والظلم والرذيلة والدكتاتورية واالستبداد والذل واهلوان.
وقد ثبت بالعقل والنص واحلس والتجربة :بأنه ال ميكن إيقاظ األمم
والشعوب ،وحتقيق العزة والكرامة والتقدم والرخاء هلا ،بدون أن
تكون لدى أبنائها ثقافة الشهادة ،والرغبة يف التضحية والفداء من
أجل احلق والعدل والفضيلة والتقدم واالزدهار يف احلياة.
للهّ
قال اهلل تعاىل َ N :و َل ْو َ
ض َّل َف َس َد ِ
َّاس َب ْع َ
ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
ت
ال َد ْف ُع ا ِ الن َ
َ
َ
ْ
لمَ
ض َو َل ِ
ـك َّن اللهّ َ ُذو َف ْ
األ ْر ُ
ض ٍل َعلى ال َعا ِنيَ( Mالبقرة.)251 :
للهَّ
َّاس َب ْع َ
ض ُهم ِب َب ْع ٍ
ض لهَُّ ِّد َم ْت
وقال اهلل تعاىلَ N :و َل ْولاَ َد ْف ُع ا ِ الن َ
للهَّ
ص َو ِ
اس ُم ا ِ َ
اج ُد ُي ْذ َ
ات َو َم َس ِ
ريا
ص َل َو ٌ
ام ُع َو ِب َي ٌع َو َ
َ
ك ِث ً
ك ُر ِفي َها ْ
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للهَّ ُ
ِي َع ِزيزٌ( Mاحلج.)40 :
نص ُر ُه إ َّ
ِن اللهَّ َ َلقَو ٌّ
نص َر َّن ا َمن َي ُ
َو َل َي ُ

وقال الرسول األعظم األكرم(صلى اهلل عليه وآله وسلم)« :يوشك األمم
أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة على قصعتها  ،فقال قائل
 :من قلة حنن يومئذ؟ قال :بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء
كغثاء السيل ،ولينزعن اهلل من صدور أعدائكم املهابة منكم،
وليقذفن يف قلوبكم الوهن ،قيل :وما الوهن يا رسول اهلل ؟ قال
 :حب الدنيا وكراهية املوت».
فاملرض العضال الذي يعيق حركة تقدم األمم والشعوب
ويؤدي بها إىل التخلف والذل واملهانة ـ حبسب هذا احلديث الشريف
ـ يتمثل يف أمرين أساسيني ،وهما:
األمر ( :)1حب الدنيا ومغرياتها ،حيث يكون الناس عبيد
الشهوات .
األمر ( :)2كراهية املوت ،حيث يورث اإلنسان الذل واملهانة
والصغار.
وهذا يكون نتيجة رؤية منحرفة وثقافة متخلفة يف احلياة.
ونتوصل مما سبق إىل النتائج املهمة التالية:
النتيجة ( :)1أن محل ثقافة الشهادة واملرابطة على طريقها،
وتكريم الشهداء واحلفاوة واإلقتداء بهم  ،هو السبيل لعزة األمم
والشعوب وكرامتها وتقدمها ورخائها يف احلياة ،وأن الفقر يف
ثقافة الشهادة والتخلي عن املرابطة على طريقها ،يورث األمم
والشعوب الوهن والضعف والتخلف والذل والصغار يف احلياة.
النتيجة ( :)2أن املرابطة على طرق الشهادة حيتاج إىل الصدق،
فبدون الصدق تضيع احلقائق ويضعف اإلنسان عن تقديم
التضحيات الالزمة إلقامة احلق ونشر العدالة والفضيلة ودفع عجلة
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التقدم واالزدهار يف احلياة إىل األمام.
أيها األحبة األعزاء ،،
أكتفي بهذا املقدار ،،
واعتذر لكم عن كل خطأ وتقصري ،،
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم ،،
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء ،،
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته .
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رسالة الشهيد

املناسبة :تأبني الشهيدين( :فاضل ونضال).
املكان :ساحة الشهيد فاضل ـ قرية كرزكان.
اليوم :مساء اجلمعة ـ ليلة السبت .
التاريخ /6 :مجادى األول1430 /هج.
املوافق /1 :مايو ـ آيار2009 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن
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شر الشيطان الرجيم .
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه
املنتجبني.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
للهَّ
قال اهلل تعاىلَ { :و َ
ين ُق ِت ُلو ْا فيِ َسب ِ
ِيل ا ِ َأ ْم َواتًا
ال تحَ ْ َس نَ َّ
ب َّال ِذ َ
ُ
َ
ِ
َاه ُم اللهَّ ُ ِمن َف ْ
بمِ
ض ِل ِه
ت
آ
ا
ني
ح
ر
ف
.
ون
َق
ز
ِ
ِم ُي ْر َ
ُ
َب ْل َأ ْح َياء ِع َ
َ َ
ند َر ِّبه ْ
ِم َو َ
ِم َأ َّ
ال َخ ْو ٌ
ون ب َّ
ال
َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
ِال ِذ َ
ف َع َل ْيه ْ
ين لمَ ْ َي ْل َحقُو ْا ِبهِم ِّم ْن َخ ْل ِفه ْ
ون} (آل عمران 169 :ـ .)170
ُه ْم يحَ ْ َز ُن َ
أيها األحبة األعزاء ..

الشهيد حي قبل أن يستشهد ،ألنه جتاوز احلياة احليوانية مبا
حتمله من الغرائز والوقوف عند احلاجات املادية واألغراض
اجلزئية الصغرية ،إىل احلياة اإلنسانية الروحية حيث القيم العالية
واملبادئ السامية واالهتمامات الشريفة والكبرية ،وأصبح له بذلك
نور رباني كاشف ميشي به يف الناس ،وحيسن تقييم األمور،
ويقدر على اختاذ املواقف القوية الصائبة عن يقني  .وهلذا جاد
بروحه يف سبيل اهلل عز وجل  ،وأقدم على الشهادة بنفس مطمئنة
ملؤها الثقة باهلل سبحانه وتعاىل وبنصره وحسن جزائه  ،بينما
يبحث غريه عن املال والثروة واجلاه واملنصب والسلطة وحنوها من
املكاسب الدنيوية اخلاسرة.

قال اهلل تعاىلَ { :أ َو َمن َ
ورا يمَ ْ ِشي
كَ
ان َم ْيتًا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه ُن ً
ك َمن َّم َث ُل ُه فيِ ُّ
الظ ُل َم ِ
َّاس َ
ِج ِّم ْن َها} (األنعام:
ِب ِه فيِ الن ِ
س بخِ َ ار ٍ
ات َل ْي َ
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 )122حيث يعترب الشهيد أحد املصاديق العظيمة الظاهرة هلذه اآلية
الشريفة املباركة.
والشهيد حي بعد الشهادة ،حياة حقيقية فعلية مؤكدة ثابتة
يف مكانة عالية يف مقعد صدق عند الرب اجلليل ،فيها التشريف
اجلليل ،والتكريم العظيم  ،والفضل الكبري ،والنعيم املقيم
املتجدد بصنوفه ،والفرح الروحي الغامر ،والسعادة األبدية
اخلالدة اخلالصة اليت ال يشوبها اخلوف واألمل واحلزن ألي سبب
كان ،فهي حياة آمنة مفعمة باحليوية والنشاط ،وليست حياة
جمازية ،مثل :الذكر احلسن وغريه فحسب.
َاهم اللهَّ ُ
ِم ُي ْرز ُ
ون َ .ف ِر ِح َ
َق َ
قول اهلل تعاىل {َأ ْح َياء ِع َ
ند َر ِّبه ْ
ني بمِ َ ا آت ُ ُ
ِمن َف ْ
ض ِل ِه } (آل عمران169:ـ.)170
والشهيد حي بعد الشهادة ،بالذكر احلسن اجلميل بني الناس،
وباآلثار الطيبة اليت تركها يف حياتهم على طريق احلقيقة العظمى
والعدالة الكربى والعزة واملنعة والكرامة والطهارة والشموخ
والرفعة وحنوها.
وهلذا فرسالة الشهيد إىل الناس ،هي:

• أن القتل يف سبيل اهلل تبارك وتعاىل ليس مما ينبغي اخلوف
واحلذر منه واألسف حلصوله ،وإمنا هو شرف عظيم ينبغي
التنافس من أجله ألنه عني احلياة اليت يطلبها اإلنسان ويرغب فيها.
• أن املطلوب من املؤمنني والشرفاء أن حيافظوا على مسلك
الشهادة يف احلياة ،ويقدسوه وال يضيعوه وال ينحرفوا عنه إىل
غريه خوفا وطمعا أو ووهناً ،فهي الطريق إىل نشر احلق ،وإقامة
العدل ،وحتقيق العزة واملنعة .وهي الطريق إىل السعادة والفضل
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والكرامة والفرح الروحي الغامر يف الدنيا واآلخرة ،وهي
الطريق الذي ال خسارة فيه لإلنسان أبدا.

ون ب َّ
ِم
قول اهلل تعاىلَ { :و َي ْس َت ْب ِش ُر َ
ِال ِذ َ
ين لمَ ْ َي ْل َحقُو ْا ِبهِم ِّم ْن َخ ْل ِفه ْ
ِم َو َ
َأ َّ
ال َخ ْو ٌ
ون} (آل عمران.)170 :
ال ُه ْم يحَ ْ َز ُن َ
ف َع َل ْيه ْ

إن هذه الرسالة :فيها تعديل كامل ملفهوم املوت ،وإظهار
كامل لقيمة الشهادة يف سبيل اهلل عز وجل مبا حيمله هذا
السبيل من جتسيد وإظهار لقيم احلق والعدل والكرامة والعزة
واملنعة وحنوها ،وفيها حتفيز للمشاعر الطيبة يف نفوس املؤمنني
الصادقني يف إميانهم املصدقني باليوم اآلخر حنو الشهادة وتكريم
الشهداء ،وإزالة كل احلواجز الفكرية والنفسية والروحية اليت
تقف يف طريق الشهادة  ،لكي حيثوا اخلطى حنوها بنفس راضية
مطمئنة ،بهدف إعمار احلياة ورقيها وتطهريها وحتقيق السعادة
لإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
ويف احلقيقة :فإن كل الشعوب احلية حترتم شهداءها
وتكرمهم وتقيم هلم وزنا كبريا .ولكن ما يوليه اإلسالم
العظيم للشهداء من االحرتام والتقدير ال مثيل له يف سائر األديان
والثقافات واحلضارات اإلنسانية يف التاريخ كله  .وبهذا االحرتام
والتقدير املتميز للشهداء ،استطاع اإلسالم العظيم أن خيلق أمة
جميدة عظيمة تركع أمامها أعظم العروش واألمرباطوريات
يف التاريخ .وحينما مال املسلمون إىل احلياة الدنيا وشهواتها
وزخارفها وفقدت الشهادة زمخها وقيمتها لديهم ،فقدوا هيبتهم
ومكانتهم وجترأت عليهم األمم وسلبتهم مقدراتهم وفرضت
سيطرتها االستعمارية عليهم.
أيها األحبة األعزاء :يف هذه املناسبة اجلليلة ،حيث حنن يف
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تأبني شهيدين عزيزين علينا ،هما  :فاضل ونضال ،أرغب يف
التنبيه إىل بعض األمور اليت أرى أهمية التنبيه إليها  ،وهي:
• أن املطالب اليت طالب بها الشهداء السعداء وأستشهدوا
من أجلها مل تتحقق بعد وال تزال بيننا وبينها مسافة كبرية،
واملطلوب منا وحنن يف تأبني هذين الشهيدين العزيزين أن نؤكد
عزمنا على االستمرار يف املطالبة بها حتى تتحقق ،وأن ال خنضعها
للمساومة والرتدد ،وإال فقد التأبني قيمته احلقيقية بالنسبة لنا حنن
األموات يف هذه احلياة.
• أن املطالبة باحلقوق العادلة ال تنفصل عن املناهج والوسائل
املتبعة لتحقيقها من حيث الكيفية والكفاءة ،واملراد بالكيفية:
سالمة الوسائل ونظافتها وشرعيتها  ،واملراد بالكفاءة :قدرتها
الفعلية ـ وليست الوهمية ـ على حتقيق املطالب .هلذا جيب التدقيق
يف املناهج والوسائل املتبعة لتحقيق املطالب والتأكد من كفاءتها
لتكون املطالبة جدية وواقعية ،وبدون ذلك تصبح املطالبة عبثية
وغري واقعية وغري عقالنية وفاقدة للقيمة.
• جيب رص الصفوف وتوحيد الكلمة والتكامل يف
األدوار بني خمتلف القوى السياسية املطالبة باحلقوق ،واحلذر
من املواجهات البينية حتت أي عنوان كان ،فإنها من تسويالت
الشيطان الرجيم وإن تسربلت بسربال الشرعية والقداسة.
وجتب احملافظة على البوصلة يف االجتاه الصحيح  ،بالرتكيز
على املطالب الرئيسية وعدم االجنراف إىل املطالب الصغرية
واملختلقة وحرف البوصلة إىل قضايا هامشية ،وأن ال نسمح
ألنفسنا بأن نضعف طرفا من أطراف املعارضة ونضع الرتوس اليت
حتمي السلطة يف صراعها معه وحرف الصراع إىل وجهة أخرى
حبجة االختالف وعنوان املصلحة وغريهما ،فإنه كسابقته من
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تسويالت الشيطان الرجيم وتزييناته اخلبيثة وإن تسربل بسربال
الشرعية والقداسة.
• مل يعد العمل السياسي املمانع يف الوقت احلاضر نزهة،
فقد جتاوزت السلطة اخلطوط احلمر على املستوى األمين
والسياسي ،ودخلت يف دائرة اللعب غري النظيف والقذر
من العيار الثقيل مع املعارضني السياسيني ،وذلك من خالل
املسرحيات األمنية املفربكة وغريها من أشكال اللعب القذر،
مثل :لعبة املزرعة ،ولعبة جيب كرزكان ،ولعبة احلجرية ،ولعبة
مقتل الباكستاني يف املعامري ،اخل.
واآلن حنن أمام حادث تفجري السيارة يف الديه الذي استشهد
فيه أحد األشخاص وأصيب آخر من املطلوبني جلهاز األمن
الوطين إصابات بليغة وال زال حتت العناية املركزة وحياته يف
خطر  ،وتثار حول احلادث العشرات من عالمات االستفهام
واالستغراب .وأمام اإلعالن الرمسي عن خلية الرفاع اإلرهابية
اليت تعمل على مستوى البحرين واخلليج ـ حبسب إعالن السلطة ـ
وحبوزتها أسلحة وذخرية حية ،مما يؤشر إىل خطورة ما ميكن
أن حيدث على الساحة الوطنية يف املستقبل ،يف الوقت الذي
متثل فيه قيادات املعارضة وأنشطتها وفعالياتها الدينية والسياسية
واالجتماعية والثقافية وغريها أهدافا سهلة ومكشوفة يف ظل
غياب احلماية األمنية ،وفرص تعويم املسؤولية بني أطراف عديدة
تستهدفهم يف أنفسهم ألسباب سياسية ودينية ،ويف مجيع األحوال
 :فإن املسؤولية تتحملها السلطة وحدها.
إننا نرى بأن الوضع خطري جدا ،وندعو إىل التحقيق احملايد
ليس فقط يف حادث تفجري السيارة يف الديه ،وإمنا يف مجيع
احلوادث األمنية ـ السيما األخرية منها ـ ولن نقبل بأي نتائج تصدر
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عن غري التحقيق احملايد.
ويف ظل الظروف الراهنة على املعارضني املمانعني أن يقرروا .
• هل أن العمل السياسي املمانع لديهم جمرد لعبة سياسية من
أجل حتصيل بعض املكاسب الدنيوية :املادية واملعنوية ،وميكن
إنهاء اللعبة حتت تأثري الرتغيب والرتهيب وفتح باب االنسحاب
من اللعبة إىل غريها األسلم؟
• أم هو تكليف شرعي ومسؤولية وطنية ال ميكن التخلي
عنه بأي حال من احلوال؟
فإذا كان اخليار األول هو خيارهم ،فهم وما خيتارون
ألنفسهم ،إال أنه ليس خيار احلياة اإلنسانية الكرمية ،وهو ال
ينسجم مع مسلك الشهادة يف احلياة ،وال يليق مبن خيتاره أن حيي
ذكرى الشهداء.
وأما إذا كان اخليار الثاني هو خيارهم ،فقد أحسنوا يف رأيي
االختيار ،وعليهم التحلي بالوعي والصرب واليقظة والثبات والسري
خبطى ثابتة إىل األمام يف طريق املطالبة باحلقوق العادلة ،وحتقيق
العزة والكرامة واملنعة لإلنسان ،ونشر احلق ،وإقامة العدل،
والعمل باخلري ،متوكلني على اهلل الذي ال يقهر ،وواثقني من
نصره وحسن جزائه .وعليهم احلذر كل احلذر من الف Æاليت
تثريها القوى املضادة يف وجوههم واهلل سبحانه وتعاىل معهم
وناصرهم .وليعلموا بأن الصعوبات اليت تواجههم يف طريقهم ـ
تقويهم وتفتح هلم أبواب النصر املادي
يف حالة صربهم وثباتهم ـ ّ
واملعنوي على مصراعيه.
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
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واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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السيد الغريفي العامل ،املربي ،الشهيد

املناسبة  :الذكرى الثامنة عشر الستشهاد السيد أمحد
الغريفي .
املكان :املأمت الغربي مبنطقة النعيم.
اليوم :مساء يوم األحد – ليلة االثنني.
التاريخ /10 :ذو القعدة 1423 /هـ.
املوافق/12 :يناير 2003 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم
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من شر نفسي األمارة بالسوء  ,ومن شر الشيطان الغوي الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني .
اللهم صلي على حممد وآل حممد  ,وارمحنا حممد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد طرفة عني أبدا ،يف الدنيا واآلخرة يا كريم.
اللهم معهم  . .معهم  . .ال مع أعدائهم:
السالم عليكم أيها األحبة ..أيها األخوة يف اهلل ورمحة اهلل
تعاىل وبركاته.
إن كلميت سوف تكون قصرية ،وهي عبارة عن انطباعات
شخصية ،عن شخصية العالمة الشهيد السيد أمحد الغريفي
اهلل) . .

(رمحه

كانت عالقيت بسماحة العالمة السيد امحد الغر يفي ,لفرتة
قصرية ،هي عبارة عن سنوات قليلة جدا ،ولكنها كانت عميقة
ومتميزة  ,والفضل يف ذلك يعود إليه هو ،ألنه كان يعرف كيف
يفتح القلوب؟! وكيف يدخلها؟! وكيف يسكن فيها؟!وكيف
يكنسها مما علق أو يعلق فيها؟!.
وكان يعرف ملاذا؟ وكيف يقرتب من اآلخرين أو يبتعد عنهم؟
يف ضوء رؤية واضحة للعالقة ،بأصوهلا وقواعدها وغاياتها؟!!
كانت العالقات عنده مبقدار وليست جزافا ،كان يزن
العالقات مبيزان علمي وإمياني واجتماعي دقيق !!
لقد كان السيد أمحد الغريفي

(رمحه اهلل تعاىل)
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شخصية إميانية

اجتماعية فذة  ,ذات جاذبية خاصة ..
لقد أحببت السيد امحد الغر يفي حبا خاصا وعميقا ومتميزا،
وأنا وإن كنت راضيا حبيب له كل الرضا ،فإن حيب له مل يكن
باختياري ,لقد فرض حبه واحرتامه على نفسي فرضا،والزالت
أمضاءات حبه ،منقوشة على صفحات قليب حتى هذه الساعة !! مل
متحى !! وليس من شأنها أن تنمحي حتى ألقاه .
لقد وجدت فيه العلم واألميان وحسن اخللق واملعاملة...
لقد وجدت فيه اإلخالص والنزاهة والتواضع ونكران الذات.
لقد كان لينا  ,حنونا  ,متساحما ...
إال أنه ال تأخذه يف اهلل تعاىل لومة الئم ,وكان يصدع بكلمة
احلق!!
شرع رجل ذات مرة يف اغتياب مؤمنا يف جملسه  ,فأسكته
السيد امحد الغريفي !! فحاول الرجل  . .فأسكته !! فحاول
الرجل ...فأسكته !!
رمبا كان الرجل ال يظن بأن السيد امحد سيسكته ...لكنه
أسكته !! نعم أسكته !!
كان السيد امحد الغريفي ( رمحه اهلل تعاىل )  ,مشروعا
إميانيا حيا متحركا !! مل يكن مشروعا إميانيا جسدا !! وإمنا
كان مشروعا إميانيا ذا روح وذو حياة  ,عطريا  ...طاهرا...
نورانيا...
فيه األنس واحملبة واحلنان...
فيه النور الذي يهتدي به السالكون إىل اهلل «رب» العباد...
فيه نور احلق  ,وعطر اخلري  ,وأنس الطهارة واجلمال...
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كان السيد امحد الغريفي تليا لقوله تعاىل يف وصف
عباده املؤمنني املتقني ( أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين ،
جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون يف اهلل لومة الئم ) .
وقوله تعاىل ( َأ ِش َّداء َع َلى ا ْل ُ
محاء َب ْي َن ُه ْم ) ...الفتح-
ك َّف ِ
ار ُر َ َ
اجلزء السادس والعشرون .صدق اهلل العلي العظيم .

لقد كان السيد أمحد الغريفي حضنا دافئا حنونا للمؤمنني ،
وكان موجها ومرشدا وهاديا هلم...
لقد كان للسيد أمحد الغريفي حمبوه ومريدوه  ,وكان له
خصومه ..
ولكن السؤال :هل خبسنا السيد أمحد الغريفي حقه ؟!
وهل كان السيد أمحد الغريفي ( رمحه اهلل تعاىل ) نعمة
ضيعناها !! فرفعه اهلل تعاىل من بيننا سريعا ؟!!
أال يعاقب اهلل جل جالله الناس أحيانا مبثل هذا العقاب ؟!!
اجلواب :إني أرى أنه نعم !!
فلنحذر أن نبخس العلماء أشياءهم !!
فلنحذر أن نبخس العلماء أشياءهم !!
إن السيد أمحد الفريفي مل خيسر شيئا برحيله السريع عنا !!
وإمنا حنن الذين خسرنا خسرانا مبينا !!
أنه مل يكن يعمل من أجل الدنيا  ،أو املناصب أو الوجاهة !!
بل مل يكن يعمل من أجل أن يطول بقاءه بيننا !!
أنه كان يعمل من أجل من حيب  ،وقد رحل سريعا إىل من
حيب!!
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على أنغام قوله تعاىل ( َيا َأ َّي ُت َها الن ْ
ار ِج ِعي إ َِىل
س املُْ ْط َم ِئ َّن ُة (ْ )27
َّف ُ
اض َي ًة َّم ْر ِ
َر ِّب ِك َر ِ
َّيت )
اد ُخ ِلي ِيف ِع َبا ِدي (َ )29و ْ
ض َّي ًة (َ )28ف ْ
اد ُخ ِلي َجن ِ
الفجر -اجلزء الثالثون.
ري َّل َك ِم َن ْ ُ
وىل (َ )4و َل َس ْو َ
األ َ
ف
وعلى أنغام قوله تعاىل ( َو َل ْآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌ

ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك َف َرت َ
ْضى ) الضحى -اجلزء الثالثون .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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الشهادة والبعد الديين

احلفل ألتأبيين للشهيدين السعيدين :نوح خليل وسعيد
اإلسكايف
املكان  :قرية النعيم  -يف مصلى العيد .
الزمان  :مساء األربعاء  -ليلة اخلميس .
التاريخ /23 :مجادى األوىل 1424/هـ – املوافق /23 :يوليو/
2003م.
أعوذ باهلل السميع العليم
من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن شر الشيطان الغوي الرجيم

88

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وامجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدًا .اللهم معهم..
معهم ال مع أعدائهم .السالم على شهداء االنتفاضة السعداء
املظلومني ،السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف
اهلل ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
أيها األحبة األعزاء :الشهداء منارات عز ،وأعمدة قوة يف
املسرية اإلسالمية والوطنية ،وأوتاد راسخة يف الفكر والشعور،
متسك املسرية اإلسالمية والوطنية من الرتاجع واالهتزاز .إنين
كلما وقفت يف تأبني شهيد ،أو وقفت على ذكرى شهيد ،أو
وقفت على قرب شهيد ،أشعر بأني قزم صغري أمام عمالقة الشهادة
العظام ،وأشعر باحلرج الشديد ،خوفاً من التعاطي الكالمي مع
هذه القضايا اإلنسانية الزاخرة بالقيم اإلنسانية الرفيعة ،فض ً
ال
عن اخلوف من االستغالل السيئ هلذه القضايا اإلنسانية ألغراض
دنيوية دنيئة.
أيها األحبة األعزاء :إن الثقافة اليت ليس فيها ثقافة الشهادة،
هي ثقافة سطحية .وإن املسرية اليت ليس فيها شهداء ،هي مسري
املهام السطحية الصغرية ،وال ميكن أن تكون مسرية للمهام
الضخمة الكبرية ،واملهام اجلوهرية املصريية .وإن الفرد الذي ال
ينفتح على ثقافة الشهادة ،هو فرد قصري النظر ،ضعيف اإلرادة ال
حمالة.....
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 ......يف هذه املسألة أأكد على ما ذكره فضيلة الشيخ أبو
جمتبى يف آخر حديثه قبل قليل ،وهو الرتكيز على البعد الديين يف
مسألة الشهادة ،وأنا أوضح هذه املسألة من باب الصدق مع اهلل جل
جالله ،والصدق مع الناس يف مسألة هي من أهم املسائل وأقدسها
وأكثرها جدية يف حياة اإلنسان ،وهي مسألة الشهادة.
إن مسألة الشهادة ال تقبل اجملاملة فيها .فما قيمة أن خنلد ذكر
إنسان يف الوقت الذي يكون فيه فاقدًا للشعور ،فض ً
ال عن أن
يكون معذباً أو غري مرضي عنه عند اهلل جل جالله ؟

إذا افرتضنا جد ً
ال عدم وجود اهلل واليوم اآلخر ،وسألنا
أنفسنا مبوضوعية وجترد :هل ميكن أن تتولد من النظرة
املادية للحياة ،قيم معنوية رفيعة مثل الشهادة والتضحية ،بصورة
منطقية صحيحة؟
أقول بصورة قاطعة وبكل تأكيد :بأن النظرة املادية للحياة
ليس يف وسعها أن تولد قيم معنوية رفيعة مثل الشهادة والتضحية
بصورة منطقية ،وإذا وجدنا إنساناً حيمل النظرة املادية للحياة،
ولديه يف نفس الوقت ميل واندفاع إىل الشهادة والتضحية ،فإن
ذلك امليل واالندفاع ليس وليد النظرة املادية للحياة ،وإمنا هو وليد
البقية الباقية لديه من الفطرة اإلنسانية اليت فطر اهلل الناس عليها.
إن النظرة املادية للحياة ال ترتتب عليها إال املمارسات اجلافة اجللفة
يف احلياة.
أيها األحبة األعزاء :كل شعوب العامل حتتفي بالشهداء،
ملا ميثله الشهيد من خلق رفيع ال يضاهيه شيء ،حيث أنه يضحي
بنفسه من أجل راحة وسعادة أبناء جمتمعه .إال أنين أدعوكم  -أيها
األحبة األعزاء :أدعوكم إىل ربط عملكم يف املسائل الوطنية
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وكل مسائل احلياة ،ال سيما الشهادة ألهميتها الفائقة ،ربط
كل تلك املسائل بالبعد الديين ،حتى تكونوا مستحقني للثواب
األخروي عند اهلل جل جالله .وأحذركم من الصوفية احلسية
غري املنطقية ،اليت ترى إمكانية أن تتولد قيم عالية رفيعة مثل
الشهادة والتضحية من النظرة املادية للحياة بصورة منطقية .إن
النظرة املادية للحياة ال ترتتب عليها إال املمارسات املادية اجللفة
أي اجلافة يف احلياة ،وهي احلالة اليت ترفضها الفطرة اإلنسانية
السليمة ،وال ميكن أن تستقيم يف ظلها احلياة وتتطور !!
ويف اخلتام :أدعو كل الشرفاء يف العامل ،ال سيما أولئك الذين
جيدون يف أنفسهم إندفاعة إىل الشهادة والتضحية من أجل راحة
وسعادة اآلخرين ،أدعوهم إىل التأمل الدقيق والتفكري املوضوعي
يف هذه احلقيقة الوجودية العظيمة .إنها دعوة خملصة موضوعية إىل
اهلل جل جالله ،وإىل طريق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
أكتفي بهذا املقدار ،وأستغفر اهلل الكريم لي ولكم
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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الشهيد حممد مجعة  ...موقف ورسائل

املناسبة :التأبني السادس لشهيد األقصى يف البحرين حممد
مجعة.
املكان :مأمت اهلداية ـ قرية الشاخورة.
اليوم :مساء اجلمعة ـ ليلة السبت.
التاريخ /10 :ربيع األول1428/هج.
املوافق /30 :مارس آذار2007 /م.
أعوذ باهلل السميع العليم من شر نفسي األمارة بالسوء ومن شر
الشيطان الرجيم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
واهد قلوبنا مبحمد وآل حممد ،وعرف بيننا وبني حممد ،وامجع
بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني حممد وآل حممد
يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدا.
اللهم معهم  ..معهم ال مع أعدائهم.
السالم على األنبياء واألوصياء والشهداء والصديقني
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
السالم على مالئكة اهلل املقربني.
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :رحم اهلل تعاىل من قرأ السورة املباركة الفاحتة
وأهدى ثوابها إىل أرواح شهداء البحرين وشهداء اإلسالم العظام
يف كل العصور واألزمان.
أيها األحبة األعزاء :الشهيد السعيد حممد مجعة الشاخوري
 ،أصيب يف املسرية اجلماهريية احلاشدة اليت خرج فيها الشعب
البحريين املسلم الغيور ،للتضامن مع الشعب الفلسطيين الشقيق
اجملاهد ،ومنددا بالعدوان الصهيوني املتكرر على الشعب
الفلسطيين املسلم املظلوم ،ومنددا بالدعم الالحمدود الذي تقدمه
أمريكا للكيان الصهيوني اإلرهابي الغاصب لفلسطني العزيزة.
وكانت املسرية اجلماهريية احلاشدة بالقرب من وكر الشيطان
املسمى بالسفارة األمريكية وذلك يف يوم اجلمعة بتاريخ/21( :
حمرم1423/هج) املوافق/5(:أبريل ـ نيسان2002/م) حيث
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استخدمت قوات الشغب التابعة لوزارة الداخلية البحرينية القوة
املفرطة لتفريق أبناء الشعب املشاركني يف املسرية السلمية
التضامنية مع الشعب الفلسطيين ،فأصيب الشهيد السعيد حممد
مجعة برصاص مطاطي يف حمجر العني بالتحديد ،أدى إىل
استشهـاده يف يوم األحد/23( :حمرم1423/هج) املوافق/7( :
أبريل ـ نيسان2002/م) وقد أثبت األطباء يف شهادتهم الطبية أمام
(رمحه اهلل
احملكمة بأن اإلصابة هي السبب املباشر يف وفاة الشهيد
تعاىل) وكان السفري األمريكي يف البحرين يف ذلك الوقت (رونالد
نيومان) قد وجه إساءة تارخيية كبرية للشعب البحريين املسلم
الغيور وجرح مشاعره اإلسالمية والقومية يف األسبوع الذي سبق
املسرية اجلماهريية ،حيث طلب بوقاحة يف مناسبة تعليمية يف
أحدى املدارس اخلاصة الوقوف دقيقة حداد على القتلى الصهاينة
اجملرمني الذين قتلوا على يد رجال املقاومة األبطال يف فلسطني
املغتصبة.
وقد رفعت عائلة الشهيد السعيد حممد مجعة دعوى قضائية
ضد وزارة الداخلية بواسطة احملامي الوطين القدير حممد
أمحد ،وهي أول قضية من نوعها ترفع ضد وزارة الداخلية يف
احملاكم البحرينية ،وقد كسبت عائلة الشهيد القضية ،حيث
أدانت احملاكم جبميع درجاتها( :الكربى املدنية ،واالستئناف،
والتمييز) وزارة الداخلية ومحلتها مسؤولية قتل الشهيد حممد
مجعة وألزمتها بدفع تعويض مالي لورثة الشهيد قدره( :أربعون
ألف دينار حبريين) وهذا النجاح يف كسب القضية من شأنه
أن يفتح بابا أمام الشعب البحريين املظلوم لرفع مظلوميته ونيل
بعض حقوقه املسلوبة من قبل السلطة ،فأوصي من يعنيهم األمر
من أفراد ومؤسسات بدراسة املوضوع جيدا واختاذ ما يلزم إزاء
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اللجوء للقضاء ـ إذا تقرر ذلك ـ لرفع املظلومية ونيل بعض احلقوق
املسلوبة املستحقة ألبناء الشعب البحريين املظلوم من قبل السلطة
يف البحرين.
أيها األحبة األعزاء :إن شهادة الشهيد السعيد حممد مجعة
الشاخوري يف هذه املسرية التضامنية مع الشعب الفلسطيين
املظلوم واملنددة باجلرائم الصهيونية واألمريكية ضده ،تتضمن
موقف وجمموعة رسائل مهمة ..
أما املوقف :فهو موقف عزة وشرف وفخر وكرامة،
وقفه الشهيد السعيد حممد مجعة الشاخوري إىل صف الشعب
الفلسطيين املظلوم حتى نال شرف الشهادة يف سبيل اجلهاد
املقدس ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطني العزيزة وضد
االستكبار األمريكي املتعجرف ،وهو موقف عرب فيه الشهيد
السعيد عن املوقف املبدئي :األخالقي والديين للشعب البحريين
ككل ،الذي يقفه دائما إىل صف قضاياه اإلسالمية والقومية
والوطنية بدون شك أو تردد ،ويكون مستعدا وعلى كامل
اجلهوزية لتقديم التضحيات النفيسة وكل ما لديه من أجل دينه
ووطنه وعزته وشرفه وكرامته ،حيث كان من املمكن أن
يسقط يف تلك املسرية عدد أكرب من الشهداء بسبب االستخدام
املفرط للقوة الذي جلأت إليه قوات الشغب التابعة لوزارة الداخلية
البحرينية ـ بدون حاجة فعلية ـ بهدف تفريق املسرية املباركة ،وقد
أثبتت التجارب بأن شعب البحرين املسلم املسامل البطل الغيور،
ال يثنيه البطش واإلرهاب عن مواصلة طريق املبادئ واجلهاد
والتضحية يف سبيل احلق والعدل والكرامة ونيل احلقوق العادلة
املشروعة ،فيا له من شعب مسلم جماهد كريم يستحق كل
الشكر وكل التقدير ،وإني ألحين رأسي له إجالال وكرامة.
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وأما الرسائل :فهي ثالث ..
الرسالة األوىل ـ إىل الشيطان الدموي أمريكا :يدعوها إىل
التخلي عن غطرستها وعن نزعتها االستكبارية ضد الشعوب
املستضعفة يف العامل ،وعن دعمها الظامل الالحمدود للكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطني العزيزة  ،وعن تشجيعها له على
جرائمه ضد الشعب الفلسطيين املسلم املظلوم ،وعن محايتها
للكيان الصهيوني من اإلدانة الدولية على جرائمه يف احملافل
واملؤسسات الدولية  ،ويدعوها إىل الكف عن التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول العربية واإلسالمية واملستضعفة ،وعن نهب ثرواتها
وفرض أجندتها االستكبارية عليها  ،ويدعوها إىل التوقف
عن إهانة الشعوب العربية واإلسالمية واإلساءة إليها وإىل سائر
الشعوب املستضعفة وعن جرح مشاعرها الدينية والقومية.
الرسالة الثانية ـ إىل السلطة يف البحرين :يدعوها إىل احرتام
شعبها واحلفاظ على حقه يف حرية التعبري عن رأيه وحقه يف
التظاهر واالحتجاج واالعرتاض السلمي ضد السلطة واألخذ
بكل وسائلها املشروعة ،والكف عن استخدام العنف وعن
ممارسة إرهاب الدولة بكافة أشكاله ضد شعبها األعزل املسامل
بهدف كبته وإذالله وحرمانه من حقه املشروع يف التعبري عن رأيه
وإرغامه على القبول بالظلم والقهر واالستبداد والسكوت عن
املطالبة املشروعة حبقوقه الطبيعية يف احلياة وحفظ كرامته
اإلنسانية وعزته فيها.
الرسالة الثالثة ـ إىل أبناء الشعب البحريين :يدعوهم إىل
التمسك بدينهم احلنيف ووطنيتهم وعزتهم وشرفهم وكرامتهم،
واالستمرار يف طريق دعم قضاياه الدينية والقومية والوطنية
واملطالبة املشروعة باحلقوق العادلة ومحاية املكتسبات الوطنية
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وعدم التفريط فيها بأي حال من األحوال ،وأن ال يقبل باخلنوع
ويشعر بالضعف واهلوان أمام اإلذالل والظلم واالضطهاد الذي
متارس السلطة ضده ،وأن يوطن نفسه على التضحية والفداء يف
سبيل نيل حقوقه ومطالبه العادلة املشروعة ،لريتقي يف معارج
النضال والكرامة والعزة والشرف والكمال اإلنساني ،ويفوز
برضا الرب اجلليل سبحانه وتعاىل ،ويتبوأ أعلى درجات االزدهار
والتقدم والرخاء واالحرتام والتقدير يف الدنيا ،وأعلى درجات
الفردوس اخلالد يف يوم القيامة مع األنبياء واألوصياء والصديقني
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
أيها األحبة األعزاء :أرغب يف هذه املناسبة الكرمية أن
أشري إىل مسألتني أرى األهمية اخلاصة لإلشارة إليهما يف الوقت
الراهن..
املسألة األوىل ـ تتعلق بالشعب البحريين اجملاهد البطل :حيث
تشهد الساحة الوطنية تصاعد وترية التوترات األمنية واالعتقاالت
السياسية يف ظل تراجع مسرية اإلصالح اليت ولدت على أرض هذا
الوطن العزيز من رحم الشهادة والبطولة واملعاناة وآهات اآلباء
واألمهات واألرامل واألطفال واأليتام يف التاريخ الطويل هلذا
الوطن العزيز ،ويف ظل تشتت املعارضة واختالف كلمتها وضعف
أدائها السياسي ،ويف ظل النسيان واإلهمال والتضييع وضعف
الشعور األخالقي وااللتزام األدبي لدى بعض املنتفعني على حساب
آالم وأحزان وآهات ومصاحل أبناء الشعب املظلوم ،مما أوجد حالة
من اليأس واإلحباط لدى قطاعات واسعة من أبناء الشعب املظلوم،
وهي حالة ال جيوز أن تنوجد يف نفوس املؤمنني واملناضلني الشرفاء
الصادقني.
أيها األحبة األعزاء :يف هذه الظروف املرة القاسية ،ويف هذه
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املناسبة الكرمية العزيزة على نفوسنا مجيعا ،أريد أن أقول كلمة
خمتصرة ،هي شهادة مين حبق هذا الشعب العزيز املسلم املسامل
الغيور  ،منجب الشهداء واجملاهدين األبطال ،تعرب عن قناعيت
األكيدة والثابتة يف حقه ،تولدت لدي من خالل قراءتي لتجربته
التارخيية واملعاصرة..
إنين أعتقد :بأن شعب البحرين الكريم ،هو شعب عزيز
عصي على الكسر وعلى التهجني ،ويتمتع بوعي متقدم بني
الشعوب يف العامل ،وهو قادر على التعلم من التجارب اليت مير بها
واكتساب اخلربة للتعاطي مع األحداث والقضايا واملستجدات
على الساحة بسرعة قياسية ،وهو قادر بكفاءة عالية على جتاوز
العقبات والصعوبات واحلواجز الطبيعية اليت تقف يف وجهه أو
توضع أمامه عن قصد وسوء نية  ،وأرى بأن املعاناة املرة املزدوجة
والصعبة جدا اليت مير فيها بني طريف :السلطة واملعارضة ،سوف
تؤدي حبسب تعاطيه الصادق والواعي واملستنري بتعاليم اإلسالم
احلنيف السيما تعاليم مدرسة أهل البيت(عليهم السالم) وبتجاربه
الواعية يف احلياة ،إىل صناعة نوعية واعية ومتقدمة هلذا الشعب
الكريم ،تتناسب مع حجم ونوعية املسؤولية الدينية والقومية
والوطنية امللقاة على عاتقه املتني ،وسوف متكنه ـ إن شاء اهلل
تبارك وتعاىل ـ من لعب دور كبري على مستوى املنطقة تصب يف
خدمة الدين والوطن.
املسألة الثانية ـ تتعلق بالشيطان الدموي أمريكا :أنا اعتقد:
بأن أمريكا اجملرمة ،عدو حقيقي وفعلي لكل مشروع
إسالمي وقومي ووطين ناصع ،وهي عدو حقيقي وفعلي للشعب
البحريين ،ولكافة الشعوب العربية واإلسالمية واملستضعفة
يف العامل  ،وأن ثقيت فيها هي نون حتت الصفر ،وأنا أحذر
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كافة الشعوب العربية واإلسالمية واملستضعفة من خطرها
االستكباري الداهم ،ويؤسفين أن يوجد بني أبناء الشعوب
العربية واإلسالمية واملستضعفة من يثق يف أمريكا اجملرمة
ويعول عليها للوصول إىل اإلصالح السياسي يف بالده وحتقيق
الرخاء والتقدم والنجاح يف حل قضاياه ومشاكله الوطنية
والقومية ،وأعتقد بأن مثل من يثق يف أمريكا ويعول عليها يف
ذلك كمثل من يعول على الشيطان إبليس للحصول على التوبة
والوصول إىل جنة الفردوس يف اآلخرة!!
وأعتقد أيها األحبة األعزاء وأقدر :بأنه ال يوجد شعب عربي
ومستضعف واحد يف العامل تفضله أمريكا على حكومته،
وال توجد معارضة شريفة واحدة يف العامل تفضلها أمريكا على
حكومتها ،ألن املعارضة الوطنية الشريفة ال تستطيع أن تقدم
ألمريكا ما خيدم مصاحلها االستعمارية لتغريها بالوقوف إىل
صفها أكثر مما تقدمه احلكومات املستبدة هلا ،فاحلكومات
الدكتاتورية املستبدة اليت تعتمد على الدعم األمريكي هلا ضد
شعوبها هي اخليار األفضل دائما لدى أمريكا  ،وأن كل معارضة
يف العامل تفضلها أمريكا على حكومتها ،فهي أسوء قطعا من
احلكومة ،وهي معارضة غري شريفة وال ميكن أن تعرب عن
إرادة الشعب ومصاحله اجلوهرية ،وهي معارضة ليس للشعب
حاجة حقيقية فيها ..ويف رأيي :فإن كل إصالح يتوقف على رضا
أمريكا ،جيب أن تضعه الشعوب املكافحة حتت قدمها.
أيها األحبة األعزاء :إن أمريكا اجملرمة ال تريد التقدم
العلمي والتقين واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي
ألي من الشعوب العربية واإلسالمية واملستضعفة يف العامل ،وال
تريد هلا احلرية واالستقالل والعزة والشرف والكرامة  ،وهي
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تعمل جاهدة بكل وسيلة وخبث ،وتوظف كافة إمكانياتها
املالية والسياسية والعسكرية ،من أجل أمن الكيان الصهيوني
وبقائه قويا ومهيمنا ،وفرض شروطه يف السالم والتطبيع على
كافة الدول العربية واإلسالمية يف املنطقة ،فيما يسمي مبشروع
الشرق األوسط اجلديد ،وهذا هو األساس الذي يقوم عليه جوهر
موقفها الظامل من امللف النووي اإليراني ومن سوريا وحزب اهلل
يف لبنان وحركيت اجلهاد اإلسالمي ومحاس يف فلسطني ،وهي
تعمل بكل ما أوتيت من خبث وكيد ومكر وبكل الوسائل
املتاحة إليها وتوظف كافة إمكانياتها املالية والسياسية من
أجل حتريك النزعتني :القومية والطائفية بهدف حتويل معركة
العرب واملسلمني إىل جهة اجلمهورية اإلسالمية يف إيران بدال
من معركتهم ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطني العزيزة
وقوى االستكبار العاملي السالبة حلريتها واستقالهلا والناهبة
خلرياتها وثرواتها .وقد استجاب اجلهال وأصحاب النفوس
املريضة هلذه األجندة األمريكية الشيطانية على أساس التعصب
القومي والطائفي األعمى .ومن املؤسف جدا أن يوجد يف البحرين
من يعتقد ويصرح بأن عدوهم األول هي إيران وليس أمريكا،
ويرحب بالقواعد األمريكية يف البحرين على هذا األساس،
فهنيئاً هلم بصداقة الشيطان األكرب وباملصري املشرتك هلم معها
يف الدنيا واآلخرة.
ويف ختام احلديث يف هذه الليلة الكرمية :وحتت ظل الشهادة
العظيمة املقدسة ،أريد أن أبعث بتحذيرين مهمني..
التحذير األول ـ لألنظمة العربية :تُسمع أجراس احلرب
تقرع بقوة من بعيد حلرب ظاملة ضد اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران ،والسعي اإلجرامي من قبل أمريكا إلقحام دول املنطقة
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ودول عربية أخرى وتوريطهم فيها على أساس التعصب القومي
والطائفي األعمى ،وهي حرب تقوم ضد مبادئ ومصاحل
كافة الشعوب العربية واإلسالمية واملستضعفة ،وضد القضية
املركزية لديها وهي قضية فلسطني العزيزة ،ومن أجل محاية
الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطني العزيزة ومحاية املصاحل
االستعمارية للدول االستكبارية الكربى يف املنطقة ،وعليه
فإني أحذر كافة األنظمة العربية من التورط ملصلحة أمريكا
اجملرمة يف هذه احلرب ضد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،فإنه
عار تارخيي عليها بكل املقاييس على الصعيد اإلنساني والديين
والقومي ،وإنه ال يصب بأي حال من األحوال يف مصلحة الشعوب
العربية واإلسالمية ،بل هو ضد مصاحلها ومبادئها قطعا وال يعرب
عن إرادتها بأي شكل من األشكال ،وأنه سوف جيلب اخلراب
والدمار لدول املنطقة والضرر الكبري لشعوبها ،وليس من الرشد
السياسي وال من أمانة احلكم ومسؤوليته تورط أية حكومة
عربية أو إسالمية يف هذه احلرب الظاملة ملصلحة أمريكا اجملرمة
ضد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران.
التحذير الثاني ـ للشعوب العربية واإلسالمية :إن أمريكا
اجملرمة ودول االستكبار العاملي كافة تسعي خللق فتنة طائفية يف
كل بلد إسالمي السيما يف دول منطقة الشرق األوسط ،من أجل
إضعاف العامل اإلسالمي وتعطيل املشروع احلضاري اإلسالمي
املنافس ملشروعها االستكباري  ،مبا يضمن هيمنتها االستعمارية
على دول العامل وضمان مصاحلها االستكبارية غري املشروعة
فيها ،وقد جتاوبت مع مشروع الفتنة الطائفية حكومات وأحزاب
وقوى سياسية طائفية عربية وإسالمية تقاطعت رؤاها الفكرية
املنحرفة ومصاحل السياسية والطائفية مع املشروع األمريكي
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للفتنة الطائفية  ،وذلك بسبب اخلبث أحيانا واجلهل والضالل
أحيانا أخرى ،ويف هذه املناسبة الكرمية وحتت ظل الشهادة
الصادقة ،فإني أحذر كافة الشعوب العربية واإلسالمية من
الفتنة الطائفية اليت تسعى أمريكا وعمالئها والقوى التكفريية
لزرعها ونشرها يف شرق العامل اإلسالمي وغربه ،وقد سبق أن
حتدثت عن هذا املوضوع بالتفصيل يف مناسبات سابقة وال حاجة
للتكرار ،وأكتفي هنا بالقول  :أن التورط يف الفتنة الطائفية
يعترب جرمية حبق اإلنسانية والدين والوطن ،وعلينا مجيعا أن حنذر
من كل فعل أو رد فعل طائفي ،فإنهما على حد سواء يف املسؤولية
التارخيية عن الفتنة الطائفية البغيضة.
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واستودعكم اهلل القادر احلافظ من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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الشيخ النجاس صوت الضمري والصدق

املناسبة :تأبني شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس.
املكان :البالد القديم ـ احلسينية املهدية.
اليوم :مساء األربعاء ـ ليلة اخلميس.
التاريخ /8:رجب1430 /هج.
املوافق /1 :يوليو ـ متوز2009/م.
أعوذ باهلل السميع العليم ،من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن
شر الشيطان الرجيم .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني.
اللهم صل على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .
السالم عليكم أيها األحبة :أيها األخوة واألخوات يف اهلل
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :رحم اهلل من قرأ السورة املباركة الفاحتة ،وأهدى
ثوابها إىل روح شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس ،وإىل أرواح مجيع
شهداء البحرين األبرار السعداء .
سوف أجعل احلديث على أربعة حماور رئيسية ،وهي:

• البعد الروحي للمطالبة باحلقوق.
• الشيخ النجاس صوت الضمري والصدق.
• التجاوزات يف احلركات اإلصالحية.
• اختالف اخليارات يف مناهج وأساليب العمل.
احملور ( )1البعد الروحي للمطالبة باحلقوق:
تعترب إقامة العدل الغاية اجملتمعية لدعوات األنبياء
َد َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا
وإنزال الكتب السماوية ،قول اهلل تعاىلَ { :لق ْ
نز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْل ِ
بِا ْل َب ِّين ِ
َاب َوالمْ َ
َات َو َأ َ
َّاس بِا ْل ِق ْس ِط}
الن
ُوم
ِيز َ
كت َ
ان ِل َيق َ
ُ
(احلديد )25:وهذا ما سوف حيققه بشكل كامل اإلمام احلجة
املهدي املنتظر(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) حيث أنه «سيمآل األرض قسطا
وعدال كما مألت ظلما وجورا».
(عليهم السالم)

واإلنسان املؤمن يسعى مبا هو مؤمن على خط األنبياء

(عليهم السالم)
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وضمنه ،لتحقيق هذه الغاية الربانية ،وهي إقامة العدل والقسط
بني الناس .فهو يرفض الظلم بكافة أشكاله الفردية واجملتمعية
ويقاومه وال يستسلم له.
واإلنسان العاشق هلل ذي اجلالل واإلكرام  :هو موجود
نوراني مبارك معطاء ،مضاد لكافة أشكال الباطل والظلم
والرذيلة والتخلف ،وهو مبقدار نوره املقتبس من نور اهلل الذي هو
نور النور ومنور كل نور ،يكون ماحيا للباطل والظلم والتخلف
والرذيلة ،وكل التجليات الشيطانية يف احلياة اإلنسانية ،فهو على
صعيد العدل والظلم:
• ال يكون إال حمبا للعدل وعامال به وجماهدا من أجل إقامته.
• ورافضا للظلم بكافة أشكاله الفردية واجملتمعية ومقاوما له .

ويف احلقيقة :كل ظامل وكل معني له وكل ساكت عنه،
هو من حزب الشيطان الرجيم.
قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب(عليه السالم)« :العامل بالظلم،
واملعني عليه ،والراضي به ،شركاء ثالثة» (البحار.ج .75ص.)312
واإلنسان مبا هو إنسان يكون حمبا للعدل وعامال به وجماهدا
من أجله ،ورافضا للظلم ومقاوما له.
فبحسب القيم اإلنسانية :اإلنسان الذي حيب العدل ويعمل به
وجياهد من أجله ،يعترب إنسانا فاضال وكامال ومقدرا وحمرتما
لدى الناس ،بغض النظر عن دينه ومذهبه .واإلنسان الظامل واملعني
على الظلم والساكت عنه ،هو إنسان ناقص ومذموم لدى الناس،
بغض النظر عن دينه ومذهبه.
وقد حذر القرآن الكريم من الركون إىل الظاملني ،قول اهلل
تعاىلَ N :و َ
َّار َو َما َل ُ
َم َّس ُ
َر َ
كم
كنُو ْا ِإلىَ َّال ِذ َ
ك ُم الن ُ
ين َظ َل ُمو ْا َفت َ
ال ت ْ
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ون اللهَّ ِ ِم ْن َأ ْو ِل َياء ُث َّم َ
ِّمن ُد ِ
ون ( Mهود )113 :وذلك  :ألن
ُنص ُر َ
ال ت َ
الركون إىل الظاملني..
• هو ركون إىل الباطل وإىل غري اهلل جل جالله.
• ويؤدي إىل الذل واهلوان يف الدنيا وظهور الفساد يف
األرض ،وكلها جتليات شيطانية ال رمحانية فيها ،فاملؤمن
ال يكون إال عزيزا ،قول اهلل تعاىلَ N:وللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة َو ِل َر ُسو ِل ِه
َو ِل ْل ُم ْؤم ِننيَ(Mاملنافقون.)8:
• ويؤدي إىل عذاب اآلخرة.

فهو خسارة للدين والدنيا واآلخرة (الذل واهلوان يف الدنيا،
والعذاب األليم يف اآلخرة ) وأعتقد بهذا اخلصوص:
• بأنه ليس من الفكر اإلسالمي كل فكر يربر الركون
إىل الظاملني والسكوت عن ظلمهم.
• وأن جتنب املواجهة مع الظاملني ال تقلل من اخلسائر املادية
واملعنوية والبشرية ،وإمنا تزيد فيها كما ونوعا ،وهذا ما أثبتته
التجارب التارخيية واملعاصرة ،يف طول األرض وعرضها.
احملور ( )2الشيخ النجاس صوت الضمري والصدق..
الشيخ علي النجاس عامل دين وخطيب منرب مكفوف
البصر ،ولو كان يبحث لنفسه عن األعذار للتخلي عن دوره يف
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الشأن العام ،وعن املطالبة
باحلقوق العدالة للمواطنني املستضعفني ،والسكوت عن ظلم
الظاملني ،لكان له العذر عند الناس ،إال أنه تعاطى من منطلق ديين
وإنساني صادق مع مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر
واملطالبة باحلقوق الشعبية العادلة ،ومل يبحث لنفسه عن عذر
للتهرب عن مسؤولياته الدينية والوطنية.
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لقد دخل الشيخ النجاس السجن فصرب ،وعذب ماديا ومعنويا
فصرب ،ثم صعدت روحه إىل بارئها شهيدا بارا حمتسبا ،فكان
حبق صوت الضمري والصدق ،وحجة على اخلائبني واملتعذرين .
إني أرى لدور فضيلة شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس،
وما جرى عليه يف السجن دالالت ودروس عديدة ينبغي علينا أن
نتعلمها ،منها :
( )1تعلم الصدق واإلخالص يف املواقف :ففي مواقف الشهيد
املظلوم الشيخ علي النجاس حجة على املؤمنني ،السيما اخلاصة
الذين يتفرجون فوق التل ،وميارسون النقد الفج ضد الشباب
اجملاهد واملضحي ،ثم يهجمون كالوحوش الضارية لالستيالء
بدون حياء على مثار جهود املستضعفني ،ويرون ظلما أنهم أحق بها
منهم ملا تعلموه من بضع كلمات ميتة ال روح هلا وال حياة فيها ،وهم
ال يستحون حتى يف مرحلة جين مثار جهود املستضعفني واالستيالء
عليها ،من اإلساءة باستعالء قبيح ألصحاب الفضل والنعمة عليهم
من املستضعفني ،وهذا دور خسيس وساقط.
( )2قساوة السلطة وظلمها :فهي مل تتورع عن اعتقال هذا
اإلنسان الشريف الضرير واملريض ،والتضييق عليه يف السجن
وتعذيبه والتسبب يف قتله ،فديدنها مع كل من يعارضها :ال رمحة
وال احرتام وال تقدير ألصحاب الشأن والوجاهة احلقيقية ،وعلى
كل مواطن شريف أن خيتار:
• إما اجلهاد يف سبيل احلق والعدل والنضال من أجل احلقوق
والصرب على األذى ،وله بذلك العزة والكرامة من اهلل جل جالله
يف الدنيا واآلخرة.
• وإما السكوت عن الظلم والظاملني ،وله بذلك الذل واهلوان
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واحلرمان من احلقوق يف الدنيا ،واخلزي والعار والفضيحة أمام
املأل األعلى والعذاب األليم يف اآلخرة.
( )3جيب علينا وحنن حني ذكرى هذا الشهيد املظلوم :أن
نتعلم كيف نقف احرتاما وإجالال جلهود املستضعفني كافة ـ
السيما الشهداء ـ ونقدر دورهم يف األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واملطالبة باحلقوق الشعبية العادلة ،وأن نسعى حلفظ
حقوقهم املادية واملعنوية ،منها:
• إنصافهم واالعرتاف بفضلهم الكبري علينا وفيما حتقق من
التقدم يف هذا الوطن وما حصل عليه املواطنون من مكاسب.
فبفضلهم حنن نتمتع اليوم بهذا املقدار من حرية الرأي والتعبري،
ولوالهم لكنا حتى اآلن حتت رمحة قانون أمن الدولة سيء
الصيت ،رغم أننا قد ضيعنا الكثري من املكاسب اليت حتققت
بفضل جهودهم ،وذلك بسبب سوء إدارتنا وبتصرفاتنا غري
احلكيمة وغري الشجاعة.
• الكف مطلقا عن اإلساءة إليهم.
• واالعرتاف بأن الشهداء شهداء أبرار هلذا الوطن.
• وجيب علينا أن نكون أوفياء هلم ،ونقتدي بهم ،ونواصل
السري على نهجهم حتى تتحقق األهداف اليت ضحوا واستشهدوا
من أجلها ،وال نسمح برتاجع املسرية الوطنية ،وتضييع مثار
تضحياتهم الطيبة .إال أننا ـ قطعا ـ لن نكون أوفياء هلم ولنهجهم ما
دمنا ال نعرتف بفضلهم علينا ،وال حنسن إحياء ذكراهم.
وال أخفيكم :أنين قد صدمت ملا دخلت املأمت ورأيت هزالة
احلضور!!
أهاكذا يكون تأبني شيخ؟!
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أمل يكن هؤالء الشهداء األبرار هم أصحاب الفضل فيما
حصلنا عليه من مكاسب؟!
فتبا لكل قوم ولكل مجاعة ال حيرتمون شهداءهم ،وال
يعرتفون بفضلهم عليهم ،وال يعرفون كيف يقدرونهم وحييون
ذكراهم!!
احملور ( )3التجاوزات يف احلركات اإلصالحية..
ال توجد يف التاريخ كله حركة إصالحية خلت من
التجاوزات ،حتى حركات األنبياء واألوصياء(عليهم السالم) مل ختلو
(صلى اهلل عليه
من جتاوزات بعض االتباع .فالرسول األعظم األكرم
وآله وسلم) وهو خامت األنبياء والرسل وأفضلهم ،ورغم دقته الفائقة
يف الرتبية ألصحابه واملتابعة واحملاسبة هلم ،إال أننا وجدنا بعض
التجاوزات لدى بعض أصحابه يف تنفيذ بعض املهام اليت أوكلها
إليهم ،وقد وصلت بعض التجاوزات إىل سفك الدم احلرام ،وهذا
(صلى اهلل عليه
شيء طبيعي :ألن أصحاب الرسول األعظم األكرم
وآله وسلم) ليسوا معصومني ،وليسوا على مستوى واحد من الوعي
واإلميان ،واملراقب املوضوعي ال حيكم على احلركة من خالل
هذه التجوزات.
واخلالصة:
• إن نكران التجاوزات يف احلركات االصالحية غري واقعي.
• وأن احلكم على احلركات اإلصالحية من خالل جتاوزات
بعض االتباع ظلم هلا وإجحاف حبقها.
والشك أن التجاوزات تقل كما وكيفا كلما كانت الرتبية
واملراقبة واحملاسبة من القيادة أدق ،وكلما نزلت النخبة واخلاصة
إىل امليدان ،ومألت الفراغ باحلضور الفاعل ،ومارست اإلرشاد
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والتوجيه املوضوعي ،ومل ختذل اجلماهري بالتفرج فوق التل ،ومل
تكتفي بالنقد األجوف من بعيد ،وهو نقد قليل الفائدة من الناحية
العملية ،وال قيمة إنسانية له.
وخبصوص احلركة اجلماهريية املطلبية يف البحرين :حنن ال
ننكر حدوث بعض التجاوزات فيها ،ولكن جيب أن نالحظ:
• أنها قليلة جدا إذا قيست حبجم الظلم الذي متارسه السلطة
ضد املواطنني وانتهاكاتها الشنيعة حلقوقهم الطبيعية والوضعية،
والرتكيز على جتاوزات املستضعفني ،وجتاهل ظلم السلطة
وتسببها ،ظلم بينّ بدون شك.
• ينبغي عدم جتاهل الدور املخابراتي الذي يقف وراء الكثري
من احلوادث ،وقد ثبت باألدلة احلسية حصول ذلك.

• أن هذه التجاوزات هي من نتائج الفراغ الذي تركه تقصري
القوى السياسية ومؤسسات اجملتمع املدني واخلاصة أو النخبة من
علماء الدين واملثقفني يف مسؤولياتهم الدينية والوطنية ،فينبغي
لكل منصف أن يوجه اللوم هلؤالء بشأن حصول التجاوزات أكثر
من توجيهه للجماهري.
• ال ينبغي ممارسة النقد بالشكل الذي يؤدي إىل نصرة
الظامل القوي على املظلوم املستضعف وخذالنه ،فهو قبيح عقال
وشرعا وال يقوم به أي عاقل شريف .علينا أن نراعي اهلل ذي
اجلالل واإلكرام والعدل ومصاحل العباد ـ السيما املستضعفني
ـ وننظر إىل بعيد وحنسن التصرف من أجل حسن العاقبة ،وال
نكون أسرى اهلوى والشيطان والنفس األمارة بالسوء واملصاحل
الدنيوية الفانية ،فتسوء بذلك عاقبتنا والعياذ باهلل.
احملور ( )4اختالف اخليارات يف مناهج وأساليب العمل.
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قد خيتلف املؤمنون واملواطنون الشرفاء يف خياراتهم ملناهج
وأساليب العمل وأدواته ،وهنا جيب أن نالحظ التالي..
• جيب أن يتحمل كل واحد املسؤولية يف اختيار املنهج أو
اخلط الذي يقتنع بواقعيته وصوابيته على أساس الكفاءة يف ذات
املنهج أو اخلط ،وعدم اجملاملة يف ذلك ،ألنها خالف منطق العقل
والدين ومضيعة للمصاحل العامة احليوية واجلوهرية للمواطنني.
• حيق لكل شخص طبيعي أو اعتباري التعبري عن خياره
والدفاع عنه ،وال يعين ذلك التحارب والصراع بني األطراف أو
األشخاص ،وينبغي مراعاة احلكمة والقيم واملصاحل العامة يف
إدارة االختالف.
• ينبغي احلذر من التوظيف السيء للدين للحجر على
االختالف املشروع يف الرأي واملواقف ،ألنه بيع خسيس للدين
بثمن خبس ،ومضيع لقيم الدين واإلنسانية ،ومضر مبصاحل
اإلنسان وواقعه.
• ينبغي السعي للتفاهم والتنسيق والتكامل يف األدوار ،على
قاعدة :كل يعمل من موقعه وحبسب قناعاته.
أيها األحبة األعزاء
أكتفي بهذا املقدار
واستغفر اهلل الكريم الرحيم لي ولكم
واعتذر لكم عن كل خطأ أو تقصري
واستودعكم اهلل احلافظ القادر من كل سوء
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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ذكرى شهادة آية اهلل حممد باقر احلكيم

املناسبة :مرور أربعني يوماً على شهادة آية اهلل السيد حممد
باقر احلكيم.
املكان :قرية كرباباد  -مأمت كرباباد الشرقي.
اليوم والتاريخ :مساء اجلمعة  -ليلة السبت.
املوافق /7 :شعبان 1424/هـ /3 -أكتوبر 2003/م.
أعوذ باهلل السميع العليم
من شر نفسي األمارة بالسوء ،ومن شر الشيطان الغوي الرجيم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
اللهم صل على حممد وآل حممد ،وارمحنا مبحمد وآل حممد،
وأهد قلوبنا مبحمد وآل حممد  ،وعرف بيننا وبني حممد وآل
حممد ،وأمجع بيننا وبني حممد وآل حممد ،وال تفرق بيننا وبني
حممد وآل حممد يف الدنيا واآلخرة طرفة عني أبدًا.
اللهم معهم  ..معهم ال مع أعدائهم.
السالم عليكم أيها األحبة:
أيها األخوة واألخوات يف اهلل ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يف البداية :أرفع أحر التعازي إىل مقام إمامي وسيدي وموالي
وشفيعي يوم القيامة ،احلجة بن احلسن العسكري ،روحي
وأرواح املؤمنني لرتاب مقدمه الفداء ( أسأل اهلل جل جالله برمحته
اليت وسعت كل شيء أن يساعد قلبه الشريف على حتمل هذه
الفواجع املؤملة وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم).
وأرفع التعازي أيضاً :إىل مقامات مراجع األمة وفقهائها
وعلمائها ،وإىل كافة املؤمنني واملسلمني يف مشارق األرض
ومغاربها ،وإىل الشعب املسلم اجملاهد املظلوم يف العراق..
وإليكم ،مبناسبة ذكرى األربعني األوىل لشهادة آية اهلل السيد
السعيد حممد باقر احلكيم ( نور اهلل تعاىل ضرحيه بنور مجاله،
وأسكنه الفسيح من جنته ،إنه واسع قدير)( .رحم اهلل من قرأ
لروحه الطاهرة سورة الفاحتة الشريفة).

ين
قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه اجمليدَ N :ولاَ تحَ ْ َس نَ َّ
ب َّال ِذ َ
ِم ُي ْرز ُ
ُق ِت ُلوا فيِ َسب ِ
ني بمِ َ ا
ونَ .ف ِر ِح َ
َق َ
ِيل اللهَّ ِ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعن َ
ْد َر ِّبه ْ
ون ب َّ
َاه ُم اللهَّ ُ ِم ْن َف ْ
ِم
ض ِل ِه َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
آت ُ
ِال ِذ َ
ِم ِم ْن َخ ْل ِفه ْ
ين لمَ ْ َي ْل َحقُوا ِبه ْ
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َألاَّ َخ ْو ٌ
ون ِب ِن ْع َم ٍة ِم َن اللهَّ ِ َو َف ْ
ض ٍل
ونَ .ي ْس َت ْب ِش ُر َ
ِم َولاَ ُه ْم يحَ ْ َز ُن َ
ف َع َل ْيه ْ
َو َأ َّن اللهَّ َ لاَ ُي ِ
ج َر المُْ ْؤ ِم ِننيَ( Mآل عمران.)171 – 169 :
يع َأ ْ
ض ُ

الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل أمنية كل مؤمن تقي بصري
وعارف ،ألن الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل تعين غفران الذنوب
وتكفري السيئات ،وتعين الراحة عند املوت ،وتعين األمن من فتنة
القرب  ،وتعين العفو عند احلساب  ،وتعين احلصول على الدرجات
العالية يف جنة النعيم ..جنة اخللد اليت ال تفنى.
وهل يطمح املؤمن البصري يف غري هذا؟!

إن طموح اإلنسان املؤمن وسروره وراحته يف أن يكون شهيدًا
يف سبيل اهلل تعاىل ،سبيل احلق واخلري والعدل وسعادة البشرية
وتقدمها وتطورها وراحتها يف احلياة.
والشهداء هم روح األمة احلية :بهم تشعر األمة وحتس ،وبهم
تنمو وتتحرك  ،وبهم تنتصر يف مجيع قضاياها العادلة املشروعة،
وبشهادتهم يبعثون يف األمة املزيد من احلياة واإلحساس واحلركة
واإلصرار على مواجهة التحديات وحتقيق النصر يف مجيع القضايا
العادلة املشروعة على كافة األصعدة وامليادين.
وحيثما وجد شهيد :فهذا يعين وجود قتلة جمرمون ظلمة ال
يعرفون اهلل تعاىل وال يعرفون القيم اإلنسانية النبيلة ،وحيثما وجد
شهيد :فهذا يعين وجود قضية جوهرية عادلة تستحق التضحية
والشهادة يف سبيل جناحها وانتصارها ،ويعين وجود أناس شرفاء
مضحون ،تغلبوا على شهواتهم وجاذبية الدنيا وزخارفها الفانية،
وأشتغلوا باهلموم والقضايا الكبرية لألمة ،وزادهم يف طريقهم
التقوى ،قد حلقت أرواحهم الزكية الطاهرة يف مساء القيم
واملبادىء السامية الرفيعة ،ومست لرؤية امللكوت األعلى.
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ووجود الشهداء يعين وجود أمة حية تشعر بقضاياها الكبرية
وبكرامتها وبإنسانيتها ،وتؤمن بقيم ومبادىء السماء وأحكامها
العادلة ،وتنموا وتتحرك لتنتصر يف مجيع قضاياها العادلة
املشروعة على أرض الواقع  ،وليس يف الوهم واخليال.
واالحتفاء بالشهداء وإحياء ذكراهم وتكرميهم :يدل على
حياة األمة وعزتها وكرامتها ،وأنها مسكونة بروح الشهادة ،وأن
فيها مشاريع شهادة أو شهداء أحياء ،يعشقون الشهادة وينتظرون
الفوز بالشهادة يف سبيل اهلل تعاىل ،اليت هي سبيل احلق والعدل
واخلري والسعادة للبشرية مجعاء ،ويف سبيل تقدمها ومتدنها
وتطورها يف مجيع جماالت احلياة وكافة شؤونها .ومن أدعية
شهر رمضان املبارك( :وقت ً
ال يف سبيلك فوفق لنا).
واألمة احلية الكرمية العزيزة اليت يعيش فيها الشهداء األحياء،
حتماً تنتصر وحتل مجيع قضاياها طال الزمن أو قصر ،مهما
كانت التحديات أو الصعوبات اليت تواجهها وتقف يف وجهها.
أما األمة اليت ال حتتفي بشهدائها وال تكرمهم وال ختلد
ذكراهم ،فهي أمة ميتة مل تنتفع من دماء الشهداء األحرار
الشرفاء ،وكأي ميت ..فإن مصريها إىل التعفن والتحلل والفناء!!
و الشهيد السعيد آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم:
وأسكنه الفسيح من جناته) كان عاملاً روحانياً حيمل مشروع اإلسالم العظيم،
ويعيش قضايا األمة اإلسالمية وقضية شعبه املظلوم يف العراق
اجلريح ،وكان من عائلة علمية هامشية حتمل مشروع اإلسالم
العظيم ،وتعيش قضايا األمة اإلسالمية وقضية الشعب املسلم
املظلوم يف العراق اجلريح ،وقد قدمت عائلة احلكيم عشرات
الشهداء والشهيدات يف سبيل اهلل العظيم ،فقد أحصت جملة العصر

(رمحه اهلل تعاىل
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يف عددها األخري رقم (( )25شعبان  - 1424أكتوبر  )2003أمساء
مخسة وأربعني بني شهيد وشهيدة من عائلة احلكيم ،وقالت بأن
هناك عدد من الشهداء والشهيدات مل تستطع إحصاء أمساءهم.
وكان الشهيد آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم يف حياته
مشروع شهادة ،آمن بقيمة الشهادة وفضلها وعشقها ،وعمل من
أجل الفوز بها وكان ينتظرها ويتوقعها ،فقد تعرض آية اهلل السيد
حممد باقر احلكيم إىل تسع حماوالت اغتيال فاشلة ،ومل ينثين
عن جهاده يف سبيل اهلل ،وهل ينثين العاشق عن السبيل الذي يوصله
إىل معشوقه ومينحه رضاه وقربه والفوز جبواره والنظر إىل أنوار
مجاله وجالله؟!
وكانت العملية اليت استشهد فيها هي العملية العاشرة.
كما قام النظام البعثي البائد باعتقال العشرات من أفراد
أسرة احلكيم وساوم آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم على
ترك املعارضة للنظام البعثي ..فأبى  ،فأعدم ستة من أسرة
احلكيم يف عام ( 1982م) ،وبعد سنتني أعدم عشرة آخرين
وبقي العشرات منهم يف السجون ،ومل ينثن آية اهلل السيد حممد
باقر احلكيم ومل يرتاجع ،وواصل طريق ذات الشوكة إلعالء
كلمة احلق ونصرة املستضعفني يف األرض على طريق أجداده
من أهل البيت واألئمة األطهارعليهم السالم.
ومن كان مشروع شهادة مثل آية اهلل السيد حممد باقر
احلكيم ،البد أن يكون عظيماً  ،ألنه يعمل جبد وإخالص وبدون
توقف من أجل اهلموم والقضايا الكبرية ،وبدون خوف أو رهبة
أو وجل من أحد ،وال تشغله األمور الصغرية وال تصرف نظره عن
أهدافه العظيمة ،وال تقهره العقبات واملشاكل وال تغلق أمامه
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األبواب مهما كربت أو عظمت ،بل يقهرها ويغلق على واضعيها
األبواب ،ألنه يبصر بعني اهلل سبحانه وتعاىل الذي جيعل له من أمره
فرجاً وخمرجاً  ،وميتلك إرادة فوالذية ال تقهر.
وحدث شهادة آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم
يشهد بعظمته من ثالثة وجوه ،وهي:

(رمحه اهلل تعاىل)

أوجه عظمة شهادة آية اهلل احلكيم
الوجه األول  -من حيث الزمان:

حيث كانت شهادته يف اليوم األول من شهر رجب املعظم،
وما أدراك ما عظمة شهر رجب وفضله عند اهلل تعاىل ،يف يوم
اجلمعة ..بعد أن صلى اجلمعة إماماً وبعد الزيارة ،وقد خطب يف
املصلني وهو صائم يف يوم صيفي حار  ،فقتل وهو جائع عطشان،
وهي من أفضل احلاالت اليت ميوت عليها اإلنسان املؤمن ،فهنيئاً له
بهذه الشهادة العظيمة املشرفة.
الوجه الثاني  -من حيث املكان:

يف العراق املسلم اجلريح ،يف حرم جده أمري املؤمنني علي
بن أبي طالبعليه السالم ،حيث كان يف ضيافته عليه السالم مصلياً
وزائرًا ،وحقاً على املضيف أن يكرم ضيفه ،وقد أكرمه فع ً
ال
وأحسن استقباله ،وزاد عليه السالم يف احلفاوة به.
الوجه الثالث  -من حيث الكيفية:

حيث تدل العملية اإلجرامية اليت نفذها القتلة اجملرمون الذين
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جتردوا من كل شعور إنساني نبيل  ،تدل العملية اإلجرامية :من
حيث احلجم والنوع والكيفية ،على إصرار القتلة اجملرمني
على التخلص من هذه الشخصية العظيمة ،بأي أسلوب مهما
كان قذر ًا وقبيحاً ،وبأي كيفية مهما كانت بشعة ،يف أي
مكان ..ويف أي زمان ،ومهما كان عدد الضحايا األبرياء
الذين يسقطون .فاملهم لدى القتلة اجملرمني هو التخلص من هذه
الشخصية العظيمة ،ألنه ميثل عقبة متنع تنفيذهم ملخططاتهم
الشيطانية اإلجرامية .ولو مل يكن عظيماً ملا قتل بهذه الكيفية
يف الزمان الشريف واملكان املعظم.
ويف الوقت الذي تدل فيه عملية االغتيال اإلجرامية على عظمة
الشهيد آية اهلل السيد حممد باقر احلكيم ،فإنها تدل بالقدر نفسه
على خسة وحقارة ودناءة اجملرمني القتلة!!
إن كل عملية قتل بغري حق خارج القانون ،هي عمل إجرامي
يدل على دناءة وخسة وحقارة الفاعلني .قال اهلل تعاىلN :إنه َم ْن
َقت َ
ك َأنمَّ َ ا َقت َ
ض َف َ
َل َن ْف ًسا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ
َّاس جمَ ِ ي ًعا
س َأ ْو َف َسا ٍد فيِ الأْ َ ْر ِ
َل الن َ
َ
َ
َ
اها َف َ
َّاس جمَ ِ ي ًعاً(Mاملائدة )32 :إال أن مستوى
َو َم ْن أ ْح َي َ
كأنمَّ َ ا أ ْح َيا الن َ
اجلرمية ليس واحدًا ،وداللته األخالقية والقيمية ليست واحدة،
فقتل األنبياء واألوصياء الذين حمضوا احلق واخلري والعدل
وخيدمون البشرية بإخالص وبدون مقابل ،خيتلف عن قتل اإلنسان
العادي الذي حيتمل يف حقه اخلطأ والظلم وتقوم حياته على األخذ
والعطاء ،فمن يقتل األنبياء واألوصياء والصاحلني فهو قطعاً يف
غاية السوء واحلقارة والقبح املعنوي .وكذلك تدخل ظروف
ومالبسات القتل وزمانه ومكانه وكيفيته يف حتديد مدى قبح
وبشاعة اجلرمية.
إن عملية االغتيال البشعة آلية اهلل السيد حممد باقر احلكيم
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يف الزمان واملكان والكيفية ،تدل بكل تأكيد على املدى البعيد
الذي عليه القتلة اجملرمني من اخلسة والدناءة واحلقارة والقبح
املعنوي ،والبعد عن اهلل تعاىل والقيم اإلنسانية النبيلة ،وأنهم من
أهل قعر جهنم وطبقاتها السفلى وبئس املصري.
ولكنه واحلمد هلل رب العاملني ،فقد بعثت شهادة آية اهلل
السيد حممد باقر احلكيم املزيد من احلياة املعنوية يف الشعب
العراقي املظلوم ،فرصت صفوفه ،وحركت خنوته ،وبصرته
بواقعه وبعدوه وبالتحديات اليت تنتظره يف حاضره ومستقبله،
وسوف ينتصر ال حمالة على احملتلني املعتدين على شرف سيادة
العراق األبي واستقالله ،وسوف يطردهم من أرض العراق ،أرض
اإلسالم وأهل البيتعليهم السالم.
أيها األحبة األعزاء :إن قضية العراق تكشف لنا عن خطرين
حقيقيني حمدقني باألمة اإلسالمية والعربية ،ويهددان وجودهما
ومصاحلهما احليوية وكرامتهما ،وهما :االستعمار واحلكومات
املستبدة الظاملة ،ولن تذوق األمة اإلسالمية والعربية طعم احلياة
العزيزة والكرمية إال بالتخلص من هذين اخلطرين املهولني.
إن الشعب العراقي املسلم األبي سوف يطرد االستعمار
األمريكي الربيطاني الصهيوني املزدوج ،كما ختلص من
الطاغية صدام وحزب البعث املقبور.
إن أمريكا بنظرتها املادية لألشياء ،وحبساباتها املادية
لألمور ،وتطلعاتها االستعمارية واالستكبارية غري املشروعة يف
الشرق األوسط والعامل ،وجدت أن العراق هو بوابتها األفضل
لتنفيذ خمططاتها االستعمارية الصهيونية للسيطرة على املنطقة
وخرياتها ،والقضاء على ثقافتها ودينها اإلسالمي احلنيف ،ومحاية
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الكيان الصهيوني من غضب الشعوب.
إن االستعمار القديم كانت له حماوالت جدية لتغيري ثقافة
املنطقة ومتييع انتمائها الديين ،وتفصيل الثقافة والدين على
مقاييسهم ورغباتهم االستعمارية ،وأوجدوا مذاهب دينية
لتحقيق أهدافهم االستعمارية اخلبيثة الشيطانية يف البالد العربية
واإلسالمية املستعمرة ،ولكن كل ذلك كان خلف الستار
وبالقفاز األبيض.
أما االستعمار اجلديد بقيادة أمريكا والصهيونية العاملية،
فإن من أهم أهدافهم املعلنة ،تغيري الثقافة الدينية للمنطقة والبالد
اإلسالمية  ،حتت شعار مقاومة اإلرهاب ،ويعلنون عن ذلك بكل
وقاحة وصالفة ،ويريدون من الشعوب اإلسالمية ،أن يطيعوهم
ويسلموا هلم الزمام ،ويعبدونهم من دون اهلل الواحد األحد القهار،
سبحانه وتعاىل عما يصف الظاملون ،وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون.

إن أمريكا باحتالهلا العراق البلد املسلم األبي ظلماً وعدواناً،
قد وقعت يف املكان اخلطأ ،وأن غرورها وكربيائها وطيشها
سوف يرديها ويقضي عليها ليس يف املنطقة فحسب ،وإمنا يف العامل
بأسره ،وأن أمريكا تسرع اخلطى يف طريق نهايتها بفضل محاقتها
وطيشها وغرورها وغفلتها عن اهلل جل جالله والعدل والقيم
اإلنسانية ،فإن غضب اهلل جل جالله وغضب الشعوب احملرومة هلا
باملرصاد ،ولن خيلف اهلل جل جالله وعده باالنتقام من الظاملني .
إن نظرتها املادية املظلمة لألشياء ،وحساباتها املادية الضيقة
لألمور ،وروحها امللوثة باملصاحل االستعمارية احملرمة وبالشهوات،
وبالظلم والطغيان والتكرب على اهلل جل جالله وعلى احلقيقة
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والشعوب ،أعمتها وأصمتها عن مساع املوعظة وضيقت أفقها ،فلم
تسمح هلا ومل تعطيها الفرصة بأن تبصر األنوار امللكوتية للقرآن
ولإلسالم وللوالية وألمري املؤمنني علي بن أبي طالب ،وللحسني بن
علي ،وألبي الفضل العباس ،ولعلي األكرب ،وللقاسم وللطاهرين
من أهل البيتعليهم السالم ،وللصفوة من الصحابة والتابعني هلم بإحسان
من الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً من املاضني
والقائمني ،تلك األنوار اليت تبعث احلياة الروحية واملعنوية يف
الشعب العراقي املسلم األبي وجتددها يوما بعد يوم ،وأن الشعب
العراقي املسلم األبي بفضل تلك األنوار امللكوتية العظيمة ،سوف
يهني غرور أمريكا وميرغه يف الوحل العراقي ،كما أهانت تلك
األنوار امللكوتية العظيمة غرور أمريكا والكيان الصهيوني
ومرغته يف وحل إيران ولبنان وفلسطني!!
أيها األحبة األعزاء :إننا كمسلمني يف مشارق األرض
ومغاربها ،حمتاجون يف سبيل مواجهة دينيك اخلطرين (االستعمار
اجلديد واحلكومات املستبدة) حمتاجون إىل توحيد صفوفنا
والوقوف يف خندق واحد ملواجهتهما.
وبهذه املناسبة أرغب يف توجيه رسالتني أرى أهمية
توجيهيهما ،وهما:
الرسالة األوىل  -ألصحاب الفكر التكفريي من املسلمني:
أقول هلم بصدق وإخالص ،إننا وكما هو الواجب علينا وعليكم،
نرغب أن تكون األمة اإلسالمية بكل مذاهبها ومدارسها الفقهية
والفكرية يف صف واحد ،وخندق واحد ،يف مواجهة األعداء
واملطالبة باحلقوق القومية والوطنية العادلة املشروعة على خط
اإلسالم والقيم اإلنسانية النبيلة السامية ،وأن نناقش خالفاتنا
الفكرية والفقهية مبوضوعية وإخالص للحق ،وبروح العبودية هلل
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الواحد القهار ،يف أجواء احملبة واألخوة اإلسالمية الصافية النقية
من شوائب املشاحنات وسوء الظن يف بعضنا البعض ،تلك احلالة
البعيدة عن روح اإلسالم وآدابه الرفيعة.

وأقول هلم أيضاً :أنظروا بروح منفتحة خلط أهل البيت عليهم
السالم ،وبنور وطهارة وعدالة اإلسالم والقرآن وحممد
عليه وآله وسلم ،وسوف تدركون نورانية وطهارة وعدالة خط أهل
البيتعليهم السالم وشيعتهم ،وحجم ونوعية عطاءات وتضحيات هذا
اخلط لإلسالم واألمة اإلسالمية واألوطان العزيزة.
صلي اهلل

إنين لست يف مقام االستجداء  ،ألننا لسنا يف حاجة لالستجداء،
ألننا على خط ونور اإلسالم والقرآن ،وعلى خط ونور حممد
عليه وآله وسلم ،وعلى خط ونور أهل البيتعليهم السالم ،وشعارنا يف خطنا
حديث الثقلني ،قول الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم ( :إني خملف
فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت ،لن تضلوا ما إن
متسكتم بهما ،ولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض) وهو حديث
متواتر يف مدرسة اخللفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السالم،
وهو خط لن نستوحشه وإن عظمت تضحياتنا فيه وقل سالكوه،
ولكننا نريد حبق وصدق ،أن نكون وكافة املؤمنني واملسلمني،
يف صف واحد ..وخندق واحد ،يف مواجهة أعدائنا واملطالبة
حبقوقنا القومية والوطنية على خط اإلسالم والقيم اإلنسانية
النبيلة السامية.
صلى اهلل

الرسالة الثانية  -للذين يتعاطون حبس طائفي مع قضايا
األمة واألوطان :أقول هلؤالء :بأن النظر لقضايا األمة واألوطان
وهمومهما بعيون طائفية ،ووزنها مبعايري طائفية ومصاحل طائفية
والتعاطي معها على هذا األساس ،أقول هلؤالء :بأن ذلك كله يتنافى
مع نورانية اإلسالم وطهارته وعدالته يف مبادئه وقيمه وأحكامه،
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وأن الذين حيملون نورانية اإلسالم وطهارته وعدالته ،ال ميكنهم
بأي حال من األحوال ،أن ينظروا إىل قضايا األمة واألوطان
وهمومهما بعيون طائفية ويزنونها مبعايري ومصاحل طائفية ،فيظلم
بعضهم بعضاً ،ويضروا بتوازن احلياة واستقرارها ،ألن ذلك يف
الوقت الذي يتنافى فيه مع نورانية اإلسالم وطهارته وعدالته يف
مبادئه وقيمه وأحكامه ،فإن نتائجه تصب يف مصاحل االستعمار
وأعداء الدين واألمة واألوطان ،وتثبت عروش الظاملني املستبدين،
على حساب مصاحل الدين واألمة واألوطان وتقدمها وازدهارها.
وإنين إذ أوجه هذه الرسالة هلؤالء ،ال أقصد أن يكون لسانهم
ينطق باحلق والعدل اإلسالمي وبالوحدة اإلسالمية والقومية
والوطنية ،ألغراض سياسية وكسب الرأي العام وخداعه،
وتكون أفعاهلم على خالف ذلك ،وإمنا أقصد التعاطي الفعلي
الصادق الذي يشهد اهلل عليه وحياسب عليه يوم القيامة Nيوم
ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم Mولنعلم بأنه يف
وسعنا أيها الناس أن خندع أنفسنا وخندع اآلخرين ،ولكن ليس
يف وسعنا أن خندع اهلل تعاىل Nالذي َي ْع َل ُم َخا ِئ َن َة الأْ َ ْعينُ ِ َو َما تخُ ْ ِفي
ور(Mغافر.)32 :
ُّ
الص ُد ُ

ويف اخلتام أقول أيضاً :بأنه من التعاطي اخلاطىء املضر بقضايا
األمة واألوطان ،التعاطي معها على أساس املصاحل اخلاصة:
الشخصية أو احلزبية أو الفئوية ،حتت شعار الدين أو التقدمية أو
الوسطية واالعتدال أو غري ذلك من العناوين الزائفة اليت ال تغري
يف احلقيقة شيء.
أكتفي بهذا املقدار ،واستغفر اهلل الكريم لي ولكم
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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