
 الهجرة والجهاد

 نعيم قاسمالشيخ 

 املعصية. اإلمام احلسني، كربالء،  عاشوراء،اجلهاد األكرب،  ،األصغر اجلهادالكلمات المفتاحّية: 

وأنصاره، من د الشهداء وأصحابه ة من سي  عام مع عاشوراء لنستعيد حياتنا ونبين نفوسنا ونأخذ اهلم   نبدأ يف كل  
م الذي يريد أن هنا ننظر إىل كربالء نظرة املتعل  ، اوكرامًة ونصرً  انا عز  يف حياتأجل أن نعكس ما حصل يف كربالء 

، واألحاديث القرآن الكريمة، ونستفيد من آيات ق يف حياته ويف حياة األم  يأخذ من دروسها من أجل أن يطب  
نتعاطى مع مسرية  نا أن  د يفلنؤك   عليه السالم ومواقف اإلمام احلسني عليهم السالم ةة الشريفة وأقوال األئم  النبوي  

دة لكمال الدين يف التطبيق جنم من جنومها معامل مساع   ر فيها كل  أ هي مسرية الوالية اليت يسط  ز متكاملة ال تتج
والعمل الصاحل وفق  على مستوى احلياة ليحمل اإلنسان صحيفة أعماله يف يوم القيامة، لقد أدَّ قسطه للوالية

 .الدين الكامل

إ نَّ الَّذ يَن َآَمُنوا َوالَّذ يَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف  َسب يل  اللَّه  أُوَلئ َك يَ ْرُجوَن َرْْحََة اللَّه  } كتابه العزيز:قال تعاىل يف  
يمٌ  ، امللفت يف هذه اآلية الكرمية هي حالة الرفض بني اإلميان باهلل تعاىل واهلجرة واجلهاد، ليتكامل {َواللَُّه َغُفوٌر َرح 

 ...{،ذين آمنواال   إن  } يف توجيه اإلنسان إىل املسار الذي يرقى به للوصول إىل رْحة اهلل تعاىل عنوان الثنائي  هذا ال
والتسليم له وما ينطلق من عقيدة اإلسالم ال معىن له وال فائدة منه وال شيء ال يبدأ باإلميان باهلل تعاىل  إذ كل  

تها املؤمنة، انظري إىل ها املؤمن وقبل أن تبدأي أي  لذا قبل أن تبدأ أي  يوصل إىل النهاية السعيدة يف يوم القيامة، و 
سة ويعيدنا إىل ن الذي يعيدنا إىل شريعة اهلل املقد  املسار الذي اخرتتيه أو اخرتته يف حياتك، هل هو مسار اإلميا

األعمال اليت  كل    غري ذلك؟طاعة اهلل تعاىل أم هو  يف امستقيمً  اتعاليم اإلسالم احلنيف، من أجل أن خنتار طريقً 
فها يف حياته ال ميكن أن تكون ناجحة أو فات اليت يتصر  التصر   يقوم هبا اإلنسان واملواقف اليت جيتهد فيها، وكل  

 إذا انطلقت من اإلميان باهلل تعاىل فهذا هو املبدأ وهذا هو املنطلق. إال   ناجعة أو فيها األجر اإلهلي  

من  ة هي اهلجرة من بلدة إىل بلد آخر،هنا اهلجرة حبسب منطوق اآلي ...{هاجروا ذينذين آمنوا وال  ال   ن  }إ
ة إىل املدينة هي هجرة من مك   صل ى اهلل عليه وعلى آله طاع اهلل فيه إىل بلد يُطاع اهلل فيه، وهجرة النب  بلد ال يُ 

عليه  رة، وهجرة اإلمام احلسنياملنو  رت باإلسالم وأصبحت املدينة إلقامة دولة اإلسالم األوىل يف يثرب اليت تنو  
اه كربالء هي هجرة إىل تثبيت معامل الدين من خالل الشهادة اليت أعطاها يف كربالء رة بات  من املدينة املنو   السالم



من مكان إىل مكان من أجل طاعة اهلل تعاىل، وهذا حت مساره، فهي هجرة فأحيت دين اإلسالم ورفعته وصح  
ىل باريس وبعد ذلك عاد ليقيم دولة اإلسالم املباركة ، مث  إمن إيران قبل الثورة إىل العراق س سر هقد   اإلمام اخلميين

يف القرن العشرين يف إيران اإلسالم، يف حركة فيها معاناة وتعب وصعوبات ليرتك املكان الذي يُعصى اهلل فيه 
ملكان أن يرتك دين اهلل تعاىل ليرتكوه على قيد ذين يعيشون يف ذلك اويُطلب منه من أولئك الكفرة واملنحرفني ال  

ىل، بني القبول باملعاصي واهلجرة من أجل الطاعة وْ هي األَ  اهلجرةُ  بني حياة السعة واهلجرة  احلياة أو ليقبلوه بينهم، 
 ة ظلمه وبني ذهاب إىل مكانىل، بني فسقة ينسق فيها مع الظامل ليبقى ويأخذ شرعي  و هلل تعاىل اهلجرة هي األ

سب حباألوىل أن تبقى راية الدين مرتفعة، لذلك اهلجرة  ،الدين مرتفعة راية آخر مع املعاناة والصعوبات لتبقى
الشخص هو الذي  ن  إ، أي طاع اهلل فيهطاع اهلل فيه إىل مكان يُ منطوق اآلية الكرمية هي هجرة من مكان ال يُ 

، وهناك تفسري تكليفه بانتقاله إىل املكان اآلخرته و يعمل من أجل أن يثبت الطاعة هلل تعاىل حبسب مسؤولي  
ثون عن هجرة اإلنسان يف داخل قلبه ونفسه من املعاصي إىل ني يتحد  ولبعض العرفاني   قد س سر ه اخلميين ماملإل

 طاعة اهلل تعاىل بعملك وسلوكك وإميانك إىلالطاعة، يعين عندما هتجر املعاصي والشهوات واالحنراف وتنتقل 
ا مهاجر إىل اهلل تعاىل بالقلب والعقل والرو  لتنتقل إىل وإن  نت مهاجر إىل اهلل تعاىل ال يف املكان وحياتك فأ

 عات وااللتزام بأوامر اهلل تعاىل.لتارخيك القدمي وإلساءاتك واحنرافاتك ملصلحة الطا االطاعة هاجرً 

وإمَّا يف القلب والعقل والرو  من أجل أن ، إمَّا يف املكان لطاعة اهلل تعاىل، ها اإلنسان أن هُتاجرفعليك أي  
أن يبحث عن  واحد من ا معين   كل    اتثبت شريعة اهلل تعاىل بعد املعاصي واالحنرافات اليت ارتكبتها يف حياتك، إذً 

، "وجاهدوا يف سبيل اهلل"، واجلهاد هنا منطوقه اجلهاد العسكري   هجرته إىل اهلل والطاعة، ومع اهلجرة جهاد
ونا حنمل شعاراتنا وإمياننا الكافرين لن يدع أعداء اهلل تعاىل من أجل نصرة الدين، وهو مطلوب ألن   والقتال ضد  

ام املؤمنون يف التاريخ مل يكن يف يوم من األي   ويواجهوننا بالقمع والقهر ليمنعوا راية اإلميان أن ترتفع، وراقبوا كل   إال  
ا كانوا ، وإن  عليهم السالم ةة وفق مسار األنبياء واألئم  طاعة بالقو  حركة اعتداء على اآلخرين أو إلزام لآلخرين لل

ة ويناقشون الناس، ويسمعون لآلراء، مون األدل  م باحلكمة واملوعظة احلسنة، ويقد  يدعون إىل سبيل رهب   ادائمً 
هذا املنطق، وال  لونالكافرين ال يتحم   قناعة لكن   ويطرحون ما ينسجم مع الفطرة لدعوة الناس إىل اإلميان بكل  

يقبلون بإميان يزدهر ويرقى فيهجمون على املؤمنني ويعتدون عليهم ويهجروهنم، كيف يدافع املؤمنون عن أنفسهم؟ 
 نا قمنا مبا علينا، من قال هذا؟ جيب أن تدافع عن دينك وجيب أن تثبت حضورك ووجودك اإلميان  يقولون بأن  

 احيث يكون القتال نافعً  ان مينعوك دينك وإميانك ولرتفع الراية عاليً باجلهاد والقتال واملبارزة لتمنعهم من أ
ومل يكن  اومفيدً  االقتال مل يكن ناجعً  يف حاالت كثرية مل يقاتلوا ألن   عليهم السالمتنا أئم   ، والحظتم أن  اومناسبً 



ون هلذا األمر كما فعل أمري ذين يتصد  كانوا هم ال    اعسكري   اب جهادً ، لكن عندما كان إعالء الدين يتطل  امطلوبً 
يف كربالء، وكما سيفعل إمامنا  عليه السالم إمامنا احلسني أثناء حكمه، وكما فعل عليه السالم املؤمنني علي  

ى للمنحرفني والكافرين ليتصد   اوجورً  ابعد أن ملئت ظلمً  وعداًل  اليمأل األرض قسطً  عج ل اهلل فرجه املهدي  
 ق على األرض.ع شريعة اهلل تعاىل من أن ُتطب  ذين يريدون منوالظاملني ال  

ب األمر مطلوب من اجلميع عندما يتطل   ، وهوفاجلهاد هنا حبسب منطوق اآلية املباشرة جهاد عسكري  
ة عادت من سري   لكن كما تعلمون اجلهاد عندنا أوسع بكثري فهو يشمل حياتنا بأسرها، ذكرت الرواية أن   ،اجهادً 

بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي عليهم اجلهاد  امرحبً  فقال هلم صل ى اهلل عليه وعلى آله اهللالقتال والتقاها رسول 
جهاد النفس  ا. فإذً "جهاد النفس" ؟ قال:صل ى اهلل عليه وعلى آله األكرب، قالوا وما اجلهاد األكرب يا رسول اهلل

لينتصر  اًل  تعاىل إن مل يقاتل شيطانه أو  هو جزء من حركة اجلهاد، هل ميكن أن يصل اإلنسان إىل قتال أعداء اهلل
اهلل  ة من دون أن يكون يعبأ حبب  ة الظاهري  ي  عليه! هل ميكن أن يدفع نفسه ليخسر حياته وفق املنظومة املاد  

 ى ألعداء اهلل إال  ة ال خيشى اهلل لومة الئم ليتصد  عن شهواته وآثامه! هل ميكن أن حيمل بندقي   ايً وطاعة اهلل ومتخل  
. لذلك اإلنسان حباجة إىل جهاد تها! ال ميكني  ونه إىل احلياة وإىل ماد  ذين يشد  عد أن ينتصر على األبالسة ال  ب

ف عند حالة دون أخرى، ولذا يف ها مليئة باجلهاد إىل درجة ال تتوق  ن من االنتصار وحياتنا كل   يتمك  للنفس، حت  
 ، فذكر العنوانني الكبريين،{ا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهمو ذين آمنوا وهاجروا وجاهدال  } آية أخرى قال تعاىل:

عند اإلنسان يف حياته، وهذان العنوانان من العناوين اليت ُتسقط اإلنسان إىل النفس واملال العنصران األهم  
متحان، ه إىل األرض رسب يف االني، من ارتبط حبياة ثانية ومال يشد  األرض واليت ترفع اإلنسان إىل أعلى علي  

 ى عن ماله وحياته ال يعين أن  عند القول يتخل   اإىل اهلل تعاىل جنح وفاز، وطبعً  ى عن ماله وحياته قربةً ومن ختل  
سيعطيه اهلل  وإال   والباطل يكون مع احلق   ض يف حياته بني احلق  لكن عندما يتعر   مال، همينع أن يكون عند احدالو 

سيحصل على املال  ن هه ال يقبله ولكلى مال فيه حرام أو احنراف فإن  بشكل كامل، وعندما حيصل ع حياتهتعاىل 
استعداد التضحية هو االستعداد الذي يربز هذا  أن   األمور املشروعة يف احلياة، إال  عندما يعمل يف  بشكل طبيعي  

 اإلنسان كشخص مطيع هلل تعاىل.

ك اإلنسان من داخله من أجل أن يُغالب شهوته ومن  إذا رحر  إال   اجلهاد يكون باملال والنفس، وهذا ال يتم   اإذً 
صل ى اهلل عليه وعلى آله  إىل رسول اهلل عراب  أأجل أن ينتصر عليها ليصل إىل هذا املستوى الراقي، جاء رجل 

 "،، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل لريى مكانه، فمن يف سبيل اهلل؟الرجل يقاتل للمغنم"فقال يا رسول اهلل: 



 ،من قاتل لتكون كلمة اهلل أعلى فهو يف سبيل اهلل". فالعنوان واضح": صل ى اهلل عليه وعلى آلهرسول اهلل  قال
ك عبد مأمور أنت ناجح ألن   اه عبد مأمور، إذً ن يقاتل من أجل املعاش، وآخر ملاذا تقاتل؟ يقول بأن  هناك مَ 

اتلت يف سبيله، كيف ذلك فأنت قاتلت ك قتعاىل بأن   لقيامة هل ستقول هللة بك ويوم اة اخلاص  فالنجا  باملأموري  
ذين ال يسألون ذين ال يسألون عن ذكر وال يكون هلم ذكر، وال  ة ال  ا شباب املقاومة اإلسالمي  أم   ،فالن أمرك ألن  

ن و هلل يرتج   ذين يسجدون طاعةً هم السمعة، وال  ذين ال يسألون عن مسعة وال هتم  كهم املال، وال  عن مال وال حير  
فأولئك عندما  .للوالية اة ودعمً د شوقة إىل األحب  د وآل حمم  ويرجون اهلل أن ينقلهم إليه ليكونوا مع حمم  

امسهم يرتفع ، تلك العناوين وعند االستشهاد حيصلون على كل   يف سبيل اهلل تعاىل. ا يستشهدونيستشهدون إن  
ه يقول لك بأن   ،منهم قبل الشهادة كان  ان اسأل أي  ، لكرعظيمة، ودورهم يف اجملتمع مؤث   مكانتهمتصبح ويرقى و 

 ال يسأل عن تلك األمور فأنا أريد كلمة اهلل تعاىل أن تبقى عليا، هذا يف سبيل اهلل تعاىل.

كيف نعمل يف سبيل اهلل تعاىل من أجل أن تكون كلمة اهلل هي   ،جيب أن نلتفت كيف تكون حياتنا اإذً 
جة عند اهلل وأولئك هم اجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم أعظم در ذين آمنوا وهال  }العليا، عندها 

 يف يعملون.كيف خيتارون طريقهم وك  نعرفو يم ، ألهن  {الفائزون

ة اليت نسري عليها، والثان أن هناجر من بلد ل أن خنتار طريق اإلميان لنعرف السك  ثالثة مرتاتبطة: األو   اإذً 
ومن القلب العاصي إىل القلب املؤمن، ومن العقل املنحرف إىل العقل امللتزم، ومن الرو   املعصية إىل بلد الطاعة

مستوى من  وعلى أي   عة بالشهوات إىل الرو  املنطلقة مع اإلميان، أن هناجر على املستوى الشخصي  املشب  
حركة يف داخلنا أو ب اجلهاد ل  : أن جناهد أنفسنا باملال والنفس سواء تطااملستويات حنو الطاعة هلل تعاىل، ثالثً 

 االفوز سيكون حتمً  رت هذه األمور الثالثة اإلميان واهلجرة واجلهاد، فإن  إذا توف   ،األعداء اهلل تعاىل. إذً  قتااًل  بتطل  
 تهم.جنازات الكبرية يف حياهتم ويف أم  قون اإلللمؤمنني، وعندها سريتفعون ويرتقون وحيق  

 ،- ة املكرمة وكربالءمنطقة يف الطريق بني مك   -" ذي حسم"دما وصل إىل عن عليه السالم احلسنيإمامنا 
أال ترون " : هلم ما الذي يريد أن يصل إليه قال هلم أهدافه وليبني  ث معهم وخطب فيهم ليبني  اجلمع ورحد   ناقش

سعادة،  ال أرى املوت إال   إن  ، فاالباطل ال يُتناهى عنه! لريغب املؤمن يف لقاء اهلل حمق   ال يُعمل به، وأن   احلق   أن  
 ال ، هذا القتال الذي ميكن أن حيصل ألن  بونهكم تسب  هذا املوت الذي تعتقدون أن   برما". واحلياة مع الظاملني إال  

، وهذا هو سبيل اهلل املعاصي، هو سعادة بالنسبة إل   ال أريد أن أسري يف دربتنازل وال أريد أن أبايع و أأريد أن 



ر نا إذا مل نفك  ف ومهما كانت التضحيات والعطاءات، واعلموا أن  مام يثبت سبيل اهلل تعاىل، مهما كل  تعاىل، فاإل
  معامل احلياة.ة ال ميكن أن ننهض وال ميكن أن نغري  هبذه الطريقة وهبذه العقلي  

 قد س سر ه انتصر اإلمام اخلميين، قبل ذلك ملاذا قد س سر ه ت إىل اإلسالم مع انتصار اإلمام اخلميينملاذا تغري  
 عليه السالم أهل البيت ة األصيلة املرتبطة خبط  م ْحلوا لواء سبيل اهلل، هبذه الروحي  املسلم؟ ألهن   مع الشعب اإليران  

ا ة، كانو ا ْحلت لواء سبيل اهلل تعاىل يف هذه الروحي  ة يف لبنان؟ ألهن  لذلك انتصروا. ملاذا انتصرت املقاومة اإلسالمي  
نا جمانني ال نعرف كيف خنتار، هم مساكني ، أن  نقاتل من دون تفكري ومن دون عقل ناينظرون إلينا يعتقدون أن  

حساباهتم خمتلفة عن حساباتنا، حساباهتم تنطلق من حياة اجلسد حساباتنا تنطلق من حياة الرسالة والدين،  ألن  
ة منتصرة فكان سبيل اهلل هو احلياة ا اهلل تعاىل أم  هداء وأحيانً ولذا قاتل املؤمنون ليحيا الدين فأحياهم اهلل تعاىل ش

 د رسول اهلل.ة، قال واحدهم ال إله إال اهلل حمم  فرد من أفراد األم   ة لكل  احلقيقي  

جاهدوا تغنموا"، فهل حنن خسرنا باجلهاد " ث عن اجلهاد بكلمتني:رحد   صل ى اهلل عليه وعلى آلهرسول اهلل 
، لذا عندما نشكر نقدر شكر اهلللبنان؟ هي نعمة من اهلل تعاىل وكرامات وعطاءات ولن  الذي حصل يف جنوب

نا عاجزون عن أن نشكرك على هذه العطاءات العظيمة اليت جعلتنا ألن   ااهلل نقول بقدر ما ترى الشكر مناسبً 
صل ى اهلل عليه  دم مع حمم  بسببها نرفع رؤوسنا ونفتخر بديننا ونطلق حمجباتنا ويعمل شبابنا وهم يفتخرون أهن  

 .عليه السالم واحلسني عليها السالم وفاطمة عليه السالم وعلي   وعلى آله

ندما ميلك اإلنسان "جاهدوا أهواءكم متلكوا أنفسكم"، فع :صل ى اهلل عليه وعلى آله ويف كالم آخر للرسول
ريد أن حنمي هلا، حنن ن صبح ذلياًل ني، وإذا أمهل نفسه وتركها يشيء، ويصبح يف أعلى علي   نفسه يقوم بكل  

ون، أن نواجه من خالهلا الصعوبات والعقد واملشاكل اليت تعرتضنا، فاملؤمن والكافر يضح  أنفسنا بأن نلكها، 
 افتضحية املؤمن من أجل كسب اآلخرة ورضا اهلل، وتضحية الكافر خسارة يف الدنيا وعقاب يف اآلخرة. ورمب  

، هناك معاناة بأن   ، فالبعض الذي يقولاالربح ويف اآلخرة على ربح آخر أيضً  حيصل املؤمن يف الدنيا على
هذه املعاناة تبقى يف الدنيا وحيملون  املصيبة أن   عنده معاناة، لكن   اليوم عنده معاناة! واألمريكي   فاإلسرائيلي  

ذين آمنوا، بينما املؤمن يعان ن ال  م أخطأوا الطريق مل يكونوا ميعاقبون يف يوم القيامة ألهن   آالمها ومشاكلها مث  



يسع غناه األرض والسموات وال ينقص من خزائنه  فيأخذ أجره على هذه املعاناة عند مليك مقتدر عند غين  
 .1{ين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينذا يعلم اهلل ال  ة ومل  أم حسبتم أن تدخلوا اجلن  } لذا قال تعاىل: ،شيء

أن تفوز وتنجح، ولذا يفرتض أن يكون  ة اليت تستحق  ك من هذه الثل  سك بأن  ت نفتثبباالختبار يفرتض أن 
اإلنسان مع هذه  ة، فال حيس  ل مع الزمن إىل لذ  فاملعاناة مع اإلميان تتحو   هناك بعض املعاناة وبعض الصرب.

، عليه السالم ةواألئم   ب  ه يأمل أن يرضى اهلل تعاىل عنه، يأمل أن يكون مع النعليها ملاذا؟ ألن   ءا عباملعاناة أهن  
ل املعاناة إىل حالة تتحو   ،اإذً  .يأمل أن يأيت الفرج بعد العسر ة،ة وهو واحد من األم  ق النصر لألم  يأمل أن يتحق  

ة ولك يف اآلخرة اجلن   ب قلياًل فاهلل تعاىل يقول له تتعذ   ه سيصل إىل نتيجة.ه يشعر بأن  ة عند اإلنسان، ألن  لذ  
ك جبهادك من هذا أن   ل املعاناة عندما يعلم نتيجة هذه املعاناة، واألهم  إذا اإلنسان يتحم  ، فوالقصور وغرف
ستهتدي إىل طرق سب املواقع حب ونساءً  عمل من األعمال رجااًل  وأي   .ةة والعسكري  ة والشخصي  ومعاناتك النفسي  

فهل حنن  ،{اهلل ملع احملسنني ا وإن  هم سبلنذين جاهدوا فينا لنهدين  وال  } مل تكن رحسب هلا حساب، قال تعاىل:
علينا، دخلوا إىل العراق خرب الوضع ن م يتممرو ر هبذه النتائج اليت رحصل يف العامل! على علمك بأهن  ا نفك  اآلن كن  

يف عدوان  علينا من أجل ضرب هذه املقاومة اعليهم يف العراق ال يعرفون كيف خيرجون، يف لبنان ضغطوا كثريً 
رون فيها هذه األمور اليت قاموا هبا، اهلل تعاىل يصدر نتائج مل يكونوا يفك   وكل   وأوسلوالتممر و  96وعدوان  93

ذين جاهدوا فينا وال  }دة أمامنا، ، واهلل يهدينا إىل طرق مل نكن على علم هبا يف وقت تكون األمور مسدو أصاًل 
وبتوفيقه وبسديد اهلل وأن ال عالقة لنا هبذا األمر  ا ترونه هو بيد اهللاالنتصارات والكثري م   ، إن  {هم سبلنالنهدين  

 أيديرنا من أجل أن نكون يف هذا املكان ويف هذا املوقع، لكن جيري اهلل تعاىل على اهلل تعاىل قد سخ    أن  إال  
 يف سبيل اهلل تعاىل. جماهدونم عباده ما ال يعرفونه وال حيلمون به ألهن  

آثار هذا الطريق آثار عظيمة يف   الطويل ولكن   لك هذا الطريق اجلهادي  يف أن نس ار دائمً لذلك جيب أن نفك  
: عندما ة وقال ل، أتى شخص مر  اهات، وهل املطلوب من ا أن يكون العطاء عطاًء غري عادي  اجملاالت واالت   كل  

أربع أخذون حوال دعاء ي 12إىل  10ركعة فكيف أقوم هبذا، أو  1000 نقرأ يف بعض كتب األدعية مثاًل 
ات اختار ما تقدر عليه وما تستطيعه، فهذا ليس واجب بل : هذه مائدة موجودة للمستحب  ساعات، فقلت له

ا تريد أن تفعله. أتى لتختار م ه، فال جيب أن نضع أنفسنا يف حرية وتعقيد األمور فأمر االختيار عندمستحب  
ات  ال يقوم باملستحب  ) قليل الصوم ،قليل الصالة ل، ضعيف العم: إن  قال لهو  عليه السالم، إلمام الباقرإىل ارجل 
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فإذا ؟. ة بطن وفرججهاد أفضل من عف   ؟ وأي   حالاًل ال، وال أنكح إال   حالً ولكن أرجو أن ال آكل إال   ،(اكثريً 
ك الذنوب صغريها وكبريها معىن ذلك أن   ك امتنعت عن كل  يعين أن  م حمر   أخذت طريق احلالل وامتنعت عن أي  

، تاهد نفسك لتمتنع عن احلرام واهلل تعاىل يفتح عليك الصحيحة فأنت جماهد يف سبيل اهللة السك   سرت على
 ل الطريق.وال تعقد على نفسك من أو  

ني علينا ردنا أن نكون حسيني  اإلميان، إذا أ هجرة وجهاد على خط  مسرية  عليه السالم مسرية اإلمام احلسني
اهلجرة على أساس اإلميان باهلل تعاىل،  اجلهاد وخط   ائنا وفكرنا لنكون يف خط  أن جنري مراجعة كاملة لسلوكنا وأد

 سنصل إىل النتيجة العظيمة اليت أرادها اهلل تعاىل لنا. اعندها إذا كان الطريق معروفً 

 ل: األمر األو  نيإىل أمرين أساسي   سبب هذه األزمةيعود ة يف البلد، و حصلت أزمة حكومي   ،يف الفرتة األخرية
فقد حصل خلل يف طريقة التعاطي بني  اإلدارةا أزمة . أم  بات اجملتمع الدول  واألمر الثان متطل   ،اإلدارةطريقة 

يف داخل احلكومة من دون  ا، وحنن ال نرضى أن نكون شهودً رحصل املشاركة اليت جيب أن تكون األفرقاء حبيث مل
أن تُعطى  ت فق عليها وفق القواعد املوجودة يف الدستور شرطومن دون أن نصل إىل نتيجة م ،اأن نُبدي رأيًا واضحً 

يوم اغتيال النائب جربان تويين، كانت حماولة  12/12 فالذي حصل يف جلسة ، وإال  املهلة الكافية للنقاش
، ومن دون إعطاء فرصة كاملة لنقاش ةيأخذ بعني االعتبار اآلراء املتبادل لتهريب القرار من دون نقاش موضوعي  

 ، أن يُقر وا بشركائهم يف الوطن حت  . حل  هذه األزمة بيد اآلخرينر فيه منعطف على مستوى الواقع اللبنان  أم
نا لسنا ألن   ،دور على قرارات تُ ت خذ من دون أن يكون لنا أي   اال أن نكون شهودً  ،امشرتكً  ايكون القرار قرارً 

أ من هذا الواقع مستقبل لبنان كجزء ال يتجز  حنن نبحث عن صناعة  ،مستوزرين ولسنا باحثني عن مناصب
 ،وال جيوز أن يُدار الوطن من دون مشاركة هذه الشرحية الكربى ،رة يف اجملتمع اللبنان  وكشرحية كبرية ُمؤث   ،القائم

 .املشكلة األوىل تُعاجل باملشاركةف

أو أن يفهم  أن نُعطي البعض التزامات؟ اهل املطلوب من   ،بات اجملتمع الدول  واملشكلة الثانية هلا عالقة مبتطل   
 قلنا بأن   ،؟ أصبح عندنا عالمات استفهام على الذي جيريت مل نت فق عليها وال نناقشه هباالتزاما اجملتمع الدول  

 على أن   ولكن البعض اعرتض بناءً  ،املشكلة بالنسبة إلينا " ورُحل  احلل  أن تقال عبارة "املقاومة ليست ميليشيا
؟ هم خيَشون أن تقول ، ملاذا ال تقولونهيشمل هذا وأكثر فإذا كان البيان الوزاري   ،يشمل هذا وأكثر الوزاري  البيان 

 لكن أال   ،1559كم خُترجون املقاومة من ال  يعين أن   ،املقاومة ليست ميليشيا أمريكا وفرنسا وجملس األمن بأن  
كم تريدون السعي حلوار وأن   ،ةطبيق على الطريقة الدولي  غري قابل للت 1559القرار  تقولون أنتم يف لبنان بأن  



ونا فمن ناحية تطمئن   ،ر عليكم إذا قلتم هذا الكالملن يؤث   اإذً  ،للوصول إىل حلول حول القضايا املختلفة داخلي  
بعد ذلك  مث   ،البنان يف أن يكون قوي   إىل تضحيات اجملاهدين وإىل كرامة املقاومني وإىل حق   اكم تلتفتون متامً بأن  

ني من دون ما نت فق عليه كلبناني   . املهم  نلت األمور إىل ما يرغب به اآلخرو  ولو وصحت   ،شيء حُناور يف كل  
استمرار التعليق سببه  ونعترب أن   ،إذا أردمت هذا فنحن حاضرون ،ومن دون أسقف لشكل احلوار ،شروط مسَبقة

بل أعطينا  ،ُمعق دة اومل نضع شروطً  انا تنازلنا كثريً رف اآلخر ألن  ة على الطواملسؤولي   ،عدم تاوب الطرف اآلخر
ة ة واألجنبي  ات األمريكي  لكن إذا بقَي البلد يستمع إىل التوصي ،اة من أجل أن نُنقذ البلد معً تسهيالت حقيقي  

ولن  ،ساًة على ممسيهوالبلد هبذه الطريقة سيزداد وضعه مأ ،نا لن نصَل إىل نتيجةفهذا يعين أن   ،بتزازاتوخيضع لال
وهذا  ،واالقتصادي   واالجتماعي   وهذا له مرتت بات كثرية على وضع الناس املعيشي   ،يكون فيه استقرار سياسي  

 ،اق الذي حصل ملر تنيفجناز االت  ة إوحنن حنم ل الطرف اآلخر مسؤولي  خطر كبري ال بد  أن نعاجله بأسرع وقت 
 .رة اليت هو فيهاخراج البلد من هذه الدائة إومسؤولي  

ة قبل االنتخابات لو كانت حسابات املخابرات األمريكي   ،دواتأك   :حول جنا  ْحاس يف االنتخابات قال
ة حبسب استخباراهتا سرائيلي  ولو كانت احلسابات اإل ،نتخاباتْحاس ستنجح لعط لت اال ة يف فلسطني أن  التشريعي  

ة ي  تركنا له حر   ،انظروا إىل الشعب الفلسطيين   ،ا أن يقولوا للعاملهم أرادو  ،ْحاس ستنجح ألعاقوا االنتخابات أن  
 ،ْحاس وصلت هبذه النتيجة الكربى املفاجأة الكربى أن   لكن   ،آخر ااالختيار واالنتخاب ولكن هو اختار طريقً 

 بدأ بدل أن يقولوا ما لديهم من أجل طر  خطوات للمعاجلة ،والحظوا تعابريهم مبجر د أن جنحت ْحاس
ويطلبون من  ،ويطلبون من إيران وسوريا أن ال تسد  النقص املال   ،ةمدادات املالي  ون يهد دون بقطع اإلاألمريكي  

على هذه النجا  لصب  جام غضبه  وروب   اد األل عن االرح  خيرج سوالنا كممث  و  ،أن يوقف دعمه وروب   اد األاالرح  
وكذلك ستمنع  ،ني بشكل شهري  رائب اليت هي حق  الفلسطيني  ا لن تُعطي الضسرائيل بأهن  تقول إ مث   ،حلماس

ْحاس ال ميكن أن تصُلح ألن تكون  معق دة معتربة أن   اكذلك تشرتط شروطً   ،ةة وغز  اب من االنتقال بني الضف  النو  
سرائيل هذه إدانة ليس إل .من أخذ حقِّه هم حياولون منع الشعب الفلسطيين   اإذً  ،ةمسؤولة عن السلطة الفلسطيني  

وهي كانت تتصر ف هبذه الطريقة مع السلطة  ، هكذاا لن تتصر ف إال  وحنن نعلم أهن   ،فإسرائيل عدوة ،فقط
 ولكل   وروب   اد األألمريكا ولالرح   ،مع الدول  لكن هذه إدانة للمجت ،هحق   فلسطيين   السابقة وهي لن تُعطي أي  

 وحق   ا خبيارات ال تنسجم مع مطالب الشعب الفلسطيين  ذين حياولون الضغط على ْحاس من أجل أن يُلزموهال  
 ؟.ات اليت تتحد ثون عنهاي  أين هي احلر   اإذً  ،باختيار مشروعه الشعب الفلسطيين  



ذين خنوض معركتنا بأيدينا حنن ال   ،لن حيرتمكم اأحدً  ن  فإ ،اهلجرة واجلهاد يف خط   اما مل نكن دائمً  ،تأك دوا
هذه  وال مسلم يف كل   وال عرب   ة املقاومة ملا ارتفع رأس لبنان  لوال بندقي   ،نا وعز تنالنحصل على استقاللنا وكرامت

ذين تملفوا واجتمعوا حول لوال شباب هذه املقاومة وجهادهم وجهاد النساء واألطفال والشيوخ ال   ،املنطقة
 .1425هم ال بتنفيذ القرار نع اسرائيل من جنوب لبنان غصبً إل اوطردً  ا وجدنا عز ا وكرامةً مل   ،املقاومة

فعلينا أن نكون على خط ه  ،الذي يصنع النصر بإميانه ،د الشهداءسي   ،مسرية احلسني الشهيد ،هذه مسريتنا
 .عج ل اهلل فرجه مام املهدي  ون من جند اإلونك ،الوالية لنحمل الراية بإذن اهلل تعاىل على خط  

 


