
 بسمه تعالى
 شهادة في سبيل اهلل

 الشيخ شفيق جرادي
 

 ت الشهادة جمّرد مفهوم يبتكره العقل ويصوغه البيان، كما حيلو للبعض أن ميارسه يف هذا اإلطار الضيق.ليس

أما كونه إميان عقيدي فألن الشهادة تنبع من رؤية ووجدان  فعل إمياين نابع من إميان عقيدي؛ إن الشهادة
 يُعدم، إهنا حنو من اخللود، فما ُوجد ال ينظر للحياة على أهنا استمرارية ال تنقطع مع انقطاع الصلة باحلياة الدنيا.

ْوَت َواْلَحَياَة الَِّذي َخَلَق اْلمَ ﴿ ،واملعدوم ال ينوجد أبًدا. إن احلياة، حسب الرؤية، صنو موٍت، كالمها خلٌق من خلق اهلل
ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَملا  ل يا تتشكّ لدنا ومن املعلوم أن احلياة يف والدة اة خلق من اهلل سبحانه كما املوت،. فاحلي1﴾لَِيب ْ

اه. فإذا ما اقرتب نيفيها الصور لألفراد والصفات وامليزات، وكذلك املوت حنٌو من والدة للخصائص يتوارثها املرء من د
لَِتُكونُوا ﴿ ،ية الشهود على املوجودا فُأمسى بذلك شهيًدامن مصدر وجوده وعمل على التوجه إليه أواله رب الوجود خاصّ 

، وهي ميزة وإن حضرت يف احلياة الدنيا، إاّل أن اكتماالهتا 2﴾ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداا 
وم الشهود، يف اآلخر من يوم املبعث والقيام بني يدي اهلل سبحانه حينما يتحول أهل اإلميان الشهودي إىل ي ون يفتك

األعظم صّلى اهلل عليه وآله وسلم. لذا،  حجج شاهدة على الناس، وعلى رأس اجلميع، األكمل من الناس وهو النبّ 
يها، الرؤية والوعي لطبيعة الوجود واحلياة ومسارات اخليارات فكل صور   زنعقيدي واضح خيت –فللشهادة مصدٌر إمياين 

ى شكل ء ناللٌة من النوالل اإليهية ال ي ترتسم علالمما أعطى موضوعة الشهادة كما املوت واحلياة غائية االبتالء. واالبت
 سنن تؤسس ملا هو كائن وما ميكن أن تكون عليه مصائر الفعل اإلنساين، بل الشخص اإلنساين.

جهد  من قصدها عن رو  ووعي إمياين و ومبا أنه ابتالء، فهو مقصد فعل ومهبط نعمة. نعٌمة ال تصيب إاّل 
 وجهاد عمالين فاعل.

فالشهادة مبعىن القتل يف سبيل اهلل سبحانه، وإن كانت نعمةٌ من اهلل سبحانه، إاّل أن درب سلوك هذه النعمة 
مري اجلهاد باٌب من أبواب اجلنة فتحه اهلل خلاصة أوليائه، كما يعِّبر أ مشروط باجلهاد، بل ببذل اجلهد يف اجلهاد؛ إذ

 املؤمنني وأمري الشهداء اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم.
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 والشهادة هي عني النعمة اإليهية. ،ففعل اجلهاد يستنزل النعمة

 يبقى هنا أن نشري إىل بعض األمور:

اد كان جماهًدا يف بطن الغيب، كما وليس كل من قتل هو شهيد. : ليس كل من لبس ثوب اجلهلاألمر األو  
 إذ بدون ذاك القرب املعنوي والرؤيوي من اهلل ال اجلهاد جهاد، وال الشهادة شهادة.

إذن، تنضيج الرؤية العقائدية والعمق الروحي مها مطلوبان حتًما يف منطق الشهادة هلل سبحانه. وهذا ما يطلق 
 وهو أمٌر اللم للجهاد األصغر. ،ِّباد األكعليه اسم اجله

: ال ميكن ألحٍد يف هذه الدنيا أن حيكم على مقتول يف سبيل اهلل مبصريه الذي سيؤول إليه، األمر الثاني
 –فعاًل  – حسن الظاهر األخالقي والعقيدي اجاه أير من املقتولني اًل وآخرًا. وبالتايل ما علينا إاّل ألن األمر بيد اهلل أوّ 

 يف درب وسبيل اهلل الذي هو درب املستضعفني يف األرض.

ومن الذي  ،وهنا يف هذا الباب، ال بد من إشغال البصرية يف تبيان معىن "القتال يف سبيل اهلل"، وما الذي
 يصدق عليه هذا املعىن.

لشهداء، من أمثال: ا: هو يف مراعاة أمر شديد احلساسية، وهو يرتبط مبن يلتحق مبرتبة أو مبعىن األمر الثالث
من مات على وضوء فهو كاملتشخط بدمه، املقتول ظلًما، الكاد على عياله، موت املنتظرين للفرج، من مات وهو يف 
طريق السعي لنيل الشهادة... وغري ذلك. إن هؤالء ليسوا شهداء باملعىن الشرعي للكلمة، إمنا هم ممن تنزيهم الرمحة 

 أعلم. واهلل اإليهية منزلة الشهداء،

 

 


