
02 Wednesday: 19 Ramadhan 1438 - 14  June 2017  -  Issue No. 19200الثــــورةأخئار وتصارغر
19200 العدد   - 2017م  يونيو   14  - 1438ه  رمضان   19 ــاء:  ــع األرب

ْيَطاِن الرَِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـْيـِم

ــَه إَالّ اللُه املَـِلُك الَحـُقّ  ــَهـُد أْن َال إل ــُد لله رَِبّ العاملني، وأَش الَحْم
ــداً َعْبـُده ورَُســْوُله َخاَتُم النَِّبـّيني. املُِبنْي، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَمّ

ــٍد  ــٍد وبارِْك عىل ُمَحَمّ ــ ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ ــم َصِلّ عىل ُمَحَمّ الّله
ــَم َوَعَىل آِل  ــىل إِْبـرَاِهْي ــَت وبارَْكَت ع ــا َصلَّْي ــٍد، كم ــ ــىل آِل ُمَحَمّ وع
ــن أَْصَحاِبِه  ــم برَِضاك ع ــٌد، وارَض اللَُّه ــك حميٌد مجي ــَم إن إِْبـرَاِهْي

األَْخَياِر املنتَجبني وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصالحني.
ــمْ َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته،  ـــَالُم َعَلـْيُك َها اإلِْخَوُة واألخواُت.. الَسّ أَيُّ
ــاِل يف هذا  ــاَم َوَصاِلَح األَْعَم ــاَم والِقَي َي ــا وِمنَُّكُم الصِّ ــُه منَّ ــْل الل وتقبَّ

الشهر املبارك.
ــهر رَْمَضـاَن يف السنة الثانية للهجرة  اليوُم السابُع عرش من ش
ـة  ــٌل يف تأريخ األُمَّ ــوٌم تأريخيٌّ مجيٌد، ويوٌم فاص ــو يوٌم عظيٌم وي ه
ــماه  مية ويف تأريخ البرشية بكلها، يوٌم من أيام الله، يوٌم أس ــالَ اإلْس
ــا أَنزَْلَنا  ــم بيوم الفرقان، (َوَم ــْبَحاَنُه وََتَعـاَىل يف كتابه الكري ــُه ُس الل
ــاِن)، يوٌم فارٌق وفاصٌل  ــْوَم اْلُفرَْقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَع ــَىلٰ َعْبِدَنا َي َع
ــزاً، يوماً  ــه يوماً ممي ــا بعده وفيما قبل ــوٌم كان فيم ، وي ــتثنائيٌّ واس
ــزوة بدر  ــرى املهمة، ذكرى غ ــة، الذك ــا تعنيه الكلم ــًال بكل م فاص
ــرى مهمة يف  ــا أَْيضاً ذكرى أخ ــاَن، كم ــهر رَْمَضـ ــربى أتت يف ش الك
ــهر  ــرى فتح مكة َكانت يف الثامن من ش مي هي ذك ــالَ التأريخ اإلْس

رَْمَضـاَن.
االستفادُة من السرية النبوية َوالوقائع املهمة يف عهد النَِّبـّي

ُتنا اليوَم فيما تواجهه من تحديات وشعوبنا العربية املسلمة  أمَّ
ــن تحّديات ومخاطر يف  ــَالمية كافة فيما تواجهه م ــعوبنا اإلْس وش
ــتفيُد  ــن تأريخها، ومن أهمِّ ما تس ــتفادة م أَمسِّ الحاجة من االس
ــرية النبوية ومن الوقائع املهمة  ــتفادة من الس به من تأريخها االس
َم،  ــلَّ ـد َصَىل اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه َوَس التي كانت يف عهد النَِّبـّي ُمَحمَّ
ــوة والقدوة الذي قال الله عنه يف كتابه الكريم: (َلَّقْد َكاَن َلُكْم  األس
ــَنٌة ِلَّمن َكاَن َيرُْجو الَلَّه َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر  ِيف رَُسوِل الَلِّه أُْسَوٌة َحَس
ــا يتعلق بهذه الحادثة من  ــَه َكِثريًا)، غزوة بدر الكربى، ما أهّم م الَلّ

دروس وعرب؟.
ــة بهذه  ــل املتعلق ــل يف ُكّل التفاصي ــن ندخ ــد ل ــن بالـتأكي نح
ــا البعُض من  ــة، يهمن ــة التأريخية املهم ــة والحادث ــة املهم الواقع
الدروس، البعض من الِعَرب التي نرى أنفسنا بأمسِّ الحاجة إليها، 
ــتوى التثقيفي وعىل املستوى التعليمي  مع أنه من املهم عىل املس
ــا؛ ِألَّن يف ُكّل  ــة يف تفاصيله ــذه الحادث ــة اإلملام به ـ ــاط األُمَّ يف أَْوَس
جزئية من تفاصيلها عربة ودرساً، ولكن مقام الحديث يف محارضة 
ــة، الوقت فيه عادة يكون ضيقاً والرتكيز فيه عادة عىل األهمِّ  أَْو كلم

فاألهم.
نفوُذ قريش وسطوُتها

ــكلة ومع َمن؟ ُكّل الذين يقرأون التأريَخ  ما هي طبيعة هذه املش
ــكلُّ يعرُف أن َمن  مية، ال ــالَ مي ويعرفون بدايَة الدعوة اإلْس ــالَ اإلْس
مية وعدواً لإلْسَالم  ــالَ ــالة اإلْس وقف منذ اللحظة األوىل عدواً للرس
ــكان مكة، كانوا  ــُذ البداية كان هو قريش، س ــلمني، من وعدواً للمس
ــن كربيات القبائل  ــة، وقريش قبيلة كبرية م ــاكنني يف مكة املكرم س
ــُل فرعيٌة وبطوٌن متعددة، وتتمتع قريش  العربية تندرج فيها قبائ
بمكانة يف الواقع العربي ونفوذ عىل مستوى املنطقة العربية وعىل 
مستوى بقية القبائل العربية، قريش كانوا هم قوم النَِّبـّي َصَلَواُت 
ــماعيل  ــوا هم ذرية نبي الله إس ــَىل آِلِه، وقريش كان ــِه َعَلْيِه َوَع الل
ــالم، وتمرُكزُهم يف مكة املكرمة حيث توجد الكعبة وحيث  عليه الس
ــط العربي  ــًة واعتباراً يف الوس ــاعُر الحج أعطاهم مكان ــد مش توج
ــتقرار، من  ــث االس ــتثنائية من حي ــاً اس ــم ظروف ــاح له ــه، وأت بكل
ــث الرخاء  ــط العربي، من حي ــة االعتبارية يف الوس ــث الزعام حي
ــكان تلك  ــاَىل أراد لس ــْبَحاَنُه وََتَعـ ــَه ُس ــَة أن الل ــادي نتيج االقتص
البقعة املحرتمة، بقعة الكعبة وبقعة مشاعر الحج أن يعيَش أهُلها 
ــْبَحاَنُه  ــي الله إبراهيم وحكمة الله ُس ــَد العيش ضمَن دعوة نب رغ
ــبياً تجاه الحج وتجاه  ــتقرار ولو نس ــاعُده ذلك، اس وََتَعـاَىل ملا يس
ــي الله إبراهيم  ــة متوارثة منذ عهد نب ــاج، الحج كان فريض الحج
ــدى العرب كافة،  ــرب، مكة تحظى باحرتام ل ــاط الع وقائمة يف أَْوَس
ــرب وَيِفُدون من  ــة لدى الع ــاعر ال زالت متوارث ــاعر الحج مش مش
ــم الحج إىل الحج، وكذلك التقديس للكعبة  ــتى املناطق يف موس ش
ــط العربي توارثها  ــة قائمة يف الوس ــا الدينية حال ــرتام مكانته واح
ــد نبي الله  ــي الله إبراهيم وعه ــرب األجيال منذ عهد نب ــرب وع الع

إسماعيل عليهما السالم.
أسباُب موقف قريش السلبي من الرسالة اإلْسَالمية 

ــة يف  ــا املحرتم ــا ومكانته ــن موقعه ــع، م ــذا املوق ــن ه ــش م قري
ــوة رمزية قوة  ــوة اعتبارية، ق ــن ق ــا تمثله م ــي، وبم ــط العرب الوس
ــلبي من  ــا موقف س ــادي، كان له ــن اقتص ــاء وتمك ــكرية، رخ عس
ــن رأوا يف  ــن زعمائها الذي ــض م ــبب البع ــَالمية؛ بس ــالة اإلْس الرس
ــات ظاملة،  ــتنُد إىل ممارس ــي تس ــدد مكانَتهم الت ــه يه م أن ــالَ اإلْس
ــة مصطنعة تعتمد  ــلوكيات ظاملة وخاطئة، وجاه ــتند إىل س وتس
ــتَمدٌّ  عىل الرثوة املادية وتعتمد عىل الوجاهة والنفوذ الذي هو مس
ــرب من الغرور، فأن يأتي  ــات الظاملة، من القمع من التك من املمارس
ــه التي تحرر البرش  م بمبادئه العظيمة بأخالقه بمنهجيت ــالَ اإلْس
ــك الزعماء يف  ــتعباد، رأى أولئ ــتغالل واالس ــكال االس ــن ُكّل أش م
ــتعباد، هذه  ــو حالة من االس ــدد نفوذهم الذي ه م ديناً يه ــالَ اإلْس
مشكلتهم، يعني لم يكن اإلْسَالم خطراً ظاملاً، وال خطراً طاغياً، وال 
حالة سلبية تستفزُّ اآلخرين فيتخذون منها موقفاً ُمعادياً محقاً، 
ال، هناك املأل الذين لهم نفوذ، هو نفوذ استعبادي واستغاليل ظالم 
للمستضعفني من حولهم، وله َمن ينارصه وله من يؤيده؛ إما طمعاً 
م حالًة تهدد هذا النفوذ هذا االستغالل  ــالَ وإما خوفاً، فرأوا يف اإلْس
ــات املادية،  ــة، وهذه اإلْمَكان ــيطرة الظامل ــتعباد، هذه الس هذا االس
الرثوة املادية التي ُتجمع بكل الوسائل املحرمة والظاملة والباطلة.

وسائُل وأساليُب تحرُِّكهم ضد اإلْسَالم
ــن يعترب هذا املوقُف  ــت إىل هذا الجانب، لك ــاك عوامُل دخل وهن
ــَالم منذ  ــم من اإلْس ــكان موقُفه ــكلة، ف ــياً يف املش ــاً وأساس جوهري
اللحظة األوىل موقفاً ُمعادياً، وتَحـرّكوا ضد اإلْسَالم يف مكة والنَِّبـيُّ 
ــرّك يف مكة،  ــرة يتَحـ ــا قبل الهج ــَىل آِلِه م ــِه َوَع ــِه َعَلْي ــَواُت الل َصَل
ــدة عىل األكاذيب  ــة اإلعالمية املعتم ــكل عداء، بالدعاي تَحـرّكوا ب

ــتضعفني الذين  واالفرتاءات وكذلك بالرتهيب، فكانوا يعتقلون املس
ــة التعذيب  ــون بتعذيبهم، وتصل حال م ويقوم ــالَ ينتمون إىل اإلْس
ــارس وزوجته حيث  ــا حصل لي ــان إىل القتل مثلم ــض األحي يف بع
ــهدا تحت التعذيب، وتصل الحالة أَْيضاً من املمارسات هذه  استش
يف التعذيب والسجن واالضطهاد واملقاطعة والحصار االقتصادي 
وكل أشكال االستهداف تضطر الكثري من املسلمني إىل الهجرة من 
ــتمر النَِّبـّي  ــة، ومع ذلك اس ــة، فهاجر البعُض منهم إىل الحبش مك
ــم الحجة عليهم ويتَحـرّك  ــلََّم يقي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه َوَس
ــد يف مكة  ــتفيُد من التواج ــة، ويس ــاط مك ــَالم يف أَْوَس ــوة اإلْس بدع
ــتفيد  ملجيء العرب إليها من ُكّل البلدان وكل القبائل العربية، يس
ــم الحج إليصال صوت اإلْسَالم  ــتفيد من موس من هذا املوقع ويس
إىل أوسع نطاق ممكن، لم يأُل أولئك الزعماء، زعماء بني أمية وأبو 
ــكال  م بكل األش ــالَ جهل ومن إليهم، لم يألوا ُجهداً يف محاربة اإلْس
ــع نطاق الدعوة اإلْسَالمية وانزعاجهم أشّد  ومع طول الفرتة وتوس
ــة تنامياً محدوداً،  م، ولو أنه كان يف املرحلة املكي ــالَ من تنامي اإلْس

لكن كان مزعجاً بالنسبة لهم.
املهمة فشلت: قتُل وتصفيُة النبي ضمن خياراٍت ثالثة لقريش
ــل النَِّبـّي  ــعي لقت ــل األمر إىل الس ــكل جهد، ووص ــوا ب فتَحـرّك
ــوا  ــه، تآمروا عليه، ودرس ــِه وتصفيت ــَىل آِل ــِه َوَع ــِه َعَلْي ــَواُت الل َصَل
ــِه َعَلْيِه  ــي َصَلَواُت الل ــجن واالعتقال للنب ــارات، إما الس ثالث خي
ــهور يف  ــا القتل، وأقروا يف اجتماعهم املش ــَىل آِلِه، إما النفي، إم َوَع
ــي َصَلَواُت  ــار القتل والتصفية للنب ــدوة إجراء القتل، وخي دار الن
ــندوها إىل عدد  ــلت املهمة التي أس ــلََّم، فش اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه َوَس
ــف القبائل والبطون يف قريش،  ــانهم، اختاروهم من مختل من فرس
وكانت العملية املشهورة التي َفَدى اإلماُم عيل عليه السالم رسول 
ــَواُت اللِه  ــراش النَِّبـّي َصَل ــة املبيت عىل ف ــه فيها يف ليل الله بنفس
ــول  ى اللُه اإلمام علياً، الرس َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، ونجاه الله بالطبع، نجَّ
ــرة إىل املدينة املنورة  ــِه تمكن من الهج ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل ــَواُت الل َصَل
ــزرج وأووه ونرصوه،  ــون، األوس والخ ــار اليماني ــتقبله األنص واس
ــرة النَِّبـّي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه  م معه، ما بعد هج ــالَ وحملوا راية اإلْس

َوَعَىل آِلِه من مكة.
ــٌر اقتصادي  ــط العربي: حظ ــُع إىل املحي ــداء يتوسَّ الع

وحصاٌر للمدينة
ــتوى املمارسات  م، يف مس ــالَ لم تتوقْف قريش عن عدائها لإلْس
ــلمني  ــب واالضطهاد للمس ــع والتعذي ــات القم ــة، ممارس اإلجرامي
ــها، وتحت  ــال يف مكة نفس ــت االعتق ــت األرس وتح ــن هم تح الذي
ــهر  ــن أن يش ــن يمك ــك ُكّل م ــف إىل ذل ــر، أض ــتضعاف والقه االس
ــيكون هدفاً إما للقتل وإما لالعتقال والتعذيب  ــَالمه يف مكة س إْس
ــم حماية العتبارات أرسية  ــاد إال القليل النادر الذين له واالضطه
ــس عىل هذا  ــاالت قليلة، ولكن لي ــك، وهم ح ــو ذل ــة أَْو نح أَْو قومي
ــب، قريش َكانت مهتمًة وَكانت مستمرة يف عدائها  املستوى فحس
لإلْسَالم ما بعد الهجرة للنبي إىل املدينة، وبدأت بتَحـرّكها الواسع 
ــا بني  ــن نفوذه ــا وم ــن عالقاته ــتفيدة م ــي، مس ــط العرب يف املحي
ــَالم وحصار املسلمني  ــاط القبائل، فحرصت عىل حصار اإلْس أَْوَس
ــل العربية حتى  ــاط القبائ ــط بني أَْوَس ــة املنورة، وأن تنش يف املدين
ــلمني وعاملة عىل  ــَالم ومقاطعة للمس ــة لإلْس ــون بكلها مقاطع تك
ــم يركز عليه الكثري من املؤرخني،  ــرض حظر اقتصادي، وهذا ما ل ف
ــطوا عىل  ــرية كيف نش ــع أن هذا مذكور يف التأريخ مذكور يف الس م
ــلمني من  فرض حظر اقتصادي، وأن تكون الحركة التجارية للمس
ــة األخرى محفوفة  ــفار والتنقل إىل املناطق العربي املدينة يف األس
باملخاطر وُعرضة لالستهداف وعرضة للقمع وعرضة للقتل، وهذا 
ــة املنورة ونتج  ــلمني يف املدين ــبب ضائقة للمس يف املرحلة األوىل س
ــفر للتجارة إىل أيٍّ من املناطق  ــألة الس عنه املعاناة، أصبحت مس
البعيدة يف الواقع العربي مغامرة ومخاطرة ويمكن أال يعود املسلم 

الذي يسافر يف تجارة، إما لرشاء بضاعة وإما لبيع بضاعة.
اإلعداُد لحرب عسكرية وقافلُة تموين لها

ــألة واردة، بدأت قريش  ــتهداف بالقتل مس ــى عملية االس وحت
ــىل النَِّبـّي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه  ــكرية ع أَْيضاً تعد العدة للحرب العس
ــتهدف  ــعة تس ــكرية واس ــَىل آِلِه وبدأت بالتحضري لعملية عس َوَع
النَِّبـّي واملسلمني إىل املدينة، وبدأت ضمن خطواتها هذه باإلعداد 
االقتصادي، أعدت لقافلة تجارية َكانت من أهّم القوافل التجارية 
ــن أكربها، ملاذا؟ قالوا لتكون هذه القافلة قافلة التموين للعملية  وم
ــتتَحـرّك للقضاء عىل النَِّبـّي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه  العسكرية التي س
ــة زعيُم  ــرَّك هذه القافل ــلمني يف املدينة، وح ــىل املس ــِه وع ــَىل آِل َوَع
ــدل عىل مدى األهمية  ــه، هذا ي ــفيان بنفس الرشك واملرشكني أبو س
ــكرية  الكبرية لهذه القافلة التجارية، قافلة التموين للعملية العس
ــكري  ــي هي ذات طابع عس ــة التجارية الت ــذه القافل ــت ه وانطلق
ــكري، فإذن نحن أمام عدو واضح، عدو حارب اإلْسَالم  ولهدف عس
ر وأخذ  ــق وهجَّ ــذب وحارب إعالمياً وضاي ــن يومه األول، فنت وع م
ــوال ونهب املمتلكات يف مكة، وعمل ُكّل يشء، عدو رصيح عدو  األم
واضح، عدو متَحـرّك بكل أنشطته العدائية التي قتل فيها وعذب 
ــجن فيها وتآمر فيها وفعل ُكّل ما يستطيعه فيها ُوُصـوًْال  فيها وس
ــِه َوَعَىل  ــَواُت اللِه َعَلْي ــل النَِّبـّي َصَل ــاد والفعيل لقت ــعيه الج إىل س
ــْبَحاَنُه  ــِه، عدو واضح وعدو رصيح وعدو مبني، كما يقول الله ُس آِل
ــل راية الرشك،  ــيطان، عدو مبني، حم ــرْآن عن الش ــاَىل يف الُقـ وََتَعـ
ــر، راية العداوة  ــم، راية الطاغوت راية الكف ــة الطغيان راية الظل راي

لإلْسَالم واملسلمني ونبي اإلْسَالم.
وسيلة دعائية واستغالل ملشاعر الحج الحرم 

ــه املادية،  ــن إْمَكانات ــكرية م ــتفيداً من قوته العس ــرّك مس وتَحـ
التي َكانت إْمَكانيات ضخمة آنذاك وموقعه االجتماعي االعتباري 
ــت الله الحرام،  ــه تواجده يف مكة يف بي ــتغل في ــذي حاول أن يس ال
ــه ويجعل  ــوق لنفس ــعودي الذي يس ــا يفعل اليوَم النظاُم الس كم
ــيطرته عىل مشاعر الحج وعىل الكعبة البيت الحرام وسيلة  من س
ــمي به نفسه أنه خادم  دعائية، وبدال من أن يكون صادقاً فيما يس
ــني، فهو يمارس  ــتغل للحرمني الرشيف للحرمني الرشيفني، هو مس
ــك، فحاولوا  ــه أولئ ــها قبل ــة إعالمية، مارس ــك دعاي ــن خالل ذل م
ــيلة  ــن موقعهم هذا وس ــن مكانتهم هذه وم ــن هذا م ــوا م أن يجعل
ــة لخداع الكثري من الناس آنذاك، والله قال يف كتابه الكريم:  دعائي
ــوَن)، قال أيضا: (َما َكاَن  ــاَءُه � إِْن أَْوِلَياُؤُه إَِالّ اْلُمَتُّق ــا َكاُنوا أَْوِلَي (َوَم

ِلْلُمْرشِِكنَي أَن َيْعُمُروا َمَساِجَد الَلِّه َشاِهِديَن َعَىلٰ أَنُفِسِهم ِباْلُكْفر).
التصّدي للخطر: مرحلة التَحـرّك العسكري والجهاد

فإذن هذا العدو اللدود الذي ابتدأ بالعداوة يف ُكّل أشكالها قتًال 
وسجناً وتعذيباً واستهدافاً دعائياً وحرباً اقتصادية من الطبيعي 
ــأنه أنزل  ــلمون للتصّدي لهذا العدو، الله جل ش ــرّك املس أن يتَحـ
مي،  ــالَ ــمى املرحلة الجديدة يف التأريخ اإلْس يف كتابه الكريم ملا تس
ــكري  ــاد مرحلة التَحـرّك العس ــكرية، مرحلة الجه ــة العس املرحل
ــاىل يف كتابه الكريم:  ــبحانه وتع ــدي لهذا العدو أنزل قوله س للتص
ــَىل َنْرصِِهْم َلَقِديٌر،  ــوا َوإَِنّ الَلَّه َع ــوَن ِبأََنُّهْم ُظِلُم ــَن ُيَقاَتُل (أُِذَن ِلَلِّذي
ــا الَلُّه َوَلوْال  ــْريِ َحٍقّ إِال أَْن َيُقوُلوا َرُبَّن ــوا ِمْن ِدَيارِِهْم ِبَغ ــَن أُْخرُِج اَلِّذي
ــٌع َوَصَلَواٌت  َمْت َصَواِمُع َوِبَي ــٍض َلُهِدّ ــاَس َبْعَضُهْم ِبَبْع ــُع الَلِّه الَنّ َدْف
ــْن َيْنُرصُُه إَِنّ  َنّ الَلُّه َم ــريًا َوَلَيْنُرصَ ــُم الَلِّه َكِث ــاِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْس َوَمَس
ــوا، إن الله أراد  ــٌز)، أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم ــَه َلَقِوٌيّ َعِزي الَلّ
ــتهدفني حتى عسكرّياً بغري  لعباده املظلومني واملضطهدين واملس
ــع املظلومية، الذين  ــتهدافهم، من موق ــق يمتلكه أعداؤهم يف اس ح
ــع املعتدى  ــة من موق ــن موقع املظلومي ــم ظلموا، م ــون بأنه يقاتل
عليهم بغري حق، أراد الله لهم أن يتَحـرّكوا أن يتصدوا لهذا الخطر 
ــاده املظلومني  ــأنه ال يريد لعب ــل ش ــتهداف، إن الله ج ــذا االس له
ــتهداف  ــا يكون االضطهاد لهم واالس ــن وبالذات عندم املضطهدي
ــو انتماؤهم للحق، ذنبهم  ــع انتمائهم للحق، ذنبهم ه لهم من موق
ــتكربين، من  ــيطرة املس ــن هيمنة الطاغوت ومن س ــو تحررهم م ه
ــتكربين، فيكون هذا  ــاة واملس ــيطرة الطغ ــيطرة الظاملني، من س س
ــبة لهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن  ذنباً كبرياً بالنس
ــتضعفون يتحررون  يقولوا َربُّنا الله، هذه حالة تحرر، تحرر، املس
ــني للمجرمني،  ــتكربين للظامل ــاة للمس ــيطرة للطغ ــن الس ــا م فيه
ــتندون إىل نفوذهم إىل  ــه الكلمة الذين يس ــتكربين بما تعني وللمس
ــيطرتهم العسكرية إىل تكربهم إىل  جربوتهم إىل قوتهم املادية، إىل س
ــيطرة تامة عىل الناس،  ــيطرين س حرصهم عىل أن يكونوا هم املس

واملصادرين لإلرَاَدة وللحرية وللكرامة للناس.
إذٌن إلهي بالقتال

ــن موقعهم  ــم مظلومون م ــار أنه ــني باعتب ــؤالء املظلوم أذن له
ــوا بكل ما  ــوا، أن يتَحـرّك ــه أن يقاتل ــن الل ــم م ــة أُذن له يف املظلومي
يستطيعون وبكل الطرق املرشوعة للتصدي لألعداء، فهنا يوصف 
ــم  ــم يف انتمائه ــتندين يف مظلوميته ــني، املس ــن املظلوم ــف م املوق
ــتكربين والظاملني واملجرمني،  ــق ويف تحررهم للطواغيت واملس للح
ــتهدافهم وظلمهم، أُذن  ــبباً يف اس ــبة ألولئك س ــذا بالنس ليكون ه
ــهم عن حريتهم عن  ــم من الله أن يقاتلوا، أن يدافعوا عن أنفس له
ــأن ُيظلموا  ــم للحق فال يقبلوا ب ــوا عن انتمائه ــم، أن يدافع كرامته
ــتهدفوا وأن ُيقهروا، وأن يتحكم الطاغوت حتى يف هويتهم  وأن ُيس
ــى يف خياراتهم يف هذه  ــى يف ثقافتهم وحت ــى يف انتمائهم وحت حت
ــاة، فأنت أمام رشعية إلهية، أمام إذن من الله رب الناس ملك  الحي
ــّي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه  ِبـ ــاس إله الناس، امللك العظيم؛ ولذلك النَّ الن
َوَعَىل آِلِه ومن معه من املسلمني هم تَحـرّكوا بدءا من هذه الرشعية، 
ــاده، املظلومني يف  ــه لعب ــي، إذن الل ــة، اإلذن اإلله ــة اإللهي الرشعي
ــاده املنتمني للحق املتحررين بهذا  ــة ظامليهم، إذن الله لعب مواجه
االنتماء إىل الحق من هيمنة الظاملني وهيمنة املستكربين وسيطرة 
ــن انتمائهم هذا وهويتهم هذه، أذن الله لهم  الطاغوت يف الدفاع ع
ــبيل  ــاس يف الجهاد يف س ــوا بهذه املرشوعية، وهذا ركن أس فتَحـرّك
ــه، اإلذن اإللهي املرشوعية اإللهية، وهي املرشوعية الحقة، هي  الل
ــة الصادقة، هي املرشوعية الحقيقية والفعلية، ما عداها  املرشوعي

كالم يف كالم.
الرشعية الحقيقية

ــاً، الظالم  ــون مظلوم ــي؟ حينما تك ــاإلذن اإلله ــف تحظى ب كي
ــي إذا اتُّخذ قراٌر بالحرب  ــتكرب الطاغ ــذ قراراً بالحرب، املس إذا اتخ
ــانده  ــواًء س ــواًء حظي بموافقة دولية، س ــة أبداً لقراره، س ال رشعي
ــواًء تجتمع من  ــن املتحدة، س ــاندته األم ــواًء س مجلس األمن، س
ــه طواغيت هذه  ــن أجل ــواًء اجتمع م ــة العربية، س ــه الجامع أجل
األرض، وكل املستكربين يف هذه األرض وكل املجرمني يف هذه األرض 
ــواًء حمل صفة رئيس، صفة ملك، صفة زعيم، صفة دولة، صفة  س
ــب  ــب الرشعية من الصفة ما تكتس حكومة، صفة جيش، ال تكتس
ــمي نفسك رئيس فيكون لترصفك رشعية تفعل ما  من الصفة، تس
ــم يصبح هناك  ــل ُكّل أطفال الدنيا ل ــو أردت أن تقت ــاء وتريد ل تش

مشكلة، أَْو ملك أَْو نظام أَْو سلطة ال.
مصدُر الرشعية

ــاته،  ــه ويف ممارس ــل يف دافع ــة الفع ــود إىل حقيق ــة تع الرشعي
ــي َصَلَواُت  ــلمني للنب ــذه املظلومية للمس ــك الحظوا َكانت ه فلذل
ــدى عليهم  ــت مظلوميتهم يف أنهم معت ــِه، َكان ــِه َوَعَىل آِل ــِه َعَلْي الل
ــرية اإلْسَالم وأعتدي عليهم بغري  وحوربوا منذ اليوم األول من مس
ــجن وبالقتل وبالتهجري ثم باملالحقة واالستهداف  وجه حق بالس
ــت  ــروا، َكان ــد هاج ــث ق ــد إىل حي ــرات واملكائ ــات واملؤام واملضايق
ــم ُظِلموا“ الحظوا معي  ــم التي عرب عنها الُقـرْآن ”بأنه مرشوعيته
ــذه الرشعية  ــة ه ــة اإللهي ــك الرشعي ــوم يمتل ــوا“ مظل ــم ظلم بأنه
ــتهَدفون النتمائهم للحق  ــم مس ــوا ويف أنه ــة بأنهم ُظِلم الحقيقي
ــتكربة، الظاملة، املجرمة، املبطلة،  وتحررهم من قوى الطاغوت املس
ــتحوذ عليهم أن تستعبدهم والله ال يأذن لعباده  التي تريد أن تس

أن يقبلوا باالستعباد أبداً أبداً.
طريق التحرر الحقيقي لن يكوَن إال بهذه املبادئ

ــوم إىل أن  ــعوبنا الي ــَالم ما أحوج ش ــادُئ كبريٌة يف اإلْس ــذه مب ه
ــبيَل اليوَم إىل  ــك؛ ِألَّن الس ــك بها ُكّل التمس ــبث بها أن تتمس تتش
ــعوب مقهورة،  ــة نحن ش ــعوب مظلوم ــعوب نحن ش تحريرنا كش
نحن شعوب التحدي الذي نواجهه من اآلخرين ليس تحدياً عىل 
ــدٍّ عىل حريتنا  ــتقرارنا هذا التحدي هو تَح ــا واقتصادنا واس أمنن
ــة وأن نصل إىل  ــوم إىل أن نمتلك الحري ــبيل الي ــىل كرامتنا، الس ع
ــعوب عربية مضطهدة لن يكوَن إال  ــعوب إْسَالمية وش التحرر كش
بهذه املبادئ، لن يكون إال بهذه القيم، لن يكون إال بهذه املنهجية، 
ــول صلواُت عليه وعىل  ــذا الطريق، طريق الرس ــن يكون إال من ه ل
آله، طريق التحرر الحقيقي وإال إذا كان أبو جهل وكان أبو سفيان 
ــتكربة  وَكانت قوة قريش ومن معها آنذاك تمثل القوة الطاغية املس
ــيطر  ــعى إىل أن يتحكم يف الناس وأن يس ــوة الطاغوت الذي يس ق

عىل الناس السيطرة املطلقة، أن يصادر حريتهم أن يمتلك عليهم 
حتى عبوديتهم لله فيكون أمرُه هو األعىل وتكون كلمته هي األعىل 
ــي، فيكون هو  ــى فوق التوجيه اإلله ــون إرادته هي األعىل حت وتك
ــة، نكون له ما يريده فينا  ــذي يأخذ مقام الربوبية، مقام الربوبي ال
ــي الربوبية  ــذي نطيعه هذه ه ــزم به وهو ال ــب هو الذي نلت فحس
عندما يريُد أن يستحوَذ علينا استحواذاً كامًال، يصادر فيه علينا 
ُكّل إرَاَدة ُكّل موقف ُكّل توجه وأن ما يأمرنا به ويوجهنا به ويريده، 
ــا الكثري من التهم وكنا يف  ــا فعلينا االنصياع التام له وإال واجهن لن

دائرة االستهداف ويف محط االستهداف بكل أشكاله.
قيٌم يف مدرسة النبي

ــتضعفة هي يف أمسِّ  ــعوبنا املس مية ش ــالَ فإًذا اليوم أمتنا اإلْس
ــرر وهي  ــعى للتح ــا اليوم وهي تس ــوَد من موقعه ــة أن تع الحاج
ــدر عودة من  ــوُد إىل غزوة ب ــذا املوقع تع ــات من ه ــُه التحدي تواِج
ــة، عودة  ــتفيد من هذه املبادئ، من هذه القيم، من هذه املدرس يس
ــوة  ــن يرى يف النَِّبـّي صلوات الله عليه وآله القائد والقدوة واألس م

هذا أوًال.
ــرّك يف هذه  ــو يتَحـ ــه وآله وه ــه علي ــوات الل ــّي صل ِبـ ــاً: النَّ ثاني
ــروف متواضعة،  ــن ظ ــكرية م ــة العس ــدة، املواجه ــة الجدي املرحل
ــاط بالرتهيب من  ــة عدة، يف جو مح ــات، وقلة عدد، وقل ــة إْمَكان قل
ــا نحن يف  ــاً مهماً لن ــل درس ــر، هذا يمث ــتضعاف والقه ــع االس واق
ــروف كهذه من واقع  ــتفادة منه، بالتأكيد يف ظ ــس الحاجة لالس أم
ــدد  ــتكربة ذات الع ــة املس ــوة املتمكن ــة الق ــتضعاف يف مواجه االس
ــيطرة اإلعالمية  ــات والهيبة والنفوذ والس ــدرة واإلْمَكان والعدة الق
ــاس أننا سنستمر إن  ــاكل ولهذا نتحدث عىل أس تلقى بعض املش
ــلة محارضات إما ثالث محارضات، أَْو بقدر  ــاء الله ضمن سلس ش
ــوم البداية نتحدث  ــوع، الي ــم ما يف املوض ــتطيع أن نلم بأه ــا نس م
ــه وآله: (َكَما  ــول للنبي صلوات الله علي ــن بداية املوقف الله يق ع
ــَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن  ــَك ِباْلَحِقّ َوإَِنّ َفِريًقا ِم ــَك َرُبَّك ِمْن َبْيِت أَْخرََج
ــاُقوَن إَِىل اْلَمْوِت َوُهْم  َ َكأََنَّما ُيَس (5) ُيَجاِدُلوَنَك ِيف اْلَحِقّ َبْعَدَما َتَبنَيّ
ــال وثقت لنا وقعة  ــورة األنف ــورة األنفال. س َيْنُظُروَن) اآلية من س
ــم الذي يجعل  ــي التوثيق العظي ــن التوثيق الُقـرْآن ــدر ولكن ضم ب
من الواقعة والحادثة مدرسة غنية ُكّل الغنى بكل ما نحتاجه إليه 
ــة وكذلك من تعليمات مهمة  ــن معرفة من دروس تربوية عقائدي م
ــتكربين والطغاة  ــن التصدي للمس ــبيل الله وع ــن الجهاد يف س ع
والظاملني من أعداء الله، فشكلت هذه السورة أَْو قدمت لنا الواقعة 
تقديما نستفيد منه يف ُكّل املراحل، يف ُكّل الظروف، يف مواجهة ُكّل 
التحديات وكل األعداء وكل املستكربين وكل قوى الطاغوت، نأتي 
ــص الُقـرْآني وما أكرب الفارق  ــا إىل النص الُقـرْآني وما أجمل الن هن

بينه وبني صياغة وتقديم املؤرخني وأصحاب السري.
صورٌة غُري واقعية للدين والتدين 

) الحظوا نرى هنا السياق   (َكَما أَْخرََجَك َرُبَّك ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحِقّ
أَْو اآلية من سورة األنفال بالتأكيد يف سياق وقعة بدر، ولذلك نحن 
ــري أن اآلية هنا  ــن وبعض أصحاب الس ــرى رأي بعض املفرسي ال ن
ــود بها بالتأكيد وقعة بدر وهي يف  ــد بها واقعة احد ال.. املقص يقص
ــياقها وسورة األنفال وثقت لنا واقعة بدر ”َكَما أَْخرََجَك َرُبَّك ِمْن  س
“ النَِّبـّي صلوات الله عليه وآله من موقعه العظيم يف  ــَك ِباْلَحِقّ َبْيِت
ــوة والقدوة والتدين، هذا فيه  ــوال ونبيا من موقع األس دين الله، رس
ــاحاتنا  ــاحتنا العربية يف س ــداً، الحظوا هناك يف س ــم ج درس مه
ــن الدين  ــمت صورة نمطية ع ــعبي رُس ــا الش مية، يف واقعن ــالَ اإلْس
ــت واقعية أبداً ُحذفت منها املسئولية العامة، ُحذفت  والتدين ليس
ــبيل الله والتَحـرّك  منها االهتمامات العامة، بل ُصور الجهاد يف س
العسكري والتصدي لألعداء، والتحرر من األعداء ُصور فيه وكأنه 
ــب وال من بعيد بالدين والتدين وكأن التدين هو  ال صلة له من قري
حالة من الخنوع واالستسالم والخضوع واالنعزال عن شئون هذه 
ــذه الحياة، وعن  ــداث هذه الحياة، وعن ظروف ه ــاة وعن أح الحي
ــان املتدين هو ذلك  ــاكل هذه الحياة، والصورة النمطية لإلْنَس مش
الذي يذهب إىل املسجد ويعود إىل منزله وال شأن له بأي يشء من 

أحداث هذه الحياة وظروف هذه الحياة.
ــل عن  ــة وتنص ــني: رهباني ــن املتدين ــوٌط ع ــّوٌر مغل تص

املسؤوليات
ـة فئة واسعة تحمل هذا التصور املغلوط  هناك اليوم يف واقع األُمَّ
ــي الصورة  ــة عن املتدينني ه ــا صورة نمطي ــد، ويف ذهنيته بالتأكي
ــة يف هذا الزمن وقبل هذا الزمن  ــي عليها بعض املتدينني الجهل الت
ــؤوليات العامة  من الذين يحولون الدين رهبانية وانعزاًال عن املس
ــن التحديات  ــاكل الكربى وع ــة وعن املش ــن االهتمامات العام وع
ــار، دين ليس فيه أي موقف تجاه أي ظالم وال أي ظلم وال  واألخط
أي مستكرب وال أي خطر وال أي تحد، ينعزل فيه اإلْنَسان، فيذهب 
ــه مالبس معينة، له  ــكل معني، ل ــجد ليؤدي صلواته، له ش إىل املس
ــة، حالة من الخنوع،  ــدو عليها، حالة من البهطل ــيما معينة، يب س
ــة معينة وله زي معني  ــفل، حال ــة من اإلبقاء للرأس نحو األس حال

وشكل معني، نمط معني! أصبح هو النمط املتدين!
ــده اهتمام  ــَالم، عن ــني لإلْس ــن املنتم ــب م ــك الذي يذه ــا ذل أم
ــده إدراك للمخاطر  ــه جادة إىل الواقع، عن ــر أمته، عنده التفات بأم
والتحديات واملظالم واألمور الفظيعة والرهيبة التي تشكل تحدياً 
ــه، هذا  ــم وهم بأمت ــا، عنده أل ــا ودنياه ــة بدينه ـ ــىل األُمَّ ــامًال ع ش

سيايس! هذا ما يصلح! هذا لم يعد متديًنا كما ينبغي!
ــكال متعددة، وأمام  وفعًال نحن يف واقع االنتماء الديني أمام أش
ــكل يأخذ هذا التوجه هذا النمط، هذا املسار من التدين، الحالة  ش
ــؤوليات العامة، عن التحديات  االنعزالية عن الهم العام وعن املس

وعن األخطار! هذا نمط سلبي، هذا ال يمثل الدين بحقيقته.
نموذٌج يستغلُّ الديَن عنواًنا ويوظفه شكًال

ــلمني  ــوذج الحقيقي للمس ــم النم ــدوة يف تقدي ــو الق ــّي ه ِبـ النَّ
ــلبية، هو  ــلبي، يف غاية الس م، هناك نموذج آخر أَْيضاً س ــالَ ولإلْس
ــكًال ولكنه  ــتغل الدين عنواًنا ويوظف الدين ش ــوذج الذي يس النم
ــة، عن أخالقيات  ــذا الدين الحقيقي ــد عن مبادئ ه ــد ُكّل البع بعي
هذا الدين الحقيقية، عن هذا الدين كمرشوع حقيقي للحياة، هذا 
ــوذج الداعيش، هذا نموذج  ــراه أيضاً، مثل ما عليه النم النموذج ن
ــعائر وعناوين  ــكليات من الدين، ش ــتغل ش ــتغل الدين، ويس يس
معينة، ولكنه بعيد عن املبادئ الكربى لهذا الدين، عن األخالقيات 
ــة لهذا الدين، عن املرشوع الفعيل  البارزة الواضحة العظيمة املهم

لهذا الدين.
ــة  كحال ــَالم  اإلْس ــاءة  عب ــس  يلب ــعودي  الس ــاُم  النظ

استغاللية
ــن وعباءة  ــاءة الدي ــس عب ــعودي الذي يلب ــام الس ــرى النظ ن
م كحالة استغاللية توظيفية شكلية، ثم يفتضح.. يفتضح،  ــالَ اإلْس
وهذه الفئة هي مفضوحة؛ ألنها مخلة بمبادئ رئيسية يف اإلْسَالم 
وأخالقيات كبرية يف اإلْسَالم ومسارات واضحة لإلْسَالم، ويمكن إن 

شاء الله أن نتحدث عن بعض التفاصيل بهذا الشأن.
ونموذج اعتزايل: يريد إْسَالم بدون مواقف

ــَالم ثم  ــه عىل اإلْس ــب نفس ــإذاً النموذج االعتزايل الذي يحس ف
ــَالم  ــَالم، يريد إْس ــف يف هذا اإلْس ــؤوليات واملواق ــرب عن املس يته
بدون مواقف! هذا ال يقتدي بالنَِّبـّي، النَِّبـّي هو هذا رجل يتَحـرّك 
حامًال للمسؤولية، يتَحـرّك للتصدي لألعداء، (َكَما أَْخرََجَك َربَُّك 
ــى يف بيتك ما لك حاجة، ومن بيتك  )، مابش ابق ــْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ ِم
ــجدك! (أَْخرََجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك) خرَّجه من بيته، يا الله..  إىل مس

ارسح.. ألهم الله.. تَحـرّك.. جاهد.. (أَْخرََجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك).
ــا لك حاجة..  ــجدك.. م ــدأ ”من منزلك إىل مس ــاب مب كل أصح
ــاس اآلخرين.. صلِّ  ــاكل الن ــك يف مش ما لك دخل.. ال تدخل نفس
وصم.. زّكي تصدق.. قم بهذه الشعائر.. واترك لك من هذه املشاكل 
ــه يختلف عما كان عليه  ــي“!! هؤالء لهم نموذج أَْو لهم توج يا أخ

الرسول القدوة واألسوة يف تقديم الدين وتعاليم الدين.
ثانياً: املتنصلون عن املسؤولية واملتهربون منها، والذين يعفون 
ــهم ترخيصاً! هؤالء ”منكتني“  أنفسهم بكل بساطة، يعطون أنفس
ــب تعبرينا املحيل، يعطي نفسه ترخيصاً! وُيعفي نفسه  عىل حس
ــد أن أتحمل أية  ــؤولية! خالص.. أنا ال أري ــكل راحة بال من املس ب
ــَالم صالته  ــذا اإلْس ــآخذ من ه ــا س ــاة! أن ــذه الحي ــؤولية يف ه مس
وصيامه وبعض الشعائر فيه، بعض االلتزامات فيه، بالحدود التي 
ــاق  ــذي ال يضايقني، وال أتحمل فيه أي مش ــا، وباملقدار ال اعتاده
ــاكل ال  ــياء ال تعجبني! ال دخل يل وال عالقة يل ال بمش كبرية أَْو أش
ــه، ال يريد  ــؤوليات ال بمواقف!! يريد الراحة لنفس بأحداث ال بمس

أن يدخل يف مسؤوليات لها شكل معني من املعاناة أَْو املشاق!!
مساُر الرهبنة: مداَهنة األعداء وإمكانية أن ُيحتوى

م، انظر نبي اإلْسَالم بمقامه  ــالَ ال.. يا أخي إذا أنت تنتمي لإلْس
العظيم بمكانته ومنزلته العالية عن الله لم ُيعِف من املسؤولية، لم 
يرخص له أن يبقى يف منزله يف بيته ويتنصل عن املهام واألحداث 
ــار، مسار الرهبنة أمكن أن يدهن  ويرتهنب، ولربما لو قبل بهذا املس
ــعودي،  ــون كما حاُل النظام الس ــداء وأن ُيحتوى، وأن يك ــع األع م
ــتغل  ــة دينية ولكن تحت االحتواء، تصيل.. ال بأس.. لكن وتش حال
ــده، وبوقاً له،  ــه ومكائ ــه ومؤامرات ــرسح تنفذ أجندت ــو جهل.. ت ألب
ــه.. ال بأس!! حالة  ــة ملصالحه ومؤامرات ـ ــه، وُتخضع األُمَّ ــة ل وداعي

احتوائية!!
اإلْسَالُم ديُن مبادرة َومسارعة وَتَحـرّك

م يف جوهرة الحقيقي التحرري، بني قوسني، بني  ــالَ لكن ال، اإلْس
، (أَْخرََجَك َربَُّك)، الله،  ــاً ــني، بني هاللني ”التحرري“. عموم معكوف
ــخصياً وال رأياً  ــم يكن حتى اجتهاداً ش ــر إلهي، أمر من الله، ول أم

شخصياً، أنه هكذا اإلْسَالم، دين مواقف، دين حرية، دين كرامة.
ــدو إىل  ــل الع ــك، إىل أن يص ــل منزل ــك، يف داخ ــر يف بيت ال تنتظ

منزلك فيدوسك بحذائه، ويخضعك ويهينك ويستهدفك.
ــاء وعزم وجد  ــرّك بإب ــارعة، فيه تَحـ ــادرة، فيه مس ــو دين مب ه
ــذا الذي يريده  ــة وكرامة للتصدي للعدو، ه ــدق وروحية عالي وص

الله، هذا الذي يوجه إليه الله ُسْبَحاَنُه وََتَعـاَىل.
ــألة مهمة  ) هذه أَْيضاً مس ــا أَْخرََجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ (َكَم

للغاية وأساسية يف التَحـرّك، أن يكون بالحق.
ــاً جائراً.. ليس  ــق، التَحـرّك عدوان ــرّك ظلماً.. ليس بالح التَحـ

بالحق، التَحـرّك يف صف الطغاة واملستكربين.. ليس بالحق.
ــه  ــدوان علينا عىل بلدنا، هذا عدوان عىل رأس ــن قلنا يف الع نح
أمريكا، أعىل راية فيه، أعىل رأس فيه مدّبر، أعىل قيادة فيه موجه، 
ــتوى السعودي  هي أمريكا، بالتأكيد لن يكون ما تحتها، ال يف مس
واإلماراتي، وال يف مستوى املنافقني من بلدنا والتشكيالت املنطلقة 
معهم من بلدنا، لن تكون بالحق.. أبداً، لن تكون أمريكا جهة حق.

كراهُة التحرك: اعتباراُت املخاوف والعامُل النفيس
ــق، أن يتَحـرّكوا  ــه أذن للمظلومني بالح ــا الله جهة حق، الل هن
ــوى الطاغوت  ــاده املتحررين من ق ــني، أذن لعب ــة الظامل يف مواجه
ــوت إلركاعها  ــعى من قوى الطاغ ــتكبار أن تتصدى ملن يس واالس
ــذه بالحق،  ــا، أذن يف التَحـرّك، ه ــم به ــا والتحك ــيطرة عليه والس
ــدا عىل الحق ومحقاً  ــة، بالحق، فكان تَحـرّكاً معتم رشعية حقيقي
ــتند إىل مبادئ، يعتمد عىل قيم، يتَحـرّك ال ظاملاً  بإذن من الله يس
ــات باطلة، فرضيات جائرة،  ــاً وال باطًال وال لفرض فرضي وال معتدي
َن  ــاً ِمّ ــتعبادية، ال.. (َوإَِنّ َفِريق ــات اس ــتكربة، فرضي ــات مس فرضي
َ َكأََنَّما ُيَساُقوَن  اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهون * ُيَجاِدُلوَنَك ِيف اْلَحِقّ َبْعَدَما َتَبنَيّ
إَِىل اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُرون) البعض كانوا من املنتسبني لإلْسَالم كانوا 
ــّجلوا  ــجلوا موقفاً اعرتاضياً، الحظوا، س كارهني لهذا التَحـرّك وس
موقفاً اعرتاضياً يف اإلْسَالم وذهبوا ليجادلوا من ؟ ليجادلوا النَِّبـّي 
ــنب والخوف خطرية جداً،  ــكله الج صلوات الله وعىل آله، هذه مش
ــك يف أن الخياَر  ــي ال ش ــول الله يعن ــتعد تجادل رس ــك مس تجعل
ــذي أتخذه بأمر من  ــر من الله، والقرار ال ــذي يحدده النَِّبـّي بأم ال
ــليم،  ــْبَحاَنُه وََتَعـاَىل أنه قرار محق وقرار صحيح وموقف س الله ُس
ــر إىل املوقف  ــلم تنظ ــول الله أنت كمس ــي أمام رس ــر بديه ــذا أم ه
ــذاً بقراره  ــول الله يتَحـرّك متخ ــف الذي فيه رس ــع إىل املوق وتتطل
ــليم، لكن  ــر من الله أنه قرار حق وصحيح بما تعنيه الكلمة وس بأم
ــديد،  العامل النفيس خطري جداً العامل النفيس حالة الخوف الش
ــديد، الضغط النفيس، االعتبارات والحسابات الطويلة  القلق الش
والعريضة تجعل اإلْنَسان بسبب هذه املخاوف يشك إما يف القرار 
ــاً وقد اتضح أنه  ــرار ورأه قراراً صحيح ــك يف الق ــى لو لم يش أَْو حت
ــة للتنصل عنه  ــه ومحاول ــده اعرتاض علي ــرار صحيح يبقى عن ق
ــجيل موقف (َوإَِنّ َفِريًقا  ــي القيادة عن اتخاذ هذا القرار وتس أوثن
 (َ ــا َتَبنَيّ ــِقّ َبْعَدَم ــَك ِيف اْلَح ــوَن (5) ُيَجاِدُلوَن ــنَي َلَكارُِه ــَن اْلُمْؤِمِن ِمّ
ــلم يف  ــىل الله عليه وآله وس ــول الله ص ــون رس ــك، يجادل يجادلون
ــون عىل  ــول أنهم يصحح ــم نق ــني يف موقفه ــوا مصيب ــق ليس الح
ــِه من موقعه  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل ــاه، َصَلَواُت الل ــّي انحرافه حاش ِبـ النَّ
ــن الله،  ــن الله ومؤيداً م ــددا م ــاً من الله ومس ــاً ومحفوظ معصوم
ــه من املوقف الحق  ــه فيما هو حق فيما هو علي ــن هم يجادلون ولك
ــق لم تكن  ــني هذا الح ــوا وقد تب ــا تبني الحظ ــق بعدم ــرار الح والق
ــة عليهم ال، قد  ــتبهة عليهم وملتبس ــة عليهم ومش ــألة خافي املس
ــابات املغلوطة  اتضح لهم لكن هكذا تفعل املخاوف الزائدة والحس
ــل البعض مرتدداً متذبذبا يرى يف القرار قراراً  الضاغطة التي تجع
متهورا ومترسعا ويحاول أن يثني عليه ويردد الحسابات املتعلقة 
ــات األعداء وقدراتهم وما يمكن أن يرتتب عىل هذا القرار من  بإْمَكان
حسابات واعتبارات وسيفتح مشكلة كبرية وسيحصل كذا وهكذا، 
تَحـرّك النَِّبـّي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه كان عليه هذا االعرتاض 
ــك فئة أخرى أَْيضاً غري فئة املؤمنني  من بعض املؤمنني، وكان أمام
م، الفئة األخرى هذه هي فئة املنافقون، فئة  ــالَ ــبني يف اإلْس واملنتس
ــجل لها موقفها  ــن يف قلوبهم مرض وهي أَْيضاً تس ــني والذي املنافق
عند األحداث عند املستجدات عند املواقف، البد أن يظهر ما يعرب 
ــون والذين يف قلوبهم  ــاحة، (إذ يقول املنافق ــاط الس عنها يف أَْوَس
ــجلوا  مرض غر هؤالء دينهم) املنافقون والذين يف قلوبهم مرض س
ــيئاً حتى واعتربوا املؤمنني الذين نهضوا  موقفاً مختلفاً موقفاً مس
ــئولية والقيام باملسئولية والقيام بما عليهم القيام  للتَحـرّك باملس
ــني بدينهم بمبادئهم  ــم مغرورين ومخدوعني، مخدوع به اعتربوه
ــني وال فاهمني  ــك، ومنخدعني وغري واقعي ــك بتوجيهات الله تل تل
ْل َعَىل الَلِّه َفإَِنّ الَلَّه َعِزيٌز َحِكيٌم) فالنَِّبـّي  ــره، (َوَمن َيَتَوَكّ وال إىل آخ
ــاحة، فهناك يف  ــرّك بالرغم من ُكّل هذه الحالة القائمة يف الس تَحـ
ــيعون  ــن يف قلوبهم مرض، يثبطون ويش ــون والذي ــاحة منافق الس
ــون أن يوهنوا من العزائم  ــككون يف املوقف يحاول حالة التذمر، يش
ــاحة عىل هذا  ــطوا يف الس يحاولون أن يرجفوا، أن يخيفوا، أن ينش
ــبني لإلْيَمان من  ــن املنتس ــاً يف البعض م ــل أَْيض ــو، ويف املقاب النح
ــجلون اعرتاضاتهم  ــرتددون يف املوقف ويس ــة املؤمنة م داخل الفئ
ــابات الطويلة والعريضة واملخاوف  وينتقدون وعندهم تلك الحس
ــك، (ُيَجاِدُلوَنَك ِيف اْلَحِقّ  ــرية، النَِّبـّي تَحـرّك بالرغم من ُكّل ذل الكث
ــاُقوَن إَِىل اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُرون) يعني حقيقة  َ َكأََنَّما ُيَس َبْعَدَما َتَبنَيّ
ــياتهم، فدفعتهم  ــىل نفس ــت ع ــي ضغط ــاوف الت ــي املخ ــر ه األم
لتسجيل ذلك املوقف كأنما يساقون إىل املوت كأن املسألة خالص 
ــوت ليموتوا، ما عندهم أمل يف النرص ما عندهم أمل  ذاهبون إىل امل
اِئَفَتنْيِ  ــَدى الَطّ ــم (َوإِْذ َيِعُدُكُم الَلُّه إِْح ــون األمور لصالحه يف أن تك
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد الَلُّه أَْن ُيِحَقّ  وَن أََنّ َغْريَ ذاِت الَشّ أََنّها َلُكْم وََتَوُدّ
ــَقّ َوُيْبِطَل  ــَن (7) ِلُيِحَقّ اْلَح ــَع داِبَر اْلكاِفِري ــَقّ ِبَكِلماِتِه َوَيْقَط اْلَح

اْلباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن).
ــاء اللُه يف  ــتكمُل إن ش ــي بهذا املقدار بهذه املحارضة ونس نكتف

َقنا وإياكم ملا فيه رضاه. املحارضة القادمة.. َنْسأَُل اللَه أن ُيَوفِّ
ـَالُم َعَلـْيُكْم َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته.. َوالَسّ
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ألقى محاضرة رمضانية بعنوان (غزوة بدر الكبرى):ألقى محاضرة رمضانية بعنوان (غزوة بدر الكبرى):

ــيد عبدامللك بدر الدين الحوثي  ألقى الس
ــس األول  ــاء أم ــعبية مس ــورة الش ــد الث قائ
محارضة بعنوان : ”غزوة بدر الكربى“ وذلك 
ــة  الرمضاني ــارضات  املح ــلة  سلس ــار  إط يف 
ــدالالت الخاصة  ــا ال ــاول فيه ــادية تن اإلرش
ــتلهام  ــبة العظيمة وأهمية اس ــذه املناس به
ــة التحديات التي  ــا اليوم يف مواجه معانيه
ــم  الغاش ــدوان  الع ــل  ــن يف ظ الوط ــرتض  تع
واملتواصل منذ قرابة عامني ونصف العام.. 

وفيما ييل َنصَّ املحارضة:


