
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

ب من ُكّل  ب من ُكّل الذين يحرصون بدافع الرغبة على الراحة والتهّرُ الذين يحرصون بدافع الرغبة على الراحة والتهّرُ
المسؤوليات التي يصَحُبها شٌ من المشاّق هم مخطئونالمسؤوليات التي يصَحُبها شٌ من المشاّق هم مخطئون

السيُد عبُدالملك الحوثي في محاضرته الّرََمَضـانَية الـالسيُد عبُدالملك الحوثي في محاضرته الّرََمَضـانَية الـ١١١١ "غزوة بدر الكبرى" الجزء الثاني: "غزوة بدر الكبرى" الجزء الثاني:

ْيَطاِن الرَِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـْيـِم

ـُد أْن َال إلَه إَالّ اللُه املَـِلُك الَحـُقّ  ــهَ الَحْمُد لله رَِبّ العاملني، وأَش
ــداً َعْبـُده ورَُســْوُله َخاَتُم النَِّبـّيني. املُِبنْي، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَمّ
ــٍد  ــٍد وبارِْك عىل ُمَحَمّ ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ ــم َصِلّ عىل ُمَحَمّ الّله
ــَم َوَعَىل آِل  ــىل إِْبـرَاِهْي ــَت وبارَْكَت ع ــٍد، كما َصلَّْي ــ ــىل آِل ُمَحَمّ وع
ــن أَْصَحاِبِه  ــٌد، وارَض اللَُّهم برَِضاك ع ــك حميٌد مجي ــَم إن إِْبـرَاِهْي

األَْخَياِر املنتَجبني وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصالحني.
ـــَالُم َعَلـْيُكْم َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته،  َها اإلِْخَوُة واألخواُت.. الَسّ أَيُّ

َياَم والِقَياَم َوَصاِلَح األَْعَماِل. وتقبَّْل اللُه منَّا وِمنَُّكُم الصِّ
ــة التأريخية املهمة، عن  ــا باألمس عن الذكرى والواقع تحدثن
ــوم، يوم بدر وواقعة  ــّماه الله بهذا الي ــوم الُفرقان، اليوم الذي س ي
ــمى يف التأريخ اإلْسَالمي والسري  بدر وحادثة بدر الكربى وما يس
بغزوة بدر الكربى، هذا الحَدُث الذي كان حدثاً مفصلياً يف التأريخ 
وأحدث تغيرياً َكبرياً يف الواقع وأسس ملرحلة جديدة مهمة وأرىس 
ــعوب وكل األمم  ــُه به قواعَد الحق والعدل، يوم عظيم، ُكّل الش الل
ــام تعتربها أياماً  ــاٌم مهمة، أَيَّـام تأريخية، أَيَّـ ــذه الدنيا لها أي يف ه
مجيدة، وأياماً غّريت يف واقعها وتحّقق لها فيها إنجازاٌت أَْو نتائُج 
ــابع عرش من شهر رمضان  ــلمني يعترب يوم الس كبرية، نحن كمس
ــوم حادثة وواقعة بدر الكربى،  ــنة الثانية للهجرة ي املبارك يف الس
يعترب يوماً مهماً وعظيماً ومجيداً وتأريخّياً واستثنائياً ومفصلياً 
ــس ملرحلة جديدة خرجت  ـة، فارقاً أّس وفارقاً، فارقاً يف تأريخ األُمَّ
ــتضعاف إىل مرحلة  ــن مرحلة االس ــلمة آنذاك م ـة املس ــا األُمَّ به
ــة الطاغوت وكرس الله  ــة، وأيضاً كرست هيب ــوة والهيبة واملكان الق
ــتضعفني، وغّريت  ــدى املس ــززت األمل ل ــوكة األَْعَداء، وع ــا ش به
النظرة السائدة يف واقع الناس آنذاك، غّري النظرة السائدة لقوى 
الطاغوت أنها قوى ال يمكن أن تقهر وال يمكن أن تكرس وأنها أمر 

حتمي وأمر ال مفر منه.
ـة  ــخ األُمَّ ــوٌم فارٌق يف تأري ــة بدر: ي ــة لواقع دالالٌت مهم

والبرشية
ــة التي وردت  ــىل ضوء النقاط املهم ــتكمل ع ونأتي اليوم لنس
ــماه الله يوم الفرقان فكان يوماً فارقاً  باألمس، هذا اليوم الذي أس
ــه أهمّيته من جوانب كثرية، ما  ـة والبرشية بكلها، ل ــخ األُمَّ يف تأري
ــري مبارشة وَنتائج امتدت  ــب عليه من نتائَج مبارشٍة ونتائَج غ ترت
عرب التأريخ إىل اليوم، وما فيه من دروس وما فيه من عرب نستفيد 
منها نحن، يستفيد منها املسلمون يف ُكّل زمن ويف ُكّل مرحلة ويف 

ُكّل ظرف ويف ُكّل مكان، وتستفيد منها البرشية بكلها.
ــرّك يف  ــؤولية َوالتَحـ ــل املس ــن تحمُّ ــَالم م ــرّدوا اإلْس ج

مواجهة التحديات
ــس كان هناك بعض من الدالالت املهمة التي يدل عليها  باألم
ــِه َوَعَىل  ــَواُت اللِه َعَلْي ــف أن النبي َصَل ــدث من حيث هو، كي الح
ــن مكانته من منزلته  ــالة اإللهية م آِلِه من موقعه العظيم يف الرس
ــاً عن تحمل  ــم يكن معفي ــْبَحاَنُه وََتَعـاَىل، ل ــه ُس ــن الل ــة ع الرفيع
املسؤوليات، عن تحمل املشاق وعنائها، عن التَحـرّك يف مواجهة 
ــرض لهذه األخطار وهو يتَحـرّك، يعني ُعرضة  األخطار بل والتع
ــا إن ُكّل أولئك الذين  ــرضر ومعانيا، وقلن ــتهداف وعرضة لل لالس
رسموا صورة مغلوطة عن اإلْسَالم جردوا اإلْسَالم فيها من جانب 
ــؤوليات العامة والتَحـرّك يف مواجهة  ــؤولية والتحمل للمس املس

األخطار والتحديات هم غالطون.
االقتداء بالنبي: جاهد وضحى وواجه األخطار

ــَواُت اللِه  ــا كان عليه النبي َصَل ــم مخطئون هم بعيدون عم ه
ــَالم توظيفاً خاطئاً  ــن يوظفون اإلْس ــِه، كذلك الذي ــِه َوَعَىل آِل َعَلْي
ــة  ــتكبار ولخدم ــوت واالس ــة الطاغ ــكليات لخدم ــن وش كعناوي
ــَالم ومجرمون  ــيئون إىل اإلْس ــم كذلك مس ــني ه ــني واملجرم الظامل
ــن يحرصون بدافع الرغبة  ـة وكذلك طالب الراحة الذي ــق األُمَّ بح
ــؤوليات التي يصحبها يشء من  ــة والتهرب من ُكّل املس يف الراح
ــي أوىل بالراحة من ُكّل منا، أوىل  ــاق، هم مخطئون، لكان النب املش
ــتقر يف منزله، فيعفي نفسه من تحمل املشاق يف بدر ويف  بأن يس
ــدر ُكّل حياته أَْو ُكّل مرحلة  ــري بدر وما بعد بدر وما قبل غزوة ب غ
ــًال وكان جهداً  ــف إىل وفاته كان عم ــؤولية منذ مبعثه الرشي املس
ــاء وكان مواجهة للتحديات  ــة وكان جهاداً وكان عن وكان تضحي
واألخطار، وكان مواجهة ملشاكل كثرية وتحديات كثرية، وأنشطة 
ـة وأَْعَداء اإلْسَالم.  عدائية متعددة من جانب أعدائه وأَْعَداء األُمَّ

ــكله  ــكله الثقايف وبش ــي وبش ــكله اإلعالم ــاط عدائي بش نش
ــيايس وبخطورته  ــكله الس ــادي وبش ــكله االقتص ــري وبش الفك
ــلمني  ــكري واألمني إىل آخره، فإذن نحن كمس ــع العس ذات الطاب
ــاراتنا  ــأن نحدَد مس ــارة، معنيون ب ــذه العب ــوا ه ــون، الحظ معني
ــاس  ــا ونعتمد خياراتنا عىل أس ــا ونحدد خياراتن ــذ قراراتن ونتخ

مبدأ مهم هو االقتداء بالنبي َصَىل اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه َوَسلََّم.
ال اقتداَء بعالٍم جامٍد ال يقتدي بالنبي

ــم الدين  ــي، عال ــم الفالن ــي العال ــوَل أنا قدوت ــي ليق ــن يأت  م
ــاس  ــاء عاملاً جامداً ال إحس ــني ُكّل العلم ــي، ويختار من ب الفالن
ــو ال يقتدي  ــدي به ه ــذي يقت ــذا ال ــه ه ــؤولية، عامل ــده باملس عن
ــكلة،  ــلََّم، يعني عنده مش ــول َصَىل اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه َوَس بالرس
ــِه َوَعَىل آِلِه،  ــَواُت اللِه َعَلْي ــن ال يقتدي بالنبي َصَل ــف عالم دي كي
يقول لك: ال جهاد، ال حركة، ال مسؤولية، ال أمر بمعروف، ال نهي 
ــكال  ــكل من األش ــؤولية عامة، ال تَحـرّك بأي ش عن منكر، ال مس
ـة  ــد ألقت بظاللها عىل األُمَّ ــة التحديات واألخطار التي ق ملواجه
ـة، يعني  ــىل األُمَّ ــس بظاللها، بكل ثقلها ع ــت بكل ثقلها ولي وألق
ــاكل حقيقية ال مناَص لألمة منها، ال مهرب  أخطار حقيقية ومش
ــها  ــر منها ال يمكن تجاهلها وال يمكن أن ُنعفَي أنفَس منها، ال مف

من االلتفات إليها، ثم نسلم منها، ال.
ــة: امتداٌد  ـ ــن داخل األُمَّ ــة وعناوين م ــرُُّك بأقنع التَحـ

للخطر األمريكي اإلرسائييل
ــد أتى وخطر  ــي واإلرسائييل، خطٌر ق ــر األمريك ــك الخط أمام
ــو قائم وخطر دخل أمتنا من ُكّل النوافذ ومن ُكّل األبواب وبكل  ه
ــّياً وثقافياً وفكرياً  ــكرّياً وأمنيا واقتصاديا وسياس ــكال، عس األش
ــار، هو  ــا بال اقتص ــؤون حياتن ــال ش ــره، ط ــاً و.. َوإىل آخ وإعالمي
ــن تَحـرُّك من  ــي اإلرسائييل وهو عبارة ع ــداٌد للخطر األمريك امت

ــادَي وأذرٍع وأرجل  ـة، بأي ــل األُمَّ ــة، بعناوين من داخ ـ ــل األُمَّ داخ
ــكيالت  ـة، ُكّل أنواع التش ـة، بأقنعة من داخل األُمَّ ــل األُمَّ من داخ
املوالية واملرتبطة بشكل مبارش أَْو بشكل غري مبارش باألمريكي أَْو 
ــل ُكّل ما هو لصالح األمريكي واإلرسائييل،  اإلرسائييل والتي تعم
ــة  األمريكي ــدة  األجن ــل  ظ يف  ــي  يأت ــه  أن ــي  يعن ــّداً  ج ــح  يتض
ــس االتجاه، يعني  ــة نفس املوقف نف ــة، نفس الجبه واإلرسائيلي
يرضبون من تريد أمريكا رضبه يعادون من تريد أمريكا معاداته، 
عندما تأتي أمريكا بمرشوع التقسيم يكون هو أجندة أَْو مرشوعاً 
رئيسياً لهم، تختلف فقط العناوين واألشكال واللغات واألسلوب 
ــيم  ــرشوع األمريكي يف تقس ــرشوع، م ــون نفس امل ــري، يك يف التعب
ـة، إن بعناوين  ــتغلون عليه من داخل األُمَّ املنطقة، يأتون هم يش
ــس املرشوع،  ــة عناوين، لكن نف ــة أَْو بأي ــن ديني ــة أَْو بعناوي قومي
ــغلوها بكل وضوح  ــتقرارَها ليش ـة اس يأتون هم ليفقدوا هذه األُمَّ
ــي، ويحققون نتائَج  ــة عن عدوها الحقيق ــن معركتها الحقيقي ع
ــغال حقيقي لألمة  يف ذلك، تكون النتيجة هي نفس النتيجة، إش
عن الخطر اإلرسائييل، اليوم ما الذي تفعله إرسائيل يف فلسطني، 
ــتمر ضمن خطوات  ــكل مس ــتمرة، تعمل بش تحقق إنجازاٍت مس
ــجد األقىص  ــداً حقيقياً للمس ــكل تهدي ــة، حتى فيما يش متقدم
فيما يسعى اإلرسائيليون من خالله إىل طمس املعالم اإلْسَالمية 
ــتفيداً  مس ــألة،  املس ــتمر  تس ــدس،  الق يف  ــَالمية  اإلْس ــة  والُهوي
ــذي يعمل له ُكّل  ــدث يف املنطقة، من ال ــيل من ُكّل ما يح اإلرسائي
ـة عن إرسائيل، ويحاول أن يقول لألمة  هذا، من الذي يشغل األُمَّ
ــل، أوًال الرافضة، أوًال  ــات إلرسائيل، اتركوا إرسائي ــي لاللتف ال داع
ــذا عناوين ثانوية  ــا هو ذاك، أوًال أوًال، وهك ــيعة، أوًال مدري م الش
ــارة النزاعات الطائفية  ــرى، عناوين باطلة، إث أخرى، قضايا أخ
ــوان الطائفي هذا عمل باطل، إثارة النزاعات  ـة تحت العن يف األُمَّ
ــة أَْيضاً  ــن املناطقية والقومي ــة تحت العناوي ـ ــة بني األُمَّ املناطقي
ــذه املرحلة يف أمس الحاجة  ــل، وهكذا، فإذن نحن يف ه عمل باط
ــلمني؛ ألن هذا االنتماء يفرض علينا التزامات عملية، نحن  كمس
يف أمس الحاجة إىل أن نحدد الخيارات من واقع انتمائنا لإلْسَالم 
ــِه َوَعَىل آِلِه، لم  ــا بالنبي َصَلَواُت اللِه َعَلْي ــاس من اقتدائن عىل أس
ــمت يف  ــة بالطيبة التي نفهمها ورس ــخصيًة وديع ــن النبي ش يك
ذهنية الكثري عن املتدين، شخص مسكني جبان ضعيف النفس، 
ــؤولية يف مواجهة  ــده أيُّ تحّمل للمس ــس عن ــرس النفس، لي منك
ــه يف النبوة  ــو النبي من موقع ــار، ال، ها ه ــات وال أخط ــة تحدي أي
ــالح الحرب، نبي  ــر من الله ربه، يلبس المة الحرب، يحمل س بأم
ــرّك تَحـرّكاً  ــك درعاً، ويتَحـ ــه درع، فيما بعد امتل ــيف مع معه س
ــرّك يف ُكّل  ــكري، يتَحـ ــار العس ــارات، يتَحـرُّك يف املس يف ُكّل املس
ــق، وال يخرج عن  ــاس من الحق وبالح ــات، لكن عىل أس االتجاه
ــار الحق أبدا، اتخاذ القرار يف التَحـرّك عىل أساس من الحق،  مس
ــرشوع الذي يحارب  ــارب عليها، امل ــة، القضية التي يح املظلومي
ــق وتخضع ملعايري  ــا يحكمها الح ــات كله ــه حق، ثم املمارس علي
ــكرياً،  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه عس ــي َصَلَواُت الل ــق، ويتَحـرّك النب الح
ــافة أكرث  ــافة بعيدة يف غزة بدر، يعني كما يقال إن املس وعىل مس
من 160 كيلو مرتاً، وجزء كبري منها مشياً عىل األقدام؛ ألن وسائل 
ــل لديهم التي هي عبارة عن الجمال آنذاك كانت قليلة لدى  النق

املسلمني.
النبي تَحـرّك لم يكتِف بالدعاء

ــم يكن باإلمكان  ــِه َوَعَىل آِلِه تَحـرّك، ل ــي َصَلَواُت اللِه َعَلْي النب
ــول اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم وزلزل  أن يكتفي بالدعاء، فيق
ــم أهلكهم وال  ــم األرض، الله ــف به ــت أقدامهم واخس األرض تح
ــى ال ننزعج بهم عىل اإلطالق وال  ــغل بهم أبدا واكفنا هم حت ننش
ــكلة، ال، اليوم أليس الكثري  ــاُج إىل أن ندُخَل معهم يف أّي مش نحت
ــكان االكتفاء  ــرون أنه باإلم م واملتدينني ي ــالَ ــبني لإلْس من املنتس
بالدعاء، ال يمكن االكتفاء بالدعاء، الدعاء يفيد عندما يكون من 
موقع املسؤولية ويف إطار املسؤولية، تقول ربنا أفرغ علينا صرباً، 
هذا دعاء يرتبط باملسؤولية؛ ألنه ليس دعاء من ال يريد أن يعمل، 
ــده الصرب لكي يعمل  ــتمد من الله أن يم إنه دعاء من يعمل ويس
ــد، هنا الفارق، ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا، دعاء من  املزي
ــن ال يريد أن يتَحـرّك يف  ــد أن يكون يف امليدان، وليس دعاء م يري
ــدان، ثم يأتي فقط ليدعو عىل العدو بالزوال والهالك والفناء  املي
ــدام بالعدو وال  ــة العاجلة املبكرة دون أي اصط ــة الحتمي والنهاي
ــاكل وال عناء، ال، ثبت أقدامنا، دعاء من يريد أن  مواجهة أّي مش
ــد أن يتَحـرّك نرصة من  ــدان، وانرصنا، دعاء من يري ــزَل إىل املي ين
ــؤولية، نرصة من يتَحـرّك يف املوقف،  موقع الحدث، من موقع املس
من له موقف، النبي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه لم يكن َمَثًال ال من 
ــَي بالدعاء وال من خالل ما  ــه الرفيعة يمكُن أن يكتف خالل منزلت
ــة وأَْخَالقيات عالية أكمل  ــه من مبادئ عظيمة ومن قيم راقي علي
ــل املبادئ رجل  ــى الناس قيما، رجل قيم رج ــرش أَْخَالقاً، وأرق الب
َحاَنُه وََتَعـاَىل: (َوَما أَرَْسْلَناَك  ــبْ األَْخَالق، رجل الرحمة، قال الله ُس
ــًة للعاملني)، رجل الفضائل، ُكّل ما هو عليه من الفضائل  إّال رْحَم
ــىل واملنزل األعىل  ــا ويف املحل األع ــتوى منه ــو عىل أرقى مس وه
ــة والعالية والعظيمة، (َوإَِنَّك  ــا، من القيم من األَْخَالق الرفيع منه
ــول بكل  ــتطيع الق ــن الحكمة، رجل نس ــٍم)، م ــٍق َعِظي ــَىلٰ ُخُل َلَع
ــان إنه لم يصل من ُكّل بني آدم إىل مرتبته يف الحكمة برش،  اطمئن
ــن  ــه العالية وال حكمته العظيمة وُحْس ــوة ال أَْخَالقيات ــا اإلخ أيه
ترصفه، وال مكانته اإلْيَمانية عىل النحو الذي يمكن معه التفادي 
للمشكلة، أال يدخل يف رصاع، أال يكون له مشكلة مع اآلخرين، أال 

يكون له خصوم، أال يكون له أَْعَداء، ال.
كالُم املتنصلني واملتهربني من املسؤولية

ــاس غري  ــن الن ــري م ــورون، كث ــون أَْو يتص ــض يقول ــًال البع َمَث
ــة وال نظرتهم  ــم نظرة واقعي ــف، ال نظرته ــني، يعني لألس الواقعي
ــن وال إىل هدى وال  ــادئ وال إىل قيم وال إىل دي ــتند إىل مب نظرة تس
ــتند أبداً، كالم فاٍض، كالم فارغ، كالم  إىل هدًى منري، ليس لها مس
ــؤولية، وحقيقة األمر  تربيري، كالم املتنصلني واملتهربني من املس
أمر آخر، هؤالء الفئة من الناس يتصورون أنه باإلمكان أن نمتلك 
ــاكل  ــن الحكمة ما ندفع به ونتفادى به ُكّل الرصاعات وكل املش م
ــات وكل األخطار وكل الخصومات، يعني نمتلك من  وكل التحدي
الحكمة مقداراً إذا امتلكناه والتزمنا به ما يكون لنا مشكلة مع أي 

أحد يف الدنيا، وال خصومة مع أي أحد يف الدنيا، وال أحد يتعرض 
ــط إجراءات  ــروه نهائياً، فق ــد يطالنا بمك ــوء أبداً، وال أح لنا بس
ــإذا بك تصبح آمناً  ــات معينة، ف حكيمة معينة، ترصفات وسياس
مطمئناً، لن يكون لك مشكلة مع أي أحد عىل اإلطالق ولن يتآمر 
ــاء  عليك أحد، ولن يتكلم معك أحد، ولن ييسَء إليك أحد، ما ش
ُعوَن ِفيَها َلْغًوا  ــمَ الله!!، يعني تعيش واقع الجنة يف الدنيا! (َال َيْس
وََال َتأِْثيًما إَِالّ ِقيًال َسَالًما َسَالًما)، هذا واقع الجنة، ليس واقع هذه 
ــم، ال مثاليتك وال أَْخَالقك  ــع هذا العالم، فلنفه األرض!، ليس واق
العالية والرفيعة وال حكمتك وإدراكك، ُكّل هذه العناوين ال يمكن 
ــذا الكوكب الذي  ــا، يف ه ــم، يف هذه الدني ــذا العال ــَدك يف ه أن تفي
ــات، أي عداوات، ال،  ــاكل، أي رصاع ــو األرض لتتفادى أّي مش ه
ــن األَْخَالق من املبادئ  ــت كذلك، بل إن من القيم، م ــألة ليس املس
العظيمة ما سيدخلك أصًال يف كثري من العداوات من املشاكل من 

الرصاعات، ميدان الحياة هذه هو ميدان مسؤولية.
نظاُم التدافع ُسنة إلهية

ــذا العالم فيه أصًال األرشار وفيه األخيار، وفيه  وهذه األرض، ه
النزاعات، وفيه الرصاعات، وفيه العداوات، وفيه ُسنة إلهية تحكم 
ــع البرشي حتى ال يصل إىل النهاية، ال ينهار الواقع البرشي  الواق
ــم والطغيان والجربوت، وحتى  ــطوة الظل ال يغرق نهائياً تحت س
ــمه  ــاحة البرشية نهائياً نظام اس ــب الحق والعدل من الس ال يغي
ــوَْال َدْفُع الَلِّه الَنّاَس  ــام التدافع الله يقول يف كتابه الكريم: (َوَل نظ
ــة مخصصني  ــداث كونية ومالئك ــاذا؟ بأح ــٍض) بم ــم ِبَبْع َبْعَضُه
ــن اآلخرين ال..  ــوا العملية بدال ع ــاً ليتول ــون هم َدائم ــك ينزل لذل
ــَدِت اْألَرُْض)  ــض (َوَلوَْال َدْفُع الَلِّه الَنّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض َلَّفَس ببع
ــاد الحياة  ــاد األرض وفس ــوء إىل حد فس ــت األمور من الس لوصل
ــاس بعضهم ببعض  ــي دفع الله الن ــذا النظام اإلله ــا لكن ه بكله
ــاُء الَلُّه  ِلَك َوَلْو َيَش ــٍض ِفْتَنًة أََتْصِربُوَن) (َذٰ ــا َبْعَضُكْم ِلَبْع (َوَجَعْلَن

َالنَتَرصَ ِمْنُهْم َوَلِٰكن ِلَّيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعٍض).
األحداُث ُتفرَض فرضاً عىل الناس وَال ُبـدَّ من تَحـرُّكهم

ــص عنه، ولو حاول  ــنة إلهية ونظام إلهي ال محي فإًذا هذه س
البعض أن يشطبه ال ينشطب وأن يلغيه ال يلتغي تأتي األحداث 
ــعوب  ُتفرَض فرضاً عىل الناس أن يتَحـرّكوا حتى يف كثري من الش
ــار عدم  ــة خي ــاألول ويف البداي ــم ب ــدان كان خياره ــري البل ويف كث
ــعوب لدى كثري األمم لدى  املواجهة حصل هذا لدى كثري من الش
ــة وال رصاع والرضا  ــم ال مواجه ــون قراره ــوام أن يك ــري من األق كث
ــليم لألمر الواقع وتستمر األحداث تأتي  بالواقع واإلذعان والتس
الكثري من املشاكل تتفاقم األخطار تصل الظروف نتيجة األوجاع 
واآلالم واملظالم إىل خلق قناعة تامة أنه َال ُبـدَّ من التَحـرّك َال ُبـدَّ 
ــتقرئوا التأريخ يف  من املواجهة َال ُبـدَّ من املوقف ثم يتَحـرّكون اس
ــايض والحارض، هذه هي النتيجة، يصلون يف النهاية إىل قناعة  امل
ــديد بعد آالم كبرية بعد مآيس كثرية  تامة لكن أحياناً بعد وجع ش
ــاذ القرار يرتتب عىل  ــىل التقصري والتأخري يف اتخ ــب َمَثًال ع ويرتت
ــراٌر يف مرحلة متقدمة  ــو كان هناك ق ــاء كبرية، بمعنى ل ــك أعب ذل
ــطيني  لكان باإلمكان تفادي كثري من األمور َمَثًال يف الواقع الفلس
ـة  ــه األُمَّ ــطني ومن حول ــعب فلس ــو امتلك الجيل املايض من ش ل
ــطينية  ــاندة وداعمة اإلرَاَدة اليوم التي لدى الحركات الفلس مس
ــه لكان  ــدار نفس ــرّك باملق ــه وتَحـ ــرار نفس ــذ الق ــدة واتخ املجاه
ــع اليهود  ــل واق ــود يف مراحل لم يص ــر اليه ــع خط ــكان دف باإلم
ــن لديهم ما  ــه اليوم لم يك ــا هو علي ــة إىل م ــطني الصهاين يف فلس
يمتلكونه اليوم من قوٍة وإمكانات وقدرات وتثبيت لوجودهم عىل 

األرض وترسيخ لقواعدهم عىل األرض وووو إىل آخره.
ــة كلفة  ـ ــُل األُمَّ ــوط تحمِّ ــم مغل ــىل فه ــة ع ــرٌة مبني نظ

باهظة
ــألة أحياناً تكون يف نتيجة التأخري يف اتخاذ قرارات كهذه  املس
ُل  ــاًء عىل نظرة غبية بناًء عىل فهم مغلوط يحمِّ ومواقف كهذه بن
ــَري والكثَري من األعباء ثم يجعل كلفة املوقف فيما بعد  ـة الكث األُمَّ
ــّداً جداً، فتحتاج بعض  ــة عالية وكلفة باهظة وكلفة كبرية ج كلف
ــا، فإًذا  ــات اآلالف يف تضحياته ــض البلدان إىل مئ ــعوب وبع الش
ــن أهم الدروس عىل اإلطالق والتي نحتاج إليها يف هذه املرحلة  م
ــف باإلمكان إقامة العدل  ــف يتحقق الحق كيف يدفع الرش كي كي
ــرشوع عدل مرشوع خري  ــدك يف هذه الحياة مرشوع حق م إذا عن
ــكل رحابة صدر  ــتجابة ب ــاحة ويلقى االس ــينزل إىل الس ــل س ه
ــي الله محمد  ــار وال التحديات؟ ال.. يأتي نب ــم ال يواجه األخط ث
ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه خاتم النبيني رحمة للعاملني بمرشوع  َصَل
ــم مرشوع  ــدل يف مواجهة ظل ــرشوع ع ــة خرافة م ــق يف مواجه ح
ــة عظيمة  ــذا، ويتَحـرّك بطريق ــة رش وهك ــري يف مواجه ــك خ كذل
وراقية داعياً إىل الله يمتلك الحرص العظيم عىل هداية البرشية، 
ــرشوع إىل الناس بطريقة  ــة يف تقديم هذا امل ــك القدرة العالي يمتل
ــني فيقومون  ــاة واملجرم ــن الطغ ــرّك الكثري م ــّداً يتَحـ ــة ج مقنع
ــوًال إىل املواجهة  ــائل وص ــاليب وبكل الوس ــه بكل األس بمواجهت
ــه وقتل ُكّل  ــعون إىل قتل ــكرّياً ويس ــون عس ــكرية ويتَحـرّك العس
ــم: (َوإِْذ َيِعُدُكُم اللَُّه  ــه الكري ــأنه قال يف كتاب ــاره، الله جل ش أنص
َكِة َتُكوُن َلُكْم  ــوْ وَن أَنَّ َغْريَ َذاِت الشَّ اِئَفَتنْيِ أَنََّها َلُكْم وََتَودُّ إِْحَدى الطَّ
ــَر اْلَكاِفِريَن ِلُيِحَقّ  ــُه أَْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِب َوُيِريُد اللَّ
ــرَِه اْلُمْجرُِموَن) النبي تَحـرّك بالرغم  ــَقّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َك اْلَح
ــاد البعض ومجادلة  ــاذل البعض ومعارضة البعض وانتق من تخ
م، وتهويلهم للموقف إنها  ــالَ البعض من أنصاره من املنتمني لإلْس
ــا قريش بكربيائها وووو  ــول الله إنه قريش.. البعض صاح يا رس
ــح، البعض أَْيضاً املنافقون  ــا ما ذلت منذ عزت يخيف ويصي وأنه
ــوأ، موقف معارض،  ــرض كان لهم موقف أس ــن يف قلوبهم م والذي
ــاحة الداخلية  ــذل يف الس ــط ومخ ــتهرت ومثب ــاخر مس موقف س
ــات متواضعة قلة  ــها إمكان ــلمني واإلمكانات نفس م واملس ــالَ لإلْس
ــة أضعاف، قلة  ــاف أكرث من ثالث ــن األَْعَداء أضع ــدد، العدد م الع
ــري أن  ــات متواضعة يف بعض األخبار ويف بعض الس ــدة اإلمكان ع
ــداً بينما كان  ــاً واح ــدر يمتلكون فرس ــوا يف وقعة ب ــلمني كان املس
ــر الدروع يف بعض  ــن الخيل، يف جانب آخ ــدى األَْعَداء املئات م ل
ــري أن املسلمني يف يوم بدر لم يكونوا يمتلكون  األخبار وبعض الس
ــا واحدا، ما كان عليه دروع بينما كان لدى األَْعَداء املئات  وال درع
ــلمون يف واقعة بدر لم يكونوا  من الدروع كآلة حرب رضورية، املس

ــيف  ــي إذا تحطم س ــالح يعن ــن الس ــي م ــون أي احتياط يمتلك
ــال ما هناك  ــة أثناء القت ــيفه يف املعرك ــم أَْو خرس س ــض منه البع
سيوف بديلة ملن يتحطم سيفه أَْو رماح بديلة ملن يتحطم رمحه، 
ــول َصَلَواُت  ــن خرجوا مع الرس ــة، البعض من الذي ــروف صعب ظ
ــكرية  ــبق لهم أي تجربة عس ــَىل آِلِه لم يكن قد س ــِه َوَع ــِه َعَلْي الل
ــبة لهم،  ــتكون أول معركة يقاتلون بها بالنس يف خوض املعركة س
ــائل  ــذا عوامُل ضاغطة كثرية صعوبات وتحديات كثرية، وس وهك
ــري  ــىل جمل وكل فرد منهم يس ــة يتناوبون ع ــل كان ُكّل ثالث النق
ــال يف بعض  ــافة بعيدة كما يق ــيا واملس ــافة من الطريق ماش مس
ــافة، صعوبات كثرية ندرة وقلة من  األخبار أكرث من 160 كيلو مس
ــام ال يتوفر الطعام املغذي املحتاج إليه إنما قليل من التمر  الطع
ــكل رئييس كما يقال  ــيطة اعتماد بش وبعض املواد الغذائية البس

عىل التمر، بينما يف املقابل أتى جيش األَْعَداء.
أُُسٌس مهمة انطلق عىل أساسها الجيش اإلْسَالمي

ــاف من عدد  ــن ثالثة أضع ــة بأكرث م ــاف مضاعف ــدد أضع الع
ــلمني.. مقاتلون متمرسون وأصحاب خربة.. يمتلكون  جيش املس
ــداً آنذاك يف  ــت كبرية ج ــل وأهميتها كان ــن الخي ــري م ــدد الكب الع
املعركة.. الفرسان يمتلكون أَْيضاً دروع وأكرث من الدروع بقية ألمة 

الحرب.
ــال التي  ــاً من الجم ــدداً ضخم ــك ع ــًة إىل ذل ــون إضاف يمتلك
ــواد الغذائية  ــون اللحم يومّياً وعندهم امل ــا يومياً ويأكل ينحرونه
وعندهم االحتياطي الذي يحتاجون إليه من السالح من الرماح 

من السيوف من السهام، إىل آخره.
ــة  ــن التجرب ــكرية م ــربة العس ــّدة والخ ــدد والُع ــوا يف الع فكان
ــذه  ه ُكّل  يف  ــني  متفوق ــوا  كان ــكرية،  العس ــة  والهيب ــكرية  العس
ــن كان هناك رصيٌد مهم  مي، ولك ــالَ االعتبارات عىل الجيش اإلْس
ــَالمي، أولئك  ــها الجيش اإلْس ــىل أساس ــس مهمة أنطلق ع وأس
ــرور غرور أمام، يربدون أن  ــوا األَْعَداء بطراً ورئاء الناس، غ خرج
ــون العملية  ــمعهم الجميع، وأن تك ــع، أن يس ــمع بهم الجمي يس
ــا يف الجزيرة  ــرية وناجحة ولها صداه ــكرية من جانبهم كب العس
العربية كلها، أن يمتلكوا بها رصيداً إضافياً من الهيبة العسكرية، 
ــب يف  ــداً يحّقق لهم مزيداً من املكاس ــم إنجازاً جدي ــرب له وأن تعت
ــمة ونهائية مع النبي،  ــة، ويريدونها أن تكون معركة حاس املنطق
ــَداء كانوا  ــارات، األَْع ــكل االعتب ــا ب ــا أهميته ــًال كان له ــذا فع وله
يريدونها أن تكوَن املعركة الحاسمة والنهائية والفاصلة، وعندما 
ــتقلوهم جداً، قال  ــلمني اس ــاهدوا املس وصلوا إىل منطقة بدر وش
ــري ”ما هم إال أكلة رأس، لو بعثنا عليهم  أبو جهل كما ورد يف الس
عبيدنا ألخذوهم أخذاً باليد“ يعني قال لو كنا نتصور أنهم ليس 
ــلنا لهم عبيَدنا فقط  ــدد، وبهذه اإلمكانيات لكنا أرس إال بهذا الع
ــن وَألخذوهم أخذاً، َألرسوهم  ــن دون أن نحتاَج إىل أن نأتَي نح م

واعتقلوهم وأتوا بهم إىل مكة، ألخذوهم أخذاً باليد.
ــدرات، النفوذ  ــث اإلمكانات، الق ــاك مفارقاٌت من حي ــكان هن ف
ــاك يف الجانب اآلخر  ــكرية، لكن كان هن ــيايس، الهيبة العس الس
ــن إْيَمان عظيم،  ــىل آله، بما يمتلكه م ــي صىل الله وعليه وع النب
ــة، وكانت ُكّل  ــداً، وإدارة عظيمة للمعرك ــة ج ــدرة قيادية عالي وق
ــن وراءه  ــة، وكان هناك م ــريه حكيم ــة، وكل تداب ــه حكيم خطوات

الرعاية اإللهية.
ــل  وَتحم ــهداء،  َوش ــة  وَتضحي ــاء  عن ــدون  ب ــرصَ  ن ال 

املسئولية
ــك  ــم بتل ــك القي ــادئ بتل ــك املب ــة بتل ـ ــرّك األُمَّ ــا تتَحـ عندم
ـة مرشوع  ــه األُمَّ ــرشوع الذي تتَحـرّك ب ق، عندما يكون امل ــالَ األَْخ
ــن هيمنة  ــرشوع التحرر م ــدل مرشوع الخري م ــق مرشوع الع الح
ــد عىل الله  ــتكربين والظاملني وتعتم ــت واملس ــتعباد الطواغي واس
ــه وتوجيهاته تحظى  ــرّك وفق تعليمات ــاَىل، وتتَحـ ــْبَحاَنُه وََتَعـ ُس
برعاية كبرية، ولكن رعاية يف إطار تحمل املسئولية، وليس تأييداً 
ــو إرسائيل أن  ــف أراد بن ــو إرسائيل، كي ــذي أراده بن ــن النوع ال م
ــالم (َفاْذَهْب أَنَت  ــوىس عليه الس ــة اإللهية، قالوا مل ــون الرعاي تك
ــا َهاُهَنا َقاِعُدوَن)، يريدون نرصاً بدون فداء بدون  َوَرُبَّك َفَقاِتَال إَِنّ
تضحية بدون شهداء، بدون تحمل للمسئولية بدون عناء بدون 

متاعب بدون صرب بدون كلفة فإن يخرجوا منها فإنا داخلون،.
ــف ال تزال رؤية بني إرسائيل، التي رضبتهم عليهم  هذه لألس
ــدى بعض  ــذه الرؤية ل ــنة، ال تزال ه ــه أربعني س ــة التي ــا حال به
املتعلمني وبعض العلماء وبعض املتدينني، وبعض العامة التزال 
ــرص من دون  ـــ ليأتي هذا الن ــاك نرص ف ــة، إذا كان هن ــذه الرؤي ه
ــئولية، من  ــب من دون أي تحمل للمس ــات من دون متاع تضحي

دون أي صرب، ال.
الطريق إلحقاق الحق وإقامة العدل والخري: ال مناَص 

عن تحمل املسئولية، وإال الثمن أكرب
ــإًذا الطريق إىل إحقاق الحق، إىل إقامة العدل والخري يف هذه  ف
ــرام للتحديات  ــرش للطغيان لإلج ــق للتصدي لل ــاة، الطري الحي
ــاَص عن تحمل  ــئولية، ال من ــو تحمل املس ــق ه ــار، الطري لألخط
ــن الخنوع ثمن  ــالم ثم ــئولية، وإال الثمن أكرب، ثمن االستس املس
ــعوب كثرية دفعت  الجمود، ثمن التجاهل لألخطار ثمن رهيب، ش
ــا الثالث أثمان كبرية، وتحملت  ــك يف جيلها الثاني أَْو يف جيله ذل

أعباء كبرية، وثمن خطري يف الدنيا ويف اآلخرة.
: القافلة  ــنْيِ اِئَفَت ــَدى الَطّ ــلمني بإِْح ــي للمس ــٌد إله وع

والجيش العسكري
ــوة موازية لقوة العدو وال  ــتند إىل ق فهذا التَحـرّك الذي ال يس
ــئولية ولم يتهرب،  ــة إلمكانيات العدو ولم يتنصل عن املس مكافئ
ــك ربك من بيتك بالحق، فـذهب وَتَحـرّك أتى  تَحـرّك كما أخرج
اِئَفَتنْيِ أََنَّها َلُكْم)؛ ألنه  ــي (َوإِْذ َيِعُدُكُم الَلُّه إِْحَدى الَطّ الوعد اإلله
ــفيان وفيها قافلة اقتصادية وفيها هو  كان هناك إما قافلة أبي س
ــا الطائفة األخرى  ــه عدد، وإم ــارز للمرشكني، ومع ــاً كقائد ب أَْيض
ــًال من مكة  ــذي كان قد خرج أص ــكري، ال ــة الجيش العس الطائف

الستهداف النبي واستهداف املسلمني.
فكان هناك وعٌد إلهي أن املسلمني سيظفرون إما بأبي سفيان 
ــكري  ومعه القافلة الضخمة، وإما بأبو جهل ومعه الجيش العس
ــة  ــبة للرغب ــْم“ بالنس ــوُن َلُك ــْوَكِة َتُك ــْريَ َذاِت الَشّ وَن أََنّ َغ ــَوُدّ ”وََت
ــخصية، كان الكثري من املسلمني يتمنون أن يكون  النفسية والش
ــوكة، غري ذات يف السالح  الظفر بالقافلة التجارية، بغري ذات الش
ــفيان هو  ــث أنهم يظفرون بأبي س ــكري، بحي غري الجيش العس
ــتفيدون منها،  ــة التجارية سيس ــه هدف مهم ومعه القافل بنفس
ــول عىل إمكانات  ــد العوز والفقر والظروف الصعبة، وللحص لس

تساعدهم يف املستقبل يف املواجهة.
ــخصية لدى البعض، وما يودونه،  فهذه كانت هي الرغبة الش
ــلحة  ــول يف املواجهة املس ــلح والدخ ــدام املس ــن االصط ــدًال ع ب
والعسكرية، ولكن كانت إرَاَدة الله َشيئاً آخر، كانت إرَاَدُة الله هي 
ــلح واملواجهة العسكرية؛ ألنها هي التي سيرتتب  االصطدام املس
ــس ملرحلة جديدة،  ــتثنائية وفارقة وتؤس عليها نتائج مهمة واس
ــقوط قوى الرشك  مرحلة يبدأ فيها اضمحالل قوى الطاغوت وس
مية،  ــالَ والطغيان والكفر ويبدأ فيها أَْيضاً تصاعد هذه القوة اإلْس
وسيكون فيها االنتصار انتصاراً ملرشوع عظيم لقيم الحق والعدل 
والخري (َوُيِريُد الَلُّه أَن ُيِحَقّ اْلَحَقّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن 
ــَقّ اْلَحَقّ َوُيْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن) وفعًال كان هذا  * ِلُيِح
ــا وُقتل فيها أعداد  ــذه الواقعة بكل ما ترتب عليه ــوم وكانت ه الي
ــخصيات أساسية من قوى الطاغوت، كان لها أهميتها  مهمة وش
مي والقوة  ــالَ ــت وجذرت الكياَن اإلْس املفصلية، املفصلية، فأّسس
اإلْسَالمية وأعطت لألمة املسلمة هيبًة كبرية، وعززت األمَل الكبري 
ــن الناس الذين ال  ــدى غريهم، كثٌري م ــلمني ول والعظيم لدى املس
يزالون أرسى للخوف خانعني نتيجة الخوف واليأس فنظروا أنه 

ــذه القيم العظيمة أن تنتَرص، ولهذا  يف اإلمكان يف هذا الحق، يف ه
الكيان العظيم أن ينترص.

فكان إحقاق الحق َال ُبـدَّ فيه من جهاد َال ُبـدَّ فيه من تضحية 
ــهداء، َال ُبـدَّ فيه من تَحـرّك  ــن صرب َال ُبـدَّ فيه من ش ــدَّ فيه م َال ُبـ
ــق وأن يعلَو هذا الحق  ــأ هذا الح ــاد، لم يكن يف اإلمكان أن ينش ج
ــه من خري  ــب علي ــه وما يرتت ــكل ما في ــق ب ــذا الح ــَرص ه وأن ينت
ــس كان باإلمكان  ــب، بل عىل العك ــدون عناء وال متاع للبرشية ب
ــوت والعياذ بالله لو  ــيطرة الطاغ ــدون هكذا تَحـرّك أن تزداد س ب
ُحسمت هذه املعركة بالذات، لو حسمت لقوى الطاغوت لسببت 
يأسا َكبرياً جّداً جّداً لدى البعض لدى الكثري وُخُصْوصاً هي أول 
ــلبية جداً  ــني الفئتني لكان لها نتائج وتداعيات س ــة مهمة ب معرك
ــكلون من  ــلمون يف وقعة بدر كانوا قله وكانوا يتش جداً جداً. املس
فريقني املهاجرين فريق واألنصار األنصار األوس والخزرج وكان 
ــم أَْيضاً مهماً جداً يف املعركة والنبي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل  دوره
ــرف رأي األنصار  ــة كان حريصاً عىل أن يع ــل بداية املعرك آِلِه قب
ــهور  ــم املوقف املش ــكان له ــة ف ــذه املعرك ــتعدادهم له ــدى اس وم
ــعد بن معاذ قال  ــف العظيم عندما قال كبريهم وقائدهم س واملوق
ْقَناَك،...،  ــَك َوَصَدّ ــَىل آِلِه: ”َقْد آَمَنّا ِب ــي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَع للنب
َفاْمِض َيا رَُسوَل الَلِّه ِلَما أَرَْدَت َفَنْحُن َمَعَك، َفَواَلِّذي َبَعَثَك ِباْلَحِقّ 
َلِو اْسَتْعرَْضَت ِبَنا َهَذا اْلَبْحَر َلُخْضَناُه َمَعَك، َما َتَخَلَّف ِمَنّا َواِحٌد، 
ــَد اْلَحرِْب، ُصُدٌق ِعْنَد  ــى َعُدوََّنا َغًدا، إَِنّا َلُصُربٌ ِعْن ــا َنْكرَُه أَْن َنْلَق َوَم
ـة الصرب عند الحرب الصدق  الِلَّقاِء“.. الحظوا هذا الفئة عند األُمَّ
ــَالم معنى هذا  ــاء الذين فهموا معنى هذا االنتماء لإلْس عند اللق
ــداء إْيَمان نرصه إْيَمان  ــي أنُه إْيَمان إتباع إْيَمان اقت اإلْيَمان بالنب
ــئ لدى الكثري من  ــف وليس وفق الفهم الخاط ــف إْيَمان موق موق
ــاً وانتماًء ال يلزم  ــذا اإلْيَمان إْيَمان ــوم هم يفهمون ه ــلمني الي املس
ــُه موقف وليس فيه حمل مرشوع وال حمل قضية وال أي يشء  مع
ــهلة  ــيطة جداً الس ــياء املعتادة الروتينية البس يؤخذ فقط األش
ــذه الحياة، نحن يف  ــا غري مثمرة أي ثمرة يف ه ــي هي لوحده والت
ــول لكم أيها  ــري من التحديات أنا أق ــد ونحن نواجه الكث هذا البل
ــكله  ــلم العزيز أهم مش ــعبنا اليمني املس األخوة واألخوات يف ش
ــر والنفاق قوى الكفر  ــتكون لنا يف هذا العرص مع ُكّل قوى الكف س
ــا يف املنطقة  ــوى العميلة له ــوى النفاق الق ــكا وإرسائيل وق أمري
ــعودي، أهم مشكلة واملشكلة الجوهرية  وعىل رأسها النظام الس
واملشكلة الحقيقية، هي مشكلة التحرر طاملا نحن نريد أن نكون 
ــن يتحقق لنا  ــراً؛ ألنُه ل ــعباً ح ــرّاً ملاذا نريد أن نكون ش ــعباً ُح ش
منا بمبادئه بقيمه بأَْخَالقه بمرشوعه يف  ــالَ إْسَالمنا الحقيقي إْس
ــَالم يف مبادئه ويف أَْخَالقه  ــعُب ننتمي لهذا اإلْس ــاة ونحن ش الحي
ــكلة مع اآلخرين؛  ــه لن يتحقق لنا ذلك إال ويكون لنا مش ويف قيم
ــيطروا علينا وتحكمهم بنا  ــم يريدون أن يتحكموا بنا أن يس ألنه
ــيطرتهم علينا معناه أن يكون القرار لهم يف ُكّل شئوننا يف ُكّل  وس
ــات  ــوا هم ألن يفصلوا واقعنا ويفرضوا سياس ــئوننا، ثم أن يأت ش
ــا هم  ــي يريدونه ــارات الت ــق االعتب ــا وف ــئوننا بكله ــا يف ش علين
ــون بها هم،  ــم واألجندة التي يرغب ــات التي يريدونها ه واألولوي
ــده وإجرامية وال  ــة ومفس ــابات ظامل ــاباتهم كلها حس ــم حس وه
إْنَسانية مثًال النظام السعودي عندُه رؤيه أن قوتُه يف ضعفنا وأن 
ــتقرارُه يف أن نكون بلداً مضطرباً منعدم فيه األمن واالستقرار  اس
شوفوا إذا جئنا لنتجاوب جئنا لنقبل ُكّل األجندة التي تضعفنا 
ــات التي تجعل منا شعباً ضعيفاً منهاراً تحت أقدام  ُكّل السياس
ــكله َال ُبـدَّ أن نضحي فيها  ــكله علينا هذه مش اآلخرين، هذه مش
ــا وأن نقبل أن  ــا وبديننا وبأَْخَالقنا وبقيمن ــانيتنا وبحريتن بإْنَس
ــا وال قرار لنا وال  ــاة أذالء ومهانني وال حرية لن ــون يف هذه الحي نك
ــُه علينا  ــا يريد أن يفرض ــن األخر م ــرد متقبلني م ــأن لنا ومج ش
ــت  ــت وصاية الخري، ليس ــا ليس ــو خرياً لن ــس بما ه ــف لي ولألس
ــهم الكريم، ليست وصاية اإلْيَمان والتقوى، ال وصاية  وصاية الش
ــتكربين  ــني وصاية املس ــني وصاية املجرم ــة الظامل ــاة وصاي الطغ
ــق إرَاَدة  ــدة األمريكية وف ــق األجن ــاتها وف ــة تفصل سياس وصاي
ــن معنيون أن  ــوت، نح ــق إرَاَدة قوى الطاغ ــرب وف ــيطان األك الش
ــبيل أن نتحرر أن نواجه  ــذو حذو األنصار إذا كان َال ُبـدَّ يف س نح
ــا بالحرب  ــي ابتداًء تبدأن ــي تعتدي علينا ه ــوى الطاغوت الت ق
ــف نثبت يف مواجهة  ــألة كيف نصمد كي تبتدئونا بالعدوان، املس
ــدوان يجب أن نحمل هذه الروحية أن نكون ُصُرباً عند الحرب  الع
ــراراً،  ــبيل أن نكوَن أح ــرب يف س ــَة هذا الص ــا نعي قيم ــرب؛ ألنن نص
ــا عىل أَْخَالقنا وإال  ــبيل أن نحافظ عىل مبادئنا عىل قيمن ويف س
ــالم والهوان والعبودية  ــنا، لو قبلنا بالذل والهوان َواالستس أفلس
للسعودي واإلماراتي الذي عّبد نفَسه لألمريكي واإلرسائييل هل 
سيبقى لنا مع هذا الدين والقيم واألَْخَالق؟ ال، تبقى لنا شكليات 
من الدين شكليات ال قيمة لها وال قبول لها عند الله ال يقبل الله 
صالت الذين عبدوا أنفسهم للطاغوت واالستكبار، وال يقبل الله 
ــلموا وأطاعوا قوى الشيطان،  صيام الذين ركعوا وخنعوا واستس
ــول يا الله  ــك حينئذ تق ــيطان؛ ألن ــيطان، أولياء الش عمالء الش
ــأعطيك يف حياتي هذه ويف وجودي هذا َشيئاً من ديني صالًة  س
سهلًة بضع ركعات لكني سأعطي األخر ُكّل ما يريده مني يف هذه 
الحياة سأخضع له، سأخنع له، سأطيعه فأعمل له ما يريد مني 
ــًال، اليوم البعض  ــاً حتى لو كان باط ــى لو كان ظلم ــل حت أن أعم
ــك فيعمل لهم  ــع أولئ ــن يقاتل م ــك يصيل لله لك ــع أولئ ــل م يقات
ــم حياته، وأعطاهم  ــه أعطاهم روحه، وأعطاه ــرث مما يعمله لل أك
املوقف، وأعطاهم الوالء، ويتصور أنه خالص بايسيل الله أن الله 
مضحكة يضحك عليه بشوية ركعات ال ال يمكنك أن تخادع الله 
هذه النظرة النفاقية، نظرة املنافقني يخادعون الله هم يتصورون 
ــة الله  ــورون أن باإلمكان مخادع ــذا يتص ــران هك ــم الق ــال عنه ق
ــكلية، لكن أنت يف هذه الحياة موقفك مسارك، يف هذه  ــياء ش بأش
ــاة تَحـرّكك يف هذه الحياة، يف أي اتجاه أنت.. فإذن األنصار  الحي
ــع النبّي صلوات الله عليه وآله األنصار اليمانيون كان موقفهم  م
ــف املجدي،  ــت وكان هو املوق ــف الثاب ــف الصلب املوق ــذا املوق ه
النبي َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه هو واملسلمني معه صربوا ثبتوا 
ــْبَحاَنُه  ــتغيثون ربكم التجئوا إىل الله ُس ــدوا عىل الله إذ تس اعتم
وََتَعـاَىل طلبوا منه املدد والنرصة وتَحـرّكوا يف أداء ما عليهم وثبتوا 
ــْبَحاَنُه وََتَعـاَىل النرص العجيب يف تلك  ــري منحهم الله ُس ويف األخ
ــوت وجيش األَْعَداء  ــة وقتل من الحارضين يف قوى الطاغ الواقع
ــانهم،  ــدد مهم من فرس ــة، وع ــن يف املعرك ــم املوجودي ــم قادته أه
ــون يف القرار  ــون الفاعل ــون، القادة املهم ــم نوعي ــىل منه كان القت
ــا أثٌر كبري جداً  ــف وكانت هزيمًة مدوية كان له ــون يف املوق الفاعل
عىل مستوى األَْعَداء أوهنت منهم حطمت كربيائهم وصدموا بها 
ــكل كبري جّداً ويف املقابل كانت لها نتائُج عظيمة جداً يف واقع  بش
املسلمني عززت األمل عززت الثقة بالله ُسْبَحاَنُه وََتَعـاَىل وأعطت 
ــاس، رفعت  ــاط الن ــدى اآلخرين انترش هذا األمل يف أوس ــل ل األم
ــلمون بالنرص  ــة جديدة، عاد بها املس ــت ملرحل املعنويات، أّسس
ــوا وثّبطوا  ــاً واآلخرون الذين خذل ــادوا أَْيض ــزة وباألمل َوع وبالع
ــني كانوا يف موقف مخٍز وكان حدثاً مبدئياً ومفصليا  وكانوا يائس
نتائجه وآثاره عظيمة وايجابية إىل اليوم بقي هذا اإلْسَالم، تجذر 
ــود إىل مبادئه املهمة وقيمه  ـة أن تع م، وبقي عىل األُمَّ ــالَ هذا اإلْس
ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه فإذن من  العظيمة وأن تقتدي بنبيه َصَل
ــف يتحقق الحق، كيف يدفع الرش، كيف  أهم الدروس أن نعي كي
نتَحـرّك يف مواجهة التحديات واألخطار متأّسني بنبينا، فنحِمل 
املرشوَع الذي به ننترص ونتَحـرّك من املبادئ والقيم التي نكسب 
ــي أن ال مناَص من  ــه وتأييده ونع ــرصه ومعونت ــا رعاية الله ون به
ل املسئولية وال خيار آخر أبداً، َنْسأَُل اللَه أْن ينُرصَنا كشعب  تحمُّ

مظلوم وأن ينرص ُكّل عباده املؤمنني إنه سميع مجيب الدعاء.
ـَالُم َعَلـْيُكْم َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته َوالَسّ

كبيرةكبيرة برعاية  تحظى  فإنها  والمستكبرين  الطواغيت  هيمنة  من  ر  والتحّرُ برعاية الحق  تحظى  فإنها  والمستكبرين  الطواغيت  هيمنة  من  ر  والتحّرُ الحق  مشروَع  ـُة  اُألّمَ به  تتَحـّرَُك  الذي  مشروَع المشروُع  ـُة  اُألّمَ به  تتَحـّرَُك  الذي  المشروُع  يكوُن  يكوُن عندما  عندما 
فون اإلْسَالم توظيفاً خاطئاً كعناويَن  َد السيُد عبدامللك بدر الدين الحوثي، أن الذين ُيَوظِّ أكَّ
ــيئون إىل اإلْسَالم  ــتكبار ولخدمة الظاملني واملجرمني هم ُيس ــكلياٍت لخدمة الطاغوت واالس وش
ــع الرغبة عىل  ــن يحرصون بداف ــالب الراحة الذي ــة، وكذلك ط ـ ــني بحق األُمَّ ــربون مجرم ويعت
ــم مخطئون، وإال لَكان  ــاق ه ــؤوليات التي يصحبها يشء من املش الراحة والتهرب من ُكّل املس
ل املشاق يف بدر ويف غري  ــه من تحمُّ ــتقرَّ يف منزله فُيعفي نفَس النبي أوىل بالراحة وأوىل بأن يس

بدر وما بعد بدر وما قبل غزوة بدر ويف ُكّل حياته.
ــاء 18 رمضان بعنوان  ــوم الثالث ــة الرمضانية الـ11 ي ــورة يف محارضته الرتبوي ــال قائُد الث وق
ـُة مرشوَع  ــا يكوُن املرشوُع الذي تتَحـرُّك به األُمَّ ــزوة بدر الكربى“ الجزء الثاني، بأنه عندم ”غ
ــتعباد الطواغيت واملستكربين والظاملني وتعتمُد  الحق والعدل والخري والتحّرر من هيمنة واس
ــا تحظى برعاية كبرية،  ــاَىل وتتَحـرَُّك وفق تعليماته وتوجيهاته، فإنه ــْبَحاَنُه وََتَعـ عىل الله ُس
ــو إرسائيل الذين  ــن النوع الذي أراده بن ــئولية وليس تأييداً م ل املس ــة يف إطار تحمُّ ــن رعاي ولك
ــا َهاُهَنا َقاِعُدوَن)؛ ألنهم يريدون نرصاً  ــالم (َفاْذَهْب أَنَت َوَرُبَّك َفَقاِتَال إَِنّ قالوا ملوىس عليه الس

بدون فداء وبدون تضحية وبدون شهداء وبدون تحمل للمسئولية.
وأشار السيد عبدامللك الحوثي، إىل أن رؤيَة بني إرسائيل التي أدخلتهم حالة التِّيه أربعني 
ــف ال تزال لدى بعض املتعلمني وبعض العلماء وبعض املتدينني، وبعض العامة يف  ــنة، لألس س
وقتنا الحارض، فإذا كان هناك نٌرص فـليأِت هذا النُرص من دون تضحيات ومن دون متاعَب ومن 

ل للمسئولية ومن دون أيِّ صرب. دون أيِّ تحمُّ
وفيما ييل تنُشـُر ”الثورة“ َنصَّ املحارضة:
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