
05 الثــــورةطاابسات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن ال إله إال الله الملك الحق المبين، وأشهد 
ــوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،  أن محمداً عبده ورس
ــى إبراهيم وعلى آل  ــى آل محمد، كما صليت وباركت عل ــارك على محمد وعل وب
إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار المنتجبين، 

وعن سائر عبادك الصالحين.
أيها اإلخوة واألخوات، شعبنا اليمن المسلم العزيز، أمتنا اإلسالمية، السالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.
ــة وعن بعض  ــيرة النبوي ــا موجزا جدا عن الس ــوم يتضمن عرض ــا الي حديثن
ــالمه عليه  ــوات الله وس ــول الله صل ــة عالقتنا مع رس ــة بطبيع ــاط المتعلق النق
ــيرة النبوية لم  ــى أن موضوع الس ــارة إل ــه الطاهرين، مع التنبيه واإلش ــى آل وعل
ــديد فإن  ــف الش ــام المطلوب، وكذلك لألس ــالمي باالهتم ــظ في الواقع اإلس يح
ــر من األخطاء  ــابها الكثير من الخلل والكثي ــب والروايات، قد ش ــر من الكت الكثي
ــه لدى الكثير في  ــي المنهجية والنمط الذي اعتمد علي ــك الخطأ الكبير ف وكذل
ــالمه عليه وعلى  ــول صلوات الله وس ــيرة النبوية، والحديث عن الرس كتابة الس
ــول صلوات الله وسالمه  ــالم وعن اإليمان والعالقة بالرس آله هو حديث عن اإلس
ــة، عالقة محبة وإيمان وتعظيم وتوقير واهتداء  عليه وعلى آله هي عالقة إيماني
ــى معرفة أكثر عن هذا  ــعى إل ــلم أن يس واتباع واقتداء، ولذلك من المهم لكل مس
ــول صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله، عن سيرته، بهذا االعتبار اإليماني  الرس
وبطبيعة هذه العالقة اإليمانية، وكلما كانت هذه المعرفة معرفة قوية وصحيحة 
كان لها أثرها اإليجابي في نفسية اإلنسان المؤمن، في الجانب اإليماني نفسه، 
ــول  ــها، كلما ازددت إيمانا وكلما ازددت اهتداء وتأثرا برس العالقة اإليمانية نفس
ــاء الله أن نعقب في كلمة  ــالمه عليه وعلى آله، ويمكن إن ش الله صلوات الله وس
ــه صلوات الله  ــول الل ــوع بالذات، طبيعة العالقة مع رس ــوم حول هذا الموض الي

وسالمه عليه وعلى آله.
ــيرة النبوية وأن  ــن الس ــوا ع ــير أن يتحدث ــاب الس ــون وأصح ــاد المؤرخ اعت
ــل البعثة، منذ الوالدة  ــى ثالث مراحل، المرحلة األولى ما قب ــوا المراحل إل يفصل
ــالة إلى  ــة الثانية منذ البعثة بالرس ــالة، المرحل ــن البعثة، البعثة بالرس إلى حي
ــذ الهجرة إلى  ــي، والمرحلة الثالثة من ــمى بالعهد المك ــرة، وهذا يس ــن الهج حي
ــول الله صلوات الله وسالمه عليه  ــمى بالعهد المدني، رس حين الوفاة، وهذا يس
ــة أصحاب الفيل  ــام الفيل، وكانت حادث ــرنا باألمس ولد في ع ــى آله كما أش وعل
ــيحدث  ــة لهذا القدوم المبارك والميمون، والذي س ــر اإلرهاصات المهم أول وأكب
ــا بعد حادثة  ــم تطل الفترة م ــي الواقع العالمي، ول ــر عملية تغيير ف ــه به أكب الل
ــص قصتهم في القرآن  ــبحانه وتعالى كما ق ــاب الفيل الذين أبادهم الله س أصح
ــاِب الِْفيِل (1) أَلَْم  ــَر كَْيَف فََعَل َرُبَّك ِبأَصَْح ــأنه: (أَلَْم تَ الكريم حينما قال جل ش
ــرًا أََباِبيَل (3) تَرِْميِهْم ِبِحَجارٍَة  ــَل َعلَْيِهْم طَْي َيْجَعْل كَْيَدُهْم ِفي تَْضلِيٍل (2) وَأَرَْس
ــدة الزمنية  ــوٍل (5))، البعض يقدر الم ــْم كََعْصٍف َمأْكُ يٍل (4) فََجَعلَُه ــِجّ ــْن ِس ِم
ــألة ليست مهمة جدا معرفة متى  بليلة، البعض بليلتين، البعض بـ40 يوما، مس

بالضبط .
 من الواضح أنه في بداية ذلك العام لم تكن الفترة الزمنية قد طالت إلى حين 
والدة رسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله، رسول الله محمد ابن عبد 
ــل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم خليل  ــم من نس الله ابن عبد المطلب ابن هاش
ــعب بني هاشم، ولدته أمه آمنة الشريفة وآمنة  الرحمن ونبيه ولد في مكة، في ش
ــت به من طهارة  ــا منزلتها الكبيرة في ما عرف ــاء قريش وله ــيدة نس هذه كانت س
ــرتها بني زهرة، حي من أفضل أحياء العرب، ومن خيرة  وعفة وصالح، وكذلك أس
ــن الروايات واألخبار، وكما  ــش، فآمنة بنت وهب ولدته كما في كثير م ــاء قري أحي
ــبه مجمع عليه عند أكبر المؤرخين وأصحاب السير في شهر ربيع األول،  هو ش
ــهر  ــالمه عليه وعلى آله في الـ12 من ش ــه صلوات الله وس ــر على أن والدت األكث
ــير من معظم المذاهب  ــول به أكثر المؤرخين أصحاب الس ــع، وهذا القول يق ربي
ــر من  ــابع عش ــالمية، والبعض منهم ذهبوا إلى أنه ولد يوم الجمعة في الس اإلس

شهر ربيع األول، كذلك الخالف حول هذه المسالة ليس مهما.
ــدى التاريخ، على  ــا هذا اليمن على م ــرت عادتنا وتوجهنا في بلدن ــن ج نح
ــوي في يوم الـ12  ــاء بذكرى المولد النب ــن الماضي بكله، على االحتف ــدى الزم م
ــير لدينا،  باعتباره التاريخ المعتمد لدينا ولدى علمائنا ومؤرخينا وأصحاب الس
ــهد نشاطا خيريا يكون فيه اهتمام  والعناية بهذه الذكرى في الماضي كانت تش
ــنة يجب  ــك، وهذه عادة حس ــام وما إلى ذل ــاس وصلة األرح ــان إلى الن باإلحس
االستمرار عليها، إضافة إلى الحديث عن المولد والتذكير بالرسول صلوات الله 
ــيرته،  ــار من الصالة عليه والعناية أيضا بالحديث عن س ــه وعلى آله، واإلكث علي
العناية أيضا باإلشادة بذكره والتعظيم ألمره، كل هذا له أهمية وقيمة عظيمة في 
ــلم فيما تعززه من عالقة وروابط  ــبة لإلنسان المس ــالم وأهمية كبيرة بالنس اإلس

قوية بنبي اإلسالم، يمكن إن شاء الله أن نشير إلى هذا .
ــا، يتيم األب أوال،  ــأ يتيم ــول صلوات الله عليه وعلى آله عندما ولد نش الرس
ــد والدته  ــض يقولون بع ــه، والبع ــاء الحمل ب ــض يقولون أثن ــده ،البع ــي وال توف
ــر به جده  ــأ يتيم األب، وبعد والدته بش ــهرين، ولكن الكل مجمع على أنه نش بش
ــتوى  ــه تأثير على مس ــأن كبير، كان ل ــب كان له ش ــد المطل ــب، وعب ــد المطل عب
المنطقة العربية بكلها وُيعظم ويحترم، وكذلك في مكة وسيد قريش، وكان على 
ــبحانه و تعالى، وكان له العناية  ــة إبراهيم كما يؤثر ويروى موحدا لله س حنيفي
ــتخراج  ــذ فترة تاريخية طويلة، واس ــد أن كانت قد طميت من ــر بئر زمزم بع بحف

مائها من جديد، وعناية بالحج ومكة، وما إلى ذلك.
ــار بهذا  ــد كان على انتظ ــود الجدي ــذا المول ــر به ــا بش ــب عندم ــد المطل عب
ــرا في  ــد، وكان فيما يبدو في كثير من األخبار واآلثار، كان مؤمال ومستبش الموع
ــوا تحدثوا إليه، كانوا يرون  ــرات، والبعض كان هذا المولود باعتبار أن هناك مؤش
ــأن عظيم بأن يجعله الله  ــيكون له ش ــله من س فيه عالمات تدل على أن من نس
ــتوى أن يكون  ــبحانه و تعالى خاتم األنبياء، فلربما كان توقعه إلى هذا المس س
ــأنا عظيما  ــود، أو بالحد األدنى أن لهذا المولود ش ــذا المولود هو النبي الموع ه
ــأنه مع أنبيائه أن  ــنة الله جل ش وكبيرا جدا العتبارات وعالمات وإرهاصات وس
ــأتهم بوضع خاص وعناية  ــم فيما قبل والدتهم وأثناء والدتهم وأثناء نش يحيطه
ــال نقرأ في  ــر، عندما مث ــم والكبي ــتقبلي العظي ــم دورهم المس ــئ له ــة تهي خاص
ــى عليه السالم، نشأة  ــالم، والدة موس ــى عليه الس القرآن الكريم عن والدة عيس
ــالم أحيط  ــى عليه الس ــم، إلى غير ذلك، الكل أحيط بعناية خاصة، موس إبراهي
ــان حمايته من القتل  ــى والدته في ترتيبات لضم ــة، وأوحى الله إل ــة خاص بعناي
ــبحانه و تعالى بأنه مولودها هذا  ــك، أعلمت وأخبرت أمه من الله س ــى غير ذل إل
وُه ِإلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمرَْسلِيَن)، أُخبرت أمه بذلك،  ــول ونبي عظيم، (ِإنَّا رَاُدّ رس
أخبرها الله، أوحى إليها، المالئكة أيضا في قصة عيسى عليه السالم، تخاطبت 
ــرتها،  ــالم، كلمتها المالئكة، وحدثتها وبش ــع والدته مريم الصديقة عليها الس م
ــيكون  ــيجعل لك هذا الولد معجزة بوالدته من غير أب، وس ــرتها وبأن الله س بش
ــول من الله وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين يكلم  ــأن عظيم وهو رس له ش
ــأن عظيم،  ــاس في المهد وكهال ومن الصالحين، ابنك هذا هو كذا وكذا وله ش الن
ــات كما في قصة  ــألة العالم ــد يحاطون بعالمات وأحيانا بأكثر من مس فبالتأكي
ــا تحدثت المالئكة  ــر وخطاب صريح وواضح، كم ــى بوحي مباش ــى وعيس موس
ــالم:  ــى عليه الس ــدا وحقيقيا إلى أم موس ــى الله وحيا مؤك ــم وكما أوح ــع مري م
ــِه ِفي الَْيِمّ)، فهذه  ــِه � فَِإَذا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقي ــٰى أَْن أَرِْضِعي ــا إلٰى أُِمّ ُموَس (وَأَْوَحْينَ
ــات التي أحيطت بما قبل والدة النبي وحين والدته وقالوا أنه لوحظ عدة  العالم
ــير إرهاصات، يعني عالمات ممهدة  ــب التعبير في الس ــمى بحس إرهاصات تس
ــاص، له دور مهم،  ــأن خ ــي الذهنية العامة أن هذا المولود القادم له ش ــة ف ومهيئ
ــن، هذه حكمة من الله ورحمة  ــأن عظيم، له دور كبير، تهيئ حتى في الذه له ش
ــألة يرجع يجي بشخص فجأة،  من الله والله أحكم الحاكمين، "ما بتجي" المس
ــخص ليس هناك أي مقدمات وال اعتبار وال أي شيء، قال رسول،  يأتي هذا الش
دفعة وحدة، رسول من الله، ال، تميز، اعتبارات كثيرة تساعد الناس على التقبل 

وتقيم الحجة عليهم في نفس الوقت.
 عبد المطلب ذهب مستبشرا وفرحا وأخذ هذا الطفل المولود، وذهب به إلى 
ــبحانه و تعالى بالدعاء هناك، وحمد الله،  الكعبة تبركا وتيمنا وتقربا إلى الله س
ــيكون  ــيكون خاتم األنبياء وس ألن هذه نعمة كبيرة عليه، أن يرزقه الله بحفيد س
ــيد الرسل، وسيكون أعظم وأكمل وأرقى إنسان وجد في البشرية منذ آدم إلى  س
ــتعاذ بالله على هذا المولود من  ــرف كبير، حمد الله واس ــرية، هذا ش نهاية البش
ــير، وعني به جده  ــعرية تذكر في الس ــي أبيات ش ــدين ف ــن والحاس كل الحاقدي
ــد والرعاية، وهذه  ــث التربية واالهتمام والتفق ــد المطلب عناية كبيرة من حي عب
ــي الذهنية،  ــي أن ال يغيب ف ــياء المهمة أنه ينبغ ــه، من األش ــة من الل ــا نعم أيض
ــه صلوات الله  ــول الل ــط كل هذه الرعاية التي أحيط بها رس ــي الحديث رب وال ف
ــة من الله وأنها رحمة من الله،  ــبحانه و تعالى، أنها رعاي عليه وعلى آله بالله س
ــا فَآَوَى)، الله هو  ــبحانه و تعالى (أَلَْم َيِجْدَك َيِتيًم ــا كذلك نعمة من الله س وأنه
ــد  ــذي آواه، الله هو الذي هيأ له جدا بمثل عبد المطلب فيما كان عليه من رش ال
ــذا الطفل، يقدر  ــرف ومنزلة رفيعة واهتمام كبير، يقدر ه ــمو وش ونضج وفكر وس
ــال التاريخ يحكي كيف كان  ــة وأهمية هذا المولود، وفع ــذا المولود، يدرك عظم ه
ــول الله صلوات  عبد المطلب يتعامل مع هذا الطفل في طفولته المبكرة، ألن رس
ــنين أيضا توفيت والدته، فأصبح يتيما  الله عليه وعلى آله حينما بلغ عمره 6 س
ــن جهة األبوين األب واألم، لكن بقي يحظى بهذه العناية الكبيرة جدا من جده  م
ــه في مرحلة طفولته المبكرة  ــد المطلب وقامت أيضا بدور كبير في العناية ب عب
ــا صلوات الله عليه وعلى آله: "إنها  ــد زوجة أبي طالب، قال عنه فاطمة بنت أس
ــة ورعاية واهتمام في  ــا كأمه مما أولته من عناي ــا أمي"، كان يعتبره ــي أو إنه كأم
ــاعد على  ــله رعاية خاصة وعناية كبيرة تس ــه يهيئ ألنبيائه ورس ــه، فالل طفولت
ــؤولية الكبيرة  ــب بالدور الكبير والمس ــيا ومعنويا ومن كل الجوان ــم نفس تأهيله

التي سيتحملونها في المستقبل.
ــول الله صلوات الله عليه وعلى آله في طفولته ما بعد الست  عندما كان رس
ــن يدنيه  ــرة جدا وكان م ــب عناية كبي ــده عبد المطل ــي به ج ــنوات، كان يعتن س
ــرة إلى جده عبد  ــول الله في طفولته المبك ــة ملفتة، كان يأتي رس ــه لدرج ويكرم
المطلب وهو في فناء الكعبة وقد فرش له هناك، وكان ال يفرش لغيره، لكن لشأنه 

ــه فيذهب أعمامه  ــرة لجواره أو في حضن ــه الكبيرة، فيأتي ليجلس مباش ومكانت
ليأخذوه، فيقول: "دعوه، دعوا ابني فو الله إن له لشأنا"، نتوسم فيه أن له شأناً 
ــر بهذا  ــار ورؤى كان يراه عبد المطلب في منامه تبش ــاً، كذلك رويت أخب عظيم
الدور الكبير والعظيم لهذا الطفل الناشئ، توفي جده عبد المطلب وكان يمسي 
ــأن كبير في  ــيبة الحمد، وكان محط ثناء وإعجاب فيما كان عليه من قيم وش بش
مكة، ولرسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله ثمان سنين، ثمان سنوات 
ــد المطلب بعد حتى  ــا توفي جده عبد المطلب، وعهد عب ــر النبي عندم كان عم
ــب، أبو طالب هو عم النبي  ــاوره مع هذا الطفل الصغير وكفالته إلى أبي طال تش
ــر ابنا في بعض  ــرة أبناء أو أحد عش ــقيق والده، ألن عبد المطلب كان له عش ش
األخبار واآلثار، فهو عبد المطلب كان له هؤالء األبناء على أمهات متعددة، فكان 
أبو طالب وعبد الله شقيقين من أم واحدة كالهما ابنا عبد المطلب من أم واحدة، 
ــدهم وأفضلهم  عبد الله وأبو طالب، وكان أبو طالب خير أبناء عبد المطلب وأرش
ــة والده في الدور والمكانة  ــم وأعناهم مكانة وقدرا ومنزلة والمؤهل لخالف وأكمله
ــا يمتلكه من اهتمام  ــش، وعني أبو طالب أيضا بكل م ــي مكة المكرمة وفي قري ف
ــل الميمون، عني به  ــود المبارك، بهذا الطف ــق وجداني كبير بهذا المول ومن تعل
عناية كبيرة، بل إنه هو وزوجته فاطمة بنت أسد أوليا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله من االهتمام الكبير جدا ما يفوق في كل حال عنايتهما بأبنائها، عناية 
ــبق ذلك بتوصيات أساسية ومؤكدة  خاصة واهتماماً كبيراً، هناك اهتمام كبير س
ــألة من  ــه إلى أبي طالب، وهناك أيضا إدراك ألهمية المس من عبد المطلب نفس
ــي طالب، وحاله كحال أبيه عبد المطلب في النظرة المتميزة إلى هذا المولود  أب
ــتقبلي العظيم، الذي تشهد له  المبارك، إلى هذا الطفل الميمون وعن دوره المس
ــرات العظيمة جدا،  ــدالالت واآليات المهمة جدا، والمؤش ــر من األمارات وال الكثي
ــن أخيه محمد  ــة ما بينها وبين اب ــرة، وكان بينه عالقة حميمي ــي عناية كبي فعن
ــأ في هذا الجو من الرعاية  ــول الله نش ــالمه عليه وعلى آله، رس صلوات الله وس
ــبحانه و تعالى،  ــا الله من الله س ــن العناية وهذه ظروف هيأه ــن االهتمام وم وم
ــك الرعاية واالهتمام  ــه بأولئك الذين أولوه كل تل ــئ له هذا الجو وأن يحف أن يهي
ــة من الله ورحمة  ــه وأمه في يتمه، فكانت رعاي ــة وعوضه عن فقدان أبي والعاطف
من الله ونعمة من الله وتهيئة إلهية من الله سبحانه و تعالى، نشأ نشأة مباركة، 
ــو، وكان أيضا ذا نضج  ــريع النم ــأة متميزة فكان س ــنا، ونش ــه الله نباتا حس أنبت
ــنه إدراكه، أدبه،  ــه تمييزه حس ــده، فهم ــأ يكبر، ويكبر معه رش ــب، كان ينش عجي
ــأة المتميزة من حيث النمو السليم والمبارك، بركة في  وكان ملفتا فيه هذه النش
ــأ نشأة مميزة، وفي نفس الوقت بنضج كبير وعجيب  نموه، يكبر "يتبخير"، ينش
ــم يكن حاله كحال بقية الصبيان،  ــن التصرف، ول في اإلدراك في الفهم، في حس
ــص الجانب األخالقي لديهم  ــة الصبيان في عبثهم في لهوهم، في نق كحال بقي
ــيء، ال، كان متميزا، كان ملحوظا فيه الحرص على  مثال في التعري أو في أي ش
الطهارة، الحرص على صيانة النفس، البعد عن بعض األشياء التي تنم عن قلة 
األدب وعن ضعف اإلدراك لدى الصغار والصبيان فكان مبتعدا عن كل الصبيان 
ــوف من الله  ــال وراق وأنه محف ــزة وتَنُم عن أدب ع ــأة ممي ــن كل الصغار، نش وع
ــئة خاصة، ولديه في نفسه قابلية أودعها الله فيه جل شأنه قابلية عالية،  بتنش
ــالم يحكي لنا في نص مهم وعظيم قال: "ولقد قرن الله به  اإلمام علي عليه الس
ــلك به طريق المكارم ومحاسن  من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من مالئكته يس
ــبحانه و تعالى لم يتركه ليكون صنيعة البيئة  أخالق العالم ليله ونهاره" فالله س
ــى تربية الناس  ــان، أو كذلك أن يكله إل ــلباً في اإلنس ــة التي قد تؤثر س الجاهلي
بكل ما فيها من القصور تجاه دور ومستقبل كبير وعظيم، تجاه مسؤولية كبيرة 
ــادم ليكون هو  ــوب أن يصل إليه هذا الق ــتوى من المطل ــة جداً تجاه مس وعظيم
ــر  ــر ولم يصل إليه بش ــر يبلغ إلى حيث لم يبلغ إليه بش في الذروة بين كل البش
ــاني، فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حظي بهذه الرعاية  من الكمال اإلنس

اإللهية فنشأ نشأة مباركة، وأنبته الله نباتاً حسناً.
ــم يتأثر بكل  ــك، كان متميزاً ول ــباب كذل ــي بداية الش ــباب ف ــي مرحلة الش ف
ــٍم قط، ولم يدنّس  ــجْد لصن ــك البئية الجاهلية في مكة وفي غير مكة، فلم يس تل
نفسه بأٍي من دنس الجاهلية، كان الوضع في الجاهلية فوضى، فوضى شاملة، 
المفاسد األخالقية الُعرّي التصرفات الباطلة والسيئة البغي التظالم االنحطاط 
ــر االلتزام  ــة من االنفالت وغي ــداً كانت قائمة، حال ــلبيات كثيرة ج ــي، س األخالق
واالنضباط ال لشرع وال لدين وال لملة، فوضى قائمة، فكان بعيداً عن التأثر بذلك 
الجو العام، وقليٌل من الناس من يكونون على هذا النحو فيتأثر بجو وبيئة عامة 
ــة، ولوحظ فيه  ــأة مختلف ــأ نش ــة في بلده في منطقته بين قومه لكنه نش وطاغي
ــجماً أبداً مع ذلك الجو العام، كان كثير الُخلوة واالعتزال وقليل  أنه لم يكن منس
االندماج واالختالط بالناس في بيئتهم تلك في ظروفهم تلك، سيما المناسبات 
ــيئة التي تشوبها المنكرات، كان كثير االبتعاد أو يبتعد دائماً عنها واالبتعاد  الس
ــلبي المشحون  ــكل عام في أكثر ما هم فيه نتيجة لهذا الجو الس عن الناس بش
ــاد، وُعرف عنه كثرة التأمل، وُعرف عنه  ــلبيات والمنكرات والفس والممتلئ بالس
النضج والرشد والحكمة والصواب حتى كانوا ينظرون إليه بأنه اإلنسان الحكيم 
ــذي ال نظير له في حكمته وإصابته وإصابة رأيه، ُعرف أيضاً بمصداقيته التي  ال
ــادق األمين وكان له  ــمونه بالص ــر لها وأمانته التي ال مثيل لها، فكانوا يس ال نظي
ــها هذا التميز الملحوظ، الكل ينظرون إليه بإعجاب وبأنه شخص  في مكة نفس
ــاهده  ــه مهابة إذا ش ــادق األمين ل ــون جاءكم الص ــاس فيقول ــن كل الن ــز ع متمي
ــاهد عليه الوقار والهيبة، وإذا جالسه اإلنسان أحبه ألخالقه  ــان مقبالً يش اإلنس
الراقية، وقار من دون تكّبر وهيبة من دون ُعجب أو غرور أو استعالء على الناس، 
ــالت القيادية، تعززت فيه  ــأة طيبة ومباركة وتنامت فيه كل المؤه ــأ نش أبداً، فنش
ــه ألمه الكبير على الناس على الواقع القائم  ــكارم األخالق، وكان من الواضح في م
ــجامه مع ذلك الواقع، ألن الكثير من الناس  عدم رضاه وعدم اندماجه وعدم انس
يتأقلم مع أي واقع في أي منطقة أو في أي ظرف يعيش ويندمج معه، يندمج مع 
أي واقع ويتأقلم، لم يتأقلم رسول الله مع ذلك الواقع الجاهلي ولم ينسجم معه، 
ــع، بقي يعيش حالة  ــه وتصرفاته ضمن ذلك الواق ــذب أو يتالش في أخالق ــم ي ول
ــري  ــري من حوله المجتمع البش الغربة من هذا الجانب أن يرى المجتمع البش
ــد الله على ملة  ــها، وكان يتعّب ــها ودنس ــو غارٌق في ظلمات الجاهلية ورجس وه

إبراهيم عليه السالم وموحداً لله سبحانه و تعالى.
ــٍة معينة من حياته  ــالة، في مرحل ــذا ما كان عليه إلى أن ابتعثه الله بالرس ه
ــرين من عمره الشريف قرر  ــة والعش ــن الخامس ــب الروايات س عندما بلغ حس
ــا، خديجة بنت  ــه عليه ــرة خديجة رضوان الل ــة الطاه ــزوج بالصديق ــزواج وت ال
ــبحانه و تعالى والزواج بها كذلك  ــأن كبير وعظيم عند الله س خويلد كان لها ش
ــاب  ــي وراءه رعاية الله وعنايته بهذا الش ــة واالختيار اإلله ــة اإللهي وراءه الرعاي
ــنداً،  ــارك، اختار الله له تلك الزوجة لتكون إلى جانبه مؤمنًة به مصّدقًة وس المب
ــرًة مؤمنة إلى جانبهم اإلمام علي عليه  ــالم وأول أس وليكوّنا معها أول نواة لإلس
ــول الله صلوات الله وسالمه  ــالم الذي عاش عند رسول الله وتربى عند رس الس

عليه وعلى آله.
ــير والروايات واألخبار أن رسول الله اشترك مع خديجة - وكانت  تحكي الس
ــاط تجاري بالشراكة بالمضاربة، وأن هذا العمل زاد من  ذات ثروة ومال - في نش
معرفتها به، فعرفت عن مكارم أخالقه وشمائله إضافة إلى ماهو معروف به أصالً، 
في مكة المكرمة، فقررت الزواج به وكان اقترانها به وهي كذلك مثلما كان هو في 
ــب روايات مختلفة مابين الرابعة والعشرين  الخامسة والعشرين كان على حس
ــا تذكره بعض  ــر وليس بصحيح م ــا يقارب هذا العم ــرين، م ــابعة والعش إلى الس
ــن عمرها وعمره كان كبيراً  ــن وأن الفارق مابي الروايات أنها كانت طاعنة في الس
ــن العمر وهو في  ــتين م ــر عاماً وهي في الس ــة عش جداً وأنها توفيت بعد خمس
ــباب وكماله، هذا غير صحيح أبداً، روايات بعض المخاضيع، لهم فيها  نضج الش
ــخيفة يعني بعض المشاكل المذهبية أثرت عليهم لدرجة  مآرب مذهبية، لكن س
ــياء ومشاكل القضايا األسرية لرسول الله صلوات  غير الئقة أبداً، دخلوا في أش
ــة يقولوا لك تزوج  ــوان يردوهن طفل ــوان ويصّغروا نس ــه وعلى آله، يكّبروا نس الل
بخديجة عجوز وعائشة بنت طفلة صغيرة جداً ال تزال تلعب مع البنات فتؤخذ 
من بينهن وتُزف إلى بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني تفاصيل 
ــرية والمألوف لدى  ــات غير مؤدبة وغير طبيعية حتى في الحالة البش وأطروح

البشر والشيء الفطري لدى البشر.
ــة وزواجه  ــد اقترانه بخديج ــى آله ما بع ــوات الله عليه وعل ــول الله صل رس
ــها وثروتها وما تملك  ــتقرار في حياته وهي قدمت نفس المبارك منها تأمن له اس
في خدمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعرفت بفضله وعرفت بمكانته 
وعرفت بقدره وقيمته وأعزته ولم تتعامل فقط معه كزوج عادي ترتبط به ارتباطا 
عاديا، ال ،عرفت أن له شأنا عظيما ومنزلة كبيرة ومستقبال مهما فكان لها إسهام 
ــه أوقات  ــة ألن يكون ل ــه وعلى آله فرص ــوات الله علي ــول صل ــر وأمنت للرس كبي
ــادة وأوقات للخلوة وأوقات للتأمل وكان كثير التأمل تأمل في الكون والعالم  للعب
ــركين  ــل هناك رب وهو الله أم ال هذا كان معروفاً حتى لدى المش ــس ليعرف ه لي
ْن َخلَقَُهْم لََيقُولَُنّ اللَُّه)  ــأَلْتَُهم َمّ ــركين كل العرب كانوا يقرون بالله (وَلَِئن َس المش
ــن العزيز العليم) ما  ــَماَواِت َواْألَرَْض لََيقُولَُنّ خلقه ْن َخلََق الَسّ ــأَلْتَُهم َمّ (وَلَِئن َس
ــال أحدهم الله  ــتغربون إذا ق ــدى العرب وكانوا يس ــألة الله مجهولة ل ــت مس كان
ــض الكتاب  ــرح ضعيف جدا لبع ــكالم ال، هذا ط ــا هذا ال ــن هو الله م ــون م فيقول
ــير التي توثق  ــالت التاريخية والس ــاهده في كثير من المسلس ــن ونش والمؤرخي
ــول الله أمضى تلك الفترة  ــيرة، جهل كبير والبعض يقولون هكذا أن رس عن الس
ــموات واألرض ال ، هذه مسألة  ــمه الله أو خالق للس في البحث هل هناك أحد اس
ــد األنبياء فلم يكن هذا  ــاس وموجودة وفطرية ومتوارثة بع ــت قائمة في األس كان
ــي لخلواته وتأمالته هذه خلوات وتأمالت يزداد فيها  الموضوع هو الهدف الرئيس
ــبحانه و تعالى وليس بأصل وجوده ال يعرف هذا،  ارتقاًء وإيمانا ومعرفة بالله س
ــري والحالة القائمة  ثم في الواقع من حوله كيف كان يفكر كثيرا في الواقع البش
في أوساط الناس وأهمية تغيير هذا الواقع وما يتطلبه تغيير هذا الواقع ولم يكن 
هذا غائبا عن نفسيته وعن ذهنيته وعن اهتمامه وهو الممتعض من ذلك الواقع 
وغير المنسجم معه نهائيا فكان أيضا يجاور بحراء غار كهف هناك أحد الجبال 
ــهر في ذلك  ــكل تام طيلة الش ــان المبارك يجلس بش ــهر رمض ــي مكة طيلة ش ف
ــك الفترة اإلمام علي  ــرد بالعبادة يقوم بخدمته في تل ــف يجاور لوحده ينف الكه
ــوات الله عليه  ــول الله صل ــأ عند رس ــالم وهو في مرحلة الطفولة ونش عليه الس
وعلى آله ويستمر على هذا الحال فترة طويلة من الخلوة من التأمل من العبادة 

ــك المنعزل  ــذر يعني ال هو ذل ــي في الواقع بح ــام والتعامل والتعاط ــن االهتم م
ــجم معه  ــا عن هذا الواقع وال هو الذائب في هذا الواقع والمندمج فيه والمنس كلي
والضائع فيه ال اختلط بالناس بقدر ويبتعد عن كل الظواهر السلبية والمنكرات 
ــد بناؤها في ذلك  ــهم في بناء الكعبة عندما أعي ــده اهتمام بواقع الناس وأس عن
ــا بين قبائل قريش على  ــكلة التي طرأت م ــر كان هو الذي تولى حل المش العص
ــم وكانوا وصلوا إلى درجة  ــود فقدم حال حكيما حفظ به دمائه رفع الحجر األس
ــة تتولى هي رفع  ــازع على أي قبيل ــال فيما بينهم التن ــرب والقت ــتعداد للح االس
ــديد  ــك الحل الصائب والس ــة فقدم لهم ذل ــي موضعه بالكعب ــود ف الحجر األس
عندما طلب قطعة قماش كبيرة ووضع الحجر فيها وطلب من كل قبيلة أن يأتي 
زعيمها فيرفع بطرف الثوب فتشترك كل القبائل في رفع الحجر ثم وضعه بيديه 

الشريفتين في مكانه.
ــه وعلى آله في تلك الفترة في  ــول الله صلوات الله علي على العموم كان رس
ــي محفوفا بمالئكة الله مؤمنا له كل  ــذا الحال من البناء اإللهي واإلعداد اإلله ه
ــع القائم الذي قد  ــن أي مؤثرات في ذلك الواق ــباب الرعاية مطهرا ومصونا م أس
ــيء الوثنية  ــل إلى مكة كل ش ــي واقع مكة وص ــي كل األرض ومن ذلك ف ــى ف طغ
ــات وقتل  ــرات والفواحش ووأد البن ــاد والمنك ــم والفس ــي والظل ــام والبغ واألصن
ــاء كل المصائب وصلت إلى هناك وغير هناك ، عاش مصونا حتى أذن الله  األبن

بابتعاثه بالرسالة.
ــك كان قد هيأه لذلك ببعض  ــالة الله سبحانه و تعالى بال ش بابتعاثه بالرس
ــالة فجأة بشكل صادم لرسول الله هكذا  أو بكثير من المقدمات أي لم تكن المس
دفعة واحدة بدا عليه جبريل وفاجأه وخرجه من الكهف رسول ال، البد أن هناك 
ــه هو الحكيم وأحكم الحاكمين في التهيئة  ــألة طبيعية فالل مقدمات يعني المس
ــن المالئكة  ــات بهتافات م ــير واألخبار بمنام ــا ورد في الس ــه وهذا م ــول الل لرس
ــع الوقت للحديث  ــارات كثيرة بأمور كثيرة اليس ــليم عليه من المالئكة بإش بتس
ــير إلى  ــا والدخول في تفاصيلها، غير أنه يمكن أن يكون من األهمية أن نش عنه
ــية خالية من  ــة أبدا لبعض الروايات التي قدمت صورة فظيعة وحش ــه ال صح أن
ــى آله لظنون  ــه صلوات الله عليه وعل ــول الل ــة عن بدء الوحي على رس القداس
ــول  ــة نجزم ونقطع بأنها غير صحيحة ألنه فوجئ رس ــي روايات غير صحيح ف
الله بالظهور المباغت والهجوم المفاجئ لجبريل عليه السالم عليه إلى داخل 
ــر  ــه دفعة واحدة إقرأ هكذا يعني هجوم مباش ــار فجأة ليظهر أمامه ويقول ل الغ
ــم ماعندي  ــارئ يعني أنا لم أتعل ــا أنا بق ــة إقرأ فيقول م ــئ وبدون مقدم ومفاج
ــرات يخنقه في  ــه في بعض التعبي ــر ويغط ــا أقرؤه فيهجم عليه هجوما مباش م
ــه ويقول له إقرأ فيقول ما  ــه ثم ترك بعضها أخذ بخنقه حتى كاد أن يلفظ أنفاس
ــيء  ــن عليه الهجوم مرة أخرى هذه رواية عجيبة جدا يعني ش أنا بقارئ ثم يش
ــذه الطريقة أي  ــوا عن جبريل به ــيغون أن يتحدث ــب البعض كيف يستس عجي
معلم في واقعنا البشري يتصرف بهذه الطريقة لتعرض النتقادات كبيرة أما في 
ــة يعني كيف تتعامل مع الطالب على  بعض المناطق لتعرض للطرد من المدرس
ــه في بعض التعبيرات يعني ظن  هذا النحو فغطه مرة ثانية حتى أيس من نفس
أنه سيموت من ذلك الهجوم الشديد والعنيف جدا الذي خنقه فيه حتى كاد أن 
يموت ثم تركه ليستعيد نفسه بعد أن كاد أن يموت يعني حالة رهيبة وفظيعة ثم 

يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ــاءة  ــت صحيحة أبدا وفيها إس  هذه الرواية وهذه الطريقة لبدء الوحي ليس
ــا ومن أمثالها  ــرقون منه ــككون والمرتدون والمستش ــتفاد منها أولئك المش واس
ــة من كل تلك  ــة غريبة جدا خالي ــدم عملية الوحي عملي ــات التي تق ــن الرواي م
األجواء المقدسة التي عرضها لنا القرآن في وحي الله على موسى عليه السالم 
ــيء من  ــه وال فيها أي ش ــق وال فيها غطه حتى كاد أن يلفظ أنفاس ــا خن وال فيه
ــن دون مقدمات كيف كانت عملية الوحي إلى  ــذه اإلجراءات التي تأتي بغتة م ه

موسى عليه السالم؟
ــرب فيرى نارا غير  ــره ليذهب إليها لوحده يقت ــرى نارا هناك تلفت نظ  أوال ي
ــب بخطاب مقدس  ــجرة يخاط ــد بالنور في الش ــارا نورانية تتوق ــة يرى ن محرق
ــه يتقدم وهو يعرف  ــكان ويوجه بخلع نعلي ــة هذا الم ــد إلى قداس يرحب به يرش
ــن بذلك النور  ــرى المالئكة حافي ــب معه و ي ــة التي تتخاط ــن يخاطبه والجه م
ــة وحفت بالطمأنة له  ــة كلها اطمئنان كلها رحم ــذا يعني عملية كلها قداس وهك
ــرة.. بالتأكيد لم تكن عملية  ــاف وأن يطمئن وأن خطابه من الله إلى آخ أن ال يخ
ــة الغريبة والفظة والتي  ــية بتلك الطريق ــول الله بتلك الوحش التخاطب مع رس
ــابه ، كانت بطريقة مختلف، رسول الله صلوات الله عليه  فيها غط وخنق وما ش
ــلم لم تكن رؤيته لجبريل كما يبدو من خالل القرآن الكريم في الغار هذا  وآله وس
ــماء القادمة يعني ما تجي الفجأة عليه  أوال لقد رأه خارج الغار ورأه في أفق الس
ــأة، ففاجأه بظهوره  ــور) عليه كذا فج ــه والبدية (الظه ــل الغار ما انتب ــى داخ إل
ــماء نازال  ــه يقول ولقد رأه باألفق المبين باألفق في جو الس ــل الكهف ال، الل داخ
إليه وفي جو ال لبس فيه وال ارتياب وال شكوك جو واضح ورأه رؤية العين ورؤية 
ــات الصحيحة ذكرت كيف  ــوح كثيرا األخبار والراوي ــألة بوض الفؤاد وعرف المس
ــه أنه  ــلم عليه وعرفه عن نفس ــه رآه نازالً باألفق المبين الواضح وصل إليه وس أن
ــس إلى جانبه في  ــالم من الله وجل ــازل بالوحي عليه وأقرأه الس ــل وأنه ن جبري
ــة مصارعه ال  ــت حلب ــي ال ليس ــس فيه غط وال خنق وال أي هجوم وحش ــو لي ج
ــن الله وأخبره  ــالم م ــو عظيم وجو راقي فتحدث معه وأقرأه ألس ــو مقدس وج ج
ــوات الله عليه وعلى آله، وأبلغه  ــول الله صل آيات ودالئل حتى يطمئن نفس رس
ــزل من القرآن  ــب إلى أنه ليس أول ما ن ــالة طبعا نحن أيضا نذه ــاد بالرس االبتع
سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق ونذهب إلى ما روي عن اإلمام علي عليه السالم 
ــري األمة وعلمائها  ــالم وكثير من مفس وعن كثير من أئمة أهل البيت عليهم الس
إلى أن أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة الفاتحة سورة الحمد فاتحة 
ــبه  ــن القرآن حتى مضمونها هي أش ــورة نزلت م ــاب هي أول س ــاب وأم الكت الكت
ــم كتفاصيل لهذه  ــرآن الكري ــرآن ثم يأتي الق ــمل محتوى الق ــن عامة تش بعناوي
العناوين وهي أعظم سورة حسب المعروف بين األمة عن رسولها ونبيها صلوات 
ــورة في القرآن والسورة الجامعة التي محتواها كل  الله عليه وعلى آله, أعظم س
ــي الصالة وال تصح  ــذا فرضت علينا قرأتها ف ــي القرآن من تفاصيل وله ــا ورد ف م
ــر  ــور القرآنية يمكن أن تقرا ما تيس الصالة إال بتالوتها على العكس من بقية الس

من القرآن من أي سورة.
ــرورة أن تكون  ــورة الفاتحة وليس بالض ــن القرآن الكريم هو س ــا نزل م أول م
ــالة هي  ــي أول لقاء وفي أول رؤية مع جبريل وحالة الرس ــة نزول القرآن ف عملي
ــهر رمضان  ــة ومتدرجة ومنظمة إلى أخره. ونزول القرآن الكريم كان في ش حكيم
بالنسبة للبعثة البعض يقولون في شهر رجب كانت البعثة والبعض يقولون في 
ــا أن نزول القرآن  ــوال أخرى ولكن من المؤكد يقين ــهر رمضان والبعض لهم أق ش
ــهر رمضان الكريم ألن الله قال "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"  ابتدأ في ش
ــهر رمضان  ــرآن لم يكن في غير ش ــة القدر" فنزول الق ــا أنزلناه في ليل ــال "إن وق
ــب اعتبارات  ابتداؤه أما فيما بعد فكان ينزل في فترات وفي أوقات متعددة بحس
ــهر  ــزول القرآن كان في ش ــر، فابتداء ن ــة ومنها غي ــارات عملي ــا اعتب ــرة منه كثي

رمضان المبارك كما يؤكده القرآن هذا أمر ال التباس فيه. 
بعد ابتعاث الرسول بالرسالة بدأ نشاطه بالرسالة من محيطه األقرب دعوته 
هي دعوة عامة ودين للعالمين وهو رسول للعالمين وحركته بالرسالة هي حركة 
منظمة تبدأ بمراحل مرحلة إثر مرحلة بطريقة حكيمة وبنائه وعظيمة وناجحة 
ــة إيمانا  ــالة اإللهي ــالم وأول نواة للرس ــواة في اإلس ــرب أول ن ــه األق ــدأ بمحيط ب
ــلم وزوجته  ــى الله عليه وآله وس ــول الله صل ــا بها والتزاما بها رس ــا وتصديق به
ــده ويعيش لديه ويتربى عنده،  ــة وعلي بن أبي طالب الذي كان باقيا عن خديج
ــالم هي هذه النواة واستمرت لسنوات هذه  ــالمي وأول نواة لإلس كان أول بيت إس
ــائري القريب من  ــدت إلى المحيط العش ــار كثيرة ثم امت ــواة ووردت في أخب الن
ــيرتك األقربين" فبدأ  ــول "وأنذر عش ــبحانه و تعالى للرس ــول، قال الله س الرس
ــه من نواة  ــة تحمله وال بد ل ــن ال بد له من أم ــالم دي ــيرته األقربين ألن اإلس بعش
ــيس نواة لهذا الدين  ــروع لها فلوحظ هذا تأس تتحرك به وتؤمن به وتحمله كمش
ــوار فكانت عشيرته األقربين بنو هاشم وبنو  منذ اللحظة األولى منذ بداية المش
المطلب ثم بعد ذلك توسعت هذه الدائرة في بقية مكة ووصل إلى مرحلة الصدع 
بالرسالة بين قريش بكلها "فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك 
ــذه المرحلة  ــنوات بدأت ه ــنوات البعض يقدرها بثالث س ــتهزئين" بعد س المس
ــى كل المنطقة  ــي تصل أرجاؤها إل ــط قريش وبالتال ــم الدعوة وس ــة تعمي مرحل

العربية.
ــة تحتضن هذا  ــون أول منطق ــى أن تك ــبحانه و تعال ــة الله س ــن حكم كان م
ــم جدا في  ــالة هي مكة هذا عامل مه ــول بالرس ــالي وحركة الرس ــاط الرس النش
ــالم إلى كل أنحاء الجزيرة العربية وأبعد من  ــالم وصدى اإلس وصول صوت اإلس

ــرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من  ــك وأبعد من الجزيرة العربية ذلك ألن الع ذل
ــتتناقله تلك الوفود إلى  ــر في مكة س كل صوب وبالتالي عند أي خبر مهم انتش
ــالم آنذاك ال قنوات  مناطقها ويصل إلى الناس, هذا يمهد فيما بعد لقابلية اإلس
فضائية وال إذاعات تنتشر األخبار بطريقة النقل الشفوي والنقل البشري ينقل 

اإلنسان ويسمع وينقل إلى بلده ما بش وسائل نشر آنذاك. 
ــب مكان ومنطقة تبدأ فيها حركة اإلسالم ليصل  فكانت مكة خير مكان وأنس
ــار هذا  ــة والمالئمة في انتش ــي الظروف العملي ــى عندما تأت ــداه وصوته حت ص
اإلسالم عمليا يكون قد وصل صداه والمعرفة عنه وبطبيعة هذا المشروع اإللهي 

عناوينه مميزاته خالصة دعوته إلى أرجاء العرب كافة وأبعد من العرب.
ــى الله وكانت هذه  ــي مكة وكانت الدعوة إل ــلم القليل ف خالل هذه الفترة أس
ــائد ليهم من  ــن كل ما هو س ــي نظرهم ع ــد خروجا ف ــا للتوحي ــالة بدعوته الرس
ــون لها يعني  ــكون بها ومصرون عليها ومقدس عقائد وتقاليد وثقافات هم متمس
ــكل في نظر المالء  ــكلة كبيرة جدا ثم تش ــبة لهم صدمة ومش ــت تمثل بالنس كان
ــك الضالالت  ــاس تل ــم القائم على أس ــرا على نفوذه ــم خط ــتكبرين منه والمس
ــا صعب األمور  ــكلة هذا ربما من أكبر م ــتفيد منها هذه مش ــات والمس واالنحراف
ــلطتها  ــات آنذاك بنت زعاماتها ونفوذها وس ــاع أن كثيرا من الزعام ــد األوض وعق
ــلط تمارس الظلم  ــع بناء على ذلك الواقع، تمارس التس ــا على المجتم وهيمنته
تمارس الطغيان تمارس النهب تمارس المكر سلوكيات كلها تصطدم مع اإلسالم 
ــتفادت حتى من  ــا أبدا واس ــن يقبل به ــالم الذي ل ــكلة مع اإلس ــل في مش وتدخ
الوثنية وما فيها من خرافات كله جو يساعدهم على تعزيز السلطة ووفرة المال 
ــول على الثروة فكانت هذه البيئة العامة التي رأت في هذه الدعوة وهذه  والحص
ــه كان العرب فيه  ــداء الواقع العربي نفس ــا معها أناس أش ــالة أمرا متناقض الرس
ــه مجتمع شديد وعنيد ومتعنت وخصم  ــديدون جدا والمجتمع القرشي نفس ش
مشكليين يشتو (يريدون) مشاكل على طول لجوجين جدليين معاندين يعني 
بيئة مليئة بالجو المناقض لهذه الرسالة ومشحونة وشديدة وليست بيئة سهلة 
البيئة لم تكن بيئة سهلة أبدا، وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جدا جدا وهي 
ــان العظيم  ــه أوالً من اإليم ــه عليه وعلى آل ــول الله صلوات الل ــه رس ــا كان علي م
ــبحانه و تعالى فهو لم يستوحش أنه سيقدم بهذه  بالله والثقة العجيبة بالله س
الرسالة في هذا العالم ويحمل لواءها ويتحرك بها في عالم كله من حوله ممتلئ 
ــل وحول هذا  ــة حول هذا الباط ــات الكثيرة المتكتل ــل والكيان ــات والباط بالظلم
ــاحة التي ترعى وتحمي هذا الضالل والباطل  الضالل والقوى المتعددة في الس
ــي أرجاء هذه األرض والطاغي في  ــر ف يعني ذلكم الضالل وذلكم الباطل المنتش
ــم يكن بدون رعاة ولم يكن  ــيطر في الوضع في مكة ل الواقع العربي وكذلك المس
ــه ال.. كيانات زعامات قوى  ــدون حماة ولم يكن بدون من يحمله يروج له يحمي ب
ــع قابليتها  ــاط المجتم ــا المادية نفوذها بين أوس ــكرية قدرته ــا قدرتها العس له
ــالة أنه سيدخل في  ــاط المجتمع فمعنى أن يتحرك بهذه الرس العالية بين أوس
ــداء من محيطه القريب في مكة من قومه  ــاكل ال أول لها وال أخر ب خصومة ومش
ــون ويحاربونها  ــالة ويكذبون ويتعنت ــيصطدمون بهذه الرس من قريش الذين س
ــى غير الواقع  ــع العربي وامتدادا إل ــى بقية الواق ــتطيعون امتدادا إل ــكل ما يس ب

العربي الكيانات والدول الكبيرة القائمة آنذاك أمثال الروم وأمثال فارس.
ــي ملتهم ، اليهود  ــة اليهود هناك النصارى هناك ف ــك االنتماءات المللي كذل
ــالة تناقضا  ــاك في ملتهم، الوثنيون هناك في ملتهم، الكل يرى في هذه الرس هن
ــم والظالم  ــه واقعه المظل ــورة على ما بنى علي ــه، وكذلك خط ــه واختالفا مع مع

والفاسد.
ــيحتك والكل سيدخل في إشكال كبير تجاه هذه الرسالة ، الرسول  فالكل س
كان مستأنسا بالله ومتوكال على الله واثقا بالله و تحرك غير مكترث بهذا الواقع 
ــة بحماية كبيرة من  ــة وصحيحة حظي بحرك ــه وبطريقة حكيم ــر من حول الكبي
ــم وهذا  ــرته بني هاش ــل ذلك هي حماية الله وكذلك من أس ــه أبي طالب وقب عم
ــي مرحلة معينة  ــي هناك ثم كذلك ف ــي الجو المكي في الوضع القرش ــاعده ف س
ــت قريش هذا  ــأس ولكن واجه ــالم ال ب ــالم واإلقبال على اإلس ــة اإلس ــدأت حال ب
ــيما إن كان ضعيفا ليس له حماية من  ــلم س ــالم أوال باالعتداء على من يس اإلس
قبيلته وال من أسرته أو هو من أسرة ضعيفة ال تتمتع بمكانة اجتماعية تستطيع 
ــديد  ــلموا لالضطهاد والظلم الش ــه الحماية فتعرض الكثير من َمن أس ــر ل أن توف
ــر والد عمار بن  ــرة من اليمن ياس ــرض لهذا االضطهاد أس ــدا وكان أول من تع ج
ــر وابنه عمار وكذلك أم عمار سمية، هذه األسرة تعرضت للظلم واالضطهاد  ياس
ــكان والده  ــد عمار وأمه ف ــهاد وال ــة االضطهاد إلى استش ــت حال ــديد ووصل الش

وكانت أمه أول الشهداء في اإلسالم نتيجة للتعذيب. 
ــول صلوات الله عليه وعلى آله ابتعث  الحكاية طويلة جداً في التاريخ، الرس
ــكلة بعضا من ضعفاء المسلمين إلى الحبشة في هجرة  كحل عاجل لهذه المش
ــم بل وأكثر،  ــتقبلهم وآواه ــال متزنا وعادال اس ــة رج ــى هناك، كان ملك الحبش إل
ــم ومعتنيا  ــئوال عنه ــون أميرا لهم ومس ــي طالب يك ــم جعفر ابن أب ــل معه وأرس
ــرة طويلة وصراعات  ــتمر فت ــاظ عليهم ورعايتهم، العهد المكي كذلك اس بالحف
كبيرة واجه فيها الرسول حمالت دعائية كبيره جدا، باتهامات توجه له على أنه 
مجنون، وعلى أنه ساحر، وما معه من المعجزات، ومنها القرآن، بل هو أعظمها، 

إنما هو سحر يؤثر، إلى غير ذلك.
ــالة قوية، مبادئها قوية، أخالقها  ــالة، رس لم يكترث، كان قويا بقوة هذه الرس
ــي فاعليتها في  ــان، وف ــة، وفعالة جدا في أثرها في اإلنس ــة، مضامينها قوي قوي
الحياة، وفي أنها صلة مع الله سبحانه و تعالى، يحظى من تمسك بها بمدد من 

الله وعناية من الله ورعاية من الله سبحانه و تعالى.
ــير، انتهى  ــض األخبار والس ــر عاما، في بع ــتمر ثالثة عش ــد المكي اس العه
ــع في قريش وصل  ــا: أن أهل مكة والوض ــارات متعددة، أوله ــد المكي العتب العه
ــتضعفون لم  ــان قد آمن، والبعض إما مس ــة الطريق، من هو قابل لإليم ــى نهاي إل
ــرؤا على إظهار إيمانهم، وإما قد حق القول على أكثرهم، كما ورد في القرآن،  يج
ــن إيمانهم، خالص، لم  ــْم َال ُيؤِْمنُوَن، ميؤوس م ــٰى أَكْثَرِِهْم فَُه ــَقّ الْقَْوُل َعلَ ــْد َح لَقَ
ــا: توفي أبو طالب  ــالة، ثاني ــرف وأن يكونوا هم حملة هذه الرس ــوا بهذا الش يحظ
ــول بعد وفاة أبي طالب وبعد حنق قريش  وتوفيت خديجة وأصبحت حياة الرس
ــالم أصبحت حياة الرسول مهددة  ــتداد الخصومة مع الرسول واإلس الكبير واش
ــوَك أَْوَيقْتُلُوَك أَْوُيْخِرُجوَك � َوَيْمكُُروَن  ــر، (َوِإْذ َيْمكُُرِبَك الَِّذيَن كَفَُروا لُِيثِْبتُ بالخط
َوَيْمكُُر اللَُّه � َواللَُّه َخْيُر الَْماكِِريَن) مكروا به إما ألن يسجنوه وإما ألن يقتلوه وإما 
ــالم  ــن مكة في حال لم يقبل أهلها باإلس ــا الدور الذي يراد م ــوه، أيض ألن يخرج
ــت الحجة  ــالم، أقيم ــار صدى اإلس ــذا، انتش ــالم تحصل ه ــار صدى اإلس انتش
الكاملة على قريش، قال الله للرسول: فَتََوَلّ َعنُْهْم فََما أَنَت ِبَملُوٍم، ما عليك لوم، 
ــداء، المعاندون  أتممت عليهم الحجة، صبرت عليهم بما يكفي وهم األلداء األش
ــهم الفرصة الكافية  ــون المخاصمون المجادلون، الذين لم يتركوا ألنفس اللجوج
ــَمُعوا  ــون: (َوقَاَل الَِّذيَن كَفَُروا َالتَْس ــوا لهذه الدعوة، وكانوا يقول ــى يتفهم ألن حت
ــة العهد المدني الذي هاجر  ــِه لََعلَّكُْم تَْغلُِبوَن)، أتت مرحل ــَذا الْقُرْآِن َوالَْغْوا ِفي لَِهٰ
ــه على القبائل،  ــرة نفس ــنة العاش ــول إلى المدينة، كان عرض منذ الس فيه الرس
ــرف اإليواء والنصرة لهذا الدين، وأكثرها رفضت  ــالم، وأن تحظى بش عليها اإلس
ــي المرة الثانية عادوا  ــلم وقبل وعاد، وف ــى قابل وفدا من يثرب، هذا الوفد أس حت
ــول  ــدد كبير، وكانت بيعة العقبة األولى، ثم بيعة العقبة الثانية، وابتعث الرس بع
ــط  ــة األولى مصعب بن عمير رضوان الله عليه إلى المدينة، نش ــد بيعة العقب بع

بشكل كبير في المدينة، أصبحت المدينة جاهزة الستقبال الرسول والرسالة.
ــرف، أن يكونوا  ــي أهل يثرب األوس والخزرج، القبيلتان اليمانيتان بالش حظ
ــن قريش ومكة  ــالة بدال م ــتبدلهم الله، واختارهم لحمل هذه الرس ــم الذين اس ه
التي عصت وأبت وتمردت، وترك رسول الله مكة برغم قداستها، وبرغم أهميتها، 
ــذي يتزعم الوضع  ــح خادم الحرم ال ــه الحرام فيها، وأصب ــم وجود بيت الل وبرغ
ــيء أصبح أبو جهل وأبو  ــي مكة ويزعم أنه األولى بالله وببيته وبدينه وبكل ش ف
ــول مكة ببيتها  ــركين، وترك الرس ــفيان وأبو لهب، ومن معهم وغيرهم من المش س

الحرام وبكل ما فيها، وذهب إلى المدينة.
بنى في المدينة مسجدا، بيتا لله، تتحرك منه رسالة اإلسالم، وقام بخطواته 
ــن المهاجرين  ــن اإلخاء بي ــجد، وم ــن بناء المس ــى المدينة، م ــل إل ــد أن وص بع
ــا الوضع في تعايش  ــة التي نظم به ــن المؤمنين كمؤمنين، الوثيق ــار وبي واألنص
ــالم، والتعايش حول  ــط بينهم، ليلتفوا حول اإلس ــكان المدينة، وتعزيز الرواب س
ــي فيها كيان  ــة جديدة بن ــاك، بدأت مرحل ــوف يبنيها هن ــالم التي س ــة اإلس دول
ــة، ولهذا  ــة ميالد األم ــرة هي مرحل ــت مرحلة الهج ــكل عظيم، وكان ــالم بش اإلس

اختيرت للهجرة.
ــلح مع قريش، الذين قاموا  ــدأت مرحلة الجهاد، بدأت مرحلة الصراع المس ب
ــول اقتصاديا، فواجه  ــعيهم لحصار الرس ــل جديدة، بدءا بس ــوا في مراح ودخل
هذه الخطوة واستهدف قوافلهم، فعمدوا إلى حربه عسكريا فتصدى لهم، فكان 
ــل  ــا، هو خاتم األنبياء والرس ــوال عظيم ــه صلوات عليه وآله نبيا ورس ــول الل رس
وسيدهم، واجتمع فيه كل ما لدى الرسل السابقين جميعا، حمل عن كل الرسل 
ــبحانه و تعالى في كل  ــي عبوديته لله س ــات العظيمة ف ــاء كل المواصف واألنبي
جوانبها، الروحية والعملية واألخالقية والسلوكية، والقتالية، كان الرجل العظيم 
ــدائد  ــد المقدرة، والصابر أمام الش ــم، والذي يعفوا عن ــر والثابت والحلي والصاب

والمحن، والبطل والشجاع والعظيم، وكان أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ.
ــين  ــة جدا، بيئة محاربة، والعرب كانوا شرس البيئة العربية كانت بيئة شرس
ــدا، مقاتلين  ــرين ج ــرف كلهم، عس ــق وط ــكليين من ش ــدا في القتال، و"مش ج
ــط األشياء تسبب حرباً شرسة جدا فيما بينهم، والبطولة في  وخصمين"، وأبس
ــى القتال ومعتادين  ــين عل ــا يتفاخرون به، ومتمرنين ومتمرس ــال من أهم م القت
ــه توجهت وتحركت ضده  ــة التي خاصمته حاربته صارعت ــه، وفي هذه البيئ علي
ــه، بعظمة  ــذي أتى ب ــالم ال ــا بعظمة هذا اإلس ــدا، كان عظيم ــن ضعيفا أب ــم يك ل
ــلمين الذي  ــو أول المؤمنين به وأول المس ــدى الذي أتي به، فكان ه ــرآن واله الق
ــد تلك األخالق  ــد تطبيق تلك التعليمات، وجس ــاء بالصدق وصدق به، وجس ج
ــرايا  ــن واقعة من الغزوات والس ــة، أدار أكثر من ثماني ــم العظيم ــي واقعه والقي ف
ــت وعادت، وتحركت  ــات التي تكالبت عليه، وحارب ــي حروبه، مع كل تلك الفئ ف
ــم األولى،  ــي مراحله ــلمين ف ــالم، وضد المس ــديدة ضده وضد اإلس ــة ش بعدائي
ــأت بعدها مثيل  ــبق لها مثيل، ولم ي ــكرية ال نظير لها ولم يس ــا بإدارة عس أداره
ــول صلوات الله عليه وعلى آله يفوق كل  لها، وعظمة اإلنجاز الذي تحقق للرس

ــابهة فيما قبله  ــه كل متأمل في التاريخ، وال يجد له حالة مش ــال، وينبهر من خي
وال فيما بعده.

ــرض موجز جدا  ــث، هذا ع ــعنا الحدي ــه –وال يس ــوات عليه وآل ــول صل الرس
ــا ينبهر منه  ــع إنجازا عظيم ــول صن ــه إلى التفاصيل أصال – الرس ــم ندخل في ل
ــبحانه  ــه وحركته بتعليمات الله س ــالل ارتباطه بالل ــد تمكن من خ ــان، لق اإلنس
ــة فوضوية،  ــدة وصعبة جدا، بيئ ــر تغيير في بيئة معق ــن إحداث أكب ــى، م وتعال
ــي، وبيئة منفلتة، "ما عنده انضباط  ــة، هذا الواقع العرب بيئة معاندة، بيئة شرس
ــا، فتح الله به  ــة يصعب تفهيمه ــيء أبدا"، بيئة جاهل ــم وال لش ــرع وال لنظ ال لش
ــدة غلفا، يعني  ــح الله به أفئ ــك- عمي، وفت ــرت به أعين –كذل ــا صما، وأبص آذان
ــة بالخرافات  ــرة جدا، أمة مليئ ــاس، حقائق كثي ــب أن تفهم أولئك الن ــر صع األم
ــام عندهم  ــرة، األصن ــح عقائد كبي ــذي أصب ــي ال ــوروث الجاهل ــل، والم واألباطي
ــكلة، يفتح مشكلة عندما تتحدث عن  ــة، الحديث عنها مباشرة يفتح مش مقدس
ــرة معهم مشكلة كبيرة، يعني واقع ساخن،  األصنام هذه واآللهة، هذا يفتح مباش
ــق التي امتألت  ــرة جدا، الحقائ ــه بحقائق كثي ــد، ويصعب تفهيم ــب، ومعق وصع
ــدأ والمعاد، وو...، وصوال  ــون والحياة ومعرفة الله والمب ــا آيات القرآن، عن الك به
ــالمية،  ــرض التزامات ونظم إس ــام الحياة وف ــادات والتقاليد ونظ ــى تغيير الع إل
ــا، فتزاح من  ــودة على ذلك نهائي ــت متع ــط بها الحياة، ألمة فوضوية ليس تضب
حياتها عقائد كانت مقدسة لديها وكانت راسخة، وعادات وتقاليد كانت معتادة 
ــاكل  ــا يفتح حروب وصراعات ومش ــاس به ــك بها جدا، والمس وموروثة، ومتمس
ــا فيما وراءها  ــة، وتواجه أيض ــا زعامات وتكتالت قبلي ــديد، وتواجه به ــداء ش وع

كيانات دولية، فكان واقع كبير وعجيب.
ــرين عاما غير فيها  ــر الواقع العربي خالل فترة عش ــع إنجازا كبيرا، تغي صن
ــالم، تلك العادات  ــك العقائد انتهت، تبدلت بنور اإلس ــع الجزيرة العربية، تل واق
والتقاليد انتهت، المجتمع الذي كان مجتمعا فوضويا توحد تحت راية اإلسالم، 
ــالم، وألمر اإلسالم  ــالم، ولحكم اإلس وأصبح منضبطا لتعاليم الله، وخاضعا لإلس
ــكرية بأكثر من  ــات العس ــم الصراع ــه، حس ــوات عليه وآل ــول الله صل ــر رس وأم
ــرة، بدؤها بدر  ــزوات كبيرة، ومواقف كبي ــزوة، ومنها غ ــرية وغ ثمانين، ما بين س
ــبة في الواقع العربي، مع اليهود كذلك مع بني النظير مع  وختامها حنين بالنس
ــة، مع خيبر، مع يهود فدك، يهود تيماء، مع يهود واد  ــي قينقاع، مع بني قريظ بن
ــارى، كانت واقعة مؤتة، ثم  ــة الصراع مع الروم، مع النص ــرى، أيضا بدأت حال الق

بعدها كانت غزوة تبوك، ال يسعنا الدخول في التفاصيل.
صارع كل القوى التي تكالبت واستنفرت كل إمكاناتها اإلعالمية والعسكرية، 
ــالم، لكن نجح  ــرية والمادية في مواجهة هذا اإلس ــطتها وقدراتها البش وكل أنش
ــم نجاح بأقل التكاليف،  ــالية أعظ ــول الله صلوات عليه وآله في مهمته الرس رس
الحظوا مثال لو رسول الله صلوات عليه وآله عندما قال له جبريل مثال: مهمتك 
ــالة الله  ــر، أوصل رس ــول للعالمين، قدم هذا الدين إلى كل البش عالمية، أنت رس
إلى العباد، أقم لإلسالم كيانا، إلخ، يقول "بس هذا مشروع كبير ويحتاج ميزانية 
ــر! ال، ال عنده  ــاج أعداد كبيرة من البش ــاج إمكانات هائلة، ويحت ــة، ويحت ضخم
ــن المؤمنين معه، ثم  ــرك بمفرده"، ثم بالقلة القليلة م ــرط وال قيد، بدأ وتح وال ش
ــيطة ومتواضعة، لم يحتج إلى  ــيئا، بإمكانات بس ــعت هذه الدائرة شيئا فش اتس
ــالمي، أطراف أخرى  ــت ضمن الكيان اإلس ــم أجنبي من قوى ومكونات، ليس دع
غير مسلمة، مثال يستمد من الفرس أو من الروم أو من بعض الوثنيين العرب، أو 
ــالم،  ــتفيد من صراعات هنا أو هناك ليعتمد عليها وهي من خارج دائرة اإلس يس
ــلم من إمكاناتهم المتواضعة  ــالمي، في من قد أس أبدا، اعتمد على التمويل اإلس
ــتي منك  ــأنه: "أنا أش ــم يحتج إن يقول لله جل ش ــات متواضعة، ل ــدا، بإمكان ج
ــتغل وأستطيع  ــة جبال تحولها لي ذهب، تكون ميزانية لي، حتى أني أش خمس
ــلمين ورباهم على هذا األساس،  أعمل"، ال. تحرك بالمتاح بالممكن، وعلم المس
ــبحانه  ــم وطاقاتهم، وأن يثقوا بالله س ــم وقدراته ــهم وأمواله ــوا بأنفس أن يتحرك
ــينميهم وينمي ما  ــي طاقتهم، وس ــم، وفي قدراتهم وف ــيبارك فيه وتعالى، أنه س
ــتطاعوا من قوة،  ــم باإلعداد لما اس ــرا، ويبارك لهم، ويحثه ــم، ويزيدهم خي معه
ــة من تلك  ــاحة العربي ــم، ويطهر أخالقهم، طهر الس ــة ويزكيه ــم الحكم ويعلمه
ــت الفواحش، خالص  ــاس الجاهلية، "خالص منع ــات، من أرج ــد والخراف العقائ
ــرقة،  ــاحة العامة، ممنوع الس ــرعي"، وكذلك طهرت الس ممنوع، عليها عقاب ش
ــالم وعم الجزيرة العربية،  ــر نور اإلس ــن الوضع االقتصادي لألمة، وانتش وتحس
ــرية، هذا عجيب،  ــائر البش ــا عظيما متميزا، وبأقل كلفة من الخس ــئ كيان لينش

هذا معجزة.
ــراع المرير  ــع تلك الحروب مع الص ــه عليه وعلى آله م ــوات الل ــول صل  الرس
ــود وحاربوه من  ــوه من اليه ــن العرب وحارب ــع الذين حاربوه م ــداً م ــديد ج والش
ــي مجموع كل  ــدد القتلى ف ــض المؤرخين أن ع ــي ويحصر بع ــارى ُيحص النص
ــالمه  ــول الله صلوات الله وس ــروب إلى حين انتهت إلى حين وفاة رس ــك الح تل
ــداءه من الكافرين  ــلمين ومن أع ــه وعلى آله لم يكن - من أصحابه من المس علي
ــة عجيبة جداً،  ــة قتيل، هذه قص ــر من ألف وأربعمائ ــم - لم يكن بأكث ــكل فئاته ب
ــين جداً وبأقل كُلفة من الخسائر البشرية وأقل كلفة  تحديات كبيرة أعداء شرس
من التضحيات والخسائر المادية وحقق انجازاً استثنائياً وصنع تغييراً جذرياً، 
ــتطيع العربي يّبطل  ــد يتخيل يس ــادات يعني ما كان أح ــياء التي كانت ع األش
ــياء كثيرة تغيير جوهري وجذري  ــرب خمر ُيجلد خالص، وأش الخمر بطّلوه يش
ــامية ونحو مبادئ عظيمة مع أنه واجه  ــر، وتوجيه نحو راية ونحو أهداف س كبي
ــة الذين في  ــي كحركة المنافقين حرك ــي الواقع الداخل ــات كبيرة حتى ف صعوب
ــاءات التي كان يعاني  ــن كانوا يترددون اإلس ــرض ِضعاف اإليمان الذي ــم م قلوبه
منها، قلة األدب من كثير حتى من المسلمين في التعامل معه، لكنه كان أكبر من 
كل تلك العوائق والتحديات ألنه كُبر بهذا الدين الذي أتى به فكان أعظم مْن آمن 
ــده وتأثر به وتحرك به، على العموم ال يسع المقام للحديث وإال نتمنى  به وجس
ــت للحديث عنها يمكن  ــعنا الوق ــعنا المقام يبقى كثير من النقاط لن يس أن يس
ــاء الله في مواسم قادمة  ــاء الله في كلمة الغد ويمكن إن ش ــير إليها إن ش أن نش
ــر وأكثر. في ختام هذه  ــه الفرصة وتهيأت لنا الظروف نتحدث أكث ــا الل إذا أعطان

الكلمة أود أن أنبه على ثالث أو أربع نقاط :
أوالً:

أدعو شعبنا العزيز إلى الحضور الحاشد والفاعل والكبير والعظيم والمميز 
ــول صلوات الله  ــي االحتفال المركزي بذكرى مولد الرس ــاء الله ف يوم الغد إن ش
ــبتهم  ــه وعلى آله في صنعاء، كذلك اإلخوة في الحديدة لالجتماع في مناس علي

هناك إن شاء الله.
ــداً ومميزاً  ــاء الله أن يكون الحضور كما في كل عام حضوراً حاش نأمل إن ش
ــعودي ولكل أعدائنا  ــهم النظام الس ــكل المنافقين وعلى رأس ــاً، لنقول ل وعظيم
ــه كل الدنيا  ــعٌب لو حاربت ــرائيل أننا ش ــهم أمريكا وإس ــن الكافرين وعلى رأس م
ــا قيد أنملة غلى  ــهداء لما تراجعن ــو كان حجم التضحيات بالماليين من الش ول
الوراء في والئنا لرسول الله في تمسكنا بهذا اإلسالم في مبادئه وقيمه وأخالقه 
ــيطرة لكل طاغوٍت في هذا  في إصرارنا وتصميمنا وعزمنا على التحرر من كل س
العالم من الكافرين أو المنافقين، من كل المفسدين في األرض، هذا إسالم ال إلة 
ــول الله، نبينا محمد هو قدوتنا األول هو أسوتنا العظيم الذي  إال الله محمد رس
ــتلهم في ذكراه هذه، من عزمه من إيمانه من ثباته في مواجهة كل التحديات  نس
ــمس في يميني والقمر في يساري على أن  من يوم أن قال ( والله لو وضعوا الش

أترك هذا األمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله).
ــه وعلى آله  ــوات الله علي ــول الله صل ــدأ قدوتنا هو رس ــى هذا المب ــن عل نح
ــى وإن كانوا  ــوَن) فلم يدهن حت ــْو تُْدِهُن فَُيْدِهنُ وا لَ ــه (َوُدّ ــوم قال الله ل ــذي ي وال
ــة،  ــادئ إيمانية عظيمة مقدس ــه ألنها مب ــه ال يتراجع عن مبادئ ــيدهنون ألن س
ــبة لنا مبدأ إيماني وليس فقط رأياً سياسياً، حريتنا مبدأ إيماني  حريتنا بالنس
ــعب اإليمان وأحفاد  ــرنا إسالمنا، فنحن ش ــرنا إيماننا وخس لو تنازلنا عنه خس
ــكاك عنه وال  ــذا المبدأ ال ف ــائرون على ه ــكل العالم أننا س ــنقول ل ــار وس األنص
ــى اآلخرين أن يراجعوا مواقفهم كل الذين يتوهمون أن بإمكانهم  تراجع عنه، عل
ــراب، وأنهم لن  ــم خيال وأن وهمهم س ــعبنا، ليعلموا أن أحالمه ــتعبدوا ش أن يس

يصلوا إلى نتيجٍة أبداً.
ــتفيد المزيد من العزم والطاقة اإليمانية والثبات  نحن في هذه الذكرى سنس
ــم وحضورنا سيعّبر عن هذا اإليمان وعن  في تصدينا لهذا العدوان الظالم الغاش
ــك، وأننا نسير كأنصار لله سبحانه و تعالى ولرسوله  هذا الوالء وعن هذا التمس
ــداد يوماً لن نتركه في  ــن، هذا اللواء إذا كان حمله األج ــي كل عصٍر وفي كل زم ف
ــلّمه إال للجيل اآلتي من بعدنا، لواء  ــنبقى حاملين له ولن نس هذا العصر بل س
ــالم لواء النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لواء اإلسالم  النصرة لإلس
ــبحانه و تعالى  ــالم العزة وإيمان العزة وإيمان التوحيد لله س الحق الذي هو إس

والكفر بكل الطواغيت المستكبرة في هذا العالم.
ثانياً:

نجدد إدانتنا للنظام السعودي في إدخاله للصهاينة إلى مسجد رسول الله 
ــلمين من بلدنا  ــول الله في الوقت الذي هو ُيعيق أكثر المس ــه لمقام رس وتدنيس
ومن غير بلدنا في الذهاب إلى المدينة والذهاب إلى مكة للحج ولزيارة الرسول، 
ــدر فيه مفتوه  ــل الصهاينة، في الوقت الذي يص ــن المؤمنين ويدخ ــع هذا ع يمن
ــلمين اليمنيين،  ــرائيليين يصدرون الفتاوى بوجوب قتال المس حرمة قتال اإلس
ــازوا العالقة مع الصهاينة وأوجبوا حرب اليمني  ــم حرموا قتال الصهاينة وأج فه

المسلم، هكذا االتجاه المخالف واالتجاه القلب والخطأ والغلط.
ندعو شعبنا إلى العناية بالتكافل االجتماعي في هذه المناسبة .

ــي وضعنا الداخلي ..  ــن المناكفات اإلعالمية ف ــو من جديد إلى الكف ع أدع
ــول الله ويحترم  ــن ممن يحترم رس ــبة أقول لكل اإلعالميي ــة هذه المناس وبحرم
ــالم، كفوا عن المناكفات اإلعالمية السلبية التي تعزز الشحناء في الداخل  اإلس
ــون التوجه ألى  ــم أن يك ــم .. ومن المه ــج المعتدي الظال ــا ويبته ــتفيد منه ويس

توجيه الروابط والتعاون في مواجهة هذا العدوان كواجٍب عظيٍم ومقدس.
نترك بقية الحديث ليوم الغد إن شاء الله .. 

ــه، وأن يجعلنا من  ــه مرضات ــى أن يوفقنا لما في ــبحانه و تعال ــه س ــأل الل نس
أنصار رسوله وأنصار دينه ومن المتمسكين بهديه ونهجه، إنه سميع الدعاء،

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ‘‘
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