
0303 أخبار وتقارير

ــر الحاضر ــي العص ــعب يمني ف ــا كش ــوة لن ــدوة واألس ــو الق ــة ه ــي المدين ــار ف ــع األنص ــر الحاضرمجتم ــي العص ــعب يمني ف ــا كش ــوة لن ــدوة واألس ــو الق ــة ه ــي المدين ــار ف ــع األنص مجتم

في كلمة له بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية في كلمة له بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية ١٤٤٠١٤٤٠

صنعاء / سبأ 
اعترب قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
ــرة النبوية محطة تاريخية عظيمة ومهمة، وجديرة  الهج
ــالمي لكل ما تحمله من دروس  بأن ُربط بها التاريخ اإلس

وعرب وما نتج عنها من متغريات كربى.
ــيد عبدامللك الحوثي يف كلمة له مساء أمس  وقال الس
ـــ " ربط التاريخ  ــبة ذكرى الهجرة النبوية 1440ه بمناس
ــالمي بالهجرة النبوية ملا لذلك من داللة عىل أهمية  اإلس
الهجرة كحدث تاريخي عظيم مثلت نقلة عظيمة ومهمة 
ــول يف الواقع العاملي وكذا يف الواقع البرشي  نتج عنها تح

وترتب عليها نتائج مهمة جدا".
ــلم  ــعب يمني مس ــلمة وكش ــاف " نحن كأمة مس وأض
ــذه الذكرى  ــبات وإىل مثل ه ــود إىل هذه املناس ــا نع عندم
ــالمي، فنحن نعود  ــا اإلس ــن تاريخن ــة واملهمة م العظيم
ــلم وحاجتنا  ــعب يمني مس ــن واقع حاجتنا كش ــا م إليه
ــكل عام من واقع ما نواجهه وما نعانيه  ــلمة بش كأمة مس

من أخطار وتحديات ومشاكل وأزمات".
ــات التاريخية  ــذه املحط ــا نعود إىل ه ــع "كما أنن وتاب
ــتلهم منها  ــن تاريخنا لنس ــة واملضيئة م ــة وامللهم املرشق
ــه، إذ نفتقر  ــا يف ما نواجه ــتفيد منه ــدروس والعرب ونس ال
ــاكل إىل  ــن تحديات وأخطار ومش ــا نواجهه م ــا يف م دائم
ــة املعنوية  ــة وإىل الطاق ــليمة وهادف ــة وس ــة صحيح رؤي
ــرب والتحمل  ــزم والص ــب منها الع ــي نكتس ــة الت والروحي
ــري يف الدرب والطريق  للنهوض باملسؤولية ومواصلة الس

الصحيح".
ــكلة  ــوت هي املش ــتكربين والطاغ ــة املس ــىض " فئ وم
ــاس  ــل الن ــة دون ني ــور للحيلول ــية يف كل العص الرئيس
ــعودية  ــوء كعلماء الس ــم، وعلماء الس ــم وكرامته حريته

يبنون الدين عىل أساس تدجني األمة للطاغوت".
ــلمة  وقال قائد الثورة " من الغريب يف حالتنا كأمة مس
ــا كله  ــاة يف واقعن ــا املأس ــون لن ــن يصنع ــا الذي أن أعداءن
ــرتدي،  ــا امل ــتغلون واقعن ــاكلنا ويس ــتثمرون يف مش ويس
ــتلهم منهم  ــوا هم من نتجه إليهم لنس ــون أن يكون يحرص
ــن وهم  ــني واملنقذي ــهم املخلص ــوا أنفس ــول وليقدم الحل
ــعون بكل ما  ــون املآيس ومن يس ــع األمر من يصنع يف واق

يستطيعون إىل تحطيمنا كأمة بشكل كامل ".
ــع اليمني  ــأيس املجتم ــىل رضورة ت ــد ع ــدد التأكي وج
ــلم وأن يكون القدوة  ــول الله صىل الله عليه وآله وس برس
ــدى  اله ــىل  ع ــال  واإلقب ــق  بالح ــك  التمس يف  ــوة  واألس
ــة وأخالقه  ــه العظيم ــالم وقيم ــادئ اإلس ــك بمب والتمس

وترشيعاته التي فيها الخري والفالح.
ــتلهم يف هذه  ــون إىل أن نس ــوج ما نك ــال " نحن أح وق
ــاكل  املحطات التاريخية ما نحن فيه وما نواجهه من مش
ــول الله عليه  ــرية، ونتطلع إىل رس ــار كب ــات وأخط وتحدي
ــالم يف كل زمن وكل عرص كقدوة وقيادة وإىل  الصالة والس
ــه الرؤية الصحيحة  ــتلهم من ذلك كل القرآن كمنهج فنس
ــة ورؤى  ــون وراء أفكار ظالمي ــن يتيه ــون مم ــى ال نك حت

غريبة باطلة وظالمية".
وأكد السيد عبدامللك الحوثي أن من املعالم الرئيسية 
ــان  ــور وبصرية يحرر اإلنس ــن وعي ون ــالم أنه دي يف اإلس
ــيطانية  ــم الضاللية الش ــة للمفاهي ــة الفكري ــن التبعي م
ــم والنظرة  ــة والفه ــان الرؤي ــح اإلنس ــة، ويمن والطاغوتي

الصحيحة إىل الواقع من حوله.
وقال "من يسعى إىل التحرر ومن ينجذب لعنواٍن كهذا 
ــتقالل عن  يعي جيداً أنه ال تحرر بما تعنيه الكلمة وال اس
ــىل نهج الله  ــتقامة ع ــالمية إال باالس التبعية ألمتنا اإلس
ــه وآله  ــىل الله علي ــول الله ص ــك برس ــداء والتمس واالقت
وسلم من خالل االهتداء بالقرآن واالقتداء بالرسول، هذا 

الذي يحقق استقالًال فعلياً".
ويف ما ييل نص الكلمة :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه إال الله امللك  ــهد أن ال إل ــد لله رب العاملني وأش الحم
الحق املبني، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم 
النبيني، اللهم صل عىل محمد وعىل آل محمد وبارك عىل 
ــت عىل إبراهيم  ــىل آل محمد كما صليت وبارك ــد وع محم
ــد، وارض اللهم برضاك  ــىل آل إبراهيم إنك حميد مجي وع
ــائر عبادك  ــن س ــني، وع ــار املنتجب ــه األخي ــن أصحاب ع

الصالحني.
أيها اإلخوة واألخوات..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
ــبحانه وتعاىل أن يبارك لنا ولكم يف العام  نسأل الله س
ــميع الدعاء وأن يوفقنا وإياكم ملا  الهجري الجديد إنه س

يرضيه عنا.
ــالمي بالهجرة النبوية لكل ما لذلك  ربط التاريخ اإلس
من داللة مهمة عىل أهمية الهجرة كحدث تاريخي عظيم 
مثلت نقلة عظيمة ومهمة جدا نتج عنها تحول يف الواقع 
العاملي ويف الواقع البرشي وترتب عليها نتائج مهمة جدا، 
ونحن كأمة مسلمة وكشعب يمني مسلم عندما نعود إىل 
ــرى العظيمة واملهمة  ــبات وإىل مثل هذه الذك هذه املناس
من تاريخنا اإلسالمي فنحن نعود إليها من واقع حاجتنا 
ــلمة بشكل عام  ــعب يمني مسلم وحاجتنا كأمة مس كش
ــار وتحديات  ــه من أخط ــا نعاني ــا نواجهه وم ــن واقع م م
ــة  ــات التاريخي ــذه املحط ــود إىل ه ــات نع ــاكل وأزم ومش
ــتلهم منها  ــن تاريخنا لنس ــة واملضيئة م ــة وامللهم املرشق
الدروس ونستلهم منها العرب ونستفيد منها يف ما نواجهه 
ــات وأخطار  ــه من تحدي ــا يف ما نواجه ــن نفتقر دائم نح
ــح إىل الرؤية  ــكل مل ــا ونحتاج بش ــر دائم ــاكل نفتق ومش
ــة  ــة املعنوي ــة وإىل الطاق ــليمة والهادف ــة والس الصحيح
ــب منها العزم ونكتسب منها الصرب  والروحية التي نكتس
ــؤولية وملواصلة السري يف الدرب  والتحمل للنهوض باملس
ــذا وذاك إىل االتصال  ــح، ونحتاج بني ه والطريق الصحي
ــبحانه  ــب به رعاية الله ومعونة الله س واالرتباط بما نكس
ــاىل وألطافه وتدخله وتأييده وهدايته بما يصلنا بالله  وتع
ــه ال يمكن أن نحصل عليه من هناك  ــون معنا، هذا كل فيك
أو هناك لنتلفت إىل خارج ساحتنا اإلسالمية وإىل خارج 
ــارنا  ــارج االتجاه األصيل ملس ــالمية وإىل خ جذورنا اإلس
اإلسالمي ومنهجنا اإلسالمي مهما تلفتنا إىل الرشق وإىل 
الغرب فلن نحصل عىل أي يشء مما يمثل حال صحيحا 
ــة إىل معالجته يف  ــليما ومما يعالج لنا ما نحن بحاج وس

واقعنا.
ــلمة أن أعداءنا الذين  ــن الغريب يف حالتنا كأمة مس م
ــتثمرون يف  ــه ويس ــا بكل ــاة يف واقعن ــا املأس ــون لن يصنع
ــتغلون واقعنا املرتدي يحرصون أن يكونوا  ــاكلنا ويس مش
ــول وليقدموا  ــم الحل ــتلهم منه ــن نتجه إليهم لنس ــم م ه
ــر من  ــع األم ــم يف واق ــن, وه ــني واملنقذي ــهم املخلص أنفس
ــتطيعون وبكل  ــعون بكل ما يس يصنعون املآيس ومن يس

الوسائل إىل تحطيمنا كأمة تحطيمنا بشكل كامل.
ــة ومهمة،  ــة عظيم ــة تاريخي ــة محط ــرة النبوي الهج

وجديرة بأن ربط بها التاريخ اإلسالمي لكل ما تحمله من 
دروس وعرب وما نتج عنها من متغريات كربى.

ــلم منذ أن  ــىل آله وس ــه عليه وع ــوات الل ــول صل الرس
ــدءاً يف مكة أم  ــاالت الله ب ــالة فبلغ رس ــه الله بالرس ابتعث
ــالة اإللهية  ــه األوىل لبالغ الرس ــرى لتكون هي محطت الق
مجتمع مكة قبائل قريش ومن حولهم أتيحت لهم فرصة 
ــل رشف عظيم ألن  ــة لني ــداً, فرص ــة أب ــاويها فرص ال ييس
ــة يف حمل راية  ــون يف طليعة البرشي ــن يكون ــوا هم م يكون
ــتنريوا بنوره وأن يتخلصوا مما هم فيه  ــالم يف أن يس اإلس
ــٍي ومظلم وميلء بالظلم وميلء بالخرافات  من واقٍع ظالم
ــوا هم يف  ــوت أن يكون ــيطرة الطاغ ــت س ــارق تح ــٍع غ واق
ــالم بعظمتها، اإلسالم  طليعة البرشية يحملون راية اإلس
ــادئ عظيمة  ــالم بما فيه من مب ــن تحرر، اإلس ــا فيه م بم
ــالم كدين نتصل  ــات إلهية، اإلس ــالق كريمة وترشيع وأخ
من خالله بالله سبحانه وتعاىل يف هدايته ويف رعايته ويف 
لطفه ويف رحمته ومجتمع مكة قبائل قريش ومن معهم يف 
أكرثيتهم كان موقفهم خارسا وخاطئا وخائبا لقد تعاملوا 
ــيد املرسلني  ــالة وتجاه خاتم األنبياء وس تجاه هذه الرس
ــة وعظمة  ــوح مصداقي ــود وتنكر مع وض ــر وجح بكل كف
ــوات الله  ــول صل ــا يقدمها الرس ــالة كم ــاء هذه الرس ونق
ــول الله صلوات  ــه، ومع ما يعرفونه عن رس ــه وعىل آل علي
ــه من كمال ومن مكارم  ــه عليه وعىل آله ما يعرفونه عن الل
ــة ال نظري لها ومن  ــوه به من مصداقي ــالق وفيما عرف األخ
ــة جمعاء، وفيما عرفوه  ــة ال مثيل لها يف واقع البرشي أمان
ــداد  ــتقامة وس ــٍد وذكاٍء وصالح واس ــزاٍن ورش ــه من ات عن
ــذا وذاك اتجهوا حتى بعد  ــز به عن كل الناس، مع ه يتمي
ــات والرباهني النريات  ــزات والدالئل الواضح اآليات املعج
ــه عليه وعىل آله  ــه يف نبوته صلوات الل ــي تثبت صدق الت
ــه يف أنه يبلغ عن  ــول من الل ــه نبي من الله يف أنه رس يف أن
ــوال ونبيا ومبرشا ونذيرا  ــه يف أن الله ابتعثه هاديا ورس الل
ــريا إىل آخر ذلك، مع كل  ــا إىل الله بإذنه ورساجا من وداعي
ــالة  ــم بالعناد والنكران لهذه الرس ــك وقفوا موقفا يتس ذل

والتصدي لها.
ما هو الذي يؤثر عىل مجتمع من املجتمعات البرشية 
ــرق يف املفاهيم الظالمية يعاني يف واقع حياته  مجتمع يغ
ــه القرآن  ــا يعرب عن ــه الكلمة م ــكل ما تعني ــاع ب ــن الضي م
ــاع يف كل يشء حالة من التيه  ــم بالضالل املبني ضي الكري
ــاة بدون هدف الحياة التي  ــة من ضياع الحياة، الحي حال
ــا الطاغوت  ــيطر عليه ــا الواقع العبثي ويس ــب عليه يغل
بظلمه وظالمه ثم يأتيه النور البني الواضح ويأتيه الرشد 
ــدى بما فيه من  ــري دعوة الحق يأتيه اله ــه دعوة الخ تأتي
ــر ونواهي وبصائر  ــادات وتوجيهات وأوام تعليمات وإرش
ــنن الله يف  ــه من جانب ومع س ــجم مع فطرت بكل ما ينس
واقع الكون والحياة من جانب آخر ويف كل ذلك خريه نفعه 
خالصه فالحه فوزه ودعوة حق بينة واضحة ال لبس فيها 
ــي بذلك بل  ــد ويرفض وال يكتف ــر ويجحد ويعان ثم يتنك
يتجه بكل ما يستطيع وبكل ما بيده من إمكانات ملحاربة 
ــه فيها فالحه فيها نجاحه  ــذه الدعوة التي فيها خالص ه
ــاليب  ــعادته يتجه ملحاربتها بكل األس فيها فوزه فيها س

وبكل الوسائل وبكل اإلمكانات.
ــددة يف كل مجتمع  ــباب متع ــة هذه تحصل ألس الحال
ــتأثرة تتحرك يف التأثري  ــتغلة مس هناك فئة متحكمة مس
ــى يف صياغة  ــم به حت ــن حولها والتحك ــع م ــىل املجتم ع
ــاة الناس  ــاة فتطبع حي ــار الحي ــى يف مس ــم وحت املفاهي
ــاعدها  ــيطرتها يس بطابع يالئمها يعزز نفوذها يحكم س
ــتغالل والتحكم ال يشكل نقيضا لهذا كله سواًء  عىل االس
ــم تعمل عىل  ــيطرتها ث ــتغاللها أو نقيضا لس نقيضا الس
استغالل ذلك يف امتهان واستعباد املجتمع فإذا أتى هدى 
الله الذي يحرر الناس من العبودية لغري الله والذي يبني 
ــم واألخالق  ــن املبادئ والقي ــاس م واقع حياتهم عىل أس
ــات والتوجيهات اإللهية يرون يف ذلك كله نزعا  والترشيع
ــتغاللهم  ــم ومنعا الس ــىل هيمنته ــاًء ع ــيطرتهم وقض لس
ــاس فيتجهون هم  ــتعباد للن ــني االس ــة بينهم وب وحيلول
ــتغلني سابقا نفوذ وتقادم التأثري واستغالل السيطرة  مس
ــم يعملون إىل دفع  ــتحكمة املؤثرة حتى يف النفوس ث املس
ــتهداف كل  ــع بالتنكر لذلك الحق والعمل عىل اس الجمي
ــتغالل  ــيطرة وذلك االس ــك الس ــن نطاق تل ــن يخرج ع م
ــية عرب التاريخ  ــكلة الرئيس وتلك الهيمنة تمثل هذه املش
ــني إىل خاتم األنبياء  ــور األنبياء املتقدم ــه يف كل عص بكل
ــيدنا محمد صلوات الله وسالمه عليه  ــيد املرسلني س وس
ــماها القرآن الكريم  وعىل آله تربز هذه الفئة، هذه الفئة س
ــتكربون وهم أيضا  ــوت املس ــتكربون والطاغ ــمها املس باس
الطاغوت بطغيانهم يسعون إىل استعباد الناس والتحكم 

بهم والسيطرة عليهم السيطرة املطلقة عليهم.
 هذا هو ما حدث يف مكة بعد أن بعث الله رسوله محمد 
ــرك املأل يف مكة [َوانَطَلَق  ــوات الله عليه وعىل آله, تح صل
ٌء  َذا َلَيشْ ــوا َواْصِربُوا َعَىلٰ آِلَهِتُكْم � إَِنّ َهٰ اْلَمَألُ ِمْنُهْم أَِن اْمُش
ُيرَاُد] تحركوا ولهم من خالل فرتات طويلة ترسيخ يف واقع 
ــيخ لكل املفاهيم الظالمية التي تساعدهم  املجتمع وترس
ــه تحركوا  ــيطرة التامة علي ــم باملجتمع والس ــىل التحك ع
ــكل كبري وطبعا الطاغوت يف مفاهيمه الظالمية يربي  بش
ــلبية ترتك أثرها السيئ حتى يف نفوس  املجتمع تربية س
ــاعرهم فتصنع  ــى يف مش ــم حت ــى يف وجدانه ــاس حت الن
ــيا وليس فقط فكريا وذهنيا بل  ــيا حتى نفس حائال نفس
ــيا النفوس املدنسة النفوس املنحطة النفوس  حتى نفس
ــجمت  ــاد وانس ــي ألفت الباطل وألفت الفس ــوس الت النف
ــت عىل ذلك وما دفعت إىل ذلك وما  ــع املنكر لكرثة ما ُربي م
ــور والتوحش  ــو من النف ــك تصبح عىل نح ــرشت يف ذل ح
ــالق وتصبح  ــاه مكارم األخ ــب الحق يف اتج ــاه جان يف اتج
متجهة حتى باالنسجام إىل الطواغيت إىل أرباب الفساد 
ــوز الجريمة والرذيلة  ــادة الرش إىل من يمثلون هم رم إىل ق
ــاد والطاغوت ينشدون  ــاء والبغي والفس واملنكر والفحش
ــكالم  ــم.. ال ــرون به ــم ويتأث ــون به ــا يرتبط ــم تلقائي إليه
ــكلة  ــول ويطول, وهي املش ــة يطول ويط ــن هذه النقط ع
ــون أول عقبة تواجه  ــية يف الواقع البرشي التي تك الرئيس
ــة والحيلولة بينهم  ــني الهداي ــة بينهم وب ــاس للحيلول الن
وبني األنبياء والهدى الذي أتى به األنبياء ثم ما بعد فرتة 
ــة األنبياء الحقيقيني الصادقني  األنبياء كذلك ما بني ورث
ــكون به  ــن يكونون هم مهتدون به متمس ــدى الله الذي وه
ــري من الناس  ــول تلك العقبة بني الكث ــون إليه فتح ويدع

وبينهم وما لديهم من الهدى وماهم عليه من الحق.
 مجتمع مكة الذي بلغ يف عناده والذي بلغ يف جحوده 
ــض منهم توجهوا إىل الدعاء  ــه إىل درجة أن البع يف أكرثيت
ــم عنهم [َوإِْذ َقاُلوا  ــه قائلني كما حكى القرآن الكري إىل الل
ــْر َعَلْيَنا  ــِدَك َفأَْمِط ــَقّ ِمْن ِعن ــَو اْلَح ــَذا ُه ــَمّ إِن َكاَن َهٰ الَلُّه
ــٍم] قالوا خالص  ــَماِء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَِلي ــَن الَسّ ــارًَة ِمّ ِحَج
ــن ال نريد هذا الحق أبدا وإذا كان هو الحق من عندك  نح
يا الله يدعون الله عىل أنفسهم بأن يمطر عليهم حجارة 
ــا أو أن يعاجلهم بعذاب أليم  ــماء فتبيدهم نهائي من الس

ــك الحق الذي بلغوا  ــوا من ذلك الحق, ما هو ذل ليتخلص
ــم تجاهه وكرههم له إىل درجة أن  من نفورهم منه وعناده
ــهم بالهالك بهذه الطريقة هذه الطريقة  يدعوا عىل أنفس
املخيفة مطر حجارة من السماء أو عذاب أليم يجتاحهم 

ويبيدهم, يشٌء غريب!!.
ــعادة فيه  ــري فيه الرشف فيه الس ــن عظيم فيه الخ  دي
ــمو فيه رحمة الله  ــة فيه الكرامة فيه العزة فيه الس الحري
ــان  ــالح يف الدنيا واآلخرة، اإلنس ــا فيه الفوز والف يف الدني
ــاء يمكن أن يتنكر حتى ألجمل وأرقى وأعظم ما يف  إذا س
الحياة إىل هذه الدرجة وهذا املستوى من التنكر ويمكن أن 
يحمل يف نفسه الكراهية والنفور من الحق الواضح الجيل 
ــرآن الكريم  ــه يقول الق ــه وفيه الحل ل ــه الخري ل ــذي في ال
ــا [َلَقْد َحَقّ اْلَقْوُل َعَىلٰ أَْكرَثِِهْم َفُهْم َال ُيْؤِمُنوَن]  عنهم أيض
ــنوات  ــة من الخذالن عىل مدى س ــوا إىل درجة رهيب وصل
طويلة سمعوا فيها صوت الحق وعرفوا هذا الحق ونفروا 
ــلبوا  ــري إىل درجة من الخذالن أن يس ــوا يف األخ منه وصل
ــم القول أصبحوا يف موقع  ــق نهائيا وأن يحق عليه التوفي
االستحقاق للعذاب اإللهي وأن ال يوفقوا للتوبة والهداية 
ــقاقهم  ــهم ش ــدت نفوس أبدا وأن ال يصلوا إىل اإليمان فس
ــذي خربهم  ــيئ ال ــم ذلك األثر الس ــع فيه ــم صن وعناده
ــالح والخري  ــكل عنارص الص ــوا فاقدين ل ــا فأصبح نهائي
ــكلة فيهم  ــددا، واملش ــه لإليمان مج ــن أن تهيئ ــي يمك الت
ــرة والفئة من رموز الرش والباطل  هي ارتباطهم بتلك الزم
ــه عنهم  ــا حكى الل ــم قالوا كم ــض منه ــوت, البع والطاغ
ْف  ــَك ُنَتَخَطّ ِبِع اْلُهَدٰى َمَع َتّ ــوا إِن َنّ ــه الكريم [َوَقاُل يف كتاب
ــدى من الله ولكن  ــا] قالوا صحيح أنت تقدم ه ــْن أَرِْضَن ِم
ــنعرض  ــك هذا الهدى ألننا س ــعنا أن نتبع مع ليس بوس
ــه اآلخرون لعدائنا  ــا للخطر ويمكن أن يتج كل مصالحن
ــتهداف لنا فتتعرض مصالحنا االقتصادية للخطر  واالس
ــتهداف, رد  ــتقرارنا للخطر واالس ــا واس ــرض يف أمنن ونتع
ن َلُّهْم َحرًَما آِمًنا ُيْجَبٰى إَِلْيِه َثَمرَاُت  ــه عليهم [أََوَلْم ُنَمِكّ الل
ن َلُّدَنّا َوَلِٰكَنّ أَْكرَثَُهْم َال َيْعَلُموَن] يف األخري  ــا ِمّ ٍء ِرّزًْق ُكِلّ َيشْ
ــه وتحت قيادة زمرة  ــال بمجتمع مكة يف أكرثيت وصل الح
ــذاك يف أبو جهل  ــل آن ــتكربة املتمث ــوت املس ــرش الطاغ ال
ــل الحال بهم إىل التآمر عىل  ــفيان ومن معهم, وص وأبو س
شخص الرسول صلوات الله عليه وعىل آله وبعد مرحلة 
ــة من التكذيب واألذى والحرب اإلعالمية والدعائية  طويل
ــية  ــالم الرئيس ــالم وضد مبادئ اإلس ــول واإلس ضد الرس
ــاد  واالضطه ــة  واألذي ــام  والخص ــدل  الج ــن  م ــار  واإلكث
للمسلمني يف نهاية املطاف التآمر عىل رسول الله صلوات 
ــتهداف  ــدف التخلص منه واالس ــىل آله به ــه عليه وع الل
ــَن َكَفُروا  ــاىل [َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك اَلِّذي ــه تع ــارش له يقول الل املب
ــوَك � َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الَلُّه  ــوَك أَْو َيْقُتُلوَك أَْو ُيْخرُِج ِلُيْثِبُت
� َوالَلُّه َخْريُ اْلَماِكِريَن] فهم ضاقوا ذرعا بالرسول صلوات 
الله عليه وعىل آله يف دعوته إىل الله لهذا اإلسالم العظيم 
واتجهوا يف نهاية املطاف بمكرهم ومؤامرتهم باالستهداف 
ــوا عدة  ــم درس ــم ومؤامراته ــم ويف مخططاته ــه يف مكره ل
ــول صلوات الله عليه وعىل آله  ــتهداف الرس خيارات الس
أول خيار طرح [ِلُيْثِبُتوَك] يعني ذلك الزج به يف السجن 
وإغالق السجن عليه والحيلولة بينه وبني الناس, الخيار 

اآلخر أو يقتلوك, الخيار الثالث أو يخرجوك. 
ــخ إىل الخيار  ــري والتاري ــتقر رأيهم كما ورد يف الس واس
ــول الله صلوات  ــتهداف لرس الثاني الذي هو القتل, االس

الله عليه وعىل آله بالقتل.
ــى دينه وهو  ــوله ويرع ــبحانه وتعاىل يرعى رس الله س
ــوَلُه ِباْلُهَدٰى َوِديِن  ــأنه القائل [ُهَو اَلِّذي أَرَْسَل رَُس جل ش
ــِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْرشُِكوَن] لم يكن  يِن ُكِلّ اْلَحِقّ ِلُيْظِهرَُه َعَىل الِدّ
ــتنقذ به  ــرتك نبيه ويرتك مرشوعه الذي يس ــأنه لي جل ش
ــأنه [َوَيْمُكُروَن  ــل ش ــوت ولذلك قال ج ــاده من الطاغ عب
ــأنه وجه  ــُر الَلُّه � َوالَلُّه َخْريُ اْلَماِكِريَن] فالله جل ش َوَيْمُك
ــرة باعتبار أن  ــه عليه وعىل آله بالهج ــوله صلوات الل رس
ــتجابة لهذا  ــل يف االس ــه أي أم ــم يعد في ــك املجتمع ل ذل
الهدى ويف أن يحظى بهذا الرشف العظيم والفضل الكبري 
ــذا الهدى  ــك به ــة البرشية يف التمس ــوا يف طليع وأن يكون
ــتفادة منه [َلَقْد َحَقّ اْلَقْوُل َعَىلٰ  والنور واالنتفاع به واالس

أَْكرَثِِهْم َفُهْم َال ُيْؤِمُنوَن] خالص خذلوا.
ــالم يف ذلك  ــت عملية الدعوة إىل اإلس ــر اآلخر بات األم
ــة املعاندة  ــة املجتمعي ــك البيئ ــدا وتل ــر ج ــع املتوت الوض
ــن  ع ــة  واملنرصف ــق  بالح ــرة  والكاف ــوت  للطاغ ــة  واملتبع
ــدى، بات العمل فيها غري مجٍد ال يمكن أن يقوم لألمة  اله
ــة كان البد  ــع يف تلك البيئ ــان يف ذلك الواق ــالمية كي اإلس
ــنن الله  ــنة مهمة من س ــال إىل مجتمع آخر س ــن االنتق م
ــتبدال (َوإِن َتَتَوَلّْوا َيْسَتْبِدْل  ــمها سنة االس مع عباده اس
ــا ِبها َقْوماً  ْلن ــُؤالِء َفَقْد َوَكّ ــإِْن َيْكُفْر ِبها ه ــا َغْريَُكْم) (َف َقْوًم
َلْيُسوا ِبها ِبكاِفِريَن) كان هناك مجتمع آخر هذا املجتمع 
ــرف فيما  ــرثب فيما ع ــزرح يف ي ــع األوس والخ ــو مجتم ه
ــىل الله عليه  ــول الله ص ــورة مدينة رس ــد باملدينة املن بع
ــان يمنيتان منذ مئات  ــلم، األوس والخزرج قبيلت وآله وس
ــار واألخبار  ــتقرتا يف ذلك املوقع يف بعض اآلث ــنني اس الس
ــني كانا معه  ــي وأنه أمر حي ــد تبع اليمان ــك من عه أن ذل
ــتقرار  ــا األوس والخزرج باالس ــل اليمانية هم ــن القبائ م
ــلم  ــول الله صىل الله عليه وآله وس هناك لحني مبعث رس
ــزرج مثل  ــه األوس والخ ــان، ب ــه واإليم ــا بنرصت وأوصاهم

ــالم وحمل  ــه قابلية لالهتداء ب اإلس ــا ال يزال في مجتمع
ــتبدل به الله  ــالم وأن يكون هو البديل الذي يس راية اإلس
ــع مكة الذي  ــذا الذي حدث خرس مجتم ــع مكة وه مجتم
ــول  ــفيان ورافضا لرس ــل وأبو س ــبثا بأبو جه ــي متش بق
ــبثا  ــلم وبقي متش ــه وآله وس ــىل الله علي ــه محمد ص الل
ــاوئ  بخرافات ورشك وظلمات من الجهل واألباطيل ومس
ــتنقعات الجاهلية  ــو فيه من مس ــالق وغارقا فيما ه األخ
ــر هو  ــع اآلخ ــك املجتم ــون ذل ــاد وأن يك ــة والفس والرذيل
ــن ويعلو  ــمو بهذا الدي ــالم فيس ــذي يحظى بنور اإلس ال
ــذا الدين بعظمة قيمة  ــة هذا الدين ويرشف بعظمة ه براي
ــرشف الكبري ويخرس  ــوز هو بهذا ال ــه وأخالقه فيف ومبادئ
ــا مهما جدا، ونحن  مجتمع مكة هذا بحد ذاته يمثل درس
ــذه النقطة إىل  ــبات املاضية وكررنا ه ــول كما يف املناس نق
ــك بالحق  ــوة يف التمس مجتمعنا اليمني أن القدوة واألس
ــالم وقيمه  ــك بمبادئ اإلس ــال عىل الهدى والتمس واإلقب
ــي فيها الخري  ــه الكريمة وترشيعاته الت ــة وأخالق العظيم
ــول الله ونرص  ــذي آوى رس ــار ال ــالح مجتمع األنص والف
ــمية  ــذي حظي برشف تس ــك املجتمع ال ــه ذل ــول الل رس
ــأنه باألنصار  ــماهم الله جل ش ــمية من الله س إلهية تس
ــري املجتمع  ــار هذا رشف كب ــن الله باألنص ــمية م هذه تس
ــدار واإليمان (َواَلِّذيَن  ــن قال الله عنهم أنهم تبوأوا ال الذي
ــْم ُيِحُبّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم  اَر َواإلِيَماَن ِمْن َقْبِلِه ــَوُّءوا الَدّ َتَب
ــوا َوُيْؤِثُروَن َعَىل  ا أُوُت ــًة ِمَمّ ــُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَج وَال َيِج
ــك املجتمع املعطاء  ــْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة) ذل ــِهْم َوَل أَْنُفِس
ــع الخري البعيد عن تلك الحالة  املجتمع املضحي املجتم
ــتحكمة يف مجتمع مكة من الطمع والجشع واألنانية  املس
ــت عىل واقع  ــلبية جدا طغ ــة، عنارص س والكرب والغطرس
ــرت عليه ومثلت عائقا بينه وبني الهداية  مجتمع مكة فأث
فإذا باألوس والخزرج يمثل بما يمتلك من عنارص تجعل 
ــول فحظي بهذا  لديه قابلية لتقبل الهدى واألتباع للرس
ــول إىل املدينة وبدأ  ــم فانتقل الرس ــرشف والفوز العظي ال

مشوارا جديدا.
جانب آخر عندما نأتي إىل نقاط مهمة جدا ونحن كما 
ــتلهم يف  ــة الحديث أحوج ما نكون إىل أن نس ــا يف بداي قلن
ــس الحاجة إليه  ــات التاريخية ما نحن يف أم ــذه املحط ه
ــرية وتحديات كبرية وأخطار  ــاكل كب فيما نواجهه من مش

كبرية.
إذا جئنا إىل الرسول نفسه صلوات الله عليه وعىل آله 
وهو رسول الله صلوات الله عليه وعىل آله يمثل بالنسبة 
ــا القدوة والقيادة الذي يجب أن نتطلع إليه يف كل زمن  لن
ــدوة وقيادة وإىل  ــل نتطلع إليه كق ــرص يف كل جي يف كل ع
ــول  ــتلهم من ذلك كله من حركة الرس القرآن كمنهج فنس
ــالم وحركته بالقرآن وعىل أساس القرآن وما قدمه  يف اإلس
ــول وفيما فيه من  ــرآن فيما فيه من توجيهات إىل الرس الق
ــول صلوات الله عليه وعىل آله نستلهم  حديث عن الرس
ــون ممن يتيهون  ــة الصحيحة حتى ال نك ــن ذلك الرؤي م
ــة كذلك  ــة ظالمي ــة باطل ــة ورؤى غريب ــكار ظالمي وراء أف
ــني الذين يبحثون هنا  ــا أو هناك ال نتيه مع التائه من هن
ــذا النور قد أتى  ــاري ومتاهات الضالل، ه وهناك يف صح
ــا وأن نتوجه  ــه دائم ــب أن نتطلع إلي ــذي يج ــور الله ال ن
ــول  ــاع واالهتداء لنقفو أثر رس ــداء واالتب ــن موقع االقت م
ــدي به هو صلوات  ــه عليه وعىل آله لنقت ــه صلوات الل الل
ــوتنا هو معلمنا وأن  ــه عليه وعىل آله هو قدوتنا هو أس الل
ــا إال بذلك  ــا وال فالح لن ــالص لن ــن أنه ال خ ــد ونتيق نتأك
ــاك إنما هو  ــن هنا وهن ــل إىل أمتنا م ــا يص ــري مم وإال فكث
ــداء األمة ويصل إليه  ــأه إنما يقدم من أع يف مصدره منش
ــا الخري أبدا أيضا  ــالل أعدائها الذين ال يريدون له من خ
ــا تعانيه أمتنا يف واقعها الداخيل من حاالت اعوجاج  فيم
ــب  ــى فيما يحس ــف حت ــاالت تحري ــراف ح ــاالت انح ح
ــتفيد بعودتنا املبارشة وتطلعنا إىل تلك  ــالم نس عىل اإلس
ــول الله صلوات  ــات التاريخية فرنى كيف كان رس املحط
ــرآن لنا جنبا مع  ــرى ما يقدمه الق ــه عليه وعىل آله ون الل
ــه عليه وعىل آله نرى  ــول صلوات الل جنب يف حركة الرس
ــدع بالزيف  ــف فال ننخ ــف كل الزي ــي تكش ــة الت الحقيق
ــن تضليلنا  ــن اآلخرون م ــاج وال يتمك ــر باالعوج وال نتأث
ــق بالباطل  ــون بها الح ــة التي يلبس ــن املخادع بالعناوي
ويخلطون بها ويمزجون الخري بني الرش حتى يخادعونا 
تحت تلك العناوين ويتلك العناوين وهذه قضية الحظها 
ــوات الله عليه  ــي صل ــى يف عرص النب ــرآن الكريم حت الق
ــه عليه وعىل  ــوات الل ــه النبي صل ــا واجه ــىل آله فيم وع
ــداء هذا  ــاحة الخارجية من أع ــات يف الس ــن تحدي ــه م آل
ــا عاناه من  ــال وفيم ــه جملة وتفصي ــن ب ــالم الكافري اإلس
ــذا الدين  ــبني له ــاج يف الداخل يف املنتس ــاالت االعوج ح
ــه أو عن  ــن مبادئ من ــم يبتعدون ع ــبون له ث ــن ينتس مم
ــون يف حالة من  ــية فيه فيك قيم وأخالق وتعليمات أساس
ــالم العظمية  ــجم مع مبادئ اإلس االعوجاج الذي ال ينس

فيتصدى لها ويفضحها ويكشفها.
ــية يف هذا كله بعد أن نلحظ هذه  نأتي إىل معالم أساس
املسالة بشكل أسايس نحن يف هذا الزمن ولو أنا عىل بعد 
ــول الله صلوات الله عليه  أكرث من 1400 عام من وفاة رس
ــون أن نتطلع  ــذه املدة الزمنية، معني ــىل آله أكرث من ه وع
ــالم لنقتدي ونهتدي ونتأثر  إليه كيف كانت حركته باإلس
ــول يف  ــية بارزة يف دعوة الرس ــد أن هناك معالم رئيس نج

القرآن الكريم نفسه يف سياسة الرسول وحركته بالرسالة 
ــية ذات األهمية الكربى والتي لها  أول هذه املعالم الرئيس
ــية  ــا أول هذه املعالم الرئيس ــارش يف واقع حياتن ــري مب تأث
ــتكبار ودين  ــن الطاغوت واالس ــرر م ــالم دين تح أن اإلس
ــاس  ــذه الحياة عىل أس ــري يف ه ــان أن يس ــس لإلنس يؤس
مستقل، أساس من املبادئ والقيم واألخالق والترشيعات 
والتعليمات والتوجيهات يستقل به ويفصله عن التبعية 
ــيس ومعلم  ــذا مبدأ رئي ــوت والضالل ه ــوى الطاغ ــكل ق ل
ــتوعبناها  ــارش كلما اس ــألة لها تأثريها املب ــايس ومس أس
ــا تحررنا،  ــع الحياة وكلم ــا بها يف واق ــداً وكلما التزمن جي
ــذا العرص  ــي نعانيها يف ه ــاكل الت ــرب املش ــن أك ــدة م واح
ــوت عىل  ــتكربين والطاغ ــة املس ــه من هيمن ــا نعاني هو م
ــئون حياتنا  ــن ش ــري م ــا يف كث ــالمية وتدخله ــا اإلس أمتن
ــتكبار وتأثريه يف ساحتنا  وواقعنا حضور الطاغوت واالس
ــالمية  ــدان اإلس ــرث البل ــي وأك ــا العرب ــالمية يف عاملن اإلس
ــئون الناس  ــور مؤثر يف كل مجاالت الحياة يف كل ش حض
ــن املظالم وكثري  ــتبد ونتج عن ذالك كثري م ومتحكم ومس
ــل ثمرة  ــة تعطي ــل لدرج ــارش وص ــري مب ــآيس وتأث ــن امل م
ــنتحدث عنها إن  ــع الحياة الثمرة التي س ــالم يف واق اإلس
ــية  ــذه نقطة جوهرية ورئيس ــر الكالم، ه ــاء الله يف أخ ش

ومهمة.
ــول صلوات الله عليه وعىل آله منذ بداية حركته  الرس
ــأن يدهن مع  ــم يقبل أبدا ب ــاط الناس ل ــالة يف أوس بالرس
ــه أو  ــع الطاغوت وأن يطوع نفس ــوت وأن يتأقلم م الطاغ
ــه للطاغوت أبدا  ــن آمنوا ب ــالم مم ــن معه من أبناء اإلس م
ــكل بديهي وتلقائي ما إن يسلم اإلنسان حتى يعترب  وبش
ــالمه آنذاك خروجا من تحت عباءة الطاغوت وتحرراً  إس
ــلطة الطاغوت وهذا من أكرب ما كان يزعج  من سيطرة وس

الطغاة واملستكربين كانوا ينزعجون من هذه النقطة.
ــرد طقوس  ــه لم يكن مج ــول ب ــالم يف حركة الرس اإلس
ــا  ــك بكله ــرية حيات ــه يف مس ــم في ــٍت تتأقل ــا يف وق تقيمه
ــة الطاغوت يف والءاتك يف  ــيطرة الطاغوت وهيمن تحت س
ــول الصادق يف  ــك، ال، كان الدخ ــرية حيات مواقفك يف مس
ــيطرة الطاغوت  ــرر من س ــي الخروج والتح ــالم يعن اإلس
ــالة اإللهية  ــتوى الرس ــد هذا عىل مس ــرآن الكريم أك والق
ــول الله  ــم األنبياء رس ــاء قبل خات ــرص األنبي ــى يف ع حت
ــا ِيف ُكِلّ  ــه (َوَلَقْد َبَعْثَن ــه وعىل آل ــد صلوات الله علي محم
اُغوَت �) وهذه  ــوا الَطّ ــَه َواْجَتِنُب ــوًال أَِن اْعُبُدوا الَلّ ــٍة رَُّس أَُمّ
ــذا املبدأ  ــذا ه ــن وله ــت يف كل زم ــج الطواغي ــألة تزع مس
ــة الطاغوت  ــن هيمن ــة م ــر األم ــل بتحري ــه كفي ــد ذات بح
ــوت وانفصلت عن  ــن هيمنة الطاغ ــررت فعليا م وإذا تح
ــرية  ــوت والضالل وانطلقت يف مس ــوى الطاغ ــة لق التبعي
حياتها عىل أساس املبادئ والقيم واألخالق والترشيعات 
ــرآن الكريم  ــالم كما هي يف الق ــة التي أتى بها اإلس اإللهي
ــه عليه وعىل  ــه صلوات الل ــول الل ــا هي يف حركة رس وكم
ــذي ال يمثل حقيقة  ــه وبعيداً عن الزيف واالعوجاج ال آل
ــالم فأن األمة سيتغري واقعها بشكل تام وستتخلص  اإلس
ــاكلها  ــن معظم مش ــتتخلص م ــاكلها س ــم مش ــن معظ م
ــكالم رؤية إلهية صحيحة  ــب ما قلناه يف بداية ال وستكس
ــاعدها  ــة معنوية عالية تس ــاة طاق ــري عليها يف الحي تس
ــكايف والهائل  ــر لها االندفاع ال ــىل الصرب والتحمل وتوف ع
ــداً لتتحرك يف الطريق وكذلك  والعظيم والحافز الكبري ج
ــاىل رعاية  ــبحانه وتع ــة عظيمة من الله س ــى برعاي تحظ
ــكال الرعاية اإللهية حسب  ــاملة رحمة هداية بكل أش ش
ــملت كل نواحي  ــود اإللهية يف القرآن الكريم التي ش الوع
ــوات الله  ــول الله صل ــم طبقُه رس ــذا املبدأ امله ــاة ه الحي
ــع الحال بعض  ــد اليوم يف واق ــه عندما نج ــه وعىل آل علي
ــض منهم نعني  ــم علماء البع ــهم باس ــمون أنفس من يس
ــال صنفان  ــم يف واقع الح ــاء ه ــوء ألن العلم ــاء الس علم
ــوء وعلماء ربانيون علماء السوء منهم تجدهم  علماء س
ــم ورثة األنبياء كمثل ما نرى  ــهم باس وهم يقدمون أنفس
ــف يصبحون  ــعودية كي ــار العلماء يف الس ــه هيئة كب علي
ــاً بما ُيريده ما  ــان وقلم للطاغوت ُهناك يفتون دائم كلس
ــُه هو ابتداًء من نوازعه من دوافعه من رغباتِه  أراد أن يفعل
ــاد  ــا هو عليه من طغيان وفس ــه الناتجة عن م ــو رغبات ه
ــذا ختم  ــم ليقدموا عىل ه ــس يأتون ه ــوى النف ــم وه وظل
ــوغات دينية لذلك الذي  ــوى الرشعية ويقدمون مس الفت
ــاداً  انطلق فيه الطاغوت بدافع هوى النفس قد يكون فس
ــون رشاً قد يكون  ــًة قد يك ــاً قد يكون جريم ــد يكون ظلم ق
ــوء ويرش عنون لُه ذلك  منكراً بأي عنوان من عناوين الس
ــول  ــىل تدجني األمة للطاغوت رس ــون واقع الدين ع ويبن
الله لم يفعل ذلك أبداً لقد كان عىل درجة عالية وعظيمة 
ــه من الصالبة  ــرش آخر فيما هو علي ــل إليها إي ب وال يص
ــتقامة عىل املوقف  ــف والثبات واالس ــوة املوق والثبات وق
والتحمل يف مواجهة كل الصعاب وكل التحديات والثبات 
ــاه كل ما يواجه بِه من قوى الطاغوت من  عىل املوقف تج
ــرات متنوعة  ــن مؤام ــرية ومكثفة وم ــة كب ــالت دعائي حم
ــامخ والذي ال  ــددة فإذا هو ذلك الثابت والش ومكائد متع
ــزع أبداً وال يرتاجع نهائياً وال ُتحنيه العواصف مهما  يتزع
ــالم أبداً أو  كانت وال تدفعُه التحديات مهما كربت لالستس
اليأس، درجة عالية جداً من الثبات والتماسك وصلت بِه 
ــك املجتمع الذين كانوا قوماً  ــة أن قال الله عن ذل إىل درج
ــيئني ورشسني وقساة قلوب سيئني جداً  خصمني ولدا وس
وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن) كانوا يتمنون  أن قال الله عنهم (َوُدّ
ــه أن يدخل معهم يف مداهنة  ــول الل ويودون لو يتقبل رس
وأجواء من املجامالت ونحٍو من ذلك فيتغاىض عن بعض 
ــن بعض ما عليه من الحق، لكن  باطلهم ويتغاضون لُه ع
ــت كذلك املبادئ والقيم والتعليمات اإللهية  املسألة ليس
ليست للمقايضة ليست للمقايضة بها والتنازل عنها مع 
ــوت حتى يتمكن هذا الطرف أو ذاك من التأقلم مع  الطاغ
ــيئاً واليشء الذي يرتكوه عادًة  الطاغوت ألنهم تركوا لُه ش
ــياقه عن جذوره عن  هو اليشء الذي انفصل أو برت عن س
ــد لُه جدوى مهمة يف  ــه عن مبدأه عن ثمرته ولم يع أساس

واقع الحياة.
ــيس أكد عليه القرآن الكريم يقول الله  هذا املَْعَلْم الرئي
اُغوِت َوُيْؤِمن ِبالَلِّه َفَقِد اْسَتْمَسَك  تعاىل: (َفَمن َيْكُفْر ِبالَطّ

ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٰى َال انِفَصاَم َلَها).
ــالم أكد  ــايس يف هذا اإلس ــإذاً َمْعَلٌم رئييس ومبدأٌ أس ف
ــهادة  ــني الش ــن أول مضام ــو م ــم وه ــرآن الكري ــه الق علي
ــالم التي يدخل بها اإلنسان يف اإلسالم  الرئيسية يف اإلس
"أشهد أن ال إله إال الله" وتجّىل ذلك يف سلوك وممارسات 
ــول (صىل الله وعىل آله وسلم) باإلسالم هو  وحركة الرس
هذا املبدأ، الكفر بالطاغوت التحرر من سيطرة الطاغوت، 
ــتقالل الثقايف  ــة، االس ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــتقالل ب االس
والفكري والعميل، االستقالل يف مسرية الحياة، فيما تقوم 
ــتقالل  ــالق وترشيعات، االس ــادئ وقيْم وأخ ــه من مب علي
ــتكبار  ــكل قوى الطاغوت وقوى االس ــكيل عن التبعية ل ال
ــري عىل اتجاهات باطلة يف هذه  والقوى الظالمية التي تس

الحياة.

ــا نحتاج إىل  ــم وأكرب م ــذا من أهم وأعظ ــن نقول ه نح
ــكل كبري ألن الحديث عنه حديث واسع، ال  ــيخه بش ترس
ــؤولية الجميع  ــكل عام مس ــع له محارضة، ولكن بش تتس
ــؤولية الجميع حتى  من مثقفني من علماء من نخب، مس
عىل مستوى التوايص بالحق ترسيخ هذا املبدأ وأن يكون 
ــالمة السري واالتجاه، لتحديد االتجاه، االتجاه  معياراً لس
ــكٍل  ــن التبعية بش ــيطرة الطاغوت وم ــن س ــص م املتخّل
ــول من موقعه يف  ــاس اإلقتداء بالرس تام، والقائم عىل أس
القدوة والقيادة، والتمسك بالقرآن كمنهج يف هذه الحياة 

هو االتجاه الصحيح الذي يعّرب حقيقًة عن اإلسالم.
ــاحتنا  ــارضة يف س ــوم ح ــا الي ــي نراه ــات الت االتجاه
ــم  ــها باس م نفس ــري تقِدّ ــكل كب ــالمية بش ــة و اإلس العربي
ــة العمياء  ــن التبعي ــوح يف حالة م ــا بوض ــالم ونراه اإلس
ــل، لنعي  ــكا وإرسائي ــتكبار ألمري ــوى الطاغوت واالس لق
ــا تمثل  ــوى زيف أنه ــام، أنها ق ــكٍل ت ــدرك بش ــداً ولن جي
الزيف وال تمثل الحقيقة، تمثل الزيف فقط، وال تعّرب عن 
ــالم  ــالم يف مبادئه وأخالقه، وهي حولت اإلس حقيقة اإلس
ــياقها، وفصلتها عن  ــكليات برتتها عن س ــوس وش إىل طق
أساسها، وحالت بينها وبني ثمرتها، وطّوعتها لالستغالل 
يف واقع الحياة، وجعلت منها وسيلة لالستغالل والخداع، 
ــعودي والقوى  هذا الذي حاصل كما هو حال النظام الس
ــا،  ــكالها وأنواعه ــكل أش ــة ب ــوى الظالمي ــة والق التكفريي
ــوهني  ــدين املش ــن املنافقني والضالني واملبطلني والفاس م

لإلسالم.
ــواٍن كهذا  ــن ينجذب لعن ــعى إىل التحرر م ــم من يس ث
ليعي جيداً أنه ال تحرر بما تعنيه الكلمة وال استقالل عن 
التبعية بما تعنيه الكلمة ألمتنا اإلسالمية إال باالستقامة 
ــول الله صىل الله  ــك برس عىل نهج الله واالقتداء والتمس
ــرآن واالقتداء  ــداء بالق ــن خالل االهت ــلم م عليه وآله وس
ــتقالًال فعلياً، أما أن يتجه  ــول، هذا الذي يحقق اس بالرس
ــرب ليقلد أو يحذو حذو  ــان نحو الرشق أو نحو الغ اإلنس
ــن العناوين، ثم يتجه عىل  ــذا الطرف أو ذاك يف بعٍض م ه
أساٍس باطل يف هذه الحياة لن يصل إىل نتيجة، لن يصل 

إىل نتيجة.
واحٌد أيضاً من املعالم الرئيسية يف اإلسالم أن اإلسالم 
ــن التبعية  ــان م ــرر اإلنس ــرية، يح ــي ونور وبص ــن وع دي
ــيطانية والطاغوتية،  ــة الش ــم الضاللي ــة للمفاهي الفكري
ــم الصحيح  ــة والفه ــة الصحيح ــان الرؤي ــح اإلنس ويمن
ــألة  ــن حوله، هذه مس ــع م ــة إىل الواق ــرة الصحيح والنظ
ــارد يف كثٍري  ــكٍل ب ــة جداً، وال تؤخذ بعني االعتبار بش مهم
م من عناوين يف الساحة اإلسالمية، وهي من أهم  مما ُيقَدّ
املسائل عىل اإلطالق والذي يتأمل يف واقع أمتنا يجد أنها 
ال تفتقر إىل يشء مثلما هي مفتقرة إىل الوعي إىل البصرية 
إىل النور، يستخدم األعداء بكل أشكالهم من خارج األمة 
ــي تقدم مفاهيم  ــة كل القوى الظالمية ه ــن داخل األم وم
ــري والتثقيفي  ــت العنوان الفك ــاط هائل تح ظالمية نش
ــام تأثري  ــري عىل الرأي الع ــي، والتأث ــي واإلعالم والتعليم
ــىل التصورات عىل النظرة إىل  عىل املفاهيم عىل األفكار ع
ــرياً جداً، كّبل األمة  ــيئاً وخط الواقع، ويمّثل ذلك عامًال س
وطوعها ألعدائها وأّثر عليها، وحال بني الكثري من أبنائها 
ــكل صحيح،  وبني أن ُيبرصوا أن يعوا أن يفهموا األمور بش

وأمكن األعداء أن يستغلوهم أسوأ حالة من االستغالل.
ــن هديه:  ــوره ع ــه عن ن ــه عن قرآن ــول الل ــالم يق اإلس
ــورًا َيْمِيش ِبِه ِيف  ــاُه َوَجَعْلَنا َلُه ُن ــا َفأَْحَيْيَن ــْن َكاَن َمْيًت (أََوَم
ُلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها) الحالة  ــُه ِيف الُظّ الَنّاِس َكَمْن َمَثُل
ــالم هو نور لحركتك يف الحياة ملواقفك  مختلفة، نور اإلس
ــاس تلك  التجاهاتك ألعمالك ولترصفاتك، ُتبنى عىل أس
ــر التي يقدمها  ــك الحقائق، وتلك البصائ التعليمات وتل
ــرة صحيحة  ــاده، فينظرون نظ ــبحانه وتعاىل لعب الله س

ونظرة سليمة ونظرة مستقيمة.
ــول محمد  ــد الجاهيل األول ما قبل بعثة الرس يف العه
ــاحة  ــه) كان هناك يف الس ــىل آل ــه عليه وع ــوات الل (صل
ــيطر عىل تفكري  كثري من املفاهيم الخاطئة والظالمية تس
ــا، من  ــائل وصغريه ــري املس ــم، يف كب ــىل نظرته ــاس ع الن
ــا، وكانت  ــط القضاي ــد واأللوهية إىل أبس ــألة التوحي مس
ــاس ُتقّدم إىل  ــق ُيخدع بها الن م كحقائ ــك املفاهيم ُتقَدّ تل
ــّدق البعض من  ــة وُيص ــا الحق والحقيق ــاس عىل أنه الن
ــالم أتى لينقذ الناس من ذلك  الناس ذلك، ولكن نور اإلس
ــول  ــه يقول: (ِكَتاٌب أَْنزَْلَناُه إَِلْيَك) يخاطب الرس أوًال، فالل
ــاُه إَِلْيَك  ــاٌب أَنزَْلَن ــه) ( ِكَت ــىل آل ــه عليه وع ــوات الل (صل
ــول الله: (ُهَو  ُلَماِت إَِىل الُنّوِر) يق ــَن الُظّ ــِرَج الَنّاَس ِم ِلُتْخ
ُلَماِت  َن الُظّ ُل َعَىلٰ َعْبِدِه آَياٍت َبِيَّناٍت ِلُّيْخرَِجُكم ِمّ اَلِّذي ُيَنِزّ

إَِىل الُنّوِر).
ــاس،  ــا الن ــا أيه ــكار ي ــي أف ــم ه ــي مفاهي ــات ه الظلم
الظلمات يمكن أن ُتقّدم ضمن كتب مفاهيم ظالمية، ُتقدم 
ــاجد ويمكن  م عىل منابر يف مس ضمن كتب ويمكن أن ُتقَدّ
ــائل اإلعالم، لها  ــواق ضالة مضّلة عرب وس م من أب ــَدّ أن ُتق
أشكال متعددة ووسائل متنوعة، لتؤثر عىل الناس لتؤثر 
ــليمة،  عىل مفاهيمهم ونظرتهم وفكرتهم الصحيحة والس
ــول  ــل يف واقعنا الرجوع إىل االقتداء بالرس ــن إذا تأص ولك
واالهتداء بالقرآن بشكٍل صحيح نتخلص من كل املفاهيم 
الظالمية، ونمتلك قدراً عالياً من الوعي والفهم الصحيح 
ــح والفرز الصحيح  ــرة الصحيحة والتقييم الصحي والنظ

حتى داخل مجتمعنا اإلسالمي.
يتجىل لنا من هو الصادق من الكاذب، بحسب املعايري 
واملواصفات القرآنية، يتجىل لنا من هو املنافق من املؤمن 
ــو الذي يف قلبه مرض، ممن ينطلق  حقاً، يتجىل لنا من ه
ــه يف هذه الحياة  ــالمة قلب يف حركت بصدق وإخالص وس
ــب املواصفات  ــّىل بحس ــك يتج ــة، كل ذل ــل األم ويف داخ
ــو العدو  ــن ه ــا م ــىل لن ــة، يتج ــة الهادي ــري القرآني واملعاي
ــؤوليتنا،  ــه وماهي مس ــب أن ُنعادي ــذي يج ــي ال الحقيق
ــّذجاً  ــون س ــى ال نك ــق حت ــو الصدي ــن ه ــا م ــىل لن ويتج
ــىل لنا ما  ــا ومواقفنا، يتج ــرون يف والءاتن ــا اآلخ ويخدعن
ــو الزيف الذي  ــالم، وما ه ــو الذي يعّرب عن حقيقة اإلس ه
ــتكبار والنفاق  ــوى الطاغوت واالس ــتخدم فقط من ق ُيس
ــن الله هو فرقان،  ــتغالل، تتجىل األمور، دي للخداع واالس
ــور يعطينا بصريًة يف الواقع فنميز وندرك الفوارق  فرقان ن
ــٍف وحقيقة،  ــادق وكاذب، بني زي ــٍق وباطل، بني ص بني ح
ــا تحتاج إليه األمة، وترضرت  ــال ُنخدع وهذا من أحوج م ف

بشكل كبري بقدر ما غاب عنها من ذلك وما خرسته منه.
ــالم هو الزكاة  ــية يف اإلس ــٌم آخر من املعالم الرئيس َمْعَل
ــاً َمْعَلم رئييس جداً  ــكارم األخالق، وهذا أيض والطهارة وم
ــا يتصل  ــا بقي من م ــث عنه وعم ــرتك الحدي ــن أن ن يمك

باملوضوع ملحارضة الغد إن شاء الله.
ــبحانه وتعاىل أن  ــأل الله س ــدر، نس ــي بهذا الق ونكتف
ــهداءنا األبرار  يوفقنا وإياكم ملا يرضيه عنا، وأن يرحم ش
ــا وأن ينرصنا  ــن أرسان ــّرج ع ــا وأن يف ــفي جرحان وأن يش

بنرصه ويهدينا بنوره، إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته"
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