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 مؤثـرات

ابو خالد : " حياضر " أيها األبناء إن احلديث عن احلرية يف اإلسالم حديث طويل حافل ابلوقائع واملواقف ذات 
املضمو�ت اإلنسانية اخلصبة . وملا كان مثل هذا املقام ال يسمح بتسليط الضوء على هذه وتلك فإنين ألفت نظركم 

هبا وحسب بل هو حصيلة كفاح طويل ... كفاح وقوده إىل حقيقة أساسية هي أن الفوز ابحلرية ليس جمرد وعي 
 الصرب والتضحية ونكران الذات ... ولنا يف سرية النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم اآلية والعالمة. 

 تصفيـق

سعد : شكرًا للعم أيب خالد فقد أفاض يف احلديث عن احلرية وليسمح يل أن أضيف إىل ما جاء على لسانه مبثابة 
تبيني : كما أن احلرية يف اإلسالم حق فردي فهي أيضاً حق مجاعي أو هي بعبارة أخرى ال تتوفر للفرد ما مل توضيح و 

تتوفر للجماعة والعكس ابلعكس ... إ�ا هذا التوازن الدقيق بني احلق يف حرية اإلعتقاد والقول والعمل وبني واجب 
 اإلحساس ابملسؤولية حنو حقوق اآلخرين. 
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 فليسمح السيد الوالد أن ألفت نظر أبنائنا الطالب إىل أن معركة احلرية يف اإلسالم مل تكن معركة خالد : أما أ�
حمدودة بوقت معني ومل تكن طريقها سهلة ميسرة بل هي معركة كل وقت ويف كل مكان وطريقها دائما طريق وعرة 

 حموطة ابألشواك ...

مبواقف طغاة من قريش من مثل أيب جهل وأيب هلب والوليد بن جاسم : وتصديقا لكالم األخ األستاذ خالد أذكركم 
املغرية ... فهذا أبو جهل كان يصادر حرية العبادة وينذر النيب عليه السالم أن يستعلن ابلصالة يف البيت احلرام وإال 

 فهو العذاب أو القتل...

توعدًا إ�هم عساهم يدركون حقيقة أبو خالد : كل هذا صحيح وقد نزل وحي السماء حمذرًا أليب جهل وأمثاله م
أنفسهم ويربأون من االستكبار واجلحود : " كال إن اإلنسان ليطغى، أن رآه استغىن، إن إىل ربك الرجعى أرأيت 
الذي ينهى عبدًا إذا صلى ، أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر ابلتقوى ، أرأيت إن كذب وتوىل . أمل يعلم أبن هللا 

 يرى ؟! 

 قية ... " فالش ابك ". نقلـة موسي

 الوليد : هل جاءك نبأ حممد � أاب جهل ؟

 أبو جهل : وما عساه �تينا ابجلديد غري أنه يفسد غلماننا ويضلل فتياننا وهللا ال نؤمن به أبداً. 

 ك.الوليد : ومن الذي يدعوك إىل اإلميان مبا جاء به ... إمنا ألفت نظرك إىل ما يتلوه أصحابه من قرآن يف شأن

 أبو جهل : يف شأين أ�؟

الوليد : نعم ... فهو يتهمك رواية عن ربه أبنك عائد إليه ال حمالة بعد أن طغوت ... مث يفصل ما أمجل فيقول 
متسائًال : أرأيت من ينهى عبدا من عبادي من الصالة ؟ أرأيته وهو يكذب مبا جاء من عند هللا ويتوىل عن مساع 

 يرى ما يصدر عنه ؟!احلق؟ أال يعلم أبن هللا 

 أبو جهل : وإذا مل أنته عما أ� فيه فماذا عساه يفعل ؟

 الوليد : إنه جييب عن هذا التساؤل � أاب جهل فيقول : " كال لئن مل ينته لنسعفن ابلناصية ".
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قريشاً أبو جهل : " يضحك " ليقل حممد ما طاب له أن يقول فوهللا لن يقول العرب يومًا ما إن حممدًا قد أخزى 
 وسفه أحالم الرجال فيها ...

الوليد : مهما يكن األمر � ابن هشام فإن لك يف أيب هلب أسوة وقدوة. أومل تنزل سورة من القرآن خمصصة للحملة 
 على أيب هلب " ما أغىن عنه ماله وما كسب "؟

؟! " ذرين ومن خلقت وحيداً  أبو جهل : وملاذا أبو هلب فقط ... أومل يضحك حممد إلينا وجيعل معنا يف قرن واحد
 وجعلت له ماًال حمدوداً وبنني شهودا ومهدت له متهيدا مث يطمع أن أزيد كال إنه كان أل�تنا عنيـدا ...".

الوليد : حسن � أاب جهل فإن احلرب بيننا وبني حممد طويلة وهي اليوم سجال ولكنها لن تنتهي أبدا إال ابنتصار 
 قريش وآهلة قريش ...

 موسيقيـة  ضربـة

أبو خالد : بل كذب الوليد أيها األبناء وصدق فيه ويف أمثاله قول هللا تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله " يريدون ليطفؤوا 
 نور هللا أبفواههم وهللا متم نوره ولو كره الكافرون " صدق هللا العظيم ...

وة تزداد شدة بني اإلميان والكفر...بني احلرية سعد : وتتعاقب األ�م واألشهر لتصبح بعد ذلك سنة بعد سنة والعدا
والظلم ... فتبذل قريش أقصى ما عندها من اجلهد للقضاء على رسالة السماء ... ويهاجر فريق من املسلمني اهلجرة 

د األوىل إىل احلبشة ... مث يعود بعضهم ظنًا منهم أن مكة قد دخلت يف دين هللا ... مث تكون اهلجرة الثانية إىل بال
النجاشي ... حىت أن رجًال كأيب بكر رضي هللا عنه جيد نفسه مضطرًا للهرب بدينه مهاجرًا إىل احلبشة فيلقاه ابن 
الدغنـه الذي يعز عليه أن ال جيد أبو بكر ، وهو من هو يف قومه ، مقاماً آمنا يف مكة ويقول له : مثلك ال خيرج وال 

  يسرتد جواره بعد حني ...خيرج وجيريه فرتة على اال يستعلن بصالته مث

خالد : مث ميتد األذى إىل النيب املصطفى عليه السالم وال سيما بعد وفاة عمه أيب طالب وزوجته السيدة خدجية رضي 
هللا عنها فيصرب ويصابر حىت �يت اإلذن ابهلجرة الكربى إىل يثرب حيث جيد املسلمون إخوا� هلم " تبوؤوا الدار 

ون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيد
 خصاصة ". 
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جاسم : وهنا ألفت نظر األبناء من طالبنا إىل خطورة اهلجرة ودورها يف حياة الفرد واجلماعة ... إ�ا تعين أن يقتلع 
موارد الرزق يف حياته ...  اإلنسان جذوره من األرض اليت درج فوقها وأن ينخلع من كل عالقاته وأن يتنازل عن كل

وعلى ذلك فهي يف حاجة إىل قدر كبري من الشجاعة وحظ غري قليل من اإلميان. ذلك ألن اهلجرة إىل يثرب مل تكن 
جمرد هرب سليب وال جمرد تبديل ملكان مبكان بل كانت بداية لبناء جمتمع جديد قادر على مواجهة حتد�ت اجملتمع 

 هلة اآلابء واألجداد ...املتعلق أبساطري األولني وآ

 نقلـة موسيقيـة 

 أبو جهل : " منفعال " وبعد ماذا صار إليه أمر حممد � ابن املغرية؟ 

 الوليد : لقد انقطعت أاثره ... إن أحداً مل يستطع أن يتتبعها � أاب جهل ...

 أبو جهل : لكن هل تدري ما معىن هذه اهلجرة ؟

  ابن هشام؟!الوليد : من يدري إذا مل أدر أ� �

 أبو جهل : معىن هذا أن اخلطر سيتضاعف وأن علينا أن نكون أكثر حذراً وأقدر على اإلتصال ابلعرب.

الوليد : لكن يثرب � ابن هشام ليست قرية قليلة الشأن ...إن يف وسعها حني حتزم أمرها أن جتمع من يقاتلنا ويقطع 
 علينا الطريق ...

 يستطيع القبض على حممد. أبو جهل : لنضاعف اجلائزة ملن

 الوليد : املهم هو القبض عليه ...

 نقلــة 

أبو خالد : واحلقيقة أيها األبناء ... أن اإلسالم كان يرى يف اهلجرة أمراً ابلغ اخلطورة متامًا كما كان يرى زعماء قريش 
السماوي كان يشدد على ... فإذا كانت قريش قد عملت على ايقافها وقتل صاحب هذا الدين اجلديد فإن الوحي 

 املؤمنني أن يهاجروا ليجعل منهم ومن أنصار املدينة نواة للمجتمع اجلديد. 
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خالد : تصديق ذلك جنده يف قوله تبارك وتعاىل من سورة األنفال : " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أبمواهلم 
ض ، والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم وأنفسهم يف سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بع

 من شيء حىت يهاجروا ".

سعد : ويستمر احلوار بني قريش والنيب املصطفى عليه السالم ... ويلح الوحي السماوي على املؤمنني أن يهاجروا 
اهلجرة ومعناها منها ما  جناة بدينهم لبناء اجملتمع اجلديد ... وأتيت يف تضاعيف الوحي السماوي صور متعددة لظاهرة

جاء يف سورة النساء يف حديث عن الذين ظلموا أنفسهم فتقاعسوا عن اهلجرة بدينهم والنجاة أبنفسهم فقال تبارك 
وتعاىل : " إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن 

ا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا. إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان أرض هللا واسعة فتهاجرو 
 ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان هللا غفورا رحيما ...". 

وا أنفسهم جاسم : لنالحظ هنا يف هذا النص القرآين كيف أن هللا عز وجل قد جعل جهنم مأوى ملن زعم
مستضعفني يف األرض مث مل يهاجروا إىل أرض احلرية ... وليس هذا وحسب فإن الضعفاء حقا من الشيوخ والنساء 

 والولدان هم وحدهم الذين قد حيظون بعفو هللا يف حال امتناعهم عن اهلجرة إىل أرض احلرية ...

قة بني احلرية وبني اإلميان ... وأن نلفت أنظاركم إىل أبو خالد : لقد كنا حنب أيها األبناء أن نقول الكثري عن العال
أمهية الدور الذي تقوم به احلرية يف قلب املؤمن ... إذ اإلميان يف جوهره ال تقوى جذوره وال متتد فروعه وال خترج مثاره 

 ما مل تكن حرية العبادة واحلوار والعمل أمام كل الكائنات كبريها وصغريها متوفرة متحققة ...

لد : نعم أيها األبناء لقد صدق أيب حني قال أكثر من مرة : إن احلرية يف اإلسالم اليت يتساوى فيها كل خا
املخلوقات يف عبوديتهم هلل عز وجل هي املنهل الذي يستمد منه اإلميان مادته ... وليسمح يل أن أختم حوار اليوم 

 إن أرضي واسعة فإ�ي فاعبدون ".  بقوله عز وجل يف سورة العنكبوت : " � عبادي الذين آمنوا

 موسيقـى �ايـة 

 

 


