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 مقـدمة الرب�مج 

 مؤثرات ... نداءات ... هللا أكرب ... صهيل خيل ضجة معركة مث يهدأ الضجيج شيئاً فشيئاً حىت يزول 

 عبد الرمحن : هيه ... احلمد هلل على نصره ...

زلزلت منها القواعد ... وشاهت منها عبد هللا ابن مسعود : ذهبت أ�م قريش � عبد الرمحن ... الطواغيت فيها قد 
 الوجوه ...

 عبد الرمحن : لكن أعظم ما يسّر هو قتل الطاغية أيب جهل فال شلت ميينك � عبد هللا ...

عبد هللا : احلمد هلل الذي أجنا� منه وجعل مأواه جهنم وبئس املصري أما العجب احلقيقي � عبدالرمحن فليس يف أن 
 بل هو فيما فعله أبو عبيدة بن اجلراح.  اجتز رقبة هذا الطاغية

 عبد الرمحن : وماذا فعل أبو عبيدة؟

عبد هللا : أمل تعلم أن أابه املشرك قد الحقه يف أثناء املعركة يريد أن يقتله حىت إذا مل جيد اإلبن مفرًا من مواجهة أبيه 
 قاتله وقتله ...
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 عبد الرمحن : أوقد فعل؟

فعلها فحقق بذلك أعظم انتصار لإلميان على كل املعاين والقيم األخرى يف دنيا املسلم .  عبد هللا : أي وهللا ... لقد
 هل تعلم يف هذه املناسبة أن وحياً من السماء قد نزل فيما فعله أبو عبيدة ؟

أمهية  عبد الرمحن : لكن هذا كله � عبد هللا ال يقلل من أمهية الدور الذي قام به كل جماهد يف سبيل هللا ... ومن
النتائج اليت حققها يوم بدر العظيم ... يكفي أن النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم قد أنبأ أهل بدر أبن هللا قد 

 غفر هلم ما تقدم من ذنبهم وما أتخر...

عبد هللا : صدقت وأحسنت وإنك لتذكرين مبا قاله النيب عليه الصالة والسالم حني بلغه موت أيب جهل : هللا أكرب 
 احلمد هلل إن هذا كان فرعون هذه األمة ...و 

عبد الرمحن : وأخريًا �يت تقييم السماء ملا حصل يف بدر وما نتج عن بدر بعد ذلك يف قوله تبارك وتعاىل : " ولقد 
 نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا هللا لعلكم تشكرون ". 

 تسمـع ضجـة من بعيـد

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم. عبد هللا : ال بد أن شيئاً يشغل ر 

 عبد الرمحن : وكيف عرفت ذلك؟

 عبد هللا : أال تسمع الصخب والضجيج ؟!

عبد الرمحن : ال تلق ابال إليه ... فإ�م ال بد خمتلفون يف تقسيم الغنائم ... ولقد الحظت بوادر هذا اخلالف قبل 
 حداً له ...قليل ... لكنين واثق أبن النيب صلى هللا عليه وسلم سيضع 

عبد هللا : صحيح أنه سيضع له حداً لكن هذا اخلالف هو عودة غري مأمونة العواقب إىل بعض أخالق اجلاهلية ...  
 كان جيب أن يكون جهاد الناس متحرراً من كل مصلحة خاصة.
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الدنيا كما أن هلم ما عبد الرمحن : ال تنس � عبد هللا أن الناس �س وسيبقون �سًا أبدًا ... إن هلم ما يشدهم إىل 
يشدهم إىل اآلخرة ... وما أظن إال أن هللا سبحانه وتعاىل سيوحي إىل رسوله املصطفى عليه السالم ما يوفق بني 

 حقوق الدنيا وحقوق اآلخرة عند الناس ... 

 نقلـة موسيقيـة 

من صفحات اجلهاد يف سبيل أبو خالد : أيها األبناء ... إن احلوار الذي مسعتموه قد كشف لكم عن صفحة جديدة 
 احلرية اليت جاء ديننا احلنيف يدلنا إىل طريقها ويعلمنا كيف حنتفظ هبا ... 

 طالب : فما هي الطريق اليها فيما مسعناه من احلوار � أاب خالد؟

احلصول عليها ... أبو خالد : اجلهاد يف سبيل هللا ... إن احلرية أيها األبناء قيمة ال ندرك أمهيتها إال يوم ندفع مثن 
 واجلهاد بكل ما تعنيه هذه الكلمة هو الثمن الذي جيب أن ندفعه يف سبيل احلصول عليها ...

سعد : وليسمح يل هنا أن أضيف إىل أن اجلهاد يف سبيل هللا الذي هو يف حقيقته جهاد يف سبيل التحرر من الطغاة 
اليت ختص  أصحابه ابلعون والرفد واملساعدة . هذا هو كتاب هللا  وكل أنواع الطغيان واجلهالة حيتاج إىل العناية االهلية

 يقول لنا يف سورة األنفال منه : 

" وأذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 
 لعلكـم تشكـرون ".

 لتحقيق النصر هلذا الدين والتمتع ابحلرية النامجة عنه ؟!. طالب " هل يعين هذا أن اجلهاد وحده غري كاف 

أبو خالد : ليس هذا ما قصد إليه ولد� األستاذ سعد ... ذلك ألن نصر هللا للمسلم موصول جبهاد هذا املسلم 
 بصورة حتمية ... " إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم ". 

 ن كيف حيتفظ املسلم حبريته ؟!طالب : حسن � أاب خالد : فهل تقول لنا اآل

أبو خالد : أعتقد أن هذا هو ما شرحه لكم صباح هذا اليوم ولد� األستاذ جاسم ... فلعله أن يعود إىل املوضوع مرة 
 أخرى ...



٤ 
 

جاسم : بكل سرور � أاب خالد ... نعم أيها األبناء : حني نقول : إن احلرية هي مسة ظاهرة يف اجملتمع اإلسالمي 
للفرد وحيفظها لألمة ويبغيها لكل الناس فنحن نقصد بذلك إىل تقرير أن احلرية االسالمية هي احلرية اليت تتميز  حيققها

 هبا كل أوجه نشاطه. 

 طالب : مثل ماذا � أستاذ جاسم ؟

 إال عن جاسم : أول ما حيتاج اإلنسان إليه هو اختيار العقيدة دون ضغط أو إكراه ... فإميان املسلم ال يكون مقبوال
إقتناع وال يكون اإلقتناع إال بدليل ... وإذاً فهو حر يف إختيار الدين الذي يرضاه لنفسه : " وقل احلق من ربكم فمن 

 شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " جاء هذا يف سورة الكهف ...

لة واضحة متأل فؤاده سعد : لكن املسلم ال يلبث أن جيد يف كتاب هللا عشرات من اآل�ت اليت تسلط الضوء على أد
ابليقني ... لنقرأ قوله تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران : " إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 
آل�ت ألويل األلباب ، الذين يذكرون هللا قياما وقعودًا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما 

 نا عذاب النار ...".خلقت هذا ابطالً سبحانك فق

جاسم : وأضيف إىل ما سبق تقريراً جازما يف كتاب هللا ابالمتناع عن إكراه أحد على اعتناق عقيدة الوحدانية . كما 
يف سورة البقرة : " ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي ". .. وهذا هو الوحي السماوي يعاتب النيب صلى هللا 

 " أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ". عليه وسلم قائالً له :

أبو خالد : ويف هذه احلالة جند واجبًا على املسلم أن يّرب غري املسلمني وأن يقسط إليهم ويعدل فيهم ألن هللا حيب 
املقسطني. قال عز من قائل : " ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من د�ركم أن تربوهم 

 تقسطوا إليهم إن هللا حيب املقسطني "..و 

طالب : وهل كانت كل تلك التضحيات واجملاهدات اليت تساقطت من أجلها ويف ظلها مئات األلوف من الشهداء 
 من أجل توفري مناخ هذه احلرية للناس أمجعني ؟!.
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الناس القدرة على أن يقولوا : ال  سعد : نعم ... هذه كلها كانت من أجل توفري هذا املناخ الذي يتميز ابحلرية ومينح
أو نعم للدعوة إىل هللا ... فمن قال نعم ... فقد فاز فوزاً عظيماً ... ومن قال ال فإن حسابه على هللا ال على الناس 

 ... 

طالب : لكن املعروف املتداول أن الدعوة إىل هللا قد انتشرت بفضل الفتوح العسكرية اليت وضعت شرق العامل وغربه 
 عدد من القرون حتت وصاية املسلمني ويف ظل حكوماهتم...  يف

جاسم : لو كان األمر كما تقول أو كما يزعم الزاعمون لعاد الناس عن إسالمهم الذي دخلوا فيه منذ اليوم الذي 
ضعف فيه السيف العريب املسلم ... وليس هذا فقط ... لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يزول ظل اإلسالم حىت من 

بالد العربية نفسها ... ذلك ألن هذا الدين قد بدأ برجل واحد هو النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم الذي ال
 خاطب السماء وحده أو نزل الوحي عليه دون سواه ...

 طالب : وماذا نقول يف املعارك اليت خاضها العرب املسلمون وغريهم فيما بعد إبتداًء من معركة بدر الكربى ؟ 

د : نقول � بين : إ�ا كانت معارك من أجل توفري حرية احلوار ... ومنح الناس حق أن يقولوا حبرية ويسمعوا أبو خال
حبرية وخيتاروا دينهم حبرية ... أو مل يقل القرآن نفسه " قاتلوا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين "؟ أو 

 م ظلموا وأن هللا على نصرهم لقدير "؟ مل يقل أيضاً " أذن للذين يقاتلون أب�

 طالب : بلى ...هذا صحيح ...

سعد : مالحظة أخرية أحب أن أسجلها يف هذه املناسبة ... لقد طلب الوحي السماوي من صاحب الرسالة نفسه 
حممد صلى هللا عليه وسلم أن يكون صاحب بالغ وحسب...فقال عز من قائل: " وما على الرسول إال البالغ 

 ملبني"...صدق هللا العظيما

 

 موسيقى �ـاية 

 


