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منحصرا يف األعمال القتالية؛ بل إن اجلهاد يف حقيقته يبدأ ويستمر ويتواَل
أيُّها املسلمون؛ اجلهاد يف سبيل اهلل مل يكن
ا
عاما يدعو إَل اهلل تعاَل
يف مراحله باجلهاد بالكلمة ،بالدعوة إَل اهلل جل شأنه ،وقد أمضى النيب  ثالثة عشر ا
متحمال شىت أنواع الصعوبات والتضحيات ليبلغ الكلمة الطيبة ،مل يقابل تعنت قريش وًل طغياهنم وًل قمعهم وًل
ا
اضطهادهم وًل تعذيبهم بالقتال واستعمال السالح ،بل دعاهم وف اقا ملنهج اهلل تعاَل باْلكمة واملوعظة اْلسنة وجاد ىْلم
بالِت هي أحسن ،ومل يكن هذا شأن النيب  وحده؛ بل كان هذا املنهج واجب الصحابة الكرام رضي اهلل تعاَل عنهم،
فأبو بكر كان ميارس الدعوة منذ أعلن إسالمه ،ولقد أرسل النيب  إَل املدينة املنورة بعد بيعة العقبة الثانية سيدنا
يبق بيت من
مصعب بن عمْي  الذي أمضى سنة يف الدعوة إَل اهلل  بالكلمة الطيبة ،باملنهج الرباين ،حىت مل ى
بيوت املدينة إًل ودخله اإلسالم .هذا هو منهج اجلهاد يف سبيل اهلل ،وعندما يتطلب األمر البذل والتضحية ترخص
األرواح والدماء يف سبيل ذلك ،ولكن اجلهاد بالكلمة هو يف اًلبتداء واًلستمرار وحىت اًلنتهاء.
القارة يطلبون منه أن يرسل إليهم من يعرفهم بدينهم ،وكانت سكناهم
جاء إَل النيب  بعد غزوة بدر وفد من عُ ى
ضل و ى
بي مكة وعسفان ،فأرسل عشرة من خْية أصحابه ،وأمْيهم عاصم بن ثابت  يقول البخاري وأخلص كالمه :بعث
 عشر رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت فانطلقوا ،حىت إذا كانوا بي عسفان ومكة ذُكروا ْلي من ُهذيل يقال ْلم
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بِن ِْليان ،فنفروا إليهم قريباا من مئِت رجل – عشرة أرسلوا إليهم أكثر من مئِت رجل من الرماة -فاقتصوا آثارهم فلما
رآهم عاصم وأصحابه جلأوا إَل فدفد – منطقة فيها أشجار لعلهم حيتمون هبا  -وأحاط هبم القوم ،فقالوا ْلم :انزلوا
وأعطونا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق – أعطوهم األمان -وًل نقتل منكم أحدا ،قال عاصم بن ثابت أمْي السرية:
أما أنا فواهلل ًل أنزل يف ذمة كافر  -مل يكن له أن يثق هبم  -اللهم أخرب عنا نبيك .فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم ا وسبعة
منهم ،فنزل إليهم ثالثة الرهط – الباقون  -بالعهد وامليثاق ،منهم خبيب بن عدي ،وزيد بن الدُّثنة ورجل آخر ،فلما
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار ِ
قسيهم فأوثقوهم ،فقال الرجل الثالث :هذا أول الغدر؛ واهلل ًل أصحبكم إن يل يف هؤًلء
– أي الشهداء  -الذين قتلوا أسوة ،فعاجلوه فأىب فقتلوه ،وانطلقوا خببيب وزيد حىت باعومها ِبكة بعد وقعة بدر ،فابتاع
أسْيا – وضعوه يف غرفة يف أسفل املنزل -ذكرت بنت اْلارث أنه حي
خبيباا بنو اْلارث بن عامر ،فلبث عندهم ا
حبس عندهم أراد أن ينظف من جسمه الشعر فاستعار موسى ليستحد هبا فأعارته فتسلل طفلها حىت نزل إليه،
تفقدت املرأة ولدها فلم جتده ،فنزلت فإذا هو يف حجر خبيب ،ارتعشت فرائصها – هو يعلم أنه سيقتل ،ومن املمكن
أن يراهن على ولدهم ،فلما رأى خوفها وفزعها قال ْلا :أختشي أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك إن شاء اهلل -هذه
أخالقنا ،وليست أخالق داعش وًل تلك العصابات اجملرمة الِت حاربت اإلسالم باسم اإلسالم -ما كنت ألقتله؛ بل
يوما يأكل
خْيا من خبيب ،واهلل لقد وجدته ا
أسْيا قط ا
وضعه يف حجره وكأنه ولده ،تقول بنت اْلارث :واهلل ما رأيت ا
من قِطف عنب يف يده وإنه ملوثق باْلديد وما ِبكة من مثر - ،من أين له العنب؟ وكانت تقول :إنه لرزق من اهلل رزقه
خبيباا ،فلما خرجوا من اْلرم من حدود مكة ليقتلوه يف اْلل؛ قال ْلم خبيب :ذروين أركع ركعتي ،فرتكوه فركع ركعتي،
عددا ،فقتله اْلارث ،إنه اجلنب والدناءة واخلسة
مث قال :واهلل لوًل أن تظنوا أن ما يب من جزع لطولتهما ،اللهم أحصهم ا
والغدر واخليانة ،واما زيد بن الدُّثنة فقد سئل :أترضى أن يكون حممد يف مكانك وأنت يف أهلك آمن مطئن؟ فقال:
ًل واهلل ًل أرضى أن يُشاك سيدنا رسول اهلل بشوكة وأنا يف أهلي آمن مطئن.
إهنا قلوب عرفت اهلل فأحبته وأحبت نبيه ،ألنه كان سبباا يف هدايتهم وسعادهتم يف الدنيا واْلخرة ،أما عاصم فأرادوا
أن خيتطفوا جثمانه ،فقيض اهلل له الدبر أي الزنابْي ،فجعلت فوقه مظلة مث اختفى أثره ومل يروه.
نعم ،الدعوة واجبة وأخالق الداعية تتجسد يف هذه الصورة الِت وجدناها ،أما األخالق العربية عندما تكون جاهلية؛
فهي أخالق خيانة ودناءة وخسة .ولكن إذا جتذر فيها اإلميان انقلبت إَل رجولة وشهامة ومروءة وشجاعة.
أيُّها املسلمون؛ بعد سنة من هذه اْلادثة أرسل النيب  سبعي من أصحابه يف سبيل الدعوة واْلديث عنهم يف وقت
آخر إن شاء اهلل.
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أجد أن لز ااما علي أن أحتدث عن ذكرى اإلسراء واملعراج وحنن يف شهر رجب شهر اإلسراء واملعراج ُ سْب ىحا ىن ال ِذي
ِِ
ىسرى بِعْب ِدهِ لىْي اال ِمن الْمس ِج ِد ْ ِ
صى املسجد األقصى الذي يساوم عليه من ًل ميلكه ،ويتنازل
اْلىىرام إِ ىَل الْ ىم ْسجد ْاألىقْ ى
أ ْى ى
ى ىْ
يصرح هذا املراهق أن لليهود أن يشرتوا من أرض فلسطي ويتملكوا ،من أنت لتتربع بأرض
عنه ملن ًل يستحقه .اْلن ِّ
املسجد األقصى؟ إن كلمة اخلائن يف حقه أصبحت قليلة غْي معربة ،هو عبد قِن يسطو على أموال ٍ
شعب ليقدمها
ألسياده مقابل أن يعتدوا على أبناء بالدنا .كلكم يعرف ذلك ،يف شهر اإلسراء واملعراج نقولً :ل ميكن أن ننسى
عبيدا وخونة .دمروا البالد
املسجد األقصى وسنستعيده بإذن اهلل ،أما املارقون العبيد فقد ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا ا
وقتلوا العباد ونشروا الدمار ،مث تربعوا بأرض فلسطيً .ل يُستغرب األمر من أهله ،ولكن تُرى هل سيدوم هذا األمر؟
ًل تقوم الساعة حىت تقاتلوا اليهود ،حىت يقول الشجر واْلجر :يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله» .من الذي
سيقول له اْلجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله؟ إنه املسلم اْلر الذي عتق من العبودية للعبيد وأذعن
بالعبودية هلل تعاَل ،هذا الذي يقول له الشجر واْلجر :يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ،أقول لكم :إن اليهود
يدركون هذه اْلقيقة الغائبة عن كثْي من أبناء أمتنا ،ولذلك فيهم من يعارض تصرفاهتم ،ألن هذه التصرفات تُؤذن
بنهايتهم ،هناك حزب واسع من يهود أوربة وغْي أوربة يعلنون أهنم يرفضون الوجود اإلسرائيليً ،ل غْيةا على فلسطي،
ولكن خوفاا من هنايتهم .أقول :إن مستقبل هذه األمة مرتبط بعودهتا إَل رهبا ،بتوبتها وعودهتا إَل رشدها ،إن مستقبل
وبدت معاملها ،والذين كانوا يتخيلون ويتصورون خالف ذلك اتضح ْلم
هذه األمة هو النصر ،ومعامل النصر ذر قرهناْ ،
أهنم كانوا يعيشون يف أوهام .اْلق أن ربنا تبارك وتعاَل سيتوَل هذه األمة ،وسيتوَل أمر عزهتا وكرامتها عندما تعود
فتحمل هويتها وتتمسك ومتسك بقبضتها اجلمر «القابض فيهن على دينه كالقابض على اجلمر» نعم ،الصابر على
مسؤوليات هذا الدين كالقابض على اجلمر وسط الفساد وأمواج اًلحنراف والضياع والضالل .أقول :ستنتصر بإذن اهلل
تعاَل أمتنا ،وستعلو راية ديننا ،شاء من شاء وأىب ىمن أىب ،وأما املزيفون فسوف يسقطون ،وأما ىمن يتاجرون بدمائنا
فسوف تدوسهم رحى التاريخ وتلقيهم يف مزابلها.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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