وقفة مع عزوة بدر

د .محمد توفيق رمضان البوطي

وقفة مع عزوة بدر
د .حممد توفيق رمضان البوطي
صَرُك ُم اللَّهُ بِبَدر َوأَنتتُم
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميَ  :ولََقد نَ َ
أ َِذلَّة فَاتَّت ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُكم تَش ُكرو َن  ويقول سبحانه :وإِذ يَعِ ُد ُكم اللَّهُ إِح َدى الطَّائَِفتَت ِ
ي أَنت ََّها لَ ُكم
َ
ُ
ُ
ِ
َن َغيتر ذَ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ين ويقول
ات الشَّوَك ِة تَ ُكو ُن لَ ُكم َويُِر ُ
يد اللَّهُ أَن ُُي َّق اْلَ َّق ب َكل َماته َويَتقطَ َع َدابَر ال َكاف ِر َ
َوتَت َودو َن أ َّ َ
ِ ِ ِِ
ِ
جل شأنه  :إِذ تَستَغِيثُو َن ربَّ ُكم فَاستَجاب لَ ُكم أ ِ ِ
ي.
َّ
َّن ُُمد ُكم بِأَلف م َن ال َم ََلئ َكة ُمردف َ
َ َ
َ
أيها املسلمون؛ متر بنا ذكرى غزوة بدر أول غزوة غزاها النيب  ضد املشركي بعد اهلجرة يف السابع
عشر من شهر رمضان املبارك ،وسببها َّ
أن قافلة جتارية بقيادة أيب سفيان كانت يف طريقها إىل مكة
حمملة بالبضائع التجارية ،فخرج النيب  وندب أصحابه العرتاضها ،فاملشركون الذين اضطهدوا
املسلمي مبكة وضيقوا عليهم حىت اضطروهم للخروج من مكة بعد أن وجدوا يف املدينة بلدا آمنا
يضمن سَلمتهم والتزامهم بعقيدهتم ودينهم ،وإمنا اعرتض تلك القافلة َّ
ألن املشركي استولوا على بيوت
املسلمي وأمواهلم اليت خرجوا دوهنا فرارا بعقيدهتم ،أرادوا أن يستولوا على تلك القافلة ،والعَلقة بي
املسلمي وبي أهل مكة بعد قيام الدولة اإلسَلمية كانت عَلقة حرب ،فكانت أموال اْلربيي مباحة
كما أهنم يستبيحون أموالناَّ ،
قدر اهلل أن يستنجد أبو سفيان بقريش ،وكان يتزعمها آنذاك طاغيتها أبو
جهل الذي وجد الفرصة للمسارعة لتجهيز جيش ملَلقاة املسلمي ،املسلمون خرجوا ملَلقاة قافلة،
ويواجههم أبو جهل جبيش مدجج بالسَلح ،عدد املسلمي ال يتجاوز أربعة عشر وثَلمثائة ،بينما يبلغ
عدد املشركي ألفا ،وكان من حكمة اهلل أن تنجو القافلة ،ويف هذا يقول تبارك وتعاىلَ  :وإِذ يَعِ ُد ُك ُم
َن َغيتر ذَ ِ
َّ ِ
َّ ِ ِ
ات الشَّوَك ِة تَ ُكو ُن لَ ُكم –كانوا
اللهُ إح َدى الطائ َفتَتي  -اجليش أو القافلة -أَنت ََّها لَ ُكم َوتَت َودو َن أ َّ َ
يتمنون لو أهنم حظوا بالقافلة دون مَلقاة اجليش ،لكن اهلل قدر أمرا أعظم من ذلك بكثريَ -ويُِر ُ
يد اللَّهُ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ين وقامت املعركة ،وباختصار انكشفت املعركة بي القلة
أَن ُُي َّق اْلَ َّق ب َكل َماته َويَتقطَ َع َدابَر ال َكاف ِر َ
القليلة من املسلمي القليلي يف عددهم ويف عدهتم ،يف مواجهتهم جليش مدجج بالسَلح يبلغ أكثر
من ثَلثة أضعافهم ،انتهت املعركة بأن انكشف املشركون منهزمي خملفي وراءهم سبعي جيفة من
القتلى وسبعي أسريا يف يد املسلمي .بينما نال شرف الشهادة ستة عشر صحابيا رضي اهلل عنهم
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مجيعا .تستوقفين أمام هذه الغزوة أمور ينبغي أن نتأملها ،أوهلا :قبل أن يتوجه النيب  إىل قتال املشركي
وحد أمته ومجع شتاهتا ،وكانوا قبائل شىت ،كانوا أنصارا ومهاجرين ،واألنصار كانوا أوسا وخزرج ،وكان
بي األوس واخلزرج من القتال واخلَلف واخلصومة ما طال أمده واشتد أواره وكثرت ضحاياه .أ َّما
املهاجرون فكانوا من قبائل شىت ،منهم من بين هاشم ،ومنهم من خمزوم ،ومنهم من بين تيم إىل غري
ذلك من القبائل اليت مل يكن جيمعها هي واألنصار إال شيء واحد اجتمعوا على هذا الدين إِذ ُكنتُم
ي قُتلُوبِ ُكم فَأَصبَحتُم بِنِع َمتِ ِه -باهلداية باإلسَلم -إِخ َوانا َوُكنتُم َعلَى َش َفا ُحفَرة ِم َن النَّا ِر
أَع َداء فَأَلَّ َ
ف بَت َ
ِ
ي اللَّهُ لَ ُكم آَيَاتِِه لَ َعلَّ ُكم تَتهتَ ُدو َن جعل منهم أمة واحدة جتمعهم عقيدة
فَأَنت َق َذ ُكم ِمنت َها َك َذل َ
ك يتُبَت ِ ُ
واحدة آخى بينهم رهبم على وحدة العقيدة .األمر اآلخر :حقوق األمة وسَلمة األمة ،من حقها أن
تدافع عنها وحترص عليها وأن تسرتد حقوقها ُمن اغتصبها .األمر الثالث :متثل غزوة بدر مقومات
النصر اْلقيقية ،يقول اهلل تعاىل :إِذَا لَِقيتُم فِئَة فَاثتبُتُوا َواذ ُك ُروا اللَّهَ عنصران ميثَلن شرط النصر،
الثبات والصمود وعدم الرتدد ،واألمر اآلخر ارتباط القلوب باهلل ،وتعلق القلوب باهلل ،ذكر اهلل وااللتجاء
إىل اهلل بصدق ،وهذا يعين االلتزام بأوامر واالجتناب لنواهيه والتمسك حببله واإلستكثار من ذكره
وااللتجاء إليه ،وأن يتذكروا أهنم إمنا يواجهون ظاملا مستكبا كافرا عدوا اضطهدهم وسلبهم حقوقهم،
وقهرهم على ترك دينهم واعتدى عليهم ،كان من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم ،ومن حقهم أن
يواجهوا هذا العدو الشرس املستكب بالقوة والسَلح.
والسؤال ،ملاذا ال تنتصر أمتنا اليوم على عدوها يف فلسطي املغتصب ألرضها واملتحكم مبقدرات األمة؟
لألسف لقد غدت أمتنا تتلقى دروس اجلهاد من أعدائها ،فصار اجلهاد أن يقتل األخ أخاه ،واجلار
جاره ،والصديق صديقه .هذا هو اجلهاد ،اجلهاد بي املسلم وأخيه املسلم ،ال بي املسلم والعدو
اإلسرائيلي .أن تفكر يف قتال العدو االسرائيلي هذا كفر يف منطقهم ،هذا خط أمحر ،أنت عندئذ
إرهايب عدو جتب مقاطعتك وحماربتك وأن تُقاوم بشىت الوسائل وأن حتاصر ،وأن ينالوا منك بكل
الوسائل؛ حىت ُيطموك ويدمروك ،النيب  وحد أمته ،وأمتنا اليوم متزق نفسها وُيارب بعضها بعضا،
تنفذ أوامر عدوها يف أن يقتل األخ أخاه واجلار جاره ،حىت غدا الصديق عدوا والعدو غدا ويل أمر،
ال أقول جمرد صديق؛ بل غدا العدو ويل أمر جتب طاعته ،وجيب أن ندفع اجلزية له ،ونقدم له كل
مراسيم الطاعة بأننا طوع إرادته ،وأننا كما يأمر وكما يطلب ،نقاتل بعضنا كما يريد ،ونتخلى عن
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حقوقنا كما يطلب ،ونتجاوز عن حقوقنا ومقدساتنا كما يطلب ،لئَل يصفنا بأننا إرهابيون ،هؤالء
الذين يتحدثون هبذه اللغة هم نعال لعدوهم ،هم جمرد نعال لعدوهم يدوس هبا على رقاب إخواهنم.
البحث يف قضية فلسطي غدا خطا أمحر يتهم كل من ناقش فيه بأنه إرهايب ،تغذى املنظمات اإلرهابية
علنا أو خفاء لتشوه اإلسَلم وتُقتِ َل أبناء املسلمي ،سلوهم هل القتال بي املسلم واملسلم ،أم بي
املسلم والعدو املرتبع على أرض فلسطي؟ هل اجلهاد بالقتال بي املسلم وعدوه ،أم اجلهاد بأن يأيت
ويُستَورد املقاتلون من شىت أرجاء األرض من أبناء األمة اإلسَلمية أو املنتسبي إىل إلسَلم ليدخلوا
سورية عب جرياهنا؛ لكي ميزقوا أبناء أمتنا ،ويدمروا وجود وطننا؟ أهذا هو اجلهاد؟ أهذا هو اجلهاد الذي
وجل به؟! لكي يرفعوا عقريهتم بأعظم شعارات مقدسة وجدت لرفع شأن هذه األمة،
أمر اهلل َّ
عز َّ
ولتوحيد كلمتها ،ولصيانة عزهتا ،والسرتداد حقوقها ،واحملافظة على كياهنا ،أصبح هذا اجلهاد متزيقا
وجل لرفعة األمة ورفعة مكانتها.
لألمة وتشويها ْلقائق ديننا املقدسة اليت أنزهلا اهلل َّ
عز َّ
البحث يف قضية فلسطي غدا خطا أمحر وغدا إرهابا أما دعم العصابات اجملرمة اليت دخلت إىل وطننا
وتنفذ األعمال اإلرهابية هنا وهناك تشويها ْلقائق اإلسَلم ومتزيقا ملقدساته؛ هذا جهاد يف منطق
الغرب وأذنابه ،يف منطق أولياء أمورهم يف أمريكا واسرائيل.
أقول يف رمضان جيب أن نعود إىل ربنا وأن نصحح مفاهيمنا ،وأن نستذكر يف غزوة بدر أنه بستة عشر
شهيدا انتصر املسلمون وانتصر اْلق انتصرت القلة القليلة على الكثرة الغامشة الطاغية املستكبة ،أما
اليوم فاملليار ونصف وامللياران غدوا هباء منثورا ،غدوا غثاء كغثاء السيل ألهنم ولَّوا على أنفسهم عدوهم
وختلوا عن أخيهم.
أسأل اهلل أن يردنا إىل دينه ردا مجيَل ،وأن يرد العقول إىل أصحاهبا ،وأن يرد إلينا وازع اإلميان حىت ال
نغدو لقمة سائغة يف فم العدو وأداة يف قتل أنفسنا.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمي

خطبة الجمعة في
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