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احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده ..                                وبعد :
فاإن االأمم تفخر مبنجزاتها و ثقافاتها وح�ساراتها وهي �سنة جارية على مّر االأزمان 
والع�سور، واالأمم والدول ت�سابق الزمن يف التفوق العلمي يف جميع اأ�سكاله واألوانه وما 
و�سلت اإليه اأمة االإ�سالم اليوم من �سعف وهوان وتاأخر جّر عليها الويالت وجّراأ عليها 
االأعداء حتى اأ�سبحوا ي�سومونها �سوء العذاب وي�سوقونها �سوق الدواب وجعل خرياتها 
نهباً للقا�سي والداين اإال ب�سبب التخلف العلمي : معريف واقت�سادي وطبي و�سيا�سي 
وجميع العلوم النظرية والتطبيقية .. وقبل ذا وذاك تق�سريها يف حق العبودية هلل..

وعهد امليثاق الذي بينها وبني اهلل . 
قال تعاىل :زب ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  رب االأعراف: 

ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ( اهلل  .وقال   1٧٢
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ رب. اآل عمران 81 .

فهل حققت اأمة االإ�سالم هذه العهود واملواثيق !؟
للذي ياأبى اخلـ�سوع        خلق النـــــــا�س عبيداً          
�ســــــائراً �سار اجلميع        فـــــــــــاإذا ماهب يومـــاً          

                 ***
�سجْدنا للقروِد رجاَء ُدنيا    حَوتها دوننا اأيدي القروِد  
فما ظفرْت اأنامُلنا ب�سيٍء   رجوناُه �سوى ذلِّ ال�سجوِد  

يقولون : اإذا راأيت عبداً نائماً فال توقظه لئال يحلم باحلرية ..
وال�سواب اأن يقال : اإذا راأيت عبداً نائماً اأيقظه وحدثه عن احلرية .

موُت الفتى يف عزة خرٌي له              من اأن يبيَت اأ�سرَي َطْرِف اأ كحِل   
ال ُت�سقني ماَء احلياِة بذلة   بل فا�سقني بالعزِّ كاأ�َس احلنظل    

)1(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

  ) 1 ( كثير من األبيات لم أقم بعزوها لضيق الوقت في البحث عن مصادرها األساسية  .
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نا�سية ما عليه   اأو  و�سياع هوية متنا�سية  تعي�س �سعفاً  االإ�سالمية يف عمومها  واأمتنا 
ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   زبٺ   واالإباحية  ال�سالل  من  الكفر  اأهل 

ٹ        ٹ  رب الروم: ٧ 
كنا ومابرحنا نلتهم خبز ال�سدقة الأننا جياع مت�سورون ولقد اأحيانا ذلك اخلبز ولكنه 

ملّا اأحيانا اأماتنا ...
واالأمم يف حال �سعفها حتتاج اإىل عوامل للبناء الحتتمل الهدم واالأمم ال�سعيفة تاأخذ 
كل ما ي�ساق اإليها مما ي�سر وينفع، فتفقد خ�سائ�سها وتذوب وت�سمحل اأمام عدوها..
واالأمم القوية املتما�سكة تاأخذ يف �سراعها ما يثبت كيانها وهويتها ويربز خ�سائ�سها.

اأ�سواأ  اإليها  ينقل  والقوي   ، القوي  بتقليد  مولعة  اأنها  ال�سعيفة  االأمم  على  والغالب 
�سعف  موقع  من  فتقلده   ، عندها  مما  خري  القوي  عند  ما  كل  اأن  ليوهمها  مالديه 

فت�سجد وتخر.
ن�ستمع ما يقول فينا الــــــــرثاء اأيها القوم نحن متنا فهـــــيا      
منا  وبكينا حتى ازدرانا البكاء قد عجزنا حتى �سكا العجز     
ورجونا حتى ا�ستغاث الرجــــاء وركعنا حتى ا�سماأز ركـــــــــوع                                               

ولنعلم اأننا يف ع�سر القوة فالمكان فيه لل�سعفة والك�ساىل والبطالني وال املتواكلني 
املتخاذلني وال اجلبناء اخلائفني .. لن ُيرحموا مهما �َسّحت العربات وعلت الزفرات 

وارتفعت االأ�سوات وقامت التنديدات ...
اإننا مازلنا م�سغولني باالأ�سداف كاأّن االأ�سداف هي كل ما تخرج من بحر احلياة ...  

وعدا ال�سيل على منت الودج بلغ ال�سيل الزبى يا �ســـــــــادتي          
يرحم الرحمن من يرحمــــنا        نحن يف غم وهم وحـــــــــــــــــرج  
طال ذا الليل وال فجر بلــــــــج فانه�سوا نه�سة حام للحمى          

�سعار العامل اليوم : اإما اأن َتعمل اأو ترحل ..
اإما اأن تطاأ على قدميك اأو تطاأ االأقدام عليك ..
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اإذا دمع عينيك يوما جــــــــــــرى اأحتنو عليك قلوب الــــــــــــــــــــورى   
وهل ترحم احلمل امل�ست�ســــــــام              ذئاب الفال واأ�سود ال�ســــــــــــــــــرى   
وما ذا ينال ال�سعيف الذلـــــــــيل             �سوى اأن يحقر اأو يــــــــــــــــــــــزدرى  

فكن ياب�س العود �سلب القنــــاة              قوي املرا�س متني العـــــــــــــــــــــرى   
وال تتذلل لبغي البغـــــــــــــــــــــــــــــــــاة              وكن كا�سراً قبل اأن تك�ســـــــــــــــــــرا  
اإذا كنت ترجو كبار االأمـــــــــــــــــــور             فاأعدد لها همة اأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  
طريق العال اأبدا لالأمــــــــــــــــــــــــام              فويحك هل ترجع القهقـــــــرى  
وكل الربية يف يقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              فويل ملن ي�ستطيب الكـــــــــــــــرى  

اإن مع�سلة التخلف العلمي والتقني التي تعاين منها كثري من ال�سعوب اليوم الحتل 
حتل  وال  الزمان  وعيب  االأطالل  على  والبكاء  املا�سي  على  والنياحة  ال�سكوى  بكرثة 

باخلطب الرنانة والكلمات احلما�سية فقط بل باجلد والعمل .
نعيب زماننا والعيب فيـــــــــــــــــــــنا              وما لزماننا عيب �ســـــــــــــــــــــــــوانا  
ونهجو ذا الزمان بغيـــــــــــــر ذنب              ولو نطق الزمان لنا هجـــــــــــانا  

يا قادة الأمم : ال بد من الدرا�سة املتكاملة وال�ساملة ومعرفة االأ�سباب والعالج مع 
ال�سرب ودميومة التقومي والتم�سك بالكتاب وال�سنة .. ولنعلم علماً يقينياً اأن االإ�سالم 
العلمي والتقني واالإداري وقد  التطور  اأمام  االإ�سالم مل ي�سادموا ومل يقفوا  وعلماء 
بات هذا الفهم يف عقول البع�س نتيجة ملواقف فردية اأو خالفات فكرية ..عجباً لهم .

كيف يقف االإ�سالم اأمام ذلك واهلل يقول على ل�سان نبيه : زب   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ رب طه: ١١٤ وقولهزب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    رب الأنفال: ٦٠ .

وهذا ي�سمل كل علم نافع وكل قوة تدافع ، قوة يف العلم واملال وقوة يف العدة والعتاد  .
رب  مج    ىت       مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   يقول:   واهلل  ذلك  يكون  كيف 

املجادلة: 11  فالعلم علو و رفعة  وعزة وقوة ..
كيف يكون ذلك والر�سول i )اأمر زيد بن ثابت اأن يتعلم لغة اليهود ( رواه اأبوداود 
ولنعلم علماً يقينياً اآخر اأنه مل يكن التم�سك باالإ�سالم يوماً من االأيام �سبباً يف تخلف 
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امل�سلمني و�سعفهم وهزميتهم كال بل العك�س والتاريخ اأكرب �ساهد و�سدق اهلل :
من  للتخل�س  وفرى   حيل  لكنها    40: احلج  رب  ڍ   چ  چ   چ   چ   زب 
اإىل  رحلوا  الذين  من  بع�ساً  الدول  بع�س  يف  وجد  ...وقد  ودعاته   وعلمائه  االإ�سالم 
عند  الذي  والتاأخر  االأوربية  واحل�سارة  العلمي  بالتقدم  دموا  �سُ ملا  الكافرة   البالد 
امل�سلمني ، جعلوا اأن ال�سبب يف ذلك هو االإ�سالم وامل�سلمون فرجعوا بتلك الفكرة وقد 
اأو بداأوا يبحثون عن طرق للتخل�س  ت�سبعوا بها.. فهاجموا مبادئ االإ�سالم وعلمائه 

من قواعد االإ�سالم باأقوال �ساذة فعطلوا الن�سو�س  واأولوها .
وتارة ياأتون لنا بفكرة النظم والتنظيمات ودخلوا بها م�ستوردة من غري حتقيق والتنقيح 
حتى ُطم�ست معامل ال�سريعة يف كثري من البلدان االإ�سالمية والعربية وعار�سوا بها 
ن�سو�س الكتاب وال�سنة بحجة التقنني والتنظيم واالإ�سالح وع�سر النه�سة والتطوير 

وهو مزلق خطري . 

      اأريد لأحدهم اأن يكون عامل بناء وقوة فعاد عامل هدم و هّوة .
     اأريد لأحدهم اأن يكون نافعًا فعاد �ضارًا .
     اأريد لأحدهم اأن يكون راأ�ضًا فعاد ذنبا ً..

     اأريد لأحدهم اأن يكون �ضالحًا لنا فعاد �ضالحًا علينا ..

بكيانه  ثقة  نف�سه  راأ�سه عقل وال يف  �سخ�س يف  ي�سنع هذا  : واهلل ال  امل�سلمني  مع�سر 
وهويته ودينه ووطنه . اإنها واهلل الهزمية الداخلية تتخذ �سوراً �ستى ومربرات �ستى. 

ولكنها هزمية ال يقدم عليها اإال ال�سعفاء اخلائرون واجلبناء امل�سطربون .
اأي حقيقة علمية خال�سة جمردة من الهوى ا�سطدمت بالدين والعقيدة؟  هذا هو 
التاريخ ي�سهد بقيام علماء يف الطب والفلك والهند�سة والطبيعة والكيمياء، نبغوا يف 
بينهم وبني  العلم والعقيدة، وال قام  ال�سراع بني  االإ�سالم، فلم يقم يف نفو�سهم  ظل 
علماء  مع  اأوربا  حكام  فعل  كما  والتعذيب  احلرق  اإىل  يدعو  ما  احلاكمة  ال�سلطات 

الكني�سة ملا �سادموا العلم والتقنية . 
العلم،  عن  الدين  ف�سل  اإىل  احلائرين  املر�سى  بل  املثقفني  اأولئك  يدفع  الذي  فما 
وجتريح الدين، وتلم�س العيوب فيه - دون وعي وال درا�سة، ومبا ي�سبه �سراخ املحمومني 

)1(

)1(  اأنظر كتاب الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل االإنحطاط - لقي�س العزاوي -
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م اال�ستعماري الذي جترعوه وهم ال ي�سعرون؟  - اإاّل ال�سُّ
هذا  يف  واالأدلة  واالإجناز  والتطور  والرقي  التقدم  اأ�سباب  واأعظم  اأهم  من  فاالإ�سالم 
ال�سبب  يكون  قد  لكن   .. لذكرتها  االإطالة  خ�سية  ال  ولو  وقاطعة  ومتوافرة  متظافرة 
اإن  باالإ�سالميني  يقال  ملا  ذلك  نن�سب  وال   .. واأطيافنا  اأ�سكالنا  بجميع  امل�سلمون  نحن 
�سحت العبارة خللفيات واأ�سباب وخالفات فكرية اأو �سخ�سية .. فالق�سية جعل االإن�سان 
املنا�سب يف املكان املنا�سب ثقًة واأمانًة وعلماً وخربًة وجناحاً .. وللحديث بقية يف موطن 

اآخر باإذن اهلل .
واالإجنازات  تلك احل�سارات  اأهم مقومات  : ومن  والقلم  والفكر  والرتبية  االأمم  قادة 

العلمية والتقنية :
 : معان عظيمة  يحملون  الأنهم  وفكرياً  وعلمياً  تربوياً  و  اإميانياً  اإعداداً  ال�سباب  اإعداد 
ذكاء واإبداع ، طموح و عطاء ،حيوية ون�ساط ،�سرب وحتمل ، قوة وتعاون ، همة وعزمية.. 

ب�سالة و�سجاعة ، رجولة و�سهامة ، ح�سن تخطيط وتدبري واإقدام .. 
فهم قلب االأمة الذي ينب�س والعمود الفقري الذي به تتحرك و�سمام اأمانها وعدتها 

وعتادها  .
هم زينتها وفخرها وجمدها واأن�سها ، هم جمالها وح�سنها .

هم قوتها وجناحها وفالحها واأمنها واأمانها .
هم رجالها و�سالحها ودروعها .

هم ح�سونها وجبالها ..هم اأر�سها و�سماوؤها ..
لذا تبذل االأمم كل غال ونفي�س يف �سبيلهم ..حتارب الرذيلة الأجلهم ..

 تفرح وحتزن الأجلهم ..ت�سرتخ�س املوت حلياتهم ..
 تخاطر لنجاتهم وتخو�س املعارك حلمايتهم ..

فاإذا �ساع ال�سباب وهلكوا كان اخل�سار عليها والهزمية حليفها واالنحراف طريقها واملوت 
نهايتها واأعظم اهلل اأجرها واأح�سن عزاءها يف اأعز ما متلك ..

�سهولة  مع  ال�سيما  عاملية  ظاهرة  اأ�سبحت  وفكرياً  اأخالقياً  ال�سباب  �سياع  ظاهرة  اإن 
االنتباه  من  البد   ، اجلوال  والهاتف  وال�سبكات  القنوات  عرب  العامل  بجميع  االت�سال 
اأفراداً وجماعات على  ال�سر  ازدياد وتعا�سد وحتالف قوى  لها واخلطر املحدق بهم يف 
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�سحقهم فكرياً واأخالقيا ً ..
لها يف كل ناحية �سعـــــــــــــــــــاع اأرى ناراً ت�سب على يــــــــــــــــفاٍع      
وباتت وهي اآمنٌة رتــــــــــــــــــــــاع وقد رقدت بنو العبا�س عنها     
تدافع حني ال يغني الدفاع كما رقدت اأمية ثم هبــــــــــــــــت    

***
              اأقول من التعجب ليت �سعري                 اأاأيقاٌظ اأمية اأم نيـــــــــــــــــــــــــــــــــام

لذا كان لزاما اأن تعرف االأمم  قيمة �سبابها وما هو الواجب نحوهم و ما هي خمططات 
العدو الإغوائهم ومعرفة اأ�سباب فقد دينهم وهويتهم قبل اأن يقع الفاأ�س على الراأ�س 
وحينها الينفع الندم والتالوم واملتابع لو�سائل االإعالم باأنواعها ي�سمع ما يكدر اخلاطر 
ويقلق اأويل العقول والب�سائر..اليكاد متر اأيام اإال وي�سمع ويقراأ وقد ي�ساهد ما يقرح 
ما  ملكافحة  ال�سبل  جميع  و�سع  من  فالبد   . القلوب  ويحرق  الدموع  ويذرف  العيون 
يف�سد عقيدتهم واأخالقهم .. والوقاية خري من العالج والدفع قبل الرفع  واأال ُتقذف 
اأنها حت�سن �سنعاً، فكثري  االأمواج واالأثباج والهلكات واحل�سرات وهي حت�سب  بهم يف 
من ال�سباب يعي�سون حرية وا�سطراباً ، اأفكارا و�سلوكاً وهذا م�ساهد وملمو�س وال ينكر 
املح�سو�س اإال مكابر اأو مم�سو�س ولي�س هذه نظرة ت�ساوؤمية بل اخلري موجود واالإ�سالح 

موجود ونطمع يف املزيد.
اإن ال�سباب ذكوراً واإناثاً اأمانة يف اأعناق اجلميع ، اأمانة يف اأعناق االأولياء ، اأمانة يف اأعناق 
كلمة  �ساحب  كل  اأعناق  يف  اأمانة   ، والدعاة  املربني  اأعناق  يف  اأمانة   ، واالأمهات  االآباء 
ومنرب وتوجيه  ، اأمانة يف اأعناق مالك القنوات  ، اأمانة يف اأعناق التجار املهتمني مبا 
يحتاجه ال�سباب من ثقافة و ملب�س ومركب ، اأمانة يف اأعناق حرا�س الوطن وحرا�س 

الف�سيلة ..
ماذا قدم اجلميع يف جمال اإ�سالح ال�سباب والفتيات ؟. 

البد من فتح جمعيات خريية تعتني بال�سباب والفتيات وق�ساياهم واإ�سالحهم فكرياً 
واأخالقياً ..على خمتلف اأعمارهم وثقافاتهم والبد من النداء والتنادي بذلك .

البد من فتح ملف احلوار عن ق�سايا ال�سباب بكل �سفافية وو�سوح و�سوابط . 



٧

البد من تظافر اجلهود وفتح الو�سائل واملنافذ للعمل الإ�سالح ال�سباب .
البد من نزول امليدان وعمل البحوث والدرا�سات . 

من غري تطويل و ال جلــــــــــــــــــــاج البد من حل ومن عالج     
العقوبات  �سن  على  يركزون  القرارات  اأ�سحاب  من  كثرياً  ن�ساهد  اأننا  العجيب  ومن 
ولكنهم ين�سون اأو يتنا�سون اأنظمة احلماية والوقاية واالإ�سالح ومعرفة اأ�سباب الوقوع 

يف اجلرمية واخلطاأ . 
اإن قوة ال�سالح والعقوبة لي�ست هي احلل الوحيد لتلك امل�سكالت فكرياً واأخالقياً .
فاإنه من اليذد عن حو�سه يهّدم قم يف االأمور حــــــــــــــــازماً      

اأين و�سائل االإعالم وال�سحف و الكتاب عن ق�سايا ال�سباب والفتيات يف اأطروحاتهم؟ 
واإن وجد فقليل فناأمل املزيد من الطرح مع الدقة والتخ�س�س .

ن�سمع بني كل فرتة واأخرى عن بحوث وم�سابقات وكرا�سي وغريها تتبناها كثري من 
اجلهات واجلامعات عن ق�سايا متنوعة لكننا بحاجة اإىل مثل ذلك يف ق�سايا ال�سباب.

بذل  من  البد  الفاأل  ومع  الفاأل  والفاأل  واليزال  مازال  االأمة  يف  فاخلري  كله  ذا  ومع 
االأعمال والزم الفاأل بذل االأعمال وال تعار�س بني الفاأل والن�سح والت�سحيح واالآالآم 

حما�سن االآمال .
 وبعد هذه املقدمة وملا بداأ ما ي�سمى باالبتعاث يف ازدياد  - وهو يف كثري من البالد 
الواجبات   من  وواجباً  ملحة  �سرورة  ذلك  عن  احلديث  كان   - والعربية  االإ�سالمية 

واختلفت االآراء : 
1-مابني موؤيد يقول : االبتعاث اأمل كله حتى قال اأحدهم : ) اإين مع االبتعاث ولو 

اإىل جامعات اإ�سرائيل ( .
٢-غري موؤيد يقول : االبتعاث اأمل كله وهو طريق للتغريب والهجرة بالعقول اإىل اأوربا 

وخمطط الإف�ساد ال�سباب فكرياً وعقدياً ، وانغما�سهم يف ال�سهوات .
3-متو�سط بينهما يقول : االبتعاث اأمل واأمل .

الثانية  واالإرادة  الباعثة  اجلهة  واإرادة  املبتعث  اإرادة   : اإرادتني  حتت  يكون  ذلك  وكل 
تتحمل اجلزء االأكرب من �سناعة االأمل واالأمل يف حياة املبتعث ال بل االأمة .
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حل  يف  وواقعيني  من�سفني  نكون  اأن  ق�سايانا  معاجلة  يف  النجاح  عوامل  من  واإن   
م�سكالتنا واأطروحاتنا بدون اإفراط وال تفريط واأن ن�ستجر جتارب املا�سي واحلا�سر، 
م�ست�سحبني ال�سدق وال�سفافية واحلكمة ولنكن �سرحاء ولو على اأنف�سنا ، الحتركنا 
ردود االأفعال والعواطف احلما�سية وليكن من خالل الواقع والدرا�سات امليدانية لن�سل 

اإىل النتائج واحلقائق واالأرقام الناطقة كما يقال .
مع�سر االأخوة : ما اأقبح العاطفة التي تبني حجراً من جهة وتهدم جداراً من اجلهة 
االأخرى وما اأق�سى العاطفة التي ت�ستنبت زهرة وتقتلع غاباًً والتي حتيينا يوماً ومتيتنا 

دهراً ..
اإن الذي ينظر بعني الوهم يرى النا�س يرتع�سون اأمام عا�سفة احلياة فيظنهم اأحياء 
وهم اأموات منذ الوالدة ولكنهم مل يجدوا من يدفنهم فظلوا منطرحني فوق الرثى 

ورائحة الننت تنبعث منهم .
االأحكام  جهة  من  املو�سوع  هذا  نحو  الكتابة  املبتعثني  بع�س  مني  طلب  فقد  وبعد 
ال�سرعية التي تواجههم اأثناء اغرتابهم وقد تنوعت الكتابات يف ذلك  فلبيت ذلك لهم  
وراأيت من املنا�سب اأن اأ�ساهم بكلمات ولو ي�سريات على عجل وباخت�سار دون خلل، براءة 
للذمة ون�سحاً لالأمة واأ�ساأله �سبحانه الت�سديد واالإعانة والتوفيق واالإبانة لذلك كله 

جاءت هذه الكلمات بعنوان :) االبتعاث اآمال واآالم واأحكام( .
       كتبت واإين كنت فيها معوقــــــــــــــــــــــــا                  وي�سبح قلبي ثم مي�سي م�سّيقـــــــــــا
       وحيداً بال خل يوؤان�س خاطـــــــــــري                  ويك�سف �سمتي حني يغدو حمّدقا
       ومل اأدر ما �ساء االإله بحكـــــــــــــــــــــــمه                   اإذا كنت اأ�ستق�سي بفكري معّمقـــــــا
بحيث به اأحوي االأماين موّفقــــــــــــا        ولكنني اأرجو من اهلل ف�سلــــــــــــــــــــــــه    
       فال خيب اهلل الذي قد رجوتــــــــــــــه                  بحقك ياذا املن يارب حققــــــــــــــــــــــــــــــــا
       اأجب البن يحيى ما دعاه تف�ســــــاًل                 وكن البن يحيى يا اإلهي موفقــــــــــــا

***
       فخذها هداك اهلل اأخذ موفــــــــــــــــــق                لعز املعايل حافظ كي ت�ســــــــــــــــــــــــــددا

***
       هدية من مقل قال معتـــــــــــــــــــــــــذراً               فلي�سعد النطق اإن مل ي�سعد احلــال 

***



9

       يا خالق اخللق يا من ال �سبيه لـــــه               ا�سمع دعائي وي�سر يل مهمــــــــــــــــاتي
اللهم اأنت ع�سدي ون�سريي ، بك اأجول وبك اأ�سول وال حول لنا وال قوة اإال بك اأنت 

العلي العظيم .
اللهم فا�سرح يل �سدري وي�سر يل اأمري واحلل عقدة من ل�ساين يفقهوا قويل .

اللهم فاطر ال�سموات واالأر�س عامل الغيب وال�سهادة اأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون ، اهدنا ملا اختلف فيه من احلق باإذنك ، اإنك تهدي من ت�ساء اإىل �سراط 

م�ستقيم .
�سائاًل اهلل اأن تكون لبنة يف بناء االأمة و بالغاً يف ك�سف احلق والغمة واأن تكون �سبباً 
االأر�س  القبول يف  لها  واأن يو�سع  الهمة   العدة وعلو  واإعداد  النفو�س  ا�ستنها�س   يف 
ويف ال�سماء مبنه وكرمه وف�سله واإح�سانه  واأن تكون ح�سناً وت�سديداً لفلذات االأكباد 

وحرا�س االأمة .واأن تكون نوراً وذخراً  لكاتبها وقارئها يف الدنيا واالآخرة .
انتفع بها والدّي وكل حمب وم�سلم غيور  واأجر من  اأن ي�سرك يف ثوابها  �سائاًل اهلل 

يحرتق الأمته .
داعياً اأ�سحاب الكلمة والبيان والتخ�س�س : اأن ي�سهموا يف مزيد من االإي�ساح والتجلية 

واالإر�ساد والتوجيه والبحث والتحقيق ، فامل�سوؤولية م�سرتكة .
اإمنا الذكرى تنفع املوؤمنني هذه ذكرى الأرباب النهى     

الر�سالة  هذه  اإخراج  يف  �ساهم  من  لكل  مو�سول  اهلل  �سكر  بعد  وال�سكر  البدء  وقبل 
باأفكاره ومالحظاته من طلبة العلم والدعاة وال�سباب والف�سالء ، الذين حملوا معي 
هم هذه الر�سالة فجزاهم ربي عني وعن كل قارئ خري اجلزاء ويف جملتهم من عا�س 

�سنوات يف بالد الغرب .
       لوكنت اأعرف فوق ال�سكر منزلة            اأعلى من ال�سكر عند اهلل يف الثمـــــــــن 
      اإذاً منحتكها مني مهذبــــــــــــــــــــــــــــــــة           �سكراً على �سنع ما اأوليت من ح�ســـــن
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اأيتها االأمة امل�سلمة ، الفتية ، القوية ، العزيزة ، ال�سابرة ، املن�سورة باإذن اهلل :
وبعد انقطاع عاد اللقاء ويتجدد بكم العهد اأخرى على وعد قد م�سى ، وها اأنا اأجنزه  
اليوم يف هذا امل�ساء بحول من اهلل ذي القوى وعذراً على التق�سري والتاأخري يف الوفاء. 

فاأحييكم والتحايا اأول اللقاء فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ولقاوؤهم من متعتي يا �سـادتي رد ال�سالم على االأحبة عادتــــــي   
خُلقاً فكانوا يف املكارم قـــــــــادتي اإين اأهيم مبن �سمت اأقــــــدارهم    
حتلو بغري �سنائهم يا اإخـــــــوتي قلت احلياة بهم فهل من �ســاعة   
واأعي�س يف رو�ساتهم يف راحـــــــة من اأعذب االأوقات اأن األقاهــــــــــم   
طاب انتمائي فيهم و�سعـــــادتي اأجمل باإخوان العقيدة مع�ســـــراً   

اأوًل: خماطر البتعاث :
مما ال �سك فيه اأن ال�سفر لبالد الكفار حتف به املخاطر وال اأحد ينكر هذا وهو اأمر من 

امل�سلمات واجلميع يدرك ذلك وال يختلف فيه اثنان ومن ذلك على �سبيل االإجمال : 
1- ال�سفر لبالد الكفار بذاته خطر عظيم ورد عنه عليه ال�سالة وال�سالم اأنه قال )اأنا 
بريء ممن يقيم بني اأظهر امل�سركني ( رواه اأبوداود والرتمذي وقال ال�سوكاين رجال 
اإ�سناده ثقات . وقوله )ومن جامع امل�سرك و�سكن معه فاإنه مثله( رواه اأبوداود .وحمل 
ابن حزم هذه االأحاديث على دار احلرب قال ابن حجر يف الفتح : وهذا حممول على 
من مل ياأمن على دينه 39/9 وقال ال�سوكاين يف النيل : )قوله : فهو مثله ( فيه دليل 
ال�سكن  العلماء  بع�س  الكفار، ووجوب مفارقتهم 540/9.وحمل  م�ساكنة  على حترمي 

بينهم للحاجة ب�سوابطه و�سياأتي مف�ساًل باإذن اهلل.
انتقل  اإذا  وال�سيما  االأخالقي  والف�ساد  للفنت  تعر�س  الكفار  لبالد  ال�سفر  يف  ٢-اأن 
االإن�سان من مثل بالدنا امل�سلمة املحافظة اإىل بع�س البالد املنحرفة اأخالقيا وال�ساب 
الف�ساد بجميع �سوره  ال�سيل اجلارف من  اأمام ذلك  �سي�سنع  عنده فتوة وميل فماذا 

واأ�سكاله ؟واهلل امل�ستعان .
3-اأن يف ال�سفر لبالد الكفار تعر�س لبع�س املخاطر العقدية ولقد كان بع�س ال�سباب 
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امل�سائل العقدية ويبثون  حينما �سافر لبع�س الدول بداأ الكفار يناق�سونهم يف بع�س 
وي�ساأل عن  يت�سل  بع�سهم  فبداأ  اجلواب  ال�سباب يف  فحار  واالإ�سكاالت  عليهم  ال�سبه 
تلك ال�سبه التي قذفت يف عقولهم وقلوبهم  ومنهم من وقع يف الفتنة ومن امل�سئول 

حينئذ!؟
للبالد  والفكر وحماكاة  املنهج  تعر�س لالنحراف يف  الكفار  لبالد  ال�سفر  اأن يف   -4  

الكافرة .
5- نقل بع�س االأفكار التغريبية لبالد امل�سلمني .

6- ال�سفر لبالد الكفار تعرتيها خماوف االعتداء على النف�س .
٧- التعر�س لالختالط املحرم داخل اجلامعات واال�سكانات . 

8- ال�سكن مع االأ�سر الكافرة بحجة تعلم اللغة وهذا ممنوع �سرعاً وله مفا�سد على 
دين ال�سخ�س واأخالقه وفكره و�سلوكه ويتعر�س لل�سبهات وال�سهوات وكم من ال�سباب 
الو�سيلة  بتلك  وهلك  �ساع  ال�سباب  من  اخللطة.وكم  تلك  بغري  للغة  متقناً  اأ�سبح 

والطريقة !!
9-بث امل�ست�سرقني اأفكارهم ومبادئهم يف عقول وقلوب اأبناء امل�سلمني .

 ويف املقابل والإن�ضاف مطلب و لالبتعاث فوائد واإيجابيات ومنها :
1 - اكت�ساب املعارف والعلوم بجميع اأنواعها واأ�سكالها .

٢ - التعرف على املجتمعات واحل�سارات واأخذ حما�سنها وترك قبائحها .
يف  وجتاربهم  خرباتهم  من  واال�ستفادة  والفكر  العلم  اأ�سحاب  على  التعرف   -  3

احلياة.
4 - اإتقان بع�س اللغات .

5 - نقل �سورة حية عن البلدان االإ�سالمية والعربية وت�سحيح املفاهيم الغربية عنها.
6 - الدعوة اإىل اهلل عز وجل وامل�ساركة يف ذلك قدر اال�ستطاعة ولو بالكلمة الطيبة 

واملعاملة احل�سنة .
٧ - طريق ملعرفة االأخطاء وت�سحيحها يف م�سرية االإن�سان وبلده ويف املقابل معرفة 

االإيجابيات التي ميتلكها الفرد والوطن وال�سعب امل�سلم والعربي .
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8 -  االن�سباط يف تطبيق االأنظمة والدقة يف املواعيد  وهذا الذي ينق�سنا نحن امل�سلمون 
)اآليات التطبيق والتنفيذ ( .

         درجنا على فو�سى اأ�ساعت جهودنا       وغالوا برتتيب اجلهود واأقدموا
        وقد يرجع احلق امل�سو�س خائبــــــــــــــــاً        وينت�سر البطالن  وهو منــــــــّظم 

وقد يرد �سوؤال اأي اجلانبني اأكرث تاأثريا ال�سلبيات اأم االإيجابيات يف نفو�س املبتعثني ؟ 
اأنف�سهم  والدار�سني  وامليدانيني  وال�سورى  الفكر  واأ�سحاب  القرار  ل�سناع  اجلواب  اأدع 
فاالأمانة منوطة بهم جميعا من خالل الدرا�سات امليدانية ورغبة يف الو�سول اإىل احلق 
الدنيا  يف  امل�سئولون  وهم  و�سبابها  لالأمة  واحلماية  االإيجابية  من  قدر  اأكرب  وحتقيق 

واالآخرة .
ثانيًا : كيف نحمي �ضبابنا من خماطر البتعاث  : 

البد من و�سع �سوابط واأطر مادامت االأمة اأخذت على كاهلها حماية �سبابها والرقي 
بهم نحو التقدم املعريف من خالل برامج االبتعاث وال اأظن اإال اأنها متيقظة جلملة منها 

وهي ذكرى والذكرى تنفع املوؤمنني ..
وال ي�سدق علينا قول القائل :

      األقاه يف اليم مكتوفاً وقال له                    اإيـــــــاك اإياك اأن تبتل باملاء 
�ضوابط الإبتعاث : 

اأ- حتديد فئة عمرية من اخلام�سة والع�سرين عاماً ونحوها لطالب االبتعاث واأن يكون 
ح�سارات  �سيواجه  الأنه   ، والثقافة  واملعرفة  واالإدراك  والعقل  الوعي  م�ستوىمن  على 
واأديان خمالفة عما ن�ساأ عليه وقد تكون عدائية و ال�سيما اأن �سغري ال�سن �سريع التاأثر  
مبن يلتقي  فكيف اإذا كان اأ�ستاذه ومعلمه ؟ ال �سك �سيكون التاأثري اأقوى و كبري وقد 
يكون انحرافه واخفاقه اأكرث  والأنه كلما تقدم املبتعث يف ال�سن كان اأعقل واأرجح و اأجنح 
و اأحر�س واأنفع لنف�سه واأمته ومن خالله يحقق لنف�سه واأمته كثرياً من اأهداف وغايات 
االبتعاث والأنه ي�سعب اإقناعه وتنازله عن املبادئ والثوابت احلقة التي تغذى بها وفطم 
عليها و الأن �سغري ال�سن اليعول عليه يف �سيء وابتعاثه قد ي�سر اأكرث مما ينفع من عدة 

جوانب وهذا واقع وم�ساهد وال ينكر املح�سو�س اإال مكابر اأو مم�سو�س .

)1(

)1( اال�سالم اأر�سد  للدقة يف املواعيد والوفاء بها لكن ولالأ�سف اأن الغرب اأجاد بتطبيق هذه النظريات واهلل امل�ستعان .
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ب - اأن يكون متزوجاً والزواج ح�سن من الفنت باإذن اهلل واأو�سي املبتعث بالزواج لزاماً 
لوجود كثري من الفنت التي قد توؤثر على نف�سية املبتعث �سلباً وانحرافاً .

ج - و�سع مقابالت و مقايي�س دقيقة واختبار قدرات لتتم املوافقة على ابتعاث املتقدم 
حتى ال نخ�سر كثرياً من �سبابنا واالأموال الطائلة  و نعر�سهم للف�سل بجميع اأنواعه 
ومن ثم �سيل جارف من امل�سكالت التي ال تنتهي �سواء على امل�ستوى الذاتي واالأ�سري 

واالجتماعي وقد ي�سل االأمر اإىل اأكرب من هذا واهلل امل�ستعان .
د-اأن يكون االبتعاث يف التخ�س�سات امللحة والتي حتتاجها البالد الباعثة ولي�س على 
مقا�سد  ونحقق  والوطن  واملجتمع  الفرد  على  عملياً  واقعاً  نحقق  اأن  الأجل  اإطالقه 

االبتعاث .
اجلوانب  جميع  من  املنا�سبة  البلدان  حيث  من  متكاملة  درا�سة  هناك  يكون  -اأن  هـ 

لالبتعاث.
و- اأن يعطى املبتعث دورات مكثفة يف جميع ما يحتاجه ) �سرعية – نظامية – تربوية(  
املجتمع  فهم   - الطالب  يحتاجها  التي  اإليه  املبتعث  البلد  اأنظمة  بع�س  ز– معرفة 
واحل�سارة التي �سيذهب اإليها - لكي نحافظ على اإ�سالمه واأخالقه واأفكاره وهويته 
فال يعود لنا بفكر غربي تغريبي وهناك من ذهب وعاد بذلك الفكر للبالد االإ�سالمية 

وهاهي حت�سد ثمارهم علمت اأم مل تعلم .
ابتعاثه  ابتعاثه من خالل دورة مكثفة ليتم  اللغة يف بلده قبل  املبتعث  اأن يتعلم  ح - 

وهذا يقلل تكلفة االبتعاث والفرتة الزمنية لالبتعاث . 
ط - املتابعة الدورية ل�سلوكياتهم وان�سباطهم ودرا�ستهم وو�سع تقومي لهم .

ك - اأن يكون هناك ملتقيات للمبتعثني فيما بينهم وزيارات ، فاالإن�سان �سعيف بنف�سه 
قوي باإخوانه .

جهة  هناك  ويكون  الباعثة   اجلهة  بلد  بطالب  خا�سة  ا�سكانات  هناك  يكون  اأن  ل- 
اإال  ال�سماح باالنفراد  البلدان وعدم  م�سرفة عليها على غرار اال�سكانات اجلامعية يف 

بعد موافقة اجلهة املخت�سة بذلك .
م- و�سع برامج واأن�سطة متنوعة للطالب املبتعثني والرتكيز على اجلوانب الرتبوية 
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والتوعوية الأنهم بحاجة ما�سة للتوجيه والتذكري وملء اأوقاتهم بكل نافع ومفيد .
�س-اأن يكون هناك جلان اأو هيئة قانونية حلماية املبتعث والدفاع عنه واحلفاظ على 

حقوقه .
ن - و�سع جلان لدرا�سة م�سكالت الطالب املبتعثني �سواء كانت اإدارية اأو اجتماعية اأو 
غريها ، فال بد من احلفاظ على فلذات االأكباد واأعجب كثرياً من بع�س الدول حينما 
تتابع ق�سية الأحد رعاياها يف بع�س الدول وجتد االأمر ي�سرياً جداً وكيف تقوم وتقعد 
امل�ستوى  على  االأمر  ت�سعد  قد  بل  االأمر  لذلك  ورجالها  قدرتها  من  كثرياً  وت�سخر 

الر�سمي وجتد الطالب امل�سلم ال بواكي له وقد �سمعنا بع�ساً من هذا واهلل امل�ستعان .
                  اأوردها �سعد و�سعد م�ستمل                   ماهكذا تورد يا�سعد االإبل  

ع - اأن يتبنى بع�س اأ�سحاب مواقع االبتعاث على االنرتنت امل�سكالت العقدية والفكرية 
العلماء  على  بعر�سها  ويقوموا  املبتعثني  الطالب  تواجه  التي  والتنظيمية  والفقهية 

ومن ثم اإخراجها يف ر�سالة اأو اأن يقوم الطالب املبتعثون بذلك .
اأحكام وتوجيهات واأنظمة  ف - و�سع حقيبة للمبتعث حتوي ما يحتاجه املبتعث من 

وغري ذلك . 
واأن�سحك اأيها الدار�س واملبتعث : بقراءة كتاب الدرا�سة يف اخلارج للدكتور ابن طالب 

قبل �سفرك واأخذك له فهو مفيد يف بابه ويفتح لك اآفاقا متعددة .
الراغبني دفعة واحدة  واأال يدفع جميع  �س-و�سع تقومي م�ستمر لربنامج االبتعاث 
واإمنا على �سكل دفعات ليتم تقومي كل دفعة على حدة وتاليف ال�سلبيات يف الدفعات 

التي بعدها اإذا اأردنا اأن نحقق الهدف بنجاح .
               ومن ال ميكن رجله مطمئنة              ليثبتها يف م�ستوى االأر�س يزلق  

ال�سيما  رجوعه  بعد  املبتعث  الطالب  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  متقنة  اآلية  و�سع   - ق 
املتفوق واجلاد واال�ستمرار على تطويره لكي نحقق اأهداف االبتعاث العائدة للمبتعث 
وللوطن ولالأمة ، بحيث تكون املخرجات موازية للمدخالت اأي نتائج االبتعاث تكون 
موازية للجهد املبذول يف االبتعاث على اأقل تقدير واإال فاملفرت�س تكون اأكرث واأعلى 
للجد  املبتعث  يدعو  مما  وهذا  اأواملوؤ�س�سي  اأوالر�سمي  الفردي  امل�ستوى  على  �سواء 
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امليزان  ..؟فاملبتعث وغريه يف  واإال فما فائدة االبتعاث حينئذ  واالجتهاد واالن�سباط 
�سواء والذكي وال�سعيف �سواء ..

�س- اختيار املكان املنا�سب لل�سكن بحيث توجد به بع�س اجلاليات امل�سلمة وامل�ساجد لكي 
يخفف ذلك نوعاً ما .. من �سدة الغربة ويكون التعاون على اخلري وال�سيما املتاأهلني 

مع زوجاتهم واأوالدهم لتهيئة بيئة اإ�سالمية لهم .
ر-نحاول اأن نقدم الدول االإ�سالمية ثم العربية ثم االأوربية يف البلدان املبتعث اإليها 

ح�سب احلاجة واأهداف االبتعاث .
فاأنت  بنف�سك  بنف�سك  بناء  يهياأ لك كثري مما تقدم فعليك  قد ال   : اأيها املبتعث 
امل�سئول االأول عن نف�سك وعن جناحك وف�سلك .. واأعّد نف�سك اإعداداً علمياً وتربوياً 

وفكرياً .
واأهداف  اأ�س�س  على  مبنياً  ذلك  يكون  اأن  البد  واجلامعة  التخ�س�س  تختار  وحينما 

ودرا�سة ال تقليداً وحماكاة لالآخرين ..
و�سل نف�سك من اأول حلظة تفكري يف االبتعاث هل قدراتك الفكرية والعلمية والنف�سية 

واالجتماعية واملالية مهياأة وقابلة لالبتعاث والدرا�سة يف اخلارج ؟
بل قبل ذلك هل اأنت بحاجة لالبتعاث ؟ هل ا�ستخرت اهلل يف االبتعاث ؟ هل التخ�س�س 
واملباهاة  اأ�سبح نوعاً من االفتخار  االأمر  اأم  ؟  االبتعاث  �ستختاره البد فيه من  الذي 
واخلروج من بع�س امل�سكالت اأو رحلة نزهة اأو خو�س جتربة كما يقال اإن مل تنفع مل 
اأو   !!.. باالبتعاث  �سلة  اأي  لها  لي�س  التي  ال�سخ�سية  الرغبات  بع�س  اأوحتقيق  ت�سر 

ليقال خريج الواليات املتحدة االأمريكية اأو بريطانيا اأو فرن�سا  وغري ذلك ..
هل �ست�ستفيد حقاً من االبتعاث ؟ ما هي اأهدافك من االبتعاث ؟ وهل ر�سمت لنف�سك 
خطة متكاملة واأهدافاً وا�سحة ملا قبل االبتعاث واأثناء االبتعاث وبعد االبتعاث ؟؟ اأم 
امل�ساألة عواطف وقرارات مرجتلة وحما�س غري من�سبط ..!! وحاول اأن تلتفت مينة 
وي�سرة ملن �سبقوك باالبتعاث لت�سمع وت�ساهد باأم عينك احلقائق ..بل وجدت البع�س 

يذهب الأنه اليدري اأين يذهب ، بل وجدت من يريد يذهب الأنه يعي�س فراغاً .
ففكر وقدر وال تعجلن                           بقلب عقول واأذن �سميعه 

***
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اأيها املبتعث :
اآمال  عندك  ولي�س  لذلك  اأهاًل  ل�ست  واأنت  لالبتعاث  ورقماً  مقعداً  حتجز  ملا  اإنك 
واأهداف.. اإمنا جمرد خو�س جتربة وال�سفر لتلك البالد والنظر والنزهة .. كم �ستحرم 
اأ�سخا�ساً لهم طموحات واآمال ؟ كم �ستهدر ب�سببك كثري من االأموال واالأوقات..؟ كم 

�ستفوت الفر�سة على اأ�سخا�س قد ينفعون االأمة والوطن اأكرث منك ؟ 
 

ثالثًا- اآمال الفرد والوالدين واملجتمع والوطن والأمة :
يا غرا�س املجد :

كم كابدت وعانيت وبذلت و�سهرت و�سافرت واأقمت ومر�ست وتعبت وعر�ست نف�سك 
للمفاوز واملخاطر  الأجل اأن حتقق مناك وتنفع اأمتك وترفع بها راأ�ساً يف اأي ميدان من 
ميادين املعرفة مهند�ساً متفوقاً وطبيباً بارعاً واإدارياً مبدعاً هكذا تريد نف�سك ونف�سك 

تريد و اأمتك تريد .
هكذا كانت اأحالم املنام واليقظة ؟؟ 

هكذا كان تفكريك وق�سدك وهدفك وغايتك ولكن طريق االإبداع طريق وعر ، طريق 
االبتعاث طريق مليء بالعقبات واملنعطفات .

الك�سل  تعرف  ال   ، جادة  اأبية  ونفو�س  نرية  وعقول  يقظة  عيون  اإىل  يحتاج  طريق   
وال�سعف و اللعب والهوى لها طريقاً .

وال  الفا�سحة  ال�سينما  ملواقع  ال  و  املدمرة  الف�سائية  للقنوات  طريقاً  تعرف  ال   
البارات املاجنة ال تعرتف مبواطن الف�سق واملجون واخلمور والرق�س واإمنا مواطن 
املعرفةوالعفاف والطهر والنقاء واللهو املباح ...اإمنا مواطن اجلد واالجتهاد والبذل 

والعطاء ..
  قد هيوؤك الأمر لو فطنت له                    فارباأ بنف�سك اأن ترعى مع الهمل 

االبتعاث دورة زمنية موؤقتة ذهبية فال تفرط يف �ساعاتها قبل اأيامها .
واالرتفاع  بالنجاح  حافلة  جتعلها  باهلل  واإميانك  وقلبك  وعقلك  بيدك  اأنه  واعلم 

وال�سرف واالإبداع واملهارات  اأو مليئة باخل�سران واالنحطاط وال�سياع . 
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لتكون مبدعاً يف علمك ودنياك ال بد اأن تكون طائعاً ملوالك )زب ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    
ں  ڻ  رب الطالق: ٢ زب  ېئ   ىئىئ  ىئ  یی     رب البقرة: ٢8٢ .       

وال العلم اإال مع التقى                    وال العقل اإال مع االأدب
لتكون موفقاً يف م�سرية االبتعاث ال تبتعد عن كتاب اهلل قراءة وتدبراً .. فهو اأني�سك يف 

الوحدة والوح�سة والغربة..
ال  اأ�سبحت   : فيقول  والفنت  االأمواج  تقاذفته  وقد  الدار�سني  ال�سباب  اأحد  يحدثني 
اأ�سلي اإال نادراً ..كانت زوجتي معي ، تعي�س فراغاً كبرياً .. اكت�سفت اأنها تدخل مواقع 
على االنرتنت واأ�سبحت على عالقة �سيئة مع بع�س االأ�سخا�س .. اأ�سبحت حائراً .. 
اأبكي بكاء طوياًل.. فاحتتها يف املو�سوع طلبت مني الطالق .. ترددت �سي�سيع اأوالدي 
اأاأقطع درا�ستي اأم اأ�ستمر واأعيد زوجتي واأوالدي اإىل بلدنا ..اأم اأطلقها ويبقى اأوالدي 
معي ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأقوم برعايتهم يف بالد الغربة ..ات�سلت على والدتي اأخربتها 
اخلرب وما اأنا فيه ظلمات بع�سها فوق بع�س ، بكيت بكاء الطفل قالت يابني : عليك 
الطعام.. على  واجلائع  املاء  على  ال�سماآن  اإقبال  عليه  اأقبلت   .. النجاة  فبه  بالقراآن 

اأ�سبحت اأجد ارتواًء ولذة وراحة .. اأقبلت على ال�سالة وكاأمنا ولدت من جديد .. 
اأي بلد كان واإن كان من بني  اأيها املبتعث : احلذر احلذر من �سديق ال�سوء من 

جن�سك وجلدتك .
يقول اأحد الدار�سني يف ال�سني : ففي اإحدى ليايل رم�سان كان اأحد ال�سباب جال�ساً 
على �سجادته يقراأ القراآن بعد �سالة الرتاويح مرتبطاً بربه ومواله يف �ساعة من اأ�سعد 
اللحظات بال مقارنة باأماكن الرق�س والبارات واإذ باأحد اأ�سدقائه يت�سل عليه ويقول 
له : اأتدري اأين اأنا قال : ال ، قال : اأنا يف ال�سارع وقد نادتني فتاتان اأعمارهماتقريبا 

ال�سابعة ع�سر ، فاأين اأنت ؟
فرد عليه االآخر بثبات املوؤمن امل�ستمد ذلك من كتاب ربه ومواله : اأتدري اأين اأنا ؟ اأنا 
يف البيت لوحدي فوق �سجادتي اأقراأ القراآن و امل�سحف بيدي ، هكذا يكون حفظ اهلل 
. وعلى قدر قربك من ربك وموالك يكون ثباتك عند  ، احفظ اهلل يحفظك  للعبد 

الفنت .
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فاهتز كيان ذلك املت�سل واأغلق اخلط بدون اأي رد . ودت الزانية لو اأن الن�ساء كلهن 
زواين وود الفاجر لو اأن كل النا�س فجاراً وال�سارق لو اأن كل النا�س �سراقاً  .

ن�ساأل اهلل الثبات والعافية وود العفيف التقي النقي اأن كل النا�س اأعفاء اأتقياء اأنقياء .
كل نف�س �سوف تلقى فعلـــــــــــها             ويح نف�س بهواها �ُسِغـــــــــــــــــــــــــــــــــلت  

لتكون اآمناً  يف دار الغربة فال تبتعد عن ال�سالة واحفظ اهلل يحفظك ..
                واإذا العناية  الحظتك عيونها             َنْ فاحلوادث كّلهن اأمــــــــــــــــــــــــــان

لتكون �سفرياً ، موؤثراً لالإ�سالم البد اأن تكون �سادقاً ، اأميناً ،عفيفاً ، �ساحلاً يف ظاهرك 
وباطنك .

لكل �سيء زينة يف الـــــــــــــــــــــورى             وزينة املرء متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام االأدب   
لتكون ممثاًل ناجحاً لبلدك وجمتمعك البد اأن تكون من�سبطاً يف �سلوكك واأخالقك.

                مبكارم االأخالق كن متحليـــــــا ً            وا�سدق وجد وناف�س االأبطــــــــاال
واهلل فاعبد وا�ستقم وت�سدقن            وادع ال�سكور فال يرد �ســـــــــــــــــــوؤاال   

�سمع �سقراط رجاًل يقول : اأنا غريب قال كال بل الغريب من ال اأدب له .
اأيها املبتعث : 

اإنك م�سلم واأي فخر اأعظم واأعز من هذا فنحن قوم اأعزنا اهلل باالإ�سالم فمهما ابتغينا 
العزة بغريه اأذلنا اهلل .

واعلم علم يقني اأن النا�س حترتم وجتل وتقدر وتهاب وقد تخاف ممن يكون متم�سكاً 
وعليها  يحيا  عليها  وعقيدته  ودينه  ومواله  بربه  متم�سك  هو  مبن  فكيف  مببادئه 

ميوت.
يقول جملة من املبتعثني وهذا جنده كثرياً عند الغربيني.. فاأين نحن امل�سلمون من 
هذه الق�سية ؟؟ اأين الذين �سقطت مبادئهم واالأمة اأحوج ما تكون اإىل القوة والثبات 

والعزة والوحدة يف زمن الرتاجعات واال�سطرابات وال�سغوطات .. 
احلذر احلذر من الذين ا�سطربت مناهجهم وفتاويهم عند اأدنى هزة وخلل ؟؟ اإياك 
اأن تكون من  الذين تنازلوا عن مبادئهم منذ اأن �سمعوا اأن امل�ساألة خالف وكانوا على 
بع�سهم  مبادئهم عدة �سنوات يدافعون وينافحون وعليها يوالون وينكرون بل قطعاً 



19

على علم باخلالف فاأين مكمن اخللل يف البداية اأم يف النهاية ؟ .فاللهم الثبات الثبات 
حتى املمات وبعد املمات حتى نلقاك اللهم اأرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه واأرنا الباطل 
باطاًل وارزقنا اجتنابه ، اللهم جنبنا ال�سهوات وال�سبهات واالأهواء وامل�سالت .اللهم اإذا 

اأردت بعبادك فتنة فاقب�سنا اإليك غري مفتونني .
اأين الذين باعوا مبادئهم عند اأدنى عر�س ويف اأ�سغر واأكرب مزاد لبيع املبادئ  ؟؟ 

يقول بع�س الطالب املبتعثني : كنا جمموعة من ال�سباب ال�سعوديني مبتعثني للدرا�سة  
يف اأمريكا واأثناء درا�ستنا يف اإحدى جامعاتها كان يف وقت املحا�سرة يدخل علينا وقت  
و�سار  لنا  فاأذن  كافراً  وكان  تردد  الدكتور ونحن يف  ا�ستاأذنا من  فاأول مرة   ، ال�سالة 

بعدها يف كل حما�سرة يقول لنا : من يريد الذهاب لل�سالة فال مانع ..
واآخر يقول : كنا قد در�سنا يف اإحدى اجلامعات االأمريكية و يف مادة من املواد قامت 
بتدري�سنا امراأة وبعد املحا�سرة ذهبنا وراءها للتحدث معها عن بع�س االأ�سياء فمدت 
يدها لت�سافحنا ، فاعتذرنا باأن ديننا االإ�سالمي مينع ذلك . فقبلت ذلك واأ�سبحت اإذا 

التقت بنا ال متد يدها ...
ما راأيك لو مد هذا الطالب يده و�سافحها على حياء اأو �سعف وهوى، حينها �ستكون 

امل�سافحة يف كل لقاء .. وماذا �سيكون بعد ذلك ؟؟  واهلل امل�ستعان .
اإنها ر�سالة من هوؤالء ال�سباب يف قمة الفتوة وال�سهوة وال�سجاعة واحلكمة  ..ولنعلم اأن 

�ساحب احلق من�سور واأن اهلل معه يف كل حني .
واأوهام  بحجج  لي�سافحها  م�سلمة  اأو  كافرة  امراأة  ليدي  يده  م�سلم ميد  ِلُتفِهم :كل 

�سيطانية .
i لتوقظ : كل من ميد يده بحجة امل�سلحة واأي م�سلحة ت�سادم ن�س ر�سول اهلل

) اإين ال اأ�سافح الن�ساء( رواه اأحمد وح�سنه ابن حجر  وقال  : ) الأن ُيطعن يف راأ�س 
الطرباين  له(رواه  امراأة ال حتل  اأن مي�س  له من  ، خري  اأحدكم مبخيط من حديد 

و�سححه االألباين.
اأهل  يا  العقول  فاأين  اأ�سد فتنة  واأيهم  اأم مالم�ستها  للمراأة  النظر  اأ�سد حرمة  واأيهم 

العقول ؟ 
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املتم�سك مببادئه واأن  النهاية هو  اأو  البداية  �سواء يف  املنت�سر حقاً  اأن   : لتنبه وتقول 
املهزوم حقاً �سواء يف البداية اأو النهاية هو املتنازل عن املبادئ .. والع�سا من اأول ركزة 

كما يقال ..لكن ذلك يحتاج اإىل حزم و�سجاعة وحكمة ونظر ثاقب واملداراة ال املداهنة..  
زب ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  رب الطالق: ٢

 ولنجعلها ن�سب اأعيننا ... اإنه الثبات على الدين واملبادئ .
اإنها ر�ضالة : لتحيي يف النف�س العزة باالإ�سالم واحلفاظ على املبادئ واالنت�سار على 

النف�س وثبات القلب .
ترجو النجاة ومل ت�سلك طرائقها             اإن ال�سفينة ال جتري على اليب�س 

اإن هناك جملة كبرية من الغربيني اأ�سحاب مبداأ بغ�س النظر عن �سحته من ف�ساده 
يقول غاندي : ) ال اأريد اأن يكون منزيل حماطاً باجلدران من كل اجلوانب وال اريد 
اأن تكون نوافذي م�سدودة ، اأريد اأن تهب ثقافات كل االأوطان على منزيل من جميع 

اجلهات وبكل حرية ولكني اأرف�س اأن يقتلعني اأحد من جذوري ( . 
ال نوافقه على كل ما قال ولكن تاأمل "واأرف�س اأن يقتلعني اأحد من جذوري .." 

االإنحرافات من م�سكرات  تلك  الكفر من  ت�ساهده يف بالد  اإن ما  يا فتى الإ�ضالم : 
وفواح�س وتربج و�سفور واإحلاد وخروج من دائرة االإن�سانية اإىل احلياة البهيمية  من 
ربك  حامداً  واأخالقك  اإميانك  على  ثابتاً  بدينك  متم�سكاً  تكون  الأن  الدواعي  اأعظم 
بع�س  من  �ساهدنا  اإننا  بل  واالأخالق  واالإميان  واالإ�سالم  العقل  نعمة  على  وموالك 
ال�سباب املبتعثني ممن كان عنده نوع من التق�سري يف اأمور دينه واأخالقه ملا �ساهد تلك 
املناظر املوؤملة كان ذلك �سبباً يف هدايته وا�ستقامته ومت�سكه بدينه وعرف نعمة االإ�سالم 

التي ن�ساأ وتربى عليها . 
بخالف البع�س فاإنه يزداد �سياعاً وانحرافاً وبعداً عن ربه ومواله واأ�سبح اليعرف من 
االإ�سالم اإال ر�سمه بل �سمعنا و�ساهدنا من غري ا�سمه ال بل الطامة الكربى وامل�سيبة 

العظمى من خرج من دينه واأ�سبح ن�سرانياً بل منحاًل من كل دين وخلق .
يقول اأحد االأ�سخا�س وقد ن�سرت هذه الق�سة عرب مواقع االنرتنت : اأعرف �سخ�سياً 
من عائلة بعثوا ابنهم للدرا�سة يف اأمريكا وهو يف التا�سعة ع�سر من عمره .. يف البداية 
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كان يزورهم ويرا�سلهم ثم بعد عدة �سنوات انقطعت اأخباره ..حاول اأخاه جاهداً البحث 
عنه و�سافر اإىل هناك وبعد جهد جهيد وجده ويف ح�سنه طفل من زوجته الن�سرانية 
التي تعرف عليها يف مقاعد الدرا�سة..ورف�س الرجوع اإىل بلده وروؤية اأمه التي مل يهناأ 
لها عي�س منذ فراقه .. وبعد ذلك غري عنوانه ومل يعرفوا اأي  �سيء اإىل اليوم ..مرت 
ووا�سلوا  يياأ�سوا  مل  اأهله  كبدها..  فلذة  فقد  من  معاناة  بعد  والدته  توفيت  ال�سنون 
البحث عنه..واأخرياً وجدوه ووجدوا ابنا له بلغ من العمر18 وجدوه ن�سراين الديانه 

اإجنليزي اللغة اأما االأب فقد باع دينه ووطنه واأهله وذاب مع احل�سارة الغربية .
اأوردت هذه الق�سة للعظة والعربة واحلذر واحليطة و هي  اأيها الطالب املبتعث : 
لي�ست من امل�ستحيل وال املحال اإن ثبتت �سحتها وال نعمم االأفعال وال الت�سرفات ولكن 
احلياة جتارب ..فكن حذراً ..زب ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ   رب يو�سف 

. 111 :
والعاقل من وعظ بغريه واحلكيم من ا�ستفاد من غريه . 

اقرءوا التاريخ اإذ فيه العرب                  �سل قوم لي�س يدرون اخلرب
العرب  االإخوة  اأحد  اأن  وهي   ، بنف�سي  عا�سرتها  ق�سة  اأذكر   و   : الدعاة  اأحد  يقول 
عدداً  له  واأجنبت  ن�سرانية  امراأة  من  تزوج  اأنه  يل  ذكر  اأمريكا  يف  املقيمني  امل�سلمني 
اأنها غادرت  من االأوالد ، وبعد م�سّي مدة طويلة على زواجهما فوجئ يف اأحد االأيام 
املنزل ، واأخذت معها االأوالد اإىل جهة غري معروفة، وتركت له ر�سالة ت�سعره اأنه يجب 
الدنيا يف عينيه،  واأظلمت  امل�سكني،  الزوج  دم  االأوالد، ف�سُ واأمر  اأمرها  ين�سى  اأن  عليه 
وا�ستمر مدة طويلة يبحث عن اأبنائه دون جدوى، والقانون االأمريكي مل ين�سفه يف 
هذا االأمر لكونه يقف اإىل جانب املراأة على زوجها، وقد دفعتني هذه الق�سة املوؤملة اإىل 
العلوم  اآنذاك يف معهد  األقيتها  الكتابيات  الزواج من  اأ�سرار  اإعداد خطبة جمعة عن 

االإ�سالمية والعربية يف فرجينيا.
يا فتى الإ�ضالم : احلذر احلذر من الزواج منهم فاإن لذلك اآثاراً خطرية ومفا�سد عظيمة 
على الدين واالأخالق والفكر واملنهج والواقع خري �ساهد.. وامل�سيبة حينما يكون بينهم 

اأوالد ويرتبون على عقائد اليهود والن�سارى .. واآحزناه واآ�سالماه واآ�سباباه .
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وكان عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ينهى عن التزوج من الكتابيات واأمر جمعا من 
ال�سحابة بتطليقهن..وكان ابن عمر ر�سي اهلل عنه ينهى عن ذلك اأي�ساً .

يافتى الإ�ضالم : املراأة امل�سلمة خري عون لك على دينك واأخالقك  اإن كان والبد من 
التزوج من بالد الغرب واليكابر يف هذا اإال مكابر .. كيف التخاف على دينك من امراأة 
اأخالقك ودينك من قوم  اإله وتعبد غري اهلل ؟ كيف ال تخاف على  توؤمن باأن امل�سيح 
يبغ�سون االإ�سالم واأهله ؟ كيف ال تخاف من امراأة هي على يقني اأنك مل تاأخذها اإال 
الأجل �سيء معني ويف قرارة نف�سها اأنك تبغ�س دينها املحرف ؟ كيف ال تخاف من امراأة 
واأمان وهي ال  اأمن  تاأكل اخلنزير وقد ت�سعه لك يف طعامك ؟ كيف تعي�س معها يف 
توؤمن بدينك وخالقك ونبيك ؟ كيف ال تخاف من امراأة لي�س لها اأ�سول دينية واأعراف 
اأن تدن�س فرا�سك ..؟فهل كنَّ  اجتماعية حني يوجد اخلالف معها ؟ كيف ال تخاف 

طاهرات عفيفات نقيات !!؟ 
اأيها املبتعث : اإنك داعية اإىل االإ�سالم و�سفري الأن ت�سحح تلك االأفكار اخلاطئة عن 
االإ�سالم وامل�سلمني التي بثها العدو حقداً وكراهية والأجل اإجناح اللعبة ال�سيا�سية اأو 

ب�سوء اأفعال اأبناء امل�سلمني  .
وهل �سيع االإ�سالم اإال قائل                           اأفعاله تنفي املقال وتهدم 

�ساب من املبتعثني الأمريكا تقول له اإحدى الن�ساء الن�سرانيات ملا راأت منه ح�سن اجلوار 
واملعاملة ومت�سكه بدينه و�سالته واأخالقه .قالت يا بني : اإن دينكم عظيم  ..

 فكم اأثرت يف نف�سه تلك الكلمات؟ فزادته هداية و ثبات باإذن اهلل .
اإن هناك مناذج من ال�سباب رائعة كانت وما تزال �سوراً م�سرقة موؤثرة داعية لالإ�سالم 

بحالها ومقالها .  
واملعانقة  االأفراد  بني  واملحبة  والنقاء  والطهر  العفاف  ق�سايا  ننقل  اأن  بحاجة  اإننا 
والتكافل  واالأرحام  والوالدين  اجلار  وحقوق  احل�سن  املايل  والقر�س  وامل�سافحة 
االجتماعي والرتابط االأ�سري واالجتماعي وق�سية ال�سدقة والزكاة وحترمي املخدرات 
وغري ذلك من ال�سور الرائعة التي حث عليها االإ�سالم ومن عادات ال�سعوب امل�سلمة 

فاإن املجتمعات الكافرة تفتقد كثرياً من تلك ال�سور امل�سرقة .
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ويف املقابل هناك مواقف لبع�س املبتعثني  وغريهم من امل�سلمني ممن �سوهوا �سورة 
وكراهية  حقداً  الكفار  نفو�س  يف  فاأورثوا   ، ت�سرفاتهم  وف�ساد  فعالهم  ب�سوء  االإ�سالم 

لالإ�سالم وامل�سلمني .
يقول اأحد ال�سباب : التقيت برجل بريطاين اجلن�سية ودار احلديث معه عن ال�سباب 
امل�سلم وبداأ يذكر عيوبهم وم�ساوئهم  وجعل ذلك مدخاًل للتنق�س من االإ�سالم فقلت 
له :ما راأيك يف احلوادث واملخالفات املرورية ؟ هل نن�سب تلك احلوادث واملخالفات ملن 
فعلها اأو لرجال املرور اأو لوا�سع االأنظمة املرورية ؟ فقال : بال �سك املت�سبب االأول هو 
امل�سلمني  الب�سر تن�سب مل�سدرها واأخطاء  اأخطاء  اأن  نتفق  اإذاً   : الفاعل واملبا�سر فقال 
تن�سب الأنف�سهم ال لالإ�سالم و لي�س هلل عز وجل وال لر�سوله الكرمي i يقول : ف�سكت 

وان�سرف. 
اأن كثرياً من اليهود والن�سارى يخالفون ما يف التوراة واالإجنيل  اأنه من املعلوم  كما 
فاإن جميع ال�سرائع ال�سماوية حترم الزنا واالعتداء على االآخرين والظلم والقتل بغري 
حق فكم عدد جرائم الزنا والقتل والظلم التي تقع يف الدول االأوربية ؟؟ واأيها اأكرث يف 

الدول االإ�سالمية اأم الدول االأوربية ؟؟ ما اأ�سباب احلرب العاملية االأوىل والثانية ؟؟ 
عون العدل واحلق .. ووجدوا عقواًل  اإنهم يدركون هذا جيداً ولكنهم يكتمون احلق ويدَّ
اأمريكا  املغرتون بح�سارة وعدالة  اأين   .. امل�ستعان  واهلل  خاوية هاوية  ونفو�ساً  فارغة 

واأوربا..؟ 
لوقا  نبيل  الدكتور  الن�سراين   امل�سرى  املفكر  ذلك  اأهلها  من  �ساهد  �سهادة  والنن�س 
بني  ال�سيف  بحد  االإ�سالم  :)انت�سار  عنوان  حتت  درا�سة  موؤخًرا  اأ�سدر  الذى  بباوي 
يف  بالتعذيب  قتلوا  الذين  امل�سيحيني  اأعداد  اأن  فيه  جاء  والذي  واالفرتاء(  احلقيقة 

عهد االإمرباطور دقلديانو�س يقدر باأكرث من مليون م�سيحى  . 
فكان يف عهده يتم تعذيب امل�سيحيني االأرثوذك�س يف م�سر باإلقائهم يف النار اأحياء على 
اأو كانوا يوثقون يف   ، ال�سليب حتى يهلكوا جوعا ، ثم ترتك جثثهم لتاأكلها الغربان 
فروع االأ�سجار ، بعد اأن يتم تقريبها باآالت خا�سة ثم ترتك لتعود لو�سعها الطبيعي 

فتتمزق االأع�ساء اجل�سدية للم�سيحيني اإربا اإربا..

 ) 1 (

) 1 ( ال�سحيح يقال ن�سراين ن�سبة للن�سرانية و ال يقال امل�سيحي فامل�سيح عليه ال�سالم بريئ منهم وياأتي تف�سيل ذلك 
ال حقاً باإذن اهلل
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ع�سر  العهد  ذلك  اعتبار  م�سر  فى  االأرثوذك�سية  القبطية  الكني�سة  قررت  لذلك 
ال�سهداء، واأرخوا به التقومي القبطى تذكرًيا بالتطرف امل�سيحى. واأ�سار الباحث اإىل 
القاه  وما  اأوروبا،  فى  والربوت�ستانت  الكاثوليك  بني  حدثت  التى  الدموية  احلروب 
اإثر ظهور  ال�سجون  والت�سريد واحلب�س يف غياهب  والقتل  العذاب  الربوت�ستانت من 
مبتاجرة  ذرعاً  �ساق  الذى  لوثر  مارتن  الراهب  اأ�س�سه  الذى  الربوت�ستانتى  املذهب 

الكهنة ب�سكوك الغفران ، فت�سدوا له والأتباعه وذبحوا املاليني منهم ""
اأن�سي اال�ستعمار  ال�سليبية ؟؟  اأن�سيت احلروب  بامل�سلمني ؟؟  املغول والتتار  ماذا فعل 
اأم تنا�سينا  اأن�سينا  االجنليزي  واالإيطايل والفرن�سي على كثري من بالد امل�سلمني ؟؟ 

ذلك الظلم وتلك الدماء ؟؟ 
ماذا فعلوا مبدينة ال�سالم باالأم�س واليوم ودار احلكمة ببغداد يف الع�سور الو�سطى ؟

ماذا فعلوا بفل�سطني وغزة اليوم ؟
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ    رب  زب ٻ  ٻ   اهلل  قول  اأن�سينا 

املائدة: 51 . 
هل  ؟  غزة  وجمزرة  فل�سطني  يف  اليهود  اأفعال  االأيام  من  يوماً  الن�سارى  اأدان  هل 
اأدان اليهود والن�سارى ما فعلوه  - يف قلب اأوروبا املتح�سرة - بامل�سلمني يف البو�سنة 
القريبة من مراكز احلوار والتقريب يف روما وجنيف وفينا ؟؟ ماذا فعل  والهر�سك 

الن�سارى بامل�سلمني يف بع�س دول اأفريقيا ؟؟ 
توجه  ومل  لل�سرب  ودعوته  املظلوم  بتعزية  و�سيقة  حمدودة  وبدرجة  اكتفوا  اإنهم 
للمعتدي الظامل اأي اإدانة اأو جترمي ؟ وتارة ت�سكت والتقول �سيئاً ومازالت غزة حتت 
وهدمت  الدماء  واأبحرت  الكثري  قتلت  وقد  وال�سواريخ  بالقذائف  ومتطر  احل�سار 
اإحدى ع�سر م�سجداً وكثرياً من املدار�س . يف �سهر اهلل املحرم من عام األف واأربعمائة 

وثالثني .
اأين ق�سية احلوار واحرتام االأديان ؟ اأين دعاة االأمن والعدالة  ؟ فعلى ماذا يدل هذا؟ 

اإنهم اأولياء بع�س .
يارب يارحمن فان�سر اأمة                قد اأغلقت من دونها اأبواب
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بل لو اأمعنا النظر يف العامل كله اأي ال�سعوب احرتاماً لالأديان االأخرى ؟؟
لوجدنا االإ�سالم وامل�سلمني ميثلون الدرجة االأوىل يف ذلك حكومات و�سعوباً واأفراداً ولو 
تاأملنا ماذا يعانيه امل�سلمون وال�سيما اأهل ال�سنة يف كثري من البلدان غري امل�سلمة من 
ال�سجن وامل�سايقات وعدم اإعطائهم حقوقهم وحمايتهم ومتكينهم من اأداء �سعائرهم 
وما يجدونه اأ�سحاب الديانات االأخرى يف بالد امل�سلمني من حقوق وعهد فالبون �سا�سع  
واالأمثلة على هذا كثرية جداً بل لو اأراد امل�سلم اأن ياأخذ حقه بناء على اأنظمة الدول 
فاأين دعاة حقوق   ، امل�ستعان  ا�ستطاع واهلل  ملا  االإ�سالمي  بناء على احلكم  الكافرة ال 

االإن�سان ودعاة تقريب االأديان ودعاة ال�سلم وال�سالم ودعاة الدميقراطية !!؟؟ 
الن�سارى  الغزاة  اأحلها  التي  والقمع  االإذالل  �سورة  امل�سلمني  ذاكرة  عن  يغيب  كيف 
بديار االإ�سالم على يد نابليون يف م�سر وف�سائع الرو�س بالعثمانيني يف بالد البلقان 
بقول  نذكرهم  ..لكن  املري�س  الرجل  تركة  االأوربيون  تقا�سم  واأخرياً  وداغ�ستان 

القائل:
ال تهيئ كفني ما مت بعــــــــــــد               مل يزل يف اأ�سلعي برق ورعد  

اأنا تاريخي اأال تعـــــــــــــــــــــــــــــرفه               خالد ينب�س يف قلبي و�ســــــــعد   
اإال مغفل ، مغرور ، مري�س يف عقله ودينه واإنا هلل واإنا  اإرث تاريخي ال يتجاهله  اإنه 

اإليه راجعون .
اإن هذا ال�سرد ال يعني القيام بالثاأر وال حمل ال�سالح بدون قواعد ال�سرع بل هو تاريخ 

البد اأن نعرفه . 
اقراءوا التاريخ اإذ فيه العرب              �سل قوم لي�س يدرون اخلرب    

واقراأ لتعرف �سفحة االأخبار ..
االإ�سالم  حقيقة  يعرفون  اإنهم   . ويكذبون  ويعدون  عون  ويدَّ وينكرون  يعرفون  اإنهم 

وامل�سلمني وحممداً النبي االأمني �سلوات ربي و�سالمه عليه .
ما اأقبح الدعوى من املدعي                   يعرف هــــــــذا كل قلب يعي
األي�س ح�ســـــــــــــــــــــــب املدعي اأنه                يف ن�سب الدعوى زنيم دعي
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اإنه اأوًل : البد اأن نعلم علم يقني ال�سك فيه وال ارتياب اأن ق�سية الهجوم ال�سر�س 
على االإ�سالم وامل�سلمني لن يفتاأ العدو عنها مهما زخرف القول وهي جتري يف عروقهم 

وهي اأ�سل يف عقائدهم الفا�سدة زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڄ  
رب البقرة: 1٢0 

خري  والتاريخ  االإ�سالم  معامل  طم�س  يف  يفتاأوا  ولن  مل  اأنهم   : ثانيًا  ولنوقن 
زب  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   .. قال اهلل  �ساهد ما�سياً وحا�سراً 

ڳڳرب البقرة: ٢١٧ .

ي�ستمد  الأنه  اإنه قوي  االإ�سالم ال ي�سعف وال مير�س وال ميوت  اأن  ولنوقن ثالثًا: 
. لكن  يو�سف: ٢1  زب ائ  ەئ  ەئ    وئ  رب  قوته من �ساحبه وهو اهلل جلت قدرته  
بذكرها  املقام  يطول  اللبيب  على  التخفى  الأ�سباب  واأ�سعفناه  �سعفنا  امل�سلمون  نحن 

..وهلل يف ذلك حكمة ..
ولنوقن رابعًا : اأن العامل االإ�سالمي هو االأجدر بالو�ساية على املجتمعات الب�سرية، 
ال�سيوعية  انهيار  وبعد   ، احلياة  معرتك  من  الفا�سدة  االأخرى  االأديان  ان�سحاب  بعد 
له  االإ�سالمي  ، والعامل  ال�سامية  الروحية  القيم  املادي من  الغرب  واإفال�س   ، امللحدة 
، وله ح�سور تاريخي متميز ، وميلك مقومات  يف املجد ن�سب عريق ، وطريق عميق 
لها  يح�سب  التي  الكامنة  الكربى  القوة  �ساحب  اإنه   ، اجلادة  امل�ستقبلية  االنطالقة 
من  االأوفر  احلظ  له  كان  ذلك  اأجل  -ومن  البادي  �سعفه  رغم  ح�ساب-  األف  الغرب 
، موؤيد  بال�سماء  ، فهو مو�سول  كله  ، وفوق ذلك  الهوية وم�سخها  موؤامرات حتطيم 

باملدد الرباين الذي  َي�سعه الغرب يف ح�ساباته .
ولنوقن خام�ضًا : اأن العزة والن�سر باالعتزاز بهذا الدين والتم�سك به حقاً ولو كنا 
اأ�سباب الن�سر والتمكني .. وواهلل  اأقل من القليل .. ويهيئ اهلل لهذه االأمة بتم�سكها 
اإال  كلها  الب�سرية  بل  االأمم  من  اأمة  وتثبت  وتتما�سك  وتقوى  تفلح  لن  وتاهلل  وباهلل 
اأمة  بادت  وما  اهلل  �سرع  نبيها وحتكيم  و�سنة  ربها  بكتاب  والتم�سك  ال�سحيح  بالدين 
وهلكت و�سعفت وا�سطربت وحارت و بارت اإال بالبعد عن ذلك  فيت�سلط بع�سهم على 
بع�س اأو ي�سلط عليهم من خارجهم من ي�سومهم الويل ويجرعهم الذل والهوان وبقدر 
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القرب والبعد يكون ال�سعف والقوة والنتيجة .
فقد ق�سَّ االأ�ستاذ ُيو�سف العظم - رحمه اهلل -  اأن وزير احلرب اليهودي " مو�سى دّيان 
" لقي يف اإحدى جوالته �ساباً موؤمناً يف جمموعة من ال�سباب يف حي ًّ من اأحياء قرية 
عربية با�سلة ، ف�سافحهم بخبث يهودي غادر ، غري اأن ال�ساب املوؤمن اأبى اأن ُي�سافحه 
، وقال له: " اأنتم اأعداء اأمتنا ، حتتلون اأر�سنا ، وت�سلبون حريتنا ، ولكن يوم اخلال�س 
منكم البد اآٍت باإذن اهلل ، لتتحقق نبوة الر�سول i: ) لتقاتلن اليهود ، اأنتم �سرقي 
"ديان"  فابت�سم    ، ثقات  رجاله  وقال  والهيثمي  الطرباين  رواه   ) غرّبيه  وهم  النهر 
وقال: " حقاً!  �سياأتي يوم نخرج فيه من هذه االأر�س ، وهذا تنبوؤ جند له يف كتابنا 
اأ�ساًل.. ولكن متى؟ " وا�ستطرد اليهودي قائاًل: " اإذا قام فيكم �سعب يعتز برتاثه ، 
واإذا قام فينا �سعب يرف�س تراثه، ويتنكر   .. ، ويقدر قيمه احل�سارية  ويحرتم دينه 

لتاريخه ، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم يهود على اأر�س فل�سطني(.
)هويتنا اأو الهاوية للمقدم �س41( 

يا فتى الإ�ضالم : جتنب النقا�سات واحلوارات التي يتعمدها بع�س الغربيني كنوع 
من االإثارة اأو بث بع�س ال�سبهات التي ال ت�ستطيع اجلواب عنها لئال تعي�س نوعاً من 
احلرية اأو تظهر مبظهر االنهزامية وال�سعف ومن ثم االن�سحاب فاعتذر من البداية 
اأردت  واإن  مقنعة  غري  �سعيفة  اإجابات  فتقدم  ُتفنت  اأو  َتفنت  اأو  ل  ُت�سِ اأو  ل  َت�سِ لئال 

اخلو�س والنقا�س فكن متدرعاً ب�سالح العلم واالأخالق مهاجماً ومدافعاً ..
وعليك باالن�سباط والهدوء حينما تواجه من ي�ستفزك يف دينك ووطنك و�سخ�سيتك 

فقد يكون وراء االأكمة ما ورائها ...واأنت االأعز االأكرم .
اأخي : اإياك اإياك اأن تكون �سهل االخرتاق واالقتناع ف�سرعان ما تتاأثر بتلك ال�سبه 
ظاهره  بلبا�س  األب�ست  مهما  وعقيدتنا  ديننا  ت�سادم  التي  احل�سارات  وتلك  واالأفكار 
الرحمة وباطنه العذاب ..يقول اأحد الدار�سني يف الطب وكانت له جتربتان يف اأمريكا 
اأن ما يثريونه من نقا�س و�سبه لي�س  اأنني وجدت بع�س االأوربيني : يف  وبريطانيا : 
عن قناعة اإمنا للت�سكيك يف الدين وازدراء ونكاية للم�سلمني لي�سلوهم عن �سبيل اهلل 

و�سدق اهلل  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    رب البقرة: 1٢0 
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اإياك اأن تغرت وتفتح قلبك قبل فاك لكل ح�سارة ، فالعاقل اللبيب وال�سجاع االأريب 
لي�س من ال�سهولة اأن ينخدع باللمعان والربيق الأنه �ساحب عقيدة ومبداأ وكلما كان 

االإن�سان �ساحب مبداأ .. عز و�سعب اخرتاقه.
بحار من الزيف والظلمة .                 مظاهر براقة حتتها    

اإياك اأن تكون ممن يبيع مبادئه واأفكاره عند اأدنى هزة وريح و على اأ�سغر مائدة حوار 
وجل�سة نقا�س وعند اأقرب �سوق بل كن �سامداً �سمود اجلبال فال تخنع وال تخ�سع .

اأخي ال تلن فاالأىل قـــدوة       ملثلي ومثلك يف املــــــــــــــــــــــــاأزم  
وال تتهـــــــــــــــــــــــــيب وال حتجم تقدم فاأنت االأبي ال�سجاع         
وال تت�ساءم وال ت�ســــــــــــــــــــــــــــــاأم فال تتنازل وال تنـــــــحرف           
يقي�س ال�سعادة بالــــــــــــــدرهم والتكن من مع�ســــــــر تافه        

�سوى م�سرب و�سوى مطعم         يعي�س ولي�س له غــــــــــــــــاية          

اإياك اأن تبيع دينك باأدنى متاع زب ے  ۓ  ۓ    ڭ    رب الن�ساء: ٧٧ .
فكيف تخاف من زيد وعمــــــــــــــرو    وعند اهلل رزقك والق�ساء   

***
  اهلل غايتنا وهل من غاية    

           اأ�سمى واأغلى من ر�سا الرحـــــــــمن
ليكن ل�سان حالك ومقالك :

وعقيدتي نور احلياة و�ســـــــــــوؤدد اأنا م�سلم واأقولها ملء الـــورى   
جن�ساً على جن�س يفوق مبحـتد �سلمان فيها مثل عمرو الترى   
ويدكُّ تيجان العنيد امللـــــــــــــــحد وبالل باالإ�سالم ي�سمخ عـــــــــــزة    
من ذرة اأقوى واألف مهــــــــــــــــــــــّند اإن العقيدة يف قلوب رجالــــــــــها   
ولغري ربي جبهتي مل ت�سجـــــــــد هلل اأ�سعى خا�سعاً وجماهـــــــــــداً    
ون�سئ اأنواراً ب�سرع حممـــــــــــــــــــد �سنعيد للدنيا �سباحاً م�ســــرقاً   
�سماء ت�سمو فوق هام الفـــــــــرقد ونعيد اأجماد اجلدود وعــــــــــــزة   
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       ونقولها اهلل اأكرب ح�ســــــــــــــــــــــــــــــــبنا                ومبنهج اهلل املهيمن نقـــــــــــــــــــــــــتدي
       بال�سرق اأو بالغرب ل�ست مبقتدي                اأنا قدوتي ماع�ست �سرع حمــــــــــمد
      حا�ساي يطويني �سراب خــــــــــــــــــادع               ومعي كتاب اهلل ي�سطع يف يــــــــــــــدي
      روح احلياة ونورها وجمالــــــــــــــــــــــها               من حاد عنه ففي ظالم �سرمــــــدي
َّال              فاأ�سيع يف حلك الوجود االأ�ســـــــــــــــود       اأنا ل�ست مم�سوخ الدماغ ُمكبــــــــــــ

الدين  �ستواجهها يف رحلة االغرتاب هي غربة  اأعظم غربة  اإن  يا �ضليل العلم : 
اأمامك  ومن  يديك  بني  والبدع  واملحرمات  حولك  من  وال�سرك  عينيك  بني  فالكفر 

وخلفك ..
اإن غربة الوطن تهون اأمام تلك الغربة ..

اإن غربة االأهل ت�سعف اأمام تلك الغربة ..
؟  اهلل  يار�سول  هم  ومن  قيل  للغرباء  )طوبى   i قوله  وت�سليتك  عزاوؤك  وليكن 
قال:الذين ي�سلحون اإذا ف�سد النا�س ( ويف رواية ) نا�س �ساحلون قليل يف نا�س �سوء 

كثري، ومن يع�سيهم اأكرث ممن يطيعهم ( . رواه اأحمد و�سححه االألباين .
وليكن قدوتك يو�سف عليه ال�سالم كيف واجه تلك الغربة والفتنة يف عنفوان ال�سباب و 
ال�سهوة  ؟؟ ويف ق�سر امللك ومن امراأة امللك . ف�سرب و�سمد �سمود اجلبال حينما تاأمل 

وتفكر فقال زب ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤرب يو�سف: ٢3 
زب ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ   رب اآل عمران: 101. فبقدر اعت�سامك 

تكون النتيجة .
وقال االآجري يف كتابه العزلة يف و�سفه للغريب:  فلو ت�ساهده يف اخللوات يبكي بحرقة 
ويئن بزفرة، ودموعه ت�سيل بعربة، فلو راأيته واأنت ال تعرفه لظننت اأنه ثكلى قد اأ�سيب 
يبايل بذهاب  به، ال  اأن ي�ساب  دينه  اإمنا هو خائف على  مبحبوبه ولي�س كما ظننت، 

دنياه اإذا اأ�سلم له دينه، قد جعل راأ�س ماله دينه يخاف عليه اخل�سران ( .
يعي�سه  ما  راأى  ملا  اأحدهم  فكان  ال�سباب الأمريكا  اثنان من  اأخي املبارك : ذهب 
الكفار من انحالل وما يعي�سه بع�س امل�سلمني من �سعف وانحراف كانت تلك املواقف 
موؤثرة يف حياته فكانت �سبباً يف ثباته وح�سن ا�ستقامته على دين اهلل بل اأ�سبح معلما 
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ًلتحفيظ القراآن للجاليات امل�سلمة يف اأحد م�ساجد الوالية التي ي�سكنها و اأما االآخر 
زميله و�سديقه فالتحق بالت�سجيالت االإ�سالمية التي كانت تابعة للم�سجد وكان له 

فيها دور بارز وجيد وقد تخرجا بتقدير ممتاز من اجلامعة .
اإن كثرياً من �سباب امل�سلمني �سرب اأروع االأمثلة واأف�سل منوذج ل�سورة االإ�سالم يف حياة 
اأفعاله وت�سرفاته و ذكائه وزكائه وعلمه وثقافته  اآ�سيا يف  اأوربا و�سرق  �سبابه يف دول 

ودعوته لالإ�سالم .
ىئىئ   ېئ    والفئتني..زب  الفريقني  بني  الكبري  والفرق  ال�سا�سع  البون  اأراأيتم 

ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  رب .
هادم  واالآخر  ولوطنه  وامل�سلمني  لالإ�سالم  ناجحاً  �سفرياً  الفرد  يكون  كيف  اأراأيتم 
لالإ�سالم وامل�سلمني وبلده فاللهم احفظ املبتعثني من الفنت ما ظهر منها وما بطن 

واحفظ لهم دينهم ودنياهم وقهم �سر االأ�سرار وكيد الفجار والكفار .
اإن االإن�سان ليعجب كل العجب من قوم عرفوا حقيقة االإ�سالم �سنني ولدوا عليها وتربوا 
عليها والأدنى هزة وفتنة تخلوا عن مبادئهم ويف املقابل جند يف العامل كله ون�سمع كل 
يوم من يدخل يف هذا الدين وينافح ويثبت ثبات اجلبال اأمام االأهواء واال�ستهزاء .. 

معتزاً رافعاً راأ�سه.. 
اأيها املبتعث  امل�ضلم :

   النا�س اأجنا�س كما يقال، تختلف طبائعهم وثقافاتهم واأديانهم ومذاهبهم وعاداتهم. 
تختلط ب�سنوف خمتلفة من الب�سر، لهذا يتحتم على االإن�سان اأن يقدر كل االأ�سخا�س 
ومظهره  �سلوكه  يف  االإ�سالم  يتمثل  اأن  عليه  بل  ملعتقداتهم  ي�سئ  ال  واأن  كانوا،  مهما 
التنازل عن ديننا و قيمنا  دون  اأح�سن، طبعاً  وخمربه، واأن يعامل اجلميع بالتي هي 

واأخالقنا  .
  قد جتتمع يوماً بن�سراين اأو بوذي يف ف�سلك الدرا�سي اأو يف م�سكنك، فمن الطبيعي 
اأن تكون بينكم عالقة ال تتجاوز الزمالة دون اأن ت�سل اإىل الوالء واملحبة ، عالقة طيبة 

�سمحة فيها العدل والوفاء ،الكل يقدر االآخر .
   رمبا يحدث خالف مذهبي فقهي معترب له اأ�سوله واأدلته ، اعتاد اأهل بلد على فعله 
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دون غريهم، فال �سري ما دام اخلالف لي�س عقديا ولي�س على اأ�سول الدين وما دامت 
املحبة واالألفة يف القلوب فال تع�سب لراأي وال خروج عن جماعة وياأتي له مزيد ب�سط 

وتو�سيح باإذن اهلل.
يا مبارك : اإن اأعظم ما يوؤثر يف النفو�س والعقول والقلوب هو اخللق احل�سن بكل ما 

حتويه هذه الكلمة من معان �سامية واآداب زاكية وف�سائل عالية .
فكن كرمي ال�سجية وح�سن اخلليقة وطاهر ال�سيمة وحميد الفعال ...

الأن االأفعال توؤثر اأكرث مما توؤثر االأقوال ..
فهي ت�سل اإىل القلوب قبل اأن ت�سل الكلمات واملحا�سرات ..

وكما قيل فعل رجل يف األف رجل اأعظم من قول األف رجل يف رجل ..
واأول معلم وداعية يف اأمتنا حممد i فقد ك�سب القلوب بجميل اأخالقه وعايل فعاله 

بال�سدق واحللم و التوا�سع و االأمانة ...
فهو النبي حممد ب�سماحة     ملك القلوب وقادها نحو القمم  

وهكذا التاريخ ي�سجل قدوات لالأمة بح�سن فعالهم فتبقى موؤثرة عرب مئات ال�سنني 
يف الفرد واالأمة ..

فكن يا �سفري االإ�سالم خري ممثل لالإ�سالم ..
ثالث فمنهن ح�سن االأدب يزين الغريب اإذا ما غرتب      
وثالثها اجتنــــــــــــــاب الريب وثانيهما طيب اأخــــــــــــــالقه         

جماعات  فاأ�سلمت  ال�سينني  يف  املبتعثني  الطالب  من  كثري  اأثر  فقد  ال�سني  يف  اأما 
وخرجت من ظلمة ال�سيوعية اإىل نور االإ�سالم...كم �سينالون من االأجر ؟

بك خري لك من بحر درر   اإن هدى الرحمن �سخ�ساً واحداً    
ما بدا لل�سم�س اأو نور القمر   وهو خيــــــــــــر لك عنــــــــــد اهلل من   
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اأيها املبتعث :
 الأجل اأن تكون ناجحاً يف تعاملك مع االآخرين يف كثري من املجاالت وجمتنباً لكثري 
من امل�سادمات وامل�سكالت وموؤثرا يف االآخرين يف دعوتهم لالإ�سالم واالإميان البد اأن 

تفهم خ�سائ�س املجتمع املبتعث اإليه على امل�ستوى اجلماعي والفردي.

يا ابن الإ�ضالم والإميان  : كن ممثاًل  و متم�سكاً  للهوية والعقيدة االإ�سالمية .
كن اأ�سمى منوذج واأبهى �سورة للهوية امل�سلمة .

كن اأف�سل مدافع واأنبل منافح للهوية العادلة . 
املدافعني كما قال ربعي بن عامر ر�سي اهلل  االأول من  الرعيل  على تراث  �سائراً  كن 
عنه: نحن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد اإىل عبادة رب العباد ومن جور االأديان 

اإىل عدل االإ�سالم .
كن حار�ساً الأمتك وموؤمتنا .

اإن اإ�سعاف )الهوية االإ�سالمية( اأخطر واأ�سد فتكاً باالأمة من "نزع �سالحها"
اأن " الدين االإ�سالمي " اأقوى �سالح يجب  ومما يوؤ�سف له اأن اأعداءنا يدركون جيداً 
نزعه من امل�سلمني باإثارة النعرة القومية وزرع اخلالفات بني  امل�سلمني دواًل و�سعوبا 

ًواأفراداً .. والواقع خري �ساهد ..
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي َوَلِكنَّ  ِ اْلِعزَّ اإن ديننا م�سدر عزتنا وكرامتنا: قال اهلل تعاىل )َوهلِلَّ

امْلَُناِفِقنَي اَل َيْعلَُموَن( 
وقال عمر ر�سي اهلل عنه : " اإنا كنا اأذل قوم فاأعزنا اهلل باالإِ�سالم ، فمهما نطلب الِعَزة 

بغري ما اأعزنا اهلل به اأذلنا اهلل " رواه احلاكم و�سححه االألباين.
وحني مت�سكنا بهذا الدين �ُسدنا العامل ، وخافت باأ�سنا االأمم ، حتى كانت كنائ�س اأوربا 

ال جتروؤ على دق نواقي�سها حينما كانت ال�سفن االإ�سالمية تعرب البحر املتو�سط.
وحني تخلينا عنها نزع اهلل من قلوب عدونا املهابة منا ، وقذف يف قلوبنا الوهن: حب 

الدنيا وكراهية املوت .
ومعدنك  لهويتك  تتنكر  اأن  البالد  لتلك  و�سولك  مبجرد  اإياك   : املبتعث  اأيها 
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البع�س  اأن  ال�سهوات وقد �سمعنا  ، فتلهث وراء املحرمات وتغرق يف م�ستنقع  االإ�سالم 
نوادر  يكونوا  اأن  اأرجو  لكن  املهلكة  االأوحال  لتلك  ويتناف�سون  يت�سابقون  ال�سباب  من 

ت�ستيقظ قريباً .. فتت�سابق للخريات ..
  اإن غابت رقابة الوالدين واالأهل والب�سر فتبقى رقابة رب الب�سر... واإياك اأن تن�س اأن 
اهلل يراك يف كل مكان واحلذر احلذر اأن تكون غا�ساً لوطنك ووالديك ودينك واأمتك 

وقبل ذا وذاك غا�ساً لنف�سك .. 
ربه  وبني  بينه  الذي  والعهد  الدين  خيانة  ال�سخ�س  بارتكابها  يقوم  خيانة  اأعظم  اإن 
وخالقه و النف�س وال�سمري والوجدان ..اإن اأعظم نقد يتاأثر به االإن�سان يوم اأن يكون 
ال�سمري وت�ستيقظ  ي�ستفيق  ، حني  لنف�سه ومن �سمريه ل�سمريه  موجها من نف�سه 
امل�ساعر الأنه يكون نابعاً من واقع وحرارة و�سدق وقلب ومعرفة حلقيقة النف�س وما 

تنطوي عليه .. بال خمادعة وزيف ..
وهو  لنا   �سديقاً  راأى  ن�سرانياً  اأن   : ال�سني  دولة  يف  امل�سلمني  الدار�سني  اأحد  يقول 
ي�سرب اخلمر، فبادره ال�ساب بقوله : اأرجوك ال تخرب اأ�سحابي ، فقال الن�سراين: لكن 

اإلهك يراك .
م�ستوى  اإىل  يرقى  تاآمري  اإجرامي  امل�سلم عمل  وهوية  الدين  ت�سويه  اأن  ولنعلم : 
، �سيخ االأزهر  اخليانة العظمى الأمة التوحيد. قال ال�سيخ جاد احلق علي جاد احلق 
االإ�سالمية خيانة  اأخرى لالأمة  البحث عن هوية  ال�سابق - رحمه اهلل تعاىل - :)اإن 
االأر�س" رواه م�سلم  كربى، وجناية عظمى( ولقد لعن ر�سول اهلل i"من غري منار 

فكيف مبن ُيَغري هوية اأمة ودينها وُي�سلها عن طريق النجاة ؟
اإن الن�سارى و اليهود يطالبون امل�سلمني بتغيري هويتهم لكن منهم من هو اأ�سد النا�س 
اأحد  اأي  يرف�سون  لكن  االإ�سالم  من  عليها  واخلوف  و�سعوبهم  هويتهم  على  حفاظاً 

يطلب تغيري هويتهم ...فاأين العدل واالإن�ساف ؟؟
واللغة  امل�سرق  وتاريخها  االإ�سالمية  الهوية  اإىل  واالنت�ساب  الوجداين  االنتماء  اإن 
العربية ينبع من اإرادة النف�س،فهي قابلة له ، را�سية عنه، معتزة به، وهذا االنتماء هو 
الزمام الذي ميلك النف�س، ويحدد اأهداف �ساحب الهوية، ويرتب اأولوياته يف احلياة، 
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فتن�سبغ النف�س به، وتندمج فيه، وتنت�سر له، وتوايل وتعادي فيه ، مع نفي االنت�ساب 
اإىل هوية م�سادة اأو مزاحمة.

" الثبات  �سفة  واإ�سفاء   ، �سخ�سيته  �سمات  حتديد  يف  بليغاً  تاأثرياً  توؤثر  الهوية  اإن   
ذا  وال   ، منافقاً  وال   ، اإمعة  يكون  فال  ال�سخ�سية،  هذه  " على  والوحدة  واالإ�ستقرار، 

وجهني .
الذاتية  الهوية  لكل مقومات  اأنها م�ستوفية  االإ�سالمية جند  الهوية  تكلمنا عن  فاإذا 
امل�ستقلة ، بحيث ت�ستغني متاماً عن اأي ) لقاح ( اأجنبي عنها، فهي هوية خ�سبة تنبثق 
عن عقيدة �سحيحة ، واأ�سول ثابتة ر�سينة ، جتمع وتوحد حتت لوائها جميع املنتمني 

اإليها ، ومتلك ر�سيداً تاريخياً عمالقاً .
مت�سلة  جغرافية  بقعة  وت�سغل   ، واحدة  عربية  لغة  وتتكلم   ، االأمم  من  اأمة  المتلكه 
ومت�سابكة وممتدة ، وحتيا لهدف واحد هو : العبودية هلل و اإعالء كلمة اهلل وفق ما 

اأراد اهلل .
اإنها هوية ت�ستوعب كل مظاهر ال�سخ�سية ، وحتدد ل�ساحبها بكل دقة وو�سوح : هدفه 

ووظيفته وغايته يف احلياة ، قال تعاىل: زب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     رب 

واإن على االأمة اأن تقف موقفاً حازماً مع من يبيع دينه و هويته ثم ياأتي ويروج لهوية 
الكفر واالنحالل  وال يخفى على اجلميع تلك الق�سة امل�سهورة :

 اأول بعثة يابانية مت اإر�سالها اإىل الغرب الكت�ساب املعرفة والتقنية. ثم مالبث اأن عاد 
هوؤالء املبتعثون بوجه غربي وعادات غربية، فلي�سوا بالذين اكت�سبوا املعرفة ولي�سوا 
بالذين ثبتوا على مبادئهم وعقائدهم. فما كان من االإمرباطورية اليابانية اآنذاك اإال 
اأن قامت باإعدامهم اأمام النا�س ليكونوا عربة لغريهم.وال �سك اأن احلكومة اليابانية 
واندثار  �سياع  املبتعثني خ�سية  هوؤالء  مع  يتهاونوا  فلم  ذلك  ومع  وثنية  هي حكومة 
ال�سناعية  الدول  اأكرب  من  تعترب  اليوم  اليابان  وهاهي  الزمن.  مرور  مع  عقيدتهم 

الكربى ومازال �سعبها حمافظاً على ثقافته و وثنيته!! 
اإننا ال ندعو لقطع الرقاب اأو ما فعله اليابانيون ولكن البد من احلزم واحلكمة وفق 

) 1 ( مذكرات فقه االأقليات لل�سحود .

) 1 (
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�سرع اهلل وما اأراد اهلل واإال فالنهاية موؤملة ولنتعظ مما اأ�سيب به البع�س واحلكيم من 
اتعظ بغريه .. 

يا اأمل الأمة : 
وبعد فاإليك منوذجا من اأقوال من فتنوا باحل�سارة الغربية  واأخذوا على اأنف�سهم اإ�سالل 

امل�سلمني وتغريبهم والنكاية بهم و�سلوا واأ�سلوا وخانوا االأمة يف اأعظم ما متلك .
يقول عميد التغريب ، وداعية التبعية املطلقة للغرب حتى يف مفا�سده و�سروره :

 لو وقف الدين االإ�سالمي حاجزاً بيننا وبني فرعونيتنا لنبذناه  .
، ون�سلك طريقهم  االأوروبيني  اإننا �سن�سري �سرية   : التغريب قائاًل  وقد طالب عميد 
لنكون لهم اأنداداً ، ولنكون لهم �سركاء يف احل�سارة خريها و�سرها ، حلوها ومرها ، وما 

ُيحب منها وما ُيكره ، وما ُيحمد وما ُيعاب"
واأ�سحى بال قلب فلي�س باإن�سان اإذا فقد االإن�سان �سدق انتمــائه     
اأعمى اأ�ســــــم عن احلقيقة اأبكم    بالنوم يف الفر�س الوثرية ينعم  

اجتماعية  اأو  دينية  كانت  �سواء  امل�سلمة  العربية وغري  ال�سعوب غري  زعماء  اإن جميع 
كال�سيوعية والراأ�سمالية  واليهودية والن�سرانية واالأمريكية  واليابانية وال�سينية من 
اأ�سد النا�س حفاظاً على هوية �سعوبهم بل ال�سعوب  نف�سها كذلك التذوب وال تتخلى 

والتخجل من هويتها واأما نحن امل�سلمون ونحن العرب فاهلل امل�ستعان .
اإنهم يطالبوننا بنزع الهوية واالن�سالخ منها لنلب�س هويتهم هوية الكفر واالحلاد التي 
يرتدونها وهم من اأ�سد النا�س تع�سباً لهويتهم .. ومنهم من هو اأكرث النا�س ان�سالخاً 

منها ..
الغرب والفكر  تاأثروا بح�سارة  الذين  التغريب والقومية  التغريبيني دعاة  اأولئك  اإن 
االأوربي هم نتاج رحالت االبتعاث والفكر الفل�سفي العقالين .. فمنهم من اأتى ب�سبغة 
اأتى با�سم التجديد يف الدين وتطويره  اأوربية تعني االن�سالخ من الدين ومنهم من 
ليتواكب مع معطيات احل�سارة والواقع واالنفتاح العاملي والعوملة .. ويف احلقيقة هو 
وزينته.. القول  الرباقة مهما زخرفت  الدعوات  بتلك  ال�سريعة فال تغرت  خروج عن 
ومهما رفعت ال�سعارات فال تنخدع فاإن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب واأنت االأريب 
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اللبيب فال تكن خباً وال اخلب يخدعك وكن من حزب اهلل واأ�سياع احلق واأن�سار الدين 
وحماة البي�سة  وقد جتد من بني جلدتك ولغتك من يرفع تلك الدعوات فكن منه 
لذكرت  االإطالة  خ�سية  ولوال  بالع�سل  امل�سوب  وال�سم   .. امللثم  الذئب  فهو  حذر  على 
لك من اأقوالهم و�سعاراتهم ود�سائ�سهم وجراأتهم على الباطل وتالعبهم بالن�سو�س 
واألفاف  الغي  واأتباع  ال�ساللة  وحزب  الباطل  �سيعة  اإنهم   .. الكثري  ال�سيء  ال�سرعية 

اجلهل و�سواري الفتنة و�سباع النهب واأعداء احلق. 
اإنهم يريدون من امل�سلمني اأن يكونوا يف �سالة و�سيام وحج وزكاة فقط ..لي�س لالإ�سالم 
و�سيا�ستهم  وتعاملهم  ونكاحهم  ومالهم  وحياتهم  واأخالقهم  ومظهرهم  لبا�سهم  يف 
واقت�سادهم وق�سائهم ارتباط ومعنى .. يريدون باخت�سار عزل االإ�سالم عن احلياة..
بالقوانني..حقيقة  واحلكم  بها  احلكم  عن  واالإعرا�س  اهلل  �سريعة  اإ�سقاط  يريدون 
مذهبهم ماهلل هلل وما لقي�سر لقي�سر ، عرفوا اأم مل يعرفوا ..جهلوا نتائج فتاويهم 

ومذكراتهم اأم مل يجهلوا ..زب ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ رب ال�سف:8  
زب  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  رب اآل عمران: 118

 يحرتمون التخ�س�س وينكرون على من حتدث يف غري التخ�س�س من علوم الدنيا 
وويل ثم ويل ، املطالبة بتكميم فيه وجعل اأنفه يف قفاه واأما يف الدين فال تخ�س�س 
والرقابة ، الدين للجميع والفتوى للجميع وال يجوز الأحد اأن يكتم علماً قراأه اأو �سئل 
عنه ، فال�سحفي يفتي واالإعالمي يفتي واملثقف يفتي ، لكن من يتجراأ منهم اأن يتكلم 

يف م�سائل الطب وغري ذلك 
رب فتوى ت�سج منها ال�سماء قل ملن دبجوا الفتاوى رويداً     

اأحد باأنه حجة  والعلماء رجال ونحن رجال ..اليقفون  قادة اخلالف حجة وما قال 
اإال على ال�ساذ وال�سعيف وما ندر�س  من االأقوال ، هدموا االأ�سول ومت�سكوا ببع�س 
ال�سريعة  حرا�س  اأنف�سهم  ...ن�سبوا  االألفة  ونبذوا  االأمة  ..فرقوا  والفروع  احلوا�سي 

وهم يف احلقيقة ل�سو�س . 
                فحماتها وبهم يتم خرابها     وعلى يديهم بيعها و�سراوؤها 

قدموا عقولهم على ن�سو�س الكتاب وال�سنة وظنوا اأن هذه هي احلكمة ..اإنهم معطلة 
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ومئولة للن�سو�س ، يلوون اأعناقها لتواكب م�سلحة الزمان واملكان واحل�سارة املزعومة 
املخالف  والتعاي�س مع  االآخر  �سعارهم البد من قبول   .. العام مرجئة  املنهج  وهم يف 
االآخر  مع  واحلوار  والرباء  الوالء  عقيدة  واإلغاء  والن�سرانية  باليهودية  واالإقرار 
.. ويف كل حدث لهم جولة و�سولة ولكن �سرعان  الراأي والفكر !؟  اآخر وحرية  واأي 

مايزولون وينتهون وميوتون والتاريخ اأكرب �ساهد الأمثالهم ومن نحا نحوهم زب  ەئ  
وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  رب الرعد: 1٧ 

اأوجدوا   ، للنوازل  الت�سدي  عن  يتورعون  ال  و  امل�سائل  عظيم   ، وجل  دون  يتقحمون 
الزعازع واملفازع ، فتاوى فجة بال دليل و ال حجة .

والت�سدد  باجلهل  ورموهم  وتراثها  االأمة  �سلف  وهاجموا  املرحلة  فقه  �سعار  رافعني 
وعدم فقه الن�سو�س والواقع واأنهم اليراعون جلب امل�سالح ودرء املفا�سد ..بل فتحوا 

باب جلب امل�سالح حتى كادوا يهدموا الن�سو�س وميحوا قاعدة درء املفا�سد .
لقد هدموا اأ�سواًل يف الدين وفروعاً يف ال�سريعة  .. اتبعوا املت�سابه من القول وتركوا 

زب   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   واأ�ساًل  املحكم بل جعلوا املحكم مت�سابها واملت�سابه حمكماً 
ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  رب اآل عمران:٧ - 8 يرفعون بيد لواء االإ�سالح 

و الت�سحيح وباأخرى فاأ�ساً يهدمون به الدين ال�سحيح .
ف�سيع جهل ما يجري  واأف�سع منه اأن تدري  

غزاة القوم كالطاعون  يخفى وهو م�ست�سري     
العلماء  من  اإالَّ  وفتواها  دينها  تاأخذ  لن  االأمة  فاإن  اجلميع  ليطمئن  كله  ذلك  ومع 
ال�سادقني ، لن تاأخذ دينها من �سحفي اأو مثقف اأو �ساحب بدعة وهوى اأو م�سطرب و 
ال ينعق بنعيقهم اإالَّ �ساحب هوى وردى وكانت االأحداث خري �ساهد بل وجدنا العامة 

ال يقبلون منهم �سيئاً.
وقد قيل احلق ال ُيعرف بالرجال واإمنا الرجال ُيعرفون باحلق .

مع�ضر الف�ضالء وطالب العلم واأ�ضحاب الفكر والقلم : لي�س اخلالف مع هوؤالء 
خالف م�سائل ولو كان كذلك لكان االأمر اأهون ولكن اخلالف معهم خالف يف املنهج.
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فقولوا لنا اأيها ال�سادة :هل اخلالف معهم خالف فقهي اأم منهجي ؟ 
هل اخلالف فقهي اأم �سخ�سي ؟

اإنهم واهلل فرقوا االأمة وزادوها بعداً عن اهلل بعد اأن كانت جمتمعة على الكتاب متبعة 
لل�سنة .

اإنهم جعلوا ال�سباب والعامة يف حرية من اأمرهم ودينهم .
اإنهم هم الذين بداأوا بالفرقة واخلالف و�سق ال�سف وتقطيع االأمة وحعل اأهل ال�سنة 
�سيعوا  واهلل  اإنهم   ، واحداً  ال�سوت  كان  بل  كذلك  ذلك  قبل  كنا  وما  واأ�ستاتاً  اأحزاباً 
م�سائل يف الدين من �سنن �سيد املر�سلني بحجج واهية ، اإنهم قتلوا مظاهر ال�سنة يف 
�سفوف �سباب االأمة ، اإنهم كانوا �سبباً يف ظاهرة �سعف التميز وتربية االأمة على مبداأ 

احلفاظ على ال�سنة وترك امل�سابه واالأخذ باالأحوط .
بحجة  يعلم  مل  اأم  علم  ورائهم  وان�ساق  تبعهم  الف�سالء  بع�س  جند  اأننا  ولالأ�سف 
ال�سف  اأحدثوا خلاًل يف  و قد  اإنكار يف م�سائل اخلالف  وا�سع وال  الت�سهيل واخلالف 

وفرقة يف االأمة زب ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  رب.
مع�ضر الف�ضالء : اأين مبداأ التنا�سح وترك اخلالف ولو كان فقهيا الأجل امل�سلحة 
العظمى والق�سية الكربى كما يقول ابن تيمية ) فاإن االعت�سام باجلماعة واالإئتالف 
االأ�سل  يف  يقدح  فكيف  اخلفية  الفروع  من  فيها  املتنازع  والفروع  الدين  اأ�سول  من 

بحفظ الفرع ( الفتاوى ٢1 / ٢54. والواقع خري حكم و�ساهد. 
اإننا بحاجة اإىل �سوت العقل واحلكمة والتنادي والتوا�سي بذلك اإننا بحاجة اإىل �سوت 

االجتماع واالئتالف والبعد عن الفرقة واخلالف.
اأ�سحت اأمورك اأمتي مثل اللعب             واحرَّ قلبي من متزق جمعــــنا  
ومع التباكي ال و�سائج اأو ن�ســـــب             تاهلل ما عرف البكاء �سراخنا  

اإن اأولئك املفتونني بح�سارة الغرب والتقدم االأوربي واتهموا االإ�سالم واأ�سحابه باأنهم 
�سبب يف وراء التاأخر احل�ساري واملعريف يف بالد امل�سلمني وال اأدري ماهو التاأخر الذي 
يق�سدونه ؟؟ اأهو اخلروج عن ال�سريعة االإ�سالمية لكي تاأتي احل�سارة االأوربية فتحل 

مكان االإ�سالم ليكون التحرر من تعاليمه و�سرائعه ؟؟ 
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االأوربي  النمط  على  االإ�سالح  وب�سرورة  اأوربا  مع  بالعالقة  م�سريهم  ربطوا  اإنهم 
وحينها كان ذاك �سببا يف �سقوط جمد الدولة العثمانية وعزها وح�سارتها .

اآنذاك امل�سلح الكبري وزعيم االحرار وحليف  فقد اأطلق االأوربيون على �سليم الثالث 
اأوربا .

الرحمة  ظاهرها  �سعارات  والنه�سة  والتنظيمات  االإ�سالح  حركة   : �سعار  رافعني 
وباطنها العذاب.

 اإننا بحاجة اإىل اأ�سلمت القوانني واالإقت�ساد واأ�سلمت احل�سارات واالإن�سانية ، و�سريعة 
االإ�سالم كفيلة بكل ذلك .

اخلمور  و�سرب  الزنا  واإباحة  احلدود  وتعطيل  احلجاب  رفع   : باحل�سارة  اأيريدون 
يف  الكنائ�س  وبناء  اهلل  اأنزل  ما  بغري  واحلكم  الربا  وحل  والفجور  العهر  ومراق�س 
اجلزيرة العربية  ..؟ واأي حوار يريدون وما نتيجة احلوار ؟ هل عمل الر�سول التقارب 
مع اليهود والن�سارى كما يريدون طم�س معامل الدين وتوحيد االأديان ؟ هل عمله 
اأف�سل القرون بعده ؟ هل نحن اأكرث حكمة ومعرفة من ر�سول اهلل iو�سحابته ؟  
االأديان غري مقبول مطلقاً  ...اإن تقارب  واإليها ينادون  التي يدعون  بئ�ست احل�سارة 

ٻ   ٱ   زب  كاملة  �سورة  كتابه  يف  اهلل  قال  اهلل  �سريعة  ب�سروط  مقبول  واحلوار 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   رب
          عادوا بخيبتهم واالأر�س تلفظهم          والريح وال�سخر واالأ�سجار والغــار

           فكل اإفك وبهتان يــــــــــــــــــــــــــــــــراد به          حمو احلقيقة ال ينجو من العطب
ومع ذا فليطمئن دعاة احلق واأن�سار ال�سنة فاحلق اأبلج والباطل جللج ، احلق منت�سر 

ومرفوع  والباطل مهزوم و مدفوع .
ليطمئنوا وليثبتوا �سغاراً وكباراً رجااًل ون�ساًء �سيباً و�سباباً  : ما هي اإال �سعارات �ساقطة 
هاوية مهما زخرفوها وحرفوها ، زمن ي�سري ثم تزول كغريها من العوار�س وال�سواذ 

فما هي اإال كاأوراق اخلريف وزبد البحر . 
يذكر  تاريخ  جمرد  واأ�سحابها  هي  اأ�سبحت  ولكنها  واأ�سد  هذا  مبثل  مليء  فالتاريخ 

) 1 ( الدولة العثمانية للعزاوي 49

) 1 (
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ودرو�س للعرب وهكذا �سنة اهلل يف الكون والتاريخ يعيد نف�سه فال قلق و ال حزن و ال 
ياأ�س و ال قنوط بل الن�سر يف االأمة وهذه قوافل الن�سر تزداد وتلوح يف االأفق من جديد 
ب�سور �ستى واحلذر احلذر ممن تاأثروا بتلك ال�سعارات وان�ساقوا ورائها وقد ال يدركون 
معانيها ومغازيها اإنه من اخلطاأ الكبري اأن جنعل هزمية االأمة يف ق�سية اأو ثالث اأو 
ع�سر اأو نح�سر الن�سر يف ق�سية اأو ثالث اأو ع�سر اأو ننظر لهما من زوايا معينة فقط 

اأو نربط الن�سر والهزمية باالأ�سخا�س.
يا اأمة االإ�سالم : اإن احلق له اأعالم ظاهرة و�سواهد وا�سحة ومعامل نا�سحة واآثار ناطقة 
يحب  واهلل  الفاأل  والفاأل  اهلل  واملوعد  واطمئنوا  فاثبتوا  وا�سحة  واأنوار  بينة  ودالئل 
الفاأل ولن ياأت اإال بخري  ومع الفاأل ال بد من بذل االأعمال فهما قرينتان ومتالزمتان 

ال ينفك اأحدهما عن االآخر اإن اأردنا الن�سر وال يكتفى باأحدهما دون االآخر.
اإن م�سئولية العلماء عظيمة ودورهم كبري يف تبيني احلق وك�سف الباطل وتعديل الزيغ 
ومداواة اجلرح  وجرب الك�سر واإزالة الوهن وقمع البدع ورد ال�سبه وراأب ال�سدع وجمع 
فاأبوبكر  �ساهد  والتاريخ خري  باإذن اهلل  النا�س فبثباتهم يثبت اخللق  الفرقة وتثبيت 
ر�سي اهلل عنه - يف زمن الردة ثبت فثبت النا�س واأحمد بن حنبل يف زمن الفتنة والقول 
بخلق القراآن وابن تيمية يف اأيام املحنة ثبتوا فثبت خلق كثري باإذن اهلل والنا�س دائما 
كلمتهم  وتفريق  العلماء  اخرتاق  من  احلذر  واحلذر  منهم   الف�سل  كلمة  انتظار  يف 

واإ�سغالهم باخلالف وا�ستغالله مل�سالح يقت�سيها الزمان واملكان وماآرب االأ�سخا�س.
واربطوا اأحالمكم ربط العرى وحدوا اأ�ستاتكم واحتـــــــــــــــــدوا    

***
واليوم قد وفى االأحيم بنـــــذره نذر االأحيمق اأن يفرق �سملنا    

اللهم اإنا ن�ساألك الثبات حتى املمات ونعوذ بك اللهم من االأهواء وامل�سالت . 
اإن م�سطلح احلوار واحل�سارة : اإن كان وافق الكتاب وال�سنة اأخذنا بها لفظا وعمال واإن 

كان خالفهما وعار�سهما رف�س ونبذ .
اأيريدون باحل�سارة ف�سل الدين عن الدولة ؟ كم عدد ق�سايا القتل يف بالد اأوربا ؟؟ كم 

عدد ق�سايا اغت�ساب الفتيات ؟؟ كم عدد ق�سايا االإجها�س ؟؟ كم عدد اأوالد الزنا؟؟
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اأهذه ح�سارة اأمريكا واأوربا ؟ اأهذه ح�سارة حرية الفكر والراأي ؟ 
اأي تقدم وح�سارة وحوار يدعو ملحاربة االإ�سالم ومعار�سة �سرائعه فهو مرفو�س  اإن 

واإذا كان غري ذلك فاإن االإ�سالم وعلمائه من اأول الداعني واملوؤيدين له .. 
هذه  يرفعون  امل�سلمني  اأبناء  بع�س  مازال  اأنه  الكربى  والطامة  العظمى  امل�سيبة  اإن 
ال�سعارات التي رفعت قبل ع�سرات ال�سنني واغرت بها الكثري حتى كاد االإ�سالم يندثر 
ال�سعارات  تلك  بنف�س  اأخرى  مرة  يعودون  اليوم  وهاهم  امل�سلمني  بالد  من  كثري  من 
واأ�ســــوله  جذوره  ويجتثوا  الدين  ح�سون  ليدكوا  االألباب  اأولوا  بع�س  بها  وينخدع 

ی            ی   ىئ   ىئ   ىئ   زب  وقوله  رب   ڻ     ڻ   ڻ     ڻ   ں   زب   تعاىل  قــال 
ی  رب 

اأرى خلل الرماد ومي�س جمـــــــر  ويو�سك اأن يكون له �ســرام   
واإن احلرب اأولهـــــــــــــــــــا كالم فاإن النار بالزندين تــــــــــــــــــــــــــورى   
يكون وقودها جثٌث وهــــــــــــام فاإن مل يطفها عقالء قــــــــــــــــــــــــوم    
اأقول من التعجب ليت �سعــــــــري  اأاأيقاٌظ اأمـــــــــــــــــــــــــــــية اأم نيام  
فقل هبوا فقد حــــان القيــام فاإن يك قومنا اأم�ســـــــــــــــوا رقــــودا   

يا داعية احلق ويا طالب احلق : اإياك اإياك اأن تغرت ب�سعاراتهم وبريقها وملعانها مهما 
كانوا ومن اأي فئة كانوا : زب ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓۓ   

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  رب 
اإنهم زب ۉ    ې  ې  ې  ې رب 

اإنهم زب ڑ  ڑ  ک  ک   ک     ک  گ   گ   گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   رب 
یی    ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   زب  اإنهم   

جئ  حئ  مئ رب
ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   زب  اإنهم 

ۋ  ۅ رب 
اإنهم زب  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس   رب 

اإنهم  زب ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓ رب 
اإنهم  زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     رب 
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 اإنهم زب ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې رب 
اإنهم زب ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ رب 
اإنهم زب ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب 

اإنهم زب ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   رب

اإنهم زب ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ      
ٺ  رب 

اإنهم زب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  رب 
 اإنهم زب ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             
ں  رب 

وهكذا القراآن تبياناً لكل �سيء ، �ساحلاً لكل زمان ومكان ولكل حدث وق�سية ، يزيل 
اللب�س ويك�سف لنا احلقائق ولكن اأكرث النا�س ال يعلمون ، ال يفقهون ، ال يتدبرون ، 

اأفال يب�سرون ، اأفال يعقلون ؟
قال بن حجر )وقد تو�سع من تاأخر عن القرون الثالثة املف�سلة يف غالب االأمور التي 
اأنكرها اأئمة التابعني واأتباعهم ومل يقتنعوا بذلك حتى مزجوا م�سائل الديانة بكالم 
اإليه ما خالفه من االآثار بالتاأويل ولو  اأ�ساًل يردون  اليونان وجعلوا كالم الفال�سفة 
كان متكرهاً ثم مل يكتفوا بذلك حتى زعموا اأن الذي رتبوه هو اأ�سرف العلوم واأوالها 
من  فال�سعيد  جاهل  عامي  فهو  عليه  ا�سطلحوا  ما  ي�ستعمل  مل  من  واأن  بالتح�سيل 

مت�سك مبا كان عليه ال�سلف واجتنب ما اأحدثه اخللف (. فتح الباري 13 / ٢53
ولي�س يف العقيدة االإ�سالمية وال النظام االإ�سالمي ما يقف يف طريق العلم بنظرياته 
وتطبيقاته، ووقائع التاريخ هي احلكم يف هذا ال�ساأن . فلم ن�سمع باأن عاملاً حرق اأو عذب 
اأن اهلل  الأنه اكت�سف حقيقة علمية. والعلم ال�سحيح ال يتعار�س مع عقيدة امل�سلم يف 
هو الذي خلق كل �سيء. وال يتعار�س مع دعوة االإ�سالم للنا�س اأن ينظروا يف ال�سموات 
علماء  اهلل كثري من  اإىل  اهتدى  وقد  اهلل.  اإىل  ليهتدوا  ويتفكروا يف خلقها  واالأر�س 
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الغرب امللحدين اأنف�سهم عن طريق البحث العلمي ال�سحيح .
يقول اأحد املفكرين  : هذه هي اأوربا قد غرقت يف �سهواتها الدن�سة ال تفيق منها. فماذا 
كانت نتيجة ذلك يف العامل كله؟ لقد تقدم العلم ولكن الب�سرية مل تتقدم، ومل يحدث 

قط اأن تقدمت الب�سرية وهي م�ستعبدة ل�سهواتها، غارقة يف املتاع احل�سي الغليظ.
الطائرة  اأن  فيح�سبون  والغرب،  ال�سرق  يف  النا�س  بع�س  العلمي  التقدم  يبهر  ولقد 
التقدم! ولكن  الكهربائية هي  والغ�سالة  الراديو  الذرية وجهاز  والقنبلة  ال�ساروخية 
ذلك لي�س مقيا�سه احلق، واإمنا املقيا�س الذي ال يخطئ هو مقدار ا�ستعالء االإن�سان 
على �سروراته: فهو مرتفع كلما ا�ستطاع، وهو هابط كلما اأخفق، مهما ارتقت علومه 

ومعارفه.
ولي�س هذا مقيا�ساً حتكمياً ت�سعه االأديان، اأو علم االأخالق، بغري مربر وال ر�سيد من 
الواقع. فلن�ستعر�س التاريخ: كم اأمة ا�ستطاعت اأن تعي�س قوية متما�سكة، تعمل خلري 
الب�سرية وتقدمها، بينما اأهلها م�سغولون باملتاع الزائد عن احلد؟ ما الذي حطم جمد 
اليونان القدمية؟ وروما القدمية؟ وفار�س القدمية؟ما الذي حطم العامل االإ�سالمي 
يف نهاية الع�سر العبا�سي؟ وكيف �سنعت فرن�سا الداعرة يف احلرب االأخرية؟ اأمل ت�سلم 
عند اأول �سربة، الأنها اأمة م�سغولة برذائلها و�سهواتها عن اال�ستعداد النف�سي واملادي 
للدفاع عن بالدها؟ اأمة تخاف على عمائر باري�س ومراق�سها من تدمري القنابل، اأكرث 

مما تخاف على كيانها وكرامتها " التاريخية "؟!
ورمبا كانت اأمريكا هي املثل الذي يخايل للم�ستغفلني يف ال�سرق، فهي اأمة غارقة يف 
املتاع الدن�س، ومع ذلك فهي قوية م�سيطرة ذات �سلطان يف الظاهر، واإنتاجها املادي هو 
اأ�سخم اإنتاج يف االأر�س. كل ذلك �سحيح. ولكن الذين تخايل لهم اأمريكا ين�سون اأنها 
اأمة فتية مذخورة القوة ما تزال يف عنفوانها النف�سي واجل�سدي. وال�سباب دائماً اأقدر 
على احتمال املر�س،بحيث يبدو من الظاهر كاأنه ال يرتك اأثراً فيه. ولكن عني اخلبري 
ت�ستطيع - مع ذلك - اأن تب�سر اأعرا�س املر�س من وراء مظاهر القوة اخلادعة. ويكفي 
اأن  املخدوعون  ال�سحف ليعرف  اللذين وردا يف  ال�سارخني  اأن نذكر هذين اخلربين 
وال  النفو�س،  يغري طبائع  ال  بكل خمرتعاته  العلم  واأن  تتغري.  ال  اهلل يف خلقه  �سنة 
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طبائع االأ�سياء، الأنه هو ذاته جزء من �سنة اهلل زب جب   حب  خب     مب  ىب  رب.
م�سابون  الأنهم  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  من  موظفاً   33 طرد  هو   : االأول  اخلرب 

بال�سذوذ اجلن�سي، والأنهم بهذه ال�سفة ال يوؤمتنون على اأ�سرار الدولة!
واخلرب الثاين : هو فرار مائة وع�سرين األفاً من التجنيد االإجباري يف اأمريكا، وهو 
تكافح  اأن  تريد  فتية  الأمة  وبالن�سبة  االأمريكي،  اجلي�س  ملجموع  بالن�سبة  �سخم  عدد 
الذي هم غارقون فيه هذه  الدن�س  املتاع  القوم على  ا�ستمر  اإذا  العامل!  لل�سيادة على 

واحدة. 
والثانية : اأن اإنتاج اأمريكا ال�سخم هو اإنتاج يف عامل املادة وحدها. ولكنها على ثرائها 
وفتوتها وعظم الطاقة املذخورة يف اأر�سها ونا�سها مل تنتج �سيئاً يذكر يف عامل املبادئ 
والقيم العليا، الأنها غارقة يف انطالقة ج�سدية فارهة، وال ترتفع كثرياً عن حميط 
احليوان، وتهبط كثرياً اإىل ما ي�سبه اندفاعات االآالت! ويكفي اأن تكون هي االأمة التي 
تعامل الزنوج تلك املعاملة الوح�سية الب�سعة ، لكي نعرف م�ستواها النف�سي، واآفاقها 

الب�سرية.  كال! ال يرتفع العامل بالهبوط يف حماأة ال�سهوات.
اإليه قبل األف واأربعمائة عام،  وما اأحوج العامل اإىل االإ�سالم اليوم، كما كان يف حاجة 
لينقذه من العبودية لل�سهوة، ويطلق طاقته احليوية اإىل اآفاقها العليا، لتن�سر اخلري، 

وت�سبح جديرة مبا كرمها اهلل!
وال يقولن اأحد اإنها حماولة فا�سلة ميئو�س من نتائجها! فمن قبل جربت االإن�سانية 
اأنها ت�ستطيع اأن ترتفع ، وما حدث مرة ميكن اأن يحدث مرة اأخرى. والنا�س هم النا�س. 
وقد كان العامل قبل االإ�سالم مبا�سرة قد هبط اإىل درجة من العبودية لل�سهوات ت�سبه 
روما  وكانت  املتاع.  اأدوات  تغري  �سوى  فارق  بغري  اليوم،  اإليه  هبط  ما  كبري  حد  اإىل 
القدمية ال تقل دعارة عن باري�س ولندن ومدن اأمريكا، وكانت فار�س القدمية غارقة 
يف فو�سى خلقية كالتي ي�سفون بها العامل ال�سيوعي، ثم جاء االإ�سالم فبدل هذا كله 
اإىل حياة رفيعة فا�سلة ذاخرة بالن�ساط واحلركة، عاملة على اخلري، معمرة لالأر�س، 
دافعة باالإن�سانية كلها يف ال�سرق والغرب اإىل التقدم الفكري والروحي، ومل ي�ستع�س 

ال�سر الذي كان النا�س يومئذ غارقني فيه، على االإ�سالح الذي عمل عليه االإ�سالم.

) 1 (

) 1 ( �سبهات حول االإ�سالم ملحمد قطب  .
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العامل كله فرتة طويلة مل  النور واخلري والتقدم يف  االإ�سالمي م�سدر  العامل  وظل 
ي�سعر خاللها اأنه حمتاج اإىل التبذل اخللقي والفو�سى واالإباحية، لكي يح�سل على 
القوة املادية والتقدم العلمي والفكري! واإمنا كان اأهله مثاًل رفيعاً يف كل ميدان. حتى 

هبط عن اأخالقه القيا�سية، وا�ستعبدته ال�سهوات، فجرت عليه �سنة اهلل.
والدفعة االإ�سالمية اجلديدة التي تتجمع اليوم لتتحرك، دفعة هائلة ت�ستمد من ذخرية 
املا�سي، وتاأخذ باأ�سباب القوة احلا�سرة، وتتطلع اإىل امل�ستقبل ، فتتوفر لها كل عوامل 
اأول مرة، فرتفع  االإ�سالم  بها  قام  التي  املعجزة  تعيد  باأن  كفيلة  فهي  والقوة.  النماء 
النا�س من ح�سي�س ال�سهوة اإىل م�ستوى االإن�سانية الكرمية التي تعمل يف االأر�س وهي 
تتطلع لل�سماء.ولكن االإ�سالم اإىل جانب هذا كله، اأو ب�سبب من هذا كله، مل يكتف باأن 
يكون عقيدة روحية، اأو حماولة للتهذيب اخللقي، اأو دعوة للتجرد الفكري والتاأمل يف 
ملكوت اهلل، واإمنا كان ديناً عملياً ينظر يف �سوؤون االأر�س، فال تفوته كبرية وال �سغرية 
اإال  اأو اجتماعية  اأو اقت�سادية  يف عالقات النا�س بع�سهم ببع�س، �سواء كانت �سيا�سية 
اهتم بها وو�سع لها ت�سريعاتها وتطبيقاتها، ولكن يف �سورة فريدة تربط بني الفرد 
واملجتمع، بني العقل والوجدان، بني العمل والعبادة، بني االأر�س وال�سماء، وبني الدنيا 

واالآخرة كلها يف نظام.اأهـ
يا اأمل الأمة :

اإن اأعظم ما تواجه به الفنت يف رحلت :التم�سك باإميانك وعقيدتك و ال�سرب وامل�سابرة 
املبتعثني  اأحد  يقول   : منوذجاً  واإليك  جهاد  واحلياة  مواجهتها  يف  والعزمية  واحلزم 

ال�سامدين املجاهدين واحلار�سني لهويتهم :
اأنا مهما اأبعدتني املحــــــــــــــُن           لي�س يل يف غري رو�سي �سكـــــــــــُن  

فاع�سفي يا ريح ما �سئــــــــــت           على با�سم الّزهر وُطْل يا زمـــــــن   
اإن قلبي �سابر حمـــت�ســـــــــــب            وعلى غرا�س دينه موؤمتـــــــــــــــــــــــُن   
اأنا اإن طال اغرتابي وبــــــــــدا           يف جبيني وعيوين الَوهــــــــــــــــــــــــُن  
وغدا دربي الذي اأ�ســــــلكــــــــــه           ملوؤه غيٌم ثقيٌل َدكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن  
ففوؤادي واثٌق من خطـــــــــــوه            يبتغي الن�سَر وهذا ثمـــــــــــــــــــــــــــــُن  
اأنا اإن قلَّ عتادي ومنـــــــــــــــــــى           اأمره يف النا�س حتى افتـــــــــــــــــتنوا  
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وغدا زادي الذي يف جعبتي            خ�سناً تطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح منه املنُن  
لن تراين يائ�ساً م�ست�سلــــماً           اإّن ظني باإلهي ح�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن    

واإليك منوذجا اآخر ممن غرق يف بحار احل�سارة االأوربية وتاه يف �سحرائها وهلك  ثم 
اأفاق وا�ستفاق واأن�سد قائال : 

اأنا �ساِدٌق اأْم كاذٌب؟ اأنا ُموؤِمــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن   اأْم كاِفٌر؟ اأنا ذاكٌر اأْم نـــــــــــــــــــــــــــــــــاـ�سٍ ؟
اأْو�َسْكُت اأُْنِكُر �ِسْحَنِتي َوِلبـــــــــــــــــــــــا�سي! ماذا َدهايِن؟ َهْل اأنـــــــــــــــا ذاَك ال )اأنا(؟  
َّا�س ِ؟ اأْم ِفْتنة ُالَو�ْسوا�س َِواخَلنـــــــــــــــــــــــــ َوهُن الَعزمَية ِ؟ اأْم �َسالُل َب�ســـــــرَِيتي؟  
َوتي َكْي ُيْعلنوا اإْفــــــــــــــــــــــــال�ِسي؟ َوِبرَثْ َهْل ذاَك؟ اأْم ِثقُل اخلطوِب اأطـــــــــاَح بي   
ها يِف كــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ِسي ؟ اأْم ِذْكَرياٌت ُمرُّ اأْم اأُْمِنياٌت ُكلما ا�ْستَعلْت خـــــــــــــــــــــــــــــبْت ؟  
اأْم قْحط ُُدنياَي التي َجَعلْت َيـــــــــــــــــــــدي   ال�سْفلى َواأْحنْت هاَمِتي ِللنـــــــــــــا�س ِ؟
َياأبى َيراِعي اأْن َيرى ِقــــــــــــــــــْرطا�ِسي! َياأَبى ِل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــايِن اأْن َيُبوَح بنْبــــــ�َسٍة  
ِتي َوتخّبِطي يِف يا�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــِي َحرْيَ ْمِتي اأماٌن خاِدٌع.. َو النا�ُس جْتهــــــــــَُل    �سَ
رُب االأْخما�َس باالأ�ســــــــــــــــــــــــــــْدا�س َت�سْ  ُ َيتَوهُموَن بَي الُهدى.. َوِبَي ال�ســــاللة 
الذي َيهِدي اإىل ِنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرا�ِسي؟ َرباُه اأْيَن النوُر؟ اأْيَن َمعامِلُ الــــــــــــــــَدْرِب   
ون َِيبا�ِس؟ رعى الغ�سُ ِمْن َزْيُتوَنٍة �سَ باِحي؟ اأغا�َس الــــــــــــــــــــــــّزْيُت    ماباُل ِم�سْ
ُكلُّ امْلَ�سايِف يِف ُوُجوه ِالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�س وا.. هَرَب الطبيُب َواأُغلــــــــــِقْت    فقد الدَّ
ُه يا اآ�ِسي! داِئي؟ �َساأْك�ِسُف �ِســــــــــــــــــــــــــــرَّ َمْهاًل ُرَوْيَدَك يا طبيُب.. تِفرُّ ِمــــــــــــــــــْن   
ال�ّسْمَل اأْعرُف اأْيَن َيْجِل�ُس را�ســـــــــــــــــي هَو غْرَبِتي عن َدْعَوِتي فاإذا َجَمــــــــــــــْعَت   

اأيها املبتعث : 
اإن من اأعظم ما يعينك يف رحلة البتعاث جناحًا و�ضالحًا وثبات وا�ضتقامة 

واأمنًا نف�ضيا ًوفكريًا باإذن اهلل اأمور من اأهمها :
 1 - الدعاء واالبتهال والت�سرع هلل عز وجل باأن يحقق مناك ويحفظك من كل �سوء 
فتذكر  والغربة  الكفر  بلد  واأنت يف  الدنيا  بك  و�ساقت  وم�سكالت  واجهتك فنت  فاإن 
ربك وموالك جميب امل�سطر اإذا دعاه وكا�سف ال�سوء ملن ناجاه يف �سلواتك وخلواتك 
.يف ثلث الليل االآخر ينزل اهلل فيقول هل من داع فاأ�ستجيب له هل من �سائل فاأعطيه 
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هل من م�ستغفر فاأغفر له فما خاب من دعاه ورجاه .  
واللغة  والعرق  اللون  وغربة  الوطن  وغربة  الدين  يف  غربة   : وغربة  وح�سة  يف  اإنك 
الرب   ، الغيوب  لعالم   ، دائمة  وثيق ومناجاة  ارتباط  اإىل  العبد  تتجلى حاجة  حينها 
الرحيم ، اللطيف . واإن كانت حاجة العبد هلل ال تنق�سي وال تنقطع اأبداً وال للحظة 
واحدة ، ومع هذا فاإن العبد يلم�س حاجته هلل يف اأوقات املحن . فاللهم لك احلمد اأن 

�سريتنا لك عبيداً واأن اخرتت لنا االإ�سالم منهجاً وطريقاً ..
 ، ودنياك  دينك  اأمر  على  يعينك  اجلاد  واالأخ  املبارك  والرفيق  ال�سالح  ال�سديق   -  ٢
ويذكرك اإن غفلت و يقويك اإن �سعفت وي�سوبك اإن اأخطاأت وين�سحك اإن غلطت..واملوؤمن 

�سعيف بنف�سه قوي باإخوانه . وعليك بالدعاء باأن توفق لل�سديق ال�سالح املعني .
قال حريث بن قبي�سة : ملا قدمت املدينة �ساألت اهلل اأن يرزقني جلي�ساً �ساحلاً فجل�ست 

اإىل اأبي هريرة فاأخربته بذلك فهياأ اهلل له اأباهريرة نعم ال�سالح والرفيق واملعني .
باأبي  فرزقت  �ساحلاً  جلي�ساً  ارزقني  اللهم  فقلت  دم�سق  دخلت   : قال  علقمة  وعن 

الدرداء.
3 - تفقد اأخوانك املبتعثني وكن لهم معينا متلم�ساً حاجاتهم واهلل يف عون العبد ما 
�سهوة  اأو  �سبهة  يف  �سقوط  اأو  ملر�س  اإما  اأحدهم  تفقد  قد   ، اأخيه  عون  يف  العبد  كان 
والعياذ باهلل واأجارك اهلل فكن االأخ احلكيم الطبيب امل�سفق ، قد يحتاج اأحدهم اإىل مال 
وم�ساعدة فكن اأخاً ، عزيزاً، رجاًل ، و�سديقاً ، �سادقاً ، باراً، موؤثراً ، �سهماً ، الأخوانك 

وال اأظنك اإال كذلك.  
وكن لهم اأخيــــــــــك فارج اق�سي احلوائج ما ا�ستطعت    
ق�سى فيه احلوائــــــــــــــج فلخري اأيام الفتــــــــــــــــــــــــى يوم    

4 - اأن تقوم بتح�سني نف�سك وتاأهيلها اإميانياً ومعرفياً وثقافياً .
به قدماه يف البحر العقيق ومن مل يتِق ال�سح�ساح زلت    

5 - ليكن لك ات�سال مبن تثق بعلمه وراأيه ودينه قبل االبتعاث واأثناء االبتعاث وبعد 
الرجوع .. وقد راأيت من املبتعثني من كان على هذا املنهج .. ويف هذا فوائد اليعرفها 

اإال من جرب ذلك واملقام اليت�سع لذكرها .
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االإجازة  فرتة  لبلدك  رجعت  واإذا  االبتعاث  بلد  يف  واأنت  نف�سك  تقوم  اأن  حاول   -  6
والزيارة؟ هل حققت اأهدافك من االبتعاث ؟ وكم ن�سبة جناحك يف كل هدف ؟ 

هل �سبقت الزمن اأم �سبقك الزمن ؟ 
هل تغريت حالك اإىل االأح�سن اأم �سار عندك نوع من التق�سري والنق�س ؟ وما ال�سبب 
ياترى ؟ هل اأحد اأ�سلم على يديك اأو دعوت اأحداً لالإ�سالم ؟ هل كانت لك م�ساركات 
اإيجابية يف الدعوة اإىل االإ�سالم ؟ هل اأنت را�س عن نف�سك ؟ هل اأعطيت �سورة رائعة 
وانطباعاً ح�سنا ً عن االإ�سالم وامل�سلمني يف نفو�س الكثري من الكفار اأو امل�سلمني اجلدد؟ 

اأم كنت �سلبياً ؟
 اأيها املبتعث :

اعلم اأنك اأنت الناجح االأول اإن جنحت واخلا�سر االأول اإن خ�سرت .
اعلم اأنك اأنت امل�سئول االأول عن جناحك وف�سلك .

اعلم اأنك اأنت امل�سئول االأول عن عقيدتك واأخالقك وفكرك .   
�ساور اأ�سحاب اخلربة واملعرفة وال ت�ستعجل يف اتخاذ القرارات .

قم بزيارة املراكز االإ�سالمية يف ما ي�سكل عليك من اأمر دينك .    
ال�ساة البعيدة  اإال  ، فالذئب ال ياأكل من الغنم  اأخوانك االأخيار  واإياك واالعتزال عن 

القا�سية وال�سيطان كذلك .
   رابعــــــــــًا  : كن داعيًا

اأخي : كيف تكون داعية لالإ�ضالم يف تلك البالد �ضواء مع الكفار اأو امل�ضلمني العرب 
وغري العرب �ضواء من بلدك اأو غري بلدك ؟

اأ�ضع خطوات ي�ضرية لبع�ض الربامج :
- القدوة احل�سنة كما قلنا �سابقا .

- امل�ساركة يف برامج امللحقيات الثقافية ونواديها .
- امل�ساركة يف برامج املراكز االإ�سالمية .

- امل�ساركة يف برامج امللتقيات ال�سغرية بني الطالب املبتعثني .
- امل�ساركة يف برامج اال�سكانات الطالبية .
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- امل�ساركة يف برامج امل�سجد املجاور اأو اأقرب م�سجد .
ر�سائل  طريق  عن  املبتعثني  جميع  مع  يتوا�سل  ونافع  جاد  موقع  هناك  يكون  اأن   -
ذلك  وفوائد وغري  وتوجيهات  �سرعية  اأحكاماً  يحوي  االلكرتوين  الربيد  اأو  اجلوال 
مما يحتاجه املبتعث فلو تبنت هذه الفكرة بع�س امللحقيات اأو االأندية التابعة لها اأو 

غري ذلك . 
- امل�ساركة باإلقاء بع�س خطب اجلمعة والكلمات النافعة واملفيدة .

- التعريف باالإ�سالم من خالل عدة جوانب منها :
وحركاتك  واأفعالك  اأقوالك  يف  االإ�سالم  يتج�سد  مي�سي  منوذجاً  تكون  اأن  اأهمها   -

و�سكناتك  .
اأو  باالإ�سالم  التعريفية  املواقع  روابط  تر�سل  بحيث  االنرتنت  مواقع  خالل  من   -
التوا�سل مع  اأو  اأو ر�سمية  الكفار �سواء كانت �سخ�سية  اأو كتب لبع�س مواقع  ن�سرات 
�سخ�سيات بارزة اأكادميية اأو اإدارية اأو اإعالمية اأو حكومية اأو �سيا�سية عن طريق الربيد 
االلكرتوين اأو ت�سع ذلك يف بطاقة �سغرية وتهديها من ت�ساء تعرف على االإ�سالم عن 

طريق هذه املواقع .
اإن االبتعاث فر�سة للدعوة اإىل اهلل فليكن لك م�ساهمة ولو ي�سرية ..

اأحد الدار�سني بال�سني : التقيت يف يوم ما .. مبجموعة �سينيني عند مدخل  يقول 
واقفاً  اأحدهم  وراأيت  بالكتب،  املليئة  الكراتني  ع�سرات  يحملون  وهم  الطالب  �سكن 
اأنظر  الكتب  اأحد  واأخذت  الكتب؟  بال�سوؤال ما هذه  وبادرته  �سريعاً  الفر�سة  فانتهزت 
مرة  ال�سوؤال  فكررت  اأ�ستوعب  مل  تن�سريية!!  كتب  قال  اأن  يوم  �سعقت  عندها  اإليه. 
واأخرى حتى اأخربين اأحد الزمالء مبا يقول، عندها وكاأن �ساعقة اأ�سابت عقلي، وكاأن 
بركاناً يف �سدري يغلي، انتف�ست وما اأدري ما فعلت ، األقيت عليه بكتابه بطريقة لفتت 
انتباه كل من حويل، فما عدت ا�ستطيع اأن اأمتالك نف�سي. يا هلل ما هذا الذي اأمامي! 
ل�ست األومهم واهلل فهم يخدمون مبادئهم. لكني خ�سيت اأن يحل علينا عذاب من اهلل. 
تق�سري مني عظيم وغفلة من �سباب االإ�سالم اأحفاد ال�سحابة واأبناء ال�ساحلني، كيف 
باهلل هوؤالء يبذلون جهدهم يف الدعوة اإىل ال�ساللة ونحن نبذل جهدنا يف �سهواتنا 
وملذاتنا وخالفاتنا واإ�سقاط االآخرين  دون حلظة تفكري ولي�ست حلظه عمل، من اأجل 
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اأن نبلغ ر�سالة رب العاملني. واهلل اإننا حما�سبون عن تق�سرينا هذا .. ماذا لو وقعت هذه 
الكتب يف اأيدي بع�س �سبابنا امل�سلمني من امل�سئول ؟؟ 

احل�ضـــــــــــارة 
مع�سر املبتعثني : اإنا ما ت�ساهدونه من ذلك التقدم العلمي وال�سناعي يف بالد الكفر 
لي�سوا  اأو عرباً  وغري عرب  امل�سلمني عرباً  واالأجداد من  االآباء  تراث  والغرب هو من 
على  الربهان  من  جزءا  واإليك  وامل�سلمون  االإ�سالم  هو  التقدم  ذلك  فاأ�سل  م�سلمني 

ذلك : 
كتاب  اأن   :  )38 ال�سفحة  فى  1980م  االأول  ت�سرين  )عدد  "اليون�سكو"  جملة  ذكرت 
د.  وقال   ، 1909م  �سنة  بروك�سل حتى  ُيدرَّ�س فى جامعة  بقي   - �سينا  - البن  القانون 
اأو�سلر:لقد عا�س كتاب القانون مدة اأطول من اأى كتاب اآخر كمرجع اأوحد فى الطب 
وكتاب اجلراحة الكربى للزهراوي .واالأدوية املركبة للكندي . وي�سهد اإجنمار كارل�سون 
باأن : علم التاريخ جاء اإىل اأوروبا من االأندل�س و�سقلية اأما اأعمال علي بن عي�سى حول 
اأوروبا قبل القرن  اأمرا�س العيون فاإنها تعك�س فهًما ومعرفًة مل ت�سبح متوافرة فى 
الثامن ع�سر ، وكان الطبيب امل�سرى )ابن النفي�س( )املتوفى فى 1٢88م( اأول من �سرح 

نظام الدورة الدموية . وهذا غي�س من في�س .
اأيدى  من  طليطلة  مدينة  على  ق�ستالة(  ملك   - ال�ساد�س  )الفون�سو  ا�ستيالء  فمنذ 
العرب امل�سلمني عام 1085م، اأمر برتجمة املخطوطات فى اخلزائن التى كانت حتتوى 
العامة  فاملكتبة   - والطبية  والعلمية  االأدبية  والكتب  املخطوطات  من  ماليني  على 
ملدينة قرطبة - وحدها - كانت حتتوى على اأكرث من ن�سف مليون خمطوط عربى، 
واإن فهار�س هذه املكتبة مالأت جملدين يحويان اأكرث من األفي �سفحة - ال�سيما اأن 
امللك كان يحب الثقافة ، مما �سجع حركة الرتجمة ، لدرجة اأن اأقيمت ، والأول مرة، 
، ثم  اأواًل  العربية  اللغة  اأفرادها  ، يتعلم  ، وظهرت مفارز للرتجمة  ور�سات الرتجمة 
يبدءون برتجمة عدد من املخطوطات القيمة ال�سهرية من العربية اإىل اللغة العامية 
الالتينية  باللغة  الرتجمة  هذه  �سياغة  جترى  وبعدها   ، و�سيط  كلغة  الق�ستالية 
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الف�سحى ، الأنها كانت اللغة الر�سمية للعلم والكني�سة فى اأوروبا 
الذي  العظيم  الثقايفَّ  ين  الدَّ "اإن   :)T. C. young( كولريوجن  ت.  الكاتب  يقول   -
اإىل  ُن�سافر  �سنة،  االألف  هذه  داخل  امل�سيحيني،  نحن  كنا  اأن  منذ  لالإ�سالم  به  ندين 
وفل�سفة  والعلوم  الفنون  عليهم  ندر�س  امل�سلمني  املعلمني  واإىل  االإ�سالمية،  العوا�سم 
احلياة االإن�سانية، يجب التذكرُي به دائماً.) اأثر احل�سارة العربية يف النه�سة االأوربية 

�سمري الزين ( .
- عاملة اأملانية ت�سدع بهذه احلقيقة بقولها : "اإن تلك احل�سارة الزاهرة التي غمرت 
باأ�سعتها اأوروبا عّدة قرون، جتعلنا نعجب اأ�سّد العجب؛ اإذ هي مل تكن امتداداً ح�سارياً 
اأخذاً  اأو  االأهمية،  من  قدر  على  حملية  ح�سارية  لهياكل  اأو  غابرة،  ح�سارات  لبقايا 
االأقطار  نعرف يف  كما  املعهود،  منواله  ُين�سج على  تقليداً  اأو  لنمط ح�ساري موجود، 
االأخرى مهد احل�سارات يف ال�سرق. اإن العرب بثقافتهم هم الذين اأبدعوا هذه الروعة 

احل�سارية اإبداعاً".
وبينما كانت اأوروبا ترتع يف غياهب الع�سور الو�سطى، كانت احل�سارة االإ�سالمية )التي 
هي حم�سن الثقافة العربية االإ�سالمية( يف اأوج ازدهارها، لقد اأ�سهم االإ�سالم كثرياً يف 

تقّدم العلم والطب والفل�سفة. 
 The Age of( "يف كتابه "ع�سر االإميان ) )Will Durant "وقال "ويل ديورانت -
Faith(: "اإن امل�سلمني قد �ساهموا م�ساهمة فعالة يف كل املجاالت، وكان ابن �سينا من 
اأعظم اجلغرافيني، وابن  اأعظم االأطباء، والبريوين  اأكرب العلماء يف الطب، والرازي 
الهيثم اأكرب علماء الب�سريات، وجابر بن حيان اأ�سهر الكيميائيني". وكان العرب رواداً 
يف الرتبية والتعليم. وقال ديورانت يف هذا ال�ساأن اأي�ساً : "عندما تقّدم )روجر بيكو 
Reger Bacon( بنظريته يف اأوروبا بعد 500 عام من ابن جبري، قال اإنه َمديٌن بعلمه 
ظهر  وعندما  ال�سرق.  يف  امل�سلمني  من  علمهم  اأخذوا  الذين  اإ�سبانيا  يف  املغاربة  اإىل 
النوابغ والعلماء يف ع�سر النه�سة االأوروبية، فاإن نبوغهم وتقّدمهم كانا راجعني اإىل 

اأنهم وقفوا على اأكتاف العمالقة من العامل االإ�سالمي".
تقول امل�ست�سرقة االأملانية زيغريد هونكه يف كتابها "�سم�س العرب ت�سطع على الغرب": 
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العامل" تاريخ  يف  الكبري  مغزاه  له  اإنقاذي  عمل  لهو  امل�سلمون  العرب  به  قام  ما  "اإن 
عّلم  الذي  اجلغرافيا  اأ�ستاذ  كان  اجلغرايف  االإدري�سي  ال�سريف  "اإن  جوتيه:  ويقول 
الأوروبا  يكن  قرون، ومل  لها مدة ثالثة  معلماً  ودام  بطليمو�س،  ال  العلم  هذا  اأوروبا 
م�سور للعامل اإال ما ر�سمه االإدري�سي وهو خال�سة علوم العرب يف هذا الفن. ومل يقع 

االإدري�سي يف االأغالط التي وقع فيها بطليمو�س يف هذا الباب .
يف  جداً  عظيماً  احتلوها  التي  االأقطار  عامة  يف  العرب  تاأثري  لوبون:"كان  ويقول 

احل�سارة"
يف  قرون  عدة  االآداب  نه�سة  لتاأخرت  التاريخ  من  العرب  حذف  ويقول ليرتي:"لو 

الغرب".
ويقول اأحد املبتعثني : وكان يتناق�س مع بع�س اال�ساتذة االأمريكان عن بع�س االأنظمة 
والقوانني فقال له : اإن االإ�سالم اأف�سل نظام وقانون للعدالة وحتقيق االأمن للب�سرية 

لكن ينق�سكم اآليات التنفيذ .. اأهـ
املاتعة  من قبل  االأ�سيلة  والعلوم  الرائعة  اقتبا�س هذه احل�سارة  اإن   : امل�سلمون  اأيها 
ا ، الأنهم اأخذوا اجلانب العلمي املادي ،  االأوروبيني كان اأبرت ، وهذا االأخذ كان ناق�سً
اإ�سالمنا و ح�سارتنا يف كل  وتركوا اجلانب الروحي االإن�ساين والت�سامح الذي عا�سه 

مكان .فهل من معترب ؟
اأيها امل�ضلم املبتعث : 

وبعد هذا التطواف يف اعرتافات الغرب وقد �سهد �سهود من اأهلها باأن اأ�سل ح�سارتهم 
هي اإ�سالمية واأنهم عالة على امل�سلمني ولكن هوؤالء ال�سهود ال ينفعوننا كثرياً ملا تاأخرنا 

طوياًل .
فما دهانا رجعنا القهقرى ك�سال       اأ�سك يا دهر يف قومي ويف بلدي   

اإنه ملا عا�س امل�سلمون نوعاً من ال�سعف والرجوع اإىل الوراء والتخلي يوماً وراء يوم عن 
مبادئ االإ�سالم مدداً طويلة وحقباً عديدة وان�سغل بع�سهم ببع�س وتفرقوا وتناحروا  
واأ�سبحنا  ف�سبقونا  االأمر  انقلب  وق�سور،  ون�ساء  مال  من  ال�سهوات  وراء  ورك�سوا 

نالحقهم واأم�سينا عالة عليهم والعربة مبا نحن فيه فاأين نحن واأين هم ؟؟
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          هذا جزاء اأنا�س بالهوى غلـــــــــــــــــــبوا            وق�سروا يف اأمور الدين فا�ستلبوا
         كانوا �سمو�سا عيون النا�س ترمقهم            لكنهم بعد طول الدهر قد غربوا

الك�ساىل  البلداء  ال�سعفاء  �سمة  هي  العمل  دون  واالأجداد  االآباء  برتاث  االفتخار  اإن 
العاجزين .. 

ال اأنا موىل وال اأنا عــــــــــــــــــــربي اأنا ابن نف�سي ومفخري اأدبي      
لي�س الفتى من يقول كان اأبي اإن الفتى من يقول ها اأنـــــــا ذا       

***
يغنيك حمموده عن الن�سب  كن ابن من �سئت واكت�سب اأدبا         

لكن اأردت بذكر ذلك عدم االغرتار كثرياً بتلك احل�سارات و لنعلم اأننا منلك القدرات 
والعقول والنفو�س والطاقات على اأن ندخل ميدان التناف�س وال�سباق والتقدم والرقي 

واالإجناز بقوة  .
فهيا بني االإ�سالم اإىل عايل الهمم ونحو القمم ..

فهيا بني االإ�سالم اأعيدوا لالأمة جمدها وقوتها ون�سرها وعزها ..
فهيا بني االإ�سالم من�سي كما م�سى اأوائلنا بجد وثبات و�سرب وم�ساء وعز واإباء..

الجتعلونا اأ�سحوكة للعامل ...
الجتعلونا يف موؤخرة الركب ...

فا�ساألوا كيف دفعنا الثمنــــــــــــا   ثمن املجد دم جـــــــــــــــــــدنا به         
كم   قد �سربنا وقهرنا املحنا      نرخ�س الروح الأجل الدين   

الجتعلونا اأر�ساً لالأقدام واإمنا �سماًء ملن مي�سي على االأر�س ...
كنق�س القادرين على التمام .. ومل اأر يف عيوب النا�س عيباً       

واعلم اأنه ال ي�ستطيع اأحد ركوب ظهرك اإال اإذا كنت منحنيا ...
واعلم اأن الذي يولد ليزحف ال ي�ستطيع اأن يطري ...

واعلم اأنه اإذا جعلت نف�سك دودة يف االأر�س فال تلم من يدو�سك بقدمه ..
فاركبه اأو كنت احلمار امل�سرجا            ومن ير�س اأن يبقى حماراً م�سرجاً    

واعلم اأن الدجاجة التي تغني يف امل�ساء ال تبي�س يف ال�سباح ..
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واعلم اأنه من اتكل على زاد غريه طال جوعه وكرث خوفه ...
واعلم اأن الذي اليزرع الميكن اأن يح�سد .

واعلم اأن من فوت على نف�سه الزرع ندم عند احل�ساد .
�سرنا على موج البحار بحارا كنا جبااًل يف اجلبال ورمبا       
قبل الكتائب يفتح االأم�سارا مبعابد االإفرجن كان اأذاننا        

واعلم اأن من كرث نومه ا�ستد فقره .
َّـــــــرا من النا�س اإال من اأجدَّ و�سمـ وما طالب احلاجات يف كل وجهة      
وكيف ينام الليل من بات مع�سرا فال تر�س من عي�س بدون والتنم     

يقول اأبواحل�سن الندوي )نحن نقدر هذه احل�سارة "الغربية" ون�ستفيد منها يف بالدنا 
يف بع�س االأحيان ويف العلوم ال�سناعية والتجربة ويف العلوم الريا�سية والتكنولوجية 
ولكننا نحرت�س منها وال نقلدها يف االإميان والعقيدة واالأخالق")اأحاديث �سريحة يف 

اأمريكا 40(
�سباب احلق لالإ�سالم عودوا     فاأنتم جمده وبكم ي�سودوا  

واأنتم فجره الباهي اجلديد واأنتم �سر نه�سته قـــــــــــــدمياً       
يا دليل الإ�ضالم :

اأيها امل�سلُم ليَل احلائـــــرين اإن هذا الع�سَر ليل فــــــــــــــاأَِنر     
ِفني ا ُيرى غرُيك ربان ال�سَّ و�سفني احلِق يف ُلجِّ الَهوىل    

اأيها املبتعث :
االأهل  وفقد  والدين  الغربة  ووح�سة  وامل�ساهدات  املظاهر  ببع�س  كثرياً  تن�سدم  قد 
واالأوالد وعدم توفر ما فقدته يف بلدك وحياتك ال�سابقة اأو مبا مل يكن يف احل�سبان 
فما عليك اإال ال�سرب وامل�سابرة و اللقاء باالأ�سدقاء واالت�سال باالأهل واإ�سغال الوقت 
بكل نافع ومفيد وغري ذلك مما تقدم وهي فرتة ق�سرية قد تعرتي كل �سخ�س ثم 
تزول ...فاإذا نفذ �سربك وخ�سية على دينك ودنياك ففر بدينك وارجع لدار االإ�سالم 
خري لك ولو كلفك ذلك خ�سارة يف املال وبع�س اأمور احلياة ..وقد ُوِجَد من مل ي�سرب 
خ�سارة  من  اأعظم  خ�سارة  واأي  قدرات   والنا�س  اآخرهم  وال  باأولهم  فل�ست   ، فرجع 
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الدين .. ؟؟  ومن ترك �سيئا هلل عو�سه اهلل خرياً منه ..
وما لك�سر قناة الدين جربان وكل ك�سر لعل اهلل جابره     

***
اإذا اأبقت الدنيا على املرء دينه  فما فاته منها فلي�س ب�سائر  

اأيها املوفق : 
اإن االغرتاب يوؤدي دوراً كبرياً يف التفوق العلمي والتزود من املعارف ، حيث اإن البعد 

عن االأهل واالرتباطات االجتماعية يجعل اال�ستفادة ب�سكل كبري من الوقت .
وبعد عن االآباء واالأهل والوطن . اأرى العلم يف جوع وذل وغربة           

      ***
خال من االأفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــار وال�سغل  ولن ينال العلم اإال فتــــــــــــــــــــــــى    

   خام�ضًا : ما بعد البتعاث .
وجمتمعك  الأ�سرتك  �ستحمل  ماذا  نف�سك  ف�سل  لوطنك  عدت  فاإن   : الوطن  اأمل  يا 
واأمتك وما هو املوؤمل فيك واأنت املنتظر ...؟ وماذا خلفت وراءك وكيف تركت ب�سماتك 

واآثارك؟
- هل �ستتوا�سل مع اأخوانك الذين مازالوا يف رحلة االبتعاث ؟

بذلك  وحتقق  وكفار  م�سلمني  من  البالد  تلك  يف  عرفتهم  من  مع  �ستتوا�سل  هل   -
العلم  يقف  اأم  وقدراتك  علومك  �ستنمي  هل  ؟  واأمتك  دينك  تخدم  اأهدافاً  التوا�سل 

وين�سب العطاء بعد الرجوع .
وزال فلم يبق منه اأثــــــــــــــــــر اإذا ُهجر العلم يوماً َهجر      

اإذا انقطع املاء جف احلجر   كماء ترقرق فوق الــــــ�سفا      
- هل حملت الأمتك علماً ومعرفة وخربة وجتربة �ست�ساعد يف منو العلم واملعرفة يف 

بلدك ؟
واجلماعي  الر�سمي  امل�ستوى  على  �سواء  اخلربات  تلك  تنقل  كيف  فكرت  هل   -

والفردي..؟ 
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- هل عدت لوطنك وقد رفعت به راأ�ساً ؟

�ضاد�ضًا :  و�ضـــــــــــــــــــــايــــــا :
 - اجلد واالجتهاد يف االأمر الذي ب�سببه كان التغرب اإن كان طلب علم اأو عمل اأو غري 
ذلك فالتغرب فر�سة للتزود واملعرفة وبذل اجلهد الأ�سباب عدة منها التفرغ والبعد 

االجتماعي وغري ذلك .كما تقدم .
واأذكيائها  وعلمائها  ورجالها  وعاداتها  وح�ساراتها  واأن�سابها  البلدان  على  التعرف   -
واال�ستفادة منهم علمياً وثقافياً وجتارياً ونقل تلك التجارب والنجاحات اإىل بلدك اأو 

اال�ستفادة منها �سخ�سياً .
- حتديد اأهداف رئي�سة لتحقيقها اأثناء اإقامتك واأهداف فرعية ب�سرط اأال تطغى على 
الرئي�سية وفق برنامج حمكم ومن�سبط فمثاًل من هدفه طلب العلم اأياً كان نوعه ال 
ي�ستت نف�سه يف اأهداف اأخرى توؤثر على االأ�سل ، وال مانع من اأهداف اأخرى بال�سرط 
ال�سابق  وغري ذلك وجند البع�س كل يوم له هدف ويف النهاية يح�سد ثقافة اأو زراعة 
واللبيب  االآخرين   مع  ال�سدام  من  احلذر  واحلذر  تزول  ما  �سرعان  اأ�سول  ال  فروع 
ـ  ـ عليه ال�سالة وال�سالم  باالإ�سارة يفهم وهذا من اأ�سباب �سر جناح دعوة اإمام الدعاة 

واالأئمة الكبار .
- اجعل مذكرات ت�سجل فيها كل ماترى منا�سباً يف فرتة االبتعاث من م�ساهدات وفوائد 

وطموحات واآمال ومواقف و�سلبيات واإيجابيات وغري ذلك و�ستجدها كنزاً بعد حني .
- كن مقت�سداً يف االنفاق واإياك والتبذير ، فقد انحرف بع�س ال�سباب واجته لبع�س 
املحرمات لكي يح�سل على املال واآخرون بداأوا العمل يف بع�س املطاعم التي تقوم ببيع 
تدر�س  اأن  الباعثة  اجلهة  وعلى  وغريها  ال�سينما  وحمالت  اخلنزير  وحلم  امل�سكرات 
هذه الق�سية درا�سة وافية وعلى املبتعث اأن يح�سب األف ح�ساب لهذه الق�سية ال�سيما 

مع ارتفاع االأ�سعار العاملي .
اأيها املبتعث :يف خ�سم زحمة اأعباء االبتعاث والدرا�سة فال تن�س اإذا كانت زوجتك معك 
اأن تهيئ لهم جواً اجتماعياً منا�سباً يحفظ لهم دينهم واأخالقهم ويق�سي على م�ساألة 
الفراغ والوحدة  واإياك واإياك االن�سغال عنهم طوياًل فاإن ذلك قد يكون له اآثار �سلبية 
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عليك وعليهم  فامالأ فراغهم بكل مباح ونافع ومفيد واللبيب باالإ�سارة يفهم .
ومهمتكم  دوركم  اأمر  وزاد  واالأوطان  لالإ�سالم  و�سفراء  دعاة  اأنتم   : املبتعثني  مع�سر   
فاعلون  اأنتم  فما  وامل�سلمني  االإ�سالم  على  الغرب  من  ال�سر�سة  الهجمات  ظروف  يف 
و�سانعون !؟ ال�سيما واأنكم تلتقون مبثقفيهم ومفكريهم ، فائتلفوا واحتدوا فاالإحتاد 

يورث القوة والن�سر واالختالف يورث الفرقة والهزمية واأال نخرتق ونفرق .
مع�سر القادة : هل نفكر جادين يف اأننا نوجد حلواًل وبدائل عن االبتعاث :

وقد  منهم  لال�ستفادة  االأخرى  الدول  التخ�س�سات من  اأ�سحاب  بع�س  ا�ستقطاب   -1
عملت على هذا بع�س الدول االإ�سالمية وال�سيما االآن ، فقد تقدمت و�سائل االت�سال 
عند  اأن  ولنعلم  ؟  الغرب  موائد  على  نعي�س  ونحن  متى  فاإىل  و�سريع  مذهل  ب�سكل 

امل�سلمني طاقات وقدرات عالية جداً ولكن ينق�سنا االآليات .
٢- اال�ستفادة من الطالب املبتعثني وو�سع اآليات دقيقة ودرا�سات قوية الأجل ذلك .

اأخيـــــــــــًرا: 
اأيها امل�سلم املبتعث : اإن اأمتك امل�سلمة ترتقب منك الكثري والكثري ...

اأيها املرتقب : تنتظر منك اأمتك جذبة عمرية توقد يف قلبها م�سباح العز والقوة ..
الياأ�س  بيداء  االأمل يف  بذرة  تغر�س  اأيوبية  �سيحة  اأمتك  ترتقب منك   : املنتظر  اأيها 

وعلى قدر املئونة تاأتي من اهلل املعونة ...
اأيها املبتعث : كن اأماُل والتكن اأملاً ..كن راأ�ساً و ال تكن ذنبا ً..

           كن �سديد الراأي وموفق الق�سد ، كن �سريف الهمة وما�سي العزمية .
اأيها امل�سلم : اإنك اأ�سمى من اأن تعود بفكر تغريبي ...

 اإنك اأرفع من اأن تتقاذفك تلك االأفكار املنحرفة..
اإنك اأجّل ممن ي�ساوم على دينه الأجل مال اأو من�سب اأوجاه ..

ثم األقه وا�سحقه حتت احلذاء          انزع اجلنب من فوؤادك نزعا     
اإن فوق الردى كتاب الق�ســـــــــاء           لن تطيح الثمار قبل اإنـــــــــاها     
واآ�سفاه ... واآحزناه ... على قوم باعوا عقولهم ودينهم الأجل لعاعة من الدنيا ...
عّل �سدوي ُم�سرم فيك حريقاً اأنت ن�سء وكالمــــــــــــــي �سعل     
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قطرة فيك غدت بحراً عمــــيقاً لي�س يف قــــــــــــــلبي اإال اأن اأرى    
بحياة الكد والكد خلــــــــــــــــــــــــــيقاً ال عرى الروح هدوء ولتكن     

اأيها الأمل :
       قد نه�سنا للمعايل وم�سى عنا اجلمود      ور�سمناها خطى للعز والن�سر تقود

      فتقدم يا اأخا االإ�سالم قد �سار اجلنــــــــــود      وم�سوا للمجد اإن املجد بالعزم يعود
    ***

ياغرا�س املجد يف خري ربى يابني االإ�سالم يانبت الهدى      
فالهدى يرجع ما قد ذهبا ال تقولوا جمدنا قد ذهـــــــبا         

مع�ضر الأخوة واملبتعثني :
هذه كلماتي اأردت  بها الن�سح ما ا�ستطعت والتمحي�س ما قدرت وما توفيقي اإال باهلل 
عليه توكلت واإليه اأنيب  والعلم اأمانة من حملها فقد حمل اإّدا وجت�سم بهرا ، كتبتها ما 

بني حال ومرحتل ومقيم وم�سافر وجال�س وراكب .  
         لقد بذلت لكم ن�سحي بال دخلٍ                 فا�ستيقظوا اإن خري العلم ما نفعا 

املحطة الثانية :
) ا�ضرتاحة (

) و�ضية اأب لولده املغرتب(
اأبنّي اإن الُبعد قد اأ�سجــــــــــــــــــــــــــــــاين           ولظى فراقكم يذيب جنانــــــــــــــــــي
اأتراك ت�سلى باحلنني الأر�ســـــــــــــــنا         بع�س الوفاء ال�سوق لالأوطــــــــــان
اأبني هذي ر�سالتي ممزوجـــــــــــــــــــــــة        باحلب واالإ�سفاق والتحنـــــــــــــــــــــان
�سطرتها بيد االأبوة عّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          من �سدقها ت�سري اإىل الوجدان
اأبني اإنك قد رحلت م�سافـــــــــــــــــــــــــرا          فكن ال�سفري ل�سرعة الرحمـــــــــــن
اأبني دينك ح�سنه متاألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق           اإياك اأن تزريه بالع�سيــــــــــــــــــــــــــــــان
اإياك اأن تن�سى باأنك م�سلـــــــــــــــــــــــــــــم           ري الهداية اأنت للعط�ســـــــــــــــــــــــــان
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كن م�سعاًل يجلو الظالم وهـــــــادياً         للخري غياثاً بكل مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
واحر�س على العلم الر�سني فاإنه          نعم االأ�سا�س الثابت االأركـــــــــــــــــــان
والب�س من االأخالق زي حممــــــــــد         اإياك اأن تغرت باخللقــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
بحر الف�سائل دينكم الينتهـــــــــــــــي          �ستان بني البحر والغــــــــــــــــــــــــدران
تلك احل�سارة اليغرك ح�سنهــــــــــــــا         فلح�سنها مع قبحها وجهــــــــــــــــــان
خذ ح�سنها ودع القبيح فاإنــــــــــــــــــــــــه         ما انفّك يهدم عامر البنيـــــــــــــــــان
عقالوؤهم اأّنوا من البلوى التــــــــــي         قادتهم ملعرة وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
با�سم التحرر والتمدن �سيـــــــــــــــــدوا         �سرح الرذيلة قامت االألـــــــــــــــــــــــوان
فتجاهلوا وتبذلوا وت�سفــــــــــــــــــــــــــلوا         وا�سرت�سلوا لغرائز ال�سيطــــــــــــــان

فاأتى عقاب اهلل �سدق ر�سولـــــــــــــــه       فاجتاحت االأمرا�س كالطوفان
هم ياأملون وليتهم لو يعلمـــــــــــــــــــوا        اأن اخلال�س مبنهج ربانـــــــــــــــــــــي

ال راأي للعقل ال�سقيم وال الهــوى         فال�سرع �سرع مدبر االأكـــــــــــــــوان 
فاحفظ بني ف�سيلة غذيتـــــــــــــــــها         اإياك اأن تعمى مع العمــــــــــــــــــــيان
واإذا اأحاطتك الهموم ف�ســـــــــــــــتنت         �سمل الهموم برو�سة القـــــــــــراآن
فيه جالء الهم يف رو�ســــــــــــــــــــــــاته         نور ينري الدرب للحيــــــــــــــــــــــــران
كن ثابت اخلطوات �ساحب همــة          ال مائع اخلطوات اأو متوانــــــــــــي
وانظر اإىل �سري ال�سحابة واقــتد          فيها �ستلهب همة الك�ســـــــــــــــــالن
تلك الو�سايا قد نطقت حروفها          نطقاً من االأعماق وال�ســـــــــــريان
فاإذا اأتتك ر�سالتي فلتعلمـــــــــــــــــــــن           اأين اأبيت م�سهّد االأجفـــــــــــــــــــــــــان
�سوقاً لروؤيتكم و�سمة �سدركـــــــــم           اإن االأبوة �ساأنها ذو �ســـــــــــــــــــــــــــــاأن
واهلل اأ�ساأل اأن يقر عيوننــــــــــــــــــــــــــــا         واأراك رمز العلم واالإتقـــــــــــــــــــــــــان 

) 1 ( ق�سيدة االأ�ستاذ عبد اهلل العاين .

) 1 (
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املحطة الثالثة :
األوانهم  خمتلف  على  النا�س  من  كبرية  جملة  �ستواجه  اإنك   : املبتعث  امل�سلم  اأيها 
وثقافاتهم واأعمارهم ودولهم ، تدور يف اأذهانهم �سبه عن االإ�سالم وامل�سلمني ،فما بني 
حال  هو  وهذا  اإثارتك  يريد  لدود  عدو  واآخر  وراءه   ملن  بوق  احلقيقة  يف  هو  اإن�سان 
والت�سكيك  االإ�سالم  من  ال�سخرية  منها  الق�سد  ال�سبه  من  فكثري  الكفار  من  الكثري 
فيه ونزعه من قلوب امل�سلمني  واآخر تاأثر من خالل ما يدور يف اإعالمه الكاذب حيث 
اأقدم  ال منلك اإعالماً يبلغهم �سوت االإ�سالم وحقيقة االإ�سالم وقبل ال�سروع يف ذلك 
مبقدمة مبثابة ال�سوابط والقواعد والتوجيهات ملواجهة ال�سبه الأنها التكاد تنح�سر 

فهي كثرية جداً  :
اأخي املبارك :

اإننا م�سلمون واالإ�سالم هو اال�ست�سالم هلل واالنقياد له بالطاعة واجتناب ما نهى   -1
عنه وزجر فلي�س لنا اأن نعرت�س على اأحكام اهلل عز وجل واإمنا واجبنا االمتثال .

اأن  لنا  فلي�س   i حممد  بنبوة  وموؤمنون  وكتابه  عزوجل  باهلل  موؤمنون  اأننا  دام  ما 
، فاإن كان الكفار ال يقرون باإمياننا باهلل وال  اأي ق�سية �سرعية  نعرت�س مطلقاً على 
ديننا وال نبينا فلي�س لهم معنا نقا�س مطلقاً واإن كانوا يوؤمنون بذلك فلي�س لنا ولي�س 

لهم االإعرتا�س على اأوامره ونواهيه �سبحانه وتعاىل . 
٢- لنعلم علم يقني اليدخله اأدنى �سك وارتياب اأن اهلل الي�سرع لنا �سيئاً اأمراً اأو نهياً اإال 
حلكمة وهذه احلكمة اإما اأن يخربنا بها �سبحانه فنوؤمن بها ،واإما اليخربنا بها فقد 
ي�ستنبط العلماء حكمة لها ،توافق الن�سو�س ال�سرعية العامة وقد ال يدركونها فن�سلم 

باأنها حلكمة النعلمها .
  واأ�ضرب لك مثالني ولله املثل الأعلى :

اأوامرهما  فكل  والديه  �سفقة   ، الولد  على  �سفقة  اأعظم  اأن  املعلوم  من  اأنه   : االأول 
ونواهيهما تكون يف الغالب الأجل م�سلحة الولد وال�سفقة واخلوف عليه ولكن قد ال 
ندرك ذلك يف بع�س اأوامرهم ونواهيهم ولكن علينا االإلتزام بها الأن عندنا قناعة عامة 
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وتامة ، اأن اأوامرهم التكون منطلقة اإال من باب امل�سلحة وال�سفقة .
الثاين : اأن جملة من اأنظمة الدول واحلكومات عندنا قاعدة عامة اأن مبناها وقيامها 
الظلم واالعتداء على االآخرين وحفظ احلقوق واال�ستقرار  العدل ومنع  اأ�سا�س  على 
النف�سي واملعي�سي لل�سعوب يف اجلملة ولكن قد جنهل احلكمة يف بع�س جزئيات تلك 
االأنظمة ومع ذلك منتثلها ون�سلم بها الأجل القناعة اأنها ما �سرعت اإال الأجل امل�سلحة 

يف الغالب .
ومن هذه املقدمة نوقن يقيناً ال�سك فيه اأن اأفعال اهلل كلها مبنية على احلكمة وحتقيق 

العبودية هلل �سبحانه وتعاىل وهلل املثل االأعلى .
3 - : اأنه ال يلزم اأن جنيب على كل �سبهة ترد من اأي �سخ�س كان كافراً اأو م�سلماً 

جديدا الأي غر�س كان �سوؤاله �سواء عناداً وا�ستكباراً اأو حتدياً اأو الأجل املعرفة فمن 
�ساء فليوؤمن ومن �ساء فليكفر  ولقد كان الكفار ي�ساألون الر�سول i عن اأ�سياء 
عناداً وحتدياً في�سكت الر�سول i ينتظر الوحي ينزل عليه كما يف قوله تعاىل 

زبوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  رب 
االإ�سراء: 85 و اأن اهلل اأخفى اجلواب عن نبيه : 

وهذا فيه فوائد عظيمة ومنها :
اأ - عجز الب�سر عن معرفة حقيقة الروح واأنه مهما اأوتي االإن�سان من العلم واملعرفة 
فعلمه قا�سر زب   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  رب االإ�سراء: 85 فاإذا كانت هذه الروح 
التي ت�سري يف ج�سده واأقرب �سيء منه واإليه ال يعرف عنها �سيء فكيف مبا هو اأعظم 
منها من اخللق والفعل واالأمر منه �سبحانه وتعاىل فاأنت عاجز يابن اآدم عن معرفة 

ذلك فما عليك اإال االمتثال واالنقياد له �سبحانه واالعرتاف بعبوديته .  
اأن عليها االإميان بالغيب واالمتثال الأوامر اهلل والعبودية له  ب - فيه تربية للنف�س 

وعدم االعرتا�س على اأفعاله .
اأحد  ي�ستطيع  ال  ظاهرة  فاأفعاله  واألوهيته  ربوبيته  جحد  ي�ستطيع  اأحد  ال  اأنه   - ج 

اإنكارها.    
ويف كل �سيء له اآية                تدل على اأنه واحد
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د - جواز ترك اجلواب عن ال�سوؤال اإذا كان يف تركه م�سلحة اأو لي�س يف جوابه م�سلحة 
كما اأن اهلل عز وجل ترك اجلواب معاقبة لهم بنقي�س ق�سدهم فهم ق�سدوا التحدي 

والتعجيز .
4 - اأننا ال نقدم العقل على الن�سو�س واالأوامر ال�سرعية الأن عقول الب�سر مهما بلغت 
التدرك اأ�سرار الت�سريع واإذا ق�سنا اخلالق على اخللق والرب على املربوب وعلم اهلل على 
الب�سر فقد ف�سدت احلياة والعقول والقلوب وجعلنا مع اهلل م�ساركاً يف ربوبيته  علم 

واألوهيته واأ�سمائه و�سفاته .
5 - يقول اأحد املفكرين : اإن معركة اجلدل التي يخو�سها ال�سباب امل�سلم املتحم�س مع 
الغالبة  الكرثة  اإن  يبذل فيها من اجلهد!  ت�ستحق يف احلقيقة ما  االإ�سالم، ال  اأعداء 
فقط  واإمنا  املعرفة،  يف  رغبة  وال  احلقيقة  عن  بحثاً  جتادل  ال  املجادلني  هوؤالء  من 
الإثارة ال�سبهات وحماولة الفتنة. والرد احلقيقي عليهم لي�س هو الدخول يف معركة 
جدلية معهم، ولو اأفحمهم الرد يف حلظتهم!اإمنا الرد احلقيقي على خ�سوم االإ�سالم 
هو اإخراج مناذج من امل�سلمني تربت على حقيقة االإ�سالم، فاأ�سبحت منوذجاً تطبيقياً 
واقعياً لهذه احلقيقة، يراه النا�س فيحبونه، وي�سعون اإىل االإكثار منه، وتو�سيع رقعته 
يف واقع احلياة.هذا هو الذي " ينفع النا�س فيمكث يف االأر�س "، وهذا هو جمال الدعوة 

احلقيقية لالإ�سالم ) �سبهات حول االإ�سالم (
وال  �سرعاً  اأمر غري مقبول ال عقاًل وال  امل�سلمني وهذا  اأخطاء  االإ�سالم  -  حتميل   6

واقعاً .
االإميان  وهي  عندهم  التي  التوحيد  فم�ساألة   مدافعاً  تكون  اأن  قبل  مهاجماً  كن   -٧
بعقيدة التثليث وهي ق�سية �سائكة عند الن�سارى يتهربون دائماً من النقا�س فيها الأن 

العقل والفطر ال�سليمة ال تقبلها .
امل�سائل  بع�س  يف  يناق�سني  االأمريكان  اأحد  جاءين   : اأمريكا  يف  الدار�سني  اأحد  يقول 
فقلت له دعنا من هذه .. اأريد اأن اأتكلم معك يف التوحيد وهي عقيدتكم عقيدة التثليث  

ت�سرحها وتقنعني بها واأنا ال مانع من اأن اأتن�سر يقول ف�سمت وانخن�س .. 
يقول اأحد الدار�سني يف اأمريكا : التقيت ب�ساب اأمريكي يف اأحد املنتزهات وعمره �ستة 
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ع�سر عاماً ف�سرحت له االإ�سالم مدة ع�سر دقائق ف�سهد اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممداً 
ر�سول اهلل يقول ف�ساألته : ملاذا تركت الن�سرانية ؟ قال الأن عقيدة التثليث كلما �ساألت 
ويقبله  �سهل  االإ�سالم  ولكن  بها  واإقناعي  اإياها  اإفهامي  ي�ستطيعوا  مل  عنها  والداي 

العقل والنف�س بدون تردد. 
8 -  اأن االإ�سالم ال ي�سادم الفطرة االإن�سانية ال�سليمة ال�سوية اأبداً فقد اأباح لها الطيبات 
املال والنكاح  املثال مل يحرم عليها حب  وحرم عليها اخلبائث و من ذلك على �سبيل 
والطعام ولكن جعل لذلك �سوابط حتى ال يختل توازنها يف نف�سها ومع االآخرين ويف 
احلياة ، فهب اأن حب املال والتملك اأجيز على اإطالقه كم �سيحدث من خلل وظلم يف 
احلياة الب�سرية  ؟ تعال وانظر اإىل ما تعانيه الراأ�سمالية ؟ تعال وانظر اإىل الت�سخم يف 
الديون على م�ستوى الفرد والدول ب�سبب الربا بجميع �سوره واأنواعه ال�سريح وغري 
ال�سريح ؟؟ بل قبل �سهر اأعلن اأحد البنوك االأمريكية عدم قدرته على �سداد الديون 
التي عليه واأ�سهر اإفال�سه واإن اخل�سائر املبا�سرة يف اأمريكا واأوربا ت�سل اإىل 400مليار 
األف عميل  اأربعني  اإ�سالمي يف بريطانيا يخدم  اأول بنك  افتتاح  بداأ  املقابل  دوالر ويف 
وهاهي اأمريكا واأوربا تعي�س االأزمة االقت�سادية ب�سبب الربا ويعرتف بهذا خرباوؤهم .

 وهب اأن النكاح كذلك كم �سيحدث من اأ�سرار على الفرد واالإن�سانية وهاهي احل�سارة 
االأوربية املنحلة ملا جعلت النكاح بال قيود وعطلت احلدود فكم هي اآثار الزنا من اأمرا�س 
مهلكة واختالط االأن�ساب وال�سذوذ اجلن�سي واأوالد الزنا وغري ذلك وهب اأن االأكل كان 
بال �سوابط ماذا �سيحدث من هالك للعقل واجل�سم االإن�ساين فياأكل ال�سار واخلبيث 
كم �سيحدث من ظلم واعتداء اإذا جعلت االأمور بدون �سوابط وقيود وا�ستمعنا ملا يقوله 
الغرب اأن االإ�سالم جاء لكبت احلريات ؟؟ انظر ما تعانيه الدول من كرثة القتل ؟؟ 
األي�س  اأن ن�سجنك وال نقتلك؟؟  اآخر ونقول للقاتل من العدل  اإن�سان  اأن يقتل  اأيعقل 
من العدل اأن يقتل كما قتل ؟ األي�س هذا من امل�ساواة والعدل التي يرفعون �سعاراتها؟  
ون�ساأل �سوؤاال اأخريا ملاذا دول العامل اأجمع ت�سن القوانني واالأنظمة والعقوبات األي�س 
هذا كبت للحريات ؟؟ بل االإ�سالم رفع احلرج واأباح احلرام عند ال�سرورة حفاظاً على 

احلياة االإن�سانية لكن ب�سرط اأال يكون هناك �سرر على االآخر .
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�ساقطة  واحلرية  االإحلاد  نظام  وهكذا  �سقطت  قد  والراأ�سمالية  ال�سيوعية  اأنظمة  اإن 
النا�س  العدالة جلميع  االأر�س يحقق  وماتزال يف �سقوط ولن يوجد نظام على وجه 
يف كل زمان ومكان غري االإ�سالم .. انظر ماهو اأقدم ت�سريع وحكم وح�سارة على وجه 
االأر�س ؟ اإنه االإ�سالم الأنه ت�سريع من عند اهلل لي�س من و�سع الب�سر ؟ اأما قوانني الب�سر 
كلما م�سى ملك اأتى ملك بحكم واأنظمة جديدة بل وا�سعي القانون يف جميع العامل 
ال ي�ستطيعون و�سع نظام جلميع الب�سرية على وجه االأر�س بل جتدهم يف اختالف و 
جتديد وتعديل وا�ستحداث لالأنظمة ب�سفة دائمة وم�ستمرة و�سدق اهلل ) ولو كان من 

عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا ( فاأين دعاة القانون والتقنني ؟ 
ودين  ح�سارة  اأم  الغرب  ح�سارة  لل�سعوب  واأعدل  واأنقى  اأعظم  احل�سارتني  اأي 

االإ�سالم؟؟
وليعلم دعاة احلرية واالإباحية اأنه لن ت�سلح احلياة بدون اإ�سالم يوماً من االأيام وخري 
�ساهد ، حال احلياة يف اجلاهليه قبل االإ�سالم وبعد االإ�سالم ؟ حال كثري ممن اأ�سلموا 
وحالهم وقت الكفر واالنحالل .؟ حال املجتمعات الكافرة واملجتمعات امل�سلمة ؟ وال ينكر 

الفرق اإال خمتل عقاًل  ومري�س نف�سا ً.
اإذا احتاج النهار اإىل دليل   فكيف ي�سح يف االأذهان �سيء      

9 -  اإن كثرياً من االأحكام ال�سرعية جاءت لتهذيب النفو�س واالأخالق ولك اأن تعمل 
بونا  �ستجد  الكافرة  والنفو�س  املطبقة لالإ�سالم  امل�سلمة  النفو�س  �سريعة بني  مقارنة 

�سا�سعاً ال ينكره عاقل اأبداً .
10 -  اإن جميع ال�سرائع ال�سماوية متفقة يف العقائد متماثلة و متقاربة يف العبادات 
حتى اجلهاد فهو يف دين مو�سى واإبراهيم وداود وغريهم وهم يدركون هذا لكنه اإما 

الكفر اأو اجلهل اأو العناد والكرب يدعوهم الإنكار ذلك واإثارة ال�سكوك حول االإ�سالم .
واإنه ولالأ�سف اأن بع�س الذين يت�سمون باملثقفني االإ�سالميني بداأوا يت�سربون بع�س هذه 
ال�سبه و املثقفون  اليوم هم خال�سة هذه ال�سيا�سة املر�سومة التي و�سعها اال�ستعمار يف 

العامل االإ�سالمي كله من املحيط اإىل املحيط!
اإال ما لقنهم  كله  الدين  ال�سبهات، وال يعرفون عن  اإالَّ  االإ�سالم  اإنهم ال يعرفون عن 
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االأوربيون. ولذلك فهم ينادون - كاالأوربيني - بف�سل الدين عن الدولة، وف�سل العلم 
عن الدين وف�سل احلكم ب�سريعة اهلل عن الق�ساء .

- ولعلي اأورد على �ضبيل املثال بع�ض ال�ضبه ومنها :  
اأواًل : االإ�سالم دين اإرهاب وقتال وقد انت�سر بال�سيف وال�سنان واجلواب :

iجل�س ثالث ع�سرة �سنة مبكة ا�سطهد وعذب وخرج منها ومل يرفع  الر�سول  اأ- 
على اأحد ال�سالح .

ب- اأن احلروب التي حدثت كانت ل�سبب اإما لنق�س العهود التي بينه وبني الكفار كما 
يف غزوة اخلندق اأودفاعاً عن نف�سه كما يف ق�سة اأحد حيث قدم امل�سركون لقتاله وكذا 
امل�سركون عنها  للعمرة ف�سده  i بل خرج  لقتاله  الذين خرجوا من مكة  بدر فهم 
واتفقوا على ال�سلح ثم قدم لفتح مكة لكن الكفار اأبوا اإال القتال فحدثت املعركة وملا 
انتهت قال ماتظنون اأين فاعل بكم قالوا اأخ كرمي ابن اأخ كرمي قال اذهبوا فاأنتم الطلقاء 
وال�سرية مليئة بعفوه ورحمته i بالنا�س وغزوة بني الن�سري اأجالهم i وقاتلهم 
الأنهم هموا بقتله i وغزوة بني حليان الأنهم قتلوا ع�سرة من القراء وغزوة خيرب الأن 

iاليهود نق�سوا العهد وغزوة ذات الرقاع الأن غطفان حر�ست القبائل لقتاله
 i اإن يهود هم قتلة االأنبياء ونق�سة العهود ..اأن�سينا اليهودية التي اأر�سلت للر�سول
�ساة م�سمومة فقبلها i الرحيم ال�سفيق فاأكل منها فعرفi ذلك فقال ال�سحابة 
فيعفو  وخيانة  وغدر  اغتيال  حماولة  اإنها  وم�سلم  البخاري  رواه  ال  فقال  نقتلها  اأال 
وي�سفح ..اأن�سيت يهود حماولة اأخرى وهي �سحر الر�سول i من لبيد بن االأع�سم 

اليهودي فما قتله وال تعر�س له كما يف �سحيح البخاري .
كثرية  واأ�سحابه   i الر�سول  جلناب  واليهود  مكة  م�سركي  من  القتل  وحماوالت 
االإرهاب وعمليات  .. فمن هم حملة  لكن اهلل ع�سمه منهم  ب�سند �سحيح  التاريخ  يف 

االغتيال وقتل االأبرياء ؟؟
ومع هذا يعفو وي�سفح ويراعي امل�سالح واملفا�سد ...

وهرقل  النجا�سي  منهم  اأ�سلم  بل  اأخف  للر�سول  عداوتهم  يف  فكانوا  الن�سارى  واأما 
عرف احلق لكنه خاف على ملكه وخذله قومه لكنهم قاتلوا االإ�سالم ففي غزوة موؤته 
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بني الروم ون�سارى العرب وبني امل�سلمني واحتالل الروم مدينة �سروج امل�سلمة وقتل 
اأهلها وحرق م�ساجدها عام 341 وقاموا كذلك بدخول حلب وحم�س واأنطاكية وقتلوا 

و�سفكوا ونهبوا االأموال وتن�سر خلق كثري على اأيديهم )البداية ٢68/11،٢55(
امل�سلمني  الراقي بني  التعامل  تبني  االإ�سالمي  التاريخ  واإن هناك جوانب م�سيئة يف 
ن�سف  جعل  على  اتفقوا  دم�سق  امل�سلمون  فتح  ملا  وهي  بالعهود  والوفاء  والن�سارى 
باب  من  يدخلون  وكالهما  للن�سارى  كن�سية  واالآخر  للم�سلمني  م�سجداً  الكني�سة 
واحد والي�ستطيع الن�سارى اأن يجهروا بقراءة كتبهم وال ي�سربوا بناقو�سهم اإجالاًل 
باخت�سار  والنهاية  البداية   ) �سنة  و�سبعون  اثنتان  االأمر  هذا  ودام  ومهابة  لل�سحابة 

 .)144/9
اإىل  " الدعوة  كتابه  اأوربي  من  ن�سراين  48وهو  اأرنولد يف �سفحة  و.  �سريت.  يقول 

االإ�سالم " ترجمة ح�سن اإبراهيم ح�سن وعبد املجيد عابدين واإ�سماعيل النحراوي:
من  وامل�سلمني  امل�سيحيني  بني  قامت  التي  الودية  الت  ال�سِّ من  نحكم  اأن  " وميكننا 
فمحمد  االإ�سالم.  اإىل  النا�س  حتويل  يف  حا�سماً  عاماًل  تكن  مل  القوة  باأن  العرب 
نف�سه قد عقد حلفاً مع بع�س القبائل امل�سيحية، واأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم 
بحقوقهم  ينعموا  اأن  الكني�سة  لرجال  اأتاح  كما  الدينية.  �سعائرهم  اإقامة  يف  احلرية 

ونفوذهم القدمي يف اأمن وطماأنينة ".
ويقول يف �سفحة 53: " وملا بلغ اجلي�س االإ�سالمي وادي االأردن، وع�سكر اأبو عبيدة يف 
فحل، كتب االأهايل امل�سيحيون يف هذه البالد اإىل العرب يقولون: يا مع�سر امل�سلمني 
واأكف عن  بنا  واأراأف  لنا  اأوفى  اأنتم  ديننا.  على  كانوا  واإن  الروم،  اإلينا من  اأحب  اأنتم 

ظلمنا واأح�سن والية علينا ".
والتجاور  واحد  بلد  يف  الكفار  مع  فالعي�س  الق�سية  هذه  حول  ي�سرية  وقفة  ونقف 
والتعارف وبذل  املعروف ورفع راآية ال�سالم وال�سلم بينهم فهذا قد جاءت به ال�سريعة 
املعنى  بهذا  كان  اإن  االآخر  وقبول  التعاي�س  �سعار  ولذا  املحمدية  وال�سنة  االإ�سالمية 
والو�سول حلل  االأديان  بني  والتقريب  والرباء  الوالء  اإلغاء  به  ق�سدوا  واإن  ف�سحيح 
و�سط بني الديانات واإنكار نبوة حممد i وم�ساواة االإ�سالم باالأديان االأخرى وبيوت 
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يقوموا  واأن  واأعيادهم  عباداتهم  يف  امل�سلمني  وم�ساركة  وكنائ�سهم  مبعابدهم  اهلل 
امل�سلمون  ويكون  فل�سطني  عن  بالتنازل  نقوم  واأن  وتن�سريهم   امل�سلمني  بتهويد  هم 
اليهود  بل  والعقول  ال�سريعة  تقبله  ال  فهذا  فقط  باال�سم  م�سلمون  واإمنا  اإ�سالم  بال 

والن�سارى وكل �ساحب ملة ودين ومبداأ ال يقر هذا مطلقاً .
ج - اأن اهلل ذكر يف كتابه زب ی  جئ    حئ  مئ   رب . فاالإ�سالم اليكره اأحدا على الدخول 
فيه واإمنا يبذل الدعوة والن�سح قال اهلل زب ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ    رب وقال 

تعاىل زب ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    رب 
 د- اأن ما يفعله بع�س ال�سعوب اأو االأفراد امل�سلمة اإن كان لغري �سبب �سرعي كالدفاع 
عن النف�س ورد االعتداء وحفظ حقوقها وطرد اال�ستعمار بال�سوابط ال�سرعية واإمنا 
ولي�س  الأ�سحابها  تن�سب  اأخطاء  فهي  �سيء  يف  االإ�سالم  من  لي�ست  اجتهادات  جمرد 
النا�س  على  حجة  االإ�سالم  واإمنا  االإ�سالم  على  حجة  لي�س  النا�س  فاأفعال  لالإ�سالم 
واأفعالهم .ولوال خ�سيت االإطالة لذكرت بع�س ال�سبه واجلواب عنها ولكن مل يرتك 
وهناك  وفندوها  لها  تعر�سوا  وقد  اإال  ال�سبه  تلك  ال�سريعة  وحرا�س  امل�سلمني  علماء 

مواقع على االنرتنت تعتني مبثل هذا . 
هـ - اأن االإ�سالم مل يجعل ق�سية اجلهاد مطلقاً بدون �سروط وقيود بل جعل لها كل 

ذلك ولو كان دين اإرهاب ملا جعل لذلك نظاماً �سارماً ال يحق الأحد اأن يتجاوزه .
و - اأن التاريخ يكذب هذا والواقع خري �ساهد : يقول املوؤرخ الفرن�سي غو�ستاف لوبون 
i وفى  االإ�سالم يف عهده  انت�سار  "وهو يتحدث عن �سر  العرب  " ح�سارة  يف كتابه 
ومل   ، بالقوة  تفر�س  ال  االأديان  اأن  التاريخ  اأثبت  ع�سور الفتوحات من بعده :"قد 
اعتنقته  وحدها  وبالدعوة   ، وحدها  بالدعوة  انت�سر  بل  بال�سيف  اإذن  االإ�سالم  ينت�سر 
ال�سعوب التي قهرت العرب موؤخراً كالرتك واملغول ، وبلغ القراآن من االنت�سار يف الهند 
ـ التي مل يكن العرب فيها غري عابري �سبيل ـ ما زاد عدد امل�سلمني اإىل خم�سني مليون 
نف�س فيها.. ومل يكن االإ�سالم اأقل انت�ساراً يف ال�سني التي مل يفتح العرب اأي جزء منها 

قط ، ويزيد عدد م�سلميها على مائة مليون يف الوقت احلا�سر.
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ثانًيا : من ال�سبه : اأين حقوق اليهود والن�سارى يف بالد امل�سلمني ؟
ال�سرعية  االأحكام  من  كثري  عليها  ارتكزت  والتي  العظيمة  االإ�سالم  قواعد  من  اإن   
حتاكموا  اإذا  الكفار  بني  العدل   .. والكفار  امل�سلمني  بني  امل�سلمني..العدل  بني  العدل 
اإلينا .. ولقد افرتى جملة من اليهود والن�سارى وامل�سركني وامللحدين على ال�سريعة 
االإ�سالم  بحقيقة  جهاًل  اإما  للكفار  ظاملة  كانت  باأنها  املحمدية  والر�سالة  االإ�سالمية 
حافل  االإ�سالم  وتاريخ  وال�سنة  الكتاب  واإال  وكراهية  حقداً  اأو   i االإ�سالم  ور�سول 
التوراة  يف  يقراأون هذا جيداً  العظيم وهم  املحمدي  ال�سماوية واخللق  العدالة  بتلك 
العهود  ووجدت  باملدينة   i الر�سول  زمن  يف  الكفار  كان  فقد  والتاريخ  واالإجنيل 
اإليهم وياأكل من  واملواثيق بينه وبينهم وكان بع�س جريانه من اليهود وكان يح�سن 
طعامهم املباح ويدعونه وي�ستجيب لدعوتهم ولكن له هدف �سامي ومق�سد اأ�سيل وهو 
دعوتهم لالإ�سالم وي�ستغل تلك املواقف لهدايتهم واإخراجهم من ال�سالل اإىل الهدى 
iفمر�س  الر�سول  يخدم  كان  غالماً  اأن  البخاري  يف  ورد   .. اجلنة  اإىل  النار  ومن 
فعاده فجل�س ر�سول اهلل iعند راأ�سه فقال له اأ�سلم :) فنظر اإىل اأبيه فقال له : اأطع 
اأبا القا�سم فاأ�سلم ثم مات فقال احلمد هلل الذي اأنقذه بي من النار( بل يعقد فقهاء 
امل�سلمني يف كتبهم بابا ا�سمه اأحكام اأهل الذمة يبينون فيه حقوقهم وواجباتهم مالهم 

وما عليهم ومنها :
ومل  الدين  يف  يقاتلوكم  مل  الذين  عن  اهلل  ينهاكم  ال   ( كتابه  حمكم  يف  اهلل  قال  اأ- 
.فاأمر   ) املق�سطني  اهلل يحب  اإن  اإليهم  وتق�سطوا  اأن تربوهم  دياركم  يخرجوكم من 
�سبحانه بالعدل وزيادة على ذلك الرب واالإح�سان اإليهم ومل يكتف �سبحانه بالعدل بل 
بداأ بالرب قبل العدل وهو اأحكم احلاكمني �ساحب العدل والف�سل �سبحانه وبحمده .

ب-حق احلماية من االعتداء اخلارجى واحلماية من الظلم الداخلى  قال i ) من 
قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ( رواه البخاري  فال يلحقهم اأذى فى اأبدانهم وال 

اأموالهم وال اأعرا�سهم .
ج- حق ال�سمان عند العجز وال�سيخوخة والفقر، قال عمر بن اخلطاب : )ما اأن�سفناه 
 - عنه  اهلل  ر�سى  اأمر  وقد  هرمه(  فى  نرتكه  ثم  �سبيبته  فى  اجلزية  منه  اأخذنا  اإذا 
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وكذلك اخلليفة اخلام�س عمر بن عبد العزيز - ب�سرف معا�سات من بيت مال امل�سلمني 
للعجزة وامل�سنني من اأهل الكتاب .

د-تخا�سم اأمري املوؤمنني على بن اأبى طالب ر�سى اهلل عنه ويهودى اإىل القا�سى �ُسريح 
الذى حكم ل�سالح اليهودي على اأمري املوؤمنني لعدم وجود دليل يرجح دعواه ، وب�سبب 

هذه العدالة اأ�سلم اليهودي .
وعمر بن عبدالعزيز حكم على العبا�س بن الوليد بن عبدامللك اأن يعيد اأر�ساً لرجل 

ذمي من اأهل حم�س . )اخبار عمر بن عبدالعزيز لالآجري 5٧(
العدل يف  اأين هم عن  ؟؟  فل�سطني  العدل يف ق�سية  والن�سارى عن  اليهود  اأين  لكن 

ق�سية كو�سوفا ؟؟ 
اأين  ؟  امل�سلمة  البالد غري  املقيمة يف  امل�سلمة  العدل يف ق�سايا اجلاليات  اأين هم عن 

املغرتون بعدالة الغرب ؟
بن  عمرو  م�سر  وايل  ابن  ي�سرب  التاريخ  كتب  ترويها  التى  امل�سهورة  الواقعة   - هـ 
العا�س قبطًيا ظلًما فو�سل اخلرب لعمر الفاروق فغ�سب واأعطى القبطي �سوطاً وقال 
له اقت�س من ابن الوايل فاقت�س وقال الفاروق خليفة امل�سلمني كلمته امل�سهورة : )متى 

ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً ؟!( . 
الرب  قاعدة  بني  اجلمع  كيف  م�ساألة  البع�س  على  كثرياً  ي�سكل   : ال�سبه  من   : ثالثا 
والتعامل احل�سن مع اأهل الذمة وقاعدة الوالء والرباء :والبابان ملتب�سان فيحتاجان 

اىل الفرق بينهما ويجلي ذلك االإمام القرايف رحمه اهلل بقوله :
و�سر الفرق اأن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم الأنهم يف جوارنا ويف خفارتنا وذمة 
اهلل تعاىل وذمة ر�سوله i ودين االإ�سالم فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة �سوء اأو غيبة 
يف عر�س اأحدهم اأو نوع من اأنواع االأذية اأو اأعان على ذلك فقد �سيع ذمة اهلل تعاىل 
وذمة ر�سوله i وذمة دين اال�سالم وكذلك حكى ابن حزم يف مراتب االإجماع : اأن 
من كان يف الذمة وجاء اأهل احلرب اإىل بالدنا يق�سدونه وجب علينا اأن نخرج لقتالهم 
بالكراع وال�سالح ومنوت دون ذلك �سوناً ملن هو يف ذمة اهلل وذمة ر�سوله فاإن ت�سليمه 
اإتالف  اإىل  يوؤدي  فعقد   ، االأمة  اإجماع  ذلك  يف  وحكى  الذمة  لعقد  اهمال  ذلك  دون 
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بهذه  الذمة  عقد  كان  واإذا  لعظيم  اإنه  ال�سياع  عن  ملقت�ساه  �سوناً  واالأموال  النفو�س 
وال  القلوب  موادات  على  يدل  ظاهره  اليكون  اأمر  بكل  نربهم  اأن  علينا  تعنّي  املثابة 

تعظيم �سعائر الكفر . ) الفروق ٢9/3 (
العمل  يوجب  ال  اأنه   . بهما  االمتثال  فوجب  باالأمرين  اأمرنا  اهلل  اأن   : واخلال�سة 
بدينهم  والت�سديق  لهم  احلب   ، احل�سن  والتعامل  بهم  الرب  من  يلزم  فال  التعار�س 
حب  ال  والطبيعة  اجلبلة  حب  الكتابية  زوجته  امل�سلم  يحب  وقد  �سعائرهم  وتعظيم 

اإميان ودين كما فهم البع�س .
واأختم هذه املحطة بهذا احلوار  :

- لقاء اأجري مع نبيل لوقا وهو ن�سراين الديانة وقد ن�سر اللقاء على اأحد املواقع 
الكرتونية اأقتطف لك جزءاً من احلوار الذي دار وهو ممن يدافع عن االإ�سالم 

وله عدة كتب عن ذلك واإليك احلوار :
�س : ما الدافع الذي جعلك تتحم�س للدفاع عن االإ�سالم يف ندواتك وموؤلفاتك؟

القراآن  يف  �سامية  مبادئ  من  فيه  مبا  فاالإ�سالم  االإ�سالم،  عن  اأدافع  ال  اأنا   : ج 
وال�سنة قادر على الدفاع عن نف�سه، ولكنني يف حقيقة االأمر باحث علمي ، حمايد 
اأتناول ما يردده الغرب جتاه االإ�سالم وامل�سلمني  اأوؤمن بامل�سيحية االأرثوذك�سية، 
اأتناول املو�سوع  باالفرتاء والغمز واللمز، واأرد عليه كباحث علمي فقط، بحيث 
بحيدة �سديدة ومبو�سوعية دون تع�سب، حتى ال اأدخل يف متاهات املتع�سبني من 

امل�سيحيني اأو امل�سلمني.
زادت على  التي  ال�سر�سة  الهجمة  ب�سبب  ال�سديد  اال�ستياء  نوع من  انتابني  وقد 
بع�س  كان  االأحداث  هذه  فقبل  �سبتمرب،   11 اأحداث  بعد  وامل�سلمني  االإ�سالم 
امل�ست�سرقني يهاجمون االإ�سالم وامل�سلمني وهم يرتدون نظارة �سوداء من احلقد 
والكراهية لت�سويه �سورة االإ�سالم، ولكننا فوجئنا بعد اأحداث �سبتمرب اأن ا�سرتك 
واأخذوا  الغربيون،  واالإعالميون  االأمريكيون  ال�سا�سة  ال�سر�سة  احلملة  هذه  يف 
بع�س  معهم  ا�سرتك  ولالأ�سف   ، وكراهية  وحقداً  �سماً  يقطر  كالماً  يرددون 
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زعماء  اأحد  جربيل  الق�سي�س  منهم   ، واأمريكا  الغرب  من  املتع�سبني  الق�ساو�سة 
االئتالف امل�سيحي يف اأمريكا ، وردد األفاظاً اأقل ما يقال عنها اأنها غري ح�سارية، 
فكيف يقال عن الر�سول  i الذي اأنزلت عليه ر�سالة �سماوية يوؤمن بها اليوم 

اأكرث من مليار وربع املليار ن�سمة اإنه اإرهابي وقاطع طريق؟!.
�س : بعد تعمقك يف درا�سة الدين االإ�سالمي، ما احلقيقة التي حتب اأن يفهمها 

العامل عن االإ�سالم وامل�سلمني؟.
ج : ال بد اأن يحر�س الدعاة امل�سلمون على ت�سدير الثقافة االإ�سالمية �سحيحة للغرب، 
كما اأن االإ�سالم يجب اأن يكون حجة على ت�سرفات تابعيه، ولي�س ت�سرفات تابعيه  حجة 
ال  التي  امل�سلمني  بع�س  ت�سرفات  لالإ�سالم  وين�سب  مبكيالني ،   يكيل  الغرب  اإن  عليه.  

يقرها االإ�سالم، فاالإ�سالم ال يقر االإرهاب وقتل النف�س.
االأديان، ففي عام  1995  اأتباع كل  اأخرى فاالإرهاب ظاهرة عاملية مار�سها   ومن ناحية 
الديناميت  الطن من  ون�سف  اأوكالهوما طناً  امل�سيحي يف  التع�سب  و�سعت جماعات 
اأمام اأحد املباين الفيدرالية، وفجروا هذه الكمية من املتفجرات عن ُبعد، وُدمر املبني، 
اأبناء  ح�سانة  يف  موجودين  كانوا  طفال  وُقتل  ٢0    ، اأمريكياً  واأ�سيب  3٢0   وُقتل  168  
املوظفني باملبنى. وذكرت وكاالت االأنباء اأن من قام بهذا العمل 3 اأ�سخا�س مالحمهم 
�سرق اأو�سطية ،  ثم ثبت اأن مرتكب احلادث �سخ�س ينتمي جلماعة متطرفة م�سيحية. 

فهل قال اأحد اإن هذا اإرهاب م�سيحي؟ !.
فرن�سا،  يف  املباين  بع�س  مبهاجمة  امل�سيحية  العنف  جماعات  قامت  عام  1996  ويف 
وو�سعوا متفجرات يف حمطات مرتو االأنفاق، وقتلوا  194  �سخ�ساً. هذا باالإ�سافة اإىل 
االإ�سرائيليون كل يوم، وما فعلوه يف قانا ويف �سربا و�ساتيال .  وكلنا نتذكر  ما يفعله 
االإرهابي االإ�سرائيلي الذي دخل امل�سجد االإبراهيمي عام 1996، وقتل مبدفع ر�سا�س  94  

م�سلماً ، فهل قال اأحد اإن هذا اإرهاب يهودي؟ !. 
اإذن يركز على مهاجمة االإ�سالم الأغرا�س �سيا�سية ، وهو ما ي�سع على عاتق  فالغرب 
الدعاة امل�سلمني م�سئولية خطرية، وهي تو�سيح �سورة االإ�سالم احلقيقية التي تدعو 
لل�سالم، حيث يقول اهلل تعاىل  يف �سورة البقرة، االآية ٢08: )َيا اأَيَها الِذيَن اآَمُنوا اْدُخُلوا 
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َوَتَوكْل  َلَها  َفاْجَنْح  ِلل�سْلِم  َجَنُحوا  َكافة(، ويف �سورة االأنفال، االآية  61 : )َواإِن  ال�سْلِم  يِف 
َعلَى اهلِل اإِنُه ُهَو ال�سِميُع اْلَعِليُم(، وحتية االإ�سالم نف�سها تدل على ال�سالم والرحمة . 

الكرمي  اأتباع كل ديانة، فالقراآن  ال�سماوية، ال ليت�ساجر  االأديان  اأنزل اهلل تعاىل  لقد 
اْلَعِليُم(، ويف  ال�سِميُع  ُهَو  اإِنُه  اهلِل  َعلَى  َوَتَوكْل  َلَها  َفاْجَنْح  ِلل�سْلِم  َجَنُحوا  )َواإِن  يقول: 
االإجنيل نف�س املعنى، فقد ورد يف اإجنيل لوقا اإ�سحاح  ٢ : )املجد هلل يف االأعايل وعلى 
االأر�س ال�سالم (.  كما ورد يف اإجنيل لوقا اأي�سا اإ�سحاح  10 : )واأي بيت دخلتموه فقولوا 

�سالم الأهل البيت فاإن كان ابنا لل�سالم يحل �سالمكم عليه(.
�س : يف راأيك، كيف تعود احل�سارة االإ�سالمية لقوتها ال�سابقة؟

ج : يحدث هذا لو مت�سك امل�سلمون مببادئ وتعاليم الدين االإ�سالمي احلنيف، يقول 
ُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميعا َواَل َتَفرُقوا(، ولكن املالحظ  اهلل تعاىل يف قراآنه الكرمي: )َواْعَت�سِ
اليوم اأن احلروب بني الدول االإ�سالمية بع�سها البع�س اأكرث من حروبها مع الدول 
من  بكثري  اأقل  واالإ�سالمية  العربية  الدول  بني  والتكامل  التعاون  االإ�سالمية.  غري 
التعاون مع الدول غري االإ�سالمية مما اأدى اإىل اإثراء االقت�ساد الغربي و�سعف وفقر 
كل  يف  حياتية  ظاهرة  وامل�سلمني  العرب  بني  اخل�سام  اأن  كما  االإ�سالمي.  االقت�ساد 
اأعمالهم  الع�سور واالأزمان، وحر�س احلكام العرب على اخلطب الرنانة التي متجد 

و�سيا�ستهم بعيدا عن االهتمام باالأخذ باأ�ساليب القوة .
             

******

املحطة الثالثة  :
اأخي املبتعث : اأ�سع بني يديك هذه املحطة االأخرية وقد �سمنتها بع�س االأحكام الفقهية 
التي حتتاجها يف رحلتك واغرتابك واأنت يف مواطن غري امل�سلمني واعلم اأن االإ�سالم 
قام بحفظ حقوق امل�سلم والكافر واأو�سح لنا الطريق ور�سم لنا املنهج يف كيفية تعامل 
العدل  اإعطاء كل ذي حق حقه وال يعني  العدل وهو  الكافر وقد قام على  امل�سلم مع 
اأنك �ستجد  امل�ساواة من كل وجه كما يفهم البع�س وقد تقدم نوع من ذلك وال �سك 
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هناك نوعاً من اخلالف يف بع�س امل�سائل وتعدد االأقوال فيها وعليك اأن تقلد العامل 
الثقة يف علمه ودينه وهداه يف ما يرجحه من االأقوال وتختار االأ�سلم لدينك واآخرتك 
و  والدنيوية  ال�سخ�سية  رغباتك  ويحقق  نف�سك  ماتهواه  بني  تتنقل  اأو  تتخري  وال 
الجتعل ذلك اخلالف �سبباً يف  الفرقة واالختالف والت�ساحن والعداوة ..فاإن ذلك قد 
يعطي �سورة �سيئة عن االإ�سالم وامل�سلمني يف اأذهان الكفار وقد ي�سدهم عن الدخول 
فيه وقد يوؤثر ذلك �سلباً يف حياة امل�سلم اجلديد ويف حياتك اأنت كذلك وقد يعطلك 
الفقهية  نن�سغل بتلك اخلالفات  اأال  ...وعلينا جميعاً  اأهدافك   عن حتقيق كثري من 
اخلالف  يتحول  ..فال  الكربى  واأهدافنا  االأ�سا�سية  ق�سيتنا  عن  والردود  والدعوية 

الفقهي اإىل �سخ�سي واخلالف ال�سخ�سي اإىل فقهي وكذا اخلالف الدعوي .
واخلالف اليف�سد للود ق�سية وال يعني التوقف عن العمل ...فكل يعمل لقاء ابتغاء 

االأجر والثواب .
ولي�س كل خالف جاء معتربا                   اإال خالفاً له حظ من النظر .  

اأوًل : بع�ض م�ضائل العتقاد:
1- حكم ال�سفر للهجرة لبلد االإ�سالم وبلد الكفار قال ابن عثيمني  له حاالت:

االأوىل: ال�سفر من بلد الكفر اإىل بلد االإ�سالم اإن كان ي�ستطيع اأن يظهر دينه يف بلد 
ي�ستطيع  واإن كان ال  الكفر ويعلنه وال يجد من مينعه من ذلك فالهجرة م�ستحبة، 

ذلك فالهجرة واجبة ب�سرط اأن يكون م�ستطيع الهجرة لقوله تعاىل: زب ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   رب النساء: ٩٧ - ٩٨  
الثانية: ال�سفر من بلد الف�سق اإن كان يخاف على نف�سه من البقاء باأن يف�سق فالهجرة 
واجبة، واإن كان ياأمن على نف�سه فم�ستحبة، اإال اإذا كان يف بقائه نفع واإ�سالح فبقاوؤه 
واجب لالإ�سالح الأنه اإذا هاجر اأهل ال�سالح بقي اأهل الف�ساد وازداد البلد ف�ساًدا. )�سرح 

االأربعني النووية 1٧(.
الثالثة: اأن ي�سافر من بلد االإ�سالم اإىل بلد الكفار ويقيم بها للدعوة اإىل اهلل وهذا نوع 

من اجلهاد.
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ف�ساد  من  عليه  هم  وما  الكافرين  اأحوال  لدرا�سة  الكفار  لبالد  ي�سافر  اأن  الرابعة: 
العقيدة واالأخالق ليحذر النا�س من ذلك وي�سبهه ليكون عيناً للم�سلمني وما يدبروه 

للم�سلمني من مكايد وهذا جائز.
اخلام�سة: اأن يقيم حلاجة دولته امل�سلمة كال�سفراء ومن يف حكمهم وهذا جائز .

ال�ساد�سة: اأن يقيم حلاجة خا�سة مباحة كالتجارة والعالج فتباح بقدر احلاجة لوروده 
عن بع�س ال�سحابة. 

ال�سابعة: اأن يقيم للدرا�سة وهي اأخطر مما قبلها الأن الطالب ي�سعر بدنو مرتبته وعلو 
باجلواز  واحلكم  ب�سلوكهم،  وتاأثراً  باآرائهم،  واقتناًعا  لهم،  تعظيماً  فيح�سل  معلميه 

ب�سرط اأال يكون يف بالد امل�سلمني هذا العلم وتوفره.

- �ضروط ال�ضفر اإىل بالد الكفار والإقامة بها:
قال �سيخنا ابن عثيمني طيب اهلل روحه واأعلى درجته يف املهديني: ال يجوز ال�سفر اإىل 

بلد الكفار اإال ب�سروط :
اأ- اأن يكون �سفره واإقامته للحاجة.

ب- اأن يكون عنده اإميان يدفع به ال�سهوات، وعلم يدفع به ال�سبهات وياأمن الفتنة على 
نف�سه ومن معه من زوجة واأوالد .

جـ - اأن ي�ستطيع اإقامة �سعائر دينه يف ذلك البلد.
قال عليه ال�سالة وال�سالم: ) اأنا برئ من كل م�سلم يقيم بني اأظهر امل�سركني ( رواه اأبو 
داود والرتمذي وح�سنه االألباين ) اجلامع رقم1460( فاحلديث يدل على عدم اجلواز 
والأن يف ذلك فتنة للمرء يف دينه وخلقه، وا�ستثنى العلماء اجلواز للحاجة بال�سروط 

ال�سابقة وال�سرورات تبيح املحظورات واحلاجات تنزل منزلة ال�سرورات(. 
2- دخول الكنائ�ض حمل خالف :

قيل اجلواز ب�ضروط:
اأ- عدم وجود متاثيل و�سور بها لوروده عن عمر و ابن عبا�س ) كما يف البخاري وهو 

رواية يف مذهب االإمام اأحمد ورجحه ابن تيمية (.

) 1 (

) 1 ( �سرح االأربعني النووية و�سرح ثالثة االأ�سول البن عثيمني والهجرة اإىل بالد غري امل�سلمني لعماد عامر ر�سالة ماج�ستري.
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ب -  اإذا اأمنت الفتنة بها بحيث اأال يكون دخوله �سبب يف القناعة اأو الدخول يف اليهودية 
اأو الن�سرانية اأو ورود ال�سبه على قلبه في�سل فمن يخاف على نف�سه من ذلك فيحرم 

عليه دخولها. 
�سب  بها  يكون  كاأن  املحرم  واللهو  االأخالقية  اأو  العقدية  املحرمات  من  خلوها   - ج 
الف�ساد  اأنواع  من  نوع  اأو  ـ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ـ  الر�سول  اأو  لالإ�سالم  انتقا�س  اأو 

االأخالقي. 
اأو كتب  اأ�سرطة  اأو  اأو التهويد كمحا�سرات  اأال يكون بها و�سائل للدعوة للتن�سري  د - 

ون�سرات تدعو للدخول فيها واخلروج من االإ�سالم.
هـ - اأال يكون الداخل بها من امل�سلمني له مكانة دينية عند امل�سلمني اأو اليهود والن�سارى 

فيفتنون ويظنون اأن هذا اإقرار مبا هم عليه من الكفر وال�سالل.
وقيل اليجوز مطلقاً واختاره ابن باز و اللجنة الدائمة اإال اإذا وجدت م�سلحة  لنهي 
عمر ر�سي اهلل عنه  عن ذلك كما رواه البيهقي ب�سند �سحيح ) التدخلوا على امل�سركني 
يف كنائ�سهم يوم عيدهم فاإن ال�سخطة تنزل عليهم ( والقول باملنع قوي �سًدا للفتنة 
ووحدة  حلرية  الدعوة  فيها  خرجت  التي  االأزمان  هذه  يف  وخا�سة  للمف�سدة  ودرءاً 
االأديان، والطائفية يحمل وزرها من دعا اإليها ووزر من تن�سر اأو تهود اأو �سل بها، وما 
ورد عن بع�س ال�سحابة فهم عندهم من العلم و�سدق االإ�سالم واالإميان ما يدفع به 

ال�سبهة وال�سهوة.
3 - حكم التجن�ض بجن�ضية الدولة الكافرة له حالت :                                

اأ- اإذا اأخذها دون حاجة لها واأن عدم اأخذها ال يلحق به امل�سقة اأو ال�سرر واإمنا من باب 
املباهاة واالفتخار فهذا حمرم فيدخل يف اأنواع مواالة الكفار فيخ�سى على �ساحبه.

اإذا اأخذها لتحقيق م�سالح دنيوية ال ترقى لدرجة ال�سرورة كت�سهيل معامالته  ب- 
التجارية واكت�ساب بع�س اخلدمات واملزايا فهذا ك�سابقه ال يجوز.

ج - اإذا اأخذها للحاجة وجلو�سه يف بلد الكفار للحاجة واإذا مل ياأخذها �سيلحقه م�سقة 
اأن يقيم �سعائر  اأو ال ي�ستطيع  اأو �سرر كمن طرد من بلده االإ�سالمي ظلماً وعدواناً 
االإ�سالم يف بلده اأياً كان عربياً اأو اإ�سالمياً �سورياً ومل يجد دولة اإ�سالمية تقبله وميكن 
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) 1 ( )فقه االأقليات امل�سلمة خالد عبد القادر وامل�سائل العقدية املتعلقة باالأقليات االإ�سالمية لعبد املنعم اأ�سرار بحث دكتوراة 
والتمهيد �سرح كتاب التوحيد ل�سالح اآل ال�سيخ وقرارات املجمع الفقهي(.

اأن يقيم �سعائر االإ�سالم بها جاز ذلك ب�سروط :
1 : اأال يرتتب على اأخذها فقد ال�سخ�سية امل�سلمة والتنازل عن مبادئ االإ�سالم ملبادئ 

الكفر.
٢ : اأال يرتتب عليها قول اأو فعل حمرم.

3 -  اأال يرتتب عليها التحاكم اإىل قوانينهم اإال عند احلاالت التالية واهلل امل�ستعان.
4- حكم حتاكم امل�ضلمني املقيمني يف بلد الكفار اإىل حماكمهم  له حالت:

اأ - اأن يتحاكموا اإىل حماكمهم ا�ستحالاًل اأو ا�ستكباراً عن التحاكم اإىل �سرع اهلل فهذا 
كفر اأكرب.

ولكنه فعله  اإثًما  ارتكب  اأنه  ويعلم  اإىل حماكمهم يف ق�سية معينة  يتحاكموا  اأن   - ب 
هوى يف نف�سه فهذا كفر اأ�سغر.

ج - من اأكره على التحاكم اإليها اأو ا�سطر اإليها ال�ستخال�س حق له وهو كاره للتحاكم 
ال�سرع ال  ملوافقته  به  ال�سرع عمل  فيه  وافق احلكم  فما  باأنها كفرية جاز،  اإليها مقر 

لكونه �سدر من هذه املحاكم وما و قع خمالفاً لل�سرع فهو لغو .
م�ساألة مهمة : هل اليهودية والن�سرانية اأديان �سماوية ؟

اإن من االأخطاء املنت�سرة ولالأ�سف حتى عند بع�س الكتاب االإ�سالميني يقولون باأنها 
اأديان �سماوية اأو اأن الن�سرانية دين عي�سى واليهودية دين ملو�سى عليهما ال�سالم وهذا 

خطاأ كبري جداً والعياذ باهلل ملا يلي :
اأ- اأن جميع اأديان االأنبياء ت�سمى االإ�سالم واإليك االأدلة :

- قال تعاىل على ل�سان نوح  زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ      چ  چ    
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  رب

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ    ہ     ہ   زب  تعاىل   قال   -
ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  رب .

- قال تعاىل زب ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  رب .
ڻ           ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   زب    مو�سى  ل�سان  على  تعاىل  قال   -

ڻ  رب .

) 1 (
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زب ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک   فرعون  �سحرة  عن  تعاىل خمرباً  قال   -
ک   رب .

- قال تعاىل خمرباً عن اأتباع عي�سى  زب ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  رب  .

اأهل  كلمة  الذم بخالف  وردت على وجه  اليهود  كلمة  القراآن يف  ماورد يف  كل  اأن  ب- 
الكتاب وبني اإ�سرائيل وقوم مو�سى وردت مقرتناً بها مبا يدل على اأن منهم موؤمنني 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   كفاراً  واآخرين  �ساحلني 
پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ربوقال تعاىل زب ىث  

يث  حج  مج  جح     مح  جخ رب .
  ج- اأن اليهودية اأتت بعد التوراة بقرون وكذا الن�سرانية بعد االإجنيل واإبراهيم

كان قبل مو�سى وعي�سى وهو اأبو االأنبياء فكيف يكون ال�ســـــابق تابـــعاً لالحـــق املتاأخر 
رب  ۋ   ۋ   ٴۇ        ۈ   ۈ   ۆ   ۆ           ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ         ۓ   زب 
فنفى اليهودية والن�سرانية عنه  كما نفى ال�سرك عنه فيدل على اأنها ديانتا كفر 

التليق ن�سبتها له  ولو كانت من عند اهلل لكان االأمر غري ذلك .
د-اأن اليهودية اأتباع يهودا على قول والن�سرانية ن�سبة لقرية ا�سمها النا�سرة على قول 
اأتباع لالأنبياء  باأنهم  االإ�سالم  ن�سبتها واليوجد قول الأئمة  ويوجد خالف يف حتديد 

عليهم ال�سالم .
هـ -اأنها اأديان مليئة بالتحريف والكفر والبدع واخلزعبالت التي تتنافى مع اأ�سماء اهلل 

و�سفاته واأوامره ونواهيه بل ينزه اهلل عنها تعاىل اهلل عما يقولون علواً كبرياً .
  اأو امل�سيح  اأتباع الن�سرانية لعي�سى  م�ساألة مهمة : بناء على ما تقدم الين�سبون 

فيقال م�سيحي  وكذا اليهودية الين�سبون ملو�سى  فيقال مو�سوي .
ثانيًا : بع�ض امل�ضائل الفقهية .

5-حكم ا�ضتئذان الوالدين يف ال�ضفر :
اأ- ال�سفر للعلم الواجب الذي به يعرف االإن�سان ما يجب عليه من اأمور دينه وال ميكن 
حت�سيله يف بلده فال يجب طاعتهما حني املنع، واأما النافلة والفر�س الكفائي اإن كان 
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) 1( الفروق ٢61/1، الفتح 163/6، بر الوالدين للطرطو�سي، �سرح االأذكار 98/3، ك�ساف القناع 1٢6/4، املبدع ٢33/3.

فال  حت�سيله  على  ونبوغه  وقدرته  لتعلمه  االأمة  حتتاجه  ممن  اأو  بلده  يف  يوجد  ال 
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ            وئ   وئ   ەئ   تعاىل:زب    لقوله  اإذنهما  ي�سرتط 

ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   رب
وهذه امل�ساألة قد تكون نادرة الوقوع يف ع�سرنا هذا لتوفر و�سائل العلم واالت�سال .

ب- ال�سفر للتجارة: اإن كان لدفع حاجات نف�سه اأو اأهله بحيث لو تركه تاأذى برتكه كان 
له خمالفتهما للحديث امل�سهور: )ال �سرر وال �سرار( رواه اأحمد وابن ماجة و�سححه 

االألباين يف غاية املرام، واإن اأراد به تكرثاً فالبد من االإذن.
ج- ال�سفر للجهاد: اإذا توفرت �سروط اجلهاد يف البلد الذي وقع فيه القتال وقرر العلماء 
ذلك فاإنه البد من االإذن ن�س حديث ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم: )جاء رجل اإىل 
ر�سول اهلل i   فا�ستاأذنه يف اجلهاد فقال اأحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد( 
رواه البخاري وعند اأبي داود )ارجع فا�ستاأذنهما فاإن اأذنا لك فجاهد واإال فربهما ( قال 
اأن  اأحدهما ب�سرط  اأو  اإذا منع االأبوان  العلماء يحرم اجلهاد  ابن حجر : قال جمهور 
يكونا م�سلمني الأن برهما فر�س عني واجلهاد فر�س كفاية..اأهـ. الفتح 163/6ورجحه 

ال�سيخان، وامل�ساألة هنا لها تفريعات مظانها يف كتب اأهل العلم ـ رحمهم اهلل .
د- ال�سفر املباح: ي�سرتط اإذنهما. 

وهذا التق�سيم ذكره جمع من العلماء كابن حجر والقرايف والطرطو�سي وابن عالن 
وابن ال�ساط (.

ملدر�سة  وذهب �سيخ االإ�سالم ابن تيمية وتبعه �سيخنا ابن عثيمني الذي يعد امتداداً 
كالمهم  وحا�سل  وال�سرر  املنفعة  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�سابط  اأن  اإىل  االإ�سالم  �سيخ 

وتخريجاً عليه ال يخلو من حاالت:
اأ- اإذا كان يف �سفره منفعة له وال �سرر عليهما فال ي�سرتط اإذنهما.

ب - اإذا كان يف �سفره منفعة وفيه �سرر عليهما في�سرتط االإذن .
ج - اإذا كان يف عدم �سفره �سرر عليه ويف �سفره �سرر عليهما فال يخلو من اأحوال :

من  فالبد  اأعظم  �سررهما  كان  واإذا  اإذنهما  ي�سرتط  فال  اأعظم  �سرره  كان  اإذا   - د 
اإذنهما.

) 1 (
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هـ - اإذا ت�ساوى ال�سرران فرياعي كل م�ساألة بح�سبها. وال �سك اأن الرب والعقوق درجات 
رزقنا اهلل برهما وغفر للميت منهما .

 ) املمتع 16/8، االآداب ال�سرعية البن مفلح 464/1(.
6- هل املقيمون يف البالد الكافرة يجعلون عليهم اأمريًا؟

قال ال�سيخ ابن عثيمني: جائز ذلك فيكون مرجعاً لهم يف حل م�ساكلهم وخالفاتهم 
اأمرياً يطبق ال�سريعة يف ظل احلكومة  واأما يف احلكم العام فال يجوز. فال يجعلون 

الكافرة وينابذ الدولة الأنه يلقي بنف�سه اإىل التهلكة.
7- من �ضافر لبلد للعمل اأو الدرا�ضة اأو العالج وغريها �ضواء مقيد �ضفره بزمن 

اأو عمل فهذه :
وعليه  مبتم،  ائتم  اإذا  اإال  ال�سالة  ق�سر  يف  امل�سافر  حكم  حكمه  قيل   : خالف  حمل 
اإن مل  اأف�سل  وال�سوم يف حقه   ، امل�سح على اخلفني  وله  امل�سجد،  ح�سور اجلماعة يف 
ي�سق عليه، وال ينبغي اأن يوؤخر الق�ساء اإىل رم�سان اآخر الأن ذلك يوجب تراكم ال�سهور 
فيثقل الق�ساء عليه اأو يعجز عنه ورجحه �سيخ االإ�سالم وابن القيم وابن �سعدي وابن 
عثيمني ـ رحمهم اهلل ـ والدليل اأن االإقامة غري حمددة يف ال�سرع ال بزمن وال عمل وما 
اإما  ال�سرع  اأو �سحيح غري �سريح، والنا�س يف  اإما دليل �سريح غري �سحيح  ورد فيها 

م�سافر اأو م�ستوطن . 
وقيل اإن نوى اإقامة اأربعة اأيام فاأكرث ومدة اإقامته حمددة فيتم وهو مذهب احلنابلة 
امل�سائل  امل�ساألة من  ورجحه ابن باز وجمع من  املعا�سرين قال: وهو االأحوط وهذه 

الكبار .
على  احلاجة  عند  اإال  اليجوز   حقه  يف  اجلمع  فاإن  الق�ضر  بجواز  عمل  من   :  8
ال�سحيح  الأن جمع النازل للحاجة فالر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يف منى ق�سر ومل 

يجمع ولكنه يف عرفة ق�سر وجمع للحاجة وبهذا جتتمع االأدلة .
من  العبادات  من  والنوافل  ال�سنن  على  يحر�س  باأن  املبتعث  الطالب  اأو�سي   : تنبيه 
�سالة و�سيام وذكر و�سدقة وغري ذلك فهذا من اأعظم عوامل الثبات على دين اهلل 

والوقاية من ال�سرور والفنت .
) 1( التعليق على ال�سيا�سة ال�سرعية البن عثيمني 449.

)٢ ( املمتع 4/51٢.

) 1 (

) ٢ (
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9 -  اإذا �ضافر الإن�ضان اإىل بلد واأقام فيها حلاجة ل يدري متى تنق�ضي جاز له 
الق�سر والرتخ�س باأحكام ال�سفر، �سواء طالت املدة اأم ق�سرت بل حكى �سيخ االإ�سالم - 

رحمه اهلل -  االتفاق على ذلك ورجحه ال�سيخان ـ رحمهم اهلل ـ
10 : اإذا ا�ضتقر الإن�ضان يف بلد وعزم على الإقامة  فيه فاإنه اليعترب م�سافرا 
فاإذا رجع اإىل وطنه ووطن والديه لزيارتهما وغري ذلك فاإنه يرتخ�س باأحكام ال�سفر 
يف مقر اإقامة والديه ورجحه ال�سيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل - واأما املبتعث اإذا رجع 

اإىل وطنه فهل يعترب م�سافرا اأو مقيما ؟ هذا ينبني على امل�ساألة ال�سابقة .
11 -  اأ�ضحاب ال�ضفر الدائم ك�ضائقي �ضيارات الأجرة ومالحي الطائرات وال�ضفن:

اأ- اإن كان معهم اأهلهم يف تنقلهم فتعترب مراكبهم اأوطانهم، فال يرتخ�سون باأحكام 
ال�سفر الأنهم غري م�سافرين. 

اأهل ولكنهم ال يحملونهم فلهم الرتخ�س باأحكام ال�سفر فيق�سرون  اإن كان لهم  ب- 
ال�سالة واأما �سيام رم�سان اإن كان ي�سق عليهم اأثناء ال�سفر فاإنهم يفطرونه ويق�سونه 
يف اأيام ال�ستاء الأنها اأيام ق�سرية وباردة ، واأما اإذا قدموا بلدهم يف رم�سان فاإنه يلزمهم 

ال�سوم ورجحه ال�سيخ ابن عثيمني  - رحمه اهلل -.
12 - حكم تهنئتهم له حالتان:

والنجاح فهذا جائز لعموم قوله  واالأوالد  كالزواج  اأمور عامة  التهنئة يف  كانت  اإن  اأ- 
تعاىل: زب ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       رب واأما اإذا كان كافًرا حمارًبا فال يجوز واحلذر من االألفاظ 

التي تدل على ر�ساه بدينه كاأعزك اهلل قاله ابن القيم.
ح�سورها  وكذا  و�سومهم  كاأعيادهم  اتفاًقا  جتوز  فال  الكفار  ب�سعائر  كانت  اإن   - ب 
تنزل  ال�سخطة  فاإن  عيدهم  اهلل يف  اأعداء  :اجتنبوا  بن اخلطاب  لنهي عمر  يجوز  ال 
عليهم ( رواه البيهقي والأنهم على باطل والأن يف م�ساركتهم اإظهار الر�سا ب�سنيعهم 
اإذا مل يفعل ذلك فجاز  اإذا خ�سي على نف�سه �سرًرا منهم  واإعانة لهم على الباطل اإال 

) 1 (

) ٢ (

) 3(

)1 ( جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ٢٧4/1٢ املمتع 545/4 مو�سوعة االإجماع عند �سيخ االإ�سالم للبو�سي.
)٢ (ك�ساف القناع 509/1فتاوى ابن عثمني 346/15.

)3 ( املمتع 539/4.
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لل�سرورة.
13 - املقيمون يف بلد الكفار :

 يرى ال�سيخ ابن عثيمني اأنهم يقيمون اجلمعة اإظهاراً ل�سعائر االإ�سالم وعلى القول 
االآخر اأنهم غري م�سافرين فتجب يف حقهم . 

14 - اإذا كان نازًل يف مكان تقام فيه اجلمعة وي�ضمع النداء:
 فالراجح وجوبها لعموم االأدلة ولقول الر�سول i: )من �سمع النداء فلم ياأته فال 

�سالة له اإال من عذر( ولقوله تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  رب  ولي�س هناك دليل ي�ستثني امل�سافر النازل يف مكان 

تقام فيه اجلمعة من ال�سالة .
15- امل�ضافر النازل يف مكان تقام فيه �ضالة العيد : 

اأن  يرى  الأنه  تيمية  ابن  اإليه  ومال  واالأحوط وجوبها كاجلمعة   : حمل خالف 
العيد فر�س عني.

16 -حكم عيادة مر�ضاهم :
 جائزة لورود ذلك عن الر�سول i حيث زار غالماً كافراً كما يف �سحيح البخاري واأما 

اإذا كان كافراً حمارباً فال يجوز.
17- حكم دفن امل�ضلم  جلنازة الكافر :

ال�سحيح عدم اجلواز اإال اإذا مل يوجد غريه اأي امل�سلم وهو مذهب احلنابلة واملالكية 
الأن ذلك من اإكرامه والأمره iبقتلى بدر اأن يلقوا يف بئر من اآبار بدر رواه البخاري 
ولقوله i لعلي ر�سي اهلل عنه يف وفاة اأبيه اأبي طالب : اذهب فواره ( رواه اأبوداود 

ومنهم من فرق بني القريب وغريه .
18- حكم تعزيتهم : 

وقيل  احلنابلة  مذهب  �سحيح  وهو  ال�سالم  على  قيا�سا  يجوز  ال  قيل  خالف  حمل 
باجلواز وهو مذهب االأحناف واأكرث ال�سافعية ورواية عند احلنابلة  لعدم الدليل على 
املنع ولعموم اآية اأن تربوهم وتق�سطوا اإليهم ..( وقيا�سا على جواز زيارته واختار ابن 
تيمية جواز ذلك عند امل�سلحة وهو رواية عند احلنابلة واأما املحارب فال يجوز اإال اإذا 

) 1 (

) 1(

) 1 ( ال�سرح املمتع 169/5.



8٢

خ�سي �سرراً فجاز واختار ابن عثيمني اإن كان يفهم من تعزيتهم اإكرامهم فال يجوز 
واإال فينظر للم�سلحة .  

19- ماذا يقول يف التعزية :
اأواًل : اليجوز الدعاء له باملغفرة والرحمة اتفاقاً .

ثانياً : الدعاء بقول اأخلف اهلل عليك والنق�س عددك هكذا عند من يجيزه و ومنعه 
اآخرون كما يف ال�سرح الكبري واالإن�ساف و ال�سحيح يدعو مبا يراه منا�سباً مبا لي�س فيه 
دعاء له بتكثري ماله ون�سله وقوته الأن يف ذلك عون له على كفره وقد يكون عوناً على 

امل�سلمني واإمنا كاألهمك ال�سرب واأح�سن عزاك. 
20-حكم حمل جنازة الكافر واتباعها :

فيه خالف بني الفقهاء وكالهما قوالن عند احلنابلة  واختار ال�سيخان ابن باز وابن 
عثيمني التحرمي  الأن ذلك من اإكرام امليت ولعموم قوله تعاىل زب ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ رب ولقوله زب چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     رب ومنهم 
والتح�سيل  البيان   ٢3٧/5 املجموع   ٢٢5/٢ .)املبدع  وغريه   القريب  بني  فرق  من 

).٢18/٢
21- زيارة قرب الكافر : 

جائزة وهو عند احلنابلة واختاره ابن تيمية لزيارة الر�سول i قرب اأمه كما يف 
�سحيح م�سلم ولكن بدون اأن ي�سلم عليه وال يدعو له ولكن الزيارة لالعتبار . 

22- حكم اإعطائهم من زكاة الفر�ض اأو الفطر اأو النذور والكفارات: 
ال يجوز لعدم الدليل والأن االأدلة يف خماطبة امل�سلمني وحلديث: ) توؤخذ من اأغنيائهم 
فرتد يف فقرائهم ( رواه م�سلم، وقد حكى النووي وابن املنذر االإجماع على ذلك  واأما 

زب ڃ  چ       والعقيقة لقوله تعاىل  االأ�سحية  ال�سدقة جائزة وردعن عمر وكذا من 
ولقوله  رب  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ  
االأ�سري  يكن  مل  جريج  ابن  قال  رب  ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   زب 
اأن  �سك  وال  باز  ابن  و  واحل�سن  واأبوعبيد  عكرمة  ورجحه   ) امل�سركني  اإال  يومئذ 
امل�سلحة  وجدت  اإذا  اأف�سل  القريب  الكافر  يكون  وقد  واأف�سل  اأحوج  امل�سلمني 

) 1 (

)1 (  فتاوى ابن عثيمني 353/1٧ التعزية خلالد ال�سمراين .
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.  )5٧ االأموال الأبي عبيد   (  . اإ�سالمه  ورجي 
23- اإذا اأعطى الزكاة ل�ضخ�ض ظنه م�ضلمًا فبان كافرًا: 

فاإن حترى واجتهد عن حال املعطى له فاأخطاأ اأجزاأت واإن كان من غري حتر مل ت�سح 
ويلزمه اإعادتها. 

24- حكم اإعطائهم من الأ�ضحية : 
جائز لوروده عن ابن عمر كما يف االأدب املفرد. 

25-ال�ضيام يف البالد الكافرة :
اإذا كان البلد الكافر توجد فيه مراكز اإ�سالمية ولها روؤية معتربة وقول معترب في�سوم 
بروؤيتهم لعموم حديث ) ال�سوم يوم ت�سومون والفطر يوم تفطرون واالأ�سحى يوم 
ت�سحون ( رواه الرتميذي والأن يف خمالفتهم مف�سدة ظاهرة فال ي�ستقيم �سرعا وال 

عقال اأن ينق�سم امل�سلمون يف منطقة واحدة فالبع�س ي�سوم واالآخر يفطر .
واإذا ال يوجد يف البلد روؤية معتربة للم�سلمني كاأن يكونوا قلة جدا وال يوجد به طالب 

علم اأو مركز اإ�سالمي  فيتبع اأقرب بلد اإ�سالمي له .  
26- حكم زيارتهم : 

 جائزة اإذا اأمنت الفتنة وعدم املنكر وت�ستحب اإذا رجي اإ�سالمهم ودعوتهم.
27- حكم اإهدائهم وقبول هديتهم :

له حالتان :
اإذا  اإال  جائز  فهذا  ذلك  غري  اأو  جناح  اأو  مولود  مبنا�سبة  اأو  العامة  الهدية   : االأوىل 
اجلندل  دومة   اأكيدر  هدية   i قبل  فقد  قبولها  يجوز  فال  حمرماً  اأمراً  ت�سمنت 
ملكها وكذا هدية املقوق�س وكانت جارية رواهما البخاري وك�سى i ملك اإيله بردة 

رواه البخاري وم�سلم 
للم�سلم مبنا�سبة  واأما هديتهم هم  لهم مبنا�سبة عيدهم ال جتوز،  الهدية   : الثانية 
ابن  واختاره  حمرما  تت�سمن  مامل  قبولها  جواز  وال�سحيح  خالف  فمحل  عيدهم 
تيمية و ابن باز و ابن عثيمني ملا ورد عن علي - ر�سي اهلل عنه - اأنه اأتي بهدية النريوز 
فقبلها وعن اأبي برزة اأنه كان له �سكان جمو�س فكانوا يهدون له يف النريوز واملهرجان 
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فكان يقول الأهله ماكان من فاكهة فكلوه وماكان من غري ذلك فردوه والأنه لي�س يف 
ذلك اإعانة لهم على �سعائر كفرهم  واأما الكافر احلربي فال يجوز )اقت�ساء ال�سراط 
امل�ستقيم ٢٢6 ، اجلواب على اأ�سئلة املالحني البن عثيمني ٧1 اللجنة الدائمة٢٢/398(

28-حكم الأكل من ذبيحتهم مبنا�ضبة عيدهم :فيه خالف:
 قال حنبل �سمعت االإمام اأحمد يقول ما ذبح لكنائ�سهم واأعيادهم ال يوؤكل الأنه اأهل به 

لغري اهلل واختار ابن تيمية التحرمي .  
٢9 - ال يجوز ح�سور اجتماعاتهم وموائدهم اإذا كانت م�ستملة على حمرم اإال اإذا كانت 
للحاجة اأو خ�سي ال�سرر فجائز. " من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر : فال يقعد على 

مائدة ي�سرب عليها اخلمر " رواه اأحمد و�سححه االألباين .
يف  ورد  كما  بالكم.  وي�سلح  اهلل  يهديكم  بقوله:  الكافر  امل�سلم  ي�سمت  اأن  يجوز   -  30

�سحيح البخاري.
اليهود  التبدوؤوا   ( حلديث  املنع  وال�سحيح  خالف  حمل  بال�سالم  ابتداوؤهم   -  31
والن�سارى بال�سالم ( رواه م�سلم. واأما التحية ب�سباح اخلري وما �سابهه فجائز وقيل 
وزيادة  وعليكم  بقول  عليهم  ال�سالم فريد  األقوا  اإذا  عليهم  الرد  واأما  كال�سالم،  باملنع 
وعليكم ال�سالم حمل خالف رجح ابن القيم اجلواز اإذا حتقق اأن الكافر قال ال�سالم 

عليكم وهذا من باب العدل واالإح�سان.
 ، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اإىل اهلل هو  الدعوة  الدعاة يف  اأ�سدَّ  اأن  اأن نعلم  " يجب 
فاإن  ذلك  واإذا علمنا   ، و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اهلل هو  اإىل  املر�سدين  اأح�سن  واأن 
اأي فهم نفهمه من كالم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وكان جمانباً للحكمة فالواجب 
علينا اأن نتهم هذا الفهم ، واأن نعلم اأن فهمنا لكالم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خطاأ 
، لكن لي�س معنى ذلك اأن نقي�س اأحاديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مبا ندركه من 
عقولنا واأفهامنا ؛ الأن عقولنا واأفهامنا قا�سرة ، لكن هناك قواعد عامة يف ال�سريعة 

يرجع اإليها يف امل�سائل اخلا�سة الفردية .
طريق  يف  اأحدهم  لقيتم  فاإذا  بال�سالم  والن�سارى  اليهود  تبدوؤوا  :" ال   i فالنبي 

فا�سطروه اإىل اأ�سيقه " واملعنى : ال تتو�سعوا لهم اإذا قابلوكم حتى يكون لهم ال�سعة 
)1 (  ال�سرح الكبري مع االن�ساف ٢٧/339 .

) 1 (
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ويكون ال�سيق عليكم بل ا�ستمروا يف اجتاهكم و�سريكم ، واجعلوا ال�سيق اإن كان هناك 
�سيق على هوؤالء، ومن املعلوم اأن النبي i مل يكن اإذا راأى الكافر ) كاليهود الذين يف 
املدينة ( ذهب يزحمه اإىل اجلدار حتى يل�سقه  باجلدار ومل يفعل ذلك ال�سحابه ر�سي 

اهلل عنهم بعد فتوح االأم�سار .
فاملعنى اأنكم كما ال تبدوؤونهم بال�سالم ال تف�سحوا لهم فاإذا لقوكم فال تتفرقوا حتى 
يعربوا بل ا�ستمروا على ما اأنتم عليه واجعلوا ال�سيق عليهم اإن كان يف الطريق �سيق ، 
ولي�س يف احلديث تنفري عن االإ�سالم بل فيه اإظهار لعزة امل�سلم ، واأنه ال يذل الأحد اإال 

لربه عز وجل )فتاوى ابن عثيمني (
3٢ -ت�سميت العاط�س منهم بقول : يهديكم اهلل وي�سلح بالكم جائز كما �سنن اأبي داود 
33 - حكم م�سافحتهم جائزة لعدم الدليل على املنع واأما املعانقة فاالأوىل تركها الأنها 

تعبري عن الر�سا واملحبة كما يقول ابن باز رحمه اهلل .  
قال ابن باز وجملة القول يف ذلك اأن ما كان من باب الرب ومقابلة االإح�سان باالإح�سان 

قمنا به. ) فتاوى اللجنة الدائمة ٢4/138(.
34 -الدعاء لهم :

اأ- اإن كان حربيا فال يجوز الدعاء لهم باأمر من اأمور الدنيا كالرزق وال�سفاء الأن يف 
ذلك عونا لهم على كفرهم وحماربتهم لنا اأما الدعاء لهم بالهداية فجائز .

ب-اإن كان غري حربي :
1- اإن كان باأمر دنيوي كالرزق وال�سفاء وغريه جائز لعدم الدليل على املنع .

٢- اإن كان بالهداية فجائز . 
3- اإن كان باملغفرة والرحمة اليجوز اتفاقا لقوله تعاىل )ما كان للنبي والذين ءامنوا 

اأن ي�ستغفروا للم�سركني ( .
واأمانته فهذا  اأخالقه وجودة عمله  والثناء عليه مبا فيه من ح�سن  الكافر  35-مدح 

جائز.
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36-تف�ضيل كافر �ضاحب كتاب اأو غريه على امل�ضلم :له حالت :
اأ- من حيث الدين فهذا حمرم الأن االإ�سالم يعلو وال يعلى عليه والأن االإ�سالم نا�سخ 

لالأديان ال�سابقة .
ب- من حيث الدنيا كالعلم وال�سناعة والذكاء فجائز .

ج- من حيث االأخالق له حالتان :
االأوىل - على وجه العموم كاأن يقول الكفار اأف�سل من امل�سلمني يف اأخالقهم اليجوز 

الأن يف ذلك تنق�س لالإ�سالم والأنه لي�س ب�سحيح فاالإ�سالم اليعدله �سيء .
الثانية-على وجه اخل�سو�س جائز الأن هذه �سفات ذاتية .

3٧ - يجوز اأن يقرت�س امل�سلم من الكافر كما فعل iحيث اقرت�س من �سفوان وكان 
كافرا حينها ثم اأ�سلم رواه اأبو داود .

چ       ڃ   زب  اآية  اإذا كان غري حربي لعموم  بالدم  للكافر  امل�سلم  اأن يتربع  38- يجوز 
رب چ   

اأال  اأو يق�سي له حاجة ب�سرط  الكافر كاأن يقر�سه  امل�سلم جاره  اأن ينفع  39  - يجوز 
تكون حمرمة لعموم اأدلة الوفاء باجلار واإكرامه ويتاأكد االأمر اإذا رجي اإ�سالمه قال 
ابن جرير يف تف�سري قوله تعاىل )واجلار ذي القربى واجلار اجلنب ( م�سلما كان اأو 

م�سركا يهوديا اأو ن�سرانيا( جامع البيان 80/5(
40 - اإذا اأراد اأن يتزوج م�سلم م�سلمة ال ويل لها م�سلم :

فالذي عليه العمل يف االأقليات امل�سلمة يف البالد الكافرة اأن الذي يتوىل التزويج املراكز 
االإ�سالمية فيها وبه اأفتت اللجنة الدائمة واملجمع الفقهي بالرابطة .

41- حكم عمل امل�سلم لدى غري امل�سلم له حاالت :
اأ- اإن كان يف اأمر حمرم اليجوز كاخلمر واخلنزير وغريه .

ب- اإن كان يف خدمته فمحل خالف بني الفقهاء فقيل بالتحرمي وهو مذهب احلنابلة 
للم�سلم وقيل باجلواز )الأن عليا عمل عند يهودي  واإذالل  اإهانة  وال�سافعية الأن فيه 

ي�ستقي له املاء من بئر بكل دلو مترة ( رواه الرتميذي وجوده ابن حجر يف التلخي�س.
ج- اإن كان يف عمل عام جاز وهو مذهب احلنابلة وا�ستدلوا بفعل علي ال�سابق .

جملة البحوث الفقهية عدد٧3 .
)1 (  جملة البحوث الفقهية عدد ٧3  .
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42- حكم اأكل الطعام يف بالد الكفار له حالت:
اأ- الطعام النباتي كاخل�سروات والفواكه واحلبوب كالرب والدقيق فهذا كله جائز.

ب- الطعام البحري جائز.
ج- الطعام احليواين وله حاالت :

1- ذبائح الكفار من غري اأهل الكتاب كاملجو�س والوثنيني والهندو�س وامللحدين فهذه 
ذبائح   اأباح  اهلل  الأن  ال�سرعية  ال�سفة  على  وذبحوها  عليها  اهلل  ا�سم  ذكروا  واإن  حترم 
اأهل الكتاب، وما عداهم فيبقى على التحرمي وقد نقل االإجماع على ذلك النحا�س يف 
نا�سخه �سواء اأيقنا اأنها لغري اأهل الكتاب اأو غلب على ظننا اأو �سككنا فاالأ�سل التحرمي 

يف الذبائح من حيث التذكية .
٢- ذبائح اأهل الكتاب ولها حاالت:

االأوىل: ما علم اأنه ذكي بطريقة �سرعية وذكر عليه ا�سم اهلل فهذا جائز لقوله تعاىل: 
زب  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    مب   رب المائدة: ٥ قال ابن عبا�س الذبائح.

الثانية: ما علم اأنه ذكي على غري طريقة �سرعية  ال يجوز الأن امل�سلم لو ذكى بطريقة 
غري م�سروعة فال ت�سح فمن باب اأوىل الكتابي وهو اأحوط واأبراأ للذمة ورجحه ابن 

باز واللجنة الدائمة )الفتاوى٢٢/ 390(.
الثالثة: ما جهل حالها اأذبحت بذكاة �سرعية وذكر ا�سم اهلل عليها اأم ال؟ حمل خالف 
ذبائحهم وقيل يحرم ورجحه  االأ�سل حل  الدائمة اجلواز الأن  واللجنة  باز  ابن  رجح 
ال�سيخ عبد اهلل ابن حميد رئي�س جمل�س الق�ساء االأعلى �سابًقا وال�سيخ �سالح الفوزان 
الأن االأ�سل يف احليوانات التحرمي من حيث التذكية فال حتل حتى نعلم ذكاتها وتغليباً 
جلانب احلظر عند الرتدد، والأن كثرياً من الدول الكافرة هي ملحدة ولي�ست �ساحبة 
كتاب كما تزعم والأنها تقوم مبنع الذبح على اأرا�سيها، والأنه ثبت ا�ستخدام كثري من 
امل�سانع الذبح بال�سعق الكهربائي اأو ال�سرب وما يكتب عليها ذبح بالطريقة االإ�سالمية 
 i الر�سول  و�سب  واملواثيق  العهود  ونق�س  العداء لالإ�سالم  ديدنه  فهل يرجى من 
واتهامه باالإرهاب والكذب عليه ال�سدق يف ما هو اأقل من ذلك بكثري وهو الذبح واهلل 

امل�ستعان!؟ وللقاعدة اإذا تعار�س االأ�سل والظاهر فاملقدم الظاهر اإذا قويت القرائن.

)1 (  االأطعمة واأحكام ال�سيد لل�سيخ �سالح الفوزان ع�سو هيئة كبار العلماء  .

) 1 (
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3-ذبائح قوم وبلد كفار ال يعلم عن حالهم اأهم اأهل كتاب اأم لي�سوا اأهل كتاب؟ 
فمحرم الأن االأ�سل يف احليوانات التحرمي كما تقدم من حيث التذكية.

تنبيه : اإذا كان يف بلد اختلط فيه الن�سارى والوثنيون واملجو�س وغريهم من الكفار 
االأ�سل  والأن  احل�سر  جلانب  تغليبا  اجلميع  عند  االأكل  حرم  ذبائحهم  تتميز  ومل 

التحرمي واختاره ابن باز مع اللجنة الدائمة) فتاوى اللجنة الدائمة ٢٢/450 ( .
43- حكم الأكل يف مطاعم الكفار لها حالتان :

1- اإن كانت ت�سمل على حمرم كاخلنزير واخلمر واملحرمات االأخرى فال يجوز الأنه 
مكان يع�سى فيه اهلل عزوجل قال تعاىل زب ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  
األنعام: ٦٨ ويف احلديث ) من كان يوؤمن باهلل  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ      ىت   رب 
واليوم االآخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر ( رواه الن�سائي وجود اإ�سناده ابن 
حجر يف الفتح والأن يف ذلك اإذالل للم�سلم وعزة للكافر والأنه قد يختلط الطعام املحرم 
اآنيتهم جيدا فيبقى طعامهم فيختلط بطعام امل�سلمني  بطعام امل�سلمني وقد التغ�سل 

والأنه قد يفنت امل�سلم في�سل فيتناول من طعامهم وخمرهم .
٢--اإن كانت الت�ستمل على حمرم فجائز .

44 - حكم الأكل يف اآنية الكفار لها حالت :
اأ-اإذا علمنا باأنها ال ت�ستخدم يف  جن�س  كاخلنزير واخلمر جاز ا�ستخدامها الأن الر�سول 

i تو�ساأ من مزادة امراأة م�سركة ( رواه البخاري .
ب- اإذا علمنا باأنها ت�ستخدم يف ما ذكر اأو غلب على الظن ذلك  و مل يوجد غريها تغ�سل 

وجوبا وت�ستخدم .
 : i ج-اإذا وجد غريها فاختلف العلماء يف جواز ا�ستخدامها واالأحوط تركها لقوله
ال تاأكلوا يف اآنيتهم اإال اأال جتدوا منها بدا فاإن مل جتدوا منها بدا فاغ�سلوها ثم كلوا 

فيها (رواه البخاري  . 
45-حكم اإعطاء الكافر القراآن له حالتان :

اأ-ال يجوز اإعطاء القراآن الكافر الأن الكافر جن�س وخ�سية امتهانه.
ب-يجوز اإعطاء القراآن املرتجم للكافر اإذا كان جمرد تف�سري ورجي اإ�سالمه . 

46- حكم الزواج بنية الطالق له حالتان:
اأو غري حمدد وهذا حمرم  بزمن  �سواء حمدداً  الزوجان على ذلك  يتفق  اأن  االأوىل: 
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باالإجماع وي�سمى نكاح املتعة وهي حمرمة قال النووي " النكاح املوؤقت باطل �سواء قيد 
مبدة جمهولة اأو معلومة وهو نكاح املتعة ( رو�سة الطالبني 4٢/٢

الثانية: اأن ينوي الزوج ذلك دون اإظهاره �سواء حمدداً بزمن اأو غري حمدد وهذا حمرم 
وهو �سبيه بنكاح املتعة ونكاح التحليل من بع�س الوجوه وهما حمرمان باالتفاق والزواج 
اإىل القول بتحرميه االأوزاعي وهو القول املعتمد وال�سحيح عند  بنية الطالق ذهب 
الق�ساء  اللحيدان رئي�س جمل�س  وابن عثيمني و�سالح  ر�سيد ر�سا  احلنابلة وحممد 
الدائمة برئا�سة  واللجنة  العلماء  الفوزان ع�سو هيئة كبار  االأعلى واالألباين و�سالح 
�سماحة املفتي عبدالعزيز اآل ال�سيخ، وقالت: هو زواج باطل الأنه متعة وال يجوز من 
اأو يعقد عقًدا  البلد ثم يطلقها  اأن يح�سل على جن�سية ذلك  يتزوج من امراأة الأجل 

�سورًيا فقط فهذا كذب وخداع حمرم   وال�سك اأن يف ذلك خيانة للزوجة ووالديها .
اأننا   وقد انت�سر هذا الزواج بني ال�سباب وخا�سة حينما ي�سافرون لبع�س البلدان بل 
جندهم ي�سافرون الأجل الزواج بنية الطالق وهذا يخالف مقا�سد ال�سريعة يف احلكمة  
الأقروا  ذلك  عن  �ساألناهم  ولو  ال�سديد  والنظر  ال�سليمة  الفطر  ويخالف  الزواج  من 
بذلك بل الجتد الغرية من الزوج على زوجته يف هذا الزواج وال ال�سوؤال عنها وال يقوم 
برعايتها وال النفقة عليها واأدى ذلك اإىل اأن االأمر اأ�سبح نوعاً من الف�ساد واالنحراف 
نتج عنه �سياع االأوالد وظلم الن�ساء وانت�سار االأمرا�س كااليدز وغريه، وغ�س الن�ساء 
واالأوالد  الن�ساء  ع�سرات  كثريا  لوجدنا  ال�سفارات  من  كثريا  راجعنا  ولو  وخداعهن 
العربية  ال�سباب فقر بع�س املجتمعات  واآبائهم  وا�ستغل بع�س  اأزواجهم  يبحثون عن 
اأي عقل ودين يقبل  الن�ساء  العديد من  ، في�سافر كل �سيف ويتزوج يف �سفرة واحدة 
هذا!؟ وال ير�سى اأحد هذا العمل لبناته اأو اأخواته وفيه من املفا�سد ماال حت�سر واأ�سهر 
اأن ال�سريعة جاءت مبراعاة امل�سالح واملفا�سد و�سد  اأن تذكر يف هذا املقام وال�سك  من 
الذرائع والأنه من املقرر عند جمع من الفقهاء اأن العربة يف العقود باملقا�سد واملعاين 
ال االألفاظ واملباين بل اإن النكاح بنية الطالق اأ�سد خطورة من املتعة الأن اخلداع فيه 
اأحدا  العلماء يفتي  اأحدا من  اأظن  امل�سلمات وال  اأعرا�س  ال�سباب يف  ، فليتق اهلل  اأ�سد 

بجواز ذلك على نحو ما تقدم .
وقد قال بع�س املالكية : واإذا وجدنا فعال من االأفعال يقع على وجه واحد ال يختلف 
اإال بالنية من فاعله وكان ظاهره واحدا ومل يكن لنا طريق اإىل متييز مقا�سد النا�س 

وال اإىل تف�سيل ق�سودهم واأغرا�سهم وجب ح�سم الباب وقطع النظر اإليه "  
ويف حكم ما تقدم ما ي�سمى  بزواج الطالب اأو االأ�سدقاء اأو فرند وغري ذلك .

)1 (  تكملة املجموع �سرح املهذب 10 / 105
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اأخرياً :
لقد اأمتمته حمداً لـــــــــربي                  على ما اأقد اأعان على الكتاب   
ليدعو اهلل بعدي مــــــن راآه                 مبغفرتي واإجزايل الثــــــــــــــواب  
فقد اأيقنت اأن الكتب تبقى            وتبلى �سورتي حتت التــــــــــراب  

***
ملا األفت مع �سعفي وكربي  لربي احلمد دوماً اإذ هداين      
فاأ�سلح زلة بانت بكتبـــــــــــي البد من زلة والعبد يخطي    
فاإن ذا من ف�سل ربـــــــــــــــــــي  واإن تنظر �سواباً فادع خيــراً      

اللهم اإنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها ومابطن واحفظنا اللهم بحفظك واكالأنا 
اأحوال  اأ�سلح  اللهم   ، اأمرنا  وي�سر  ووفقنا  و�سوبنا  و�سددنا  واهدنا  وثبتنا  برعايتك 

امل�سلمني يف كل مكان واأعد الأمة االإ�سالم جمدها وعزها وقوتها .
واإىل لقاء اآخر ي�سره اهلل مبنه وكرمه  واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات و�سلى 

اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى واآله و�سحبه و�سلم .

ويف ال�سراحة تكون الراحة .
فتح اآفاق للعمل اجلاد .

يف العيد امللل فما اخللل ؟
املخت�سر يف اأحكام ال�سفر .

حنني االأفئدة .
معاناة �ساب

            فهد العماري 
         ٢0 / 4/ 14٢9 هـ
          مكة حر�سها اهلل

ammare1395@maktoob.com: الربيد االإلكرتوين   

كتب للموؤلف
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مة مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
خماطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االبتعاث 
�سبابنا نحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  كيف 
اأن تفكــــــــــــــــر يف االبتعاث قبل 
واالأمة الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  اآمال 
الثبات علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املبادئ
الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة
الهوية االإ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية

اآالم
دور العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء
يا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب احلق
احل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة االأوربية
عوامل جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح املبتعث
داعياً  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
احل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــارة االإ�سالمية
ما بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االبتعاث
يا �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و
�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاحة ا
ال�سبه  على  الرد  يف  �سوابط 
�سبه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االإ�سالم
لقاء  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ن�سراين 
اأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عقدية
فقهية  اأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
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