وماذا بعد..؟
أخى املسلم  00أخىت املسلمة:
شاهدان ما حدث إلخواننا يف غزة على أيدي اليهود اجملرمني .
أتثران كثريا مبا شاهدانه من الدماء اليت أريقت والشهداء الذين سقطوا ،والدمار الذى حل هبذا املكان العزيز0
دعوان هللا كثريا ،وتربعنا ابملال والدم لنجدة أهلنا هناك .
..خرجت املسريات الغاضبة ىف كل أحناء األمة العربية واإلسالمية تندد
وتشجب وحترق أعالم الصهاينة...
..نعم ،هدأ العدوان ولكن بقى الجرح انزفا مستصرخا:
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..وماذا بعد؟!
أخي املسلم..أخيت املسلمة:
لقد تكرر هذا املشهد كثريا يف العقود األخرية ،وتكررت وتشاهبت ردود أفعالنا الغاضبة مع كل عدوان،وتكرر كذلك
حتولنا من حالة الغضب إىل حالة اهلدوء واحلياة الطبيعية،واإل نشغال أبموران الشخصية بعد انتهاء أو هدوء العدوان ،رغم أن
الراح اليت خيلفها كل عدوان تستقر يف جسد األمة وتظل الدماء النازفة تلح يف السؤال :وماذا بعد؟!
..أاليوجد حل حقيقي يجنهي مأساة فلسطني ،وينهي كذلك مآسي املسلمني املستضعفني يف كل مكان؟!
بال شك يوجد حل ،ولكن البد وأن تكون نقطة االنطالق حنوه هى وضوح الرؤية لطبيعة املشكلة الىت تعاين منها
األمة.
إن الرؤية الصحيحة لقضية فلسطني ينبغى أن تتسع لتشمل األمة اإلسالمية ووضعها البائس وحاهلا املزري ،وأي
انطالق للتفكري يف احلل الذري هلذة القضية دون هذه الرؤية سيجعلنا ندور يف حلقة مفرغة،ونراوح يف أماكننا كما هو
احلال اآلن.
لقد تساءل الكثريون وقت أحداث غزة وغريها :ماذا نفعل لكي تنتهي هذه املأساة ،فقد التهبت مشاعران،وامتألت
قلوبنا غيظا على أعدائنا ،وشفقة على إخواننا..نشعر ابلقهر لعدم قدرتنا على فعل شيء إجيايب يوقف شالل الدم ،ويعيد
احلق ألهله.
هل يوجد شيء ميكننا فعله غري ما فعلناه؟!
..من أجل اإلجابة عن هذا السؤال كانت هذه الصفحات..
..فإىل املتسائلني وغريهم.
..إىل الدعاة والعاملني لإلسالم.
..إىل التواقني لرفعة األمة وعودة جمدها من جديد.
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إىل هؤالء مجيعا..نضع بني أيديهم هذه الرؤية ،أو مبعىن أدق اخلطوط العريضة الىت ميكنها أن تشكل "نقطة انطالق"
حنو الطريق الصحيح.
ك ََل
سائلني هللا عز وجل أن يتقبل منا ما وفقنا إليه ،وأن يفتح القلوب لكل خري تضمنته هذه الصفحات ُ س ْب َحانَ َ
ِ
ْم لَنَا إِاَل َما َعلا ْمتَ نَا لنا أَل ما علمتنا[ البقرة.]32:
عل َ
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أحداث غزة

شهد العامل أبسره حدث خطريا ،وزلزاال شديدا،متثل يف العدوان الصهيوين الغادر والوحشي على إخواننا يف غزة ،والذي
بدأ يف يوم 1429/12/29هـ املوافق السبت 2008/12/27م ،واستمر ألكثر من ثالثة أسابيع
 ..العامل أبسره شاهد قطاع غزة حمدود املساحة ،اخلايل من أسلحة اليوش املعتربة وهو يجضرب ضراب عنيفا أبعىت آالت
الدمار ،ومبئات األطنان من القذائف برا وحبرا وجوا.
شاهدت املاليني يف شىت أحناء املعمورة بعضا من آثر هذه احلرب املدمرة..مئات القتلى وآالف الرحى..أطفاال
ونساء..شبااب وشيوخا..
جهدمت املنازل على رءوس ساكنيها..ضربت املساجد واملستشفيات واملدارس وخمازن األغذية والوقود.
لقد فاق هذا العدوان الرببري كل وصف،وخلف من الدمار ما ال ميكن أن تصوغه العبارات،وابتجلى أهل غزة وزلزلوا
زلزاال شديدا.
..ارتفعت أكف املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ابلدعاء واإلحلاح على هللا أبن ينصر اجملاهدين الصامدين يف غزة،
وأن يربط على قلوب ساكنيها ،وأن يدحر اليهود وينكس رايتهم ،ويرد كيدهم يف حنورهم..ومع الدعاء خرج اآلالف من
أبناء األمة يف مسريات حاشدة تندد ابلوحشية الصهيونية وتطالب ،وتطالب..
وعندما فجتحت أبواب التربع إلغاثة غزة ،سارع الكثري من املسلمني ببذل أمواهلم ،آملني أن يكون ذلك سببا يف ختفيف
معاانة إخواهنم هناك وأن يرفع عنهم حرج التقاعس ،وواجب النصرة.
ومع أمهية هذا كله يف ختفيف آثر ما حدث ،إال أن السؤال الذي يرتدد يف نفوس الكثريين هو :هل من هناية هلذه
املأساة؟ وماذا نفعل كيال تتكرر؟
إن التضحية العظيمة اليت يجقدمها أهل غزة البواسل ،وتفاعل مشاعر األمة أبسرها مع هذا احلدث من مشاعر حمتقنة

ابلضيق والكراهية لليهود ،ويف الوقت نفسه مشاعر فياضة ابالستبشار والفرح أبي نصر حترزه املقاومة ،وما صاحب ذلك
من دعاء ،وتربع ابملال والدم ،ومسريات حاشدة جابت جنبات املعمورة ،إال أن هذا كله -مع أمهيته -ال يكفي لوقف
املأساة الىت بدأت منذ عقود.
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البد من نظرة شاملة وحتليل دقيق للحدث ،وخباصة أن األمة قد مر عليها مآس متشاهبة يف العقود املاضية ،يف
فلسطني والعراق والبوسنة واهلرسك وكوسوفو وأفغانستان والصومال.البد من نظرة شاملة تقوم بتحليل ما وراء تلك
األحداث..لعل ذلك يجفيد يف حتديد مكامن الداء ومن مث معرفة الدواء.
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ك َما فَ َعلُوهُ
َ ول َْو َشاءَ َربُّ َ
إن أي حتليل لألحداث الىت متر ابألمة البد وأن ينطلق من احلقيقة اليت تقوم عليها احلياة،وهي أن هذا الكون له رب
قائم عليه..يديره ويسريه ،فما من شيء حيدث يف هذه األرض إال وهو حيدث بعلم هللا وإبذنه ومشيئته َ ما قَطَ ْعتُ ْم ِم ْن لِينَ ٍة
وِلا فَبِِإ ْذ ِن اِ
أَو تَرْكتُموها قَائِمةً َعلَى أ ِ
ك َما فَ َعلُوهُ[ األنعام.]113:
اّلل[ احلشرَ  ،]5:ول َْو َشاءَ َربُّ َ
ُص َ
ُ
ْ َ ُ َ َ
فالكون كله قائم ابهلل ،السماء واألرض..السحاب والبال..املاء واهلواء..النبات والدواب..
حركة البشر مجيعا ،من يقظة ونوم ،وقيام وقعود ،كالم وصمت وضحك وبكاء ..كل ذلك حيدث بعلم هللا وإذنه
ِ
ِِ
اِ
ّيُك ْم ِِف ال َِ
ض ِِب َْم ِرهِ
وم ال ا
س َماءُ َو ْاْل َْر ُ
ْبِ َوالْبَ ْح ِر[ يونسَ  .]22:وم ْن آ َََيته أَ ْن تَ ُق َ
سُِِ
ومشيئتهُ  ،ه َو الذي يُ َ
[الروم.]25:
َل إكراه على اإلميان:
عندما خلق هللا عز وجل اإلنسان وأسكنه األرض ،فقد خلقه ليسعده ال ليشقيه..فهو سبحانه يريد اخلري للناس
ضى لِعِب ِ
ادهِ الْ ُك ْف َر[ الزمر.]7:
مجيعاَ .وََل يَ ْر َ َ
وحيب هلم مجيعا أن يدخلوا النةَ .و ا
اّللُ يَ ْد ُعو إِ ََل ا ْْلَن ِاة َوال َْمغْ ِف َرةِ ِبِِ ْذنِِه [ البقرة.]221:
لقد أعد هللا عز وجل النة دارا لإلقامة األبدية والنعيم املقيم ،وجعل مثن دخول هذه النة النجاح يف اختبار الدنيا..
اختبار العبودية له –سبحانه -ابلغيب يف ظل وجود اإلرادة احلرة ،وحرية االختيار اليت أاتحها هللا لإلنسان..هذه احلرية
جعلت الكثري من الناس يسري يف طريق الضاللة والكفر ،يف ظل وجود نفس أمارة ابلسوء ،وشيطان يوسوس ،ودنيا تتزين
ك ََل ََم َن َم ْن
للناظرين ،وألنه سبحانه أعطى لإلنسان حرية اإلختيار لذلك فهو مل يكره أحدا على اإلميان به َ ول َْو َشاءَ َربُّ َ
ِ
ض ُكلُّ ُهم َِ
ي[ يونس.]99
َج ًيعا أَفَأَنْ َ
ااس َح اَّت يَ ُكونُوا ُم ْؤمنِ َ
ِِف ْاْل َْر ِ ْ
ت تُ ْك ِرهُ الن َ
ومع ذلك؛ فألنه سبحانه حيب اخلري للناس مجيعا فلقد أرسل إليهم رساالت تبشرهم ابلنة وترسم هلم طريق الوصول
إليها ،وحتذرهم من النار وتدهلم على كيفية اتقائها.
ين
فالرساالت اليت محلها رسل هللا للبشر هلا وظيفة ابلغة األمهية يف حتذير الناس وإنقاذهم من دخول النار ُ ر ُس ًًل ُمبَ ِِ
ش ِر َ
ااس َعلَى اِ
ِ
ين لِئَ اًل يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل[ النساء.]165:
اّلل ُح اجةٌ بَ ْع َد ُّ
َوُم ْنذ ِر َ
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بنو إسرائيل والرسالة
اختص هللا عز وجل ابلرسالة -يف السابق -أمة بين إسرائيل،وفضلهم على غريهم من األمم ،وجعل فيهم األنبياء ليقوموا
ِ
ِ ِ
ت َعلَْي ُك ْم
ِت الاِِت أَنْ َع ْم ُ
حبق الرسالة يف ذواهتم أوال ابلتطبيق ،ومع البشرية ابإلبالغ والدعوة ََ ي بَِِن إ ْس َرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم ِ َ
َّن فَ ا
ي[ البقرة.]122:
َوأِِ
ضلْتُ ُك ْم َعلَى ال َْعال َِم َ
فزعموا أن هذا التفضيل خاص هبم وبذواهتم وجنسهم السامى ،فاغرتوا بذلك وتكربوا على الميع وادعوا قائلني ََْ ن ُن
اّلل وأ ِ
ِ
َحباا ُؤهُ[ املائدة.]18:
أَبْ نَاءُ ا َ

لقد أعماهم الكب والشعور ابلتميز واَلستعًلء على اَلخرين عن القيام حبق الرسالة مع أنفسهم،فلم يؤدوا حقها
العظيم ابتباعها وتبليغها ملن حوِلم من البشر ،بل واعتبوا اْلميع دوهنم بكثّي ِف املرتبة واملنزلة ومن مث فهم َل
يستحقون اِلداية وَل ينبغى أن يتعرفوا عليها ،بل عليهم أن يظلوا هكذا كاْلنعام ..وقاموا بتحريف الرسالة حبيث ختدم

كربهم واستعالءهم على الميع ،وتتيح هلم استباحة أمواهلم ودمائهم ..تقول أحد نصوص أسفارهم املفعمة ابلدعوة إىل

اإلابدة الماعية( :وهنب اإلسرائيليون ألنفسهم كل غنائم تلك املدن ،أما الرجال فقتلوهم حبد السيف فلم يبق منهم
حي)(.)1
ويقول أحد حاخاماهتم (إبراهيم أفيدان) :على غري اليهود أن يقبلوا ابلعبودية ،وعليهم اال يسريوا ورؤسهم مرفوعة يف
وجوه اليهود (.)2
اإلستبدال اخلطّي:

استمر طغيان بىن إسرائيل قروان عديدة ،واستمر حلم هللا وصربه عليهم لعلهم يعودون إىل رشدهم ،وينتبهون ملهمتهم،
صِ
اه ْم ِِف ْاْل َْر ِ
اِلُو َن
ض أَُمًَا ِم ْن ُه ُم ال ا
وتوالت عليهم االبتالءات املتنوعة من هللا عز وجل لعلهم يرجعون إىل احلقَ وقَطا ْعنَ ُ
ِ
ِ
سيِئَ ِ
ك وب لَوََن ُهم ِاب ِْل ِ
ات ل ََعلا ُه ْم يَ ْر ِجعُو َن[ األعراف.]168:
سنَات َوال ا ِ
َوم ْن ُه ْم ُدو َن ذَل َ َ َ ْ ْ َ َ
ومع توايل اآلايت املذكرات هلم ،إال أهنم مل يفيقوا من غرورهم وصلفهم،ومل يعودوا إىل اخلالق ،ومل يلتزموا مبا جكلفوا
بهسل ب ِِن إِسرائِيل َكم آَتَي نَاهم ِمن آَي ٍة ب يِنَ ٍة ومن ي ب ِِد ْل نِعمةَ اِ
اّللَ َش ِدي ُد الْعِ َق ِ
اّلل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجاءَتْهُ فَِإ ان ا
اب
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َُ ْ َ

[البقرة.]211:

ماذا حدث بعد ذلك؟!
ماذا حدث بعد توقفت مسرية هداية البشرية سنوات طوال؟!..
حدث أمر ابلغ األمهية للبشرية مجعاء ،فلقد استجبدلت هذه األمة اخلائنة ألمانة رهبا ،لتحل حملها أمة اإلسالم ،فتحمل
األمانة وتتوىل املهمة.
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النعمة العظمى ْلمة اإلسًلم
لقد أكرم هللا عز وجل أمتنا واختصها برسالة اإلسالم ،وهذا فضل عظيم منه سبحانه على كل مسلم يف هذه األمة
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس ًَل َم ِدينًا[ املائدة.]3:
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْْتَ ْم ُ
الْيَ ْوَم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
 ..هذه النعمة العظيمة تستوجب من أبناء اْلمة أمرين عظيمي:
اْلول :أن يقوموا ِبداء تكاليف الرسالة ِف ذواهتم ،ويكونوا بذلك مثًل عالياً للناس.

والثاىن :أن يعملوا على توصيل هذه الرسالة ،وتبليغها للبشر ِف شَّت أَناء اْلرض ،وأن يبذلوا ِف ذلك غاية
جهدهم ،وأن يسعوا سعيا حثيثا إليصاهلا إىل من ميكنهم الوصول إليه من الناس يف مشارق األرض ومغارهبا حىت ينقذوا -
إبذن هللا -كل من بداخله خري وشوق إىل اهلداية ،وحىت ال يكون ألحد حجة أو ذريعة يتذرع هبا لكفره أو شركه بربه...
فإذا ما كان يوم القيامة قام أبناء أمة اإلسالم يف كل عصر ابلشهادة أمام هللا عز وجل على أبناء عصرهم مبدى قبوهلم أو
رفضهم اإلميان مبا تضمنته الرسالة.
اخلّي املخبوء:
إن أغلب البشر فيهم خّي خمبوء ِف كينونتهم ،لكنهم حيتاجون فقط إَل من حيسن خماطبة هذا اخلّي ،واستخراجه
وإظهاره ِ-بذن هللا -والقليل منهم هم اجملرمون الذين يبغوهنا عوجاً؛ تكباً ِف أنفسهم ،وحرصاً على امتيازاهتم الَّت
ِ
اِ
ي
ْبُُْت َوُك ْن تُ ْم قَ ْوًما ُُْم ِرم َ
ين َك َف ُروا أَفَ لَ ْم تَ ُك ْن آ َََيِِت تُ ْت لَى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
استَك َْ
يضمنها ِلم بقاؤهم على الكفر َ وأَ اما الذ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ي
[الاثيةََ  .]31:ل تَ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرُُْت بَ ْع َد إِميَانِ ُك ْم إِ ْن نَ ْع ُ
ف َع ْن طَائَِفة م ْن ُك ْم نُ َع ِذ ْ
ب طَائَِفةً ِِبَ اهنُ ْم َكانُوا ُُْم ِرم َ
[التوبة.]66:
ولعل يف قصة موسى عليه السالم ما يؤكد ذلك ،فكل من فرعون والسحرة قد شاهدوا العصا تتحول إىل حية عظيمة،
فآمن السحرة ومل يؤمن فرعون ،ليظهر الفارق يف سبب كفرهم واضحا ،فالسحرة قد منعهم الهل من اإلميان ابهلل ،لذلك
ارو َن ([ )48الشعراء].
ب ال َْعال َِم َ
ي (َ )47ر ِِ
عندما شاهدوا اآلية العظيمة أذعنوا واستسلموا قَالُوا آ ََمناا بَِر ِِ
ب ُم َ
وسى َو َه ُ
ِ
ب َوأ ََب
أما فرعون فكان سبب كفره هو إجرامه وكربه وحرصه على مصاحله َ ولََق ْد أ ََريْ نَاهُ آ َََيتنَا ُكلا َها فَ َك اذ َ
[طه.]56:
وعندما آمنت بلقيس -ملكة سبأ -بعد دعوة سليمان عليه السالم هلا ،ورؤيتها اآلايت الباهرات ،وكانت من قبل هي
وقومها يعبدون الشمس ،جند القرآن يبني سبب كفرها :أهنا نشأت بني قوم كافرين ،أي كانت جاهلة ابحلقيقة ،لذلك
ون اِ
اّلل إِ اهنَا َكانَ ْ ِ ٍ ِ
ت تَ ْعب ُد ِمن ُد ِ
ين[ النمل.]43:
صد َ
عندما رأهتا آمنتَ  :و َ
اها َما َكانَ ْ ُ ْ
ت م ْن قَ ْوم َكاف ِر َ

أمهية اْلهاد
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إذا كان الكثري من الناس ليسوا مبجرمني ،بل وفيهم خري خمبوء لكنهم ضلوا الطريق الصحيح ،فإن على أصحاب الرسالة
أن يبذلوا غاية جهدهم يف توصيلها إليهم وإىل غريهم فيكونوا سببا يف إنقاذهم من النار..
وليس معىن هذا أنه ليس على هؤالء الاهلني مسئولية يف البحث عن الطريق الصحيح ،فاملسئولية مشرتكة بينهم وبني
أصحاب الرسالة ..عليهم أن يبحثوا عن احلق ،وعلى أصحاب الرسالة أن جيتهدوا يف توصيل احلق إليهم..
ومن هنا ندرك قيمة اْلهاد ِف اإلسًلم واِلكمة من اِلث ِف الكتاب والسنة ،وتفضيله على كثّي من اْلعمال..
فجوهر اْلهاد هو بذل الوسع والطاقة ِف سبيل هللا ،وإقامة دينه،وتبليغ دعوة اإلسًلم -دون إكراه -فيكون وسيلة
ِِ
اه ُدوا ِِف اِ
إلنقاذ البشرية وإسعادها ابإلسًلم وج ِ
اجتَ بَا ُك ْم َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِِف ال ِِدي ِن ِم ْن َح َر ٍج ِملاةَ
اّلل َح اق ِج َهاده ُه َو ْ
ََ
ِ
ِ ِ ِ
ول َش ِهي ًدا َعلَْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ااس
ي ِم ْن قَ ْب ُل َوِِف َه َذا لِيَ ُكو َن ال ار ُس ُ
يم ُه َو ََساا ُك ُم ال ُْم ْسل ِم َ
أَبي ُك ْم إبْ َراه َ
[احلج.]78:
أمة اإلسًلم أمة جهاد:
إن الهاد هو الوسيلة العظيمة لتبليغ الدعوة وتوصيلها إىل الناس مجيعا ،ومن خالل قيام املسلمني به يتم إنقاذ الكثرين
من الضاللة والنار ،ولو أتملنا احلكمة من قتال الفتح كصورة من صور الهاد -يف حالة أن تكون لالسالم شوكة وخالفة-
لوجدانه وسيلة لفتح األبواب املغلقة أمام الدعوة،فعندما حيول بني تبليغ الدعوة للناس فئة من اجملرمني،يتم إنذارهم وختويفهم
وقتاهلم إذا ما لزم األمر حىت تتفتح األبواب أمام الدعاة لعرض األسالم على الناس ابحلكمة واملوعظة احلسنة،مث يرتكوا هلم
احلرية يف قبوله أو رفضه َ وقُ ِل ا ِْلَ ُّق ِم ْن َربِِ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَ لْيُ ْؤِم ْن َوَم ْن َشاءَ فَ لْيَ ْك ُف ْر[ الكهف.]29:
إن أمة اإلسالم أمة جهاد فبه تؤدي األمانة وتنجح يف املهمة الىت كلفها هللا هباانْ ِفروا ِخ َفافًا وثَِق ًاَل وج ِ
اه ُدوا
ََ
َ
ُ
يل اِ ِ
ِِب َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم ِِف َسبِ ِ
ّي لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن[ التوبة.]41:
اّلل ذَل ُك ْم َخ ٌْ
لذلك عندما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ما يعدل الهاد يف سبيل هللا؟ قال :ال تستطيعونه ،فأعادواعليه
مرتني أو ثالثكل ذلك يقول" :التستطيعونه" مث قال" :مثل اجملاهد يف سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت آبايت هللا ال
يـف جرت من صيام وال صالة حىت يرجع اجملاهد"(.)3
وغىن عن البيان أن للجهاد صورا كثرية جيمعها معىن "الهاد" وهو بذل الهد يف سبيل هللا ،أتمل قوله تعاىلَ  :ولَئِ ْن
اّلل أَو متُّم لَمغْ ِفرةٌ ِمن اِ
قُتِلْتم ِِف سبِ ِ ِ
ّي َِماا ََْي َمعُو َن[ آل عمران ،]157 :فلقد مجع هللا عز وجل يف هذه
ُْ َ
اّلل َوَر ْحَةٌ َخ ٌْ
يل ا ْ ُ ْ َ َ َ
اآلية بني من يقتل يف سبيل هللا وبني من ميوت دون قتالوهو يف سبيل هللا ،وجعلهما مشرتكني يف األجر.
إن توصيل رسالة هللا عز وجل للبشر حيتاج إىل بذل حقيقى للجهد وتضحية عظيمة ابلغاىل والنفيس ،وصرب وثبات
على احملن والعقبات الىت تعرتض طريق توصيل الرسالة،فال راحة للمسلمني حىت يكون الدين كله هلل.
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لقد (فرض هللا الهاد على كل مسلم فريضة الزمة حازمة ال مناص منها وال مفر معها ،ورغب فيه أعظم الرتغيب،
وأجزل ثواب اجملاهدين والشهداء ،فلم يلحقهم يف مثوبتهم إال من عمل مبثل عملهم ،ومن اقتدى هبم يف جهادهم ،ومنحهم
من االمتيازات الروحية والعملية يف الدنيا واآلخرة ما مل مينح سواهم ،وتوعد املخلفني القاعدين أبفظع العقوابت ،ورماهم
أببشع النعوت والصفات ووخبهم على النب والقعود ،ونعى عليهم الضعف والتخلف ،وأعد هلم يف الدنيا خزاي ال يجرفع إال
() 4

أن جاهدوا ،ويف اآلخرة عذااب ال يفلتون منه ولو كان هلم مثل أحد ذهبا)
ماذا لو فرطنا؟!

إن اتفقت معي -أخي القارئ -على ذلك ،وقرأت آَيت وأحاديث اْلهاد من هذا املنظور ،فستدرك -كما
كت -مدى التقصّي والتفريط الذى وقعت فيه اْلمة ِف حق البشرية ،بتخلِِيها عن هذا اْلمر اإلِلي ،وخيانتها
أدر ُ

لواجب البًلغ ،وستدرك كذلك مدى خطورة تفريط اْلمة ِف التطبيق الصحيح للرسالة ِف ذاهتاْ ،لن التطبيق

الصحيح لإلسًلم يُسعد أبناءه ويدفعهم لبذل غاية اْلهد إلنقاذ غّيهم.
فإن كان األمر كذلك ،فإن تفريط األمة يف القيام هبذين األمرين (أن تتمثل يف ذاهتا الرسالة ،وأن تقوم بتبليغها) يضعها
يف دائرة الوعيد والغضب اإلهلي ،وكيف ال؟ وهي بذلك تكون قد قصرت يف أداء األمانة الىت ائتمنها هللا عليها ،وختلت عن
موقعها الرايدي للبشرية ،وما ينتج عن ذلك من ضياع الكثريين والكثريين حني ميوتون على الكفر فيضيع ما فيهم من خري
خمبوء وشوق إىل اهلداية.
إن اخلســارة الــىت ختســرها البش ـرية بتخلــى أمــة اإلســالم عــن وظيفتهــا خســارة فادحــة ،فــاآلالف -كــل يــوم -ميوتــون علــى
الضاللة والكفر ،ولو أن الرسالة قد بلغتهم بطريقة صحيحة آلمن الكثريون منهم .
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ملاذا نعاقب؟!

لعل ما قيل يف األسطر السابقة جييب عن األسئلة الىت ترتدد على ألسنة املسلمني كلما ازداد حال األمة سواءا ،وكلما
تعالت هجمات أعدائها عليها ..فمن هذه األسئلة:
ملاذا نجعاقب هبذه العقوابت املتوالية؟ إىل مىت الذل واهلوان الذى تعيشه أمتنا منذ أمد بعيد؟ ملاذا يرتكنا هللا هكذا نجسام
سوء العذاب من اليهود وغريهم وهو سبحانه قادر على أن يكف أبسهم عنا وينصران عليهم؟
إن الرؤية اإلميانية ِلذه العقوابت َلبد وأن تنطلق من عدة أمور:
ان فَبِِإ ْذ ِن اِ
• أوِلما :أن هذه العقوابت أتتى بعلم هللا وإذنه ومشيئته وما أَصاب ُكم ي وم الْتَ َقى ا ْْلمع ِ
اّلل[ آل
َْ َ
ََ َ َ ْ َْ َ
عمرانَ  .]166:ول َْو َشاءَ ا
َس لاطَ ُه ْم َعلَْي كُ ْم فَ لَق َاتَلُوُك ْم[ النساء.]90:
اّللُ ل َ
• واثنيها :أن هذه العقوابت صورة من صور التأديب اإلِلي لألمةْ ،لهنا ختلت عن رسالتها ،ومل تعمل مبا
ِ
َىن َه َذا قُ ْل
َص ْب تُ ْم ِمثْ لَْي َها قُ لْتُ ْم أ ا
َصابَ ْت ُك ْم ُمصيبَةٌ قَ ْد أ َ
تضمنته ،وتركت مهمة توصيلها وإبًلغها للبشر َجيعا أ ََولَ اما أ َ
ُه َو ِم ْن ِعْن ِد أَنْ ُف ِس ُك ْم إِ ان ا
اّللَ َعلَى ُك ِِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير[ آل عمران.]165:
• واثلثهما :أن هذه العقوابت ،وسيلة قوية إليقاظ اْلمة وإفاقتها من غفلتها ،وإعادهتا إَل رشدها َ وأَ َخ ْذ ََن ُه ْم
ِابل َْع َذ ِ
اب ل ََعلا ُه ْم يَ ْرِجعُو َن ([ )48الزخرف].
 ..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذُت أذَنب البقر ،ورضيتم ابلزرع ،وتركتم اْلهاد،
سلط هللا عليكم ذَلً َلينزعه حَّت ترجعوا إَل دينكم"(.)5
إصًلح الداخل أوَلً:
الميكن لألمة ان تؤدي أمانة البالغ ،ومن مث الشهادة على الناس إال إذا متثلت يف أبنائها معاين الرسالة ،فيستمدوا منها
 بعون هللا -القوة الروحية الدافعة للعمل والهاد ،ويستشعروا من خالل تطبيقها الصحيح معىن العزة ابهلل ،فتفيض عليهمالسعادة يف كياهنم ،فينطلقوا راشدين لتحقيق مراد رهبم أبن يكون الدين كله هلل.
وحني يهملون تطبيق الرسالة :تنحط اهتماماهتم ،وينكفئون على ذواهتم ،ويصبح جل تفكريهم يف كيفية حتصيل
متطلبات الطني ،وشهوات النفس.
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من هنا نقول إن نقطة البداية الصحيحة لرفع العقوابت عن األمة ،وتغيري ماحاق هبا ونزل بساحتها ،هي صالحها من
الداخل إِ ان ا
اّللَ ََل يُغَِِّيُ َما بَِق ْوٍم َح اَّت يُغَِِّيُوا َما ِِبَنْ ُف ِس ِه ْم[ الرعد.]11 :
فإن مل حيدث ذلك ،فستستمر العقوابت واحملن تتواىل عليها ،ولن يرفعها جمرد الدعاء أو املساعدات للمنكوبني -على
أمهيتها -بل البد من دفع ضريبة التغيري احلقيقي.
وحىت لو هدمت املساجد ،وقتل النساء واألطفال هنا وهناك ،فلن يرفع البالء إال إذا سران يف طريق التغيري َ وإِ ْن ُع ْد ُُْت
ُع ْد ََن[ اإلسراء.]8 :
والتغيّي املنشود يشمل كيان اإلنسان مبحاوره اْلربعة:
أوَلً :تغيري وإصالح املفاهيم والتصورات يف العقول ،وإعادة بناء اليقني الصحيح فيهما على أساس اإلسالم.
اثنياً :إصالح اإلميان يف القلوب وتقوية اإلرادة وحتريرها من أسر اهلوى ،ليتولد عن ذلك قوة روحية ،ودافع ذايت يدفع
صاحبه للقيام مبا حيبه ربه ويرضاه ،مع نفسه ومع األخرين.
اثلثا :ترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق واإلخالص هلل عز وجل ،مع نكران الذات والتواضع غري املصطنع.
رابعا:التعود على بذل الهد يف سبيل هللا ،وأن يكون هذا الهد ابألساس يف الدعوة إىل هللا وحتبيب خلقه فيه(.)6
 ..عندما تكتمل هذه احللقات األربع ،سيحدث  -إبذن هللا -التغيري احلقيقي للفرد ،ومن مث األمة.
إن التغيري املطلوب ليس تغيريا حلظيا بل تغيريا جحيدث أثرا إجيابيا دائما ،وهذا يستلزم الرتبية الصحيحة ألفراد األمة..هذا
إن أردان إصالحا حقيقيا هلا.
ولنعلم َجيعا أنه مهما ألقيت الدروس واملواعظ ،ومهما نثرت املقاَلت إَل أهنا -مع أمهيتها -لن يكون ِلا نفع
حقيقي ودائم إَل إذا ُمورست من خًلل منظومة تربوية تُعىن ِبحداث أثر إَيايب دائم -وليس ِلظيا -ينتج
عنه ظهور املؤمن الصاحل املصلح ،الذى تتأسس عليه اْلسرة الصاِلة مث اجملتمع الصاحل.
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َل بديل عن الرتبية

إن التغيري املنشود للألمة يستلزم تربية أفرادها تربية صحيحة متكاملة ،والرتبية حتتاج إىل استمرارية ممارسة معاىن اإلسالم،
من خالل وسط تربوي تتم فيه املعايشة والتعاهد وبث الروح وضبط الفهم وتوجيه الهد واستنهاض اهلمم ..هكذا فعل
حممد صلى هللا عليه وسلم وهو يبىن األمة الديدة ..أتمل قوله تعاىل وهو خياطبه
اِ
اك َعْن ُه ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ا ِْلَيَ ِاة
ين يَ ْد ُعو َن َراَّبُ ْم ِابلْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِِي يُ ِري ُدو َن َو ْج َههُ َوََل تَ ْع ُد َع ْي نَ َ
سَ
َ و ْ
ك َم َع الذ َ
اصِ ْب نَ ْف َ
الدُّنْ يَا[..الكهف.]28:
لقد كان حممد صلى هللا عليه وسلم يقوم على تربية أصحابه وتعاهدهم ودوام توجيههم ،وذلك يف املرحلتني املكية
واملدنية..ففي مكة كان ميارس ذلك من خالل تواجده املستمر بينهم ،ولقائه الدائم هبم يف دار األرقم بن أيب األرقم عند
الصفا ،ويف املدينة استمر يف الرتبية والتعليم من خالل املسجد ،ومن خالل التواجد املستمر بني أصحابه ومعايشتهم
ث ِِف ْاْل ُِميِي رس ً ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْمةَ
ومتابعة أحواهلم ُ ه َو الا ِذي بَ َع َ
وَل م ْن ُه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم آ َََيته َويُ َزِكي ِه ْم َويُ َعلِ ُم ُه ُم الْكتَا َ
ِِ َ َ ُ
ب َوا ِْلك َ
[المعة.]2:
ضرورة املعية والصحبة:
 ..البد إذا من أن يقوم الدعاة ابلتواجد بني الناس وممارسة معاين اإلسالم معهم حىت يتم التغيري املنشود ،ولقد كان
ودا
َاي نَا ُه ً
هذا هو دأب الرسل -عليهم الصالة والسالم -أتمل قوله تعاىل يف قصة هود عليه السالم َ ولَ اما َجاءَ أ َْم ُرََن َن ْ
اِ
ين آ ََمنُوا َم َعهُ[ هود.]58:
َوالذ َ
اك َي ُشعي ا ِ
ال الْم َألُ الا ِذين استَك ِ ِ ِ
ك ِم ْن
ين آ ََمنُوا َم َع َ
َ ْ َ
ويف قصة شعيب عليه السالم :قَ َ َ
ب َوالذ َ
ْبُوا م ْن قَ ْومه لَنُ ْخ ِر َجن َ َ َ ْ ُ
ود ان ِِف ِملاتِنَا[ األعراف]88:
قَ ْريَتِنَا أ َْو لَتَ عُ ُ
اِ
ين آ ََمنُوا َم َعهُ[ غافر.]25:
ويف قصة موسى -عليه السالم :-اقْتُ لُوا أَبْ نَاءَ الذ َ
اِ
ين آ ََمنُوا َم َعهُ وهى مهمة زائدة على"آمنوا به" ،فلفظ
فاملالحظ يف هذه اآلايت قوله تعاىل عن اتباع كل رسول الذ َ

(مع) يعطى داللة على املعية والصحبة واملعايشة كمرحلة ضرورية بعد اإلميان به ،وهذا حيمل يف طياته بعض الدالالت على
أن كل رسول كان يقوم على تربية من يؤمن ابلدعوة ،وال يكتفي إببالغهم فقط.
إن الرسل عليهم السًلم -كما يقول د.عبد الستار فتح هللا -مل أيتوا بدعوات ُمردة ،يلقوهنا ِف الناس مث ميضون
إَل بيوهتم مطمئني ،وكأهنم قد أدوا ما عليهم من أمر الرسالة ،والدعوة ،والبًلغ .وإمنا الذى يقرره القرآن العظيم أن
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الرسل عليهم السًلم كانوا َيمعون الناس على أمرين :اإلميان ،واملعية ،وَيعلون من املؤمني أمة واحدة ،وَجاعة
جديدة ،مرتابطة الوجهة واِلركة"(.)7
ويستطرد قائًل" :يورد القرآن العظيم لفظ (مع) بياَنً لعًلقة املؤمني برسلهم ِف خمتلف العصور ،والِت تتطلب

(أمة جديدة) من املؤمني ،يناط َّبا مسئولية اْلهاد الدائب إلقامة حكم هللا ِف اْلرض ،أو بعبارة أدق :إلعادة الناس
إَل اإلسًلم دينهم اْلصلي الذى ُخلقوا عليه ،مث طمرته اْلهواء والشهوات والضًلَلت.
إن العًلقة بي املؤمني ورسلهم مل تكن ُمرد رابطة اإلميان بدين واحد فقط ،وإمنا هي جتمع مرتابط اْلصول
والفروع ،والرأس واْلعضاء ،يشد بعضه إَل بعض برابط اإلميان أوَلً ،مث املعية والصحبة املستقرة على وجه اَلنقياد

والتبعية للدعوة اثنياً ،مع ماحيمله ذلك من توحيد ِف الوجهة والسلوك ،واملواقف ،والعمل لنصرة دين هللا..

واَلستمرار على ذلك حَّت أيِت وعد هللا اِلق ،أو ميوت الرسول واملؤمنون وهم على حمجة الطريق ،ونوراليقي"(.)8
مهمة طًلئع اْلمة ِف تربيتها:
َل بديل عن املعية والصحبة والرتبية -إن أردَن تغيّياً حقيقياً -ومن مث فإن على َجيع الدعاة والعاملي لإلسًلم

أن يكون ذلك هو هدفهم اْلساسي وهم يتعاملون مع الناس.

عليهم أن يوحدوا جهودهم وَل يبعثروها ِف غّي هذا اجملال حَّت تبدأ اْلمة ِف اليقظة اِلقيقية.
البد وأن يكون عمل كل من يريد خدمة اإلسالم ،من التواجد بني الناس ..أيكل مما أيكلون منه ،ويشرب مما يشربون،
وليس ذلك فحسب ،بل عليه أن يكون هدفه من تواجده بينهم هو الرتبية وإحداث أثر إجياىب دائم يف ذواهتم من خالل
احملاور األربعة للرتبية السابق ذكرها.
إن املطلوب من خًلل التواجد بي الناس ليس فقط مساعدة الفقراء أو البحث عن عمل للعاطلي ،أو مواساة
املبتلي ،أو عقد الندوات ،أو،...فكل هذا مع أمهيته إَل أنه َلبد وأن يوضع ِف سياق املنظومة الرتبوية الِت هتدف
إَل التغيّي الشامل والدائم ِف شخصية املسلم -كما أسلفنا -وأَل يتم التعامل معها على أهنا جزر منعزلة.
من هنا نقول بيقي :إن معركة اإلصًلح والتغيّي اِلقيقي لألمة روحها الرتبية ،وَلبد أن يتم تطويع َجيع الوسائل
خلدمة هذا اْلمر ،فإن تركنا هذه املعركة فسنظل ِف أماكننا نراوح بي أقدامنا ،ونشتكي من كثرة احملن واإلبتًلءات
الِت ْتر اب ْلمة ،وسيعلو صراخنا وَنيبنا ،وترتفع أَيدينا ابلدعاء والتضرع إَل هللا كلما أصاب املسلمي جرح جديد،
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وسيعلو صوت الدعاة ِف الفضائيات وعلى املنابرِبمهية العودة إَل هللا ،وتغيّي ما ابلنفس ،مث هتدأ العاصفة ويستقر
اْلرح ِف جسد اْلمة ويتعود على وجوده اْلميع ،مث يتكرر اْلمر بعد ذلك مع جرح جديد وهكذا.
فإن قلت :ولكن هل من الضروري تربية اْلمة َجيعاً؟
ليس املطلوب أن يكون مجيع األفراد على مستوى عال ورفيع من الصالح ،فسيظل هناك السابق ابخلريات ،واملقتصد،
والظامل لنفسه ،ولكن يبقى من الضروري توافر احلد األدىن للصالح يف األمة.
فاملطلوب هو إصًلح اجملتمع ِبن تشيع فيه روح اإلسًلم ومعانيه ،وأن يغلب عليه مظاهر العفة والرتاحم،
والتعاون على الب والتقوى ،ونكران الذات ،واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر واْلهاد ،واستشعار املسئولية جتاه
اْلمة والبشرية ،وِف املقابل ختتفي منه مظاهر السلبية واْلَننية واإلعجاب ابلنفس ،والتفسخ اْلخًلقي واإلابحية،..
كل يعمل ِف حميطه.
وهذا لن يتم إَل جبهد تربوي يبذله الدعاة والعاملون لإلسًلم مع الناسٌ ..
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اْلمرة املشتعلة
لكي ينجح الدعاة والعاملون لإلسالم وكل من يتوق خلدمة اإلسالم..لكي ينجحوا مجيعا يف تغيري األمة ،البد من أن
يبدأوا مع أنفسهم ،فتتمثل فيهم معاىن اإلسالم الىت يريدون أن يربوا الناس عليها.
إن اخلطأ الشائع الذى يقع فيه بعض الدعاة هو مطالبة الناس بشيء اليفعلونه هم مع أنفسهم ،فتفقد كلماهتم الروح
واحلرارة والتأثري يف اآلخرين.
إن نقطة البداية الصحيحة لرتبية اْلمة ،تنطلق من وجود الفرد املسلم املتوهج الذى تتمثل فيه معاّن اإلسًلم
واِلرقة على الدين ،وبدون هذه البداية َل ميكن للعملية الرتبوية أن تنجح.
فعلى سبيل املثال :لو أردان إشعال جمموعة من الفحم فإننا -يف الغالب -نقوم إبحضار فحمة مشتعلة متوهجة

ونضعها وسط جمموعة الفحم ،مث نقوم بتحريك اهلواء عليها مجيعا فينتقل اإلشعاع والتوهج من الفحمة املتوجهة إىل بقية
الفحم..فإن كان توهج الفحمة -األساسية -متوسطا كان األثر على بقية الفحم حمدودا ضعيفا ،وإن كان التوهج ضعيفا
فمن املتوقع أال نرى أثرا لتوهج يف عموم الفحم ،وقد تنطفىء الفحمة ذات التوهج الضعيف مبرور الوقت ،فعلى قدر توهج
الفحمة "األساس" يكون األثر على من حوهلا.
الفرد املتوهج أوَل:
 ..من هنا يتضح لنا أنه وإن كان تغيّي اْلمة تغيّياً إَيابيا كما حيب ربنا ويرضى ،يستلزم تربية أفرادها على معاّن

اإلسًلم ،فإن َناح هذه الرتبية مرهون بوجود أفراد متوهجي بدأوا ِبنفسهم وساروا َّبا ِف طريق التغيّي ،وقطعوا فيه
شوطا معتبا حَّت يستطيعوا-بعون هللا -أن أيخذوا ِبيدي الناس ويسّيوا َّبم ِف الطريق الذى يسّيون فيه.

تبقى نقطة أخرية يف هذه املسألة وهى أن البعض قد يفهم من هذا الكالم أن تربية الناس على معاين اإلسالم من
خالل احملاور األربعة السابق ذكرها (املعرفية -اإلميانية -النفسية -احلركية) يستلزم حتققها بشكل كامل فيمن يريد ممارستها
مع اآلخرين.
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 ..الشك أن األفضل هو ذلك ،ولكن لصعوبة حتققه فينا يبقى احلد األدىن ملمارسة الرتبية مع اآلخرين ،هو أن نربيهم
على ماحتقق فينا بصورة مرضية ،وكلما إستكملنا جديدا يف أنفسنا قمنا برتبيتهم عليه ،وبذلك ميكن أن يقوم أبمر تربية
األمة عدد كبري من الدعاة والعاملني لإلسالم ،وكل من يتوق إىل خدمة الدين..
الفىت عليه أن يقوم برتبية األطفال على ما حتقق فيه ،وليس على ما عرفه فقط ،والشاب يقوم برتبية الفتيان على ما
متثل فيه ،والرجل يقوم بذلك مع الشباب ،والنساء مع الفتيات واألطفال ،وذلك يف كل مكان يتيسر فيه املعايشة والتعاهد،
وأييت على رأس ذلك :املسجد فهو احملضن الرتبوي األول الذي ينبغي أن يستفيد منه الميع يف إجناح العملية الرتبوية إبذن
هللا.
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كلمة أخّية عن معركتنا مع اليهود
ال يريداليهود -حىت األن -تصديق حقيقة أن هللا عز وجل استبدل هبم أمة اإلسالم ،وأهنم مل يعودوا أصحاب رسالة،
لذلك فقد اشتدت عداوهتم وكيدهم لألمة اإلسالمية على مدار اترخيها( ،)9ودأبوا على إضعافها وتفتيتها.
ويف الوقت نفسه هم ال يريدون خريا للبشرية..
يريدون أن يكونوا هم فقط املفضلني عند هللا عز وجل -على حد مزاعمهم الباطلة ، -وأن يكون بقية البشر يف مقام
العبيد هلم(.)10
لذلك فإن من أهم العقبات الَّت تواجه اْلمة اإلسًلمية ِف أداء وظيفتها هى عقبة اليهود ،ولعل حديث القرآن
املكي عنهم وعن شرورهم والكرب املتأصل فيهم ،وعدم حبهم اخلري للبشر ..لعل هذا احلديث يف وقت مل يكن بني املسلمني
يف مكة واليهود أى احتكاك أو تعامل مباشر ،فقد كان أقرب اليهود إليهم يقطن يف يثرب على مسافة حوايل  500كيلو
مرت ،ولكن ألن القرآن الكرمي يريب املسلمني يف هذا الوقت على كيفية محل الرسالة والقيام حبقوقها وتبليغها وقيادة البشرية
من خالهلا ،كان البد من التذكريوالتنبية على أهم عقبة ستواجههم يف مهمتهم املرتقبة ،لذلك جتد سورا مكية كثرية حتدثت
عن اليهود واترخيهم ونفسياهتم ونظرهتم لآلخرين كسور :األعراف واألسراء وطه.
حقيقة املعركة مع اليهود:
إن حقيقة املعركة اِلتمية اَلن مع اليهود هى معركة بي الرسالة اِلقة والرسالة املزيفة ..بي القرآن والتلمود،
وَلبد أن ننظر إَل اْلحداث الَّت ْتر بنا من هذا املنطلق ،وأن نوقن ِبن من مصلحة البشرية َجعاء هي انتصار
القرآن ِف هذه املعركة.
واعلم أخى أن اليقني ابهلل عز وجل وأبنه حيرك أحداث هذا الكون يف اجتاه التمكني هلذا الدين ونشر نوره على
العاملني ،جيعلنا نستبشر من وجودهم وجتمعهم يف فلسطني،فمع مرارة احتالل اليهود لفلسطني ،وهتجري الكثري من أهلها..
ومع املذابح الىت وقعت ،والقدس الىت احتلت ،واملسجد األقصى احملاصر واملهدد ابهلدم ،إال أن ذلك كله حيمل يف طياته
بشرى عظيمة ،وحقيقة أكيدة ،أبن وعد هللا حق ،وأنه ال خيلف امليعاد ،فلقد وعد سبحانه اليهود -يف سورة اإلسراء -أبنه
ِ ِِ ِ ِ ِ
ض
اس ُكنُوا ْاْلَ ْر َ
يل ْ
سوف جيىء هبم مرة أخرى إىل األرض املقدسة بعد شتاهتم يف األرضَ  :وقُ لْنَا م ْن بَ ْعده لبَ ِِن إ ْس َرائ َ
فَِإذَا َجاءَ َو ْع ُد ْاَل َِخ َرِة ِج ْئ نَا بِ ُك ْم ل َِفي ًفا[ األسراء.]104:
 ..نعم ،هذا التجمع ليس يف مصلحة املسلمني من الناحية الشكلية ،لكنه –ابلتأكيد -حيمل هلم وللبشرية خريا
ِ
ْح ْر ِ
ب
عظيما ..فاليهود مل يتعظوا مبا حدث هلم عرب العصور املاضية ،واستمروا يف الفساد واإلفساد ُ كلا َما أ َْوقَ ُدوا ََن ًرا لل َ
اّللُ َويَ ْس َع ْو َن ِِف ْاْل َْر ِ
أَطْ َفأ ََها ا
ادا[ املائدة.]64:
سً
ض فَ َ
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فكم من الرائم تسببوا فيها ،وكم من احلرائق أشعلوها بني خمتلف األجناس ،فلقد استغلوا تشتتهم وتشرذمهم يف حتريك
الفنت على مستوى العامل ،ومل ولن يهدأ هلم ابل حىت يدمروا البشرية ،ولعل قسوهتم البالغة يف تعاملهم مع األطفال والنساء
والعجائز يف فلسطني ما ينبؤان عن حقيقتهم النفسية القامتة املتكربة الىت حيملوهنا.
من هنا كان هذا التجمع للكثري منهم يف فلسطني يعد مبثابة فرصة عظيمة لإلجهاز عليهم وكسر شوكتهم ،وهذا ما
أخربان به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقولهَ" :ل تقوم الساعة حَّت يقاتل املسلمون اليهود ،فيقتلهم املسلمون ،حَّت
خيتىبء اليهودي من وراء اِلجر والشجر ،فيقول اِلجر والشجرَ ،ي مسلم َي عبد هللا :هذا يهودي خلفي فتعال
فأقتله ،إَل الغرقد فإنه من شجر اليهود"(.)11
 ..إن جمىء اليهود وجتمعهم يف فلسطني فرصة عظيمة لتخليص البشرية من شرورهم ،وذلك من خالل قتاهلم جمتمعني
حتت راية واحدة.
بال شك أن هذا لن يتم يف يوم وليلة ،ولكنه سيأخذ وقته الالزم حىت تكتمل عناصر النصر عند املسلمني ،وأمهها تغيري
األمة تغيريا حقيقيا وشيوع معاين الصالح فيها.
هيا ابدأ ِبصًلح نفسك وتربية غّيك:
إن املعركة بي القرآن والتلود هى اَلن ْتضي على سنن هللا تعاَل احملددة وعلى ما علم من مفاسد اليهود
وأشياعهم من إضعاف لألمة وإغراقها ِف حبر الشهوات ،وإبعاد القرآن الكرمي عن منصة التوجيه ،ولكن لن يستمر
هذا طويًل ،فبوادر اليقظة بدأت تدب ِف جنبات اْلمة ،وصمود إخواننا ِف فلسطي رجاَلً ونساءً وأطفاَلً خّي دليل
على ذلك ،ولكن يظل اِلمل الثقيل على عاتق الدعاة ،واملصلحي ،والعاملي لإلسًلم ِف أرجاء اْلمة ،وهو أن
يقوموا على تربيتها وإصًلحها ،ليكون ذلك من أهم عوامل التعجيل ابلنصر ،شريطة أن يبدأ هؤَلء ِبنفسهم قبل
عملهم مع اَلخرين -كما أسلفنا -وي ومئِ ٍذ ي ْفرح الْم ْؤِمنُو َن ( )4بِنَص ِر اِ
اّلل ([ )5الروم]
ْ
ََْ َ َ َ ُ ُ
واِلمد هلل الذي هداَن ِلذا وما كنا لنهتدي لوَل أن هداَن هللا
وصل اللهم على سيدَن حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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املراجع

( )1سفر يشوع.112 :
( )2جملة اجملتمع الكويتية العدد ( )1834حمرم 1430هـ  -من مقال بعنوان :عقيدهتم القتل.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رسالة الهاد ،من جمموع رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا ،ص -421دار التوزيع والنشر اإلسالمية -مصر.
( )5صحيح ،رواه ابو داود ،وصححه األلباين يف صحيح الامع الصغري (.)423
( )6ميكنك اخي القارئ –إن شئت -أن تقرأ بعض التفصيل حول هذه احملاور األربعة وضرورة تكاملها واستمرارها،
وذلك يف ((كتاب التوازن الرتبوي وأمهيته لكل مسلم)).
( )7املدخل إىل التفسري املوضوعي ،د .عبدالستار فتح هللا سعيد ،ص -155دار التوزيع والنشر اإلسالمية .مصر.
( )8املصدر السابق ص.143 :
( )9يكفيك أتكيدا هلذا ماروته أم املؤمنني صفية بنت حيي بن اخطب عن احلوار الذي دار أمامها وهي صغرية بني
أبيها حيي بن أخطب وعمها أيب ايسر بعدما عادا من مقابلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد قدومه املدينة ..تقول
مسعت عمي وهو يقول أليب :أهو هو؟ قال نعم وهللا! ..قال :اتعرفه وتثبته؟ قال :نعم! قال :فما يف نفسك منه؟! ..قال:
عداوته مابقيت( ..راجع القصة يف سرية غنب هشام).
( )10اقرأ –إن شئت -كتاب (معركة الوجود بني القرآن والتلمود) د .عبدالستار فتح هللا سعيد ،لتزداد يقينا هبذه
احلقائق.
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