
اليإمــــــان» لشيخ «كـتــاب فـي قـراءات
ّيةّ ابن أحمد السإلما )2(    تيم

 القرشي / محّمدّ الشيخ بقلم
لنأنا للمةّ، السإلما شيخ من مهم التنبيه وهذا

ًا يإأتي ل من اليإاما هذه في نأجد من شيئ
ّدعأي ثم الظاهرة، والعأمال السإلما أنأه يإ

وقعت هنا باللـه! ومن قوي إيإمانأه وأن مؤمن
بعض عألى الحكم بعدما المسلمين لبعض شبه

ً يإصلون أنأهم بحجةّ بالكفر المرتديإن أو مثل
مـــع مسلمين، أنأهم يإقولون أنأهم

الدعأــــوى لهــذه الكثـــيرة النواقـــض

على ونسلم ونصلي ونستعينه نحمدّه للـه الحمدّ إن
وصحبه. وآله خلقه خير

بعدّ، أما

كتاب في «قراءات في الماضية الحلقة في بدّأنا فقدّ
اللـه رحمه تيمية بن أحمدّ السإلما اليإمان» لشيخ

من يإتيسر وقوته- ما اللـه -بحول معكم نكمل والن
إن الثانية والقراءة اليإمان كتاب فإلى القراءة هذه
اللـه. شاء

رحمه تيمية بن أحمدّ الحجة، الماما السإلما، شيخ قال
عمير بن اللـه عبيدّ بن اللـه عبدّ حدّيإث اللـه: وفي

ًا  اللـه لرسإول قيل أنه جدّه، عن أبيه عن أيإض » :
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بعض، فوق بعضها مراتب كله هذا أن ومعلوما
ًا، يإكون أن بدّ ل فالمهاجر ولهذا المجاهدّ، وكذلك مؤمن

السإلما في وقال” والصبر قال: “اليإمان: السماحة
مستلزما . والول”الكلما وطيب الطعاما، إطعاما“

بخلفا هذا فعل السماحة، خلقه كان من فإن للثاني،
ًا، ذلك يإفعل قدّ النسان فإن الول، يإكون ول تخليق

قال: “أفضل وصبر. وكذلك سإماحة خلقه في
”ويإدّه لسانه من المسلمون سإلم من المسلمين

ًا المؤمنين وقال: “أفضل ًا أحسنهم إيإمان ”خلق
الخلق حسن كان فمن الول، يإتضمن هذا أن ومعلوما

ذلك. فعل

البصري: للحسن اللـه: وقيل رحمه السإلما شيخ قال

البصري-: ”بذل الماما -أي قال الخلق حسن ما
جزء الذى وكف” الوجه وطلقة الذى وكف الندّى،

ّيدّه الخلق. قال حسن من عنه: فالمؤلف اللـه عفا مق
ًا تعني ل المراتب هذه أن يإثبت أن يإريإدّ هنا أنها أبدّ

أن يإمكن الرجل وإن البعض بعضها عن  منفصلة
ًا يإكون ظاهر وإسإلما وتصدّيإق إيإمان دون مجاهدّ

ل أنه إل المؤمن من مرتبة أقل كان وإن فالمسلم
ًا مسلما يإكون ومع اللـه إل إله ل أن يإشهدّ حتى حق
ًا يإعترفا ذلك فلو وإل والقدّر، والكتب بالملئاكة مؤمن
ًا يإسمى فل بالملئاكة كفر الشهادة شهدّ إن مسلم

يإمكن فل العكس وكذلك بالقدّر كفر أو مرة، مليون
ًا يإكون أن ًا ويإقر يإعترفا مؤمن ًا باللـه مؤمن وبالكتب رب

وشره خيره والقدّر والملئاكة الخر واليوما والرسإل
حدّ ول صوما ول صلة فل للشريإعة، يإنقاد ل هو ثم

حياته. في للـه وتحكيم

ورسإله وكتبه وملئاكته باللـه آمن من هو فالمؤمن
سإبحانه اللـه من وشره خيره والقدّر الخر واليوما

أسإمائاه وفي عبادته في اللـه يإوّحدّ ذلك مع وهو
الفرائاض. من اسإتطاع وما الصلة يإقيم وصفاته

في نجدّ لننا للمة، السإلما شيخ من مهم التنبيه وهذا
ًا يإأتي ل من اليإاما هذه والعمال السإلما من شيئ

ّدّعي ثم الظاهرة، باللـه قوي إيإمانه وأن مؤمن أنه يإ
بعدّما المسلمين لبعض شبه وقعت هنا -زعموا-. ومن

يإصلون أنهم بحجة بالكفر المرتدّيإن بعض على الحكم
ً النواقض مع مسلمين، أنهم يإقولون أنهم أو مثل

إلى وإيإاي اللـه حفظك الدّعوى. فانتبه لهذه الكثيرة
بالنواجذ. عليه وعض هذا

العمال جعل بأن الصحيحة الحاديإث وسإتأتي
“    كقوله اليإمان من الظاهرة
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/ عمر - الشيخ سإفيان / عبدّاللـه بقلم: السإتاذ
عمر أبو محمود

 ًا لنفسه يإبني أن بورقيبة حاول ًا مجدّ على وتاريإخ
السإلمية- الخلفة (إلغاء الكمالي النموذج غرار

الزي ومنع والمساجدّ الشرعية المحاكم إغلق
والمناداة باللتينية العربية الحروفا وإبدّال السإلمي

الفرنسية الثقافة اسإتضافة على حرصه بالقومية) مع
سإبيل في مستخدّما الحدّاثة، نموذج وتبني وآدابها
جرأة ووصلت  وأخبثها السإاليب أبشع ذلك

 أن1960  فبرايإر18 في الحنيف الدّيإن على بورقيبة
ًا الليمون عصير يإتناول رمضان شهر في جهار
ًا المعظم اسإتهتاره الفطار. وتعدّى إلى شعبه داعي

سإيوفر القيروان مدّيإنة إلى الحج أن ليعلن ذلك بالدّيإن
ضريإحين أن بحكم والتنمية للسإتثمار المؤونة للخزيإنة

السياسإية  المطالبفيها!  يإتواجدّان للصحابة
أي الشرع؛ مبادئ على تقم لم الغنوشي راشدّ لحركة

ًا التعامل يإعدّ لم قوى بين التصادما أسإاس على مبني
ولم العدّاد، بدّايإة في كان كما الكفر وقوى اليإمان

تحول بل الشارع، خطاب هو المسجدّ خطاب يإعدّ
باعتباره الخطاب في وازدواجية فلسفة إلى ذلك

بها للعترافا النظاما المرحلة!! ومغازلة خطاب
ّدّثّ  معارض كحزب «الحركة عاما أمين تح

ّدّد مسألة السإلمية» حول قائالً: مسألة الزوجات تع
ّدّد الدّيإن، أصول من ثابٍت بأصل ليست الزوجات تع

نرى السياسإي... ونحن عملنا في طرحها نعتزما ول
الحدّود مسألة وعلى الموضوع هذا على التركيز أّن

وتشويإهه السإلما تقزيإم ورائاه من الهدّفا السإلمية
الفكر في التقدّما إن  ذلك من براء ونحن

التمييز أن إذ الدّيإن، من التحّرر يإقتضي ل السياسإي
ّورات في إل يإكون ل والسياسإي الدّيإني بين التص

ّية داخل السياسإي الفكر والعلمانية. أّما الوضع
من حال في يإخضع وأن بدّ فل السإلمية المنظومة

ّي» السياسإي و«الوعي ديإني هو لما الحوال النظر
ّور يإنضج أن يإجب فيها ولدّ التي البنية داخل ويإتط

 أسإوارها خارج ل وترعرع

الطاغوت بلغ التي الدّول طليعة في هي تونس لعل
القضاء فإن وأهدّافه، غايإاته أقصى إلى فيها المرتدّ

الهدّفا هو بلدنا في الناس نفوس في السإلما على
تونس وفي وجندّه، الشيطان يإريإدّه الذي النهائاي

على منه الكثير أو الهدّفا هذا إلى يإصل أن اسإتطاع
والدّراسإة التنويإه تستحق ظاهرة وهي التحقيق،
ًا وقف وجندّه فالشيطان والبحث، الكثير في عاجز

الناس ديإن إلى الدّخول في سإيطرته أماكن من
تعالى: اللـه قال ما إل منه يإقع ولم لربهم، وعبادتهم

ولكن محتمل، شيء  وهذاأذى} إل يإضروكم {لن
الدّيإن فإن مختلف، جدّ المر تونس الذبيح البلدّ في
هذه كانت فهل وذبح، سإرق قدّ الناس نفوس في

عليه نعلق فقط، المرتدّ النظاما عنق في الجريإمة

مرة ولول أنه أما التدّيإن، فقدّان جنايإات كل
السإلمية» في «الحركة تشارك بارزة وبطريإقة

التدّيإن ضياع إن بل الجريإمة، هذه صنع في تونس
عنق في معلقة الجريإمة كانت الناس نفوس في

النظاما بعنق معلقة هي مما أكثر السإلمية الحركات
السؤال هذا عن الجابة سإنحاول المرتدّ؟ المجرما

البحث. هذا خلل من

دخل الول الهجري القرن من الولى السنوات في
30 سإنة القصى. ففي والمغرب افريإقيا السإلما
السرح أبي بن اللـه عبدّ بقيادة الفتح انطلق للـهجرة

العبادلة فيهم الصحابة من كبيرة جماعة فيه جيش مع
في السإلما يإستقر ولم عنهم، اللـه رضي الربعة
من أكثر افريإقية بلد فتحت بل الول بالفتح افريإقيا

القيراواني زيإدّ أبي ابن قال كما مرة عشرة اثنتي
قدّ المر أن الناس ظن فكلما تعالى، اللـه رحمه
اسإتقر ثم والجاهلية، الردة إلى أخرى مرة عاد اسإتقر

مدّيإنة تأسإيس بعدّ الجامع المسجدّ وبني ذلك بعدّ
نافع بن عقبة الفاتح باسإم مسجدّها وسإمي القيروان،

الكبر الدّور العلمية للبعوثّ وكان  للـهجرة،50 سإنة
فقدّ هناك، الناس نفوس في السإلما اسإتقرار في

بعثة  للـهجرة100 سإنة العزيإز عبدّ بن عمر أرسإل
ًا15 ضمت علمية الناس وفقهوا العلم فبثوا  تابعي

ًا البربر إسإلما كان فبعدّها والحراما، بالحلل نهائاي
العالمين. رب للـه والحمدّ

المغرب على مرت كما الحدّاثّ عليها مرت وتونس
نبغ فقدّ هذا، يإومنا إلى الولى اليإاما منذ كله السإلمي

أهل من جماعة المسلمة الرض من القطعة هذه في
من أشهر ومن وعباد، وفقهاء علماء عليها ومّر العلم

أحدّ تعالى اللـه رحمه زيإاد بن علي عليها ومر نبغ
أول وهو الموطأ منه سإمع وممن مالك الماما تلميذ

بن وأسإدّ راشدّ بن البهلول ومنهم هنا، أدخله من
من وغيرهم فروخ بن اللـه وعبدّ وسإحنون الفرات

هؤلء على الغالب وكان وفقهائاه، وعباده السإلما أئامة
بلد بقية شأن هو كما المالكي الفقه هو الئامة

بفقه البلد هذه فقهاء تأثر وكان السإلمي، المغرب
ًا الماما فقه من حواضره من الكثير حمايإة في سإبب

تمسكهم كان كما والسإماعيلية، كالباضية البدّع أهل
ًا به على بينهم الصراعات من الكثير لحصول سإبب

المرابطين دولتي بين الحال هو كما الدّول مستوى
الحنافا قضاة بين الصراع كان وكما والموحدّيإن،

فقهاء وبين العباسإية الدّولة قبل من المعينين
المالكية.

خلصها أن بعدّ العثماني الحكم تحت تونس ودخلت
سإنة السإباني الحتلل من باشا سإنان العثماني القائادّ
داي) (جمع الدّايإات تونس حكم تولى ثم  هـ،981



(جمع البايإات بيدّ الحكم وأصبح أمرهم ضعف حتى
ذلك بعدّ من السلطة انتقلت ثم هـ،1041 باي) سإنة

سإنة تركي علي ابن الكبر باي حسين يإدّ إلى
باي) حتى (حسين عائالته في الحكم وظل هـ،1117
 جمادى12 في الفرنسية الحمايإة تحت تونس وضعت
وجاء منها خرج حتى ما1881 ـ هـ1298 سإنة الثاني
بورقيبة. الحبيب الطاغوت حكم

البورقيبتية التجربة
ـ1956( حكمه فترة خلل بورقيبة الحبيب حاول لقدّ

ًا لنفسه يإبني ) أن1987 ًا مجدّ غرار على وتاريإخ
السإلمية- إغلق الخلفة (إلغاء الكمالي النموذج

الشرعية والمحاكم كالمدّارس الدّيإنية المؤسإسات
وإبدّال السإلمي الزي ومنع المساجدّ وإغلق

بالقومية) مع والمناداة باللتينية العربية الحروفا
وتبني وآدابها الفرنسية الثقافة اسإتضافة على حرصه
الحدّاثة. نموذج

هذا مثل اسإتيراد على للبلد رئايس أول يإتوّرع لم إذا
بعراقته يإتميز شعب على وتطبيقه الغريإب المنهج

ًا يإعير أن دون السإلمية وأصوله لسإتفزاز اهتمام
دعاة بين التصادما بدّأ وهكذا ومشاعره، قيمه

يإملك ل الهويإة إسإلمي (البورقيبتية) وشعب التحدّيإث
للدّفاع. حاسإمة وسإيلة لنفسه

َقدّما وطمس السإلمية المظاهر نسف إلى بورقيبة و
مستخدّما البلد في السإريإة الروابط وتفكيك معالمها

السنوات في وأخبثها. فبادر السإاليب أبشع ذلك في
الحوال «لمجلة جدّيإدّة بصياغة لحكمه الولى

الشريإعة مبادئ مع تتناقض  التي1956الشخصية» 
وتعدّد الطلق  أحكاما مسائال في وخاصة السمحاء
(قبل بورقيبة يإراها كما .. فالمجلة والتبني الزوجات

مكاسإب فيها وليس العصر روح مع تنقيحها) تتنافى
إنه بل نوايإاه هذه تكن لم الحقيقة للمرأة. وفي تذكر
إدراك وهو أل لفلسفته الجدّيإدّة الرضية يإعدّ كان

ّدّل على وإسإقاطه الغربي النموذج البرامج البلد. فع
إغلق ذلك وصاحب غربية بأخرى وأبدّلها المدّرسإية

فيها تربت التي الفريإقي الشمال في العلم منارة
الزيإتونة. جامعة وهي أل عدّيإدّة لقرون الجيال

 فبرايإر18 في الحنيف الدّيإن على جرأته ووصلت
ًا الليمون عصير يإتناول  أن1960 شهر في جهار

ًا المعظم رمضان الفطار. وتعدّى إلى شعبه داعي
مدّيإنة إلى الحج أن ليعلن ذلك بالدّيإن اسإتهتاره
شمال في المسلمون بناها مدّيإنة (أول القيروان

والتنمية للسإتثمار المؤونة للخزيإنة أفريإقيا) سإيوفر
فيها. يإتواجدّان للصحابة ضريإحين أن بحكم

حيث اللـه كتاب على حقدّه  صّب1974 سإنة وفي
«أهل السلما» وقصة عليه موسإى «عصا أنكر

والروايإات السإاطير من ذلك الكهف» واعتبر
ًا فكان الحجاب اللعقلنية. أما متكرر بشكل مستهدّف

الولى اليإاما منذ عليه الحرب شن وبدّأ ومقصود
ّدّ حيث للسإتقلل ُخُمر بها ليرفع القذرة يإدّه بورقيبة م

التونسيات. النساء بعض

َوسإُه َه بحريإة نادى إنه حتى أحدّ على يإخفى ل بالناثّ و
ًا لها وجعل وسإفورها المرأة ًا عيدّ 13 رسإمي

ّقب أغسطس جانب إلى المرأة بمحّرر نفسه (آب) ول
محاربة حصرها. واسإتمرت يإمكن ل أخرى ألقاب

إلى السلطة سإعت حيث الثمانينات بدّايإة في الحجاب
يإعتبر الذي الذكر  الّسيء108 رقم منشور إصدّار
ًا السإلمي الزي ّيإ ًا ز الطالبات على ويإمنع طائافي

انتشار إلى بالضافة هذا به .. العمل والمدّّرسإات
بالبلد. والفساد اللـهو ودور الربويإة والبنوك الخمارات

رغم الحدّاثة اسإتضافة في تنجح لم البورقيبة إن
التجربة إن بل السإلما على الحاقدّة ممارسإاتها
وأصولهم بدّيإنهم الشعب أبناء تشبث أثبتت البورقيبية

المتعاقبة. الجيال في تركته الذي العميق الجرح رغم

للمجتمع والقتصادي الجتماعي الوضع يإكن ولم
ًا بأوفر التونسي «بشائار» التنمية! لحت فقدّ حظ

ويإبحث يإتململ بدّأ الذي الشعب على بظللها وألقت
البروقيبية شعارات وبدّأت للحتجاج منافذ عن له

ًا تتردد التي ًء صباح وبدّأ سإحرها وتفقدّ تتهافت ومسا
بمرحلة ويإنذر النفوس في يإدّب والحباط اليأس

جدّيإدّة.

البروقيبية مناخ في تربى الذي الجدّيإدّ الجيل يإكن فلم
ّيا المتعفن الرحم هذا وفي له أريإدّ الذي بالشكل وف

اختلفت وإن وهي تصحو والضمائار النخب بعض بدّأت
ّنها مشاربها المشروع. هذا ضرب على وتجمع تتفق فإ

يإتربص البورقيبي النظاما فيه كان الذي الوقت في
كانت وتشتيتهم أعضائاه ومطاردة اليسار بقوى

ًا تشهدّ بالبلد السإلمية الحركة ّدّ ًا م ًا. شعبي متنامي
سإببين: إلى ذلك إرجاع ويإمكن

القوة موازيإن كانت الموضوعية: حيث الظروفا أـ
المسلمين. صالح في السياسإية

ّذاتية: التربة الظروفا ـ ب جعلت للبلد السإلمية ال
على الجماعة هذه إلى تنجذب الشعبية الشريإحة

أسإوار يإتجاوز لم الذي اليساري الخطاب خلفا
النقابية. والمؤسإسة الجامعات

بالمساجدّ نشاطاتها السإلمية الدّعوة كثفت وقدّ



ًا فيها ووجدّت ًا مكان ًا مناسإب ونجحت أفكارها لبث وآمن
وتوسإعت الشباب من كبيرة فئة اسإتقطاب في

الحزاب به تحظ لم ما وهو وجيز ظرفا في قاعدّتها
ًا الحركة نجحت البلد. كما في السابقة حدّ وإلى أيإض

فشل أن بعدّ وآماله الشعب آلما عن التعبير في ما
المة إخراج على وجدّارته قدّرته إثبات في النظاما

عيشها. وتحسين بؤسإها من

بل الدّور هذا على السإلمية الحركة تقتصر ولم
«الكفريإة» (الماركسيون التيارات محاربة إلى سإعت

مستقبل على خطرهم العلمانيون..) وبيان الملحدّة،
المودودي العلى وأبي قطب سإيدّ كتب وكانت المة

الوقت ذلك في السإلمي للخطاب مرجعية .. تمثل
عبدّ الزيإتوني الشيخ أدارها التي المعرفة مجلة ومثلت
الجماعة. لهذه العلمي الدّور سإلمة القادر

ًا السبعينات حقبة في البورقيبي النظاما وكان متوجس
بما السإلمية الحركة أن ورأى اليساريإة القوى من

الذي المدّ هذا إيإقافا على قادرة أفكار من تطرحه
الحزب مدّبر يإبخل فلم بتحركاته السلطة أزعج

الناشئة الحركة هذه دعم على الصياح محمدّ الحاكم
ًا ًا. دعم مغريإ

انشقاق إلى مبكر وقت وفي الحركة تعرضت وقدّ
وجهات في جوهري اختلفا بسبب كان صفوفها داخل
الذي الغنوشي راشدّ الروحي الحركة زعيم بين النظر

إلى الدّيإنية وظيفتها من الحركة تحويإل بضرورة يإرى
والشق وواضحة، مرسإومة مبادئ ذي سإياسإي تنظيم
حميدّة المعرفة مجلة تحريإر رئايس يإمثله الذي الثاني
ّدّاعي الجورشي الدّيإن صلح جانب إلى النيفر إلى وال
بعدّ فيما مثل جماهيري. وقدّ فكري كتيار الحركة إبقاء
 كرمز21-15 مجلة وأسإسا السإلمي اليسار تيار

والميلدي. الهجري للقرنين

الروحي!!! الزعيم إلى القاعدّة انجذبت ولئن
حيث كبيرة مكتسبات أفقدّه قدّ ذلك (الغنوشي) فإن

سإتصبح -التي المساجدّ من الدّعاة خروج سإيترك
النشء تربية بدّل السياسإي للخطاب خلفية قواعدّ

الساحة الصولي- إلى الدّيإني الخطاب على
ًا مبكر وقت في السياسإية ًا أثر أسإاليبهما على بالغ

البنية جعل مما السياسإي الطابع عليها غلب التي
التكويإن هشاشة من تشكو المسلم للشباب العقائادّيإة
والدّيإمقراطية كمفهومي: الشورى المفاهيم والتباس

اللـه.. أنزل بما والحكم الحزبية والتعدّديإة

مبادئ على تقم لم للحركة السياسإية فالمطالب
ًا التعامل يإعدّ لم أي الشرع؛ التصادما أسإاس على مبني

بدّايإة في كان كما الكفر وقوى اليإمان قوى بين

الشارع، خطاب هو المسجدّ خطاب يإعدّ ولم العدّاد،
الخطاب في وازدواجية فلسفة إلى ذلك تحول بل

للعترافا النظاما المرحلة!! ومغازلة خطاب باعتباره
التنازلت جانب إلى الساحة على معارض كحزب بها

على الحصول دون وأخرى سإنة بين تقدّمها التي
ُيإذكر. امتياز

زاويإة في بعمامتها السإلمية الحركة رمت وهكذا
ًا يإختلف ل جدّيإدّ بوجه لتخرج المسجدّ وجوه عن كثير
بصبغة صبغتها بعدّ ومطالبها المعارضة التيارات

الدّيإن.

1978  يإنايإر26 أحدّاثّ
والجثث الرصاص دوي على الحركة اسإتيقظت فيها

فيه ألفت فريإدّ حدّثّ .. إنه بالنظاما تندّد وشعارات
َوزة نفسها الحركة الحدّاثّ عن عزلة وفي متجا
َقل النقابات مع المعركة إنها الهامة، والتي اليسار مع
بالمعارضة زج أن بعدّ لضربها بورقيبة سإعى

بدّ السإلمي التيار يإجدّ السجون. ولم في السياسإية
بممارسإات تندّد والتي العارمة الموجة ركوب من

في المعارضة السياسإية القيادات غياب في السلطة
ْني منها محاولة هذا كان المعركة. وقدّ نتائاج لج
الواقع قراءة لعادة للتونسيين فرصة المهم الحدّثّ
هذا ثـمن الحركة جدّيإدّ.. ودفعت من موقفهم وصياغة
مجلة إيإقافا على السلطة أقدّمت بأن الشغب

المعرفة.

ًا الشغيلة ثورة كانت لقدّ المسلمين لغراء مؤشر
العامة الحياة في والدّخول السياسإة صهوة لمتطاء
معاهدّ من التعليمية بالمؤسإسات انتشارها فبدّأت

والفكر.. وباختصار الثقافة ودور ونقابات وجامعات
صفوفا داخل والشرعي العقائادّي التكويإن فإن شدّيإدّ

من مستوى إلى ليرتقي يإكن لم السإلمية الحركة
لها يإسمح الذي بالقدّر للدّيإن العميق والفهم النضج
الشعب.. أعباء وتحمل السياسإية التجربة بخوض
أن إل به حظيت الذي الهاما الجماهيري الكسب ورغم

تأصيل مستوى إلى يإرق لم السياسإي خطابها
المساومات فخ في وقع إنه بل الشرعية المفاهيم

تارة السياسإي التكتيك بدّعوى والتنازلت
إلى الحتكاما أخرى. وأصبح و«السإتراتيجية» تارة

المعاصرة روح مع يإتلءما ل الحال هذه في الشرع
توجهات إلى تتسرب الفكريإة الزمة بدّأت وهكذا

العاملين. المسلمين

المسار على وتأثيرها إيإران في الشيعية الثورة
السإلمية للحركة الفكري

كان قدّ الخميني بقيادة إيإران في الشيعية الثورة إن



وتصوراتها. الحركة توجهات في البالغ التأثير لها
خلل من ليإران الحركة وشباب قيادات ولء وظهر

التي العاصمة بتونس اليإرانية السفارة مع تعاملهم
والصحف والمجلت الفاخرة الكتب عليهم تغدّق كانت

الشيعي الفكر تغلغل في ذلك فساهم والشرطة
بعض لدّى الشرعي المنهج وانحرافا الخبيث

وراء الصلة إلى بهم وصل الحركة أبناء من المثقفين
بما وتبني بل السفارة بساحة العياد في الشيعة
في عقيدّتهم يإمثل المامي» الذي «الخط يإسمى

الغنوشي مقالت سإاهمت وقدّ التونسية، الجامعات
الشيعية بالثورة التعريإف في المعرفة بمجلة

فريإدّ تاريإخي وكحدّثّ به يإقتدّى كنموذج بها والشارة
وصل كما منواله على والنسج منه السإتفادة يإجب

يإعتبر أن إلى التجربة «الغنوشي» بهذه هوس
السإلمي للدّيإن المجدّديإن الزعماء أكبر من الخميني

العلى وأبي البنا حسن مع العشريإن القرن في
اللـه. رحمهما المودودي

انتصار أنها على للثورة المجلة تفسير يإقتصر ولم
السنة داخل من لتأصيلها نهجوا بل الدّيإكتاتوريإة على

في مسلم رواه الذي للحدّيإث بإشارتها النبويإة
ًا العلم كان «لو صحيحه من قوما لناله بالثريإا معلق

ْثبت أنه فارس» على أهل «الثورة هذه صدّق ُيإ
على تجنٍى شك ل دولتها. وهذا المباركة» ويإعزز

الحدّيإث. تفسير في وتعسف النبويإة السنة

ّلت «المجتمع» التي مجلة وأصبحت المعرفة محل ح
ًا تدّعو أسإاس على الشيعية الثورة أفكار لتبني علن
السإلمية» بالضافة للشعوب الخلص «ترسإم أنها
لها جعل الذي النظاما اسإتفزاز في اسإتمرارها إلى
ًا .1979 نهايإة حدّ

السإلمية الحركة بين الحميمة العلقة اسإتمرار إن
ثقافة على يإؤكدّ اليوما هذا إلى اليإرانيين والشيعة

على تفرضه أن النهضة حركة تريإدّ والتي المستقبل
وإفساد أبنائاها ضلل إل الحركة منه تجني ولن الّمة

السليمة التربية غياب على ذلك يإدّل كما عقائادّهم
اسإتيعاب وعدّما النشء إعدّاد في القويإم والمنهج
الفكريإة. ول منظومتها داخل والبراء الولء مسألة

السإلمي التاريإخ كتب في سإريإعة قراءة أن شك
حق في وجرائامها الفرقة هذه وبدّع ضلل لنا تكشف

المسلمين.

1981واعتقالت:  انتخابات
ابريإل الحكومة رئااسإة إلى مزالي محمدّ بوصول
سإياسإة إطار في تلوح النفراج بوادر  أخذت1980

عليه راهنت الذي الدّيإمقراطي والخيار النفتاح

ّهدّ وقدّ الجدّيإدّة الحكومة التيارات عودة إلى هذا م
السإلمي التيار وتنامي السياسإي لنشاطها المعارضة

ًا البلد. كامل في تحركاته توسّإعت الذي خصوص
على الشرعية لضفاء فرصة ذلك في الحركة ووجدّت

 انعقاد1981  حزيإران6 في السياسإي. وتم عملها
الفتاح وعبدّ الغنوشي راشدّ بقيادة الصحفي المؤتمر

تبنت الذي التأسإيسي بيانها الحركة وأصدّرت مورو
بطلب السإلمي» وتقدّمت التجاه «حركة اسإم فيها

خوض مهمتها سإياسإية كحركة بها للعترافا ترخيص
الحركة صاغته الذي البيان أن النتخابات. إل غمار
القائام النظاما اسإتفّز والسياسإية الدّيإنية خياراتها وأبرَز
زج إلى أدت واسإعة اعتقالت بحملة سإارع الذي

 تموز31 في محاكمتهم بعدّ السجون في قياداتها
ُتهمت1981 من النيل منها متعدّدة بتهم الحركة  وا
بأعمال للقياما والعدّاد الجمهوريإة رئايس كرامة

أجنبية.. بجهة والرتباط تخريإبية

أعلنت قدّ السإلمي للتجاه القاسإية الضربة كانت لقدّ
وسإقوط بوعودها الوفاء في مزالي حكومة فشل عن

فجوة خلق في الحدّثّ هذا الدّيإمقراطية. وسإاهم هالة
يإمثلها الذي الطلبي والجهاز الحركة جهاز بين

تأشيرة على للحصول الحركة سإعي حول بالجامعة
يإصُم ذلك أن باعتبار العلني السياسإي للعمل تؤهلها

الشرعية وإضفاء والعمالة السلطة بموالة الحركة
الحركة قيادات ألقت وبالمقابل القائام النظاما على
المتصلبة السإلمية القيادة ممارسإات على بلوما

ّوجت حيث الجامعة أسإوار داخل ّدّد شعارات ر تن
السنة لفشال مستمرة بإضرابات ونادت بالنظاما

والزج الحركة زعامات توريإط إلى أدى مما الجامعية
إلى يإعود جوهره في الخلفا ولعل السجن في بهم

مع تتناقض طروحات تبني في السإلمي التيار انزلق
الثورة شعارات إطلق في بل السإلما مبادئ

.1798 الفرنسية

الصحيح السإلما السإلمي التجاه حركة قدّمت هل
التونسي؟ للشعب

ّدت  إلى1984  وبدّايإة1983 أواخر الخبز ثورة أ
الممارسإات بعدّ الحركة مواقف في هامة إفرازات
من الشعب حق في النظاما انتهجها التي الوحشية

أن أخرى. وبدّل جهة من السإلمي والتجاه جهة
هو اللـه كتاب لجعل مواقفها في الحركة تتشدّد

اللقاء وتم المساومات منزلق في تدّرجت الفيصل
العاما والمين مزالي محمدّ الحكومة رئايس بين

حيث ،1984 تموز أواخر في مورو الفتاح عبدّ للحركة
الشخصية الحوال مجلة من الحركة موقف عن عبر

إيإجابيات ظهرت المجلة هذه تطبيق قائال: «في



ومحامين قضاة من القانون رجال حق ومن وسإلبيات
تفاقم بعدّ وبخاصة فصولها بعض في النظر إعادة

أحدّ. والسؤال يإنكرها ل ظاهرة وهي الطلق ظاهرة
الظاهرة هذه بين السببية الصلة مدّى ما هو

لهم تبين إذا القانون رجال الحالية.. وعلى والنصوص
روح حسب ومراجعتها تطويإرها النصوص هذه قصور

على بأوصياء لسنا كحركة ونحن السإلمية الشريإعة
على المجال هذا في آرائانا فرض نعتزما ولسنا أحدّ

 ص41/10/8/84 عدّد التونسية حقائاق أحدّ» [مجلة
7.[

ّدّثّ كما ّدّد مسألة حول العاما المين تح الزوجات تع
ّدّد قائالً: «مسألة من ثابٍت بأصل ليست الزوجات تع

السياسإي... عملنا في طرحها نعتزما ول الدّيإن، أصول
وعلى الموضوع هذا على التركيز أّن نرى ونحن

تقزيإم ورائاه من الهدّفا السإلمية الحدّود مسألة
ذلك» [المصدّر من براء ونحن وتشويإهه السإلما

السابق].

كطريإقة «العنف» وناهضه العاما المين شجب كما
هذا في تجاوزات من صدّر ما واعتبر السياسإي للعمل

مقترفه... والتجاه على مسؤوليته تقع المجال
بالنضباط. والتزما العمال هذه من تبّرأ السإلمي

لدّيإن فهم دون السياسإي العمل في الحركة فدّخول
ّور ودون الشرع، ضوابط وبل تعالى اللـه صحيح تص

ّية، الدّولة لحقيقة بين تخلط وأصبحت السإلم
العلمانية الليبرالية والمفاهيم السإلمية المفاهيم

ّنها أسإاس على بالمعاني العبرة واحدّة. وأّن مفاهيم أ
مقابل في بالدّيإمقراطية تنادي وأصبحت بالمباني، ل

ّنى الشورى، ّدّديإة وتتب كانت أن بعدّ الحزبية التع
ّدّثّ وتنادي والملحدّة، الكفريإة الدّولة عن تتح

زعيم حاول المجتمع. وقدّ لصلح المدّني بالمجتمع
التأكيدّ عدّيإدّة مقالت في الغنوشي راشدّ الحركة

عن تتراجع لم يإقول: «الحركة حيث التزواج هذا على
ّد الدّيإمقراطي المسار بل بورقيبة على فعٍل كر
وأّن أصيل، خيار الدّيإمقراطي الخيار أّن اعتبرت

ّنما غريإبة بضاعة ليست الدّيإمقراطية التي بضاعتنا وإ
ّدت أّن هو تاريإخنا عاناه فشل أهم وأّن إلينا!!!، ُر

ّلت الشورى ّول ولم عليا أخلقية قيمة ظ إلى تتح
ّول الذي هو فالغرب سإياسإية، مؤسّإسة الشورى ح

ما رغم سإياسإية، قيمة مجّرد وليس للدّولة نظاما إلى
مضامينه بسبب الدّيإمقراطي النظاما على يإؤخذ

الدّيإمقراطي السياسإي الجهاز بسبب وليس العلمانية
واسإتفتاء، السلطة على وتدّاول وانتخاب برلمان من

الجهاد نفرغ أن بل نثري أن علينا يإعسر ل ونحن
من نفرغه للشورى تجسيدّ هو الذي السياسإي

المضامين عليه نسبغ وأن العلمانية التغريإبية مضامينه
 نيسان1 (فرنسا) العدّد السياسإية. [النسان

1990.[

ًا الغنوشي وصّرح ّيإة: الشعب لصحيفة أيإض المصر
تونس في السإلمية للحركة السياسإي المشروع «إن
الحريإة لتأصيل تسعى التوجهات من جملة على يإقوما

ّدّديإة لصلح كمدّخل والدّيإمقراطية السياسإية التع
على يإقوما مدّني مجتمع مشروع وهو المجتمع
ّدّديإة والثقافة». [الشعب، السياسإية التع

17/7/1990.[

7/11/87 البورقيبة سإقوط
ّدّة تضافرت الوثن سإقوط في سإاهمت أسإباب ع

التالية: الظروفا إلى إرجاعها ويإمكن البورقيبي

ّدي بين الحاد والتصادما بالبلد السياسإية الوضاع أ- تر
الشارع في الحاكم والنظاما السإلمية الحركة

والجامعات. التونسي

ّبص ّفذيإن الّساسإة بعدّ ب- تر الحاكم الحزب في المتن
وخلفته. الهرما الشيخ تركة لفتكاك

ّتع بمكانة علي بن العابدّيإن زيإن الجنرال ج- تم
ّية عالية. سإياسإ

عسكري لرجل باختياره بورقيبة أن شّك ل إذن
) بالضافة1987 الول  تشريإن2( الحكومة ليرأس

وبإعطاء بل رحيله بقرب يإنذر كان الدّاخلية وزارة إلى
وطيلة بورقيبة أّن إذ البلد، مستقبل عن قاتمة صورة
ًا كان حكمه فترة ّوط ّلم ولم متح المنصب هذا ُيإس
ّيإة. هذا الكفاءات لذوي أّن إلى بالضافة العسكر

نظر في فشلها أثبتت السابقة الوزاريإة الحقائاب
بن أحمدّ عهدّ في الشتراكية التجربة فمن بورقيبة،

عهدّ في الليبرالية نقيضتها (الستينات) إلى صالح
شعار رفع (السبعينات) إلى نويإرة الهادي

( مزالي عهدّ في النفتاح وسإياسإة الدّيإمقراطية
َفر رشيدّ مشروع ) إلى1980-86 أزمة لمعالجة َص
بورقيبة ليرضي يإكن لم ذلك كّل الفقر، من البلد
الذي الشعب ُيإرضي  سإنة) ول84( هيبته فقدّ الذي

الشوارع. في وصخبه احتجاجه زاد

ًا المرحلة هذه في العابدّيإن زيإن اختيار ويإأتي تتويإج
ّية لعماله السإلمي. الملّف لتصفية القمع

ّبر أمر بليل ُد
ًا الجدّيإدّ الوزيإر يإكن لم نفسه وجدّ فقدّ لوضعه مرتاح

ًا ّدّاء بمنافسين محاط الحزب داخل عراقة لهم أش
التاريإخية.. والحركة الُحظوة لفتقاده بالضافة الحاكم



ًا قدّميه تحت الشوارع تهز السإلمية ّين هّز وتتح
ذلك كّل السلطة، على للنقضاض المناسإب الوقت

بورقيبة على للنقلب بنفسه يإبادر الجنرال جعل
يإدّركه. أن أوشك قدّر من نفسه وإنقاذ

 تشريإن7 فجر بورقيبة الحبيب الرئايس إقصاء تّم
ّبي تقريإر طريإق  عن1987 الثاني ّكدّ ط حالته أّن يإؤ

ّية على الملقاة المهاما بممارسإة له تسمح ل الصح
ّلى عاتقه كتابة قدّيإش عزالدّيإن النفسي الطبيب وتو

ّتة مع والتوقيع التقريإر ّباء رفاقه من سإ دون الط
الخاص القصر طبيب منع حين في العجوز، فحص
ّق الدّخول من الشاذلي عمر أن والفحص. والح

سإنوات منذ البلد تسيير على قادر غير كان بورقيبة
ًا المريإكية المخابرات ولعبت ًا دور وصول في كبير

ّدّة إلى الجنرال الحكم. سإ

المنهج وانحرافا السإلمية الحركة أو وعبر صور

ّورات على الوقوفا إّن ّدّد أن يإمكن ما جماعة تص يإح
في يإساهم مما منها تنطلق التي السإاسإية القاعدّة
بل داخلها، من للجماعة النفسي الجو على الطلع
ممارسإاتها وبلورة المستقبلية رؤاها ضبط إمكانية

الواقع مستوى على أهدّافها صياغة وطرق وتحّركاتها
للتعامل موضوعية صورة إعطاء في يإساعدّ مما

معها.

ًا السإلمي التجاه فحركة مظاهر من عانت ما كثير
ّلق فيما خاّصة واللبس التناقض السياسإي بالفكر يإتع
من ذلك بيان الشريإعة. ويإمكن تطبيق من وموقفها

المثلة: بعض خلل

سإلمة عبدّالقادر الشيخ بين المواقف - تضارب1
الغنوشي وراشدّ المعرفة، مجلة (زيإتوني) مؤسّإس

فبينما إيإران، في الشيعية الثورة موضوع حول وتياره
الباطل المذهب هذا انتقاد في يإرغب الشيخ كان

ّلة، متسلسلة حلقات في عقيدّته فساد وبيان بالمج
ّنى ًا وأنصاره الغنوشي تب ًا موقف وتوّجهوا مناقض

أكثر على الخميني صورة ورسإم الثورة لتأيإيدّ بثقلهم
ّلة. غلفا من للمج

الشريإعة تحكيم إلى الحركة اللوز الحبيب - دعوة2
خطابها أسإلمة جانب إلى تونس في السإلمية
التجاه حركة اسإم تغيير عارض كما السياسإي
تاريإخي حدّثّ على (تحيل النهضة حركة إلى السإلمي

ومن الغنوشي أصّر حين الغربي) في الفكر في هاما
كالدّخول متناقضة مواقف نهج على ركبه في مشى

ّية، تحالفات في بأصواتهم السإلميون أدلى حيث حزب
انتخابات في الشتراكيين الدّيإمقراطيين حركة لفائادّة

النظاما على الشرعية أضفى  المشهورة. كما1981
به.. للعترافا ترخيص طلب بتقدّيإمه الحاكم

بعدّ ضدّ العدّاما حكم إصدّار  وبعد1986ّ سإنة - في3
رحمه الصاوي الحبيب رأسإهم وعلى الجهادي الشباب

ًا السإلمي التجاه حركة أصدّرت اللـه، فيه تتبّرأ بيان
ًا تجدّ ل الذي الوقت في المجاهدّيإن هؤلء من حرج
رغم للتشاور المعارضة أحزاب مع الجلوس في

العقائادّي» بينهما. «التنافي

ّبر لم السياسإية للتجربة بخوضها الحركة - إن4 عن تع
فقدّ اسإمها، من يإتبادر كما الصحيحة الدّيإنية الوجهة
ّني إلى وأهدّافها غايإاتها تحقيق أجل من عمدّت تب

ًا الكفاءات ذوي من الضباط من عسكريإة أطر
ّيإة مراكز وتسليمهم احترامهم عدّما مع حساسإة قياد

ّلة تشملهم بل السإلما لشعائار الصلة. تعرفا ل ث

ّتصال هو النحرافا لهذا نموذج أكبر ولعّل قيادة ا
أحمدّ الشتراكيين الدّيإمقراطيين حركة بزعيم الحركة

ّأس لقناعه محاولة في المستيري ائاتلفا بتر
هذا رفض وقدّ الحاكم، للنظاما المناوئ المعارضة

لم الثمرة قائالً: «إن المغري القتراح هذا الخير
وأضاعت وقته»، يإحن لم التغيير بعدّ» و«أن تنضج

ّنها رغم التغيير فرصة نفسها على الحركة كانت أ
ّومات تملك يإعني هذا فإّن الختاما لذلك. وفي المق

كان النهضة لحركة السياسإي السلوك أّن تاما بوضوح
ًا ّدّد الذي والدّيإني الشرعي الحكم عن بعيدّ يإح

وفكرها منهجها وحدّة على ويإحافظ ومبادئاها تحركاتها
ل السياسإي الفكر في متكامل. فالتقدّما نسق في

الدّيإني بين التمييز أن إذ الدّيإن من التحّرر يإقتضي
ّورات في إل يإكون ل والسياسإي ّية التص الوضع

المنظومة داخل السياسإي الفكر والعلمانية. أّما
لما الحوال من حال في يإخضع وأن بدّ فل السإلمية

ّي» يإجب السياسإي و«الوعي ديإني هو يإنضج أن النظر
ّور خارج ل وترعرع فيها ولدّ التي البنية داخل ويإتط

ًا يإستلزما أسإوارها. وذلك ًا جهدّ أجل من واسإتعدّاد
بطبيعة وممارسإتها البنية هذه داخل المفاهيم تأصيل
وتوضح لتشييدّها تطمح التي السإلما في الدّولة

يإريإدّها كما الصورة هذه داخل السياسإية الممارسإة
أجل من خيار فهو الخرون، يإريإدّها كما ل الشرع
ّيارات مصلحة ل المة مصلحة البلد في العلمانية الت





دعـــوة...  ونــدّاء

المستمّر العطاء من سإنوات خمس بعد
«نأداء خللها الدائم.. اسإتطاعأت والتطّورّ

صورّة رّسإم في الفّعالةّ السإلما» المساهمةّ
عأن المدافع الجريء السإلمي للعألما جديإدة
وأهله.. الحّق

معترك دخولها من سإنوات أرّبع وبعد
ّيةّ الصحافةّ شبكةّ صفحات عألى اللكترونأ
العالميةّ.. النأترنأيت

ّلةّ قّراء عأدد تجاوز وبعدما الخمسمائةّ المج
ألف..

ّلتكم تدخل ّلبّ ومتطّورّة جديإدة مرحلةّ مج تتط
والوقت. والمال الجهود من المزيإد بذل

ّيز العألما بهذا لتصل المرحلةّ تلك تدخل المم
وأهدافه.. بمستواه تليق جديإدة مرحلةّ إلى

السإلما» و«نأداء مضت سإنوات خمس
بكثرة عأابئةّ غير مسيرتها في مستمّرة
ّق رّاضيةّ الناعأقةّ، الصوات الطريإق بمشا
تارّيإخ في اللـه أنأصارّ عأليه سإارّ الذي الطويإل

الطويإل... الّمةّ

ّد ل ولكن النظر بغض المسؤوليةّ تحّمل من ب
ّلةّ عأن ّيات ق لمتابعةّ اليد ذات وضيق المكانأ
ًا يإكون أن نأرجو الذي العمل هذا لوجه خالص

وحده. اللـه

ّنأه القلوب اصحاب إلى القلبّ من نأداء إ
ديإنهم تجاه بواجبهم للقياما باليإمان النابضةّ

لحياء للخير وأّمتهم.. دعأوة وعأقيدتهم
لحياء الصافيةّ... دعأوة السإلميةّ الدعأوة

جائر.. سإطان وجه في بالحّق الصدع رّكن

ّنأها العظيمةّ أّمتنا حياة في عأصيبةّ مرحلةّ إ
سإبيل في والنفيس الغالي نأبذل أن وعألينا

وجّل. عأّز اللـه رّضا

وزيإنتها، بمالها فانأيةّ الدنأيا هذه أّن ولنتذكر
الصالح.. عأملنا إل لنا يإبقى ول

ّيةّ، اليإدي فلتُجد بناء في بواجبنا ولنقم السخ
العألمي.. الصرح هذا

الموّفق. واللـه

أو شيك عأبر مساهمتكم إرّسإال يإمكنكم
Money Order :باسإم Islamic Youth Movement

ّلةّ عأنوان عألى ,PO Box 216وهو:  المج
Lakemba NSW 2195 Australia

ّيةّ حوالةّ عأبر أو  عألىBank Deposit بنك
ّلةّ حساب التالي: المج

Bank: ANZ (Lakemba Branch)

Account Name: Islamic Youth Movement.
Account Number: 012 313 3539 05219

ًا اللـه وجزاكم دعأمكم عألى خير



الطلق فـــي مـســــــائــل

 الزهري الخ/ بلل بقلم 
سإيدّ على والسلما والصلة العالمين رب للـه الحمدّ

الهادي محمدّ سإيدّنا المحجلين الغر وقائادّ المجاهدّيإن
وبعدّ:  الميامين الغر وصحابته آله وعلى المين،

على الطلق مسائال في السإلما فقهاء اختلف لقدّ
الفقه مسائال من كثير في كاختلفهم عدّة أقواٍل
بأن تعالى للـه ندّيإن أننا مع الخلفا، تحتمل التي

ًا القوال. لذلك هذه أحدّ في هو الحق أننا إلى ونظر
من الموضوع بهذا نلم أن نستطيع ل هذا مقالنا في

التي القوال نقل على سإنقتصر فإننا جوانبه، جميع
اللـه شاء إن والصواب الحق إلى القرب أنها نظن

وعلى وقائاليها، الخرى القوال إلى التنويإه مع تعالى،
التكلن. تعالى اللـه

ُق لـغــًة الطــل
في تعالى: «الطلق اللـه رحمه حجر ابن الحافظ قال

الرسإال وهو الطلق، من مشتق الوثاق، حل اللغة
وفي البذل، كثير أي بالخير، اليدّ طلق وفلن والترك،
الحرمين إماما ...قال فقط، التزويإج عقدّة حل الشرع

بتقريإره». الشرع ورد جاهلي لفظ (الجويإني) هو
] 346 صـ9جـ الباري [فتح

ُحــكــُمــه
التكليفية الحكاما تعتريإه الطلق أن الفقهاء بعض ذكر

الخمسة:

وعندّ الزوجين، اسإتقامة حالة في «أولً: مكروه
الحالة. هذه في حراما حنيفة (الماما) أبي

ًا: مباح ُلق كسوء إليه الحاجة عندّ ثاني المرأة، خ
ببقائاها. والتضرر

ًا: مستحب باسإتدّامة متضررة الزوجة كانت إذا ثالث
الشيخ وعندّ المخالعة، تحوج التي الحال وهي النكاح،

واجب. تيمية) أنه (ابن الدّيإن تقي

ًا: واجب هو (واليإلء الفيئة، الزوج أبى إذا لليإلء رابع
ُبل، في الوطء ترك على الرجل يإحلف أن ُق من أكثر ال

ًا أشهر) ويإجب أربعة تركت إذا الصحيح على أيإض
ًا ًا، واجب واختاره الصحيح، على العفة تركت أو شرعي

تيمية). (ابن الدّيإن تقي الشيخ

ًا: حراما ًا، الطلق كان إذا خامس في يإطلق كأن بدّعي
ًا طلقها أو فيه، جامع طهر أو نفاس، أو حيض، ثلث
نكاح ول رجعة، يإتخللـهن لم بكلمات أو واحدّة، بكلمة
أن وأراد الولى الطلقة زوجته طلق كمن (مثاله

الولى الطلقة من يإراجعها لم وهو الثانية يإطلقها
5جـ البساما عبدّاللـه للشيخ الحكاما بعدّ)». [توضيح

].6صـ

الطــلق مشـروعـيـة أدلـة
والجماع. أما والسنة، الكتاب، مشروعيته، أصل

مرتان {الطلقتعالى:  قوله الكتاب في مشروعيته
 [البقرة:بإحسان...} تسريإٌح أو بمعروفٍا فإمساٌك

       فقوله السنة ] وأما229
...» :     ] «... 

[   .

          
 .

الطــلق آداب
آداب بعض القاسإمي الدّيإن جمال العلمة الشيخ ذكر

رسإالته في والسنة الكتاب من المستنبطة التطليق
عشرة منها الناس» فعدّ أنكحة لتصحيح «السإتئناس

بعدّ إيإقاعه، في المصلحة آداب: «الول: رعايإة
حكٌم يإأتّي أن هي التحاكم (وصيغة والتحاكم، التروي

ويإتفق الخر الطرفا من وحكٌم الزوج طرفا من
الثاني: للطرفان)، ملزمٌا وهو ما، شيء على الحكمان

اللـه، حدّود إقامة عدّما من الخوفا حال في إيإقاعه
مضارة الطلق بإيإقاع القصدّ يإكون ل الثالث: أن

اتخاذها معه يإتأتى ل لدّاع يإطلق الرابع: أن الزوجة،
ًا يإطلق ل الخامس: أن زوجة، واحدّة، دفعة ثلث

يإكون ل السابع: أن الطلق، على ُيإشهدّ السادس: أن
لحدّيإث الطلق، يإنوي الثامن: أن الغضب، حال في

التطليق يإكون التاسإع: أن بالنيات»، العمال «إنما
ًا يإكون العاشر: أن الشارع، جهة من فيه مأذون

بغي، ول الكلما، من بفحش ول بإسإاءة، ل بإحسان،
ً ول ابن السإلما شيخ حياة كتاب عن عدّوان». [نقل

بهجة محمدّ الشيخ الشاما  لعلمة52صـ تيمية
البيطار]

الطــلق أقســاما
ٌق إلى الطلق الفقهاء قسم سإني، قسمين: طل

يإطلقها فهو: أن السني، الطلق فأما بدّعي، وطلق
ٍر في أو حيٍض في يإكون ل وأن فيه، يإجامعها لم طه

ابن بكر أبو قال واحدّة، طلقة يإكون وأن نفاس،
شروط سإبعة جمع ما السنة طلق العربي: «أن

ًا، تحيض، ممن وهي واحدّة، يإطلقها وهي: أن طاهر
حيض، في طلق تقدّمه ول الطهر، ذلك في يإمسها لم
ِعوض» عن وخل يإتلوه، طهر في طلق تبعه ول ال

اختل إذا أنه ]. ومفهومه1825صـ4جـ القرآن [أحكاما
واللـه بدّعي، طلق صار الشروط هذه من شرط
في يإطلقها فهو: أن البدّعي الطلق وأما أعلم، تعالى



أن أو فيه، جامعها طهر في أو النفاس، أو الحيض
ًا يإطلقها ً ثلث واحدّ، لفظ في أو واحدّ، وقت في مثل

يإعتبر فلم الشافعي وخالف الجمهور، مذهب هو وهذا
ًا الطلق محجوج وهو البدّعة، من واحدّ وقت في ثلث
ابن عن ومسلم البخاري روى لما المطهرة، بالسنة

وهي امرأته طلق عنهما: أنه تعالى اللـه رضي عمر
      اللـه رسإول عمر فسأل حائاض
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الطـلق؟ يإقـع بمـاذا
العلقة إنهاء على يإدّل ما بكل يإقع الطلق أن اعلم

ًا باللفظ، ذلك أكان سإواء الزوجية، ّد ً أو به جا هازل
من موكل رسإول بإرسإال أو بالكتابة، أما يإنوه، لم ولو
منها: أمور بعدّة يإتحقق وهو الزوج، قبل

باللـفـظ الطــلق
ًا، يإكون قدّ «واللفظ فالصريإح: كنايإًة، يإكون وقدّ صريإح

مثل: به، التلفظ عندّ الكلما معنى من يإفهم الذي هو
الطلق، لفظ من اشتق ما وكل ومطلقة، طالق، أنت
 :   : (الماما) الشافعي قال

       «
]   [  


     

         .

بالكـنايإـة الطــلق

وخفية، ظاهرة، فقسمان الطلق كنايإات أما
شئِت من تزوجي أو بائان، أنت فالظاهرة: «نحو

واذهبي، ُأخرجي، والخفية: نحو بيدّك...الخ، وأمرك
ّدّي، ّليتك، بامرأة، لي ولسِت واسإتبرئاي، واعت وخ
5جـ للبساما الحكاما بأهلك...الخ» [توضيح والحقي

ًا الكنايإة فطلق ]،29صـ ّ يإقع ل إذ أو الطلق، بنية إل
جواب أو خصومة، أو غضب، حال في الكنايإة تكون أن

ل القرائان هذه أو النية وبدّون الطلق، المرأة لسؤال
   النبي أن والدّليل الطلق، يإقع
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عليه امرأته الرجل تحريإم

يإريإدّ أن فإما حراما»، علي «أنت لزوجته الرجل كقول
بلفظ الطلق يإريإدّ أو السإتمتاع، تحريإم بالتحريإم
تجب بل الطلق يإقع الولى: ل الحالة ففي التحريإم،

ليس وهذا الجمهور، مذهب هو وهذا يإمين، كفارة فيه
تحريإم لّن به، صاحبه يإكفر الذي التحريإم قبيل من

ومنها كفر، هو ما منها أوجه، أربعة على يإأتي الحلل
كذلك: ليس ما

ذكر كما كفر التشريإع: فهو وجه على - التحريإم1
المشركين تشريإع عن وتعالى سإبحانه المولى
ّنمافقال:  النسيء .الكفر} في زيإادة النسيئ {إ

فهذا تكرهه، النفس لّن الشيء ترك مجّرد - وهو2
   النبّي حّرما كما جائاز أمر
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الطــلق تـعــلـيـق
التعليق الول: يإسمى القسم قسمان، التعليق

فأنت خرجِت لزوجته: إن يإقول أن مثل القسمي،
ًا طالق، إيإقاع ل الخروج، من منعها بذلك مريإدّ



التعليق الثاني: يإسمى القسم وأما الطلق،
من أبرأتني لزوجته: إن يإقول أن مثل الشرطي،

بقسميه التعليق فهذا طالق، فأنت صدّاقك مؤخر
أعلم تعالى واللـه والصواب الربعة، الئامة عندّ واقع

ابن السإلما شيخ قال كما تفصيل المسألة في أن
فقال تعالى، اللـه رحمهما القيم ابن وتلميذه تيمية

فيه وتجب طلق، فيه يإقع ل أنه القسمي، القسم عن
عندّ يإقع فقال: أنه الشرطي القسم وأما يإمين، كفارة

ابن السإلما شيخ قال عليه، المعلق الشرط حصول
بها يإتكلم التي اللفاظ أن تعالى، اللـه رحمه تيمية

التنجيز أنواع: «الول: صيغة ثلثة الطلق في الناس
الطلق، به يإقع فهذا طالق كقوله: أنت والرسإال،

ًا، فيه كفارة ول بحلف، وليس الثاني: صيغة اتفاق
يإمين فهذا هذا، لفعلن يإلزمني كقوله: الطلق تعليق،
واتفاق العلماء، طوائاف واتفاق اللغة، أهل باتفاق

كذا فعلُت كقوله: إن تعليق، الثالث: صيغة العامة،
يإكره وهو اليمين، به قصدّ إن فهذا طالق، فامرأتي

يإمين، فهو ديإنه عن النتقال يإكره كما الطلق وقوع
باتفاق القسم صيغة هو الذي الول، حكم حكمه

].233 صـ2جـ سإابق لسيدّ السنة الفقهاء» [فقه

زوجـتـه مـن الرجـل إيإلء
من أكثر زوجته يإطأ ل أن الرجل يإحلف كأن وصورته

فل أشهر أربعة من أقل على الحلف وأما أشهر، أربعة
ًء، يإسمى ًا، الطلق به يإقع واليإلء إيإل على ولكن إتفاق
الربعة بمضي حاصل الطلق هل الئامة، بين خلفا
الطلق، أو يإمينه، عن بالرجوع الزوج يإؤمر أما أشهر،
أن هو هنا يإعنينا الذي وإنما يإعنينا، ل هنا هذا وبسط
باليإلء. يإقع الطلق

المقال، هذا في كتابته لنا تيسر ما هذا
القادما العدد في تعالى اللـه بمشيئةّ وسإنتابع

الثلثا الطلق حكم بقيةّ، العمر في كان إن
أو واحد، مجلس وفي واحد، لفظ في

مجالس في أو واحد، مجلس في متفرقات
مراجعتها، قبل العدة أثناء ولكن متفرقات

المستعارّ، التيس حكم سإنتناول أنأنا كما
للـه أخرى. والحمد وأمورٌّ الطلق، يإقع وممن

 العالمين رّب
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ّدّمة تاريإخية مق
ّثل المسلم كوسإوفا إقليم يإعانيه لما مثالية صورة يإم

وإجراما قهر من المعمورة أنحاء في المسلمون
تحت ُيإماَرس واضح صليبي نفاق ظّل في وإرهاب

ّية شعارات ّيإفة. دول مز

ّية ّكك مع بدّأت اللباني كوسإوفا إقليم قض الدّولة تف
ّدّق عندّما العثمانية السإلمية فعل -كما اللبان ص

ّية-النكليزيإة العرب- الوعود بمنحهم الفرنس
ً السإتقلل الدّولة قّسموا ذلك من الكامل. وبدّل

ّغرة ألبانيا بين اللبانية السإود والجبل وصربيا المص
وحرموا ما،1913 و1912 العاما في وذلك ومقدّونيا،

ّقه ممارسإة من المسلم الشعب الواحدّة الدّولة في ح
ّتى أو شرعي مبّرر أي بدّون الحقاد سإوى منطقي ح

ّدّ الدّفينة السإلما. ض

السيطرة نير تحت كوسإوفا في اللباني الشعب ورزخ
والرهاب البطش أنواع أقسى أذاقته التي الصربية

ّية حقوقه من والحرمان والمن التعليم في الطبيع
اليهوديإة- الطريإقة -على الصرب وعمدّ والتوظيف،

تغيير فرض لمحاولة صربية مستوطنات إنشاء إلى
إدارة تسليم إلى إضافة     الرض، على ديإمغرافّي

الصرب. من حفنة إلى القليم

ّبت وعندّما ونالت يإوغوسإلفيا على التغيير ريإاح ه
المجرمة الحرب واندّلعت السإتقلل، أقاليمها معظم

بتوقيع انتهت والتي البوسإنة في المسلمين على
ّتفاق باسإم معروفة أمريإكية معاهدّة تفّرغ دايإتون، ا
ّواتهم تعزيإز على فعملوا لللبان الصرب العسكريإة ق

ضدّ وشرسإة جدّيإدّة حملة وبدّؤوا القليم في
السإتقلل في اللباني الحلم لدّفن اللبان المسلمين

ودولتهم. الصرب عن

العسكريإة التطورات
التحاد رئايس ميلوسإوفيتش  ألغى1998 العاما في

ّتع الذي الذاتي الحكم اليوغوسإلفي القليم به يإتم
اللغة تعليم فألغى القليم، لصربنة كبيرة بحملة وقاما

ّية وطرد والجامعات، المدّارس في اللبانية بق
ّظفين وأنشأ الحكومية الدّوائار من اللبان المو
اللبان السكان على بالعتدّاء قامت ميليشيات
ومدّنهم. قراهم من لتهجيرهم

ّدّ بين الوضاع وبقيت ّية الدارة بين وجزر، م من الصرب
والتي أخرى جهة من السياسإية اللبانية والقيادة جهة

ّثلها روجوب، إبراهيم المنتخب الكوسإوفي الرئايس يإم
ّتى ّدّ العسكريإة عملياته كوسإوفا تحريإر جيش بدّأ ح ض

الصرب من تحريإره بهدّفا للقليم الصربي الحتلل
ّية أسإوة السإتقلل واقع وفرض القاليم ببق

ّلة. اليوغوسإلفية المستق

القرى باجتياح المجرما جيشه ميلوسإوفيتش فأمر
بهدّفا سإكانها ضدّ المجازر وارتكاب المسلمة اللبانية

العسكريإة عملياته وقف على التحريإر جيش إجبار
لتكريإس المسلمين من ممكن عدّد أكبر وتهجير
ّي وإنهاء الصربي الواقع الكوسإوفيين لللبان أمل أ

والكرامة. الحّريإة في

جدّيإدّ- على اسإم -تحت الشيوعيين سإيطرة وبعدّ
ّبي-أمريإكي بدّعم ألبانيا في الحكم جيش وإعلن أورو
ّثفة جدّيإدّة حلقة بدّأت نفسه، عن كوسإوفا تحريإر ومك

المئات مقتل عن أسإفرت المسلم، الشعب ضدّ
الغابات إلى نسمة  ألف300 من أكثر وتهجير

ّظمة جدّيإدّة تهجير موجة في والحراش لم ومن
ّية. الحرب منذ المنطقة تشهدّها البوسإن

النفجار قبل ما مرحلة
على كوسإوفا تحريإر جيش قدّرة مع الزمة وتفاقمت

ّثرة بعمليات والقياما نفسه تنظيم قوات ضدّ مؤ
عن أسإاسإي بشكل والمسؤولة الخاّصة الشرطة
ّق المرتكبة المجازر لجنة وبدّأت العّزل، المدّنيين بح
ّتصال للخروج المباحثات من جدّيإدّة جولة الدّولية ال

امتدّادها من أوروبا تخشى التي الخطيرة الزمة من
من تجّره أن يإمكن وما البلقان، منطقة باقي إلى

ّبما أحدّاثّ الناتو خارطة إطار خارج تكون ر
المرسإومة.

ّق الصرب ارتكبها التي المجازر إحدّى أعقاب وفي بح
عن المريإكية الدارة أعلنت المسلمين، المدّنيين

إحدّى في الجتماع على والضحية المجرما إجبار
ّتفاق على للتوقيع باريإس ضواحي ّدّ ا ًا مع في سإلف

ّدّة الفريإقان اسإتجاب مدّاولت أسإابيع. وبعدّ ثلثة م
ّتفاق وأشار للعرض-التهدّيإدّ، بعض تسّربت -والذي ال

القائامة الدّولية بالحدّود العترافا بنوده- إلى
ًا كوسإوفا إقليم إعطاء مع  الصربية، للجمهوريإة حكم

ًا ّي ًا ذات ّلي لللبان يإضمن موسّإع الدّاخلية شؤونهم تو
على إلخ، والتعليم والبلدّيإات الشرطة شؤون وإدارة

الوروبية القوات بعض مع الطلسي قوات تضمن أن
ّتفاق. هذا تنفيذ والروسإية ال

المؤامرة من الخيرة المرحلة
ّتفاق، على التوقيع الصرب رفض بعدّ وبنفس ال



ّبق الذي اليإقاع سإيناريإو خلل من البوسإنة في ط
ّويإة الغارات يإتابع الصرب، قوات ضدّ السإتعراضية الج

كّل فاقت التي الخبيثة مؤامراتهم الصليبيون
ّقعات الغارات تلك الصربي الجيش اسإتغّل حيث التو

منذ أوروبا تشهدّها جماعي تهجير حملة أكبر لشّن
كامل شعب أجبر حيث الثانية، العالمية الحرب انتهاء
والرهاب القتل ضغوط تحت بلدّه من الخروج على

ّفقت والتحريإق، إلى المسلمة البشريإة المواج وتدّ
ًا المجاورة البلد الصليبي، والجراما الرهاب من هرب
ّهى فيما التي العلمية بالحرب الدّولي العاما الرأي ُيإل
الطرفين بين المرسإومة الخطة ضمن الناتو، بها يإقوما

معالمه: أهّم هذه كوسإوفا في جدّيإدّ واقع لفرض

أصحابها بين بتقسيمها كوسإوفا مشكلة - إنهاء1
خريإطة تظهره ما وهذا الصرب، والمعتدّيإن الشرعيين

المنطقة. في الكلي التهجير مناطق

رقعة توسإيع في المريإكية الدارة أهدّافا - تلبية2
لسياسإاتها أوروبا إخضاع خلل من السياسإي نفوذها
وحاجتها الوروبية الزمات أماما ضعفها وإظهار
وإمكانياتها. لمريإكا

مناطق من وحرمانها روسإيا على الطريإق - قطع3
ّتفاقيات بفرض البلقان مناطق في التقليدّيإة نفوذها ا
ّينة ّية. القوى مصالح تحمي مع الغرب

في بدّأت التي السإلمي الحياء حركة - ضرب4
اللبان المسلمين إلى الوصول من ومنعها البوسإنة

المختلفة. توزيإعهم مناطق في

جيش يإقودها التي العسكري التمّرد حركة - إنهاء5
جندّي  ألف40 من أكثر دخول بعدّ كوسإوفا تحريإر
ّلحين المنطقة إلى صربي ّبابة400 من بأكثر مس  د

المدّفعية تساندّهم الجنود حاملت من والمئات
على العسكريإة الحملة وتركيز الصواريإخ، وقاذفات

بشكل الجيش هذا إمدّاد وطرق التحتية البنية ضرب
المقاومة. على قدّرته يإنهي

الكبر، الخاسإر كوسإوفا في المسلم الشعب ويإبقى
نجدّة عن المسلمين تقاعس ثمن يإدّفع وحدّه فهو

المريإكية الورقة على العتماد وخطأ إخوانهم
أو السإتقلل في الوروبية الوعود وتصدّيإق الخاسإرة،

القيادة هذا مسؤولية وتتحّمل الذاتي، الحكم
العتماد تركت التي لللبان والعسكريإة السياسإية

المنطقة إلى المجاهدّيإن وصول وعرقلت خالقها على
ً اليإمان سإلح يإملكون الذيإن وهم لنجدّتهم، ّول أ
ضدّ كفاحهم في يإحتاجونها التي العسكريإة والخبرة
الصربي. الحتلل

هذا من المسلمون يإستفيدّ السؤال: هل ويإبقى
طالت التي غفوتهم من ويإصحوا القاسإي الدّرس

أنظمة خلع على ويإعملوا خالقهم مع ويإتصالحوا
ما إزاء صامتة متفّرجة وقفت التي بلدهم في العمالة
هي هذه أّن إذ وتشريإدّ، قتل من كوسإوفا في يإجري

مواجهة في وعّزتهم كيانهم لسإترداد الولى الخطوة
 الحاقدّ الصليبي العدّوان



    

        

             

 




           
        

 

  




        




      



 


    

 

   


        

         



      

  



 


   


   



  

         



 

       

        
  


    

         



   

    

         
 


 

       

 

       
    


      

 

    


  



   


    

  

    



   


    

 

   

برنامج    يإخرج القناة   Minutes 60ولم تذيإعه الذي
وذلك       المرسإوما، السياق ذلك عن التاسإعة السإترالية

ّدّما    مق حاول ًا البرنامجعندّما قدّ خطر كّل ربط جاهدّ
ّدّد ّية اللعاب يإه في سإيدّني في إقامتها المزمع الولمب
ّية»، وحركاته بالسإلما ما2000 العاما ًا «الرهاب ّي متناسإ

ّي مدّيإنة في حصل كما الخرى الجهات من خطر أ
ّتى أو المريإكية أوكلهوما خلل حصل الذي النفجار ح

السلطات تستطع لم والتي الماضية اللعاب
ّتى المريإكية ّفذه. تحدّيإدّ الن ح من

ّوفاته، لتعزيإز مستميتة محاولة وفي ّدّما اسإتعان تخ مق
في عملت التي المريإكيات لحدّى زوج وهو البرنامج،

ًا، المريإكية الدارة الحاقدّيإن اليهود بأحدّ سإابق
ّلة ربط حاول والذي للسإلما، بعدّائاه والمعروفا مج

دليل أدنى بدّون الرهاب أسإماه السإلما» بما «ندّاء

ّدي ّلقة سإخيفة هرطقات سإوى معنوي، أو ما متع
ّلة بإجراء ّيات بعض مع لمقابلت المج الشخص

ّتهمها التي السإلمية الصليبية-اليهوديإة الوسإائال تلك ت
بالرهاب..إلخ

الخطر درء الرهابي التقريإر هذا اسإتطاع فهل
ّية، اللعاب عن المزعوما ّنه أما الولمب وبكّل عمل أ

في رغبة بالمسلمين التهمة تلك إلصاق على وقاحة
إبان حصل كما عليهم، السإترالي الشعب تقليب
وكما العراق، ضدّ المريإكية-الصليبية البادة حرب

وأمريإكا؟ أوروبا في الن يإحصل

محاولة سإوى التاسإعة القناة من البرنامج هذا وما 
ّوع الجتماعي النسيج تخريإب أسإتراليا في المتن

 اسإتجابة
المسلمين على العاما الرأي لتأليب مشبوهة لدّعوات

ّيإفة. الوسإائال تلك عادة هي كما المز

الله- السإلما» -بإذن «نأداء تستمّر وسإوف
ًا ًا الباطل، زمن في للحّق صوت عأن مدافع

ولكّن أمره عألى غالبّ والله وأهله، السإلما
 يإعلمون ل الناس أكثر



       

في كالكرة أقفيتنا لبقيت الشافعي «لول
أحمد] الرأي» [الماما أهل أيإدي

ّلم من ّلم ومن قيمته، عظمت القرآن تع الفقه في تك
 حّجته، قويإت الحدّيإث كتب ومن قدّره، نما
ّق اللغة في نظر ومن في نظر ومن طبعه، ر

يإنفعه لم نفسه يإصن لم ومن رأيإه، جزل الحساب
علمه

َنــَســـــبـــه
القرشي الشافعي إدريإس بن محمدّ عبدّاللـه، أبو هو

ّطلبي ّكي، الم ّباس ابن الم شافع بن عثمان بن الع
ُأسإر السائاب الصحابة- بن صغار من -وهو بدّر يإوما -
أن بعدّ أسإلم وقدّ فيها الهاشميين رايإة صاحب وكان
     سُإئل وعندّما السإر، من نفسه فدّى
   » :      «
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ونـشــــأتـه مـولــــدّه
ّفي التي السنة في هـ150 سإنة اللـه رحمه ولدّ تو
في تقيم فقيرة لسإرة اللـه، رحمه حنيفة أبو فيها

قرب بعسقلن وقيل الشاما، بغّزة اليمن قبائال أحياء
ّفي غّزة، ابن وهو أّمه فحملته صغير وهو والدّه وتو

ّكة إلى عامين ًا م عندّ فأقاما نسبه، ضياع من خوف
ّول أخذ وفيها أقاربه لنا الشافعّي علومه. ويإروي أ
ًا فيقول: «كنت نشأته لها يإكن ولم أّمي حجر في يإتيم

ّلم تعطيني ما ّني رضي وقدّ للمع على أقوما أن م
ّفف غاب إذا الصبيان وأنا القرآن وحفظت عنه...، وأخ

ّطأ حفظت سإنين.. و سإبع ابن عشر...، ابن وأنا المو
أجالس فكنت المسجدّ دخلت القرآن ختمت ولّما

في منزلنا وكان المسألة أو الحدّيإث وأحفظ العلماء
القراطيس به أشتري ما أجدّ كنت الحيف.. ما شعب
-أي الظهور وأسإتوهب فيه وأكتب العظم أخذ فكنت

الربيع ظهرها». وروى في المكتوبة- وأكتب الرسإائال
وله يإفتي كان اللـه رحمه الشافعي أّن سإليمان بن

الزغبي خالدّ بن مسلم أجازه وقدّ سإنة عشرة خمس
ّكة مفتي الزبير بن عبدّاللـه لنا يإروي كما وعالمها م

للشافعّي: «أفِت خالدّ بن مسلم قال: قال الحميدّي

تفتي». أن لك آن فقدّ عبدّاللـه أبا يإا

وتـلمــذتــه أسإــــاتـذتـه
الذيإن العلماء أشهر الرازي الدّيإن فخر الماما ذكر

ّنهم الشافعي إمامنا أيإدّيإهم على تتلمذ تسعة وقال: إ
ّكة أهل من خمسة عشر، عيينة بن سإفيان وهم م

بن وداود سإالم بن وسإعيدّ الزغبي خالدّ بن ومسلم
بن عبدّالعزيإز بن وعبدّالمجيدّ العطار عبدّالرحمن

ّكة أهل أما داود، سإعدّ بن وإبراهيم أنس بن فمالك م
وإبراهيم الدّراوردي محمدّ بن وعبدّالعزيإز النصاري

بن معتزلّي) ومحمدّ (وهو السإلمي يإحيى أبي بن
الصايإغ نافع بن وعبدّاللـه فدّيإك أبي بن إسإماعيل

بن مطرفا اليمن أهل ومن ذؤيإب، أبي ابن صاحب
بن صنعاء- وعمرو -قاضي يإوسإف بن وهشاما مازن

صاحب حّسان بن ويإحيى الوزاعي صاحب سإلمة أبي
وحماد الجراح بن وكيع العراق ومن سإعدّ، بن الليث

بن وعبدّالوهاب ُعليبه بن وإسإماعيل أسإامة بن
له وغفر اللـه رحمه الرازي الماما وأغفل عبدّالمجيدّ،

حنيفة أبي صاحب الحسن ابن محمدّ الماما اسإم
ًا، ّنه الشافعي ذكر وقدّ تعّصب بن محمدّ عن كتب أ

ًا الحسن يإدّ على بعير. وتتلمذ وقر حمولته ما سإماع
وأبو حنبل بن أحمدّ الماما أشهرهم الكثير الشافعي

محمدّ بن والحسن الكلبي خالدّ بن إبراهيم ثور
العراق. في الكرابيسي والحسين الزعفراني الصباح

المزني يإحيى بن إسإماعيل عنه أخذ فقدّ مصر في أما
العلى عبدّ بن ويإونس الحميدّي الزبير بن وعبدّاللـه
الربيع هما تلمذته وأشهر التجيمي يإحيى بن وحرملة

يإحيى بن يإوسإف يإعقوب وأبو المرادي سإليمان بن
علمه. حملة وهما البويإطي

ِعـــلـــمـــه
كّل من العلم اللـه رحمه الشافعي للماما اجتمع لقدّ

اللـه رحمه قال كما العلوما في قاعدّته وكانت أطرافه
ّلم عنه: من المزنّي يإرويإه فيما عظمت القرآن تع

ّلم ومن قيمته، كتب ومن قدّره، نما الفقه في تك
ّق اللغة في نظر ومن حّجته، قويإت الحدّيإث طبعه، ر

يإصن لم ومن رأيإه، جزل الحساب في نظر ومن
القرآن الشافعي أخذ علمه. وقدّ يإنفعه لم نفسه

بن شبل وعن قسطنطين بن إسإماعيل عن وعلومه
عباس ابن عن مجاهدّ عن كثير بن عبدّاللـه عن عياد
     اللـه رسإول عن كعب بن أبّي عن
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فـــقـــهـــه
فيه للفقه ظهر وقت في الشافعي الماما نشأ لقدّ

ّلت مدّرسإتان وكان الخرى، عن منها واحدّة كّل اسإتق
هاتين لواء تحت يإنضّمون عصره فقهاء أغلب

إل منهجها يإخالفون ول بسيرها ويإسيرون المدّرسإتين
وعرفت بالعراق إحدّاهما وكانت القليل بالشيء
ّعمها الرأي بمدّرسإة وأبو الحسن بن محمدّ وتز
سإعة المدّرسإة هذه أصحاب عن واشتهر يإوسإف

قلة يإعيبهم وكان الجدّل وكثرة والنظر السإتنباط
أهل مدّرسإة الثانية والمدّرسإة والثار الحاديإث
حافظين وكانوا مالك، الماما رأسإهم وعلى الحدّيإث

ّنهم إل وأحاديإثه، النبّي لخبار عن عاجزيإن كانوا أ
ّلما والجدّل النظر الرأي أهل من سإؤال عليهم ورد وك
واحتاروا... عليهم أشكل

على أمره بدّايإة في اللـه رحمه الشافعي الماما وكان
ًا المدّيإنة أهل مذهب اللـه، رحمه مالك للماما مصاحب

ّفي فلّما وأخذ المصار الشافعّي جاب مالك الماما تو
الليث كأصحاب القطار علماء بقية من وعلومه الفقه

هـ148 عاما بغدّاد دخل ثّم اللـه، رحمهما والوزاعي
من واسإتفاد كتبه عليه وقرأ الحسن بن محمدّ وجالس
بغدّاد في وبقي منهجه أهل وناظر ومدّرسإته أسإلوبه

بين ويإقارن المنهجين  يإمّحص سإنين التسع يإقارب ما
ّتى غادرها إن وما المدّرسإتين، ّون قدّ كان ح ًا ك فكر

ًا ًا جدّيإدّ ّتجاه ًا وا ّكة إلى عاد ولما حدّيإث بوضع بدّأ م
قدّ تلك رحلته وأّن خاّصة لمدّرسإته، الجدّيإدّ المنهج
ًا لدّيإه جمعت والراء الحاديإث من به ُيإستهان ل عدّد
الحاديإث تلك ترجيح على فعمل المختلفة، الفقهية

يإستنبط ثم والمنسوخ، والناسإخ السندّ حيث من

َكم ّلته، القرآن أحكاما بجانب ويإدّّرسإه منها الُمْح وأد
بالظهور وفقهه الشافعي شخصية بدّأت وعندّها
أهل يإشابه يإكن لم المميز الفقهي منهجه وأّن خاّصة

ّون بل العراق، أهل أو الحجاز به الخاصة مدّرسإته ك
ومتشابهه محكمه بالكتاب علمه خلصة ضّمت والتي

الناس وأخبار وأسإرارها والعربية وخفايإاها والسنة
عاد إن وما وأقسامه، والقياس الرأي وأمور وأحوالها

ّتى هـ195 عاما بغدّاد إلى في طريإقة أسّإس قدّ كان ح
ّية مسائال أو الفروع على تقتصر ل الفقه يإفتي جزئا

أصول له بذاته قائام مستقل كعلم كامل بفقه بل بها،
وانهال التلميذ عليه فاجتمع عاّمة، وقواعدّ وضوابط

وأصحابه حنيفة أبي الماما كان الفقهاء... وإذا عليه
ّول ّون من أ ّتب الفقه د الماما فإّن وأصله، أبوابه ور

ّول يإعتبر الشافعي لصول العلمية السإس وضع من أ
ّتب الفقه ّيز أبوابه ور بعض. عن أقسامه بعض وم
ّدّمته: وكان في خلدّون ابن يإقول ّول مق في كتب من أ
     الشافعي الفقه أصول علم
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ّلــفــاتــه وكــتــبــه مــؤ

ّد وفيه القدّيإم مذهبه وهو الحجة كتاب أهّمها على الر
الحدّيإث، اختلفا الرسإالة، وكتاب الرأي، أهل آراء

بياض السإتحسان، إبطال القرآن، أحكاما العلم، جماع
العراقيين، اختلفا والنهي، المر صفة الفرض،
بن محمدّ مع اختلفا والشافعي، مالك اختلفا

قريإش، فضائال وعبدّاللـه، علي كتاب الحسن،
أشهرها، وهو  المّا كتاب السنن، كتاب المبسوط،

ّي قال الذي الشافعي مسندّ وكذلك فيه: «إّن الراز
في مشهور كتاب الشافعي بمسندّ المسّمى كتابه

الدّنيا».

مــحــنــتــه
ّدّدت ّنه والرجح وسإببها، محنته في القوال تع رحمه أ

ّلى اللـه ً تو ّدّة اليمن، نجران في عمل جهره ولش
ّق وأهله للباطل مصانعته وعدّما بجانبه ووقوفه بالح

ّكاما عاّمة من من بعض جعل الشافعي، يإروي كما وح
وأمانته بصدّقه مصالحهم تضّررت الذيإن نجران أهل
ّلين فيه ووشوا عليه يإفتروا أن بعض قياما مستغ



ّباسإيين خصوما من الشيعة الدّولة، ضدّ بالتحّرك الع
ّتهموه فحمل  للرشيدّ، أمره ورفعوا بمشاركتهم فا

ًا، بغدّاد إلى ّيدّ حّجة قوة ثّم اللـه إرادة ولكن مق
ويإروي أنجته له الحسن بن محمدّ ومساندّة الشافعي

الحكم ولي الشافعي فيقول: «ان ذلك لنا كثير ابن
ووشوا عليه تعصبوا ثم  اليمن، أرض من نجران من
ّنه الرشيدّ إلى به في بغل على فحمل الخلفة، يإروما أ

 هـ... فاجتمع184 سإنة في فدّخلها بغدّاد إلى قيدّ
يإدّي بين الحسن بن ومحمدّ هو فتناظر بالرشيدّ
ّين الحسن بن محمدّ فيه القول وأحسن الرشيدّ وتب
بن محمدّ وأنزله إليه، ُنسب مما براءته للرشيدّ
وقر الشافعي عنه وكتب عندّه.. وأكرمه الحسن
بعير».

مـذهــبــه انـتـشـــار

ّول مذهبه انتشر لقدّ ثم فيها وغلب بمصر انتشر ما أ
الحنفي المذهب وزاحم وخراسإان العراق في انتشر
المذهب محّل وحّل الشاما إلى انتقل ثم فيها،

ّدّمته في خلدّون ابن ويإذكر فيها، الوزاعي ذلك عن مق
ّلدّوه الشافعي فيقول: «أّما من أكثر بمصر فمق

وراء وما وخراسإان بالعراق مذهبه انتشر وقدّ سإواها
في والتدّريإس الفتوى في الحنفي وقاسإموا النهر
بينهم... المناظرات مجالس وعظمت القطار جميع

دولة بظهور مصر من السنة أهل فقه انقرض ثم
الرافضة من العبيدّيإين دولة ذهبت أن الرافضة... إلى

ّيإوب. ورجع بن يإوسإف الدّيإن صلح يإدّ على فقه إليهم أ
والشاما... واشتهر العراق أهل من وأصحابه الشافعي

بن الدّيإن بالشاما.. وعّز النووي الدّيإن محي منهم
ًا، عبدّالسلما بن الدّيإن وتقي بمصر الرفعة ابن ثم أيإض

بعدّهما...». وبقيت السبكي الدّيإن تقي ثم العيدّ دقيق
ّتى الشافعية من وقضاتها المذهب شافعية مصر ح
المذهب في القضاء وحصروا مصر العثمانيون فتح

عامة أّن إل الرسإمي، الدّولة مذهب كان حيث الحنفي
الشافعّي. المذهب على هذا يإومنا إلى المصريإين

فـيـه ومعـاصــريإه العلمــاء قـول
ّلم الحسن: إذا بن محمدّ قال ًا الحدّيإث أصحاب تك يإوم

محمدّ امتحنت المأمون: قدّ الشافعي. وقال فبلسان
ّدّته شيء كّل في الشافعّي إدريإس بن كاملً. فوج

  :      حنبل بن أحمدّ وروى
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ووفــاتـه مـــرضـــه
بدّايإته وكانت الباسإور، مرض الشافعي الماما أصاب

صّب فأعقبني للحفظ سإنة اللبانة أكلت يإقول كما
ّفي سإنة، الدّما ليلة في مصر في اللـه رحمه وتو

 هـ204 عاما رجب من يإوما آخر في الجمعة
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 النصاري الوليدّ / أبي الشيخ بقلم 
عألى الكفر لفظ أطلق قد الشارّع كان ولما

 عألى أطلقه كما تعالى باللـه الكفر غير
دّل مما ومقابله اليإمان ضد هو الذي الكفر

متفاوتةّ مراتبّ عألى الكفر أن عألى

  النبي فقال: «دعانا عبادة حدّيإث أما
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   1في الموجودة اللفاظ أن : من
من بها أريإدّ وما تفسيرها عرفا إذا والحدّيإث القرآن

          النبي جهة
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هذا في عنهم اللـه رضي الصحابة قول قلت: وفي
إذا الكفر أن على باللـه» دليل .. «أيإكفرن الحدّيإث

القرائان عن وتجرد الشارع اصطلح في أطلق
ّدّ به يإراد فإنه الصارفة لن ومقابله، اليإمان ض
مخصوصة معاٍن في اللفاظ هذه اسإتعمل قدّ الشارع
والصلة الحج كلفظ الطلق عندّ إليها تنصرفا
مطلقة؟! ل مقيدّة اسإتعملها أو ذلك، وغير والزكاة

الفتاوى في اللـه رحمه تيمية ابن ذكره بحث فيه
ًا أذهاُن انصرفت : وإنما3منها الخير القول مختار

الشرعي السإتعمال إلى عنهم اللـه رضي الصحابة
ً المخصوص ما المراد أن بالقرائان لهم تبين حتى أول

ما تسمية على الكثريإن أن مع أعلم واللـه دونه هو
ًا اليإمان يإقابل . ثم4كفرانا النعم جحدّ وعلى كفر
إلى يإشير ما البخاري شرح في ذكر قدّ العينّي رأيإت

الشارحين: بعض فقال: قال ذكرت الذي المعنى
أن على لينبه قبله بالذي الباب هذا البخاري أردفا

الموجب الكفر إلى تخرج ول اليإمان ُتنقص المعاصي
فأجابهم باللـه، الكفر أن ظنوا لنهم النار، في للخلود

ّق كفرهن أراد السلما عليه أنه ل وذلك أزواجهن، ح
اللـه: رحمه النووي . وقال5إيإمانهن من نقص محالة

أن وهو له، ترجم ما منها العلم من أنواع الحدّيإث في
تعالى.  باللـه الكفر غير على يإطلق قدّ الكفر

البخاري صنيع ذر: ومن أبي حدّيإث في الدّللة وجه
أمر من المعاصي قوله: «باب اللـه رحمه كذلك

ّفر ول الجاهلية لقول بالشرك إل بارتكابها صاحبها ُيإك
» :   «      النبي
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البخاري رواه ما إلى ههنا ما جمعت قلت: فإذا
وغيره مسعود ابن حدّيإث من وغيرهما ومسلم
ًا كفر» علمت وقتاله فسوق المسلم «سإباُب مرفوع

من الملة من المخرج غير على يإطلق قدّ الكفر أن
أهل أجرى الباب هذا أعلم. وعلى واللـه المعاصي

   قوله في كما القبيل هذا من ورد ما العلم
     » :
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اللـه أنأزل ما بغير الحكم في قالوا

{ومن تعالى قوله تفسير في قال السعود أبو الماما
ًاالله} أنزل بما يإحكم لم دون كان من : كائان

ًا فيه مندّرجون فإنهم خاصة؛ المخاطبين ًا؛ اندّراج أولي
ًا بذلك يإحكم لم من إن ُأولئكبه...  مستهين هم {ف

ّلق به... حيث  لسإتهانتهمالكافرون} فيه الحكم ع
فكيف تعالى الله أنزل بما الحكم ترك بمجرد بالكفر

ما مباشرة مع لسإيما بخلفه؛ الحكم إليه انضم وقدّ
عنه...  نهوا
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ّيدّ     الشهيدّ     السإتاذ قطب     / سإ

البرلمانأات وخديإعةّ السإلميةّ الحركةّ

ّنا ّكنت والتي الحالية النظمة جميع أن نعلم إن على تم
ّي لتسمح قط تكن لم المسلمين رقاب ّيار ل إسإلمي ت

ّية اللعبة في بالدّخول ًا البرلمانات ولعبة الحزب ّب منها ح

خبيث غرض ذلك في لها ولكن وللمسلمين، للسإلما
قدّ الخدّيإعة وهذه منهم المكر وهذا الجميع، يإعلمه
طالما قائامة خطورته وتبقى الناس، من العقلء علمها

والكيدّ، المكر هذا خطورة تِع لم السإلمية الحركة أّن
السإلمية الحركة تنظر أن والعجب هذا من الخطر

ّنه على المكر هذا إلى الصيانة ضروب من ضرب أ
بين ما حقيقة أّن الرعايإة!! رغم أنواع من ونوع

التناقض هو العلمانية والنظمة السإلمية الحركة
والمفاهيم العتقال مستوى على الصارخ: تناقض

والمجالت: السياسإية المستويإات كافة على والقيم
هذا والعسكريإة.. وسإبب والجتماعية والقتصاديإة

السإلمية الحركة تحمله الذي المنهج أّن التناقض
ّكل تصّرفاتها: هو ويإحكم وقناعاتها، اعتقادها وفق وتش

ّتفق ل السإلما. والسإلما هذه تحمله الذي والمنهج يإ
ّكل الحاكمة، النظمة وهو: وحركاتها مفاهيمها به وتش

ّية. والعلمانية الحركة مع صراعها في تعتمدّ العلمان
اللذيإن السإلوبين نفس وهما أسإلوبين، على السإلمية

ّدّى القدّيإمة الجاهلية كانت للمسلمين بهما تتص
وإّما الصدّاما، على القائامة التصفية وهما: إّما الوائال،
ومؤسّإساتها. أنظمتها داخل احتوائاها محاولة

القوة من تملك كانت إذا الجاهلية أّن يإشهدّ والتاريإخ
ّنها والمسلمين السإلما لسإتئصال تسعى يإجعلها ما فإ
ّدد ل وسإلطانها، لعروشها حمايإة لحظة ذلك في تتر

ذلك عندّ نفسها في لحاجة أو لضعف ذلك أعياها وإن
فتح منها معلومة، ذلك وصور والخدّاع، اللعيب تبدّأ

يإظهر ما وسإرعان البرلمانات، لدّخول المجال
ّلها ويإحّل المخبوء انتهت متى والعدّاما السجن مح
ّوة النظمة هذه وجدّت أو الحاجة، لذلك. والحركة الق

ّبر اللـه بفضل الن أصبحت السإلمية ضمير عن تع
كّل إلى ونفاذها أفكارها بانتشار السإلمية الشعوب

ّدّي عملية من يإجعل مما بيت عليها والجهاز لها التص
فإذا الصعوبة، غايإة في مسألة النظم هذه قبل من

حالة في أصبحت النظم هذه أّن ذلك إلى أضفنا
ّيإة خاّصة الزمات اشتدّاد نتيجة وانهيار ضعف القتصاد

في السإلمية الفكرة على القضاء عملية يإجعل مما
هذه أنقاض على إل تتم أن يإمكن ل الضعف هذا ظّل

المكر إلى وتلجأ النظم هذه تضطّر وهنا النظم،
هادئاة بطريإقة ولكن السإلما اسإتبعاد في والخدّيإعة

عن وذلك والصدّاما؛ والضجيج السخط عن بعيدّة
ّية مؤسّإساته في الدّخول إلى اسإتدّراجه طريإق الرسإم

يإكون بأن له تسمح ل التي الكافية القيود وضع مع
ًا بقائاها. على خطر

بطريإقة ولكن السإلما، اسإتبعاد تستهدّفا تمثيلية هذه
ّدّر ّية!! انتظار في له المتحّمسين أعصاب تخ الغلب



ّية؟.. وللسإف هذه هي وأيإن موضوع الشدّيإدّ الغلب
البلدّان من كثير في تمثيلها وتكرار اللعبة هذه

أسإفرت التي المأسإاويإة النهايإات ورغم السإلمية،
تخطيط من أكثرها كان والتي التجارب هذه عنها

مثال -وأكبر وعملئاها المريإكية المخابرات وتنفيذ
المنتسبين بعض أّن والجزائار. إل ذلك: تركيا على

بهذا. يإعتبروا الشدّيإدّ- لم -وللسإف السإلمية للحركة
البرلمانات دخول يإعلن: أّن منهم البعض وجدّنا بل

لقامة والصحيح الوحيدّ السبيل هو التشريإعية
السإلما!! 

القاسإمي     طلل     / أبو     المجاهدّ     الشيخ



 ّلة تحريإر / أسإرة إعدّاد الدّاعيات» - «منبر مج

 لبنان

الموضة إلى السإلما نظرة

الغربية للزيإاء المسلمين بارتدّاء البدّء تاريإخ ارتبط
التاريإخ يإشهدّ لم حيث العثمانية، الدّولة بانتهاء

أنواع من نوع أي الفترة هذه قبل السإلمي
الّزي على المسلمين بين الرأي في الختلفات
القرآن من المستمدّة العامة، قواعدّه في السإلمي

يإختلف والتي الشريإفة، النبويإة والسنة الكريإم
ًا آخر إلى بلدّ من تطبيقها وما والمناخ للبيئة تبعـ
المور. من شابهه

ّيإهم، المسلمين تعلق شدّة آثار من كان وقدّ كان أن بز
إلى أدت التي الفتنة اندّلع في فعال دور الّزي لهذا
أن بعدّ الشخاص، أحدّ قاما إذ العثماني، العهدّ نهايإة
ّور اللـه، رحمه الثاني الحميدّ عبدّ السلطان ختم ز

ًا يإحمل أنه بالدعاء ّيإله السلطان، من مرسإوم بفتوى ذ
ّورة القلنسوة نزع فيه يإفرض السإلما، لشيخ مز

حفيظة أثار مما بها، الغربية القبعة وتبدّيإل السإلميـة
السإلمي زيإهم عن التخلي ورفضوا آنذاك المسلمين

1.

ّدّل أن لبث ما المر هذا أن إل فرض أن بعدّ تب
ّيين والقبعة «أتاتورك» الزي ًا الغرب المر بالقوة، فرض

ُيإعرفا وما الغربية الزيإاء َزْحف نتائاجه أحدّ كان الذي
على والرجال النساء وقلوب عقول «بالموضة» إلى

ّدّ سإواء. حـ

ومعناه حدّيإث، غربي اصطلح «موضة» هي وكلمة
«الموضة» إلى دخلت وقدّ الحدّيإث»، «الّزي اللغوي

حيث إليها الغربـي السإتعمار بدّخول السإلمية البلد
الغرب علماء اخترعها التي المفسدّات بين من كانت

ُتّجارهم ّطة ضمن من و الشعوب لتدّمير موّجهة خ
وقدّ خاص، بشكل السإلمية والشعوب عاما بشكل

الخطة:  هذه بنود أبرز من كان

لوجودهم السإاسإي الهدّفا عن المسلمين - إبعاد1
خلقُت {ومابقوله:  وتعالى سإبحانه أوضحه والذي
ْنَس الِجّن ّ وال َيعبدّون} إل ذلك أجل من . فاخترعوا2ِل

وكانت البعاد، هذا لهم تضمن التي المتعدّدة الوسإائال
عن الناس شغلت التي الوسإائال إحدّى الموضى
ّولتهـم الكبرى، المصيريإة القضايإا في التفكير من وح
ّذر وقدّ المادة، عبوديإة إلى اللـه عبوديإة اللـه رسإول ح
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حيث الصحابيات، النساء اللـه رحم نقول الختاما وفي
تعالـى اللـه أمر نزول فور الشرعي بالحجاب التزمن

 به
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ّـبـك ـقـال {وإذالكريـإـم:  كـتـابه في تعالى اللـه يإقول ر
 [البـقـرة:خليـفـة} الرض ـفـي جاـعـٌل إـنـي للملئاـكـة

30.[

ـع كاهله على الرض، هذه في مستخلف فالنسان تـق
بـهـذه يإـقـوما اـلـذي الجـيـل وإـعـدّاد عمارتـهـا مسؤولية

الـذكر اللــه خلـق أن فبعدّ اللـه، شاء ما إلى المهمة
ّ وجعل والنثى ً منهما كل الوسـإـيلة للخر،أوضح مكّمل

ـثـم وـمـن النـسـل اسـإـتمرار لـضـمان بينهما الشرعيـة
تلبـيـًة اـلـزواج، وـهـي أل الـمـذكورة بالمسؤولية القياما
ًا الفطـرة لندّاء ْودعها التي للغريإزة وإشباع في اللـه أ
النــاس فطر التي الله {فطرةتعالى:  قال كما خلقه

ْلق تبدّيإل عليها. ل ].30 [الروما: الله} ِلَخ

ومقاطـعـة الرهبانـيـة ـحـارب حـيـن الحق كل وللسإلما
وغرائاـــزه النـسـان مـيـول ـمـع تتعارض لكونها الزواج

خاـّصـة اللـــه، إـلـى والتقّرب للعبادة التفّرغ بحّجة ولو
ًا كان إذا والماديإـــة. النفـسـية الناحـيـة ـمـن عليه قادر

: اللـــه رسـإـول ـعـن واـلـبيهقي الـطـبراني روى فـقـدّ
ًا كان «من ّني». فليس يإنكح ولم يإنكح لن موسإر م

ّ اـلـدّعوة تـلـك وـمـا ًا إل النـسـاني الـنـوع عـلـى حرـصـ
ًا بانتـسـابه الـمـرء يإـشـعر حـيـث النساب، على وحفظ

ـى ـويإه إـل ـة أـب ـتقرار، بالراـح ـن والسـإ ـم وـم ـدّ أـه فوائـا
ــزواج ــة اـل ــن المجتمـــع حمايـإ ــي النحلل ـم ُلـق الُخ

نـحـو النـسـان يإـتـوجه فحين الرذائاـل، في والنغماس
نفـسـه يـإـؤّمن المـشـروعة بالطريإـقـة غريإزـتـه إـشـباع
وـفـي الفاحـشـة مهاـلـك في النزلق من غيره ويإؤّمن

ـة الـسـاريإة الـمـراض من المجتمع سإلمة ذلك ّتاـك الف
الحراما. واقترافا الّزنى عن تنتج التي

ـمـن جلـيـل نـصـيب فلها والّروحية النفسية الناحية أما
ـاته {ومنتعالى:  قال حيث الزواج في اللـه حكمة آيـإ

ًا أنفـسـكم ـمـن لـكـم خـلـق أن إليـهـا لتـسـكنوا أزواـجـ
ًة بينكم وجعل ّد لـقـوما ليـإـات ذـلـك ـفـي إّن ورحمة مو

ّكرون} ].21 [الروما: يإتف

ّدة تظللـه الذي فالبيت ّبة عليه وترفرفا المو ل المح
ّدّ ًء حنايإاه بين من يإخرج أن ب يإنهضون أسإويإاء أبنا

ً ويإبنون بالحياة الفضيلة روح عليه تهيمن مستقبل
الحياة هموما تحّمل في الوالدّيإن ولتعاون والعفافا،
ِلق الذي بدّوره منهما كّل وقياما الزوجيـة، لجله، ُخ

ّدّر التي السإرة بناء في ومهم أسإاسإي دور معنى تق
الكبير، المشروع هذا إنجاح في والمشاركة الندّماج

الثمار هذه سإيقطف الدّرب هذا على سإار من وكّل
ّيم مطمئن هانئ ببيت وسإينعم الصلح عليه يإخ
 السإلمية المبادئ وتظللـه
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 السباعي / هاني السإتاذ بقلم 
 بعض الماضية الحلقة في الكاتب عرض

ّتاب ببعض وصلت التي الخطيرة النحرافات الك
ّتبعي من المشهوريإن العقلنية» «المدّرسإة م

من كان كما والزندّقة، الكفر ديإكارت- إلى -مدّرسإة
وقصصه. ويإقوما بالقرآن اسإتهان حين حسين طـه
الفكريإة للزندّقة أخرى نماذج بعرض المقال هذا

بعض تفسير في العقلني المنهج على تعتمدّ التي
ّية، الروايإات لنفسها وتسمح الحقائاق فتقلب التاريإخ

اللـه وذات بل وصحابته  اللـه رسإول من بالنيل
 العقلني الموضوعّي النقدّ بحّجة تعالى

ويإفّسرها بالروايإة يإأتي الباحثين من فريإق هناك
مثلً: لهذا ونضرب الخصب، خياله حسب

أتم ) الذي1959-1886( فهمي منصور الدّكتور
الجامعة ببعثة  وفاز1906 سإنة الثانويإة دراسإته

السربون جامعة في الفلسفة لدّراسإة المصريإة
على منع والتي للدّكتوراه رسإالته أنجز حيث بباريإس

ْثرها ّنه التدّريإس من إ . لم1919 ثورة بعدّ إليه أعيدّ لك
بالفرنسية صدّرت التي أطروحته إلى بالضافة ُيإنَشر
ًا  إل1913 عاما ًا كتاب (دار وخطرات هو: أبحاثّ واحدّ

منشورات قامت ). ثم1930 المعارفا-القاهرة
وترجمة  بطبع1997 ألمانيا في كولونيا بمدّيإنة الجمل

اللغة السإلما» إلى في المرأة الكتاب: «أحوال
عن عبارة الكتاب هذا أّن بالذكر العربية. والجدّيإر

   . اللـه رسإول وسإّب شتم منشورة
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 عأمر أبو محمود / عأمر الشيخ بقلم 
ًا اتخذوا تعالى: {والذيإن قال ًا مسجدّ ًا ضرار وكفر

ًا ًا المؤمنين بين وتفريإق اللـه حارب لمن وإرصاد
الحسنى إل أردنا إن وليحلفن قبل، من ورسإوله

ًا، فيه تقم لكاذبون. ل إنهم يإشهدّ واللـه لمسجدّ أبدّ
فيها، تقوما أن أحق يإوما أول من التقوى على أسإس

يإحب واللـه يإتطهروا، أن يإحبون رجال فيه
اللـه من تقوى على بنيانه أسإس المطهريإن. أفمن

جرفا شفا على بنيانه أسإس من أما خير ورضوان
القوما يإهدّي ل واللـه جهنم نار في به فانهار هار

قلوبهم في ريإبة بنوا الذي بنيانهم يإزال الظالمين. ل
حكيم} [التوبة عليم واللـه قلوبهم تقطع أن إل

107-110[

تبوك: ومنها غزوة فوائد في القيم ابن قال
الله يإعصى التي المعصيةّ أمكنةّ تحريإق
 الله رّسإول حرق كما وهدمها فيها ورّسإوله

يإصلى مسجد وهو بهدمه، وأمر الضرارّ مسجد
 ويإذكر فيه

ًا بناؤه كان لما فيه الله اسإم ًا ضرارّ وتفريإق
مكان وكل للمنافقين، ومأوى المؤمنين بين

إما تعطيله، الماما عألى فواجبّ شأنأه هذا
وإخراجه صورّته بتغيير وإما تحريإق أو بهدما

له وضع عأما

ويإنطبق الضرارّ، مسجد معنى في تدخل ومما
التي المساجد تلك الشرعأي، الوصف عأليها

ُتذكر الطواغيت بناها أسإماؤهم فيها ل
من الكثير فيها المساجد وهذه بهم، وتسمى
ًء بنيت أنأها منها الضرارّ؛ معانأي وسإمعةًّ رّيإا

هؤلء سإرقات من بنيت إنأما وأموالها
 الربا من وبعضها الطواغيت

ًا المهم من طرق من أن السإلما أهل يإعلم أن جدّ
ّوهوا أن المجرمين سإبيل ومن وجندّه، الشيطان يإم

صرفا طرق ومن الحق، ديإنهم السإلما أهل على
وتقدّيإم نفسه، الدّيإن تحويإر هو ديإنهم عن المسلمين

على تختلط فحينها السإلما، اسإم تحت آخر ديإن
يإتبعون، ديإن أي السإلما أهل من كبيرة جماعة

يإصبح ثم واحدّ، وشعار واحدّ اسإم إلى يإدّعون والجميع
ًا- أّن الحجة لدّيإه منهم الكثير صور له الدّيإن -زاعم
فيهجرها منها الصواب يإتبين أن يإستطيع ول كثيرة

ًا، حدّيإثة، قدّيإمة طريإقة وهذه وباطلها، حقها جميع
والفراد الحدّاثّ هذه وأفرادها. ومن حوادثها تتكرر

ًا المساجدّ بناء هو وأهله. بالسإلما إضرار

الراهب عامر أبو بناه الذي الول الضرار ومسجدّ
َغسيل حنظلة والدّ وهو الخزرج من -رجل رضي ال
  -   اللـه رسإول وسإماه عنه اللـه
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والضرار الضرر لعلة المساجدّ هدّما جواز
وزعم الضرار، مسجدّ هدّما عن الحدّيإث البعض أنكر

الماما في العلة إنما فيها علة ل بنفسها المساجدّ أن
الفعل، على ويإنكر تقر فالمساجدّ المسجدّ، أهل أو

بالنظر وذلك ذكره، تقدّما الذي المر بين يإفرق ولم
هذا ولزما المسجدّ، أجله من بني الذي الصل إلى

لنفسه فيه الصلة يإحرما مسجدّ يإوجدّ ل أنه القول
المسجدّ غير آخر لشيء الصلة تحرما إنما بل وبنائاه

هذه وفي آخر، شيء أو زندّيإق إماما أو التماثيل كوجود
حرمة في الئامة كلما من جملة سإأسإوق اللمعة
لها المساجدّ هذه كون المساجدّ بعض في الصلة

تعالى اللـه نهى الذي الول الضرار مسجدّ حكم
}      }    رسإوله
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المعاصرة الضرار مساجدّ من صور
ًا أن يإعلم قوله: ومنه المنار في رضا رشيدّ - ذكر كثير

-وكذا بعض من بعضها القريإب مصر مساجدّ من
تعالى اللـه لوجه تبَن الخرى- لم المصار في أمثالها

من الهواء، واتباع الريإاء، بنائاها على الباعث كان -بل
].11/39والغنياء». [ المراء جهلة

عليها ويإنطبق الضرار، مسجدّ معنى في تدّخل - ومما
الطواغيت بناها التي المساجدّ تلك الشرعي، الوصف

ُتذكر المساجدّ وهذه بهم، وتسمى أسإماؤهم فيها ل
ًء بنيت أنها منها الضرار؛ معاني من الكثير فيها ريإا

هؤلء سإرقات من بنيت إنما وأموالها وسإمعًة
وبعضها والميسر، الربا أموال من وبعضها الطواغيت

القبر معنى فيها أي فيها يإدّفن أن الطاغوت يإوصي
مسجدّ المساجدّ هذه وأشهر بنائاها، ابتدّاء من

اللـه -لعنه المغرب ملك الثاني الحسن الطاغوت
جميعها الخصال هذه يإجمع المسجدّ هذا تعالى- فإن

الكفار السياح من للنظارة إل يإتخذ ولم عليها، ويإزيإدّ
بناه الذي المسجدّ ومثله عراة، إليه يإدّخلون الذيإن

جدّه باسإم وسإماه طلل بن الحسين الطاغوت
الشهيدّ مسجدّ سإماه اللـه- بل عبدّ الملك -مسجدّ

والفساد. الكفر أئامة من هذا اللـه. وجدّه عبدّ

على الردة سإفارات درجت فقدّ الغربة ديإار في -أما
غيرهم دون ما بلدّ لهل يإختص بعضها مساجدّ، بناء
ّغب السفارة هذه عليه وتسيطر المسلمين، من وتر
ًا غيره، دون فقط إليه الذهاب بلدّها أهل منهم حرص
الجنبية البلد في مكثهم خلل رعيتهم تأثر عدّما على

على أحكامهم فتتغير أخرى مساجدّ في يإصلوا أن
التي ومثلها الضرر، عين وهذا بلدّهم، وحكاما بلدّهم
أبنية أو شركات باسإم وتسجلها السفارات، تبنيها

الئامة لها ويإعينوا عليها، السيطرة لتدّوما خاصة
ّذنين والمدّرسإين ًء مباهاة ويإجعلونها والمؤ وريإا

منهاجهم على الدّيإن بتفسير هم وليختصوا وسإمعة
ًا المساجدّ هذه وتكون ورغبتهم، على للمخابرات مقر
فيها السفارة رجالت يإجتمع وفيها المسلم الشباب

معنى: تحمل فهي ديإنية، يإسمونها التي للحتفالت
ًا ورسإوله}. الله حارب لمن {وإرصاد

ما بعينه الضرر هو بل الضرار معنى في يإدّخل -ومما
على قصر بناء من فهدّ الملك الجزيإرة طاغوت به قاما
مشايإخ بعض وأفتى المكي، الحرما على يإشرفا جبل

بإماما مقتدّيإن فيه بالصلة وأزلمه للطاغوت الجزيإرة
المسجدّ معنى في يإدّخل ل والقصر المكي، الحرما

ًا باتخاذه الفتوى لفساد هنا ألحقته لكن فيه مسجدّ
كرهوا والسلف المكي، الحرما في الصلة وأجر معنى

داخل الولة اتخذها التي المقاصير في الصلة
اتخاذ بجواز هؤلء فتوى أن عاقل يإشك فهل المسجدّ،
على مسجدّ أعظم بمعنى وألحقوها مساجدّ، القصور

أبطل من هذا أن عاقل، يإشك قلت: هل الرض، وجه
فيها؟ شك ل غلط الفتوى وأن الباطل

من والطوائاف والحزاب الجماعات تبنيه ما -ومنها
مساجدّ باقي عن بها لينفردوا لهم خاصة مساجدّ

التي الصوفية بتكايإا أشبه وهي العامة، المسلمين
ومثل السإلما، أهل مساجدّ اعتزلوا بسببها

الضرار معنى فيها كلها فهذه حسينيات!! الروافض،
وهدّمها. إزالتها المسلمين من قدّر من وعلى

مساجدّ من الجاه أو الثراء أصحاب يإبنيه ما -ومنها
وبيوتهم قصورهم أسإوار داخل في لهم خاصة

ول والجمعة، بل الخمس الصلوات فيها فيصلون
هي فليست له، أذنوا ولمن رضوا من إل عليها يإدّخل

التي الضرار مساجدّ من هي بل المسلمين، مساجدّ
في بالجتماع أهلها ويإؤمر وتهدّما تزال أن يإجب

مساجدّ هي ليست المساجدّ وهذه العامة، المساجدّ
   اللـه رسإول أصحاب يإفعلها كان التي البيوت
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الـــعـــراق
ّوات واصلت الجرامية هجماتها النكلو-أمريإكية الق

إلى تهدّفا معلنة غير جدّيإدّة حرب في العراق ضدّ
ول للبلد، التحتية البنية من الباقية البقية على القضاء

ّيما ّطات سإ العسكريإة والقدّرة النفط تكريإر مح
ّلح مراقبة لجان اسإتطاعت بعدّما للعراق، من التس

العسكريإة. للصناعات السإاسإية البنية تفتيت

ًا اليومية الغارات تلك وتأتي الكنيست لقرارات تنفيذ
وتنفيذ العراق، لتحريإر (الكونغرس) المريإكي

ّطط بن موسإى أعلنه والذي القدّيإم اليهودي المخ
ًا شاريإت مقاطعات: ثلثة إلى العراق بتقسيم قدّيإم
ّية الكراد، يإتولّها  وشمالية الشيعة، تحكمها جنوب
ّنة، الوسإط ويإبقى من المراقبون يإلحظه ما وهذا للس
التي المقاطعات تلك على العتدّاءات تركيز خلل

ّوي، الحظر بمنطقة المريإكية الدارة تسّميها الج
والمعاهدّات الدّولية القوانين كّل بذلك مخالفة
وأرضها. وقدّ حدّودها على الدّول لسيادة الضامنة

الجماعات بتسليح المريإكية المخابرات بدّأت
ًا بالموال وتزويإدّها المأجورة العراقية لخوض تمهيدّ

الدّاخلية الضطرابات لثارة وحملة عصابات حرب
العراق. لتقسيم والفتن

من مدّعومة المريإكية للدارة الجدّيإدّ الدّور وهذا
إخفاءها تحاول التي حقيقتها يإفضح الصليبيين حلفائاها

متناسإية وحّريإته، النسان حقوق شعارات وراء
ّتحدّة المم قرارات لكّل مخالفاتها تقضي التي الم

ّبب والذي الجائار الحصار برفع مئات مقتل في تس
وإرجاع وشيوخهم المسلمين أطفال من اللفا
بيكر جيمس وعدّ كما الحجري العصر إلى العراق

الحرب خلل السابق المريإكية الخارجية وزيإر
ّدّ الولى المريإكية العراق. ض

حرب نير تحت المسلم العراقي الشعب يإقبع وهكذا
ّي يإحّرك أن دون جدّيإدّة صليبية ّدة أنظمة من أ الر
ًا العربية ًا أداة، أو جفن ّطط هذا نجاح بأّن علم المخ

ّدي سإوفا الصليبي-اليهودي السإتقرار زعزعة إلى يإؤ
ًا الباب ويإفتح العربية المنطقة في أماما واسإع

الشرق منطقة في والطائافية العرقية النقسامات
 الوسإط

جدّيإدّة اعتقال حملت
السإلميين، ضدّ الرهابية حملتها الخليج أنظمة تابعت
الكويإت دويإلة سإلطات اعتقال عن النباء أفادت حيث
ًا14 ّي المصري،فيما النظاما إلى وتسليمهم  إسإلم

ّلمت تلك للقاهرة. وتأتي  آخريإن3 المارات سإ

في للسإلميين الخيرة العتقالت بعدّ التسليمات
للنظاما (السعوديإة) وتسليمهم الجزيإرة أراضي
الليبي.

في السإلمي العلمي المرصدّ أفاد آخر صعيدّ على
السإاتذة أحدّ (وهو السباعي هاني الخويإن أن لندّن
ّيدّ «ندّاء في يإكتبون الذيإن محمدّ السإلما») وسإ

الثالث للسإبوع الطعاما عن إضرابهما واصل مهلهل
ًا التوالي على وظروفا اعتقالهما على احتجاج

ًا السجن، ّلق إليهما الموّجهة التهم بأّن علم تتع
زوجات قامت فقط. وقدّ الهجرة قوانين بمخالفة

الخويإن إلى بالضافة وهم الخمسة المعتقلين
أحمدّ حسن وأسإامة العيدّاروس إبراهيم المذكوريإن

العموما مجلس أماما بالعتصاما عبدّالمقصود وسإيدّ
أزواجهّن. عن بالفراج للمطالبة البريإطاني

ّنها المرصدّ مصادر أفادت وقدّ ّية تعتقدّ بأ السلطات بن
إلى الحالي سإجنهم من المعتقلين بنقل البريإطانية

وعن الهجرة، قوانين بمخالفي الخاّص المعتقل
ًا، عنهم الفراج إمكانية ًا لحق ّنهم علم قدّ كانوا أ
 وتنزانيا نيروبي انفجاري أعقاب في اعتقلوا

لــيــبــيــا
«رسإالة بليبيا المقاتلة السإلمية الجماعة أصدّرت
ّولة جاء ومّما الليبي»، النظاما تضليل من للتحذيإر مط

فيها:

ّية الذاعة «عرضت ًا الليبية المرئا ًا برنامج ّي تلفزيإون
ّتهم مع بالتعاون المقاتلة السإلمية الجماعة فيه ت

ّذافي، اغتيال أجل من بريإطانيا البرنامج ظهر وقدّ الق
ً الحقيقة عنصر إلى لفتقاره الضعف غايإة وفي هزيإل
ّقة وتزويإر التلفيق على واعتماده المعلومات ود

ّية، والوقائاع الحدّاثّ ومصدّاقية الحقائاق فكان التاريإخ
في الليبي النظاما فشل علمات من أخرى علمة
نزاهتها من والنيل المقاتلة السإلمية الجماعة تشويإه

ّيتها الليبي». المجتمع عن عزلها أجل من ومصدّاق

التالية: النقاط البيان وأوضح

حجم بوضوح يإعكس الليبي النظاما به قاما ما «-إن
ّذافي يإعانيها التي الضغوطات لوكربي أزمة من الق
ّلق التاما واسإتعدّاده تنقذ أن يإمكنها ل التي بالقّشة للتع

غرقه. من الغريإق

ّفقة الروايإة -إّن ّية المل حول تدّور برّمتها والقض
هو) عميل الشخص فقط... (وذلك واحدّ شخص
«ديإفيدّ يإدّعي البريإطاني الدّاخلي المن لجهاز سإابق

آخر شخص روايإة على مزاعمه في شايإلر».. ويإعتمدّ
ّنه عنه يإقول المخابرات جهاز في يإعمل له صدّيإق أ



ّية ّذافي!! اغتيال بموضوع أخبره الذي وهو الخارج الق

ّذافي نظاما -إعتمدّ التي الجريإئة العملية على الق
ّفذتها السإلمية الجماعة مجاهدّي من مجموعة ن

أجل  من1996  نوفمبر23 السبت يإوما في المقاتلة
ّذافي الطاغوت في العادل القصاص تنفيذ وذلك الق

ًا، براك مدّيإنة وفي الشاطئ وادي بمنطقة تحدّيإدّ
ّكن والتي القريإو» «محمدّ البطل المجاهدّ خللها تم

ّيإة قنبلة إلقاء (...) من ّذافي قدّمي بين يإدّو ّنها الق ولك
المقاتلة السإلمية الجماعة أصدّرت وقدّ تنفجر، لم

ًا ّكد8ّ( رقم حمل العملية بشأن -وقتها- بيان ) وأ
ّيتها عنها. التاّمة مسؤول

ّذافي نظاما قاما ثّم بين بالغة- بالجمع -وبحماقة الق
الشاطئ وادي عملية تفاصيل «شايإلر» وبين مزاعم

ّنتها التي ّكدّ حيث المقاتلة الجماعة تب تلك أن النظاما أ
ّلم التي نفسها هي العملية «شايإلر» وأّن عنها تك

تنفيذها!» في متوّرطة البريإطانية المخابرات

ّينت ّدعاءات كذب الرسإالة وب أّن حيث النظاما ا
ّدّمها التي التفاصيل تختلف العملية «شايإلر» حول ق

ًا ّفذتها التي العملية تفاصيل عن تمام حيث من سإواء ن
السإلوب. أو التوقيت

ّفذها التي براك عملية وقعت البيان: «لقدّ وتابع ن
نوفمبر في سإنتين القريإو» منذ «محمدّ المجاهدّ

ّذافي نظاما كان .. فأيإن1996 ّدّة هذه طيلة الق الم
ّتى ثلثة منذ القضية وتناول العميق سإباته من أفاق ح

فقط؟» أشهر

ًا البيان أورد ثّم الصادق» أمير عبدّاللـه بـ«أبي تعريإف
ّنه بليبيا، المقاتلة السإلمية الجماعة ّكان من بأ سإ

أفغانستان، في بالمجاهدّيإن والتحق طرابلس مدّيإنة
الجماعة تنظيم على أشرفا حيث ليبيا إلى عاد ثّم

عرض قدّ النظاما الشرق. وكان منطقة في المقاتلة
أسإاس على التلفاز شاشة على الصادق الخ صورة

ّنه ّقى لندّن في مقيم عربّي أ ً تل المخابرات من أموال
ّذافي!! اغتيال أجل  من1996 عاما البريإطانية الق

ّكدّ حياته في له يإسبق «لم الصادق الخ أن البيان وأ
ّتى ول بريإطانيا ول لندّن زار أن الكمنولث دول ح

البريإطاني».

دور يإهّمش أن «حاول الليبي النظاما أّن البيان وتابع
ّلها العملية ويإظهر المقاتلة الجماعة من إطار في ك
ّنه درجة إلى المال أجل من والرتزاق العمالة وصف أ

ّنه عبدّاللـه «أبو ّدّرات!!، تاجر الصادق» بأ وشعبنا مخ
ّذافي ابن أّن يإعلم ّوجي أكبر «سإيف» من الق مر

ّدّرات الطاهرة». بلدنا في والرذيإلة المخ

ّدّى تكون أن دعوى تعريإة مجرى -في البيان وتح
ّذافي- أن اغتيال محاولة وراء بريإطانيا ُيإؤتى الق

ّية بـ«دراسإة ترتكز السياسإية الناحية من مقبولة تحليل
ويإا الواقع وتفسير السإتدّلل في علمية أسإس على
ّبذا تغتال أن بريإطانيا تريإدّ بعنوان: لماذا تكون لو ح

ّذافي». الق

ّكدّ المقاتلة السإلمية الجماعة «إّن البيان وتابع تؤ
بالمخابرات لها علقة لي والجازما القاطع نفيها على

ّية، افتراء محض الليبي النظاما مزاعم وأّن البريإطان
تتحّمل الشاطئ وادي عملية وأّن وتزويإر، وكذب

ضمن الكاملة مسؤوليتها المقاتلة السإلمية الجماعة
ّططها ّذافي نظاما لسإقاط الشامل مخ وإقامة الق

المقاتلة السإلمية الجماعة وأّن بدّيإل، إسإلمي نظاما
ّيإة إسإلمية جماعة ومن اللـه سإبيل في قامت عقائادّ

أهل منهج على والمسلمين، السإلما نصرة أجل
ّنة اللـه رضوان الصالح السلف بفهم والجماعة الس

عليهم» 
ّية تركستان ّلة الشرق المحت

ّية السلطات أعدّمت 30 بكين في الملحدّة الصين
هذه وأعلنت النظاما، ومقاومة الرهاب بتهم مسلما

ًا الطوارئ حالة المجرمة السلطات اسإتعدّاد
بحق الرهابية الجرائام تلك سإتعقب التي للمواجهات

يإقبع الذي الشرقية تركستان في المسلم الشعب
الماويإة. الثورة منذ الحتلل تحت

ًا تتناقل ولم ّيإ النتهاكات تلك النباء وكالت من أ
تحاليلهم يإوّجهون فيما النسان، لحقوق الفظيعة

يإطالبون صينيين أشخاص أربعة أو ثلثة إلى وأخبارهم
 المريإكية الطريإقة على بالحّريإة

ّلـة كــشـــمـيـر المـحـتـ
القارص كشمير شتاء المجاهدّيإن عمليات أشعلت

ّياتها ّدت الوليإة، أنحاء معظم شملت التي بعمل وأ
244ً إلى الواردة التقاريإر حسب ًا12و  قتيل  أسإير
واحدّ، شهر في الهندّوس قوات من الجرحى ومئات

ًا46 اسإتشهدّ فيما منهم. وقدّ آخر عدّد وجرح  مجاهدّ
ّثفت أعضاء ضدّ الغتيال عمليات الحتلل قوات ك

ّيإة السإلمية الجماعة فاشلة محاولة في الكشمير
ّياتهم. متابعة عن المجاهدّيإن لثني عمل

ّيإة صندّي جريإدّة اعترفت وقدّ الوضاع بحقيقة الهندّ
أّن فيه ذكرت الخوفا، بعنوان: وادي تقريإر في

وليإة في المناطق معظم في يإنتشرون المجاهدّيإن
ًا أكثر أصبحت عملياتهم وأن وكشمير، جامو تأثير
ّنهم ّورة، أسإلحًة يإمتلكون وأ الصحيفة وأوعزت متط



ّوة تزايإدّ ّقونها التي المساعدّات إلى المجاهدّيإن ق يإتل
بدّؤوا الذيإن الكشميريإين غير المجاهدّيإن وإلى

ّفقون البرلمان إلى رفع تقريإر كشمير. وفي على يإتدّ
حجم عن الهندّيإة الدّاخلية وزارة كشفت الهندّي

ّبدّها التي الخسائار احتللها اسإتمرار جراء من الهندّ تتك
ّدّرت للوليإة، التسعة العواما خلل خسارتها وق
وخمسة أمريإكي دولر  بليون4.5 من بأكثر الماضية

ّي آلفا  جندّ

مـــــصـــــر
وتسعة لمائاة محاكمتها مصر فرعون سإلطات تابعت

ّتهمهم السإلميين من بالتحضير السلطات هذه ت
ّية» بهدّفا بأعمال للقياما فيما النظاما قلب «إرهاب
ّية يإعرفا أصبح تّم الذيإن وهم ألبانيا، من العائادّيإن بقض
مختلفة أوروبية مناطق في عليهم القبض إلقاء

ضدّ مخابراتي دولي تعاون في ألبانيا في وخاّصة
مصر. في السإلمية الحركة

ّدّعي طالب وقدّ العقوبات أقصى إنزال النظاما عاما م
ّتهمين، ّقة والشغال العدّاما تعني والتي بالم الشا

ّبدّة. وتجري في عسكريإة ثكنة في المحاكمة هذه المؤ
ّية بإجراءات وتحاط القاهرة، ضواحي إحدّى أمن

ّدّدة. مش

وطالبوا وتفصيلً، جملة التهم تلك المعتقلون نفى وقدّ
لها، يإتعّرضون التي والتعذيإب التهدّيإدّ حملت بوقف
ّنهم وقالوا ألبانيا في نشاطاتهم يإمارسإون كانوا بأ
النسانية بالمساعدّات اللباني الشعب لدّعم

اللـه. إلى ودعوتهم

لـــبـــنـــان
ًا لّحود إميل تعيين مع جدّيإدّة مرحلة لبنان دخل حاكم

السإدّ بّشار اسإتلم وقدّ السوري، النظاما قبل من له
ً لبنان ملّف إدارة ّدّاما عبدّالحليم عن بدّل الذي خ

ُتبعدّ ّية الهيكلية من اسإ سإوريإا. وقدّ في للنظاما الحال
ًا الحّص سإليم بتعيين مهّماته بشار اسإتهّل رئايس

في كوزراء لسوريإة المقّربين جماعة مع للحكومة
الجدّيإدّة. الحكومة

ّدّ الجدّيإدّ العهدّ أن المراقبون ويإرى دورة بمثابة يإع
ّدّه حيث لبشار، تدّريإبية ّلم والدّه يإع في الحكم لتس

خطوط ضمن يإقع لبنان في يإدّه سإوريإا. فإطلق
خاّصة تجاوزها يإمكن ل والتي لسوريإا العليا المصالح

ّورات بعدّ الحّساسإة المرحلة هذه في الخيرة التط
اللبناني. الجنوب في

لبّشار اختبار فترة بمثابة تعتبر الحّص سإليم فمرحلة
ّكم على قدّرته ليثبت اللبناني الوضع بمفردات التح

ّنه أخفق ما فإذا وتعقيدّاته، الوجوه تغيير يإستطيع فإ
الوراق أّن طالما غيره أو الحريإري رفيق إلى والعودة

ّلها فإّن وبالتالي دمشق، في النظاما بيدّ تزال ما ك
العمى التأيإيدّ من الفائادّة عن يإتساءلون المواطنين

ّنه طالما العهدّ لهذا أوامر عن أنملة قيدّ ول يإخرج ل أ
اللبناني الحكم أن وطالما السإدّ، بّشار عبر دمشق
ّية، إلى منه العسكريإة إلى أقرب أن يإمكن ما مع المدّن
ّيما ول العاما الوضع على ذلك يإجّره منه السإلمي سإ



الــمــحــتــلــة فــلــســـطــيــن
ّتفاقية موت بعدّ رئايس ياهونتن أعلنها التي أوسإلو ا

ّو وزراء تكون بنودها، تطبيق بتجميدّ السإرائايلي العدّ
ًا المباعة الفلسطينية القضية ًا فلسطيني ّي وإقليم
ًا، ّي ّول نقطة دخلت قدّ ودول إصرار بسبب خطيرة تح

السإرائايلي- بالخيار التمّسك على عرفات يإاسإر
النتخابات في العمل حزب فوز في وأمله المريإكي

القادمة. السإرائايلية

ًا عاد قدّ وكان الكونفدّرالية موضوع طرح إلى مؤّخر
يإنقذه كحّل والردن الفلسطينية السلطة مناطق بين
من الرابع في الفلسطينية الدّولة إعلن أحلما من

ّيإار/مايإو القادما. أ

ّطلعة المصادر وتقول ّقى عرفات بأّن الم أوامره تل
بالفوز يإأملون الذيإن العمل حزب قادة من المّرة هذه

«المناضل» يإاسإر دور فضح بعدّما بالنتخابات،
ّظف كشرطي عرفات اليهودي الكيان لحمايإة مو
وأمنه.

إلى الوصول إلى العرض هذا وراء من اليهود ويإأمل
على وتقضي عليه بالنفع تعود التي الهدّافا من جملة
ً والعودة بالدّولة الفلسطينيين أحلما ّيإة عن فضل الحر

هي: الهدّافا وهذه والكرامة،

ّلة الفلسطينية الدّولة إقامة فكرة - إلغاء1 المستق
ّبما التي ّدّد ر في السإرائايلية الدّولة كيان ته

المستقبل.

المناطق في الفلسطينيين اللجئين بقاء - ضمان2
ًا، يإسكنوها التي ّي ّلص حال العودة فكرة من والتخ

وتكاليفها.

الغربية الضفة في المتواجدّيإن الفلسطينيين - تهجير3
ّية الضفة إلى غّزة وقطاع يإضمن -الردن- مما الشرق
فلسطين. في اليهودي والسإتقرار المن

عبر يإهود لدّولة كعاصمة المحتلة القدّس - تكريإس4
الجدّيإدّة. للكونفدّرالية كعاصمة عّمان اقتراح



فلسطين في السإلمية المقاومة - إضعافا5
ًا الردن في التحّرك مجال من بحرمانها ّي إعلم

ًا. ّي وسإياسإ

لنهاء الطرح هذا على موافقة واشنطون أن ويإبدّو
(إسإرائايل)  مصالح يإضمن بما العالقة الزمة

الغربي الصومال
إطار في اندّماجها صومالية حركات ثلثّ أعلنت
وتلك الغربي، الصومال لتحريإر الموّحدّة الجبهة

ّتحاد هي الفصائال الغربي، الصومال في السإلمي ال
تحريإر وجبهة الصومالي، الشعب تحريإر جبهة

عقدّ صحافي مؤتمر في ذلك الغربي. تّم الصومال
أوراي - محافظة قردمي منطقة في الغايإة لهذه

ّثلو حضره ّتحدّة الثلثة الجبهات مم العلماء من الم
القبائال. وشيوخ والسياسإية العسكريإة والقيادات

وهي: أهدّافها عن الجبهة وأعلنت

السإتعمار من الغربي الصومال بلد جميع - تحريإر1
الثيوبي.

السيادة. مستقّل التبعية من حّر مجتمع - إقامة2

وتطبيق قرارها تملك عربية-إسإلمية دولة - تكويإن3
البلد. ربوع في السإلمية الشريإعة

القتصاديإة النواحي جميع في بالمة - الرقي4
والتعليمية. والصحية

وإعادة الجوار مع والتعاون السلمي - التعايإش5
أهلها. إلى المسلوبة الحقوق

أسإباب كّل ومحاربة الصف وحدّة على - المحافظة6
التفرقة.

الدّاخل في لشعبها ندّاء الجدّيإدّة الجبهة وّجهت وقدّ
المسلوبة. وسإيادته كرامته سإبيل في للجهاد والخارج

عن عسكري بلغ صدّر العسكري الصعيدّ على
والتي الثيوبي، الحتلل قوات ضدّ الجاريإة المعارك
يإلي: بما تتلّخص

ّكنوا فيق مدّيإنة المجاهدّون - هاجم 3 تدّمير من وتم
ًا23 وقتل للذخيرة ومخزن عسكريإة آليات ّيإ من  جندّ
ّو. قوات العدّ

المجاهدّيإن من طليعة بين ضاريإة معركة - جرت
جربو، مدّيإنة من مقربة على العدّو من كاملة وسإريإة

ًا15 العدّو من قتل ّيإ كما  آخرون،7 وجرح  جندّ
المجاهدّيإن. من ثلثة اسإتشهدّ

قتل طحجبور إقليم طيه في خاطفة معركة - وقعت

ّو قوات  من8 فيها واسإتشهدّ آخرون، ثلثة وجرح العدّ
حامية المجاهدّون هاجم المجاهدّيإن. كما أحدّ

قتل طحجبور من الجنوب في ديإرالي في عسكريإة
ًا26 فيها ّيإ اسإتمّرت معركة بعدّ العدّو قوات من  جندّ

دقائاق. وعشر سإاعة

ّنه، إلى البيان أشار كما ّية وكنتيجة أ للحالة حتم
ّيإات المعيشية العدّو قوات لدّى المعدّمة شبه والمعنو

ّقاها التي الموجعة الضربات بسبب المجاهدّيإن من تتل
المعارك سإاحة تشهدّ الثيوبية-الرتريإة والحرب

رصدّ وقدّ القاليم، كافة من جماعية هروب حالت
ّي138 هروب وطحجبور قبردهر جدّي، إقليم من  جندّ







         

 أبو حليمة مصطفى المنعم / عبدّ الشيخ بقلم»

بصير» 
 فّر من المحلى: وأما في حزما ابن قال

يإحارّب ولم خافه، لظلم الحرب أرّض إلى
في يإجد ولم عأليهم، أعأانأهم ول المسلمين،

لنأه عأليه، شيء ل فهذا يإجيره، من المسلمين
مكره مضطر

 أنأه الله: إعألم رّحمه الشنقيطي يإقول
الذي الوضعي النظاما بين التفصيل يإجبّ

السماوات بخالق الكفر تحكيمه يإقتضي
ذلك. يإقتضي ل الذي النظاما وبين والرّض،
قسمان: إدارّي، النظاما أن ذلك، وإيإضاح

ضبط به يإراد الذي وشرعأي... والدارّي
للشرع، مخالف غير وجه عألى وإتقانأها المورّ
الصحابةّ من فيه مخالف ول منه مانأع ل فهذا

بعدهم فَمن

 والسإتئناف اللجوء قوانأين يإتأمل ومن
تخرج ل يإجدها الغرب بلد في بها المعمول

تنظم وإدارّيإةّ تنظيميةّ قوانأين كونأها عأن
من ومالهم اللجئين وشؤون اللجوء، عأمليةّ
ل ما المعانأي إحمال يإجوز ل وبالتالي حقوق
الذي الطاغوت إلى التحاكم وإقحاما تحتمل

هذا في والرّض السماوات بخالق كفر هو
التحاكم من النوع

وبعدّ. اللـه، رسإول على والسلما والصلة للـه، الحمدّ
مسائال الساحة على تطفو والخرى الفينة بين فإن

الوكدّ وعن والصواب، الحق جادة عن الشباب ُتشغل
بدّأت، أيإن ومن ظهرت، كيف تدّري ل والولى، والهم

منها..؟! المستفيدّ ومن منها، المراد وما وراءها، ومن

ًء تطرح والعطاء، والخذ للنقاش قابلة كمسائال ابتدّا
ًا وتنتهي المراء، رغبة وإشباع الفراغ لملء وأحيان

ُيإبنى والبراء، الولء فيها ُيإعقدّ كمسائال عليها و
وإيإمان..! تكفير وربما مواقف،

الجدّل -مع وتنتهي فيها، الخلفا يإمكن كفروع تبدّأ
التفاق من بدّ ل أصول المنحرفا- إلى والتأصيل

للمخالف شبهة ول تأويإل، ول عذر ل حيث عليها،
فيها..!

ًا شغلت التي هذه مسألتنا المسائال، هذه من عدّد
ًا في القامة على -المكره المسلم الشباب من كبير
ًا بالهم الغرب-وأقلقت بلد في المهجر ديإار على خوف

لطلب السإتئنافا ُيإعدّ وهي: هل وإيإمانهم، ديإنهم
للجوء- من الول الطلب رفض -بعدّ السياسإي اللجوء

بمجرده صاحبه يإكفر الذي الطاغوت إلى التحاكم

السإلما..؟! دائارة من ويإخرج

اضطرار وهي عنها؛ المسؤول الصورة أقول: هذه
طلب والقتل- إلى التعذيإب من بنفسه -لينجو المسلم
الطلب اسإتئنافا أو الكفر، دار في والمان اللجوء

من ُتعدّ ل مرة، أول في رفضه تم حال في وتكراره
ول صاحبه، يإكفر الذي الطاغوت إلى التحاكم صور
اسإتئنافا أو اللجوء طلب داما وحكمه. وما صفته تأخذ

والكراه الضطرار ظروفا تحت تم وتكراره الطلب
ًء أكرهته التي ل فإنه الكفر، دار إلى اللجوء على ابتدّا
برهان وإليك تعالى، اللـه شاء إن حرج ول عليه إثم

التفصيل. من بشيء ذلك

من بدّ ل الجابة، تفصيل في نخوض أن أولً: قبل
ًا ُيإقيم أن له يإجوز ل المسلم أن إلى الشارة حر
ًا الذي السإلما دار توفر عندّ الكفر ديإار في مختار

وسإكناه دخوله مجرد لن وديإنه، نفسه على فيه يإأمن
التي الشرعية المخالفات حصول يإعني الكفر ديإار في

ليست والشرك الكفر ديإار ولن دفعها، له يإمكن ل
والدّيإن العبادة سإلمة لتحقيق المناسإبة الدّيإار هي

هنا ومن وتعالى، سإبحانه ربنا يإرضاه الذي الوجه على
الهجرة وجوب على تحض الشرعية النصوص جاءت

تعالى: قوله في كما السإلما، دار إلى الكفر ديإار من
فإيإاي واسإعة أرضي إن آمنوا الذيإن لعبادي {وقل

الهجرة وشرع الرض، تعالى اللـه فوسإع ،فاعبدّون}
وديإار والتوحيدّ، العبادة سإلمة لتحقيق فيها والضرب

كما لذلك المناسإبة الرض هي ليست والشرك الكفر
تقدّما.

ظالمي الملئاكة توفاهم الذيإن {إنتعالى:  وقال
في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم

فتهاجروا واسإعة الله أرض تكن ألم الرض. قالوا
فلممصيرا}.  وسإاءت جهنم مأواهم فيها. فأولئك

ّنهم تعالى اللـه يإعذرهم الهجرة، على قادريإن كانوا ل
ّنهم ودعواهم زعم هو الرض في مستضعفين كانوا أ
ّدّتهم حقيقة، العيش- ل ورغدّ التراب أواصر إليه -ش

ّ العثرات، يإقيل الصادق الحقيقي السإتضعافا فإّن وإل
ّقق حين إلى التكليف ويإرفع ظاهر وهذا القدّرة، تح

ّتعالى:  قوله في الرجال من المستضعفين {إل
يإهتدّون ول حيلة يإستطيعون ل والولدّان والنساء
سإبيلً}.

  » :  النبي عن صح فقدّ الحدّيإث وفي
          .«
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في السإلميةّ الحركةّ شباب نأشاطات من
سإدنأي مديإنةّ

ّلةّ برعأايإةّ الولى الرمضانأيةّ المسابقةّ مج
السإلما» «نأداء

ّودكم كما في السإلمية الحركة شباب في إخوانكم ع
بإقامة أبنائانا على والسرور البهجة بإدخال عاما كل

بلد في العيدّ ببهجة لشعارهم اللعاب مدّيإنة
الحركة شباب قاما المسار لهذا ومتابعة الغتراب،
المسابقة بتقدّيإم السإلما ندّاء مجلة برعايإة السإلمية
المسلمة الجالية أبناء لتشجيع وذلك الولى الرمضانية

المسابقة أسإئلة يإلي وفيما والدّراسإة، البحث على
وأجوبتها: العشرون

الرسإول أجاز التي الفواسإق الخمس أسإماء ) أذكر1
 ؟ والحرما الِحّل في قتلها 

    

» :   


  




 :     «
]  .[      .«


»

تيمية ابن السإلما شيخ ولدّ هجريإة سإنة أي )   في2
التي المعركة هي وما توفي هجريإة سإنة أي وفي

ثلثة أشهر واذكر التتار، ضدّ بنفسه فيها اشترك
له؟ مؤلفات
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كذلك) (نحسبه الشهيدّ أعدّما طاغية أي زمن )   في3
ذلك؟ كان عاما أي وفي تعالى؟ الله رحمه قطب سإيدّ
 


         

          
    

ذلك هو فمن المنابر، بفارس سُإّمي معاصر )   شيخ4
أي وفي المعمورة، أرجاء في صيته ذاع الذي الشيخ

 توفى؟ سإنة

         


  

عين) (فرض جهاد إلى الجهاد الفقهاء )   قسم5
أي وعلى منهما كل تعريإف هو فما كفايإة)، و(فرض
الحاضر؟ وقتنا في الجهاد يإصرفا منهما نوع
    » »  

      

    

  

       


           

 

 

أحدّهم؟ أذكر مخضرما، شاعر معنى )   ما6
        


  

ًا؟ الكريإم القرآن سإّمى من أول )   من7  مصحف

   

 .

كما وآيإاته الكريإم القرآن سإور رتب الذي )   من8
المصحف؟ في الن هي

         

  

        

 .




ًا اسإتهل من أول هو )   من9 «أما  بكلمة خطاب
بعدّ»؟

  

    .

عهدّ في يإؤذنون كانوا الذيإن المؤذنون هم ) من10
 ؟ الرسإول

 

   


      

         () 



       

   


 

      .

مضار في «البدّاع كتاب صاحب هو ) من11
البتدّاع»

    

  

المحرمات من ليست الزوجة أخت أن ) معلوما12
بعدّ زوجته أخت غّسل رجل في تقول فما الزوج، على

؟ موتها
           

اليوما هذا في إمرأته ليأتيّن بالطلق حلف ) رجل13
ًا)، (أي ّ وحلف نهار وحلف اليوما، هذا في يإغتسل أل
أوقاتها. على الخمس الصلوات يإصلي أن يإريإدّ أنه

ّتى امرأته لتيانه المناسإب الزمن أذكر من يإسلم ح
الخنث. هذا

          
       


   

     

العرب بين حرب قياما في تسببت عجوز ) إمرأة14
فما بإسإمها، الحرب وسإّميت سإنة أربعبن دامت

؟ اسإمها
   »   




التالية: المعارك بين المشترك المر ) ما15



الفسطاط،  أجناديإن،  ، المذار  نهاوندّ،  القادسإية،
السإكندّريإة؟

      

   

ّية عن عائاشة تميزت شيء ) بأي16 النبي أزواج بق
؟

 

       



   .

ُذكر17 الكريإمة الحجار أحدّ الكريإم القرآن في ) 
  الحجر؟ هذا هو فما القاني، الحمر بلونه يإتميز الذي

  

كافر للشريإعة؟ المستبدّل الحاكم حكم هو ) ما18
اليإمان كامل مسلم فاسإق، مسلم مرتدّ،

     

  




؟ والزندّيإق المرتدّ بين الفرق هو ) ما19
        


 




    

سإوفا السإلمية المة أن الفرق حدّيإث في ) جاء20
فاذكر ناجية إحدّاها فرقة وسإبعون ثلثٍّ على تفترق

؟ الضالة الفرق هذه من فرق خمس أشهر
    


    


  

  )  

 

المسابقة في الفائازيإن أسإماء
بالترتيب ومشتركة  مشترك13 المسابقة في فاز

بدّرجة السباعي محمدّ أما ) الخت1التالي: 
زيإني ) الخ3 ،94/100 غندّور ) الخ2 ،97/100
) الخ6 ،94/100 مقصود محمدّ ) الخ5 ،94/100

الفرخ عبدّاللـه ) الخ7 ،94/100 الدّيإن شمس
أحمدّ ) الخ9 ،90/100 حمزة خالدّ ) الخ8 ،91/100

ن89/100 فائاز رحاب ) الخت10 ،90/100 خميس
) الخ12 ،87/100 المهاجر عبدّالرحمن أبو ) الخ11

محمدّ خالدّ ) الخ13 ،87/100 عبدّالوهاب محمود
التكريإمي الحفل في الجوائاز توزيإع تّم . وقد87/100ّ

السإلمية الحركة شباب إفطار عقب أقيم الذي
السإلمي المجلس قاعة في التراويإح وصلة السنوي

شهر من والعشريإن الرابع في ويإلزنيوسإاوث لوليإة
المبارك. رمضان

الجــوائاــز
: الولى   ًا      الجائزة وإيإاب ًا ذهاب للحج سإفر بطاقة

مصطفى      محمدّ لصاحبها الشرق سإفريإات تقدّمة
ّدّيإق. الص

: الثانأيةّ  اللحم    الجائزة لطحن مطبخ آلة
البوظة     ( لصنع آلة مع & Ice creamوالخضروات

dessert maker  (ماركةBreville  محمصة تقدّمة
على       مراد مصطفى لصاحبها والموالح للقهوة مراد

 : التالي  .Punchbowl Rd, Lakemba 504العنوان

      : شرح  الفقه في كاسإيت شريإط مائاة الثالثة الجائازة
 -    « اللـه «  فّك العودة سإلمان للشيخ المراما بلوغ كتاب

بقيمة-   للتجارة     300أسإره الحجار شركة تقدّمة دولر
 : عنوان   على ,1st floor, Lakemba Arcadeالدّولية

Haldon St Lakemba.

: الرابعةّ  تقدّمة Sharpماركة   Microwave الجائزة
Australian Best Appliances   البرادات لتصليح

 : عنوان      على سإكري نهاد لصاحبها 55والغسالت
Haldon St Lakemba 2195.

 : الخامسةّ  الدّورات    80الجائزة من كاسإيت شريإط
بقيمة      المشايإخ من لعدّد تقدّمة  250العلمية دولر

 : عنوان     على ّلم متس رضوان Lakemba 199 صيدّلية
St Lakemba.

: السادسإةّ  بقيمة    الجائزة إسإلمية كتب مجموعة
200 - على     أسإتراليا السإلمية المكتبة تقدّمة دولر

Shop 2, 165-171 Haldon St, Lakembaعنوان:

: السابعةّ  بقيمة    الجائزة ّيمة ق دولر 200هدّيإة
. لكمبا       في للمحاسإبة شهيدّ محمدّ مكتب تقدّمة

: الثامنةّ  بقيمة    الجائزة شرائاية دولر 200بطاقة
. جبارة      جمال لصاحبها جبارة محلت من

: التاسإعةّ  أوقات     الجائزة على تحتوي يإدّ سإاعة
غيث       المحامي تقدّمة العالم أنحاء لجميع الصلة

ّيإم. كر

: العاشرة   تقدّمة     الجائزة نقال منزل Collerهاتف
Chocolates. بانشبول 

: عأشر   الحاديإةّ بقيمة    الجائزة شرائاية 100بطاقة
شوز      ريإما محلت تقدّمة .Rima Shoesدولر

: عأشر    الثانأيةّ أشخاص    الجائزة لخمسة غذاء وجبة
.   - المطعم   تقدّمة لكمبا الياسإمين مطعم في

الحركةّ لشباب الخامس السنوي المخيم
بسدنأي السإلميةّ

ّيإاما رابع وفي المبارك رمضان شهر انتهاء بعدّ عيدّ أ
ّيمهم السإلمية الحركة شباب أقاما المبارك الفطر مخ

ّي ّدّة واسإتمّر أورنج، بمنطقة الخامس السنو لم
ّيإاما خمسة ّقى أ ّو في أبناؤنا فيه الت عن بعيدّ إسإلمّي ج



وإقامة تعالى اللـه طاعة في الغربّي المجتمع مساوئ
الفجر- صلة -خاّصة أوقاتها في جماعة الصلة

ّوعة، العلم حلقات وحضور اعتنى حين في المتن
نشاطات عبر البدّنية بالتربية المشرفون الخوة

اللعاب ومختلف القدّما وكرة والركض السباحة
ّية، وصيدّ الغابات في رحلة إلى إضافة الريإاض
السإماك.

ّيةّ رّحلت ّيةّ توجيه للناشئةّ ترفيه

الحركة     /   شباب الريإاضية اللجنة في الخوة يإقوما
إلى       تهدّفا للفتيان ّيهية توج ّية ترفيه برحلت السإلمية

صافا       إسإلمّي ّو ج في وعقيدّتهم بدّيإنهم ربطهم
بين.        للذكور رحلة الرحلت تلك آخر وكانت ونقّي

في     عشرة والرابعة Magicإلى  21/2/99الثامنة
Kingdom   منطقة 30بمشاركة  Canley Valeفي

ّي.      ودعو ترفيهّي برنامج الرحلة ّلل وتخ ًا شخص
الغربّي      المجتمع مساوئ عن ًا بعيدّ وريإاضّي

ومفاسإدّه.

   - بشكل  -  ّية ترفيه رحلت اللـه بعون الخوة ّظم وسإين
اللـه        بإذن المستقبل في ّدّدة متع مناطق إلى ّي دور

أبنائاهم       إشراك في الراغبين الخوة فعلى تعالى،
الرقم       على السإلمية الحركة شباب بمركز ّتصال ال

9740 4460 : الرقم      على عمر بالخ .0414883854أو

والعمرة الحج فريإضةّ لداء الهلل حملةّ

السإلمية الحركة شباب قاما تعالى اللـه من بتوفيق
لعاما الحّج فريإضة لداء الولى حملتهم بتنظيم
ّللت هـ. وقد1419ّ ّيزت بالنجاح الرحلة تك -بتوفيق وتم

الخوة سإهر حيث المتقن، تعالى- بتنظيمها اللـه من
ّفروا الحّجاج راحة على المشرفون ّلباتهم لهم وو متط

الشعيرة هذه أداء المستطاع قدّر لهم يإيّسروا لكي
الحجيج إقامة أّن بالذكر العظيمة. ويإجدّر السإلمية

النوار قصر في الحرمين من قريإبة مساكن في كانت
ّورة بالمدّيإنة المكّرمة بمكة إيإلفا وبرج المن

الراقي. بمستواهما المعروفين

بحّج بيته حّجاج على أنعم قدّ يإكون أن اللـه نسأل
ّبل وأن مشكور، وسإعّي مبرور ويإغفر الطاعات يإتق

ّفف وأن الذنوب، ّنه ديإنه، ويإنصر السإلما أّمة عن يإخ إ
 مجيب سإميع

المحتاجين وإغاثةّ اليإتاما كفالةّ مشروع

بإذن سإيعمل والمساكين لليإتاما وكفالتك إنفاقك إّن
الجراح وبلسمة الدّموع كفكفة على وعل جّل اللـه

يإفتح هذا مشروعنا وإّن الثكالى، آهات من والتخفيف
ٍر سإفير فاجعله والنصرة، العون مجال لك ورسإول خي

ٍة مكان. كّل في إخوانك إلى منك رحم

ّبل ّلت، مهما وصدّقة مساهمة كّل المشروع يإتق ق
ّي الشتراك عبر كانت وسإواء ّين بمبلغ الشهر مع
يإتّم الشتراك. ثّم غير من بالتبّرع أو أنت، تقّرره

أو اليتيم لكفالة الخوة اشتراكات مجموع اسإتخدّاما
أكثر يإكون وبهذا النتظار، قائامة من الجدّيإدّة اليتيمة

اليتيم. كفالة تحّمل في اشتركوا قدّ أخت أو أخ من

من لمزيإد أو المشروع في للشتراك
ّتصال نأرجو حوله، التفاصيل عألى: بنا ال

Phone: (02) 9740 4460 - Fax: (02) 9740
7921



الجماعأةّ باسإم الرسإمي الناطق  مع لقاء
رّاشد عأمر بليبيا المقاتلةّ السإلميةّ

 على مصنف السياسإية الناحية من الليبي النظاما
الفرد بحكم يإؤمن اسإتبدّادي ديإكتاتوري نظاما أنه

المطلق

عليها تقوما التي السإاسإية والمعالم المبادئ ماهي
 الجماعة

المدّى على اهدّافها وماهي المقاتلة السإلمية
والبعيدّ؟ المتوسإط
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ما والنار، بالحدّيإدّ الشعب القذافي الطاغوت حكم
 السياسإات هي

في المتسلطين الطواغيت من غيره عن تميزه التي
السإلمي؟ عالمنا

        
          

          
   


  

         
   


    


    

         
     


      

        
      

        

 


       

          
          
    

        

 


 

         
     

النظاما سإياسإات على الضوء تسليط يإمكنكم هل
 الليبي

والجتماعي؟ والقتصادي السياسإي الصعيدّ على
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القذافي شرور مع الليبي الشعب يإتعامل كيف
وزبانيته؟

         
        
 

          
          
         
           
        

         
          

       
        

        

الجماعة بين العلقة تحكم التي المبادئ ماهي
القائام؟ والحكم المقاتلة السإلمية

       
        

 

         

         
    

         
 

القائامة المعركة ومعالم حدّود لنا توضحوا أن لكم هل
الجماعة إعلن منذ والجماعة الليبي النظاما بين
الصعيدّ على تطوراته آخر وماهي النظاما، على الجهاد

الميدّاني؟
        
        

   

          
          
             
           

      

       
         
       
   

        
   


     

       
  


 


      

         
       



 انهيار الى سإيؤدي القذافي اغتيال أن تعتقدّون هل
ًا سإيؤثر أنه أما النظاما، الصراع مسار على سإلب

بالنظاما؟ للطاحة
         



         


         
          

         
       


 

         
   


 


      

         
        

 


          

          


        
         
      
 


      


    

       

بتصفية القذافي تهدّيإدّات مع المجاهدّون يإتعامل كيف
ليبيا؟ خارج المعارضين
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ظل في المستقبلية التطورات الى تنظرون كيف
 التآمر

أعدّاء قبل من السإلمي الجهاد حركات على الحالي
اللـه؟

           
         

      

       
        
         

        
          
  

         
      

        
         

    

        

  

          
  

           
          
     


  

أخيرة: كلمة
ويإثبت يإنصركم الله تنصروا ان ءامنوا الذيإن أيإها {يإا

ًا كفروا والذيإن اقدّامكم أعمالهم وأضل لهم فتعس
أعمالهم}  فأحبط الله أنزل ما كرهوا بأنهم ذلك


