
علماء األزهر يجددون دعوة أبناء اليمنعلماء األزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إىل االصطفاف والبعد عن الخالف
التأكيد على خطورة الغلو والتطرف وآثارهما املالتأكيد على خطورة الغلو والتطرف وآثارهما املدمرة على األمة

يف ندوة التطرف وتأثريه على األمةيف ندوة التطرف وتأثريه على األمة

عقدت مطلع األسبوع بجامع أبوبكر الصديق 
ــرف  ــو والتط ــول الغل ــة ح ــدوة ديني ــاء ن بصنع
ــالمي، نظمتها وزارة  ــىل الدين اإلس ــا ع وتأثريهم
ــز الثقايف  ــع املرك ــاد بالتعاون م ــاف واإلرش األوق
ــن  ــدى اليم ــف ل ــر الرشي ــة األزه ــرصي وبعث امل

بإرشاف مكتب األوقاف بأمانة العاصمة .
ــاء بعثة  ــش نخبة من علم ــالل الندوة ناق وخ
ــدداً من  ــني، ع ــدى يوم ــىل م ــف ع ــر الرشي األزه
ــرف واآلثار  ــو والتط ــوم الغل ــول مفه ــاور ح املح

السلبية للتطرف عىل األمة اإلسالمية ومخاطره 
ــالمي والحلول واملعالجات يف  عىل املجتمع اإلس

ضوء الكتاب والسنة املطهرة .
ــاء الدكتور  ــاب الفضيلة العلم وتحدث أصح
ــيش  حش ــن  أيم ــور  والدكت ــريي  الدم ــاز  الب
ــن خصائص  ــف، ع ــادل عبداللطي ــور ع والدكت
ــامه  ــماحته واتس ــالمي الحنيف وس الدين اإلس
ــاء ميرسا لألمة  ــطية واالعتدال حينما ج بالوس
ــني قال تبارك  ــرسا وكذلك رحمة للعامل ــس مع ولي

ــًطا ِلَتُكوُنوا  ــًة َوَس ــَك َجَعْلَناُكْم أَُمّ ــاىل " َوَكَذِل وتع
ُشَهَداَء َعَىل الَنّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 

."
ــرف اليأتيان  ــاء أن الغلو والتط ــح العلم وأوض
ــوق الله  ــط والتقصري بحق ــالل التفري ــن خ إال م
ــراط .. مؤكدين أن الدين  ــبحانه وتعاىل أو باإلف س
ــن الله  ــد املغالني يف دي ــف توع ــالمي الحني االس
ــدد أو التفريط أو التقصري  سواء كان ذلك بالتش
ــاِب َال َتْغُلوا ِيف ِديِنُكْم  ــاىل " ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَت قال تع

      
   * إن التفكر يف الكون من أسمى مراتب اإليمان 
ــة الخالق عز وجل، لكنه ليس باألمر الهني  بربوبي
ــددة ورشوط  ــد وفق آلية مح ــاج إىل جه فهو يحت

واضحة ,تبني مسار الوصول للتأمل السليم .
   ولهذا فإن للتفكر والتأمل منهجية معينة، من 
ــلكها وصل بإذن الله، فمنهجية التفكر القويم   س
ــي للوجود  ــور ح ــون  تص ــا يتك ــن خالله ــي م الت
ــم مع الكون  ــليم متناغ ــه، تصور عقدي س وخالق
ومنسجم مع الفطرة, بحيث يكون مرتبطاً ارتباطاً 
وجدانياً بالكون، وإيمانياً بالله, تصور يبعث عىل 
ــك من خالل أوامره  ــا والطمأنينة, لنتتبع ذل الرض

سبحانه يف هذا الشأن العظيم.  
      فالحق سبحانه وتعاىل يدعونا آمراً لاللتفات 
إىل آيات الكون لنتعرف عليه سبحانه من خاللها 
, فيتكون لدينا تصور يخلق مساراً سلوكيا راشدا 
ــة  ــا ,وألفة تذهب الوحش ــدا ربانيا خالص وتوحي
ــاىل:  { إِنَّ ِيف  ــال تع ــه...  ق ــات الل ــع كل مخلوق م
ــالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر  ــَمَواِت َواألَرِْض َواْخِت َخْلِق السَّ
ــُروَن اللََّه  ــاِب (190) الَِّذيَن َيْذُك ــاٍت ألُوِيل اَألْلَب آلَي
ــُروَن ِيف َخْلِق  ــَىل ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ ــاً َوُقُعوداً َوَع ِقَيام
ــًال  ــَذا َباِط ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم ــَمَواِت َواألَرِْض َربََّن السَّ
ــاِر (191) َربََّنا إِنََّك َمْن  ــَذاَب النَّ ــْبَحاَنَك َفِقَنا َع ُس
اِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر  ــْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّ ُتْدِخْل النَّاَر َفَق

}(192) آل عمران
ــموات واألرض         إن عملية التفكر يف آيات الس
ــخص  ــن أن يتناوله أي ش ــراً هينا يمك ــت أم ليس
بسهولة متى شاء وكيف شاء , كال  إن األمر يحتاج 
إىل همة عالية, وأهبة وإعداد , إنه ال يتسنَّى رؤية 
آيات السماوات واألرض الرؤية املبرصة الحية إال 
ــا لذلك... فال يتم  ــعى حثيث بقلب حي متفتح يس
ــي مع اآليات املبثوثة يف  الدخول يف تناغم وجدان
ــموات وتذوق حالوتها والتعرف عىل  األرض والس
أوصاف مبدعها , إال برشوط ثالثة, بينتها اآليات 
السالفة , الرشط األول أنها حرصت ذلك عىل أويل 
ــول - لقوله تعاىل: (إن يف  ــاب - أصحاب العق األلب
خلق السماوات واألرض، واختالف الليل والنهار، 
ــرَف الحق  ــن ع ــم كل م ــات ألويل األلباب).وه آلي
ــو الذاكرون  ــرشط الثاني وه ــه , ثمَّ ال ــدى إلي واهت
ــرياً .. ألن األول ال يكفي وحده للوصول إىل  الله كث

ــاج إىل طاقة  ــر ! فالعقل وحده يحت حدائق التفك
روحية , يستمدها من القلب الذي يتم تعبئته بها 
عن طريق الذكر بكل أنواعه فمن الذكر واألعمال 
الصالحة يرشف القلب طاقته األوىل , ويوزع هذه 
ــد ومنها العقل  ــع أعضاء الجس ــة إىل جمي الطاق
ــب  ملاذا,  ــرب النصي ــظ وأك ــذ أوفر الح ــذي يأخ ال
ليعمل ويضيف طاقة أخرى من مجهوده يوزعها  
ــا النصيب األوىف, وهكذا  ــب بعد أن يأخذ منه القل
ــة ديناميكية نامية ومثمرة  بينهما... عملية دوري

فالقلب والعقل متعاونان يكمل بعضهما البعض 
فال غنى ألحدهما عن اآلخر.

   فال يتفكر العقل إذا لم يكن يفيض عليه القلب 
ــة من فيوض روحانيته ولذلك ليس أي قلب  بطاق
ــتقبال آيات  ــوح املهيأ الس ــب الحي املفت ــل القل ب
الكون , وهذا القلب عزيز ال يكون كذلك إال بالذكر 

ليس أي ذكر  بل الذكر املتواصل .
ــه قياما  ــرون الل ــن يذك ــاىل: "الذي ــال تع     ..ق
ــرا محدودا  ــم" .. ليس ذك ــودا وعىل جنوبه وقع
ــتوعب التقلبات املتنوعة  يف وقت معلوم إنه يس
ــا , ومضمون ذلك  ــوال العبد عرب أوقاته كله ألح
ـــ وديمومة  ــلـ  ــهـ  عز وج ــر الل ــن ذك ــار م اإلكث
االتصال به , بمعنى أن العبد الذي ال يكون ذاكرا  
ــرثاً , وبالتايل ال  ــىل كل أحواله , ال يكون مك لله ع
يتأهل للوصول إىل ميدان التفكر , ! ألنه ال يكون 

ــاب املوصفني بالذكر الكثري , فأويل  من أويل األلب
ــوا جميعاً موصوفني بالذكر الكثري  األلباب ليس
ــم املقل ومنهم املكرث ,  وال يفتح  الباب  فتحا  منه
ــام الرشوط  وكمالها ...  ــال إال ملن يتحقق بتم كام
ــب جهده  ــد بعضها, ينال بحس ــو حقق العب ول
وذكره , والذروة تقتيض اإليفاء. فكل ما كان العبد 
ــره أكرب , وإن  ــرث كان ميدان فك ــغوال بالله أك مش
اختلفت وسائل الذكر وطرائق االتصال يف ذلك 
ــواء كان ذكراً  ــمى ذاكراً س ــغل بالله يس , فاملنش
عملياً أو قولياً أو غريه من سبل الذكر , فالتقوى 
ذكر والدعوة لله ذكر إلخ...فكلما سيطر ذكر الله 
ــيطرة كاملة وبصورة  ــعور س عىل الضمري والش
ــودا وعىل  ــة قياما وقع ــا فصلتها اآلي ــة كم دائم
جنوبهم , وجدت الفائدة وتحقق املراد ؛ ألن هذا 
ــب , وتصفية  ــاوة القل ــر وظيفته إذابة غش الذك
أكنَّته ورانه , الذي يتكون من املعايص والغفالت 
ــرزق وغريها من  ــب ال ــا وطل ــغال بالدني واالنش
ــا مصاحبة له  ــد ؛ وألنه ــب الحياة والجس مطال
عرب أوقاته يف معركة الحياة... لذلك فهو يحتاج 
ــحنه , محوا  ــة لتصفية قلبه وش ــة عالي إىل طاق
ــتعدا لتلقي آيات  وإثباتاً؛ ليصبح قلبا حيا مس
ــرف عىل صفاته وأرساره, وتلك لذة ال  الله. والتع

تعدلها لذة. ويف ذلك  فليتنافس املتنافسون.

   منهجيـة التفكر يف آيات الكون املبثــــــ
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حب الوطن من اإليمان(حب الوطن من اإليمان(١١))

حفظ النفس من مقاصد الشريعة اإلسالميةحفظ النفس من مقاصد الشريعة اإلسالمية
ــن روحه  ــده ونفخ فيه م ــان بي ــاىل اإلنس ــق الله تع خل
ــخر له  ــجد له مالئكته وس ــن صورة وأس ــواه يف أحس وس
السماوات وما فيها واألرض وما عليها وأنعم عليه بالنعم 
ــل إليه  ــي ال تعد وال تحىص وأرس ــة الت ــرة والباطن الظاه
ــم  ــب ليهتدي عىل درب الحياة ولريس ــل وأنزل الكت الرس

حياته وفق ما أراد مالك امللك سبحانه وتعاىل.
ــوال وعرضا وعمقا  ــالم رشيعة ممتدة ط ورشيعة اإلس
ــاعة وأما  ــا طول فإنها ممتدة لكل األزمان إىل قيام الس أم
عرضا فلكونها رسالة عامة لكل العاملني وأما عمقا فال .. 
لم ترتك شأنا من شؤون املعاش أو املعاد إال ولها فيه بيان 
ــورة  ٍء" س ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َيشْ قال تعاىل: "َوَنزَّ

النحل آيه 98.
ومن أهم مقاصد رشيعة اإلسالم حفظ النفس البرشية 
ــان لم  ــاة ومالكها فاإلنس ــب الحي ــاىل هو واه ــه تع ألن الل

ــريه وال يملكها  ــه وال لغ يهب الحياة لنفس
وبالتايل فال يحق له العدوان عليها.

ــس  ــظ النف ــالم لحف ــات اإلس وترشيع
ــرية ومتعددة ومتنوعة  وعصمة الدماء كث
أحاول يف هذه السطور أن أتعرض لبعضها 

بحسب ما يفتح الله عيلَّ فمنها ماييل:
ــواْ  ــرآن: "17َوَال َتْقُتُل ــا الق ــن وصاي -1 م
ــورة  " س َم الّلُه إِالَّ ِبالَحقِّ ــي َحرَّ النَّْفَس الَِّت

اإلرساء آيه 32. 
-2 ندد القرآن بقتل األوالد أو وأد البنات 
ــض العرب يف  ــودا عند بع ــذي كان موج ال
الجاهلني فقال تعاىل: " َوَال َتْقُتُلواْ أَْوَالَدُكم 

ــورة األنعام آيه 151.  ــُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّاُهْم" س ــْن إْمَالٍق نَّْح مِّ
ــأَيِّ َذنٍب ُقِتَلْت"  ــِئَلْت ِب ــال تعاىل: "81َوإَِذا اْلَمْوُؤوَدُة ُس وق

سورة التكوير آيه 8و9.
ــس من صفات عباد  ــل القرآن الحفاظ عىل النف -3 جع
الرحمن الذين استوجبوا رحمة الله ودخول جنته فقال 
ــَر َوَال َيْقُتُلوَن  ــِه إَِلًها آَخ ــَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَّ ــاىل: "َوالَِّذي تع
َم اللَُّه إِالَّ ِباْلَحقِّ " وفرق بني جريمة القتل  النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

والرشك ليدل عىل شناعة الجريمة.
ــلم القتل  ــه وآله وس ــىل الله علي ــول الله ص ــد رس -4 ع
ــبع  ــبع املوبقات أي املهلكات فقال: "اجتنبوا الس من الس
املوبقات الرشك بالله والسحر وقتل النفس التي حرمها 
ــم والتويل يوم  ــا وأكل مال اليتي ــق وأكل الرب ــه إال بالح الل

الزحف وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات".
ــديد عليه  ــل والوعيد الش ــن عاقبة القت ــر م -5 التحذي
ــن َيْقُتْل  ــه تعاىل: "َوَم ــن القرآن قول ــنة فم يف القرآن والس
ــا َوَغِضَب الّلُه  ــُم َخاِلًدا ِفيَه ــًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّ َتَعمِّ ــا مُّ ُمْؤِمًن
ــاء آيه  ــورة النس ــدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما" س ــِه َوَلَعَنُه َوأََع َعَلْي
ــلم أول ما  ــه عليه وآله وس ــنة قوله صىل الل ــن الس 93. وم
ــالة وأول ما يقيض  ــب عليه العبد يوم القيامة الص يحاس

فيه الدماء".
ــو أقل من  ــىل النفس بما ه ــن العدوان ع ــر م -6 التحذي
القتل حيث يقول صىل الله عليه وآله وسلم: "من روع آمنا 

فليس منا ومن حمل علينا السالح فليس منا".
ــه بن عمر ريض الله  ــم حرمة الدم فعن عبدالل -7 تعظي
عنهما قال: "رأيت رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم- 
ــة ويقول: "ما أطيبك وأطيب ريحك؟!  يطوف حول الكعب
ــذي نفس محمد بيده  ــا أعظمك وأعظم حركتك؟! وال وم
ــة املؤمن أعظم عند الله من حرمتك دمه وماله ولن  لحرم
ــلم ال ينبغي أن يظن بأخيه املسلم  نظن به إال خريا فاملس
ــك أو  ــى عىل الش ــس ال يبن ــس بالنف ــل النف ــريا وقت إال خ

الظن".
ــلم اقتتال  ــول الله صىل الله عليه وآله وس -8 اعترب رس
ــلمني مع بعضهم من أعمال الكفر فقد صح عن النبي  املس
ــلم أنه قال: "سباب املسلم فسوق  صىل الله عليه وآله وس
ــوداع: "ال ترجعوا بعدي  ــر" ويف خطبة حجة ال ــه كف وقتل

كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض".
-9 تحريم التعاون عىل العدوان بأي شكل من األشكال 
ــال تعاىل: " َوَتَعاَوُنواْ َعَىل اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنواْ َعَىل  فق
ــم 3 ويف الحديث: "من  ــورة املائدة رق ــِم َواْلُعْدَواِن" س اِإلْث
أعان عىل قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي بعض كلمة جاء 
ــي يائس من  ــىل جبينه آيس يعن ــوم القيامة ومكتوب ع ي

رحمة الله".
ــظ العقوبة عليها  ــم وتجريم الحرابة وتغلي -10 تحري
ــا واآلخرة والحرابة هي قطع الطريق عىل الناس  يف الدني
ــم وقتلهم قال تعاىل:  ــلب أمواله إلخافتهم وترويعهم وس
ــَعْوَن ِيف  ــوَلُه َوَيْس ــَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُس ــا َجَزاء الَِّذي "إِنََّم
ــْم  ــَع أَْيِديِه ــواْ أَْو ُتَقطَّ ــواْ أَْو ُيَصلَُّب ُل ــاًدا أَن ُيَقتَّ اَألْرِض َفَس
ْن ِخالٍف أَْو ُينَفْواْ ِمَن اَألْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِيف  َوأَْرُجُلُهم مِّ
ْنَيا َوَلُهْم ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم " سورة املائدة آيه 33. الدُّ

ــام وأخذ الحق بطرق غري  ــم الثأر وهو االنتق -11 تحري
ــع القصاص  ــال الجاهلية وترشي ــة وهو من خص مرشوع
ــاْ أُوِيلْ اَألْلَباِب "  ــاِص َحَياٌة َي ــْم ِيف اْلِقَص ــال تعاىل: "َوَلُك فق

سورة البقرة آيه 79. والقصاص ال يكون بيد األفراد وإنما 
يكون بيد اإلمام أي ويل األمر أو نائبه أي القايض.

-12 حرم اإلسالم مجرد نية القتل فمن نوى قتل نفس 
مجرد نية استحق عذاب الله تعاىل فقد صح يف الحديث أن 
النبي صىل الله عليه وآله وسلم قال: " إذا ألتقى املسلمان 
ــيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" قالوا يارسول الله  بس
ــال املقتول أي ما ذنب املقتول؟ قال: ’أنه  هذا القاتل فما ب

كان حريصاً عىل قتل صاحبه.
ــاىل: "َوإِن  ــني قال تع ــالح بني املتقاتل ــر باإلص -13 األم
َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اْقَتَتُلوا َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت 
إِْحَداُهَما َعَىل اْألُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إَِىل 
ــُطوا إِنَّ  أَْمِر اللَِّه َفِإن َفاءْت َفأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوأَْقِس

اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي " سورة الحجرات آيه 9.
ــلم أن  ــاري وس ــد روى البخ ــار فق ــم االنتح -14 تحري
ــلم قال:  ــىل الله عليه وآله وس ــول الله ص رس
ــدة فحديدته .. يتوجأ  ــه بحدي "من قتل نفس
ــدا مخلدا فيها  ــا يف بطنه يف نار جهنم خال به
أبدا ومن رشب سما فقتل نفسه فهو يتحساه 
ــدا ومن  ــدا فيها أب ــدا مخل ــار جهنم خال يف ن
تردى من جبل فقتل نفسه فهو يرتدى يف نار 

جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".
ــوت وهو أقل  ــرد تمنى امل ــم مج -15 تحري
ــول صىل الله  ــن االنتحار بكثري ويف ذلك يق م
ــني أحدكم املوت  ــلم: "ال يتمن ــه وآله وس علي
ــٍرض أصابه فإن كان ال محالة متمنيا فليقل:  ل
اللهم أحيني ما كانت الحياة خري يل وتوفني 

ما كانت الوفاة خري يل".
ــلم ويشمل الذمي أي اليهود  -16 تحريم قتل غري املس
ــن مواطن  ــلمني وهو م ــالد املس ــني يف ب ــارى املقيم والنص
ــي  ــن فف ــري املواط ــي غ ــو األجنب ــتأمن وه ــة واملس الدول
الحديث: "من أذى ذميا أو معاهدا فقد آذاني" والله تعاىل 
َجاَرَك َفأَِجْرُه " سورة  ــتَ ِكنَي اْس َن اْلُمْرشِ يقول: "َوإِْن أََحٌد مِّ

التوبة آيه 6.
ــس باإليذاء حيث يقول  ــم العدوان عىل النف -17 تحري
صىل الله عليه وآله وسلم: "املسلم من سلم املسلمون من 
ــانه ويده". واملؤمن من آمنه الناس واملهاجر من هجر  لس

ما نهى الله عنه.
ــون بيد ويل  ــق عىل أن يك ــل النفس بالح ــرص قت -18 ح
ــر أو نائبه يف ثالثة أحوال وردت يف الحديث: "ال يحل  األم
ــلم إال بأحدى ثالث النفس بالنفس والثبت  دم أمرئ مس
ــارك لدينه املفارق للجماعة" وهناك ال بد من  الزاني والت

مالحظة أمور وهي:
ــى الرشع مجاًال   ــبة لقتل النفس بالنفس أعط - بالنس

للعفو فيجوز ألولياء الدم العفو عن القصاص.
ــالم  ــوم أن اإلس ــن املعل ــي فم ــت الزان ــبة للثب - بالنس
ــرتط أربعة شهود  ــدد يف إثبات جريمة الزنى حيث اش ش
عدول يفرق بينهم وقت الشهادة وتتفق كلمتهم وهذا من 
الصعب أن يتحقق هذا إذا لم يكن هناك إقرار أو حمل دون 

املدة الرشعية.
ــني فقهاء  ــالف ب ــا خ ــد ففيه ــة املرت ــبة لعقوب - بالنس
ــع إىل تقدير ويل  ــل إليه أن ذلك يرج ــلمني والذي أمي املس

األمر أو القايض ملدى خطورة هذا املرتد من عدمها.
ــود بالجماعة يف  ــظ أن املقص ــم جدا أن نالح ــن امله - م
ــارق للجماعة  ــلم: "املف ــى وآله وس ــىل الله عليه قوله ص
ــن الجماعات  ــت جماعة م ــلمني عامة وليس جماعة املس

اإلسالمية املعروفة.
ــتويات  ــالم صلة الرحم عىل كافة املس -19 أوجب اإلس
ــان وأقاربه اعترب  ــاك رحماً صغرى بني اإلنس فكما أن هن
ــاً كربى بني  ــاداً يف األرض هناك رحم ــرآن قطعها إفس الق
ــم يف اآلية األوىل  ــدث عنها القرآن الكري ــة كلها تح البرشي
َها النَّاُس اتَُّقواْ َربَُّكُم  ــاء فقال تعاىل: "َيا أَيُّ ــورة النس من س
ــا َزْوَجَها َوَبثَّ  ــٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَه ن نَّْف ــِذي َخَلَقُكم مِّ الَّ
ــاءُلوَن ِبِه  ــاء َواتَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَس ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثًريا َوِنَس
ــَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا"  فالبرشية كلها أرسة  ــاَم إِنَّ الّل َواَألْرَح
واحدة يجب أن يحكمها التعايش والتعارف وقبول اآلخر 
ــلم يف  هذه حقيقة أكد عليها النبي صىل الله عليه وآله وس
ــه: "أال أن ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم  وقول
َها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم  ــن تراب" كما قال الله تعاىل: "َيا أَيُّ م
ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا " سورة  مِّ

الحجرات آيه 13.
ــدوان عىل النفس ليس وراءه إال اضطراب األمن  إن الع
وسوء أحوال البالد يف كافة املجاالت وخصوصا العدوان 
ــاء وتيتيم  ــن ترمل النس ــا يرتتب عليه م ــا بالقتل مل عليه
ــا ديننا الذي هو  ــراب البيوت اللهم أصلح لن األطفال وخ
عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح 
ــا وأجعل الحياة زيادة لنا يف  ــا آخرتنا التي إليها معادن لن
كل خري وأجعل املوت راحة لنا من كل رش آمني. والله يقول 

الحق وهو يهدي السبيل.
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ــدة وجودها،  ــم قاع ــبة لألم ــان بالنس األوط
ــات  وم ــا، ومقٍّ ــا، وأرض بنائه ــد حضارته ومه
ــة ، وال  ــا بني ــن دونه ــا م ــوم له ــها، ال تق معاش
ــل يبقى الناس من  ــيادة ب تتحقَّق من غريها س
غري أوطان مرشَّدين ، ال أمن وال أمان  وال سكينة  
ــان ،فال عجب  ــعادة وال إيم ــان وال س وال اطمئن
ــب األوطان يف نفوس  ــى األمم بتنمية ح أن  ُتعن

بنيها .

ــا  ــش عليه ــي يعي ــو األرض الت ــن : ه الوط
ــان وهو الوعاء التي تقوم عليه العقيدة  اإلنس
ــه  مقرَّ األهل من اإلخوة  والذي يحفظ األمة في
ــرات  ــوال والثم ــه األم ــريان وفي ــام والج واألرح
ــىل  ــراض ،فع ــل واألع ــه النّس ــكات وفي واملمتل
أرض الوطن توجُد مقاصد الرشيعة اإلسالمية 
ــل  الخمس وهي: الدين والنفس والعقُل والنس
ــلم عبادة  واملال وعىل أرض الوطن  يحقَقّ املس

ــس هواءه ،  ــه الحكيم يتنفَّ ــق رشع ــه وتطبي الل
ويرشب ماءه ،ويأكل من خرياته .

ــوب واللباس ،وحبَّ  ــان كالث فالوطن لإلنس
الوطن رضورة رشعية وعقلية وحبُّه من اإليمان 
وقد علمنا الرسول العدنان صىل الله عليه وآله 
وسلم حب الوطن ورضورة املحافظِة عليه ،وأنَّ 
ذلك من اإليمان  وللموضوع بقية فإىل األسبوع 

القادم بإذن الله . 

ـــ للتأمل :  
ماذا ؟ أيدري إخوتي وأبي 

أني يمانٌي بال يمِن ؟
هل يل ُهنا أو هاهنا وطٌن؟ 

ال، ال: جراحي وحدها وطني
الشاعر / عبد الله الربدوني – رحمه الله 

*مستشار وزارة األوقاف واإلرشاد.
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