
ــن الراعي أكد أن مرشوع  ــتاذ عبدالله حس االس
ــة والوطن  ــرشوع تحرير األم ــد هو م ــهيد القائ الش
ــار ان اليمن  ــه وأش ــتى صنوف ــتعمار بش ــن االس م
ــأن  ــيكون لها ش ــرد أن تضع الحرب أوزارها س بمج
ــه تعاىل((الذين إن مكناهم يف  ــري وقال: يقول الل كب
ــزكاة وأمروا باملعروف  األرض أقاموا الصالة وآتوا ال
ــر ولله عاقبة األمور)) من هذة اآلية  ونهوا عن املنك
ــي الذي نادى به  ــارن بني املرشوع القرآن املباركة نق
ــة والوطن  ــل يف تحرير األم ــد واملمث ــهيد القائ الش
ــايف واالجتماعي  ــتعمار االقتصادي والثق من االس
ــة ،وتأتي  ــن الوصاية الخارجي ــتقالل اليمن ع واس
ــور الصناعات  ــهد الوطن ظه ــرى وقد ش هذه الذك
ــه ردعت املعتدي وجعلته  الوطنية التي بفضل الل
ــة تجاه   ــه العدواني ــاب ملغامرات ــب ألف حس يحس
ــي ،وتفعيل  ــاب التجنيد الطوع ــم فتح ب ــا ،وت بالدن
مؤسسات الدولة بشقيها القضائي والرقابي ولوال 
ــس الدولة املدنية  ــرب املفروضة لرابنا أس هذه الح
العادلة واالستقرار واألمن والخري بوتائر متسارعة 
ــعب مصداق هذا القول بعد أن تضع  ،وسيكون الش
ــه لليمن  ــرص بفضل الل ــا ويعلن الن ــرب أوزاره الح
ــالد ، وما  ــتباح الب ــرشوع العدوان الذي اس ــني م ،وب
ــهودة تستوجب منا  تحقق للوطن من تطورات مش
شكر املوىل سبحانه ومواصلة نهج الكفاح املقدس .
ــارأن  ــارضي أش ــح الح ــه صال ــتاذ عبدالل األس
ــهيد القائد كانت حافلة بالعطاء  مسرية حياة الش
والكفاح والتحرك الجاد من اجل صيانة الوطن من 
أخطار الغزو األجنبي وقال: تأتي الذكرى السنوية 
ــي وقد  ــدر الدين الحوث ــني ب ــد حس ــهيد القائ للش
ــارعة يف العديد  ــهد الوطن اليمني تطورات متس ش
ــعب اليمني إنجاح  ــارات فقد استطاع الش من املس
ــتطاع أبناء  ــد الطوعي واس ــة التجني فعالية حمل
ــدرات القتالية يف مجال القوة  ــن أن يطوروا الق اليم

الصاروخية وهذا بفضل الله. 
ــر العظيم  ــارك كان له األث ــد املب ــك أن القائ والش
ــث تحرك  ــة حي ــرية القرآني ــرشوع املس ــاء م يف إحي
ــه الناس  ــكت في ــد يف الوقت الذي س ــهيد القائ الش
ــر كان ملحوظاً للجميع ولكن لم يجرؤ  مع أن الخط
أحد عىل التحرك ومبارشة العمل وهو ما أقدم عليه 
ــا الناس إىل  ــة ودع ــد ببصرية وحنك ــهيد القائ الش

التحرك وهذا عمل يرىض الله. 
ويف هذا املقام نشكر قائد الثورة السيد عبدامللك 
ــجاعته ونقول له املزيد من اإلقدام  الحوثي عىل ش
ــيظل عىل  ــعب اليمن س ــىل رضب األعداء بأن ش ع

العهد وفياً للمسرية القرآنية وللشهيد القائد .
ــارضي حديثه  ــه الح ــتاذ عبدالل ــم األس واختت
محيياً األبطال املرابطني يف جبهات العزة والرشف.

ــار إىل أن  ــالح أش ــر ص ــن عام ــتاذ عزالدي األس
ــهيد القائد هو إحياء  إحياء الذكرى السنوية للش
ــني ملقاومة مرشوع  ــروح الجهادية يف قلوب املؤمن لل

االستكبار األمريكي – الصهيوني وقال:
ــرشوع التوعية يف  ــبة إحياء م دالالت هذه املناس
ــوع إىل القرآن الكريم  ــالمية بالرج نهضة األمة اإلس
ــوب املؤمنني ملقاومة  ــاء الروح الجهادية يف قل وإحي
ــي األمريكي  ــي الصهيون ــتكبار العامل مرشوع االس
ــدرات أمة  ــىل مق ــيطرة ع ــة والس ــاعي للهيمن الس
ــاء مثل هذه  ــا لذلك ال بد من إحي ــالم وخرياته اإلس
ــام بدورهم أمام  ــع للقي ــاظ املجتم ــبات ال يق املناس
ــه يف القرآن الكريم  ــم الحقيقي الذي ذكره الل عدوه
ــن أمنوا  ــاس عداوة للذي ــد الن بقوله ((لتجدن أش
ــالم يكيدون  ــن أرشكوا)) فأعداء اإلس اليهود والذي

ــعون يف  ــالم يس ــلمني، أعداء اإلس ــالم وللمس لإلس
ــاد  ــاد ،إفس ــري اإلفس ــم غ ــم  له ــادا واله األرض فس
ــاد اقتصادي وفساد عسكري وفساد  أخالقي وفس
ثقايف وغري ذلك من الفساد الذي يسعون لتحقيقه 
ــلمني عن دينهم لذلك فمطلوب  ،وهي أن يردوا املس
من املسلمني أن ينتبهوا من غفلتهم ويعدوا عدتهم 
ــدوا لهم ما  ــال تعاىل((وأع ــم كما ق ــة عدوه ملواجه
ــل ترهبون به  ــاط الخي ــوة ومن رب ــتطعتم من ق اس
ــلمني أن يعدوا  عدو الله وعدوكم))  هذا واجب املس
ــتطعنا من  ــم لعدوهم يجب أن نعد لهم مااس عدته
قوة من سالح ،ومن ثقافة واقتصاد وزراعة وصناعة 
ــع االكتفاء  ــق للمجتم ــك مما يحق ــب ونحو ذل وط

الذاتي.
ــع  ــون بجمي ــب أن تك ــدوان يج ــة  الع فمواجه

الوسائل املعارصة.
ــار إىل أن الشهيد القائد  عبدالرحمن الكبيس أش
ــتطاع  أن يغري وجه  ــة و اس ــل املرحل ــق رج كان بح
ــت تحوالت  ــانية أحدث ــة قرآنية إنس ــن بثقاف اليم
ــة واالنتماء  ــة والهوي ــوم املواطن ــة يف مفه حضاري

وقال:
يعيش الوطن اليمني الذكرى السنوية للشهيد 
ــوالت النوعية  ــن التح ــهد العديد م ــد وقد ش القائ

،ماهي دالالت املناسبة 
ــب ومؤلف):جامع  ــيس (كات ــن الكب عبدالرحم

صنعاء املقدس :
ــني  ــهيد القائد حس ــنوية للش إن الذكرى الس
ــها  ــوان الله التي نعيش ــي رض ــن الحوث ــدر الدي ب
ــذا الرجل  ــادت ألينا ذكريات ه ــام قد أع ــذه األي ه

ــة ثقافية  ــة قرآني ــن بثقاف ــه اليم ــري وج ــذي غ ال
ــة يف مفهوم  ــوالت حضاري ــت تح ــانية أحدث إنس
املواطنة والهوية واالنتماء ، عزز بثقافته القرآنية 
ــهدها يف  الكثري من التحديات والتغريات التي نش
ــات ومنها صعدة  ــة يف كل الجبه ــا التنموي حياتن
ــيادة وبالهوية  ــتقاللنا بالقرار وبالس ــي اس ويكف
وبالحضارة حيث اإلحساس والشعور باملنجزات 
الذاتية السياسية والوطنية وما يتعرض له اليمن 
العظيم من عدوان وحرب عاملية حقيقية من قوى 
ــىل أرضنا  ــاد يف األرض ع ــرش والطغيان واإلفس ال
ــوي البيان والحجة أننا أهل  ومقدراتنا إّال دليل ق
ــس لها نظري  ــة ومظلومية لي ــق وعدال ــة وح قضي
ــنوات الثالث املاضية  ــذا التاريخ ،وخالل الس يف ه
ــتطعنا  من حقنا يف الدفاع عن أرضنا وعرضنا اس
ــالمية  بوحدتنا الداخلية والوطنية اليمنية واإلس
ــداء  ــوكة األع ــرس ش ــارات ونك ــع االنتص أن نصن
ــلحتنا التي تحمى بها  ــع  يف ذات الوقت أس ونصن
ــي ويد،تقاتل وتحمي  أمتنا وهكذا يد تصنع وتبن
حتى صار اليمن عنوانا للقوة والكرامة وأنموذجا 
ــذه الهوية  ــتى أصقاع املعمورة ،به ــذي به ش تحت
ــهيد  ــيد الش ــتلهمنا من دروس الس ــة اس القرآني
القائد الكثري من العرب والعظات وكانت هذه النقلة 
ــتكربين إىل  ــا لألعداء واملس ــن تبعيتن الصادقة م
االستقالل يف كل مجريات حياتنا ملنظومة واحدة 
وهوية ثابتة لن نحيد عنها ولن تستكني والعاقبة 

للمتقني.
األستاذ صادق محسن املعاىف أوضح أن الشهيد 
ــة الثاقبة كرس قيود الخوف  ــد برؤيته اإليماني القائ

وحطم جدار الصمت وأضاف قائًال:
ــنوية للشهيد القائد  يعيش الوطن الذكرى الس

ما هي دالالت إحياء هذه املناسبة ؟
ــة وال مذهبية  ــخصية حزبي ــذا القائد ليس ش ه
ــو رَُجل القرآن الذي قدم القرآن لألمة يقدر ما كان   ه
ــذي يضمن ملن  ــالم الواعي ال ــد اإلس معطال وجس

حمله العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة .
ــرس قيود الخوف  ــبة ك ــاء مثل هذه املناس    وإحي
أيضا ألن الشهيد القائد هو من كرس الخوف وحطم 
جدار الصمت وتكلم عندما سكت اآلخرون وتهيبوا.
ــرك يف املراحل  ــم التح ــبة  نتعل ــن هذه املناس وم
الصعبة وكيف يكون تقديم الحجة وتوضيح الحق .
ــن ألن يطلع عىل  ــكل مؤم ــرى فرصة ل ــذه الذك ه

تراث هذا القائد املؤمن العظيم. 

الدين والحياة
الثــــورة٠٧

رؤية إيمانية

ــي – رضوان  ــدر الدين الحوث ــني ب ــهيد القائد حس ــا نعرف بأن الش عندم
ــتبداد عىل أيدي  ــه األمة من القهر واالس الله عليه- كان يتألم كثرياً ملا تعيش
ــعب الفلسطيني ومخططات تهويد القدس  أعدائها، لقد كانت معاناة الش
الرشيف من أولويات اهتمام الشهيد القائد فقد تناول ما يجري يف فلسطني 

من عدة جوانب.
ــت قضية  ــة األمة الكربى وليس ــدس باعتبارها قضي ــدث عن الق ــد تح  وق
ــعب الفلسطيني وحده وأن الفلسطينيني حتى وإن تخلوا عن  خاصة بالش

قضية القدس واعرتفوا بإرسائيل ملا جاز لألمة أن تتخىل عن القدس.
ــاهد تفاصيلها اليوم يف  ــا مهمة نش ــهيد القائد حول قضاي ــدث الش و تح
ــت مقترصة  ــالمي الراهن وهي أن أطماع اليهود ليس ــهد العربي واإلس املش
عىل القدس أو فلسطني وحدها وإنما هي البداية لتحقيق مرشوعهم الكبري.

حسن الخزان ــب الفكر  ــود املاضية أصي خالل العق
ــود, واكتفائه  ــالمي بنوع من الجم اإلس
ــة  ونتيج ــات  والتلخيص ــرشوح  بال
ــة تدجينه  ــيايس ومحاول للحصار الس
ــة  ــة والثوري ــع اإلبداعي ــف املناب وتجفي
ــرية القرآنية كعودة  بداخله جاءت املس
ــالم  لإلس األوىل  ــة  الصافي ــع  املناب إىل 
األصيل وتفعيل قدرات العقل اإلسالمي 
ــاطه االجتهادي وتأسيس خطاب  ونش
ــة  ــني األصال ــزج ب ــاري يم ــي حض دين
ــات الواقع,  ــي احتياج ــارصة ويلب واملع
ــة  ــة املاس ــد أدرك الحاج ــهيد القائ الش

للتحول واالنتقال  بالخطاب الديني من 
ــال الحركة واألداء  ــود إىل مج حالة الرك

النافع املستنري يف مسرية املجتمع.
من خالل معرفته باللحظة التاريخية 
ــار التي  ــاة األمة واألخط ــة يف حي الفارق
ــة  الثقافي ــتويات  املس ــىل  ع ــا  تتهدده
ــة  االجتماعي ــا  وهويته ــية  والسياس
ــد  ــهيد القائ ــتطاع الش ــة، اس واإليماني
إحياء روح األمة التي يحاول االستكبار 
ــي الصهيوني إخماد هذه الروح  األمريك

النابضة بالحياة

قرين القرآن..العودة إىل املنابع

عادل أبو زينة  

صنع التحول الحضاري الشامل لليمن الجديد الشهيد القائدالشهيد القائد
الثورة /عادل محمد

ــه عليه يف حياتنا ترتكز  ــني بدر الدين الحوثي رضوان الل ــهيد القائد حس ــاها الش القيمة الحقيقية التي أرس
ــان  ــار للذات الحضارية اليمنية ،ومن ثمار هذه الرتبية اإليمانية أصبح إنس ــارصة هي إعادة االعتب املع

األرض اليمنية اليوم هو صمام أمان الوطن ضد كل املؤامرات ومشاريع اإلرهاب واالحرتاب .
وليس غريبا أن يكون  االنسان اليمني وهو يسري عىل النهج املحمدي أن يكون مستوى التحديات املصريية ويقدم 

أروع التضحيات دفاعاً عن األهل واألرض.
ــة واجتماعية واليكم  ــخصيات علمائي ــت "للثورة" ش ــهيد القائد تحدث ــنوية للش ــن دالالت احياء الذكرى الس ع

املحصلة:

ــْم أَأَنَذرَْتُهْم أَْم  ــَواٌء َعَلْيِه ــاىل"0إِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َس ــول الله تع يق
ــْمِعِهْم َوَعَىل  ــْم َال ُيْؤِمُنوَن َخَتَم الّلُه َعَىل ُقُلوِبهْم َوَعَىل َس ــْم ُتنِذرُْه َل
أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيٌم َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا ِبالّلِه 
ــَه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما  ــم ِبُمْؤِمِننَي ُيَخاِدُعوَن الّل ــْوِم اآلِخِر َوَما ُه َوِباْلَي
رٌَض َفزَاَدُهُم الّلُه  ــُعُروَن ِيف ُقُلوِبِهم مَّ م َوَما َيْش ــهُ َيْخَدُعوَن إِالَّ أَنُفَس
ــُدواْ  َمرَضاً َوَلُهم َعَذاٌب أَِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِس
وَن َوَلِكن  ــدُ ِيف األَرِْض َقاُلواْ إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن أَال إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِس
الَّ َيْشُعُروَن َوإَِذا ِقيَل َلُهْم آِمُنواْ َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلواْ أَُنْؤِمُن َكَما آَمَن 
ــوَن َوإَِذا َلُقواْ الَِّذيَن  َهاء َوَلِكن الَّ َيْعَلُم ــفَ ــَفَهاء أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّ السُّ
اِطيِنِهْم َقاُلواْ إِنَّا َمَعْكْم إِنََّما َنْحُن  ــيَ آَمُنواْ َقاُلواْ آَمنَّا َوإَِذا َخَلْواْ إَِىل َش
ــْم َيْعَمُهوَن  ُهْم ِيف ُطْغَياِنِه ــْم َوَيُمدُّ ــَتْهزُِئ ِبِه ــَتْهِزُؤوَن الّلُه َيْس ُمْس
ــت تَِّجارَُتُهْم َوَما  ــَدى َفَما َرِبَح َالَلَة ِباْلُه ــَرتُُواْ الضَّ ــَك الَِّذيَن اْش أُْوَلِئ
َكاُنواْ ُمْهَتِديَن) صدق الله العظيم .اآليات من (6)حتى (16) من 

سورة البقرة :
وهكذا – يا أخي يف العروبة واإلسالم – نقول لك – هذا هو منطق 
ــه " َوِباْلَحقِّ أَنزَْلَناُه  ــذي قال الله تعاىل بخصوص ــرآن الكريم ال الق
ــاىل "َال َيأِْتيِه  ــورة اإلرساء وقوله تع ــن س ــَزَل" (105) م ــقِّ َن َوِباْلَح
ــورة فصلت  ــُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه وََال ِمْن َخْلِفِه" اآلية (42) من س اْلَباِط
ــوص الكفر والكافرين  ــو منطق القرآن بخص ــم نقول لك هذا ه نع
ــة املحكمة  ــه اآليات القرآني ــني , وكما نصت علي ــاق واملنافق والنف
ــاص بالكفر والكافرين والنفاق  ــي افتتحنا بها هذا البحث الخ الت
ــالم  ــان واملؤمنني واإلس ــد من اإليم ــا املوح ــني , وموقفهم واملنافق
واملسلمني يف كل زمان ومكان ووقت وأوان أخي يف العروبة واإلسالم 
ــم كله ومن أوله إىل آخره وأمعنت النظر  ــا قرأت القرآن الكري – إذا م
ــوف تتوصل إىل –  ــه فس ــده وأهدافه ومرامي ــت مقاص ــه وتفهم في
ــا صلة مبارشة وغري مبارشة بجميع  معرفة جميع معانيه التي له

شؤون حياتك الدينية والدنيوية واآلخروية بوحه عام وبايمانك 
ــل أعدائك  ــدى عليها من قب ــك وكرامتك املعت ــالمك واخالق وإس
ــني الكفرة  ــك وكرامتك التاريخي ــك وحريت ــداء دينك وأخالق وأع

واملنافقني بوجه خاص :-
ــت ذلك – عرفت معرفة تامة ومؤكدة أن الكفر والنفاق  وإذا علم
(أخوان توأمان بعضهما من بعض يجمعهما – قاسم مشرتك وهو 

.
ان الكفر نوعان وكاآلتي :

النوع األول :-
ــمس يف رابعة  ــح وضوح الش ــني والواض ــح الب ــر الرصي 1 - الكف
ــروف تمام املعرفة لدى الخاصة والعامة من  النهار وهذا النوع مع
املؤمنني بالله ومألئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خريه 

ورشه .
النوع الثاني :-

ــر النفاق , وهو النوع الذي يتظاهر صاحبه باإليمان  2 - الكف
ــالم من خالل تقمصه لعباءة اإليمان واإلسالم فهو وكما  واإلس
ــرة (2َوإَِذا َلُقواْ  ــورة البق قال الله تعاىل يف اآلية رقم (14) من س
ــَياِطيِنِهْم َقاُلواْ إِنَّا َمَعْكْم  ــَن آَمُنواْ َقاُلواْ آَمنَّا َوإَِذا َخَلْواْ إَِىل َش الَِّذي
ــرآن الكريم ويمعن  ــن يقرا الق ــَتْهِزُؤوَن) وإن م ــُن ُمْس ــا َنْح إِنََّم
النظر فيه ويف دالالت آياته ومقاصده وأهدافه ومراميه ويحدث 
ــق والباطل ) املتمثالن يف  ــتمربني (الح من رصاع دام مرير مس
ــاق – من جهة  ــة – ويف –الكفر والنف ــالم من جه ــان واإلس : اإليم

أخرى .
يف كل زمان ومكان ووقت وأوان وبعبارة أخرى منذ أن خلق الله 
األرض ومن عليها وبصورة أدق – منذ أن خلق الله آدم أبا البرش 
ــحه بل واختاره ليكون خليفة له سبحانه وتعاىل يف األرض  ورش
وإعالمه عز وجل ومكالئكته بذلك بقوله:"   إِنِّي َجاِعٌل ِيف األَرِْض 
َماء وََنْحُن  ــُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ َخِليَفًة َقاُلواْ أََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِس

ُس َلَك َقاَل إِنِّي أَْعَلُم َما َال َتْعَلُموَن َوَعلََّم آَدَم  ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك وَُنَقدِّ
اء  ــمَ ــَماء ُكلََّها ُثمَّ َعرََضُهْم َعَىل اْلَمالَِئَكِة َفَقاَل أَنِبُئوِني ِبأَْس األَْس
ــْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا  ــُؤالء إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي َقاُلواْ ُس َه
ا أَنَبأَُهْم  إِنََّك أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َقاَل َيا آَدُم أَنِبْئُهم ِبأَْسَمآِئِهْم َفَلمَّ
ــَماَواِت َواألَرِْض  ــَمآِئِهْم َقاَل أََلْم أَُقل لَُّكْم إِنِّي أَْعَلُم َغْيَب السَّ ِبأَْس
ــُجُدواْ  ــْم َتْكُتُموَن َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة اْس ــُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُت َوأَْعَل
ــَجُدواْ إِالَّ إِْبِليَس أََبى َواْسَتْكَربَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن َوُقْلَنا  آلَدَم َفَس
َة َوُكَال ِمْنَها رََغداً َحْيُث ِشْئُتَما وََال  َيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ
ْيَطاُن َعْنَها  اِلِمنَي َفأَزَلَُّهَما الشَّ َجرََة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطواْ َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم  َفأَْخرََجُهَما ِممَّ
َقرٌّ َوَمَتاٌع إَِىل ِحنٍي" صدق الله العظيم اآليات من  ــتَ ِيف األَرِْض ُمْس

رقم ( 30-  36) من سورة البقرة.
ــالم- الذي ال  هذا هو القرآن الكريم يا أخي يف العروبة واإلس

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
ــه (بالحق أن  ــاىل أيضا يف وصف ــبحانه وتع ــذي قال الله س وال
ــدا وتتبعت من خالل  ــق نزل" وأنك إذا ما قرأته جي ــاه وبالح أنزلن
آياته املحكمات األحداث والرصاعات التي جرت وال تزال تجري- 
ــق الله األرض ومن  ــل أو الخري والرش منذ أن خل ــني الحق والباط ب
ــرش وحتى اليوم  ــه آدم أبا الب ــد منذ أن خلق الل ــا وبالتحدي عليه
ــم اليقني أن الرصاع  ــام املعرفة وتعلم عل ــوف تجد أو تعرف تم فس
ــرث الله األرض  ــتمر حتى ي ــوف يس ــني الحق والباطل قديم وس ب
ــا  ــر والكافرين والنفاق واملنافقني هما أساس ــن عليها وأن الكف وم
ــتنادا منا  ــدرا الرصاع بني الحق والباطل أو الخري والرش واس ومص
إىل ذلك اخرتنا أن يكون هذا البحث "بعنوان" الكفر والنفاق أخوان 
توأمان" وما أحسن وأروع وأصدق من قال يف ذلك شعراً وكاآلتي:

فللخري أهل يعرفون بهديهم
إذا اجتمعت عند الخطوب املجامع

وللرش أهل يعرفون بشكلهم

تشري إليهم بالفجور األصابع
هذا وبالنظر والتقييم لكل من اإليمان واإلسالم من جهة والكفر 
ــىل حدة وخاصة يف  ــرى ووضع كل منهما ع ــاق من جهة أخ والنف
ــتجدة التي  ــارض وعىل ضوء األحداث واألوضاع املس عرصنا الح
ــها أمتنا العربية املسلمة  ــها العالم اليوم بوجه عام وتعيش يعيش
ــرى يف العالم بوجه خاص نجد  ــائر األمم األخ اليوم مع بقية أو س
ــىل القيام بعمل  ــا وتعاقدا واجمعا ع ــاق قد تحالف ــر والنف أن الكف
ــن  ــن جبهة واحدة وذلك لش ــا بينهما وضم ــق فيم ــرتك منس مش
ــكرية وسياسية وإعالمية واقتصادية يهودية  حرب عدوانية عس
ــالم تحت  ــة أمريكية ظاملة عىل العروبة واإلس صهيونية وصليبي
ــمونه بـ"الحرب ضد اإلرهاب" ودون تفريق أو تمييز  غطاء ما يس
بني العروبة واإلسالم وبني ما يسمونه إرهابا إذ الكل يف نظرهم عدو 
لهم وال فرق عندهم بني هذا وذاك األمر الذي يجعلنا نشد أنظارنا 
ــدَّ  وبإيمان عميق نحو قوله الله تعاىل يف كتابه العزيز (َلَتِجَدنَّ أََش
النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنواْ اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَُكواْ) وقوله تعاىل (َوَلن 
ِبَع ِملََّتُهْم) وقوله عز من  ــرَْىض َعنَك اْلَيُهوُد وََال النََّصارَى َحتَّى َتتَّ َت
وُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْسَتَطاُعواْ)  قائل (وََال َيزَاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى َيرُدُّ
هذا ما استلهمناه ويتستلهمه كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة 
ــن الزيغ  ــنة النبوية املطهرة م ــم والس ــرآن الكري ــن نصوص الق م
ــارئ الكريم لهذا (البحث)  ــوى ويف الختام نقول لك أيها الق واله
ــة- بالنفاق واملنافقني  ــن النصوص القرآنية الخاص إليك املزيد م

والروابط التي تربطهم بالكفر والكافرين وكاآلتي:
ــِبيِل الّلِه  ــْم َتَعاَلْواْ َقاِتُلواْ ِيف َس ــَن َناَفُقواْ َوِقيَل َلُه ــَم الَِّذي (َوْلَيْعَل
ــِر َيْوَمِئٍذ أَْقرَُب  ــْم ُهْم ِلْلُكْف ــاًال الَّتََّبْعَناُك ــواْ َلْو َنْعَلُم ِقَت ــواْ َقاُل أَِو اْدَفُع
ا َلْيَس ِيف ُقُلوِبِهْم َوالّلُه أَْعَلُم ِبَما  ــوَن ِبأَْفَواِهِهم مَّ ِمْنُهْم ِلإلِيَماِن َيُقوُل
ِ اْلُمَناِفِقنَي ِبأَنَّ  ــرشِّ ــورة آل عمران (َب ــوَن) اآلية (117) من س َيْكُتُم
َلُهْم َعَذاًبا أَِليًما الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن أَْوِلَياء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي 
ــات (-139 ــِه َجِميًعا) اآلي ــإِنَّ الِعزََّة ِلّل ــزََّة َف ــُم اْلِع ــوَن ِعنَدُه أََيْبَتُغ

ــث الخاص( بالكفر  ــورة املائدة هذا وتتمة لهذا البح 140) من س
ــاح لصورتيهما  ــادة يف اإليض ــدة وزي ــتكماال للفائ ــاق) واس والنف
ــة بعنوان  ــورة خاص ــمها لنا الله تعاىل يف س ــرب عنها ورس ــا ع وكم
ــا هذا" يف  ــم بها "بحثن ــد احببنا أن نختت ــون" فق ــورة املنافق "س
ــه الرحمن الرحيم "إَِذا  ــم الل هذه العجالة وكما قال الله تعاىل بس
ــُه َيْعَلُم إِنََّك  ــوُل اللَِّه َواللَّ ــَهُد إِنََّك َلرَُس ــاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْش َج
ــَهُد إِنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذُبوَن (1) اتََّخُذوا أَْيَماَنُهْم  ــوُلُه َواللَُّه َيْش َلرَُس
ــاء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن (2) َذِلَك  يِل اللَِّه إِنَُّهْم َس ــبِ وا َعن َس ُجنًَّة َفَصدُّ
ــَىل ُقُلوِبِهْم َفُهْم َال َيْفَقُهوَن (3) َوإَِذا  ــْم آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع َع ِبأَنَُّه
رَأَْيَتُهْم ُتْعِجُبَك أَْجَساُمُهْم َوإِن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكأَنَُّهْم ُخُشٌب 
ــُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذرُْهْم َقاَتَلُهُم  ــنََّدٌة َيْحَس َس مُّ
ــوُل اللَِّه  ْغِفْر َلُكْم رَُس ــتَ اللَُّه أَنَّى ُيْؤَفُكوَن4/َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َيْس
ْسَتْكِربُوَن (5) َسَواء َعَلْيِهْم  وَن َوُهم مُّ ــُهْم َورَأَْيَتُهْم َيُصدُّ ْوا ُرُؤوَس َلوَّ
أَْسَتْغَفرَْت َلُهْم أَْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلن َيْغِفَر اللَُّه َلُهْم إِنَّ اللََّه َال َيْهِدي 
ــَىل َمْن ِعنَد  ــوَن َال ُتنِفُقوا َع ــُم الَِّذيَن َيُقوُل ــِقنَي (6)ُه ــْوَم اْلَفاِس اْلَق
ــَماَواِت َواْألَرِْض َوَلِكنَّ  ــهِ َخزَاِئُن السَّ وا َوِللَّ ــوِل اللَِّه َحتَّى َينَفضُّ رَُس
اْلُمَناِفِقنَي َال َيْفَقُهوَن (7) َيُقوُلوَن َلِنئ رََّجْعَنا إَِىل اْلَمِديَنِة َلُيْخرَِجنَّ 
اْألََعزُّ ِمْنَها اْألََذلَّ َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلرَُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي َال 

َيْعَلُموَن" اآليات من (1) حتى (8) من سورة املنافقون.
ــذا البحث ويف هذه  ــا أن نتناوله ونورده يف ه ــذا ما يرس الله لن ه
ــه تعاىل بما  ــه بالدعاء إىل الل ــذات ويف الختام نتوج ــة بال العجال
ــبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز  علمنا وأمرنا أن ندعوه به يف قوله س
ــن لَُّدنَك رَْحَمًة إِنََّك  ــا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِم ــا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَن (َربََّن
ًة َوِيف اآلِخرَِة  ــنَ ْنَيا َحَس اُب) آل عمران 8 (َربََّنا آِتَنا ِيف الدُّ ــَت اْلَوهَّ أَن
ــدق الله العظيم وصدق  ــَذاَب النَّاِر) البقرة 201 ص ــَنًة َوِقَنا َع َحَس
ــات والذكر  ــه من اآلي ــا بلغنا به عن رب ــم فيم ــي الكري ــوله النب رس
ــوىل ونعم  ــل فهو نعم امل ــاىل ونعم الوكي ــبنا الله تع ــم وحس الحكي

النصري وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.

ـــــــــــــــــوان تـــــــــوأم ــــــــاق أخ ــــــــف ــــــــن ــــــر وال ــــــف ــــــك ال
فارس  السراجي
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