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زسانح املنتدى 
رئيس التحرير        

نافذ الجعب / ألستاذ ا
الحمد اهلل الذم عمـ بالقمـ ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ، كالصالة كالسالـ عمى النبي األكـر ، سيدنا محمد 

: كبعد( صمى اهلل عميو كسمـ ) 
إف األحداث الجساـ التي تعصؼ باألمة اليـك تستدعي مف أكلي األلباب أف يمعنكا الفكر في األسباب التي أكصمت 

إلى ىذا الدرؾ السحيؽ مف الضعؼ كالتمزؽ كالتبعية كفقداف السيادة كتقرير المصير ، حتى كصؿ األمر  األمة
بأعدائيا إلى احتالؿ أراضييا كتقرير مناىجيا التعميمية ، كتكجيو ناشئتيا عبر الفضائيات كاالنترنت ككسائؿ االتصاؿ 

. يع كاالستالب عمى أقؿ تقديرالمتطكرة ، مما ييدد الشخصية اإلسالمية بالذكباف أك التـ
فاليـك تكشفت األقنعة التي يتستر كراءىا أعداء األمة فيدفيـ ليس ىك نشر الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كتحرير 
المرأة مف الظمـ كالمجتمع مف الجيؿ ، بؿ اليدؼ ىك إعادة تشكيؿ العقمية اإلسالمية لتصبح جزءان مف المنظكمة 

يرىا حدكد المادة كالمصمحة الخاصة كاإلغراؽ في الشيكات ، كدعـ آلة االقتصاد الغربية الغربية التي ال يعدك تفؾ
. المتغكلة عمى خيرات العالـ كثركاتو

كمف ىذا اليـ الكبير الذم يؤرؽ الضمير المسمـ ، كيدفعو نحك العمؿ الجاد كالمستبصر لممساىمة في إنقاذ األمة 
لمة كالغزك الفكرم الداىـ ، كاف ال بد مف االىتماـ بالجانب التربكم كالذم كحماية عقيدتيا كثقافتيا مف أخطار العك

يعني إعادة تشكيؿ العقؿ المسمـ كتحيره مف العطالة كقيكد التقميد كالجمكد ليجمع بيف نقاء األصالة كقكة المعاصرة مما 
كية النفس بتخميتيا مف دكافع الشر يعيد لو دكر الشيادة عمى البشرية ، كقيادتيا نحك بر األماف كالسالـ ، كذلؾ تز

. كتحميتيا بمكاـر األخالؽ لتصبح نفسان إنسانية تحب الخير لغيرىا كما تحبو لنفسيا
كتحقيقان ليذه األىداؼ النبيمة يبزغ فجر المنتدل التربكم ليخكض معركة لمحفاظ عمى الشخصية الفمسطينية مف لكثات 

ذلؾ بمكازاة المعركة التي يخكضيا الشعب الفمسطيني ضد العدكاف العسكرم التغريب كاألمركة التي تجتاح المنطقة ، ك
. الصييكني الذم يستيدؼ األركاح كالمباني كاألرض كالسيادة كتقرير المصير 

كتأتي نشرة المنتدل لتككف لسانان إعالميان لممنتدل نتكاصؿ بو مع القراء الكراـ يبثكف إلينا مف خاللو ىمكميـ كآرائيـ ، 
مف خاللو ترياؽ الفكر اإلسالمي الكسطي ، كنكشؼ القناع عف مؤامرات أعداء األمة كمخططاتيـ التدميرية  كنسكب

. لتستبيف سبيؿ المجرميف 
التتردد في مشاركتنا باسياماتؾ الفكرية كاألدبية كاقتراحاتؾ العممية لكي تنجك سفيتنا مف الغرؽ كتصؿ : أخي القارئ 

. إلى غاياتيا سالمة مف كؿ خرؽ
 

رئيس التحرير 
 نافذ الجعب. أ
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إغتيال انقادج تني املنحح واحملنح 
أبك عمي / أقدمت اسرائيؿ عبر تاريخيا الدمكم عمى اغتياؿ قيادات فمسطينية  عديدة منيـ أبك جياد ، فتحي الشقاقي 

الدكتكر عبد  مصطفى ، كصالح شحادة ، اسماعيؿ أبك شنب ، إبراىيـ المقادمة ، الشيخ أحمد ياسيف ككاف آخرىـ
العزيز الرنتيسي ، كلف يتكقؼ مسمسؿ االغتياالت ماداـ الييكد كمف خمفيـ أمريكا عمى رأس عمى سدة حكـ العالـ 

الثالث كعمى رأس النظاـ العالمي الجديد  فمماذا تقدـ اسرائيؿ عمى اغتياؿ القادة ؟  
ذا فقد الرأس  ماتت  المقاكمة ، كلكنيا ال تعمـ أف كالء الجند ليس إنيا تظف أف قتميا لمقادة ىك قتؿ لرأس المقاكمة كا 

لشخص القيادة بؿ ىك لمفكرة التي تحمميا القيادة كتجسدىا عمى أرض الكاقع كالفكرة ال تمكت بمكت األشخاص بؿ 
إاٌل عمى العكس تزداد نماءن كقكة كتجذران حيف يستشيد القادة ألف استشيادىـ دليؿ عمى قناعتيـ الراسخة بيذه الفكرة ك
لما ماتكا في سبيميا كفي ىذا الصدد نتذكر  قصة الغالـ كالساحر حيف لـ يستطع الممؾ قتؿ الغالـ بأساليبو الدمكية 
فاقترح عميو الغالـ إف أراد قتمو أف يجمع الناس في صعيد كاحد ثـ يأخذ سيمان مف كنانتو كيقكؿ بسـ اهلل رب الغالـ  

ؾ ذلؾ كىك ال يعمـ النتائج العكسية لمكت الغالـ ، ألنو أراد بقتمو أف يقتؿ فكرتو كيرمييا فحينيا سيقتمو كلما فعؿ المؿ
كيقؼ دعكتو لكف مكت الغالـ كاف أبمغ مف ألؼ خطبة كدعكة لمجماىير فآمف الناس كميـ كليس ذلؾ فحسب بؿ 

كىذا . أك تعميمان لمديف الجديد صمدكا أماـ حريؽ األخدكد كلقكا اهلل كىـ ثابتكف عمى عقيدتيـ رغـ أنيـ لـ يتمقكا تربية 
إف كمماتنا تظؿ عرائس مف الشمع حتى إذا متنا في : " الشييد سيد قطب رحمو اهلل كاف يعتبر مكتو حياة لفكرتو فقاؿ 

فالفكرة تظؿ باىتو جامدة ال تأثير ليا إذا لـ يضع صاحبيا في سبيميا بالنفس كالنفيس " سبيميا دبت فييا الركح 
. ص كالغالي كالرخي
أف العدك حيف يقدـ عمى اغتياؿ القادة يخسر أكثر مما يربح ألنو يؤكد عمى سالمة الفكرة التي ضحى : خالصة القكؿ 

مف أجميا القادة ككذلؾ يجدد الدماء في جسـ التنظيـ فتظير قيادات جديدة ذات عزيمة متقدة مما يعيد لمتنظيـ مرحمة 
. يخكخة في ظؿ القائد السابؽالشباب كالعطاء بعد أف كاد يدخؿ مرحمة الش

فعمينا أف ننظر إلى اغتياؿ القادة مف جانب المنحة المتفائؿ ال مف جانب المحنة المتشائـ كحينيا سنتيقف أننا سائركف 
ف غابت عنا قيادات كقيادات  .نحك اليدؼ كا 
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خطح فك االزتثاط االسسائيهيح 
 

يدفع باتجاه فؾ االرتباط مف جانب كاحد مع الفمسطينييف في  يبدك أف ىناؾ تيارا في الطبقة السياسية االسرائيمية 
ىذا التيار ىك الذم يقؼ بقكة كراء بناء الجدار العازؿ، كىك كذلؾ الذم دفع رئيس الحككمة . الضفة الغربية كغزة

شباط ،التي تشمؿ إخالء سبع عشرة مستكطنة ييكدية في / ارييؿ شاركف الى اعالف خطتو في مطمع شير فبراير
قطاع غزة، كبضع مستكطنات أخرل منعزلة في الضفة الغربية 

تنتظر المكافقة األمريكية النيائية في ظؿ القبكؿ المبدئي مف إدارة بكش كالتنسيؽ مع " الشاركنية"خطة فؾ االرتباط 
ؿ حسب مصر مف أجؿ اإلجراءات األمنية عمى الحدكد الفمسطينية المصرية التي مف الممكف أف تخمييا قكات االحتال

كقد كشفت مصادر سياسية في تؿ أبيب أف الحكار الدائر بيف اإلدارة األمريكية , آخر سيناريكىات خطة فؾ االرتباط
كبيف مكتب رئيس الكزراء اإلسرائيمي، ارييؿ شاركف ىك أشبو ما يككف بمفاكضات سياسية كعسكرية ىدفيا التكصؿ 

كأف الكاليات المتحدة تحاكؿ االستعاضة عف . لسطينييفإلى صفقة بينيما حكؿ خطة شاركف لالنفصاؿ عف الؼ
. التنسيؽ اإلسرائيمي مع الفمسطينييف، بمنح ىذا الدكر إلى مصر لكي ال يظؿ المشركع أحاديا

كأطمعت اإلدارة األمريكية القيادة المصرية عمى بعض تفاصيؿ الصفقة 
: كيرصد المالحظكف أىداؼ خطة شاركف كالتالي

ت غزة، التي يكجد شبو إجماع عمى إخالئيا، بتعزيز السيطرة كالضـ كااللحاؽ لمستكطنات مقايضة مستكطنا -1
. الضفة الغربية

. تحقيؽ الحد األقصى مف األمف كتقميص خط التماس كاالحتكاؾ مع الفمسطينييف كاعادة التمكضع كاالنتشار -2
. مميكف فمسطيني مف ىذا الميزاف 1,7تحقيؽ تعديؿ جكىرم في ميزاف القكل الديمغرافي بإخراج حكالي  -3
. إزاحة مكضكع القدس كعكدة الالجئيف مف جدكؿ األعماؿ -4
إعطاء النمك االقتصادم كاالستثمار دفعة قكية لمعاكدة االنطالؽ كتحسيف مستكل المعيشة لممكاطنيف  -5

. االسرائيمييف
يد أننا، لمزيد مف التبسيط، سنتحدث ب. كتتضمف خطة شاركف، حسب المصادر، ثالثة مستكيات متداخمة كمترابطة

.  48كىي غزة، كالضفة الغربية، كفمسطينيك : عنيا بشكؿ منفصؿ
 

: المستكل األكؿ، المتعمؽ بغزة
عادة استنساخيـ في الكتؿ  7500تتضمف الخطة إخالء سبع عشرة مستكطنة يسكنيا أكثر مف  - مستكطف ييكدم، كا 

. االستيطانية في الضفة الغربية
اء عمى ثالث مستكطنات عمى األقؿ ، تزعـ اسرائيؿ أف ليا تكاصال جغرافيا معيا، كىي تقع الى الشماؿ االبؽ -2
(. مستكطنات إيمي ينام، نيسانيت، كدكجيت)
انو حتى لك تـ إجالء كؿ المستكطنيف مف غزة، فإف قكات الجيش  11/2كاف كزير الدفاع االسرائيمي أعمف يـك  -3

ستكطنات غكش قطيؼ، كاف اسرائيؿ ستكاصؿ عممياتيا ضد فصائؿ المقاكمة لكي تحكؿ االسرائيمي ستبقى داخؿ ـ
. دكف تكرار تجربة جنكب لبناف في غزة
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. أعمنت اسرائيؿ أيضا أنيا ستبقي سيطرتيا األمنية البحرية عمى كؿ سكاحؿ غزة -4
حكالي خمس مالييف مترمكعب مف )  ستستمر السيطرة االقتصادية االسرائيمية بكاسطة احتكار إمدادات مياه الشرب -5

مدادات الكيرباء كالكقكد كالبنزيف كسكاىا(شركة ميكركت االسرائيمية . ، كا 
. لف يسكء اسرائيؿ أف يندلع القتاؿ بيف الفصائؿ الفمسطينية لمسيطرة عمى غزة بعد إجالء المستكطنيف -6
. لسطينيسيعني ذلؾ كذلؾ التخمص مف عبء أكثر مف مميكف كنصؼ المميكف ؼ -7
لف تعترض اسرائيؿ عمى إقامة سمطة حككمة محمية لدكيمة قزمة في غزة، إذا رأت في ذلؾ ما يخدـ سياستيا  -8

. كأىدافيا
في نفس ىذا االطار يجرم الحديث عف مشركع كاف طرحو كزير حزب العمؿ السابؽ افراـ سنيو يدعك فيو الى إقامة 

يمر بأراضي غزة، كمف ثـ بإسرائيؿ في النقب، باتجاه جنكبي البحر طريؽ برم سريع يربط ما بيف مصر كاالردف، ك
. الميت كصكال لألردف، كيحصؿ الفمسطينيكف في غزة عمى دخؿ ثابت مف الرسـك عمى التجارة العابرة ليذا الطريؽ

 
. الضفة الغربية: المستكل الثاني 

تباط في الضفة الغربية ال تتحدث إال عف عمى العكس تماما مف الكضع في قطاع غزة ، فإف خطة شاركف لفؾ االر
(. يرشح لذلؾ مستكطنتا غنيـ ككديـ بجكار مدينة جنيف الفمسطينية)إخالء بضع مستكطنات معزكلة ىناؾ 

 
: كبالمقابؿ تتضمف خطة شاركف في الضفة الغربية ما يمي

 
مستكطنة )كفي غالؼ الخميؿ ( مستكطنة معالية أدكميـ)تعزيز كتكسيع االستيطاف في ما يسمى بغالؼ القدس  -1

. كمستكطنة إريؿ في أراضي نابمس( غكش غنصيكف شماؿ بيت لحـ
كاف ما , رغـ أف اسرائيؿ ترتبط مع األردف باتفاقية سالـ) ال تمس الخطة بالكضع االحتاللي القائـ في غكر األردف  -2

(. صمت في العراؽيسمى بالخطر المحتمؿ مف الجبية الشرقية قد تضاءؿ بعد المتغيرات التي ح
 465سيصؿ طكؿ الجدار الى  2004فحتى نياية العالـ الحالي . كمـ 705االستمرار في بناء الجدار العازؿ بطكؿ  -3

% 40جيبا سكانيا فمسطينيا، كيقتطع أكثر مف  81كسينشأ عف بناء ىذا السكر . 2005كمـ، كينتيي العمؿ فيو سنة 
. فمسطينية منفصمة جغرافيا( انكستناتب)مف أراضي الضفة، كيخمؽ ثالثة معازؿ 

يعتقد بعض المراقبيف أف ىذه الخطة تعمؿ عمى استكماؿ ىدـ السمطة الفمسطينية، كتشجيع عممية بناء سمطات  -4
. محمية ال مركزية في المعازؿ الثالثة التي ستنشأ بعد بناء الجدار

 
. 48فمسطينيك : المستكل الثالث

في داخؿ اسرائيؿ  1948ية عف دمج أكضاع الفمسطينييف في األراضي المحتمة منذ عاـ تتحدث بعض التقارير االسرائيؿ
كتشير ىذه التقارير الى أف خطة شاركف تتضمف احتماؿ مقايضة ضـ , بخطة شاركف لفؾ االرتباط مف جانب كاحد

عدد كبير مف السكاف العرب الكتؿ االستيطانية الكبرل في الضفة الغربية الى داخؿ حدكد اسرائيؿ، بنقؿ أراض مأىكلة ب
كتتحدث ىذه التقارير بشكؿ خاص عف مدينة أـ الفحـ، كالمثمث . الفمسطينييف الى داخؿ حدكد الدكلة الفمسطينية
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ألؼ فمسطيني، كقد يستند شاركف في خطتو ىذه الى  200الشمالي ككادم عارة، كيعيش في ىذه المناطؽ اكثر مف 
. الديمغرافي الفمسطيني" الخطر"ييف ، لتخكفيـ مف الدعـ الكاسع مف اغمبية االسرائيؿ

ألؼ  40)، كترشح بعض المصادر البدء ببمدية أـ الفحـ (الترانسفير)كىناؾ حديث عف عدة خطط لتنفيذ الترحيؿ 
، عمى اف تتبعيا مناطؽ أخرل كمما (جناح الشيخ رائد صالح) التي يتركز فييا نفكذ الحركة االسالمية ( فمسطيني

. ركؼسمحت الظ
كيمكف اآلف تمخيص خطة شاركف لفؾ االرتباط مع الفمسطينييف مف جانب كاحد، في صيغة تبدأ باستعداد اسرائيؿ 

مستكطف ييكدم مف مستكطنات غزة السبعة عشرة ، مقابؿ تعزيز كتكسيع االستيطاف  7500إلخالء ما ال يزيد عف 
الجدار العازؿ لتفتيت الكحدة الجغرافية ألراضي الضفة الصييكني في الضفة الغربية ، كاطالؽ يد اسرائيؿ في بناء 

.  الغربية ، كمنع اقامة دكلة فمسطينية مستقمة ذات تكاصؿ جغرافي ديمغرافي
كنذكر بأف ىذه الخطة لـ تحظ بدعـ اليميف الديني كالقكمي ، كأنيا قسمت أنصار شاركف الى حد أف رئيس 

أف ما ينكيو شاركف " الكنيست"بإعالنو أماـ لجنة الخارجية كاألمف في االستخبارات، المكاء زئيفي، أثار ضجة كبرل 
يديعكت "مف انسحاب مف المستكطنات في غزة ىك خضكع لالرىاب، ىذا بالرغـ مف أف استطالعا لمرأم أجرتو صحيفة 

. مف االسرائيمييف يؤيدكف اخالء كؿ مستكطنات غزة% 77أظير اف " احرنكت
: الثمف التي تريده إسرائيؿ

إسرائيؿ تريد أيضا أف تخرج مف خطة فؾ االرتباط بمكاسب مف الكاليات المتحدة عمى طريقة االبتزاز السياسي، 
كقالت مصادر مطمعة إف إسرائيؿ تحاكؿ انتياز فرصة تكرط الكاليات المتحدة في ىذا المشركع كقبكليا البحث فيو 

: مباشر، كتندرج في باب االبتزاز منياكتحمسيا لبعض بنكده، لتطرح مطالب ال تتعمؽ بالخطة بشكؿ 
. أف تغير اإلدارة األمريكية مكقفيا مف مكضكع القدس كتعترؼ بأنيا عاصمة إسرائيؿ كتنقؿ إلييا السفارة -
إصدار مذكرة رسمية كشخصية مف الرئيس بكش يعمف فييا أف إسرائيؿ، بيذه الخطة، قد أتمت حصتيا بالكامؿ،  -

، كأف الكاليات المتحدة لف تطالبيا بخطكات "خريطة الطريؽ"اردة في المرحمة األكلى مف خطة كأكفت بكؿ التزاماتيا الك
. إضافية، كأنيا ستركز جيكدىا في المرحمة المقبمة لينفذ الفمسطينيكف التزاماتيـ

إلى  10: داالمكافقة األمريكية عمى أف الحدكد المؤقتة التي ستنسحب إلييا إسرائيؿ، ستككف حدكدا لفترة طكيمة ج -
أم البقعة )سنة عمى األقؿ، كخالؿ ىذه الفترة يتـ التعامؿ مع إسرائيؿ كما لك أنيا ذات الحدكد المكسعة الجديدة  15

كىذا البند (. باإلضافة إلى مناطؽ كاسعة مف الضفة الغربية كفي القدس الشرقية 1948التي تقـك عمييا منذ عاـ 
مف الضفة كأف يصبح االستيطاف في ىذه المنطقة، تكسيعو كتكثيفو، % 50لي يعني أف تكاصؿ إسرائيؿ احتالليا لحكا

. شرعيا في نظر الكاليات المتحدة
استمرار الضغط األمريكي عمى القيادة الفمسطينية كعدـ التعامؿ مع رئاسة ياسر عرفات كمف يبدم الكالء لو، حتى  -

. لك طاؿ بو الزماف
اإلدارة األميركية تكجيت بمطالب إلى إسرائيؿ في إطار اإلعداد ليذه الصفقة،  في المقابؿ، كحسب المصادر نفسيا، فاف

: منيا
أم أف ال تبقى فيو أية مستكطنة كأم . أف يككف االنسحاب مف قطاع غزة، في إطار خطة شاركف، نيائيا ككامال -

. معسكر جيش
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انسحابا رمزيا، تزاؿ فيو عشرات أف يتـ في إطار ىذه الخطة، انسحاب كبير جدا في الضفة الغربية كليس  -
. المستكطنات بالكامؿ

فاف لـ يكف مباشرة، فعمى األقؿ عبر طرؼ ثالث، كيحبذ أف يككف . أف يككف ىناؾ نكع مف التنسيؽ مع الفمسطينييف -
. ىذا الطرؼ مصر، ليتجاكز التنسيؽ الفمسطينييف رسميا، لكف يبقييـ في الصكرة مف جية فعمية

: رجإخالء شامؿ كمتد* 
. الالفت لمنظر أف المفاكضيف اإلسرائيمييف اكتشفكا أف ىناؾ خالفات في كجيات النظر داخؿ الكفكد األمريكية المفاكضة

أشير، قبؿ معركة االنتخابات الرئاسية في  5إلى  4فيناؾ مف يريد أف يتـ تنفيذ خطة شاركف فكرا، أم في غضكف 
المقبؿ،كىناؾ مف يخشى أف يؤدم االنسحاب مف دكف تنسيؽ مع ( تشريف الثاني)الكاليات المتحدة في نكفمبر 

. الفمسطينييف إلى فكضى عارمة فينقمب المشركع عمى رأس بكش ك إدارتو
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 انوسائم املفيدج نهحياج انسعيدج

 

أحد، كبو تحصؿ الحياة الطيبة،  إف راحة القمب، كطمأنينتو كسركره كزكاؿ ىمكمو كغمكمو، ىك المطمب لكؿ
طبيعية، كأسباب عممية، كال يمكف اجتماعيا كميا إال لممؤمنيف،  ركر كاالبتياج، كلذلؾ أسباب دينية، كأسبابكيتـ الس

ف حصمت ليـ مف كجو كسبب يجاىد عقالؤىـ عميو، فاتتيـ مف كجكه أنفع كأثبت كأحسف كأما مف سكاىـ، فإنيا  كا 

  .حاالن كمآالن 

  .كؿ أحد ب ليذا المطمب األعمى، الذم يسعى لوكلكني سأذكر برسالتي ىذه ما يحضرني مف األسبا

كميا فعاش عيشة  فمنيـ مف أصاب كثيران منيا فعاش عيشة ىنيئة، كحيى حياة طيبة، كمنيـ مف أخفؽ فييا
كاهلل المكفؽ المستعاف بو عمى كؿ خير،  .كمنيـ مف ىك بيف بيف، بحسب ما كفؽ لو. الشقاء، كحيي حياة التعساء

  .كعمى دفع كؿ شر

 

عمؿ صالحان مف ذكر أك  مف :كأعظـ األسباب لذلؾ كأصميا كأسيا ىك اإليماف كالعمؿ الصالح، قاؿ تعالى -1
  .[97:النحؿ] كانكا يعممكف أنثى كىك مؤمف فمنحيينو حياة طيبة كلنجزينيـ أجرىـ بأحسف ما

لمقمكب كاألخالؽ كالدنيا  كسبب ذلؾ كاضح، فإف المؤمنيف باهلل اإليماف الصحيح، المثمر لمعمؿ الصالح المصمح
كاالبتياج، كأسباب القمؽ كاليـ  أسباب السركر كاآلخرة، معيـ أصكؿ كأسس يتمقكف فييا جميع ما يرد عمييـ مف

  .كاألحزاف

إف أمره كمو خير، إف أصابتو  عجبان ألمر المؤمف، } :عف ىذا في الحديث الصحيح أنو قاؿ عبر النبي ك
ف أصابتو ضراء صبر   .[ركاه مسمـ] { خيران لو كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف فكاف سراء شكر فكاف خيران لو، كا 

كأنكاع المعركؼ، ككميا خير  كمف األسباب التي تزيؿ اليـ كالغـ كالقمؽ، اإلحساف إلى الخمؽ بالقكؿ كالفعؿ، -2
حساف، كبيا يدفع اهلل عف البر كالفاجر اليمـك كالغمـك كيتميز  بحسبيا، كلكف لممؤمف منيا أكمؿ الحظ كالنصيب، كا 

  .كاحتساب لثكابػػو بأف إحسانو صادر عف إخالص

ال  :كاحتسابو، قاؿ تعالى فييكف اهلل عميو بذؿ المعركؼ لما يرجكه مف الخير، كيدفع عنو المكاره بإخالصو
أك إصالح بيف الناس كمف يفعؿ ذلؾ ابتغاء مرضات اهلل  مف أمر بصدقة أك معركؼ خير في كثير مف نجكاىـ إال

  .[114:النساء] فسكؼ نؤتيو أجران عظيمان 

كربما نسي . م أقمقوiعض المكدراتكمف أسباب دفع القمؽ الناشئ عف تكتر األعصاب، كاشتغاؿ القمب بب -3
ففرحت نفسو، كازداد نشاطو، كىذا السبب أيضان مشترؾ بيف المؤمف  بسبب ذلؾ األسباب التي أكجبت لو اليـ كالغـ،

خالصو كاحتسابو في اشتغالو بذلؾ العمـ الذم يتعممو أك يعممو، كبعمؿ كلكف المؤمف. كغيره الخير  يمتاز بإيمانو كا 
ف كاف شغالن دنيكيان أك عادةن أصحبياالذم يعممو، إف ؾ كقصد االستعانة بذلؾ . النية الصالحة اف عبادة فيك عبادة، كا 
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كالغمـك كاألحزاف، فكـ مف إنساف ابتمي بالقمؽ كمالزمة األكدار،  عمى طاعة اهلل، فمذلؾ أثره الفعاؿ في دفع اليـ
  .(ميماتو الذم كدره كأقمقو، كاشتغالو بعمؿ مف نسيانو السبب)المتنكعة، فصار دكاؤه الناجع  فحمت بو األمراض

كقطعو عف االىتماـ في الكقت  كمما يدفع بو اليـ كالقمؽ اجتماع الفكر كمو عمى االىتماـ بعمؿ اليـك الحاضر، -4
في الحديث الذم ركاه البخارم  مف اليـ كالحزف، النبي المستقبؿ، كعف الحزف عمى الكقت الماضي، كليذا استعاذ

يمكف ردىا كال استدراكيا كقد يضر اليـ الذم يحدث بسبب  كمسمـ، فال ينفع الحزف عمى األمكر الماضية التي ال
 الخكؼ مف المستقبؿ، 

تأثيران عجيبان في انشراح  فإف لذلؾ( اإلكثار مف ذكر اهلل)كمف أكبر األسباب النشراح الصدر كطمأنينتو  -5
، فمذكر اهلل أثر عظيـ [28:الرعد] اهلل تطمئف القمكب أال بذكر :الصدر كطمأنينتو، كزكاؿ ىمو كغمو، قاؿ تعالى

  .يرجكه العبد مف ثكابو كأجره في حصكؿ ىذا المطمكب لخاصيتو، كلما

بو اليـ كالغـ، كيحث العبد  ككذلؾ التحدث بنعـ اهلل الظاىرة كالباطنة، فإف معرفتيا كالتحدث بيا يدفع اهلل -6
. العبد في حالة فقر أك مرض أك غيرىما مف أنكاع الباليا كلك كاف عمى الشكر الذم ىك أرفع المراتب كأعالىا حتى

كبيف ما أصابو مف مكركه، لـ يكف لممكركه  -التي ال يحصى ليا عد كال حساب  -عميو  فإنو إذا قابؿ بيف نعـ اهلل
  .النعـ نسبة إلى

 } :في الحديث الصحيح حيث قاؿ كمف أنفع األشياء في ىذا المكضع استعماؿ ما أرشد إليو النبي -7

ركاه ] { فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة اهلل عميكـ انظركا إلى مف ىك أسفؿ منكـ كال تنظركا إلى مف ىك فكقكـ
كتكابعيا،  فكؽ جمعان كثيران مف الخمؽ في العافيةإذا نصب بيف عينيو ىذا الممحظ الجميؿ رآه م ، فإف العبد[البخارم

سركره كاغتباطو بنعـ اهلل التي فاؽ فييا  كفي الرزؽ كتكابعو ميما بمغت بو الحاؿ، فيزكؿ قمقو كىمو كغمو، كيزداد
  .غيره ممف ىك دكنو فييا

ليمـك كفي تحصيؿ ؿ كمف األسباب المكجبة لمسركر كزكاؿ اليـ كالغـ السعي في إزالة األسباب الجالبة -8
ال يمكنو ردىا، كمعرفتو أف اشتغاؿ فكره فييا  األسباب الجالبة لمسركر كذلؾ بنسياف ما مضى عميو مف المكاره التي

كجنكف، فيجاىد قمبو عف التفكر فييا ككذلؾ يجاىد قمبو عف قمقو لما  مف باب العبث كالمحاؿ، كأف ذلؾ حمؽ
األمكر  فيعمـ أف. غيرىما مف المكاره التي يتخيميا في مستقبؿ حياتويتكىمو مف فقر أك خكؼ أك  يستقبمو، مما

الحكيـ، ليس بيد العباد منيا شيء إال  المستقبمة مجيكؿ ما يقع فييا مف خير كشر كآماؿ كآالـ، كأنيا بيد العزيز
ؿ أمره، كاتكؿ العبد أنو إذا صرؼ فكره عف قمقو مف أجؿ مستقب السعي في تحصيؿ خيراتيا، كدفع مضراتيا، كيعمـ

  .كاطمأف إليو في ذلؾ، إذا فعؿ ذلؾ اطمأف قمبو كصمحت أحكالو، كزاؿ عنو ىمو كقمقو عمى ربو في إصالحو،

الميـ  } :يدعك بو كمف أنفع ما يككف في مالحظة مستقبؿ األمكر استعماؿ ىذا الدعاء الذم كاف النبي -9
فييا معاشي، كأصمح لي آخرتي التي إلييا معادم،  أصمح لي ديني الذم ىك عصمة أمرم كأصمح لي دنيام التي

الميـ رحمتؾ  } :ككذلؾ قكلو[. ركاه مسمـ] { كالمكت راحة لي مف كؿ شر كاجعؿ الحياة زيادة لي في كؿ خير،
فإذا [. ركاه أبك داكد بإسناد صحيح] { شأني كمو، ال إلو إال أنت كأصمح ليأرجك فال تكمني إلى نفسي طرفة عيٍف 
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مع اجتياده فيما يحقؽ  العبد بيذا الدعاء الذم فيو صالح مستقبمو الديني كالدنيكم بقمب حاضر، كنية صادقة، ليج
  .كسركران  ذلؾ، حقؽ اهلل لو ما دعاه كرجاه كعمؿ لو، كانقمب ىمو فرحان 

يسعى في تخفيفيا بأف  سباب لزكاؿ القمؽ كاليمـك إذا حصؿ عمى العبد شئ مف النكبات، أفكمف أنفع األ -10
نفسو، فإذا فعؿ ذلؾ فميسع إلى تخفيؼ ما يمكف  يٌقًدر أسكأ االحتماالت التي ينتيي إلييا األمر، كيكطف عمى ذلؾ

مو، كيككف بذؿ ذلؾ السعي في جمب كبيذا السعي النافع، تزكؿ ىمكمو كغمك تخفيفو بحسب اإلمكاف، فبيذا التكطيف
  .دفع المضار الميسكرة لمعبد المنافع، كفد

القمب كعدـ انزعاجو  قكة: كمف أعظـ العالجات ألمراض القمب العصبية، بؿ كأيضان لألمراض البدنية -11
مف تكقع حدكث كالتشكش مف األسباب المؤلمة ك كالغضب. كانفعالو لألكىاـ كالخياالت التي تجمبيا األفكار السيئة

اليمـك كالغمـك كاألمراض القمبية كالبدنية، كاالنييار العصبي الذم لو آثاره  المكاره كزكاؿ المحاب، أكقعو ذلؾ في
  .التي قد شاىد الناس مضارىا الكثيرة السيئة

ؽ باهلل كطمع في الخياالت السيئة، ككث كمتى اعتمد القمب عمى اهلل، كتككؿ عميو، كلـ يستسمـ لألكىاـ كال ممكتو -12
، كزالت عنو كثير مف األسقاـ البدنية كالقمبية، كحصؿ لمقمب مف القكة  فضمو، اندفعت عنو بذلؾ اليمـك كالغمـك

أثَّرت  ال يمكف التعبير عنو، فكـ ممئت المستشفيات مف مرضى األكىاـ كالخياالت الفاسدة، ككـ كاالنشراح كالسركر ما
الحمؽ كالجنكف، كالمعافى مف عافاه  األقكياء، فضالن عف الضعفاء، ككـ أدت إلىىذه األمكر عمى قمكب كثيريف مف 

 اهلل ككفقو لجياد نفسو 

، [كاه مسمـر] { آخر ال يفرؾ مؤمف مؤمنة إف كره منيا خمقان رضي منيا خمقان  } : كفي قكؿ النبي -13
  :فائدتاف عظيمتاف

كبينو عالقة كاتصاؿ، كأنو  اإلرشاد إلى معاممة الزكجة كالقريب كالصاحب كالمعامؿ، ككؿ مف بينؾ: إحداىما
أك أمر تكرىو، فإذا كجدت ذلؾ، فقارف بيف ىذا  ينبغي أف تكطف نفسؾ عمى أنو ال بد أف يككف فيو عيب أك نقص

االتصاؿ كاإلبقاء عمى المحبة، بتذكر ما فيو مف المحاسف، كالمقاصد  ف قكةكبيف ما يجب عميؾ أك ينبغي لؾ ـ
  .لؾ كتتـ الراحة كتحصؿ كبيذا اإلغضاء عف المساكئ كمالحظة المحاسف، تدـك الصحبة كاالتصاؿ الخاصة كالعامة،

: اجبة كالمستحبةبالحقكؽ الك كىي زكاؿ اليـ كالقمؽ، كبقاء الصفاء، كالمداكمة عمى القياـ: الفائدة الثانية
القضية فمحظ المساكئ، كعمي  بؿ عكس - ذكره النبي كحصكؿ الراحة بيف الطرفيف، كمف لـ يسترشد بيذا الذم

ق مف المحبة، كيتقطع كثير مف الحقكؽ كبيف مف يتصؿ ب ، فالبد أف يقمؽ، كالبد أف يتكدر ما بينو-عف المحاسف 
  .عمييا التي عمى كؿو منيما المحافظة

فال ينبغي لو أف يقصرىا باليـ  العاقؿ يعمـ أف حياتو الصحيحة حياة السعادة كالطمأنينة كأنيا قصيرة جدان، -14
بان لميمـك كاألكدار، كال فيشح بحياتو أف يذىب كثير منيا نو كاالسترساؿ مع األكدار فإف ذلؾ ضد الحياة الصحيحة،

 كالفاجر، كلكف المؤمف لو مف التحقؽ بيذا الكصؼ الحظ األكفر، كالنصيب النافع العاجؿ فرؽ في ىذا بيف البر

  .كاآلجؿ
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لو دينية أك دنيكية، كبيف  كينبغي أيضان إذا أصابو مكركه أك خاؼ منو أف يقارف بيف بقية النعـ الحاصمة -15
  .النعـ، كاضمحالؿ ما أصابو مف المكاره د المقارنة يتضح كثرة ما ىك فيو مفما أصابو مف مكركه فعف

 منيا فال  ككذلؾ يقارف بيف ما يخافو مف حدكث ضرر عميو، كبيف االحتماالت الكثيرة في السالمة

 تضرؾ بؿ تضرىـ، إال كمف األمكر النافعة أف تعرؼ أف أذية الناس لؾ كخصكصان في األقكاؿ السيئة، ال -16
ذلؾ تضرؾ كما ضرتيـ، فإف أنت لـ تضع  إف أشغمت نفسؾ في االىتماـ بيا، كسكغت ليا أف تممؾ مشاعرؾ، فعند

  .ليا باالن لـ تضرؾ شيئان 

. أك دنيا فحياتؾ طيبة سعيدة كاعمـ أف حياتؾ تبع ألفكارؾ، فإف كانت أفكاران فيما يعكد عميؾ نفعو في ديف -17
ال فاألمر بالعكس   .كا 

فإذا أحسنت إلى مف لو  أنفع األمكر لطرد اليـ أف تكطف نفسؾ عمى أف ال تطمب الشكر إال مف اهلل،كمف  -18
فال تباؿ بشكر مف أنعمت عميو، كما قاؿ تعالى  .حؽ عميؾ أك مف ليس لو حؽ، فاعمـ أف ىذا معاممة منؾ مع اهلل

  .[9:اإلنساف] نطعمكـ لكجو اهلل ال نريد منكـ جزاء كال شككران  إنما :في حؽ خكاص خمقو

ارة لتميك بذلؾ عف الض اجعؿ األمكر النافعة نصب عينيؾ كاعمؿ عمى تحقيقيا، كال تمتفت إلى األمكر -19
جماع النفس عمى   .األعماؿ الميمة األسباب الجالبة لميـ كالحزف كاستعف بالراحة كا 

إذا لـ تحسـ اجتمع عميؾ  كمف األمكر النافعة حسـ األعماؿ في الحاؿ، كالتفرغ في المستقبؿ ألف األعماؿ -20
أتيا، فإذا حسمت كؿ شيء بكقتو أتيت األمكر فتشتد كط بقية األعماؿ السابقة، كانضافت إلييا األعماؿ الالحقة،

  .المستقبمة بقكة تفكير كقكة عمؿ

إليو كتشتد رغبتؾ فيو، فإف  كينبغي أف تتخير مف األعماؿ النافعة األىـ فاألىـ، كميز بيف ما تميؿ نفسؾ -21
استشار، كادرس ما الصحيح كالمشاكرة، فما ندـ مف  ضده يحدث السآمة كالممؿ كالكدر، كاستعف عمى ذلؾ بالفكر

  .المصمحة كعزمت فتككؿ عمى اهلل إف اهلل يحب المتككميف تريد فعمو درسان دقيقان، فإذا تحققت

  .كالحمد هلل رب العالميف
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مظاهس انعاطفيح يف انصحوج  احلهقح األوىل 
ـ نفسيا تقكيمنا عادالن، بحيث يغطي ذلؾ عمى عيكبيا، كيبرز حسناتيا، كيخفي سيئاتيا، كبيذا ال تيقك: تمجيد الذات -

َـّ القرآف الييكدى الذيف يزككف أنفسيـ، فقاؿ تعالى ـٍ بىًؿ اهللي ييزىكِّي مىف يىشىاءي كىالى ?: كقد ذ ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى ييزىكُّكفى أىٍنفيسىيي أىلى
(. 49: النساء)? ييٍظمىميكفى فىًتيالن 

ننا ما، عسى أف يككف بغيضؾ يكمنا ما، كأبغض بغيضؾ ىكننا أحبب حبيبؾ ىك: "كقد كرد: اإلسراؼ في الحب كالبغض -
. ال يكف حبؾ كمفنا، كال يكف بغضؾ تمفنا: ، كفي األمثاؿ(أخرجو البخارم" )ما، عسى أف يككف حبيبؾ يكمنا ما

َـّ اهلل: االستغراؽ في األحالـ - تعالى  كمد حباؿ األماني كاألحالـ، دكف أف يككف ليا رصيد مف كاقع األشياء، كقد ذ
ـٍ ًإف كيٍنتيـٍ ?: الييكد كالنصارل حيف تعمقكا بدخكؿ الجنة دكف عمؿ يؤىميـ ليا، فقاؿ تعالى ـٍ قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي اًنيُّيي ًتٍمؾى أىمى

اًدًقيفى  (.  أخرجو الترمذم" )العاجز مف أتبع نفسو ىكاىا، كتمنَّى عمى اهلل األماني: "، كفي الحديث(111:البقرة)? صى
كىذا ما أكقع كثرنا مف الشباب المخمصيف في أعماؿ ليس ليا جدكل، كتقديـ : ستعجاؿ في قطؼ الثمار قبؿ أكانيااال -

. ضحايا في غير عدك كفي غير ميداف الجياد الحقيقي
كما نسمييـ، فيـ ( الطيبيف)كىذه آفة تيصيب كثيرنا مف الناس : االعتماد عمى حسف النية دكف تحرم الصكاب- 

األمكر عمى حقيقتيا، كال يتعرفكف عمى األشياء كما ينبغي أف تعرؼ، كمعظـ البدع التي لحقت بالديف،  ال يعرفكف
الرغبة الصالحة في عبادة اهلل، كاإلخالص لو، دكف االجتياد في تصكيب : كلكثت نقاءه، ككدرت صفاءه، كاف سببيا

كم عف الفضيؿ بف عياض أنو سئؿ عف العمؿ كاالطمئناف إلى صحتو، كىذا ما نبَّو عميو سمؼ األمة الكا عكف، كما ري
ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن ?: قكلو تعالى ا كصكابنا، كخمكصو أف يككف هلل، : "، فقاؿ(2:الممؾ)? أىيُّكي كال يقبؿ العمؿ إال إذا كاف خالصن

".. أف يككف عمى السنة: كصكابو
  -
، كاالستعجاؿ في رسـ السياسات الميمة، كاتخاذ القرارات االرتجاؿ: كمما يجانب العقالنية كالعممية: العجمة كاالرتجاؿ -

كأف البطء كالتكاني يقتؿ ( أف خير البر عاجمو)الخطيرة؛ دكف أف تأخذ حقيا مف الدراسة كالمناقشة كاإلنضاج، بدعكل 
. الحركة، كيضيع البركة

كمعو ناقتو، كأراد أف  -عميو كسمـ صمى اهلل -جاء في الحديث أف أعرابينا أتى النبي: التككؿ دكف أف يعقؿ الناقة -
، يا رسكؿ اهلل ؟ أـ أدعيا كأتككؿ عمى اهلل ؟ (أقيدىا)أأعقؿ ناقتي : فسألو -صمى اهلل عميو كسمـ -يدخؿ عند النبي

أف التككؿ : ، كصارت مف يكميا مثالن بيف المسمميف، كمعنى الحديث"اعقميا كتككؿ: "-صمى اهلل عميو كسمـ -فقاؿ لو
. سباب المشركعة، التي ربط اهلل تعالى بيا مسبباتياال ينافي األ

تجاىؿ سنف اهلل في الككف : كمف دالئؿ العاطفة كالغكغائية في التفكير كالسمكؾ: إغفاؿ السنف في الككف كالمجتمع -
سقاطيا مف االعتبار، كأف ىذا الككف يمضي اعتباطنا، كىؤالء يفيمكف  كأف فيمنا أعكج أعرج، ( القدر)كالمجتمع، كا 

. يعني الفكضى في الككف كالحياة كالمجتمع( القدر)
كيدخؿ في العاطفة كالغكغائية اعتماد أسمكب المبالغة في تصكير األشياء، كعرضيا سكاء مشاكؿ : اعتماد المبالغة -

أحجار )ـ ، أك أف الصييكنية تحرؾ العالـ، كأف العاؿ(قكة ال تقير)أكانت أك حمكالن، مثؿ تصكير الكياف الصييكني أنو 
(.  عمى رقعة الشطرنج
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ا(: الديماغكجية)التيريج ك - كالصراخ، كمحاكلة كسب اآلخريف، أك ( التيريج)أسمكب : كمما يدخؿ في ذلؾ أيضن
ظيار الضجيج، عمى نحك ما قاؿ المشرككف قديمنا، فيما حكاه القرآف الكريـ قىاؿى ?: التغطية عمييـ بإعالء الصكت، كا  كى

كا  ـٍ تىٍغًمبيكفى الًَّذيفى كىفىري (.  26: فصمت)? الى تىٍسمىعيكا ًليىذىا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍكا ًفيًو لىعىمَّكي
:  ، كمف مظاىر ىذه السطحية(الفيمكة)عمى طريقة ما يسميو العكاـ بػ: السطحية في فيـ القضايا كمعالجتيا -
أف يككف لو أساس عممي، مثؿ التصديؽ التسميـ بما يشيع بيف الناس، كما يشتير عمى األلسنة كاألقالـ، دكف ( أ)

(.  بركتكككالت حكماء صييكف)لمؿ سمي 
الجبرية )تقبؿ التفسير التآمرم لمتاريخ، كلألحداث كالكقائع الحديثة كالمعاصرة، كىذا يكقعنا في لكف مف ( ب)

.  التي تسمبنا كؿ حكؿ كقكة( السياسية
. ر بما حققو األسالؼ الكراـالبكاء عمى األطالؿ، كالتغني باألمجاد، كالتفاخ( ج)
. مكاجية عصر الثكرة اإلليكتركنية، كالثكرة الفضائية، كالمعمكماتية بعقمية عصكر ما قبؿ الثكرة الصناعية األكلى( د)

أف بعض مشايخ الديف، ذىب إلى أف كؿ ما كرد في القرآف كالسنة في الثناء عمى العمـ، : كمف عجيب ما قرأتو
. يقصد عمـ الديف كحده، كال يدخؿ فيو الدنيا، كىك قكؿ ترد عميو اآليات في القرآف الكريـكالتنكيو بفضمو؛ إنما 

: االستكثار مف المرجيات كالمبشرات كمنعشات اآلماؿ، مع تعمد إغفاؿ العكائؽ كالعقبات الكبرل، كمف الميـ ىنا( ىػ)
 .لعقبات الخارجيةالتركيز عمى العكائؽ الذاتية كالداخمية، بدؿ التركيز عمى العكائؽ كا
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 تينه انثناء واهلدو وانعقاب انثواب

 يعتبرمنيـريؽؼكالمربيفكاالمياتاالباءبيفحادةخالفاتتثيرالتياالساليباكثرىكالتربيةفيالعقابأسمكب

خذاألبيذااالسمكبعادةسيئةكرثناىامفالماضيبينماأخالقناكقيمناالحاضرةترفضاسمكباىذاؾألنوينشئشخ
االىذاكاستخداـعقكباتدكفالطفؿتربيةالمستحيؿمفافيجدآخركفريؽاإلرادةمسمكبةمتكازنةغيرضعيفةصية
ذلؾفيحججيـكليـأشقياءأطفاؿكجكديجنبنا سمكب

اعتبافينضعافدكفدائماتسيرافينبغياألطفاؿتربيةإفحقيقةنغفؿأالعميناالفريقيفىذيفأمرمفيككفكميما
 التركيز عمى أسمكب دكف األخر فالبد مف تكازف لتتحقؽ التربية السكية رنا

كالعقابالثكاب

 تعالىلقكلوأصيؿإسالميمبدأإساءتوعمىالمسيءإحػسػانو،كعقابعػمىالمػحػسػفإثػابػػةإف
ػزىاءي ىػىػؿٍ   اإلٍحسىافي إالَّ اإلٍحسىافً جى
الثكابكاعأف

االرتيامفجانبان نفسوفييثبتبمابعمؿلمقياـإحسانوعمىالطفؿمكافأةمفالبدالطيبةالعاداتنغرسأفنحاكؿعندما
الكجداني ح

 قاؿالحارثبفالنضرركاهماذلؾكمفاستجابتيـحسفعندكثكابيـاألبناءترغيبأىػمػيػةالسػمػؼقدركقد

سمعتإبراىيـبفأدىـيقكؿ،قاؿليأبي 
 ىذاكالػثػكابعمىالحديثفطمبتدرىـفمؾكحفػظػتػوحػديػثػان سػمػعػتفػكػمػمػاالحديثاطمببنييا
قػديكػكف مػاديػان مممكسانكإعطاءالطفؿلعبةأكحمكلأك نقكدانأككقديكػكف معنكيانيفرحلوكالمدحكاالبتساـكاالعت

حاالستحسافعباراتمفالمربييكثرفالإسالميأدبالمدحفيالغمكعػدـأفإالالناسأماـالطيبلعمموبالطفؿزاز
الطفؿنفسيةعمىسيئأثػرمػفلػذلؾاألساسمػمػاىكالمادمالثكابيجعؿالأنوكماالطفؿنفسفيالغركريدخػؿالتى
 مستقبالننما  المعنكملثكابكاالمادمالثكاببيفيكازمكا 

كأنكاعوالعقاب

نماالكثيريظفكماكالتحقيركالضربالشدةتعنيالالتربيةإف ممكفكماؿأقصىإلىلمكصكؿالناشئمساعدةىيكا 
ىذاف تصالقدمعينةحالةليعالجلممربيمساعدةككسيمةالعقابإلىككجوالصغارعفالتكميؼرفعالحنيؼدينناكا 
كىـبالصالةأكالدكػـمػػركاالشريؼالنبكمالحديثمفيبدككماالتمييزسػفبػعػدكذلػؾالػرادعالػمػنػاسػببالعقابإاللح
أبناءسبعسنيفكاضربكىـعميياكىـأبناءعشركنستشؼمفىذاالحديثالشريؼأفالضربمفأجػػؿتعكيدالطفؿاؿ

اؿمففميسالعقابنػكعػيػةكأمػاالػسػفىػذهقػبػؿالضرببغيرالتأديبيككفأفكيحسفالعاشرةسفقبؿيصحالصالة
التنفسالتربيةحسفالطفؿعنديحدثافمثالن القاسيةالصكتكليجةالخفيؼالعادمفالتكبيخفيواأللـإحداثضركرم

بؿ الطفؿعمىتأثيرهقؿالعقابازدادككمماذلؾعمىعكدمفعندالشديدالجسمػيالعقابيحدثوالذمأثير
الـكمكافالكجوضربوفييتقػيأفيمػزموإذتػجػاكزىػالممربييجكزالحدكدان فقياؤناحددلمصبيافالمربيفضربكفي
 الكجوفميتؽأحدكـضربإذاقاؿكسمػـعػمػيػواهللصمىالرسكؿأفمسمـصحيحفيكردلماقاتؿ

كاحػد محػؿفػيمجمكعان المفرقان ربالضيككفأفكينبغي
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كنكدأفنؤكدعمىأفالعقابيجبأفيتمكالذنبمباشرةكأاليككفمفالخفةبحيثاليجدمأكمفالشدةبحيثيش
 الكبرياءيجرحأكبالظمـعر
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منوذج من اإلزهاب يف املناهح انتعهيميح األمريكيح 
الرائحة كبعض أصحاب األقالـ الفاشمة كالساقطة في المستنقع الغربي انطمقت انطمقت بعض األفكاه الخربة المنتنة 

تردد كبطريقة منافسة صراخ العالـ العربي كعمى رأسيـ اميركا بما يسمكنو تطكير المناىج التعميمية بينما الكاقع ىك 
.. فيـك الكالء كالبراء في االسالـأمركة المناىج التعميمية كسمخيا مف كؿ قيـ اإلسالـ الحقيقية كمبادئو كعمى رأسيا ـ

كمع ىذا يريدكف تغييرىا , كلسنا اآلف بصدد تقييـ مناىجنا التعميمية كالتي اصالن تنقصيا مفاىيـ كثيرة في اإلسالـ
كلكننا اآلف بصدد فضح بعض المناىج التعميمية االميركية كألريكـ الصكرة النمطية لمعرب كالمسمميف في ! ايضان 

! غذكف بيا عقكؿ أبنائيـ طيمة ىذه العقكد كال يزالكفمناىجيـ التي م
بعضان مما تحتكيو المناىج التعميمية المقررة في جميع ( ADC)رصدت المجنة العربية لمكافحة التمييز بأميركا 

! ?المدارس االميركية ال سيما في المراحؿ األكلى لمتعميـ فماذا كجدكا ىناؾ
رب بال استثناء كحتى الصكرة النمطية لمعرب مف انيـ يركبكف الجماؿ كاالبؿ ىي ترسيخ صكرة محتقرة لجميع الع: أكالن 

. داللة عمى التخمؼ المدني كالمستكل التعميمي المتردم
 

! كاف ىذه الطريقة في التقسيـ لدييـ ىي ارذؿ مف التقسيـ العنصرم في العالـ الغربي, اف العرب عبارة عف قبائؿ: ثانيان 
! لي عمى أمكاؿ القبيمة االخرل كتغتصب نساءىا كتبيد رجالياحيث اف كؿ قبيمة تستك

 
كألف العرب ال ! عالقة العرب بالصحراء كالرماؿ كطيدة لمغاية كسبب ذلؾ عشقيـ لمعيش مع االغناـ كالماشية: ثالثان 

! يحبكف النظافة كاالستحماـ فالصحراء مناسبة ليـ كي تضيع ركائحيـ الكريية فييا
انو عالـ يسافر اليو االبطاؿ الغربيكف سعيان , رة في مناىجيـ التعميمية عف العالـ العربي ككؿكمف التصكرات الحقي

كالذم يشاىد الرسـك , كالبساط السحرم كعالء الديف, منيـ في تحقيؽ مغامراتيـ العاطفية عمى طريقة ألؼ ليمة كليمة
عة متخمفة كال يعيشكف إال في الحانات المتحركة بعالء الديف يرل بنفسو كيؼ يصكركف العرب عمى انيـ مجمك

كىذه مجرد أفالـ كرتكنية كمع ىذا نجد فييا كؿ ىذا االستحقار فكيؼ بكتبيـ ! كالخمارات كبيف النساء كالغمماف
! ?كمناىجيـ

كحياتيـ , كانيـ يريدكف اف يشتركا العالـ كأميركا بأمكاليـ, فيـ يجمسكف عمى آبار مف البتركؿ, كأما اثرياء العرب
اسراؼ كتبذير كجيؿ كغير متعمميف كفساد كنساء كفجكر كال تعد صكرتيـ في مناىجيـ عف االثرياء العرب سكل انيـ 

! كىكايتيـ المفضمة خطؼ النساء الشقراكات الغربيات, اصحاب كركش ضخمة عصبيك المزاج
 

المرأة المضطيدة مف الرجاؿ كالمتخمفة اما عف صكرة المرأة العربية فال ترسـ في مناىجيـ التعميمية اال بصكرة : رابعان 
كأما القسـ الثاني مف النساء العربيات فيف ال يعدكف اال اف .. في لبسيا ال سيما الحجاب كالنقاب كالثكب المستكر

جميالت يقعف في حب الرجؿ كانيف يفعمف كؿ ىذا بغية الحصكؿ عمى الرجؿ الغربي الذم , يكف راقصات عاريات
. الخ.. العربي كبطشو كاضطياده كحرمانيا مف الحرية  ينقذىف مف شر الرجؿ
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.. متطرفكف.. ارىابيكف .. لصكص.. كمف الصكر النمطية لممسمميف تصكرييـ عمى انيـ سفاحكف : خامسان 

فيـ يحاكلكف تدمير اسرائيؿ ! كالنمكذج الذم يرسـ ىذا كمو كيجسده عندىـ ىـ الفمسطينيكف.. مغتصبكف 
! فيـ ارىابيكف مجرمكف يريدكف كؿ شيء ليـ كحدىـ فقط! »تؿ ابيب«كف الحتالؿ كانيـ يسع» !المسالمة«

 (ADC)ىذا بعض ما رصدتو المجنة العربية لمكافحة التمييز في اميركا 
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انربنامح انعمهي نهرج انعثادج 
 

ق فقاؿ عندما سئؿ بالؿ رضي اهلل عنو عف سبب صبره عمى اإليماف مع شدة تعذيبو كطرحو في رمضاء مكة الحار
" مزجت مرارة العذاب بحالكة اإليماف فطغت حالكة اإليماف : "قكلتو المشيكره 

 
ىذا المكضكع عممي أكثر منو نظرم كال تقطؼ ثمرتو إال بالعمؿ كالعـز كاإلرادة  # 
 

: شركط نجاح البرنامج # 
الشعكر بالحاجة إلى ىذا البرنامج  * 
لماذا عممت ىذا العمؿ أليس طمبان لمجنو كفراران مف النار ػ كمما  :إذا أردت اإلخالص فاسأؿ نفسؾ ) اإلخالص * 

يعيف عمى اإلخالص القراءة في صفة الجنة كالنار ػ كمعرفة اهلل حؽ المعرفة بمعرفة أسمائو كصفاتو ػ كأف تعمـ أف 
(  الناس ال ينفعكف كال يضركف كأف النفع كالضر بيد اهلل جؿ كعال 

كالذيف جاىدكا فينا ) كقاؿ تعالى ( إنما يكفى الصابركف أجرىـ بغير حساب ) الى قاؿ تع. الصبر كالمجاىدة * 
ف اهلل لمع المحسنيف  ( لنيديٌنيـ سبمنا كا 

كىك أف تعمؿ العمؿ ال ترجك بو شيء مف عرض الدنيا الزائؿ بؿ ترجكا الثكاب مف اهلل كحده  . االحتساب * 
.  الدعاء * 
: البرنامج العممي لمذة العبادة # 

. ىذا البرنامج ىك أدنى الكماؿ ككمما زدت مف العمؿ كالعدد كاف أفضؿ 
(  الست مف شكاؿ ، كعرفة ، كعاشكراء ) صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير مع المحافظة عمى الصياـ المكسمي ( 1
ـ القرآف فيقرأ كؿ يـك جزء فيخت( أكجو)ختـ القرآف كؿ شير ، طريقة قراءة القرآف قبؿ كؿ صالة أربع صفحات ( 2

. كؿ شير 
. التبكير إلى الصمكات ( 3

( . إذا سمعت المؤذف يقكؿ حي عمى الصالة خرجت إلى المسجد لـ يخرجؾ إال الصالة فأنت مبكر ) ضابط التبكير 
: ثمرات التبكير إلى الصمكات 

يف يكمان كتبت لو براءتاف مف أدرؾ تكبيرة اإلحراـ مع اإلماـ أربع: ) إدراؾ تكبيرة اإلحراـ تكتب براءتاف في حديث * 
ىذا الحديث ال يصح مرفكعان كيصح مكقكفان باإلجماع كلو حكـ الرفع ألف ( براءة مف النفاؽ كبراءة مف النار 

. الصحابة ال يتكممكف مف أنفسيـ في مسائؿ الجنة كالنار كما ذكر ذلؾ لمشيخ سميماف العمكاف 
. إدراؾ دعاء الممؾ كاستغفاره لؾ * 
. صالة جماعة أبدان ال تفكتؾ * 
. سبب لتعمؽ القمب في المساجد * 
. أنو يكتب لؾ األجر منذ جمكسؾ حتى خركجؾ * 
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بعد العشاء  -2بعد المغرب  -2بعد الظير  -2قبؿ الظير  -4قبؿ الفجر  -2)المحافظة عمى السنف الركاتب ( 4
لى هلل ثنتي عشرة ركعة مف غير مف ص: ) مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( 

( الفريضة بنى اهلل لو بيتان في الجنة 
كىي ) كفي حديث كؿ سالمى ( الرٌجاعيف مف الذنكب) المحافظة عمى ركعتي الضحى كتسمى صالة األكابيف ( 5

 كيجزئ عنيا ركعتي الضحى كما ذكر في آخر الحديث ، كقاؿ ابف رجب.....( مف الناس عميو صدقة ( المفاصؿ 
كالعجيب . مفصؿ كذكر ابف دقيؽ العيد في شرح األربعيف أنيا كردت في ركاية عند مسمـ ( 360)أف في اإلنساف 

. أف الطب الحديث اكتشؼ ذلؾ 
(. قبؿ الظير بثمث ساعة ، كبعد اإلشراؽ بػربع ساعة ) كتبدأ مف ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيؿ الزكاؿ · 
غالب اليـك ، كلماذا ؟ احرص عمى أف تككف عمى طيارة ( 6
. ألنو معيف عمى العمؿ الصالح كمطردة لمكسؿ كالشيطاف / ج
إني سمعت قرع : حافظ عمى ركعتي الكضكء ، كيبيف فضميا حديث بالؿ عندما قاؿ لو صمى اهلل عميو كسمـ ( 7

. نعميؾ في الجنة ، فبيف لو أف سبب ذلؾ ىك أنو لـ يتكضأ إال صمى هلل ما كتب لو 
عتي الكضكء تصمى في كقت النيي ؟ ىؿ رؾ/ س
. إذا كاف مف المحافظيف عمييا فإنيا تدخؿ مف ذكات األسباب / ج
أذكار الصباح كالمساء ، كالنـك ، كالدخكؿ كالخركج مف المسجد ) المحافظة عمى أذكار االستغفار كخاصة ( 8

. كأعظـ الذكر ىك كتاب اهلل جؿ كعال ( كمف المنزؿ كمف الخالء كغيرىا 
. حافظ عمى ركعتيف قبؿ النـك بنية أنيا مف صالة الميؿ  (9

طمب العمـ ، كأف تحفظ كتاب اهلل عز كجؿ كتحضر الدركس كتقرأ مف كتاب ، كطريقة مجربة ، اقرأ في اليـك ( 10
. ماال يقؿ عف ربع ساعة كاجعؿ بجانبؾ دفتر فتسجؿ فيو ماستفدت فيو مف القراءة 

. الشفع كالكتر( 11
كلك بلاير ، ألنؾ لك تصدقت يكميان لدعا لؾ يكميان ممؾ ، كفي مداكمة عمى عمؿ ( أك أسبكعيان ) يكميان الصدقة ( 12

. صالح كىك مما يكرث لذة العبادة 
المحاسبة قبؿ النـك ، كيؼ تككف المحاسبة ؟ ( 13
لى اهلل عز كجؿ ، ىؿ ازددت عممان ، ككيؼ كانت عبادتؾ ، كمحاسبة النفس في الدعكة إ: تككف المحاسبة في / ج

محاسبة النفس في الدعكة إلى اهلل عز كجؿ ، كالمحاسبة في التفريط في الطاعة كفي عمؿ المعاصي ، كاجعمو في 
. كتاب ال ينظر فيو غيرؾ 

إني ألستغفر اهلل كأتكب إليو في اليـك كالميمة أكثر مف سبعيف ) تجديد التكبة ، يقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( 14
. ا قاؿ عميو الصالة كالسالـ أك كـ( مرة 
الذيف يذكركف اهلل قياما كقعكدا كعمى جنكبيـ كيتفكركف في خمؽ السماكات كاألرض ربنا .... ) التفكر ( 15

( . ماخمفت ىذا باطال سبحانؾ فقنا عذاب النار 
.....( الخ –الحسد  –الحقد ) سالمة القمب مف األمراض ( 16
. الدعكة إلى اهلل ( 17
. لمعصية ألجؿ اهلل ترؾ ا( 18
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. بر الكالديف ( 19
صمة الرحـ ( 20
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فضيحح أتو غسية تؤكد وحشيح االحتالل األمسيكي 
كشفت صحيفة كاشنطف بكست األميركية عف خطة تعذيب كضعيا أحد ضباط االستخبارات األميركييف في 

. غريب غربي بغدادتشريف الثاني الماضي النتزاع االعترافات ككسر إرادة معتقمي سجف أبك /أكتكبر
 

كقالت الصحيفة إف العقيد في االستخبارات األميركية تكماس باباس اقترح في رسالة سرية كجييا إلى قائد القكات 
كذكرت . األميركية في العراؽ الجنراؿ ريكاردك سانشيز استخداـ كسائؿ تحقيؽ تزيد إحساس الخكؼ لدل المعتقؿ

. كاف سانشيز كافؽ عمى خطة باباس أـ ال الصحيفة أنيا لـ تتأكد لحد اآلف ما إف
 

كاقترحت الرسالة االستعانة بالشرطة العسكرية التي كانت مكمفة عمميات المراقبة في السجف رغـ عدـ ضمكعيا في 
. عمميات االستجكاب

 
تيب الكراسي كبيف الكسائؿ التي دعا إلييا العقيد األميركي في التعامؿ مع أحد المعتقميف اقتحاـ زنزانتو كتخريب تر

كبعد ذلؾ نزع مالبسو , كالطاكالت حكلو ثـ تغطية رأسو كاقتياده إلى زنزانة انفرادية كسط ضجيج ىائؿ مف نباح الكالب
. كمنعو مف النـك لثالثة أياـ متتالية باالستجكاب كالمكسيقى الصاخبة

 
نفي البنتاغكف 

  
صكرة لكاشنطف بكست تظير سجينا عراقيا مكبال 

(  الفرنسية)نتو في سجف أبك غريب إلى باب زنزا
مف جية أخرل نفت كزارة الدفاع األميركية ما أكردتو مجمة نيكيكركر بأف الكزير دكنالد رمسفيمد أقر تعذيب السجناء 

. العراقييف في قرار كاف قد كقع عميو سرا العاـ الماضي
 

عف ضباط في  -ة سجف أبك غريباألميركية فضيح CBSالذم كشؼ مع شبكة -كنقؿ محرر المقاؿ سيمكر ىيرش 
االستخبارات قكليـ إف ىذا القرار كاف ييدؼ إلى تكسيع حدكد برنامج سرم لمغاية كاف ييدؼ في األساس إلى مطاردة 

. عناصر القاعدة كاستجكاب المعتقميف في العراؽ
 

ىانات الجنسية بحؽ كأكد ىؤالء الضباط لمصحفي ىيرش أف ىذا البرنامج يشجع عمى استخداـ العنؼ الجسدم كاإل
. المعتقميف العراقييف سعيا لمحصكؿ عمى المزيد مف المعمكمات بشأف المقاكمة المتنامية في ىذا البمد

 
كأكردت المجمة األسبكعية في عددىا الذم سيصدر غدا االثنيف اقتباسا لألمر الذم صدر لممكمفيف بعمميات االستجكاب 

كأعد ىذا القرار ستيفف كامبكف مساعد كزير الدفاع ". افعمكا بيـ ما شئتـاقبضكا عمى مف يجب اعتقاليـ ك"جاء فيو 
. المكمؼ باالستخبارات، ثـ أقره رمسفيمد كرئيس أركاف الجيش الجنراؿ ريتشارد مايرز، حسب المصدر
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 رامسفيمد " مجـر الحرب"مطالب عراقية بمحاكمة 

  

   2004-5-14 /نت.إسالـ أكف اليف -سمير حداد كنمير الحجازم  -بغداد 

  

  

 مف صكر التعذيب في سجف أبك غريب

  

طالب معتقمكف عراقيكف سابقكف باعتقاؿ كزير الدفاع األمريكي دكنالد رامسفيمد في الدكؿ التي تحط فييا قدماه، 
كمحاكمتو باعتباره مجـر حرب كمسئكال عف صنكؼ التعذيب التي تعرضكا ليا داخؿ سجف أبك غريب التي تديره القكات 

 . األمريكية غرب بغداد

 

الجمعة " نت.إسالـ أكف اليف"الذم سبؽ اعتقالو في سجف أبك غريب لػ -عاما 27-كقاؿ غساف عبد الحكيـ محمكد 
أطالب باسمي كباسـ جميع المعتقميف العراقييف بتكقيؼ كزير الدفاع األمريكي في أم دكلة تحط :" 14-5-2004

عف المعتقالت العراقية بتعذيب كانتياؾ حقكؽ (األمريكييف)إلى المسئكليف  بيا قدماه؛ باعتباره ممف أصدركا أكامر
 ". األسرل في بمد اعتبره األمـ المتحدة محتال

 

عند دخكلي سجف أبك غريب طمب مني : "كركل محمكد بعضا مف صنكؼ العذاب التي تعرض لو داخؿ السجف، قائالن 
رفضت، فقامكا بتيديدم إذا لـ أقـ بذلؾ بنفسي فإنيـ  الجنكد األمريكيكف بشكؿ مباشر خمع مالبسي، كلكني

-3-10كأطمقت سراحو يـك  2003-8-13كأكضح أف  القكات األمريكية اعتقمتو  يـك ".  سيجبركنني عميو بالقكة
بعد كؿ ىذه األشير السبعة التي قضيتيا بالسجف اكتشفت أف أم شخص يكدع معتقؿ أبك غريب : "كأضاؼ. 2004

، كيسرم ىذا عمى الرجاؿ دكف استثناء؛ سكاء أكاف طاعنا في السف أـ شابا، كأصبح لدم يقيف بأف يجرد مف مالبسو
 ".  األمريكييف يريدكف أف ينظر المسممكف إلى التعرية عمى أنيا شيء عادم جدا

 

دينيا حسب حادثة ركاىا لو معتقؿ كاف زميال لو في السجف، كىك مف الممتزميف " نت.إسالـ أكف اليف"كنقؿ محمكد لػ
أجبر تحت تيديد السالح بممارسة الجنس مع إحدل المجندات األمريكيات، كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ "إنو : كصفو لو، كقاؿ

أجبركه عمى ذلؾ أيضا مع جنكد أمريكييف بعد أف عذبكه لمدة ثالثة أياـ متتالية؛ مما دفعو إلى االستسالـ كالقياـ بما 
 ". يطمب منو

 

أشير في سجف أبك غريب أف  5عاما، الذم قضى  45-نجـ عبد الحسيف مجيد السكداني  مف جيتو أكد المكاطف
، ككرر المطمب "اعتداءات جنسية طالت بعض المعتقميف العراقييف داخؿ سجف أبك غريب مف قبؿ جنكد أمريكييف"
، "ميع ىذه االنتياكاتباعتقاؿ المسئكليف األمريكييف، كبخاصة كزير الدفاع األمريكي؛ ككنو المسئكؿ األكؿ عف ج"

مطالبا جميع الدكؿ العربية كاألجنبية ما عدا أمريكا كبريطانيا لككنيما دكلتيف تحتالف العراؽ بأف تصدر مذكرة تكقيؼ 
 ". لقد عذبكني كأىانكني، ناىيؾ عف الشتائـ، كبخاصة عند الخضكع لالستجكاب: "كقاؿ السكداني. بحؽ رامسفيمد

 

، فيما 2004-1-4، كأطمؽ سراحو في 2003-8-1د اعتقمت السكداني ككلده قتيبة في ككانت القكات األمريكية ؽ
 . معتقال في سجف أبك غريب -الذم لـ يبمغ العشريف عاما-ال يزاؿ ابنو 
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رأيت بعض المحتجزيف العراقييف كىـ عراة لطكؿ فترة التحقيؽ معيـ التي تستمر ألسابيع، كبعد : "كقاؿ السكداني
 ". يمقكف ليـ ببدالت برتقالية المكف انتياء التحقيؽ

 

أحد رفاقو بالمعتقؿ تشاجر مع أحد الجنكد "كأضاؼ السكداني الذم يمتمؾ محاؿ بقالة في حي الزىكر ببغداد أف 
األمريكييف؛ حيث قامكا بتكثيؽ يديو، كسحبكه عمى األرض، كقامكا بتعريتو، كانيالكا عميو بالضرب، كلـ يكتؼ 

ف بيذا بؿ قامت إحدل المجندات األمريكيات بشد حبؿ عمى عضك الذككرة، كقامت بسحبو منو المسئكلكف األمريكيك
 ". كىك عار أماـ العراقيات المسجكنات بأبك غريب

 

 " مجـر حرب"

 

-5-13كقد قاـ رامسفيمد بصحبة الجنراؿ ريتشارد مايرز رئيس ىيئة األركاف األمريكي بزيارة مفاجئة إلى العراؽ يـك 
محتجز عراقي؛  3000فييا سجف أبك غريب كتجكؿ داخؿ ىذا المعتقؿ بسيارة مصفحة، كسط أكثر مف  ، زار2004

 . حيث لكحكا إليو بأيدييـ، معبريف عف سخطيـ لممعاممة السيئة التي تعرضكا ليا

 

ك مف العاـ الذم قامت القكات األمريكية في ليمة مف ليالي يكلي -عاما 73-كيقكؿ المحامي عبد المجيد حمد الذىيبة 
إف كلديو : كأخاه األصغر ىشاـ( عاما 47)حامد : بمداىمة منزلو بحي الخضراء غرب بغداد، كاعتقمت كلديو 2003

كأضاؼ أف القكات األمريكية لـ تراع حرمة . اعتقال بسبب كشاية قاـ بيا أحد المغرضيف؛ ككف كلده حامد إماما كخطيبا
 . الدار

 

إنو لـ : كقاؿ. ساعة 24اتيما؛ ألف قكات االحتالؿ منعت عنيما الماء كالطعاـ لمدة كأكضح أف كلديو كادا يفقداف حي
كيمكجراما مف كزنو جراء نقص الطعاـ، كالمعاممة السيئة  17يعرؼ كلده الشيخ حامد عندما أطمؽ سراحو؛ ألنو فقد 

 . التي عكمؿ بيا داخؿ سجف أبك غريب

 

بمحاكمة  -مثؿ مف سبقكه-أشير يطالب الذىيبة  4القكات األمريكية لمدة  كباعتباره أبا لمعتقمىيف ذاقا الكيؿ عمى يد
رامسفيمد؛ باعتباره مجـر حرب؛ ألنو انتيؾ القكانيف الدكلية كاتفاقيات جنيؼ التي تكجب معاممة أسرل الحرب بطريقة 

التي ليس لمكاليات المتحدة إنو ينبغي أف يحاكىـ في محكمة العدؿ الدكلية في الىام؛ ككنيا المحكمة : إنسانية، كقاؿ
 . األمريكية كال لبريطانيا تأثير عمييا

 

 تكييس كتكثيؽ كركض 

 

قصتو في سجف أبك غريب؛ حيث فكجئ باقتحاـ القكات األمريكية لبيت أحد أقربائو عندما كاف " عمي محمد"كيركم 
 . يزكره؛ حيث ألقي القبض عمى جميع الرجاؿ، ككاف ىك منيـ
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لت ليـ إني قريبو لـ يشفع ىذا بشيء، ككضعكا كيسا برأسي فيما قامكا بتكثيقي، كعند كصكلنا إلى رغـ أني ؽ: "كقاؿ
المعتقؿ قامكا بسحبي مف رأسي، كقامكا بدفعي إلى غرفة؛ حيث اصطدـ رأسي بجدارىا كبدأ الدـ يسيؿ، كلـ أستطع 

 ". حتى أف أمنع سيالف الدـ؛ الف يدمَّ مقيدتاف

 

أجبرني المحققكف األمريكيكف عمى : "كقاؿ. ساعة 72الذم استمر " نت.إسالـ أكف اليف"ذيبو لػكقائع تع" محمد"كحكى 
يابا، كعندما تعبت "، كيكاصؿ "الزحؼ عمى األرض بعد أف كضعكا كيسا برأسي لقد زحفت إلى نياية القاعة ذىابا كا 

 جندم أمريكي، كيقـك بضربيكتكقفت عف الزحؼ بدأت مجندة أمريكية تصرخ عمي كتركمني بقدميا فيما يصرخ 
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  فازسيا 
ُك
 ــانك

ِّ
زسي

نافذ الجعب                                                     
لماذا نؤبف شيخنا الياسيف ؟ أألنو كاف شيخان  مقعدان فقتمو الظالمكف؟ أـ ألنو كاف خطيبان مفكىان تيتز لو : سألت نفسي 

إنما نؤبنو ألنو دؽ باب الحرية بيد .. ألكبر جماعة إسالمية فمسطينية؟ ال كألؼ ال أعكاد المنابر؟ أـ ألنو كاف زعيمان 
. مضرجة بدماء المحتؿ كلـ يترجؿ حتى ناؿ الشيادة في سبيؿ ذلؾ

يا أحمدى الياسيًف شمسيؾ تيزىًػري        بكتػؾ عيػكفه كالقػمكبي تفٌطػىري                    
ةن            بكاؾ أقصانا األسيري كأزىػػر بكتػؾ المساجدي كالمنابري حيرؽ

بكتػؾ الكتائبي كالبنادؽي تزأري  لكعةن   بكتػؾ األرامؿي كاليتامى 
كالمسممكف عمى ًفراًقؾ أمطركا   بكتػؾ السجكفي بتيرًبيا كرجاليا   

ترنك إلييا العػيفي بػؿ تتحػسػري        قتمكؾى بؿ منحكؾى أسمىً رفعةو                
ـي  كالشُّيًب تيكم في الًعدا تتفجري  ؾ الزكيُّ بركافه الكغى  د

ػػفرىدانًن                فإف الناسى خمفؾ أنػيري . خسػئكا      ظنُّكؾ  يارمزى الشػػيادًة مي
قطراتي ًمسؾو مف ًدماًئؾ عنبري       ىذم حشكدي الحؽِّ تيصًمي نارىىا              
ركًحؾى نستمري كنعبري  يا أييا الجػػسدي                ًً ي ًً الميسىػػجَّى إنػػنا              بفييكًضًً
نفىري أنت الذم قيدتى الجيادى ميصابران               كغدا كراءؾى جحفؿه كغىضى
ظَّمت مىكاًقػػفيؾ العػظيمةي تثمري        إف ًغبتى عف ىذل الحياًة كصكرةو              
بعدى الصالًة كقائمان تتطػػيري       الشيادةى ميقػبالن  ىا أنتى قػػد ًنمتى             
أنتـ ًغػػراسه ال يمػػيفي كيىكػػبيري     يا جندى ياسػيفى الكػػراـً تحيػػػػػةن              
قسمػػان برًب الكائػناًت فكمػػػػكـ             أىؿي المركءًة كالرياًح تيزمجري             
قمبى العدكِّ فيسػػتكيفي كيصغيري             سيؼى الجياًد ميزلزالن   فمتيغًمدكا            
مف دِـّ صييكفى المعيًف لييجركا  كلتغرقكا مدفى الػػػػػػعدكِّ بأنييرو              
أما ذئابي العيرًب إفَّ مصيرىكـ           كأبي ريغاؿو في المزابًؿ تيحشركا             
؟  أيف الدماءي              الثائراتي ًبًعرًقكيـ ؟           أيف المركءةي أيف خالدي ينػػػػصري
ـى في التاريًخ كرسيٌّ ًلمىف               ٌبػػػػػىري          ما دا أعطى الػػكالءى لميعػػتدو يىػػتجى
ري فمتىحًرقيكا ىذل العركشى فإنيا          ًسرُّ اليزيػػمًة بؿ سيمكـه تىػػػػنخػػً              
ًباًركان                عيرسى الشيادًة نيكريه يػػػػتناثػػػػػري         كأعكدي لمشيًخ الشييًد مي
ـه سىتيشعػًػؿي ثكرةن التىفػػػتػػػػيري      يا فارس الكيرسيِّ إفَّ فيتىاتىو               ػػ ًحمى
ال ًحراؾى ليا        ككيرسػػيِّ              أحمػػدى في الميداًف ينفًجري  شتَّافى بيفى عيركًش و
ري كنتى القعيدى كذا األمراًضًً ممتحنان              لكفَّ قػػػمبىؾ نػػػػػيرافه لػػػػػيا أيكى
تحػػػمي المػػػكاءى بركحػػيا تتكاثري         إنا عمى درًب الشػػييًد كتائبه            
آالؼه مف الياسػػػػػيًف تػػػػػنتػػظري فػػ       إف ماتى ياسيفي العقيدًة كاحدان            
!! نبتي اإللػػػػػػًو فػػمػػف ييػًبيػػدي كيىبتيري       فميػػينأ الياسيفي إف ًغػػراسىو            


