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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أكد رئيس اللجنة العلمية بإحياء التراث د.محمد النجدي أن السلفية ليست أمرا محدثا وال اسما جديدا وال حركة 
سياسية وال جماعة حزبية منغلقة على نفسها متعصبة لغير احلق وال تكتا متطرفا أو مغاليا وليست حكرا على فئة 

من الناس، الفتا إلى أن األصل في عوام املسلمني أنهم على السنة واتباع القرآن وفقا لفطرهم السليمة. 
وأوضح النجدي في لقائه مع »األنباء« أن الطاعنني على الس�لفية في حقيقة األمر إما طعنوا عليها 

بظلم أو بجهل، نافيا أن يكون االنتس�اب إلى السلفية سبيا لتفرق األمة، بل السلفية جتمع 
األمة على فهم اإلسام الصحيح اخلالي من البدع واحملدثات واألهواء.

وحول حكم املشاركة في االنتخابات أوضح أن مشاركة أهل الصاح والدعوة في االنتخابات 
هي اخليار األصوب واألصعب ملا يترتب عليها من مصالح دينية عظيمة، وهي خير من االبتعاد 

واالعتزال، الفتا إلى أن املشارك قد ال يستطيع درء املفاسد كلها لكنه يساهم في تقليلها 
قدر اس�تطاعته، خاصة إذا ما استعان بالصبر واملثابرة واملجاهدة، واالتصال بأهل 

العلم واخلبرة دوم�ا، وعدم التفرد بالرأي والقرار، كما يح�دث أحيانا. باختصار 
الدعوة السلفية هي الطريق إلعادة املجد والعز والدولة لإلسام، فنحن نعتقد 

اعتقادا جازما بأنه ما لم تتمس�ك األمة اإلسامية بالعقيدة الصافية النقية 
اخلالية من البدع والش�ركيات واخلرافة واملبنية على الكتاب الكرمي 
والسنة الصحيحة فلن يتحقق لها موعود اهلل عز وجل بالنصر والتمكني 
ف�ي األرض املذكور في قوله تعالى )وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصاحلات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم(، بهذه الكلمات املوجزة انتهى لقاؤنا مع 

الشيخ النجدي، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

رئيس اللجنة العلمية في
»إحياء التراث« أكد تميز عقيدة 
السلف بسهولتها ويسرها

ما لم تتمسك األمة اإلسامية بالعقيدة الصافية والسنة الصحيحة وتبتعد عن البدع والشركيات فلن يتحقق لها موعود اهلل بالنصر والتمكين

وماذا بعد االلتزام؟المصيبة قبس

بداي��ة نري��د تعريف��ا بالس��لفية، خاصة أنه 
مصطلح كثر عليه اللغط مؤخرا في وس��ائل 

اإلعالم والصحافة؟
السلفية هي اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة 
إلى قيام الساعة وهم أهل السنة واجلماعة، 
والفرقة بكسر الفاء، هي الطائفة من الناس، 
وأما بالضم فهي االفتراق، ونقول إنها الناجية 
املنصورة أخذا من حديث الرسول ژ »ستفترق 
هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة، كلها في 
الن����ار إال واحدة، وهي م����ن كان على مثل ما 
أن����ا عليه اليوم وأصحاب����ي« رواه الترمذي، 
وقوله أيضا »التزال طائفة من أمتي على احلق 
منصورة ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 

اهلل« متفق عليه.  
ونقول أهل السنة واجلماعة واملراد بالسنة 
الطريقة التي كان عليها رسول اهلل ژ وأصحابه 
قبل ظهور البدع واملقاالت احملدثة، وس����موا 
أهل السنة ألنهم متمس����كون بها، واجلماعة 
في األصل القوم املجتمعون، واملراد بهم هنا 
سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني الذين 
اجتمع����وا على الصريح من كتاب اهلل تعالى 
وسنة رسوله ژ، ولم يفترقوا كما افترقت 
اجلهمية واملعتزلة والقدرية واخلوارج واملرجئة 
وغيره����ا من الفرق الضالة، وإن كان يحصل 
بينهم اختالف، لكن ال يحصل بينهم افتراق، 

وال يضلل بعضهم بعضا.
كما أنها تربط املسلم بالسلف من الصحابة 
ومن تبعهم بإحس����ان، فتزي����ده عزة وإميانا 
وافتخارا، ألنهم سادات املؤمنني وأئمة املتقني، 
كما قال الصحابي اجلليل ابن مسعود ÿ »إن 
اهلل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ژ 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه 
لرس����الته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد ژ فوجد قل����وب أصحابه خير قلوب 
العباد فجعلهم وزراء نبيه، فيقاتلون على دينه، 
فما رأى املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن، 
وما رأوه سيئا فهو عند اهلل سيئ« رواه اإلمام 

أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر.
وعن ابن عمر ÿ »من كان مستنا فليسنت 
مبن قد مات، أولئك أصحاب محمد ژ كانوا 
خير هذه األمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفا، قوم اختاره����م اهلل لصحبة نبيه ژ 
ونقل دينه فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم، فهم 
أصحاب محمد ژ كانوا على الهدى املستقيم، 
واهلل رب الكعبة«. رواه أبو نعيم في احللية 

وابن عبد البر جامع البيان.
وال نظن أن أحدا من املسلمني يعرف هذه 
النسبة على حقيقتها، إال علم أنها نسبة إلى 
اإلسالم كله، بأحكامه وآدابه، وأخالقه وعقيدته، 
كما أمر اهلل س����بحانه: )ي����ا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة(، وكما أمر بذلك نبيه 
صلى اهلل عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة 
اخللفاء املهديني الراشدين من بعدي، عضوا 
عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن 

كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة« رواه أحمد 
وأصحاب السنن.

السلفية ليست حزبًا وال حركة سياسية

ه��ل مصطلح الس��لفية مصطلح جديد وفكر 
طارئ، وهل هي حكر على فئة دون أخرى؟

السلفية ليست أمرا محدثا وال اسما جديدا، 
وال من األسماء التي فرقت األمة االسالمية، فهي 
ليست حركة سياسية وال جماعة حزبية منغلقة 
على نفس����ها متعصبة لغي����ر احلق وال تكتال 
متطرفا أو مغاليا، كما أنها ليست حكرا على فئة 
من الناس، بل هي منهج لفهم اإلسالم يلزم كل 
مسلم، والسلفية اصطالح قدمي ليس من وضع 
من أصبحوا يعرفون به، وهذا فرق عظيم بني 
من ينتسبون إلى هذه النسبة الشريفة، ومن 
يتسمون بأسماء أخرى من اجلماعات واحلركات 

اإلسالمية، التي وضع أسماءها مؤسسوها. 

األئمة األربعة سلفيون

إذن ما موق��ف األئمة األربع��ة املعروفني من 
مفهوم ومصطلح السلفية؟ 

نقول كلهم كانوا على منهج السلف الكرام، 
وال يفاج����أ املتعصبة من أتب����اع املذاهب، إذا 
قام الدليل على أن أئمة املذاهب، رحمهم اهلل، 
جميعهم سلفيون وما كانوا ليعرفوا بها وهم 
على خالف ذلك، فاإلمام الطحاوي احلنفي كتب 
العقيدة الطحاوية، وهي على منهج الس����لف 
وأهل السنة واحلديث، وهو من فقهاء األحناف، 
وشرح العقيدة الطحاوية االمام ابن أبي العز 
احلنفي، بل قبله كتب اإلمام أبو حنيفة كتابه 

الفقه األكبر، قرر فيه مذهب السلف.
واالمام مالك رحمه اهلل كما أخرج الهروي: عن 
الشافعي قال: سئل مالك عن الكالم والتوحيد، 
فقال مالك: »محال أن يظن بالنبي ژ، أنه علم 

أمته االستنجاء، ولم يعلمهم التوحيد؟
والتوحيد ما قاله النبي ژ: »أمرت أن أقاتل 
الن����اس حتى يقولوا ال إله إال اهلل« فما عصم 

به املال والدم حقيقة التوحيد.
واإلمام الشافعي كذلك يقرر عقيدة السلف 
أهل احلديث في كتابه العظيم الرسالة وغيره، 
وال أريد اإلطالة بذكر املنقول عن األئمة، واإلمام 
أحم���د بن حنبل أيضا معلوم أنه إمام من أئمة 
أهل الس���نة واجلماعة، بل إذا ذكر اإلمام أحمد 
ذكرت السنة والسلفية وأهل احلديث، وإذا ذكر 
أهل السنة ذكر اإلمام أحمد، قال شيخ اإلسالم بن 
تيمية »إن األئمة املشهورين كلهم يثبتون الصفات 
هلل تعالى، ويقولون: إن القرآن كالم اهلل ليس 
مبخلوق، ويقولون: إن اهلل يرى في اآلخرة، هذا 
مذهب الصحابة والتابعني لهم بإحسان من أهل 
البيت وغيرهم، وهذا مذهب األئمة املتبوعني مثل 
اإلمام مالك بن أنس والليث بن سعيد واألوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد«. وهكذا أصحاب 
الكتب الستة: اإلمام البخاري ومسلم وأبوداود 
والترم���ذي وابن ماجة، كله���م كانوا على هذه 

العقيدة وهذا املنهاج النبوي، ومن أراد التثبت 
فليرجع إلى كتبهم املشهورة صحيحي البخاري 
ومسلم والسنن األربعة، وينظر في األبواب التي 
كتبت في التوحيد واإلميان والعلم والرد على 
اخلوارج والغالة والقدري���ة واجلهمية وعلى 
من قال بخلق الق���رآن وغيرهم من أهل البدع 

املخالفني ألهل السنة واحلديث.

اصطالح أقره التاريخ ورضيته األمة

 لك��ن أال يق��ال إن ف��ي اس��تعمال اصطالح 
السلفية تفريق لألمة؟

نقول نود أال نس����تعمل كلمة »السلفية« 
هذه، لو لم حتصل البدع والفرق واالجتاهات 
الدخيلة املخالفة لإلس����الم األصيل، أما وقد 
فرضت هذه الفرق نفسها، ودعت إلى ما يخالف 
النصوص من الوحي����ني، فإنه البد أن يتميز 
أهل احلق احملافظون على نقاوة اإلسالم عن 
غيرهم، وصارت السلفية وأهل السنة واجلماعة 
اصطالحا علميا، أقره التاريخ، ورضيته األمة 
كلها على مر العصور، حتى صرنا نسمع من 
يقول وقوله غير صواب: »عقيدة السلف أسلم، 
وعقيدة اخللف أعلم وأحكم؟ وهي مقالة قدمية 
ال ينكرها إال جاهل. ثم نقول: ملاذا ال يكون في 
استعمال نسبة الشافعية أو احلنفية أو املالكية 
أو احلنابلة مثال ما يش����عر بالفرقة، ويكون 
ذلك في استعمال السلفية في حني أن السلفية 
تستوعب أئمة املذاهب ومذاهبهم، وتستغرق 
أجي����اال وقرونا ماضية، وأمم����ا لم تأت بعد، 

فتشتمل الزمان كله، واألرض جميعا.
 فالطاعنون في السلفية في حقيقة األمر إما 
طعنوا عليها بظلم، أو طعنوا بجهل، والظلم 
ظلمات، واجلهل من املهلكات املرديات، والعاقل 

يسرع إلى النجاة قبل الفوات. 

مرحلة ليست مقصورة على الصحابة

هل السلفية مرحلة زمنية ولّت وانتهت؟ 
انتهت وانقضت،  السلفية مرحلة  ليست 

وليس����ت الس����لفية مقصورة على الصحابة 
وحدهم، أو على القرنني التاليني لهم فقط، فإن 
هذا إجحاف وظلم، وهي دعوى باطلة منكرة، 
ال دليل عليها، بل السلفية زمانها الزمان كله، 
ومكانها األرض كلها، ألنها اإلس����الم الصافي 
النقي، البعيد عن احملدثات والبدع واألهواء، 
وألن كتاب اهلل محفوظ كما في قوله تعالى: 
)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(، وقوله: 
)والسابقون االولون من املهاجرين واألنصار 
والذين اتبعوهم بإحس����ان رضي اهلل عنهم 
ورضوا عنه(، وقال تعالى )والذين اتبعوهم 
بإحس����ان( أي إلى يوم الدين في االعتقادات 
والعبادات واألقوال واألعمال، فهؤالء يحصل 
له����م ما حصل لألولني م����ن الكرامة والفضل 
والرفعة في الدنيا واآلخرة، وقال ژ: »التزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على احلق، حتى يأتي 
أمر اهلل وهم كذلك« وفي رواية »حتى يقاتل 
آخرهم الدجال«. كم����ا في الصحيحني، وقال 
ژ: »تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم 
بهما: كتاب اهلل وس����نة رس����وله« رواه مالك 
والدارقطني وغيرهما، فهي سلس����لة ذهبية، 
كتب اهلل تعالى له����ا البقاء، وحفظ اهلل بهم 
الدين، وأحرز العقيدة، وكتبهم شاهدة على 

ذلك على مر العصور. 

األصل في عوام المسلمين

ك��م نس��بة الس��لفيني ف��ي العال��م ومن هم 
بالتحديد؟

األصل في عوام املسلمني أنهم على السنة 
واتباع القرآن، والبعد عن املناهج البدعية، إال 
من تأثر منهم بشيخ مبتدع دعاه إلى بدعته، 
وصرفه عن األصل.وألن كل مولود يولد على 
الفطرة، كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم 
في احلديث الصحيح. وقلنا: الس����لفيون هم 
امللتزمون مبنهج الكتاب والسنة بفهم سلف 
األمة، وال ينتهجون منهج أهل األهواء والبدع، 

وهذا هو األصل في املسلم واملسلمة.

واخللفي����ون هم م����ن كان منهم على غير 
هذا املنهج في االجته����اد والعلم كأهل الرأي 
ومن شاكلهم ممن ليس لهم متكن من معرفة 
بالس����نن واآلثار، ومن الذي����ن يتذبذبون بني 
الرأي وبني السنن واآلثار بدعوى أن احلوادث 
املس����تجدة تقتضي توسيع الرؤية استجابة 

لروح العصر.

ميزات المنهج السلفي

ما ميزات املنهج الس��لفي منهج أهل الس��نة 
واجلماعة؟

ميتاز منهج أهل السنة واجلماعة مبيزات 
عظيمة، وهي باختصار ثناء اهلل تعالى على 
أهل هذا الطريق فهذا املنهج سواء في العقيدة 
أو في األحكام أثنى اهلل تعالى على أصحابه 
في كتابه الذي يتلى في األرض على مر الزمان، 
قال تعالى )والسابقون األولون من املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جتري حتتها 
األنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم(.

ومنها س����هولة عقيدة الس����لف ويسرها 
العتمادها عل����ى الكتاب والس����نة في الفهم 
والتصور واالس����تدالل، بعيدا عن الفلسفات 
والتعقيدات والتأويالت، والكالم على اهلل وفي 
دين اهلل وفي كتاب اهلل بال علم، وقد قال اهلل 
عز وجل: )يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم 
العس����ر(، )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر(، فال تكلف هذه العقيدة العقل والتفكير 
في أمور ال طاقة له بها من الغيبيات، بل تقف 
النص����وص، وترضى وتصدق  حيث وقفت 
بخبر اهلل تعالى ورسوله ژ وال تتجاوز ما 

حد )تلك حدود اهلل فال تعتدوها(.

تعظيم نصوص القرآن والسنة

ومنها تعظيمها نصوص الكتاب والسنة، 
فال يتعرض لها بالرد أو التشكيك أو التحريف 
أو التعطيل والتأويل، أو التالعب في تفسيرها 
مب����ا يوافق الهوى، فال ترد النصوص بحجة 
التأوي����ل والتحريف، وال يصرف ظاهر نص 
ع����ن ظاهره، إال بدليل واض����ح. وال تزعم أن 
للنص����وص باطنا ال يعلم����ه إال اخلاصة من 
الن����اس أو خاصة اخلاصة وال ت����رد حديثا 
بزعم أنه م����ن أحاديث اآلحاد. وال تقدم على 
النصوص العقول واآلراء واألهواء، بقاعدة: إذا 
تعارض العقل والنقل، قدمنا العقل على النقل 
وال تق����دم الوجد والذوق واخلياالت والرؤى 
واملنامات، على ما قاله اهلل تعالى ورس����وله 
ژ كما تفعل الصوفية والباطنية. وال تقدم 
السياسة على النصوص بحجة أن الناس ال 
يصلحهم إال هذا بل اخلير كل اخلير في اتباع 
النفوس  نصوص الوحيني وحتكيمهما على 
واألموال والبالد والعباد. والسعيد من وفق 
لذل����ك. ومنها أيضا أنها توحد صفوف الدعاة 
واملصلحني وجميع املسلمني، وعليها جتتمع 

الكلمة، وبدونها تتفكك وتتفرق الصفوف، وتكثر 
اجلماعات والف���رق، وذلك أنها عقيدة ومنهج 
الكتاب والس���نة واجليل األول من هذه األمة، 
الذين انطلقوا منها للبناء والتربية والتوجيه.، 
وقول اهلل تعالى )واعتصموا بحبل اهلل جميعا 
وال تفرقوا(، وكذلك فإن الس���لفية أيضا هي 
الطريق الوسط العدل والصراط املستقيم الذي 
هو طريق األمة )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( 
الواقع بني طرفي اإلفراط والتفريط، فال عدول 
ألهل السنة واجلماعة عما جاء به املرسلون، فإن 
الصراط املستقيم صراط الذين أنعم اهلل عليهم 
من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، 
وهو احلق الذي يجب اتباعه وال يصح العدول 
عنه، ولهذا أمر اهلل عز وجل، وعلمنا أن نسأله 
أن يهدينا الصراط املستقيم في كل ركعة من 
الصالة: أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، 
فإنه صراط الذين أنعم اهلل عليهم، فهم وسط 
ف���ي فرق األمة، كما أن األمة هي الوس���ط في 
األمم. فالدعوة السلفية باختصار: هي الطريق 
إلعادة املجد والعز والدولة لإلس���الم، فنحن 
نعتقد اعتقادا جازما أنه ما لم تتمس���ك األمة 
اإلس���المية بالعقيدة الصافية النقية اخلالية 
من البدع والش���ركيات واخلرافة فلن يتحقق 
لها موعود اهلل عز وجل بالنصر والتمكني في 
األرض املذكور في قوله تعالى: )وعد اهلل الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم في 
األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 

لهم دينهم الذي ارتضى لهم(.

المشاركة في االنتخابات االختيار األصوب

ذكرمت أن السلفية ليست حركة سياسية فهل 
من حرمة في مشاركة املسلم في االنتخابات؟

املشاركة في االنتخابات بالترشيح نعتبره 
اخليار األصوب، للجماع����ة الصاحلة املؤمنة 
بتقدمي الرجل الصالح القوي ذي الكفاءة واخلبرة 
والعلم، وهذا اخليار األصوب وإن كان كذلك، 
لكنه اخليار األصعب، فهو خيار املشاركة البناءة، 
خيار املشاركة النزيهة، خيار املشاركة املستقيمة 
على الكتاب والسنة املطهرة، بفهم سلف األمة. 
وهو خير ألهل الصالح والدعوة من االبتعاد أو 
االعتزال، وترك هذا املجال وشأنه، نظرا ملا يراه 
البعض فيها من فنت ومتاعب وإشكاالت وأضرار، 
ملا يترتب على املشاركة من مصالح دينية شرعية 
عظيمة، ومصالح دنيوية، وأمر باملعروف، ونهي 
عن املنكر، ووقوف في وجه التيارات املختلفة 
املعادية للحق، ولإلسالم احلق، ولألخالق والقيم 
اإلس����المية.كما قال تعال����ى )ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون 
عن املنكر وأولئك هم املفلحون( وإن كان هو 
قد ال يستطيع درء املفاسد كلها، لكنه يساهم 
بتقليلها قدر استطاعته لكن هذا األمر يحتاج 
إلى الصبر واملثابرة واملجاهدة، واالتصال بأهل 
العلم واخلبرة دوما، وعدم التفرد بالرأي والقرار، 

كما يحدث أحيانا.

نافع رجل أعجم���ي مغمور في 
قبيلته الكافرة، ال ذكر له، اجتاحت 
اجليوش اإلسالمية بالدهم فاحتة 
إياها، فأصبح سبيا عند عبداهلل بن 
عمر رضي اهلل عنهما، فأسلم وتعلم 
على يديه، وأصبح عاملا من علماء 
األمة. شهرته بلغت اآلفاق في رواية 
حديث النبي ژ. ب���ل قالوا: أصح 
األحاديث ما رواه نافع عن ابن عمر 
ÿ وأصبح شيخا لإلمام مالك، تتلمذ 
اإلمام مالك على يديه. وقد حتولت 

مصيبته إلى جناح باهر.
وكذا عكرمة مولى ابن عباس رضي 
اهلل عنهما أصبح عاملا بالتفس���ير 
والقرآن الكرمي بعد أن كان مغمورا 

في قومه قبل الفتح اإلس���المي لبالد البربر األفريقية، 
بل كان ابن عباس يوصي به في تفسير القرآن، وكساه 
ثوبني ألنه توصل إلى فهم آية شغلت ابن عباس، وأمره 
أن يفتي الناس، وكان يسميه بالبحر، أي بحر في العلم، 

ثم أصبح شيخا لكثير من العلماء.
وكانت املصيبة التي أصيبا بها عظيمة وهي انتقالهما 
من احلرية إلى العبودية، ومع ذلك أمس���ت قبسا لهما 
في حلكة الظالم املطبق الذي كانا يعيشان فيه، فحمال 

النور وأنارا لألمة طريقها بحفظهما 
ألحاديث ابن عمر وابن عباس رضي 
اهلل عنه���م التي رويه���ا عن النبي 

ژ.
كانت هزمية اليابان في احلرب 
العاملي���ة الثانية بإس���قاط قنبلتي 
هيروش���يما وناجازاك���ي الذريتني 
الناحية  إلى  سببا لتحول مسارها 
االقتصادية، فأصبحت قوة اقتصادية 

ضاربة في العالم.
أديسون مخترع املصباح الكهربي 
عندما كان عمره 6 سنوات طرد من 
املدرس���ة بعد ثالثة شهور من بدء 
دراس���ته، وأصبح بن���اء وعمره 8 
سنوات، ثم بائعا للخضار ثم مخترعا 

للمصباح الكهربي.
كل هذه املصائب حولت مس���ار أصحابها إلى ما ال 

يخطر في أذهانهم.
موس���ى گ عندما أخطأ بقوله: »أنا أعلم الناس« 
عاتب���ه اهلل تعالى وجعله يتب���ع اخلضر ليتعلم منه 
بعض األم����ور التي اس������تفادها وأفادنا إفادة كبرى، 
فاملصيبة ما هي إال مشعل لك في الظالم الدامس لتنير 

الطريق.

اإلنسان ال يستغني عن هداية اهلل وتوفيقه، )وما 
توفيقي إال باهلل(، وه����و دوما بحاجة إلى تأييد اهلل 
وعونه في طريقه إليه، )ول����وال أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليها شيئا قليال(، وإذا أكرم اهلل عز وجل العبد 
بالهداية واالستقامة فإنها منة وفضيلة عظيمة تستوجب 
الشكر، وذلك باالعتراف بفضل اهلل تعالى عليه باللسان 
والفعال، كما أن من شكرها احلرص على إيصال الهداية 

إلى غيره من البشر.
شريطنا اإلس����المي لهذا اليوم هو بعنوان »وماذا 
بعد االلتزام«، للداعية الس����عودي محمد بن عبداهلل 
الدويش، والدويش حاصل على بكالوريوس اقتصاد 
إس����المي من جامعة اإلم����ام محمد بن س����عود كلية 
الش����ريعة ودبلوم بالتربية، وماجستير في التربية 
في مناهج وطرق تدريس العلوم الش����رعية، لذا فإن 
أغلب أشرطته ومحاضراته تدور في فلك تربية النفس 

وسبل تقوميها.
يتلخص الشريط في حث الدويش للشباب حديثي 
االلتزام واالستقامة على أهمية تغيير اهتماماتهم، وأن 
يرقوا بها في املعالي، مشيرا إلى أن الشاب املسلم من 
املفت����رض أال يعاني من وقت الفراغ ويحاول القضاء 

عليه، بل هو يبحث عنه ليستغله ويستثمره.
وفي الش����ريط بيان ضرورة تربية النفس وإزالة رواس����ب املاضي لزيادة 
رصيدها من اإلميان، عبر التخلص من أصدقاء الس����وء ومن متعلقات املاضي 

كأش����رطة الڤيديو والغناء واملجالت املاجنة حتى ال 
تكون س����ببا لالنتكاسة واحلنني للماضي، خاصة أن 
النبي ژ قطع كل طريق يؤدي للفحشاء وأمر بغض 
البصر، بل إنه صلى اهلل عليه وسلم أمر قبل ذلك كله 
بعدم اجللوس ف����ي الطرقات مخافة الفتنة واالفتتان 
وسد الشر وسبل الشيطان. وفي الشريط يؤكد الدويش 
على أهمية استشعار الش����اب اخلوف من االنتكاسة 
واحلور بعد الك����ور، وأن يلجأ إلى اهلل بالدعاء حتى 
يعينه على التزام التوبة واالستقامة على دينه، وأن 
يداوم االستغفار، محذرا من التساهل في الوقوع في 
املعصية والعودة إليها حتى ال تكون عادة وس����جية 
فيصعب التخلص منها فيما بعد. وأوضح أيضا مخاطر 
املجاهرة باملعاصي ألن في ذلك تهوين املعاصي أمام 
اآلخرين ودعوة لهم للوقوع فيها، كما أن في املجاهرة 
رفع حاجز الرهبة من قلب املسلم مما يسهل الوقوع 
فيها والعودة إليها، مبينا أن املس����لم ينبغي عليه أن 
يحاف����ظ على الهداية ألنها م����ن نعم اهلل التي حرمها 
الكثيرون. الشريط هو من إنتاج »أحد لإلنتاج اإلعالمي 
والتوزيع«، وميكن للقارئ واملستمع الكرمي احلصول 
على هذه املادة من أي تسجيالت إسالمية في الكويت، 
أو حتميله بصيغة MP3 من املواقع اإلس����المية العديدة على شبكة اإلنترنت، 
والتي من أبرزها موقع نداء اإلس����الم )http://islam-call.com( والذي يشرف 

عليه الداعية الكويتي بدر احلجرف.

)سهود سالم( د.محمد النجدي متحدثا للزميل ضاري املطيري
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النجدي: مشاركة أهل الصاح 
والدعوة في االنتخابات الخيار 
األصوب واألصعب لما يترتب عليها 
من مصالح دينية عظيمة


