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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع رسالتكم وما أهميته للمجتمع؟
حرصت الشريعة اإلسالمية على غرس روح االعتدال 
في نفوس املسلمني، وتعميق التدين الوسط في أفعال 

وأقوال املؤمنني.
فهي سماحة مع القريب والبعيد واالصدقاء واالعداء، 
واعتدال في س����ائر مناهج احلي����اة بني طرفي الغلو 
واجلفاء، وهي وس����طية في العل����م والعمل وفي كل 
من����ط من االمناط، وخيرية س����محة مبرأة من جفاء 

التفريط وغلو االفراط.
وملا كان ارهاب � الفعل والقول � فتنة متولدة من 
سفاح الظلم واجلهل، أصبح االرهاب ظاهرة عاملية، 

ولم تعد محاضنه اقليمية.
فهو لم ينتسب في زمان من األزمنة وال في مكان 
من األمكنة الى ملة من امللل، وال نحلة من النحل، وإمنا 
ينتسب إلى التشدد الذميم للرأي األعرج، والتطرف 
الس����قيم للفكر األعوج، والتعصب الوخيم للمذهب 
االه����وج. لذا فإن من بغي حمل����ة االقالم، الذي ميده 
عدوان االنام نسبة االرهاب إلى االسالم، سواء ارهاب 

الفكر العلمي، أو إرهاب السلوك العملي.
فشريعة االسالم، التي هي دين السالم جترم ترويع 
اآلمن����ني، وحترم تفزيع املس����املني، فلم يزل حملتها 
بص����دق في كل مصر من االمصار، ودعاتها بحق في 
كل عصر من األعصار ينفون عنها حتريف الغالني، 

وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني.
لذا فقد دعت الش����ريعة اإلس����المية السمحة الى 
احملافظة على النفس والدين والعرض والعقل واملال، 
وجاء االرهاب ليطل بقرنه، فيسفك النفس، وينتهك 
الدين، ويستبيح العرض، ويغتال العقل، ويغتصب 

املال..
ل����ذا كان من الواجب عل����ى كل العقالء املنصفني 
واملفترض على جميع احلكماء املعتدلني ان تتضافر 
جهودهم الصاحل����ة، وان تتوافر كلماتهم الناصحة، 
لبيان مخاط����ر االرهاب وآثاره، النه جرمية العصر، 
التي شوهت جمال الدين وجالل املتدينني، واوقعت 
االنفس في التهلكة، وحملتها على العدوان على االنفس 

واالموال واالعراض.

ما أسباب اإلرهاب في نظركم؟
لإلرهاب أسباب كثيرة، فمنها أسباب تربوية، ومنها 
أسباب اجتماعية، ومنها أس���باب اقتصادية، ومنها 
أسباب سياسية، ومنها أسباب نفسية، فمن األسباب 
مثال ما متارسه بعض الشركات التجارية العاملية في 
هذا العصر، بحجة اإلثارة والتسلية، في حق الطفل 
من جرمية بشعة ال يغتفرها علماء النفس وأساتذة 
التربية املتخصصون، حيث أصبحت ألعاب األطفال 
مثل »PlayStation« وغيرها سببا من أسباب االنحراف 
الفكري واالجن���راف العدواني الذي يغرس في نفس 
الغربي حب قتل املسلم وانتهاك حرمة دمه املصون، 
ويحار املسلم حينئذ وليس بالضرورة أن يحظى بعد 
هذه احليرة مب���ا يقنعه من اجلواب: ماذا لو صنعت 
هذه األلعاب في بالد املسلمني هل سيعد هذا من قبيل 
اإلره���اب؟ لذا فإن من اجلور عل���ى الدين واملتدينني 
القول إن أس���باب اإلرهاب دينية، فإن اإلرهاب حتى 
وإذا ُألب���س زورا وبهتانا لباس الدين، إال أننا نعتقد 
اعتقادا جازما أن أسبابه احلقيقية ترجع إلى واحد من 
األسباب املتقدمة، وأن الدين واملتدينني بريئون من هذا 
اإلرهاب. اإلسالم دين سالم، وعدل يستظل به جميع 
األنام، فهو ش���ريعة تدعو إلى التراحم بني املجتمع، 
وديانة تكفل احلرية وحتمل املسؤولية، وتكاليف تأخذ 
بالوس���طية واالعتدال، وملة تشيع روح التكافل بني 
األفراد، وتقطع كل سبيل يوصل إلى البغضاء والشحناء، 
وبهذا يعلم أن اإلسالم يحرم اإلرهاب، ويجرم صنيع 
اإلرهابيني، وأن الدين واملتدينني بريئون من كل فعل 
أو قول خارج عن شريعة اهلل تعالى، ويلحق الضرر 
بالفرد واجلماعة، أو يتلف املصالح العامة أو املمتلكات 

اخلاصة، ويشيع اخلوف في املجتمع.

اإلرهاب مصطلح قديم

ما رأيك فيمن يربط اإلرهاب باإلسالم؟
من املؤسف جدا أن يحاول بعض املغرضني أن يربط 
في كل مناس����بة بني اإلرهاب واإلسالم، وال يخفى أن 
هذا الربط باطل، الس����يما أن هذا املصطلح قد أول ما 
ظهر قبل قرنني في بالد أوروبا، إبان الثورة الفرنسية 

عام )1789-1793م(، وكان ذلك عندما أعلن روسبير 
بداية عهد اإلرهاب )Reign of Terror( في فرنسا عام 
1793م، ومن اسم هذا العهد اشتقت اللغتان اإلجنليزية 
والفرنسية مصطلح اإلرهاب، )Terrorism( باإلجنليزية، 
و)Terrorisme( بالفرنسية، فخالل الثورة الفرنسية قام 
روبسبير ومن معه من أمثال سان جيست وكوثون 
بأعمال العنف السياسي على أوسع نطاق، حيث قادوا 
حملة إعدام رهيبة شملت كل أنحاء فرنسا، حتى قدر 
عدد من أعدموا في األسابيع الستة األخيرة من عهد 
اإلرهاب ب� 1366 مواطنا فرنسيا، كما متكن هؤالء القادة 
من قطع رؤوس 40 ألفا بواس����طة املقصلة واعتقال 
وسجن 300 ألف آخرين. ومازال هذا املصطلح يستخدم 
ويتداول بعد ذلك حسب االضطرابات السياسية التي 
متر بالعالم، بعيدا عن إلصاقه باإلسالم، واتهام املسلمني 
به، وهذه احلقيقة التاريخية تبطل االتهامات املزيفة 
التي تصف اإلسالم بهذا املصطلح وتلصقه به، يقول 
نيكوالس كرستوف »إن نوع االعتداء اجلريء العنيف 
الذي نربطه اآلن باإلسالميني كان بدال عن ذلك مرتبطا 
منذ قرون بأماكن، مثل اليابان والصني.. واملسلمون 

ليسوا محتكرين للتكتيكات االنتحارية«
كيف كان اإلرهاب وسيلة تشويه لإلسالم؟

مصطلح االره����اب يصور االس����الم وكأنه دين 
يس����ترخص النفس البشرية، فيحمل صاحبها على 
اإللقاء بها إلى التهلكة واإلقدام على العمليات االنتحارية، 
ويحرضها على قتل االبرياء وترويع املستأمنني، كما 

يسوغ لها الغدر بالعهود، وعدم الوفاء بالعقود.
ويسعى ارباب هذا املصطلح الى اقناع غير املسلمني 
بأن هذا االسالم � الذي هذا نهجه كما زعموا � ال يصلح 
دينا يعتنقونه؛ الن����ه � في نظرهم � دين يقوم على 
القتل والترويع واإلتالف، ويعمدون الى طمس صورة 
االسالم احلقيقية وتشويهها بإبراز هذه الصورة التي 

مثل بها في كل وسيلة من وسائل اإلعالم.

حقيقة الجهاد

البعض يرى في اجلهاد اإلسللالمي صورة من صور 
اإلرهاب، فما تعليقك؟

لو كش���ف اللثام عن أحكام اجلهاد وآدابه في 
اإلسالم لعلم أنه مؤسس على إرادة اخلير والرحمة 
باجلميع، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة 
بن احلصيب ÿ قال »ان رسول اهلل    ژ    إذا أّمر 
أميرا على جيش أو    س���رية    أوصاه في خاصته 
بتقوى اهلل ومن معه من املس���لمني خيرا ثم قال 
   اغزوا باسم اهلل في س���بيل اهلل، قاتلوا من كفر 
باهلل، اغزوا وال   تغلوا  وال    تغدروا   وال   متثلوا  وال 
تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم 
إلى ثالث خصال أو خالل، فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى اإلسالم فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار    املهاجرين    وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما  للمهاجرين   وعليهم ما على   املهاجرين 
 فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب املس���لمني يجري عليه���م حكم اهلل الذي 
يجري على املؤمنني وال يك���ون لهم في الغنيمة   
 والفيء شيء إال أن يجاهدوا مع املسلمني فإن هم 
أبوا فس���لهم    اجلزية    فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم فإن هم أبوا فاس���تعن باهلل وقاتلهم � 
احلديث«، فاجلهاد في س���بيل اهلل تعالى ما شرع 
في اإلس���الم حملاربة األبرياء، وال إلفساد األرض 
وإهالك احلرث والنسل وسفك الدماء، وإمنا شرع 
لدعوة الناس إلى كلمة سواء، أال يعبد إال اهلل وال 
يشرك به شيئا، وقد جاء في احكام وآداب اجلهاد 
حترمي الغلول والغدر والتمثيل، ونهي اشد النهي 
عن قتل من لم يباش���ر القت���ال كالوليد الصغير 
وغيره من املرأة املس���تضعفة أو الش���يخ الفاني 
أو اخلادم املس���تأجر، وهذه األخالق العظيمة قد 
أشار إليها املؤلف األميركي الشهير »ول ديورانت« 
بقوله »لقد كانت جيوش العرب خيرا من جيوش 
الفرس والروم نظاما وأحسن قيادة، يألفون املشاق 
وينالون جزاءهم من الفيء، لقد كان بوسعهم أن 
يحاربوا وبطونهم خاوية، ويعتمدون على النصر 
في احلصول على طعامهم، ولكنهم لم يكونوا في 

حروبهم همجا متوحشني«.

عندم����ا يفكر الواحد منا كيف يقض����ي وقته في رمضان، وكيف يخطط 
ليومه ويجزء ساعاته ويقسمها ما بني قراءة للقرآن وزيارة لألهل واخلالن، 
والعزمي����ة على الصيام والتعبد في اللي����ل والقيام، فكل هذه األمور جتعل 
اإلنس����ان املؤمن يعيش في حياة إيجابية للغاية تزي����د من روعة وجمال 
وس����كينة هذا الشهر الفضيل، الذي اختصه اهلل تبارك وتعالى بالعديد من 
املزايا الكبيرة واملكآفات العظيمة عن بقية األشهر األخرى، فهو شهر القرآن 
وهو ش����هر العبادة والعمل، فيه تصفد الشياطني فيختلي فيه املؤمن بربه 
وتفتح أبواب اجلنان ليتقرب اإلنس����ان من امللك العالم، وفيه ليلة خير من 

ألف شهر.
والغريب في هذا األمر أن هناك بعضا من الناس يترك هذه املزايا الرائعة 
التي أكرمنا اهلل عز وجل بها في شهر الصيام ويركن إلى العيش في أجواء 
مضطربة غير التي ميزنا بها ديننا احلنيف فيخرج من إطار الطاعة والقرب 
إلى إطار يجعله يتعامل مع الناس بسلوكيات سلبية بحجة أنه صائم فتجده 
تارة يتأخر ويتكاسل في أداء عمله وواجباته اليومية، أو يقصر في قضاء 
حاجة زوجته وأهله وأوالده، ورمبا يقضي أغلب نهاره بالنوم والس����بات 
وأكثر ليله بالسهر وامللذات، ويقضي معظم وقته في األسواق واجلمعيات، 
ويجلس رمبا بالساعات ملش����اهدة البرامج واملسلسالت التي ال تسمن وال 
تغني من جوع، وميأل املوائد كلها بأصناف املأكوالت واحللويات، ولو أخطأ 
أحدهم في حقه ولو من غير قصد س����ال عليه بالكلمات البذيئة والشتمات 

وكل ذلك بحجة أنه اليوم صائم، ومرهق كثيرا من الصيام.
ألم يتذكر هذا الصائم أن الصيام جنة، والصدقة برهان، أم نسي أن اهلل 
عز وجل يبس����ط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل 
ليتوب مسيء النهار، أم لم يتذكر إن سابه أحد أو شامته أن يقول إني صائم، 
وأن الصيام هلل وحده، وهو يجزي به األجر اجلزيل والثواب اجلميل، فتذكر 
جميع إيجابيات ومزايا هذا الشهر الكرمي واجعل البشاشة والتبسم والعمل 
الدؤوب والهمة العالية هي املسيطرة عليك وعلى نفسك الطيبة، ودع الكسل 
والغضب وإضاعة الوقت وكن دائما مختلفا عن الناس جميعا في أقوالك 
وأفعالك فإن هذا الشهر مختلف في عطاياه ومزاياه وفي رحماته 
وبركاته وكراماته عن باقي األشهر واألزمان، ولو تخيل الواحد 
منا أنه لو حدد له وقت معني وفي يوم محدد لتوقيع صفقة 
العمر فكيف س����يكون حاله في يومه����ا فكيف ونحن 
اليوم وفي هذا الش����هر أمام صفقة الرحمن ونحن 
في س����باق نحو اجلنان، وال تنس بكل تأكيد أن 
اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال وأن اهلل قد 

أحاط بكل شيء علما.

بقلم: عبدالمحسن زهير الزامل

»مصحف التجويد«رمضان.. صفقة الرحمن

أكد األسللتاذ في كلية الشللريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت وإمام وخطيب مسجد الدولة الكبير د.وليد محمد العلي أن اإلسالم يحّرم 
اإلرهاب ويجّرم صنيع اإلرهابيني وأن الدين واملتدينني بريئون من كل فعل أو قول خارج عن شريعة اهلل تعالى، ويلحق الضرر بالفرد واجلماعة، 

أو يتلف املصالح العامة أو املمتلكات اخلاصة، ويشيع اخلوف في املجتمع.
وأشار العلي الى أن أعداء اإلسالم دأبوا على تصوير اإلسالم وكأنه يسترخص النفس البشرية كذبا وزورا، وربطوا بينه وبني مسمى اإلرهاب 
رغم أنه ظهر عندهم منذ قرنني مع الثورة الفرنسللية، وأضاف أن أحكام وآداب اجلهاد اإلسللالمي احلقة تؤكد على أنه شرع إلرادة اخلير والرحمة 
باجلميع، الفتا إلى أن أسللباب اإلرهاب ليسللت دينية بل نتيجة انحراف فكري قد تغرسلله بعض األلعاب اإللكترونية التي تشجع على قتل املسلم 

وانتهاك حرمته.
»األنباء« التقت العلي لتحاوره عن بحثه القيم الذي كان بعنوان »مخاطر اإلرهاب وآثاره في تشويه صورة الدين واملتدينني«، الذي نشر في مجلة 

الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهي مجلة فصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

م صنع اإلرهابيين  م اإلرهاب ويجرِّ العلي: اإلسالم يحرِّ
والجهاد مؤسس على إرادة الخير والرحمة للجميع

برمجيات إسالمية 

http://www.quranflash.com/download/new/QuranflashA.zip

ذكر أن مصطلح اإلرهاب ظهر في بالد أوروبا خالل الثورة الفرنسية قبل قرنين من الزمان

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 

نقدم لكم الي����وم »مصحف التجويد« وهو عبارة 
ع����ن برنامج قرآن فالش، يعمل كبرنامج مس����تقل ال 
يحتاج لوصلة انترنت بع����د تنزيله وتنصيب على 
جهاز الكمبيوتر، وهو مناس����ب لقراءة الورد اليومي 
من القرآن الكرمي حيث ميكن تقليب صفحات القرآن 
بأس����هم لوحة املفاتيح بس����هولة وكأمنا تقلب قرآنا 
حقيقيا، باإلضافة الى انه يساهم ويساعد على معرفة 

أحكام التجويد التطبيقية، وكذلك يوجد على هامشه 
معاني بعض الكلمات القرآنية.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � أما عملية تنصيب البرنامج فسهلة جدا، فليس 
http:// :عليك سوى ان تنزل البرنامج من الرابط التالي
 www.quranflash.com/download/new/QuranflashA.zip

بصيغ����ة »zip« بحجم ال يتجاوز 20 ميغا بايت، علما 
ان حتمي����ل البرنامج باملجان. 2 � ث����م تفك الضغط 
عن طريق برنام����ج »winrar« ليخرج اليك البرنامج 
في صيغة »ف����الش«. مالحظة: الرجاء حتميل جميع 
امللفات داخل مجلد مساره باللغة االجنليزية حيث ال 
يدعم البرنامج احلروف العربية املتواجدة في مسار 

البيانات فتعطل قراءته.

ذكرى للمؤمنين




