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فأنبتت نوروز هذه السنة زهورا محراء
يا ترى أكانت هذه رمحة أم عذابا
ال أعي األمر يا رمحن األرض والسماء
نور يرافقه صوت مدو
ينطلق من مسجد اإلميان عقودا متتالية
ميأل العيون ضياء والقلوب نورا
يزكي األرواح ويزهر النفوسا
تلبَّك عشاق الظالم
أن يضيع من أيديهم مراعيهم
فاحننوا رؤوسا وفكروا بئس ما فكروا

قتلوا بئس ما قدروا
1

6 مشاركات خمتارة

Dîsa le’net li wan be çi pîs
fikirîn
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Cêleka bi fîxan kir
Ew roja ronî dida ji cih rakirin
Çi pîs rê bû dişopandin
De êdî di tarîtiyê de xweşhal
bibin
Şev û roj ji we re her reş bibin
Mizgîn ji we re pîroz be dûzex
Mizgîn ji wî re pîroz be biheşt
Du suwâriyên egîd û zahf
çeleng
Gihatine hev piştî zemanek
dereng
Yek suwariyê minber û kursiyê
dersê bû
Yek suwariyê hespên cengê bû
Seîd bû di dest de pênûs û
kaxez
Yûsuf bû di dest de şûr û tîrên
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مث قتلوا بئس ما قدروا
انطلق انفجار بالشام مبسجد اإلميان
دوى صداه ديار بوطا بأسرها
ضلت دجلة طريقها
وترك جيلكا غريقة يف بكاها
أن أقلعوا الشمس املضيء من مكاهنا
ساء ما قد اختذوه ألنفسهم طريقا
انعموا يف ظالمكم انعموا
هنارا مظلما وليال داجا
أبشروا هنيئا لكم النار
أبشر هنيئا لك اجلنة
فارسان يف احلرب مقدامان
اجتمعا بعد دهر من الزمان
أحدمها فارس املنرب والكرسي
واآلخر فارس اجلواد يف الوغى
سعيد الذي حيمل يف يده القلم والورق
يوسف الذي حيمل يف يده السيف والسهام
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هبما كان صالح الدين والدىن
هبما سعد املسلمون بعد البؤس واألسى
ما أحالها من مسامرة تنعمان هبا
ما أحالها من صداقة تقضياهنا

zahf
Bi wan dîn û dinya selihî
Bi wan misilman tev seidîn
Çi xweş suhbet e hûn dikin bi
hev re
Çi xweş hevaltiye hûn
dibûrênin bi hev re

ثورة تصحيح ...منهجية وخطة عمل
الكاتب :وائل احلسن
إن ما حيدث من تغيريات مذهلة من حولنا أمر واقع ال ميكن تفاديه وإنه من املستحيالت أن يعود
الزمن واجملتمع الذي نعيشه إىل الوراء مرة أخرى أو أن تبقى احلياة على إيقاعها اهلادئ.
وتتسارع عملية التغيري يف حياتنا املعاصرة كمثل األمواج اهلائجة ،فالبعض تصدى هلذه األمواج فكان
ضحية هلا ،والبعض استطاع أن يركب املوجة ويستفيد من قوة املوج فأصبح مستفيدا من التغيري.
لقد بدأت موجات التغيري ،ومل تعد هناك فرتة لالستقرار ألخذ الراحة واسرتداد النفس ،ومن هذا
املنطلق جيب علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه املتغريات ونطوعها خلدمتنا.
ال شك أنك تعرضت للتغيري ،سواء كان من قريب أو من بعيد ،يف منزلك أو عملك أو رمبا يف
ذاتك ،فأنت عرضه للتغيري شئت أم أبيت ،وليست املشكلة يف حدوث التغيريات إمنا املشكلة تكمن يف
كيفية االستجابة والتعامل مع هذه التغريات ،وهذا ما يعرف مبهارات التغيري.
وليس من املهم أن يكون لديك مهارات التغيري ،يقدر أمهية أن يكون لديك الرغبة يف إحداث
التغيري واالستفادة منه يف احلياة.
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فالرغبة هي القوة املوجودة يف كل واحد منا ،وهي تنتظر حىت نوقظها من سباهتا ،لنستمتع باحلياة
ونعيش وكأننا نولد من جديد كما تولد الفراشات ،ولكن هنالك بعض احلواجز اليت تغلف هذه القوة
ومتنعنا من الوصول إليها ،فاحلل ميكن باإلميان بوجود قوة التغيري يف أعماقنا ،وأن نثق ثقة مطلقة بأننا
ستصل إىل هذه القوة .ونكون بذلك قد قطعنا نصف الطريق حنو التغيري .وميكن احلصول على هذه الثقة
بأن نقنع أنفسنا بأننا ستتغري
فاهلل تعاىل يقول( :إِ َّن اللَّهَ َال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوم َح َّىت يُغَيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم)
ولنضع ألنفسنا منهجية وخطة عمل بعنوان ثورة تصحيح لننتقل مما حنن فيه إىل ما نرغب أن نكون
عليه.

من عدونا؟
الكاتب :ناصح أمني
من عدونا ،لقد مسعنا يف اآلونة األخرية الكثري ممن يقولون أن الشيعة هم أخطر على اإلسالم
واملسلمني من اليهود وآخرين يقولون أن الصوفية هم أخطر على اإلسالم واملسلمني من اليهود وآخرين
يقولون أن الوهابية هم أخطر على اإلسالم واملسلمني من اليهود إىل مىت سنبقى يف غفلتنا هذه ونقتل
بعضنا البعض ونغفل عن عدونا احلقيقي الذي أخربنا عنه موالنا تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله حيث قال
َّاس ع َداوة لِلَّ ِذين آمنوا الْي ه َّ ِ
ِ
ين أَ ْشَرُكوا )..صدق اهلل العظيم وهم الذين قالو
تعاىل( :لَتَج َد َّن أ َ
َ َُ َ ُ َ
َش َّد الن ِ َ َ
ود َوالذ َ
ِ
ِ
ت أَي ِدي ِهم ولُعِنُوا ِمبَا قَالُوا بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
ان يُْن ِف ُق
(وقَالَت الْيَ ُه ُ
ود يَ ُد اللَّه َم ْغلُولَةٌ غُلَّ ْ ْ ْ َ
عن ربنا تبارك وتعاىل َ
َ ْ َ ُ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ب َما قَالُوا َوقَ ْت لَ ُه ُم ْاألَنْبِيَاءَ بِغَ ِْري َح ٍّق
َكْي َ
ف يَ َشاء) وهم الذين قالوا( :إ َّن اللَّهَ فَقريٌ َوَْحن ُن أَ ْغنيَاءُ َسنَكْتُ ُ
ِ
ود عَُزيْ ٌر ابْ ُن اللَّ ِه) فما بالنا
اب ْ
َونَ ُق ُ
احلَ ِر ِيق) وهم الذين ادعوا الولد هلل عز وجلَ ( :وقَالَت الْيَ ُه ُ
ول ذُوقُوا َع َذ َ

بعد كل هذه األخبار اليت أخربنا عنهم موالنا تبارك وتعاىل نتغافل عنهم وخنرتع ألنفسنا عدوا من
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جلدتنا ،أمل ميتنع سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل املنافقني ،يف املدينة املنورة ،رغم أن
كيدهم ومكرهم كان يفوق كيد ومكر الكفار فقد امتنع صلى اهلل عليه وسلم عن قتلهم لكي ال يقال
إن حممدا يقتل أصحابه ،وألن قتلهم ذريعة إىل النفور من اإلسالم ،فهذه املفاسد أكرب من مصلحة
قتلهم.
وأخريا جيب أن نوجه ألنفسنا سؤال أليس يف املسيحية عدة طوائف ملاذا مل نسمع يوما أن املسيحية
يقتلون بعضهم؟ كفانا تفرقة ودعونا نعود ملعرفة عدونا احلقيقي فمن املستحيل أن نقاتله وحنن ال نعلم
شيء عنه.

حمب للشيخ وألهل الشام
جوهر بن رباح احللوي
فتبينوا :كشف اللثام عن استشهاد البوطي احلريص على أهل الشام احلمد هلل رب العاملني ،و الصالة
و السالم على من أرسله اهلل رمحة للعاملني .هناك من روج بأن استشهاد شيخنا اجلليل كان على يد
النظام السوري ضربا بالرصاص وليس عن طريق تفجري إرهايب هز اجلامع بدعوى أن الشيخ كان ينوي
االنقالب يف موقفه من الفتنة يف سورية ويعتزم اخلروج من البالد هو وعائلته .أقول ملن روج هلذا الكالم،
وأستعني يف ذلك بنهج شيخنا الشهيد الذي دأب عليه يف الرد به على األباطيل واالدعاءات الكاذبة
ومستعمال السالح ذاته الذي استعمله طوال حياته حملآجة ممتهين خلط األوراق على األمة ألكشف به
اللثام عن هذا االدعاء الباطل والرخيص .عفوا شيخي اجلليل ،سأسلم هلؤالء إن ما روجوا له صحيحا
ألناقشهم فيه ،و ذلك كما علمتنا:
أوالً :قلتم إن الشيخ كان قد انقلب يف مواقفه يف األيام األخرية جتاه الفتنة يف سوريا وكان ينوي حىت
اخلروج من البالد واالجتاه حنو تركيا ملناصرة الثوار املزعومني .ودليل بطالنكم وهبتانكم يأيت يف خطبه
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األخرية ،وال سيما األخريتني منهن ،وقد أكد فيهما أنه ال يزال ثابتا على موقفه األول النابع من الكتاب
والسنة ،مل يغري ومل يبدل ومل يرض لنفسه ذلك على حساب مرضاة اهلل ،و إرضاء لغريه ،دليله يف ذلك
اخلَبِ ِ
يث) .مث إن هذا الثبات على
ك َكثْ َرةُ ْ
قول اهلل تعاىل( :قُل الَّ يَ ْستَ ِوي ْ
اخلَبِ ُ
ب َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
يث َوالطَّيِّ ُ
موقفه يزيد تبيانا فيم قاله يف احللقة األخرية من سلسلة "مع البوطي يف قضايا الساعة" ،و اليت قام
بتسجيلها ظهرية اليوم الذي استشهد فيه أي سويعات قبيل استشهاده واليت بثتها قناة نور الشام الدينية
العديد من املرات بعد استشهاده ،و هي موجودة أيضا على مواقع التواصل االجتماعي ،فقد صرح فيها
الشيخ رمحه اهلل بأنه عرض عليه يف العديد من املرات بأن يرتك البلد و يغري موقفه وينضم إىل هذه الثورة
املزعومة ،مع ضمان العيش الكرمي له ولبقية عائلته ،لكنه رفض ذلك وقال بأنه إن فعل ذلك مع بلده
ليرتكها إىل مصري جمهول ،فسيكون متاما كاألب الذي يرتك أوالده يصارعون مصريهم اجملهول لوحدهم،
مث إنه دعا البعض ممن فعلوا ذلك بأن يعودوا يف مواقفهم وأن ال يسامهوا يف سقوط هذا البلد املبارك بني
أيادي اجلهلة والعابثني واملارقني عن دين اهلل .باهلل عليكم أليس هذا هو الثبات على املوقف احلق بعينه
رجاء مرضاة اهلل وإن سخط عنه بعض الناس؟ فمن أين أتيتم مبا تروجون له لتغالطوا به العباد ،فهل يف
خطبه ودروسه األخرية دليل قطعي أو حىت ظين يؤشر على ما قلتموه ،اللهم إال ما فهمته عقولكم
بتأويالتكم املعوجة وامتهانكم للي أعناق األقوال واألحاديث ،والشيء من مأتاه ال يستغرب ،وباهلل
عليكم أسألكم هل استمعتم هلذه اخلطب والدروس األخرية للشيخ رمحه اهلل لتفهموا منه ذلك؟ أم أنكم
مل تكلفوا أنفسكم حىت مساعها وكلفتموها هذا الذي تروجون له دون علم وال دراية ،فكنتم بذلك مثاال
ك بِِه ِع ْل ٌم إِ َّن َّ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُكل أُول ئِ َ
س لَ َ
فيمن خيالف قوله تعاىلَ ( :والَ تَ ْق ُ
ك َكا َن َعْنهُ
الس ْم َع َوالْبَ َ
ف َما لَْي َ
َم ْس ُؤوال) .أما إذا كنتم ال تريدون السماع أصال وهذا ظننا بكم ،فأخشى عليكم أن تكونوا ممن قال فيهم
ِ
استَ َجابُوا) .بقيت فرضية واحدة لكم وهو أن
اهلل تعاىل( :إِن تَ ْدعُ ُ
وه ْم َال يَ ْس َمعُوا ُد َعاء ُك ْم َولَ ْو َمسعُوا َما ْ
الشيخ رمحه اهلل رمبا قد قرر ذلك بعد االنتهاء من تسجيل احللقة ،أي ساعتني أو ثالثة على أقصى
تقدير قبل استشهاده ،ويف يا سبحان اهلل كيف أنكم اطلعتم على ما دار بباله وخاجل فؤاده ،أم أنكم
أنبياء يوحى إليكم و حنن ال نعلم؟
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ثانياً :قلتم بأن الشيخ ومن معه استشهدوا بالرصاص ،أي أن هناك من دخل اجلامع ومعه سالح
لتنفيذ جرميته .فإن كان هذا السالح مسدسا ،كيف هلذا القاتل أن يصيب كل هذا العدد من الضحايا
واجلرحى (  55شهيدا و قرابة  155جرحيا) دون أن مينع أو يدفع من أي أحد يف اجلامع ،هذا فرضا إن
كان املسدس يستوعب كل هذا العدد من الرصاصات بعدد الضحايا واجلرحى .وإن كان السالح رشاشا
كيف حلامله أن يستطيع إخفاءه عن املوجودين باجلامع دون أن يتفطن إليه أحد؟ أم أن مجيع من كان
باجلامع تواطئوا مع القاتل يف قتله للشيخ وقبلوا أن يكونوا قتلى معه؟؟ و إن سلمنا جدال بأنه استطاع
إخفاء السالح ،كيف للرصاص أن ميزق أجساد الضحايا ليجعل غالبها أشالء؟ حىت إن بعض هذه
األشالء الطاهرة التصقت بالسقف ،واستعمل السلم إلنزاهلا يف لقطة بثت تلفزيونيا وموجودة على مواقع
التواصل االجتماعي .وحسبكم من كل هذا كلمات ابنه حممد توفيق اليت ألقاها يوم التشييع ويف أيام
التعازي وصاغها يف شكل بيان ،حيث أنه أكد استشهاد أبيه وولده يف تفجري إرهايب قام به أحد
األشقياء املارقني من دين اهلل ،كما شكر مجيع مسؤويل البلد ملهاتفته شخصيا لتعزيته وتكرميهم ألبيه
جبعل قربه حذو قرب اجملاهد احلق صالح الدين األيويب .فكيف ألي إنسان على وجه األرض أن يساوم
يف مقتل أبيه و ابنه معا؟ ويف األخري أقول ملن راهن على هذه الثورة املزعومة يف سورية من أهل شامنا
احلبيب ،أال ترون أن هذه الفتنة قد خربت بلدكم ،وسفكت دمائكم وأصبحتم بنقمتها أعداء ،أما آن
لكم أن تنصتوا لكالم شيخنا رمحه اهلل حىت بعد استشهاده ،علكم تنقذوا بلدكم ويعود األمن والسالم
إىل ربوعها؟ أما أنتم أيها الثوار املزعومون ،أدعياء اجلهاد على هنج أعداء األمة ومن واالهم من بين
جلدتنا ،فلن تسمعوا مين سبابا وال شتيمة ألن شيخنا قد علمنا ذلك ،ولكن أقول لكم إن أنتم إال
أناس "تغالطون إذ تقولون" ،وال "ضوابط ملصلحتكم" ،وال "فقه لكم يف السرية النبوية" ،ومل يأتكم نبأ
"كربى اليقينيات الكونية" .اللهم ارحم شيخنا اجلليل ،و اجعله يف عليني ،وانفعنا بعلمه إىل يوم الدين.
آمني.
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