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التعصبالمذهبيوالتحزبالطائفي:منأسباباإلرهاب

*الدكتورمحمدطاهرحكيم

عميدكليةالشريعة والقانون الجامعةاإلسالميةالعالميةبإسالم آباد

ABSTRACT
There is no denying the fact that the whole world is facing great threat of
terrorism. It is discovered that there are different causes of terrorism in
different parts of the world. Among the causes of terrorism there is
unemployment, religious bigotry, economic, political, social, and
psychological disorder etc. However, this study examines religious fanaticism
and sectarianism as the two biggest causes of the terrorism taking place
everywhere in the world today. The purpose of this research work is to
highlight and educate population about the true face of Islam and advance the
tolerant version of Islam and negate the negative propaganda against the
Islamic faith. The paper is based on the classical sources of Islamic law and
attempts to contextualize the same in contemporary situation.
The research paper is divided into several parts. In the preface this paper
highlights the importance, need and methodology of the research. In
introduction the paper expounds the basic theme of the research. The first part
throws light on the Islamic values of peace and moderation and it negates
extremism of any kind. Islamic Shariah does not endorse any act of atrocities
in any form. The second part thoroughly discusses and analyses that religious
fanaticism and sectarianism are the two biggest causes of terrorism and threat
to the peace everywhere. The paper ends with the most important results and
recommendations.
تمهيد
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أ
أ ُّ أ
أصله اَلول مصطلح قرآني ورد في قوله تعالى﴿ أوأ ِعدوا ل ُه ْم أما ْاس أتط ْع ُت ْم
أما في اصطالح الشريعة
فاإلرهاب في أ
ُ
أ
م ْن ُق أّوة أوم ْن ر أب ْ أ ْ
أ ُ أّ ّ أ أ ُ أّ ُ ْ 3
ُ
ْ
اّلل وعدوكم﴾  .فاإلرهاب في هذه اآلية بمعنى الردع ،أي جهزوا من العدة
اط الخي ِل تر ِهبون ِب ِه عدو ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
والعتاد بحيث َل يتجرأ عدوكم على العدوان والهجوم ،وهو أقرب إلى كلمة) (Deterrenceاَلنجليزية ،وليس
بمعنى العدوان ،وإضرار اآلخرين بدون مسوغ شرعي ،وقد خلت كتب المصطلحات والتعريفات والمدونات
الفقهية القديمة من كلمات"اَلرهاب واإلرهابي" بمعنى التخويف والتفزيع بدون سببَ ،لن تلك الكلمات
4
حديثةاَلستعمال،وقدترجمتالكلمةمن) (Terrorismإلى"اإلرهاب"باللغةالعربية.
وعلى الرغم من أن كلمة "اإلرهاب" من الكلمات اَلكثر استخداما في مجال السياسة واإلعالم ،إَل
أنها بقيت بمنأي عن ايجاد تعريف دقيق له ،فكلمة "إرهاب" نفسها مثيرة للجدل ،وتستخدم بصورة خاصة
لوصف كل ما هو بغيض وكل ما هو محفوف بالشر والخطر.ولعل صعوبة تعريف اإلرهاب ترجع إلى أنه تعبير
يحوي عناصر مختلفة واتجاهات متعددة ،فما يعتبره البعض إرهابا ،يعتبره اَلخرون مقاومة مشروعة دفاعا عن
ً
الحقوق الشرعية المسلوبة بل ما يراه البعض إرهابا يعده البعض اآلخر جهادا شرعيا ودفاعا عن حمى الدين
5
والعقيدةواَلعراض والممتلكات.
ً
وقدذكرالباحثونفيالسياسة واإلعالم لهنحوامن 180تعريفامنها:
6
 هجمات علىالبشرأوالممتلكاتالعامةأوالخاصةوالتيتخالفالقــوانينالدولية.ّ
الحسي أو المعنوي المقصود لآلمن أو غيره من أجل تحقيق غرض شرعي أو غير شرعي
 "الترويع7
مطلقا"
ّ
وعرفت اَلتفاقات العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة في القاهرة في  22أبريل 1998م اإلرهاب
بأنه" :كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي
فردىأوجماعي ،ويهدفإلىإلقاءالرعببينالناسأوترويعهم بإيذائهمأوتعريضحياتهمأوحريتهم
أو أمنهم للخطر ،أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق ،أو اَلمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو
8
اَلستيالءعلهياأوتعريضالمواردالوطنيةللخطر.
 وحقيقة القول :أنه ليس هناك تعريف يحاول أن يكون أكثر دقة وتحديدا ومع ذلك فقد بذلت جهود منبعض فقهاء القانون والمجامع العلمية لوضع تعريف يوضح المقصود منه من وجهة نظرها الخاصة –
كماتقدم -وهذاما يمكنفهمهمنأناَلرهابليسأيديولوجيةأوفلسفةسياسية،بلهووسيلة لغاية.
 -2التعصب لغة :من العصبية ،وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم
ظالمين كانوا أو مظلومين ،ومن معانيه :المحاماة والمدافعة والنصرة لمن يشترك مع اإلنسان برابط كالنسب أو
10
المذهب 9.واصطالحا:المغاَلةفياَلنتصارللرأيالفقهيأوللمذهبالفقهيدوندليل.
"والتعصب هو نمط من السلوك يتصف بالتحيز الظاهر والميل الشديد الذي يتداخل فيه ويتماذج
العامل النفسي مع العامل الذهني ،ويتمحور حول شيء ّما ،إما تجاه فكرة أو مبدأ أو معتقد أو شخص أو جماعة،
وبشكليكونظاهراومنكشفاعند اَلخرين".
"والتعصب يعمي العقل ويحجب اإلنسان عن أعمال الفكر ويسلب منه قدرة التبصر في اختيار
الموقف السليم ،فهو موقف غير عقالنيَ ،لنه َل يستند ،على قوة البرهان ،ومنطق اَلستدَلل ،وليس من غايته
البحثعنالحقيقةواكتشافهاوالتمسكبها".
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"التعصب يغلق على اإلنسان منافذ المعرفة،والوصول إلى علوم اآلخرين ومعارفهم ويحجب عنه
اكتشاف عيوبه ،والتعرف على نواقصه ،واَللتفات إلى ثغراته ،والتنبيه على نقاط الضعف فيه ،وذلك نتيجة
اَلعتزاز بالذات ،واَلستعالء على اَلخرين)11(.إن المعتصبين في كل مكان يؤمنون بأنهم علىحق،وأناآلخرين
على باطل ،وهم يؤمنون بأن اآلخرين يجب حجبهم ومنعهم وتحطيمهم َلنهم شر محض.لذا نهى اَلسالم عن
التعصب وحذر منه وجعله من دعاوى الجاهلية وأخالقها قال صلى اّلل عليه وسلم( ليس منا من دعى إلى
12
عصبية.)...
وقال ابن القيم رحمه اّلل " ..ومثله التعصب للمذهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض
با لهوى والعصبية ،وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ،ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به ،كل هذا من
13
دعوىالجاهلية".
وباختصار :فالتعصب مرض يعارض تعاليم اَلسالم ومبادئه ،ويؤدي إلى التفرق والتفكك وقطع
المواخاةبينالمسلمين.
 -3وأما التحزب فهو من "حزب" وجمعه :أحزاب ،والحزب :جماعة الناس ،وحزب الرجل :أصحابه وجنده
الذين على رأيه واَلحزاب :الطوائف التي تجتمع على محاربة اَلنبياء عليهم السالمّ ،
وتحزب القوم:
14
تجمعواوتعصبوا.
"جاءت كلمة" حزب" في القرآن مفردة  8مرات ،وثنيت مرة واحدة ،وقد دلتفي المرات التسع جميعها
على مطلق الطائفة – أو الجماعة -أي لم تخرج عن مفهومها اللغوي ،وجاءت إحدى عشرة مرة بالجمع
"أحزاب" أ
وع ّ
لما على سورة كاملة ،لكنها حملت المعنى السلبي للدَللة على الشر والباطل ،أي بمعنى
التحزب للكفر ،وعلى جنود الكفار الذين تألبوا وتظاهروا أو تحزبوا على حرب النبي صلى اّلل عليه
15
وسلم.
وعلى هذ فإن التحزب هو تجمع فئة أو جماعة ذات فكر مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة
المسلمة يجعل اَلمة شيعا وفرقا ،ويخرق سياج اَلخوة اَليمانية ويسل لسخائم العداء والصراع ،ويؤدي إلى
اضطراب في الحياة الفكرية16وهو بهذا قريب من "اَلفتراق" الذي يقع بين المسلمين بسبب اَلهواء والبدع
حتى يتباغضوا ويتعادوا ويتبرأ بعضهم من بعض.وقد شاع استعمال "التحزب" لهذا المعنى السيء حتى َل
يكاد يفهم منه اَل هذا المدلول المذموم ،وورد استعمال التحزب بمعنى التفرق المذموم في كالم بعض العلماء
17
المتقدمين.
إذا :التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة أو فكر
مخصوص على رأي مخالف لرأي الجماعة المسلمة ،يجعل اَلمة شيعا وفرقا ،ويخرق سياق اَلخوة اإليمانية،
ويشيعثقافةالكراهيةويفككالنسيجاَلجتماعي،ويسببالتمزقوالتشتت.
وسطيةاإلسالمورحمتهومحاربتهللغلووالتطرفواَلرهاب
اإلسالم دين الوسطية واَلعتدال والسماحة والرحمة والسالم ،والميزة ُ اَلساسية التي ميزاّلل بها هذه
أأ أ ْ ُ أً ً ُ ُ ُ أ أ
اَلمة عن باقي اَلمم هي ميزة "الوسطة واَلعتدال" قال تعالى ﴿ أوكذلِك أج أعل أناك ْم أ ّمة أو أسطا ل ِ أتكونوا ش أهد أاء أعلى
أّ
18
اس﴾
الن ِ
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"والوسطية هي :اَلخذ بوسط بين طرفين متضادين ،و"التطرف" هي اَلخذ بأطراف اَلمور َل
بأوساطها ،فالوسطية تأتي بمعنى التوسط بين شيئين ،وبمعنى العدل والخيار ،واَلجود ،واَلفضل ،وما بين
الجيد والردي.وهي منهج فكري ،وسلوك اخالقي ،وهي حق بين باطلين ،واعتدال بين متطرفين ،وعدل بين
ظلمين.والوسطية ضد التطرف والغلو،فديننا دين يسر ورحمة ،ولين وسماحة ،ولـولم يكن كذلك لما انتشر في
19
أصقاعاَلرض بأسرها،وأمتناهياَلمةالوسط بكلمعانيالوسطية.
واَلعتدال وتدعو إلى
وقد جاء ت اآليات القرآنية واَلحاديث النبوية الشريفة تشيد بالوسطية
أ أ أ أ أ أ ْ أ ُ ْ ُ أّ ً أ أ ً أ ُ ُ
التيسير ورفع الخرج ،والرحمة والرفق ،والعدل والتواضع،قال تعالى﴿وكذلِك جعلناكم أمة وسطا لِتكونوا
أ ُ ُ ْ
ُ ُ أّ ُ ُ ْ
ُ أ أ أ أ أ أّ
اّلل ِبك ُم ال ُي ْس أر أوَل ُي ِريد ِبك ُم ال ُع ْس أر﴾  21وقال صلى اّلل عليه وسلم" :إن
اس﴾20وقال سبحانه﴿ي ِريد
شهداء علىالن ِ
هذا الدين يسر ،وأبشروا ولن يشاد الدين أحد إَل غلبه فسددوا وقاربوا22وقال(يسروا وَل تعسروا وأبشروا وَل
تنفروا 23وقال عليه الصالة والسالم محذرا من الغلو والتطرف والتشدد"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من
كانقبلكمالغلوفيالدين"24وقال"هلكالمتنطعون"قالهاثالثا25والمتنطعون:همالمتشددون.
وقد حرم اإلسالم إخافة الناس واَلعتداء عليهم بالضرب أو القتل بغير حق أو التعرض َلموالهم أو
وتوعد على ذلك أبأشد الوعيد قال سبحانه
انتهاك أعراضهم أو تفجير المساكن والمركبات ،وتخريب المنشآت،
أ أ ْ أ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُ أ أ ّ ً أ أ أ ُ ُ أ أ أّ ُ أ ً أ أ أ أ أّ ُ أ أ ْ أ أ أ أ ُ أ أ أّ أ ُ أ ًأ
أ
ً 26
وتعالى﴿ومن يقتل مؤ ِمنا متع ِمدا فجزاؤه جهنم خالِدا ِفيها وغ ِضب اّلل علي ِه ولعنه وأعد له عذابا ع ِظيما﴾
وقالصلىاّللعليهوسلم فيحجةالوداع:
27
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ،في شهركم هذا ،في بلدكم هذا) وقال( :كل
29
القيامة).
المسلمعلىالمسلم حرامدمهومالهوعرضه) 28وقال( :اتقواالظلم،فإنالظلمظلمات
يوم أ أ
ْأ
ّ
أ
الذين يؤذون الناس في أرجاء اَلرض .قال تعالى﴿ أو ِإذا ت أولى أس أعى ِفي اَل ْر ِض
وقد شنع اإلسالم على
ْ
ُ ْ أ أ أ ُ ْ أ ْ أ ْ أ أ أّ ْ أ أ أّ ُ أ
ُ
ُّ أ أ أ 30
لِيف ِسد ِفيها ويه ِلكالحرث والنسل واّللَل ي ِحبالفساد﴾ وأمر باَلبتعادعنكلمايثيرالفتنبينالناس،وحذر
أ أّ ُ ْ أ ً أ ُ أ أّ أّ أ أ أ ُ ْ ُ ْ أ أّ ً أ ْ أ ُ أ أّ أّ أ أ ُ ْ أ
31
اب﴾
ق
منمخاطرذلك ،قالسبحانه﴿ :واتقوا ِفتنةَلت ِصيبنال ِذينظلموا ِمنكمخاصة واعلمواأناّلل ش ِديدال ِع ِ
وعالج اإلسالم نوازع الشر المؤدية إلى التخويف واإلرهاب والترويع والقتل بغير حق ،قال صلى اّلل
32
عليه وسلمَ":ل يحل لمسلمأن ّ
يروعمسلما"
مقاصد اإلسالم في المجتمعاإلنساني هو :مقصد الرحمة ،قال تعالى في رسولهصلى اّلل عليه
وإن أول
أ أ أ ْ أ ْ أ أ أّ أ ْ أ ً ْ أ أ
أ 33
وسلم ﴿وما أرسلناك ِإَل رحمة لِلعال ِمين﴾ ومن مفاهيم هذه اآلية :أنه ليس لرسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم وظيفة
34
وَلمهمة إَلنشرالرحمة،ومنالسنة قوله صلىاّللعليه وسلم (منَل يرحمَل ُيرحم)
ومن الواضح أن اآلية والحديث ينتظمان الناس جميعا من حيث هم ناس ،بغض النظر عن الجنس أو
اللون أو الدين أو المكان .ولقد عبرت السنة عن الرحمة بلفظ آخر وهو (الرفق) فقال صلى اّلل عليه وسلم (إن اّلل
رفيق يحب الرفق في اَلمر كله ،ويعطى على الرفق ماَل يعطي على العنف"35وَل شك أن الرحمة والرفق نقيضان
للعنف واإلرهاب في اللفظ والدَللة ،وما يترتب عليهما من فعل وسلوك36 .هذا ،وقد بلغ من اهتمام اإلسالم
بالرحمة والرفق ،والبعد عن التشدد والعنف أنه أمر المسلمين إذا اضطروا لرد العدوان أن يكون هذا الرد مقيدا
بعدماَلعتداءبلمنضبطا بالعدلواَلخالق والرحمة.
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أّ أ
أأ ُ
اّلل أَل ُيح ُّب ْال ُم ْع أتد أ
اّلل ّالذ أ
ين ُي أقاتلُونأ ُك ْم أو أَل أت ْع أت ُدوا إ أّن أّ أ
أ
ين﴾37وفي
ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال تعـالى﴿وقاتِلوا ِفي س ِب ِ
الحديث أن النبي صلى اّلل عليه وسلم مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات فوقف علهيا وقال" :ما كانت هذه
38
لتقاتل"،ثمنظرفيوجوهأصحابهوقالَلحدهم":ألحقبخالدبنالوليد،فاليقتلنذريةوَلعسيفاوَلامرأة".
وأوصى أبو بكر رضي اّلل عنه جيشه فقالَ" :ل تخونوا وَل تغلوا وَل تغدروا وَل تمثلوا ،وَل تقتلوا طفال
ً
39
صغيرا وَل شيخا كبيرا وَلامرأة ،وَلتذبحوا بقرة وَل بعيراإَل لمأكلة الخ.
هذاهو منهجالدفاعالمشروعفياإلسالم،وهومنهج نقيضللعنفواإلرهاب.
 فمنهج اإلسالم ينهى عن تمنى لقاء العدو(َل تتمنوا لقاء العدو ،ولكن إذا لقيتم فاثبتوا ،واسألوا اّللالعافية(40فيحينأناإلرهابيتمنىذلكويهواه.
 منهج اإلسالم يقيد الدفاع بالعدل والرحمة والرفق وبعدم محاربة غير المحاربين من النساء واَلطفالوالشيوخ والرهبان ،وبعدم إفساد البنية بالتخريب والتحريق وقطع الشجر ،في حين أن اإلرهاب
يمارسذلككله.
 إن من أقوى دوافع العنف واإلرهاب :اإلكراه على المذهب ،ووأدا لهذا الدافع ،وأيصادا َلبوابه ،حرمّ أْ أ أ
ْ
أ ْأ أ
ين قد ت أب ّي أن ال ُّرش ُد ِم أن
اإلسالم تحريما صارما قاطعا :اَلكراه في الدين ،قال تعالى﴿َل ِإكراه ِفي ال ِد ِ
ْ
أ ّ 41
الغي﴾
ِ
وقالجل وعال﴿ أف أذ ّك ْرإ أّن أما أأ ْن أت ُم أذ ّك ٌر .لأ ْس أت أعل أ ْيه ْم ب ُم أس ْ
42
﴾
ر
ط
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
أ أ ْ أ ِ أ أ ُّ أ أ أ أ أ ْ ْ أ ْ ِ ُ ُّ ُ ْ أ ٍ ً أ أ أ ْ أ ُ ْ ُ أّ أ أ أّ أ ُ ُ
ونوا ُم ْؤمنينأ
 وقال سبحانه ﴿ولو شاء ربك آلمن من ِفي اَلر ِض كلهم ج ِميعا أفأنت تك ِره الناس حتى يكِِ
43
﴾
وبهذا هدم اإلسالم أعتى أسس اَلستبداد الديني الذي يقترن دائما بالعنف والبطش واإلرهاب وقوضه
44
تقويضاَ.لنه يستحيلأنيهادنالعنفواإلرهاب.
وبهذا أسس اإلسالم نظامه على الرحمة والرفق واللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغير والكبير
والذكر واَلنثىبل حتى مع الحيوانوالطير .قال صل اّلل عليه وسلم " :إنما أنا رحمة مهداة"45وفي صحيح مسلم:
46
قيللهصلىاّللعليه وسلم،ادععلىالمشركين،فقال":إنيلمأبعث لعانا،وإنما بعثترحمة"
ولما جيء بالحكم بن كيسان أسيرا ،جعل صلى اّلل عليه وسلم يدعوه إلى اَلسالم ويكرر عليه – وهو
يأبى -فقال عمر رضي اّلل عنه يا رسول اّلل" :دعني أضرب عنقه ويذهب إلى أمه الهاوية" ،ولكنه صلى اّلل عليه
وسلم لم يسمع لعمر وبقى يدعوه حتى أسلم ،ثم التفت-عليه الصالة والسالم -إلى أصحابه وقال" :لو أطعتكم فيه
47
وقتلتهدخلالنار"
ُ
وفي أبي داؤد :أن الصحابة كانوا في سفر ،فأخذوا فرخين من طائر ،فجعل الطائر يعرش ويرفرف
عليهم،فقال صلىاّللعليه سولم":من ّ
48
فجعهذه بولدها ،ردواإليها ولدها".
وعن جابر – رضي اّلل عنه -قال :أقبل جمل على النبي صلى اّلل عليه وسلم حتى دنا منه وجعل يرغو
على هامته ،فقال :إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ،ثم قال يا جابر :إذهب إلى صاحبه فأتنى به  ،فقال جابر :ما
أعرفه يا رسول اّلل ،قال :إنه سيدلك عليه ،قال :فخرج حتى وقف بي على جماعة في مجلس ،فقلت :أين رب هذا
الجمل؟ فقال رجل إنه لي ،فقال جابر :أجب رسول اّلل صلى اّلل عليه وسلم ،فلما جاء ،قال له صلى اّلل عليه وسلم :إن
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جملك يزعم أنك حرثت عليه منذ سنين ،حتى إذا أعجزته وأعجفته وكبر سنه أردت أن تنحره ،فقال :والذي بعثك
49
بالحقإنذلكلكذلك،فابتاعهصلىاّللعليهوسلممنهوقال:انطلقأيهاالبعيرفأنتحرلوجهاّلل".
فهذه اَلدلة تقرر سماحة هذا الدين ويسره ووسطيته ،وأنه ينافي الغلو والتشدد والتطرف واإلرهاب،
وهو المنهج الحق واَلساس الذي يجب أن تسير عليه المجتمعات اإلسالمية َلنه يحميها من الغلو والتطرف
واإلرهاب كماأنهالمنهجالقويمالذينسارعليهالصحابةرضياّللعنهموالسلفالصالحمنهذهاَلمة.
أما أسطورة اإلرهاب اإلسالمي ونسبته إلى اَلسالم فهو َل يعدو إَل أن تكون وسيلة من وسائل الدعاية
ضد اإلسالم ،والحقيقة أن اَلرهاب ليست له هوية وَل ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ أنه يوجد عندما توجد
أسبابهومبرراته ودواعيه،فيكلزمانومكان.
والحقيقة أن هناك دوائر معيينة اختارت عن قصد أن تجعل من اإلسالم العدو الجديد لتبرير سياسية
الهيمنة والتدخل ،متجاهلة أن اإلرهاب ظاهرة عامة موغلة ،لها جذورها التاريخية فهناك أكثر من  370منظمة
إرهابية تعيش في  120دولة 50وليس من اَلمانة محاولة إلصاق اإلرهاب باَلسالم  ،فهذا نوع من الخطأَ ،لنه
يعنيإنكاراَلسبابالحقيقيةللمشكلة ،وعدمالقياموالعملبإزالتها،ومنثماستمراردوافعاَلرهابين.
والمطلوب:دراسةاَلسبابذاتالعالقةبجميعأشكالاإلرهابوالعنفوالقضاءعليها.
مناَلسبابالدينيةلالرهاب التعصبالمذهبيوالتحزبالطائفي
تتعدد أسباب اإلرهاب ،وتختلف باختالف الزمانوالمكان ،وقد توجد جميعها في بيئة معينة ،أوزمن
معين ،وقد تختلف باختالف البيئات واَلزمان ،وإن التحديات الكبيرة التي يمثلها اإلرهاب تدفعنا إلى أن نفهم
بشكل أفضل هذه اَلسباب والعوامل التاريخية والسياسية واَلجتماعيةَ ،لن معرفة ذلك يجعلنا أكثر قدرة على
محاربته،والبحثعن عالجه.
ونظراَلنأهدافاإلرهابوأغراضهوأشكاله -بلوأسبابه-فيتغيرمستمر وَلنتحديدهذهاَلسباب
ومعالجتهاعمل علميفيجبأنيتوافرعليه مختصون،يدرسونالواقعويفقهونه عنعلم ودراية ورشد ،ثم وضع
السبللمعالجتهوفيمايلىنوردأهم هذهاَلسبابفيعجالة.
 اَلسباب اَل قتصادية :كالفقروالبطالة وسوء توزيع الثروة (خلل في العدالة اَلجتماعية) والظلمواَلستغالل والجوع ،واَلستغالل اَلجنبي للموارد الوطنية...الخ تشكل كل هذه العوامل محور
أسبابانتشارظاهرةاإلرهاب.
 اَلسباب اَلجتماعية مثل :انتشار ظاهرة الطالق وانتشار اَلجرام بأشكاله ،وتغلب المحسوبية،الخ
والوساطة،والقبليةعلىحسابالعدالةاَلجتماعيةوانتهاكحقوقاَلنسانوتدميرالبيئة..
 اَلسباب السياسية مثل :غياب الوطنية في اَلحزاب السياسية ،ومنظمات المجتمع المدني،وا ستخدام القوة ضد الدول الضعيفة ،والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،واحتالل اَلجنبي للدول
(كليا أو جزئيا) واغتصاب اَلراضي والنهب والظلم  ...الخ وعدم قدرة منظمة اَلمم المتحدة على
تحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها الهادفة لوضع حد لكل اشكال اَلستعمار والظلم واَلضطهاد
والتدخل والعنصريةوبالتاليعدمقدرتهاعلىضمانحقوقاإلنسانوحرياتهاَلساسية.
 اَلسباب المرضية كاختالَلت عقلية أو أمراض نفسية يعاني منها اَلرهابي ويلجأ بسببها إلى العنفوالحقدعلىالمجتمعوأفراده باَلنتقاممنهم.
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 اَلسباب الدينية مثل انتشار الدعوات الهدافة واَلفكار الضالة التي تحارب الدين ،وتسعى إلقصاءاإلسالم ،وعلمنة الحياة ،واستفزاز المسلمين في أعز ما يملكون وهو دينهم ،ومثل الكبت الديني
الشديد ،وحرمان الناس من حقوقهم في عبادة اّلل بحرية واطمئنان ،بينما يفتح الباب على مصراعيه
لكل فكر آخر ورأي شاذ ،ومثل :تفشي المنكرات ومناظر المعصية في بعض البلدان ،التي تستفز
بعض الغيورين على الدين ،وفي غياب الوعى الشرعى والفهم الفقهى ،يدفعهم ذلك إلى ارتكاب
51
أعمالالعنفظنامنهمأنذلكانتصارللدين...الخ
ومن اَلسباب الدينية لالرهاب -أيضا" : -التعصب المذهبي والتحزب الطائفي" وهو ما أتحدث عنه
فيالمطلبيناآلتيين:المطلباَلول:التعصبالمذهبي،المطلبالثاني:التحزبالطائفي.
التعصبالمذهبي
التعصب المذهبي هو :المغاَلة في اَلنتصار للرأي أو المذهب الفقهي دون دليل ،وهو نمط من
السلوكيتصف بالتحيزالظاهر والميلالشديدإلىفكرةأومبدأ أومذهبأوشخصأوجماعة.
ومن مساوئه :أنه يعمى العقل ويحجب اإلنسان عن اعمال الفكر ،ويسلب منه قوة التبصر في اختيار
الموقف السليمَ ،لنه َل يستند الى قوة البرهان وَلمنطق اَلستدَلل ،ومن ثم يؤدي إلى اَلختالف والتفرق بل إلى
التشددوالتطرف.
ومنمساوئالتعصبالمذهبي:
 التباغض والعداوة :حيث يؤدي التعصب المذهبي إلى التباغض والعداوة والتفرق ،لدرجة أن الواحدَل يصلى خلف من يخالفه في المذهب ،وَل يتزوج وَل يزوج منهم ،وقد طالب بعض المتعصبين في
نهاية القرن الثالث عشر الهجري إلى تقسيم المساجد لشدة الخالف والشقاق ،والتنافر والتناحر،
52
واختصاصكلطائفةبمساجدهاومدارسهاوطالبهاوأساتذتهاوأحيائهاالسكنية.
قالشيخاَلسالمابنتيمية-رحمهاّلل-
"وأما من بلغ به الحال إلى اَلختالف والتفريق إلى درجة أن يوالى من وافقه ويعادي من خالفه ،بل
ربما يقاتله على مثل هذا ونحوه مما جوزه اّلل سبحانه ...فهؤَلء من الذي فرقوا دينهم وكانوا
شيعا ،فالواجب عدم السير وراء متعصبي المذاهبَ ،لن منهم من عمدته العمل الذي وجده في
بلده،فجعلذلكهوالسنةدونماخالفهمماصحدليله"-53
 ظهور الفتاوى المنكرة :حيث كان كل فريق من المتعصبين لمذهبهم يصدر فتاوى منكرة ضدالمذاهب اَلخرى،ماأنزلاّللبهامنسلطان،وليسلهاأصلفيالدين.54
 المناظرات المذهبية :وقد كثرت المناظرات المذهبية والجدل المذهبي كمظهر من مظاهر التعصبالمذهبي ،ولم يكن هدفها الوصول إلى الحق وكشف الحقيقة وإنما هدفها هدم ما عند الغير من حجج
وبراهين ،وكانت اَلهواء والعصبية واظهار الغلبة وراء ذلك الجدل  ،وانعكس ذلك على الكتب التي
55
ألفت،فكثرالخالفاتبينالمذاهب
56
قال الحافظ ابن حجر- :كما نقل الدكتور التركي " -ثم حدث بعد ذلك أن وجد باحثون لم
يتحروا مسلك أسالفهم فتعارضت افكارهم وتعصب كل بطائفته ،فكثر بينهم المراء والجدل،
وتولدتبينهمالبغضاءحتىوصفوابأنهمخصومبعض".
167

من أسباب اإلرهاب:التعصب املذهبي والتحزب الطائفي
-

-

-

-

-

-

-

-

أن التعصب المذهبي صبغ الحياة العلمية بطابعه في أصول الدين وفروعه ،وأدى ذلك إلى اشتداد
النزاع والتنافر بين مختلف طوائف أهل العلم ،فكثر فيهم الغالة والمتعصبون من مختلف الطوائف
57
المذهبيةدوناستثناء.
أن التعصب أخذ من أهل العلم -على اختالف طوائفهم -أوقاتا عزيزة كثيرة وجهودا مضنية كبيرة،
أمضوها في خدمة الفقه المذهبي المتعصب انتصارا له ،وردا على مخالفيه ،وفوت عليهم اَلهتمام.
باقامة كلياتالدينومقاصدهالسامية الكبرى كاَلخوة ،والعدل واجتماع الكلمة ،والتعاون على البر
والتقوى .قال اَلمام أبو شامة – كما نقله عنه اَلمام الشاه ولي اّلل الدهلوي " -58ينبغي لمن اشتغل
بالفقه أن َل يقتصر على مذهب إمام ،ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة
المحكمة ،وذلك سهل عليه إذا كان اتقن العلوم المتقدمة ،وليجتنب التعصب والنظر في طرائق
الخالفالمتأخرة،فأنهامضيعةللزمانولصفوهمكدرة"..
أنه أفسد العقل الفطرى الذي مدحه القرآن الكريم ،وأثنى على أصحابه في آيات كثيرة وهم أولوا
اَللباب والنهى ،وأصحاب الفطر السليمة ،فأفسد ذلك التعصب هذا العقل الفطري ومسخه وأبعده
عن نور الهداية الربانية ،وقذف به في أحضان اَلهواء والشبهات والشهوات ،حتى انتهى به اَلمر إلى
انكار ثوابت شرعية معروفة من الدين بالضرورة كصفات اّلل تعالى ،والقول بقدم الكون وبتحريف
القرآنالكريم،وهذهالمزاعمكلهاباطلةَلدليلعليهامنالنقلالصحيح وَلمنالعقلالسليم.
أنه أورث المسلمين نزاعا وتفرقا مذهبين مازاَل قائمين إلى يومنا هذا ولم يجدا حال صحيحا ناجعا
وذلك واضح جدا في أدبياتالجماعات والطوائف اَلسالميةالمعاصرة ،وفي مقرراتها ومؤسساتها،
فهي مليئة بالتعصب المذهبي ،وفي نزاع وصداع ،وسباب وشتم ،وتشنيع وتبديع ،وتهويل وتنافس،
انتصاراللمذهبوتعصباعلىمخالفيه.59
أن تمذهب عوام الناس وتعصبهم لمذاهبهم عن جهل وطيش ،وعصبية عمياء بتحريض من مشايخم
وكبرائهم أدى ذلك إلى أن أصبح هؤَلء العوام وقودا للفتن المذهبية الدامية التي حدثت بين الطوائف
60
المذهبية خاللالعصوراإلسالميةالمختلفة
بقاءكثير منالمسائل -اَلصولةوالفقهية -المختلف فيها بين المذاهب على ما هي عليه دون تحقيق
علمي نزيه -يرفع عنها الخالفَ ،لن المتعصبين سعوا جاهدين إلى اَلحتفاظ بمذاهبهم واَلحتجاج
لها ،والدفاع عنها حتى وإن كانت أدلتهم ضيعفة ،فأدى ذلك إلى تكريس العصبية المذهبية
والتشجيععليهاوالدفاععنها،وإبقاءمسائلالخالف قائمة-كماكانت-61
التعصب المذهبي أدى إلى تمزيق وحدة اَلمة وتفريقها وكثرة الصراعات القبيلية الطائفية بين
أفرادها ،إلى جانب ضياع الحق وسط الجدال  ،واتباع اَلهواء ليؤدي في النهاية إلى العنف والتشرد
وضعف اَلمةوتكالباَلعداءعليها.
أنه أدى إلى تفشي وظهور التمايز الطبقي والعرقي والمذهبي بين طبقات المجتمع وذهاب اَلخوة
لتحمل محلها آفة الغرور والكبر واحتقار اَلحزين ،قال صلى اّلل عليه وسلم ..." :بحسب امرئ من
الشر انيحقر أخاه المسلم "62...كما أدى إلى ضياع اَلعمالالصالحة بحجة عدم اَلنتماء والموافقه،
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وإلى عدم نصرة المظلوم ،والصدع بالحق ،واَلمر بامعروف والنهى عن المنكر ،وجمع الكلمة
63
والمؤاخاة.
أنه أوصل الغالة المتعصبين إلى اَلنحراف في فهم القرآن الكريم ،باتباع الظن والهوى في فهمه،
واَلحتكام إلى اَلفكار المذهبية المسبقة في تفسيره -كما هو حال الشيعة والمعتزلة وغيرهم من الفرق
المنحرفة عن الشرع الحكيم -ومثال ذلك ما روي أن شيعيا جاء ُ إلى الفقية أبي بكر غالم الخالل البغدادي (ت
الص ْدق أو أص أ ّد أق بهۙ أ َٰولأئ أك ُه ُم ْال ُم أ ّت ُق أ
أ أّ أ أ ّ
ون﴾ 64فقال له :هو أبو بكر رضى
ِِ ِ
363هـ) فسأله عن قوله تعالى ﴿وال ِذي جاء ِب ِ ِ
أصحابه ،أفقال لهم :دعوه ،ثم قال له :اقرأ ما بعد اآلية:
اّلل عنه ،فقال الشيعي :بل هو على رضى اّلل عنهم ،فهم به
ْ
أ ُ أ ّ أ أّ ُ أ ْ ُ ْ أ ْ أ أّ أ ُ
َٰ أ أ
أ ُ أّ أ أ ُ أ أ
65
ون ِعند أر ّ ِب ِه ْمۚ ذلِك أج أز ُاء ال ُم ْح ِس ِنين لِيك ِفر اّلل عنهم أسوأ ال ِذي ع ِملوا﴾ وهذا يقتضى أن يكون هذا
﴿لهم ما يشاء
66
المصدق ممن له إساءة سبقت ،وعلى قولك أيها السائل لم يكن لعلى -رضى اّلل عنه -إساءة بمعنى أن اآلية َل
تنطبقعليه،وإنماعلىغيره،وهوأبوبكرالصديقرضىاّللعنه.
 أنه أدى إلى تشويه صورة اَلسالم المشرقة بسبب الغلو والتشدد التطرف ورفض اآلخر ،والمطلوب:هو إبراز صورته الحقيقة في وسطيته واعتداله ورفضه المطلق بممارسات فئة قليلة شوهت صورته
واستغلتوسطيتهلتسيربهنحوالغلو والتطرفواَلرهابورفضاآلخر.
وباختصار :فإن التعصب المذهبي أخطر الظواهر وأشدها فتكا وتدميرا ،فلم تشهد هذه اَلمة خسارة في
وقارها وعزتها وهيبتها على مدى تاريخها كخسارتها بسبب التعصب .وتكمن خطورته أنه قائم على الكراهية
واَلزدراء و التمييز والحقد ومنع اآلخرين من ممارسة حقوقهم المشروعة .اَلمر الذي يؤدي به إلى التشدد
والتطرف.
التحزبالطائفي
التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة أو فكر
مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة المسلمة -بدون دليل معتبر -يجعل اَلمة شيعا وفرقا ،ويخرق سياج
اَلخوة اَليمانية ويشيع ثقافة الكراهية ،ويفكك النسيج اَلجتماعي ،ويوقع فيما حذر اّلل عنه من التمزق
التشتتويسللسخائمالعداءوالصراع،ويؤديإلىاضطرابفيالحياةاَلجتماعية.
ومنمساوئالتحزبالطائفيومايؤولإلىالتشددواَلرهاب:
أن التحزب الطائفي قائم على مبدأ الحزب وشعاراتهَ ،لعلى مبادئ اإلسالم وقيمه وتعليماته ،فهو
تحجيم لإلسالمفالينظر لإلسالمإَلكحزبواّللتعالى يقول(إنالدينعنداّللاإلسالم).
أن العالقة بين التحزب واَلفتراق عالقة حميمة ،فحيث وجد التحزب كان اَلفتراق  ،وحيث حل
67
اَلفتراق وجد التحزب ،وقد قال صلى اّلل عليه وسلم " الجماعة رحمة ،والفرقة عذاب " وقال اَلمام
ابنتيمية":كلماأوجبفتنةوفرقة فليسمنالدين،سواءكانقوَلأوفعال"68
أنه يورث عند أصحابه عقدة اَلستعالء التنظيمي والثقافي حتى إنهم يرفضون اآلخرين تعاليا أو
تجاهال أو تعصبا ضدهم ويسخرون منهم واّلل تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا َل يسخر قوم من قوم
69
عسىأنيكونواخيرامنهم).
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وإذا كان التحزب الطائفي سببا للفرقة ،والفرقة أول معول يضرب في وحدة اَلمة وتماسكها ،فإن
الطائفية المذهبية لتعدد مناهجها الفكرية واضطرابها سبب للهزائم التي تحل بالمسلمي ،وأنى َلمة
تعالى:
متفككةأنتصمدأماممواجهاتاَلعداءومؤامراتهم ،قال
أّ أّ أ ُ أ ّ ُ أ أ ْ أ أّ ُ أ ّ ُ أ أ ُ
ْ 70
﴿ ِإناّللَل يغ ِيرما ِبقومحتى يغ ِيرواما ِبأنف ِس ِهم﴾
ٍ
إن كثيرا من الجماعات واَلحزاب ينصبون أشخاصا قادة لهم ،فيوالون أوليائهم ويعادون أعدائهم
ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ،وليس هذا َلحد اَل لرسول اّلل صلى
اّلل عليه وسلم ،قال اإلمام ابن تيمية " :من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في
71
القولوالفعلفهومنالذينفرقوادينهموكانوا شيعا"
72
وقال " :وليس هذا َلحد غير النبي صلى اّلل عليه وسلم" ومثل هذا المنهج َل يصلح أن يكون
أساسا للتغيير ووحدة صف المسلمين ،بل ولم يحدث أن توحدت كلمة المسلمين على مذهب من المذاهب
أوعلى حزب من اَلحزاب ،رغم المحاوَلت التي بذلت لذلك ،وإذا كان اَلمر كذلك فلنختصر الطريق ،ونعود
إلى التمسك بالمنهج اَلول الذي يصلح به أمر هذه اَلمة ،منهج اَلتحاد والوحدة واَلجتماع على ضوء
73
الكتابوالسنة.
التحزب الطائفي ينتج شركة مبيدة لإلخاء اَلسالمي بمنظوره العام ،إذا يبنى حجابا كثيفا دون ذلك،
فلقاء مسلمين من حزبين ،قلب كل منها معمق وفق تحطيط ومنهج َل يلتقى مع اآلخر ،في الشعار أو
في كل أو بعض ما وراء الرمز والشعار ،من الضرورة بمكان أن يكون شئ من التناكر في القلوب وتبادل
الطرفالحسير،فيكون لقاءمجاملة أو شدومجاذبة.
أما اللقاء تحت شعار اإلسالم ،وأخوة اَليمان  ،ومحبة اَلحسان ،والحاكم السنة والقرآن ،فهذا واّلل
74
تماماَلخاءوتآلفاَلجناد.
التحزب الطائفي يمنح أعداء اإلسالم الفرصة في الطعن على اإلسالم في عقيدته وأحكامهَ ،لن
العقيدة تجمع وَل تفرق ،فيكف صار أهل العقيدة الواحدة متفرقين متباغضين ،بل إن من المسلمين
منَليمسك باإلسالمالصحيحعندمايرىماعليهاَلحزابوالجماعات.
 التحزب يجعل المسلمين أضعف أمام المخاطر والعدو المشترك ،وها هو التاريخ يحدثنا عن تنازعملوك الطوائف في اَلندلس وتحزبهم ضد بعض ،بل وباستعانتهم بالعدو ضد اَلخ المختلف -وهذا ما
يفعله بعضنا في هذه اَليام -فما كانت نهايتهم ،وهل فرق العدو بين جماعة وآخرى؟ ولنقترب من
التاريخ اكثر فها هو موشى ديان -وزير الدفاع اإلسرائيلي اَلسبق الذي شارك في هزيمة الجيوش
العربية المحتشدة ،واحتالل القدس والضفة الغربية وغزة وسيناء والجوَلن -عندما سئل عن سبب
75
انتصارجيشهوهوجيشواحدعلىعدةجيوش ،فأجابَ":لنناجيشواحد،وهمعدة جيوش"
 التحزب الطائفي يؤدي إلى التفكك اَلجتماعي ،وحالة التشاحن والتباغض والحقد بين فئاتالمجتمع الواحد ،وربما بين أفراد اَلسرة الواحدة ،وهو ما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية
وجرائم أخالقية نتيجة للجو العام الملوث بنزاعات تخالف العقل والدين قطعا ،وتستهلك أكثر
الطاقات ،وتحرم المجتمع واَلمة في اَلستفادة من هذه الطاقات من مواقعها الطبيعية -كاَلهتمام
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بالشباب وقضايا هم مثال -مما يخلف خلال َلمحالة منه في النظام العام تنتج عنه مثل هذه اَلفعال
والعقدالنفسيةواَلجتماعيةالتييدفعالجميعضريبتها.76
 لوَل التحزب والتفرق لما تسنى َلحد أن يملى على اَلمة ويفرض عليها خيارات تخالف دينهاومصالحها ومستقبلها ،لكن ما حيلة الضعيف إَل أن يخضع إلرادة اَلقوياء ،ومن خالل ذلك مررت ما
يسمى بم شاريع التسوية الظالمة والهاضمة للحقوق في فلسطين والبوسئة وغيرهما ،فتقدم
التنازَلت وتنتزع اَلعترافات ،بل وأحيانا تقدم المبادرات والتبرعات َلسترضاء العدو الغاشم أو
للحصولعلىصكالبراءةعن تهمةاَلرهابونحوهولسانحاله يقول:77
وليتكترضى واَلنامغضاب
فليتكتحلو والحياةمريرة
وبينيوبينالعالمينخراب
وليتالذيبينيوبينكعامر
وكلالذيفوقالترابتراب
إذاصحمنكالودفالكلهين
 التحزب الطائفي يشغل اَلمة عن همومها العظام وتحد ياتها الجسام ،وتستمرئ اَلمة حربا طاحنةفيما بينها حتى يأكل بعضها بعضا ،ويلعن بعضها بعضا ،كان اَلولى أن تتجه هذه الجهود ،وهذه
الطاقات نحو البناء والتنمية ومواجهة اَلعداء فمن الخيانة لألمة أن يحمى الوطيس ،وتنصب
المناجيق ،ويتقاذف الناس بكلمات هي أشد من الحجارة ،وأنكى من السهام من أجل مسائل تحتمل
أكثر منوجه ،وتقبل أكثر من تفسير ،فهي من مسائل اَلجتهاد التي دلت على سعة هذا الدين ومرونته،
المصيب فيها مأجور ،والمخطئ فيها معذور ،وخطؤه فيها مغفور ،بل هو –بنص الحديث -مأجور،
لذا كان من الواجب على المفكرين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم أمتهم الكبرى والسعى الجاد
78
لجمعالكلمة،واتحادالصفوف حتىيكونواكالبنيانالمرصوصضدكلمفرقومخالف.
 إن التحزب يؤدي إلى تعميق الغرور ،واإلعجاب بالرأي ،وسوء الظن باآلخرين واتهام النوايا،والعصبية للرأي والزعيم واإلقليم والبلد والحزب والجماعة ،وتناكر القلوب ،واحتقان النفوس
بالبغضاء ،وتتبع عثرات اآلخرين ،و صد الناس عن سبيل الهدى ،وتثبيت العزائم ،واَلنشغال عن
معالى اَلمور ،ومتطلبات الزعامة والرئاسة والزيارة والسياسة ،وهذه اَلمور تؤدي في النهاية إلى
الغلووالتطرفوالتشددواإلرهاب.
نسأل اّلل السالمة ،ولو لم يكن من أمر التحزب أنه عمل مستحدث لم يعهد في الصدر اَلول
فليسعناماوسعهم ،لكفى.
الخاتمة
اختتمهذاالبحثالمتواضعبجملةمن النتائجأوجزهافياآلتى:
 اإلسالمدينالوسطيةواَلعتدال،ويحاربالغلووالتطرفواإلرهاب. عناية اإلسالم بتماسك اَلمة ووحدتها وحثه على ذلك ،ودعوته إلى أن تربي اَلجيال على حب الوفاقوالوئام ،وبعضاَلفتراقوالتشتت.
 التحذيرمننوازعالشرالمؤديةإلىالتخويفواإلرهابوالترويعوالقتل بغيرحق. منهج اإلسالم مؤسس على الرحمة والرفق واللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغير والكبيروالذكرواَلنثىبلحتىمعالحيوانوالطير.
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 التحذير من التعصب المذهبي والتحزب الطائفي وتجنب أسبابهما وما يؤول إليه أمرهما من التشددوالتطرف.
التوصيات
 التأكيدعلىضرورةجمعكلمةالمسلمينونبذالفرقةوالخالف. لفت أ نظار المسلمين إلى الحال التي يعيشون عليها ،ومدى مالحقهم من الخسارة والهوان بسببالتعصبالمذهبيوالتحزبالطائفي.
 بيان اآلثار الواقعية للتعصب والتحزب التي ترسم صورة مفزعة لمستقبل اَلمة ،ودعوة المخلصينإلىالعمللتجنبهاحتىَلتقعاَلمةفيهاأوإلىمعالجة أسبابهاحتىتتعافىاَلمةمنآثارها.
 دعوة العالمين لإلسالم إلى تبنى دورات ومؤتمرات وندوات عن منهج اإلسالم في التعامل مع قضاياالتشددوالتطرفوالتعصبوالتحزب.
 إظهار السخط واَلستنكار على من يضرب على وتر الحزبيات والعصبيات ويحاول ترسيخهاوتأجيجنيرانها.
 تشجيع روح التنافس والتسابق للخروج من نفق التحزب المظلم إلى الواقع المتقدم والتفوق في أمورالدين والدنيا ،والبعد عن السيطرة المطلقة والنظرة اَلحادية التي يتشبث بها المتحزبون
والمتعصبون،ويعضونعليها بالنواجذ.
 التذكر الدائم بأننا نواجه خطراالتعصبات مشتركا َل يميز بين فئة وأخرى ،وإنما يريد القضاء علىالجميع إن سخت له الفرصة -وإن هذه والتحزبات هي أكبر هدية يمكن أن نقدمها له في سبيل تحقيق
أ أ أأ أ ُ أ أْ أ ُ أ أْ أ أ ُ ُ
يحك ْم
وإضعاف قدراتنا على مواجهته79.فلنثبت ولنصبر﴿وَل تنازعوا فتفشلوا وتذهب ِر
أهدافه
أ ْ ُ أّ أّ أ أ أ أ
أ 80
ّ
واص ِبروا ِإناّللمعالص ِاب ِرين﴾
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