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مواقع التع�ارف أو الصداقات ه�ي المواقع التي 
أنشئت أساسا بهدف تسهيل وتوفير البيئة المناسبة 
وتوفير كافة الخدمات التي تس�اهم وتس�اعد على 
تكوي�ن عالقات فيم�ا بي�ن رواد ه�ذه المواقع من 
الجنسين وبمختلف الجنسيات دون ضوابط شرعية 
أو أخالقي�ة فهي تع�رض خدماتها ليس�تفيد منها 

مرتاد هذه الموقع بكل حرية وبرقابة ذاتية.

انتشرت قبل أربع سنوات.
 انتش�رت هذه المواق�ع ف�ي مجتمعاتنا بصوره 
واضحة من�ذ ثالث أو أربع س�نوات ولكن في اآلونة 
األخي�رة أنجرف ع�دد كبير ف�ي تيار ه�ذه المواقع 
وأغلبيته�م عن جهل طبيعة بعض هذه المواقع وما 
تخف�ي بي�ن طياته�ا لمرتاديها الذين س�جلوا فيها 
به�دف التع�ارف وع�رض خدماتهم غير الش�رعية 
وال األخالقي�ة في أغلب األحيان. لألس�ف يزور هذه 
المواقع جميع الفئات العمرية من 10 سنوات حتى 
50 س�نة أو أكبر وغالبيتهم إما جاهلون بما تروجه 
هذه المواقع أو هم راغبون  بإقامة عالقات س�هلة 
وم�ن دون أي عوائق.ويغلب على هذه المواقع نمط 
الحري�ة الغربي�ة التي ال تفرق بين الح�الل والحرام 
المعمول به في شريعتنا، وتجيز ماال نجيزه وتحلل 
م�ا نحرمه وت�روج لما نقف ضده وتس�اعد على ما 
ال نري�ده... كل هذا يصدر م�ن هذه المواقع. وهناك 
الكثي�ر من الدول التي تحجب مواقع تتعارض معها 
سياسيا فلماذا ال نحجب نحن المواقع التي تتعارض 

معنا شرعيا وأخالقيا وفكريا!! 

صور تخدش الحياء 
بالم�واد  بينه�ا  فيم�ا  المواق�ع  ه�ذه  تتش�ابه 
والخدم�ات المعروض�ة إلى حد كبي�ر وهي متنوعة 
فهي تتيح لمرتادي هذه المواقع أن ينش�ئوا صفحة 
خاصة بهم تحت�وي على كل ما يرغبون في عرضه 
من خالل هذه الصفحة س�واء ص�ور لهم أو ملفات 
صوتية أو مرئية بغض النظر عما تحتويه من صور 
تخ�دش الحياء أو ال تتوافق مع الش�ريعة أو القيم، 

ويت�م تبادل ه�ذه المواد بي�ن مرتادي ه�ذا الموقع 
ع�ن طريق المراس�لة فيما بينه�م وتكوين عالقات 
غير ش�رعية تتطور على أرض الواقع وقد تصل إلى 

ممارسات غاية في الفحش.
 وكذلك يعرض هذا الموقع خدماته لمرتاديه بأن 

يعبروا عن نوع العالقات التي يبحثون عنها. 
تهدم كل القيم

هذه المواقع ال تحقق أي فائدة لمجتمعنا العربي 
فهي تتضمن مواد سيئة للغاية  تؤثر على مجتمعنا 
والتي ال يمكن لنا أن نق�ف مكتوفي األيدي تجاهها 

فه�ي تهدم كل القيم التي تربى عليها أبناؤنا وتفتح 
أبواب العالقات المحرمة على مصراعيه والسبب أن 
هن�اك اختالفا في الدين والع�ادات والتقاليد والقيم 
بي�ن المجتمع�ات الغربي�ة والمجتمع�ات العربي�ة 

المسلمة.
سرطان في مجتمعاتنا 

 ويجب أن نكون ضد كل ما هو سلبي وضار ويمس 
عقيدتن�ا ويه�دم مجتمعن�ا الذي يجتهد في�ه اآلباء 
لتنشئة أبنائهم على القيم واألخالق الفاضلة، وعلى 
كل ما ه�و إيجابي لتأتي إلين�ا ثقافات غربية تهدم 
كل ما هو جميل، وتجتث كل ما غرس�ناه في أبنائنا 
م�ن معان حميدة. فهذه المواقع  قد ال تؤثر أو تضر 
المجتمعات التي أنش�ئت فيها، ولكنها كالس�رطان 
عل�ى مجتمعاتن�ا العربي�ة والخليجي�ة ، لتعارضها 
الت�ام بين ما تربينا عليه وم�ا تعرضه هذه المواقع 
و تروج له. وأغلبية مرتادي هذه المواقع ال يرضون 
بأن تكون إحدى بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم من 
مرتاديه�ا فهم يعلم�ون بخباياه�ا ، وبالتالي يجب 
أال يرض�وا لغيرهم م�ا ال يرضونه ألنفس�هم، وبلغ 
ببعضه�م أنه�م أنش�أوا مجموعة )group ( ش�رط 
التس�جيل فيها للذين مارس�وا الفاحشة بمساعدة 
ه�ذا الموقع! وعددهم ليس بقليل ممن حصلوا على 
المتع�ة الح�رام فعليا م�ن خالل الموقع أو بش�كل 
واقعي!والغريب أنهم ل�م يقوموا حتى بالتكتم على 
تصرفهم هذا بل أعلنوه للجميع وتباهوا به تشجيعا 

لنشر الفاحشة والرذيلة.  

أخطر المواقع
 هذه المواقع أخطر من مواقع وبرامج الدردشات 

التي ال يتعرض الشخص فيها للتحريض على الفسق 
أو أن يقوم الش�خص نفسه بعرض خدماته الدنيئة 
أثناء وجوده في الدردش�ة، ولكن ف�ي هذه المواقع 
يمكن التعرض فيها للتحريض على الفسق وعرض  
الخدمات الالأخالقية على مدار الس�اعة ،فالمواقع 
هذه ال تنام، وهنا يكمن الخطر الحقيقي  حيث يتم 
تسهيل التواصل من خالل عرضها لصورهم المخلة 
باآلداب سواء شخصية أو من اإلنترنت وتمكنهم من 
عمل صداقات داخل هذه المواقع بين الجنسين التي 

تتطور إلى صداقات محرمة وغير شرعية فعليا.
زيادة عدد المرتادين 

أغل�ب مرتادي ه�ذه المواق�ع هم م�ن الباحثين 
عن الصداق�ات وهو أمر طبيع�ي، ألن هذه المواقع 
منشأه أساس�ا لهذا الهدف، فهم يبحثون دائما عن 
الصداق�ات الس�ريعة والس�هلة والتي تك�ون عادة 
محفوفة بالمخاطر واالستغالل الرخيص وهنا بيت 
القصيد، وبالذات الصداقات مع الجنس اآلخر، وهذه 
المواقع محاطة بسرية كاملة بحيث ال ينكشف من 
يرتادها بس�هولة، وفي غياب مراقبة األسر أو عدم 
معرفة ما يحدث بالضبط، مما يشجع على التمادي 
في نشر صور األشخاص دون إظهار لمالمح الوجه 
مع عرض كامل الجسم وبطريقة غير الئقة، وبهذا 
يك�ون هن�اك مجموعة لديها القدرة على ممارس�ة 
التطرف الجنس�ي مع إمكان تطور العالقة بش�كل 

فعلي وواقعي .

 السيطرة صعبة
 تعتب�ر الس�يطرة على مثل ه�ذه المواقع صعبة 
جدا وش�به مس�تحيلة ألنها تتمثل بمراقبة مزودي 
خدمة االنترنت لكل مخالفة تقع، فضال عن مراقبة 
األهل، وفي حال اكتش�اف أي مخالفة فمن الس�هل 
جدا تغيير موقع الشخص المخالف بحيث ال يشمله 
الحج�ب عن ال�زوار، وحجب كل صفح�ة على حدة 
يكون صعبا وبطيئا نسبيا. وهذه المشكلة تتعاظم 
إذا عرفن�ا أن اله�دف األس�اس م�ن إنش�اء الموقع 

د. سليمان معرفي

 ف�ي عدد الرؤي�ة )359( ي�وم الجمع�ة 2009/2/6 م قرأت 
مقال االخ الكريم س�الم الناش�ي ولي عليه عدة مؤاخذات وهي 

كالتالي:
1 � إن التق�اء المس�لمين مع قلة عددهم وعتادهم بالنس�بة 
لعدوهم واستبس�ال المس�لمين في هذا القت�ال وصمودهم في 
مؤتة كان هذا بحساب المصالح والمفاسد )التي ال أظنها تخفى 
على أخي س�الم الناشي( حيث ان قتال المسلمين مع قلتهم لن 
يؤدي بنتائجه على أس�وأ االح�وال اال بارواح هذا الجيش القليل، 
وكان ه�ذا ه�و مطلوب الصحاب�ة رضي الله عنه�م في معركة 
مؤتة حيث الشهادة بعد التحقق من عدم تحقيق النصر فصمود 
ه�ؤالء )3000( ام�ام )200( ألف روم�ي واعوانهم م�ن العرب 
الموالي�ن لهم لم ينتج عنه هدم بيوت على رؤوس س�اكنيها من 
المدنيين العزل من النس�اء واالطفال والش�يوخ والمرضى، ولم 
ي�ؤد إلى ه�دم مدارس ومس�اجد ومستش�فيات فالنتائج كانت 

محدودة واضرارها كذلك.
2 � كان القتل�ى م�ن المس�لمين كم�ا تق�ول الرواي�ات )مع 
ضعفها( لم يتجاوز )15( ش�هيدا وام�ا قتلى الرومان واعوانهم 
من الع�رب فقد كانت اعدادهم كثيرة ج�دا ولم يكن عدد القتلى 

من الرومان )14( فردا بين مدني وعسكري.
3 � قول االخ س�الم الناش�ي واصفا موقعة مؤت�ة بانها غير 
متكافئة، فهذا صحيح ولكن كان االمر مفاجئا للمس�لمين كما 
بين االخ س�الم في مقالته، فالمس�لمون اصبح�وا امام واقع ال 
مف�ر من�ه اال بحيلة فاضطروا إل�ى القتال وف�رق كبير بين من 
يضط�ر إلى القتال مع قلة عدده وعدت�ه، وبين من يدخل القتال 
وه�و يعلم تمام العلم انه غير مس�تعد لقت�ال وان عدوه الظالم 

يفوقه عددا وعدة بمراحل كثيرة وكبيرة.

4 � قال االخ س�الم )ان الرس�ول صلى الله عليه وسلم سمى 
قتال خال�د رضي الله عنه فتحا رغم انهم ق�رروا دخول معركة 
غي�ر متكافئة( واق�ول: وصف الرس�ول صلى الله عليه وس�لم 
انس�حاب خالد رضي الله عنه م�ن ارض المعركة )فتحا( الحظ 
هذا جيداً. سمى االنس�حاب من امام العدو الغاشم الكثير العدد 
القوي العدة س�ماه )فتحا( ووصف المسلمين )بالكرار( بعد ان 

وصفهم البعض )بالفرار(.
5 � فاالنسحاب )لحفظ البقية الباقية من الجيش( كما يقول 
االخ س�الم، اقول: ه�و الفتح المبين ولي�س الدخول في معركة 
غير متكافئة تهدر فيها دماء المس�لمين رخيصة، وتسفك فيها 
دماء النس�اء واالطفال والش�يوخ تحت اله�دم والتدمير وتحت 

نيران االسلحة الفتاكة.
6 � يق�ول األخ س�الم مغالط�ا: ) لحف�ظ البقي�ة الباقية من 
الجي�ش( فه�ذه مغالطة للرواي�ات التي تقول ان�ه لم يصب من 

المسلمين سوى )12( رجال وهذا ال يطلق عليه ) البقية الباقية( 
ب�ل يطلق عليه )الكثرة الكاثرة( فاالنس�حاب انق�ذ الجيش كله 
ع�دا )12( رج�ال، أقول: االنس�حاب لحف�ظ ارواح الناس وليس 
المغام�رة بأرواحهم ه�و الفتح الذي اطلقه الرس�ول صلى الله 
عليه وسلم على هذا الجيش بقيادة سيف الله المسلول خالد بن 

الوليد رضي الله عنه.
7 � أخيرا اس�تدل االخ س�الم بقوله تعالى ) كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة ب�إذن الله( وهذا من اخطر االمور حيث توضع 

النصوص في غير محلها، ويستدل بها على غير ما دلت عليه.
فه�ذه اآلية لم تن�زل في مؤتة، كما ان مؤت�ة وكما بينا كانت 
الغلبة فيها هي االنس�حاب بالجي�ش وحفظه من الهالك، وبهذا 
التص�رف من خالد أثنى الرس�ول صلى الله عليه وس�لم وامتدح 

خالد وجيشه.
فش�تان بين مقالتك يا اخ س�الم وبين ما اردت الوصول اليه، 

فالن�وازل لها رجالها وجهابذتها وه�م كثر ولله الحمد والمنة ال 
يخل�و زمان منهم ولك�ن الموفق من وفقه الل�ه تعالى باللجوء 
اليه�م ال باللج�وء إل�ى العواطف المتأث�رة بما يعرض�ه االعالم 
المزور للحقائق المس�تدر لعواطف العامة. وانت يا اخي الكريم 
ال يخف�ى عليك مثل هذا االمر امر النوازل بان االحتكام فيها اين 

يكون وممن يؤخذ.
8 � واخي�را خت�م االخ س�الم مقالته بعب�ارة ال ادري من اين 
ج�اء بها بل جعلها قاعدة ينطلق منها حكمه على نتائج النوازل 
وهي قوله ) والمسلمون على مر العصور يختلفون في مثل هذه 

المواقف فيما يسمونه نصرا او هزيمة(.
وانا شخصيا ال ادري عن هذه القاعدة التي قعدها اخي سالم 

شيئا فالنصر معروف والهزيمة كذلك معروفة.
النص�ر يعقب�ه الفرح والس�رور بنص�ر الله تعال�ى ، والفرح 
الش�رعي الذي ال ي�ؤدي إلى البط�ر وال إلى تزوي�ر الحقيقة وال 

ي�ؤدي إلى ه�دم البيوت عل�ى رؤوس المدنيين الع�زل وال يؤدي 
إل�ى الصراخ والعويل والنحيب ولطم الخدود وش�ق الجيوب كما 
رأينا، وال يؤدي إلى السكن في الخيام من غير خدمات اولية بعد 

السكن في البيوت اآلمنة، وال يؤدي إلى قنوت النوازل.
فالنص�ر ليس فيه ن�وازل، وكم�ا تعلم ان قن�وت النوازل في 
الصل�وات ال يك�ون اال عن�د حلول المصائ�ب واالم�ور العظام، 
والنصر ال يؤدي إل�ى المظاهرات واالعتصام�ات واالحتجاجات 
والتألي�ب على الحكوم�ات، والنص�ر ال يؤدي إل�ى المهرجانات 
الخطابي�ة والدعوة ال�ى التبرع باالموال الن النص�ر على االعداء 
يجلب على المسلمين االموال والغنائم والخيرات حيث توزع على 
افراد الجيش وبالتالي يعود النفع على الجميع، والنصر ال يؤدي 
إل�ى االس�تغاثة بدول العالم اجمع إلى االحس�ان وم�د يد العون 
للذي�ن زادتهم الحرب فقرا وذال وتعاس�ة وش�قاء وحزنا وبكاء 
وتشريدا فاين هذا كله من تلك االية الكريمة التي استشهدت بها 

) كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله(؟
واين هذا كله من تلك القاعدة التي قعدتها للناس؟!

أخيرا اخي سالم اقول: الخوض في النوازل امر خطير وضرره 
كبير.

اخي الكريم س�الم ان�ا ال اتهمك ولم ارد اص�ال الخوض فيما 
يخ�وض في�ه كل من ه�ب ودب، وكم�ا ترى ان�ت كيف يخوض 
الخائض�ون فيه حتى وص�ل االمر إلى االته�ام بالنفاق، ولكنني 
وجدت في كالمك شيئا من االندفاع الذي تجره العاطفة اكثر مما 
يحركه الدين والعقل، وعهدي بك س�لفيا على الجادة والس�لفي 
رائده أدلة الشرع، وخصوصا في الملمات والنوازل، فإنه يحتكم 

إلى الله ورسوله وأولي االمر من اكابر اهل العلم.
فأرجو منك عدم التس�رع واالنج�رار وراء صيحات الحزبيين 
الذي�ن ينتص�رون بمن يس�ب الله ورس�وله وامه�ات المؤمنين 
والصحابة الكرام الطاهرين، لهذا وجدت نفسي مضطرا للكتابة 

معرفي: حساب المصالح والمفاسد عند لقاء العدو.. والنوازل لها رجالها

ال ري�ب أن الس�مع نعم�ة كبي�رة م�ن الله 
تعال�ى، وقد ال يدركها إال من فقدها. وقد يملك 
إنس�ان هذه الحاس�ة، لكنه كمن فقدها إذا لم 
ي�ؤد الواج�ب في ش�كرها من اس�تماع للحق 
واتباعه، ونبذ الباطل وبغضه، فقد تنسد أبواب 
العلم على أناس بسبب فقدهم السمع النافع، 
أم�ا فاقد الس�مع حقيقة وخلقة فهذا لس�بب 
أراده الل�ه ولحكمة اقتضاها ال يعلمها إال هو، 
وق�در قدرة الله على األص�م وجميع ما يقدره 
الله فيه خير، ومع ذلك فإن األصم إذا كان أبواه 
مسلمين فإنه يحكم بإسالمه وهو مكلف بقدر 
ما أوتي من قوة اإلدراك بالحواس األخرى. وهو 
بش�ر يعامل كغيره من البش�ر، حيث الحاجة 
إل�ى االحت�رام والتقدي�ر وعدم االس�تهزاء به، 
مع عدم االس�تحياء من وجوده فردا من أفراد 
االس�رة وبالتالي إخفائه عن األنظار لش�عور 
األس�رة بالنقص بابتالء احد افرادها بالصمم.  
وعدم ش�عورهم بالنعمة الت�ي عندهم، فعلى 
األسرة استشعار المسؤولية تجاه االبن األصم 
وتعليمه كحال إخوانه، وعليه هو أن يتقي الله 
ما اس�تطاع بتأدية الواجبات وترك المحرمات 
والتفق�ه في الدين واالش�تغال بالعبادات التي 
غفل عنها بعض الناس كعبادة التفكر في آالء 
الله ومخلوقاته والمش�اهدة والكتابة. ويتعلم 
م�ا يحتاج إليه ألداء فريضة الصالة مثل حفظ 
س�ورة الفاتح�ة ول�و بالني�ة. ويتعل�م كيفية 

الخشوع والطمأنينة من ذلك. 
إن األصم وإن فقد حاس�ة من حواسه فهو 
يملك أعظم شيء وهو اإليمان بالله وبقضائه، 
فباإليم�ان يمكنه أن يتخط�ي المصاعب التي 
تواجهه في س�بيل إثبات وجوده بإخالص لله 
في العمل ودعائه أن ييس�ر الله له كل عس�ر. 
فم�ادام قلبه حيا بمحبة الله س�هل عليه أمره 
ومعيش�ته، ومادام�ت انغرس�ت في�ه معاني 
الس�رور بالل�ه واليقين به اس�تطاع أن يتمتع 
بحيات�ه وفق مرض�اة الله تعال�ى وجميل ذلك 
المش�روع الذي طرحت�ه وزارة األوقاف بفتح 
مراك�ز لتحفي�ظ القرآن الكري�م للصم بتوفير 
مشرفين متخصصين ومناهج تناسب أوضاع 
الصم بهدف النهوض بش�خص األصم وغرس 

العقيدة الصحيحة في نفسه.
وال يخفى ما للقرآن الكريم من اثر إذا تدبره 
القارئ في ش�فاء م�ا في الصدور م�ن ما قد 
يعرض لها م�ن أمراض ومن اثر على تصحيح 
تلك النظ�رة التش�اؤمية التي ق�د يعاني منها 
بعض فاقدي السمع. ويدعوهم إلى النضر إلى 
ه�ذه الحي�اة الدنيا على أنه�ا دار ممر ومعبر، 
وان اآلخ�رة هي الباقية فال يحزن وال يس�خط 

بأقدار الله.
 فالذي خلقه عالم به وبسريرته وقادر على 
أن يشفيه ويرد إليه سمعه ولكن الن الله أراد له 
األجر والثواب بسبب صبره فقد هذه الحاسة. 
وأدع�و كل الجه�ات واألفراد والمؤسس�ات أن 
تب�دي العناي�ة بهذه الفئ�ة بإصدار النش�رات 
والمؤلفات لبيان أهمية وجود هذه الفئة بيننا. 
وتكثي�ف البرام�ج لتوعي�ة اولياءاالمور لمزيد 
العناي�ة بأبنه�م األص�م. ويكفي ف�ي وجوده 
بينه�م أن الله يرزقه�م وينصرهم به بس�بب 

رحمتهم إياه. 

التعايش مع األصم

 كالسرطان منتشرة في مجتمعاتنا الخليجية والعربية

مواقــع التعـــــارف على اإلنتـرنت ال تنـــام .. خدماتها الالأخالقية على مدار الـساعة 

العمل اإلسالمي ال يمكن أن يتكامل إال إذا عمل الجميع على انجاحه، وتعاون الكل في 
االرتقاء به، وأخلص األفراد في النهوض به. وال يمكن معرفة حجم التحدي في مواجهة 
متطلبات الساحة اإلس�المية إال إذا تكاتفت الجماعات العاملة لبناء نماذج دعوية قوية 
ومؤثرة. ولعل النماذج اإلعالمية اإلس�المية من قنوات فضائية وجرائد وصحف تبرز اآلن 
وبش�كل أكثر إلحاحا م�ن أي وقت مضى لبن�اء الهوية اإلس�المية المطلوبة وإظهارها 
للن�اس ف�ي كل مكان بالصورة المش�رفة، التي ينبغ�ي أن تكون عليها. إن المس�ؤولية 
اإلعالمية تقع بالدرجة األولى على هذه المؤسس�ات اإلعالمية لتقديم النموذج اإلسالمي 

المتميز، الذي يستند إلى إرث عظيم من تراث األمة وتاريخها المجيد.

تواصل معنا
تدع�و صفحة رؤى إس�المية الق�راء الكرام إل�ى المش�اركة معها عبر 
أس�ئلتهم وآرائهم  حتى يتس�نى لنا الرد عليها من خ�الل علماء مختصين 
بالعلوم الش�رعية ونش�رها في هذه الصفحة التي هي منكم واليكم حتى 

تعم الفائدة وتصبح الصفحة قريبة من القراء.
ويس�رنا تقبل أي مالحظات علي  موضوع�ات الصفحة أو اي اقتراحات 

أخرى يمكن ان يتم تبنيها مستقبال،
 وللتواصل معنا ندعوكم لمراسلتنا على: 

nashiland@yahoo.com   البريد اإللكتروني

 أهدافنا
1- نشر الدعوة اإلسالمية، والدفاع عنها.

2- خدمة العقيدة اإلسالمية وحمايتها مما يضادها.
3- بيان األفكار المنحرفة ودحض الشبهات.

4- التعريف بقضايا األمة اإلسالمية ومعاناة شعوبها.
5- مواجهة المد التغريبي وخطورة مظاهره.

6- تعزيز دور اإلعالم اإلسالمي، وتأكيد أهميته ودوره.

7 - إبراز دور العلماء والدعاة المفكرين في بناء األمة.

كلمة طيبة 

تحقيق / عبدالمحسن الدعيجاني

مواقع التعارف أو الصداقات مواقع انتشرت قبل أربع سنوات بهدف تسهيل تكوين عالقات فيما بين رواد هذه المواقع الذين ينتمون 
إلى الفئات العمرية التالية ) من 10 إلى 50 سنة( و هم من الجنسين وبمختلف الجنسيات دون ضوابط شرعية أو أخالقية.حيث تقدم 

 الجهات الرسمية مطالبة بمنع الفساد األخالقي بإصدار قرار يحجب هذه المواقع
 أغلب مواقع عمل الصداقات تروج لإلباحية والشباب والشابات يقعون فريسة سهلة 

 ما ال نرضاه في بيوتنا يجب أال نرضاه لمجتمعنا من هذه األفعال الشائنة 

دول تحجب مواقع 
تتعارض معها سياسيًا 

فلماذا ال نحجب المواقع 
التي ال تتوافق معنا شرعيًا 

وأخالقيًا!

حجب المواقع 
بشكل كامل 

يمثل الحل 
العملي 

الناشي 
يــرد:

مع تقديري الكامل الس�تاذي د.سليمان معرفي اال 
ان لدي بعض المالحظات على رده وهي:

1 � بداي�ة اس�تغربت من ردك�م أن المجازفة ب� 3 
آالف صحاب�ي أمر هين، وإنها خس�ارة محدودة مع 
أن الصحاب�ة أنفس�هم انتظروا يومي�ن لمعالجة هذا 
الوضع الطارئ .. ولو كانت المجازفة بهذا العدد هينة 

لم عد انسحاب خالد بن الوليد فتحاً كما أشرت.
2 � ف�ي مقالتي لم أعقد مقارنة بين مؤتة والواقع 

الحالي، ولم أذكر من طرف ما يحصل في غزة، ولكن 
د.معرف�ي جرن�ي  إلى بح�ر لم اخض�ه، وانما تركته 

حسب قولكم للجهابذة من العلماء.
3- وال أتف�ق معك�م ف�ي أن الفت�ح مقص�وده 
االنسحاب بل المعركة ذاتها ودليلها قول محمد بن 
شهاب الزهري في مجمع الزوائد )6/163( )فهزم 
الله الع�دو وأظهر المس�لمين( وثب�ت أنهم غنموا 

وقتلوا من الروم.

خالدة  سعيد
رؤية حياتية


