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وظيفة ليست وظيفة عادية، بل فيها هذه الالصواريخ يف البحرية األسرتالية، و  حقرأت عنك مقاال بأنك تعملني يف سال
تلك القوة لنقل ا يرتتب عليها من مبمن قوة عقلية وعملية، وكذلك  تتضمنتقوية للكفار يف اجلانب العسكري مبا 

 .واحدة، هذه كأفراد اجليش الذين هم حتت إدارت واملهارات إىل
 

، سواء كانت ضد لتحقيق أهدافها ألي حرب ختوضها اسرتاليا كمعهم يتطلب بل يستلزم انضمام ك: إن عملثانيا
 اإلسالمأو رمبا غريها من احلروب املفتعلة لضرب  ،أفغانستان أو العراق يفاليت خاضتها أو غريه، كاحلرب  اإلسالم

كاحلرب ضد داعش، ومن املعلوم أن مظاهرة الكفار على املسلمني من نواقض اإلسالم،   ،واملسلمني من الداخل
 مهما كانت األسباب.وأسباب الردة عنه، 

 
وأما إن كانت احلرب ضد كفار مثل االسرتاليني فهذا شيء ال يفرح به املسلم، ألنه ال خيدم دينه، وال حيقق شيئا من 
أهدافه اليت خلقه اهلل من أجلها، ولن تفرح املسلمة هبذا العمل يوم القيامة إذا ُعرضت أعماهلا بني يدي العزيز، ولو أهنا 

لمني لكان أوىل، أو على أسوأ تقدير تضع شهادهتا العلمية جانبا كما فعل استثمرت عقلها وعلمها يف تقوية املس
الذي وضع شهادته الطبية جانبا، واشتغل بالدعوة على مدة مخسة وثالثني عاما، السميط، عبد الرمحن د. الداعية 

 مليون أفريقي. 11فاهتدى على يديه 
 

  ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منهاملتجر الرابح هلا، هو   اهلليف الدعوة إىلفاستثمار املسلمة ما أعطاها اهلل من ذكاء 
 .كما جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

 
بالقتال، هذا إذا كان القتال شرعيا، كقتال الكفار والبغاة، فكيف بالقتال مع أصال : مل يكلف اإلسالم املرأة ثالثا

 الكفار ضد كفار أو ضد مسلمني؟!
 

 سألت عائشة النيب صلى اهلل عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟فقد 
 فقال: نعم، جهاد ال شوكة فيه، احلج والعمرة.

 
هل قامت بواجبها من رعاية وتربية وبر يوم القيامة عن رعيتها، وهم زوجها وأبناؤها، املرأة املسلمة سيسأل اهلل بل 

عن قوة الكفار وعتادهم، كما جاء يف احلديث: واملرأة راعية يف بيت ولن يسأهلا عن الصواريخ االسرتالية، وال جتاههم، 
 زوجها ومسئولة عن رعيتها.



 
إذا تقرر هذا فلتعرض املرأة املسلمة أعماهلا على الشرع، وال تعانده، وال تغرت بتصفيق الكفار هلا، وال تغرت أيضا بعقلها 

 .فيما يرضي اهلل أو فيما يسخطهوذكائها، فقد يكون ذلك فتنة هلا واختبارا، هل تستعمله 
 

فسمحوا هلا بلبسه، فاحلجاب لن يضرهم، إذ هدفهم أمامهم،  هتغرت حبجاب لبستأال لمرأة املسلمة لكما ينبغي 
معاندهتا يف لبس عندهم االستفادة من عقلها وذكائها يف تطوير أسلحتهم وجيشهم لتدمري اإلسالم، فليس من احلكمة 

 ها أمواال كثرية، ويلمعوهنا يف اإلعالم، ويصفوهنا بالبطل، ولكن مث ماذا؟! احلجاب، بل سيغدقوا علي
 

 تدمر ديار املسلمني وتشرد نسائهم، فلباس التقوى ذلك خري. كإذا كانت صوارخي حجابك كفلن ينفع
 

وال يفوتين التنبيه إىل أن اإلقامة بني ظهراين الكفار يثمر هذا التميع يف املعاملة معهم، األمر الذي يصل إىل االندماج 
معهم يف قالب واحد، وهلذا جاء النهي النبوي عن اإلقامة بني ظهراين الكفار إال حلاجة )جتارة، دعوة، عالج، تعليم(، 

 والعافية يف الدين ال يعدهلا شيء.، ، وأحاديث أخرى( ظهراين املشركنيأنا بريء ممن أقام بني)ففي احلديث: 
 

 ورمحة اهلل وبركاتهمىن،  أخيت الكرمية والسالم عليك  
 ماجد بن سليمان

majed.alrassi@gmail.com 
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