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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جواب سؤال
 :ةفيما جرى من أحداث غير واضحور هناك أم: السؤال

 بش�كل جم�اهيري   وكذلك ف�ي ليبي�ا وال�يمن،    ووصفناها مباركة، ،األحداث في مصر وتونس بدأت ذاتيةعلمنا أن  -1
ث انجل��ى الموق��ف وك��أنَّ  حي�� بالجراح��ة التجميلي��ة للنظ��ام ف��ي ت��ونس ومص��ر  " الث��وار"نتفض��ون ، فلم��اذا اكتف��ى المض��خم

 ؟، حتى إن تبعية النظام في مصر وتونس لم تتغيرالنظام كما هو" جسم"بقي ولكن ... قد كسبوا الجولة" الثوار"

إلى ليبيا وال�يمن  " العدوى"وكذلك فإن تونس ومصر سارت األمور فيها بسرعة إلى حد ما، ولكن عندما انتقلت  -2
 ا االختالف؟طالت المسألة واستطالت، فلماذا هذ

مهتم�ة  " بريطاني�ا وفرنس�ا  "ثم إن وس�ائل اإلع�الم ق�د نش�رت خ�الل األي�ام الثالث�ة الماض�ية وال زال�ت أن أوروب�ا            -3
م 9/3/2011وف�ي  ! تعد لمشروع حظر جوي على ليبيا، وأن أمريكا تنأى بنفس�ها ع�ن ذل�ك أو تت�ردد    بالتدخل في ليبيا، و

، واالتح�اد األوروب�ي   نتق�الي الليب�ي وه�ي ت�دعو االتح�اد األوروب�ي لالعت�راف       أعلنت فرنسا اعترافها بالمجلس الوطني اال
م ف�ي بروكس�ل ك�ان قريب�ًا م�ن االعت�راف ب�المجلس ال�وطني فق�د اعتب�ره           11/3/2011في اجتماعه االستثنائي هذا الي�وم  

حماس�ًا مث�ل أوروب�ا، م�ع أن      وفي الوقت نفسه فإن أمريكا ال تب�دي ... طرفًا محاورًا رسميًا، وطالب القذافي بالتنحي فورًا
فلم�اذا تب�دي أوروب�ا     ...فتح�ل مح�ل النف�وذ البريط�اني    المتوقع أن يكون ما حدث فرصة ألمريك�ا الس�تغاللها ف�ي ص�الحها     

 حماسًا للتدخل أكثر من أمريكا؟

ش�ريرًا   هل يستطيعون الصمود أمام طاغية ليبيا المدجج بالسالح، وال�ذي يحم�ل نهج�ًا دموي�اً    " الثوار"وماذا عن  -4
 ن أنه سيجعل لبيبا نارًا محرقة؟عالنية ال سرًا، فقد أعل

 .نرجو توضيح هذه األمور وجزاكم اهللا خيرا

 :الجواب

كان لها وقع إيجابي بأنها كسرت و... صحيح أن األحداث بدأت ذاتية في كل من تونس ومصر بل وليبيا واليمن -1
فالناس يتحركون ويكبرون دونما خوف م�ن بط�ش   ، مشاعر إسالميةعند الناس حاجز الخوف من الحكام، وكانت تعلوها 

 .، هذا من جهة...ولذلك فإنها من هذا الوجه كانت طيبة ومباركة... الحكام، ولهذا فوائده في تحريك الناس

هذه التحركات بدأت مشاعريًا بصيحات عام�ة، ومث�ل ه�ذه التحرك�ات م�ن الس�هل عل�ى الق�وى          ومن جهة أخرى فإّن
تخت�رق  أن " بريطاني�ا وفرنس�ا  "، ولذلك استطاعت الق�وى األوروبي�ة ف�ي ت�ونس     اختراقها النافذة وعمالئها في البلدالدولية 

عل�ى بني�ة    ةحافظ� الم م�ن  تمكنتمن ثم و بين المنتفضين، واندساهذه القوى من  مدربين ءهذه التحركات عن طريق عمال
 ...ن الجراحة التجميليةمع شيء مالقوى  كلت نفوذعلى استمرار النظام األساسية و

  ...ق المنتفضين عن طريق عمالئهاتختر، كل ما هنالك أن أمريكا هي التي كانت وهذا ما تم كذلك في مصر

عل�ى الق�وى الدولي�ة وعمالئه�ا      ٌلوس�ه  ،مش�اعرية  ه�ي  ن هذه التحرك�ات ، بأوكان هذا األمر مدركًا لكل واع مخلص
وح�ثهم عل�ى ع�دم     ،وتبص�ريهم بم�ا ي�دور   ت�وعيتهم  لبالمنتفض�ين،  اتصاالتها  ت هذه القوى المخلصةكَّزاختراقها، ولذلك ر

 ...فكت، وليجعلوا متطلبات انتفاضتهم وفق أحكام دينهم الذي يكبرون له ويهللونخذالن دمائهم التي ُس

ها أش�ياع  ق�د جن�دت   لق�وى األخ�رى  اإال أن وعلى الرغم من هذه المح�اوالت الج�ادة الص�ادقة المكثف�ة م�ع المنتفض�ين       
 ،ويكب�رون ويهلل�ون   ،ون آالف�ًا جماع�ة  ص�لُّ لدرجِة أنهم في مي�دان التحري�ر بمص�ر ك�انوا يُ    رت في المنتفضين ووسائلها فأث

كي�ان يه�ود    ، ومع ذلك لم ي�ذكروا حك�م اإلس�الم مطلب�ًا له�م، ب�ل ول�م ي�ذكروا الجه�اد ض�د          جياشة مشاعر إسالميةوتعلوهم 
 !روا إلغاء اتفاقية كامب دافيدأكثر من ذلك فلم يذكالمغتصب لفلسطين، بل و

 :التغيير الصحيح يحتاج إلى أمرينبأن تحقيق القول الحكيم وهذا يؤكد صحة 
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 .وليس مجرد رأي عامعن وعي عام،  منبثٍق عاٍم رأٍي* 

 .وليس أي نصرةونصرة أهل القوة، * 

 .ة دون تغيير البنية السياسيةيليكانت النتيجة جراحة تجم لذلكو ،ولم يكن المنتفضون على بصيرة بهذين األمرين

ين م�ا ح�دث ويح�دث    في أيام معدودة، وب من خلع بن علي ومباركأما االختالف بين ما حدث في تونس ومصر  -2
الق�وى الدولي�ة الناف�ذة ف�ي ت�ونس ومص�ر،       أطول من أيام تونس ومصر، ف�ذلك ألن  من استمرار األحداث في ليبيا واليمن 

، فأمس��كت أوروب��ا بزم��ام األم��ور ف��ي ت��ونس، وعالجته��ا بالت��دريج، وعل��ى     ة نفوذه��اك��ل منهم��ا بقي��ت متحكم��ة ف��ي منطق��  
وك�ذلك ف�ي   . تغي�ر ت ه�ي ه�ي ل�م ت   بقي� ولكن بنية النظ�ام الرأس�مالي العلم�اني     ،كلما ضج الناس غّيرت لهم وجهًا... فترات

الح�الي، وعالج�ت المس�ألة ك�ذلك     مصر، فإن أمريكا كانت المتفردة في االتصال بالقوى السياسية في العهد السابق والعهد 
 !ون غّيروا لهم وجهًا بوجٍه آخربالتدريج، كلما ضج المنتفض

: ل رحيل بن علي ومب�ارك ف�ي أي�ام مع�دودات ه�و أن الالع�ب ال�دولي عل�ى الس�احة ك�ان واح�داً           الذي سهَّ نإفوهكذا 
ترب�وا ف�ي كن�ف     نال�ذي  في البل�دين واستطاع هذان الالعبان عن طريق عمالئهما ... أوروبا في تونس، وأمريكا في مصر

، وأن ين�ادوا  النظام السابق عشرات السنين، استطاعوا أن يخترقوا المنتفضين وأن يصرخوا بصوت أعلى م�ن ص�راخهم  
بالمطالب بأشد وأق�وى م�ن ض�جيج المنتفض�ين ال�ذين ث�اروا عل�ى الظل�م والقه�ر والكب�ت ال�ذي فرض�ه الحك�ام الظلم�ة ف�ي                

 !الخديعة في وجه المنتفضين أحكمواومن ثم  ،تونس ومصر

 :اف المتصارعة في تونس ومصر كانتأي أن األطر

 ...المنتفضين بمشاعر عفوية ضد الظلم

 ...وأوروبا في تونس عن طريق عمالئها، وأمريكا في مصر عن طريق عمالئها كذلك

قراطي�ة، وذل�ك بعملي�ة تجمي�ل     ة النظام الرأس�مالي العلم�اني باس�م الحري�ة والديم    المحافظة على بنيل عليهم وهكذا سُه
 !ولكن بعد فوات األوانستنكشف الحقًا 

أما في ليبيا واليمن فاألمر مختلف، فلم تستطع أوروب�ا من�ع أمريك�ا م�ن الت�دخل ال ف�ي ليبي�ا وال ف�ي ال�يمن، فل�م يك�ن            
، كم�ا كان�ت   اء عميليه�ا المسرح خالصًا ألوروبا في البلدين لتضبط األمور كما تريد، فترضي الناس بالتغيير الشكلي وإبق� 

البق�اء بع�رض مب�ادرات يح�اوالن إقن�اع       االق�ذافي ف�ي ليبي�ا وعل�ي ص�الح ف�ي ال�يمن إن اس�تطاع        : تحاول في البداية، فُتبقي
حت��ى وإن  ،ف��ي االس��تمرار بتحقي��ق مص��الحها وأعط��تهم مج��اًال ف��ي ه��ذا األم��ر حت��ى تب��ّين له��ا أنهم��ا فاش��الن    الن��اس به��ا،

أدوارهم�ا،   اداس�تنف ، أي أنهم�ا  قوتهما في التأثير ف�ي البل�دين  ، فقد سقطت والمجازرة الدماء سيطروا على المنتفضين بكثر
ولك�ن األم�ر ل�م يك�ن س�هًال عليه�ا        نع البديل من الطبقة السياسية التي أنشأتها في ليبي�ا وال�يمن،  ُص اآلن تحاول ولذلك فهي

وهك�ذا فل�م    ...تتطلع إل�ى ليبي�ا وال�يمن بج�د واجته�اد     ) كاأمري(كما كان في تونس مثًال، ألن أمامها دولة استعمارية أخرى 
م�ن األي�ام األول�ى،    دخلت أمريك�ا عل�ى الخ�ط    قد ، بل المسرح خالصًا لها، وإال لحسمت األمر بيسر كما تم في تونسيكن 

 :أي أن األطراف المتصارعة في كال البلدين كانت ثالثة... باتصاالت في وضح النهار أو من وراء ستار

 ...بمشاعر عفوية ضد الظلم ذاتيًا نفضيالمنت

ى نفوذه��ا الس��ابق م��ع تغيي��ر   المحافظ��ة عل��  ، محاول��ًة"بريطاني��ا وفرنس��ا ف��ي ليبي��ا، وبريطاني��ا ف��ي ال��يمن    "ب��ا ووأور
 ...الوجوه

 ...وأمريكا التي تحاول أن يكون نفوذها هو الفاعل في البلدين

وس�ائل إعالمهم�ا أنهم�ا ض�د الحك�ام والطغ�اة والمس�تبدين،        ف�ي اتص�االتهما و  ظه�را  أن َي ال�دوليان  وقد حاول الطرفان
هي وراء الحكام ، مع أن هذه الدول الكافرة المستعمرة استبداد هؤالء الحكام سابقًا كانت غافلة عنأوروبا وأمريكا  وكأّن

ت البحث عن وج�وه  وبدأ ،أدوارهم لفظتهم واداستنفالطواغيت الظلمة في بالد المسلمين ما داموا يحققون مصالحها، فإذا 
 !أقل سوادًا من وجوههم
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ف�ي ليبي�ا وال�يمن أكث�ر منه�ا ف�ي ت�ونس        التحرك�ات  وجود صراع دولي في ليبيا واليمن هو الذي أطال ويطي�ل  أي أن 
 .ومصر

م��ة بالت��دخل والحظ��ر أنه��ا مهت 17/2/2011عل��ى أمريك��ا ف��ي بداي��ة األح��داث من��ذ   أم��ا ع��ن الت��دخل، فق��د ظه��ر  -3
وكان�ت كعادته�ا تري�د أن ته�يمن ه�ي وح�دها ف�ي موض�وع         ... الجوي، وقد حركت س�فنها لتك�ون قريب�ة م�ن ش�واطئ ليبي�ا      

ك�ون  وتدخل عن طريق ذلك لصنع البديل عن القذافي في ليبي�ا وبالت�الي ي   "الثوار"الحظر وتستغل هذا األمر كأنها تحمي 
 ...انفوذها مكان نفوذ بريطاني

أن تحرك بريطانيا لم يتأخر، فأرسلت طائراتها إلى قبرص، ثم نشطت ه�ي األخ�رى بالتض�امن م�ع فرنس�ا ف�ي       غير 
 .وقد رده المجلس الوطني على أعقابه ...موضوع الحظر بل وأرسلت وفدًا إلى المجلس االنتقالي في بنغازي

ا خالل نفوذه�ا ف�ي ليبي�ا، فالق�ذافي ه�و      إن تدخل أوروبا يختلف عن تدخل أمريكا، فبريطانيا لها طبقة سياسية صنعته
بريطاني�ا أن تك�ون بجان�ب عمالئه�ا ف�ي       ، وحيث سقط أو كاد، ف�يهمّ وأتباعه كان يخدم مصالح بريطانيا طوال سني حكمه

مناس�ب   "ق�انوني "لها ب�أي أس�لوب   لوضع السياسي في صنع البديل للق�ذافي، ول�ذلك فت�دخُّ   دير اليبيا بحجة الحظر الجوي فُت
في ليبيا لتوجد منهم  من يحل محل القذافي الذي أصبح وجهه أسود كالحًا أمام الناس، فتوجد مكانه  رب عمالئهاُقها يجعُل

، وه�ذا يفس�ر نش�اط    م�ع أتباعه�ا ف�ي ليبي�ا     لسياس�ي اللعم�ل   العس�كري غط�اءً  وهكذا يك�ون ت�دخلها   ! أقل سوادًا صاحب وجه
ارات االتح�اد األوروب�ي ف�ي اجتماع�ه االس�تثنائي ه�ذا الي�وم        في موضوع الحظر الجوي، وكذلك ف�ي ق�ر   اوفرنسبريطانيا 

11/3/2011. 

الت�دخل حت�ى   هم تلحمص� ومن  ،مصالح اقتصادية كبيرة ...، فرنسا، إيطالياخرىاألوروبية لدول األمن المعلوم أن لو
أت تعد الع�دة وتعم�ل   وبريطانيا بد. ..مريكابريطانيا تتقوى بهم هناك في وجه أذلك، و مكنهمأن إيحافظوا على مصالحهم 

، فلديها من السياسيين في ليبيا من يستطيعون عن طريق عمالئها في الداخل والخارج ليستلموا الحكم حال سقوط القذافي
 ...تبديل وجوههم أمام الناس

الت�دخل  تس�ير معه�ا، ول�ذلك فه�ي تري�د ض�مان وج�ود أتب�اع له�ا قب�ل            ب�ق له�ا الق�ذافي طبق�ة سياس�ية     وأما أمريكا فل�م يُ 
 .العسكري

ول�ذلك  ، ه�ي الت�ي تنق�ذهم م�ن ني�ران الق�ذافي       ،أمريك�ا  ، أيهي تماطل في التدخل إل�ى أن ي�درك الث�وار أنه�ا    فوعليه، 
 .رًا جويًا دونها ال يحل المشكلةوبخاصة وأمريكا تدرك أن حظ ،يرجونها بل ويزيدون في الرجاء ألن تتدخل

 ، وإنما لتضمن وجود أتباع لها لو تدخلت، أي أنها تري�د د التدخل، ال أنها ال تريتماطل في التدخلوهكذا فإن أمريكا 
 :ل أمريكا يعني أعباء كبيرة، فتدخُّتحقيق نتائج تساوي أعباء التدخل قبل أن تقدم عليه ضمان

ولم تنه الوضع ف�ي   فغانستان والباكستان،ما زالت تخوض الحرب في أن تقود حربا ثالثة، فهي أمريكا ال تستطيع أف
ش��ارت فق��د أ. ارير الت��ي تعتب��ر غي��ر ص��حيحةمنه��ا رغ��م التطمين��ات والتق�� زمته��ا المالي��ة الت��ي ل��م تتع��اَفبجان��ب أ ،الع��راق

ارجي�ة إل�ى   لى ذلك حيث شكت م�ن تقل�يص ميزاني�ة وزارة الخ   ون في كلمتها أمام مجلس النواب األمريكي إهيالري كلينت
ن أ" :مريك���ي روب���رت غي���تسك���ر وزي���ر ال���دفاع األوق���د ذ". ت ص���عبةميزاني���ة هزيل���ة لفت���را"النص���ف ووص���فتها بأنه���ا 

واش��نطن بوس��ت ( ".تم دراس��تها بعناي��ة كبي��رة ن ت��أل��ى إك��ون له��ا نت��ائج غي��ر مباش��رة تحت��اج   ج��راءات العس��كرية ق��د ت اإل
رهقها في ظل ما تعاني�ه ف�ي من�اطق    في حرب ثالثة بشكل مباشر سيزيد األعباء عليها وسي مريكاأفتورط  ،)2/3/2011
" بونس��ي"و" كيرس��ارج"نتين الح��ربيتين يوام��ره للس��فار أص��دإ 1/3/2011غي��تس ف��ي ر ول��ذلك ب��رَّه��ا، خ��رى وف��ي داخلأ

 !نس�انية إترس�ل قواته�ا بذريع�ة مهم�ة      مريك�ا أف. نسانيةإمساعدات بالتحرك قرب السواحل الليبية، برر ذلك من أجل تقديم 
 !ت عس�كرية حت�ى إذا لزم�ت تعم�ل ع�ن ق�رب      ف�ي مهم�ا  لتراق�ب الوض�ع   ه�ي إرس�ال تل�ك الس�فن     الحقيق�ة  مع أّن ...! هكذا

 .ليبيا لىإقذافي وتستعد ألسوأ االحتماالت بتوجيه ضربة الولتخيف نظام 

كم�ا أعلن�ت ع�ن    . علن�ت كلينت�ون ع�ن ذل�ك    وق�د أ  ،وبالثوار تعمل على االتصال بالمنتفضين مريكاأ نإفومع كل ذلك 
حت�ى ت�تمكن م�ن     المباش�ر  عل�ى دعمه�م م�ن دون الت�دخل     فه�ي تعم�ل  اتصاالت أخرى خالل زيارتها القادمة إلى الق�اهرة،  

وتعم�ل عل�ى التض�ييق م�ن الخ�ارج       ما استطاعت إلى ذلك م�ن س�بيل،   في الداخل كسب نفوذ لها عن طريق كسب قيادات
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ثمن�ًا  تج�د  واطمأنت إل�ى اخت�راق مناس�ب داخ�ل ليبي�ا فعن�دها        ،بعضها و استمالتما كسبت قيادات أ حتى إذا ،القذافيعلى 
 .يستحق أن تتحمل من أجله أعباء ذلك التدخلها العسكري لتدخل

ه��ذه ه��ي أس��باب تب��اطؤ أمريك��ا ف��ي إع��الن ت��دخلها، أو إع��الن عالقته��ا م��ع الث��وار، وذل��ك انتظ��ارًا لض��مان اخت��راق    
 ...سياسي فاعل داخل ليبيا، ويبدو أن أمريكا سائرة في هذا الطريق وكأنه قد اقترب

الق�ذافي   سلحةأصرارهم على مواجهة ودليل ذلك إ ،أمام المجرم القذافي ح ثباتهم، فواض"الثوار"أما عن صمود  -4
وس��يطروا عل��ى  ،ل��يهم ق��وى م��ن الج��يش، وانض��مت إحمل��وا الس��الحو ،فق��د كس��روا ح��اجز الخ��وف ،الثقيل��ة وع��دم خ��وفهم

 ...س�المية متوهج�ة  د، ومشاعرهم اإلصبحوا معتادين على الوضع الجديأوقد  ،قبائل عديدة ليهمإوانضمت  ،مناطق كثيرة
 ...علهم يندفعون في وجه مرتزقة القذافي في بطوالت عظيمةكل هذا يجو

غير أن فارق التسليح كبيٌر وكبير جدًا بين ما لديهم وبين ما لدى طاغية ليبي�ا، وه�و يق�ذف حمم�ه عل�ى الث�وار عل�ى        
، فتتظ���اهر كف���ة س���الح الق���ذافي تس���تغل رجح���انوالق���وى االس���تعمارية، أوروب���ا وأمريك���ا ... طريق���ة األرض المحروق���ة

الدموي�ة  للتدخل لوق�ف المج�ازر   " إنسانيًا"أن تجد مبررًا تسميه القوى االستعمارية تستطيع بالمساعدة للثوار، وُيخشى أن 
 ...التي يرتكبها القذافي

وجيوش�هم  للمج�ازر الدموي�ة ف�ي ليبي�ا ل�م يحرك�وا س�اكنًا،         واألمر المحزن بل المخزي أن الحكام الع�رب المج�اورين  
ا لقتل الناس، أما لنصرة المظلومين من األهل في ليبيا فهم ال يحركونه�ا، ب�ل ه�م ص�م     هرابضة في ثكناتها، يخرجونها من

 ...بكم عمي فهم ال يعقلون

، فيج��د ه��ؤالء ه��ذا م��ا ُيخش��ى من��ه وه��و اس��تغالل الكف��ار المس��تعمرين للمج��ازر الدموي��ة الت��ي يرتكبه��ا طاغي��ة ليبي��ا    
نتيج��ة يس��لكونه إل��ى الت��دخل العس��كري ف��ي ليبي��ا، ول��م يع��دموا أطراف��ًا عربي��ة أو ليبي��ة ت��دعوهم ل��ذلك   ًاالمس��تعمرون مس��لك

 .أمين الجامعة العربية إلى هذا األمر حوقد لمَّ ،المجازر الوحشية المستمرة

 م�ور ألان يمس�كون بزم�ام   ها هم ال�ذي ن تجعل عمالءويترتب على هذه الخشية خشية أخرى، وهي محاولة بريطانيا أ
 م�ور األيمس�كوا بزم�ام    نأم�ن   مريك�ا أء وكذلك الخوف من عمالتأتي بهم، فسقط نظام القذافي ما  ذاإ في االنتفاضة وذلك

فالوض�ع حت�ى اآلن غي�ر محس�وم ال للمخلص�ين وال لنظ��ام       ،ويش�تروا ذمم�ا جدي��دة  يوج�دوا له�م عم�الء،     ناس�تطاعوا أ  ذاإ
 س�قطت أوحت�ى ل�و انتص�رت االنتفاض�ة     و. مريك�ا أنيا البديليين عنه وال لعم�الء  طاالقذافي العميل لبريطانيا وال لعمالء بري

بس�بب ت�دخل تل�ك ال�دول االس�تعمارية      وذل�ك   ،ف�ي فت�رة قص�يرة    ،ط�راف األم�ن ه�ذه    رف م�ا القذافي فلن يحسم الوضع لط
ي األه�ل ف�ي ليبي�ا    نج� وال ي .م�ور األام بزم�  مساكاإلالء لهم بين الناس يعملون على وتنافسها في الخفاء وبسبب وجود عم

 ...وبش�كل علن�ي   بش�كل واض�ح   م�ور األوف�ي كاف�ة   لمجتم�ع  حياة في الدولة وفي اتبني االسالم كنظام لل الإمن هذا الوضع 
يمس�ك   نأعل�ى  ك�ل ط�رف   يعمل س� و سيدخل تحت ه�ذا الش�عار   ودبَّ هبَّ كل من نإفطروح ما تحت الشعار الوطني المأ

ون ظالل�ه ف�ي   ون تحقي�ق الحك�م الع�ادل ال�ذي يتفي�أ     الدماء الزكية الت�ي ُس�فكت د  تضيع وبالتالي  ويقود الناس موراألبزمام 
 .أمن وأمان

في ليبيا لخذالن الحكام في الجوار لهم، ولت�ربص الكف�ار المس�تعمرين ب�بالد المس�لمين،       هذا ما نخشاه على المسلمين
 ...الدموية على أيدي طاغية ليبياولطغيان المجازر 

في مص�ر والجزائ�ر وت�ونس ليأخ�ذوا عل�ى ي�د       مة أن تضغط على حكامها وبخاصة الجوار لليبيا إن الواجب على األ
ع�ذاب الخ�زي ف�ي ال�دنيا، وع�ذاب الجح�يم ف�ي        : الطاغية ولتدكه الجيوش دك�ا  لي�ذوق ه�و وأعوان�ه ومرتزقت�ه وب�ال أم�ره       

 .اآلخرة، وما ذلك على اهللا بعزيز
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