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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}

دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 )مباشر( 
25348659-25348664 داخلي )2733(

فاكس: 25339067
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

املراسالت

االشرتاكات

وكالء التوزيع

االشتراكات السنوية
> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة

> 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 

ملثيالتها خارج الكويت.
> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(

> دولة الكويت: شركة الرؤية للخدمات 
اإلعالمية - هاتف: 22256513 - 24927270 
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للصحافة 

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

واملطبوعات هاتف: 685558 
  > دولة قطر: مكتبة دار الثقافة هاتف: 

4622182

يعتقد البعض أن الدول الغربية بها حريات تفوق الوصف في 
لها  ليس  واالجتماعية  والدينية  الشخصية  واحلرية  اإلعالم 
حدود؛ وذلك ألن اإلعالم يزين دائمًا احلياة الغربية ويكتم أو 

ال يركز على الوجه اآلخر للغرب.
باألمس كانت مظاهرات عارمة في شوارع إيطاليا؛ ألن احلكومة 
أقرت قانون التجسس على املواقع اإللكترونية والتنصت على 

الهواتف احملمولة.
وع��ن��دم��ا ك��ت��ب��ت س��ف��ي��رة ب��ري��ط��ان��ي��ة س��اب��ق��ة م���ادح���ة إح���دى 
هو  وها  للنيابة.  وإرسالها  معاقبتها  مت  اللبنانية  الشخصيات 
تلقى  بأنه  الصحف  إحدى  فضحته  عندما  الفرنسي  الرئيس 
أثناء حملته االنتخابية رفع قضايا  الشركات  أكبر  رشوى من 
جهات  من  اعتمادها  بعد  إال  األخبار  نشر  مبنع  ق��رارًا  وأص��در 

رسمية.
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي يفصل ق��ائ��د ق���وات التحالف في  وه��ا ه��و 
أفغانستان؛ ألنه انتقد الوضع العسكري والسياسي واالقتصادي 
والفساد واملستشري في األجهزة احلكومية. فلم يقبل االعتذار 

بل أقاله فورًا!
أو يدخل في اإلس��الم يفصل  وعندما ميتدح أحدهم اإلس��الم 
من عمله فورًا، فكم سفير لدولته مبجرد دخوله في اإلسالم 

متت إقالتة.
إن هذه ليست بحرية بل فيها قيود وعقوبات ورمبا اغتياالت 

مبجرد التعبير عن الرأي أو التحدث بصراحة أو النقد البناء.
وها هو الرئيس األميركي أثناء استقبالة لرئيس وزراء إسرائيل 
ألنها  ن��ووي��ة؛  قنبلة   200 م��ن  أك��ث��ر  ب��ام��ت��الك  حكومتة  ي��ح��ذر 
تعرض للخطر! ويقبل عذرهم بإجالء سكان القدس وحتويل 
وال  املستوطنات  بناء  في  ويزيد  دينية،  دول��ة  إلى  )إسرائيل( 
يقبلون دولة فلسطينية مستقلة ويرفضون رفع احلصار الكلي 
منهم  بدر  عما  لتركيا  االعتذار  لرفضهم  ويقدرهم  غ��زة،  عن 
أس��ط��ول احلرية!  م���رور  أث��ن��اء  م��ن قتل 8 وج���رح 40 
ال  بل  صحيفته.  تغلق  أو  يطرد  رمب��ا  ينتقده  وم��ن 
قناة؛  أو  صحيفة  ب��أي  )إس��رائ��ي��ل(  بنقد  يسمح 
ألنه يخالف قانونًا أصدرته األمم املتحدة ضد 
احل��دي��ث ع��ن ال��س��ام��ي��ة! ف��ال ي��وج��د أف��ض��ل من 
حرية اإلس���الم ق��واًل وع��م��اًل واع��ت��ق��ادًا بصورة 
متزنة فيها احلقوق والواجبات والضوابط في 

سلم الوسطية الدينية.
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أسباب 
السالمة من 

الوسواس
< إذا كانت املرأة تصلي، ولم تدر هل 
قرأت سورة الفاحتة أم ال؟ فهل 

لها أن تقرأها أم تعيد الصالة؟
ن���ق���ول: إن ش��ك��ك��ت ف���ي ق����راءة   <
الفاحتة فالعلماء يقولون: إن الشك 
الفاحتة  إذ  الركن كتركه؛  في ترك 
أرك��ان الصالة، فمن شك  ركن من 
في تركها فكأنه تركها، لكن إن كان 
هذا الشك في ركعة معينة في أثناء 
الصالة، فإن كانت في األولى فإن 
األولى تبطل، وتقوم الثانية مقامها، 
فتبطل  الثانية  في  الشك  كان  وإن 
وهكذا،  م��ق��ام��ه��ا  ال��ث��ال��ث��ة  وت���ق���وم 
فإنك  األخيرة  في  الشك  ك��ان  وإن 
تعيدين الركعة، وإن كان الشك بعد 
ال���ف���راغ واالن���ص���راف م��ن الصالة 
فهذا الشك ال محل له؛ ألن الشك 
يعتبر،  ال��ع��ب��ادة ال  م��ن  ال��ف��راغ  بعد 
ولكني أخشى عليك أن يكون معك 
وسواس، فالواجب عليك إذا أتيت 
بقلبك،  عليها  تقبلي  أن  ال��ص��الة 
الركوع  القراءة وأذكار  تتدبري  وأن 
ذل���ك، وتخشعي  ون��ح��و  وال��س��ج��ود 
أسباب  من  فإن هذا  في صالتك؛ 

سالمتك من الوسواس والنسيان.

القرآن  مــن  شيئًا  يحفظ  ال  والـــدي   >
تـــاب بــعــد أن تــقــدمــت بــه السن،  وقـــد 
هذه  في  يتعلم  أن  بإمكانه  ليس  واآلن 
ماذا يقرأ عندما يصلي، نرجو  احلال، 

البيان ولكم من الله األجر والثواب؟ 
يصحح  ما  يتعلم  أن  اآلن  عليه  الواجب   <
رك�ن  ألنها  الفاحتة؛  وهي سورة  به صالته 
ويحمد  يسبح  فإنه  فإن عجز  الصالة،  في 
ويهلل ويكبر؛ ففي حديث عبد الله بن أبي 
أوف��ى رض��ي الله عنه ق��ال: ج��اء رج��ل إلى 

آخذ  أن  أستطيع  ال  إن��ي  فقال:  النبي ] 
منه،  يجزئني  ما  فعلمني  شيئاً  القرآن  من 
قال: »قل: سبحان الله واحلمد لله وال إله 
إال الله والله أك�بر وال حول وال قوة إال بالله 
العلي العظيم«، ق�ال يا رسول الله، هذا لله 
عَزّ وجَلّ فما لي؟ قال: »قل: اللهم ارحمني 
قال:  قام  فلما  واهدني«  وعافني  وارزقني 
هكذا بيده، فقال رسول الله ]: »أما هذا 
فقد مأل يده من اخلير«، أخرجه أبو داود 

وغيره.

والدي ال يحفظ حتى الفاتحة

صالة الجنازة 
فرض كفاية

من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل 
ابن محمد آل الشيخ مفتي عام السعودية

ُكنُتم  }َوِإن  تــعــالــى،  ــلــه  ال يــقــول   >
نُكم  ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد َمّ َمّ
َفَلْم  َساء  الِنّ اَلَمْسُتُم  َأْو  اْلَغاِئِط  ــَن  ِمّ
بًا{  َطِيّ َصِعيدًا  ُموْا  َفَتَيَمّ َماء  ــُدوْا  َتِ
»المستم  مــعــنــى  فــمــا   )6 )املـــائـــدة: 

النساء« في هذه اآلية؟
> قوله تعالى: }أو الََمْستُُم الِنَّساء{ من 
مجرد  منها  امل���راد  أن  ي��رى  م��ن  العلماء 
من  ال��ن��س��اء  مالمسة  أن  ورأى  ال��ل��م��س، 
ول��ك��ن اجلمهور على  ال��وض��وء،  ن��واق��ض 
ومن  اجل��م��اع،  مبعنى  هنا  املالمسة  أن 
ت��دب��ر اآلي���ة أول��ه��ا وآخ��ره��ا ت��ب��ن ل��ه أن 
الله  ألن  اجل��م��اع؛  هنا  باملالمسة  امل��راد 
ُكنتُْم  }َوِإن  ق��ال:  ال��وض��وء،  ذك��ر  بعدما 
ُكنتُم  }َوِإن  باملاء  أي  ��ُرواْ{   ��َهّ َف��اَطّ ُجنُباً 
نُكم  َمّ ْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاء أََحٌد  َمّ
ُدواْ  َن الَْغاِئِط أَْو الََمْستُُم الِنَّساء َفلَْم َتِ ِمّ

َطِيّباً{ )املائدة:6(،  َصِعيداً  ُمواْ  َفتََيَمّ َماء 
فذكر في أول اآلية الوضوء والغسل؛ ذكر 
الوضوء لألعضاء للحدث األصغر، وذكر 
الغسل من اجلنابة في قوله: } َوِإن ُكنتُْم 
ُرواْ{، ثم ذكر التيمم ألمرين:  َهّ ُجنُباً َفاَطّ
فقال:  األكبر،  وللحدث  األصغر  للحدث 
ْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاء  } َوِإن ُكنتُم َمّ
َن الَْغاِئِط{ هذا هو احلدث  نُكم ِمّ أََحٌد َمّ
الِنَّساء{ هذا هو  األصغر: }أَْو الََمْستُُم 
ُمواْ  ُدواْ َماء َفتََيَمّ احلدث األكبر } َفلَْم َتِ
الصحيح  فاملالمسة   ،} َط��ِيّ��ب��اً  َص��ِع��ي��داً 
امل���راد بها اجل��م��اع ه��ن��ا، وأم���ا قوله  أن 
التراب  اق��ص��دوا  فمعناه:  }فتيمموا{ 
بأن تضربوا التراب مرة واحدة، ومتسح 
اليمن بالشمال، ثم متسح باليدين جميعاً 
الوجه مرة واحدة عند عدم املاء أو عند 

تعذر استعماله ملرض أو نحو ذلك.

تفسير قوله تعالى: }أو المستم النساء{
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ولدي  سنوات  خمس  منذ  تزوجت   >
الــــزواج كنت ال أصلي  وقــبــل  أطــفــال. 
ألنــي لــم أر أحـــدًا مــن األســـرة يحثني 
على الصالة، وبعد الزواج رأيت أن من 
الواجب علي أن أصلي، فصليت فترة، 
وانــقــطــعــت عــن الــصــالة فــتــرة، واآلن 
أحمد الله، فقد داومت على الصالة، 
فهل يجب علَيّ إعادة عقد النكاح مع 

زوجي أم ال؟
م��ّن عليك  ال��ذي  الله  احمدي  أختي  يا   <
باحملافظة على الصلوات ورزقك احملافظة 
عليها، والقيام بها، واستمري على زواجك 
ال��ع��ب��ادة، فعسى الله  ن��واف��ل  وأك��ث��ري م��ن 
األبناء  أن  ش��ك  وال  م��ض��ى.  م��ا  يغفر  أن 
فالصغار  بيتهم؛  بواقع  يتأثرون  والبنات 
الغالب على  وإن��اث ينشأون في  من ذك��ور 

والزموا   )132 )ط��ه:   } ِللتَّْقَوى  َوالْ��َع��اِق��َب��ُة 
الواجبات،  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��وا  ال��ل��ه،  ط��اع��ة 
وامتنعوا عن احملرمات، حتى لو قدر أنك 
لي  الله  أس��أل  املعاصي،  من  بشيء  مبتلى 
أمام  حت��اول ممارستها  فال  العافية،  ول��ك 
البنن والبنات؛ حتى ال تهون املعصية في 
أوامر  فعظم  بها،  يستهينوا  وال  نفوسهم، 
الله ونواهيه أمامهم عسى أن ينشأوا على 
خير، ويكون لك األجر والثواب في توجيههم 
 :[ النبي  يقول  احلديث  ففي  وتربيتهم؛ 
»م���ن دع���ا إل���ى خ��ي��ر ك���ان ل��ه م��ث��ل��ه«، وفي 
لفظ: »من دعا إلى خير كان له مثل أجور 
أيها  فأنتم  القيامة«،  يوم  إلى  به  من عمل 
اآلباء واألمهات مسؤولون عن تربية األبناء 
احلسنة،  والقدوة  باخلير،  باألمر  والبنات 

وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

بالقول  اآلب��اء واألمهات  وفق ما رباهم عليه 
أو بالقدوة، فاالبن إذا رأى أباه يصلي ويهتم 
هذا  ينشأ  بالصالة  أب��ن��اءه  وي��أم��ر  بالصالة 
الغالب  في  لها  معظماً  للصالة،  محّباً  االبن 
بتوفيق من الله، والبنت إذا رأت أمها تصلي 
وحتافظ على الصالة وحتافظ على أوقاتها، 

فإنها في الغالب تنشأ على هذا اخللق.
وخير القول قول النبي ] : »ما من مولود 
يهودانه...«  ف��أب��واه  الفطرة،  على  ويولد  إال 
احلديث. فاآلباء واألمهات قدوة حسنة للبنن 
للبنن  بالله  والعياذ  سيئة  ق��دوة  أو  والبنات، 
والبنات، فاهتموا أيها اآلباء واألمهات، بتربية 
الصلوات،  على  وح��اف��ظ��وا  وال��ب��ن��ات،  البنن 
بها؛  أوالدك���م  وم���روا  بها  االهتمام  وأظ��ه��روا 
اَلِة  :  }َوأُْم��ْر أَْهلََك ِبالَصّ لقول الله عَزّ وج��َلّ
نَْرُزُقَك  نَّْحُن  ِرْزقاً  نَْسَألَُك  َعلَيَْها اَل  َواْصَطِبْر 

زواجك صحيح.. وحافظي على صالتك

صالة الجنازة 
فرض كفاية

ارجعوا للمحكمة الشرعية
< توفي والــدي، وترك بعض املــال، وكان 
بالغون،  سبعة  منهم  وأبــنــاء،  زوجــة  لــه 
وتـــرك كــذلــك أبـــنـــاًء صـــغـــارًا لــم يبلغوا 
بــعــد، وعــددهــم ســبــعــة، واتــفــق األبناء 
املــــال فـــي مكان  يــبــقــى  أن  الــكــبــار عــلــى 
يبلغ  حتى  وينمى  يستثمر  وأن  واحـــد، 
بد  أو ال  هــذا جائز  هــل  الصغار،  هــؤالء 
األبناء  أن  العلم  مع  التركة؟  قسمة  من 
في  أمهم  مع  يسكنون  يبلغوا  لم  الذين 

مكان وحدهم؟
> بعد موت املورث ينتقل املال إلى الوارث، 
اإلرث  في  لهم نصيب  الورثة  ويكون جميع 
الصغار والكبار، كلهم مستحقون اإلرث من 
تولى  الصغار  ه��ؤالء  ك��ان  إذا  ولكن  أبيهم، 
ووصياً  ول��ي��اً  وك���ان  السبعة،  أح��د  شأنهم 

< بعض املصلن في احلرم، ال يؤدون صالة 
اجلـــنـــازة رغـــم حــضــورهــم الـــصـــالة، فهل 

يأثمون بتركهم الصالة على األموات؟
> الصالة على اجلنازة فرض كفاية، إذا قام 
بها من يكفي سقط اإلثم عن الباقن، لكن 
ال ينبغي للمسلم أن يهمل هذه السنة، وأال 
يفرط في هذا األجر العظيم، ويدل لذلك 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رس��ول الله ]: »م��ن شهد اجل��ن��ازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى 
تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل اجلبلن العظيمن« متفق عليه، 
الثواب  ه��ذا  يفوت  أن  للمسلم  ينبغي  فال 

العظيم مع متكنه من ذلك.

أن  ورأى  امل��ص��ال��ح،  ف��ي  لهم  ينظر  عليهم 
من مصلحتهم تنمية ذلك املال، واستمرار 
بقائه مع علمهم بنصيب كل واحد، لكنهم 
يستثمرونه ملصلحة الصغار، فهذا أمر يرجع 
فيه للحاكم الشرعي؛ فإن النظر في أموال 
القاصرين من الصغار، والنظر في أموال 
غير العقالء إلى احلاكم الشرعي فهو الذي 
يولي على املال من يرعى شأن املال، ويقوم 
مبا يصلحه وينميه، وهو الذي يفوض للولي 
ه��ذا ال��ت��ص��رف م��ن ع��دم��ه، ف��ارج��ع��وا إلى 
احملكمة الشرعية في مسألتكم هذه، فهي 
إن  ذلك، وستجدون  االختصاص في  جهة 
شاء الله لدى احملكمة ما فيه اخلير لكم، 

والتوجيه مبا تفعلونه نحو إخوتكم.
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بيان  في  السلفي  اإلس��ام��ي  التجمع  أك��د 
ل��ه أن���ه الح���ظ ب��ك��ل أس���ى ت��ص��اع��د وتيرة 
بشكل  الكويتي  الشعب  مكونات  في  الفرز 
الكويت؛ مما  تاريخ  مثيل في  له  لم يسبق 
األمن  استقرار  على  وخيمة  بعواقب  ينذر 
االجتماعي وشق صف الوحدة الوطنية مبا 
ويهدد  كيانها،  ويهدد  الكويت  أمن  يُضعف 
بالكويت  املتربصني  أم���ام  العقدي  أمنها 
الله عز وجل: }وال تنازعوا  وشعبها؛ قال 
 ،)46 )األنفال:  ريحكم{  وتذهب  فتفشلوا 
وقال الله تعالى: }وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .....{ 
)احلجرات:  13(، وقال رسول الله ] : 
»ال فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي 
على عربي وال ألبيض على أسود، وال ألسود 

على أبيض، إال بالتقوى« رواه أحمد .
وأض���اف ال��ب��ي��ان، لقد ع��اش أه��ل الكويت 

وم��ن��ذ ن��ش��أت��ه��ا ف��ي ت��اح��م وع���دم تفريق 
حاضرته  املجتمع،  أط��ي��اف  ب��ني  متييز  أو 
وب��ادي��ت��ه، ُس��ّن��ت��ه وش��ي��َع��ت��ه، ول���م ت��ك��ن تلك 

اخللفيات مثار تنازع بني أهل الكويت .
القبائل  ه��ج��رة  م��ن  ال��ك��وي��ت  ن��ش��أت  لقد 
للكويت،  املجاورة  الشعوب  من  ومكونات 
األصول  ه��ذه  في  الكويت  شعب  واندمج 
في حلمة واح���دة؛ فا فضل ألح��د على 
للجميع  بينهم، فاملواطنة  أحد، وال متييز 
تتساوى فيها احلقوق والواجبات وأساسها 

العدل .
السلفي  اإلسامي  فالتجمع  البيان،  وتابع 
- والذي تتشكل قواعده من جميع مكونات 
الشعب الكويتي- وميثل في تركيبته الشعب 
الكويتي بأسره، يهيُب بجميع املواطنني بدءاً 
بالنخب والقياديني أن ينبذوا هذه التفرقة 
والتنازع اجلاهلي، ويعوا ما قد يُحاك للشعب 

الكويتي من فرز فئوي يُقصد به إضعاف 
للمتربصني  سهلة  فريسة  وجعله  املجتمع 
التاريخ  عبر  جنحت  التي  وقَيِمنا  بكياننا 
واألخطار،  التحديات  جميع  تخطي  ف��ي 
وحافظ اآلباء واألجداد على حلمة الوطن 
علينا  فوجب  األمانة؛  لنا  وأوص��ل  وكيانه، 
اليوم حفظ األمانة وتسليمها غير منقوصة 
قيم  على  واحلفاظ  القادمة،  األجيال  إلى 
من  وحفظه  الكويتي،  الشعب  وم��ك��ون��ات 

مخاطر التهديد اخلارجي لكيانه.
وليكن لنا عبرة فيها يدور اليوم من متزيق 
لدول جارة عريقة من تقتيل ألبنائها على 
الهوية وتدمير ديارها فكويتنا صغيرة في 
وعي  ف��ي  وق���وي  كبير  وشعبها  حجمها، 
أف��راده، وق��ادر على حمل األمانة  وتاحم 
فتفشلوا  تنازعوا  }وال  املسؤولية  وحتمل 

وتذهب ريحكم{.

التجمع السلفي: تصاعد وتيرة الفرز 
في مكونات المجتمع ينذر بعواقب وخيمة 

الهداية  مركز  وأنشطة  جهود  تتواصل 
للتعريف باإلسام وتوعية اجلاليات في 
فرع  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  جمعية 
محافظة اجلهراء بهدف الدعوة إلى الله 
املجال  لفتح  احلنيف،  بديننا  والتعريف 
أمام من كتب الله لهم الهداية والرشاد، 
بالدخول في اإلس��ام، وفي  ومّن عليهم 
ه��ذا ال��س��ي��اق أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س املركز 
عجمي املطيري عن اعتناق 50 شخصا 
اإلسام على يد دعاة املركز من مختلف 
اجلنسيات، مشيرا إلى أنه خال النصف 

الله حتقيق  بحمد  العام مت  من هذا  األول 
أكثر من  التي شملت  ع��دد من اإلجن���ازات 
إلرشاد  الدعاة  بها  ق��ام  دعوية  جولة   600
التمسك  املهتدين اجلدد ومساعدتهم على 

بوسائل الثبات.
وأضاف املطيري أن املركز يقوم على مدار 
ودروس  محاضرات  بتقدمي  الكرمي  الشهر 
لغاتها  حسب  املسلمة  للجاليات  إمي��ان��ي��ة 
والتي تأتي مكملة لدور خطب اجلمعة ا لتي 
ينفذها املركز في 4 مساجد في محافظة 
اجلهراء بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسامية وتشهد حضورا منتظما.

وأوض����ح امل��ط��ي��ري أن امل��رك��ز ق���ام خال 

ه���ذه ال��ف��ت��رة ب��ت��وزي��ع أك��ث��ر م��ن 25 ألف 

نشرة تعريفية وإعامية تناولت مواضيع 

دعوية.

واختتم املطيري بالقول: إن املركز انتهى 

العشرين  الهداية  رحلة عمرة  تنظيم  من 

في مسيرة املركز والتي أدى املناسك فيها 

100 معتمر من املهتدين اجلدد.

المركز نظم رحلة عمرة لمائة مهتد
المطيري: 50 شخًصا اعتنقوا اإلسالم في )هداية( الجهراء
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مشروع  على  املوافقة  اجتماعه  في  ال���وزراء  مجلس  ق��رر 
مرسوم بإنشاء مركز الكويت للقرآن الكرمي وعلومه ورفعه 

إلى صاحب السمو األمير.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: 
إلى  يهدف  ال��ذي  املرسوم  على مشروع  اطلع  املجلس  إن 
تثقيف املجتمع وتعريفه بكتاب الله سبحانه وتعالى وإبراز 
واالهتمام  األص��ع��دة  جميع  على  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  مكانة 
الباحثني  وتشجيع  إعامياً،  ونشرها  به  املرتبطة  بالعلوم 
واملبدعني في علوم القرآن الكرمي وتوفير البيئة املناسبة 
لهم لتنشيط حركة التأليف واإلنتاج العلمي وإبراز أوجه 

اإلعجاز في القرآن الكرمي وعلومه.
وقرر املجلس املوافقة على مشروع املرسوم بإنشاء مركز 
مجلس  إدارت���ه  ويتولى  وعلومه  ال��ك��رمي  للقرآن  الكويت 
ب��رئ��اس��ة وزي����ر األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلسامية  األم���ن���اء 
وعضوية ستة من ذوي االختصاص واخلبرة يعينون بقرار 
أربع سنوات  ملدة  والشؤون اإلسامية  األوق��اف  وزير  من 

قابلة للتجديد.

اختتمت جلنة اجليل اإلسامي التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسامي 
في منطقة القرين أولى دوراتها العلمية لهذا الصيف والتي جاءت 
التابع  االرتقاء  مركز  رئيس  وألقاها  القمة(،  على  )موعدنا  بعنوان 

جلمعية إحياء التراث في منطقة الساملية خالد السعيد.
له شكر رئيس جلنة اجليل اإلسامي عبدالله يحيى  وفي تصريح 
ال���دورة، مبينا  الله احملاضر وك��ل من ساهم في إجن��اح ه��ذه  العبد 
أن اللجنة ستقيم دورة خال الفترة املقبلة بعنوان )حقق أهدافك( 

للداعية طال فاخر.
وأوضح العبد الله أن هذه األنشطة التي تقيمها اللجنة يأتي انطاقا 
التراث اإلسامي الامحدود لكل ما يخدم أفراد  من دعم جمعية 
املجتمع، باإلضافة لطلبة املدارس حيث مت توزيع أكثر من )5350( 
نسخة من مذكرة الطالب للنجاح على جميع مدارس احملافظة، وهي 
مذكرة من إعداد اللجنة واستفاد منها كثير من الطلبة خال فترة 

االمتحانات لهذا العام.
باإلضافة لتنظيم العديد من الفعاليات والبرامج كاخلواطر والدروس 
املصليات  لبعض  صيانة  وعمل  املسابقات  وتنظيم  الهدايا  وتوزيع 

وتوزيع املكتبات.

الكويتيني  م��ن   ٪40 ت��ؤك��د:  ت��رب��وي��ة  دراس����ة 
السياسيني  أن  ي��رون   ٪78 و  للهجرة  يسعون 
من  و٪40  اخل���اص���ة  مل��ص��احل��ه��م  ي��ع��م��ل��ون 
الى  اللجوء  في  يجدون غضاضة  ال  املجتمع 
التكنولوجيا  أن  ي��ج��دون  و٪67  احمل��س��وب��ي��ة 
يطالبون  و٪78  احلالية  املشكات  هي سبب 
بوضع املزيد من الرقابة على الصحف و٪85 
املجمعات  على  الرقابة  تكثيف  يرون ضرورة 
على  العينة  م��ن   ٪89 تأييد  رغ��م  التجارية 
ضرورة تعليم األوالد احترام العمالة املنزلية 
إال أنهم اختلفوا حول إذا ما كانت هذه العمالة 

حتصل على حقوقها أم ال.
كشفت دراس��ة تربوية حديثة عن أن 40٪ ال 
الوساطة  إل��ى  اللجوء  في  غضاضة  يجدون 
أن  ي���ج���دون  م��ن��ه��م   ٪67 وأن  واحمل��س��وب��ي��ة 

التكنولوجيا احلديثة هي السبب في املشكات 
العينة  أف��راد  احلالية في حني يرى 87٪ من 
ال��ت��ي أج��ري��ت عليها ال��دراس��ة أن��ه ال ب��د من 
األندية  الضوابط على عمل  املزيد من  وضع 
وضع  ض����رورة  منهم   ٪78 وي���رى  ال��ري��اض��ي��ة 
بالصحف،  ينشر  ما  على  الرقابة  من  املزيد 
وألقى 73٪ بالائمة على املجمعات التجارية 
املخالفات  م��ن  للكثير  مكانا  إي��اه��ا  معتبرين 
الشرعية، ويطالب 85٪ بتكثيف الرقابة على 

هذه املجمعات.
يسعون  أن��ه��م  العينة  أف���راد  م��ن  وأب���دى ٪40 
في  أفضل،  مستقبل  على  للحصول  للهجرة 
حني رفض 68٪ منهم احلصول على جنسية 
الكثير من  بأن  وأب��دى 78٪ قناعتهم  أخ��رى، 
اخلاصة،  مل��ص��احل��ه��م  ي��ع��م��ل��ون  ال��س��ي��اس��ي��ني 
ترسخ  القوانني  بعض  أن  يرى ٪58  في حني 

البحث أظهر أن هناك ضعًفا شديًدا في الجدار 
السليم بين مختلف الشرائح والتوجهات 

لجنة الجيل اإلسالمي إنشاء مركز الكويت للقرآن وعلومه
اختتمت )موعدنا على القمة(

العنصرية.
واختلف أفراد العينة حول املوقف من العمالة 
تعليم  ض���رورة   ٪89 ي��رى  ح��ني  ففي  املنزلية 
املنزلية يرى 40٪ من  العمالة  األوالد احترام 
كاملة  حقوقها  على  العمالة  حصول  العينة 
ويرى 31٪  عدم حصولها على هذه احلقوق.

الدراسة صدرت حديثا ونشرتها مجلة عالم 
التربية، وهي عبارة عن  بحث جديد شارك 
فيه د.محسن الصاحلي ود.بدر ملك ود.لطيفة 
اإلسامية  التربية  تطبيق  واقع  عن  الكندري 
في القضايا املعاصرة من وجهة نظر املعلمني 
ال��ت��رب��ي��ة اإلسامية  ي��ت��ن��اول واق���ع  ب��ال��ك��وي��ت، 
التربية اإلسامية ودوره��ا في  بهدف دراسة 
بعض مناحي احلياة العامة ومجاالت القضايا 
الفرد  مجال  في  واملتمثلة  اخلاصة  املعاصرة 

واألسرة والوسائط التربوية واملجتمع.
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إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. 
املهتدي  والشباب  اإلسالمية،  اليقظة  حاجة  السابقة  احللقة  في  ذكرنا 
إلى  ورجوعه  وطريقه،  منهجه  له  تضبط  التي  الشرعية،  الضوابط  إلى 
أفراده،  ويخسر  ووقته،  جهده  سيخسر  فإنه  وإال  وتعالى،  سبحانه  الله 
ويضيع  كل ذلك سدى. ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار، كتاب: 
»االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري، وقد اخترنا شرح 

أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلديث احلادي عشر: 
قال البخاري رحمه الله:

7332 – حدثنا إبراهيم بن املنذر: حدثنا 
عن  عقبة،  بن  موسى  حدثنا  ضمرة:  أبــو 
إلى  جـــاءوا  اليهود  أن  عمر:  ابــن  عــن  نافع 
النبي ] بــرجــل وامـــرأة زنــيــا؛ فــأمــر بهما 
اجلنائز  توضع  حيث  مــن  قريبا  فــُرجــمــا، 

عند املسجد. )طرفه في: 1329(.
الشرح:

احلديث احلادي عشر روى فيه البخاري رحمه 
وهو  املنذر  بن  إبراهيم  شيخه  عن  تعالى  الله 
اب��ن عبدالله األس��دي احل��زام��ي، ص��دوق تكلم 
القرآن، عن أبي ضمرة وهو  فيه اإلم��ام ألجل 
أنس بن عياض املدني ثقة، عن موسى بن عقبة 
وهو ابن أبي عياش األسدى، ثقة فقيه إمام في 
املغازي، وهو صاحب كتاب )املغازي(، ووجد منه 

أجزاء مخطوطة كمغازي اإلمام ابن إسحاق.
مولى  املدني،  أبو عبدالله  وهو  نافع  ق��ال: عن 
ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور. قال: عن ابن 
إلى  ج��اءوا  اليهود  أن  عنهما:  الله  عمر رض��ي 
النبي ] برجل وامرأة زنيا؛ فأمر بهما فرجما 

قريبا حيث توضع اجلنائز عند املسجد.

ف��ي ه���ذا احل��دي��ث إث��ب��ات ح���ّد ال��رج��م بسنة 
رسول الله ] الفعلية، والرجم فريضة أنزلها 
الله تبارك وتعالى في آية من كتابه من سورة 
األحزاب، وهي قوله »والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجمهما ألبته نكاال من الله والله عزيز حكيم« 
ثم نسخت تالوة هذه اآلية، وبقي حكمها، وقد 
الله هذا احلديث  البخاري رحمه  اإلم��ام  أورد 
للتدليل على أن الرجم ذكر في القرآن في آية، 
ثم نسخت تالوتها وبقي حكمها، وخطب عمر 
امللهم فقال:  ث  ابن اخلطاب [، وهو احمل��دَّ
آية  نزلت  تعالى حق،  الله  كتاب  الرجم في  إن 
يضل  أن  فيوشك  ووعيناها،  فقرأناها  الرجم 
قوٌم بترك فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى في 
الله!  كتاب  في  الرجم  فيقولوا: ال جند  كتابه، 

وقد رجم رسول الله ] ورجمنا بعده.
الرسول ] قد رجم، ورجم اخللفاء من  ف��إذاً 

بعده.
الرجم هذا  السنة على وق��وع  وم��ن األدل��ة من 
الزانيني من  الله ]  إذ رجم رسول  احلديث؛ 
عن  مسلم(:  )صحيح  في  ج��اء  وأيضا  اليهود، 
خذوا   « ق��ال:  النبي ]  أن  بن صامت  عبادة 
عني خذوا عني، قد جعل الله لهم سبيال، البكر 
بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب 

جلد مائة والرجم«.
وثبت في )صحيح مسلم( أيضا: عن علي رضي 
الله عنه: أنه ملا زنت ُشراحة، وكانت محصنة 
التالي،  اليوم  في  ورجمها  جلدة  مائة  جلدها 
وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول 

الله ].
فالرجم إذاً ثابت في القرآن الكرمي وفي السنة 
في  حدثت  التي  أيضا  احلادثة  وه��ذه  النبوية، 
عهد النبي ]، هي من األدلة على ثبوت الرجم 
ملن أحصن، واحملصن: هو من ثبت له الدخول 
بعد  الزنى  في  وقع  فإن  بعقد صحيح،  بزوجة 

ذلك، فصاحبه مستحق للرجم حتى ميوت.
واليهود ملا حصلت عندهم هذه احلادثة، جاءوا 
إلى النبي ] يتحاكمون إليه، وكانوا يظنون أنه 
تعالى،  الله  حكم  لهم  يغير  أو  عنهم  سيخفف 
أن  احملصنني  بالزانيني  أمر  الرسول ]  لكن 
الذي  اجلنائز  مصلى  ف��ي  ذل��ك  وك��ان  يرجما، 
اعتاد ] أن يصلي فيه على اجلنائز، قريبا من 
مسجده ].  فاحلديث هنا إلثبات هذه السنة 
أهل  على  قلنا  كما  رد  وفيه  عنه ]،  العملية 
األه��واء والفرق الضالة من اخل��وارج واملعتزلة 

الذين أنكروا هذه الفريضة.
احلديث الثاني عشر:

قال البخاري:
7333 – حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، 
عن عمرو مولى املطلب، عن أنس بن مالك 
الله ] طلع له  الله عنه: أن رسول  رضي 
ونحبه،  يحبنا  جبل  هــذا   « فــقــال:  أحـــد، 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما 
بن البتيها«. تابعه سهل عن النبي ] في 

أحد. )طرفه في: 371(.
الشرح:

احلديث الثاني عشر يقول فيه البخاري: حدثني 
مالك،  أوي��س، حدثني  أبي  ابن  وهو  إسماعيل، 
وهو اإلمام املشهور، عن عمرو مولى املطلب وهو 
ابن حنطب عن أنس، الصحابي اجلليل املشهور 

شرح كتاب »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )45(

اإلجماع وعمل أهل المدينة )5(
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إل��ى أح��د فقال: »هذا  الله ] طلع  أن رس��ول 
جبل يحبنا ونحبه«. وهذا قاله عند رجوعه ] 
من إحدى الغزوات، وميكن أن يكون عند رجوعه 
من احلج ]، بدا له جبل أحد، وهو جبل كبير 
باملدينة طوله ما يقرب من ثمانية كيلو مترات، 

وارتفاعه حوالي خمسمائة متر.
للجبل،  احملبة  فأثبت  يحبنا«  »جبل   :[ وق��ال 
وهذا كما قال كثير من أهل العلم إن اجلمادات 
من  نوعا  أو  شيئا  لها  وتعالى  تبارك  الله  جعل 
اإلدراك بأمره سبحانه وتعالى، كما حصل أنني 
اجلذع مبسجده لرسول الله ]، وهو جذع نخلة 
قد قطع ويبس ووضع باملسجد، ومع ذلك حصل 

له حنني وصوت كصوت ولد الناقة إذا صاح.
ومثله أيضا تسليم احلجر عليه ]. وذكر أيضا 
الكالم عن  ابن كثير شيئا من  اإلم��ام احلافظ 
هذه املسألة عند قوله تبارك وتعالى: }َفَوَجَدا 
ِفيَها ِجَداًرا يُِريُد أَْن يَنَْقَضّ َفَأَقاَمُه{ )الكهف: 
يقول عن اجلدار:  وتعالى  فالله سبحانه   .)77
}يريد أن ينقض{ وهذا بأمره سبحانه وتعالى، 

فنسب للجدار شيئا من اإلرادة.
فجبل أحد من معالم املدينة النبوية، وقال عنه 
]: » يحبنا ونحبه » أي: نبادله احملبة، وعند 
أحد  غ���زوة  أح���د، حصلت  بجبل  ال��رم��اة  جبل 

الشهيرة املذكورة في سورة آل عمران. 
وقوله ]: » اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني 
أحرم ما بني البتيها « فنبي الله إبراهيم عليه 
الصالة والسالم، حرم مكة، مبعنى: بني للخلق 
حترمي مكة وأبلغهم ذلك، وإال فمكة حرمها الله 
واألرض،  السموات  خلق  ي��وم  وتعالى  سبحانه 
ي��وم خلق  الله  » إن مكة حرمها  ق��ال ]:  كما 
السموات واألرض، ولم يحرمها الناس » فيجمع 
بني هذا احلديث، وبني قوله ] هاهنا: »اللهم 
عليه  إبراهيم  أن  يعني  مكة«  إبراهيم حرم  إن 
السالم أظهر للناس حترمي مكة، وأبان لهم أن 
ومعنى  حراما،  البلد  ه��ذا  جعل  وج��ل  عز  الله 
أحاديث  في  وتفصيله  بيانه  ج��اء  حراما  كونه 
أخر، وهو: »أنه ال يصاد صيده، وال ينفر، وال 

يقطع شجره« فالبلد احلرام األول هو مكة.
والبلد الثاني الذي حرم على لسان نبينا محمد 
]، هو املدينة، فهي بلد حرام، ال يصاد صيده، 
وال ينفر، يعني: ال يذعر ويطرد عن وك��ره، أو 
يجرى خلفه؛ فال يجوز أن يصطاد املسلم فيه 

ال طيرا وال أرنبا وال غزاال.
وروى ال��ب��خ��اري: ع��ن أب���ي ه��ري��رة رض���ي الله 
باملدينة  ترتع  الظباء  رأيت  لو  »والله  قال:  عنه 

م��ا ذع��رت��ه��ا، سمعت 
رس���������ول ال�����ل�����ه ] 
»إن��ه��ا حرام  ي��ق��ول: 
إن��ه��ا ح���رام ، أو إنه 
حرم ما بني البتيها«.

البلد  ك�����ون  ف��م��ع��ن��ى 
يصاد  ال  أن����ه  ح���رام���ا 

أو  ي��ن��ف��ر  وال  ص����ي����ده، 
يذعر.

املدينة  خ��ارج  إذا صيد  أم��ا 
ثم ج��يء به إل��ى داخ��ل املدينة 

فال بأس، واستدل لذلك بحديث 
أن الرسول ] ملا رأى طائرا صغيرا 

أبا  »يا  له:  قال  أخ صغير ألنس  به  يلعب 
عمير، ما فعل النغير؟ »  وهو طائر صغير يقال 
له: النغير. لكن هذا الطائر صيد خارج املدينة 

ثم أدخل إلى املدينة. 
الشجر  وه��و  قطعه،  يجوز  ال  الشجر،  وكذلك 
اإلنسان،  استزرعه  ما  ال  بنفسه،  ينبت  ال��ذي 
النباتات  م��ن  وزرع���ه  اإلن��س��ان  أنبته  م��ا  يعني 
والثمار والزروع، فهذا يجوز له أن يقطعه، كما 
يجوز له أن يأكل الدجاج والدواجن التي يربيها، 
لكن املقصود بالذي ال يقطع من الشجر، الذي 

ينبت بنفسه.
احلرمة  يثبت حكم  ال  أن��ه  إل��ى  االنتباه  ويجب 
وقد  األرض،  وج��ه  على  وامل��دي��ن��ة  مكة  ل��س��وى 
املسلمني،  بني  على خطأ شائع  العلم  أهل  نبه 
الله  األقصى - حرره  املسجد  قولهم عن  وهو 
بفضله وقوته - يقولون عنه: ثالث احلرمني؟! 
ويقولون: أولى القبلتني وثالث احلرمني! وهذا 
خطأ؛ ألنه لم يثبت حترمي أرض بيت املقدس، 
ال في القرآن وال في السنة، والصحيح أنه أولى 

القبلتني كما ورد صحيحا في احلديث.
وأيضا: بيت املقدس من األمكنة الشهيرة حيث 
الرساالت  م��ه��د  امل��ق��دس  ببيت  ال��وح��ي  ت��ن��زل 
السماوية السابقة، والحظ كيف أن الله سبحانه 
املقدسة،  املباركة  األرض��ني  بني  جمع  وتعالى 
التي نزل فيها الوحي في قوله سبحانه وتعالى: 
يْتُوِن > َوُطوِر ِسيِننَي > َوَهَذا الَْبلَِد  }َوالِتّنِي َوالَزّ
اأْلَِمنِي{ )التني: 1-3(  فالتني والزيتون: شجر 
يشتهر به بيت املقدس وما حوله، هذا الشجر 
يكثر نباته في فلسطني وما حولها، وطور سينني 
وتعالى  سبحانه  الله  كلم  ال��ذي  الطور  جبل   :
عنده موسى عليه السالم، ونزلت عليه الرسالة 
فيه. والبلد األمني: هو مكة، حيث ابتدأ نزول 

الوحي فيه. 
ال��رس��ول ] »حرم  إن  بني وق��ول��ه:  م��������ا 

الب��ت��ي��ه��ا« ال��الب��ت��ان: احل���رة ال��ش��رق��ي��ة واحلرة 
هي  واحل��رة  احل��رت��ني،  بني  ما  يعني:  الغربية، 

األرض ذات احلجارة السود.
النبي  الله تابعه سهل عن  قال البخاري رحمه 
الصحابي  اب��ن سعد  ه��و  أح���د، سهل  ف��ي   [
[، ت��اب��ع أن��س��ا ف��ي ه���ذا احل��دي��ث. ومعنى 
الشيخ  عن  ال��رواي��ة  في  املشاركة  هي  املتابعة: 
نفسه، فإذا قلنا: إن سعد قد تابع أنسا يعني: 
النبي ] في هذا  الرواية عن  قد شاركه في 
ويزداد  األحاديث  تتقوى  وباملتابعات  احلديث، 
اثنان،  نقله  إذا  واليقني، فإن اخلبر  االطمئنان 
يكون أقوى من نقل الواحد له، فاخلبر الواحد 
الطمأنينة  أكثر من واحد، حصل من  نقله  إذا 
الواحد،  الفرد  بنقل  يحصل  مما  أكثر  بالنقل 
وذلك ألن الفرد الواحد معرض للخطأ وللنسيان 
وللغفلة، لكن إذا تتابع ال��رواة على نقل حديث 
واحد بنصه، حصل للسامع ولصاحب التأليف 
هذا  بأن  والطمأنينة،  الثقة  احلديث  أهل  من 
وال  خطأ  وال  تغيير  يدخله  لم  محفوظ  اخلبر 
نسيان، وقد اعتنى أهل احلديث قدميا وحديثا 
بجمع املتابعات؛ ألنها كما ذكرنا تقوي األحاديث 
الضعيفة  األس��ان��ي��د  بعض  والس��ي��م��ا  ال��ن��ب��وي��ة، 
احلفظ  جهة  م��ن  فيه ضعف  شيخ  رواه���ا  إذا 
واإلتقان، فإذا تابعه شيخ آخر قوي خبره، ورمبا 
منزلة  إلى  الضعيف  منزلة  من  احلديث  ارتفع 
احلسن  احلديث  يتقوى  وت��ارة  لغيره،  احلسن 
معروف  هو  كما  لغيره،  فيكون صحيحا  بغيره 

في مصطلح احلديث.
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كلمات في العقيدة

بقلم: د. أميـــــر احلـداد

- اعلم أن )سبحان الله( معناها: أنّزه الله وأعظمه من 
كل نقيصة، فله الكمال املطلق.. ولكن ما معنى التسبيح 
بحمده.. كما في قول الله تعالى: }وسبح بحمد ربك 

حني تقوم{ )الطور: 48(؟
يقترن  »التسبيح  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول   -

بالتحميد، والتهليل يقترن بالتكبير«.
قاطعني:

- الشرح لو سمحت.
- سيأتيك لو أنك صبرت.

كنت وصاحبي بني العشاءين في املسجد وحدنا، أخذ 
نقرأ  الوسط..  في  أنا  وجلست  اليسرى،  الزواية  هو 
القرآن، وقبل األذان بعشر دقائق جالسني ليسأل عن 

)التسبيح(.
والتحميد(  )التسبيح  اإلسالم:  شيخ  كالم  أتابع   -
يجمعان النفي: واإلثبات نفي املعايب، وإثبات احملامد، 
وذلك يتضمن التعظيم؛ ولذلك قال تعالى: }سبح اسم 
ربك األعلى{ )األعلى:1( وقال عز وجل: }فسبح باسم 
ربك العظيم{ )الواقعة: 74( فالتسبيح يتضمن التنزيه 
احملامد  إثبات  يتضمن  )احلمد(  و  للتعظيم  املستلزم 
الله  )سبحان  اقترنا:  لذلك  نقائصها؛  لنفي  املتضمن 

وبحمده. سبحان الله العظيم(.
ما زال السؤال قائما؟

دعني أكمل وستعرف اجلواب إن شاء الله.. جاء التسبيح 
أحياناً السم الله: }سبح اسم ربك األعلى{ كما جاء 
وأصياًل{،  بكرة  ربك  اسم  }واذكر  الله:  السم  الذكر 
االستعاذة  أو  اسمه  بتسبيح  ربه  العبد  عظم  فحيث 
له.. وكل ذلك  باسمه.. فهو مسبح  أو احللف  بكلماته 
ثابت في كتاب الله وسنة النبي ] وصيغ التسبيح في 
الله{،  لله{، }سبحان  الله{، }سبح  القرآن: }يسبح 

}سبح اسم ربك{، }وسبح بحمد ربك{ وكلها حتمل 
املعنى ذاته.. ولو تتبعنا }سبحان{ في القرآن لوجدنا 
أسرى  الذي  }سبحان  األمور:  عجائب  مع  تأتي  أنها 
بعبده لياًل{)اإلسراء:1(، }سبحان ربك رب العزة عما 
الرحمن  اتخذ  }وقالوا   ،)180 )الصافات:  يصفون{ 

ولداً سبحانه بل عباد مكرمون{ )األنبياء: 26(.
- وماذا عن تسبيح املخلوقات؟

- كما في قوله تعالى: }وإن من شيء إال يسبح بحمده 
ولكن ال تفقهون تسبيحهم{ )اإلسراء: 44(، فهذا من 

األمور الغيبية التي ال نعرف كيفيتها ونؤمن بحدوثها.
من  شيء  كل  استغرقت  شيء{  من  }وإن  وصيغة: 
احلج  سورة  من  السجود  آية  في  كما  الله  مخلوقات 
)18(: }ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن 
في األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن 
يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء{، فكل 

شيء يسبح بحمد الله إال بعض اإلنس واجلن.
فيها  التي  الذكر  أنواع  بعض  أذكر  أن  أحاول   -

التسبيح.
- »التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على رأس ذكر 
الله عز وجل.. ومن أجّل منازل الذكر ومراتبه العالية.. 

وغراس اجلنة.
وفي األثر: جلس عبدالله بن عمرو وعبدالله بن مسعود 
فيه:  أقول  طريق  في  آخذ  »ألن  مسعود:  ابن  فقال 
سبحان الله واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر، أحب 
إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله.. فقال 
عبدالله بن عمرو: ألن آخذ في طريق فأقولهن أحب 
إلي من أن أحمل عددهن على اخليل في سبيل الله«، 

وذلك مصداقاً حلديث النبي ].

فسبِّح بحمد ربك
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تعالى  الله  اتقوا  الناس،  أيها  فيا  بعد:  أما 
واشكروه على ما خولكم من األموال واألوالد، 
واعلموا أن هذه النعمة إما منحة يسعد بها 
اإلنسان في دنياه وآخرته، وإما محنة تكون 
سبباً خلسارته وشقوته، فإن راعى اإلنسان 
الله عليه فيها  النعمة وقام مبا أوجب  هذه 
فهي منحة وسعادة وإن ضيع واجب الله فيها 

وأهملها صارت محنة وشقوة.
الشباب  يختتم  األي��ام  في هذه  الناس،  أيها 
ع��ام��ه ال���دراس���ي ال���ذي أم��ض��ى ف��ي��ه جهداً 
يعاني من  والعمل، وسوف  النظر  في  كبيراً 
الله  رس��ول  فيها  ق��ال  التي  ال��ف��راغ  مشكلة 
]: »نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ« وهاتان النعمتان متوافرتان 
من  شبابنا  أيكون  أدري  فما  لشبابنا،  اآلن 
ذوي  م��ن  سيكون  أم  فيهما  املغبون  الكثير 
احلزم والقوة الذين يربحون أوقات صحتهم 

وفراغهم؟
أي��ه��ا ال��ن��اس، إن ه���ذا ال��ف��راغ ال���ذي حصل 
الذي  ال��دراس��ي  العام  انقضاء  بعد  للشباب 
العقلية  وقواهم  أوقاتهم  مستغلني  فيه  كانوا 
والفكرية واجلسمية هذا الفراغ الذي حصل 
ال بد أن تنعكس آثاره على نفوسهم وتفكيرهم 
وسلوكهم، فإما أن يستغلوه في خير وصالح 
فيكون ربحاً وغنيمة للفرد واملجتمع يربح فيه 
يسعده  فيما  ق��واه  ويستغل  وال��وق��ت  النفس 
ويسعد أمته، وإما أن يستغلوه في شر وفساد 
يخسر  واملجتمع  للفرد  وغبناً  خسارة  فيكون 
يشقى  فيما  ق��واه  ويستغل  ووقته  نفسه  فيه 
به وتشقى به األمة، وإما أن ميضوا أوقاتهم 
يفيدون،  وال  يعملون  ال  س���دى  ويضيعوها 

يتجولون في األسواق واملجالس بأذهان خاوية 
وأفكار ميتة ينتظرون طلوع الشمس وغروبها 
وتتبلد  أفكارهم  فتتجمد  غذائهم؛  ووجبات 

أذهانهم ويصيرون عالة على املجتمع.
إن الشباب بعد اجلهد اجلهيد الذي أمضاه 
العطلة  ج����اءت  إذا  ال����دراس����ي  ع��ام��ه  ف���ي 
اليوم  حالته  بني  الواسعة  الفجوة  فسيجد 
النفسي  بالفراغ  وسيحس  باألمس،  وحالته 
والفكري، سيقول: ماذا أعمل مباذا أمضي 
هذه العطلة؟ ولكن الشباب املتطلع إلى املجد 
والعال يستطيع أن يستغل هذه العطلة؟ مبا 

يعود عليه وعلى أمته باخلير.
ميكن أن يستغل وقت العطلة مبذاكرة العلم 
ودراسته سواء في دورسه الرسمية املاضية 
يتثقف  أخ���رى  دروس  ف��ي  أو  املستقبلة  أو 
التفسير  كتب  في  فيقرأ  عامة،  ثقافة  بها 
القيمة الساملة من الزيغ في حتريف معاني 
الصحيحة  احلديث  كتب  في  ويقرأ  القرآن 
في  ويقرأ  ومسلم،  البخاري  صحيحي  مثل 
كتب التاريخ املعتمدة البعيدة عن األهواء وال 
سيما تاريخ صدر اإلسالم كسيرة النبي ] 
وخلفائه الراشدين؛ ألنها سيرة وسلوك تزيد 
القارئ بأحوال النبي ] وخلفائه محبة لهم 
وفقهاً في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. 
وليحذر الشباب من النظر أو القراءة فيما 
يخشى منه على عقيدته وأخالقه وسلوكه، 
أو  يومية  أو صحفاً  مؤلفة  كتباً  كانت  سواء 
م��ج��الت أس��ب��وع��ي��ة؛ ف��إن ك��ث��ي��راً م��ن الناس 
ينظر في مثل هذا أو يقرؤه يظن أنه واثق 
ي��زال الشر يتجارى به فال  من نفسه ثم ال 

يستطيع اخلالص منه.

العطلة  استغالل  ميكنه  ل��م  إذا  الشباب  وإن 
بالقراءة والنظر فإنه ميكنه أن يستغلها بالعمل 
البدني، فيكون مع أبيه في دكانه أو فالحته أو 
مصنعه أو أية مهنة مباحة ميارسها، أو يشتغل 
ذلك  من  ليكسب  أو شعبي  في عمل حكومي 
وتبلبل  الذهن  خمول  من  ويسلم  غيره  ويفيد 
ذلك  فإن  والسلوك؛  املنهج  واضطراب  الفكر 

ينتج عواقب وخيمة على الفرد واملجتمع.
العطلة  استغالل  ميكنه  ل��م  إذا  الشباب  إن 
فإنه  ال��ب��دن��ي  بالعمل  وال  وال��ن��ظ��ر  ب��ال��ق��راءة 
بها  يكسب  رحلة  في  وقتاً  يقضي  أن  ميكنه 
إخوانه  على  وتعرفاً  البالد  على  استطالعاً 
ودعوة إلى دين الله؛ بشرط أن يحافظ على 
على  بوقتها  ال��ص��الة  فيصلي  وخلقه  دي��ن��ه 
رذي��ل��ة وخلق  ك��ل  امل��ط��ل��وب، ويتجنب  ال��وج��ه 
الذين  القرناء الصاحلني  سافل ويستصحب 

يذكرونه إذا نسي ويقّومونه إذا اعوج.
ألنهم  الشباب  عن  نتحدث  إننا  ال��ن��اس،  أيها 
اجليل املستقبل ورجال الغد وأمانة في أعناق 
من فوقهم وفي أعناق أوليائهم بالذات، ولقد 
في  كبير  دور  ال��دراس��ة  أث��ن��اء  للمدرسة  ك��ان 
حفظهم ورعايتهم، أما اآلن فقد أصبح العبء 
الثقيل واملسؤولية على أولياء أمورهم من اآلباء 
واألمهات واإلخوة واألعمام فعلى هؤالء مراعاة 
أوالدهم وحمايتهم من ضياع الوقت وإنحراف 
كل  يتفقدوهم  أن  عليهم  وال��س��ل��وك،  العمل 
وقت وأن مينعوهم من معاشرة ومصاحبة من 
يخشى عليهم منه الشر والفساد؛ فإنهم عنهم 

مسؤولون وعلى إهمال رعايتهم معاقبون.
الله  ق��ال  الرجيم،  الشيطان  من  بالله  أع��وذ 
الله  تخونوا  ال  آمنوا  الذين  }يأيها  تعالى: 
تعلمون  وأن��ت��م  أماناتكم  وتخونوا  وال��رس��ول 
واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن الله 

عنده أجر عظيم{.
الله وإياكم على أداء األمانة وحسن  أعانني 
رحمة،  منه  لنا  ووه���ب  وال��رع��اي��ة،  التوجيه 

وجعلنا هداة مهتدين.

حفظ وقت الشباب في عطلة المدارس
الشيخ محمد بن صالح العتيمني - رحمه الله -

خطب منربية

إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 

بإحسان وسلم تسليمًا.
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الشرط اخلامس - الصبر في الدعوة:
يقال:  كما  احل��ب��س،  ه��و  اللغة  ف��ي  الصبر 
ب���ا علف،  ال���داب���ة أي ح��ب��س��ت��ه��ا  ص��ب��رت 
والصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه 
النفس عن  كان حبس  فإن  والعقل،  الشرع 
اجلزع وقت املصيبة سمي صبرا، وإن كان 
ح��ب��س ال��ن��ف��س ع��ن اخل����وف وق���ت احلرب 
النفس عن  كان حبس  وإن  سمي شجاعة، 
حبس  ك��ان  وإن  عفة،  قناعة  ك��ان  الفضول 
النفس عن الضجر عند النوائب كان حلما 

ورحابة صدر .
وقد أمر الله جل وعا بالصبر فقال: }يأيها 
ال��ذي��ن آم��ن��وا اص��ب��روا وص��اب��روا ورابطوا 
احلسن:  قال  تفلحون{،  لعلكم  الله  واتقوا 
»أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه 
الله لهم وهو اإلسام، فا يدعوه لسراء وال 
ميوتوا  حتى  لرخاء  وال  لشدة  وال  ل��ض��راء، 

مسلمني وأن يصابروا العداء «.
ج���زاء فقال  ب��أوف��ى  الصابرين  ال��ل��ه  ووع���د 
وتعالى: }وجزاهم مبا صبروا جنة  تبارك 
يجزون  }أول��ئ��ك  تعالى:  وق���ال  وح��ري��را{، 
ال��غ��رف��ة مب���ا ص���ب���روا وي��ل��ق��ون ف��ي��ه��ا حتية 
وساما{ وقال: }واملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب سام عليكم مبا صبرمت فنعم 
ال��دار{، وقال تبارك وتعالى: }إمنا  عقبى 

يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{.
وقال ]: »ما أعطي أحد من عطاء خير 
الصبر« متفق عليه، وقال ]:  وأوسع من 
»عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خير، وليس 
سراء  أصابته  إن  للمؤمن،  إال  ألح��د  ذل��ك 
أصابته ضراء  وإن  ل��ه،  خ��ي��را  ف��ك��ان  شكر 

صبر فكان خيرا « أخرجه مسلم .
الصبر في الدعوة:

باب  في  الصبر  معنى  ن��وح  سيد  د.  ويبني 
الدعوة إلى الله فيقول :« ومعناه: أن يوطن 
الداعية نفسه على حتمل كل ما يصيبه من 
ألنه  ويحتسب؛  ويصبر  الله،  ذات  في  أذى 
ي��دع��و إل��ى االن��خ��اع ع��ن أخ���اق وعادات 
حتى  الناس  في  تأصلت  وتقاليد  وأع��راف 
صارت كأنها جزء من حياتهم وما أنزل الله 
بها من سلطان، وهذا يؤدي إلى معارضته 
معارضة شديدة، وعليه فما لم يكن الداعية 
ال��ت��ح��م��ل والصبر  ن��ف��س��ه ع��ل��ى  ق���د وط����ن 
بسرعة،  وييأس  سيتعب  فإنه  واالحتساب 

وبالتالي يكون الفشل وعدم النجاح «.
وال��ص��ب��ر ف���ي ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه م���ن أهم 
ابن  الشيخ  قال  املطلوبات،  وأول��ى  املهمات 
يكون: صابرا  أن  داعية  كل  »على  عثيمني: 
إليه،  ي��دع��و  م��ا  على دع��وت��ه، ص��اب��را على 
صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على 

ما يعترضه هو من األذى«.

ويعلل ذلك شيخ اإلسام فيقول:« والبد أن 
البد  فإنه  األذى،  على  حليما صبورا  يكون 
أن يحصل أذى، فإن لم يحلم ويصبر يفسد 
أك��ث��ر مم��ا ي��ص��ل��ح، ك��م��ا ق���ال ل��ق��م��ان البنه: 
}وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم األمور{؛ ولهذا 
أمر الله الرسل - وهم أئمة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر - بالصبر، كقوله خلامت 
املدثر > قم فأنذر...{   رسله ]: }يأيها 
آيات  فافتتح  فاصبر{،  }ولربك  قوله  إلى 
اإلرسال إلى اخللق باألمر باإلنذار وختمها 

بالصبر«أه�.
ن���وح م��ب��ي��ن��ا م��ن��زل��ة الصبر  ق���ال د. س��ي��د 
ت��ك��رار مادة  امل��ط��ه��ر:« حسبنا  ال��ش��رع  ف��ي 
مرة،  سبعني  من  ألكثر  القرآن  في  الصبر 
وحسبنا دوران��ه مع كل األنبياء واملرسلني: 
الرسل  العزم من  أولو  }فاصبر كما صبر 
لقمان  لهم{، وحسبنا وصية  تستعجل  وال 
لولده: }واصبر على ما أصابك{، ووصية 
ب��ن ح��ب��اش��ة الصحابي  ب��ن ح��ب��ي��ب  ع��م��ي��ر 
اجلليل لولده إذ يقول:» إذا أراد أحدكم أن 
يأمر باملعروف أو ينهى عن املنكر فليوطن 
نفسه قبل ذلك على األذى وليوقن بالثواب؛ 
ال  تعالى  الله  من  بالثواب  يوقن  من  فإنه 

يجد مس األذى «اه�.
الصبر بالله ولله:

قال د. عبد الكرمي زيدان:» مبعنى أن املسلم 

حتدثنا في احللقة السابقة عن الرفق واحللم واللن في الدعوة إلى الله 
تعالى، وذكرنا أقوال السلف في هذا الباب حيث قال بعضهم: إنه ال يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر إال من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى 
عنه، رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به حليما 
فيما ينهى عنه، وقلنا: إن الرفق في الدعوة ال يعني التنازل عن الثوابت 

والتهاون في الواجبات، وإمنا يعني تقدمي احلق في صورة مقبولة.

د. وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة )10(



1515
الفرقـــان  593 - 30 رجـــب  1431هــــ 

اإلثنـــن - 12 /2010/7م

يؤمن بأن صبره إمنا يكون بعون الله، فالله 
وما  تعالى: }واص��ب��ر  ق��ال  ل��ه،  املصبر  هو 
صبرك إال بالله{، وصبر املسلم لله، أي إن 
فالباعث  له،  ومرضاة  طاعة  يصبر  املسلم 

على صبره محبة الله وطلب مرضاته«اه�
الدعاة واالبتاء:

جرت سنة الله تعالى بابتاء الدعاة بأنواع 
الفنت واحملن، قال تبارك وتعالى: }أحسب 
ال  وه��م  آمنا  يقولوا  أن  يتركوا  أن  ال��ن��اس 
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الكاذبني{،  وليعلمن  ص��دق��وا  ال��ذي��ن  ال��ل��ه 
تعالى  الله  ذك��ره  ما  منها  فوائد  ولابتاء 
فقال: }ما كان الله ليذر املؤمنني على ما 
أنتم عليه حتى مييز اخلبيث من الطيب{، 
واالب���ت���اء ك��م��ا ي��ك��ون ف��ي ال��ش��ر ي��ك��ون في 
اخلير قال تعالى: }ونبلوكم بالشر واخلير 
فتنة وإلينا ترجعون{، وهو سنة ماضية كما 
اجلنة  تدخلوا  أن  }أم حسبتم  تعالى:  قال 
وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله أال إن نصر 
الله قريب{، وبني سبحانه أن املطلوب وقت 
االبتاء هو الصبر واالحتساب فقال تعالى: 
}ولقد ُكذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما ُكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وال مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ املرسلني{ 
وأنفسكم  أم��وال��ك��م  ف��ي  }ل��ت��ب��ل��ون  وق����ال: 

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا 

وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور{. 
الصبر واستدعاء الباء:

الكرمي  د. عبد  إليها  نبه  مهمة  وقفة  وهنا 
زيدان، وهي إذا ما كان االبتاء سنة ماضية 
فهل على املسلم أن يستدعي الباء ويعمل 
على وقوعه وال يجوز له دفعه ؟ فبني قائا: 
»أوال: املطلوب من الداعي املسلم أن يدعو 
والكيفيات  بالوسائل  بصيرة  على  الله  إلى 
املشروعة التي بينها القرن الكرمي وطبقها 
الرسول الكرمي ]، فإذا أدت هذه الوسائل 
يتقبله  أن  فعليه  الداعي،  يصيب  أذى  إلى 

بالصبر ال باجلزع.
األذى  من  مندوحة  للداعي  ك��ان  إذا  ثانيا: 
- أي يستطيع أن يتوقاه - فله أو عليه أن 
يتوقاه حسب الظروف واألحوال، فقد يباح 
له االبتعاد عنه وعدم مباشرة ما يستدعيه، 
ما  مباشرة  وعدم  االبتعاد  عليه  يجب  وقد 
النفس  على  االبتاء صعب  ألن  يستدعيه؛ 
فيه  الرغبة  وال  عليه  احل���رص  ي��ج��وز  ف��ا 
يحس  وق��د  العاقبة،  كجهالة  فتنة  فيه  ألن 
فإذا  الثبات،  القدرة على  نفسه  املسلم من 
ووقع  االحتمال  عن  ضعف  الباء  به  ن��زل 
ولهذا  االمتحان؛  في  ورس��ب  االفتتان  في 
جاء في احلديث:« ال ينبغي للمؤمن أن يذل 
رسول  يا  نفسه  يذل  وكيف  قالوا:   « نفسه 
 » يطيق  مل��ا ال  للباء  يتعرض  ق���ال:»  ال��ل��ه؟ 
الناس  »يأيها  وقال ]:  الترمذي،  أخرجه 
العافية،  الله  واسألوا  العدو  لقاء  تتمنوا  ال 
 � أخرجه مسلم،  فاصبروا«  لقيتموهم  فإذا 
قال النووي:» وقد كثرت األحاديث في األمر 
العامة  األل��ف��اظ  من  وه��ي  العافية،  بسؤال 
البدن  املتداولة لدفع جميع املكروهات في 
والباطن، في الدين والدنيا واآلخرة « اه� � 

ث��ال��ث��ا: ق���ول رب��ن��ا ع��ز وج����ل: }وك��ف��ى الله 
احتياج  ع��دم  ب��أن  يشعر  القتال{  املؤمنني 
من  يعد  تعالى  الله  لكفاية  للقتال  املؤمنني 
أذى  فيه  والقتال  املؤمنني،  على  الله  نعمة 
ونصب وألم، فلو كان تعريض املسلم نفسه 
عدم  كان  ملا  لذاته  مطلوبا  واألذى  لابتاء 

االحتياج إليه مما مين الله به على املؤمنني 
.

للمؤمنني غير  ال��ب��اط��ل  أه��ل  إي���ذاء  راب��ع��ا: 
م��ط��ل��وب ق��ط��ع��ا، ب��ل ه��و م��ن س��ي��ئ��ات أهل 
نفسه  املسلم  تسليم  يسوغ  فكيف  الباطل، 
في  يكون  أال  ويذله؟  ويهينه  يؤذيه  للمبطل 
ما يسخط  وق��وع  على  إعانة  التسليم  ه��ذا 
التهلكة  ف��ي  للنفس  وإل���ق���اء  ت��ع��ال��ى،  ال��ل��ه 

واملهانة؟ وكل هذا ال يجوز .
وقد ضرب د. زيدان العديد من األمثلة من 
وصحابته   [ ال��رس��ول  فقه  تبني  السيرة 
استدعائه،  وعدم  وقوعه  قبل  الباء  لدفع 
كما أذن ] ألصحابه بالهجرة إلى احلبشة 
أبي  عمه  لعون  وقبوله ]  بدينهم،  ف��رارا 
جوار  في  ودخوله  عنه،  الدفاع  في  طالب 
املطعم بن عدي حتى ال تؤذيه قريش، وغير 
ذلك من أمثلة كثيرة تبني أن األذى والضرر 
واملصائب  ك��األم��راض  املسلم  يلحق  ال��ذي 
التي تنزل باإلنسان، فكما أنه ال يحبها وال 
يرغب فيها وال يريد إيقاعها على نفسه وال 
يقدح ذلك في إميانه، فكذلك ال يقدح في 
إميانه عدم محبته وال رغبته في وقوع أذى 
الضرر  استدعاء  وعدم  عليه،  الباطل  أهل 
على نفسه « اه� باختصار من كتاب ) أصول 

الدعوة (.
يتحلى  أن  ال��داع��ي��ة  ع��ل��ى  أن  واخل���اص���ة 
ب��ال��ص��ب��ر وض��ب��ط ال��ن��ف��س واالب���ت���ع���اد عن 
واالحتساب  الصبر  ألن  واالنفعال؛  التهور 
النبي ] واألن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني من  ه��دي 
ق��ب��ل��ه، وه���و ه���دي ال��ص��احل��ني م��ن الدعاة 
من  فهو  والتهور  الضجر  أم��ا  واملصلحني، 
أمراض الدعاة، ومن اتباع الهوى ال الهدى، 
ومن االستعجال املذموم كما حذر الله منه 
في قوله: }فاصبر كما صبر أولو العزم من 
عجلة  من  وكم  لهم{،  تستعجل  وال  الرسل 
إق��دام با حكمة  أدت إلى ندامة، وكم من 
معه  وج��ر  بل  الهاك  م��وارد  أورد صاحبه 
الدعوة  له وال مسؤولية، ففقه  من ال ذنب 
والصبر،  وال��رف��ق  واحللم  العلم  على  يقوم 
فهي أركان الدعوة الصحيحة وحماها الذي 
يحميها - بإذن الله - من الزيغ والزلل في 
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الشبهة األولى
قولهم بجواز التوسل بالنبي ]، بل ودعائه 
رواه  مستدلني مبا  موته،  بعد  به  واالستغاثة 
صحيح  بسند  وغيرهما  والنسائي  الترمذي 
من حديث عثمان بن حنيف [، أنه قال: 
النبي ] فقال: ادع  إل��ى  »أت��ى رج��ل ضرير 
الله أن يعافيني. قال: »إن شئت دعوت لك، 
وإن شئت صبرت وهو خير لك«. قال: فادعه. 
قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء: »اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بك  توجهت  إني  الرحمة،  نبي  محمد  بنبيك 
اللهم  إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، 

فشفعه فّي«.
والنداء  التوسل  احل��دي��ث  ه��ذا  ففي  ق��ال��وا: 

بالنبي ].
ة علي جواز  إنَّ هذا ليس فيه حجَّ اجل���واب:  
به؛  االستغاثة  وال  موته  بعد  النبي ]  دع��اء 
ألمور: األول: أنه ليس استغاثة بالنبي ]، بل 
هو توجه به، فاملسؤول هو الله، ال النبي ].

الثاني: أن األعمى إمنا توجه بدعاء النبي ] 

وشفاعته ال بذاته؛ فإنه طلب من النبي ] 
الدعاء؛ ولذلك قال: »فشفعه فّي«، فدل على 
له وهو  النبي ]  أنه كانت ثمة شفاعة من 
دعاؤه، وإال كان قوله: »فشفعه فّي« ال معنى 

له لو لم يكن دعاء وشفاعة سبقت.
وه����ذا ه���و ال��ت��وس��ل ب��ال��ن��ب��ي ] ف���ي عرف 
يأتي  أن  وهو  عليهم،  الله  رض��وان  الصحابة 
الصحابي إلى النبي ] ويطلب منه الدعاء 
له، ثم يسأل الله قبول دعائه. يدل عليه ما 
ثبت في )صحيح البخاري( أن عمر [ كان 
إذا ُقحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب 
- أي: بدعائه - فقال: »اللهم إنا كنا نتوسل 
بعم  إليك  نتوسل  وإن��ا  فتسقينا،  بنبينا  إليك 

نبينا فاسقنا«؛ فيُسقون.
الثالث: أن يُقال: لو كان التوسل بذات النبي 
أن يذهب  إلى  احتاج األعمى  ملا  ] جائزا، 
في  يدعو  أن  بوسعه  ولكان   ،[ النبي  إل��ى 
بيته، فلما لم يفعل ذلك، بل تكلف وأتى النبي 
التوجه  أن  دل على  ال��دع��اء،  منه  ] وطلب 
ال��وارد في احلديث هو التوسل بدعاء النبي 

] ال بجاهه وذاته.
كان  لو  النبي ]  ب��ذات  التوسل  أن  ال��راب��ع: 
الله  الصحابة رضي  لفعله  موته،  بعد  جائزا 
ووجود  عليه  قدرتهم  مع  تركوه  فلما  عنهم، 
املقتضي، دّل على أنه بدعة محدثة؛ ولذلك 
بالعباس بن عبد املطلب  استسقى الصحابة 
ب��ي��زي��د بن  [، واس��ت��س��ق��ى م��ع��اوي��ة [ 

األسود اجلوشي ملا ُقحطوا، أي: بدعائهما.
فلو استدرك أحدهم وقال: لقد روى الطبراني 
أن  وفيه  احلديث،  ه��ذا  وغيره  )الكبير(  في 
عثمان بن حنيف [ قد أمر رجال في عهد 
عثمان بن عفان [ - أي: بعد موت النبي 
] - بأن يقول هذا الدعاء مستدال بحديث 

األعمى.
فاجلواب أن يقال:

محفوظة،  غير  منكرة  الزيادة  هذه  أن  أوال: 
بن سعيد  يسمى شبيب  رجل  بها  تفرد  فقد 
احلبطي، وله منكرات، وأحسن حديثه ما رواه 
ابنه عنه من نسخة يونس عن الزهري، وليس 
هذا منها، وأضعف حديثه ما رواه ابن وهب 

الشيخ فيصل قزار اجلاسم

شبه القبورين أنواع:
منها: ما هو قصص وحكايات، ال يعجز عن مثلها كل ُمبطل.

ومنها: أحاديث موضوعة على النبي ].
يخالف  وغالبها  بــهــا،  االحــتــجــاج  يصح  ال  ضعيفة  أحــاديــث  ومــنــهــا: 

ة أو اإلجماع. نَّ نصوصا من الكتاب أو السُّ
ومنها: أحاديث صحيحة - وهي قليلة - إالَّ أنها ال تدل على باطلهم، 
بل تدل على خالفه، مثلها مثل ما يستدلون به من آيات ويفسرونها 

مبا تهواه أنفسهم من غير سلف من الصحابة والتابعن.
ومنها: ما هو قول عالم متأخر ال يعتبر قوله حجة في دين الله لو 
ة وما أجمعت عليه  نَّ سلم من املعارضة، فكيف إذا خالف الكتاب والسُّ
األمة؟! ومعلوم أن أقوال العلماء وإن عظموا ُيحتّج لها، وال ُيحتّج بها، 

فكل يؤخذ من قوله وُيرد.

ين والرّد عليها شبه القبوريِّ
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عنه، وهذا منها )ميزان االعتدال: 262/2(.
كما أنه خالف منه هو أوثق منه، وهما شعبة 
وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي؛ فإنهم لم 
يذكروا هذه الزيادة، فتبني أنها من منكراته.

ثانيا: أن مثل هذا لو صح ال تثبت به شريعة، 
في  الصحابة  آح���اد  ع��ن  يُنقل  م��ا  كسائر 
جنس العبادات، أو اإلباحات، أو اإليجابات، 
أو ال��ت��ح��رمي��ات، إذا ل��م ي��واف��ق��ه غ��ي��ره من 
الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي ] 
نَّة يجب  يخالفه وال يوافقه، لم يكن فعله سُّ

على املسلمني اتباعها.
الشبهة الثانية

استداللهم على جواز االستغاثة باألموات بقوله 
تعالى: }فاستغاثه الذي من شيعته على الذي 
من عدوه{ )القصص: 15(، وبحديث الشفاعة 
الطويل في يوم القيامة، وأن الناس يستغيثون 
وق��ول هاجر  الله،  لهم عند  ليشفع  بالنبي ] 
عليها السالم فيما رواه البخاري من قصتها مع 

إبراهيم \: »إن كان عندك خير أو غواث«.
اجلواب عليها من وجوه:

هذا  ع��ن  اخل��ب��ر  فيها  إمن���ا  اآلي���ة  أن  األول: 
بأفعاله،  يُحتَّج  ممن  هو  وليس  اإلسرائيلي، 
وقد قال موسى \ له: }إنك لغوي مبني{.

وم��ث��ل��ه ق���ول ه��اج��ر؛ ف��إن��ه ل��ي��س ب��ح��ج��ة في 
الشرع.

الثاني: أن هذه االستغاثة إمنا تكون في حال 
احلياة واحلضور، ال في حال املوت والغيبة؛ 
فإن استغاثة اإلسرائيلي مبوسى كانت عندما 

رآه، وكذلك هاجر عندما سمعت صوتا.
وك��ذل��ك اس��ت��غ��اث��ة ال��ن��اس ب��ال��رس��ول ] في 
على  وقدرته  حضرته  في  القيامة  عرصات 
دعاء الله والشفاعة عنده. والتسوية بني حال 

احلياة واملوت من أبطل الباطل.
الشبهة الثالثة

من  أرسلنا  }وم��ا  تعالى:  بقوله  استداللهم 
رسول إال ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الله توابا رحيما{ )النساء:  الرسول لوجدوا 
ق��ب��ره وطلب  إل��ى  ال��ذه��اب  64(، على ج���واز 
ذكره  ما  معها  ذك��روا  ورمب��ا  منه.  االستغفار 
النبي ]  العتبي من قصة أعرابي أتى قبر 

وتال هذه اآلية، ثم قال: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع واألكم  
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه اجلود والكرم  
ثم رأى النبي ] في املنام فأخبره مبغفرة 

الله له.
اجلواب على هذا وبيان بطالنه من وجوه:

أوال: أن »إذ« في اللغة ظرف ملا مضى، كما 
ذلك  ذك��ر  وق��د  يُستقبل،  مل��ا  ظ��رف  »إذا«  أن 
العرب(،  )لسان  في  منظور  كابن  اللغة  أهل 
وغيره، وبناء عليه، فإن اآلية تتحدث إذاً عن 
واقعة معينة حدثت في عهد النبي ]، كقوله 
تعالى: }وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك{ )األنفال: 30(، وقوله: 
}وإذ قالت طائفة منهم يأهل يثرب ال مقام 

لكم فارجعوا{ )األحزاب: 13(.
وال تكون »إذ« ظرفا ملا يُستقبل إال إذا جاءت 
أمور  م��ن  أن��ه  يُعلم  فيما  وك��ان��ت  ت���رى،  بعد 
املستقبل، كأحوال القيامة، ومنها قوله: }ولو 
نرد  ليتنا  يا  فقالوا  النار  وقفوا على  إذ  ترى 
املؤمنني{  من  ونكون  ربنا  بآيات  نكذب  وال 

)األنعام: 27(.
لم  عليهم  ال��ل��ه  رض��ي  الصحابة  أن  ال��ث��ان��ي: 
حياته  في  عامة  أنها  اآلي��ة  ه��ذه  من  يفهموا 
ي النبي ] لم يكن  وبعد موته، ولذلك ملا تُُوفِّ
أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول 

الله، فعلت كذا وكذا فاستغفر لي.
وم���ن ن��ق��ل ه���ذا ع��ن أح���د منهم ف��ق��د جاهر 
بالكذب والبهتان، وافترى على كل الصحابة 
على  ال��ق��رون  خير  وه��م  وتابعيهم،  والتابعني 
اإلط��الق، حيث تركوا هذا الواجب الذي ذم 
التخلف  وجعل  عنه  تخلف  من  سبحانه  الله 
عنه من أمارات النفاق، وكيف أغفل هذا أئمة 
اإلسالم وهداة األنام من أهل احلديث والفقه 
والتفسير ومن لهم لسان صدق في األمة، فلم 
يدعوا إليه ولم يرشدوا إليه، ولم يفعله أحد 
منهم ألبتة، ووفق له من ال يُؤبه له من الناس 

وال يُعد من أهل العلم؟!
ويا لله ثم يا للعجب، أكان ظلم األمة ألنفسها 
ونبيها حيٌّ بني أظهرها موجودا، وقد ُدعيت 
من  وذم  لها،  ليستغفر  إليه  املجيء  إل��ى  فيه 
ي النبي ]  تخلف عن هذا املجيء، فلما تُُوفِّ
أحد  يحتاج  ال  بحيث  ألنفسها  ظلمها  ارتفع 
منهم إلى املجيء إليه ليستغفر له. وهذا يبني 

أن التأويل الذي ذكروه باطل.
وأم��ا ما ذك��روه من قصة األع��راب��ي فهي من 
لها  ل��ي��س  ال��ت��ي  املختلقة  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ق��ص��ص 
فقد  أصحابها،  يعرف  وال  م��ع��روف،  إس��ن��اد 
ذكرها العتبي بال إسناد، ومنهم من ذكر لها 
حكم  مبثلها  يثبت  وال  باطال،  مظلما  إسنادا 

شرعي ألبتة.
ولهم مثل هذه القصص واحلكايات الشيء 
الكتاب  أتُترك داللة  الله!  الكثير، فسبحان 
نَّة وعمل سلف األمة لقصة أعرابي ال  والسُّ

يُعرف؟!
الثالث: أن استداللهم بهذه اآلية على املجيء 
إلى قبره يناقض ويصادم قوله ] فيما رواه 
)األوسط(  في  والطبراني  داود  وأب��و  أحمد 
وغ��ي��ره��م م��ن ح��دي��ث أب��ي ه��ري��رة [: »ال 
ك���ان املجيء  ل���و  جت��ع��ل��وا ق��ب��ري ع���ي���دا«؛ إذ 
أعياد  أعظم  القبر  لكان  مشروعا،  للمذنبني 
املذنبني، وهذه مضادة صريحة لدينه وملا جاء 
به، والعيد هو مجتمع الناس، وهو إما مكاني 

وإما زماني .

يستدل القبوريون 
للترويج على 

بضاعتهم القصص 
واحلكايات واألحاديث 

الضعيفة واملوضوعة
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اِر َلْم َأَرُهَما  ِه ]: »ِصْنَفاِن ِمْن َأْهِل الَنّ َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة [ َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَلّ
َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت  اَس  ِبَها الَنّ اْلَبَقِر َيْضِرُبوَن  َكَأْذَناِب  َقْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط 
َة َواَل َيِجْدَن  َنّ ياَلٌت َماِئاَلٌت ُرُءوُسُهَنّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَاِئَلِة اَل َيْدُخْلَن اْلَ ُمِ
ْبِن  ُأَساَمَة  وَعْن  رواه مسلم،  َوَكَذا«  َكَذا  َمِسيَرِة  ِمْن  َلُتوَجُد  ِريَحَها  َوِإَنّ  ِريَحَها 
َم َقاَل: »َما َتَرْكُت َبْعِدي  ُه َعَلْيِه َوَسَلّ ى الَلّ ِبِيّ َصَلّ ُه َعْنُهَما َعْن الَنّ َزْيٍد َرِضَي الَلّ
َساِء« رواه البخاري، وَعْن َأِبى ُموَسى [ َعِن  َجاِل ِمْن الِنّ ِفْتَنًة َأَضَرّ َعَلى الِرّ
ْت َعَلى اْلَقْوِم ِلَيِجُدوا ِريَحَها َفِهَى َكَذا  ْرَأُة َفَمَرّ ِبِىّ ] َقاَل: »ِإَذا اْسَتْعَطَرِت اْلَ الَنّ
العلماء  َقْواًل َشِديًدا«. رواه ابوداود وحسنه األلباني. وقد تكلم  َقاَل  َوَكَذا  
َواَل  ُبُيوِتُكَنّ  ِفي  }َوَقْرَن  تعالى:  الله  لقول  متبرجة  الرأة  خروج  حرمة  عن 

وَلى{ )االحزاب: 33(. ِة اأْلُ اِهِلَيّ َج اْلَ ْجَن َتَبُرّ َتَبَرّ

بقلم: خالد بن صالح الغيص

شرب  حت��رمي  عن  كذلك  العلماء  وتكلم 
ال���دخ���ان ك��م��ا ج���اء ف��ي ف��ت��اوى اللجنة 
فتوى  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة 
الدخان ح��رام: ألنه  رقم )515(: شرب 
م��ن اخل��ب��ائ��ث وق���د ح���رم ال��ل��ه ورسوله 
النبي  صفة  في  تعالى  وق��ال  اخلبائث، 
ُم َعلَيِْهُم  ِيَّباِت َويَُحِرّ ]: }َويُِحُلّ لَُهُم الَطّ
َباِئَث{ سورة األعراف، وملا فيه من  اخْلَ
الضرر بالصحة وتلف املال، وقد جاءت 
األب��دان وحفظ  بوجوب حفظ  الشريعة 
وحديثاً  قدمياً  العلماء  وجعل  األم���وال، 
حفظهما من الضروريات اخلمس، التي 
ال بد منها في حفظ كيان األمة، وقيام 
أمرها على وجه ينتظم به شأنها، وثبت 
في احلديث النهي عن إضاعة املال، وال 
شك أن إنفاقه في شراء الدخان إنفاق 
فيما  له  إنفاق  بل  فيه،  ج��دوى  ال  فيما 

فيه مضرة لشاربه وللمجتمع، فكان من 
إضاعة املال، وبالله التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
واجلهل بحرمة تبرج املرأة وإظهار زينتها 
للرجال األجانب وبحرمة شرب الدخان 
في هذا الزمان نادر جداً النتشار وسائل 
ومع  أح��د،  لكل  وسهولتها  املعلومة  نقل 
ينزجرّن  ال  النساء  من  كثيراً  ذلك جند 
مع  احملرمة  الزينة  وإظ��ه��ار  التبرج  عن 
النبي  الذي جاء في كالم  الوعيد  شدة 
-والنساء  ال���رج���ال  م���ن  وك���ذل���ك   ،[
أحياناً- ال ينزجرون عن شرب الدخان، 
أن��ه��م م��ب��ع��وث��ون ليوم  ي��ظ��ن أول��ئ��ك  أال 
العاملني  ل��رب  ال��ن��اس  يقوم  ي��وم  عظيم، 
فيحاسب كل إنسان على ما جنت يداه، 
والنتائج  معاصيهم  ع��ل��ى  فيحاسبهم 
يكون  ق��د  وال��ت��ي  عليها  املترتبة  واآلث���ار 

منها التبرج احملرم وشرب الدخان، قال 
الشيخ خالد املشيقح في شرح منظومة 
املرتب على  واإلث��م  ابن عثيمني:  الشيخ 
األول:  النوع  منها:  أن��واع  احمل��رم  الفعل 
إثم  الثاني:  النوع  الفعل،  ذات  على  إثم 
على النتائج واآلثار املترتبة على الفعل، 
على  ترتب  قد  فإنه  بأجنبية  زن��ى  فمن 
األجنبي  الولد  إدخ��ال  منها:  آث��ار  ذل��ك 
على غير والده، ومنها: إفساد املرأة على 
زوجها... إلخ. فالعبد يُعاقب بالفعل ذاته 
واآلثار املترتبة عليه. )113/1 (، أال يظن 
واملؤمنات  املؤمنني  آذوا  قد  أنهم  أولئك 
قول  عليهم  يحق  فقد  اكتسبوا  ما  بغير 
امْلُْؤِمِننَي  يُ����ْؤُذوَن  }َوالَّ��ِذي��َن  تعالى:  الله 
َوامْلُْؤِمنَاِت ِبَغيِْر َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا 
بُْهتَاًنا َوِإثًْما ُمِبيًنا{ سورة االحزاب،)58( 
قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير 
عند تفسيره لهذه اآلية: ثم ملا فرغ من 
ال��ذم مل��ن آذى الله ورس��ول��ه ذك��ر األذية 
يؤذون  }والذين  فقال:  عباده  لصاحلي 
امل��ؤم��ن��ني وامل��ؤم��ن��ات{ ب��وج��ه م��ن وجوه 
}بغير  ومعنى  فعل  أو  ق��ول  م��ن  األذى 

أيتها المتبرجة  أيها المدخن 
 ال تصبحا من المفلسين!!
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لسبب  ذل��ك  يكن  ل��م  أن��ه  اكتسبوا{  م��ا 
ويستحقونها  األذية  عليهم  يوجب  فعلوه 
وإثما  بهتانا  احتملوا  }فقد  ف��ق��ال:  ب��ه 
في  ال شك  واضحاً  ظاهراً  أي  مبينا{ 
كونه من البهتان واإلثم. انتهى بتصرف 

يسير.
املتبرجة  ب��ه  آذي���ُت  أو  فعلتُه  ال��ذي  فما 
حتى تؤذيني بتبرجها أو تفتني وتؤثمني 
ب���ه؟!  فقد ي��ق��ول ق��ائ��ل: ه��ال غضضت 
أنا  ف��أق��ول:  ب��ذل��ك،  أُم���رت  بصرك كما 
تعالى أن يغفر  الله  أقر بذنبي، وأس��أل 
لي وأن يعينني على غض البصر، ولكنها 
ب��ت��ب��رج��ه��ا ه��ي��ج��ت األن���ظ���ار إل��ي��ه��ا فهي 
في  املباركفوري  ق��ال  الرئيس،  السبب 

حتفة األح��وذي عند شرحه حلديث: 
َعلَى  ْت  َفَمَرّ امْلَ��ْرأَةُ  اْستَْعَطَرِت  ِإَذا 

َكَذا  َفِهَى  ِريَحَها  ِلَيِجُدوا  الَْقْوِم 
َق���ْوالً َشِديًدا«-  َق���اَل  َوَك����َذا  

ال����ذي م��ر ب��ن��ا آن��ف��ا- قال 
هيجت  ألنها  الله:  رحمه 
بعطرها  ال��رج��ال  ش��ه��وة 

وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها 
العني  زن��ى  بعينيه فهي سبب  زن��ى  فقد 
التزمت  أنها  فلو   ،)58/8( آثمة.  فهي 
اللباس الشرعي التي أُمرت به لضعفت 
لي  يأخذ  أن  ربي  وسأسأل  بها،  الفتنة 
فجعلتني  فتنتني  متبرجة  كل  من  حقي 
ك��ان لي حق في ذلك  إن   – إليها  أنظر 
املتبرجات  أخواتي  يهدي  أن  وأسأله   –
لإلقالع عن هذه املعصية الكبيرة، وقد 
املغفرة  لنفسك  سألت  كما  قائل:  يقول 
فما الذي مينع املتبرجة أن تسأل لنفسها 
املغفرة ؟!  فأقول: ال مينعها شيء، ولكن 
وشروطها  أسبابها  للمغفرة  أن  لتعلم 
الله  لكتاب  استناداً   العلماء  بينها  كما 
تعالى وسنة نبيه ]  والتي منها: الندم، 
ب��ال��ذن��ب، والتوبة  واالع��ت��راف واإلق����رار 
على  والعزم  عنه،  واإلقالع  واالستغفار، 
أال تعود إليه والتستر بستر الله وغيرها 
من شروط، فلتنظر املتبرجة هل حققت 
هذه الشروط أم ال ؟! حتى تكون ممن 
عن  أقلعت  ه��ي  فهل  ال��ل��ه،  عفو  ينالها 
التبرج وامتثلت قول الله تعالى في سورة 
أِلَْزَواِجَك  ُقْل  النَِّبُيّ  أَيَُّها  }يَا  األح��زاب: 
َعلَيِْهَنّ  يُ��ْدِن��نَي  امْلُ��ْؤِم��ِن��نَي  َوِن��َس��اِء  َوبَنَاِتَك 
َذِلَك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن َفاَل  ِمْن َجاَلِبيِبِهَنّ 
 )59( َرِحيًما{  َغُفوًرا  اللَُّه  َوَك��اَن  يُْؤَذيَْن 

فهي، مأمورة باللباس الذي يستر جميع 
اجلسد  فاليصف واليشف وغيرها من 
شروط، ال ما تفعله بعض النساء فتغطي 
شعر رأسها فقط وتظن بتزيني الشيطان 
أنها حققت الستر املطلوب وابتعدت عن 

التبرج احملرم  . 
وك��ذل��ك م��ا ال����ذي ف��ع��ل��تُ��ه أو آذي����ُت به 
سيجارته  بدخان  يؤذيني  حتى  املدخن 
؟!  فقد ي��ق��ول ق��ائ��ل: ه��ال خ��رج��ت من 
املكان الذي فيه املدخن، فأقول: بل هو 
يجب  ال���ذي  املعصية  مرتكب  امل��خ��ال��ف 
وهو  واالستتار مبعصيته،  عليه اخلروج 
الذي يجب عليه أن يبعد أذاه عن الناس، 
فشريعة رب العاملني ثم جميع األعراف 
واألنظمة تأمره أن يبعد أذاه عن الناس، 
باخلروج من  املدخن  يأمرني  فبأي حق 
مكاني حتى يتسنى له أن يفعل مايريد، 
وسأسأل ربي أن يأخذ لي حقي من كل 
إن   – ب��دخ��ان سيجارته  آذان���ي  م��دخ��ن 
وأسأله الهداية  كان لي حق في ذلك – 

إلخواني املدخنني.
قد  أن��ه  املتبرجة  أو  املدخن  يخشى  أال 
يحق عليهم قول النبي ] في احلديث: 
امْلُْفِلُس  َق��الُ��وا  امْلُ��ْف��ِل��ُس«.  َم��ا  »أَتَ������ْدُروَن 
َفَقال:َ  َم��تَ��اَع،  َوالَ  لَ��ُه  ِدْرَه���َم  َم��ْن الَ  ِفينَا 
الِْقيَاَمِة  يَْوَم  يَْأِتى  ِتى  أَُمّ ِمْن  امْلُْفِلَس  »ِإَنّ 
ِب��َص��اَلٍة َوِص��َي��اٍم َوَزَك���اٍة َويَ��ْأِت��ى َق��ْد َشتََم 
َوَسَفَك  َهَذا  َماَل  َوأََكَل  َهَذا  َوَقَذَف  َهَذا 
َدَم َه��َذا َوَض��َرَب َه��َذا َفيُْعَطى َه��َذا ِمْن 
َفِنَيْت  َف��ِإْن  َحَسنَاِتِه  ِمْن  َوَه��َذا  َحَسنَاِتِه 
أُِخَذ  َعلَيِْه  َما  يُْقَضى  أَْن  َقبَْل  َحَسنَاتُُه 
ُطِرَح  ثُ��َمّ  َعلَيِْه  َفُطِرَحْت  َخَطايَاُهْم  ِم��ْن 
ِفى النَّاِر«. رواه مسلم، فسيحاسب الله 
اإلنسان على ظلمه وتعديه على اآلخرين 
سواء بالشتم أو بالضرب أو بأي صورة 
من صور الظلم التي عددها النبي ] 
منها  يكون  قد  والتي  احلديث  في 
األذية بالتبرج احملرم أو بدخان 
فالظلم  احملرمة،   السيجارة 

ظلمات يوم القيامة   .
وليكن مقالي هذا نصيحة 
إلخ�������وان�������ي امل����دخ����ن����ني 

التبرجة تؤذي السلمن 
بسبب حملهم على النظر 
إليها وتكون آثمة وويلها 

بذلك ولو التزمت اللباس 
الشرعي لضعفت الفتنة
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)الزلزلة:  يَ��َرهُ{  ا  َش��ًرّ ٍة  َذَرّ ِمثَْقاَل  يَْعَمْل 
ك��ت��اب األع���م���ال ال  ي���غ���ادر  7-8(، ول���ن 
صغيرة وال كبيرة إال أحصاها كما قال 
امْلُْجِرِمنَي  َفتََرى  الِْكتَاُب  تعالى: }َوُوِضَع 
ا ِفيِه َويَُقولُوَن يَا َويْلَتَنَا َماِل  ُمْشِفِقنَي مِمَّ
َكِبيَرًة  َواَل  َصِغيَرًة  يَُغاِدُر  اَل  الِْكتَاِب  َهَذا 
َوَوَج��ُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا  ِإاَلّ أَْحَصاَها 
 ،)49 )الكهف:  أََح���ًدا{  َربُّ���َك  يَْظِلُم  َواَل 
بل إذا كان الله  قد توعد الذين يحبون 
الفاحشة مبجرد محبة شيوع  تشيع  أن 
الفاحشة، واستحالء ذلك بالقلب، فكيف 
مبا هو أعظم من ذلك، من إظهاره ونقله 
؟! وسواء كانت الفاحشة، صادرة أو غير 
صادرة كما قال تعالى: }ِإَنّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن 
الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم  أَْن تَِشيَع الَْفاِحَشُة ِفي 
نَْيا َواآْلِخَرِة َواللَُّه يَْعلَُم  َعَذاٌب أَِليٌم ِفي الُدّ
َوأَنْتُْم اَل تَْعلَُموَن{ )النور: 19( )بتصرف 
من تفسير السعدي(، فكم أغوت بعض 
امل��ت��ب��رج��ات  م��ن م��ؤم��ن ك��ان غ��اف��اًل عن 
؟! وكم فتنت من مؤمن يحب  الفاحشة 
الفاحشة  يحب  فأضحته  ورس��ول��ه  الله 

والرجوع  للتوبة  املتبرجات  وأخ��وات��ي 
ليس  أن  جميعاً  وليعلموا  ال��ل��ه،  ال��ى 
بل  قد مضت،  الشأن شأن معصية  
ذل��ك فهو حساب  م��ن  ال��ش��أن أخطر 
ع��ل��ى ال��ذن��ب وع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج واآلث���ار 
املترتبة عليه كما قال تعالى: }ِإنَّا نَْحُن 
ُموا َوآثَاَرُهْم  نُْحِيي امْلَْوتَى َونَْكتُُب َما َقَدّ
ُمِبنيٍ{  ِإَماٍم  ِفي  أَْحَصيْنَاهُ  َشْيٍء  َوُكَلّ 
سورة ي��س )12(، فإذا كان الله تعالى 
في حساب احلسنات ال يظلم املسلم 
شيئاً حتى احلسنات التي اليشعر بها 
كما في حديث َجاِبر بن عبدالله َرِضَي 
اللَُّه َعنُْهما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: 
َكاَن  ِإالَّ  َغْرًسا  يَْغِرُس  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما 
ِمنُْه  ُسِرَق  َوَما  لَُه َصَدَقٌة  ِمنُْه  أُِكَل  َما 
بُُع ِمنُْه َفُهَو لَُه  لَُه َصَدَقٌة َوَما أََكَل الَسّ
يُْر َفُهَو لَُه َصَدَقًة  َصَدَقٌة َوَما أََكلَِت الَطّ
لَ��ُه َصَدَقٌة«  َك��اَن  ِإالَّ  أََح��ٌد  يَ���ْرَزُؤهُ  َوالَ 
رواه مسلم، فاذا كان هذا في حساب 
أو  املتبرجة  تخشى  أف��ال  احلسنات 
يستقصي  قد  تعالى  الله  أن  املدخن 
حساب سيئاتهم التي آذوا بها الناس 

وهم ال يشعرون .
على  العباد  تعالى  الله  وسيحاسب   
}َفَمْن  تعالى:  ق��ال  كما  ال��ذرة  مثقال 
َوَمْن   < يَ���َرهُ  َخ��يْ��ًرا  ٍة  َذَرّ ِمثَْقاَل  يَْعَمْل 

والشهوات ؟! وكم أضرت من مؤمن في 
دينه ؟! وكم.. وكم.. وكم.. !!  أال تخشى 
هؤالء  م��ن  أح��د  يشكوها  أن  املتبرجة 
املتبرجة  تظن  هل  أم  العاملني،  رب  إلى 
أن تلك الشرور يغفل عنها امللك الدّيان 
الذي يحاسب على مثل مثقال الذرة ؟!!     

وال حول وال قوة إال بالله.
أو  املتبرجة  تتحمله  ماقد  أخطر  فمن 
للناس  أذيتهم  آث��ام  هو  املدخن  يتحمله 
املتضررين بهم من حيث يشعرون أو ال 

يشعرون.  
فلنتق الله تعالى جميعاً، ولتكن منا أمة كما 
ٌة يَْدُعوَن ِإلَى  قال تعالى: }َولْتَُكْن ِمنُْكْم أَُمّ
يِْر َويَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر  اخْلَ
آل عمران  س��ورة  امْلُْفِلُحوَن{  ُه��ُم  َوأُولَ��ِئ��َك 

)104( ، وأسأل الله أن يعفو عّنا.  
والله تعالى أعلى وأعلم فإن أصبت فمن 
وإن  واملنة،  الفضل  وله  وح��ده  تعالى  الله 
أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله 

منه بريئان،  واستغفر الله وأتوب إليه.

آثار  هو  هؤالء  يتحمله  ما  أكثر 
أذيتهم للناس التضررين مبعصيتهم 

من حيث يشعرون أو ال يشعرون 
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السلة اإلخبارية 

سيكون بإمكان احلجاج من السعودية ودول 
احلج خالل  مناسك  الذين سيؤدون  اخلليج 
هذا العام استخدام قطار املشاعر، الذي من 
املقرر تشغيله بشكل جزئي في موسم احلج 
املقبل، على أن يبدأ تشغيله بكامل طاقته في 

غضون عامني.
ستطلق  أنها  السعودية  السلطات  وأعلنت 
قطار املشاعر قبيل موسم احلج املقبل وأنه 
شهر  خ��الل  التذاكر  توزيع  ب��دء  املنتظر  من 
املشروع  كلفة  أن  إلى  مشيرة  املقبل،  أكتوبر 

تبلغ نحو 7.6 مليارات ريال. 
وأوضح بيان صحافي للهيئة املكلفة بالنقل، أن 
إال  بالتساوي،  املطوفني  على  ستوزع  التذاكر 
النهائي  للسعر  اآلن  حتى  التوصل  يتم  لم  أن��ه 
للتذكرة، لكنه توقع أن تكون في حدود 90 رياالً، 

وسيعلن السعر النهائي بعد شهر من اآلن.

وس��ي��ك��ون ه��ن��اك ث���الث م��ح��ط��ات ف��ي عرفة 
وثالث في مزدلفة وثالث في منى، وسينقل 
القطار في موسم احلج لهذا العام 130 ألف 
حاج وسيكونون فقط من حجاج الداخل )110 
آالف( وحجاج دول اخلليج )20 ألًفا(، إذ يبلغ 
ثالثة  العام  ه��ذا  في  عربة   12 ال���  استيعاب 

آالف خالل الرحلة الواحدة.
العام  ح��ج  موسم  خ��الل  أن��ه  البيان  وأوض���ح 
القادم 1432 سوف يستوعب قطار املشاعر 
500 ألف حاج، وفي العام التالي 1433 سوف 
نسبة  أن  مفيًدا  حاج،  مليوني  نحو  يستوعب 
و%75   %25 القطار  داخ��ل  املتوافرة  املقاعد 
ه��ي سبع  الرحلة  م��دة  ألن  ال��واق��ف��ني؛  نسبة 

دقائق من عرفة إلى مزدلفة ثم منى. 
وذك����ر أن ك��ل��ف��ة امل���ش���روع ت��ب��ل��غ ن��ح��و 7.6 

مليارات ريال.

قطار المشاعر ينطلق قريًبا

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي الق���ى ف��ي��ه الرئيس 
ب���اراك أوب��ام��ا مهمة صعبة  األم��ي��رك��ي 
)اإلسرائيلي(  ال��وزراء  رئيس  إقناع  في 
االستيطان  ب��وق��ف  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني 
ف����ي ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وق����ي����ام دول����ة 
صحافية  تقارير  كشفت  فلسطينية، 
األميركية  اخل��زان��ة  وزارة  أن  أميركية 
من خالل  اليهودية  املستوطنات  تدعم 
التي  التبرعات  على  إعفاءات ضريبية 
جتمع لها في الواليات املتحدة. وقالت 
دققت  إنها  تاميز(  )نيويورك  صحيفة 
في سجالت عامة في الواليات املتحدة 
مجموعة   40 أن  ووج��دت  و)إسرائيل( 
من  أك��ث��ر  جمعت  األق���ل  على  أميركية 
200 مليون دوالر من التبرعات املعفاة 
اليهودية  للمستوطنات  الضرائب  من 
الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  في 
وتذهب  املاضية،  العشر  السنوات  في 
للمدارس  خ��اص  بشكل  األم���وال  ه��ذه 
ونفقات  الترفيه،  وم��راك��ز  والكنائس 
قانون  مب����وج����ب  م���ش���روع���ة  أخ�������رى 
أمواالً  خصصت  أن��ه��ا  إاّل  ال��ض��رائ��ب، 
أله�����داف أخ����رى م��ث��ي��رة ل��ل��ج��دل مثل 
املضادة  وال��س��ت��رات  ك���الب احل��راس��ة 
ال��ب��ن��ادق وآليات  ل��ل��رص��اص وم��ن��اظ��ي��ر 
حلماية املستوطنات في عمق األراضي 

احملتلة.
القانون  أن  ال��ص��ح��ي��ف��������ة  والح��ظ��������ت 
القانون  من  أكثر  متساه�ل  األميرك��ي 
امل���واق���ع  إن  ح���ي���ث  )اإلس����رائ����ي����ل����ي(، 
االستيطانية العشوائية التي حتصل على 
غير  تعد  الضرائب  مخفضة  تبرعات 
القانون )اإلسرائيلي(.  قانونية بحسب 
)إسرائيل(  أوقفت  سنوات  عشر  وقبل 
التخفيضات الضريبية على املساهمات 
للبناء  ف��ق��ط  امل��ك��رس��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات 

االستيطاني في الضفة الغربية.

ق��ام��ت الشرطة  م��ن اآلن، ع��ن��دم��ا  ق��ب��ل ع���ام 
احتجاج  قمع  في  العنف  باستخدام  الصينية 
أورومتشي،  في  الويغور  أقلية  نظمته  سلمي 
عاصمة منطقة شينجيانغ غرب البالد، نظر 
اآلخر.  االجت���اه  إل��ى  أساسية  ب��ص��ورة  العالم 
أحد  أي  بإمكان  )ه��ل  بعنوان  رس��ال��ة  ه��ن��اك 
سماع أصواتنا؟(، إنها تقرير أصدره في اآلونة 
األخيرة مشروع حقوق اإلنسان للويغور. ويذكر 
شهود  ش��ه��ادات  إل��ى  املستند  التقرير،  ه��ذا 
عيان، بالتفصيل، إطالق النار على احملتجني، 
الذي أسفر عن مصرع املئات، وكذلك الضرب 
األفراد  التعسفي آلالف  واالعتقال  اجلماعي 
وعشرة شهور من قطع االت��ص��االت، وه��و ما 
عزل املنطقة عن العالم اخلارجي. وذكر أحد 
شهود العيان أنه رأى رجال الشرطة يسلمون 
عصا من الصلب للصينيني من قومية الهان؛ 
مما يؤكد التقارير التي تفيد بأن قوات األمن 

أثارت العنف ضد الويغور.
يهدد  ال��ذي  السكان،  نقل  يعد  احلقيقة،  وف��ي 
أبعاد  أح��د  شينجيانغ،  ف��ي  العرقية  التركيبة 
سياسة صينية منهجية تهدد بقاء قومية الويغور. 
امل��دارس، في  الويغور من  لغة  إلغاء  ومت عمليا 
حول  الكتب  مئات  فيه حظر  مت  ال��ذي  ال��وق��ت 
هناك  أن  كما  حرقها.  ومت  بل  الويغور،  تاريخ 

بها  تدين  التي  اإلسالمية  الديانة  على  هجوما 
على  املتدينني  إجبار  يتم  حيث  الويغور،  قومية 
اخلضوع لعملية )إعادة تثقيف وطني(، وتسيطر 
السلطات سيطرة صارمة على إنشاء املساجد. 
تهدم  الصينية  السلطات  أن  ذل��ك  إل��ى  أض��ف 
فرد  ألف   200 وجتبر  القدمية،  كاشغار  مدينة 
في 65 ألف أسرة على تركها، وتدمر ما يطلق 

عليه )مهد ثقافة الويغور(.
ومن املمكن أيضا بذل الكثير من جانب املجتمع 
الدولي، فمن املمكن أن يجعل حل مقترح قدمه 
جيمس  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��واب  مجلس  عضو 
ماكجوفرن الواليات املتحدة تثير قضية حقوق 
الويغور في اجتماعات مع املسؤولني الصينيني، 
وتقدمي طلب يتيح للعاملني بالسفارة األميركية 
مراقبة احملاكمات والسعي إلى إقامة قنصلية 
املتحدة  للواليات  ينبغي  كما  أورومتشي،  في 
الويغور  أطلقها  دعوة  تأييد  الدولي  واملجتمع 
قبل ثالثة أشهر إلجراء حتقيق دولي مستقل 
في أحداث يوليو من العام املاضي وفتح حوار 

بناء مع السلطات الصينية.
آن  وق��د  ال��ص��ح��راء،  ف��ي  يصرخون  الويغور  إن 

األوان لسماع أصواتهم!
كارل غيرشمان- جريدة الشرق األوسط.

وحشية الصين الخفية!

21

أميركا تعارض 
االستيطان.. وتدعم 
المستوطنات بـ 200 

مليون دوالر! 
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حرب الجهراء 
فتنة سياسية وليست دينية!

محمد بن عبدالوهاب، ومع ذلك حاربهم في 
موقعة اجلهراء، وجاء في بعض املصادر أنه 
عندما سلم أحد شيوخ اإلخوان، وهو عثمان 
بن سليمان رسالة من فيصل الدويش قائد 

اإلخوان إلى الشيخ سالم بن مبارك الصباح 
وطلب  للصلح  شروطهم  تتضمن  الله  رحمه 
من الشيخ سالم الرد عليها رسميا بتذييلها 
بختمه، فرفض ذلك ألن رسالة الدويش هذه 

األملعي  السلفي  ال��ع��ام��ة  أن  امل��ع��ل��وم  وم���ن 
الذي   - الله  رح��م�ه   - الرشيد  عبدالعزيز 
ال��ك��و���ي��ت، وكان  ب��ت��اري��خ  م��ج��ل��ة  أول  أس���س 
الشيخ  ل��دع��وة  ومحبا  النخاع،  حتى  سلفيا 

والتدليس نسبتهم لدعوة  التلبيس،  الكويت من أشد  أهل  الذين حاربوا  قضية اإلخوان في حرب اجلهراء 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهم قد خالفوا منهجه، ورد عليهم أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
النهاية،  ابن سعود في  السلف فلذا تخلى عنهم  النهاية عن منهج  الله، وهم قوم ليسوا بعلماء وحادوا في 
وقاتلهم، وهناك فئة قليلة لم تدخل في القالقل والفنت بل التزمت اجلادة، ويذكرني من ينبش في أحداث 
التاريخ لعله يظفر بشيء لكي يثير فيه األضغان واألحقاد بفعل اليهود في املاضي واحلاضر الذين يثيرون 
الفنت ويوقدون نيرانها، ولكن الله يطفئها برحمته، وصدق الله إذ يقول: }كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها 

الله ويسعون في األرض فسادا..{.

بقلم /حمد عبدالرحمن يوسف الكوس
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اإلخوان في السبلة تقدم عبد العزيز بجيشه 
وتبني من  منها،  بالقرب  ونزل  األرطاوية  إلى 
امل���وت فعفا عنه...  ان��ه على وش��ك  ج��روح��ه 
وكانت نهايته - أي قائد اإلخوان - أنه مات 

في سجن الرياض عام 1931 م. 
ختاما

املناهج،  قضية  أدخ���ل  م��ن  أن  نعلم  هنا  م��ن 
وق��ض��ي��ة ال��ت��وح��ي��د ف��ي ح���رب وق��ع��ت وانتهت 
ويسبح  بالفتنة  يلعب  رج��ل  هو  إمن��ا  ومضت، 
ليحقق مبتغاه  العكر  املاء  فيها، ويصطاد في 
ي��ض��رب اإلخ����وة األش���ق���اء ف��ي البلدين  ب���أن 
الشقيقني، وصدق الله إذ يقول: }وإن طائفتان 
من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب املقسطني إمنا 
املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم..{ فالله 
وإخوة؛  مؤمنني  وتقاتلوا  اختلفوا  م��ن  سمى 
لنعلم أن بعض االقتتال منشؤه الفتنة والتأويل 
اخلاطئ واالختاف في بعض األمور الدنيوية 
الى ما ال حتمد  يتطور  الذي قد  والسياسية 
الفتنة  نوقظ  وأال  اإلص��اح  فالواجب  عقباه؛ 
التي ما فتئ أهل الفنت بإيقاظها بعد عشرات 
السنني فتبا وتعسا ملن سلك مسلك اليهود في 

إيقاد الفنت واحملن..! 

حرب الجهراء 
فتنة سياسية وليست دينية!

لم تكن مذيلة بختمة وقال لعالم اإلخوان إنه 
سوف يأمر الشيخ عبدالعزيز الرشيد باجلواب 
على رسالة الدويش هذه ولكن من غير ختم، 
فسأل ابن سليمان: ومن هو الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد؟ هنا أدرك الشيخ عبدالعزيز أن دوره 
في الكام قد حان فقال مخاطبا عثمان بن 
سليمان عالم اإلخوان الديني: »أنا عبدالعزيز 
الرشيد حنبلي املذهب سلفي العقيدة..«؛ فلذا 
من اجلهل ربط هذه الواقعة التي حصلت بأنها 
حرب عقيدة، ومن املعلوم أن آل الصباح كان 
لهم دور في عودة احلكم آلل سعود في الزمن 
األول لم ينكره امللك عبدالعزيز رحمه الله في 

خطاباته أثناء هذه الفتنة.
رأيه  الرشيد  عبدالعزيز  الشيخ  خلص  ولقد 
اجلهراء  ح��ادث��ة  إن  ق��ائ��ًا:  اجل��ه��راء  مبوقعة 

كانت لنا وعلينا...
وفيما يتعلق باحلرب فاملناوشة وإن بدأت من 
جنود الشيخ سالم املبارك حماية لثرى الكويت 
إال أن اإلخوان هم الذين بدأوا شرارة احلرب 
بن  امللك عبدالعزيز  ي��رد  لم  ول��ذا  ذل��ك؛  بعد 
البداية  في  سعود  آل  الفيصل  عبدالرحمن 
احل����رب وق��ي��ل إن���ه أن��ب��ه��م، وت��ش��ي��ر املصادر 
حسب املوسوعة )ويكيبيديا( نقا عن املصادر 
دفاعية  سرية  أرس��ل  إمنا  أنه  إلى  التاريخية 

ب��ع��دم��ا أرس���ل ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ص��ب��اح سرية 
حمض  مدينة  في  القرى  بعض  بناء  إليقاف 
ال��ت��ي ب��ن��اه��ا؛ ول���ذا ج���اء ف��ي رس��ال��ة القوات 
البريطانية، ومنشورها ما يوضح هذا األمر، 
وأنه كان فلتة ثم أصبح أمرا واقعا ال مناص 

منه عندما وقعت احلرب.
جاء في نص النشرة البريطانية، وهي وثيقة 
مهمة ملعرفة احلقائق، والتي ألقيت على جنود 
وأوامر  إرادة  بعكس  ه��ي  »أفعالكم  اإلخ���وان 
األمير املشار إليه وال شك أن سعادته سينبهكم 
بذلك عندما يعلم بأفعالكم، فبناء عليه ننبهكم 
الكويت  مدينة  على  كررمت هجومكم  إذا  بأنه 
ليس عند  فحينئذ ستحسبون مجرمي حرب 
البريطانية  احلكومة  عند  ب��ل  الكويت  شيخ 

أيضا«.
الذين  اإلخ���وان  قائد  سيرة  ف��ي  أيضا  وج��اء 
حاربهم في النهاية امللك عبدالعزيز آل سعود 
رح��م��ه ال��ل��ه أن��ه��م مت���ردوا وط��غ��وا... فتواجه 
ال��وق��ع��ات بقيادة فيصل  اإلخ���وان ف��ي إح��دى 
الدويش وسلطان بن بجاد مع عبد العزيز آل 
سعود في روضة السبلة في 29 مارس 1929 
وهزم اإلخوان وأصيب الدويش بجروح بالغة 
ب��ن بجاد  أم��ا سلطان  األرط��اوي��ة،  إل��ى  ونقل 
انهزام  وبعد  الغطغط..  هجرة  إل��ى  فانهزم 

الذين قادوا معركة اجلهراء 
حادوا عن منهج شيخ محمد 
بن عبدالوهاب ورد عليهم 

أحفاده ونسبتهم إلى دعوته 
من أشد أنواع التدليس

من يدخل قضية املناهج في 

حرب وقعت وانتهت إمنا يلعب 

بالفتنة ويصطاد في املاء 

العكر ليحقق مبتغاه



متفرقات
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إجهاُض ُحلم..!
كنت أتــساءل في إحدى املــرات: هل ميـكن أن تكـون احليــاة بــال أحــالم؟ 
أال حتــلم األم بطفــلها بعـد أن أبلــغتها الطــبيبة بأنــها حامــل؟ أال يحــلم 
الطــالب بأن يصــبح دكتــوراً؟ أال يحلــم الطــفل بأن يشــتري لـه والــده سيــارة 
يقــودها؟ ولــست أتكــلم عن أحــالم املـنام، بل األحــالم التـي لــم يحــن لــها 
أن تتـحقق ولكنــها تســتقر بــالفؤاد لتــولد الرغبــة واإلرادة لتحقيـقها، تلك 
األحـالم أميكن أن تَنفـى ونعيـش من دونــها؟! فكانت اإلجـابة سـريعة في 
خضـم عقــلي بأن هذا مستــحيل فاألم ستحـلم بالطــفل حتـى لو لـم تكـن 
حامـال، أو حتى لو سقـط الطــفل ومات فإنـها ستستــمر باحلـلم حتى 
لـو  الطــالب سيـداوم على ذلك احلـلم حتى  كانت عقيـماً، وكذلك  ولـو 
رأى درجاتـه إلى هبــوط، فحــلم الدكـتوراه سيراوده وقـد يحققــه عندما 
يبلغ العـقد اخلامس من عمـره فهذا ليــس ببــعيد، وذلـك الطفـل الذي 
حلـم بالسيـارة سيـدخر نقـوده لشرائهـا حـتى وإن أنـفقها كـلها عـلى بعـض 

احلـلوى فســيستمر يحـلم بالسـيارة التي َسلـبت لُـَبّه.
حتقيـق  وآليـات  األحـالم  مبـاهية  ألتفـلسف  هنـا  لست  احلـقيقة  فـي 
األحـالم، أبــداً.. بل إننـي هنــا ألتكلــم عن أحد األحــالم، ذلك احللـم 
الذي تعيـشه معظــم الفتيــات منذ األزل، فما أن تبلغ تلك الفتـاة سن الـ 
16 أو 17 حتى تبـدأ مبمارسة فـن الرســم، وأي رسـم؟ إنـه فن رسـم حلـم 
فـارس األحـالم ذلـك الذي سيأتـي علـى اجلــواد األبيـض لينتــشلها مـن 
أنيـاب العنـوسة وتبقـى معه فـي السعادة والهنـاء إلى األبـد.. وليس هذا 
هو احلـلم فقـط فلـه بقيـة تـأتي، فذلك الفارس له مواصفـات ومميـزات: 
عسليتيـن،  بعينيــن  العضالت  مفتـول  طـوياًل  وسيمـاً  يكـون  أن  فيجب 
والبد أن يحبني أكثر من نفسه، ويكون حنوناً رحيماً بي ويجعلني حرة 
بتصرفاتي ويقدرني ويحترمني وال يتحكم فّي وال يلقي علّي وابل األوامر 

ويستشيرني في كل شيء.. إلخ.
قد يكون هذا أقــرب األحــالم للواقـع، ففي عقول الفتيـات ما الله به 
عليـم.. ولكــن قد يتحطم هـذا احلـلم عندمــا تكبـر تلك الفتـاة وتدخل 
الثالثينيات من عمـرها فيفوتهـا قطار الزواج لتجـد القطار القـادم هو 
قطـار العنـوسة، وقد يكـون هـذا أهون من أن تتـزوج بـأحدهم وُتهـض 
عندهـا كل أحالمهـا التي رسمتـها باألقـالم الورديـة وسكبـت عليها مــاء 
الذهـب، عندمـا ترى أن فارسهـا املغـوار هـو مجـرد رجـل عـادي ويعمل 
ترى  عندمـا  متواضعيـن،  وراتــب  بوظيفة  الدوائراحلكومية  إحــدى  في 

فارس األحـالم هو رجل عادي املالمـح وليس بتلك الوسامـة التي ميكـن 
مقـارنتهــا مع أحـد مشاهيـر )هوليــوود(، عنـدمـا ترى فـارس األحــالم ال 
يحبـها أكثر مـن نفسـه بل رمبـا لم يحبـها بعـد بل فقط يعزهـا فهو بالكـاد 
حقـوقه  من  بــأداء حق  يأمرهـا  األحـالم  فـارس  ترى  عندمـا  تزوجهـا، 
وميتنع هو عن إعطائها أبسط حقوقها! عندها وفي هـذا اليـوم وتلك 
اللحظة، عنـدما تــرى فـارس األحـالم قد قيـّد حـريتهـا واستقـالليتهـا وأنه 
ال يستشيرهـا في أمـوره، فكل شيٍء يُنجـَز من دون علـمهـا.. عندهــا حقـاً 

ستشعـر بأن حـلم فـارس األحـالم قد أُجـِهـض.
ـِـرار؟ أتصبـر وتتحمـل ثم ما تلبـث أن  ولكـن أيـن السبيـل؟ وإلى من الف
تطلب الطـالق وتنفصـل عنه! قد تفكـر إحدى الفتيـات في أن تبـدأ لعـبة 
البـحث عن فــارس أحـالم جديد، وما علمت هـي أنهـا بدأت رحلـة البـحث 
عـن اجلحيــم، فلن تد فـارس األحـالم هـذا وخصوصـاً بهذه الطريقـة.

إن مـا أود قـوله للفتـاة هو أن احلـلم يجب أن يبقـى قريبا وواقعيا؛ فإن 
تلك  الصــالح فسيكــون حلمك قد حتــقق وستنمـو  بالزوج  الله  رزقــك 
البذرة املأمولة حبـاً طاهـراً يزدهـر مع األيـام باألبنـاء والبنـات، ويثمــر 
باألحفـاد الذين سيمألون عليك املنزل؛ ألنك حلـمت بأن تتزوجي في ظل 
واقع مرن ولم حتلمي بخيال مغرد خارج سرب واقعك في الزوج الذي 
ستــرزقني بـه.. كما يجب عليـِك أال تعـلي حلـم الزواج هو احللـم الذي 
ستتـوقف عليـه بقيـة أحالمـك، أبــداً، فالـزواج حـلم مطلـق مستقــل ال 
يرتبـط بأحـالمك التي تخصــك وتخص بناء مستقبـلك، وأذكر ان إحدى 
صـديقـاتي قالت لـي: بنـاء نفســي أوال ثم بناء قفص الزوجيـة الذهبــي.. 
ـِــالئل؛ فبنـاء النفـس  وإني ألراها قد سكبـت حكمـًة بالغة في كلمـات ق
ينحو بنـا ألمريـن: بنـاء النفــس للبقـاء في هذه احليـاة للعيش بطريقة 
يحتاج  احليـاة  في  فالبقـاء  احليـاة..  ملـواجهة  النفـس  وبنـاء  صحيحة، 
منـِك أيتها الفتـاة الى أن تفهميها وتتعلمــي طرق االستمرار بالعيـش فيها 
ومنها االستمرار في قفص الزوجيـة، ومواجهة احليـاة يكون مبـواجهة 
تنــدرُج  احليـاة  ذكيـة، وحتت مشكالت  و)تكتيكـات(  بفطنـة  مشكالتها 
املشكالت الزوجيـة، لذلـك فإن بنــاء النفس يفيــدِك أنِت أوالً، باإلضافة 
إلى أنه سيفيــدِك كذلك مستقبـال لو رزقِك الله ودخلـِت قفص الزوجيــة. 
فارسمـي اآلن أحالمـك دون أن يتحكـم حلـٌم في اآلخــر أو يُجهـُض ُحلـٌم 

ويدمـر حيـاتك. 

بقلم : رمي صالح الصالح
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كــيــف ســيــكــون حــالــنــا نــحــن املــســاكــني الضعفاء 
ا  َعَمّ ُمْرِضَعٍة  ُكــُلّ  تَْذَهُل  ــْوَم  }يَ الله:  إلى  الفقراء 
أَْرَضَعْت َوتََضُع ُكُلّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس 
ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َولَِكَنّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد{ 

)احلج:2(.
التذكرة السادسة:

نار جهنم يوم القيامة  وأهوالها  أطلت عليهم وقوفا، 
تفصح  وجرجرتها  زفيرها  وسمعوا  لهب،  ذات  نار 
َكاٍن بَِعيٍد  ن َمّ عن شدة غضبها وغيظها }ِإَذا َرأَتُْهم ِمّ

َسِمُعوا لََها تََغيًُّظا َوَزِفيًرا{ )الفرقان: 12(.
أين املفر؟ أين املهرب؟ ال جند لنا مصرفا.

التذكرة السابعة:
هل تذكرِت اجلنة وشوقِت النفس إلى اجلنة 
ومشيت على الصراط كطرف العني أو كالريح 

وهذا الصراط على نار جهنم؟
تــذكــري الــوقــوف بــبــاب اجلــنــة ومــحــمــد ] 
يطرق الباب، فيقول رضوان خازن اجلنة من؟ 
أفتح،  أن  أمــرت  لك  فيقول:  فيقول: محمد، 

فيدخل محمد ومن معه  من أهلها.
تتساءلني عن أنهار اجلنة، هي من لنب وخمر 
وعــســل ومـــاء صـــاف هــي شــرابــهــم، وآنيتهم 
الفضة والذهب، وتراب اجلنة مسك وزعفران 
وحور عني حسان، وهناك لذة النظر إلى وجه 

الكرمي املنان.
التذكرة الثامنة:

املــــوت؟ اغتنمي  تــتــوبــي قــبــل  ــذكــرت أن  ت هــل 
األنفاس العظيمة تذكري هل تقربنا إلى اجلنة 
أم النار؟ اسمعن حبيباتي في الله اآلية التي ملا 
سمعها  إبليس  بكى وحتسر، آية تؤنس املذنبني 
ُقْل يَا  التائبني ودعوة للمفرطني  العاصني: } 
تَْقنَُطوا  ال  أَنُفِسِهْم  َعلَى  أَْسَرُفوا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي 
نُوَب َجِميًعا ِإنَُّه  ْحَمِة اللَِّه ِإَنّ اللََّه يَْغِفُر الُذّ ِمن َرّ

ِحيُم{ )الزمر: 53(. ُهَو الَْغُفوُر الَرّ
كم  ذنــوبــنــا،  لنا  واغــفــر  خير  لكل  وفقنا  اللهم 
نركض  ونحن  سنة  ثمانني  أو  ستني  سنعيش؟ 
والصيحة،  والقبر  املوت  تخيلن  الشهوات  وراء 
أن  قبل  النفس  وعلى  الشيطان  على  انتصرن 
اللهم اغفر  والنار تشويها،  الوجوه سوداء  نرى 

لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

وانهدت  العينان  وشخصت  لسانك  وثقل  روحــك 
األركان. 

ِلِذْكِر  ُقلُوبُُهْم  تَْخَشَع  أَن  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  ــْأِن  يَ ــْم  }أَلَ
اللَِّه{ )احلديد: 16(. 

أريـــد الــتــوبــة، ال أستطيع، عــرق مــن اجلــبــني، ال 
منجى وال محيد من أن تعايني هذا األمر العظيم 

بعد اللذة والنعيم.
قد حل بك القضاء ثم عرج بروحك إلى السماء 
بَلََغِت  ِإَذا  }َفــلـَـْواَل  أو شقاء:  من سعادة   لها  فيا 

لُْقوَم{ )الواقعة:83( أي الروح. احْلُ
ونحن عاجزون عن فعل أي شيء: }َونَْحُن أَْقَرُب 

ِإلَيِْه ِمنُكْم َولَِكن اَلّ تُبِْصُروَن{ )الواقعة: 85(.
باملوت   كفى  واعــظــاً،  بــاملــوت  كفى  أخــيــة  يــا  نعم 

اللذات،  هاذم  اجلماعات،  مفرق  للدموع   مبكيا 
قاطع األمنيات، فيا مغرورة بدنياها، ويا معرضة 
عن الله، ويا غافلة عن طاعة موالها يا من كلما 
نصحني الناصحون ذهبت النصيحة في الهواء يا 
اسالي  األمل،  الشهوات وغرني طول  ألهتني  من 

النفس ماذا يحصل عند املوت؟
أقــول: نعم،  ســوف أقــول: ال إلــه إال الله، لكن 
وإعراضي،  وغفلتي  ضــيــاعــي  عــلــى  بقيت  إذا 
ِإَذا  ــى  ــتَّ }َح أقولها  أن  أستطيع  ال  املـــوت  عند 
َجاَء أََحَدُهُم امْلَْوُت َقاَل َرِبّ اْرِجُعوِن لََعِلّي أَْعَمُل 
َقاِئلَُها{  ُهَو  َكِلَمٌة  ِإنََّها  َكاَلّ  تََرْكُت  ِفيَما  ا  َصاحِلً

)املؤمنون: 99 - 100(.
التذكرة اخلامسة:

َكاٍن  َمّ ِمن  امْلُنَاِد  يُنَاِد  ــْوَم  }يَ التنادي:  يوم  تذكري 
يَْوُم  ــَك  َذِل ــِقّ  ِبــاحْلَ يَْحَة  الَصّ يَْسَمُعوَن  ــْوَم  يَ َقــِريــٍب 

ُروِج{ )ق: 41 -42(. اخْلُ

التذكرة األولى:
في البداية أذكرك بقوله ]: »تهادوا حتابوا«.

وما هي أحسن هدية وخير هدية وأجمل هدية 
وأفضل هدية؟

لها  تكون  الله  أو أختك في  هي نصيحة ألخيك 
زاداً في الدنيا وزاداً لآلخرة وصندوق العمل ولنا 
)يا  قــال ملعاذ:  الله ] عندما  قــدوة في رســول 
أنت  »بأبي  معاذ:  فقال  ألحبك«  إني  والله  معاذ 
وأمي يا رسول إني والله أحبك، فقال: »أوصيك 
يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة أن تقول: اللهم 

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«.
التذكرة الثانية:

حبيبتي في الله يا محبة هذا الدين، هل جلست  
يوماً مع كتاب الله املبني، هل شبعت منه أبداً؟! 
والله ما شبعنا من هذا الكتاب الذي يأتي شافعاً 

شفيعاً ألصحابه.
هل تذكرت هذا القرآن يوماً:

• فيه شفاء للمؤمنني.
وقلوب  الله ]  رســول  قلب  منه  تفّطر  كتاب   •

الصحابة واخلائفني
• هل قرأته بعينيك أو بلسانك وقلبك؟

• هل عرفت عجائبه معجزاته؟
• هل تدبرت اإلميان؟
• هل تلذذت بخطابه؟
• هل طرق باب قلبك؟

األمل  كــل  وهـــذا  نــعــم،  ستقولني:  أنــك  أحسبك 
فيك، لكنها للذكرى التي ال بد منها، ألنه طريق 
النجاة: }وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 

للمؤمنني{.
التذكرة الثالثة:

أبا  يا  البصري:  للحسن  قيل  للجنة:  هل شمرت 
سعيد كيف نصنع؟ جنالس أقواماً يخوفوننا حتى 
تخالط  إن  إنــك  والله  فقال:  تطير؟  قلوبنا  تكاد 
أن  أمــن، خير من  يــدرك  يخوفونك حتى  أقواماً 

تصاحب أقواماً يؤّمنونك حتي يدرك اخلوف«.
التذكرة الرابعة:

الله ]،  التي عاني منها رسول  املوت وسكراته 
املوت  وملك  حــَلّ بساحتك  وقــد  املــوت  تــصــوري 
واقــف  على رأســك وحشرج صــدرك وتغرغرت 

هل تذكرِت  قبل صندوق العمل
إعداد: جلنة هدية النسائية

متفرقات

2525
الفرقـــان  593 - 30 رجـــب  1431هــــ 

اإلثنـــن - 12 /2010/7م



ملف العدد

2626
الفرقـــان  593 - 30 رجـــب  1431هــــ 

اإلثنـــن - 12 /2010/7م

ملف العدد

أّيد أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة إنشاء وكالة دولية جديدة تختص بشؤون وقضايا املرأة 
أطلق عليها مؤسسة األمم املتحدة للمساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة، وأطلقوا عليها اسم )وكالة 

األمم املتحدة للمرأة(.
ويأمل مسؤولو األمم املتحدة أن تصبح الوكالة اجلديدة واحدة من كبريات املنظمات التابعة لألمم 
املتحدة خصوًصا أن ميزانيتها ستزيد على مليار دوالر سنوًيا، وستضم الهيئة اجلديدة أربعة أجزاء 

خاصة من مواثيق األمم املتحدة التي تتعامل مع قضايا املرأة في العالم.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

الحرب األممية 
على األسرة المسلمة تتواصل

رصدت مليار دوالر لتعرية املرأة املسلمة وإباحة الزنى واإلجهاض



2727
الفرقـــان  593 - 30 رجـــب  1431هــــ 

اإلثنـــن - 12 /2010/7م

لتحقيقها بحسب تأكيدات األمني العام لألمم 
اجلذاب  طابعها  ي��رى  م��ون  ك��ي  ب��ان  املتحدة 
الوفيات  ع��دد  وتقليل  الفقر  م��ن  احل��د  مثل 
أثناء احلمل وال��والدة واملساواة بني الطرفني 
األمم  لتاريخ  املتتبع  أن  غير  امل���رأة،  ومتكني 
املتحدة املشبوه جتاه املرأة يشعر أنها وضعت 
ال��س��م ف��ي ال��ع��س��ل ب��ه��دف إح��ف��اء األه���داف 

احلقيقية من وراء تأسيس هذه الوكالة.
وي��أت��ي ف��ي م��ق��دم��ة ه���ذه األه�����داف البحث 
الزنى خارج نطاق  لتقنني ممارسة  عن سبل 
األسرة وإباحة اإلجهاض اآلمن عبر حصول 
والقانونية  التشريعية  الضمانات  على  امل��رأة 
وراء  م��ن  ضدها  عقوبات  أي  إص���دار  بعدم 
بشكل  األطباء  ل��دى  إجهاض  بعملية  قيامها 
قانوني والسيما أن عدًدا كبيًرا  من الفتيات 

يفقدن حياتهن أثناء هذه العملية.
ما  وراء  من  اجلديدة  الوكالة  تسعى  وكذلك 
يطلق عليه )املساواة( لتدمير الكيان األسري 
املسلم فكلمة )املساواة( تخفي وراءها الرغبة 
في إعطاء املرأة احلرية اجلنسية في قضاء 

شهوتها خارج نطاق األسرة وكذلك احلصول 
إذن  ب��دون  للخارج  والسفر  عمل  فرص  على 
كما  األزواج،  بتعدد  حقها  تقنني  م��ع  ال���زوج 
الزوجات،  ت��ع��دد  ف��ي  ال��ش��رائ��ع  ب��ع��ض  تبيح 
غاضني الطرف متاًما عن مخاطر هذا األمر 
آباء  دون  أبناء  ظاهرة  وانتشار  األس��رة  على 

ومختلطي النسب.
ستار للزنى والفجور

اتفاقية  عجز  بعد  املشبوهة  الوكالة  وترغب 
إليه اجلهات  ما سعت  تنفيذ  )السيداو( عن 
امل��اس��ون��ي��ة م���ن ن��ش��ر ال���زن���ى وال���ف���ج���ور، في 
حلصول  كستار  )امل���س���اواة(  كلمة  اس��ت��غ��ال 
على  وال��ق��ض��اء  نفسها  تطليق  ع��ل��ى  امل����رأة 
ومنع  االختاط  وإباحة  اإلسامي  احلجاب 
ال��زواج بأكثر من واح��دة وإباحة ال��زواج بني 

النساء املسلمات والرجال النصارى.
حزمة  فيتضمن  امل����رأة  مت��ك��ني  م��ف��ه��وم  أم���ا 
م��ن األه����داف ت��رغ��ب ال��وك��ال��ة اجل��دي��دة في 
حتقيقها، منها السعي لدمج املرأة في احلياة 
لم  إن  متساو  بشكل  واالقتصادية  السياسية 
يكن يفوق الرجال عبر إزالة جميع العراقيل 
أمام حصولها على فرص عمل وأجور تتناسب 
جنسهن،  ع��ن  النظر  بغض  إمكانياتهن  م��ع 
ب��ه��دف إش��ع��ال ال��ت��وت��ر ب��ني ال��رج��ل وامل����رأة 
للصراع،  حلبة  إل��ى  بينهما  العاقة  وحتويل 
الرأسماليات  النساء  عليه  يطلق  ما  وإيجاد 
احلاكمة  املعادلة  وتغيير  الفقراء،  وال��رج��ال 
العالم عبر  أنحاء  ال��زواج في جميع  ملؤسسة 
حتويل املرأة إلى خاطبة ودافعة للمهر تتمتع 
بالقوامة عبر إنفاقها على األسرة، متجاهلني 
في  املهم  امل��رأة  ودور  البشرية  الفطرة  متاًما 
بناء األسرة وحتويل العاقة بينها وبني زوجها 
إلى تباغض وشحن  من عاقة مودة ورحمة 
وإنتاج أبناء لم يحصلوا على قسط من عطف 
ب��ق��وة ف��ي مجتمع  األم وح��ن��ان��ه��ا وي��ش��ارك��ون 

اجلرمية.
سيف العقوبات

وما من شك أن وكالة األمم املتحدة اجلديدة 
العمل  دخولها  وإب���ان  أعينها  نصب  ستضع 
استهداف  2011م،  ع��ام  ف��ي  رس��م��ي  بشكل 
دوله  إج��ب��ار  على  والعمل  اإلس��ام��ي  العالم 
وبسيف  السياسية  بالضغوط  التهديد  عبر 
لانصياع  اإلنسان  حقوق  وتقارير  العقوبات 
لتنفيذ مثل هذه األجندات املشبوهة، مستغلة 

ومن املقرر بحسب األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون أن تبدأ الوكالة  عملها اعتباًرا 
من عام 2011م بعد أن تفرغ املنظمة الدولية 

من اختيار شخص لرئاسة الوكالة اجلديدة.
وتهدف الوكالة اجلديدة إلى احلد من نسبة 
الوفيات والفقر في العالم بحلول عام 2015م 
أثناء احلمل  األمهات  وف��اة  تعد قضية  حيث 
الوكالة  ستوليها  التي  الرئيسية  القضايا  من 

اهتماًما خاًصا.
املتحدة عن تأسيس  إع��ان األمم  أث��ار  وق��د 
م��زي��ًدا من  التوقيت  ه��ذا  وف��ي  الوكالة  ه��ذه 
التساؤالت عن تدشني هذه الوكالة في وقت 
تقوم جلنة األمم املتحدة للمرأة بكل الواجبات 
املنوطة مبثل هذه الوكالة اللهم إال إذا كانت 
تبنتها  التي  و)اجل��ن��در(  )ال��س��ي��داو(  مشاريع 
تنفيذ  ف��ي  تنجح  ل��م  ولكنها  امل��ت��ح��دة  األمم 
املخطط املشبوه ولم تتمكن من اإلجهاز على 
الكيان األسري والسيما في العالم اإلسامي، 
وقضاء  والزنى  الشذوذ  إباحة  في  وأخفقت 
األس���رة؛ مما  نطاق  خ��ارج  اجلنسية  الشهوة 
مهمتها  تكون  جديدة  وكالة  تدشني  استلزم 
األولى تنفيذ هذه األجندة املشبوهة وممارسة 
ضغوط مكثفة على الدول العربية واإلسامية 
التي لم تستجب لضغوط هذه املنظمات بشكل 

كلي خال السنوات األخيرة.
سم في العسل

ومن ياحظ األهداف التي تسعى هذه الوكالة 

األمم املتحدة تؤسس 
وكالة جديدة ملا يسمونه 

باملساواة ومتكن املرأة 
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ح��ال��ة ال��ت��ش��رذم ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا األمة 
القوى  غضب  من  األنظمة  بعض  ومخاوف 
الكبرى، فضا عن رغبة بعض األنظمة في 
من  مبظهر  والظهور  دول��ًي��ا  نفسها  تسويق 

النظام املتحضر واملتطور.
وستسعى هذه الوكالة النتزاع تنازالت فيما 
املرأة  املساواة بني اجلنسني ومتكني  يخص 
القطاعني  ف��ي  مناصب  على  احل��ص��ول  م��ن 
)الكوتا(  عبر  واالقتصادي، سواء  السياسي 
برملانات  أغ��ل��ب  ف��ي  امل���وج���ودة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي ح��ال��ًي��ا أو ع��ب��ر تشجيع 
ه���ذه األن��ظ��م��ة ع��ل��ى إزال����ة ك��اف��ة العراقيل 
امل���رأة، وه��ي ضغوط قد يحاول عدد  أم��ام 
من الدول اإلسامية مواجهتها عبر تنسيق 
نفسها مضطرة  أنها قد جتد  املواقف غير 
الباب  يفتح  بشكل  املطالب  ببعض  للقبول 
ولو بشكل جزئي أمام تنفيذ هذه األجندات 
في بلداننا، رغم الرفض القاطع من جانب 
رفض  وه��و  اإلسامية  واملؤسسات  العلماء 
قد يؤدي لتفريغ هذه املطالب، والسيما في 
اجلوانب العقدية واالجتماعية املستقرة من 

مضمونها. 
وي���زي���د م���ن خ���ط���ورة األوض�����اع ف���ي العالم 
اإلسامي جتاه هذه املطالب أن أغلب املمثلني 
من  املنظمات  هذه  داخ��ل  اإلسامي  للعالم 
واليساري وبعضهم مهووس  العلماني  التيار 
خامًسا  طابوًرا  يشكل  بل  الغربي  بالنموذج 
في هذه الوكاالت بشكل يزيد الضغوط على 
الدول اإلسامية لانصياع لهذه األجندات، 
والسيما أنها تتقاطع مع أيديولوجيات ممثلي 
هذه الدول ال تتناقض مع معتقداتهم العلمانية 
والتغريبية، وهو أمر يجعل الدولة اإلسامية 
مطالبة بإعادة النظر فيمن يقومون بتمثيلها 
في هذه الوكالة حتى ال يستخدموا كأدوات 
للطعن في عقيدة أمتنا اإلسامية وتخريب 
الكيان األسري اإلسامي الذي يشكل حجر 
ال��ت��ص��دي حمل����اوالت الهيمنة  األس����اس ف��ي 

الغربية على أمة املسلمني.
وم���ن األم�����ور ال��اف��ت��ة م���ن خ���ال اإلع���ان 
جتاهلها  الوكالة  ه��ذه  تأسيس  عن  الدولي 
املرأة  ت��واج��ه  التي  املشاكل  م��ن  كبير  لعدد 
املشاكل  ومنها  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي 

العالم اإلسامي  امل��رأة في  منها  تعاني  التي 
وعلى رأسها مشاكل األمية التي تشكل أكبر 
حتد للمرأة وعامًا مهددا لوجود أسرة قوية 
ومتعلمة، فضًا عن جتاهل املشاكل الشديدة 
التي تؤرق كاهلها ومنها مشكلة العنوسة مثًا 
فتاة عربية  مليون  أكثر من 20  التي تضرب 
لسلعة جنسية  امل����رأة  وك��ذل��ك حت���ول  م��ث��ًا، 
تستغل من قبل الشركات متعددة اجلنسيات 
لسحق إنسانيتها. ولكن يبدو أن هذه القضايا 
انهيار  في  املتحدة  األمم  رغبات  مع  تنسجم 

الكيان األسري اإلسامي.
الوكالة  املتحدة من خال  األمم  تركيز  ولعل 
اجلديدة هو على قضية املساواة بني الرجل 
على  تطبيقها  يقصد  م��س��اواة  وه��ي  وامل���رأة 
بلدان العالم اإلسامي، متجاهلة كم احلقوق 
بني  ومساواته  للمرأة  اإلس��ام  أعطاها  التي 
التي  القضايا  م��ن  كبير  ع��دد  ف��ي  اجلنسني 

متثل إشفاًقا كبيًرا باملرأة ورغبة في حمايتها 
وانسجاًما مع طبيعتها الرقيقة والعاطفية.

تعظيم وتكرمي
وي��ؤك��د ال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م اخل��ول��ي األستاذ 
املرأة  أع��ط��ى  اإلس����ام  أن  األزه����ر  بجامعة 
وامللل  األدي����ان  ك��اف��ة  لها  تعطها  ل��م  ح��ق��وًق��ا 
امرأة  لكل  احلق  مقدمتها  في  يأتي  والنحل 
لها  ال��زواج واحلياة داخل أسرة ويضمن  في 
إن  بل  وأقاربها،  وأبناؤها  زوجها  يكفلها  أن 
بل  السن  في  تقدمت  كلما  زاد  بها  االهتمام 
إنه أعطاها منزلة عظيمة حني دخل صحابي 
الناس  أح��ق  الله ] يسأله من  على رس��ول 
»أمك«  قال  الله؟  رس��ول  يا  بحسن صحابتي 
وك��رره��ا ث��اث »ث��م أب���وك«. ب��ل وأن اإلسام 
م��ن وضع  أول  ه��و  للخولي  زال  م��ا  وال��ك��ام 
املساواة بني الرجل واملرأة فيما يخص أمور 
كثيرة، وليس أدل على ذلك من اآلية الكرمية: 
ِمْن  َخلََقُكْم  الَّ��ِذي  َربَُّكْم  اتَُّقوا  النَّاُس  }يََأيَُّها 
ِمنُْهَما  َوبَ��َثّ  َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخلََق  َواِح��َدٍة  نَْفٍس 
ِرَجاالً َكِثيراً َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن 
ِإَنّ اللََّه َكاَن َعلَيُْكْم َرِقيباً{ فقد  ِبِه َواألَْرَح��اَم 
ساوى اإلس��ام بني الرجل وامل��رأة في حزمة 
من احلقوق منها أن تنال من العلم والثقافة 
فضًا  بصيرتها،  وينور  عقيدتها  يصحح  ما 
والعدل  والتكليف  العبادة  ف��ي  امل��س��اواة  ع��ن 
القيمة اإلنسانية،  في املسئولية واجلزاء في 

حظر التعدد وإلغاء 
القوامة واملساواة في 

امليراث مفردات خبيثة 
لتدمير األسرة

لألجندة  التصدي 
اخلــــبــــيــــثــــة فــــرض 
مع  والتنسيق  عــن 
اجلــــهــــات الـــدولـــيـــة 
هذا  لوقف  ضـــرورة 

العبث
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مشيًرا إلى أن امليراث الذي يستخدمه الغرب 
لإلساءة لإلسام قد ساوى بني الرجل واملرأة 
ف��ي ع��دي��د م��ن احل���االت ب��ل إن امل���رأة فاقت 
ميراث الرجل في حاالت أخرى، فضًا عن 
أن أفضلية الرجل تتعلق بحقوق وواجبات من 
نفقة وإعاشة عليه القيام بها فيما يخص أمه 

وأخته وزوجته.
ولفت اخلولي إلى أن اإلسام أول من أعطى 
املالية  الذمة  فأعطاها  حقوقها،  كافة  امل��رأة 
املستقلة، ومنحها احلق في رفض من يتقدم 
خلطبتها أو الزواج منها، وأعطاها احلق في 
بينها  زواجها وساوى  بعد  باسمها  االحتفاظ 
وب��ني ال��رج��ل ف��ي ح��ق العمل مب��ا ي��ت��اءم مع 
ظروفها، كل ذلك بعد أن كانت الشرائع والنحل 
األخرى تنظر إليها نظرة ازدراء وحتقير، بل 
أنها كانت تلحقها بالرجل ومتنع من أن تقترب 
من  رجس  أنها  بحجة  املقدس(  )الكتاب  من 
عمل الشيطان، بل وإن شرائعهم كانت تورث 
االب��ن زوج��ة أبيه وهي أم��ور أبطلها اإلسام 
ومنعها  وصانها  تكرمي  نظرة  للمرأة  فنظر 
يريد  كما  رخيصة  جنسية  لسلعة  تتحول  أن 
وأخاقها  عرضها  وص��ان  فحفظها  ال��غ��رب، 

وأكرمها بشكل غير مسبوق.
واعتبر اخلولي أن هدف الوكالة اجلديدة التابعة 
اإلسامية،  بالثوابت  العبث  هو  املتحدة  لألمم 
وال��ع��م��ل على إزال���ة ه��ذه ال��ث��واب��ت م��ن ميراث 

وقوامة، وهدم كيان األسرة املسلمة عبر حتويل 
املرأة إلى سلعة جنسية رخيصة وإعطائها احلق 
الشرعية  القنوات  خ��ارج  اجلنس  ممارسة  في 
وإب��اح��ة اإلج��ه��اض ودخ��ول س��وق العمل بشكل 
مقاومة  أن  معتبًرا  األس���رة،  دم��ار  م��ع  يتواكب 
يسعى  كل مسلم  على  ف��رض عني  العبث  ه��ذا 
للتصدي له، وتشكيل قوة ضغط وتأييد للدول 

اإلسامية ملقاومة هذا العبث.
مخطط جهنمي

كاميليا  املهندسة  ت��رى  نفسه  اإلط���ار  وف��ي 
العاملية  ال��ل��ج��ن��ة اإلس��ام��ي��ة  رئ��ي��س��ة  ح��ل��م��ي 
)املساواة(  مصطلحي  أن  وال��ط��ف��ل  ل��ل��م��رأة 
و)متكني املرأة( مصطلحان يتسمان باملراوغة 
وال هدف لهما إال هدم بنية األسرة املسلمة 
من خال السعي لعوملة منط احلياة العربية 
واإلسامية وسعًيا الستبدال الثقافة الغربية 
اجلديدة  ال��وك��ال��ة  معتبرة  اإلس����ام،  بثقافة 

لألمم املتحدة مبنزلة إعان حرب على ثوابت 
األسرة املسلمة.

إلى السعي لفض  املهندسة كاميليا  وأش��ارت 
منظومتها  وإف���س���اد  امل��س��ل��م��ة  امل�����رأة  ب���ك���ارة 
والتفسخ،  ال��ع��ري  إش��اع��ة  ع��ب��ر  األخ��اق��ي��ة 
كيان  حتكم  التي  النظم  تغيير  على  والعمل 
األس��رة املسلمة، الفتة إلى وجود تواكب بني 
إفساد  وبني  امل��رأة(  )متكني  انتشار مصطلح 
عقلها عبر إعطائها حق الطاق والسفر دون 
علم زوجها واملساواة في امليراث بل واقتسام 
امل��م��ت��ل��ك��ات ب��ع��د االن��ف��ص��ال وإف���س���اد امل���رأة 
لسوق  املرأة  اقتحام  أن  إلى  املسلمة، مشيرة 
وخيمة  لعواقب  أديا  الرجل  ومزاحمة  العمل 
العنوسة  أرق��ام  في  القياسي  االرت��ف��اع  منها 
وكذلك تصاعد أرقام الطاق وتنامي ظاهرة 

األبناء دون آباء.
العاملية  اإلس��ام��ي��ة  اللجنة  رئيسة  وطالبت 
الهجمة  ل��ه��ذه  ال��ت��ص��دي  ب���ض���رورة  ل��ل��م��رأة 
عبر  األس��ري لإلسام  الكيان  على  اجلديدة 
مع  والتنسيق  اإلسامية،  الصفوف  توحيد 
جهات دولية مناهضة ملا تسعى إليه املنظمات 
املاسونية لتدمير الكيان األسري، مشددة على 
اإلسامية  للبلدان  قوية  وقفة  وج��ود  أهمية 
لكيا  تقر الوكالة اجلديدة سياسات مناهضة 
لتعاليم اإلسام، بدال من االنتظار ومواجهة 

عواقب وخيمة.

حتويل املرأة لسلعة 
جنسية وتخريب 

الثوابت اإلسالمية أهم 
أهدافها 

وج���اء ف��ي ك��ت��اب )م��ج��م��وع ف��ت��اوى ورسائل 
الشيخ ابن عثيمني، توضيحاً لعبارة املساوة 
التي تتكرر على ألسنة وأقام بعض الكتاب 
يجب  وهنا  الله:  رحمه  فضيلته  ق��ال  حيث 
يستعمل  م��ن  ال��ن��اس  م��ن  أن  على  ننبه  أن 
بدل العدل: املساواة! وهذا خطأ، ال يقال: 
التسوية  تقتضي  قد  املساواة  ألن  مساواة؛ 
بني شيئني احلكمة تقتضي التفريق بينهما.

وم����ن أج����ل ه����ذه ال����دع����وة اجل����ائ����رة إلى 
التسوية صاروا يقولون: أي فرق بني الذكر 
واألنثى؟! سووا بني الذكور واإلن��اث! حتى 
احلاكم  بني  ف��رق  أي  قالت:  الشيوعية  إن 
واحمل��ك��وم، ال ميكن أن يكون ألح��د سلطة 
ليس  وال��ول��د،  الوالد  أح��د، حتى بني  على 

للوالد سلطة على الولد... وهلم جرا.

لكن إذا قلنا بالعدل، وهو إعطاء كل أحد 
احمل���ذور، وصارت  ه��ذا  زال  يستحقه،  م��ا 

العبارة سليمة.
ولهذا، لم يأت في القرآن أبدا أن الله يأمر 
بالتسوية! لكن جاء: }إن الله يأمر بالعدل{ 
)النحل: 90(، }وإذا حكمتم بني الناس أن 

حتكموا بالعدل{ )النساء: 58(.
وأخ��ط��أ ع��ل��ى اإلس����ام م��ن ق���ال: إن دين 
اإلس���ام دي��ن امل���س���اواة! ب��ل دي��ن اإلسام 
املتساويني،  ب��ني  وه��و اجلمع  ال��ع��دل،  دي��ن 
يريد  أن  إال  امل��ف��ت��رق��ني،  ب���ني  وال��ت��ف��ري��ق 
باملساواة: العدل؛ فيكون أصاب في املعنى 

وأخطأ في اللفظ.
ول��ه��ذا ك��ان أكثر م��ا ج��اء ف��ي ال��ق��رآن نفي 
يعلمون  الذين  يستوي  امل��س��اواة: }ق��ل هل 

والذين ال يعلمون{ )الزمر: 9(، }هل يستوي 
الظلمات  تستوي  أم هل  والبصير  األعمى 
منكم  يستوي  }ال   ،)16 )الرعد:  والنور{ 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
وقاتلوا{  بعد  من  أنفقوا  الذين  من  درجة 
)احلديد: 10(، }ال يستوي القاعدون من 
املؤمنني غير أولي الضرر واملجاهدون في 

سبيل الله{ )النساء: 95(.
ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر باملساواة 
أبدا، إمنا يأمر بالعدل، وكلمة )العدل( أيضا 

جتدونها مقبولة لدى النفوس.
وأحببت أن أنبه على هذا؛ لئا نكون في 
كامنا إمعة؛ ألن بعض الناس يأخذ الكام 
على عواهنه، فا يفكر في مدلوله وفيمن 

وضعه وفي مغزاه عند من وضعه.

أخطأ من يقول: إن اإلسالم دين املساواة.. بل هو دين العدل
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على  الطلبة  جميع  سيحصل  ال��ل��ه  ش��اء  إن   <
حتى  أنفسهم  املشايخ  من  وإج���ازات  ش��ه��ادات 
الترخيص  استخراج  ونستطيع  لنا  الله  ييسر 

قريًبا.
معايير التقييم

تقييم  خاللها  من  يتم  التي  املعايير  ما   >
الطلبة خالل السنة الدراسية؟

ولكن  ك��ب��ي��رة،  أه��م��ي��ة  للتقييم  أن  ش��ك  ال   <
اإلشكالية في هذا األمر أن عدد الطلبة كبير - 
نسأل الله أن يبارك فيهم -  واملعلمون والشيوخ 
العمل  بني  أخرى  بأشياء  منشغلون  عام  بشكل 
وال�����دروس اخل��اص��ة ل��ك��ل م��ن��ه��م، وك��ث��ي��ر منهم 
ع��دم قدرتهم  ع��ن  ي��ع��ت��ذرون   - ال��ل��ه  -حفظهم 
على متابعة هؤالء الطلبة وخاصة النساء منهم، 
إلزامي؛  غير  لهن  بالنسبة  احلضور  إن  حيث 
االختبارات  نتائج  على  االعتماد  ص��ار  لذلك 
اختبارات  عمل  ف��ك��رة  وح��ت��ى  ف��ق��ط،  النهائية 

عرضنا األمر على كثير من املشايخ، فمنهم من 
يرى  حلني  توقف  من  ومنهم  النشغاله،  اعتذر 
مدى جناح املدرسة، والذي وافق هو من يعمل 
أحد  يعارض  لم  الله  بفضل  ولكن  اآلن،  معنا 
في  زلنا  ما  أننا  وخاصًة  واف��ق،  والكل  الفكرة 

السنة التمهيدية.
سيحصل  الـــتـــي  الـــشـــهـــادة  طــبــيــعــة  مـــا   >
عليها الطالب حال تخرجه، وهل ستكون 

معتمدة من جهة أكادميية معينة؟

حفظه   – الشيخ  بداية ح��واري مع  ك��ان ه��ذا   
الله – عن مدرسة )ورثة األنبياء( تلك التجربة 
الرائدة التي نبتت في أرض طيبة لطاملا َرَعْت 

مثل هذه التجارب قدمًيا وحديًثا.
 واستكملت احلوار مع الشيخ – حفظه الله – 
وسألته عن املعايير التي مت من خاللها اختيار 

املناهج واملعلمني واملشايخ الفضالء باملدرسة؟
فقال حفظه الله: 

> امل��ن��اه��ج ال��ت��ي ت���درس ب��امل��درس��ة ه��ي العلوم 
الشرعية املعروفة من الفقه واحلديث والتفسير 
وعلوم القرآن وعلوم املصطلح والعلوم الشرعية 
الشرعية  الكليات  في  تُ��دَرّس  التي  عام  بشكل 
ككلية الشريعة بجامعة الكويت  وجامعة امللك 
األزهر  وجامعة  اإلس��الم��ي��ة  واجل��ام��ع��ة  س��ع��ود 
وغيرها من اجلامعات اإلسالمية املعروفة، ومت 
اختيار املشايخ واملدرسني باملدرسة بعناية تامة 
الفكرة  تنفيذ  بالبدء في  الله، وملا قمنا  بفضل 

حتويل األفكار إلى مشاريع عمل ليس باألمر الهن، فاألفكار ال تنشأ من فراغ، وإمنا تنسج املعاناة خيوطها 
األولى، وال تنجح فكرة ما إال إذا استجمعت شروطًا عدة للنجاح، فال تنجح أي فكرة ما لم يحملها شخص 
متلك عليه كيانه وتأخذ مبجامع نفسه فيعيش الفكرة ويعيش لها، ُيّجسدها سلوًكا وفكًرا، وتستغرق عليه 
ُجَلّ وقته، وبَقْدر وضوح رؤية ذلك الشخص لفكرته وتعمقه في فهمها واستبصاره مبستقبلها ينجح في 
تنفيذ فكرته على أرض الواقع، هذا باختصار ما حدث في مشروع مدرسة ورثة األنبياء حيث كانت كما ذكر 
ة في ُمخّيلته، حيث كان ينظر الشيخ  شيخنا الفاضل الشيخ عثمان اخلميس – حفظه الله - فكرة شخصَيّ
إلى طلب العلم في الكويت وإلى ضعفه نوًعا ما، وعدم وجود منهج تأصيلي يجتمع عليه طلبة العلم، ففكر 
في البداية في مدرسة تستقبل األطفال منذ الصغر أي من االبتدائي ثم املتوسط ثم الثانوي، فيتخرجون 
ة، وكانت هذه أمنية وفكرة كان  فيها وقد اْعُتنَي بهم عناية تامة بحفظ القرآن الكرمي وحفظ متون الُسَنّ
ر الله له أحد اإلخوة الذي عرض عليه فكرة إنشاء مدرسة للكبار،  يتمنى حتقيقها، وفي الوقت نفسه سَخّ
وملا وجد الشيخ أن الفكرة األولى حتتاج إلى حتضير وإعداد كبير بعكس الفكرة اجلديدة قرر البدء بإنشاء 

مدرسة للكبار، واستقر الرأي على تسميتها )مدرسة ورثة األنبياء( وبفضل الله مت إنشاء املدرسة.

جتربة رائدة رغم قلة اإلمكانيات 

مدرسة )ورثة األنبياء( .. منارة علمية 
في أرض الكويت

أجرى احلوار: وائل رمضان  

جتربة رائدة تنبت في 
أرض طيبة لطاملا رعت 

مثل هذه التجارب قدميًا 
وحديثًا
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قصيرة وجدنا من الصعوبة تنفيذها وكما قلت 
لك فنحن ما زلنا في بداية الطريق.

ضعف   - الــلــه  حفظكم   - املــالحــظ  مــن   >
من  فكثير  للمدرسة،  اإلعالمية  احلملة 
إال  عنها  يسمع  لــم  الــعــلــم  وطــلــبــة  الــنــاس 
شيًئا  عنها  يعرف  لم  من  ومنهم  متأخًرا، 

على اإلطالق؟
واملنة،  احلمد  ولله  عملنا  الذين  ثالثة  نحن   <
وال يوجد أي جلنة أو جهة رعت هذا املوضوع  
لم نطلب من أحد منهم  ولكننا  رفًضا  ليس   -
– وبفضل الله هي جهود فردية وشخصَيّة إلى 

اآلن، ونسأل الله أن يبارك فيها.
< وأنـــتـــم فـــي نــهــايــة الــســنــة الـــدراســـيـــة 
حتققت  التي  الثمرات  هي  ما  التمهيدية 
فــي هــذه الــفــتــرة والــتــي ميكن مــن خاللها 

احلكم على جناح املدرسة من عدمه؟
استمرارية  اآلن هي  إلى  ثمرة حتققت  أهم   <
السنة  نهاية  في  وكوننا  الله،  بفضل  امل��درس��ة 
زال��ت كبيرة،  م��ا  الله  األول���ى واألع���داد بفضل 
فهذا دليل القبول عند الناس، ونرجو أن نكون 

من املقبولني عند الله تبارك وتعالى.
والثمرة الثانية هي ثناء كثير من الرجال والنساء 
واستفادتهم  امل��درس��ة  جهود  على  الله  بفضل 

منها.
واألم���ر ال��ث��ال��ث رغ��ب��ة ك��ث��ي��َرّ م��ن احملسنني في 
من  رأوه  ا  ملمِ مادًيا  املدرسة  دعم  في  املساهمة 

تلك الثمرات بفضل الله.
< ماذا تقول للمشككن في قدرة املدرسة 
وأنها مجرد حماس وقتي  على االستمرار 

سرعان ما ينفض وينقضي؟
> هؤالء هم املثبطون وهم في كل زمان ومكان، 
واإلنسان حقيقًة إذا سمع أقوال هؤالء املثبطني 
واستجاب لهم لن يصنع شيًئا، ولألسف هؤالء 
وأق��وال��ه��م معروفة  ك��ل مجتمع  ف��ي  م��وج��ودون 
دائًما: فلن تنجح، ستفشل، وغيرها من العبارات 
نحن  ولكن  غيرها،  يُجيدون  ال  التي  احملبطة 
لله سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه أن  نعمل 
يوفقنا، ولن نستطيع أن نوقفهم ولكننا سنعمل، 

ونسأل الله لنا ولهم الهداية.
احلركة العلمية

< مــــا  تــقــيــيــمــكــم لــلــحــركــة الــعــلــمــيــة في 
الــكــويــت، وخــاصــة أن مــشــروع املــدرســة من 

املشاريع الرائدة في هذا الشأن، كذلك فإن 
هذه  مثل  انطالق  مؤخًرا  شهدت  الكويت 
وجامعة  احلديث  دار  كمدرسة  املؤسسات 
املشاريع  الــعــاملــيــة وغــيــرهــمــا مــن  املــديــنــة 

العلمية؟
> بداية بالنسبة لدار احلديث التي خرجت أنا 
أتوقع أنه مت التحضير لها من قبل ولله احلمد 
عند  واردة  الفكرة  أن  على  دليل  وه��ذا  واملنة، 
نقول  وال  امل���دارس،  ه��ذه  مثل  إلن��ش��اء  إخواننا 
يسعون  كما  نسعى  ولكننا  لغيرنا،  ق��دوًة  نحن 
وهم معنا على اجلادة وعلى هذا املنهج السليم، 
وأرجو أن تكون مثل هذه املشاريع لبنات طيبة 
في هذه البالد، وأيًضا تكون بداية إن شاء الله 
بي  اتصل  وق��د  أخ���رى،  أم��اك��ن  ف��ي  النتشارها 
بعض اإلخوة من قطر وأبدوا إعجابهم بالفكرة، 
إل���ى عشرين  ق���ام وف���ٌد منهم وص���ل  وب��ال��ف��ع��ل 
شخًصا وزارونا واطلعوا على الفكرة بالتفصيل 

وتشجعوا إلنشاء مثلها في قطر.
السلفية  واملعاهد  املـــدارس  الله  بفضل   >
بلدان  واجلامعات اإلسالمية موجودة في 
كثيرة من بالد املسلمن، فهل لديكم خطة 
بينكم  فيما  اجلهود  لتنسيق  مستقبلية 
إنشاء  يتم  ال  وملــاذا  املؤسسات،  تلك  وبــن 

رابطة خاصة جتمع تلك اجلهود؟
ا، ونحن اآلن  > طبًعا هذه األم��ور مطلوبة ج��ًدّ
في بداية الطريق، ومجرد أن تنتهي هذه السنة 

التمهيدية سنبدأ سلسلة من الرحالت العلمية 
والتنسيق واالرتباط مع إخواننا املشايخ والعلماء 

في كل بالد العالم.
< ختاًما بارك الله فيكم، كلمة توجهونها 
لطلبة العلم  الدارسن منهم في املدرسة أو 
غيرهم ممن لديهم الرغبة في االلتحاق 

بهذا الركب املبارك.
> أقول لهم شعارنا في هذه املدرسة:

العلم يبني بيوًتا ال عماد لها
واجلهل يهدم بيت العز والكرم

ندعو جميع الطلبة أن يلتحقوا إذا بدأ التسجيل 
مرة أخرى، ونحن بفضل الله عندنا من الطلبة 
عندنا  طالب  وأصغر  السن،  في  كبار  هم  من 
عمره تسع سنوات وقد اشترك هو وأمه وأبوه، 
وع��ل��ى ال��ش��ب��اب أن ي��ح��رص ع��ل��ى ط��ل��ب العلم 

وحتصيله، ونسال الله التوفيق للجميع.
اإلجرات اإلدارية للمدرسة

وبعد لقائي بالشيخ حفظه الله التقيت باملسؤول 
اإلداري للمدرسة الذي آثر عدم ذكر اسمه، ولعله 
بعد  املدرسة  وراء جناح  املجهولني  اجلنود  من 
الذي  الشخص  وتعالى، وهو  تبارك  الله  فضل 
بالسؤال  إليه الشيخ في حديثه، وبادرته  أشار 
فيما  املدرسة  اإلداري��ة في  العملية  عن طبيعة 
يخص الهيكل واملقر اإلداري  للمدرسة، وفريق 
العمل الذي يدير تلك العملية، فقال مشكوًرا: 
محدوًدا  زال  ما  فهو  اإلداري  للهيكل  بالنسبة 
حيث إنه قيد اإلنشاء ولم تنته الصورة النهائية 
له بعد، فاملشرف العام للمدرسة فضيلة الشيخ 
عثمان اخلميس، ثم مدير اللجنة العلمية الشيخ 
مهمتها  التي  العلمية  اللجنة  ثم  السالم،  نواف 
للمدرسة،  العلمية  امل��ن��اه��ج  وتنظيم  متابعة 
واللجنة اإلدارية تعتمد حالًيا على التطوع، ولم 
يتم توظيف أحد حتى اآلن، وإمنا سوف يكون 
االنتهاء  بعد  املوظفني  وتعيني  اإلداري  التنظيم 

من بناء مقر املدرسة إن شاء الله.
آليات التسجيل 

< ما آليات تسجيل الطلبة باملدرسة، وهل 
الذين  عــدد  وكــم  منهم،  رســـوم  أخــذ  يتم 

سجلوا باملدرسة هذا العام؟ 
ال��راغ��ب��ني في  ال��ط��الب  > يتم تسجيل أس��م��اء 
به  تعقد  الذي  املسجد  في  باملدرسة  االلتحاق 
أما عن  رمزية،  مقابل رسوم  العلمية  ال��دروس 
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الصحابة  م��ن  كأسالفنا  ال��ع��ب��اد   م��ن  بعدهم 
ال��ط��ي��ب��ني ال��ط��اه��ري��ن وال��ت��اب��ع��ني وم���ن تبعهم 
ومالك  حنيفة  كأبي  الكبار  أئمتنا  أم��ث��ال  م��ن 
وهذه  جميعا،  الله  رحمهم  وأحمد  والشافعي 

ُسنَّة الله في خلقه.
وخ��ت��اًم��ا: ال ش��ك أن��ن��ا بعد ه��ذا احل���وار جند 
أنفسنا أمام جتربٍة رائدة بذل أصحابها كثيراً 
من اجلهد رغم قلة إمكاناتهم املادية والبشرية، 
لهم  ويكتب  فضله  عليهم  ي��ت��َمّ  أن  ال��ل��ه  ن��س��أل 
أَنّ األمة في أمس  التوفيق والسداد، وال شك 
يكون  التي  املتميزة  النماذج  هذه  ملثل  احلاجة 
لديها القدرة على االنتقال بالعمل لإلسالم من 
ميدان القول والفكر إلى ميدان العمل واجلّد، 
ومثل هذه املشاريع التي تعتني بالعلم وطلبه ال 
والرعاية ممن يحملون  الدعم  كل  تلقى  أن  بد 
ه��َمّ ه��ذا ال��دي��ن، م��ن أول��ئ��ك الصادقني الذين 
إليه  وصلت  ال��ذي  احل��ال  على  قلوبهم  حتترق 
الذين  هم  وحدهم  الربانيون  فالعلماء  األم��ة، 
لديهم القدرة مبا ميلكونه من قوة اإلميان وقوة 
ة من الضعف إلى القوة،  العقيدة أن ينقلوا األَمّ
الكرامة واحلريَّة، ومن  إلى  والهوان  الذل  ومن 
إلى  االستضعاف  وم��ن  ال��وح��دة،  إل��ى  الشتات 
ما  وه���ذا  األرض،  ف��ي  والتمكني  االس��ت��خ��الف 
من  وغيرها  األنبياء  ورث��ة  مدرسة  إليه  تسعى 
املؤسسات السلفية العلمية، نسأل الله التوفيق 

للجميع.

العقبات األساسية
تقابلكم  الـــتـــي  احلــالــيــة  الــعــقــبــات  مـــا   >
وتنظيم  املــــدرســــة  إدارة  فـــي  كــــإداريــــن 

شؤونها؟
> من العقبات األساسية التي تواجه اإلداريني 
ح��ال��ًي��ا ع��دم وج���ود مقر ل��ه��م، وأي��ًض��ا النقص 
املادي؛ مما يسبب عدم إمكانية تعيني موظفني 
الله  نسأل  التي  األم��ور  للمدرسة، وغيرها من 
الله  في  فأملنا  الله،  ب��إذن  قريبا  نتجاوزها  أن 

كبير.
< ما رؤيتكم للمدرسة بعد خمس سنوات 

من اآلن؟ 
الله عز وجل أن يكتب لهذه املدرسة  > نسأل 
هدف  يتحقق  وأن  ال��ع��ب��اد  بها  وينفع  ال��ن��ج��اح 
من   جديداً  جياًل  ج  ّ نُ��خ��رمِ ب��أن  املنشود  املدرسة 
ورثة األنبياء وهم العلماء؛ ليحملوا على عاتقهم 
ال��دي��ن، وليوصلوا ه��ذه األم��ان��ة ملن  أمانة ه��ذا 

حاليا  امل��درس��ة  في  املسجلني  الطلبة  ع��دد 
فيقارب عددهم األلف وثالثمائة طالب.

السنة  ُتكلمنا مشكوًرا عن نظام  < هل 
الدراسية وعدد أيام الدراسة والساعات 
الطالب  يـــدرســـهـــا  الـــتـــي  الــــدراســــيــــة 

باملدرسة وهل احلضور إلزامي؟
> نظام السنة الدراسية على فصلني، وعدد 
تقريًبا،  السنة  في  يوماً   32 ال��دراس��ة  أي��ام 
واالثنني  السبت  يومي  في  حالًيا  والدراسة 
من كل أسبوع  من بعد صالة العصر حتى 
الساعة التاسعة والنصف لياًل، يستثنى منها 

أيام العطل الرسمية.
عن  ال��دروس  إل��ى  االستماع  للنساء  وميكن 
طريق اإلنترنت دون احلضور إلى املسجد، 
أما الطالب فاحلضور بالنسبة لهم إلزامي 
عدا أصحاب الظروف القاهرة فمن املمكن 

استثناؤهم.
آليات االختبار

أي  الطلبة وفي  آليات اختبار  ما هي   >
مكان سيعقد االختبار؟

> سوف يتم اختبار الطالب في نفس املسجد 
على الطريقة التقليدية لالختبارات.

التعليمية  العملية  أن  املــعــروف  مــن   >
كــانــت تتم  ولـــو  مــا حــتــى  نــوًعــا  مكلفة 
داخل املسجد، فهل لديكم مشكلة في 
توفير النفقات التي حتتاجها املدرسة، 
وهل الرسوم املأخوذة من الطالب تغطي 

تكاليف تلك العملية؟
نواجه  نحن  نعم  للمصاريف،  بالنسبة   <
املادي،  والعجز  الصعوبات  بعض  أح��ي��اًن��ا 
اخليرية  اللجان  بعض  مع  بالتعاون  فقمنا 
امل��س��اع��دات م��ن قبلهم  ب��ع��ض  ت��ق��دمي  ومت 
مشكورين، وما زالت املدرسة بحاجة للدعم 
الرئيسي  املقر  بناء  لتكاليف  امل��ادي خاصة 

للمدرسة.
وإلى اآلن املورد الرئيسي ملصاريف املدرسة 
عن طريق أخذ الرسوم من الطالب، علًما 
مادية،  ك��أرب��اح  شيئاً  تأخذ  ال  امل��درس��ة  أن 
فهي مدرسة خيرية يحتسب القائمون عليها 
األج���ر م��ن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى، وامل��درس��ة ملتزمة 

بجميع قوانني الدولة في جميع شؤونها.

مدرسة خيرية يحتسب 
القائمون عليها األجر 

من الله تعالى، واملدرسة 
ملتزمة بجميع قوانن 

الدولة في جميع شؤونها
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وحتفظ  امليياييين  بيين  تنتشر  الييتييي 
الصفحات  فييي  وتييطييبييع  بييالييوسييائييط 
اليينيياس جيييييًا بعد جيل؟!  ويييقييرؤهييا 
أقيييول لييهييؤالء املييروجيين لييهييذا النوع 
ميين اإلعييييام: اتييقييوا الييلييه فينا وفي 
شباب األمة؛ فإعام اجلرمية ضرره 
أكبر من نفعه، ويجب عليكم السعي 
في  الفاضلة  القيم  إبيييراز  أجييل  ميين 
اليينييفييوس، بيييدالً ميين احلييكييايييات التي 

تؤخر وال تقدم.
< نقد املسؤولن هل يندرج حتت 

قضية احلاكمية وولى األمر؟
يعد  هييل  بييالييسييؤال:  تقصد  لعلك   <

والغرابة  )اإلثيييييارة  ملعايير  األعييمييى 
واالهييتييمييام اإلنييسييانييي( وغيييييرهييا من  
القيم واملعايير اخلبرية التي وضعها 
من  املجرد  منظورهم  وفق  الغربيون 

البعد اإلمياني واألخاقي.
فاإلعام الذي يهتم بأخبار اجلرائم 
مروجوه  يحتاج  والفضائح  والفظائع 
وتذكر  النفس،  مع  جييادة  وقفة  إلييى 
قول الله تعالى: }ما يلفظ من قول 
إال لديه رقيب عتيد{، فإذا كان هذا 
واحدة  مييرة  تنطق  الكلمة  حييال  هييو 
لشخص واحد في مجلس واحد »قد 
تلقى به في النار...« فكيف بالكلمة 

< كـــيـــف تـــــرى إعــــــام اجلـــرميـــة 
وأثــــــره الــســيــئ عــلــى األمـــــة من 

وجهة نظرك؟
تشكل  بييييالييييذات  اليينييقييطيية  هيييييذه   <
بحكم  لييي  بالنسبة  كييبيييييراً  اهتماماً 
أنني أنتمي إلى قبيلة )الصحافين( 
الكبيرة، وأقول في هذه النقطة إننا 
نحتاج إلى )قيم خبرية( جديدة تتفق 
في  واملطلوب  اإلسيييام،  معايير  مييع 
اإلعاميون  يجتهد  أن  املجال  هييذا 
املييسييلييمييون ميين أجيييل تييعييديييل معايير 
كليات  فييييي  تييييييدرس  اليييتيييي  اخليييبييير 
الصحافة واإلعام، بدالً من االتباع 

أكد نائب األمن العام جلماعة أنصار السنة بالسودان وخطيب مسجد امللك فيصل بن عبدالعزيز بأم درمان  
املؤمنن  وأمهات  الرجل بأي حال من األحــوال،  الدعوة ال يقل عن دور  املــرأة في  أن دور  البال  كامل عمر 
والصاحلات قدميًا وحديثًا ضربن أروع األمثلة في التعليم والتعريف بتعاليم الدين، وقال في اجلزء الثاني 
من حواره مع )الفرقان(: إن  قضايا املسلمن ال ميكن أن حتل بن عشية وضحاها، وال منلك العصا السحرية 
التي حتل املشكات، مشيرا إلى أن  التجمعات اإلسامية املوجودة اليوم مثل )رابطة العالم اإلسامي( و 

)اجلامعة العربية( وغيرهما فيها خير كثير من ناحية توحيد الرؤى واجلهود. 
وحث البال اإلعامين املسلمن على  تعديل معايير اخلبر التي تدرس في كليات الصحافة واإلعام بداًل 

من االتباع األعمى ملعايير )اإلثارة والغرابة واالهتمام اإلنساني(.
وقال: إن الفضائيات اإلسامية لم  تنجح في البديل اإلسامي،  فما زال املشوار أمامها طويًا ولكنها بذرة 

خير يجب أن ترعى وتنمى، ويجب أال يدب اليأس في نفوس القائمن على أمر هذه الفضائيات. 
وأوضح أن إهمال العقيدة الصحيحة وعدم العمل بها والدعوة إليها من تلبيس الشيطان على هذه األمة؛  

فموضوع العقيدة هو املوضوع األول الذي يجب أن يحظى باهتمام الدعاة في كل زمان ومكان.

حاوره: عالء الدين مصطفى

نائب األمني العام جلماعة أنصار السنة بالسودان كامل البالل لـ )الفرقان(:

البالل: إهمال العقيدة الصحيحة وعدم العمل 
بها من تلبيس الشيطان على هذه األمة )2-2(

الفضائيات اإلسالمية بذرة خير يجب أن ترعى وتنمى

حوار
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النقد خروجاً على احلاكم؟ فأقول 
جواباً عن هذا: إن النقد إذا كان 
والتحريض  التشهير  منه  القصد 
نييوع من البلبلة  من أجييل إحييداث 
فاشك  املسلمة  املجتمعات  فييي 
أنه مرفوض، أما إذا كان من أجل 
النصيحة وفق ضوابطها الشرعية 
ومن أجل اخلير واإلصيياح فهذا 
قال:  فالرسول ]  فيه؛  ال شيء 
الكثيرين  النصيحة« ولكن  »الدين 
الفضيحة،  الييدييين  عندهم:  اآلن 
ما،  خييطييأ  رأوا  إذا  فييتييجييدهييم 
يبادرون  ال  متوهماً،  أو  حقيقّياً 
والتفاهم  باملسؤول  االتصال  إلى 
معه بصورة أخوية، ولكنهم يدقون 
طبول احلرب ويؤلبون الناس عليه 

، وهذا خطأ كبير.
< كــيــف ميــكــن الـــتـــعـــاون  بن 

السلفين في العالم؟
موجود،  الييلييه  بحمد  الييتييعيياون   <
وثورة  وتكثيره،  تعزيزه  واملطلوب 
االتيييصييياالت عييمييقييت وقييييوت هذا 
التعامل، واآلن السلفيون يقدمون 
املجتمعات  فييي  الطيبة  اليينييميياذج 

التي  األعمال  في  بتعاونهم  املختلفة 
تعود باخلير على الناس مثل: كفالة 
املساجد  وبيينيياء  اآلبيييار  وحفر  اليتيم 
وجيييهيييود اإلغييياثييية لييلييمييتييضييررييين من 
اليييكيييوارث؛ ممييا كيييان لييه أكييبيير األثر 
للداعية  الزاهية  الييصييورة  رسييم  في 
من  كثير  سكان  أذهييان  في  السلفي 
مناطق العالم الثالث. ويجب علينا أن 
نسعى أيضاً من أجل التعاون إلسماع 
كلمة التوحيد للدول املتقدمة مادّياً، 
فكرّياً،  املجتمعات  هذه  بغزو  وذلييك 
ننشئ  وأن  عليهم  الييكييرة  نعيد  وأن 
والصحف  واإلذاعيييييات  الفضائيات 
وتبن  بلغاتهم  إليهم  تتحدث  الييتييي 
إلى  لهم محاسن اإلسام وتدعوهم 
أرسلنا  )}وما  في صفه:  االنخراط 
ميين رسيييول إال بييلييسييان قييومييه ليبن 

لهم{.
< نريد نصائح للمرضى وللمعاق 

وألهل املعاق.
والشر،  باخلير  املؤمن  يبتلي  الله   <
وأمر املؤمن كله خير كما صح بذلك 
احلديث عن املصطفى ] ، فالصبر 
على االبتاء فيه خير كثير للمريض 
أن  يعلموا  أن  عليهم  فيجب  وألهله. 
مفتاح  الصبر  وأن  يسرا  العسر  مع 
الفرج، واملريض أو املعاق عضو كامل 
العضوية في املجتمع املسلم يجب أن 
وإبراز  دوره   ألداء  الفرصة  له  تتاح 
يكلف  وال  قييدراتييه،  بحسب  مواهبه 

الله نفساً إال وسعها.
بــــالــــداعــــيــــة  نـــنـــهـــض  كــــيــــف   >

املسلمة؟
> دور املييرأة في الدعوة ال يقل عن 
األحوال،  من  حييال  بييأي  الرجل  دور 
وأمهات املؤمنن والصاحلات قدمياً 
األمييثييليية في  أروع  ضييربيين  وحييديييثيياً 
الدين،  بتعاليم  والييتييعييريييف  التعليم 
واملطلوب شحذ همم أخواتنا وبناتنا 
نحو التفقه في دين الله، وأن يقمن 
التعليم  فييي  بييهيين  امليينييوط  بيييدورهييين 
أن  وأحسب  اإلسييام.  رسالة  ونشر 
الكمبيوتر  مثل  احلديثة  املخترعات 
فييي هذا  يقدمها  الييتييي  واإلمييكييانييات 
املجال ال تعطي أياً منهن عييذراً في 
الدعوة  مييجييال  ارتييييياد  عيين  التخلف 

عاملة أو متعلمة.
قضايا  نــحــل  أن  ميــكــن  كــيــف   >
ــــمــــن مـــــــن خـــــــــال جـــهـــة  املــــســــل

إسامية؟
> قضايا املسلمن ال ميكن أن حتل 
بن عشية وضحاها، وال منلك العصا 
املشكات،  حتيييل  اليييتيييي  الييسييحييرييية 
املوجودة  اإلسييامييييية  والييتييجييمييعييات 
اليوم مثل )رابطة العالم اإلسامي( 

العقيدة هي املوضوع األول 
الذي يجب أن يحظى 

باهتمام الدعاة في كل 
زمان ومكان
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املنتسبن للسلفية؟ 
العقيدة  إهييييمييييال  أن  شييييك  ال   <
الصحيحة وعدم العمل بها والدعوة 
إليها من تلبيس الشيطان على هذه 
األمة؛ فموضوع العقيدة هو املوضوع 
األول الذي يجب أن يحظى باهتمام 
لم  ولو  الدعاة في كل زمان ومكان، 
يييكيين هيينيياك دليييييل عييلييى أهييمييييية أمر 
العقيدة إال قوله تعالى: }وما خلقت 
لكان  ليعبدون{  إال  واإلنيييس  اجليين 
الكتاب  ونصوص  فكيف  كافياً،  هذا 
والسنة في بيان أمر العقيدة وأهميته 
تعد باآلالف؟! فالواجب على الدعاة 
جعل العقيدة محور اهتمامهم األول، 
وكل  املنتهى،  وإليها  االبييتييداء  فمنها 
يعملها  اليييتيييي  الييصيياحليية  األعيييميييال 
عقيدة  على  تؤسس  لم  لو  اإلنييسييان 
مقبولة  غير  فهي  اخلالص  التوحيد 
عيينييد ربيينييا تييبييارك وتييعييالييى: }ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 

اخلاسرين{. 
< ما موقف الدعوة السلفية من 

تعليم املرأة وعملها؟ 
فريضة  اإلسييام  في  العلم  طلب   <
واملييرأة على حد سواء،  الرجل  على 
والتعلم في اإلسام ال يحده  والعلم 
بالضوابط  جائز  املييرأة  وعمل  حييد، 
احلاجة  أهمها  من  والتي  الشرعية 
باحلجاب  والييتييقييييييييد  الييعييمييل  إلييييى 
وبآداب اإلسام، وعدم تضييع مهنة 
املرأة األساسية في اإلسام واملتمثلة 
فييي حييفييظ األسييييرة وتيينييشييئيية أجيال 
املستقبل على قيم اخلير والفضيلة.

بعد عهد  البدع احملدثة  وابتعد عن 
الصحابة رضي الله عنهم.

والسلفيون ال ينحصرون في مكان 
ال  دائماً  وال زمان؛ فهم موجودون 
يخلو  منهم عصر أو مصر، بدليل 
تزال  »ال   :  [ املصطفى  حديث 
طييائييفيية ميين أمييتييي ظيياهييرييين على 
وال  خالفهم  من  يضرهم  ال  احلييق 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك«، وقد جزم بذلك اإلمام 
النووي رحمه الله في شرحه لهذا 

احلديث من )صحيح مسلم(.
ومدار  الــديــن  أصــل  العقيدة   >
تراجع  فلماذا  والــقــول،  العمل 
وأصبحت  بالعقيدة،  االهتمام 
أحسن  وفـــــي  هــامــشــيــة  شـــبـــه 
عند  ثانوية  مسألة  األحـــوال 
السواد األعظم من اجلماعات 
اإلســـــــامـــــــيـــــــة حـــــتـــــى بـــعـــض 

العربية( وغيرهما فيها  و )اجلامعة 
الرؤى  توحيد  ناحية  من  كثير  خير 
التجمعات  هيييذه  ولييكيين  واجليييهيييود، 
حتتاج إلى إخاص النية والتجرد ثم 
اخلطط احلكيمة الراشدة والتفعيل 
التغيير  إحييداث  أجييل  من  لبرامجها 

املطلوب في أوضاع املسلمن.
الـــفـــضـــائـــيـــات  أن  تــــــرى  هـــــل   >
البديل  فــي  جنحت  اإلســامــيــة 

اإلسامي؟ 
> قطعاً  ال؛ فما زال املشوار أمامها 
أن  يجب  خير  بيييذرة  ولكنها  طييويييًا 
ترعى وتنمى، ويجب أال يدب اليأس 
هذه  أميير  على  القائمن  نفوس  في 
الفضائيات عندما يرون كثرة الباطل 
مبتلى  فاملسلم  وإمييكييانيياتييه،  وزخييمييه 
}ولقد  النهاية:  فييي  منصور  ولكنه 
املرسلن  لييعييبييادنييا  كييلييمييتيينييا  سييبييقييت 
جندنا  وإن  امليينييصييورون  لييهييم  إنييهييم 
رسلنا  لننصر  }إنييا  الغالبون{،  لهم 
والذين آمنوا في احلياة الدنيا ويوم 

يقوم األشهاد{. 
< ما السلفية وهل هي محصورة 
أو  زمـــان معن  أو  مــكــان معن  فــي 

عنصر معن؟ 
> السلفية تعني اتباع منهج السلف 
الشريعة  نصوص  تلقي  في  الصالح 
والعمل مبقتضاها، والسلف الصالح 
وصحابته   [ اليييرسيييول  هيييم  هيينييا 
والييتييابييعييون لييهييم بييإحييسييان إليييى يوم 
الدين. وقد ظهرت الدعوة إلى اتباع 
البدع  أطييلييت  عندما  السلف  منهج 
القرآن  بخلق  القول  وظهر  برأسها 
وبييييدأت ضييياالت اليييروافيييض وأهل 
االنيييتيييشيييار؛ فأصبح  فيييي  االعيييتيييزال 
ييييدل عييلييى كل  )الييسييلييفييييية(  مصطلح 
واجلماعة في  السنة  أهل  وافق  من 
الشرعية  بالنصوص  العمل  منهج 

اإلعام الذي يهتم بأخبار 
اجلرائم والفضائح يحتاج 
مروجوه إلى وقفة جادة 

مع النفس
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القدس  أهــالــي  على  الغاصب  الكيان  يوزعها  التي  املــنــشــورات  أضحت 
منظمة  وزعـــت  األخــيــرة  اآلونـــة  وفــي  مــتــكــررًا،  أمـــرًا  العربية  وباللغة 
الهجرة(  على  املقدسين  )مــســاعــدة  تسميه  مــا  على  تعمل  يهودية 
منشورًا تدعوهم فيه لقبول اليهود وعدم مجادلتهم، واالعتراف بأن 
تلك األرض هي موعود الله ليهود اليوم، وعلى املسلمن والعرب اخلروج 

منها، وتعرض املساعدة املالية للسفر إلى خارج البالد.  

عيسى القدومي 

وإشارة إلى آخر منشور وزع في عام 2009 
وعنوانه:  2010م،  ع��ام  في  توزيعه  وتكرر 
في  الساكنني  املسلمني  جميع  إل��ى  )ن���داء 
أرض إسرائيل(!! واستهل املنشور بآية من 
كتاب الله تعالى: }وال جتادلوا أهل الكتاب 
إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم 
إليكم  وأنزل  إلينا  أنزل  بالذي  آمنا  وقولوا 
مسلمون{.  له  ونحن  واحد  وإلهكم  وإلهنا 
وتلت ذكر آيات أخرى من كتاب الله تعالى، 
لبسوا فيها احلق الذي أعطي ألنبياء ورسل 
أتباعهم  م��ن  ول��ل��ص��احل��ني  إس��رائ��ي��ل  ب��ن��ي 
والذي مضى وانقضى منذ عهد بعيد ، بعد 
أن أخلف اليهود عهودهم مع ربهم، وكفروا 
ب��آي��ات ال��ل��ه ورس���ل ال��ل��ه، وآخ��ره��م محمد 
ابن عبد الله ] لبسوا ذلك احلق بباطل 
وتدنيس  فلسطني  ألرض  اليهود   احتالل 
مقدساتها وقتل أهلها، فهم يفسرون آيات 

قرآنية حسب أهوائهم !!
رأيتم  »بعدما  بقولهم:  منشورهم  وختموا 
اإلسالمي  الدين  وألن  السماوية،  األق��وال 
ه��و دي���ن أخ��الق��ي؛ ل��ذل��ك ي��ج��ب أال تكون 
ولديكم بلدان واسعة  لكم معارضة لهذا – 
علينا  أن  وتفهمون  فيها-  السكن  ميكنكم 

وألنه  ال��ت��وراة.  ف��ي  املكتوب  ب��األم��ر  القيام 
من غير السهل مغادرة ماليني الناس بدون 
أن  عليكم  نقترح  فإننا   ، مالية  مساعدات 
تفاوضوا دولة إسرائيل ) التي جتسد وعود 
األنبياء( ، على أن حتصلوا على مساعدات 
وفي  آخ���ر«.  م��ك��ان  ف��ي  للسكن  اقتصادية 
يطلب احلفاظ على قدسية  املنشور  نهاية 

هذه الصفحات!! «. 
ونشروا رقم هاتف ميكن عن طريقه االتصال 
باإلجراءات  للمباشرة  بالهجرة  باملعنيني 
الالزمة، وأفاد مواطنون مقدسيون اتصلوا 
املنظمة  هوية  من  للتأكد  املنشور  بالرقم 
التي تقف خلف البيان، أن املتحدث رفض 
أبدى  لكنه  امل��ن��ظ��م��ة،  ه��وي��ة  ال��ك��ش��ف ع��ن 
الالزمة  اإلج��راءات  كافة  لتوفير  استعدادا 
للهجرة والعمل في أي دولة يختارها املعني، 
املتصلني على احلصول على  وبعد إصرار 
إلى  املنظمة  ممثل  دع��ا  أخ���رى،  تفاصيل 
لقاء شخصي مع املتصلني لعرض مساعدة 
للهجرة  ال���الزم���ة  واإلج��������راءات  امل��ن��ظ��م��ة 

وإمكانيات املساعدة. 
وتلك املنشورات التي تدعو ل� )الترانسفير( 
وتدخل  ي���وم،  بعد  ي��وم��اً  تتزايد  والتهجير 

في  ال��ع��رق��ي  التطهير  س��ي��اس��ة  إط���ار  ف��ي 
القدس حتت شعار احملافظة على التوازن 
الصهيوني  واالح����ت����الل  ال���دمي���غ���راف���ي، 
التي  ال��دع��وات  تلك  ملثل  داع��م  مبؤسساته 
ت��ق��وم ب��ه��ا ت��ل��ك اجل��م��اع��ات وال���ت���ي تعمل 
بلدية  م��ع  األح��ي��ان  م��ن  كثير  ف��ي  بتنسيق 

القدس وسلطة تطوير القدس. 
فيه  يكفي  ال  امل��ن��ش��ورات  تلك  على  ف��ال��رد 
احلب في النفوس للمسجد األقصى املبارك 
وفضائل  مبكانة  العلم  م��ع  يقترن  ل��م  إن 
املسجد األقصى الثابتة في الكتاب والسنة 

نداء من اليهود إلى 
المسلمين في القدس!! 
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واملسائل  السير  وأح���داث  التاريخ  ووق��ائ��ع 
الفقهية املتعلقة باملسجد األقصى والبحث 
معرفية  منظومة  على  املبني  والتمحيص 
وُمراد  مقاصد  أس���رار  وك��ش��ف  متكاملة، 
ومؤسساتهم،  واليهود  املستشرقني  ه��ؤالء 
األكادميية  الدراسات  أن  من  الرغم  فعلى 
لها  العبري  الكيان  والبحثية خصصت في 
أن  إال  بحثية  وم��راك��ز  ومؤسسات  معاهد 
العربية  امل���دارس  ب��ل  واملعاهد  اجلامعات 
واإلس��الم��ي��ة م��ا زال���ت زاه���دة ف��ي تدريس 
منهج مخصص حول بيت املقدس وحقوق 

املسلمني !! 
لالستدالل  صاحلا  الدليل  ه��ذا  ك��ان  وإذا 
وأنبيائهم  إسرائيل  بني  رسل  إعطاء  على 
املباركة،  األرض  ت��ل��ك  منهم  وال��ص��احل��ني 
ف��إن��ه ال ي���دل ع��ل��ى اس��ت��ح��ق��اق ال��ك��ف��رة من 
بني إسرائيل لها، فلقد كفر فريق من بني 
الغالبية  وكفر  مرمي،  ابن  بعيسى  إسرائيل 
العظمى من اليهود بنبينا محمد ]، والكفار 
من بني إسرائيل ال يستحقون اإلمامة التي 
حباها الله عبده ورسوله إبراهيم \، وال 
يستحقون األرض املباركة التي أعطاها له 
ولذريته، وقد أخبرنا ربنا بأنه جعل خليله 
إبراهيم إماما للناس، وأن إبراهيم سأل الله 
عما ينال ذريته من هذه اإلمامة، }قال إني 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ال 
ينال عهدي الظاملني{ )البقرة:124(. وهذا 
النص صريح في أن عهد الله الذي أعطى 
الظاملني  يشمل  ال  ال��ن��اس  إم��ام��ة  إبراهيم 
من ذريته )وليتبروا ما علوا تتبيراً، د.عمر 

األشقر ؛ ص138(. 
والغريب أنهم لم يذكروا اآليات التي نصت 
بإبراهيم  أح���ق  املسلمني  ن��ح��ن  أن��ن��ا  ع��ل��ى 
وإس���ح���اق وي��ع��ق��وب واألن��ب��ي��اء م��ن ذريته، 
على  استقاموا  الذين  الصاحلون  وكذلك 
أمر الله تعالى، }إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله 
كان  )آل عمران:68(، }ما  املؤمنني{  ول��ُيّ 
كان  ول��ك��ن  نصرانيا  وال  ي��ه��ودي��ا  إب��راه��ي��م 
حنيفا مسلما وما كان من املشركني{ )آل 
عمران:67( وأمرنا ربنا أن نتبع ملة إبراهيم 
عليه السالم فقال }قل صدق الله فاتبعوا 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني{ 
تتبيراً،  علوا  ما  )وليتبروا  عمران95(  )آل 

د.عمر األشقر ؛ ص 87(.
بني  م��ن  األخ��ي��ار  إل��ى  ميتد  تاريخنا  وإن 
إسرائيل من املرسلني واألنبياء والصاحلني، 
ب��ل ميتد إل��ى ك��ل ال��رس��ل واألن��ب��ي��اء الذين 
على  جميعا  فالرسل  العباد،  رب  أرسلهم 
دين واحد هو اإلسالم }إن الدين عند الله 
اإلسالم{ )آل عمران:19(، }ومن يبتغ غير 
اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة 
من اخلاسرين{ )آل عمران:85( )وليتبروا 

ما علوا تتبيراً، د.عمر األشقر ؛ ص 87(

عليه  عيسى  بعثة  بعد  إسرائيل  بني  وإن 
السالم ثم محمد ] انقطعوا عن الفريق 
هؤالء  كفر  لقد  إسرائيل،  بني  من  اخلير 
برسلهم  يكفرون  بذلك  وه��م   ،[ مبحمد 
األخيار  يعاديهم  القيامة  وي��وم  وأنبيائهم، 
ال��رس��ل واألنبياء  م��ن  ب��ن��ي إس��رائ��ي��ل  م��ن 
والصاحلني، ويقذف بهؤالء في النار، بينما 
يكون أولئك في جنات النعيم )وليتبروا ما 

علوا تتبيراً، د.عمر األشقر ؛ ص 87(.
لعن  أن��ه  وتعالى  ت��ب��ارك  الله  أخبرنا  فقد 
، وأخبرنا أن نبي  اليهود  الذين كفروا من 
عليهما  م��رمي  اب��ن  عيسى  ونبيه  داود  الله 
السالم لعنوهما؛ قال سبحانه: }لعن الذين 
داود  لسان  على  إسرائيل  بني  من  كفروا 
وكانوا  عصوا  مبا  ذلك  مرمي  ابن  وعيسى 
فعلوه  منكر  عن  يتناهون  ال  كانوا  يعتدون 
لبئس ما كانوا يفعلون{ )املائدة: 79-78(، 
وقد ذهبت اخليرية من بني إسرائيل، وأحل 
الله بهم غضبه فهو ال يفارقهم. )وليتبروا 

ما علوا تتبيراً، د.عمر األشقر ؛ ص109(
وم����ن أح����ق ب�����أرض ف��ل��س��ط��ني ال��ي��ه��ود أم 
كتبنا  ت��ع��ال��ى: }ول��ق��د  ق��ول��ه  ف��ي  املسلمون 
في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها 
عبادي الصاحلون{ )األنبياء: 105(. وهل 

يهود اليوم هم عباد الله الصاحلون؟!
أخذ  أن��ه  وتعالى  ت��ب��ارك  الله  أعلمنا  وق��د 
أن  وامل��رس��ل��ني  األن��ب��ي��اء  جميع  على  العهد 
ف��ي عصر  ب��ع��ث  إذا  م��ح��م��دا ]  ي��ت��ب��ع��وا 
الله  أخ��ذ  }وإذ  تعالى:  ف��ق��ال   ، منهم  أي 
وحكمة  كتاب  من  آتيتكم  ملا  النبيني  ميثاق 
لتؤمنن  معكم  ملا  رس��ول مصدق  ثم جاءكم 
به و لتنصرنه ق��ال أأق��ررمت وأخ��ذمت على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين{ )آل عمران:81( قال 
ابن كثير بعد سياقه هذه اآلية:»يخبر تعالى 
لدن  الله من  بعثه  نبي  كل  ميثاق  أخذ  أنه 
آدم عليه السالم، مهما آتى الله أحدهم من 
كتاب وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول 
من بعده، ليؤمنن به ولينصرنه، وال مينعه ما 
هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 
كثير:424/1(  ابن  )تفسير  ونصرته«  بعده 
)وليتبروا ما علوا تتبيراً، د.عمر األشقر ؛ 

ص140.(
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شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  احلمد  إن 
الله فال مضل له، ومن يضلل فال  أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا 
باملعروف،  »اؤمر  القائل:  نبينا  على  والسالم  والصالة  ورسوله،  عبده 
وانه عن املنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إال من اخلير«،  فتكملة 
ملوضوع: )ما تلفظ من قول إال لديك رقيب عتيٌد( في املقال السابق، 
نستكمل  هذه األقوال واأللفاظ التي يجب على اإلنسان احلذر منها، 

وأن يصون لسانه عنها، فمنها والعياذ بالله:

محمد مالك درامي

وقد  يتجنبها،  أن  امل��س��ل��م  ع��ل��ى  ي��ج��ب  أل��ف��اظ 
تدفعه العاطفة للتلفظ بها بدون قصد أو علم، 
وذلك إذا حصل مكروه لشخص ما معروف أو 
مشهور، وكان القائل يحبه أو زرت مريضا لك، 

مثل قول القائل:
1- »والله ما يستاهل« أو »ما تستاهل ما حدث 

لك«، أو »مسكني ملا..؟«.
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  سئلت  وق��د 

واإلفتاء عن حكم هذه الكلمة، فأجابت:

»احلمد لله، أوالً: قول: »والله ما يستاهل« أو 
»ما تستاهل ما حدث لك« ال يجوز استعمالها؛ 
في حكمه  وعال  الله جل  على  اعتراض  ألنها 
من  فالناً  أص��اب  ما  أن  معناها:  إذ  وقضائه؛ 
مرض أو محنة أو موت ونحو ذلك ال يستحقه، 

وهذا طعن في حكمة الله سبحانه.
ل��ه أذى،  مل��ن حصل  »م��س��ك��ني...«  ق��ول:  ثانياً: 
يعني: ملاذا يحصل له هذا، يقال في هذا اللفظ 

ما قيل في اللفظ األول.

محمد  نبينا  على  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله 
وآله وصحبه وسلم« انتهى. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
الشيخ..  آل  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ 
صالح  الشيخ  غ��دي��ان..  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  الشيخ 

الفوزان.. الشيخ بكر أبو زيد.
العلمية  ل��ل��ب��ح��وث  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  )ف���ت���اوى 

واإلفتاء: 360/26(.
يجب على كل مؤمن أن يثق بالله تعالى ويحسن 
يقضيه  فيما  بالله  الظن  س��وء  ف��إن  ب��ه؛  الظن 
ويقدره ينقص من توحيد العبد، فيجب احلذر 
بالله ظن  تعالى: }ال��ظ��ان��ني  ال��ل��ه  ي��ق��ول  م��ن��ه؛ 
الله عليهم  السوء عليهم دائرة السوء وغضب 
مصيرا{.  وس���اءت  جهنم  لهم  وأع���د  ولعنهم 

)الفتح: 6(.
فمن صور سوء الظن بالله:

1- إذا رأى رجال صاحلا مريضا، قال » فالن 
ال يستحق ذلك«.

2- إذا رأى فاسقا غنيا، قال »هذا ال يستحق 
هذه األموال«.

3- إذا أصابه بالء في نفسه أو ماله ظن أنه 
غير مستحق له.

ف��ه��ذا ك��ل��ه م��ن االع���ت���راض ع��ل��ى ال��ل��ه؛ إذ هو 
احلكمة  ول���ه  ع��ب��اده،  ب��أح��وال  أع��ل��م  سبحانه 
البالغة املتناهية فيما يقضيه ويقدره على عباده 

من صحة ومرض وغنى وفقر وغير ذلك.
فما الطريق إلى السالمة من سوء الظن 

بالله؟
سيما  وال  وصفاته  الله  أسماء  معرفة  أوالً-  

أسماؤه: العليم، احلكيم، احلميد، القدير.
ث��ان��ي��اً-  معرفة وع��ده ال��ص��ادق ك��وع��ده بنصر 

املؤمنني وإجابة دعاء الداعني.
و من وقع في نفسه شيء من سوء الظن بربه 
إال  بربه  يظن  وأال  التوبة،  إل��ى  امل��ب��ادرة  فعليه 
الظن احلسن، وعليه الرضا بقضاء الله والعلم 
بأن كل ما يصيب املؤمن خير له، بل إن اشد 
الناس بالء هم األنبياء، كما جاء في احلديث، 
فال  س��وءا  بقوم  الله  أراد  }وإذا  تعالى:  وق��ال 
م��رد له وم��ا لهم من دون��ه من وال{ )الرعد: 

.)11
و قول القائل »ما يستاهل كل هذا«  حكمه حكم 

} مايلفظ من قول إال 
لديه رقيب عتيد{)6(
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قول القائل »ما يستحق هذا الشر«، قال الدكتور 
بكر أبو زيد رحمه الله: ويُقال »ما يستحق هذا 
شراً« إذا كان بعضهم مريضاً أو مصاباً، وهذا 
الله في حكمه وقضائه،  اللفظ اعتراض على 

وأمر املؤمن كله خير. اه�.
امل��ش��روع عندما نسمع ع��ن م��ري��ض أن  وإمن���ا 
نقول   كما علمنا الرسول]: »ال بأس عليك، 
بالرحمة  ل��ه  ت��دع��و  أو  ال��ل��ه«،  َط��ه��ور إن ش���اء 
والشفاء كقولنا: عافاه الله وشفاه، ونحو ذلك 

من األلفاظ الطيبة. 
والواجب الرضا بقضاء الله والعلم بأن كل ما 
يصيب املؤمن خير له، بل إن اشد الناس بالء 

هم األنبياء. 
كما ان على املؤمن أن يحرص على حمد الله 

الذي عافاه مما ابتلى به كثيرا من الناس.
 وك��ذل��ك سئل ال��ع��الم��ة اب��ن ب���از- رح��م��ه الله 
ي��ع��ود أحد  ت��ع��ال��ى-:ب��ع��ض األش��خ��اص عندما 
امل��رض��ى ي��ق��ول ل���ه: م��ا ت��س��ت��اه��ل، ك��أن��ه بهذا 
األشخاص  بعض  أو  الله،  إرادة  على  يعترض 
عندما يسمع أن فالنا من الناس مريض يقول: 
والله ما يستاهل، نرجو من سماحة الشيخ بيان 

جواز قول هذه الكلمة من عدمه.
فأجاب- رحمه الله تعالى-:

الله  اللفظ ال يجوز؛ ألنه اعتراض على  »هذا 
سبحانه، وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده، وله 
احلكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده 
من صحة ومرض، ومن غنى وفقر وغير ذلك، 
وإمنا املشروع أن يقول: عافاه الله وشفاه الله، 

ونحو ذلك من األلفاظ الطيبة.
الدين  ف��ي  للفقه  جميعا  املسلمني  ال��ل��ه  وف��ق 
والثبات عليه، إنه خير مسؤول« اه� من )مجموع 

الفتاوى واملقاالت(.
وقال معالي الشيخ صالح آل الشيخ في )شرح 
أص���ول اإلمي����ان(: »وم���ن أص���ول اإلمي���ان عند 
أهل السنة توقير الله - جل وعال- وتعظيمه 
واإلنابة إليه واالستكانة له وعدم التألي عليه 

أو القول عليه بال علم.
فمثال ي��ق��ول ال��ن��اس ف��ي أل��ف��اظ��ه��م: »ه���ذا ما 
يستاهل!«، أو »حرام أن يصيبه كذا!«، أو »مثل 
هذا ال يعاقب«، أو »هذا تنزل عليه العقوبة؟!«.. 
وأشباه هذه األلفاظ التي فيها حتكم في صفات 

الله جل وعال« اه�.
أن  الكلمات  ه��ذه  سمع  م��ن  على  يجب  ول���ذا 
ينكرها على قائلها بلطف، ويبني له اخلطأ في 

هذه العبارة.
الله تعالى ملا يحب ويرضى، وعلّمنا ما  وفقنا 

ينفعنا في الدنيا واآلخرة.
2- ومن األلفاظ كذلك التي يقولها العامة وقد 
يقع فيها العالم ويجب أن يتجنبها املسلم، قول 

القائل »ما صدقت على الله كذا...«.
فهذه الكلمة  » ما صدقت على الله أن يحدث 
ويرددها  انتشرت  »قد  ك��ذا..  يفعل  أن  أو  كذا 
كثير من الناس،  وهذه مصيبة يقع فيها العامة 
كقول بعضهم لبعض، أو قول بعضهم في حكاية 
كذا،  يحدث  أن  الله  على  ما صدقت  يرويها: 
املشكلة،  تنتهي  أن  الله  على  صدقت  م��ا  أو: 
أو ما صدقت على الله أن أجنو من احلادث، 
الله أن أجنو من اإلحراج  أو ما صدقت على 
الفالني.. وهكذا! هذه العبارات من العبارات 
املشكلة واملوهمة، فإذا نظرنا في معناها، فلها 

معنيان خطيران:
املعنى األول: نفي التصديق لله.. وإن لم يكن 
ك��ذا، فهذا  الله يفعل  أنه ال يصدق أن  يقصد 
الله  تعالى  بالعجز،  وجل  عز  الله  على  افتراء 

عن ذلك، والعياذ بالله، وهذا حرام.
املعنى الثاني: أني ال أظن أن يفعل الله كذلك، 
وهذا سوء الظن بالله، والعياذ بالله، وهذا ال 

يجوز كذلك .
أما إذا كان املراد من هذه الكلمة: ما توقعت، 
إذ  ك��الم؛  ك��ذا، ففيه  أن يحصل  أو: ما ظننت 
وذلك  إي��ه��ام،  فيه  واللفظ  صحيح  املعني  إن 
صالح  ب��ن  محمد  الشيخ  فضيلة  أج���اب  كما 
فضيلته  ُسئل  ما  عند  الله-  رحمه  العثيمني– 
عن هذه العبارة »ما صّدقت على الله أن يكون 

كذا وكذا«.
ما  ال��ن��اس  »ي��ق��ول  الله–:  رح��م��ه   – ف��أج��اب 
صّدقت على الله أن يكون كذا وكذا، ويعنون: 
وليس  هكذا،  يكون  أن  ظننت  وم��ا  توقعت  ما 
مثاًل،  لعجزه  يفعل  الله  أن  ما صّدقت  املعنى: 
فاملعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا األمر، 
فاملعنى صحيح  التعبير،  بهذا  امل��راد  هو  ه��ذا 
لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون جتنب 
التحرمي  ولكن  موهم،  ألنه  أحسن  اللفظ  هذا 
صعب أن نقول حرام، مع وضوح املعنى، وأنه ال 

يقصد به إال ذلك.     والله أعلم«.
وعندما سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن اجلبرين - رحمه الله -: ما حكم قول: »ما 
أو  تأخر،  ال��ذي  للشيء  ال��ل��ه...«  صدقت على 

صعب حصوله للشخص؟
أج���اب - رح��م��ه ال��ل��ه – ب��ق��ول��ه: »جت���ري هذه 
العامة، وقصدهم  كثير من  ألسن  الكلمة على 
في  اليأس  من  لهم  اإلخ��ب��ار مبا حصل  بذلك 
ولكن  لهم،  التي حتصل  الصعوبة  أو  ال��ش��يء، 
نرى أنها ال جتوز بهذا اإلطناب، ولو كانت بنية 
صاحلة، ويكفي أن يقول: »ما صدقت بكذا«، أو 
»ما كدت أحصل على كذا«، ويترك قوله: »على 
تعالى.  بالله  ظ��ن  إس���اءة  يكون  ال  ال��ل��ه«؛ حتى 

والله أعلم. اه� رقم الفتوى: )2070(.
وعلى ذلك فإن هذه الكلمة فيها عدة احتماالت، 
القائل يشك في  أن هذا  يكون  معناها:  فقد 
ق���درة ال��ل��ه أن ي��ح��دث ك����ذا،  ث��م ي��ح��ص��ل، ما 
صدقت على الله أن يفعل كذا، كان يشك في 
واحتمال  احتمال،  هذا  ثم حصل،  الله،  ق��درة 
آخر: أن يكون في هذه العبارة سوء ظن بالله.. 
ما ظننت أن الله يخلص هذه املشكلة، أو ينهي 
هذه املشكلة، ولكن حصل، هذا يعني سوء الظن 
بالله عز وجل، وإن كان كثير من الذين يقولون 
والباطل،  الفاسد  املعنى  يعنون  العبارة ال  هذه 
لكن ال بد من التصحيح، تقول مثاًل: ما صدقت 
أن يحدث ك��ذا، ما ظننت أن يحدث ك��ذا، وال 

نضيف إليها »على الله«.
الزلل  م���ن  ي��ح��ف��ظ��ن��ا  أن  ن��س��أل  وال���ل���ه  ه����ذا، 
وال��ع��ص��ي��ان، وي��ح��ص��ن أل��س��ن��ت��ن��ا م��ن اخلطاء 
والنسيان، ويغفر لنا ولوالدينا، واحلمد لله رب 

العاملني.

يجب على املرء أن يثق 
بالله ويحسن الظن به، 

فإن سوء الظن بالله 
ينقص من توحيد العبد



توجيهات
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1-استحضر النية الصاحلة في السفر: فقد 
ثبت في الصحيحني، عن عمر بن اخلطاب 
رض��ي الله عنه، ق��ال: ق��ال رس��ول الله ] 
اْمِرٍئ  ِلُكِلّ  ��ا  َ َوِإَنّ ِبالِنَّيّاِت،  األَْعَماُل  ��ا  َ »ِإَنّ  :
َما نََوى، َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه ِإلَى اللِه َوَرُسوِلِه 
فَهْجرتُُه إلَى اللِه ورسوِلِه، ومْن كانَْت ِهْجرته 
يَنِْكُحَها،  اْم���َرأٍَة  ِإلَ��ى  أَْو  يُِصيبَُها،  ُدنَْيا  ِإلَ��ى 

َفِهْجَرتُُه ِإلَى َما َهاَجَر ِإلَيِْه«. 
2- اطلب النصح من أهل العلم والصاحلني: 
ُه���َريْ���َرةَ [ أن رج��ا ق���ال: يا  أَِب���ي  فعن 
أسافر فأوصني،  أن  أري��د  إن��ي  الله  رس��ول 
كل  على  والتكبير  الله  بتقوى  »عليك  ق��ال: 
شرف« فلما أن ولى الرجل قال:» اللهم اطو 
له األرض وهون عليه السفر« رواه الترمذي، 

وحسنه األلباني.
امل��س��اف��ر ووص��ي��ت��ه فا  ت��ودي��ع  3- يستحب 
َويِْرِث،  تفوتك هذه السنة: فعن َماِلِك بِْن احْلُ
َق���اَل: أَتَ��يْ��ُت ال��نَّ��ِب��َيّ ] ِف��ي نَ��َف��ٍر ِم��ْن َقْوِمي 
َرِحيًما  َوَك���اَن  لَيْلًَة،  ِعْشِريَن  ِع��نْ��َدهُ  َفَأَقْمنَا 

َقاَل:  أََهاِلينَا،  ِإلَى  َشْوَقنَا  َرأَى  ا  َفلََمّ َرِفيًقا، 
َوَصلُّوا؛  َوَعِلُّموُهْم،  ِفيِهْم،  َفُكونُوا  »اْرِجُعوا 
أََحُدُكْم،  لُكْم  ْن  َفلْيَُؤِذّ َاةُ  الَصّ َحَضَرِت  َفِإَذا 

ُكْم أَْكَبُرُكْم«. َولَْيُؤَمّ
4 - واملقيم يودع املسافر: فعن عبد اللّه بن 
عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أّنه كان يقول 
للّرجل إذا أراد سفرا: ادن مّني أوّدعك كما 
اللّه  »أستودع  يوّدعنا:  اللّه ]  رس��ول  كان 
الترمذي  عملك«.  وخواتيم  وأمانتك  دينك 

واللفظ له، وأبو داود،  وصححه األلباني.
ُهَريَْرةَ  أَِبي  فَعْن  ليًا:  السير  5- استحباب 
َولَْن  يُْسٌر،  يَن  الِدّ }ِإَنّ  َق��اَل:  النَِّبِيّ ]  َعْن 
ُدوا َوَقاِربُوا  يَن أََحٌد ِإَلّ َغلََبُه؛ َفَسِدّ يَُشاَدّ الِدّ
ْوَحِة َوَشْيٍء  َوأَبِْشُروا َواْستَِعينُوا ِبالَْغْدَوِة َوالَرّ
أنس- وع��ن  البخاري،  رواه  ���ِة«.  ْلَ ال���ُدّ ِم��ْن 

رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ]: 
ِة فإن األرض تطوى بالليل«.  ْلَ »عليكم بالُدّ
األلباني.  وصححه  داود)2571(  أب��و  رواه 

قال ابن حجر-رحمه الله-: والدلة: سير 
الليل.)الفتح: 298/11(.

إذا  والتأمير  السفر،  في  الرفقة  طلب   -6
أبي سعيد اخلدري  َع��ْن  فأكثر:  ثاثة  كنتم 
الله  تعالى عنه قال: قال رسول  الله  رضي 
فليؤمروا  سفر  ف��ي  ث��اث��ة  خ��رج  »إذا   :[
األلباني.  وحسنه  داود،  أب��و  رواه  أح��ده��م« 
أن  وينبغى   :- الله  -رحمه  قدامة  ابن  قال 
معيناً  للخير  محباًّ  ص��احل��اً  رفيقا  يلتمس 
وإن  أعانه،  ، وإن ذكر  إن نسى ذكره  عليه، 
عليهم  الرفقاء  وليؤّمر  ضاق صدره صّبره، 
وإنا  باألصحاب،  وأرفقهم  خلقاً،  أحسنهم 
احتيج إلى التأمير، ألن اآلراء تختلف، فا 
بالقوم،  الرفق  التدبير، وعلى األمير  ينتظم 
نفسه  يجعل  وأن  مصاحلهم،  ف��ي  والنظر 

وقاية لهم« . اه�.
وإذا  للسفر،  إذا ركب  املسافر  يقول  ما   -7
َرُس��وَل اللَِّه ]  أََنّ  ُعَمَر  ابْ��ِن  عاد منه: عن 
َكاَن ِإَذا اْستََوى َعلَى بَِعيِرِه َخاِرًجا ِإلَى َسَفٍر 
َر  َسَخّ الَّ��ِذى  ُسبَْحاَن   « َق��اَل:  ثُ��َمّ  ثََاًثا  َكَبَّر 
َرِبّنَا  ِإلَ��ى  َوِإنَّ��ا  ُمْقِرِننَي  لَ��ُه  ُكنَّا  َوَم��ا  َه��َذا  لَنَا 
َهَذا  َسَفِرنَا  ِفى  نَْسَألَُك  ِإنَّا  اللَُّهَمّ  مَلُنَْقِلبُوَن، 
اللَُّهَمّ  تَْرَضى،  َما  الَْعَمِل  َوِمَن  َوالتَّْقَوى  الِْبَرّ 
بُْعَدهُ،  َعنَّا  َواْط���ِو  َه��َذا  َسَفَرنَا  َعلَيْنَا  ْن  َه���ِوّ
ِليَفُة  َواخْلَ َفِر  الَسّ ِفى  اِحُب  الَصّ أَنْ��َت  اللَُّهَمّ 
َوْعثَاِء  ِمْن  ِبَك  أَُع��وُذ  ِإِنّ��ى  اللَُّهَمّ  األَْه��ِل،  ِفى 
َفِر َوَكآبَِة امْلَنَْظِر َوُسوِء امْلُنَْقلَِب ِفى امْلَاِل  الَسّ
: آِيبُوَن  . َوَزاَد ِفيِهَنّ َواألَْهِل«. َوِإَذا َرَجَع َقالَُهَنّ

قبل أن تسافر
احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد:

ْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا  ِذي َجَعَل َلُكُم اْلَ فقد قال الله تعالى في كتابه احلكيم: }ُهَو اَلّ
آداب  املسافر  وللمسلم   ،)15 )امللك:  ُشوُر{  الُنّ َوِإَلْيِه  ْزِقِه  ِرّ ِمن  َوُكُلوا  َمَناِكِبَها  ِفي 
بذلك  ليكتمل  عليها  واحملافظة  بها  اإلتيان  له  يستحب  عنه،  تنفك  ال  وأحكام 
في  مقتديًا  ربه،  طاعة  على  له  عونًا  والحكام  اآلداب  هذه  وتكون  سفره،  أجر 
ذلك برسوله ] ، وبأصحابه من بعده، ومن هنا كانت لنا هذه الوقفات معك أخي 

املسافر، وقبل أن تسافر:

وليد دويدار
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تَاِئبُوَن َعاِبُدوَن ِلَرِبّنَا َحاِمُدوَن «. رواه مسلم. 
والوعثاء: الشدة واملشقة.

عند  والتسبيح  الصعود،  عند  التكبير   -8
اللَُّه  َرِضَي  اللَِّه  َعبِْد  بِْن  َجاِبِر  َعْن  الهبوط: 
َعنُْهَما َقاَل: »ُكنَّا ِإَذا َصِعْدنَا َكَبّْرنَا َوِإَذا نََزلْنَا 
النبي ]  وك���ان  ال��ب��خ��اري.  رواه  ��ْح��نَ��ا«  َس��َبّ
وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا 

سبحوا. رواه أبو داود، وصححه األلباني.
أبي  عن  السفر:  في  الدعاء  استحباب   -9
َدَعواٍت  »ث��اُث  ق��ال:  النبي ]  أن  هريرة: 
الوالد،  »دع���وة  فيهن:  ش��َكّ  ل  مستجاباٌت 
أبو  رواه  املظلوم«.  ودع��وة  املسافر،  ودع��وة 

داود، والترمذي، وحسنه األلباني.
10- وتستحب لك صاة النافلة على ظهر 
ال��راح��ل��ة: س��واء أك��ان��ت الراحلة ط��ائ��رة، أو 
سيارة، أو باخرة، ول يجوز ذلك في الفريضة 
إل لعذر كخوف فوات الوقت؛ فَعْن ابِْن ُعَمَر 
َفِر َعلَى  َكاَن النَِّبُيّ ] يَُصِلّي ِفي الَسّ َقاَل: 
َصَاةَ  ِإمَياًء  يُوِمُئ  ِبِه  َهْت  تََوَجّ َحيُْث  َراِحلَِتِه 
ِإَلّ الَْفَراِئَض َويُوِتُر َعلَى َراِحلَِتِه« رواه  اللَّيِْل 
البخاري. قال ابن بطال: أجمع العلماء على 
اشتراط ذلك، وأنه ل يجوز ألحد أن يصلى 

الفريضة على الدابة من غير عذر.اه� .
11- وامل��س��ح على اخل��ف��ني ث��اث��ة أي���ام في 
أبي طالب  بن  السفر سنة: فقد سئل علي 
رضي الله عنه عن ذلك فقال: »َجَعَل رسوُل 
اللَِّه صلى الله عليه وسلم ثََاثََة أَيَّاٍم َولََياِلَيُهَنّ 

ِللُْمَساِفرِ، َويَْوًما َولَيْلًَة ِللُْمِقيِم« رواه مسلم.
12- ق��ص��ر ال��ص��اة ف��ي ال��س��ف��ر: وق���د دل 
على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: }َوِإَذا 
أَن  ُجنَاٌح  َعلَيُْكْم  َفلَيَْس  األَْرِض  ِفي  َضَربْتُْم 
وفي   ،)101 َاِة{)النساء:  الَصّ ِمَن  تَْقُصُرواْ 

ُقلُْت  َقاَل:  أَُمَيَّة  بِْن  يَْعلَى  َعْن  صحيح مسلم، 
أَْن  ُجنَاٌح  َعلَيُْكْم  اِب: }فلَيَْس  َطّ اخْلَ بِْن  ِلُعَمَر 
َاِة ِإْن ِخْفتُْم أَْن يَْفِتنَُكُم الَِّذيَن  تَْقُصُروا ِمَن الَصّ
ا  َكَفُروا{ َفَقْد أَِمَن النَّاُس؟ َفَقاَل: َعِجبُْت ِمَّ
َعِجبَْت ِمنُْه َفَسَألُْت َرُسوَل اللَِّه ] َعْن َذِلَك، 
َق اللَُّه ِبَها َعلَيُْكْم َفاْقَبلُوا  َفَقاَل: »َصَدَقٌة تََصَدّ

َصَدَقتَُه«، وقد أجمع املسلمون على ذلك.
13- جواز المع بني الصاتني في السفر: 
حلديث عبد اللَِّه بن ُعَمَر رضي الله عنهما 
يُْر  قال: »رأيت َرُسوَل اللَِّه ] إذا أَْعَجلَُه الَسّ
بَيْنََها  يَْجَمَع  حتى  امْلَْغِرَب  ُر  يَُؤِخّ َفِر  الَسّ في 

َوبنَْيَ الِْعَشاِء«. رواه البخاري ومسلم.
14- جواز الفطر للمسافر في رمضان: قال 
تعالى: }َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر 
يُِطيُقونَُه  الَِّذيَن  َوَعلَى  أَُخ��َر  أَيَّ��اٍم  ِمْن  ةٌ  َفِعَدّ
َفُهَو  َخيًْرا  َع  تََطَوّ َفَمْن  ِمْسِكنٍي  َطَعاُم  ِفْديٌَة 
ُكنْتُْم  ِإْن  لَ��ُك��ْم  َخ��يْ��ٌر  تَ��ُص��وُم��وا  َوأَْن  لَ��ُه  َخ��يْ��ٌر 
تَْعلَُموَن{ )البقرة: 184(، وعن َجاِبِر بن عبد 
اللَِّه  الله عنهما قال: كان رسول  اللَِّه رضي 
] في َسَفٍر َفَرأَى َرُجًا قد اْجتََمَع الناس 
عليه وقد ُظِلَّل عليه، فقال: »ما له«؟ قالوا: 
َرُجٌل َصاِئٌم. فقال رسول اللَِّه ]: »ليس من 
 ، َفِر«. رواه مسلم  الَسّ تَُصوُموا في  أَْن  الِْبِرّ 
اللَِّه  ِبُرْخَصِة  َعلَيُْكْم  أخرى:  رواية  في  وزاد 

َص لَُكْم«. الذي َرَخّ
15- ما يقال إذا نزلت منزلً لاستراحة، أو 
أَنََّها  لَِمَيِّة  الُسّ َحِكيٍم  ِبنِْت  َخْولََة  الزيارة: عْن 
َسِمَعْت َرُسوَل اللَِّه ] يَُقوُل: ِإَذا نََزَل أََحُدُكْم 
اِت ِمْن  َمنِْزلً َفلَْيُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّاَمّ
َل  هُ َشْىءٌ َحتَّى يَْرَتِ َشِرّ َما َخلََق؛ َفِإنَُّه لَ يَُضُرّ

ِمنُْه«. رواه مسلم.
بعد قضاء  األه��ل  إلى  الرجوع  تعجيل   -16

الله  رضي  ُهَريَْرةَ  أَِبي  املسافر: فعن  حاجة 
ِمَن  ِقْطَعٌة  َفُر  الَسّ َقاَل:  النَِّبِيّ ]  َعِن  عنه، 
الَْعَذاِب، مَيْنَُع أََحَدُكْم َطَعاَمُه َوَشَرابَُه َونَْوَمُه، 
متفق  أَْهِلِه«  ِإلَى  ْل  َفلْيَُعِجّ نَْهَمتَُه  َفِإَذا َقضى 

عليه.  نَْهَمتَُه: أي مقصوده.
قال  ب��ل��دت��ه:  ورأى  امل��س��اف��ر  رج��ع  إذا   -17
املدينة،  إل��ى  ع��اد  النبي ] حني  ق��ال  كما 
فعن أَنَِس بِْن َماِلٍك - رضي الله عنه- قال: 
»أَْقَبلْنَا َمَع النَِّبِىّ ] أَنَا َوأَبُو َطلَْحَة. َوَصِفَيُّة 
َرِديَفتُُه َعلَى نَاَقِتِه َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِبَظْهِر امْلَِدينَِة 
َقاَل: »آِيبُوَن تَاِئبُوَن َعاِبُدوَن ِلَرِبّنَا َحاِمُدوَن« 
امْلَِدينََة«. َقِدْمنَا  َحتَّى  َذِل��َك  يَُقوُل  يَ��َزْل  َفلَْم 

متفق عليه، واللفظ ملسلم.
18- يستحب لك الرجوع من السفر في غير 
الليل: »فَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك أََنّ َرُسوَل اللَِّه ] 
َكاَن لَ يَْطُرُق أَْهلَُه لَيًْا َوَكاَن يَْأِتيِهْم ُغْدَوًة أَْو 
في  املجيء  والطروق:  عليه.  متفق  َعِشَيًّة«. 

الليل.
السفر  م��ن  ال��ق��ادم  اب��ت��داء  استحباب   -19
باملسجد وصاته فيه ركعتني: فعن كعب بن 
مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله ] 
َفَرَكَع  ِبامْلَْسِجِد  بََدأَ  َسَفٍر  ِمْن  َقِدَم  ِإَذا  »َكاَن 
«. متفق عليه. وهذه من السنن  َرْكَعتنَْيِ ِفيِه 
ركعتني  ص��اة  وه��ي  الكثير،  عند  املهجورة 

عند القدوم إلى األهل  في أقرب مسجد.
فإذا كانت هذه بعض اآلداب واألحكام التي 
أموراً  ثمة  ف��إن  املسلم،  تفوت  أن  ينبغي  ل 
أثناء  فيها  املسلم  يقع  أن  ينبغي  ل  مخالفة 
سفره، ومن هذه األمور: الستماع لألغاني، 
والفوضى  ينفع،  ل  فيما  ال��وق��ت  وإض��اع��ة 
الصاة،  في  والتقصير  النضباط،  وع��دم 
للكهنة  وال����ذه����اب  ال��ب��ص��ر،  غ���ض  وع�����دم 
والعرافني، والختاط بني النساء والرجال 
غير احملارم، واإلسراف في األكل والشرب، 
 ... الشورى،  مبدأ  وانعدام  بالرأي  والتفرد 

إلى آخر ما حرم الله عز وجل.
وأخيراً وقبل أن تسافر: تذكر أن الله مطلع 
عليك ف��ي أي زم��ان وم��ك��ان، وأن��ه سبحانه 
وسوء  فإياك  أج��ًا!  منا  لكل  وض��ع  وتعالى 
الله قد  اخلامتة، وتذكر نعمة اإلسام وأن 
تنخدع  ول  عليها  فحافظ  بها؛  عليك  م��ن 
ول  املزعومة،  وحرياتهم  املشركني  مبظاهر 
تكن ناهياً عن املنكر في بلدك فاعًا له في 
ونستودعك  السامة،  بلد غيرك، صحبتك 
أعمالك،  وخ��وات��ي��م  وأم��ان��ت��ك  دي��ن��ك  ال��ل��ه 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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من مشكــــاة النبـــــوة

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مضاء، ابن عمير 
اللخمي القرطبي، أبوالعباس.

عالم بالعربية، وكانت له معرفة بالطب والهندسة واحلساب، 
وله شعر.

القضاء  وولي  بقرطبة،  ومولده  شذونة،  قرى  من  أصله 
بفاس وبجاية، ثم مبراكش سنة 578هـ. وتوفي بإشبيلية.

من تصانيفه: )تنزيه القرآن عما ال يليق من البيان(، 
على  )الرد  وأشهرها  املنطق(،  إصالح  في  و)املشرق 

النحاة(.

معجم املعاني

الدر املنثور

عن أبي سعيد اخلدري [ قال: بينما رسول الله ] جالس، 
جاء يهودي، فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك، 
فقال:  »ادعوه«،  قال:  األنصار،  من  رجل  قال:  »من؟«  فقال: 
والذي اصطفى موسى  بالسوق يحلف:  »أضربتَُه؟« قال: سمعته 
على البشر، قلُت: أَْي خبيث، على محمد ]! فأخذتني غضبة 
فإن  األنبياء؛  بني  تخيِّروا  »ال   :[ النبي  فقال  وجهه؛  فضربت 
الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه األرض، 
أكان  أدري  العرش، فال  قوائم  بقائمة من  آخذ  أنا مبوسى  فإذا 

فيمن صعق أم ُحوسب بصعقة األولى؟«.

متفق عليه.    

خطب ذو النورين عثمان بن عفان [ 
بقية  وفي  ُقلعة  دار  في  إنكم  فقال: 
أعمار، فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون 
يتم، أال  عليه؛ فقد أُتيتم ُصبِّحتم أو ُمسِّ
وإن الدنيا قد طويت على الغرور؛ }فال 
بالله  يغرنكم  وال  الدنيا  احلياة  تغرنكم 
وا  الغرور{، واعتبروا مبن مضى، ثم ِجدُّ
وال تغفلوا؛ فإنه ال يُغَفل عنكم. أين أبناء 
الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها 
وُمتِّعوا بها طويال؟! ألم تلفظهم؟! ارموا 
واطلبوا  بها،  الله  رمى  حيث  الدنيا 
مثال،  لها  ضرب  قد  الله  فإن  اآلخرة؛ 
مثل  لهم  }واضرب  وجل:  عز  فقال 
السماء  من  أنزلناه  كماء  الدنيا  احلياة 
فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما 
شيء  كل  على  الله  وكان  الرياح  تذروه 
مقتدرا املال والبنون زينة احلياة الدنيا 
ربك  عند  خير  الصاحلات  والباقيات 

ثوابا وخير أمال{.

في جوف الفم:
> النَِّطع: موضع النقرة التي في أعلى الفم، ومنه قيل: 
فمه  بنطع  لسان  يلصق  كأنه  يتنطع في كالمه؛  فالن 

ويديره.
> واحَلنَك: سقف الفم.

> واللَّهاة: اللحمة املتدلية من احلنك األعلى.
من  األذنني  باطن  في  تكون  زوائد حلم  واللغاديد:   <

داخل الفم، وواحدها: لُْغدود.
> والَغلَْصمة: الُعجرة التي على ملتقى اللهاة، ويدخل 

فيها الطعام إلى املريء، واحلنجرة رأسها.
> واحُللْقوم: املوضع الذي يجري فيه النفس.

> والقصب: الشعب التي تتفرق في الرئة والكبد.

اإلعالم عن األعالم

ابن مضاء 
)511 - 592هـ(
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سحر البيان

> من بذل لك نصحه فاحتمل غضبه.
> من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك.

> من لم يقنع برزقه عّذب نفسه.
> إن قدرت أال تسمع أذنك سرك فافعل.

> االقتصاد مع الكفاف خير من الغنى مع اإلسراف.
> حفظك ما في يدك، خير من طلبك ما في يد غيرك.
> العجب من ورثة املوتى كيف ال يزهدون في الدنيا؟!

ما قل ودل

من األوهام الشائعة

من طرائفهم

فّي  من  املاء  يسيل  »كما  بعضهم:  قول   <
فّي  في  تضعها  اللقمة  و»حتى  السقاء«، 
مبعنى:  )في(  من  الياء  بتشديد  امرأتك« 

فم.
> والصواب: بال تشديد مثل )في( اجلاّرة؛ 
ألن الياء عالمة جر؛ لكون )في( - مبعنى: 
املثالني هنا  فم - من األسماء الستة، وفي 

تسقط الياء نطًقا؛ اللتقاء الساكنني.

)الميته(  في  الوردي  ابن  قال 
الشهيرة:

والغزْل األغاني  ِذْك��ر  اعتِزْل 
وقِل الفْصل وجانْب من َهَزْل

الصبا ألي�����ام  ك����ر  ال����ذِّ ودع 
ف���أي���ام ال��ص��ب��ا جن���م أَف����ْل

يتها قضَّ ع��ي��ش��ٍة  أه���ن���ا  إن 
ذه��ب��ت ل��ذات��ه��ا واإلث����م حّل

وات��رك ال��غ��ادة ال حتفل بها
����ّل َ مت��س ف��ي ع��ز رف��ي��ع وتجُ

ْسن الذي وافتكر في منتهى حجُ
أن��ت ت��ه��واه ت��ْد أم���را جَلْل

واهجر اخلمرة إن كنَت فتى
كيف يسعى في جنون من عَقْل

وات���ق ال��ل��ه ف��ت��ق��وى ال��ل��ه ما
ج��اورْت قلب امرئ إال وصْل

عن أبي بكر الصيرفي، قال: سمعت 
أبا علي صالح بن محمد - امللقب بـ 
)َجَزرة( - قال: دخلُت مصر، فإذا 
هذا؟  من  فقلت:  ضخمة،  حلقة 
فقالوا: صاحب نحو. فدنوت منه، 
جاز  بصاد  كان  ما  يقول:  فسمعته 
بالسني، فدخلت بني الناس، وقلت: 
صالم عليكم أبا سالح، سليتم بعد؟ 
فقال لي: يا رقيع، أي كالم هذا؟! 
قلت: هذا قولك اآلن، قال: أظنك 
ما   هو  قلت:  بغداد؟  عّياري  من 

ترى.



عزيزي القارئ:
هذه املساحة مخصصة لك..

نتواصل من خاللها مع همومك.. آمالك.. آرائك.. اقتراحاتك
وس���وف جت���د رس���التك كل عناي���ة واهتم���ام فم���ا علي���ك إال أن ترف���ع قلمك 

وتكتب..
مع  فنحن في االنتظار..

القراء

عالء الدين مصطفى إشراف:
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يقصد  بحيث  الشخصية  االت��ص��االت   .1
الله  إل��ى  إل��ى شخص م��ا فيدعوه  ال��داع��ي 
مثال  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  تعالى 
شريط،  ف��ي  استمعتها  قصة  هناك  ذل��ك: 
وه���ي أن ه��ن��اك ش��خ��ًص��ا خ���رج م��ع امرأة 
إلى  يدعو  فاستوقفه شخص  عنه،  أجنبية 
ال��رج��ل وحيدا،  وظ��ل  امل���رأة  فهربت  ال��ل��ه، 
فذهب إليه الداعي وأخذ ينصحه ويسمعه 
الداعي:  يقول  واألح��ادي��ث،  اآلي���ات  بعض 
وجدت  حديثي  م��ن  ساعة  نصف  بعد  إن��ه 
عيني الرجل تذرفان الدموع، فتركته، وبعد 
بالرجل،  اتصلت  الداعي:  يقول  أسبوعني 
فقلت له: سأزورك اليوم بعد صالة العصر، 
ي��ق��ول ال��داع��ي: ل��ظ��روف ط��ارئ��ة ل��م أذهب 
في الوقت؛ فذهبت في الليل، ففتح الباب 
والده، فقال والد الرجل للداعي: إن فالنا 
أنت؟  من  للداعي:  الوالد  فقال  توفي،  قد 
قال الداعي: أنا عرفت ابنك قبل أسبوعني، 
فقال له الوالد: أنت إًذا من أنقذ ابني من 

النار، وهذه قصة تؤثر في النفس.
والتجمعات،  كاملساجد  العامة:  األماكن   .2
كمواسم احلج واألندية واملقاهي واملطاعم.

3. أمكنة الدراسة: كاملعاهد واملدارس 
واجلامعات، سواء عن طريق الدراسة 
أو عن طريق الندوات واحملاضرات.

عبدالله الكندري

مجال الدعوة إلى اهلل
املدى  واس��ع  باهتمام  الصداقة  موضوع  يحظى 
النفسية  الدراسات  إطار  ح��دوده في  تنحصر  ال 
ليشمل  نطاقه  يتسع  ب��ل  فحسب،  واالجتماعية 
وفنون  فلسفة  من  اإلنسانية  احلياة  مجاالت  كل 
حياتنا  وليد  ليس  بالصداقة  واالهتمام  وآداب، 
املعاصرة، بل هو اهتمام عريق يضرب في أعماق 
شغلتها  ال��ت��ي  الرفيعة  للمكانة  ن��ظ��را  ال��ت��اري��خ؛ 
عظيمة  إنسانية  قيمة  بوصفها  دائما  الصداقة 

األثر في حياة الفرد واجلماعة واملجتمع.

العربي  ال����ت����راث  ف����ي  ب���ال���ص���داق���ة  االه���ت���م���ام 
واإلسالمي:

رمبا يكون مالئما في هذا السياق أن نستعرض 
قبل  للصداقة  العربية  القاموسية  التعريفات 
العربي  ال��ت��راث  إط��ار  في  عليها  النظر  نلقي  أن 

واإلسالمي.

تعريف الصداقة في املعاجم العربية:
الصداقة  منظور:  الب��ن  العرب(  )لسان  في  ج��اء 

من الصدق، والصدق نقيض الكذب. وبهذا تكون 
الصداقة هي صدق النصيحة واإلخاء، والصديق 
ه��و امل��ص��ادق ل��ك، واجل��م��ع: أص��دق��اء وصدقان 
وأص�����ادق، وق���د ي��ق��ال ل��ل��واح��د واجل��م��ع واملؤنث 

صديق.
ألبي هالل  اللغة(  في  )الفروق  كتاب:  في  وج��اء 
العسكري: أن الصداقة تعني اتفاق الضمائر على 
املودة، وهو يفرق بني الصاحب والقرين؛ إذ تفيد 
ولهذا  باآلخر؛  الصاحبني  أح��د  انتفاع  الصحبة 
يقال لآلدميني خاصة، فيقال صحب زيد عمرا، 
وال يقال: صحب النجم النجم، وأصله في العربية 
احلفظ، أما املقارنة فتفيد قيام أحد القرينني مع 
اآلخر وجريانه على طريقته وإن لم ينفعه، ومن ثم 
قيل: قران النجوم، وقيل للبعيرين يشد أحدهما 

إلى اآلخر قرينان.
موضوع الصداقة كان محل اهتمام عدد كبير من 

األدباء واملفكرين العرب.

تركي الهاجري

الصداقة عنوان الحياة
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املجتمع؛  اللبنة األولى في  الطفل هو 
فإذا وضعناها بشكل سليم كان البناء 
وتعاظم،  ارتفع  مهما  مستقيما  العام 
كما أن الطفل هو نواة اجليل الصاعد 
وفروعه..  أغصانه  منها  تتفرع  التي 
وكما نعتني بسالمة منو جسمه يجب 
ومعنوياته؛  مشاعره  بسالمة  نهتم  أن 
ف��إن جهودنا  ذل��ك  ف��إذا حرصنا على 
سوف تؤتي ثمارها حني يشب الطفل 
ويحمل لواء دينه إذا أحب ربه وأخلص 
العمل له، وإن من الالزم زرع حب الله 
في نفوسهم منذ الصغر، ومعنى ذلك 
أن يكون الله تعالى أحب إليه من نفسه 
ووالديه وكل ما ميلك؛ وذلك ألن الله 
تعالى قال عن الذين يحبونه: }قل إن 
كنتم حتبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم{ 
)آل عمران: 31(، وألن رسول الله ] 

اجعل حبك  »اللهم  ي��دع��و:  وه��و  ق��ال 
إل���ّي م��ن نفسي وأه��ل��ي ومالي  أح��ب 
وولدي ومن املاء البارد على الظمأ«، 

ولنا في رسول الله ] أسوة حسنة؛ 
جل  الله  أح��ب��وا  إذا  الله  أول��ي��اء  وألن 
وعال أطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه 
بطيب نفس ورحابة صدر، وشبوا على 
وتقدمي  مرادهم،  م��راده على  تفضيل 
والتضحية  أجله،  من  وثمني  غال  كل 
من أجله وإرضاء له، وضبط الشهوات 
من أجل نيل محبته، فاحملب ملن يحب 
أنه  استشعار  يعني  الله  مطيع، وحب 
كل  ف��ي  ويحفظنا  ي��رع��ان��ا  وج���ل  ع��ز 
وقت ومكان؛ مما يترتب عليه الشعور 
وعدم  والثبات  واالطمئنان  بالراحة 
القلق واحلزن، ومن ثم سالمة النفس 

من املعاصي واآلثام.

معالي حزران املطيري

تربية األبناء على محبة اهلل

كتب األطفال
حيث  ع��ادات حسنة،  على  تشتمل  األط��ف��ال  كتب 
والرفق  اآلخرين  التعاون ومساعدة  األطفال  تعود 
القصص  أو  الكتب  فهذه  ب��ه؛  والعناية  باحليوان 
يعدها ناس مختصون بهذا املجال، حيث يعرفون 
م���اذا ي��ري��د الطفل م��ن ال��ن��اس ال��ذي��ن ح��ول��ه وهم 
قدوة له في احلياة العامة في سلوكه وتعامله مع 
اآلخرين، فعاًل أمور مهمة جداً موجودة في مكتبة 

املدرسة أو مكتبة البيت أو املكتبة العامة بعناوين 
يقبلون  فالطلبة  مختلفة،  وم��وض��وع��ات  مختلفة 
من  لالستزادة  بتشوق  القصص  ه��ذه  ق��راءة  على 

املعلومات التي حتتوي عليها.
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع



همسة تصحيحية

همسة تصحيحية

د. بســـام الشـطـي

يضع أصابع كفه األمين على كتفه األمين ثم 
الصالة  يعني  وه��ذا  على جبهته،  ثم  األيسر 
يعني،  ال��ق��دس(  روح  االب���ن،  )األب،  عندهم 
الله ثالث ثالثة، تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى وشرك.
> الوشم الذي على كتف الالعبني أو على 
أج����زاء م��ن أج��س��ام��ه��م ورس����م ال��ع��ل��م على 
إلى  يشير  أح��ده��م  يفوز  وعندما  اخل���دود 
التي  عشيقته  أو  جناحه  وراء  بأنه  الوشم 
حضرت امللعب أو مسؤول البلد الذي حضر 
ه��و ال���ذي جلب ال��ب��رك��ة ب��ح��ض��وره. فيكون 
هناك اعتقاد بالتشاؤم أو بالنحس أو بجلب 
اخلير وهو محرم، والوشم حرمه الله تبارك 

وتعالى ولعن فاعله.
ب��ع��ض شركات  أن  إل����ى  احل����د  ووص����ل   <
»توقع  برسائل:  تبعث  النقالة  االت��ص��االت 
والرقم  الرمز  إل��ى  وأرس��ل  يفوز  ال��ذي  من 
الفالني وسيتم خصم دينار أو أقل أو أكثر 
تذكرة  أو  سيارة  على  املسابقة  في  وتدخل 
سفر«، وهذا يدخل في ضرب من ضروب 
ادعاء علم الغيب ثم القمار والبيوع احملرمة 

وأكل أموال الناس بالباطل.
القدوة  ه��م  الالعبني  أن  تصور  إع��ط��اء   <
ال��ص��ورة عن  بهذه  إب��رازه��م  ويتم  احلسنة، 
في  األب��ن��اء  بهم  يتشبه  ثم  اإلع���الم،  طريق 
ومخالفاتهم  وه��ي��ئ��ت��ه��م  وش��ك��ل��ه��م  ل��ب��س��ه��م 
من  امتعاض  هناك  يكون  ال  بل  الشرعية، 
تصرفاتهم. فأحدهم قال: أريد امرأة حتمل 
اخترتها  وق��د  بتربيته  وس��أق��وم  طفال  ل��ي 

ووافقت على مبلغ وقدره! أليس هذا ترويجا 
للزنى وتزيني للباطل وإشاعة الفاحشة؟!

> ث��م ص���ور امل��ش��ج��ع��ات ب��أل��ب��س��ة فاضحة 
وحركات سيئة وموسيقى ومعازف وتضييع 
أنهم  ت��ظ��ن��ون  وه���ل  ي��ن��ف��ع!  ال��وق��ت فيما ال 
يتابعون أخبارنا؟! هم يعتقدون أن االهتمام 
بالوحدة  اإلخ������الل  م���ن  ض����رب  ب��غ��ي��ره��م 
يشجع  شبابنا  بعض  إل��ى  فانظر  الوطنية 
ال��ف��ري��ق ال��ف��الن��ي وي��ق��وم بعمل والئ���م لفوز 
الفريق ويغضب خلسارتهم أو يفرح لفوزهم 
غرفة  ويزين  والتبريكات  التهاني  ويتلقى 
نومه ومكتبه وسيارته بالصليب؛ ألنه يشجع 
النادي الفالني والالعب الفالني، وهكذا.. 

انظروا إلى أي مستوى وصلنا.
> وصل عدد املبالغ التي دفعت في الوطن 
 400 العالم  ك��أس  متابعة  )ك���روت(  العربي 
مليون دينار - إحصائية وجدتها عن طريق 
أو  أقل  كانت  فإن   - الرياضية  املواقع  أحد 
كم  أنها  تعتقدون  أال  ال��رق��م،  نفس  أو  أكثر 
أرملة؟  أو  يتيما  تكفل  أو  مسجدا  ستبني 
وكم سترفع احلرج أو تقضي الديون وتعالج 
املرضى بإذن الله تبارك وتعالى؟ وانظروا إلى 
واإلعالنات  واملالبس  للكرات  املبيعات  عدد 
واإلكسسوارات والتحف واألدوات الكهربائية 

وأشكال كثيرة عن كأس العالم.
والبصق  الشتائم  أبنائنا  تعلم بعض  لقد   <
والعنف واالستخفاف باآلخرين وصورا من 
مدرسة  خ��الل  م��ن  واالس��ت��ه��زاء  السخرية 

)املونديال(.. والله املستعان.

الرياضية،  األم��ور  أكتب في  أن  ال أحب 
ول��ك��ن مل��ا ح��دث��ن��ي م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 
تلك األخطاء وبعضها قد  الشباب حول 
نشر في الصحافة، وكذلك عدد الشباب 
)املونديال(  ل�  املنطقة  دول  في  املتابعني 
فاق الوصف؛ فعليه أردت أن أبني للناس 

لعلهم يحذرون:
> األخطبوط )بول( املولود في بريطانيا 
عام 2008 ويعيش في األكواريوم بأملانيا، 
في  فيضعونه  البعض،  ب��ه  افتنت  وال���ذي 
علمان  فيه  ش��ف��اف  بالستيكي  م��س��ت��ودع 
على  جلس  وإذا  م��ب��اراة،  بينهما  لدولتني 
علم الدولة فإنها ستفوز ال محالة، فهذا 
وإن حدث فإنه تنجيم وكهانة وضرب من 
ضروب الغيب الذي ال يعلمه إال الله، وعليه 

فهذا خدش كبير في جانب التوحيد.
بالعارضة  ال��ك��رة  اص��ط��دم��ت  إذا  ث��م   <
أو  العارضة  بتقبيل  املرمى  حارس  يقوم 
وخيوطا  ووج��دوا طالسم  إذا  ي��ده  يقّبل 
وكذلك  والعارضة.  الشباك  على  وخرزا 
إذا أراد الالعب أن )يشوت( ضربة حرة 
أو ضربة ركنية أو ضربة جزاء قّبل الكرة 
عليها،  يتفل  ثم  الكلمات  ببعض  ويتمتم 
التوحيد  من  كبيرا  جانبا  يخدش  وه��ذا 
الذي  ه��و  وج��ل  ع��ز  الله  ألن  والعقيدة؛ 
يتصرف في هذا الكون وال يحدث شيء 

إال بقدره وقضائه.
> ومن املآسي أن كل العب تقريبا يدخل 
أرض امللعب أو يوفقه ربه لتسديد الهدف 

أخطاء عقدية في )املونديال(


