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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}
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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

العالم وبلوغه  الفساد وتفّشيه في كثير من بلدان  كثر احلديث عن 
مراحل متقدمة من اخلطورة على مسيرة التنمية في البلدان النامية, 
وقد تخصصت منظمات عاملية في وضع مؤشرات للفساد تقيس بها 

أداء كل دولة في مؤشر الفساد.
درجات  العاملي  التصنيف  بحسب  الفساد  مؤشر  يرتفع  الكويت  وفي 
املجتمع ويفسد خطط  الفساد غوال يهدد  كبيرة في كل عام, وبات 
الفرص  اقــتــنــاص  إال  لــهــم  هــم  مــتــنــفــذون ال  وراءه  ويــقــف  الــتــنــمــيــة, 
نرى  إال  ُيوقع عقد  أو  تكاد متر صفقة  املجتمع, وال  دمــاء  وامتصاص 

لهم اليد الطولى فيه حتى لو كان على خراب البصرة.
لــم يــتــرك شريحة مــن شــرائــح املجتمع لم  الــفــســاد  ولــأســف أن هــذا 
مجلس  ونــواب  والتجار  احلكوميون  واملــســؤولــون  فــالــوزراء  يخترقها, 
املــال ويسقط في  أمــام إغــراء  األمــة وغيرهم, جتد فيهم من يضعف 
أول اختبار, وقد شاهدنا كيف انقلب التصويت في مجلس األمة بني 
يوم وليلة ملصلحة  إقرار قانون احلقوق السياسية للمرأة بعد أن كان 
)اإلسالميني(  النواب  بعض  تصويت  ورأينا  وشعبيا,  نيابيا  مرفوضا 
القانون الذي قدمته احلكومة بعدما كانوا معارضني له في  ملصلحة 

الليلة التي سبقتها وذلك مقابل أعطيات ثمينة!!
رياضية  بطريقة  الفساد  مؤشرات  يقيس  العالم  أن  من  الرغم  وعلى 
وإحصائية ويحث على تطبيق القوانني الصارمة بحق املتجاوزين, إال 
أن مؤشر الفساد في ازديــاد, والسبب هو أن الوصفة الربانية حملاربة 

الفساد لم يؤخذ بها, وتتلخص تلك الوصفة في التالي:
دون  أوامــره  وامتثال  وخشيته  تعالى  الله  مراقبة  على  التربية   - أواًل 
اإلسالمي  املجتمع  عظمة  سر  هي  التربية  فهذه  احتجاج,  أو  تــردد 
إلى  فــارس  الــذي ســاق فيه اجليش اإلســالمــي كنوز كسرى من  األول 
البوادي ولن ميس فيه أحد خرزة واحــدة, وهو املجتمع  املدينة عبر 
الذي قالت فيه املرأة ألمها عندما أمرتها أن تغش احلليب ألن عمر ال 

يراهم: وأين ذهب رب عمر؟!
واملفسد  السارق  حق  في  الرادعة  اإلسالمية  احلــدود  تطبيق   - ثانيًا 
في األرض ومن يسطو على أموال املسلمني دون أن تأخذنا بهم رحمة: 
املنهج  فهذا  يدها«؛  لقطعت  سرقت  محمد  بنت  فاطمة  أن  لو  »والله 
القومي من شأنه أن يردع كل من تسول له نفسه التعدي على أموال 
املسلمني وأعراضهم, وقد قالها اخلليفة الراشد عثمان [: 

»إن الله ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن«.
أما القوانني الوضعية التي تضع الرحمة في غير موضعها 
الصحيح وتكافئ املجرم بدال من أن تعاقبه, فهي من أهم 

أسباب انتشار الفساد واجلرمية في األرض.
الــثــروة بينهم مبا  الــنــاس وتــوزيــع  الــعــدل بــني  ثالثًا - 
يــضــمــن عـــدم امـــتـــداد يــد فــئــة عــلــى فــئــة أخــــرى, أو 
ال  ما  على  للحصول  وسعيها  املجتمع  على  حقدها 
يحق لها, ومن مؤشرات هذا العدل تطبيق فريضة 
الزكاة التي تساعد على توزيع الثروة وامتصاص 

األحقاد وشيوع احملبة والتكافل في املجتمع.
رابعًا - تولية املناصب العامة للقوي األمني؛ 
القوي  استأجرت  من  خير  }إن  تعالى:  قــال 
د  ُوسِّ الــلــه ]: »إذا  األمـــني{, وقـــال رســـول 

األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«.
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دعاء الرسول ] 
واالستغاثة به شرك أكبر
يتحلقون  جماعة  في  تفتونا  أن  أرجــو   <
فـــي املــســجــد ويــــذكــــرون الــلــه ويـــذكـــرون 
رســــولــــه، ويــــأتــــون فـــي أذكــــارهــــم ببعض 
قولهم  مثل  للتوحيد  املنافية  األشــيــاء 
الله،  يا رسول  بصوت واحد: وخذ بيدي 
يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائال: يا 
مفتاحا لكنوز الله يا كعبة لتجلي الله، أيا 
عرشا الستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، 
فإمنا يا رسول الله أنت املقصود يا حبيب 
الله، أنت أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك 

من هذا النوع اململوء بالشركيات.
واح��د على  الله جماعة بصوت  ذكر  أوال:   >
طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول 
الله ] أنه قال: »من أحدث في أمرنا هذا 

ما ليس فيه فهو رد«.
لتفريج  ب��ه  واالس��ت��غ��اث��ة  ال��ل��ه  غير  دع���اء  ثانيا: 
كربة أو كشف غمة شرك أكبر ال يجوز فعله؛ 
وحده  لله  وقربة  عبادة  واالستغاثة  الدعاء  ألن 
اإلسالم  من  يخرج  أكبر  لغيره شرك  فصرفها 
والعياذ بالله؛ قال تعالى: }َوالَ تَْدُع ِمن ُدوِن اللَِّه 
ِإذاً  َفِإنََّك  َفَعلَْت  ن  َف��إِ َك  يَُضُرّ َوالَ  يَنَفُعَك  الَ  َما 
اِلِنَي َوِإن َيَْسْسَك اللَُّه ِبُضٍرّ َفاَل َكاِشَف  َن الَظّ ِمّ
ِلَفْضِلِه  َراَدّ  َف��اَل  ِبَخيٍْر  يُ���ِرْدَك  َوِإن  ُه��َو  ِإالَّ  لَ��ُه 
الَغُفوُر  َوُه���َو  ِع��َب��اِدِه  ِم��ْن  يَ��َش��اءُ  َم��ن  ِب��ِه  يُِصيُب 
تعالى:  وق��ال   )107  -  106 )يونس:  ِحيُم{  الَرّ
أََحداً{  اللَِّه  َمَع  تَْدُعوا  َفاَل  ِللَِّه  الََساِجَد  }َوأََنّ 
آَخ��َر الَ  ِإلَهاً  َم��َع اللَِّه  يَ��ْدُع  وق��ال تعالى: }َوَم��ن 
َا ِحَسابُُه ِعنَد َرِبِّه ِإنَُّه الَ يُْفِلُح  بُْرَهاَن لَُه ِبِه َفِإَنّ
الَكاِفُروَن{ )الؤمنون: 117( إلى غير ذلك من 
اآلي��ات ال��دال��ة على وج��وب ص��رف العبادة لله 
قال:  النبي ]  أن  احلديث  في  وثبت  وح��ده، 
الله، وإذا استعنت فاستعن  »إذا سألت فاسأل 
بالله...« احلديث، وقال عليه الصالة والسالم: 

»الدعاء هو العبادة«.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء ) 77/1(.

> ما حكم الذبح لغير الله؟
< إن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه 
الله  لغير  أحد  يتعبد  بأال  بالعبادة  وتعالى 
تعالى بشيء من أنواع العبادة، ومن العلوم 
أن الذبح قربة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه؛ 
ق��ول��ه: }فصل  ف��ي  ب��ه  أم��ر  تعالى  الله  ألن 
لربك وانحر{ )الكوثر: 2(، وكل قربة فهي 
ع��ب��ادة، ف��إذا ذب��ح اإلن��س��ان شيئا لغير الله 
يتقرب  كما  إليه  وتقربا  وتذلال  له  تعظيما 
بذلك ويعظم به، فإنه يكون مشركا وإذا كان 
مشركا، فإن الله تعالى قد بني أنه حرم على 

الشرك اجلنة ومأواه النار.
بعض  يفعله  ما  إن  نقول:  ذل��ك  على  وبناء 
الذين  ق��ب��ور   – للقبور  ال��ذب��ح  م��ن  ال��ن��اس 
عن  مخرج  ش��رك   – أول��ي��اء  أنهم  يزعمون 
الله  إلى  يتوبوا  أن  اللة، ونصيحتنا لهؤالء: 
مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح 
لله وحده كما يجعلون الصالة والصيام لله 
قال  كما   – ما سبق  لهم  يغفر  فإنه  وح��ده 
الله تعالى: }ُقل ِلّلَِّذيَن َكَفُروا ِإن يَنتَُهوا يُْغَفْر 

َمَضْت  َفَقْد  يَ��ُع��وُدوا  َوِإن  َسلََف  َق��ْد  ��ا  َمّ لَُهم 
الله  إن  بل  )األنفال: 38(،  ِل���نَي{  األََوّ ُسنَُّت 
تعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم 
حسنات – كما قال الله تعالى: }َوالَِّذيَن الَ 
يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر َوالَ يَْقتُلُوَن النَّْفَس 
َوَمن  يَ��ْزنُ��وَن  َوالَ  ��ِقّ  ِب��احْلَ ِإالَّ  اللَُّه  َم  َح��َرّ الَِتي 
الَعَذاُب  لَُه  يَُضاَعْف  أَثَاماً  يَلَْق  َذِل��َك  يَْفَعْل 
تَاَب  َمن  ِإالَّ  ُمَهاناً  ِفيِه  َويَْخلُْد  الِقَياَمِة  يَ��ْوَم 
ُل اللَُّه  َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلاً َفأُْولَِئَك يَُبِدّ
ِحيماً{  َرّ َسِيّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفوراً 

) الفرقان: 68 - 70(.
إلى  ي��ت��ق��رب��ون  ال���ذي���ن  ل���ه���ؤالء  فنصيحتي 
أصحاب القبور بالذبح لهم: أن يتوبوا إلى 
دينهم  يخلصوا  وأن  إليه  يرجعوا  وأن  الله 
له سبحانه، وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من 
الكرمي النان؛ فإن الله سبحانه وتعالى يفرح 

بتوبة التائبني وعودة النيبني.
الشيخ ابن عثيمني – فتاوى العقيدة: ص 
.)221-220(

حكم الذبح لغير اهلل 

الفتاوي من كبار العلماء

> مـــا حــكــم قــــول بــعــض الـــنـــاس: يا 
محمد أو يا علي أو ياجيالني، عند 

الشدة؟
واالستعانة  ه���ؤالء  دع���اء  ي��ري��د  ك��ان  إذا   >
عن  مخرجا  أكبر  شركا  مشرك  فهو  بهم 
اللة؛ فعليه أن يتوب الى الله عز وجل وأن 
ن  }أََمّ تعالى:  ق��ال  كما  وح���ده  ال��ل��ه  ي��دع��و 
وَء  الُسّ َويَْكِشُف  َدَع���اهُ  ِإَذا  الُْضَطَرّ  يُِجيُب 
َقِلياًل  اللَِّه  َع  َمّ أَِإلٌَه  األَْرِض  ُخلََفاَء  َويَْجَعلُُكْم 

ُروَن{ )النمل: 62( وهو - مع كونه  تََذَكّ ا  َمّ
الله  ق��ال  لنفسه؛  مضيع  سفيه   - مشركا 
ِإالَّ  ِإبَْراِهيَم  لَِّة  ِمّ َعن  يَْرَغُب  }َوَم��ن  تعالى: 
نَ��ْف��َس��ُه{ )ال��ب��ق��رة: 130( وقال:  َم��ن َس��ِف��َه 
اللَِّه َمن  ُدوِن  يَْدُعو ِمن  ��ن  مِمَّ أََض��ُلّ  }َوَم��ْن 
َعن  َوُه��ْم  الِقَياَمِة  يَ��ْوِم  ِإلَ��ى  لَُه  يَْستَِجيُب  الَّ 

ُدَعاِئِهْم َغاِفلُوَن{ )األحقاف: 5(.
الشيخ ابن عثيمني – مجموعة فتاوى 
ورسائل )163/2(.

حكم من يقول: يا محمد أو يا علي أو يا جيالني

إعداد / لجنة الجيل الصالح



77777
الفرقان  596 - 21 شـــعبان  1431هـ 

اإلثنـــن - 2 /2010/8م

حكم االستغاثة باألولياء

حكم ما ذبح للمولد

حكم من اعتقد أن الرسول ] ليس ببشر وأنه يعلم الغيب
> إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول 
] لــيــس بــبــشــر وأنـــــه يــعــلــم الــغــيــب وان 
التوسل باألولياء واألحياء قربة إلى الله 
النار ويعد مشركا؟  عز وجل، فهو يدخل 
علما أنه ال يعلم هذا االعتقاد، وإنه عاش 
يقرون  كلهم  وأهلها  علماؤها  منطقة  في 
بذلك فما حكمه؟ وما حكم التصدق عنه 

واإلحسان إليه بعد موته؟
< م��ن م��ات على ه��ذا االع��ت��ق��اد ب��أن يعتقد 
ل��ي��س من  ب��ب��ش��ر أي  ل��ي��س  أن م��ح��م��دا ] 
فهذا   – الغيب  يعلم  أن��ه  يعتقد  أو  آدم،  بني 
اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافرا كفرا أكبر، 
ينذر  أو  به  ويستغيث  يدعوه  كان  إذا  وهكذا 
أو اجلن  األنبياء الصاحلني  لغيره من  أو  له 
أو الالئكة أو األص��ن��ام؛ ألن ه��ذا من جنس 
وأشباهه  كأبي جهل  األول��ني  الشركني  عمل 
هذا  الناس  بعض  ويسمي  اكبر،  شرك  وهو 
الشرك  عني  وه��و  توسال  الشرك  من  النوع 
األكبر، وهناك نوع ثان من التوسل ليس من 
الشرك،  ووس��ائ��ل  البدع  من  هو  بل  الشرك 
وهو التوسل بجاه األنبياء والصاحلني أو بحق 
فالواجب  بذواتهم،  أو  والصاحلني  األنبياء 
م��ات على  وم��ن  النوعني جميعا،  احل��ذر من 
النوع األول ال يغسل وال يصلى عليه وال يدفن 
لقول  عنه؛  يتصدق  وال  السلمني  مقابر  في 
آَمنُوا  َوالَِّذيَن  ِللنَِّبِيّ  َكاَن  }َما  الله عز وجل: 
أَن يَْستَْغِفُروا ِللُْمْشِرِكنَي َولَْو َكانُوا أُْوِلي ُقْربَى 
َ لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اجَلِحيِم{  ِمْن بَْعِد َما تََبنَيّ

)التوبة: 113(.

وتوحيده  وصفاته  الله  بأسماء  التوسل  أم��ا 
أسباب  وم��ن  مشروع  توسل  فهو  به  واإلي���ان 
احُلْسنَى  األَْسَماءُ  }َوِللَِّه  الله:  لقول  اإلجابة؛ 
ِبَها{ )األع��راف: 180(، ولا ثبت عن  َفاْدُعوهُ 
»اللهم  ويقول:  يدعو  من  أن��ه سمع  النبي ] 
إني أسألك بأنك أنت الله ال إله إال أنت الفرد 
الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
األعظم  باسمه  الله  س��أل  »لقد  فقال:  أح��د« 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب«.

بر  م��ن  الصاحلة  باألعمال  التوسل  وه��ك��ذا 
الوالدين وأداء األمانة والعفة عما حرم الله 
ونحو ذلك كما ورد ذلك في حديث أصحاب 
ثالثة  وه��م  الصحيحني:  ف��ي  ال��خ��رج  ال��غ��ار 
دخلوا  فلما  غ��ار،  إل��ى  والطر  البيت  آواه��م 
جبل  أعلى  من  صخرة  عليهم  انحدرت  فيه 
فسدت الغار عليهم، فلم يستطيعوا اخلروج 
ينجيكم من هذه  لن  إنه  بينهم:  فيما  فقالوا 
الصخرة إال أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، 
ببعض  فسألوه  سبحانه  الله  إل��ى  فتوجهوا 
إنه  اللهم  أح��ده��م:  فقال  الطيبة،  أعمالهم 
كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت ال أغبق 
قبلهما أهال وال ماال، وإني ذات ليلة نأى بي 
بغبوقهما  عليهما  رح��ت  فلما  الشجر  طلب 
أن  وكرهت  أوقظهما  فلم  نائمني،  وجدتهما 
أسقي قبلهما أهال وماال، فلم أزل على ذلك 
حتى طلع الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهما، 
ابتغاء  ه��ذا  فعلت  أن��ي  تعلم  كنت  إن  اللهم 
فانفرجت  فيه؛  نحن  ما  عنا  فافرج  وجهك 
الصخرة شيئا ال يستطيعون اخلروج منه، أما 
كانت  حيث  الزنى  عن  بعفته  فتوسل  الثاني 

له ابنة عم يحبها كثيرا وأراده��ا في نفسها 
فأبت عليه، ثم ألت بها حاجة شديدة فجاءت 
إليه تطلب منه الساعدة فأبى عليها إال أن 
متكنه من نفسها، فوافقت على هذا من أجل 
حاجتها فأعطاها مئة دينار وعشرين دينارا، 
فلما جلس بني رجليها قالت له: يا عبد الله 
الله وال تفض اخلامت إال بحقه؛ فخاف  اتق 
من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب 
خوفا من الله، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن 
فيه؛ فانفرجت الصخرة شيئا ال يستطيعون 
اخل����روج م��ن��ه، ث��م ق���ال ال��ث��ال��ث: ال��ل��ه��م إني 
استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته 
إال واحدا ترك أجرته، فنّميتها له حتى بلغت 
إبال وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجرته 
ل��ه: كل ه��ذا من أج��رت��ك، يعني اإلبل  فقلت 
الله  عبد  يا  فقال  والرقيق،  والغنم  والبقر 
ات��ق الله وال تستهزئ ب��ي، فقلت ل��ه: إن��ي ال 
أستهزئ بك، إنه كله مالك، فساقه كله، اللهم 
وجهك  ابتغاء  ذل��ك  فعلت  أن��ي  تعلم  كنت  إن 
فأفرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة 

فخرجوا جميعا يشون.
وهذا يدل على أن التوسل باألعمال الصاحلة 
الطيبه أمر مشروع، وأن الله جل وعال يفرج 
ب��ه ال��ك��ري��ات كما ج��رى ل��ه��ؤالء ال��ث��الث��ة، أما 
التوسل بجاه فالن وبحق فالن أو بذات فالن 
فهذا غير مشروع، بل هو من البدع كما تقدم، 

والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز – مجموعة فتاوى ومقاالت 
متنوعة )319/2(.

> هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح ملولد النبي ] وغيره 
من املوالد؟

< ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله 
النبي ] قال:  أن  وذلك شرك فال يجوز األكل منه، وقد ثبت 

»لعن الله من ذبح لغير الله«.

بالشهادتني مصدقا مبا دلتا عليه وعمل مبقتضاهما  > ومن نطق 
أو األعمال  األق��وال  يناقضهما من  أتى مبا  فهو مسلم مؤمن، ومن 
يستغيث  أن  مثل  وص��ام،  بهما وصلى  نطق  وإن  كافر  فهو  الشركية 

باألموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما، وال يجوز األكل من ذبيحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )135/1(.
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في إطار خطتها لتوسعة آفاق عملها ليشمل 
توعية الشباب وحمايتهم من التطرف والعنف 
واإلره���اب، أع��دت وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية مشروعا جديداً يستهدف اجليل 
املساجد  في  ليس  إليهم  متوجها  الصاعد، 
ومراكز  الصيفية  األن��دي��ة  ف��ي  ب��ل  فحسب 
واملعاهد  واجل��ام��ع��ات  وامل�����دارس  ال��ش��ب��اب 

وغيرها.
سيتم  ميزانية  إل��ى  مطلعة  م��ص��ادر  ولفتت 
أع���دت مذكرة  ال���ذي  امل��ش��روع  ل��ه��ذا  طلبها 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  إل��ى  لترفع  ب��ه 
للشؤون القانونية وزير العدل ووزير األوقاف 
املستشار راشد احلماد لعرضها على مجلس 

الوزراء.
إدارة قطاع املساجد في  أن  وبينت املصادر 
وزارة األوقاف بصدد توجيه خطب ملعاجلة 

اآلونة  ف��ي  املجتمع  على  الطارئة  القضايا 
ال��ش��ب��اب، وستكون  وال��ت��ي تخص  األخ��ي��رة، 
اختيارية لإلمام ليختار واحدة منها في كل 
وجه  ف��ي  وال��وق��وف  التوعية  بقصد  أس��ب��وع 

الظواهر السلبية.
وقالت املصادر إن أبرز هذه القضايا والظواهر 
التي تزايدت التدخني واإلدم��ان والعنف في 
الصحية  العقاقير غير  امل��دارس، واستخدام 
عمليات  عن  فضال  الرياضية،  األن��دي��ة  في 

التجميل غير الضرورية والوشم.
أن اخل��ط��ب ستوضع من  امل��ص��ادر  وذك���رت 
من  العديد  إلى  إضافة  أكادميي  طاقم  قبل 
املساجد  يقتصر طرحها على  ولن  املشايخ. 
فقط بل ستطرح في مراكز الشباب واألندية 

الصيفية واملدارس واجلامعات واملعاهد.
وأكدت املصادر أن األوقاف خاطبت العديد 

حملة  ف��ي  ل��ل��م��ش��ارك��ة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن 
وجامعة  والعدل  التربية  وزارت��ا  منها  توعية 
والرياضة  للشباب  العامة  والهيئة  الكويت 
آلية طويلة املدى، فضال عن تشكيل  لوضع 
فريق مشترك ملتابعة النتائج وحماية الشباب 

من االنحراف.
وأوضحت املصادر أن األوقاف خاطبت إدارة 
ملعرفة  العدل  وزارة  في  والبحوث  اإلحصاء 
ع��دد قضايا األح���داث في األع���وام العشرة 
التي  األسباب  أب��رز  على  والوقوف  األخيرة 

أدت إلى زيادتها.
من  بالعديد  لالستعانة  توجه  إل��ى  وأش��ارت 
والعرب  ال��ع��امل��ي��ني  واألط���ب���اء  امل��س��ت��ش��اري��ن 
واحملليني لالستفادة من خبراتهم في عالج 
ح����االت االن���ح���راف ل���دى األح�����داث وبحث 

اجلوانب األسرية واملجتمعية وغيرها.

األوقاف تدشن مشروعًا جديدًا لحماية الشباب من التطرف واإلرهاب

في حترك حثيث تواصل اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة جوالتها 
اإلنسانية في العالم متلمسة احتياجات ضحايا الفيضانات والزالزل 
العطاء سطرتها  من  اخليري صفحة جديدة  إلى سجلها  لتضيف 
هذه املرة في سومطرة الغربية اإلندونيسية بدعم من األمانة العامة 

لألوقاف.
إرسال  تواصل  واللجنة  سومطرة  جزيرة  الزلزال  أن ضرب  فمنذ 
وبناء  اإلنسانية  املساعدات  لتقدمي  املتضررة  املناطق  إلى  الوفود 
وتشييد  واملعاقني  لأليتام  الرعاية  دور  وإق��ام��ة  للضحايا  البيوت 

املساجد لتكون منبراً لإلشعاع احلضاري والدعم النفسي.
وزار الوفد بلدية باداجن، حيث سلم 47 بيتا لعدد من الضحايا بعد 
البناء والترميم،  بنائها، كما افتتح 6 مساجد كانت قيد  االنتهاء من 
وشهدت هذه االحتفالية تظاهرة في حب الكويت من جانب املستفيدين، 
وشعبا،  وحكومة  أميرا  للكويت  وشكرهم  سعادتهم  عن  عبروا  حيث 
وخصوا بالذكر احملسنني الذين جادوا بأموالهم إلقامة هذه البيوت 

إليواء الضحايا الذين كانوا يفترشون األرض ويلتحفون السماء.

احملطة الثانية كانت في مديرية باداجن باريامان ووقع وفد اللجنة 
مراسيم االتفاق على بناء 40 بيتا، ومسجد واحد، وقام بوضع حجر 
أساس أول بيت، وعلى هامش هذه االحتفالية وزع الوفد مساعدات 

غذائية على 1000 أسرة.
وبعد هذه املراسم التقى الوفد عددا من الشركات اإلنشائية املعنية 
هذه  لتنفيذ  شركتني  اختار  عروضها  فحص  وبعد  البيوت  ببناء 

املشاريع.
وأفاد التقرير الذي أعده الوفد عن الرحلة بأن الضحايا ما زالوا 
في حاجة ماسة إلى أدنى متطلبات احلياة، وإنهم ما زالوا متأثرين 
بتداعيات هذه األحداث األليمة ولم يستطيعوا جتاوزها حتى اآلن 
نظرا لفداحة اخلسائر التي أملت بهم من ناحية وشدة فقرهم من 
ناحية أخ��رى، مشدا على ض��رورة دراس��ة ودعم املشاريع التنموية 
الصغيرة، ومواصلة بناء وترميم منازلهم وبناء وترميم املساجد وبناء 

املدارس واملراكز الصحية وترميمها، وتوزيع املساعدات الغذائية.

الوفد الكويتي إلغاثة منكوبي سومطرة وزع منازل 
ومساعدات وافتتح بعض المساجد
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إدارة  أن  العمر  الدراسات اإلسالمية محمد  إدارة  أكد مدير 
الدراسات اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إلى  جنباً  تعمل  الشرعية  للعلوم  االستقامة  مركز  في  ممثلة 
الصلة  ذات  الطيب  البلد  ه��ذا  وهيئات  وزارات  مبعية  جنب 
البلد،  ال��الح��ق��ة ألب��ن��اء ه��ذا  ال��رع��اي��ة  واالخ��ت��ص��اص بتقدمي 
إلى أن اجلانب  ابتلوا باإلدمان على املخدرات، مشيراً  الذين 
اإلسالمي قد أثبت عالجه الناجع للحد من انتشار هذه اآلفة، 
وله كبير األثر في توبة وإقالع املدمنني عن اإلدمان والرجوع 
ألقاها مبناسبة  كلمة  ف��ي  العمر  وق��ال  ال��ص��واب.  ج��ادة  إل��ى 
الشرعية،  للعلوم  االستقامة  ملركز  الصيفية  األنشطة  اختتام 
في مقر املركز مبنطقة الصباح الطبية: إن الدين اإلسالمي 
ومنهجاً قومياً من متسك به اهتدى ومن  يعتبر أساساً مهماً 
التي أوجهها ألبنائي  حاد عنه ضل وغ��وى، وهذه هي كلمتي 
إنكم قد  أي��ض��اً:  لهم  وأق��ول  ب��اإلدم��ان  ابتلوا  الذين  وإخ��وان��ي 
فاحلذر  تعافيتم؛  وتعالى  تبارك  الله  بفضل  أنتم  وها  ابتليتم 
احلذر من الرجوع إلى ما كنتم عليه من بلوى شرها يعم وال 
الوطن  ه��ذا  عماد  فأنتم  إليكم  حاجة  في  بلدكم  وإن  يخص 
وجنوده األوفياء ، فكونوا نعم األبناء الصاحلني الذين يبنون وال 

يهدمون ويصلحون وال يفسدون ، ونحن في إدارة الدراسات 
اإلسالمية بوزارة األوقاف أملنا بالله تبارك وتعالى كبير في 
للعلوم  االستقامة  مبركز  العاملني  إخواننا  جهود  يبارك  أن 
الشرعية ونحن نشاركهم حمل هذه األمانة واملسؤولية، ونسأل 
الله العلي القدير أن يقدرنا لفعل اخلير وأن يعيننا على أداء 

الواجب وحسن العمل.
ومن جانبه أكد مشرف مركز االستقامة التابع إلدارة الدراسات 
اإلسالمية صالح العطار أن تضافر اجلهود وتكاتف األيدي يسهم 
إلى حد كبير في حتقيق أكبر قدر مستطاع من نتائج إيجابية 
حتقق  ما  وتعالى  تبارك  الله  بفضل  وه��ذا  ملموسة  وجناحات 
لدينا في مركز االستقامة للعلوم الشرعية فإننا نشارك إخواننا 
في جهات الدولة املختلفة والتي تشترك معنا بهذا اجلهد بوضع 
مجموعة من األهداف التي نسعى إلى حتقيقها ونعمل يداً بيد 
كوننا مكملني لبعضنا في هذا احلقل، مثمناً اجلهود الطيبة لتلك 
اجلهات، التي ال تألو جهداً في بذل القدر الكبير من التعاون، 
وال تدخر سعة من الوقت ملشاركتنا في إجناح أنشطتنا، وحقيقة 
إن القائمني عليها يشكرون على ما قدموا وما زالوا يقدمون من 

تسهيل لكل ما مير بنا من عقبات قد تطرأ على عملنا.

الوازع الديني أثبت نجاعته في الحد من انتشار المخدرات 

جمعية صندوق إعانة المرضى تفوز 
بجائزة أمانة األوقاف التطوعية

إعانة  ع���ام جمعية ص��ن��دوق  م��دي��ر  أش���اد   
املرضى جمال الفوزان بالشراكة املجتمعية، 
الرسمية  اخليرية  املؤسسات  توليها  التي 
مشيراً  خاصة  أهمية  الكويت  في  واألهلية 
ل��ألوق��اف ف��ي بث  إل��ى دور األم��ان��ة العامة 
في  اخليرية  املؤسسات  بني  املنافسة  روح 
ت��ص��ري��ح صحافي،  ف���ي  وق�����ال،  ال���ك���وي���ت. 
مبناسبة فوز جمعية صندوق إعانة املرضى 
بجائزة الكويت للتطوع، الذي أقامته األمانة 
العامة لألوقاف: إن فوز اجلمعية بهذا الفرع 
من فروع اجلائزة وسام شرف على صدور 
ال��ع��ام��ل��ني ف��ي اجل��م��ع��ي��ة وت��ك��رمي جلهودنا 
مبختلف  للمجتمع  نقدمها  التي  اإلنسانية 

شرائحه، مبيناً أن التنافس في أبواب اخلير 
ب��اب م��ن أب���واب اإلمي���ان ال��ت��ي حثت عليها 
عز  الله  لقول  امتثاال  اإلسالمية  الشريعة 
املتنافسون{  فليتنافس  ذل��ك  }وف��ي  وج��ل: 
التنافس كان على أشده في هذه  أن  مبيناً 
املسابقة بدليل اقتسام 4 مؤسسات وجهات 
ثانوية  ومدرسة  مستقلني  أف��راد  و3  أهلية 

جلوائز املسابقة.
إعانة  ص��ن��دوق  جمعية  أن  ال���ف���وزان  وب���ني 
التوعوية  اجلهود  مجال  في  فازت  املرضى 
واخلدمات املجتمعية واملبادرات االجتماعية، 
الشرائح  لدعم  مختلفة  أنشطة  خ��الل  من 
وقد  وال��ع��الج،  الصحية  للرعاية  احملتاجة 

الفرع،  لهذا  املخصصة  اجل��ائ��زة  اقتسمت 
الغوص  ف��ري��ق  م��ع  دي��ن��ار   3000 وقيمتها 
)سنيار( لرعاية البيئة، والتابع ملركز العمل 
يساهم  م��ن  ك��ل  ال��ف��وزان  وشكر  التطوعي. 
تنهض  تنموية  ووطنية  تطوعية  جهود  في 
وبحاجات  االجتماعية،  وشرائحه  باملجتمع 
األفراد بشكل أو بآخر والتي يكون لها األثر 
الكبير في تأكيد وتأصيل الهوية التطوعية 
جبل  ال���ذي  ال��ك��وي��ت��ي،  للمجتمع  واخل��ي��ري��ة 
التطوعي  والعمل  اخلير  حب  على  أف���راده 
التحتية  والبنى  األف���راد  احتياجات  وتلبية 
من  به  يحتذى  نبراساً  وميثلون  للمجتمع، 

قبل الشرائح االجتماعية واألفراد. 
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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

)من السنن النبوية في التطهر - 
احللف(

قال البخاري رحمه الله :
بـــشـــار:  بــــن  مــحــمــد  حـــدثـــنـــا   –  7339
بن  هشام  حدثنا  األعلى:  عبد  حدثنا 
حسان: أن هشام ابن عروة حدثه: عن 
}أن عائشة قالت: كان يوضع لي  أبيه: 
ولــرســول الــلــه ] هــذا املــركــن، فنشرع 

فيه جميعا{ )طرفه في: 25( 
الشرح:

الذي  عائشة  حديث  عشر  الثامن  احلديث 
يرويه البخاري رحمه الله من طريق شيخه 
بكر، وهو  أبو  العبدي  بشار وهو  بن  محمد 
حدثنا  ق��ال:  بندار،  ولقبه  املشهور  احلافظ 
السامي  األعلى  عبد  ابن  وهو  األعلى  عبد 
البصري، ثقة. قال: حدثنا هشام بن حسان، 
وهو القردوسي البصري، ثقة من أثبت في 
بن ع��روة حدثه عن  اب��ن سيرين. أن هشام 
أبيه عروة بن الزبير، عن خالته عائشة رضي 
لي  يدفع  ك��ان  قالت:  املؤمنني  أم  عنها  الله 
الرسول ] هذا املركن فنشرع فيه جميعا. 

امل��رك��ن: ه��و إن��اء م��ن أدم أي: ج��ل��د،  شبيه 
احلوض الصغير من النحاس.

من  نتناول  أي:  جميعا«  فيه  »فنشرع  قوله: 
أنها  إن��اء، أي:  بأيدينا بغير  ال��ذي فيه  امل��اء 
النبي ]  الله عنها كانت تغتسل مع  رضي 
من إناء واح��د، والشروع أصله ال��ورود على 
املاء للشرب، ثم استعمل في كل حالة يتناول 

فيها املاء.
وهذا احلديث فيه شيء من سنن النبي ] 
بيان مقدار ما  أولها:  الطهارة وغيرها،  في 
اغتسال،  إذا  امل��اء  من  وزوجته  ال��زوج  يكفي 
في  وال  في وضوئه  يسرف  ك��ان ال  فإنه] 
عائشة  عنه  روت  فقد  اجلنابة،  من  غسله 
باملد،  يتوضأ  كان ]  أنه  الله عنها:  رضي 
متفق   . أم��داد  إلى خمسة  بالصاع  ويغتسل 

عليه. 
املعتدل اخللقة،  الرجل  واملد هو: ملء كفي 
والصاع أربعة أمداد، فكان ] يغتسل بهذا 
املقدار من املاء، وهو قليل بالنسبة ملا تعود 
اإلسراف  من   ، اليوم  الناس  من  كثير  عليه 
في استعمال املاء عند الوضوء والغسل، بفتح 

املياه  فيهدر  آخ��ره وصبه شديدا،  عن  امل��اء 
ويخالف السنة النبوية الشريفة.

وقد صح في احلديث: أن النبي ] مّر على 
الله عنه وهو يتوضأ، فقال: يا  سعد رضي 
سعد! ما هذا السرف في الوضوء؟! فقال: 
وف��ي ال��وض��وء س��رف ي��ا رس��ول ال��ل��ه؟! قال: 
أحمد  رواه  ج��ار«.  نهر  كنت على  ولو  »نعم، 

وغيره.
يعني: أنه ال يشرع لإلنسان أن يتوضأ مباء 

كثير، ولو كان على نهر جار.
الله  رض��ي  املغفل  بن  عبدالله  روى  وأيضا: 
عنه - كما في سن أبي داوود - عن النبي 
] أن��ه ق���ال: »س��ي��ك��ون أق���وام ي��ع��ت��دون في 
الطهور والدعاء«. واالعتداء: معناه مجاوزة 
احل��ّد واإلس����راف، فمن االع��ت��داء مثال: أن 
يتوضأ املسلم أربعا أربعا، ألن السنة وردت 
فقد  عليها  زاد  فمن  فقط،  َغَسالت  بثالث 
تعدى احلد الشرعي. وثبت أيضا في السنن: 
أنه ] توضأ ثالثا ثم ق��ال: »ه��ذا وضوئي 
ووضوء األنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء 

وتعدى وظلم«.
وورد في احلديث أيضا: »من توضأ كما أمر، 
وصلى كما أم��ر، غفر له ما قدم من عمل« 
وصححه  ماجة  واب��ن  والنسائي  أحمد  رواه 

ابن حبان.
ف��ق��ول��ه: »م���ن ت��وض��أ ك��م��ا أم���ر« تنبيه على 

املتابعة.
وق��ال: »م��ن توضأ مثل وضوئي ه��ذا«. فال 
العبادات  ف��ي  ال��رس��ول ]  متابعة  م��ن  ب��د 

وكيفياتها وأعدادها وأوقاتها وأماكنها.
وإذا قال بعضهم: إني بحاجة إلى التنظيف، 
مع غسل  والبدن  بالصابون،  ال��رأس  وغسل 
اجلنابة أو مع غسل احليض، فنقول: اجعل 

شرح كتاب »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )48(

اإلجماع وعمل أهل المدينة )8(
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وتغسل  تنظف  أن  بعد  آخ��را  اجلنابة  غسل 
إذا أردت  ذل���ك  ف��ع��ن��د  ب��ال��ص��اب��ون،  رأس����ك 
وخفف  الشرعي،  الغسل  فاغتسل  اخل��روج 
ف��ي��ه م���ن اس��ت��ع��م��ال امل�����اء، وع��ل��ى ك���ل حال 
وتعالى:  سبحانه  ق��ال  م��ذم��وم،  ف��اإلس��راف 
ِإْخَواَن  َكانُوا  ِريَن  امْلَُبِذّ ِإَنّ  تَبِْذيًرا  ْر  تَُبِذّ }َواَل 
 } َك��ُف��وًرا  ِل��َرِبّ��ِه  يَْطاُن  الَشّ َوَك���اَن  َياِطنِي  الَشّ

)اإلسراء: 26- 27(.
ب��ي��ان م��ا يجب أن يتبع  ففي ه��ذا احل��دي��ث 
من سنة النبي ] في مقدار ما يكفي من 

الغسل.
وفيه أيضا: أن النبي ] كان يالطف أهله 
وفيه  جميعا.  فيغتسال  وي��ؤان��س��ه��م  أح��ي��ان��ا 
الزوجني  من  كل  نظر  أب��اح  ملن  دليل  أيضا: 
الفوائد  ل���ع���ورة ص��اح��ب��ه، وغ��ي��ر ذل���ك م���ن 

املذكورة في مظانها. 
والله تعالى أعلم .

احلديث التاسع عشر:
قال البخاري رحمه الله:

– حدثنا مسدد: حدثنا عباد بن   734
عباد: حدثنا عاصم األحول، عن أنس 
الــنــبــي ] بــن األنصار،  قـــال: »حــالــف 
باملدينة«   الـــتـــي  داري  فــــي  وقــــريــــش 

)طرفه في: 2294(. 
}وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني 

سليم{ )طرفه في : 1..1( 
الشرح:

احلديث التاسع عشر في الباب: حديث أنس 
الله من طريق  البخاري رحمه  يرويه   ،]
ق���ال: حدثنا  م��ض��ى.  وق���د  م��س��دد،  شيخه 
عباد بن عباد، وهو ابن حبيب بن املهلب بن 
أبي صفرة األزدي، ثقة. قال حدثنا عاصم 
أب��و عبدالرحمن  اب��ن سليمان  ه��و  األح���ول، 
البصري، ثقة قال عن أنس رضي الله عنه: 
»حالف النبي ] بني األنصار، وقريش في 

داري التي باملدينة«.
 [ النبي  ومحالفة  املعاهدة،  ه��و:  احللف 
ألنهم  املهاجرين،  أي  وقريش  األن��ص��ار  بني 
جاؤوا من مكة وغالب أهلها من قريش، هذا 
حصلت  التي  املؤاخاة  على  محمول  احللف 
فالرسول  واألنصار،  املهاجرين  بني  باملدينة 

هاجر  ع��ن��دم��ا   [
إل���ى امل��دي��ن��ة آخى 
ب�����ني امل���ه���اج���ري���ن 
فآخى  واألن���ص���ار، 
في  ج�����������اء  ك������م������ا 

البخاري  ص���ح���ي���ح 
ب��ني ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

عوف وسعد بن الربيع، 
وك��ان هذا احللف أو هذه 

إلى  متينة  عظيمة  امل��ؤاخ��اة 
كان  الربيع  ب��ن  سعد  أن  درج��ة 

بن  الرحمن  لعبد  فقال  زوجتان  له 
عوف: إني ذو مال كثير فخذ شطر مالي، 

ولي زوجتان، فانظر إلى أجملهما لك حتى 
أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، فقال 
له عبد الرحمن، وما أعجب ما قال! قال له: 
بارك الله لك في مالك وأهلك وأبى أن يأخذ 
منه شيئا، ثم قال: دلوني على السوق، فباع 
واشترى رضي الله عنه حتى تزوج بعد ذلك 
وكثر ماله، فكان من أثرياء الصحابة [ .

وقال بعض أهل العلم :إن الرسول ] آخى 
بني أصحابه مرتني: مرة مبكة آخى بني أهل 
مكة  أه��ل  من  أصحابه  من  أسلم  من  مكة، 
هي  بينهم  الرابطة  جعل  أي:  بينهم،  آخ��ى 
القبيلة  رابطة اإلميان واإلسالم دون رابطة 
واحدا،  قلبا  يصيروا  أن  أجل  من  والنسب، 

وبدنا واحدا.
وهكذا كان أصحاب رسول الله ]. 

هاجر  ملا  حصلت  الثابتة:  الثانية  وامل��ؤاخ��اة 
النبي ] إلى املدينة، فآخى بني املهاجرين 
واألنصار، جعلهم إخوة في اإلسالم دون إخوة 
النسب، وكان أول األمر إذا مات األنصاري، 
ورثه أخوه املهاجري إلى أن نزل قوله سبحانه 
وتعالى: }َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى ِبَبْعٍض 
ِفي ِكتَاِب اللَّه{ )األنفال: 75(، أي: أرجع الله 
األمر إلى سابقه ، وهو: أنه إذا مات امليت، 

ورثه قرابته من أهله وعصبته.
ب���ني هذا  ك��ي��ف جن��م��ع   : ق��ائ��ل  ق���ال  وإذا   
احلديث، وهو: »أنه ] حالف بني املهاجرين 
واألنصار باملدينة«، وبني قوله ]: »ال حلف 

في اإلسالم« رواه مسلم. وهو حديث صحيح 
رواه مسلم وغيره؟!

قوله  في  عنه  املنهي  احللف  أن  واجل���واب: 
]: »الحلف في اإلسالم« هو احللف الذي 
يتحالفون  العرب  ك��ان  فقد  الشرع،  يخالف 
ولو  واإلغ��اث��ة،  النصرة  على  اجلاهلية  ف��ي 
بعضا،  بعضهم  فينصر  ظاملا،  أحدهم  ك��ان 
النبي ]  فنهى  معتدين،  ظاملني  كانوا  ول��و 
ع���ن ذل���ك وق�����ال: »ال ح��ل��ف ف���ي اإلس����الم« 
يعني: ال حلف يبيح لك تعدي حرمات الله، 
والوقوع فيما حرم الله، وأما التحالف على 
على  التحالف  وأهله،  احل��ق  ونصرة  احل��ق، 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتآخي 
عن  والنهي  باملعروف  والتواصي  والتعاهد 
وقيام  القرآن،  وحفظ  العلم،  وطلب  املنكر، 
الليل، وصيام التطوع .. إلخ، التواصي بذلك 
والتآخي عليه، فهذا ال بأس به في اإلسالم، 
بل هو مما يحبه الله تبارك وتعالى، ويحبه 

رسوله ].
وقوله: في »داري التي باملدينة« فيها فضل 
حصلت  التي  ال��دار  وفضل  النبوية،  املدينة 
م���ن صغار  وأن�����س [  امل�����ؤاخ�����اة،  ف��ي��ه��ا 
سليم  أم  وه��ي  أم���ه،  ك��ان��ت  لكن  الصحابة، 
في  مكانة  لهن  كان  الالتي  الصحابيات  من 

املدينة، وذكرت في غير ما حديث.
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كلمات في العقيدة

بقلم: د. أميـــــر احلـداد

الظاملون
مسلم،  القيامة«  يوم  ظلمات  الظلم  فإن  الظلم،  »اتقوا 

والبخاري في )األدب املفرد(.
- وما الظلم؟!

- خلق سيئ أشده الشرك وأيسره اقتطاع حق اآلخرين 
ولو عود من أراك.

- إنه لشديد!
- اسمع حديث النبي ].. »حق اقتطع من امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه اجلنة« فقال 
»وإن كان  الله؟ قال:  يا رسول  له أجل: وإن كان يسيرا 

قضيبا من أراك« رواه مسلم.
لم يُْخِف صاحبي استغرابه من شدة احلديث:

- هذا يعني أنه يخلد في النار وال يدخل اجلنة.. بسبب 
عود من سواك؟

- كال.. ال تفهم احلديث كما تريد.
- هكذا لفظه.

- اجمع كل األحاديث واقرأ ما قاله العلماء حتى تخرج 
بالفهم الصحيح، واسمع احلديث اآلخر: »فمن قضيت 
له من أخيه شيئا فال يأخذه؛ فإمنا أقطع له قطعة من 
النار يأتي بها يوم القيامة« )السلسلة الصحيحة(، حتى 
تعلم  وأنت  لك  قانوني..  بحكم..  القاضي  قضى  إذا 
أنه ال حق لك فيه فإمنا هو ظلم يعذب به الظالم يوم 

القيامة.
- وكيف يكون الشرك ظلما؟!

- كما قال الله تعالى: }إن الشرك لظلم عظيم{ )لقمان: 
13(.. فهذا أعظمه، ومن عظائم الظلم.. كتمان شهادة 
الله: }ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده  احلق في دين 

من الله{ )البقرة: 140(، ومن افترى على الله الكذب: 
بآياته  أو كذب  الله كذباً  افترى على  }ومن أظلم ممن 
إنه ال يفلح الظاملون{ )األنعام: 21(.. }ومن أظلم ممن 
إليه  يوح  ولم  إليَّ  أوحَي  قال  أو  كذباً  الله  على  افترى 
شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله{ )األنعام: 93(، 
له: }ومن أظلم ممن  ومن أعرض عن احلق وقد تبني 
يداه{  قدمت  ما  ونسَي  عنها  فأعرض  ربه  بآيات  ُذّكر 

)الكهف: 57(.
فهذا أعظم الظلم.. ويأتي بعد ذلك ظلم الناس للناس.. 
وشهادة  األرحام  وقطع  الواجبات  ومنع  احلقوق  بأكل 
احلق  صاحب  غير  بأخذ  تنتهي  وسيلة  وكل  الزور.. 

حقه.
- ولكن لم تبني لي معنى احلديث األول الذي بدأت به.

- »أوجب الله له النار وحرم عليه اجلنة«؟
- نعم.

- معناه أن عمله يوجب عليه دخول النار.. إال أن يرجع 
احلق إلى صاحبه بحسناته.. أو بأن يصلح الله بينهما 
النار..  دخول  عليه  فيوجب  عمله  أما  القيامة..  يوم 
له  الله  ابتداء.. فإن لم يغفر  ويحرمه من دخول اجلنة 
ويأخذ صاحب احلق حقه.. فإنه يدخل النار ما شاء الله 
له ثم يكون مآله إلى اجلنة.. إن لم ميت على الشرك؛ 
فإن الشرك هو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في 
عز  الله  له  يغفر  وال  أبدا.  منها  يخرج  ال  مطلقا  النار 
وجل.. وهو أعظم أنواع الظلم.. والله ال يحب الظاملني.. 

ولكنه عز وجل يبغض بعضها أكثر من بعض.

الذين ال يحبهم اهلل )2(
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وال  اقتدار  بال  واج��ب  ال   - الثالثة  القاعدة 
محرم مع اضطرار:

هذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة املطهرة، 
لها تعلق وثيق بجميع التكاليف الدينية، ومن 
باملعروف  واألم��ر  الله  إل��ى  ال��دع��وة  جملتها 
التكاليف  املنكر؛ ألنها من أجّل  والنهي عن 

الشرعية وأفضل القربات الدينية .
ومن املعلوم أن التكليف: هو إلزام مقتضى 
خطاب الشرع، وشرطه العلم والقدرة، قال 
ش��ي��خ اإلس����ام : »م���ن اس��ت��ق��رأ م��ا ج���اء به 
الكتاب والسنة تبني له أن التكليف مشروط 
بالقدرة على العلم والعمل؛ فمن كان عاجزا 
عن أحدهما سقط عنه ما يُعجزه، وال يكلف 

الله نفسا إال وسعها«.
األول:  التكليف،  ليتحقق  أمرين  من  فابد 
ال��ق��درة على  وال��ث��ان��ي:  ال��ع��ل��م،  م��ن  التمكن 

العمل ، والدليل على األمر األول:
1- قوله عز وجل: }وما كنا معذبني حتى 
ع��ز وج���ل: }رسا  وق���ال  نبعث رس�����وال{، 
مبشرين ومنذرين لئا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل{، قال شيخ اإلسام: »بني 
يبلغه ما  أح��دا حتى  يعاقب  أنه ال  سبحانه 
جاء به الرسول ، ومن علم أن محمدا رسول 
الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به 
الرسول لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه 
البلوغ  إذا لم يعذبه على ترك اإلمي��ان بعد 
بعد  إال  بعض شرائطه  على  يعذبه  ال  فإنه 
البلوغ أولى وأح��رى«، وقال: »فمن لم يبلغه 

يثبت حكم  لم  الرسول في شيء معني  أمر 
وجوبه عليه«.

2- حديث املسيء صاته ،قال شيخ اإلسام: 
»أن النبي ] علمه الصاة بالطمأنينة ولم 
يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك ألنه لم يكن 

يعرف وجوب ذلك عليه«.
3- حديث يعلى بن أمية فيمن جاء إلى النبي 
] وهو محرم بعمرة وعليه جبة ومتضمخ 
بخلوق؛ فأمره النبي ] بخلع اجلبة وغسل 
أثر الطيب ، قال شيخ اإلسام : »ولم يأمره 

بدم ولو فعل ذلك مع العلم للزمه دم«.
4- عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] 
قال: »قال رجل لم يعمل خيرا قط: إذا مات 
البر ونصفه في  فحّرقوه واْذُروا نصفه في 
ليعذبنه  عليه  الله  ق��در  لئن  فوالله  البحر، 
عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني، فأمر الله 
ما  البر فجمع  وأم��ر  فيه،  ما  فجمع  البحر 
فيه ثم ق��ال: لم فعلت ؟ ق��ال: من خشيتك 
»إن  تيمية:  ابن  قال  له«  فغفر  أعلم.  وأن��ت 
إذا  عليه  يقدر  ال  الله  أن  ظن  الرجل  ه��ذا 
إذا  يعيده  ال  أنه  فظن  التفريق،  هذا  تفرق 
صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالى وإنكار معاد األبدان وإن تفرقت كفر، 
بأمره  وإمي��ان��ه  بالله  إمي��ان��ه  م��ع  ك��ان  لكنه 
هذا  في  ض��اال  بذلك  جاها  منه  وخشيته 

الظن مخطئا فغفر الله ذلك«.
والدليل على األمر الثاني:

1- ق���ول���ه ع���ز وج�����ل:  }ف���ات���ق���وا ال���ل���ه ما 

يكلف  }ال  وج���ل:  ع��ز  وق��ول��ه  استطعتم{، 
الله نفسا إال وسعها{، وقال عز وجل: }ال 
نكلف نفسا إال وسعها{، قال شيخ اإلسام: 
»تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا ونهيا 
فهم مطيقون له قادرون عليه وأنه لم يكلفهم 
وسعها{  }إال  قوله:  وتأمل  يطيقون،  ال  ما 
من  ومنحة  سعة  في  أنهم  كيف جتد حتته 
تكاليفه، ال في ضيق وال حرج ومشقة، فإن 
ما  أن  اآلية  فاقتضت  ذلك،  يقتضي  الوسع 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم وال 

ضيق وال حرج«.
فإمنا  تركتكم؛  ما  »دع��ون��ي   : قوله ]   -2
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختافهم على 
فاجتنبوه،  شيء  عن  نهيتكم  ف��إذا  أنبيائهم، 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم«، 
بالواجبات  بالقيام  األم��ر  أن  يدل على  مما 
عليه،  يقدر  وم��ا  اإلنسان  يطيقه  مبا  مقيد 

فمن عجز عن شيء سقط عنه.
بالقدرة  مشروط  )التكليف  القاعدة  فهذه 
الله  رح��م��ة  على  ت��دل  وال��ع��م��ل(  العلم  على 
لتحقيق  ج��اءت  إمن��ا  الشريعة  وأن  بعباده، 
مصالح العباد مبا يقدرون عليه علما وعما، 
وأن حجة الله على عباده إمنا تقوم بشيئني: 
به،  العمل  على  وال��ق��درة  العلم  من  التمكن 
قال شيخ اإلسام: »األحكام الشرعية التي 
نصبت عليها أدلة قطعية معلومة مثل الكتاب 
األدلة  ه��ذه  بلغت  إذا   ... املتواترة  والسنة 
فخالفها  اتباعها  من  ميكنه  باغا  للمكلف 

حتدثنا في احللقة السابقة عن قاعدة االتباع ال االبتداع في الدعوة، وقلنا: 
إن الدعوة إلى الله من أشرف الوظائف الدينية ومن أفضل القربات الشرعية؛ 
ولذلك ينبغي على الداعي إلى الله تعالى أن يحرص على اتباع السنة والبعد 
الــبــدعــة فــي مــوضــوع دعــوتــه وأســلــوبــهــا، فيقدم املــوضــوعــات املشروعة  عــن 

ويتجنب احملدثات والبدع فال يدعو إليها، بل يحذر منها وينبه إليها.

د. وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة )13(

ال واجب بال اقتدار وال محرم مع اضطرار
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الله،  وتعديا حل��دود  الله  في جنب  تفريطا 
فا ري��ب أن��ه مخطئ آث��م، وأن ه��ذا الفعل 
سبب لعقوبة الله في الدنيا واآلخرة«، وقال: 
مواردها  في جميع  تفرق  الشريعة  »أص��ول 
ومن  املعتدي  واملفرط  والعاجز،  القادر  بني 
بينهما  والتفريق  معتد،  وال  مبفرط  ليس 
أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه 

األمة الوسط«.
القاعدة  ه�����ذه  ت���أت���ي  ه�����ذا  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
)املعجوزعنه ساقط الوجوب، واملضطر إليه 
املتقدمة،  للقاعدة  كتطبيق  محظور(  غير 

وهي تشتمل على أصلني:
األول : أن الواجبات تسقط عن املكلف في 
حالة عجزه عن القيام بها، قال ابن تيمية: 
»فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد«، فالعجز 
 � تاما  عجزا  يكون  قد  العمل  أو  العلم  عن 
العمى  عجز  أو  العلم،  ع��ن  املجنون  كعجز 
بني  املقيم  املسلم  عجز  أو   ، اجل��ه��اد  ع��ن 
الكفار عن تعلم أحكام اإلسام � وفي هذه 
احلالة يقول ابن تيمية: »التكليف الشرعي 
والقدرة؛  العلم  م��ن  باملمكن  م��ش��روط  ه��و 
فا جتب الشريعة على من ال ميكنه العلم 
كاملجنون والطفل، وال جتب على من يعجز 
ك��األع��م��ى واألع����رج وامل��ري��ض ف��ي اجلهاد، 
وكما ال جتب الطهارة باملاء والصاة قائما 

والصوم وغير ذلك على من يعجز عنه«.
 وقد يكون عجزا نسبيا، بحيث يتمكن من 
بل  ت��ام��ا  متكنا  ليس  لكنه  العمل  أو  العلم 
وف��ي هذه  وم��ش��ق��ة،  كلفة  ذل��ك  ف��ي  يلحقه 

احلالة يقول ابن تيمية: »قد تسقط الشريعة 
التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة 
كان  وإن  التكليف،  ملناط  وضبطا  تخفيفا 
القلم عن الصبي  التكليف ممكنا، كما رفع 
لكن  ومتييز،  فهم  له  كان  وإن  يحتلم،  حتى 
ذاك ألنه لم يتم فهمه ... وكما ال يجب احلج 
وراحلة عند جمهور  زادا  إال على من ملك 
العلماء مع إمكان املشي ملا فيه من املشقة 

.»..
الثاني: أن االضطرار إلى احملرم يبيح فعله 
فيرتفع اإلثم عن املضطر ويسوغ له اإلقدام 
على احملظور، ق��ال شيخ اإلس��ام: »ك��ل ما 
ب��ه فتحرميه ح��رج، وهو  امل��ع��اش إال  يتم  ال 
في  الشريعة  استقرأ  ومن  شرعا...  منتف 
مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله 
تعالى: }فمن اضطر غير باغ وال عاد فا 
في  إليه  الناس  احتاج  ما  فكل  عليه{،  إثم 
معاشهم ولم يكن سببه معصية � وهي ترك 
واجب أو فعل محرم � لم يحرم عليهم ألنهم 

في معنى املضطر«.
وي��س��ت��ف��اد م��ن ه���ذا ال��ع��رض امل��وج��ز لهذه 
والنهي  باملعروف  األم��ر  أن  الكلية  القاعدة 
واالستطاعة  ال���ق���درة  ب��ح��س��ب  امل��ن��ك��ر  ع��ن 
الشرعية، وهذا ما دل عليه قوله ]: }من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع 
في  اجلصاص  ق��ال  احل��دي��ث،  فبلسانه...« 
)أحكام القرآن(: »أخبر النبي ] أن إنكار 
املنكر على هذه الوجوه الثاثة على حسب 
اإلمكان، ودل على أنه إن لم يستطع تغييره 
يكن  لم  إن  ثم   ، بلسانه  تغييره  فعليه  بيده 
ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه« اه�.

في  الدين(  علوم  )إحياء  في  الغزالي  وق��ال 
بيان شروط احملتسب الذي يأمر باملعروف 
وينهى عن املنكر: »كونه قادرا، وال يخفى أن 
العاجز ليس عليه حسبة إال بقلبه؛ إذ كل من 

أحب الله يكره معاصيه وينكرها« اه�.
وقال القرطبي في ) اجلامع ألحكام القرآن(: 
»أجمع املسلمون � فيما ذكر ابن عبد البر� أن 
املنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه« 

اه�.
وقد ذكر الفقهاء بعض األمور التي تسقط 
فريضة االحتساب، ومنها: أن يكون عاجزا 
عن إقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ذك����ره ع��م��ر ال��س��ن��ام��ي ف��ي ك��ت��اب��ه )نصاب 

االحتساب( وقال: »إذا عجز عن االحتساب 
الوسع،  بقدر  التكليف  ،ألن  بتركه  يأثم  فا 
مغتما«  بذلك  حزينا  يكون  أن  ينبغي  ولكن 

اه�.
احلسي(؛  )العجز  القدرة  عن  يخرج  فمما 
كضعف البدن أو الهزال أو عدم القدرة على 
أو عرضه،  ماله  أو  نفسه  في  األذى  حتمل 
و)العجز املعنوي( بأن يجهل املعروف واملنكر 
النووي:  ق��ال  تغييرهما،  وفقه  ومراتبهما 
»إمنا يأمر وينهى من كان عاملا مبا يأمر به 
وينهى عنه، وذلك يختلف باختاف الشيء، 
فإن كان من الواجبات الظاهرة واحملرمات 
واخلمر  والزنى  الصيام  كالصاة  املشهورة 
كان  وإن  بها،  املسلمني علماء  ونحوها فكل 
م��ن دق��ائ��ق األف��ع��ال واألق����وال ومم��ا يتعلق 
باالجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه وال لهم 

إنكاره بل ذلك للعلماء« اه�.
ومما ينبغي التنبه إليه هو ) تفاوت املكلفني 
الكرمي زيدان  ق��ال د. عبد   ،  ) ال��ق��درة  في 
في )أصول الدعوة (: »وال شك في تفاوت 
ال��ق��درة، وأعظمهم قدرة  ف��ي ه��ذه  ال��دع��اة 
األمير، أي من بيده السلطة واألمر والنهي؛ 
ولهذا فهو مسؤول أكثر من غيره عن إزالة 

املنكر« اه�. 
وقد يعجز املكلف عن الدعوة واإلنكار على 
ينبغي  فهنا  غيرهم،  على  ويقدر  أشخاص 
يقدر عليه،  فيما  الدينية  بوظيفته  يقوم  أن 
الشرعية(  )اآلداب  في  مفلح  ابن  ذكر  وقد 
أن اإلمام أحمد سئل عن رجل له جار يعمل 
وجار  عليه،  ينكر  أن  على  يقوى  ال  باملنكر 
آخر ضعيف يعمل باملنكر أيضا، ويقوى على 
هذا الضعيف، أينكر عليه؟ قال: »نعم، ينكر 

على هذا الذي يقوى على أن ينكر عليه«.
وجل  الله عز  إلى  للدعاة  مهمة  قاعدة  فهذه 
تبني لهم مجال التكليف ودائرة العمل؛حتى ال 
مبا  يقوموا  وال  طاقتها،  فوق  أنفسهم  يكلفوا 
إما  ضائقتني:  بني  فيقعوا   ، عليهم  يجب  لم 
يقعوا حتت  أن  أو  ي��ؤم��روا،  ل��م  م��ا  يفعلوا  أن 
ما  تركهم  في  النفس  وتوبيخ  الضمير  تأنيب 
التهاون  أو  الواجبات  ترك  ظنوه تقصيرا في 
في أمور الديانات، والواقع أنهم معذورون غير 
وجل:  عز  ق��ال  عليه،  يقدرون  ال  مكلفني مبا 
}ال يكلف الله نفسا إال وسعها{ وقال: }يريد 
الله أن يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا{.
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الشبهة الثامنة
تعالى:  ب��ق��ول��ه  اس��ت��دالل��ت��ه��م  وه���ي 
}ي��أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا ات��ق��وا الله 
)املائدة:  ال��وس��ي��ل��ة{  إل��ي��ه  واب��ت��غ��وا 
التوسل  هي  الوسيلة  وقالوا:   ,)35
واالستغاثة  موته,  بعد   [ بالنبي 

به.
واجلواب عليها من وجوه:

الباطل؛  أب��ن  أول��ه��ا: أن ه��ذا م��ن 
ملخالفته ما ورد عن الصحابة رضي 
تفسيرها,  والتابعن في  الله عنهم 
والتابعون  الصحابة  فسرها  فقد 
إليه  تقربوا  أي:  والطاعة,  بالقربة 
بفعل الطاعات, وهذا ثابت عن ابن 
عباس [, وأبي وائل, ومجاهد, 
واحلسن, وقتادة, وعبدالله بن كثير, 
والسدي, وابن زيد, وذلك فيما رواه 

الطبري بال خالف بينهم.
ال��ث��ان��ي: أن��ه ل��و ج��از لكل أح��د أن 

ي��ف��س��ره��ا مب���ا ي��ش��ت��ه��ي��ه, ول����و كان 
الصحابة  ع���ن  ث��ب��ت  مل���ا  م��خ��ال��ف��ا 
عجز  مل��ا  تفسيرها,  ف��ي  والتابعن 
بها  يستدل  أن  ومفسد  مبطل  ك��ل 
تفسيره  خالف  ول��و  يريد  م��ا  على 

النصوص.
اآلية  هذه  في  الوسيلة  أن  الثالث: 
هي نظير الوسيلة املذكورة في سورة 
ت��ذك��ر الوسيلة  ل��م  اإلس����راء, ف��إن��ه 
والوسيلة  م��رت��ن,  إال  ال��ق��رآن  ف��ي 
في اإلس��راء في قوله: }قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فال ميلكون 
كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك 
ال��ذي��ن ي��دع��ون ي��ب��ت��غ��ون إل���ى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 

محذورا{ )اإلسراء: 57(.
وهذه اآلية قد مرَّ معنا أنها نزلت 
واألنبياء  املالئكة  يعبد  ك��ان  فيمن 

الله ع��ز وج��ل أن  واألول��ي��اء, فبنَّ 
دون  من  املعبودين  املدعوين  هؤالء 
إلى  يبتغون  واألولياء  كاألنبياء  الله 
الله الوسيلة, أي: القربة والطاعة, 
وهم  الوسيلة,  ه��م  يكونون  فكيف 
وهذا  الوسيلة؟!  الله  إل��ى  يبتغون 
ال��وس��ي��ل��ة هي  ي��ب��ط��ل ق��ول��ه��م: إن 

التوسل باألنبياء والصاحلن.
الشبهة التاسعة

بكل  التوسل  على جواز  استداللهم 
عبد حيا كان أو ميتا مبا رواه أحمد 

الشيخ فيصل قزار اجلاسم

شبه القبوريين والرد عليها )4 - 4(

التي  القبورين  شبه  من  بعض  السابقة  احللقة  في  ذكرنا 
الضعيفة  واألحـــاديـــث  واحلــكــايــات  القصص  عليها  يبنون 
واملوضوعة، واستداللهم ببعض اآليات واالحاديث الصحيحة 
الرد  مت  وقد   ، أهوائهم  إلى  استنادًا  صحيحة  غير  بطريقة 
على بعض شبهاتهم في احللقه السابقة وسنستعرض بعضًا 

من شبهاتهم والرد عليها في هذه احللقة
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واب��ن ماجة في دع��اء اخل��روج إلى 
امل��س��ج��د أن ال��ن��ب��ي ] ق���ال: »من 
خ��رج م��ن بيته إل��ى ال��ص��الة فقال: 
السائلن  بحق  أس��أل��ك  إن��ي  اللهم 
عليك, وبحق ممشاي هذا إليك...« 

إلى آخر احلديث.
من  بطالنها  وب��ي��ان  عليها  وال����رد 

وجوه:
يصح؛  ال  احلديث  هذا  »أن  أولها: 
ألن فيه عطية العوفي وهو ضعيف 
احل���دي���ث, ق���ال ع��ن��ه ال��ذه��ب��ي في 

ابن  وق��ال  »اضعفوه«,  )الكاشف(: 
ح��ج��ر ف���ي )ال���ت���ق���ري���ب(: »ص����دوق 
يخطئ كثيرا, وكان شيعيا مدلسا«. 
ولم يصرح عطية العوفي بالتحديث 

في هذا احلديث.
وأما ما رواه ابن السني في )أذكار 
اليوم والليلة( عن بالل [ بنحوه, 
فهو أشد ضعفا ونكارة, ففيه الوازع 
بن نافع العقيلي, وهو واه جدا, قال 
احلديث«,  »منكر  ال��ب��خ��اري:  عنه 
وقد قال البخاري: »كل من قلت فيه 
منكر احلديث, ال حتل الرواية عنه«, 

وقال النسائي عنه: »متروك«.
الثاني: أن احلديث ليس فيه دليل 
باملخلوق, وإمنا  التوسل  على جواز 
فيه سؤال الله بحق السائلن وبحق 
املاشن في طاعته, وحق السائلن 
أن يجيبهم, وحق املاشن أن يثيبهم, 
وهذا حق أوجبه هو سبحانه على 
نفسه, ال أنهم أوجبوه عليه؛ فليس 
اخلالق  على  ي��وج��ب  أن  للمخلوق 

شيئا.
هو  السائلن  حق  ك��ان  إذا  الثالث: 
اإلجابة, وحق العابدين املاشن هو 
له  واإلث��اب��ة فعل  اإلث��اب��ة, فاإلجابة 
جل وعال؛ فهو إًذا سؤال له بأفعاله 
كاالستعاذة  املخلوقن,  ب���ذوات  ال 
ون��ح��و ذل����ك, ك��م��ا ف���ي ق��ول��ه ]: 
»ال���ل���ه���م إن����ي أع�����وذ ب���رض���اك من 
سخطك, ومبعافاتك من عقوبتك«؛ 
فاالستعاذة مبعافاته التي هي فعله 

كالسؤال بإثابته التي هي فعله.
الرابع: أن غاية ما فيه - إن صح 
استداللهم به - أنه توسل إلى الله 

ل به مطلوب به ال  بالذوات, واملتوسَّ
مطلوب منه, فهو بدعة, وليس فيه 
والطلب  باألموات  االستغاثة  جواز 
منهم؛ ألن االستغاثة بالشيء طلب 

منه ال طلب به.
الشبهة العاشرة

باألموات  التوسل  على  استداللهم 
مبا رواه الطبراني في )الكبير( من 
ح��دي��ث أن���س [, أن ال��ن��ب��ي ] 
رضي  علي  أم  توفيت  عندما  ق��ال 
بنت أسد:  الله عنها, وهي فاطمة 
»اللهم اغفر ألمي فاطمة بنت أسد, 
نبيك  بحق  مدخلها,  عليها  ووس��ع 

واألنبياء الذين من قبلي«.
واجلواب عليها من وجهن:

أول��ه��م��ا: أن���ه ح��دي��ث م��ن��ك��ر, تفرد 
الثوري,  ع���ن  ص����الح  ب���ن  روح  ب���ه 
ضعفه  احل���دي���ث,  ض��ع��ي��ف  وروح 
الدارقطني واب��ن ع��دي, وق��ال ابن 

ماكوال: »ضعفوه«.
ومم��ا ي��زي��ده ن��ك��ارة, ت��ف��رده ب��ه عن 
الثوري  أص���ح���اب  دون  ال����ث����وري 
كوكيع,  ع��ن��ه  ب��ال��رواي��ة  امل��ع��روف��ن 
وابن مهدي, والفريابي, وأبي نعيم, 

والقطان.
ألمر  مشروعا  ك��ان  لو  أن��ه  الثاني: 
الصحابة  به  ولعمل  النبي ],  به 
وس��ارع��وا إليه, وك��ل ه��ذا لم يكن, 
ولم يأمر به أيضا أحد من العلماء 
املتقدمن وال األئمة, بل نهوا عنه, 
ق��ال أب��و حنيفة وأب���و ي��وس��ف: »ال 

يقال: أسألك بحق نبيك«.

أكد اإلمام أبوحنيفة 
وتلميذه أبويوسف 
رحمهما الله عدم 

جواز أن يقال أسألك 
بحق نبيك



حوار

1818
الفرقان  596 - 21 شـــعبان  1431هـ 

اإلثنـــن - 2 /2010/8م

لصحيح  شرحه  ف��ي  ال��ن��ووي  ق��ال  البطلة«. 
مسلم: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما 

وعظيم أجرهما.
أنكم  املــــشــــروع والســـيـــمـــا  هــــذا  ـــــاذا  مل  <
تقيمون العديد من املشاريع التي تهتم 

بكتاب الله عز وجل؟
تكاد  ال  امل���راس،  صعبة  البشرية  النفس   >
تثبت ع��ل��ى ح���ال، ف��ه��ي ب��ح��اج��ة م��اس��ة إلى 
ترويض تربوي، وتذكير بالله سبحانه وتعالى 
منها  يجعل  مم��ا  العظيم؛  كتابه  خ��ال  م��ن 
إلى  صاحبها  ت��رش��د  ب��اخل��ي��ر،  أم���ارة  نفساً 
مشروع  املبارك،  مشروعنا  في  كما  اخلير، 

القرآن الكرمي ألن قراءة القرآن الكرمي لها 
أساليب فا بد أن يكون لدى الناس معرفة 
بالقراءة الصحيحة السليمة، والثالث: الفهم 

السليم بتدبير القرآن الكرمي.
قال: سمعت رسول  الباهلي  أمامة  أبي  عن 
الله ] يقول: »اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم 
القيامة شفيعاً ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين 
البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، 
كأنهما فرقان من طير ص��واف حتاجان  أو 
فإن  البقرة؛  س��ورة  اق��رؤوا  أصحابهما،  عن 
أخذها بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها 

> فــي الــبــدايــة نــريــد أن حتــدثــنــا عن 
مشروع )الزهراوان( القرآني؟

< م��ش��روع )ال���زه���راوان( ال��ق��رآن��ي مشروع 
أساسا  وه��و  ع���دة،  م��ش��اري��ع  يضم  متكامل 
عبارة عن مسابقة حلفظ سورتي البقرة وآل 
عمران؛ وملا كان لهاتني السورتني من كرامة 
وفضل أردنا أن جنعل أسابيع ثقافية بحيث 
ت��ك��ون ه��ن��اك م��ح��اض��رات ف��ي 10 مساجد 
ف��ي ك��ل م��ح��اف��ظ��ة م��س��ج��دان ب��ح��ي��ث تكون 
األول:  موضوعات،  لثاثة  احملاضرات  هذه 
أحكام  من  فيهما  وما  الزهراوين  في فضل 
وقصص، واملوضوع الثاني: كيف نقرأ ونحفظ 

اكد الشيخ جاسم املسباح رئيس اللجنة الرئيسة ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي بإحياء التراث أن مشروع 
)الزهراوان( القرآني مشروع متكامل يضم مشاريع عدة، وهو أساسا عبارة عن مسابقة حلفظ سورتي 

البقرة وآل عمران.
وأوضح أن احملاضرات ستقام في 12 مسجًدا، في كل محافظة مسجدان، ويبدأ املشروع بأسبوع ثقافي 
الشهر نفسه، ويعقبه دورة )الزهراوان( األولى ألحكام  يوم اخلميس 12 أغسطس وينتهي في 18 من 
املوافق  املبارك ابتداء من يوم السبت  القراءة في رحاب شهر رمضان  القرآن وتالوته وتصحيح  جتويد 

8/14 حتى نهاية شهر رمضان املبارك في 10 سبتمبر لعام 2010م.
وقال املسباح إننا نهدف إلى تشجيع املواطنن باختالف أعمارهم لإلقبال على كتاب الله تعالى تالوة 
وحفظًا وجتويدًا، وتعزيز اجلهود التي تهدف لترسيخ القيم اإلسالمية في املجتمع فضال عن تشجيع 
ودعم املراكز التي تساهم في اجلهود الرامية إلى حتفيظ القرآن الكرمي وجتويده، والكشف عن جيل 

من القراء واحلفظة الذين ميثلون الكويت في املسابقات احمللية والدولية... وإلى تفاصيل احلوار:

حاوره: عالء الدين مصطفى

يبدا في 8/12 وينتهي 2010/9/10م برعاية آمنه الزريعي

الشيخ جاسم المسباح: )الزهراوان( القرآني مشروع 
متكامل يقام في 10 مساجد وتنظمه )إحياء التراث(

يجب أن تظل قضية القدس في الذاكرة وأن تتوارثها األجيال
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)الزهراوان( القرآني الذي مضينا فيه، نحث 
اخلطى ونرتسم املسير للوصول إلى الغاية، 
معكم  ننطلق  نحن  وه��ا  ن��ري��د،  م��ا  وحتقيق 
وبنجاح وتألق إن شاء الله طامحني باملزيد.

> مــتــى يــبــدا مــشــروع »الــــزهــــروان« وما 
البرامج املصاحبة له؟

ي��ب��دأ يوم  ن��ب��دأ امل��ش��روع ب��أس��ب��وع ثقافي   >
من   18 في  وينتهي  أغسطس   12 اخلميس 
)الزهراوان(  دورة  ويعقبه  نفسه،  الشهر 
وتاوته  ال���ق���رآن  األول�����ى ألح���ك���ام جت��وي��د 
رح��اب شهر رمضان  ال��ق��راءة في  وتصحيح 
املبارك ابتداء من يوم السبت املوافق 8/14 
 10 ف��ي  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  نهاية شهر  حتى 
سبتمبر لعام 2010م، ثم يعقب ذلك مسابقة 
البقرة  األول��ى حلفظ سورتي  )ال��زه��راوان( 

وآل عمران.
إن التنوع في البرامج واألنشطة أمر مطلوب؛ 
التنوع  على  املشروع  إدارة  حرصت  ولذلك 
واإلصدارات  البرامج  اختيار  في  واإلب���داع 
التاوة،  تصحيح  منها  ف��ك��ان  وال��ف��ق��رات، 
ودورة التجويد لدراسة بعض أحكام التجويد 
املتميزة،  والقراءة، ومنها كذلك اإلصدارات 
أقراص  على  املتميزين  ق���راءات  خصوصاً 
املشاركني  تشجع  والتي   D.V.D و   ،C.D
على أن يكونوا أمنوذجاً ألقرانهم، في حني 
ال  نصيب  واملساعدة  الهادفة  للبرامج  جعل 

الهمة  يجدد  بل  األساسية،  ببرامجها  يخل 
ل����دى ن��ف��وس امل���ش���ارك���ني، وك����ل م���ن يطمح 
لاستفادة من املسابقات املقامة على هامش 

األنشطة وغيرها من الفعاليات.
برامجنا  ت��ط��وي��ر  إل���ى  دائ��م��اً  نسعى  ون��ح��ن 
)الزهراوان(  ومشروع  عام،  بشكل  الشبابية 
إمي��ان��ي��ة هادفة  وف���ق خ��ط��ط  خ���اص  بشكل 

للتشجيع على حفظ كتاب الله ودراسته.
> ما األهداف التي تسعون إليها من وراء 

هذا املشروع؟
< في الواقع هناك أهداف عدة من أهمها:

وتوظيفها  املشاركني  أوق���ات  استثمار   -  1
ومجتمعهم  أسرهم  وعلى  عليهم  يعود  مبا 

بالنفع.
أعمارهم  باختاف  املواطنني  تشجيع   -  2
تاوة  تعالى  ال��ل��ه  ك��ت��اب  على  اإلق��ب��ال  على 
وحفظاً وجتويداً وتدبراً، وإيجاد جو تنافسي 
وجتويده،  وت���اوت���ه  ح��ف��ظ��ه  ع��ل��ى  م��ش��ج��ع 

والتأسي  لاقتداء  طيبة  كنماذج  وتقدميهم 
بهم.

3 - تعزيز اجلهود التي تهدف لترسيخ القيم 
اإلسامية في املجتمع.

التي تساهم في  املراكز  4 - تشجيع ودعم 
الكرمي  القرآن  إلى حتفيظ  الرامية  اجلهود 

وجتويده.
القراء واحلفظة  الكشف عن جيل من   - 5
املسابقات  ف���ي  ال���ك���وي���ت  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن 

العاملية.
6 - إثراء اجلانب الثقافي لدى املشاركني.

7 - غ��رس ح��ب ال��ق��رآن ال��ك��رمي ف��ي نفوس 
الشباب والتعلق به، والعمل بأحكامه والتخلق 

بأخاقه.
8 - تسهيل مهمة حافظ القرآن وتوفير سبل 

الراحة لتهيئته للحفظ.
ما أقسام املشروع؟

1 - أسبوع )الزهراوان( الثقافي األول:
البقرة  احمل��اض��رة األول��ى فضائل سورتي   •

وآل عمران.
• احملاضرة الثانية: كيف تقرأ القرآن وأفضل 

الطرق حلفظه.
• احملاضرة الثالثة: الفهم السليم للقرآن.

1 - دورة )الزهراوان( األولى ألحكام جتويد 
ودراسة  القراءة،  وتصحيح  وتاوته  القرآن 
التاوة والتشجيع  التجويد وتصحيح  أحكام 

وضبط احلفظ.
األول���ى حلفظ  )ال���زه���راوان(  مسابقة   -  2

سورتي البقرة وآل عمران.
• تقام احملاضرة بعد صاة العصر.

ت���وزع على احل��ض��ور اس��ت��م��ارات ملسابقة   •
)الزهراوان( الثقافية األولى، والتي تتضمن 
أسئلة من واقع محاضرات األسبوع، وأسئلة 

حول سورتي البقرة وآل عمران.
املشروع  م���راك���ز  ف���ي  اإلج����اب����ات  جت��م��ع   •

واملساجد املخصصة للمسابقة.
> ماذا تتضمن دورة )الزهراوان( األولى 

ألحكام التجويد؟
< تتضمن هذه الدورة دراسة ألحكام جتويد 
وتصحيح  )عدة مستويات(.  وتاوته  القرآن 

التاوة )في  سورتي البقرة وآل عمران(.

يتم السحب على املسابقة 
في حفل تكرمي الفائزين في 
مسابقة )الزهراوان( حلفظ 

سورتي البقرة وآل عمران.
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بالكامل تتضمن كوبونات املسابقات واستمارة 
التسجيل، وبوستر )50×70( ملون.

> أما اإلصدارات اخلاصة باملشروع ؟
• C.D ) القرص القرآني ( يتضمن أحكام 
وآل  ال��ب��ق��رة  ل��س��ورت��ي  تسجيل   – ال��ت��ج��وي��د 

عمران ألشهر القراء.
• C.D صوتي للمتميزين من املشاركني في 

املسابقة.
للمتميزين من املشاركني  D.V.D مرئي   •

في املسابقة.
1 - بنرات )لوحات إعانية( 6×2×2 عدد 

)24( بنرا.
2 - إعانات صحف ومجات.

3 - إعان تلفزيوني يعرض من خال: 
• ت��ل��ف��زي��ون ال��ك��وي��ت – ق��ن��اة ال����راي – قناة 
 – الوطن  قناة   – العفاسي  قناة   – املعالي 

.Qmedia شبكة
وعرض  املسابقة،  حول  تلفزيوني  برنامج   •
)وقنوات  املعالي  قناة  ف��ي  مراحلها  لبعض 

أخرى في حال املوافقة(.
• عمل بث مباشر للتصفيات النهائية.

• ي��ح��ص��ل ك���ل م��ش��ت��رك ع��ل��ى ن��س��خ��ة من 
وشريط  ملصحف،  باإلضافة  اإلص����دارات، 

كاسيت و C.D للقرآن الكرمي كامًا.
عمل ه��داي��ا حتمل اس��م امل��ش��روع: )ملف   •
أفام   – ل���إص���دارات  ص��غ��ي��رة  حقيبة  أو 

وميداليات(.
> مــــا الـــلـــجـــان الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــشـــروع 

)الزهراوان(؟
1 - إدارة املشروع.

2 - جلنة األسابيع الثقافية.
3 - جلنة دورة التجويد األولى.

4 - جلنة مسابقة )الزهراوان( األولى. 
5 - جلنة االختبارات.

6 - اللجنة اإلعامية والعاقات العامة. 
وختام  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ت��ن��ظ��ي��م  - جل��ن��ة   7

املسابقة.
مـــــشـــــروع  فـــــــي  الـــــعـــــمـــــل  آلــــــيــــــة  مـــــــا   <

)الزهراوان(؟
< أوالً: تنطلق فعاليات العمل في املشروع مع 
بداية شهر رمضان املبارك، حيث يعلن عن 

> ما شروط ومكان املسابقة؟
الكويتيني  ف��ئ��ت��ني:  م��ن  امل��س��اب��ق��ة  ت��ت��ك��ون   >

والثانية لغير الكويتيني، والشروط هي:
 - أن يكون ترشيح املتسابق عن طريق أحد 

املراكز التابعة للجنة في املسابقة.
 - ال يحق للمتسابق االشتراك في أكثر من 

فئة أو شريحة.
 - ال تقبل االعتراضات على قرارات جلان 

التحكيم.
وحفظة  وامل��ؤذن��ني  األئمة  ع��دم مشاركة   -  

القرآن.
جديداً  ح��ف��ظ��اً  امل��ت��س��اب��ق  ي��ح��ف��ظ  أن   -  

باملشاركة.
> مكان املسابقة:

 - تقام املسابقة في املقر الرئيسي جلمعية 
اللجنة الرئيسية  إحياء التراث اإلسامي – 

ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي – قرطبة.
> هل أعلنتم املشروع للجمهور؟

خاصة  إع��ام��ي��ة  بحملة  قمنا  ل��ق��د  ن��ع��م   >
مجلة  بعمل  قمنا  فقد  الزهراوين  مبشروع 
ملونة  ص��ف��ح��ة   )16(  A5 ح��ج��م  امل���ش���روع 

في  للراغبني  احلفظ  وضبط  والتسميع 
االش���ت���راك ف��ي م��س��اب��ق��ة )ال����زه����راوان( 

حلفظ سورتي البقرة وآل عمران.
> املستوى األول )مثال(:
1 - مقدمة في القرآن.

2 - مقدمة في التجويد.
3 - أحكام النون الساكنة والتنوين.

4 - أحكام امليم الساكنة.
5 - أحكام النون وامليم املشددتني.

اخلميس  ي������وم  م����ن  ال���������دورة  ت����ب����دأ   •
2010/8/12م وحتى نهاية شهر رمضان 

املبارك يوم الثاثاء 2010/9/7م.
• الدورة ملدة يومني في األسبوع )األحد 
والثاثاء( بعد صاة التراويح، والتسميع 
وتصحيح التاوة بعد الصلوات اخلمس.

• يشرف على تصحيح التاوة والتسميع 
شيوخ وقراء مجيدون.

ال��دورة )شفهي  يقام اختبار في نهاية   •
وم���ك���ت���وب( ل��ل��م��ش��ارك��ني امل��س��ج��ل��ني في 

الدورة.
الفائزين  أس��م��اء  ع��ل��ى  ال��س��ح��ب  ي��ت��م   •
في  الفائزين  تكرمي  حفل  في  وتكرميهم 
م��س��اب��ق��ة )ال�����زه�����راوان( األول�����ى حلفظ 

القرآن.
> هل ميكن ان حتدثنا عن مسابقة 
)الــزهــراوان( األولــى حلفظ سورتي 

البقرة وآل عمران وما الهدف منها؟
قراءة  على  للتشجيع  املسابقة  تهدف   >
سورتي  وخ��ص��وص��اً  وح��ف��ظ��ه،  ال���ق���رآن 
البقرة وآل عمران ملن ال يحفظهما؛ يقول 
الرسول ]: »اقرأوا القرآن فإنه يجيء 
اقرأوا  ألص��ح��اب��ه،  شفيعاً  القيامة  ي��وم 
آل عمران،  ال��ب��ق��رة وس���ورة  ال��زه��راوي��ن 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، 
أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من 
أصحابهما،  ع��ن  حت��اج��ان  ص���واف  طير 
بركة،  أخذها  فإن  البقرة؛  س��ورة  اق��رأوا 
البطلة«.  تستطيعها  وال  حسرة،  وتركها 
مسلم:  لصحيح  شرحه  في  النووي  ق��ال 
وهدايتهما  لنورهما  ال��زه��راوي��ن  سميتا 

وعظيم أجرهما.

نهدف إلى الكشف عن 
جيل من القراء واحلفظة 
الذين ميثلون الكويت في 
املسابقات احمللية والدولية
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األسابيع الثقافية في جميع احملافظات.
ثانياً: تطرح املسابقات كالتالي:

1 - بدء دورة التجويد في املساجد املخصصة 
مع تصحيح القراءة.

ثالثاً: مقابلة الراغبني في املشاركة والتسجيل 
للمسابقة، وبدء التسميع للراغبني للمساعدة 

على احلفظ.
في  للمشاركني  االخ��ت��ب��ارات  إج���راء  راب��ع��اً: 

املسابقة على مرحلتني.
خامساً: إعان النتائج وحفل تكرمي الفائزين 

واملشاركني.
تقدمها  أن  ميكن  الــتــي  النصيحة  مــا   <
حلفظة كتاب الله فيما يخص املراجعة 

والتمكن؟
< إذا أكرمك الله بختم كتابه حفظاً، فهذه 
واعلم  ومنة جسيمة،  الله عظيمة  من  نعمة 
أنك أصبحت من حملة هذه األمانة، فحذار 
دخلت  فقد  املراجعة،  وقلة  االسترخاء  من 
املرحلة  أهميتها  ت��ف��وق  رمب���ا  م��رح��ل��ة  اآلن 

األولى.
وال تظن أن املراجعة تكون بعد إمتام حفظك 
القرآن فقط، وإمنا هي عملية متزامنة مع 
يكون  أن  اإلنسان  فعلى  بدايته،  من  احلفظ 
إلى  منقسماً  حفظه  ب��داي��ة  منذ  برنامجه 

قسمني: قسم للحفظ، وقسم للمراجعة.
املراجعة منحى  أخ��ذت  القرآن  ف��إذا ختمت 

آخر.
وال ي��خ��ف��ى ع��ل��ي��ك ح���دي���ث ال����رس����ول ]: 
لهو  بيده  نفسي  ف��وال��ذي  ال��ق��رآن  »تعاهدوا 
)صحيح  عقلها«،  في  اإلب��ل  من  تفلتاً  أش��د 

البخاري(: )739/9(.
خطوة  ك��ل  ف��ي  النية  ب��إخ��اص  عليك   -  1
والفتح  التوفيق  سر  ف��اإلخ��اص  تخطوها، 

من الله.
2 - احذر املعاصي بجميع أشكالها وأنواعها، 
خصوصاً معاصي النظر والسمع، فهما من 

أخطر منافذ القلب.
3 - اتخذ صديقاً مؤمناً يخاف الله تعالى، 
ومراجعته  القرآن  حفظ  إل��ى  بيدك  ويأخذ 

لتراجع معه القرآن يومياً.
4 - اح���ذر م��ن االس��ت��رس��ال ف��ي مشاهدة 

التلفاز، ومتابعة األفام واملسلسات السيئة؛ 
فإنها متحو القرآن من القلب، وتزرع مكانه 

حب الشهوات.
5 - عليك بكثرة التكرار واملراجعة، السيما 
في املرحلة األولى من ختمك القرآن، وتابع 

نظام املراجعة اليومي.
6 - اغتنم فرص قيام الليل والتراويح ألجل 

املراجعة في الصاة؛ فإنها نافعة جداً.
7 - تفقد حفظك من وق��ت آلخ��ر، خاصة في 
نهاية السور؛ فإن كثيرين يشكون من عدم متكنهم 

من حفظها، فابدأ مبراجعتها من جديد.
8 - حاول في أثناء مراجعتك للقرآن الكرمي 
أن تتفاعل مع املعاني، وحاول في كل مراجعة 

أن تزداد علماً ووقوفاً عند آيات الله.
9 - ات��خ��ذ نسخة م��ن ال��ق��رآن ال��ك��رمي في 
حللت  أينما  تفارقك  ال  اخلاصة  محفظتك 
أو ارحتلت، فالقرآن صديقك الوحيد الذي 

ينبغي أن حتافظ على صحبته.
10 - فكر في معالي األم��ور دائماً، وابتعد 

عن سفاسفها.
وقتك،  م��ن  دقيقة  ك��ل  على  اح���رص   -  11
وفي  ستقضيها؟  أي��ن  حساباً،  لها  واحسب 
أثمن من  املؤمن  أي شيء؟ ومع من؟ فوقت 

الذهب.
12 - أكثر من ذكر الله عز وجل، كترديد كلمة 
والسام  والصاة  الله،  إال  إله  ال  التوحيد، 
على النبي ]، وكثرة االستغفار؛ ملا ورد في 

ذلك من األحاديث الصحيحة الكثيرة.
وما أروع أن تختم يومك بأن تنام على ذكر 

الله.
القرآن  حلفظ  األساسية  القواعد  ما   <

الكرمي؟
< الدعاء بتيسير احلفظ - الرغبة والعزمية 
الصادقة  - فهم معاني القرآن - اإلخاص 
- تصحيح التاوة - العمل بالقرآن - الصاة 

مبا حتفظ - كثرة قراءة وسماع القرآن.
أهم  وما  للحفظ  العملية  ماالوسائل   <

العوائق؟
< وسائل احلفظ هي: حتدد مقدار احلفظ 
ال��ي��وم��ي - ال ت��ت��ج��اوز امل��ق��رر ال��ي��وم��ي حتى 
جتيده - التسميع كتابة - احلفظ من رسم 
واحد للمصحف - ربط أول السورة بآخرها 

- العناية باملتشابهات -انتهاز وقت البكور.
أما العوائق التي يجب احلذر منها فهي:

الذنوب واملعاصي - االنشغال بالدنيا - عدم 
آيات  حفظ   - ال��دائ��م��ة  وامل��راج��ع��ة  املتابعة 

كثيرة في وقت قصير دون إتقان.
> كلمة شكر توجهها ملن؟ 

< ش��ك��راً... لكل من دع��م املشروع من أول 
ه��ذا، ش��ك��راً.. حملسني  يومنا  إل��ى  تأسيسه 
م���ش���روع )ال����زه����راوان(.ش����ك����راً.. ل��ك��ل من 
أنشأناه  أجلكم  فمن  املشروع..  في  اشترك 
وبكم نستمر بإذن الله؛ شكراً.. لكل من ختم 

كتاب الله تعالى حفظاً كله أو جزءا منه.
أبنائه  أم��ر ح��رص على  ول��ي  لكل  ش��ك��راً.. 

وحثهم على حفظ كتاب الله.
للمشروع  املنظمة  اللجنة  ألعضاء  ش��ك��راً.. 

الذين واصلوا الليل مع النهار إلجناحه.
حفظ  على  العمل  في  نستمر  أن  وع��ه��داً.. 

كتاب الله تعالى مبختلف املجاالت.
عهداً.. أن نسعى بإذن الله لرقي أمتنا بإبداع 

شبابنا.
مشاريعنا  في  معنا  املشاركة  إل��ى  ودع���وة.. 

الدائمة طوال العام.. واملشاريع املوسمية.

• برنامج تلفزيوني حول 
املسابقة، وعرض لبعض 
مراحلها في قناة املعالي 

وقنوات أخرى

نسعى دائمًا إلى تطوير 
برامجنا الشبابية وفق 
خطط إميانية هادفة 
للتشجيع على حفظ 

كتاب الله ودراسته
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وينهاهم عن معصية الله، وأن يقوم عليهم 
به ويساعدهم عليه،  ويأمرهم  الله  بأمر 
فإذا رأيت لله معصية أقعدتهم وزجرتهم 
ال��ض��ح��اك ومقاتل:  ق���ال  ع��ن��ه��ا، وه��ك��ذا 
حق على املسلم أن يعلم أهله من قرابته 
وما  الله عليهم  ما فرض  وعبيده  وإمائه 

نهاهم الله عنه.
وفي معنى هذه اآلية احلديث الذي رواه 
م��ن حديث  وال��ت��رم��ذي  داود  وأب��و  أحمد 
أبيه  عن  سبرة  بن  الربيع  بن  امللك  عبد 

منصور عن رجل عن علي رضي الله عنه 
َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  }ُقوا  تعالى:  قوله  في 
نَ����اراً{ ي��ق��ول: أّدب��وه��م وع��لّ��م��وه��م. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: }ُقوا 
اعملوا  يقول:  نَ���اراً{  َوأَْه��ِل��ي��ُك��ْم  أَنُفَسُكْم 
وأمروا  الله،  معاصي  واتقوا  الله  بطاعة 
النار،  م��ن  الله  ينجيكم  بالذكر  أهليكم 
َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُق��وا   { مجاهد:  وق��ال 
الله، وأوصوا أهليكم بتقوى  اتقوا  نَ��اراً{ 
الله  بطاعة  يأمرهم  ق��ت��ادة:  وق��ال  ال��ل��ه، 

أبنائه  يفكر في مستقبله ومستقبل  فمن 
ب��ع��د احل���ي���اة الب���د ل���ه م���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر في 

أمرين:
األول: وقايتهم من العذاب كما قال تعالى: 
}يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ن����ارا وق���وده���ا ال��ن��اس واحل���ج���ارة عليها 
ما  الله  مائكة غ��اظ ش��داد ال يعصون 
)التحرمي:  يؤمرون{  ما  ويفعلون  أمرهم 

.)6
ال��ث��وري عن  اب��ن كثير: ق��ال سفيان  ق��ال 

بقلم: حمد عبدالرحمن يوسف الكوس

مستقبل أبنائك هناك وليس هنا..!

إن من يظن أن التربية لألبناء هي تربية األجساد والبطون والشحوم واللحوم فهو يفكر مبفهوم مادي بحت، 
فسيربي ابنه ليكون جسدا ال روحا..!! ومن يرَبّ ابنه تربية روحية إميانية دينية فهو يفكر تفكيرا ملستقبله 
احلقيقي حينما يطوى جسده حتت التراب، ويحتاج لدعوة صاحلة تفرج عنه كربته، وتوسع عليه قبره، 
ابن  له  يكون  فقد  حياته  في  رباهم  ومن  وأبنائه،  بأهله  فيها  ويلتقي  عدن،  جنة  في  الكرامة  ينال  وبعدها 
من ذريته أو ابن في الدعوة قد يكون قريبا، أو شخصا علمه في البيت أو املدرسة أو الشارع أو حتى بوسائل 
ى يصب في نهر احلسنات ويكتب في  اإلعالم، واستفاد هذا الشخص من سمته ودّله وخلقه فهذا الشخص املربَّ
ديوانه ويثقل موازينه يوم القيامة، وصدق رسول الله ] : »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«.
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عن جده قال: قال رسول الله ] : »مروا 
الصبي بالصاة إذا بلغ سبع سنني، فإذا 
هذا  عليها«  ف��اض��رب��وه  سنني  عشر  بلغ 
ال��ت��رم��ذي: هذا  وق���ال  داود،  أب���ي  ل��ف��ظ 
حديث حسن، وروى أبو داود من حديث 
ج��ده عن  أبيه عن  عن  بن شعيب  عمرو 
رس��ول الله ] مثل ذل��ك، ق��ال الفقهاء: 
وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك متريناً له 
على العبادة؛ لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة املعصية وترك 

املنكر، والله املوفق.انتهى.
ل��ذرة غبار وال شعرة  فالواحد ال يرضى 

تعلق ف��ي ج��ف��ن اب��ن��ه ف��ي ال��دن��ي��ا فكيف 
حرها شديد  بنار  ابنه  يعذب  أن  يرضى 
وطعامها  حديد  ومقامعها  بعيد  وقعرها 
ال���ص���دي���د..؟! فلطفا  ال���زق���وم وش��راب��ه��ا 

بأبنائكم معاشر اآلباء!
األم���ر ال��ث��ان��ي: رف��ق��ة أب��ن��ائ��ه ف��ي اجلنة 
الرحيم  ورح��م��ة  اجل��ن��ان  بظال  ينعمون 
تقر  التي  اجلارية  العيون  فيها  الرحمن، 
من  ال��وج��دان..  بها  ويسعد  العينان  بها 
يدخلها ينعم وال يبأس، ال تبلى ثيابه وال 
آمنوا  }والذين  تعالى:  قال  شبابه،  يفنى 
واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ 

مبا كسب رهني{ )الطور:21(.
: أي حققوا  الله  ق��ال اجل��زائ��ري حفظه 
اإِلمي����ان ال���ذي ه��و عقد ب��اجل��ن��ان وقول 
باللسان وعمل باألركان، واتبعتهم ذريتهم 
بإميان كامل صحيح إال أنهم لم يبلغوا من 
األعمال الصاحلة ما بلغه آباؤهم، أحلقنا 

وتعظم  أعينهم  بذلك  لتقر  ذريتهم  بهم 
مسرتهم وتكمل سعادتهم باجتماعهم مع 
من  ألتناهم  }وما  تعالى:  وقوله  ذريتهم. 
عملهم من شيء{ أي وما نقصنا اآلباء من 
وفيناهموه  بل  من شيء،  الصالح  عملهم 
ابناءهم  إليه  ورفعنا  منقوص  غير  كامًا 
}كل  تعالى:  وقوله  ورح��م��ة.  منا  بفضٍل 
امرئ مبا كسب رهني{ إخبار منه تعالى 
مرتهنة  القيامة  ي��وم  عنده  نفس  ك��ل  أن 
بعملها جتزى به إال أنه تعالى تفضل على 
أبناءهم  أولئك اآلباء فرفع إلى درجاتهم 

تفضا وإحسانا. انتهى.
في  أبنائنا  م��ع  يحشرنا  أن  ال��ل��ه  ن��س��أل 
اجلنة، فمن وضع هذا الهدف أمامه في 
لتقومي  أنه سوف يسعى  الدنيا فا شك 
يهمل  وال  عينيه،  محل  ويجعلهم  أبنائه 
املستقبل  هو  وه��ذا  ونصحهم،   تربيتهم 
القيامة  ي��وم  املقيم  النعيم  في  احلقيقي 

والوقاية من العذاب األليم.

من أراد أن يربي أبناءه 
يطريقة صحيحة فإن عليه  
أن يهتم مبستقبلهم احلقيقي 

لينجوا في الدنيا واآلخرة

لم يعد احلاسب اآللى )الكمبيوتر( نوًعا من الرفاهية والترف، بل 
أصبح جزًءا مهماً فى العمل والبيت، ومع هذه األهمية ظهرت له 

مضار وسلبيات كثيرة على صحة مستخدميه لفترات طويلة.
فكيف ميكن جتنب هذه السلبيات، واحملافظة على الصحة مع 

كثرة استخدامه؟ 
للحد من مضار استخدام احلاسب اآللى لفترات طويلة ينصح 

املختصون باآلتى :
شاشة  أم��ام  اجللوس  أثناء  العني  لراحة  األفضل  ال��زاوي��ة   -  1
احلاسب هى الزاوية التى تتراوح من 15 إلى 30 درجة باجتاه 
فى وضع  رأس مستعمل شاشة احلاسب  يكون  بحيث  األسفل، 
يسمح بالتخفيف من قوة الضغط الواقعة على عضات الرقبة، 
ال��رأس ممتًدا قليًا إلى األم��ام، بحيث مييل الذقن  وهنا يكون 

بقدر طفيف إلى األسفل. 
2 - وضع شاشة الكمبيوتر بحيث تقطع خطوط ضوئها الساطع 
مجال الرؤية عند مستعمل شاشة الكمبيوتر؛ ألن الوهج املنعكس 

هو السبب الرئيسى فى إجهاد العينني. 
الواقع  ال��ذراع مسنوًدا لتخفيف احلمل املستمر  3 - يكون ثقل 

كثيًرا  العضو  مد  وعدم  وساعده،  ال��ذراع،  الكتف، وعضد  على 
إلى األمام للوصول إلى لوحة املفاتيح، أما الساعدان فينبغى أن 
يكونا متوازيني لألرضية أثناء استعمال لوحة املفاتيح، مع وضع 
ساندة صغيرة أمام لوحة املفاتيح مباشرة بذات ارتفاعها لتحميل 

ثقل املعصم. 
تزيد على 90 درجة  أن  والفخذ يجب  الزاوية بني اجل��ذع   - 4
)ويفضل ما بني 110 إلى 120 درج��ة(، كما يجب مد الرجلني 
قليًا إلى األمام؛ ألن ذلك يقلل من الضغط، على حركة العضات 

فى الظهر، ويعمل على استقامة العمود الفقرى. 
كما يجب أن يكون ظهر الكرسى مسانًدا للفقرات القطنية أسفل 
ارتفاع  يكون  الظهر، كما  أو وضع وس��ادة صغيرة خلف  الظهر، 

الكرسى قابًا للتعديل فى وضع اجللوس. 
6 - أعط لنفسك فترات منتظمة لاستراحة، انهض عن كرسيك، 
وحترك فى املكان؛ ألن أى تغير طفيف عن وضع اجللوس ولو 

لدقائق معدودة يخفف من حدة توتر العضات. 
غير  آخر  على شيء  عينيك  ركز  العينني  إجهاد  من  للحد   -  7

شاشة الكمبيوتر من فترة إلى أخرى. 

نصائح لمستخدمي الحاسب
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هو موسى بن عمران عليه 
السالم.

ق����ال ت��ع��ال��ى: }واذك������ر في 
ال���ك���ت���اب م���وس���ى إن�����ه كان 
نبيا،  وك����ان رس����وال  م��خ��ل��ص��ا 
وناديناه من جانب الطور األمين 
رحمتنا  من  له  ووهبنا  جنيا  وقربناه 

أخاه هارون نبيا{ )مرمي: 51 - 53(.
ذك���ره ال��ل��ه ب��ال��رس��ال��ة وال��ن��ب��وة واإلخ���اص 
والتقريب، َومنَّ عليه أن جعل أخاه هارون 

نبيا.
وقد ذكر عليه السام في مواضع كثيرة من 

القرآن الكرمي تقارب مئة وستني مرة.

> مكانة أم موسى:

ق��ال تعالى: }وأوح��ي��ن��ا إل��ى أم م��وس��ى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وال 
تخافي وال حتزني إنا رادوه إليك وجاعلوه 

من املرسلني{ )القصص: 7(.
ذكر كثير من أهل التفسير أن هذا الوحي 
وحي إلهام وإرشاد وليس بوحي نبوة. وهذا 
من عناية الله تعالى بأوليائه وحفظه لهم، 
إلى  الكرمي ال حتتاج  السياق  في  واآلي���ات 
إيضاح وبيان، وذك��روا كذلك أن اآليات مع 
وخبرين  ونهيني  أمرين  حملت  عددها  قلة 
وبشارتني، وهذا من إعجاز القرآن الكرمي.

قال تعالى: }وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 

إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها 
لتكون من املؤمنني{ )القصص: 10(.

يقول أهل التفسير: }وأصبح فؤاد أم موسى 
فارغا{ أي من كل شيء من أمور الدنيا إال 
من موسى }إن كادت لتبدي به{ أي لتظهر 
أمره وتسأل عنه جهرة، }لوال أن ربطنا على 
قلبها{ أي صّبرناها وثبتناها }لتكون من 

املؤمنني{.
قوله تعالى: }فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 
ولكن  ح��ق  الله  وع��د  أن  ولتعلم  وال حت��زن 

أكثرهم ال يعلمون{ )القصص: 13(.

> مواقف وعبر:

كل  قلب  في  احلنان  تعالى  الله  أودع   -  1
األبناء؟!  من  املقابل  فأين  جليا  وجعله  أم 
}وأصبح فؤاد أم موسى فارغا{ )القصص: 

.)10
2 - الله تعالى مع أوليائه يربط على قلوبهم 
ف��ي س��اع��ة ال��ش��دة }ل���وال أن رب��ط��ن��ا على 

قلبها{ )القصص: 10(.
3 - تصرفات الوالد - األم أو األب - نحو 
ابنه تتعدى احلدود والشعور: }وقالت ألخته 

قصيه{ )القصص: 11(.
4 - صاح االبن يكون سببا في رفع مقام 
الوالد في الدارين ورفع مكانته في العاملني، 

قال تعالى: }وأوحينا إلى أم موسى{.

بقلم الشيخ سعيد بن عماش السعيدي

آباء وأبناء في القرآن الكرمي

موسى عليه السالم وأمه

زكريا عليه الــــــــــــــسالم
قال تعالى: }كهيعص ، ذكر رحمة ربك عبده 
زكريا إذ نادى ربه نداء خفياء قال رب إني 
وهن العظم مني واشتعل ال��رأس شيبا، ولم 
املوالي  وإن��ي خفت  أكن بدعائك رب شقيا، 
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من 
لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغام اسمه 
)مرمي:  قبل سميا{  له من  لم جنعل  يحيى 

.)7 - 1
وق��ال تعالى: }وزك��ري��ا إذ ن��ادى رب��ه رب ال 
تذرني فردا وأنت خير الوارثني فاستجبنا له 
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا 
يسارعون في اخليرات ويدعوننا رغبا ورهبا 

وكانوا لنا خاشعني{ )األنبياء: 89 - 90(.
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زكريا عليه الــــــــــــــسالم
ن���داء خفيا{  رب��ه  ن���ادى  تعالى: }إذ  وق��ول��ه 
أي ناجى ربه بذلك في محرابه، دليله قوله 
تعالى: }فنادته املائكة وهو قائم يصلي في 
في  واختلف  ع��م��ران: 39(،  )آل  احمل���راب{ 
قومه  من  أخفاه  فقيل:  النداء،  إخفائه هذا 
لئا يام على مسألة الولد عند كبر السن، 
وألنه أمر دنيوي، فإن أجيب فيه نال بغيته 
وإن ل��م يجب ل��م ي��ع��رف ب��ذل��ك أح���د، وقيل 
مخلصا فيه لم يطلع عليه إال الله تعالى. قاله 

القرطبي رحمه الله تعالى.
وقوله تعالى: }وإني خفت املوالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا{ 

)مرمي: 5(.

}خفت املوالي{ معناه: انقطعت باملوت.
}املوالي{ هنا األقارب وبنو العم والعصبة.

ق��ال اب��ن عباس ومجاهد وق��ت��ادة: خ��اف أال 
وقالت  غيرهم  يرثه  أن  فأشفق  ماله،  يرثوا 
طائفة: إمنا كان مواليه مهملني للدين فخاف 
مبوته أن يضيع الدين فطلب وليا يقوم بالدين 
بعده، فهو لم يسأل من يرث ماله؛ ألن األنبياء 
ال تورث، وإنه عليه السام أراد وراثة العلم 

والنبوة ال وراثة املال.
قوله تعالى: }فهب لي من لدنك وليا{ سؤال 
مل��ا علم م��ن حاله  ول��م يصرح بولد  ودع���اء، 
وبعده عنه بسبب املرأة. قال قتادة: جرى له 
ذلك وهو ابن بضع وسبعني سنة، وقيل خمس 
وتسعني، فقد غلب على ظنه أنه ال يولد له 

لكبره.
قال تعالى: }هنالك دعا زكريا ربه قال رب 
هب لي من لدنك ذرية طيبة{ )آل عمران: 
الكتاب  م��ن  معلوم  بالولد  ال��دع��اء  إن   ،)38
السام  عليه  زكريا  حت��رز  وناحظ  والسنة 
فقال: }ذرية طيبة{، }واجعله رب رضيا{ 
)مرمي: 6(، والولد ذكرا كان أم أنثى إن كان 
واآلخرة  الدنيا  في  أبويه  نفع  الصفة  بهذه 

وخرج من الفتنة والعداوة.
وقد دعا النبي ] ألنس خادمه فقال: »اللهم 

أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته«.
قوله تعالى: }يا زكريا إنا نبشرك بغام اسمه 

يحيى{، فيه أمور:
أوالً - إج��اب��ة دع��ائ��ه وه��ي ك��رام��ة ل��ه عليه 

السام.
بنفسه  تعالى  وسماه  الولد  إعطاؤه   - ثانياً 
)يحيى( قال ابن عباس وغيره: لم يسم أحدا 

قبل يحيى بهذا االسم.
ثالثاً - أن الله تعالى سماه بنفسه، ذكر ذلك 

القرطبي في تفسيره.
قوله تعالى: }وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا 
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا{ )مرمي: 
13-14( روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 

أنه قال: والله ما أدري ما احلنان.
عز  الله  تعطف  احل��ن��ان:  عنه،  أيضا  وروي 
وجل عليه بالرحمة، وقال جمهور املفسرين: 
ذكره  واحمل��ب��ة.  وال��رح��م��ة  الشفقة  احل��ن��ان: 

القرطبي.
ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }وزك�����اة{، ال���زك���اة: التطهير 
والبركة والتنمية في وجوه اخلير والبر، أي 

جعلناه للناس يهديهم.
}وكان تقيا{ أي مطيعا لله تعالى ولهذا لم 
يعمل خطيئة ولم يُلّم بها، قوله تعالى: }وبرا 

بوالديه{ البر مبعنى البار وهو كثير البر.
}جبارا{ متكبرا، وهذا وصف ليحيى عليه 

السام بلني اجلانب وخفض اجلناح.
> ومما يستفاد من قصة 

زكريا عليه السالم:
1 - اخل��وف على الدين هاجس مهم مقدم 
عند الصاحلني }يرثني ويرث من آل يعقوب{ 

)مرمي: 6(.
2 - ال��ل��ج��وء واالع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ل��ه ف��ي كل 
احلاالت اإلنسانية التي مير بها اإلنسان في 

املنشط واملكره.
3 - أهمية اإلس��رار في املناجاة }نادى ربه 

نداء خفيا{.
4 - ق����درة ال��ل��ه ال ح����دود ل��ه��ا ت��خ��رج على 

النواميس املعروفة لدى اخلائق.
أفعالهم،  ومحاكاة  بالصاحلني  التأثر   -  5

فزكريا الحظ حالة مرمي، عليهما السام.
6 - شكوى احلال للمولى تعالى وهو العليم 
ي  وترَجّ حيلته،  وقلة  ضعفه  ليظهر  بذلك 
مواطن رحمته }إني وهن العظم مني واشتعل 

الرأس شيبا{.
7 - اخ��ت��ي��ار ال��ك��ل��م��ات امل��ؤث��رة ف��ي الدعاء 
والتخاطب بغير تكلف: وهن العظم، اشتعال 

الرأس شيبا.
8 - فعل الصاحلات ميراث يلحظه الصاحلون 
عند الشدائد }كانوا يسارعون في اخليرات{ 

)األنبياء: 90(.
9 - الثقة املطلقة برب العاملني }فاستجبنا له 

ووهبنا له يحيى{ )األنبياء: 90(.
10 - حتري الزمان واملكان في بث الشكوى 
}ف��ن��ادت��ه امل��ائ��ك��ة وه���و ق��ائ��م ي��ص��ل��ي في 

احملراب{ )آل عمران: 39(.
الدعاء  وع��دم  باخلير،  للولد  ال��دع��اء   -  11
عليه مهما كانت األح��وال؛ ألن دع��اء الوالد 

مستجاب.
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قضايا دولية

لعل إقرار محكمة العدل الدولية بشرعية إعالن كوسوفو االستقالل عن صربيا 
وتأكيدها أن القرار ال يشكل انتهاًكا للقانون الدولي لم يأت بجديد، فصدوره بهذه 
الرافض إلعالن االستقالل بقيادة  للمعسكر  بالنسبة  الصيغة كان متوقًعا حتى 
صربيا وروسيا خصوًصا أن تأييد الدول الكبرى خلطوة االستقالل قد شكل عامل 
ضغط كبير على هيئة احملكمة املكونة من 10 قضاة أيد 6 منهم قرار االستقالل 
فيما عارض 4 منهم اخلطوة معتبرين أنها تشكل انتهاًكا للقانون الدولي وسالمة 
من  لكل  جديدة  هزمية  شكل  الذي  احلكم  وهو  القائمة،  الدولة  أراضي  ووحدة 

صربيا وروسيا وانتصاًرا شبه كبير أللبان كوسوفو.

الفرقان - القاهرة: مصطفى الشرقاوي

العدل  محكمة  أن  التأكيد  البديهي  وم��ن 
ال��دول��ي��ة ق��د اس��ت��ن��دت ف��ي ق��راره��ا بشرعية 
من  ج���زًءا  اعتبارها  إل��ى  كوسوفا  استقالل 
السابقة  االحت��ادي��ة  يوغوسالفيا  جمهورية 
بحسب  صربيا  جمهورية  من  ج��زًءا  وليست 
تفسيرها لقرار مجلس األمن )1244(  الصادر 
عقب جناح )الناتو( في طرد القوات الصربية 
القرن  م��ن  التسعينيات  أواخ���ر  اإلقليم  م��ن 

املاضي وعلى اعتبار أن االستقالل جاء وفق 
االحتاد  انفرط مبوجبها عقد  التي  املعايير 
الفيدرالي املقبور وما نتجه عنه من تأسيس 
عدد من الدول، فضاًل عن االستناد إلى رغبة 
لالستقالل  امل��ؤي��دة  السابق  اإلقليم  س��ك��ان 
الصربية  الهيمنة  ربقة  من  واخل��روج  بشدة 
الدولي مينع  القانون  في  وج��ود نص  وع��دم 

من إعالن االستقالل ألي شعب.

بشكل  صياغته  القرار  ديباجة  من  ويظهر 
فضفاض فهو ال يرتب حقوًقا قانونية ألي 
أي جماعة  أو  كوسوفو  أل��ب��ان  س��واء  ط��رف 
دول  أي من  انفصالية متارس نشاطها في 
عليها  يقاس  ال  خاصة  حالة  فهو  العالم، 
التي  فقط  كوسوفو  ف��ي  األوض���اع  وتخص 
مع صربيا  دامًيا  مواطنوها صراًعا  خاض 
وفشلت جهود مكثفة من قبل أطراف دولية 
لتحديد  الطرفني  ب��ني  طويلة  وم��ش��اورات 
ألبان  إع���الن  قبل  السابق  اإلقليم  مصير 
كوسوفو االس��ت��ق��الل م��ن ج��ان��ب واح���د في 

فبراير من عام 2008.
سعادة غامرة

ب��ارت��ي��اح شديد م��ن قبل  ال��ق��رار  وق��د قوبل 
ومواطنيهم  ك��وس��وف��و  ح��ك��وم��ة  م��س��ؤول��ي 
رافعة  ش��ك  دون  م��ن  سيشكل  فهو  األل��ب��ان 
لتنشيط  بريشتينا  منها  ستنطلق  جديدة 
من  عشرات  قبل  من  بها  االعتراف  عملية 

محكمة الهاي عززت آمال ألبان 
كوسوفو في االنضمام لألمم المتحدة

بعد قرار )العدل 
الدولية( بشرعية 

االستقالل
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دول العالم كانت قد ربطت قرارها مبصير 
بلجراد حول شرعية  القانوني مع  الصراع 
االس���ت���ق���الل، وه���و م���ا مي��ك��ن األل���ب���ان من 
املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  االنضمام 
إذا جنحوا في حث بلدان العالم على جتاوز 
باالستقالل  املعترفة  ل��ل��دول   )69( ال��رق��م 
العدل  محكمة  ق���رار  ص���دور  س��اع��ة  ح��ت��ى 

الدولية.
وس��ت��ع��م��ل ب��ري��ش��ت��ي��ن��ا ب��ك��ل م���ا أوت���ي���ت من 
املعارضة  لتفريغ  ال��ق��رار  الس��ت��غ��الل  ق���وة 
دول  خمس  من  امل��ؤي��دة  الصربية  الروسية 
لدول  التأكيد  عبر  مضمونها  من  أوروب��ي��ة 
العالم أن استقالل كوسوفو ال يعد انتهاًكا 
النزعات  أصحاب  يغري  وال  ال��دول  لسيادة 
االنفصالية في مختلف دول العالم لتكرار 
نفس اخلطوة باعتبار أن األحداث الدامية 
التي شهدها اإلقليم السابق منذ 1989 وما 
تبعه من تصفية عشرات اآلالف من األلبان 
لم جتر في أي بقعة من العالم فضاًل عن 
من  م��زي��ًدا  ستجلب  االستقالل  خطوة  أن 
تؤشر  ق��د  ب��ل  البلقان،  ملنطقة  االس��ت��ق��رار 
لعالقات جوار جيدة مع صربيا تنهي عقوًدا 

من التوتر بني الطرفني.
حرب أعصاب

بل إن ساسة كوسوفو سيحاولون االستفادة 
القصوى من قرار احملكمة، فهم لم يكتفوا 
بل  بهم  االع��ت��راف  على  العالم  دول  بحث 
إنهم مارسوا نوًعا من حرب تكسير العظام 

مع بلغراد بحثها على اإلقرار باستقاللهم، 
هاشم  ال���وزراء  رئيس  لسان  على  وطالبوا 
احلسيني  ألكسندر  خارجيته  ووزير  تاتشي 
م���ع صربيا  )اجل��������زرة(  ل��غ��ة  ب���اس���ت���خ���دام 
بإمكانية جنيها فوائد على املستوي الدولي 
بل  الكوسوفي  بالكيان  االعتراف  حالة  في 
طالبوا واشنطن صراحة باستخدام نفوذها 

لدى بلغراد لتليني موقفها.
قلًقا شديًدا  األلبان  ردود فعل  أشعلت  وقد 
من  نوًعا  وكرست  الصربية  ال��دوائ��ر  داخ��ل 
املخاوف من استغالل األلبان لهذه اخلطوة 
لتعزيز االستقالل وهو ما عكسته مناقشات 
وزير  خاللها  أك��د  الصربي  ال��ب��رمل��ان  داخ��ل 
حوالي  أن  يرميتش  ف��وك  صربيا  خارجية 
على  توشك  بكوسوفو  تعترف  لم  دول��ة   55
االع���ت���راف ب��اس��ت��ق��الل��ه��ا وذل����ك ب��ع��د قرار 

محكمة العدل الدولية.
وشدد يرميتش على إمكانية فشل بالده في 
إيقاف الكثير من دول العالم عن االعتراف 
بكوسوفو خصوصًا إذا ما أخذ بعني االعتبار 
أن العديد من تلك الدول قد ربط االعتراف 

العدل  محكمة  مبوقف  كوسوفو  باستقالل 
استقالل  تعارض  عدم  أكدت  التي  الدولية 
عزم  كاشًفا  ال��دول��ي،  القانون  مع  كوسوفو 
بالده عن القيام بحملة دبلوماسية جديدة 

لثني بعض دول العالم عن االعتراف.
الصرب  ال���س���اس���ة  ت���ص���ري���ح���ات  وت���ك���ش���ف 
امل��ض��ي ق��دًم��ا ف��ي معارضة  إص��راره��م على 
خ��ط��وة االس��ت��ق��الل م��دع��وم��ني م��ن روسيا 
رفض  زال��ت على  م��ا  أوروب��ي��ة  دول  وخمس 
االعتراف بكوسوفو، حيث أكدت على لسان 
لن  لالستقالل  معارضتها  أن  مسؤوليها 

تتغير. 
إثارة املخاوف

بل إن بلغراد ستحاول مؤيدة من حليفتها 
املترددة  العالم  دول  ل��دى  التدخل  موسكو 
األح����دث في  بالبلد  االع���ت���راف  إق����رار  ف��ي 
املوقف  نفس  تبني  في  باالستمرار  العالم 
من خالل إيجاد نوع من )الفوبيا( لدى ما 
يقرب من 66 بلدا يعاني مثل هذه النزعات، 
بل إن صربيا تبنت نهجا متشدًدا بتحذير 
دول العالم بأن هذا احلكم سيشكل تهديًدا 
لوحدة الدول التي تعاني نزعات انفصالية 
اآلن  م��ن  »اع��ت��ب��اًرا  رسمية  بيانات  بحسب 
كتابة إعالنات  العالم  أناسا في  ستستهوي 
الضيق  مبعناها  بالطبع  ستكون  استقالل 
م��ت��واف��ق��ة م���ع ال���ق���ان���ون ال���دول���ي بحسب 

احملكمة«.

 قرار احملكمة 
مهد إلنهاء تردد 
أكثر من 55 دولة 

في االعتراف 
ببرشتينا ووجه 
رصاصة الرحمة 

ألحالم روسيا 
وصربيا بعرقلة 

االستقالل 

 االنضمام لالحتاد 
األوروبي وحزمة معونات 

أمريكية قد يدفعان 
بلغراد لتليني موقفها 
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موسكو  حليفتها  ع��ل��ى  ص��رب��ي��ا  وت���ع���ول 
كوسوفو  الس���ت���ق���الل  األب�������رز  امل����ع����ارض 
النضمام  امل��ن��اوئ  موقفها  في  لالستمرار 
بريشتينا للجمعية العامة لألمم املتحدة 
وحثها على استخدام حق الفيتو في حالة 
ع���رض ان��ض��م��ام ك��وس��وف��و ل���ألمم املتحدة 
املؤهل  ال��دول��ي  للنصاب  حتقيقها  ح��ال 

لهذه اخلطوة.
تبادل لألراضي

وال يخفى على أي متابع أن قرار محكمة 
تأثيًرا  يحمل  لم  األخير  الدولية  العدل 
ح��اس��ًم��ا ف��ي خ��ط��وة االع���ت���راف، فاأللبان 
وال���ق���وى امل���ؤي���دة ل��ه��م ل��ن ي��ت��راج��ع��وا عن 
االس��ت��ق��الل وه���و م��ا ي��ت��ك��رر م��ع الصرب 
ال��روس، وهو ما يؤكده السفير  وحلفائهم 
الدولي  القانون  أستاذ  األشعل  الله  عبد 
بالقاهرة، حيث يرى  باجلامعة األمريكية 
أنها  من  تنبع  للقرار  األول��ى  األهمية  أن 
ت��دف��ع ب��خ��ي��ار احل���ل ال��وس��ط ب��ني بلغراد 
وبريشتينا إلى واجهة األحداث رغم رفض 
الطرفني له طوال الفترة املاضية وحديث 
دوائر دولية على استحياء عن إمكانية قبول 
بلغراد وبريشتينا بعملية تبادل لألراضي، 
واسعة  أج��زاء  على  صربيا  تسيطر  حيث 
ذات  املناطق  فيها  كوسوفو مبا  من شمال 
الصربية وتترك لأللبان مناطق  األغلبية 
في جنوب صربيا محاذية لإلقليم مقابل 
وتبادل  بكوسوفو  االع��ت��راف  بلغراد  إق��رار 
عرقلة  ووقف  معها  الدبلوماسي  التمثيل 
وقيام  املتحدة  انضمامها لألمم  محاوالت 
عالقات متميزة على الصعيدين السياسي 

واالقتصادي بني البلدين اجلارين.
ودل����ل األش��ع��ل ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ة جن���اح هذا 
األمر مبا يتردد عن وجود قنوات حملادثات 
تدور  كوسوفو  وحكومة  صربيا  بني  سرية 
للبحث في  األوروبية  العواصم  إحدى  في 
ترتيبات قد تفضي لتسوية اخلالفات بني 
عملية  بالفعل  عليها  سيطرت  الطرفني 
اللدودين  ب��ني اجل��اري��ن  األراض����ي  ت��ب��ادل 
بلغراد من  ل��دى  وج��ود يقني  انطالًقا من 
ق��د انطلق  ك��وس��وف��و  اس��ت��ق��الل  ق��ط��ار  أن 
فإن  وبالتالي  إيقافه  أح��د  يستطيع  ول��ن 

قدر  أكبر  عن حتقيق  البحث  الواقعية  من 
املقدمة منها  وف��ي  ورائ���ه  م��ن  املصالح  م��ن 
تسريع  على  األوروب��ي��ني  مقايضة  بالطبع 
للنادي  بلغراد  النضمام  املفاوضات  وتيرة 
األوروب������ي واحل���ص���ول ع��ل��ى دع���م سياسي 
املؤسسات  هيكلة  يعيد  ومالي  وتكنولوجي 

الصربية املترهلة.
العربية واإلسالمية  الدول  وطالب األشعل 
باالعتراف باستقالل كوسوفو مشيًرا إلى أن 
أزال كثيًرا  قرار محكمة العدل الدولية قد 
والسيما  ك��ه��ذه  خ��ط��وة  أم���ام  العقبات  م��ن 
موفدين  أبلغت  قد  عديدة  عربية  دواًل  أن 
بقرار  االع��ت��راف  خطوة  ربطها  كوسوفيني 

احملكمة الدولية وهو ما حتقق بالفعل.
تسريبات وضغوط

 وكانت إعالنات قد صدرت من بلغراد قبيل 
إمكانية  عن  الدولية  احملكمة  ق��رار  ص��دور 
ع��ززت من  األراض��ي مع كوسوفو قد  تبادل 
أجواء التفاؤل بإمكانية إبرام هذه الصفقة 
فضاًل عن التصريحات التي أدلى بها رئيس 
وزراء كوسوفو هاشم تاتشي بأن صربيا تعي 
باستقالل كوسوفو،  يوم  ذات  أنها ستعترف 
م��ت��اب��ًع��ا: »ل��ق��د ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ت��أك��ي��د غير 
رسمي وخاص بأن بلغراد ستعترف ذات يوم 
بكوسوفو من مسؤولني كبار يحكمون حالًيا« 
ال��ص��رب��ي لذلك  النفي  ورغ���م  ب��ل��غ��راد،  ف��ي 
أراض مع  تبادل  إمكانية  فإن حديثهم عن 
كوسوفو يوحي بأن شيئا ما يلوح في األفق 
البلقان  أزم��ات منطقة  آخر  ينهي  عن حل 

وجه حكومة  ماء  يحفظ  بشكل  املضطربة 
دخول  من  بشدة  املتخوفة  تاديتش  بوريس 
موسكو على خط األزمة والتوصل لصفقة 
مع واشنطن ال تضع مصالح بلغراد ضمن 
لألمم  بريشتينا  انضمام  لتأمني  أولوياتها 
املتحدة مقابل انتزاع تنازالت من واشنطن 
شرقا  )الناتو(  توسيع  قضايا  يخص  فيما 

والدرع الصاروخية وغيرها.

صعوبات
غير أن إبرام هذه الصفقة لن يكون سهال 
بحسب د.وحيد عبد املجيد اخلبير مبركز 
واالستراتيجية  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال����دراس����ات 
باألهرام، بل يحتاج لتدخل أطراف أخرى 
بني  ستجري  مكثفة  دبلوماسية  وج��ه��ود 
واش��ن��ط��ن وم��وس��ك��و وس��ي��ت��م ال��ع��روج على 
أكثر من عاصمة غربية من بينها بروكسل 
األوروبي  االحت��اد  ما سيقدمه  للبحث في 
هذا  بقبول  وإقناعها  بلغراد  لعاب  إلسالة 
احلل مقابل تعهدات وضمانات من موسكو 
لعرقلة  م��س��اع  أي  ع��ن  بالتوقف  وب��ل��غ��راد 
االعتراف الدولي من بينها عدم استخدام 
موسكو حق )الفيتو( داخل مجلس األمن 
لألمم  كوسوفو  انضمام  قضية  طرح  حال 

املتحدة.
وأش����ار د.ع��ب��د امل��ج��ي��د إل���ى أن ان��ت��زاع هذه 
شديد  وبلغراد  موسكو  قبل  من  التنازالت 
األلباني  ال���ع���ام  ال�����رأي  إلق���ن���اع  األه��م��ي��ة 
والسيما  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  بصفقة  بالقبول 
الصرب  أن قضية تقسيم اإلقليم وحصول 
على جزء منه تواجه معارضة شديدة بني 
كل التيارات في كوسوفو وهي التسوية التي 
حت��ت��اج إل��ى وق��ت ط��وي��ل وج��ه��د إلق��ن��اع كل 
األطراف بها قبل طي صفحة آخر تداعيات 

انهيار االحتاد اليوغوسالفي.
ورجح د.عبد املجيد أن يشجع قرار محكمة 
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة ع���ددا م��ن ال���دول املترددة 
دول  بينها  م��ن  بكوسوفو  االع��ت��راف  حيال 
باالستقالل  ل��الع��ت��راف  وإس��الم��ي��ة  عربية 
والس��ي��م��ا أن ه���ذه ال����دول ت��ع��رض��ت حلجم 
النهج، وفي  لتبني هذا  الضغوط  كبير من 
الوقت نفسه سيضغط على صربيا للقبول 
باالستقالل كما قبلت في السابق بانفراط 

عقد االحتاد اليوغوسالفي السابق .

 األلبان استغلوا القرار 
لتصعيد الضغوط على 
صربيا وتفريغ معارضة 

موسكو من مضمونها 

 ما زال عدد من 
العقبات أمام تكريس 
االستقالل وإضعاف 

شوكة املعارضني

بسبب القصف األميركي عام 2004
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السلة اإلخبارية 

 الــفــلــوجــة تــعــانــي الــســرطــان أكــثــر من 
هيروشيما

ال��زي��ادة في  كشفت دراس��ة جديدة عن أن 
ال��وف��ي��ات ف��ي أوس����اط األطفال،  م��ع��دالت 
واإلصابة بالسرطان، واللوكيميا في مدينة 
للقصف  تعرضت  التي  العراقية،  الفلوجة 
املعدالت  ف��اق��ت   ،2004 ع���ام  األم��ي��رك��ي 
اللتني  وناغازاكي  هيروشيما  في  املعروفة 
قصفتا بقنبلتني نوويتني عام 1945. وقالت 
األطباء  إن  إن��دب��ن��دن��ت(.  )ذي  ص��ح��ي��ف��ة 
 2005 منذ  اشتكوا  الفلوجة  في  العراقيني 
من زي��ادة أع��داد األطفال املصابني بعيوب 
برأسني،  مولودة  فتاة  بني  تراوحت  خلقية، 
إلى اإلصابات بالشلل في األطراف السفلى. 
وق��ال��وا: إن��ه��م ي��اح��ظ��ون زي���ادة كبيرة في 
أعداد اإلصابات بالسرطان، مقارنة بالفترة 
التي سبقت الهجوم األميركي على مسلحي 

الفلوجة. وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة 
ج��دي��دة ع��ززت تلك امل��اح��ظ��ات، فوجدت 
ارتفاعاً في جميع حاالت السرطان، مبعدل 
أربعة أضعاف، و12 ضعفاً في اإلصابة بهذا 

املرض لدى األطفال أقل من 14 عاماً.
الوفيات  الدراسة عن أن معدالت  وكشفت 
ف��ي أوس���اط األط��ف��ال ف��ي امل��دي��ن��ة، فاقت 
املعدالت في األردن، بنسبة أربعة أضعاف، 
أضعاف.ولفتت  بثمانية  ال��ك��وي��ت  وف��اق��ت 
الصحيفة إلى أن القوات األميركية أقرت، 
الحقاً، بأنها استخدمت الفوسفور األبيض، 

ومواد أخرى في هجومها على الفلوجة.
وخلصت الدراسة إلى أن األدلة على الزيادة 
السرطان،  ب��ح��االت  اإلص��اب��ة  ف��ي  املرتفعة 

والتشوهات اخللقية، صحيحة.
ووجدت أن نسبة الوفيات في أوساط األطفال 
تصل إلى 80 من كل 1000، مقارنة ب� 19 في 

مصر، و17 في األردن، و9.7 في الكويت.
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باللغة  بيانات  توزيع  يهودية  جماعات  استأنفت 
العربية في عدد من أحياء مدينة القدس احملتلة 
الساكنني  املسلمني  إلى جميع  )نداء  حتت عنوان 
املواطنني  خالها  من  تدعو  إسرائيل(  أرض  في 
في املدينة إلى مغادرة )أرض إسرائيل(، وتعرض 
عليهم التفاوض مع احلكومة اإلسرائيلية للحصول 
على ما أسمتها مساعدات مالية لتسهيل السكن 
ف��ي م��ك��ان آخ���ر غ��ي��ر إس��رائ��ي��ل مب��ا فيها مدينة 

القدس.

وال��ن��داءات في ظل حملة  املنشورات  ه��ذه  وتأتي 
املتطرفة،  اليهودية  املجموعات  تنظمها  كبيرة 
األيام  القدس، حيث شهدت  وحتديدا في مدينة 
صهيونية  ومجموعات  لليهود  مسيرات  املاضية 
وزعت خالها الكتيبات واملنشورات لذات الغاية، 
ملغادرة  مالية  مببالغ  الفلسطينيني  إغ���راء  وه��ي 
تقوم  ال��ي��وم  إس��رائ��ي��ل  »أن  البيان  وزع���م  ال��ب��اد. 
دائم  بشكل  بالعيش  لليهود  اإللهي  الوعد  بتنفيذ 

وحدهم في أرض إسرائيل«.

إلى  كافة  والفلسطينيني  املسلمني  البيان  ويدعو 
ال��رب��ان��ي من  ال��وع��د  تنفيذ ه��ذا  امل��س��اع��دة على 
خال التفاوض مع ما أسماها )حكومة إسرائيل( 
خارج  واإلقامة  للسفر  مساعدات  على  للحصول 
الباد. واحتوى البيان على عدد من اآليات القرآنية 
استخدمت  التلمود  من  مقتطفات  إلى  باإلضافة 
منهم  املسلمون  وحتديدا  الفلسطينيني،  ملخاطبة 
مدعيا أن الوعد اإللهي املزعوم لليهود موجود في 

القرآن كما هي احلال في التوراة.

29
الفرقان  596 - 21 شـــعبان  1431هـ 

اإلثنـــن - 2 /2010/8م

المغرب يشدد إجراءاته لمنع 
الكتب التنصيرية

أن عناصر  م��غ��رب��ي��ة  إخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر  ك��ش��ف��ت 
اجلمارك واألمن تلقوا معلومات بتشديد املراقبة 
املغرب  تدخل  التي  والسيارات  األشخاص  على 

خال العطلة الصيفية.
وذكرت صحيفة )الصباح( املغربية أن الهدف هو 
مصادرة األشرطة والكتب التنصيرية التي حتاول 
البعثات التنصيرية في أوروبا وأمريكا إدخالها عن 
طريق أفراد اجلالية املغربية. وأضافت الصحيفة 
أن تشديد املراقبة على احلدود املغربية جاء بعد 
أن تبني أن بعض الكتب واألشرطة وأشياء أخرى 
لها عاقة بالتنصير تدخل إلى املغرب عن طريق 
املهاجرين املغاربة، كما أن بعض املواطنني عن غير 
قصد أدخلوا كتبا وأشرطة دينية وساسل حتمل 
رمز الصليب وقمصانا عليها عامات تنصيرية 
لألطفال  خاصة  هدايا  شكل  على  املغرب  إل��ى 
التنصيرية  البعثات  م��ن  يتسلمونها  والبالغني 
الكتب  لديه  حينما ضبطت  فوجئ  بعضهم  وأن 
وأكد عدم عاقته باملوضوع. يشار إلى أن وزارة 
من  أن طردت مجموعة  املغربية سبق  الداخلية 
وسط  امل��ت��وس��ط،  األط��ل��س  ��ري��ن مبنطقة  امل��ن��صِّ
16 شخصا  بينهم  أن  ال���وزارة  وأعلنت  امل��غ��رب، 
تعنى  يتوزعون بني مسؤولني ومقيمني مبؤسسة 
باليتامى. وكان املتهمون، حسب الوزارة، يستغلون 
فيما  أطفالها  ويستهدفون  العائات  بعض  فقر 
رين في  تواصل السلطات املغربية ماحقة املنصِّ
مجموعة من املدن؛ إذ يسجل بني الفينة واألخرى 

طرد عدد منهم.

بفواجع  ب��اك��س��ت��ان  أص��ي��ب��ت 
وال���واح���دة تلو األخ���رى من 
قتال وإلى تفجيرات وقصف 
بدون  أمريكية  طائرات  من 
طيار وإلى فيضانات مدمرة 
وتلوث وسقوط طائرات إلى 
وبطالة  ق���ط���ارات  ت���ص���ادم 
التحتية   اللبنية  وت��دم��ي��راً 

واملزارع.
وإذا تبرع الناس إليهم كتبت 
الئحة  ض���م���ن  أس���م���اؤه���م 
أحد  دخ���ل  وإذا  اإلره������اب 
لتفقد الوضع العام ختم على 
جوازه ممنوع دخول الدول، 
فضا عن الدور البريطاني 
النزاع  إذكاء  في  واألمريكي 

بينها وبني الهند.
وهناك مشكات بني احلكومة 
واجل���ي���ش وب����ني ط��ال��ب��ان مع 
وإيران  القاعدة وبني اجليش 

لتحريك الشيعة!
االستقرار  لهم  نسأل  فالله 
الغمة  يكشف عنهم  أن  لهم 

ويحقن دماءهم...

باكستان ونزول المصائب
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فمنذ سنة 2000 م – على وجه اخلصوص – 
أخذت االعتداءات تتوالى وبأبعاد واجتاهات 
مختلفة - من اقتحامات للمسجد األقصى، 
كمذبحة  ال��ض��ف��ة  ف��ي  م��ذاب��ح  تلتها  وح���رب 
وحرب  وحصار  القدس،  في  وتهويد  جنني، 
وأسلحة  مصورة،  ح��رب  وجرائم  غ��زة،  على 
م��ح��رم��ة، واع����ت����داءات ع��ل��ى س��ف��ن اإلغاثة 
والنصرة، وإضعاف للسلطة التي وقعوا معها 
اتفاقات أوسلو، حواجز واعتقاالت واغتياالت 
واستيطان يستشري في الضفة، وتصريحات 
وتبريرات إعالمية يهودية ال تنطلي حتى على 

السفهاء من الناس. 
ول���ت���دارك م��ا ف���ات ع��ق��دوا احمل��اك��م لبعض 
ض��ب��اط وج��ن��ود االح��ت��الل وال��ذي��ن صورتهم 
ع��دس��ات ال��ك��ام��ي��رات وه���م ي���ج���ردون عزالً 
محاكم  ب��رود،  بكل  يعدمونهم  ثم  ثيابهم  من 
أنها  بها، واجلديد فيها  شكلية طاملا سمعنا 
ج��رم��ت اجل��ن��ود، ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ف��ي السابق 
جت���رم ال��ض��ح��ي��ة. واالع���ت���داء ع��ل��ى أسطول 
احل���ري���ة أدخ��ل��ه��م ف���ي م����أزق ج���دي���د، ووّت���ر 
العالقات مع الدولة احلليفة )تركيا(، وبعض 
بعض  متنها  على  كان  التي  األوروبية  ال��دول 

وملاذا اآلن هذا الكتاب؟
ال شك أن الكيان الصهيوني يعيش اآلن بعزلة 
أكبر من أي وقت مضى - بل منذ قيامه وإلى 
اآلن - والكثير من قادة هذا الكيان العسكريني 
ال يجرؤون على زيارة بريطانيا وبعض الدول 
األوروبية خشية االعتقال واملساءلة، بعد أن 
رفعت عليهم قضايا جرائم حرب، على الرغم 
الكيان  مع  األوروب��ي��ة  احلكومات  وق��وف  من 

الصهيوني كوجود واستمرار. 
أحداث وضعت قادة اليهود في مأزق حقيقي، 

وفي هذه احللقة سنبحث في ماهية الطرح 
اليهودي  والبروفسور  الباحث  نشره  ال��ذي 
الكتاب وفي هذا  ومل��اذا هذا  زان��د(  )شلومو 
ال��وق��ت؟ ومل���اذا انتشر ه��ذا االن��ت��ش��ار؟ وما 
وما احلل  اليهود اجل��دد؟  باملؤرخني  عالقته 
وكيف  كتابه؟  آخر  في  الباحث  الذي طرحه 
كانت االنتقادات على ذلك الكتاب من اليهود 
الغربيني؟ وما مدى  واملستشرقني واملؤرخني 
احلق  أص��ح��اب  املسلمني  ن��ح��ن  اس��ت��ف��ادت��ن��ا 
واألرض واملقدسات مما كتبه ذلك الباحث؟ 

نــكــمــل قــراءاتــنــا لــكــتــاب )مــتــى وكــيــف اخــتــرع الــشــعــب اليهودي?( 
للبروفسور )شلومو زاند(, أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب, والصادر 
في  مبيعًا  الكتب  أكثر  قائمة  تقدم  حيث  باريس؛  في  فايار  دار  عن 
ولغات  واإلجنليزية  الفرنسية  اللغة  إلى  وترجم  الصهيوني؛  الكيان 
الكتاب تفنيد ادعاءات  عدة. وقد أعلن فيه صراحة أن غرضه من 
اليهود بحقهم التاريخي في أرض فلسطن, من خالل البرهنة على 
رابطة دم وأصل واحد إضافة  أو  ذا ماٍض مشترك  أنهم ليسوا شعبًا 

إلى كونهم ال ينتمون إلى هذه األرض. 

عيسى القدومي

)متى وكيف اخترع 
الشعب اليهودي(؟! )2/2(

فلسطني احملتلة
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رعاياهم، فشكلوا جلنة حتقيق في مالبسات 
دولية  هيئة  تشكيل  ورفضوا  االعتداء،  هذا 

محايدة حتقق فيما جرى. 
يستمر  أن  ال��ي��ه��ودي  ال��ك��ي��ان  يستطيع  ف��ال 
أدوات��ه في  العزلة، بعد أن ضعفت  في هذه 
مواجهة النشاط املضاد ملمارساته، حيث علت 
مستويات من يتبناه من أعضاء في البرملانات 
مع  بالوقوف  لهم  مشهود  ونشطاء  األوروبية 

القضايا العادلة في بقاع األرض.
لهذا الكيان أن يخرج من مأزقه،  كان لزاماً 
يغير  جديدة  واستراتيجية  ملرحلة  باالنتقال 
بزعمه   – ال��ت��ن��ازالت  وي��ق��دم  خ��ط��اب��ه،  فيها 
من أج��ل العيش ب��س��الم!! وال حل يعطيه   –
االستمرار في الوجود على األرض املغتصبة 
وهذا  ال��دول��ت��ني(،  )ح��ل  من مصطلح  أفضل 
ثم  أوالً  داخلية  تهيئة  م��ن  ل��ه  ب��د  ال  التغيير 

عاملية ليهود الشتات. 
الغرب،  ف��ي  ال��ي��ه��ود  نشط  األدوار  ول��ت��وزي��ع 
وقع  للعقل(  )ن���داء  ب��ع��ن��وان  وثيقة  وأط��ل��ق��وا 
أوروبي  ي��ه��ودي  آالف  ثالثة  م��ن  أكثر  عليها 
من بينهم مفكرون مرموقون تندد بسياسات 
خطورة  م��ن  وحت���ذر  االستيطانية  إس��رائ��ي��ل 
دعم احلكومة اإلسرائيلية دون حتفظ، وكان 
الفيلسوف  العريضة  على  املوقعني  بني  من 
ودانيال  ل��ي��ف��ي،  ه��ن��ري  ب���رن���ارد  ال��ف��رن��س��ي 

ك��وه��ن ب��ن��دي��ت زع��ي��م اخل��ض��ر ف��ي البرملان 
األوروب��ي. وهؤالء املوقعون يعتبرون أنفسهم 
بيد  لها،  ومخلصني  إسرائيل  عن  مدافعني 
الصادق  والقلق  النفاد،  في  بدأ  أن صبرهم 
خطًرا  ت��واج��ه  إسرائيل  ألن  أفئدتهم؛  مي��أ 
يتمثل في »االحتالل ومواصلة سعيها إلقامة 
واألحياء  الغربية  الضفة  ف��ي  املستوطنات 

العربية من القدس الشرقية«.
مع  بريطانيا  ي��ه��ود  غالبية  أن  ي��ش��اع  وب���دأ 
الدولتني، حيث أظهرت دراسة مسحية  حل 
اليهودية  السياسات  أبحاث  معهد  أج��راه��ا 
على أربعة آالف شخص من يهود بريطانيا، 
مع  بقوة  يتعاطفون  البريطانيني  اليهود  أن 
الدفاع  في  إسرائيل  ويؤيدون حق  إسرائيل، 
اآلن  عليها  أن  ي����رون  لكنهم  ن��ف��س��ه��ا،  ع��ن 
دولتهم  إن��ش��اء  على  الفلسطينيني  مساعدة 
أرباع  ثالثة  م��ن  أكثر  يؤيد  حيث  اخل��اص��ة، 

الدولتني«  »ح��ل   )%77( البريطانيني  اليهود 
السالم  إلحالل  الوحيدة«  »الطريقة  بوصفه 
بالشرق األوسط، وقال أكثر من 52% منهم: 
اإلسرائيلية  احلكومة  إج���راء  ي��ؤي��دون  إنهم 

مباحثات مباشرة مع )حماس(. 
وح��س��ب ه��ذه ال��دراس��ة ف��إن 95% م��ن عينة 
قالوا  بريطانيا  يهود  من   4000 نحو  قوامها 
بدراسة   %87 )مقابل  إسرائيل  زاروا  إنهم 
1995(، وإن 90% يرون في إسرائيل )أرض 
 %86 وي��ش��ع��ر  ال��ي��ه��ودي.  للشعب  األج�����داد( 
ب���أن ع��ل��ى ال��ي��ه��ود م��س��ؤول��ي��ة خ��اص��ة لبقاء 
بأنهم  أنفسهم   %72 ويصنف  الشعب،  ه��ذا 
صهاينة، علماً بأن يهود بريطانيا أكثر تعلقاً 
ب� )الدولة العبرية( منهم في أمريكا، ونقلت 
أونالين(  ك��رون��ي��ك��ل  ج��وي��ش  )ذي  صحيفة 
السياسة  ف��ي  ال��ب��روف��س��ور  ع��ن  البريطانية 
ستيفن  نيويورك  ف��ي  اليهودية  االجتماعية 
أكثر  البريطانية  اليهودية  »إن  قوله:  كوهني 

ارتباطاً بإسرائيل من اليهودية األمريكية«. 
وعلق املدير السابق ملعهد أبحاث السياسات 
نتائج  ع��ل��ى  ل���ي���رم���ان  أن���ط���ون���ي  ال���ي���ه���ودي���ة 
الدراسة بقوله: »على الرغم أن بعض نتائج 
الدراسة توفر تطمينات للمنظمات اليهودية 
قوي  بشكل  إلسرائيل  املوالية  واجل��م��اع��ات 
اإلسرائيلية  وللحكومة  املتحدة  اململكة  في 
الراهنة«، فإن أرقاما وبيانات تشير إلى وجود 
أقلية كبيرة، وفي بعض األحيان أغلبية، تتبنى 
موقفا ناقدا بشكل قوي إلسرائيل؛ كما أن ثمة 
ميال يهوديا كبيرا لرؤية األشياء من منظور 
 %55 اعتراف  في  يتجسد  وه��ذا  فلسطيني، 
الغربية«،  بالضفة  محتلة  قوة  »إسرائيل  بأن 
الفلسطينيني  »معظم  ب��أن   %47 إق��رار  وف��ي 

يرغبون في السالم«.
وسبق ذلك تكشف حقائق الكثير من األمور 
ن��ق��اب��ة اجلامعات  دف���ع  وامل���م���ارس���ات، مم���ا 
واملعاهد ببريطانيا »)يو سي يو( كبرى نقابات 
والتي تضم في  بريطانيا  العالي في  التعليم 
عضويتها أكثر من )120( ألف منتسب، إلى 
تبني قرار مقاطعة اجلامعات العبرية تضامنا 
االحتاد  القرار  طالب  بل  الفلسطينيني؛  مع 
املؤسسات  مقاطعة  على  بالعمل  األوروب����ي 

اليهود ال يستطيعون أن 
يستمروا في الكذب، فما كان 
ينطلي على اجليل السابق ال 

مير على اجليل احلالي
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الرواية  الطعن في  املؤرخون على  وقد عمل 
ال��رس��م��ي��ة وات��ف��ق��وا ع��ل��ى ك��ون��ه��ا م��رك��ب��ة من 
مجموعة مقوالت أو ادعاءات باطلة أو غير 
تسميتها  على  وات��ف��ق��وا  األق���ل،  على  دقيقة 
الصهيونية  ك��ون  الصهيونية(  ب���)األس��اط��ي��ر 
أكاذيبها  م���ن  ك��ذب��ة  ك���ل  رب���ط  ف���ي  جن��ح��ت 
وذلك حتى  اليهودية؛  األساطير  من  بواحدة 
التاريخي  باملنطوق  الرسمية  ال��رواي��ة  تقنع 
معجزة  حققت  ق��د  الصهيونية  ب��أن  امل��وح��د 

إقامة )دولة إسرائيل(. 
واجلديد في الطرح أن املؤلف بدالً من العودة 
إلى عام 1948 أو إلى بداية ظهور الصهيونية 
املاضي  إل��ى  ي��ع��ود   - اآلخ����رون  فعل  كما   -
السحيق ليثبت أن اليهود الذين يعيشون اليوم 
الشعب  نسل  من  ينحدرون  ال  فلسطني  في 
فترة  يهوذا خالل  الذي سكن مملكة  العتيق 
الهيكل األول والثاني؛ وإمنا هم خليط متنوع 
مراحل  ف��ي  اعتنقت  مختلفة  جماعات  م��ن 

متباينة من التاريخ الديانة اليهودية. 
و)زان��د( من خالل كتابه هو على قناعة بأن 
اليهود ال يستطيعون أن يستمروا في الكذب، 
ال مير  السابق  اجليل  على  ينطلي  ك��ان  فما 
ع��ل��ى اجل��ي��ل احل���ال���ي، ف���ال ب���د م���ن وسائل 
فكرة  تقبل  حتى  جديدة  إقناع  بطرق  جديد 
املناسبة  الصيغة  إلي��ج��اد  ال��واح��دة؛  ال��دول��ة 

الستمراريتها. 
ول���م ي��خ��رج ك���ون ه���ؤالء امل��ؤرخ��ني - ومنهم  
)زاند( - يهودا يعشون على أرض مغتصبة، 
ويسهمون بشكل أو بآخر في استمرارية هذا 
على  ويعملون  فلسطني،  أرض  على  الوجود 
اليهودي منذ  الكيان  تاريخ  للعقل  أن يخضع 
الدينية  لأساطير  التصدى  دون  التأسيس، 
وخلرافاتها التي أوجدت هذا الكيان الغاصب 
يوصلنا  ما سبق  ولعل  فلسطني.  أرض  على 
إل��ى حقيقة امل��ؤرخ��ني اجل��دد ال��ذي��ن ميكننا 
وصفهم بأنهم )محاربون في إسرائيل(، )ومن 
أجل إسرائيل(، فهم يخدمون الكيان اليهودي 

في مرحلته احلالية.
وق���د ح���ذر د.م��ح��م��د أح��م��د ال��ن��اب��ل��س��ي من 
االستجابة  ورف��ض  مقطورتهم،  في  الركوب 

البحر  من  متتد  القومية  ثنائية  دميقراطية 
يعترف  ولكنه  األردن«.  نهر  إل��ى  امل��ت��وس��ط 
املعقول  من  يكون  »ل��ن  معقدة:  املسألة  ب��أن 
)إسرائيلي(،  ي��ه��ودي  ش��ع��ب  م��ن  ننتظر  أن 
بعد صراع طويل ودام، وبسبب املأساة التي 
عاشها عدد كبيٌر من مؤسسيه املهاجرين في 
يوماً  يصبح  ب��أن  يقبل  أن  العشرين،  القرن 

أقلية في بلده«. 
وب��ع��د ذل���ك ال��ع��رض ق���دم ال��ك��ات��ب نصيحة 
قاسية لليهود في فلسطني وملن سينتقدونه: 
جوهرياً  يتعلق  م��ا  أّم����ِة  م��اض��ي  ك���ان  »إذا 
إعادة  في  يُبْدأ  ال  فلماذا  ُحلْمّية،  بأسطورة 
التفكير في املستقبل، قبل أن يتحول احللم 

إلى كابوس؟«.
)شلومو زاند( واملؤرخون اجلدد: 

)شلومو زاند« ينتمي إلى مجموعة املؤرخني 
الصراع  تاريخ  مراجعة  إلى  الداعني  اجلدد 
التي  ال���رواي���ات  ف��ي  النظر  ال��ع��رب��ي وإع����ادة 
على  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  ق��ي��ام  م��ع  ت��رادف��ت 
الصيغة  مراجعة  خالل  من  فلسطني،  أرض 
األكاذيب  من  وتنقيتها  الرسمية،  التاريخية 
ومن حيل احلرب النفسية التي حتولت إلى 

مسلمات في الطرح الصهيوني!!
ت��ل��ك احل���رك���ة )امل����ؤرخ����ون اجل������دد( يطلق 
اإلسرائيلي  )التاريخ  مدرسة  أحيانا  عليهم 
)ما  مصطلح  أيضا  عليهم  ويطلق  اجلديد(، 
من  التكليف  تبنت  وق��د  الصهيونية(،  بعد 
حزب العمل وبرعاية خاصة من إسحق رابني 
للتمهيد للتسوية السلمية على أن يبدأ ذلك 
استمرار  استحالة  حقيقة  لنشر  بالتمهيد 
العداء اإلسرائيلي للعرب على املستوى الذي 

كان عليه منذ عام 1948م وحتى اليوم.

املالي  ال��دع��م  ووق��ف  العبرية  األك��ادمي��ي��ة 
املنتجات  ملقاطعة  الدعوة  ذل��ك  وت��ال  لها. 
في  اليهودية  املغتصبات  في  تصنع  التي 
الكثير  أص���وات  وع��ل��ت  ال��غ��رب��ي��ة،  الضفة 
من املؤسسات املدنية في الغرب املطالبة 
باتخاذ قرارات وإجراءات بحق هذا الكيان 
الظالم، وترادف مع ذلك تراجع في تأثير 
)اللوبي( الصهيوني متمثاًل في املؤسسات 

بكل قطاعاتها. 
تعيشها  ال��ت��ي  العاملية  األج����واء  ه��ي  تلك 
احل��ك��وم��ات وال��ش��ع��وب ف��ي ال��غ��رب، وفي 
)زاند(  كتاب  ص��در  املتغيرات  تلك  خضم 

ليمهد الطريق لقبول حل الدولتني.
ماذا وراء احللول؟! 

يرى الكاتب أن التفاهم بني الفلسطينيني 
أجل  من  وحيوي  مفيد  و)اإلسرائيليني(، 
شركاء  »ك��ل  نصاً:  يقول  )إس��رائ��ي��ل(  بقاء 
تفاهما  أن  ي��ع��رف��وا  أن  ع��ل��ي��ه��م  ال���س���الم 
مشتركا حول دولة فلسطينية، إن حتققت، 
طويل  م��س��ار  نهاية  فقط  ليس  سيسجل 
ومؤلم، بل يسجل بداية مسار آخر طويل 
الكابوسي  الليل  ويُْخشى على  وضروري«. 
القوة  إن  مقلق.  بفجر  متبوعاً  يكون  أن 
وسالحها  )إسرائيل(  ل�  الهائلة  العسكرية 
العظيم  النووي وحتى اجلدار اخلراساني 
الذي انغلقت فيه لن تساعدها على جتنب 
أجل  فمن  )كوسوفو(.  إلى  اجلليل  حتويل 
التي  املظلمة  الهوة  من  )إسرائيل(  إنقاذ 
حتفرها لنفسها ومن أجل تطوير عالقاتها 
البالغة الهشاشة مع محيطها العربي، فإنه 
أساسي  تغيير  إج��راء  جدا  الضروري  من 

للسياسة الهوياتية اإلسرائيلية«. 
للتدليل على أن هناك قواسم  لذا اجتهد 
اإلسرائيليني  اليهود  بني  قائمة  مشتركة 
والفلسطينيني العرب، وأن كلتا املجموعتني 
واجهت  وكلتيهما  األرض،  ن��ف��س  ت��دع��ي 
القمع والتشريد وكلتيهما وتطالب ب� )حق 
الطرفني  نحن  نعيش  ال  فلماذا  ال��ع��ودة(!! 

في دولة واحدة؟! 
ألن���ه ي���رى أن احل���ل األم��ث��ل مل��ئ��ة ع���ام من 
»دولة  الهوية(:  ثنائية  )دول��ة  هو  الصراع 

يحاول الكاتب إقناع العالم 
أن التفاهم بني الفلسطينيني 
والكيان الصهيوني مفيد من 

أجل بقاء إسرائيل
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األرض املباركة.
ما اجلديد في كتاب شلومو؟!

السؤال الذي يطرح، هل يهود اليوم من ذرية 
إسرائيل؟ وال شك أن في اعتقادنا أن اليهود 
في  ينحدرون  األول:  القسم  قسمان:  اليوم 
نسبهم من نبي الله إسرائيل وهم قلة قليلة ال 
اعتنقوا  الذين  والثاني:  ننكرها.  نؤكدها وال 
بني  غير  م��ن  وه��م  فيها،  ودخ��ل��وا  اليهودية 
اعتنقوا  قد  ماداموا  يهود  وه��ؤالء  إسرائيل، 
اليوم  يهود  نقول  أن  اخلطأ  وم��ن  اليهودية، 
يهود  أن  نقول  أن  وال��ص��واب  ي��ه��ودا،  ليسوا 

اليوم ليسوا من ذرية إسرائيل.
وما توصل إليه »شلومو زاند« قد أشار إليه 
رأسهم  وعلى  احملققني  امل��ؤرخ��ني  م��ن  ع��دد 
أن  إل��ى  نبه  ال��ف��دا، فقد  أب��و  العربي  امل���ؤرخ 
»ال��ي��ه��ود« أع��م م��ن بني إس��رائ��ي��ل ألن كثيرا 
والفرس وغيرهم  والروم  العرب  من أجناس 
صاروا يهودا ولم يكونوا من بني إسرائيل1. 
وغني عن البيان أن رأي »أبو الفدا« قد صدر 
وأجيال،  ب��ق��رون  الصهاينة  ق��ي��ام  قبل  عنه 
ن��زوع إلى  وال ميكن أن يكون محل شبهة أو 

العصبية العربية.
وت��ل��ك احل��ق��ي��ق��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ك��م��ا اع��ت��رف بها 
ومفكريهم  اليهود  علماء  من  قليل  غير  عدد 
قوما،  وال  شعبا  ليسوا  اليهود  أن  األح���رار، 
بالديانة  تؤمن  جماعات  ولكنهم  جنسا،  وال 
العالم وأن  بقاع  اليهودية منتشرة في جميع 
متعددة،  أص���ول  إل���ى  تنتمي  اجل��م��وع  ه���ذه 
وأجناس متباينة وأنها ال تستمد وجودها من 

أصول واحدة. 
إل��ى ما كتبه عالمة  وف��ي ه��ذا املجال نشير 
بيتار أستاذ  أوج���ني  م��ح��اي��د، األس��ت��اذ  وه��و 
من  جينف  جامعة  ف��ي  األنثروبولوجيا  علم 
إلى  االنتماء  عن  بعيدون  اليهود  »جميع  أن 
اجلنس اليهودي، وأن اليهود يؤلفون جماعة 
دينية اجتماعية، ولكن العناصر التي تتألف 
أضاف  وق��د  عظيما(،  تنوعا  متنوعة  منها 
األستاذ بيتار أن »الصهيونية قد قذفت إلى 
األصول  متعددة  يهودية  بجماعات  فلسطني 

واألجناس«.

االنتقادات على الكتاب: 
االنتقادات  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ال��ك��ات��ب  واج����ه 
بأنه:  وص��ف  وأط��روح��ات��ه، حيث  كتابه  على 
»مظهر آخر من مظاهر االضطراب العقلي 
لأكادمييني في أقصى اليسار في إسرائيل«. 
أطرف االنتقادات ما صرح به السفير كيان 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ف��ي ل��ن��دن ب���أن ال��ك��ت��اب »عمل 

السامي مّوله الفلسطينيون«!!
وانتقد »بارتال« عميد كلية العلوم اإلنسانية 
ف���ي اجل��ام��ع��ة ال��ع��ب��ري��ة ال��ك��ت��اب وم���ع ذلك 
اع���ت���رف: »أن ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ق��د مت��ك��ن��ت من 
األك��ادمي��ي��ني ف��ي دراس���ة ال��ت��اري��خ احلقيقي 
التي  وال��ت��ح��ول  الهجرة  خ��الل  م��ن  لليهودية 
السعي  على  الشرعية  أن تضفي  من شأنها 
من أجل الدولة اليهودية«. وأيد »بارتال« ما 
املنفى عن  أس��ط��ورة  أن  »زان���د« على  طرحه 
وطن اليهود )فلسطني( موجودة في الثقافة 
الشعبية اإلسرائيلية، فإنها ال تكاد تذكر في 
وال  التاريخية.  اليهودية  اجل��ادة  املناقشات 
أن األصول  يعتقد  اليهود  املؤرخني  احد من 

العرقية اليهودية البيولوجية نقية«. 
ويعد الكتاب للكثير من اليهود الذين قرؤوه 
صدمة جديدة تضاف إلى ما ذكره املؤرخون 
اجل����دد م���ن ح��ق��ائ��ق ت��ن��ف��ي األك���اذي���ب التي 
تلك  على  وج��وده��م  ليبرروا  اليهود  أشاعها 

ل��ل��دع��وة إل���ى ال��ت��دوي��ن امل��ش��ت��رك )ع��رب��ي – 
إسرائيلي( للتاريخ، حيث إن الشيطان يكمن 
في التفاصيل، التي يجب علينا االنتباه عليها 
والتحذير من خطرها على مستقبل أجيالنا 

القادمة، واملرحلة الراهنة. 
في  النابلسي  أحمد  د.محمد  يصف  حيث 
»املؤرخون  أنفسهم«  يكرهون  »ي��ه��ود  كتابه 
 - املعلنة  الوثائق  في  منقبون  بأنهم  اجل��دد« 
بعد 30 سنة - من قبل املخابرات في الكيان 
الوثائق  ال��ي��ه��ودي، وي��ع��ي��دون ص��ي��اغ��ة ه���ذه 
شخصية،  وم��واق��ف  آراء  وكأنها  لتسويقها 
ويقول: لذلك فأن »املؤرخ اجلديد« هو مجرد 
امل��ؤل��ف -وي��ح��ذر بشدة من  ب��رأي  نصاب - 
االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��دع��وة إل��ى ال��ت��دوي��ن املشترك 

)عربي – إسرائيلي( للتاريخ.
وي����رى ط���رف آخ���ر م���ن أن م��ع��رف��ة حقيقة 
ترجمة  م���ن  اجل�����دد« ال مت��ن��ع  »امل����ؤرخ����ون 
مراجعاتهم  م���ن  واالس���ت���ف���ادة  م��ؤل��ف��ات��ه��م 
التاريخية، وفضحهم للممارسات الصهيونية 
وأع��م��ال ال��ق��م��ع وال��ق��ه��ر ال��ت��ي مت���ارس ضد 
ما  وق�����راءة  األع�����زل،  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
معلومات  م��ن  اجل���دد  امل��ؤرخ��ون  لنا  يقدمه 
كشف  ف��ي  واستثمارها  ودراس����ات،  ووق��ائ��ع 
أكاذيب اليهود وأساطيرهم، بنصوص ووثائق 
واعترافات تثبت حقنا بأرضنا ومقدساتنا. 
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كانت الكويت والسعودية تنفقان على الشعب اليمني بشكل كبير والسيما 
املشاريع  في  واملساهمة  الشوارع  وبناء  والصحي  التعليمي  اجلانب  في 
التنموية الكبيرة وفتح مجاالت كبيرة لسوق العمل؛ ملا يتمتع به اليمنيون 
من حسن السيرة والسلوك احلسن واألمانة، حتى احتل العراق الكويت في 
1990/8/2م وانكشفت املخططات بتعاون عراقي ميني فلسطيني وغيرها... 
وعندها توقف الدعم واحتد شمال اليمن مع جنوبه، وهنا استنزفت احلرب 
األموال الكبيرة، وعلى الرغم من  اكتشاف النفط وتنمية املوارد فإن  هناك 
خلال واضحا في األمن البحري وبطالة في ازدياد مستمر، فضال عن املشكالت 
أبوابها   وتفتح  الثقيلة  األسلحة  بتهريب  إيران  تقوم/  وقت  في  الداخلية 
للحوثين في صعدة وفي غفلة من احلكومة اليمنية، بعد ذلك خاضت سبع 

حروب معهم دون جدوى فأين اخللل...؟

كتب د. بسام الشطي

 ال يعقل أن يكون هناك حكومة لها جيش 
إسالمية  هيئات  بعضوية  وتتمتع  نظامي 
م��ن قبل  وي��ه��زم جيشها  وع��رب��ي��ة وأمم��ي��ة 
أف��راد إال بوجود أسباب  عناصر قليلة من 

موضوعية البد من االنتباه إليها جيدا:
- دخ���ل ح��س��ن ب���در ال��دي��ن احل��وث��ي على 
الشباب وقام بإنشاء منتدى الشباب املؤمن 
عام 1991م، وبعدها أسس جمعية لتأهيل 
الشباب لدراسة العلوم الشرعية »اإلمامية« 

واستطاع أن يستقطب مئات الشباب.
- ادعى أنه من النسل الطاهر، ويعمل على 
إعادة حكم اإلمامة، وأبرم وثيقة املبايعة مع 
أن  على  الله  ونصها:»أشهد  أتباعه  جميع 
سيدي حسن بدر الدين احلوثي هو حجة 
الله في أرضه في هذا الزمن، وأشهد الله 
على أن أبايعه على السمع والطاعة والتسليم 
وأنا مقر بواليته، وأني سلم ملن سامله وحرب 

ملن حاربه« وادعى أنه اليد اليمنى للمهدي 
املنتظر الذي سيخرج في هذا الزمان لقتال 
النواصب وأعداء آل البيت وليحكم العالم، 
وسيمر على »كرعة« في منطقة خوالن في 
بالنصر  وعدهم  وقد  اليمن،  صعدة شمال 
ديني  واج��ب  احلوثي  نصرة  وأن  والتمكن 
من  اخلمس  يستحق  فإنه  وعليه  م��ق��دس، 

األموال فقدمت له على طبق من ذهب.
السيئ  ال���س���ي���اس���ي  ال����وض����ع  اس���ت���غ���ل   -

الذي  والفساد  واالجتماعي  واالق��ت��ص��ادي 
اس��ت��ش��رى ف��ي م��ؤس��س��ات ال��دول��ة لتحقيق 
م��رة على اجل��ي��ش وعلى  م��ن  أك��ث��ر  النصر 
القبائل املساندة له، واستغل تشرذم الناس 
»وأن الرئيس غير دينه إلى املذهب السني 
فيجب تغييره السيما أنه ليس من آل البيت«، 
وه���ذا ال��ك��الم م��ن��ش��ور ف��ي م��وق��ع��ه )املنبر 
اإللكتروني( الذي أسسه عام 2007م لنقل 
منهجه عامليا والتواصل مع األتباع واملؤيدين 
له، ونصب نفسه مصلحا ومساندا لكل من 

يريد اإلطاحة بالنظام احلالي.
- ح��ص��ل ع��ل��ى ال��دع��م امل��ال��ي ال��ك��ب��ي��ر من 
إيران فأعلن اجليش اليمني عام 2004 أنه 
حصل  احلوثين  ملواقع  متشيطه  أثناء  في 
وقذائف  ورش��اش��ات  أسلحة  م��خ��ازن  على 
وص����واري����خ إي���ران���ي���ة ال��ص��ن��ع، وع��ث��ر على 
صنعاء  في  اإلي��ران��ي  املستشفى  في  وثائق 
وأهداف  إقامة عالقات  في  تورطهم  تؤكد 
لإلطاحة بالنظام احلالي وتأسيس دولة في 
صعدة، ومت ضبط عمالء إيرانين مهمتهم 
التجسس، وضبطوا أجهزة تنصت مباشرة 
مع إي���ران، وت��ب��ادل ال��زي��ارات مع مسؤولن 
إيرانين والتقوا في طهران وبيروت وبرلن، 

من أين استمد 
الحوثيون قوتهم؟

عندما يتخلى املصلحون 
عن دورهم في نصرة 

الدين  فقد يسلط الله 
علينا من ال يرقب فينا 

إالاّ وال ذمة
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الرصاص واملتفجرات.
له  واحملبن  واملؤيدين  أتباعه  - سهل على 
والعالج  اإليرانية  اجلامعات  في  ال��دراس��ة 
باملال  وتزويدهم  اإلي��ران��ي،  املستشفى  في 
الوالء  وإظ��ه��ار  العسكري  التدريب  مقابل 

للحزب.
- دخ���ل ع��ل��ى ال��ت��ي��ار ال��ص��وف��ي م��ن خالل 
إلى  وال���ت���ق���رب  وت��ق��دي��س��ه��م  اآلل  ت��ع��ظ��ي��م 
الصوفي  التيار  امتداد  ومساندة  األضرحة 

مقابل التأييد املطلق.
أن  استطاع  املاضية  سنة   12 ال���  خ��الل   -
يبني ط��رق��ا وأم��اك��ن خ��اص��ة حت��ت األرض 
مشاريع  وأق���ام  ح��رب،  أي  م��ن  لتحصينهم 
)املوت  بشعار  البسطاء  واستعطف  ألتباعه 
ومقاتل  ضدهما  وأن��ه  وإسرائيل(  ألميركا 

شجاع ضد الغرب.
- أوه��م الناس ب��أن األم��ة حتتاج إل��ى إمام 
يعلمها وال يحتاجون إلى كتاب أو سنة، كما 
والعتاد  امل��ال  عندهم  العرب  ب��أن  أوهمهم 
ينتصروا على  ولم  ولكنهم هزموا  والرجال 
وأتباعهم هم  والثورة  الفرس  بينما  اليهود، 
إيران  وكذلك  درس��ا،  إسرائيل  لقنوا  الذين 

معاندة وقوية ومنتصرة.
- يعتبر احلوثي خطيبا مفوها لديه القدرة 
واستقطب  واألتباع،  املناصرين  حشد  على 
اجليش  في  وق��ادة  وعامتهم  الزيدية  ق��ادة 
وسجال  فكري  بصراع  وابتدأ  واملعارضة، 
سياسي في صدام عسكري يسعى السترداد 
)حكم اإلمامة( وبأسلوبه اجلذاب في طرح 
بالعواطف  وال��ت��الع��ب  األف���ك���ار  وت��وص��ي��ل 
وت��أس��ي��س ال��ق��ن��اع��ات ح��ت��ى ت��دخ��ل��ت دول 

خليجية أكثر من مرة إلقامة الهدنة.
بالفقراء،  االه��ت��م��ام  اليمن  على  ال��واج��ب 
مع  العالقة  وحتسن  احل���رب،  فتيل  ون��زع 
الشعب، والتخلي عن بطانة الفساد، وإقامة 
مشاريع تنموية واالهتمام بالتعليم والصحة 
وااله��ت��م��ام ب��ال��ع��س��ك��ري��ن، والمي��ك��ن قبول 
العدوان  وتنمية  األم��ن  وزع��زع��ة  الفوضى 
ووقف  ال��ف��ت��ن��ة  وزرع  ال���رع���ب  م���ن  وم���زي���د 
باإلعالم  وااله��ت��م��ام  اإلي���ران���ي  ال��ت��ج��س��س 

والعلماء.

وصدرت فتاوى تأييد من املرجعيات في قم، 
عسكرية  تدريبات  احلوثين  بعض  وتلقى 
في إيران، وهناك دعم مباشر من القنوات 
إيران،  في  اآلي��ات  ملنهج  التابعة  الفضائية 
بتدريس  أشقاء حسن احلوثي  أحد  وقيام 
م���ادة ع��ن ال��ث��ورة اإلي��ران��ي��ة ف��ي ال����دورات 

التدريبية الحتاد الشباب املؤمن.
في  دوره���م  ع��ن  املصلحون  يتخلى  عندما 
الله  يسلط  الدين فقد  الدعوة وعن نصرة 
وال  إاّلً  فينا  يرقب  ال  م��ن  علينا  وج��ل  ع��ز 
ذمة، وهذا ما حدث عندما رفعوا شعارات 

القومية والعلمانية وغيرهما.
- استغل منصبه كعضو مجلس النواب في 
املؤمتر الشعبي، وكذلك دخل شقيقه يحيى 
اتصاالت  فله  ال��ن��واب  مجلس  في  احلوثي 
واملسؤولن،  السفارات  بعض  مع  مباشرة 
وبعد أن قتل شقيقه حسن أواخر عام 2004 
وصار  برلن،  إل��ى  السياسي  اللجوء  طلب 

املسؤول السياسي جلماعة احلوثين.
وأيضا  ال���ش���ب���اب  ب��ع��ض  ف��ق��ر  اس��ت��غ��ل   -
بعض أف���راد وض��ب��اط اجل��ي��ش ف��ق��دم لهم 
الرشاوى واشترى منهم األسلحة واخلرائط 
ل��ل��م��واق��ع، وظهرت  ال��س��ري��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
األسلحة  ببيع  اجليش  ف��ي  كبرى  خيانات 
وقاموا  وامل��واق��ع،  الضباط  عن  واملعلومات 
ومعهم  العسكري  الزعالء  موقع  بتسليمهم 

العميشية في محافظة  70 جنديا مبنطقة 
بتسليم  الثانية  للخيانة  وي��س��ع��ون  ع��م��ران 

موقع املدائن!
- ب��ث امل��س��ائ��ل اخل��الف��ي��ة وإث����ارة م��ا يؤلب 
الناس على النظام كغالء األسعار والفساد 
أت��ب��اع��ه خل����روج املهدي  امل���ال���ي، ومت��ه��ي��د 
بإثارة  وقام  وضرورة اخلروج على احلاكم، 
البيت  آل  شعار  واخلالفات حتت  النعرات 
والتحدي،  القوة  نوع من  وإظهار  ونصرتهم 
يطلق  ال��غ��دي��ر  كعيد  امل��ن��اس��ب��ات  ك��ل  ف��ف��ي 



أخبار اجلمعية

363636
الفرقان  596 - 21 شـــعبان  1431هـ 

اإلثنـــن - 2 /2010/8م

 غ����ادر ال���ب���اد ق��ب��ل أي����ام جن���وم ع���دة من 
املتميزين في حفظ كتاب الله تعالى متجهني 
إلى املدينة املنورة للمشاركة في دورة )أهل 
القرآن( التي يقيمها مشروع حافظ القرآن 
جلمعية  التابع  الفيحاء,  مبنطقة  ال��ك��رمي 

إحياء التراث اإلسامي.
وقال رئيس املشروع الشيخ داود العسعوسي 
احلفاظ  تهيئة  على  ي��ح��رص  امل��ش��روع  إن 
املتميزين والعناية بهم حتى يكونوا منابر نور 
وللناس, قدوات  ومصابيح هداية ألنفسهم 
حسنة بني أفراد املجتمع, شفعاء لوالديهم 
إلى  كذلك  امل��ش��روع  وي��ه��دف  القيامة,  ي��وم 
الكرمي  ال��ق��رآن  أخ��اق  على  ال��ن��شء  تربية 
تأخذ  صاحلة  نخبة  وإيجاد  بها,  والتحلي 
بكتاب الله – عز وجل- حفظاً وقوالً وعمًا؛ 
حتقيقاً لقول النبي ]: »إن الله يرفع بهذا 

الكتاب أقواماً ويضع به آخرين«.
وأوضح العسعوسي أن دورة )أهل القرآن( 
في  ال��ت��وال��ي  على  الثالث  للعام  تقام  التي 
يوماً,  وملدة 30  الكرمي ]  الرسول  مدينة 
امل��ش��روع الصيفية,  أب��رز أه���داف  تعد م��ن 
وهي أول دورة قرآنية مكثفة خارج الكويت 

يقيمها املشروع.
ومن جانبه أعرب مدير الدورة علي احلبيب 
يتنافس  حيث  الرحلة,  إلقامة  سعادته  عن 
الطلبة في بلوغ أعلى مقدار من حفظ كتاب 

الله.
ال��دورة قد ضمت 12  وأوض��ح احلبيب أن 
تراوح حفظهم  الشباب,  طالبا مشاركا من 
بني 3 إلى 10 أجزاء, ويحصل من أمت حفظ 
كتاب الله كاما على سند متصل إلى النبي 

] برواية حفص عن عاصم.
وأضاف أن فترة التحفيظ تكون بعد صاة 
الفجر إلى الساعة الثامنة والنصف صباحا, 

وهناك ساعة ونصفا بعد الظهر ومن بعد 
صاة العصر إلى أذان العشاء.

وقال: إن دورة )أهل القرآن( قد متيزت عن 
غيرها من الدورات بعدة أمور منها: الدقة 
في نظام حساب النقاط التنافسية للطلبة, 
برنامج  م��واع��ي��د  ع��ل��ى  وك���ذل���ك احل����رص 
الرحلة من حيث النوم واالستيقاظ وأوقات 
للمخالفات,  نظام  وض��ع  وك��ذل��ك  احل��ف��ظ, 
وتتميز  ن��ق��اط��ه,  م��ن  يخصم  مقصر  ف��ك��ل 
حفظه,  ملا  املكثفة  املراجعة  على  بالتركيز 
احملادثات  تقليل  على  بالتشديد  وك��ذل��ك 
نظام  وإيجاد  احلفظ,  فترة  أثناء  اجلانبية 
القرآن  بأسماء  بعمل مجموعات  للمنافسة 
أسبوعية  وج���وائ���ز  ط����اب,  أرب���ع���ة  ت��ض��م 
للمجموعة الفائزة, وال ننسى ما استفدناه 
من جتارب غيرنا – إخوة لنا في الله - في 

تنظيم مثل هذه الدورات املباركة.
استضافة  الرحلة  سيتخلل  أنه  إلى  وأش��ار 
معرض  إلى  زي��ارة  وكذلك  املشايخ,  لبعض 
احلديثة,  التوسعة  ألعمال  النبوي  احل��رم 
أوقات  وتخصيص  ق��ب��اء,  ملسجد  وزي����ارة 
املتكاملة,  االستراحات  حجز  عبر  للترفيه 
أذكار  كحفظ  الثقافية  املسابقات  وإق��ام��ة 

الصباح واملساء وغيرها.
ب��ع��د شكر  ب��ال��ش��ك��ر -  وت���وج���ه احل��ب��ي��ب 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى - إل���ى أب��ن��اء امل��رح��وم محمد 
عبداحملسن اخلرافي على رعايتهم الكرمية 
ملثل هذه ال��دورات املباركة, وكل من ساهم 
تزداد  أن  أم��ل��ه  ع��ن  معربا  إجن��اح��ه��ا,  ف��ي 
أعداد حفظة كتاب الله, داعيا إلى املبادرة 
في استغال أيام شهر رمضان القادم بكثرة 
قراءة القرآن ومراجعته وتدبره؛ فا عز وال 

فاح في الدارين إال به.

داود العسعوسي: مشروعنا 
يهدف إلى العناية بالحفاظ  

المتميزين ليكونوا منابر نور وهداية

المشاركون افتتحوا فعاليات 
المشروع بأداء مناسك العمرة

فرع عبداهلل المبارك
 يكرم الطلبة المشاركين 

بالدورة الصيفية الرابعة قال مدير مركز االرتقاء لرعاية الشباب 
املشاركني  إن   ال��دم��خ��ي:  عبدالرحمن 
الثامن حلفظ  الكرامة  في مشروع حلة 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وجت��وي��ده وص��ل��وا بحمد 
الله تعالى إلى مكة املكرمة وأدوا مناسك 
اليوم  وب��دأوا من  العمرة بسهولة ويسر, 
في  الكرمي  القرآن  حفظ  متابعة  الثاني 
نتائج  أن  إل��ى  مشيراً  الشريف,  احل��رم 
املرحلة األولى للمشروع التي عقدت في 
الكويت ملدة أسبوع كانت طيبة ومبشرة 

بحمد الله تعالى.
تصريح صحافي  في  الدمخي  وأض��اف 
طاب  أرب��ع��ة  ثمة  أن  املكرمة  مكة  م��ن 
مشاركني في املشروع من املقرر لهم أن 
ف��ي هذا  كاما  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  يختموا 
الله, من أصل 28 مشارك,  ب��إذن  العام 
مبيناً أن فترة احلفظ الصباحية من بعد 
صباحاً,   8 الساعة  حتى  الفجر  ص��اة 
أما املراجعة فتبدأ من بعد صاة العصر 

حتى أذان املغرب.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  أن  ال��دم��خ��ي  وأوض����ح 
املشروع  تطعيم  على  حرصت  للمشروع 
بالفعاليات الترفيهية التربوية للمشاركني 
والسباحة,  وال��ط��ائ��رة  ال��ق��دم  ك��رة  كلعب 
املشايخ  كبار  مع  االلتقاء  إلى  باإلضافة 
والقراء واملؤذنني في مكة املكرمة, مشيراً 
واملراجعة  ب��ني احلفظ  امل��وازن��ة  أن  إل��ى 
أفضل من التركيز على احلفظ وإهمال 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  أن  م���ؤك���داً  امل��راج��ع��ة, 
عام  كل  تطويره  على  حت��رص  للمشروع 
عمل  ورش  ف��ي  ومناقشته  عرضه  بعد 
النفس  علم  في  تربويني  مع مستشارين 
التربية  وخ��ب��راء  الكرمي  ال��ق��رآن  وحفظ 
حتى يعود النفع على املشاركني وأسرهم 

ومجتمعهم بشكل عام.
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أك���د أم���ني ص��ن��دوق جل��ن��ة زك����اة الفردوس 
اإلسامي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  جلمعية  التابعة 
ف��ه��د ب��ن س��ع��ود امل��ط��ي��ري ان��ط��اق مشروع 
)وم���ن أح��ي��اه��ا( ق��ائ��ا: ان��ط��اق��ا م��ن قوله 
الناس  أحيا  فكأمنا  أحياها  }وم��ن  تعالى: 
جميعا{, قامت جلنة زكاة الفردوس بإطاق 
مشروع )ومن أحياها(, والذي قامت اللجنة 
من خاله مبساعدة 32 حالة مرضية, كما 
الطبية  املستلزمات  بتوفير  اللجنة  قامت 
لذوي االحتياجات اخلاصة, وتوفير األدوية 
ملن ال يستطيع شراءها لضعف حالته املادية, 
اإلنسانية  احلمات  إط��اق  إل��ى  باإلضافة 
ال��ت��ي تخص ه��ذا اجل��ان��ب كما ه��ي احلال 
في حملة التبرع بالدم األولى, والتي قامت 
اللجنة بإطاقها ألهداف إنسانية, وللسعي 
في توفير الدم اآلمن إلنقاذ كل مسلم يحتاج 

إلى قطرة دم قد تساهم في إنقاذ حياته. 
وأضاف املطيري: كما قامت اللجنة بإطاق 
مبساعدة  يختص  ال��ذي  العفاف,  م��ش��روع 
الراغبني في الزواج؛ ولكنهم ال يستطيعون 
فقامت  املادية,  حالتهم  بسبب ضعف  ذلك 
راغبا   126 ي��ق��ارب  م��ا  مب��س��اع��دة  اللجنة 
في ال��زواج, وذل��ك من أجل حتصني هؤالء 
صاحلة  أس��رة  لتكوين  وإعانتهم  الشباب, 
من  املجتمع  لوقاية  وكذلك  املجتمع,  تخدم 
لتعاليم  املنافية  والسلوكيات  االن��ح��راف��ات 

ديننا احلنيف. 
وفي اخلتام نشكر الله أوال ثم جميع احملسنني 
واحملسنات الذين كانوا هم الداعم الرئيسي 
لنا في استمرار هذه املشاريع اخليرية, ونأمل 
أجل  م��ن  وي��س��ان��دون��ا  معنا  يقفوا  أن  منهم 
وكذلك  احملتاجني,  املرضى  ه��ؤالء  مساعدة 
املشمولني  ال��زواج  الراغبني في  الشباب  من 
بالكفالة من قبل اللجنة, ولن يكون ذلك إال 
بوقوف احملسنني واحملسنات من أهل اخلير 
في بلد اخلير معنا, وليس هذا بغريب على 
شعب الكويت الذي عرف بذلك منذ القدم, 

الكويت  يحفظ  أن  وج���ل  ع��ز  ال��ل��ه  س��ائ��ل��ني 
وشعبها من كل سوء ومكروه, وأن يقينا الفنت 

ما ظهر منها وما بطن.
ضمن مشروع )درة اخلير للغير(

)زكــــــاة الـــــفـــــردوس( تـــوزيـــع ثــاجــات 
وبـــــــرادات ومــكــيــفــات عــلــى 200 أســـرة 

متعففة
أعلن رئيس جلنة احلاالت املتعففة التابعة 
ناصر  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  جلمعية 
مشروع  بطرح  قامت  اللجنة  أن  الرشيدي 
قامت من خاله  ال��ذي  للغير(  )درة اخلير 
والبرادات  وامل��ك��ي��ف��ات  ال��ث��اج��ات  بتوفير 
احلار؛  الصيف  هذا  في  املتعففة  للحاالت 
عون  في  »وال��ل��ه  النبي ]:  لقول  ممتثلني 
وقوله  أخيه«  العبد في عون  كان  ما  العبد 

]: »املسلم أخو املسلم«.
ال��ل��ه وف��ض��ل��ه خال  إن���ه مت بحمد  وق����ال: 
الصيف املاضي طرح مشروع )درة اخلير(, 
ب���رادات وثاجات  ال��ذي وزع��ت من خاله 
داخل  متعففة  أس��رة   200 على  ومكيفات 
ال��ك��وي��ت, وق��د ن��ال ه��ذا امل��ش��روع اإلقبال 
الكبير م��ن ق��ب��ل احمل��س��ن��ني, وم���ا ه���ذا إال 
اللجنة  من  العاملني وحرص  رب  توفيق من 
املتعففني  من  إخواننا  معاناة  تخفيف  على 

في هذا البلد املعطاء.
احلكومية  املؤسسات  جميع  الرشيدي  ودع��ا 
مبا  بالتبرع  املشروع  هذا  دعم  الى  واألهلية 
الكهربائية  األج��ه��زة  م��ن  أنفسهم  ب��ه  جت��ود 
وغيرها؛  املكيفات(   � ال��ب��رادات   � )الثاجات 
لرفع املعاناة عن هذه األسر الفقيرة, وكذلك 
ال��ى جانب  ل��ل��وق��وف  املسلمني  ن��دع��و ج��م��وع 
إخوانهم والتبرع؛ مصداقا لقول رسولنا الكرمي 
]: »من فّرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فّرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«, 
والوقوف الى جانب إخواننا احملتاجني واجب 

ديني حثنا عليه ديننا احلنيف.

لجنة زكاة الفردوس تطلق مشروعي 
)ومن أحياها( و)العفاف(

فرع عبداهلل المبارك
 يكرم الطلبة المشاركين 

بالدورة الصيفية الرابعة
التراث  إح���ي���اء  ج��م��ع��ي��ة  إدارة  رع����ت   
الصباح  مبارك  فرع عبدالله  اإلسامي 
ت��ك��رمي أب��ن��ائ��ه��ا امل��ش��ارك��ني ف��ي ال���دورة 
الصالح  اجليل  ملركز  الرابعة  الصيفية 
بحضور  وذل��ك  للشبيبة,  العمرة  ورحلة 
ف��ي مقر  ال��ب��ذال  ف��ه��د  املنطقة  م��خ��ت��ار 
مبارك  ع��ب��دال��ل��ه  مب��ن��ط��ق��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

الصباح.
ألقاها  توجيهية  كلمة  احل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 
الداعية محمد الكوس, حث فيها الطلبة 
املشاركني على مواصلة اجلهد في طلب 
األمور  أول��ي��اء  وط��ال��ب  الشرعي,  العلم 

بتشجيعهم ومتابعتهم.
من جهة أخرى, شكر رئيس الفرع فهد 
إجناح  في  ساهموا  من  جميع  املويزري 
العمرة  ورحلة  الرابعة  الصيفية  ال��دورة 
واجلمعيات  وامل��ش��ارك��ني  املشرفني  م��ن 
ال���ذي���ن دعموا  وامل��ت��ب��رع��ني  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ومعنويا,  ماديا  دعما  الدعوية  املشاريع 
أما في أن يستمر دور الفرع التوعوي 

والثقافي في خدمة أبناء املنطقة. 
القرآن أصل من أصول  تعلم  إن  وتابع: 
يتعاهد  ك��ان   [ النبي  وان  اإلس����ام, 
السلف  القرآن, وكذلك  بتعليم  أصحابه 
من بعدهم كانوا يعتنون بتحفيظ أبنائهم 
القرآن منذ الصغر, الفتا إلى أن القرآن 
في املقابل يحفظ أبناءهم ويبارك فيهم 
)يا  تعالى:  ق��ال  كما  احلكمة  ويلهمهم 
احلكم  وآتيناه  بقوة  الكتاب  خذ  يحيى 
صبيا(. وأوضح املويزري أن الفرع فتح 
اإلسهام  في  يرغب  ملن  االستقبال  باب 
قدوم  اخل��ي��ري��ة مبناسبة  امل��ش��اري��ع  ف��ي 
إفطار  كمشروع  املبارك,  رمضان  شهر 
ص��ائ��م داخ����ل وخ�����ارج ال��ك��وي��ت وزك����اة 
الفطر, امتثاال لقول املصطفى ] »إن 
القبور  حر  أهلها  عن  لتطفئ  الصدقة 

وإمنا يستظل املؤمن في ظل صدقته«.
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اجلنائي  العلم  اه��ت��م��ام  ف��ي  السبب  وي��ع��ود 
إل����ى اجتاهني:  ال��ض��ح��اي��ا  ح����ال  ب���دراس���ة 
دراس�����ة وضع  إل���ى  »ي���رم���ي  األول  االجت�����اه 
وقوع  على  ومساعد  مهيئ  كعامل  الضحية 
إلى  يرمي  والثاني  املعتدي،  قبل  اجل��رم من 
الضحية  ب��إن��ق��اذ  الكفيلة  ال��وس��ائ��ل  إي��ج��اد 
من  به  أصيبت  ما  جت��اوز  على  ومساعدتها 
أذى نتيجة لوقوع اجلرم عليها وتأمني كافة 
للمحافظة  والعملية  القانونية  الضمانات 

على حقوقها«.
ال��دراس��ة ميكن تقسيم  وف��ي ه��ذا النوع من 

واملعنَّف،  امل���ع���ِنِّ���ف  أس���اس���ي���ني:  ع��ن��ص��ري��ن 
معِنّفاً  أو  معِنّفاً جسدياً  كان  واملعِنف، سواء 
»ميارس  ال��ذي  الشخص  ذل��ك  ه��و  جنسياً، 
فتصيب  اآلخ��ر  تستهدف  قهرية  ممارسات 
حريته بشكل خطير فتحرمه حرية التفكير 
وال��ت��ق��ري��ر، وت��ط��ع��ن ب��ك��رام��ت��ه وت��ع��ت��دي على 

حريته بقصد إخضاعه ال بهدف إبادته«.
أما املعنَّف فهو الشخص الذي وقع عليه فعل 
التعنيف، وقد اصطلح العلم اجلنائي احلديث 
الضحايا  دائ���رة  ضمن  امل��ع��نَّ��ف  إدراج  على 
الذين عني بدراسة وضعهم واالهتمام بهم. 

 إن الدخول في هذا التوسع في تعريف العنف 
الذي تطالب به األمم املتحدة أمر ال يعترف 
به اإلسالم؛ إذ إنه في بعض األحيان قد يقر 
بالعنف إذا كان ملصلحة املعنَّف كما في حالة 

ضرب الولد بغاية إصالحه وتأديبه. 
إلى  التي تكثر احلاجة  العنف  أن��واع  إن من 
احل��دي��ث ع��ن��ه��ا، ن��وع��ني: ال��ع��ن��ف اجلسدي 
وال���ذي ميثل ض��رب ال��زوج��ة أح��د مناذجه، 
االغتصاب  يعتبر  وال��ذي  اجلنسي  والعنف 

اجلنسي منوذجه الرئيسي. 
إن ف��ع��ل ال��ع��ن��ف ك��ي ت��ت��م ب��ن��وده ي��ح��ت��اج إلى 

الصادر  املرأة  العنف ضد  القضاء على  جاء في إعالن 
»العنف  تعريف  املتحدة  لــأمم  العامة  اجلمعية  عن 
إلــيــه عصبية  َتــدفــع  بــأنــه »فــعــل عنيف  املــــرأة«  ضــد 
اجلنس ويترتب عليه، أو من احملتمل أن يترتب عليه، 
أو  النفسية  أو  اجلسمانية  الناحية  من  معاناٌة  أو  أذى 
اجلنسية، مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل 
أو القسر أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواٌء حدث 

ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة«. 
ويــالحــظ مــن هــذا التعريف وجـــود ثــالثــة أنــــواٍع من 
والعنف  النفسي  والــعــنــف  اجلــنــســي  الــعــنــف  الــعــنــف: 
ُيدِرج  العنف  األنــواع من  البدني، وحتت تعريف هذه 
الزوج  بــن  الــزوجــيــة  أنــواعــًا عـــدة، فالعالقة  الــشــّراح 
في  ُتــدرج  الزوجة  موافقة  بغير  حصلت  إذا  والــزوجــة 
باب العنف اجلنسي، واخلالفات الزوجية وما يحدث 
خاللها في بعض األحيان من تبادل االتهامات تعد من 
العنف النفسي، أما ضرب الوالد لولده بغاية تأديبه 

فيعتبر قمة العنف البدني. 

د.نهى قاطرجي

كيف تحمي المرأةنفسها 
من العنف الجسدي?
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إلى  العنف  من  الضحية  حماية  في  البحث 
الضحية  دور  يتناول  األول  القسم  قسمني: 
في املساعدة على عدم وقوع العنف، والقسم 
بعد  الضحية  مساعدة  كيفية  يتناول  الثاني 

وقوع العنف. 
في  ال��ض��ح��ي��ة  دور   - األول  ال��ق��س��م 

املساعدة على وقوع العنف: 
بأنهم  ال��ض��ح��اي��ا  ال��ع��ل��م اجل��ن��ائ��ي  ع������َرّف 
»األش���خ���اص ال��ذي��ن أص��ي��ب��وا ب��ض��رر فردي 
أو ج��م��اع��ي، مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ض��رر البدني 
اخلسارة  أو  النفسية  املعاناة  أو  العقلي  أو 
من  كبيرة  بدرجة  احل��رم��ان  أو  االقتصادية 

التمتع بحقوقهم األساسية«. 
بالضحية  اجلنائي  العلم  اهتمام  ج��اء  وق��د 
نتيجة األس��ئ��ل��ة اجل��دل��ي��ة ال��ت��ي أث��ي��رت في 
السؤال  منها  والتي  األخيرة،  سنة  األربعني 
التامة  التالي: ما هو مدى مسؤولية املجرم 
عن الذنب الذي ارتكبه؟ وما مدى مساهمة 
الضحية في وقوع اجلرمية ومدى مسؤوليتها 

عما وقع لها؟ 
ه���ذه األس��ئ��ل��ة أج����اب ع��ن��ه��ا ع��ل��م��اء النفس 
اجلرمية  ضحايا  موا  قَسّ عندما  اجلنائيون 

إلى أنواع عدة، منها: 

1-الضحية احلريص: 
هو الضحية الذي يقع عليه اجلرم دون أن 
يكون له أي ذنب في وقوعه، أو دون أن يكون 
قد وقع عليه أي لوم بطريقة أو بأخرى، ومن 
أثناء  االغتصاب  ضحايا  النوع  ه��ذا  من��اذج 
أزواج  قبل  من  الضرب  وضحايا  احل���روب، 

مرضى نفسيني، وغير ذلك من النماذج. 
2-الضحية املستِفز: 

بطريقة  يتصرف  ال���ذي  الضحية  ذل��ك  ه��و 
تثير مشاعر اجلاني مما يدفعه إلى اإلساءة 
إليه انتقاماً منه واسترداداً لكرامته، ومناذج 

تصرفات الضحية املستِفز متعددة منها: 
وانتقاد  أف��ك��اره  وحتقير  ال��زوج  مجادلة   -1
وقد  اآلخرين،  أمام  الذعاً  انتقاداً  تصرفاته 
لزوجته  عن سبب ضربه  األزواج  أحد  عبر 
أمام  بتعريتي  زوج��ت��ي  ق��ام��ت  »ل��ق��د  بقوله: 

اآلخرين تعرية كاملة«. 
الزوجة اجلنسي، ومتنعها املستمر  تبلد   -2
ع��ن زوج��ه��ا ح��ني يرغبها، ه��ذا األم��ر الذي 
ح��ذر منه رس��ول الله ] عندما ق��ال: »إذا 
دع��ا ال��رج��ل زوج��ت��ه فلتأته ول��و ك��ان��ت على 

التنور «.
3- املعتقدات الشاذة للزوجة التي تعتقد أنها 
مبعاندتها لزوجها تثبت ذاتيتها واستقالليتها، 
يثير  املعتقدات واألفكار قد  النوع من  فهذا 
ال��زوج ضد زوجته في محاولة منه  حفيظة 

للرد على مزاعمها بشكل عملي. 
ل:  3-ال�ضحية املسِهّ

ه��و ذل���ك ال��ض��ح��ي��ة ال����ذي ي��ق��وم ف��ي بعض 
األحيان بتصرفات تسهل على اجلاني ارتكاب 
جرميته، مثال ذلك ضحية االغتصاب التي 
استهتارية  بأفعال  األحيان  بعض  في  تقوم 
وت��س��ه��ل عليه عملية  إل��ي��ه��ا  ال��رج��ل  جت���ذب 

اغتصابها، ومن هذه التصرفات: 
ال���ذي يعتبره بعض  ال��ل��ب��اس،  اإلب��اح��ي��ة ف��ي 
لهم  ودع��وة  للحرية اجلنسية،  دعوة  الرجال 
التحرر، خاصة  من هذا  لالستفادة  بالذات 

أن هذا األمر لن يكلفهم شيئاً من املال. 
مثل  التصرفات  في  التساهل  أيضاً  ومنها 
الشبان  بعض  توصيل  الفتيات  بعض  قبول 
لهن إلى منازلهن على الرغم من شبه املعرفة 
هذا  أظهره  ما  على  منهن  اعتماداً  بينهما، 
الشاب من أدب ودماثة وحسن خلق، األمر 
أجل  من  مثل هؤالء ستاراً  يستخدمه  الذي 
االنفراد  من  فيتمكنون  الفتيات  ثقة  كسب 

بهن واالعتداء عليهن. 
4- الضحية الراضي: 

الشخص  ذل��ك  ال��راض��ي  بالضحية  يقصد 
العنف ضده،  ارت��ك��اب  على  يحتج  ال  ال��ذي 
بل على العكس من ذلك فقد يتصرف مثل 
هذا الشخص تصرفات مدافعة عن اجلاني 
م���ح���اوالً ب��اس��ت��م��رار ال��ب��ح��ث ل��ه ع��ن تبرير 

لتصرفاته معه. 
الرضا  إل��ى  الضحية  تدفع  التي  واألس��ب��اب 
عنه  التحدث  وع��دم  إليه  املوجه  العنف  عن 

أسباب عديدة منها:
1- بعض املعتقدات التي يؤمن بها الضحية 
لفعل  ال��ت��ب��ري��رات  ع��ن  يبحث  وال��ت��ي جتعله 
العنف  أن  الضحايا  بعض  كاعتقاد  اجلاني، 
فإحدى  للضحية،  اجل��ان��ي  ح��ب  دل��ي��ل  ه��و 
الزوجات ملا ُسئلت: »ملاذا تعتقدين أن زوجك 

ال يحبك؟ قالت: ألنه لم يعد يضربني«.
2- اخلوف على النفس أو على اآلخرين في 
بعض احلاالت، كخوف األم على أطفالها من 

- ثبت أن ملشاهد العنف 
التي تبثها وسائل اإلعالم 

دورًا هامًا في انتشار العنف 
وأن أثر العنف يبقى لفترة 
عشرين سنة من تاريخ بثه
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على  امل��م��اَرس  العنف  ب��خ��ط��ورة  إشعارهما 
على  اجلاني  ومساعدة  جهة،  من  الضحية 

االمتناع عن هذا الفعل وعدم تكراره. 
ت��س��اع��د اجلاني  ال���ت���ي  امل���ع���ت���ق���دات  وم����ن 
تغيير  العنف  اس��ت��خ��دام  م��ن  التخلص  على 
ضرب  مشروعية  ح��ول  اخلاصة  معتقداته 
ر  تبِرّ حجة  البعض  يتخذها  ال��ت��ي  ال��زوج��ة 
والهجر،  الِعظة  ويَنَْسون  لزوجاتهم،  ضربهم 
م��ع أن ه��ذا ال��ض��رب امل��ب��اح م��ش��روط بكونه 
الضرب  املفسرون  »فسر  وق��د  ح،  م��ب��ِرّ غير 
ح بأنه ضرب غير شديد وال شاق،  غير املبِرّ
كان خفيفاً  إذا  إال  الضرب كذلك  يكون  وال 

وبآلة خفيفة، كالسواك ونحوه«.
ثانيًا - احلماية اجلماعية: 

حفاظاً  والعقوبات  احل���دود  اإلس���الم  ش��رع 
الفرد واملجتمع على حد سواء، وحّدد  على 
أن  املسلم  على  يجب  التي  األم��ور  اإلس��الم 
يتجنب الوقوع فيها مِلا فيها من اعتداء على 

النفس وعلى اآلخرين. 
واألمور التي أوجب اإلسالم احملافظة عليها: 
الدين، والنفس، والعقل، واملال، والنسل، فإذا 
حصل اعتداء من قبل املسلم على أحد من 
ه��ذه األم���ور فقد اس��ت��وج��ب ال��ع��ق��اب الذي 
ك��ل من  وت��ع��ال��ى على  ال��ل��ه سبحانه  ف��رض��ه 

خالفه. 
املسؤولة  القوى  كل  على  فواجب  هنا  وم��ن 

هنا ميكن تقسيم هذه احلماية إلى قسمني، 
حماية ذاتية وحماية جماعية. 

أوالً - احلماية الذاتية: 
تتعدد الوسائل الذاتية التي ميكن أن حتصن 
هذه  وت��ب��دأ  العنف،  ض��د  بها  نفسها  امل���رأة 
إن  إذ  الفعل؛  قبل حدوث  بالوقاية  الوسائل 
في أخذ االحتياطات كفالة مهمة تعني املرأة 
الوسائل  ه��ذه  وم��ن  مهمتها،  ف��ي  الضحية 

الَوقائية ما يلي: 
أ - التحصن بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة 
التي حتميها من أي تصرف انحرافي يؤدي 
إلى وقوع العنف عليها، فمعرفة املرأة بحق 
ال���زوج ف��ي ال��ط��اع��ة واالح���ت���رام متنعها من 
القيام بالتصرفات االستفزازية التي تساهم 

في وقوع العنف عليها. 
ب - تغيير التصورات الذهنية حول العنف 
بهدف  وذل��ك  واجل��ان��ي،  الضحية  ف��ي عقل 

أن تتركهم حتت رحمة أب ظالم يضربهم، 
فهي تفضل أن تتلقى هي الضرب من أن 
يتلقاه أبناؤها، وقد يكون هذا اخلوف من 
اجلاني الذي ميكن أن يتعرض للضحية 
بردود فعل انتقامية إذا حتدث لآلخرين 

مبا يحصل معه. 
3- حب الضحية للجاني حباً يدفعه إلى 
الصبر في محاولة منه إلصالحه وتعديل 
تصرفاته، خاصة إذا كان هذا اجلاني ال 

ميارس عنفه بصورة دورية. 
الهيئات  بقدرة  الضحايا  إميان  عدم   -4
ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى ت���أم���ني احل���م���اي���ة لها، 
فالقانون الذي ينص على سجن املغتِصب 
فترة قصيرة من الزمن ال تعتبره املغتَصبة 
واملباحث  الشرطة  ع��ادالً، ورج��ال  قانوناً 
الذين يحاولون أثناء التحقيق إثبات دور 
ال��ض��ح��ي��ة ف��ي ارت���ك���اب اجل����رم ال ميكن 
على  ق���ادرون  بأنهم  تشعر  أن  للضحية 
الذي يجعلها تعض على  األمر  حمايتها، 

جرحها وترضى بقدرها. 
مساعدة  كيفية   - ال��ث��ان��ي  القسم 

الضحية بعد وقوع العنف: 
وقوع  ف��ي  الضحية  امل���رأة  دور  ب��ي��ان  إن 
مسؤولية  مسؤولة  أنها  يعني  ال  اجل��رم 
تامة عن هذا اجلرم، خاصة أن احلاالت 
وقوع  في  دور  فيها  للمرأة  يكون  ال  التي 
يكون  التي  تلك  بكثير من  أكثر  اجلرمية 
الذي  الرجل  حتى  إنه  ثم  فيها،  دور  لها 
ميارس العنف قد يكون في بعض األحيان 
الفساد  وض��ح��ي��ة  م��ع��ت��ق��دات��ه  ض��ح��ي��ة 
السوء  رفقاء  وضحية  املنتشر  األخالقي 
وغير ذلك من األمور، ومن هنا ال يجوز 
أن نكتفي مبساعدة املرأة على أن حتمي 
نفسها من العنف اجلسدي واجلنسي، بل 
كافة  بعناصره  املجتمع  نطالب  أن  يجب 
باملساعدة على تأمني هذه احلماية، ومن 

التحصن بالعقيدة 
اإلسالمية الصحيحة 

يحمي املرأة من أي تصرف 
انحرافي يؤدي إلى وقوع 

العنف عليها
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سواء منها األمنية أو الدينية أو االجتماعية 
أن تسعى من أجل احلفاظ على هذه الكِلّيات 
ما  السبل  أه��م  وم��ن  عليها،  تعد  أي  وم��ن��ع 

يلي: 
1- تعريف الناس بأحكام الدين التي تتعلق 
اخلاطئة  املفاهيم  بعض  وتصحيح  بالعنف، 
ف��ي أذه���ان ال��ن��اس وال��ت��ي منها حكم ضرب 

الزوج للزوجة. 
2- الدعوة إلى تشريع القوانني التي حتمي 
املرأة املعنَّفة وحتفظ حقوقها، واإلسالم كان 
التعنيف  حالتي  ف��ي  األم��ر  ه��ذا  ف��ي  سباقاً 
طلب  حق  للمرأة  فأعطى  ذكرناهما  اللتني 
املكرهة  للمغتَصبة  أع��ط��ى  ك��م��ا  ال���ط���الق، 
عليه  ق��ال  اإلث��م؛  عنها  رف��ع  كرامتها عندما 
أمتي  الله وض��ع عن  »إن  وال��س��الم:  الصالة 

اخلطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه«. 
حقوقاً  املغتَصبة  للمرأة  الفقهاء  جعل  وقد 
تستحقها كاملهر واألرش في بعض احلاالت. 
مراعاة  احل����د  إق���ام���ة  ف���ي  ال���ص���رام���ة   -3
حٍدّ  الفرد ومصلحة اجلماعة على  ملصلحة 
س����واء؛ ول��ذل��ك جن��د اإلس����الم ي��ش��ّدد على 
إقامة حدود الله حفاظاً على مبدأ جماعية 

العقاب مما »يستوجب الصرامة في توقيعه 
ألن األم��ر أخطر من مجرد ض��رر شخصي 
يصيب الفرد في املجتمع، ومن ثََمّ فإن احلال 
يستوجب منطقياً عدم إقرار فكرة التسامح 
ذاته  املجتمع  تعرض  وإال  التغاضي  أو  فيه 

لالنهيار«. 
وقد ورد في احلديث املروي عن رسول الله 
ال  َخِفيَت  إذا  اخلطيئة  »إن  ق��ال:  ن��ه  أ   [
تَُغَيّر  فلم  َظ��َه��َرت  وإذا  صاحبها،  إال  تضر 

ت العامة«.  َضَرّ
4 - ت��ش��ج��ي��ع ال��ض��ح��ي��ة ع��ل��ى اإلب�����الغ عن 
اجلرم؛ إذ يعتبر كثير من الباحثني القانونيني 
أن من أبرز الوسائل التي تخفف من انتشار 
أنه  باعتبار  عنها  الشرطة  إب��الغ  اجل��رائ��م 

إذا ارتكب اجلاني اجلرمية »ثم ال تَُبلَّغ عنه 
املجني عليها يصبح أشد جرأة وأكثر إتقاناً 
لها،  والتخطيط  اجلرمية  ارتكاب  ألساليب 
عليه  القبض  الصعب  م��ن  يصبح  وبالتالي 
وتقدميه للعدالة، في حني يُقبض على غيره 

من املجرمني اجلدد...«. 
إعادة  وم��ح��اول��ة  ب��ال��ض��ح��ي��ة  االه��ت��م��ام   -5
بعد حدوث  االجتماعية  احلياة  في  تأهيلها 
اجلسدية  معاناتها  من  والتخفيف  اجل��رم، 
وال��ن��ف��س��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، وه����ذا ي��ت��م عبر 
تأسيس املؤسسات التي تهتم بضحايا العنف، 
وهذا األمر يشكل ضرورة قصوى خاصة مع 
وجود بعض اجلمعيات العلمانية التي حتاول 
عبر هذا الطريق خرق مجتمعاتنا اإلسالمية 
لتستغل بعض حاالت العنف التي تصل إليها 
من أجل إثبات ظلم اإلسالم وإجحافه  بحق 
امل����رأة وخ��اص��ة م��ن ن��اح��ي��ة إب��اح��ت��ه لضرب 

الزوجة. 
6- ال��رق��اب��ة على اإلع���الم؛ إذ إن��ه ثَ��بَ��َت أن 
اإلعالم  وس��ائ��ل  تبثها  التي  العنف  ملشاهد 
دورا هاما في انتشار العنف، حتى إن إحدى 
لفترة  يبقى  العنف  أثر  أن  أثبتت  الدراسات 

عشرين سنة من تاريخ بثه. 
عن  والنهي  باملعروف  األم��ر  سنة  إح��ي��اء   -6
ألوامر  تنفيذا  الفعل  ه��ذا  في  إن  إذ  املنكر؛ 
الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده املؤمنني 
عز  فقال  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر 
أَوِلَياءُ  بَعُضُهم  َواملُؤِمنَاُت  َواملُؤِمنُوَن  وج���ل: } 
بَعٍض يَأُمُروَن ِباملَعُروِف َويَنَهوَن َعِن املُنَكِر {. 
وأخيراً ال بد من االهتمام بالضحية وإعادة 
هنا  املفيد  وم��ن  وبنفسها،  بخالقها  ثقتها 
تذكيرها بأن ما حصل لها كان بقضاء الله 
وقدره الذي ال مفر منه؛ عماًل بقول رسول 
بالقدر  يؤمن  حتى  عبٌد  يؤمُن  »ال  الله ]: 
خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 

ليخطئه وأّن ما أخطأه لم يكن ليص��يبه«. 

- معرفة املرأة بحق 
زوجها متنعها من القيام 

بالتصرفات االستفزازية 
التي تساهم في وقوع 

العنف عليها

41
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مفهوم اإلميان والكفر

42

الشيخ صالح الفوزان
< ما مفهوم اإلميان والكفر؟ 

متضادان،  دينان  والكفر  اإلمي��ان   <
ف��اإلمي��ان هو دي��ن الله ال��ذي شرعه 
وأعد  أجله  من  اخللق  وخلق  لعباده 
واألمن في  الدنيا  الهداية في  ألهله 
اآلخرة؛ كما قال تعالى: }الَِّذيَن آَمنُوا 
َولَْم يَلِْبُسوا ِإمَيانَُهم ِبُظلٍْم أُْولَِئَك لَُهُم 
ْهتَُدوَن{ )األنعام: 82( ،  األَْمُن َوُهم ُمّ
آَمنُوا  الَِّذيَن  َوِلُيّ  تعالى: }اللَُّه  وقال 
النُّوِر{  ِإلَ��ى  لَُماِت  الُظّ ��َن  ِمّ يُْخِرُجُهم 

)البقرة: 257(. 
والكفر هو دين الشيطان، وهو ضالل 
في الدنيا وشقاء في اآلخرة؛ كما قال 
تعالى في الكفار الذين لم يقبلوا هدى 
َكَفُروا  }َوالَِّذيَن  عنه:  وأعرضوا  الله 
َن  ِمّ يُْخِرُجونَُهم  اُغوُت  الَطّ أَْوِلَياُؤُهُم 
أَْصَحاُب  أُْولَِئَك  لَُماِت  الُظّ ِإلَى  النُّوِر 
)البقرة:  َخ��اِل��ُدوَن{  ِفيَها  ُه��ْم  ال��نَّ��اِر 
257(، وإذا كان األمر كذلك فال بد 

من معرفة اإلميان والكفر. 
الله  دي��ن  في  الدخول  ه��و:  فاإلميان 
عن رغبة وانقياد، وهو قول باللسان 
باجلوارح،  وع��م��ل  بالقلب  واع��ت��ق��اد 
باملعصية؛  وي��ن��ق��ص  ب��ال��ط��اع��ة  ي��زي��د 
فالعاصي مبا دون الشرك ال يسلب 
اسم اإلميان بالكلية، وال يعطي اسم 
اإلمي���ان ال��ك��ام��ل، فهو م��ؤم��ن ناقص 

اإلميان. 
وأما الكفر فهو: االمتناع عن الدخول 
في اإلسالم أو اخلروج منه، واختيار 
دين غير دين الله، إما تكبراً وعناداً، 
وإم���ا حمية ل��دي��ن اآلب���اء واألج���داد، 

وإما طمعاً في عرض عاجل من مال أو 
جاه أو منصب. 

والكفر يكون بالتكذيب؛ كما قال تعالى: 
اآلِخَرِة  َوِل��َق��اِء  ِبآيَاِتنَا  بُ��وا  َك��َذّ }َوالَّ��ِذي��َن 
َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َهْل يُْجَزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا 

يَْعَملُوَن{ )األعراف: 147(. 
قال  كما  باللسان،  بالقول  الكفر  ويكون 
تعالى: }َولََقْد َقالُوا َكِلَمَة الُكْفِر َوَكَفُروا 
بَْعَد ِإْسالِمِهْم{ )التوبة: 74(، ومن ذلك 

دعاء غير الله واالستغاثة باألموات. 
ويكون باالستهزاء بالله ورسوله وكتابه، 
كما قال تعالى: }ُقْل أَِباللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه 
ُكنتُْم تَْستَْهِزئوَن الَ تَْعتَِذُروا َقْد َكَفْرُتْ بَْعَد 

ِإمَياِنُكْم{ )التوبة: 66-65(. 
طاعة  عن  واالمتناع  باالستكبار  ويكون 
إبليس:  عن  تعالى  قال  كما  تعالى،  الله 
الَكاِفِريَن{  ِم��َن  َوَك���اَن  َواْس��تَ��ْك��َب��َر  }أَبَ���ى 

)البقرة: 34(. 
وي��ك��ون ب���اإلع���راض ع��ن دي���ن ال��ل��ه فال 
تعالى:  ق��ال  كما  ب��ه،  يعمل  وال  يتعلمه 
ُمْعِرُضوَن{  أُنِذُروا  ا  َعَمّ َكَفُروا  }َوالَِّذيَن 
وال  التوحيد  يتعلم  3(، فال  )األح��ق��اف: 

يعرف ما يضاده. 
الله  لغير  كالذبح  بالعمل  الكفر  ويكون 
والسجود لغير الله وعمل السحر وتعلمه 
وتعليمه، كما قال تعالى: }ُقْل ِإَنّ َصالِتي 
اِتي ِللَِّه َرِبّ الَعامَلِنَي  َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَ
ُل  الَ َش��ِري��َك لَ��ُه َوِب��َذِل��َك أُِم���ْرُت َوأَنَ���ا أََوّ
}يََأيَُّها   )163،162 )األنعام:  املُْسِلِمنَي{ 
َواْعبُُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن 
تُْفِلُحوَن{  لََعلَُّكْم  اخَليَْر  َواْفَعلُوا  َربَّ��ُك��ْم 

)احلج: 77(.
فمن صرف شيئا من هذه األعمال لغير 
ال��ل��ه ف��إن��ه ي��ك��ون م��ش��رك��اً ك��اف��راً يعامل 

معاملة الكفار، إال أن يتوب إلى الله. 
ُسلَيَْماُن  َكَفَر  }َوَم��ا  السحر:  في  وق��ال 
النَّاَس  يَُعِلُّموَن  َكَفُروا  َياِطنَي  الَشّ َولَِكَنّ 
غير  إل���ى   ،)102 )ال��ب��ق��رة:  ���ْح���َر{  ال���ِسّ
ذلك من أنواع الكفر الذي يكون بالقول 
وال��ف��ع��ل ك��م��ا ي��ك��ون ب��االع��ت��ق��اد والشك 
َجنَّتَُه  }َوَدَخ��َل  تعالى:  قال  كما  والتردد 
تَِبيَد  أَن  أَُظُنّ  َما  َقاَل  ِلّنَْفِسِه  َظاِلٌم  َوُهَو 
َولَِئن  َقاِئَمًة  اَعَة  الَسّ أَُظُنّ  َوَما  أَبَداً  َهِذِه 
ِددُتّ ِإلَى َرِبّي ألَِجَدَنّ َخيْراً ِمنَْها ُمنَقلَباً  ُرّ
أََكَفْرَت  َق��اَل لَ��ُه َص��اِح��بُ��ُه َوُه���َو يُ��َح��اِوُرهُ 
ِبالَِّذي َخلََقَك ِمن تَُراٍب ثَُمّ ِمن نُّْطَفٍة ثَُمّ 
َرُج��اًل{ )الكهف: 35-37(، فال  اَك  َس��َوّ

يكون الكفر بالتكذيب فقط. 
ثم إنه قد يكون الكافر كافرا أصلياً لم 
ي��دخ��ل ف��ي اإلس���الم أص���اًل، وق��د يكون 
كافراً كفر ردة إذا دخل في اإلسالم ثم 
ارتكب ناقضاً من نواقضه التي هي من 
أن��واع الكفر، س��واء ك��ان ج��اداً أو هازالً 
قاله  أو  مطامع  ف��ي  الطمع  ق��اص��داً  أو 
مكرها بقصد دفع اإلكراه مع بقاء قلبه 

مفاهيم

مفهوم اإلميان والكفر
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على اإلميان، كما قال تعالى: }َمن َكَفَر 
َوَقلْبُُه  أُْكِرهَ  ِإالَّ َمْن  ِإمَياِنِه  ِباللَِّه ِمْن بَْعِد 
ن َشَرَح ِبالُْكْفِر  ُمْطَمِئٌنّ ِباإِلمَياِن َولَِكن َمّ
َن اللَِّه َولَُهْم َعَذاٌب  َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمّ
نَْيا  َعِظيٌم َذِلَك ِبَأنَُّهُم اْستََحبُّوا احَلَياةَ الُدّ
الَقْوَم  يَ��ْه��ِدي  الَ  ال��لَّ��َه  َوأََنّ  اآلِخ���َرِة  َعلَى 

الَكاِفِريَن{ )النحل: 107،106(. 
بن  امل��ج��دد محمد  ق��ال شيخ اإلس���الم 
عبد الوهاب – رحمه الله -: »فلم يعذر 
الله من هؤالء إال من أكره مع كون قلبه 
ب��اإلمي��ان، وأم��ا غير ه��ذا فقد  مطمئناًّ 
أو  خ��وف��اً  فعله  س���واء  إمي��ان��ه  بعد  كفر 
مداراة ألجل وطنه أو أهله أو عشيرته 
أو ماله، أو فعله على وجه املزح أو لغير 
ذلك من األغراض إال املكره واآلية تدل 

على هذا من جهتني: 
األولى: قوله: }إال من أكره{ فلم يستثن 
ال  اإلن��س��ان  أن  ومعلوم  امل��ك��ره،  إال  الله 
وأما  ال��ك��الم،  أو  العمل  على  إال  ي��ك��ره 

عقيدة القلب فال يكره، أحد عليها. 
ِبَأنَُّهُم  }َذِل����َك  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  وال��ث��ان��ي��ة: 
اآلِخَرِة{  َعلَى  نَْيا  الُدّ احَلَياةَ  اْستََحبُّوا 

فصرح بأن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
البغض  أو  اجل��ه��ل  أو  االع��ت��ق��اد  بسبب 
أن  سببه  وإمن��ا  الكفر،  محبة  أو  للدين 
على  فآثره  الدنيا  حظوظ  من  حظا  له 
الشبهات(  )ك��ش��ف  م��ن  انتهى  ال��دي��ن«. 

.)2(
نواقض  ذك��ر  مل��ا   – الله  رحمه   – وق��ال 
اإلسالم العشرة: »وال فرق في جميع هذه 
النواقض بني الهازل واجلاد واخلائف إال 
املكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاً؛ فينبغي للمسلم أن 
يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه«.  
وقد وجد في هذا الزمان من املنتسبني 
إلى العلم من يقول: »إنه ال يكفر اإلنسان 
مهما قال أو فعل من أنواع الكفر إال إذا 

كان مكذباً في قلبه« )1(. 
أبو  ي��ك��ون  الشنيعة  امل��ق��ول��ة  وع��ل��ى ه��ذه 
أصناف  من  وغيرهما  وأبو طالب  جهل 
الكفرة مؤمنني؛ ألنهم ال يكذبون الرسول 
ق��رارة أنفسهم وإمن��ا يجحدون  ] في 
رسالته في الظاهر تكبراً وعناداً كما قال 

الله تعالى: }َقْد نَْعلَُم ِإنَُّه لََيْحُزنَُك الَِّذي 
امِلِنَي  بُونََك َولَِكَنّ الَظّ يَُقولُوَن َفِإنَُّهْم الَ يَُكِذّ
ِب��آيَ��اِت اللَِّه يَ��ْج��َح��ُدوَن{ )األن��ع��ام: 33(، 
رساالت  أع���داء  م��ن  قبلهم  فيمن  وق��ال 
َواْستَيَْقنَتَْها  ِب��َه��ا  }َوَج���َح���ُدوا  ال��رس��ل: 
َكاَن  َكيَْف  َفانُظْر  َوُع��لُ��واًّ  ُظلْماً  أَنُفُسُهْم 

َعاِقَبُة املُْفِسِديَن{ )النمل: 14(. 
وم����ن ع��ج��ي��ب أم����ر ب��ع��ض م���ن ك��ت��ب أو 
املسألة  ه��ذه  ف��ي  املعاصرين  م��ن  تكلم 
اخلطيرة وتبنى مسألة اإلرجاء الشنيع: 
أنهم ينسبون هذا إلى السلف ويجمعون  
بني الضب والنون. ونسأل الله لنا ولهم 
الصالح،  والعمل  النافع  للعلم  الهداية 
بال  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ول  ج��م��ي��ع��اً  يجنبنا  وأن 
به.  والعمل  احل��ق  لقول  ويوفقنا  علم، 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 

وصحبه. 
)1 ( انظر: )مجموعة رسائل في التوحيد 
)الرسائل  و   ،)387( ص  واإلمي�������ان( 

الشخصية( ص )214(.
إعداد/ جلنة بر الوالدين

الكفر يكون بالتكذيب واإلستنكار واإلمتناع عن طاعة الله 
واإلعراض عن دين الله أو بالعمل كالذبح والسجودلغير الله



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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التغيرات االجتماعية

األول���ى ألي جماعة  ه��ي اجلماعة  األس���رة 
يربط  ال��ذي  الرابط  هو  وال���زواج  إنسانية، 
اإلس��ام عقد  أعطى  وق��د  بني عناصرها، 
الزواج قدسية، وأضفى عليه قوة، وحد له 
وهذا  الزوجية.  احلياة  به  تستقيم  ح��دودا 
تصورا  أيدينا  بني  يضع  أن  يحاول  املقال 
الزوجية  املشكات  ح��ل  لتشريع  إساميا 
أو  الشرعية  األحكام  إس��راف في  من غير 
ندرك  أن  كله  والهدف  في سردها،  مغاالة 
فيما  اإلس��ام��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  أه��م��ي��ة  جميعا 
حياته،  أم���ور  لتستقيم  ل��إن��س��ان  ي��ش��رع��ه 
قائمة  املسلمة  اإلنسانية  اجلماعة  ولتكون 

على أسس سليمة.
توجيهات لإلصالح بني الزوجني:

يطلب اإلسام إلى الزوج أن يسلك مع زوجته 
عند محاولة اإلصاح اخلطوات التالية:

أواًل - النصح:
ق��ال ت��ع��ال��ى: }وال��ات��ي ت��خ��اف��ون نشوزهن 

فعظوهن{.
في  النصح،  لها  ليقدم  زوجته  أم��ام  فيقف 
يترتب على  ق��د  ويبصرها مب��ا  ول��ني،  رف��ق 
البناء  ه��ذا  حتطيم  من  ومتردها  عصيانها 
يستعني  أن  وع��ل��ي��ه  وع��ي��د،  أو  ت��ه��دي��د  دون 
في  يستعني  أو  ذل���ك،  ف��ي  وذك��ائ��ه  بفطنته 
النصيحة مبن يشاء من ذوي الرأي واحلكمة 
من محارمها أو قريباتها ممن تسمع لرأيهن، 
النصح  ت��ك��رار  ف��ي  ول��ع��ل  ل��ه��ن،  وتستجيب 
متباعدة  ف��ت��رات  وعلى  مختلفة،  بأساليب 
إلى رشدها،  الزوجة  ويرد  اللبس،  يزيل  ما 
والزوج  الزوجني،  حياة  إلى  الصفاء  ويعيد 
ينظر  الزوجية  احل��ي��اة  ه��ذه  احمل��اف��ظ على 
إلى األمور نظرة تتسم بالعقل واحلكمة، وال 
يسمح لعواطفه أن تسيطر عليه فيثور أمام 

املواقف التي تواجهها احلياة الزوجية.

ثانيًا - الهجر:
قال تعالى: }واهجروهن في املضاجع{.

فإذا لم يجد الزوج لنصيحته أو نصيحة غيره 
أذنا مصغية، ونفسا مستجيبة فإنه - وقد 
بدور  يقوم  أن  اإليجابي - عليه  ب��دوره  قام 
آخر يائم طبيعة املرأة التي حتب دائما أن 
تدل بجمالها على الرجل، وتتمنى أن تكون 
الرجل  فيلجأ  زينة،  من  متلك  مبا  مرغوبة 
لم  وأنها  ذلك،  أسلوب يحرمها من كل  إلى 
تعد بعصيانها السكن الذي فيه راحته وحبه 
وأمنه، فيهجرها، وهو األسلوب الذي يشعر 
طريقا  واتخذ  بواجبها،  أخلت  بأنها  امل��رأة 
ويحرمها  خصائصها  ب��ع��ض  ع��ن  يبعدها 
قربها من زوجها، فقد تراجع نفسها، وتؤوب 

إلى رشدها، وتزيل ما عكر صفو حياتهما.
ثالثًا - الضرب غير املبرح:

وقد وجه اإلسام الرجل إلى اتخاذ األسلوبني 
السابقني لكي يلتئم شمل األسرة، وكثيرا ما 

تستجيب الزوجات بأحدهما أو بهما معا.
إلى األمور نظرة  ولكن اإلسام وهو ينظر 
واقعية ويرى أن من النساء من ال يصلحها 
إال التأديب )الضرب غير املبرح( فإنه يعطي 
الرجل حق تأديب زوجته، وهو حق ال يتنافى 
مع املودة والرحمة، بل يبقى عليها، فاألب 
الوقت  وفي  ملصلحته،  ابنه  يضرب  أحيانا 
املعني  والضرب  عليه،  ويحنو  يحبه  نفسه 
ليس الضرب الذي يفقد املرأة إنسانيتها أو 
يؤذي كرامتها، وهنا ميكن القول إن اإلسام 
ال يحبذ أن يضرب الرجل زوجته وهو يأنس 
إليها في داره؛ قال رسول الله ]: »ال يجلد 
في  يجامعها  ثم  العبد  جلد  امرأته  أحدكم 

آخر اليوم«.
عمير ناصر العجمي

األسرة والمجتمع

لم تعد خافية التغيرات االجتماعية والفكرية 
من  الكويتي  املجتمع  غ��زت  التي  والثقافية 
بعضها ميس  أن  ن��ش��ك  ال  وال��ت��ي  اخل����ارج، 
الطيبة  وأعرافنا احلسنة  وتقاليدنا  عاداتنا 
وم���ب���ادئ وث���واب���ت دي��ن��ن��ا وع��ق��ي��دت��ن��ا، ب��ل إن 
ح��ي��اء وعفة  ي��ت��ع��رض خل���دش  ب���ات  بعضها 
وحشمة أهل الكويت بصورة صارخة لم نعتد 
أن  نقر  التي  التغيرات  تلك  قبل،  من  عليها 
الكثير منها مفيد للمجتمع كونه يتعلق بالعلم 
والتطور الواجب اقتناؤه والعمل على تفعيله، 
اخلطورة  ك��ل  اخل��ط��ورة  ع��ن  حديثنا  ول��ك��ن 
حني ميتزج البعدان السلبي واإليجابي بتلك 
على  الصعب  م��ن  يصبح  بحيث  ال��ت��غ��ي��رات 
وبني  والطالح  الصالح  بني  التمييز  املجتمع 
فهنا  والطيب  اخلبيث  وب��ني  واملضر  املفيد 

تكمن املشكلة.
من هنا جند من الضرورة أن ترتقي القوى 
مستوى  إلى  املجتمع  في  احملافظة  الوطنية 
امل��س��ؤول��ي��ة وال��ت��ح��دي، وت��ب��اش��ر ب��ن��اء رؤية 
للتغيير  للمواجهة تكون مرنة وقابلة  جديدة 
بصورة ميكنها أن تنسجم مع حجم التحدي 
الذي يعيشه املجتمع، خصوصا أن األعراض 
تؤتي  باتت  الهجمة اخلارجية  لتلك  السلبية 
فيها  تراجعت  ب��ص��ورة  مجتمعنا  ف��ي  أكلها 
في  سيما  وال  النبيلة،  االجتماعية  قيمنا 
طالت  التي  السلبية  االجتماعية  الظواهر 

أهم فئة في املجتمع وهي فئة الشباب.
بدر الهاجري
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»امللكية عاقات اجتماعية اعتبارية تعاقدية 
وبني  أش��خ��اص،  مجموعة  أو  ش��خ��ص  ب��ني 
شيء ما، وتدل على شرعية تصرف املالك 
في ملكه، وتعطيه احلق في منع اآلخرين من 
التصرف به. وهذه الشرعية نسبية ومتغيرة، 
وتتفاوت في األنظمة االجتماعية املختلفة«.

وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��امل��ل��ك��ي��ة ه��ي م��س��أل��ة عينية 
اجتماعية، واحلقائق االجتماعية هي عبارة عن 
أشياء ذات واقع حقيقي ولكن تشترط وجود من 
يعطيها االعتبار، ووجود البشر في العالم، وتعتبر 

امللكية من هذا النوع من احلقائق الواقعية.
احلياة  ف��ي  تبرز  اعتبارية  مسألة  وامللكية 
االجتماعية، فلو كان في العالم إنسان واحد 
فقط ملا توافرت له أرضية الفكرة التي جتعله 
يعيش  حني  ولكن  شيئا«  أملك  »إنني  يقول 

الناس مع بعضهم تبرز بينهم مجموعة من 
عاقة  هي  وامللكية  عليها..  املتفق  األم��ور 
من  مجموعة  يتفق  وقد  وملكه،  املالك  بني 
هذا  فيصبح  ش��يء  على متلك  األش��خ��اص 
الشيء ملكا ملجموعة من الشركاء، وهناك 

أشياء ميلكها املجتمع واألمة.
االجتماعي  النظام  يحدد  امللكية  شكل  إن 
واالقتصادي والسياسي ، فإذا ما سيطرت 
امل��ل��ك��ي��ة اخل��اص��ة ف��إن��ه مي��ك��ن ال��ق��ول هذا 
سيطرة  الحظنا  وإذا  م��ال��ي،  رأس  مجتمع 
امللكية العامة نقول: هذا مجتمع اشتراكي، 
وه��ك��ذا... أم��ا في املجتمع اإلس��ام��ي فإن 

امللكية تأخذ ثاثة أشكال أساسية:
أ - امللكية العامة.

ب - امللكية اخلاصة.
ج - امللكية املشتركة.

منذر البلوشي

الملكية

الصالة
كفر، وعندما  تركها فقد  ومن  الدين  الصاة هي عماد 
سئل النبي ] عن أحب األعمال إلى الله، قال: »الصاة«، 
واعلم يابن آدم أنه عندما تولد يؤذن في أذنك من غير 
صاة، وعندما متوت يصلى عليك من غير أذان، وكأن 
حياتك التي تعيشها هي الوقت بني األذان واإلقامة؛ فا 
تضيعها؛ فاإلنسان بدون صاة كاجلسد با روح، وتعليم 
اتباعا  الصغر؛  منذ  يكون  الصاة  على  املداومة  األبناء 
واضربوهم  لسبع  بالصاة  »مروهم  الرسول ]:  لقول 
عليها لعشر«، فاإلنسان الذي يصل إلى سن األربعني ولم 
يعرف الصاة، يختم على قلبه بالشر والعياذ بالله، من 

هنا نستنتج ضرورة تعليم أبنائنا الصاة منذ الصغر.

احلجاب
وهويتها  ووق��اره��ا  عفتها  ه��و  املسلمة  ال��ف��ت��اة  ح��ج��اب 
وكرامتها؛ فالفتاة امللتزمة باحلجاب مع اآلداب الشرعية 
واتباع ما قال الله تعالى وما قاله رسوله ] تنجو بإذن 

الله من براثن دعاة الشر وتفوز في اآلخرة باجلنة.
وطريق  ال��ش��ر  دع���اة  اتبعت  ال��ت��ي  املتبرجة  املسكينة  أم��ا 
الشيطان، فقد تكون فريسة سهلة للذئاب البشرية، الذين 
ال يرون سوى االستمتاع بهذه املسكينة متعة احلرام، وتكون 
نتيجة ذلك كشف الستر، وهتك العرض، واللقطاء الذين ال 

ذنب لهم سوى أن املرأة اتبعت طريق الشيطان وتبرجت.
يوسف الفزيع
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د. بســـام الشـطـي

< كل مسؤول عليه أن يعي جيدا أن الناس 
تعاملها  وأس��ال��ي��ب  ط��ب��ائ��ع��ه��ا  ف��ي  تختلف 
وم��ي��ول��ه��ا؛ ف��ف��ي احل��دي��ث »ال���ن���اس معادن 
ك��م��ع��ادن ال��ف��ض��ة وال���ذه���ب، خ��ي��اره��م في 
فقهوا،  إذا  اإلس��ام  في  اجلاهلية خيارهم 
منها  ت��ع��ارف  م��ا  م��ج��ن��دة،  ج��ن��ود  واألرواح 
تناكر منها اختلف« رواه مسلم،  ائتلف وما 
وفي احلديث اآلخر: »إن الله خلق آدم من 
قبضة من جميع األرض، فجاء بنو آدم على 
واألبيض  األحمر  منهم  فجاء  األرض،  قدر 
واألس������ود وب����ن ذل�����ك، وال��س��ه��ل واحل����زن 

واخلبيث والطيب«.
ب���روح���ك وجسمك  ال���ن���اس  م���ع  ت��ع��ام��ل   >
قدر  على  وخاطبهم  وم��ش��اع��رك،  وعقلك 
وأحسنها؛  األخاق  أفضل  واختر  عقولهم، 
ففي احل��دي��ث »امل��ؤم��ن ي��أل��ف وي��ؤل��ف، وال 
خير فيمن ال يألف وال يؤلف، وخير الناس 

أنفعهم للناس«.
< حافظ على الوعود التي قطعتها وحقق 
التأثير  دائ���رة  على  ورك���ز  اللجنة  أه���داف 
فيهم، وشجعهم على االلتزام بقوانن ولوائح 

ونظم وآداب املكان.
والترفيه  للتعليم  املناسب  الوقت  اختر   >
عليهم  باحلرص  الشعور  وأظهر  وال��زي��ارة، 

حتى يعيشوا في أمان دائم.
له  وتستغفر  املخطئ  تعفو عن  أن  < يجب 
وتنصحه بينك وبينه وتطوي الصفحة، وإن 
تكررت منه تخبر بها وال��ده، وإن كان يؤثر 
في اآلخرين بسلوكه السيئ فا تتأخر في 
إرجاع الرسوم إلى أهله واالعتذار عن عدم 

قبوله حفاظا على اآلخرين.
وبكل  تلميحا  األخطار  إلى  النظر  الفت   >

لباقة دون النقد املباشر الذي ال تكسب منه 
سوى إيغار الصدور؛ فقد قال ] لعبدالله 
بن عمر: »نعم الرجل عبدالله لو كان يقوم 

من الليل«.
< ق��دم االق��ت��راح��ات امل��ه��ذب��ة: ق��رر مجلس 
سنوات  قبل  إلكتريك(  )جنرال  شركة  إدارة 
الشركة،  في  احلسابات  قسم  رئيس  إقالة 
وكان مهندسا كهربائيا عبقريا طاملا انتفعت 
قسم  إدارة  في  ينجح  لم  لكن  الشركة  منه 
احلسابات، وكانت الشركة تقدره وال تنسى 
فضله فاخترعت له منصب املهندس املستشار 

للشركة وسلمت إدارته لشخص آخر.
وال  اآلخ��ري��ن  م��ع  ب��اس��ت��ع��اء  تتعامل  ال   >
أوتفتح  االس��ت��ه��زاء  أو  ب��األل��ق��اب  ال��ت��ن��اب��ز 
»للضغط على فان« فهذا أسلوب  املجال: 

طارد ومنفر.
< مشاركة الشباب في أتراحهم وافراحهم، 
ت��أخ��روا وتبدي  ال��دائ��م عنهم إذا  وال��س��ؤال 
وإليه  البيت  م��ن  للمواصات  اس��ت��ع��دادك 
وك��ذل��ك إذا م��رض أح��د ف��ي امل��رك��ز فهذه 
مسؤولية على عاتقك وال تتصل على ذويه 
التخلي يترك  امل��رك��ز؛ ألن ه��ذا  ألخ��ذه من 
آث����ارا س��ي��ئ��ة، وال م��ان��ع أن ت��ش��اوره��م عن 
ليعطيه  الطبيب  إلخ��ب��ار  الصحية  ظ��روف��ه 

الدواء الناجع بإذن الله.
االستهال  وحسن  احلديث  في  البراعة   >
بتقديرهم  تفوز  يجعلك  لآلخرين  وتقديرك 
االختيار؛  حلسن  واشكرهم  وامدحهم  لك، 
فالناس يحبون الشكر والتشجيع كما جاء في 
احلديث: »من صنع إليكم معروفا فكافئوه«.

< دربهم على قانون احلصاد، فنحن نحول 
الترفيه لكسب اخلبرات وننثر البذور جلني 

الثمرة وحصادها.

أغلب األنشطة الصيفية بدأت في بالعد 
بدأت  ولكن  أعمالها،  النتهاء  التنازلي 
ك��ان��ت طاردة  ال��ل��ج��ان  ب��ع��ض  أس��م��ع أن 
لفلذات أكبادنا وقاسية في التعامل معهم 
ومنفرة في أسلوبها، ويبرز ذلك من سوء 
دورة  إقامة  وع��دم  للمسؤولن  اختيارها 
اآلخرين  م��ع  التعامل  ف��ن  ف��ي  تدريبية 
تنافس  فهناك  فيهم،  والتأثير  لكسبهم 
ك��ب��ي��ر ف��ي ال��س��اح��ة وأن��ت��م ج��ه��ة دعوية 
ومستأمنون وكسبتم ثقة الناس فلماذا ال 

تستمرون على نهج أسافكم؟!
<  ق��ال عمر ب��ن اخل��ط��اب � رض��ي الله 
عنه ثاث تثبت لك الود في صدر أخيك: 
أن تبدأه بالسام، وتوسع له في املجلس، 

وتدعوه بأحب األسماء إليه.
وقت  خ���ارج  لاطمئنان  ع��ن��ه  ت��س��أل  ث��م 
معه  املشترك  اهتمامك  وتظهر  ال��دورة، 
وال  عليه  السرور  وتدخل  معه  وتتواضع 

سيما بتقدمي الهدايا إليه وخدمته.
< هذا الشاب يحب الترفيه واالبتسامة 
معه وملن يستمع إليه وعدم الغضب ألتفه 
األسباب؛ فهذا يزعجه ويؤرق أهله معه.

< الشباب يحب من يشجعه على أعماله 
م��ث��ا: ح��رص��ه ع��ل��ى احل��ض��ور ومتابعة 
األن��ش��ط��ة وإجن�����از ال��ت��ك��ال��ي��ف ف���ي بيته 

واستعداده الدائم للتنافس في اخلير.
< على املسؤول أن يحرص على هندامه 
وال��ل��ط��ف في  الطيبة  وال��رائ��ح��ة  اجل��ي��د 
التعامل ويشاور اآلخرين ويستحوذ على 

قلوبهم.
وال���ل���وم وتناس  اب��ت��ع��د ع���ن اجل�����دال   >
األخ��ط��اء، وت��رف��ع عما ف��ي أي��دي الناس 

تكن محبوبا لديهم.

كسب اآلخرين والتأثير فيهم نعمة عظيمة


