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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}

دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

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

فاكس: 25339067
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

املراسالت

االشرتاكات

وكالء التوزيع

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

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

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

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

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

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

4622182

طريق  في  مباركة  خطوات  والتنمية  العدالة  حزب  بقيادة  تركيا  خطت 
من  عقود  سبعة  ومحو  اإلسالمية  أصالته  إل��ى  املسلم  البلد  ه��ذا  إع���ادة 
سياسة العلمنة اجلائرة التي فرضها عليها »كمال أتاتورك«، والتي ضاهت 
ما فعله الشيوعيون املجرمون في االحتاد السوفييتي السابق من اضطهاد 

للمسلمن وطمس لهويتهم والسعي الجتثاث اإلسالم من قلوبهم.
أردوغ��ان وجول خطوات ثابتة،  والتنمية بقيادة  العدالة  لقد سار حزب 
لكنها هادئة ومتأنية في طريق أسلمة البالد واستفادوا من أخطاء »جنم 
أجهضوا  حتى  العلمانين  جميع  حزبه  على  أّل��ب  ال��ذي  أرب��ك��ان«  ال��دي��ن 
جتربة األسلمة التي بدأها، وركز أردوغان أوال على اجلانب االقتصادي 
وتنميته حتى تطور االقتصاد التركي ومنا، كذلك لم يتكلم احلزب عن 
التعديالت  من  مجموعة  واقترح  الجتثاثها،  سعيه  أو  للعلمانية  رفضه 
االحتاد  ل��دخ��ول  التجهيز  ذري��ع��ة  حت��ت  القوانن  ومشاريع  الدستورية 
األوروبي، وكلها تصب في محاربة الظلم واالضطهاد، ثم أجرى احلزب قبل 
شهرين استفتاًء شعبيا حول بعض مواد الدستور؛ ليقلص من صالحيات 
احملكمة الدستورية وسلطة اجليش، والسيما أن اجليش كان هو املعضلة 
الكبرى أمام إدخال تعديالت إسالمية في تركيا وهو حامي العلمانية في 
مرات  ث��الث  احلكم  على  باالنقالب  عقود  ثالثة  خ��الل  ق��ام  وق��د  تركيا، 
وإعادة تثبيت النظام العلماني، كما كانت احملكمة الدستورية تنقض كل 
قانون يقره البرملان يسعى ألسلمة البالد، وكانت نتيجة ذلك االستفتاء 

مشجعة؛ إذ صّوت غالبية الشعب للتعديالت املقترحة.
الذين  فيه  مينع  ق��رارا  أيام  قبل  للتعليم  األعلى  املجلس  أقر  فقد  أخيرا 
التلميذات  طرد  من  التعليمية  املؤسسات  في  احلجاب  لبس  من  مينعون 
تركن  الالتي  الطالبات  آلالف  املجال  سيفتح  وبذلك  املؤسسات،  تلك  من 
التعليم بسبب ذلك املنع وتركن املجال لغيرهن من غير امللتزمات لتلقي 
العلمانيون  ثار  فقد  وبالطبع  الدولة،  في  الرفيعة  املناصب  وتبوؤ  العلم 
العدوانية  احلرب  من  تركيا  ملوقف  كان  وقد  وتوعدوا،  وتهددوا  كعادتهم 
الصهيونية على غزة قبل عامن ومن تسيير قافلة اإلغاثة إلى غزة صدى 
حن  في  الصهيونين  جرائم  استنكرت  حيث  اإلسالمي؛  العالم  في  كبير 

صمت معظم حكام العرب.
البالد  أسلمة  نحو  مسعاهم  في  التوفيق  هو  تركيا  لقادة  نتمناه  ما  كل 
الله  ونسأل  واحلاقدين،  املتربصن  شر  تعالى  الله  يجنبهم  وأن 
تعالى أن يعيد على أيديهم لهذا البلد املسلم دوره التاريخي 
في حماية حمى اإلسالم والدفاع عنه، ونتمنى من الدعاة 
إلى الله تعالى في كل مكان أن يستفيدوا من جتربة تركيا 
والتدرج  احلكمة  باستخدام  بلدانهم  أسلمة  سبيل  ف��ي 
اإلسالم  إلى  تتوق  جميعها  املسلمة  فالشعوب  والثبات، 
وإلى أن ترى رايته خفاقة في كل مكان، وتنتظر بفارغ 

الصبر أن ُيرفع عن كاهلها ذل العبودية والتغريب.
احلسنة  وامل��وع��ظ��ة  باحلكمة  رب��ك  سبيل  إل��ى  }ادع 
أمة  }ول��ت��ك��ن منكم  أح��س��ن{،  ه��ي  بالتي  وج��ادل��ه��م 
وينهون  باملعروف  وي��أم��رون  اخلير  إل��ى  يدعون 

عن املنكر وأولئك هم املفلحون{.
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المسح على 
الحذاء الرياضي

< ألبس حذاء رياضيًا أعاله قريب 
من الكعبن، فهل يجوز املسح عليه 
أجد  أنني  والسيما  فيه  والــصــالة 
مشقة في خلعهما في دورات املياه 
– علمًا بأنني لبست اجلوربن على 

طهارة سابقة؟ جزاكم الله خيرًا.
يخلع  احل����ذاء ال  ه���ذا  ك���ان  إذا   <
عند املجالس وال في الفراش وإمنا 
اجلورب  كمالزمة  للنوم  مالزم  هو 
له فامسح على اجلميع، وإن كنت 
أو  امل��س��ج��د  دخ��ول��ك  ع��ن��د  تخلعه 
دخولك املنزل أو نحو ذلك فإنه ال 

ميسح عليه.

تقبيل المصحف.. 
ليس من فعل السلف

أرى من بعض األشخاص تقبيل   >
املصحف عند الفراغ من القراءة 
في املسجد، وقد اعتدت رؤيتهم 
على هذه احلال كلما فرغوا من 
أم  العمل أصل  القراءة فهل لهذا 

ال؟ جزاكم الله خيرًا.
> ال أعلم أصاًل في مشروعية تقبيل 
فتعظيم  ق���راءة،  ك��ل  عند  املصحف 
املسلم  ق��ل��ب  ف��ي  تعظيم  امل��ص��ح��ف 
ال��ل��ه بتطبيق  ل��ك��ت��اب  م��ع��ّظ��م  وأن����ه 
أوامره والبعد عن نواهيه، أما اعتياد 
التقبيل بعد كل قراءة فال أعلم لهذا 
أصاًل من سنة محمد ]، وال أعلم 
له أصاًل من فعل خلفائه الراشدين 

والصحابة عموماً.

النساء  مبالحقة  اجلاهلن  بعض  يقوم   >
فما  والـــشـــوارع،  األســــواق  فــي  ومعاكستهن 
حكم ذلك؟ وما الطريقة املناسبة لتوضيح 

ما هم عليه من خطأ؟ جزاكم الله خيرًا.
> نصيحة اجلنسني، فتنصح املرأة املسلمة 
أال تتبرج وأال تخرج بزينة تفنت بها الرجال، 
على  ت��ك��ون  وأن  ق��ول��ه��ا،  ف��ي  تخضع  وأال 
مستوى جيد من التحفظ في السوق، فال 
تبدي زينتها وال تتحدث مع الرجال طوياًل، 
وال  متعطرة  السوق  تدخل  وال  الله  وتتقي 

بلباس يشف عن تقاطيع جسمها، كما أنه 
يوجه أيضاً خطاب لهؤالء الشباب أن يتقوا 
الله في أنفسهم، والعفة عما حّرم الله وأن 
جَلّ  الله  ق��ول  وميتثلوا  أبصارهم  يغضوا 
وا ِمْن أَبَْصاِرِهْم  وعال: }ُقل ِلّلُْمْؤِمِننَي يَُغُضّ
َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك أَْزَكى لَُهْم{ )النور: 
املسلمة كما سبق على  امل��رأة  30(. وحتث 
الرجال  م��ن  ال��ق��رب  ع��ن  وال��ب��ع��د  التستر 
واحلرص على أن تكون على هيئة جيدة من 

تستر وبعد عن كل ما يثير فتنة الرجال.

وصايا النساء في األسواق

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

 - الـــلـــه  هـــداهـــم   - الـــشـــبـــاب  بــعــض  أرى   >
يحلقون رؤوسهم على شكل قزع أو ما يسمى 
)كابوريا( وهي فيها تشبه بالكافرين، كما 
ويضعون  أولئك  لباس  يحاكي  لباسهم  أن 
مالبسهم..  على  والرياضين  املغنن  صور 
اإلنكار  ميكن  وكيف  كله؟  ذلــك  حكم  فما 

عليهم ونصحهم؟ جزاكم الله خيرًا.

< أرى بعض املصلن ال يقيم ظهره عند الركوع، كما أنهم 
يرفعون أقدامهم عن األرض عند السجود.. فما حكم 

صالتهم هذه؟ وما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا.
> النبي ] كان يعتدل في ركوعه ويستوي في ركوعه 
على  م��اء  ق��دح  وض��ع  ل��و  الصحابة:  بعض  يقول  حتى 
ظهره ما حترك ذلك القدح حلسن ركوعه ]، وكان 
يأمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: اجلبهة - وأشار 
إلى أنفه - واليدين والركبتني وأطراف القدمني، فمن 
رفع إحدى قدميه ولم يسجد عليها كان مخاًل بالسجود 

وال تصح صالته.

الزكاة لراغبي 
الزواج

الزكاة  إعــطــاء  حــكــم  مــا   >
وحتصن  الــــــزواج  لــراغــبــي 

أنفسهم؟
على  امل��ق��ب��ل  ك����ان  إذا   <
القدرة  عنده  ليس  ال��زواج 
على  ال���ك���اف���ي���ة  امل�����ادي�����ة 
تكاليف الزواج فإنه يُعطى 

من الزكاة.

> ال��رس��ول ] أم��ر بحلق ال���رأس كله 
أو تركه كله؛ فحلق بعضه وترك بعضه 
هو القزع املنهي عنه.. أما اعتياد وضع 
الالعبني  لبعض  ص��وراً  الشباب  بعض 
على مالبسهم وصالتهم بها فهذا حرام 
في  ال��ص��ورة  اس��ت��ص��ح��اب  ألن  عليهم؛ 

الصالة حرام.

استصحاب الصورة في الصالة.. حرام

الركوع والسجود الصحيحان
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< تلصق باإلسالم تهم هو براء منها مثل اإلرهاب 
ونحوه.. كيف ميكن للعلماء والدعاة واملسلمن 
اإلسالم..  محاسن  وإيــضــاح  التهم  هــذه  تفنيد 

وما دور وسائل اإلعالم اإلسالمية في ذلك؟
من  األي���ام  ه��ذه  ف��ي  تثار  التي  املصطلحات  ه��ذه   <
مثل مصطلح )اإلرهاب( و)حقوق اإلنسان( و)حقوق 
امل���رأة( و)ال��دع��وة إل��ى احل��ري��ة وال��ع��دال��ة(، ك��ل هذه 
ليخفوا  أع��داء اإلس��الم  ألفاظ ومصطلحات يطلقها 
خلفها مؤامراتهم ضد اإلسالم وأهله، وحربهم على 
اإلس��الم وأهله، وه��ذا األم��ر ليس جديداً وإمن��ا هو 
قدمي منذ ظهور اإلسالم، وقد أخبرنا الله عنهم في 
الَِّذيَن  يَ��َوُدّ  ا  : }َمّ كتابه العزيز، حيث يقول عَزّ وج��َلّ
َل َعلَيُْكم  يُنََزّ امْلُْشِرِكنَي أَن  ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َوالَ  َكَفُرواْ 
)البقرة: 105( ويقول سبحانه:  ِبُّكْم{  َرّ ن  ِمّ َخيٍْر  ْن  ِمّ
واْ لَْو تَْكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ َفتَُكونُوَن َسَواء{ )النساء:  }َوُدّ
89(، ويقول عز وجل: }َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ 
ويقول   ،)120 )البقرة:  ِملَّتَُهْم{  تَتَِّبَع  َحتَّى  النََّصاَرى 
ن  ِمّ ونَُكم  يَُرُدّ لَْو  ْن أَْهِل الِْكتَاِب  ِمّ َكِثيٌر  سبحانه: }َوَدّ 
بَْعِد  ن  ِمّ أَنُفِسِهم  ِعنِد  ْن  ِمّ َحَسداً  اراً  ُكَفّ ِإمَياِنُكْم  بَْعِد 
الكفرة  )البقرة: 109(، وهؤالء   } ��قُّ احْلَ لَُهُم   َ تََبنَيّ َما 
أمة محمد ]  احلسدة يسلكون في سبيل إض��الل 
واحلربية  امل��ادي��ة  بالقوة  سبيل  كل  احل��ق  دينهم  عن 
وأيضاً بالكالم ووسائل اإلعالم والغزو الفكري وتفريق 

املسلمني شيعاً وأحزاباً، كل هذه من أساليبهم املاكرة 
وكلها للصد عن دين الله، وقد نبهنا الله إلى هذا في 
كتابه العزيز فقال سبحانه: }ِإن يَثَْقُفوُكْم يَُكونُوا لَُكْم 
وا  وِء َوَوُدّ أَْعَداء َويَبُْسُطوا ِإلَيُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَلِْسنَتَُهم ِبالُسّ
لَْو تَْكُفُروَن{ )املمتحنة: 2(، ومعنى اآلية أن الكفرة إذا 
ما متكنوا من املسلمني وظفروا بهم فإنهم يبسطون 
إليهم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتم، فكل 
ما قدروا عليه من أذى لنا باملقال والفعال سيوصلونه 
نكفر   ،} تَ��ْك��ُف��ُروَن  لَ��ْو  واْ  }َوُدّ ق��ال سبحانه:  ثم  لنا، 
كافة  إل��ى  العاملني  رب  من  مرسل  وأن��ه  بالنبي ]، 

الناس، بل إلى اجلن أيضاً.
حقيقتهم  هي  ه��ذه  ديننا؛  ونترك  برسالته  نكفر  أو 
وإن  وقلوبهم  ضمائرهم  عليه  انطوت  ما  هو  وه��ذا 
حاولوا إخفاءه حتت مسميات يخدعون بها الرعاع، 
فالواجب على  أمرهم،  لنا  وجلّى  الله  فقد فضحهم 
إليه  ويلجؤوا  ربهم  إل��ى  يعودوا  أن  جميعاً  املسلمني 
ويجب  لربهم،  الدين  ويخلصوا  عباداتهم  ويصححوا 
عليهم أن يتحدوا على كلمة احلق ويكونوا صفاً واحداً 
في وجه أعداء الدين ال يفرق بينهم نسب وال بلد، بل 
ِإْخَوةٌ{ )احلجرات:  امْلُْؤِمنُوَن  َا  إخوة }ِإمَنّ هم جميعاً 
10(، كما يجب علينا جميعاً أال نركن ألعداء الدين 
الله  وال ننساق خلفهم وال نخضع ملخططاتهم، وفق 

اجلميع ملا يحبه ويرضاه.

اتهام اإلسالم

زيادة األعمال الصالحة.. ُتضعف الوسوسة
< تنتابني بعض الوساوس واألفكار السيئة 
حول خالق الكون واملدبر له والتي ال ميكن 
أحــد، فكيف  التلفظ بها عند  أو  بها  البوح 

أتخلص منها؟ جزاكم الله خيرًا.
> املسلم ينبغي له أن يسعى فيما يقوي به 
سواء  الطاعات  من  باالزدياد  وذلك  إميانه 
اجلوارح،  أعمال  أم  لسانية  أم  قلبية  كانت 
ألنه كلما زاد إميان العبد بربه ضعف سلطان 
حريص  والشيطان  عليه،  إبليس  الله  عدو 
كل احلرص على إغواء بني آدم حسداً منه 

وبغياً، يقول الله عنه: }َقاَل َفِبَما أَْغَويْتَِني 
ثَمُ آلِتَينَُّهم  امْلُْستَِقيَم  لَُهْم ِصَراَطَك  ألَْقُعَدَنّ 
اِنِهْم  أمَْيَ َوَعْن  َخلِْفِهْم  َوِمْن  أَيِْديِهْم  بنَْيِ  ن  ِمّ
أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن{  ُد  َتِ َوَعن َشَمآِئِلِهْم َوالَ 

)األعراف: 16 - 17(.
هذا فعل إبليس اللعني وهذه رغبته وحرصه 
على إغواء بني آدم، لكن الله عصم عباده 
إلبليس  سلطان  فال  املخلصني  الصاحلني 
ِعَباِدي  }ِإَنّ  سبحانه:  الله  يقول  عليهم، 
اتََّبَعَك ِمَن  َمِن  ِإالَّ  َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن  لَيَْس لََك 
الَْغاِوين{ )احلجر: 42(. إذاً فالواجب على 

العبد أن يحرص على عبادة ربه واإلخالص 
له ودوام ذكره وشكره، وليسأل الله اإلعانة 
على الطاعة، وليستعذ بالله من الشيطان 
الرحمن؛ فإذا  ومن كل ص��ارف عن طاعة 
وجد شيئاً من وسوسة الشيطان ذكر الله 
واس��ت��ع��اذ ب��ه م��ن ال��ش��ي��ط��ان واش��ت��غ��ل مبا 
يصرفه عن هذا الوسواس، ومن أدام ذكر 
الله في جميع أحواله اطمأن قلبه وانشرح 
الله  يقول  ع��دوه،  كيد  واندفع عنه  ص��دره 
تَْطَمِئُنّ  اللِّه  ِب��ِذْك��ِر  }أاَلَ  وتعالى:  سبحانه 

الُْقلُوُب{ )الرعد: 28(.

زكاة مال 
األعمال 
الخيرية

< رجـــل يــقــوم على 
ألعمال  املــال  جمع 
خيرية مثل طباعة 
الكتب املفيدة، فهل 
احلـــــول  حـــــــال  إذا 
فيها  جتـــب  عــلــيــهــا 
كان  وإذا  الــــزكــــاة؟ 
مستحقًا للزكاة هل 

يأخذ منها؟
املعدة  األم������وال   <
الكتب  ل���ط���ب���اع���ة 
زكاة  وق��ف فال  هي 
عليها، والذي اؤمتن 
يتعدى  ال  ع��ل��ي��ه��ا 
يأخذ  وال  ع��ل��ي��ه��ا 
شيئاً منها، بل يبقيه 
الذي  مصرفه  على 
ُعنّي له وهو طباعة 

الكتب.
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بتقدمي  »تعهدها  الكويت  أعلنت   - كونا 
نصف مليون دوالر لعام 2011 في مؤمتر 
املانحني للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز 

والسل واملالريا«. 
األمم  ف��ي  للكويت  ال��دائ��م  امل��م��ث��ل  وق���ال 
املتحدة السفير منصور العتيبي في كلمته 
الصندوق  لتمويل  ال��ث��ال��ث  امل��ؤمت��ر  أم���ام 
واملالريا:  والسل  اإلي��دز  ملكافحة  العاملي 
الكويت  دول����ة  ت��ع��ه��د  أع��ل��ن  أن  »ي��س��رن��ي 
 2011 عام  دوالر  ألف   500 مبلغ  بتقدمي 
لدعم األهداف النبيلة التي يقوم بها هذا 

الصندوق«. 
أسهمت  الكويت  »حكومة  أن  إل��ى  وأش��ار 
في  العاملي  الصندوق  لهذا  دوالر  مبليون 
عام 2003 واعتبارا من عام 2008 قررت 
الصندوق  في  املساهمة  الكويت  حكومة 

مببلغ نصف مليون دوالر سنويا«. 
الثالث  اللقاء  أن  »ن��رى  العتيبي:  وأض��اف 
في  ج��اء  العاملي  ال��ص��ن��دوق  ه��ذا  لتمويل 
وقت حساس ومناسب وال سيما في هذه 

املرحلة بعدما أكد قادة العالم من جديد 
اإلمنائية  األه�����داف  بتحقيق  ال��ت��زام��ه��م 

لأللفية بحلول عام 2015«. 
ولفت إلى أن »ثمة تقدما كبيرا« قد حتقق 
في مكافحة ه��ذه األم��راض بيد أن��ه »ما 
به«. وبني  القيام  يتعني  الكثير  زال هناك 
»بالطبع نحن سعداء جدا لإلشارة بإحراز 
تقدم كبير في هذا املجال، ومع ذلك فإننا 
ندرك جيدا أن هذه املعركة لم تنته بعد، 

وال يزال هناك الكثير يتعني القيام به«. 
كما أشار السفير الكويتي في كلمته إلى 
كي  )ب��ان  املتحدة  األمم  ع��ام  أن سكرتير 
مون( قد صرح في تقريره )الوفاء بالوعد( 
تراجع عدد حاالت اإلصابة بفيروس نقص 
املناعة البشرية مبعدل 30 في املائة في 
عام  في  معدالته  أقصى  عن   2008 ع��ام 
مليون حالة كما  بلغت 3.5  والتي   1996
ارتفع عدد املرضى الذين يتلقون األدوية 

في عام 2008 بنسبة 42 في املئة. 
وذكر »أن هذا التقدم لم يكن كافيا لعكس 

اجتاه هذا الوباء نظرا ألن الوقاية لم تتلق 
الوقت نفسه  كافيا«، مشيرا في  اهتماما 
اإلصابة مبرض  معدالت  »تراجع  أن  إلى 
إلى  نبه  أنه  إال  تفاؤل  مبعث  كانت  السل 

بطء هذا التراجع«. 
وفي ما يتعلق باملالريا قال العتيبي: »رغم 
زيادة اجلهود والتدخالت التي جاءت في 
بشكل  امل��الري��ا  ملكافحة  املناسب  ال��وق��ت 
 250 وج��ود   2008 ع��ام  شهد  فقد  كبير 
إلى  أدى  ما  باملالريا  مليون حالة مصابة 
وفاة 850 ألف منها معظمها في أفريقيا«. 
وقد اجتمعت البلدان املانحة واملؤسسات 
اخل��اص��ة وال��ش��رك��ات واألف����راد ف��ي مقر 
األمم املتحدة للمشاركة في املؤمتر الذي 
يستمر يومني لتجديد التمويل على مدى 
شراكة  أجل  من  املقبلة  الثالث  السنوات 
الثالثة  األم����راض  ه���ذه  ملكافحة  ع��امل��ي��ة 
ال��ق��ات��ل��ة وس��ي��ت��م اإلع�����الن ع���ن مجموع 
التبرعات في وقت الحق والتي يرجح أن 

تقدر باملليارات.

نصف مليون دوالر من الكويت في  لصندوق مكافحة اإليدز والسل والمالريا 

 دعت الكويت املجتمع الدولي إلى تكثيف 
ومحاربة  ال��ت��س��ام��ح  ق��ي��م  ل��ن��ش��ر  ج���ه���وده 
الديانات  م��ن  ب��أي  اإلره���اب وع��دم ربطه 
السماوية، كما جددت دعمها القتراح خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد 
العزيز بإنشاء مركز دولي ملكافحة اإلرهاب 

حتت مظلة األمم املتحدة. 
اللجنة  وم��س��ؤول  الثاني  السكرتير  وأك��د 
األمم  في  الدائم  الكويت  لوفد  القانونية 
امل��ت��ح��دة م��ح��م��د ع��ب��د ال��ل��ه ال��ع��ت��ي��ق��ي في 
التابعة  القانونية  اللجنة  أمام  ألقاها  كلمة 
إلى  ت��دع��و  ال��ك��وي��ت  أن  ال��ع��ام��ة  للجمعية 
تضافر اجلهود لقيام جبهة موحدة حملاربة 

اإلرهاب. 

وقال: إن الكويت حترص على تفعيل التعاون 
في مجال مكافحة اإلرهاب من خالل التنسيق 
مع األجهزة األمنية اإلقليمية والدولية وتطبيق 

جميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة. 
الكويت ترى أن جلان اجلزاءات  أن  وأوض��ح 
الشفافية  إل��ى  حتتاج  األم��ن  ملجلس  التابعة 
إدراج  في  والواضحة  املنصفة  واإلج����راءات 
أسماء األفراد والكيانات أو رفعها من قوائم 
اجلزاءات بغية تعزيز احترام القانون وحقوق 
اإلنسان، وحذر من استخدام املعايير املزدوجة 

في مكافحة اإلرهاب. 
بالغة  أهمية  ت��ول��ي  ال��ك��وي��ت  أن  على  وش���دد 
ملكافحة  الشاملة  االتفاقية  م��ش��روع  إلجن��از 
اإلره���اب ال��دول��ي م��ع ض���رورة وض��ع تعريف 

بينه  والتمييز  ل��إلره��اب،  وواض���ح  شامل 
وب���ني امل��ق��اوم��ة امل��ش��روع��ة وال���دف���اع عن 
النفس ومقاومة العدوان وفقاً مليثاق األمم 

املتحدة. 
وأش�����ار ال��ع��ت��ي��ق��ي ف���ي ك��ل��م��ت��ه إل���ى جهود 
الكويت في مجال مكافحة اإلرهاب، ومنها 
إنشاء مركز السالم الكويتي إلعادة تأهيل 
ومعاجلة  إره��اب��ي��ة،  قضايا  ف��ي  املتهمني 
الوطنية  اللجنة  وتشكيل  املنحرف،  الفكر 
ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 
واإلجراءات الرقابية لتنظيم عمل اللجان 
لعدم  اخليرية في جمع التبرعات ضماناً 
استخدامها في أي أعمال إرهابية أو غير 

مشروعة. 

 الكويت تدعم اقتراح خادم الحرمين بمركز دولي لمكافحة اإلرهاب
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ارت��ف��ع��ت أس���ع���ار ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة بصورة 
واضحة وكثرت الشكاوى في اآلونة األخيرة 
التجار  ارتفاع األسعار، حيث قام بعض  من 
قام  كما  ال��ض��روري��ة،  السلع  أس��ع��ار  ب��زي��ادة 
بعض ضعاف النفوس بتخزين واحتكار هذه 
يبيعها  ث��م  ثمنها  يرتفع  حتى  ال��ض��روري��ات 
رفع  حكم  فما  عليه  كانت  مما  أغلى  بسعر 

األسعار؟ وهل تسعير السلع واجب؟ 
أن  املسباح  ناظم  اإلس��الم��ي  الداعية  يؤكد 
للعدل  امل��ب��رر مخالف  األس��ع��ار غير  ارت��ف��اع 
وم��خ��ال��ف ل��ق��ي��م اإلس������الم ال��س��ام��ي��ة التي 
املسلمني  بني  والتكافل  التعاون  على  حثت 
السلع  لبعض  حاجتهم  استغالل  عن  ونهت 
األساسية. وعن مواجهة هذه الظاهرة، قال 
احلمالت  طريق  عن  يتم  املسباح:  الداعية 
ويجوز  عليها  للقضاء  والشعبية  احلكومية 
ت��دخ��ل ول���ي األم����ر أو م���ن ي��ن��وب ع��ن��ه في 
التجار،  بعض  ملنع ظلم  السلع  بعض  تسعير 
والسيما أن الشريعة قد جاءت بإزالة الضرر 
عموما وحتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر 
بقول  واس��ت��دل  العام  ملصلحة  م��راع��اة  العام 
الرسول]: »ال ضرر وال ضرار«، فالتسعير 
الناس سعرا  نائبه على  أو  اإلم��ام  أن يسعر 
يجبرهم على التبايع به والراجح فيه اجلواز 
ال��ع��ام��ة، والس��ي��م��ا إذا كانت  ع��ن��د احل��اج��ة 
بحيث  مفتعلة  ألس��ب��اب  رفعت  ق��د  األس��ع��ار 
يكون فيها ظلم واقع على املستهلكني فيجوز 
الظلم  رفع  وهي  للمصلحة  حينئذ  التسعير 
عن املستهلكني، وثانيها أال يكون سبب الغالء 

قلة العرض أو كثرة الطلب. 
الشريعة  بكلية  العقيدة  قسم  رئيس  يقول 
الشطي:  بسام  د.  االسالمية  وال��دراس��ات 
إن هناك صمتا مريبا من أصحاب القرار 
ملا يرونه ويلمسونه ويسمعون به من ارتفاع 
األسعار دون مسّوغ يذكر فضال عن الغش 
ملاذا  وتساءل:  اجل��ودة.  وفقدان  والرشاوى 
ال��وزارة املختصة نفسها ما الذي  ال تسأل 

حدث في ارتفاع األسعار في جميع السلع؟ 
وملاذا يتفاوت السعر من جمعية إلى أخرى 
وم���ن س���وق جت����اري إل���ى ش��ب��رة اخلضار؟ 
بني  ال��رش��وة  انتشار  املسألة  ف��ي  والغريب 
إال  هم  ال  فأصبح  الرقابية  اجلهات  بعض 
ملء اجليب باحلرام واحلالل حقا إنها حالة 

مأساوية. 
املواطنني  ال��ش��ك��اوى م��ن  م��ع كثرة  وأض���اف، 
واملقيمني حول زيادة أسعار السلع من ناحية 
ومن ناحية أخرى احتكارا بعض التجار سلعا 
وينزلها  سعرها  ي��رف��ع  ث��م  وض��روري��ة  مهمة 
ال��ش��رع في  الشطي رأي  د.  وب��ني  ل��ألس��واق 
تسعير السلع، فقال: هناك مذهبان، مذهب 
وقد  يجيزه،  ومذهب  ومينعه  التسعير  يحرم 
حديث  منها  بأدلة  للتسعير  املانعون  استدل 
السعر في  ق��ال: غ��ال  الله عنه  أن��س رض��ي 
املدينة على عهد رسول الله] فقال الناس: 
فقال  لنا،  فسعر  السعر  غال  الله  رس��ول  يا 
رسول الله]: »إن الله هو املسعر، القابض، 
الباسط، ال��رزاق، وإن��ي ألرج��و أن ألقى الله 
يطلبني مبظلمة  منكم  أحد  وليس  وجل  عز 

من دم وال مال«. 
الداللة  وج��ه  د.الشطي  بني  املنع  أدل��ة  وع��ن 
في هذا احلديث من وجهني: أحدهما أنه لم 
يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز ألجابهم إليه، 
والثاني، أنه علل االمتناع عن التسعير بكونه 

مظلمة والظلم حرام. 
امل��وط��أ ع��ن سعيد بن  ف��ي  م��ال��ك  وم���ا رواه 
املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه 
مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له 
عنه:  الله  له عمر رض��ي  فقال  ال��س��وق،  في 
ترفع من  أن  وإم��ا  السعر  تزيد في  أن  »إم��ا 
سوقنا« فلما رجع عمر رضي الله عنه حاسب 
نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي 
ملكت علي ليس عزمية مني وال قضاء إمنا 
البلد فحيث  هو شيء أردت به اخلير ألهل 

شئنا نبيع وكيف شئنا نبيع«. 

االرتفاع غير المسّوغ لألسعار محّرم باتفاق العلماء 
وأضاف د.الشطي: التسعير سبب الغالء ألن 
اجلالبني إذا بلغهم ذلك لم يأتوا بسلعهم إلى 
بلد يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون 
ويكتمها  بيعها  بضاعة ميتنع عن  عنده  ومن 
ويطلبها أهل احلاجة فال يجدونها إال قليال، 
فيرفعون من ثمنها فترتفع األسعار ويحصل 
األضرار باجلانبني، جانب املالك في منعهم 
منعه  في  املشتري  وجانب  أمالكهم،  بيع  من 

من الوصول إلى غرضه فيكون حراما. 
وبني د. الشطي أن هذه األدل��ة ال تدل على 
في  عامة  قاعدة  بوصفها  التسعير  في  املنع 
كل األحوال والظروف، ولكنها تدل على املنع 

من التسعير. 
في األحوال العادية التي يكون التسعير فيها 
مجحفا بحق البائع أو العامل الذي يقوم مبا 
يجب عليه من امتناع عن االحتكار أو التواطؤ 
إلغالء األسعار ورفعها، وذلك أن االمتناع عن 
التسعير جاء معلال واألحكام تدور مع العلة 
الشريف  أن احلديث  ووضح  وعدما،  وجودا 
يبني أن الرسول] امتنع عن التسعير نظرا 
ألن فيه مظلمة وذلك ألنه لم يكن هناك ما 
يقتضي التسعير في ذلك الوقت، ألن ارتفاع 
واحتكارهم،  التجار  بفعل  يكن  ل��م  األس��ع��ار 
وإمنا كان ذلك نتيجة لعوامل أخرى ال شأن 

لهم بها. 
فيها  تتدخل  أن  يجب  ال��ت��ي  احل���االت  وع��ن 
على  ال��ش��ط��ي:  ق��ال  السلع  بتسعير  ال��دول��ة 
بيع  على  التجار  وجت��ب��ر  تتدخل  أن  ال��دول��ة 
الناس  ح��اج��ة  ح��ال  ف��ي  وتسعيرها  سلعهم 
إلى السلعة وإذا حدث احتكار لها وفي حالة 
مخصوصني(  بأناس  البيع  )حصر  احلصر 
وف���ي ح��ال��ة ت��واط��ؤ ال��ب��ائ��ع��ني ف���إذا اقتضت 
املصلحة والعدل في التسعير فإنه واجب ولي 
يحقق  أن  يجب  ولكن  ذل��ك،  يفعل  أن  األم��ر 
هذا السعر العدالة وأال يكون مجحفا بأحد 
ذلك  ولتحقيق  وامل��ش��ت��ري  ال��ب��ائ��ع  ال��ط��رف��ني 

يستعان بأهل اخلبرة والرأي. 
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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

الباب احلادي والعشرون :
21 -  باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب 

أو أخطأ . قال البخاري رحمه الله: 
7352 –  حدثنا عبدالله بن يزيد املقري 
بن  يــزيــد  حدثني  حــيــوة:  حدثنا  املــكــي: 
عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم 
بــن احلـــارث، عــن بسر بــن سعيد، عــن أبي 
عمرو  عــن  الــعــاص،  بــن  عمرو  مولى  قيس 
الله] يقول:  أنه سمع رسول  العاص   بن 
فله  أصــاب  ثم  فاجتهد  احلاكم  حكم  »إذا 
فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجــران، 

أجر«. 
ق���ال: ف��ح��دث��ت ب��ه��ذا احل��دي��ث أب���ا ب��ك��ر بن 
عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
وقال    . ه��ري��رة  أب��ي  ع��ن  ب��ن عبدالرحمن، 
عبدالعزيز بن املطلب ، عن عبد الله بن أبي 

بكر ، عن أبي سلمة ، عن النبي] مثله. 
 الشرح:

ال��ب��اب احل���ادي وال��ع��ش��رون: ب��اب ب��اب أجر 
احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وروى 

بن  واحدا عن عبدالله  البخاري حديثا  فيه 
البخاري  شيوخ  من  وهو  املكي  املقرئ  يزيد 
ث��ق��ة ف��اض��ل، وس��م��ي باملقرئ  امل��ش��ه��وري��ن، 
ألته  أقرأ الناس القرآن نيفا وسبعني سنة، 
رحمه الله. قال: حدثنا حيوة بن شريح، وهو 
فقيه  ثبت  ثقة  املصري،  زرع��ة  أبو  التجيبي 
بن  ب��ن عبدالله  ي��زي��د  ق���ال: حدثني  زاه���د. 
ثقة  املدني،  عبدالله  أبو  الليثي  وهو  الهاد، 
احلارث،  بن  إبراهيم  بن  محمد  عن  مكثر. 
هو التيمي أبو عبدالله املدني  ثقة له أفراد، 
وألبيه صحبة. عن بسر بن سعيد، هو املدني 
العابد، مولى ابن احلضرمي، ثقة جليل. عن 
واسمه  ال��ع��اص،  بن  مولى عمرو  قيس  أب��ي 
األربعة  وه��ؤالء  ثقة.  ثابت،  بن  عبدالرحمن 
كلهم من التابعني، وهذا من لطائف اإلسناد، 
ي��زي��د ب��ن ال���ه���اد، وم��ح��م��د ب��ن إب��راه��ي��م بن 
احل��ارث، وبسر بن سعيد، وأبو قيس مولى 
عمر بن العاص، كلهم من التابعني، وقد روى 

بعضهم عن بعض. 
كلهم قالوا: عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: أنه سمع رسول الله] يقول: »إذا حكم 

احلاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر«.

أراد ال��ب��خ��اري رح��م��ه ال��ل��ه م��ن ه��ذا الباب 
واحلديث: أنه ال يلزم من رد حكم القاضي، 
العامل  عمل  أو  العالم،  أو  املفتي  فتوى  أو 
إذا خالف الشرع، ال يلزم من رد فتواهم أو 
قالوا  مبا  أثموا  يكونوا  أن  عليهم،  حكمهم 
أو عملوا، بل إذا بذل العالم وسعه للوصول 
وسعه  القاضي  أو  احلاكم  وبذل  إلى احلق، 
كذلك واجتهد فحكم أو أفتى وخالف بذلك 
ال��ص��واب واحل��ق، فإنه يكون م��أج��ورا ، ولو 
كان  إذا  األم���ر،  ف��ي حقيقة  ال��ش��رع  خ��ال��ف 
ال��وس��ع وه��و أهل  ذل��ك بعد االجتهاد وب��ذل 

لالجتهاد، فهو مأجور أجرا واحدا.
 ولكن متى يؤجر العالم أو متى يؤجر احلاكم؟ 
يؤجر إذا كان عاملا قادرا على االجتهاد ، وأما 

اجلاهل فال؟! 
ق���ال اب���ن امل��ن��ذر رح��م��ه ال��ل��ه : وإمن���ا يؤجر 
باالجتهاد  عاملا  كان  إذا  أخطأ،  إذا  احلاكم 

فاجتهد، وأما إذا لم يكن عاملا فال.
أي: القاضي إذا كان عاملا باالجتهاد وقادرا 
على الوصول إلى معرفة احلكم الشرعي، ثم 
بذل وسعه واجتهد فأخطأ، فإنه يؤجر أجرا 
واحدا، لكن إن كان قد قضى على جهل فهو 

مأزور غير مأجور .
ثم استدل ابن املنذر في هذا املوضع بحديث: 
»أن القضاة ثالثة : قاض عرف احلق فقضى 
به فهو في اجلنة، وقاض عرف احلق فقضى 
للناس  النار، وقاض قضى  بخالفه فهو في 

على جهل فهو في النار«. 
وه���ذا احل��دي��ث أخ��رج��ه أص��ح��اب السنن، 
ومروي من عدة طرق ، وهو حديث صحيح 

شرح كتاب »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )56(

أجر العالم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
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حسن .
وق���ال اخل��ط��اب��ي: إمن���ا ي��ؤج��ر امل��ج��ت��ه��د إذا 
نعذره  الذي  فهو  االجتهاد،  آللة  جامعا  كان 
ثم  عليه،  فيخاف  املتكلف  بخالف  باخلطأ، 
عبادة،  احل��ق  في طلب  اجتهاده  يؤجر  إمن��ا 
ه��ذا إذا أص��اب، وأم��ا إذا أخطأ فال يؤجر 
ع��ل��ى اخل��ط��أ، ب��ل ي��وض��ع ع��ن��ه اإلث���م فقط؛  
فإذا قضى احلاكم على جهل، فهو في النار 

والعياذ بالله.
بغير علم  فأفتى  اإلنسان  إذا سئل   وكذلك 
فهو آثم، وقد قال]: »من أفتى بفتيا غير 
ثبت ، كان إثمه على َمن أفتاه ، ومن أشار 
على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 
خانه » رواه أبوداود.  فاإلثم يرجع عليك إن 
تكلمت بغير علم، أو حصل منك تقدمي بني 
يدي الله ورسوله] وقد قال الله: }يا أيها 
الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم{ )احلجرات: 

.)1
آللة  جامعا  كان  إذا  املجتهد  يؤجر  إمنا  إذاً 
للقرآن  ك��ان حافظا  إذا  م��ا  االج��ت��ه��اد، وه��و 
وال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة، ول���ه م��ع��رف��ة وف��ه��م لهما، 
واملفتني  الصحابة  ب��أق��وال  معرفة  وك��ذل��ك 
وقواعدها،  بالعربية  العلم  م��ع   ، والفقهاء 

فهذا ال إثم عليه إذا اجتهد ثم أخطا .
أما إذا أفتى أو حكم وأخطأ، ألنه ال يعرف 
األحكام ويجهل، ومع ذلك قضى وأفتى على 
، فإنه ال يؤجر على ذل��ك؛ ألن��ه معتد  جهل 

ومتطاول .
 وملاذا الذي يقضي ويخالف احلق له أجر؟! 
وبذله  اجتهاده،  على  واح��د  أج��ر  له  نقول: 
الله  حكم  إل��ى  ال��وص��ول  ف��ي  وتعبه  لوسعه، 

تبارك وتعالى أو حكم رسوله]. 
فاجتهد«  احلاكم  حكم  »إذا  ق��ول��ه]:  وأم��ا 
ب��دأ باحلكم قبل   ، ال��رواي��ة  ف��ي  هكذا وق��ع 
االجتهاد ، ومعلوم أنه إمنا يحكم بعد االجتهاد 
، وال يجوز له أن يحكم قبل االجتهاد ؟! وملاذا 

لم يقل : إذا اجتهد احلاكم فحكم...؟

أن  ف���������اجل���������واب: 
العلماء  املعنى عند 
اجتهد  إذا  أن������ه: 
احلاكم فحكم، هذا 
معنى قول النبي]: 

احلاكم  ح���ك���م  »إذا 
احلكم  ألن  فاجتهد«؛ 

ال يكون إال بعد االجتهاد 
يكون  وال   ، معلوم  ه��و  كما 

والفاء  االجتهاد،  قبل  احلكم 
فيكون  تعقيبية،  ل��ي��س��ت  ه��اه��ن��ا 

التقدير: إذا حكم بعد االجتهاد.
حكم  »إذا  معنى:  العلم  أه��ل  بعض  وق���ال   
يحكم  أن  أراد  إذا  أي:  ف��اج��ت��ه��د«  احل��اك��م 
أيضا  وه��ذا  أج���ران.  فله  ف��أص��اب  فاجتهد 

معنى صحيح .
 ول��ه��ذا ق��ال أه��ل األص����ول: إن��ه يجب على 
وقوع  عند  النظر  يجدد  أن  املجتهد  العالم 
النازلة مرة أخرى، وال يعتمد على االجتهاد 
السابق؛ إلمكان أن يظهر له خالف ما قضى 

أو حكم به أو أفتى سابقا . 
 وقوله: »إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر« 
يعني: بان له اخلطأ أو لم يتبني، فإن له أجرا 
على اجتهاده وتعبه في حتصيل احلكم، وال 
يكون  أج��را على خطئه؟! ولكن  له  أن  يعني 
اإلث���م م��رف��وع��ا ع��ن��ه، وه���ذا م��ن ل��ط��ف الله 
ما  يكلفهم  أنه ال  بهم  بعباده ورحمته  تعالى 
ال يطيقون كما قال: }ال يكلف الله نفسا إال 

وسعها{ )البقرة: 286(.
 وهل ميكن أن يستدل بهذا احلديث على أن 

كل مجتهد مصيب؟!
واجلواب: إذا كان املقصود بقول القائل: »كل 
في  احل��ق  على  كلهم  أنهم  مصيب«  مجتهد 
نفس األمر، فهذا خطأ!! ألن احلق ال يتعدد، 
فاحلق واحد، كما قال سبحانه: }فماذا بعد 

احلق إال الضالل{ )يونس: 32(.
إال إذا كان احلق من باب األمر املتنوع ، وهو 
أنه يجوز أن يكون كذلك، ويجوز أن يكون أيضا 
على وجه آخر، أي من األمور التي تقبل أن 

يكون 
ف�������ي�������ه�������ا 

العمل متنوعا .
مجتهد  »ك��ل  بقولهم:  املقصود  ك��ان  إذا  أم��ا 
وب��ذل وسعه  اجتهد  إذا  أنه  مصيب« مبعنى 
فأخطأ فهو مصيب من هذه اجلهة؛ ألنه لو 
إذا  أم��ا  آث��م مخطئ،  اجتهد على جهل فهو 
العلوم  من  االجتهاد  آل��ة  ميلك  وه��و  اجتهد 
فإنه  فأخطأ  لالجتهاد،  املطلوبة  الشرعية 
وسعه،  واس��ت��ف��راغ��ه  وس��ع��ه،  لبذله  مصيب 
وليس مصيبا في تلك املسألة بعينها، فهذا 

واضح واحلمد لله .
وأيضا ننبه على أن االجتهاد والقياس إمنا 
يكون عند عدم النص، وأما مع وجود النص 
فال اجتهاد وال قياس وال عقل يعارض؛ فكما 
أنه ال تيمم مع وج��ود امل��اء، وأن��ه إذا حضر 
املاء بطل التيمم ، فكذلك إذا قال الله تعالى، 
أو قال رسوله]، فال قول ألحد من الناس 
}وما  وتعالى:  ق��ال سبحانه  ك��ان،  من  كائنا 
كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
ومن  أمرهم  من  اخليرة  لهم  يكون  أن  أم��را 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضالال مبينا{ 

)األحزاب: 36(.
ُموا  وقال تعالى: }يا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَُقِدّ
اللََّه  ِإَنّ  اللََّه  َواتَّ��ُق��وا  َوَرُس��وِل��ِه  اللَِّه  يَ��َدِي  بَ��نينَْ 

َسِميٌع َعِليٌم{ )احلجرات: 1(.



كلمات في العقيدة

بقلم: د. أميـــــر احلـداد

أو  استانبول  ملدينة  السياحية  املعالم  في  جتولنا  أثناء 
)اسطنبول( كان )أيا صوفيا( املسجد الذي كان كنيسة 
ثم حتول إلى متحف أحد املعالم التي البد أن يزورها كل 

سائح.. وبعد انتهاء الرحلة وفي الباص السياحي..
عندما  السياح..  ه��ؤالء  كل  على  احلجة  أقيمت  هل   -

يقفون بني يدي الله عز وجل يوم القيامة؟!
- إن قرار إقامة احلجة من عدمها يعلمه الله عز وجل.. 
أعلم  تقيم عليه احلجة، ولكن  لم  الله أحدا  وال يعذب 
يقينا أن الله أرسل الرسل }لئال يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل{ )النساء: 165(، واعلم يقينا أننا أمة 

اإلسالم أقام الله احلجة علينا بأبلغ صورة.
- هال شرحت لي ما تعني..

وض��ع��ن��ا س��م��اع��ات ال��ش��رح ال��س��ي��اح��ي ج��ان��ب��ا.. تابعنا 
نقاشنا..

- أقام الله علينا احلجة ببعثه الرسول محمد] منا.. 
بل جعلها الله منة علينا }لقد من الله على املؤمنني إذ 
بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل 
مبني{ )آل عمران: 164(، وأقام الله علينا احلجة بأن 
جعل معجزة نبينا باقية بيننا إلى يوم القيامة، فالتحدي 
مستمر بأن يأت أحد من اإلنس أو اجلن مجتمعني مبثل 
هذا القرآن.. }قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن 
يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم 
بأن  املنة  هذه  وأكمل   ،)٨٨ )اإلس���راء:  ظهيرا{  لبعض 
تكفل بحفظ هذا القرآن.. }إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

حلافظون{ )احلجر: 9(.
حقا إنها حلجة عظيمة علينا، فال عذر لعربي ولد في 
بالد اإلسالم يقرأ القرآن ويتكلم لغة القرآن ثم ال يؤمن 

بالله ويلتزم شرائع الدين وهدي الرسول].

أكثر  وم��ا  آخ��ر  مسجد  عند  السياحي  ال��ب��اص  ت��وق��ف 
األذان في  أنك تسمع  البلد، وجميل  املساجد في هذا 

كل مكان تقريبا.. تابع السير..
وحجة أخرى زقامها الله علينا بأن بني لنا كل ما نحتاج 
لكل  }تبينا  القرآن  وجعل  القيامة،  يوم  أنفسنا  لننجي 
شيء{ )النحل: ٨9(، مما نحتاج إليه.. وأتت السنة فما 
تركت شيئا إال وفصلت فيه ما يحتاج إليه املسلم، وجعل 
إنسان.. فلم  الشريعة سهلة ميسرة يستطيعها كل  الله 
يكلف الله هذه األمة ما ال تطيق ولن يحاسبها على ما 
شرع إن لم تطيقه }ال يكلف الله نفسا إال وسعها{ فمن 
الوضوء،  على  يحاسب  ولن  يتيمم  الوضوء  يستطيع  ال 
ومن لم يستطيع القيام صلى قاعدا ولن يحاسب على 
القيام، ومن لم يستطع الصوم أطعم ولن يحاسب على 
اإلف��ط��ار، وم��ن ارت��ك��ب ذن��ب��ا ت���اب.. ول��ن يحاسب على 

الذنب.. فال حجة ألحد منا بني يدي الله..
بعد انتهاء رحلتنا السياحية.. علق صاحبي..

ومساجده  مب��آذن��ه  اجلميل  البلد  ه��ذا  أن  تعلم  ه��ل   -
وتاريخه وطيب هوائه وطعامه.. ما ينقصه؟!

- كال..
- ينقصه حسن تعامل أهله مع السياح، والسيما العرب 
للعرب نظرة اخليانة من زمن  زال��وا ينظرون  أظنهم ال 

العثمانيني والشريف حسني.
- لم يخطر على بالي هذه الفكرة، ولكني أوافقك الرأي 
في  واللطف  التعامل  حسن  من  الكثير  ينقصهم  أنهم 
سأزورهم  أنني  أظن  فال  والسالم..  واالبتسام  الكالم 

مرة ثانية.

ال حجـة لنـا
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السمات الدعوية البن القيم
من أهم سمات ابن القيم -رحمه الله- الدعوية 
حرصه على العلم منذ الصغر.. وشدة محبته 
للعلم قال احلافظ ابن رج��ب: »وك��ان شديد 
احملبة.. القتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما 
لم يحصل لغيره«. وقال ابن كثير عنه: »سمع 
احلديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة 

والسيما علم التفسير واحلديث...«.
كان لديه من عمارة قلبه باليقني بالله واالفتقار 
والعبودية واالضطرار واإلنابة إلى الله الثروة 
الطائلة والقدح املعلى في جو العلماء العاملني 

الذين هم أهل الله وخاصته.
وقال احلافظ ابن حجر عنه: »وكان إذا صلى 
يتعالى  حتى  الله  يذكر  مكانه  الصبح جلس 
النهار وي��ق��ول: ه��ذه غ��دوت��ي ل��و ل��م أقعدها 

سقطت قواي«.
»كان  كثير:  اب��ن  احلافظ  يقول  خلقه  حسن 
حسن القراءة واخللق كثير التودد، وال يحسد 

أحدا وال يؤذيه وال يستعيبه وال يحقد عليه 
أحد«، وكان ينبذ التعصب الذميم في دعوته.

وكان منهجه مناشدة الدليل مع احترام األئمة، 
قال -رحمه الله- في كتابه: »أعالم املوقعني«: 
ومقاديرهم  اإلس����الم  أئ��م��ة  ف��ض��ل  »م��ع��رف��ة 
وعلمهم  فضلهم  وأن  وم��رات��ب��ه��م  وحقوقهم 
لله ورسوله ال يوجب قبول كل ما  ونصحهم 
قالوه، وما وقع في فتاويهم من املسائل التي 
خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول ]، فقالوا 
مببلغ علمهم وكون احلق في خالفها ال يوجب 
اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة بهم، 
ه��ذان ط��رف��ان ج��ائ��ران ع��ن القصد، وقصد 

السبيل بينهما فال نؤثم وال نعصم..«
ومن سماته الدعوية أيضاً:

- أنه اعتمد على األدلة من الكتاب والسنة.
تعالى  الله  الصحابة رض��ي  أق��وال  - تقدمي 

عنهم على من سواهم.
- اجلاذبية في أسلوبه وبيانه.

- حسن الترتيب والسياق.
- ظاهرة التواضع والضراعة واالبتهال.

بأحاسيس  الفياضة  وامل��ش��اع��ر  احليوية   -
مجتمعه.

مع  الهائلة  الكتب  م��ن  مجموعة  تأليفه   -
االستدالل،  ووج���وه  األح��ك��ام  بعلل  االع��ت��ن��اء 
وحكمة  الشريعة  بتفهم  االن��ط��ب��اع  وإظ��ه��ار 

التشريع.
أعالم   - اللهفان  إغاثة  مؤلفاته:  أه��م  وم��ن 
املوقعني - أحكام أهل الذمة - دواء القلوب 
- حادي األرواح إلى بالد األفراح - الفتاوى 
الكتب  م��ن  ال��س��ال��ك��ني... وغيرها  م���دارج   -
إلى  الدعوة  أثر واض��ح في  لها  التي  القيمة 

الله تعالى.

منيرة إبراهيم

مؤمنة معالي 

تقلبات احلياة التي ال تكون في صالح اإلنسان 
ظاهرياً في أحيان، قد تستنزف دموع عينيه 
تعبيراً عن حزنه وتأّسفه على ما عرض له 
ونّغص عليه. هذا في زماننا، أما في سالف 
العصر وبدايات النبوة، فكان هّم الفرد أرفع 
دمعته  تستنزف  ال  رمبا  إذ  بكثير؛  ذلك  من 
أو ذكرى لآلخرة وعرصات  آية خاشعة،  إال 
القيامة، أو ذنب اقترفه فبكى خشيًة وتوساًل 

لله أن يرفع وزره عنه.
النبي]  أن  الصحيحة  األح���ادي���ث  ت���روي 
هدفه،  بسمو  سامية  دمعاته  وك��ان��ت  بكى، 

فكان يسبلها شفقًة ورحمة بأمته، راجياً فوزهم 
وانتصارهم في الدنيا واآلخرة.

فعن عائشة أم املؤمنني رضي الله عنها قالت: 
الليالي ف��ق��ال: يا  ال��ل��ه] ليلًة م��ن  ق��ام رس��ول 
قام  ث��م  فتطّهر  ل��رب��ي«  أتعّبد  »ذري��ن��ي  عائشة، 
لم  ثم  ب��ّل حجره،  حتى  يبكى  ي��زل  فلم  يصلي، 
يزل يبكي حتى بّل حليته، ثم بكى فلم يزل يبكي 
حتى بّل األرض، وجاء بالل رضي الله عنه يُْؤذنه 
بالصالة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر؟ 

فقال له: »أفال أكون عبداً شكوراً؟«.

معية  يستحضر  الله  خشية  من  الباكي  إن 
الله له في كل حياته، يجتنب معصيته خشية 
فإن  زّل  وإن  والغضب،  املزّلة  في  السقوط 
له  وترفع  الندم تغسل عنه اخلطيئة،  دموع 
فهو  والعذاب،  الفزع  من  وتؤّمنه  الدرجات، 
من السبعة املَُظِلنّي بعرش الرحمن، ال يناله 

خوف وال ميسه سوء.
إن بكاء اخلشية عبادة، تتحّقق بنية صافية، 
وخلوة مع النفس األمارة بالسوء، ومحاسبتها 

لكي تبقى في زمر املتقني.
»ال يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى 
حتى يعود اللنب في الضرع، وال يجتمع غبار 

في سبيل الله ودخان جهنم«. 
هل تغسل عينيك؟ ومن أجل ماذا تذرف تلك 

الدموع احلّرى؟

هل تغسل عينيك؟!
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الدين واحلياة



أخالق املسلم
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القاعدة الثامنة: البشارة قبل اإلنذار
البشارة  وأت��ب��اع��ه��م  ال��رس��ل  وظ��ائ��ف  م��ن 
واإلن�������ذار، ق���ال ع���ز وج����ل: }وم����ا نرسل 
وقال  وم��ن��ذري��ن{،  مبشرين  إال  امل��رس��ل��ن 
تعالى: }رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون 
الله حجة بعد الرسل{، وقال  للناس على 
املرسلن:  وسيد  النبين  خ��امت  عن  تعالى 
ب��ش��ي��را ونذيرا{،  ب��احل��ق  أرس��ل��ن��اك  }إن���ا 
وقال تعالى: }وما أرسلناك إال كافة للناس 

بشيرا ونذيرا{.
والقرآن كذلك بشير ونذير كما قال تعالى: 
آي��ات��ه ق��رآن��ا ع��رب��ي��ا لقوم  }ك��ت��اب فصلت 
يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم 

ال يسمعون{.
بشرة  به  تتغير  ص��ادق  خبر  كل  فالبشارة: 
الوجه، فمعنى يبشرك: أي يسرك ويفرحك، 
بشرت الرجل: إذا أفرحته، وذلك أن بشرة 
اإلنسان تنبسط عند السرور ومنه قولهم: 
إن فالنا يلقاني ببشر أي بوجه منبسط . 

وفي  مطلقا  اخلير  في  تستعمل  والبشارة 
الشر مقيدة كقوله تعالى: }فبشرهم بعذاب 

أليم{، واستعمالها في اخلير أغلب .
وج���اءت ال��ب��ش��ارة ف��ي ال��ق��رآن ف��ي مواضع 

كثيرة ألصناف عديدة منها:
قوله:   ف��ي  بالهداية  اإلن��اب��ة  أرب���اب  ب��ش��ارة 
يعبدوها  أن  الطاغوت  اجتنبوا  }وال��ذي��ن 

عباد  فبشر  البشرى  لهم  الله  إل��ى  وأن��اب��وا 
أحسنه  فيتبعون  ال��ق��ول  يستمعون  ال��ذي��ن 

أولئك الذين هداهم الله{.
}وبشر  والرعاية  باحلفظ  املخبتن  بشارة 
وجلت  ال���ل���ه  ذك����ر  إذا  ال���ذي���ن  امل��خ��ب��ت��ن 

قلوبهم{.
بشارة املستقيمن بثبات الوالية: }إن الذين 
عليهم  تتنزل  استقاموا  ثم  الله  ربنا  قالوا 
وأبشروا  حت��زن��وا  وال  تخافوا  أال  املالئكة 
أولياؤكم  نحن  توعدون  كنتم  التي  باجلنة 

في احلياة الدنيا وفي اآلخرة{.
إن  }أال  واحل��م��اي��ة:  بالفوز  املتقن  ب��ش��ارة 
أولياء الله ال خوف عليهم وال هم يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في 

احلياة الدنيا وفي اآلخرة{.
واجلزاء  الوفير  بالعطاء  املؤمنن  ب��ش��ارة 
قدم  لهم  أن  آمنوا  الذين  }وبشر  الكرمي: 

صدق عند ربهم{.
}إمنا  والوقاية:  باملغفرة  اخلائفن  بشارة 
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 

فبشره مبغفرة وأجر كرمي{.
بشارة املجاهدين بالرضا والعناية: }الذين 
آم��ن��وا وه��اج��روا وج��اه��دوا ف��ي سبيل الله 
ب��أم��وال��ه��م وأن��ف��س��ه��م أع��ظ��م درج����ة عند 
ربهم  يبشرهم  ال��ف��ائ��زون  ه��م  وأول��ئ��ك  الله 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 

مقيم{.  
بشارة الطائعن باجلنة والسعادة: }وبشر 
ال��ذي��ن آم��ن��وا وع��م��ل��وا ال��ص��احل��ات أن لهم 

جنات جتري من حتتها األنهار{.
في  والرحمة  بالصلوات  الصابرين  بشارة 
قوله }وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم 
 . راج��ع��ون  إليه  وإن��ا  لله  إن��ا  قالوا  مصيبة 
ورحمة  رب��ه��م  م��ن  عليهم ص��ل��وات  أول��ئ��ك 

وأولئك هم املهتدون{.
}نبئ  قوله  في  بالرحمة  العاصن  بشارة 
الرحيم وأن عذابي  الغفور  أنا  أني  عبادي 
هو العذاب األليم{ .)بصائر ذوي التمييز 

)200/2
واإلن��ذار: هو اإلعالم مبا يحذر، واإلخبار 
ال���ذي ف��ي��ه ت��خ��وي��ف وال��ت��ه��دي��د، وق���د أمر 
وسلم:  عليه  الله  نبيه صلى  وجل  عز  الله 
}وأنذر  تعالى:  ف��ق��ال  ب��اإلن��ذار  وامل��ؤم��ن��ن 
الناس يوم يأتيهم العذاب{ وقال: }وأنذر 

حتدثنا فيما سبق عن بعض القواعد الفقهية املتعلقة بفقه الدعوة 
هذه  لفهم  ماسة  حاجة  في  الله  إلى  الدعاة  أن  إلى  وأشرنا  الله  إلى 

القواعد حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم  على أكمل وجه

د. وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة )18(

البشارة قبل اإلنذار
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املدثر  وقال: }يأيها  األقربن{،  عشيرتك 
املؤمنن:}ولينذروا  عن  وق��ال  فأنذر{  قم 

قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون{.
فاإلنذار فيه اتباع لرسول الله ]، ودليل 
ينذره،  من  على  وخوفه  املنذر  شفقة  على 
على  احلجة  وإقامة  للذمة،  إب��راء  أنه  كما 
ال��ك��اف��ري��ن وامل��ن��اف��ق��ن وال��ع��اص��ن وقطع 

أعذارهم .
ف��ظ��اه��ر مم��ا ت��ق��دم أن ال��ب��ش��ارة واإلن����ذار 
م���ن وس���ائ���ل ال���دع���وة وأس��ال��ي��ب��ه��ا، إال أن 
ب��ع��ض ال��دع��اة ق��د يغفل ع��ن ج��ان��ب مهم 
البشارة  ف��ي ه��ذه األس��ال��ي��ب، وه��و تقدمي 
على  الترغيب  وتغليب جانب  اإلن��ذار  على 
في  منهما  كل  واستعمال  الترهيب،  جانب 
تفريط،  إفراط وال  موضعه الصحيح دون 
والفهم  الدقيق،  ال��دع��وي  الفقه  من  فهذا 
العملي العميق، وهذا ما أشار إليه رسول 
الله ] عندما قال ألبي موسى ومعاذ ملا 

بعثهما إلى اليمن: »يسرا وال تعسرا، وبشرا 
»متفق  تختلفا  وال  وت��ط��اوع��ا  ت��ن��ف��را،  وال 
عليه، قال النووي: »في هذا احلديث األمر 
بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، وجزيل 
التنفير  عن  والنهي  رحمته،  وسعة  عطائه 
ب��ذك��ر ال��ت��خ��وي��ف، وأن����واع ال��وع��ي��د محضة 
تأليف  وفيه  التبشير،  إلى  غير ضمها  من 
عليهم،  التشديد  وترك  إسالمه،  قرب  من 
وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن 
يتلطف  كلهم  املعاصي،  من  ت��اب  وم��ن  بلغ 
ب��ه��م، وي��درج��ون ف��ي أن���واع ال��ط��اع��ة قليال 
قليال، وقد كانت أمور اإلسالم في التكليف 
على التدريج، فمتى يّسر على الداخل في 
الطاعة أو املريد للدخول فيها سهلت عليه، 
وكانت عاقبته غالبا التزايد، ومتى عّسرت 
دخل  وإن  فيها،  يدخل  ال  أال  أوش��ك  عليه 

أوشك أال يدوم أو ال يستحليها«أه�.
وق����ال اب����ن ح��ج��ر ال��ع��س��ق��الن��ي ف���ي شرح 
بخالف  مطلقا  ينفى  ال  احل��دي��ث:»اإلن��ذار 

التنفير، فكأنه قيل: إن أنذرمت فليكن بغير 
لينا{  له قوال  تعالى: }فقوال  تنفير كقوله 

اه�
»على  حبنكة:  الرحمن  عبد  الشيخ  يقول 
ح��ام��ل رس��ال��ة ال��داع��ي إل��ى ال��ل��ه أن يقدم 
ف��ي أك��ث��ر أح��وال��ه ال��ب��ش��ارة ع��ل��ى اإلن����ذار، 
الله  بثواب  الطمع  أوت��ار  على  يضرب  وأن 
اجلزيل قبل أن يضرب على أوتار اخلوف 
م��ن ع����ذاب ال��ل��ه ف��ي ن��ف��وس��ه��م، ح��ت��ى إذا 
يئس من استجابة املدعوين، وظهر له من 
عنادهم وكفرهم ركز على توجيه اإلنذارات 
والتحذيرات لهم من عذاب الله ونقمته في 
من  يرى  ما  مقدار  على  واآلجلة،  العاجلة 

عنادهم وإصرارهم على الكفر .
ومهما وجد لديهم ولو قليال من لن اجلانب 
الطمع  أب���واب  لهم  فتح  احل��ق،  قبول  نحو 
البشريات  لهم  وق��دم  وعفوه،  الله  بغفران 

املرتبطة بإميانهم واتباعهم احلق .
من استقراء معاني النصوص القرآنية التي 
جاء فيها استعمال مادتي التبشير واإلنذار 
تبن لي - والكالم للشيخ حبنكة - ما يلي:
األول: جاء في القرآن املجيد )ثالثة عشر 
نصا( قدم فيها التبشير على اإلنذار، مثل: 
مبشرين  ون��ذي��را،  مبشرا  ون��ذي��را،  »بشيرا 

ومنذرين«.
الثاني: جاء في نصن فقط تقدمي اإلنذار 
أكثر  ح��ال  فيهما  روع��ي  إذ  البشارة؛  على 

املخاطبن الذين يغلب فيهم الكفرة .
اإلنذار  ذك��ر   ) نصا   31( في  ج��اء  الثالث: 
دون البشارة، ألن املتحدث عنهم كفرة ماتوا 
على الكفر، أو عاندوا وأصروا على الكفر 
يالئمهم  فال  منه؛  ميئوسا  إميانهم  وص��ار 

من الرسالة إال النذارة.
من هذا االستقراء مع سبر املعاني يتبن لنا 
أن من احلكمة في الدعوة إلى الله والنصح 
واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
العمل بهذه القاعدة« اه� )فقه الدعوة إلى 

الله 396/1(
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الشبهة التاسعة عشرة
اســتــداللــهــم عــلــى جــــواز الــبــنــاء على 
واملشاهد  املـــقـــامـــات  وعـــمـــل  الـــقـــبـــور، 
بقوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: 
أعلم  ربهم  ابنوا عليهم بنيانا  }فقالوا 
بــهــم قـــال الـــذيـــن غــلــبــوا عــلــى أمرهم 
)الكهف:  مــســجــدا{  عليهم  لنتخذن 

.)21
محرما  القبر  على  البنيان  كان  ولو  قالوا: 
لبني الله بطالنه بعدما ذكره، قالوا: وهذا 

يدل على إقراره.
واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه:

قالوا  الذين  أن  اآلي��ة  في  ليس  أن��ه  األول: 
ذلك مؤمنون؛ ولذلك اختلف املفسرون فيها 
أهم  الطبري،  ذل��ك  ذك��ر  كما  ق��ول��ني،  على 
بأنهم  التسليم  وعلى  الكفار؟  أم  املسلمون 
كانوا مؤمنني فليس فيها أنهم كانوا مؤمنني 
صاحلني متمسكني بشريعة نبي مرسل، بل 

الظاهر خالف ذلك.

الثاني: أنه ليس في اآلية إقرار بهذا الفعل 
م���ن ب��ن��ي��ان امل��س��ج��د ع��ل��ى ق��ب��ور أصحاب 
ال��ك��ه��ف، وإمن����ا ف��ي��ه��ا ذك���ر م���ا ح��ص��ل من 
التنازع بينهم،  وقد قال احلافظ ابن رجب 
في )شرح البخاري(: »وقد دل القرآن على 
مثل ما دل عليه ه��ذا احل��دي��ث، وه��و قول 
الكهف:  أصحاب  قصة  في  وج��ل  عز  الله 
لنتخذن  أم��ره��م  على  غلبوا  ال��ذي��ن  }ق���ال 
فجعل   ،)21 )ال��ك��ه��ف:  م��س��ج��دا{  عليهم 
أهل  فعل  من  املساجد  على  القبور  اتخاذ 
الغلبة على األمور، وذلك يُشعر بأن مستنده 
من  ليس  وأنه  الهوى،  واتباع  والغلبة  القهر 
فعل أهل العلم والفضل املتبعني ملا أنزل الله 

على رسله من الهدى«.
النصارى،  من  إنهم  قيل  ه��ؤالء  أن  الثالث: 
وق���د أخ��ب��ر ال��ن��ب��ي ] ع��ن ل��ع��ن ال��ل��ه لهم 
على  املساجد  بنيان  من  الفعل  هذا  بسبب 
قبور األنبياء والصاحلني، كما في قوله ] 
في مرضه الذي توفي فيه: »لعنة الله على 

أنبيائهم  قبور  ات��خ��ذوا  والنصارى؛  اليهود 
ألبرز  ذل��ك  ول��وال  عائشة:  قالت  مساجد«. 
مسجدا.  يُتخذ  أن  خشي  أن��ه  غير  ق��ب��ره، 

متفق عليه.
رواه  فيما  عنها  الله  رض��ي  عائشة  وقالت 
سلمة  وأم  حبيبة  أم  »إن  أيضا:  الشيخان 
فيها  احلبشة  ب��أرض  رأتاها  كنيسة  ذكرتا 
فقال:  للنبي ]  ذل���ك  ف��ذك��رت��ا  ت��ص��اوي��ر، 
»أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، 
تلك  فيه  وص��وروا  مسجدا  قبره  على  بنوا 
ال��ص��ور، أول��ئ��ك ش���رار اخل��ل��ق ع��ن��د الله«؛ 

فيكون هذا الفعل مما لعنوا بسببه.
الرابع: أن أقصى ما في اآلية أن يكون هذا 
مشروعا عندهم، واملعلوم أن شريعة النبي 
] قد جاءت ناسخة جلميع الشرائع، وقد 
اختلف األصوليون في شريعة من قبلنا: هل 
هي شريعة لنا؟ وهذا فيما إذا لم يرد في 
شرعنا ما يخالفه، فأما إذا ورد في شرعنا 
احلجة  أن  على  مجمعة  فاألمة  يخالفه  ما 

الشيخ فيصل قزار اجلاسم

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

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

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

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

فكل يؤخذ من قوله وُيرد.

ين والرّد عليها )10( شبه القبوريِّ

ُدفن  ]، في بيته 
في حجرة عائشة 

رضي الله عنها 
ولم تكن  حينذاك 
ضمن املسجد، وإمنا 
كان يفصل بينهما 

جدار
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النبي ]  وقد حرم  النبي ]،  ما شرعه 
البنيان على القبور، واتخاذها مساجد، بل 
لعن فاعل ذلك، وقد سبق ذكر بعض ما يدل 
يستدل  أن  ملسلم  يسوغ  فكيف  ذل��ك،  على 
بشريعة منسوخة وقد ورد شرعنا بضدها، 

وهل هذا إال محادة لله ولرسوله؟!
الشبهة العشرون

اســتــداللــهــم عــلــى جــــواز الــبــنــاء على 
القبور بكون قبر النبي ] في مسجده 
الــشــريــف، ولــو كــان مــحــرمــا، ملــا دفنوه 

فيه.
واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه:

األول: أن هذا املشاهد اليوم من كون قبر 
في  كذلك  يكن  لم  املسجد،  في  النبي ] 
أن  وذلك  الله عنهم؛  الصحابة رضي  عهد 
ف��ي حجرة  بيته  ف��ي  ُدف���ن  إمن��ا  النبي ] 
عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها لم 
تكن ضمن املسجد، وإمنا كان يفصل بينهما 
العلماء،  فيه  يختلف  ال  أم��ر  وه��ذا  ج���دار، 

وإمن����ا أُدخ���ل���ت احل��ج��رة ف��ي أواخ����ر عهد 
الصحابة في سنة ثمان وثمانني للهجرة في 

عهد الوليد بن عبدامللك.
»الصارم  في  عبدالهادي  ابن  احلافظ  قال 
أُدخلت احلجرة في  إمن��ا  إن��ه  »ث��م  املنكي«: 
املسجد في خالفة الوليد بن عبدامللك بعد 
باملدينة،  كانوا  الذين  الصحابة  عامة  موت 
وكان آخرهم موتا جابر بن عبدالله، وتوفي 
في خالفة عبدامللك؛ فإنه توفي سنة ثمان 
وثمانني،  سنة ست  تولى  والوليد  وسبعني، 
وتوفي سنة ست وتسعني؛ فكان بناء املسجد 

وإدخال احلجرة فيه فيما بني ذلك.
وقد ذكر أبوزيد عمر بن شبة النميري في 
 [ ال��رس��ول  مدينة  املدينة(  أخبار  )كتاب 
عن أشياخه عمن حدثوا عنه، أن عمر بن 
عبدالعزيز ملا كان نائبا للوليد على املدينة 
في سنة إحدى وتسعني هدم املسجد وبناه 
الذهب،  وم��اء  بالساج  املنقوشة  باحلجارة 
وأدخل  ال��ن��ب��ي ]  أزواج  ح��ج��رات  وه���دم 

القبر فيه«.
فال يجوز ملسلم بعد أن عرف هذه احلقيقة 
أن يحتج مبا وقع بعد الصحابة رضي الله 
الصحيحة  لألحاديث  مخالف  ألن��ه  عنهم؛ 
سبق  كما  منها  واألئمة  الصحابة  فهم  وما 
أي��ض��ا لصنيع عمر  م��خ��ال��ف  وه���و  ب��ي��ان��ه، 
وعثمان حني وسعا املسجد ولم يدخال فيه 

القبر.
الثاني: أن إدخال القبر في املسجد قد أنكره 

العلماء آنذاك، ومنهم سعيد بن املسيب.
قال ابن كثير في »البداية والنهاية« ملا ذكر 
إدخ���ال ال��غ��رف��ة ف��ي امل��س��ج��د: »وي��ح��ك��ى أن 
سعيد بن املسيب أنكر إدخال حجرة عائشة 
القبر  يتخذ  أن  خشي  ك��أن��ه  املسجد،  ف��ي 

مسجدا«.
احلجرة  ب��إدخ��ال  املخالفة  مع  أن��ه  الثالث: 
إدخالها  أرادوا  ع��ن��دم��ا  ف��إن��ه��م  امل��س��ج��د، 
فبنوا  املخالفة،  تقليل  بغية  لذلك  احتاطوا 
حيطانا طويلة مرتفعة؛ لئال يظهر القبر في 

املسجد.
ال��ن��ووي: »ومل���ا اح��ت��اج��ت الصحابة -  ق��ال 

رضوان الله عليهم - والتابعون إلى الزيادة 
في مسجد رسول الله ] حني كثر املسلمون 
وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات 
املؤمنني فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله 
أبي  الله ] وصاحبيه  عنها مدفن رسول 
بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر 
حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئال يظهر 
في املسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي إلى 
القبر  ركني  من  جدارين  بنوا  ثم  احمل��ذور، 
الشماليني وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى ال 
يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قالت 
عائشة في احلديث: »ولو ذلك ألبرز قبره، 
والله  مسجدا«.  يتخذ  أن  خشي  أن��ه  غير 

تعالى أعلم بالصواب.
الرابع: أن الغرفة مع إدخالها في املسجد من 
جوانبها الثالث من قبل الوليد بن عبدامللك، 
فليست هي حقيقة منه؛ إذ إنها عند إدخالها 
كانت مغلقة ال ينفذ أحد إليها، ثم زيد في 
كما  ج��دران  ثالثة  لها  جدرانها حتى صار 
ملصقة  أنها  فصارت صورتها  ذك��ره،  سبق 
باملسجد بعد توسعته، ال يخلص إليها أحد، 
وهذا كما لو جاء رجل في مزرعته فبنى في 
وسط املزرعة مقبرة ألهله، ومن املعلوم أن 
املقبرة  هذا ال يجعل املزرعة مقبرة، وإمنا 
ه��ي م��ا اق��ت��ط��ع��ه م��ن امل���زرع���ة دون سائر 
املزرعة؛ فلذا فله الصالة في كل املزرعة، 
عدا ما اقتطعه منها للمقبرة؛ لورود النهي 

عن الصالة في املقبرة.
وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها، بعد 
إدخالها هي حد املسجد من الشرق، فليست 
كلها في وسط املسجد، كما هو احلال عليه 
اليوم؛ قال ابن كثير: »فأدخل فيه احلجرة 
النبوية - حجرة عائشة - فدخل القبر في 
امل��س��ج��د، وك��ان��ت ح��ده م��ن ال��ش��رق وسائر 

حجر أمهات املؤمنني كما أمر الوليد«.
وأم����ا م���ا ه���و ُم��ش��اه��د ال���ي���وم م���ن إدخ���ال 
جوانبها،  جميع  م��ن  املسجد  ف��ي  احل��ج��رة 
فهذا إمنا أحدثه العثمانيون، ملا آلت إليهم 

أمور احلجاز.
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أزواجه  وهن 
ف�������ي ال����دن����ي����ا 

واآلخرة.
ذلك،  على  ترتب  ما  ثانيا: 

أمهات  ب���ذل���ك  أن���ه���ن ص�����رن  وه�����و 
}َوأَْزَواُج��������ُه  ت��ع��ال��ى:  ق���ال  ك��م��ا  للمؤمنني، 

َهاتُُهْم{ )األحزاب: 6(. أَُمّ
فهذه فضيلة أخرى وخاصية ثانية نلنها ملا 

أكرمهن بأن كن أزواجا للنبي].
ثالثا: وصف الله لهن في القرآن بأنهن لسن 
ِنَساَء  }يَ��ا  تعالى:  ق��ال  النساء،  من  كأحد 
النَِّبِيّ لَْسُتَّ َكَأَحٍد ِمَن الِنَّساِء{ )األحزاب: 

32( بل أحسن وأفضل.
يجوز  ال  أن��ه��ن  خصائصهن  وم���ن  راب���ع���ا: 
نكاحهن من بعده، كما قال تعالى: }َواَل أَْن 
تَنِْكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بَْعِدِه أَبًَدا{ )األحزاب: 

53( وهذه خاصة بهن دون سائر النساء.
الصالة  ن��ص على  ال��ن��ب��ي]  أن  خ��ام��س��ا: 
أبي  حديث  من  الصحيحني  ففي  عليهن، 
حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله 
الله]:  رس��ول  فقال  عليك؟  نصلي  كيف 
وأزواجه  محمد  على  ص��ل  اللهم  »ق��ول��وا: 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 

آل إبراهيم إنك حميد مجيد«.
على  النبي]  مع  البقاء  إيثارهن  سادسا: 
ذلك،  في  خيرن  ملا  وزينتها  الدنيا  احلياة 
قال تعالى: }يَا أَيَُّها النَِّبُيّ ُقْل ألَْزَواِجَك ِإْن 
َفتََعالنَْيَ  َوِزينَتََها  نَْيا  الُدّ َياةَ  احْلَ تُ��ِرْدَن  ُكنُْتَّ 

وهبت أو  ب���ه���ا  ب���ن���ى  م����ن  وغ���ي���ر 
خطبت أو  ن��ف��س��ه��ا  ال���ن���ب���ي  إل�����ى 

فالعدة ت����زوي����ج����ه����ا  ي����ق����ع  ول�������م 
أثبتوا ب���خ���ل���ف  ال����ث����الث����ني  ن���ح���و 
»وقال  ال��ل��ه:  القيم رحمه  اب��ن  اإلم���ام  ق��ال 
العلم  وأه���ل  ام����رأة،  ث��الث��ون  ه��ن  بعضهم: 
بل  ه��ذا،  يعرفون  ال  وأح��وال��ه]  بسيرته 
إلى  بعث  أن��ه  عندهم  وامل��ع��روف  ينكرونه، 
ليخطبها  عليها  فدخل  ليتزوجها  اجلونية 
يتزوجها،  ول��م  ف��أع��اذه��ا  منه  ف��اس��ت��ع��اذت 
وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها 
بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها 
له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا 

هو احملفوظ، والله أعلم«.
املسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض 

فضائلهن وخصائصهن:
م���ر م��ع��ن��ا ف���ي امل���س���أل���ة ال��س��اب��ق��ة بعض 
الفضائل واخلصائص التي متيز بها بعض 
أزواج النبي]، وفي هذه املسألة سأشير 
إجماال،  بعض فضائلهن وخصائصهن  إلى 
بينهن  املشتركة  واخلصائص  الفضائل  أو 

-رضي الله عنهن- أو بني أكثرهن.
أكرمهن  ال��ل��ه  أن  خصائصهن  فمن  أوال: 
وشرفهن بأن كن أزواج النبي]، وهذه فضيلة 
بها،  عليهن  الله  مّن  كبيرة  ومنقبة  عظيمة 

ق��ال احل��اف��ظ ال��ع��راق��ي ف��ي )أل��ف��ي��ت��ه( في 
السيرة النبوية:

زوج����ات����ه ال���الت���ي ب��ه��ن ق���د دخل
نقل خلف  ع��ش��رة  إح���دى  أو  ثنتا   

خ���دي���ج���ة األول��������ى ت��ل��ي��ه��ا س����ودة
ث������م ت����ل����ي ع����ائ����ش����ة ال���ص���دي���ق���ة

فحفصة س���������ودة  ق����ب����ل  وق�����ي�����ل 
ف������زي������ن������ب وال���������ده���������ا خ����زمي����ة

سلمة أم  أي  ه����ن����د  ف���ب���ع���ده���ا 
املكرمة زي����ن����ب  ج���ح���ش  ف���اب���ن���ة 

جويرية أي  احل������ارث  اب���ن���ة  ت��ل��ي 
املسبية ري�����ح�����ان�����ة  ف����ب����ع����ده����ا 

م����ل����ك مي������ني فقط ب������ل  وق�����ي�����ل 
أضبط وذاك  ي����ت����زوج����ه����ا  ل�����م 

رملة وه������ي  أب������ي س���ف���ي���ان  ب���ن���ت 
ص���ف���ي���ة ت������ل������ي  ح�����ب�����ي�����ب�����ة  أم 

ميمونة ف���ب���ع���ده���ا  ب���ع���ده���ا  م����ن 
ميمونة ك��اس��م��ه��ا  وك����ان����ت  ح����ال 

واب������ن امل���ث���ن���ى م��ع��م��ر ق����د أدخ����ال
ف����ي ج���م���ل���ة ال����الت����ي ب���ه���ن دخال

فاطمة واس����م����ه����ا  ش����ري����ح  ب���ن���ت 
ع������رف������ه������ا ب������أن������ه������ا ال������واه������ب������ة

الصحابة ج���م���ع  م����ن  أج�����د  ول�����م 
ال����غ����اب����ة ب�����أس�����د  وال  ذك������ره������ا 

منه اس����ت����ع����اذت  ال����ت����ي  وع���ل���ه���ا 
وه����ي اب��ن��ة ال��ض��ح��اك ب��ان��ت منه

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد:
فهذه تراجم مختصرة ألمهات املؤمنن مستلة من كتاب الشيخ عبد 
في  تأمالت  تعالى:  الله  حفظه  البدر  العباد  احملسن  عبد  بن  الرزاق 
املسائل  بعض  على  التنبيه  مع  أمهاتهم{،  }وأزواجه  تعالى:  قوله 

املتعلقة بأمهات املؤمنن رضي الله عنهن.

تراجم ألمهات المؤمنين 
مواقف وعبر )2-2(

د. عبدالرزاق بن عبداحملسن العباد البدر
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أَُم����ِتّ����ْع����ُك����َنّ 
ْح�����ُك�����َنّ  َوأَُس�����ِرّ
َجِميال{  َس����َراًح����ا 
)األحزاب: 2(، }َوِإْن ُكنُْتَّ 
اَر اآْلِخَرةَ َفِإَنّ  تُِرْدَن اللََّه َوَرُسولَُه َوالَدّ
َعِظيًما{  أَْجًرا  ِمنُْكَنّ  ِللُْمْحِسنَاِت  أََعَدّ  اللََّه 

)األحزاب: 29( فاخترن البقاء معه].
سابعا: أنهن داخالت في آل النبي]، ويدل 
على دخولهن في اآلل أمور عديدة، منها: 
َا يُِريُد اللَُّه  1- قوله تعالى في حقهن: }ِإَنّ
َرُكْم  ْجَس أَْهَل الَْبيِْت َويَُطِهّ ِليُْذِهَب َعنُْكُم الِرّ

تَْطِهيًرا{ )األحزاب: 33(.
2- قوله] في حديث أبي حميد املتقدم: 
»اللهم صل على محمد وأزواج��ه وذريته«، 
وفي غيره من األحاديث: »اللهم صل على 
أن  غايته  وه��ذا  محمد«،  آل  وعلى  محمد 

يكون األول منهما قد فسره اللفظ اآلخر.
3 - ما ثبت في الصحيحني من حديث أبي 
قال رسول  قال:  الله عنه-  هريرة -رضي 
الله]: »اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا«.

وكان رزق أزواجه] قوتا، وما كان يحصل 
له بعد من األموال كن يتصدقن به ويجعلن 

رزقهن قوتا.
ع��ن عائشة  الصحيحني  ف��ي  ثبت  م��ا   -  4
-رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��ا- ق��ال��ت: »م���ا ش��ب��ع آل 
أيام  ث��الث��ة  م���أدوم  ب��ر  م��ن خبز  محمد] 
بالله ع��ز وج���ل« وأزواج����ه كان  حتى حل��ق 

أمرهن كذلك.
اآلل  في  النبي]  أزواج  دخ��ل  وإن��ا   -  5

بالنبي]  ات��ص��ال��ه��ن  ألن  ل��ذل��ك؛  تشبيها 
غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في 
حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا 
واآلخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي] قائم 

مقام النسب.
وهذا  الصدقة،  عليهن  حت��رم  أنهن  ثامنا: 
م��ت��رت��ب ع��ل��ى ال���ذي ق��ب��ل��ه؛ ل��ق��ول��ه]: »إن 

الصدقة ال تنبغي آلل محمد«.
وهن داخالت في اآلل كما تقدم، فالصدقة 
وقد  الناس،  أوس��اخ  من  عليه؛ ألنها  حترم 
صان الله سبحانه ذلك اجلناب الرفيع من 

كل أوساخ بني آدم.
ت��اس��ع��ا: أن��ه��ن م��ن ال��ذي��ن ي��ؤت��ون أجرهم 
م��رت��ني؛  ق��ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }َوَم����ْن يَْقنُْت 
نُْؤِتَها  ا  َصاحِلً َوتَْعَمْل  َوَرُس��وِل��ِه  ِللَِّه  ِمنُْكَنّ 
َكِرمًيا{  ِرْزًق��ا  لََها  َوأَْعتَْدنَا  تنَْيِ  َمَرّ أَْجَرَها 
)األحزاب: 31(، فقنت لله ورسوله وعملن 
الله  رض��ي  أجرهن،  بذلك  فعلم  صاحلا، 

عنهن أجمعني.
فيمن  لطيفة  رسالة  السيوطي  أف��رد  وق��د 
ورد في  فيها من  يؤتى أجره مرتني، جمع 
حقهم هذا األجر املضاعف، بدأها بأزواج 
املتقدمة،  الكرمية  اآلي��ة  وأورد  النبي]، 
أمامة  أبي  الطبراني عن  رواه  ما  ثم ساق 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله]: 
النبي،  أزواج  أجرهم مرتني:  يؤتون  »أربعة 
كانت  ورج��ل  الكتاب،  أه��ل  من  أسلم  وم��ن 
تزوجها،  ثم  فأعتقها  فأعجبته  أم��ة  عنده 

وعبد مملوك أدى حق الله وحق ساداته«.
النبي]  ع��ن  ث��اب��ت  غير  احل��دي��ث  أن  إال 
الداللة  في  كافية  واآلي��ة  إس��ن��اده،  لضعف 

على هذه الفضيلة وإثباتها.
وقد قال السيوطي في آخر رسالته املتقدمة 

نظما:
وجمع أتى فيما روينا أنهم

يثنى لهم أجر حووه محققا
فأزواج خير اخللق أولهم ومن

على زوجها أو القريب تصدقا
ف��ه��ذه ب��ع��ض خ��ص��ائ��ص وف��ض��ائ��ل أمهات 
ال��ل��ه ع��ن��ه��ن- واملقصود  امل��ؤم��ن��ني -رض���ي 

اإلشارة ليس إال، والله أعلم .

واج��ب��ن��ا نحو  ف��ي  ع��ش��رة:  الثالثة  امل��س��أل��ة 
أزواجه]:

ال����واج����ب ع��ل��ي��ن��ا نحو  ن��ل��خ��ص  أن  مي��ك��ن 
أزواج�����ه] أم��ه��ات امل��ؤم��ن��ني ف��ي النقاط 

التالية:
وحبهن،  ال��ل��ه]  رس���ول  أزواج  ت��ول��ي   -  1
ومنزلتهن  وق����دره����ن  ف��ض��ل��ه��ن  وم���ع���رف���ة 

العظيمة التي شرفهن الله بها.
أنهن  واعتقاد  وتوقيرهن  احترامهن   -  2
للرسول]  أزواج  وأنهن  للمؤمنني،  أمهات 
في اآلخ��رة، قال أبو عثمان الصابوني في 
وأصحاب  السنة  أه��ل  اعتقاد  في  رسالته 
احلديث واألئمة )ص 107(: »وكذلك يرون 
ال��ل��ه عنهن-  تعظيم ق��در أزواج���ه -رض���ي 
واإلق���رار  فضلهن  وم��ع��رف��ة  لهن  وال��دع��اء 

بأنهن أمهات املؤمنني«.
أو  الغل  من  الصدر جتاههن  سالمة   -  3

الغش، وملؤه باحلب والنصح.
4 - إحسان القول فيهن، وسالمة اللسان 
جتاههن، يقول الطحاوي رحمه الله: »ومن 
الله]  رس��ول  أصحاب  في  القول  أحسن 
وذريته  دن��س،  الطاهرات من كل  وأزواج��ه 
امل��ق��دس��ني م��ن ك��ل رج����س، ف��ق��د ب���رئ من 
ال��ش��ارح: »وإن��ا ق��ال: »برئ  النفاق«؛ ق��ال 
من النفاق«، ألن أصل الرفض إنا أحدثه 
اإلسالم  دي��ن  إبطال  قصده  زنديق  منافق 
وال��ق��دح ف��ي ال���رس���ول]، ك��م��ا ذك���ر ذلك 

العلماء«.
5 - البراءة من طريقة الروافض ومن نحا 
الصالة  عليه  النبي  أزواج  جت��اه  نحوهم 
أو  وقيعة  أو  س��ب  أو  تكفير  م��ن  وال��س��الم 

سخرية أو تنقص أو نحو ذلك .
6 - ال���ذب ع��ن��ه��ن، وال����رد ع��ل��ى م��ن يريد 
التنقص من قدرهن أو يحط من شأنهن أو 

يقلل من مكانتهن.
أخبارهن  ومعرفة  سيرتهن،  دراس���ة   -  7
النساء  أعظم  فإنهن  وعبادتهن،؛  وآدابهن 
تعلما في مدرسة النبوة، بل إن هناك أمورا 
عديدة من هديه] ال ميكن العلم بها إال 

من طريقهن، رضي الله عنهن أجمعني.
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فقلت: لقد اتفق الفقهاء على أن مالك املال العام 
هم املسلمون وأنه ال يختص به أحد دور أحد 
وأن ولي األمر ليس مبالك للمال العام، وأنه فيه 
مبنزلة أحد الرعية، سوى ما له من حق األخذ 
منه قدر كفايته ومن يعول، وحق التصرف فيه 

باملصلحة العامة.
ق����ال اب����ن ق���دام���ة: »م�����ال ب��ي��ت امل�����ال مملوك 
ألهل  »وال شيء  السرخسي:  وقال  للمسلمني«، 
ال��ذم��ة ف��ي بيت امل��ال ألن��ه م��ال املسلمني، فال 
يصرف إلى غيرهم، وقال أبوعبيد: »ومال بيت 

املال ليس مال اخلليفة بل فيء الله«.
وق��د ع��ّد النبي ] أخ��ذ امل���ال ال��ع��ام م��ن غير 
وجه حق غلوال وسرقة، فعن املستورد بن شداد 
الفهري [ عن النبي ] ق��ال: »من كان لنا 
عامال فلم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، فإن 
لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن 
له مسكن فليكتسب مسكنا«، وقال أبوبكر[: 
أخ��ب��رت أن ال��ن��ب��ي ] ق���ال: »م���ن ات��خ��ذ غير 
ذلك فهو غ��اّل، أو س��ارق« أخرجه أب��وداود في 

اخلراج.
وامل����ال ال��ع��ام ل��ي��س ألح���د ال��ت��ص��رف ف��ي��ه وفق 
مشيئته، بل أوجب العلماء على ولي األمر فعل 
األصلح فوظيفته في املال أنه نائب عن اجلميع 
في جلب املنافع ودفع املضار، قال ابن تيمية: 
ه��م أم��ن��اء ون����واب ول��ي��س��وا م��الك��ا. فيتصرف 
بالنيابة أو الوكالة وليس باألصالة، قال تعالى: 
}ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن 
السبيل كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم{، 
استوعبت هذه  اخل��ط��اب [:  ب��ن  ق��ال عمر 

اآلية املسلمني فلم يبق أحد إال له فيها حق«.
أن��ه ق��ال: »ما  النبي ] إال  وعلى ج��الل ق��در 
حيث  أض��ع  ق��اس��م،  أن��ا  أمنعكم،  وال  أعطيكم 
أمرت«. رواه البيهقي في السنن الكبرى. وعن 
الله ]  خولة األنصارية قالت: سمعت رسول 
بغير  الله  »إن رجاال يتخوضون في مال  يقول: 
حق، فلهم النار يوم القيامة«. أخرجه البخاري.

أنهم  الراشدين على  دلت سيرة اخللفاء  ولقد 

لم يكونوا يرون أن لهم حقا في املال العام دون 
املسلمني، وإليك ما قالوا:

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ملا استخلف 
لم  أن حرفتي  قال: قد علم قومي  أبوبكر[ 
ت��ك��ن ت��ع��ج��ز ع��ن م��ؤون��ة أه��ل��ي، وش��غ��ل��ت بأمر 
املال  ه��ذا  من  بكر  أب��ي  آل  فسيأكل  املسملني، 
فيه  لهم  »فاحترافه  فيه..  للمسلمني  وأحترف 
أم��ران: أنه ليس مباله إال ما احتاج، وأنه مال 

للمسلمني وأخذ منه عوض عمله لهم.
- عن يرفأ قال: قال لي عمر بن اخلطاب [: 
»إني أنزلت نفسي من مال الله مبنزلة ولي اليتيم 
إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن 
استغنيت استعففت.. وقال أيضا: والله ألزيدن 
الناس ما زاد املال.. هو لهم يأخذونه«. فسماه 

مالهم، ال ماله.
فالواجب على ولي األمر فعله في املال العام:

بحفظه،  ف��ي��ه  امل��س��ل��م��ني  م��ص��ل��ح��ة  رع���اي���ة   -1
ولألجيال  مصاحلهم  على  وإنفاقه  واستثماره، 

القادمة.

سلطة الدولة في المال العام

كنت أنظر إلى تقرير األمم املتحدة حول الفقر 
جتاه  بالتزماتها  الـــدول  مــن  كثير  وفــاء  وعــدم 
العالم  البطالة في  زيادة في  أو هناك  الفقراء 
باملعادن  الغنية  األفريقية  الــدول  من  وأغلبها 
والــثــروات واألراضـــي الــزراعــيــة واألنــهــار، ولكن 
والبطانة  الدولة  رأس  فساد  في  تكمن  املشكلة 
والدول االستعمارية واحلروب واجلفاف، فلفت 
نظري كالم األمن العام لألمم املتحدة واتهامه 
تلك  في  واحلاشية  الدولة  رأس  بأن  العلن  أمام 
من  كبيرا  جانبا  يتحملون  الــذيــن  هــم  الـــدول 
أزمة الفقر في دولهم.

الشريعة  موقف  استعرض  أن  أحبت  هنا  ومــن 
اإلسالمية من الفساد.
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العام  امل��ال  في حفظ  ال��وج��وه،  أصلح  فعل   -2
واستثماره، وإنفاقه واالجتهاد في ذلك بإخالص 

وتقوى.
3- حت��ق��ي��ق ال���ع���دل ف��ي��ه ب���ني امل��س��ل��م��ني، في 

االستحقاق والعدل.
4- مشاورة أهل العلم والرأي من املسلمني في 

كل ما يتعلق باملال العام موردا ومصرفا.
ضوابط تصرف ولي األمر في املال العام:

اإلنفاق،  في  املصلحة  م��راع��اة  ضابط  أوالً: 
ف��ق��د ت��ك��ون خ��ال��ص��ة أو راج��ح��ة، ف���إن كانت 
املصلحة مساوية للمفسدة فال يشرع اإلنفاق 
حينئذ، وكذا لو كان ال يحقق أي مصلحة من 

باب أولى.
على  نفعها  يعود  التي  العامة  املصلحة  ثانياً: 
املسلمني مثل بناء املساجد واملدارس والطرق 
وامل��ط��ارات وال����وزارات وروات���ب املوظفني أو 
املستشفيات والعالج ورعاية األيتام واألرامل 
والفقراء والضعفاء، فيسد حاجاتهم من مال 
الدينية  املسلمني  مصالح  وتشمل  ال��زك��اة. 
والدنيوية، فاإلنفاق على الدعوة إلى الله ونشر 
الله، واحلسبة،  العلم الشرعي وإلعالء كلمة 
وعلى  ال��ك��رمي  العيش  توفير  على  واإلن��ف��اق 
تعليم العلم الذي يفيد مثل الطب والهندسة 
واملرافق  املصانع  بناء  واإلنفاق على  والعلوم، 
واملنافذ وصيانة املنشآت وتوفير الطعام واملاء 
املسلم  األسير  وفداء  والضرورات  والكهرباء 
الكوارث  من  واملتضرر  الكسب  عن  والعاجز 

والنوازل.
ث��ال��ث��اً: ت��ص��رف اإلم����ام ع��ل��ى ال��رع��ي��ة منوط 
وبعد  زم���ن  ط���ول  ب��ع��د  أو  اآلن��ي��ة  باملصلحة 
دراسة تستوعب الفكر والنظر واملبررات التي 
إن وجدت مصلحة هي أرجح للمسلمني حتتم 

عليه حتصيلها ويأثم بتفويتها.
فيه  نفاذ كل تصرف ال مصلحة  رابعاً: عدم 
األموال  وإرج���اع  بالتبديد  ق��ام  م��ن  ويعاقب 
عنوة، فاإلمام وبطانته ممنوعون من التصرف 
في املال العام إذ كان في ذلك مفسدة راجحة 
وال  فيه  مفسدة  ال  أو  مساوية  أو  غالبة  أو 
مصلحة؛ ألن ذلك يبطل التصرف ويعتبر غير 
نافذ؛ حلديث: »ما من أمير يلي أمر املسلمني، 
ثم ال يجهد لهم وينصح، إال لم يدخل معهم 
وهذا  اإلمي������ان..  ف���ي  م��س��ل��م  رواه  اجل���ن���ة«. 
مقتضى املسؤولية في رعاية األصلح للرعية 

العام؛ حلديث:  املال  كلها ومنها  في شؤونهم 
»ما من عبد يسترعيه الله رعية، ميوت - يوم 
ميوت - وهو غاش لرعيته إال حرم الله عليه 

اجلنة«. أخرجه البخاري.
وع���دم ف��ع��ل األص��ل��ح م��ع ال��ق��درة عليه غش 
لألمة؛ ألنه يناقض أمر الله عز وجل ويناقض 
مقتضى الوالية والرعاية، والغش محرم ألن 
مثل هذا الوعيد الشديد ال يكون إال على أمر 

محرم، بل كبيرة من الكبائر.
املال  من  اإلنفاق  في  العدل  خامساً: ضابط 
ال���ع���ام اس��ت��ح��ق��اق��ا وق��س��م��ة، وق���د أم���ر الله 
لكل  جامع  اسم  وهو  بالعدل،  وتعالى  تبارك 
ما قام في النفوس أنه مستقيم، وما تضمن 
العدل عطاء وتقديرا فيكون مأمورا به، ففي 
احلديث: »ما من أمير عشرة إال يؤتى به يوم 
يوبقه  أو  العدل،  إال  يفكه  القيامة مغلوال، ال 
اجلور«. أخرجه أحمد في مسنده.. وحلديث 
معقل بن يسار مرفوعا: »ليس من والي أمة 
- قلت أو كثرت - ال يعدل فيها إال كبَّه الله 
أخرجه  النار«  في  وجهه  على  وتعالى  تبارك 

أحمد في مسنده.
اإلمام  فضيلة  على  كثيرة  أحاديث  دلت  وقد 
العادل في رعيته واألجر العظيم الذي ينتظره 
على  الله  عند  املقسطني  »إن  القيامة:  ي��وم 
منابر من نور عن ميني الرحمن - وكلتا يديه 
ميني - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 

ولوا«. أخرجه مسلم.
سادساً: ثبوت االستحقاق في املال العام وفق 
الشرع.. احلاجة، واملصلحة، قال ابن تيمية: 
»ال يجوز لإلمام أن يعطي أحدا ما ال يستحقه 
لهوى نفسه، من قرابة بينهما، أو مودة ونحو 

ذلك.
في  املسلمني  بني  العطاء  في  التسوية  وعليه 
دفع احلاجات ال في قدر العطاء؛ ألن املقصود 
فهناك  الناس  دفع حاجات  باإلنفاق  األعظم 
زوجات وذري��ات«، وقال العز بن عبدالسالم: 
تفاوتها عدل  النفقات باحلاجات مع  »تقدير 

وتسوية«. 
فيعتبر في قدرها ثالثة امور:

أ- عدد من يعولهم املستحق من املال العام.
ب- حال البلد من حيث الغالء والرخص.

يتفاوتون في  الناس  املستحق؛ ألن  ج�- حال 
أقدارهم ومسؤولياتهم.

سابعاً: ضابط التوسط في اإلنفاق، وذلك أن 
يكون وسطا بني اإلسراف والتقتير مبا يحقق 
القوام )العدل بني الشيئني(، وعليه فال يجوز 
اإلسراف والتبذير؛ ألنهما إضاعة للمال بال 
يعطالن  والتقتير ألنهما  الشح  وعدم  منفعة، 
وظيفة اإلنفاق في سد احلاجة وحتقيق منو 
ولي  واج��ب��ات  ذل��ك ضمن  وي��دخ��ل  املجتمع، 
األم��ر، ق��ال امل���اوردي: »وم��ن واج��ب��ات اإلمام 
تقدير العطايا وما يستحق في بيت املال، من 

غير سرف وال تقتير«.
وعدد العلماء بعض األمثلة لإلسراف فقالوا: 
به  الوقود ليستعينوا  أو  باملال  الكفار  كإمداد 
على املسلمني، وإنشاء بنوك ربوية، أو على ما 
فيه إفساد للعقول واألبدان كاملسكرات، أو ما 
فيه إفساد األعراض واألخالق كإنشاء مسارح 
الرقص والغناء أو ما فيه ظلم كاستئثار أفراد 

بشيء من املال العام بغير حق«.
اإلنفاق  ف��ي  األول��وي��ة  اعتبار  ضابط  ث��ام��ن��اً: 
العام، ففي حال توافر املال العام وكان يتسع 
األولوية  تكون  كلها،  املصارف  على  لإلنفاق 
بتقدمي املصرف األهم منها؛ ألنه رمبا عجزت 
الدولة عن توجيه النفقات كلها دفعة واحدة 
على  تفويتها  إل��ى  فتضطر  مصارفها؛  إل��ى 
بعضها فترة زمنية طويلة أو قصيرة فيراعى 
األهم منها، وفي حال عدم توافر املال العام أي 
نقص بحيث ال ميكنه تغطية نفقات املصارف 

كلها، بل بعضها، فهنا تختلف املعاجلة:
املصارف  جميع  على  اإلن��ف��اق  أمكن  ف��إن   -
ملا يحتاجه كل  األدن��ى  لكن مع حتقيق احلد 
به  تتحقق  ال��ذي  الواجب  هو  فهذا  مصرف، 

مراعاة األولوية.
ع��ن حتقيق احلد  ال��ع��ام  امل���ال  ع��ج��ز  وإن   -
مجتمعة  م��ص��ارف  على  النفقة  ف��ي  األدن���ى 
فمراعاة  بعضها،  ف��ي  حتقيقه  ع��ل��ى  وق���در 
األولوية تقتضي هنا توجيه النفقة إلى األهم 
منها، ويعهد مبسؤولية املفاضلة إلى مجموعة 
دقيقة  خطة  بوضع  وقيامهم  املختصني  من 
مبقتضاها  يعمل  م��ح��دودة  ق��واع��د  تتضمن 
بنت  احل��ك��م  أم  فعن  املفاضلة؛  إج���راء  عند 
النبي  قالت: أصاب  عنها،  الله  الزبير رضي 
] سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله، 

فقال: »سبقكما يتامى بدر«.
)املصدر/ بحث للدكتور عادل عامر- بتصرف(



حوار

22
الفرقـــان  604 - 3 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 11 /2010/10م

الــبــدايــة نــحــب أن نــســألــكــم: كيف  < فــي 
أتقنتم اللغة العربية إلى هذا احلد؟

باللغة  كلها  الهند  في  اإلسالمية  ال��دراس��ة   <
احمللية »اللغة األُردّية« حتى الكتب مثل صحيح 
البخاري يترجم ويدّرس باللغة األردية، والذين 
يدرسون في هذه املدارس ليسوا متقنني للغة 
وكلهم  ن��ط��ق��اً،  مي��ارس��وه��ا  ل��م  ألن��ه��م  العربية؛ 
يتكلمون باللغة احمللية، ولكنهم يفهمون الكتب؛ 
أما  وغ��ي��ره��ا،  وال��ص��رف  النحو  درس���وا  ألنهم 
اإلسالمية  ب��اجل��ام��ع��ة  ف��درس��ت  ل��ي  بالنسبة 
باملدينة عام 1407ه�، في كلية القرآن الكرمي 
معهد  في  املاجستير  أخذت  ثم  سنوات،  أربع 
األئمة والدعاة لرابطة العالم اإلسالمي مبكة 
املكرمة، ثم رجعت إلى الهند، ولكن بعد سنة 
أيضاً عدت إلى جامعة امللك سعود باسم إعداد 
معلّم اللغة العربية لغير الناطقني بها، وأخذت 
ال��دب��ل��وم ف��ي سنة واح���دة م��ن ه��ن��اك، وهكذا 
جلست في اململكة نحو ثماني سنوات واحلمد 
ل��ل��ه، وأت��ق��ن��ت إل��ى ح��د م��ا اللغة ال��ع��رب��ي��ة، ثم 

باشرت العمل في الهند بالتدريس والدعوة.
»صوت األمة«

< »مجلة صــوت األمــة« كيف كانت فكرة 
هذه  بعد  تأسيسها  مت  ومتى  التأسيس، 

الفكرة؟
> م��ج��ل��ة »ص����وت األم�����ة« مت��ث��ل ل��س��ان حال 
السلفية في الهند، وقد تأسست عام 1966م، 
وبعد تأسيس املجلة بنحو ثالث سنوات صدر 
أوالً  تصدر  املجلة  فكانت  للمجلة،  عدد  أول 
ك��ل ث��الث��ة ش��ه��ور، وب��ع��د ف��ت��رة ب���دأت تصدر 
اجلامعة،  باسم صوت  تصدر  وكانت  شهرياً، 
السلفية«،  اجلامعة  »مجلة  باسم  فترة  وبعد 
أن  تقرر  وأخيراً  اجلامعة«،  »نشرة  باسم  ثم 
التغيير  األم��ة« كل هذا  يكون اسمها »ص��وت 
كان بسبب ظروف قانونية في الهند، وتعرفون 
الهند  في  تأسست  السلفية  اجلامعة  أن  مبا 
إسالمية  مجلة  إل��ى  الناس  حاجة  فالحظوا 
في  العربية  باللغة  للناطقني  خاصة  عربية 
الهند، وكذلك لتكون املجلة ترجمانا للجامعة 

السلفية بالدول العربية، وحتى يتعرف الناس 
على أنشطة اجلامعة السلفية بالهند.

< ملاذا اخترمت أن تكون اللغة العربية هي 
لــغــة املــجــلــة رغـــم صــدورهــا فــي بــلــد غير 

عربي؟
ب��ال��ل��غ��ات األخ����رى خ��اص��ة اللغة  > امل��ج��الت 
املجالت  أم��ا  بالهند،  كثيرة  مجالت  األردي���ة 
العربية فهي قليلة، وخاصة أنه لم تكن هناك 
مجلة ألهل احلديث عربية؛ ولذلك ملا تأسست 
اجلامعة السلفية حاولوا إصدار مجلة عربية 
واملسلمني  خ��اص��ة،  السلفيني  ص���وت  ل��ت��ك��ون 

عامة في الهند.
غالفها.. عنوانها

< ما هو منهج املجلة، وأهدافها؟
> ك��م��ا ذك����رت مب���ا أن امل��ج��ل��ة ت��ص��در من 
اجلامعة السلفية فمنهجها، وهو مكتوب على 
غالف املجلة »العودة باألمة للكتاب والسنة« 
فهذا هو املنهج، ومن أهداف املجلة تنشيط 
الكتاب اإلسالميني في الهند، خاصة الذين 
وكذلك  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  ويكتبون  يهتمون 
توفير املقاالت لقراء اللغة العربية في الهند 
خاصة، ودعم هؤالء الكتاب وتشجيعهم حتى 

»صوت األمة« تمثل لسان حال السلفية 
في الهند وعنوان غالفها هو ما نهدف إليه

الدكتور أسعد األعظمي ولد عام 1966م بالهند،  ذهب إلى اململكة العربية السعودية ودرس باجلامعة 
اإلسالمية في املدينة املنورة، وبعد ذلك حصل على املاجستير في معهد األئمة والدعاة من مكة املكرمة، 
األمة«  »صوت  مجلة  إنشاء  في  وشارك  العربية،  اللغة  أتقن  حتى  سنوات   8 حوالي  اململكة  في  واستقر 
التي تصدر باللغة العربية؛ وذلك لكثرة املجالت األخرى التي تصدر باللغة األردية، واملجلة صوت منير 

للسلفين، وتهدف املجلة إلى إعالء كلمة الله والدعوة إلى الله، وتفاصيل أخرى معه في هذا احلوار:

الدكتور أسعد األعظمي: من أبرز أهداف دعوتنا مقاومة التيارات املنحرفة 
والبدع  بأسلوب علمي رصني يالئم روح العصر

حاوره: وليد دويدار

أهدافنا الدعوة 
إلى الله والتمسك 

بسنة نبيه ] ونبذ 
األفكار الدخيلة
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يجدوا منبراً يهتم بإنتاجهم.
الله،  إع��الء كلمة  أه��داف املجلة:  ومن أسمى 
والتمسك  الله،  بحبل  االعتصام  إلى  والدعوة 
األفكار  وم��ق��اوم��ة  ن��ب��ي��ه ]،  وس��ن��ة  ب��ك��ت��اب��ه 
الدخيلة، والتيارات املنحرفة، واملبادئ الهّدامة، 
وسائر املنكرات والبدع بأسلوب علمي رصني 

يالئم روح العصر.
ومن أهداف املجلة أيضا إيقاظ الروح الدينية وبث 
الوعي اإلسالمي في الشباب املسلم، وتزويدهم 
بالثقافة اإلسالمية الواسعة، وإعدادهم لإلسهام 
في معركة اللسان والقلم وتبصير املسلمني مبزايا 

الشريعة اإلسالمية، ونشر علومها.

< من هم أبرز كّتاب مجلة »صوت األمة«؟
> املجلة تشتكي من قلة الكتاب، الكتابة باللغة 
العربية كما ذكرت في البداية كانت قليلة في 
الكتاب  اإلخ��وة  إلى  كثيراً  نلجأ  فلذلك  الهند؛ 
في العالم العربي، نأخذ منهم املقاالت، وأحياناً 
املجالت  ف��ي  املطبوعة  امل��ق��االت  منهم  نأخذ 
والكتب، أما الذين يكتبون في الهند، فالدكتور 
م��ق��ت��دى ح��س��ن األزه������ري، م���ن أك��ب��ر أع���داد 
املقاالت التي طبعت في املجلة  للدكتور رحمه 
الله، وكذلك كان الدكتور املباركفوري –رحمه 
السلفية  اجلامعة  في  يدرس  كان  الذي  الله- 
وتوفي عام 2003م، كانت له أيضاً مساهمات 

الدين مقبول  الشيخ صالح  واآلن  املجلة،  في 
يعتبر من أبرز الكتاب في املجلة.

الله  –رحمه  < الدكتور مقتدى األزهري 
أنه  تعالى- نريد نبذة عن حياته بحكم 
من أوائل من قام على اجلامعة السلفية؟ 

> ات��ص��ل اس����م ال���دك���ت���ور م��ق��ت��دى األزه����ري 
من  فكل  السلفية،  باجلامعة  ال��ل��ه-  –رحمه 
يتذكر اجلامعة السلفية ال يتذكرها إال مع ذكر 

الدكتور مقتدى األزهري رحمه الله.
الدكتور األزهري أخذ املاجستير في األزهر، 
وعاد إلى الهند عام 1968م، أي بعد تأسيس 
اجلامعة بسنتني فقط، فلما عرف املسؤولون 

»الفرقان«.. مطبوعة 
قيمة وهي حبيبة 

قلبي ودائما أنتظرها 
ألنها تثري ثقافتي

اجلامعة السلفية 
مرتبطة ارتباطا 

وثيقا باسم الدكتور 
مقتدى األزهري 

رحمه الله

هو الشيخ أسعد أعظمي بن العالمة املسند 
واحمل��دث الشيخ محمد أن��ص��اري، ول��د عام 
اإلسالمية  باجلامعة  ودرس  بالهند،  1966م 
على  وحصل  الليسانس،  على  منها  وحصل 
التابع  ال��دع��وة  معهد  من  املاجستير  شهادة 
له  املكرمة،  مبكة  اإلسالمي  العالم  لرابطة 
العديد من األعمال، ومنها: توجيه القراءات 
الواردة في اجلزء العاشر من القرآن الكرمي، 

والدعوة إلى الله وتربية االطفال، واللغة العربية 
املعامالت  وفقه  الهند،  في  تدريسها  ومشاكل 
باللغة  أخ��رى  أعمال  وله  الطبري،  تفسير  في 
األردية بلغت )17( مؤلفاً إلى اآلن، وله العديد 
التي  والتربوية  والدعوية  العلمية  البحوث  من 
وقد  بالهند،   املجالت  من  العديد  في  نشرت 
مئو«  جديد  »آث���ار  مجلة  لتحرير  م��دي��راً  عمل 
احلديث«  »دار  األثرية  باجلامعة  درس  بالهند، 

أيضاً، وهو اآلن ومنذ عام 1424ه�  بالهند 
السلفية  »اجل���ام���ع���ة  ف���ي  ك���م���درس  ي��ع��م��ل 
البحوث  إدارة  ومدير  الهند،  في  ببنارس« 
اإلس��الم��ي��ة واإلف���ت���اء وال���دع���وة واإلرش����اد 
مجلة  حترير  ورئ��ي��س  السلفية،  باجلامعة 
»صوت األمة« العربية الشهرية، وهو أيضاً 
عضو هيئة األحوال الشخصية لعموم الهند، 

وعضو الهيئة االستشارية

الضيف في سطور
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في اجلامعة السلفية بعودة الدكتور استدعوه 
ف��ق��ب��ل، وم����ارس أنشطته في  ف��ي اجل��ام��ع��ة 
على  املسؤولني  ال��ذي حرض  وهو  اجلامعة، 
لهذه  راعياً  كان  ال��ذي  وهو  املجلة،  تأسيس 
ي��وم من  املجلة منذ أول ع��دد لها إل��ى آخ��ر 

حياته، رحمه الله.
نبذة مختصرة

< هل من نبذة مختصرة عن »اجلامعة 
السلفية«؟

الهند تأسست بعد  > اجلامعة السلفية في 
مؤمتر أهل احلديث الكبير، الذي عقد في 
عام 1961م، في بلدة اسمها »نوبر« حضرها 
علماء أهل احلديث من جميع نواحي الهند، 
يلتمسون  املسلمني  وخاصة  احلضور  فكان 
ومؤسسة  كبير  علمي  مركز  هناك  يكون  أن 
تعليمية مركزية تكون مرجعا ألهل احلديث، 
وكانت هذه احلاجة يشعرون بها منذ سنوات 
ليست من سنة أو سنتني، كانت حلم السلفيني 
من عقود كثيرة، ووض��ع حجر األس��اس في 
العربية  اململكة  عام 1963م، بحضور سفير 
السعودية في الهند في ذلك الوقت بأمر من 
امللك فيصل رحمه الله، فعمر اجلامعة اآلن 
أكثر من أربعني سنة، وهي تعمل في مجال 
ومتصدر  ال��ك��ت��ب،  وط��ب��ع  وال���دع���وة  التعليم 
باللغة  و«م���ح���ّدث«  األم����ة«  »ص���وت  مجلتني 
كتاب  أربعمائة  م��ن  أك��ث��ر  وطبعت  األُردي����ة، 
باللغات املختلفة، وهي ما تزال مركزا جلميع 
الهند،  في  اإلسالمية  واجلامعات  امل��دارس 
تشرف عليها وتعقد فيها ندوات ومؤمترات 

علمية دائماً.
الوحيد  الشيخ عبد  لها هو  عام  أمني  وأول 
تعالى-  الله  –رحمه  السلفي  احلق  عبد  بن 
بعده  من  وتتابع  تقريباً،  عام 1989م  وتوفي 
األمناء واآلن الشيخ عبد الله سعود السلفي 

وابن أول أمني عام لها.
أحوال املسلمن

< حـــّدثـــنـــا عـــن أحــــــوال املــســلــمــن في 
الهند.

> املسلمون في الهند كما تعرفون أقلية، بعد 
غادر  وال��ه��ن��د،  باكستان  إل��ى  ال��ب��الد  انقسام 
األقلية،  وبقي  باكستان،  إلى  املسلمني  معظم 
ومع أنهم أقلية يبلغ عددهم نحو 200 مليون 
عدد  أك��ب��ر  ث��ان��ي  ال��ع��دد  ه��ذا  ويعتبر  مسلم، 
إندونيسيا،  بعد  العالم  في  املسلمني  لتواجد 
تعليمية  م��ؤس��س��ات  ل��ه  الكبير  ال��ع��دد  وه���ذا 
وجهود طيبة ولله احلمد، ولكن بصفة قوانني 
من  حتديات  يلقون  دائماً  البالد  في  األقلية 
هذه  يقابلون  فهم  لإلسالم،  املعادية  اجلهات 
باألعمال  ينشغلوا  حتى  باحلكمة  التحديات 
العلمية والدعوية، وال ينشغلوا دائماً بالدفاع، 
وهم في حاجة إلى الدعم، وكذلك في حاجة 
إلى توحيد الصفوف، تعرفون أن املسلمني في 
كل مكان لديهم انقسامات فكرية حيث ينتمون 
إلى أحزاب سياسية ودينية وغير ذلك، وكما 
في كل مكان في الهند ينقسم املسلمون إلى 

تعمل وحدها  وك��ل طائفة  وأح���زاب،  ط��وائ��ف 
وأحياناً يكون لهم اجتماعات خارجة عن نطاق 
على  يجتمعوا  ان  األس���اس  ول��ك��ن  أح��زاب��ه��م، 
والسنة،  الكتاب  يجتمعوا على  أن  أو  اإلسالم 
جعلوا  ولو  جانبية،  فهي  األخ��رى  األشياء  أما 
األساس هو الكتاب والسنة ونبذوا اخلالفات 
من بينهم، وهناك جهود في توحيد الصفوف 

تُشكر لكنها في حاجة إلى الدعم.
وفي اخلتام..

ولقراء  »الــفــرقــان«  ملجلة  أخــيــرة  كلمة   >
مجلة الفرقان.

> مجلة »الفرقان« حبيبة إلى قلبي، أنا أطالع 
العربية  اململكة  م��ن  ع��ودت��ي  منذ  املجلة  ه��ذه 
السعودية، أعجبتني هذه املجلة كثيراً، ودائماً 

أكون في انتظار هذه املجلة.
واملجلة بشكلها ومضمونها مفيدة جداً، فجزى 
الله القائمني على املجلة والكاتبني فيها خير 
اجلزاء، ونتعرف عن طريق املجلة على أنشطة 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي، هذه األنشطة 
ف��ي مجال  ل��الس��ت��م��رار  ه��ي األخ���رى حتفزنا 
من  أرج��و  كما  والتحرير،  والتدريس  ال��دع��وة 
اإلخوة القائمني على املجلة بذل اجلهد األكبر 

لتحسني املجلة.

املسلمون أقلية
 في الهند رغم 
أن عددهم 200 

مليون مسلم
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عندما فقدنا الكنز
تنطبع في أذهاننا صور متعددة لوجوه التقينا بها ال ميكن 
أثر عظيم علينا في  لها من  ملا  أن تتالشى من ذاكرتنا؛ 
جميع مجريات أحداث احلياة، وما أن تغيب هذه الوجوه 
من عاملنا الزائل إلى العالم السرمدي حتى نشعر مبرارة 
الفقد؛ فغياب األحبة يؤلم النفوس ويوجع القلوب إال أن 
الله الكرمي:  الله ماضية وكل شيء زائ��ل إال وجه  أق��دار 
}كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام{ 

)الرحمن: 26- 27(.
ومن الوجوه التي صعقنا لغيابها غاليتنا وحبيبتنا وأختنا 
خولة اجلسار، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح 
جناته، اللهم  آمني. نعم لم يكن وجهها كبقية الوجوه التي 
نقابلها في حياتنا، ولم تكن شخصيتها كبقية الشخوص 
التي نتعامل معها في مسارات دنيانا، لم تكن نفسها الطيبة 
أم��را فريدا  أب��دا، كانت  الزكية كبقية من حولنا  وروحها 
ومنوذجا أرجو أن يتكرر حتى ننعم بصحبة أمثالها كما كنا 
ننعم بأخّوتنا خلولة رحمها الله، كنا ننعم بحبها الصادق 
لنا واهتمامها الكبير بالكل، لم تفرق بني أحد أبدا، تعامل 
اجلميع مبحبة صادقة تشعرك بصدق مرادها اخلير للغير 
بكل ما حتوي هذه الكلمة من معنى، لم أبالغ بأي كلمة 

قلتها بحقها وال نزكي على الله أحدا.
فبكلماتي هذه أوج��ه رسالة لنفسي أوال ولكل أخ��ت  تعمل 
الله ورس��ول��ه] ولكل مسلمة لنضع  إل��ى  في حقل الدعوة 
النقاط على احلروف ولنقف وقفات جادة مع أنفسنا جميعا 
ولنتخذها ق��دوة، فنحن في زمان ندرت فيه القدوات ومن 

باب: 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

إن التشبه بالكرام فالح 

وأنتهزها فرصة ألقدم شكري للدكتورة سعاد الصبيح ملا 
سطرته بقلمها الراقي املؤثر في مقالها بجريدة »الوطن« 
بعنوان: »رحلت خولة وبقي األثر«، فكلماتها توحي لك أن 
كل حرف يحمل درة من درر وكنوز أختنا خولة طيب الله 
ثراها، حقا إنها كنز ثمني ال يقدر بثمن، ماذا عساني أن 
أتذكر؟! فهي من شرحت لنا أبوابا من كتاب )فتح الباري 
ش��رح صحيح البخاري( وه��ي من قدمت لنا دروس��ا في 
تفسير القرآن الكرمي، وهي من وهبتنا فنون الدعوة إلى 
والسمت  الفاضل  للخلق  عملية  منارة  لنا  ورسمت  الله 
احلسن، وعلى رأس هذا كله التواضع، وبهذا كسبت قلوب 
من حولها؛ فإن أكثر ما ينفر الناس بعضهم عن بعض الكبر 
والعياذ بالله، فلم يكن خلولة أي مسلك من هذا، حاشاها 
وهي من تطلب عدم سبق اسمها بأي لقب، ال حتب أن 
تسمع كلمة أستاذة أو شيخة، لله درك يا خولة رفعك الله 
في أعلى منازل الفردوس األعلى، وجمعنا الله بك على 
سرر متقابلني، اللهم آمني، وكما كانت محبة دوما إلدخال 
وتلك  احملتاجني،  ومساعدة  املكلومني  قلوب  في  السرور 
املواقف التي سدت بها حاجة احملتاجني لم أسمع بها، بل 
شاهدتها بنفسي كيف كانت، ما أن نخبرها عن أي محتاج 
حتى تهب مبد يد العون له، أسأل الله أن يجعل ذلك في 

ميزان حسناتها.
الناصحات  م��ن  لنا  كنت   ي��ا خولة  الله  ف��ي  األخ��ت  نعم 
احلكيمات تسدد وتقارب، مهدت لنا دروب اخلير لنسير 
عليها بسالم، فقدنا الكنز وكلنا رجاء أن يبدلنا الله بثمار 
يانعة، وكانت خولة قد بذرت بذورها في حياتها لتثمر بعد 
مماتها لتكمل مسيرتها بعد رحيلها ويصب ذلك كله في 

ميزان حسناتها.        

إميان الطويل



موريتانيا

26
الفرقـــان  604 - 3 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 11 /2010/10م

استبدال  املمكن  من  إنه  حيث  وتصرفاتنا.. 
البرامج املألوفة بأخرى جديدة وإيجابية.

• اللغوية: املقدرة على استخدام اللغة امللفوظة 
أو غير امللفوظة، وامللفوظة تشير إلى كيفية 
عكس كلمات معينة ومجموعات من الكلمات 
صلة  لها  امللفوظة  وغير  الذهنية..  لكلماتنا 
واحلركات  الوضعيات  ولغة  الصمت،  بلغة 
الفكرية  التي تكشف عن أساليبنا  والعادات 

ومعتقداتنا.
• العصبية: تشير إلى جهازنا العصبي، وهو 
سبيل حواسنا اخلمس التي من خاللها نرى 

ونسمع ونشعر ونتذوق ونشم.
طبيعة اجلدل مابن املؤيدين 

واملعارضن لها:
من  الكثير  العصبية  اللغوية  البرمجة  أثارت 
اجلدل منذ دخولها إلى مجتمعاتنا، والسيما 
جانب  م��ن  ملحوظ  ب��إق��ب��ال  حظيت  عندما 

شرائح واسعة من الشباب.
إلى  العربي  وطننا  بها في  املهتمون  وينقسم 
فريقني: فريق يؤيد االستفادة منها مبا يعود 
علينا بالفائدة، وفريٌق آخر يحّذر منها ويجعلها 

منُذ نشأتها كانت خاصًة باألطباء واملرشدين 
تطورت  الوقت  م��رور  مع  ولكن  النفسانيني، 
ح��ت��ى أصبحت  اس��ت��خ��دام��ات��ه��ا،  وت��وس��ع��ت 
والصحة  وال��ت��رب��ي��ة  اإلدارة  ف��ي  تُ��س��ت��خ��دم 
وامل��ب��ي��ع��ات وغ��ي��ره��ا م���ن م���ج���االت احلياة 

املختلفة.
ماذا تعني البرمجة اللغوية العصبية؟

)برامج  العصبية(:  اللغوية  )البرمجة  تعني 
تشغيل العقل( )كارول هارس(، وهي كذلك: 
»دراس����ة ال��ت��ف��وق اإلن��س��ان��ي.. وه���ي القدرة 
على بذل قصارى جهدك أكثر وأكثر.. وهي 
إلى  ت��ؤدي  التي  والعملية  اجل��ّب��ارة  الطريقة 
التغيير الشخصي.. وهي تكنولوجيا اإلجناز 

اجلديدة« )ستيف أندرياس(.
كتابه  ف��ي  الفقي  إب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور/  وذك���ر 
االتصال  وف��ن  العصبية  اللغوية  )البرمجة 
ال��الم��ح��دود( أن ه��ن��اك م��ف��ه��وم��اً أك��ث��ر دقة 
وصحة من الناحية العلمية ، وضعه مؤسسو 
البرمجة اللغوية العصبية أنفسهم، وهو أكثر 

تثقيفاً وتنويراً:
ومشاعرنا  أف��ك��ارن��ا  إل��ى  تشير  البرمجة:   •

نشأت البرمجة اللغوية العصبية )NLP( في بداية السبعينيات من 
القرن املاضي، وبالتحديد في عام 1973م على يد )ريتشارد باندلر(، 
اكتشافاتهما  شكلت  حيث  جريندر(؛  )جون  اللغويات  عالم  وكذلك 
أسس البرمجة اللغوية العصبية املعروفة أيضًا باالقتداء وبالتفوق 

اإلنساني وقواعدها. 

البرمجة اللغوية 
 »NLP« العصبية

في الميزان
 كتبُه: طالل أحمد باديان

من العلوم الدخيلة إلفساد عقائدنا.
ومي��ك��ن��ن��ا ال���ق���ول: إن اجل����دل ال���دائ���ر حول 
أُثير عليها  اللغوية العصبية هو ما  البرمجة 
وثنية،  شرقية  بفلسفات  مرتبطة  أنها  م��ن 
عليها  بنيت  التي  املشاهدات  من  كثيرا  وأن 
إحصائية  م��ص��داق��ي��ة  ل��ه��ا  ل��ي��س  فرضياتها 
وكذلك  ع��ل��م��ي��اً،  مقبولة  ف��رض��ي��ات  جتعلها 
نظرياتها مقتبسة من مراقبة بعض الظواهر 
عن  يبحثون  الذين  النفسيني  املرضى  على 
الذين  األص���ح���اء  ع��ل��ى  ث��م عممت  ال���ع���الج. 
األمور  من  ذل��ك  وغير  التميز،  عن  يبحثون 

التي سنوضحها الحقاً. 
كما أنني لست هنا في معرض مناقشة فتاوى 
الفريقني وأدلتهم، فللفتوى أهلها؛ وإمنا في 

معرض مناقشة مجمل الرؤى واألفكار.
رؤية املؤيدين للبرمجة اللغوية 

العصبية:
العصبية  اللغوية  البرمجة  انتشرت  عندما 
في الوطن العربي منتصف تسعينيات القرن 
لتعلمها  األف���راد  من  العديد  توجه  امل��اض��ي، 
حيث  تقدمه؛  مم��ا  واالس��ت��ف��ادة  وممارستها 
املباشرة،  نفعيتها  ع��ل��ى  م��ؤي��دوه��ا  اع��ت��م��د 
الدكتور/  أّل��ف  وق��د  حتققها،  التي  والنتائج 
)البرمجة  بعنوان  كتاباً  سنبل  يحيى  معتز 
اللغوية العصبية في امليزان( وضح فيه رؤية 
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كبرامج الطاقة والريكي واليوغا وغيرها مما 
كثير منها في أصله عقائد وثنية.

وملعرفة املزيد من رؤية املعارضني لها فهناك 
الرؤية  ه��ذه  تناولت  التي  الكتب  من  الكثير 

بالتفصيل ومنها ما يلي:
• حقيقة البرمجة اللغوية العصبية )األصول 
بنت  ف��وز  تأليف:  املخرجات(   ، املضامني   ،

عبداللطيف بن كامل كردي .
• فلسفة )املاكروبيوتك( وعالقتها بالبرمجة 
اللغوية العصبية والعقائد والفلسفات املنحرفة 
تأليف:أ.د. جناح  العاملية،  الصهيونية  دور  و 

بنت أحمد الظهار.
• البرمجة اللغوية العصبية )دراسة مبدئية(، 

د. عوض بن عودة.
نقد  و  )ح���وار  العصبية  اللغوية  البرمجة   •
من منظور شرعي( تأليف: أحمد بن صالح 

الزهراني.
رؤيتي:

من  كنت  إنني  ل��ك:  قلت  إن  عليك  أخفي  ال 
حيث  العصبية؛  اللغوية  بالبرمجة  املعجبني 
ال��دورات القصيرة فيها،  إني حضرت بعض 
واملترجمة  العربية  الكتب  من  الكثير  وقرأت 
عنها؛ ولكن عندما نظرت إليها نظرة إنصاف 
جِلّ وعلى-  طالباً للرشاد ومستعيناً بربي – 
من  وتنقية  تصفية  إل��ى  بحاجة  أنها  أيقنت 

الشوائب التي فيها.
لذا ال أنصح بتعلمها إاّل إذا متت تنقيتها من 
جميع الشوائب والسيما كل ما يتعلق بالعقيدة 
ِقبل  من  وذلك  الوثنية،  والديانات  والفلسفة 
هيئة أو احتاد من األكادمييني واملتخصصني 
في الشريعة اإلسالمية، أو وجود مدرب لديه 

خلفية شرعية، وليَس من املغالني فيها.
اخلتام:

ف����إذا ك��ان��ت ك��ث��ي��ر م���ن امل���ق���االت أعدت 
لتجيب عن أسئلتك أخي القارئ، فإن 
أمام  لتتركك  أعدت  قد  املقالة  هذه 
ت��س��اؤالت ع���دي���دة!! وت��دع��وك إلى 
البحث بإنصاف وجترد حتى تصل 
الرشاد،  وإل����ى ط��ري��ق  إل���ى احل���ق 
اللغوية  )البرمجة  جتعل  إذاً  فهي 

العصبية( في امليزان وعلى احملك.

البرمجة اللغوية العصبية(.
رؤية املعارضن للبرمجة اللغوية 

العصبية:
اللغوية  ل�)البرمجة  املعارضني  رؤية  انطلقت 
وإمنا  علماً،  يعدونها  ال  أنهم  من  العصبية( 
ف��ك��را ف��ل��س��ف��ي��ا، وخ��ل��ي��ط��ا م���ن ال��ع��ل��وم ومن 

الديانات األخرى.
أورده����ا  امل��الح��ظ��ات عليها  ب��ع��ض  وه��ن��اك 
أجملها  متفرقة  أم��اك��ن  ف��ي  لها  امل��ع��ارض��ون 

فيما يلي:
1. وجود بعض املخالفات والثغرات الشرعية، 
والقدر،  ال��ق��ض��اء  ش��أن  م��ن  التهوين  ومنها 
ما  حتقيق  يستطيع  بأنه  الشخص  وإش��ع��ار 

يريد من خالل اإليحاء لعقله الباطن.
2. فيها استخفاف بالعقل البشري، وإفراط 
في التعامل مع العقل الباطن، فالفقير ميكن 
بذلك،  نفسه  إقناع  مبجرد  غنياً  يصبح  أن 
فيصبح  غني«  أن��ا  غني،  »أن��ا  كلمة:  وت���رداد 

كذلك.
السحر؛  بينها وبني  3. هناك عالقة وطيدة 
اللغوية  ال��ب��رم��ج��ة  م��وس��وع��ة  ف��ي  ورد  ح��ي��ث 
دلتس وجودث  )روب��رت  تأليف  العصبية من 
ثقافة  إرس��اء  في  مهم  السحر  أن  ديلوزير( 

الالمستحيل«.
عليها  بنيت  ال��ت��ي  امل��ش��اه��دات  م��ن  كثير   .4
إحصائية  م��ص��داق��ي��ة  ل��ه��ا  ل��ي��س  فرضياتها 
فيتدرب  علمياً،  مقبولة  فرضيات  جتعلها 
املتدرب على أنها حقائق رغم أنها ال ترقى 

ملستوى النظرية.
5. تبني بعض املنظمات املشبوهة لها كمنظمة 
)النيوإيج(، وكذلك ارتباطها مبمارسات أخرى 

أدلتهم، وهذه األدلة  لها، وذكر فيه  املؤيدين 
بحد ذات��ه��ا تعد أدل��ة ع��ام��ة، ك��� »األص���ل في 
تعليم األشياء اإلباحة حتى يقوم الدليل على 
وهو  لها،  املؤيدين  بفتاوى  أحلقها  ثم  املنع«، 
على حسب علمي يعد البحث الوحيد الذي 
ينتصر لها ويدافع عنها، والسيما من الناحية 
الكلمات  اللّهم ما كان على سبيل  الشرعية، 
جندها  التي  لها،  املؤيدة  والعبارات  املوجزة 

هنا وهناك.
املراسالت  ب��ع��ض  أج���ري���ت  ع��ن��دم��ا  ل��ذل��ك 
التي  البحوث  قلة  سبب  عن  فيها  أستفسر 
تنتصر )للبرمجة اللغوية العصبية(، أخبرني 
بعضهم أن فائدتها أصبحت واضحة للعيان 
وكأنه  ال��ن��ه��ار،  راب��ع��ة  ف��ي  الشمس  ك��وض��وح 
اليوجد أميا جدل حولها!!! وهذا لعمري هو 

الغلو بعينه.
 وق���د اجت���ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن م��ؤي��دي��ه��ا إلى 

االستفادة منها في مجاالت مختلفة 
الشخص  أداء  رف��ع  بكيفية  تتعلق 

اإلدارة  تكون  وكيف  وإنتاجيته، 
الناجحة ، وك��ذل��ك ف��ي أم��ور ال 
تبتعد عن خدمة اإلسالم – من 
وجة نظرهم- وعلى سبيل املثال 
ب�)دورات  يسّمى  م��ا  احلصر  ال 

بواسطة  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  ح��ف��ظ 
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الشعور  كانت مقياس  التي  املناطق  غيرها من 
باحلضارة في املغرب. 

العتيقة أج��ي��اال من  امل���دار س  ج��ت ه��ذه  وخ��َرّ
التي  ببصمتهم  بصموا  ال��ذي��ن  الكبار  العلماء 
ومسارها  اإلسالمية  األم��ة  ح��ض��ارة  متحى  ال 
القاضي  ومنهم:  والعلمني  والثقافي  الفكري 
وابن  املكناسي  غ���ازي  واب���ن  السبتي،  ع��ي��اض 
وأبو  زروق  أحمد  والشيخ  التلمساني  م���رزوق 
وابن  الكرسيفي  يحيى  وأب��و  اجلزولي،  موسى 

سليمان الروداني وغيرهم كثير.
لكن بحلول القرن الثالث عشر هجريا، أصاب 
فتضاءل عددها  العتيقة،  املدارس  هذه  الفتور 
الفرنسي  االحتالل  ج��راء  من  الهمم  وضعفت 
العام  يحل  يكد  لم  وبذلك  للبالد،  واإلسباني 
قلت  حتى  1925م  امل��واف��ق  1345ه����  الهجري 
امل����دارس وت��أث��رت م��ج��ال��س ال���دراس���ة بأطوار 

احلياة أميا تأثر.
وكاد دور هذه املدارس التي كانت في مجملها 
ي��ن��دث��ر بفعل  ل��ل��م��ع��اه��د وال��ك��ل��ي��ات أن  رواف����د 
االستعمار الذي كان من جملة أغراضه القضاء 
على كل مظهر من مظاهر احلضارة اإلسالمية 
وزارة  منشور  تعبير  وف��ق  الفكرية،  واحل��رك��ة 

األوقاف.
إحصائيات ومناهج

واستطاع املغرب بعد طول فتور لدور املدارس 
يبعث احلياة في شرايينها  أن  باملغرب  العتيقة 
فصار  والضعف،  النسيان  غبار  عنها  وينفض 
ل��ه��ا  احل��ض��ور البهي وال��ت��أث��ي��ر اإلي��ج��اب��ي في 
تكريس  إلى  وأفضت  الشباب  من  كثير  نفوس 
ن��زع��ة ال��ت��دي��ن وال��ت��م��س��ك ب��ك��ت��اب ال��ل��ه تعالى 

والعيش على نهجه وهداه.
)ال��دي��ن��ي��ة( في  العتيقة  امل����دارس  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
التعليم  ع��ل��ى  ي��ش��رف  م���درس���ة،   494 امل��غ��رب 

العبادة والذكر، وأنفقوا عليها بسخاء من صميم 
أموالهم يوفرون لها بانتظام املؤونة الكافية عن 
يجعل  الطلبة  إلي��واء  بيوتا  ويهيئون  واح��د،  كل 
فيها كل منهم ما يكون معه من املتاع والكتب في 
املدارس  إقامة هذه  وبذلك أصبحت  تام،  أمن 
وعمارتها بطلبة املعارف ميدان فخر واعتزاز«. 
وكان النتشار هذه املدارس الفضل الكبير بعد 
الله تعالى في حفاظ  املغرب على إجادة حفظ 
واستحضار  الروايات،  الكرمي مبختلف  القرآن 
أصبح  حتى  ومعاملة  عبادة  الشرعية  األحكام 
يفقه  متنقلة  مكتبة  عن  عبارة  والفقيه  العالم 

الناس في أمور الدين. 
ب��أن اإلق��ب��ال على  ال����وزارة  واس��ت��ط��رد منشور 
هذه املدارس ازداد، وازدهرت العلوم واملعارف 
العربية واإلسالمية في كل من مناطق تافياللت 
في  دائما  كانت  والتي  املغرب،  جنوب  وس��وس 
مقدمة أطراف املغرب تصلها شعلة من األضواء 
العزيز لبث  املرسلة من اخلليفة عمر بن عبد 
الدين في إفريقية سنة 100ه���،  كما ازدهرت 
العلوم أيضا مبناطق الريف وجبالة، وفي سبتة 
التي كانت تضاهي فاس واألطلس الكبير، وفي 

لكن التعليم العتيق في املغرب يظل � رغم هذا 
املعوقات  من  العديد  تعترضه  تعليما    � وذاك 
مسيرته  تعرقل  التي  أيضا  والبشرية  امل��ادي��ة 

وحتول دون حتقيق أهدافه التربوية كلها.
سياق تاريخي

في  العتيق  التعليم  على  تاريخية  نظرة  وبإلقاء 
ارتبط   وج��وده  أن  على  التأكيد  ميكن  املغرب، 
يد  على  األق��ص��ى  للمغرب  اإلس��الم��ي  بالفتح 
عقبة بن نافع الفهري وبعده موسى بن نصير 

في العقد الثاني من القرن الهجري األول.
وفق  بالبالد،  العتيق  التعليم  وج��ود  ويرتبط   
اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف  وزارة  منشورات 
التي  والفكرية  العلمية  باحلركة  امل��غ��رب،  ف��ي 
عرفها املغرب »بفضل ما انطبع في نفس شعبه 
والتعلم  العلم  إلى  الصادقة  اإلس��الم  دعوة  من 
اب���ت���داء م��ن ع��ه��د امل��ول��ى إدري����س األك��ب��ر سنة 
175ه�، ومرورا بالدول املتعاقبة على احلكم في 

املغرب«.
تنافسوا  املغاربة  ف��إن  ذات���ه،  امل��ص��در  وبحسب 
منذ ذلك احلني بإرادة كبيرة على بناء املدارس 
واملراكز العلمية إلى جانب ما أقاموه من بيوت 

العتيق، جداال  التعليم  الكثيرون  ما يسميه  أو  الديني،  التعليم  أثار 
واسعا في املغرب خاصة بعد األحداث اإلرهابية التي عرفتها البالد 

في مايو 2003 وخالل شهري مارس وأبريل من عام 2007.
وأفكار  مذاهب  لتبني  أساسًا   العتيق  التعليم  هذا  بعضهم  عد  وقد  
بعيدة عن اخلصوصيات والهوية املغربية واملذهب املالكي؛ مما يؤدي 
حن  في  أخرى،  ثقافات  على  املنفتح  غير  املنغلق  الفكر  ازدهار  إلى 
ضد  منيعا  وحصنا  والفقهاء  العلماء  يخرج  محضنا  آخرون  يعتبره 
تعليم   على  احلفاظ  ركائز  من  وركيزة  وامليوعة،  الفكري  التطرف 

إسالمي أصيل ينبذ العنف ويعتمد على ثقافة التسامح. 

التعليم الديني في المغرب بين 
االتهامات وقلة اإلمكانيات

الرباط: حسن األشرف 
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وبطور التعليم الثانوي بشهادة باكالوريا التعليم 
النهائي بشهادة  التعليم  العتيق، وبطور  الثانوي 

العاملية في التعليم العتيق«.
شبهات واقتراحات

التعليم  يسعون حمل��ارب��ة  مم��ن  البعض  وي��رغ��ب 
الديني باملغرب في ترويج فكرة ارتباط هذا النوع 
من التعليم مبا يذاع أحيانا في البالد من فكر 
متطرف غير متسامح وابتعاد عن اخلصوصية 
املغاربة  يتبعه  ال��ذي  املالكي  واملذهب  املغربية 
منذ قرون، ولعل مرد هذه االتهامات هو اخللط 
احلاصل لدى هؤالء املشككني في الربط  بني 
الدين والتطرف واإلرهاب، وهو ربط ال يحصل 
ذهن  في  »إال  الصمدي  خالد  الدكتور  حسب 
الدولي  اخل��ب��ي��ر  وي��ض��ي��ف  ذل����ك«،  يقصد  م��ن 
تكنولوجيا  وإدم��اج  والتعليم  التربية  مناهج  في 
في  التربوية  املنظومة  في  واالت��ص��ال  اإلع��الم 
حوار مع موقع رابطة علماء املغرب أن »العلوم 
الشرعية هي حصيلة تعامل العلماء مع مصادر 
الوحي، وبالتالي فهي تقدم ملتعلميها احلصانة 
الشرعية واملفاهيم اإلسالمية الصحيحة، التي 
متكنه من أن يعايش الناس باحلسنى »، مسوغاً 
العلوم وضعف  بهذه  الناس  اهتمام  أن »ضعف 
ظهور  إل��ى  ي��ؤدي  ال��ذي  ه��و  الشرعي  التكوين 
مفاهيم متطرفة مخالفة للمقاصد الشرعية«.

من  اقتراحات  بضعة  الصمدي  خالد  ويحدد 
املستوى  إلى  الديني  بالتعليم  »ترقى  أن  شأنها 
الثغرات  ي��س��د  ح��ت��ى  اجل�����ودة  م���ن  امل���رغ���وب 
متخصصني  إلى  املجتمع  حاجة  في  احلاصلة 
في العلوم الشرعية، قادرين على إنتاج خطاب 
م��ع��اص��ر وواق���ع���ي، وم��ن��ه��ا: اختيار  إس���الم���ي 
امللتحقني بالتعليم العتيق بناء على معايير علمية 
وأخالقية صارمة، وتطوير مناهج التعليم العتيق 
لتجمع بني العلوم الشرعية واإلنسانية واللغات 
وتأهيل  واللغوية،  الفنية  ال��ت��واص��ل  وم��ه��ارات 
التربوية  ال��ن��ظ��ري��ات  أح����داث  وف���ق  امل��درس��ني 
ثم تشجيع  وماديا،  معنويا  احلديثة وحتفيزهم 
االلتحاق بالتعليم العتيق من خالل الدعم املادي 
واملعنوي للملتحقني به وفتح آفاق اندماجهم في 

احلياة العامة«.

بحوالي 338 مدرسة عتيقة ال تتوصل بأية منح 
و  طالبا غير ممنوح،  بها 14856  مكافآت،  أو 
1064 أستاذا بدون مكافأة؛ وهذه اإلحصائيات 
كان  مل��ا  احملسنني  بعض  ل��وال متويل  أن��ه  تعني 

للتعليم العتيق باملغرب استمرارية. 
بهذه  والتعليمية  التربوية  للمناهج  وبالنسبة 
امل����دارس، ت��ؤك��د امل���ادة 4 م��ن ال��ق��ان��ون املنظم 
التعليم  العتيق باملغرب على أن »برامج  للتعليم 
األولي العتيق تُدرس بالكتاتيب القرآنية، وبرامج 
التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي باملدارس 
العتيقة، وبرامج التعليم النهائي بجامع القرويني 
النهائي  التعليم  ومؤسسات  األخ��رى  واجلوامع 
رقم  القانون  هذا  من  امل��ادة  وتضيف  العتيق«. 
1301 أنه »يجب أن تتضمن البرامج الدراسية 
حصصا  العتيق  التعليم  مب��ؤس��س��ات  املطبقة 
التعليم  مبؤسسات  امل��ق��ررة  امل��واد  من  إلزامية 
ال��ع��م��وم��ي ف���ي ح����دود ال��ث��ل��ث��ني م���ن احلصص 
املخصصة لهذه املواد مبا في ذلك مواد اللغات 
أمكن  كلما  البدنية  وال��ري��اض��ة  وال��ري��اض��ي��ات 
االبتدائي  التعليم  بطور  الدراسة  وتتوج  ذل��ك. 
بشهادة التعليم االبتدائي العتيق، وبطور التعليم 
العتيق،  اإلع���دادي  التعليم  بشهادة  اإلع���دادي 

فيها من الفقهاء 1531أستاذا، وتضم  21651 
القرآنية  الكتاتيب  ع��دد  يبلغ  حني  في  طالبا، 
العتيق-  التعليم  تندرج ضمن مؤسسات  -التي 
فيها  وي���درس  قرآنيا،  ُك��تَّ��اب��ا   299083 ح��وال��ي 

10183 تلميذا.
في  جمة  صعوبات  من  العتيق  التعليم  ويعاني 
التي  العتيقة  امل��دارس  تتعدى  ال  متويله؛ حيث 
تنفق عليها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
وفق إحصائيات لهذه األخيرة،  خمس مدارس 
جامع  وه���ي  عتيقة،  م��درس��ة   499 أص���ل  م��ن 
ال��ق��روي��ني ب��ف��اس وامل���درس���ة ال��ق��رآن��ي��ة ملسجد 
سيد  ومدرسة  البيضاء،  بالدار  الثاني  احلسن 
ومدرسة  بطنجة  عطية  اب���ن  وم��ع��ه��د  ال��زوي��ن 
املدارس  ه��ذه  أن  غير  بطنجة،  محمد  سيدي 
الثالث األخيرة  حتتاج تأهيال رغم متويلها من 

طرف الوزارة بنسبة كاملة.
أما بالنسبة للتعليم العتيق اخلاص فهو ينقسم 
محتضنة،  مب��دارس  تعليم خاص  إلى صنفني: 
وتبلغ حوالي 156 مدرسة عتيقة، تسلم الوزارة 
كما تخصص  وطلبتها،  تالميذها  لبعض  منحا 
مكافآت ألساتذتها، وتوفر رابطة علماء املغرب 
من  األف��ارق��ة  خاصة  لطلبتها  منحا  والسنغال 
السنغال وساحل العاج والغابون وغينيا وغيرها، 
كما يوفر احملسنون بقية احلاجيات املادية لها 
لتغطية ميزانيتها ومنحا لطلبتها املغاربة وبهذه 
املدارس احملتضنة 6795 طالبا ممنوحا، و467 

أستاذ مكافًأ.
يتواله  خ���اص  عتيق  تعليم  ال��ث��ان��ي:  وال��ص��ن��ف 
احملسنون يوفرون ميزانيته كاملة، ويتعلق األمر 

ضعف اهتمام الناس بالعلوم 
الشرعية يؤدي إلى ظهور 
مفاهيم متطرفة ومخالفة 

للمقاصد الشرعية
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ملل ونحل

عن شروح اليهود، بل كأنك تقرأ في تلمود 
اليهود، فهي مطابقة ملا جاء في شروحات 

اليهود لنبوءات التوراة.
نظرتها  في  اليهودية  أث��ر  تقتفي  والبهائية 
إلى عالمات يوم اخلالص؛ حيث تعد قضية 
اخلالص مرتبطة بعودة اليهود إلى: »أرض 
وب��ه��ذا اخلصوص   - بزعمهم   – األج���داد« 
لألمم  التابعة  احلقائق  تقصي  جلنة  كتبت 
املتحدة تقريراً أشارت فيه إلى أن: »عالقة 
البهائيني باليهود في فلسطني هي أعمق من 
البهائيني  وأن  بفلسطني،  املسلمني  عالقة 

يدعمون تشكيل دولة صهيونية«  . 

اليهودي  ال��ك��ي��ان  إل���ى  البهائيني  وزي�����ارات 
املراحل  طيلة  االنقطاع  تعرف  لم  الغاصب 
عميقاً،  دينياً  ب��ع��داً  ت��أخ��ذ  وه��ي  السابقة، 
بهائي في  ديني  أه��م مركز  ك��ون  يتمثل في 
جبل  على  حيفا  مدينة  ف��ي  ُم��ق��ام��ا  ال��ع��ال��م 
إنشاء  الكرمل، وقد مت منذ حوالي عقدين 
ليستوعب  نفسها  املدينة  في  ضخم  قصر 

عدد الزائرين سنوياً من بهائيي العالم.
وقد اعترف الناشط البهائي )أسلمنت( بأن 
االبتهاج في حيفا كان عظيماً عندما استولى 
)التابعة  وال��ه��ن��دي��ون  البريطانيون  اجل��ن��ود 
دام  قتال  بعد  عليها  اإلجنليزية(  للحكومة 

24 ساعة في 23 سبتمبر سنة 1918م .
تدعو  وم��ا  اليهودية  العقيدة  بني  والتشابه 
نسبة  البهائية  فاسم  كبير،  البهائية  إليه 
إل��ى ال��ب��ه��اء م��أخ��وذ م��ن ال���ت���وراة، فقد ورد 
الله:  بهاء  ع��ن  ترنيمات  داود  مزامير  ف��ي 
»أن السموات حتكي عن بهاء«. وقد خلعت 
اليهود على »ميرزا حسني علي« هذه الصفة 
أسفار  ف��ي  ورد  مب��ا  املقصود  أن��ه  وزع��م��وا 
اليهود، وشروح كتب تراث البهائية ال تختلف 

اليهودية والباطنية..
مصالح وأهداف )2-2(

الفرق الباطنية ونخص منها في أرض فلسطن القاديانية )األحمدية(،  والبهائية، والدروز، هم ورقة 
يحقق اليهود والغرب بها أهدافهم ومصاحلهم في املشرق اإلسالمي، وال يستغني كل من عادى اإلسالم 
واملسلمن عن جهود الفرق الباطنية وعقائدها في طعن املسلمن من اخللف، فهم األداة التي تفرق األمة 
وتشعل الفتنة بن أبناء الوطن الواحد، وشبهاتهم التي يشيعونها هي تلك األكاذيب التي يستخدمها 

اليهود – على وجه اخلصوص – في التشكيك والتهوين من مكانة املسجد األقصى عند املسلمن. 

عيسى القدومي



31
الفرقـــان  604 - 3 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 11 /2010/10م

وُكتُب بهاء الله كانت تدعو للتجمع اليهودي 
الله  ب��ه��اء  اب��ن  وزار  فلسطني،  أرض  على 
)ع��ب��اس(امل��ل��ق��ب ب��� )ع��ب��د ال��ب��ه��اء( سويسرا 
مؤمتر  ومنها  الصهيونية  مؤمترات  وحضر 
تكوين  ال��ب��ه��اء  ع��ب��د  وح����اول  1911م.  ب���ال 
اليهود  لتأييد  العرب  وسط  خامس  طابور 
أتى  ملا  بريطانيا  كرمته  وقد   ، والصهيونية 
إلى فلسطني مبنحه لقب )سير( فضاًل عن 
أرف��ع األوسمة األخ���رى.  وق��د تولى رئاسة 
اليهودي  م  عام 1963  في  البهائيني  شؤون 
الصهيوني )ميسون( وهو أمريكي اجلنسية، 
ليكون رئيساً روحياً لهذه الطائفة في العالم 

كله.
السالح  وحمل  اجلهاد  يحرمون  والبهائيون 
اليهود،  األع�����داء وخ��اص��ة  وإش���ه���اره ض��د 
ويدعون إلى السالم مع اليهود وتقبل األمر 
البهائيون  الواقع على أرض فلسطني، وأيد 
جتمع اليهود في فلسطني، وع��دوا أن ذلك 

مما جاء في العهد القدمي.
البهائية   أفندي زعيم احلركة  وكتب شوقي 
جوريون(  )ب��ن  إل��ى  1948م،  يونيه  ف���ي30 
له  يعبر  اليهودي  للكيان  وزراء  رئيس  أول 
الدولة  رفاهية  أجل  من  أطيب متنياته  عن 
اجل���دي���دة، وق���د ع��ق��د ال��ب��ه��ائ��ي��ون املؤمتر 
العاملي في سنة 1968م في رعاية  البهائي 

البهائي  املؤمتر  في  وج��اء  اليهودي،  الكيان 
العاملي الذي عقد في القدس احملتلة 1967 
م برعاية الكيان اليهودي في حفل اخلتام: 
متممتان  والبهائية  اليهودية  احلركتني  »أن 
ل��ب��ع��ض��ه��م��ا ال��ب��ع��ض وجت��ت��م��ع��ان ف���ي أكثر 

النقاط«.
قواسم  جتمعهم  وال��ي��ه��ود  ب��أن��ه��م  وي���ق���رون 
مشتركة ، فهم يقولون بأن الفترة التي قضاها 
)بهاء الله( في السجن واملنفى األربعني عاماً، 
هي الفترة نفسها التي قضاها بنو إسرائيل 
أتباع  ويقول  التيه في صحراء سيناء!،  في 
)بهاء الله( أن نبوءات بهاء الله - التي يزعم 
هي    - أنها حتققت  اإلنترنت  على  أتباعه 
في  التي جاءت  الوعود  بتحقيق  به  تنبأ  ما 
العهد القدمي بخصوص إعادة جتمع اليهود 

في األرض املقدسة وفي زماننا هذا.
والبهائية يقصدون باملعبد األقصى: قبلتهم 

يطلقون  القاديانية حينما  إن  كما  في عكا، 
مقصدهم  يكون  األق��ص��ى  املسجد  مسمى 
بذلك معبد قاديان في الهند، وهذا ما جاء 
نصاً في كتبهم؛ وبذلك توافق قول البهائية 
والقاديانية في زعمهم أن املسجد األقصى 

ليس هو مسجد القدس.  
وال شك أن الكيان الصهيوني يرعى معابد 
أن مركز  ل��ل��ن��ظ��ر  وال���الف���ت  ال���ف���رق،  ت��ل��ك 
القاديانية في فلسطني في منطقة حيفا، ال 
بيعد إال القليل عن معابد البهائيني في جبل 
واالحترام  العون  يالقي  وكالهما  الكرمل، 

من قبل االحتالل اليهودي.
وهم كذلك ال يجدون حرجاً في تشبيه )قبة 
في  الصخرة  مسجد  بقبة  ع��ب��اس(  محفل 
مدينة  اليهود  كما يصف  األقصى،  املسجد 
حيفا بأبرز معاملها )مينائها الشهير( وكذلك 
)قبة محفل عباس( وهي كما يقولون تشبه 
املذهبة في  الصخرة  كبير مسجد  إلى حد 

املسجد األقصى.
ف��ال م��ك��ان��ة ل��ل��ق��دس ع��ن��د ال��ب��ه��ائ��ي��ة، ب��ل ال 
مكانة ملكة واملدينة عندهم، ألن عملهم هو 
التهوين من مكانة مقدسات املسلمني، وجعل 
حديثاً  أنشؤوها  التي  ومعابدهم  مقابرهم 
مقدسات  تفوق  التي  واملكانة  البهجة  لها 

املسلمني جميعاً.
وك���ان م��ن أول���وي���ات ال��ك��ي��ان ال��ي��ه��ودي فور 
ال��دروز من  إنشائه في العام 1948م انتقاء 
 ، واح��ت��واؤه��م  ال��ع��رب ومتييزهم عنهم  ب��ني 
وفي املقابل رأى دروز فلسطني كيان اليهود 
فرصة للعب على التناقضات بني املسلمني 
أن  ميكن  مكسب  بأعلى  خ��روج��اً  وال��ي��ه��ود 
حتققه أقلية ال يزيد عددها عن 250 ألفاً 
بني عرب يزيد تعدادهم عن 250 مليونا )أي 

1% فقط(.
ب��ني نشطاء  ب��دأت االت��ص��االت مبكراً  وق��د 
احلركة الصهيونية والدروز، منذ عام 1930م، 
ع معظم زعماء الدروز على  وخالل ذلك وَقّ
البيان الذي يعلن أن موقف الطائفة الدرزية 
من )النزاع اليهودي الفلسطيني( هو موقف 

محايد. 

البهائيون يحرمون 
حمل السالح ضد 

اليهود ويدعون إلى 
تقبل األمر الواقع على 

أرض فلسطني
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 – م��ن��اط��ق 1948م  ف���ي  ال������دروز  وع����دد 
فلسطني احملتلة -  يبلغ 120 ألف نسمة، 
وال يشمل هذا العدد نحو 18 ألف درزي 
يعيشون في اجلوالن السوري الذي احتله 
في  وض��م��وه  1967م  ع��ام  ف��ي  الصهاينة 
اجلنسية  معظمهم  رف��ض  حيث  1981؛ 
اإلسرائيلية، ويبلغ العدد اإلجمالي للدروز 
نحو 300 ألف نسمة يتوزعون بني سوريا 

ولبنان وإسرائيل.
)دولة  قيام  إع��الن  بعد  وفي عام 1948م 
إلى  اليهود  اهتمام  جل  اليهود(انصرف 
حتقيق أقصى استفادة عسكرية من وجود 
بالتعاون  نيتهم  ت��أك��دت  أن  بعد  ال���دروز، 
الصهيوني؛ مما  الكيان  مع  غير احمل��دود 
وحدة  إنشاء  إلى  اليهودي  االحتالل  دفع 
األقليات،  وح��دة  هي  اجليش  في  خاصة 
الصهيونية  العسكرية  اآلل��ة  جنحت  كما 
في استعمال الشبان الدروز ألكثر أدوارها 
فظاعة وقسوة بحق أهل فلسطني، ويبلغ 
ع���دد ال����دروز ح��ال��ي��اً ف��ي اجل��ي��ش قرابة 
عناصر  ع��م��ل��ي��اً  ف��ه��م  م��ج��ن��د،   19000
املهمات القذرة في قوات االحتالل، بدءا 
للجندي  الرائجة  التقليدية  ال��ص��ورة  من 
ال��درزي في حرس احل��دود، الذي يقتحم 
أو  الغربية  الضفة  في  الفلسطيني  البيت 
قطاع غزة ليمارس الترويع ، وانتهاء بقائد 

سرية ميارس أبشع املهمات. 
والوقوف في صف االحتالل اليهودي ضد 
الفلسطينيني ، باركه وأيده شيخ الطائفة 
)موفق  ال��روح��ي  وزعيمها  فلسطني  ف��ي 
أن  ي��ع��ارض  ال  فهو   ،1993 منذ  ط��ري��ف( 
ال���دروز في جيش االح��ت��الل، وفي  يخدم 
العربية(  مقابلة له مع صحيفة )الصنارة 
الصادرة في فلسطني احملتلة عام 48 - 
في أحد أيام شهر تشرين األول - أكتوبر 
2004م  طالب طريف الدروز باإلخالص 

لدولة اليهود، والقتال حتت علَِمها. 
وللوقوف على أسباب ذوبان دروز فلسطني 
سليمان  ك��ت��ب   الصهيوني  امل��ش��روع  ف��ي 
الصهيونية  احلركة  أقطاب  »إن  الناطور: 

بني  املذهبية  اخلالفات  حقيقة  إلى  فطنوا 
الدروز وباقي العرب الفلسطينيني، فاتصلوا 
بهم من أجل تعميق هذه اخلالفات وتشعيبها 
وأقاموا معهم عالقات حميمة، وقد برز من 
)أبا  املجال  ه��ذا  في  الصهاينة  ال��ق��ادة  بني 
حوشن(، رئيس بلدية حيفا، في ذلك الوقت 
الذي أقنع الكثيرين من الدروز بالتعاون مع 
املنظمات الصهيونية العسكرية قبل اإلعالن 
)الهاجناه(.  وخصوصاً  العبرية  الدولة  عن 
وبعد إقامة الدولة العبرية، صادرت احلكومة 
تعود  ال��ت��ي  األراض����ي  معظم  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
للدروز، فحرموا من مصدر رزقهم الوحيد: 
الزراعة، وبذلك وجد الدروز في اخلدمة في 
اجليش اإلسرائيلي مصدراً للرزق، حتى أن 
الكثيرين من القيادات الدرزية قد وقعت في 
تطالب احلكومة  العام 1955 على عريضة 
اإلجبارية على  بفرض اخلدمة  اإلسرائيلية 

الدروز، وهذا ما كان في العام الثاني«.
اجليش  ف���ي  ال������دروز  خ��دم��ة  أن  ش���ك  وال 
الصهيوني لعشرات السنني أدت إلى فقدان 
العربية  لألمة  باالنتماء  للشعور  معظمهم 
اإلعالم  ووس���ائ���ل  الفلسطيني،  وال��ش��ع��ب 
االحتالل  مؤسسات  مع  تتواطأ  الصهيونية 
في عدم تغطية رفض اخلدمة في صفوف 
تتزايد  ب��دأت  التي  ال���دروز،  الشبان  بعض 

حتى ال تتسع الظاهرة أكثر. 
ونظراً لصعوبة متييزهم عن بقية العرب من 
حيث الشكل واللغة، فقد انخرط عدد كبير 
منهم في أجهزة االستخبارات )اإلسرائيلية(
تعنى  والتي  املستعربني  ووح��دات  املختلفة، 
باغتيال واختطاف ناشطي جماعات املقاومة 

الفلسطينية، وكذلك في املهمات التجسسية 
كما حدث في مصر مع اجلاسوس الدرزي 
)عزام عزام( و40% من القوى العاملة الدرزية 
يعتاشون على اخلدمات األمنية والعسكرية 

أي بانضمامهم إلى جيش االحتالل. 
ومع كل هذه اخلدمات التي قدمتها الطائفة 
فلسطني  في  االحتاللي  للمشروع  ال��درزي��ة 
واإلخالص املنقطع النظير إال أنهم يعاملون 
من  األح��ي��ان  من  كثير  في  مجحفة  معاملة 
امل��ؤس��س��ات ال��ي��ه��ودي��ة، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أنهم 
عرب ، فهم مستثنون من العمل في املواقع 
امل��ه��م��ة ف��ي ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي، ف��ه��م كما 
»عرب  النامي:  صالح  الصحافي  وصفهم 
ال��واج��ب��ات«، وهذا  في احل��ق��وق.. يهود في 
دفع بعض الناشطني من دروز فلسطني إلى 
التي  واالمتيازات  احلقوق  بتساوي  املطالبة 

متنح اليهود ويستثنى منها الدروز.
املسجد  س��اح��ات  )ش����ارون(  اقتحم  فحني 
وتلك  2000/9/28م  في  املبارك  األقصى 
األقصى  انتفاضة  أطلقت  ال��ت��ي  ال��ش��رارة 

البهائيون يقصدون 
باملعبد األقصى قبلتهم 

في عكا كما أن القاديانيني 
يطلقون املسجد األقصى 
على معبدهم في فاديان



33
الفرقـــان  604 - 3 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 11 /2010/10م

ال��ث��ان��ي��ة(، ك���ان ذل���ك بحماية  )االن��ت��ف��اض��ة 
الكثير من  ي��ض��م  ال���ذي  )ح���رس احل����دود( 
أبناء الدروز في فلسطني؛ وهم ال يتورعون 
في  والتجول  األقصى  املسجد  اقتحام  عن 

باحاته، فليس له حرمة في معتقدهم.
عناصرها  الصهيونية  الشرطة  وتستخدم 
التي  امل��واج��ه��ات  ال��درزي��ة ف��ي  م��ن الطائفة 
أهلها،  على  والتضييق  القدس  في  حت��دث 
األقصى،  املسجد  على  االعتداءات  وتنفيذ 
حضور  م��ن  الفلسطينيني  امل��ص��ل��ني  وم��ن��ع 
الدرزي  العسكري  وأضحى  اجلمعة،  صالة 
يقيمونها  التي  احلواجز  في  منطية  ص��ورة 

على مداخل املدينة القدمية.  
األقصى  واملسجد  القدس  في  كانت  وكلما 
املسجد  على  االع��ت��داءات  احتجاجات ضد 
األقصى من ِقبل اجلماعات اليهودية وبلدية 
االحتالل،  مؤسسات  م��ن  وغيرها  ال��ق��دس 
وحرس  الشرطة  رج��ال  من  اآلالف  نشروا 
احلدود حول املسجد األقصى وواجهوا أهل 
تلك  ت��ؤدي  األحيان  كثير من  وف��ي  القدس، 

االشتباكات إلى قتل أو إصابات أو اعتقال.   
ممن  الطائفة  أبناء  ملمارسات  حد  ولوضع 
ي��ع��م��ل��ون ف��ي ح���رس احل����دود ف��ي مصلحة 
واملعتقلون  األس��رى  وجه  االحتالل،  سجون 
نداء  االح��ت��الل  س��ج��ون  ف��ي  الفلسطينيون 
لزعماء الطائفة الدرزية ووجهائها، للتدخل 
قادة  األس��رى  فيها  ناشد  والسريع،  الفوري 
أبنائها  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط  ال���درزي���ة  ال��ط��ائ��ف��ة 
لالستقالة الفورية، وترك العمل في مصلحة 
السجون وكل أجهزة االحتالل ذات االحتكاك 
املباشر بالشعب الفلسطيني واملعتقلني، منعا 
للمفاسد،  ودرءا  للحرج  ودفعا  لالصطدام، 

على حد وصفهم. 
ونخلص مما سبق إلى أن مؤسسات االحتالل 
استخدام  ف��ي   – كبير  ح��د  إل��ى   – جنحت 
للفصل  فلسطني(  )دروز  وهي  رابحة  ورق��ة 
املسلمني من  أهل فلسطني من  وبني  بينهم 
ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبني الدروز 
في سوريا ولبنان؛ وكذلك في جعل الدروز 
جزءاً من الصراع العربي الصهيوني ومعاداة 
املسلمني، فقادة املشروع اليهودي عملوا على 
الشتات  ه��ذا  ودع��م��وا  اليهود،  شتات  جمع 
بالفرق الباطنية ، واستخدموا كل ما يعينهم 
على  الغاصب  كيانهم  وج��ود  استمرار  ف��ي 
أرض فلسطني، وتلك احلميمية في العالقة  
ال ش���ك أن���ه���ا ع��م��ق��ت ال���ه���وة ب���ني ال�����دروز 
مكاسب  لليهود  وحققت  فلسطني،  وأه���ل 
نفوس  في  اخل��الف  وأّص��ل��ت  إستراتيجية، 
أبناء الوطن الواحد ليأخذ مع أبعاده العقدية، 

أبعادا أخرى كاالنتمائية والعدائية.
 وكلما زاد متكني الفرق الباطنية في فلسطني 

سهلت على اليهود املهمة االحتاللية – وهذا 
ديدن االستعمار في كل أشكاله - ويتم اللعب 
على الطائفية وتأجيج اخلالف والعداء بني 
الفجوة هي  ال��واح��دة، وزي���ادة  ال��دول��ة  أبناء 
الصهيوني  به االحتالل  يقيس  الذي  املعيار 

جناحه في استخدامه الفرق واألقليات. 
الفرق  أن  التاريخية  األح���داث  أثبتت  وق��د 
الباطنية عملت مع أعداء اإلسالم للنيل من 
والطعن  فالكيد  واملسلمني،  اإلس��الم  دول��ة 
ف��ي ال��ع��ق��ي��دة اإلس��الم��ي��ة ال��ص��اف��ي��ة النقية 
مسارها  عن  والسعي إلخراجها  وتشويهها، 
ال��ص��ح��ي��ح ب����إدخ����ال ال���ري���ب وال���ض���الالت 
ف��ي ن��ف��وس امل��س��ل��م��ني، وال��ت��ظ��اه��ر بنصرة 
الظاملني  وقهر  العدل  املستضعفني وحتقيق 
وإقامة دولة اإلنصاف، تلك هي دائرة عمل 
معتقداتها  اخ��ت��الف  على  الباطنية  ال��ف��رق 

ومنطلقاتها.
وتفسير  باإلسالم،  والتظاهر  التلبس  وبعد 
يوافق  باطنياً  تفسيراً  وال��س��ن��ة(  )ال��ك��ت��اب 
أهواءهم ومقاصدهم؛ إلدراكهم عدم قدرتهم 
وجهاً  له  والتصدي  اإلس��الم  محاربة  على 
لوجه؛ اهتمت الفرق الباطنية بدراسة البيئة 
وعقائدها،  أف��ك��اره��ا  تبث  أن  حت��اول  التي 
الكيان  أن  ال���ف���رق  ت��ل��ك  ب��ع��ض  ووج������دت 
معابدهم  إلق��ام��ة  مالئمة  بيئة  الصهيوني 

وقبلة حجهم؛ حيث الرعاية والدعاية.  
فحجم  واملواجهة،  ال��دف��اع  ذل��ك  ويستدعي 
ال��ص��راع وال��ت��ح��دي وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي حتيط 
ب��امل��س��ج��د األق����ص����ى م����ن ف�����رق ودي����ان����ات 
شأن  م��ن  للتقليل  ج��اه��دة  تسعى  وح��رك��ات 
ومكانته،  تاريخه  وتشويه  األقصى  املسجد 
واملسلمني  لإلسالم  رمز  األقصى  فاملسجد 
، والنيل من املسجد األقصى مقصد لكسر 
في  الوهن  وبث  اإلسالمية،  الشعوب  إرداة 
نفوس املسلمني، واألفعال من األمة املسلمة 
املقاصد اخلبيثة  تلك  تفوق حجم  أن  يجب 
وال��س��ه��ام امل��ت��ج��ه��ة إل���ى امل��س��ج��د األقصى 
وعقائد املسلمني، فاإلسالم لم يواجه خطراً 
أشد أذى وأعدى لإلسالم من دعاة الباطنية 

على اختالف فرقهم وجماعاتهم.

قادة املشروع اليهودي عملوا 
على جمع شتات اليهود 

ودعموه بالفرق الباطنية 
ويقومون على تأجيج اخلالفات 
بني أبناء البلد الواحد كما هو 

ديدن االستعمار دائمًا
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التي حلقت  األزمة احلادة  املنظمة  وعزت 
ب��أس��ع��ار احل��ب��وب ال��غ��ذائ��ي��ة إل���ى الفشل 
البلدان  بعض  في  للمحاصيل  املتوقع  غير 
روسيا  مقدمتها  وف��ي  امل��ص��درة  الرئيسية 
وما تال ذلك من سياسات دولية وإقليمية 
عالقة  عن  بتكهنات  ارتبطت  موفقة  غير 
وليس  العاملية  ب��األس��واق  يحدث  ملا  وثيقة 

احلبوب  على  والطلب  العرض  النخفاض 
في العالم.

إجمالي  أن  إلى  املنظمة  توقعات  وأش��ارت 
بلغ  العاملي في عام 2010م  إنتاج احلبوب 
حوالي 2.239 مليار جنيه، وهو ثالث أكبر 
رقم يسجل في إنتاج احملاصيل مشيرة إلى 
أقل  ت��زال  ما  الغذائية  احلبوب  أسعار  أن 

إليه  الثلث عن أعلى معدل وصلت  مبقدار 
في 2007، 2008م دون أن تتأثر جميع دول 

العالم من هذه االرتفاعات.
ولعل من يحلل بعناية أرقام املنظمة وتوقعاتها 
ي��ج��د أن األم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي يتعرض 
أزمة  وج��ود  إنكارها  رغم  كبيرة  لتهديدات 
التفاؤلية  نبرتها  املنظمة  ه��ذه  يشارك  وال 

األزمة الغذائية وتزايد معدالت 
االستهالك يلفان خاصرة العرب 

حتذير منظمة الفاو يضع األمة أمام خيارات صعبة

العاملي  الغذائي  األمن  تعرض  من  املتحدة  لألمم  التابعة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  تخوفت 
لتهديدات كثيرة بفعل التقلب احلاد في أسعار املواد الغذائية إال أنها رغم هذا عملت على تبديد املخاوف 
بالقول ليس هناك مؤشرات على أزمة غذائية عاملية قريبة رغم تسجيل أسعار القمح ارتفاًعا بن 60 : 

80٪ من يوليو املاضي، وتسجيل أسعار الشعير ارتفاعات مناسبة بلغت ٪40.

الفرقان - القاهرة / مصطفى الشرقاوي
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خصوًصا فيما يتعلق باألوضاع في املنطقة 
العربية، وهي املنطقة التي تنفق على فاتورة 
استيراد املواد الغذائية سنوًيا ما يقرب من 
منه  كبرى  دول��ة  وتتصدر  دوالر،  مليار   30
استيراًدا  األك��ث��ر  ال���دول  ق��وائ��م  مصر  مثل 
للقمح بل إن حديث املنظمة عن عدم جتاوز 
يتوافق  لها ال  أسعار احلبوب ألعلى معدل 
أبًدا مع ارتفاع أسعار هذه السلع ففي دول 
أسعار  سجلت  واليمن  واملغرب  مصر  مثل 

ارتفاعات  احل���ب���وب 
ك����ب����ي����رة رص����دت����ه����ا 
دارت  رسمية  تقارير 
فلك  ف���ي  م��ع��ظ��م��ه��ا 
30% زيادة في أسعار 
يقرب  وم�����ا  ال���ق���م���ح 
دوالر   170  �  40 من 
وكذلك  الزيوت  لطن 
ش������ه������دت أس�����ع�����ار 
كبيرة  ق��ف��زة  ال��س��ك��ر 
متأثرة بأزمة الشحن 
التي تتعرض  العاملية 
والبرازيل،  الهند  لها 
حيث سجل سعر طن 
ال��س��ك��ر ارت���ف���اع مبا 
دوالر   40 من  يقرب 
فيما  يتكرر  م��ا  وه��و 

األلبان  بأسعار  يتعلق 
واللحوم.

 إحداث طفرة
مطالبة  املنطقة  في  التوتر  حجم  من  وزاد 
استيراًدا  واألكثر  النامية  للبلدان  )ال��ف��او( 
للحبوب بضرورة إحداث زيادة في مساحات 
فدان  مليون   120 إل��ى  ال��زراع��ي��ة  ال��رق��ع��ة 
خصوًصا أن هذه الدول ستجد صعوبة في 
مجموعة  بفعل  الغذائية  احتياجاتها  تلبية 
والفيزيائية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ض��غ��وط  م���ن 
التحتية  البنى  ونقص  املتوطنة  واألم��راض 

لألراضي الزراعية احلالية، وهو ما يتطلب 
البحث عن أراضي جديدة للزراعة والسيما 
القادمة  األع��وام  خ��الل  العالم سيشهد  أن 
احلبوب  على  الطلب  ف��ي  ك��ب��ي��ًرا  ارت��ف��اًع��ا 
سواء للغذاء البشري أم للعلف احليواني قد 
يصل إلى 3 مليارات طن؛ مما يتطلب زيادة 
اإلنتاج السنوي من احلبوب بنحو مليار طن 
فضاًل عن ضرورة ارتفاع إنتاج اللحوم بأكثر 

من %30.
ولعل أرقام )الفاو( وتوقعاتها تشير إلى حجم 
العربية  الدول  تواجه قدرة  التي  التحديات 
أن  الغذائية والسيما  احتياجاته  تأمني  في 

كبيرة  مشكالت  تواجه  عديدة  عربية  دول 
األراضي  من  شاسعة  مساحات  توفير  في 
توفير  في  نفسها  املشكلة  للزراعة  الالزمة 
الكميات الالزمة من املياه السيما أن أغلب 
األنهار التي توفر املياه ملعظم الدول العربية 
وفي  عربية  غير  أراض��ي  من  منبعها  يأتي 
والعراق،  الدول مصر وسوريا  مقدمة هذه 
وهو ما يهدد قدرة هذه الدول على إحداث 

طفرة في إنتاجها من السلع الغذائية.
م��ن صعوبة  وي��زي��د 
دول  أن  األم��������ر 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة 
ال متتلك  ال��ع��رب��ي 
ك�������م�������ي�������ات م����ن 
امل�����ي�����اه ال����الزم����ة 
محاصيل  لزراعة 
مثل  استراتيجية 
واألرز  ال����ق����م����ح 
وغيرها  وال������ذرة 
اضطر  م����ا  وه�����و 
ه������������ذه ال������������دول 
للتفكير بجدية في 
البحث عن مناطق 
تتوفر  أخ����������رى 
املياه  كميات  فيما 
واألراض���ي  بكثرة 
الالزمة  اخل��ص��ب��ة 
الدول  ه��ذه  إن  بل  احملاصيل  ه��ذه  لزراعة 
أعلنت عام 2008م في ذروة األزمة الغذائية 
على  وأوغندا  السودان  مع  اتفاقها  العاملية 
لها  تأجير مساحات شاسعة من األراض��ي 
سياسية  تعقيدات  أن  يبدو  ولكن  لزراعتها 
أن  دون  اآلن  حتى  ح��ال��ت  وتقنية  وم��ال��ي��ة 
يرى مثل هذه املشروعات النور أو أن تبدأ 
الفاتورة  من  تقلل  جدي  بشكل  اإلنتاج  في 
الغذائية التي تدفعها البلدان العربية لتأمني 
احتياجاتها الغذائية من احملاصيل الرئيسة 

اعتماد دول املنطقة 
على اخلارج يهدد 

بكارثة وفاتورة الغذاء 
ارتفعت لـ 30 مليار دوالر 

االعتماد على املوارد 
الذاتية ومضاعفة الرقعة 
الزراعية السبيل الوحيد 

لتأمني احتياجاتنا 
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مثل القمح واألرز والذرة.
 »صناديق القمامة

الوحدة  م��ج��ل��س  ت��ق��ري��ر  رأى  م��ن  ول��ع��ل 
حجم  ع��ن  يتحدث  العربية  االقتصادية 
أن  م��ن  يندهش  العربية  ال��غ��ذاء  ف��ات��ورة 
الدول العربية من احمليط للخليج تستورد 
سنوًيا كميات كبيرة من األرز تصل قيمتها 
إلى أكثر من 4.7 مليار دوالر، ومع هذا 
يزيد عن  البلدان ال  ه��ذه  استهالك  ف��إن 
ن��ص��ف ال��ك��م��ي��ة امل���س���ت���وردة ال��ت��ي تكلف 
ميزان املدفوعات هذا املبلغ الكبير فيما 
الكمية  ه��ذه  م��ن  اآلخ���ر  النصف  ي��ذه��ب 
إلى صناديق القمامة، وهو ما يشير إلى 
من  مزيًدا  القادمة ستشهد  السنوات  أن 
ارتفاع فاتورة الغذاء داخل الدول العربية 
في  للخارج  االحتياج  تزايد  أن  والسيما 
تتصاعد  اخل��ارج��ي��ة  ال�������واردات  ت��دب��ي��ر 
وتيرته في ضوء تزايد عدد سكان املنطقة 
وعدم تواكبها مع مشاريع تنموية وإنتاجية 
تستطيع حتقيق ولو قدر قليل من االكتفاء 
تدبير نصف هذه  األق��ل  بل على  الذاتي 

االحتياجات من موارده الدائمة.
وي��ص��ع��د م���ن ح��ج��م امل��ش��ك��ل��ة ك��م��ا يؤكد 
أستاذ  ش��رب��اص  توفيق  محمود  الدكتور 
االقتصاد الزراعي بجامعة عني شمس أن 
املراهنة على مشروعات في اخلارج لسد 
االحتياجات الغذائية وتأجير أراضي في 
خياًرا  يبقى  وأوغندا  السودان  مثل  دول 
أن  يجب  فاملراهنة  أساسًيا،  وليس  ثانًيا 
تكون في البداية على اإلمكانيات الذاتية 
ودولنا العربية بها إمكانيات علمية وتقنية 
كبير  ج��زء  بسد  لها  تسمح  ولوجيسيتة 
من احتياجاتها، فمثاًل السودان ميكن أن 
تكون سلة غذاء العالم العربي لو امتلكت 
ولكن  سياسية  إدارة  العربية  احلكومات 
امل��ت��زاي��د على  ال��ض��غ��وط  ي��ب��دو أن حجم 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن ج��ه��ة ع���دم حتقيق 

مشاريع  أن  لدرجة  كبيرة  الذاتي  االكتفاء 
قومية كانت مخصصة لتقليل اعتماد بعض 
توقفت  قد  الغذائية  احتياجاتها  الدول في 
وأقيل وزراء زراعة عديدون من مناصبهم ال 

لشيء إال لوقف هذه املشاريع.
ول��ف��ت د. ش��رب��اص إل��ى أن االع��ت��م��اد على 
العربي  العالم  بلدان  املشاريع خارج  تأجير 
أس��ي��رة ألي خالفات  ال���دول  ه��ذه  سيجعل 
سياسية أو ضغوط دولية وهو ما يضع في 
الداخل حلل  على  التركيز  أهمية  االعتبار 

مشكلة االحتياجات الغذائية.
أهمية  من  الزراعي  االقتصاد  أستاذ  وقلل 
ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ت��زاي��د حجم 
العربي  العالم  في  الغذائية  للسلع  اإلنتاج 
للغاية  طفيفة  الزيادة  هذه  أن  إلى  مشيًرا 
وال يراهن عليها بأي حال من األحوال حلل 
ميزان  الضغط على  تقليل  أو  األزم��ة  ه��ذه 

املدفوعات.
ال��ع��رب��ي��ة وب��ح��س��ب د.  ال�����دول  ك��ان��ت  وإذا 
فيما  إح��داث طفرة  تنجح في  لم  شرباص 
األزمة  ف��إن  الغذائية  باحتياجاتها  يتعلق 
تزداد اشتعاالً مع تنامي االستهالك وتزايده 
دللت  حيث  املنطقة؛  ب��ل��دان  ف��ي  ب��ش��راه��ة 
تقارير عدة متطابقة على أن الدول العربية 

تعد األكثر استهالًكا في العالم والسيما على 
الصعيد الغذائي من حيث استهالك القمح 
يقرب  ما  ال��دول  تستورد هذه  واألرز حيث 
من 30 مليار دوالر من احتياجاتها الغذائية 
تذهب ما يقرب من 25% منها لغير الغرض 
القمامة  ص��ن��ادي��ق  إل���ى  ب��ل  ل��ه  املخصصة 
وهو  استخدامها  في  الترشيد  عدم  نتيجة 
ما يتكرر فيما يتعلق باستهالك اللحوم حيث 
يقرب من  ما  منها  املنطقة  استهالك  يزيد 

15% باملقارنة باملعدالت العاملية.
األكثر استهالًكا

العربي  امل��رك��ز  ع��ن  حديثة  دراس���ة  إن  ب��ل 
للدراسات االقتصادية عّدت املواطن العربي 
م��ن أك��ث��ر ال��ش��رائ��ح اس��ت��ه��الًك��ا ف��ي العالم 
للعطور ومستحضرات التجميل لدرجة أنها 
قدرت استهالكه مبا يزيد على 335 دوالر 
ما  وهو  فقط.  بالعطور  يتعلق  فيما  سنوًيا 
يتكرر لدى استهالكه للمالبس؛ حيث يلجأ 
املواطن العربي إلى شراء كميات كبيرة من 
احتياجاته  مع  يتناسب  ال  وبشكل  املالبس 

 أزمات املناخ والتقلبات 
السياسية تصعب مهمة 

الدول العربية في 
تخفيض إنفاقها

 الغرب يدعم ثقافة 
االستهالك ويسعى 
الستمرار املنطقة 

كسوق ملنتجاته 
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وهو ما عزته إلى عوامل اجتماعية ووجود 
اق��ت��ن��اء املالبس  وراء  م��ن  ال��ت��ف��اخ��ر  ث��ق��اف��ة 
الذي  وغيرها  واإلك��س��س��وارات  والساعات 
يشكل عامل ضغط على ميزان املدفوعات 

في العالم العربي.
ب���ني تزايد  امل���رك���ز رب��ط��ت  ب���ل إن دراس�����ة 
فقد  الفقر  انتشار  وبني  االستهالك  نزعة 
تلجأ األسر لالقتراض لتأمني احتياجاتها، 
االقتصاد  على  عامل ضغط  ميثل  ما  وهو 
القومي عموماً، محذرة من أن تزايد منط 
والفقراء  غنى  األغنياء  يزيد  االستهالك 

فقًرا.
غياب اإلدخار

وي��زي��د م��ع��دل االدخ����ار م��ن خ��ط��ورة تنامي 
على  بالسلب  وينعكس  االستهالك  ظاهرة 
انخفاض معدل اإلدخار في البلدان العربية؛ 
في  ل��الدخ��ار  السنوي  املتوسط  يبلغ  حيث 
دون  في   %39 على  ويزيد   %21 إلى  العالم 
ي��ت��ع��دى نسبة %18  ج��ن��وب ش���رق آس��ي��ا ال 
في الدول العربية، وهو ما يحمل تأثيرات 

جتد  ال  حيث  االستثمار  مناخ  على  سلبية 
ال��دول��ة أو األش��خ��اص أم���واالً لضخها في 
مشروعات جديدة بسبب ضغط االستهالك 

على ميزان املدفوعات.
هناك  أن  نعلم  ت��زداد حني  املخاطر  أن  بل 
السنوات  خ����الل  س��ع��ت  م��ن��ظ��م��ة  ل��وب��ي��ات 
حيث  االستهالك  ثقافة  لتكريس  األخ��ي��رة 
استخدمت هذه اجلهات الفضائيات ووسائل 
عليه  يطلق  أن  م��ا ميكن  إلي��ج��اد  اإلع���الم 
المتالك  نزعة  وإيجاد  االستهالكي  الشره 
كل ما هو معروض وهو ما ظهر من خالل 
حرص املواطن العربي على إنفاق مليارات 
املوديالت من  ال��دوالرات على شرا أحدث 
صعوبة  رغ��م  النقالة  والهواتف  السيارات 
السيما  املنطقة  في  االقتصادية  األوض���اع 

خالل السنوات املاضية.
 مصالح غربية

من جهته يرى د. حمدي عبد العظيم العميد 
اإلدارية  للعلوم  السادات  ألكادميية  السابق 
العالم  داخ��ل  االستهالك  ثقافة  تنامي  أن 
ال��ع��رب��ي ال ت��ص��ب ب���أي ش��ك��ل ف��ي مصلحة 
األمة بل جتني القوى الرأسمالية املنافع من 
وراء هذه القيمة خصوًصا أن القوى األكثر 
املتنامي  االستهالك  من  واستفادة  إنتاًجا 

ملنتجاتها مؤكداً أن هذا اإلنفاق يعّد صورة 
من صور هدر اإلمكانات االقتصادية وإبقاء 
األمة أسيرة الفقر والتخلف ومحطة فقط 

لتصريف منتجات الغرب.
املجتمع  على  وب���االً  يشكل  االس��ت��ه��الك  أن 
العربي والسيما أنه قد حتول إلى ثقافة ال 
جتد من يتصدى لها أو تقف في وجهها عبر 
االستهالك  وترشيد  االعتدال  قيم  تكريس 
إل��ى أن  إل��ى احل��د األدن��ى مشيًرا  لتتراجع 
االعتدال في االستهالك سيوفر لنا فرًصا 
االقتصادية  األوض��اع  وحتسني  لالستثمار 
إنتاج من مأكل وملبس  تأمني  والعمل على 
الفتًا إلى أهمية تكريس ثقافة االعتدال في 
مناهجنا ومؤسساتنا اإلعالمية والتعليمية.

ونبه د. عبد العظيم إلى أن خطورة ثقافة 
االستهالك تعمل على تفكيك االقتصاديات 
املستهلك  وإب��ق��اء  العربية  ل��ألم��ة  الوطنية 
يستطيع  أن  دون  االستهالك  لدائرة  أسيًرا 

متلك إرادة قوية للعمل واإلنتاج.
 إخوان الشياطن

يوسف  أحمد  د.  ي��رى  نفسه  اإلط���ار  وف��ي 
سليمان أستاذ الشريعة اإلسالمية بجامعة 
النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  أن  القاهرة 
قال  فقد  االستهالك  ملشكلة  حلوالً  قدمت 
القرآن }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{، وتابع 
احلديث النبوي »ما مأل ابن آدم وعاًء شراً 
يقمن  لقيمات  آدم  اب��ن  بطنه.بحسب  م��ن 
لطعامه  فثلث  فاعاًل  بد  ال  كان  صلبه،فإن 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه«، فالقرآن والسنة 
استشعرا بخطورة هذا املسلك حني وصف 
الشياطني،  إخ��وان  بأنهم  املبذرين  ال��ق��رآن 
ال��ع��ل��م��اء في  أه��م��ي��ة دور  م����ش����دًدا ع��ل��ى 
وتكريس  اخلطيرة  املشكلة  لهذه  التصدي 
وهو  اإلس��راف  والبعد عن  االعتدال  ثقافة 
نعومة  منذ  األطفال  في  ينبغي غرسه  أمر 
أظ��اف��ره��م وت��ع��دي��ل م��س��ار أج��ه��زة اإلعالم 
امل��س��ؤول��ي��ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع���ن ت��ف��ش��ي هذا 

الوباء.

االستهالك االفتخاري 
يشكل إهدارًا  ملواردنا 

وعامل ضغط على 
ميزان املدفوعات 

 نقص املياه وغياب 
اإلدارة السياسية 

أضعفت محاوالت حتقيق 
االكتفاء الذاتي 
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طاجيكستان.. انسداد سياسي واحتقان 
مجتمعي يشعله اجلهل والفقر

الخوف من الصحوة اإلسالمية سبب تفتعله الحكومة

رضا عبد الودود

طاجيكستان

ما  ذلك  مؤلم،  وواقع  ممتدة  وحضارة  طويل  تاريخ   .. والسمرقندي  والترمذي  البخاري  األئمة  بالد 
ميكن استنتاجه من خالل قراءة واقع طاجيكستان إحدى الدول التي استقلت عن االحتاد السوفيتي 

السابق قبل نحو عقدين من الزمن.
يحد جمهورية طاجيكستان من الشرق إقليم تركستان الشرقية، ومن الشمال جمهورية قرغيزيا، 
لنهر  األعلى  املجرى  ويشكل  أفغانستان،  اجلنوب  ومن  أوزبكستان،  جمهورية  والشمال  الغرب  ومن 

جيجون احلدود بينهما، وتبلغ مساحتها حوالي 141 كم مربع.

ماليني   6 حوالي  طاجيكستان  سكان  تعداد  يبلغ 
نسمة، وتتراوح نسبة املسلمني فيها بني 85 و%90، 
وهم خالفاً ملعظم اجلمهوريات اإلسالمية املجاورة 
من  غالبيتهم  في  وهم  الفارسية،  اللغة  يتكلمون 
ينتمون  قليلة  أع���داد  باستثناء  األح��ن��اف،  السنة 
للطائفة اإلسماعيلية األغاخانية يسكنون هضاب 

البامير في إقليم )غورنوبدخشان(. 
أما من الناحية العرقية فيمثل الطاجيك 62% من 

 %7.6 وال���روس   %23 واألوزب���ك  السكان،  مجمل 
تقل  أملانية  أقلية  وهناك  دوشنبه(،  في  )نصفهم 
إسالمية  أقليات  تتوزعها  ال����%6  وبقية   ،%1 ع��ن 
)التتار، والقرقيز، والتركمان...(، ويصل متوسط 
إل��ى 150  م��ن 10  ف��ي طاجيكستان  ال��ف��رد  دخ��ل 

دوالرا شهريا.

تاريخ اإلسالم في طاجيكستان
ف��ي طاجيكستان  ارت��ب��ط وص���ول اإلس����الم  وق���د 
النهر، فبعد معركة  وراء  ما  بفتح خراسان وبالد 
القادسية امتد نفوذ اإلسالم إلى بالد فارس، ثم 
وادي  منطقة  إل��ى  انتقل  ث��م  جيجون،  نهر  وص��ل 
و96   94 عامي  بني  الواقعة  الفترة  وفي  فرغانة، 
منطقة  مسلمة  بن  قتيبة  القائد  فتح  الهجرة  من 
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الشرق حتى وصل  وادي فرغانة، وجتاوزها نحو 
إلى حدود الصني، ثم تال ذلك بفتح كاشغر.

وبعد سلسلة من الفتوحات عاد قتيبة بن مسلمة 
باقي  فتح  فأكمل  بن مسلمة،  أخوه صالح  وتولى 
مسلم  ب��ن  ص��ال��ح  وف��ت��ح  ف��رغ��ان��ة،  وادي  منطقة 
الباهلي كاسان وأورش��ت في وادي فرغانة، ذلك 
بعد عودة قتيبة إلى مرو، واستمر انتشار اإلسالم 

طيلة العصر األموي.
اخللفاء  ص��ل��ة  ازدادت  ال��ع��ب��اس��ي  ال��ع��ص��ر  وف���ي 
ب���ف���ارس وخ���راس���ان ووس����ط آسيا،  ال��ع��ب��اس��ي��ني 
وازدهرت الدعوة اإلسالمية في عهد السامانيني 
وخلف السامانيني الغزنويون في احلكم، وأخلصوا 
محمود  عهد  ف��ي  سيما  وال  اإلس��الم��ي��ة  ل��ل��دع��وة 
ثم  الهند،  إل��ى  ال��دول��ة  ال��ذي مد ح��دود  الغزنوي 
وأسس  الغزنويني  بعد  السالجقة  األت���راك  ج��اء 

السالجقة دولة واسعة.
بعد ضعف  آسيا  وس��ط  منطقة  املغول  اجتاح  ثم 
الدولة السلوجوقية، وملا ضعفت دولة املغول سيطر 
السيطرة  م��ح��اوالت  أكثر  وك��ان��ت  عليها،  ال���روس 
ال��روس��ي��ة ف��ي س��ن��ة 1869؛ ح��ي��ث اس��ت��ول��وا على 
جمهورية  وأصبحت  1343ه���،  سنة  طاجيكستان 

احتادية سنة 1348 ه�.
وفي سنة 1880م حتركت جيوش القيصر الروسي 
إلى  متزقت  أن  بعد  البالد  ه��ذه  على  لالستيالء 

دويالت صغيرة، إال أن املقاومة اإلسالمية بقيادة 
الشيخ املجاهد )دوكجي إيشان( أعاقت تقدم هذه 
الروس  سيطرة  دون  حت��ل  ل��م  ولكنها  اجل��ي��وش، 
وما  املقاومة،  على  وقضي  )إيشان(  قتل  أن  بعد 
تعرف  كانت  التي  ال��ن��ادرة  األث��ري��ة  التحف  زال��ت 
ولندن  روسيا  متاحف  في  تعرض  جيحون  بكنوز 
الرغم  وعلى  وخيانتهم.  هؤالء  غدر  على  شاهدة 
الكاثوليكية  الكنيستني  بني  الدامي  الصراع  من 
القيصر  أي��د  الفاتيكان  بابا  ف��إن  واألرثوذكسية، 
الروسي في استيالئه على بالد املسلمني ومتزيق 

دولتهم.
املسلمون في عهد البالشفة 

إلى  املسلمون  وق��ف  األول��ى  العاملية  احل��رب  بعد 
جانب الثورة االشتراكية التي قامت عام 1917م، 
إال  بإعطائهم حريتهم واستقاللهم..  التي وعدت 
أن البالشفة ما أن أحكموا سيطرتهم على روسيا 
الشعوب  لسحق  األح��م��ر  بجيشهم  ب��ع��ث��وا  ح��ت��ى 

اإلسالمية التي وقفت إلى جانبهم!
وفي سنة 1921م انطلقت شرارة اجلهاد حتت اسم 
)إبراهيم  يقودها  املجاهدين  ث��ورة  أي  )بسماش( 
بيك( في غربي البالد ومدوم فضيل في شرقيها 
الكبير  الفارق  أن  إال  ودول��ت بيك في اجل��ن��وب.. 
ارتكبها  ال��ت��ي  الرهيبة  وامل��ج��ازر  اإلم��ك��ان��ات  ف��ي 
وعندما  املقاومة..  انهيار  إلى  أدى  الشيوعيون.. 

التجأ زعماء اجلهاد إلى أفغانستان.. سلمهم امللك 
نادر شاه إلى روسيا التي قضت عليهم جميًعا.

في العهد البلشفي أنشئت جمهورية طاجيكستان 
تابًعا  إقليًما  كانت  أن  بعد  االحتادية عام 1929م 
الهدف  وك����ان  1924م،  ع���ام  م��ن��ذ  ألوزب��ك��س��ت��ان 
تفتيت  ه��و  ال���روس  إل��ي��ه  ي��رم��ي  ال���ذي  السياسي 
وحدة هذه البالد وإيجاد نوع من الصراع العرقي 

واملذهبي بني املسلمني.
وفي األعوام العشرة من 1928 – 1938م شهدت 
البالد صراًعا حاًدا بني السكان الطاجيك وجموع 
املستوطنني الروس، ومتكن خاللها الشيوعيون من 
تصفية جيل كامل من مثقفي الطاجيك املسلمني 
وخاصة أيام ستالني )زاد عدد قتلى املسلمني في 
منطقة آسيا الوسطى عن عشرين مليون مسلم!(، 
ولم يزد اإلره��اب الشيوعي الطاجيك إال متسًكا 
الكنيسة  هيمنة  م��ع  خ��اص��ة  ودي��ن��ه��م..  بهويتهم 
األرثوذكسية في روسيا ومطالبتها بجعل املذهب 

األرثوذكسي ديًنا رسمًيا للدولة.
األكثر  بأنها  واألوزب��ك  الطاجيك  شعوب  توصف 
النهر..  وراء  م��ا  منطقة  ف��ي  ب��اإلس��الم  مت��س��ًك��ا 
ولهذا السبب فقد ركزت الدعاية الشيوعية على 
هذه املنطقة فنشرت فيها اإلحلاد مستخدمة كل 
الوسائل مثل الكتاب واملراكز الثقافية واجلامعات 

وغيرها.
ما بعد الشيوعية

وفي أوائل 1990م، شهدت جمهورية طاجيكستان 
اإلسالمية انتفاضة ضد السلطة السوفييتية؛ مما 
أدي إلي العديد من املظاهرات والعصيان املدني، 
ضد  املسلحة  القوات  السلطات  استخدمت  وقد 
اإلسالمية  الصحوة  قمع  تستطع  فلم  العصيان، 
ع���ام 1991  ينتهي  أن  وق��ب��ل  امل��ن��اط��ق،  ه���ذه  ف��ي 
طاجيكستان  وأعلنت  السوفييتي،  االحت��اد  تفكك 

استقاللها.
مظاهر إسالمية

جمشيد  الطاجيكي  اإلس��الم��ي  الناشط  وي��ق��ول 
تلك  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  امل��ظ��اه��ر  تتعدد   : محمدي 
في  مكان  ك��ل  ف��ي  منتشرة  املساجد  حيث  البلد 
الزوايا  أو  الكبيرة  املساجد  س��واء  طاجيكستان، 
الصغيرة، ففي كل حي مسجد أو زاوية للصالة، 
»املسجد  الكبيرة  باملساجد  كبير  اهتمام  وهناك 
اجلامع«، واملذهب املعتمد في البالد هو املذهب 

)احلنفي(.
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مسلمي  حياة  في  ه��ام  ثقافي  دور  وللمساجد 
عامة،  السنة  شهور  جميع  ف��ي  طاجيكستان، 
ويصل  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  املناسبات  وف��ي 
عدد تلك املساجد إلى حوالي 300 مسجد ودار 

للعبادة.
وفيما يتعلق بصالة العيد فإنها تتم في املساجد 
ال��ك��ب��رى، امل��س��اج��د اجل��ام��ع��ة، أو ف��ي اخلالء، 
واإلدارة الدينية هي التي تنظم الصلوات وتوزع 
البالد  املوجودة في  الدينية  واملعاهد  اخلطباء، 

تابعة لإلدارة الدينية حلكومة طاجيكستان.
في  املساجد  ارتياد  على  الناس  إقبال  وي��زداد 
العادية  األي��ام  في  لكن  والعيد،  اجلمعة  ص��الة 
الناس غير مقبلني على املساجد، ويرجع ذلك 
إلى عدم معرفتهم فضل صالة اجلماعة وتدني 

مستوى اخلطباء.
تباع  وإمن��ا  بكثرة،  إسالمية  مكتبات  توجد  وال 
والسلطات  املساجد،  بجوار  اإلسالمية  الكتب 
حت���ذر دائ��م��ا م��ن ال��ت��ج��م��ع��ات ألغ����راض دينية 
كالوعظ أو الدعوة أو التدريس، كما أن العلوم 
وتوزيع  نشر  دور  وج��ود  لعدم  قليلة  اإلسالمية 
الكتاب  لطباعة  مطابع  ت��وج��د  وال  إس��الم��ي��ة، 
اإلسالمي، كما أن تكلفة نقل الكتب اإلسالمية 

من الدول العربية واإلسالمية مرتفعة للغاية.
أما عن حتفيظ القرآن الكرمي فيتم في املدارس 
اإلسالمية فقط، وهناك نظام )الُكتاب( لتحفيظ 
القرآن في املنزل، غير أنه يستوجب احلصول 

على إذن رسمي من احلكومة.
إلى جانب ذلك يتخرج نحو 20 طالباً طاجيكياً 
من األزه��ر الشريف مبصر كل ع��ام، وللطالب 
ع��ق��ب ع���ودت���ه إل���ى ط��اج��ي��ك��س��ت��ان اخل���ي���ار في 
إمام  أو  كخطيب  الدينية  اإلدارة  في  يعمل  أن 
مسجد، أو أن ميارس الدعوة مستقاًل، وهناك 
اآلن  ي��درس��ون  طاجيكي  طالب   200 م��ن  أكثر 
غير  األخ���رى  العلوم  ي��درس  بعضهم  ب��األزه��ر، 
األمر  يتوقف  وال  والهندسة،  كالطب  الشرعية 

عند دراسة التعليم الديني فقط.
اإلعالم الطاجيكي 

طاجيكستان،  في  املجالت  من  العديد  تصدر 
املرأة  ب��أم��ور  تهتم  وه��ي  )ن��ي��س��ان(  مجلة  منها 
واألس��رة، أما التليفزيون واإلذاع��ة فهما يتبعان 
خاصة  قنوات  وهناك  احلكومة،  كاملة  بصورة 
بعض  وه��ن��اك  إس��الم��ي��ة،  أو  دينية  غير  لكنها 
الرسمي  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون  ف���ي  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ب��رام��ج 

إسالمية  توجد صحيفة  كما  اخلاصة،  والقنوات 
واحدة اسمها )جنات(.

حتديات مجتمعية
ك��ع��ادة ال��ن��ظ��م ال��ت��ي ع��اش��ت ف��ت��رات م��ن الكبت 
يقوم  الشيوعية،  أت��ون  في  السياسي  واالحتقان 
احل��ك��م ال��ط��اج��ي��ك��ي ع��ل��ى ن��ف��س امل��ن��ه��ج وبنفس 
املخاوف من التدين، وإن تغيرت املوجة التي يعزف 
في  ثابتة حتى  باتت سياسة  التي  مزاعمه  عليها 
ضوء القرب من احملور األمريكي املسيطر، حيث 
يبقى اخلوف من كل ما ميت للدين بصلة، وتتحكم 
النظرة العلمانية املتطرفة في كل شئون الدولة..
ومم���ا ي��ف��اق��م االح��ت��ق��ان ال��س��ي��اس��ي ح��ال��ة اجلهل 
املواطن  بها  يعترف  ال  التي  القوانني  ومنظومة 
القيم احلضارية  بكافة  التي تصطدم  الطاجيكي 
الطاجيكي.. الشعب  عايشها  التي  واإلس��الم��ي��ة 
مستقبل  على  املؤثرة  التحديات  من  قائمة  وتبرز 
اإلس�����الم وامل��س��ل��م��ني ب��ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة امل��ه��م��ة من 

العالم...منها:
العلوم  لتلقي  للشباب  ال��ف��رص��ة  إت��اح��ة  ع���دم   -
الراغب  الطالب  بلوغ  يشترطون  ألنهم  الشرعية؛ 

في تعلم العلم الشرعي 16 سنة، واحلصول على 
موافقة أمنية وحكومية.

- عداء مستمر للحجاب: تصر اإلدارة الطاجيكية 
على حظر ارتداء احلجاب في املدارس؛ مما أثار 
وتخفيف  للتدخل  الرئيس  اضطر  شعبيا  غضبا 

حدة تطبيق القرار.
في  السلطات  قامت   2010 سبتمبر  مطلع  وف��ي 
طاجيكستان  جنوب  الواقعة  »هاتلونسكي«  والي��ة 
بحظر ارتداء احلجاب على السيدات الالتي يقمن 
في  املتجوالت  البائعات  أو  ال��ش��وارع  ف��ي  بالبيع 
بضائعهن،  لفقدان  تعرضن  وإال   ، املدينة  ش��وارع 

والتنكيل بهن.
 وال ي��ك��اد أي واق��ع��ة مت��ر أو اض��ط��راب م���ا، إال 
ويصرح الرئيس بضرورة تخلي النساء الطاجيك 
إلى  يعود  ذل��ك  أن  ال��زي اإلس��الم��ي، معتبًرا  ع��ن 

عادات بالد أخرى.
قراراً  أخيرا  أص��درت  قد  امل��ع��ارف  وزارة  وكانت 
مبنع ارتداء الطالبات املسلمات للحجاب الشرعي 
عنه  تراجعت  ولكنها  واجل��ام��ع��ات،  امل���دارس  ف��ي 
بعد اع��ت��راض��ات م��ن أول��ي��اء األم���ور وبعض رموز 

املعارضة.
مخالفتها  ب��دع��اوى  امل��س��اج��د  م��ن  كثير  -اغ���الق 
للقوانني احمللية، والتضييق على مرتاديها وتفتيشها 
م��ن ح��ني آلخ���ر، وك��م��ا ك��ان ال��وض��ع أث��ن��اء احلكم 
الشيوعي يصر الرئيس إمام علي رحمانوف على 
العلوم  يدرسون  الذين  الطاجيك  الطالب  وصف 
ب�«اإلرهابيني«،  اإلسالمية  ال��دول  في  اإلسالمية 
للتعلم  أب��ن��ائ��ه��م  إرس����ال  ع���دم  امل��واط��ن��ني  مطالبا 
هناك. كما يتعرض الشباب والسيدات ملضايقات 

على الرغم من الصراع الدامي 
بن الكنيستن الكاثوليكية 

واألرثوذكسية، فإن بابا 
الفاتيكان أيد القيصر 

الروسي في استيالئه على 
بالد املسلمن ومتزيق دولتهم
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أمنية مشددة بسبب ارتيادهم للجوامع. وفي عام 
2006 قررت سلطات دوشنبه إعادة تقييم الوضع 
خشية استخدام دور العبادة غير املرخصة لنشر 
هيئة  قامت  اإلط��ار،  هذا  وفي  املتطرفة،  األفكار 
مساجد  بتفتيش  الغرض،  لهذا  أنشئت خصيصاً 
والتثبت  القانونية  أوضاعها  من  للتحقق  املدينة 
من مطابقة مبانيها ملتطلبات التخطيط والصحة 
العامة. ومع انتهاء التحقيق في أواخر عام 2006، 
أوصت،  حيث  اخل��ط.  على  العامة  النيابة  دخلت 
ث��الث��ة ع��ش��رة مسجداً،  ب��ه��دم  ث��الث��ة أش��ه��ر،  بعد 
واإلبقاء على ثمانية عشرة مسجداً آخراً، شريطة 
كما  املختصة.  السلطات  ل��دى  رسمياً  تسجيلها 
»غير رسمي«  وج��دوا أن تسعا وعشرين مسجداً 

ينبغي إعادة تصنيفها كمساجد قانونية. 
ويكمن السبب وراء بقاء العديد من املساجد خارج 
البيروقراطية  الترخيص  إج���راءات  في  القانون 
املرهقة؛ ما يجعل األسهل للمواطن احمللي العمل 
بالقانون  اجل��ه��ل  ض��وء  ف��ي  ق��ان��ون��ي،  غير  بشكل 

اساسا.
- نشر الشعوبية املجوسية: ومن أخطر ما يواجهه 
ال��ت��ي متارسها  ال��ط��اج��ي��ك األن��ش��ط��ة  امل��س��ل��م��ون 
املؤسسات اإليرانية املتطرفة، حيث أعلن بعضهم 
من إيران أنهم سيقومون بتوزيع الكتب الدراسية 
طاجيكستان  م��دارس  على  اخلاصة  نفقتهم  على 
بدءا من العام 2011 ، في مسعى لنشر الشعوبية 
املقيتة بني مسلمي البالد )األغلبية سنة أحناف، 
والثقافة،  التعليم  مظلة  اسماعيلية( حتت  وأقلية 
طاجيكستان  لدى  اإليراني  السفير  أكده  ما  وفق 
توزع  القادم  العام  من  »اب��ت��داءا   :2010 مايو  في 

طاجيكستان  أنحاء  مختلف  في  الدراسية  الكتب 
وأن  الفارسية،  األبجدية  األج��داد« احلروف  بلغة 
هذا  تكاليف  جميع  بتحمل  قام  اإليراني  الرئيس 
امل��ش��روع، ون��أم��ل أن ن��ق��وم م��ن خ��الل نشر هذه 
الكتب بأكبر مهمة ثقافية تسعى إليها »اجلمهورية 
إلى  الطاجيكي  الشعب  ع��ودة  وه��ي  اإلس��الم��ي��ة« 

ثقافتهم املاضية األصيلة«.
التي  احلديدية  القبضة  وازاء  سياسي:  -احتقان 
من  حالة  طاجيكستان  تعيش  احلكم  على  تسيطر 
لها  للمخالفني  اعتقاالت  من  السياسي،  االحتقان 
بدعاوى  نشاطاتهم  وحظر  امللتزمني  على  وتضييق 
التي  املسلمة  أوزبكستان  حلركة  بانتمائهم  زائفة 
االحتقان  حالة  ويزيد  املنطقة،  في  نشاطها  ميتد 
الصراع األمريكي الروسي على القواعد العسكرية 
بطاجيكستان واعتماد املتصارعان على إثارة القالقل 

الداخلية لضمان استمرار وجودهم بالبالد.
ورغم انتهاء احلرب األهلية الطاحنة التي عاشتها 
بني  احل���رب  أن  إال  س��ن��وات،  منذ خمس  ال��ب��الد 
السلطات وأي حركة أخرى أو حزب معارض ما 
من حديد  بيد  وتضرب احلكومة  زالت مستمرة، 
على أي وجه للمعارضة، حتى لو كان جمعية خيرية 
ا، ما أوجد حالة من االحتقان زاد من  صغيرة جًدّ
توهجها حالة الفقر املدقع الذي يعيش فيه نسبة 

إلى  يلجأ  الشباب  يجعل  السكان، مما  من  كبيرة 
احلركات االحتجاجية، أو تكوين حركات متمردة 
الوصول  أج���ل  م��ن  وذل���ك  منظمة،  غ��ي��ر  ج��دي��دة 
النتخابات شفافة فقط بعد التعديالت الدستورية 
حتى  حاكما  تبقيه  والتي  رحمانوف  أدخلها  التي 
أنهى  الذي  السالم  اتفاق  أن  من  بالرغم  2020م 
على  ينص  ك��ان   1997 العام  في  األهلية  احل��رب 

فترة رئاسة واحدة مدتها خمس سنوات.
وخالل العام 2010، سجنت طاجيكستان أكثر من 
مائة شخص بتهم االنتماء إلى جماعات محظورة، 
متطرفون  ب��أن��ه��م  احل��ك��وم��ة  تصفهم  م��ا  وك��ث��ي��ًرا 
السلطات  وس��ع��ت  باحلكومة،  لإلطاحة  يسعون 
املسجلة...  غير  الدينية  امل���دارس  إلغ��الق  أيًضا 
االحتقان  تصاعد  مخاوف  من  الكثير  يثير  ومما 
كافة  تتخذ  رح��م��ان��وف  ح��ك��وم��ة  أن  االج��ت��م��اع��ي 
قراراتها دون الرجوع ألي قوى أو جماعات محلية، 
سياساتها  في  أحد  يناقشها  أال  اعتادت  إنها  بل 
بدورها  تخضع  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ح��ت��ى 
لسياسات الدول الغربية التي ال يهمها باألساس 

سوى إمدادات الطاقة وأنابيب الغاز.
-ال��ت��ع��س��ف ف���ي ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ني: ح��ي��ث دأبت 
كثيرة ال  اإلدارات احلكومية على صياغة قوانني 
يفهمها املواطن العادي الذي يعاني اجلهل والفقر، 
األمنية،  السلطات  خ��الل  من  بتطبيقها  تقوم  ثم 
الثامنة عشرة من  كقانون منع األطفال دون سن 
صالة اجلمعة خالل العام الدراسي، وقد أحدث 
مساجد  في  املصادمات  من  الكثير  القانون  هذا 

دوشنبه. 
نهر  امل��خ��درات عبر  تهريب  ومت��ث��ل  -امل���خ���درات: 
الذين  القرويني  م��ن  كثير  لدخل  م��ص��درا  ال��ي��اجن 
يعانون الفقر املدقع على طول احلدود الطاجيكية 

الروسية األفغانية..
شافية  أجوبة  عن  البحث  من  الب��د  أخير  تساؤل 
األولى  احل��رب  في  فقدت طاجيكستان  فقد  ل��ه: 
على مدار خمس سنوات أكثر من مائة وخمسني 
ألف قتيل، وتفقد اليوم حوالي مائة ألف كل عام 
الغذاء  ون��ق��ص  التيفويد  أم���راض  ج���راء  مي��وت��ون 
في  املشاكل  تلك  جنمت  فهل  والسل،  واللوكيميا 
أم  السوفييتي،  االحت��اد  انهيار  عن  طاجيكستان 
متكامل  مشروعا  تقدمي  تستطع  لم  السلطة  إن 
األبواب  أن  خ��اص��ة  معلقة  تبقى  أسئلة  حللها? 
العديد من االحتماالت بشأن  أمام  تظل مفتوحة 

مستقبل طاجكستان!!

توصف شعوب الطاجيك 
واألوزبك بأنها األكثر متسًكا 

باإلسالم في منطقة ما وراء النهر
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مجلس  رئيس  نائب  اختتم  كونا:  ـ  بانكوك 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
املستشار  اإلســامــيــة  والـــشـــؤون  األوقــــاف 
راشد احلماد زيارته الرسمية ململكة تايلند، 
واستغرقت ستة أيام أفتتح خالها عددا من 

املشاريع اخليرية الكويتية في تايلند. 
وكـــــــان احلــــمــــاد وضــــــع حـــجـــر األســــــاس 

الترقية  مدرسة  طاب  مسكن  مبنى  ملشروع 
وافتتح  )نــاراتــيــوات(  مدينة  فــي  اإلســامــيــة 
باملدينة  )جاكن(  مبسجد  الدراسية  الفصول 
الفخرية  الدكتوراه  شهادة  منح  كما  نفسها، 
فــي الــشــريــعــة اإلســامــيــة مــن جــامــعــة جاال 
وضع  أيــضــا  الـــزيـــارة  وتضمنت  اإلســامــيــة. 
األحمد  صباح  الشيخ  ملجمع  األســاس  حجر 

مبنى  وافتتاح  بانكوك  في  والرياضة  للشباب 
مركز الكويت الثقافي التابع جلمعية الرعاية 
مدرسة  وزيــــارة  )بــانــكــوك(  فــي  االجتماعية 
بـــان آشــيــا الــدولــيــة لــاطــاع عــلــى التجربة 
وزارة  وكــيــل  وأشـــاد  التعليم.  فــي  التايلندية 
للتخطيط  ــة  اإلســامــي ـــشـــؤون  وال االوقـــــاف 
ملتابعة  املكلفة  اللجنة  رئيس  ونائب  والتطوير 

الصالح: المشاريع الخيرية الكويتية في تايلند تخدم       الجاليات المسلمة الموجودة هناك 

)إحياء التراث( أقامت مخيًما طبًيا في جنوب الفلبين
أقامت جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء 
التراث اإلسامي مخيمها الطبي الثالث في 
جنوب الفلبني أواخر الشهر املاضي مبشاركة 
طبيبان  منهم  طبيبا   23 بينهم  متطوعا   60
برجس  ود.  احلــســاوي  املــنــذر  د.  كــويــتــيــان 

املطيري.
أن  إلــى  بيان صحافي  في  اللجنة  وأشـــارت 
»بيكيت«  منطقتي  فــي  أقيم  الطبي  املخيم 
تضمن  وقد  الفلبني،  جنوب  في  و»لبانحان« 
تقدمي خدمات طبية متنوعة، حيث أجريت 
128 عملية مجانية ملكافحة العمى، كما مت 

فحص 356 مريضا بضعف البصر وقدمت 
فحص  إلــى  باإلضافة  الطبية،  املشورة  لهم 
مبختلف  مــريــضــا   882 وعـــاج  وتشخيص 
األمراض الباطنية وأمراض األطفال، وإجراء 

عمليات »ختان« لنحو 261 شخصا.
ولفتت إلى أن فعاليات املخيم الطبي شملت 
فقيرة  أســرة   500 على  الناموسيات  توزيع 
من أجل الوقاية من أمراض املاريا وحمى 
نــشــرات صحية  تــوزيــع  جانب  إلــى  الدينغو، 
للوقاية من األمراض والتحذير من املخدرات 
باإلضافة إلى إقامة الكثير من احملاضرات، 

الثقافية  واملسابقات  اإلسامية،  والندوات 
التي تبني وتعرف الدين اإلسامي بأنه دين 

رحمة للبشرية.
من جانبه، قال املشرف على املخيم الطبي د. 
املنذر احلساوي: إن إقامة املخيمات الطبية 
واإلنسانية  اخلــيــريــة  األنــشــطــة  مــن  تعتبر 
واحلــضــاريــة الــنــاجــعــة واملــهــمــة، حــيــث إنها 
الفقراء  املـــرضـــى  ــاة  إنـــقـــاذ حــي فـــي  تــســهــم 
الفقراء  املرضى  وجوه  على  البسمة  وترسم 
العاجزين عن سداد كلفة العاج، وقد سبق 
إقــامــة مخيمني  آســيــا  شـــرق  جــنــوب  للجنة 
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مشروع الشيخ صباح األحمد اخليري إبراهيم 
الصالح في تصريح لـ »)كونا( بدور املسؤولني 
من  قــدمــوه  مــا  على  التايلندية  احلكومة  فــي 
كما  الكويتية.  اخليرية  للمشاريع  تسهيات 
في  االجتماعية  الرعاية  جمعية  بــدور  أشــاد 
لها الفضل في إيجاد هذه  التي كان  بانكوك 
)بانكوك(  في  كانت  التي  والسيما  املشاريع، 

املسلم  والشعب  املسلمة  خلدمة اجلاليات 
املميز  بالدور  الصالح  وأشــاد  تايلند.  في 
الذي تقوم به الكويت ممثلة بوزارة األوقاف 
اخليرية  واجلمعيات  اإلسامية  والشؤون 
البشرية  خدمة  في  الكويتيني  واحملسنني 
واملساهمة في رفع املعاناة عن املجتمعات 

اإلسامية الفقيرة.

الصالح: المشاريع الخيرية الكويتية في تايلند تخدم       الجاليات المسلمة الموجودة هناك 

إحياء  بجمعية  النسائية  اللجنة  أعلنت 
التسجيل  بـــدء  عــن  الـــتـــراث اإلســـامـــي 
التي  والفعاليات  األنشطة  في  للمشاركة 
للجنة،  التابعة  واملــراكــز  اللجان  تنظمها 
الدائم  الــفــرقــان  مــركــز  رد  منها  والــتــي 
سيتم  والــــذي  الــكــرمي  ــقــرآن  ال لتحفيظ 
البرامج  مــن  الكثير  تنظيم  خــالــه  مــن 
وكذلك  ــنــســاء،  وال للفتيات  املــخــصــصــة 
»نادي املبدعني الصغار« الذي يهدف إلى 
بناء جيل مستقل يستطيع  املساهمة في 
احتضان  عبر  واإلنتاج  واإلبــداع  التفكير 
أطــفــال األمــهــات الــعــامــات، عوضا عن 
االتكال على اخلادمة في تنشئة الطفل، 
وأشارت اللجنة في تصريح صحافي إلى 
أنشطة  فــي  أيــضــا  التسجيل  سيتم  أنــه 
يقوم  والــذي  التنوير في اإلســام،  مركز 
اجلموع  بــني  اإلســامــيــة  الــدعــوة  بنشر 
الــنــســائــيــة مــن اجلــالــيــات املــســلــمــة غير 
احملاضرات  إقــامــة  طــريــق  عــن  العربية 
في  الـــدورات  إقامة  وكذلك  األسبوعية، 
ودورات  والــتــجــويــد  العربية  اللغة  تعلم 
أخرى فقهية، باإلضافة إلى »نادي الدرر 
الفتيات  باستقبال  يقوم  الــذي  للفتيات« 
مــن مرحلة ريــاض األطــفــال إلــى الصف 
واخلاص  للفتيات  حرائر  ومركز  الثامن، 

ملرحلتي الثانوية واجلامعة.
بالعديد  التسجيل كذلك  إلى بدء  ولفتت 
منها  الشرعية  والــــدورات  األنشطة  مــن 
التوحيد«، ودورة  دورة في »جتريد كتاب 
في  ودورة  احلسنى«،  األسماء  »فقه  في 
أولياء  داعــيــة  الــبــقــرة«،  ســـورة  »تفسير 
في  بناتهم  لتسجيل  واألمـــهـــات  األمــــور 
مثل هذه األنشطة؛ ملا لها من أهمية في 

تثقيف الطالبات بأمور دينهن.

نسائية »التراث« 
تبدأ التسجيل 
في أنشطتها

أمراض  لــعــاج  كمبوديا  مملكة  فــي  طبيني 
لعمليات  وآخر  الوبائية،  واألمــراض  املاريا 
واملشاريع  باألنشطة  مشيدا  الــذكــور،  ختان 
اإلسامي  التراث  إحياء  جلمعية  اإلنسانية 

في منطقة جنوب شرق آسيا، وما تقدمه من 
اخليرية  اجلهات  شاكرا  إنسانية،  خدمات 
التي شاركت في تقدمي الدعم املالي لتجهيز 

وتشغيل املخيم الطبي.



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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  العام الدراسي
تكون  احل����س����د  م�����ن  ال����وق����اي����ة 
بالتحصينات  والتعوذ  بالتحصن 
والنبوية  ال���ق���رآن���ي���ة  واألدع����ي����ة 
والدعاء بالبركة إذا رأى املرء ما 
يعجبه؛ فعن سعيد بن حكيم [ 
قال: كان النبي ] إذا خاف أن 
»اللهم  ق��ال:  بعينه  شيئا  يصيب 
بارك فيه وال تضره«، وقد قدمنا 
ربيعة:  بن  لعامر  النبي ]  قول 
»هال إذا رأيت ما يعجبك بّركت؟« 
وف��ي رواي��ة: »إذا رأى أحدكم ما 
يعجبه في نفسه أو ماله فليبّرك 

عليه«.
ل��ل��ن��س��اء: س��ت��ر احملاسن  ون��ق��ول 
الذي  الشرعي  اللباس  ب��ارت��داء 
نظرات  ي���دف���ع  اجل���س���د  ي��س��ت��ر 

الذئاب اآلدمية وسمومها.
عالج احملسود

1. يرقي احملسود نفسه صباحا 
ومساء ملدة ثالثة أيام بالتعوذات 

القرآنية التالية:
آخر   - الكرسي  آي��ة   - الفاحتة 
س�����ورة ال���ب���ق���رة - اإلخ������الص - 
املعوذتني، فضاًل عن التحصينات 
واغتسال  امل�����ذك�����ورة،  ال��ن��ب��وي��ة 
احلاسد،  غ��س��ل  مب���اء  احمل��س��ود 
وتستخدم هذه الطريقة إذا عرف 

احلاسد على وجه التعيني.
ح�����دي�����ث سهل  ق����دم����ن����ا  وق�������د 

النبي]  أن  وك��ي��ف  حنيف[ 
فغسل  باالغتسال،  احلاسد  أمر 
وأطراف  ومرفقيه  ويديه  وجهه 
يصب  ث��م  إزاره،  وداخ��ل��ة  رجليه 
امل���اء على احمل��س��ود يصبه  ذل��ك 
رجل على رأسه وظهره من خلفه 

ثم يكفأ القدح وراءه.
وأحسن شيء في تفسير االغتسال 
م��ا وص��ف��ه ال��زه��ري، ق���ال: يؤتى 
ب��ق��دح م���ن م���اء ي��ص��ب احلاسد 
بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم 
اليسرى،  كفه  على  اليمنى  بكفه 
ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها 
بيده  ثم  اليمنى،  يده  مرفق  على 
اليسرى،  يده  مرفق  على  اليمنى 
ث���م ي��غ��س��ل ق���دم���ه ال��ي��م��ن��ى، ثم 
قدمه  فيغسل  اليمنى  يده  يدخل 
اليمنى  ي��ده  يدخل  ث��م  ال��ي��س��رى، 
فيغسل الركبتني، ثم يأخذ داخلة 
صبة  رأس���ه  ع��ل��ى  فيصب  إزاره 
ال���ق���دح حتى  ي��ض��ع  وال  واح�����دة 
ي���ف���رغ، وي��ص��ب م���ن خ��ل��ف��ه صبة 
واح�����دة ح��ت��ى ي��ج��ري امل����اء على 
ج���س���ده، وال ي��وض��ع ال���ق���دح في 
ويغسل  االغتسال،  أثناء  األرض 
أطرافه وركبتيه وداخلة إزاره في 

القدح.

أنفال اليعقوب

الوقاية من الحسد

ال���ع���ام ال���دراس���ي اجل���دي���د ب���دأ ب��ع��د ش��ه��ر رمضان؛ 
يفكر  طالب  فكل  للدراسة،  يستعدون  الطالب  حيث 
أدوات  م��ن  باقتنائها  ي��ق��وم  ال��ت��ي س��وف  ف��ي األش��ي��اء 
دراسيا  برنامجا  لنفسه  وي��ع��د  أخ���رى،  ومستلزمات 
ال��دراس��ة وأوق���ات الراحة  ط��وي��اًل، يحدد فيه أوق���ات 
وأوقات الزيارة وغيرها؛ ألن الدراسة حتتاج إلى عمل 
منظم ودقيق حتى يخرج في آخر العام بنتيجة عاملية 
في  جيدة  وم��ه��ارات  معلومات  على  قد حصل  ويكون 

حياته الدراسية.
ال��ط��ال��ب عليه أن ي��ك��ون ل��ه ه��واي��ة ي��زاول��ه��ا ف��ي وقت 
ال��دراس��ة خ��الل وق��ت ال��ف��راغ، س��واء كانت علمية أم 

رياضية أو أدبية يستفيد منها فائدة كبيرة. 
الشباب واإلعاقة

في الكويت توجد فئة من الشباب حدث لهم إعاقات 
من خالل  احلياة  في  دوره��م  ي��ؤدون  ولكن  بدنية، 
جتمعهم في ناد معني يزاولون فيه هواياتهم املفضلة 
الكويت في  خ��ارج  ف��ي  وي��ش��ارك��ون  الكويت،  داخ��ل 
بطوالت عربية وعاملية ويحققون مراكز متقدمة في 
هذه البطوالت مبا أعطاهم الله من مهارات عقلية، 
ومنهم من يزاول هواية القراءة الكتساب املعلومات 
اجلديدة حول كثير من املوضوعات، إنها فئة مثابرة 
لم تقف عاجزة ملا حدث لها، ولكن بتوفيق من الله 
م��ن رع��اي��ة خ��اص��ة مارسوا  ال��دول��ة  ومب��ا منحتهم 
يستفيد  أناس صاحلون  إنهم  املجتمع،  دوره��م في 

منهم املجتمع. 
يوسف علي الفزيع
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من أهم سمات املنهج الدعوي لإلمام الشافعي 
متابعة  في  االعتقاد  حسن  تعالى:  الله  رحمه 
ال��س��ن��ة وم��ج��ان��ب��ة ال��ب��دع��ة، ف��ك��ان -رح��م��ه الله 
على  والسير  بالسنة  التمسك  شديد  تعالى- 
وما  البدعة  واج��ت��ن��اب  الصالح  السلف  خطى 
واألفعال  األق���وال  ف��ي   [ النبي  سنة  يخالف 
واالعتقاد، ومثال ذلك قول اإلمام الشافعي: »إذا 
وج��دمت في كتابي خ��الف سنة رس��ول الله ] 

فقولوا بسنة رسول الله ] ودعوا ما قلت«.
مسألة  ع��ن  مبصر  الشافعي  رج��ل  وس���أل 
ف��أف��ت��اه وق����ال: ق���ال ال��ن��ب��ي ] ك���ذا، فقال 
الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي 
زنارا؟! أتراني خرجت من الكنيسة؟! أقول: 

ل��ي: أت��ق��ول بهذا؟!  ق��ال: النبي ] وت��ق��ول 
أأروي عن رسول الله ] وال أقول به؟!

من كتاب )مناقب الشافعي( للبيهقي
ثالثًا: جعفر بن أبي طالب:

م���ن أب�����رز س���م���ات امل��ن��ه��ج ال����دع����وي لدى 
االختصار  ال���ط���ي���ار(:  )ج��ع��ف��ر  ال��ص��ح��اب��ي 
بدينه  التعريف  ف��ي  واإلج��م��ال  واإلي��ض��اح 
اإلسالمي احلنيف، ومثال ذلك عندما كان 
األولى  هجرتهم  في  احلبشة  في  املسلمون 
وأراد أن يسمع النجاشي من املسلمني عن 
دينهم الذي فارقوا من أجله دين قومهم ولم 
جعفر  فتقدم  النجاشي،  دي��ن  ف��ي  يدخلوا 
أهل  قوما  كنا  امل��ل��ك،  أيها  وق���ال:  ال��ط��ي��ار، 

ونأتي  امليتة  ونأكل  األص��ن��ام  نعبد  جاهلية 
وبقينا  و..  و..  األرح���ام  ونقطع  الفواحش 
منا  رس��وال  إلينا  الله  بعث  حتى  ذل��ك  على 
وعفافه..  وأم��ان��ت��ه  وص��دق��ه  نسبه  ن��ع��رف 
وقد  و..  ونعبده  لنوحده  الله  إل��ى  فدعانا 
أمرنا بصدق احلديث وصلة الرحم وحسن 
اجلوار و.. وأمرنا أن نعبد الله وحده.. وأن 
نقيم الصالة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان.

من كتاب )صور من حياة الصحابة( 
للدكتور عبدالرحمن الباشا

أمل عيد العازمي

اإلمام الشافعي

بدر الحميدي وزير اإلعالم
بدر  السابق  اإلسكان  وزير  تصريحات  تذكرت 
احل��م��ي��دي ال��ت��ي ك��ان م��ن أش��ه��ره��ا أن طلبات 
البيوت وأزمة السكن سوف تنتهي بحلول العام 
بعد )ج��م( شهر من اآلن، واستدل  2011، أي 
سوف  حديثا  ت��زوج  ال��ذي  ابنه  أن  على  بذلك 
وذلك  سنوات   4 بعد  العمر  بيت  على  يحصل 

أيضا في العام 2011...!
وتذكرت الثورة التي قام بها والنفضة )السنعة( 
للوزارة أمام عدسات املصورين، وتذكرت أيضا 
آن����ذاك من  ال��ت��ي هّمشها اإلع����الم  األص����وات 
انفجرت  الذين  اإلسكان  وزارة  في  املختصني 
حناجرهم وهم يصرخون بأن الوزير »ال يعرف 
مصدرها  تصريحاته  وأن  ب��وع��ه«،  م��ن  ك��وع��ه 
يوجد  وال  مستعدة  ليست  ال��وزارة  وأن  خياله، 

هناك ميزانية أو خطط فعلية على أرض الواقع 
بخصوص املدن التي وعد السيد الوزير األوادم 
بها عام 2011 في أي من مكاتب ال��وزارة عدا 

مكتب معاليه ومكتب العالقات العامة!
واس��ت��ن��ت��ج��ت م��ن ذل���ك وت��أك��د ل��ي أن مجلس 
باألخبار  يأتي  ال��ذي  ال��وزي��ر  يحب  ال  ال����وزراء 
السيئة والتحديات و)عوار الرأس( وأن الوزير 
املستقبل  بأن  دائما  يبشر  الذي  )الفهلوي( هو 
يا  وكله متام  بديع  واجل��و  ربيع  و»الدنيا  جميل 
التنفيذ  طور  وفي  محلولة  األم��ور  وأن  فندم«، 
ط���ال ع��م��رك واخل��ط��ط م��اش��ي��ة مت���ام التمام 
ولكن املسألة ستأخذ وقت مثل ما أنت عارف 
طال عمرك كما أن املسؤولني بالوزارة يعملون 
واألهداف  توجيهاتكم  حتقيق  على  نهار  ليل 

منه  ب��ريء  الواقع  كبير  وك��الم  بدقة،  املرسومة 
كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب!

ونستنتج مما سبق أنك إذا ما أصبحت وزيرا 
وه��ذا وارد هذه األي��ام وأردت أن تكمل مدتك 
ب��س��الم ورمب����ا ت��ص��ب��ح م��س��ت��ش��ارا ف��ي مجلس 
الوزراء وهذا وارد أيضا، فما عليك إال أن تكون 
متفاءال وبعيدا عن التشاؤم واملتشائمني، وركز 
له  وك��ل من  وإك���رام الصحافيني  اإلع��الم  على 
عالقة باإلعالم كما كان يكرمهم حامت الطائي 

وزير اإلعالم السابق!
وعاشت التنمية...!

صالح العالج
Salah.alelaj@gmial.com



همسة تصحيحية

همسة تصحيحية

د. بســـام الشـطـي

بالرفاهية  التكلف  وعدم  باملوجود  والقناعة 
وامل��ظ��اه��ر ال��زائ��ف��ة، ق��ال ت��ع��ال��ى: }ال متدن 
زهرة  منهم  أزواج��ا  به  متعنا  ما  إلى  عينيك 
خير  رب��ك  ورزق  فيه  لنفتنهم  الدنيا  احلياة 

وأبقى{.
الله  بن عثيمني - رحمه  الشيخ محمد  قال 
-: إني ألعجب من قوم مدينني عليهم ديون 
كثيرة، ثم يذهب أحدهم يستدين، يشتري من 
أثاثا لبيت زائد عن احلاجة،  فالن أو فالن 
فقير  وه��و  ل��ل��درج..  فرشا  أو  كساء  يشتري 
العقل  ف��ي  دي�����ون.. ه���ذا س��ف��ه، س��ف��ه  عليه 

وضالل في الدين.
> اتق الله عز وجل قبل الدين ومعه وبعده..

فالعبد إذا اتقى الله وأراد أن يأخذ ماال ليرفع 
ضيقا عن نفسه وأهله وصدق العزم في رده 
الشدة  بعد  الفرج  الله  من  لقي  تيسره  عند 
واليسر بعد العسر؛ ففي احلديث: »من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن 

أخذها يريد إتالفها أتلفه الله«.
> الديون َهٌم بالليل وذل بالنهار:

ي��ت��م��س��ك��ن ليأخذ  ال��ش��خ��ص  ي��أت��ي  ع��ن��دم��ا 
ال���ق���رض، ث���م ي��خ��ت��ف��ي ع���ن األع�����ني؛ خوفا 
م��ن ال��ع��ت��اب وه��رب��ا م��ن ال��ك��ل��م��ات الساخنة 
هم  »الدين  األث��ر:  ففي  احلارقة؛  والنظرات 

بالليل وذل بالنهار«.
> إياك وخداع اإلعالنات:

إع��الن��ات خ��داع��ة وش��ع��ارات ك��اذب��ة تسحب 
العني والنفس، إلبرام العقود دون قراءة من 

أجل تسلّم األموال ثم يفاجأ الشخص بفوائد 
ذلك  ويسمى  الزمن،  تتضاعف مبرور  ربوية 

استثمارا.
> أغلق البطاقات:

الشخص يوهم نفسه بأن البطاقات الذهبية 
النقد،  من  أفضل  أخ��رى،  وأسماء  والفضية 
ب��ال��س��ح��ب، واجل��ه��ة املمولة  ي��ق��وم  وب��ع��ده��ا 
للبطاقة تقوم بتسديد قيمة الفاتورة، مقابل 
إضافية،  وأج��ور  العملة  في  والفرق  الرسوم 
وال تخلو من ربا أو شبهة محرمة أو إسراف 

وترف؛ فقم فورا بإغالقها
> فر من التقسيط:

التقسيط ظاهرة غير صحية؛ ألن الشخص 
التقسيط  وس��ع��ر  ع��م��ره،  ط��ول  ي��ك��ون مدينا 
بزيادة كبيرة، وأخطرها  الفوري  يختلف عن 
تأخير  عند  مالية  عقوبة  أو  األخير،  القسم 
دفع األقساط، ويتوراث أهلك األقساط بعد 

وفاتك.
> اس��ت��ع��ذ دائ��م��ا ب��ال��ل��ه ع��ز وج���ل م��ن غلبة 
الدين.. فقد كان من دعائه ]: »اللهم إني 
الدين؛ ألن  أي  واملغرم«  املأثم  أع��وذ بك من 

الرجل إذا غِرم كذب ووعد فأخلف.
وال تكلف نفسك ما ال تطيق وال تظهر مبظهر 
أجمل  وم��ا  بثوبك،  ليس  ثوبا  وتلبس  خ��داع 
الوسطية والوضوح والصراحة، فإنها عنوان 
تسديد  أوال  همك  وليكن  ال��ص��ادق،  املسلم 
ال��دي��ون، وادرس اجل��دوى قبل اإلق��دام على 

أي مشروع.

)املواطنني(  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ني  ع���دد 
عليهم  ألفا   269 منهم  ألفا،   475 جت��اوز 
والباقون عليهم  وق��روض،  ديون أشخاص 

أقساط حكومية وغيرها.
ال يخلو إنسان من ديون عليه، فالكهرباء 
وامل����اء وأق��س��اط ال��س��ي��ارة وق���رض البيت 
وقرض الزواج والهواتف النقالة والهواتف 

األرضية والتزامات أخرى ال تنتهي.
قروض  ي��أخ��ذ  ع��م��ن  إال  ن��ح��ن  نتكلم  وال 
شركات وبنوك وأشخاص دون ضرورة أو 
إلى  القضايا  ثم وصل عدد  تذكر،  حاجة 
الغني  ال��دي��ون ومم��اط��ل��ة  بسبب  احمل��اك��م 
الشهر  حتى  القروض  وإنكار  التحايل  أو 
امل��اض��ي إل��ى 14 أل��ف قضية وال��ع��دد في 

تصاعد يومي!!
ب��وص��اي��ا حتى ال  ول��ذل��ك أوص���ي اجلميع 

يغرق أحدهم في وحل الديون، ومنها:
عاقبة  من  املفزعة  األحاديث  استشعر   <
الديون، ومنها أن النبي ] لم يصلِّ على 
رجل مات بسبب ما عليه من دين، وكذلك 
حتى  بدينه،  معلقة  املؤمن  »نفس  حديث: 
يقضى عنه«، وفي حديث: »يغفر للشهيد 
كل ذنب إال الدين«، وغيرها من األحاديث 

الصحيحة.
إلى  كحاجتك  مضطرا  إال  تقترض  ال   <
 [ العظيم  رسولنا  ره��ن  فلقد  الطعام، 
درع���ه ع��ن��د ي��ه��ودي ع��ن��دم��ا اش��ت��رى منه 
طعاما إلى أجل.. وعليك بالرضا بالقليل 

الديـون نهايتهـا إلى السجـون


