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السالم عليكم
على   - والسالم  الصالة  عليه   - رسوله  وتعالى  سبحانه  الله  أطلع  قد 
أطال  ولــهــذا  اإلســالمــيــة،  األمــة  هــذه  ستواجه  التي  الفنت  مــن  الكثير 
املخرج منها، وهذه  وبيان  والتحذير منها،  الفنت  الرسول احلديث عن 
الفنت إما أن تكون شديدة مظلمة، وإما أن تكون خفيفة، حتى أنه يبلغ 
األمر من شدة الفنت أن يخرج املسلم عن دينه، فيبيع دينه بعرض من 
الدنيا، بل وتصل باملسلم إلى أن يتمنى املوت من شدة الفنت كي يتخلص 
الساعة  النبي ] قــال: »ال تقوم  أبي هريرة [ عن  البالء، فعن  من 

حتى مير الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه« البخاري.
اخلالص من الفنت

قال:  حذيفة  حديث  ففي  بالطاعة،  والتمسك  الفنت  اعــتــزال  أوال: 
الشر  الله ] عن اخلير، وكنت أسأله عن  الناس يسألون رســول  »كــان 
تلزم  قــال:  ذلــك؟  أدركــنــي  إن  تأمرني  فما  قلت:  يــدركــنــي..  أن  مخافة 
جماعة املسلمن وإمامهم« قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام، قال: 
»فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت 

وأنت على ذلك« البخاري.
ثــانــيــا: الــســيــر عــلــى طــريــق الــلــه، والــصــدق فــي طــلــب الــعــون مــن الله، 
عني  عبادي  سألك  }وإذا  تعالى:  الله  إلــى  واللجوء  بالله  واالستعانة 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
إال  لنا  سبيل  فال  يــرشــدون{،  لعلهم 
أو  املعاصي،  الطاعات، وترك  بفعل 

ترك مكان تلك الفنت املظلمة.
وقت  االستقامة،  لــزوم  ثالثا: 
الشدائد، من محافظة على 
والتمسك  وصــلــوات،  عبادة 
بــالــقــرآن، واحملــافــظــة على 
لله،  والــتــذلــل  األذكــــــار، 
فـــفـــي احلــــديــــث الــــذي 
حديث  من  مسلم  رواه 
مــــعــــقــــل بـــــــن يـــــســـــار: 

»العبادة في الهرج كهجرة إلي«، أي: من عبد الله في زمن الفنت والقتال 
فاجره كأجر من هاجر إلى النبي ] من مكة إلى املدينة؟

رابعا: طاعة من واله الله أمر املسلمن في السر والعلن واملكره واملنشط، 
وأال تنزع يدًا من طاعة، وأولو األمر هم األمراء والعلماء باتفاق األمة.

املعروفة  رسالته   - الــلــه  رحــمــه   - تيمية  ابــن  اإلســـالم  شيخ  ألــف  وقــد 
باسم السياسة الشرعية وجعل مبناها على هاتن اآليتن الكرميتن، 
حيث قال في صدرها: »هذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة 
اإللهية واآليات النبوية ال يستغني عنها الراعي والرعية اقتضاها من 
أوجب الله نصحه من والة األمور، كما قال النبي ] فيما ثبت عنه من 
غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثالثا: أن تعبدوه 
الله جميعا وال تفرقوا وأن  وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل 
تناصحوا من واله الله أمركم، وهذه الرسالة مبنية على آيتن في كتاب 
الله وهما قوله تعالى: }إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بن الناس أن حتكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله 
الرسول  الله وأطيعوا  آمنوا أطيعوا  الذين  كان سمعيا بصيرا{، }يأيها 
إن  والرسول  الله  إلى  فــردوه  وأولــي األمــر منكم فإن تنازعتم في شيء 

كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال{.
وقد حض رسول الله ] على طاعة ولي األمر وحذر أشد التحذير من 
معصيته ما دام لم يأمر مبعصية الله عز وجل، واعتبر رسول الله ] 
طاعة ولي األمر من طاعة رسول الله ] ومعصيته من معصية رسول 
أبي  حديث  مــن  صحيحيهما  فــي  ومسلم  البخاري  روى  فقد   ،[ الله 
الله، ومن  الله ] قــال: »من أطاعني فقد أطــاع  أن رســول  هريرة [ 
عصى  ومــن  أطاعني،  فقد  أميري  أطــاع  ومــن  الله،  عصى  فقد  عصاني 

أميري فقد عصاني«.
احلكمة  منا  تتطلب  الــيــوم  ببلداننا  تعصف  الــتــي  الكثيرة  الــفــنت  إن 
والتمسك بحبل الله تعالى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واعتزال 
الفنت كما قال رسول الله ]: »بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر 
إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي  حتى 

رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة« الترمذي.
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< توفي وال��دي، وت��رك بعض امل��ال، وك��ان له 
وترك  ب��ال��غ��ون،  سبعة  منهم  وأب��ن��اء،  زوج���ة 
كذلك أبناء صغارًا لم يبلغوا بعد، وعددهم 
يبقى  أن  على  الكبار  األب��ن��اء  وات��ف��ق  سبعة، 
املال في مكان واحد، وأن يستثمر وينمى حتى 
يبلغ هؤالء الصغار، فهل هذا جائز أو ال بد من 
الذين لم  أن األبناء  العلم  التركة؟ مع  قسمة 

يبلغوا يسكنون مع أمهم في مكان وحدهم.
> ب��ع��د م���وت امل����ورث ينتقل امل���ال إل���ى ال����وارث، 
ويكون جميع الورثة لهم نصيب في اإلرث الصغار 
والكبار، كلهم مستحقون اإلرث من أبيهم، ولكن إذا 
كان هؤالء الصغار تولى شأنهم أحد السبعة، وكان 

ولياً ووصياً عليهم ينظر لهم في املصالح، ورأى أن من 
مصلحتهم تنمية ذلك املال، واستمرار بقائه مع علمهم 
الصغار  ملصلحة  يستثمرونه  لكنهم  واح��د،  كل  بنصيب 
في  النظر  فإن  الشرعي،  للحاكم  فيه  يرجع  أمر  فهذا 
أم��وال القاصرين من الصغار، والنظر في أم��وال غير 
العقالء إلى احلاكم الشرعي فهو الذي يولي على املال 
امل��ال، ويقوم مبا يصلحه وينميه، وهو  من يرعى شأن 
الذي يفوض للولي هذا التصرف من عدمه، فارجعوا 
جهة  فهي  ه��ذه،  مسألتكم  في  الشرعية  احملكمة  إل��ى 
االخ��ت��ص��اص ف��ي ذل���ك، وس��ت��ج��دون إن ش��اء ال��ل��ه لدى 
احملكمة ما فيه اخلير لكم، والتوجيه مبا تفعلونه نحو 

إخوتكم.

< إذا ك��ان��ت امل�����رأة ت��ص��ل��ي، ول����م ت����در ه���ل ق���رأت 
أم تعيد  أن تقرأها  أم ال؟ فهل لها  الفاحتة  س��ورة 

الصالة؟
فالعلماء  ال��ف��احت��ة  ق����راءة  ف��ي  شككت  إن  ن��ق��ول   <
يقولون: إن الشك في ترك الركن كتركه؛ إذ الفاحتة 
فكأنه  تركها  الصالة، فمن شك في  أرك��ان  ركن من 
في  معينة  ركعة  في  الشك  هذا  كان  إن  لكن  تركها، 
أثناء الصالة فإن كانت في األولى فإن األولى تبطل، 
الثانية  ف��ي  الشك  ك��ان  وإن  مقامها،  الثانية  وت��ق��وم 

الشك  كان  وإن  وهكذا،  مقامها  الثالثة  وتقوم  فتبطل 
الشك  ك��ان  وإن  ال��رك��ع��ة،  تعيدين  فإنك  األخ��ي��رة  ف��ي 
ال  الشك  فهذا  الصالة  من  واالن��ص��راف  ال��ف��راغ  بعد 
العبادة ال يعتبر،  الفراغ من  محل له؛ ألن الشك بعد 
ولكني أخشى عليك أن يكون معك وسواس، فالواجب 
وأن  بقلبك،  عليها  تقبلي  أن  الصالة  أتيت  إذا  عليك 
ذلك،  ونحو  والسجود  الركوع  وأذك��ار  القراءة  تتدبري 
وتخشعي في صالتك؛ فإن هذا من أسباب سالمتك 

من الوسواس والنسيان.

فهل  الكرمي  للقرآن  ق��راءت��ي  أحسن  أن  أردت  إذا   >
علي أن أتابع شيخًا واحدًا أم أي شيخ من القراء؟

القراءة،  في  صوته  حتسني  يحاول  اإلنسان  ك��ون   <
هذا   – القراء  إلى أحد  بها، ويسمع  وحتسني نطقه 
طيب – فإن اكتفى بواحد فاحلمد لله، وإن أحب أن 
يستمع إلى أكثر من واحد؛ لكي يكون هذا االستماع 
أمره  أن يضطرب  أما  ذلك  فله  بفائدة،  عليه  عائدا 

فيوماً يسمع لهذا، ويوماً يسمع لهذا، ثم يفوت األمر 
من غير أن يلتزم بطريقة معينة، أو يتقن مهارة طيبة، 
فهذا قد يكون فيه تفريط، لكن األول��ى أن تقصري 
أنك  وتعلمني  ترتاحني معه،  قارئ معني  نفسك على 
تستفيدين منه، ويكون معروفا بجودة القراءة، وضبط 
طريقة  على  تكوني  حتى  الصوت،  وحسن  التجويد، 
واضحة، ويكون لذلك تأثير طيب على حتسن قراءتك 

وحبك للقرآن.

أموال القاصرين.. كيف نديرها؟

أسباب السالمة من الوسواس

كيف أحسن من قراءتي للقرآن؟

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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من نسي قول »سمع اهلل لمن حمده«.. 
ماذا يلزمه!

< هل اإلمام إذا قال في الرفع من الركوع: 
ال��ل��ه أك��ب��ر ب���داًل م��ن سمع ال��ل��ه مل��ن حمده 

يلزمه سجود السهو؟
> السّنة كما قال النبي  ]: وإذا قال سمع 
الله ملن حمده فقولوا: ربنا لك احلمد فبني 
]  أن اإلمام إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 
سمع الله ملن حمده وال يقول: الله أكبر، فإن 
قال: الله أكبر مقام سمع الله ملن حمده عامدا 
كان ساهيا جبر بسجود  وإن  تبطل صالته، 
أن يسلم؛ ألن  السهو فيسجد سجدتني قبل 

هذا إخالل بواجب من واجبات الصالة، فإن 
النبي ]  ق��ال: إمنا جعل اإلم��ام ليؤمت به 
فال تختلفوا عليه فإذا كّبر فكبروا وال تكّبروا 
حتى يكّبر، وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حتى 
الله ملن حمده فقولوا  يركع، وإذا قال سمع 
ربنا لك احلمد فجعل حق املأموم أن يقول: 
واإلمام  أكبر،  الله  يقل:  ربنا لك احلمد، ال 
يقول: سمع الله ملن حمده، فإن تركها ساهياً 
لذلك  جبراً  يسلم  أن  قبل  سجدتني  سجد 

الواجب الذي تركه.

أن���ه قال:  ال��رس��ول ]   < روي ع��ن 
أرب��ع��ًا قبل ص��الة العصر  »م��ن صلى 
متى  اجلنة«  في  بيتًا  له  الله  بنى 

تكون هذه األربع؟
عمر  اب����ن  رواه  م���ا  احمل���ف���وظ:   <
قال رسول  قال:  الله عنهما  رضي 
الله ]: رحم الله امرأ صلى قبل 
داود،  أب��و  أخ��رج��ه  أرب��ع��اً،  العصر 
والترمذي، وحّسنه، واإلمام أحمد، 
وصححه ابن حبان، وحّسن إسناده 
األل��ب��ان��ي ف���ي ه���داي���ة ال�����رواة إلى 
واملشكاة  املصابيح  أحاديث  تخريج 
أبي  ب��ن  ع��ل��ي  رواه  وم���ا   ،)2/52(
النبي ]   »ك��ان  ق��ال:  طالب [ 
ركعات  أرب���ع  ال��ع��ص��ر  ق��ب��ل  يصلي 
يفصل بينهن بالتسليم على املالئكة 
أخرجه  احل���دي���ث.  امل���ق���رب���ني«... 
وحّسنه،  وال���ت���رم���ذي،  ال��ن��س��ائ��ي، 
وتكون هذه األرب��ع بعد 
العصر،  وق��ت  دخ���ول 
لصالة  أذن  إذا  أي 
أربع  تصلي  العصر 
بسالمني  رك����ع����ات 
قبل أن تصلي صالة 

العصر.

< هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، 
بحيث يكون مشابهًا لشعر رأس الرجل؟
املسلمة تقص شعر رأسها،  امل��رأة  > كون 
حتى يكون مشابهاً لشعر رأس الرجل هذا 
أمر محرم، ملا رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ]: »لعن الله 

املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات 
من النساء بالرجال«، رواه البخاري، وأبو 
داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، 

تغييرا خللق  قصه  في  أن  كما 
جمالها  وامل����رأة  ال��ل��ه، 

في شعرها.

ال يجوز للمرأة قص شعرها كالرجل

وقت نافلة 
العصر

< ه���ل ال��ع��ام��ل��ون ب��ال��ك��م��ائ��ن واخل���ف���ارات 
السرية يعدون كاملرابطن في سبيل الله؟
> يقصد باملرابطة في سبيل الله مرابطة 
ال��ع��دو حلفظ  نحر  ف��ي  وإقامتهم  اجل��ن��ود 
حدود وثغور البالد املسلمة، وصيانتها عن 
دخول األعداء إلى داخل البالد اإلسالمية، 
فضل  بيان  في  كثيرة  أحاديث  وردت  وقد 
املرابطة في سبيل الله، ففي صحيح اإلمام 
البخاري عن سهل بن سعد الساعدي  [  
أن رس���ول ال��ل��ه ] ق���ال: “رباط ي��وم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليها”، وفي 
صحيح اإلمام مسلم عن سلمان الفارسي 

[ عن رسول الله ]  أنه قال: “رباط 
وقيامه”،  شهر  صيام  من  خير  وليلة  ي��وم 
وفي مسند اإلمام أحمد وصحيح ابن حبان 
أبي داود والترمذي عن فضالة بن  وسنن 
عبيد رضي الله عنه قال: “سمعت رسول 
الله ]  يقول: »كل ميت يختم على عمله 
إال الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة 
القبر« قال الترمذي حسن صحيح. ومثل 
العمل في حرس احلدود، من الرباط على 
ثغور البالد البرية والبحرية أرجو من الله 
أن يكون داخاًل في الرباط في سبيل الله، 

ملن صلحت نيته وأخلص في عمله.

عمل حرس الحدود من الرباط
في سبيل اهلل
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المحليات

التفجير  ح��ادث  بشدة  الكويت  استنكرت 
الذي استهدف كنيسة القديسني في مدينة 
بالعمل  امل��ص��ري��ة، ووص��ف��ت��ه  اإلس��ك��ن��دري��ة 
جاء  األبرياء.  بحياة  أودى  الذي  اإلرهابي 
أمير  بها سمو  تعزية بعث  برقية  ذلك في 
البالد إلى الرئيس املصري حسني مبارك، 
عّبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
السيارة  ان��ف��ج��ار  ف��ي ض��ح��اي��ا  م��واس��ات��ه 
مبدينة  القديسني  كنيسة  أم��ام  املفخخة 
والرحمة،  املغفرة  لهم  راجياً  اإلسكندرية، 

وأن  وال��س��ل��وان،  الصبر  ذوي��ه��م  يلهم  وأن 
العاجل،  ب��ال��ش��ف��اء  امل��ص��اب��ني  ع��ل��ى  مي���ّن 
مكروه،  كل  من  الشقيق  البلد  يحفظ  وأن 
مؤكدا سموه استنكار الكويت الشديد لهذا 
العمل اإلرهابي الذي أودى بحياة األبرياء 
في  واالستقرار  األم��ن  زعزعة  واستهدف 

البلد الشقيق.
نواف  الشيخ  العهد  ول��ي  سمو  بعث  كما 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

الكويت تدين تفجير اإلسكندرية

األمير: عمل إرهابي يستهدف أمن مصر

227255 دينارًا أنفقها بيت الزكاة لرعاية 171      أسرة متعففة خالل 11 شهرًا من العام الماضي
يهتم بيت الزكاة باألسر املتعففة داخل 
لتقدمي  عليها  للتعرف  ويسعى  الكويت 
االستقرار  جوانب  وتوفير  ال��ازم  العون 
التامة  السرية  لها في إطار من  املعيشي 

حفاظا على كرامتها وصونا لتعففها.
مكتب  مدير  الفايز  عبدالله  ذل��ك  أك��د 
األسر املتعففة في بيت الزكاة، موضحا 
أن األسرة املتعففة هي األسرة احملتاجة 

ل��ك��ن ع��ف��ة ن��ف��س��ه��ا ت��ق��ف ح���ائ���ا بينها 
م��ن حاجتها  ال��رغ��م  ال��س��ؤال على  وب��ن 
الشديدة للمساعدة، بل إنها تظهر أمام 
ميسورة  أحوالها  وأن  غنية  بأنها  الناس 

وهي على عكس ذلك متاما.
وذكر الفايز أن اإلسام العظيم حث على 
التعفف وأثنى على أهله من جانب ودعا 
املساعدة  وت��ق��دمي  عليهم  ال��ت��ع��رف  إل��ى 

لهم من جانب آخر.
ال���زك���اة م���ن هذا  وب����ننّ ال��ف��اي��ز أن ب��ي��ت 
املنطلق وحتقيقًا للرغبة السامية ألمير 
ال��ب��اد ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ج��اب��ر األحمد 
اجلابر الصباح -رحمه الله- في التعرف 
املساعدة  وتقدمي  املتعففة  األس��ر  على 
بهذه  بالعناية  تأسيسه  م��ن��ذ  ق���ام  ل��ه��ا 
املناسب  الدعم  وتقدمي  العزيزة  الفئة 

عبدالله  سعد  الشريعة  جمعية  رئيس  ب��نّي 
العصفور انتهاء اجلمعية من املوسم التدريبي 
الدورات  م��ن  مبجموعة  حفل  ال��ذي  األول 
مهارات  تطوير  شأنها  من  التي  التدريبية 

اجلموع الطالبية في جامعة الكويت.
وأض��اف أن ال��دورة التدريبية األول��ى جاءت 
للدكتور  العلمي(  البحث  كتابة  )فن  بعنوان: 
وليد الربيع األستاذ املساعد كلية الشريعة، 
ومنهج  العلمي  البحث  تعريف  فيها  وج���اء 
البحث العلمي وخطوات إعداد البحث وكيفية 
اختيار املوضوع وإعداد مخطط للبحث وأهم 
والتوثيق  البحث  وصياغة  البحث  م��ص��ادر 
الدورة  أن  إلى  مشيرا  والتدقيق،  واملراجعة 

للدكتور  النجاح( بإشراف  الثانية هي )صناعة 
الثالثة صناعة  التدريبية  وائل العسق، والدورة 
الرقابة الشرعية د. عبدالستار القطان املدير 
الشرعية.  لالستشارات  ش��ورى  لشركة  العام 
وبني فيها املفاهيم األساسية للرقابة الشرعية 
ومقوماتها  الرقابة  ونظم  الداخلية  وال��رق��اب��ة 
وبيان  الشرعي  املراجع  وصالحيات  وأه��داف 
الشرعية  ال��رق��اب��ة  لهيئة  التنظيمي  ال��وض��ع 
ومواصفات ومؤهالت أعضاء الهيئة الشرعية، 
اإلسالمي«  التمويل  »أدوات  الرابعة:  وال���دورة 
لشركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اخلليفي  ري��اض  للدكتور 
بيان  فيها  وك��ان  ال��دول��ي،  الشرعي  املستشار 
التمويل  وض��واب��ط  اإلس��الم��ي  التمويل  مفهوم 

وصيغ التمويل، والدورة اخلامسة: )املشروع 
الرجحي  الواقع( د. جاسم  إلى  الفكرة  من 
األستاذ املساعد، كلية الدراسات التجارية، 
ومضمونها كيفية حتويل األفكار واخلواطر 
ال���واق���ع، وال����دورة  إل���ى تطبيق ع��م��ل��ي ف��ي 
الزوجية(  لبيت  استعداد  )كيفية  السادسة: 
وقدمتها د. سعاد البشر االستشاري النفسي 

مبكتب اإلمناء االجتماعي.
وخ��ت��م ب��أن ه��ذه ال����دورات ت��ق��دم بالتعاون 
لألبحاث  امل���س���اع���د  ال��ع��م��ي��د  م��ك��ت��ب  م���ع 
واالس��ت��ش��ارات وال��ت��دري��ب، واع���دا اجلموع 
الطالبية بتقدمي املزيد في املوسم التدريبي 

الثاني.

جمعية الشريعة اختتمت دوراتها التدريبية للموسم األول
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رئيس  الشمري  عبيد  د.ف��رح��ان  أوض��ح 
فرع  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  جمعية 
محافظة اجلهراء أن جلنة الزكاة تسعى 
دائما لتقدمي خدماتها املميزة التي يرتكز 
عليها - أساسا - عملنا اخليري في فرع 
اجلمعية سواء كانت موجهة للمتبرعني أم 
احلبيب،  بلدنا  داخل  احملتاجني  للفقراء 
فالسعي لسد حاجة األسر الفقيرة ورفع 
على  ومساعدتها  عنها  وال��ف��اق��ة  ال��ع��وز 
حتمل أعباء احلياة ومتطلبات املعيشة من 
أكبر األهداف التي نأمل في املضي فيها 
قدما لألمام. وأشار الشمري إلى حاجة 
داخ��ل محافظة  الفقيرة  األس��ر  كثير من 
واملادية،  العينية  للمساعدات  اجل��ه��راء 
نظرا حلجم الكثافة السكانية الضاغطة 
ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ون قدرا  ال��ت��ي يشكل 
كبيرا منها، ولذلك يلقى على عاتق الفرع 

عبء ومسؤولية كبيرة جتاهها. 
قال  العينية  امل��س��اع��دات  ي��خ��ص  وف��ي��م��ا 
الشمري: إن الوفاء بحاجة املسلمني واحلث 
التي يحثنا  القيم  على إطعام الطعام من 
عليها ديننا احلنيف؛ إذ سئل النبي] في 
ق��ال تطعم  احل��دي��ث »أي اإلس���الم خير؟ 
الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن 
لم تعرف«. ففي ظل هذا التوجيه النبوي 
تقدمي  العينية على  اللجنة  تعكف  الكرمي 

املواد الغذائية شهريا ألكثر من 300 أسرة 
وأشار  داخل احملافظة.  وفقيرة  محتاجة 
إلى  األرق��ام واإلحصائيات  بلغة  الشمري 
اجلمعية  قدمت  املاضي  العام  أنه خالل 
املواد  م��ن  ط��ن��ا  ب��ل��غ��ت 155  م��س��اع��دات 
شهريا  األس��رة  تستهلكها  التي  الغذائية 
من اللحوم والدجاج واألرز والزيوت وامللح 
والسكر والبطاط واحلليب والتمر وغيرها 
لكل  يصرف  حيث  غذائية؛  أصناف  من 
أسرة بطاقة خاصة بها وذلك بالتعاون مع 
وامتدادا  الغذائية،  للمواد  اليسرة  شركة 
اللجنة أخذت  أن  الشمري  لذلك أضاف 
على عاتقها توزيع زكاة الفطر خالل شهر 
رمضان املبارك على أكثر من 350 أسرة 
البلد،   ق��وت  م��ن  والطحني  األرز  شملت 
تتوقف  ال  األس���ر  م��س��اع��دة  أن   مضيفا 
على االستهالك الغذائي، بل تتعداها إلى 
حاجتها من برادات املياه التي شملت 47 
في  منطلقني  املاضي  العام  خ��الل  ب��رادا 
ذلك من قول النبي]: »أفضل الصدقة 

سقي املاء«. 
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر أش����ار ال��ش��م��ري إلى 
املساعدات االجتماعية التي يقدمها فرع 
اجلمعية لألسر احملتاجة على مدار العام 
وهي مختصة باحملتاجني داخل احملافظة 
علينا  يصعب  ال��ذي  امل��ادي  للعجز  نظرا 

الشمري : 1529 أسرة متت مساعدتها العام املاضي

»تراث الجهراء« اختتمت عامها الخيري بمساعدة األسر المحتاجة 

227255 دينارًا أنفقها بيت الزكاة لرعاية 171      أسرة متعففة خالل 11 شهرًا من العام الماضي
إلص���اح ح��ال��ه��ا، م��ش��ي��رًا إل���ى أن���ه مت في 
بها منذ  إنشاء مكتب خاص  هذا اإلط��ار 

عام 1984.
وعن كيفية التعرف على األسر املتعففة 
أوضح الفايز أنه يتم عن طريق املتطوعن 
والتقوى  بالصاح  لهم  املشهود  الثقات 
الكويت  مناطق  مختلف  في  املوجودين 
هذه  بأحوال  تامة  معرفة  لديهم  الذين 

األسر وظروفها املعيشية؛ حيث يقومون 
باالتصال ببيت الزكاة للتعريف بها كما 
التعرف على هذه األسر عن طريق  يتم 
وعلماء  الزكاة  بيت  إدارة  مجلس  أعضاء 
الهيئة الشرعية ومسؤولي اإلدارة العليا 
في بيت الزكاة وأصدقاء األسر املتعففة 
واملسؤولن في القطاع احلكومي والشعبي 

واجلمعيات اخليرية واألهلية.

التي  املساعدات  أن إجمالي  الفايز  وأعلن 
شهرًا   )11( خال  املتعففة  لألسر  قدمت 
وعشرين  وسبعة  مائتن  بلغت   2010 من 
ألفا ومائتن وخمسة وخمسن دينارا هذه 
املساعدات بن شهرية ومقطوعة وقرض 
وتباين  األس��رة  حسن على اختاف وضع 
حاجاتها، وقد استفادت منها )171( أسرة 

بلغ عدد أفرادها )863( فردًا.

الكويت، موضحا  تغطية محافظات  معه 
خالل  املستحقة  احل����االت  إج��م��ال��ي  أن 
العام املاضي شملت 1529 حالة توزعت 
ال��دخ��ل واألرام�����ل واأليتام  ب��ني ض��ع��ف��اء 
الدين  وح���االت  وامل��ه��ج��ورات  واملطلقات 
ومساعدات الزواج واملرضى وغيرها من 
حاالت سواء كانت مساعدتها شهرية أم 
احلاالت  م��ن  أن  إل��ى  مشيرا  مقطوعة، 
اإلنسانية األكثر احتياجا داخل احملافظة 
حاالت األرامل التي بلغ عددها 133 حالة 
واأليتام الذين بلغ عددهم 33 يتيما، مبينا 
بل  ذل��ك  عند  يتوقف  ال  اللجنة  دور  أن 
أسهمنا بفضل من الله في حتقيق عائد 
التعاون  مت  إذ  احملتاجة  ل��ألس��ر  تنموي 
)يوتيرن(  معهد  مع  املاضي  العام  خالل 
أكثر  لتدريب  واللغات  الكمبيوتر  لتدريب 
من 20 متدربا بني شاب وشابة، ونهدف 
بذلك إلى فتح باب األمل - لهم بعد الله 
عز وجل- في إيجاد وظيفة مناسبة يعود 

نفعها على األسرة كافة. 
واختتم الشمري تصريحه بشكره جلميع 
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة على 
دوره��ا الكبير في حتقيق إجن��ازات على 
أرض الواقع لصالح الفقراء واحملتاجني، 
املجتمع  أم����ن  ع��ل��ى  أث�����ره  ان��ع��ك��س  م���ا 

واستقراره.
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درا�شات �شرعية

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعاملن نذيرا.  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 

اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

كماله  صفات  من  صفة  سبحانه  وكالمه  تعالى،  الله  كللالم  فالقرآن 
وجالله وجماله، وصفات الله عز وجل ليس مياثلها شيء وال يشبهها، 
وال يحيط العباد بشيء منها، كما قال سبحانه: }ليس كمثله شيء وهو 

السميع البصير{ )الشورى: 11(.
وقال سبحانه عن عظمة كلماته، وسعتها وكثرتها }قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مبثله 

مددا{ )الكهف: 109(.
أي: لو كانت بحار الدنيا كلها حبرا تكتب به كلمات الله تعالى، النتهت 

من أولها إلى آخرها، ولم تنته كلمات الله!
منتٍه  وكل مخلوق  البحار مخلوقة،  التقريب؛ ألن هذه  باب  من  وهذا 
فاٍن، وأما كالم الله سبحانه – الذي هو صفة من صفاته – فال حد 

له وال انتهاء، فأي عظمة وجالل وكمال فوق هذا؟!
ولإلمام السعدي -رحمه الله تعالى- في مقدمة تفسيره، وصف مجمل 

رائع لكتاب الله تعالى، إذ يقول:

احلمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بني احلالل واحلرام، 
للناس  والللسللعللداء واألشللقلليللاء، واحلللق والللبللاطللل، وجعله برحمته هللدى 
إلى  واجلهل،  واملعاصي  الكفر،  من ضالل  وللمتقني خصوصا،  عموما 

نور اإلميان والتقوى والعلم.
به  ويحصل  والشهوات،  الشبهات  أمللراض  من  للصدور،  شفاء  وأنزله 
أمراضها  من  لللأبللدان  وشفاء  العاليات،  املطالب  في  والعلم،  اليقني 

وعللها، وآالمها وأسقامها.
وأخبر أنه ال ريب فيه، وال شك بوجه من الوجوه، وذلك الشتماله على 

احلق العظيم، في أخباره، وأوامره ونواهيه.
البديعة،  واألسلللرار  الغزير،  والعلم  الكثير،  اخلير  فيه  مباركا،  وأنزله 
واملطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا واآلخرة، فسببها 

االهتداء به واتباعه.
فهو  للله،  شهد  فما  السابقة،  الكتب  على  ومهيمن،  مصدق  أنلله  وأخبر 

احلق، وما رده فهو املردود، ألنه تضمنها وزاد عليها.
وقال تعالى فيه: }يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السالم{ )املائدة: 

.)16
فهو هاد لدار السالم، مبني طريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف 

عن الطريق املوصلة إلى دار اآلالم، ومحذر عنها.
وقال تعالى مخبرا عنه: }كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيُم 
إتقان، وفصلها  تبيني، وأتقنها أي  آياته أكمل  خبيُر{ )هود: 1(. فبني 
بتمييز احلق من الباطل، والرشد من الضالل، تفصيال كاشفا للبس، 
بالصدق واحلق واليقني،  لكونه صادرا من حكيم خبير، فال يخبر إال 
وال يأمر إال بالعدل واإلحسان والبر، وال ينهى إال عن املضار الدينية 

والدنيوية. 
األوصاف  سعة  واملجد:  »مجيد«  بأنه  ووصفه  بالقرآن،  تعالى  وأقسم 

وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها.
ووصفه بأنه »ذو الذكر« أي: يتذكر به العلوم اإللهية، واألخالق اجلميلة 

شرح كتاب التفسير من مختصر 
صحيح مسلم للمنذري
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واألعمال الصاحلة، ويتعظ به من يخشى. 
وقللللال تللعللالللى: }إنللللا أنللزلللنللاه قلللرآنلللا عللربلليللا لللعلللللكللم تعقلون{ 

)يوسف:2(.
وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره، والتفكر فيه، 

واالستنباط لعلومه.
وما ذاك إال ألن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم واألسرار. 
وشفاء،  هدى  كتابه  جعل  أن  على  والثناء،  والشكر  احلمد  فلله 
وبشرى  وهللدى  وبركة،  وعبرة  وتللذكللرة،  وتبصرة  ونللورا،  ورحمة 

للمسلمني.
واالهتداء  معانيه،  ملعرفة  افتقار كل مكلف  ُعلم هذا، علم  فإذا 
بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في تعلمه 

وتفهمه، بأقرب الطرق املوصلة إلى ذلك.
أما عن مكانة علم التفسير والعناية به:

فقد قال العالمة األصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان 
تفسير القرآن، وبيان ذلك: إن علم التفسير قد حاز الشرف من 
ومن جهة  الغرض،  ومن جهة  املوضوع،  ثللالث: من جهة  جهات 

شدة احلاجة إليه.
أما من جهة املوضوع: فأن موضوعه كالم الله سبحانه، الذي 

هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة.
بالعروة  االعتصام  منه  الللغللرض  فللأن  الللغللرض،  مللن جهة  وأمللا 
الوثقى، والوصول إلى السعادة األبدية التي ال تفنى، إذ  به معرفة 
نبيه صلواته وسالمه  املنزل على  الله سبحانه من كالمه  مراد 

عليه، ومعرفة مواضع أمره فتؤتى، ومواضع نهيه فتجتنب.
وأما من جهة شدة احلاجة إليه: فأن كل كمال ديني أو دنيوي 
الدينية،  واملعارف  الشرعية  العلوم  إلى  مفتقر  آجلي  أو  عاجلي 

وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى.
قال مجاهد: أحب اخللق إلى الله تعالى أعلمهم مبا أنزل.

وقال احلسن: والله ما أنزل الله آية، إال وهو يُحب أن تُعلم فيما 
أنزلت، وما أراد الله بها.

وذكر ابن اجلوزي في زاد املسير )4/1(: عن إياس بن معاوية 
أنه قال: مثل من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو ال يعلم، مثل 
قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليال، وليس عندهم مصباح، 
يللدرون ما فيه، فإذا جاءهم  الكتاب روعللة، ال  فتداخلهم ملجيء 

املصباح عرفوا ما فيه.
وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجة: عن أنس أن رسول الله ] 
قال: » إن لله أهلني من الناس« قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: 

»هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته«.
الله  أهللل  يكونوا  ألن  اجلللديللرون  هم  تعالى،  لكتابه  فاملفسرون 
وخاصته؛ ألنهم هم أعلم الناس بكتاب ربهم جل جالله، وتقدست 

أسماؤه، ومعانيه وأحكامه.
و قال تعالى: }يؤتي احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد 

أوتي خيرا كثيرا{ )البقرة: 269(.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني املعرفة بالقرآن، 
ومؤخره،  ومللقللدملله  ومتشابهه،  ومحكمه  ومنسوخه،  ناسخه 

وحالله وحرامه، وأمثاله.
وأخرج ابن أبي حامت: عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من 
كتاب الله ال أعرفها إال أحزنتني،ألني سمعت الله يقول: }وتلك 
)العنكبوت:  العاملون{  إال  يعقلها  ومللا  للناس  نضربها  األمثال 

.)43
وبني الله تعالى أنه إمنا أنزل الكتاب ليتدبر ويفهم، فقال: }كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب{ )ص: 

.)29
وحث عباده على تدبره فقال: } أفال يتدبرون القرآن ولو كان 

من عند غير الله لوجدوا فيه اختالفا كثيرا { )النساء: 82(.
وذم املعرضني عن الكتاب وفهمه، فقال: }أفال يتدبرون القرآن 

أم على قلوُب أقفالها{ )محمد: 24(.
قال ابن كثير ل رحمه الله ل في مقدمة تفسيره: فالواجب على 
من  وطلبه  ذلك  وتفسير  الله  كالم  معاني  عن  الكشف  العلماء 
الله  أخللذ  }وإذ  تعالى:  قللال  كما  وتعليمه،  ذلللك  وتعلم  مظانة، 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون{ )آل عمران: 

.)187
وقال تعالى: }إن الذين يشترون بعهد الله وأميانهم ثمنا قليال 
أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم الله وال ينظر إليهم 
يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم{ )آل عمران: 77(، فذم 
املنزل  الله  الكتاب قبلنا، بإعراضهم عن كتاب  تعالى أهل  الله 
عليهم، وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا 

به من اتباع كتاب الله.
فعلينا أيها املسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأمتر 
وتفهمه  وتعليمه،  إلينا  املنزل  الله  كتاب  تعلم  من  به  أمرنا  مبا 
وتفهيمه }ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
الكتاب من قبل فطال  أوتللوا  كالذين  يكونوا  نزل من احلق وال 
عليهم األمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله 
تعقلون{  لعلكم  اآليللات  لكم  بينا  قد  موتها  بعد  األرض  يحيي 
)احلديد: 16- 17(، ففي ذكره تعالى لهذه اآلية بعد التي قبلها 
يلني  كذلك  موتها  بعد  األرض  يحيي  كما  تعالى  أنه  تنبيه على 
واملعاصي،  الذنوب  من  قسوتها  بعد  والهدى  باإلميان  القلوب 
انتهى  إنه جواد كرمي.  بنا هذا،  يفعل  أن  املسؤول  املؤمل  والله 
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درا�شات �شرعية

كالمه رحمه الله.
وبعد:

فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته هذا الشرح لكتاب »التفسير« من 
مختصر صحيح اإلمام مسلم، لإلمام املنذري رحمه الله.

وقد ذكر في هذا الكتاب كما قال: ما ورد في تفسير الكتاب مرفوعا 
وموقوفا من صحيح مسلم.

والتفسير لغة: مأخوذ من الكشف والبيان، من فسر عن الشيء مبعنى 
كشف عنه، فيقال: فسر عن ذراعيه يعني كشف عن ذراعيه.

فالتفسير معناه: الكشف والبيان، ويقصد به بيان ما تتضمنه اآليات 
من املعاني واملقاصد.

قال أهل العلم: وأحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما 
جاء مجمال في مكان، بني في مكان آخر، فكتاب ربنا سبحانه وتعالى 
التفسير يكون أحيانا  يبني بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، وهذا 

متصال باآلية، أو مقارنا لها، وأحيانا يتأخر عنه في سوره أخرى.
فمن األول: قول الله سبحانه وتعالى: }والسماء والطارق > وما أدراك 

ما الطارق > النجم الثاقب{ )الطارق: 3-1(.
فهاهنا في اآلية تفسير ملا سبق في أولها أن الله سبحانه وتعالى يبني 

معنى الطارق بأنه النجم الثاقب.
وأحيانا يتأخر التفسير عن اآلية، فيبحث عنه في موضع آخر. كقوله 
}احلمد لله رب العاملني{ فلم يبني لنا ربنا سبحانه في هذا املوضع ما 
املراد: بالعاملني، ولكن جاء في سورة الشعراء تفسيره، في قوله: }قال 
فرعون وما رب العاملني قال رب السموات واألرض وما بينهما أن كنتم 

موقنني{ فهذا تفسير ملا جاء في أول القرآن.
وثانيا: يلي ذلك تفسير القرآن باحلديث النبوي؛ فإن النبي عليه الصالة 

والسالم }ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى{ )النجم(.
وهو عليه  الصالة والسالم قد فسر كثيرا من آيات الكتاب الكرمي، وال 

يعني ذلك أن النبي ] كان يفسر كل آية تنزل على أصحابه، وإمنا كان 
يفسر لهم الغامض، أو يوضح لهم بعض املجمل، وذلك ألن الصحابة - 
رضي الله عنهم - كانوا يفهمون اخلطاب القرآني بسجيتهم، ومبعرفتهم 
بكالم العرب ولغاتها، ولهذا كانت اآليات إذا نزلت عليهم عرفوا املقصود 
واملراد منها، وكان النبي ] أحيانا يوضح اآليات أو يبني املقصد عمليا، 
كما بني قول الله عز وجل بفعله إذ قال الله عز وجل: }وأقيموا الصالة 
وآتوا الزكاة{ فكان النبي ] يصلي لهم، ويبني لهم كيف تكون الصالة، 
الله  لقول  بيان  فيها  العملية  السنة  فهذه  وأركانها،  شروطها  هي  وما 

سبحانه وتعالى.
بأقوال  القرآن  القرآن، فهي تفسير  لتفسير  الثالثة  الطريقة  أما  ثالثا: 
الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أعلم الناس بالتفسير، ألنهم شاهدوا 
في  عليه  تنزل  وهي  اآليللات  وسمعوا  الرسول ]،  وعاصروا  التنزيل، 
باإلضافة  الله  كتاب  بتفسير  الناس  أعلم  من  فهم  املختلفة،  األحللوال 

ملعرفتهم باللغة العربية وكالم العرب وخطابهم.
رابعا: أن يفسر القرآن بأقوال التابعني وهم تالميذ الصحابة املشهورين، 
كسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم، ممن أخذوا التفسير عن 

ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأمثالهم.
خامسا: أن يفسر القرآن بلغة العرب: فإذا لم يجد اإلنسان شيئا مما 
وألفاظه،  تعالى  الله  كتاب  معاني  ملعرفة  العرب  كالم  إلى  رجع  سبق، 

بالقواعد التي وضعها العلماء في هذا.
وان شاء الله تعالى نأخذ في كل حلقة ما تيسر من األحاديث التي رواها 
اإلمام مسلم في صحيحه وجمعها اإلمام املنذري في هذا الكتاب الذي 
سماه كتاب التفسير، وهو أحد الكتب في مختصر صحيح اإلمام مسلم 

الذي اختصره اإلمام املنذري.
املنذري هاهنا،  الذي يذكره اإلمام  أن يكون احلديث  بالضرورة  وليس 
يكون قد رواه اإلمام مسلم في كتاب التفسير، ألن اإلمام مسلم أحيانا 
قد يروي حديثا في التفسير في غير مكانه، ألنه يحتج به في مسألة 
تدل عليها اآلية، أو يحتج به على قضية معينة أخرى، لكن اإلمام املنذري 
جمع ما جاء في صحيح مسلم من أحاديث التفسير في هذا املوضع، 
وجدير باإلشارة أن اإلمام مسلم لم يبوب صحيحه، إمنا هو وضع الكتب 
أما  وهللكللذا،  الللزكللاة  كتاب  الللصللالة،  كتاب  الللوضللوء،  كتاب  العلم،  كتاب 
التبويبات التي داخل صحيح اإلمام مسلم فهي من عمل اإلمام النووي 

رحمه الله تعالى.
النووي هو من  الدين  اإلمللام يحي بن شرف  أن  أيضا:  بالذكر  وجدير 
أحسن من تعرض لشرح صحيح اإلمام مسلم وانتشر كتابه في األفاق.

فقد شرحه   - اإلمللام مسلم  وهو مختصر صحيح   - الكتاب  أما هذا 
البخاري، في كتاب: سماه  بالقنوجي  املعروف  الطيب صديق خان  أبو 

السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن احلجاج. 
ونبدأ إن شاء الله تعالى في سورة البقرة.
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فلللإن اجلللنللي إذا خللالللط اإلنللسللي قد 
ينطق ويقول أنا فالن، وأنا دخلت فيه 
بسبب كذا وكذا.. ويبني األسباب، قد 
يبني قبيلته، وقد يبني اسمه وقد يبني 
ذلك،  بعض  يبني  ال  وقللد  األسللبللاب، 
لسان  على  منه  يجري  ممللا  فيعرف 

اإلنسي.
اإلنسي  بلللأعلللملللال  أيللللضللللاً  ويللللعللللرف 
ال  املجنون  فللإن  وتغيرها  واختالفها 
يخفى أمره إذا أصيب بتخبط اجلني، 
ال يخفى تصرفه، وال تخفى أعماله، 
واجلني ينطق على لسانه في الغالب 
مبا يريد، يقول البسته ألجل كذا، فعل 
بي كذا، ضرب ولدي، ضرب دابتي، 
فللعللل كللللذا.. فللعللل كلللذا، وقلللد يالبس 
العشق،  بللللاب  ملللن  اإلنلللسلللي  اجللللنلللي 
بلللاب العشق،  كللذلللك مللن  واإلنللسلليللة 
قللد يللكللون ألسللبللاب أخلللرى قللد يكون 
اإلنسي آذاهم بضرٍب أو طرح شيء 
ثقيل عليهم أو ماٍء حاٍر عليهم أو ما 
أشبه ذلك؛ مما قد يؤذيهم فيحصل 
تلبسهم بأسباب ذلك، وفيهم الطيب 
وفيهم  بسهولة  إذا نصح خرج  الللذي 
الكافر  وفيهم  يعاند،  الللذي  الفاجر 

الذي ال يبالي وال يقبل النصيحة.

الذي عنده معاص، موعود باجلنة وإذا 
مات على معاصيه فهو حتت مشيئة 
شاء  وإن  له،  غفر  الله  شاء  إن  الله، 
عاقبه على قدر معاصيه، ثم مصيره 
بعد التطهير إلى اجلنة، هكذا ال فرق 
بللني اإلنللسللي واجلللنللي، كما قللال الله 
اللَّه  العظيم: }ِإَنّ  كتابه  سبحانه في 
ُدوَن  َما  َويَْغِفُر  ِبِه  يُْشَرَك  أَن  يَْغِفُر  الَ 
َذِللللَك مِلَللن يَللَشللاء{، وهللذا يعم اإلنس 
واجلن، من مات على التوحيد وعدم 
حتت  ومعاصيه  اجلللنللة  فله  الللشللرك 
مشيئة الله كالذي ميوت على الزنا أو 
السرقة ما تاب، أو الغيبة أو النميمة 
ما تاب، أو الربا هذا حتت مشيئة الله 
إذا مات على التوحيد واإلميان، ومن 
مات على االستقامة والتوبة الصادقة 
وهلة،  أول  مللن  والللكللرامللة  اجلنة  فله 
ومن مات على الكفر بالله فله النار: 
َكانُواْ  ا  َمّ َعنُْهم  ِبَط  حَلَ أَْشَرُكواْ  }َولَللْو 
أُولَِئَك  الكفار:  في  وقللال  يَْعَملُونَ{، 
أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن نسأل 

الله العافية والسالمة. 
وكيف نعلم بوجود اجلني في اإلنسي 
على  يدل  اإلنسي مبا  بنطق  يعلم   ..
ذلك،  على  تللدل  التي  وأعماله  ذلللك 

وعللالقللتللهللم بللاإلنللس عللالقللة اإلسالم 
الله  واتقى  منهم  أسلم  فمن  والكفر، 
فهو أخللو اإلنللس فللي ديللن الللللله، ومن 
كللفللر فللهللو علللدو املللسلللللم كللالللكللافللر من 
اإلنس ومصير اجلميع اجلنة والنار، 
اجلنة  فله  اجلنسني  مللن  أسلم  ومللن 
اإلسالم  عن  حاد  ومن  الكرامة،  وله 
فله النار واخليبة سواءٌ كان من اجلن 
أم من اإلنس، وفيهم الفاسق الظالم 
باملالبسة  اإلنلللس  على  تللعللدى  اللللذي 

لإلنسي حتى يكون شبه مجنون.
على  يتعدى  قد  الللذي  الظالم  وفيهم 
اإلنلللس بللالللسللرقللة وأخلللذ بللعللض ماله 
واملجرمون  الفساق  وفيهم  وإيللذائلله، 
اإلنس  فللي  مثلما  وامللللؤذون  والظلمة 
وَن َوِمنَّا ُدوَن  احِلُ سواء }َوأَنَّا ِمنَّا الَصّ
َذِلللَك{، فهم أجناس وفللرق وطوائف 
املطهر  الللشللرع  اتللبللع  فللمللن  مختلفة، 
نبينا محمد ] فهو  بلله  جللاء  الللذي 
مؤمن سعيد كاإلنسي املستقيم، ومن 
وأطاع  الهوى  واتبع  الله  شرع  خالف 
الللشلليللطللان فللهللو ملللن جللنللس اإلنسي 

الكافر، كلهم إلى النار.
ومن وحد الله واستقام على التوحيد 
ولكن عنده معاصي فهو مثل اإلنسي 

احلمدلله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله 
نَس ِإاَلاّ  ِ َناّ َوالإْ ِ ُت الإْ أما بعد .. الن جيٌل مستقل خلقهم الله لعبادته كما قال تعالى: }َوَما َخَلقإْ

ُبُدوِن{، فهم جنس مستقل وجيل مستقل من خلق الله .  ِلَيعإْ
الكافرة  الفرق  الكافر، وفيهم أصناف  أنواع في خلقتهم وهم مكلفون، وفيهم املسلم وفيهم  وهم 
ا  ا ِمَناّ واملبتدعة، كما قال الله جل وعال في كتابه العظيم في سورة الن عنهم أنهم قالوا: }َوَأَناّ
املسلم  فمنهم  َقاِسُطوَن{،  الإْ ا  َوِمَناّ ِلُموَن  ُسإْ املإْ ا  ِمَناّ ا  َوَأَناّ ِقَدًدا  َطَراِئَق  ا  ُكَناّ َذِلَك  ُدوَن  ا  َوِمَناّ وَن  احِلُ الَصاّ

ومنهم القاسط الائر، اخلارج عن السالم ومنهم الصالح والطالح.

عالقة الجني باإلنس..  وصحة التلبس 
 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى:



�إميانيات

14

ن - 10 /2011/1م
الفرق���ان  615 - 6  صف���ر  1432ه���� -  االثن���

أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: مـّن 
وعلى  بالنعمة،  أثقله  إذا  فــان،  على  فــان 
ذلــك قــولــه عــز وجـــل: }لــقــد مــّن الــلــه على 
الله  فمّن  قبل  كنتم من  املؤمنني{، }كذلك 
عليكم{،  }ميّن على من يشاء{، وذلك على 

احلقيقة ال يكون إال لله تعالى.
الثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح 
فيما بني الناس إال عند كفران النعمة، ولقبح 
وحلسن  الصنيعة«،  تهدم  »املنـّة  قيل:  ذلــك 
ذكرها عند الكفران قيل: »إذا كفرت النعمة 
حسنت املنـّة«، وقوله تعالى: }مينون عليك 
أن أسلموا قل ال متنوا علي إسامكم بل الله 
ميّن عليكم أن هداكم لإلميان{ فاملنـّة منهم 
بالقول، ومنة الله عليهم بالفعل، وهو هدايته 
إياهم«، املن بالقول: تذكير املنِعم املنَعم عليه 

بإنعامه. 
وأما االستكثار: فهو عّد الشيء كثيرا، وأيضا 
يقال: استكثر من الشيء إذا رغب في الكثير 

منه.
وقد ذكر الطاهر بن عاشور مناسبة عطف 
}وال متنن تستكثر{ على األمر بهجر الرجز 
أن املن في العطية كثير من خلق أهل الشرك، 

التي  البليغة  واملواعظ  اجلليلة  باحلكم  زاخر  الكرمي  القرآن 
ترتقي بالعقول وتزكي النفوس وتهذب السلوك ليسمو املسلم 

إلى أعلى درجات اإلنسانية وأرفع منازل العبودية.
ُنْ َتْسَتْكِثُر{، وقد  ومن احلكم القرآنية قوله عز وجل: }َواَل َتْ
من  فيها  ما  الستنباط  طويال  اآلية  هذه  مع  املفسرون  وقف 

املعاني واآلداب، والبد من بيان معاني ألفاظها أوال:
أما املّن، ففي اللغة لها معان عدة منها:

ومنه  قطعته،  احلبل:  مننت  يقال:  واالنقطاع،  القطع  األول: 
وال  مقطوع  غير  أي  ممنون{  غير  أجر  }لهم  وجل:  عز  قوله 
ويقطع  العدد  ينقص  ألنه  باملنون  املوت  سمي  ومنه  منقوص، 
إليه  أحسن  إذا  عليه  مّن  يقال:  اخلير،  اصطناع  الثاني:  املدد. 
وأنعم وصنع صنعا جميال، وتطلق )املنة( على النعمة الثقيلة، 

قال الراغب األصفهاني: »ويقال ذلك على وجهن:

د. وليد خالد الربيع

وال تـمـنن تستـكـثر
احلكمـة  ضالـة املؤمن )5(
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فلما أمره الله بهجر الرجز نهاه عن أخاق أهل الرجز نهيا يقتضي 
األمر بالصدقة واإلكثار منها بطريق الكناية فكأنه قال: تصدق 
وأكثر من الصدقة وال متنن، أي: ال تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك 

عن االزدياد فيه، أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 
وللمفسرين في هذه اآلية أقوال كثيرة:

منها قول ابن عباس: ال تعط عطية تلتمس بها أفضل منها، قال 
الضحاك: هذا حرمه الله على رسول الله ] ألنه مأمور بأشرف 
اآلداب وأجل األخاق وأباحه ألمته، وهو اختيار القرطبي؛ ألنه 
فكأنه  املنة،  للعطية  ويقال  أعطيته،  أي  كــذا  فانا  مننت  يقال: 
أمر بأن تكون عطاياه لله ال الرتقاب ثواب من اخللق عليها، فإن 
االنتظار تعلق باألطماع، وقد قال الله تعالى له: }وال متدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى{ وذلك جائز لسائر اخللق ألنه من متاع الدنيا، 

وطلب الكسب والتكاثر بها.
ومنها قول مجاهد : ال تضعف أن تستكثر من اخلير، من قولك 
حبل منني إذا كان ضعيفا، ودليله قــراءة ابن مسعود }وال متنن 

تستكثر من اخلير{. 
ومنها قول مجاهد والربيع: ال تعظم عملك في عينك أن تستكثر 
من اخلير، فإنه مما أنعم الله عليك، قال ابن كيسان: ال تستكثر 
عملك فتراه من نفسك، إمنا عملك منة من الله عليك إذ جعل 
الله لك سبيا إلى عبادته، قال احلسن: ال متنن على الله بعملك 
َم  فتستكثره، وهو اختيار الطبري ؛ أِلََنّ َذِلَك ِفي ِسَياق آيَات تََقَدّ
بْر َعلَى َما  َعاء ِإلَيِْه ، َوالَصّ ِدّ ِفي الُدّ ِفيِهَنّ أَْمر اللَّه نَِبّيه ] ِباْلِ

يَلَْقى ِمَن اأْلََذى ِفيِه.
يستكثر عمله،  ذاتــه، وال  ينكر  أن  للمسلم  ينبغي  أنه  واخلاصة 
ويستقل جهده، فيعلم أن كل خير فمن الله وحده، بالتوفيق إليه 
ابتداء، واإلعانة عليه أثناءه، واملن عليه بالقبول انتهاء، فيحمد الله 
على اختياره واصطفائه، ويستعني به على القيام بعبوديته، ويدعوه 
راجيا أن يقبل عمله وال يضيع سعيه، فهذا باب التوفيق وصراط 

السعداء.
 قال ابن القيم:« طوبى ملن أنصف ربه، فأقر له بالهل في علمه، 
واآلفات في عمله، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقه، والظلم 
في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى 
فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، وإن قبلها 
فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها ال يصلح أن يواجه به، 
وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، وخذالنه له، وإمساك عصمته 
عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه، وظلمه في 

نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه.
ونكتة املسألة وسرها: أنه ال يرى ربه إال محسنا، وال يرى نفسه إال 
مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، يرى كل ما يسره من فضل ربه عليه 

وإحسانه إليه، وكل ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه«. أهـ 

أوضاع تحت المجهر!

سواء فرحنا أم )زعلنا( رضينا أم تذمرنا، فابد من قبول نتيجة 
)مباراة( التصويت األخيرة التي فازت فيها احلكومة على املعارضة 
بنيل ثقة املجلس بـ )طلعة الروح( وبنتيجة ليست دليا على الدارة 

واملتانة )22-25(!!
االستفادة من  )رشيدة(  أن تصبح  نأمل  التي  يجب على حكومتنا 

درس )النتيجة(!
وأال تعد ذلك نصراً على األعداء العصاة املارقني وأن تصبح حكومة 

قرار ال تنفيع وتردد وانحدار !
كما أن فاتورة )رد الميل( لبعض النواب يجب أال تكون على حساب 
الوطن وإال... فان ذلك يعد مبثابة استجواب مقدم منها للمعارضة 

على طبق من ذهب ويحق لنا عندها مطالبتها بالرحيل!
مقابل ذلك البد أن يحّكم الطرف اآلخر عقله، وأال يكابر في 
ومولدا  نصرا  مفهومه  حسب  يعدها  وبالتالي  اخلسارة،  تقبل 
الذبائح وتقام له املوائد وتلقى به عبارات  يستحق أن تذبح به 
وخطابات  حسني  صــدام  بانتصارات  تذكرنا  والــثــبــور(  )الــويــل 

»وليخسأ اخلاسئون«!
للشوارع  بهم  واخلـــروج  املواطنني  حشد  عــن  االبتعاد  مطلوب 
والطروحات  االنتقامية  االستجوابات  متاهات  فــي  والــدخــول 

الثأرية واملهاترات الشخصية وأسلوب )والله ماأخليك(!
أحمد  األمــة  مجلس  فــارس  يسمعها  أن  متمنني  القلب  من  نقولها 
السعدون، وزميلنا املعتق مسلم البراك، واملتحمس د.فيصل املسلم!

فقد حرقتنا احلروب الطائفية والقبلية والفئوية واحلزبية، وتأخرنا 
عن الركب في كل شيء، وأصبح لزاما على العقاء التحرك إلنقاذ 

ماميكن إنقاذه!  
على الطاير

كفانا أزمات ياسلطتني، فقد أصبحت نفوسنا )خربة( ومزاجنا عكرا 
وكتاباتنا )ماصخة( من كثرة املناشدات التي أضحت ال جتدي نفعا!

 فا هي بالتي تشبع جائعاً، وال بالتي تروي عطشا، فاحول وال 
قوة إال بالله!

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

وليد إبراهيم األحمد

كفاية!!

waleed_yawatan@yahoo.com
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يقول الله تعالى: }وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة باإلثم فحسبه 
جهنم ولبئس املهاد{ )البقرة: 206(، والوقفات هنا هي:

بالباطل،  اعتزازه  الباطل  على  حمله  أي  باإلثم:  العزة  أخذته  أوال: 
فالتزمُه، فلم يقبل سواه، فالكبر، وحمية اجلاهلية واجلهل يحمله 
سببا  إثمه  فكان  بها:  معتزا  عنها،  ُينهى  التي  اآلثام  من  مزيد  على 
ألخذ العزة له؛ وغالبا ما يكون أخذ العزة باإلثم من بعد ما يتبن 

احلق والعلم به.
 يقول الله تعالى: }يجادلونك في احلق بعدما 
تبني كأمنا يساقون إلى املوت وهم ينظرون{ 
)األنفال: 6(. ويكون ذلك تعنصرا جلنس، أو 
اتباعا  أو  مرتبطان،  استكبارا وحسدا وهما 

ملوروث باطل يقول الشاعر:
أخذتـــــه عــــزة مــــن جهــــله

فتولى مغضبا فعل الضجر
باإلثم كرها  العزة  ثانيا: كثيرا ما يكون أخذ 
ملن أتى باحلق، أو احتقارا له، أو ملوطنه، يقول 
الله تعالى: }وقالوا لوال نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتني عظيم، أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احلياة 
درجات  بعض  فــوق  بعضهم  ورفــعــنــا  الــدنــيــا 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير 
ومنه،   )3٢  ،31 )الــزخــرف:  يجمعون{  ممــا 
واتبعك  لك  أنؤمن  }قــالــوا  تعالى:  الله  قــول 
أو تسفيها لهم  األرذلــون{ )الشعراء: 111(. 
}وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا 
به فسيقولون  يهتدوا  لم  وإذ  إليه  ما سبقونا 

هذا إفك قدمي{ )األحقاف: 11(.
ثالثا: وعن العنصرية: يقول الله تعالى: }بل 
الــذيــن كــفــروا فــي عــزة وشــقــاق{ )ص:٢(. 
تعنصروا لكفرهم وكانت العقابة: }كم أهلكنا 

من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص{ 
)ص: 3(. وفي إبليس }قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكبرت أم كنت 
من العالني، قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طني{ )ص: 70 - 76(. تعنصر 
فإنك  منها  فاخرج  }قــال  والعاقبة:  ألصله، 
رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين{ )ص: 
77 - 78( وقال آل فرعون }أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون{ )املؤمنون: 47(، 
}فكذبوهما  والعاقبة:  لسيادتهم،  تعنصروا 
وقوم   .)48 )املؤمنون:  املهلكني{  من  فكانوا 
األرذلون{  واتبعك  لــك  أنــؤمــن  }قــالــوا  نــوح 
ومن  }فأجنيناه  والعاقبة   ،)111 )الشعراء: 
بعد  أغــرقــنــا  ثــم  املــشــحــون،  الفلك  فــي  معه 
كــان أكثرهم  الباقني، إن في ذلــك آليــة ومــا 

مؤمنني{ )الشعراء 1٢1-11٩(.
في  تعالى  الله  فيقول  االستكبار،  أما  رابعا: 
الكفار: }استكبارا في األرض ومكر السيئ 
)فاطر:  بأهله{  إال  السيئ  املكر  يحيق  وال 
الله  يقول  إبليس،  ومكر  استكبار  وفي   .)43
واستكبر  أبــى  إبليس  إال  }فسجدوا  تعالى: 
وكـــان مــن الــكــافــريــن{ )الــبــقــرة: 34(. وفي 
واستيقنتها  بها  }وجحدوا  قــال:  فرعون  آل 

أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
املفسدين{ )النمل: 14(.

خامسا: وأما عن احلسد، فيقول الله تعالى: 
}أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة 
فهم   .)54 )النساء:  ملكا عظيما{  وآتيناهم 
الذكر  }أءلقي  تعالى:  قال  الرسل:  حسدوا 
عليه من بيننا بل هو كــذاب أشــر{ )القمر: 
٢5( وكذا املؤمنني: }ود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من 
احلق{  لهم  تبني  مــا  بعد  مــن  أنفسهم  عند 
الله  يقول  فتنة،  واحلــســد   .)10٩ )الــبــقــرة: 
تعالى: }وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
الله  أليس  بيننا  من  عليهم  الله  مــّن  أهــؤالء 

بأعلم بالشاكرين{ )األنعام: 53(.
بادعاء  الباطل،  املــوروث  اتباع  أمــا  سادسا: 
على ضالل  كانوا  ولــو  اآلبــاء، حملبتهم  اتباع 
ما  اتبعوا  لهم  قيل  }وإذا  تعالى:  الله  يقول 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون{ 
)البقرة: 170( وقول الله تعالى: }وكذلك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إال قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

وقفات فقهية )6(

تعريف أخذ العزة باإلثم
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بأهدى  جئتكم  لو  أو  قــال  مقتدون،  آثــارهــم 
مما وجدمت عليه آباءكم قالوا إنا مبا أرسلتم 
كان  كيف  فانظر  منهم  فانتقمنا  كافرون،  به 
ظنا   )٢5-٢3 )الــزخــرف:  املكذبني{  عاقبة 
منهم أن مشاركتهم آلبائهم أو سادتهم عذاب 
الله، برا لهم، يقول الله تعالى: }ولن ينفعكم 
اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون{ 

)الزخرف: 3٩(.
اإلصرار  بــاإلثــم  بالعزة  األخــذ  ومــن  سابعا: 
ما  وهــذا  إليه،  والــدعــوة  بالله،  الشرك  على 
عانى منه األنبياء والرسل والدعاة إلى الله، 
يــقــول الــلــه تــعــالــى: }تــدعــونــنــي ألكــفــر بالله 
وأشــرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم 
إلى العزيز الغفار، ال جرم أمنا تدعونني إليه 
ليس له دعوة في الدنيا وال في اآلخرة وأن 
أصحاب  هم  املسرفني  وأن  الله  إلــى  مردنا 
ــنــار، فــســتــدذكــرون مــا أقـــول لكم وأفوض  ال
أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد{ )غافر: 

.)44-41
وفي الدر املنثور )47٩/1(: أخرج وكيع وابن 
عن  الشعب  في  والبيهقي  والطبراني  املنذر 
الذنب  أكبر  مــن  إن  قــال:  ابــن مسعود [ 
الله،  اتــق  ألخيه:  الرجل  يقول  أن  الله  عند 

فيقول: عليك بنفسك، أنت تأمرني؟! وأخرج 
أحمد في الزهد. أن رجال قال لعمر [: 
اتق الله.. فقال عمر: وما فينا خير إن لم يقل 

لنا، وما فيهم خير إن لم يقولوها لنا.
الطرق  تلك  ومنها  باإلثم:  العزة  أخذ  فلندع 
التي أحدثت بعد رسول الله ] وفرقت هذه 
أمتكم  هــذه  }وإن  يقول:  تعالى  والله  األمــة 
)املؤمنون:  فاتقون{  ربكم  وأنــا  واحــدة  أمــة 
5٢( وفي صحيح مسلم عن النبي ]: »فإن 
هدي  الهدي  وخير  الله  كتاب  احلديث  خير 
محدثة  وكــل  محدثاتها  األمــور  وشــر  محمد 
فالدين  احلديث،  ضاللة«  بدعة  وكــل  بدعة 
منه  النقص  أو  فيه  للزيادة  حاجة  فال  كمل 
سلطان،  من  بها  الله  ينزل  لم  طرق  بابتداع 
دينكم  لكم  أكملت  }اليوم  تعالى:  الله  يقول 
وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم 
دينا{ )املائدة: 3( فال جناة لنا إال باالتباع، 
لقوله تعالى: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون{ 
بإثم بل:  ابتداع وال عــزة  )األعـــراف: 3( وال 
الذي  وميثاقه  عليكم  الله  نعمة  }واذكــــروا 
واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله 

إن الله عليم بذات الصدور{ )املائدة: 7(.
فــبــعــد مــعــرفــة أعـــظـــم أسباب  اخلـــالصـــة: 
الضالل في الدين، لتجنبها وهي كما مر بنا، 

أمور خمسة:
1- اإلعراض عن القرآن وتدبره.

٢- عدم العلم مبعنى العبادة.
3- عدم اإلحاطة باملراد بالتوسل.

4- اجلهل بحقيقة الشفاعة.
5- األخـــذ بــالــعــزة بــاإلثــم مــن بــعــد مــا تبني 

احلق..
اجلميع  الله  )هــدى  الغالة  من  كثيرا  أن  إال 

لــلــحــق( عــلــى إصـــرارهـــم، بــالــرغــم ممــا حبا 
فغالبا  وثقافة،  ــاء،  ذك من  منهم  الكثير  الله 
إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة باإلثم، 
فهم يــدعــون األمــــوات خــوفــا وطــمــعــا، رجاء 
يتوسلون ويستعينون  ورغبة، رهبة وتضرعا، 
أضرحتهم،  حول  ويطوفون  بهم  ويستغيثون 
ويتقربون بالذبح والنذر لهم، وإقامة املوالد، 
تعالى:  الله  يقول  لسدنتها،  األمـــوال  ودفــع 
}ويجعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم 
تالله لتسئلن عما كنتم تفترون{ )النحل 56(، 
ثم تكون عليهم  تعالى: }فسينفقونها  ويقول 
حسرة ثم يغلبون{ )األنفال: 36(. يطلبون بها 
الشفاعة والله تعالى يقول: }ويعبدون من دون 
الله ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله مبا ال يعلم 
في السموات وال في األرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون{ )يونس: 18(، يريدونها زلفى 
إلى الله، والله تعالى يقول: }والذين اتخذوا 
إلى  ليقربونا  نعبدهم إال  أولياء ما  من دونه 
الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه 
يختلفون إن الله ال يهدي من هو كذاب كفار{ 

)الزمر: 3(.
يطلبون منهم املدد والرزق، والله تعالى يقول: 
ميلكون  ال  الله  دون  من  تعبدون  الذين  }إن 
واعبدوه  الــرزق  الله  عند  فابتغوا  رزقــا  لكم 
واشكروا له إليه ترجعون{ )العنكبوت: 17(. 
فما  لألولياء  عبادة  يفعلونه  ما  يكن  لم  فإن 
لم  وإن  العبادة!  لنا  فليعرفوا  العبادة؟  هي 
فليعرفوا  الشرك؟  هو  فما  شركا  ذلــك  يكن 
مبا  االلتزام  حقا  املؤمن  فعلى  الشرك؟!  لنا 
يعاهد الله عليه في كل صالة: }إياك نعبد 
وإياك نستعني{، }ومن أوفى مبا عاهد عليه 

الله فسيؤتيه أجرا عظيما{ )الفتح: 10(.

كثيرا ما يكون أخذ العزة باإلثم
 كرها لمن أتى بالحق
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عالقات دولية

العالقات اإلفريقية العربية.. 
بين التاريخ والمستقبل! 

لقد ارتبط األفارقة بالعرب منذ آالف السنن من خالل حمالت التوطن والنفوذ املتبادل بن اململكات 
األيام  منذ  وذلك  اإلسالمية  الدعوة  خالل  من  أيضًا  بالعرب  األفارقة  ارتبط  كما  واحلبشية.  اليمنية 
األولى لظهور اإلسالم وكان ذلك حن شكل املسلمون من أصل إفريقي جزءا مهما من الذين دخلوا في 
اإلسالم أيام الدعوة املكية، إذ كان من األفارقة الذين أسلموا بالل بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهما كثير 
ممن كانوا من سكان مكة. فلقد استهوى اإلسالم بسماحته وعدله ودعوته إلى املساواة بن الناس الكثير 
العربية آنذاك، وكان الدافع العتناقهم اإلسالم هو قناعتهم بأن  من غير العرب املقيمن في اجلزيرة 
اإلسالم دين يعبر عن الفطرة، ويدعو إلى املساواة والعدالة بن بني البشر ال فرق في ذلك بن أبيض أو 

أحمر أو أسود إال بالتقوى.

بقلم:  د. عبدالعزيز بن عبدالله السنبل
نائب املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

ثم إنه ملا اشتد األذى على املسلمني في مكة ورأوا 
أن يهاجروا منها، أمرهم الرسول ] بالهجرة إلى 
احلبشة قائال: “إن بها ملكا ال يظلم لديه أحد” 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح 
عباد  دون   - وإفريقيا  األفارقة  أسبقية  مدى  لنا 
اإلسللالم، حتى  التعرف على  إلى  وبالدها   - الله 
إن إفريقيا عرفت اإلسللالم بالتزامن مع مكة أي 
أنها سبقت مناطق عديدة من جزيرة العرب في 
ومن  اإلسالمي.  للدين  األولللى  املمارسة  معايشة 
لألفارقة  التاريخية  العالقة  عراقة  تتجسد  هنا، 

حملوا  الذين  القوم  وهم  والعرب،  باإلسالم 
رايلللة هللذا الللديللن ونللشللروه وسللانللدوه في 

أصقاع الدنيا كافة.
ثللم إنللله ملللا بلللدأت الللفللتللوحللات اخلارجية 
اإلسللالملليللة خللللارج بلللالد اللللعلللرب، كانت 
إفللريللقلليللا ملللن أولللللى اجللللهلللات الللتللي ولى 
مصر  ففتحوا  شطرها  وجوههم  العرب 
السنة  منذ  ذلللك  وبلللدأ  إفريقيا  وشللمللال 
تعرفت  وهللكللذا  للهجرة.  عللشللرة  الثامنة 
باكرا  الللعللرب  جلللزيللرة  اإلفريقية  التخوم 
خالل  من  سللواء  اإلسالمية  الدعوة  على 

مللن خالل  أم  الفتوحات  خللالل  مللن  أم  الهجرات 
عامل  بسبب  اللليللومللي  التعامل  عبر  االحللتللكللاك، 
اجلوار والتقارب اجلغرافي الذي يفرض التعامل 

اليومي في أمور احلياة العامة.
ولقد دخل األفارقة في التخوم احلدودية للدولة 
اإلسللالملليللة فللي اإلسلللالم أفللواجللا نظرا ملللا وجده 
اإلسالم في نفوسهم من تقبل وملا ملسوه فيه من 
عليها،  الناس  الله  فطر  التي  الفطرة  مع  تطابق 
الدين  هللذا  إفريقيا  سكان  اعتنق  فشيئا  وشيئا 
اجلديد، بل حمل بعضهم راية نشره والتبشير به 

حتى إن بعض املمالك اإلفريقية اعتنق أصحابها 
هو  كما  وملوكا  شعوبا  أبيهم  بكرة  عللن  اإلسلللالم 
احللللال فللي مللنللاطللق غلللرب إفللريللقلليللا، أو مللن كان 
حاليا(،  والنيجر  )مالي،  الغربي  بالسودان  يعرف 
والللسللاحللل اإلفللريللقللي عللامللة وكللذلللك احلللللال في 
القرن اإلفريقي. بل إننا نرى مناطق من الدواخل 
اإلفريقية قد اعتنق أهلها اإلسالم على يد التجار 
والعلماء والرحالة العرب الذين كانوا يجوبون كافة 
مناطق العالم بحثاً عن الرزق والدعوة لدين الله.

هكذا فمنذ أن عرف األفارقة اإلسالم وارتبطوا 
اتخذوا  قد  فإنهم  خاصة،  العرب  من  وبأهله  به 
العربية  الثقافة  ومللن  منهجا  الدين  من 
الكتساب  وسلليلللللة  تعلمهما  وملللن  غللايللة، 
الللدنلليللويللة واألخللللرويللللة، وهكذا  املللكللانللة 
للدين  إلى سدنة أشداء  األفارقة  حتول 
اإلسلللالملللي وللللللثللقللافللة الللعللربلليللة. ووصل 
واألفارقة  العرب  بني  الثقافي  االندماج 
درجلللة فللي الللرسللوخ فللاقللت كللل مستوى 
الثقافي وسيلة  االندماج  مما جعل هذا 
العربية  األمتني  بني  احلضاري  للترابط 
واإلفللريللقلليللة خلللالل قللللرون طللويلللللة، ولم 
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تستطع القوة االستعمارية األوروبية مبا متلك من 
تنال منه  وسائل إغللراء مللادي وعلمي وثقافي أن 
إلى يوم الناس هذا. وملا كانت سنوات االستقالل 
أعقبت احلرب  التي  والعربية  اإلفريقية  للشعوب 
العاملية الثانية، وجد العرب واألفارقة أن مستقبلهم 
وآمالهم في البناء الوطني والتحرر مرتبطة بنفس 
القدر من االرتباط الذي كان معهوداً في تاريخهم. 
ثنائية  العرب واألفارقة في منظمات  اندمج  لذا، 
توطيد  مللزيللد  على  كلها  تعمل  ودوللليللة  وإقليمية 

العالقة التاريخية واملستقبلية بينهما.
إلى  إضافة  إفريقيا  في  العرب  ثلثي  وجللود  ولعل 
اإلفريقية  الللعللربلليللة  الللهلليللئللات  مللن  الكثير  وجلللود 
والشراكة  االندماج  توطيد  على  العاملة  املشتركة 
بلللني األملللتلللني الللعللربلليللة واإلفللريللقلليللة يللعللتللبللر أكبر 
الضمانات ملزيد من االندماج واالنصهار الثقافي 
العرب واألفللارقللة. وال شك في  واحلللضللاري بني 
أن الدور الذي يضطلع به املعهد الثقافي العربي 
اإلفريقي في هذا الشأن يظل دوراً محورياً، إذ إن 
هذه املؤسسة الثقافية العربية اإلفريقية يفترض 
الثقافي  االنللدمللاج  تقوية  مبهمة  تنهض  أن  لها 
إبراز  خللالل  من  واإلفريقية  العربية  األمتني  بني 

مواطن االلتقاء والتجانس بني الثقافتني اإلفريقية 
التراث  نشر  على  العمل  إلى  باإلضافة  والعربية 

املشترك عبر تاريخ العالقة الطويل بني األمتني.
ومللن هنا يتضح أمللام الللقللارئ الللكللرمي مللدى ثراء 
اإلفريقية  العربية  للعالقات  التاريخية  اخللفية 
باإلضافة إلى ما تفتحه هذه العالقات التاريخية 
من فرص لتقوية العالقة احلاضرة واملستقبلية بني 
العوملة  ثقافة  طغيان  مواجهة  في  األمتني خاصة 
تلك الثقافة التي تسعى جاهدة من أجل القضاء 
صنف  فللي  دمجها  بغية  األخلللرى  الثقافات  على 

ثقافي أوحد يصر أصحابه على فرض منوذجهم 
يتبدى  هنا  ومن  بالقوة.  ولو  واحلضاري  الثقافي 
لنا أن العرب واألفارقة محكوم عليهم من خالل 
وآمالهم  التاريخية  وعالقتهم  اجلغرافيا  عوامل 
املستقبلية، وحفاظاً منهم على متيزهم احلضاري 
احلضاري  محيطهم  فللي  يندمجوا  أن  والثقافي 
واملنسجم، وأن يذودوا عن هذا  املوحد  والثقافي 
قلللوة، وأن يطوروا  مللن  أوتلللوا  مللا  االنللسللجللام بكل 
والنافعة  العادلة  املثاقفة  من  جو  في  عالقاتهم 
التي تسعى إلى حفظ احلقوق الثقافية والتاريخية 

لكل من احلضارتني واألمتني وإثرائهما.

قللّرر شيخ األزهللر اإلمللام األكبر د. أحمد 
الللطلليللب الللقلليللام بلللزيلللارة علللدد مللن الدول 
اإلفريقية على رأسها مجموعة دول حوض 
النيل، في الوقت الذي بدأت معالم خطة 
عللمللل األزهللللر اجلللديللدة فللي إفللريللقلليللا في 

التشكل مع زيادة عدد املبعوثني.
ويللأتللي الللتللحللرك فللي الللقللارة الللسللمللراء في 
إطار سعي الطيب إلى إعادة الدور العاملي 
املصري  النظام  يعيد  وقللت  فللي  لللألزهللر، 
والكنيسة  )األزهر  الناعمة  قواه  استخدام 
املصرية( لترميم عالقاته الدبلوماسية في 

إفريقيا.
وبللللدأت مللعللالللم خللطللة األزهللللر فللي إعادة 
االنتشار في إفريقيا تتضح بعد أن التقى 
وفد منظمة )الصداقة والتواصل بني مصر 
املاضي،  سبتمبر  في  النيل(  حوض  ودول 
والذي وضع فيه أسس خطة حترك األزهر 
املقبلة،  القليلة  الشهور  في  إفريقيا  داخل 
إلى  زيللادة عدد مبعوثيه  فقد قرر األزهللر 
)كينيا  منها  اإلفريقية  الللدول  من  العديد 
النيل،  حللوض  دول  مللن  وهما  وبللورونللدي( 
كما تقرر فتح الباب الستقبال العديد من 

الطلبة األفارقة في جامعات األزهر.
الدراسية  املنح  زيللادة  األزهللر  وقللرر شيخ 
أبناء  إلللى  الشريف  األزهلللر  يقدمها  التي 
التسع،  النيل  حللوض  دول  فللي  املسلمني 
لتلك  بالنسبة  مضاعفتها  إمكانية  وبحث 
اللللدول عللامللة وإثلليللوبلليللا خللاصللة، كما قرر 
الللطلليللب إطلللالق املللنللح الللدراسلليللة ملسلمي 
حتديد،  دون  النيل  حللوض  ودول  إثيوبيا 
بحيث تقبل جامعة األزهللر كل من يرغب 
الشروط  فيه  وتتوافر  بها،  الللدراسللة  فللي 

دون حتديد للعدد.
ويستعد شيخ األزهر لزيارة عدد من دول 
حوض النيل. وتأتي الزيارة في وقت تشهد 
في  نشاطا  اإلفريقية  املصرية-  العالقات 
مع  النيل  ملف  تللأزم  بعد  األخيرة  الشهور 
دول احلوض، وهو ما يسعى النظام احلاكم 
في مصر إلى احتوائه باستخدام أساليب 
مختلفة من ضمنها االستعانة باملؤسسات 
الدينية كاألزهر والكنيسة ملا لهما من ثقل 
واحترام داخل القارة اإلفريقية، في وقت 
ترددت أنباء عن قيامه بزيارة مماثلة لدول 

غرب إفريقيا.

األزهر يتمدد إفريقيًا في 2011

خطة لزيادة عدد المبعوثين.. 
والطيب يزور دول النيل



20

ن - 10 /2011/1م
الفرق���ان  615 - 6  صف���ر  1432ه���� -  االثن���

بيانات ا�ستنكار

اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  استنكرت 
إحدى  استهدفت  تفجيرات  م��ن  ح��دث  م��ا 
بجمهورية  االسكندرية  مدينة  في  الكنائس 
إي����اه باجلرمية  واص���ف���ة  ال��ع��رب��ي��ة،  م��ص��ر 
اإلرهابية، وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
هذه  تستنكر  اجلمعية  إن  العيسى:  ط��ارق 
األح�����داث ال��ت��ي ه��ي ج��رمي��ة إره��اب��ي��ة في 
ديننا  إن  دولة عربية مسلمة، مضيفا:  حق 
اإلسالمي يأمر بصيانة النفس، ويحرم قتل 
األبرياء من أهل الذمة واملستأمنني حلرمة 

الدماء في شريعة اإلسالم.
ينتهك  أن  ألح��د  ي��ج��وز  ال  العيسى:  وأك���د 
إن��س��ان بغير ح��ق، كما ج��اء في  ح��رم��ة دم 
»اليزال  ال��رس��ول]:  عن  البخاري  صحيح 
املسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً 
نفسا  قتل  وج��ل: }من  ويقول عز  حراماً«، 
بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا قتل 

أحيا  فكأمنا  أحياها  وم��ن  جميعا  ال��ن��اس 
الناس جميعا{.

كما أن الشريعة املطهرة تأمر بحفظ العهود، 
كما في قول الله عز وجل: }وأوفوا بالعهد 
ك���ان م���س���ؤوال{، وف���ي احلديث  ال��ع��ه��د  إن 
النبوي الشريف يقول]: »من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة اجلنة، وإن ريحها يوجد من 

مسيرة أربعني عاما« رواه البخاري.
ال��ع��م��ل - ال ش��ك - غير  وت��اب��ع: إن ه���ذا 
ج��ائ��ز ش��رع��ا، وال��غ��اي��ة منه زع��زع��ة األمن 
بلد إس��الم��ي عربي كبير  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 
وعزيز علينا، كما أن هذه اجلرمية، وهذا 
إلى تشويه اإلسالم،  يهدف  الشنيع،  الفعل 
وإظهاره بأنه دين يقوم على القتل والترويع 

وإتالف املمتلكات.
وعزى العيسى في حديثه احلكومة املصرية 
هذه  ف��ي  سقطوا  ال��ذي��ن  الضحايا  وأس���ر 

اجلرمية. 

أكدت أن الدين اإلسالمي يأمر بصيانة النفس ويحرم قتل األبرياء

جمعية إحياء التراث اإلسالمي: تفجيرات اإلسكندرية 
جريمة إرهابية تهدف إلى تشويه اإلسالم

املسباح  ن��اظ��م  ال��ش��ي��خ  استنكر  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
التفجيرات اإلرهابية التي وقعت أمام كنيسة 
أن  م��ؤك��دا  اإلس��ك��ن��دري��ة،  مبدينة  القديسني 
اإلس����الم ي��ح��رم ال��ت��ع��رض ل���دور ال��ع��ب��ادة في 
احل���رب أو ال��س��ل��م ع��ل��ى ح��د س����واء، أو قتل 
الوقت  في  محذرا  اآلم��ن��ني،  وت��روي��ع  املدنيني 
العنف ضد  بتبني  اإلس���الم  ات��ه��ام  م��ن  نفسه 
م��ن فعلة هؤالء  ب���ريء  ف���اإلس���الم  األب���ري���اء، 
اإلسالمية  الشريعة  أن  موضحا  ال��ظ��امل��ني، 
إذ  املسلمني؛  غير  م��ع  التعامل  كيفية  بينت 
قال الله تعالى: }ال ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن ت��ب��روه��م وت��ق��س��ط��وا إل��ي��ه��م إن ال��ل��ه يحب 
أو  معاهدا  »م��ن ظلم  وق��ال]:  املقسطني{، 

انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا 
القيامة«،  يوم  فأنا حجيجه  نفس  بغير طيب 
في  يعيشون  ال��ذي��ن  املسلمني  لغير  أن  مبينا 
ك��ن��ف امل��س��ل��م��ني ح��ق��وق��ا ش��رع��ي��ة ي��ج��ب أن 
تراعى. وبني املسباح أن مصر بوصفها دولة 
لها ثقل كبير في التاريخ اإلسالمي وتتعرض 
فيما  كبيرة  تنازالت  لتقدمي  أجنبية  لضغوط 
الترويج  م���ن خ����الل  األق���ب���اط  م��ل��ف  ي��خ��ص 
بهدف  والتمييز  لالضطهاد  تعرضهم  لفكرة 
إحراجها والضغط عليها، مشيرا إلى احتمال 
ومتويل  بدعم  اخلارجية  األجهزة  بعض  قيام 
إره��اب مصر  الدين بهدف  جهات مارقة من 
والنيل من وحدة ترابها وزعزعة أمنها، مطالبا 
بضرورة تكثيف اجلهود لضبط اجلناة ومعرفة 

هذه  مبثل  للقيام  ويدعمهم  خلفهم  يقف  من 
في  العبادة  أن حرية  املسباح  وأك��د  اجلرائم. 
مصر مكفولة للجميع بحكم الدستور والقانون 
داعي  ف��ال  وغيرهم،  النصارى  يحمي  ال��ذي 
بها  تقوم  التي  أن اجلهود  للمزايدات السيما 
األجهزة األمنية املصرية حلماية األقلية غير 

املسلمة واضحة للقاصي والداني. 
وبني أهمية العودة للشريعة اإلسالمية والسيما 
أن أحكامها جاءت لتؤكد وتكفل األمن واألمان 
خير  اإلسالمي  والتاريخ  وغيرهم  للمسلمني 
أن  املولى جل وعال  داعيا  ذل��ك،  شاهد على 
يحفظ مصر وشعبها وسائر البالد اإلسالمية 
يجنبهم  وأن  وس��وء  م��ك��روه  ك��ل  م��ن  والعربية 

جميعا الفنت ما ظهر منها وما بطن.

ناظم المسباح: اإلسالم برئ من فعلة هؤالء
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الشيخ  استنكر  نفسه  ال��س��ي��اق  ..وف����ي 
أحمد الكوس نائب رئيس املبرة اخليرية 
اجلرمية  وأدان  وال��س��ن��ة،  ال��ق��رآن  لعلوم 
وقعت  التي  مصر  ه��زت  التي  اإلرهابية 
سيدي  مبنطقة  القديسني  كنيسة  أم��ام 
فيها عدد  قتل  باإلسكندرية؛ حيث  بشر 

من النصارى واملسلمني.
أنه  صحافي  بيان  في  الكوس  وأض��اف 
إذا كان هدا فعل البعض من املتحمسني 
أو من بعض اجلماعات اإلرهابية والتي 
ه��ذا من  أن  اإلس���الم ظنا منهم  ت��دع��ي 
ألن  اجلاهلني؛  أجهل  هم  فهؤالء  الدين 
يستندون  كلهم  وعلماء اإلسالم  اإلسالم 
التي حترم  والسنة  القرآن  نصوص  إلى 
قتل غير املسلمني من اليهود والنصارى 
وغ��ي��ره��م مم��ن لهم أح��ك��ام أه��ل الذمة 

ويسمون باملستأمنني أو املعاهدين.
وأك���د ال��ك��وس ب��أن��ه ال ي��ج��وز ال��غ��در أو 
وأنظمة  بالعقود  الوفاء  ويجب  اخليانة 
استناداً  ظلمهم  وعدم  كحمايتهم  البالد 
ال���ك���رمي والسنة  ال���ق���رآن  مل���ا ج����اء ف���ي 
استنصروكم  }وإن  تعالى:  قال  النبوية: 
قوم  على  إال  النصر  فعليكم  الدين  في 
 ،)72 )األن��ف��ال:  ميثاق{  وبينهم  بينكم 
م��ن قتل  ال��رس��ول ] ح��ذر  أن  مضيفاً 
ف��ال يدخل  ذل��ك  م��ن فعل  وأن���ه  املعاهد 
اجلنة، فقد قال ]: »من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة اجلنة وإن ريحها ليوجد من 
البخاري.  أخرجه  عاماً«  أربعني  مسيرة 
الذنب،  عقوبة  تغليظ  على  دليل  وه��ذا 

وأنه من كبائر الذنوب.
وتابع: وقد أفتى العالمة ابن باز - رحمه 
السعودية  العربية  اململكة  مفتي   - الله 
الكافر  ق��ت��ل  ي���ج���وز  ال  »ب���أن���ه  األس���ب���ق 
امل��س��ت��أم��ن الذي  ال��واف��د  أو  امل��س��ت��وط��ن 
أدخلته الدولة آمنا، وال قتل العصاة وال 
يحدث  فيما  يحالون  بل  عليهم،  التعدي 
الشرعي،  للحكم  امل��ن��ك��رات  م��ن  منهم 

وفيما تراه احملاكم الشرعية الكفاية«.
ونصح الكوس إلى التمسك بتعاليم الدين 
اإلسالمي الصحيح، فاإلسالم دين رحمة 

ووسطية في التعامل مع غير املسلمني.
وح��ذر ال��ك��وس ك��ل م��ن يحرض ويرتكب 
تلك اجلرائم بأن يتقي الله ويحذر عقابه، 
موضحاً أنه يحرم من دخول اجلنة بسبب 
وليحذر  واملستأمنني  الذمة  أله��ل  قتله 
اإلن��ت��رن��ت وج��م��اع��ات الضالل  ف��ت��اوى 
لها وال خطام،  التي ال زم��ام  واإلره���اب 
ونسأل الله أن يكتب األمن واألمان ملصر 

ولسائر بالد الشام واملسلمني.

حريص على حماية املعاهدين

أحمد الكوس: اإلسالم يرفض ما 
حدث في تفجير اإلسكندرية

ورئيس  السعودية  عام  مفتي  استنكر 
عبدالعزيز  الشيخ  العلماء  كبار  هيئة 
آل الشيخ، التفجير الذي طال إحدى 
في  اإلسكندرية  مدينة  في  الكنائس 
ال  إجراميا  عمال  إي��اه  معتبرا  مصر، 

ميت لإلسالم بصلة. 
تصريحات  ف���ي  ال��ش��ي��خ  آل  وق�����ال 
غير  »ه��ذا عمل  )ع��ك��اظ(:  لصحيفة 
جائز شرعا، فاإلسالم يحرم العدوان 
وأشكاله«،  ص����وره  ب��ك��ل  ال��غ��ي��ر  ع��ل��ى 
وقتل  ال����دم����اء  »س���ف���ك  أن  م��ض��ي��ف��ا 
األبرياء بغير حق أمر ال يقره شرع وال 
عقل، فاإلسالم ليس دين التفجيرات 
غير  عبادة  دور  استهداف  يجيز  وال 
امل��س��ل��م��ني وم����ا ح����دث أم����ر محزن 

ومؤسف«. 
حدث  م��ا  أن  على  الشيخ  آل  وش���دد 
واألخير  األول  »م��ق��ص��ده  م��ص��ر  ف��ي 
ضرب املصريني بعضهم ببعض ورفع 
وشغلهم عن  ال��غ��ض��ب ض��ده��م  ح���دة 
الوحدة  وض��رب  األساسية  واجباتهم 
ال��وط��ن��ي��ة ف���ي م��ص��ر وإش���ع���ال فتيل 
األزمات والصراعات وهو أمر ال يقره 

اإلسالم«. 
ودعا آل الشيخ إلى ضرورة أن يتنبه 
األمور وعدم  إلى مثل هذه  املسلمون 
اإلسالم  ف��ي  للطعن  ف��رص��ة  جعلها 
آثم  »م��ا ج��رى فعل  أن  وأهله، مؤكدا 
وج��رمي��ة شنيعة ال مت��ت ل��إلس��الم أو 

اجلهاد بشيء«.

مفتي السعودية: 
اإلسالم ليس دين 
متفجرات وال يجيز 

استهداف دور 
العبادة 
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ورد ذكرهم  بعضا مم��ن  أن  ي��دل على  وه��ذا 
رووا شيئا من وجوه القراءة، وهذا ال يختلف 
عليه أحد. فكتب الصحاح والسنن روت كثيرا 
من ذلك. والذي يظهر لي - والله أعلم - أن 
من جمع القرآن من النساء قلة حتى أمهات 
بتالوة  الفائقة  عنايتهن  مع  وه��ذا  املؤمنني، 
ذلك  يدل على  ونقله، ومما  القرآن وسماعه 
أن أم املؤمنني عائشة - رضي الله عنها - كان 
يؤمها عبد لها يكنى أبا عمرو، وفي رواية عن 
ابن أبي شيبة والبخاري معلقا أنه كان يؤمها 

في املصحف)3(.
وقد ورد أن أم ورقة بنت عبدالله بن نوفل - 
رضي الله عنها - جمعت القرآن الكرمي كله. 
فقد أخرج أبوداود في سننه: أن النبي ] ملا 
غزا بدرا قالت: قلت له يا رسول الله! ائذن 
لي في الغزو معك، أمرِّض مرضاكم، لعلَّ الله 
ي في بيتك فإن الله  يرزقني شهادة، قال: )َقرِّ
يرزقك الشهادة(، فكانت تسمى الشهيدة. قال 
وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي ] 
أن تتخذ في داره��ا م��ؤذن��ا، ف��أذن لها، قال: 

أثر أمهات المؤمنين 
في خدمة  القرآن 
الكريم وعلومه)3(

شاملة  الكرمي  القرآن  تالوة  في  الترغيب  في  الواردة  األوامر  كّل 
للرجال والنساء. وكذلك ما ورد في احلّث على استظهاره والترغيب 
في تعلمه وتعليمه، يدخل في ذلك النساء، لهذا فقد ُعني نساء 
أمهات  رأسهن  وعلى  الصحابيات  من  األول  الصدر  من  املسلمن 

املؤمنن - رضوان الله عليهن - بهذا الفضل العظيم.
لذلك فقد متثل اهتمامهن - رضوان الله عليهن - بكتاب الله عز 

وجل فيما يلي:

د. خالد محمد احلافظ العلمي

إن أرادت تعليمهم.
وم���ع ذل���ك ف��ق��د ذك���ر أب��وع��ب��ي��د ال��ق��اس��م بن 
سالم القراء من أصحاب النبي ] فعدَّ من 
وسعدا  وطلحة  األرب��ع��ة  اخللفاء  املهاجرين: 
واب���ن م��س��ع��ود وح��ذي��ف��ة وس��امل��ا وأب���ا هريرة 
وع��ب��دال��ل��ه ب��ن ال��س��ائ��ب وال��ع��ب��ادل��ة وعائشة 
عبادة  األن��ص��ار:  وم��ن  سلمة،  وأم  وحفصة 
حليمة،  أب��ا  يكنى  ال��ذي  ومعاذا  الصامت  بن 
ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلمة 
ابن مخلد، وصرح بأن بعضهم إمنا كمله بعد 

النبي ] )1(.
وف��ي ال��رواي��ة ال��ت��ي نقلها اب��ن اجل���زري عن 
املصدر نفسه قوله: »وذك��ر من األنصار أبي 
ابن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء، وزيد 
ابن ثابت، وأبا زيد، ومجمع بن جارية، وأنس 

ابن مالك - رضي الله عنهم أجمعني«)2(.
قلت: ومما يعني على توضيح األمر هو قوله 
في الرواية الثانية: »وممن نقل عنهم شيء من 
وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم فذكر من 

الصحابة أبا بكر...«.

املطلب األول: احلفظ في الصدور
لم يشتهر من نساء املسلمني قارئات ومتقنات 
لكتاب الله كما هو احلال في الرجال. وهذا 
ال يعني عدم وجود حافظات وقارئات لكتاب 
الله بدليل وجودهن في هذه األزمنة املتأخرة 
فيه  ك��ان  ال��ذي  األول  بالصدر  فكيف  بكثرة 
نساء املسلمني أحرص وأرغب في اخلير من 

النساء في الوقت احلاضر.
للقارئات  وال���ذي يوضح ع��دم وج��ود أس��م��اء 
ال���ت���راج���م إال  ك��ت��ب  ال���ص���در األول ف���ي  م���ن 
نادرا - والعلم عند الله - هو عدم ظهورهن 
ل���إق���راء؛ إذ األص���ل ف��ي املرأة  وت��ص��دره��ن 
املسلمة الستر والقرار في البيت، فإذا أُمرت 
مبا هو أهم من القرآن وهو الصالة بأن تكون 
أفضل  بيتها  في  إن صالتها  بيتها حيث  في 
في  الشأن  كذلك  املسجد،  في  صالتها  من 
لها أن تظهر أمام  ال��ق��رآن، فال يجوز  ق��راءة 
الناس وجتوِّد عليهم القرآن وتُسمعهم صوتها، 
وترتيلها بل تكون في بيتها وتسر قراءتها وال 
تعلنها إال عند بنات جنسها، أو مع الصبيان 
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فقاما  وج��اري��ة،  لها  دب��رت غالما  قد  وكانت 
ماتت  حتى  لها  بقطيفة  فغماها  بالليل  إليها 
وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: 
م��ن ك���ان ع��ن��ده ع��ل��م م��ن أم���ر ه��ذي��ن فليجئ 
بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب 

باملدينة.
وفي رواية قال: وكان رسول الله ] يزورها 
في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها 

أن تؤم أهل دارها)4(.
الله - في  الترمذي - رحمه  هذا وقد أفرد 
سننه كتابا سماه: كتاب القراءات وساق فيه 
وأم  عائشة  املؤمنني  أم  روتها  كثيرة  رواي��ات 
سلمة - رضوان الله عليهما - توضح أوجها 
ل���ق���راءات ال���ق���رآن ف��ي س���ورة ه���ود والكهف 
املؤمنني  أم��ه��ات  عناية  على  ت��دل  وغ��ي��ره��ا، 
بحفظ كتاب الله ونقله كما سمعنه على تنوع 

قراءاته)5(.
املطلب الثاني: احلفظ في السطور:

مما يدل على عناية أمهات املؤمنني - رضوان 
ال���ك���رمي، حرصهن  ب��ال��ق��رآن  ال��ل��ه ع��ن��ه��ن - 
لهن،  بكتابتها  واألم��ر  املصاحف  اتخاذ  على 

قال:  أن��ه  عائشة  مولى  ي��ون��س)6(  أب��ي  فعن 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: 
على  ف��آذن��ي }حافظوا  اآلي��ة  ه��ذه  بلغت  إذا 
بلغتها  فلما  الوسطى{  وال��ص��الة  الصلوات 
آذنتها، فأملت علي: }حافظوا على الصلوات 
وقوموا  العصر(  )وص��الة  الوسطى  والصالة 
من  ع��ائ��ش��ة سمعتها  ق��ال��ت  ق��ان��ت��ني{،  ل��ل��ه 
الله ])7(: أما العطف املوجود فهو  رسول 
بالتواتر  إال  يثبت  ال  ال��ق��رن  ألن  تفسيري، 
إجماعا، قال الباجي: »وهذا يقتضي أن يكون 
بعد جمع القرآن في مصحف وقبل أن جتمع 
عثمان  كتبها  التي  املصاحف  على  املصاحف 
[ وأنفذها إلى األمصار؛ ألنه لم يكتب بعد 
وثبت  عليه  أُجمع  ما  إال  املصاحف  في  ذلك 
بالتواتر أنه قرآن«. ثم عقب - رحمه الله - 
في شرحه ملعنى قولها - رضي الله عنها - 
»سمعتها من رسول الله ] قال: »يحتمل أنها 
فلعل  ثم نسخت...،  قرآن  أنها  على  سمعتها 
عائشة - رضي الله عنها - لم تعلم بنسخها 
أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه، 
غير  م��ن  أنها  على  ذك��ره��ا ]  أن��ه  ويحتمل 
القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا فأرادت 
إثباتها في املصحف لذلك، أو أنها اعتقدت 
جواز إثبات غير القرآن معه على ما روي عن 
إثبات  ج��وزوا  أنهم  الصحابة  من  وغيره  أبي 
القنوت وبعض التفسير في املصحف وإن لم 

يعتقدوه قرآنا«)8(.
وال���ش���اه���د ف���ي ه����ذا احل���دي���ث ال��س��اب��ق هو 
الله  امل��ؤم��ن��ني ع��ائ��ش��ة - رض���ي  اه��ت��م��ام أم 
عنها - باملصحف وعنايتها به حفظا وكتابة 
حتى حملها ذلك على اتخاذ مصحف خاص 
والتفسير  واحلفظ  للتالوة  عندها  يكون  بها 

والتدبر.
ه��ذا وق��د وردت في الباب رواي��ة أخ��رى ألم 
املؤمنني حفصة - رضي الله عنها - متشابهة 
بل هي مطابقة للرواية السابقة في أمرها - 
رضي الله عنها - بكتابة مصحف خاص لها، 
الله  بكتاب  األخ��رى  اهتمامها هي  على  تدل 
عز وجل. فقد روى اإلمام مالك في املوطأ في 
باب الصالة الوسطى عن عمرو بن رافع أنه 

قال: كنت أكتب مصحفا حلفصة أم املؤمنني 
بلغت هذه  إذا  فقالت:   - عنها  الله  - رضي 
اآلية فآذني }حافظوا على الصلوات والصالة 
علي:  فأملت  آذنتها،  بلغتها  فلما  الوسطى{ 
)وصالة  الوسطى  الصلوات  على  }حافظوا 

العصر( وقوموا لله قانتني{.
إليها  أش��ار  املوطأ  املثبتة في  ال��رواي��ة  وه��ذه 
الترمذي - رحمه الله - بعد حديث عائشة - 
رضي الله عنها - السابق بقوله: »وفي الباب 

عن حفصة«)9(.
ه���ذا وي��ك��ف��ي أم امل��ؤم��ن��ني ح��ف��ص��ة - رضي 
احلافظة  هي  كانت  أنها  شرفا   - عنها  الله 
للمصحف اإلمام الذي جمع وكتب أيام خالفة 
اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق [ حيث 
ثم كان عند عمر بن  كان عنده بقية حياته. 
ت��رك��ه عند  ث��م  اخل��ط��اب [ بقية ح��ي��ات��ه. 
حفصة - رضي الله عنها. وجاء اليوم الذي 
احتاجت إليه األمة كلها. فعن أنس [: أن 
حذيفة بن اليمان [ قدم على عثمان [ 
وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم في 
األمة  أدرك  ع��ث��م��ان [:  ف��ق��ال  ال���ق���راءة، 
والنصارى،  اليهود  اختالف  يختلفوا  أن  قبل 
فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف 
إليك.  ن���رده���ا  ث���م  امل��ص��اح��ف  ف���ي  ننسخها 
زيد  فأمر  عثمان.  إلى  حفصة  بها  فأرسلت 
بن  وسعيد  ال��زب��ي��ر،  ب��ن  وعبدالله  ث��اب��ت،  ب��ن 
العاص، وعبدالرحمن بن احلارث بن هشام، 
فنسخوها في املصاحف. وقال عثمان للرهط 
القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ال��ق��رآن فاكتبوه بلسان  م��ن  ف��ي ش��يء  ث��اب��ت 
قريش؛ فإنه إمنا نزل بلسانهم، ففعلوا حتي 
إذا نسخوا الصحف في املصاحف رد عثمان 
ك��ّل أفق  إل��ى  إل��ى حفصة. وأرس���ل  الصحف 
مبصحف مم��ا نسخوا. وأم��ر مب��ا س��واه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 
قال زيد: فقدت آية من األحزاب حني نسخنا 
املصحف قد كنت أسمع رسول الله ] يقرأ 
بن  خزمية  م��ع  فوجدناها  فالتمسناها  بها، 
ثابت األنصاري }من املؤمنني رجال صدقوا 
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وهذه أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها تشهد 
ألم املؤمنني زينب بنت جحش رضي الله عنها 
بالتقوى والصالح)14( والصدق وصلة الرحم 
تنفيذا آليات الله في محكم كتابه وعمال به 

وتدبرا وخشوعا عند تالوته.
وكذلك تشهد أم املؤمنني عائشة ألم املؤمنني 
سودة - رضي الله عنهما - بالصالح والتقوى 
من فرط  في مسالخها  كانت  لو  أن  وتتمنى 
فتقول:  والصالح،  اخلير  في  والسبق  احملبة 
»م���ا رأي����ت ام�����رأة أح���ب إل����ّي أن أك����ون في 

مسالخها من سودة«)15(
وهذا كله من ثمرات العمل والتدبر لكتاب الله 
عز وجل. وهي ذاتها - رضي الله عنها- تشهد 
ألم املؤمنني ميمونة بنت احلارث - رضي الله 
بالتقوى والصالح، فتقول: »... أما  عنها -  
إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم«)16(. 
املؤمنني حني يشهد  الشهادة ألمهات  وتعظم 
ج��ب��ري��ل -ع��ل��ي��ه ال���س���الم- أم���ني ال��وح��ي ألم 
بأنها   - عنها  الله  رض��ي   - حفصة  املؤمنني 

صوامة قوامة.
فهذا من أقوى األدلة الدالة على العلم والعمل 
 - املؤمنني  أمهات  لدن  من  الله  كتاب  وتدبر 

رضوان الله تعالى عليهن أجمعني.

الليل وأطراف  آن��اء  الله عز وج��ل  آي��ات  يتلو 
النهار. وأحيانا ينمن ويستيقظن على صوته 
ك��لُّ ذلك  ب��ت��الوة كتابه.  ] وه��و يناجي رب��ه 
للقرآن  وال��ت��دب��ر  اخل��ش��وع  فضيلة  أكسبهن 
الكرمي واإلقبال على عبادة الله رب العاملني.

وم��ا ه��ذه األح��ادي��ث التي روي��ت عن رس��ول الله 
] في فضائل القرآن الكرمي واحلث على تدبره 
وتعلمه وتعليمه من لدن أمهات املؤمنني إال أعظم 
الباب.  هذا  في  وفضلهن  حرصهن  على  شاهد 
وما هذا العلم الغزير الذي ورثته أمهات املؤمنني 
في الكتاب والسنة إال نتيجة للتدبر والتفكر في 

كتاب الله وسنة رسول الله ].
هذا ولقد عنيت أمهات املؤمنني رضوان الله 
تعالى عليهن بكتاب الله عز وجل تالوة وتدبرا 
أميا عناية. فلقد كانت الواحدة منهن مضرب 
الصالة  في  القنوت  وط��ول  العبادة  في  مثل 

وتالوة كتاب الله عز وجل وتدبره.
ف��ق��د أخ����رج اإلم����ام أح��م��د ف��ي م��س��ن��ده عن 
أرسلني مدرك  قال  أبي موسى.  بن  عبدالله 
أسألها   - عنها  ال��ل��ه  رض���ي   - ع��ائ��ش��ة  إل���ى 
تصلي  هي  ف��إذا  فأفتيتها،  ق��ال:  أشياء،  عن 
فقالوا  ت��ف��رغ،  حتى  أق��ع��د  فقلت:  ال��ض��ح��ى، 

هيهات)13(.

ما عاهدوا الله عليه{ فأحلقناها في سورتها 
في املصحف)11(.

قال اإلمام ابن حجر -رحمه الله- عند قوله: 
املصاحف  ف��ي  ال��ص��ح��ف  ن��س��خ��وا  إذا  ح��ت��ى 
»وعن  ق��ال:  إلى حفصة  الصحف  عثمان  ردَّ 
عبدالله بن عمر قال: كان مروان يرسل إلى 
حفصة - يعني حني كان أمير املدينة من جهة 
معاوية يسألها الصحف التي ُكتب منها القرآن 
فتأبى أن تعطيه. قال سالم فلما توفيت حفصة 
ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزمية إلى 
عبدالله بن عمر ليرسلن إليه تلك الصحف. 
بها  فأمر  بن عمر،  إليه عبدالله  بها  فأرسل 
مروان فشققت. وقال: إمنا فعلت هذا ألني 
يرتاب في  أن  زم��ان  بالناس  خشيت إن طال 

شأن هذه الصحف مرتاب«)12(.
املطلب الثالث: اخلشوع والتدبر عند 

تالوة كتاب الله
املؤمنني  أمهات  على  وج��ل  عز  الله  م��نَّ  لقد 
الكرمي مع  القرآن  بكثرة اخلشوع عند تالوة 
حسن التدبر ملا فيه من عبر وعظات وأحكام، 
فهن  النبوة،  ببيت  الله  أكرمهن  وقد  ال  كيف 
زوجات رسول الله ] الذي هو أتقى الناس 
وهو  مساء،  ويرينه] صباح  لله،  وأخشاهم 

 .)72/1( للسيوطي  ال��ق��رآن  علوم  ف��ي  اإلت��ق��ان  ان��ظ��ر:   -1
ومناهل العرفان للشيخ الزرقاني )242/1(.

)2( النشر في القراءات العشر للحافظ محمد بن اجلزري 
)ت: 833( )6/1( ط. دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

)3( انظر: التلخيص احلبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير 
)43/1(، ط. هاشم اليماني باملدينة املنورة.

)4( سنن أبي داود، باب إمامة النساء، احلديث رقم: )591(، 
كما   - الله  رحمه   - األلباني  حسنه  واحل��دي��ث   ،)161/1(
السيوطي -  ق��ال  ال��دول��ي��ة.  األف��ك��ار  بيت  ف��ي )ص87( ط. 
بامرأة  ظفرت  »فائدة:   :)72/1( اإلتقان  في   - الله  رحمه 
تكلم  ممن  أح��د  يعدها  لم  القرآن  جمعت  الصحابيات  من 
في ذلك، فأخرج ابن سعد في الطبقات: أنبأنا الفضل بن 
دكني، قال ثنا الوليد بن عبدالله بن جميع.. ثم ساقا خبر 

أم ورقة«.
)5( من ذلك األحاديث رقم: )2923، 2927، 2931، 2932، 
 - عنها  ال��ل��ه  رض���ي   - سلمة  أم  رواي����ة  م��ن  وه���ي   )2979
واألحاديث رقم: )2924، 2938( من رواية أم املؤمنني عائشة 
- رضي الله عنها - . انظر: جامع الترمذي، كتاب القراءات 

.)196-185/5(
حتفة  انظر:  الثالثة.  من  ثقة  عائشة،  مولى  أبويونس   )6(
األحوذي )326/8( وفي كتاب إسعاف املبطأ لرجال املوطأ 

وتنسيق  مراجعة  ال��ك��ن��ى«،  »ب��اب  ف��ي  )ص950(  للسيوطي 
اجلديدة،  اآلف���اق  دار  م��ن��ش��ورات  م��ن  وه��و  ف���اروق سعيد، 
بيروت، ونصه: »أبويونس روى عن موالته عائشة وروى عنه 
الزرقاني  وق��ال  حبان«  ابن  وثقة  وغيره،  حكيم  بن  القعقاع 
في شرح املوطأ )283/1( قال: »هو من ثقات التابعني وال 
يعرف اسمه«. وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: »روى عن 
عائشة وروى عنه زيد بن أسلم وأبوطوالة األنصاري والقعقاع 
بن حكيم ومحمد بن أبي عتيق، ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره مسلم في الطبقة 

األولى من املدنيني«. انظر: تهذيب التهذيب )283/12(.
ومواضع  املساجد  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   )7(
الوسطى هي صالة  الصالة  قال  ملن  الدليل  باب:  الصالة، 

العصر، حديث رقم: )629(.
)8( شرح الرزقاني على موطأ اإلمام مالك )284-283/1( 

ط. دار الفكر، بيروت - لبنان.
)9( املصدر السابق )284/1(، سورة البقرة، اآلية: )238(.

)10( سنن الترمذي، )217/5(.
)11( صحيح البخاري، حديث رقم: )4987( )1101(، كتاب 

فضائل القرآن، باب: جمع القرآن.
حجر  ابن  لإمام  البخاري  شرح صحيح  الباري  فتح   )12(

.)20/9(

)13( مسند اإلمام أحمد بن حنبل )125/6(، الطبعة الثانية 
)1398 ه�- 1978م(، ط. املكتب اإلسالمي، بيروت - لبنان. 
ومعنى »هيهات« أي سيطول بك االنتظار لطول مقامها في 
الصالة. وسند احلديث هو )قال اإلمام أحمد - رحمه الله - 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير 
قال: سمعت عبدالله بن أبي موسى قال: أرسلني مدرك أو 
ابن مدرك إلى عائشة...( احلديث. قال عبدالله بن اإلمام 
أحمد: سمعت أبي يقول: يزيد بن خمير صالح احلديث ثم 
قال: قال أبي )عبدالله بن أبي موسى هو خطأ أخطأ فيه 

شعبة، هو عبدالله بن أبي قيس(.
بن  أحمد  للشيخ  الرباني  الفتح  حاشية  األماني  بلوغ  انظر 

عبدالرحمن البنا )128/22(.
)14( انظر حاشية رقم: )2( )ص65(.

)15( صحيح مسلم، حديث رقم: )1463( )ص583(، كتاب 
الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها. ومسالخ احلية: 
أن  متنت  كأنها  واملعنى:  اجللد.  بالكسر:  والسلخ  جلدها. 
غريب  في  النهاية  انظر:  وطريقتها.  هديها  مثل  في  تكون 

احلديث واألثر البن األثير )389/2(.
ووافقه  وصححه   )32/4( للحاكم  املستدرك  انظر:   )16(
ولم  ه��ذا حديث صحيح على ش��رط مسلم  وق��ال:  الذهبي 

يخرجاه.

 الهوامش
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إال أننا غالبا ما نسمع األمور تسير وفق 
واجتهاد،  بجد  نعمل  ونحن  محكمة  أُط��ر 
ول��ق��د ق��م��ن��ا ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��ع كافة 
التعليمية  بالشؤون  تعنى  التي  القطاعات 
نحن درسنا وخططنا، وهناك اقتراحات، 
ولقد قمنا بعقد املؤمترات التي متخضت 
ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا جناحات  ت���وص���ي���ات..  ع���ن 
حتديد  مت  لقد  مشرفة..  والنتائج  باهرة 
تلك  معاجلتها؛  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل  امل��ش��ك��الت 
هي ردودهم ونحن ننتظر العالج ونرتقب 
النجاحات  إل��ى  ونطمح  اخل��ط��ط  تطبيق 

الباهرة التي تتحدثون عنها!!
ال��ت��رب��ي��ة، إال أن  ي��ا وزارة  ك��ل��ه مت���ام  ن��ع��م 
مشكالت وزارة التربية كثيرة وكثيرة جدا.. 

ك���ل���ه مت���ام 
وزارة  ي�����ا  
ال����ت����رب����ي����ة 

وم�����ش�����ك�����الت 
والطالبات  الطلبة 

كله  ل�����ه�����ا..  ح���ص���ر  ال 
ثانويات  إح���دى  أن  إال  مت��ام 

البنات ألكثر من مرة تكرر اقتحام طالب 
مستهترين لها مما يثير الرعب في نفوس 
الطالبات! أما العنف في املدارس فحدث 
وال حرج، فاملشاجرات في مدارس األوالد 

والبنات على حد سواء.
كله مت��ام وامل��ش��ك��الت ب��ني أول��ي��اء األمور 
وإدارات املدارس يشيب لها رأس الوليد.. 
كله متام إال أن إحدى الفضائيات طرحت 
وجود  ع��ن  اخل��ط��ورة  ف��ي  غاية  موضوعا 
)بويات(!  امل�����دارس  ب��ع��ض  ف��ي  م��ع��ل��م��ات 
وتأكد  تشتكي  الطالبات  إحدى  وإتصلت 
شكوى  قدمت  إنها  وتقول  املوضوع  ه��ذا 
ل��ك��ن ل��م يحصل ش����يء.. ك��ل��ه مت���ام على 
ال��رغ��م م��ن أن ه��ن��اك خ��ب��را ع��ن ضرب 
معلمة ملديرة مدرسة، وال حول وال قوة إال 
بالله، أما مشكلة الغياب فحدث وال 
الطلبة  يشمل  فالغياب  حرج، 
واملعلمني  وال����ط����الب 
وامل���ع���ل���م���ات، وال 

في  ي���س���ع���ن���ي 
أن  املقالة  ه��ذه 

تئن  م����ا  أس������رد 
منه املدارس والوزارة من 
آالم مبرحة الله بها عليم 

والعجيب في الوزارة أن إدارات املدارس 
واملناطق التعليمية في بعض األحيان تعّقد 
حصلت  وإن  حتلها،  أن  ب��دل  امل��ش��ك��الت 
ولو  القسم  ومشرفة  معلمة  ب��ني  مشكلة 
كانت بسيطة تقوم الدنيا وال تقعد ويكون 
هناك حتقيق وخصم من املرتب وإيقاف 
أنها  املعلمة  و يسجل في ملف  الترقيات 
ال تتحلى بأخالق املهنة بينما املعلمة التي 
إفساد  ع��ل��ى  تعمل  وال��ت��ي  وت��ش��ت��م  ت��س��ب 
وال  عنها!  السكوت  يتم  الطالبات  أخالق 
ال���ذي سب  ال��واف��د  امل��ع��ل��م  عنكم  يخفى 
فكانت  األل��ف��اظ  بأبشع  وأهلها  الكويت 

عقوبته خصم عشرة أيام من الراتب!
الناطق  اللسان  املعلمني وهي  أما جمعية 
باسم املعلم، فأرجو أن يتم تفعيل دورها 
التذكاري  للنصب  وال  ال  املعلم  أج��ل  من 
للمعلم من أقالم الرصاص الذي اكتفيت 
وقلت  التلفاز  ش��اش��ات  عبر  مبشاهدته 
التذكاري  النصب  ه��ذا  ه��ل  نفسي:  ف��ي 
يخفف من الصعاب واملعاناة التي يعانيها 

املعلم؟!
معذرة يا وزارة التربية »مو كله متام«.

وزارة التربية 
وعقدة 
كله تمام

ال��ك��ث��ي��رة عبر  ال��ل��ق��اءات  ون��ش��اه��د  ب��ت��ص��ري��ح��ات،  ال��ص��ح��ف  تطالعنا 
التربية يتم خاللها طرح  وزارة  الفضائيات ملسؤولن ومسؤوالت في 
األسئلة ومناقشة املواضيع التي تتعلق بالطلبة والطالبات واملعلمن 
أول  ال  وقضايا  و..  واملباني  والقوانن  واالختبارات  واملناهج  واملعلمات 
لها وال آخر؛ ألن وزارة التربية هي الوزارة التي تعنى باإلنسان وتبني 

لنا األجيال فعليها مسؤوليات عظيمة ومهام جسيمة.

بقلم: إميان الطويل

ونطق القلم
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التن�صري

ملف التنصير في موريتانيا في الواجهة:

أئمة المساجد 
وخطباؤها يحذرون من

نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

اخلطر الذي وصفه بالكبير واحملدق.
وعبر ولد احلسن عن امتعاضه الشديد من 
تصريحات أسقف نواكشوط »مارتني هابي« 
لإلعالم، حيث قال فيها إنه يتمتع بعالقات 
وهو  املوريتانيني  العلماء  من  مع عدد  طيبة 
األم���ر ال���ذي وص��ف��ه ول���د احل��س��ن بالكذب 
وامل���ك���ر ال���ه���ادف إل���ى ت��ش��ك��ي��ك ال���ن���اس في 
املنصرين  على  الشرعية  وإس��ب��اغ  العلماء 
إلى صد  الساعني  باألعداء  وصفهم  الذين 

املسلمني عن دينهم.
وقال ولد احلسن إن على اجلميع أن يعلم إن 
هذه الظرفية هي التي مييز بها بني املؤمن 
داهم  خطر  هناك  يكون  م��ا  عند  وامل��ن��اف��ق 
حقا  امل��ؤم��ن��ون  يهب  حيث  اإلس���الم؛  يتهدد 
للدفاع عنه في حني يتوارى املنافقون الذين 

دخلوا اإلسالم خوفا أو طمعا.
املساجد احمللية في  م��ن  ع��دد  أئ��م��ة  وك���ان 
سابقة  خ��الل خطب  قد حتدثوا  نواكشوط 

املسلمة على املدى البعيد.
وأضاف ولد احلسن »كنا في السابق نسمع 
وهو  بالتنصير  متهمة  خيرية  منظمة  ع��ن 
اليوم  أم��ا  الغالب،  في  يصدق  يكن  لم  أم��ر 
ب���ات اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ع��ل��م باملخططات  ف��ق��د 
واملتعاملني  نواكشوط  لكنيسة  التنصيرية 
امل��ج��االت اخل��ي��ري��ة لصد  معها الس��ت��خ��دام 

املسلمني عن دينهم«.
وشدد ولد احلسن على ض��رورة أن تتعاون 
السلطات احلاكمة - التي أثنى على دورها 
املواطنني  ج��م��ي��ع  م���ع   - امل���ج���ال  ه���ذا  ف���ي 
لهذا  التصدي  على  االجتماعيني  والفاعلني 

أئمة مساجد يطالبون بوقف 
التنصير..

نواكشوط  ف��ي  ال��ش��رف��اء  إم���ام مسجد  دع��ا 
الشيخ محمد األمني ولد احلسن إلى وقفة 
التنصير  شبكات  ملواجهة  وشعبية  رسمية 
التي قال إنها تعمل بنشاط كبير في مختلف 

أنحاء البالد.
وق�����ال ول����د احل���س���ن ف���ي خ��ط��ب��ة اجلمعة 
إنه يدق ناقوس اخلطر من   2010/12/31
شبكات تنصيرية تعمل في مختلف امليادين 
وفي أرجاء عديدة سعيا إلى حتويل املسلمني 
إل��ى أقلية وم��ن ثم طردهم من ه��ذه البالد 

ظهر ملف التنصير في موريتانيا ألول مرة على الواجهة بعدما أصدرت 
محكمة اجلنايات بنواكشوط في أكتوبر 2010، حكما بالسجن سنتن 
نافذتن في حق املتهم عبدالقادر اجلزائري امللقب )أبو حمزة( بتهمة 
التخابر مع جهات أمنية خارجية على رأسها املخابرات اإليطالية؛حيث 
كان يتابع نشاط املسلمن الغربين الذين يصلون )احملاظر(املوريتانية 
األمريكي  مقتل  بعيد  املتهم  اعتقل  وق��د  الشرعية،  العلوم  ل��دراس��ة 
بالد  ف��ي  ال��ق��اع��دة  تنظيم  م��ن  أف���راد  قبل  م��ن  ليغيت(  )اكريتستوف 
املغرب اإلسالمي سنة 2009، حيث كان يعمل معه سكرتيرا عاما في 
منظمته »نور للمعلوماتية«، لتتكشف أول خيوط ملف التنصير التي 
يقول البعض إنها جتاوزت احلد العادي لها في بلد مسلم كموريتانيا ال 

يزال أهله يرفضون الدخول في دين غير اإلسالم.

خطر التنصير
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رأسها  وع��ل��ى  التنصير  شبكات  خطر  ع��ن 
»ك��ن��ي��س��ة ن��واك��ش��وط ال��ت��ي أص��ب��ح��ت تهدد 

البالد«.
منظمات تنصيرية تعمل في البالد

املستقلة في  )األخ��ب��ار(  وك��ال��ة  وق��د نشرت 
منصرين  بشبكة  تتعلق  ت��ق��اري��ر  موريتانيا 
امرأة  بينهم  أش��خ��اص  ت��س��ع��ة  م��ن  ت��ت��ك��ون 
باشروا توزيع اإلجنيل مبوريتانيا و احتكروا 
في  لها  ف��روع  ال  تنصيرية  منظمات  متثيل 
داخل  امللتقيات  من  العديد  ونظموا  البالد، 
الوطن، وحصلوا على الكثير من التمويالت 
عدد  مع  حميمة  عالقات  وتقيم  اخلارجية 

من الشباب املوريتانيني.
وطبقا ملا نشرته )األخبار( فإن هذه الشبكة 
األعمال  مل��ع��ظ��م  امل���رك���زي���ة  ال���ق���ي���ادة  مت��ث��ل 
أسلوب  وتنتهج  موريتانيا  ف��ي  التبشيرية 
داخل  )ال��دع��وة(  أقسام  بني  الكلي  الفصل 
مختلف شرائح املوريتانيني، ويتولى زجني – 

سبق أن سجن سنتني-  مسؤولية إدارة ملف 
يدير مدرسة في  الزنوج، وهو  التبشير في 

مقاطعة »تيارت« بالعاصمة نواكشوط.
ترجمة اإلجنيل

من بني امللفات التي أوردتها وكالة )األخبار( 
ع���ن م��ل��ف ال��ت��ن��ص��ي��ر ف���ي م��وري��ت��ان��ي��ا ملف 
أهم  إح��دى  من  مقرب  مثقف  بشاب  يتعلق 
ومدير  موريتانيا  في  الدينية  الشخصيات 
)كيهيدي( جنوب  معهد إسالمي في مدينة 
مفرغ  وأستاذ  )داع��ي��ة(  إل��ى  إضافة  البالد، 
للسفارة  ح���ارس���ا  ال���وق���ت  ذات  ف���ي  ي��ع��م��ل 
موريتاني  وتاجر  نواكشوط،  في  األمريكية 

الفريق املثير الذي  يقيم في غينيا يشكلون 
اللهجة  إلى  ترجمة اإلجنيل  يضطلع مبهمة 

)احلسانية( احمللية للموريتانيني.
ترجمة  باشر  الفريق  أن  التقارير  وتضيف 
)اإلجن��ي��ل( ف��ي أوق���ات متفرقة، وذل���ك في 
مسموعة  وأش��رط��ة  مكتوبة  نصوص  شكل 

تشرح مقاطع من اإلجنيل باللهجة العامية
حبس وإطالق سراح

التقارير إن واحدا فقط من األربعة  وتقول 
)الشيخاني(  املدعو  وهو  لالعتقال  تعرض 
بتهمة  أش���خ���اص   6 ب���ني  م���ن   2007 ع����ام 
التنصير واعترف )الشيخاني(  بأن الصوت 
الذي يتحدث في أحد الشرائط املضبوطة 
ب��أن حب امل��ال كان  هو صوته بالفعل وأق��ر 
داف��ع��ه ال��وح��ي��د، ل��ك��ن أس��ب��وع��ا واح����دا من 
التحقيق ووساطة من أحد كبار الشخصيات 
بالفتى  عالقة  على  موريتانيا  ف��ي  الدينية 

كانت كافية لينال حريته.
اعترفوا  الشيخاني  ج��ان��ب  إل��ى  املعتقلون 
ب��ن��ش��اط��ه��م ف���ي م��ج��ال ال��ت��ن��ص��ي��ر، طالبني 
الصفح، فيما ادع��ى آخ��رون أن ما يقومون 
به ليس سوى عمليات حتايل على املبشرين. 
مبالغ  على  يحصلون  إنهم  املعتقلون  وق��ال 
م��ال��ي��ة ط��ائ��ل��ة م���ن األج���ان���ب م��ق��اب��ل تسلم 
املطاف  نهاية  يقومون في  أنهم  ادع��وا  كتب 

بإتالفها أو رميها في النفايات.

هناك شخصيات 
موريتانية تقوم بترجمة 

األناجي�����ل وتسجي������ل 
أشرطة باللهجة احمللية 

للحصول على املال

>>
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األزمة االقتصادية جعلت الغرب يدعو 
إلى إنشاء بنوك إسالمية جديدة

الدكتور العالمة علي السالوس في حوار مهم عن االقتصاد اإلسالمي لـ»الفرقان«:

بعد أن كانوا يهاجمون النظام اإلسالمي برمته

أكد الدكتور العالمة علي السالوس أن األزمة االقتصادية جعلت العالم كله ينظر إلى اإلسالم وأحكامه، وبدأ 
االنتشار للمصارف والدعوة إلى إنشاء بنوك إسالمية جديدة بعد أن كانوا يهاجمون النظام اإلسالمي برمته، 

مشيرا إلى أن االندماج بن املصارف اإلسالمية  يزيد رأس املال ويشجع على الدخول في استثمارات متعددة. 
وقال في حوار أجرته معه »الفرقان« في دولة الكويت إن اإلسالم وضع حدودًا للضرورات واحلاجيات والتحسينيات، 
من  االنتهاء  قبل  التحسينيان  إل��ى  نلجأ  أن  وال  ال��ض��رورات،  نستوفي  أن  قبل  احلاجيات  إل��ى  نلجأ  أن  يجوز  فال 
احلاجيات. وأكد أن اإلسالم له فقه ثابت في العالقات الدولية؛ فليس به اعتداء على احلقوق وال إهدار مال 
اآلخرين، وليس به عدوان على أي دولة، موضحا أن التعامل مع الدول في اإلسالم واضح  مالم تكن هذه الدول 

محاربة للمسلمن فتعامل معاملة الدول اإلسالمية في معامالتها.
وبن أن الدول اإلسالمية والعربية مستهدفة منذ زمن بعيد ومخطط لها بتغير شامل في املناهج التعليمية للقضاء 

على اإلسالم وعلى مناهج اإلسالم حتى يصبح املسلم لقمة سائغة تفعل به  أي شيء.

< العالمة الدكتور علي السالوس أثناء حواره مع الزميل عالء الدين مصطفى 

حاوره: عالء الدين مصطفى
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< ه���ل األزم�����ة امل��ال��ي��ة خ���دم���ت امل���ص���ارف 
منها  تضررت  أم  االنتشار  في  اإلسالمية 

كغيرها؟
العاملية،  االقتصادية  األزم��ة  > مرت سنوات على 
أن  األزم���ة وج��دن��ا  ه��ذه  ف��ي سبب  بحثنا  وعندما 
ال��رب��ا، والس��ي��م��ا ف��ي عملية  ال��رئ��ي��س ه��و  السبب 
الرهن العقاري، ومن هنا بدأت الثقة تنعدم  وبدأت 
األزمة  اندلعت  فعندما  تنهار،  العاملية  األس���واق 
فنظروا  حل،  عن  يبحثون  الناس  بدأ  االقتصادية 
إلى البنوك اإلسالمية والسيما وأن هناك احتكاكا 
ببعض الشخصيات العاملة في هذه البنوك،  وأن 
املصارف اإلسالمية كانت أقل خطورة من الربوية، 
األمر الذي جعل بعض القائمني على أمر البنوك 
غير اإلسالمية يقولون لو إننا طبقنا النظام املعمول 
ب��ه ف��ي امل��ص��ارف اإلس��الم��ي��ة م��اح��دث ل��ن��ا ذلك، 
وبالتالي فكروا في إلغاء الفائدة حتى وصلت إلى 
الصفر.  فهذه األزمة جعلت العالم كله ينظر إلى 
النظام  يهاجمون  كانوا  أن  بعد  وأحكامه  اإلس��الم 
اإلسالمية  للمصارف  االنتشار  وب��دأ  اإلس��الم��ي، 

والدعوة إلى إنشاء بنوك إسالمية.
إذاً األزمة املالية في جوهرها أدت إلى الرجوع إلى 
التعامل بالنظام اإلسالمي كما قال تعالى: }ميحق 

الله الربا{ فهذه جتربة  عملية حملق الربا.
اقتصاد واقعي

< ما القضايا التي متثل هاجسا بالنسبة 
لالقتصاد اإلسالمي؟

> ال يوجد تخوف مطلقا من االقتصاد اإلسالمي؛ 
كبار  لعلماء  ف��ت��اوى  فهناك  واق��ع��ي،  اقتصاد  ألن��ه 
لبناء  بالربا  بإباحة  االقتراض  الغرب  ظهرت في 
املساكن، والذين أخذوا بهذه الفتاوى أصابهم ضرر 
لم يصب غيرهم والذين لم يعملوا بهذه الفتاوى لم 

يصبهم أي ضرر!
< هل هناك دور فعال للمرأة في االقتصاد 

اإلسالمي؟
االقتصاد  ف��ي  مستقلة  مالية  ذم��ة  لها  امل���رأة   <
أإلس���الم���ي وم���ن امل��م��ك��ن أن ت��دخ��ل امل������رأة  في 
فاملرأة  ال��رج��ل،  مثل  مثلها  إسالمية  استثمارات 
ال��ت��ب��رج وم���ن االخ���ت���الط بالرجال  مم��ن��وع��ة م���ن 
وممنوعة من األشياء التي متثل جانبا خلقيا إمنا 
في املال فهي لها ذمة مالية مستقلة  مثل الرجل، 
ولكن املرأة في الغرب ليس لها ذمة مالية مستقلة 

وتنسب لزوجها وليس ألبيها.

العالقات الدولية
فقه  ع��ن  ف��ك��رة  تعطينا  أن  مي��ك��ن  ه��ل   >

العالقات الدولية؟
> ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة ل��ه��ا ك��ت��اب��ات ك��ث��ي��رة وهذه 
العالقات مثلها مثل باقي العالقات ولكنها عالقات 
ب��دول أخ��رى، واإلس���الم له فقه ثابت  حتكم دول 
فيما يتعلق مبعاملة الدول فليس فيه االعتداء على 
احلقوق وال إهدار مال اآلخرين، وليس به عدوان 
على أي دولة، وإمنا التعامل مع الدول في اإلسالم 
ال��دول محاربة للمسلمني  واض��ح  مالم تكن ه��ذه 

فتعامل معاملة الدول اإلسالمية في معامالتها.
< ه��ل ه��ن��اك م��خ��ط��ط ك��م��ا ي��ق��ال جلعل 
الدول  في العاملن العربي واإلسالمي دوال 
دول  السيما  منتجة  وليست  مستهلكة 

اخلليج؟
بالدعاية السيما  اإلغ��راء  يأتي من  > االستهالك 
الغرب حيث يقدمون في دعايتهم أشياء  من قبل 
غير حقيقية كمزايا وهمية وإغراءات غير حقيقة، 
يحتاجون  مم��ا  أك��ث��ر  يستهلكون  هنا  وامل��س��ل��م��ون 
اخلليج  دول  السيما  إليه  يحتاجون  ال  ومم��ا  إليه 
بحكم الوفرة املالية، مع أن اإلسالم وضع حدودا 
للضرورات واحلاجيات والتحسينيات فال يجوز أن 
الضرورات  نستوفي  أن  قبل  احلاجيات  إلى  نلجأ 
من  االن��ت��ه��اء  قبل  التحسينيات  إل��ى  نلجأ  أن  وال 
التحسينيات  فتجد دوال تستورد القمح والسالح 
الدول  ه��ذه  تستزرع  ال  فلماذا  ال��ف��واك��ه،  وت��ص��در 

القمح الذي يلبي احتياجاتها والسيما ونحن لدينا 
هناك  فهل   – خصبة  أرض  اإلسالمية  دولنا  في 
ضغوط معينة لعدم زراعة القمح أم هناك إحساس 

وهمي باملنع؟ فاألمر يحتاج إلى وقفات طويلة.
< هل تعتقد أن املصارف اإلسالمية وصلت 

إلى مرحلة النضج؟
> املصارف اإلسالمية نهضة مباركة وقدمت مناذج 
رائدة ،ونأمل أن تستمر في طريقها الصحيح وأن 
البنوك   بعض  هناك  ولكن  للعالم،   منوذجا  تقدم 
بها فروع إسالمية  بها بعض املخالفات الشرعية 
العاملني  الفقهاء  م��ن  عليها  ال��رق��اب��ة  ع��دم  بسبب 

العاملني التي ميكن أن تصحح مسيرتها.
< هل تنادي باندماج املصارف اإلسالمية 
مع بعضها حتى تصبح كيانا قويا اليتأثر 

بأية هزة اقتصادية كما سبق؟
> بالشك كلما زاد رأس املال كان أدعى للدخول 
في استثمارات متعددة، ولكن املصارف اإلسالمية 
غير مهيأة لهذا االندماج؛ ألن كل مصرف إسالمي 
له مسيرته وله أصحابه وله مستثمرون يثقون به 
االندماج أفضل  أن  االندماج مع  يفكرون في  فال 

بكثير لهذه املصارف.
احلسابات اجلارية

< وما حكم احلسابات اجلارية في البنوك 
غير اإلسالمية؟

> احلساب اجلاري طبعاً ليس فيه ربا ولكن البنك 
ماذا يفعل بهذا احلساب اجلاري؟ لو أنت أقرضت 
أحداً ليستطيع الزنا فهل هذا حالل أم حرام؟ حرام 
املجاني  بالقرض  وهو  تقرضه  أنت  كذلك  طبعاً، 
هذا الذي ال تأخذ منه فوائد هو يقرضه بالربا، 
البنوك الربوية لها أشياء ال يتصورها أحد إال إذا 
كان يعرف ما يدور داخل هذه البنوك، والبنك من 
املمكن أن يودع فلوسا بالليل هنا وبالنهار بأمريكا 
أمريكا  في  الليل  يأتي  عندما  الصباح  في  ويأتيه 

بفوائد في ليلة واحدة.
< هل تعتقد أن الدول العربية مستهدفة 
أفغانستان  م��ث��ل  ت��ك��ون  أن  ل��ه��ا  وي���ري���دون 

والعراق والسودان؟
> نحن ننظر دائما إلى الدول التي بها أحداث  مثل  
ونتحدث  وغيرها  وال��س��ودان  وأفغانستان  العراق 
عنها في وسائل اإلعالم وننسى باقي الدول التي 
رسمت لها مختطات لتغيير مناهج التعليم؛ حيث 
توجد هيئات عليا في البالد اإلسالمية لوضع هذه 

املرأة لها ذمة <<
مالية مستقلة في 

االقتصاد اإلسالمي 
ومن املمكن أن تدخل 

في استثمارات

      التعامل مع الدول <<
في اإلسالم واضح  

مالم تكن هذه الدول 
محاربة للمسلمني
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فهذا  إسالمية،  غير  بشروط  وإعدادها  املناهج 
دول  استهداف  من شأنه   للجميع  واض��ح  ش��يء 
والعربية  اإلسالمية  ف��ال��دول  اإلس��الم��ي،  العالم 
تغير  أن  لها  ومخطط  بعيد  زمن  منذ  مستهدفة 
في املناهج التعليمية تغييرا شامال للقضاء على 
اإلسالم وعلى مناهج اإلسالم حتى يصبح املسلم 

لقمة سائغ يفعل به  أي شيء.
حكم الودائع

فضيلتكم  م���ن  ن��ت��ع��رف  أن  مي��ك��ن  ه���ل   >
ومل��اذا ال  البنوك  ال��ودائ��ع في  على حكم 
اخلالفية  األم���ور  م��ن  أعتبارها  ميكنهم 

التي اختلف فيها العلماء؟
سنة  أغلق متاماً  قد  كان  البنوك هذا  > موضوع 
1965 م عندما اجتمع 85 عاملاً من 36 دولة إسالمية 
وبحثوا في املؤمتر الثاني ملجمع البحوث اإلسالمية 
أيام كان مجمع البحوث له شأنه وكان عاملياً ولم 
من  »الفطاحل«  فيه  وك��ان  اآلن  مثل  إقليمياً  يكن 
شيوخنا كالشيخ علي اخلفيف يرحمه الله، هؤالء 
العالم وج��دوا أن  أنحاء  الذين ج��اؤوا من  العلماء 
فانتهوا  البنوك  يبحثونه هو موضوع  أول موضوع 
أي خالف  فيه  وليس  باإلجماع  ق��رار ص��در  إل��ى 
تاريخ  أن حتفظوا  وأرج���و  واح���د،  وال  يخالف  ل��م 
إصدار هذه الفتوى ألن هذا التاريخ ميثل مرحلة 

مرحلة حسم  وهي  االقتصادية  حياتنا  في 
النظرية،  الناحية  من  املوضوع  هذا 

ما  ق���رروا  ب��اإلج��م��اع  فاملجتمعون 
ألنه  كان عجيباً  وقرارهم  يأتي 
أو  اجتهادية  املسألة  يجعل  لم 
والرد،  واألخ��ذ  للفتوى  مجاال 
ون��ص وق��راره��م ال��ذي أجمع 
هذا  في  العلماء  كبار  عليه 

فوائد  »إن  ه��و  ال��ت��اري��خ 
الربا  م��ن  ال��ب��ن��وك 

على  املجمع 
ميه  حتر

ب����ن����ص 

الكتاب  وبنص  اجماع  أي  مجمع  والسنة«  الكتاب 
جاد  الشيخ  ولذلك  إجتهاد،  فيه  ليس  أي  والسنة 
احل���ق، شيخ األزه���ر االس��ب��ق -رح��م��ه ال��ل��ه رحمة 
واسعة وجزاه خيراً عما قدم لإلسالم واملسلمني-، 
عندما وجد من يفتح الباب من جديد في عصرنا 
الدين  من  معلوماً  أم��راً  أصبح  إذاً  »فالتحرمي  قال 

بالضرورة ويعلو فوق كل خالف«.
ولم يعد أحد  من هذا التاريخ أغلق الباب متاماً 
يناقش موضوع فوائد البنوك إلى أن جاء العصر 
الذي نحن فيه فوجدنا من يبدأ يفتح الباب؛، ألن 
ومجمع  الرابطة  ومجمع  البحوث  مجمع  هناك 
الذي حضره  األول  االقتصادي  واملؤمتر  املنظمة 
مائتان من كبار رجال اإلقتصاد اإلسالمي والفقه 
وامل��ؤمت��رات كانت  املجمعات  اإلس��الم��ي كل ه��ذه 
قراراتها باإلجماع ولم يكن هناك شخص خالف 
ك��ان قد  فاملوضوع  ال��ق��رارات، إذاً  ه��ذه 

حسم.
بدأ املوضوع يفتح من جديد 
سنة 1989م والفكرة بدأت 
سيد  ال��ش��ي��خ  فضيلة  م��ع 
في  مفتياً  كان  طنطاوي 
ذل��ك ال��وق��ت وظ��ه��ر أن 
هناك اجت��اه��ا إل��ى أن 

يفتي بالتحليل.

املجامع الفقهية
املجامع  أن تعطينا فكرة عن  < هل ميكن 
ال��ف��ق��ه��ي��ة وع�����ن ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��ا وع����دد 
الشباب يسمعون  علمائها؛ ألن كثيرا من 
كلمة املجامع الفقهية ورمبا ال يعلمون ما 

هي هذه املجامع؟
البحوث  مجمع  ك��ان  عاملي  فقهي  مجمع  أق��دم   <
اإلس��الم��ي��ة ب��األزه��ر ال���ذي أن��ش��ئ س��ن��ة 1964 م 
)1384 ه� ( وعقد املؤمتر األول ثم املؤمتر الثاني 
ال��ذي ص��در فيه القرار  إليه سابقاً  ال��ذي أش��رت 
املجمع  وكان هذا  البنوك،  فوائد  بتحرمي  اخلاص 
في أيامه وليس اآلن ال يصدر فتوى إال باإلجماع 
وكانت األبحاث تكتب ثم تعرض في املؤمتر فتناقش 
فإذا أتفقوا على رأي وأجمعوا عليه يصدر القرار 

وإذا اختلفوا ال يصدر القرار.
رابطة  اإلس��الم��ي  الفقهي  املجمع  ه��ذا  بعد  ج��اء 
مجمع  أيضاً  املكرمة وهي  العالم اإلسالمي مبكة 
السعودية  علماء  على  فقط  ق��اص��راً  ليس  عاملي 
وإمنا يضم علماء من أنحاء العالم، وفضيلة الشيخ 
والدكتور  فيه  عضو  وأن��ا  فيه  عضو  ال��ق��رض��اوي 
الشريعة  فقهاء  مجمع  رئيس  حسان  حامد  سيد 
بأمريكا عضو فيه، هذا املجمع انتهى إلى أن فوائد 
البنوك من الربا احملرم وحذر من استشراء البنوك 
الربوية، ونالحظ هنا أنه قال هذا في مكة املكرمة 
وكل بنوكها في ذلك الوقت كانت ربوية ما عدا بنك 
الراجحي، وبالنسبة لألبحاث فتختار املوضوعات 
ثم ترسل إلى األعضاء ثم يكتبون األبحاث املطلوبة 
فتأتي إلى املجمع فيطبعها ويرسلها إلى األعضاء 
مرة أخرى. كل عضو يقرأ في مكتبه قبل أن يأتي 
املؤمتر  ث��م يحضر  م��الح��ظ��ات��ه اخل��اص��ة  وي��ك��ت��ب 
فيناقش املوضوع فإذا انتهوا إلى رأي تصدر فتوى 

وإن لم ينتهوا ال تصدر فتوى.
اإلسالمية  ال���دول  خارجية  وزراء  مؤمتر  أن  كما 
اإلسالمية  ال����دول  مي��ث��ل  مجمعا  ينشئ  أن  رأى 
مجمع  فأنشئ  اإلسالمي،  التنمية  بنك  أنشأ  كما 
الفقه اإلسالمي الدولي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 
بجدة، وهذا املجمع ميثل جميع الدول اإلسالمية 
هذا  ف��ي  م��ن ميثلها  لها  دول���ة  وك��ل  استثناء،  ب��ال 
املجمع ويضم العديد من العلماء واخلبراء وأحياناً 

قد يصل عددهم إلى املئة.
دولهم  لتمثيل  ال  ألشخاصهم  يختارون  واخل��ب��راء 

الدول اإلسالمية <<
والعربية مستهدفة 

ومخطط لها بتغير شامل 
في املناهج التعليمية 
للقضاء على اإلسالم

< الدكتور علي السالوس
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   ال يوجد تخوف <<
مطلقا من االقتصاد 

اإلسالمي ألنه 
اقتصاد واقعي

أشخاصا  اإلسالمي  العالم  أنحاء  من  فيختارون 
ولهم«  ل��ن��ا  ال��ل��ه  »غ��ف��ر  معينة  ن��ظ��رة  إل��ي��ه��م  ينظر 
الفقه  ف��ي  متخصصون  ف��ه��ؤالء  ي��خ��ت��ارون��ه��م  ث��م 
واحلديث واألصول والتفسير وكذلك هناك خبراء 
متخصصون في العلوم األخرى، مثال عندما أراد 
املجمع أن يبحث موضوع رؤية هالل رمضان جاء 
أساتذة الفلك وأدلوا بدلوهم وقالوا رأيهم، وعندما 
طفل  أو  األع���ض���اء  زرع  م��س��أل��ة  ي��ب��ح��ث  أن  أراد 

األنابيب جاء األطباء.
ال��ب��داي��ة عندما  ف��ي  ال��ب��ح��وث اإلس��الم��ي��ة  مجمع 
ال��ب��ن��وك جاء  ف��وائ��د  م��وض��وع  ف��ي  يبحث  أن  أراد 
باإلقتصاديني وأوجد البديل وأشار إليه وإن كان لم 
يطرأ هذا البديل إال بعد عشر سنوات من املؤمتر 

ولكنه وضع األساس للبديل.
السمسار

< غالبا مانسمع عن موضوع الوسيط في 
العقارات »السمسار« ما حكمه؟

> السمسرة جائزة شرعاً لكن يجب على السمسار 
ويرفع  مبشتر  يأتي  وال  وأمينا  ص��ادق��ا  يكون  أن 
القيمة عليه ثم يكون معلوما للطرفني أنه سمسار 
عندي  يكون  أحياناً  السمسرة،  أجر  سيأخذ  وأنه 
بيت  عن  لي  ابحث  له  وأق��ول  لي  شخص صديق 
فيأتي لي بالبيت ويأخذ من البائع جزءا من فلوس 
البيع، هذا اليجوز، إًذا فالسمسرة مشروعة لكن أن 

يعلم أنه سمسار وأن يكون أميناً صادقاً وهكذا.
< هناك بعض الناس يقول للسمسار أريد 
أن أبيع مثاًل هذا البيت بعشرة آالف فبعه 
أنت بالثمن الذي تستطيع وما زاد فهو لك 

فهل هذا جائز؟
بيع وال  > ه��ذه ليست سمسرة وإمن��ا ه��ذه وكالة 
منه  فيأخذ  للمشتري  يكون سمساراً  أن  له  يجوز 
سمسرة وإمنا يأخذ الزيادة التي اتفق مع صاحب 
العقار أن يأخذها، فال يجوز أن يأخذ من الطرفني 
فهذه وكالة بيع وليست سمسرة، وهذه نقطة دقيقة 

جداً يجب أن ننتبه لها.
احلالل واحلرام

احملظور  في  العادي  اإلنسان  يقع  غالبا   >
ويقوم بتأجير أو بيع محل لنشاط يختلط 

فيه احلالل باحلرام  ما احلكم في ذلك؟
فهو  لغرض محرم  يؤجره  أو  يبيع محال  ال��ذي   <
ربوي  بنك  وج��اءه  بناية  عنده  مثاًل  قطعاً،  ح��رام 
باملال فأّجره له هذا ح��رام وكل ما يأخذه  أغ��راه 

هذا  كل  مرقص  أو  الليلي  امللهى  وكذلك  سحت، 
ومثل  والهاتف  التلفاز  مثل  الوسائل  لكن  ح��رام، 
هذا، فهذه ليس فيها حتليل وحترمي؛ ألنها وسيلة 
تستخدم في احل��الل وفي احل��رام لذلك ال أقول 
التلفاز حرام ألنه ميكن أن يكون عند شخص من 
الكرمي  القرآن  سماع  في  يستخدمه  الناس  أتقى 
عند  يكون  أن  وميكن  وهكذا،  الدينية  واألحاديث 
اقول معظم  ال  إذاً  الناس فجوراً،  أكثر  من  فاجر 

حالل وال معظم حرام.
< لكن يشيع استخدامه في احلرام؟

املعلوم  هو  ه��ذا  أصبح  حتى  بطريقة  ش��اع  إذا   <
واملعروف ال يباع.

< وإذا اختلط في وسط أجهزة أخرى؟
أن محال سيبيع  مثاًل  فرضنا  ف��إذا  أيضاً،  ولو   <
أطعمة حالل ويوجد جزء قليل خمر ال يجوز أن 

يُؤجر لهذا املطعم.
يتاجر  اآلن  الشباب  من  العديد  هناك   >
في العمالت ما حكم التجارة في بورصة 

العمالت؟
> بورصة العمالت املالية - أي بيع النقود - ويسري 
في  التقابض  الذهب  على  يسري  ما  النقود  على 
املجلس وعادة ال نشتري النقود بنفسها، هذا على 
مستوى البورصة يعني ال ميكن أن أشتري دوالرات 
ب�����دوالرات ال ي��ح��دث ه���ذا مت��ام��اً وإمن���ا يشتري 
كذا،  أو  ياباني  ين  أو  مثاًل  باإلسترليني  ال���دوالر 
التقابض  يشترط  وإمنا  التساوي  يشترط  ال  فهنا 

في املجلس.
والبورصة  الفورية  البورصة  هناك  البورصة  وفي 
اآلجلة. البورصة الفورية تبيع والقبض في احلال 

ماليني  عشرة  يريد  مثاًل  اإلس��الم��ي  البنك  يعني 
منها  ويشتري  بالبورصة  فيتصل  إسترليني  جنيه 
مليون،  العشرة  يقابل  ما  ويدفع  العشرة  املاليني 
واملبلغ  احل��ال  يدفعه في  به  يشتري  ال��ذي  فاملبلغ 
الذي اشتراه مفروضا يتم القبض في احلال لكن 
فالبورصة  باملليارات  دقائق  في  تتعامل  البورصة 
شيء عجيب - سبحان الله - خيار التروي وخيار 
املجلس وخيار كذا هناك في دقائق ترى بيع كذا 
مليون في دقائق لذلك كما ترون في التلفاز يكونون 
دقائق  املجانني؛ ألنه في  إلى  أقرب  البورصة  في 
حضرت  أن��ا  ك��ذا  ويخسر  ك��ذا  الشخص  يكسب 
جلسات البورصة هذه شيء رهيب فعاًل، سبحان 

الله الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم.
البنك الربوي

< األموال التي ربحها الشخص من وديعة 
في بنك ربوي كيف يتصرف بها؟

> إذا وضعت في البنك عشرة آالف سنة كذا ثم 
العشرة  فحقك  ألفاً  عشرة  خمسة  اآلن  أصبحت 
أو  ملسكني  أو  لفقير  تخرجها  واخلمسة  آالالف 
وهو هذا  يأتي س��ؤال هنا  ملشروع خيري وهكذا، 
ربا كيف أطعم مسلماً ربا؟ نضرب مثال هنا حدث 
مع الرسول ] جاءه متر فقال يا رسول الله إنه 
يأكل الصدقة،  من متر الصدقة والرسول ] ال 
للنبي  أه��دت  ثم  التمر صدقة  أخ��ذت  الصحابية 
عليه ال��ص��الة وال��س��الم م��ن��ه، ال��ت��م��ر ف��ي األصل 

صدقة وهنا تصرف هدية.
إنه لها صدقة  النبي عليه الصالة والسالم  فقال 
ولنا هدية، هل يأكل الربا وهذا حرام أم يتخلص 
م��ن أم���وال ال��رب��ا؟ ح��الل، وورد ذل��ك عند اإلمام 
يتلفه، ال  ال  ال��ب��ح��ر،  ف��ي  يلقيه  »ال  ق���ال:  ال��ن��ووي 
مسجد«  ول��و  العام  الصالح  في  ينفقه  بل  يحرقه 
وإذا كان في مؤمتر من املؤمترات قيل إال في بناء 
املؤمترات  لكن جميع  املصاحف  أو طبع  املساجد 
وإمنا  الربا  من  يعد  لم  ألنه  املؤمتر؛  خالفت هذا 
أصبح ماال حالال ألنه يستغني عن الربا، أما الذي 
ال يصلح فهو إذا كان يتعامل بالربا وجاء مبال الربا 
هذا ليبني به مسجدا، وقد جاءني أحد األشخاص 
وقال لي إني أتعامل بالربا ولكني بنيت به مسجدا 
فقلت له ملن بنيت املسجد؟ قال : لله، قلت: والله 
قال »فأذنوا بحرب من الله ورسوله« فكيف تأذن 

بحربه وأنت تقول إنك تبني له مسجداً.

      كلما زاد رأس املال <<
كان أدعى للدخول في 

استثمارات متعددة
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مكانة العلماء

حتقيق: د. عقيل العقيل

ة مكانة العلماء في السَنّ
وعن مكانة العلماء في السنَّة النبوية قال الشيخ 
أحمد الناجم: سنَّة رسول الله مألى بالثناء على 
العلماء واحلِثّ على توقيرهم واحترامهم؛ لعظم 
العلم الذي قام بهم، ولشرف العلم الذي َوقَر في 

أفئدتهم.
قال:  معاوية  ع��ن  الشيخان  رواه  م��ا  ذل��ك  فمن 
الله به خيراً  الله يقول: »من يرد  سمعت رسول 
يفقهه في الدين« والفقه هنا هو العلم املستلزم 
للعمل، فدل احلديث على أن من أراد الله سبحانه 
وتعالى به خيراً وفقه لهذا الفقه ويسره له، قال 
شيخ اإلس��ام ابن تيمية: »والزم ذلك أن من لم 
يفقهه الله في الدين لم يرد به خيراً« وهذا هو 

مقام العلماء.
أب���و داود  م��ا رواه  أي���ض���اً:  ذل���ك  ف��ي  ومم���ا ورد 
والترمذي، وهو حديث صحيح، عن أبي الدرداء 
قال: سمعت رسول الله يقول: »من سلك طريقاً 
اجلنة،   إلى  طريقاً  له  الله  سهل  علماً  به  يبتغي 
العلم  لطالب  رضا  أجنحتها  لتضع  املائكة  وإن 
في  م��ن  ل��ه  ليستغفر  ال��ع��ال��م  وإن  ي��ص��ن��ع،  مب��ا 
ال��س��م��وات وم��ن ف��ي األرض حتى احل��ي��ت��ان في 
القمر  كفضل  العابد،  على  العالم  وفضل  امل��اء، 
األنبياء،  ورث��ة  العلماء  وإن  الكواكب،  سائر  على 
وإمنا  درهماً،  وال  ديناراً  يورثوا  لم  األنبياء  وإن 

ِكيُم{ )آل  َ ِط الَ ِإلَ�َه ِإالَّ ُهَو الحَْعِزيُز احلحْ َقاِئَماً ِبالحِْقسحْ
عمران: 18(.  فلو كان أحد أشرف من العلماء، 
لقرنهم الله باسمه واسم مائكته كما قرن اسم 

العلماء.
ومما يدل على فضل العلم والعلماء قوله تعالى: 
َفع اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكمحْ َوالَِّذيَن أُوتُوا الحِْعلحَْم  }يَرحْ
َدَرَجات َواللَُّه مِبَا تَعحَْملُوَن َخِبيٌر{ )املجادلة: 11(. 
يرفعهم في الثواب في اآلخرة وفي الكرامة في 

الدنيا.
وأم���ر ب��ال��رج��وع إل��ي��ه��م فيما أش��ك��ل، ف��ق��ال جَلّ 
كحِْر ِإن ُكنتُمحْ الَ تَعحْلَُموَن{  َل الِذّ َألُواحْ أَهحْ وعا: }َفاسحْ

)األنبياء: 7(.
وأوجب الله تعالى طاعة العلماء فقال: }يَا أَيَُّها 
ُسوَل َوأُوحِْلي  الَِّذيَن آَمنُواحْ أَِطيُعواحْ اللَّه َوأَِطيُعواحْ الَرّ
األمر  أول��ي  وع��ن   .)59 )النساء:  ِمنُكمحْ{  ���ِر  األَمحْ
أولي  م��ن  “واملراد  تفسيره:  ف��ي  ال����رازي  ي��ق��ول 
بعض  وق��ال  األقوال”،  أص��ح  ف��ي  العلماء  األم��ر 
ابن  والعلماء. قال  أولو األمر األمراء  املفسرين: 
تيمية – رحمه الله: “أولو األمر صنفان: العلماء 
واألمراء، فإذا صلحوا َصلََح الناس، وإذا فسدوا 

فسد الناس”.

مكانة العلم والعلماء
وحول مكانة العلم والعلماء يقول الشيخ د. فهد 
التعاوني  املكتب  مدير  التويجري  عبدالله  اب��ن 
ل��ل��دع��وة واإلرش����اد وت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات بالنسيم 
الراجحي:  عقيل  جامع  وخطيب  إم��ام  بالرياض 
للعلم والعلماء مكانة عظيمة في ديننا اإلسامي، 
ولذلك كانت أول اآليات نزوالً في القرآن الكرمي: 
ِمنحْ  نَساَن  ِ اإلحْ َخلََق  َخلََق  الَّ��ِذي  َرِبّ��َك  ِم  ِباسحْ ��َرأحْ  }اقحْ

َكحَْرُم{ )العلق:1 - 4(. َرأحْ َوَربَُّك األحْ َعلٍَق اقحْ
نبيه  صلى  وتعالى  أمر سبحانه  العلم  ولفضيلة 
الله عليه وسلم  باالزدياد منه خاصة دون غيره.

وقال قتادة: لو اكتفى أحد من العلم الكتفى نبي 
الله موسى عليه السام ولم يقل للخضر: }َقاَل 
َت  ُعِلّمحْ ا  مِمَّ تَُعِلَّمِن  أَن  َعلَى  أَتَِّبُعَك  َهلحْ  ُموَسى  لَُه 

داً{ )الكهف: 66(. ُرشحْ
العلم وغيرهم فقال: }ُقلحْ  ومّيز تعالى بني أهل 
َا  تَِوي الَِّذيَن يَعحْلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَعحْلَُموَن ِإمَنّ َهلحْ يَسحْ

َلحَْباِب{ )الزمر: 9(. ُر أُوحْلُو األحْ يَتََذَكّ
أن ما يدل على فضل  إلى  التويجري  د.  ويشير 
تعالى:  ق��ول��ه  وفضلهم  العلماء  وش���رف  ال��ع��ل��م، 
ََاِئَكُة َوأُوحْلُو الحِْعلحِْم  }َشِهَد اللُّه أَنَُّه الَ ِإلَ�َه ِإالَّ ُهَو َواملحْ

العلماء وأعلى منزلتهم وجعل لهم حقوقًا على الناس  الله قدر  رفع 
نظير ما مَنّ الله عليهم به من العلم الشرعي الذي هو سبيل الهداية 
ِذيَن  ُه اَلّ وسبب السالم واالستقامة على دين الله عَزّ وجّلَ: }َيْرَفِع الَلّ
َخِبيٌر{  َتْعَمُلوَن  ا  ِبَ ُه  َوالَلّ َدَرَجاٍت  الِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  َواَلّ ِمنُكْم  آَمُنوا 
)املجادلة: 11(. ومن هنا كان لزامًا على األمة أن تعرف للعالم قدره 

وتعطيه حقوقه.

تطاول اإلعالم على العلماء..
إضعاف لوحدة

 المجتمع! 
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ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر«،  
قال ابن قيم اجلوزية في مفتاح دار السعادة هذا 
األنبياء خير  فإن  العلم  املناقب ألهل  أعظم  من 
كان  ومل��ا  بعدهم  اخللق  خير  فورثتهم  الله  خلق 
كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين 
يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من 
يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إال العلماء 
كانوا أحق الناس مبيراثهم؛ وفي هذا تنبيه على 
يكون  إمنا  امليراث  فإن  إليهم  الناس  أقرب  أنهم 
ألقرب الناس إلى املوروث وهذا كما أنه ثابت في 
ميراث  في  هو  فكذلك  والدرهم  الدينار  ميراث 

النبوة والله يختص برحمته من يشاء.
العلماء في هذا احلديث  بيان فضل  أوجه  ومن 
أن املائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم مبا 

يصنع، وهنا ال شك أمر عظيم.
فضل العلماء عند السلف

ويذكر الشيخ د. فهد التويجري أقوال السلف في 
»العلماء هم في  القيم:  ابن  العلماء فيقول: قال 
يهتدي  بهم  السماء،  في  النجوم  مبنزلة  األرض 
احليران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم 

من حاجتهم إلى الطعام والشراب«.
والعلماء كما قال ابن القيم: »يدعون من ضل إلى 
الهدى، ويصبرون منهم على األذى، يحيون بكتاب 
الله املوتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم 

من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد 
هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر 

الناس عليهم«.
وحجة  الهدى،  وأئمة  الدجى،  مصابيح  والعلماء 
الله في أرضه، بهم متحق الضالة من األفكار 
فهم  والنفوس،  القلوب  الشك من  وتنقشع غيوم 

غيظ الشيطان وركيزة اإلميان وقوام األمة.
ي��ق��ول اإلم���ام أح��م��د رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: الناس 
محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام 
إليه في  يحتاج  والشراب  الطعام  والشراب؛ ألن 
بعدد  إليه  يحتاج  والعلم  م��رت��ني،  أو  م��رة  ال��ي��وم 

األنفاس.
أرحم  »العلماء  الله:  رحمه  معاذ  بن  يحيى  وقال 
بأمة محمد] من آبائهم وأمهاتهم، قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: ألن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من 
الدنيا، وهم – أي: العلماء – يحفظونهم من  نار 

اآلخرة«.
أمة با علماء كجسد با روح، ومركب با شراع؛ 
أمة با علماء كجيش با قائد، ومقاتل با ساح. 
فلنعرف للعلماء قدرهم، ولنعطهم حقهم، ولنحذر 
من منابذتهم أو إساءة الظن بهم، فإن ذلك باب 
من  نتابعهم  أن  علينا  اخلسران،  وعتبة  الهاك 

غير تقليد، ونحترمهم من غير تقديس.
من هو العالم؟

عليه  يطلق  ملن  الصحيح  املفهوم  حتديد  وح��ول 
وهذه  الناجم:  أحمد  الشيخ  يقول  العالم  لفظ 
النقطة من األهمية مبكان؛ إذ بسبب عدم إدراكها 
ليس  م��ن  العلماء  ص��ف��وف  تخلل  الكثيرين  م��ن 
منهم، فوقعت الفوضى العلمية التي نتجرع اآلن 

غصصها، ونشاهد مآسيها بني آونة وأخرى.
إن من يستحق أن يطلق عليه لفظ العالم في هذا 
الزمن قليل جداً، وال نبالغ إن قلنا نادر، وذلك أن 
للعالم صفات قد ال ينطبق كثير منها على أكثر 

من ينتسب إلى العلم اليوم.
في  بليغاً  بليغاً،  فصيحاً  ك��ان  من  العالم  فليس 
خطبه، بليغاً في محاضراته، ونحو ذلك، وليس 
حقق  أو  مؤلفاً،  نشر  أو  كتاباً،  أل��ف  من  العالم 
مخطوطة وخرجها؛ ألن وزن العالم بهذه األمور 
ف��ح��س��ب ه��و امل��ت��رس��ب ول��ألس��ف ف��ي ك��ث��ي��ر من 
أذهان العامة، وبذلك انخدع العامة بالكثير من 
الفصحاء والكتاب غير العلماء، فأصبحوا محل 
إعجابهم، وهذا االغترار- لألسف جذوره قدمية 
جداً، وليست حادثة جديدة، ولذلك نرى ابن بطة 
العكبري املتوفى سنة 783ه� يؤكد هذه القضية 
أرى هذا  »فإني  فيقول:  إبطال احليل  كتابه  في 
الناس  ع��ام��ة  م��ن  ب��ه  املتسمون  كثر  ق��د  االس���م 
عشيت  قد  البصائر  ألن  إال  ذاك  وما  وكافتهم، 
واألفهام قد صدئت وأبهمت عن معنى الفقه ما 
هو، والفقيه من هو، فهم يعولون على االسم دون 

املعنى، وعلى املنظر دون اجلوهر«.
وق��ال احل��اف��ظ اب��ن رج��ب احلنبلي -رح��م��ه الله 
تعالى- املتوفى سنة 684ه� في كتابه القيم النافع 
فضل علم السلف على علم اخللف، راداً به على 
للعالم،  معياراً  وَع��ّده��ا  الكام،  بكثرة  اغتر  من 
من  بجهلة  ابتلينا  »وقد  تعالى:  الله  رحمه  يقول 
القول  توسع في  يعتقدون في بعض من  الناس، 
من  فمنهم  تقدم،  ممن  أعلم  أن��ه  املتأخرين  من 
يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من 
الصحابة ومن بعدهم؛ لكثرة بيانه ومقاله.. وهذا 
تنّقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، 
ونسبتهم إلى اجلهل وقصور العلم، وال حول وال 
قوة إال بالله«. ثم ذكر أثر ابن مسعود وفيه أنه 
قال: »إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، 
وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، 
فمن كثر علمه وقل قوله فهو املمدوح، ومن كان 

بالعكس فهو مذموم«.
حقوق أهل العلم

وح����ول ح��ق��وق ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ي��ن��ا حت���دث د. فهد 
التويجري قائًا: من حقوق العلماء على املسلم: 
إجال  من  ألنه  وإجالهم  وتوقيرهم  احترامهم 
ف��ي جميع  معهم  وال��ت��أدب  وت��وق��ي��ره،  تعالى  الله 

املعامات.
- إحسان الظن بهم، ومتحيص ما ينسب إليهم 
إلى  نسب  فيما  منهم شخصياً  والتأُكّد  آراء  من 
بعضهم من آراء وتصورات تفهم خطأ وذلك هو 

من العجب أنه مع 
حديث اإلعالم عن حقوق 

اإلنسان صباح مساء 
اليتكلم عن حقوق 

العلماء واحترامهم



34

ن - 10 /2011/1م
الفرق���ان  615 - 6  صف���ر  1432ه���� -  االثن���

مكانة العلماء

أيضا:  تعالى   - الله  - رحمه  أحمد  اإلم��ام  قال 
أمرنا أن نتواضع ملن نتعلم منه فحق العالم علينا 

أن نتواضع له وأن جنله ونقدره وأن نحترمه.
الشيخ  يذكر  كما   - أي��ض��اً  العلماء  حقوق  وم��ن 
لهم  الدعاء  احلقوق  أعظم  من  ولعله   - الناجم 
واالس��ت��غ��ف��ار ل��ه��م، وق��د ت��ق��دم ح��دي��ث]: “وأن 
في  وم��ن  السموات  ف��ي  م��ن  ل��ه  ليستغفر  العالم 
األرض” وثبت في سنن أبي داود أو لعله الترمذي 
عن أبي أمامه أن النبي  قال: “إن الله ومائكته 
وحتى  جحرها  ف��ي  النملة  حتى  األرض  وأه���ل 
احلوت ليصلون على معلم الناس اخلير” ومعنى 
)يصلون( يعني يدعون، وثبت أيضاً أن النبي] 
لم  فإن  فكافئوه،  معروفاً  إليكم  »من صنع  ق��ال: 
جتدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافأمتوه« وأي معروف أعظم في هذه الدنيا 
الذي يدلنا على ما يسعدنا  العالم؛  من معروف 

في الدين والدنيا.
ومن حقوقهم أيضاً ما جاء عن علي بن أبي طالب 
كما ذكره ابن جماعة وقبله  - رضي الله عنه – 
العالم عليك  ق��ال: من حق  أن��ه   – اب��ن عبدالبر 
أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن 
تغمز  وال  إليه،  بيدك  تشيرن  وال  أمامه،  جتلس 
ق��ول��ه، وال  ف��ان خ��اف  ق��ال  تقولن  بعينك، وال 
زل  وإن  عثرته،  تطلنب  وال  أح���داً،  عنده  تغتابن 
وإن  تعالى،  لله  توقره  أن  وعليك  معذرته،  قبلت 
القوم خلدمته، وال تسار  كانت له حاجة سبقت 
إذا  عليه  تلح  وال  بثوبه،  تأخذ  وال  مجلسه،  في 
كسل، وتشّبع من طول صحبته؛ فإمنا هو كالنخلة 

تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
فهذه جملة من حقوق العلماء علينا، وهي كثيرة 
نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها، فمتى ما عملنا 
بها مخلصني لله تعالى فقد قمنا بواجبنا جتاههم، 
وهيأنا أيضاً لهم اجلو إلعطائنا مزيداً من علمهم 
ومعارفهم، ولذلك يقول ابن جريج، لم أستخرج 
الذي استخرجت من عطاء إال برفقي به، فحسن 
ذلك  فينعكس  ص��دره،  يشرح  العالم  مع  املعاملة 
كما  مثمراً،  جيداً  عطاء  فيعطي  إعطائه،  على 
يؤثر على  التأدب معه  أو عدم  أن سوء معاملته 
بذله للمعلومات، لذلك يقول الزهري: كان سلمة 

مياري ابن عباس فحرم بذلك علماً كثيراً.

ويرى د. التويجري أن من يطعن في العلماء إمنا 
اليهود شاء  إليه  بتنفيذ وحتقيق ما تسعى  يقوم 
أم أبى علم أم لم يعلم، جاء في بعض مخططات 
اليهود ما نصه: )وقد عنينا عناية عظيمة باحلط 
وبذلك  الناس  الدين في أعني  من كرامة رج��ال 
ك��ان ميكن  التي  برسالتهم  اإلض���رار  في  جنحنا 
أن تكون عقبة كؤوداً في طريقنا وإن نفوذ رجال 

الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً(.
حقوق مشتركة

حقوق  أن  إلى  فيشير  الناجم  أحمد  الشيخ  أما 
بها تامذتهم، ومنها ما  يُطالب  العلماء منها ما 
بعض  نذكر  هنا  ونحن  الناس،  عامة  به  يطالب 

احلقوق املشتركة بني تامذتهم والعامة.
واحترامهم،  ت��وق��ي��ره��م،  علينا  ح��ق��وق��ه��م  ف��م��ن 
والتواضع لهم، وخفض اجلناح لهم، يقول طاووس 
العالم،  يُوقر  أن  السنَّة  من  تعالى:  الله  رحمه   -
وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي] قال: »إن 
إك��رام ذي الشيبة املسلم وحامل  الله  من إج��ال 
القرآن غير الغالي فيه واجلافي عنه، وإكرام ذي 
السلطان املقسط«، وقد ذكر اخلطيب البغدادي - 
رحمه الله - في كتابه )اجلامع( حتت باب تعظيم 
احملدث وتخليد ذكره أثراً عن كعب األنصار يقول 
كعب: ثاثة جند في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم، 
وأن نشرفهم، وأن نوسع عليهم في املجالس: ذو 
السن، وذو السلطان بسلطانه، واحلامل للكتاب، 
ومن هذا الباب قصة عبدالله بن عباس املشهورة 
عندما أخذ بركاب بن ثابت فقال له زيد: أمتسك 
لي وأنت ابن عم رسول الله]؟ فقال: ابن عباس 
إنا  هكذا نصنع بالعلماء أو هكذا يفعل بالعلماء، 
وقد عوتب الشافعي - رحمه الله - على تواضعه 

للعلماء فقال:
أهني لهم نفسي يكرمونها

ولن تكرم النفس التي ال تهينها

الواجب بدل غيبتهم وتنقصهم.
- ستر عيوبهم وأخطائهم، والسكوت عن زلتهم 
– إن وجدت - وترك اخلوض فيما يقع من كام 
بعضهم في بعض فتلك أمور عند أهل الصاح 

والتقوى: تطوى وال تروى.
- الدفاع عنهم دفاعاً جماعياً ومعلناً حتى يهاب 
في  ال��وق��وع  ف��ي  الشرعي  احلكم  وب��ي��ان  جانبهم 
التشويه  والدفاع عنهم ضد حمات  أعراضهم، 

التي ميارسها اإلعام ضدهم.
ال��ذب عن أعراضهم وع��دم الطعن فيهم فإن   -
املهديني  واألئ��م��ة  العاملني  العلماء  ف��ي  الطعن 
الله  وإي���ذاء ألول��ي��اء  وال��دي��ن  الشريعة  ف��ي  طعن 
الصاحلني، ومجلبة لغضب الله رب العاملني الذي 
ولياً  لي  ع��ادى  “من  القدسي:  قال في احلديث 
رواه البخاري، ولهذا أطبق  فقد آذنته باحلرب” 
العلماء على أن من أسباب الكفر واإلحلاد القدح 

في العلماء.
واملستجدات  األم���ور  حقائق  على  إط��اع��ه��م   -
وتوضيح ما يشكل منها بدل أن تصلهم املعلومة 

ناقصة ومشوهة.
دعاة العلمنة

اإلعام  وسائل  بعض  أن  التويجري  د.  ويوضح 
بعض  واف��ت��ع��ال  ال��ع��ل��م��اء  ص���ورة  لتشويه  يسعى 
حتى  الصحة  م��ن  لها  أس���اس  ال  ال��ت��ي  القضايا 
يضعف تأثير العلماء في املجتمع. وهؤالء يسعون 
الستغال زالت بعض من ينتسب للعلم وإظهارها 
على  أو  مخططاتهم،  بعض  في  منها  لاستفادة 
وغير  متشدد  ب��أن��ه  يخالفهم  م��ن  إظ��ه��ار  األق���ل 

منفتح وغير مراٍع لتغير العصر.
ك��ل صباح  اإلع���ام  م��ع حديث  أن��ه  والعجيب حقاً 
وحقوق  امل��رأة  وحقوق  اإلنسان  حقوق  عن  ومساء 
الطفل، ال يتكلم أحد عن حقوق العلماء بل هناك 
أهل  ال��ف��رص��ة.  سنحت  كلما  لتحطيمهم  محاولة 
الفساد وأرباب الفنت، وأصحاب األهواء في كل زمان 
ودينهم،  الناس  رقاب  على  يتسلطوا  أن  أرادوا  إذا 
فإنهم  الفساد  في  الناس  يغرقوا  أن  أرادوا  وإذا 
الشرعي  العلم  بحرب  يبدأون  خطواتهم  أولى  في 
وعلماء الشرع، ولهم في ذلك سبل ووسائل: فمن 
ذلك أنهم يقدحون في العلماء السابقني، ويزهدون 
الناس في العلماء املعاصرين ويحاولون كسر وهدم 

أي تقدير واحترام لهم في صدور العامة.

ثالثة يجب علينا أن 
نكرمهم ذو السن 

وذوالسلطان 
والحامل للكتاب
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األمور املنهي عنها، »اعلم أنه ينبغي لكل مكلف 
كاما  إال  الكام  جميع  عن  لسانه  يحفظ  أن 
ظهرت فيه املصلحة، ومتى استوى الكام وتركه 
ينجر  ألنه  عنه  اإلمساك  فالسنة  املصلحة  من 
الكام املباح إلى حرام او مكروه وذلك كثير في 
العادة والسامة ال يعدلها شيء«. وأكد أن من 
يسلك هذا املسلك يدل على جهله وبعضهم قد 
يسوغ التطاول باألخطاء واالجتهادات التي قد 

يقعون فيها.
وبني أنه في حالة لو أخطأ أحد العلماء ونحن 
نعلم أن كل انسان مهما عا شأنه فإنه يخطئ 
ويسهو ويغفل وال قدسية ألحد مهما كان علمه 
إال  اخلطأ  من  معصوم  بشر  يوجد  وال  وفقهه 
الرسول ] كما قال اإلمام مالك »كل يؤخذ من 
كامه ويرد إال صاحب هذا القبر«، مشيرا إلى 
أن األدب واالحترام مطلوبان وما من عالم إال 
وله زلة وزلته مغفورة له، ومن حقنا أن نرد عليه 
نتعدى  أن  احل��ق  من  وليس  والبرهان  بالدليل 
على مكانته أو نسلك مسلكا أحمق في الهجوم 
على العلماء الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز 
}إمنا يخشى الله من عباده العلماء{ فالعلماء 
هم ورثة األنبياء. وقال: فاالختاف في الرأي 
ال ينبغي أن يفسد الود وأن يصل بالهجوم على 
العلماء بأسلوب ال عاقة له بدين وال شرع، إلى 
ما وأال يكون كقول اإلمام علي [ »كلمة حق 
أم أريد بها باطل«، فإذا كان اخلاف على حكم 
يتحاجون  العلماء  فلنترك  العلماء  ب��ني  فقهي 
تعالى  الله  منهم؛ ألن  ولنتعلم  وبالنص  بالدليل 
قد كرم العلماء وبوأهم مكانا عاليا ومن كرمه 
وأكد  فيه.  بالطعن  منه  ننال  أن  ميكن  ال  الله 
النيل  بها  ي��راد  م��دب��رة  حملة  ه��ذه  أن  املسباح 
م��ن اإلس���ام وص��رف ال��ن��اس عنه وان��ه��ا حملة 
للهدم ال للبناء وللفسوق ال لإلميان، فاإلسام 
في  احلمات  ه��ذه  ملثل  تعرضوا  قد  وعلماؤه 
بالفشل  احلمات  ه��ذه  وانتهت  كثيرة  عصور 
وأصحابها باخلزي وبقي اإلسام صرحا منيعا 
األجيال  ترمقهم  هادية  مصابيح  علماؤه  وبقي 

بعني اإلكبار واإلجال.

ل��ه��م م���ن املعرفة  ال��ق��م��م اإلس��ام��ي��ة ال ح���ظ 
أجرموا  ال��ذي��ن  ت��ع��ال��ى: }إن  ق���ال  ال��ش��رع��ي��ة، 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم 

يتغامزون{.
هذا  أن  املسباح  ناظم  الشيخ  أك��د  جانبه  وم��ن 
املغتابون  فهؤالء  اجلهل،  عن  ينم  شر  باب  يعد 
املجترئون على العلماء هم الذين وصفهم النبي 
] بقوله: »إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق 
للشر، فطوبى ملن جعل الله مفاتيح اخلير على 
يديه، وويل ملن جعل الله مفاتيح الشر على يديه« 
فكم صد أولئك عن اخلير وفتحوا أبواب الشر 
باأللفاظ  إياهم  وغمزهم  العلماء  في  بطعنهم 
للذكر  مجالسهم  ع��ق��دوا  فياليتهم  ال��ن��اب��ي��ات، 
والقرآن وتدبر السنة وعلم البيان، فما انتفعوا 

مبا قالوا وال نفعوا إخوانهم إذ وثقوا بهم.
ف��ي مجموعة  تيمية  اب���ن  اإلس����ام  ق���ال ش��ي��خ 
الفتاوى )28-15( »وليس للمعلمني أن يخربوا 
الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، 
ب��ل ي��ك��ون��وا م��ث��ل اإلخ����وة امل��ت��ع��اون��ني ع��ل��ى البر 
وإذا وقع بني معلم ومعلم وبني معلم  والتقوى، 
وتلميذ خصومة لم يجز ألحد أن يعني أحدهما 

حتى يعلم احلق فا يعاونه بجهل وال بهوى«.
املسلم،  الطعن في  إلى خطورة  املسباح  وأشار 
ف��ق��ال: ف��ل��م��ا ك���ان ال��ك��ام ف��ي امل��س��ل��م عظيم 
اخلطورة وخيم العاقبة وجب التورع في الكام 
عن املسلم عامة، وعن أهل العلم خاصة، قال 
اإلمام النووي في رياض الصاحلني حتت كتاب 

في البداية، شدد العميد السابق لكلية الشريعة 
الطبطبائي  د.محمد  اإلسامية  وال��دراس��ات 
أنه  الدين، فبني  الطعن في علماء  على حرمة 
يحرم على املسلم الطعن باملسلم عموماً، سواء 
كان عاملا أم من عامة املسلمني، ويزداد اإلثم إذا 
كان املطعون به من علماء املسلمني الذين أمرنا 
كانوا من األحياء  باحترامهم وتقديرهم، سواء 
أم من األموات قال تعالى: }والذين جاءوا من 
الذين  وإلخواننا  لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم 
غا  قلوبنا  ف��ي  جت��ع��ل  وال  ب��اإلمي��ان  سبقونا 
وقوله  رح��ي��م{  رؤوف  إن��ك  رب��ن��ا  آم��ن��وا  للذين 
تعالى: }إن الله يدافع عن الذين آمنوا{ وقال 
تعالى: }والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير 
مبينا{  وإثما  بهتانا  احتملوا  فقد  اكتسبوا  ما 
وثبت في حديث البخاري عن أبي هريرة [ 
عن رس��ول الله ] أن الله عز وج��ل ق��ال في 
آذنته  فقد  وليا  لي  آذى  »من  القدسي:  حديثه 

باحلرب«.
وقال د.الطبطبائي إن العلماء هم ورثة األنبياء 
ما  اإلسامية مبثل  القمم  تبتلى  أن  وال عجب 
ابتليت به، وماداموا كذلك فإنهم سيتعرضون ملا 
تعرض له األنبياء من سفاهة السفهاء املمزوجة 
ألسنتهم بسموم اجلهل إذ ال يهاجم العلماء إال 
أنفسهم  يشغلون  ال  والعلماء  أحمق،  أو  جاهل 
مشغولون  ألنهم  السفاسف؛  ه��ذه  على  ب��ال��رد 

بنشر نور الله وإنارة البصائر والسرائر.
على  املتطاولني  ه��ؤالء  أن  احمل��زن  وم��ن  وزاد، 

الذين يحملون  الفترة األخيرة تطاوال على علماء اإلسالم  شهدنا في 
علما وأدبا وخلقا رفيعا ومنهم العالم الفقيه الذي يقدم الرأي مشفوعا 
بالدليل والفتوى مدعومة باحلجة فماذا يريد املتطاولون على هؤالء 
تدانيها  ال  التي  الشرعية  العلمية  املكانة  وأصحاب  اإلسالمية  القمم 
وما  بهم؟  املسلمن  ثقة  وزعزعة  صورتهم  تشويه  الهدف  هل  مكانة؟ 
حداد،  بألسنة  القمم  هذه  سلقوا  ولو  حتى  ذلك  من  شيء  ببالغي  هم 
فاملسلمون جميعا يحيطون بهؤالء األعالم الرافعن لواء الدين احلنيف 
با يناسب مقامهم العلمي من ثقة وإجالل فما هو احلكم الشرعي في 

التعرض والتطاول على علماء الدين؟

الطعن بالعلماء حملة للهدم ال للبناء وللفسوق ال اإليمان
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احلميدة.
 ومن بعدهم يأتي التشرب من طرف األبناء 
ذكورا وإناثا، فتجد أغلب أفراد هذه األسرة 
الصحيح  الطريق  إلى  اهتدوا  وقد  املتدينة 
أو  آبائهم  ل��دى  أمامهم  يرونه  مبا  متأثرين 
التي  األس����رة  أح����وال  فتنصلح  أج���داده���م، 
النتشار  ف��ض��اء  املجتمع  م��ن  ب��ذل��ك  جت��ع��ل 
وال  تبني  التي  واالجتماعية  التربوية  القيم 

تهدم، وتطور وال تعود به القهقرى.
وبذلك كانت األسرة املغربية � مثل مثيالتها 
في شتى البالد اإلسالمية �  محضنا لالحتاد 
وتستطيع  احلضارية،  والتنشئة  والتالحم 
تؤدي  أن  بها  تتسم  التي  القوة  هذه  بفضل 
وظائفها التربوية واالجتماعية واالقتصادية 
املطلوبة أداء سليماً دون انحراف في املنهج 

وال فساد في املنشأ..
  وتبني الدراسات االجتماعية التي أجريت 
في السنوات القليلة األخيرة أهمية التدين 
التدين  أن  من  بالرغم  املغربية،  األس��ر  في 
كسلوك وعقيدة ال يحتاج إلى دراسات، لكن 

البأس من االستئناس بها في هذا املقام.

متماسكة  أس��رة   � كذلك  األس��ر  العديد من 
حترص  كما  دينها  على  وحت��رص  ومتحابة 
على أم��ور حياتها، فتجد اجل��د واجل��دة أو 
العبادات  أداء  أكثر حرصا على  األب واألم 
وف��رائ��ض ال��دي��ن م��ن ص��الة وص��ي��ام وزكاة 
عن  والنهي  باملعروف  واألم��ر  اخلير  وفعل 
امل��ن��ك��ر وال��ت��ع��ام��ل احل��س��ن وح��س��ن اجلوار 
اإلسالمية  القيم  وشتى  والتضامن  والتآزر 

فما مظاهر هذا الوهن الذي لم يعد خافيا 
على أحد؟، وما أسبابه وكيف ميكن العودة 
لتدرأ  احلميدة  القيم  منابع  إلى  جديد  من 

عنها طوفان العوملة ورياح اإلفساد؟.
األسرة والتدين

األص����ل ف���ي األس�����رة امل��غ��رب��ي��ة ه���و تدينها 
وفطرتها اإلسالمية النقية، فكانت وما زال 

التي  والوظائف  لألدوار  القصوى  األهمية  حول  اثنان  يختلف  ال 
بتوجيه  تقوم  رئيسة  نواة  باعتبارها  األسرة  بها  تضطلع  أن  ينبغي 
على  قادرين  أبناء  حتضير  خالل  من  أفضل،  مستقبل  نحو  املجتمع 
عناصر  جتعلهم  التي  بالطريقة  محيطهم  ومع  احلياة  مع  التفاعل 

إيجابية تؤثر وتتأثر، تصلح نفسها وتصلح غيرها.
وقيمها  دينها  على  محافظة  أسرة  بكونها  املغربية  األسرة  وُتعرف 
منذ أجيال وعقود خلت؛ حيث إنها كانت مضرب األمثال في الصالح 
مقدساته  واحترام  الدين  توجهات  على  احملافظة  وفي  واإلصالح 
أفضت  للعوملة  الهوجاء  الرياح  أن  غير  احملافل.  كل  في  عنها  والذود 
ما  وأفسدت  األسرية،  القيم  هذه  في  ومؤثرة  حاسمة  حتوالت  إلى 
وعائالت  أسرار  لتعوضها  املتماسكة  األسرة  مقومات  من  أفسدته 

منخورة ومنهوكة القوى. 

حتديات العولـمـة
 وتحوالت المجتمع

األسرة المغربية..

حسن األشرف ـ املغرب
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وق���د ك��ش��ف��ت دراس����ة ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة لدى 
امل��غ��ارب��ة ال��ت��ي أجن���زت قبل أش��ه��ر ع��دة أن 
الشباب أكثر معرفة بالدين من جيل الشباب 

السابق بنسبة ٪65.7.
ال��دي��ن ع��ن��ص��راً محورياً  ال���دراس���ة  وع���دت 
نسبة  أن  باعتبار  باملغرب،  األسر  حياة  في 
يعيرون  املائة من املستجوبني  60.52٪ في 
املمارسات  وترتفع  كبيرا،  اهتماما  ال��دي��ن 
الدينية مع التقدم في السن، وزادت الدراسة 
امل��ائ��ة م��ن املغاربة م��ع ارتداء  أن   84 ف��ي 
ألسباب  منهم   ٪64.9 للحجاب،  ال��ن��س��اء 
دليال  احلجاب  يعدون  منهم   ٪75 و  دينية، 

على املرأة املسلمة.

عدة  تعاني  وجعلها  نضارتها  أفقدها  الذي 
ونفسية  اج��ت��م��اع��ي��ة  وت��ف��ك��ك��ات  ت��ص��دع��ات 

خطيرة.
بنخلدون،  س��م��ي��ة  ال���دك���ت���ورة  ذل���ك  وت���ؤك���د 
املغربية،  ل��ل��م��رأة  ال���زه���راء  م��ن��ت��دى  رئ��ي��س��ة 
بالكثير  مصابة  املغربية  األس��رة  تعد  التي 
الفتور أمام أمواج التحوالت والتغيرات  من 
املتسارعة املتتالية التي يشهدها العالم في 
وأصابها  جهة،  من  احلياة  مناحي  مختلف 
أمام  م��ن احل��ي��رة  الكثير  أخ���رى  م��ن ج��ه��ة 
ترتدي  التي  امل���راة  ال��ت��ص��ورات ح��ول  بعض 

احلجاب..
أعطت  وتبعاتها  العوملة  أن  بنخلدون  وت��رى 
ل��أس��رة ت��ص��ورا ج��دي��دا غ��ي��ر ال��ع��دي��د من 
األسرة  عليها  تنبني  التي  واألس��س  املعايير 
وبنياتها  األس��رة  بتفكك  ينذر  املغربية؛مما 
احلضاري،  دوره�����ا  أداء  ع���ن  وإع��اق��ت��ه��ا 
فضال عن تخليها عن مركزيتها في النظام 
االج���ت���م���اع���ي، ال���ش���يء ال�����ذي أف�����رز بعض 
وال��غ��ري��ب��ة ع���ن املجتمع  ال���ش���اذة  امل��ظ��اه��ر 
وتشريعاته  احلنيف  اإلسالمي  ديننا  وقيم 
ال��وس��ط��ي��ة وال��س��م��ح��ة، وم��ن��ه��ا ت��زاي��د نسبة 
ال��ع��زوب��ي��ة وع����زوف ال��ش��ب��اب ع��ن ال����زواج، 
وارتفاع معدالت الطالق والتحرش اجلنسي 

وزيادة األطفال املشردين..
األسرة املمتدة والنووية

مؤثرة  اخ��ت��الالت  املغربية  األس���رة  وع��رف��ت 
املتالحقة،  ال��ق��ي��م��ي��ة  ال���ت���ح���والت  ب���داع���ي 
فأضحت األسرة نووية تتكون من األب واألم 
أس���رة ممتدة  ك��ان��ت  أن  بعد  واألب��ن��اء فقط 
يسمى  فيما  تعيش  األس��رة  كانت  أن  وبعد 
األب  الذي يضم  املنزل  أي  الكبيرة،  بالدار 
واألم واجلد واجلدة أو العم والعمة وغيرهم 

من أفراد األسرة. 
ومرد هذا التحول اقتصادي باألساس؛ حيث 
احلياة  ومتطلبات  العيش  صعوبات  ب��ات��ت 
مع  يعيش  أن  الشاب  على  تفرض  املتزايدة 
زوجته وحدهما في منزل، بعيدا عن عائلته 
من والديه وإخوته من أجل خفض التكاليف 

واملصاريف.
جعل  تدريجيا  املمتدة  األس��رة  ان��دث��ار  لكن 
أن  باعتبار  بها،  حتف  املخاطر  من  الكثير 

من   ٪  66 أن  ذات���ه���ا  ال����دراس����ة  وج������اءت 
يتضمن  اإلس��الم  أن  يعتقدون  املستجوبني 
ازداد  كلما  النسبة  وترتفع  احللول،   جميع 
املرء في السن، كما بينت الدراسة أن ٪73 
من  و٪65.7  يومي،  بشكل  الصالة  يقيمون 

هذه الشريحة أكدوا أنهم يصلون بانتظام.
حتوالت أسرية 

ل��ك��ن ه���ذا ال���واق���ع ال����ذي ي���دل ع��ل��ى جتذر 
الطيبة  والقيم  احلميدة  واخلصال  التدين 
برياح  حاليا  يصطدم  املغربية  األسر  داخل 
عاتية أت��ت من اخل���ارج، وه��ي ري��اح العوملة 
من  ال��ع��دي��د  فتأثر  ت���ذر،  وال  تبقي  ال  ال��ت��ي 
الشيء  التحرر،  وب��أج��واء  بالتغريب  األس��ر 



املغرب

38

ن - 10 /2011/1م
الفرق���ان  615 - 6  صف���ر  1432ه���� -  االثن���

االجتماعية والنفسية اخلطيرة.
أن احلل قد يكون في اإلرشاد  وترى أيضاً 
في  دورا  ي���ؤدي  أن  ميكنه  ال���ذي  األس����ري 
األسرة  لها  تتعرض  التي  التصدعات  درء 
وتأهيلها  قدراتها  وتنمية  فضائها  وتقوية 
عدة،  وس��ائ��ل  خ��الل  م��ن  بوظائفها  للقيام 
هادفة  أس��ري��ة  ثقافة  إش��اع��ة  أب��رزه��ا:  لعل 
واألخالقي  التعاقدي  البناء  وتعزيز  وبناءة 
لأسرة، وتشجيع التماسك األسري وإرشاد 
املقبلني على الزواج،  والتدخل إلصالح ذات 
البني، وأيضا إقرار مفهوم العدل واإلنصاف 
والندية  امل��ث��ل��ي��ة  امل���س���اواة  ب���دل  وال��ك��رام��ة 
ت��ره��ق جميع أط���راف األس���رة وتهدد  ال��ت��ي 

بتفكيكها.
وشددت الناشطة اإلسالمية على أنه ينبغي 
أن تشتغل جميع املؤسسات التي تساهم في 
بناء الوعي وتأهيل اإلنسان معرفيا وثقافيا 
وروحيا، سواء تعلق األمر بالتربية والتكوين 
أو اإلعالم أو املساجد واجلمعيات والهيئات 
السياسية، في غرس قيم التضامن والتراحم 
بني الرجل واملراة منذ نعومة أظفارهما إلى 
أن يبلغا سن الزواج ويقدر الله لهما تأسيس 
واحلضاري  املسلم  اإلن��س��ان  تُ��َخ��ّرج  أس���رة 

الفعال واإليجابي.

على التراحم والتعاطف، بل على كم يتمكن 
الفرد من الزيادة في موارد األس��رة، وذلك 
الصعوبات  إلى  كثير من األحيان  راجع في 

االقتصادية التي تؤثر على األسرة.
واملالي  االقتصادي  العامل  عنبي،  وبحسب 
ال��ذي تقاس به شخصية  املقياس  صار هو 
املرء وعطاءاته ومركزه داخل األسرة، حتى 
إن األب أضحى مجرد ممون للعائلة واملسؤول 
فقط من حاجياتها ومتطلباتها املالية، وفقد 
بالتالي وظيفته التربوية واالجتماعية أو كاد 

يفقدها بالتدريج.
اإلرشاد األسري

التغلغل  في  آخ��ذة  املظاهر  هذه  كانت  وإذا 
كاملجتمع  محافظ  مجتمع  ف��ي  واالن��ت��ش��ار 
املغربي، فإنه من اخلطأ اجلزم بأن الوقت 
قد فات إلصالح مكامن اخللل؛ حيث توجد 
إمكانيات لذلك من خالل عدة آليات وطرق 
تتيح العودة من جديد إلى األسرة املتماسكة 
العوملة  ري��اح  وج��ه  في  تقف  التي  واملتحابة 
إيجابياتها  تستثمر  خ��وف،  دون  الكاسحة 

وتنأى بنفسها عن سلبياتها ومخاطرها.
وترى د. سمية بنخلدون أن مثل هذه املظاهر 
تستدعي إيالء األسرة املغربية ما تستحق من 
العناية واحلث على احلفاظ على متاسكها 
وآثارها  التفكك  مظاهر  كل  من  والتحذير 

ك��ان��ت تشتمل ع��ل��ى اجلد  امل��م��ت��دة  األس����رة 
ال��ع��م واخل�����ال وغيرهم  واجل�����دة وأح��ي��ان��ا 
حيث يعدون مبثابة صمامات أمان لأسرة 
من  بالكثير  يحيطونهم  وك��ان��وا  وأف��راده��ا، 
احلنان والعطف، وكانوا يوجدون دائما في 
املواقف احلرجة والصعبة ليقدموا يد العون 
ومينعوا األسرة من الوقوع في االنحرافات 

االجتماعية.
التي حملتها  االجتماعية  التحوالت  وبسبب 
العوملة، وأيضا اقتحام بعض القيم الدخيلة 
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع امل��غ��رب��ي وال���ت���ي أت����ت إليه 
واملسلسالت  اإلع����الم  وس��ائ��ل  ط���رف  م��ن 
الوازع  ضعف  وبسبب  والتركية،  املكسيكية 
ال��دي��ن��ي أض��ح��ت األس����رة ف��ي م��ه��ب الريح 
ب��س��ب��ب ال��رغ��ب��ة ف���ي ال��ت��ق��ل��ي��د وات���ب���اع تلك 
األمناط االجتماعية والسلوكية على مستوى 

اللباس والقيم ومختلف أشكال احلياة.
األسري  التفكك  ش��رارة  اندلعت  وبالتالي، 
ب��س��ب��ب ارت���ف���اع ن��س��ب��ة ال���ط���الق ال����ذي جر 
الشوارع  أطفال  بإنتاج  املجتمع  على  الوبال 
أو األطفال املشردين، كما أن املجتمع صار 
يعرف ما يسمى باألمهات العازبات والتحرش 

اجلنسي واالغتصاب وغيرها من اجلرائم.
الفردانية والتنقيد

التي ص��ارت تهدد  التحوالت األخ��رى  وم��ن 
في  اإلخصائي  يسميها  التي  تلك  املجتمع 
عنبي  الرحيم  عبد  الدكتور  االجتماع  علم 
املغربي خالل  املجتمع  و)تنقيد(  بالفردانية 

السنوات القليلة األخيرة.
أضحت  الفردانية  ب��أن  ذل��ك  عنبي  ويشرح 
أفراد  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى  ظ��اه��رة تطغى 
امل��ج��ت��م��ع، ول���م ي��ع��د ذل���ك ال��ت��ك��اف��ل والتآزر 
االجتماعي حاضرا بقوة كما كان في سنوات 
خلت، لدرجة أن عالقات اجليران في بعض 
وباردة،  فاترة  صارت  خاصة  الكبرى  املدن 
ي��ع��رف ج���اره وال يواسيه  ي��ع��د  ل��م  واجل����ار 
وباتت  حلزنه،  يحزن  وال  لفرحه  يفرح  وال 
والصالت  كثيفة  اجل���ي���ران  ب��ني  احل���واج���ز 

بينهم شبه منعدمة.
أن  هو  به  فاملقصود  املجتمع،  »تنقيد«  أم��ا 
عامل النقد واملال بات هو املهيمن في أغلب 
احلاالت، ولم تعد العالقات األسرية تنبني 
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أخبار الجمعية

أعلن رئيس جلنة الفردوس للزكاة والصدقات 
إحياء  جلمعية  التابعة  واإلرش����اد  وال��دع��وة 
انطالق  املطيري،  سعود  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث 
املسلمني  وارش����اد  لتوعية  »ح��س��ب��ن��ا«  حملة 
واملخالفات  احمل����اذي����ر  ح����ول  وامل���س���ل���م���ات 
ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي ه���ذه األي����ام مّمن 
ي��س��م��ون ب��ال��رق��اة ال��ش��رع��ي��ني، وه���م بعيدون 
جعلوا  حيث  الشريعة،  تعاليم  عن  البعد  كل 
ألطماعهم  ستاراً  الشرعية  الرقية  هذه  من 

الشخصية ولهفتهم لكسب املال.
وأضاف: نتابع هذه احلملة التي تقوم عليها 
جماعة من األخوات الفاضالت، الالتي نذرن 
والذود  واملسلمني،  اإلسالم  أنفسهن خلدمة 
ع��ن أع����راض أخ��وات��ه��ن امل��س��ل��م��ات، بكشف 
احلقائق واألسرار، وإماطة اللثام، وبيان زيف 

دعوى هؤالء املدعني بأنهم رقاة شرعيون.
استحسان  احل��م��ل��ة  ه���ذه  الق���ت  ل��ق��د  وزاد: 
ومباركة كل الغيورين من جميع شرائح املجتمع 
الكويتي، ملا وجدوه من ثمرة طيبة، وذلك من 
خالل مقاطعة كثير من النساء الالتي يترددن 
الشرعية.  الرقية  مدعي  وبيوت  مراكز  على 
كما أثمرت ضرب املدعني املزيفني منهم في 
عقر دارهم، بأن تعاونت وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة للمباحث اجلنائية وعلى رأسها 
املدير العام لإلدارة العامة للمباحث اجلنائية 
اليوسف الصباح واجلنود  اللواء الشيخ علي 

البواسل في توقيف وإبعاد كثير منهم.
االستمرار  الداخلية  وزارة  املطيري  وناشد 
شرور  م��ن  املجتمع  حلماية  النهج  ه��ذا  على 
هؤالء املزيفني املدعني للرقية الشرعية، كما 

بهذا  املعنية  ال��دول��ة  وزارات  جميع  ناشد 
األمر وجميع املؤسسات احلكومية واألهلية 
أخواتنا  أي��دي  على  واألخ��ذ  العون  يد  مد 
الفاضالت بحملة »حسبنا«، للمضي ُقدما 
في إجناح وحتقيق الهدف املرجو من هذه 
والشؤون  األوقاف  وزارة  احلملة خصوصاً 
اإلس���الم���ي���ة، مل���ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا من 
مسؤولية حماية الشريعة اإلسالمية من كل 

مدع يشوه صورة اإلسالم والسنة النبوية.
أن  األوق���اف  وزارة  على  املطيري  واق��ت��رح 
تقوم على سبيل املثال بتعميم خطبة جمعة 
من  للتحذير  الكويت  مساجد  جميع  ف��ي 
هؤالء املدعني وبيان عظم جرمهم املتمثل 
في هتك األع��راض وسلب األم��وال باسم 
الرقية الشرعية، وأيضا بدعوة جميع أئمة 
مساجد الكويت العمل على حتذير جموع 
بالذهاب  لنسائهم  السماح  بعدم  املصلني 
أموالهم  ع��ل��ى  واحل������رص  ه������ؤالء،  إل����ى 

وأعراضهم منهم.
أعضاء  من  الغيورين  املطيري  ناشد  كما 
مجلس األمة للعمل على تشريع القوانني، 
التي تنظم هذه األعمال، بأن تكون مراكز 
تتبع وزارة األوقاف وحتت إشرافها، حيث 
ومعرفة  منهم  ال��ص��ادق��ني  بتأهيل  ت��ق��وم 
بالرقية  إمل��ام��ه��م  وم����دى  ع��ل��م��ه��م،  درج����ة 
املطيري  طالب  كما  الصحيحة.  الشرعية 
القوانني  ب��إي��ج��اد  األم���ة  مجلس  أع��ض��اء 
ال��ص��ارم��ة بحق امل��دع��ني م��ن ه���ؤالء، حتى 
نحمي  وحتى  الكاذب،  من  الصادق  يعرف 

املجتمع من شرورهم.

سعود المطيري: حملة »حسبنا« آتت أكلها ونرجو 
من »الداخلية« استمرار مطاردة مدعي الرقية

معًا إلعمار شرق السودان
ت��ق��ي��م ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ف���ي ج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء التراث 
اإلس��الم��ي ملتقى ن��س��ائ��ي��ًا ب��ع��ن��وان: )م��ع��ًا إلع��م��ار شرق 
السودان(، وذلك في متام الرابعة من عصر غد األربعاء.

وسيتم خالل امللتقى تنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة، 
م��ث��ل: احمل��اض��رة اإلمي��ان��ي��ة وامل��س��اب��ق��ات الثقافية ف��ض��اًل عن 
سيخصص  ال��ذي  اخلير  وطبق  باألطفال،  اخلاصة  البرامج 
ريعه ملصلحة األعمال اخليرية التي تقوم بها اللجنة، علمًا 
بأن امللتقى سيقام في املقر الرئيسي للجنة النسائية الكائن 

في قرطبة ق 5، مقابل مركز قرطبة الصحي.
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الفرق���ان  611 - 7  ا

أوجد  الذي  وهو  واألرض،  السماء  خلق  الذي  – هو  – تعالى  الله  إن 
على  النهار  ومكور  النهار،  على  الليل  يكور  الذي  وهو  واملاء،  اليابس 
الليل، وهو الذي يأتي بالصيف احلار وبالشتاء البارد، ال إله إال هو 
العزيز احلكيم. ولنا مع قدوم قليل من البرد هذه األيام بعض تأمالت 

وذكر بعض األحكام:
َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َعْن النَِّبِيّ ]  َقاَل: “اْشتََكْت 
النَّاُر ِإلَى َرِبَّها َفَقالَْت: يَا َرِبّ أََكَل بَْعِضي بَعضاًً 
َونََفٍس  تَاِء،  الِشّ نََفٍس ِفي   : ِبنََفَسْيِ  لََها  َف��َأِذَن 
 ، ِرّ ِمْن اْلَ ��ُدوَن  َما َتِ أََشُدّ  َفُهَو  يِْف.  ِفي الَصّ
ْمَهِريِر” رواه البخاري.  ُدوَن ِمْن الَزّ َوأََشُدّ َما َتِ
قال ابن عبد البر – رحمه الله – هذه الشكوى 
رحمه  بلسان املقال. وقال القاضي عياض – 
رحمه   – القرطبي  إنه األظهر. وقال  الله -: 
الله -: ال إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. 
قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج 
وقال  أول��ى.  حقيقته  على  فحمله  تأويله  إلى 
نحو ذل��ك ث��م قال:  رح��م��ه ال��ل��ه –  ال��ن��ووي – 
وتنفسها  ال��ص��واب.  ه��و  حقيقته  على  حمله 

على القيقة.
واملراد بالزمهرير شدة البرد، وال إشكال من 
وجوده في النار ففيها طبقة زمهريرية نسأل 

الله العافية.
إل���ى خالقها،  اش��ت��ك��ت  ع��ن��دم��ا  ال���ن���ار  ف��ه��ذه 
والشكوى كانت من أنه قد أكل بعضها بعضاً، 
يعذب  مبن  وكيف  داخلها؟  في  بالذي  فكيف 
فيها؟ وكيف مبن حكم الله عليه باخللود فيها؟ 
فشفقًة من الله بهذه النار التي خلقها إلحراق 
ال��ك��ف��ار وامل��ن��اف��ق��ي وال��ع��ص��اة وم���ن يستحق 
دخولها، أذن لها بنفسي، نفس في كل موسم 

إاّل نفس من  فأشد ما جند من ال��ر ما هو 
أنفاس جهنم، وأشد ما جند من البرد أيضاً ما 
هو إاّل نفس من أنفاس جهنم. قال رسول الله: 
أك��ل بعضي  إل��ى ربها وق��ال��ت:  ال��ن��ار  »اشتكت 
الشتاء،  في  نفسا  نفسي:  لها  فجعل  بعضا، 
الشتاء  في  نفسها  فأما  الصيف،  في  ونفسا 

فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فَسُموم«.
لبس الشتاء من اجللي�د جلودا

فالبس فقد بََرد الزمان بُرودا
كم مؤمن قرصته أظفار الشتا

فغدا لسكان اجلحي�م حسودا
وترى طيور املاء في وكناته�ا

تخت�ار حر النار والّس�ّفودا
وإذا رميت بفضل كأسك في الهوا

عادت عليك من العقيق عقودا
يا صاحب العودين ال تهملهم�ا

ح�رك لنا عوداً وحّرق عودا
وهذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ ابن عثيمي 
– رحمه الله – : هناك من ينسب شدة البرد 
أو الر للعوامل املناخية أو لطبقة األوزون، أو 
لدوران الكرة األرضية فهل يصح هذا التأويل؟ 
فكان اجل��واب: ال شك أن ش��دة ال��ر وشدة 
ووجودها  معلومة،  طبيعية  أسباب  لها  البرد 
عَزّ وجَلّ  -  بأسبابها من متام حكمة الله – 

اخللق  خلق   – وتعالى  سبحانه   – أن��ه  وبيان 
ال  مجهولة  أسباب  وهناك  نظام،  أكمل  على 
»اْشتََكْت  الرسول]:  قول  مثل  نحن،  نعلمها 
النَّاُر ِإلَى َرِبَّها َفَقالَْت يَا َرِبّ أََكَل بَْعِضي بَْعًضا 
تَاِء َونََفٍس ِفي  : نََفٍس ِفي الِشّ َفَأِذَن لََها ِبنََفَسْيِ
ِرّ َوأََشُدّ  ُدوَن ِمْن اْلَ يِْف َفُهَو أََشُدّ َما َتِ الَصّ
غير  وهذا سبب  ْمَهِريِر”.  الَزّ ِمْن  ��ُدوَن  َتِ َما 
معلوم، اليُعلم إال بطريق الوحي وال حرج على 
معلوم  سبب  إل��ى  الشيء  يضيف  أن  اإلنسان 
ح��س��اً أو ش��رع��اً ل��ك��ن ب��ع��د ث��ب��وت أن���ه سبب 
سبباً  ك��ان  أو  وهمياً  سبباً  ك��ان  وإن  حقيقي، 
مبنياً على نظريات ال أساس لها فإنه ال يجوز 
اعتمادها؛ ألن إثبات الوقائع أو الوادث إلى 
أسباب غير معلومة ال عن طريق الشرع، وال 
عن طريق الس يدخل فيما نهى الله عنه في 
ْمَع  قوله: }َوالَ تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم ِإَنّ الَسّ
َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد ُكُلّ أُول�ِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً{ 

)اإلسراء: 36(.
الشتاء  ب���رودة  م��ن  ال��ن��اس  ينزعج بعض  وق��د 
وفي  الصيف،  حر  من  بعضهم  يتضايق  كما 
كٍل منهما وفي تقلب األحوال عموماً مصالح 
رحمه الله:  وحكم. قال العالمة ابن القيم – 

بقلم: فضيلة الدكتور ناصر بن محمد األحمد

من األحكام الشرعية 
المتعلقة بفصل الشتاء 
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»ث��م تأمل بعد ذل��ك أح��وال ه��ذه الشمس في 
األزمنة  ه��ذه  إلق��ام��ة  وارت��ف��اع��ه��ا  انخفاضها 
إذ  والكم،  املصالح  من  فيها  وما  والفصول 
لو كان الزمان كله فصاًل واحداً لفاتت مصالح 
الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفا كله لفاتت 
لفاتت  كان شتاء  ولو  الشتاء،  منافع ومصالح 
كله أو  مصالح الصيف، وكذلك لو كان ربيعاً 

خريفاً كله«.
ثم بدأ – رحمه الله – يذكر بعض فوائد البرد 
ودخول فصل الشتاء فقال: »ففي الشتاء تغور 
الرارة في األجواف وبطون األرض واجلبال، 
الظواهر  وتبرد  وغيرها،  الثمار  مواد  فتتولد 
السحاب  فيحصل  ال���ه���واء،  ف��ي��ه  ويستكثف 
األرض  حياة  به  ال��ذي  وال��ب��َرد  والثلج  واملطر 
وأهلها واشتداد أبدان اليوان وقوتها، وتزايد 
حللته حرارة  ما  واستخالف  الطبيعية  القوى 
ال��ص��ي��ف م��ن األب�����دان، وف���ي ال��رب��ي��ع تتحرك 
الشتاء،  ف��ي  امل��ت��ول��دة  امل���واد  وتظهر  الطبائع 
فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك 
الهواء  يحتد  الصيف  وفي  للتناسل،  اليوان 
وتنحل فضالت  الثمار  فتنضج  جداً  ويسخن 
األب��دان واألخ��الط التي انعقدت في الشتاء، 

ولهذا  األج���واف،  إل��ى  وتهرب  ال��ب��رودة  وتغور 
الطعام  املعدة  العيون واآلب��ار وال تهضم  تبرد 
األطعمة  من  الشتاء  في  تهضمه  كانت  التي 
التي  بالرارة  تهضمها  كانت  ألنها  الغليظة؛ 
سكنت في البطون، فلما جاء الصيف خرجت 
البرودة  وغ��ارت  إل��ى ظاهر اجلسد  ال���رارة 
فيه، فإذا جاء اخلريف اعتدل الزمان وصفا 
ال��س��م��وم، وجعله  ذل��ك  وب���رد فانكسر  ال��ه��واء 
وبرد  الصيف  بي سموم  برزخاً  بحكمته  الله 

الشتاء. انتهى كالمه – رحمه الله.
ولشيخ ابن القيم، وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية 
– رحمه الله – كالم نفيس كان يتحدث فيه – 
رحمه الله – على هروب الشيء من ضده، وأن 
كثيراً من األشياء ميكن أن تقاوم بأضدادها، 
عامة  اجلميع  يحتاجها  مهمة  ق��اع��دة  وه��ذه 
بكالم  لقاعدته  ف��َم��ّث��ل  خ��اص��ة،  وامل��ص��ل��ح��ون 
الله:  رح���م���ه   – ف���ق���ال  م��وض��وع��ن��ا  ي��ن��اس��ب 
ويبرد  الشتاء،  ف��ي  اإلن��س��ان  ج��وف  »ويسخن 
ف��ي ال��ص��ي��ف؛ ألن��ه ف��ي ال��ش��ت��اء ي��ك��ون الهواء 
الرارة  فتهرب  ال��ب��دن  ظ��اه��ر  فيبرد  ب����ارداً 
إلى باطن البدن؛ ألن الضد يهرب من الضد، 
البرودة  فتظهر  إلى شبيهه،  ينجذب  والشبيه 
إلى الظاهر، ولهذا يسخن جوف األرض في 
األجواف  وتبرد  كله،  اليوان  وجوف  الشتاء 
في الصيف لسخونة الظواهر فتهرب البرودة 
الله  رحمه   – كالمه  انتهى  األج����واف«.  إل��ى 
الضد،  من  يهرب  الضد  ب��أن  عرفت  ف��إذا   -
أدركت وعرفت  إلى شبيهه،  ينجذب  والشبيه 
إاّل  املعصية  رّق  م��ن  للتخلص  طريق  ال  بأنه 
بضدها وهي الطاعة، وأنه إذا ارتاحت نفسك 
ب��اجل��ل��وس م��ع ال��ع��ص��اة، ف��ه��ذا م��ن اجنذاب 

الشبيه إلى شبيهه، والله املستعان.
الظهر في  باإلبراد بصالة  السنة  لقد جاءت 
أَِبي  ف��َع��ْن  ال��ن��اس  على  تخفيفاً  الصيف  ح��ر 
َق��اَل: »ِإَذا اْشتََدّ   [ َع��ْن ال��نَّ��ِب��ِيّ ُه��َريْ��َرةَ [ 
��ِرّ ِمْن  ةَ اْلَ الِة، َف��ِإَنّ ِش��َدّ ��ُرّ َف��َأبْ��ِرُدوا ِبالَصّ اْلَ
َفيِْح َجَهنََّم«. رواه البخاري. وكان رسول الله] 
إذا اشتد البرد بّكر بالصالة، وإذا اشتد الر 
أبرد بالصالة. عن أبي ذر - رضي الله عنه - 
قال: كنا مع النبي]  في سفر فأراد املؤذن 
»أب��رد، ثم أراد أن  ي��ؤذن للظهر فقال]:  أن 
التلول،  أب��رد، حتى رأينا فيء  له:  يؤذن فقال 
فقال النبي]: إن شدة الر من فيح جهنم، 
فإذا اشتد الر فأبردوا بالصالة« متفق عليه. 
وهذا الكم خاص بصالة الظهر وأما صالة 
اجلمعة وإن كانت في وقت الظهر فإنها تصلى 
في وقتها حتى في الر. قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية – رحمه الله: »وأما اجلمعة فالسنة 
األزمنة؛  جميع  في  وقتها  أول  في  تصلى  أن 
ألن النبي] كان يصليها في أول الوقت شتاًء 
وصيفاً، ولم يؤخرها هو وال أحد من أصحابه، 
بل رمبا كانوا يصلونها قبل الزوال، وذاك ألن 
إليها،  التبكير  الناس يجتمعون لها، إذ السنة 

ففي تأخيرها إضرار بهم«.
ركعتي  في  اإلم��ام  يقرأ  أن  السنة  ب��أن  ونعلم 
ثبت  كما  واملنافقون  اجلمعة  بسورة  اجلمعة 
النبي]  أن  وثبت  مسلم،  صحيح  ف��ي  ذل��ك 
أيضاً  ذل��ك  ثبت  والغاشية  بسبح  ي��ق��رأ  ك��ان 
اإلمام  ي��ق��رأ  أن  والسنة  مسلم،  صحيح  ف��ي 
مرة بهذا ومرة بهذا لئال تهجر السنة، ولكن 
الله-  رحمه   – عثيمي  اب��ن  الشيخ  ق��ال  كما 
لو أن اإلمام راعى أحوال الناس ففي الشتاء 
البارد قرأ بسبح والغاشية ولم يقرأ باجلمعة 
واملنافقون تيسيراً على الناس، ومثله في أيام 
النبي]  وذلك ألن من هدي  الشديد،  الر 
أنه ما خّير بي أمرين إال اختار أيسرهما ما 

لم يكن إثماً.
بوب اإلمام الترمذي – رحمه الله – في سننه 
فقال: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. ثم 
أخرج بسنده َعْن َعاِمِر بِْن َمْسُعوٍد َعْن النَِّبِي] 
تَاِء«.  الِشّ ِفي  ��ْوُم  ال��َصّ الْ��َب��اِرَدةُ  »الَْغِنيَمُة  َق��اَل: 
ب��اردًة لصول  حديث صحيح. وكانت غنيمًة 

لو أن اإلمام راعى 
أحوال الناس ففي 

الشتاء البارد قرأ بسبح 
والغاشية ولم يقرأ 

بالجمعة والمنافقون 
تيسيرًا على الناس
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املؤمن على الثواب بال تعب كثير، فالصوم في 
بالعطش  الصائم  فيه  البارد ال يحس  الشتاء 
النهار،  لقصر  اجل��وع  بألم  وال  اجل��و  ل��ب��رودة 

فحقاً إنها لغنيمة باردة، فأين أصحابها؟
لقد عّذب الله أقواماً بالريح الباردة في الشتاء 
كقوم عاد كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقد 
السحاب  وه��و  مخيلة  رأى  إذا  النبي]  ك��ان 
الذي يخال فيه املطر أقبل وأدبر وتغير وجهه 
فقالت له عائشة - رضي الله عنه - إن الناس 
عائشة  “يا  فقال:  استبشروا  مخيلة  رأوا  إذا 
وما يؤمنني، قد رأى قوم عاد العذاب عارضاً 
مستقبل أوديتهم فقالوا هذا عارض ممطرنا، 
قال الله تعالى: }بل هو ما استعجلتم به ريح 

فيها عذاب أليم{.
ومن عجائب فصل الشتاء أنه وقت ال يناسب 
ن��ب��ات األس��ن��ان عند األط��ف��ال ومثله ف��ي حر 
الصيف فإنه رمبا سبب للطفل التقيؤ والمى 
وسوء املزاج، ذكر ذلك ابن القيم – رحمه الله 
– وقال: إن أفضل وقت لذلك، نباتها في الربيع 
واخلريف، ووقت نباتها لسبعة أشهر وقد تنبت 
في اخلامس، وقد تتأخر إلى العاشر، فينبغي 

التلطف في تدبيره وقت نباتها.
ومن العجائب: أن من حكم الله – تعالى- أن 
أو  الصيف  في  أُك��ل  لو  الشتاء  وف��واك��ه  نبات 
األذى.  له  وسبب  البدن  أض��ر  لرمبا  العكس 
قال ابن القيم – رحمه الله –: »فلو كان نبات 
من  لصادف  الشتاء  في  يوافي  إمن��ا  الصيف 
الناس كراهية واستثقاالً بوروده مع ما كان فيه 
من املضرة لألبدان واألذى لها، وكذلك لو وافى 
ما في ربيعها في اخلريف أو ما في خريفها 
في الربيع، لم يقع من النفوس ذلك املوقع وال 
استطابته واستلذاذه ذلك االلتذاذ، ولهذا تد 
املتأخر منها عن وقته مملوالً محلول الطعم، 
وال يظن أن هذا جلريان العادة املجردة بذلك، 
ف��إن ال��ع��ادة إمن��ا ج��رت ب��ه ألن��ه وف��ق الكمة 
بها الكيم اخلبير«.  التي ال يخل  واملصلحة 

انتهى كالمه.
والبرد والصيف والشتاء:  ومن عجائب الر 
ابن ماجه في سننه  رواه  الذي  هذا الديث 
ب��ن أبي  امل��ؤم��ن��ي علي  ك��رام��ات أم��ي��ر  ضمن 

ْحَمِن  طالب - رضي الله عنه - فَعْن َعبِْد الَرّ
َمَع  يَْسُمُر  لَيْلَى  أَبُ��و  َك��اَن  َق��اَل:  لَيْلَى  أَِب��ي  بْ��ِن 
َعِلٍيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - َفَكاَن 
تَاِء  تَاِء َوِثَياَب الِشّ يِْف ِفي الِشّ يَلَْبُس ِثَياَب الَصّ
يِْف َفُقلْنَا لَْو َسَألْتَُه َفَقاَل: »ِإَنّ َرُسوَل  ِفي الَصّ
يَ��ْوَم َخيَْبَر  َوأَنَ��ا أَْرَم��ُد الَْعْيِ  ِإلَ��َيّ  اللَِّه] بََعَث 
. َفتََفَل ِفي  ُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَِّه ِإِنّي أَْرَمُد الَْعْيِ
َرّ َوالَْبْرَد«  َعيِْني ثَُمّ َقاَل: اللَُّهَمّ أَْذِهْب َعنُْه اْلَ

ا َواَل بَْرًدا بَْعَد يَْوِمِئٍذ. َقاَل: َفَما َوَجْدُت َحًرّ
إن من األحكام التي حتتاجها الناس واملتعلقة 
اجلوربي،  على  املسح  مسألة  غالباً:  بالشتاء 
وهي مسألة عقدية فقهية وقد ذكرها بعض 
العلماء في كتب العقائد، ومنهم ابن أبي العز 
النفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، وسبب 
الباطنية  الفرق  بعض  هناك  أن  لذلك  ذك��ره 
على اخلفي،  املسح  ينكرون سنّية  واملنحرفة 
رسول  ع��ن  الصحيحة  ال��س��ن��ة  ت��وات��رت  وق���د 
ال��ل��ه] ب��امل��س��ح ع��ل��ى اخل��ف��ي ي��ق��ول اإلمام 
قلبي  في  »ليس  تعالى:  الله  رحمه   – أحمد 
أربعون  فيه  ش���يء،  اخل��ف��ي  امل��س��ح على  م��ن 
حديثاً ع��ن رس��ول ال��ل��ه]«. ق��ال اإلم���ام ابن 
املعاد:  زاد  في   – تعالى  الله  رحمه   – القيم 
»صح عنه] أنه مسح في الضر والسفر، 
ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووّقت للمقيم يوماً 
وليلة، وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن في عدة 
أح��ادي��ث ح��س��ان وص��ح��اح، وك���ان ] ميسح 
ظاهر اخلفي، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، 
على  ومسح  والنعلي،  اجلوربي  على  ومسح 
وثبت  الناصية،  ومع  عليها  مقتصراً  العمامة 
ولم  أحاديث،  في عدة  وأم��راً  عنه ذلك فعاًل 
التي عليها قدماه، بل  يتكلف ضد حاله  يكن 

إن كانتا في اخلف مسح عليهما ولم ينزعهما، 
وإن كانتا مكشوفتي غسل القدمي ولم يلبس 

اخلف ليمسح عليه”. انتهى كالمه.
ميّرهما  ثم  باملاء  يديه  يبل  أن  املسح  وكيفية 
ع��ل��ى ظ��ه��ر اخل��ف��ي م��ن أط��راف��ه��م��ا مم��ا يلي 
األص��اب��ع إل��ى ال��س��اق م��رة واح���دة، ول��و مسح 
اليسرى،  واليسرى على  اليمنى،  اليمنى على 
فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده اليمنى فال 

حرج في ذلك.
أول مسحة مسحها  م��ن  امل��س��ح  م���دة  وت��ب��دأ 
وليس االبتداء من الدث بعد اللبس كما قال 
به البعض، فإذا لبس اإلنسان اجلورب لصالة 
الفجر ولم ميسح عليهما أول مرة إال لصالة 
الظهر فابتداء املدة من الوقت الذي مسح فيه 
ذلك  مثل  إل��ى  املقيم  فيمسح  الظهر  لصالة 

الوقت من الغد.
ط��ه��ارة، فطهارته  وه��و على  امل��دة  وإذا مت��ت 
بعد متام  انتقضت  ف��إذا  تنتقض،  باقية حتى 
ثم  توضأ،  إذا  رجليه  عليه غسل  وج��ب  امل��دة 

يلبس من جديد.
ومن متت مدته فنسي ومسح بعد متام املدة 
باملسح  صالها  التي  الصالة  يعيد  أن  فعليه 

الذي بعد متام املدة.
غالباً:  بالشتاء  املتعلقة  املسائل  م��ن  وأي��ض��اً 
مسألة صالة االستسقاء وقد نزول املطر، هل 

نصلي االستسقاء وقد نزل املطر؟
اجلواب: أننا ال نصلي وال نخرج للصالة وقد 
ن��زل امل��ط��ر. ق��ال اب��ن ق��دام��ة – رح��م��ه الله: 
خروجهم،  قبل  فُسقوا  للخروج  تأهبوا  “وإن 
وسألوه  نعمته  على  الله  وشكروا  يخرجوا  لم 

املزيد من فضله”.
رحمه الله: »وإذا  وقال الشيخ ابن عثيمي – 
يخرجوا،  أن  قبل  املطر  وأن���زل  الله  سقاهم 
ف��ال ح��اج��ة ل��ل��خ��روج، ول���و خ��رج��وا ف��ي هذا 
الال لكانوا مبتدعي، ألن صالة االستسقاء 
فال  س��ق��وا  ف���إذا  السقيا،  لطلب  ت��ش��رع  إمن��ا 
وهي  أخرى  وظيفة  عليهم  ويكون  لها،  حاجة 
سبحانه   – ال��ل��ه  فيشكرون  ال��ش��ك��ر،  وظيفة 
وتعالى – على هذه النعمة بقلوبهم وبألسنتهم 

وبجوارحهم« انتهى كالمه.

لو كان الزمان كله 
فصاًل واحدًا لفاتت 

مصالح الفصول 
الباقية فيه
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عبرنة مسميات متاجر القدس
بعدة  التحريف لألسماء  تتعمد  التي  العمل،  بها هذا  املناط  الوحيدة  الهيئة 
طرق منها ترجمة االسم إلى العبرية - العبرنة - مثل جبل الزيتون إلى هار 
وغيرما، وحتريف  القدس  غرب  دار شمال  هار  إلى  ال��رادار  وجبل  هزيتم، 
االسم العربي ليالئم اسماً عبرياً مثل كسال أصبحت كسلون واجليب جبعون 

والتحريف يتراوح بي استبدال حرف بآخر، إضافة أو حذفا. 
وال شك أن املؤسسات اليهودية تعتمد أكثر من منط لطمس وتزوير املعالم 
اإلسالمية في املدينة بالتعاون مع حكومة االحتالل كنمط اإلزالة كما حدث 
لدى حارة املغاربة ومسجد حي الشرف في 1967/6/10م، وقد يعمدون إلى 
حتويل املسجد إلى كنيس يهودي كما في مسجد النبي داود؛ حيث أقدمت 
السلطات اليهودية على إحداث تغيير في معالم املسجد، بعد إزالتها للكتابات 
القرآنية وما يوحي بأنه كان في األصل مسجداً. وقد يعمد إلى حتويل جزء 
النبي صموائيل شمال غرب  كما حدث في مسجد  كنيس  إلى  املسجد  من 

القدس. 
َعبَْرنة« أكثر من 7000   « الغاصب في  وجنحت الركة الصهيونية والكيان 
اسم ملواقع فلسطينية، منها أكثر من 5000 موقع جغرافي، ومئات عدة من 

األسماء التاريخية، وأكثر من 1000 اسم ملغتصبة يهودية. 
وهذا مثال حي لتعي األمة حجم املؤامرة التي مازالت مستمرة لسلب فلسطي 
والقدس من أصحابها تاريخا وتراثا مثلما سلبت منهم حسا وواقعا.. فاللص 
املغتصب كعادته يسيئه التذكير مبا سلبه وتنعم به، يعمل جاهدا على طمس 
كل القائق حول ما مت اغتصابه والكيفية التي سلكها في عملية السرقة!! 
الباحثة  ق��ول  حد  على  فعال  ح��دث  مبا  جهلها  على  العربية  اجلموع  لتبقى 
البريطانية روز ماري - في كتابها )من االقتالع إلى الثورة(: »لقد أدى االفتقار 
إلى تاريخ عربي صحيح لعملية االقتالع التي لم تذكر إال مجزأة  باجلمهور 

العربي إلى البقاء على جهله مبا حدث فعال«.

الزمن في مشروع  أنها تسابق  بلدية القدس يبدو 
ال���ت���ي فرضتها  ال����ق����رارات  ال���ق���دس، وم����ن  ت��ه��وي��د 
التجار  إج��ب��ار  ال��ق��دس  بلدية  ف��ي  الالفتات  جلنة 
باللغة  الف��ت��ات  ن��ص��ب  امل��ق��دس��ي��ن  الفلسطينين 
العبرية على متاجرهم، بعدما أقرت قانونًا محليًا 
بلغة  متجر  أي  اس��م  كتابة  ومي��ن��ع  ب��ذل��ك  يلزمهم 
أخرى إذا لم حتتل الكتابة العبرية نصف الالفتة.
بلدية القدس ووزارة  التي حققتها سلطة  النجاحات  القرار اتخذ بعد  ذلك 
السياحة التابعة لالحتالل الصهيوني في استبدال الكثير من أسماء الشوارع 
واألحياء واألماكن واملنشآت اإلسالمية والتاريخية في القدس، وذلك ضمن 
مؤامرة التهويد؛  حيث أبدلت به أسماء عبرية لتكون في إطار سياسة التهويد، 
فباب اخلليل أطلقوا عليه عودة صهيون، و)تل املشارف( أسموه )موشي حاييم 
شابير(؛ و)طريق البراق( الواقع داخل السور بدلوه إلى )يهودا هاليفي(، وباب 
املغاربة أضحى )رح��وب بيت محسي(، وح��ارة الشرف تلك ال��ارة الوقفية 
التي هدموها حينما أحكموا سيطرتهم على القدس عام 1967م بدلوا اسمها 
بعدما طمسوا رسمها إلى مسمى )بسفات ملدخ(، و)هضبة الشيخ جراح( إلى 
)حي أشكول(، و)املتحف الفلسطيني( إلى )متحف روكفلر(، و)مطار القدس( 
إلى )مطار عطاروت(.  وما سبق يعد إشارة فقط إلى تغيير املسميات  التي 

قامت السلطات اليهودية باستبدال أسماء عبرية بها. 
فقد طال التزوير كل ما هو إسالمي وعربي في بيت املقدس، واألسماء نالها 
من التزييف والتحريف ما يندى له اجلبي؛ فتهويد املسميات عملية منظمة 
تستهدف التزوير، وتتم عن طريق »سلطة تسمية األماكن« اإلسرائيلية وهي 

عيسى القدومي



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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كانت هناك أسرة سعيدة متماسكة فيما بينهما، 
واألم  األب  ت��ردد،  دون  الصغير  يساعد  الكبير 
سعيدان مع أوالدهما الكبار؛ حيث يحب الكبير 
املؤسسات  إح��دى  في  يعمل  والكبير  الصغير، 
بوظيفة جيدة، هذا االبن نشيط في عمله، يحبه 
بقية املوظفني ألخالقه العالية، ومعاملته معهم، 
واإلخوة اآلخرين كذلك على درجة من األخالق، 
حيث يتعلم هؤالء في املدارس وهم متفوقون في 
دراستهم ولهم نشاطات أخرى يزاولونها في وقت 
الفراغ منها نشاطات علمية وثقافية ومشاركات 
يتركون األوق��ات تذهب  الطلبة اآلخرين، ال  مع 
إلى  يرجعون  ثم  ساعة  كل  يستغلون  بل  هباء، 
البيت وهم فرحون تغمرهم السعادة إنها أسرة 

سعيدة في حياتها.
يوميات شاب

أي  في  الناس  وقته خلدمة  يسّخر  ش��اب  ه��ذا 
مكان يحتاج إلى اخلدمة أو املساعدة على قدر 
كل  في  مستعدا  الله، جتده  سبيل  في  اإلمكان 
وقت للمساعدة في جميع الظروف التي تتطلب 
املساعدة في أي وقت صباحا أو مساء، فضاًل 
أهله،  وخدمة  الثانوية  دراسته  يتابع  ذلك  عن  
ال  فيما  يضيغه  وقت  لديه  ليس  الشخص  هذا 
فائدة منه، إنه شاب صالح يستفيد منه املجتمع 
األسوة  ألنه  به؛  االقتداء  إال  الشباب  على  فما 

الصاحلة.
يوسف علي الفزيع

املستحدثة،  الفنون  من  اإلعالنات  صناعة  ليست 
اإلعالن  بدأ  فقد  التاريخ،  قدم  قدمية  هي  وإمن��ا 
على أشكال تطورت مبرور القرون حتى أصبح فن 

اإلعالن كما نعرفه اآلن.
اخلارجية  ال��الف��ت��ات  أن  امل��ؤرخ��ني  معظم  وي���رى 
ع��ل��ى امل��ت��اج��ر ه��ي أول أش��ك��ال اإلع���الن���ات، فقد 
استخدم البابليون - الذين عاشوا فيما يُعرف اآلن 
وذلك  ملتاجرهم  للدعاية  كهذه  الفتات   - بالعراق 
منذ عام 3000 ق. م، كما وضع اإلغريق القدامى 
والرومانيون الفتات إعالنية خارج متاجرهم، وملا 
كان عدد الناس الذين يعرفون القراءة قليال، فقد 
استعمل التجار الرموز املنحوتة على احلجارة، أو 
الصلصال، أو اخلشب عوضا عن الالفتات املكتوبة، 
املثال ترمز حدوة احلصان إلى محل  فعلى سبيل 

احلداد، واحلذاء إلى محل صانع أحذية.
منادين  باستئجار  التجار  قام  القدمية  وفي مصر 
ي��ج��وب��ون ال���ش���وارع م��ع��ل��ن��ني ع���ن وص����ول سفنهم 
امليالدي  العاشر  ال��ق��رن  ح��دود  وف��ي  وبضائعهم، 
أصبحت ظاهرة املنادين متفشية في كثير من املدن 
إلرشاد  التجار  يستأجرهم  كان  وهؤالء  األوروبية، 

سلع  عن  فكرة  وإعطائهم  متاجرهم  إل��ى  العمالء 
وأسعار املتجر.

تاريخ اإلعالن
- املنادي الذي كان يوفده احلكام من ملوك وأمراء، 
الذي كان يجوب األسواق يجمع الناس حوله بقرع 

الطبول ليبلغهم برسالته.
- ال���دالل ف��ي األس����واق وال���ذي ك��ان يجتهد قدر 
ويخبرهم  لبضاعته  الناس  ج��ذب  في  استطاعته 
قدر  بتجميلها  وي��ق��وم  عيوبها  ويخفي  مب��زاي��اه��ا 

املستطاع حتى يقبل الناس عليها.
- اإلعالنات املطبوعة، وهي األقدم على اإلطالق 
بني فنون اإلعالن وهي إعالنات الصحف واملجالت 

والدوريات واملنشورات وامللصقات.
- اإلعالن غير املباشر، ومنها الكتيبات واملطويات 

التي ترسل بالبريد ألشخاص بأعينهم.
- اإلعالنات اخلارجية، إعالنات الشوارع واملعارض 

واإلعالنات على جوانب احلافالت العامة.
اإلذاعية  املسموعة، وهي اإلعالنات  - اإلعالنات 

التي تبث على موجات األثير اإلذاعي.
أنوار عبدالرحمن جليدان

الإعالنات وتاأثريها

البيت ال�سعيد
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برزت احلوادث املرورية بوصفها ظاهرة 
في  ال��دارس��ني  وجت��ذب  االهتمام  تلفت 
هذا املجال لتناولها في مجاالت األبحاث 
على النطاق العاملي وذلك بعد أن شكلت 
معدالتها زيادة كبيرة ومؤثرة في معظم 

دول العالم املتقدم والنامي منها.
1- السيارة أو املركبة:

تؤثر هذه على حوادث املرور من خالل 
النقاط التالية:

امل��رك��ب��ة وسعة  أو  ال��س��ي��ارة  س��رع��ة  أ- 
محركها.

على  املركبة  أو  السيارة  ثبات  ب- 
ال��ط��ري��ق وي��دخ��ل في 

وشكل  حجم  ذل��ك 
ووزن السيارة.

ج- مدى األمن 
وال��س��الم��ة في 

ال����س����ي����ارة وه���ي 
تدخل ضمن النقاط 

التالية:
1- سالمة جهاز الكابح 

)الفرامل( ومدى دقته في 
أداء العمل وتوافقه.

اإلط�������������ارات  ص�����الح�����ي�����ة   -2
لالستخدام.

ناحية  من  العامة  السيارة  حالة   -3
ودوائرها  حمل��رك��ه��ا  ال���دوري���ة  ال��ص��ي��ان��ة 

الكهربائية.
كناقل  امل��س��اع��دة  األج��ه��زة  أه��م��ي��ة   -4
وماسحات  األم����ان  وأح���زم���ة  ال��س��رع��ة 

الزجاج وغيرها لالستخدام والعمل.
2- الطريق:

ويؤثر ه��ذا على احل��وادث امل��روري��ة من 
خالل النقاط اآلتية:

وتنظيمه  ال��ط��ري��ق  س��ط��ح  ن��وع��ي��ة  أ- 
وتخطيطه.

الطريق أي عرضه وطوله  ب- مساحة 
ودرجة استيعابه حلركة السيارات.

ج- ن��وع ال��ط��ري��ق ه��ل ه��و ط��ري��ق داخل 

خارجي  طريق  أو  الضواحي  أو  املدينة 
سريع وما إلى ذلك.

3- السائق:
ويؤثر ه��ذا على احل��وادث امل��روري��ة من 

خالل النقاط التالية:
أ- احلالة اجلسمية للسائق وقدرته على 
رد الفعل أثناء وقوع حدث مفاجئ على 
الطريق كما يدخل في ذلك حدة البصر 

لديه وحتكمه في عجلة القيادة.
م��ن ح��ي��ث خبرته  ال��س��ائ��ق  ك��ف��اءة  ب- 
أثناء  ال���الزم���ة  اإلج��������راءات  وات���ب���اع���ه 
القيادة كإعطاء اإلشارات الالزمة أثناء 
التجاوز  عملية  وم��راع��اة  االنعطاف 

لسيارة أخرى وغير ذلك.
ج- احلالة النفسية للسائق أثناء 
املركبة  أو  ل��ل��س��ي��ارة  ق��ي��ادت��ه 
أسلوب  ع���ل���ى  وت���أث���ي���ره���ا 

القيادة الذي يتبعه.
امل����رور تؤثر  ح����وادث 
ت�����أث�����ي�����راً ك���ب���ي���راً 
الناحيتني  ع��ل��ى 
االق���ت���ص���ادي���ة 
واالجتماعية 
دول�����ة  ألي 
دث  ا فاحلو
املرورية تسبب 
خسائر مادية جسيمة في ممتلكات 
اتالف  واملجتمع عن طريق  األف��راد 
بعض  أو حدوث  املركبة  أو  السيارة 
األضرار التي تتطلب تكاليف مالية 
إلص���الح���ه���ا، ك��م��ا أن����ه ي��ح��دث في 
السيارة  تسبب  أن  األح��ي��ان  ببعض 
أو املركبة في تلف أو إحلاق الضرر 
ببعض املنشآت العامة التي ميتلكها 
يكلف  مم��ا  احل��ال  بطبيعة  املجتمع 
إلعادة  طائلة  مالية  مبالغ  ال��دول��ة 
إصالح أو ترميم ما تسببه احلوادث 

املرورية من خسائر.
هيا الصفران

كل ما ترضى عنه األسرة يستلزم أن يكون 
م��واف��ق��ا ل��ش��رع ال��ل��ه ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى وعليك 
ألبويك  الناصحة  تكوني  أن  الفتاة  أيتها  أن��ت 
وإخوتك على الرغم أنك في مبتدأ األمر ستجدين 
امل����رة. وعليك  ت��ل��و  امل���رة  ل��ك��ن ح��اول��ي  ف��ي مواجهتهم  ص��ع��وب��ة 
واملنكر  الفحشاء  عن  تنهى  فإنها  املفروضة  بالصالة  االلتزام 
وعليك بالدعاء والصبر عن املعصية فإن الصبر مفتاح الفرج. 
الله فهو غير صحيح سواء كان من  وكل ما كان مخالفا لشرع 

الهوى أم من األسرة أم من العالم اخلارجي.
)املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل(.

فعليك - وأوصيك - باختيار الصحبة الصاحلة؛ ألنها هي التي 
سترشدك إلى اخلير بعد الله تبارك وتعالى.

وال تتأثري بكل ما في اإلعالم والتلفاز، فإنهما مضيعة للوقت 
وف��س��اد ل���أذه���ان واألخ�����الق إال م��ا ق���ل، وم���ع ذل���ك ف��ق��د جنح 
نسائنا،  بعض  ع��ق��ول  على  السيطرة  ف��ي  عليهما   القائمون 
حتمل  التي  البراقة  وعباراتهم  املعسول  بكالمهم  فأغروهن 
في طياتها الهالك والدمار، فظنن أن هؤالء هم املدافعون عن 
امل��رأة أمت  أن اإلس��الم قد صان  امل��رأة وحقوقها، وجهلن  قضايا 
وبنتا  طفلة  حياتها،  مراحل  جميع  في  مكانتها  ورفع  صيانة، 

وزوجة وأما وجدة.
من  ع��ام  كل  طفل  مليون  أميركا  ففي  احلقائق،  بعض  وإليك 
وأيضا  امل��ي��زان(.  في  امل��رأة  )عمل  إجهاض  حالة  ومليون  الزنا 
في استفتاء قامت به جامعة كورنل تبن أن 70٪ من العامالت 
في اخلدمة املدنية قد اعُتدي عليهن جنسيا وأن 56٪ منهن 
بعد  ماذا  )امل��رأة  خطيرة  جسمانية  اعتداءات  عليهن  اعتدي 

السقوط؟(.
وهذا  السنة،  ف��ي  ام���رأة   35000 تغتصب  وح��ده��ا  أمل��ان��ي��ا  وف��ي 
العدد ميثل احلوادث املسجلة لدى الشرطة فقط أما حوادث 
االغ��ت��ص��اب غ��ي��ر امل��س��ج��ل��ة ف��ت��ص��ل ح��س��ب ت��ق��دي��ر البوليس 

اجلنائي إلى خمسة أضعاف هذا الرقم )رسالة إلى حواء(.
األرق��ام واإلحصائيات على خطأ دع��وى هؤالء  أال تدل هذه 
ه��ي ج��زء من  واالح��ص��ائ��ي��ات  األرق����ام  ه��ذه  أن  أم  ومقولتهم؟ 

االحترام املتبادل بن الرجل واملرأة الذي يريده هؤالء؟!
فاعتبروا يا أولي األبصار!!

فيا فتاة اإلسالم
التمزق  رأت  أن  بعد  احلجاب  إل��ى  تدعو  أميركية  ام��رأة  ه��ذه 
أميركا! توصينا  األسري واالنحالل اخللقي يعصف مبجتمع 

بالتمسك بأخالقنا اإلسالمية اجلميلة، وعاداتنا احلسنة.
هاجر عبداللطيف اخلالدي

احلوادث املرورية ظاهرة»وصايا إلى كل فتاة«

 عاملية وحملية
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د. بســـام الشـطـي
بالدنيا، نسينا  الوعظ النشغالنا  إلى  ما أحوجنا 
في  فتور وضعف  فأصابنا  قلوبنا  اآلخ��رة فقست 
اإلميان، فالوعظ يحيي القلب ويحرره من الشيطان، 
قال تعالى: }يعظكم الله أن تعودوا ملثله{. فاملوعظة 
الصوت  وعلو  والنصح  والترهيب  الترغيب  من  مزيج 
ب��اآلخ��رة واألل��وه��ي��ة وحقيقة اإلن��س��ان، قال  وال��ت��ذك��رة 
تعالى: }وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث 

لهم ذكرا{.
> يحتاج املسلم إلى املوعظة بني الفينة واألخرى؛ ألنها شفاء 
للصدر، قال تعالى: }يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم وشفاء ملا في الصدور{، فكان عبدالله بن مسعود [ 
يعظ في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن لوددت 
أني  إنه مينعني من ذلك  أما  ي��وم، فقال:  أنك ذكرتنا في كل 
أكره أن أملكم وإني أتخولكم باملوعظة كما كان رسول الله ] 

يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
اخللق  تعريف  الغافل،  تذكير  منها:  كثيرة  املوعظة  فوائد   <
باخلالق، وتبصير الناس بشرائع اإلسالم وحدوده، وجتديد 
اإلميان وحتريكه، وزجر العاصي، وتثبيت املهتدي، وكشف 

مكائد ومصائد شياطني اإلنس واجلن.
> وللواعظ آداب يتحلى بها: اإلخالص والعلم مبا يعظ، 
مبا  والعمل  أذاه���م،  على  والصبر  الناس  على  وال��رف��ق 
يأمر به الناس وينهاهم عنه، فصاحة اللسان وعذوبته، 
واتباع السنة وآثار السلف، الورع في مسائل احلالل 

واحلرام.
> على الواعظ االلتزام بالسلوكيات اآلتية:

للناس، وعدم اإلطالة في  أوقات مناسبة  اختيار 
معامله  وحت��دي��د  امل��وض��وع  ف��ي  التركيز  الكلمة، 
واملبالغة  الغريبة  القصص  في  التوسع  ع��دم 
في طرحها، وعدم الطعن في العلماء وغمز 
والتهجم  السامعني  جتريح  وع��دم  ال���والة، 
عليهم أو التهكم بهم، وعدم املبالغة في 
إلى  والنزول  التافهة،  األمثلة  ضرب 

غريب  أو  التعالي  بأسلوب  التحدث  وع��دم  املفهوم  األسلوب 
اللفظ، واحلرص على جمع الكلمة وتأليف القلوب واإلصالح 
عز  الله  دي��ن  في  التفقه  في  ويرغبهم  والرعية،  الراعي  بني 

وجل.
صوته  يرفع  فالواعظ  أكثر..  يؤثر  ارجت��اال  املوعظة  إلقاء   <
إذا خطب  النبي ]  »ك��ان  الكالم:  مع  ويتفاعل  ي��ده  ويحرك 
احمرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش 
يقول صبحكم ومساكم« رواه مسلم عن جابر، وإذا نبع الكالم 

من القلب المس شغاف القلوب وخالطها« .
> حتفيز األذهان من خالل طرح السؤال: فكان الرسول ] 
الغيبة«  ما  »أت���درون  املفلس؟«،  من  »أت���درون  ال��س��ؤال:  يطرح 
»أتدرون أي يوم هذا؟« وحتفيزهم بذكر معلومة أو خبر مثال 
ذلك: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل من يا رسول 
الله؟ قال: »من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما، فلم 

يدخل اجلنة« رواه مسلم.
> ال حترض الرجل على أهله أو خدمه.. كأن يقول: أين الرجولة 
عن املرأة التي تتبرج وباستطاعته القول: أيها الغيورون شجعوا 
من  وغيرها  حتجبت..  إن  عليها  وأثنوا  احلجاب  على  امل��رأة 

العبارات، واصبروا على اخلادم حتى يتعلم.
> خاطبهم بأنهم إخوانك وارفق بهم وال تتعاَل عليهم، وحرك 
ملكة اإلبداع واالستنباط فيهم وأنزل األحكام الشرعية على 
وادفعهم  بالتفاؤل،  بل  والقنوط  باليأس  تشعرهم  وال  الواقع 
ليقوم كل منهم نفسه ويحاسبها، واعمل جتربة عملية أمامهم، 
فقل نتوقف اآلن وكل منا يستغفر الله مائة مرة فكان رسولنا 
] يستغفر في اليوم مائة مرة رغم أنه غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر، فمتى طبقنا هذا آخر مرة؟ وكم يأخذ تطبيق 

ذلك من الوقت؟.
> املوعظة جتعل املستمع متقيا بالعالمات اآلتية: صدق 

احل��دي��ث، ووف����اء ب��ال��ع��ه��د، وص��ل��ة ال��رح��م، ورحمة 
الضعفاء، وقلة املباهاة للناس، وحسن اخللق، 

وسعة اخللق فيما يقرب إلى الله. قالها 
احلسن البصري رحمه الله.

فقـــه الوعــظ


