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املراسالت

السالم عليكم
قصة حاكم تونس املخلوع )زين العابدين بن علي( هي رسالة 
واضحة جلميع الطغاة واجلبابرة في العالم بأن عاقبة الظلم 
تعالى  الله  فإن  العهد  به  طال  ولو  حتى  الظالم  وأن  وخيمة، 
الله  »إن  الــرســول]:  لقول  مصداقا  ظلمه  ويكشف  يقصمه 

ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته«.
حتولت  والعشرين،  الثالث  العابدين  زيــن  حكم  سني  خــالل 
تونس إلى دولة بوليسية، مت فيها مالحقة األحرار وسجنهم 
العائلة  كانت  بينما  وجتــويــعــه،  التونسي  الشعب  واضــطــهــاد 
ويضاعفون  الــبــالد  بخيرات  يستمتعون  وأزالمــهــا  احلاكمة 

أرصدتهم البنكية.
أكثر من 80٪ من نسبة  الضرائب في تونس  بلغت نسبة  لقد 
مصادر  لديه  يوجد  ال  فقير  بلد  في  للبالد  القومي  الدخل 

للدخل وزادت البطالة إلى أكثر من ٪24.
لكفى،  التونسي  للشعب  الوحيدة  املشكلة  هــو  الفقر  كــان  لــو 
ولــكــن زيـــن الــعــابــديــن قــد جــعــل بينه وبـــن الــديــن اإلسالمي 
وسجن  اإلســالمــيــة  احلــركــات  قمع  فــي  وبــالــغ  مستورا  حجابا 
رموزها وعّذبهم، بل أتى إلى أبسط احلقوق اإلسالمية للمرأة 
شعواء  ثــورة  ليعلن  احلجاب  لبس  وهــو  املسلمة 
احلق  مــن  يرتدينه  مــن  ومينع  عليه 
التعليم  على  احلــصــول  فــي 
به  اقتدت  وقد  والوظائف، 
دول غربية في منع احلجاب 
ــهــا يـــقـــول: إذا  ولـــســـان حــال
كانت دول إسالمية تفعل 
ذلك بشعوبها، فما الذي 
تطبيق  من  الغرب  مينع 
ذلـــك فــي بـــالدهـــا؟! أما 

احلريات  حتى  مرتاديها  وحــاصــر  عليها  ضيق  فقد  املساجد 
السياسية قد كبتها زين العابدين وأسهم في وأدها حتت مسمى 
احلزب احلاكم الذي كان يحتكر ثالثة أرباع املناصب البرملانية 
حرًا  برملانيا  نظاما  لديه  بأن  العالم  أمــام  دوره  متثيل  ويجيد 

بينما أّصل الديكتاتورية في تونس بأبشع صورها.
إن جتربة تونس قد أغرت الكثيرين في أنحاء العالم العربي 
بأن يستغلوا الفرصة إلسقاط األنظمة احلاكمة فيها، والشك 
أن الطريقة التي بدأ بها )البوعزيزي( مترده على احلكومة 
التونسية، وذلك بإحراق نفسه تعد مخالفة صريحة لتعاليم 
وبــطــريــقــة بشعة وتعذيب  انــتــحــار  فــهــذا  الــديــن اإلســـالمـــي، 
على  الكثيرين  إقــدام  أن  كما  تعالى،  الله  كّرمها  التي  للنفس 
يؤدي  السياسية  أوضــاعــهــم  عــلــى  احــتــجــاجــا  أنفسهم  حـــرق 
على  لشعوبهم  وتشجيعهم  الظلمة  احلكام  بعض  متــادي  إلى 
طرقا  اإلســـالم  رســم  بينما  العتراضاتهم،  تفاديا  االنــتــحــار 

واضحة للتغيير املنشود أكثر قوة وتأثيرا.
إيــــران ورومانيا  إن فــي جتــربــة حــاكــم تــونــس وقــبــلــه حــاكــم 
الله  لقول  جتسيدا  الكثير،  وغيرهم  والفلبن  ويوغوسالفيا 
تعالى: }قل اللهم مالك امللك تؤتي امللك من تشاء وتنزع امللك 
إنك  اخلير  بيدك  تشاء  من  وتــذل  تشاء  من  وتعز  تشاء  ممن 

على كل شيء قدير{.
فــهــل يــعــتــبــر الــظــاملــون مـــن جتــــارب أســالفــهــم ويــثــوبــون إلى 

رشدهم؟!
نتمنى على قادة تونس اجلدد أن يعتبروا مما حل برئيسهم 
السابق، وأن يحكموا بالعدل بن الشعب التونسي، وأن يطبقوا 
الشريعة اإلسالمية التي فيها احللول جلميع مشكالت تونس: 
لقوم  حكما  الله  مــن  أحسن  ومــن  يبغون  اجلاهلية  }أفحكم 

يوقنون{.
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الفاحتة  ق���راءة  م��ن  اإلم���ام  ي��ف��رغ  عندما   >
أق��رأه��ا س��رًا، وذل��ك ملتابعة  إن��ي ال  نؤّمن ثم 
اإلمام في القرآن الذي يقرأه بعدها مع العلم 
أن اإلمام ال يترك فرصة ملن يريد أن يقرأها، 
أو  يقرأ  واإلم��ام  الفاحتة  ق��راءة  يلزمني  فهل 

مباذا توجهونني؟
قراءة  إل��ى  أنصت  ف��إن  مسألة خالفية،  ه��ذه   <
الله تعالى يقول:  ذل��ك؛ ألن  اإلم��ام فال مانع من 
لََعلَُّكْم  َوأَنِصتُواْ  لَُه  َفاْستَِمُعواْ  الُْقْرآُن  ُقِرَئ  }َوِإَذا 

تُْرَحُموَن { )األعراف: 204(.

أنها في الصالة،  الناس على  قال اإلم��ام أحمد أجمع 
أي أنها في حكم استماع القراءة وراء اإلمام. وإن قرأت 
من  مانع  ال  أن  فأرجو  غيرها،  يقرأ  واإلم���ام  الفاحتة 
ذلك؛ ألن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاحتة على 
البخاري  أخرجه  بقوله ]:  استدالالً  واملأموم  اإلم��ام 
واملأموم  لإلمام  القراءة  وج��وب  باب  األذان،  كتاب  في 
في الصلوات برقم 756، ومسلم في كتاب الصالة، باب 
وجوب قراءة الفاحتة في كل ركعة برقم 394. »ال صالة 
ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب«، أخرجه البخاري. وال يلزم 

اإلمام سكوت ألجل أن يقرأ املأموم الفاحتة.

إزاره”  مسبل  اجلنة  يدخل  “ال   :[ قال   >
أنه ال  فما معنى هذا احلديث؟ وهل يعني 
نرجو  مسلمًا؟  ك��ان  لو  حتى  اجلنة  يدخل 

التوجيه.
> النبي ] يقول:  ثالثة ال يكلمهم الله يوم القيامة 
وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم: قال أبو 
ذر قال ]: »خابوا وخسروا«؟ قلنا: من هم يا رسول 
باحللف  سلعته  واملنفق  وامل��ّن��ان  »املسبل  ق��ال:  الله؟ 

الكاذب«. أخرجه مسلم، وفي رواية  املسبل إزاره.
د بأن الله ال يكلمه وال ينظر إليه  فاملسبل متوَعّ
يوم القيامة وال يزكيه وله عذاب أليم، وليس هذا 

خلوداً في النار وإمنا هذا وعيد شديد على من 
الكعبني عمل  أسبل، وأن إسبال اإلزار إلى حتت 
احلديث  وف��ي  ال��ذن��وب،  كبائر  من  وكبيرة  مشني 
اآلخر يقول ]: “من جَرّ ثوبه خيالء لم ينظر الله 
ويقول  ومسلم،  البخاري  رواه  القيامة”  يوم  إليه 
]: “ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي النار” رواه 
البخاري، فيجب على املسلم تقوى الله وأال يسبل 
ثيابه، ومن أسبل ثيابه فقد عصى وارتكب كبيرة 
من الكبائر، ولكن هذه املعصية ال تقتضي خلوده 
في النار وال خروجه من اإلسالم فهو عاص بفعله 

مع كونه مسلماً.

< سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: إن الرسول 
] أمر بشرب املاء دفعة. فهل هذا صحيح؟

دفعة  ال��ش��رب  ع��ن  النبي ]  م��ن  النهي  ج��اء    <
تشربوا  »ال  ق���ال:  أن��ه  عنه ]  روي  كما  واح����دة، 
وثالث،  مثنى  اشربوا  ولكن  البعير،  كشرب  واح��داً 
دفعتم«  أنتم  إذا  واحمدوا  أنتم شربتم،  إذا  وسموا 

رواه الترمذي، لكن هذا احلديث فيه ضعف، إال أنه 
جاء في الصحيحني عن أنس [ خادم رسول الله 
الشراب ثالثاً  يتنفس في  كان  الله  أن رسول   :[
قلياًل  أنه ] يشرب  اإلن��اء،  يتنفس خارج  واملعنى 
ثم يكف ويتنفس ثم يشرب كذلك ثم يكف ويتنفس 
ثم يشرب ثالثة، وهذا أكمل أنواع الشرب وأمرؤها 

وأصحها لبدن اإلنسان.

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصالة الجهرية

اإلسبال كبيرة من كبائر الذنوب

شرب الماء دفعة واحدة.. منهي عنه

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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قص الشعر حزنًا.. من أفعال الجاهلية
< ما حكم قص شعر املرأة حزناً على وفاة 

أحد أقاربها؟
فالنبي  فاعله،  ملعون  جاهلي  عمل  هذا   <
] قال: »أنا بريء من الصالقة واحلالقة« 
ف��ال��ص��ال��ق��ة واحل���ال���ق���ة ش��ع��ر رأس���ه���ا عند 
املصيبة تبرأ النبي ] منها ومن فعلها؛ ألن 
هذا دليل اجلزع ونفاد الصبر والسخط في 
قضاء الله وقدره، فالواجب على املسلمة أن 
لله  إنا  وتقول:  وتصبر  وحتتسب  الله  تتقي 
وإنا إليه راجعون، كما أرشدنا ربنا عَزّ وجَلّ 
في مدح عباده املؤمنني }الَِّذيَن ِإَذا أََصابَتُْهم 
ِصيَبٌة َقالُواْ ِإنَّا ِللِّه َوِإنَّ�ا ِإلَيِْه َراِجعوَن أُولَ�ِئَك  ُمّ

ِبِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُولَ�ِئَك ُهُم  ن َرّ َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمّ
ورسول   )157  -  156 )البقرة:  امْلُْهتَُدوَن{ 
الله ] يقول: “ليس منا من ضرب اخلدود 
ب��دع��وى اجلاهلية”  ودع���ا  اجل��ي��وب  وش���ق 
صحيح البخاري اجلنائز )1297(، صحيح 
الترمذي  س���ن   ،)103( اإلمي�����ان  م��س��ل��م 
اجلنائز  النسائي  س��ن   ،)999( اجل��ن��ائ��ز 
)1860(، سن ابن ماجه ما جاء في اجلنائز 
)1584(، مسند أحمد بن حنبل )465/1(. 
ك��ل ه���ذه األم����ور مم��ن��وع��ة ال ض���رب اخلد 
هذه  كل  اجليب،  شق  وال  الشعر  قص  وال 

األعمال محّرمة على املسلم.

امل��رأة التي ال  < ما حكم الشرع في 
ت��رت��دي اخل��م��ار؟ وت��ص��وم وتصلي، 
أفتونا  اخل��م��ار؟  ي��رت��دي��ن  وبناتها 

جزاكم الله خيرًا؟
> تلك املرأة املصلية الصائمة نسأل 
الله أن يكون صيامها وصالتها سبباً 
فإن  أح��وال��ه��ا،  ك��ل  ف��ي  الستقامتها 
اخلمس  ال��ص��ل��وات  ال��ف��رائ��ض،  أداء 
الواجبات  ف��ع��ل  إل���ى  امل��س��ل��م  ي��دع��و 
}َوأَِقِم  تعالى:  قال  وترك احملرمات، 
اَلةَ تَنَْهى َعِن الَْفْحَشاء  اَلةَ ِإَنّ الَصّ الَصّ
فأداؤها   ،)45 )العنكبوت:  َوامْلُنَكِر{ 
للصالة مع صيامها لرمضان أعمال 
طيبة صاحلة، لكن ينبغي لها أن تكمل 
هذا الفضل بالتزام واجبات اإلسالم؛ 
ينبغي  واج����ب  ل��ل��م��رأة  احل���ج���اب  إذ 
الله  لقول  اتباعاً  به  تلتزم  أن  للمرأة 
َْزَواِجَك  أِلّ ُقل  النَِّبُيّ  أَيَُّها  َ}يا  تعالى: 
َعلَيِْهَنّ  يُْدِننَي  امْلُْؤِمِننَي  َوِنَساء  َوبَنَاِتَك 
ِم���ن َج��اَلِب��ي��ِب��ِه��َنّ َذِل����َك 
َفاَل  يُ��ْع��َرْف��َن  أَن  أَْدنَ����ى 
يُ���ْؤَذيْ���َن { )األح���زاب: 
بناتها  وع���ل���ى   ،)59
وتوجيهها  مناصحتها 
اخلير،  على  وحثها 
للجمي�ع  الله  وأسأل 

الهداية والتوفيق.
< من هو الرجل الصالح الذي ذكر في سورة 
الكهف الذي تبعه موسى فخرق السفينة 

وأقام اجلدار وقتل الغالم؟
> ال��رج��ل ال��ص��ال��ح ال���ذي ذك���ره ال��ل��ه ف��ي كتابه 
ْن  ِمّ َع��بْ��داً  }َف���َوَج���َدا  تعالى:  ق��ول��ه  ف��ي  العزيز 
ِعَباِدنَا آتَيْنَاهُ َرْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّدنَّا 
اخلضر  هو  هذا  اآلي��ات   )65 )الكهف:  ِعلْماً{ 
صاحب موسى كما بّينت ذلك سنَّة رسول الله 

]، والصحيح أن اخلضر مات كما مات غيره. 
وما يتعلق به بعض اجلّهال من أن اخلضر حي 
وأنه يحج كل عام.. إلى غير ذلك من اخلرافات 
التي نسجوها حول اخلضر فكلها ال صحة لها، 
فاخلضر مات كما مات غيره، قال تعالى: }َوَما 

َتّ  لَْد أََفِإن ِمّ ن َقبِْلَك اخْلُ َجَعلْنَا ِلَبَشٍر ِمّ
اِلُدوَن ُكُلّ نَْفٍس َذاِئَقُة  َفُهُم اخْلَ

)األنبياء:  امْلَ��ْوِت..{ 
.)35 - 34

)الخضر( .. من عباد اهلل الصالحين

تصلي وتصوم 
ولكنها 
التتحجب!

ثماني  وع��م��ري  الثانوية  ف��ي  طالب  أن��ا   >
ع��ش��رة س��ن��ة، ه��ل يجب علي أن أح��ج عن 
توجهونني؟  ك��ي��ف  أم  امل���ت���وف���ى  وال������دي 

جزاكم الله خيرًا.
> نقول أوالً يا أخي أنت قد بلغت فيجب عليك 
احلج إن كنت مستطيعاً فتبدأ باحلج عن نفسك 
أوالً فإذا أديت فريضة احلج عن نفسك وأمد 
الله في رزقك وأردت  الله في عمرك وأوس��ع 

أن حتج عن أبيك فذاك بر منك وإحسان، لكن 
املهم أن تبدأ باحلج عن نفسك؛ ألن النبي ] 
سمع رجاًل في حجة الوداع يقول: »لبيك اللهم 
عن شبرمة« ق��ال: »من شبرمة«. ق��ال: »أخ أو 
قريب لي«. قال: »حججت عن نفسك«. قال: 
ال، قال: »حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة« 
سن أبو داود املناسك )1811(، سن ابن ماجه 

املناسك )2903(..

حج عن نفسك أوالً
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المحليات

ب���ن ي���دي م��ل��ص��ق ب��ال��ل��غ��ة ال��ه��ن��دي��ة وآخر 
جرأة  وب��ك��ل  واض��ح��ة  وال��ص��ور  باألفغانية 
حفل  إق��ام��ة  ع��ن  إع��ان��ا  الهواتف  يضعون 
راق����ص ف���ي ح��دي��ق��ة ج��ل��ي��ب ال��ش��ي��وخ من 
الساعة 7:00 مساء حتى 3:00 فجراً يومي 
التذكرة  وقيمة  املاضين  والسبت  اجلمعة 

10 دنانير.
ولألسف  للكويت  تابعة  منطقة  فاجلليب 
الفوضى في البنيان والتراخيص في منطقة 
تسببت  فيها  املوجود  الكم  ه��ذا  تتحمل  ال 
ومخدرات  قتل  جرمية  دقائق   10 كل  في 
وخمور ووجود شقق للفساد وسرقة وهروب 
وإقامات منتهية ومعارك باأليدي والسكاكن 
وانتحار وقمار ومخالفات البلدية وإجهاض 
وسحر وشعوذة ومخالفات التجارة ومزاولة 
واحتيال  ونصب  تراخيص  دون  طبية  مهن 
أو  الشرطة  صفة  وانتحال  تفتيش  نقاط 

املباحث وغيرها.
من  شديد  إحل��اح  بعد  ال��دول��ة  قامت  لقد 
املظاهرات  بعد  كبير  وحت���رك  امل��واط��ن��ن 
بإزالة بيوت خيطان القدمية، ولكن لم نحل 

با  مليون  منهم  واف���د!  ماين   3 مشكلة 
مهنة وكلهم ضحايا أو مشاركن في جتارة 
مساكن  ال��دول��ة  تبني  ال  مل���اذا  اإلق���ام���ات. 
مع  فيها  بالسكن  الشركات  وتلزم  للعزاب 
ت��وف��ي��ر ك��ل امل��س��ت��ل��زم��ات امل��ط��ل��وب��ة للعيش 
الكرمي والرقابة ومتابعة اإلجراءات األمنية 
فا يعقل أن الدولة ال تعلم مصير 26 ألفا 

انتهت إقامتهم لكنهم موجودون في البلد!
بإنشاء  ق��رار ج��ريء  املطلوب ه��و إص���دار 
مدينة للعزاب وأسعار معقولة وميسرة في 
كل محافظة، وتوفير اخلدمات ومنع تقسيم 
البيوت إلى شقق وغرف للعزاب، ومعاقبة 
من يخالف ذلك، وتوضع جلنة على غرار 

جلنة التعديات.
بجميع  اإلع��ان��ات  ه��ذه  مراقبة  وك��ذل��ك 
على  م��وج��ود  أع���اه  امللصق  الن  اللغات 
ب��ه��ا هؤالء  يتجمع  ال��ت��ي  األم��اك��ن  أغ��ل��ب 
والنظم  وال��ق��ان��ون  ال��دي��ن  يخالف  وه���ذا 
عن  سكوت  وكفى  البلد  في  بها  املعمول 
هذه الفوضى التي جرت الباد إلى إساءة 

وجترأ من قبلهم.

جليب الشيوخ خارج نطاق »الداخلية«

أول مؤتمر لصناعة الحالل

العساكر منهم المخلصون ومنهم دون ذلك
بالذهب  يوزنون  رجال  بها  الداخلية  وزارة 
وال��ك��ل ي��دع��و ال��ل��ه ع��ز وج���ل ل��ه��م باجلنة 
والتوفيق والسعادة وأن يبارك الله أعمالهم 
ويقومون  ثغر  على  فهم  خطاهم،  ويسدد 

بواجبهم األمني على أحسن وجه.
مالبسهم  إل��ى  يسيئون  منهم  القلة  ولكن 
وجن��وم��ه��م وم��ن��اص��ب��ه��م ح��ت��ى س��ئ��م الناس 
وعمت  الوصف  فاقت  التي  تصرفاتهم  من 
رائ��ح��ت��ه��ا ال��ك��ري��ه��ة ع��ب��ر وس���ائ���ل اإلع����الم 
التهم  إل��ص��اق  وراء  ه��م  ف��ه��ؤالء  املختلفة. 

وراء  وه���م  ب��ال��ن��اس،  والتنكيل  وال��ت��ع��ذي��ب 
ال��ش��ق��ق امل���ف���روش���ة وش���ق���ق ال���ف���س���اد وفتح 
حتولت  التي  والبلياردو  املشبوهة  املقاهي 
التكسي  ش��رك��ات  وأي��ض��ا  للعهر  أم��اك��ن  إل��ى 
اجل�������وال وف���ت���ح م���ك���ات���ب ل��ل��ت��خ��ل��ي��ص )م���ن 
ج��م��ي��ع امل��خ��ال��ف��ات( وع��ن��ده��م ج����رأة على 
واستغالل  بالفتيات  والتحرش  التجاوزات 
املنصب وجتارة رخص القيادة والصفح عن 
ال��س��ي��ارة( رغ��م املخالفات  )جت��دي��د دف��ت��ر 
ال���واض���ح���ة ف����ي ال����س����ي����ارات! واالع����ت����داء 

ما  آخ��ره��ا  وك��ان  والعمالة،  اخل��ادم��ات  على 
بأحد  مباحث  رج��ال  عن  الصحف  نشرته 
امل��ن��اف��ذ ي��وق��ف��ون )ع��ام��الت ف��ي امل����دارس( 
وي���ط���ال���ب���ون���ه���ن ب���ال���دخ���ول ف����ي ال���س���ي���ارة 
إلى  يصطحبونهن  ثم  للمخفر  لتوصيلهن 
باإلبعاد  تكلمت  أن  ويهددها  للفساد  شقق 
الفوري! فالله يعن الوزير على التنظيف 
إلى  ك��ب��ي��رة ج����دا وحت���ت���اج  امل��س��اح��ة  ؛ألن 
البقع  ألن  التنظيف<  أن��واع  كل  استخدام 

بعضها مرت عليه سنوات.

تلقينا دعوة من األخ د. هاني املزيدي حلضور 
في  األرب��ع��اء  وحتى  االثنن  اليوم  يعقد  مؤمتر 
ف��ن��دق )ه��ول��ي��دي إن( ال��س��امل��ي��ة وب��ح��ض��ور 33 
ملناقشة  ال��ع��ال��م  دول  مختلف  م��ن  م��ح��اض��را 
موضوع مهم جداً، وهو األمور املتعلقة باحلال 

واحلرام في األغذية واللحوم والذبائح املستوردة 
هذا  دعمت  التي  األوق��اف  وزارة  مع  بالتنسيق 
املؤمتر، فلهم الشكر وحضور مبارك من هيئة 
التقييس لدول مجلس التعاون اخلليجي، فشكرا 

لك د.هاني املزيدي على الدعوة.
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أوضاع تحت المجهر!

- .. وأشار التلفاز اإلسرائيلي إلى أن مسؤولن إسرائيلين كانوا 
قد شعروا بقلق شديد على حياة نظام الرئيس التونسي املخلوع 
للخارج،  هروبه  من  أي��ام  قبل  ومستقبله  علي  بن  العابدين  زي��ن 
الرؤساء  أه��م  من  تعده  كانت  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  مضيفا 

واألنظمة العربية تأييدا لسياستها في املنطقة بالسر!
ثورة  بسبب  تخشى  السياسية  األوس���اط  أن  التلفاز  وأض���اف   -
الشوارع واألحياء واملدن التونسية اجلائعة، أن يأتي حاكم تونسي 
جديد يغير سياسة النظام السابق - الذي هرب رئيسه - فينظر 
إلى إسرائيل على أنها )عدو( وليست دولة صديقة كما كان يعدها 

بن علي من قبل!
- .. وعددت احلكومة اإلسرائيلية مآثر زين العابدين، ومنها أنه 
للتنديد  للشوارع  اخل��روج  التونسية من  املظاهرات  منع   قد  كان 
باملجازر اإلسرائيلية واملطالبة بفك احلصار اجلائر واحلرب على 

غزة عام 2008!
كما كانت له اليد الطولى في منع جمع األموال والتبرعات العينية  

ألهالي قطاع غزة!
هذه بعض أحزان اإلسرائيلين على فراق بن علي ونظامه ليعرف 
العربي  عاملنا  من  ج��زء  يعيشه  ك��ان  ال��ذي  )الهناء(  م��دى  اجلميع 

واإلسامي املغلوب على أمره املضروب على )قفاه(!
على الطاير

املخلوع  للرئيس  احلاكم  الدميقراطي  الدستوري  التجمع  ح��زب 
كان قد رفض ارتداء احلجاب في املدارس واجلامعات التونسية، 
احملافظة  التوجهات  وأصحاب  احلقوقين  مناشدات  كل  ورفض 
التي تسود الشارع التونسي، وقال إذا قبلنا احلجاب فسنقبل غداً 
أن حترم املرأة من حقها في العمل والدراسة وتصبح فقط آداة 

للتناسل وأعمال املنزل كون احلجاب الميت لإلسام بصلة!
لذلك صدر مرسوم منذ الثمانينات عرف باسم )منشور108( أسمى 

احلجاب باللباس الطائفي، فمنع لبسه حتى من قبل املوظفات!!
باختصار »روحة با ردة«!

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

وليد إبراهيم األحمد

.. ولإلسرائيليني عزاء!

waleed_yawatan@yahoo.com

 – ال�����ن�����اج�����ي  – م����ح����م����د  غ��������زة 
للدراسات  امل��ق��دس  ب��ي��ت  م��رك��ز 

التوثيقية:
أشاد إعاميون كويتيون بدور مركز 
بيت املقدس للدراسات التوثيقية - 
بغزة - اإلعامي والتربوي والبحثي 
جتاه  محورياً  دوراً  ميثل  واع��ت��ب��روه 
مطالبن  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال��ق��ض��ي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع امل��رك��ز لتصل 
العالم  أن��ح��اء  جميع  إل��ى  احلقيقة 
حول أحقية الفلسطينين بأرضهم. 
إدارة  احلساوي  وائل  الدكتور  وقال 
قناة املعالي الفضائية قبيل مغادرته 
املقدس  بيت  إن مركز   : قطاع غزة 
كبير  دور  ل��ه  التوثيقية  ل��ل��دراس��ات 
ن��ش��ر احل��ق��ائ��ق جت���اه القضية  ف��ي 
في  أم��ل��ه  ع��ن  وأع���رب  الفلسطينية 
كافة  إلى  وبحوثه  إصداراته  إيصال 

أنحاء العالم. 
واع��ت��ب��ر أن م��ا ي��ق��وم ب��ه امل��رك��ز من 
محورياً  تعد مجاالً  توثيق ودراسات 

لنشر ما يجري في قطاع غزة . 
وطالب الدكتور احلساوي بتزويد قناة 
التوثيقات  بكافة  الفضائية  املعالي 
التي يقوم املركز بتوفيرها وذلك من 
أجل نشر احلقيقة وحتريك اجلميع 

جتاه القضية الفلسطينية. 
من جهته أشاد الدكتور أحمد الكوس 
بدور املركز بتربية النشء معتبراً أن 
بأنه  للمركز  التابع  ال���رواد  م��ش��روع 

مشدداً  صائبة  استراتيجية  ف��ك��رة 
ع��ل��ى ض�����رورة ج��م��ع ش��ب��اب��ن��ا على 

القرآن الكرمي. 
وث��م��ن م��وق��ف م��رك��ز ب��ي��ت املقدس 
وج���ه���وده امل��ت��م��ي��زة ف���ي ق��ط��اع غزة 
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي ت��ط��ور املركز 
مستقبًا وأن األمر قريب جداً بإذن 
الله وقال : ستشهد السنوات القادمة 

تقدماً واضحاً بإذن الله تعالى . 
الله  ب��إذن  لنا  الكوس سيكون  وق��ال 
املعالي  ق��ن��اة  على  خ��اص��ة  تغطيات 
ولهذه   ، الفلسطينية  القضية  جت��اه 
اجلهود املباركة التي يقوم بها املركز 
مشدداً على وجود عاقة قوية بن 
الفلسطينين وإخوانهم في الكويت. 
من جانبه ثمن مدير فرع مركز بيت 
امل��ق��دس ب��غ��زة  س��اه��ر احل����اج دور 
جهودهم  على  الكويت  ف��ي  اإلخ���وة 
في  بإخوانهم  واهتمامهم  امل��ب��ارك��ة 

قطاع غزة . 
وقال احلاج : ميكنك من خال جولة 
قصيرة في مناطق إعادة اإلعمار أن 
ب��ص��م��ة إخ��وان��ن��ا ف��ي الكويت  ت���رى 
امل���ب���ارك���ة جت����اه قضية  وج���ه���وده���م 

إخوانهم في فلسطن . 
وش��دد احل��اج على ض��رورة التعاون 
م���ع ك���ل اجل���ه���ات اإلع���ام���ي���ة التي 
تتعلق  ال��ت��ي  احل��ق��ائ��ق  لنشر  تسعى 
من  وتناقشها  الفلسطينية  بالقضية 

منظور شرعي. 

إعالميون كويتيون يشيدون 
بدور مركز بيت املقدس بغزة
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م�سائل فقهية

حق اآلباء في أموال األبناء

 < ما حكم الشرع في أخذ األب للمنحة 
من  األخذ  األم  أو  لألب  وهل  األميرية؟ 

مال أبنائهما سواء؟
والسالم على رسول  والصالة  لله  > احلمد 
قد  تعالى  الله  إن  نقول:  فأوال  وبعد:  الله 
باإلحسان  فأمر  خيراً،  باألبوين  أوصى 
حقوقاً  أبنائهما  على  لهما  وأوجب  إليهما، 
عظيمة، معنوية كحبهما وتوقيرهما، وحسن 
مخاطبتهما،  في  والتلطف  معهما،  القول 
وعدم التأفف منهما، كما أوجب لهما حقوقا 
ماديَّة، كالنفقة عليهما باملعروف، على االبن 

املوسر.
قال تعالى: }و َقَضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إال إيَّاهُ 
الِكَبَر  ِعنَْدَك  يَبْلَُغَنّ  ا  إَمّ إحساناً  وِبالَواِلَديْن 
وال  أٍُفّ  لَُهَما  تَُقْل  َفال  ِكالُهَما  أو  أََحُدُهَما 
)اإلسراء:  َكِرْياً{  َقْوالً  لَُهَما  وُقْل  تَنَْهْرُهَما 

.)23
شيئا  به  تشركوا  وال  الله  }واعبدوا  وقال: 

وبالوالدين إحسانا{ النساء.
فأوصى بهما بعد األمر بالتوحيد.

في  ثابتا  ا  حٌقّ لهم  أَنّ  األحاديث  في  ورود 
أموال أبنائهم، وإَنّ حصولهم على هذا احلق 
األبناء،  على  مادٌيّ  واجب  منه،  ومتكينهم 
وجعُل ذلك لهم مبثابة الكسب احلالل الذي 
ال ينازعون في أخذه، وال فضَلّ وال منََّة ألحٍد 

فيه، لكن بشرط حاجته له.
وابن  البيوع )3530(  أبو داود في  فقد روى 
ماجة في سننهما ، وأحمد )179/2( بإسناد 
عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  عن  صحيح: 
جده: أَنّ رجاًل أتى النبي ]، فقال: إَنّ لي 
ماالً، وإَنّ والدي يحتاج إلى مالي، قال: »أنت 
ومالك لوالدك، إن أوالدكم من أطيب َكْسِبُكم، 

كلوا من َكْسِب أوالدكم «.
وروى ابن ماجة بإسناد صحيح: عن جابر بن 

عبد الله ]: أَنّ رجاًل قال: يا رسول الله إَنّ 
لي ماالً وَولداً، وإَنّ أبي يريُد أْن يجتاَح مالي. 
ومالك  »أنت  والسالم:  الصالة  عليه  فقال 

ألبيك«.
منهما  لكل  أن  في  واألم  األب  بني  فرق  وال 
احلق في أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج، 
ملا رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي بإسناٍد 
ته،  عَمّ عن  عمير،  بن  عمارة  عن  صحيح: 
فقالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  أنها سألت 
في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت أم 
املؤمنني: قال رسول الله ]: » إَنّ من أطيب 

ما أكل الرجل من َكْسِبِه، وولَُده ِمن َكْسِبه«.
حديث  شرح  في  الله  رحمه  الشوكاني  قال 
الله عنها: » يدل على أن  أم املؤمنني رضي 
له  فيجوز  ماله،  في  لولده  مشاِرٌك  الرجل 
األكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز 
له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف مباله، 
ما لم يكن ذلك على وجه الَسَرِف والَسَفه ». 

)نيل األوطار: 5 / 391 (.
و قد اعتُِرض بعض أهل العلم على من ذهَب 
قال  بإسناٍد  احلاكم  رواه  مبا  املذهب:  هذا 
عائشة  عن  الشيخني:  شرط  على  هو  عنه: 
رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله 
]: »إن أوالَدكم هبُة الله لكم يهب ملن يشاء 
وأموالهم  فهم  الذكور  يشاء  ملن  ويهب  إناثاً 

لكم، إذا احتجتم إليها«.
-رحمه  األلباني  الشيخ  صححه  واحلديث 
معقباً  وقال  واإلرواء،  الصحيحة  في  الله- 
مهمة،  فقهية  فائدة  احلديث  وفي  عليه:  
أن  يبني  أنه  وهي  غيره،  في  جتدها  ال  قد 
ليس  ومالك ألبيك«  »أنت  املشهور:  احلديث 
على إطالقه، بحيث أن األب يأخذ من مال 
ابنه ما يشاء، كال ؛ وإمنا يأخذ ما هو بحاجة 

إليه انتهى.

من  لقول  ويشهد  واضح  فاحلديث  قلت: 
مقيد  ابنه  مال  في  األب  حق  إن  قال: 
مبقدار احلاجة فقط، إذ لو كان معنى قوله: 
وإطالقه،  ظاهره  على  ألبيك«  ومالك  »أنت 
ال  وفاته،  بعد  كله  ولده  مال  األب  الستحق 
يشاركه فيه غيره من الورثة؟! ولكانت عليه 
ر في أدائها الولد،  زكاته في حياته، إن قَصّ

وليس األمر كذلك.
وقال االمام ابن قدامة - رحمه الله: ولألب 
غناه،  مع  شاء  ما  ولده  مال  من  يأخذ  أن 

وحاجته، بشرطني:
ما  يأخذ  وال  باالبن،  يجحف  أال  أحدهما: 

تعلقت به حاجته.
الثاني: أال يأخذ من مال أحد َولََديْه فيعطيه 
الولدين غير جائز،  آلخر؛ ألن تفضيل أحد 

فمع تخصيص اآلخر باألخذ منه أولى. 
فإذا ُوِجد الشرطان جاز األخذ. )الكافي: 2 

 .)471 /
وأخيرا:  فليتق الله اآلباء ربَّهم فيما أخذوا 
أباحه  ما  حدوَد  َنّ  يتجاِوَزّ وال  تََركوا،  وما 
الله تعالى لهم، فإنه }ومن يتعد حدود الله 

فأولئك هم الظاملون{.
وال بد من االبتعاد عن االسراف والتبذير، أو 

صرف األموال فيما ال يحل.
الكثيرة  األموال  تعطى  أن  يجوز  ال  وكذلك 
األطفال  من  بها  التصرف  يحسن  ال  ملن 
تؤتوا  تعالى }وال  الله  الراشدين، قال  وغير 
قياما  لكم  الله  جعل  التي  أموالكم  السفهاء 
قوال  لهم  وقولوا  واكسوهم  فيها  وارزقوهم 

معروفا{ النساء.
نسأل الله تعالى التوفيق للسداد 

هذا، والله سبحانه أعلم.
وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  الله  وصلى 

وسلم

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
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عثمان الخميس:  السلفية ليست عباءة تلبس بل هي 
منهج حياة يجب التزامه

متحدًثا عن ضرورة تصحيح املسار في مخيم تراث اجلهراء

على  الله  نعم  بذكر  محاضرته  اخلميس  وبدأ 
اإلنسان التي ال تعد وال حتصى، ومن هذه النعم  
أنه لم تنل أمة من األمم رسوال كمحمد ] وال 
هذه  من  أمت  شريعة  وال  الكرمي  كالقرآن  كتابا 
الشريعة، فواجب على املسلم أن يشكر الله على 
هذه النعمة بل وأن يحدث بها ومن باب التحديث 
بها ال نستحي من كوننا أن نتمسك بكتاب الله 
وسنة نبيه ] على فهم سلف األمة، وأن نعتز 
فنظهرها  الرأس  مرفوعو  ونحن  النعمة،  بهذه 
معامالتنا  وفي  أخالقنا  في  مبقتضاها  ونعمل 
ومع أنفسنا وأهلنا وأوالدنا ومع اخللق جميعا. 

وأوضح اخلميس أن كثيرا من الناس يدعو هذه 

فارغة  الدعوة  هذه  تكون  رمبا  لكنها  الدعوة 
ألنهم لم يطبقوها واقعا ولم يعيشوها حياة حيث 
يكون املسلم متبع للنبي ] ومعظما لسنته فإذا 
أبدا،  عليها  شئ  أي  يقدم  ال  النبي  سنة  بلغته 
وإذا تعارض فهمنا مع فهم الصحابة نقدم فهم 
نكون  كيف  وإال  متسائال:  فهمنا  على  الصحابة 
سلفيني إذا؟ فال ينبغي أن نترك هذا النهج ويجب 
الذين  نحن  ألننا  الناس؛  ونعلمه  به  نتمسك  أن 
علينا  فيجب  الصحيح،  واملنهج  العقيدة  منلك 
باملقابل أن نصحح كثيرا من املسارات ومنها أال 
تكون الدعوة إلى الله ضعيفة حيث أنه ملا اعترى 
الدعوة إلى الله في بعض املراحل قصور وتكاسل 

بادر غيرنا باستالم زمام املبادرة. وبنّي اخلميس 
يتكامل  وأن  الله،  بدين  االلتزام  املفرح  من  أنه 
هذا االلتزام وينعكس أثره في تعاملنا مع أهلنا 
وبيوتنا، وأن نحرص على طلب العلم وأن تكون 
تكون  وأن   ، وذكره  الله  بكتاب  عامرة  مجالسنا 
دعوتنا حقيقية وليست مجرد أقوال ال تصدقها 
األفعال فنحن ال نريد أن نكون من أولئك الذين 
تقولون  لم  آمنوا  الذين  }يأيها  فيهم:  الله  قال 
وتعالى عن  تبارك  يقول  كما  أو  تفعلون{  ال  ما 
آخرين }أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم{ 
،فنحن لدى بعضنا تقصير ولكن أبشركم بأن من 
يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه ] متسكا حقيقيا 
هو على خير عظيم وعلى ثغر عظيم أيضا. وحذر 
اخلميس املتمسكني بهذا النهج في هذا العصر 
يستمعون  يعودوا  لم  مكان  كل  في  الناس  بأن 
إليكم  فقط بل هم أصبحوا يسمعون منا أو من 
غيرنا سواء في بالدنا أم في خارجها، فإن شاب 
هذه الدعوة شيء من القصور فلن  ينال الناس 
خيرا، وحتى نحقق اخلير للناس علينا أن نراجع 
هذا  فإن  أقدامنا  نضع  أين  ننظر  وأن  أنفسنا 
الطريق يحتاج إلى علم وصبر ومثابرة وحكمة. 
الله  إلى  الدعوة   قضية  أن  اخلميس  وأضاف 
على نهج سلف األمة  تعيش لدى بعضنا مرحلة 
تعريف  من  يستحيي  بعضنا  زال  فما  التردد  
الباطل  دعاة  أصبح  حتى  سلفي،  بأنه  نفسه 
يعيبون ما عليه من احلق، وأصبح بعضهم يتجرأ 
على من يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم، وبسبب هذا احلياء قصر البعض في 
األمر  املعروف حتى وصل  وإيصال  املنكر  إنكار 
املعروف،  ينكرون  املنكر  أهل  أصبح  أن  لدرجة 
حينما  املجتمع  في  البعض  مبواقف  مسترشدا 
ينكر على املرأة املستترة التي تغطي وجهها، وال 
ينكر على املرأة املتبرجة مرجعا سبب ذلك كله 
وواجبهم  وظيفتهم  احلق  أهل  ترك  ملا  أنه  إلى 
جتاه الناس وتراجع دورهم أصبح هناك فراغ لم 

يأله سوى غيرهم.

فيما أسماها وقفة لتصحيح املسار أوضح الداعية الكويتي فضيلة الشيخ 
عثمان اخلميس أن النهج السلفي الذي  يلتزم بكتاب الله وسنة نبيه ] 
على فهم سلف األمة ليس عباءة تلبس بل هو منهج حياة يجب علينا أن 
نلتزمه وندعو إليه ونطبقه واقعا ال مجرد دعاوى تلوكها األلسن، جاء 
ذلك في احملاضرة املتميزة، والتي ألقاها في املخيم الربيعي التاسع عشر 
- فرع محافظة اجلهراء  التراث اإلسالمي  الذي تنظمه جمعية إحياء 
به  امتألت  غفير  جمهور  وحضرها  االلتزام(  )حالوة  عنوان  حملت 
قاعة املخيم وأدارها الشيخ صالح بن حسن العجمي وذلك في منطقة 

استراحة احلجاج في محافظة اجلهراء. 
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الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

دعاني جاري اجلديد )بونواف( لرحلة صيد سمك، وكنت 
قد انقطعت لفترة طويلة عن هذه الرحالت مرغماً، فلم 

أتردد في تلبية دعوته.. كنا في الطريق إلى موقع قاربه.
- كثير من الناس ال يخطر بباله أن يعرف معاني بعض 
والسيما  والسور،  لآليات  حفظه  رغم  القرآنية  الكلمات 
القصير منها، مثل كلمة }غاسق{ في سورة الفلق، وأيضاً 

}الفلق{، وغيرها من الكلمات القرآنية.
أيد ثالثنا )بو حسني( هذا الرأي.

- بالفعل.. ما معنى }الفلق{؟ أنا شخصيا ال أعرف..
)الصبح(،  منها  عدة..  معاني  فيها  قيل  }الفلق{..   -
)برب  أي:  )اخللق(،  عامة  وبكلمة  )الصخور(،  )اجلبال(، 

اخللق(.
- و)الغاسق(؟

- الغاسق.. الليل إذا )وقب(، إذا أتى وغطى النهار، ولكن 
هل تعلم يا )بونواف( فضل هاتني السورتني.

لم أنتظر جوابا.. تابعت الكالم.
العقائد  العظيم، وفيهما  القرآن  - هما آخر سورتني من 
وحده  وجل،  لله عز  املؤمن  يلجأ  أن  الله  من  أمر  اآلتية: 
السورتان  والنصرة، فبدأت  العون  له في طلب  ال شريك 
بصفات لله عز وجل، من باب اإلقرار بألوهيته وربوبيته، 
فهو }رب الفلق{، وهو }رب الناس{، و}ملك الناس{، 
و}إله الناس{، ال أحد يستطيع أن يعبث مع خلقه وعبيده، 
إذا جلؤوا إليه، وهذه الصفات تناسب موضع افتقار اخللق 
الذي يحفظهم من كل شر  مللكهم، فهو  والعبيد  خلالقهم 
أشد  فاستغرق  الليل،  قدوم  مع  يزداد  أن  ميكن  الذي 
األهوال، واحلفظ يكون من »شر اخللق« عموماً وأسوأ ما 

ميكن أن يكون من شر )السحر: النفاثات في العقد(.
متكن  إذا  وأشده  و)الوسواس(  معروف،  وهو  )واحلسد( 
الله عز  يفارقه، فطمأن  ولم  الصدر  اإلنسان فسكن  من 

بذكر  ويزول، ويضعف  بأنه )خناس(، يذهب  وجل عبيده 
الله عز وجل.

قاطعني )بوحسني(..
- هل كل ذكر يُذِهب الوسواس؟!

تتجاهله،  أن  مبجرد  يذهب  ما  منها  أنواع،  الوسواس   -
مثل الوسواس بأن وضوءك قد انتقض في الصالة، هذا 
والشك  أو صوتا(  ريحا  )وجدت  إذا  إال  له،  تستجيب  ال 
بأن وضوءك لم يكتمل، فإنك ال تعيده إال إذا تيقنت من 
الوسواس )أن الشك ال  العامة في هذا  األمر، فالقاعدة 
يزيل اليقني( وإمنا )يزول اليقني باليقني(، فهذا الوسواس 
ال تستجيب له ويزول، وهناك وسواس يأتيك في الصالة 
ثالثا  يسارك  عن  تنفث  فهذا  قراءتك،  عليك  فيلبس 
العقيدة،  في  يأتيك  شك  وهناك  فيزول،  بالله  وتستعيذ 
ومبحمدا]  دينا  وباإلسالم  ربا  بالله  »رضيت  فتقول: 
رسوال«، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيزول، وعلى 
حتى  والشكوك  للظنون  يستجيب  أال  املؤمن  على  العموم 
إيذاء  عن  يتوقف  لن  الشيطان  ألن  اليومي؛  تعامله  في 
ابن آدم، ويجعله يعيش في قلق وشك وريبة فينغص عليه 
من  ينزغنك  }وإما  تعالى:  الله  قول  إلى  واسمع  حياته، 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون{ 

)األعراف: 200 - 201(.
- واملعنى؟

فإذا  بعده،  من  أمته  املراد  والطبع  للرسول]  األمر   -
الشيطان )شك. غضب، وسواس..  ملة  أصابك شيء من 
إلخ( قل: »أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم« 
صفة  هي  وهذه  يزول،  فإنه  بالله،  مؤمنا  جازما  معتقدا 
املتقني مبعنى أن األمر ليس ألصحاب الذنوب والعصاة، 
بل يصيب أهل التقوى والصالح، ولكنه يذهب عنهم بذكر 

الله واللجوء إليه.

املعـوذتـان
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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من  واألب�������دان،  واألرواح  ل��ل��ق��ل��وب  ن��اف��ع��ة 
إخالص الدين لله وحده ومحبة الله وحده 
وعبادته، واألمر مبكارم األخالق ومحاسن 
الشيم واألعمال الصاحلة واآلداب النافعة، 
والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من 
للقلوب  املضرة  السيئة  واألعمال  األخالق 

واألبدان والدنيا واآلخرة «.
كما يطلق احلق على القول أو الفعل املوافق 
تعالى:  قوله  ف��ي  كما  واحلكمة  للصواب 
}هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب 

ما خلق الله ذلك إال باحلق{.
وحيث إن احلق والباطل ضدان، والضدان 
ال يجتمعان، صار التدافع بينهما أمرا الزما 
زوال  يقتضي  أحدهما  ثبات  وحتميا؛ ألن 
تعذر وجودهما  ولهذا  أو إضعافه،  اآلخ��ر 

معا دون غلبة أحدهما على اآلخر.
وقد بني الله عز وجل أن للباطل قوة حتميه 
الذين  }إن  تعالى:  ق��ال  كما  عنه  وت��داف��ع 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
حسرة  عليهم  تكون  ثم  فسينفقونها  الله 
قوة  أن  وتعالى  تبارك  وق��رر  يغلبون{،  ثم 
احلق  تزيل  تفتر حتى  ال  والضالل  الكفر 
وأتباعه من أرض الواقع كما قال عز وجل: 
}يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون{، وبشرنا الله 
تعالى بأنه ينصر احلق وأهله فقال: }بل 
نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاه��ق{ وق��ال: }ومي��ح الله الباطل ويحق 
وقال  املجرمون{،  كره  ولو  بكلماته  احلق 
النبي ]: »اإلس��الم يعلو وال يعلى عليه« 
رواه البيهقي، وحسنه الشيخ األلباني في 
اإلرواء، فهذا املثل املذكور موافق ملا قررته 
وهو  الدينية،  والقواعد  الشرعية  األدل���ة 
كلمة حكيمة تبشر أصحاب احلق بالرفعة 

والتمكني في الدنيا واآلخرة بإذن الله.

الناظر في أدبيات األمم وثقافات الشعوب يجد أقواال وأمثاال 
وجيزة األلفاظ عميقة املعاني، تدل على حكمة ورشد، وتوافق 
القرآن  ف��ي  وردت  التي  الشرعية  وامل��ع��ان��ي  اإلس��ام��ي��ة  امل��ب��ادئ 
القائل:  املثل  ذل��ك  وم��ن  تخالفها،  وال  املطهرة  والسنة  الكرمي 
»إن احلق كالزيت يطفو دائما«، أي أن احلق دائما يعلو على ما 

سواه.

د. وليد خالد الربيع

احلكمـة  ضالـة املؤمن )7(

احلق كالزيت يطفو دائما

فاحلق نقيض الباطل، يقال: حق األمر أي 
وجب وثبت وصار حقا، فاحلق هو الثابت 
الواجب والصحيح ، ويقابل احلق )الباطل( 
وهو ما ال ثبات له عند الفحص والتمييز، 

يقال بطل الشيء: فسد وسقط حكمه.
واحل��ق ل��ه إط��الق��ات ؛ فاحلق م��ن أسماء 
الله احلسنى قال عز وجل: }يومئذ يوفيهم 
الله دينهم احلق ويعلمون أن الله هو احلق 
امل��ب��ني{، ومعنى ه��ذا االس���م: أن الله عز 
وجل هو احلق في ذاته وأسمائه وصفاته، 

فهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، 
وجوده من لوازم ذاته، وال وجود لشيء إال 

به.
كما أن اإلسالم هو دين احلق قال تعالى: 
}هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احلق 
ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون{ 
ق��ال اب��ن س��ع��دي: »ف��ك��ان م��ا بعث الله به 
بيان احل��ق من  محمدا ] مشتمال على 
وأفعاله  وأوصافه  الله  أسماء  في  الباطل 
وفي أحكامه وأخباره واألمر بكل مصلحة 

�إميانيات
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فل�سطني املحتلة

على  القائمون  بها  ق��ام  التي  للجهود 
التخفيف  على  منهم  حرصا  املشروع 

من وطأة آلة احلرب االسرائيلية.
جمعية  وف��د  أع���رب عضو  جهته  م��ن 
وائل  ال��دك��ت��ور  الكويتية  الصحافيني 
احلساوي عن فخره واعتزازه بوجوده 
أن  مؤكدا  الصامدة،  غ��زة  أرض  على 
م��ا ت��ق��وم ب��ه دول����ة ال��ك��وي��ت م��ن قبل 
املؤسسات واجلمعيات من مشروعات 
إسالمي  واج����ب  إال  ه���و  م���ا  خ��ي��ري��ة 

وقومي وعربي.
وأوض���ح احل��س��اوي ف��ي كلمة ل��ه: »أن 
الزيارة التي يقوم بها الوفد اإلعالمي 
ومآزرة  مساندة  إل��ى  تهدف  الكويتي 
قضيتهم«،  في  الفلسطينيني  إشقائنا 
ال��وق��ت ذات��ه الفلسطينيني  داع��ي��ا ف��ي 
الصفوف  ورص  والرباط  الثبات  إلى 
ضد  حت��اك  التي  التحديات  ملواجهة 

اإلسالمي«.
الكويت  دول�����ة  دور  امل��ن��س��ي  وث���م���ن 
الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني 
الثورة  نشأة  »منذ  قائال:  ومساندته، 
والكويت تناصر القضية الفلسطينية« 
وتقديره  ش��ك��ره  خ��ال��ص  ع���ن  م��ع��رب��ا 

وأضاف »من دواعي السرور أن نقف 
اليوم هنا في هذه البقعة احملررة من 
دنس احملتل لنضع حجر األساس لبناء 
ثالث بنايات سكنية على أرض الواقع 
بدعم من دولة الكويت ممثلة في جلنة 
التراث  إحياء  بجمعية  العربي  العالم 

دار  وجمعية  الكويتية  الصحافين  جمعية  وف��د  وض��ع  غ��زة-ك��ون��ا: 
الكتاب والسنة حجر األساس ملشروع إنشاء ثالث بنايات سكنية في 
حي اإلسراء شمال غرب خان يونس وذلك حتت رعاية وحضور وزير 
األشغال العامة واإلسكان في احلكومة الفلسطينية املقالة الدكتور 

يوسف املنسي.
وقال املنسي في كلمة له خالل احلفل إن حرص اجلمعيات اخليرية 
الفلسطينية والكويتية على املساهمة في صمود الشعب الفلسطيني 
الفلسطينين  والتعمير له عظيم األثر في نفوس  البناء  من خالل 
كافة مبينًا أن هذا املشروع يقوم على إيواء األسر املتضررة واملنكوبة 

جراء احلرب والعدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة.

وفـد جمعيـة الصحافيين الكويتـية يضـع حجر    األساس إلنشاء ثالث بنايات سكنية في غزة   
بدعم من جمعية إحياء التراث اإلسالمي
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القضية الفلسطينية.
وقال إن دولة الكويت بكل مؤسساتها 
يوما  تتأخر  ل��م  املختلفة  وجمعياتها 
لتلبية نداء األشقاء في فلسطني ومد 
األمة  لقضية  ن��ص��رة  ل��ه��م  ال��ع��ون  ي��د 
 - الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة   - ال��ع��رب��ي��ة 
مؤكدا على مواصلة واستمرار الدعم 
شتى  ف��ي  املختلفة  بأشكاله  الكويتي 

املجاالت.
خان  بلدية  رئ��ي��س  أش���اد  ناحيته  م��ن 
يونس محمد الفرا بجهود دولة الكويت 
عبر  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  دع���م  ف��ي 
واملجاالت  املناحي  كافة  ف��ي  تاريخه 
والتعليمية  واالقتصادية  االجتماعية 
وال��ت��ن��م��وي��ة م���ن أج���ل ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
يعيشها  التي  االنسانية  املعاناة  وط��أة 

الفلسطينيون.
ال��ف��را ف��ي كلمة مم��اث��ل��ة خالل  وأك���د 

احلفل على أن دعم وإنشاء مثل هذه 
امل��ش��اري��ع اإلن��س��ان��ي��ة واخل��ي��ري��ة يعزز 
على  البقاء  في  الفلسطينيني  صمود 
أرضهم ووطنهم رغم القصف والتدمير 
الذي ميارسه احملتل الغاصب ملنازلهم 
مشهد  أن  على  م��ش��ددا  ومساكنهم، 

الهجرة لن يتكرر مرة أخرى.
تخذلنا  ل���م  »ال���ك���وي���ت  أن  وأض������اف 
ول����م ت��ق��ص��ر م���ع ق��ض��ي��ت��ن��ا م��ن��ذ عام 
اآلمن  البيت  ه��ي  كانت  فقد   ،1948
لثورتنا  النصير  ونعم  للفلسطينيني، 
إسهاماتها  إلى  مشيرا  الفلسطينية«، 
وم��ش��اري��ع��ه��ا اخل��ي��رة واإلن��س��ان��ي��ة في 
والصحة  واإلس��ك��ان  التعليم  م��ج��االت 
املزارع  وإنشاء  واألسر  األيتام  ككفالة 
الزراعي  ال��ذات��ي  م��ن أج���ل االك��ت��ف��اء 
إلى حفر األبار  واحليواني، باإلضافة 

وإنشاء املدارس واملعاهد وغيرها.

الصحافيني  جمعية  وف��د  ش��ارك  كما 
الثانية  املرحلة  افتتاح  ف��ي  الكويتية 
م��ن م��درس��ة اإلم���ام محمد ب��ن صالح 
العثيمني الواقعة في مدينة خان يونس 

جنوبي قطع غزة.
ب��زي��ارات مختلفة  كذلك  ال��وف��د  وق��ام 
التي  اخليرية  امل��ش��روع��ات  م��ن  ل��ع��دد 
اخليرية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  نفذها 
نظيرتها  م���ن  ب��ت��م��وي��ل  الفلسطينية 
الكويتية من م��دارس وم��زارع ومخابز 

في مختلف مناطق قطاع غزة.
ويضم وفد جمعية الصحافيني الكويتية 
اجلمعية  مدير  غزة  قطاع  إلى  الزائر 
فضاًل  للوفد(  )رئيسا  الراشد  عدنان 
والدكتور  الفليج  عصام  الدكتور  عن 
وائل احلساوي والدكتور أحمد الكوس 
وسامي النصف ومحمد البحر وسامي 

اخلليفي.

وفـد جمعيـة الصحافيين الكويتـية يضـع حجر    األساس إلنشاء ثالث بنايات سكنية في غزة   
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سادسا: النبي ] بلغ ما أوحي إليه من ربه مما فيه صالح العباد في 
}وأنزلنا  تعالى:  الله  يقول  شيئا،  منه  يكتم  ولم  ومعاشهم  معادهم 
)النحل:  يتفكرون{  ولعلهم  إليهم  نزل  ما  للناس  لتبن  الذكر  إليك 
بتبليغه   [ إشهاده  واملسانيد  والسنن  الصحاح  لنا  حملت  وقد   .)44
حتى آخر حياته، ومنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
كشف رسول الله ] الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه 
فقال: »اللهم هل بلغت ثالث مرات «. احلديث واللفظ ملسلم )برقم: 

479( وفيما صح من سنن النبي ].
وما ذهب إليه أئمة السلف الصالح اإلعراض 
الظواهر على مواردها  وإج��راء  التأويل  عن 
سبحانه  الله  إلى  الصفات  كيفية  وتفويض 
الله  يُتعبد  بعد اإلميان بها.. فهذا أسلم ما 
ب���ه، ف��األول��ى االت��ب��اع وت���رك االب���ت���داع، كما 
مستند  وه��و  متبعة  األم���ة حجة  إج��م��اع  إن 
 [ الرسول  أصحاب  درج  وق��د  للشريعة.. 
اعتقاد  م��ع  لكيفيتها  ال��ت��ع��رض  ت���رك  ع��ل��ى 
معانيها، وهم صفوة األمة واملشتغلون بأعباء 
ضبط  في  جهدا  يألون  ال  وك��ان��وا  الشريعة 
قواعد امللة والتواصي بحفظها وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منها.. فلو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغاً أو محتوما لكان اهتمامهم 
فإذا  الشريعة..  بفروع  اهتمامهم  ف��وق  بها 
عنهم،  الله  رض��ي  الصحابة  عصر  ان��ص��رم 
كان  عنه،  اإلض���راب  على  التابعني  وعصر 
بحق..  املتبع  ال��وج��ه  ه��و  ب��أن��ه  قاطعا  ذل��ك 
من  تعالى  الله  أثبته  ما  إثبات  املسلم  فعلى 
الصفات لذاته من غير متثيل، وال حتريف، 
وال تعطيل، والتكييف، وال يخوض في تأويل 
املشكالت ويكل كيفيتها إلى الله، مع اعتقاد 
معانيها، واإلميان بها، قال اإلمام أبوحنيفة 
- رحمه الله - في الفقه األكبر: فما ذكره 

الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس 
فهو له صفات بال كيف )نعلمه(، وال يقال إن 
يده قدرته أو نعمته ألن فيه إبطال الصفة، 
يده  ولكن  واالع��ت��زال  القدر،  أهل  قول  وهو 
صفة بال كيف، وغضبه ورضاه صفتان من 
صفات الله تعالى بال كيف، ومما استُحسن 
من اإلمام مالك بن أنس - رحمه الله - حني 
ُسئل عن قوله تعالى: }الرحمن على العرش 
والكيفية  معلوم  »االس��ت��واء  ق��ال:  اس��ت��وى{ 
مجهولة واإلمي���ان ب��ه واج��ب وال��س��ؤال عنه 
وقوله:  واملجيء  االستواء  آية  فلتجر  بدعة« 
وقوله:   .)7٥ )ص:  ب���ي���دي{  خ��ل��ق��ت  }مل���ا 
}ويبقى وجه ربك{ الرحمن، وقوله: }جتري 
بأعيننا{ )القمر: 1٤(. وما صح عن الرسول 
] كخبر النزول وغيره على ماذكرناه فهذا 
كتاب  وفي  انتهى.  تعالى،  لله  ما يجب  بيان 
أبوالقاسم  أخرج  القرآن:  علوم  في  اإلتقان 
الاللكائي في كتاب السنة من طريق احلسن 
أم املؤمنني  البصري عن أمه، عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: »االستواء غير مجهول 
وال��ك��ي��ف غ��ي��ر م��ع��ق��ول واإلق������رار ب��ه إميان 

واجلحود به كفر«.
اخل��الص��ة: وج���وب اإلمي����ان ب��أس��م��اء الرب 

وصفاته جملة وتفصيال، إلثباتها بذواتها بال 
تبديل وال حتريف، وإثبات معانيها بال تأويل، 
والتفويض  تعطيل،  ب��ال  مدلوالتها  وإث��ب��ات 
بها  التوسل  وابتغاء  العاملني،  لرب  لكيفيتها 

للخالق العظيم والله أعلم.
الركن الثالث: توحيد األلوهية )العبادة( 

وهو توحيد الله بأفعال العباد:
معنى  األلوهية مبعرفة  توحيد  يتحقق  أوال: 
الله  إال  بحق  معبود  ال  أي  ال��ل��ه،  إال  إل��ه  ال 
وحده ال شريك له، والعمل بإفراده بالعبادة 
الستحقاقه لذلك، ونفي ما سواه ألنه باطل 
هو  التوحيد  وه��ذا  للعبادة.  مستحق  وغير 
م��وض��ع ال��ص��راع ب��ني احل��ق وال��ب��اط��ل، وهو 
وقعت  أو  وعقلت  علمت  إذا  الفطرة  توحيد 
ف��ي ال��ش��دائ��د، ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }فأقم 
فطر  التي  الله  فطرة  حنيفا  للدين  وجهك 
الناس عليها ال تبديل خللق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون{ )الروم: 
يدعون  ال  فهم  يعلمون،  ال  فأكثرهم   )30
للفطرة، إال في  اتباعا  الله وحده مخلصني 
عليهم  يغلب  ال��رخ��اء  ف��ي  ولكنهم  ال��ش��دائ��د 
اجلهل وبُعد العقل وعدم السالمة من تأثير 
الغير. ويقول الله تعالى: }وإذا مس اإلنسان 

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

وقفات فقهية )7(

تعريف التوحيد وأركانه)2(
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الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون{ 

)يونس: 12(.
للعبادة حق  الله واستحقاقه  ثانيا: وحدانية 
ال مراء فيه، يقول الله تعالى: }وإلهكم إله 
واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم{ )البقرة: 
من  أرسلنا  }وم��ا  تعالى:  الله  ويقول   ،)63
قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال 

أنا فاعبدون{ )األنبياء: 2٥(.
ثالثا: ولتأكيد ذلك، يقول تعالى: }ذلكم الله 
ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه 
وه��و على كل ش��يء وكيل{ )األن��ع��ام: 102( 
الله  إال  آلهة  تعالى: }ولو كان فيهما  وقوله 
ل��ف��س��دت��ا ف��س��ب��ح��ان ال��ل��ه رب ال��ع��رش عما 
تعالى:  الله  ويقول   )22 )األنبياء:  يصفون{ 
}قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا البتغوا 
إلى ذي العرش سبيال، سبحانه وتعالى عما 
ي��ق��ول��ون ع��ل��وا ك��ب��ي��را{ )اإلس�����راء ٤2-٤3( 
وق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }وم���ا ك��ان معه م��ن إل��ه إذا 
بعضهم على  ولعال  إل��ه مبا خلق  كل  لذهب 
بعض سبحان الله عما يصفون{ )املؤمنون: 
90-91(. فالشرك محبط للعمل، يقول الله 

به من يشاء  الله يهدي  تعالى: }ذلك هدى 
من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا 

يعملون{ )األنعام: 88(.
الرسل،  به  الله  بعث  األلوهية  توحيد  رابعا: 
وانزل به الكتب، أن يعبد الله وحده ال شريك 
الربوبية،  توحيد  مبستلزم  العمل  وه��و  ل��ه، 
اإلميان  والصفات، فشعار  األسماء  وتوحيد 
أن تشهد أن ال إله إال الله، كما مر بنا حديث 
وفد عبدالقيس قال: »وهل تدرون ما اإلميان 
شعار  وهو  الله..«  إال  إله  أال  شهادة  بالله؟ 
رسول  قال  جبريل:  فحديث  أيضا  اإلس��الم 
الله ] له: »اإلسالم أن تشهد أنه ال إله إال 
الله..« والعمل به: }ذلك بأن الله هو احلق 
وأمنا يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
العلي الكبير{ )احلج: 62( وأما مجرد توحيد 
الربوبية )أي اإلميان بأن الله خالق كل شيء( 
دون توحيده بالعبادة، فهذا التوحيد كان في 
املشركني كما قال تعالى: }وما يؤمن أكثرهم 
بالله إال وهم مشركون{ )يوسف: 106(، أي 
ما يوحدون الله مبعرفة حقه، إال جعلوا معه 

شريكا من خلقه.
الله،  إال  إل��ه  ال  مبعنى  وللتذكير  خ��ام��س��ا: 
يقول الله تعالى: }فاعلم أنه ال إله إال الله 

والله  واملؤمنات  وللمؤمنني  لذنبك  واستغفر 
يعلم متقلبكم ومثواكم{ )محمد: 19( فاإلله: 
وإجالال،  هيبة  يعصى  فال  يطاع  ال��ذي  هو 
عليه،  توكال  وطمعا،  رج��اء  ومحبة،  خوفا، 
وس��ؤال منه ودع��اء له وح��ده، ال يُشرك به، 
للعبادة.  مستحق  وغير  باطل  س��واه  ما  وأن 
ولهذا فكثيرا ما يرد األمر بعبادة الله مقرونا 
بنفي عبادة ما سواه. يقول تعالى: }ذلك بأن 
دون��ه هو  الله هو احل��ق وأن ما يدعون من 
الباطل وأن الله هو العلي الكبير{ )لقمان: 
الله:  بأمر  ال��رس��ل  أجمع  ه��ذا  وعلى   .)30
اعبدوا  أن  رس��وال  أمة  كل  بعثنا في  }ولقد 
الله واجتنبوا الطاغوت{ )النحل: 36(. وملا 
قال النبي ] لكفار قريش: قولوا ال إله إال 
الله قالوا: }أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا 
أنها  منها  ففهموا   )٥ لشيء عجاب{ )ص: 
)واألم���وات( وحتصر  األص��ن��ام  عبادة  تبطل 
املخالفني،  ب��خ��الف  وح�����ده،  ل��ل��ه  ال���ع���ب���ادة 
أو جتاهلوه،  يفهموا ذلك  لم  املتأخرين فهم 
الله ربكم احلق  تعالى يقول: }فذلكم  والله 
فماذا بعد احلق إال الضالل فأنى تصرفون 
فسقوا  الذين  على  رب��ك  كلمة  حقت  كذلك 

أنهم ال يؤمنون{ )يونس: 33(.

يجب اإليمان 
بأسماء اهلل 

وصفاته جملة 
وتفصياًل بال تبديل 

والتحريف وال 
تأويل وال تعطيل 

وتفويض كيفيتها 
لرب العالمين
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الرجل 
فيتكلم 

ب������ل������س������ان ال 
يعرف معناه، ويضرب 

على بدنه ضربا عظيما لو ضرب 
به جمل ألثر به أثرا عظيما، واملصروع مع 
الذي  بالكالم  وال  بالضرب  يحس  ال  ه��ذا 
املصروع،  وغير  املصروع  يجر  وقد  يقوله، 
ويحول  عليه،  يجلس  ال��ذي  البساط  ويجر 
ويجري  مكان،  إلى  مكان  من  وينقل  آالت، 
أفادته  األم��ور، من شاهدها  غير ذلك من 
ع��ل��م��ا ض���روري���ا ب���أن ال��ن��اط��ق ع��ل��ى لسان 
اإلنسي واحملرك لهذه األجسام جنس آخر 

غير اإلنسان.
دخول  ينكر  من  املسلمني  أئمة  في  وليس 
اجلني في بدن املصروع وغيره، ومن أنكر 
ذل��ك وادع���ى أن ال��ش��رع يكذب ذل��ك؛ فقد 
كذب على الشرع، وليس في األدلة الشرعية 

ما ينفي ذلك(.
أصناف الناس في مسألة دخول اجلني 

في اإلنسي
أصناف:  ثالثة  الباب  هذا  في  والناس   ...
قوم يكذبون بدخول اجلني في اإلنس، وقوم 
فهؤالء  امل��ذم��وم��ة؛  بالعزائم  ذل��ك  يدفعون 
يكذبون باملوجود، وهؤالء يعصون بل يكفرون 
ب��امل��ع��ب��ود، واألم����ة ال��وس��ط ت��ص��دق باحلق 
املوجود وتؤمن باإلله الواحد املعبود وبعبادته 
ودع��ائ��ه وذك���ره وأس��م��ائ��ه وك��الم��ه، فتدفع 

في  ال  ال��ش��رك  ع��ل��ى  تعينهم  ال  وامل��الئ��ك��ة 
بذلك،  ي��رض��ون  وال  امل��م��ات  ف��ي  احمليا وال 
لهم  وتتصور  تعينهم  ق��د  الشياطني  ولكن 
بأعينهم  ف��ي��رون��ه��م  اآلدم���ي���ني؛  ف���ي ص���ور 
ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا املسيح، أنا 
اخلضر، أنا أبوبكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا 
بعضهم  يقول  وقد  ف��الن.  الشيخ  أنا  علي، 
ع��ن ب��ع��ض: ه��ذا ه��و النبي ف���الن، أو هذا 
هو اخلضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد 
فمنهم  ك��اإلن��س؛  واجل���ن  ل��ب��ع��ض،  بعضهم 
العاصي،  ومنهم  الفاسق،  ومنهم  الكافر، 
يحب  م��ن  فمنهم  اجل��اه��ل؛  ال��ع��اب��د  وفيهم 
شيخا فيتزيا في صورته ويقول: أنا فالن، 
فيطعم  قفر،  ومكان  برية  في  ذل��ك  ويكون 
ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله 
على الطريق أو يخبره ببعض األمور الواقعة 
الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن الشيخ امليت 
أو احلي نفسه فعل ذلك، وقد يقول: هذا 
وه��ذه حقيقته،  رقيقته،  وه��ذه  الشيخ،  سر 

أو هذا ملك جاء على صورته. وإمنا يكون 
ذلك جنيا؛ فإن املالئكة ال تعني على الشرك 
واإلفك واإلثم والعدوان(. )مجموع الفتاوى( 

.)15٨-157/1(
ليس في أئمة املسلمن من ينكر 

دخول اجلن في بدن املصروع وغيره
الله وسنة رسوله  ثابت بكتاب  وجود اجلن 
وكذلك دخول  وأئمتها،  األمة  واتفاق سلف 
أئمة  باتفاق  ثابت  اإلنسان  بدن  اجلني في 
أهل السنة واجلماعة، قال تعالى: }الذين 
يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي 
)البقرة:  امل���س{  م��ن  ال��ش��ي��ط��ان  يتخبطه 
275(، وفي »الصحيح« عن النبي ]: »إن 
الدم«  آدم مجرى  ابن  من  يجري  الشيطان 
)متفق عليه(، وقال عبدالله بن اإلمام أحمد 
بن حنبل: قلت ألبي: إن أقواما يقولون: إن 
اجلني ال يدخل في بدن املصروع! فقال: يا 

بني! يكذبون، هذا يتكلم على لسانه.
ال��ذي قاله أمر مشهور؛ فإنه يصرع  وه��ذا 

)املشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم 
قبور  على  العكوف  شركهم  أصل  كان  نوح  فقوم  إبراهيم.  وقوم  نوح، 
الصاحلن، ثم صوروا متاثيلهم، ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل 

شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر.
وكل من هؤالء يعبدون اجلن؛ فإن الشياطن قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون املالئكة، وإن كانوا في احلقيقة 
إمنا يعبدون اجلن؛ فإن اجلن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم، 
قال تعالى: }ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمالئكة أهؤالء إياكم 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون  أنت  كانوا يعبدون قالوا سبحانك 

اجلن أكثرهم بهم مؤمنون{ )سبأ: 40 - 41(.

مقتطفات من فقه شيخ اإلسالم ابن تيمية

الشياطين تتصور لبعض الناس في 
صور اآلدميين لتوقعهم في الشرك
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شياطني 
اإلن��������������س 

واجلن.
وأم������������ا س������������ؤال اجل�����ن 
وس����ؤال م��ن ي��س��أل��ه��م؛ ف��ه��ذا إن ك���ان على 
به  يخبرون  ما  كل  في  لهم  التصديق  وج��ه 
والتعظيم للمسؤول؛ فهو حرام، كما ثبت في 
)صحيح مسلم( وغيره عن معاوية بن احلكم 
السلمي؛ قال: قلت: يا رسول الله! أمورا كنا 
الكهان.  نأتي  كنا  اجلاهلية:  ف��ي  نصنعها 

قال: »فال تأتوا الكهان« )رواه مسلم(.
عبيدالله،  عن  أيضا  مسلم(  )صحيح  وفي 
عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي 
أتى عرافا  »من  ق��ال:  النبي ]؛  ]، عن 
فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صالة أربعني 

يوما« )رواه مسلم(.
حاله  ليمتحن  املسؤول  يسأل  كان  إن  وأم��ا 
وي��خ��ت��ب��ر ب��اط��ن أم����ره وع��ن��ده م��ا مي��ي��ز به 
ص��دق��ه م��ن ك��ذب��ه؛ ف��ه��ذا ج��ائ��ز ك��م��ا ثبت 
ابن  النبي ] سأل  أن  »الصحيحني«:  في 
يأتيني  فقال:  رأي���ك؟«.  »م��ا  فقال:  صياد، 
صادق وكاذب. قال: »ما ترى؟«. قال: أرى 
عرشا على املاء. قال: »فإني قد خبأت لك 
خبيئا«. قال: الدخ الدخ. قال: »اخسأ؛ فلن 
تعدو قدرك، فإمنا أنت من إخوان الكهان« 

)رواه البخاري(.
وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون 

به عن اجلن كما يسمع املسلمون ما يقول 
الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا 
به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبني ويتثبت؛ 
ببينة؛ كما  فال يجزم بصدقه وال كذبه إال 
قال تعالى: }إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{ 
ف��ي )صحيح  ث��ب��ت  وق���د  )احل���ج���رات: 6(، 
ال��ب��خ��اري( ع��ن أب��ي ه��ري��رة [: أن أهل 
ويفسرونها  ال��ت��وراة  ي��ق��رؤون  كانوا  الكتاب 
أهل  حدثكم  »إذا  النبي:  فقال  بالعربية، 
الكتاب، فال تصدقوهم وال تكذبوهم، فإما 
أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم 
وما  بالله  }آمنا  وقولوا:  فتصدقوه،  بباطل 
وإلهكم  وإلهنا  إليكم  أن��زل  وم��ا  إلينا  أن��زل 
واحد ونحن له مسلمون{. )العنكبوت: 46( 
)صحيح( رواه أبوداود في )العلم، باب رواية 
وأحمد   ،)3644 رق��م  الكتاب،  أه��ل  حديث 
في )املسند( )136/4(؛ من حديث أبي منلة 
الصحيحة«  »السلسلة  وانظر:  األن��ص��اري. 
البخاري  البخاري  في  أجده  ولم   .)2٨00(
كما ذكر املؤلف. فقد جاز للمسلمني سماع 

ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه.
وقد روي عن أبي موسى األشعري أنه أبطأ 
عليه خبر عمر وكان هناك امرأة لها قرين 
ترك  أن��ه  فأخبره  عنه،  فسأله  اجل��ن،  م��ن 
)إس��ن��اده ضعيف(  الصدقة  إب��ل  يسم  عمر 
الصحابة،  )فضائل  في  أحمد  اإلم��ام  رواه 
بإسناد ضعيف. وفي خبر آخر  رقم 304( 
إلى  شخص  فقدم  جيشا،  أرس��ل  عمر  أن 
املدينة، فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم 
وش��اع اخلبر، فسأل عمر عن ذل��ك، فذكر 

املسلمني  ب��ري��د  أبوالهيثم  ه��ذا  ف��ق��ال:  ل��ه، 
ذلك.  بعد  اإلنس  بريد  من اجلن، وسيأتي 
فجاء بعد ذلك بعدة أيام( أورده بدر الدين 
الشبلي في )آكام املرجان في أحكام اجلان(

الفتاوى(  )مجموع  سند.  ب��دون  )ص139(؛ 
.)63-62/19(

متثل اجلن باإلنس
)وقد  نفسه  تيميمة  بابن  ذل��ك متثلهم  وم��ن 
يأمر امللك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه، 
فيخرج فيرى الناس يتحدثون به؛ فإن اجلن 
تسمعه وتخبر به الناس، والذين يستخدمون 
استخدام  يشبه  فيما  امل��ب��اح��ات  ف��ي  اجل��ن 
سليمان، لكنه أعطي ملكا ال ينبغي ألحد بعده 
وُسخرت له اإلنس واجلن، وهذا لم يحصل 
العفريت  عليه  تفلت  ملا   [ والنبي  لغيره، 
ليقطع عليه صالته؛ قال: »فأخذته، فذعته 
حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه 
ذكرت  ثم  املسجد،  س��واري  من  سارية  إل��ى 
بنحوه  )رواه  فأرسلته«  سليمان  أخ��ي  دع��وة 
البخاري في »الصالة، باب األسير والغرمي 
أحاديث  وف���ي   ،461 امل��س��ج��د،  ف��ي  ي��رب��ط 
األنبياء، باب قول الله تعالى: }ووهبنا لداود 
إنه أواب{، 3423، وفي  العبد  سليمان نعم 
تفسير القرآن، باب قوله: }وهب لي ملكا ال 
ينبغي ألحد من بعدي{، 4٨0٨(، ومسلم في 
)املساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصالة، 541(؛ من حديث أبي هريرة [.

الشيطان  ألولياء  وم��ا  اخلارقة  اآلي��ات  في 
م��ن ذل���ك م��ن ال��س��ح��رة وال��ك��ه��ان والكفار 
م��ن امل��ش��رك��ني وأه���ل ال��ك��ت��اب وأه���ل البدع 
والضالل من الداخلني في اإلسالم؛ فجعلوا 
اخل��وارق جنسا واح��دا، وقالوا: كلها ميكن 
النبوة  اقترنت بدعوى  إذا  أن تكون معجزة 

واالستدالل بها والتحدي مبثلها.
وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار 
والسحرة؛ فال بد أن يسلبه الله ما كان معه 
ولو  يعارضه،  له من  يقيض  وأن  ذل��ك،  من 
عارض واحد من هؤالء النبي ألعجزه الله؛ 
فخاصة املعجزات عندهم مجرد كون املرسل 
إليهم ال يأتون مبثل ما أتى به النبي مما لم 
الناس  عجز  إن  قالوا:  للناس،  معتادا  يكن 

ليس في أئمة 
المسلمين من ينكر دخول 
الجني في بدن المصروع  

ومن أنكر ذلك وادعى أن 
الشرع يكذب ذلك؛ فقد 

كذب على الشرع
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مل��ا ج���اؤوا إل��ى دم��ش��ق: كنت أدع��وه��م إلى 
بالشهادتني  أح��ده��م  نطق  ف���إذا  اإلس����الم، 
أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت 
أعمل، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني 

أنا الذي فعلت ذلك.
قال لي طائفة من الناس: فلم ال يجوز أن 
يكذب،  ال  امللك  إن  ال،  قلت:  ملكا؟  يكون 
وهذا قد قال: أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه 
 /13( الفتاوى«  »مجموع  ذل��ك(  في  ك��اذب 

.)93-٨9
سبب كثرة تصور اجلن بصورة الكلب 

والقط األسودين
إذا  اجل��ن  في شيطان  العلماء  تنازع  )وق��د 
مر بني يدي املصلي، هل يقطع؟ على قولني 
هما قوالن في مذهب أحمد، كما ذكرهما 

ابن حامد وغيره:
ملا  ولقوله  احل��دي��ث  لهذا  يقطع  أحدهما: 
أخبر أن مرور الكلب األسود يقطع الصالة: 
»الكلب األسود شيطان« )رواه مسلم(؛ فعلل 
بأنه شيطان، وهو كما قال رسول الله ]؛ 
فإن الكلب األسود شيطان الكالب، واجلن 
تتصور بصورته كثيرا وكذلك بصورة القط 
األسود؛ ألن السواد أجمع للقوى الشيطانية 
م��ن غ��ي��ره، وف��ي��ه ق���وة احل�����رارة( »مجموع 

الفتاوى )52/19(.

املعجزات  فهذه  ع��ادة،  خرق  املعارضة  عن 
املعتزلة  من  سلفهم  ضاهوا  وه��م  عندهم، 
العادة،  خ��رق  هي  املعجزات  ق��ال��وا:  الذين 
لكن أنكروا كرامات الصاحلني، وأنكروا أن 
يكون السحر والكهانة إال من جنس الشعبذة 
واحليل، ولم يعلموا أن الشياطني تعني على 
ذلك، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن 
املسلمني أجمعوا على أن هذه ال تكون إال 
لرجل صالح أو نبي، قالوا: فإذا ظهرت على 

يد رجل كان صاحلا بهذا اإلجماع.
وهؤالء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة 
قد  كما  ذل��ك  في  وتناقضوا  مثلها،  هو  ما 
كثير  امل��وض��ع؛ فصار  ه��ذا  غير  ف��ي  بُسط 
والكهان  للسحرة  ما  يعلمون  ال  الناس  من 
وظنوا  العجائب،  من  الشياطني  يفعله  وما 
من  فصار  صالح؛  لرجل  إال  تكون  ال  أنها 
ظهرت هذه له يظن أنها كرامة، فيقوى قلبه 
وكذلك  األول��ي��اء،  طريقة  هي  طريقته  ب��أن 
الولي  يقولون:  ثم  ذل��ك،  فيه  يظن  غيرهم 
يراه  من  فمنهم  عليه؛  يعترض  ال  تولى  إذا 
مخالفا ملا ُعلم باالضطرار من دين الرسول، 
مثل: ترك الصالة املفروضة، وأكل اخلبائث 
كاخلمر واحلشيشة وامليتة وغير ذلك، وفعل 
الفواحش، والفحش والتفحش في املنطق، 
وظ��ل��م ال���ن���اس، وق��ت��ل ال��ن��ف��س ب��غ��ي��ر حق، 
أنه  بالله، وهو مع ذلك يظن فيه  والشرك 
ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات 
بال عمل فضال من الله تعالى، وال يعلمون 
أن هذه من أعمال الشياطني، وأن هذه من 

أولياء الشياطني تضل بها الناس وتغويهم.
ودخلت الشياطني في أنواع من ذلك؛ فتارة 
أحدهم:  يقول  ال��ن��وم،  في  الشخص  يأتون 
أنا أبوبكر الصديق، وأنا أتّوبك لي وأصير 
ويلبسه،  ل��ي،  ال��ن��اس  ت��ت��وب  وأن���ت  شيخك 
يشك  فال  ألبسه؛  ما  رأس��ه  وعلى  فيصبح 
أنه  يعلم  وال  ج���اءه  ال���ذي  ه��و  الصديق  أن 
ل��ع��دة من  ه��ذا  مثل  ج��رى  وق��د  الشيطان، 
وتارة  وال��ش��ام،  واجل��زي��رة  بالعراق  املشايخ 
يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره 
مقصوصا، وتارة يقول أنا الشيخ فالن، فال 

يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره.
وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه احلي أو 
امليت، فيأتونه في صورة ذلك الشيخ، وقد 
الشيخ  أن  يشك  فال  يكره،  مما  يخلصونه 
بصورته  ت��ص��ور  ملكا  أن  أو  ج���اءه،  نفسه 
وجاءه، وال يعلم أن ذلك الذي متثل إمنا هو 
الشيطان ملا أشرك بالله أضلته الشياطني، 

واملالئكة ال جتيب مشركا.
وتارة يأتون إلى من هو خاٍل في البرية وقد 
يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا، وقد 
انقطع عن أصحابه وعطش وخاف املوت، 
فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى 
ويتوبه  يديه  على  فيسلم  ويتوبه،  اإلس��الم 
من  وي��ق��ول:  الطريق،  على  ويدله  ويطعمه 
مؤمني  من  ويكون  فالن.  أنا  فيقول:  أنت؟ 

اجلن.
كما جرى مثل هذا لي، كنت في مصر في 
قلعتها، وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك 
من ناحية املشرق، وقال له ذلك الشخص: 
أني  ذل��ك األمير  تيمية؛ فلم يشك  اب��ن  أن��ا 
أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل 
رسوال  مصر  ملك  إلى  ماردين  ملك  بذلك 
وكنت في احلبس، فاستعظموا ذلك وأنا لم 
أخرج من احلبس، ولكن كان هذا جنيا يحبنا 
فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم 
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البيت النبوي

الفنت  هذه  من  السالمة  الله  وس��ؤال  الصالح 
ال��ت��ي حت��دث ف��ي آخ��ر ال��زم��ان؛ ألن��ه ورد في 
بعض الروايات أنه ]: »خرج محمرا وجهه«، 
يقول: ال  نومه وهو  »استيقظ من  رواي��ة  وفي 
إله إال الله..« احلديث، وما ذاك إال خلطورة 
أب��واب الفنت التي  األمر وشدته وأنه باب من 
الزمان، وأما تخصيصه ]  ستكون في آخر 
للعرب من شر  »وي��ل  قوله:  بالويل في  للعرب 
ق��د اق��ت��رب«. ق��ال اب��ن حجر - رح��م��ه الله: 
»خص العرب بذلك ألنهم كانوا حينئذ معظم 
من أسلم«، وأما املراد بقوله: »من ردم يأجوج 
وم��أج��وج« امل���راد ب��ال��ردم ال��س��ّد ال��ذي بناه ذو 

القرنني«.
عنها  الله  رض��ي  املؤمنني  أم  استفسار  وأم��ا 
ع��ن أس��ب��اب النجاة وع��دم ال��ه��الك م��ع وجود 
الصاحلني، فقد قال ابن حجر - رحمه الله: 
»كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: }وما كان 
باخلبث،  وامل��راد  فيهم{،  وأن��ت  ليعذبهم  الله 
وبالفسوق  ال���زن���ا،  وب������أوالد  ب��ال��زن��ا  ف���س���روه 

والفجور، وهو أولى ألنه قابله بالصالح.
»ومعنى احلديث أن اخلبث إذا كثر فقد يحصل 

الهالك العام وإن كان هناك صاحلون«.
وهذا ال يعني ترك األمر باملعروف والنهي عن 
فإن  والفساد،  الشر  ألهل  واالستسالم  املنكر 
املنكر من أسباب  والنهي عن  باملعروف  األمر 
دفع البالء والعذاب، ويجب على كل من آمن 

بالله واليوم اآلخر القيام به عمال بقوله ].

أثـر أمهــات المؤمنيــن 
في خدمة العقيدة  )5(

أم املؤمنن عائشة رضي الله عنها
وأربعة  الشيخان على مائة  لها  اتفق  ألفن ومائتن وعشرة أحاديث،  بلغ عدد مروياتها 

وسبعن حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسن حديثا ومسلم بتسعة وستن حديثا.

د. خالد محمد احلافظ العلمي

أم املؤمنني سودة رضي الله عنها
لها  انفرد  بلغ عدد مروياتها خمسة أحاديث، 

البخاري بحديث واحد.
اهتمامهن بتعليم العقيدة

األمة  إلى  ال��ذي وصل  امليراث  الناظر في  إن 
تعالى  الله  املؤمنني رضوان  عن طريق أمهات 
ليدرك  الصحيحة،  العقيدة  مجال  في  عنهن 
العقيدة  بتعلم  األمة  الذي حلق  اخلير  مقدار 

الصحيحة منهن رضوان الله تعالى عنهن.
فهذه أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي الله 
املصطفى  أحاديث  من  لنا حديثا  ت��روي  عنها 
العقيدة  الكثير من أمر  ] تعلمت منه األمة 
فيما يختص بخروج يأجوج ومأجوج، واألسباب 
التي توجب عذاب الله عز وجل وسخطه، فقد 
ف��ي صحيحه  ال��ل��ه-  ال��ب��خ��اري -رح��م��ه  روى 
بسنده إلى أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي 
الله عنها: »أن رسول الله ] دخل عليها يوما 
فزعا يقول: »ال إله إال الله، ويل للعرب من شر 
قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وحلق بإصبعيه اإلبهام والتي تليها«، 
الله  يارسول  فقلت:  ابنة جحش،  زينب  قالت 
]! أفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال: »نعم، إذا 

كثر اخلبث«.
واحلديث قرر وجود أمة يأجوج ومأجوج وأن 
وعالماتها،  الساعة  أش���راط  م��ن  خروجهما 
العمل  بكثرة  ذلك  وعلى كل مسلم احلذر من 

أم املؤمنني أم سلمة رضي الله عنها
وسبعني  وثمانية  ثالثمائة  مروياتها  عدد  بلغ 
عشر  ثالثة  على  الشيخان  لها  اتفق  حديثا، 
حديثا، وانفرد البخاري بثالثة أحاديث، ومسلم 

بثالثة عشر حديثا.
أم املؤمنني أم حبيبة رضي الله عنها

بلغ عدد مروياتها خمسة وستني حديثا، اتفق 
ل��ه��ا ال��ش��ي��خ��ان ع��ل��ى ح��دي��ث��ني، وان��ف��رد مسلم 

بحديثني.
أم املؤمنني حفصة رضي الله عنها

ب��ل��غ ع���دد م��روي��ات��ه��ا س��ت��ني ح��دي��ث��ا، ات��ف��ق لها 
مسلم  وانفرد  أحاديث،  أربعة  على  الشيخان 

بستة أحاديث.
الله  رض��ي  احل���ارث  بنت  ميمونة  املؤمنني  أم 
حديثا،  عشر  ثالثة  مروياتها  ع��دد  بلغ  عنها 
اتفق لها الشيخان على سبعة أحاديث، وانفرد 

البخاري بحديث، ومسلم بخمسة أحاديث.
أم املؤمنني  زينب بنت جحش رضي الله عنها

بلغ عدد مروياتها أحد عشر حديثا، اتفق لها 
الشيخان على حديثني.

عدد  بلغ  عنها  الله  رض��ي  صفية  املؤمنني  أم 
الشيخان  لها  اتفق  أحاديث،  عشرة  مروياتها 

على حديث واحد منها.
بلغ عدد  الله عنها  املؤمنني جويرية رضي  أم 
البخاري  ان��ف��رد  أح���ادي���ث،  سبعة  م��روي��ات��ه��ا 

بحديث، ومسلم بحديثني.
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احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعن وبعد:  هذه جملة من األخطاء 
التي يقع فيها بعض املرضى أحببت التنبيه إليها رجاء أن ينتفع بها من وقف عليها، عماًل بقوله ]: 

»الدين النصيحة«:

عبد الله بن سليمان احلبيشي

1- ترك الصالة:
من أعظم األخطاء التي يقع فيها بعض املرضى ترك الصالة، 
قال عبدالله بن شقيق [: »كان أصحاب محمد ] ال يرون 

شيئاً من األعمال تركه كفر إال الصالة«. رواه الترمذي.
قال ابن القيم: »ال يختلف املسلمون أن ترك الصالة املفروضة 
عمداً من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم 
من قتل النفس وأخذ األموال، ومن إثم الزنا والسرقة، وشرب 
الدنيا  في  وخزيه  وسخطه  الله  لعقوبة  متعرض  وأن��ه  اخلمر، 
واآلخ��رة«. واملريض ما دام عاقاًل ال يجوز له ترك الصالة بل 

الواجب عليه أن يصلي بحسب استطاعته.
أخي املريض: تذكر قول النبي ] كما في حديث أم أمين عند 
اإلمام أحمد: »ال تترك الصالة متعمداً، فإنه من ترك الصالة 

متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله«.
قال ابن األثير رحمه الله: قوله: »فقد برئت منه ذمة الله« أي: 
أن لكل أحد من الله عهداً باحلفظ والكالءة، فإذا ألقى بيده إلى 
َم عليه، أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله  التهلكة، أو فعل ما ُحرِّ
تعالى«. والشك أن املريض أحوج الناس إلى حفظ الله ورعايته.

2- تأخير الصالة عن وقتها:
على حسب  وقتها  ف��ي  ال��ص��الة  يصلي  أن  امل��ري��ض  على  يجب 
تعالى:  قال  وقتها،  الصالة عن  يؤخر  أن  يجوز  وال  استطاعته، 

}إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً{.
وقد عدَّ العلماء تأخير الصالة عن وقتها من الكبائر، قال الله 
واتبعوا  الصالة  أض��اع��وا  خلف  بعدهم  من  }فخلف  ع��زوج��ل: 
الشهوات فسوف يلقون غياً{. قال اإلمام ابن القيم: وقد فسر 

الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها.
بأي  الصالة  الله-: وال يجوز ترك  باز -رحمه  ابن  اإلم��ام  قال 
حال من األحوال، بل يجب على املكلف أن يحرص على الصالة 
أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته.فال يجوز ترك 
املفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً مادام عقله ثابتاً، بل 

يؤديها في وقتها على حسب استطاعته.
الظهر  فله اجلمع بني  وإن شق عليه فعل كل صالة في وقتها 

حسبما  تأخير  أو  تقدمي  جمع  والعشاء  املغرب  وب��ني  والعصر 
تيسر له.

3- ترك الطهارة مع القدرة عليها
النبي ]: »ال  يجب على املريض أن يتطهر لكل ص��الة، لقول 
امل��ري��ض ال يستطيع  ك��ان  ُط��ه��ور«. ف��إن  ال��ل��ه ص��الة بغير  يقبل 
الوضوء يتيمم بالتراب، فإن كان ال يستطيع صلى على حاله وال 

شيء عليه، وال يترك الصالة.
4- اجلزع والقنوط من رحمة الله تعالى:

بعض املرضى إذا استمر بهم املرض جزع وقنط من رحمة الله 
تعالى، وفي هذا مخالفة لقول النبي ]: »ال ميوتن أحدكم إال 
وهو يحسن الظن بربه عز وجل« رواه مسلم. قال العلماء هذا 
حتذير من القنوط وحث على الرجاء عند اخلامتة، ومعنى حسن 
أن  املريض  فعلى  عنه.  ويعفو  يرحمه  أنه  يظن  أن  بالله:  الظن 

يحذر كل احلذر من القنوط واليأس من رحمة الله تعالى.
فعن فضالة بن عبيد [ عن رس��ول الله ] ق��ال: »ثالثة ال 
تسأل عنهم: رجل نازع الله عزوجل بردائه، فإن رداءه الكبرياء، 
وإزاره العز، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله« 

رواه أحمد وابن حبان وصححه األلباني.
5- التسخط وعدم الصبر على أقدار الله املؤملة:

الواجب على املريض جتاه ما أصابه من مرض هو الصبر  إن 
على هذا البالء، قال النبي ] البن عباس: »واعلم أن في الصبر 
على ما تكره خيراً كثيراً«، رواه أحمد. وفي الصحيحني قال ]: 

»ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر«.
قال شيخ اإلسالم -رحمه الله-: »الصبر على املصائب واجب 
باتفاق أئمة الدين«. وقال تلميذه ابن القيم: »وهو واجب بإجماع 
األم��ة، وه��و نصف اإلمي��ان، ف��إن اإلمي��ان نصفان: نصف صبر 

ونصف شكر«.
أخ���ي امل���ري���ض: ع��ل��ي��ك ب��ال��ص��ب��ر ف���إن ال��ل��ه ج���ل ج��الل��ه يحب 

الصابرين.
6- التعلق بغير الله تعالى من أطباء وغيرهم:

أخي املريض: الشك أن املسلم مطالب باألخذ باألسباب وهذا ال 

أخطاء يقع فيها بعض المرضى

إن ترك 
الصالة 

المفروضة 
عمدا من 

أعظم 
الذنوب 
وإثمه 
أعظم 

من قتل 
النفس
 والزنا 

والسرقة
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ينافي الصبر والتوكل.قال اإلمام ابن القيم: »وأما إخبار املخلوق 
باحلال – فإن كان لالستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى 
الطبيب  املريض  كإخبار  العبد،  في  ذلك  يقدح  لم  زوال ض��رره 

بشكايته«.
ال��ت��داوي وب��ذل األسباب التي  فال ح��رج أب��داً على املريض في 
تؤدي إلى الشفاء بإذن الله من البحث عن الطبيب املاهر ونحو 

ذلك.
بالله تعالى، وأن  لكن يجب على املريض أن يعلق قلبه ورج��اءه 
يعلم أن الطبيب والدواء مجرد سبب للشفاء، والشافي حقيقًة 
هو الله جل جالله، قال تعالى عن إبراهيم ]: }وإذا مرضت 
فهو يشفني{. قال اإلمام ابن كثير في معنى اآلية: أي: إذا وقعت 
أح��د غيره مبا يقدر من  م��رض فإنه ال يقدر على شفائي  في 

األسباب املوصلة إليه.
7- اللجوء إلى السحرة والكهنة واملشعوذين:

أخ��ي امل��ري��ض – ذه��اب��ك إل��ى هؤالء  إن م��ن أخ��ط��ر األم���ور – 
كفر  هذا  ألن  والشعوذة،  والكهانة  السحر  أهل  من  الطواغيت 
بسند  واحل��اك��م  املسند  ف��ي  كما   [ النبي  ق��ال  بالله،  والعياذ 
صحيح: »من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا 

أنزل على محمد ]«.
8- إهمال الدعاء:

القادر  تعالى وهو  الله  بقدر  بالعبد  نازل  املريض: املرض  أخي 
الترمذي  روى  املؤمن،  س��الح  فإنه  بالدعاء  فعليك  رفعه،  على 
بسند حسنه األلباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
ينزل، فعليكم  لم  نزل ومما  ينفع مما  »الدعاء  الله ]:  رسول 

عباد الله بالدعاء«.
قال اإلمام ابن القيم رحمه الله: »والدعاء من أنفع األدوية، وهو 
عدو البالء يدفعه ويعاجله، ومينع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا 

نزل، وهو سالح املؤمن وله مع البالء ثالث مقامات:-
أحدها: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

الثاني: أن يكون أضعف من البالء، فيقوى عليه البالء، فيصاب 
به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً.

الثالث: أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه.
املريض  يغفل عنه  البالء فكيف  الدعاء مع  كان هذا حال  فإن 

أو يهمله !!.
9- إهمال الرقية الشرعية:

قال ربنا تبارك وتعالى: }وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنني{. و هدي النبي ] التداوي بالقران، قال ابن القيم: 
فما  مجربة،  ومنافع  خ��واص  له  الكالم  بعض  أن  املعلوم  »وم��ن 
الظن بكالم رب العاملني الذي فضله على كل كالم كفضل الله 
والنور  النافعة  والعصمة  ال��ت��ام،  الشفاء  هو  ال��ذي  خلقه،  على 
لتصدع من  أنزل على جبل  لو  الذي  العامة،  والرحمة  الهادي، 
شفاء  ماهو  القرآن  من  }وننزل  تعالى:  ق��ال  وجالله،  عظمته 

ورحمة للمؤمنني{. 
وقال أيضاً: واعلم أن األدوية اإللهية تنفع من الداء بعد حصوله 
ومت��ن��ع م��ن وق��وع��ه، وإن وق��ع ل��م يقع وق��وع��اً م��ض��راً، وإن كان 

مؤذياً.
فالتعوذات  ال���داء،  حصول  بعد  تنفع  إمن��ا  الطبيعية  واألدوي����ة 
واألذك��ار إما أن متنع وقوع هذه األسباب، وإما أن حتول بينها 
وبني تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه، فالرقى والعوذ 

تستعمل حلفظ الصحة وإزالة املرض.
أخي املريض: احرص - شفاك الله - على التمسك بهدي نبيك 
] من االستشفاء بالقرآن العظيم واألذكار واألدعية التي كان 
يحافظ النبي ] عليها عند املرض. وإياك أن تكون من الغافلني 
املرض  ح��ال  في  إال  بها  التعبد  يتم  م��اال  العبادات  من  فهناك 

والشدة.
10- إهمال أمر الوصية:

أخي املريض: إذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق عندهم 
وليس فيها إثباتات فيجب عليك أن توصي لئال تضيع احلقوق، 
قال النبي ]: »ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 

يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده« متفق عليه.
تُدني  ال  الوصية  وكتابة  نبوية،  الوصية سنة  بكتابة  املبادرة  إن 
أجل املريض، وعدم كتابتها ال تُباعد األجل كذلك، واملرء ال يدري 

متى يأتيه املوت.
أخي املريض: احذر من التعدي في الوصية، فالوصية للوارث 
وإياك  ك��ذل��ك،  وارث  ل��ه  مل��ن  الثلث  م��ن  بأكثر  والوصية  ح���رام، 
والعياذ  اخلامتة  س��وء  عالمات  من  فإنها  بالوصية  واإلض���رار 

بالله.
10 - التساهل في كشف العورة وعدم حفظها:

»احفظ  النبي ]:  لقول  مكلف،  كل  على  واج��ب  ال��ع��ورة  ستر 
عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك«. 

يجب على 
المريض أن 

يتطهر لكل 
صالة فإن 

لم يستطع 
الوضوء 

تيمم ولكنه 
ال يترك 
الصالة
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ال��ع��ورة. والشك  أم��ر  ف��ي  يتهاون  امل��رض��ى  بعض  أن  و يالحظ 
أن مجرد املرض ليس عذراً في كشف العورة التي أمر الشرع 

بحفظها وسترها.
وهذا املنكر له صور:-

أ - كشف املرأة لشيء من العورة أمام الطبيب بدون عذر شرعي 
الشيخ  ق��ال  نساء.  فيها  يوجد  اليوم  التخصصات  أكثر  أن  مع 
على  امل��رأة  بدخول  وأولياؤهن  النساء  بعض  تساهل  ال��ف��وزان: 
الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العالج، وهذا منكر عظيم وخطر 

كبير ال يجوز إقراره والسكوت عليه.
ب- كشف املريض عورته أمام الطبيب بدون مسوغ طبي يستلزم 

كشفها.
ج- عدم ارتداء املريض املالبس الساترة أثناء املرض، إما ألنها 

قصيرة ال تستر، أو بها فتحات، فتظهر العورة من خاللها.

د- ارتداء املالبس اخلفيفة، و الشفافة التي تصف العورة.
11- الغفلة وقضاء األوقات فيما حرمه الله عزوجل 

من سماع األغاني أو مشاهدة القنوات الفضائية.
كثرته،  من  يتضايق  قد  الوقت  من  متسع  لديه  غالباً  املريض 
فعليك أخي املريض أن حترص على اغتنام هذه النعمة التي ُغنب 
فيها كثير من الناس، عليك بقراءة القرآن فإن بكل حرف حسنة، 
واستغفار،  وتسبيح  ودع��اء،  ص��الة،  من  العبادات  بنوافل  عليك 

وقراءة وسماع ما ينفعك في دينك.
أقول: من املناسب جداً للمريض أن يستفيد من وقته في مراجعة 
إذا  الناس  النبي ] في املرض والبالء، كما أن  أو تعلم هدي 
جاء رمضان بحثوا ما يتعلق أحكام الصيام مثاًل، فكذلك إذا نزل 
باملسلم املرض والبالء فإن في ذلك مناسبة جيدة ملراجعة الهدي 

النبوي فيما يتعلق باملرض.
أخ��ي امل��ري��ض اح���ذر احمل��رم��ات، واح��ف��ظ ج��وارح��ك: السمع، 
والبصر، وإياك أن تعصي الله جل جالله بنعمه، فهذا ال يليق 

باملؤمن.
ول��أس��ف إن املسلم ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ي��رى م��ن بعض املسلمني 
عجباً إذا ما نزل بهم املرض:سماع لأغاني، وسهر على القنوات 
الفضائية التي حتارب الله ورسوله ليل نهار، وال حول وال قوة إال 
بالله العلي العظيم. الشك أن من قضى وقته في سماع األغاني 
و مشاهدة القنوات الفضائية املاجنة قد أوقع نفسه في املوبقات 

التي رمبا كانت سبباً في سوء اخلامتة والعياذ بالله تعالى.
أخي املريض: أي عافية يرجوها من غفل عن ربه تبارك وتعالى؟! 
}ومن  فقال:  جل جالله  الله  توعده  مثاًل  الغناء  يسمع  فالذي 
الناس من يشتري لهو احلديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهني{. وقال اإلمام الطبري: 

قد أجمع علماء األمصار على كراهة الغناء واملنع منه. 
12- ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

املريض إذا كان عاقاًل بالغاً فإنه مكلف باألوامر والنواهي فيجب 
عليه طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ]، ومن ذلك طاعة النبي 
] األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيث قال: »من رأى منكم 

منكراً فليغيره بيده« احلديث.
ال��ك��رام، في صحيح  ك��ان عليه عمل الصحابة  ال��ذي  وه��ذا هو 
البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه عندما دخل عليه 
علي  فقال عمر:ردوا  األرض،  إزاره ميس  إذا  أدبر  فلما  شاب، 
الغالم، وقال: يا ابن أخي، أرفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى 

لربك. 
ومن املؤسف حقاً أنك ترى كثيراً من املسلمني إذا نزل به مرض 
يترك فال  املعروف  العظيمة فيرى  الشعيرة  أو بالء عطل هذه 
يأمر به ويرى املنكر يفعل فال ينهى عنه، وال شك أن في هذا 
الله  لعقاب  نفسه  قد عرض  ألنه  املريض،  على  خطرا عظيما 
تعالى، وعرض نفسه أيضاً لسبب من أسباب عدم قبول الدعاء، 
أن  حذيفة  حديث  من  وحسنه  جامعه  في  الترمذي  روى  فقد 
النبي ] قال: »والذي نفسي بيده لتأمرون باملعروف ولتنهون 
عن املنكر، أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقاباً منه ثم تدعونه 

فال يستجاب لكم«.
13� اإلقدام على بعض اإلجراءات الطبية 

املمنوعة شرعًا. 
يجب على املريض أن يعلم أنه ليس كل إجراء طبي مأذونا به 
شرعاً فهناك عمليات للتجميل وعمليات للتقومي وغيرها يجب 
على املسلم أن يسأل أهل العلم عن حكمها قبل إجرائها، والشك 
أن في سؤال أهل العلم عن ذلك صيانة من املسلم لدينه، وجتنباً 
}فاسألوا  وتعالى:  تبارك  ربنا  قال  اخلامتة  سوء  ألسباب  منه 

أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{. 
واألعمال  األخ���الق  منكرات  يجنبنا  أن  العظيم  ال��ل��ه  أس���أل 
واألهواء واألدواء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 

وآله وصحبه أجمعني.

على 
المريض أن 

يشغل وقته 
بقراءة القرآن 

والدعاء 
واألذكار 
وسماع 

ماينفعه 
وأن يتجنب 

سماع 
األغاني 

ومشاهده 
القنوات 
الماجنة
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الله عز وجل الذي يقضي على كل مفاهيم 
اإلرهاب والعنف والعنجهية اجلهالء.

وه����ذه امل�����دارس وامل��ع��اه��د واحل��ل��ق��ات كلها 
وأنشطتها  وأنظمتها  مناهجها  ف��ي  حت��اول 
إبراز اجلوانب املشرقة من الثقافة اإلسالمية 
التي ال متس بأي صلة اإلرهاب وإفساد أمن 
هذه  م��ن  املستفيدين  أن  علما  املجتمعات، 
األمة  أبناء  واملعاهد من  امل��دارس واحللقات 
اإلسالمية يصل عددهم إلى اآلالف، وهؤالء 
القومي  اإلس��الم��ي  املنهج  على  يتربون  كلهم 
ويتزودون بزاد العلم الشرعي الصحيح الذي 
لأفراد  واآلج��ل��ة  العاجلة  ال��س��ع��ادة  يحقق 
عندما  ه����ؤالء  أن  ش���ك  وال  وامل��ج��ت��م��ع��ات، 
 - فإنهم  ومجتمعاتهم  أقوامهم  إلى  يرجعون 
إن شاء الله - يؤدون دورا كبيرا في تطهير 
العقائد وتصحيح املفاهيم اخلاطئة وتصفية 
ال��ت��ي ه��ي م��ن األسبالب  امل��ت��ل��وث��ة  األف���ك���ار 

الرئيسة لظهور اإلرهاب والعنف والتطرف.
ثانيا: االهتمام بالدعوة والتوعية 

واإلرشاد
جلنة القارة الهندية جلنة دعوية يعمل حتت 
مظلتها أكثر من )1500( من الدعاة واألئمة 

اجلوانب  متشعبة  اللجنة  ه��ذه  كانت  ومل��ا 
في  امل��ج��االت  ومتنوعة  امل��س��ارب  ومتعددة 
والدعوية  االجتماعية  وخدماتها  أنشطتها 
والتعليمية واخليرية، كان لها دور مهم في 
في  حملاربته  والتصدي  اإلره��اب  مكافحة 
شبه القارة الهندية، وكان لها موقف واضح 
سلف  فهم  على  والسنة  الكتاب  ض��وء  في 
هذه  إزاء  عنهم،  الله  الصالح رضي  األم��ة 
املوقف  هذا  يتصف  والنوازل؛ حيث  الفنت 
املستمد من تعاليم الشريعة الغراء باالتزان 
واالعتدال، معتمدا في معاجلة هذه القضايا 
على إعمال العقل والتدبر والتفكير وتقدمي 
املصلحة العامة لإلسالم واملسلمني، مبتعدا 
ف���ي ذل����ك ع���ن االن����خ����راط ف���ي س��ل��ك من 
ميشون وراء التيارات واحلركات التي ليس 
اجلياشة  العواطف  غير  ثابت  أس��اس  لها 
وال��ع��ق��ول ال��ط��ي��اش��ة ال��ت��ي ط��امل��ا تسببت 
ف��ي ج��ر كثير م��ن ال��ط��ام��ات واحمل���ن على 

املجتمعات اإلسالمية واإلنسانية.
اللجنة بحكم كونها تخدم املجتمع من  فهذه 
جانب  أيضا  تهمل  لم  فإنها  النواحي  جميع 
مكافحة اإلره����اب مل��ا ك��ان ل��ه��ذا ال��س��الح - 
على  جسيمة  أخ��ط��ار  م��ن   - احل��دي��ن  ذي 
يلي نذكر  والعباد، وفيما  والبالد  املجتمعات 
اللجنة  بعض اجلوانب من جهود ومحاوالت 

حملاربة اإلرهاب وإسعاد املجتمعات:
أوال: مكافحة األمية ومحاربة اجلهل

هو  والعنف  اإلره���اب  منشأ  أن  يخفى  ف��ال 
السائد  واجل��ه��ل  والثقافي  العلمي  التخلف 
كانت  ومل��ا  املجتمعات،  في  املنتشرة  واألمية 
اللجنة  فإن  معاجلتها  من  البد  املشكلة  هذه 
األمية«،  »مكافحة  ش��ع��ار  لنفسها  ات��خ��ذت 
وهي تركز من أول يوم لها على نشر العقيدة 
الصحيحة، وبث الثقافة اإلسالمية السمحة 
بفتح مدارس  وذلك  املجتمعات،  أوساط  في 
لتعليم وحتفيظ كتاب  دينية وحلقات قرآنية 

اإلسالمي  ال���ت���راث  إح��ي��اء  بجمعية  ال��ه��ن��دي��ة  ال���ق���ارة  جل��ن��ة  إن 
في  املتميزة  خدماتها  بتقدمي  ت��ق��وم  وخ��ي��ري��ة،  دع��وي��ة  جلنة 
مختلف املجاالت والنواحي االجتماعية وتخاطب قضايا األمة 
اإلسالمية ومشكالت املجتمعات اإلسالمية بأنسب لغات املعاجلة 
واملعقولية  واحلنكة  احلكمة  معاني  وبكل  والتحليل،  والتفاهم 
الذي  واالع���ت���دال  ال��وس��ط��ي��ة  منهج  ذل���ك  ف��ي  متبعة  واالت�����زان، 
جلميع  الشامل  الكامل  وهديه   [� املصطفى  سيرة  من  تستمده 

نواحي احلياة.

جهود لجنة القارة 
الهندية في محاربة 

اإلرهاب وفكر التكفير

اإحياء الرتاث
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وامل���درس���ن امل��ن��ت��ش��ري��ن ف���ي أن���ح���اء شبه 
ثغور  في  مرابطون  وكلهم  الهندية،  القارة 
الكتاب  ال��دع��وة واإلرش���اد يحملون س��اح 
وال��س��ن��ة، وي��ع��م��ل��ون ل��ي��ل ن��ه��ار ع��ل��ى نشر 
اخلالصة  الصحيحة  اإلسامية  ال��دع��وة 
ذلك  في  مرتسمن  األم��ة  أف��راد  وترشيد 
رسمتها  التي  الواضحة  اجللية  اخلطوات 
اللجنة من أول يوم، فكل داعية من هؤالء 
ال��دع��اة، وك��ل إم��ام م��ن ه��ؤالء األئ��م��ة، له 
في  املفاهيم  تصحيح  ف��ي  مشكور  جهد 
املجتمعات، وهم عندما يتناولون القضايا 
يكون  ودروس��ه��م  خطبهم  في  االجتماعية 
أيضا  اإلره����اب  لقضايا  كبير  ح��ظ  فيها 
ووسائل  وأخطاره  اإلره��اب  أض��رار  ببيان 
محاربته وسبل الوقاية منه وطرق العاج، 
باحلكمة  مليئة  وف��ق خطة  يتم  ذل��ك  وك��ل 
م��راع��ي��ة مقتضيات  احل��س��ن��ة،  وامل��وع��ظ��ة 

وظروف الساحة الدعوية.
ثالثا: توزيع الكتب والرسائل 

واملطويات الدعوية
أدركت اللجنة إدراكا تاما أن فتنة اإلرهاب 
تعالج فقط مبحاربتها فكريا وجذريا، وأن 
أهميتها  لها  الهادف  واحل��وار  اإلفهام  لغة 
نار اإلره��اب، وأن هذا  البالغة في إخماد 
األمر يتطلب الوصول إلى كل فرد وشريحة 
املجتمعات مبخاطبتهم  أفراد وشرائح  من 
باللهجة  معهم  واحل����وار  املفهومة  باللغة 
باختيار  اللجنة  قامت  ل��ذا  لهم،  املناسبة 
هذا  في  النافعة  واملطويات  الكتب  بعض 
امل���وض���وع وت��وزي��ع��ه��ا م��ج��ان��ا ب��ن مختلف 
شرائح املجتمع ملا لهذه الكتب من أثر طيب 
ومن  الناس،  من  كثير  مسار  تصحيح  في 

بعض هذه الكتب ما يأتي:
النوازل  ف���ي  األئ���م���ة  »ف���ت���اوى  ك���ت���اب:  أ- 
حسن  بن  محمد  وترتيب  جمع  املدلهمة« 
وقد  ال��ق��ح��ط��ان��ي،  س��ف��ران  آل  سعيد  ب��ن 
العلم  أه��ل  بعض  بتكليف  اللجنة  ق��ام��ت 
بترجمة هذا الكتاب إلى لغات عدة، منها: 
اللغة األوردية، وقد طبع الكتاب بهذه اللغة 

الهندية  باللغة  ب��اآلالف، وكذلك  الهند  في 
واإلجنليزية، كما متت ترجمته بلغة )بشتو( 
وهو جاهز للطباعة -بإذن الله -ليكون سببا 
في تصحيح كثير من األخطاء وتفتيت كثير 
من الشبهات في هذا املوضوع لدى الناس 

الناطقن بلغة بشتو.
ب - كتاب: )فتنة التفجيرات واالغتياالت، 
األسباب، اآلثار، العاج( وقد متت ترجمة 
هذا الكتاب أيضاً إلى لغة بشتو، وهو اآلن 
للطباعة،  والتجهيز  اإلع���داد  مرحلة  ف��ي 

وهو مهم جداً في هذا املوضوع.
ج� - قامت اللجنة أيضا بتوزيع نسخ كثيرة 
م��ن رس��ال��ة: )وس��ائ��ل ال��ن��ج��اة م��ن الفنت( 
النجدي  ح��م��ود  م��ح��م��د  ال��ش��ي��خ  لفضيلة 

بترجمته إلى اللغتن: األردية والبشتو.
د - ط��ب��اع��ة وت���وزي���ع ال��ع��دد اخل���اص من 
مجلة )The Simple Truth( الشهرية 
باللغة  العصر(  قرحة  )اإلره���اب  بعنوان: 

اإلجنليزية.
ه� - طباعة وتوزيع 5000 نسخة من كتاب 
)زاد اخلطيب( باللغة األوردية بن الدعاة 
واخل��ط��ب��اء وأئ��م��ة امل��س��اج��د ف��ي باكستان 
خطبة   50 على  ويحتوي  ونيبال،  والهند 
املسلم  دم  حرمة  ومنها:  متنوعة،  بعناوين 
وحترمي قتله، النصيحة لوالة األمر وأئمة 
املسلمن، طاعة ولي األمر وعدم اخلروج 
وعدم  املسلمن  بجماعة  االل��ت��زام  عليه، 
تفريقها، أهمية األمن في املجتمع وحترمي 

اإلفساد في األرض.
رابعًا: توزيع املكتبة الصوتية

مت بحمد الله تعالى توزيع املكتبة الصوتية 
تشتمل على  ال��ت��ي  ال��دع��وي��ة(  )األش���رط���ة 
اخل���ط���ب واحمل����اض����رات ض���د اإلره������اب، 
إلينا من قبل اإلخوة في مشروع  وأرسلت 

تفريخ الدعاة.
خامساً: عقد املؤمترات والندوات حملاربة 

اإلرهاب
مت بحمد الله تعالى عقد املؤمتر في الهند 
في عام 2006م، وذلك بالتعاون مع جمعية 
)هل  بعنوان:  الهند  لعموم  احل��دي��ث  أه��ل 
اإلنسان  خلدمة  م��راك��ز  الدينية  امل���دارس 
أم أوكار لإلرهاب؟( وقد حضر فيه مديرو 
واملعاهد  وامل���دارس  اجلامعات  ومسؤولو 

            الهدف  من تصحيح 
المفاهيم الخاطئة هو 

ترشيد الدعاة إلى منهج 
الوسطية واالعتدال ونبذ 

الفكر التكفيري
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وتهدف  باكستان،  في  وال��دع��اة  واخلطباء 
اللجنة من إنشائه إلى:

- التأصيل العلمي للدعاة الذين يتحصنون 
به من الشبهات واألفكار الباطلة.

واالعتدال  ال��وس��ط��ي��ة  م��ف��اه��ي��م  غ���رس   -
اعتقادا ومنهجا وسلوكا.

لدى  الباطلة  والشبهات  األفكار  دراس��ة   -
الفئات الضالة والرد عليها.

- ترشيد الدعاة إلى االلتزام مبنهج األنبياء 
في الدعوة إلى الله واألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.
- ت��وج��ي��ه ال���دع���اة إل���ى االل���ت���زام بأصول 
الدعوة والتحلي بأوصاف الدعاة املخلصن 
م��ن احل��ل��م وال��ص��ب��ر واحل��ك��م��ة واملوعظة 

احلسنة.
ثامنًا: اهتمام اللجنة بشفافية 

مشاريعها اخليرية
جلنة القارة الهندية تقوم مبشاريع خيرية 
ضخمة من بناء املساجد واملدارس، وحفر 
برامج  وتنفيذ  املساعدات،  وتوزيع  اآلب��ار، 
واألضاحي،  اإلف��ط��ار  وم��ش��اري��ع  إغ��اث��ي��ة، 
املشاريع  بهذه  القيام  في  اللجنة  وحترص 
املنفذة  اجل���ه���ة  وش��ف��اف��ي��ة  وض�����وح  ع��ل��ى 
بالتنفيذ،  والقائمن  املستفيدة  والشريحة 
األعمال  ه���ذه  ل��ص��ي��ان��ة  إال  ه���ذا  ول��ي��س 
اخليرية مما يسيء إلى سمعتها، أو يتحدى 
شفافيتها وابتعادها عن الفنت والشبهات، 
علما أن قيام اللجنة بهذه املشاريع اخليرية 
في حد ذاته عامل كبير حملاربة اإلرهاب؛ 
ومحاربة  للمجتمع  من خدمة  ذلك  في  ملا 
ينتج  ال��ذي  للفراغ  وشغل  واجل��ه��ل  للفقر 

كثيرا من املفاسد.
ال��ل��ه ع��ز وج���ل أوالً ثم  ه���ذا وإن���ه بفضل 
خطوات  م��ن  ال��ل��ج��ن��ة  تنتهجه  م��ا  بفضل 
مشاريعها  ف��ي  محكمة  وخ��ط��ط  سليمة 
أو  ل��ه  م��ن  ك��ل  باخلير  لها  يشهد  املختلفة 
وارتباط  وت��ع��ارف  ع��اق��ة عمل  ل��ه  ك��ان��ت 
معها، والكل شهد بنزاهة أعمالها ووضوح 
مواقفها وسامة مناهجها، فنشكر الله عز 

وجل على هذا التوفيق والتيسير.

عن  فضًا  الهند،  أن��ح��اء  ك��ل  م��ن  الدينية 
الداخلية،  ووزي��ر  السابق،  ال���وزراء  رئيس 
ونائب وزير اخلارجية في دولة الهند، وقد 
استنكارهم  عن  املشاركن  كل  فيه  حتدث 
وبذلك  األبرياء،  وقتل  اإلرهابية  للعمليات 
اض��ط��ر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة إل���ى إع����ان أن 
نهائيا  ل��ه��ا  ع��اق��ة  ال��دي��ن��ي��ة ال  امل�����دارس 
ب��اإلره��اب واإلف��س��اد، وأن��ه��ا تقوم بخدمة 

اإلنسان تعليما وتربية.
كما مت عقد ندوة في مدينة الهور بباكستان 
اللجنة في  في عام 2005م بحضور دعاة 
إقليم البنجاب، بعنوان: )احلد الفاصل بن 
اجلهاد والفساد( و شارك فيها عدد كبير 
األحزاب  جميع  من  واملشايخ  العلماء  من 
ميان  محمد  السيد  ع��ن  فضًا  الدينية، 
سومرو رئيس مجلس الشيوخ في البرملان 
جميع  كلمة  واتفقت  آن���ذاك،  الباكستاني 
املشاركن على إنكار قتل األبرياء والفساد 
في األرض من خال العمليات االنتحارية 

وغيرها.
سادسًا: عقد الدورات الشرعية 

للدعاة واألئمة واخلطباء
دورات شرعية  عقد  تعالى  الله  بحمد  مت 
في  املساجد  وخطباء  وأئمة  للدعاة  ع��دة 
ج��م��ي��ع والي����ات دول����ة ب��اك��س��ت��ان، وشارك 

فيها نخبة من أهل العلم والعلماء، وقاموا 
املواضيع  حول  القيمة  احملاضرات  بإلقاء 
في  والوسطية  االع��ت��دال  ومنها:  املهمة، 
اإلس����ام ون��ب��ذ ال��ت��ط��رف، واإلس����ام دين 
الرحمة وليس دين اإلرهاب، وحكم الوالء 
والبراء في ضوء الكتاب والسنة، االعتدال 
الله  رحمهم   - الصالح  السلف  منهج  في 
أجمعن - وأهمية األمن ووسائل حتقيقه 
وضوابطه  التكفير  وخ��ط��ر  املجتمع،  ف��ي 

وشروطه وأسبابه وموانعه وآثاره.
املفاهيم  ت��ص��ح��ي��ح  م��ن��ه��ا  ال���ه���دف  وك�����ان 
اخل��اط��ئ��ة، وت��رش��ي��د ال���دع���اة إل���ى منهج 
التكفير  فكر  ون��ب��ذ  واالع��ت��دال  الوسطية 

وإنكار اإلرهاب بكل أشكاله.
سابعًا: إنشاء معهد إلعداد األئمة 

واخلطباء والدعاة
األئمة  بإنشاء معهد إلعداد  اللجنة  قامت 

            رغم أنها مشغولة 
بخدمة المجتمع إال أنها 
لم تهمل جانب مكافحة 

اإلرهاب لخطورته الجسيمة 
في المجتمع
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تون�س

طالب دعاة وحقوقيون وبرملانيون كويتيون اجلماهير الغاضبة في تونس بااللتزام بالهدوء وضبط 
النفس والتحلي بالصبر وترك الهرج واملرج  واالبتعاد عن ترويع الناس وإحراق املؤسسات التجارية؛ 
التونسي، وقالوا في حتقيق  الفتنة في املجتمع  متخوفن من إعطاء فرصة للطابور اخلامس لبث 
خاص  ل�)الفرقان(: إن الظلم عاقبته وخيمة، وإن الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي قد 
جنى ما زرعه طيلة ثالثة وعشرين عاما من محاربة الدين وظلم الرعية، فغابت العدالة وانحرف 

التشريع والقضاء فكان أداؤه قمعًا بدال من أن يكون مالذا للعدل، فنالته عدالة السماء.
ودعوا القادة العرب واملسلمن إلى أخذ العظة والعبرة مما حدث للرئيس التونسي بسبب طريقته 
القمعية املتمثلة في الظلم واجلور واالستبداد والتضييق على املسلمن في إقامة شعائرهم الدينية. 
وأحملوا إلى أن أحداث تونس تدعو اجلميع إلى ضرورة االهتمام بالعدالة واحلرية، وأن تكون الشعوب 
محل اهتمام احلكام، وطالبوا القادة اجلدد في تونس بضرورة العمل على تطبيق الشريعة اإلسالمية 

وأن يهتم احلكام بشعوبهم وأال ميارسوا ضدها القهر واالستبداد والظلم.. وإليكم التفاصيل.

حتقيق: عالء الدين مصطفى

تونس تزيح عن كاهلها غبار
الظلم واالستبداد

حارب الدين وغابت العدالة وانحرف التشريع فقال الشعب كلمته 

تون�س
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السياسي  اللجوء  منح  حتى  فرنسا  رف��ض 
للرئيس املخلوع. 

ودع���ا ال��ق��ادة ال��ع��رب وامل��س��ل��م��ن إل���ى أخذ 
التونسي  للرئيس  والعبرة مما حدث  العظة 
الظلم  في  املتمثلة  القمعية  طريقته  بسبب 
واجلور واالستبداد والتضييق على املسلمن 
على  م��ؤك��دا  الدينية،  شعائرهم  إق��ام��ة  ف��ي 
إل��ى الدين  ال���دول اإلس��ام��ي��ة  أهمية ع��ودة 
مصالح  ويحقق  واحلرية  العدل  يكفل  الذي 

الباد والعباد.
وق���ال: إن��ن��ا ن��دع��و دائ��م��ا إل��ى ال��ت��ق��ارب بن 
القادة  بن  والتصالح  واحملكومن،  احلكام 
والشعوب، واألخذ بيدهم نحو اخلير والفاح 
في الدنيا واآلخرة وننصح دائما بحقن الدماء 
وحفظ النفوس وعدم التصادم مع األنظمة 
امل��ف��اس��د، ولكننا  مل��ا ف��ي ذل��ك م��ن  احلاكمة 
في الوقت نفسه نحذر من غضبة الشعوب 

حرمات  وينتهكون  الدين  يحاربون  من  ضد 
بذلك  ويتفاخرون  اإلنسان،  وكرامة  اإلسام 
عن  فضا  املسلمن  مبشاعر  ي��أب��ه��ون  وال 
س��ف��ك دم����اء األب���ري���اء، وه����ذا أم���ر طبيعي 
موافق للعقول والفطر السليمة، والسيما أن 
الشريعة اإلسامية ترفض الظلم والطغيان 

والسيما إذا جتاوز احلدود.
تطبيق الشريعة

وط���ال���ب ال��ش��ي��خ ن��اظ��م ال���ق���ادة اجل����دد في 
الشريعة  تطبيق  على  العمل  بضرورة  تونس 
اإلسامية وأال يفضوا الناس عن سبيل الله، 
الدول  بعض  م��ن  التونسي  ال��ش��ب��اب  وح���ذر 
املغرضة التي تغذي اإلعام اخلارجي  الذي 
ال يريد لباد املسلمن إال اخلراب والدمار 
ونشر الفنت واحمل��ن، ليس في تونس فقط، 
بل في باد املسلمن جميعها. مشيرا إلى أنه 
ال يستبعد وجود أصابع أجنبية أو عصابات 
النظام املخلوع خلف القاقل التي تشهدها 
املمتلكات  تدمير  في  واملتمثلة  حاليا،  تونس 

العامة ونهبها.
وناشد املسباح الشعب التونسي الشقيق على 
من  بادهم  إلنقاذ  الشمل  ولم  الكلمة  جمع 
من  على  الفرصة  وتفويت  والهاك  الدمار 
وإرهاب  ومؤسساتها  الدولة  لتدمير  يسعى 
مواطنيها، مذكرا بقوله تعالى: }وال تنازعوا 
ف��ت��ف��ش��ل��وا وت���ذه���ب ري���ح���ك���م{، وأك����د على 

وج����ه ال��ش��ي��خ ن���اظ���م امل��س��ب��اح رس���ال���ة إلى 
بالصبر  التحلي  ب��ض��رورة  التونسي  الشعب 
وإحراق  الناس  وترويع  وامل��رج  الهرج  وت��رك 
الدولة؛ ألن  التجارية ومؤسسات  املؤسسات 
يجري  وال���ذي  وم��ت��اج��رك��م،  مصانعكم  ه��ذه 
في  للناس  وترويع  وتدمير  تخريب  من  اآلن 
الشوارع واملساكن ال يقره عقل وال نقل في 

دين الله.
وطالب اجلماهير الغاضبة في تونس بااللتزام 
بالهدوء وضبط النفس، والسيما بعد سقوط 
التونسية  للمشكلة  احلل  أن  مؤكدا  النظام، 
يكمن في تطبيق الشريعة اإلسامية، مشيرا 
للبطالة  احللول  جميع  بها  الشريعة  أن  إلى 
واجلوع والفقر واملشكات جميعها، وكما قال 

تعالى: }من يتقى الله يجعل له مخرجا{.
قمع وظلم واستبداد

وقال: إن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الرئيس 
قد  علي  بن  العابدين  زين  املخلوع  التونسي 
جنى ما زرعه طيلة ثاثة وعشرين عاما من 
على  مشددا  الرعية،  وظلم  الدين  محاربة 
للحكومات  الداعمة  ال��دول  االنتباه  ض��رورة 
إلى  دعمها  في  تستمر  ال  الظاملة  الفاسدة 
بعد  يوما  وتتلون  تتغير  فالسياسات  األب��د؛ 
ي��وم وعاما بعد ع��ام، وه��ذه ال��دول ال تتردد 
أبدا في التخلي عن هذه األنظمة بعد حرقها 
ذلك  على  مثال  وخير  سياسيا،  واستنزافها 

< الشيخ حمد األمير

< د.عادل الدمخي

< الشيخ خالد السلطان

< الشيخ ناظم املسباح

الشيخ ناظم املسباح: 
يجب تطبيق الشريعة وأن 

يهتم احلكام بشعوبهم 
وأال ميارسوا ضدها القهر 

واالستبداد
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تون�س

ضرورة أن يعمل اجليش على استتباب األمن 
والسيما  العامة،  املمتلكات  على  واحل��ف��اظ 
لدى  بالقبول  يحظى  التونسي  اجليش  أن 

املواطنن التونسين.
تونس  الكويت على  قياس  أن  املسباح  وأك��د 
ولله   – الكويت  في  فنحن  وج��ور،  ظلم  فيه 
الطيبة،  بالكلمة  حقوقنا  من��ارس   – احلمد 
على  قائمة  جيدة  بحكامنا عاقة  وعاقتنا 
بالتي  والنصيحة  والتقوى  البر  التعاون على 
هي أحسن، موضحا أن الدستور نظم هذه 
قل  واحملكوم  للحاكم  ووضع حقوقا  العاقة 
وإذا  ال���دول،  من  العديد  في  مثلها  أن جند 
عوارض  فإنها  هناك  أو  هنا  حادثة  وقعت 
واس���ت���ث���ن���اءات ول��ي��س��ت أص����ا م��ث��ل ال����دول 

القمعية.  
املشكلة  إن  ق�����ال:  ص���ل���ة   ذي  ش����أن  وف����ي 
تدخل  بسبب  ع��دة  ج��وان��ب  لها  الصومالية 
عناصر خارجية تدعم كل التوجهات لتصبح 
ال��ص��وم��ال ف��ي ح���رب م��س��ت��م��رة ون����زاع بن 
يسعد  ذل��ك  ألن  وشعبها،  ومدنها  فصائلها 
القوى اخلارجية ويريدون أن تظل الصومال 

في نزاع دائم.
وأعرب الشيخ ناظم عن أمله في أن جتتمع 
الفصائل الصومالية على ماتيسر من احلق 
التنازالت  بعض  إلى  يضطر  قد  املسلم  ألن 
السفن  تشتهي  ال  مب��ا  ال���ري���اح  ج���رت  م��ت��ى 
مشيرا إلى ضرورة احلرص على األمن حتى 

يستطيع الناس أن يعبدوا ربهم.
مخطط صهيوني

تعاني  السودان  أن  إلى  ناظم  الشيخ  وأش��ار 
هي األخ��رى من مخطط صهيوني يريد أن 
يفككها إلى كنتونات صغيرة، وقد حتقق لهم 

ذلك.
ال��س��ودان��ي��ة ف��ي الشمال  ال��ف��ص��ائ��ل  وح����ذر 
التي  الصهيونية  املخططات  م��ن  واجل��ن��وب 
تريد أن تقطع الدولة ليخلوا لها اجلو فتنهب 
خيرات بادكم، بينما تنشغلون أنتم عن بناء 
الله  إلى تطبيق شرع  وطنكم، ودعا اجلميع 
الديار  األكثرية ألن هذه  األقلية  وأن حتترم 
األمن  لألقلية  يقر  واإلس���ام  إس���ام،  دي��ار 

واألمان على ديارهم وأموالهم وأعراضهم.
اهتمام احلكام قوة للشعوب

وبصفته ناشطا في مجال حقوق اإلنسان أكد 

الدكتور عادل الدمخي رئيس جلنة مقومات 
تونس  أح��داث  أن  بالكويت  اإلن��س��ان  حقوق 
أن  تستطيع  وأنها  الشعوب،  ق��وة  على  ت��دل 
تغير أي وضع غير مناسب لها، وإذا حتركت 
كانت  الشعوب حترك كل شيء معها، مهما 
القوة التي حتمي السلطة، وقال: إن أحداث 
االهتمام  إلى ض��رورة  اجلميع  تدعوا  تونس 
محل  الشعوب  تكون  وأن  واحلرية  بالعدالة 
إل���ى أن األنظمة  اه��ت��م��ام احل��ك��ام، م��ش��ي��را 
اليوم ألن  لها وجود في عالم  القمعية ليس 
الوعي  من  ولديها  يقظة  أصبحت  الشعوب 
احلكام  ع��ل��ى  ض��غ��وط��ا  مت���ارس  يجعلها  م��ا 

والسلطة في أي بلد عربي.
يبحث عن  ال��غ��رب  أن  إل��ى  الدمخي  وأش���ار 
عدالة  ع��ن  يبحث  وال  اخل��اص��ة،  مصاحله 
واليتهم بالدول العربية واإلسامية والسيما 

في  اإلنسان  حقوق  بانتهاك  يعلم  ك��ان  وأن��ه 
تونس، إال أنه كان يغض الطرف معتبرا ذلك 
أمرا ليس مهما بالنسبة له، حتى وصل األمر 
الرئيس  استضافة  فرنسا  رفضت  أن  إل��ى 

التونسي، ألنها تعده اآلن ورقة خاسرة.
وأع��رب الدمخي عن آماله أن يهتم احلكام 
القهر  ض���ده���ا  مي����ارس����وا  وأال  ب��ش��ع��وب��ه��ا 
واالس��ت��ب��داد وال��ظ��ل��م ألن ك��ل ه��ذه األشياء 
الصدامي  النظامان  ولدينا  االنفجار  تولد 
التي كانت  والتونسي وغيرهما من األنظمة 

الدكتور الدمخي:  
التقسيم خنجر جديد 

في خاصرة األمة العربية 
والسودان منوذج

بيانا صحفيا  السلطان  خالد  النائب  أص��در 
فيه  منه جاء  »الفرقان« على نسخة  حصلت 
مايلي: احلمد لله رب العاملن قاهر اجلبارين 
والصاة والسام على املبعوث رحمة للعاملن 
وعلى آله وصحبه أجمعن ومن اتبع هداه إلى 

يوم الدين.
وبعد: فإن لنا في انتفاضة الكرامة في تونس 
لعبراً – وشتان بن نظام بلدنا والنظام اجلائر 
في تونس ولكن هنالك دروسا وعبرا يجب أن 
السياسي  نظامنا  في صياغة  منها،  نستفيد 

وفي تصحيح مسار بناء دولتنا ومنها مايلي:
فإن  يهمل،  وال  وج��ل ميهل  الله عز  أن  أوال: 
مصير من يصد عن سبيل الله، ويعلن احلرب 
قبل  الدنيا  احلياة  في  اخل��زي  شريعته  على 
اآلخرة. فها هو ذا طاغية تونس الذي ال حق 
النساء  حجاب  ومنع  املساجد  ف��ي  املصلن 

ي��ه��رب ذليا  ال��ف��س��اد -  اللحى وأب���اح  وإط���اق 
مخذوال.

لقد منع ما أباحه الله في تعدد الزوجات، وسمح 
بالعشيقة والزنا، فكانت عاقبته الذل في احلياة 

الدنيا والهروب ذليا مدحورا.
وعاقبته  القيامة  ي��وم  ظلمات  الظلم  أن  ثانيا: 
متادت  فلقد  اآلخ����رة،  قبل  ال��دن��ي��ا  ف��ي  وخيمة 
أجهزته في ظلم الناس وسلب حقوقهم وثروتهم، 
مصيره  فكان  ومعيشتهم،  مبصاحلهم  والعبث 

ومصير أفراد عائلته التشرد والهروب.
لإلنسان،  األساسية  احلريات  سلب  لقد  ثالثا: 
فكبت حق التعبير في القول والكتابة، وكان حاله 
»ما أريكم إال ما أرى« - فانحرف نظامه يطمس 
في  فتمادى  التحذير،  ونصائح  النقد،  إن��ذارات 

غيه، فكان زوال نظامه.
رابعا: غابت العدالة وانحرف التشريع والقضاء 

خالد السلطان: شتان بين نظامنا والنظام الجائر في تونــس الذي الحق المصلين في المساجد ومنع حجاب النساء
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مت���ارس االس��ت��ب��داد وال��ب��ط��ش ض��د شعوبها 
دليل على أن إرادة الشعوب التقهر.

إلى ضرورة احليطة  التونسي  الشعب  ودعا 
قد  التي  اخلارجية  العناصر  م��ن  واليقظة 
تتسبب في نشر الفوضى في الباد، مشيرا 
إلى أن تونس قد أثبتت أنها قادرة على تغيير 
التونسي  الشعب  في  الله  اليتقي  حاكم  أي 
الذي عاش سنوات حتت القهر واالستبداد. 
م��ن سكوت  استيائه  ع��ن  ال��دم��خ��ي  وأع���رب 
اجلامعة العربية طوال فترة انتفاضة الشعب 

التونسي، ولم تصدر أي بيان إال بعد أن رحل 
بن علي من تونس، فهل إلى هذه الدرجة ال 

تهتم اجلامعة العربية بالشعوب؟
الدمخي  السودان أشار  وحول األوضاع في 
السودان  في  األوض��اع  معنا عن  في حديثه 
في  ج��دي��د  خنجر  التقسيم  عملية  أن  إل��ى 
خ��اص��رة األم���ة ال��ع��رب��ي��ة، وم��ا ال��س��ودان إال 
إسامية  ع��رب��ي��ة  دول���ة  أي  لتقسيم  من���وذج 

يريدون تفكيكها.
الطابور اخلامس

الشيخ حمد األمير، اإلمام واخلطيب مبسجد 
األوقاف  ب����وزارة  اجل��ه��راء  ال��ب��س��ام مبنطقة 
هذه  في  بدلوه  أدل��ى  اإلسامية،  وال��ش��ؤون 
القضية، داعيا الله أن يجنب باد املسلمن 
يرحمنا  وأن  بطن،  وم��ا  منها  ماظهر  الفنت 

برحمته ويحفظ لنا أوطاننا وال يضيق علينا 
في حال من األحوال، وأن يكون اإلنسان مع 

ربه سبحانه وتعالى وال يفنت في دينه.
وقال: إن أي بلد ينبغي أن يقوم على سواعد 
يحافظوا  أن  يستطيعون  الذين  فهم   أبنائه 
وسائل  في  مانسمعه  أن  إل��ى  مشيرا  عليه، 
واحملات  للمنشآت  ت��خ��ري��ب  م��ن  اإلع����ام 
لآلخرين  فرصة  يعطي  احلكومية  واملصالح 
الذين يطلق عليهم  )الطابور اخلامس( لبث 
الفوضى  ونشر  التونسي  املجتمع  الفتنه في 
التحتية  البنية  وتضيع  مآربهم  تتحقق  حتى 
للبلد، وحتتاج إعادة إعمار مرة أخرى، وكل 
ذلك يؤثر باشك على اقتصاد تونس وهي 
اآلن في أمس احلاجة ألن تقف على قدميها 

من جديد.
وأعرب الشيخ األمير عن أمنياته بأن تضبط 
اجلديدة   للحكومة  األم���ور  وت��ت��رك  النفس 
االنتخابات،  جت���رى  أن  إل���ى  ال��ب��ل��د،  ل��ت��دي��ر 
احلكام  م��ن  س���واء  ممثليه  الشعب  وي��خ��ت��ار 
فيهم  يشعرون  الذين  البرملان  ن��واب  من  أو 
باحلرص على مصالح الناس ومصالح األمة، 
وق��ال: إن الغرب لديه هاجس من اإلسام، 
ومبا أن اإلسام موجود في الدول العربية، 
استقرارا  أكان  سواء  يخيفهم،  فاستقرارها 
سياسيا أم اجتماعيا فالفقر او التناحر كل 
للغرب  بالنسبة  هدفا  تعد  املشكات  ه��ذه 
حتى يحصل على مآربه من خيرات وبترول 
وخافة، وبعد ذلك يعملون على إعدام دولنا 
إليهم بصفة مستمرة  تكون في حاجه  حتى 
الذي  ه��و  املستعمر  ال��غ��رب  أن  إل��ى  مشيرا 
قسم العالم العربي إلى دويات، وزرع الفتنة  
بسبب  اخل���اف  تأجيج  ع��ل��ى   وع��م��ل  بينها 

احلدود.
وقال: إن عدم استقرار الدول العربية هدف 
من أهدافهم ألن الدول العربية هي الراعية 
املناهج  تغيير  على  يعملون  فهم  ل��إلس��ام، 
وتفريغها من محتواها اإلسامي حتى تصبح 
ثقافة  ع��ن  ع��ب��ارة  اإلس��ام��ي��ة  التربية  م���ادة 
للطاب.  بالنسبة  حياة  منهج  وليست  عامة 
وقال: إن الغرب يعمل على وصفنا باإلرهاب 
دون حتديد وتعريف مصطلح اإلرهاب وعلى 
من نطلق كلمة اإلرهاب، ولكن الغرب يصف 

كل إسامي باإلرهاب.

الشيخ حمد األمير: 
تخريب املنشآت في تونس 

يعطي فرصة للطابور 
اخلامس لبث الفتنة 

عدل،  م��اذ  يكون  أن  ب��دل  قمعاً  أداؤه  فكان 
فنالته عدالة السماء.

البائد،  النظام  ذلك  كثير في  قليل من  وه��ذا 
الكرامة  طلب  ال��ذي  التونسي  للشعب  فتحية 
واحل��ري��ة وال��ع��دل وض��ح��ى م��ن أج��ل��ه فوهب 
نستفيد  أن  علينا  لزاما  أصبح  ولقد  احلياة. 
بناء  ط��ري��ق  لنتلمس  ت��ون��س  ف��ي  ح���دث  مم��ا 
بحفظ  دولتنا حلفظ استقرار وكيان بلدنا – 

املقومات األساسية التالية:
أوال: إقامة شرع الله عز وجل وحماية شعائر 
الدين وباألخص العمل اخليري وحرية العبادة 
– واألم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، – 
وجتنب الظلم فما أفاد بن علي الذين دفعوه 

إلى محاربة دين الله عز وجل.
مؤسسات  في جميع  والشفافية  العدل  ثانيا: 
فا  الداخلية،  وزارة  أجهزة  وبالذات  الدولة 

يُعتدى على أحد، وال يُظلم أحد وال يُلفق تهمة 
ألحد، فالظلم ظلمات.

ثالثا: احلرية املسؤولة في اإلعام وفق ضوابط 
على  التنبيه  ف��ي  ذل��ك  دور  وأه��م��ي��ة  الشريعة 
مواطن الظلم واالنحراف وتسليط الضوء عليها 

حتى يتم اقتاعها وتصحيح مسار الدولة.
وعدم  القضاء  استقال  على  احلفاظ  رابعا: 
والنظام  البيئة  وتهيئة  ش��ؤون��ه،  ف��ي  التدخل 
التشريعي الذي يحافظ على نظافته، ومتكينه 

من احلكم بالعدل.
للنظام  أس��اس��ي��ة  م��ق��وم��ات  األرب���ع���ة  ف���ه���ذه 
ال����ع����دل، ومينع  ي��ض��م��ن  ال������ذي  ال���س���ي���اس���ي 
اجل��ور واالع��ت��داء فيه من الضوابط ما يقوم 
االنحراف، ويحفظ األمن واالستقرار، ويؤمن 
استقرار احلكم، ويحقق الرضا ويفتق طاقات 

الشعب إلى البناء والتنمية والتقدم.

خالد السلطان: شتان بين نظامنا والنظام الجائر في تونــس الذي الحق المصلين في المساجد ومنع حجاب النساء
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دول �إ�سالمية

فتنة الغالء والبطالة
تضرب عددًا من الدول اإلسالمية

الدول التي شهدت هذه االحتجاجات مبشروعية 
بإلغاء  ال���دول  بعض  وق��ي��ام  احملتجني،  مطالب 
الغذائية،  واملواد  زيادات في أسعار احملروقات 
بل إلغاء اجلمارك والضرائب على هذه املواد إال 
أن هذه األزمة عكست نوًعا من غياب الثقة بني 

احلكام واحملكومني مبا  أجبر بعض رؤساء هذه 
والوزراء،  املسؤولني  من  عدد  إقالة  إلى  ال��دول 
تتكفل  تنموية  بخطط  أمام شعوبهم  التعهد  بل 
بتوفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل في أحد 
البلدان العربية خالل خمس سنوات، ومع هذا 

وقد حتولت بعض هذه االحتجاجات إلى أعمال 
عنف من احملتجني ومن ق��وات األم��ن ما سبب 
ورحمته  الله  عناية  إلى  حتتاج  وفتنا  مشكالت 

لتجاوز األمة لها .
ورغم إقرار عدد من القادة واملسؤولني في بعض 

الشعبية  االحتجاجات  من  موجة  اإلسالمي  العالم  بقاع   بعض  ضربت  املاضية  القليلة  األيام  خالل 
الرافضة للسياسات االقتصادية التي أفضت إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار سلع مهمة وأساسية 
العربي،  املغرب  املناطق باكستان، وبعض بلدان  والزيت، وفي مقدمة هذه  مثل احملروقات واألرز والسكر 
حيث خرجت قطاعات جماهيرية واسعة تتحدث عن معاناتها الشديدة في تأمن احتياجاتها األساسية 
في ظل معاناة عدد كبير من مواطني هذه البالد من أزمة بطالة جتاوزت في بعض البلدان حاجز ال�%20، 
عليهم  البلدان  أغلب  أنفقت  الذين  العالي  التعليم  مؤسسات  في  املتخرجن  الشباب  أغلبها  في  وتطول 
احملروقات  أسعار  ارتفاع  أزمة  هددت  فيما  البطالة،  لطابور  النهاية  في  ينضموا  كي  الدوالرات  مليارات 

استمرار احلكومة الباكستانية في السلطة.

وارتفاع  الللغللاء 

أسعار احملروقات 

واملواد الغذائية 

تللللللللللللللشللللللللللللللعللللللللللللللل 

مواجهات دامية

»الفرقان« ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن
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اضطرابات اجتماعية خصوًصا أن االرتفاعات 
ف��ي األس��ع��ار ال ت��وازي��ه��ا ق��ف��زات ف��ي الرواتب 

تخفف من األضرار.
ويفرض هذا التحدي على بلداننا ضرورة حتقيق 
األساسية  السلع  ه��ذه  إن��ت��اج  ف��ي  نوعية  طفرة 
السلع  ألزم��ة  تقليدية  غير  حلول  عن  والبحث 
الغذائية عبر مشروعات قومية تكفل لها حتقيق 
جانب كبير من االكتفاء الذاتي من هذه السلع 
دون التركيز على االستيراد بوصفه سبياًل حلل 
على  الرهان  وعبر  املجال  ه��ذا  في  مشكالتها 
إمكانياتها الغذائية فبلدان مثل مصر والسودان 
لسلة  تتحول  يجعلها  ما  اإلمكانيات  من  لديها 
غذاء للعالم في حالة وجود مشاريع تكاملية بني 
البلدين  اعتماد  يكشف  الواقع  أن  إال  الدولتني 
باحتياجاتهما  للوفاء  اخل��ارج  على  كبير  بشكل 
لدرجة أن مصر حتولت مثاًل ألكبر مستورد في 
األكثر  ال��دول  قائمة  تتصدر  بل  للقمح،  العالم 
أم��ر يعاني منح  ل��أرز والسكر وه��و  اس��ت��ي��راًدا 

العديد من الدول العربية.
غياب مشروع قومي

القومية  التنموية  املشاريع  غياب  أن  شك  وال 
في عدد من الدول العربية واعتماد عدد منها 
قد  للتنمية  ق��اط��رة  ب��وص��ف��ه  اخل���اص  للقطاع 
 %25 جت���اوزت  التي  البطالة  مشكلة  م��ن  فاقم 
العربية  البلدان  أغلب  في  العاملة  الطاقة  من 

هذه  مثل  إلى  نظروا  املراقبني  من  الكثير  فإن 
حلوالً  تقدم  ال  مسكنات  باعتبارها  التعهدات 
ف��ي عديد من  وال��غ��الء  البطالة  ج��ذري��ة ألزم��ة 

البلدان العربية.
واألمر األكثر إثارة للجدل هو الوتيرة املتصاعدة 
لالحتجاجات في بلدان عرفت شعوبها بالهدوء 
اليومية،  مشكالتها  مع  التعامل  في  والسكينة 
مخاطبة  في  ه��دوًءا  أكثر  أساليب  وباستخدام 
والوقفات  والرسائل  الصحف  مثل  األم��ر  أول��ي 
البيانات الدولية  االحتجاجية السلمية، كما أن 
والتدخالت اخلارجية أضفت املزيد من اإلثارة 

على هذه األحداث واملخاوف من مآالتها.
دور العلماء وممثلي الشعب

وق���د ح���ذر ال��ش��ي��خ م��ح��م��ود ع��اش��ور - الوكيل 
الشارع  الشريف - من اجنرار  السابق لأزهر 
العربي واإلسالمي إلى العنف من قبل احملتجني 
أو من قبل رجال األمن؛ ألن هذه فتنة كبيرة ال 
يعلم إال الله عواقبها، وأكد على أن على العلماء 
وممثلي الشعب في املجالس النيابية أن يقوموا 
أولي  إل��ى  املواطنني  مشاكل  نقل  ف��ي  ب��دوره��م 

األمر ويلفتوا أنظارهم ملثل هذه املشكالت. 
بل عليهم أن يقترحوا احللول املناسبة بدالً من 
مبعاقبة  مطالًبا  والبطالة،  للفقر  نهًبا  تركهم 
املسؤولني عن أي جتاوزات أفضت إلى تصاعد 

هذه املشكالت، الفًتا إلى أهمية قيام احلكومات 
الكرمية  ال��ع��ي��ش  وس��ب��ل  ال��ع��م��ل  ف���رص  بتوفير 
لشعوبها، وتبني سياسات تعزز الثقة بني احلاكم 
واملعوزين  الفقراء  أن��ات  جتاهل  ألن  واحملكوم، 
أمر شديد اخلطورة قد يستغله البعض إلشعال 
يحترم  ل��م  إذا  وال��ي��اب��س  األخ��ض��ر  ت��أك��ل  فتنة 
احلاكم واحملكوم واجباتهما وحقوقهما انطالًقا 

من أسس العدالة التي حرص عليها اإلسالم .
أوضاع معقدة

وح���ذر م��ن ع��واق��ب ال��ف��ت��ن��ة وخ��ط��ورت��ه��ا علينا 
األخيرة  االحتجاجات  أن   إلى  كذلك  االلتفات 
في عدد من الدول اإلسالمية قد ألقت الضوء 
على األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعانيها 
عدد ال بأس به من الدول اإلسالمية، فكلنا يعلم 
العربية تعتمد على اخلارج في   الدول  مثاًل أن 
فاتورة غذائها التي جتاوزت 30 مليار دوالر في 
للوفاء  أغلبها  تذهب  وحدها،  العربية  املنطقة 
القمح  مثل  األساسية  السلع  من  باحتياجاتها 
صادرة  تقارير  بحسب  واألرز  والسكر  وال���ذرة 
وهي  العربية،  االقتصادية  الوحدة  مجلس  عن 
الدول  أن  خ��ص��وًص��ا  تتغير  أن  ي��ج��ب  أوض����اع 
لرفع  النهاية مضطرة  في  نفسها  العربية جتد 
أسعار هذه السلع األساسية في حالة حتقيقها 
العاملي، وما يهدد بخلق  ارتفاعات  في السوق 

اعتماد الدولة العربية 
على الغرب لتأمن 

احتياجاتها الغذائية يهدد 
بتكرار هذا السيناريو 

 جتاوز البطالة ال�25% يضع 
استقرار عاملنا اإلسالمي 

على احملك 
 دولنا العربية تنفق 

مليارات الدوالرات إلعداد 
كوادرها ثم تلقي بها
 في أحضان البطالة 
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دول �إ�سالمية

عن  بالتوازي  الصادرة  التقارير  أحدث  بحسب 
منظمة العمل العربية واملنظمة العربية للتنمية 
الصناعية، وهي مرشحة للتزايد في ظل البطء 
املالية  األزم��ة  واستمرار  االقتصاديني  والركود 

العاملية.
عدة  في  خصوًصا  الكبرى  القومية  فاملشاريع 
ومؤسسات  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ومنها  م��ج��االت 
عالية  بنسب  املنتشرة  األمية  ومحاربة  التعليم 
على  ق���ادرة  العربية  املجتمعات  م��ن  ع��دد  ف��ي 
استيعاب ماليني من الطاقات العاطلة وتسخير 
ه���ذه ال��ط��اق��ات ف��ي م��واج��ه��ة أك��ب��ر مشكلتني 
توجيه  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م  يعانيهما 
تركها  وع���دم  األم���ة  يفيد  ال��ط��اق��ات فيما  ه��ذه 
نفسية  مشكالت  من  وتداعياتها  للبطالة  نهًبا 
تضمر  تخريبية  لقوى  رهًنا  واجتماعية جتعلها 

العداء والضغينة ألمتنا ومجتمعاتنا.
امل��ش��اري��ع ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��م��الق��ة ل��ي��س��ت وحدها 
الفساد  البطالة، فمحاربة  السبيل حلل مشكلة 
والتصدي  احلكومية  وال��دواوي��ن  الدوائر  داخ��ل 
يبدو  الشعوب  وأق��وات  العام  باملال  للمتالعبني 
الغالء والبطالة،  وسيلة ناجحة ملواجهة قضايا 
فتوجيه قدر من الثروات املنهوبة والقضاء على 
أمواالً  سيوفر  ال��ع��م��والت  وع��راب��ي  السماسرة 
ط��ائ��ل��ة ق��د ت��ض��خ ف��ي م��ش��روع��ات ق����ادرة بقوة 
استعادة  على  والعمل  البطالة  لغول  للتصدي 
الثقة بني احلاكم واحملكوم وإغالق النوافذ مع 
أبواب الفتنة واملخربني وسد األبواب للعمل على 
الفقر  من  معاناتهم  مستغلة  بالشباب  التغرير 

والبطالة.
تراجع واضح في مواجهة الفساد

ولكن املتابع للواقع في معظم البلدان اإلسالمية 
تراجًعا  يلمس  ال��ف��س��اد  مبكافحة  يتعلق  فيما 
املشكلة  ه��ذه  ملثل  التصدي  أدوات  ف��ي  كبيًرا 
ذلك  م��ن  العكس مت��اًم��ا  على  ي��رى  ب��ل  املزمنة، 
استفحاال خلطر الفساد وتفشًيا له في الدوائر 
احلكومية في أغلب البلدان العربية رغم تعدد 
األجهزة الرقابية املنوط بها التصدي له، بل إن 
دولة عربية مشرقية كبرى يوجد بها 17جهاًزا 
بها،  تزايد  في  الفساد  معدالت  أن  غير  رقابًيا 
يزداد  األعمال  ورج��ال  السلطة  بني  والتحالف 
ارتباًطا على حساب األغلبية الفقيرة واملطحونة 
من الشعب، وهو أمر قد يستغله بعض املغرضني 

اإلسالمية  املجتمعات  بعض  في  الفنت  إلشعال 
مستغلني األوضاع االقتصادية الصعبة وصدور 
الدولية  املنظمة  م��ن  دول��ي��ة  جهات  م��ن  تقارير 
ومقرها  الدولية  والشفافية  الفساد  ملكافحة 
مدينة فرانكفورت األملانية تؤيد هذه املعلومات  
لتحريك جموع اجلماهير دون أن يواجه هؤالء 
أجهزة  م��ن  ح��ازم  مبوقف  املفسدون  املخربون 
الدولة لردعهم ويقضي على الفتنة في مهدها.

الالفت أن محاوالت التصدي لأزمة من جانب 
تشهد  ل��م  اإلسالمية  العربية  ال���دول  م��ن  ع��دد 
األسعار  جماح  لكبح  س��واء  لها،  ج��ادة  مساعي 
تتراوح  بنسبة  ال��دول  التي تصاعدت في بعض 
احملروقات  ألس��ع��ار  ب��ال��ن��س��ب��ة  و%25   15 ب��ني 
واملواد الغذائية، أم إيجاد حلول جذرية ملشكلة 
البطالة التي جتاوزت ال�25% من القوى العاملة، 
فهناك من حتدث عن إلغاء الزيادات في أسعار 
الغذائية، وهناك من حتدث  احملروقات واملواد 
العاطلني  للشباب  بطالة  معونات  ص��رف  ع��ن 
األجل  طويلة  تنموية  عن خطط  بوعود  مرفقة 

لتوفير فرص عمل للشباب.
 قدرات محدودة

ول��ك��ن امل��ت��اب��ع ل���ق���درة ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ضربتها 
قدرتها  أن  يلحظ  األخ��ي��رة  الفترة  ف��ي  األزم���ة 
يبدو شديد  وع��ود  ال��وف��اء مبا قدمت من  على 
صادرات  ف��ي  التراجع  استمرار  م��ع  الصعوبة 
بلدان املغرب العربي إلى القارة األوروبية بنسبة 
لم  حيث  النمو؛  نسبة  وتراجع  ال���%10،  تتجاوز 
امل��ن��ط��ق��ة 3.1% خالل  ب���ل���دان  أغ��ل��ب  ت��ت��ج��اوز 

وتراجع  املالية،  األزم��ة  بفعل  املاضيني  العامني 
االستثمارات األجنبية، بل إن هذه الدول ارتكبت 
مع  م��ف��اوض��ات  ف��ي  دخ��ل��ت  حينما  كبيًرا  خطأ 
الشراكة  باتفاقية  يتعلق  فيما  األوروبي  االحتاد 
أستاذ  عبداخلالق  د.ج����ودة  ت��أك��ي��دات  بحسب 
السياسية -  والعلوم  االقتصاد  بكلية  االقتصاد 
جامعة القاهرة؛ حيث لم تنجح في الربط أثناء 
السلع  جت��ارة  حرية  ب��ني  االتفاقية  ه��ذه  توقيع 
انتقال  وب��ني  املتوسط،  بني ضفتي  واخل��دم��ات 
األي��دي العاملة واألف��راد على حد س��واء، وهذا 
الطرف  االتفاقية لصالح  ما حصر فوائد هذه 
اتفاقيات  وقعت  ال��دول  ه��ذه  إن  بل  األوروب���ي، 
غير  للهجرة  بالتصدي  ملزمة  مبوجبها  تكون 
املشروعة لبلدان االحتاد األوروبي، وهو ما ُعّد 
يرتبط  لم  أنه  والسيما  باملرة  جدي  غير  نهًجا 

بتسهيالت لهجرة مشروعة لأيدي العاملة. 
العديد من دول املغرب  ويري د.عبداخلالق أن 
العربي قد استعانت بعمالة آسيوية في العديد 
من  ع��زز  ما  وه��و  االقتصادية،  القطاعات  من 
أرق����ام ال��ب��ط��ال��ة ل��دي��ه��ا وح���د م��ن ق��درت��ه��ا على 
توفير فرص عمل ملواطنيها، ناهيك عن أن دولة 
الوفرة  من  االستفادة  تستطع  لم  اجلزائر  مثل 
النفطية التي حتققت منذ عامني ووصلت بسعر 
برميل النفط إلى أكثر من 170 دوالرا إلصالح 
األوضاع االقتصادية وتدشني مشروعات كبرى 
قادرة على استيعاب أكبر عدد من القوى العاملة، 
الفًتا إلى أن هذه األحداث قد تفرض على هذه 
الدول إيجاد حلول واقعية لهذه األزمة عبر ضخ 
األيدي  تنموية، وقصر  استثمارات في مشاريع 
العاملة على مواطنيها والتصدي للفساد بشكل 
األوضاع  على  إيجابي  م���ردود  ل��ه  ي��ك��ون  ح���ازم 

االقتصادية. 
ويعتبر أستاذ االقتصاد أن زيادة اإلنتاج في كافة 
أو  صناعية  أو  زراعية  االقتصادية  القطاعات 
جتارية هو الوسيلة األكثر جناحاً في التصدي 
اقتصاداتنا،  منها  تعاني  التي  املزمنة  للمشاكل 
فليس من املعقول أن يعتمد العالم العربي على 
الغرب في الوفاء ب�80% من احتياجاته الغذائية، 
ويحول نفسه إلى أسير لأسعار العاملية، ويراهن 
الفًتا  واجتماعي،  سياسي  استقرار  وجود  على 
إلى أن تراجع البذخ احلكومي سيوفر مليارات 
الدوالرات القادرة على توفير ماليني من فرص 

العمل.

 واجب علماء اإلسالم 
وممثلي الشعوب إسداء 
النصح لولي األمر لوأد 

الفنت في مهدها 

 مكافحة الفساد وتبني 
سياسات رشيدة تكافح 

البطالة والفقر أقصر الطرق 
لتعزيز الثقة بن احلاكم 

واحملكوم 
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الصهاينة يسرقون دموع أطفال فلسطين ومعاناتهم!!
ولكن أن تسرق الدموع واملعاناة، وصورة األلم، 
فهذا أمر عجيب لم تشهد البشرية له مثيال، 
أن  ولكن   !! نوعه  من  فريد  احتالل  هو  نعم 
تُسرق صور  أن  إلى  والتحريف  الكذب  يصل 
املعاناة ليقولوا إنها معاناتهم، وتُسلب الدموع 

ليّدعوا أنها دموع أطفالهم!! 
مؤسسة  قامت  عندما  فعاًل  ح��دث  م��ا  ه��ذا 
ب��ان��ي��م( تعمل  ت��دع��ى )م��ائ��ي��ر  ي��ه��ودي��ة خيرية 
احملتل،  الكيان  في  الفقراء  إغاثة  مجال  في 
إعالن  ف��ي  تبكي  لطفلة  ص���ورة  ب��اس��ت��خ��دام 
بينها  من  عدة،  مواقع  على  نشرته  إلكتروني 
موقع املؤسسة ذاته، وموقع صحيفة )هآرتس( 
العبرية، حتت عنوان »أطعموا أطفال إسرائيل 

البؤساء اجلائعني«.

نعم ميكن للمحتل أن يسرق األرض والتاريخ  واآلثار واملقدسات 
املأكوالت، وهذا شيء حاصل في ظل  واملخطوطات والتراث، بل 
السرقة  إل��ى  عمد  فقد  فلسطن،  ألرض  الصهيوني  االح��ت��ال 
واالفتراءات  األكاذيب  والتضليل وقلب احلقائق عبر غارات من 

والشبهات التي تتعرض لها عقولنا وأسماعنا وذاكرتنا. 
ارتكبتها  ال��ت��ي  وم��ذاب��ح��ه  إج��رام��ه  االح��ت��ال  يخفي  وحينما 
واملدن  ال��ق��رى  م��ن  الكثير  ف��ي   - ترتكبها  زال���ت  وم��ا   - عصاباته 
والتحريف  السرقة  أجاد  ألنه  حاصل  أيضًا  فهذا  الفلسطينية؛ 
واملسلمن العرب   - احل��ق  صاحب  محوال  الضحية،  دور  ومتثيل 

 وأهل فلسطن – إلى معتدين. 

عيسى القدومي

استخدموا صورة 
هذه الطفلة 

الفلسطينية التي 
فقدت عائلتها بسبب 

القصف الصهيوني 
لإلعالنات خاصة 

لمؤسساتهم

بعد سرقة األرض والتاريخ واملقدسات
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إال أن مواقع ملدونني فلسطينيني أوضحت أن 
فقدانها  إثر  تبكي  فلسطينية  لطفلة  الصورة 
غزة  قطاع  على  صهيونية  غ��ارة  في  عائلتها 
املصور  لها  والتقطها  يناير 2009،  في مطلع 
كان عدوان  ع��دوان؛ حيث  ف��ادي  الفلسطيني 
الفتاة  أق��ارب  من  خمسة  جنازة  في  يشارك 
استشهدوا في الغارة، وقد أوضح أنه التقط 
يناير عام 2009، في  الرابع من  الصورة في 
هذه  وأخ���ذت  غ��زة،  قطاع  شمال  الهيا  بيت 
الذين  ألقربائها  الطفلة  توديع  أثناء  الصورة 
استشهدوا – نحسبهم كذلك والله حسيبهم – 
وهم والدها وأخوها وعمها واثنان من أبنائه. 
وب��ع��د أن ت��ن��ب��ه��ت م��ؤس��س��ة )م��ائ��ي��ر ب��ان��ي��م(
الناشطة في عدد من الدول األوروبية، فضاًل 
عن الواليات املتحدة والكيان اليهودي بهدف 
املساعدة  عبر  اليهود  للفقراء  العون  يد  مد 
في توفير الوجبات اليومية والسكن والعمل، 

قامت بتغيير الصورة.
فلم تكتف دولة العدوان بقتل عائلة تلك الفتاة 
عليهم  بكاءها  عليها  استكثرت  بل  وشعبها، 
كأنهم ال يستحقون ذلك، ليسرقوا تلك الدموع 
وتلك الصورة ليزعموا أنها متثل املأساة التي 

يعيشها أطفال اليهود في أرض فلسطني!! 
وكل يوم نزداد قناعة بأن ال طريق أمام اليهود 
إال االس��ت��م��رار ف��ي ال��ك��ذب واخل����داع، وليس 
أمام املؤسسات اليهودية سواء كانت احتاللية 
إلى حني  خيرية-  أو  مدنية  أسموها  كما  أم 
ن��ه��وض األم����ة اإلس��الم��ي��ة م��ن ج��دي��د - إال 

الكذب والتحريف 
كما فعلت )مائير بانيم( والتي تعني بالعربية 
»ال��وج��ه امل��ن��ي��ر« ، وال��غ��ري��ب أن ت��وص��ف تلك 
بأنها   – وبهتاناً  زوراً   – اخليرية  املؤسسة 
الله  )شعب  لدى  وأخالقا(!  )احتراما  األكثر 
من  الغربيني  والسيما  وأصدقائهم  املختار( 
ذوي القلوب الرهيفة الرحيمة نظرا لرسالتها 
اخليرية  وأع��م��ال��ه��ا  ال��س��ام��ي��ة(  )اإلن��س��ان��ي��ة 

املذهلة. 
 تلك املنظمة املنتشرة في أكثر من عشر دول 
وأمريكا  أستراليا  إلى  لوكسمبورغ  من  غربية 

وأملانيا.  وبريطانيا  وفرنسا  وكندا  بساحليها 
منكوبي  لدعم  البيضاء  أياديها  وصلت  حيث 
ه��اي��ي��ت��ي، وض��ع��ت ب��رام��ج��ه��ا امل��م��ي��زة إلغاثة 
مستدامة ل�1631000 فقير يهودي في األرض 
احملتلة بينهم أكثر من 780 ألف طفل يعيشون 
في فقر مدقع – على حسب زعمهم – وقامت 
صحيفة )نيو ستيتمنت( وبعض املدونات بالتنبه 
إلى هذه السرقة العلنية، وتابعت )بي بي سي 
برسم  القضية طارحة تساؤال مهما  العربية( 
كل اإلعالم العربي: أال تستحق هذه القضية 
للصحف  األول���ى  الصفحات  على  ت��ك��ون  أن 
صورة  اس��ت��خ��دام  ليست  فالقضية  العربية؟ 
)اإلسرائيلية(  هآريتس  أن  والسيما  باخلطأ 
نشرت  اإلجنليزية  والتلغراف  واألن��دب��ن��دن��ت 

الصورة للفتاة الفلسطينية أثناء حرب غزة.
نعم نحن على يقني بأن تزييف احلقائق ُخلٌُق 
متأصل في نفوس اليهود واتباعهم حيث قال 
يكتبون  للذين  البارى عز وجل: }فويل  فيهم 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
كتبت  مما  لهم  فويل  قليال  ثمنا  به  ليشتروا 
أي��دي��ه��م ووي����ل ل��ه��م مم��ا ي��ك��س��ب��ون{. ب��ل إن 
التزييف األكبر الذي اقترفه اليهود هو عبثهم 
بالتوراة التي حرفتها أيديهم؛ قال البغوي في 
تفسيره: »وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب 
النبي]  قدم  حني  رياستهم  وزوال  مأكلتهم 
املدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن اإلميان 
وكانت  ال��ت��وراة،  ف��ي  إل��ى صفته  ب��ه، فعمدوا 
الشعر،  حسن  ال��وج��ه،  حسن  فيها:  صفته 
أكحل العينني، ربعة، فغيروها وكتبوا مكانها، 
طوال أزرق سبط الشعر، فإذا سألهم سفلتهم 
كتبوا فيجدونه مخالفا  ق��رؤوا ما  عن صفته 

لصفته فيكذبونه وينكرونه«.
الكذب  ف��ي  ب��ارع��ون   - يهود  ي��ا   - إنكم  حقاً 
والتزييف  التحريف  أن  وح��ق��اً  وال��ت��ح��ري��ف؛ 
صنعتكم التي متيزمت بها عن اخللق أجمعني، 
وحقاً أنكم  زائلون كما زال ظلم اجلبابرة على 

مر العصور. 

البعض يتسائل: 
أال تستحق هذه 

القضية أن تكون على 
الصفحات األولى 

للصحف العربية

تزييف الحقائق خلق متأصل
 لدى اليهود وأتباعهم
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العلم عند عالم وعندهم في بلدهم من يفوقه، وأزهد الناس في 
العاِلم أهله وجيرانه.

وكم من الطالب من يَْدُرُس – على سبيل املثال – في كلية الشريعة، 
وتراه يحرص كثيراً على طلب العلم، والسؤال عن طريقة الترقي 

فيه، وجتده يتطلع إلى كتب ليست مقررة عليه.
ولو أنه اقتنع مبا عنده، ولزم اإلقبال على املناهج املقررة عليه لكان 
وتكون  بعناية،  مدروسًة  املناهج  تلك  تكون  ما  غالباً  إذ  له؛  خيراً 
مهِيّئًة للطالب أن يسير على َوْفِق نظاٍم يوصله إلى درجة عالية من 

العلم، واملنهجية املنضبطة.
َر عليه يُعُدّ ِربْحاً. ثم ما يحصل عليه من العلوم بعد إملامه مبا ُقِرّ

إلى  الوصول  اإلنسان عن  يقطع  قريباً  ليس  ما  إلى  التطلع  ولكن 
املبتغى.

والغريب في األمر أََنّ َمْن يكون في غير تلك الكليات ممن يرومون 
العلم الشرعي يرجو من كل قلبه أن يلتحق بتلك الكليات، ويدرس 

أمور  إلى  يتعداه  بل  فحسب،  النساء  حد  عند  يقف  ال  املعنى  ولعل 
أخرى؛ فكثير من الناس يزهد مبا في يده، ويتطلع إلى ما عند غيره 
لطلب  املسافات  يقطعون  أناس  من  فكم  إليه؛  املُتَطلَّع  ذلك  كان  أياً 

يزهد فيما عنده ويتطلع 
إلى ما عند غيره 

بقلم د. محمد بن إبراهيم احلمد

وكم مالئ عينيه... هذا جزٌء من َشْطِر بيٍت لعمر 
بن أبي ربيعة، يقول فيه:

وكم مالٍئ عينيه من شيِء غيِره
إذا راح نحَو اجلمرِة البيُض كالدمى

في  َبَصَره  ُيْطِلُق  الناس  من  كثير  البيت:  ومعنى 
النظر إلى النساء إذا ذهنب لرمي اجلمار.

الغزلي  مذهبه  على   – يشير  البيت  هذا  في  وهو 
إلى  التطلُع  َيْسِبْيِه  الناس  من  كثيرًا  أن  إلى   –
النساء  إلى  النظر  بذلك  ويخص  ميتلك،  ال  ما 

األجنبيات عنه.
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تبتهج بها نفوس املغترين، وتأخذ إعجاباً بأبصار املعرضني، ويتمتع 
بها – بقطع النظر عن اآلخرة – القوم الظاملون، ثم تذهب سريعاً، 
تنفع  ال  فيندمون حيث  وُعّشاقها،  محبيها  وتقتل  جميعاً،  ومتضي 
الله فتنة  القيامة، وإمنا جعلها  الندامة، ويعلمون ما هم عليه يوم 
واختباراً؛ ليعلم من يقف عندها، ويغتر بها، ومن هو أحسن عماًل”

وما أحسن قول أبي فراس احلمداني:
إن الغــــنَيّ هــــو الغــــنُيّ بنفـــســــــــه

ولــــو أنـــه عـــــــاري املنــــاكِب حافــــي
ما كُلّ ما فــــوق البسيــــطِة كافيـــــاً

فــــإذا قنعــــَت فكــــُلّ شــــيٍء كافــــــي
ومما يوصل إلى ذلك أن ينظر اإلنسان إلى من هو أدنى منه في 
أمور الدنيا، وإلى من هو أعلى منه في أمور الدين وسائر الفضائل؛ 
ر  تُبِصّ فهذا هو املعيار احلقيقي، وتلك هي املوازنة املجدية؛ فهي 

اإلنسان بنعمة الله، وتقوده إلى شكره وإيثار محاِبّه.
وسائر  والعلم،  التقوى،  في  فوقه  هو  من  إلــى  اإلنسان  نظر  فــإذا 

الفضائل حمله ذلك على العمل واملسارعة إلى اخليرات.
وإذا نظر إلى من هم دونه في أمور الدنيا في الصحة واملال ونحو 

ذلك قاده ذلك إلى مزيد من الشكر.
وإلى هذا املعنى العظيم يشير قول النبي ]: “إذا نظر أحدكم إلى 
من فضل عليه في املال واخللق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 

ل عليه” متفق عليه. ُفِضّ
وزاد مسلم: “فهو أجدُر أاّل تزدروا نعمة الله عليكم”

قال ابن بطال – رحمه الله- في شرح هذا احلديث: “هذا احلديث 
جامع ملعاني اخلير؛ ألن املرء ال يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة 
ربه مجتهداً فيها – إاّل وجد من هو فوقه؛ فمتى طلبت نفسه اللحاق 
به من ربه، وال يكون  تَُقِرّ به استقصر حاله؛ فيكون أبداً في زيادٍة 
على حال خسيسة من الدنيا إاّل وجد من أهلها من هو أخُسّ حاالً 

منه”
إليه دون كثير ممن  الله وصلت  نعمة  أن  فإذا تفكر في ذلك علم 
ل عليه بذلك من غير أمر أوجبه؛ فيلزم نفسه الشكر؛ فيعظم  فَضّ

اغتباطه بذلك في معاده.
ولقد أحسن ابن الرومي أّيا إحسان في قوله:

إذا ما كســـــاك اللُه سربـــــاَل صحــــة
ولم تخــــــُل من قــــوٍت يحُلّ ويَْعــــــــُذُب

فــــــــال تغبَطـــــــَنّ املترفــــــــني فإنهـــــــم
على َحْسِب ما يكسوُهُم الدهُر يسلُب
وال يعني كل ما مضى ذكره أن يكون اإلنسان راضياً بالدون، غير 

ساٍع إلى األعلى واألكمل في أمور دينه ودنياه.
إلى ما هو  الرضا مبا هو في اإلمكان، والسعي  إلى  ولكنها دعوة 

أعلى وأرفع.

مناهجها التي يزهد فيها بعض املنتسبني إليها.
من  منه  بالقريب  ويزهد  عنه،  البعيد  يستشير  من  الناس  من  وكــم 
نحو والٍد، أو قريب أو أستاذ مع أن من أولئك من قد يفوق املستشار 
البعيد مبراحل؛ فأولى لهذا ثم أولى له أاّل يزهد فيمن عنده، إاّل إذا 

كان يستحيي من مشورة القريب في بعض األمور.
وكم من الوالدين من يزهد في أوالده وال يراهم أهاًل ألي مكرمة أو 
ِل مسؤوليٍة، مع أنهم يبلغون من الشهامة والفضل مبلغاً عظيماً. ُمّ َتَ

على  لهم  وفَضّ عليهم،  وأثنى  الناس  من  فــالن  بأبناء  أُْعــِجــب  ورمبــا 
أوالده، مع أن أوالده يفوقونهم مبراحل. بل بعضهم ال يرى أَيّ قيمة 
ألوالده إاّل بعد أن يسمع ثناًء عليهم في محفل، أو إشادة بهم من أحد 

الناس.
وكم من الناس من يرغب عن الطعام الذي يَُعُدّ له في منزله، ويرغب 

في طعام أقَلّ منه جودًة إذا كان خارج املنزل.
كان  لو  ويرجو  عليها،  هو  التي  حاله  في  يزهد  من  الناس  من  وكــم 
كفالن أو فالن من الناس مع أنه رمبا يتمتع بصحة، وراحة ال يجدها 

أولئك الذين رجا مكانهم باألمس.
أو مسؤول،  مدير،  أمرهم من  يسوس  يزهدون مبن  أنــاس  من  وكــم 
ويرجون زواله عنهم، ثم بعد ذلك يبكون على تلك األيام التي قضوها 

معه بعد أن يجربوا غيره، 
ورَبّ يوٍم بكيُت فيه فلما

صرُت في غيِرِه بكيُت عليه
عينيه من شيء  في شأن من يأل  قليلة  وأمثلة  يسيرة،  نبذة  فهذه 

غيره، واألمر أوسع من ذلك وأعّم.
والغموم؛  يورث احلسرات،  اآلخرين مما  أيدي  في  ما  إلى  فالتطلع 
فحرٌيّ بالعاقل أن يرضى مبا عنده، وأاّل يّد عينيه إلى ما ليس له 

إليه سبيل.
ومن أعظم ما يعني على ذلك لزوم القناعة؛ فإذا لزم العبد القناعة 

أشرقت عليه شموس السعادة.
ومن يطعِم النفَس ما تشتهي

كمن يطعُم الناَر جْزل احلطْب
َزْهَرةَ  نُْهْم  ِمّ أَْزَواجــاً  ِبِه  َمتَّْعنَا  َما  ِإلَى  َنّ َعيْنَيَْك  ــدَّ مَتُ قال تعالى: }َواَل 

نَيا ِلنَْفِتنَُهْم ِفيِه َوِرْزُق َرِبَّك َخيٌْر َوأَبَْقى{)طه: 131(. َياِة الُدّ احْلَ
عْت نفسه، ومن  قال أُبي بن كعب [: “من لم يتعّز بعزة الله تََقَطّ
يتبع بصره فيما في أيدي الناس يَُطْل ُحْزنُُه، ومن ظّن أن نعمة الله في 

مطعمه ومشربه وملبسه – فقد قّل علمه، وحضر عذابه”.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - في تفسير اآلية 

السابقة:
إلى أحوال  النظر مستحسناً  “أي وال متّد عينيك معجباً، وال تكرر 
الدنيا واملمّتعني بها من املآكل واملشارب اللذيذة، واملالبس الفاخرة، 
والبيوت املزخرفة، والنساء املجملة؛ فإن ذلك كلَّه زهرة احلياة الدنيا، 
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القمة االقت�صادية

إعالن شرم الشيخ: تفعيل االلتزام باألمن 
الغذائي والمائي وتوفير فرص عمل للشباب

البالد  أمير  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
مكرمة  د.ك   1000 مواطن  كل  بإعطاء  يقضي  سياسيا  مرسوما 
أميرية مبناسبة مرور 50 سنة على استقالل الكويت من االستعمار 
البريطاني، و20 سنة على حترير الكويت من احتالل حزب البعث 
العراقي، و5 سنوات على مرور تولي سموه زمام القيادة في دولتنا 
لكل  الغذائي  التموين  ُيصرف  املكرمة  هذه  إلى  إضافة  الغالية. 
العاملي فقرر  الغالء  أسرة كويتية ملدة 14 شهرا، وقد قدر سموه 
أيضا عالوة غالء تضاف لكل راتب وزيادة رواتب الطلبة الدارسن 
على  لسموه  فشكرا  العارمة،  الغالء  موجة  ملواجهة  اخلارج  في 
لتقدير  اجلميع  وأسعدت  وأفرحت  أثلجت  التي  املبادرة  هذه 
سموه للشعب بهذه الهدية واملكرمة املتميزة والتي لم حتصل في 

تاريخ الكويت.

كتب - احملرر السياسي:

وقد ناشد العلماء الشعب شكر ولي األمر 
بحسن  طالبوهم  ث��م  امل��ك��رم��ة،  ه��ذه  على 
استغاللها فيما هو نافع حلياتهم حلديث: 
على  نعمته  أث���ر  ي���رى  أن  ي��ح��ب  ال��ل��ه  »إن 
عبده« ،ثم حثوا أرباب األسر على إعطاء 
كل فرد هذا املبلغ دون املساس به ليكون 
حياتهم  ش��ؤون  على  يعينهم  رص��ي��دا  لهم 
مخصوص  ح��ق  ه���ذا  وأن  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا. 
وال  مخصوصني  ألف��راد  مخصوص  لعمل 
ي��ك��ون ه���ذا امل���ال م��ح��ل ن���زاع ومشكالت 
التي  املتنازعة  األسر  بني  والسيما  ونقمة 
اتفاق  بينها خصومة وشقاق بل هو محل 
واح��ت��رام وت��راب��ط وع��ودة للدفء األسري 

وزيادة احملبة.
سموه  على  غريبة  املكرمة  ه��ذه  تكن  ول��م 
فاألسرة احلاكمة سخية مع اجلميع وكرمية 
في الداخل واخلارج من خالل املساعدات 
بناء  والقروض واإلعانات ودعم  واملشاريع 

البنية التحتية وإقامة املدارس واملستشفيات 
وطباعة  اإلسالمية  وامل��راك��ز  واجل��ام��ع��ات 
الدول  ميزانيات  ودع��م  والكتب  املصحف 
اإلس��الم��ي��ة وآخ��ره��ا فتح ص��ن��دوق لدعم 
العالم  في  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
وقد  دوالر.  مليار  نصف  بقيمة  ال��ع��رب��ي 
توجه سمو األمير -حفظه الله ورعاه- إلى 
االقتصادية  العربية  القمة  مؤمتر  حضور 
الثانية  دورتها  في  واالجتماعية  والتنموية 
افتتاحية  ف��ي  س��م��وه  وق���ال  الشيخ  ب��ش��رم 
املؤمتر: »دولة الكويت وضعت اللبنة األولى 
صدر  مبا  فعال  تنموي  اقتصادي  لتعاون 
الواقع  الم��س��ت  ج���ادة  ق����رارات  م��ن  عنها 
وعملت على تهيئة الظروف ملناخ اقتصادي 
ل��ق��د تقدمنا  ت��ن��م��وي اج��ت��م��اع��ي أف��ض��ل. 
مببادرة خالل تلك القمة تعمل على توفير 
موارد مالية لتمويل ودعم مشاريع القطاع 
اخلاص واألعمال الصغيرة واملتوسطة في 

العربي عبر الصندوق الذي أنشئ  الوطن 
دوالر..  مليار  ق��دره  برأسما  الغرض  لهذا 
وقال سموه: إن خروج هذا الصندوق إلى 
الواقع واعتماد الئحته التنفيذية يعد دليال 
على إرادتنا القوية على دعم العمل العربي 

املشترك.
> من جهته طالب الرئيس السوداني عمر 
مبادرة  بتقدمي  القمة  أثناء  البشير  حسن 
السودان،  ع��ن  ال���دي���ون  ب��إل��غ��اء  واض��ح��ة 
مشيرا إلى أن الدول النامية تتحمل أعباء 
ثقيلة نتيجة ملواجهة ديونها اخلارجية مبا 

يعيق انطالقاتها التنموية.
العربية  للجامعة  العام  األم��ني  وعنون   <
عمرو موسى هذا املؤمتر: مواجهة الفقر 
والبطالة وضرورة تعزيز التنمية االقتصادية 
العربية ومتابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة 
ال��ك��وي��ت االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت عام 
على سرعة  العربية  ال��دول  وحث  ٢009م 
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ربط الدول بحريا وعبر شبكات اإلنترنت 
القدس في وجه مخططات  ودع��م مدينة 
واستكمال  املباشرة  اإلسرائيلية  التهويد 

الربط عبر خطوط السكك احلديدية.
رئيس  ن��ائ��ب  الصباح  محمد  د.  وق���ال   <
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية إن العالم 
العربي يشهد حراكا سياسيا غير مسبوق، 
األمن  ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  حقيقية  وحت���دي���ات 
العربي؛ إذ إن هناك دوال تتفكك  القومي 
ويقف  تضيع  وح��ق��وق��ا  تنتفض  وش��ع��وب��ا 
امل��واط��ن وي��ت��س��اءل ب��ح��س��رة: ه��ل بإمكان 
بكفاءة  يتصدى  أن  القائم  العربي  النظام 
للمواطن  اإلنسانية  املعاناة  لهذه  وفاعلية 
العربي في معيشته ورزقه وصحته وتعليمه 
األنظمة  ه��ذه  بإمكان  هل  أي  ومستقبله، 
إنشاء  فكرة  فهذه  الكرمية؟  احلياة  توفير 
املعاناة  ه��ذه  االق��ت��ص��ادي��ة حمل��اك��اة  القمم 
ووض���ع اخل��ط��ط حمل��ارب��ة ال��ف��ق��ر واجلوع 

واجلهل وتوفير رحاب أفضل للعمل العربي 
ملتابعة  األولويات  على  والتركيز  املشترك، 
م��ا مت حتقيقه م��ن إجن���ازات على صعيد 
برامج  ووض��ع  السابقة  ال��ق��رارات  تنفيذ 
عمل وخطط مشروعات للتعاون والتكامل 

وجداول زمنية واقعية قابلة للتنفيذ.
> أهم التوصيات في مؤمتر شرم الشيخ 
تأكيد القادة على االلتزام بإتاحة الفرص 
أمام الشباب العربي لتمكينهم من املشاركة 
الفاعلة في املجتمع، وتوفير فرص العمل 
الغذائي  أه��م��ي��ة األم���ن  وال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى 

واملائي وتداعيات تغير املناخ.
تنفيذ صندوق متويل الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة للقطاع اخلاص برأسمال قدره 
مليارا دوالر لإلسهام في خفض معدالت 
ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وت��وف��ي��ر ف���رص العمل 

لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
تفعيل مبادرة البنك الدولي إذ طالب العالم 

ملشروعات  ص��ن��دوق  بتخصيص  ال��ع��رب��ي 
البنية التحتية مثل الطرق والنقل البحري 
والربط الكهربائي والطاقة وإيجاد فرص 
عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة واالستثمار في التنمية البشرية 

وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
بتفعيل  االل��ت��زام  على  التأكيد  وأخ��ي��را   <
العربية  األفريقية  الشراكة  استراتيجية 
اجتماعي  ف��ي  االق��ت��ص��ادي  عملها  وخطة 
ومواصلة التعاون مع دول أميركا اجلنوبية 
معها  الثالثة  القمة  لعقد  تستعد  وال��ت��ي 

خالل العام اجلاري.
ب��ال��ذك��ر أن ع��دد س��ك��ان العالم  واجل��دي��ر 
ف��ي ٢007  ن��س��م��ة  ال��ع��رب��ي 310 م��الي��ني 
منهم 115 مليونا هم حجم القوى العاملة 
العمل  ع��ن  عاطلون  مليونا  و٢5  العربية 
بنسبة ٢1.7٪ من السكان، وبلغ متوسط 

معدل بطالة الشباب نحو ٪53.

تنفس الشعب التونسي الصعداء بعد فرار 
إلى جدة  ليبية  بطائرة  التونسي  الرئيس 
بعد أن رفضت الدول األوروبية استقباله 
 100 وسقوط  املظاهرات،  من  بعد شهر 
رئيس  أع��ل��ن  وق��د  ج��ري��ح��ا،  و٢50  قتيل 
مجلس الشعب نفسه رئيسا مؤقتا لتونس 
ملدة ستني يوما بعد أن حكم القضاء وكلف 
بتشكيل  السابق  ال����وزراء  مجلس  رئيس 
احلكومة وقد شكلها من 6 وزراء سابقني 
و3 من أحزاب علمانية وليبرالية، وملا زادت 
رئيس  اضطر  االحتجاجية  امل��ظ��اه��رات 
الوزراء والوزراء السابقون لالستقالة من 
ذلك  يرض  ولم  السابق،  احلاكم  احل��زب 
إنهاء  ي��ري��دون  ألنهم  احملتشدة،  اجلموع 
وإرج��اع ممتلكات  احلاكم متاما،  احلزب 
الشعب، ورفع الظلم عن الشعب، وحرية 
واحلجاب  الصلوات  السيما  العبادة  أداء 

وتغيير القوانني مبا تتفق ومطالبتها للشريعة 
واجلوانب  الشخصية  باألحوال  يتعلق  فيما 

االجتماعية واالقتصادية.
> إغالق حزب ظالم جائر مارس االستبداد 
بكل أنواعه والتعذيب والتنكيل وسرقة أموال 
واحلشمة  العبادة  أداء  م��ن  ومنعه  الشعب 
إلى  فيه  ال��ق��ادة  وإح��ال��ة  ال��دي��ن��ي،  والتعليم 

محاكمة عادلة.
مع  يتفق  مبا  والعدالة  احل��ري��ات  > ضمان 
الفطرة السليمة ووسادة السلطة السياسية 
إلى األكفاء من أبناء تونس والتنمية الصادقة 
والفساد  اخلمور  من  احمل��رم��ات  عن  بعيدا 

وإغالق ساحل العراة ومهنة البغاء.
> رجوع املشردين واملغتربني والالجئني من 
السيما  وعودتهم  دي��اره��م  إل��ى  تونس  أبناء 

الدعاة واملصلحني.
> ضرورة مؤازرة الشعب في بناء املساجد 

األيتام  وكفالة  اخليرية  اجلمعيات  وفتح 
والكتب  باملصاحف  وتزويدهم  واألرام��ل 
الوقف  أم��وال  وع��ودة  الوسطية  النافعة 

وتفعيلها وتشغيلها.
الزراعي  اإلنتاج  ع��ودة  في  املساهمة   <
الذاتي  ل��الك��ت��ف��اء  وال��رع��ي  وال��ص��ن��اع��ي 
بكل  والتعليم  واالستقرار  األم��ن  وع��ودة 

مراحله.
> عودة دور جامع وجامعة الزيتونة في 
الدعاة  الشرعي وتأهيل  بالعلم  النهوض 

للقيام بواجبهم الديني جتاه الشعب.
السينمات  من  الفساد  أماكن  إغ��الق   <
الساقطة  وال��ب��رام��ج  اإلباحية  وامل��س��ارح 
والفنادق والشقق املشبوهة لينعم الشعب 
دول��ت��ه على  وب��ن��اء  النفسي  ب��االس��ت��ق��رار 
ال��ع��زة لهذا  أس��س متينة واالن��ت��م��اء ف��ي 

الدين القومي.

أولويات الشعب التونسي في المرحلة القادمة
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ال�سلة الإخبارية

شدد املفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز 
إن  النفس، حتى  قتل  على حرمة  الشيخ  آل 
كانت الظروف املعيشية صعبة، مؤكداً أن قتل 

النفس باإلحراق جرمية نكراء.
بجامع  م��ح��اض��رة  ف��ي  املفتي  فضيلة  وق���ال 
اإلمام تركي بن عبدالله بعنوان »معتقد أهل 

السنة واجلماعة في الصحابة رضي الله عنهم«: 
إن إحراق وقتل النفس من كبائر الذنوب، وهو 
، بل على املرء الصبر واالحتساب،  إقدام على شٍرّ

وبذل األسباب النافعة واإلقدام.
ومصيبة  منكرة  جرمية  النفس  قتل  وأض���اف: 
وال  املسلمني،  ب��ني  انتشارها  يجوز  ال  عظمى 

ينبغي للمسلم اللجوء ملثل هذا العمل الذي 
يعد انتحاراً، وهو من اجلرائم املنكرة، وهذه 
األعمال تشّوه صورة املسلمني، وعلى املسلم 
إل��ى وج���ود »من  التحمل وال��ص��ب��ر، م��ش��ي��راً 
يطبل لها ويعظمها، وهم من ضعفاء اإلميان 

والنفوس.

مفتي السعودية يشدد على حرمة قتل النفس بـ»اإلحراق«

إمام الحرم: أيها المكروبون.. 
ال يجوز لكم أبًدا قتل أنفسكم

احل���رام مبكة  املسجد  وخطيب  إم���ام  أوص���ى 
آل طالب  ال��ش��ي��خ ص��ال��ح  ف��ض��ي��ل��ة  امل��ك��رم��ة 
املسلمني بتقوى الله حق التقوى واالستمساك 
شعور  فالتقوى  الوثقى،  بالعروة  اإلس��ام  من 
حي في داخل اإلنسان يشعره بأن الله يراقبه 

ويحصي عمله.
وق����ال ال��ش��ي��خ ص��ال��ح آل ط��ال��ب ف���ي خطبة 
اجلمعة: إن االعتداء على اإلنسان املسلم أشد 
خطرا وأعظم وزرا لذا كانت حرمته أشد من 
حرمه الكعبة؛ وكان زوال الدنيا أهون عند الله 
الفرد  مكانة  أن  إل��ى  مشيرا  مسلم؛  قتل  من 
م��ن رب  تنزلت  اإلس���ام رس��ال��ة مقدسة  ف��ي 

العاملني.
وأف����اد أن األم���د ق��د ط���ال ع��ل��ى ال��ن��اس بعد 
اإلنسان  قيمة  نفوسهم  ف��ي  وخ��ب��ت  األن��ب��ي��اء 
واستسهلوا  ال��دم��اء  ف��اس��ت��رخ��ص��وا  وح��رم��ت��ه 
دنيوي  لطمع  إما  اإلنسان  واحتقروا  االعتداء 
أو تأول ديني أو دافع عنصري وقبلي أو حراك 
في  ال��دي��ن  كله ضعف  ذل��ك  وج��م��اع  سياسي 

النفوس وبقايا جاهلية في العقول.
وبني الشيخ آل طالب أن اإلسام كرم اإلنسان 
من  وخلصه  الله  معبوده  جعل  ما  أول  وجعل 
عبادة الشجر واحلجر، ثم أسس وعظم مسألة 
الدماء فأكد القرآن الكرمي شريعة غابرة من 
شرائع بني إسرائيل فقال عز وجل }من أجل 
ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا 

قتل  فكأمنا  األرض  في  فساد  أو  نفس  بغير 
الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 
ج��م��ي��ع��ا{؛ ألن االس��ت��ه��ان��ة ب��ح��ي��اة واح���د هي 
استهانة بحياة الناس كلهم وقتل النفس الواحدة 
هو مبثابة قتل اإلنسانية جمعاء فجعل الواحد 
اجلاهلية  بعكس  دم��ه  حرمة  في  أم��ة  يساوي 
التي جعلت األمة من الناس تساوي واحدا إال 
الواحد  احياء  القرآن  جعل  اإلحياء  عند  ان��ه 
وتتابعت  النصوص  وتولت  أمة  احياء  يساوي 
التشريعات حتفظ لإلنسان دمه وحتترم روحه 
وحقه في احلياة مسلما كان أو كافرا، بل إن 
أعظم ذنب وهو الشرك أجمعت األمة على أن 
ملن اقترفه توبة منه اإلسام والتوحيد في حني 
أن القاتل اختلف أهل العلم في هل له توبة أو 
التعرض  بلغ اخلطر في  إل��ى ه��ذا احل��د  ال.. 

لإلنسان قتا كان أو جرحا.
وأض����اف ي��ق��ول إن ال��ل��ه اخ��ت��ص ب��ش��أن هذه 
النفس وانفرد بأمر الروح فا ميلك اإلنسان 
فهي  روح���ه  ي��زه��ق  أو  نفسه  على  يعتدي  أن 
وديعة الله وملكه ليس لصاحبها إال حراستها 
إلى أن تستوفى منه فمن حاول االعتداء على 
في  فوعيده  مات  وإن  ولم ميت عوقب  نفسه 
اآلخرة شديد } وال تقتلوا أنفسكم إن الله كان 

بكم رحيما {.
وأكد إمام وخطيب املسجد احلرام، أن االنتحار 
واإللقاء بالنفس للهاك جرمية واعتداء جتاه 

ال�����ف�����ط�����رة 
واإلنسانية 
وال�������دي�������ن 
أيها  وق��ال: 
ن  بو و ملكر ا
خافه  م����ن 

ب��ه محنة أو  ن��زل��ت  ش��يء أو أص��اب��ه ب��اء أو 
اشتدت عليه كربة فا يجوز له أبدا أن يقتل 

نفسه فإن فعل فإن مصيره إلى النار.
تستلزم  االنتحار  ب��روز ظاهرة  أن  إلى  وأش��ار 
من أرباب التربية واملصلحني وقفة جادة جتاه 
من  ومؤججاتها  وأسبابها  أصحابها  ماحظة 
وتعاطي  والبطالة  واالن��ح��راف  الدين  ضعف 
الضغوط  وم��ث��ي��رات  وامل���خ���درات  امل��س��ك��رات 
ما  كل  يعالج  أن  فيجب  احلياة،  في  النفسية 
يؤدي إلى اليأس واإلحباط وأن تربى النفوس 
على اإلميان بالله واالعتصام به واللجوء إليه 
بالله وال يكون ذلك  إلى الطمأنينة  وما يؤدي 

إال بالتزكية باإلميان.
وق���ال إن ه��ن��اك ش��ب��اب��ا أغ����رارا ج��ع��ل��وا دماء 
لنقاش  خاضعة  مسألة  واملستأمنني  املسلمني 
سفهاء وجهاء لم يتجاوزوا ربيع العشرين من 
وتنفجر عبوة  هنا  فتنطلق رصاصة  أعمارهم 
جراحا،  ومحدثة  أرواح��ا،  معها  سالبة  هناك 
ويأملون بعد ذلك األجر من الله، ورمبا كتبوا 

في عداد األشقياء وهم ال يعلمون.

< فضيلة الشيخ صالح آل طالب
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العاج أن نحو  29  العاملة في ساحل  أكدت بعثة األمم املتحدة 
ألف الجئ فروا من البالد إلى ليبيريا املجاورة إثر أعمال العنف 
ال��ت��ي ان��دل��ع��ت بعد االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��ي ج��رت ف��ي 28  

نوفمبر املاضي.
ون��ق��ل��ت م���ص���ادر إع��الم��ي��ة إف��ري��ق��ي��ة اجل��م��ع��ة ع���ن )ن���دوالم���ب 
ساحل  في  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسق  جنوكوي( 
العاج القول إن أعمال العنف التي أعقبت االنتخابات الرئاسية 
أدت أيًضا إلى مقتل 273 شخًصا منذ منتصف ديسمبر املاضي، 

بينهم 13 شخًصا خالل األسبوع املاضي وحده.
وأضاف جنوكوي أن عدد األشخاص املفقودين وصل حتى اآلن 
الدفاع  ق���وات  ي��د  على  آخ���رون   17 أص��ي��ب  كما  شخًصا،   68 إل��ى 

واألمن املوالية للرئيس املنتهية واليته لوران جباجبو.
رفض  بسبب  سياسية  أزم���ة  تشهد  ال��ع��اج  س��اح��ل  أن  إل��ى  ي��ش��ار 
حسن  املنتخب  منافسه  لصالح  احلكم  ع��ن  التنحي  جباجبو 
واتارا املعترف به أفريقًيا ودولًيا ومن معظم دول العالم كرئيس 

شرعي للبالد.
وق��رر مجلس األم��ن الدولي، يوم األرب��ع��اء، إرس��ال ألفي جندي 
إضافي إلى ساحل العاج، وطالب الرئيس املنتهية واليته لوران 
جباجبو برفع احلصار العسكري املفروض على الرئيس املعترف 
به دوليا حسن وتارا. وصوت مجلس األمن باإلجماع على قرار 
أياًما  القرار  اتخاذ  روسيا  أعاقت  أن  بعد  إضافية  ق��وات  إرس��ال 

اعتراضا على لغته »السياسية«.
ساحل  في  الدولية  القوة  إلى  اجلديدة  القوات  هذه  وستنضم 
العاج والبالغة 11500 من اجلنود والشرطة الدولية، يقوم نحو 
يتحصن  ال��ذي  غولف  فندق  بحماية  أبيدجان  في  منهم   800
فيه وتارا، الرئيس املعترف به دوليا والذي حتاصر فندقه قوات 
احلالي  احلصار  رفع  إلى  »ندعو  األم��ن:  مجلس  وقال  جباجبو. 

املفروض على فندق غولف دون تأخير«.

29 ألف الجئ فروا من 
ساحل العاج إلى ليبيريا

دبلوماسية  ب��رق��ي��ات  كشفت   
موقع  س����رب����ه����ا  أم����ري����ك����ي����ة 
تعد  إي������ران  أن  وي��ك��ي��ل��ي��ك��س، 
املخدرات  م��ه��رب��ي  أك��ب��ر  م���ن 
في  مسؤولني  وأن  العالم،  في 
في  متورطون  الثوري  احل��رس 

هذا التهريب.
بتاريخ  س��ري��ة  ب��رق��ي��ة  ون��ق��ل��ت 
عن  2009، ص��درت  يونيو   12
السفارة األمريكية في باكو، إن 
كميات الهيروين التي مصدرها 
إيران، واملصدرة إلى أذربيجان، 
ارتفعت من 20 ألف كلجم في 
2006 إل��ى 59 أل��ف كلجم في 

الربع األول من 2009 وحده.
تستند  ال��ت��ي  البرقية  وأك���دت 
إلى تقارير سرية حملققي األمم 
امل��ت��ح��دة امل��ك��ل��ف��ني ب��امل��ل��ف، أن 
أذربيجان من الطرق الرئيسية 
من  املنتج  الهيروين  لتصدير 
أوروبا  نحو  األفغاني  األف��ي��ون 

والغرب.
وتعد إيران أكبر مشتٍر لألفيون 
األف��غ��ان��ي وأح���د أك��ب��ر منتجي 
الهيروين في العالم، كما أضاف 

الدبلوماسيون األمريكيون.
في  الهيروين  من   %95 ويأتي 

بينما  إي�����ران،  م��ن  أذرب��ي��ج��ان 
ت���ص���در ال��ك��م��ي��ة ن��ف��س��ه��ا من 
أذربيجان إلى السوق األوروبي، 
دبلوماسية  برقية  أف��ادت  كما 
سبتمبر   26 ب���ت���اري���خ  أخ�����رى 

.2009
األفغانية  السلطات  أن  ويبدو 
بأن  األذري����ة  نظيرتها  أب��ل��غ��ت 
تتعاون  اإليرانية  األم��ن  ق��وات 

مع مهربي املخدرات األفغان.
تنصت  عمليات  أن  يبدو  كما 
في  مسؤولني  أن  أثبتت  أذري��ة 
قوات األمن اإليرانية متورطون 
مباشرة في بيع وحتويل األفيون 
البرقيات  بحسب  هيروين  إلى 

التي سربتها ويكيليكس.
وأك����د م��ح��م��د خ���زائ���ي، سفير 
إي���ران ف��ي األمم امل��ت��ح��دة، في 
من   %89 أن  املاضي،  سبتمبر 
مصدره  العاملي  األفيون  أنتاج 
»أك��ب��ر قسم  وأن  أف��غ��ان��س��ت��ان، 
يعبر حدود  اإلن��ت��اج  ه���ذا  م��ن 

إيران«.
طهران  أن  أك��د  خزائي  أن  إال 
أن��ف��ق��ت م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات 

ملكافحة هذا التهريب.

ويكيليكس: إيران من أكبر 
مهربي المخدرات في العالم



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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كل الناس يعيشون في حركة دائمة في هذه احلياة من 
الصغير إلى الكبير للعمل أو التفكير في املستقبل، 
هذا  يعيش  كيف  الله،  أم��ر  من  املستقبل  إن  حيث 
ففيها  واح��دة  وتيرة  تسير على  اإلنسان. احلياة ال 
التي يصرفها على معيشته،  وامل��ادة  الثمرات  نقص 
ت��واف��ر لها من  ك��ل دول��ة لها من��ط تعيش عليه مب��ا 
الثروة الطبيعية أو غيرها بتقدير اخلالق عز وجل 
وتوزيع األرزاق على هذه الشعوب التي تعيش على 

هذه األرض.
مجلة  من  تختلف  الصحافة  في  الكتابة 

إلى أخرى

إسالمية  موضوعاتها  إس��الم��ي��ة  م��ج��الت  ه��ن��اك 
وت��ت��ط��رق إل���ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ض��اي��ا ف��ي الدول 
تتطرق  علمية  مجالت  توجد  وكذلك  اإلسالمية، 
عن  م��وض��وع��ات  العلمية،  امل��وض��وع��ات  نشر  إل��ى 
واالكتشافات  والطب  اجلديدة  واالبتكارات  البيئة 
نفسه،  ليثقف  ال��ق��ارئ  يحتاجها  ال��ت��ي  العلمية 
فالكتابة تتطلب من الشخص الذي يكتب في هذه 
املجالت أن يكون على دراية ثقافية بهذه املجالت؛ 
املستوى  إل��ى  الثقافة ال يصل  ه��ذه  دون  ألن��ه من 

املطلوب في الكتابة الصحافية.
يوسف علي الفزيع

يعد عامل اجلهل باإلسالم وحقيقته الناصعة وسوء 
فهمه واستيعابه من أهم أسباب عداء الغرب املسيحي 
وكراهيته وحقده لدين اإلسالم وأهله خصوصا منذ 
العصور الوسطى، عصور احلروب الصليبية الشرسة 
ب��ن امل��س��ل��م��ن وامل��س��ي��ح��ي��ن وإل���ى وق��ت��ن��ا احلاضر، 
كبيرا  مانعا  يقف  واإلدراك  الفهم  س��وء  أو  فاجلهل 
وأهله  اإلس����الم  ن��ح��و  املسيحي  ال��غ��رب  ت��وج��ه  أم���ام 
ونبيه] باملودة واالحترام والتقدير واالعتراف؛ ألن 
الشأن في اجلهل أنه يحجب احملاسن واإليجابيات، 
من  كثير  وتفيد  ي��ق��ال،  كما  ع���اداه  شيئا  جهل  وم��ن 
الدراسات واألبحاث اجلادة واملوضوعية أن احلصيلة 
واملسلمن  اإلس���الم  ع��ن  املسيحي  للعالم  املعرفية 
والنبي محمد] حصيلة هزيلة جدا، توشك أن تكون 
منعدمة، كما تؤكد تلك األبحاث والدراسات أن كثيرا 
من معارف املسيحين ومعلوماتهم عن اإلسالم وأهله 
ملقنة  إش��اع��ات  إال  ليست  ال��ك��رمي،  والنبي  وال��ق��رآن 
مجانية  وأباطيل  وتهما  دعائية  ومغالطات  وأكاذيب 
كافيا  مسوغاً  ويجدها  املسيحي  اإلنسان  بها  يقتنع 
عليه  والتعرف  ومعرفته  اإلس��الم  استطالع  إلهمال 
وفهمه وإدراك��ه، وقد كان وراء ذلك اجلهل باإلسالم 
بواعث  اعتناقه  وبالتالي  واستيعابه،  فهمه  وس��وء 
وأسباب عديدة ال حصر لها تاريخية ودينية وثقافية 

واجتماعية وسياسية وإعالمية، ولعل أهمها ما كانت 
إهمال  من  املسيحين  به  توصي  املسيحية  الكنيسة 
عليه  والتعرف  واكتشافه  ودراس��ت��ه  اإلس��الم  ملعرفة 
الصحيحة  والسيما  وامل��راج��ع،  املصادر  مختلف  من 
واملعرفة  للعلم  تتحمس  تكن  لم  فالكنيسة  واملوثوقة، 
يومنا  إل��ى  الوسطى  العصور  منذ  عليهما  وحت��رص 
باإلسالم صماما  أنها وج��دت في اجلهل  كما  ه��ذا، 
لكيال  املسيحين  أت��ب��اع��ه��ا  ب��ه  وت��ع��ص��م  ب��ه  حتتمي 
حقيقته،  ويعرفوا  عليه  ويطلعوا  اإلس��الم  يكتشفوا 
ويتخلون عنها،  املسيحية  وينبذون  يعتنقونه  وبالتالي 
عوامل  أس��ه��م��ت  املسيحية  الكنيسة  إل���ى  وإض��اف��ة 
أخ��رى كثيرة في اجلهل باإلسالم وس��وء فهمه، مثل 
اإلعالم  ووس��ائ��ل  والتنصير  والتبشير  االس��ت��ش��راق 
فاملستشرقون  واملكتوبة،  واملرئية  املسموعة  املختلفة 
ال��ش��رق واإلسالم  ب��دراس��ة  اه��ت��م��وا  ال��غ��رب��ي��ون مثال 
من  اإلسالمية  الثقافة  على  الغربي  العالم  وأطلعوا 
منطلق غريب استشراقي، مما جعل صورة اإلسالم 
بالتشويه  تتسم  املسيحين  ال��غ��رب��ي��ن  ع��ن��د  وأه��ل��ه 
واحلقد واالفتراء والكذب واخلداع والتضليل، وهكذا 
الغرب  ع��داء  ف��ي  الفهم  وس��وء  اجلهل  عامل  أسهم 

لإلسالم وأهله عبر التاريخ.
عمر الرماش

دور عامل اجلهل يف عداء الغرب 

امل�سيحي لالإ�سالم واأهله عرب التاريخ

حركة احلياة - اجتماعية
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الغزو  إن من أخطر وسائل اإلعالم 
الهائل  الكم  ميثله  ال��ذي  الفضائي 
فاملسلمون  الفضائية؛  القنوات  من 
اليوم يواجهون في مختلف أقطارهم 
وثقافيا  ف��ك��ري��ا  غ����زوا  وم��واط��ن��ه��م 
وحضاريا رهيبا، ولم يعد هذا الغزو 
احل��ض��اري ال��ش��ام��ل م��ق��ص��ورا على 
كتب  م��ن  للغزو  التقليدية  الوسائل 
أو  هدامة،  مذاهب  أو  استشراقية، 

مؤامرات استعمارية مكشوفة.
لقد انتهى عصر الغزو االستعماري 
الغزو  وب��ات  املباشر،  االستشراقي 
احل����ض����اري ال�����ذي ت���واج���ه���ه األم���ة 
جديدة  وسائل  يستخدم  اإلسالمية 
الرسالة  وص��ارت  جديدة،  وأساليب 
الغازية تعبر إلى األجيال الصاعدة، 
املثقفة ع��ن طريق  ال��ع��ق��ول  إل��ى  ب��ل 
األنباء  وك���ال���ة  ت��ب��ث��ه  ال�����ذي  اخل���ب���ر 
االقتصادي  أو  السياسي  والتحليل 
الذي تكتبه الصحيفة والصورة التي 

ترسلها الوكاالت املصورة.
العقول  إل��ى  تعبر  الغازية  والرسالة 
التلفازي  الفيلم  طريق  ع��ن  املثقفة 
املدهش وعن طريق شريط الفيديو، 
وع����ن ط���ري���ق ال���ب���رن���ام���ج اإلذاع�����ي 

املشوق.
األجيال  إلى  تعبر  الغازية  والرسالة 
الكرتون  فيلم  طريق  عن  الصاعدة 

املتقن.
النظريات  ف����ي  ل��ل��ج��م��ي��ع  وت���ع���ب���ر 
والتعليم،  التربية  املدسوسة مبناهج 
والتقدم  ال���ع���ل���م  ب����دع����اوي  م��ع��ل��ل��ة 
هذا  إن  احل��دي��ث��ة،  واالك���ت���ش���اف���ات 
ال��ره��ي��ب يعمل  ال���غ���زو احل���ض���اري 
وقيمه  اإلس��الم  مبادئ  زعزعة  على 
نفوس  ف��ي  ومثله  أخالقياته  وه��دم 

أبناء املسلمن لينشؤوا في غربة عن 
دينهم وحضارتهم وتراثهم ويصبحوا 
الغربية  ل��أف��ك��ار  س��ائ��غ��ة  ف��ري��س��ة 
فيها  ما  بكل  الغربية  احلياة  ومن��ط 

من انحرافات ومفاسد وأوبئة.
وللقنوات الفضائية تأثير على جميع 
الفئات، والسيما األطفال من خالل 
ما تبثه من سموم في عقلية املشاهد 
بتركيزهم على عقلية  وذلك  العربي 
الطفل الذي هو لبنة املجتمع وعقلية 
فبصالحهما  املسلمة،  واألس��رة  األم 
يسبب  وف��س��اده��م��ا  املجتمع  يصلح 
وذلك  له،  وتدميرا  للمجتمع  فسادا 
الفسق  ق����ن����وات  ب���ان���ت���ش���ار  ي��ت��م��ث��ل 
واخل���الع���ة وق���ن���وات األغ���ان���ي التي 
انتشرت في اآلونة األخيرة واهتمام 
الهدامة  الساقطة  بالبرامج  اإلعالم 
من  تخلو  وت��ك��اد  ال��ع��رب��ي،  للشباب 
البرامج املفيدة إال في بعض القنوات، 
استطاع  ثغرة  اإلع���الم  أصبح  فقد 
واستغاللها  منها  ال��دخ��ول  ال��غ��رب 
لتحقيق رغباته الدنيئة وزرع عاداته 
وأفكاره السامة بن املسلمن بأجمل 

وأرقى صورة.
واملؤسف أن واق��ع اإلع��الم املعاصر 
اإلسالمي  العالم  دول  من  كثير  في 
ال ي���ص���ور أب������دا ح��ق��ي��ق��ة اإلع�����الم 
العلمي  وال���ت���ح���ل���ي���ل  اإلس�����الم�����ي، 
كثيرا  أن  ل��ن��ا  ي��ك��ش��ف  امل��وض��وع��ي 
ومضامينه  اإلع���الم  منطلقات  م��ن 
تنظيمه  وقواعد  وأساليب ممارسته 
يسير  املسلمة  ال���دول  م��ن  كثير  ف��ي 
لأمناط  والتبعية  التقليد  ركب  في 
اإلعالم  ف��ي  ال��ش��رق��ي��ة  أو  ال��غ��رب��ي��ة 
ويفتقد الهوية اإلسالمية الواضحة.
احلمره املطيري

كمثل  مثله  الكويتي  املجتمع  يواجه 
من  العديد  األخ��رى  املجتمعات  سائر 
هذا  أمن  تهديد  شأنها  من  التي  املشكالت 

املجتمع واستقراره.
ومن هذه املشكالت ما قد يكون اقتصاديا، ماديا، ومنها 
إلى  املجتمع  بهذا  تؤدي  وبدورها  اجتماعيا  يكون  ما 

مكانة اجتماعية متدنية وغير مستقرة.
ولعل من أبرز هذه املشكالت االجتماعية وأشدها خطورة 
على الصعيد األسري واالجتماعي، مشكلة الطالق التي 
واستقراره  املجتمع  على  تأثيرا  املشكالت  أشد  من  باتت 

لتصبح بذلك أكبر املشكالت انتشارا في العالم العربي.
البحوث  بعض  بعمل  الكويت  دولة  في  الباحثون  قام 
حلصر ح���االت ال��ط��الق وأس��ب��اب��ه��ا، وق��د أس��ف��رت هذه 
البحوث عن قائمة كبيرة من األسباب، التي وجدتها 

من أهم األسباب وأخطرها، وهي وفق اآلتي:
1 - عدم االنسجام بن الزوجن.
2 - عدم القيام باملهام الزوجية.

3 - النزاع والشجار بن الزوجن.
4 - العقم إن كان بسبب الرجل أو املرأة.

5 - اخليانة الزوجية.
6 - تدخل األقارب في الشؤون الزوجية.

7 - عدم التكافؤ في املستوى الثقافي بن الزوجن.
فهذه األسباب وغيرها الكثير جتعل احلياة الزوجية 
ال��زوج��ن مبكانة  وي��ؤدي جهل  ال��زوج��ن،  عسيرة بن 
ه��ذه العالقة إل��ى زي���ادة ح��االت ال��ط��الق وع��دم اتباع 
أساليب الدين احلنيف للحد من اخلالفات في احلياة 

الزوجية بحلول سليمة وكثيرة تسبق الطالق.
تزيد  التي  املجتمعات  أكثر  من  الكويتي  مجتمعنا  ويعد 
أنها  إلى  تشير  اإلحصائيات  إن  حيث  فيها؛  الطالق  نسبة 
وصلت في اآلونة األخيرة إلى نسبة 67٪، وهذه النسبة من 

الطالق تهدد املجتمع الكويتي وتؤثر في وحدته سلبا.
املرأة،  يخص  ما  منها  لقسمن:  األسباب  قسمت  وقد 

ومنها ما يخص الرجل، ولعل من أهمها:
بدر الهاجري

القنوات الف�سائيةالطـالق
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د. بســـام الشـطـي
أسمع  الراحة  عن  وأبحث  البيت  أصل  عندما 
مشاجرة األبناء تبتدئ بالكلمة وارتفاع الصوت 
الظن  وإس��اءة  الشيطان  ودخ��ول  النفس،  ونصرة 
األمر  ه��ذا  دفعني  م��ب��االة..  دون  القوة  واستعمال 
لسؤال املختصني وقراءة كتب التربية وعلم النفس، 
ووجدت أن هذا منتشر في األسر، وال يكاد يخلو بيت 

من هذه املشاجرات.
> أهم أسباب املشاجرات بني األشقاء: الغيرة والشعور 
الوالدين  وانشغال  الكبار،  باضطهاد  والشعور  بالنقص، 
أحيانا، ونقل الكالم ومعرفة نقاط الضعف والقوة عند 
بعضهم، وأحيانا األطفال الذكور يحاولون السيطرة على 
والتنازل  اإليثار  وج��ود  وع��دم  الغضب  وسرعة  أخواتهم 

بينهم.
> فقررت حينها أن أستمع لكل شكوى، ولكن سرعان ما 
يبكي أحدهم ويقول أنتم تقفون مع الكبير أو مع األوالد 
الذكور، ويشعر بظلم وال أعرف متى سينتهي، فقررت 
االستماع من كل واحد على انفراد، ولكن لم أستطع أن 
أعرف أين احلقيقة، فقررت بعدها أن يطلبوا العفو 
والصفح من بعضهم مقابل عوض )هدية أو غيرها(، 

مع تعهد بعدم التكرار فهدأت النفوس ثم عادت.
> فعلمت أن السبب هو الفراغ القاتل، وأننا تأخرنا 
كثيرا في الدعاء في جوف الليل، وأيضا حدثت 
األمور عندما تساهلنا في تركهم حلفظ القرآن 
واالهتمام بأداء الصالة والدراسة، فرمبا زاد 

ذلك من النزاعات واخلالفات.
احلوار  أس��ل��وب  ات��ب��اع  منهم  طلبت  ث��م   <
الهادئ فيما بينهم، وأحيانا حتويل األمر 
إلى دعابة، ثم اللعب اجلماعي معهم، ثم 
التجمع عند موائد الطعام واحلديث 
هذه  تعالج  التي  القصص  ببعض 

املواقف بأسلوب التعريض وليس الصراحة املباشرة.
> اخلالف بني األوالد ليس ضارا كله، وليس سيئا كله، 
ولكن بصدق  يأخذ حقه  منهم كيف  واح��د  كل  يتعلم  بل 
وأمانة وصبر ودون غضب، فضاًل عن التعود على عدم 

األنانية.
> البد من عدم خالف األم مع األب في طريقة احلل، 
الغاضب  تهدئة  األبوين في  األدوار بني  توزيع  والبد من 
والوقوف أمام املعتدي لكف أذاه ومواساته بعد أن ينال 

عقابه غير املبرح ويكون آخر دواء.
دائما:  القول  ولكن  آخرين  بأشخاص  املقارنة  ع��دم   <
نبعد  وك��ذا حتى  ك��ذا  م��ن يفعل  املثالي ه��و  اإلن��س��ان  إن 

احلساسية والكراهية والغيرة من نفوسهم.
> مراجعة األب نفسه لعل هناك تقصيرا معينا وانهماكا 
معاملة،  س��وء  هناك  أو  األب��ن��اء  على حساب  العمل  ف��ي 

أورمبا اقتراف معصية إذ جند ذلك في األوالد.
> التقليل من سبب الشجار كأن نقول: إنه تافه، ومثلك 
يتجاوز هذه املرحلة التي ال تستحق، وإن احلياة فيها كثير 
من املواقف البد من التعامل معها بالنسيان أو التناسي أو 

عدم االهتمام لنتجاوز هذه املرحلة.
> حاول أن تبني ملاذا حكمت بكذا أو وقفت مع أحدهم 
دون اآلخر دون انحياز، مع أهمية احملافظة على الهدوء 

وعدم إزعاج الوالدين، فهذا جزء من برهما.
كبيرا  توجد جوا  والعدل  باحلب  أبناءك  تغمر  > عندما 
وعميقا من التآلف والسيما إذا التزم كل منهما بحدوده.

األبوين أعتقد  التعامل مع  القدوة في  > وأخيرا فقدان 
أنه أكبر مشكلة مؤثرة والسيما إذا كان التعامل بصوت 

مرتفع وحل املشكالت بينهما بالقسوة سينعكس 
حتما على األبناء.

هذه جتربة علمتني كثيرا فأحببت أن 
يستفيد منها القارئ الكرمي.

مشاجرة األبناء كيف نحلها؟




