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املراسالت

السالم عليكم
باملعروف  راسخة وواضحة لألمر  وضع علماء اإلسالم مبادئ 
والــنــهــي عـــن املــنــكــر، وســطــروهــا فـــي كــتــبــهــم، وكــرســوهــا في 

ممارساتهم، وعلموها أتباعهم ومنها:
أواًل: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو أمر إلهي قائم إلى 
يوم القيامة، ال يستطيع أحد أن يلغيه أو ينكره مصداقا لقوه 
تعالى: }ولتكن منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف 

وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون{.
فإن  بيده  فليغيره  منكرا  منكم  رأى  »مــن  الــرســول]:  وقــول 
أضعف  وذلــك  فبقلبه  يستطع  لم  فــإن  فبلسانه  يستطع  لم 
أو  املنكر  بــاملــعــروف ولتنهون عــن  »لــتــأمــرن  اإلميــــان«، وقــولــه: 
فال  تدعونه  ثــم  منه  عقابا  عليكم  يبعث  أن  الله  ليوشكن 

يستجاب لكم«.
ثانيًا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس له شكل واحد، بل 
له كثير من األشكال بحسب الظروف ونوعية املنكر، وهنالك 

قواعد كثيرة وضعها الفقهاء لتنظيم ذلك العمل ومنها:
1 - العلم والبصيرة بحقيقة األمر باملعرفة والنهي عن املنكر.

2 - معرفة شروط إنكار املنكر.
3 - تقدمي األهم على املهم.

املصالح  حتصيل  اعتبار   -  4
املفاسد  ودرء  وتــكــمــيــلــهــا 
وتعطيلها أو تقليلها )درء 
املــفــاســد أولـــى مــن جلب 

املصالح(.
منكر  يـــغـــيـــر  ال   -  5

مبنكر أكبر منه.
احلكمة  اتــبــاع   -  6

والتثبت في األمور.
ثــالــثــًا: أمـــا بالنسبة ملــنــكــرات احلــكــام فــهــذه لــهــا فــقــه خاص 
تغيير  على  ينطوي  ملا  الدين  علماء  فضلها  خاصة  وسياسة 
التغيير  كــان  إذا  والسيما  كثيرة،  مخاطر  مــن  احلــاكــم  منكر 
باليد، فالبد فيه من الكفر البواح الذي ال لبس فيه للحاكم، 
تغيير  مــن  والتمكن  االستطاعة  مــن  فالبد  كذلك  كــان  وإذا 
منكر احلاكم دون أن يتسبب ذلك في شر أكبر من منكره، ألن 
احلاكم يتشيع له أناس كثيرون ويدافعون عنه، وقد يبطش 
احلماية  لديهم  يكن  لــم  إن  الكثيرين  منهم  ويقتل  بشعبه 

الكافية.
تكون  أن  البــد  ولكن  مــتــعــددة،  فهي  املنكر  تغيير  وســائــل  أمــا 

وسائل شرعية وممكنة.
العظيمة لئال  الــقــواعــد  فــي تلك  الــواضــح  الــكــالم  نقول هــذا 
والسلفيون  السنة  أهــل  بــإن  قــائــل  يــقــول  أو  متوهم  يتوهم 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ويتركون  السالمة  يوثرون 
ويداهنون احلكام - كما يشيع أعداؤهم عنهم - فهم يراعون 
في  الشرعية  القواعد  ويطبقون  التهور  ويتجنبون  احلكمة 
أمرهم  من  ذلك  مينعهم  أن  دون  املسلمن  احلكام  مع  التعامل 
وكلمة  بالسر  النصيحة  ومنها  املنكر،  عن  ونهيهم  باملعروف 

احلق عند السلطان اجلائر وغيرها.
إن سنن التغيير في الكون حتتاج إلى احلكمة والصبر وليس 
يهدون  أئمة  منهم  }وجعلنا  الــزائــف:  واحلــمــاس  التهور  إلــى 
ربك  كلمة  }ومتت  يوقنون{،  بآياتنا  وكانوا  صبروا  ملا  بأمرنا 
يصنع  كان  ما  ودمرنا  صبروا  مبا  إسرائيل  بني  على  احلسنى 

فرعون وقومه وما كانوا يعرشون{.
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ال��ك��رمي يشفع أله��ل��ه؟ نرجو  ال��ق��رآن  < ه��ل 
التوضيح .

التالي  لصاحبه  يشفع  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن   <
ل��ه ال��ع��ام��ل مب��ا ف��ي��ه، ج���اءت ب��ذل��ك أحاديث 
صحيحة عن النبي ]، منها ما أخرجه اإلمام 
رضي  الباهلي  أمامة  أب��ي  عن  وأحمد  مسلم 
يقول:  الله ]  الله عنه، قال: سمعت رسول 
القيامة شفيعاً  يوم  يأتي  القرآن فإنه  »اقرؤوا 
البقرة  )س���ورة  ال��زه��راوي��ن  اق���رؤوا  ألصحابه، 
القيامة  يوم  تأتيان  فإنهما  آل عمران(  وس��ورة 
كأنهما  أو  غيايتان  كأنهما  أو  غمامتان  كأنهما 

أصحابهما،  عن  حتاجان  ص��واف  طير  من  فرقان 
وال  وتركها حسرة  بركة  أخذها  فإن  البقرة  اق��رأوا 

تستطيعها البطلة«.
أنه  الله عنه  أبي هريرة رضي  الدارمي عن  وجاء عن 
قال: »اقرؤوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه 
فيحلَّى  الكرامة،  حلة  حِلّه  رب  يا  القيامة:   يوم  يقول 
حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة، يا رب ألبسه 
تاج الكرامة، يا رب ارض عنه فليس بعد رضاك شيء«، 
أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن  الكرمي حجة لنا ال 
علينا وأن يشّفعه فينا ويبِلّغنا به أعلى املنازل في اجلنة، 

إنه سبحانه جواد كرمي.

ول��ك��ن إخواني  ث��ان��ي��ة  ب��زوج��ة  أت����زوج  أن  أري���د   >
يرفضون ذلك، فهل لتعدد الزوجات شروط، وإذا 
أت��زوج حتى ولو لم يحضر  حققت الشروط فهل 

إخواني الزواج؟
> الله ج��َلّ وع��ا أب��اح لنا من ال��زوج��ات أرب��ع��اً، قال 
َن الِنَّساء َمثْنَى َوثَُاَث  تعالى: }َفانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ِمّ
ب��ش��رط أن يغلب على  ول��ك��ن  )ال��ن��س��اء: 3(،  َوُربَ�����اَع{ 
ظنك أنك قادر على العدل بني الزوجات في املسكن، 
وفي املبيت وفي النفقة؛ ألن من عّدد وهو عاجز عن 
القيام  ومن غلب على ظنه  آثم،  فهو  بالواجب  القيام 

ال��زوج��ات وإع��ط��اء كل ذات حق  بالواجب وال��ع��دل بني 
حقها فإن زواجه جائز وسنة وال عيب فيه، والنبي] 
يقول: »تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم 

القيامة«.
فا  ع��ددت  أنك  ملجرد  رفضوا احلضور  إذا  وإخوانك 
تبال بهم حضروا أم لم يحضروا؛ ألن هذا الزواج مباح 
لك شرعاً، املهم أن يكون زواجك عن رغبة في الزواج 
ال طمعاً في املرأة وال ألغراض أخرى، وأن يكون هدفك 
من ال��زواج إعفاف نفسك وغض بصرك فا مانع من 

التعدد فتلك سنة رسول الله ].

< يأتي بعض األشخاص راغبًا في 
بشراء  ف��أق��وم  معينة  سلعة  ش���راء 
أبيعها عليه  نقدًا ثم  السلعة  هذه 
مما  أعلى  بسعر  ولكن  بالتقسيط 

اشتريتها به، فما حكم ذلك؟
مببلغ  بضاعة  الشخص  اشترى  إذا   <
ملكيته  ف��ي  السلعة  ودخ��ل��ت  امل���ال  م��ن 
وأصبحت في عداد ملكه فله أن يبيعها 

املشتري   م��ع  عليه  يتفق  مب��ا  تقسيطاً 
بشرط أن تكون البضاعة أو السلعة في 
ما ميتلكه  ويفصلها عن سائر  حوزته، 
وتنقطع  مكانها  م��ن  وينقلها  ال��ب��ائ��ع، 
يجوز  حينئذ  متاماً،  لها  البائع  عاقة 
لك االتفاق أو التعاقد مع املشتري بأي 
اإلضرار  ع��دم  بشرط  مناسبة  صيغة 

باآلخرين.

القرآن يأتي شفيعًا ألصحابه

هذا الزواج مباح لك شرعًا

حكم بيع التقسيط

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان

اليدين في دع��اء السفر  < هل رف��ع 
ودخ��������ول امل����ن����زل ورك��������وب ال����داب����ة 

مشروع؟
على  ي������دل  ن�����ص  ي������أت  ل�����م   <
م��ش��روع��ي��ة ذل�����ك، وإمن�����ا شرع 
دخول  وع��ن��د  للمسافر  ال��دع��اء 
يأت  لم  اليدين  رف��ع  لكن  املنزل 

ما يدل على استحبابه.

الدعاء للمسافر
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ما ليس له سبب من النوافل فال يجوز 
فعله في أوقات النهي

في  املسجد  حتية  ركعتن  أص��ل��ي  ه��ل   >
أوقات النهي، وما أوقات النهي؟ 

بعد  م��ن  األول  ال��وق��ت  ال��ن��ه��ي:  أوق����ات   <
صاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، ومن 
طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وإذا شرعت 
في الغروب حتى يتم الغروب، وإذا قام قائم 

الظهيرة حتى تزول الشمس أي قبل زوالها 
بخمس دقائق، هذه األوقات ال تصلي فيها 
ب��ا س��ب��ب، أم���ا ق��ض��اء الفرائض  ت��ط��وع��اً 
الوضوء  سنة  أو  املسجد  أو حتية  الفائتة، 
فإن هذه جائزة ألن لها سبباً، أما ما ليس 
ال��ن��واف��ل ف��ا يجوز فعله في  ل��ه سبب م��ن 

أوقات النهي.

< لدي محل لبيع الذهب وبعض 
أقاربي يشترون مني ويؤّخرون 
أو ي��دف��ع��ون بعض  دف���ع ث��م��ن��ه، 
اآلخر،  بعضه  ويؤّخرون  الثمن 
وه����ذا ب��رض��اي أن����ا، ف��ه��ل يجوز 

هذا التعامل؟
> الظاهر من سّنة رسول ]، منع 
قال:  النبي ]،  التعامل؛ ألن  هذا 
»ال���ذه���ب ب��ال��ذه��ب ي����داً ب��ي��د مثًا 
بالذهب  يُ��ب��اع  ال��ذه��ب  أي:  مب��ث��ل« 

بشرطني:
أوالً: التقابض.

وثانياً: التساوي.
بيع  إذا  ال��ذه��ب  ي��ك��ون  أن  ف��اب��د 
بغير  بيع  وإذا  م��ت��س��اوي��اً،  بالذهب 
الذهب كالفضة وسائر العمات فا 
»فإذا  لقوله ]:  التقابض؛  بد من 
اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد«، فا يحق لك 
الذهب  ق��ط��ع  تبيع  أن 
إال وثمنها حاضر، وال 
مؤجل،  ب��ث��م��ن  ت��ب��ع��ه��ا 
بعض  ت�����أخ�����ذ  وال 
بعضه  وتؤّخر  الثمن 
اآلخر.. وهذا كله ال 

يجوز.

ر في مصروف البيت  < زوجي كثيرًا ما يقِصّ
لي  يصح  فهل  احل��ال  ميسور  وهو  واألوالد 

أن آخذ من ماله بدون علمه؟
> األص��ل أن��ك ال تأخذين من م��ال زوج��ك إال 
بعلمه اللهم إال في حالة خاصة وهي إذا أخذت 
النبي ]  ألن  فقط؛  للنفقة  ه��و  م��ا  ماله  م��ن 

ملا قالت له هند إن أبا سفيان رجل شحيح ال 
يعطيني وولدي ما يكفيني، قال »خذي من مال 

باملعروف«،  وول��دك  يكفيك  زوج��ك ما 
ف��خ��ذي م���ن م����ال زوج����ك ما 

استأذنته  وإن  يكفيك 
أفضل  فذلك 

وأولى.

ال تأخذي من مال زوجك إال بعلمه

بيع الذهب 
بالذهب

< من أتى اجلمعة ودخل مع اإلمام واإلمام 
أدرك صالة  ق���د  ي��ك��ون  ه���ل  ال��ت��ش��ه��د  ف���ي 
اجلمعة ويأتي بركعتن؟ أم يصليها ظهرًا؟

> اجلمعة ال يدركها املسبوق إال إذا أدرك 
النبي ]:  ل��ق��ول  اإلم����ام؛  م��ع  كاملة  رك��ع��ة 
»من أدرك ركعة من اجلمعة فليضف إليها 

أخ��رى، أم��ا إن ج��اء واإلم��ام قد رف��ع رأسه 
من الركوع في الركعة الثانية أو جاء واإلمام 
أربعاً، هذا  في التشهد فإنه يصليها ظهراً 
إذا كان وقت الظهر قد دخل ألنه أحياناً قد 
ال��زوال، فا  يخطب اخلطيب ويصلي قبل 
يصلي هذا املسبوق ظهراً إال إذا تأكد من 

دخول وقت الظهر.

الجمعة ال يدركها المسبوق

حصر الورثة في المحكمة
الوفاة،  بعد  ال��ت��رك��ة  نحو  يجب  م���اذا   >
فرزها  ل��ل��ورث��ة  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة  أي 
ورثة  حصر  عمل  يجب  وه��ل  وتوزيعها، 
على  الوالي  تنصحون  ومب��اذا  للمتوفى، 
ذلك مبا يبرئ الذمة وخصوصًا أن هناك 

تركة وعقارًا يؤجر وأراضي؟
> ال بد من حصر الورثة في احملكمة؛ ألن 

حصر الورثة يحدد الوارثني من امليت، فإذا 
الشرعية،  احملكمة  قبل  من  ال��ورث��ة  حصر 
حصراً  امليت  تركة  بحصر  املبادرة  فينبغي 
كامًا ويقضى دين امليت إن كان عليه دين، 
وتخرج الوصية إن كانت هناك وصية، فإذا 
ال��وص��اي��ا، قسموا  ال��دي��ن وأخ��رج��ت  قضي 

الباقي على حسب امليراث الشرعي.
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المحليات

اإلمام  بجامعة  الشريعة  كلية  ف��ي  األس��ت��اذ  أك��د 
محمد بن سعود اإلسالمية  الداعية الشيخ د.سعد 
اخلثالن على أن الثمرة احلقيقية للمسلم في هذه 
احلياة هي حتقيق العمل الصالح فهو الكنز العظيم 
الذي ينجي اإلنسان وقت األزمات والشدة والكربة 
واملسابقة  واملسارعة  املبادرة  إلى  املؤمنني  داعيا 

لفعل اخليرات واألعمال الصاحلة.
نظمتها  التي  اإلميانية  احملاضرة  في  ذل��ك  ج��اء 
ف��رع محافظة  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث  إحياء  جمعية 
عشر  ال��ت��اس��ع  الربيعي  مخيمها  ف��ي  اجل��ه��راء  
بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية, 
احملاضرة  تضمنت  حيث  كثيف,  حضور  وس��ط 
ال��ذي��ن أطبقت  س���ردا وحت��ل��ي��ال وع��رض��ا لقصة 

عليهم الصخرة كما جاءت في احلديث النبوي, 
فيما أدارها الشيخ عبدالرحمن صاهود, واستهل 
أسلوب  أن  بتبيان  محاضرته  اخلثالن  الداعية 
نقل قصص السابقني هو من أنفع األساليب التي 
انتهج  ولذلك  للناس,  والعظات  العبرات  تقدم 
القصص  أن  النهج, مضيفا  هذا  الكرمي  القرآن 
بذاكرة  عالقة  فتظل  النفوس  على  سلطان  لها 
الصخرة  واس��ت��ع��رض قصة أص��ح��اب  اإلن��س��ان, 
التي انطبقت عليهم حتى سدت الغار وهم ثالثة,  
أن  إال  ه��ذا  م��ن  ينجيكم  ل��ن  إن��ه  بعضهم:  فقال 
تدعوا الله بصالح أعمالكم فأخذ كل واحد منهم 
يدعو بعمله حتى انفرجت الصخرة, مشيراً إلى 
أن القصة دليل على أن بر الوالدين هو أحد أهم 

أسباب تفريج الكربات ومن أعظم ما يكون من 
صلة الرحم.

وأش����ار اخل��ث��الن إل���ى أن ال��ع��ف��ة م��ن ال��زن��ى من 
مذكرا  ال��ك��روب,  لتفريج  أيضا  املهمة  األس��ب��اب 
بعفة النبي يوسف عليه السالم  في ترك امرأة 

العزيز وعدم حتقيق رغبتها لله عز وجل.
 وذكر اخلثالن أن ثالث األشخاص الذين ذكروا 
أجراء  واس��ت��أج��ر  ت��اج��ر  ه���و   ال��ص��ال��ح  عملهم 
ترك  منهم  واح��د  غير  أج��ره  أجير  ك��ل  فأعطى 
األجر الذي له وذهب, فأخذ هذا التاجر األجرة 
واستثمرها له حتى أت��اه في يوم وق��ال له : اتق 
مجموعة  إلى  التاجر  فأشار  حقي  أعطني  الله 
من اإلبل والبقر والعبيد فقال له: أتهزأ بي , قال 

الخثالن حاضر في مخيم »تراث الجهراء«: األعمال الصالحة تنجي     اإلنسان وقت األزمات

التربية: 10 ماليين دينار     لتطوير المناهج الدراسية
صياغة  إل����ى  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ت��س��ع��ى 
االرتقاء بجميع  معايير وطنية تكفل 
والتعليمية  ال���ت���رب���وي���ة  اخل�����دم�����ات 
ب��ه��دف حت��ق��ي��ق اجل����ودة ال��ش��ام��ل��ة في 
املعايير  ه���ذه  تشمل  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
التقومي  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
فضاًل عن األنشطة التربوية والتعليم 
اإلل��ك��ت��رون��ي وامل��ن��اه��ج ال��ت��رب��وي��ة وكل 

التربوية  العمليتن  ضمن  يدخل  م��ا 
والتعليمية.

املناهج  تطوير  م��ش��روع  استحوذ  وق��د 
ال����دراس����ي����ة ع���ل���ى م���رك���ز م���ت���ق���دم من 
أول����وي����ات اخل���ط���ة اإلمن���ائ���ي���ة ل�����وزارة 
التربية التي بدأت العام 2010 وتنتهي 
مشاريع  ع��ل��ى  وحت���ت���وي   2014 ال���ع���ام 
حيوية مهمة لدفع املنظومة التربوية 

والتعليمية.
املناهج  ت��ط��وي��ر  م��ش��روع  قيمة  وت��ب��ل��غ 
أل���ف  و192  م���الي���ن   10 ال����دراس����ي����ة 
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي وي���ه���دف امل���ش���روع إلى 
الوطنية  للمستجدات  املناهج  مواكبة 
جانب  إل����ى  وال���ع���امل���ي���ة،  واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ترسيخ القيم التربوية وتنمية املهارات 
والتكنولوجية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل����ع����ارف 

الهالل  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
تبرع  ال��ب��رج��س,  برجس  الكويتي  األح��م��ر 
ملصلحة  أم��ي��رك��ي  دوالر  مب��ل��ي��ون  ال��ك��وي��ت 
لشؤون  امل��ت��ح��دة  ل���أمم  العليا  امل��ف��وض��ي��ة 
مهامها  أداء  ف��ي  ملساعدتها  ال��الج��ئ��ني؛ 

اإلنسانية.
ل��� )كونا(:  ت��ص��ري��ح  ال��ب��رج��س ف��ي  وق����ال 
إل��ى الوضع  ي��رج��ع  ال��ت��ب��رع  إن سبب ه��ذا 
التونسية- احل��دود  احل��رج على  اإلنساني 

إلى  ال��ن��ازح��ني  ع����ودة  ولتسهيل  ال��ل��ي��ب��ي��ة, 
أوطانهم.

اخلارجية  وزارة  تكليف  مت  أن��ه  وأض���اف 
ال���ه���الل األحمر  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ج��م��ع��ي��ة 

ال���دع���م ملساعدة  ه����ذا  ل��ت��س��ل��ي��م  ال��ك��وي��ت��ي, 
املفوضية في أداء مهامها اإلنسانية, مبينا أن 
للمفوضية دورا بارزا في رفع املعاناة عن كثير 

من النازحني على احلدود الليبية-التونسية.
فعالة  مساهمة  أسهمت  املفوضية  إن  وق��ال: 
متثلت في توفير اخليام واألغطية ومستلزمات 
بلدانهم,  إلى  للسفر  املنتظرين  إلي��واء  أخرى 

مؤكدا أهمية تعزيز هذا الدور اإلنساني.
الكويت  قيادة  تعاطف  عن  البرجس  وأع��رب 
وشعبها مع األشقاء في ليبيا من جراء الوضع 
املأساوي الراهن, مضيفا أن اللفتة اإلنسانية 
أحداث  م��ن  ليبيا  ف��ي  ي��ج��ري  مل��ا  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
مأساوية وما يحدث على احلدود التونسية-

للبعد اإلنساني  الليبية, متثل عنوانا آخر 
الكويتي.

العمل  س��ت��واص��ل  اجل��م��ع��ي��ة  أن  وأض����اف 
في  اإلن��س��ان��ي��ة,  املنظمات  م��ع  والتنسيق 
الدولي,  اإلن��س��ان��ي  امل���د  م��ن��ظ��وم��ة  إط���ار 
املأساوي,  ال���ظ���رف  ه���ذا  ف���ي  والس��ي��م��ا 
ل��ت��ق��دمي امل��س��اع��دة وال��دع��م إل���ى الشعب 

الليبي الشقيق.
على  الكويت حكومة وشعبا  وأك��د حرص 
والكوارث  امل��آس��ي  م��ع  بسرعة  التفاعل 
من  ال��ع��ال��م,  مناطق  شتى  ف��ي  الطبيعية 
خالل عملية تنسيقية منظمة إليصال كل 

أنواع املساعدات إلى املناطق املتضررة.

البرجس: الكويت تتبرع بمليون دوالر لمصلحة المفوضية العليا لشؤون الالجئين
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بجمعية  األفريقية  القارة  جلنة  رئيس  قال 
إح��ي��اء ال���ت���راث اإلس���الم���ي ال��ش��ي��خ جاسم 
العيناتي: إن كارثة اجلفاف اجتاحت مناطق 
الالجئني  وم���واط���ن  أف��ري��ق��ي��ا,  ش���رق  دول 
املائية  امل���وارد  منابع  فجفت  الصوماليني 
من اآلبار السطحية والبرك وغيرها, األمر 
الذي أدى إلى حدوث مجاعة مؤملة تأثر بها 
نحو 5 ماليني شخص, حتى إن احليوانات 
مشيرا  الكثير,  منها  نفق  األبقار  والسيما 
إلى أن مناطق الرعي والزراعة التي يعتمد 
عليها أغلب السكان هناك من أشد املناطق 

تضررا وبؤسا.
أن  تصريح صحافي  في  العيناتي  وأض��اف 
ميوتون  وال��ن��اس  يتضاعف  الضحايا  ع��دد 
في  املأساة  وحجم  وعطشا  جوعا  باجلملة 
إنسانية,  م��أس��اة  أم��ام  اآلن  ونحن  ازدي���اد, 
وكارثة بشرية ستتفاقم يوما بعد يوم إن لم 
نقدم لهم ما يكفي من إغاثة سريعة وعاجلة, 
مشيرا إلى أن الوضع في الصومال ال يقل 
خطورة عنه في شمال شرق كينيا, فقد أدى 
عدم نزول املطر فصلني متتابعني إلى نفوق 
املواشي, وأصيب الناس بكارثة لم تشهدها 
ال��ب��الد ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة وع��م��ت األزمة 
إلى  أدى  ال���ذي  األم���ر  احمل��اف��ظ��ات؛  جميع 
مواجهة سكان بعض املناطق خلطر محدق 
مواشيهم,  ون��ف��وق  واألم���راض  املجاعة  م��ن 
نزوح  عن  فضاًل  امل��ي��اه,  مجمعات  ونضوب 
املتضررين جتاه  الريفيني  من  هائلة  أعداد 

املدن واملديريات الرئيسة.
وبنينّ أن جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء 
إمكانياتها  وض��ع��ت  ق��د  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث 
ل��ت��ق��دمي امل���س���اع���دات ال��ع��اج��ل��ة م���ن خالل 
اإلسالمية,  اخليرية  واجلمعيات  مندوبيها 
للمناطق  امل��س��اع��دات  بعض  تقدمي  مت  حيث 
شديدة التضرر, وخاصة توفير مياه الشرب, 
العديد من سيارات  ش��راء  وذل��ك عن طريق 
نقل املياه وإرسالها إلى تلك املناطق املتضررة, 
الفتا  الناس,  من  الكثير  منها  استفاد  والتي 
األخرى  املناطق  ف��ي  ماسة  احل��اج��ة  أن  إل��ى 
التي لم تتمكن اللجنة من تقدمي اإلغاثة لها, 
وستقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة 
املزيد من  لتقدمي  املشتركة لإلغاثة  الكويتية 

اإلغاثة لهؤالء املتضررين.
الشيخ  أوض���ح  املطلوبة  امل��س��اع��دات  وح���ول 
إلى  م��اس��ة  بحاجة  املتضررين  أن  العيناتي 
أو  عبر صهاريج,  إليهم  الشرب  مياه  إيصال 
املواد  تقدمي  كذلك  اآلب���ار,  حفر  طريق  ع��ن 
مناشدا  لهم,  الصحية  واخل��دم��ات  الغذائية 
واملساعدة  ال��ع��ون  ي��د  مي���دوا  أن  احمل��س��ن��ني 
إلخوانهم ويعينوهم مبا استطاعوا من عون, 
لهؤالء  اس��ت��ط��اع��ت��ه��م  ب��ت��ق��دمي  ي���ب���ادروا  وأن 
األدوية  إل��ى  ماسة  بحاجة  فإنهم  الضعفاء؛ 
ل��ع��الج األم�����راض وال��ت��غ��ذي��ة إلن��ق��اذه��م من 
استغاثة  أرسلوا صرخات  فهم  جوعا,  املوت 
العون  أه��ل  وأنتم  العون,  يطلبون  واستنجاد 

واإلحسان.

»التراث« تدعو إلى إغاثة المتضررين من 
الجفاف في شرق أفريقيا والصومال

التربية: 10 ماليين دينار     لتطوير المناهج الدراسية
االهتمام  تعميق  عن  فضاًل  احلديثة، 
الرياضيات  ومنها  األس��اس��ي��ة  بالعلوم 

واللغات والعلوم الطبيعية.
املشروع  ي��ح��ق��ق  أن  ال��ت��رب��وي��ون  وي��أم��ل 
صياغة  اع��������ادة  ف����ي  ت���ك���م���ن  س���ي���اس���ة 
جميع  ف��ي  التعليم  منظومة  سياسات 
إلى  الطالب،  أم  املعلم  سواء  مستوياتها 
جانب املدرسة واملناهج وطرق التدريس 

ملواكبة  التعليم  تكنولوجيا  ووس��ائ��ط 
املعاصرة،  والثقافية  العلمية  التغيرات 
النظام  أه��داف  فضاًل عن ضمان تكامل 
العلمي  ال���ن���م���و  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ت����رب����وي 

والثقافي والوجداني والبدني للطالب.
حيوية  مراحل  إلى  املشروع  وصل  وقد 
امليزانية  ومراجعة  الفرق  تشكيل  منها 
ووضع اخلطة التفصيلية، مع وضع آلية 

االستشارية  اخلبرة  بيوت  مع  التعامل 
وحتديد املستشارين املطلوبن إلجناز 
األعمال اخلاصة بالتطوير، فضاًل عن 
والبالغ  امل��ن��اه��ج  تطوير  جل��ان  تشكيل 
م���ع وضع  ت���ق���ومي،  ع���دده���ا 25 جل��ن��ة 
برنامج لتنفيذ 4 حلقات نقاشية على 
 6 التدريبية  ال����دورات  ع��دد  ي��ك��ون  أن 

دورات كحد أقصى.

له: ال أستهزئ ولكنه مالك استثمرته, مشيراً إلى 
أسباب  األمانة من  أن حفظ  ي��دل على  ذل��ك  أن 

تفريج الكربات.
ول��ف��ت إل���ى ع��ب��رة م��ه��م��ة م��ن ه���ذه ال��ق��ص��ة بأن 
جميعهم اجتمعوا على عظيم اإلخالص والصدق 
مع الله, مشيراً إلى أن الشيطان ليس له سلطان 

على املخلصني لدين الله عز وجل.
الصالح  بالعمل  التوسل  وبني اخلثالن مشروعية 
التي تفرزها لنا هذه القصة, فال بأس أن تختار 
عمال صاحلا وتتوسل به إلى الله خصوصاً عند 
ينبغي  أن��ه  إل��ى  الفتا  واملصائب,  الكربات  وق��وع 
للمسلم أن يكون له عمل خالص لوجه الله ينفعه 
في ساعة الشدة, ناصحا املؤمنني باغتنام أوقات 
رصيد  لهم  ليكون  ب��األع��م��ال  وامل���ب���ادرة  الصحة 
التي  واملسابقة  واملسارعة  املبادرة  بثالثية  وذلك 
أكدها الله عز وجل في كتابه الكرمي: }فاستبقوا 
اخليرات{ و}إنهم كانوا يسارعون في اخليرات{ 

و}في ذلك فليتنافس املتنافسون{.
وان��ت��ق��د اخل��ث��الن ح���ال ب��ع��ض امل��س��ل��م��ني الذين 
جتدهم يقعون في كربة وشدة فال يجدون عمال 
يقوم  وبعضهم ال   , الله  إلى  به  يتوسلون  صاحلا 
أن  بعد  أو  توجيهه  يتم  أن  بعد  إال  صالح  بعمل 
تنتظر  أو محاضرة, مضيفا: فال  يسمع موعظة 
أن يدعوك إلى فعل الصاحلات أحد وال تعش في 
مشيرا  أمنيات,  تبقى  فاألمنيات   , األماني  بحر 
إل��ى عمل  األمنيات  ه��ذه  ينبغي حتويل  أن��ه  إل��ى 
وحزم مع النفس لتطبيقها على أرض الواقع؛ ألن 
العمر في تسارع وال تدري في أية حلظة متوت , 
فنحن في دار يتمناها األموات, فإذا فكر اإلنسان 
مبصيره عرف أن احلياة ال تستحق كل هذا العناء 

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

»االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري، وقد اخترنا شرح أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِفي  ُت��ْق��ِس��ُط��وا  َأاَلاّ  ِخ��ْف��ُت��ْم  }َوِإْن  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  ف��ي  ب���اب: 
اْلَيَتاَمى{ )النساء: 3(

َساِء{ )النساء: 127(. وقوله: }وَيْسَتْفُتوَنَك ِفي الِناّ
َقْوِل  َعْن  َعاِئَشَة  َس��َأَل  ��ُه  َأَناّ َبْيِر:  الُزاّ ْبن  ُع��ْرَوة  عن   .2129
َما  َفاْنِكُحوا  اْلَيَتاَمى  ِفي  ُتْقِسُطوا  َأاَلاّ  ِخْفُتْم  }َوِإْن  ِه  الَلاّ
َوُرَب��اَع{ )النساء: 3(.  َوُث��اَلَث  َمْثَنى  َساِء  الِناّ ِمْن  َلُكْم  َطاَب 
َها  َوِلِياّ َحْجِر  ِفي  َتُكوُن  اْلَيِتيَمُة  ِهَي  ُأْخِتي  اْب��َن  َيا  َقاَلْت: 
َها  َوِلُياّ َفُيِريُد  َوَجَماُلَها،  َماُلَها  َفُيْعِجُبُه  َماِلِه،  ِفي  ُتَشاِرُكُه 
ِمْثَل  َفُيْعِطَيَها  ُيْقِسَط ِفي َصَداِقَها،  َأْن  ِبَغْيِر  َجَها  َيَتَزَواّ َأْن 
ُيْقِسُطوا  َأْن  ِإاَلاّ  َيْنِكُحوُهَناّ  َأْن  َفُنُهوا  َغ��ْي��ُرُه،  ُيْعِطيَها  َما 
َأْن  َوُأِم��ُروا  ��َداِق،  ال��َصاّ ِمْن  ِتِهَناّ  ُسَناّ َأْعَلى  ِبِهَناّ  َوَيْبُلُغوا   ، َلُهَناّ
َساِء ِسَواُهَناّ . َقاَل ُعْرَوُة: َقاَلْت  َيْنِكُحوا َما َطاَب َلُهْم ِمْن الِناّ
َهِذِه  َبْعَد   [ ِه  الَلاّ َرُسوَل  اْسَتْفَتْوا  اَس  الَناّ ِإَناّ  ُثَماّ  َعاِئَشُة: 

َساِء  : }وَيْسَتْفُتوَنَك ِفي الِناّ ُه َعَزاّ َوَجَلاّ ، َفَأْنَزَل الَلاّ اآْلَيِة ِفيِهَناّ
ِفي  اْلِكَتاِب  ِفي  َعَلْيُكْم  ُيْتَلى  َوَم��ا  ِفيِهَناّ  ُيْفِتيُكْم  ُه  الَلاّ ُق��ْل 
ِتي اَل ُتْؤُتوَنُهَناّ َما ُكِتَب َلُهَناّ َوَتْرَغُبوَن َأْن  َساِء الاَلاّ َيَتاَمى الِناّ
ُه ُيْتَلى َعَلْيُكْم  ُه َتَعاَلى َأَناّ ِذي َذَكَر الَلاّ { َقاَلْت: َواَلاّ َتْنِكُحوُهَناّ
ُه ِفيَها: }َوِإْن ِخْفُتْم  الَلاّ َقاَل  ِتي  اَلاّ وَلى  اْلُ اآْلَيُة  اْلِكَتاِب،  ِفي 
َساِء{  َأاَلاّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمْن الِناّ
}َوَتْرَغُبوَن  ْخ���َرى  اْلُ اآْلَي��ِة  ِفي  ِه  الَلاّ َوَق��ْوُل  َعاِئَشُة:  َقاَلْت 
ِفي  َتُكوُن  ِتي  اَلاّ َيِتيَمتِه  َعْن  َأَحِدُكْم  َرْغَبَة   } َتْنِكُحوُهَناّ َأْن 
َيْنِكُحوا  َأْن  َفُنُهوا  َماِل،  َواْلَ امْلَاِل  َقِليَلَة  َتُكوُن  ِحَن  َحْجِرِه 
َساِء، ِإاَلاّ ِباْلِقْسِط  َما َرِغُبوا ِفي َماِلَها َوَجَماِلَها ِمْن َيَتاَمى الِناّ

. ِمْن َأْجِل َرْغَبِتِهْم َعْنُهَناّ
الشرح:

هذا احلديث األول في سورة النساء، وهو في بيان معنى قوله 
 } ِفيِهَنّ يُْفِتيُكْم  اللَُّه  ُقْل  الِنَّساِء  ِفي  وتعالى }ويَْستَْفتُونََك  تبارك 
وأورد فيه املنذري حديث عروة رضي الله عنه، وقد رواه مسلم 

في كتاب أول كتاب التفسير أيضا . 
سأل عروة خالته عائشة رضي الله عنها أم املؤمنني عن قول الله 
تعالى: }َوِإْن ِخْفتُْم أَّل تُْقِسُطوا ِفي الَْيتَاَمى َفانِْكُحوا َما َطاَب لَُكْم 
ِمْن الِنَّساِء َمثْنَى َوثَُلَث َوُربَاَع{ )النساء: 3(  وهذه اآلية لها تعلق 
ِفيِهَنّ  يُْفِتيُكْم  اللَُّه  ُقْل  الِنَّساِء  ِفي  بقوله عز وجل: }ويَْستَْفتُونََك 
ِتي َل تُْؤتُونَُهَنّ  َوَما يُتْلَى َعلَيُْكْم ِفي الِْكتَاِب ِفي يَتَاَمى الِنَّساِء الَلّ
{ فاآلية األولى تقول: }َوِإْن ِخْفتُْم أََلّ تُْقِسُطوا ِفي  َما ُكِتَب لَُهَنّ
أل  خفتم  إن  أي:  الِنَّساِء{  ِم��ْن  لَُكْم  َط��اَب  َما  َفانِْكُحوا  الَْيتَاَمى 
تعدلوا في النساء اليتامى اللتي في حجوركم ووليتكم، فانكحوا 
سواهن، إذا خفت أل تعدل في اليتيمة، وأل تنصف هذه اليتيمة 
وتقوم بحقها، من املهر وغيره، فانكح سواها، مما طاب لك من 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)8()3(

العدل مع اليتيم
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واملال،  واجلمال  واخللق  الدين  ذوات  من  سواها،  النساء 
مثنى وثلث ورباع .

 ومعنى ) مثنى وثلث ورباع ( يعني: من أحب أن يتزوج 
اثنتني فليفعل، أو ثلثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ول يزيد 
على ذلك، ول نقول معنى اآلية: اثنني وثلثا وأربعا، فيكون 

املجموع تسعا من النساء ؟؟!
بل الصحيح هو األول، وهو الذي عليه عامة أهل اإلسلم، 
فعامة أهل العلم يقولون: إن املقصود مبثنى وثلث ورباع، 
أن يتزوج الرجل اثنتني أو ثلثا أو أربعا من النساء، وقد 
دل على ذلك أيضا، عدة أحاديث صحيحة، منها: حديث 
غيلن الثقفي رضي الله عنه: أنه ملا أسلم كان عنده عشر 
وهذا  سائرهن«  وف��ارق  أربعا  »أمسك   :[ فقال  نسوة، 

حديث صحيح رواه الترمذي.
وكذلك حديث قيس بن احلارث قال: أسلمت وعندي ثماني 
نسوة، فأتيت النبي ] فذكرت له ذلك، فقال: »اختر منهن 

أربعا« رواه أبوداود وابن ماجة .
الديلي، أخرجه الشافعي  وكذلك حديث نوفل بن معاوية 

في مسنده .
في  ل��ه  يحل  ل  ال��رج��ل  أن  على  إذاً:  املسلمني  فإجماع   
الشريعة اإلسلمية: أن يجمع بني أكثر من أربع نسوة في 

عصمته . 
وأما اآلية الثانية: وهي قوله تعالى }ويَْستَْفتُونََك ِفي الِنَّساِء 
. فالستفتاء: هو  )النساء: 127(   } ِفيِهَنّ يُْفِتيُكْم  اللَُّه  ُقْل 
طلب السائل معرفة حكم الله تعالى من العالم به، فيسأل 
تبارك  الله  الفقيه، عن حكم  أو  العالم   امل��رأة  أو  الرجل 
وتعالى في النازلة، أو عن معرفة احلكم الشرعي في ذلك 

الشيء الذي يسأل فيه .
 } لكن الله تبارك وتعالى يقول هاهنا }ُقْل اللَُّه يُْفِتيُكْم ِفيِهَنّ
أي: الذي يتولى بيان احلكم الشرعي في هذه املسألة هو 
الله سبحانه وتعالى بنفسه، فهو الذي تولى بيان هذا احلكم 
الله ] ول غيره، فقد  الشرعي للمؤمنني، وليس رسول 
في  إليه  ويرجعون   ،[ الرسول  يستفتون  الصحابة  كان 
معرفة األحكام الشرعية؛ ألنه رسول من الله تعالى، فقال 
{ وهذا يدل  ربنا سبحانه وتعالى: }ُقْل اللَُّه يُْفِتيُكْم ِفيِهَنّ
على أن هذا األمر عظيم، وهو أمر اليتامى، وأن وظيفة 
اإلفتاء، أيضا وظيفة عظيمة جليلة، إذ كان الله سبحانه 
وتعالى يقول: أنا أفتيكم فيها ألنه قال: }ُقْل اللَُّه يُْفِتيُكْم 

 .} ِفيِهَنّ

ه��ذا م��ن ج��ان��ب، وم��ن جانب آخ��ر: أن الفتيا ش��يء مهم 
وخطير، لعظم أثرها؛ وشدة حاجة الناس إليها، وخلطر 
أثرها؛ ألنها متعلقة باحللل واحلرام في كل شؤون الدين 
والدنيا، وكان بعض السلف يفتي الناس وهو وجل خائف، 
ويقول: ها أنا يتعلم مني ما تُضرب فيه األعناق، وتُستحّل 

به الفروج .
 فكلم املفتي أثره عظيم؛ ملا قد يترتب عليه من األحكام 
امرأة  تزوجت  أنا  فيقول:  السائل  يسأله  فقد  الشرعية، 
أو  زواج���ك صحيح،  فيقول:  ؟  ك��ذا  وفعلت  ك��ذا  وحصل 
القتل، أو  ! أو يقول: فلن يستحق  يقول: زواج��ك باطل 
اجللد أو الرجم، أو يسأله إنسان يشتري ويبيع فيقول له: 
بالدماء  األمر متعلق  إذاً  هذا حلل وهذا حرام وهكذا، 

واألعراض و األموال .
ومن هاهناكانت وظيفة اإلفتاء عند املسلمني، وظيفة لها 
شروطها املطلوبة وأهليتها، ولها آدابها؛ فل ينبغي أن يقدم 
اإلنسان على إفتاء الناس، أو على بيان حكم شرعي إل 
بعلم من الكتاب والسنة ومعرفة بأقوال الفقهاء والعلماء، 
ول بد أن يسكت عن املسائل التي ل يعرفها فيقول: الله 
أعلم، أو يقول ملن يسأل: اصبر حتى أسأل لك، أو حتى 

أراجع، وما أشبه ذلك .
أي:   } ِفيِهَنّ يُْفِتيُكْم  اللَُّه  وتعالى: }ُقْل  الله سبحانه  قول 
في يتامى النساء، سواء كن زوجات أم صغيرات، فاتركوا 

ظلمهن، وقوموا بحقوقهن .
قوله: }وما يتلى عليكم في الكتاب{ وهذا نوع من الربط 
بني اآليات في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي: ما جاءكم 
فارجعوا  النساء  يتامى  في  وتعالى  تبارك  الله  كتاب  في 
موضع  في  عنه  قد حتدث  وتعالى  تبارك  الله  ألن  إليه؛ 
يَتَاَمى  ِف��ي  الِْكتَاِب  ِف��ي  َعلَيُْكْم  يُتْلَى  }َوَم��ا  فقال  سابق، 
{ فهذا إخبار عن  ِتي َل تُْؤتُونَُهَنّ َما ُكِتَب لَُهَنّ الِنَّساِء الَلّ
حالتني:  على  تكون  فاليتيمة  زمنهم،  في  الواقعة  احلالة 
اليتيمة التي تكون حتت وليها من الرجال، فإذا كانت حتت 
أن  الناس  أحد  وأراد  بلغت،  اليتيمة  هذه  ثم  رجل  ولي��ة 
اليتيمة،  بهذه  ال��زواج  فيطلب  وليها  إلى  يتقدم  يتزوجها، 
فعند ذلك بعض األولياء يظلم هذه اليتيمة، فيمنعها من 
الزواج؛ خشية أن يذهب زوجها مبالها، أو أن تذهب هي 
مبالها، بأن تأخذ حقها منه، والذي أكل بعضه أو أكله كله 
مهرا  يطلب  أن  أو  مالها،  في  ال��زواج طمعا  من  فيمنعها 
عاليا من الرجل الذي يريد الزواج بها، من أجل أن يعدل 
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عن اخلطبة، وميسكها ظلما وعدوانا، هذا إذا كان ل يريد أن 
يتزوجها.

أما احلالة الثانية: أن تبلغ اليتيمة عنده، وهو ليس من محارمها، 
وإمنا هو وصي عليها، ويريد أن يتزوج بها، لكن ألنها يتيمة ليس 
لها أهل أو ولي، فإنه ل يقسط لها، أي ل يعطيها حقها الذي 

تأخذه مثيلتها من النساء، بالنسبة للمهر، ألنها يتيمة ! 
فمثل مهر اليتيمة  ألف أو ألفان أو ثلثة، فيعطيها خمسمائة 
يتيمة فل يعدل في مهرها، ل يعدل في حقها  !! ألنها  فقط 

ألنها عنده، وهذا ظلم يدخل حتت هذه اآلية .
{ له معنيان:  إذاً فقول الله عز وجل، }َوتَْرَغبُوَن أَْن تَنِْكُحوُهَنّ
ترغبون أن تنكحوهن يعني: ترغبون عن نكاحهن - ل ترغبون 
بالزواج بهن - ومتنعوهن مع ذلك من الزواج بغيركم من أجل 

املال .
بالزواج  الثاني: وترغبون أن تنكحوهن، يعني: ترغبون  واملعنى 
وتعطيها  تقسط في مهرها  أن  بد  ذل��ك فل  أردت  ف��إذا  بهن، 
والله سبحانه  مستضعفة،  احلال  هذه  في  اليتيمة  ألن  حقها؛ 
وتعالى قد أفتاكم في املستضعفني من اليتامى والولدان والنساء، 
أن تعطوهم حقهم من امليراث، وأل تستولوا على أموالهم، ول 
فالله  والستبداد،  والقهر  الظلم،  وجه  على  إياها،  تبخسوهم 
تعالى قد قال: }وأن تقوموا لليتامى بالقسط{  يعني: بالعدل، 
القيام على أموالهم بالقسط، بأل تأكل أموالهم،  وهذا يشمل 
ول تأكل بعضها، ولك أن تشاركهم فيها إن كنت محتاجا فتأكل 
باملعروف، كما سيأتي في اآلية التي بعدها، فالله سبحانه يأمر 
هؤلء األولياء بالقيام على أموال اليتامى بالقسط، ومن ذلك 
استثمارها لهم وتنميتها وتكثيرها بالجتار فيها، وأل يقربوها 
التي تصلح بها أموالهم، فل  بالتي هي أحسن أي باحلال  إل 
أو  بالهدايا  يضيعونها  ول  أح��دا،  اليتامى  أم��وال  في  يحابون 
إعطاء األموال للناس محاباة من مال اليتيم !! ل يجوز له أن 
يفعل ذلك! بل عليه أل يقربها إل بالتي هي أحسن، كما قال الله 
عز وجل:}ول تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن{ حتى ل 

تقع في الظلم وهضم  احلقوق.
وق���ول���ه: }وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني م���ن ال����ول����دان{ أي: وي��ف��ت��ي��ك��م في 
املستضعفني من الولدان الصغار أن تعطيهم حقهم من امليراث، 
بني  وقد  وعدونا،  ظلما  وحقوقهم  أموالهم  على  تستولوا  وأل 
الله تعالى جزاء من يفعل ذلك في قوله سبحانه: }إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون في بطونهم وسيصلون 
سعيرا{ )النساء: 10(، فما أكلوه بغير حق، سيكون نارا تتأجج 
في أجوافهم، وسيصلون نارا محرقة، وهذا يدل على أن هذا 

األمر من الكبائر العظيمة .
ثم حّث الله سبحانه وتعالى على اإلحسان، فقال: }َوَما تَْفَعلُواْ 

ِمْن َخيٍْر َفِإَنّ اللَّه َكاَن ِبِه َعِليماً{ )النساء: 127(.
يعني: سواء كان هذا اخلير ألنفسكم من عبادة وقربة وصلح، 
أو كان خيرا متعلقا بالغير كالنفقة على األهل واألقارب، والزكاة 
والصدقات للفقراء واملساكني، فإن الله عليم بكل شيء، أحاط 
علمه بكل شيء، سواء كان قليل أو كثيرا، حسنا أو غير حسن، 

فسيجازي كل بعمله .
في  اليتيمة  تكون  الذين  األيتام  ألولياء  توجيه  إذاً:  اآلية  فهذه 

حجورهم بالعدل فيهن على كل حال.
اآلب��اء هداهم  يفعله بعض  اليوم: ما  أيها اإلخ��وة  وشبيه بذلك 
ال��زواج، طمعا في رواتبهن؟! أو  بناتهم من  الله، الذين مينعون 
ويرد  ال��زواج،  فيمنعها من  ابنته،  التي عند  األم��وال  طمعا في 
اخلطاب من أجل هذا الشيء ؟! فيكون سببا في تعاستها، ول 

حول ول قوة إل بالله. 
مع أن األب في العادة أرحم الناس بأبنائه، لكن لهذه القاعدة 

شواذ، عافانا الله جميعا من منكرات األخلق واألعمال.
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الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

اإميانيات

كلمات في العقيدة

}كل إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى{..
التقيت صاحبي بعد غياب ثلثة أشهر.. كان حينها 
منكسر النفس شارد الذهن.. مكتئب احلال.. ذلك 
أنه خسر قضية مالية وجنائية في حكم أول درجة.. 
مشكلت  يعاني  كان  أنه  كما  فيها..  مظلوما  وكان 
أسبوعا  معه  قضيت  سببا..  لها  يعرف  لم  صحية 
بصفة يومية أخفف عنه ما كان يجد.. كان يحدثني 
البرمجة  مع  للدنيا  العمل  من  التقليل  عزمه  عن 
للتوقف متاما بعد أربع سنوات عندما يبلغ الستني.. 
واإلكثار من العمل لآلخرة.. والستعداد ليوم املعاد.

األسارير..  منفرج  كان  املرة  هذه  التقيته  عندما 
مرتاح البال.. يتحدث بثقة وتفاؤل عن عزمه السفر 
إلى السويد لتوقيع عقد جديد مع شركة كبرى في 
مجال التصالت، وأنه سيوسع عمله ليشمل املغرب 

العربي بعد أن انتهى من أفريقيا.
قلت في نفسي:

- سبحان الله.. هذا الذي كان قبل شهرين ل يريد 
أن  احلرام  بيته  عند  الله  إلى  يتضرع  وكان  الدنيا 
تعالى:  الله  قول  وتذكرت  تلك..  أزمته  من  يخرجه 
}فإذا مس اإلنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 
ولكن  فتنة  هي  بل  علم  على  أوتيته  إمنا  قال  منا 

أكثرهم ل يعلمون{ )الزمر: 49(.
الثاني  اجلزء  مراجعة  من  الله  شاء  إن  سأنتهي   -
من كتابي.. املراجعة النهائية ثم آخذه إلى املطبعة.. 

وسيظهر للقارئ بعد شهر إن شاء الله.
في  بتعمق  يقرأ  أو  اإلنسان  يكتب  أن  فائدة  وما   -

قضايا  العقيدة ولسيما في باب األسماء والصفات؟ 
يكفينا معرفة معنى »ل إله إل الله محمد رسول الله« 

والتوحيد والشرك.
من  ألكثر  أعرفه  فأنا  صاحبي..  مقولة  استغربت 

عشرين سنة ولم يكن هذا رأيه.
- الفائدة.. أن نعرف الله كما أراد لنا ذلك سبحانه.. 
منه..  زاد خشية  بربه  اإلنسان  معرفة  زادت  وكلما 
وحبا له.. واعتصاما بحبله.. وتوكل عليه.. ومتكنت 
العقيدة في قلبه وانعكس كل ذلك على تصرفاته في 
عباداته وأخلقه.. وكان بإذن الله من الفائزين يوم 

القيامة.
- أظن أن الكتفاء مبا ورد في الكتاب والسنة من 
عموميات دون دخول في التفاصيل يكفي لنا نحن 

عامة الناس..
- بالطبع.. يكفي عامة الناس معرفة أصول العقيدة 
واليوم  ورسله  وكتبه  وملئكته  بالله  اإلميان  من 
وأركان  الله..  من  وشره  خيره  القضاء  وأن  اآلخر، 
أراد  ومن  الفاضلة..  واألخلق  اخلمسة..  اإلسلم 
وطلب  القيامة..  يوم  باملزيد  يجازى  فسوف  املزيد 
علم  العلوم  وأشرف  زاد،  وخير  عبادة  خير  العلم 
شرف  ألن  والصفات..  األسماء  وخاصة  التوحيد 
العلم من شرف املعلوم.. ملاذا يلجأ أحدنا إلى الله.. 
يتضرع.. يدعو.. يرجو.. حال املصيبة.. وفي حال 

الرخاء يستكثر قضاء الوقت في طاعة الله؟!
ل  حتى  الناس  لبعض  منها  لبد  املصائب  حقا.. 

يبتعدوا عن الله عز وجل.

نحتاج املصائب.. أحيانًا
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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واملكر بالناس وخديعتهم من جملة األعمال 
السيئة التي نهى الله تعالى عنها وبني سوء 
مآلها وخطورة آثارها، وأكد أن عقوبتها من 

جنسها.
االحتيال  ي��دور حول  العرب  لغة  في  فاملكر 
واخلداع كما قال ابن فارس، وقال الطبري: 
»وأما املكر فإنه اخلديعة واالحتيال للممكور 
ب��ه ب��ال��غ��در ل��ي��ورط��ه امل��اك��ر ب��ه م��ك��روه��ا من 

األمر« اه�.
وأم���ا ف��ي االص��ط��اح ف��ق��د ف���رق كثير من 
تعالى  الله  إل��ى  املضاف  املكر  بني  العلماء 
واملكر الواقع من اخللق، كما قال اجلرجاني 
في التعريفات: »املكر من جانب احلق تعالى: 
هو إرداف النعم مع املخالفة، وإبقاء احلال 
إيصال  العبد:  جانب  ومن  األدب،  سوء  مع 

املكروه إلى اإلنسان من حيث ال يشعر«اه�.
ال��راغ��ب مبينا أق��س��ام امل��ك��ر: »وذلك  وق��ال 

وحكما  ماضية،  وسنة  قرآنية،  حكمة  الكرمية  اآلية  هذه  تقرر 
عادال من الله تعالى وهو: »اجلزاء من جنس العمل«؛ فمن عمل 
الله  الدنيا واآلخرة بإذن  صاحلا مخلصا لله لقي جزاء ذلك في 
تعالى، ومن عمل سيئة استحق العقوبة في الدنيا واآلخرة إال أن 

يعفو الله تعالى عنه.

د. وليد خالد الربيع

وال يحيق املكر السيئ 
إال بأهله

احلكمـة  ضالـة املؤمن )12(
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ضربان: مكر محمود وذلك أن يتحرى بذلك 
}والله  تعالى:  قال  ذلك  وعلى  جميل،  فعل 
خير املاكرين{، ومذموم وهو أن يتحرى به 
املكر  يحيق  }وال  تعالى:  قال  قبيحاً،  فعًا 
الذين  بك  ميكر  }وإذ  بأهله{،  إال  السيئ 
كفروا{، وقال في األمرين: }ومكروا مكرا 

ومكرنا مكرا{«اه�.
وقال مبينا أن اجلزاء من جنس العمل: }وال 

يحيق املكر السيئ إال بأهله{.
ويوضح الشيخ ابن سعدي املراد باملكر في 
هذه اآلية فيقول : »الذي مقصوده مقصود 
فمكرهم  سيئ  إليه  يرمي  وم��ا  ومآله  سيئ 
هذا  كثير  اب��ن  وي��ؤك��د  عليهم«،  ي��ع��ود  إمن��ا 
صدهم  في  بالناس  »ومكروا  بقوله:  املعنى 
إياهم عن سبيل الله، وال يحيق املكر السيئ 
إال بأهله، أي وما يعود وبال ذلك إال عليهم 

أنفسهم دون غيرهم«.
ما  إل��ى  ع��اش��ور  ب��ن  الطاهر  الشيخ  ويشير 
اشتملت عليه هذه اآلية من مواعظ وآداب 
فيقول : »فكم انهالت من خال هذه اآلية من 
قرآنية ومعجزات  آداب عمرانية ومعجزات 
نبوية خفية«، ثم يفصل ذلك مبينا أن إضافة 
املوصوف  إضافة  من  )السيئ(  إل��ى  )مكر( 
إلى الصفة مثل: عشاء اآلخرة. وأصله: أن 
ميكروا املكر السيئ بقرينة قوله: }وال يحيق 

املكر السيئ إال بأهله{.
ويوضح أن املكر هو إخفاء األذى، وهو سيئ؛ 
الكرمي،  للخلق  ال��غ��در، وه��و مناف  ألن��ه من 
فوصفه بالسيئ وصف كاشف، ولعل التنبيه 
إضافة  مقتضى  هو  كاشف  وصف  أنه  إلى 
امل���وص���وف إل���ى ال���وص���ف إلظ���ه���ار مازمة 
الوصف للموصوف فلم يقل: ومكروا سيئا، 
ويبني سبب كون املكر هنا سيئا، وذلك ألنه 
ألنه  ذميم  مكر  وهو  وأتباعه،  بالنذير  مكر 
مقابلة املتسبب في صاحهم بإضمار ضره، 
وجملة }وال يحيق املكر السيئ إال بأهله{  

تذييل أو موعظة. 
ومعنى كلمة يحيق: أي : ينزل بشيء مكروه، 
يقال : ح��اق ب��ه، أي : ن��زل وأح��اط إحاطة 
أث��ره إال على أه��ل��ه، وفيه  س��وء، أي ال يقع 
ح��ذف م��ض��اف ت��ق��دي��ره: ض��ر امل��ك��ر السيئ 

فعل  عليه  دل  ك��م��ا  ال��س��ي��ئ  امل��ك��ر  س���وء  أو 
)يحيق(.

كان  للجنس  )املكر(  في  التعريف  ك��ان  ف��إن 
امل���راد بأهله ك��ل م��اك��ر. وه���ذا ه��و األنسب 
ليعم  التذييل  على  ومحملها  اجلملة  مبوقع 
املاكرون  فيه  فيدخل  م��اك��ر،  وك��ل  مكر  ك��ل 
باملسلمني من املشركني، فيكون القصر الذي 
عدم  على  مبنيا  إدعائيا  قصرا  اجلملة  في 
االعتداد بالضر القليل الذي يحيق باملمكور 
قدره  في  للماكر  الله  أع��ده  ملا  بالنسبة  به 
ذلك  فيكون  مكره،  على  جزائه  ماقاة  من 
من النواميس التي قدرها القدر لنظام هذا 
الضارة  املعامات  ه��ذه  أمثال  ألن  العالم؛ 
تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، 
وال��ل��ه ب��ن��ى ن��ظ��ام ه���ذا ال��ع��ال��م ع��ل��ى تعاون 
الناس بعضهم مع بعض؛ ألن اإلنسان مدني 
بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد اإلنسان بعضهم 
بعضا تنكر بعضهم لبعض، وتبادروا اإلضرار 
واإله��اك ليفوز كل واحد بكيد اآلخر قبل 
كبير  فساد  إلى  ذلك  فيفضي  فيه،  يقع  أن 
ضر  وال  الفساد  يحب  ال  وال��ل��ه  العالم  ف��ي 
عبيده إال حيث تأذن شرائعه بشيء؛ ولهذا 
قيل في املثل: »وما ظالم إال سيبلى بظالم«، 

قال الشاعر:          
ولكل شيء آفة من جن�س�ه

حتى احلديد سطا عليه املبرد
مغفول  نواميس  م��ن  العالم  ه��ذا  ف��ي  وك��م   
تعالى: }والله ال يحب  الله  عنها، وقد قال 
الفساد{، وفي كتاب ابن املبارك في الزهد 
بسنده عن الزهري: بلغنا أن رسول الله ] 
قال : »ال متكر وال تعن ماكرا فإن الله يقول 
ومن  بأهله{«،  إال  السيئ  املكر  يحيق  }وال 

وقع  جبا  »م��ن حفر ألخيه   : العرب  ك��ام 
تونس:  أهل  عامة  كام  ومن  منكبا«،  فيه 
يا حافر حفرة السوء ما حتفر إال قياسك 

»اه�.
وأما نتيجة ذلك املكر الباطل فهو العقوبة 
ال��ش��دي��دة ف��ي ال��دن��ي��ا واآلخ�����رة ك��م��ا قال 
لهم  السيئات  مي��ك��رون  }وال��ذي��ن  ت��ع��ال��ى: 
عذاب شديد  ومكر أولئك هو يبور{ قال 
لهم  السيئات  يكسبون  »والذين   : الطبري 
ع���ذاب ج��ه��ن��م«، وق���ال اب��ن س��ع��دي: »أي: 
يهلك ويضمحل وال يفيدهم شيئا ألنه مكر 

بالباطل ألجل الباطل«.
من  »ث��اث  القرظي:  كعب  بن  وق��ال محمد 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به مكر أو بغي أو 
الله تعالى }وال  نكث، وتصديقها في كتاب 
يحيق املكر السيئ إال بأهله{، }إمنا بغيكم 
على أنفسكم{، }ومن نكث فإمنا ينكث على 

نفسه{«.
وقد وردت بعض األحاديث في التحذير من 
املكر السيئ، فعن قيس بن سعد بن عبادة 
ق���ال: »ل���وال أن��ي سمعت رس���ول ال��ل��ه تعالى 
ي��ق��ول: »امل��ك��ر واخل��دي��ع��ة ف��ي ال��ن��ار »لكنت 
»أي تدخل  ال��ش��راح:  ق��ال  الناس«  أمكر  من 
صاحبهما  يكون  ال  وقيل:  النار«،  أصحابها 
تقيا وال خائفا لله؛ ألنه إذا مكر غدر، وإذا 
غدر خدع، وذا ال يكون في تقي، وكل خلة 

جانبت التقى فهي في النار«.
وع���ن أب���ي ب��ك��ر ع���ن ال��ن��ب��ي ] ق���ال : »ال 
، وال م��ن��ان، وال بخيل«  ِخ�����ٌبّ ي��دخ��ل اجل��ن��ة 
أخ��رج��ه ال��ت��رم��ذي، ق��ال ال��ش��راح : »اخل��ب � 
بفتح اخلاء وكسرها � أي مخادع يفسد بني 
الناس باخلداع، أي : ال يدخل اجلنة مع هذه 
بالتوبة  إما  الصفة حتى يجعل طاهرا منها 
في الدنيا، أو بالعقوبة  بقدرها متحيصا، أو 

بالعفو تفضا وإحسانا«اه�.
وفياً،  ب��ّراً،  يكون  أن  للمسلم  فينبغي  وبعد، 
وث��ي��ق ال��ذم��ة، ص���ادق ال��وع��د، ك��رمي العهد، 
يخفر،  وال  يغدر  وال  يخون  ال  العقد،  ثابت 
ويتجافى عن كل رذيلة ودنيئة، والسيما املكر 
حرماتهم  وانتهاك  الناس  وإي���ذاء  واخل���داع 

وأكل حقوقهم بغير حق، والله املوفق.

ينبغي للمسلم 
أن يكون بّرًا، وفيًا، 

وثيق الذمة، 
صادق الوعد، كريم 
العهد، ثابت العقد
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واملشركون ال يُغني عنهم شركهم شيئا، يقول الله 
تعالى: }وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 
أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 
شيء ملا جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب{ 
)هود: 101(. فالظلم هو املثل السيئ للمكذبني 
الله  يقول  لنفسه،  الله ظالم  بآيات  فكل مكذب 
بآياتنا  كذبوا  الذين  القوم  مثال  }س��اء  تعالى: 

وأنفسهم كانوا يظلمون{ )األعراف: 177(.
ثانيا: لقد حرم الله الظلم على نفسه بفضله 
يظلم  ال  الله  }إن  تعالى:  الله  يقول  ورح��م��ت��ه، 
من  وي��ؤت  يضاعفها  تك حسنة  وإن  ذرة  مثقال 
لدنه أجرا عظيما{ )النساء: 40(. وملسلم )برقم 
2577( عن النبي ] فيما يرويه عن ربه تبارك 
إن��ي حرمت الظلم  »ي��ا عبادي  أن��ه ق��ال:  وتعالى 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظاملوا...« 

احلديث.
من  منه  والتوبة  النفس  بظلم  اإلق��رار  ثالثا: 
آدم  عن  تعالى  الله  يقول  التوبة،  أن��واع  أص��دق 
وزوج��ه: }ق��اال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من اخلاسرين{ )األعراف: 
23(، وعن موسى: }قال رب إني ظلمت نفسي 
الرحيم{  ال��غ��ف��ور  ه��و  إن��ه  ل��ه  فغفر  ل��ي  فاغفر 

إذ  ال��ن��ون  ي��ون��س: }وذا  )ال��ق��ص��ص: 16( وف���ي 
ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من 
وكذلك  الغم  من  له وجنيناه  فاستجبنا  الظاملني 
الله  املؤمنني{ )األنبياء: 87-88(. فوعد  ننجي 

حق: }وكذلك ننجي املؤمنني{.
التعريف مبنهج القرآن في سلوك املسلم

يقول الله تعالى: }إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
الصاحلات  يعملون  الذين  املؤمنني  ويبشر  أقوم 
أن لهم أجرا كبيرا{ )اإلس��راء: 9(. فقد أدرك 
السلف الصالح رحمهم الله أن من فقه العبادة 
تعلم أربع مسائل والتفقه فيها والعمل مبوجبها 
والصبر  إليه،  والدعوة  به،  والعمل  العلم،  وهي: 
الله  يقول  ال��ق��رآن،  منهج  ذل��ك  فيه،  األذى  على 
إال  لفي خسر  اإلن��س��ان  إن  ت��ع��ال��ى: }وال��ع��ص��ر 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق 
وتواصوا بالصبر{ قال اإلمام الشافعي -رحمه 
الله-: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، وهذه 

املسائل هي:
املسألة األولى: العلم: يقول الله تعالى: }قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا 
الله  ويقول  )ال��زم��ر: 9(.  األل��ب��اب{  أول��و  يتذكر 

إن  العلماءُ  عباده  اللَه من  يخشى  تعالى: }إمنا 
اإلمام  وترجم   .)28 )فاطر:  غفور{  عزيز  الله 
قبل  العلم  ب��اب  تعالى-:  الله  رحمه  البخاري- 
القول والعمل لقوله تعالى: }فاعلم أنه ال إله إال 
والله  الله واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات 
فبدأ   .)19 )محمد:  وم��ث��واك��م{  متقلبكم  يعلم 
»ومن  السنن:  وف��ي  والعمل«  القول  قبل  بالعلم 
سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا 

إلى اجلنة«، وأعظم العلم وأهمه ما يلي: 
أوال: العلم بحق الله سبحانه: فهناك من يخلط 
بني حق الله وحق العباد. فالله تعالى هو املعبود 
املسؤول املستعان به الذي يَُخاُف ويُحب ويُْرَجى 
ويُتوكل عليه ويُفرد بالعبادة. وقد أخذ الله علينا 
هذا العهد قبل الوجود: }وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
يوم  تقولوا  أن  شهدنا  بلى  قالوا  بربكم  ألست 
)األعراف:  غافلني{  ه��ذا  عن  كنا  إن��ا  القيامة 
نكرره  العهد  بهذا  اإلق��رار  وألزمنا   .)173-172
في كل صالة بفاحتة الكتاب: }إياك نعبد وإياك 
نستعني{ والله املختص بعلم الغيب: }قل ال يعلم 
من في السموات واألرض الغيب إال الله{ )النمل: 
65(، ولم يكن ذلك لغيره والله يأمر نبيه: }قل 
الغيب  الله وال أعلم  ال أقول لكم عندي خزائن 
وال أقول لكم إني ملك إن أتبع إال ما يوحى إلي{ 

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

تعريف الظلم
وقفات فقهية )12(

في قوله تعالى: }وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ )البقرة: 
يظن  من  وهناك  محله..  غير  في  الشيء  وضع  هو  الظلم  أوال:   .)57
أعظم  والله  الله،  يظلم  عمله  بسوء  العاصي  أو  املشرك  أو  الكافر  أن 
من ذلك، يقول الله تعالى: }وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ 
فهو  نفسه،  إال  يظلم  ال  والعاصي  واملشرك  فالكافر   .)57 )البقرة: 
الله  ويقول  لعذابه،  ويعرضها  الواسعة  الله  رحمة  من  نفسه  يحرم 
تعالى فيهم: }إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول 
من بعد ما تبن لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم{ 
)محمد: 32(، فمن أعظم الظلم الشرك: }يا بني ال تشرك بالله إن 

الشرك لظلم عظيم{ )لقمان: 13(. 
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قال  ولرسوله،  له  الطاعة  )األنعام: 50(، وجعل 
تعالى: }وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون{ 
فلله  والتقوى  اخلشية  وأم��ا   )132 عمران:  )آل 
وحده ال شريك له، قال تعالى: }ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون{ 
)النور: 52(. وأضاف اإليتاء إلى الله والرسول، 
قال تعالى: }وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا{ )احلشر: 7(. فليس ألحد أن يأخذ 
إال ما أباحه الرسول، أما العطاء فإنه لله يؤتي 
امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء؛ ولهذا كان 
] يقول في االعتدال من الركوع وبعد السالم: 
»اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، 
أي  عليه،  متفق  اجل��د«  اجل��د منك  ذا  ينفع  وال 
فإنه  وامللك(  واملال  )البخت  آتيته جدا وهو  من 
ال ينجيه منك إال اإلمي��ان والتقوى واإلخالص، 
وقال: }إنا إلى ربنا راغبون{ )القلم: 32(. ولم 
}فإذا  قوله:  نظير  وه��و  ورس��ول��ه،  هنا:  يقولوا 
)الشرح:  ف��ارغ��ب{  رب��ك  وإل��ى  فانصب  فرغت 
7-8( وبنينّ أن امللك واألم��ر كله لله: }ألم تعلم 
من  يعذب  واألرض  ال��س��م��وات  ملك  ل��ه  الله  أن 
يشاء ويغفر ملن يشاء والله على كل شيء قدير{ 
لغيره ش��يء، فعندما دعا  وليس  )امل��ائ��دة: 40(. 
تعالى:  الله  أن��زل  بعضهم  على  الله ]  رس��ول 
أو  يتوب عليهم  أو  األم��ر ش��يء  م��ن  ل��ك  }ليس 

يعذبهم فإنهم ظاملون{ )آل عمران: 128( وقول 
الله تعالى: }إنك ال تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين{ )القصص: 
تعالى:  قال  الله وحده،  فعلى  التوكل  وأما   .)56
}ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصير{ 
لهم  ق��ال  }ال��ذي��ن  تعالى:  وق��ال   ،)4 )املمتحنة: 
ل��ك��م فاخشوهم  ال��ن��اس ق��د ج��م��ع��وا  ال��ن��اس إن 
فزادهم إميانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل{ 
النبي  }يأيها  تعالى:  وق��ال   .)173 عمران:  )آل 
حسبك الله ومن اتبعك من املؤمنني{ )األنفال: 
املؤمنني  وح��س��ب  حسبك  وح���ده  ال��ل��ه  أي   ،)64
الذين اتبعوك، فالله وحده هو حسب كل مؤمن 
تعالى: }أليس  قال  كما  الكافي،  واحلسب:  به. 
ال��ل��ه ب��ك��اف ع��ب��ده{ )ال��زم��ر: 36(. ول��ل��ه تعالى 
والعبادات  فالدعاء  مخلوق،  فيه  يشركه  ال  حق 
واإلخ���الص وال��ت��وك��ل واخل���وف وال��رج��اء واحلج 
واإلنابة  والصدقة،  والصيام  وال��زك��اة  وال��ص��الة 
واالستغاثة،  واالستعاذة،  واالستعانة،  واحملبة، 
واستقبال  والنسك  وال��ذب��ح  والتضرع،  وال��ن��ذر، 
الكعبة والطواف بها، ال بغيرها، وغير ذلك من 
أنواع العبادة التي أمر الله بها تُصرف كلها لله 
تعالى وحده فهي حق لله وحده. وقد تفضل الله 
عن  الصحيحني  ففي  عليه،  حقا  لعباده  وجعل 
معاذ بن جبل [ قال: »كنت رديف النبي ] 
أت��دري ما حق  »يا معاذ،  على حمار، فقال لي: 
الله على العباد وما حق العباد على الله«؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم، قال: »حق الله على العباد أن 
على  العباد  وح��ق  شيئا،  به  يشركوا  وال  يعبدوه 
الله: أال يعذب من ال يشرك به شيئا«. قلت: يا 
رسول الله، أفال أبشر الناس؟ قال: »ال تبشرهم 

فيتكلوا« متفق عليه.
فأعظمه   :[ الرسول  بحق  العلم  ثانيا: 
اإلميان به وطاعته: }وما أرسلنا من رسول إال 
سنته  واتباع   .)64 )النساء:  الله{  ب��إذن  ليطاع 
وتقدميه  يعاديه  من  ومعاداة  يواليه  من  وم��واالة 
قال  كما  والنفس  وامل��ال  األه��ل  في احملبة على 
وإخوانكم  وأبناؤكم  آباؤكم  كان  إن  }قل  تعالى: 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجتارة 
إليكم  تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
يأتي الله بأمره والله ال يهدي القوم الفاسقني{ 
)التوبة: 24(، وفي الصحيحني أنه ] قال: »فو 
الذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعني« متفق عليه، 
تعالى: }وال��ل��ه ورسوله  ق��ال  م��رض��ات��ه،  وح��ق��ه: 
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني{ )التوبة: 62( 
العلم  بالبالغ حسب  به  االقتداء  املؤمنني  وعلى 
واالس��ت��ط��اع��ة، وامل��س��ؤول��ي��ة. وال��ص��الة والسالم 
الله  }إن  تعالى:  ق��ال  مشروعة  النبي ]  على 
آمنوا  الذين  يأيها  النبي  على  يصلون  ومالئكته 
 ،)56 )األح���زاب:  تسليما{  وسلموا  عليه  صلوا 
وفي الصحيح عن جابر بن عبدالله أن رسول الله 
] »قال: من قال حني يسمع النداء: »اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت محمدا 
الذي  محمودا  مقاما  وابعثه  والفضيلة  الوسيلة 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة« وفيه: »من 
صلى علينّ مرة صلى الله عليه بها عشرا«. ورفع 
الصوت في املساجد منهي عنه وفي مسجده ] 
أشد. واملشروع عند السالم عليه: السالم عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي تفسير ابن 
كثير )516/3( وغيره: عن احلسن بن احلسن بن 
علي شيخ احلسنيني في زمنه، أنه رأى قوما عند 
القبر فنهاهم وقال إن النبي ] قال: »ال تتخذوا 
قبري عيدا وال جتعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم 
أحمد،  رواه  تبلغني«  صالتكم  فإن  علينّ  فصلوا 
وروي أنه رأى رجال ينتاب القبر فقال: يا هذا 
ما أنت ورجل باألندلس منه إال سواء.ك ولهذا 
في  عليه  والسالم  الصالة  يكثرون  السلف  كان 
يجتمعون  يكونوا  ولم  واألزم��ن��ة.  األماكن  معظم 
ل��ق��راءة ختمة وال  غ��ي��ره، ال  ق��ب��ره ] وال  عند 
ب��ل ه��ذا كله من  إن��ش��اد قصائد وال نحو ذل��ك، 
في  يفعلون  والتابعون  الصحابة  كان  بل  البدع، 
املساجد من  املشروع في سائر  ما هو  مسجده 
وتعلم  واالعتكاف  لله  وال��دع��اء  والذكر  الصالة 
علموا  وقد  ذل��ك،  ونحو  وتعليمه  والعلم  القرآن 
أن النبي ] له مثل أجر كل عمل صالح تعمله 
أمته؛ فمن كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس 
به في الدنيا واآلخرة: }النبي أولى باملؤمنني من 
أنفسهم{ )األحزاب: 6(. فقد بلغ أمر الله ونهيه 



نفحات �إميانية

18

ن - 2011/3/14م
الفرق���ان  623 - 9 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

واحلالل  به  أمر  ما  الله  فدين  ووعيده،  ووع��ده 
وال��دي��ن ما شرعه،  واحل���رام ما حرمه  ما حلله 
وقد أمر الله مبتابعته فقال: }قل إن كنتم حتبون 
 )79 عمران:  )آل  الله{  يحببكم  فاتبعوني  الله 
وق��ول��ه ح��ق: }وم��ا ينطق ع��ن ال��ه��وى إن ه��و إال 
للناس  الله  وبعثه  )النجم: 4-3(،  يوحى{  وحي 
إليكم  الله  رس��ول  إن��ي  الناس  يأيها  كافة: }ق��ل 
للعاملني:  جميعا{� )األع��راف: 158( وهو رحمة 
)األنبياء:  للعاملني{  رحمة  إال  أرسلناك  }وم��ا 
107(. والرسول ] توفي ودينه باق، ال خير إال 
دل األمة عليه، وال شر إال حذرها منه، فأعظم 
خير ه��و توحيد ال��ل��ه، وأع��ظ��م ش��ر ه��و الشرك 
عزيز  أنفسكم  م��ن  رس��ول  ج��اءك��م  }لقد  بالله: 
رؤوف  باملؤمنني  عليكم  حريص  عنتم  ما  عليه 
رحيم{ )التوبة: 128(. وهو رسول بشر كسائر 
الرسل: }وما محمد إال رسول قد خلت من قبله 
أعقابكم  انقلبتم على  قتل  أو  أفإن مات  الرسل 
شيئا  ال��ل��ه  يضر  فلن  عقبيه  على  ينقلب  وم��ن 
 ،)144 عمران:  )آل  الشاكرين{  الله  وسيجزي 
وهو خامت النبيني: }ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخامت النبيني وكان الله 
بكل شيء عليما{ )األحزاب: 40(، أكمل الله به 
الدين فال يقبل من غيره بعد موته ] زيادة وال 
لكم دينكم{  أكملت  تعالى: }اليوم  لقوله  نقصا 

)املائدة: 3(.
ثالثا: العلم بحق اإلسالم واإلميان 

واإلحسان:
1- فحق اإلسالم واضح من التعريف باإلسالم 
وه���و االس��ت��س��الم ل��ل��ه ب��ال��ت��وح��ي��د واالن��ق��ي��اد له 
دين  وهو  وأهله،  الشرك  من  وال��ب��راءة  بالطاعة 
ال��ل��ه ودي���ن ال��رس��ل ول���ن يقبل م��ن أح���د سواه: 
}ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو 
 ،)85 )آل عمران:  اخلاسرين{  من  اآلخ��رة  في 

واإلمي��ان بأن الله أكمله، وأمت به نعمته ورضيه 
أكملت  }ال��ي��وم  تعالى:  الله  يقول  دي��ن��ا،  لعباده 
لكم  ورضيت  نعمتي  عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم 

اإلسالم دينا{ )املائدة: 3(.
2- وأم��ا حق اإلمي���ان: فالدين اس��م واق��ع على 
ك��ل��ه��ا، فالعمل  وال���ش���رائ���ع  اإلس�����الم واإلمي������ان 
قبوله  وش��رط  الله،  شرعه  ما  هو  بالصاحلات 
اإلميان: }ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن 
 .)112 )ط���ه:  ه��ض��م��ا{  وال  ظلما  ي��خ��اف  ف��ال 
والناس ليسوا سواء في اإلميان بل يتفاوتون فيه، 
الله  قال  باملعصية؛  وينقص  بالطاعة  يزيد  فهو 
إميانا{  فزادتهم  آمنوا  الذين  }فأما  وجل:  عز 
بالقول  ويبعد  يقرب  واإلمي���ان   .)124 )التوبة: 
واملعتقد: }هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم 

مبا يكتمون{ )آل عمران: 167(.
3- وأما حق اإلحسان: فهو »أن تعبد الله كأنك 
ت���راه، ف��إن ل��م تكن ت���راه ف��إن��ه ي���راك« ونتائجه 
أحسنوا  }ل��ل��ذي��ن  ت��ع��ال��ى:  ق��ول��ه  منها  عظيمة، 
الله:  ووص��ي��ة  )ي��ون��س: 26(،  وزي���ادة{  احلسنى 
}وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله 

يحب احملسنني{ )البقرة: 195(.
املسألة الثانية: العمل مبا علم به وهو املراد 
بقوله: }وعملوا الصاحلات{ وهنا أمور عدة:
1- أن اإلميان مرتبط بالعمل باإلسالم، يقول الله 
عز وجل: }إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
)األحقاف:  يحزنون{  وال هم  عليهم  فال خوف 

13( أي علموا فأمنوا فعملوا.
2- ال قبول لعمل إال بنية ومحلها القلب بالقصد 
واإلرادة، يقول الله تعالى: }من كان يريد العاجلة 
له  جعلنا  ثم  نريد  ملن  نشاء  ما  فيها  له  عجلنا 
جهنم يصالها مذموما مدحوا ومن أراد اآلخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا{ )اإلسراء: 18-19(. وفي الصحيحني 

عنه ]: »إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ 
ما نوى...« احلديث.

3- أن يكون العمل على علم وبصيرة فالدين مبني 
على أصلني: اإلخالص في عبادة الله وحده ال 
شريك له، وال يعبد إال مبا شرع ال بالبدع قال 
تعالى: }فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال 
)الكهف:  أح��دا{  ربه  بعبادة  صاحلا وال يشرك 
110(، ومن دعاء عمر [: اللهم اجعل عملي 
كله صاحلا واجعله لوجهك خالصا وال جتعل فيه 
قوله  بن عياض في  الفضيل  وقال  ألحد شيئا. 
تعالى: }ليبلوكم أيكم أحسن عمال{ )امللك: 2( 
إن العمل.. لن يقبل حتى يكون خالصا لله صوابا 

على السنة، وفق ما شرع الله.
امل��س��أل��ة ال��ث��ال��ث��ة: ال��دع��وة إل��ى م��ا علمه من 
احلق وعمل به: »وهو التواصي باحلق، ويقول 
الله تعالى: }قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
تعالي:  الله  ويقول   .)108 )يوسف:  املشركني{ 
}وم���ن أح��س��ن ق��وال مم��ن دع��ا إل��ى ال��ل��ه وعمل 
صاحلا وقال إنني من املسلمني{ )فصلت: 33(.

وهو  فيه  األذى  على  الصبر  ال��راب��ع��ة:  املسألة 
التواصي بالصبر، يقول الله تعالى: }أم حسبتم 
جاهدوا  الذين  الله  يعلم  وملا  اجلنة  تدخلوا  أن 
منكم ويعلم الصابرين{ )آل عمران: 142( ويقول 
الله تعالى: }ولقد ُكذبت رسل من قبلك فصبروا 
وال  نصرنا  أت��اه��م  حتى  وأوذوا  ُك��ذب��وا  م��ا  على 
مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ املرسلني{ 
)األن��ع��ام: 34(. ومن أق��وال اإلم��ام أحمد رحمه 
الله: احلمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى 
الهدى، ويصبرون منهم على األذى. فما أحسن 
أث��ره��م على ال��ن��اس، وأق��ب��ح أث��ر ال��ن��اس عليهم، 
وانتحال  الغالني،  الله حتريف  كتاب  عن  ينفون 
ألوية  عقدوا  الذين  اجلاهلني  وتأويل  املبطلني، 
مختلفون  فهم  الفتنة،  ع��ن��ان  وأط��ل��ق��وا  البدعة 
على  مجموعون  للكتاب،  مخالفون  الكتاب،  في 
مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي 
من  باملتشابه  يتكلمون  ع��ل��م،  بغير  ال��ل��ه  ك��ت��اب 
ال��ك��الم، وي��خ��دع��ون ج��ه��ال ال��ن��اس مب��ا يشبنّهون 

عليهم، فنعوذ بالله من فنت املضلني. انتهى.

اإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد 
واالنقياد له بالطاعة والبراء

 من الشرك وأهلة
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فضيلة الشيخ العالمة/ صالح بن غصون - رحمه اهلل تعالى –

– هذا  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  – رح��م��ه  ُس��ئ��ل   >
السؤال:

ف���ي ال��س��ن��ت��ن امل��اض��ي��ت��ن ن��س��م��ع بعض 
ال���دع���اة ي��دن��دن ح���ول م��س��أل��ة وسائل 
فيها  وي��دخ��ل��ون  املنكر  وإن��ك��ار  ال��دع��وة 
واملسيرات  واالغ���ت���ي���االت،  امل��ظ��اه��رات 
اجلهاد  ب��اب  ف��ي  بعضهم  أدخلها  ورمب���ا 

اإلسالمي.
أ- نرجو بيان ما إذا كانت هذه األمور من 
نطاق  في  تدخل  أم  الشرعية  الوسائل 

البدع املذمومة والوسائل املمنوعة؟
ب - نرجو توضيح املعاملة الشرعية ملن 
يدعو إلى هذه األعمال، ومن يقول بها 

ويدعو إليها؟
فأجاب – رحمه الله -:

باملعروف  األمر  أن  معروف  الله:  »احلمد 
وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر وال���دع���وة واإلرش�����اد 
الله  ، ولكن  الله عز وج��ل  من أص��ل دي��ن 
العزيز:  كتابه  محكم  في  ق��ال  وع��ال  جال 
واملوعظة  باحلكمة  ربك  سبيل  إلى  }أدُع 
وج��ادل��ه��م بالتي ه��ي أح��س��ن{ ومل��ا أرسل 
-ع��ز وج��ل- موسى وه���ارون إل��ى فرعون 
أو  يتذكر  لعله  لينا  ق��والً  له  ق��ال: }فقوال 
وأمر  باحلكمة  ج��اء  وال��ن��ب��ي]  يخشى{ 
يتحلى  وأن  احلكمة  الداعية  يسلك  ب��أن 
ب��ال��ص��ب��ر، ه���ذا ف���ي ال���ق���رآن ال��ع��زي��ز في 
سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم: 
}والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين 
باحلق  وتواصوا  الصاحلات  وعملوا  آمنوا 
وتواصوا بالصبر{، فالداعي إلى الله عز 
املنكر  باملعروف والناهي عن  وجل واآلمر 

عليه أن يتحلى بالصبر وعليه أن يحتسب 
يتحمل  أن  أي��ض��اً  وعليه  وال��ث��واب  األج��ر 
ف��ي سبيل  ي��ن��ال��ه  م��اق��د  أو  يسمع  م��اق��د 
دع��وت��ه، وأم��ا أن اإلن��س��ان يسلك مسلك 
العنف أو أن يسلك مسلك -والعياذبالله- 
أذى الناس أو مسلك التشويش أو مسلك 
الكلمة،  وت��ف��ري��ق  وال��ن��زاع��ات  اخل��الف��ات 
دعوة  أص��ل  وه��ي  أم���ور شيطانية  ف��ه��ذه 
اخل���وارج _ ه��ذه أص��ل دع��وة اخلوارج، 
هم الذين ينكرون املنكر بالسالح وينكرون 
التي اليرونها وتخالف معتقداتهم  األمور 
الناس  وبتكفير  ال��دم��اء  وبسفك  بالقتال 
أم��ور، ففرق بني دعوة  إلى ذلك من  وما 
وبني  الصالح  وسلفنا  النبي]  أصحاب 
دع��وة اخل��وارج ومن نهج منهجهم وجرى 
باحلكمة  ال��ص��ح��اب��ة  دع�����وة  م���ج���راه���م، 
وباملوعظة وببيان احلق وبالصبر وبالتحلي 
واحتساب األجر والثواب، ودعوة اخلوارج 
وتكفيرهم  دمائهم  وسفك  الناس  بقتال 
وتفريق الكلمة ومتزيق صفوف املسلمني، 

هذه أعمال خبيثة، وأعمال محدثة.
واألول���ى ال��ذي��ن ي��دع��ون إل��ى ه��ذه األمور 
الظن،  بهم  ويساء  عنهم  ويُبعد  يُجانبوَن 
اجلماعة  املسلمني،  كلمة  ف��رق��وا  ه���ؤالء 
رحمة والفرقة نقمة وعذاب والعياذ بالله، 
اخلير  على  واح���د  بلد  أه��ل  اجتمع  ول��و 
ل��ك��ان لهم  واج��ت��م��ع��وا ع��ل��ى كلمة واح����دة 

مكانة وكانت لهم هيبة.
وشيع،  أح�����زاب  اآلن  ال��ب��ل��د  أه����ل  ل��ك��ن 
األعداء  عليهم  ودخ��ل  واختلفوا  مت��زق��وا 
بعض،  ع��ل��ى  بعضهم  وم���ن  أنفسهم  م��ن 

هذا مسلٌك بدعي ومسلك خبيث ومسلك 
مثلما تقدم أن جاء عن طريق الذين شقوا 
علي  املؤمنني  أمير  قاتلوا  والذين  العصا 
وم��ن معه  الله عنه  أب��ي طالب رض��ي  بن 
من الصحابة وأهل بيعة الرضوان؛ قاتلوه 
يريدون اإلصالح وهم رأس الفساد ورأس 
البدعة ورأس الشقاق، فهم الذين فرقوا 
كلمة املسلمني وأضعفوا جانب املسلمني، 
وهكذا أيضاً حتى الذين يقول بها ويتبناها 
أن  ويجب  املعتقد  سيئ  فهذا  ويحسنها 

يبتعد عنه.
وأعلم والعياذ بالله أنه شخٌص ضاٌر ألمته 
والكلمة  بينهم  م��ن  ه��و  ومل���ن  وجل��ل��س��ائ��ه 
وداعيا  ب��ن��اء  ع��ام��ل  املسلم  ي��ك��ون  احل���ق، 
احلق،  وي��ق��ول  مت��ام��اً  ل��ه  وملتمسا  للخير 
وباللني ويحسن  بالتي هي أحسن  ويدعو 
مناٌل  ال��ك��م��ال  أن  ويعلم  ب��إخ��وان��ه،  ال��ظ��ن 
لو  وأن  النبي]  هو  املعصوم  وأن  صعب 
فلو  منهم،  أحسن  يأتي  ل��ن  ه��ؤالء  ذه��ب 
ذهب هؤالء الناس املوجودون سواء منهم 
أم  العلم  طلبة  أم  امل��س��ؤول��ون  أم  احل��ك��ام 

الشعب، لو ذهب هذا كله. 
جلاء أسوأ منه فإنه اليأتي عاٌم إال والذي 
بعده شٌر منه، فالذي يريد من الناس أن 
يكونوا  أن  أو  الكمال  درج���ة  إل��ى  يصلوا 
هذا  والسيئات،  األخطاء  من  معصومني 
إنسان ض��ال، وه��ؤالء هم اخل���وارج، وهم 
وآذوه��م، وهذه  الناس  كلمة  فرقوا  الذين 
واجلماعة  السنة  ألهل  املناوئني  مقاصد 
واملعتزلة  واخل��وارج  الرافضة  من  بالبدع 

وسائر ألوان أهل الشر والبدع. 

االغتياالت واملسيرات مسلك بدعي خبيث
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ال�سعودية

في  به  النبي]  توصية  اجلماعة مما عظم 
مواطن عامة وخاصة ، مثل قوله]: »يد الله 

مع اجلماعة« رواه الترمذي.
الله  من طاعة لقي  ي��داً  وقوله]: »من خلع 
يوم القيامة ال حجة له ومن مات وليس في 

عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« رواه مسلم.
وقوله]: »إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد 
أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه 

بالسيف كائناً من كان« رواه مسلم.
ووحدة  الكلمة  باجتماع  الوصية  وما عظمت 
مصالح  من  ذل��ك  على  يترتب  ملا  إال  الصف 
ك���ب���رى، وف����ي م��ق��اب��ل ذل����ك مل���ا ي��ت��رت��ب على 
العقالء،  يعرفها  عظمى  مفاسد  من  فقدها 

ولهاشواهدها في القدمي واحلديث .
ولقد أنعم الله على أهل هذه البالد باجتماعهم 
ال  والسنة،  الكتاب  ه��دي  على  قادتهم  ح��ول 
يفرق بينهم، أو يشتت أمرهم تيارات وافدة، 
امتثاالً  امل��ت��غ��اي��رة  منطلقاتها  لها  أوأح����زاب 
لقوله سبحانه: }منيبني إليه واتقوه وأقيموا 
الذين  من  املشركني،  من  تكونوا  وال  الصالة 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب مبا لديهم 

فرحون{ )الروم:32-31(.
الهوية  امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى ه����ذه  وق����د ح��اف��ظ��ت 
وأخذها  وتطورها،  تقدمها  فمع  اإلسالمية 
ولن  ل��م  فإنها  امل��ب��اح��ة،  الدنيوية  ب��األس��ب��اب 
وافدة  بأفكار  الله وقدرته -  تسمح - بحول 
من الغرب أو الشرق تنتقص من هذه الهوية 

أو تفرق هذه اجلماعة.
أه��ل هذه  ال��ل��ه ع��ز وج��ل على  م��ن نعم  وإن 
أن شرفهم بخدمة  ومحكومني  البالد حكاماً 
احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني - ال��ذي��ن ول���ه احلمد 
والفضل سبحانه - يناالن الرعاية التامة من 
حكومة اململكة العربية السعودية عماًل بقوله 

»احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على 
آل��ه وصحبه  وعلى  األم��ني  ورس��ول��ه  عبدالله 

أجمعني أما بعد:
العلماء  على   - وج��ل  ع��ز   - الله  أخ��ذ  فلقد 
ال��ع��ه��د وامل��ي��ث��اق ب��ال��ب��ي��ان ق���ال س��ب��ح��ان��ه في 
الذين  ميثاق  الله  أخ��ذ  }وإذ  ال��ك��رمي:  كتابه 
أوتوا الكتب لتبيننه للناس وال تكتمونه{ )آل 
الذين  عمران: 187(. وق��ال جل وع��ال: }إن 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 
الله  يلعنهم  أولئك  الكتب  للناس في  بيناه  ما 

ويلعنهم الالعنون{ )البقرة: 159(.
الفنت  أوق��ات  العلماء في  البيان على  ويتأكد 
واألزم����ات؛ إذ ال يخفى م��ا ي��ج��ري ف��ي هذه 
األي����ام م��ن أح����داث واض��ط��راب��ات وف���نت في 
كب���ار  هيئ���ة  وإن  العالم،  من  أنحاءمتفرقة 
لعموم   - وج��ل  ع��ز   - الله  تسأل  إذ  العلماء 
العافية واالستقرار واالجتماع على  املسلمني 
احلق حكاماًَ ومحكومني ، لتحمد الله سبحانه 
علىما من به على اململكة العربية السعودية 
كتاب  على  وتوحد صفها  كلمتها  اجتماع  من 
الله] في ظل  الله عز وج��ل، وسنة رس��ول 
الله  الشرعيةأدام  بيعتها  لها  حكيمة  قيادة 
هذه  لنا  ال��ل��ه  وح��ف��ظ  وت��س��دي��ده��ا،  توفيقها 

النعمة وأمتها.

وإن احملافظة على اجلماعة من أعظم أصول 
اإلسالم ، وهو مما عظمت وصية الله تعالى 
 ، تركه  م��ن  ذم  وعظم  العزيز،  كتابه  ف��ي  ب��ه 
الله  بحبل  }واعتصموا  وع��ال:  جل  يقول  إذ 
جميعاً وال تفرقوا واذك��روا نعمت الله عليكم 
قلوبكم فأصبحتم  بني  فألف  أع��داًء  كنتم  إذ 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبني الله لكم اياته لعلكم 

تهتدون{ )آل عمران: 103(.
تفرقوا  كالذين  تكونوا  }وال  سبحانه:  وق��ال 
وأولئك  البينات  جاءهم  ما  بعد  واختلفوامن 
لهم عذاب عظيم{ )آل عمران: 105(، وقال 
وكانوا  دينهم  ف��رق��وا  ال��ذي��ن  ذك���ره: }إن  ج��ل 
شيعا لست منهم في شي إمنا أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم مبا كانوا يفعلون{ )األنعام: 159(.

وه�����ذا األص�����ل ال�����ذي ه���و احمل���اف���ظ���ة على 

من  السعودية  العربية  اململكة  في  العلماء  كبار  هيئة  حذرت 
»لإلصالح  أن  مؤكدًة  املنحرفة«،  واحلزبية  الفكرية  »االرتباطات 

والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب املصلحة ويدرأ املفسدة«.
حرمة  »على  األحد  اليوم  أصدرته  لها  بيان  في  الهيئة  وأكدت 
الذي  الشرعي  »األسلوب  أن  موضحًة  البالد«،  هذه  في  املظاهرات 
يحقق املصلحة، وال يكون معه مفسدة، هو املناصحة وهي التي سنها 
النبي]، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان«. وفيما يلي 

نص البيان: 

»هيئة كبار العلماء« بالسعودية تؤكد 
على حرمة المظاهرات 

إن المحافظة على 
الجماعة من أعظم أصول 

اإلسالم ، وهو مما 
عظمت وصية اهلل تعالى 

به في كتابه العزيز
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سبحانه: }وإذ جعلنا البيت مثابةللناس وأمناً 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
للطائفني  بيتي  طهرا  أن  وإسماعيل  إبراهيم 

والعاكفني والركع السجود{ )البقرة: 125(.
وقد نالت اململكة بهذه اخلدمة مزية خاصة 
املسلمني  قبلة  فهي  اإلس��الم��ي،  ال��ع��ال��م  ف��ي 
كل  من  يؤمونها  واملسلمون  احلرمني،  وب��الد 
حدب وصوب في موسم احلج حجاجاً وعلى 

مدار العام عماراً وزواراً .
وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع 
الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل 
قيادة حكيمة، فإنها تدعو اجلميع إلى بذل كل 
األسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق األلفة، 
وحتذر من كل األسباب التي تؤدي إلى ضد 
وجوب  على  تؤكد  املناسبة  بهذه  وه��ي  ذل��ك، 
التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، 
والتناهي عن اإلثم والعدوان، وحتذر من ضد 

ذلك من اجلور والبغي، وغمط احلق.
كما حتذر من االرتباطات الفكرية واحلزبية 
جماعة  البالد  ه��ذه  في  األم��ة  إذ  املنحرفة؛ 
الصالح  السلف  عليه  مب��ا  متمسكة  واح���دة 
أئ��م��ة اإلس���الم قدمياً  وت��اب��ع��وه��م، وم��ا عليه 
واملناصحة  اجل��م��اع��ة  ل�����زوم  م���ن  وح���دي���ث���اً 
وإشاعتها،  العيوب  اختالف  وعدم  الصادقة، 
اخلطأ  ووج��ود  الكمال،  بعدم  االع��ت��راف  مع 
وأهمية اإلصالح على كل حال وفي كل وقت.

مقام  م��ن  للنصيحة  ت��ق��ررم��ا  إذ  الهيئة  وإن 
»الدين  النبي]:  ق��ال  الدين حيث  في  ع��ال 
النصيحة« قيل ملن يا رسول الله؟ قال]: »لله 
وعامتهم«  املسلمني  وألئمة  ولرسوله  ولكتابه 

رواه مسلم.
ومع أنه من أكد من يناصح ولي األمر حيث 
قال]: »إن الله يرضى لكم ثالثاً، أن تعبدوه، 
وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله الله 

أمركم« رواه اإلمام أحمد.
والنصيحة  ل��إص��الح  أن  ت��ؤك��د  الهيئة  ف��إن 
أسلوبها الشرعي الذي يجلب املصلحة ويدرأ 
تهويل  فيها  بيانات  بإصدار  وليس  املفسدة، 
وإثارة فنت وأخذ التواقيع عليها، ملخالفة ذلك 
ما أمر الله عز وجل به في قوله جل وعال: 
}وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا 
به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال فضل الله 
عليكم ورحمته ال تبعتم الشيطان إال قلياًل{ 

)النساء: 83(.
قائمة  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  اململكة  أن  ومب��ا 
اجلماعة  ولزوم  والبيعة  والسنة  الكتاب  على 
ال  فيها  والنصيحة  اإلص���الح  ف��إن  وال��ط��اع��ة 
التي  واألساليب  والوسائل  باملظاهرات  تكون 
قرره  ما  وه��ذا  اجلماعة،  وتفرق  الفنت  تثير 
علماء هذه البالد قدمياً وحديثاً من حترميها، 

تؤكد على حرمة  إذ  والهيئة  منها.  والتحذير 
امل��ظ��اه��رات ف��ي ه��ذه ال��ب��الد، ف��إن األسلوب 
يكون  وال  املصلحة،  يحقق  ال���ذي  ال��ش��رع��ي 
سنها  التي  وهي  املناصحة  هو  مفسدة،  معه 
النبي، وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم 

بإحسان.
اجلهات  اضطالع  أهمية  على  الهيئة  وتؤكد 
كما  بواجبها  والتنفيذية  والرقابية  الشرعية 
والة  وتوجيهات  الدولة  أنظمة  بذلك  قضت 

أمرها ومحاسبة كل مقصر.
والله تعالى نسأل أن يحفظ بالدنا وبالد 
املسلمني من كل سوء ومكروه، وأن يجمع 
بيننا،  كلمتنا على احلق، وأن يصلح ذات 
احلق  يرينا  وأن  ال��س��الم،  سبل  ويهدينا 
ح��ق��اً، وي��رزق��ن��ا إت��ب��اع��ه، وي��ري��ن��ا الباطل 
باطاًل، ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضال 
املسلمني، وهو املسؤول سبحانه أن يوفق 
والبالد،  العباد  فيه صالح  ملا  األم��ر  والة 
إن��ه ول��ي ذل��ك وال��ق��ادر عليه، وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني .
العلماء  كبار  هيئة  رئيس  العلماء  كبار  هيئة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ. 
بن محمد  املنيع. صالح  بن سليمان  عبدالله 
اللحيدان. الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. 
الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. 
التركي.  احملسن  عبد  ب��ن  عبدالله  الدكتور 
الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. الدكتور 
أحمد بن علي سير املباركي. الدكتور صالح 
بن  عبدلله  الدكتور  حميد.  ب��ن  عبدالله  ب��ن 
محمد املطلق. الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
عبدالرحمن  ب���ن  ص��ال��ح  ال��ش��ي��خ  ال��ع��ي��س��ى. 
احلصني. الشيخ عبدالله بن محمد ابن خنني. 
اخلضير.  عبدالله  ب��ن  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  الشيخ.  آل  حسن  بن  محمد  الشيخ 
الدكتور  الباحسني.  عبدالوهاب  بن  يعقوب 
بن  محمد  الدكتور  حكمي.  عباس  ب��ن  علي 
محمداملختار محمد. الدكتور قيس بن محمد 

آل الشيخ مبارك .
بيان من هيئة كبار العلماء في اململكة 
العربية السعودية بتاريخ1432/4/1ه�.
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حوار: عالء الدين مصطفى

تربية  العادي  املسلم  يستطيع  كيف   >
أبنائه على األخالق اإلسالمية في ظل 

االنفالت اإلعالمي املوجود اآلن؟
فيها  نبتدئ  ال  التربية  بداية  ب��أن  لنتفق   <
اإلع��ام بشتى ص��وره حينما  ملواجهة  فقط 

بترسيخ  تبدأ  لكن  فاسدة،  مادة  علينا  يبث 
ق��ي��م وأخ��اق��ي��ات ف��ي ال��ط��ف��ل م��ن��ذ نعومة 
والوضوح،  الصدق  قيم  ذلك  ومن  أظفاره، 
ب��ال��ص��اة، وال���رك���ون إل���ى الرفقة  وال��ت��ع��ل��ق 
ال��ف��راغ بالنافع،  ال��ص��احل��ة، وش��غ��ل أوق���ات 

واالل���ت���ح���ام م���ع ش���ب���اب امل��س��ج��د، م���ع بث 
وبعد  األس��ري،  والتواصل  احلنان  جلرعات 
ذل��ك ل��ن يجد ال��ش��اب ال��وق��ت ال��ف��ارغ الذي 

ميلؤه في مشاهدة الفضائيات.
مشاهدة  م��ن  منعه  يعني  ال  ه��ذا  وبالطبع 
إلى  يتوجه  األم���ر  لكن  إع��ام��ي،  ش��يء  أي 
بالنافع  تنشغل  لم  إذا  منشغلة؛  النفس  أن 
حتما ستتوجه إلى ما يكون بقربها ولو كان 

ضارا. 
وإذا  األس���رة،  صلحت  ال��ف��رد  صلح  إذا   >

الفتيات الالهثات وراء الموضة يحتجن إلى محاضرات 
واالحتواء األسري البعيد عن التفلت أو التقييد

الشيخ راشد العليمي في حوار مع )الفرقان(:

بوزارة  واخلطيب  اإلم��ام  العليمي  راشد  الشيخ  شدد 
األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ب��ال��ك��وي��ت على 

منذ  الطفل   وأخالقيات  قيم  ترسيخ  ض��رورة 
ن��ع��وم��ة أظ���ف���اره، وح���ث ال��ش��ي��خ ع��ل��ى قيم 

بالصالة،  وال��ت��ع��ل��ق  وال����وض����وح  ال���ص���دق 
وشغل  الصاحلة،  الرفقة  إل��ى  وال��رك��ون 

وااللتحام  ب��ال��ن��اف��ع،  ال���ف���راغ  أوق�����ات 
ب��ث جلرعات  م��ع  م��ع ش��ب��اب املسجد، 

احلنان والتواصل األسري.
وي���رى  أن ارت��ف��اع نسبة ال��ط��الق في 
التوعية  ن��ق��ص  إل���ى  ي��ع��ود  اخل��ل��ي��ج 
ال���زواج،  ب��أم��ور  يتعلق  فيما  األس��ري��ة 

في  ان��ع��دام��ه  أو  ال��ن��اص��ح،  قلة  مبعنى 
تكوين املستشار حلل املشكالت.

املوضة  وراء  الالهثات  الفتيات  إن   وق��ال: 
ي��ح��ت��ج��ن إل����ى م���ح���اض���رات ول����ق����اءات وإل���ى 

االحتواء األسري البعيد عن التفلت أو التقييد، 
مع وضوح هدف الفتاة في احلياة، ومعيشتها وفق 

امل��ع��ق��ول ف��ي أم��وره��ا. وب��ن أن زي���ادة اإلمي���ان والتعلق 
بالله، والتوكل عليه، وتعزيز قيمتي الصبر والرضا بقضاء 

الناصح املرشد األمن، كل  القلب، ووجود  الله وقدره مسبقا في 
هذه االشياء تساعد اإلنسان في التغلب على القلق والتوتر.

والفضائيات  بالقرآن  والعالج  الشرعية  الرقية  عن  العليمي  الشيخ  وحتدث 
غير امللتزمة، وكيف ميكن تكوين أسرة صاحلة تفيد املجتمع وتنشر الفضيلة 

بن الناس!  وهذا نص احلوار:
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ص��ل��ح��ت األس����رة ص��ل��ح امل��ج��ت��م��ع، كيف 
أس������رة ص���احل���ة تفيد  ت���ك���وي���ن  مي���ك���ن 

املجتمع وتنشر الفضيلة بن الناس؟ 
> ميكن تكوين هذا األمر من خال تعزيز 
واملتعلقة  األس��رة  داخ��ل  في  الهادفة  القيم 
في  يتعلم  ح��ن  فالولد  اخل��ارج��ي��ة،  بالقيم 
أسرته الوالء واالنتماء ألسرته وعائلته، ومن 
قيمة  سيعطيه  فهذا  بالوالدين،  البر  خال 
األب  تكرار  لكثرة  بوطنه  بالتعلق  أخاقية 
لفضل بلده والنعمة املباركة التي حباهم بها 
سعيدة  أس��رة  وجعلهم  بلدهم  في  الرحمن 
مترابطة آمنة، فيزداد التعلق بوطنه من بعد 
تعلقه بأسرته، أما إذا كانت األسرة مفككة، 
والولد ال يجد القدوة الصاحلة واملربية له 
فلن يجدها في بلد يتأفف من داخله على 
نفسه ويريد أن يظهر التسخط على حالته 
أو  باملعروف  ذل��ك  بعد  السيئة  االجتماعية 
البذل لوطنه، لكننا سنجده ينفس عن كبت 
داخلي مليء باالنتقام من جو األسرة وذلك 
بالتكسير والتخريب، ومثله إذا كان األب لم 
ال��والء للوطن في نفوس أوالده؛  يعزز قيمة 
الولد لن  ألنه متعلق مبوضع آخر، فسنجد 
موضعه  في  االستقرار  مفهوم  فيه  يترسخ 
ألن���ه ي��ري��د ب��ع��د زم���ن ال ي��ع��ل��م م��ت��ى يحن 
االنتقال إلى موضع آخر، فحتما لن يحافظ 
يعيش  ال���ذي  البلد  ف��ي  ممتلكات  أي  على 
للفضائل  نشرا  منه  جن��د  ول��ن  مؤقتا،  فيه 
أسرته  يتعلم من  لم  الهادفة ألنه  القيم  وال 

املتشرذمة أي نافع.
< اإلحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة 
وجهة  م���ن  اخل��ل��ي��ج،  دول  ف���ي  ال���ط���الق 

نظرك ما السبب وراء ذلك؟ 
> األسباب كثيرة، وكل صاحب هم سيلتفت 
إلى ما أحاط به من هموم، لكن ميكن إيجاز 
األسباب بأنها لرمبا تكون من جانب نقص 
الزواج،  بأمور  يتعلق  فيما  األسرية  التوعية 
تكوين  في  انعدامه  أو  الناصح،  قلة  مبعنى 
املستشار حلل املشكات، أو لرمبا من تأثير 
األزواج؛ مما  أح��د  ف��ي شخصية  ال��وال��دي��ن 
يجعل الولد بن أمرين: ضعف الشخصية، 

اخللق  سيئ  حتى  أو  والعصبية،  البخل  أو 
ق���وال وف��ع��ا، وه���ذا ال ي��ت��وج��ه إل���ى الرجل 
إلى  تتوجه حتى  األسباب  ولكن هذه  وحده 
األنثى، وكل تلك األسباب لألسرة دور كبير 
في حسم مادة اخلاف بشأنها أو تأجيجه، 
من  الزوجية  الثقافة  موضوع  أن  أغفل  وال 
ملؤه  قد مت  السن  كبار  مع  اجللوس  خ��ال 
من قبل الفضائيات والتمثيليات التي جترح 

وال تداوي.
< ه��ل م��ن األف��ض��ل أن مننع أوالدن���ا من 
أم  امللتزمة  غير  الفضائيات  مشاهدة 

نتركهم ونراقبهم؟ 
> القضية ليست في املنع أو الترك ابتداء، 
وهي والله التي نريدها، ولكنها ماذا ترسخ 
في نفوسنا؟ فحن ينشأ الصغير على معرفة 
الضار،  من  له  والنافع  احلسن،  من  القبيح 
بيته،  محيط  في  له  احلسنة  القدوة  ويجد 
وأيضا في محيط العائلة واألرحام، فسينشأ 
األخاقية  القيم  م��ن  واض��ح��ة  طبيعة  على 
التي تنبذ كل قبيح وعيب، ولكن اخلشية مما 
البدائل  إيجاد  غير  من  واملنع  الكبت  يولده 
املعاصرة  املفاهيم  أن  وخصوصا  النافعة، 
احلصول  سهولة  مع  كبيرة،  بصورة  تغيرت 
عشرين  من  ك��ان  وم��ا  مرئية،  معلومة  على 
سنة يعد عيبا أصبح اآلن من العرف املقبول 

عند طائفة من الناس.
القلق  اإلن���س���ان ع��ل��ى  ي��ت��غ��ل��ب  ك��ي��ف   >
وال��ت��وت��ر ال����ذي ي��ص��ي��ب ال��ك��ث��ي��ري��ن من 

كثرة مشكالت احلياة؟
أع��ج��ب إال من  كلها احل��ي��اة، فما  »ت��ع��ب   <
راغب في ازدي��اد«.. وال بد للهموم أن تأتي 
ل��إن��س��ان؛ ألن���ه ع��ب��ارة ع��ن ج��س��د تصيبه 

األوجاع الظاهرية، وروح تزعجها األمراض 
كيفية  إل��ى  تتوجه  القضية  لكن  النفسية.. 
التعامل واملواجهة مع ما يقدم عليها، أي ما 
الواقية من عدم استبداد األمراض  املناعة 
اجلميع  ول��ع��ل  وال��ن��ف��س؟  بالقلب  النفسية 
والتعلق  اإلمي��ان  زي��ادة  قضية  في  يوافقني 
تأتي  أال  ينبغي  وه��ي  عليه،  والتوكل  بالله، 
عليها،  املسلم  يتربى  ولكن  املشكلة..  بعد 
الصبر  قيمتي  لتعزز  أظ��ف��اره،  نعومة  منذ 
والرضا بقضاء الله وقدره مسبقا في قلبه، 
ومن بعد ذلك وجود الناصح املرشد األمن 
حوله الذي يزيح بعذب قوله ورائع عباراته 
عن  أغفل  وال  النفوس،  على  مثقلة  هموم 
شغل النفس بالنافع واملفيد لها، فالنفس ال 
إلى شيء، واخلشية من ركون  تلفت  أن  بد 
ظلمة  في  قابعا  ويكون  غرفته  في  اإلنسان 
الليل مع وحشة املصيبة فا يجد إال قتا 

للنفس بعد حن وليس عاجا للهموم.
بالقرآن، كيف  العالج  انتشر موضوع   >

ترى ذلك؟ 
> ل��ي��س ف���ي ه���ذا م���ن ج���دي���د؛ ألن���ه واقع 
الغريب  لكن  النبوة،  زم��ن  منذ  به  ومعمول 
الناس  بعض  استحدثه  م��ا  فيه  واجل��دي��د 
إم��ا حلاجة  ال��ن��اس،  خل���داع  سبيا  وجعله 
بلوغ  في  وتفننوا  م��ادي،  كسب  أو  شهوانية 
ذلك، وما يقدمونه للمرضى الذين يترقبون 
أي شيء يكون سبيا لعاجهم من أمراض 
نفسية أو شيطانية أو حتى وهما ظنوا أنه 
يلغي هذا  امل��رض، وهناك من يريد أن  من 
التداوي الرباني بحجة وجود املعالج السيئ! 
اخلاطئة  املمارسة  كانت  متى  منذ  وأق���ول 
بالضرب  أليس  الصحيح؟  إلغاء  إلى  سبيا 
أهل  بيان  مع  وقمعهم  املبطلن  أي��دي  على 
احلق والرقية الشرعية الصحيحة تصحيحا 

وتوضيحا للمسار الشرعي املبارك؟
< وم����اذا ع��ن ال��رق��ي��ة ال��ش��رع��ي��ة، وهل 

يستطيع أي أحد أن يقوم بها؟ 
بها،  ي��ق��وم  أن  مسلم  ك��ل  يستطيع  ن��ع��م   <
فالنبي] لم يجعل لها نوعا من البشر أو 
رجاال يتميزون بها، فاملريض مظلوم، ودعوة 

زيادة اإليمان والتعلق 
باهلل وتعزبز قيمتي 

الصبر والرضا أشياء 
تساعد في التغلب 
على القلق والتوتر
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سبحانه  العزة  رب  عند  مستجابة  املظلوم 
الشرعية  واألذك����ار  األوراد  واآلن  وت��ع��ال��ى، 
واملسلمة  املسلم  واضحة ومطبوعة مبقدور 
التحصن بها، مع حفظ النفس من املعاصي..
ولذا أقول: القضية ابتداء تعزيز الثقة بالله، 
وبعدها  املعصية  من  للنفس  ثم حفظ  ومن 

التمسك بأعظم ساح وهو الدعاء.
< اإلعالم اإلسالمي متهم بأنه ال يصل 
هذا  على  توافق  هل  الناس،  قلوب  إلى 

الرأي؟
> أوافق على هذا القول من جانب أنه إعام 
ناشئ، يحتاج إلى دربة وتفنن في بث املادة 
باملال،  عليه  التقصير  عدم  مع  اإلعامية، 
والتكنولوجيا  التقنيات  أح��دث  مواكبة  مع 
فقط،  ص��وت  عن  نتكلم  فلسنا  اإلعامية، 
والصوت،  الصوت  إلى  تطلع  الناس في  بل 
وحتى املؤثرات السمعية، وكيفية نقل اخلبر 

واملسابقة في بثه للناس. 
اآلن  أصبح  الكويتي  اخل��ي��ري  العمل   >
احلكومة،  ب��ه  وتشيد  مؤسسيا،  عمال 
ف��ه��ل ال���دع���وة ه���ي ال��ت��ي ت��ف��ي��د العمل 

اخليري أم هو الذي يفيد الدعوة؟ 
> كاهما توأم لآلخر، فا دعوة إال باملال 
باقتناع  إال  خيرياً  عمل  وال  الرجال،  وجهد 
الناس بصدق أهل الدعوة ووضوح أمرهم، 

الواضح  النبراس  النبي]  سيرة  في  ولنا 
واملنهج العملي في كيفية تأصيل هذا املفهوم 
من جانب الدعوة حينما أرسل معاذ بن جبل 
وكيف  للدعوة،  األشعري  موسى  وأبا  وعليا 
استفاد من مال الصحابة كأبي بكر وعثمان 
وطلحة في تعزيز الدعوة، فالقضية اآلن هي 
في كيفية االستفادة من النظريات اإلدارية 
في نشر الدعوة والتفنن في بثها بن العامة، 
وكل هذا البد أن يسبقه الدعاء بنيل التوفيق 

من الله سبحانه.
< ماذا تقول للشباب الغارق في امللذات 

والشهوات؟
> هذا الشاب املنهك بشهوته يحتاج أوال إلى 
الصادق معه في الدعوة والدعاء، ومن يكون 
عليه حنونا مشفقا عليه من جهل ما يفعله، 
فإذا كسب هذا املعالج له الثقة معه بحسن 

الرفقة، فسيجد الطريق ميسرا في عاجه 
له  وأن��ه ال مصير  فيه  وق��ع  ما  وبيان خطأ 
نافع في حياته، فضا عن املصير املؤلم في 

اآلخرة. 
توجهها  أن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ة  م���ا   >

للشباب؟
االستفادة  ع��ل��ى  بحرصهم  ه��ي  الكلمة   <
غنموا  فماذا  ثانية،  م��رة  يعود  لن  زم��ن  من 
تنمية  اللبيب من استفاد في  منه؟ فالعاقل 
هواية ما فأصبح خبيرا فيها، وعرف كيف 
يستثمرها لتدر له ربحا ماديا أو معنويا في 

حياته. 
وراء  الالهثات  للفتيات  تقول  وم��اذا   >

املوضة؟
يكّن  أن  منهن  نتوقع  اللواتي  الفتيات  أما   <
املربيات لألجيال القادمة، فهن يحتجن إلى 
محاضرات ولقاءات أوسع مما تكون للشباب، 
األسري  االحتواء  إلى  حتتاج  ابتداء  فالفتاة 
وضوح  م��ع  التقييد،  أو  التفلت  ع��ن  البعيد 
املعقول  وف��ق  ومعيشتها  احلياة،  في  هدفها 
في أمورها، فإذا تلمست هذه األمور بصورة 
نفوسهن،  في  الطيب  الوعي  فسنجد  مقنعة 
ول��ن��ت��ذك��ر أن ال��ق��ي��م األخ��اق��ي��ة ث��اب��ت��ة عبر 
الزمان وفي كل مكان ولكن النفوس البشرية 

وتطلعاتها تتغير حسب معطيات كل زمان.

الجديد في العالج 
بالقرآن ما استحدثه 

بعضهم وجعله سبيلًا 
لخداع الناس.. إما لحاجة 

شهوانية أو كسب مادي
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ال يخفى م��ا يجري ف��ي ه��ذه األي���ام م��ن أحداث 
العالم  من  متفرقة  أنحاء  في  وفنت  واضطرابات 
احلكمة  ي��ل��زم  أن  للمسلم  ب��د  ف��ا  اإلس���ام���ي، 
األخطاء  وت��ق��ومي  اإلص���اح،  وم��ح��اول��ة  والتعقل، 
وهدي  والسنة  الكتاب  وف��ق  أح��س��ن،  ه��ي  بالتي 

السلف الصالح. 
وإننا نؤكد: أن اإلصاح والنصيحة للحاكم وغيره 
إلى  باخلروج  تكون  ال  واملسؤولن،  املسلمن  من 
الشوارع، وال باملظاهرات الفوضوية، وال بالوسائل 
ال��ف��نت، وحت���دث الشغب،  تثير  ال��ت��ي  واألس��ال��ي��ب 
وتفرق اجلماعة، وهذا ما قرره كبار العلماء في 
هذه الباد وغيرها، قدمياً وحديثاً، وحذروا منها 
بتقوى  احلكام  نوصي  وإننا  وضررها،  ملفسدتها 
الله عز وجل وحتكيم شرعه حتى تستقيم أحوال 

العباد والباد. 
تؤكد  إذ  التراث  إحياء  بجمعية  الشرعية  والهيئة 
باألسلوب  تذّكر  فإنها  املظاهرات،  مفسدة  على 
معه  يكون  وال  املصلحة،  يحقق  ال��ذي  الشرعي 
مفسدة وال إض��رار، أال هو املناصحة وهي التي 
الكرام  صحابته  عليها  وس��ار   ،[ النبي  سنها 
عن  والنهي  باملعروف  واألمر  بإحسان،  وأتباعهم 
استحقت  الذي  املقررة شرعا،  بضوابطه  املنكر، 
به أمتنا اخليرية املذكورة في قوله تعالى: }كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون 

عن املنكر{.

بيانا  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إحياء  أص��درت جمعية 
احمللية،  الساحة  على  اجل��اري��ة  األح���داث  ح��ول 
وخ��ص��وص��اً امل��ظ��اه��رات ال��ت��ي دع���ت ل��ه��ا بعض 
الفعاليات السياسية، وقد أصدرت البيان الهيئة 

الشرعية بجمعية إحياء التراث اإلسامي.
هذه  أه��ل  على  الله  أنعم  لقد  بدايته:  في  وج��اء 
والتفافهم  قلوبهم،  وائ��ت��اف  باجتماعهم  الباد 
أمرهم  يشتت  أو  بينهم  يفرق  ال  ق��ادت��ه��م،  ح��ول 
املتغايرة،  لها عقائدها  أو أحزاب  تيارات وافدة، 
الله  بحبل  }واعتصموا  سبحانه:  لقوله  امتثاالً 
جميعا وال تفرقوا{، وقوله سبحانه: }منيبن إليه 
املشركن  من  تكونوا  وال  الصاة  وأقيموا  واتقوه 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب مبا 

لديهم فرحون{ )الروم :32-31(.
ثم أكدت الهيئة الشرعية في بيانها على ضرورة 
وحدة  على  واحل��ف��اظ  والطاعة،  اجلماعة  ل��زوم 
ال���ص���ف، ووص���ف���ت ذل���ك ب��أن��ه مم���ا ت��ك��اث��رت به 
اآلمرة  والسنة  الكتاب  م��ن  الشرعية  النصوص 
وحرمة  واالختاف،  التفرق  عن  والناهية  بذلك، 
الشقاق  يجلب  ما  كل  في  والسعي  الصف،  شق 

والبغضاء. 
واألزمات  الفنت  أوقات  أنه في  البيان على  وأكد 
خصوصا يتأكد هذا األمر، ويشدد عليه من قبل 

املخلصن في األمم جميعا.
البيان:  في  ج��اء  الساحة  تشهده  ملا  إش��ارة  وف��ي 

الواجب الديني يحتم على اجلمعية القيام بدورها الريادي في نزع فتيل 
األزمات واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واالستقرار وتوعية الناس بخطر 
املشروعة  قنواته  له  باحلقوق  املطالبات  فطريق  والفوضى  االضطرابات 
وبالكلمة الطيبة، واملناصحة كما أن حفظ األمن مهمة اجلميع »كل على 
ثغر فال يؤتى اإلسالم من قبلك« ، ولقد حملت اجلمعية على عاتقها منذ 

نشأتها أمانة حمل الكلمة حلفظ الفضيلة ودرء الرذيلة والصدع باحلق.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ البالد والعباد من كل سوء ومكروه.

اإلصالح والنصيحة للحاكم وغيره من المسلمين والمسؤولين 
ال تكون بالخروج إلى الشوارع وال بالمظاهرات الفوضوية 

الهيئة الشرعية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي تصدر بيانًا حول األحداث اجلارية:

• اجتماع هذه البالد 
وائتالف قلوبهم 

والتفافهم حول قادتهم ال 
يفرقهم أو يشتت أمرهم 

تيارات وافدة أو أحزاب 
عقائدها متغايرة.

• في أوقات الفتن 
واألزمات خصوصًا؛ يتأكد 
لزوم الجماعة والحفاظ 

على وحدة الصف.
• ال بد للمسلم أن 

يلزم الحكمة والتعقل 
ومحاولة اإلصالح وتقويم 
األخطاء بالتي هي أحسن 

وفق الكتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح .

• لزوم الجماعة والطاعة 
والحفاظ على وحدة الصف 

مما تكاثرت به النصوص 
الشرعية من الكتاب 
والسنة اآلمرة بذلك.
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القهر  زال  أن  بعد  وانعقاد مؤمتراتنا فقد جاءت 
بفضل الله تعالى، والكل يعرف أن النظام احلاكم 
السابق كان ضاغطاً على الدعوة السلفية ورموزها، 
كما أعطى شعوراً للناس بأن السلفيني إرهابيون، 

وهذا معروف فالعمالء غيرنا وليس نحن.
مناخ حر

السلفية  للتيارت  م��ن حت��رك  ال��ي��وم  يحدث  وم��ا 
جاء بعد أن وجد مناخ حر بفضل الله عز وجل 
ونحن نستفيد من هذا املناخ وال حرج في ذلك، 
بالتعاون بني أنصار السنة في  ومؤمتراتنا تعقد 
وبني  مصر  محافظات  ف��ي  وف��روع��ه��ا  ال��ق��اه��رة 
تقارب  وه��ن��اك  باإلسكندرية،  السلفية  ال��دع��وة 
كبير بني اجلماعتني فمساحة االتفاق اآلن %99 

واالختالف1% وفي مسائل ال تذكر.
يفتري  الشيخ معاوية كالمه قائاًل: من  ويواصل 
املضادة  الثورة  أن مؤمتراتنا من صنع  باحلديث 
يدلل  أن  ع��ل��ى صاحبها  ي��ج��ب  ات��ه��ام��ات  ف��ه��ذه 
ع��ن قصر  وأم���ا  ظ��ن��ي..  بدليل  ول��و حتى  عليها 
النشاط السلفي في السابق على الدعوة والعمل 
اخليري املتعدد أنواعه، واليوم نراه ينوي تأسيس 
البرملانية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ال��ت��رش��ح  أو  ح���زب 
وال��رئ��اس��ي��ة ف��أق��ول ل��ك: إن امل��ش��ارك��ة ت��ك��ون من 
قبلنا بالنصيحة وتقدمي الدراسات وتزكية ودعم 
معروفة  الشرعية  والسياسة  وبالدعاء،  األفضل 

فقد شنت صحف ووسائل إعالم مرئية هجوما 
قلقاً  يسببون  أنهم  مدعني  السلفيني  على  ح��ادا 
لبعضهم في حال نزولهم إلى الشارع السياسي، 
انفردوا  م���ن  ي��ك��ش��ف ح��ج��م  ق���د  ال�����ذي  األم�����ر 
التيار  ساحة  من  األكبر  بالنصيب  طويلة  لعقود 
من  فكثير  السليم  غير  األم���ر  وه��و  السياسي، 
اجلماعة  ومنها  املعتدلة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ت��ي��ارات 
أفرادها  ن��ش��اط  ق��ص��ر  تفضل  ك��ان��ت  السلفية 
على العمل الدعوي واخليري فقط دون اقتحام 
املعترك السياسي؛ ألنها جتربة دقيقة وخطيرة، 
وبعد أن سقط النظام بادر السلفيون إلى النزول 
مدى  ظهر  وقد  بالناس،  أكثر  وااللتحام  للشارع 
حب الناس للسلفيني ورموزهم والرصيد الكبير 
لهم في الشارع، وهو ما أدهش عددا كبيرا من 
التحرريني من  تيار  السابق وكذلك  النظام  فلول 
العلمانيني واملاركسيني ومؤيدي الغرب وعمالئه..
شيوخ  أن  ت��دع��ي  الصحف  بعض  وراح���ت  إل���خ، 
السلف يحاولون استعادة شعبيتهم  التي فقدوها 
بعد جناح الثورة من خالل هذه املؤمترات بعد أن 
القوا انتقادات الذعة من أتباعهم وشيوخ آخرين 
بسبب تهم جزاف وادعاءات باطلة من أن والءهم 
ادعاء  وه��و   – آخ��ر حلظة  حتى  للحاكم  املطلق 

زائف – وادعت هذه الصحف أيضاً أن السلفيني 
استغلوا اجلدل الدائر بشأن تعديل املادة الثانية من 
الدستور واقفني ضد هذا االجتاه بضراوة بحجة 
املظاهرات  ضد  كانوا  أن  بعد  وجوههم  تبييض 
واخلروج على احلاكم والتزام الوسائل املشروعة 
واستنفادها قبل القيام بأمور ال حتمد عواقبها، 
وراحت بعض التحليالت تفسر حترك السلفيني 
بأنه تأهب لدخول معترك احلياة السياسية حيث 
وترشيحهم  سياسي  حزب  لتأسيس  نيتهم  تتجه 
في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، وهو ما 

تفعله اجلماعة جملة وتفصيال.
  )الفرقان( حققت في هذا املوضوع مستطلعة 
آراء بعض شيوخ السلف واملختصني للوقوف على 

حقيقة األمر، والتفاصيل في السطور اآلتية:
الضغط على الدعوة السلفية

في البداية يقول الشيخ معاوية هيكل، مدير إدارة 
كل هذا  السنة احملمدية:  أنصار  بجماعة  األيتام 
الهجوم ال معنى له ومردود عليه، فنشاطنا عمره 
كنا نعمل  طويل وليس وليد اليوم، كما أننا دوم��اً 
في العلن وليس في اخلفاء،  وكان منا مسجونون 
ومقهورون وضربنا وشردنا فكيف نكون متواطئني 
كما  األمنية  أجهزته  أو  السابق  احلكم  نظام  مع 
اليوم  خروجنا  ع��ن  ول��ك��ن  ذل���ك؟!  بعضهم  ادع���ى 

هجوم عنيف هذه األيام على الدعوة السلفية ومشايخها في مصر، خصوصًا 
بعد عدد من املؤمترات اجلماهيرية احلاشدة التي أقامها السلفيون في عدد 
من محافظات مصر التي مازالت مستمرة حتى اللحظة ومتوقع تزايدها في 
األيام املقبلة متواكبة مع حالة احلراك السياسي واالجتماعي الذي انتعش 

بعد سقوط النظام احلاكم السابق وبدء محاكمة رموزه.

حتقيق: حامت محمد عبدالقادر

بعد معاناتهم الضغوط األمنية لسنوات طويلة 

السلف يتنفسون الصعداء في تبليغ 
الدين بالحكمة والموعظة الحسنة 

وتقديم النصيحة الختيار األفضل
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عن  يوما  يتوقفوا  ول��م  تبعهم  وم��ن  علمائنا  عند 
ذلك، ودراسة األحوال يتبني لنا ما هي املصلحة 
دائماً  ونحن  دراس���ة  واألم���ور حتتاج  وامل��ف��س��دة، 

نتحرك من خالل الشرعية.
من  مشكلة  جلانا  هناك  أن  عليك  أخفي  وال    
على  عاكفة  السلفية«  و»الدعوة  السنة«  »أنصار 
للعمل  املشروعة  باملمارسة  يتعلق  ما  كل  دراس��ة 
أعلنا  ف��ب��األم��س  املقبلة   ال��ف��ت��رة  ف��ي  السياسي 
موافقتنا على التعديالت الدستورية التي أجريت 
على بعض املواد ودعونا في آخر مؤمتراتنا ألن 
الذي  االستفتاء  في  بنعم  عليها  الناس  يصوت 

سيجرى يوم 19 مارس احلالي.
ب��ه السلفيون في  ي��دف��ع   وع���ن م��واص��ف��ات م��ن 
االنتخابات البرملانية القادمة أو غيرها قال هيكل: 
يتم ذلك بناًء على معايير العمل االجتماعي ومدى 
وجوده بني الناس وتأثرهم به، وشرط أساسي أن 
به،  والعاملني  السلفي  املنهج  تابعي  أح��د  يكون 
فنحن نبحث عن دور شرعي وليس دور سياسي 
؛ ألن هدفنا أن نقلل من حجم الشر في املجتمع، 
وأنا متفائل بذلك، فمن املؤكد أن الفترة القادمة 
سيتيسر العمل فيها بشكل كبير بعد مخاض ليل 

طويل طال على األتباع معاناته وآالمه.
ثقافة ناقصة

مركز  م��دي��ر  عبدالله،  أح��م��د  أب��وإس��الم  الشيخ 

الرجل  يفهم  أن  يجب  يقول:  اإلسالمي  التنوير 
املهتم بأمور األمة أن هناك ثقافة ناقصة بشأن 
السلفية وكذا كافة التيارات اإلسالمية املختلفة، 
فداخل كل هذه األطر العامة درجات متباينة من 
السلفية  اجلماعة  لكن  املتعصب،  إل��ى  اليسير 
الكتاب  م��ن  تنهل  واح���دة  م��درس��ة  بأنها  تتميز 
حول  وتلتف  ال��ص��ال��ح  سلف  فهم  على  وال��س��ن��ة 

العلماء الربانيني.
وحرية املسلمني يحكمها شرع وهو أن كل إنسان 
حر فيما يقول ويفعل مادام لم يتجاوز حدود الله 
في احل��الل واحل��رام، ولكن في النهاية جتد أن 
شريعة واحدة هي التي تتحمل اجلميع وتضمن 
الشريعة اإلسالمية  للجميع وهي  العهد واألمان 

ال غيرها.
إرادة الله الكونية

مدير  حشيش،  علي  الشيخ  إل��ى  حتدثنا  عندما 
عام إدارة الدعوة واإلعالم بجماعة أنصار السنة 
احملمدية مبصر عما تناقلته وسائل اإلعالم في 
الفترة األخيرة وما نسب إلى السلف فمنهم من 
ال��س��اب��ق ع��ل��ى إح���دى الفضائيات  ك��ف��ر احل��اك��م 
الثوار  عن  قال  من  ومنهم  مباشرة،  الهواء  على 
إنهم خارجون ويجب محاكمتهم، ومنهم من قال 
كلها  الشيخ علي: هذه  قال  إلخ،  إنهم شهداء... 
ه��ذه احل��رك��ة وهذه  أن  ال��واق��ع  ول��ك��ن  مسميات 

الثورة متت بإرادة الله الكونية ؛ ملا وقع من ظلم 
أدرك  ولو  املاضية   السنوات  ط��وال  العباد  على 

اجلميع ذلك لسلموا إلرادة الله الكونية.
 ومن هنا أقول للذين يريدون جتنيب الدين في 
فيها  ش��ارك  إنها حركة شعبية  األح���داث:  ه��ذه 
معظم املواطنني، ولكن لو كان في ميدان التحرير 
ملتزمون لسرعان ما أبادوهم وساعدهم )األعداء 
ذل��ك فهم ال يريدون الشرع وال  واحل��ض��ور( في 

يريدون إسالماً.
وألن��ن��ا ع���دول ف��ال مي��ك��ن أن ن��ص��ف ه���ؤالء في 
وق��ت م��ن األوق���ات ب��اخل��وارج كما أش��ي��ع؛ ألنهم 
السابق  الرئيس  نكفر  ولم  بالسالح،  لم يخرجوا 
وال غيره، ونرفض هذه الفتاوى وكان لنا موقف 
واضح يؤكد أننا نتمسك بأن الشريعة اإلسالمية 
هي مصدر التشريع،  ونحن ضد كل املمارسات 
على  والعمل  اإلسالمية  الشريعة  تخالف  التي 
دول��ت��ه��م وحت��زب��ه��م شيعاً  داخ���ل  املسلمني  ف��رق��ة 
بل  دول��ة شيعية وال شيوعية،  نريد  وف��رق��اً، فال 
دولة حتكمها أخالق اإلسالم؛ ففي حديث رسول 
إذا  للظالم حتى  ليملي  تعالى  الله  »إن  الله ]: 
أخذه لم يفلته« }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد{ ويقول ]: »إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام ال 
خالق لهم«. إذاً ال نريد حاكماً ال يقيم لإلسالم 
خلقا وال يثبت مكانته، فنحن نريد دولة إسالمية 

وسطية )غير كهنوتية(.
ال حزبية في اإلسالم

املشهد  ف��ي  السلفيني  ظهور  احتمالية  ع��ن  أم��ا 
السياسي بقوة على عكس املعهود منهم، فيقول 
الشيخ علي: إن السلف هم أهل احلديث، وأهل 
احلديث ال يقرون باحلزبية وبالتعصب، فقد وقع 
ك��ان من  املهاجرين واألن��ص��ار فما  اخل��الف بني 
رسول الله ] إال أن آخى بينهما ، وليعلم شبابنا 
ك��ل ح��زب مب��ا لديهم ف��رح��ون، وأن���ا أخشى  أن 
تؤدي  التي  األح���زاب -  أوالدن���ا من جتربة  على 
االنتخابات،  لعبة  في  والدخول   - التصادم  إلى 
والسيما أنه ال توجد جتربة حزبية ناجحة، قال 
ريحكم  وتذهب  فتفشلوا  تنازعوا  }وال  تعالى: 

واصبروا{.
الله  يعز  الله  ب��إذن  منصورة  السلفية  فالدعوة 
وكلمة  العليا  هي  الله  كلمة  لتكون  التوحيد  بها 
الذين كفروا السفلى، ونسأل الله األمن واألمان 

للشعوب العربية.

معاوية هيكل: 
الفتوى تبحث عن 

دور شرعي وليس 
سياسيًا

 أبوإسالم: مفهوم 
الحرية العلمانية به 

مساحة كبيرة من 
الشذوذ الفكري.. أما حرية 

المسلمين فيحكمها 
شرع رب العالمين
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ال تخطئ العني مدى األوضاع السيئة التي 
البالد  ش��رق  ف��ي  والسيما  إليها،  وصلت 
لدرجة أن املدارس واملستشفيات الليبية ال 
تتوافر فيها في األغلب األعم كوادر وطنية 

قادرة على تشغيلها.
قسوة ودموية

وكان الفًتا بشدة مدى القسوة التي تعاملت 
العقيد  وميليشيات  الليبية  السلطات  بها 
والتي  العادلة  الليبي  الشعب  مطالب  م��ع 
صم القذافي أذنيه عنها ملدة أربعني عاًما؛ 
حيث جلأ في سابقة هي األولى من نوعها 
إلسكات  وامل��روح��ي��ات  املقاتلة  ل��ل��ط��ائ��رات 
صوت الغاضبني في مدينة بنغازي ومصراتة 
قتلى  وال��زواي��ة، مما خلف  والبيضا  وسبها 
باآلالف لم يواجهوا هذا املصير في األيام 
للبالد  اإليطالي  يد االحتالل  األخيرة على 

الذي استمر ما يزيد على أربعني عاًما.
ولم يكتف القذافي باالعتماد على وحدات 
جيشه في التصدي ملطالب شعبه بل جلأ 
إلى املرتزقة من الدول األفريقية املجاورة 
املاضية  السنوات  ط��وال  استمتعوا  الذين 
ب���أم���وال ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي وح���ان وق���ت رد 
حكمه  عن  وال��دف��اع  ليبيا  حلاكم  اجلميل 
ل��ل��ب��الد ب��احل��دي��د وال��ن��ار ط���وال األربعني 
عاًما املاضية؛ حيث أمعن هؤالء في ترويع 
اآلمنني وتصفية الشباب في مجمل املدن 
الليبية بل مازال القذافي يزعم ورغم مقتل 
اآلالف من الليبيني - أنه لم يستخدم احلد 
الزحف  جحافل  عبر  القوة  من  األقصى 
املقدس كما يسميها، وكأنه يجهز الساحة 
الشعب  ت��اري��خ  ف��ي  مسبوقة  غير  ملذبحة 

الليبي واملنطقة.
وض����رب ال��ق��ذاف��ي ب���وج���وه ل��ي��ب��ي��ا عرض 

ليبيا  عانتها  التي  الشاذة  األوض��اع  لكن   
وشهدت  امل��اض��ي��ة  ع���اًم���ا   42 ال�����  ط����وال 
مغامرات عديدة للعقيد سواء في دخولها 
ف���ي ح�����روب وم���واج���ه���ات ع��س��ك��ري��ة مع 
السادات  حكم  في  أم  التشادية  احلكومة 
في  النميري  جعفر  نظام  وم��ع  مصر  في 
ال��س��ودان، وت��ورط��ه ف��ي إش��ع��ال صراعات 
األفريقية  القارة  في  عسكرية  وانقالبات 
الدوالرات  من  املاليني  مئات  وتقدميه  بل 

أو متمردي  األيرلندي  للجيش اجلمهوري 
ووقوفه  نيكارجوا،  في  نيستا  دي  السان 
في  أم��ي��رك��ان  ال��ب��ان  ط��ائ��رة  تفجير  وراء 
تقدمي  من  تبعه  وم��ا  باسكتلندا  لوكيربي 
ليبيا تعويضات للواليات املتحدة قد تصل 
أوضاًعا  ف��رض  دوالر  م��ل��ي��ارات  خلمسة 
اقتصادية صعبة على الشعب الليبي وأضاع 
عليه فرصا عديدة للتنمية وتطوير البنيته 
التحتية من مستشفيات ومدارس ومرافق 

احلديثة  العربية  الدولة  تاريخ  مدار  على  العربية  الدول  تشهد  لم 
موجات تصفية جسدية تورطت فيها حكومة مثلما تورطت حكومة 
يترك  لم  إذ  املاضي؛  األسبوع  خالل  القذافي  معمر  الليبي  العقيد 
الزعيم الليبي فرصة للتنكيل بأبناء جلدته احملتجن على األوضاع 
الليبي  الشعب  يعانيها  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
رغم أنه كان مؤهاًل بنعم من الله لكي يكون في مقدمة الدول العربية 

األكثر ثراًء.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

شمس نظام القذافي تقترب من الغروب
آالف الليبيني دفعوا ثمن جنون العظمة والنهم للسلطة
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أع��ل��ن ع��ن ع��زم��ه تسليم  احل��ائ��ط عندما 
األسلحة للقبائل لتتقاتل فيها بينها وتشتعل 
ملواجهة  منه  مسعى  ف��ي  األهلية  احل��رب 
عليه  املتصاعدة  الغربية  الضغوط  حجم 
اعتراًضا على مذابحه في صفوف الشعب 
الليبي بل أنه جاهر خالل خطابه وخطاب 
وللتقسيم  للمجهول  تتجه  ليبيا  بأن  جنله 
على  املعارضة  إص���رار  حالة  ف��ي  وللفقر 
إسقاط ما أسماها ب� »الثورة«، وهو أسلوب 
يجيده العقيد لتخويف املجتمع الدولي من 
إسالميني  وت��ول��ي  نظامه  سقوط  ع��واق��ب 
ي��ض��رون مب��ص��ال��ح ال��غ��رب ال��ن��ف��ط��ي��ة، بل 
متطرفة  عاملية  لتنظيمات  دعًما  يشكلون 
معادية للغرب، بل إنه قد يقوم بتدمير آبار 
النفط سعًيا إليجاد ما ميكن أن يطلق عليه 
الليبيني  لتخويف  وذل��ك  احملروقة  األرض 
والغرب على حد سواء من مستقبل مظلم 

لليبيا وملصاحلهم بها.
انشقاقات متتالية

يتهاوى  حكمه  بنظام  فوجئ  العقيد  ولكن 
عبر ان��ش��ق��اق ع��دي��د م��ن وح���دات جيشه 
عليه وانضمامها لالحتجاجات، بل تقدمي 

عشرات من السفراء الليبيني في اخلارج 
الستقالتهم اعتراًضا على استخدام القمع 
الدموي في مواجهات االحتجاجات، وقد 
بدأت االستقاالت من قبل رفيق القذافي 
في الثورة عبد املنعم الهوني مندوب ليبيا 
وتاله سفراء  العربية  اجلامعة  في  الدائم 
ال��ق��ذاف��ي ف��ي ب��ل��دان ع��دي��دة م��ن االحتاد 
املتحدة  األمم  ف��ي  وم��ن��دوب��ي��ه  األوروب�����ي 
ال��دول��ي��ة، وهي  املنظمات  ل��دى  وس��ف��رائ��ه 
النظام  ه��ذا  أن شمس  ت��ؤك��د  اس��ت��ق��االت 
خالل  وال��ن��ار  باحلديد  ليبيا  حكم  ال���ذي 
فرصة  يترك  ولم  املاضية  عاًما  األربعني 
إلذالل شعبه إال وأقدم عليها قد اقتربت 

من أن تغرب.

فقدان السيطرة
ولعل من يتابع األحداث األخيرة يرى أن أغلب 
القذافي  الليبية لم تعد حتت سيطرة  املدن 
باستثناء مدينة سرت التي تعد مسقط رأسه 
حيث خرج الشرق والوسط الليبي من حتت 
وراء  املعارضة  ق��وى  ت��وح��دت  ب��ل  سيطرته، 
هدف واحد هو إسقاطه معلنني أنهم متفقون 
على وحدة التراب الليبي وكأنهم يردون على 
قادم لألراضي  التقسيم  بأن  العقيد  مزاعم 
الليبية، بل وإنه ردد خالل خطاباته مزاعم 
عن وجود إمارات إسالمية في بنغازي وبرقة 
وهو أمر نفته جميع فصائل املعارضة الليبية 
التي ترى أن أيام العقيد في السلطة توشك 

على االنتهاء.
وتبديده  القذافي  مغامرات  ع��ن  وبعيًدا 
موالني  في جتنيد  الليبي  الشعب  لثروات 
األفريقية  ال���ب���ل���دان  م���ن  وع���ص���اب���ات  ل���ه 
االقتصادية  األوض����اع  مستغاًل  امل��ج��اورة 
يعانيها  التي  األزمة  الصعوبة فإن  شديدة 
في  له  املناوئة  القوى  جعلت  حكمه  نظام 
أكدت  حيث  ث��روات��ه،  ملف  تفتح  اخل���ارج 
صحيفة الفاينينشال تاميز البريطانية أن 

يحاول إظهار نفسه 
بوصفه حاميًا للمصالح 

الغربية ومناوراته لن 
تنطلي على الليبيين

          لجأ لخيار األرض 
المحروقة إلدامة 

نظام حكمه وحديثه 
عن تقسيم البالد 

فزاعة 

     انشقاق السفراء 
وتمــــرد وحدات 
الجيـــش أفقدا 

النظام توازنه 
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التوصل  جعلت  التي  هي  املتكبرة  ولهجته 
لتسوية مع الشعب الليبي أمرا مستحياًل.

وقلل الهوني من أهمية مزاعم نظام القذافي 
ل��ي��ب��ي��ا أو حت��ول��ه��ا ملقر  ت��ق��س��ي��م  ب��إم��ك��ان��ي��ة 
للجماعات املتطرفة، مشيًرا لوجود توافق بني 
جميع القوى الليبية على صيانة وحدة البالد، 
الضخمة  الليبي  الشعب  ث��روة  أن  إل��ى  الفتًا 
ف��ات خصوًصا  م��ا  ك��ل  تعويض  على  ق���ادرة 
في  املاضية  العقود  ط��وال  استخدمت  أنها 
الليبي شيًئا  الشعب  منها  يجن  لم  مغامرات 

إال العزلة والتراجع وانهيار مرافقه.
وع����ن م���وق���ف امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي أوض���ع 
املناسبة  الضغوط  مي��ارس  لم  أنه  الهوني 
مصاحله  على  اآلن  حتى  ال��ق��ذاف��ي  على 
الغرب  مصالح  أن  إل��ى  مشيًرا  النفطية، 
هذا  م��ع  ول��ي��س  الليبي  الشعب  م��ع  تبقى 

النظام املستبد والدموي.
القذافي  يلجأ  أن  ال��ه��ون��ي  يستبعد  ول���م 
املرحلة  متوقعة خالل  إج��راءات غير  إلى 
القادمة قد يكون من بينها تفجير النفط 
وارتكاب مذابح غير أن هذا كله لن يثني 

الليبيني عن إسقاطه.

ثروة العقيد الشخصية وعائلته تزيد على 
150 مليار دوالر مت توزيعها في أرصدة في 
بنوك الغرب ودول جنوب شرق آسيا فإن 
صح ذلك اخلبر فهو رقم فلكي خطير في 
ومشاريع  الشعب،  أم��وال  على  االستيالء 
استثمارات  أو  ع���دة  ب��ل��دان  ف��ي  ع��ق��اري��ة 
من  عديدة  بقاع  في  تنموية  مشاريع  في 
مالحقة  في  صعوبة  توجد  حتى  العالم؛ 
ليبية  األم��وال من جانب أي حكومة  هذه 
طوال  عمل  القذافي  أن  والسيما  وطنية، 
القبلي  النهج  على سيطرة  حكمه  سنوات 
على نظام احلكم وإبعاد البالد عن النسق 
املؤسسي بهدف إدامة نظام حكمه ألطول 
فترة ممكنة، بل إنه يراهن خالل الساعات 
األخ���ي���رة ع��ل��ى ع���دد أن���ص���اره م��ن قبائل 
طوق  يشكلون  لعلهم  واحملارجة  القذاذفة 

جناة لنظامه املتداعي.
أوراق محروقة

أوراق  جميع  أن  يعتبر  يرى  بعضهم  ولكن 
القذافي قد حرقت، فالدول العربية التي 
مستعدة  تبدو  حلكمه  األول  ال��داع��م  تعد 
لرؤية ليبيا بدون القذافي بعد أن أيقنت أن 

سقوطه مسألة وقت ال أكثر، وهو ما يتفق 
معه السفير الليبي املستقيل لدى اجلامعة 
أن  يؤكد  الهوني حيث  املنعم  العربية عبد 
حكم القذافي قد انتهى عملًيا بعد أن فقد 
الليبية ولم  سيطرته على جميع األراضي 
وباب  إال على منطقة سرت  نفوذ  له  يعد 

العزيزية بالقرب من طرابلس.
وأوضح الهوني أن نظام القذافي قد ارتكب 
أكبر مجزرة في تاريخ الشعب الليبي بشكل 
كرس عزلته في الداخل واخلارج الفًتا إلى 
أن النظام لم يعد يبدي أي حرج في عدم 
سعى  أن  بعد  ليبيا  وح��دة  على  احل��ف��اظ 
إلشعال حرب أهلية إلدامة مدة بقائه في 
السلطة معتبًرا أن خطاب القذافي االبن 

تجاوز الليبيين للخطوط الحمراء أذهل نظام العقيد وقّرب خطوات سقوطه.
 الليبيون يفتقدون للبنى التحتية وملياراتهم مهربة لبنوك الغرب.

 نظام العقيد بدد ثروات 
الليبيين على مغامرات 

غير محسوبة وكرس 
النظام القبلي 
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بالعقوبة  ع��الق��ة  ل��ه��ا  ول��ي��س��ت  طبيعية  ظ��واه��ر 
وفجورهم  غيهم  في  الناس  يتمادى  حتى  اإللهية 
الله  إل��ى  يتوبون  ف��ال  عصيانهم  ف��ي  ويستمرون 
في  يحدث  فيما  باطل،  قول  وه��ذا  ويستغفرونه، 
وآية  الله  بأقدار  إمن��ا هي  زالزل  الكون من  ه��ذا 
نهلك  أن  أردن��ا  تعالى: }وإذا  ق��ال  ورمب��ا عقوبة، 
عليها  فحق  فيها  ففسقوا  مترفيها  أم��رن��ا  قرية 
ميهل  وجل  عز  والله  تدميرا{،  فدمرناها  القول 
وال يهمل ويجعل الناس تعتبر باآلخرين وتقدرهم: 
}أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم 
األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون أو 

يأخذوهم في تقلبهم فما هم مبعجزين{.
فهذا زلزال الدنيا فكيف بزلزال اآلخرة: }يا أيها 
الساعة شيء عظيم  زلزلة  إن  ربكم  اتقوا  الناس 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم 

بسكارى ولكن عذاب الله شديد{.
وانظر كم انفقت اليابان من أموال لإلنذار املبكر 
واملعدات،  امل��ب��ان��ي  ف��ي  ال���الزم���ة  واالح��ت��ي��اط��ات 
ولكن أمر الله إذا جاء ال يؤخر في ث��وان، فكيف 
أخذت  إذا  }حتى  ساعات  أو  لدقائق  استمر  لو 
أنهم قادرون  أهلها  وازنيت وظن  األرض زخرفها 
عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا 
ب��األم��س كذلك نفصل اآلي���ات لقوم  ل��م تغن  ك��أن 

يتفكرون{ )يونس: 24(.
ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أنه قال: يا أم املؤمنني )عائشة( - رضي 
الزلزلة،  ع��ن  حديثنا   - عنه  الله 
فقال: إذا استباحوا الزنى، وشربوا 
اخلمور، وضربوا املعازف، غار الله 
عز وجل في سمائه، فقال لألرض: 
تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا، وإال 
هدمها عليهم، قال: يا أم املؤمنني، 
أع��ذاب��ا ل��ه��م؟ ق���ال: ب��ل��ى، موعظة 
وعذابا  ونكاال  للمؤمنني،  ورحمة 

وسخطا على الكافرين«.
ونسأل الله السالمة للجميع والعودة 
احلميدة إلى دين الله وااللتزام به 

اعتقادا وقوال وعمال.

فاملناظر التي رأيناها من اليابان مؤملة وموجعة في 
حلظات كيف جرفت األمواج العاتية قرى بأكملها 
إلى  اجلاثمة  السفن  وتتحول  امل���اء،  حت��ت  ت��ك��ون 
متحركة في وسط املدن، ويتحول األمن إلى دمار 
وتدرك العمارات الشاهقة، وفي حديث ألم سلمة 
عمهم  أمتي  في  املعاصي  ظهرت  »إذا  مرفوعاً: 
أما  الله:  رس��ول  يا  فقلت:  بعذاب من عنده،  الله 
فيهم يومئذ أناس صاحلون؟ قال: بلى، قلت: كيف 
يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم 

يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان«.
الزالزل من أشراط الساعة التي أخبر النبي]: 
ويتقارب  ال��ع��ل��م  يقبض  ح��ت��ى  ال��س��اع��ة  ت��ق��وم  »ال 
الزمان وتكثر الزالزل وتظهر الفنت ويكثر الهرج، 
القتل«  القتل  الله؟ قال:  يارسول  الهرج  قيل: وما 

رواه البخاري.
الزالزل  إن  ي��ق��ول��ون:  ال��ن��اس  بعض  أن  ول��ألس��ف 

يقضيه  فيما  عليم  حكيم  وتعالى  سبحانه  فالله 
نرسل  }وما  تعالى:  قال  الكون،  هذا  في  ويقدره 
باآليات إال تخويفا{، وقال جل جالله: }سنريهم 
لهم  يتبني  حتى  أنفسهم  وف��ي  اآلف���اق  ف��ي  آياتنا 
أن��ه احل��ق أو ل��م يكف ب��رب��ك أن��ه على ك��ل شيء 

شهيد{.
الشرك  بأسباب  كله  أذى  من  العباد  يصيب  وم��ا 
واملعاصي، قال تعالى: }وما أصابكم من مصيبة 
وقال  ك��ث��ي��ر{،  ع��ن  وي��ع��ف��و  أي��دي��ك��م  كسبت  فيما 
سبحانه عن األمم السابقة: }فكال أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 

يظلمون{.
فالواجب علينا جميعا التوبة إلى الله واالستقامة 
الشرك  على  للقضاء  ال��دع��وة  ونكثف  دينه  على 

واملعاصي.
ق��ال اب��ن ال��ق��ي��م: وق��د ي���أذن الله 
ف����ي بعض  ل�������ألرض  س���ب���ح���ان���ه 
فيها  فتحدث  بالتنفس  األح��ي��ان 
الزالزل العظام فيحدث من ذلك 
واإلنابة  واخلشية  اخلوف  لعباده 
والتضرع  املعاصي  عن  واإلق��الع 
إلى الله سبحانه والندم كما قال 
الفاروق عمر  السلف.وقال  بعض 
بن اخلطاب - رضي الله عنه - 
وقد زلزلت املدينة: »لئن عادت ال 

أساكنكم فيها«.

أعلنت الشرطة اليابانية أن اليابان تعرضت لزلزال بقوة 8،9 مبقياس 
ريختر يوم اجلمعة 8 ربيع األول 1432ه�، املوافق 11 فبراير 2011م، 
وأن أكثر من 1500 شخص قتلوا أو فقدوا في ذلك الزلزال، وتاله املد 
وارتفاع األمواج  اليابان بسرعة هائلة جدا  البحري في شمال غرب 
قرب  إشعاعي  تسرب  عن  واإلعالن  واليابسة  املوانئ  في  ودخولها 
محطتي )فوكوشيما( النووتن، وتبعته يوم السبت زلزال بقوة 6،8 

وخلف أضرارًا فادحة في املباني والسيارات والسفن البحرية.

د. بسام الشطي

الزلزال الياباني المدمر.. عبرة وعظة
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بعد أن ضاق ذرًعا من احلكم الطائفي املهيمن على أوضاعه منذ عام 2003 ومن نهب مقدراته ومن 
تسجيل البالد أعلى معدالت الفساد في العالم حسب منظمة الشفافية العاملية ومن سرقة مقدراته، 
سطر الشعب العراقي صفحة ناصعة في تاريخه عندما خرج عن بكرة أبيه يعلن رفضه التام ملا أطلق 
القائمة في ظل خراب الديار منذ احتالل األمريكان للبالد والتي كرست  عليه العملية السياسية 
نوًعا من الطائفية لم يشهدها العراق في تاريخه احلديث إال على يد حزب الدعوة الفصيل األقوى 

في البالد واملدعوم أمريكًيا وإيرانًيا.
الشعب العراقي لم يخرج فقط اعتراًضا على احلكم الطائفي والفساد وانتشار الفقر والبطالة واملرض 
سياسي  لفشل  انعكاًسا  جاء  الذي  املستمر  األمني  االنفالت  على  اعتراضا  أيًضا  خرج  بل  واألمية، 
لعملية سياسية أخضعت بلد الرافدين لهيمنة األمريكان ونظام املاللي املجاور الذي كان املستفيد 

األكبر من احتالل العراق حيث متكن طوال السنوات املاضية من اختراق مفاصل الدولة العراقية.

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

الحكم الطائفي يضع العراق 
على شفا محرقة

الطائفية والفساد والفقر ثالوث يقض مضاجع شعب الرافدين

العراق
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الدولة العراقية«.
العراقيون  أب��دى  التي  القضايا  أب��رز  من  ولعل 
الوطنية  ال��روح  غياب  عليها  شديًدا  اعتراًضا 
ال��ع��راق��ي��ة وت���راج���ع م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة لصالح 
يشكل  »ع��راق��ي«  مصطلح  يعد  فلم  الطائفية، 
أولوية لدى الكثيرين في ظل إمساك األحزاب 
بعد  م��ا  ع��راق  ف��ي  السلطة  بتالبيب  الطائفية 
االح���ت���الل ل��درج��ة أن امل��ن��اص��ب ال���وزاري���ة في 
العراق التي تعد األكثر في العالم حيث يتجاوز 
عدد الوزارات 43 وزارة جلأ إليها رئيس الوزراء 
الطوائف  جميع  إلرضاء  املالكي  نوري  العراقي 
مصلحة  يضع  أن  دون  السياسية  واألح����زاب 
الوطن واملواطن العراقي نصب عينيه، فلو أمعنا 
النظر في جتارب سياسية أخرى لوجدنا مثاًل 
 1.5 فيها  السكان  ع��دد  يبلغ  التي  الصني  أن 
مليار نسمة يصل عدد مجلس الوزراء فيها 16 
وزيًرا فقط فيما جتاوز عدد الوزراء في العراق 
احملتل 43 وزيًرا أغلبهم من غير ذوي الكفاءة، 
بل إن تقارير عديدة حتدثت عن تولي أشخاص 
يحملون درجات علمية مشكوكا في مصداقيتها 

ملناصب وزارية رفيعة.
تنازالت شكلية

تنوع مطالب احملتجني العراقيني سواء في شمال 

العراق أم في جنوبه أم في مثلث النار في الفلوجة 
وال���رم���ادي وس���ام���راء وغ��ي��ره��ا ج��وب��ه مبواقف 
تكتيكية من قبل عناصر العملية السياسية، فقد 
حاول رئيس الوزراء نوري املالي تطويق األزمة 
عبر اإلعالن عن عزمه عدم الترشح لوالية ثالثة 
لرئاسة مجلس الوزراء، بل اتخذ قراراً بخفض 
راتبه، وهي مواقف قوبلت بالتشكيك من حلفاء 
املالكي السابقني خصوًصا املجلس األعلى الذي 
أن  بعد  احمللي  لالستهالك  تصريحاته  اعتبر 
ثانية  ل��والي��ة  الترشح  بعدم  س��ن��وات  منذ  تعهد 
وتراجع عن ذلك، بل صمم على االستمرار في 
العراقية  السلطة رغم خسارته في االنتخابات 
األخيرة ونظم املتظاهرون خالل األيام املاضية 
يوًما للندم على مشاركتهم في هذه االنتخابات 
ال��ت��ي ل��م ت��ق��دم ج��دي��دا ل��ل��ع��راق ب��ل ك��رس��ت من 
والفقر وغياب  الطائفية والفساد  سيطرة دولة 

اإلصالح.
خطوات املالكي التي لم تقنع أحدا أغرت جالل 
أعلن  حني  نفسه  ال��درب  في  للسير  الطالباني 
الرئاسي  للمنصب  ال��ت��رش��ح  ع���دم  ع��زم��ه  ع��ن 
عزمه  بإعالن  يكتف  لم  أنه  غير  قادمة  لوالية 
إجراء إصالحات عدة أطلق تصريحات طائفية 
وصف فيها كركوك بأنها قدس كردستان التي 
ال ميكن التنازل عنها، وهو ما عده السياسيون 
العراقيون نكتة سخيفة ال ينبغي التعليق عليها 
النار  على  ال��زي��ت  ص��ب  يريد  الطالباني  وك��أن 
ف��ي ب��ل��د ي��ق��ت��رب م��ن ش��ف��ا م��ح��رق��ة، وه���و أمر 
من  على  الطائفية  النزعة  سيطرة  مدى  أظهر 
الستغالل  وسعيهم  السياسية  العملية  يديرون 
األوضاع القائمة لتحقيق أكثر قدر من املكاسب 
واستقراره  ال��ع��راق  وح��دة  ولتذهب  لطوائفهم 

واستقالله للجحيم.
ولكن من يديرون العملية السياسية في العراق 
ال يدركون تبعات وتداعيات حركة االحتجاجات 
التي شهدتها املدن العراقية على كافة األصعدة، 
واالعتقاالت  التصفية  ب��س��الح  اك��ت��ف��وا  ح��ي��ث 
أن هذه  اإلع��الم، وجتاهلوا  قيود على  وف��رض 
استخدمتها  نفًعا حيث  تعد جتدي  لم  الوسائل 
توقف  ول��م  وليبيا  وتونس  مصر  في  السلطات 
موجة االحتجاجات ضدهم كأنهم ال يعبأون من 
من  ومعاناتهم  العراقني  ماليني  بعيد  أو  قريب 
الفقر واجلهل واملرض واألمية وسيطرة النزعة 

احلكومة العراقية 
تضم 43 وزيًرا وال 

متتلك أي إستراتيجية 
إلنقاذ العراق

موجة تأكيد على فشل 
العملية السياسية 

وتكريس االنهيار األمني

تغيير اخلريطة 
السياسية في العراق غدا 

ضرورة ملحة والعودة 
للحكم الوطني السبيل 
الوحيد لتجاوز األزمة

هبة جماعية
العراق  ال��ت��ي شهدها  امل��ظ��اه��رات  ف��ي  ال��الف��ت 
أن��ه��ا ان��ت��ش��رت ف��ي أغ��ل��ب م��دن��ه ف��ي اجلنوب 
أن  الالفت  إن  بل  وال��غ��رب،  والشمال  والوسط 
انتفضت  أغلبية شيعية في اجلنوب  ذات  مدًنا 
ضد انهيار كيان الدولة وتراجع دورها اخلدمي 
واألمني واالقتصادي رغم محاوالت البعض ثني 
أب��ن��اء ه��ذه احمل��اف��ظ��ات ع��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي هذه 
االحتجاجات استناًدا لفتوى »مرجعيات دينية«.

فساد وبطالة وقتل واستبداد
انتقلت إلى  بل إن األغ��رب أن هذه املظاهرات 
ودهوك  أربيل  مثل  العراق  مدن شمال  كبريات 
والسليمانية بشكل كسر حاجز  الهدوء املسيطر 
على ه��ذه امل���دن منذ م��ا ي��ق��رب م��ن 8 سنوات 
حيث خرج األكراد عن بكرة أبيهم وشاركوا في 
وانتشار  والبطالة  الفساد  على  االحتجاجات 
الرأي  في  واستبداد  الدماء  واستباحة  البطالة 
ي��ت��ردد عن  م��ا  رغ��م  كبير  أوساطهم بشكل  ف��ي 
املوازنة  ضمن  لهم  كبيرة  مخصصات  وج���ود 
ال��ع��راق��ي��ة وع��ائ��دات نفط ال��ش��م��ال ول��ك��ن هذه 
املخصصات لم تسخر خلدمة مواطني كردستان 
املسؤولني  كبار  خلدمة  استخدمت  بل  العراق، 
إقليم  بقى  حني  في  واملنتجعات  القصور  وبناء 
كردستان بدون فائدة للضمان االجتماعي رغم 
سيطرة احلزبني الكبيرين على املنطقة الشمالية 

منذ عام 1991م.
احتجاجات لتدني اخلدمات 

أنهم  الندم  وأيام  العراقيني  احتجاجات  وعمت 
انتخبوا هؤالء مناطق الوسط والغرب العراقي 
مجمل  على  اع��ت��راًض��ا  السنية  األغلبية  ذات 
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية وتدني 
اخلدمات وعودة أمراض مزمنة استطاع العراق 
التخلص منها منذ عدة عقود ومعها عادت األمية 
لتضرب في البالد في دليل ال يقبل الشك على 

انهيار مؤسسات الدولة.
غياب األمن

لكل  ال��ع��راق��ي  السياسي  ال��ق��رار  ارت��ه��ان  وأدى 
املدن  من واشنطن وطهران غياب األمن داخل 
موجة  إشعال  في  دوًرا  العراقية  واحملافظات 
االض��ط��راب��ات ال��ت��ي ك��ان ملمحها ال��رئ��ي��س »ال 
للطائفية وال للفساد وال للفقر وال النهيار بنيان 
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الطائفية.
العملية  رم��وز  تواجه  التي  التحديات  تقف  وال 
التي  الغضب  موجة  عند  الطائفية  السياسية 
اشتعلت داخل العراق، وستعيد ترتيب اخلريطة 
املظلم  النفق  ال��ع��راق  أدخ��ل��ت  ال��ت��ي  السياسية 
وتفتيته  تخريبه  لوقف  ت��ط��ورات  أي  تقدم  ول��م 
تقريرا ص��ادرا عن  أن  وسرقة مقدراته لدرجة 
مجلس الوحدة االقتصادية العربية قدر املهدر 
من ثروات العراق مبا يتجاوز 100 مليار دوالر 
ما  رغم  فقط  املاضية  الثالث  السنوات  خالل 
بإقرار  العراق  حكومات  من  مزاعم  عن  يتردد 
البنية  ل��دع��م  دوالر  م��ل��ي��ار   35 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 
إال  املاضني  العامني  العراق خالل  في  التحتية 
أن أي متتبع ملا يرى ال يشعر بوجود أي تغييرات 
ذات قيمة طرأت على مثل هذه املؤسسات بل 
إن أوضاعها تزداد سوًءا سواء كانت صحية أم 
البالد  ق��درة  بعدم  يتعلق  فيما  أم حتى  تعليمية 
التي تعد من أبرز منتجي النفط في العالم على 
أكثر  يرزح  النقية لشعب  واملياه  الكهرباء  توفير 

من 40% من مواطنيه حتت خط الفقر.
مهمة صعبة

لوضع  تؤشر  املعطيات  ه��ذه  مثل  أن  ش��ك  وال 
شديد الصعوبة قد يصعب على بالد الرافدين 
مساعد  ع��زام  السفير سعد  يؤكد  كما  اختياره 
وزير اخلارجية املصري السابق للشؤون العربية، 
ق��دم من خالل  العراقي  الشعب  أن  ي��رى  حيث 
أن  على  ت��أك��ي��ًدا  األخ��ي��رة  االحتجاجات  موجة 
اخلنوع  على  وإج��ب��اره  هويته  طمس  م��ح��اوالت 
لم  واإلي��ران��ي��ة  األم��ري��ك��ي��ة  للهيمنة  وإخ��ض��اع��ه 
العملية  فشل  االحتجاجات  أثبتت  حيث  تفلح؛ 
إمكانية  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ض  راه���ن  ال��ت��ي  السياسية 
جناحها في إصالح األوضاع األمنية والسياسية 

واالقتصادية.
حالًيا  ال��ع��راق  ف��ي  احلاكمة  الطغمة  وأض���اف: 
جزًءا  تكون  أن  ميكن  وال  املشكلة  أس��اس  ه��ي 
من احلل، الفتا إلى أن احلكم الطائفي هو من 
الفًتا  تفتيته،  إلى  ي��ؤدي  العراق  وح��دة  سيضيع 
كيف  لألذهان  تعيد  الطائفيني  أن سيطرة  إلى 
أسهم احلكم الوطني الذي سيطر على العراق 
أيام امللكية وفترات بعد تأسيس اجلمهورية في 

ال��وح��دة حيث سيطر على  احل��ف��اظ على ه��ذه 
البالد وفق مفاهيم وطنية وليست طائفية كما 
العراقي  ال��وزراء  رئيس  وافتقار  حالًيا،  يحدث 
كل  من  وطائفية  ديكتاتورية  أكبر  بأنه  احلالي 
من سبقوه طوال العقود الست املاضية، بل إن 
مؤشرات الفساد ونهب مقدرات الشعب العراقي 
قد حتولت إلى سياسة دائمة للحكومة احلالية 
وهو ما يرجح معه استمرار موجة االحتجاجات 
في العراق حتى إسقاط النظام الطائفي احلالي 
األمريكية  الهيمنة  ظ��ل  ف��ي  ذل��ك  رغ��م صعوبة 

اإليرانية.
حكم وطني

السيد عوض  الدكتور  يؤكد  اإلط��ار نفسه  وفي 

عثمان اخلبير االستراتيجي أن العراق لن يعرف 
الطائفي  احلكم  سيطرة  ظ��ل  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
السياسية  العملية  رموز  عليه، مستنكًرا سعي 
وتبني  واستقراره  العراق  بوحدة  اإلض��رار  إلى 

سياسات إلفقار شعبه والقضاء على هويته.
وتابع: العراق غدا في ظل سيطرة هؤالء منزوع 
القوى  لبعض  تابًعا  صار  بل  والقرار  السيادة 
اإلقليمية والدولية التي تدير شؤونه مبا يخدم 
الذين  ال��ع��راق��ي��ون  رف��ض��ه  م��ا  وه��و  مصاحلها 
السبيل  ه��ي  الوطني  احلكم  ع��ودة  أن  أدرك���وا 
ال��ع��راق من األوض���اع الصعبة  الوحيد خل��روج 

التي يعاني منها حالًيا.
وشدد د. عثمان على ضرورة استمرار موجة 
االنتخابات  نتائج  أن  باعتبار  االح��ت��ج��اج��ات 
الطائفية  كرست  التي  هي  األخ��ي��رة  العراقية 
كانت  إذا  إلغاؤها  ويجب  والفساد  واالستبداد 
هناك نوايا جادة إلنقاذ العراق من مخططات 

التفتيت والتجزئة.
الكامل  العربي  الغياب  حالة  عثمان  وانتقد 
إلى  الفًتا  العراقية،  الساحة  في  التأثير  عن 
انتفاضة العراقيني وإذا كانت قد شكلت رسالة 
العراقية  السياسية  اخلريطة  تغيير  بضرورة 
فإنها حتث الدول العربية على التدخل وإنقاذ 
الصمت على  من  بدالً  له  العراق مما يخطط 
إلى  وإع��ادت��ه  وإف��ق��ار شعبه  تفتيته  م��ح��اوالت 
املستفيدين  الوسطى كما يحلو لبعض  القرون 

من احتالله.

40% من العراقين 
يعيشون حتت خط 
الفقر واألمية تدق 

أبواب البالد

احملاصصة الطائفية 
تهدد بتفتيت البالد 
ومصالح النخبة وراء 

انتشار الفقر
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أوضاع تحت المجهر!

 كم كان ممتعا ونحن نحضر في األسبوع املاضي في اجلمهوريةاإلندونيسية 
الفترة من 28 فبراير املاضي وحتى يوم اجلمعة 4 مارس اجلاري  خالل 
هناك  العاملية  اإلسالمية  اخليرية  الهيئة  مشاريع  افتتاح  حفل  2011م 
نضع  ونحن  العنزي،  ناصر  وسفيرنا  املعتوق  د.عبدالله  رئيسها  بحضور 
في  ق��اروت  منطقة  في  الكويتيني  اخلير  اهالي  لتبرعات  األس��اس  حجر 
)جاوة الغربية( مت إطالق اسم قرية أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح 

األحمد اخليرية!، على تلك القريةالتي مّت رعاية أيتامها.
التراث اإلسالمي هي من زرعت  إحياء  تكون جمعية  أن  وكم كان جميال 
البذرة األولى بعد أن وفقها الله في بناء مسجد لها هناك في العام 1990م 
ليتوسع العمل اخليري في تلك البقعة بعد ذلك بفضل من الله ثم أهالي 
يحمل  ضخماً  إسالمياً  معهدا  اليوم  لتضم  اخليرية  ومؤسساتهم  الكويت 
اسم معهد دار السالم اإلسالمي على مساحة تبلغ خمسة هكتارات ونصف 
الهكتار أي )55( ألف متر مربع، يضم مختلف املراحل التعليمية وبه حرم 
للبنني وآخر للبنات وثالث لأليتام، وقد بلغ عدد طالبه أكثر من )1500( 
طالب وطالبة يتعلمون علوم القرآن واللغتني العربية واإلجنليزية واملهارات 

اليدوية والكمبيوتر وغير ذلك..
كما لوحظ متيز جمعية إحياء التراث في املشاركة في احلفل الذي أقامته 
سفارتنا في جاكرتا مبناسبة مرور )50( عاما على استقالل البالد و)20(

عاما على التحرير ومرور )5(سنوات على تولي أمير البالد مقاليد احلكم 
مساجد  من  اخليرية  ملشاريعها  فوتوغرافية  مجسمات  عرض  خالل  من 

ومستشفيات ومدارس وغيرها الكثير .
كما أسهمت في توزيع املصاحف والكتيبات على املدعوين بحضور الزميل 
جاسم احلسن ممثال عن جمعية إحياء التراث ومدير مكتب اجلمعية في 

إندونيسيا الزميل أحمد زاوي.
حتية تقدير )كبيرة( لفاعلي اخلير وما أكثرهم من أبناء بلدي الذين أقاموا 
املساجد ودورا لأليتام ودورا للعلم من مدارس ومعاهد وكليات لينفقوا على 
وأطباء ومهندسني وطيارين وأصحاب مهن  يتخرجوا دعاة  الطالب حتى 

حرفية ليكونوا عونا ملجتمعاتهم ال عالة عليها!
قال رب العزة في محكم تنزيله في سورة البقرة: }الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم 

يحزنون{ اآلية)274(.
وقال جل في عاله في سورة التوبة: }وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة 

يعملون{  كانوا  ما  أحسن  الله  ليجزيهم  لهم  كتب  إال  وادي��ا  واليقطعون 
اآلية)121(. 

الذكر تعمل هناك نذكر منها على  حتية أخرى ملؤسسات خيرية تستحق 
سبيل املثال ال احلصر: الهيئة اإلسالمية اخليرية العاملية -جمعية إحياء 
جمعية   - الزكاة  بيت  االجتماعي-  اإلص��الح  جمعية  اإلسالمي-  التراث 

الشيخ عبدالله النوري اخليرية - واللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة .
والشكر موصول لسفيرنا املتابع عن قرب وأركان سفارته الذين أسهموا في 

دعم تلك املشاريع وتذليل الصعاب التي قد تعترض طريقها نحو التنفيذ.
بقي أن نذكر أن املشاريع اخليرية واإلنسانية الكويتية هناك بلغت خالل 

العام )1993-2010(م مايقارب )31( مليون و)300( ألف دينار كويتي!
اللهم زد وبارك!

على الطاير
إنها الزيارة اخليرية السنوية الثالثة وعلى التوالي بالنسبة لنا إلندونيسيا 
وفي كل مرة بعد عناء الرحلة ومشقة السفر )9( ساعات طيران متتد مع 

التوقف لتصبح نصف يوم .. نقول »توبة« إنها األخيرة ولكن...!!
إنها لذة العمل اخليري... ال يشعر بحالوته إال من تذوقه وال يشبع منه إال 

من أضاع خطاه!
نسأل الله لنا ولكم القبول.

ومن أجل تشجيع هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

وليد إبراهيم األحمد)�(

إندونيســيا بعيون كويتيــــة!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي
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جمهورية اليهود
 في جنوب شرق روسيا

وتقارير  ع����دة  أخ���ب���ار  ُن���ش���رت 
م��ؤخ��رًا م��ف��اده��ا أن ه��ن��اك حاًل 
للقضية  وواق��ع��ي��ة  ع���داًل  أك��ث��ر 
عودة   : وه��و  أال  الفلسطينية، 
األول  وط���ن���ه���م  إل������ى  ال����ي����ه����ود 
اليهود  ب��ج��م��ه��وري��ة  وامل��ت��م��ث��ل 
وال���ت���ي ت��ق��ع ف���ي ج���ن���وب شرق 
روسيا في بيروبيدجان. وظننت 
حينها أن املسألة ما هي إال آراء 
تطرح  فيما  بعضهم  بها  ت��ف��رد 
ال���س���ي���ن���اري���وه���ات ح�����ول احل���ل 
الفلسطينية  للقضية  النهائي 
»حل  أو  ال���دول���ت���ن«  »ح����ل  ف���ي 

الدولة«. 

ف���ق���د ن���ق���ل���ت ص��ح��ي��ف��ة ال����غ����د األردن������ي������ة في 
أميركية  صحيفة  نشرته  م��ا   ، 2010/10/3م 
أزمة  حل  على  العمل  بصدد  وروس��ي��ا  تركيا  أن 
استنادا  الفلسطينية  والقضية  األوس��ط  الشرق 
إلى حقيقة مؤداها أن هناك دولة يهودية شرعية 
في   1928 العام  في  أسست  قد  كانت  علمانية 
)بيروبيدجان( الروسية تطبيقا لسياسة »القومية 

العلمانية السوفيتية«.
بنتش(  )ك��اون��ت��ر  أن صحيفة   : ال��غ��د  وأض��اف��ت 
ميدفيديف  دميتري  الروسي  الرئيس  إن  قالت 
لبيروبيدجان  مسبوقة  غير  زي���ارة  أث��ن��اء  أع��ل��ن 
أخيرا أن روسيا تدعم فكرة إقامة موطن لليهود 
في حتليل  وأضافت  الروسية.  بيروبيدجان  في 
أن  وول��ب��ي��رغ(،  )إري��ك  والكاتب  الصحافي  كتبه 
غول«  الله  »عبد  التركي  ونظيره  »ميدفيديف« 
بلدانا  يضم  حتالف  تشكيل  على  حاليا  يعكفان 
الفلسطينية،  القضية  بهدف حل  وإي��ران  عربية 
خصوصا أن روسيا متتلك مفتاحا للتسوية في 

الشرق األوسط، يتمثل في تلك الدولة.
وأش���ار وول��ب��ي��رغ إل��ى أن��ه ال ش��يء مينع اليهود 

الروس الذين كانوا قد هاجروا إلى إسرائيل من 
العودة إلى بيروبيدجان وال سيما أن ثلث عددهم 
مستبعدون على أساس أنهم ليسوا يهودا أصليني 
مشكلة خطيرة  يشكلوا  أن  وميكن  ك��اف،  بشكل 

لدولة تأسست على النقاء العرقي وحسب. 
وهذا ما تتبناه كذلك السيدة البريطانية ميشيل 
رينوف التي حتمل لقبا شرفيا هو )ليدي( فترى 
أن هناك حال لم يحظ باالهتمام الواجب ويتمثل 
في عودة اليهود إلى وطنهم األول الذي يقع في 
جنوب ش��رق روس��ي��ا وال���ذي ظ��ل كذلك إل��ى أن 
فلسطني وجنح  في  اليهود  توطني  فكرة  ظهرت 
عن  األن��ظ��ار  فصرفت  حتقيقها،  في  الصهاينة 
بطريقة  تأسست  التي  األول��ى  اليهود  جمهورية 
سلمية ودون حاجة الغتصاب أراض من سكان 

أصليني.
رينوف(  )ميشيل  البريطانية  السيدة  وت��داف��ع 
عن حل عودة اليهود إلى موطنهم األول بحجج 
وبراهني تاريخية مدهشة لم يسمع بها من قبل، 
لهذا  ت��روج  منظمة  ال��غ��رض  لهذا  أسست  وق��د 
احلل بقوة وحتمل اسم جمهورية اليهود. وال تدع 
الفكرة  نشر  محاولة  دون  متر  فرصة  »رينوف« 
املتكتم عليها إعالمياً. واحلل باختصار كما تراه 
يتمثل في عودة آمنة لليهود في فلسطني احملتلة 
ولكنها  أوبالست  واسمها  اليهود  جمهورية  إلى 
معروفة أكثر باسم عاصمتها بيروبيدجان؛ حيث 
ودون  وس��الم  بأمان  يعيشوا  أن  لهم  املمكن  من 
أي معاداة لساميتهم، وأن ينعموا بأجواء الثقافة 
يتحدثوا  وأن  ه��ن��اك  ب��ق��وة  ال��س��ائ��دة  ال��ي��ه��ودي��ة 
على  ي��ري��دون  كما  أوروب���ا(  يهود  )لغة  اليديتش 
األصليني.  لسكانها  فلسطني  أرض  يتركوا  أن 
في  السائدة  الثقافة  أن  رينوف  الليدي  وتؤكد 
مساحة  ت��ع��ادل  ال��ت��ي  ومساحتها  ب��ي��روب��ي��دج��ان 
سويسرا تسمح بهذا احلل العادل وإنهاء مأساة 
الفلسطينيني املشردين في أصقاع األرض، حيث 
)ميل مربع   / فيها 14 نسمة  السكانية  الكثافة 

عيسى القدومي 
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الصهيوني  الكيان  في  مربع  ميل   / مقابل 945 
األراضي  في  مربع  ميل   / و1728  )إس��رائ��ي��ل( 

الفلسطينية.
وترى رينوف أن اليهود كذبوا عندما زعموا إبان 
احلاجة  أم��س  في  أنهم  الثانية  العاملية  احل��رب 
إلى أرض فلسطني وطناً لهم حيث لم تكن هناك 
على  واالس��ت��ي��الء  الفلسطينيني  لتشريد  حاجة 
كان  لتلك اجلمهورية  االنتقال  أراضيهم، فخيار 
ألنهم  فلسطني  فضلوا  ولكنهم  أمامهم  متاحاً 

كانوا يطمعون في السيطرة على القدس. 
وتستهجن التعتيم اإلعالمي احملكم على حقيقة 
روسيا  ش��رق  ج��ن��وب  ف��ي  لليهود  األول  ال��وط��ن 
أنه مقاطعة،  إليه على  واإلص��رار على اإلش��ارة 
التي  تلك  مقاطعة  »أي  استنكار:  في  متسائلة 
وتضيف:  س���وي���س���را؟!«،  ح��ج��م  حجمها  ي��ع��ادل 
السوفييتي  االحت����اد  ت��ف��ك��ك  م��ع  أن���ه  احل��ق��ي��ق��ة 
جمهوريتها  تعلن  ألن  مؤهلة  اثنية  كل  أصبحت 
التي تقيم عليها باستثناء بيروبيدجان التي كانت 
هواجسها  وتثير  إلسرائيل  »حساسية«  تسبب 
باحتمال رفع الوعي العام العاملي بوجودها كأول 

وطن لليهود. 
وقالت الليدي رينوف: الكثيرون ال يعرفون شيئاً 
لهم  تسنح  الذين  والقليلون  احلقيقة،  ه��ذه  عن 
ال  احلقيقة  ويعرفوا  إلّي  يستمعوا  ألن  الفرصة 
أسخر  ألن  مستعدة  ولكني  بسهولة  يصدقونني 
ما تبقى من حياتي كي يصدقني العالم ويسعى 

حلل الصراع استناداً لهذه احلقيقة.
وزاد قناعتي مبا طرح حينما قرأت كتاب اختراع 
اليهودي )شلومو ساند( أن إعادة كتابة  الشعب 
أكفاء  كّتاب  يد  على  متت  اليهودي(،   ( املاضي 
خلطوا شظايا الذاكرة باخليال، وقد أسهمت في 
هذا، على وجه اخلصوص، الدراسات األكادميية 
اجلامعات  أنتجتها  والتي  اليهودي،  املاضي  عن 
إسرائيل،  ف��ي  ث��م  وم��ن  فلسطني  ف��ي  اليهودية 
وكذلك معاهد الدراسات اليهودية التي انتشرت 
على  ع��الوة  املختلفة،  الغربي  العالم  أنحاء  في 
عوامل أخرى. وتساءل )ساند( فيما لو أن اليهود 
الشيء  هو  فما   ، »شعبا«  حقاً  كانوا  العالم  في 
)اإلثنوغرافية(  الثقافة  مكونات  ف��ي  املشترك 
ل��ي��ه��ودي ف��ي كييف وي���ه���ودي ف��ي امل��غ��رب غير 

االعتقاد الديني وبعض املمارسات الدينية؟! 
وفي مجال سعيه إلى تفنيد مزاعم اليهود بحق 

تاريخي في األرض، يحرص )شلومو زاند( على 
ال  املعاصرين  اليهود  أص��ول  أن  على  البرهنة 
ويستشهد  القدمية،  فلسطني  أرض  إل��ى  تنتهي 
بالنظرية القائلة بأن يهود وسط أوروبا وشرقها، 
الذين ينتسب إليهم 90٪ من اليهود األمريكيني 
ي��ن��ح��درون م��ن اخل���زر ال��ذي��ن اع��ت��ن��ق��وا الديانة 
وأقاموا  امل��ي��الدي،  الثامن  ال��ق��رن  ف��ي  اليهودية 
إمبراطورية لهم في القوقاز. وهي نظرية ظهرت 
واكتسبت  ال��ت��اس��ع عشر  ال��ق��رن  ف��ي  م��رة  ألول 
مصداقية كبرى عندما تناولها الكاتب البريطاني 
الثالثة  )القبيلة  الشهير  كتابه  في  كوستلر  آرثر 

عشرة( الصادر عام 1976. 
ويقول : إن السؤال اإلجمالي ورمبا األصعب: ما 
اإلسرائيلي-  مدى استعداد املجتمع اليهودي – 
إلى  تنسبه  التي  العميقة  الصورة  من  للتخلص 
»شعب مختار« والكف، سواء باسم تاريخ زائف 
أم بواسطة بيولوجيا خطيرة، عن تفخيم الذات 

وإقصاء اآلخر من داخله؟!
 ، سندلر(  )أه��رون  الدكتور  عن  )ساند(  وينقل 
الذي هاجر  أملانيا  الصهيونيني في  أحد زعماء 
إلى فلسطني االنتدابية في العام 1934م، وأصبح 
طبيباً للجامعة العبرية في القدس، إدراكه أنه ما 
ادع��ى على  أنه  الواقع، إال  من أع��راق نقية في 
الرغم من ذلك أن اليهود حتولوا فعلياً إلى وحدة 

عرقية.
أخرى  وثيقة خزرية  هناك  أن  )ساند(  ويضيف 
وجدت  القاهرة،  في  احملفوظات  من  أحضرت 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ومت الكشف  أي��ض��ا ف��ي اجل��ام��ع��ة 
عنها فقط في العام 1962، وتشهد على انتشار 
اليهودية في مناطق نفوذ اخلزر السالفية. في 
كييف  من  رسالة  أرسلت  للميالد،   930 حوالي 
املكان  سكان  م��ن  ليهودي  مساعدة  طلب  وبها 
واسمه )يعكوف بن حانوكا(. وقد وقعت الرسالة 

بأسماء عبرية منوذجية وأسماء خزرية – تركية 
وهذه  )كييف(.  كيوب(  )سكان  جميعها  ومتثل 
القدمي  ال��وج��ود  على  بالتأكيد  تشهد  ال��رس��ال��ة 
للمتهودين اخلزر في املدينة التي حتولت بسرعة 
ب��ل من  األول���ى،  ال��روس��ي��ة  اململكة  إل��ى عاصمة 
احملتمل أيضا أن يكون أجداد هؤالء اليهود هم 
من  هو  كييف  اسم  أقاموها؛ ألن مصدر  الذين 
إحدى اللهجات التركية، وليس صدفة أنه يوجد 
داخل أسوار البلدة القدمية للمدينة مدخل واسع 
أطلق عليه اسم »باب اليهود« حيث وصلوا عبره 
إلى حي سكني »يهودي« وحي آخر اسمه »خزر«. 
صماء  اإلسرائيلية  األكادميية  أصبحت  وكذلك 
جت��اه ه��ذه القضية ول��م يجر أي بحث في هذا 
املجال. وبشكل بطيء ولكن مبنهجية أضحى أي 
ذكر للخزر في الساحة العامة اإلسرائيلية مبثابة 

شيء غريب من عالم آخر.
اليهودي في  الشعب  أب��ن��اء  أن  ) س��ان��د(  وي��ؤك��د 
أنحاء العالم ال يتحدثون وال يقرؤون أو يكتبون 
العبرية، وال يهضمون املشهد احلضري أو الريفي 
للمكان، كما أنهم ال يعيشون مباشرة انقسامات 

وهموم وأفراح وأتراح املجتمع اإلسرائيلي. 
وما خطه )شلومو ساند( في كتابه يترادف مع 
ما ينشر اآلن وميهد إلقامة الدولتني وبدأ يشاع 
أن غالبية يهود بريطانيا مع حل الدولتني، حيث 
أبحاث  معهد  أج��راه��ا  مسحية  دراس��ة  أظهرت 
السياسات اليهودية على أربعة آالف شخص من 
يهود بريطانيا، أن اليهود البريطانيني يتعاطفون 
بقوة م��ع إس��رائ��ي��ل، وي��ؤي��دون ح��ق إسرائيل في 
اآلن  عليها  أن  ي��رون  لكنهم  نفسها،  عن  الدفاع 
دولتهم  إن���ش���اء  ع��ل��ى  الفلسطينيني  م��س��اع��دة 
اخلاصة، حيث يؤيد أكثر من ثالثة أرباع اليهود 
بوصفه  ال��دول��ت��ني«  »ح���ل   )٪77( البريطانيني 
بالشرق  ال��س��الم  إلح���الل  ال��وح��ي��دة«  »الطريقة 

األوسط.  
وال��ت��س��اؤل : مل��اذا أث���ارت موسكو ه��ذا املوضوع 
املثير في هذا الوقت باخلصوص؟ ويخشى بعض 
املراقبني أن تكون إحدى النتائج غير احملسوبة 
لهذا احلل، هي أن يصبح لليهود دولتان )أو رمبا 
الله... فالبشرية لن حتتمل فكرة  أكثر( ال قّدر 

وجود دولتني لليهود في العالم!

إقامة دولة يهودية 
في روسيا هل 

يمكن أن يكون الحل 
األمثل لقضية الشرق 
األوسط ولماذا إثارته 

في الوقت الحالي؟
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املعلومات  من  الكثير  حوت  التي  احلديثة  االختراعات  أبرز  من 
قربت  التي  )اإلنترنت(  العنكبوتية  الشبكة  املتنوعة،  والثقافات 
والبيع  التواصل  مجال  في  حتى  بل  الباحثن،  على  ويسرت  البعيد 
إن أحسنا استغاللها في  والشراء، لكنها سالح ذو حدين؛ فهي  خير 

اخلير وإال كانت وبااًل وشرًا·
وأضرارها  وفوائدها  تاريخها  من  وشيء  العنكبوتية  الشبكة  حول 
واالستعمال األمثل لها، نلتقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالكرمي 
اخلليج  لدول  العربي  التربية  مبكتب  املعلومات  إدارة  مدير  اجلويبر 
ومؤلف كتب احلاسب في املرحلة الثانوية في وزارة التربية والتعليم·

مليارا مستخدم
تبعاً للبيانات اإلحصائية من مكتب اإلحصاء 
األمريكي فإن مستخدمي الشبكة حالياً للعام 
مستخدم،  ملياري  يقارب  1432هـــ  2011م 
العالم وأعلى  وميثل تقريباً 30% من سكان 
الواليات  فـــي  لــلــشــبــكــة  اســـتـــخـــدام  نــســبــة 
 %77 النسبة  هذه  ومتّثل  األمريكية  املتحدة 
 %10 إفريقيا  في  طبعاً  وأقلها  السكان  من 
دخول  تــاريــخ  أن  املعلوم  ومــن  سكانها·  مــن 
الشبكة العاملية اإلنترنت رسمياً إلى اململكة 
عام  فــي  كــان  الــســعــوديــة  العربية 
1419هـ أسوة بغيرها من 
األقطار، وقامت 
ينة  مد

مشكورة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
ضبط  مجال  في  بّناء  ودور  مكثفة  بجهود 
يجد  املطلع  أن  إال  املفتوحة،  اخلدمة  هــذه 
أن هناك مئات، بل آالف املواقع التي تنشأ 
السيطرة  يصعب  ممــا  الشبكة  على  يومياً 
دقيقاً  ضبطاً  وضبطها  ومتابعتها  عليها 
للواقع  اإلنشاء  عملية  في  احلادث  للتسارع 

على الشبكة·
أما فيما يتعلق باملستجدات العاملية على هذه 
الساحة فهي توافر شبكة جديدة تعمل عليها 
وتُسمى  األمريكية  اجلــامــعــات  بعض  اآلن 
اإلنترنت الثانية وتتفوق على القائمة حالياً 
العرض  وجــودة  السرعة  في  مذهل  بشكل 
والطاقة التخزينية، وقد قمت بتجربتها قبل 
عام ونصف العام تقريباً في جامعة إنديانا 
حول  موسع  ببحث  وقمت  األمريكية، 
هذه الشبكة اجلديدة اإلنترنت 
وبرتوكوالت  الثانية 
الـــــــنـــــــقـــــــل 

املذهلة  الــتــرابــط  وآلــيــة  فيها  املستخدمة 
القائمة بني اجلامعات من خالل هذه الشبكة 
لنقل  تستخدمها  اجلامعة  وكانت  اجلديدة، 
املؤمترات العلمية بني اجلامعات األمريكية 
أن  ــي  رأي وفــي  الشبكة،  هــذه  فــي  املشتركة 
في  عظيم  شــأن  لها  سيكون  الشبكة  هــذه 
العلمي  كالبحث  ومتنوعة  عديدة  مجاالت 
والطبي  واالقــتــصــادي  واإلعــالمــي  والتقني 
والسيما فيما يتعلق بنقل مجريات العمليات 
الطبية على مستوى العالم حية على الهواء 
والسرعة  الــعــرض  فــي جــودة  رائــع  وبشكل 
االتصال  عملية  في  نوعية  نقلة  تُعد  والتي 
أو  اجلــديــدة،  الشبكة  هــذه  عبر  والتواصل 
املهم  والسؤال  الثانية·  باإلنترنت  يُسمى  ما 
الذي يدور في ذهني حالياً: أين موقعنا من 

هذه اخلارطة التقنية؟!
نطاقات الشبكة

لتاريخ  ال���واف���ي  ال���ع���رض  خ����الل  م���ن   >
م���ج���االت  أو  ن���ط���اق���ات  م����ا  ال���ش���ب���ك���ة، 
العاملية  املعلومات  شبكة  استخدامات 

)اإلنترنت(؟
لهذه  املستخدم  لنية  تابعة  استخداماتها   -
الشبكة، إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً 

فشر، وخدمة اإلنترنت خدمة منافعها 
وعطاؤها  ـــدة،  وعـــدي جــمــة 

الرياض – د· عقيل العقيل

غُرف الدردشـة!
أخطر ما في ) النت (·· 
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غزير ومذهل، وهي مصدر خلير ومعروف 
ألمم  وتــطــور  وصلة  وهــدايــة  ومعرفة  وعلم 
تكون  قد  نفسه  الوقت  في  وهــي  وشعوب· 
لــشــر عظيم ملــن أصـــر عــلــى سوء  مــصــدراً 
والفسق  الــظــالم  دهــالــيــز  فــي  استخدامها 
واجلرمية  واإلرهـــاب  واالنــحــراف  والفساد 
هذه  أدركــنــا  فـــإذا  البشعة·  صــورهــا  بشتى 
ما  ألنفسنا  نقرر  أن  علينا  يجب  احلقائق 
الريب  مواقع  عن  نبتعد   وأن  وينفع،  يفيد 
وتستخدم  والرذيلة·  واالنـــحـــراف  والــشــك 
الشبكة في مجاالت متعددة كالبحث العلمي 
والتربوي  واإلعالمي  واالقتصادي  والطبي 
ومــجــاالت عـــدة، ملــا تتميز بــه مــن خدمات 
اإللكتروني،  الــبــريــد  وخــدمــة  مــعــلــومــاتــيــة 
مع   باملقارنة  املالية  النفقات  توفر  أنها  كما 
على  مجاالتها  ومن  العادية،  البريد  أنظمة 

سبيل املثال ال احلصر:
)1( اخلدمات املالية واملصرفية

تــســتــخــدم شبكة  < جــمــيــع الــبــنــوك حــالــيــاً 
اإلنترنت في جميع أعمالها اليومية، ملتابعة 
وأخبار  العاملية،  والــبــورصــات  املــال  أســواق 

وأخبار  االقـــتـــصـــاد 
املال واألعمال·

)2( التعليم
في  عديدة  استخدامات  املعلومات  لشبكة 

غاية األهمية للجامعات واملدارس االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية ومراكز األبحاث، حيث 
وتبادلها  املعلومات  نقل  خاللها  من  ميكن 
بينها، ونشر األبحاث العلمية، كما يستطيع 
املطلوبة  املعلومات  على  احلصول  الباحث 
من املكتبات العامة أو من مراكز املعلومات 
بسرعة كبيرة باملقارنة مع الطرق التقليدية 
الــقــدميــة، بــل ميــكــن االســتــفــادة مــن شبكة 
بعد بصورة  التعلم عن  اإلنترنت في عملية 

ميسرة ومفيدة للمتعلم·
)3( اإلعالم

في مجال اإلعالم لنقل األخبار املتسارعة وما 
تبثه وكاالت األنباء على مستوى العالم من 
أخبار من دولة إلى أخرى من خالل الشبكة 
وبالتالي يستطيع اإلعالمي كتابة املوضوع أو 
املقال الذي يريده ثم نقله إلى احملررين في 
بسرعة  بها  يعمل  التي  املجلة  أو  الصحيفة 
هناك  طبعاً  سبق  ما  إلى  باإلضافة  كبيرة· 
الشبكة  استخدام  منها  أخرى  استخدامات 
والطيران،  والــشــركــات،  واملــنــزل  العمل  في 
والسياحة··· إلخ، فالشبكة وظفت للعمل في 

مجاالت شتى وألهداف متنوعة·
مزايا وخصائص

التي  امل��زاي��ا  بعض  ه��ن��اك  أن  ش��ك  ال   >
العاملية  ال���ش���ب���ك���ة  ت���ل���ك  ب���ه���ا  ت��ت��م��ي��ز 
من  ل��ن��ا  تستعرض  ف��م��اذا  )اإلن��ت��رن��ت( 

هذه املميزات؟
- من املعلوم -أخي الكرمي- أن أي مخترع 
من مخترعات العصر له مميزاته وله عيوبه 
والتقنية سالح ذو حدين، إن وّظف في اخلير 
أجاد وأفاد، وإن وّظف على النقيض كان شراً 

مستطيراً·
واإلنــــــتــــــرنــــــت 

ومفيدة  جــديــدة  وسيلة 
إذا وّظفت في مجالها ومسارها 

في  االتصال  وسائل  من  وهــي  الصحيح، 
يستلزم  ــدة  جــدي تقنية  ــل  ب هــــذا،  عــصــرنــا 
يسيء  فيما  ال  وينفع  يفيد  فيما  توظيفها 
الدور  أهــمــيــة  ننكر  فــال  ينفع·  وال  ويــضــر 
)اإلنترنت(،  العاملية  الشبكة  لهذه  املتميز 
اإلنترنت  العاملية  الشبكة  هــذه  مزايا  فمن 
كــذلــك مــعــرفــة األخـــبـــار فــي جــمــيــع أنحاء 
العالم وقت حدوثها آنياً بالصوت والصورة، 
فالعالم كله أصبح قرية كونية صغيرة، ومن 
التعرف على ثقافات جديدة  مزاياها أيضاً 
ثقافتهم  من  واالستفادة  األخرى  الدول  في 
في شتى مجاالت احلياة العلمية والسياسية 

واالقتصادية وغيرها·
واملعرفة  ــومــات  ــل املــع مـــن  بــحــر  والــشــبــكــة 
واألفالم،  واألخبار  والتقنية  واإلحصائيات 
واملدمجة  ــعــددة  ــت امل والـــوســـائـــط  والـــصـــور 
وأيــضــاً من  واألصــــوات فــي مــجــاالت عدة· 
خالل  مــن  األقـــارب  بــني  التواصل  مزاياها 
البريد اإللكتروني، والتعليم بجميع أنواعه: 
التعليم عن بعد، والتدريب الثقافي والعلمي، 
الفيديو  طريق  عن  تتم  التي  واالجتماعات 
املركزي، والتطبيقات البنكية، وأسواق املال 
والتسوق عبر اإلنترنت، والشبكة دخلت كل 
فــن وعلم وشملت  كــل  فــي  وأبــحــرت  مجال 
العلوم بشتى أنواعها على مستويات متعددة 
محلية وإقليمية وعاملية· وإن كان من مخترع 
والتميز في هذا  والبروز  النوعية  النقلة  له 

استخدامات غرف الشات تابعة لنية 
المستخدم لهذه الشبكة، إن كان خيرًا 

فخير، وإن كان شرًا فشر



االنرتنتعلوم �شرعية

40

ن - 2011/3/14م
الفرق���ان  623 - 9 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

مبا  العاملية  الشبكة  فهي  احلديث  العصر 
وتواصل  هائلة  علمية  مكتنزات  من  حتويه 
عبر هذه الشبكة أذهل العالم بتنوعه وتعدده 

وأساليبه واأليام ُحبلى بكل جديد·
عيوب وميزات

أي���ض���ًا هناك  ه��ن��اك مم���ي���زات  أن  ك��م��ا 
بعض العيوب لتلك  الشبكة العاملية لو 

تستعرض لنا بعضًا منها؟
أيضاً، أخي  - لإلنترنت عيوبها وأضرارها 
االجتماعية!  الــعــزلــة  تسبب  فهي  الــعــزيــز، 
فاجللوس لتصفح اإلنترنت لساعات طويلة 
الزيارات  فتقل  االجتماعية  العزلة  يسبب 
بالكلية، وهذه  تنعدم  أو  املجتمع  أفــراد  بني 
الدردشة  إلى غرف  الدخول  وكذلك  سلبية 
والشات واحملادثة لساعات طويلة بال هدف 
فقط مجرد الدردشة، وكذلك بث الكثير من 
التوجهات الفكرية املختلفة التي تتعارض مع 
الرائدة·  وقيمنا  اإلسالم  دين  العظيم  ديننا 
اإلبــاحــيــة اخلليعة  املـــواقـــع  تـــوافـــر  أيـــضـــاً 
من  والعافية  السالمة  الله  نسأل  واجلنس 
دردشة  بغرف  آنفاً  إليه  أشــرت  ما  عيوبها· 
وصور  ملفات  تــبــادل  وكــذلــك  مجدية  غير 
في  للشبكة  السيئ  والتوظيف  الئقة  غير 
انتشار املخدرات وغسل األموال واجلرمية 
واإلرهاب، نسأل الله السالمة والعافية من 

كل شر·
االستخدام األمثل

تلك  مم���ي���زات  ع��رف��ن��ا  إذا   >
وعيوبها،  ال��ش��ب��ك��ة 
ف������������������م������������������ا 

االستخدام األمثل لها؟
العاملية  الــشــبــكــة  يــســتــخــدم  مــنــا  الــكــثــيــر   -
اإلنــتــرنــت بـــصـــورة شــبــه يــومــيــة وأكـــثـــر ما 
هو  متكررة  بــصــورة  استخدامه  فــي  نرغب 
وبعض  بشتى صورها·  املعلومة  عن  البحث 
املستخدمني للشبكة ال يحسنون استخدامها 
وقد يكون فيما يقوم به تضييع وقت ومال· 
ومن االستخدام األمثل عدم االستغراق في 
وأيضاً  الــصــالة  أوقـــات  وتضييع  التصفح 
أداء احلقوق االجتماعية للوالدين والزوجة 
واألوالد، فال يغفل عن هذا املطلب الشرعي 
يؤّثر  أال  وأيــضــاً  ثانياً·  واالجــتــمــاعــي  أوالً 
الدراسة  أو  العمل  للشبكة على  االستخدام 
وحتديداً أولوياتك التي تريدها من الشبكة 
تصفحت  إذا  ساحبة؟  كيف  ساحبة،  ألنها 
موقعاً رمبا يسحب إلى مواقع أخرى وهكذا 
ــؤد مــا تريد  ــم ت حتى يــذهــب بــك الــوقــت ول
للشبكة  تصفحك  وعــنــد  وذاك  هــذا  وقــبــل 
لتعلم - أخي املسلم وأنت أختي املسلمة - 
جيداً أن الله مطلع عليك وعليِك· فلنتق الله 
فيما نقوم به فرمبا جترك صورة إلى سوء 
أو رذيلة، والعياذ بالله، نسأل الله السالمة 

والعافية للجميع من كل سوء·
تعزيز القيمة العلمية

وعيوبها  م��زاي��ا  ع��ن  حت��دث��ن��ا  أن  ب��ع��د 
ال����ش����ب����ك����ة ال����ع����امل����ي����ة )اإلن������ت������رن������ت( 
ل��ه��ا، كيف يكون  واالس��ت��خ��دام األم��ث��ل 
الله  رضا  وفي  ومفيدًا  ممتعًا  اإلنترنت 

سبحانه وتعالى؟
- االطالع على أخبار العالم، ومعرفة ماذا 
يدور حولك وتوظيف ذلك فيما يفيدك ويعزز 
القيمة العلمية لديك، وكذلك استخدم 
مرضاة  فــي  وتسمع  تــقــرأ  مــا 
ربك وال تنس نصيبك 
سماع  مـــــن 

القرآن الكرمي بأجمل األصوات احملببة إليك 
واستفد من اخلير  الــقــرآن  إذاعــة  أو شغل 
فيها من مواعظ وحكم وفتيا وقــراءة قرآن 
كل  في  البحث  اخلير،  أبــواب  من  وغيرها 
ما يفيد وينفع في دينك ودنياك، وادع إلى 
وإلى محمد]  ديناً  اإلسالم  وإلى  رباً  الله 
نبياً ورســوالً، لعل الله أن يجعلك سبباً في 
مواقع  في  االشتراك  وأيضاً  الناس·  هداية 
اجتماعياً  إنــســانــاً  وكــن  مفيدة،  ومنتديات 
االً مؤّثراً في املجتمع، ومن األمور املهمة  فَعّ
االبتعاد عن مواقع ومواطن ومنتديات  جداً 
السوء والرذيلة واالنحراف واإلرهاب بشتى 

أنواعها·
ي��ت��واف��ر ع��ل��ى ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��امل��ي��ة كثير 
م��ن م��واق��ع احمل��ادث��ة أو ال��دردش��ة أو ما 
ُيسمى بالشات كيف ترى أثر ذلك على 

املراهقن ال سيما الفتاة؟
- تُعد مواقع الدردشة من أشهر تطبيقات 
اإلنــتــرنــت وأكــثــرهــا شــعــبــيــة، ويــقــبــل بعض 
الشباب والشابات عليها إقباالً  كبيراً· ونظراً 
بواقع بعض خدمات  اآلبــاء  كثير من  جلهل 
األبناء  يتمادى  فقد  عملها  وآلية  الدردشة 
إقامة عالقات عبر  املراهقني في  والسيما 
غرف احلوار هذه، وقد تتطور إلى أنشطة 
وبالنسبة  املراهقون·  إليها  يستدرج  جنائية 
لآلباء ال بد من توجيه صغارهم ومشاركتهم 

إذا لزم األمر في غرف احلوار·
كلمة تختتمون بها هذا احلوار؟

أن  إال  الــوقــت  مــن  تبقى  فيما  يسعني  - ال 
ــقــديــري لــكــم على  أقــــدم جــزيــل شــكــري وت
استضافتكم الكرمية والله نسأله أن يحفظ 
والة أمرنا وبالدنا وأبناءها من كل سوء وأن 
يرد كيد العدو في نحره، وأن يجعلنا مفاتيح 

للخير مغاليق للشر·

نظرًا لجهل كثير من اآلباء بواقع خدمات الدردشة وآلياتها 
فقد يتمادى األبناء والسيما المراهقين في إقامة 

عالقات غير مشروعة وعلى اآلباء مراقبة أبنائهم
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ب��دور خادم  الشيخ محمد علي اجل��وزو  لبنان  أش��اد مفتي جبل 
احلرمن الشريفن امللك عبد الله بن عبد العزيز ودور اململكة 
يزيد  ما  بناء  وإع��ادة  لبنان  »مساعدة  في  السعودية  العربية 

على مائتن وخمسن بلدة وقرية في اجلنوب«.
وتساءل في تصريح صحافي: »عندنا في لبنان حكم جمهوري 
دستوري، فأين الدستور وأين القانون في وجود السالح اإليراني 
الذي يتحرك للعدوان والقتل واالغتيال ويقضي على كل معاني 
احلكم  وهل  والشيعة؟  السنة  بن  الفرقة  وي��زرع  الدميقراطية 
االدعاء  رغ��م  قمعي  حكم  إن��ه  أم  العدالة  على  قائم  إي��ران  في 
وهناك  أع��داءن��ا  ن��واج��ه  كيف  دس��ت��وري؟  جمهوري  حكم  بأنه 
من يحرص على زرع الكراهية في العالم اإلسالمي؟ ومن أيقظ 
الذي  وم��ن  األس���ود؟  احلقد  على  تقوم  التي  املذهبية  املشاعر 
الواحد،  البلد  أبناء  بن  اإلسالمي  الصف  متزيق  على  يحرص 

ومن يعمق اخلالف بن السنة والشيعة؟«.
احملرمات  جميع  استبحنا  املقاومة  شعار  »حت��ت  أن��ه  اعتبر  وإذ 
ومهزلة  ملهاة  الدميقراطية  وأضحت  املوبقات  جميع  وارتكبنا 
وأصبح احلكم حكم الطغاة ولم يعد للعدالة معنى وال للحرية 
مغزى«، أشار اجلوزو إلى أن »هناك ثورات شريفة قام بها الشباب 
املثقف وهذه الثورات لم تقم على أساس مذهبي أو طائفي ولم 
الشعب  انتفض  بأوامر خارجية، والسيما في مصر حيث  تأمتر 
العربية  ال��ث��ورات  أن  ادع��ى بعضهم هنا  وم��ع ذل��ك فقد  املصري، 

قامت بفضل املقاومة في لبنان وتأثرًا باملقاومة«. 
وس����أل: »أي م��ق��اوم��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى أس���س م��ن التعصب 
الوالء  حساب  على  إلي��ران  بالوالء  وتدين  واملذهبي  الطائفي 
أبناء  صدور  إلى  سالحها  توجه  التي  تلك  مقاومة  وأي  للبنان؟ 
اللبناني، وتقتل هذا الشعب وتغتال أحالمه كما تغتال  الشعب 
رؤساءه وقيادييه؟ وأين الفرق بينها وبن ما يقوم به القذافي 

في ليبيا من قتل لشعبه وتدمير لبالده؟«.

فتي جبل لبنان: من أيقظ المشاعر 
المذهبية التي تقوم على الحق؟

ــرفــاعــي –  قـــال الــشــيــخ/ زيــــاد ال
رئيس جمعية جتمع سنابل اخلير 
)عكار( اللبنانية - الذي زار البالد 
بــأن الــهــدف مــن زيارته   – أخــيــراً 
هو التواصل والتزاور، ولندعو مع 
بعضنا البعض، ولنسموا مع بعضنا 
الذي  اخليري  عملنا  في  البعض 
مناراته،  مــن  مــنــارة  الــكــويــت  تعد 
الـــدعـــم لكفالة  ـــك طــلــب  ومـــن ذل
األيــتــام اجلـــدد، بــاإلضــافــة لدعم 
مشاريع األيتام املكفولني وأسرهم، 
وتقدمي بعض املشاريع التي تهدف 
الى رعايتهم مثل : تنظيم الدورات 
الصيفية، وتوزيع حصص متوينية 
املساهمة  كــذلــك  األيـــتـــام،  ألســـر 
السنوية(  )الــكــســوة  مــشــروع  فــي 
لهم وألسرهم، فضاًل عن لتقدمي 

احلجاب الشرعي لألرامل.
بـــأن اجلمعية  الــرفــاعــي  وأوضــــح 
للتعريف  حــفــاًل  مـــؤخـــراً  نــظــمــت 
وطلب  ــتــام(،  األي )كفالة  مبــشــروع 
الدعم له، وقد حضر احلفل مفتي 
أسامة  د.  الشيخ  )عكار( سماحة 
باإلضافة  الــرفــاعــي،  عــبــدالــرزاق 
لــعــدد مــن املــســئــولــني فــي مناطق 
)عكار( مثل املخاتير وبعض رؤساء 

البلديات، ووجهاء املنطقة .
الشهرية  الكفالة  مبلغ  بــأن  علماً 
شهرياً،  د.ك   )15( يبلغ  لليتيم 
الدعم  اســتــقــبــال  ــتــم  ســي حــيــث 
الشاملة  الكفالة  صــورتــني:  على 
د.ك   )50( قيمتها  وتبلغ  لليتيم 
وتبلغ  اجلزئية  والكفالة  شهرياً، 
لتلبية  وهــي  د.ك،   )15( قيمتها 

االحتياجات األساسية.
موضحاً بأن جمعية جتمع سنابل 

اخلير تكفل حالياً )850( يتيماً لـ 
)371( أسرة في مناطق ) عكار ( – 
لبنان، وأنه يوجد حالياً استمارات 
يتيم مــن إجــمــالــي عدد  لـــــ)150( 
للكفالة،  يحتاجون  الذين  األيــتــام 
يتيم،   )600( من  يقارب  ما  وهــم 

أو أكثر.
التي  واجلمعيات  اجلهات  وحــول 
)كفالة  مــشــروع  عليها  سيعرض 
األيتام ( قال الشيخ زياد الرفاعي 
على  املــشــروع  عــرض  بأنه سيتم 
الــكــويــتــي، وجمعية  الـــزكـــاة  بــيــت 
ومبرة  اإلســالمــي،  التراث  إحياء 
الــتــواصــل، بــاإلضــافــة إلـــى أهل 
التجار  مـــن  واإلحــــســــان  اخلـــيـــر 
دعم  وسيتم  الــكــرام،  واحملسنني 
إحياء  من خالل جمعية  النشاط 
أراد  ملــــن  اإلســـــالمـــــي  الـــــتـــــراث 

املساهمة فيه.
وفي نهاية تصريحه شكر الشيخ/ 
ــــاد الـــرفـــاعـــي  كـــل مـــن ساهم  زي
بدعم اجلمعية بالكلمة الطيبة، أو 
نلقاها  التي  باالبتسامة  أو  مباله، 
من إخواننا في هذا البلد املعطاء 
والنبي]  املعنويات،  ترفع  والتي 
يــقــول: »مـــن ال يــشــكــر الــنــاس ال 
يشكر الله«، لذلك فنحن نتقدم لهم 
بالشكر اجلزيل، وكل هيئة قدمت 
لدعم  املــســاعــدات  مــن  شيئاً  لنا 
أنشطة جمعيتنا في لبنان، ونتقدم 
بالشكر اجلزيل لهذا الشعب الذي 
لم يبخل على اجلميع من خيره ، 
وأن  خيرهم،  يكثر  أن  الله  سائاًل 
حماية  املعطاء  البلد  لهذا  يجعل 
من عنده عز وجل، والله يجزي ما 

ال يجزي عليه العبد.

الشيخ زياد الرفاعي – رئيس جمعية جتمع 
سنابل اخلير )عكار( اللبنانية في زيارته للبالد

ال�شلة الإخبارية

نسموا مع بعضنا في عملنا الخيري 
الذي تعد الكويت منارة من مناراته
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مقـــال

الغر ممن  املؤمن  يصبح  املنهج  ه��ذا  ومبثل 
وعى حديث النبي ] يحذر أمته بقوله: »ال 
عًة تقولُوَن: إْن أحسَن النَّاُس أحسنَّا  تُكونُوا إَمّ
نُوا أنفسكم إن  وإْن ظلُموا ظلْمنَا، ولِكْن وِطّ
فال  أس��اءُوا  وإْن  ُتِسنُوا  أْن  النَّاُس  أحسَن 

تظِلُموا« رواه الترمذي وحسنه.
يتابع كل  له؛ فهو  الذي ال رأي  واإلمعة هو 
أحد على رأيه وال يثبت على شيء.. ضعيف 
للدخل  محضن  قلبه  ال��ت��ردد  كثير  ال��ع��زم 
يَب، جتدونه يوما ميانيا إذا ما القى ذا  والِرّ

يا فعدناني. مين وإن يالق معِدّ
ال��ذي عناه  املمقوت، وهو  وه��ذا هو اإلمعة 

النبي ] في احلديث اآلنف ذكره.
الله عنه  رض��ي   – اب��ن مسعود  أش��ار  ولقد 
إل��ى مثل ه��ذا الصنف ف��ي زم��ن��ه حينما   –
ظهرت الفنت، فقال: »كنا في اجلاهلية نعد 
اإلمعة الذي يتبع الناس إلى طعام من غير 
امُلِقب  اليوم  فيكم  اإلمعة  وإن  يُدَعى،  أن 
الناس دينه«؛ أي الذي يقلد دينه لكل أحد، 

وقال أيضاً: »أال ال يقلدن أحدكم دينه رجال 
إن آمن آمن وإن كفر كفر؛ فإنه ال أسوة في 

البشر«.
إن من أعظم ما يقاوم املرء به وصف اإلمعة 
أن يكون ذا ثقة بنفسه وذا عزمية ال يشتتها 
تردد وال استحياء.. فمن كان ذا رأي فليكن 

ذا عزمية فإن فساد األمر أن يتردد املرء.
الشريعة  ل��ن��ص��وص  واالس��ت��ق��راء  وب��ال��ت��ت��ب��ع 
العزمية  أنه ال جتتمع  وأح��وال السلف علم 
والرأي السديد املوافقان لصفة الله وشرعته 

ثم يحصل الفساد.
وليس بخاٍف عنا موقف النبي ] في صلح 
رأى  الصحابة  أن بعض  احلديبية في حني 
أن ظاهر الصلح ليس في مصلحة املسلمني، 
تورده  لم  بربه وبوعده  النبي ]  ثقة  ولكن 
موارد التردد ولم تؤثر على عزمه كثرة اآلراء 

والتهويل.
رحمه  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية – 
الله - أن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه 

– عندما 
د  ا ر أ

لقتال  امل����س����ي����ر 
اخل����وارج ع���رض ل��ه منجم 

فإن  تسافر  ال  املؤمنني  أمير  يا  ل��ه:  فقال 
القمر في العقرب؛ فإنك إن سافرت والقمر 
علي  له  فقال  أصحابك،  ُه��زم  العقرب  في 
بالله  ثقة  نسافر  ب��ل   :- عنه  الله  رض��ي   –
وتوكاًل على الله وتكذيباً لك؛ فسافر فبورك 
له في ذلك السفر حتى َقتَل عامة اخلوارج، 
وك��ان ذلك من أعظم ما ُس��َرّ به رضي الله 

تعالى عنه.
لسائل أن يسأل فيقول: هل أحوال املجتمعات 
املعاصرة تستدعي احلديث عن اإلمعة؟ وهل 

هو من الكثرة بحيث يجب التحذير منه؟
ف��اجل��واب: نعم؛ وال سيما في ه��ذا العصر 
الناس  واتخاذ  العلماء  موت  فيه  كثر  ال��ذي 
رؤوساً أقل منهم ثقة وعلماً، والذي فشا فيه 
اجلهل وقل العلم ونطق الرويبضة، وأصبح 
مشرعاً،  واإلعالمي  فقهياً  الصحافي  فيه 
وهيمنتها  الدينية  املرجعية  فيه  وضعفت 
على الفتوى الصحيحة الساملة من الشوائب 
والدخن، بل أصبح فيه احلديث والنطق من 
ديدن الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في 

أمور العامة التي ال يصلح لها إال الكبار.

حتى ال يكون المجتمع 
المسلم إمعة 

إن مما يعزز مكانة املرء املسلم وصدق انتمائه لدينه وثباته على منهج 
فاملسلم  وبدينه؛  بربه  ثقته  من  املستخلصة  بنفسه  ثقته  النبوة، 
ال  والعواصف..  الزوابع  بن  العظيم  كالطود  هو  إمنا  بنفسه  الواثق 
أمام  احلق  املسلم  حال  هي  وهذه  موج،  يحطمه  وال  ريح  به  تعصف 
بربه  تعلقه  ويزداد  ثبات  إلى  ثباٍت  من  يرتقي  واملتغيرات..  الفنت 
كله  ذلك  إبان  وهو  اخلطوب،  وادلهمت  الفنت  ازدادت  كلما  وبدينه 
ثابت موقن ال يستهويه الشيطان وال يلهث وراء كل ناعق.. حاديه 
في هذا الثبات سلوك طريق الهدى وإن قل سالكوه والنأي عن طريق 

الضالل وإن كثر الهالكون فيه.

بقلم فضيلة الشيخ الدكتور: سعود بن إبراهيم الشرمي
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وال 
جرم 
أي  ف������إن 
م���ج���ت���م���ع ه���ذا 
ملثل  حاجة  لفي  واقعه 
هذا الطرح، ومما يدل على صحة 
ما ذكرنا ما تدث به ابن قتيبة – رحمه الله 
يصف فيه أح��وال الناس وك��ون نفوسهم   –
قابلة للتحول والتأثر والتقليد األعمى الذي 
رحمه   – فيقول  باإلمعة..  صاحبه  يوصف 
بعضها  يتبع  طير  أس��راب  »والناس   :- الله 
مع  النبوة  يدعي  من  لهم  ظهر  ول��و  بعضا، 
األنبياء  الله ] خامت  بأن رسول  معرفتهم 
أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعاً 

وأشياعاً« انتهى كالمه رحمه الله.
وجهان  اإلمعة  ووص��ف  األعمى  التقليد  إن 
ال��وق��ت نفسه ال  ف��ي  لعملة واح����دة، وه��م��ا 
الناس  من  والرعاع  السذج  على  يقتصران 
إلى  يتعدى  اإلم��ع��ة  وص��ف  إن  ب��ل  فحسب، 
ما هو أبعد من ذلكم.. فكما أنه يكون في 
الفرد فإنه كذلك في املجتمع بفكره وعاداته 
واملجتمع  إمعة  الفرد  يكون  فقد  وتقاليده؛ 

ِعني. إمعة والناس إَمّ
واملتعلم  ال��ع��ام��ي  ف���ي  ذل��ك��م  م��ث��ل  وق���ول���وا 
انتساب  م��ج��رد  ف��إن  العلم؛  إل��ى  واملنتسب 
املرء للعلم ال يعفيه من أنه قد يكون ضحية 
إذا  باإلمعة  الوصف  التقليد األعمى ومعرة 
ما كان كثير االلتفات واهن الثقة بالصواب، 

احلني  بني  يالحظ  ما  يُحَمل  هذا  وعلى 
املنتسبني  واآلخ��ر من اض��ط��راب بعض 
التنقل  وكثرة  والفتوى  املنهج  في  للعلم 
املؤثر  ب��س��ب��ب  واآلراء  امل���ذاه���ب  ب���ني 
والضغوط  امل��زاح��م��ة  وف��ق  اخل��ارج��ي 
وامل����دث����ات ال���ت���ي ت��ن��ه��ش م���ن جسد 
التشريع ما يجعل املنتسب للعلم يسير 
حيث سار الناس؛ فيطوع لهم الفقه وال 

يطوعهم هم للفقه.
رضي الله تعالى عنه  يقول ابن مسعود – 
في مثل ه��ذا: »اغ��د عاملاً أو متعلماً، وال   –
تغد إمعة فيما بني ذلك«، قال ابن القيم – 
رحمه الله – معلقاً: »انظر كيف أخرج املقلد 
من زمرة العلماء واملتعلمني، وهو كما قال – 
رضي الله عنه -: فإنه ال مع العلماء وال مع 
املتعلمني للعلم واحلجة كما هو معلوم ظاهر 

ملن تأمله«.
يقول  حيث  اب��ن حجر  احلافظ  الله  ورح��م 
ما يراه في زمانه من انتشار وصف  شاكياً 
للعلم  املنتسبني  ص��ف��وف  ف��ي  حتى  اإلم��ع��ة 
تأخر عن  من  توسع  »وق��د  فيقول:  والفكر، 
القرون املفضلة في غالب األمور التي أنكرها 
بذلك  يقتنعوا  ولم  وأتباعهم،  التابعني  أئمة 
اليونان  بكالم  الديانة  مسائل  مزجوا  حتى 
وجعلوا كالم الفالسفة أصال يردون إليه ما 
خالفه من اآلثار بالتأويل ولو كان مستكرها، 
الذي  أن  زع��م��وا  بذلك حتى  يكتفوا  ل��م  ث��م 
رتبوه هو أشرف العلوم وأوالها بالتحصيل، 
وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو 
عامي جاهل؛ فالسعيد من متسك مبا كان 
اخللف«  أح��دث��ه  م��ا  واجتنب  السلف  عليه 

انتهى كالمه، رحمه الله.
أقرب  وما  بالبارحة!  الليلة  أشبه  ما  فلله.. 
اليوم من األمس! }يََأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َعلَيُْكْم 
اْهتََديْتُْم  ِإَذا  َض��َلّ  ��ن  َمّ ُكم  يَُضُرّ الَ  أَنُفَسُكْم 
ُكنتُْم  مِبَا  َفيُنَِبّئُُكم  َجِميعاً  َمْرِجُعُكْم  اللِّه  ِإلَى 

تَْعَملُوَن{ )املائدة: 105(.
ما  مجتمع  ف��ي  دب  إذا  اإلم��ع��ة  وص��ف  إن 
قوض بناءه وأضعف شخصيته، وأبقاه ذلياًل 

بسببه  يُشَرب  املجتمعات  سائر  بني  منبوذاً 
على  عالة  فيعيش  املتبع  ف��ي  التبعية  روح 

غيره في العادات والطبائع والفكر.
التقليد  أت��ون  في  املسلم  املجتمع  وق��وع  إن 
الهزمية  مكمن  لهو  عنه  لألجنبي  األعمى 
النفسية واأللغام املخبوءة التي تقتل املروءة 
بتقليد أعمى وغرور بليد حتى يتالشى عن 
املجتمع املسلم جملة من ركائز التميز التي 
}ِصبَْغَة  وصبغته:  بشرعته  بها  الله  خصه 
لَُه  َونَْحُن  ِصبَْغًة  اللِّه  ِم��َن  أَْحَسُن  َوَم��ْن  اللِّه 

َعاِبدوَن{ )البقرة: 138(.
وراء  يلهث  إمعًة  كان  إذا  املسلم  املجتمع  إن 
خلق  على  نفسه  ليؤلف  له  املغاير  السراب 
جديد ينتزعه من املدنية األجنبية عنه وعن 
دينه وتقاليده.. فإن عليه أن يدرك جيداً أن 
يفسد  ما  مبقدار  يرسخ  ال  الطارئ  اخللق 
من األخالق الراسخة؛ فتتغير رجولة بعض 
الرجال وأنوثة بعض نسائه.. كل ذلك بسبب 
ساحة  في  املجهول  وراء  املموم  االن��دف��اع 
التقليد من  لهذا  التقليد األعمى مهما كان 
بلب  يأخذ  وملعان  وتزويق  ببريق  ُزينت  دواع 
يتالشى  أن  يلبث  فال  وهلة..  ألول  النُّظار 
سريعاً، وقدمياً قيل: »فال تقنع بأول ما تراه؛ 

فأول طالٍع فجٌر كذوب«.
وإذا كان املجتمع في قرارة نفسه يوحي إلى 
فإن  تتغير  أن  نهضتها  بد لألمة في  أنه ال 
املصطفى  ربنا وشرعة  إلى شرعة  رجوعنا 
] أعظم ما يصلح لنا من التغير وما نصلح 
به منه: }ِإَنّ اللَّه الَ يَُغِيُّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغِيُّرواْ 

َما ِبَأنُْفِسِهْم{ )الرعد: 11(.
وهل َمثَل هذا التغير إال األخالق اإلسالمية 
تقوم  ثابتة  نهضة  األرض  في  وهل  احلقة؟ 
أَبْتَِغي  اللِّه  }أََفَغيَْر  التغير:  هذا  غير  على 
اًل  َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنََزَل ِإلَيُْكُم الِْكتَاَب ُمَفَصّ
ٌل  ُمنََزّ أَنَّ��ُه  يَْعلَُموَن  الِْكتَاَب  آتَيْنَاُهُم  َوالَّ��ِذي��َن 
امْلُْمتَِريَن{  ِمَن  تَُكونََنّ  َفاَل  ِقّ  ِباحْلَ ِبّ��َك  َرّ ن  ِمّ

)األنعام: 114(.



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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أحمــــــــد الله وال ند له
بيديه اخلير ما شــــــاء فعل

من هداه ُسبل اخلير اهتدى
ناعم البال ومن شاء أضل

ــدء، جــاء اإلســـالم منهج حياة شامال  ب ــادي ذي  ب
مناحي  في  جديدة  نقلًة  ليُحدث  جمعاء  للبشرية 
احلياة كافة جعلت املسلمني أمة واحدة وألف بني 
البر  التعاون فيما بينهم على  قلوبهم وحثهم على 
والتقوى؛ قال تعالى: }وتعاونوا على البر والتقوى 
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان{، وقول النبي ]: 
وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في  املؤمنني  »مثل 
للتراحم  وذلــك  احلــديــث،  الــواحــد«  كمثل اجلسد 
العصور وهو أصدق  أفــراده على مر  والتواد بني 
العمل  على  للتنافس حتث  صــورة  وأوضــح  تعبير 
اخلــيــري ملــا لــه مــن املــواصــفــات احلميدة واتساع 
آفـــاق مــجــاالتــه، جـــاءت نــصــوص الــكــتــاب والسنة 
لتفعيل العمل اخليري وتنشيطه فجاءت بنصوص: 
}وسابقوا.. وسارعوا.. يسارعون في اخليرات.. 
وهــم لها ســابــقــون{؛ فــاملــســارعــة واملــســابــقــة في 
اخلــيــرات هــي مــن سمة أهــل اإلســـالم كما جاء 
ـــادروا  »ب الـــذي رواه اإلمـــام مسلم:  فــي احلــديــث 
عمل  في  املبادرة  املسلم  في  فاألصل  باألعمال«؛ 

اخلير.
ومن واقع عملي لسنوات طويلة في مجال العمل 
الذي  )الــكــويــت(  املعطاء  البلد  فــي هــذا  اخلــيــري 
سطر حكومة وشعباً أروع املالحم في تبني قضايا 
النتشال  سبباً  الــلــه  بفضل  ذلــك  وكـــان  املسلمني 
لغير  الــركــون  براثن  من  املستضعفني  من  الكثير 
اخليري؛  العمل  مظلة  حتت  واحتوائهم  املسلمني 
فكم من املشاهد والقصص التي حتكي هذا الواقع 
احلميد لهذا البلد الذي أخذ املبادرة -ولله احلمد 
واملشاركة  األعــمــال اخليرية اخلــيــرة  فــي  واملــنــة- 
فيها، وال غرو في ذلك؛ فإن عمل اخلير في أغلب 
بقاع الدنيا كلها ينطق لهذا البلد باجلميل، فهذه 
األعمال اجلليلة التي تقوم بها دولة الكويت جديرة 
مستقى  كله  وأنــه  سيما  وال  وتقدير،  إجــالل  بكل 
من كتاب الله الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلفه، ففجرت ينابيع اخلير والعطاء حتى 

يكون لها عند الله الوزن الراجح والوجه املسفر.
من يَفعِل اخليَر ال يُعدم َجَواِزيَه

ال يَذهُب الُعرُف بنَي اللِه والناِس
فعن أبي هريرة أن رسول الله ] ُسئل: أي العمل 
أفضل؟ قال: »أفضل العمل أن تُدخل على أخيك 
املؤمن سروراً أو تقضي عنه ديناً أو تطعمه خبزاً« 

رواه املنذري.
الدنيا  في  كثيرة  ثمرات  لها  الصاحلة  فاألعمال 
هذه  علمنا  أن  اإلســـالم  سماحة  ومــن  واآلخــــرة، 
قلب  على  الــســرور  إدخـــال  وهــي  اجلليلة  الصفة 
اإلسالمي  الــديــن  أن  تعلم  أن  وحسبك  املــســلــم، 
يحتوي علي خيري الدنيا واآلخرة ونعيم العاجلة 
واآلجــلــة، فما من فضيلة إال حث عليها ومــا من 
املتني  بحبله  اعتصمت  فــإذا  منها؛  نفر  إال  رذيلة 
والتحلي  بأحكامه  اخليري  العمل  على  وحرصت 

بآدابه عشت سعيداً ومت سعيداً حميداً.
وإدراكاً منا ألهمية ما تقوم به جمعية إحياء التراث 
للحفاظ على  املــبــارك  البلد  فــي هــذا  اإلســالمــي 
وتثبيتها مما  هوية اإلسالم في نفوس احملتاجني 
ال ينساه الكثير من املسلمني في أصقاع املعمورة 
ــري في  أليــاديــهــا الــبــيــض، اعــتــنــت بــالــعــمــل اخلــي
الداخل واخلارج بجميع ُطرق اخلير وجعلت ذلك 
من أَْولى اهتماماتها، فهي تركز تركيزاً مكثفاً على 
برامج الدعوة إلى الله وحترص كل احلرص على 
اجلانب اإلغاثي وإنشاء املشروعات التي حتتاجها 
كل منطقة، وهذا من فضل الله سبحانه ثم الدعم 
الشعبي املتواصل وهو الدعامة الكبرى التي تعتمد 
من خالل  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  عليها 
القادرين،  وزكاة  املتبرعني،  وتبرع  الواقفني،  وقف 
فأفضل الناس السخي املؤمن، ففي قصة حياة كل 
اإلنسان جميعاً،  لبني  الواقفني شــرٌف  واقــف من 
الذي أوقف  فأي إنسان شامخ كان هذا اإلنسان 
ماله أو بعضه إلسعاد اآلخرين، فلهم كل التقدير 
واالحترام أحياًء وأمواتاً، واحلمد لله الذي بفضله 

فضلهم.
فكن رجاًل في العطاء رجله في الثرى وهامة همته 

في الثريا
بكري البكري

كويت اخلري
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جـــعـــل اإلســـــــالم احلــــريــــة حـــقـــا من 
احلقوق الطبيعية لإلنسان، فال قيمة 
احلــريــة، وحني  دون  اإلنــســان  حلياة 
يفقد املرء حريته ميوت داخليا، وإن 
كان في الظاهر يعيش ويأكل ويشرب 
ويعمل ويسعى في األرض، ولقد بلغ 
من تعظيم اإلسالم لشأن احلرية أن 
الله  وجــود  إدراك  إلــى  السبيل  جعل 
تعالى هو العقل احلر، الذي ال ينتظر 
اإلميان بوجوده بتأثير قوى خارجية، 
قال  ونحوها،  واملعجزات  كاخلوارق 
تعالى: }ال إكراه في الدين قد تبني 
الرشد من الغي{ فنفى اإلكــراه في 
الــديــن، الـــذي هــو أعــز شــيء ميلكه 
اإلنسان للداللة على نفيه فيما سواه، 
ميلكه  فيما  مستقل  اإلنـــســـان  وأن 
أحد  عليه  يــفــرض  ال  عليه،  ويــقــدر 
سيطرته، بل يأتي هذه األمور راضيا 

غير مجبر، مختارا غير مكره.
مفهوم احلرية:

على  اإلنسان  قــدرة  باحلرية  يقصد 
فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية، 
وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان 
عن  بعيدا  أفعاله  بها  ويصدر  عاقل 
مملوكا  ليس  ألنه  اآلخرين،  سيطرة 
ألحد، ال في نفسه، وال في بلده، وال 

في قومه، وال في أمته.
هل احلرية تعني اإلطالق من 

كل قيد؟
ال يعني بطبيعة احلال إقرار اإلسالم 

لــلــحــريــة أنــــه أطــلــقــهــا مـــن كـــل قيد 
بــهــذا الشكل  وضــابــط، ألن احلــريــة 
التي  الفوضى  إلــى  تــكــون  مــا  أقـــرب 
املعلوم  ومن  والشهوة،  الهوى  يثيرها 
أن الــهــوى يــدمــر اإلنــســان أكــثــر مما 
اتباعه،  مـــن  ــع  مــن ـــك  ـــذل ول يــبــنــيــه، 
إلــى اإلنــســان على  واإلســــالم ينظر 
كثير  بــني  يعيش  بطبعه،  مــدنــي  ــه  أن
من بني جنسه، فلم يقر ألحد بحرية 
واحد  كــل  أعــطــى  ولكنه  آخـــر،  دون 
كان  ســواء  كــان،  كيفما  حريته  منهم 
فردا أو جماعة، ولذلك وضع قيودا 
ضرورية تضمن حرية اجلميع وتتمثل 
اإلســالم في  التي وضعها  الضوابط 

اآلتي:
أ - أال تؤدي حرية الفرد أو اجلماعة 
ــنــظــام العام  ـــى تــهــديــد ســالمــة ال إل

وتقويض أركانه.
منها،  أعظم  حقوقا  تفوت  أال   - ب 
ذاتها  في  قيمتها  إلى  بالنظر  وذلــك 

ورتبتها ونتائجها.
إلــى اإلضرار  تــؤدي حريته  جـ - أال 

بحرية اآلخرين.
أن  نــدرك  والضوابط  القيود  وبهذه 
لــم يقر احلــريــة لفرد على  اإلســـالم 
يثبتها  لـــم  كــمــا  حــســاب اجلــمــاعــة، 
ولكنه  الفرد،  حساب  على  للجماعة 
منهما  كـــال  فــأعــطــى  بينهما  وازن 

حقه.

شيماء العازمي

الطفل يحتاج إلى فترة راحة وترفيه بعد الدراسة 
للطفل  الترفيه ض��روري  وهذا  االبتدائية،  املرحلة  في 
والكتابة  ال��ق��راءة  على  ليقبل  نشاطه  يستعيد  حتى 
بروح مرحة في الفترة الدراسية القادمة، وهذا املجال 
متوافر في املجتمع من خالل األلعاب أو قراءة الكتب 
املصورة املوضحة بكلمات كبيرة أو الذهاب إلى احلديقة 
العامة أو املركز العلمي وغيره من املرافق لكي يستفيد 
من هذه الوسائل استفادة كبيرة واالجتماع مع إخوانه 
األطفال والتحدث معهم في هذه األماكن وذلك على 

حسب الفئة العمرية من )4-10( سنوات.
> برنامج الطفل

العام  خ��الل  برنامج  له  يوضع  أن  إل��ى  يحتاج  الطفل 
الدراسي يحدد فيه وقت الدراسة، ووقت الراحة، ووقت 
نشاطه  يستعيد  حتى  م��ح��ددة  س��اع��ات  ف��ي  الترفيه 
البرنامج  ه��ذا  ف��ي  ل��ه  يخطط  مب��ا  وال��ب��دن��ي  العقلي 

التربوي.

> الكتب املصورة للطفل
فيها  ج��دا،  مهمة  للطفل  تقدم  التي  امل��ص��ورة  الكتب 
فائدة له، فائدة قوية، وفائدة فنية مبا في هذه الصور 
الصور  ه��ذه  من  يسر  الطفل  أل��وان جذابة جتعل  من 

البديعة.

يوسف علي الفزيع

الطفل 
والترفيه

مفهوم احلرية
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تقومي،  أحسن  ف��ي  اإلن��س��ان  وتعالى  ت��ب��ارك  الله  خلق  لقد 
بني  كرمنا  }ولقد  تركيبا:  وأحكمه  تسوية،  وأعدله  وأبدعه 
آدم{ فخلق الله اإلنسان وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له 
بداية وقدر له نهاية، فأعظم اإلثم أن يعتدي معتد فيهدم جسد 

اإلنسان ويستلب روحه ويهدر دمه كائنا من كان. 
فكيف إذا كان املعتدى عليه مسلما قد لهج لسانه بالشهادتني 
ال��دي��ن، فإن  وذل���ت ج��وارح��ه ألح��ك��ام  بالوحيني،  قلبه  واط��م��أن 
العدوان عليه أشد خطرا ووزرا؛ ولذا كانت حرمته أشد من حرمة 
رواه  قتل رجل مسلم«  الله من  أهون عند  الدنيا  »ل��زوال  الكعبة: 

الترمذي.
فيها  خالداً  جهنم  فجزاؤه  متعمدا  مؤمنا  يقتل  }وم��ن  تعالى:  وق��ال 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما{ وعيد شديد ال يحتاج 

إلى شرح أو تعقيب.
إن الذين يسترخصوا الدماء ويستسهلوا االعتداء، إما لطمع دنيوي، 
أو  أو حلراك سياسي،  قبلي،  أو  لدافع عنصري  أو  ديني،  لتأويل  أو 
جلاهلية، أو إلخفاء اجلرمية، أو إدعاء لصون العرض، أو لفاقة وجوع، 

لضعف الدين في النفوس وبقايا جاهلية في العقول.
ولقد تأملنا ما حدث في اجلاهلية، فمن أجل ناقة البسوس امتدت 
حرب بني العرب لعقود وذهبت كثير من األرواح، وهدرت الدماء بني 
األوس واخل��زرج بسبب بيت من الشعر أو كلمة، وقد قال قائلهم: 

»وأمر احلرب مبدؤه كالم...«
فكلما خبت أنوار العلم في أمه وتضاءل الدين في نفوس األفراد 
ازداد القتل ألتفه األسباب؛ فهذا يقتل والدته ألنها لم تعطه ماال 
لشراب املسكر أو املخدر واملفتر، وهذا يقتل زوجته ألنها غضبت 
وصدرت منها كلمات أزعجته، وهذا يقتل شقيقته ألنه شك في 
تصرفاتها، وآخر يقتل شخصا ألنه نظر إليه أو آذاه بصوت 
سيارته، وأخرى تطلب إلى ولدها أن يقتل زوجة أبيه حتى 
يهنأ لها الزوج، وغيرها من احلروب بني احلاكم واحملكوم 
أجل  تعالى: }ومن  قال  وغيرها.  ليبيا  مثلما يحدث في 
بغير  نفسا  قتل  من  أن��ه  إسرائيل  بني  على  كتبنا  ذل��ك 
الناس جميعا  قتل  فكأمنا  األرض  في  فساد  أو  نفس 

ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا{.
حتفظ  التشريعات  وتتابعت  النصوص  توالت  لقد 
كان  وروح��ه وحقه في احلياة مسلما  اإلنسان  دم 
أم ك��اف��را، ففي احل��دي��ث: »ك��ل ذن��ب عسى الله 
الرجل  أو  كافرا  مي��وت  الرجل  إال  يغفره  أن 
يقتل مؤمناً متعمداً« رواه أبوداود، وحديث 
اب����ن ع��م��ر - رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م��ا - 

مرفوعا: »لن يزال املسلم في فسحة من دينه ما لم يصب حراما« رواه 
البخاري.

وأول ما يقضى بني الناس في الدماء، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك 
بالله قتل النفس التي حرم الله.

والله عز وجل قد اختص بهذه النفس، فال ميلك اإلنسان أن يعتدي 
على نفسه أو يزهق روحه باالنتحار واإليذاء؛ ألن جسده وروحه أمانة 
عنده يحرسها حتى تستوفي أجلها، فمن حاول االعتداء على نفسه 
أن  عبدالله:  ب��ن  ق��ال جندب  اآلخ���رة،  ف��ي  فوعيده  م��ات  وإن  عوقب 
النبي] قال: »كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي 
بنفسه، حرمت عليه اجلنة« رواه البخاري، وشهد النبي] لقاتل نفسه 

بالنار مع أنه كان يجاهد مع املسلمني، لكنه جزع من جراحه.
أو بطالة  به  أو محنة نزلت  إما لبالء أصابه  فالذي يحاول االنتحار 
اليأس  إلى  وأدت  باملخدرات  ابتلى  أو  نفسية  أو ألم��راض  أو مشكلة 

واإلحباط؛ فعليه أن يلجأ إلى ربه الرحيم الودود  فارج الهم.
وكذلك املرأة التي جتهض وليدها، أو الذي يدعو على نفسه، أو يعاقب 
األجير من العمال حتى املوت، أو اخلادمة التي تنتقم من أهل البيت 
بقتل أبنائهم بالسم، فالقاتل يقتل وال مسّوغ للجدال فيه }وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس{ وهذا الذي يعذب السجني حتى املوت بحجة 

أنه يأخذ منه املعلومات؛ فهؤالء تطبق عليهم أحكام القصاص.
وأيضا املتأول واملغرور به واجلاهل الذي يعتدي على دماء املستأمنني 
العقاب  عليه  يقع  فهذا  ه��ن��اك؛  عبوة  ويفجر  هنا  رص��اص��ه  فيطلق 
والقصاص؛ ألنه مفسد في األرض ويقتل إنسانا بغير وجه حق، ففي 
احلديث: »من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى من 

مؤمنها وال يفي لذي عهد فليس مني ولست منه« أخرجه مسلم.
أبناءه على قبائل أخرى،  اآلب��اء من يحرض  ولألسف فإن هناك من 
وشحن  نفوسهم  في  اجلاهلية  وب��ذر  وع��وائ��ل،  أس��ر  على  التعالي  أو 
احلديث:  ففي  والبادية،  احلاضرة  قدمية ضد  لصراعات  صدورهم 
»من قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر 
املسلم  »سباب  وحديث:  مسلم.  أخرجه  جاهلية«  فقتلة  فقتل  عصبة 

فسوق وقتاله كفر« رواه البخاري.
وزيادة  الغيظ  وكظم  واحللم  التسامح  على  أبناءنا  لنربي  األوان  وآن 

احملبة واأللفة والشعور باالنتماء لهذه األمة العظيمة: }وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون{.

نسأل الله العظيم أن يحقن دماء املسلمني في كل مكان 
ويبدلهم بعد خوفهم أمنا، ويولي عليهم خيارهم، 

ويجمع كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويجعلهم 
إخوة متحابني على سرور متقابلني، 

واحلمد لله رب العاملني.

بأي ذنب ُيقتل اإلنسان؟
د. بســـام الشـطـي


