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املراسالت

السالم عليكم
ظهرت  سنوات،  من  تبعها  وم��ا  املاضي  القرن  من  اخلمسينات  في 
عربية  بلدان  في  واشتراكية  قومية  حركات  العربي  العالم  في 
عدة، رفعت شعارات جميلة وجذابة )حرية - اشتراكية - وحدة 
لألنظمة  البديل  ه��ي  بأنها  العربية  الشعوب  وأوه��م��ت  عربية( 
امللكية القائمة، والتي تسببت - بحسب قولها - في تخلف البالد 
العربية وهيمنة األعداء عليها، كما وضعت تلك احلركات الدين 
في خانة الرجعية وجعلته املتسبب الرئيسي في تخلف بالدنا، 

وأنشد شاعرهم:
سالم على كفر يؤلف بيننا

وأهال وسهال بعده بجهنم
ويقول مفكرهم: إذا كان لكل عصر نبوته املقدسة، فإن القومية 

العربية هي نبوة هذا العصر.
وقال آخر: إن العروبة هي ديننا نحن العرب املؤمنن العريقن من 

مسلمي ومسيحين.
لقد استطاعت تلك احلركات بالتعاون مع الدول الغربية والشرقية 
املن  تطعمهم  أن  من  وب��دال  بلدانها،  في  احلكم  دف��ة  إل��ى  تصل  أن 
والسلوى وجتعلهم يعيشون في اجلنة املوعودة، فقد بدء مسلسل 
ج��دي��د م��ن اإلج�����راء وس��ف��ك ال���دم���اء وال��ع��ن��ف وق��م��ع احلريات، 
التي حكمها  ال��دول  وحتولت تلك 
معتقل  إل����ى  ال���ث���وري���ون  أول���ئ���ك 
األبرياء  بجثث  امتلىء  كبير 
وآنات  املظلومن  وص��رخ��ات 
ال��ث��ك��ال��ى وامل��ع��ت��ق��ل��ن، فها 
ه����و ال����ع����راق ال������ذي ك���ان 
للعرب  الغذاء  سلة  يوما 
خيرات  م��ن  ميلكه  مب��ا 
وأنهار  زراعية  وأراض 
ونفط يتحول خالل 
حكم  م�����ن  س�����ن�����وات 

حزب البعث إلى قوت يومه، ناهيك عن انعدام األمن واالستقرار 
الباطنية  الفرق  وهيمنة  شعبه  من  املسلمن  مالين  وقتل  فيه 

على شؤونه.
وها هي مصر التي كانت رمزا لقيادة األمة اإلسالمية في جميع 
العصور تنزع امللكية قبل ستن عاما ليهيمن عليها حكم العسكر 
وملؤوا  وال��ه��وان  ال��ذل  وأورث��وه��ا  فيها  خير  كل  على  قضوا  الذين 
وأفقروا  تعالى،  الله  إلى  والدعاة  باألبرياء  والسجون  املعتقالت 

شعبها.
وها هي تونس وليبيا واليمن وسوريا وغيرها تتحول ببركات تلك 
احلركات الثورية القومية والبعثية واالشتراكية إلى دمار وأطالل 
رسول  ذك��ر  الذين  جلدتها  بني  من  ينقذها  أن  العالم  تستنجد 

الله] بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها.
لقد اكتشف العرب واملسلمون حقيقة تلك األنظمة املجرمة بعد 
وجرت  بلدانها  في  خير  كل  ودم��رت  فسادا  األرض  في  أعاثت  أن 
املفتونن  من  كثير  هنالك  زال  ما  والدمار،  الويالت  شعوبها  على 

بتلك العقائد الشيطانية ويدافعون عنها.
هي  عنها  ال��ن��اس  وان��ف��ض��اض  الباطلة  العقائد  تلك  ان��ك��ش��اف  إن 
اخلطوة األولى في سبيل رجوع الناس إلى دينهم احلق ومتسكهم 
في  فيمكث  الناس  ينفع  ما  وأم��ا  جفاء  فيذهب  الزبد  }فأما  ب��ه، 

األرض كذلك يضرب الله األمثال{.
ويصف الله تعالى ذلك الباطل املنتشر حتت شعارات براقة بأنه 
يجده  لم  ج��اءه  إذا  حتى  م��اء  الظمآن  يحسبه  بقيعه  }ك��س��راب 

شسئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع احلساب{.
إن واجب الدعاة إلى الله تعالى اليوم هو استغالل تلك األحداث 
لكشف  واإلس��الم��ي��ة  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  وال��دام��ي��ة  املتالحقة 
حقيقة تلك األحزاب الشيطانية والعقائد املنحرفة، ولكي يبينوا 
أصالة الدين اإلسالمي وأنه هو الدين احلق وأن فيه الصالح لألمة 
اإلسالمية وللعالم كله }هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احلق 

ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون{.
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أك��ل��ف بالعمل  ك��ن��ت  م��ن��ذ س��ن��ت��ن م��ض��ت��ا   >
وكنت  الرسمي،  ال��دوام  وقت  خارج  اإلضافي 
آخذ  وأحيانًا  أحيانًا،  وأتغيب  أحيانًا  أحضر 
امل��ع��ام��ات م��ع��ي إل���ى ال��ب��ي�����ت، وف���ي ن��ه��اي��ة كل 
علينا  املشرف  من  موّقعة  شهادة  تعمل  شهر 
في الفترة املسائية، وعلى ضوء هذه الشهادة 
يصرف لنا البدل· وأنا اآلن قلق النفس وشديد 
التقصير·  ه���ذا  ع��ل��ى  أح��اس��ب  أن  م��ن  اخل���وف 
وسؤالي: هل التوبة والندم كافيان على ما بدر 
مني من تقصير أم ال بد من إرجاع ما تسلمته 
م��ن األي���ام ال��ت��ي ل��م أع��م��ل ب��ه��ا؟ علمًا بأنني ال 
أستطيع حصر تلك األيام ملضي السنن الطويلة 
عليها، كما أنه ليس لدي مال إال أن أتنازل عن 
املكافأة التي تصرف عادة للموظف عند إحالته 
على التقاعد عن نهاية اخلدمة أو أن أعمل مدة 
إجازتي العادية بدون تعويض مقابل تلك األيام· 
أفيدوني ماذا علي أن أعمل، جزاكم الله عنا خير 

اجلزاء؟
> الواجب على املسلم أن يؤدي العمل بأمانة وإخالص، 
متقياً الله، مراقباً الله في كل أحواله، فيحافظ على 
الدوام وقتا وأداًء، ويؤدي العمل على الوجه املطلوب، 
بكثرة  ويتعلل  الرسمي،  بالعمل  أن يخل  له  ينبغي  وال 
يكمل  لكي  ال��دوام  خ��ارج  يطلب  أن  ويحاول  األعمال، 
فيه ما عجز عنه من أعمال أثناء الدوام الرسمي؛ فإن 

من أهمل الدوام الرسمي ألجل أن يعطى خارج الدوام 
خلارج  طلبه  يعد  بالوقت،  العمل  أداء  على  قدرته  مع 
ث�م  في غير محله، وأخ��ذ مال بغير حق،  ال��دوام طلباً 
ال��دوام، فيجب  ال��دوام وكلف بخارج  من أعطي خ��ارج 
أن يحافظ على هذا الوقت، وال يقول: هذا وقت ليس 
على  حافظ  بل  ال  أي��ام��اً،  وأغيب  يوماً  أح�ضر  رسمياً 
هذا الوقت خارج الدوام في كل أيام األسبوع الرسمي 
وأدِّ العمل على الوجه املطلوب وواظب عليه وقتاً وأداًء· 
العمل  وأؤدي  للبيت  باملعامالت  أخ��رج  تقول:  أن  وأم��ا 
مبنزلي، فإن هذا يعد تقصيراً منك؛ فإنك كلفت بالعمل 
فإذا  بإخالص،  العمل  وت��ؤدي  الدائرة  داخ��ل  به  لتعمل 
العمل  العمل ال يقتضي  أن  باملعامالت فمعناه  خرجت 
خارج الدوام، وإمنا هي أشياء يسيرة وباإلمكان أداؤها 
من  الشهر  آخ��ر  تأخذه  ما  ث�م  الرسمي،  ال���دوام  وق��ت 
مبلغ نتيجة توقيع املسؤول شهادة أداء العمل وأنت ل�م 
تؤده يعد كذباً منك وخيانة ألمانتك، وهذه املبالغ التي 
حصلت عليها مع تقصيرك في العمل وعدم مواظبتك 
يعفو  أن  الله  فلعل  بها  تتصدق  أن  يجب  الوقت  على 
عنك مع التوبة إلى الله، ولو أمك�ن إرجاعها إلى الدائرة 
لكان أولى، فإذا تعّذر اإلرجاع وقد يترتب على إرجاعها 
تساؤالت، فتصّدق بها على املساكني والفقراء، ولعل الله 
أن يكّفر بتلك التوبة وهذه الصدقة ما حصل منك من 

تقصير·

اإلقامة  املصلن قبل وقت  أو غيره  امل��ؤذن  أَمّ  إذا   >
ال��ص��اة، هل  ان��ق��ض��اء  املعلن ث��م دخ��ل اإلم���ام بعد 
الله  جزاكم  ومل��اذا؟  الصاة،  يعيد  أن  لإلمام  يحق 

خيرًا·
> يقول العلماء – رحمهم الله -: يحرم إقامة الصالة 
قبل اإلم��ام الراتب، إال أن يأذن لهم اإلم��ام، أو يكون 
لإلمام عذر، فإن أذن أو كان هناك عذر لإلمام فتأخر 
عن الوقت املعتاد تأخراً يضر باملأمومني جاز أن يتقدم 

من يصلي باجلماعة، فإذا كان املؤذن يعلم من اإلمام 
إذنه، أو أن الوقت الذي تقام فيه الصالة تأخر تأخراً 
وقت  قبل  تقدم  ف��إن  مانع،  فال  وصلى  فتقدم  كثيراً 
فاألولى  الصالة  وانقضت  باجلماعة  وصلى  اإلقامة 
لإلمام أن يقّرهم على ذلك، وال ينبغي له أن يستأنف 
الواجب  أن  مع  الفعل،  هذا  على  يقّرهم  بل  الصالة، 
إال  اإلمام  يتقدموا على  وأال  الله  تقوى  عليهم جميعاً 

بعذر شرعي·

تساهل الموظفين في العمل اإلضافي

ال يجوز إقامة الصالة قبل اإلمام الراتب

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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هذا في حكم اليمين·· واحذر أم 
الخبائث

< رجل أقسم بكلمة “علَيّ الطاق بالثاث 
ال أشرب اخلمر ثانية”، وبعد ذلك وقع في 
احملظور بأن عاد لشرب اخلمر مرة ثانية، 
احللف؟  كفارة  وما  الطاق؟  في  احلكم  ما 
يجامع  لم  ذل��ك  بعد  الرجل  ب��أن  العلم  مع 

زوجته خوفًا من احلرام مرة أخرى·
> إذا كان مقصوده منع نفسه من أم اخلبائث 
هذا  فإن  نفسه،  ليمنع  الطالق  وعلق  )اخلمر( 
الداء  أنه عاد لهذا  فإذا قدر  اليمني·  في حكم 

بتقوى  وأوصيه  اليمني·  كفارة  فليكفر  اخلبيث 
ال��ل��ه وع��ق��د ال��ع��زمي��ة ع��ل��ى أال ي��ع��ود إل���ى هذا 
أم  أنه داء خبيث، وأنها  الداء اخلبيث، وليعلم 
الوقوع بكل  اخلبائث، جامعة لكل بالء مسهلة 
فعليه أن يتوب إلى الله ويلجأ إليه أن  جرمية· 
بينه  ويحول  شرها  من  ويحفظه  منها  يعصمه 
إطعام  اليمني  ك��ف��ارة  ر  يكِفّ أن  وعليه  وبينها، 
من  ونصف  كيلو  لكل مسكني  مساكني،  عشرة 

األرز·

سنة   14 العمر  م��ن  أبلغ  فتاة  أن��ا   >
أهلي  وب��ن  بيني  مشكات  وق��ع��ت 
إذا  ي��ق��ول��ون  أف��ك��ر فيما  ف��ص��رت ال 
مرتفع  بصوت  عليهم  وأرد  تكلموا 
ف���ي وج���ه أب���ي وأم����ي ك���ل ي����وم، أما 
فعلته  شيء  كل  على  فندمت  اآلن 
أن  سماحتكم  م��ن  ف��أرج��و  معهما، 
م����ن عقوق  ت���رش���دون���ي ه����ل ه�����ذا 

الوالدين؟ جزاكم الله ألف خير·
> ال��ل��ه ي��ق��ول ل��ن��ا ف��ي ك��ت��اب��ه العزيز 
لنا حقوق الوالدين: }َفاَل تَُقل  مبّيناً 
لَُّهَما أٍُفّ َوالَ تَنَْهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوالً 
فالواجب   ·)23 )اإلس����راء:  َك��ِرمي��اً{ 
يخاطبوا  أن  وال��ب��ن��ات  األب��ن��اء  ع��ل��ى 
اآلب���اء واألم��ه��ات بكل خ��ط��اب يشف 
ع��ن رح��م��ة ورق���ة وإح��س��ان وعطف، 
ينهروا  أن  والبنات  لألبناء  يجوز  وال 
أصواتهم  ويرفعوا  وأمهاتهم  آباءهم 
عليهم؛ فإن هذا نوع من أنواع العقوق، 
واالستغفار  الله  إل��ى  التوبة  وعليك 
وسؤال أبويك املسامحة 
ما  تبدلي  وأن  والعفو، 
السيئات  م���ن  م��ض��ى 
بأن  األع��م��ال  بصالح 
واألم  األب  ت����ب����ري 
بكل  تخاطبيهما  وأن 
خ���ط���اب ط���ي���ب لني 
وم��ن ت��اب ت��اب الله 

عليه· عنه  تتحجب  هل  الرضاعة  من  األب   >
زوج��ة االب��ن وكذلك زوج��ة اب��ن االب��ن أم 

ال؟
»إن الرضاعة حترم ما  النبي] يقول:   <
حترم الوالدة« احلديث رواه البخاري، وقال: 
النسب«  من  يحرم  ما  الرضاع  من  »يحرم 
رواه البخاري ومسلم· فاألب من الرضاعة 

كاألب من النسب فزوجة االبن من الرضاع 
تكشف ألبي الزوج من الرضاع، كما تظهر 
ألبي الزوج من النسب سواء بسواء، وزوجة 

ابن االبن من الرضاع تظهر لألب 
كما تظهر  ال��رض��اع  م��ن 

زوجة االبن من 
النسب·

الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة

هذا من 
العقوق

< م���ا ح��ك��م ذه���اب���ي مل��ل��ح��ق امل��س��ج��د وهو 
ع���ب���ارة ع���ن م��ب��ن��ى م��ن��ف��ص��ل مت���ام���ًا عن 
أمتار  بضعة  املسجد  عن  ويبعد  الرجال 
ومتصل من اجلانبن بسور وهو مخصص 
للصاة للنساء في الدور األسفل واألعلى 
لعمل حلقات حتفيظ القرآن، فإذا ذهبت 
إلى هناك ألدرس أو أدرس القرآن والدورة 
املصحف  أمسك  وأن  ذل��ك؟  ل��ي  فهل  معي 
املفسر دون حائل؟  والسؤال الثاني كذلك: 
ال��ن��س��اء خلف اإلم���ام في  ه��ل تعد ص��اة 
هذا املبنى جماعة ألنهن يسمعن الصاة 
ل��ك��ن ال يرين  ال���ص���وت  م��ك��ب��ر  ب���واس���ط���ة 
الرجال وذلك النفصاله كما ذك��رت، فما 
احلكم؟ وما حكم مجيء احلائض لدراسة 
ال���ق���رآن ف���ي ال�����دور األرض�����ي ألن��ه��م عند 

ال��دور األول مصلى  أن يكون  أرادوا  البناء 
للنساء إذا ضاق املكان في املسجد؟

املسجد،  م��ن  ج���زءاً  امللحق  ه��ذا  ك��ان  إذا   <
يعد  ف��ه��ذا  يشمله،  املسجد  س��ور  أن  مبعنى 
من ضمن املسجد؛ فال يحل للحائض دخوله 
واملكث فيه· أما إن كان منفصاًل عن املسجد، 
مبعنى أن سور املسجد ليس شاماًل له، فهذا 

جائز دخوله واملكث فيه للحائض·
من املسجد صح  املكان ج��زءاً  وإذا كان هذا 
للنساء االقتداء باإلمام مبجرد سماع الصوت 
كان  وإذا  املأمومني،  اإلم��ام وال  يرين  لم  وإن 
أن  املسجد، مبعنى  منفصاًل عن  املكان  هذا 
املسجد؛  فهو خارج  له،  املسجد مخرج  سور 
فال يجوز لهن االقتداء باإلمام مبجرد سماع 

الصوت·

ملحق المسجد ضمن سور 
المسجد جزء منه
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المحليات

اإلنسان  مقومات حقوق  أمني سر جمعية  قالت 
املرأة  م��ن حتقيق  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��وه��ي��ب:  م��ن��ى 
الكويتيات  النساء  فمازالت  احلقوق  هذه  لبعض 
محرومات من كثير منها، ولن يكتمل عرس املرأة 
في  ال���واردة  احلقوق  جميع  ب��إق��رار  إال  الكويتية 
قانون احلقوق املدنية واالجتماعية، وفيما يتعلق 
بالعنف ضد املرأة الكويتية أشارت الوهيب إلى 
تتطلب  التي  األم��ور  أبرز  الزوجي من  العنف  أن 
س���ن ال��ت��ش��ري��ع��ات ال���ازم���ة حل��م��اي��ة امل�����رأة من 
بعدما  السبل  بكل  لها  والتصدي  الظاهرة  ه��ذه 
أوض��ح��ت دراس���ة أع��ده��ا املستشار ف��ي محكمة 
دعاوى  نسبة  أن  الفيلكاوي  د.ع��ادل  االستئناف 
التفريق للضرر بسبب العنف الزوجي بلغت %30 

من جملة قضايا األحوال الشخصية، كما أشارت 
الدراسة إلى أن 35% من نساء الكويت يتعرضن 
للضرب واإليذاء اجلسدي، وأن هناك الكثيرات 
من السيدات العامات اللواتي وصلن إلى مراكز 
مرموقة يتعرضن للضرب وال يستطعن اإلفصاح 
أو الشكوى خوفا من الفضائح، مؤكدة أن الشريعة 

اإلسامية ضد العنف وظلم املرأة.
املدنية  إل��ى بعض احل��ق��وق  ال��وه��ي��ب  وت��ط��رق��ت 
واالجتماعية التي تطالب بها املرأة الكويتية منها 
لزوجها  اجلنسية  مبنح  احلق  املثال  سبيل  على 
ومنح  ب��ال��رج��ال،  أس��وة  الكويتيني  غير  وأبنائها 
القرض اإلسكاني دون فوائد، وأن تعطى الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء حق كفالة 

أبنائها وزوجها، كما ذّكرت كذلك بقضية حق ربات 
البيوت في اختيار عملهن، فقد شهد عام 2010 
اقتراحا ينص  امل��رأة مبجلس األم��ة  رفض جلنة 
على صرف مبلغ 250 دينارا لربات البيوت نظير 
دوره��ن األس��ري في البيوت، وفي هذا املضمار 
تكفل  التي  التشريعات  سن  إل��ى  اجلمعية  دع��ت 
للمرأة حق االختيار في أن تعمل داخل البيت أو 
خارجه من خال بنود في القانون تضمن التوازن 
الدولة  شؤون  لتنمية  الفعلية  احلماية  بني  فيما 
من جهة ومصلحة تربية األبناء الذين إن خرجت 
أمهاتهم للوظائف فإنهن يضطررن لاعتماد على 
اخلادمات في التنشئة الاتربوية من جهة أخرى 
والتي من شأنها طبعا أن تؤثر سلبا على األجيال 

واملجتمع برمته.

35% من نساء الكويت يتعرضن للضرب واإليذاء الجسدي 

د. سامي الفرج: مبادرة سمو األمير للمصـــالحة يجب أن تأخذ وقتا قبل إرسال القوات
سامي  الدكتور  االستراتيجي  اخلبير  أكد 
الفرج أن مما يساعد على اشتعال الثورات 
االس���ت���خ���ف���اف مب���ط���ال���ب ال���ش���ع���ب، وع����دم 
إلى  مشيرا  املجتمع،  في  يحدث  ما  معرفة 
عما  بعيدا  ليس  البحرين  في  حدث  ما  أن 
احتجاجات  من  العربي  العالم  في  يحدث 
نظريات  دراس���ة  أن  وب��ن  شعبية،  وث���ورات 
ال����ث����ورة ف���ي ال���ع���ال���م ت���ؤك���د أن����ه ك��ل��م��ا زاد 
االحتجاجية،  احل���رك���ة  زادت  ال���رص���اص 
يحل  ال  القوة  في  املفرط  االستخدام  وأن 

أن  إلى  وأش��ار  اشتعاال،  يزيدها  بل  املشكلة 
ال��ق��وى ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت��ق��ع ب��ج��وار منطقة 
بحجة  املنطقة  ه��ذه  تهاجم  دائما  ال��ث��ورة 
أمنها  قائال إن هذا األمر حدث في جميع 

الثورات التاريخية.
أل��ق��اه��ا خالل  ال��ت��ي  ج���اء ذل���ك ف��ي كلمته 
ال���ن���دوة ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي دي����وان د. وائ��ل 
احلساوي حول ما يجري اآلن في منطقة 

اخلليج. 
البحرين  في  الكويتي  بالدور  يتعلق  وفيما 

درع  ضمن  الكويتية  ال��ق��وات  إرس���ال  وع���دم 
اجلزيرة تساءل الفرج: هل نستطيع إرسال 
قوات كويتية إلى البحرين بينما يرى جزء 
القوات  ه��ذه  وج���ود  البحرين  املجتمع  م��ن 
تدخال خارجيا لشؤون البحرين، قائال: أرى 
التدخالت  جنيد  ال  الكويت  دول��ة  في  أننا 
اجلزيرة  درع  ق��وات  دور  نظرنا  وإذا  بالقوة، 
عسكرية  ق��وات  نشرت  السعودية  أن  جند 
بينما  ارت�����ب�����اط  ض����ب����اط  ن����ش����رت  وق����ط����ر 
ما  متسائال:  وق��ال  شرطة،  نشرت  اإلم���ارات 

لإلغاثة  املشتركة  الكويتية  اللجنة  سلمت 
ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة اإلسامية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
غذائيا  ط���ردا   3375 األردن  ف��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ألرامل وأسر محتاجة في املناطق واملخيمات 
اململكة  محافظات  مختلف  في  فقرا  األشد 
بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دوالر مقدمة 

من متبرعني من الكويت.
املشتركة  الكويتية  للجنة  العام  األمني  وقال 
األنباء  لوكالة  تصريح  في  اجل��ي��ران  فيصل 
ملمثلي  سلمت  التبرعات  تلك  إن  الكويتية: 
103 جمعيات خيرية أردنية بإشراف مكتب 
الهيئة في األردن وبالتنسيق مع سفارة دولة 

الكويت في عمان.

وأوض��ح أن كل طرد يحتوي على مواد غذائية 
أردنيا  دينارا  بقيمة 42  كيلو غرام  تزن 52.5 
تشمل أرزا وسكرا وعدسا وزيتا وحليبا وشايا، 
بلغ  ال��ط��رود  م��ن  املستفيدين  ع��دد  أن  مضيفا 
3500 أس����رة أردن���ي���ة. وأض����اف اجل���ي���ران أن 
أردنية  العون ألسر  الرابعة  للمرة  تقدم  اللجنة 
محتاجة توزع عليها مساعدات إنسانية مقدمة 
من أهالي اخلير في دولة الكويت، موضحا أن 

الدعم يتم بالتنسيق مع احلكومة األردنية.
وقال: إن اللجنة الكويتية املشتركة تشرف على 
مستحقيه،  إلى  الدعم  وصول  لضمان  احلملة 
األردن  الكويت لدى  دول��ة  ب��دور سفارة  مشيدا 

في تسهيل مهمة اللجنة ودعم جهودها.

لدى  الكويت  دول��ة  أش��اد سفير  جانبه  م��ن 
األردن الدكتور حمد الدعيج بجهود اللجنة 
اخليرية  والهيئة  لإلغاثة  املشتركة  الكويتية 
اإلسامية العاملية لدورهما في تقدمي العون 
العالم  وشعوب  األردن��ي  للشعب  واملساعدة 

عند تعرضها للمحن واألزمات.
ب����دوره ق���ال امل��ش��رف ال��ع��ام مل��ك��ت��ب الهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية في األردن خليل 
حمد: إن احلملة تشمل املناطق األشد فقرا 
إلى  ال��وص��ول  تضمن  آلية  عبر  اململكة  في 
معدة  كشوف  خال  من  املستهدفة  الفئات 
العائلة وعدد أفرادها، مشيدا  بأسماء رب 
بجهود اللجنة الكويتية املشتركة على دعمها 

وعطائها إلغاثة احملتاجني في األردن.

اللجنة الكويتية المشتركة لإلغاثة تسلم مساعدات لـ 3500 أسرة أردنية
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ق��ال وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
باإلنابة  اإلع����ام  ووزي����ر  ال�����وزراء 
احلكومة  إن  ال��روض��ان:  روض���ان 
ع��ل��ى اجلميع  ال��ق��ان��ون  س��ت��ط��ب��ق 
كان  ل��ن تسمح ألي ط��رف  وأن��ه��ا 
ب���إث���ارة ال���ن���ع���رات ال��ط��ائ��ف��ي��ة في 
إلى  اإلس���اءة  أو  الكويتي  املجتمع 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 

الشقيقة.
وأكد الوزير الروضان في تصريح 
اجل��ه��ات احلكومية  أن  »ك��ون��ا«  ل��� 
املعنية اتخذت إجراءاتها القانونية 
الفضائية  ال��ق��ن��وات  إح���دى  جت��اه 
وأحد  احمللية  الصحف  وإح���دى 
امل��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ف��ض��ًا عن 
إحدى خدمات الرسائل اإلخبارية 
لبعض  إساءتها  بسبب  القصيرة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول 
وإثارتها للنعرات الطائفية، مضيفا 
أن احلكومة لن تتردد في تطبيق 
إعامية  وسيلة  أي  على  القانون 

أخرى تسلك هذا املسلك.
وأكد أن الكويت جلميع الكويتيني 
احلكومة  وأن  أط��ي��اف��ه��م،  ب��ك��اف��ة 
أي  أو  ك��ان  م��ن  لكائن  تسمح  ل��ن 
متطرف من هذا الطرف أو ذاك 

حساب  على  السياسي  بالتكسب 
املصلحة والوحدة الوطنية.

ال���روض���ان وسائل  ال���وزي���ر  ودع����ا 
اإلعام املختلفة املرئية واملسموعة 
املصلحة  تغليب  إل���ى  وامل���ق���روءة 
اخلاصة،  املصلحة  على  ال��ع��ام��ة 
واللحمة  الوحدة  على  واحملافظة 
االجتماعي  وال��ن��س��ي��ج  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي، واالب���ت���ع���اد ع���ن إث����ارة 
النعرات الطائفية وتأجيج الشارع 
ومواضيع  ق��ض��اي��ا  ت��ن��اول  وع����دم 
فيها مساس بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
بالتعاطي  اإلع��ام  وسائل  وطالب 
تشهدها  ال���ت���ي  األح���������داث  م����ع 
امل��ن��ط��ق��ة ح��ال��ي��ا مب��ه��ن��ي��ة ووف���ق 
والوحدة  امل��ص��ل��ح��ة  م��ق��ت��ض��ي��ات 
ال��وط��ن��ي��ة واحل������رص ع��ل��ى عدم 
اإلضرار بعاقة الكويت مع الدول 

األخرى.
وش�����دد ال���وزي���ر ال����روض����ان على 
ضرورة أن يكون احلفاظ على أمن 
ومصلحتها  واستقرارها  الكويت 
يسعى  ه��دف��ا  الوطنية  ووح��دت��ه��ا 
له اجلميع وأن يضع اجلميع هذا 

الهدف نصب أعينهم.

الروضان: الحكومة لن تسمح ألي 
طرف بإثارة النعرات الطائفية أو 

اإلساءة إلى دول مجلس التعاون
بجامعة  اإلسامية  وال��دراس��ات  الشريعة  كلية  افتتحت 
احلديثة..نظرة  االت��ص��ال  )تقنية  مؤمتر  أعمال  الكويت 
التأصيل  ث��اث��ة  م��ح��اور أساسية  ف��ي  وت��ت��ن��اول  م��ت��وازن��ة( 
وبيان  ومستجداتها  التقنيات  لتلك  والواقعي  الشرعي 

احلكم الشرعي حيالها.
كلمته  في  الهاجري  مبارك  الدكتور  الكلية  عميد  وق��ال 
االفتتاحية: إن العالم يشهد منوا هائا في مجال توافر 
تكنولوجيا  وتطور  وتبادلها  واملعطيات  املعلومات  م��وارد 
الكلية استشعارا منها مبسؤوليتها  بادرت  لذا  املعلومات؛ 
النظرة  الثاثة  مب��ح��اوره  يتناول  ال��ذي  املؤمتر  عقد  إل��ى 
تقنية  ف��ي  واألخ��اق��ي��ة  واألم��ن��ي��ة  واالجتماعية  التربوية 
االتصال  تقنية  في  والفقهية  الشرعية  والنظرة  االتصال 

وتوظيف التقنية احلديثة في خدمة العلوم الشرعية.
النوعي والكمي  التطور  وأوضح أن املؤمتر يأتي في ظل 
الذي تشهده الكلية، كون الثورة احلالية في تقنية االتصال 
االتصاالت  وسائل  قوة  في  املتمثل  الهائل  بالتقدم  تتسم 
ذات السرعة العالية، وتلك األشكال أصبحت طاغية على 
آث��ار جمة على  امل��ج��االت املختلفة وم��ا صاحب ذل��ك من 
شتى نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والتربوية واألمنية.
وبني أن شبكات االتصال املعلوماتية )اإلنترنت( أصبحت 
هذا  مع  للتعامل  واألساسية  الضرورية  الوسائل  إح��دى 
كمسارات  وشبكات  منظومات  ظهور  مع  السريع  النمو 
ل��ت��دف��ق وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب��س��رع��ة ف��ائ��ق��ة وال��رب��ط بني 
والقارات وتشمل مجاالت  الدول  األشخاص في مختلف 
قرية  العالم  جعلت  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  ع��دة 

صغيرة تتقارب فيها األفكار وتتضاءل فيها املسافات.

نظرة تربوية وأحكام شرعية وتوظيف التقنيات
الشريعة: 3 محاور

 لمؤتمر االتصال

د. سامي الفرج: مبادرة سمو األمير للمصـــالحة يجب أن تأخذ وقتا قبل إرسال القوات
دام  م��ا  آخ��ر  طريقا  الكويت  تتخذ  أن  امل��ان��ع 
أن  ميكن  فال  املصاحلة،  طريق  اختار  األمير 
نستخدم إرسال القوات ونحن نفتح صفحة 
احل������وار، وق�����ال: م����اذا ي��زي��د دخ����ول كتيبة 
كويتية قد كان مقررا أن تتمركز في املطار، 
أذى، ولذلك  واملطار حتى اآلن لم ميس بأي 
األمير  سمو  م��ب��ادرة  تأخذ  أن  ال��ض��روري  من 
وق��ت��ا م��ن��اس��ب��ا ق��ب��ل إرس�����ال ال���ق���وات، مثمنا 
تفاهم دولة البحرين الشقيقة هذا املوقف، 
رغ����م ع����دم ن��ف��ي��ه أن ت��ك��ون ه��ن��اك أط����راف 

م��ق��رب��ة ل��ص��ان��ع ال���ق���رار ف���ي ال��ب��ح��ري��ن وفي 
السعودية مستاءة من موقف الكويت، وأشار 
الفرج إلى أن النظام في البحرين أمام فرصة 
للحوار،  الكويتية  املبادرة  ذهبية تتمثل في 
تستطيع  خليجية  دول���ة  وج���ود  أن  م��ؤك��دا 
التحاور مع جميع األطرف ينصب إلى صالح 
دولة البحرين ودول مجلس التعاون جميعا، 

ويدخل ضمن تقاسم األدوار. 
ولم يستبعد الفرج تأثير التدخل اخلارجي 
ف��ي ال��ب��ح��ري��ن م��ن خ���الل خ��الي��ا تخريبية 

حتاول أن تؤجج األوضاع، موضحا أن العامل 
في  ي��ذك��ر  تأثير  أي  ل��ه  يكن  ل��م  اخل��ارج��ي 
ثورتي تونس ومصر إال أنه يؤدي دورا كبيرا 
في البحرين، وشدد الفرج على أن املنطقة 
اململكة  ت��أث��رت  ف��ل��و  خطير  مبنعطف  مت��ر 
البحرين  ب���أح���داث  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
داعيا  ج��دا،  سيئا  وضعنا  فسيكون  واليمن 
بكل  البحرين  م��ع  ال��ت��ق��ارب  أواص���ر  لتقوية 
امل���س���ت���وي���ات وب������ذل امل���س���اع���ي حل����ل امل�����أزق 

البحريني. 



10

ن - 2011/3/28م
الفرق���ان  625 - 23 ربي���ع اآلخ���ر  1432ه���� -  االثن���

درا�شات �شرعية

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ْن  َّ َلى ُأُحٍد َفَرَجَع َناٌس ممِ ] َخَرَج إمِ َيّ بمِ ٍت َأَنّ الَنّ  2131- َعْن َزْيدمِ ْبنمِ َثابمِ
ْرَقَتْنمِ َقاَل َبْعُضُهْم: َنْقُتُلُهْم  ْم فمِ يهمِ َ] فمِ يمِ بمِ َكاَن َمَعُه َفَكاَن َأْصَحاُب الَنّ

َئَتْن{. َن فمِ قمِ َنافمِ ي اْلُ َوَقاَل َبْعُضُهْم: اَل َفَنَزَلْت }َفَما َلُكْم فمِ
الشرح :

التفسير من مختصر صحيح اإلمام مسلم لإلمام  التاسع من كتاب  الباب 
الثامنة  اآلي��ة  وهي  النساء  س��ورة  وتعالى من  تبارك  قوله  في  املنذري، هو 
{، واآلية بتمامها يقول الله سبحانه  ِ ُنَاِفِقَي ِفئَتَينْ والثمانون: }َفَما لَُكمنْ ِفي املنْ
ِ َواللُّه أَرنَْكَسُهم ِبَا َكَسبُوانْ أَتُِريُدوَن  ُنَاِفِقَي ِفئَتَينْ وتعالى فيها: }َفَما لَُكمنْ ِفي املنْ
َد لَُه َسِبياًل{ )النساء: 88(.   ِلِل اللُّه َفلَن َتِ أَن تَهنُْدوانْ َمننْ أََضَلّ اللُّه َوَمن يُضنْ
هذه اآلية أورد فيها اإلمام مسلم رحمه الله، حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه، وقد ذكره في كتاب: صفات املنافقي وأحكامهم: أن النبي] خرج إلى 
أُحد، فرجع ناٌس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي] فئتي، قال بعضهم: 

.} ِ ُنَاِفِقَي ِفئَتَينْ نقتلهم، وقال بعضهم: ال، فنزلت: }َفَما لَُكمنْ ِفي املنْ
وشرح احلديث: أن النبي]ملا خرج إلى غزوة أحد، خرج معه عبد الله بن 
الله]  رسول  الطريق خذلوا  ببعض  كانوا  فلما  وأصحابه،  بن سلول  أبي 

ورجعوا إلى املدينة؟! كيدا ومكراً! فحصل من جراء ذلك خلخلة وبلبلة في 
جيش املسلمي، لرجوع بعض اجلند منهم ، بعد ما خرجوا من املدينة وعزموا 
على مالقاة عدوهم . قال ابن إسحاق: أن عبدالله بن أبي رجع بثلث اجليش، 

رجع بثالثمئة وبقي النبي] في سبعمائة.
وهم أرادوا أن يحصل مثل هذا، في صفوف أصحاب رسول الله، فلما قرب 
القتال اعتذروا بأعذار واهية، وقالوا كما حكاه القرآن: }ولَيعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لَونْ نَعنْلَُم ِقتَاالً الَّتََّبعنْنَاُكمنْ{، 
وهذا كذٌب منهم، فإنهم يعلمون حنق املشركي وغيظهم على املسلمي ، وأنهم 
يتحرقون على قتالهم، با أصابوا منهم يوم بدر، من قتل ومال، قال تعالى: 
}هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم{؛ 
ألنهم منافقون، يظهرون ماال يبطنون في قلوبهم، ومنه قولهم هنا }لَونْ نَعنْلَُم 
ِقتَاالً الَّتََّبعنْنَاُكمنْ{، ولكن املنافقي ظنوا أن هذا العذر يروج على املؤمني ، قال 

الله تعالى مهددا لهم: }والله أعلم با يكتمون{.
فكان أصحاب النبي] بعد ذلك، ملا رجعوا إلى املدينة اختلف فيهم أصحاب 
النبي] فيهم فرقتي، فقالت فرقة: نقتلهم، ألنه حصل منهم خيانة عظيمة 
للنبي] وللمسلمي، وخذالن لإلسالم، ومحاولة لبث الفرقة والزعزعة في 

صفوف اجليش وإضعافه.
وقالت طائفة: ال نقتلهم؛ ألنهم مسلمون يظهرون اإلسالم، فنزلت اآلية: }َفَما 
ِ َواللُّه أَرنَْكَسُهم ِبَا َكَسبُوانْ أَتُِريُدوَن أَن تَهنُْدوانْ َمننْ أََضَلّ  ُنَاِفِقَي ِفئَتَينْ لَُكمنْ ِفي املنْ

َد لَُه َسِبياًل{ )النساء: 88(.  ِلِل اللُّه َفلَن َتِ اللُّه َوَمن يُضنْ
النبي]، ولكنهم في  فألنهم يظهرون اإلسالم، توقف فيهم بعض أصحاب 

احلقيقة منافقون، ودّلت أعمالهم على ما في قلوبهم.
 .} ُنَاِفِقَي ِفئَتَينْ قال زيد بن ثابت فنزلت: }َفَما لَُكمنْ ِفي املنْ

أيديهم،  كسبت  وما  أعمالهم  أن  يعني:  َكَسبُوانْ{  ِبَا  أَرنَْكَسُهم  }َواللُّه  وقوله: 
الكفرية،  فيه، ومثل هذه األعمال  الكفر، ووقوعهم  ارتكاسهم في  سبب في 

يستدل بها على كفر اإلنسان، وعلى خبث طويته، وظلمة قلبه .
له،  ه��ادي  الله فال  الله« فمن أضله  تهدوا من أض��ل  أن  »أت��ري��دون  وق��ول��ه: 
وهؤالء قد أضلهم الله بسبب ما كسبت أيديهم، وما أضمروه من العداوة لله 
والرسول، ومجرد إظهار اإلسالم، ال يدل على إسالمهم؛ ألن قرائن أفعالهم 

يحكم بها العاقل عليهم .

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)10()3(

باب في قوله تعالى: }َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقيَن ِفَئَتْيِن{
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

للعالن نذيرا.  واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لا في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنن. 
اهتدى  ومن  وصحبه،  آله  وعلى   [ ورسوله،  عبده  محمدا  أن  وأشهد  وحده،  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد 

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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أظهروا  من  هم  هنا،  باملنافقي  امل��راد  التفسير:  أه��ل  بعض  وق��ال   
واجبة  الهجرة  كانت  الله]، فقد  رس��ول  إلى  يهاجروا  ولم  اإلس��الم 
في زمن النبي] قبل الفتح، وكل من أسلم، وجب عليه أن يهاجر إلى 
رسول الله]،  وأن يفارق قومه املشركي إلى املدينة النبوية، فقال 

الله تعالى لهم: ال تتحرجوا من قتالهم.
ولكن اآلية التي بعدها تبي أن املراد باملنافقي هاهنا، هم املنافقون 
الذين لم يهاجروا، أظهروا اإلسالم ولكنهم لم يهاجروا، بدليل قوله 
َسَواء{ )النساء: 89(،  َفتَُكونُوَن  َكَفُروانْ  َكَما  ُفُروَن  تَكنْ لَونْ  وانْ  تعالى: }َوُدّ
هذا أيضا مما أطلعنا الله سبحانه وتعالى من ضمائرهم، وما انطوت 
عن  وارت���دوا  كفروا  املسلمي  أن  لو  ي��ودون  أنهم  وه��و  قلوبهم،  عليه 
إميانهم وإسالمهم إلى الكفر، فيكونون سواء، يعني: ال يقتل بعضهم 
 ! باإلسالم  تفضلونهم  فال   ، الكفر  في  اجلميع سواسية  بعضا، ألن 

فهذا خبر من الله عز وجل عن هؤالء املنافقي .
 وهذا والعياذ بالله من األمراض القلبية، أن اإلنسان إذا انحرف عن 
الصراط املستقيم، يود لو أن الناس كلهم صاروا مثله، فبعضهم إذا 
رأى شابا مستقيما، تضايق وحاول أن يغريه ويضله عن سبيل الله؛ 
ألنه يكره أن يراه متميزا عليه بالصالة وباالستقامة وباخلوف من الله، 
واتقاء حدود الله عز وجل ومحارمه، فيود لو أنه انحرف كما انحرف، 
وتعالى: }َفاَل  ولهذا قال سبحانه  وكفر كما كفر، وفسق كما فسق، 

ِلَياء َحتََّى يَُهاِجُروانْ ِفي َسِبيِل اللِّه{ )النساء: 89(. تَتَِّخُذوانْ ِمننُْهمنْ أَونْ
 فاآلية تبي أن املنافقي الذين حصل فيهم االختالف وانقسم فيهم 
الصحابة إلى فرقتي، هم هؤالء املنافقي الذين أظهروا اإلسالم ولم 
يهاجروا ، والسبب في إظهارهم اإلسالم هو أنهم يريدون أن يأمنوا 
جانب النبي] وأصحابه فال يقاتلونهم، ولم يهاجروا في سبيل الله 
ألنهم مستفيدون بالبقاء في أهليهم وديارهم وفي أموالهم، فال يريدون 

أن يخسروا شيئا بالهجرة.
ِلَياء َحتََّى يَُهاِجُروانْ  ولهذا قال الله تبارك وتعالى: }َفاَل تَتَِّخُذوانْ ِمننُْهمنْ أَونْ
الهجرة،  تولوا عن  تَ��َولَّ��ونْانْ{ )النساء: 89( أي: إن  َفِإن  اللِّه  َسِبيِل  ِفي 
تُلُوُهمنْ  يعني: لم يهاجروا، فال تتحرجوا من قتالهم، بل }َفُخُذوُهمنْ َواقنْ

ُوُهمنْ{ )النساء: 89( أي: في أي وقت وزمان، وفي أي  َحينُْث َوَجدَتّ
محل ومكان.

وهذه اآلية من األدلة التي يستدل بها على نسخ القتال في األشهر 
الله عز وجل يقول: }َفُخُذوُهمنْ  احلرم، كما هو قول اجلمهور؛ ألن 
عام،  نص  هذا  يقولون:  واملخالفون  ُ��وُه��منْ{،  َوَج��دَتّ َحينُْث  تُلُوُهمنْ  َواقنْ

تقيده نصوص حترمي القتال في األشهر احلرم.
ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من قتال هؤالء املنافقي ثالث فرق: 
فرقتي أمر بتركهم وأوجب ذلك ، الفرقة األولى: من يصل إلى قوم 
بينكم  إلى قوم  املنافقي  وبينهم ميثاق، فمن يصل من هؤالء  بينكم 
أيها املسلمون وبينهم ميثاق وعهد، فهؤالء ال تقاتلونهم ألنهم صاروا 
بالدم  إلى قوِم صار له حكمهم  في صفوفهم وحكمهم، فمن انضم 

واملال.
والفرقة الثانية: من قال تعالى فيهم: }َحِصَرتنْ ُصُدوُرُهمنْ أَن يَُقاِتلُوُكمنْ 
أَونْ يَُقاِتلُوانْ َقونَْمُهمنْ{ )النساء: 90( يعني: ضاقت أنفسهم بقتالكم، فلم 
تسمح أنفسهم بقتالكم، فتركوا قتالكم، وتركوا قتال قومهم ، فهؤالء 
أيضا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتركوا، وأال يقاتلوا، وأخبر سبحانه 
أنه لو شاء لسلط هذه الفرقة التي تركت قتالكم، فقال: }ولو شاء 

لسلطهم عليكم فلقاتلوكم{ فاقبلوا من الله عافيته واحمدوه .
أما الفرقة الثالثة: فهم قوم يردون مصلحة أنفسهم والسالمة، بغض 
آَخِريَن  النظر عن احترامكم، كما قال سبحانه وتعالى: }َستَِجُدوَن 
أُرنِْكُسوانْ  النِْفتنِْنِة  ِإلَى  َوانْ  ُرُدّ َما  ُكَلّ  َقونَْمُهمنْ  َويَأنَْمنُوانْ  يَأنَْمنُوُكمنْ  أَن  يُِريُدوَن 
َفُخُذوُهمنْ  أَينِْديَُهمنْ  َوانْ  َويَُكُفّ لََم  الَسّ ِإلَينُْكُم  نُْقوانْ  َويُل يَعنْتَِزلُوُكمنْ  لَّمنْ  َفِإن  ِفِيَها 
الله  أمر  الذين  فهؤالء   ،)91  : )النساء  تُُموُهمنْ{  ِثِقفنْ َحينُْث  تُلُوُهمنْ  َواقنْ
سبحانه وتعالى بقتالهم حيث وجدتوهم، هم كالفرقة التي اختلف 
فيها الصحابة سابقا؛ ألن الله سبحانه وتعالى بي أن حكمهم واحد، 

أن لم يعتزلوا قتال املؤمني إال ملصلحة أنفسهم، فالواجب قتالهم.
فإذاً ربنا سبحانه وتعالى أنكر على الصحابة عندما اختلفوا في قتال 

الفرقة املارقة، التي ظهرت منها عالمات الكفر والردة واإلحلاد.
وفي هذا احلديث أيضا: زاد في آخره: قال النبي]: »إنها طيبة » 
يعني املدينة النبوية ، فسماها النبي]« طيبة و طابة  من الّطيب، 
ب��دالً من اسمها في اجلاهلية ، وهو يثرب،  وأم��ر أن تسمى بذلك، 

خللوصها من الشرك، وتطهيرها منه.
فاملدينة  الفضة«،  خبث  النار  تنفي  كما  اخلبث،  تنفي  »وأنها  قوله: 
تنفي اخلبيث من الناس، كما تنفي النار خبث الفضة، أي:كما أن من 
أراد أن ينّقي الفضة أو الذهب أو احلديد أو غيرها من املعادن، فإنه 
بَُد  ا الَزّ يضعها على النار، ليخرج منها اخلبث، ويخرج منها الزبد }َفَأَمّ
َهُب ُجَفاء{ )الرعد: 17(، فإذا وضعت املعدن على النار حصل  َفَيذنْ
له النقاء، بخروج اخلبث منه، فهكذا الفنت والشدائد تنقي الناس ، 
وتبي معادنهم، فإن الناس في حال الرخاء ال يكادون يعرفون، ففي 
الكاذب، من  املنافق  الصادق من  املؤمن  تكاد تعرف  الرخاء ال  حال 
ضعيف اإلميان، لكن إذا جاءت الفنت - عافانا الله وإياكم - سواء 
فتنة السراء أو فتنة الضراء، فعند ذلك تخرج أحوال اخللق، وتبلوا 
معادن الناس، فتعرف ما في قلوبهم من أعمالهم، أي بقرائن أفعالهم 

تعرف أحوال الناس ومعادنهم.
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الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

أطاحت  التي  العربي  العالم  في  األخيرة  األحداث 
في  انتشرت  التي  والفوضى  الدول..  بعض  برؤساء 
ضرب  الذي  الكبير  الزلزال  ثم  بالدنا..  من  كثير 
يتساءلون  الناس  من  كثيرا  ذلك جعل  كل   - اليابان 
عن »الساعة«.. وكثر السؤال: »هل هذه من عالمات 

قيام الساعة وقربها؟«
وكان هذا ابتداء حواري مع أخي جابر الذي أقعده 

مرض مفاجئ فأصبح أسير الكرسي املتحرك:
- هذه كلها عالمات صغرى.. وال تعني أن الساعة 
ستقوم غدا أو بعد غد أو حتى بعد سنة أو حتى في 

عمرنا.. بل أجزم بأنها لن تقوم علينا.
استغرب تأكيدي:

خروج  »زمن  هذا  إن  يقول  أحدهم  ولكن سمعت   -
املسيح الدجال«.

- كال.. ليس زمن خروج الدجال ولن يخرج اآلن.. 
أما قرب الساعة فقد أخبر الله عنه بقوله عز وجل: 
 ..)1 )القمر:  القمر{  وانشق  الساعة  }اقتربت 
الله  عند  علمها  إمنا  قل  الساعة  عن  }يسألونك 
)األحزاب:  قريبا{  تكون  الساعة  لعل  يدريك  وما 
)املعارج:  قريبا{  ونراه  بعيدا  يرونه  }إنهم   ..)63
6-7(.. }إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء 
ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا{ 

)النبأ: 40(.
فمن صفات القيامة قربها.. ولكن العبرة ليست بزمن 

قيام الساعة بل باالستعداد لها.. ملن يؤمن بها.
- ماذا تعني بهذه العبارة؟!

- أعني أن اإلميان بالساعة يستوجب االستعداد لها، 
وإال فما قيمة اإلميان بـ )يوم اآلخر(.. )يوم الدين(.. 
)يوم احلساب(.. وفيه ما فيه من أهوال.. ثم املآل.. 

اجلنة أو النار؟! من يؤمن بكل هذا البد أن يستعد 
له.

- ولكن املرء بفطرته.. إذا رأى بعض العالمات فإنه 
يعتبر ويخاف ويرجع عن التمادي في املعاصي.

- إن ظهرت العالمات الكبرى.. فال توبة.. كما أخبر 
الرسول ].. »ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون.. 
وذلك حني ال ينفع نفسا إميانها.. وقرأ اآلية«: }هل 
ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأتي ربك أو يأتي 
ينفع  آيات ربك ال  يأتي بعض  يوم  آيات ربك  بعض 
في  كسبت  أو  قبل  من  آمنت  تكن  لم  إميانها  نفسا 
)األنعام:  منتظرون{  إنا  انتظروا  قل  خيرا  إميانها 

158(« متفق عليه.
فمن كان مؤمنا من قبل بقي على إميانه، ومن كان 
كافرا بقي على كفره.. وكذلك في حديث الدابة.. وهي 
من العالمات الكبرى.. تسم الناس على وجوههم.. 
)مؤمن(.. )كافر(.. وهكذا تتوالى العالمات الكبرى 
يأجوج  الدجال..  املسبحة..  كحبات  ذلك  بعد 
ومأجوج.. والنار التي حتشر الناس.. هذه كلها تقع.. 
وقبل النفخة التي تعلن قيام الساعة يكون املؤمنون 

قد ماتوا.. فال تقوم الساعة على مؤمن!!!
كان جابر ينصت باهتمام.

- وهذه كلها نؤمن بها من باب اإلميان بالغيب ذلك 
الرسول  عنها  أخبرنا  أو  الله  كتاب  في  جاءت  أنها 
].. أما العبرة فهي االستعداد لذلك اليوم الذي لن 
يقوم علينا.. والسؤال الدائم: »ما أعددت لها؟« متفق 
عليه، فساعة كل منا تقوم حلظة موته.. وحيث إننا ال 
نعلم هذه اللحظة وجب علينا أن نكون على استعداد 

دائم لها فإن أحدنا ال يدري بأي أرض ميوت.

عالمات الساعة
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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مستخرجا  طاعة«  من  يــدا  تنزعوا  »وال  بقوله: 
بتاريخ األمة  بأنه ال يعرف  التاريخ خالصة  من 
من خرج على السلطان دون أن يتبع ذلك فساد 
واضطراب عظيم؛ ألن الناس ال تنصلح أمورهم 
ونصحوا  وأطـــاعـــوا  وســمــعــوا  اجــتــمــعــوا  إذا  إال 
حياة  في  الوحدة  ثالثية  موضحا  أمرهم،  لولي 
العقيدة  بــوحــدة  أوالهـــا  تتعلق  والــتــي  املسلمني 
الله يرضى لكم ثالثة:  النبي ]: »إن  في قول 
يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا« وفي 
وحدة املنهاج: »أن تعتصموا بحبل الله جميعا وال 
تفرقوا« وبوحدة الوالية في قوله: »وأن تناصحوا 

من والة أمركم«.
السنة  أهــل  أنــه ليس من عقيدة  العبيالن  وبــني 
معصوما  يكون  ال  أو  املسلمني  أمير  يخطئ  أال 
أو صاحلا ال يعتريه الفسق، فلم يسلم على مر 
القليل ومنهم اخللفاء  إال  إمام من ذلك  التاريخ 
الراشدون، بل إن منهم من وقع في الكفر، ساردا 
في سبيل ذلك قصة املتوكل مع اإلمام أحمد بن 
فأنكر  عليه  للخروج  البعض  دعــاه  حينما  حنبل 
عليهم ذلك وقال لهم: »اتقوا الله وال تخلعوا يدا 
من طاعة، فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح 

من فاجر«.
وأوضح العبيالن أن األسلوب الذي يتبع في تهييج 

العامة من الناس وتأليبهم على احلكام هو من 
مقدمات اخلروج، فالصدور إذ أوغرت باحلقد 
فــإنــهــا تــعــد طــريــقــا خلــطــوات الــشــيــطــان الذي 
في  أسلوبه  كان  ولكن  املصلون،  يعبده  أن  يئس 
النقد  بأن  العبيالن  واستدرك  بينهم.  التحريش 
املوجه ملا يحدث حاليا من تهييج وإثارة للفنت ال 
يعني أن نتخلى عن واجب األمر باملعروف والنهي 
على  يجب  بل  املشروعة،  بالوسائل  املنكر  عن 
والنهي  باملعروف  األمــر  بواجب  يقوم  أن  املسلم 
وبسائر  بالصالة  والقيام  لله  والعودة  املنكر  عن 
األعمال الصاحلة، مبينا أن كل شخص مسؤول 
إذ يقول النبي عليه الصالة والسالم: »كلكم راع 
ليست  فاملسؤولية  رعيته«،  عن  مسؤول  وكلكم 
خاصة بأحد بل هي للعامة كل شخص بحسب 
باملعروف  األمـــر  واجـــب  وإن  مسؤوليته،  مــوقــع 
إبراء  منها  شرعية  ألهــداف  املنكر  عن  والنهي 
بهذا  قمنا  فــإذا  املنكرات،  من  والتحذير  الذمة 
نفسها  األمة عن  تدفع  الشرعي سوف  الواجب 
يسلكوا  لم  إن  املسلمني  محذرا  والــنــزاع،  البالء 
اجتاه انكار املنكر بالطرق املشروعة مبا جاء في 
حديث النبي ]: »إن الناس إذا رأوا منكرا لم 
يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب«، مقيداً طرق 

التغيير باليد للسلطان فقط أو ملن ناب عنه.

أحداث  من  يجري  ما  أن  العبيالن:  الشيخ  أكد 
تتالحق وتتسارع في البالد اإلسالمية هو حدث 
الذين يعتصمون  املؤمنني  الله منه  عظيم ينجي 
هذه  باعتزال  ثم   [ نبيه  وبسنة  وبكتابه  بالله 
كما  الفعل  أو  بالقول  ســواء  عنها  والبعد  الفنت 
إلى  منبها  ذلـــك،  فعل  إلــى  النبي ]  أرشــدنــا 
ضــرورة أن يقطع املسلم دواعــي وأسباب الفنت 
أبــدا، ضاربا  يستدعيها  وال  متاما  يتجنبها  وأن 
املثل في ذلك بقصة بني إسرائيل الذين استبدلوا 
كما جاء في القرآن الكرمي الذي هو أدنى بالذي 
هو خير، فكان سؤالهم نقمة عليهم إذ جلب لهم 

الذلة واملسكنة.
وأشار العبيالن إلى أن مشكلة البالد اإلسالمية 
واالضطرابات  الــفــنت  فيها  متـــوج  ـــدأت  ب الــتــي 
واالستقرار  األمن  نعمة  الستبدال  محصلة  هي 
لزوال  سببا  واالختالف  التفرق  فكان  والوحدة 
يحافظ  املؤمن  عن  فضال  فالعاقل  النعم،  هذه 
ويدرأ  عليها  الله  بشكر  ويقوم  النعم  هــذه  على 
تــكــون عــامــال مهما فــي زوالها  الــتــي  ــاب  األســب
تنازعوا فتفشلوا  الله عز وجل: }وال  تاليا قول 
وتذهب ريحكم{، وشرح العبيالن أسباب التنازع 
وأولها هو التعلق باملصالح الدنيوية والتي ميثل 
أحـــد أشــكــالــهــا مــنــازعــة ولـــي األمــــر رغـــم نهي 
وذلك  الفتنة  دابـــر  لقطع  ذلــك  عــن   [ النبي 

الذي  التاسع عشر  الربيعي  املخيم  آخر محطات  في 
نظمته جمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع محافظة 
اجلهراء والذي انطلق منذ شهر نوفمبر املاضي واستمر 
حتى نهاية شهر مارس، ودع املخيم محبيه باستضافة 
الشيخ العالمة عبدالله العبيالن من اململكة العربية 
السعودية  متحدثا في محاضرة توجيهية عن املوقف 
الصحيح للمسلم الذي يهتدي بكتاب الله وسنة نبيه 

] إزاء أمواج الفنت التي تتالطم باألمة اإلسالمية.

العبيالن: لو قامت األمة بإنكار المنكر بطرق 
مشروعة لما حدث فيها بالء ونزاع 

في ختام املخيم الربيعي لتراث اجلهراء 
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إال ظنا وما نحن مبستيقنني{.
واستعمل في القرآن مبعنى )التهمة( كما في 
قوله تعالى: }اجتنبوا كثيرا من الظن{، قال 
اْلُْؤِمِننَي  ابن كثير: »يَُقول تََعالَى نَاِهًيا ِعَباده 
َوالتََّخُوّن  التُّْهَمة  َوُه���َو  ��ّن  ال��َظّ ِم��ْن  َكِثير  َع��ْن 
ِلْلَْهِل َواْلََقاِرب َوالنَّاس ِفي َغيْر َمَحِلِّه؛ ِلََنّ 
َكِثيٌر  َفلْيُْجتَنَْب  ِإثًْما َمْحًضا  َذِلَك يَُكون  بَْعض 

ِمنُْه ِاْحِتيَاًطا«اه�.
بأحوال  التعلق  الظن  هنا:  ب�)الظن(  وال��راد 
السامع  نفس  لتذهب  التعلق  وُح��ذف  الناس 

إلى كل ظن ممكن هو إثم.
وقد ورد الظن في النصوص الشرعية على 

أوجه وأنواع، منها:
النوع األول: الظن احملمود: 

قال]:  كما  تعالى  بالله  الظن  حسن  ومنه 
»ال ميوتن أحدكم إال وهو يحسن الظن بالله 
تعالى«، قال النووي: هذا حتذير من القنوط، 
وح���ث ع��ل��ى ال��رج��اء ع��ن��د اخل��امت��ة، ومعنى 
حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه 

ويعفو عنه.
»أنا  القدسي:  تعالى في احلديث  الله  وقال 
وإن  فله،  إن ظن خيرا  بي،  عند ظن عبدي 

ظن شرا فله« أخرجه أحمد. 
وم��ن��ه ح��س��ن ال��ظ��ن ب��ال��س��ل��م ك��م��ا ق���ال]: 
»الؤمن غر كرمي، والفاجر خّب لئيم« أخرجه 
بسبب سالمة  غ��را  الؤمن  وجعل  داود،  أب��و 
فكأنه  بالناس  والظن  الباطن  صدره وحسن 
لم يجرب بواطن المور، فترى الناس منه في 

راحة ال يتعدى إليهم منه شر.
الخموم  القلب  ذو  ال��ن��اس  »خ��ي��ر  وق���ال]: 
الخموم؟  القلب  ما  قيل:  الصادق«  واللسان 
ق��ال: »هو التقي النقي ال��ذي ال إثم فيه وال 
قال:  أث��ره؟  على  فمن  قيل:  وال حسد«  بغي 
»الذي يشنأ الدنيا ويحب اآلخرة« قيل: فمن 

على أثره؟ قال: »مؤمن في خلق حسن«. 
النوع الثاني: الظن املباح:

يوجب  بسبب  القلب  في  يعرض  ال��ذي  وه��و 
الريبة، قال سفيان الثوري: الظن ظنان، ظن 
إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم: 
فالذي يظن ظنا ويتكلم به، والذي ليس بإثم: 

ِنّ ِإَنّ َبْعَض  ِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظّ َها اَلّ قال تعالى: }َيا َأُيّ
ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحُبّ َأَحُدُكْم َأْن  َسّ ِنّ ِإْثٌم َواَل َتَ الَظّ
اٌب َرِحيٌم{. َه َتَوّ َه ِإَنّ الَلّ ُقوا الَلّ َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواَتّ َيْأُكَل َلْ

استئناف  إثم{  الظن  الطاهر بن عاشور: »وجملة }إن بعض  قال 
السامع  يستوقف  الظن{،  من  كثيرا  }اجتنبوا  قوله:  ألن  بياني 
عن  كناية  وهذا  جرم،  الظن  بعض  أن  فاعلموا  البيان  ليتطلب 
الظنون  إليه  تفضي  ما  ليعرضوا  الظنون  آثار  في  التأمل  وجوب 

على ما يعلمونه من أحكام الشريعة، أو ليسألوا أهل العلم«اه�.

د. وليد خالد الربيع

إن بعـض الظـن إثـم
احلكمـة  ضالـة املؤمن )15(

ما الظن؟ وما أنواعه؟
أي  ظنا(  ال��ش��يء  )ظ��ن  الفعل  مصدر  الظن 
علمه بغير يقني، ويقال: ظن بفالن أي اتهمه، 
مع  الشيء  الذهن  إدراك  على  الظن  ويطلق 
ترجيحه، والظنني: ما ال يوثق به ويطلق على 

التهم أيضا.
الظن مبعنى  استعمال  القرآن  في  جاء  وقد 

)العلم واليقني( كما في قوله تعالى: }وظن 
ظننت  }إن����ي  وق���ول���ه:  ف��ت��ن��اه{،  أمن���ا  داود 
الذين  وق��ول��ه: }ق��ال  م��الق حسابيه{،  أن��ي 
يظنون أنهم مالقو الله{، وقوله: }وظن أنه 

الفراق{.
واستعمل الظن مبعنى )الشك( كما في قوله 
تعالى: }وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة 
ال ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن 
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فالذي يظن وال يتكلم به.
وقال القرطبي: »وأكثر العلماء على أَنَُّه اَل َحَرج 

ّن الَْقِبيح مِبَْن َظاِهره القبح«اه�. ِفي الَظّ
وعقد البخاري في صحيحه في كتاب الدب 
ثم  الظن(  يجوز من  ما  )باب  بعنوان  ترجمة 
ذكر حديث عائشة قالت: قال النبي]: »ما 
شيئا«  ديننا  من  يعرفان  وفالنا  فالنا  أظ��ن 
»م��ا أظ��ن فالنا وفالنا يعرفان  وف��ي رواي���ة: 
كانا  ال��ل��ي��ث:  ق��ال  ع��ل��ي��ه«.  نحن  ال���ذي  ديننا 

رجلني من النافقني.
قال ابن حجر: »وحاصل الترجمة أن مثل هذا 
الذي وقع في احلديث ليس من الظن النهي 
عنه؛ لنه في مقام التحذير من مثل من كان 
حاله كحال الرجلني، والنهي إمنا هو عن ظن 

السوء بالسلم السالم في دينه وعرضه«.
وأما قول ابن عمر: »إنا كنا إذا فقدنا الرجل 
في عشاء اآلخرة أسأنا به الظن«، فقد قال 
أنه ال يغيب إال لمر سيئ  ابن حجر: معناه 

إما في بدنه وإما في دينه.
وقال ابن قدامة: »فليس لك أن تظن بالسلم 
يحتمل  ال  أم���ر  ل��ك  ان��ك��ش��ف  إذا  إال  ش����را، 
التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك 
إلى تصديقه كنت معذورا؛ لنك لو كذبته كنت 
قد أسأت الظن بالخبر، فال ينبغي أن حتسن 
الظن بواحد وتسيئه بآخر.. ومتى خطر لك 
خاطر سوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في 
يغيظ  ذلك  فإن  باخلير؛  له  وتدعو  مراعاته 
الشيطان ويدفعه عنك.. وإذا حتققت هفوة 

مسلم فانصحه في السر«.
النوع الثالث: الظن احملرم:

ومنه سوء الظن بالله تعالى، وهو من الكبائر؛ 
الكافرين:  تعالى عن  لنه يأس وقنوط، قال 
}يظنون بالله غير احلق ظن اجلاهلية{، وقال 
ْوء َوُكنْتُْم َقْوًما  عن النافقني: }َوَظنَنْتُْم َظّن الَسّ
ومعناه:  بالسلمني،  الظن  ومنه سوء  بُ��وًرا{. 
جانب  على  وترجيحه  الشر  جانب  اعتقاد 
اخلير فيما يحتمل المرين، قال تعالى: }لَْواَل 
ِإْذ َسِمْعتُُموهُ َظَنّ اْلُْؤِمنُوَن َواْلُْؤِمنَات ِبَأنُْفِسِهْم 
اب - رضي الله  َطّ َخيًْرا{، وعن ُعَمر بْن اخْلَ
َّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن  عنه - أَنَُّه َقاَل: »َواَل تَُظَنّ
لََها ِفي  ��د  َوأَنْ���َت َتِ َخ��يْ��ًرا  ِإاَلّ  اْلُ��ْؤِم��ن  أَِخيك 

يْر َمْحَماًل«. اخْلَ
 - وذلك  الكبائر،  من  بالسلمني  الظن  وسوء 
كما يقول ابن حجر الهيثمي - بأن من حكم 
بشّر على غيره مبجرد الظن، حمله الشيطان 
وإطالة  بحقوقه  القيام  وعدم  احتقاره،  على 

اللسان في عرضه وكلها مهلكات.
ّن  الَظّ أََنّ  َعلَى  الُْعلََماء  »َوأَْكثَر  قال القرطبي: 

يْر ال يَُجوز ».  الَْقِبيح مِبَْن َظاِهره اخْلَ
تعالى عن كثير  الله  »نهى  ابن سعدي:  وقال 
م��ن ال��ظ��ن ال��س��وء  ب��ال��ؤم��ن��ني، ف��ق��ال: }ِإَنّ 
ِإثْ��ٌم{، وذلك كالظن اخلالي من  ِنّ  بَْعَض الَظّ
احلقيقة والقرينة، وكظن السوء، الذي يقترن 
فإن  والفعال احملرمة؛  الق��وال  من  كثير  به 
صاحبه  يقتصر  ال  بالقلب  السوء  ظن  بقاء 

على مجرد ذلك، بل ال يزال به حتى يقول ما 
ال ينبغي، ويفعل ما ال ينبغي، وفي ذلك أيًضا 
إساءة الظن بالسلم وبغضه وعداوته الأمور 
بخالف ذلك منه«. قال القرطبي: »اَل تَُظنُّوا 
يْر ُسوًءا ِإْن ُكنْتُْم تَْعلَُموَن ِمْن َظاِهر  ِبَأْهِل اخْلَ

يْر«. أُُمورهْم اخْلَ
كيف ميكن اجتناب الظن كما أمر الله 

تعالى؟
أوالً: قال تعالى: }اجتنبوا كثيرا من الظن{، 
كثير  باجتناب؛  الم��ر  »ومعنى  الطاهر:  قال 
من الظن: المر بتعاطي وسائل اجتنابه فإن 
اضطرارا  اإلنسان  خاطر  في  يحصل  الظن 
عن غير اختيار، فال يعقل التكليف باجتنابه 
ومتحيصه  ف��ي��ه  بالتثبت  الم���ر  ي���راد  وإمن���ا 
موجبه  يتبني  أن  إل��ى  صدقه  ف��ي  والتشكك 
بدون تردد أو برجحان أو يتبني كذبه فتكذب 

نفسك فيما حدثتك«. 

وق���ال أي��ض��ا: ف��ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: }اجتنبوا 
ما  يبطل  عظيم  ت��أدي��ب  ال��ظ��ن{  م��ن  كثيرا 
كان فاشيا في اجلاهلية من الظنون السيئة 
تنشأ  السيئة  الظنون  وأن  الباطلة،  والتهم 
واالغتياالت،  والكائد،  الفرطة  الغيرة  عنها 
والطعن في النساب، والبادأة بالقتال حذرا 
من اعتداء مظنون ظنا باطال، كما قالوا: خذ 
اللص قبل أن يأخذك، ولا جاء المر في هذه 
اآلية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون 
اآلثمة غير قليلة؛ فوجب التمحيص والفحص 

لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق.  
ُهَريَْرة  أَِب��ي  َعْن  ِحيَحنْيِ  الَصّ ِفي  ثََبَت  ثانياً: 
ّن  الَظّ َف��ِإَنّ  ّن  َوالَظّ »ِإيَّاُكْم  َق��اَل:  النَِّبي]  أََنّ 
ُسوا  َسّ َتَ َوال  ُسوا  َسّ حَتَ َوال  ِديث،  احْلَ أَْك��َذب 
اَسُدوا َوال تََباَغُضوا َوال  َوال تَنَاَجُشوا َوال حَتَ

تََدابَُروا، َوُكونُوا ِعبَاد اللَّه ِإْخَواًنا«.
قال النووي: »ال��راد النهي عن ظن السوء، 
قال اخلطابي: هو حتقيق الظن وتصديقه 
دون ما يهجس في النفس فإن ذلك ال مُيلك. 
وقال أيضا: ومراد اخلطابي أن احملرم من 
الظن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في 
قلبه دون ما يعرض في القلب وال يستقر، 

فإن هذا ال يكلف به ».
ُهنَا  ّن  َفالَظّ ُعلََماُؤنَا:  »َق��اَل  القرطبي:  قال 
َوَم��َح��ّل التَّْحِذير  َوِف���ي اآْليَ���ة ُه��َو )ال��تُّ��ْه��َم��ة(، 
يُوِجبَها،  لََها  َسَبب  ال  تُْهَمة  ُهَو  ��ا  َ ِإمَنّ َوالنَّْهي 
َمثاَل  ْمر  اخْلَ ِبُشْرِب  أَْو  ِبالَْفاِحَشِة  يُتََّهم  َكَمْن 
َولَْم يَْظَهر َعلَيِْه َما يَْقتَِضي َذِلَك. َوَدِليل َكْون 
}َوال  تََعالَى:  َقْوله  التُّْهَمة  ْعنَى  مِبَ ُهنَا  ّن  الَظّ
��ُس��وا{،  َوَذِل���َك أَنَّ���ُه َق��ْد يََقع لَ��ُه َخاِطر  ��َسّ َتَ
َذِلَك  َخَبر  س  يَتََجَسّ أَْن  َويُِريد  ِابِْتَداء  التُّْهَمة 
ر َويَْستَِمع ِلتَْحِقيِق َما َوَقَع  َويَبَْحث َعنُْه، َويَتََبَصّ
لَُه ِمْن ِتلَْك التُّْهَمة، َفنََهى النَِّبّي] َعْن َذِلَك. 
الَِّتي  نُون  الُظّ ِيّز  مُيَ َواَلَّ��ِذي  ُقلْت:  ِشئْت  َوِإْن 
ا ِسَواَها: أََنّ ُكّل َما لَْم تُْعَرف  يَِجب ِاْجِتنَابَها َعَمّ
لَُه أََماَرة َصِحيَحة َوَسَبب َظاِهر َكاَن َحَراًما 
ِبِه  اْلَْظنُون  َكاَن  ِإَذا  َوَذِلَك  ااِلْجِتنَاب،  َواِجب 
َوأُوِنَسْت  الح،  َوالَصّ تْر  الَسّ ِمنُْه  ُشوِهَد  ْن  مِمَّ
ِبِه  الَْفَساد  َفَظّن  اِهر،  الَظّ ِفي  الََم��انَ��ة  ِمنُْه 
النَّاس  م، ِبِخاَلِف َمْن ِاْشتََهَرهُ  َيانَة ُمَحَرّ َواخْلِ

َباِئِث«. اه�. يب َواْلَُجاَهَرة ِباخْلَ ِبتََعاِطي الَرّ

قال ]: »خير الناس ذو 
القلب المخموم واللسان 

الصادق« قيل: ما القلب 
المخموم؟ قال: »هو 

التقي النقي الذي ال إثم 
فيه وال بغي وال حسد« 
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ثم الصدقة: }ال خير في كثير من جنواهم إال 
من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه 
آدابها:  وم��ن   .)114 )ال��ن��س��اء:  عظيما{  أج��را 
باملن  صدقاتكم  تبطلوا  ال  آمنوا  الذين  }يأيها 
يؤمن  وال  الناس  رئاء  ماله  ينفق  كالذي  واألذى 

بالله واليوم اآلخر{ )البقرة: 264(.
الله  ق��ول  الصيام،  في  احل��ادي عشر:  ال��درس 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  تعالى: }يأيها 
تتقون{  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما 
)البقرة: 183(. ومن أحكامه: }فمن كان منكم 
أيام أخر وعلى  مريضا أو على سفر فعدة من 
)البقرة:  مسكني{  طعام  فدية  يطيقونه  الذين 
184( ومنها: }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
واشربوا  }وكلوا  تعالى:  قوله  إلى  نسائكم{... 
ح��ت��ى يتبني ل��ك��م اخل��ي��ط األب��ي��ض م��ن اخليط 
األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إلى الليل{ 
في  ويستحب  سنة  واالعتكاف   .)187 )البقرة: 
أحكامه:  ومن  وتكراره حسن  اجلمعة،  مساجد 
}وال تباشروهن وأنتم عاكفون في املساجد تلك 

حدود الله فال تقربوها{ )البقرة: 187(.
الدرس الثاني عشر: في احلج: }ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن 
الله غني عن العاملني{ )آل عمران: 97(. وزمانه 

}احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج 
ف��ال رف��ث وال فسوق وال ج��دال ف��ي احل��ج وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله{ )البقرة: 197(. ومن 
احلكمة فيه: }ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
ثم  الفقير  البائس  وأطعموا  منها  فكلوا  األنعام 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
حكم  لها  والعمرة   .)29-28 )احل���ج:  العتيق{ 
ال��ل��ه تعالى:  ي��ق��ول  ل��ل��ه،  احل���ج، وي��ج��ب إمتامها 
تعالى:  قوله  إلى  لله{  والعمرة  احلج  }وأمت��وا 
)البقرة:  ال��ع��ق��اب{  ال��ل��ه ش��دي��د  أن  }واع��ل��م��وا 

.)196
ال������درس ال���ث���ال���ث ع���ش���ر: ط���اع���ة أول�����ي األم���ر 
الله ورسوله ]: }يأيها  باملعروف، بعد طاعة 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
األم��ر منكم ف��إن تنازعتم في ش��يء ف��ردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر 
ذلك خير وأحسن تأويال{ )النساء: 59(. وعن 
عبادة بن الصامت [ قال: »بايعنا رسول الله 
واليسر،  العسر  في  والطاعة  السمع  على   [
واملنشط واملكروه واألثرة علينا، وأال ننازع األمر 
كنا ال نخاف في  نقول احلق حيثما  وأن  أهله، 

الله لومة الئم«.
ومنه: ما رواه مسلم وغيره عن متيم الداري قال: 

الدين  النصيحة،  »الدين  الله ]:  رس��ول  ق��ال 
يا رسول  قالوا: ملن  النصيحة،  الدين  النصيحة 
الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 
لله  النصيحة  الفتاوى:  مجموع  وفي  وعامتهم« 
وعبادته  الله  حق  في  تدخل  ولرسوله  ولكتابه 
املسلمني  ألئمة  والنصيحة  له،  وحده ال شريك 
وع��ام��ت��ه��م ه���ي م��ن��اص��ح��ة والة األم�����ر ول����زوم 
واحد..  لكل  النصيحة اخلاصة  وأما  جماعتهم 
فهذه ميكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل 

التعيني.
املنكر حسب  والنهي عن  باملعروف  األم��ر  ومنه 
ال��ع��ل��م واالس��ت��ط��اع��ة وامل��س��ؤول��ي��ة: }ك��ن��ت��م خير 
وتنهون  باملعروف  تأمرون  للناس  أخرجت  أم��ة 
 .)109 )آل عمران:  بالله{  وتؤمنون  املنكر  عن 
وبيانه: }ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 
احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 
أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين{ 

)النحل: 125(.
ال���درس ال��راب��ع ع��ش��ر: ح��ق��وق اآلخ��ري��ن، يقول 
كان  ول��و  أنفسهم  على  }وي��ؤث��رون  تعالى:  الله 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
امل��ف��ل��ح��ون{ )احل��ش��ر: 9( ب��أن ت��ؤث��ر اخل��ل��ق ما 
دينا  عليك  ي��ح��رم  ال  فيما  نفسك  على  أم��ك��ن 
وقتا،  عليك  يفسد  وال  طريقا  عليك  يقطع  وال 

وقفات فقهية )15(

الدرس العاشر: في الزكاة، يقول الله تعالى: }خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صالتك سكن لهم والله سميع 
أصول  بن  مختلف  فهو  مقدارها  بيان  وأما   .)103 )التوبة:  عليم{ 
األموال، وعروض التجارة، والسائمة، والزراعة. وأصحاب الزكاة هم: 
قلوبهم  واملؤلفة  عليها  والعاملن  واملساكن  للفقراء  الصدقات  }إمنا 
الله  الله وابن السبيل فريضة من  وفي الرقاب والغارمن وفي سبيل 

والله عليم حكيم{ )التوبة: 60(. 

التعريف بالدروس المهمة 
لنشر فقه العبادة )2(

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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بدءا بالوالدين ومبن تعول ثم األقرب فاألقرب، 
ث��م خلق ال��ل��ه أج��م��ع، وس���داد ال��دي��ن، ومحاربة 
احلسنة  تستوي  }وال  تعالى:  الله  يقول  الربا، 
الذي  ف��إذا  أحسن  هي  بالتي  ادف��ع  السيئة  وال 
يلّقاها  وما  ولي حميم  كأنه  ع��داوة  وبينه  بينك 
إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم{ 

)فصلت: 35-34(.
ب���األخ���الق امل��ش��روع��ة، العفاف  ال��ت��ح��ل��ي  وم��ن��ه 
والنزاهة  ال��وف��اء،  وال��ك��رم،  الشجاعة  واحل��ي��اء، 
عن كل ح��رام، وحسن اجل��وار، ومساعدة ذوي 
وأداء  احل��دي��ث،  وص��دق  باالستطاعة،  احلاجة 
ولني  اجلناح،  وخفض  اخليانة،  وت��رك  األمانة، 
الكالم ورحمة اليتيم، والتفقه في الدين واجلزع 
م��ن احل��س��اب وح���ب اآلخ����رة، وع���دم االعتداء 
واإلفساد في األرض، وعدم الشتم، وال يُصدُق 
كاذبا وال يُكذُب صادقا وال يعصي إماما عادال، 
والوصية بذكر الله، ولكل ذنب توبة السر بالسر 

والعالنية بالعالنية والله أعلم.
ومنه التأدب باآلداب اإلسالمية: إفشاء السالم 
والتسمية  باليمني،  والشرب  واألك��ل  والبشاشة 
بالله في ابتداء األمور كلها واحلمد عند االنتهاء 
إذا  العاطس  وتشميت  العطس،  وبعد  وللنعمة 
ح��م��د ال��ل��ه، وع���ي���ادة امل��ري��ض وات���ب���اع اجلنائز 
للصالة والدفن، وآداب دخول املساجد واملنازل 

وغيرها واخلروج منها وحسن الرفقة في السفر 
والعلم،  العمل  ف��ي  وال��ش��رك��اء  للناس  واإلق��ام��ة 

والتهنئة باألفراح والتعزية في املصائب.
ومنه إطعام الطعام؛ لقول الله تعالى: }ويطعمون 
وأسيرا{  ويتيما  مسكينا  ح��ب��ه  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ام 
قوله  م��ن  واحَل���ضُّ عليه مخافة  )اإلن��س��ان: 8( 
تعالى: }إنه كان ال يؤمن بالله العظيم وال يحض 
أكثر  وما   .)34 )احلاقة:  املسكني{  طعام  على 

اجلوعى في العالم، ومنه ِقرى األضياف.
العشير  اختيار  حسن  عشر:  اخلامس  ال��درس 
آياته  }وم��ن  ال��زوج��ان:  املقدمة  وف��ي  واخلليل 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم 
يتفكرون{ )الروم: 21(، وللصاحب التقي، يقول 
الله تعالى: }األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إال املتقني{ )الزخرف: 67(، وللوقاية يقول الله 
تعالى: }يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
 ،)6 )التحرمي:  واحلجارة{  الناس  وقودها  نارا 
فبحسن اختيار األخالء لشدة تأثيرهم على املرء 

وأهله، حتسن الوقاية.
والصالة  امليت  عشر: جتهيز  السادس  ال��درس 
بتلقينه  فيبدأ  بالسنن،  ورد  كما  ودف��ن��ه:  عليه 
للشهادة عند احتضاره، وملسلم، قوله: »] لقنوا 
موتاكم شهادة أن ال إله إال الله، فمن قالها عند 
له اجلنة« وإغماض عينيه وغسله  موته وجبت 
إال الشهيد في املعركة ويدفن في ثيابه ألنه ] 

لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم.
صفة الغسل: وهو فرض كفاية، وغسله والصالة 
عليه ودفنه لوصية ثم األقرب واملرأة وصيتها ثم 
األم واجلدة، وللزوجني أن يغسل أحدها اآلخر، 
العورة، يرفع قليال ويعصر بطنه برفق،  فتستر 
ويلف الغاسل يده بخرقة أو نحوها فينجيه بها 
ال��ص��الة، غسل رأس��ه وحليته  ثم يوضأ وض��وء 
مباء وسدر ونحوه، ثم شقه األمين فاأليسر، ثم 
بطنه خرج  وثالثة مير على  ثانية  كذلك  يغسله 
منه شيء سده بقطن أو نحوه وأعاد غسله، ثم 
ويجعل  فقط،  وش��ارب��ه  أظ��اف��ره  ويقص  ينشفه 
جسده  أو  سجوده  ومواضع  مغابنه  في  الطيب 
كله، ويبخر كفنه وال يختنه لعدم الدليل ويضفر 
ورائها، وال يجوز  امل��رأة ثالثا ويسدل من  شعر 

إفشاء عيب في جسم امليت.
صفة التكفني: الرجل إن أمكن في ثالثة أثواب 
واملرأة  فيها،  ي��درج  بيض ال قميص وال عمامة 
أث��واب: درع وخمار وإزار ولفافتني،  في خمسة 
قميص  في  والصغيرة  ثالثة  إلى  ثوب  والصبي 
واحد  ث���وب  للجميع  ال��واج��ب  وأق���ل  ول��ف��اف��ت��ي، 
يستره جميعا، واحملرم يغسل مباء وسدر ويكفن 
في إزاره وردائ��ه ال يُغطى رأس��ه وال وجهه وال 
يُطيب يبعثه الله ملبيا، إذ واحملرمة كغيرها كما 

تقدم يغطى وجهها ورأسها بالكفن.
صفة الصالة على امليت: فالسنة أن يكبر أربعا: 
الثانية  وفي  الفاحتة،  األولى  التكبيرة  في  يقرأ 
التشهد،  ف��ي  كصالته   [ النبي  على  يُصلي 
واألحياء  واألم���وات  للميت  يدعو  الثالثة  وف��ي 
باملأثور، ويسلم بعد الرابعة تسليمة واحدة عن 
اليمني، ويستحب رفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف 
اإلمام حذاء رأس الرجل والصبي ووسط املرأة 
والطفلة ويكون الرجل مما يلي اإلمام وإن كان 
والطفلة  امل��رأة  على  الصبي  ق��دم  أطفال  معهم 
يجد  ل��م  وم��ن  اإلم���ام،  خلف  واملصلون  بعدها، 

مكانا فعن ميينه.
صفة الدفن: يدفن في مقابر املسلمني، ال في 
وال  مسجد  ف��ي  ال  محترم،  مكان  ف��ي  غيرها، 
إلى  القبر  ويعمق  ل��ل��ذرائ��ع،  س��دا  للتميز  مكان 
وسط الرجل، ويكون فيه حلد من جهة القبلة، 
يوضع فيه امليت على جنبه األمين، وحتل عقدة 
الكفن، وال تنزع وال يكشف الوجه، وينصب عليه 
أو اخلشب  أو احلجارة  وج��د،  إن  ويطنّي  اللنب 
ويقال:  ال��ت��راب،  عليه  يهال  ث��م  ال��ت��راب،  ليقيه 
باسم الله وعلى ملة رسول الله ]، ويرفع القبر 
قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ويرش 
باملاء، ويدعى للميت بالثبات، ويصلي عليه من 
لم يصل في حدود الشهر، وتشرع زيارة الرجال 
فال،  النساء  أما  ولالعتبار،  لهم  للدعاء  للقبور 
وال يتبعن اجلنازة أما الصالة عليه في املسجد 
أو املصلى فللجميع، وال يصنع أهل امليت الطعام 

للناس، وإن ُصنع لهم ولضيوفهم فذلك سنة.
احل��داد على امليت: ال حتد ام��رأة على ميت إال 
أيام، إال على زوجها أربعة أشهر وعشرا،  ثالثة 
واحلامل حتى تضع، أما الرجل فال، والله أعلم.
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إله  ال  أن  وأشهد  شيء،  كل  ملكوت  وبيده  شيء  كل  خالق  لله  احلمد 
الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله  إال 
وأدى  الرسالة  فبلغ  كله،  الدين  على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى 
األمانة ونصح األمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 

ومن اهتدى بهديه واسنت بسنته إلى يوم الدين.

عبد احملسن بن حمد العباد البدر

أما بعد، فكٌل يعلم ما حصل في بعض البالد 
اإلس���الم���ي���ة م���ن أح�����داث وت���غ���ي���رات سبقها 
دول،  وحَلّ محلَّها  دول  فيها  مظاهرات ذهب 
ومبناسبة هذه األحداث والتغيرات أكتب هذه 
املسلمني  بالد  والية في  له  لكل من  الكلمات 
مم��ن ه��م ب��اق��ون ف��ي واليتهم وم��ن وص��ل إلى 

الوالية بعد تلك األحداث:
1� ال أع��ل��م ف��ي ال��ش��رع م��ا ي���دل ع��ل��ى جواز 
استوردها  ال��ت��ي  وامل��ظ��اه��رات  االع��ت��ص��ام��ات 
وقلدوهم  الغرب  بالد  من  املسلمني  من  كثير 
مفاسد  املظاهرات  ه��ذه  على  ويترتب  فيها، 
طرقاتهم،  ف��ي  ال��ن��اس  على  التضييق  أقلها 
ينتج  م��ض��ادة  م��ظ��اه��رات  أح��ي��ان��اً  يصاحبها 
عن  ينتج  وق���د  وج��رح��ى،  قتلى  وج���ود  عنها 
يعني  وال  لآلمنني،  وإخافة  ونهب  سلب  ذل��ك 
حصولها من بعض املتظاهرين تأييد الشعوب 
لها، والسيما إذا كان املتظاهرون لهم توجهات 
معينة ومآرب خاصة، قال شيخنا الشيخ عبد 
في  »فاملسيرات  ال��ل��ه:  رحمه  ب��از  ب��ن  العزيز 
هي  ليست  واملظاهرات  والهتافات  ال��ش��وارع 
الطريق لإلصالح والدعوة، فالطريق الصحيح 

بالزيارة واملكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح 
الطريق  بهذا  القبيلة  وشيخ  واألمير  الرئيس 
في  مكث  فالنبي]  وامل��ظ��اه��رة،  بالعنف  ال 
مكة ثالث عشرة سنة لم يستعمل املظاهرات 
بتخريب  ال���ن���اس  ي��ه��دد  ول���م  امل��س��ي��رات  وال 
أموالهم واغتيالهم« مجلة البحوث اإلسالمية 
)210/38(، وقد وصف الشيخ محمد ناصر 
بأنها  املظاهرات  الله  رحمه  األلباني  الدين 
تتناسب  التي  وأساليبهم  الكفار  ع��ادات  من 
وت��ت��ن��اف��ى مع  م��ع زع��م��ه��م أن احل��ك��م للشعب 
ه���دي محمد]«  ال���ه���دي  »خ��ي��ر  ق���ول���ه]: 

السلسلة الضعيفة )6531(.
2� األمر لله من قبل ومن بعد؛ وقد قال الله 
امللك  تؤتي  امللك  مالك  اللهم  عز وجل: }قل 
من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك اخلير إنك على كل شيء 

قدير{.
البالد اإلسالمية من  لبعض  إن ما حصل   �3
تبدل والتها ال يعدو األمر فيها أن يكون مجيء 
وج��وه بدل وج��وه إال إذا حصل عون من الله 
بااللتزام  األم��ر  والي��ة  بيده  تكون  ملن  وتوفيق 

شؤون  جميع  ف��ي  شرعه  وتطبيق  الله  بدين 
الكتاب:  أه��ل  الله عز وج��ل عن  ق��ال  احلياة، 
الكتاب لستم على ش��يء حتى  أه��ل  ي��ا  }ق��ل 
من  إليكم  أن��زل  وما  واإلجنيل  التوراة  تقيموا 
الكتاب آمنوا  أه��ل  وق���ال: }ول��و أن  رب��ك��م{، 
وألدخلناهم  سيئاتهم  عنهم  لكفرنا  وات��ق��وا 
جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة واإلجنيل 
أن��زل إليهم م��ن ربهم ألك��ل��وا م��ن فوقهم  وم��ا 
وكثير  مقتصدة  أمة  منهم  أرجلهم  ومن حتت 
منهم س���اء م��ا ي��ع��م��ل��ون{، وم���ا وع���د ال��ل��ه به 
هو  واإلجنيل  ال��ت��وراة  أقاموا  لو  الكتاب  أه��ل 
الله وسنة  بتطبيق كتاب  إذا قاموا  للمسلمني 
رسوله]، واملسلمون ليسوا على شيء حتى 
يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم في كتابه وسنة 
الله:  رسوله]؛ قال سفيان بن عيينة رحمه 
»ما في القرآن آية أشد علَيّ من }لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل 
إليكم من ربكم{« فتح الباري )269/8(، وقال 
تعالى: }ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا 

فأخذناهم مبا كانوا يكسبون{.
اإلسالمية  ال�����دول  م��س��ت��ق��ب��ل  ي��ك��ون  إمن���ا   �4

كيف يكون مستقبل 
الدول اإلسالمية خيرًا 

من ماضيها؟
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بدين  ب��االل��ت��زام  ماضيها  م��ن  خ��ي��راً  جميعها 
الله وتطبيق شريعته في جميع شؤون احلياة 
والتخلص من القوانني الوضعية املستوردة من 
كم  أن حتحُ يليق  وكيف  وغيرها،  الغربية  الدول 
الكاملة  الله  شريعة  بغير  اإلسالمية  ال��ب��الد 
املنزلة من العليم احلكيم سبحانه وتعالى التي 
الفرق بينها وبني القوانني الوضعية كالفرق بني 
يلي  وال  كل  على  فاملتعني  واملخلوق؟!  اخلالق 
أمر املسلمني احلكمحُ فيهم بشرع الله واالبتعادحُ 
عن القوانني الوضعية، وقد قال الله عز وجل: 
}أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون{، وقال: }أفغير الله أبتغي 
حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال{، 
ول��ه أسلم من  يبغون  الله  دي��ن  وق��ال: }أفغير 
وإليه  وك��ره��ا  ط��وع��ا  واألرض  ال��س��م��وات  ف��ي 
يرجعون{، وقال: }ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله{، وقال: }ولن ترضى عنك 
إن  قل  ملتهم  تتبع  حتى  النصارى  وال  اليهود 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
وال نصير{، وقال: }قل إن الهدى هدى الله{، 

وقال: }فماذا بعد احلق إال الضالل{، وقال: 
فاتبعها  األم��ر  من  شريعة  على  جعلناك  }ث��م 
وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء 
وق��ال: }وأن هذا  املتقني{،،  ولي  والله  بعض 
السبل  تتبعوا  وال  فاتبعوه  مستقيما  صراطي 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون{، وقال: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون{، 
وقال: }وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم اخليرة من أمرهم 
وم���ن ي��ع��ص ال��ل��ه ورس���ول���ه ف��ق��د ض��ل ضالال 
إذا  املؤمنني  ق��ول  ك��ان  وق���ال: }إمن��ا  مبينا{، 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
وقال:  املفلحون{،  هم  وأولئك  وأطعنا  سمعنا 
فيما  يحكموك  حتى  يؤمنون  ال  ورب��ك  }ف��ال 
حرجا  أنفسهم  في  يجدوا  ال  ثم  بينهم  شجر 
وقال: }فمن  تسليما{،  ويسلموا  مما قضيت 
تبع هداي فال خوف عليهم وال هم يحزنون{، 
وقال: }فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى 
له معيشة ضنكا  ومن أعرض عن ذكري فإن 
ون��ح��ش��ره ي���وم ال��ق��ي��ام��ة أع��م��ى ق���ال رب لم 
كذلك  قال  بصيرا  كنت  وقد  أعمى  حشرتني 
تنسى{،  اليوم  وكذلك  فنسيتها  آياتنا  أتتك 
بقول  أذكرهم  اآليات  بهذه  الوالة  تذكير  وبعد 
ذل��ك لذكرى ملن كان  الله عز وج��ل: }إن في 
ألقى السمع وهو شهيد{، وقوله:  أو  له قلب 
أم على قلوب أقفالها  القرآن  يتدبرون  }أفال 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني 
لهم{،  وأملى  لهم  سول  الشيطان  الهدى  لهم 

وقوله: }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك األمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون{، وقوله: }ألم 
الله  لذكر  قلوبهم  تخشع  أن  آمنوا  للذين  يأن 
أوتوا  كالذين  يكونوا  وال  احل��ق  م��ن  ن��زل  وم��ا 
فقست  األم��د  عليهم  فطال  قبل  م��ن  الكتاب 
قلوبهم وكثير منهم فاسقون{، وقوله: }وذكر 

فإن الذكرى تنفع املؤمنني{.
5� وبتطبيق والة املسلمني شريعة الله عز وجل 
ونصرة دينه يحصل لهم النصر وتثبيت األقدام 
كما  فيها  واالستخالف  األرض  في  والتمكني 
إن  آمنوا  الذين  أيها  وج��ل: }يا  الله عز  قال 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم{، وقال: 
}ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
الصالة  أقاموا  إن مكناهم في األرض  الذين 
وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر 
ولله عاقبة األمور{، وقال: }وعد الله الذين 
ليستخلفنهم  الصاحلات  وعملوا  منكم  آمنوا 
قبلهم  م��ن  ال��ذي��ن  استخلف  كما  األرض  ف��ي 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
يشركون  ال  يعبدونني  أمنا  خوفهم  بعد  م��ن 
ب��ي ش��ي��ئ��ا وم���ن ك��ف��ر ب��ع��د ذل���ك ف��أول��ئ��ك هم 
الفاسقون{، وقال]: »احفظ الله يحفظك« 
أخرجه الترمذي )2516( وقال: حديث حسن 
تطبيق  املسلمني عن  والة  وبإعراض  صحيح، 
ش��رع ال��ل��ه ورك��ون��ه��م إل��ى أع��دائ��ه��م يظفرون 
ب��اخل��ذالن وال��ذل��ة وال��ه��وان كما ق��ال الله عز 
وإن  لكم  الله فال غالب  ينصركم  وج��ل: }إن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى 
الله فليتوكل املؤمنون{، وقال: }يا أيها الذين 
على  ي��ردوك��م  كفروا  الذين  تطيعوا  إن  آمنوا 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله موالكم وهو 
خير الناصرين{، وقال: }وإن تصبروا وتتقوا 
يعملون  مبا  الله  إن  شيئا  كيدهم  يضركم  ال 
والصغار  ال��ذل��ة  »وج��ع��ل  وق���ال]:  محيط{، 
 )5114( أحمد  رواه  أم��ري«  خالف  من  على 
الله:  وغيره وسنده حسن، وقال قتادة رحمه 
»من ترك احلق مرج عليه رأيه والتبس عليه 

دينه« تفسير ابن جرير )407/21(.
املسلمني في  يوفق  أن  وج��ل  الله عز  وأس��أل 
كل مكان حاكمني ومحكومني للفقه في الدين 
والثبات على احلق واخلروج من الظلمات إلى 

النور، إنه سميع مجيب.

ماحصل في بعض البلدان 
اإلسالمية اليعدو أن يكون تبدل 
وجوه إال إذا حصل عون من الله 

وتوفيق ملن بيده والية األمر

يكون مستقبل الدول خيرًا 
من ماضيها بااللتزام بدين 
الله وتطبيق شريعته في 

جميع شؤون احلياة
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م�ؤمترات

نظمت جمعية إحياء التراث اإلسالمي املؤمتر الثالث للجنة الدعوة واإلرشاد بالفروانية الذي حمل 
عنوان: »اجلماعة رحمة.. والفرقة عذاب« حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
حتديات  تواجه  اإلسالمية  األمة  أن  أكد  الذي  احلماد  راشد  املستشار  األوقاف  ووزير  العدل  وزير 
كبيرة في املرحلة الراهنة على كافة األصعدة، مشيرا إلى أن أخطر هذه التحديات هو العمل على 

بث الفرقة والتنازع بن أبناء األمة.

كتب: عالء الدين مصطفى

الحماد: نحن بحاجة إلى نبذ الفرقة واالحتكام إلى 
األصوات العاقلة الرزينة التي تجمع وال تفرق

في املؤمتر الثالث لـ »إحياء التراث« حتت شعار »اجلماعة رحمة.. والفرقة عذاب«

م�ؤمترات

نيابة  ألقاها  التي  الكلمة  ف��ي  احل��م��اد  وق��ال 
عنه وكيل الوزارة املساعد املهندس فريد أسد 
عمادي: ال مخرج من حالة التنازع إال بااللتزام 
باملنهج اإلسالمي وتفويت الفرصة على الذين 

يبثون روح الفرقة والتنازع بني أبناء األمة.

وأشار إلى أن الكويت كانت وما زالت وستظل 
جل��م��ي��ع ال��ك��وي��ت��ي��ني ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ت��ح��زب أو 
لتيار؛  أو  حل��زب  أو  بعينها  جلماعة  التشرذم 
االعتصام  بفضل  ثم  تعالى  الله  بفضل  وذل��ك 
محمد  النبي  هدي  والتزام  تعالى  الله  بكتاب 

صلى الله عليه وسلم.
التاريخية  ال��ت��ج��ارب  أن  ال��ع��م��ادي  وأوض����ح 
إلى  بحاجة  أننا  أثبتت  الكويت  عاشتها  التي 
العاقلة  األص��وات  إلى  واالحتكام  الفرقة  نبذ 
الكثير  وس��رد  تفرق،  وال  جتمع  التي  الرزينة 
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اجلمعية  م��ن  استشعارا  ج��اء  امل��ؤمت��ر  أن  فيه 
للخطر الذي يحدق بالعالم اإلسالمي عموماً.

تؤدي  التي  األسباب  العيسى جملة من  وعدد 
إل���ى وح���دة ال��ص��ف ول����زوم اجل��م��اع��ة ومنها: 
تصحيح االعتقاد والرجوع إلى عقيدة السلف 
حياة  ف��ي  تعالى  الله  كتاب  وحتكيم  الصالح 

املسلمني والتزام سنة النبي ].
وح���ذر م��ن األس��ب��اب ال��ت��ي ت���ؤدي ب��األم��ة إلى 
املستقيم  الصراط  البعد عن  ومنها:  االفتراق 
واجلهل  الدين  في  واالب��ت��داع  احلنيف  للدين 
النصوص،  في  العقول  وحتكيم  الهوى  واتباع 
منهج  ومخالفة  والتقليد  التعصب  عن  فضاًل 

أهل السنة واجلماعة.
وأشار إلى أن املتأمل في القرون املاضية في 
األم��ر جليا  األم��ة اإلسالمية يجد هذا  تاريخ 
واضحا أنه متى ما متسكت األمة بكتاب ربها 
وسنة نبيها ] واجتمعت على احلق وانتقلت 
وقادت،  وس��ادت  اجلماعة  ه��ذه  قويت  قلوبها 

وهذا رحمة من الله بها، وما أن تدب الفرقة 
في صفوف األمة وتتخلى عن بعض ما أمرت 
به وتتهاون في تطبيق سنة نبيها ] تضعف 
وتهون وتصبح لقمة سائغة في أيدي األعداء، 
الله  م��ن  رح��م��ة  اجل��م��اع��ة  إال ألن  ذاك  وم���ا 
باألمة، أما الفرقة فهي عذاب وعقوبة من الله 
عز وجل يعقاب بها األمة حينما تعصيه، ففي 
»اجلماعة  ق��ال:  الله ]  احلديث عن رس��ول 

رحمة، والفرقة عذاب«.
السنن الكونية

> من جانبه أكد أستاذ الشريعة باململكة 
أن  الشثري:  د.سعد  السعودية  العربية 
وال  تتبدل  ال  كونية  تعالى في خلقه سنناً  لله 
تتغير، ومن هذه السنن وقوع الفرقة والتنازع 

بني الناس ويعقبها التشتت والتشرذم.
على  محاضرته  ف��ي  ال��ش��ث��ري  الشيخ  وع���رج 
كانوا  وكيف  اإلس��الم  قبل مجيء  العرب  حال 
متفرقني متشرذمني ثم جاء اإلسالم فجمعهم 
م��ن ف��رق��ة وق��واه��م م��ن ضعف ون��ص��ره��م من 
ه��زمي��ة، وحت��ول��وا ف��ي س��ن��وات قليلة إل��ى قوة 

ضاربة تهدد عروش القوى الكبرى.
وس����اق ال��ش��ي��خ ال��ش��ث��ري ال��ك��ث��ي��ر م��ن األمثلة 
على  ت��دل  التي  النبوية  واألح��ادي��ث  القرآنية 
تأليف القلوب، عازيا ذلك إلى الله تعالى الذي 
كل  في  املتصرف  وأن��ه  القلوب،  مقاليد  بيده 
العرب  هم  فالعرب  متسائال:  وق��ال  فيها.  ما 

من النصوص الشرعية التي تدعو إلى االحتاد 
وتنبذ الفرقة في الوقت الذي عدد فيه مخاطر 

الفرقة والتنازع.
وث��م��ن ع��ل��ى ج��ه��ود جل��ن��ة ال���دع���وة واإلرش����اد 
وجمعية إحياء التراث اإلسالمي على جهودهما 
الدعوية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت 
وأهلها، وأن يدمي عليها نعمة األمن واألمان في 
ظل القيادة احلكيمة لسمو أمير البالد وولي 

عهده األمني واحلكومة الرشيدة.
نبذ الفرقة 

إدارة  مجلس  رئيس  حت��دث  جانبه  من   <
جمعية إحياء التراث اإلسالمي املهندس 
طارق العيسى مؤكدا أن الوحدة ونبذ الفرقة 
أصل  والسنة  بالكتاب  واالع��ت��ص��ام  واالحت���اد 
ع��ظ��ي��م م���ن أص����ول اإلس�����الم احل��ن��ي��ف التي 
والبعد  واجلماعة  األلفة  إل��ى  املسلمني  دع��ت 
بالكثير  مستشهدا  وال��ش��ق��اق،  ال��ف��رق��ة  ع��ن 
جماعة  املسلمون  يؤديها  التي  ال��ع��ب��ادات  م��ن 
ك��ال��ص��ل��وات اخل��م��س وص��ي��ام رم��ض��ان واحلج 
وغيرها من العبادات اجلماعية التي تبث روح 

اجلماعة في اجلميع.
وأكد الشيخ طارق العيسى أن السعي إلى وحدة 
الصف ورأب الصدع وحتقيق اجتماع املسلمني 
من أعظم أبواب اجلهاد في سبيل الله تعالى، 
التي  اجلمعية  أنشطة  من  الكثير  إلى  مشيرا 
ال��ذي بني  الوقت  الهدف، في  تصب في هذا 

العيسى: 
المؤتمر جاء 

استشعاًرا 
من الجمعية 
بالخطر الذي 

يحدق بالعالم 
اإلسالمي عمومًا

د.الشثري: اإلميان حّول 
قلوب العرب من قبائل 
متقاتلة إلى قوة تهدد 

أعتى قوى األرض
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م�ؤمترات

والناس هم الناس، فما الذي تغير؟
ال��ع��ب��اد، وال يقدر  ق��ل��وب  تغير  ال���ذي  وأج���اب 
على تغيير القلوب سوى الله تعالى من خالل 

شريعته وقرآنه وهدي نبيه ].
وقال: ومن السنن الكونية التي جتمع القلوب 
والسنة،  ال��ق��رآن  على  ال��ق��ائ��م  املعتقد  وح���دة 
والترفع عن املصالح الشخصية والهوى وتقدمي 
الفردية،  املصلحة  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ة  مصلحة 
والتناصح في الله وغض الطرف ونشر سمة 
العفو، ومن السنن الكونية التي تغير القلوب: 
املواالة على غير أسس شرعية وأال يكون هذا 
غيرها،  أو  مذهب  أو  ح��زب  أو  لقبيلة  ال��والء 
الفرقة  تبث  التي  الكونية  السنن  من  أن  وبني 
كذلك عدم تعويد النفس على ما جاء في كتاب 

الله تعالى، وعدم التخلق بأخالق اإلسالم .
وأكد الشثري أن األمة معرضة لغزو عام وإذا 
ويعم  بيت  الفتنة كل  األمة فستدخل  تنتبه  لم 
القوى  من  الزائر  التخوف  عن  ونهى  الفساد، 
الكبرى وما عندها من اإلمكانات الهائلة وقال 
: نحن عندنا سنن لله في كونه جتلب النصر 
طاغيا،  أو  كبيرا  ك��ان  مهما  الباطل  ومت��ح��ق 
وحذر من التنازل في الدين ألجل ممالقة العدو 
وقال : نريد رجاال كأبي بكر يوم أوقف زحف 
املرتدين وهاجم الفرس وال��روم في آن واحد 

بقوة وعزة املؤمن الواثق بعهد ربه ونصرته.
مفهوم اإلمامة 

> وفي احملاضرة الثانية من املؤمتر حتدث 
الشيخ إبراهيم األنصاري مبينا أن اإلمامة 
في الدين من أعظم أركان اإلسالم ومن أعظم 
القربات إلى الله تعالى، وقال: اإلمامة واجبة 
في دين الله تعالى، معددا الكثير من النصوص 
أهميتها  ومدى  وجوبها  على  الدالة  الشرعية 

للناس.
كما أكد الشيخ األنصاري على أهمية السمع 
والطاعة لوالة األمر التي بتركها يحدث الكثير 
من الفنت، وقال: إن املظاهرات التي تعم بالد 
املسلمني اآلن إمنا هي أبواب شر وفنت تفتح 

على الناس من الشرور ما الله به عليم.

مصلحة فوق ما تضمنته من املصالح، تبني له 
أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع 
من فروعها، وأن من له معرفة مبقاصدها 
ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها 

إلى سياسة غيرها البتة.
ظاملة  سياسة  ن��وع��ان:  السياسة  أن  وي���رى 

وأش����ار إل���ى أن ش��ي��خ اإلس����الم اب���ن القيم 
)ال��ط��رق احلكمية(:  ذل��ك، فقال في  وض��ح 
وإط���الع على  الشريعة،  ف��ي  ذوق  ل��ه  »وم��ن 
كماالتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في 
الذي  العدل  بغاية  ومجيئها  واملعاد  املعاش 
يسع اخلالئق، وأنه ال عدل فوق عدلها، وال 

وفي اليوم الثاني، قال الشيخ الدكتور محمد احلمود في محاضرة له 
الشرعية  السياسة  إن  وتأصيل«:  تعريف  الشرعية  »السياسة  حول 
األمة  قيادة  وفي  الدين،  في  والفقه  العلم  أبواب  من  عظيم  باب 
النفع،  عظيم  القدر  جليل  والدنيوية،  الدينية  مصاحلها  وحتقيق 
العلماء بالتصنيف في القدمي واحلديث، وانتشر  أفرده جماعة من 
كثير من مباحثه أو مسائله في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ 
فيه  الغلط  عن  ينتج  عظيم  خطره  الباب  وهذا  احلديث،  وشروح 
وعدم الفهم له شر مستطير، واخلطأ في التفريط فيه كاخلطأ في 

اإلفراط؛ إذ كالهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة.

د. محمد الحمود: السياسة 
الشرعية باب عظيم من أبواب 

العلم والفقه في الدين
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الشيخ العبيالن: إدخال 
العامة في السياسة أمر 
مخالف للقرآن الكرمي 

والسنة املطهرة

تخرج  عادلة  وسياسة  حترمها،  فالشريعة 
احلق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، 

علمها من علمها، وجهلها من جهلها«.
إلى أن يقول: »فال يقال: إن السياسة العادلة 
مخالفة ملا نطق به الشرع، بل هي موافقة 
ملا جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن 
نسميها سياسة تبعا ملصطلحهم، وإمنا هي 

عدل الله ورسوله«.
بغير علم:  ال��ك��الم فيها  ق��ال ع��ن خطر  ث��م 
أفهام،  أق��دام، ومضلة  مزلة  »وه��ذا موضع 
وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه 
احلقوق،  وضيعوا  احل��دود،  فعطلوا  طائفة 
وجعلوا  الفساد،  الفجور على  أهل  وج��رؤوا 
العباد  مبصالح  ت��ق��وم  ال  ق��اص��رة  الشريعة 
نفوسهم  وس��دوا على  إلى غيرها!  محتاجة 
ط��رق��ا ص��ح��ي��ح��ة م���ن ط���رق م��ع��رف��ة احلق 
وعلم  علمهم  م��ع  وع��ط��ل��وه��ا،  ل��ه  والتنفيذ 
غيرهم قطعا: أنها حق مطابق للواقع، ظنا 

منهم منافاتها لقواعد الشرع.
قال: والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في 
معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، 

وتنزيل أحدهما على اآلخر.
قال: وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه 
ينافي حكم  ما  ذلك  من  الطائفة، فسوغت 
الطائفتني  وكلتا   ،[ ورس��ول��ه  تعالى  الله 
أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله 

به رسوله وأنزل به كتابه.. إلى آخر كالمه.
لم  الشرعي  النص  ف��ي  السياسة  أن  وب��ني 
يرد فيها نص وال شيء من مادتها في كتاب 
الله سبحانه وتعالى، وإن جاء احلديث عنها 
وعن اإلصالح واألمر والنهي واحلكم وغير 
لفظ  عليها  اشتمل  التي  املعاني  م��ن  ذل��ك 

»السياسة«.
وقال: إن السياسة في الشريعة استخدمت 
على  القيام  تعني:  وه��ي  اللغوي.  مبعناها 
الرعية من قبل والتهم مبا يصلحهم،  شأن 
والتهذيب، وما  والنهي واإلرش��اد  األم��ر  من 
ذل���ك م��ن وض���ع تنظيمات أو  إل��ي��ه  ي��ح��ت��اج 
إل��ى حتقيق مصالح  ت��ؤدي  إداري���ة  ترتيبات 
املالئمة،  األم���ور  أو  املنافع  بجلب  الرعية 
املنافية،  األم��ور  أو  وال��ش��رور  املضار  ودف��ع 
الفتا إلى أن سياسة الرعية تتطلب القدرة 
على القيادة احلكيمة التي تتمكن من حتقيق 

وحسن  التدبير  إت��ق��ان  طريق  ع��ن  ال��ص��الح 
بدوره  وه��ذا  تركه،  أو  فعله  ي��راد  ملا  التأتي 
القيادة  تتطلبه  تامة مبا  معرفة  إلى  يحتاج 
وال��رئ��اس��ة م��ن خ��ب��رة وح��ن��ك��ة، وق���درة على 
املتاحة على  اإلمكانات  واستغالل  استعمال 

الوجه األمثل الذي يتحقق املراد املطلوب.
وأعطى الشيخ النجدي أمثلة على السياسة 

في العهد النبوي:
الفتاوى«:  »مجمع  في  تيمية  اب��ن  ق��ال  فقد 
هي  األم��ة  ومجامع  األئمة  مواضع  »وكانت 
امل��س��اج��د، ف���إن ال��ن��ب��ي ] أس���س مسجده 
املبارك على التقوى، ففيه الصالة والقراءة 
والذكر وتعليم العلم واخلطب، وفيه السياسة 
وعقد األلوية والرايات، وفيه يجتمع املسلمون 

ملا أهمهم من أمر دينهم ودنياهم«.
فمن ذلك: أن الرسول ] لم يقتل املنافقني 
مع علمه بأعيانهم؛ ملا يترتب على ذلك من 
املفسدة، وقال: »ال يتحدث الناس أن محمدا 

يقتل أصحابه«.
ونهى عن قطع األي��دي أو إقامة احل��د في 
إما  راجحة؛  ملصلحة  للحد،  تأخيرا  الغزو 
حلاجة املسلمني إليه في اجلهاد، أو خوف 

حلاقه باملشركني.
وم���ن أم��ث��ل��ة ال��س��ي��اس��ة ف��ي ع��ص��ر اخللفاء 

الراشدين رضي الله عنهم:
ما قام به أبوبكر [ من استخالفه لعمر 
[ بعده، وما قام به عمر [ من جعل 
أم��ر اخل��الف��ة ش��ورى ف��ي ستة م��ن أفاضل 
األمة  ملصلحة  رع��اي��ة  النبي ]،  أص��ح��اب 

وجتنيبها مضرة االختالف.
ملا  التميمي  عسل  ب��ن  لصبيغ  جلده  وم��ن��ه: 
كان يسأل الناس عن املتشابهات، ثم سجنه 

ونفيه.
ومنها: إيقافه حد السرقة عام املجاعة.

ومنها: إيقاعه الطالق الثالث ثالثا.
ومن ذلك: نفيه لنصر بن حجاج ملا افتتنت 
يكن  ولم  به،  وتشبنب  بجماله  النساء  بعض 
كان في ذلك حتقيق  لكن  قد فعل محرما، 
مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق 

القلوب به.
ك��م��ن يعمل في  ن��وع��ان  وأوض����ح أن ه��ن��اك 
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م�ؤمترات

السياسة الشرعية، أحدهما: ما جاءت فيه 
فيه  ت��أت  لم  والثاني:  بخصوصه،  نصوص 
نصوص بخصوصه، والفقه في النوع األول 
الشرعية  النصوص  فهم  طريق:  عن  يكون 
التي  النصوص  بني  والتمييز  جيدا،  فهما 
كله،  ال��زم��ان  يشمل  ع��ام��ا  تشريعا  ج���اءت 
وامل��ك��ان ك��ل��ه، وه���ذا ه��و األص���ل ف��ي مجيء 

النصوص.
»الشرائع  القيم:  ابن  اإلم��ام  يسميه  واألول 

الكلية التي ال تتغير بتغير األزمنة«.
اجلزئية  »السياسات  الثاني:  يسمي  بينما 
التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانا ومكانا«.

لم  ما  وه��و  املسائل:  من  الثاني  النوع  وأم��ا 
تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه 
الذي  والقياس،  االجتهاد  طريق  عن  يكون 
ودرء  ل��أم��ة،  املصالح  حتقيق  غايته  تكون 
اتباعا  ليس  هنا  واالجتهاد  عنها،  املفاسد 
لهوى وال حتكيما لعقل مجرد، أو ما يتوهم 
مفسدة،  أنه  يتوهم  ما  درء  أو  مصلحة  أنه 
االجتهاد  بضوابط  منضبط  اجتهاد  هو  بل 

الصحيح، وذلك يكون بأمور:
ع����دم م��خ��ال��ف��ت��ه ل��دل��ي��ل م���ن أدل�����ة الشرع 
وإن   - حقيقية  مصلحة  ال  إذ  التفصيلية؛ 
األدلة  مخالفة  في   - ال��رأي  ببادي  ظهرت 

الشرعية أبدا.
أن يجري ذلك االجتهاد في حتقيق املصالح 
الشريعة  مقاصد  ض��وء  ف��ي  املفاسد  ودرء 
االجتهاد  وأم���ا  عليها،  وإب��ق��اء  لها  حتقيقا 
الذي يعود على املقاصد الشرعية أو بعضها 
وإن  م���ردود،  فاسد  اجتهاد  فهو  باإلبطال، 

ظهر أنه يحقق مصلحة.
السياسة الشرعية

الشيخ  ف��ض��ي��ل��ة  حت�����دث  ج���ان���ب���ه  م����ن   <
ال���ع���ب���ي���الن مدير  ب����ن ص���ال���ح  ع���ب���دال���ل���ه 
األوقاف مبنطقة حائل باململكة العربية 
السعودية، في محاضرة له حول »مفاهيم 
خاطئة في السياسة الشرعية«، مشيرا إلى 
الناس سواء اقتصاديا أم  أن صالح أحوال 
النافع  العلم  هما  بأمرين  منوط  اجتماعيا 
بسبب  يحدث  خلل  وك��ل  ال��ص��ال��ح،  والعمل 

نقص هذين األمرين.
وأشار إلى أن األنبياء كانوا يقولون ألقوامهم 
»اع��ب��دوا ال��ل��ه م��ا لكم إل��ه غ��ي��ره«، وعبادة 
على  املبنية  لله  اخلالصة  العبادة  هنا  الله 
في  اآلن  املوجود  النزاع  أن  وبني  التوحيد. 
الدين  عن  البعد  إل��ى  يعود  الشعوب  بعض 

وعن هدي السلف الصالح.
وقال: إن كل أمة لديها طريقة في اإلصالح، 
املتعلق بحياة الناس في الدنيا، وأن املسلمني 
لديهم منهج مستمد من الوحي وما نزل به 
ليس  رباني  منهج  أن��ه  إل��ى  مشيرا  جبريل، 

نابعا من فكر البشر.
ال��رب��ان��ي وغيره  املنهج  ب��ني  ال��ف��رق  وع���رف 
على  مقدمة  ال��رح��م��ن  ح��ق��وق  أن  موضحا 
تعالى: }وم��ا خلقت  ق��ال  اإلن��س��ان؛  حقوق 

اجلن واإلنس إال ليعبدون{.
أن منهج اإلصالح  العبيالن  الشيخ  وأوضح 
في اإلسالم مختلف عن كل املناهج األخرى؛ 
ألنه مستمد من الله تعالى، وطريق اإلصالح 
خاضعا  ي���ك���ون  أن  ي��ج��ب  امل��س��ل��م��ني  ع��ن��د 

للشريعة.
الغربية  بالدميوقراطية  يسمى  ما  منهج  إن 
بجميع أشكالها وصورها، ال يريد للمسلمني 
وأن سقوط  الغرب،  ملة  اتباع  أو  الكفر  إال 
بعض األنظمة الفاسدة التي كانت ال تطبق 

شرع الله سيوقع شعوبها في فلك الغرب.
دميوقراطية  بأنها  الدميوقراطية  وع��رف 
مبنية على حكم األكثرية وأن إرادة األكثرية 
في  اإلل���ه  إرادة   - ع��ن��ده��م   - األرض  ف��ي 

السماء.
وأضاف: لقد أثرت الدميوقراطية في الغرب 
على اإلنسان ومسخت األخالق وركزت على 

ألوهية الذات.
مثلية،  يطلقون عليه  اللواط  أن  إلى  وأش��ار 
وعبادة  علم،  والسحر  احل��وار،  هو  والكفر 
من  إره����اب،  وال��ت��دي��ن  م��راه��ق��ة،  الشيطان 

وجهة نظرهم.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه��م يسعون إل��ى إع���ادة إحياء 
بحضاراتهم  الناس  ورب��ط  القومي  ال��ت��راث 
املنظمات  وي��دع��ون  اإلس���الم،  قبل  القدمية 

أهل  ليصبح  اآلث����ار  ع��ن  للتنقيب  ال��ع��امل��ي��ة 
مصر فراعنة واملغرب برابرة وأهل اجلزيرة 

عربا.
ويطبق  ي���س���اع���ده���م  ال��������ذي  أن  وب��������نينّ 
ل��ه��م م��خ��ط��ط��ات��ه��م ه���م امل��س��ل��م��ون باسم 

الدميقوراطية.
ويرى الشيخ العبيالن أن طريق اإلصالح ال 
يتم إال أن يكون أي عمل مستمدا من كتاب 
الله وأن تكون الوسيلة لهذا العمل مستمدة 
من الشريعة وأن تكون عواقبه وفقا ألحكام 

الشريعة.
ولفت إلى ضرورة طاعة ولي األمر مستدال 

ببعض األحاديث التي توضح ذلك.
وب��نينّ أن اخل��روج بالسالح على احلكام قد 
يرى  أن  إال  اإلسالمية،  الشريعة  عنه  نهت 
والذي  ب��واح��ا،  كفرا  احل��اك��م  م��ن  املسلمون 
يحدد الكفر هم العلماء املشار لهم بالبنان، 
مستدال بشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله 
الذي قال: »إن قتالنا للكفار ليس من أجل 
إلى  ال��دع��وة  أج��ل  م��ن  القتل  ول��ك��ن  الكفر، 

الكفر«.
وأكد الشيخ العبيالن أن عدم اخلروج على 
من  ولكن  الضعف،  ب��اب  م��ن  ليس  احل��ك��ام 
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على  خرجوا  إذا  الناس  ألن  الرحمة؛  ب��اب 
الفساد  وي��ع��م  الفوضى  ستحل  األم���ر  ول��ي 

ويتشاجر اجلميع وحتل الفتنة.
أمر  السياسة  في  العامة  إدخ��ال  أن  وي��رى 
مخالف للقرآن الكرمي والسنة املطهرة، وأن 
لضرب  موجهة  تكون  أحيانا  األخبار  إذاعة 

احلكام أو الفتنة بني الناس.
وبنينّ فضيلة الشيخ أن من يقول إن املظاهرات 
ب��دل��ت حكمني ف��ي مصر وت��ون��س، فهو  ق��د 
ال��غ��رب يريد  إل��ى أن  ب��ذل��ك، مشيرا  ي��ؤم��ن 
يريدون  ال  وأنهم  البالد  في شؤون  التدخل 
للحكام أن يستمروا في حكمهم حتى يكون 

لهم دور في الضغط على احلكام.
ودع���ا احل��ك��ام ف��ي ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي إلى 
تطبيق شرع الله تعالى على األرض، مذكرا 
بأن احلكام الذين لم يطبقوا شرع الله في 
بالدميوقراطية،  يسمى  ما  وطبقوا  بالدهم 
من  يزيحهم  من  عليهم  وسلط  الله  عاقبهم 

حكمهم.
ولفت إلى أن الغرب وأميركا ال يريدون من 
ليبيا ودول اخلليج إال النفط، الثروات، وأن 
اآلن سيدفع  ليبيا  ف��ي  ال��غ��رب  ب��ه  يقوم  م��ا 

فاتورته الشعب الليبي مستقبال.

أوضاع تحت المجهر!

لعمال إحدى  البالد دون حل  املرات في  استفزتني صورة متظاهرين مكررة عشرات 
شركات األمن واحلراسة مبنطقة جليب الشيوخ البائسة نشرتها االثنني املاضي إحدى 

الزميالت اليومية.
وزاد )قهري( عندما بحثت في الصورة ألعرف من يتفاوض مع احملتجني لتهدئتهم فجاء 

تعليق الصورة: مسؤولو الشركة يحاولون التفاهم مع العمال لتهدئتهم!
بحسب الصورة الظاهرة الشرح واضح ويعبر عن مضمون الواقع، ولكن بحسب املنطق 

فالواقع يقول بان مسؤولو الشركة يكذبون عليهم !!
ياحسرتاه على وزارة الشؤون النائمة في العسل 

التي على مايبدو ال تصحو إال على )طراق( هنا وصرخة استغاثة هناك ثم تعود لتغط 
في سباتها العميق!!

هل تنتظر حكومتنا العتيدة )ماما( أميركا لتضيف نقطة سوداء رابعة إضافة إلى الثالث 
سجالتها  عن  الغبار  وتنفض  لتتحرك  اإلنسان  حلقوق  الشؤون  ملفات  في  امل��وج��ودة 

العمالية؟!
أم تنتظر تلويح نواب مجلسنا )أدامهم الله( الغارقني في مشاحناتهم معها ليتكرموا على 
العمالة )الغلبانة( والدفاع عن حقوقهم بالتلويح على أقل تقدير باستجواب احلكومة 

مبحور يتعلق بهم وبحقوق اإلنسان، وهذا مانظنه من سابع املستحيالت ؟!!
)مرمطة( العمال مبرتباتهم الضعيفة بسلبها أو تأخيرها لالستفادة من عوائدها يجب 
أن تنتهي .. ومساكن ال� )زريبة( التي يبيتون فيها يجب أن )حترق( وتستبدل بأخرى 
تشرف عليها الوزارة العتيدة لتوقف التالعب في تبديل املساكن ال� )مش بطالة( بعد أن 

ترسو املناقصة على تلك الشركات إلى األرخص واألقذر !
إجازة  في  لبالدهم  بالسفر  سنتني  من  أكثر  خدموا  لعمال  السماح  بعدم  والتالعب 
اعتيادية يعد لطمة على وجه اإلنسانية حتى وصل احلال ببعض الشركات إلى عدم 

تسليمهم جوازات السفر بعد املوافقة  )على الرمق األخير ( إال في املطار؟!!
أبعد كل تلك املصائب نريد أن ننجح في اختبارات )ماما( أميركا حلقوق اإلنسان؟!

على الطاير
مطلوب تشكيل جلنة دائمة من وزارات )الشؤون والعدل والتجارة( ملراقبة تلك األوضاع 
بالشمع  بالبشر  اإلجت��ار  )دكاكني(  وتغلق  األح��وال  وتتبدل  ينصلح احلال  املقلوبة حتى 
األحمر بعد أن يحال أصحابها للنيابة العامة بعيدا عن تدخالت احلكومة أو )ربعنا( 

في مجلس )الغفلة( !!
هل يسمعني أحد ؟!!

ال أعتقد!!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

)عقوق( اإلنسان .. يا حكومة!!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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في خضم موجة التراشق الطائفي واإلساءة إلى دول مجلس التعاون اخلليجي والسيما اململكة العربية 
السعودية وتبني بعضهم مواقف دول أجنبية ومحاولتهم زج الكويت إلى أتون الطائفية املقيتة واإلضرار 
غير  بأنه  وصفته  الذي  التصرف  هذا  الكويتية  الفعاليات  من  العديد  رفضت  السعودية،  مع  بعالقاتها 
مسؤول ومسيء إلى الكويت وشعبها، مؤكدين دور اململكة العربية السعودية املشرف بالوقوف إلى جانب 
الكويت أثناء االحتالل العراقي الغاشم، وشددوا على أن اإلساءة إلى اململكة  وعلمائها تعد مبثابة اإلساءة 
إلى الكويت وأهلها، مستنكرين أن يكون هناك مواطن كويتي يقارن مواقف السعودية مع الكويت مبواقف 

بعض الدول الساعية إلى شق صف اخلليجي واملتحفزة إلى السيطرة على املنطقة.

كتب/ احملرر احمللي

وفي هذا الصدد أكدت املصادر الصحافية أن سمو أمير البالد 
حث على الوحدة الوطنية واالبتعاد بالبالد عن الشحن الطائفي 
أو اإلساءة لدول مجلس التعاون اخلليجي األشقاء في السعودية 
بها  التي متر  االستثنائية  الظروف  هذه  في  والسيما  والبحرين 
السياسية  الكتل  العربي في اجتماعه مع بعض  والعالم  املنطقة 

مؤخرا.
اإلعالم  وبوسائل  باملواطنني  العهد  ولي  أهاب سمو  ومن جانبه 
احمللية املختلفة أن يجسدوا روح املواطنة احلقة واملسؤولية الوطنية 
الكامل مبخاطر هذه املرحلة الدقيقة ومحاذيرها، وأن  والوعي 
يكونوا جميعا عامال إيجابيا في وأد الفنت وتفويت الفرصة على 

كل من يريد بث سمومها وشرورها التي لن يسلم منها أحد.
أمر معيب

إلى  اإلس��اءة  باقر  أحمد  السابق  الوزير  أكد  نفسه  السياق  وفي 
اململكة العربية السعودية التي هي دولة متحالفة مع الكويت في 

اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  إط����ار 
املتميز  دوره���������ا  إل������ى  وم����ش����ي����را 
واألساسي في حترير الكويت حيث 
إنها فتحت لنا أراضيها وقلبها حتى 
مت حترير الكويت بفضل الله تعالى، 
وقال باقر: إنه من املعيب أن نقابل 
ه���ذا امل��وق��ف ال��ن��ب��ي��ل ب���أي ن���وع من 
اإلساءة بدال من أن نقف إلى جانبها 
في وقت محنتها، ومن املفترض أن 

نكون نحن الكويتيني ضد كل من يريد استهداف اململكة أو يتطاول 
عليها، وأضاف قائال: إن ما رأيناه في الفضائيات وبعض اجلرائد 
العربية  ال���دول  على  ويجب  م��رف��وض  ش��يء  للمملكة  إس���اءة  م��ن 
الوقوف إلى جانب السعودية والبحرين ضد هؤالء الذين يريدون 
زعزعة امن املنطقة، وعلينا أن ندرك أننا في قارب واحد، مشددا 
على رغبته أن يعم االستقرار في جميع الدول اخلليجية ونرجو 
التعاون بني احلاكم واحملكوم في ضوء  لهم مستقباًل أفضل في 
الشريعة اإلسالمية والشورى، رافضا السباب والتهم التي  سوف 
تؤدي إلى الفوضى في املنطقة، وطالب باقر باالبتعاد عن كل ما 
من شأنه اإلساءة إلى السعودية وجميع دول اخلليج  حيث قال: إن 

كل إساءة لهذه الدول الشقيقة مرفوضة من أي جهة كانت.
ال ينكر فضلها  إال حاقد

النائب السابق عبداللطيف العميري: إن هؤالء  ومن جانبه قال 
إغاظة  يريدون  كأنهم  السعودية  العربية  اململكة  املتطاولني على 
السنة بتصرفهم السيئ، وهذا أمر 
السعودية  نقارن  أال  وعلينا  خطير 
رأينا  م��ا  ال��س��ع��ودي��ة  ألن  ب���إي���ران؛ 
منها إال كل اخلير، مؤكدا أن هذه 
ن��زع��ة طائفية  ال��ت��ح��رك��ات وراءه����ا 
ب��غ��ي��ض��ة، وق����ال ال��ع��م��ي��ري: م��ع أن 
الكويت بوصفها دولة ال يوجد فيها 
يؤكدون  أنهم  ورغ��م  الطائفية  هذه 
خارجية  والءات  وج��ود  ع��دم  دائما 

التطاول على السعودية أمر مرفوض وما 
يسيء إليها يسيء إلى جميع أبناء الكويت

باقر:من 
المفترض أن 

نكون نحن 
الكويتيون 

ضد كل 
من يريد 

استهداف 
المملكة 

أو يتطاول 
عليها

سياسيون ودعاة يؤكدون رفضهم اإلساءة إلى األشقاء

        العبيالن: النموذج الوسطي 
في تطبيق الشريعة اإلسالمية في 

جميع نواحي الحياة يزعج أعداء 
اإلسالم وأعداء السنة
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لهم،  ومع ذلك نراهم يتجهون إلى إيران ويحاولون اإلساءة إلى 
كلنا  علينا  ويجب  إي��ران،  إلرض��اء  طائفي  منظور  من  السعودية 
أال نقارن السعودية بإيران؛ ألن السعودية هي التي وقفت معنا 
ونحن  املتفرج،  موقف  تقف  إي��ران  وكانت  أرضنا  عن  وداف��ع��ت 
عندما ندافع عن السعودية ليس دفاعنا من باب الوالء للخارج 
ولكننا ندافع من باب مواقفها مع الكويت، وهذا الذي ينبغي أن 

يفهمه  الذين يتحركون من خالل النظرة الطائفية.
وقال أيضا: إن الهجوم الذي تعرضت له اململكة العربية السعودية 
الطائفي  التوجه  ذوي  األمة  مجلس  أعضاء  بعض  من  وقيادتها 
املقيت، هو تصرف مستهجن ومرفوض من غالبية أبناء الشعب 
السعودية  العربية  اململكة  ألن  وذل��ك  اختالفهم؛   على  الكويتي 
كانت وستظل الشقيقة الكبرى للكويت، وهي أرض احلرمني وهي 
لتحرير  مقدراتها  جميع  وسّخرت  أراضيها  فتحت  التي  الدولة 
الكويت من الغزو الصدامي الغاشم، وال ينكر فضل اململكة إال 

جاحد وحاقد وأعمى البصيرة.
النواب واألجهزة  اململكة من بعض  التطاول على  أن  إلى  وأشار 
الفتنة  ي��غ��ذون  ال��ذي��ن  ال��ط��ائ��ف��ي��ني  لبعض  امل��م��ل��وك��ة  اإلع��الم��ي��ة 
ويذكون نارها على أساس أنه ردة فعل على هجوم بعض النواب 

والسياسيني على إيران هو تطاول مرفوض.
وبني العميري أن غالبية الشعب الكويتي ترفض وتستنكر بشدة 
أي مساس أو تطاول على اململكة وقيادتها، وأن هذه األفعال وإن 
صدرت من بعض املتطرفني الطائفيني فهي ال متثل إال آراءهم 
الشاذة وأفكارهم املريضة، وأن الشعب الكويتي منها براء، مقدما 
اعتذاره للسعودية وعذرا خلادم احلرمني الشريفني ملا بدر من 
العربية السعودية رمزا  السفهاء، وأضاف قائال: ستظل اململكة 
سماء  السعودية  وستبقى  والكرامة،  والشهامة  والنخوة  للوفاء 

صافية ال يكدرها نعيق احلاقدين وصياح املتطرفني. 
 اقرؤوا  التاريخ

من  لكل  نقول  اجل��ي��ران:  عبدالرحمن  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
عبدالله  امللك  وإمامها  السعودية  العربية  اململكة  على  تطاول 

تاريخ اململكة منذ  وعلمائها األعالم أئمة الهدي والنور: اقرؤوا 
تأسيسها وأصولها التي قامت عليها والبيعة التي متت مع اإلمام 
املجدد اإلمام محمد بن عبدالوهاب - طيب الله ثراه - وكيف 
قضى على الشرك وهدم األضرحة، وأضاف: وفي املقابل اقرؤوا 
لؤلؤة املجوسي والبرامكة والدولة الصفوية، واقرؤوا  تاريخ أبي 
تاريخ كل من رفع عقيرته بالطعن والغمز واللمز باململكة العربية 
إذا عرف السبب  التعاون، حينئذ يقال:  السعودية ودول مجلس 
بطل العجب، وقال أيضا: أما التطاول على العلماء الربانيني فهذا 
يقول: }يأيها  الله عزوجل  الله عزوجل؛ ألن  أدب مع  فيه سوء 
منكم{  األمر  وأول��ي  الرسول  وأطيعوا  الله  أطيعوا  آمنوا  الذين 

)النساء: 59(.
وجاء في تفسير الطبري عن ابن عباس أن أولي األمر هنا هم 
في  األلباني  وصححه  الترمذي  رواه  فيما  ولقوله]  العلماء، 
وإن  األنبياء،  ورث��ة  العلماء  »إن   :6297 برقم:  اجلامع  صحيح 

األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهما وإمنا ورثوا العلم«.
وإذا قلنا: إن للعلماء اعتباراً في شريعتنا، فليس معنا هذا تقديس 
نشابه  بحيث  مكانتهم  ف��وق  نضعهم  أن  أو  وأشخاصهم  ذواتهم 
اليهود كما قال تعالى عنهم: }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إلها واحداً 

ال إله إال هو سبحانه عما يشركون{ )التوبة: 31(.
احلاكم واحملكوم

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العبيالن مدير 
أن  ريب  ال  السعودية:  العربية  باململكة  حائل  مبنطقة  األوق��اف 
انها  العالم اإلسالمي بحكم  السعودية هي قلب  العربية  اململكة 
متثل النموذج الوسطي في تطبيق الشريعة اإلسالمية في جميع 
أعداء  يزعج  أيضا  األم��ر  ان هذا  أيضا  نواحي احلياة وال ريب 
نسيج  تفتيت  يريدون  أنهم  إلى  السنة، مشيرا  وأع��داء  اإلس��الم 
املجتمع السعودي من خالل ما يسمى املظاهرات وغير ذلك من 

األساليب اخلبيثة. 
وقال إن املجتمع السعودي قد حباه الله عز وجل بأمور ثالثة 

جاء في قول النبي] »إن الله يرضى لكم ثالثة ويكره لكم ثالثة 
يرضى لكم أن تعبدوه والتشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله 
الله أمركم« فهذه األمور الثالثة  جميعا، وأن تناصحوا من واله 
هي وحدة العقيدة ووحدة املنهاج  ووحدة الوالية، وهذا ماحتققه 
اململكة؛ لذلك جند أن احلاكم واحملكوم كلهم على عقيدة واحدة 
األمر  لولي  املسلمون  بايعها  شرعية  بيعة  وهناك  واح��د  ومنهج 

وهذه البيعة جزء من العقيدة.
وال  ج��دا  مطمئن  اململكة  في  الوضع  أن  العبيالن  الشيخ  وأك��د 
يوجد هناك ما يزعج؛ ألن اخللل عندما يأتي في املجتمعات إذا 
وجد من أبنائها عالقات مع اخلارج، فمن الطبيعي أنه ممكن أن 
يخترق أما إذا كان املجتمع نسيجا واحدا فال ميكن أن يخترق 

وهذا حال املجتمع السعودي، ولله احلمد 

الجيران: 
التطاول 

على 
العلماء 
الربانيين 

فيه سوء 
أدب مع 

اهلل 
عزوجل

العميري: 
يتجهون 

إلى إيران 
ويحاولون 

اإلساءة إلى 
السعودية 
من منظور 

طائفي
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حوار

< لكم موقف سابق من العمل السياسي 
نشاطكم  وقصر  بتجنبهما  واملظاهرات 
على العمل الدعوي واخليري.. ما الذي 
استعدادكم  تعلنوا  ح��ت��ى  ال��ي��وم  تغير 
للترشح لالنتخابات احمللية والتشريعية 

والدخول للمعترك السياسي؟
> القول بأن جماعة أنصار السنة احملمدية 
تدخل  عندما  بعيدا  أو  آخ��ر  منحى  اتخذت 
تفصيل،  إل��ى  يحتاج  أم��ر  السياسة  معركة 
أن  جن��د  األم���ر  حقيقة  إل���ى  ننظر  فعندما 
إطارها  عن  تخرج  ول��م  تتغير،  لم  اجلمعية 
أو نتالءم أو ننظر  أننا نوافق  الدعوي، غير 
وهذا  إل��ي��ه  يحتاج  مب��ا  عصرنا  قضايا  إل��ى 
من السياسة الشرعية، فنحن كنا في العهد 
العمل  على  التضييق  م��ن  ج��و  ف��ي  ال��س��اب��ق 
اإلس��الم��ي وك��ان ال يسمح ألح��د أن يشارك 
بإيجابية فيما ميكن أن يتحدث به أو ينطق 
أصبحنا  ونحن  اآلن  ولكن  يبينه،  أن  أو  ب��ه 
في مرحلة جديدة ال شك أننا نواجه قضايا 
أخرى جدت وطفت على الساحة حتتاج أن 
األمر  بها  نواجه  نظرة صحيحة  إليها  ننظر 

احلادث مبصداقية وعالج.
في السابق كان احلزب الوطني في مجلسي 
الشعب والشورى يستحوذ على أكبر املقاعد، 

حوار أجراه: حامت محمد عبدالقادر

 زخم سياسي هائل تدور رحاه هذه األيام في مصر منذ اندالع 
زالت  وما  رموزه  و  احلاكم  بالنظام  أطاحت  التي  يناير   25 ثورة 

التداعيات مستمرة حتى اللحظة.
مبادرة  السياسين،  جميع  عندها  وقف  التي  الصور  أهم  ومن 
الصورة  ففي  السياسي،  املعترك  إلى  للنزول  اإلسالمية  التيارات 
جماعة  تعده  الذي  السلفية  وتيار  املسلمن،  اإلخوان  جماعة 
وأخيرًا  الدعوية،  مجموعاتها  أكبر  من  احملمدية  السنة  أنصار 
إعالن طارق الزمر وعبود الزمر املشاركن في التخطيط الغتيال 
الرئيس الراحل أنور السادات انخراطهما في العمل السياسي بعد 

خروجهما من السجن األسبوع قبل املاضي.
شاكر،  عبدالله  الدكتور  مع  املهم  احلوار  هذا  في  نتوقف  ولعلنا 
الرئيس العام جلماعة أنصار السنة احملمدية مبصر، عند عدد 
موقع  من  وكأنها  جاءت  التي  الصريحة  واألسئلة  املكاشفات  من 
اخلصم حتى يتبن األمر وينقشع الضباب بعد أن أبدى بعضهم 
بهجوم  وألقى  السياسية،  للساحة  السلفين  نزول  من  تخوفه 
بعضهم  وذهب  والتطرف،  بالتشدد  إياهم  متهما  عليهم  عنيف 

إلى أن دخولهم سيسحب البساط من حتت أرجل اإلخوان..إلخ.
مؤكدًا  ووضوح  صراحة  بكل  شاكر  حتدث  فقد  احلقيقة  وفي    
أنه ال نية للسلف في الترشح للرئاسة، وأنهم فقط سيترشحون 
ملجلسي الشعب والشورى على أن يبقى العلماء والدعاة متفرغن 

لشأن الدعوة، وإلى نص احلوار:

أحداث البحرين أكبر دليل على التغلغل 
اإليراني في دول الخليج

نفى ما ردده البعض نية السلفيين 
الترشيح لرئاسة مصر

الدكتور عبدالله شاكر
 الرئيس العام جلماعة أنصار السنة احملمدية 
في حوار جريء لـ)الفرقان(: 
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وكان ال يتمكن أحد أن يقول كلمة أو يشارك 
الدخول..  عند  تأثير  له  يكون  أن  أو  ب��رأي 
تعالى  ال��ل��ه  إن ش��اء  األح����وال  أن  ن��رى  اآلن 
أن  إل��ى  نحتاج  بأننا  قلنا  وبالتالي  تغيرت، 
والفكر  ال��رؤى  أصحاب  من  مجموعة  نقدم 
الناضج الذين يقرؤون الواقع وعندهم انتماء 
إسالمي فيبادرون بالترشح ملجلسي الشعب 
والشورى خلدمة الوطن، وال يشترط أن يكون 
عضواً من أساسه في جماعة أنصار السنة 
احملمدية، إال أننا نشترط فيمن يترشح عنا 
أن يكون سليماً صحيحاً، قادرا على اإلنتاج 
لهذا  ومنتمياً  معتدلة،  رؤية  ولديه  والعطاء، 
له  يكون  األق��ل ال  وعلى  به  ومتمسكا  الدين 
وجهة مخالفة لقضايا إسالمية ثابتة، بل إننا 
بالعلماء  فيه  نهيب  أي��ام  منذا  بياناً  أصدرنا 
الشعب  مجلسي  في  يترشحوا  أال  وال��دع��اة 
للدعوة؛ ألن رسالتنا  يتفرغوا  وأن  والشورى 
تقوم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما 

يجب أن تكون.
< هل لديكم نية بأن تدفعوا مبرشح عن 

التيار السلفي لرئاسة اجلمهورية؟
الساحة  ف��ي  أمامنا  جن��د  ال  احلقيقة   <
من ميكن أن يكون كفئا لهذا الغرض حتى 

ندفع به.

< حتى من داخل اجلماعة؟
ننأى  م��ن داخ���ل اجل��م��اع��ة، فنحن  > ح��ت��ى 
الرئاسة  م��س��أل��ة  ألن  ه����ذا؛  ع���ن  ب��أن��ف��س��ن��ا 
حتتاج  وإمن��ا  سهلة،  ليست  العامة  وال��والي��ة 
إلى جهد كبير في جوانب مختلفة ومتعددة 
إمكانيات  إل���ى  وخ��ارج��ي��ا، وحت��ت��اج  داخ��ل��ي��اً 
ال  قد  وه��ذا  للغاية،  وعالية  املستوى  رفيعة 
يكون م��وج��وداً، ه��ذا من جانب، وم��ن جانب 
آخر فمن يطلب هذه الوالية ويحرص عليها 
نضع عليه عالمة استفهام؛ ألنه من املفترض 
أن ندفع األمة كلها ملن جنده كفئا بأن يتحمل 
امل��س��ؤول��ي��ة وه���ذه األم���ان���ة، ف��امل��س��أل��ة كبيرة 

جداً.
< ولكن من يثق بالتيار السلفي املعتدل 
أن به  العلمية يظن  وخصوصًا السلفية 

من يصلح لهذه املهمة؟
> ال شك أنه قد يترشح ناس ولكن شخص 
العبء،  ب��ه��ذا  ليقوم  فيه  ثقتنا  نضع  بعينه 
ه���ذه م��س��أل��ة حت��ت��اج إل���ى إع�����داد، فيدخل 
ويكون  الشعب  مجلس  السلفي  التيار  أوالً 
ل��ه خ��ب��رة مب��ا ي��ح��دث ف��ي ج��وان��ب التعامل 
بقضايا  علماً  ويحيط  واخل��ارج��ي،  الداخلي 
السياسة وأروقتها التي يكون في بعضها لون 
من  لكثير  املعروف  غير  الغموض  أل��وان  من 
الناس اآلن؛ فتكون املمارسة أوالً، فإذا وجد 
املمارس وترقى فال حرج بعد ذلك، لكن أن 
نأتي بشخص ما، ليست لديه مؤهالت العمل 
السياسي وأضعه في هذا املكان فيكون األمر 

عبثاً.
ملمارسة  ستتبعونها  التي  اآلل��ي��ات  ما   >

العمل السياسي؟
> هي ليست ممارسة للعمل السياسي، نحن 
ننظر للسياسة بصورة عامة ونسعى لتقوميها 
»اإلخوان  فمثاًل  الشرعية،  رؤيتنا  خالل  من 
املسلمون« دائماً كانوا حريصني على الدخول 
يتوجهون  وكانوا  الشورى،  و  الشعب  ملجلس 
الشارع  يدفعون  وك��ان��وا  فحسب،  ذل��ك  إل��ى 
عندما  نقول:  فنحن  تأييدهم،  إلى  املصري 

 ال نوافق على إشراك 
وإقحام املرأة في العمل 
السياسي ورفضنا ذلك 

في ثورة 25 يناير

إسرائيل يجب أن 
تؤدب وحان الوقت 
لقوة عسكرية 
عربية إليقافها 
عند حدها

إذا اقتصرت
 أسماء المرشحين 

للرئاسة على الحالية 
فقد يكون عمرو 

موسى هو األقرب
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يوجد فئة معينة قادرة على املشاركة واألداء 
السلفي  املنهج  املجتمع من خالل  ونفع هذا 
أو أهل السنة واجلماعة فنحن نؤيد كل من 

يترشح حاماًل هذا الفكر.
انطلقتم  التي  الشرعية  القاعدة  ما   >

منها للعمل السياسي؟
> الناحية الشرعية التي انطلقنا منها  هي 
وإذا رج��ع��ت األمة  أم���ان  م��ص��در  ال��دي��ن  أن 
وهدي  ربها  بكتاب  بشريعتها:  التمسك  إلى 
نبيها] وطبقت ذلك تطبيقاً فعلياً في واقع 
احلياة، فسيسعد املجتمع كله، وهدفنا إخراج 
الناس من ظلمات اجلهل والضالل واالنحراف 
إلى نور اإلميان والعلم والتوحيد، ونهدف من 
التواصل من خالل هذه القنوات أو املشاركة 
في هذه القنوات إلى أن نقدم خدمة لإلسالم 
 ، ، فليس غرضنا مناصب معينة  واملسلمني 
وال نسعى لرئاسة وال نريد كرسيا وال حكما 
وال غير هذا، نحن نريد فقط أن تساس هذه 
الدنيا بالدين، بأن تكون الصبغة اإلسالمية 
لله  اجلملة  في  فاحلكم  البلد،  في  موجودة 

تبارك وتعالى، وهذا هو مقصدنا.
< ذهبت بعض التحليالت إلى أن دخول 
التيار السلفي للحياة السياسية سيزعج 

اإلخ�������������وان 
لتأييد  ن���ظ���رًا  أرص���دت���ه���م؛  م���ن  وي��ق��ل��ل 
هل  للسلف..  الشعب  من  كبيرة  قاعدة 

تؤيد ذلك؟
منذ  ان���ص���رف���وا  )اإلخ�������وان(  أن  ش���ك  ال   <
السياسي  املعترك  في  للدخول  مبكرة  فترة 
وهو  والشورى؛  الشعب  ومجالس  واألح��زاب 
لديهم،  الدعوي  املجال  أضعف  ال��ذي  األم��ر 
أث���ر سلبي ف��ي إي��ج��اد قاعدة  ل��ه  مم��ا ك���ان 
ع��ري��ض��ة م��ن ال��ش��ع��ب ل��م ت��ت��رّب ع��ل��ى منهج 
اعتنى  ف��ق��د  السلفي  امل��ن��ه��ج  أم���ا  ص��ح��ي��ح.. 
وباإلصالح،  بالتربية،  اعتنى  األم���ر،  ب��ه��ذا 
وب��ال��ت��وج��ي��ه ل��ق��اع��دة ال��ش��ع��ب ع��م��وم��اً نحو 
ع��ق��ائ��ده��م وع��ب��ادات��ه��م وم��ع��ام��الت��ه��م ونشر 
فال  بينهم،  اإلس��الم��ي��ة  اآلداب  و  األخ����الق 
كثيراً، غير  بهذا  اعتنوا  السلف قد  أن  شك 
أنني أقول: إننا ليس لدينا مانع وليس لدينا 
جبهات مضادة بيننا وبني اإلخوان املسلمني 
وال بني أي مسلم، غاية األمر أننا لنا منهج 
نحرص عليه ونسعى إلى حتقيقه وهو تصفية 
العقيدة ودعوة الناس إلى العبادة واتباع منهج 
احلق، ال نحرص على السياسة كسياسة في 
حد ذاتها أو نخوضها لنصل من ورائها إلى 
أغ����راض، ول��ك��ن ن��ح��ن ف��ق��ط ن��ع��ده��ا وسيلة 

لتحقيق ما نصبو إليه.
ب��ي��ن��ك��م وبن  ال���ع���الق���ة  ت���ك���ون  < ك��ي��ف 
ال���س���ي���اس���ي���ة األخ�������رى مثل  ال����ت����ي����ارات 

األحزاب والفئات احلركية املختلفة؟
> ال شك سيكون لنا وجود في امليدان وظهور 
كانت  إن  األح���زاب  فهذه  بالتوجيه،  وتعامل 
مناهضة  ألم���ور  ت��دع��و  أو  علمانية  أح���زاب 
لإلسالم فدورنا أن نوجهها، وفي هذه الفترة 
بالذات ال بد من تقدمي واجب النصيحة، وإن 
كنت أرى أنه بحمد الله أن التيار اإلسالمي 
قوي وهو قادم بإذن الله تعالى وال يخاف منه 
أي إنسان سواء مسلم أو غير مسلم، فالتيار 

اإلسالمي ال يخاف منه أحد.
< ه��ل ت��واف��ق��ون على ال��دف��ع ب��امل��رأة في 

املعترك السياسي؟
> بالطبع ال، امل��رأة لها رسالة عظيمة وهي 
تخريج  الرجال للمجتمع وال يتحقق ذلك إال 
العظام  الرجال  فهؤالء  البيت،  في  بوجودها 
إمنا  احلياة  مناحي  جميع  في  نراهم  الذين 
واملرأة  عظيمات،  أمهات  أحضان  في  تربوا 
عليها عمل مهم جداً فهي التي تدفع أبناءها 

إلى املجتمع لدفع عجلة التقدم.
إعجابه  وأب���دى  أي��د  م��ن  هناك  ولكن   >
املرأة والفتاة املصرية في ثورة 25  بدور 
رغم  التحرير  ميدان  في  وبقائها  يناير 

االختالط.. ما رأيك في هذا؟
مرفوض وال يجوز، وقد كتبت  > هذا طبعاً 
من  التحرير  ميدان  في  ما حدث  بداية  في 
النساء وكانت  الرجال و  هذا االختالط بني 
هناك مناظر ال ترضي رب العباد من حاالت 
العري، فاملرأة عليها أال تشارك في هذا فقد 
رأينا من تعرت عن جسدها  تتحدث لوسائل 
بهذه  يقومون  الرجال  لله  فاحلمد  اإلع��الم، 

األدوار ويقدمون لها ما حتتاج إليه.
< ما موقفكم من التعديالت الدستورية 

التي متت مؤخرًا؟

 اإلخوان انصرفوا للسياسة فجاءت 
على حساب الدعوة

 النظام اإلسالمي 
للحكم أكبر ضامن 

للنصارى
 في مصر
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> لقد أصدرنا بياناً حددنا فيه موقفنا بعد 
أن أسسنا مجلسا جديدا هو مجلس شورى 
اجتمعنا  عندما  تقريباً  شهر  منذ  العلماء 
بقادة العمل اإلسالمي بكل توجهاته، وانبثق 
ع��ن ه���ذا االج��ت��م��اع ت��أس��ي��س ه���ذا املجلس 
ال��ش��ي��خ محمد حسني  وع��ض��وي��ة  ب��رئ��اس��ت��ي 
والدكتور  ح��س��ان  م��ح��م��د  وال��ش��ي��خ  ي��ع��ق��وب 
العدوي  مصطفى  والشيخ  امل��راك��ب��ي  جمال 
وال��ش��ي��خ وح��ي��د ع��ب��دال��س��الم ب��ال��ي والشيخ 
جمال عبدالرحمن مقرر هذا املجلس، وبيانه 
األول موجود على شبكة اإلنترنت على موقع 

أنصار السنة احملمدية.
فيها  رأينا  التي  التعديالت  أيدنا هذه  وقد   
حتى  وذل���ك  سلبياتها  م��ن  أك��ث��ر  إي��ج��اب��ي��ات 
تستقر األمور نسبياً، وتعود احلياة لطبيعتها 

من جديد.
< أال ترى أن انشغالكم بالعمل السياسي 

سيكون على حساب العمل الدعوي؟
مهملني  السياسي  العمل  في  نستغرق  لن   <
تقدمي  ف��ي  ن��ش��ارك  فنحن  ال��دع��وي،  العمل 
بعيدا  أكفاء  رجال  من خالل  رؤية صحيحة 
فنحن  بالدعوة،  يقومون  الذين  العلماء  عن 
سنجمع بني العمل الدعوي ورجاالته ونفرغهم 
للدعوة وبني من يتولى املشاركات السياسية 

من 
من  امل����ع����ت����دل����ني 

يتولون  من  أو  السنة  أه��ل  أو  السلف 
قضايا إسالمية، فاملسألة ستكون عبارة عن 

توزيع مهام.
عربية  دول  تشهدها  ال��ت��ي  ال��ث��ورات   >
أخ�����رى.. م��ا م��وق��ف��ك��م م��ن��ه��ا؟ وه���ل ترى 
إلى  طريقها  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ش��ع��وب  أن 

الوحدة؟
> في احلقيقة ما يدور اآلن في بعض الدول 
ليبيا  البحرين مخيف، بخالف  والسيما في 
ولكن  املعروفة،  أسبابه  له  فيها  يحدث  فما 
ما يدور في دول اخلليج فال يوجد ما يدفع 
لهذه الثورات؛ ألن هذا سيكون له أثر خطير 
للتغلغل اإليراني في دول اخلليج وهذا  جداً 
نظرنا  ولو  البحرين،  في قضية  واضح جداً 
إلى دولة مثل اململكة العربية السعودية مثاًل 
وراء  والعلماء  بالشريعة  حتكم  دول��ة  نراها 
احل��ك��ام واألم�����راء ه��ن��اك، ول��ي��س ه��ن��اك ما 
يدعو ألي قالقل واحلمد لله في دول اخلليج 
الست بصفة عامة فهي دول لديها انضباط 
ووعي ورعاية لشعوبها وحتقيق مكاسب لهم 
وإعطاء قدر كبير جداً من احلريات، فليس 
الثورات  ما يدفع ملثل ه��ذا؛ ألن  أب��داً  هناك 
في  بعضها  وح��دث  خطيرة  سلبيات  يعقبها 
نظام  بإطاحة  الثورة  مصر، صحيح جنحت 
غياب  أن  غ��ي��ر  ش��ع��ب��ه،  ع��ل��ى  متسلطاً  ك���ان 
اجلانب األمني كان له تأثير سلبي من ترويع 

الناس وعدم اطمئنانهم.
توحدوا  إذا  ل��ل��ع��رب  امل��م��ك��ن  م���ن  ه���ل   >
بفضل هذه الثورات القضاء على احملتل 
اإلسرائيلي  وإسقاط دولته كما جنحوا 
ف���ي إس���ق���اط أن��ظ��م��ت��ه��م احل���اك���م���ة من 

الداخل؟
التي  األشياء  من ضمن  أنه  احلقيقة  في   <
إل��ى األم��ة اإلسالمية  أري��د أن نوجهها  كنت 
بصورة عامة وللحكومات اإلسالمية أن تضع 

تواصل  بينها  ليكون  م��وح��داً  ب��رن��ام��ج��اً  لها 
لو وج��دوا حاكما يحتاج  أكبر من هذا حتى 
يقيل  أن  ورأوا  النصح،  له  قدموا  للنصيحة 
دول  فمثاًل  ذل���ك،  ب��ه  فعلوا  ي��ق��ال  أو  نفسه 
اجلزيرة«  »درع  اآلن  أسست  العربي  اخلليج 
للدفاع عنها، فلماذا ال نؤسس على مستوى 
العالم العربي قوة مشتركة تدافع عن اإلسالم 
واملسلمني ضد أي اعتداء، اآلن حني قامت 
ثورة ليبيا فالتخوف من الوجود األجنبي في 
وجود  يكون  من حصوله  فبدالً  الديار،  هذه 

إسالمي أو تواجد عربي.
< هناك بالفعل معاهدة الدفاع العربي 

املشترك؟
> نعم ولكن ال بد من تفيعلها والوجود الفعلي 
واتخاذ قرارات أكثر إيجابية من قبل جامعة 

الدول العربية.
ه���ن���اك هبة  ت���ك���ون  أن  أق���ص���د  ل��ك��ن��ي   >
عربية بفتح احل��دود للقضاء على هذا 

العدو والتخلص منه وليكن ما يكن؟
ل��ه ض��واب��ط، ال شك  > ال ال، فتح احل���دود 
ذلك  وغير  والطالح  الصالح  فيها  األم��ة  أن 
االحترام  وكذلك  مطلوب  أم��ر  ،واالنضباط 
أستطيع  ولكن  املرسومة،  احل��دود  وم��راع��اة 
القول بأن وجود قوة عسكرية عربية وتفعيلها 

لم يكن بمقدورنا 
االشتغال بغير 
العمل الدعوي 
في ظل حكم 
الحزب الوطني

 نهيب بعلمائنا 
أال يترشحوا 

لمجلسي الشعب 
و الشورى تفرغًا 

للدعوة
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عند حدها  إسرائيل  إليقاف  ج��داً  مهم  أمر 
في ظل ما تقوم به إسرائيل من االعتداء على 
العرب واملسلمني وعلى الفلسطينيني من قتل 
فهي  طبيعية،  غير  بصورة  وتشريد  وض��رب 

دولة محتلة يجب أن تؤدب.
< ال��س��ل��ف��ي��ون م��ت��ه��م��ون ب���أن���ه���م ك���ان���وا 
مستأنسن باألنظمة احلاكمة واألجهزة 
تغيير  على  ستعملون  كيف  األم��ن��ي��ة.. 
هذه الصورة في املرحلة املقبلة؟ وكيف 
وأجهزة  احل��اك��م  م��ع  عالقاتكم  ستكون 

الدولة املختلفة؟
بالباطل، فكثيراً  واتهام  > هذا غير صحيح 
السليمة،  انتقدنا احلاكم وسياساته غير  ما 
ول��ك��ن ل��م ت��ك��ن ل��دي��ن��ا ط��ري��ق��ة أن ن��ص��ل إلى 
وندفع  ننصح  كنا  بالتغيير  لنطالبه  احلاكم 
مبن ينصح ويقول، وفي جماعة أنصار السنة 
لنا مجلة هي »التوحيد« كنا نتكلم فيها داعني 
الله عز وجل وكنا ننتقد  إلى تطبيق شريعة 
ننتقد  فكنا  امل��وج��ودة،  األوض���اع  من خاللها 
اإلع����الم وال��ت��ج��اوزات ال��ت��ي ك��ان��ت موجودة 
في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، 
اإلسالم  على  فيه ض��رر  ك��ان  ما  كل  وننتقد 
واملسلمني دون أن نخشى في ذلك لومة الئم، 
ليسكت  تواصل  النظام  وبني  بيننا  يكن  فلم 
أكثر  الناس فقد أخذ  يتوهم بعض  كما  عنا 
م��ن 70% م��ن م��س��اج��دن��ا، وك���ان مينع بعض 
أو  فروعنا  بعض  مع  التواصل  من  مشايخنا 

الذهاب إليها.
< بكل صراحة ملن تتجه أصوات السلفين 
املصرين في انتخابات الرئاسة في ظل 
التي  اللحظة  حتى  املطروحة  األسماء 
ت��ض��م��ن��ت ك���ال م����ن: م��ح��م��د ال���ب���رادع���ي، 
أحمد  صباحي،  حمدين  موسى،  عمرو 

زويل، أمين نور، أحمد شفيق؟
ل��م جن��د حتى  أننا  أخفي عليك  وال��ل��ه ال   <
اآلن من ميكن أن ندفع به أو نؤيده ، فنحن 
منتظرون حلني اكتمال الصورة ؛ حتى نبحثها 

من خالل رؤية مكتملة.
األمر على  استقر  أن  إذا فرضنا  ولكن   >

هؤالء املرشحن فمن تختارون؟
عمرو  ن��رى  قد  احلالية  الفترة  في  والله   <
موسى أكفأ املوجودين في هذه األسماء رغم 
نسدد  إننا  نقول:  نحن  ولكن  عنه،  يشاع  ما 
ونقارب حتى نختار أفضلهم، وطبقاً للقاعدة 
الضررين،  أخ��ف  نختار  املعروفة  الشرعية 
وأق��ول لك: إن من األسماء من هو مخالف 
عنه  املعروفة  ملواقفه  نظراً  بالكلية  للشرع 

ويجاهر بها مثل محمد البرادعي.
الزمر  ال��زم��ر و ط���ارق  ب��خ��روج ع��ب��ود   >
الغتيال  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ف���ي  امل���ش���ارك���ن 
الرئيس الراحل أنور السادات وإعالنهما 
االن���خ���راط ف��ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي.. هل 
هناك  زال  م��ا  أم  لذلك  مطمئنون  أنتم 

قلق منهما؟
> م��ن خ��الل م��ا سمعت ع��ن عبود ح��ني خرج 
أخرى،  م��رة  العنف  مي��ارس��وا  لن  بأنهم  وقوله 
الرئيس  قتل  في  املشاركة  على  ندمه  وأظهر 
السادات وأن من جاء بعده كان أشد عليه منه، 
سيؤول  ال��ذي  بالوضع  نعلم  كنا  لو  ق��ال:  فقد 
إليه احلال مبصر في عهد مبارك ما كنا قتلنا 
السادات.. على أي حال أعتقد أن فترة السجن 

واملشاركني  ه��ؤالء  محصت  ق��د  قضوها  التي 
اجلماعة  ف��ي  وغ��ي��ره  زه���دي  ك��رم  مثل  معهم 
نوعا من  ذل��ك عندهم  أث��ار  اإلس��الم��ي��ة، فقد 
أنواع التراجع، فلعل ثورة املواجهة بالعنف التي 

كانت وسيلة اجلماعة اإلسالمية تهدأ.
< هل تثق بحديثهم؟

> م��ع ه���ذا ال��س��ن ال���ذي وص��ل��وا إل��ي��ه فقد 
جتاوزوا الستني ، فال شك أنهم هدؤوا.

ال��ق��ل��ق م���ن قاعدة  < ول��ك��ن رمب���ا ي��ك��ون 
اجلماعة من الشباب؟

هو  ه��ذا  القاعدة خطأ،  تربَّى  أن  نخشى   <
مرة  العنف  على  تربى  ك��أن  منه  نخشى  م��ا 
أخرى أو إعالن التكفير بصورة عامة لفئات 
جزافاً  األحكام  وتنزل  املجتمع  من  عريضة 
من  إنهم  أق���ول:  ولكني  إل��خ  ال��ن��اس...  على 
املؤكد استمعوا إلى أهل العلم واستفادوا من 

الفترة السابقة.
< أخ���ي���رًا.. م��ا أف��ض��ل ن��ظ��ام ح��ك��م تراه 

ملصر؟
اإلسالم  يرعى  إسالمياً  يكون  أن  نرجو   <
وال  ذي حق حقه،  كل  يعطي  وأن  واملسلمني 
بد أن أذكر بأن غير املسلمني حني يُحكمون 
واألمان،  السعادة  قمة  سيجدون  ب��اإلس��الم 
فرب العباد هو الذي خلق البشر مع اختالف 
أطيافهم وأديانهم فلهم حق احلرية ولهم حق 
فال  يكتسبون،  وفيما  يعملون  فيما  احل��ي��اة 
وعلى  دمائهم  على  ونحافظ  نرعاهم  أن  بد 
الكرمية  احل��ي��اة  لهم  نوفر  وأن  ممتلكاتهم، 
ب���أي ح���ال من  ن��ع��ت��دي عليهم  ال��ف��اض��ل��ة وال 
األحوال، فمع احلكم اإلسالمي لهم التقدير 
فرص  وإتاحة  عهود  من  لديهم  وال��وف��اء مبا 
العمل لهم، وعدم االعتداء عليهم بأي شكل 
ف��ه��ذا م��رف��وض ف��ي دي���ن اإلس�����الم، فهؤالء 
إخواننا في اإلنسانية وفي اآلدمية ؛ألنهم من 
بني البشر، ونحن نقدر ذلك واإلسالم يعرف 

ذلك و يحافظ عليه.

من السياسة الشرعية أن نتالءم 
مع قضايا العصر 

 هدفنا أن تساس الدنيا 
بالدين فاحلكم في جملته 
لله و النظام السابق سلبنا 
أكثر من 70% من مساجدنا 
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هل يستعيد اإلسالميون حضورهم 
االجتماعي والسياسي؟

بعد تراجع الهيمنة األمنية ورفع حالة الطوارئ في مصر وتونس

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

تعرضت  قد  اإلسالمية  الدعوة  مسيرة  أن  التأكيد  جديًدا  ليس 
العربي  العالم  في  األخيرة  الثالث  العقود  خالل  شديدة  النتكاسة 
به  بأس  ال  عدًدا  سادت  التي  الغليظة  األمنية  القبضة  مناخ  ظل  في 
العربية كما حدا ذلك شعوبها لبدء موجة غضب شديدة  البلدان  من 
العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في  أطاحت بنظامي زين 
مصر، وانتشار اضطرابات تكاد تطيح بعدد ال بأس به من احلكام العرب 
وفي مقدمتهم العقيد معمر القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح في 

اليمن وبشار األسد في سوريا.
ألجهزة  الغريب  التحلل  بشدة  الف��ًت��ا  وك��ان 
األم���ن ف��ي ه��ذه ال��ب��ل��دان وان��ه��ي��ار قبضتها 
األمنية على جميع مناحي احلياة ومنها أو 
على رأسها مجال الدعوة اإلسالمية، فكلنا 
يذكر كم القيود التي فرضت على املساجد 

التي  الصارمة  والضوابط  البلدان  في هذه 
قيدت الدعاة بل حصرت أوقات فتح املساجد 
مبواعيد إقامة الصالة فقط وفرض حصار 
واملؤذنني  املساجد  وأئمة  الدعاة  أمني على 
موافقات  يشترط  ك��ان  تعيينهم  أن  لدرجة 

النهج  بعدم مخالفة  وتعهدات  معقدة  أمنية 
االقتصادية  واألوض�����اع  ال��ق��ائ��م  ال��س��ي��اس��ي 
بالعصا  التلويح  مع  البلد،  في  واالجتماعية 

ملن يحاول اخلروج عن اخلط املرسوم له.
منوذج شرس

حصار  ف��ي  التونسي  ال��ن��م��وذج  أن  والش���ك 
الدعوة اإلسالمية كان الفًتا بشدة، فاستخراج 
بطاقات للمصلني وإلزامهم بأداء الصالة في 
مسجد واحد فقط ومعاقبة من ال يلتزم بهذه 
وفًقا ملنظور  الدعاة  والتعامل مع  الضوابط 
على  وإج��ب��اره��م  الغليظة  األمنية  القبضة 
مخالفة  كانت  مهما  الدولة  تصورات  تبني 
لشرع الله وسنة رسوله ] جعلت تونس من 
أكثر البلدان تقييًدا للحريات الدينية واألكثر 
شراسة في جتفيف منابع الدعوة اإلسالمية 
حيث لم يخف بن علي يوًما ضيقه الشديد 
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حوار

املجتمع  ف��ي  اإلس��الم��ي��ني  ن��ف��وذ  تنامي  م��ن 
املستميتة  محاوالته  إخفاق  ومن  التونسي، 
التونسي  الشعب  بني  انفصام  حالة  إليجاد 
الشديدة  وال���ق���ي���ود  اإلس���الم���ي���ة،  وه��وي��ت��ه 
تونس ومصر  ف��ي  ال��دع��وة  امل��ف��روض��ة على 
لم تكن بعيدة عن باقي الدول والسيما أنها 
على  شديدة  أمريكية  ضغوط  مع  تزامنت 
هذه األنظمة بعد أحداث احلادي عشر من 
لتجفيف منابع اإلسالم عن فرض  سبتمبر 
ال��دع��اة، بل  ال��دع��وة وم��ح��اص��رة  قيود على 
قادت حملة أطلقت عليها جتديد اخلطاب 
من  اإلسالمي  الدين  تفريغ  بهدف  الديني 

مضمونه وحتويله ملسخ مشوه.
بإيجابية،  العربية  األن��ظ��م��ة  تعاطت  وق��د 
املنظمات  دور  تقليص  ح���اول  م��ن  ف��ه��ن��اك 
فك  وح��اول  اإلسالمية،  واإلغاثية  اخليرية 
وهناك  اإلسالمية،  األقليات  مع  ارتباطها 
من حجب التبرعات عن هذه املنظمات مما 
أسهم في التحليل األخير في تراجع دورها، 
التنصيرية  للمنظمات  امل��ج��ال  إف��س��اح  ب��ل 
لتحل محلها وتقوم بتقدمي الغالي والنفيس 
إلقناع املسلمني باالبتعاد عن دينهم كمرحلة 
باالرتداد عن  إغرائهم  العمل على  ثم  أولى 

دينهم.
بارقة أمل

وأًيا كانت قتامة الواقع السابق فإن مؤشرات 
بها  التي ج��رت  ال��دول  األوض���اع حالًيا في 
فمثاًل  إي��ج��اب��ي��ة،  ت��ب��دو  سياسية  ت��ط��ورات 
على  اإلسالمية  التنازالت  ب��دأت  مصر  في 
مختلف ألوان طيفها وفي مقدمتهم السلفيون 
واإلخوان املسلمني، ويطلق عليهم اجلماعات 
اجلهادية؛ حيث أعلنوا عن أنشطتهم بحرية 

تامة وبشكل معلن سواء في املساجد أم في 
اجلامعات وهو أمر كان محظوًرا بل كان في 
السابق يجلب متاعب ومحاكمات قد تفضي 
فيها  ت��ورط��وا  مل��ن  للحرية  سالبة  لعقوبات 

لسنوات ال أشهر.
ال��دع��وي إلى  ب��ل إن األم��ر جت��اوز النشاط 
أداء  إم��ك��ان��ي��ة  بحثهم  أو  بعضهم  م��ح��اول��ة 
أجواء  على  البالد  انفتاح  بعد  دور سياسي 
العسكري  امل��ج��ل��س  إع�����الن  ب���ل  ح���ري���ات، 
احلاكم في مصر عن إطالق حرية األحزاب 
ب��اإلخ��ط��ار ح��ي��ث ت��ب��رر ه���ذه ال��ق��وى ومنها 
بأهمية  ذل���ك  السلفي  ال��ت��ي��ار  رم���وز  ب��ع��ض 
من  ول��و  السياسية  العملية  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 
البالد  للحفاظ على هوية  باب استخدامها 
بإلغاء  بعضهم  مطالبة  ظل  في  اإلسالمية 
الذي  امل��ص��ري  ال��دس��ت��ور  م��ن  الثانية  امل���ادة 
الرئيسي  املصدر  اإلسالمية  الشريعة  يعد 
للتشريع من ناحية والعمل على دفع العمل 
الدعوي بشكل يقرب البالد ولو تدريجًيا من 

النموذج اإلسالمي النقي حسب وصفهم.
انتشار واسع

للتيار  ال��واس��ع  االنتشار  بشدة  الف��ًت��ا  وك��ان 
والسيما  امل��ص��ري��ة  ب��اجل��ام��ع��ات  ال��س��ل��ف��ي 
جامعة األزهر التي كانت حتظر أي نشاط 
ذي صبغة دينية، إال أن الالفت أن الطالب 
السلفيني بدؤوا يقومون بدور دعوي ملحوظ 
في صفوف الطالب، بل بدأت عناصر منهم 

للعمل في مجال الدعوة.

كثيًرا عن  يختلف  لم  ح��دث في مصر  وم��ا 
في  اإلسالمية  اجلماعات  كانت  وإن  تونس 
بفعل قدرتها على  وقوة  تنظيًما  أكثر  مصر 
السابق  النظام  م��ع  م��ع��اوي��ة«  »ش��ع��رة  إب��ق��اء 
الذي لم ينهج معها نهًجا استئصالًيا بعكس 

ما حدث مع النظام التونسي.
وبدا واضًحا أن اإلسالميني في تونس بدؤوا 
مرحلة جديدة حيث أوقفت حكومة الباجي 
ق��ائ��د ال��س��ب��س��ي رئ��ي��س احل��ك��وم��ة احلالية 
القوى  بحظر  اخل��اص��ة  اإلج�����راءات  جميع 
على  القيود  ورفعت  اإلسالمية  واألح���زاب 
وهو  مقراتها  بعض  إليها  وع��ادت  أنشطتها 
ما يشير لعهد جديد قد تستطيع معه هذه 
الهوية اإلسالمية للشعب  التيارات استعادة 
التونسي ونفض غبار ما يقرب من 50 عاًما 
من حصار الدعوة اإلسالمية خالل حقبتي 

بورقيبة وبن علي.
ومن املؤكد أن التحسن الواقع من جهة رفع 
الدعوي  والعمل  اإلس��الم��ي��ني  على  القيود 
اإلسالمي في كل من مصر وتونس سيتكرر 
ف��ي ح��ال��ة تخفيف قبضة  ب��ج��الء ووض����وح 
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��ج��ال ال��دع��وة في 
وال��ي��م��ن، خصوًصا  وليبيا  س��وري��ا  م��ن  ك��ل 

إسالميو تونس يحاولون نفض غبار عهد بن 
علي واستعادة هوية 

تونس اإلسالمية 

التيار السلفي أكبر 
املستفيدين وأنصاره 

يستعدون لدخول 
مرحلة جني الثمار
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مارست عصًفا  ال��دول  ه��ذه  من  عديًدا  أن 
بحق اإلسالميني سعًيا منها لتعزيز قبضتها 
املتحدة  للواليات  إرض���اء  أو  السلطة  على 

األمريكية.
خطاب واضح

املهدي  املختار  محمد  د.  ي��رى  جانبه  م��ن 
لتعاون  الشرعية  للجمعية  ال��ع��ام  الرئيس 
التطورات  أن  وال��س��ن��ة  ب��ال��ك��ت��اب  ال��ع��ام��ل��ني 
األخ��ي��رة ف��ي ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي تصب في 
صالح الدعوة اإلسالمية حيث ترفع القيود 
الفًتا  املاضية،  السنوات  طوال  عانتها  التي 
قبضة  وانتهاء  الطوارئ  حالة  إنهاء  أن  إلى 
واملراكز  امل��س��اج��د  ع��ل��ى  ال��غ��ل��ي��ظ��ة  األم����ن 
لإلسالميني  ف��رص��ة  أن  يعطي  اإلس��الم��ي��ة 

لتعويض ما عانوه طوال السنوات املاضية.
األمنية  األجهزة  تدخل  ك��ان  لقد  ويضيف: 
ب��ش��ك��ل س��اف��ر ف���ي ك���ل م���ا ي��خ��ص الدعوة 
اإلسالمية واملالحقات املستمرة للدعاة من 
اإلسالميني  مضاجع  أقضت  التي  القيود 
مع  التواصل  على  قدراتهم  م��ن  وأضعفت 
جماهيرهم في معظم أنحاء العالم العربي، 
بخطاب  اإلسالميني  توجه  أن  إل��ى  مشيًرا 
ديني واضح ال لبس فيه سيجعلهم قادرين 
من  الساحقة  الغالبية  م��ع  ال��ت��واص��ل  على 

ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��واق��ة ل��ن��ص��رة دينها 
الدور  احلنيف  ديننا  ليتبوأ  بقوة  والساعية 

الذي يليق به في مجتمعاتنا.
اخلالفات  تنحية  ب��ض��رورة  املهدي  وطالب 
بني اإلسالميني جانًبا خالل املرحلة القادمة 
دعوًيا  ق��وي  دور  أداء  في  جادين  كانوا  إذا 

وسياسًيا.
التحدي األهم في هذا اإلط��ار فيتمثل  أما 
في بقاء التنسيق بني القوى اإلسالمية دون 
والتباينات  اخلالفات  لعبت  حيث  املأمول، 
الشرعية فيما بينها دوًرا في التباعد بينهما 
ف��ي ال��س��اب��ق، إال أن األوض����اع ح��ال��ًي��ا تبدو 
مرشحة للتحسن وهو ما عكسه وجود حالة 
النفوذ  متنامي  السلفي  التيار  ب��ني  ت��واف��ق 
في مصر وجماعة اإلخوان املسلمني خالل 
االستفتاء األخير على التعديالت الدستورية 
ف���ي م���ص���ر؛ ح��ي��ث ع��ك��س دع����م الطرفني 
للتعديالت مخاوف من إمكانية أن تؤثر أي 
مواقف مغايرة على املادة الثانية من الدستور 
املصري اخلاص بوضع الشريعة اإلسالمية، 
بل خرجت إشارات من شخصيات من جميع 
بضرورة  تطالب  اإلسالمية  الطيف  أل���وان 
في  يصب  مب��ا  امل��واق��ف  وت��وح��ي��د  التنسيق 

صالح اإلسالميني.
غير أن هذا األمر قد يواجه صعوبات من 
بني  والشرعية  السياسية  التباينات  بينها 
ال��ط��رف��ني وح��ال��ة م��ن ع��دم الثقة ب��ني هذه 
املاضية بسبب  ال��س��ن��وات  ط��وال  األط���راف 

عديدة  قضايا  من  مختلفة  مواقف  تبنيها 
العنف  وم��س��ائ��ل حت���ض ع��ل��ى اس���ت���خ���دام 
ما  املسائل، وهو  للتغيير وغيرها من  كأداة 
شؤون  في  اخلبير  رش��وان  ضياء  د.  يعزوه 
مناخ  إلى سنوات من  اجلامعات اإلسالمية 
بالسلب على وجود  أث��ر  وال��ذي  الثقة  ع��دم 
ن��وع م��ن التنسيق خ��الل ه��ذه ال��س��ن��وات أو 
كان  بينهما  التعاون  أن  القادمة رغم  الفترة 
التعديالت  على  التصويت  خ��الل  واض��ًح��ا 

الدستورية.
وأضاف: رغم موقف ألوان الطيف اإلسالمي 
من لعب دور سياسي خالل املرحلة القادمة 
اإلسالميني  قد جتمع  هناك قضايا  أن  إال 
حت��ت مظلة واح����دة ف��ي ظ��ل س��ع��ي القوى 
لتوحيد  وال��ي��س��اري��ة  والعلمانية  الليبرالية 
اإلسالميني  على  سيفرض  بشكل  صفوفها 
البحث عن صيغة توافقية جتمعهم خلوض 
م��ع��رك��ة س��ي��اس��ي��ة ه���ي األه����م ف���ي حتديد 
يقتصر  ال  أم��ر  وه��و  اإلسالميني،  مستقبل 
على مصر وحدها بل قد يتكرر في عدد من 

الدول العربية.
القبضة  زوال  أن  إل���ى  رش����وان  د.  ول��ف��ت 
بعضهم  أنشطة  على  احلظر  ورف��ع  األمنية 
داخل  أرضيتهم  الستعادة  فرصة  يعطيهم 
البلدان العربية حيث مورست ضدهم حرب 
غير  األخيرة،  السنوات  طوال  عظام  طحن 
مع  بالتعامل  العرب  اإلسالميني  طالب  أنه 
هذه الفرصة بشكل ذكي وعدم استغالل ما 
يتمتعون به من ثقل إلزعاج اآلخر وتخويفه، 
ذلك  باعتبار  له  اطمئنان  رسالة  توجيه  بل 

يصب في صالح اجلميع.

التطورات األخيرة 
أطاحت بالقيود 
المفروضة على 
الدعوة اإلسالمية 
وأنهت تأميم 
المساجد 

املخاوف على املادة الثانية 
من الدستور املصري جمعت 

ألوان الطيف اإلسالمي 
رغم تباين موقفهم
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فلسطني 
ح�����رص�����ت 

على  احل�����رك�����ة 
الدين  ب����ني  ال����رب����ط 

اليهودي واللغة العبرية لترسيخ 
انتشرت  لذلك  اليهودية؛  والهوية  احلياة 
املواليد  يهودية على  ظاهرة إطالق أسماء 
»الشعب  الصهيونية  املقولة  م��ن  انطالقا 
تواصل  على  وللتأكيد  ال��واح��د«،  اليهودي 
اجليل اجلديد مع اجليل القدمي من اليهود، 
وفي اجتاه آخر وظفوا كذلك أسماء األعياد 
اليهودية  التاريخية  وامل��ن��اس��ب��ات  الدينية 
وأطلقوها على مسميات مواليدهم اجلدد. 
وتسرد د. سناء صبري في كتابها: »الهوية 
مسيرة   العبرية«  األعالم  وأسماء  اليهودية 
الصهيوني  ال��ك��ي��ان  ف��ي  املسميات  عبرنة 
الغاصب للتأكيد على الهوية اليهودية منذ 
قيام ما تسمى »دولة إسرائيل« على أرض 
مت  ح��ي��ث  1948؛  م��اي��و   15 ف��ي  فلسطني 
اإلعالن أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية 
السلطات  بذلت  ذل��ك  على  وب��ن��اء  للدولة، 
منط  تغيير  أج��ل  من  للغاية  كبيرة  جهودا 
في  بها  يتسمون  اليهود  كان  التي  األسماء 
أثناء شتاتهم؛ لكي يتماشى مع البعد الثقافي 
اللغة  واستخدام  الصهيونية  لأليديولوجية 
على  م��س��اع��داً  ع��ام��اًل  باعتبارها  العبرية 
التي  اليهودية  للجماعات  الثقافية  الوحدة 
جتمعت على أرض فلسطني بهدف تكوين 

إلى أن نستجمع الشجاعة لروايته كاماًل؟!
والكيان  الصهيونية  احل��رك��ة  أن  وال��واق��ع 
الغاصب جنحا في »َعبَْرنة« أكثر من 7000 
اسم ملواقع فلسطينية، منها أكثر من 5000 
األسماء  من  مئات  وع��دة  جغرافي،  موقع 
ملغتصبة  اسم   1000 من  وأكثر  التاريخية، 

يهودية. 
للتاريخ  اغ��ت��ص��اب  ه��و  إذاً  ي��ج��ري  ف��ال��ذي 
والرواية واحلقوق بعد أن اغتصبت األرض 
األمة  لتعي  ح��ي  مثال  وه��ذا  وامل��ق��دس��ات، 
حجم املؤامرة التي ما زالت مستمرة لسلب 
تاريخا  أصحابها  م��ن  وال��ق��دس  فلسطني 
وواقعا..  حسا  منهم  سلبت  مثلما  وت��راث��ا 
فاللص املغتصب كعادته يسيئه التذكير مبا 
سلبه وتنعم به، يعمل جاهدا على طمس كل 
احلقائق حول ما مت اغتصابه والكيفية التي 

سلكها في عملية السرقة!!
وفي اجتاه آخر ومنذ بداية مشروع احلركة 
الصهيونية في إقامة دولة يهودية على أرض 

ويرى »جدعون ليفي« أن دولة غطت بخراج 
»الكيرن كيميت« 416 قرية ضائعة وجدت 
في البالد مئات السنني، وال تترك عالمة 
تدل عليها، وال حتى الفتة، يجب في آخر 
ال  كله  التاريخ  ملواطنيها  تعطي  أن  األم��ر 
الكاتب  ويؤكد  منه«.  فقط  مختارة  فصوال 
التزوير بعد أن يستجمع –  أن احلل لهذا 
تقترح  »أن  الشجاعة:   – اليهودي  الكيان 
خطة تراث حقيقية - احلقيقة الكاملة- ال 
محو فصول تاريخية كاملة وال سحق تراث 
الضاربة  القدماء  العرب  من  البالد  أبناء 
مواطنيها  أك��ث��ر  م��ن  أك��ث��ر  فيها  ج��ذوره��م 
اليهود. ويتساءل »جدعون ليفي« : إذا كان 
ال��ع��ام 1948، فلماذا  ك��ل ش��يء ع���دالً ف��ي 
تراث  أيستطيع  احل��ق��ائ��ق؟  ونهمل  نخفي 
كان  وإذا  ال��ت��اري��خ؟  وج��ه  يغير  أن  دع��ائ��ي 
املاضي مشكاًل إلى هذا احلد، فرمبا ندعه 

ما الذي ال يخشاه 
قادة اليهود؟!

عيسى القدومي 

مقال  عنوان  هو  الفلسطينية«  الرواية  تخاف  تزال  ال  »إسرائيل 
للكاتب اليهودي »جدعون ليفي« في صحيفة هآرتس العبرية ، 
الذي وثق فيه أكذوبة »شعب بال أرض أتى أرضًا بال شعب« مؤكدًا 
سنة   60 من  وأكثر  الصهيونية  من  سنة   100 من  أكثر  وبعد  أنه 
والتنكر،  إلى اإلخفاء،  الدولة ال تزال إسرائيل حتتاج  من وجود 
والطمس على احلقائق والتغطية عليها، من أجل تسويغ وجودها؛ 

ال يوجد برهان أكبر من ذلك على عدم ثقتها بعدلها. 
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ال������دول������ة 
ال����ع����ب����ري����ة 

املنشودة .
سناء  د.  وت����ض����ي����ف 
ال��ع��دي��د من  ص��ب��ري أن: ه��ن��اك 
املهمة  واألدب���ي���ة  السياسية  الشخصيات 
مع  ت��ت��م��اش��ى  ل��ك��ي  اس��م��ه��ا  بتغيير  ق��ام��ت 
الثقافة العبرية اجلديدة بعد إنشاء الدولة، 
نذكر منها مثاًل: »دافيد جرين« الذي غير 
اسمه إلى »دافيد بن جوريون«، ومن أشهر 
األدباء نذكر مثاًل: »آحاد هاعام« الذي كان 
اسمه: »آشر تفي جينزبرج« و»بن جوريون« 
االسم األدبي املستعار الذي اتخذه »ميخا 
جوزيف بيرد يشفسكي«، و »أفنير كرميلي« 
االسم املستعار للكاتب »شراغاغفني«. مما 
األسماء  عبرنة  عملية  أن  يتضح   س��ب��ق، 
الثقافة  عناصر  من  عنصراً  تعد  األجنبية 
إطار  في  يأتي  االجت��اه  هذا  وأن  القومية، 

حتقيق الهوية القومية اليهودية.
اإلنترنت  شبكة  على  دراس���ة  نشرت  وق��د 
»عبرنة  بعنوان:   ، ط��وري«  »جدعون  كتبها 
إس��رائ��ي��ل كترجمة  ف���ي  األع�����الم  أس���م���اء 
أهمية  على  الدراسة  هذه  ركزت  ثقافية«، 
وضرورة  عبرية  بأسماء  امل��وال��ي��د  تسمية 
عبرنة أسماء اآلباء واألجداد، وتغيير ألقاب 
إلى  املهاجرون  التي جلبها معهم  العائالت 
إسرائيل ، واستبدال أسماء جديدة، تكون 

ع��ب��ري��ة األص����ل. ووص���ف ج��دع��ون طوري 
الظواهر  بأنها حتتوى إحدى  العملية  هذه 
البارزة لبلورة الثقافة العبرية اجلديدة في 

إسرائيل«.
التي جتتاح  العلمنة  مسارات  من  فبالرغم 
املجتمع اإلسرائيلي، وتؤثر على فكر اليهود، 
فإننا جند أن االجتاه العلماني نفسه ينادي 
بضرورة االرتباط بالتراث الثقافي للشعب 
اليهودي، وأنه نوع من أنواع إبداعات األدب 

الشعبي والتراث اليهودي. 
والعبرنة  ال��ت��ه��وي��د  ح���م���الت  وت���واص���ل���ت 
إذ  أي��ض��ا؛  التعليم  جبهة  على  والصهينة 
»جدعون  اإلسرائيلي  التعليم  وزي��ر  أص��در 
ب��إل��زام ط���الب املؤسسات  ق����رارا  س��اع��ر« 
األكادميية العليا، بزيارة ما أسماها األماكن 
التراثية اليهودية في القدس وأنحاء الضفة 

لتعرفها وفهمها.
السابقة  الصهيونية  التعليم  وزي��رة  وكانت 
»ليمور لبنات« أطلقت هجوما على الرواية 
العربية باسم« خطة املائة مصطلح لتعليم 
العام  مطلع  ف��ي  ذل��ك  وك��ان  الصهيونية«، 
اخلطة  ت��ل��ك  وم��ض��م��ون  2005م،  احل��ال��ي 
التربوية التعليمية كما زعموا أنها تهدف إلى 
تعميق الصهيونية والدميوقراطية والتراث 
ف��ي »إسرائيل«،  امل���دارس  ال��ي��ه��ودي داخ��ل 
التي جرى تعميمها على  واشتملت اخلطة 
املدارس اليهودية مبا فيها املدارس العربية 
هناك على مائة مصطلح تشرح أهم وأبرز 
األحداث املتعلقة بالصراع عبر مصطلحات 

ة  كز مر
م��������وج��������ه��������ة 

وم��ع��س��ك��رة ص��ه��ي��ون��ي��ا م��ث��ل : 
»إعالن قيام إسرائيل« و»أنواع االستيطان« 
هرتسل«  زئيف  »وبنيامني  كوهني«  و»إيلي 
و»جيش الدفاع« و»حروب إسرائيل« و»حوماه 
و»زئيف  وال���ب���رج«  ال��س��ور  أي   - وم��ج��دال 
جابوتنسكي« و»محاكمة ايخمان«وكذلك عن 
قيام  قبل  الصهيونية  العسكرية  »املنظمات 
اليهودية  »الهجرات  وعن  الغاصب«  الكيان 
قبل قيام الدولة«و »وعد بلفور«و«يد فشيم 
حكومة  كانت  كما  احملرقة«،  أو  الكارثة   -
بتعليم«تراث  اتخذت قبلها قرارا  االحتالل 
فضاًل  العربية  امل���دارس  في  زئيفي«أيضا 

عن اليهودية .
ومع كل تلك املؤسسات العاملة على تزوير 
التاريخ، وتغيير املسميات ، واختراع التراث 
حتى   ، املصطلحات  وس���ك  وامل��ق��دس��ات، 
أسماؤهم الشخصية لم تسلم من التبديل 
العبرنة  م��ش��روع  م��ع  لتتوافق  والتحسني، 
الذي انتهجوه، ليصنعوا رابطاً بهذه األرض، 
إال أن الناظر حلالهم وجهدهم يتعجب من 
مستوى اخلداع الذي ميارسونه، ونتساءل : 
ما مصير شتات اليهود في فلسطني حينما 
ينالهم - سونامي - يقتلع وجودهم من تلك 
األرض املباركة؟ هل يبقى لهم تراث وتاريخ 
ومسميات، أم يعودون لثقافتهم وارتباطاتهم 
ساند(  )شلومو  أك��ده  م��ا  وه��ذا  األصلية؟ 
بأن  اليهودي«  الشعب  »اخ��ت��راع  كتابه  في 
العالم ال  أنحاء  اليهودي في  الشعب  أبناء 
العبرية،  يكتبون  أو  يقرؤون  وال  يتحدثون 
الريفي  أو  املشهد احلضري  يهضمون  وال 
ي��ع��ي��ش��ون مباشرة  أن��ه��م ال  ك��م��ا  ل��ل��م��ك��ان، 
انقسامات وهموم وأف��راح وأت��راح املجتمع 

اإلسرائيلي.

فاللص املغتصب كعادته 
يسيئه التذكير مبا سلبه 

وتنعم به، يعمل جاهدا على 
طمس كل احلقائق حول ما مت 
اغتصابه والكيفية التي سلكها 

في عملية السرقة!!
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أغلب  ول��ك��ون  م��ع��ه��ا،  تتعامل  ال��ت��ي  ال��ث��ري��ة 
أرقى  ف��ي  دراس��ات��ه��م  يتابعون  متخرجيها 
يعودوا  أن  قبل  بفرنسا  واجلامعات  املعاهد 

ليشغلوا مناصب عليا بالبالد.
أهداف املدارس األجنبية

ويؤكد القائمون على هذه املؤسسة األجنبية 
التربوية  وتوجهاتها  برامجها  أن  باملغرب 
التربية  وزارة  ت��وج��ه��ات  وت���واف���ق  حت��ت��رم 
هي  الفرنسية  اللغة  وأن  بفرنسا،  الوطنية 
العمل  ولغة  واألول��ى  الرئيسة  التواصل  لغة 

والثقافة.
الفرنسية  التعليمية  املؤسسة  هذه  وتسعى  
لتحقيق أربعة أهداف؛ أولها تطوير قدرات 
التالميذ في اللغة الفرنسية، والثاني تيسير 
ال��ل��غ��ة م��ن ط���رف العاملني  ل��ه��ذه  ال��ت��ع��ل��ي��م 
باملدرسة غير الناطقني بالفرنسية، والهدف 
والتظاهرات  األنشطة  تكثيف  ه��و  الثالث 
مع  ب��ش��راك��ة  ب��امل��ؤس��س��ة  املُ��ن��ظ��م��ة  الثقافية 
مؤسسات أخرى، أما الهدف الرابع فيتمثل 
ف��ي نشر امل��ع��رف��ة ب��ال��ب��رام��ج وال��غ��اي��ات من 

التعليم الفرنسي املتطور.
ويرد القائمون على هذه املؤسسة الفرنسية 

احلماية الفرنسية على البالد.
)ليوطي وديكارت(

الفرنسية  التعليمية  املؤسسات  أشهر  ومن 
ب��امل��غ��رب م��درس��ة )ل��ي��وط��ي( مب��دي��ن��ة الدار 
البيضاء ومدرسة )ديكارت( الشهيرة مبدينة 
بذلك  )ليوطي(  مؤسسة  وسميت  ال��رب��اط. 
االسم  نسبة إلى اجلنرال الفرنسي ليوطي 
أول  منصب  يشغل  ك��ان  ال���ذي   Lyautey

مقيم عام إبان استعمار فرنسا للبالد.
الفيلسوف  إلى  نسبة  )ديكارت(،  ثانوية  أما 
فتوجد  دي��ك��ارت،  رينيه  املشهور   الفرنسي 
الرباط،  بالعاصمة  األحياء  أرق��ى  أحد  في 
وهو حي أكدال، وال يدرس فيها سوى أبناء 
كبار  موظفني  أب��ن��اء  م��ن  امل��ي��س��ورة  الطبقة 

وذوي نفوذ وأبناء وزراء وأغنياء وسفراء.
وت��أس��س��ت م��درس��ة دي��ك��ارت ب��ال��رب��اط عام 
1963، وحتظى باستقاللية مالية في تسيير 
ميزانيتها، مع تبعية لوكالة التعليم الفرنسي 

باخلارج.
وتضم ثانوية ديكارت  أسالك التعليم ابتداء 
واشتهرت  ال��ب��اك��ال��وري��ا،  إل��ى  احلضانة  م��ن 
كثيرا بسبب طبيعة املنتسبني إليها والطبقة 

حضن املدارس الفرنسية
باملغرب  الفرنسية  امل���دارس  ه��ذه  وت��رع��ى   
تنظم  التي  باخلارج  الفرنسي  التعليم  وكالة 
تعليمية تنظيميا  وتشرف على 23 مؤسسة 
الدولي  اجلامعي  املكتب  وأيضا  وقانونيا، 
مؤسسات  ستة  على  ب���دوره  ي��ش��رف  ال���ذي 

فرنسية باملغرب.
املدارس  انتشار  مغاربة  مراقبون  ويفسر  
مدارس  أية  من  أكثر  املغرب  في  الفرنسية 
الفرنسي  االستعمار  بتبعات  أخرى  أجنبية 
فاندحر  ع��دي��دة،  سنوات  دام  ال��ذي  للبالد 
الشعب  ن���ض���ال  ب��ع��د  االس���ت���ع���م���ار وخ�����رج 

وامللك..
 لكنه ع��اد م��ن ال��ن��اف��ذة م��ن خ��الل تكريس 
اللغة  ودع���م  واالس���ت���الب  لفرنسا  التبعية 
والفكرية  الثقافية  املظاهر  وكل  الفرنسية 
هذه  مثل  تشجع  التي  فرنسا  من  القادمة 
األوضاع من أجل إبقاء يدها مبسوطة ولو 
كانت  ال��ت��ي  ال��ب��الد  ف��ي  مباشر  غير  بشكل 
حتتلها إما مباشرة أو عن طريق ما يسمى 
باحلماية الفرنسية؛ وهو األمر الذي حدث 
تطبيق  بداية  تاريخ   1912 ع��ام  املغرب  مع 

حسن األشرف ـ الرباط

أكثر من 25 ألف تلميذ هو عدد التالميذ والطلبة الذين يدرسون 
الفرنسية  للبعثات  التابعة  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  في 
باملغرب، التي باتت تنتشر في الكثير من املدن الكبرى مثل الرباط 

والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وأكادير وغيرها.
مغاربة  منهم   ٪ حوالي60  التالميذ  من  اآلالف  هذه  ضمن  ومن 
الباقية  والنسبة  وأقسامه،  التعليم  أطوار  مختلف  في  يدرسون 
البعثات  ضمن  املغرب  في  يدرسون  وأجانب  فرنسيون  تالميذ 

األجنبية املقيمة بالبالد.

ظاهرة المدارس األجنبية 
في المغرب.. تبعية وتغريب
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بأنها  يتهمها  م��ن  ع��ل��ى  ب��امل��غ��رب  ال��ع��ري��ق��ة 
و)فرنسة( املغاربة  التالميذ  لتغريب  وسيلة 
النشء واألجيال املغربية، يردون بأن برامج 
املدرسة تتضمن اللغة العربية بوصفه مكوناً 
رئيسياً من مقررات التعليم بالثانوية، وذلك 
الدولية«    من خالل اعتمادها على »الشعبة 
لفائدة  عربي   � فرنسي  لغوية:  »بازدواجية 
حوالي 50 تلميذا في املستويات النهائية من 

كل سنة دراسية.
أسباب االختيار

ويدافع أولياء أمور التالميذ الذين اختاروا 
ألبنائهم االنتساب إلى هذه املدارس األجنبية 
باملغرب عنها بكونها تتميز  مبستواها العالي 
مع  مقارنة  وتعليميا  وتربويا  »بيداغوجيا« 

مستوى املدارس العمومية وحتى اخلاصة.
ويرى هؤالء أن الدراسة في مدارس البعثات 
باملغرب  منها  الفرنسية  والسيما  األجنبية 
ه���ي اس��ت��ث��م��ار م���ن أج���ل م��س��ت��ق��ب��ل أفضل 
بها  ي���درس  م��ن  أغ��ل��ب  أن  باعتبار  للطلبة، 
راقية سواء  ووظائف  مناصب  على  يحصل 
فرنسا  في  حتى  أو  املغربي  املجتمع  داخ��ل 
وكندا وغيرهما من قبيل املهندسني ورجال 

األعمال ومسيري شركات كبرى..إلخ.. وأن 
املدارس  طلبة  يتلقاه   ال��ذي  التعليم  طبيعة 
الفرنسية يفوق جودة التعليم املغربي وينحو 
داخل  املتبعة  املعايير  لكون  العاملية  إلى  به 

هذه املؤسسات معايير دولية.
االختيار   ه��ذا  مثل  عن  املدافعون  ويستدل 
أي��ض��ا ب��أس��م��اء ت��ق��ل��دت م��ن��اص��ب وزاري����ة 
مرموقة في احلكومة بأنها درست في ثانوية 
)ديكارت( على سبيل املثال، ومن بينهم وزير 
بن موسى وبعض  إدري��س  السابق  الداخلية 

زمالئه في احلكومة املغربية.
املدارس  ف��ي  بالتعليم  املتشبثون  ويضيف 
امل��ؤس��س��ات ال تعاني  ب���أن ه���ذه  األج��ن��ب��ي��ة 
التجهيزات  ون���ق���ص  ال��ت��س��ي��ي��ر  م��ش��ك��الت 
وضعف املوارد البشرية واملادية مثل ما هو 
حاصل في املدارس العمومية العادية، التي 
وأساتذة  فيها من معلمني  العاملون  يضرب 
إض���راب���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة م��ت��زاي��دة ك��ل فترة 
األمر  واملادية؛  املعنوية  بحقوقهم  للمطالبة 
وهو  للدراسة،  ال��ع��ادي  السير  يربك  ال��ذي 
ال��وض��ع ال���ذي ال ي��وج��د مت��ام��ا ف��ي مدارس 

البعثات األجنبية.
تبعية وتباه اجتماعي

األجنبية  امل�����دارس  ل��ه��ذه  امل��ن��ت��ق��دي��ن  ل��ك��ن 
باملغرب لهم حججهم أيضا، فهم يرون بأن 
الثقافية  التبعية  ت��ك��رس  امل��ؤس��س��ات  ه��ذه 
تركت  ال��دول��ة  ه���ذه  وأن  خ��اص��ة،  لفرنسا 
خ���الل مؤسساتها  م��ن  اس��ت��ع��م��اره��ا  ب��ق��اي��ا 
من  يلحقها  وما  الفرنسية  اللغة  تنشر  التي 
وسط  فرنسية  وح��ض��ارة  وأنشطة  ع���ادات 
أبناء املغاربة ممن استُلبوا وانخدعوا ببريق 

فرنسا وتقدمها.
أم��ا ال��ق��ول ب��أن ه��ذه امل����دارس تهتم أيضا 
باللغة العربية فيرد عليه بعض املطلعني على 
برامج هذه املؤسسات التعليمية بكونه مجرد 

ذر للرماد في العيون، وأن العربية يتيمة في 
سياق تعليمي ال يتعامل إال بالفرنسية، وأن 
العربية فيه لغة مهملة جدا وال تأثير لها في 

نتائج التلميذ.
ويرى بعضهم أن احلديث عن تخريج ديكارت 
مرموقة  م��ن��اص��ب  حت��ت��ل  علمية  ل��ك��ف��اءات 
بخالف املدرسة العمومية  هو حديث بعيد 
العمومية  امل��درس��ة  إن  حيث  احلقيقة؛  عن 
السابق  والسفير  اإلعالمي  وف��ق   � باملغرب 
العربي املساري �  تعد مدرسة ناجحة وأنها 
هي من خرجت للمغرب كفاءات مشهودا لها 
بالتفوق والنجاح الباهر،  مستدال باملتفوقني 
مثال؛  الطب  بكلية  االلتحاق  مباريات  ف��ي 
إذ إن أصحاب املراكز األول��ى هم من أبناء 
األستاذة  أغلب  أن  كما  العمومية،  املدرسة 
امل��ب��رزي��ن ف��ي ال��ك��ل��ي��ات وامل�����دارس ه��م من 
املنتسبني لهذه املدارس العمومية وليس إلى 
)اللة  األميرة  مثل حالة  األجنبية،  امل��دارس 
التي  ال��س��ادس  محمد  امللك  قرينة  سلمى( 
تعد مهندسة إعالميات متفوقة، فقد درست 

في مدارس عمومية.
أستاذ  بن حمو  الدكتور  مثال  وأيضا هناك 
ال���ذي اختارته  ال��ب��ي��ض��اء  ب��ال��دار  ال��ف��ي��زي��اء 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  أكبر اجل��ام��ع��ات  إح��دى 
من بني أفضل 100 شخصية علمية مشهود 
ل��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة ال��ك��ب��ي��رة ف��ي م��ج��ال العلوم 

الفيزيائية.
أبنائها  تسجيل  على  الغنية  األس��ر  وتُقبل 
في مدارس البعثات الفرنسية باملغرب دون 
أبناء األسر الفقيرة لكون التعليم فيها باهظ 
فيها  التعليم  يتطلب  عما  فضال  التكلفة، 
من مصاريف مرتفعة بحكم أن نسبة كبيرة 
ممن يدرسون فيها هم أبناء السفراء وكبار 
موظفي البعثات األجنبية الرسمية باملغرب.

وص���ارت ال��دراس��ة ف��ي ثانوية دي��ك��ارت، أو 
غيرها من أشهر املدارس األجنبية بالبالد، 
الغنية  األس��ر  بني  للتفاخر  اجتماعية  قيمة 
أو  ابنها  ب��أن  تفتخر  أس��رة  وامل��وس��رة، فكل 
االلتحاق  قبل  »دي��ك��ارت«  في  درس��ت  ابنتها 
مصدرا  ذل��ك  وأض��ح��ى  ف��رن��س��ا،  بجامعات 
من مصادر  تفاخرها وتباهيها االجتماعي 

الطبقي.

املدارس األجنبية تكرس 
التبعية الثقافية لفرنسا 
وتنشر احلضارة الفرنسية 

وعاداتها وسط املغاربة
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الرياسة  بدرجة  الرجل  امتياز  مقابلة  في 
بأن  السليم،  والتوجيه  احلكيمة  الشورية 
بيت  ف��ي  الداخلية  اململكة  رئيسة  جعلها 
بداخلها من  وما  األولى  واملدرسة  الزوجية 
رع��اي��ة ف��ق��ال عليه ال��ص��اة وال��س��ام: ».. 
واملرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها..« من حديث البخاري. كما جعل لها 
األولوية واألفضلية في مقام البر واإلحسان 
الله  رس��ول  ُسئل  فقد  والتلطف،  واملعروف 
يا  الناس بحسن صحابتي  أح��ق  »م��ن   :[
رسول الله؟ فقال: »أمك« قال: ثم من؟ قال: 
»أم��ك« ق��ال: ثم من؟ ق��ال: »أم��ك« ق��ال: ثم 
من؟ قال: »أبوك« وفي رواية صحيحة لرجل 
آخ��ر: من أب��ر؟ ق��ال: »أم��ك« ق��ال: من من؟ 
قال: »أم��ك« قال: ثم من؟ قال: »أب��وك« ثم 

األقرب فاألقرب«.
وس��ب��ب ه���ذا االم��ت��ي��از اخل����اص، إمن���ا هي 
األب  ع���ن  األم  ب��ه��ا  ان���ف���ردت  ال��ت��ي  اآلالم 
واحلضانة  والفطام  وال��وض��ع،  احلمل  ف��ي 

للرجولة  وتهيئتهم  التقاليد،  وأكرم  العادات 
لنا  لتخرج  األب��ط��ال  منهم  وتصنع  والكفاح 
النوابغ وق���ادة األم��ة واألوط����ان، وه��ي بعد 
شريكة الرجل في احلياة الزوجية والشؤون 
ورسالتها،  بأمومتها  الائقة  االجتماعية 
للرجل؛  ولئن جعل اإلس��ام رياسة األس��رة 
السليمة.  فذلك نظام اقتضته نظم احلياة 
بها  اختص  التي  ال��درج��ة  تلك  أن  وال��واق��ع 
والتوجيه  الشورى  رياسة  هي  إمن��ا  الرجل 
احلكيم السليم العادل ال رياسة االستبداد 
أو الظلم واإلعنات. لكن اإلسام قد عوضها 
ع��ن ذل��ك خ��ي��را، وأع��ط��اه��ا ام��ت��ي��ازا خاصا 

أما املرأة بوصفها أماً في اإلسام فلها غاية 
وفضل  جليل  وش��أن  ممتاز  ومركز  خاصة 
خطيرة،  ورس��ال��ة  سامية  ووظ��ي��ف��ة  عظيم 
والقدوة  اخل���ال���دة  األول����ى  امل���درس���ة  ف��ه��ي 
امل��ب��اش��رة امل��ازم��ة ال��دائ��ب��ة، وه��ي لألسرة 
أساس  هي  واألس���رة  للجسم.  القلب  مثال 
السامية،  الطبيعية  ووظيفتها  امل��ج��ت��م��ع، 
ف��ه��ي األم���وم���ة امل��ق��دس��ة إلجن���اب األوالد، 
في  املمتازة  واملشاركة  األط��ف��ال،  وحضانة 
حفظ النوع البشري، أما رسالتها اخلطيرة 
األوالد  وتنشئة  األطفال  رعاية  في  فتتمثل 
ت��ن��ش��ئ��ة ص��احل��ة وت��ع��وي��ده��م ع��ل��ى أحسن 

محمد احلسيني السحرتي

السنة  ف���ي  ي����وم  واألس������رة  ل����أم  ك����ان  إذا 
فيه  بتكرميها  يحتفلون  األج��ان��ب  عند 
ما تفكك من  ابتدعوه ليجبروا  وهو يوم 
أسرهم، فإن لنا نحن املسلمن 365 يوما، 
وف��ي كل ي��وم خمس م��رات حسب الصالة 
امل��ف��روض��ة، ف��ت��ك��ون ن��س��ب��ة ت��ك��رمي��ن��ا إلى 
في  تعالى  لقوله  ضعفا   1825 تكرميهم 
س��ورة اإلس���راء: }وقضى رب��ك أال تعبدوا 
إال إي���اه وب��ال��وال��دي��ن إح��س��ان��ا إم��ا يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل 
لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا{.

مكانة األم في اإلسالم
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األولى،  والتنشئة  وامل��ع��اجل��ة،  وال��ت��م��ري��ض 
ولذلك نوه بذلك القرآن العظيم وأشاد بتلك 
املجهودات املضنية التي تتطلب نهاية احلنّو 
والصبر واجللد فقال الله تعالى: }ووصينا 
اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامني أن اشكر لي ولوالديك 

إلي املصير{ )لقمان: 14(.
الرحمة ورسول اإلنسانية ]:  نبي  ويقول 
امل���رأة قد  ف��إن  بالنساء خ��ي��را  »اس��ت��وص��وا 
الضلع  في  ما  أع��وج  وإن  خلقت من ضلع، 
أعاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته 
خيرا«،  بالنساء  فاستوصوا  أع��وج  ي��زل  لم 
ويقول ]: »ورغ��م أن��ف رج��ل أدرك عنده 
أبويه فلم يدخاه اجلنة«، ويقول ]: »أكمل 
وخياركم  خلقا،  أحسنهم  إمي��ان��ا  املؤمنني 
خياركم لنسائهم« وفي رواية »أكمل املؤمنني 

إميانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله«.
وإن في سيرة »اخلنساء« الشاعرة ما يشرف 
اإلس����ام وامل��س��ل��م��ني ون��س��اء ال��ع��رب على 

اخلصوص حني حترض أوالدها على القتال 
واجلهاد في سبيل الله تعالى، وكيف كانت 
ابن شهيد،  لها  مات  كلما  وتصبر  حتتسب 
ولله تعالى درها حني مات ولدها الثالث في 
سبيل الله تعالى فقالت: »احلمد لله الذي 
أبي  بنت  »أسماء«  أما  بشهادتهم«،  أكرمني 
إليها  فانظر  النطاقني«  ب���»ذات  امللقبة  بكر 
بن  عبدالله  ولدها  تُقبِّل  الكرمي حني  أخي 
الزبير بني عينيه وتودعه وتقول: سر على 
سلكه  ال��ذي  الطريق  إن��ه  فوالله  طريقك، 
األنصار  جوانبه  على  واستشهد  النبي]، 
واملهاجرون« فقال لها: ولكن يا أماه: أخشى 
»يا  فقالت:  أمية؟  بني  غلمان  بي  ميّثل  أن 
ولدي ال يضير الشاة سلخها بعد ذبحها«! 
جاله  ج��ل  الله  سبيل  ف��ي  استشهد  حتى 

واحلق.
أماً  بوصفها  امل��رأة  مكانة  أمثلة  أروع  وم��ن 
وأج����ل م��ع��ان��ي ال��ت��ك��رمي ف��ي ظ��ل اإلسام 
إجارة  ح��ق  أعطاها  أن  السامية  وم��ب��ادئ��ه 
املكروه  م���ن  اخل���ائ���ف  وت���أم���ني  ال���اج���ئ 
واالعتداء عليه، فإذا أعطت املرأة املسلمة 
من جلأ إليها مستجيرا بها مستأمنا إياها 
ن��اف��ذ ومحترم  ف��إن عقدها  وإج����ارة  أم��ان��ا 
لدى جميع املسلمني، ولو كان املستجير بها 
مخالفا لنا في الدين والعقيدة، ما لم يكن 
حربيا، فا يجوز ألحد من املسلمني كائنا 
من كان أن ينقض ما أبرمت من عقد وعهد 
أو يعرض له بسوء، فهاهي ذي السيدة أم 
هانئ رضي الله تعالى عنها، حني أتت النبي 
] حتدثه عمن استجار بها فأجارته، فما 

قائا:  صنيعها  أق���ر  أن  إال   [ م��ن��ه  ك���ان 
»أجرنا من أجرت يا أم هانئ«.

وكما أعطى اإلسام للمرأة كأم حق اإلجارة 
النقد  حق  أعطاها  كذلك  للغير  والتأمني 
العام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر مثل 
الرجال: فهاهو ذا عمر بن اخلطاب[ كان 
يخطب فوق املنبر، وينهى الناس بشدة عن 
املغاالة في مهور النساء للزواج، فإذا بامرأة 
م��ن املسجد  األخ��ي��رة  الصفوف  ف��ي  ك��ان��ت 
وراء الرجال تنقده وتذكره بقول الله تبارك 
وتعالى قائلة له: أين أنت يا عمر من قول 
استبدال  أردمت  }وإن  وتعالى:  تبارك  الله 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فا 
وإثما  بهتانا  أتأخذونه  شيئا  منه  ت��أخ��ذوا 
بعضكم  أفضى  وقد  تأخذونه  وكيف  مبينا 
غليظا{؟  ميثاقا  منكم  وأخ��ذن  بعض  إل��ى 
وام���رأة أصابت«  »رج��ل أخطأ  ف��ق��ال[: 
وزاد في رواية: »كل الناس أفقه من عمر«.

وبعد فإن الله استمع به لشكوى امرأة هي 
فوق  م��ن  لها  واس��ت��ج��اب  ثعلبة  بنت  خ��ول��ة 
سبع سموات، يقول تعالى: }قد سمع الله 
قول التي جتادلك في زوجها وتشتكي إلى 
سميع  الله  إن  حتاوركما  يسمع  والله  الله 
بواسطة  السام  يرسل  الله  وإن  بصير{، 
خديجة  السيدة  إل��ى  السام  عليه  جبريل 
زوج رسول الله ] ويبلغها الرسول الكرمي 
به، فيقول: »إن الله يقرئك السام فتقول: 
إن الله هو السام ومنه السام وعليك يا 

رسول الله وعلى جبريل السام«.
عنايته  وتلك  شأنه  وه��ذا  ديننا  ف��إن  وبعد 
احلق،  الله  دي��ن  لهو  ك��أم،  للمرأة  وتكرميه 
اإلنسانية  دي���ن  ال��س��ل��ي��م��ة،  ال��ف��ط��رة  دي���ن 
ارتضاه  ال��ذي  اإلس��ام  دي��ن  هو  والرحمة، 
الله رب العاملني خلير أمة أخرجت للناس، 
األم في ظل  إليها  التي وصلت  املنزلة  وإن 
السيل،  عنها  ينحدر  منزلة  أسمى  اإلسام 

وال يرتقي إليها الطير.
إنه لهو اإلسام احلنيف الذي ارتضاه الله 

تعالى للبشرية جمعاء.

إن في سيرة »اخلنساء« 
الشاعرة ما يشرف اإلسالم 

واملسلمن ونساء العرب 
على اخلصوص حن 

حترض أوالدها على القتال 
واجلهاد في سبيل الله



 صحتك
تهمنا
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وقد بلغت مكانة التمر عند العرب مبلغا عظيما حتى 
تغنى به الشعراء.. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

طعام الفقير وحلوى الغني
وزاد املسافر واملغترب

التمر في القرآن والسنة
وصف الله عز وجل ثمرات النخيل بالرزق احلسن 
النخيل واألعناب  تعالى: }ومن ثمرات  في قوله 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك آلية 
لقوم يعقلون{ )النحل: 67(، وقال تعالى: }وهو 
معروشات  وغير  م��ع��روش��ات  جنات  أنشأ  ال��ذي 
والرمان  والزيتون  أكله  مختلفا  وال���زرع  والنخل 
متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر..{ 
)األنعام: 141( وقد جاء في السنة النبوية املطهرة 
كثير من األحاديث التي تبني أهمية التمر وفوائده 
مالك  بن  أنس  فعن  لإلنسان،  والصحية  الطبية 
[ قال: »كان الرسول ] يفطر على رطبات 
فتمرات..«  رطبات  تكن  لم  ف��إن  يصلي،  أن  قبل 

رواه أبوداود والترمذي، وحث النبي ] املسلمني 
على تناول التمر واإلفطار عليه للصائمني ملا فيه 
من منافع وفوائد، فعن سليمان بن عامر الضبي 
أحدكم  أف��ط��ر  »إذا  ق���ال:  ال��ن��ب��ي ]  ع��ن   ]
فليفطر على متر فإنه بركة« رواه الترمذي وابن 
التمر،  النفساء  بإطعام  أوص��ى ]  كما  خزمية، 
البتول حني ول��دت عيسى  مل��رمي  ك��ان طعاما  كما 
أبي  ب��ن  عبدالله  أن��ه ] حّنك  ثبت  وق��د   ،\
طلحة األنصاري بعد والدته مباشرة حيث أرسلته 
أنس  أخيه  مع  ملحان  بنت  سهلة  الرميساء  أم��ه 

التمـــر منجــم الفـوائــد
علماء التغذية أكدوا أن اإلنسان يستطيع العيش على التمر 

أليام عدة متواصلة دون أن تظهر عليه أعراض سوء التغذية

بقلم: ممدوح إبراهيم الطنطاوي

يحرص كثير من املسلمن في شتى بقاع األرض على تناول التمر في 
العام، وهو من عادات  أي وقت آخر من  أكثر من  املبارك  شهر رمضان 
في  يفطر   [ النبي  كان  وقد  العربي،  اخلليج  منطقة  في  الضيافة 
رمضان على مترات.. وقد أثبت العلم احلديث أن التمر يحتوي على 
للتمر  أن  كما  غيره،  أخرى  ثمرة  في  جتمعها  يندر  أساسية  مركبات 

قيمة اقتصادية كبيرة جديرة باالعتبار.

للنبي ] فأسماه »عبدالله« ثم حّنكه  بن مالك 
بتمرات فصارت سنة نبوية كرمية.

القيمة الغذائية للتمر
ال��ت��م��ر م��ن أغ��ن��ى ال��ث��م��ار ب��امل��رك��ب��ات األساسية 
والسكريات،  واملعادن  والبروتينات  كالفيتامينات 
جلسم  ال��ازم��ة  الغذائية  العناصر  من  وغيرها 
اإلنسان  أن  التغذية  أكد علماء  وقد  اإلن��س��ان... 
متواصلة  أي��ام  لعدة  التمر  على  العيش  يستطيع 
دون أن تظهر عليه أعراض سوء التغذية، بل أكد 
كما  األنيميا..  في عاج  يفيد  التمر  أن  األطباء 
حتتوي ثمار التمر على الكربوهيدرات واألحماض 
األمينية والدهون والسليلوز، وتبلغ قيمة سعراته 
احلرارية في الكيلو غرام الواحد حوالي )2500-
السكريات  نسبة  وتبلغ  ح����راري،  سعر   )3000

والمذاهب

أثبت العلم الحديث أن 
التمر يحتوي على مركبات 
أساسية يندر تجمعها في 

ثمرة أخرى غيره 
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فصل في َهْدي النبي ] في التداوي واألمر به 
ف��ك��ان م��ن َه��ْدِي��ه ] ف��ع��ُل ال��ت��داوي في 
نفسه، واألم���ُر ب��ه مل��ن أص��اب��ه م��رض من 
أهله وأصحابه، ولكن لم يكن ِمن َهْديه 
وال َهْدي أصحابه استعماُل هذه األدوية 
بة التي تسمى »أقرباذين«، بل كان  املرَكّ
أضاُفوا  ورمبا  باملفردات،  أدويتهم  غالُب 
َسْورته،  َيْكِسر  أو  يعاونه،  ما  املفرد  إلى 
ع��ل��ى اختالف  اأُلمم  ِط����ِبّ  غ��ال��ُب  وه���ذا 
����رك، وأه���ل  أج��ن��اِس��ه��ا م���ن ال���ع���رب وال����ُتّ

باملركبات  ُعني  وإمن��ا  قاطبًة،  ال��ب��وادي 
ال����روُم وال��ي��ون��ان��ي��ون، وأك��ث��ُر ِط���ِبّ الهند 

باملفردات.
أن��ه متى أمكن  وق��د اتفق األط��ب��اء على 
ال���ت���داوي ب��ال��غ��ذاء ال ُي���ْع���َدل ع��ن��ه إلى 
ُيْعَدل  ال  بالبسيط  أمكن  ومتى  ال��دواء، 

ب.  عنه إلى املرَكّ
دف���ع���ه  ع���ل���ى  ق������در  داء  وك������ل  ق�����ال�����وا: 
ب��األغ��ذي��ة واحِل��م��ي��ة، ل��م ُي��ح��اَوْل دفعه 

للطبيب  ينبغي  وال  ق��ال��وا:  ب���األدوي���ة؛ 
ال���دواء  ف����إَنّ  األدوي�����ة؛  ي��ول��َع بسقي  أن 
أو  ��ل��ه،  ُي��ح��ِلّ داًء  ال��ب��دن  ف��ي  ل��م يجد  إذا 
وجد داًء ال ُيوافقه، أو وجد ما ُيوافقه 
ث  أو كيفيته، تشَبّ فزادت كميتُه عليه، 
التجاِرب  وأرب���اُب  بها،  وعبث  بالصحة، 
هم باملفردات غالبًا، وهم  من األطباء ِطُبّ

أحد ِفَرق الطِبّ الثالث.
الطب النبوي – ابن قيم اجلوزية

سريعة  احل��رة  بالسكاكر  غني  فهو   ٪70 حوالي 
سكر  مثل  الغذائي  التمثيل  وسهلة  االمتصاص 
)الغلوكوز(،  العنب  وسكر  )ال��س��ك��روز(،  القصب 
وسكر الفاكهة )الليكوز(،  وهي تساعد على منح 
البول  احلرارة للجسم وتسهم بفاعلية في إدرار 

وغسل الكلى وتنظيف الكبد.
التمر عالج ودواء

قيمة  له  فإن  كثيرة  فوائد غذائية  للتمر  أن  كما 
فالتمر  ج��م��ة،  طبية  وف��وائ��د  عظيمة  ع��اج��ي��ة 
يعمل  ال���ذي  »البيتوسني«  ه��رم��ون  على  يحتوي 
على انقباض األوعية الدموية في الرحم فيقويه 
وقد  ال����والدة،  عقب  النزيف  كمية  م��ن  ويخفف 
صدق الله العظيم إذ يقول تعالى: }وهزي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا{ )مرمي: 
التمر  25(.. وهذا دليل واضح وبنّي على فوائد 

للمرأة النفساء واملرضع.
ويحتوي التمر على فيتامني )أ( الذي يساعد على 

ومن  ب��امل��ع��ادن  غني  التمر  أن  العلماء  أك��د  وق��د 
 75  -  40( إل��ى  تصل  بنسبة  الفسفور  أهمها 
ملليغرام( في كل 100 غرام من التمر، والفسفور 
العظام.. كما  ضروري لسامة األسنان وتركيب 
يتوافر »املغنيسيوم« في التمر، وهو عنصر رئيس 
في منو خايا املخ واألعصاب، وعامل مهم في 
تقليل  وف��ي  العصبية،  ال��س��ي��االت  نقل  عمليات 
ف��رص��ة اإلص��اب��ة مب��رض ال��س��رط��ان واألم���راض 
اخلبيثة، وللمغنيسيوم دور رئيس في عملية بناء 
كثيرة  أخ��رى  فوائد  وللتمر  وجت��دده��ا..  اخلايا 
فهو مهدئ عصبي، ويساعد في عاج ضغط الدم 
املرتفع، واإلمساك ألنه يعد ملينا طبيعيا فيسهم 
الصائمني..  تواجه  التي  املشاكل  إحدى  في حل 
ويظل العلم احلديث والطب املتقدم يبحثان عن 
العاج البديل في صيدلية الطبيعة، ويأتي التمر 
في مقدمة النباتات والثمار الطبيعية ذات النفع 

العظيم غذائيا وطبيا واقتصاديا.

عاج مرض العشى الليلي ويحافظ على رطوبة 
العني، وتقوية األعصاب السمعية، ويساعد أيضا 
على زيادة وزن األطفال ومنوهم منوا صحيحا.. 
وهما  فيتامني ب1، ب2  على  التمر  يحتوي  كما 
األوعية  وتليني  األعصاب  تقوية  على  يساعدان 
ال��دم��وي��ة، وت��رط��ي��ب األم���ع���اء، وي��ن��ف��ع ف��ي عاج 
وتشقق  اجللد  وج��ف��اف  األظ��اف��ر  تكسر  ح��االت 

الشفاه وسامة العضات.

عادة  ال���رأس  نصف  الشقيقة  أل��م  يصيب 
مما  بالرغم  هجماتها  على  املريض  ويعتاد 
يحدثه هذا األلم من إضطراب وإعاقة عن 

ممارسة احلياة اليومية.
عاج الشقيقة: وثمة طرق بسيطة ملجابهة 

الشقيقة في بدايتها، وتتلخص باآلتي: 
األوعية  على  الضغط  األول���ى:  الطريقة 

الدموية الظاهرة في الرقبة 
الطريقة الثانية: إيجاد نوع من االنقباض 
أي  التبريد،  طريق  عن  ال��رأس  أوعية  في 
وض��ع ال��رأس في امل��اء ال��ب��ارد أو استعمال 

ضمادات من املاء البارد.

طريقة  إل��ى  اللجوء  ال��س��ادس��ة:  الطريقة 
بواسطة  بالضغط  وذلك  باألصابع،  الضغط 
ال��ي��د ع��ل��ى ب��ع��ض امل���واض���ع ال��ت��ي ت��ؤث��ر على 

األعصاب 
الطريقة السابعة: تدليك الرأس بواسطة 
اليدين أو بواسطة فرشة شعر، وهذه الوسيلة 
تؤدي في بعض احلاالت إلى تقلص األوعية 

بصورة طبيعية.

طرق بسيطة لمجابهة الشقيقة في بدايتها 

علماء التغذية أكدوا أن 
اإلنسان يستطيع العيش 

على التمر أليام متواصلة 
دون أن تظهر عليه أعراض 

سوء التغذيه

الطريقة الثالثة: إيجاد اختاف في احلرارة 
ب��ني ال��ق��دم��ني وال�����رأس ك��وض��ع ال��ق��دم��ني في 
مغطس س��اخ��ن ووض���ع ض��م��ادات ب���اردة على 

الرأس.
بالقوة، وهذه  ولو  التقيؤ  الطريقة الرابعة:   
الطريقة فعالة في حاالت عديدة خصوصاً تلك 

الناجته عن أسباب هضمية .
املسهلة  التحاميل  اخلامسة:أخذ  الطريقة 
األمعاء  ألن  احل��ق��ن؛  أو  الغليسرين  كتحاميل 
املمتلئة تفرز مادة التيرامني وهي املادة بواسطة 
الدموية  األوع��ي��ة  ع��ن مت��دد  امل��س��ؤول��ة  اليدين 

املوجودة في الدماغ.



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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آفة  بالسوء  األم���ارة  والنفس  الهوى  اتباع  إن 
اعتقاد  ه��ي  التي  العبثية  العقيدة  آف��ات  م��ن 
دور  وتعطيل  الكون  في  واللهو  واللعب  العبث 
العقل وسنن الله في احلياة والكون. يقول الله 
وما  واألرض  ال��س��م��وات  خلقنا  }وم���ا  تعالى: 
بينهما العبني{ )الدخان: 38(. ويقول أيضا: 
ال  إلينا  وأنكم  عبثا  خلقناكم  أمنا  }أفحسبتم 

ترجعون{ )املؤمنون: 115(.
إن العقيدة العبثية مرض أو آفة خطيرة تغلغلت 
ف��ي ن��ف��وس أب��ن��اء األم���ة اإلس��ام��ي��ة، خصوصا 
الفكر  في عصرنا احلاضر، وعملت على شلل 
وظيفة  تعطيل  بسبب  وذل���ك  وال��ع��م��ل  وال��ع��ق��ل 
العقل والتفكر والتأمل في الكون وعدم تسخير 
باب  إغ��اق  ثم  ينفع،  فيما  اإللهية  السنة  ه��ذه 
االجتهاد وتقليد اآلخر والسيما الغرب املسيحي، 
تتولد  التي  الكرمي اآلفات  القرآن  لنا  وقد ذكر 
عن العقيدة العبثية في الوجود ومن أهمها آفة 
الله  عن  الغفلة  آف��ات  عن  فضًا  الهوى،  اتباع 
الله وسننه  آيات  واإلع��راض عن  واليوم اآلخر 
الكفر واجلحود  وال��ك��ون، وك��ذل��ك  ال��ق��رآن  ف��ي 
والتكذيب، ثم تقليد الناس إلى درجة العبودية 
خاصة اآلباء واألجداد وشيوخ القبائل والعشائر 

ورؤساء األحزاب واحلكومات والدول.
إن ات��ب��اع ال��ه��وى وال��ن��ف��س م��ن ق��ب��ل األف����راد 
واإلميان  ال��ل��ه  دي��ن  م��ع  يتناقض  واجل��م��اع��ات 

الله ] من سنة وشريعة  به رس��ول  وما جاء 
ومنهاج، فاإلميان ال يناله أحد حتى ميتزج بكل 
إلى  ليصل  أحاسيسه  بكل  ويختلط  ج��وارح��ه 
م��ن شروط  إن  اخلفية؛ حيث  األه���واء  درج��ة 
عند  اخلفي  ال��ه��وى  يكون  أن  اإلمي���ان  اكتمال 
العبد خاضعا ملا جاءت به الشريعة اإلسامية 
إلهية  وقوانني  وتشريعات  وأحكام  مبادئ  من 
الرسول ]: »ال يؤمن أحدكم  مصداقا لقول 

حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به«.
أسباب  أبرز  من  يعد  الهوى  اتباع  فإن  وهكذا 
ال���ض���ال واالن�����ح�����راف ع���ن ال���ه���دى واحل���ق 
يجعل  أن  في  غرابة  وال  املستقيم.  والصراط 
احل���ق ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى ال��ه��وى م��ض��ادا للحق 
خليفة  جعلناك  إنا  داود  }يا  لقوله:  مصداقا 
في األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع 

الهوى فيضلك عن سبيل الله{ )ص: 26(.
ونهانا  احلق  باتباع  الكرمي  القرآن  أمرنا  لقد 
وما  بالسوء  األم��ارة  والنفس  الهوى  اتباع  عن 
ينتج عنها من خال وزيغ وانحراف عن شريعة 
الله وعن احلق واملنطق والصواب، قال تعالى: 
}وم���ن أض��ل مم��ن ات��ب��ع ه���واه بغير ه��دى من 
الله{ )القصص: 50(. وقال أيضا: }وإن كثيرا 
ليضلون بأهوائهم بغير علم{ )األنعام: 119(.

عمر الرماش

اتباع الهوى �ضاللة وانحراف عن احلق
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 - واص��ل  فريد  نصر  الدكتور  يقول 
مفتي ال��دي��ار امل��ص��ري��ة ال��س��اب��ق: إن 
مسابقات ملكات اجلمال التي تنتهك 
فيها احلرمات وتظهر عورات الفتيات 
االلتزام  ع��دم  على  تشجيعهن  وي��ت��م 
باحلياء وباألخاق اإلسامية القومية 

حرام وغير جائزة شرعا بأي حال.
يقره  أن  أب���دا  األم���ر ال ميكن  وه���ذا 
الفطرة؛  أخ���اق  ت��ق��ره  وال  اإلس����ام 
ألن احل���ال ب��ني وواض����ح، وه��و أمر 
ب��ال��ض��رورة، وعلى  ال��دي��ن  م��ن  معلوم 
املسابقات  ه���ذه  ف��ي  ي��ش��ارك��ون  م��ن 
أن يدركوا أن كل ما يؤدي  املشبوهة 
إلى احلرام حرام، وكل ما يؤدي إلى 
قاعدة شرعية  وهذه  احلال حال، 

عامة.
وف����ي ت��ع��ل��ي��ق س���اب���ق ل��ش��ي��خ األزه����ر 
ال��راح��ل الشيخ ج��اد احل��ق - رحمه 
يا هول هذا اخلبر وما  ق��ال:  الله - 
فتياتنا  ألجساد  استعراض  من  حواه 
من سن 15 إلى 25 سنة، وهل هذا 
عودة إلى النخاسة والرقيق األبيض؟ 
أوقفوا هذه املهازل. إننا ندعو جميع 
امل��س��ؤول��ني إل��ى ال��ت��دخ��ل ل��وق��ف مثل 
املشبوهة،  الفاسدة  املهرجانات  هذه 
وال��ل��ه ي��ه��دي إل��ى احل��ق وإل���ى طريق 

مستقيم.
فواجب على أولي األمر جتنيب باد 
تبارك  الله  سخط  أسباب  املسلمني 
وت��ع��ال��ى وال��ب��ع��د ع���ن ك���ل م���ا يؤدي 
بشبابها وفتياتها إلى الهاوية والعياذ 

بالله.
أحمد  ال����دك����ت����ور  ال���ش���ي���خ  وي����ق����ول 
الشرباصي - األستاذ بجامعة األزهر 
ينظر  اإلس�����ام  إن  ال���ل���ه:  رح��م��ه   -
للصيانة  أنها موطن  امل��رأة على  إل��ى 
والوقار،  العفة  رمز  واحلصانة، فهي 

وهؤالء الذين يقيمون مباريات ملكات 
املرأة سلعة ممتهنة  يتخذون  اجلمال 
للرغبات  إرض������اء  ف��ي��ه��ا  ي���ت���اج���رون 
ال  ولذلك  املقاصد،  وتافه  واأله���واء 
املسابقات  ه��ذه  إل��ى  اإلس���ام  ينظر 
القبول، ولسنا ندري  أو  الرضا  بعني 
بني  املسابقات  ب��إج��راء  الشغف  س��ر 
وهناك  امل��ت��ج��ردات،  النساء  أج��س��ام 
أل����وان م��ن امل��س��اب��ق��ات ال��ك��رمي��ة في 
والصناعات  والفنون  العلوم  مجاالت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ومي��ك��ن ع���ن ط��ري��ق هذه 
التنافس  إل����ى  ال���ه���ادف���ة  امل���ب���اري���ات 
اجلهود  وب�����ذل  ال��ن��ظ��ي��ف  ال��ش��ري��ف 
واخليرات  امللكات  إلب��راز  والطاقات 

في شتى شؤون احلياة.
يقلدوا  أال  اإلس���ام  بأبناء  واألج���در 
تقليدا  منهم  املفسدين  أو  ال��غ��رب��اء 
ميدوا  أن  األوان  آن  وق���د  أع���م���ى، 
ي���د اإلص�����اح وال��ت��ه��ذي��ب إل���ى هذه 
على  ليقيموها  املتحللة  املسابقات 
مسابقات  تكون  حتى  السبيل  س��واء 

يرضى عنها الدين احلنيف.
عبداجلواد  حسني  محروس  الدكتور 
يرفض هذه  ال��دع��اة:  - عميد معهد 
ويؤكد  ش��رع��ا،  ويحرمها  املسابقات 
الوجه  إال  كله ع��ورة  امل��رأة  أن جسد 

والكفني.
احل����ل����ول امل���ق���ت���رح���ة ل��ل��ت��خ��ل��ص من 
بالعالم  اجل���م���ال  م��ل��ك��ة  م��س��اب��ق��ات 

اإلسامي:
بأخرى  املسابقات  ه��ذه  استبدال   -

دينية وثقافية وعلمية.
املبادئ  وغ����رس  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة   -

والقيم اإلسامية في نفوس األبناء.
اإلسامي  ال��ع��ال��م  أب��ن��اء  ت��ع��ري��ف   -

مبقاييس اجلمال باإلسام.

هديل الشطي

اإلسالمية،  ال��ش��ع��وب  م���ن  ش��ع��ب  األك������راد 
متميز في العرق واللغة عن جيرانه لكنه مرتبط 
القوى  وجاءت  املشترك،  والتاريخ  الدين  بعاملي  بهم 
العثمانية،  االمبراطورية  شمل  مزقت  التي  الدولية، 
لتمزق الشعب الكردي ووطنه بن 5 دول، هي: تركيا 

والعراق وإيران وسورية وأرمينيا.
وتتسم قضية الشعب الكردي بقدر كبير من التعقيد 
والسياسية  االق��ت��ص��ادي��ة  األب��ع��اد  فيها  ت��ت��داخ��ل  إذ 
واملوضوعات،  األط���راف  ت��ع��دد  ع��ن  فضال  وال��ع��رق��ي��ة، 
املتعلقة بهذه القضية، على نحو جعلها إحدى األوراق 
هذه  في  الصراع  أطراف  يستخدمها  التي  الضاغطة، 

املنطقة.
ويعد الوجود الكردي في كل من إيران وتركيا والعراق 
وأرمينيا فهو  م��ن س��وري��ة  ك��ل  ف��ي  أم��ا  ك��ب��رى،  مشكلة 

وجود هامشي إلى درجة ال جتعله ميثل مشكلة.
وق��������د ع�����ج�����زت ت����ل����ك ال�����������دول ع������ن إي������ج������اد آل���ي���ة 
التعامل  أساليب  وتفاوتت  األكراد،  سياسيةتستوعب 
للتمايز كما هو احلال في تركيا  تام  إنكار  معهم، بن 
كما  الذاتي  احلكم  من  بنوع  لهم  واالع��ت��راف  وإي���ران، 
في العراق، وحتولت املشكلة الكردية إلى صراع مسلح 
م��دى سنوات طويلة،  وال��ع��راق على  في كل من تركيا 
الشعب  األرواح، وعانى  راح ضحيته مئات األلوف من 
الكردي معاناة بالغة فُشردت األسر الكردية وُهّجرت 
من مدنها وقراها، وُضربت بالغازات السامة، وتكبدت 
بغداد وأنقرة خسائر مادية وبشرية كبيرة، واسُتنزفت 
مواردهما، وُحرمتا من االستقرار واألمن، ولم تتوصل 
ال��ك��ردي��ة، فرأى  إل��ى ح��ل ج��ذري للمشكلة  ال��دول��ت��ان 
العراق حلها بقانون احلكم الذاتي، ورأت تركيا اخليار 

العسكري حال ملشكلة األكراد في بالدها.
وال تزال هذه املشكلة تراوح مكانها، من دون حل بسبب 

املصالح اإلقليمية والدولية.
أنوار حمد الفضلي

األكراد بين 
م�ضابقات ملكات اجلمالاألمس واليوم
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د. بســـام الشـطـي
ال��دراس��ات تشير إلى أن هناك زي��ادة كبيرة في  كل 
واللفظية ضد  وامل��ع��ن��وي��ة  امل��ف��رط��ة  ال��ق��وة  اس��ت��خ��دام 
الزوجة -  )ال��زوج -  البيت  الطرف اآلخ��ر من أعمدة 

األبناء(.
أو  اليد  واس��ت��خ��دام  اللفظي  التطاول  ذل��ك  أس��ب��اب  وم��ن 
الوازع  بسبب ضعف  احلبس  أو  التعذيب  أدوات  أو  التهديد 
عنيفة،  بيئة  في  والنشأة  التربية  وسوء  الفهم  وسوء  الديني 
وال��ت��ش��اور داخل  ثقافة احل���وار  وم��ن األس��ب��اب كذلك غياب 
ال��زوج��ن في  ب��ن  التناسب  األس���رة، وس��وء االختيار وع��دم 
مختلف اجلوانب، وقد يدخل في األسباب الظروف املعيشية 

الصعبة كالفقر والبطالة أو الترف والدلع واإلسراف.
سعادة،  في  تعيش  أنها  يفترض  تربوية  مؤسسة  األس��رة  إن 
بها وهذا هو  االلتزام  وواجباته ويحب  يعرف حقوقه  فالكل 

امليثاق الغليظ.
األذى  إحل��اق  بهدف  القوة  استخدام  أن  األب���وان  فكر  ول��و 
شيطانية  نزعة  لتحقيق  مبمتلكاته  أو  ب��اآلخ��ر  وال��ض��رر 
انتقامية، سيؤثر سلبا على صحة اإلنسان ودينه واألطفال 
فهم الضحية األولى لهذه النزاعات، وال سيما إذا كانوا 

معاقن أو مرضى المتنعا عن ذلك.
إن العنف األسري ميس كرامة اآلخر، وقد ملست أنه 
القاسية  واملعيشة  اخلارجية  الضغوط  بسبب  ينشأ 
وال���دي���ون وت���ن���اول امل��س��ك��رات أو ال��ش��ك م���ن كال 
ضعف  أو  واملكابرة  والعناد  التسلط  أو  الطرفن 
الصالة  على  احملافظة  ع��دم  أو  الديني  ال���وازع 
البخل،  أو  الراتب  في  الطمع  أو  املسجد،  في 
أو رفقاء السوء، أو تدخل األهل في الشؤون 
كثرة  أو  النفسية،  األم���راض  أو  األس��ري��ة، 
خ���روج امل���رأة م��ن غير س��ب��ب، أو تعرض 
فينعكس  منذ طفولته ملشكالت  الزوج 
فقد  وظيفته،  في  أو  عليه،  ذل��ك 

يكون ممن يعذبون الناس أو يظلمونهم، أو اتخاذ شخصيات 
إعالمية أمنوذجا يحتذى به، أو التوبيخ والسباب وعدم الرفق، 
أو عدم توزيع املسؤولية، أو تكشف عيبه، أو لتعدد الزوجات 
وال يعرف للعدل طريقا، فيهمل أحد األطراف، أو كثرة السفر 
والسهر خارج البيت، أو عدم إعطاء الِفراش حقه، أو يدعوها 

إلى ممارسة الشذوذ واملخالفات الشرعية األخرى.
الزوج والزوجة كل له كرامته وال يجوز معاملة أحدهما لآلخر 
على أنه عبد محتقر، فهذا محرم »متى استعبدمت الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!«، كما قال الفاروق [.
بالتعامل  عبدالله]  ب��ن  محمد  الرحمة  نبي  أوص��ان��ا  لقد 
الكرمي مع الزوجة »خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي«، 
والزوجة تبحث عن رضا الزوج في احلالل وليس في املعصية: 

»أميا امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة«.
إن العنف األسري زاد من خالل غسل العار كما يسمونه أو 
جرائم الشرف بعيدا عن مظلة الشرع، أو التخلص من الفتاة 
ألنها أخطأت في عمل ما، أو االعتداء املتكرر عليها من قبل 
احملارم، أو بعد زواج األبوين وترك األبناء؛ فال جد يرعى وال 
عم وال خالة، وعليه يتشتت األبناء بعيدا عن احلضن الدافئ 

فيحرمون العاطفة.
والعنف يأتي كذلك بسبب تعاطي اآلباء أو األبناء للمسكرات 
االستيالء  بسبب  الفتيات  ابتزاز  أو  واملفترات،  املخدرات  أو 
على أموالهن وتهديدهن بكل الوسائل من قبل أقرب الناس 
بإجهاض اجلنن في أحشائها  ال��زوج زوجته  يلزم  أو  إليهن، 

ألسباب واهية.
لقد آن األوان لنشر احلّب واملودة والتعاون في تدبير البيت ليكون 

والعمل اجلاد على إصالح  واحة أمن وأمان واستقرار، 
النصيحة  الوعظ واإلرش��اد وقبول  اخللل وتقدمي 

واالستفادة من االستشارات النفسية: }وال 
لله  واحلمد  بينكم{،  الفضل  تنسوا 

رب العاملن.

العنف األسـري


