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السالم عليكم
خطوة مهمة اتخذتها احلكومة املصرية بإعالنها عن فتح معبر رفح 
للدخول واخل��روج من قطاع غزة، بعد أن قامت سابقا بفرض جدار 
ومنعت  القطاع  ذل��ك  في  فلسطيني  مليون   1.5 من  أكثر  على  ع��ازل 
على  ب��ن��اء  لشعبه  اإلنسانية  امل��س��اع��دات  توصيل  أو  إل��ي��ه  ال��دخ��ول 
اتفاقية مع الكيان الصهيوني والواليات املتحدة األميركية، بل سعت 
مصر إلى تشييد سور فوالذي حتت األرض لضمان عدم كسر احلصار 

االقتصادي واألمني عليه.
إن هذه اخلطوة تدلنا على أن األنظمة العربية القمعية هي املتسبب 
األول في شقاء شعوبها، وأن أعداء األمة ال يجرؤون على ما يفعلونه 
أنهم شاهدوا وملسوا تواطؤ تلك األنظمة،  من تنكيل بشعوبهم لوال 
املصري اجلديد هو  النظام  بأن  املبشرات  الوقت نفسه من  وهي في 
أفضل بكثير من السابق وأنه - بإذن الله تعالى - سيكون عونا وسندا 

في دعم املسلمن عامة والعرب خاصة في قضاياهم املصيرية.
لقد وصلت أوضاع املسلمن إلى درجة غير مسبوقة من الذل والهوان 
سومنا  على  أع��داؤن��ا  وتسابق  ق��ب��ل،  م��ن  تشهده  ل��م  ال���ذي  وال��ت��م��زق 
أصناف العذاب والهوان، وحتقق فينا قول 
أن تتداعى  »ي��وش��ك  ال��رس��ول ]: 
ت��ت��داع��ى  ك���م���ا  األمم  ع��ل��ي��ك��م 
األكلة إلى قصعتها« قالوا: أو 
من قلة نحن يومئذ؟! قال: 
»ب���ل ك��ث��ي��ر ول��ك��ن��ك��م غثاء 
فسر  ث��م  السيل«  كغثاء 
الرسول ] السبب في 
ذلك بأنه »حب الدنيا 

وكراهية املوت«.

نسأل الله تعالى أن يكون هذا التغيير الذي تشهده األمة اإلسالمية 
اليوم هو بداية إلزاحة هذا الوهن عن صدورنا وألخذ زمام األمور 
قلوبنا  وعلى  بالدنا  على  جثمت  التي  األغ��الل  ولتحطيم  بأيدينا 

حتى أشعرتنا باليأس من إمكانية تغيير واقعنا.
الفلسطينية نحو رأب الصدع وتوحيد  القيادات  وال شك أن حترك 
الله  الكلمة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو أمر نفرح له، ونسأل 
بقضايانا  باالهتمام  العالم  نطالب  فكيف  بالنجاح،  يكلله  أن  تعالى 
وتفرق  بتمزقنا  السيئ  املثل  له  نعطي  ونحن  أعدائنا  ضد  ودعمنا 

كلمتنا؟!
إن الكيان الصهيوني عندما شعر بتلك التغيرات على مستوى العالم 
انهيار  من  وتخوفه  قلقه  يخف  لم  الفلسطينية  والقيادات  العربي 
فهاهو  األم��ور،  على  السيطرة  لزمام  وفقدانه  قدميه  حتت  األرض 
وع���وده  م��ن  يتنصل  نتنياهو  بنيامن  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي��س 
الضفة  أراض��ي  على  فلسطينية  دول��ة  قيام  على  باملوافقة  السابقة 
إلفشال  بدعمه  األميركي  الشعب  ويخاطب  غ��زة،  وقطاع  الغربية 
ألنه  ويتوعد  ويهدد  الشأن،  بذلك  أوباما  األميركي  الرئيس  خطة 
يعلم بأن هذه الدولة - منزوعة السالح - هي البداية لزلزلة أركان 
كيانه الهزيل - بإذن الله - ونقطة التجمع التي ستنطلق منها دعوات 

التحرير لكامل أرض فلسطن بإذن الله.
أنها  على  ي��راه��ن  الصهيوني  الكيان  ك��ان  التي  العربية  األنظمة  إن 
سنده األول في حتقيق أحالمه وأطماعه التوسعية قد بدأت - ولله 
احلمد - بالتساقط الواحدة تلو األخرى، ونسأل الله تعالى أال مير 
الله  رس��ول  أخبر  كما  تعالى،  الله  وع��د  يتحقق  أن  قبل  طويل  وق��ت 
]: »لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم، حتى إن احلجر ليقول: يا مسلم يا 

عبدالله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله«.
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< ما كيفية اختيار الزوجة أو التعرف 
عليها ألول مرة؟ وما احلدود الشرعية 
امل��ب��اح��ة ف���ي ه���ذا األم����ر ج���زاك���م الله 

خيرًا؟
> يطلب الرجل ممن يثق به من الرجال أو النساء 
أن يبحثوا لـه عن امرأة تناسب وضعه، فإذا ذكـروا 
ثـم صلى  وأخــاقــهــا،  دينها  عــن  امـــرأة ســأل  لـه 

ركعتني يسأل الله أن يختار لـه ما فيه اخلير.
وأستقدرك  بعلمك،  أستخيرك  إني  اللهم  ويقول: 
بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عَاّم الغيوب، اللهم 
الــزواج منها خيراً  املــرأة التي أريــد  إن كـانت هذه 
لي  فيسرها  أمــري  وعاقـبة  ومعاشـي  ديني  في  لي 

أنها شر  تعلم  كـنت  وإن  فيها،  لي  وبــارك  لي  واقــدرهــا 
عني  فاصرفها  أمــري  وعاقبة  ومعاشي  ديني  في  علي 
واصرفني عنها وأقدر لي اخلـير، حيث كان ثم رضني 
أخــبــر أن رغبات  الــلــه عليه وســلــم  والــنــبــي صلى  بـــه«، 
الناس في النساء مختلفة فقال: »تنكح املرأة ألربع ملالها 
وحلسبها وجلمالها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت 
يتقي  أن  املسلم  فعلى  البخاري ومسلم،  أخرجه  يداك« 
الله،  وديــن ويستخير  امــرأة ذات خلق  الله ويبحث عن 
وال بأس أن يسأل النظرة إليها؛ فإن نظره إلى من يريد 
السنة، سنن  عليه  دلت  أمر  محرمها  بحضور  خطبتها 
الترمذي النكاح )1087(، سنن النسائي النكاح )3235(، 
فالنبي ]  قال للمغيرة بن شعبة  [: “أنظرت إليها؟ 
قال: ال، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما”.

< عندنا تبنى القبور على شكل مستطيل 
يرتفع عن سطح األرض حوالي نصف املتر 
الناس  أن بعض  وأع��ل��م  م��ن جميع اجل��ه��ات، 
رأس  مكان  ح��ج��رًا  األرض  سطح  على  يضع 
امليت وال يفعلون غير ذلك؛ فعلى أية حال 
أم��ر اإلس���ام أن ت��ك��ون ال��ق��ب��ور ج��زاك��م الله 

خيرًا؟
قــدر شبر  األرض  عــن  يــرفــع  القـبر  أن  الــســنَّــة   <

فقط؛ ألن ما زاد على الشبر فإنه يكـون من دواعي 
الغلو فيه، ثم إن البناء على القبور محرم؛ ألن النبي 
]:  »نهى عن جتصيص القبر« أخـرجه النسـائي، 
والترمذي وزاد: »وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، 
وأن توطأ« وعلي [ قال ألبي الهياج األسدي: »أال 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ]  أال تدع 
متثاالً إال طمسته وال قبراً مشرفاً إال سويته« أخرجه 

اإلمام مسلم.

< عندما يفرغ اإلمام من قراءة الفاحتة نؤّمن ثم 
إني ال أقرؤها سرًا، وذلك ملتابعة اإلمام في القرآن 
الذي يقرؤه بعدها، مع العلم أن اإلمام ال يترك 
قراءة  يلزمني  فهل  يقرأها،  أن  يريد  ملن  فرصة 

الفاحتة واإلمام يقرأ أو مباذا توجهونني؟
> هذه مسألة خافية، فإن أنصت إلى قراءة اإلمام فا 
مانع من ذلك؛ ألن الله تعالى يقول: }َوِإَذا ُقِرَئ الُْقْرآُن 

)األعراف:  تـُـْرَحــُمــوَن{  لََعلَُّكْم  َوأَنــِصــتـُـواْ  لَــُه  َفاْستَِمُعواْ 
204(. قال اإلمام أحمد أجمع الناس أنها في الصاة، 
أي أنها في حكم استماع القراءة وراء اإلمام. وإن قرأت 
الفاحتة واإلمام يقرأ غيرها فأرجو أن ال مانع من ذلك؛ 
ألن من العلماء من يرى وجوب قراءة الفاحتة على اإلمام 
واملأموم استدالالً بقوله صلى الله عليه وسلم: »ال صاة 
ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب« أخرجه البخاري. وال يلزم 

اإلمام سكوت ألجل أن يقرأ املأموم الفاحتة.

كيفية اختيار الزوجة

السنة في القبر

قراءة الفاتحة للمأموم

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

فتاوى 
الفرقان
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راتبة الظهر

> أود االستفسار عن راتبة الظهر، يروى 
الظهر  قبل  أرب��ع��ًا  صلى   [ ال��رس��ول  أن 
وأرب���ع���ًا ب��ع��ده، أم���ا ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر فكانت 
لها تشهدًا  بتسليمة واح��دة، فهل جعل 
أوسط أم إنها أربع ركعات متواصلة بدون 

تشهد أوسط جزاكم الله خيرًا؟
< الذي دّلـت عليه السنَّة أنه صلى الله عليه 
وسلم  كان يصلي قبل الظهر ركعتني. قال 
 [ النبي  مــن  حفظت  عــمــر:  بــن  عبدالله 
وركعتني  الظهر  قبل  ركعتني  ركعات،  عشر 

بعد  وركعتني  املغرب  بعد  وركعتني  بعدها، 
الصبح.  قبل  وركــعــتــني  بيته،  فــي  الــعــشــاء 
أخرجه البخاري، وفي حديث عائشة رضي 
أربعاً  يصلي  كـان   [ النبي  أن  عنها  الله 
إلى  يــخــرج  أن  قبل  بيتها  فــي  الظهر  قبل 
املسجد. فحمله العلماء على أنه يفعل هذا 
تــارة أخــرى. والسنَّة أن تفصل  تــارة وذاك 
بني كل ركعتني بسام؛ حلديث »صاة الليل 
والنهار مثنى مثنى« ولم يعرف من النبي ] 
أنه صلى أربعاً في النهار متصلة ال يفصل 

بينهما بسام.

< ه����ل ي����ج����وز ب���ع���د دخ����ول 
قائمة  وال�����ص�����اة  امل���س���ج���د 
والصفوف التي أمامي مكتملة 
الصف  م���ن  ف�����ردًا  أس��ح��ب  أن 
أم��ام��ي ح��ت��ى ال أصلي  ال���ذي 

مبفردي في صف واحد؟
لفرد  »ال صــاة  > احلديث صريح 
خــلــف الـــصـــف«، والــنــبــي ] رأى 
فأمره  الــصــف  خلف  يصلي  رجـــًا 
أمكـن  فــإذا  الــصــاة.  تلك  يعيد  أن 
ويقف  املصلني  من  إنساناً  تنبه  أن 
ولكـن  حسن،  فــذاك  وتصلي  معك 
إذا تعذر أن تنبه أحداً ليقف معك 
ـــوقـــوف عـــن ميـني  ولــــم تــســتــطــع ال
من  خوفاً  منفرداً؛  وصليت  اإلمــام 
فوات اجلماعـة، وتعلم أنه ال ميكن 
أن يأتي أحد ليقف معك، فإن من 
يصحح  مـــن  ــمــاء  ــل ــع ال
تلك الصاة، وإن كـان 
فذاً  ويقول: املصافة 
اإلمكان،  مع  مطلوبة 
يجوز  تعذرها  وعند 
املـــــرء  يـــصـــلـــي  أن 

منفرداً. بالنسبة  ال��ش��ع��ر  م��ا ح��ك��م ص��ب��غ   >
للمرأة والرجل؟

> الصبغ بالسـواد يكـرهه كـثير من العلماء 
وفيه أحـاديث ووعيد؛ يقول ]: »يكون قوم 
يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
احلمام، ال يريحون رائحة اجلنة« كما أرشد 
النبي ]  والد الصديق فقال: »غيروا هذا 

مسلم.  أخرجه  الــســواد«  واجتنبوا  بشيء 
باحلناء،  التغييـر  هــذا  يكون  أن  وأمــرهــم 
بالسواد اخلالص،  املــرأة ال تصبغ  وكذلك 
وأما غير السـواد من األلوان املختلفة فا 

مانع من ذلك، إن لم يكن فيه تشبه 
بالكافرات فيما اختصصن 

به.

حكم صبغ الشعر

ال صالة لفرد 
خلف الصف

غير  املصلي  أم��ام  امل���رور  إن  يقال   >
يضع  أن  للمصلي  يصح  فهل  جائز، 
أي شيء أثناء صاته منفردًا؟ وما 
املسافة التي تكون بن املصلي وبن 

سترته؟
> املرور بني يدي املصلي أمر منهي عنه 
شرعاً؛ ألنــه ] قــال: »لــو يعلم املــار بني 
 – لفظ  فــي   – عليه  مـــاذا  املصلي  يــدي 
لكان أن يقف أربعني خيراً له من أن مير 
بني يدي املصلي قال أبو النضر قال أبو 

هريرة ال أدري أقال أربعني سنة أم شهراً 
أم يوماً؟ وعلى كل حال فهو وعيد من مر 
بني يدي املصلي، واملصلي عليه أن يتخذ 
إذا  لقوله ]:  منها؛  ويدنو  أمامه  سترة 
وليدن  ســتــرة  إلــى  فليصل  أحــدكــم  صلى 
العلم  أهــل  ذكــر  املسافة  وحتديد  منها«. 
أنها كممر الشاة، واملقصود أن يكون قريباً 
من سترته حتى ال مير أحد بينه وبينها. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعني.

المرور بين يدي المصلي
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المحليات

أوضح تقرير »الشال« أن آخر إحصاءات 
الهيئة  ع��ن  ال��ص��ادرة  والعمالة،  السكان 
العامة للمعلومات املدنية تفيد بأن إجمالي 
عدد السكان قد بلغ نحو 3.582 ماليني 
زاد  وق��د   ،2010 ع��ام  نهاية  ف��ي  نسمة، 
إجمالي عدد السكان في الكويت، خالل 
النصف األول، بنسبة ملحوظة بلغت نحو 
نسبته  مب��ا  أق��ل  ب��زي��ادة  مقارنة   ،%  2.3
وذلك  ال��ث��ان��ي،  ال��ن��ص��ف  خ���الل   ،%  0.4
السكان  ع��دد  ف��ي  بسيط  ارت��ف��اع  نتيجة 
غير الكويتيني، في النصف الثاني، بنحو 
نحو  بلغ  ملحوظ  بنمو  مقارنة   ،%  0.02

2.8 %، في النصف األول. وزاد إجمالي 
عدد السكان، في نهاية عام 2010، بنسبة 
نهاية عام  2.8%، عن مثيله املسجل في 
للسكان  اإلج��م��ال��ي  ال��ع��دد  وك���ان   .2009
قد حقق منواً موجباً، بنسبة 1.3 %، في 
عام 2009، مقارنة بنحو 6.4 %، و6.8 
و2007   2006 األع���وام  ف��ي   % و1.2   ،%
الزيادة  وبلغت  ال��ت��وال��ي.  على  و2008، 
 97.2 نحو   ،2010 العام  املطلقة، خالل 
ألف نسمة؛ إذ زاد عدد السكان الكويتيني 
ن��س��م��ة، مب��ع��دل منو  أل���ف  ب��ن��ح��و 29.5 
نسبته 2.6 %، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 

1.148 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة 
نحو  م��ن  ال��س��ك��ان،  جملة  ف��ي  الكويتيني، 
إلى  الفائت،  العام  نهاية  في   ،%  32.11
نحو 32.06 %، ويفوق عدد اإلناث البالغ 
نحو 584.7 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 
563.6 ألفاً. في املقابل، زاد عدد السكان 
نسمة،  ألف   67.7 بنحو  الكويتيني،  غير 
 ،%  2.9 نسبته  ق��ارب��ت  من��و  مب��ع��دل  أي 
نسمة،  مليون  نحو 2.434  ليبلغ عددهم 
ومبعدل منو سنوي مركب، خالل السنوات 

2001-2010، بلغ نحو 6 %.

3.5 ماليني نسمة إجمالي عدد السكان

1.1 مليون نسمة عدد السكان الكويتيين في 2010

»تراث الفردوس«      تقيم حملة للتبرع بالدم    
نظمتها  التي  بالدم  التبرع  حملة  حظيت 
ال��ت��اب��ع��ة جمعية  ال���ف���ردوس  جل��ن��ة زك����اة 
الثالثاء  ي���وم  اإلس���الم���ي  ال���ت���راث  إح��ي��اء 
بإقبال  2011/5/24م  امل���واف���ق  امل���اض���ي 
منطقة  أه��ال��ي  قبل  م��ن  النظير  منقطع 
حتت  احل��م��ل��ة  انطلقت  ح��ي��ث  ال���ف���ردوس؛ 
ش��ع��ار: »ق��ط��رة ح��ي��اة« ب��ال��ت��ع��اون م��ع بنك 

الدم املركزي، وذلك في مقر اللجنة. 

التي شهدت حشودا  أه��داف احلملة  وعن 
ك��ب��ي��رة م��ن امل��ت��ب��رع��ن، أك���د رئ��ي��س جلنة 
حشف  بن  سعود  الشيخ/  ال��ف��ردوس  زك��اة 
أهدافا  حتمل  احلملة  ه��ذه  أن  امل��ط��ي��ري، 
على  أس��اس��ي  بشكل  ترتكز  حيث  نبيلة؛ 
أرواح  إنقاذ  في  وتتمثل  اإلنساني،  الدافع 
العديد من املرضى واحملتاجن لنقل الدم، 
إن��ه��اء معاناتهم،  ف��ي  امل��س��اع��دة  وب��ال��ت��ال��ي 

وإنقاذهم من الهالك.
وأوض�������ح امل���ط���ي���ري  أن ال��ل��ج��ن��ة حت���رص 
ع��ل��ى امل��س��اه��م��ة دائ���م���ا ف��ي��م��ا ف��ي��ه خير 
اإلخ���وة احمل��ت��اج��ن وص��الح��ه��م م��ن جميع 
واإلغاثية  وال��ص��ح��ي��ة  امل���ادي���ة  اجل���وان���ب 
اللجنة  ت��ق��ف  واالج��ت��م��اع��ي��ة؛ ح��ي��ث  ال 
الله  بفضل  فهي  اآلخ���ر،  دون  جانب  على 
أبواب  من  ب��اب  كل  في  مساهمة  وج��ل  عز 

جلمعية  اإلداري����ة  الهيئة  رئ��ي��س  أع��ل��ن 
إحياء التراث اإلسالمي فرع الصباحية 
علي الوصيص عن االنتهاء من فعاليات 
السلبية  ل���ل���ظ���واه���ر  األول  امل����ع����رض 
املعاصرة املقام في كلية التربية جامعة 
الشريعة  جمعية  م��ع  بالتعاون  الكويت 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت، وأشار 
كبيرا من  إقباال  الق��ى  املعرض  أن  إل��ى 
قبل طالب الكلية وطالباتها وكذلك من 

الهيئة التدريسية.
وأوضح الوصيص أن املعرض يعد األول 

إلى  مشيرا  الكويت،  دول��ة  ف��ي  نوعه  م��ن 
فرع  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث  إحياء  أن جمعية 
الصباحية حملت على عاتقها توعية الطلبة 
اجلماعات  أف��ك��ار  م��ن خطر  وال��ط��ال��ب��ات 
املعاصرة املنحرفة كعبدة الشيطان واإلميو 
السلوكيات  ب��ع��ض  وك��ذل��ك  وال���ك���اب���اال..، 
ك��ال��ب��وي��ات واجلنس  ال��ش��ب��اب��ي��ة اخل��اط��ئ��ة 
وذلك  وامل���خ���درات..،  والتقحيص  الثالث 
امل��ط��وي��ات واألشرطة  م��ن خ���الل ط��ب��اع��ة 
املتضمنة لبيان خطر أفكار هذه اجلماعات 
وسلوكها على الشباب، وتوزيعها على مدار 

ومن خالل  العامة،  األماكن  في  السنة 
والكليات،  امل����دارس  ف��ي  احمل��اض��رات 
ومن خالل اقامة مثل هذا املعرض في 
التي  التربوية  واملؤسسات  اجلامعات 
يكون لها األثر الطيب في توعية شبابنا 

من مخاطر هذه اجلماعات.
اجلمعية  أن  الوصيص:  علي  بني  كما 
على أمت االستعداد لتلبية جميع طلبات 
املؤسسات التربوية التعليمية في جميع 
مراحلها إلقامة مثل هذا املعرض فيها، 

ولله احلمد. 

»إحياء تراث« الصباحية اختتمت معرض الظواهر السلبية
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أشاد رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنسان د.عادل 
رفح  معبر  بفتح  الشجاع  املصري  بالقرار  الدمخي 
ال��ب��ري ع��ل��ى احل����دود ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة م��ن اجلانب 
اخلطوة  ه���ذه  مثمنا  وك��ام��ل  ي��وم��ي  بشكل  امل��ص��ري 
في  اإلنسان  حلقوق  انتصارا  إياها  معتبرا  املباركة، 
سياق  في  وتأتي  الذكر  سيئة  املعابر  اتفاقية  إبطال 
الذي  العنصري  نتنياهو  خطاب  على  املناسب  ال��رد 
التعامل مع  النقاط على احلروف لطبيعة  وضع فيه 
هذا الكيان الصهيوني مستقبال الذي يتربص باألمة 
واالنقسام  التشرذم  لها  ويريد  واإلسالمية  العربية 
فجاء  ضعفها،  من  ويتغذى  حسابها  على  ليستقوي 

الصعداء  غ���زة  أه���ل  ليتنفس  السليم  ال��ق��رار  ه���ذا 
ويسهم إسهاماً مباشراً في فك حصار استمر ألكثر 
من أربع سنوات وحرب وحشية تقرحت لها األكباد 
وسوف يسجل التاريخ بأحرف من نور هذه الوقفات 

اإلنسانية ملصر العروبة.
وأشار الدمخي إلى أن جناح احلكومة املصرية في لم 
الشمل الفلسطيني عبر املصاحلة بني فتح وحماس 
وما أعقبه من فتح للمعبر بشكل كامل، وتسهيل حركة 
التأشيرات،  واس��ت��ص��دار  امل��ط��ارات  عبر  املسافرين 
الغاز  إيقاف تصدير  فضاًل عن املوقف املشرف من 

إلسرائيل؛ يؤكد عودة الدور الريادي ملصر.

الدمخي: فتح معبر رفح خطوة شجاعة وانتصار لحقوق اإلنسان  

»تراث الفردوس«      تقيم حملة للتبرع بالدم    
التكافل  لتحقيق  م��ث��اال  ل��ت��ك��ون  اخل���ي���ر؛ 
}ومن  تعالى:  لقوله  مصداقا  االجتماعي 
أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا{، وقول 

املصطفى ]: »املسلم أخو املسلم«.
وزارة  أش���ك���ر  ب���ق���ول���ه:  ح��دي��ث��ه  واخ���ت���ت���م 
بنك  إدارة  ف���ي  ب���اإلخ���وة  مم��ث��ل��ة  ال��ص��ح��ة 
الكرمي معنا، كما أشكر  الدم على تعاونهم 
أسهم معنا في جناح هذه احلملة؛  كل من 

إلن���ق���اذ ك���ل م��س��ل��م وم��س��ل��م��ة ي��ح��ت��اج إلى 
وأشكر   ، حياته  إنقاذ  في  تسهم  دم  قطرة 
أشكر  كما  احلملة،  على  القائمن  جميع 
الوصول  في  معنا  أسهمت  محسنة  يد  كل 
مشاريعنا  دع��م  عبر   والعطاء  التميز  إل��ى 
امل��ت��ن��وع��ة، س���واء م��ن خ��الل ال��دع��م املادي 
من  كل  أشكر  كما  املشاريع،  لهذه  واملعنوي 
أسهم بنجاح حمالتنا عبر وسائل اإلعالم 

وامل���ق���روءة، كما أدعو  وامل��س��م��وع��ة  امل��رئ��ي��ة 
نصل  حتى  بجانبنا،  الوقوف  إلى  اجلميع 
الله،  إلى  الدعوة  في  اإلتقان   مرحلة  إلى 
أدعو  و  واملعرفي،  التقني  التطور  ومواكبة 
الله العلي القدير أن يحفظ بالدنا وأميرنا 
وولي عهدنا األمن من كل سوء، وأن يجعل 
هذا البلد آمنا مطمئنا،  وأن يقيه الفنت ما 

ظهر منها وما بطن.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عن توقيعه اتفاقية استغالل منحة 
ماليني   5.5 بقيمة  الكويت  م��ن  مقدمة 
يورو مع جمهورية ألبانيا يتولى الصندوق 
لتمويل  املنحة  إدارة  مبقتضاها مسؤولية 
مشروع إعادة تأهيل ساحة »أسكندر بيك« 
في مرحلتها الثانية. وقال بيان صحافي 
تيرانا  إن محافظ  الصندوق:  ص��ادر عن 
أيدي راما وقع االتفاقية نيابة عن بلدية 
تيرانا واجلانب األلباني، في حني وقعها 
الكويتي  الصندوق  في  العام  املدير  نائب 
للتنمية االقتصادية العربية هشام الوقيان 

من جانب الصندوق في مدينة تيرانا.
أعمال  يتضمن  امل��ش��روع  أن  البيان  وأوض��ح 
إعادة التأهيل لساحة »أسكندر بيك« مبساحة 
80 ألف متر مربع وسط مدينة تيرانا؛ حيث 
ومنظمة  ال��ص��رف  شبكة  األع��م��ال  تتضمن 
 26 حوالي  وتركيب  خدمات  وشبكات  ال��ري 
ألف متر مربع من البالط وحوالي 40 ألف 
متر مربع من أعمال التخضير ونوافير مياه، 
وأعمال التجهيز واخلدمات الهندسية إلعداد 
التصاميم التفصيلية واإلشراف على التنفيذ 
التصاميم  إلع����داد  ال��ه��ن��دس��ي��ة  واخل���دم���ات 

األولية ألعمال ترميم مسجد أدهم بيك.

وأضاف أن املشروع يتضمن أيضا تنفيذ 
عاملي  م��ع��م��اري  الخ��ت��ي��ار  دول��ي��ة  مسابقة 
ومجمع  )مسجد  إسالمي  مركز  لتصميم 
تعليمي( ومتحف للتعايش بني األديان على 
تيرانا على  قطعة األرض احمل��ددة وسط 
أن ينتهي تنفيذ املظروع في منتصف عام 
للتنمية  الكويتي  الصندوق  وك��ان   ،2013
جلمهورية  ق��دم  قد  العربية  االقتصادية 
اإلجمالية  قيمتها  ق���روض  ستة  ألبانيا 
ي��ع��ادل 75.5  م��ا  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   21.57
مليون دوالر أميركي، لتمويل مشاريع في 

عدد من القطاعات.

الصندوق الكويتي يوّقع مع ألبانيا اتفاقية استغالل منحة 
بقيمة 5.5 ماليين يورو  

< د.عادل الدمخي
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِبِي]:  الَنّ َعْن  ُه��َرْي��َرَة  َوَأِب��ي  ���ْدِرِيّ  اْلُ َسِعيٍد  َأِب��ي  َعْن   .2140
َلُكْم  َوِإَنّ  َأَبًدا،  َتْسَقُموا  َفَل  وا  َتِصُحّ َأْن  َلُكْم  ِإَنّ  ُمَنادٍ:  »ُيَناِدي 
وا َفَل َتْهَرُموا َأَبًدا،  وُتوا َأَبًدا، َوِإَنّ َلُكْم َأْن َتِشُبّ َيْوا َفَل َتُ َأْن َتْ
َوَجَلّ  َعَزّ  َقْوُلُه  َفَذِلَك  َأَب��ًدا،  َتْبَأُسوا  َفَل  َتْنَعُموا  َأْن  َلُكْم  َوِإَنّ 

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{«. ُة ُأوِرْثُتُموَها ِبَ َنّ }َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكْم اْلَ
الشرح:

هذا احلديث الثاني في سورة األعراف، وقد أخرجه اإلمام مسلم 
في كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.

وهو حديث أبي سعيد اخلدري وأبي هريرة جميعا، روياه عن النبي 
] أنه قال: »ينادي مناد« وهذا املنادي قد يكون من املالئكة، أو من 
غيرهم، فينادي أهل اجلنة مبشرا لهم فيقول: »إن لكم أن تصحوا 
فال تسقموا أبدا« أن تصحوا يعني أن تكونوا صحاح األبدان، فال 
يصيبكم في اجلنة األمراض وال األسقام، فاملرض ال يطرأ على أهل 

اجلنة، بقدرة الله سبحانه وتعالى وحفظه وبأمره.

قوله: »وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أب��دا«، فأهل اجلنة ال ميوتون 
أبدا، كما قال الله تعالى: }ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األولى{ 

)الدخان: 56(. يعني: ال ميوتون أبدا إال موتة الدنيا. 
فيها  }ه��م  ال��ق��رآن:  م��ن  كثيرة  م��واض��ع  ف��ي  تعالى  سبحانه  وق���ال 
خالدون{ وقال }خالدين فيها أبدا{ وقال: }لهم فيها نعيم مقيم{، 
في  وأمثاله  وه��ذا  مقطوع.  غير  أي:  مجذوذ{  غير  وق��ال: }عطاًء 

القرآن كثير؛ مما يدل على أبدية اجلنة وأهلها ونعيمهم.
ق��ال اإلم���ام أب��و جعفر ال��ط��ح��اوي ف��ي »ال��ع��ق��ي��دة«: » واجل��ن��ة والنار 

مخلوقتان، ال تفنيان أبدا وال تبيدان«.
ما  بكل  يتقيه  وه��و  لإلنسان،  املنغصات  أعظم  من  امل��وت  أن  وذل��ك 
أوتي من قوة ومال وجاه وسلطان، ولو ذكره أو تذكره وهو في فرحه 
نفسه  لضاقت  وسلطانه،  ملكه  وف��ي  وول���ده،  أهله  وب��ن  وس����روره، 
والهم  واحل��زن،  الضيق  إلى  والسعادة،  الفرح  وتغيرت من  وتكّدرت، 

والغم.
فأهل اجلنة ال يجري على بالهم املوت وال الفناء، أو حتى االنتقال 

مما هم فيه، كما قال تعالى: }ال يبغون عنها حوال{.
قوله: »وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا أب��دا« أي: إن أهل اجلنة في 
وال  الشيخوخة،  تصيبهم  وال  ال��ه��رم،  عليهم  يطرأ  ال  دائ���م،  شباب 
يشيبوا، بل هم في شباب مستمر دائم ال ينقطع، بأمر الله سبحانه 
وتعالى، قال ]: »أهل اجلنة ُجرٌد مرٌد ُكحل، ال يفنى شبابهم، وال 

تبلى ثيابهم« رواه الترمذي بسند حسن.
قوله: »وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا« أي: إن لكم أن تنعموا 
نعيماً مستمرا أبدا، ليس فيه بؤس، والبؤس: هو الفقر وشدة احلال، 
ب��ل هم  الشقاء، فأهل اجلنة ال يصبهم ش��ق��اء،  ه��و  ال��ب��ؤس  وأي��ض��ا 
في راحة وسعادة وطمأنينة، ال يكدر عيشهم شيء من األك��دار، ال 
األمراض وال الفقر، وال يهابون األعداء، وال يذهب عنهم األمن، وال 
الفزع، وال ينغص عيشهم مرض وال موت، وال ارحتال وال  يصيبهم 
انتقال، كل هذه املنغصات ممنوعة عنهم ومرفوعة، فال يصبهم فيها 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)19()3(

من صفة نعيم أهل الجنة 
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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شيء منها؛ لكمال نعيمهم.
نَُّة  َ قوله: قال ]:  »فذلك قوله عز وجل: }َونُوُدواجْ أَن ِتلجُْكُم اجلجْ

أُوِرثجْتُُموَها ِبَا ُكنتُمجْ تَعجَْملُوَن{ )األعراف: 43(«. 
} َونُوُدواجْ{: أي: هؤالء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات )نودوا( 
وتعالى؛  سبحانه  الله  هو  امل��ن��ادي  قيل:  امل��ذك��ور،  لغير  مبني 

تكرميا لهم وتشريفا. 
وقيل: املنادي هم املالئكة. 

واحل��اص��ل أن��ه��م ي��ن��ادون ب��ذل��ك تهنئة وب��ش��ارة ل��ه��م، وحتية 
إكراما.

ومعنى قول الله عز وجل: }أورثتموها{ أي: كنتم أنتم الوارثن 
ورث��وا اجلنة عمن؟!  لكن هم  أهل اجلنة،  واملقصود هم  لها، 
هل كان في اجلنة أحد قبلهم ليرثونها عنهم؟ قال بعض أهل 
التفسير: إن أهل اجلنة يرثون منازل الكفار؛ ألن كل إنسان له 
بعمل  آمن وعمل  النار، فإن هو  منزل في اجلنة، ومنزل في 
أهل اجلنة، دخل منزله في اجلنة، وإن هو كفر وعمل بعمل 
أهل النار والعياذ بالله، دخل منزله في النار، وورث أهل اجلنة 

منزله باجلنة.
وقيل: معنى }أورثتموها{ أن هذه املنازل التي في اجلنة إمنا 
أعطيتموها باألعمال الصاحلة التي اكتسبتموها، وبرحمة الله 

تبارك وتعالى.
وال  نصب،  وال  تعب  بال  جاءتكم  يعني:  }أورثتموها{  وقيل: 
أنهار،  وال شق  وأشجار،  زروع  وال غرس  بيوت وقصور،  بناء 
بل أخذمت ذلك كله سهال، كامليراث في الدنيا، فامليراث يأتيك 
النعيم  من  فيها  وم��ا  اجلنة  فكذلك  اكتساب،  وال  تعب  بغير 
الواسع، من مساكن وأشجار وبساتن وأنهار وأزواج، هذا كله 

جاءك بغير تعب وال نصب كامليراث الذي لم تتعب فيه.
ال��ب��اء هنا هي  تعملون{،  كنتم  وج��ل: }ب��ا  ع��ز  الله  وق��ول   
السببية، أي إن أعمالكم كانت سبباً في دخولكم اجلنة، بعد 
رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي وفقكم لإلميان والعمل الصالح، وهو الذي أقدركم 
وأعانكم على العمل الصالح، ووقاكم شر أنفسكم والشيطان.

أما املعتزلة فيقولون: أهل اجلنة يدخلون اجلنة بأعمالهم وليس 
بتوفيق الله؟! ألنهم يزعمون: أن الله عز وجل ال يقدر أن يهدي 
ضاال؟! وال أن يضل مهتديا، بل وال أن يزيد املهتدي هداية؟! 

وإمنا هي أعمال كلها كسب من العباد فقط عندهم؟!
قال جار الله الزمخشري املعتزلي صاحب كتاب: » الكشاف 
في التفسير« في تفسيره لقوله تعالى: }با كنتم تعملون{: 

بسبب أعمالكم، ال بالتفضل كما تقول املبطلة؟؟! انتهى.
هكذا قال؟! ومن هم املبطلة؟ يقصد أهل السنة واجلماعة؟! 
تفسيره  ف��ي  املعتزلة  م��ذه��ب  على  ألن��ه  ال��ش��دي��د!!  ل��أس��ف 
»الكشاف«، وقد بث فيه عقيدتهم؛ فلهذا حذر منه أهل العلم 

قدميا وحديثا، وتعقبه ابن املنير في حاشية له مطبوعة على 
الكتاب.

وذلك ألنهم قدرية في باب القدر، والقدرية يقولون: إن اإلنسان 
يخلق فعل نفسه، أي: إن أفعال املخلوقن غير مخلوقة لله عز 
تعالى: }الله  الله  قال  والسنة،  الكتاب  وهذا خالف  وجل؟! 
وهو  تعملون{،  وم��ا  وق��ال }والله خلقكم  كل ش��يء{،  خالق 

إجماع املسلمن من أهل السنة واجلماعة.
واحتجوا بأن النبي ] يقول: »سددوا وقاربوا، واعلموا أنه 
يا رسول  أنت  قالوا: وال  بعمله«  لن يدخل أحد منكم اجلنة 
الله؟ قال: »وال أنا، إال أن يتغمدني الله برحمته« متفق عليه 

من حديث عائشة رضي الله عنها.
واجلواب: أن الباء التي في قوله »بعمله« غير الباء التي في 
قوله: }با كنتم تعملون{ فإن الباء األولى هي باء العوض، 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل اجلنة، وأما الباء 
تعالى  والله  أعمالكم،  بسبب  أي:  السبب،  باء  فهي  الثانية، 
خالق األسباب واملسببات، فيرجع الكل إلى محض فضل الله 

ورحمته.
نفي  يعني  ال  اجلنة،  لدخول  سبب  األعمال  ب��أن  فالتصريح 
سبب آخر، وهو فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، كما 
}والذين  فقال سبحانه:  كثيرا  كتابه  في  عباده  به  الله  ذّكر 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{، وقال عز وجل: }ولوال 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا{ وقال: 
}ذلك الفضل من الله{ وقال: }يدخل من يشاء في رحمته{ 
وقال: }فسيدخلهم في رحمة منه وفضل{ فهذه كلها آيات 
التي كانت سببا لدخول اجلنة، كانت  تدل على أن األعمال 
برحمة الله تعالى وإحسانه، وهي السبب العظيم - بل هي 

األصل – لدخولها.
الله  ال��ع��ل��م: إن دخ���ول اجل��ن��ة ه��و برحمة  وق���ال بعض أه��ل 
بن  ما  وتفاوت  األعمال  فبتفاضل  ال��درج��ات  وأم��ا  وفضله، 
املؤمنن، فهناك السابق باخليرات وهناك املقتصد، وهناك 

الظالم لنفسه.
وما أجمل ما قال اإلمام ابن القيم رحمه الله:

فحّي على جنات عدٍن فإنها
منازلك األولى وفيها املخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى
نعود إلى أوطاننا ونسلّم
رحمته،  في  جميعا  يدخلنا  أن  وتعالى  سبحانه  الله  نسأل 

ويرفع منازلنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ].
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في مجلسنا نصف الشهري ذكر اإلخوان قضية اإلساءة إلى 
أم املؤمنني عائشة - رضي الله عنها - وأمير املؤمنني عمر 
ابن اخلطاب [ وكان بعض احلضور على دراية بتفاصيل 

لم أكن أعرفها، وذلك لتتبعهم لألمر وطبيعة عملهم.
- الذين كتبوا ليسوا إال صبية صغارا ال يقدرون خطورة 

هذا العمل.
- دعني أبني بعض األمور من ناحية شرعية:

أوالً: كل من بلغ )البلوغ اجلسدي( فإنه مسؤول أمام الله 
يوم  الرجال  كل تصرفاته وسيحاسب محاسبة  تعالى عن 
النائم حتى يستيقظ،  القلم عن ثالثة: عن  القيامة، »رفع 
وعن الصبي حتى يبلغ، وعن املعتوه حتى يعقل« الترمذي 

وأبو داود، صححه األلباني.
املؤمنني  أم  إلى  تسيء  عبارات  هؤالء  كتب  ملاذا  ثانياً: 
الله عنه -  املؤمنني - رضي  وأمير  الله عنها -  - رضي 
و)الذم(  )الشتائم(  الكثير من  آذانهم سمعت  خاصة؟ ألن 
و)االنتقاص( في حق هاتني الشخصيتني العظيمتني، فلم 
يسمعوا يوما مدحاً ألم املؤمنني وال توقيراً ألمير املؤمنني، 
ولم ينبههم أحد من علمائهم إلى أن عائشة - رضي الله 
عنه - وصفها الله في كتابه بآيات بينات، يقرؤها اجلميع، 
وسفيههم  حليمهم  وجاهلهم،  عاملهم  وكبيرهم،  صغيرهم 
أنفسهم  من  باملؤمنني  أولى  }النبي  للمؤمنني:  أم  بأنها 
أذكر  أن  أريد  وال   ،)6 )األحزاب:  أمهاتهم{  وأزواجه 
األحاديث واآلثار التي ثبتت في حق عائشة - رضي الله 

عنها - ألن كالم الله واضح وكاف وشاف.
تدخل )بونواف( أحدث أصهاري:

- هل تعني أن علماءهم يحملون وزر هذه العبارات املشينة 
في حق أمنا عائشة، رضي الله عنها؟

مدح  لعدم  مسوغ  لديهم  كان  فلئن  ذلك؛  في  أشك  ال   -

إليها؛  نبيهم ] وأمهم قبل نشر ما يسيء  عائشة زوجة 
فإنه ال عذر للمراجع والعلماء أال يكتبوا ويردوا على هذه 
بياناً  وذلك  ونشرها؛  كتابتها  بعد  املؤمنني  ألم  اإلهانات 
للحق وملواقفهم في الدفاع عن عرض النبي ]، وحتى ال 
يتجرأ سفيه آخر أن يكرر هذه الكبيرة في حق النبي ]؛ 
فإن النيل من عرض الزوجة نيل من عرض الرجل، وهل 
يرضى أحد أن يسب سفيه أمه؟ فكيف إذا كانت أولى من 

أمهاتنا، وعرَض نبينا ]؟
إن القضية أبعد من خطأ وقع فيه صبي صغير أو شاب 
مستهتر، إن األمر عقيدة عند بعض الناس ال يتلفظون بها 

فينطق بها مجانينهم وسفهاؤهم.
هنا استدرك )بو يوسف( ابن أختي علينا:

يا خال، في حيِّنا أحد هؤالء، شاب في  تقول  ما  - حقاً 
العشرين من عمره معاق ذهنياً تراه معظم األوقات ميشي 
بني البيوت، وكلما رآني ذكر عمر بن اخلطاب - رضي الله 
أسأله  )مجنون(  الشتائم  وأشد  العبارات  بأسوأ   - عنهم 
كل  وكذا،  كذا  فعل  أن عمر  فيردد  الكالم؟  تقول هذا  لم 
املجالس  في  علماؤهم  يذكره  الذي  والكذب  اإلفتراءات 
واحملاضرات يذمون أمير املؤمنني - رضي الله عنه - فمن 
أين لهذا املعاق ذهنياً أين يعرف هذه األمور وهو ال يجيد 

نطق اسمه بطريقة صحيحة؟!
- على أية حال إن مكانة من لقي الله من الصحابة وآل 
البيت وأزواج النبي ] عند الله ال يزيدها أحد وال ينقصها 

أحد.
لقد أنزلهم الله مكانتهم وأكرم منازلهم، نحن الذين يبتلينا 
الله مبا نقول عنهم ونعتقد فيهم، فإن أدينا واجبنا نحوهم 
فزنا، وإال فوالله إنا ملسؤولون بني يدي الله عن االفتراءات 
في حق النبي ] وعرضه، فهذا أشد األذى له ] }وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله وال أن تنكحوا أزواجه من بعده 

أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما{ )األحزاب: 53(.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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األفكار  أن  ش��ك 
األمة  في  فتكاً  أش��د 
وأك��ث��ر ض���رراً م��ن األمراض 
وعالجها أصعب. والفكر ال يعالج إال 
بفكر، وإن أفكار التكفير واخلروج تغذى لألسف 
اإلسالمي  العالم  لَشغل  والباطنية  الكفر  م��ن 
وبُعد  بالدين،  للجهل  ونتيجة  فيه،  التوتر  وخلق 
الشباب بواسطة اجلماعات السياسية عن العلم 
الفاسدة،  األفكار  لهذه  فريسة  جعله  والعلماء 
وع��م��ق ال��ت��رب��ي��ة احل��زب��ي��ة وال���رب���ط مب��ا يسمى 
لذلك،  فريسة  يقع  الشباب  جعل  بالكرامات 
نحتاج اآلن وقبل استفحال األمر - مبا ال رجعة 
له - لوضع خطط طويلة وقصيرة للعالج حتى 
مواطن  لكل  حاجة  في  ونحن  أبناءنا  نخسر  ال 
أمة  خللق  معاً  ونسير  الوطن  ه��ذا  نخدم  حتى 
متحابة قوية ملتفة حول حكامها ويحنو حكامها 

عليها.
فهكذا إذاً يجب على ولي األمر إن أراد النصر 
من  عنده  فيما  والنظر  والسالمة،  ع��دوه  على 
فهي  عدوه  على  مخلصة سلطها  بشرية  عقول 
قِّ َعلَى  َ ِذُف ِباحلحْ قاضية عليه بإذن الله: }بَلحْ نَقحْ
ا  الحَْويحُْل ِمَّ َولَُكُم  َزاِهٌق  ُهَو  َفِإَذا  َمُغُه  َفَيدحْ الحَْباِطِل 

تَِصُفوَن{ )األنبياء:18(.
نثق  م��درك��ة  عاقلة  طائفة  تسخير  يلزمنا  إننا 
في  املتأنية  وال��دراس��ة  للنظر  أبنائنا  م��ن  بها 
اليهود  بها  وي��ق��وم  ق��ام  التي  وال��وس��ائ��ل  السبل 
ذل��ك خاصة  يعينهم على  م��ن  وك��ل  وال��ن��ص��ارى 
الرافضة ووسائلهم في متويل احلركات الثورية 

والتطرف.
والله أسأل الهداية والسداد.

التي  االستراتيجية  والسلع  امل���واد  أه��م  أن   .1
الغربية  ال�����دول  اق��ت��ص��ادي��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ع��ت��م��د 

والشرقية متمركزة في هذه املنطقة.
2. البشر املستفيد من هذه اخليرات قليل، وهذا 
يدفع احلسد حتى من القريب فيسعى ليساعد 
الغريب كما حصل في غزو الكويت وما رافقه 

من تعاون الكثير مع الغزو حسداً وطمعاً.
3. الغفلة - أو قل غفلة الصاحلني - وهي متمثلة 

بحسن الظن باآلخرين لدرجة االستغراق.
األخرى  األمم  أب��ن��اء  تقريب  أن  يالحظ  ول��ه��ذا 
الكارثة  هو  واملؤسسات  القصور  في  ومتكينهم 
التي أهلكت األمم السابقة، وقد تهلك قومنا إذا 
لم يتداركوا أنفسهم، وقد سبر أعداء األمة من 
اليهود وأمم الكفر أحوالنا كيف يغزوننا فكانت 
قادتنا  على  يجب  وت��داب��ي��ر  خطط  ب��ذل��ك  لهم 
وذوي الرأي فينا النظر فيها والعمل بجدية على 
ال  فالفكر  والتدبير،  بنفسها  والعقلية  إبطالها 
يهزم إال بفكر، ولذلك كانت مقولة هازم الفرس 
والروم عمر بن اخلطاب [: »نضرب أرطبون 
الروم بأرطبون العرب« قالها عندما قيل له إن 
الروم لديهم داهية يفكر ويدبر فقال: »وعندنا 

مثله« يقصد عمرو بن العاص [.
ذلكم أن درهم وقاية خير من قنطار عالج. وال 

في  التدبر  إن 
أحوال األمم والنظر 

أمر  ويفسدها  ينفعها  فيما 
درج عليه العقالء من ساسة الدولة 
وأه��ل األم��ر فيها، وه��ي سنة ثابتة 
في الكتاب العزيز والسنة املطهرة:  
ْرِض َفَينُظُروا  } َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم{  َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ

)الروم:9(.
ِذيَن اَل  َعُلَها ِللَّ اُر اآْلِخَرُة َنْ }ِتْلَك الدَّ
ْرِض َواَل َفَسادًا  ُيِريُدوَن ُعُلّوًا ِفي اأْلَ
ِقَن{ )القصص:83(.  َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ
انُظُروْا  ُثمَّ  اأَلْرِض  ِفي  ِسيُروْا  ُقْل   {
ِب����َن{  ����َك����ذِّ َك����ْي����َف َك������اَن َع���اِق���َب���ُة امْلُ

)األنعام: 11(.
ومنطقة اخلليج خاصة والشرق األوسط عامة 
ذات أهمية لكل من يود السيطرة العاملية وسيادة 
األمم، ونحن اآلن ال نستطيع في الوقت الراهن 
التطلع إلى الهيمنة على األمم وإن كان هذا أمال 
يحدو كل من ذاق - ولو نظرياً - سيادة األمم 
الواجبات  أول��ى  من  ولكن  األمم،  على  املسلمة 
العمل بجد في احملافظة على ما ينعم به أهل 
اخلليج من حسن عالقة بني احلاكم واحملكوم؛ 
من  أه��م  ي��ك��ون  ق��د  املكتسبات  على  فاحلفاظ 

كسبها أحياناً.
غربها  الكفر  ال��داف��ع��ة ألمم  األس��ب��اب  م��ن  ب. 
وشرقها عن السيطرة على أراضينا، باختصار:

التدبر 
في أحوال األمم

بقلم الشيخ: عبدالله بن خلف السبت
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ومع ذلك فإن الله تعالى من رحمته فطر 
اإلن���س���ان ع��ل��ى ح���ب اخل��ي��ر وامل���ي���ل إليه 
}َفَأِقْم  ق���ال:  كما  ال��ش��ر  على  وتفضيله 
اللَِّه الَِّتي َفَطَر  يِن َحِنيًفا ِفْطَرةَ  َوْجَهَك ِللِدّ
يُن  لِْق اللَِّه َذِلَك الِدّ النَّاَس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ

الَْقِيُّم َولَِكَنّ أَْكثََر النَّاِس َل يَْعلَُموَن{.
باإلخالص  تعالى  »يأمر  ابن سعدي:  قال 
له في جميع األح��وال وإقامة دينه فقال: 
َوْج��َه��َك{ أي: انصبه ووّجهه إلى  }َف��َأِق��ْم 
الدين الذي هو اإلسالم واإلميان واإلحسان 
إلى  وب��دن��ك  وق��ص��دك  بقلبك  تتوجه  ب��أن 
إق��ام��ة ش��رائ��ع ال��دي��ن ال��ظ��اه��رة كالصالة 
والزكاة والصوم واحلج ونحوها، وشرائعه 
الباطنة كاحملبة واخلوف والرجاء واإلنابة، 
واإلحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة 
بأن تعبد اللّه فيها كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك.وهذا األمر الذي أمرناك 
به هو }ِفْطَرةَ اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَيَْها{ 
واستقباح  حسنها  ع��ق��ول��ه��م  ف��ي  ووض����ع 
غيرها؛ فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة 
اخللق  قلوب  في  اللّه  وض��ع  قد  والباطنة 
كلهم امليل إليها، فوضع في قلوبهم محبة 

من القضايا الفلسفية القدمية البحث في النفس البشرية, وهل 
الشر  إن  الذي يقول  العكس  أم  ؟  األصل فيها اخلير والشر طارئ 

متأصل في نفس اإلنسان واخلير طارئ؟
لقبول  مهيأ  اإلنسان  أن  الشرعية  النصوص  عليه  تدل  والذي 
اخلير والشر مبا خلق الله تعالى فيه من اإلرادة والقدرة واالختيار 
كما قال تعالى:}وهديناه النجدين{, قال الشيخ ابن سعدي: »أي 
طريقي اخلير والشر, بينا له الهدى من الضالل والرشد من الغي«, 
وقال القاسمي: »أي أودعنا في فطرته التمييز بن اخلير والشر, 
وأقمنا له من وجدانه وعقله أعالما تدله عليهما, ثم وهبنا له 

االختيار, فإليه أن يختار أي الطريقن شاء«اه�.
القاسمي:  وإما كفورا{ قال  إما شاكرا  السبيل  }إنا هديناه  وقال: 
له  وبينا  عّرفناه  أي:  والهالك,  والنجاة  والشر  اخلير  سبيل  »أي 

ذلك بأدلة العقل والسمع« اه�.

د. وليد خالد الربيع )�(

اخلير عادة والشر جلاجة
احلكمـة  ضالـة املؤمن )24(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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الفطرة،  وه��ذا حقيقة  احلق  وإيثار  احلق 
ومن خرج عن هذا األصل فلعارض عرض 
لفطرته أفسدها كما قال النبي ]: »كل 
مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو 

ينصرانه أو ميجسانه«اه�.
وَع���ْن ِع��َي��اِض بْ���ِن ِح��َم��اٍر امْلُ��َج��اِش��ِع��ِيّ أََنّ 
ُخْطَبِتِه:  يَ��ْوٍم ِفي  َذاَت  َقاَل  اللِه]  َرُس��وَل 
َجِهلْتُْم  َما  أَُعِلَّمُكْم  أَْن  أََمَرِني  َرِبّي  ِإَنّ  »أَلَ 
نََحلْتُُه  َم��اٍل  ُك��ُلّ  َه��َذا:  يَ��ْوِم��ي  َعلََّمِني  ��ا  ِمَّ
ُحنََفاَء  ِعَباِدي  َخلَْقُت  َوِإِنّ��ي  َح��اَلٌل،  َعبًْدا 
َفاْجتَالَتُْهْم  َياِطنُي   الَشّ أَتَتُْهُم  َوِإنَُّهْم  ُكلَُّهْم، 
َمْت َعلَيِْهْم َما أَْحلَلُْت لَُهْم،  َعْن ِديِنِهْم، َوَحَرّ
ِبِه  أُنْ���ِزْل  لَ��ْم  َم��ا  ِب��ي  َوأََم��َرتْ��ُه��ْم أَْن يُْشِرُكوا 

ُسلَْطاًنا«. أخرجه مسلم
َخلَْقُت  }َوِإِنّ���ي  تعالى:  قوله  ال��ن��ووي:  ق��ال 
مسلمني،  أي  ُك���لَّ���ُه���ْم{  ُح���نَ���َف���اَء  ِع����َب����اِدي 
وقيل:  امل���ع���اص���ي،  م���ن  وق���ي���ل:ط���اه���ري���ن 

مستقيمني منيبني لقبول الهداية.
َياِطنُي،  الَشّ أَتَ��تْ��ُه��ُم  »َوِإنَّ��ُه��ْم  تعالى:  وقوله 
استخفوهم  أي:  ِدي��ِن��ِه��ْم«  َع��ْن  َفاْجتَالَتُْهْم 
عليه،  كانوا  عما  وأزال��وه��م  بهم،  فذهبوا 

وجالوا معهم في الباطل«اه�.
كانت  قد  »وإذ  عاشور:  بن  الطاهر  وق��ال 
نفوس الشياطني داعية إلى الشر باجلبلة 
تعني أن عقل اإلنسان منصرف بجبلته إلى 
اخلير، ولكنه معرض لوسوسة الشياطني، 
فيقع في شذوذ عن أصل فطرته، وفي هذا 
ما يكون مفتاحا ملعنى كون الناس يولدون 
الفطرة،  دين  الفطرة، وكون اإلسالم  على 

وكون األصل في الناس اخلير«.
وعن أَِبي ُهَريَْرةَ قال: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ ]: 
»َما ِمْن َمْولُوٍد ِإَلّ يُولَُد َعلَى الِْفْطَرِة، َفَأبََواهُ 
َساِنِه«متفق  ِجّ مُيَ أَْو  َراِنِه  يُنَِصّ أَْو  َداِنِه  يَُهِوّ

عليه.
ال��ن��ووي: »واألص���ح أن معناه: أن كل  ق��ال 
مولود يولد متهيئا لإلسالم فمن كان أبواه 
اإلسالم  على  استمر  مسلما  أحدهما  أو 
أبواه  في أحكام اآلخ��رة والدنيا، وإن كان 
أحكام  ف��ي  حكمهما  عليه  ج��رى  كافرين 
ينصرانه  أو  يهودانه  معنى  وه��ذا  الدنيا، 

في  بحكمهما  له  أي:يحكم  ميجسانه،  أو 
الكفر  حكم  عليه  استمر  بلغ  ف��إن  الدنيا، 
السعادة  ل��ه  ك��ان��ت سبقت  ف��إن  ودي��ن��ه��م��ا، 

أسلم وإل مات على كفره« اه�.
من فطر مبعنى شق،  اللغة:  في  والفطرة 
وان��ف��ط��ر وت��ف��ط��ر: ان��ش��ق، وت��أت��ي مبعنى 
خلقهم  أي:  اخللق،  الله  فطر  يقال:  خلق 
وأن��ش��أه��م، وال��ف��ط��رة: الب��ت��داء والختراع 
لله  }احل��م��د  تعالى:  قوله  ومنه  واخل��ل��ق، 

فاطر السموات واألرض{.
التي  اخللقة  هي  »الفطرة  القرطبي:  قال 
بربه،  املعرفة  في  املولود  عليها  الله  خلق 
ي��ول��د على خلقة  م��ول��ود  ك��ل  ق���ال:  فكأنه 

يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ املعرفة«.
ليؤكد هذا  احل��دي��ث  ه��ذا  يأتي  وم��ن هنا 
الناس على الستكثار من  األص��ل، ويحث 
اخلير والتعود على فعله حتى يصير سجية 
في النفس وعادة في الطبع، فعن   معاوية 
بن أبي سفيان -رضي الله عنه-عن رسول 
ق��ال    اخلير    عادة    والشر  »  إنه  الله ] 
خيرا    يفقهه  ب��ه  الله  ي��رد     جلاجة،  ومن 
ابن ماجه، وفي رواية  الدين« أخرجه  في 
ُدوا  أن معاوية -رضي الله عنه- قال: »َعِوّ

يَْر؛ َفِإِنّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه]  أَنُْفَسُكُم اخْلَ
َوَمْن  اَجٌة،  جَلَ ُرّ  َوالَشّ َع��اَدةٌ  يُْر  »اخْلَ يَُقوُل: 

يِن«. ْهُه ِفي الِدّ يُِرِد اللَُّه ِبِه َخيًْرا يَُفِقّ
وعدم  التردد  مبعنى  اللغة  في  واللجاجة 
»ال���الم واجليم  ف���ارس:  اب��ن  ق��ال  الثبات، 
أصل صحيح يدل على تردد الشيء بعضه 
جللج  يقال:  الشيء،  وترديد  بعض،  على 
ولم  ردده���ا  إذا  فيه  ف��ي  املضغة  ال��رج��ل 
جلاجة،  ف��الن  ف��ؤاد  ويقولون:في  يسغها، 

وهو أن يخفق ل يسكن من اجلوع«.
قال السندي في شرحه: » أَي امْلُْؤِمن الثَّاِبت 
يَنَْشِرح  َوال��تَّ��ْق��َوى  مَي����ان  اإْلِ ُمْقتََضى  َع��لَ��ى 
ّر  ا الَشّ َوأََمّ ِللَْخيِْر َفَيِصير لَُه َعاَدة،  َصْدره 
َقلْبه  يَْدُخل ِفي  َفاَل  لَُه َصْدره  يَنَْشِرح  َفاَل 
يَْطان َوالنَّْفس اأْلََماَرة،َوَهَذا  ِإَلّ ِبلََجاَجِة الَشّ
ِديِث: »َدْع َما يَِريبك ِإلَى َما  ُهَو امْلَُواِفق حِلَ
ثْم َما َحاَك ِفي َصْدرك َوِإْن  َل يَِريبك َواإْلِ
يْر ُمَواِفق  أََنّ اخْلَ َوامْلَُراد  أَْفتَاك الْ�َمْفتُون«. 
يل  ِليم، َفُهَو ل يَْقَبل ِإل ِإيَّاهُ َول مَيِ ِللَْعْقِل الَسّ
ِليم  الَسّ الَْعْقل  َفِإَنّ  ّر  الَشّ ِبِخالِف  ِإلَيِْه،  ِإل 

يَنِْفر َعنُْه َويَُقِبّحُه.
ّق  احْلَ ��ّر  َوال��َشّ يِْر  ِباخْلَ امْلُ���َراد  أََنّ  َويَْحتَِمل 
َوالَْباِطل، َوِللَْحِقّ نُور ِفي الَْقلْب يَتََبنَيّ ِبِه أَنَُّه 
ّق، َوِللَْباِطِل ُظلَْمة يَِضيق ِبَها الَْقلْب َعْن  احْلَ
ٍد َوانِْقَباض  ِبتََرُدّ َقبُوله؛ َفال يَْدُخل ِفيِه ِإل 
ِللَْمثَِل  امْلَُواِفق  ُهَو  َوَهَذا  َقبُوله،  َعْن  ِللَْقلِْب 
ِمْن  َوالْبَاِطل جللج«  أَبْلَُج  ��قّ  »احْلَ امْلَْشُهور: 
َغيْر أَْن يَنُْفذ، َويَْحتَِمل أَْن يَُكون َهَذا بََيان 
ِئق  َما يَنَْبِغي أَْن يَُكون امْلُْؤِمن َعلَيِْه، أَْي الاَلّ
ّر َمْكُروًها  يْر َعاَدته َوالَشّ ِبَحاِلِه أَْن يَُكون اخْلَ

َل يَْدُخل َعلَيِْه ِإَلّ ِللََّجاَجِة«اه�.
فعلى املسلم أن يتحرى اخليرات ويستكثر 
بها،  وي��ع��رف   ، عليها  ي��ع��ت��اد  ح��ت��ى  منها 
-بإذن  ل��ه  ويختم  عليها  فيموت  ويألفها 
الله- بخامتة السعداء، كما عليه أن ينفر 
من الشرور واآلفات، ويتباعد عنها، حتى 
وي��زي��د بغضها،  إن��ك��اره��ا  ف��ي قلبه  ي��ق��وى 
أراده  كما  فيكون  أهلها،  وم��ن  منها  ويفر 
الله تعالى من عباده املخِلصني املخل�َصني، 

وبالله التوفيق.

الدين الذي هو اإلسالم 
واإليمان واإلحسان بأن 
تتوجه بقلبك وقصدك 

وبدنك إلى إقامة 
شرائع الدين

الفطرة هي 
الخلقة التي 

خلق اهلل عليها 
المولود في 
المعرفة بربه
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يِّئ: وكنموذج لالستنباط السَّ
في  نهي  أو  بأمر  الللغللالة  بعض  يأتي  أوال: 
في  الرؤيا  ذلك  في  مرجعه  ويكون  الدين، 
فيقول:  احلقيقية،  الرؤية  يدعي  أو  املنام 
ينهى  أو  بكذا  يأمر  الولي فالنا  رأيللت  إني 
عن كذا، وهذا غير حق بعد قول الله تعالى: 
عليكم  وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  }اليوم 
نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا{ )املائدة: 
3(، وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول 
الله ]: »إني قد خلّفت فيكم ما لن تضلوا 
بهما:  عملتم  أو  بهما  أخلللذمت  مللا  بعدهما 
يردا  حتى  يتفرقا  ولللن  وسنتي،  الله  كتاب 

علي احلوض«.
ثانيا: كثيرا ما ينسبون رؤياهم للخضر عليه 
السالم ويدعون أن اخلضر ولي فقط وليس 
بعض  أن  من  إليه  ذهبوا  ما  ليؤيدوا  نبيا؛ 
األولياء أفضل من األنبياء، ويدعون أنه ال 

يزال حيا، وهذا كله فيه نظر.
ثالثا: لبيان نبوة اخلضر عليه السالم قوله 
تعالى عنه: }فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه 

علما{  لدنا  من  وعلمناه  عندنا  من  رحمة 
يُذكر لفظ »عبد«  )الكهف: 65(. فغالبا ال 
مفردا في القرآن للثناء إال قصد به النبي، 
أتبعك  هل  موسى  له  }قللال  تعالى:  وقوله 
على أن تعلمن مما علمت رشدا{؛ ألنه علم 
أن أمر اخلضر كان وحيا والله أمره بطاعته 
،وإال فال يتبع نبي من هو أقل منه منزلة، 
أمللللرا{ وقول  لللك  أعللصللي  ووعلللللده: }وال 
اخلضر: }قال إنك لن تستطيع معي صبرا 
بلله خبرا{  لللم حتللط  مللا  وكيف تصبر على 
به  أحاط اخلضر  ومن  )الكهف: 68-67(، 
خبرا؟ وكيف علم أن موسى لن يستطيع معه 
صبرا، وأنه لم يحط به خبرا؟ لوال أن الله 
أوحى إليه. وكيف علم اخلضر بامللك الظالم 
ولم يعلم به قومه أصحاب السفينة؟ وملاذا 
براءته؟  والظاهر  طفولته  في  الغالم  قتل 
وكيف علم بالكنز في قرية كان غريبا عنها. 
هل يعلم الغيب؟ والله تعالى يقول: }قل ال 
إال  الغيَب  واألرض  السموات  في  من  يعلم 
الله{ )النمل: 65( ولقد بني ذلك اخلضر، 
يقول الله تعالى: }وما فعلته عن أمري ذلك 

تأويل ما لم تسطع عليه صبرا{ )الكهف: 
الله.. فما أوحي للخضر  82( أي عن أمر 

خاص به حلكمة ال نعلمها.
السالم،  عليه  اخلللضللر  وفلللاة  لبيان  رابللعللا: 
من  لبشر  تللعللالللى: }وملللا جعلنا  الللللله  قلللول 
اخلالدون{  فللهللم  مللت  أفلللإن  اخللللللد  قبلك 
بشرية  في  أحد  يشك  ولم   .)34 )األنبياء: 
}وما  تعالى:  وقوله  السالم،  عليه  اخلضر 
أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون وما جعلناهم 
جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين{ 
واألولياء  األنللبلليللاء  وكللذا   ،)8-7 )األنللبلليللاء: 
بحياة  قيل  ولو  خالدين،  كانوا  ما  وغيرهم 
الله ] فما جاء  اخلضر في عهد رسللول 
في الصحيحني عن عبدالله بن عمر قال: 
صلى بنا النبي ] العشاء في آخر حياته، 
فلما سلم قام فقال: »أرأيتكم ليلتكم هذه، 
فإن رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو 
على ظهر األرض أحد« متفق عليه، فيدخل 

اخلضر عليه السالم فيه، والله أعلم.

وقفات فقهية )24(

يقول الله تعالى: }ولقد صّدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا 
من املؤمنن{ )سبأ: 20( ويقول تعالى: }وما لهم به من علم إن يتبعون 

إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق شيئا{ )النجم: 28(.
في )البحر احمليط(: االستنباط هو االستخراج، والنبط: املاء 
يخرج من البئر أول ما حتفر، واإلنباط واالستنباط: إخراجه« 
اه�. ومن املعلوم أن استنباط داللة القواعد األساسية واملسائل 
الفرعية هو من الكتاب والسنة، ويليه اإلجماع ثم القياس من 

خالل االجتهاد.

التعريف باالستنباط 
يِّئ السَّ

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ )�(

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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خامسا: قال اخلضر ملوسى عليهما السالم 
وموسى سيد أهل األرض في زمانه: }هذا 
فهل   ،)78 )الللكللهللف:  وبينك{  بيني  فلللراق 
دون  هم  من  مقابلة  على  اخلضر  يحرص 

موسى في آخر الزمان لو كان حيا؟!
والكهانة  وأنواعه  بالسحر  التعريف   <

والنشرة والتطير والتنجيم
السحر  الناس  }يعلمون  تعالى:  الله  يقول 
وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت 
نحن  إمنا  يقوال  أحد حتى  يعلمان من  وما 

فتنة فال تكفر{ )البقرة: 103(.
أوال: السحر هو: كل ما لطف مأخذه وخفي 
أو  الللنللاس  أعللني  تأثير على  للله  سببه ممللا 
بني  به  يفرق  ما  وهو  أبدانهم،  أو  نفوسهم 
وبنيه،  وصاحبته  وأبيه،  وأمه  وأخيه،  املرء 
عقله  وبللني  بينه  بل  تللؤويلله،  التي  وفصيلته 
هو  وقلليللل:  وحياته،  وديللنلله  وسلوكه،  ومللاللله 
التخيالت واألخذ بالعيون، وقالوا: الكهانة: 
باألمور  مختصة  وهللي  الغيب،  علم  ادعلللاء 
باألمور  فمختصة  العرافة  أما  املستقبلية، 

املاضية.
ثللانلليللا: الللسللحللر كللفللر، يللقللول الللللله تعالى: 
}يللعلللللمللون الللنللاس الللسللحللر وملللا أنلللزل على 
امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من 
أحد حتى يقوال إمنا نحن فتنة فال تكفر{ 
إلى قوله: }وما هم بضارين به من أحد إال 
ينفعهم  الله ويتعلمون ما يضرهم وال  بإذن 
اآلخرة  في  له  ما  اشللتللراه  ملن  علموا  ولقد 
لو  أنفسهم  به  ما شللروا  ولبئس  من خللالق 
بنا  ومللر   ،)102 )الللبللقللرة:  يعلمون{  كللانللوا 
قوله]: »اجتنبوا السبع املوبقات: الشرك 
بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إال 

باحلق... « احلديث، متفق عليه.
يلجأ  من  فكيف  الساحر  فالح  عدم  ثالثا: 
تعالى: }إمنا صنعوا كيد  الله  يقول  إليه؟! 
الساحر حيث أتى{ )طه:  يفلح  ساحر وال 
6(. وهو عمل املفسدين املجرمني، يقول الله 
تعالى: }قال موسى ما جئتم به السحر إن 
الله سيبطله إن الله ال يصلح عمل املفسدين 
ويحق الله احلق بكلماته ولو كره املجرمون{ 

)يونس: 81 - 82(.
رابلللعلللا: بلليللان كلليللف يللحللصللل الللسللاحللر على 
معلوماته؟ يقول الله تعالى: }وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن يجد 
له شهابا رصدا وأنا ال ندري أشر أريد مبن 
في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا{ )اجلن: 
أبي  عللن  الللبللخللاري  صحيح  وفلللي   ،)10-9
هريرة يبلغ به النبي ] قال: إذا قضى الله 
األمر في السماء ضربت املالئكة بأجنحتها 
صفوان  علللللى  كالسلسلة  لللقللوللله  خضعانا 
ينفذهم ذلك، فإذا }فزع عن قلوبهم قالوا 

قللال: }احلق  للذي  مللاذا قال ربكم قالوا{ 
فيسمعها   ،)23 )سبأ:  الكبير{  العلي  وهو 
هكذا  السمع  ومسترقو  السمع،  مسترقو 
واحد فوق آخر، ووصف سفيان بيده وفرج 
بني أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق 
قبل  املستمع  الشهاب  أدرك  فرمبا  بعض، 
أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه ورمبا لم 
إلى  يليه  الللذي  إلللى  بها  يرمي  يدركه حتى 
الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى األرض، 
ورمبا قال سفيان: حتى تنتهي إلى األرض، 
فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة 
كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا 
وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا؟! للكلمة 

التي سمعت من السماء« احلديث.
التي  الكلمات  بعض  معاني  بيان  خامسا: 
قال  وأمثالهم،  بالسحرة  بالتعريف  تتعلق 
يدعي  الللذي  الللعللراف  الللللله:  رحمه  البغوي 
على  بها  يستدل  مبقدمات  األمللور  معرفة 
املسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك، وقيل: 
عن  يخبر  الللذي  هو  والكاهن  الكاهن،  هو 
املغيبات في املستقبل، وقيل: هو الذي يخبر 
عما في الضمير بزعمهم، وقال ابن تيمية 
واملنجم  للكاهن  اسم  العراف:  الله:  رحمه 
معرفة  فللي  يتكلم  ممللن  ونحوهم  والللرمللال 
األمور بهذه الطرق، وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد )حروف 
أرى  »مللا  النجوم:  في  وينظرون  وطالسم( 
مللن فللعللل ذللللك للله عللنللد الللللله مللن خالق«، 
الطير، والطرق:  القيافة زجر  وقال عوف: 
اخلط يُخط باألرض، وفي قول الله تعالى: 
}يؤمنون باجلبت والطاغوت{ )النساء: 51( 

يأتي بعض الغالة بأمر أو نهي في الدين ويكون 
مرجعه في ذلك الرؤية في المنام، فيقول: إني 

رأيت الولي فالنًا يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
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قال عمر[: اجلبت: السحر، والطاغوت: 
الشيطان. وعن ابن عباس قال: قال رسول 
من  )علللللمللا(  ُشعبة  اقتبس  »مللن  الللللله ]: 
ما  زاد  السحر،  من  شعبة  اقتبس  النجوم 
بللل هي  إللليلله،  وكللل  تعلق شيئا  »وملللن  زاد« 

عالمات يهتدي بها« اهل.
تللعللالللى: }وعلللالملللات وبالنجم  الللللله  فللقللول 
الوقت  ملعرفة   )15 )النحل:  يهتدون{  هم 
وللزراعة واالجتاه ونحوها، والله أعلم، ومن 
إذا أرادوا عمل السحر  املعلوم أن السحرة 
الله  قللال  فيها،  نفثوا  ثللم  اخللليللوط  عللقللدوا 
تعالى: }ومن شر النفاثات في العقد{ أي: 
هو  والنفث  ذلللك،  يفعلن  اللواتي  السواحر 
النفخ مع الريق دون التفل. ولله در الشاعر 

لقوله: 
لعمرك ما تدرى الطوارق باحلصى

وال زاجرات الطير ما الله صانع
والقائل:

قضى الله أال يعلم الغيب غيره
ففي أي أمر الله ميتريان
سللادسللا: حكم من أتللى عللرافللا، روى مسلم 
وغيره عن النبي ] أنه قال: »من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعني 
ليلة« )ولعل ذلك ملن تاب ولم يصدقه(، فعن 
عمران بن حصني [ مرفوعا: »ليس منا 
تُكهن  أو  تكهن  أو  للله،  تُطير  أو  تَطير  مللن 
للله، أو َسحر أو ُسحر للله، ومللن أتللى كاهنا 
فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أُنزل على 
محمد ]« وفي الصحيح قال قتادة: »خلق 
الله هذه النجوم لثالث: جعلها زينة للسماء، 
بها؛  يهتدى  وعالمات  للشياطني،  ورجوما 

وأضاع  أخطأ  ذلللك  بغير  فيها  تللأول  فمن 
بلله« وعللن أبي  نصيبه وتكلف ما ال علم له 
موسى أن النبي ] قال »ثالثة ال يدخلون 
ومصدق  رحللم،  وقاطع  مدمن خمر،  اجلنة 

بالسحر، احلديث.
فإن  السحر،  معاجلة  وهي  النشرة،  سابعا 
عبدالله  بللن  جللابللر  فعن  مثله،  بسحر  كللان 
[ قال: ُسئل] عن النشرة؟ فقال: هي 
من عمل الشيطان« قال ابن القيم: النشرة 
حللل الللسللحللر عللن املللسللحللور، وهلللي نوعان: 
من  الللذي  وهللو  مثله،  بسحر  حللل  أحدهما 
واملنتشر  الناشر  يتقرب  الشيطان،  عمل 
فيبطل عمله عن  يُحب،  الشيطان مبا  إلى 
املسحور. انتهى، واملباح حل السحر بالرقية 

الشرعية.
السحر،  عللن  إثللمللا  يقل  ال  مللا  وهللنللا  ثامنا: 
الله تعالى: }أال  كالطيرة )التشاؤم(، يقول 
إمنللا طللائللرهللم عند الللللله ولللكللن أكللثللرهللم ال 
يعلمون{ )األعراف: 31(، وفي الصحيحني 
عللن أبللي هللريللرة [: أن رسللول الله ] 
قلللال: »ال علللدوى وال طلليللرة وال هللامللة وال 
صفر« زاد مسلم. »وال نوء، وال غول« ولهما 
الله]: »ال  عن أنس[ قال: قار رسول 
الكلمة  الللفللأل  ويعجبني  طلليللرة  وال  علللدوى 
احلسنة الكلمة الطيبة« واللفظ ملسلم وعن 
عبدالله بن مسعود عن رسول الله] قال: 
ابللن مسعود:  وقللال  )ثللالثللا(  الطيرة شللرك 
وما منا إال ولكن الله يذهبه بالتوكل«. رواه 
الترمذي )1539( وصححه وجعل آخره من 

قول ابن مسعود، وأبو داود )2411(.
)عقد  بإخفاء  املبالغة  الطيرة  ومن  تاسعاً: 

أطلع  ولم  السحر،  أو  العني  النكاح( خشية 
علللللى نللص شللرعللي يللأمللر بللذلللك، بينما ال 
نرى مثل ذلك في معظم البالد اإلسالمية 
وجمع  العالنية  فللي  يبالغون  بللل  وغلليللرهللا، 
يكون  أن  املسلم  فعلى  اآلخللريللن حلللضللوره، 
على ثقة بالله لقوله تعالى: }قل لن يصيبنا 
الله  وعلى  مللوالنللا  هللو  لنا  الله  كتب  مللا  إال 
وكذا   ،)51 )الللتللوبللة:  املللؤمللنللني{  فليتوكل 
األمراض  بنسبة  فيه  يبالغون  فيما  األمللر 
واحلوادث وزوال النعم إلى العني أو احلسد 
أو السحر وإن كان بعض ذلك يحدث بقضاء 
بعض  في  تفريطهم  وبأسباب  وقللدره،  الله 
األمور أو إسرافهم فيها، والله تعالى يقول: 
}وإن ميسسك الله بضر فال كاشف له إال 
هو وإن يردك بخير فال راد لفضله يصيب 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم{ 
فللالللعللني حلللق، ولللكللن شدة  )يللونللس: 107(، 
اخللللوف منها ليس بللحللق، وإمنلللا احلللق هو 
اخلوف من الله وحده واحملافظة على ذكره 
عز وجل، أما ترك األكل والشرب، واألخذ 
واإلعطاء والبيع والشراء بهذا، فهذا باطل 
وهم  يعيشون  الناس  من  وكثير  يجوز،  وال 
النفسي،  املللرض  هو  وهللذا  والسحر  العني 

والله أعلم.
جندب[:  قال  الساحر،  عقوبة  عاشراً: 
»حد الساحر ضربة بالسيف«. رواه الترمذي 
)برقم 1460(، وقال: الصحيح أنه موقوف، 
واحلاكم )360/4(. وعن حالة لن عبدة قال: 
»كتب عمر بن اخلطاب: أن اقتلوا كل ساحر 
رواه  سواحر«.  ثالث  فقتلنا  قللال:  وساحرة 
مختصراً  رواه  والبخاري   ،)190/1( أحمد 
)18415(، في فرض اخلمس باب اجلزية، 
وصح   .)1586 )رقللم  الترمذي  نحوه  وروى 
عن حفصة - رضي الله عنها - أنها أمرت 

بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت«.

السحر هو كل مالطف مأخذه وخفي سببه 
مما له تأثير على أعين الناس أو أبدانهم، وهو 

مايفرق به بين المرء وزوجه أوأخيه
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أياٍد مشبوهة إقليمية 
تحرك االحتجاجات 

العراقية باتجاه 
دولة الكويت 

لوقف ميناء مبارك الكبير 
الكويت  قدمتها  جسام  بتضحيات  آبه  غير  الكويت  مع  والوعيد  التهديد  لغة  إلى  العراق  يعود  أخرى  مرة 
وشعبها وقيادتها من أجل حترير العراق وشعبه من نظام صدام حسن الدموي الذي أذاقهم سوء العذاب 
على مدى عقود، وال مكترث ملا قدمته الكويت من مساعدات إنسانية وإغاثية ومالية إلى العراقين ملواجهة 
مسلسل  حلقات  من  جديدة  حلقة  ففي  أكثرها،  وما  الطويل  تاريخهم  مدى  على  عرفوها  التي  الضوائق 
كل  ضمنه  بيانا  املقاوم«  اجلنوب  في  العربية  العراق  عشائر  ب��«مجلس  يدعى  ما  أصدر  والنكران  اجلحود 
فنون التهديد والوعيد وأشكالها وما لذ وطاب له من الشتائم والسباب بحق الكويت والكويتين وحكومتهم 
وقيادتهم؛ ملجرد إعالن الكويت عن بدء العمل في مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان 

الكويتية احملاذية مليناء أم قصر العراقي، بعد أن وضع سمو األمير حجر األساس إيذانًا ببدء بناء امليناء.

 حتقيق: عالء الدين مصطفى

األحزاب العراقية تريد متويه احلدود الكويتية رغم االعتراض الدولي
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حتقيقات

البيان الذي حمل الرقم »94« وقعه مجهول يدعى 
مجلس  »رئ��ي��س  بوصفه  ال��غ��امن«  أح��م��د  »الشيخ 
شيوخ عشائر العراق واألمني العام ملجلس عشائر 
يترك  ،ول��م  املقاوم«  اجلنوب  في  العربية  العراق 
تهمة وال نقيصة إال ألصقها بالكويت، مستعمال 
النغمة »النشاز« القدمية ذاتها؛ إذ وصف الكويت 
األميركية  ال��ق��وات  ب��دع��م  واتهمها  ب���«احمل��م��ي��ة« 
إن  وق��ال:   ،2003 ع��ام  ومتويلها  للعراق  الغازية 
مجلس العشائر يستنكر بشدة بناء ميناء مبارك 
الكبير واألعمال والتجاوزات غيراألخالقية التي 
ت��ول��د إال اخلالفات  ب��ه��ا ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ال  ت��ق��وم 
إنشاء  معتبرا  الشقيقني،  الشعبني  بني  وال��ع��داء 
مع  للعراق  خنقا  ب��ال��ذات  املكان  ه��ذا  في  امليناء 

سبق اإلصرار والترصد!
املزعوم  العشائر  تهديد سافر حذر مجلس  وفي 
األعمال  ف��ي  ب���»االس��ت��م��رار  الكويت مم��ا وص��ف��ه 
املجاهد«،  ال��ع��راق��ي  الشعب  ض��د  االس��ت��ف��زازي��ة 
ضد  وحرضها  العراقية  احلكومة  استعدى  كما 
حيال  ب�«الصمت  أسماه  ما  استنكر  إذ  الكويت؛ 
للناطق  املسؤولة  غير  والتصريحات  التجاوزات 
فيها  أش���ار  ال��ت��ي  ب��غ��داد  ب��اس��م حكومة  الرسمي 
الدول  مطالبا  امليناء«،  بناء  في  الكويت  إلى حق 
حازم  موقف  باتخاذ  ال��دول��ي  واملجتمع  العربية 

حلفظ حقوق العراق. 
وات��ه��م »ب��ي��ان اإلف����ك« ال��ك��وي��ت ب��ال��ق��ي��ام بأعمال 
مشاريع  إق��ام��ة  ودع���م  ال��ع��راق،  داخ���ل  تخريبية 
وجتزئتة  ال��ع��راق  لتفتيت  واإلق��ل��ي��م  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
وس��رق��ة آب���ار ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي��ة واحل��ص��ول على 
املجحفة لألمم  القرارات  عبر  تعويضات خيالية 

املتحدة«. 
ال��ت��ه��دي��دات املشروخة  ال��ب��ي��ان أس��ط��وان��ة  وك���رر 
»ال  بقوله:  الكويتيني  مخاطبا  القبيح  والتطاول 
دائمة  أم��ي��رك��ا  أن  وت��ت��وه��م��ون  ال��غ��رور  يصيبكم 
حلمايتكم ونذكركم بأن في العراق رجاال مؤمنني، 
وأن احلق البد أن ينتصر ويومها سيرد كل شبر 
سرق من أرض العراق وكل برميل نفط سحب من 
آباره احلدودية مسروقا وستدفعون تعويضا لكل 
عراقي أصابه الضرر، وتذكروا أن الدهر يومان 
وسيأتي اليوم الذي يحاسبكم شعب العراق مهما 
طال الزمن، وقد أعذر من أنذر وإن غدا لناظره 

قريب«.
تاريخ امليناء

الكبير  م��ب��ارك  مبيناء  العمل  ب��دء  ت��اري��خ  ي��ع��ود   

ك��ان احل��دث األبرز  فمنذ سبتمبر 2007وامل��ي��ن��اء 
لكونه أحد أهم وأكبر مشاريع خطة التنمية التي 
تقوم الكويت لتشكيل محور نظام نقل إقليمي في 
ولكونه  التنموية،  الكويت  خطط  ليدعم  املنطقة 
األوسط  الشرق  في  امل��وان��ئ  أكبر  أح��د  سيصبح 
آسيا  إل��ى  للوصول  خ��الل��ه  م��ن  الكويت  وتسعى 
نقلة  إنشائه  بعد  ويشكل  آسيا،  وش��رق  الوسطى 
نوعية في جتارة الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة 
في الصورة مرة أخرى إلحياء طريق احلرير من 

خالل بوابة الكويت من شمال اخلليج.
رؤي��ة صاحب  مع  الكبير  مبارك  ميناء  ويتماشى 
حتويل  في  األحمد  صباح  الشيخ  األمير  السمو 
الكويت إلى مركز مالي، حيث قام صاحب السمو 
في 6 أبريل من العام احلالي بوضع حجر اساس 
امليناء في جزيرة بوبيان وبضغط زر مجسم امليناء 

إيذانا بتدشني املشروع.
االجتماع األول

عمل  فريق  عقد   2003 ال��ع��ام  م��ن  مايو   14 ف��ي 
جزيرة  ف��ي  متطور  بحري  ميناء  إن��ش��اء  م��ش��روع 

الدراسات  اع��داد  بهدف  له  اجتماع  أول  بوبيان 
االقتصادية الالزمة للمشروع، وحتديد مواصفات 
امليناء بالتنسيق مع اجلهات املعنية ودراسة مدى 
مالءمة املوقع املقترح باملقارنة مع املواقع احلالية 
للموانئ العاملة في البالد متهيدا لتحديد البديل 

املناسب.
تشكيل  بشأن  ق���رارا  ص��در   2003 مايو   12 ف��ي 
فريق العمل برئاسته وعضوية كل من نائب رئيس 

اجلهاز أنور اجلودر وأعضاء اجلهاز.
ستبدأ  الكويت  أن  ذلك  بعد  احلكومة  أعلنت  ثم 
بوبيان  جزيرة  في  للحاويات  ميناء  بإقامة  قريبا 
بتكلفة 1.2 مليار دوالر وقال وزير األشغال العامة 
حينها بدر احلميدي لدى تقدميه املشروع بداية 
نقطة  وسيكون  امليناء  بهذا  العمل  سيبدأ   2005

االرتكاز ما بني العراق والكويت وإيران.
وأكد الوزير احلميدي في تصريح له أن احلكومة 
عمالقة  تنموية  م��ش��روع��ات  تنفيذ  على  ع��ازم��ة 
ومن  احلالي،  القرن  ملواجهة حتديات  بها  تخطو 
ضمنها مشروع ميناء جزيرة بوبيان، واملتوقع أن 

يحقق عائدا ماليا واستثماريا خلزانة الدولة.
وفي 27 مارس 2005 قرر مجلس الوزراء تشكيل 
املشاركة  من خالل  بوبيان  لتطوير جزيرة  شركة 
في إنشاء مناطق حرة على أن تكلف الهيئة العامة 
لالستثمار بتأسيسها، وفي 10 يوليو 2005 وافق 
القطاع  على  املشروع  طرح  على  ال��وزراء  مجلس 
اخل����اص مت��ه��ي��دا الس��ت��ق��ط��اب ش���رك���ات عاملية 

لتنفيذه.
الوزراء  وفي 27 يونيو 2006 صدر قرار مجلس 

المضاحكة: على الرغم من أن 
الحكومة العراقية قالت: إن من حق 

الكويت بناء أي شيء على أراضيها 
إال إننا نواجه مشكله حقيقية من 

بعض عمالء إيران في العراق
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الشيخ حمد األمير: من الضروري 
أن تكون بين كل دولتين متجاورتين 

عالقة متميزة يسودها المحبة 
والود النابعان من  ديننا اإلسالمي 

الذي يأمرنا بحسن الجوار

رقم 633 لسنة 2006 بإسناد تطوير ميناء بوبيان 
إلى مؤسسة املوانئ الكويتية. 

وتنقسم املرحلة األولى للمشروع إلى ثالثة أجزاء، 
ويشمل   2007 سبتمبر  في  أعماله  ب��دأت  األول 
لكل  ح��ارات  بثالث  وإنشاء طريق سريع  تصميم 
اجتاه ويبلغ طول الطريق 30 كيلومترا مع إنشاء 
اجلزيرة  عبر  متر  نفسه  بالطول  حديدية  سكة 
واألرض الرئيسية وجسري الطريق وستمر السكة 
بوبيان  ميناء  لربط  الصبية  خور  عبر  احلديدية 

البحري بالصبية.
بطول  احلديدي  اجلسر  تنفيذ  من  االنتهاء  ومت 
اساسات  تنفيذ  على  العمل  وجار  واحد  كيلومتر 

جسر السيارات والسكة احلديدية.
تخوفات عراقية

ما زال بعض األشخاص العراقيون يتحدثون عن 
وترسيم  امل��زع��وم��ة  التاريخية  احل��ق��وق  م��وض��وع 
احل����دود، وجتنيهم ه��ذه امل���رة ام��ت��د ووص���ل إلى 
درجة اتهامهم الكويت مبساعدة سوريا في إقامة 
ب��ال��ع��راق، ث��م جاء  س��د على نهر دجلة ل��إض��رار 
مشروع ميناء مبارك الكبير، أو ميناء بوبيان الذي 
سيضر  أن��ه  وزع��م��وا  بنائه،  ف��ي  الكويت  شرعت 
الكبير  ال��ع��راق  ميناء  أو  ال��ف��او،  ميناء  مب��ش��روع 
من  سيحد  ميناءها  الكويت  إنشاء  أن  مدعني   ،
تطلعات العراق في إنشاء مينائه. والزعم العراقي 
اجلديد، ال ميت إلى احلقيقة بصلة. ففكرة إنشاء 
ميناء مبارك الكبير تعود إلى ما قبل السبعينيات، 
وق���د ش��رع��ت ال��ك��وي��ت ف��ي ب��ن��ائ��ه ع��ن��دم��ا تهيأت 
الظروف املناسبة إلنشائه، وهذا أمر طبيعي أن 

الفترة  تلك  منذ  املشروع  هذا  في  الكويت  تفكر 
بالتجارة،  وولعه  بشغفه  شعبه  يتمتع  بلداً  كونها 
وهي ميزة قد ال تتوافر في شعوب أخرى. لذلك، 
فليس هناك أي غ��راب��ة ف��ي ذل��ك، ف��ي ح��ني أنه 
بعد  إال  به  نسمع  فلم  العراقي،  للميناء  بالنسبة 
يومنا  وحتى  التاريخ  ذل��ك  ومنذ  ال��ع��راق.  حترير 
هذا ما زال املشروع العراقي حبيس األدراج، على 
الرغم من كثرة التصريحات التي أطلقت بشأنه.

واخلليج ما زال يتسع لعديد من املشاريع املماثلة 
ما  الكبير،حسب  والعراق  الكبير  مبارك  مليناءي 
قال فاروق النوري. وليس هناك أي مبرر للخشية 
كانت موجودة في  ذل��ك. فمثل هذه اخلشية  من 
فترة الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي، 
عندما ك��ان ع��دد امل��وان��ئ م��ح��دوداً، وك��ان هناك 
تخوف من تزايدها، إال أنه سريعاً ما تبدد بعدما 
تبني أن ازدهار اخلليج أصبح يتطلب إقامة مزيد 
من املوانئ واملنافذ البحرية؛ لذلك ال مجال هنا 
للخوف أو القلق، واملهم هو توافر النوايا احلسنة 
التي لن تتحقق إال بالتخلص من العقد التي يبدو 

أنها ما زالت تعشش في النفوس، وهنا يكمن بيت 
القصيد.

تصدير املشاكل بدعم إيراني
أستاذ  الغامن  عبدالله  الدكتور  ق��ال  البداية  في 
العراق  إن  ال��ك��وي��ت:  بجامعة  السياسية  العلوم 
منقسم على نفسه داخليا، وإشكالية الوضع في 
العراق أنه أرض للصراعات الداخلية بني تيارات 
مختلفة، األمر الذي يجعله يصدر بعض مشكالته 
أنها  يعتقدون  التي  القضايا  بعض  بإثارة  للخارج 
األنظار عن  أو تصرف  داخلية،  ستكسبه شعبية 

مشاكله الداخلية.
بني  تظهر  الكويتية  العراقية  اخلالفات  أن  وبنينّ 
قد  التي  العناصر  بعض  ويثيرها  وأخ��رى،  فترة 
تكون مدعومة أو تابعة إليران، موضحا أن امليناء 
يخضع للسيادة الكويتية وبعيد كل البعد عن أي 
مع  القالقل  إث��ارة  يحاول  من  هناك  ولكن  ن��زاع، 
من  بدعم  أو  سياسي  يكون  ق��د  بهدف  الكويت 

إيران أو رمبا يكون اقتصاديا.
يزال  ال  أن��ه  العراقي  اجلانب  إشكالية  أن  وأك��د 
احلدود  قضية  يخص  فيما  قدمية  بعقلية  يفكر 
م��ؤك��دا أن دولة  ذل���ك،  امل��زارع��ني وغ��ي��ر  وقضية 
القضايا  أن حت��ل معظم  دائ��م��ا  ال��ك��وي��ت حت���اول 

باحلوار مع احلكومة العراقية.
الكويتية  العراقية  العالقات  حساسية  إلى  وأملح 
منذ احتالل العراق للكويت وهي على درجة عالية 
من التوتر، وهذا ما يجعل أي خالف بسيط يظهر 
إلى السطح وكأنه مشكلة كبيرة، ولكن في حقيقة 
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حتقيقات

األم��ر أن مكان امليناء هو أرض كويتية وه��ذا ما 
أكدته احلكومة العراقية نفسها. 

أياد إيرانية
ال��س��ي��اس��ي عدنان  أك����د اإلع���الم���ي وال���ن���اش���ط 
املضاحكة أن التهديدات العراقية  للكويت  حتت 
آم  الكبير سيضر مبيناء  مبارك  ميناء  أن  ذريعة 
تدخل  في  خطيرة  سابقة  تعد  العراقي،  القصر 
دول���ة ف��ي ش���ؤون دول���ة أخ����رى، م��ش��ي��را إل���ى أن 
األخطر من ذلك هو حديثهم عن التعدي الكويتي 
على األراضي العراقية، وأن مشروع ميناء مبارك 
أن  يعني  وه��ذا  عراقية،  أراض  على  ق��ام  الكبير 
االعتراف العراقي بترسيم احلدود يعد منقوصا 

وأصبح هشا عند أول اختبار يواجهه.
وقال: إن العراق الشقيق يعاني مشكالت متعددة، 
في املياه والكهرباء والتعليم والصحة واملواصالت 
على  العراقي  البرملان  يعكف  أن  فبدل  وال��غ��ذاء، 
نهضة  أج��ل  من  املشكالت  ه��ذه  على حل  العمل 
الشعب العراقي، اختلق هذه املشكلة مع الكويت 
ال���ع���راق���ي ع���ن املشكالت  ال��ش��ع��ب  ي��ل��ه��ي  ح��ت��ى 

الداخلية.
م��ن أجل  ال��ع��راق��ي شكل كتلة  ال��ب��رمل��ان  أن  وب��ني 
هذه  وأن  الكويتية  ال��ع��راق��ي��ة  احل����دود  م��وض��وع 
الكتلة كان مرحبا بها من دول اخلليج؛ ألنها تتبع 
أنها مضادة إلي��ران في  اعتبار  إياد عالوي على 
العراق، مشددا على ضرورة االنتباه والسيما أننا 
الشمال  م��ن  ال��وض��ع  خ��ط��ورة  نعاني  الكويت  ف��ي 

والشرق.
قالت:  العراقية  احلكومة  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
إن من حق الكويت بناء أي شيء على أراضيها، 
عمالء  بعض  من  حقيقية  مشكلة  نواجه  أننا  إال 
إيران في العراق؛ ألن هناك أيادي إيرانية حترك 

االحتجاجات العراقية جتاه بناء ميناء مبارك.
وقال: إن التصعيد العراقي جتاه الكويت لبنائها 
الكويتية  بوبيان  جزيرة  في  الكبير  مبارك  ميناء 
تفجر دون مقدمات، وإثر توتر العالقات الكويتية-

اإليرانية بسبب شبكة التجسس التي كشفت في 
البالد وكانت على صلة مع حرس الثورة اإليراني، 
مبا يوحي بوجود أياد إيرانية حترك االحتجاجات 
الضغط  مم��ارس��ة  ألغ���راض  املفاجئة  ال��ع��راق��ي��ة 
على الكويت، والسيما إذا علمنا أن امليناء بوشر 
أي  دون   2005 ع��ام  منذ  تنفيذه  إج����راءات  ف��ي 

اعتراضات من اجلانب العراقي.
وأعرب عن استغرابه من االحتجاجات العراقية 

املفاجئة التي ال تستند إلى أي تفاصيل فنية أو 
دراس��ات، بل إلى كالم مرسل بأن ميناء مبارك 
إلى  ت��ؤدي  التي  املائية  املمرات  سيضيق  الكبير 
املوانئ العراقية، وهو كالم غير صحيح هندسياً 
األعمال  إن  يقولون  إذ  به خبراء؛  ما يشير  وفق 
هذه  وت��ع��م��ق  س��ت��وس��ع  م��ب��ارك  مل��ي��ن��اء  الهندسية 
يثيرون  العراقيني  الساسة  بعض  وإن  امل��م��رات، 
هذه القضية ألسباب سياسية والرتباطات وثيقة 
غالبية  ف��إن  املقابل  وف��ي  ط��ه��ران،  مع  لغالبيتهم 
املوضوع  إثارة  العراقيني ال يجرؤون على  القادة 
ال��ذي سيقضي على مصدر حياة ماليني  األه��م 
اخلصبة  الزراعية  أراضيهم  وحتويل  العراقيني 
إي��ران 35  وه��و حتويل  ميتة،  أراض ملحية  إل��ى 
رافداً مائياً عن شط العرب فضاًل عن مشاريع 
إلى  ك��ارون، لتحويل كل مياهه  متعددة على نهر 
داخ��ل األراض��ي اإليرانية أجن��زت تقريباً، وأدت 
العراقية  الفاو  ملدينة  تدريجي  م��وت  حالة  إل��ى 
وأراضي  نخلة  ألف  و400  مليون  إنتاج  وفقدان 
تزحف  كما  مختلفة،  وف��واك��ه  محاصيل  زراع���ة 
هذه احلالة على أراضي البصرة وكل إقليم شط 

العرب.
وأض��اف: ومما يؤكد هذه احلالة ما ذك��ره مدير 
البصرة عالء  في محافظة  املائية  امل��وارد  دائ��رة 
طاهر في تصريح جلريدة »الصباح« العراقية إذ 
قال: »إن مياه البزل، وهي مياه ماحلة، تنحدر من 
باجتاه مناطق حدودية عراقية،  اإليرانية  املزارع 
وإن هذه املياه تهدد سالمة األراضي العراقية في 
بدرجة  املنسوب  ارتفاع  ح��ال  في  املقابلة  اجلهة 
أعلى، وأود أن أذكر هنا مالحظة شخصية تتبعتها 
ه��ذه شديدة  ال��ب��زل  مياه  بعض  أن  ه��ي  بنفسي، 
السكر  م���زارع قصب  م��ن  تتجمع  وه��ي  امل��ل��وح��ة 
عمداً  وتوجه  محددة  مواسم  في  عالية  بكثافة 
نحو األراضي العراقية وال تنساب من مرتفع أو 
تل أو هضبة كما يتصور البعض«، من جهته كذلك 

طالب مسؤول بارز في محافظة البصرة، احلكومة 
العراقية مبقاضاة اجلانب اإليراني دولياً؛ بسبب 
»تعمده« توجيه مياهه امللوثة وبكميات كبيرة نحو 
مياه  حتويل  إل��ى  باإلضافة  العراقية،  األراض���ي 
نهر كارون إلى داخل األراضي اإليرانية وحرمان 

العراق من نصيبه التاريخي منها.
افتعال  العراقيني عن جدوى  اإلخ��وة  وهنا نسأل 
التي  ال��ك��وي��ت  م��ع  الكبير  م��ب��ارك  م��ي��ن��اء  قضية 
تتجاوز  وأله����داف  مفتعلة  أن��ه��ا  ج��ي��داً  يعلمون 
مت  حتى  والتصعيد  غيرهم  ملصلحة  العراقيني 
تشكيل جلنة من وزارة اخلارجية العراقية لبحثها 
مع األمم املتحدة وهم يعلمون أن ميناء مبارك هو 
الشعبني  بالنفع على  للكويت سيعود  حق سيادي 
الشقيقني، بينما القضايا الكبرى التي تهم قوت 
تركها حتى  يتم  العراقي  الشعب  وحياة وحضارة 
تكتمل نتائجها الكارثية وتتصحر أراضي العراق 
اخلصبة التي بنت تراثه وحضارته على مدى آالف 
السنني من دون أن تشكل اخلارجية العراقية حتى 

فريقاً من شخصني ملتابعته.
لعبة احملاور  إن  قائال:  لإيرانيني  ووجه رساله  
للضغط  اجلانبية  املواجهات  وإشعال  واملناكفات 
في  املنطقة  دول  وستستنزف  نفعاً  جت��دي  ل��ن 
قضايا فرعية، بينما ميكننا أن نوجه كل اجلهود 
رفاهية  ملصلحة  والتعاون  البناء  إل��ى  والطاقات 

واستقرار شعوب املنطقة كافة.
وأوض��ح  أن بعض من يعطل مشاريع الدولة في 
شخصية  خالفات  لتصفية  جابر  وجسر  بوبيان 

الميناء أحد أكبر 
موانئ الشرق األوسط 

ويتماشى مع رؤية 
صاحب السمو بتحويل 

الكويت لمركز مالي
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الكويتي  الوطني  باألمن  يجني على وطنه ويعبث 
ويؤخر تثبيت حقوقنا املشروعة في كل أراضينا 
إلى  يرقى  ما  وهو  الدولية  القرارات  ثبتتها  التي 

مرتبة اخليانة الوطنية العظمى.

بيته  وآل  الرسول]  إلى عهد أصحاب  يرجعوا 
قائدة  كانت  كما  املعالم  واضحة  أمة  نكون  حتى 
للعالم لقرون طويلة وما تخلفت األمة إال بعد أن 
بالعينة وأخذمت  تبايعتم  »إذا  تخلت عن اإلسالم 
اجلهاد،  وتركتم  ب��ال��زرع  ورضيتم  البقر  ب��أذن��اب 
سلط الله عليكم ذال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا 

إلى دينكم«.
لتهديدات  تتعرض  اإلسالمية  األم��ة  إن  وق���ال: 
أن   م��ن��ه��ا، وينبغي  ال��ع��رب��ي��ة  م��ق��ص��ودة والس��ي��م��ا 
ألن  س��واء؛  كلمة  على  جتتمع  تتفرق،  ال  جتتمع 
مصدر قوة األمة هو دينها »كنا أذل قوم فأعزنا 
غيره  في  العزة  ابتغينا  فمهما  الدين؛  بهذا  الله 
أذلنا الله«، مشيرا إلى أن الشعارات التي ظهرت 
تنادي بالقومية واالشتراكية والبعثية لم جنن من 

ورائها إال الفرقة والتشتت واخلالفات. 
من  اإلسالمية  األم��ة  تعود  أن  أمله  وأع��رب عن 
سابق  في  كانت  كما  الصافي  املنبع  إل��ى  جديد 
عهدها، فهذه األمة حكمت العالم وأذلت الفرس 
أنها  بسبب  ذل��ك  كل  الغلبة،  لها  وكانت  وال���روم 

كانت متمسكة بدينها اإلسالمي الصحيح.

ب��ع��د إث������ارة ف���ي ال���ش���ارع ال���ع���راق���ي هدفت 
إل���ى وق���ف م��ي��ن��اء م��ب��ارك الكبير م��ن خالل 
عراقيني  لسياسيني  وتصريحات  مظاهرات 
للجان  اللجوء  إل��ى  بعضهم  دع���وات  تخللتها 
اجتماعات  ال��ك��وي��ت  ف��ي  هنا  ب���دأت  الفنية، 
اولها  انتهى  فني  ط��اب��ع  ذات  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
بتصريحات عراقية مشيدة بالتعاون الكويتي، 
ففي تقرير إخباري بثته »كونا« أعرب ممثال 
وزارتي اخلارجية في دولة الكويت وجمهورية 
العراق عن ارتياحهما لألجواء اإليجابية التي 
اجتماع  والشفافية خالل  بالصراحة  اتسمت 
اللجنة الكويتية العراقية املشتركة في الكويت 

امس.
الكويت  ل��دى  ال��ع��راق  جمهورية  سفير  وق��ال 
إن  )كونا(  ل�  تصريح  في  العلوم  بحر  محمد 
الوفد العراقي وصل من بغداد »ملتابعة وأخذ 
بالهواجس  يتعلق  فيما  الكافية  امل��ع��ل��وم��ات 

التي كانت مطروحة في الشارع العراقي بشأن 
موضوع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان«.

االجتماع  لنتائج  ارتياحه  عن  العلوم  بحر  وعبر 
»املطمئن جدا والوافي لكل األسئلة التي قدمها 
الكويتي  اجلانب  عنها  وأج��اب  العراقي  اجلانب 

بكل مهنية وحرفية ودقة«.
القيادة  إل��ى  سترفع  النتائج  ه��ذه  أن  وأوض���ح 
الصورة  ف��ي  »لتضعهم  ب����الده  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي��ة 
وبكافة املعلومات، وسترافق الوفد مجموعة من 
تكون  وس��وف  الوثائق،  من  ومجموعة  اخلرائط 
هناك رحلة إلى املوقع لالطالع عن كثب على كل 
الشكر  السياق عن  وأع��رب في هذا  األعمال«. 
اتسموا  ملا  الكويتي  اجلانب  العضاء  والتقدير 
أب��دوه من  وم��ا  به من صراحة خ��الل االجتماع 
إيجابية مبا من شأنه التوصل إلى حتقيق الهدف 
بني  اجليدة  العالقة  على  احلفاظ  وه��و  الكبير 

البلدين الشقيقني.

من جانبه قال مدير إدارة املتابعة والتنسيق 
الوفد  ورئيس  الكويتية  اخلارجية  وزارة  في 
الكويتي إلى االجتماع السفير خالد املغامس: 
»أحطنا الوفد العراقي الشقيق بكل خلفيات 
الكبير  م���ب���ارك  م��ي��ن��اء  م���ش���روع  م���وض���وع 

واملعلومات التي كانت غائبة عن أذهانهم«.
ماهية  كامل  بشكل  لهم  »أوضحنا  واض��اف: 
التي  اإلج�����راءات  وك��اف��ة  وكيفيته  امل��ش��روع 

جترى حاليا«.
وع��م��ا إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ت��وص��ي��ات خ��رج بها 
ال  إن��ه  ب��ال��ق��ول:  املغامس  اكتفى  املجتمعون 
مجرد  »فهو  االجتماع  عن  توصيات خرجت 
االستفسارات  بعض  لديه  فني  عمل  فريق 
التي يرغب في سماع رد عليها، وهو نوع من 
التعاون الثنائي ما بني البلدين لتوضيح بعض 
األمور التي قد تكون غائبة عن بعض اإلخوة 

العراقيني«.

السفير العراقي: الكويت أجابت عن كل األسئلة بخصوص امليناء بكل مهنية وحرفية ودقة

الكويت : أحطنا العراقيين بكل ما غاب عن أذهانهم بخصوص ميناء مبارك

 حسن اجلوار
بوزارة  واخلطيب  اإلم��ام  األمير  حمد  الشيخ  أم��ا 
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ف��ي��رى أن العراق 
بوصفها دولة مجاورة لدولة الكويت يجب أن يثبت 
األمور  ف��ي  يتعامل  وأن  اجل���وار  حسن  مصداقية 
أنه من  إلى  وص��دق، مشيرا  أمانة  بكل  احلساسة 
الضروري أن تكون العالقة بني كل دولتني متجاورتني 
عالقة متميزة يسودها احملبة والود، وأن يكون هذا 
الود نابعا من ديننا اإلسالمي احلنيف الذي يأمرنا 

بالتحابب والتقارب وحسن اجلوار.
ودع���ا م��ن ي��ث��ي��رون ال��ق��الق��ل ف��ي ال��ع��راق إل��ى أن 

نقول لإليرانيين: لعبة 
المحاور والمناكفات وإشعال 

المواجهات الجانبية للضغط لن 
تجدي نفعًا، وستستنزف دول 

المنطقة في قضايا فرعية
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الكيان ال�صهيوين

من أين جاءت؟!

األممية  القرارات  فكانت متلك  هائلة،  إقليمية  اعتبارات  ولها  دولة عظمى  كانت  بريطانيا   <
والفيتو، وكل الدول لها مصلحة معها فوقفت بكل قوتها معها عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

> ثم ملا ضعفت بريطانيا سلمت زمام احلماية والدعم األممي املطلق للواليات املتحدة 
األميركية، فوقفت معها عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وغيرت كثيرا من القوانني 

واللوائح والنظم من أجل حماية إسرائيل.
> التجار اليهود لهم تأثير في متويل االنتخابات الرئاسية في تلك 
من  واالقتصاديني  واإلعالميني  السياسيني  ومعظم  ال��دول، 
اليهود أو موالون لهم؛ فلذلك ملكوا اإلعالم واالقتصاد 

في العالم بأسره.
الدولية من  املنظمات  كل  تؤثر على  إسرائيل   <
التعليمية واحملكمة  واملنظمات  اإلنسان  حقوق 
الدولية، فكونت عالقات واسعة النطاق معهم 
من خالل قوة فاعلة وقوة ضاغطة فتحكمت 

مبسارات السياسة واالقتصاد.
عسكرية  مؤسسة  إس��رائ��ي��ل  شكلت   <
وأجهزة استخباراتية أمنية أدت دورا في 
اإلعالمية  والفضائح  اجلسدية  التصفية 

القوة 
اإلسرائيلية..

د. بسام الشطي

مزقهم  ال���ي���ه���ود 
ال���ل���ه ك����ل مم���زق 
لهم  ت���ك���ون  ول�����ن 
مستقلة  دول�������ة 
فيها  ي���ع���ي���ش���ون 
وهناء  ب���س���ع���ادة 
إل������������������ى ق�������ي�������ام 
والكل  ال��س��اع��ة، 
ولكن  ي��ب��غ��ض��ه��م، 
من  اس���ت���ط���اع���وا 
جتمعهم  خ����ال 
م���������ن ال�����ش�����ت�����ات 
ت�����ك�����وي�����ن دول�������ة 
ف��������ي ف���ل���س���ط���ن 
احمل������ت������ل������ة ع������ام 
والعوامل   1948
ساعدتهم  ال��ت��ي 

كثيرة:
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وال���ق���درة ع��ل��ى إح����داث ان��ه��ي��ار اق��ت��ص��ادي لتلك 
الدول، وهي الوحيدة في العالم التي لديها وزارة 
السياسية  القيادة  وتعتمد  الدفاع،  احلرب وليس 
عليها،  ال��ق��رارات  صنع  عملية  ف��ي  اإلسرائيلية 
العدو  وإن��ذارات عن  وتقديرات  ولديها معلومات 
والعدو احملتمل وتقديرات وتوقعات بشأن موضوع 
اهتمام  تشمل  جارية  وتقديرات  ومبلور  محدد 
االنتفاضات  م��وض��وع  م��ث��ل  ال���ق���رارات  ص��ان��ع��ي 

والثورات الشعبية.
> شكلت لها منظمات مساندة مثل املوساد واملافيا 

ومنظمات صهيونية ومنظمات لدمار األخالق.
ال��ق��ى الرئيس  آي��ب��اك )ي��ه��ود أم��ي��رك��ا( وق���د   <
قائاًل:  األخير  اجتماعهم  في  خطاباً  األميركي 
نحن نقف مع إسرائيل في أمنها وسندعمها ماليا 
في  احلرية  ولها  األسلحة،  خ��الل  من  وعسكريا 
الدفاع عن نفسها، وسأتولى الدفاع عنها في كل 
إدانة،  كل  في  الفيتو  واستعمال  الدولية  احملافل 
على  احل����دود  رس���م  ف��ي  تستعجل  أن  ون��ري��ده��ا 
أساس حدود 1967، وليس بالدقة فلها أن تأخذ 
األراض��ي حسب حدودها الدميغرافية.. قبل أن 
معها!!  يختلفون  املجاورة  ال��دول  من  حكام  يأتي 
وتعهد بعدم قبول إع��الن دول��ة من ط��رف واحد 

وأي مشروع يقدم لألمم املتحدة سيجهضه.
ت��أس��س ع���ام 1961 من  > األح����زاب )األح�����رار 
احلزب  أو  العموميني  الصهيونيني  ح��زب  احت��اد 

التقدمي(.
وامل��رك��ز احل��ي: ح��زب مييني متطرف تأسس   -
أي���دي أع��ض��اء ح���زب حيروت  ع���ام 1967 ع��ل��ى 

املنشقني.
على   1968 ع��ام  أسست  الرئيسة:  والقائمة   -

أيدي مجموعة منشقة من حزب رافي.
ال��ت��ط��رف أسس  - وح���زب هتعيا: ح��زب ش��دي��د 
بروتوكوالت  تطبيق  على  قائم  وه��و   1979 ع��ام 

صهيوني.
أركان  رئيس  أسسه  متطرف  وتسومت: حزب   -

اجليش السابق رفائيل إيتان عام 1983.
- ويهودا: حزب مييني متطرف أسس عام 1994 

على يد مجموعة منشقة من حزب تسومت.
- وم��ول��ي��دت: ح��زب ق��وم��ي متطرف أس��س عام 
1988 يدعو إلى إنشاء وكالة متخصصة لتشجيع 
العرب  دخول  للخارج ومينع  الفلسطينيني  هجرة 
إل��ى إغ��الق ك��ل اجلامعات  إل��ى إسرائيل وي��دع��و 

واملدارس 
واحمل����الت 

العربية.
وك�������اف�������ي:   -

أس����س����ه احل����اخ����ام 
املتطرف مانير كاهانا عام 

1973 وهو حزب شديد التطرف 
دينيا وقوميا.

- وي��س��رائ��ي��ل ب��ع��ل��ي��اه: ح���زب امل��ه��اج��ري��ن الروس 
اجلدد.

امل��ف��دال: وق��د اندمج فيه حزبان هما  - وح��زب 
)ه��م��زراح��ي( و)ه��ب��وع��ي��ل ه��م��زراح��ي( ويسيطر 
وهو حزب  إسرائيل،  في  العليا  احلاخامية  عليه 

صهيوني تأسس عام 1956.
يطالب  ولكنه  ح��زب متعصب  ه��ت��واراه:  وديغل   -
وقد  ال��س��الح،  منزوعة  فلسطينية  دول��ة  بإقامة 
هتوراه(  )ي��ه��دوت  ت��دع��ى  برملانية  كتلة  أس��س��وا 
وتأسس عام  يسرائيل سوريا  اغ��ودات  مع حزب 

1992م.
- شاس: حراس الثورة الشرقية، وهو حزب شديد 
العنصرية والتطرف، تأسس عام 1984 بتشجيع 
م��ن احل��اخ��ام ع��وف��ادي��ا ي��وس��ف، وي��ص��ف العرب 

باألفاعي وغيرها من التصريحات العنصرية.
- حزب يسرائيل بتينيو أو بيتنا: أسسه أفيجدور 
الوحدة  ح��زب  مع  بائتالف   1999 ع��ام  ليبرمان 
بقيادة بنيامني بيغن، ويكره العرب ويدعو للتخلص 

منهم بكل الوسائل.
إلى  ع��ام 1991، يدعو  راك��ح ح��داش: تأسس   -
ان��س��ح��اب إس��رائ��ي��ل ع��ن ح���دود 4 ي��ون��ي��و 1967 
ويؤيد مطالب عرب فلسطني باالستقالل وعودة 

الالجئني.
- القاعة التقدمية للسالم: حزب تأسس عام 1984، 
وأسسه قيادات عربية ويهودية ويطالب بالتساوي 
التام بني العرب واليهود في إسرائيل واالنسحاب 

من األراضي احملتلة حتى حدود 1967.
أسسه  ال���ع���رب���ي:  ال���دمي���وق���راط���ي  احل������زب   -
احلزب  وهو   ،1988 عام  الدراوشة  عبدالوهاب 
الدرزية أو  الوحيد وغالبيته من الطائفة  العربي 

النصارى العرب.
رئيس  بيريز  أمير  واح��د: أسسه  - ح��زب شعب 
ال��ه��س��ت��دروت وأح����د أع��ض��اء ح���زب ال��ع��م��ل في 

الكنيست عام 1996.
> معسكر اليسار:

اش��ت��راك��ي دميقراطي  ح��زب  وه��و  العمل:  ح��زب 
امتداد حلزب  وهو   1968 عام  تأسس  صهيوني 

املاباي الذي أسسه غوريون وغولدا مائير.
عام  تأسس  اشتراكي صهيوني  ب��ام: حزب  ما   -
1948 وحدث بينهم انشقاقات بسبب تباين آراء 

قادته بشأن العمليات اإلرهابية ضد العرب.
- راتس: حزب صهيوني تأسس عام 1973 على 
انشقوا  العمل  أعضاء حزب  من  أي��دي مجموعة 

عنه.
عام  تأسس  ليبرالي  صهيوني  ح��زب  شينوي:   -

1974 وأقام مع األحزاب السابقة كتلة ميرتس.
عام  ت��أس��س  متطرف  مييني  ح��زب  ال��ل��ي��ك��ود:   -
1973 على يد املجرم ارئيل شارون ووصل للحكم 
الدينية منها  م��ع األح���زاب  ع��ام 1977 وحت��ال��ف 

حزب حيروت.
في  جتتمع  اإلسرائيلية  فاحلكومة  الكنيست:   <
مكان ديني مقدس لكل اجتماعاتها، ويصل أعضاء 
وليس  )أح��زاب  االنتخابات  طريق  عن  الكنيست 
ال��دول��ة احل��م��الت االنتخابية  أش��خ��اص( ومت���ول 
االنتخابات  على  ويشرف  كل حزب،  قوة  بحسب 
أعضاء محكمة العدل العليا وتتألف من مندوبي 

األحزاب حسب قوتها في الكنيست السابق.
الديني وضعف  ه��و ضعفنا  وأه��م سبب  آخ��ر   <
انتمائنا وترابطنا وضعف إنتاجنا ولم نعد لهم قوة 
الله عنه:  الفاروق عمر رضي  ترهبهم، وقد قال 
ابتغى  فمن  باإلسالم؛  الله  أعزنا  أذل��ة  قوم  نحن 
وتعالى،  تبارك  الله  أذله  اإلس��الم  العزة في غير 
وقال سبحانه وتعالى: }ولن يجعل الله للكافرين 
على املؤمنني سبيال{ وقال عز وجل: }إن تنصروا 

الله ينصركم ويثبت أقدامكم{.
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أبيي  إقليم  حول  األزمة  اندالع  تفسير  في  صعوبة  بعضهم  يجد  لم 
وقوع  من  عدة  أسابيع  وبعد  املهم،  التوقيت  هذا  في  بالنفط  الغني 
تفاهم جزئي بن حكومة اخلرطوم واحلركة الشعبية لتسوية األوضاع 
في اإلقليم ولو بشكل مؤقت بالتزامن مع استمرار املفاوضات إليجاد 

تسوية دائمة ملصير اإلقليم.
الذي  الوقت  ففي  السودانية،  القناة  في  جرت  كثيرة  مياًها  أن  غير 
واإلبقاء  اإلقليم  من  قواتهما  من  بعض  سحب  على  الطرفان  اتفق 
على قوة مشتركة إلدارته فوجئ الرأي العام - وهكذا قيل - بهجمات 
عن  أسفر  مما  السودانية؛  القوات  على  الشعبية  احلركة  قوات  شنتها 
مقتل العشرات من اجلنود السودانين، وهنا باغت اجليش السوداني 
وطرد   عليه  سيطرته  إلى  أفضى  اإلقليم  على  هجوًما  وشن  اجلميع 
قوات اجلنوبين مستبًقا زيارة كان وفد من مجلس األمن يعتزم القيام 

بها لزيارة أبيي والبحث في سبل تسويتها.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

وال شك أن سعي احلركة الشعبية لفرض ما 
الواقع  األم��ر  سياسة؛  عليه  يطلق  أن  ميكن 
اجلنوبية  ال��دول��ة  دس��ت��ور  وتضمني  أبيي  ف��ي 
يتجزأ  ال  ج���زًءا  أبيي  تعد  نصوًصا  ال��ول��ي��دة 
من أراضيها، قد أزعج اخلرطوم بشدة كونه 
يفرض حاًل أحادًيا لألزمة خصوًصا أن دول 
في  الوليدة  بالدولة  اعترافها  املتوقع  العالم 
ناهيك  اإلقليم  على  بواليتها  ستقر  اجلنوب 
عن أن غياب مناخ الثقة بني الطرفني قد أدت 

الدور األهم في عدم التعويل على املفاوضات 
بوصفها أداة حلل األزمة.

أهمية اقتصادية
الشق  على  أبيي  أزم��ة  تداعيات  تتوقف  وال 
ال��س��ي��اس��ي ف��ق��ط والس���ي���م���ا أن إج������راءات 
تفريغ  حاولت  قد  األحادية  الشعبية  احلركة 
اإلقليم  على  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  محكمة  حكم 
أقرها  التي  التفاهمات  وكذلك  من مضمونه 
الطرفان، فالكل يعلم ما متثله أبيي من أهمية 

دوًرا  ي��ؤدي  ال��س��ودان؛ حيث  القتصاد شمال 
يقرب  مبا  املدفوعات  ميزان  دع��م  في  مهًما 
من 50% من عائدات البالد النفطية، ومبعنى 
اإلقليم  على  الشعبية  احلركة  سيطرة  أدق: 
السوداني  لالقتصاد  قاسية  ضربة  ستشكل 
تقارير  وسط  العائدات  لهذه  بشدة  واحملتاج 
دولية تشير إلى أن أمام السودان 5 سنوات 
ف��ي حقوله  وال��ت��ط��وي��ر  امل��ت��واص��ل  العمل  م��ن 
الشمالية؛ حيث يعوض خسارة نفط اجلنوب؛ 
ل���ذا ح��اول��ت ح��ك��وم��ة اخل���رط���وم ف���رض أمر 
املفاوضات  حلبة  ودخ���ول  اإلقليم  ف��ي  واق��ع 
انتزاع  به  يستطيع  ق��وة  موقع  من  أبيي  على 
االقتصاد  ت��ع��وض  ودول��ي��ة  إقليمية  ت��ن��ازالت 
التعويل  صعوبة  ظل  في  خسائره  السوداني 
على سالح االعتراض أو الدعم العربي حلل 
مشاكل االقتصاد السوداني في هذه السنوات 

العجاف.
وأد الثورة

وإذا ك��ان��ت اخل��رط��وم ق��د جنحت ف��ي بسط 
وطرد  أبيي  إقليم  على  مؤقًتا  ولو  سيطرتها 
قوات احلركة الشعبية منها فإن ردود الفعل 

ثروات اإلقليم النفطية وغموض حكم »العدل 
الدولية« حّولت اإلقليم إلى قنبلة موقوتة

قنبلة أبيي
تنفجر في وجه السودان
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الدولية جاءت عاطفية ومتالحقة، بل مدينة 
قد  ال��ذي  اخلرطوم  لتحرك  العبارات  بأشد 
السودانية  القضية  ت��دوي��ل  ب���اب  ف��ت��ح  يعيد 
الواجهة  إلى  خصوًصا  أبيي  وقضية  عموًما 
بعد أن كانت قد تراجعت ولو مؤقًتا إلنشغالها 

مبلفات أخرى أكثر خطورة.
بل إن بعض القوى الدولية اتهمت اخلرطوم 
بإشعال هذه األزمة رغبة منها في خلق نوع 
من االصطفاف الشعبي خلفها وقطع الطريق 
على أي محاوالت لتكرار السيناريو التونسي 
واملصري ضد حكم البشير، بل امتدت التهام 
البشير بالسعي جلر اجليش السوداني ملواجهة 
مع اجلنوبيني لشغل بعض كبار الضباط عن 

التعاطي مع التطورات السياسية في البالد.
ومما يزيد األمر خطورة أن خطوة كهذه قد 
تعيد املواجهة العسكرية بني شمال السودان 
وجنوبه للمربع األول وتضع كثيًرا من عالمات 
السوداني،  الوضع  مستقبل  على  االستفهام 
من  أبيي  استقطاع  أن  ي��درك��ون  فاجلنوبيون 
الضغوط  الوليدة سيزيد من  دولتهم  أراضي 
االقتصادية عليهم في ظل حاجتهم الشديدة 

األساسية  بنيتهم  لتمويل  ال��الزم��ة  ل��ألم��وال 
بشراسة  يقاتلون  يجعلهم  م��ا  وه��و  امل��ن��ه��ارة 
لتأمني السيطرة على أبيي أو تقسيم اإلقليم 

على األقل مع اخلرطوم.
تدخل دولي

بسحب  ومطالبته  ال��دول��ي  الغضب  تصاعد 
القوات السودانية من أبيي تزامن مع إمكانية 
إع����ادة ف��ت��ح م��ل��ف دارف�����ور م���ج���دًدا ف��ي ظل 
تسريبات دولية تشير لدور دولي وبالتحديد 
صهيوني للبدء في التنسيق مع فصائل التمرد 
في دارفور الستئناف حملتها ضد احلكومة، 
بل إن املجموعة الدولية لألزمات كشفت عن 
وجود مساع لتأجيج التوتر في مناطق جنوب 
والعمل  األزرق  والنيل  النوبة  وجبال  كردفان 
امل��ن��اط��ق جل��ن��وب السودان،  ع��ل��ى ض��م ه���ذه 

السودان وحتويله  لتفتيت  بداية  يعد  ما  وهو 
اخلريطة،  من  إزالته  على  والعمل  لدويالت 
وهو هدف صهيوني قدمي لم تخف إسرائيل 
العربي  العالم  خلنق  سعًيا  لتنفيذه  سعيها 
ومحاصرة مصر مائًيا وإجبارها على السير 

على الدرب اإلسرائيلي.
ومما يزيد األمر خطورة أن خيار التنازل عن 
أبيي يبقى كارثًيا بالنسبة للسودان، فالتنازل 
عن هذه املنطقة سيصيب األوضاع االقتصادية 
بضربة قاسية وهو ما سيجعل املؤمتر الوطني 
يتشدد في هذا امللف باعتبار أن التنازل عن 
أبيي معناه بدء موجة اضطرابات اقتصادية 

وسياسية قد تنتهي بإطاحته.
وال شك أن مثل هذا املوقف املتصلب سيزيد 
الغربية  السودان، فالدول  الضغوط على  من 
الساعية بقوة لضمان نوع من الثروة النفطية 
على  ضغوطها  من  ستصعد  الوليدة  للدولة 
من  مجموعة  مواجهة  أو  للتنازل  اخل��رط��وم 
الضغوط السياسية واالقتصادية قد يكون من 
بينها التدخل لتأجيج النزعات االنفصالية في 
عقوبات  فرض  أو  البالد  من  عديدة  مناطق 

دستور اجلنوب وابتزاز 
احلركة الشعبية يهددان 
بعودة احلرب إلى السودان

التنازل عن أبيي 
يشكل كارثة 
اقتصادية ويفتح 
الباب أمام شرذمة 
الدولة
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تهنأ  ل��م  وق��ت  ف��ي  ال��س��ودان  اقتصادية على 
اخلرطوم حتى بإزالتها من الالئحة األمريكية 
للدول الراعية لإلرهاب أو العمل على حتريك 
قضية محاكمة البشير أمام احملكمة اجلنائية 
للوضع  تشير  خ��ي��ارات  كلها  وه���ي  ال��دول��ي��ة 

الصعب الذي يعاني السودان.
محك صعب

املخاطر  هذه  مثل  أن  التأكيد  البديهي  ومن 
تعرض استقرار السودان الهش للخطر وتفتح 
الباب أمام تدخل أجنبي وهو ما يتطلب تدخاًل 
من جانب اجلامعة العربية واالحتاد األفريقي 
كما  أبيي  ف��ي  األزم���ة  لتسوية  م��ب��ادرة  لطرح 
يؤكد د. إبراهيم نصر الدين أستاذ الدراسات 
األفريقية بجامعة القاهرة، حيث يرى إمكانية 
طرح مبادرة حلل وسط بني اخلرطوم وجوبا 

تقسيم  امل��م��ك��ن  ف��م��ن  األزم����ة،  ه���ذه  لتسوية 
اإلقليم بشكل يحفظ مصالح اجلميع ويحفظ 
العربية  املسيرية  قبائل  م��ن  اجل���وار  ح��ق��وق 
والدينكا األفريقية أو حتويلها ملنطقة تكامل 
اقتصادي بني  شمال السودان وجنوبه، ولكن 
هذا احلل يبدو متاًحا إذا كانت هناك إرادة 

سياسية لدى الطرفني.
أب��ي��ي ح��ال��ًي��ا يعكس  أزم���ة  واع��ت��ب��ر أن تفجر 
باآلخر،  الطرفني  كال  من  التربص  من  حالة 
انهيار األوضاع األمنية  فاخلرطوم تعتقد أن 

في اجلنوب وحاجة جوبا العتراف اخلرطوم 
بانفصال اجلنوب وبالدولة الوليدة قد ميكن 
أكبر  النتزاع  ضغوط  ممارسة  من  اخلرطوم 

قدر من املكاسب في هذه األزمة.
ولم يستبعد إمكانية تصاعد الضغوط الدولية 
على اخلرطوم في ظل مطالبة عدد من القوى 
وتلويح هذه  أبيي  قواتها من  الدولية بسحب 
ال��ق��وى ب��إث��ارة امل��ت��اع��ب ل��ل��س��ودان، وه��و أمر 
يتطلب تدخاًل من بعض الدول العربية باعتبار 
أن مثل هذه التدخالت قد تتبعها إثارة مزيد 
م��ن األزم����ات ف��ي دارف����ور وم��ن��اط��ق التماس 
حالة  ينهي  قد  بشكل  واجلنوب  الشمال  بني 
االستقرار الهشة السيما أن نذر احلرب بني 
الشمال واجلنوب قد تعود إلى صدارة املشهد 

مجدًدا كواحدة من تداعيات هذه األزمة.

مطالبة اخلرطوم بسحب 
قواتها لن حتل األزمة وقد 
تفتح الباب لتدخالت دولية

2000 شخص في استقباله مبراكش

الشيخ المغراوي يعود إلى مراكش بعد إعادة فتح جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
جمعية  رئيس  امل��غ��راوي،  محمد  الشيخ  حظي 
حاشد  باستقبال  والسنة  ال��ق��رآن  إل��ى  ال��دع��وة 
أبريل   11 االثنني  مساء  املنارة  مراكش  مبطار 
 2000 بحوالي  املستقبلني  ع��دد  وق��در   ،2011
كما  املدينة،  أنحاء  مختلف  من  ج��اؤوا  شخص 
حضر أعضاء مكاتب جمعيات حتفيظ القرآن 
أكادير  م��دن  من  اإلغ��الق  طالها  والتي  الكرمي 
وسال  البيضاء  وال����دار  واجل��دي��دة  وال��ص��وي��رة 
وتزنيت،  وإمينتانوت  واليوسفية  والقنيطرة 
مدير اجلمعية.  الساطع  زكريا  أكده  ما  حسب 
وأحمد  بلقايد  ال��ع��رب��ي  محمد  م��ن  ك��ل  وك���ان 
اإلقليمي  وال��ك��ات��ب  اجل��ه��وي  الكاتب  املتصدق 
بوستة  خليل  وأحمد  والتنمية،  العدالة  حلزب 
ال��ب��رمل��ان��ي م��ن ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، من 
الوجوه احلاضرة، كما حضر محامو اجلمعية. 
تعبير  له: إن حضوره  بلقايد في تصريح  وقال 
م��ن احل���زب ع��ن تضامنه م��ع دور ال��ق��رآن في 
احلقوق  ل���ذوي  مناصرته  إط���ار  ف��ي  محنتها، 
ومحاموي  برملانيي  أن  إلى  مشيرا  وللحريات، 

احلزب ناصروا قبل ذلك هذه الدور ووقفوا ضد 
إغالقها.

فور  تصريح صحافي  في  امل��غ��راوي  الشيخ  وأك��د 
البيضاء  إليه من  املنارة، قادما  وصوله إلى مطار 
عبر سيارة خاصة، أن قرار عودته من السعودية 
اتخذه بعد خطاب 9 مارس املشجع حلق ممارسة 
إل��ى م��ا يعرفه املغرب  ال��دي��ن��ي��ة، إض��اف��ة  احل��ري��ة 
وغيرها،  ف��ب��راي��ر   20 بعد  اجتماعي  ح���راك  م��ن 
بناء صرح  في  املغاربة  ملشاركة  عاد  أنه  وأض��اف 
اخلير واإلصالح الصحيح الذي يهدف إلى نصرة 
املظلومني وإعطاء احلقوق إلى أهلها. وأشار إلى أن 
على املسؤولني أن يستفيدوا من األحداث اجلارية 
في الدول العربية ملراجعة األخطاء التي قد تكون 
قد حصلت من قبلهم، وأن ينصتوا إلى الشعب في 
كل ما يخدم مصلحة البالد وحياة الساكنة والرقي 
بها إلى حياة اقتصادية واجتماعية رفيعة، فضاًل 
والعقدي  واإلداري  األخالقي  الفساد  عن محاربة 
وجميع أنواع الفساد.وأوضح املغراوي أنه سيسعى 
إلى محاربة الفرقة؛ ألن املغرب بلد إسالمي ويجب 

أن يبقى كذلك، مؤكدا أن كل تعديل دستوري 
بنوده يخالف اإلس��الم والشرع  بند من  أو أي 
فهو غير مقبول.وأشار املغراوي أن له أمال في 
الدولة أن ترفع الظلم واحليف الذي حلق بدور 
القرآن، والتهميش الذي وقع على فئة واسعة 
من املغاربة، مطالبا إياها بأن تختصر الطريق 
إلى  الناس  القرآن، وال تضطر  أبناء دور  على 
استعمال أساليب أخرى للمطالبة بالفتح؛ ألن 
دور القرآن واضح في احلفاظ على أمن الوطن 
وخدمة اإلصالح. وشكر املغراوي والي مراكش 
على بادرته إلعادة فتح دور القرآن، مشيرا إلى 
أنه ال يفهم السبب في إغالقها من جديد.وقال 
جمعية  باسم  الرسمي  الناطق  القباج  حماد 
بأي  أنه ال ميكن  والسنة:  القرآن  إلى  الدعوة 

حال أن يقبل باستمرار إغالق دور القرآن.
والسيما أن الرغبة في التغيير اجتمعت عليها 
الرغبة امللكية والرغبة الشعبية املتمثلة في فتح 

مراكز التحفيظ.
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أوضاع تحت المجهر!

تخيلوا لو كل مساءلة سياسية قدمت للحكومة مت ترحيل 
مناقشتها سنة أو حولت جميعها للمحكمة الدستورية أو 
التشريعية مبناسبة ومن دون مناسبة، كيف سيكون دور 

مجلس أمتنا الرقابي وسلطاته التشريعية في البلد؟!
حكومة  الس��ق��اط  ق��دم  نيابي  استجواب  ك��ل  ل��و  وتخيلوا 
ثان  ثم قدم استجواب  بالفشل  باء  ناصر احملمد  الشيخ 
البلد  حركة  ستكون  كيف  ال��غ��رض،  لنفس  وراب��ع  وثالث 

السياسية واالقتصادية والعالقة بنب السلطتني؟!
عندما جاء اختيار سمو أمير البالد لترؤس الشيخ ناصر 
احملمد حكومته السابعة اتفق اجلميع على اختالف آرائهم 
وتوجهاتهم على السمع والطاعة امتثاال لقوله تعالى في 
وأطيعوا  الله  أطيعوا  آمنوا  الذين  }يأيها  األنبياء:  سورة 
الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر ذلك 

خير وأحسن تأويال{ )اآلية: 59(.
أقوالهم  وينسون  للشوارع  اليوم يخرجون  قومي  بال  فما 
ليغيروا من ال يريدونه بالفوضي في أرض الله الواسعة 
ذابح  »ي��ا  ح��رب  جبهة  في  وكأننا  املعارضة  الفتات  عبر 

يامذبوح«!
من قال إن حكومة ناصر احملمد تلبي الطموحات؟ ومن 

قال إن هروبها من االستجوابات )يرفع الرأس(؟
ومن قال: إن أداء بعض وزرائها اليرفع الضغط أو إن الفساد 

املالي واإلداري غير مستشر في أركان قطاعاتها؟!!
ك��ي��ف يستقيم تصحيح  ول��ك��ن  وم�����ن..؟!  وم���ن  ق���ال  م��ن 
قاعة  الدستورية من خالل  القنوات  اتباع  االعوجاج بني 
الشوارع عبر ساحة  انتهاج دستور  وبني  السالم  عبدالله 

الصفاة )املتنازع عليها( أو اإلرادة؟!

هناك فرق وفرق كببر بني ما حدث من ثورات عربية كما 
وسورية  اليمن  في  يحدث  وما  ومصر  تونس  في  احل��ال 
ت��رؤس احلكومة في  وب��ني )ع��ن��اد( نوابنا إلع��ادة احملمد 

البالد!
تهاجم  وعشرا  وثالثا  ون��دوت��ني  ن��دوة  أقيم  أن  حقي  من 
في  يحدث  مما  ج��زءا  تتحمل  كونها  ورئيسها  احلكومة 
الشباب  من حقي حتريض  ليس  لكن  أوج��اع،  من  بلدي 
على العصيان وخروجهم في مظاهرات مشحونة ثم القول 

بأنها إرادة شبابية ال دخل لي بها وال أحتمل عواقبها!!
ماذا أبقيتم لآلخرين والحترام القوانني وأنتم أهل للحكمة 
السياسي  التغيير  في  يفترض(  )كما  احلسنة  واملوعظة 
املطلوب والدستوري املتفق عليه داخل القبة ال خارجها؟!

إسقاط  أج��ل  م��ن  شخصية  حسابات  ف��ي  البلد  أضعتم 
رئيس احلكومة التي قلنا رأينا بها مرارا وتكرارا، وأوقفتم 
داخل  ومعارك  وسباب  مبهاترات  البلد  حركة  شللتم  بل 
التأييد  بني  انشغل  جيال  خلقتكم  حتى  املجلس  وخ��ارج 
وال  حرقة  من  يعاني  ال��ذي  الصف  وجتاهلتم  واملعارضة 
األوضاع  إليها  آل��ت  مل��ا  بكف  ك��ف  على ض��رب  إال  يقوى 

والترحم على الكويت!
على الطاير

التعليم  دكاكني  وبإعتماد  امل��زورة  بالشهادات  االعتراف   
)الواطي( في التعليم العالي.. إذا حدث بالفعل استجابة 
لضغوطات نيابية أو حكومية فإنها كارثة ما بعدها كارثة 
بعينه  املليفي  د.أحمد  التربية  وزي��ر  مسؤوليتها  يتحمل 
مع  تختفي  ل��ن  س���وداء  بقعة  األب��ي��ض  بثوبه  وستلتصق 

الزمن!
 ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

قلبي على وطني!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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ال�شريعة واملجتمع

العتبارات  احل��ق؛  معرفة  من  قلوبهم  في  يعتمل 
م��ت��ع��ددة، ف��ه��ؤالء ص��ن��ادي��د ق��ري��ش، وه��م أرباب 
القرآن،  بالغُة  متل�َّْكت�ُهم  وأساطينها،  البالغة 
فكان كل واحد منهم يخرج متسترا لكي يتسمع 
موعد،  غير  على  الله  فيجمعهم  الله]،  رس��وَل 
يعودون  ذل��ك  وم��ع  ي��ع��ودوا،  أال  على  فيتواعدون 

حتى تكرر ذلك منهم ثالث ليال.
والعجم  واإلن���س،  اجل��ن  بأشعار  أعلمهم  وه���ذا 
املصدر اخلفي  لهم  ليستكشف  أرسلوه  والعرب، 
الذي يستقى منه محمد] ذلك القرآن، فخجل 
من أن يكذب كذبة تطعن في خبرته، فقال قولته 
املشهورة: »والله إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، 
وإن أعاله ملورق، وإن أسفله ملغدق، وما هذا بقول 

البشر«، ومع هذا بقي على كفره وعناده!
وأما اليهود الذين كانوا أهل تشريع وأحكام فلم 
يستطيعوا أن يواروا حسدهم وحقدهم وانبهارهم 
أمير  إل��ى  فأتوا  الكامل،  الشامل  التشريع  بهذا 
امل��ؤم��ن��ن عمر ب��ن اخل��ط��اب -رض���ي ال��ل��ه عنه- 

اللَِّه{  َكُحِبّ  يُِحبُّونَُهْم  أَنْ��َداداً  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  يَتَِّخُذ 
قناعتهم  رغ��م  ف��ي��ع��ادون احل��ق  )ال��ب��ق��رة: 165(، 
ال��ت��ام��ة ب��ص��دق��ه، وه���ؤالء إذ ف��ق��دوا اإلمي���ان إال 
ما  كتم  على  ال��ق��درة  ميلكون  دائ��م��اً  ليسوا  أنهم 

تلي  ال��ت��ي  العقبة  ف��ي  ي��ق��ع  منهم  ك��ث��ي��راً  أن  إال 
ذلك، فيكون ممن قال الله فيهم: }َوَجَحُدوا ِبَها 
)النمل: 14(،  َوُعلُّواً{  ُظلْماً  أَنُْفُسُهْم  َواْستَيَْقنَتَْها 
َمْن  النَّاِس  الله فيهم: }َوِم��َن  أو يكون ممن قال 

 تخلص منها 
الكفار فمتى 

يتخلص منها 
المسلمون؟  

والسالم  والصالة  لله،  احلمد 
على رسول الله، أما بعد، فقد أيد 
باآليات  خامتهم]  سيما  ال  رس��ل��ه  ال��ل��ه 
الباهرة واملعجزات الظاهرة، التي ال ميكن لكل من أوتي مسكة من 
عقل أن يردها أو يكذب بها، ومع هذا توجد فئام كثيرة من البشر 
يكفرون برسل الله، وهذا يرجع إلى أمور، منها: اإلعراض عن التدبر 
اإلنس  شياطن  حت��اول  ما  وه��ذا  البراهن،  وتلك  األدل��ة  ه��ذه  في 
واجلن دائمًا أن توصل البشر إليه، ومن جنا من تلك العقبة فنظر 
وتدبر فإن الشياطن تلقي إليه بالشبهات؛ ليصل إلى التكذيب، أو 
على األقل الشك والتردد، وهذا بدوره نادر؛ حيث يجد كثير من 
اخللق في أنفسهم ضرورة التصديق بخبر الرسول]، وعلى ذلك 

فكثير من اخللق ينجون من هذه األنواع من الكفر.

كتبه: الشيخ عبد املنعم الشحات

فوبيا »تحكيم الشرع«
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اليهود  قائلن: »آية في كتابكم لو علينا معشر 
نزلت التخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وما هي؟ 
قالوا: }الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأمَْتَْمُت َعلَيُْكْم 
ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اإلْسالَم ِديناً{ )املائدة: 3(، 
قال عمر: »والله إني ألعلم في أي يوم نزلت، 
وفي أي ساعة نزلت؛ نزلت على رسول الله] 
عشية يوم عرفة عام حجة الوداع« متفق عليه.

وجاؤوا أيضاً إلى سلمان الفارسي -رضي الله 
حتى  ش��يء  ك��ل  نبيكم  »علمكم  ق��ائ��ل��ن:  ع��ن��ه- 

اخلراءة« رواه مسلم.
كثيرة  بأشياء  الزمان من ص��رح  ه��ذا  كفار  وم��ن 
من ذلك، فمنهم من جزم بأن القرآن هو الكتاب 
ال��وح��ي��د ال���ذي ب��ق��ي م��ح��ف��وظ��اً ك��م��ا ك���ان يقرأه 
محمد]، ومنهم من قال: »إن القرآن هو الكتاب 
الوحيد الذي ليس فيه شيء يناقض حقائق العلم 
احلديث بخالف التوراة واإلجنيل التي بن أيدي 

اليهود والنصارى اليوم«.
بعظمة  وان��ب��ه��اره  للدنيا  حبه  ب��ه  بلغ  م��ن  ومنهم 
بقاءه  رغ��م  يطالب  أن  فيها  اإلس��الم��ي  التشريع 
كثير  في  اإلسالمي  التشريع  بتطبيق  كفره  على 

من جوانب احلياة!
وقدر الله تعالى أن يجتمع من هذه التصريحات 
ذلك  األخ��ي��رة، فمن  اآلون���ة  ف��ي  الكثير  ال��ش��يء 
اخلبر الذي نشرته جريدة املصريون االلكترونية 
ع��ن منظمة  ال��ص��ادر 2008/11/1  ع��دده��ا  ف��ي 
جائزة  تعطي  حكومي  بدعم  مدعومة  أمريكية 
لكل خطيبن ال يوجد بينهما عالقة قبل الزواج، 
»إن  قولها:  املنظمة  ونقلت اجلريدة عن  مديرة 
األمريكي  الشباب  تشجيع  إل��ى  تهدف  اجل��ائ��زة 
على عدم إقامة عالقات غير شرعية قبل الزواج 
يحترم  شباب  على  العثور  ن���ادراً  أصبح  أن  بعد 

العفة قبل الزواج«.
وذكرت أن املنظمة اشترطت على املتقدمن 

املشروبات  تقدمي  ع��دم  اجل��ائ��زة  لنيل 
على  ال���زف���اف،  ح��ف��ل  ف��ي  الكحولية 
أساس أن اخلمور من أكثر العوامل 
التي تساعد على انتشار الرذيلة بن 

الشباب.
وهذا خبر ال يحتمل أي تعليق.

ك��م��ا ن��ش��رت ال��ص��ح��ف��ي��ة ذات���ه���ا قبل 
ذلك بيومن خبراً عن رأس من رؤوس 

الكفر لم يجد مثاالً يحتذي به في اختيار 
الله  -رض��ي  اخلطاب  بن  عمر  س��وى  خليفته 

عنه- الذي لم يختر خليفة ولكنه أحال األمر إلى 
شورى خاصة وليست عامة.

وأعظمها  وضوحاً  التصريحات  ه��ذه  أكثر  وأم��ا 
بعض  أطلقها  التي  التصريحات  تلك  ان��ت��ش��اراً، 
األنباء  وكاالت  وتناقلتها  الغربيون،  االقتصاديون 
على نطاق واس��ع، من ض��رورة تطبيق تشريعات 
التي  االقتصادية،  األزم��ات  من  للخروج  القرآن 
الربا  على  ال��ق��ائ��م  ال��رأس��م��ال��ي  ال��ن��ظ��ام  يسببها 
وامليسر والغرر، منها ما كتبه »بوفيس فانسون« 
رئيس حترير مجلة »تشالينجز«، والذي كتب في  

افتتاحيتها موضوعاً بعنوان: »البابا أو القرآن«.
ت��س��اءل ف��ي��ه ع��ن أخ��الق��ي��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة؟ ودور 
بالذات  الكاثوليكية  والكنيسة  كديانة  املسيحية 
ف��ي ت��ك��ري��س ه���ذا امل��ن��زع وال��ت��س��اه��ل ف��ي تبرير 
االقتصادي  النسل  هذا  أن  إلى  مشيراً  الفائدة، 

السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
من  التهكم  من  يقترب  بأسلوب  الكاتب  وتساءل 
»بنديكيت  البابا  ومستسمحاً  الكنيسة،  موقف 

السادس عشر« قائاًل:
»أظن أننا بحاجة أكثر في هذه األزمة إلى قراءة 
م��ن اإلجن��ي��ل؛ لفهم م��ا يحدث بنا  ال��ق��رآن ب��دالً 

ومب��ص��ارف��ن��ا؛ ألن���ه ل���و ح����اول ال��ق��ائ��م��ون على 
مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم 
وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث 
وأزم��ات، وما وصل بنا احلال إلى هذا الوضع 

املزري؛ ألن النقود ال تلد النقود.«
وف���ي اإلط����ار ذات���ه ل��ك��ن ب��وض��وح وج����رأة أكثر، 
صحيفة  حترير  رئيس  السكن«  »روالن  طالَب 
»لوجورنال دفينانس« في افتتاحية هذا األسبوع 
بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية في املجال 
املالي واالقتصادي؛ لوضع حد لهذه األزمة التي 
بقواعد  التالعب  ج��راء  م��ن  العالم  أس���واق  تهز 
غير  الوهمية  املضاربات  في  واإلف��راط  التعامل 

املشروعة.
بعنوان:  ج��اء  ال��ذي  مقاله  ف��ي  وع��رض السكن 
»هل تأهلت وول ستريت العتناق مبادئ الشريعة 
بالرأسمالية،  التي حتدق  املخاطر  اإلسالمية؟«، 
بديلة  بالبحث ع��ن خ��ي��ارات  وض���رورة اإلس���راع 
إلنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من املقترحات املثيرة 
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  تطبيق  مقدمتها  في 
ومعتقداتها  الغربية  التقاليد  مع  تعارضها  برغم 

الدينية.
تنقذ  الشريعة  غربيون:  »كتاب  مقال:  عن  نقال 

اقتصاد العالم« موقع إسالم أون الين.
ومن هذه النقول يتضح لك أن كثيراً من الكفار 
التشريع  بعظمة  وإذع��ان��اً  دنياهم  على  ح��رص��اً 
اإلسالمية  الشريعة  بتطبيق  ي��ن��ادون  اإلس��الم��ي 

فيهم مع أنهم غير مسلمن.
للدعوة إلى  وإذا كان هؤالء لم يجدوا لهم دافعاً 
أدركته عقولهم  تطبيق شريعة اإلسالم سوى ما 
مبا  بأنفسهم  ملسوه  وم��ا  مصالح،  م��ن  فيها  مب��ا 
بالنسبة  األم��ر  ف��إن  مفاسد،  م��ن  مخالفتها  ف��ي 

للمسلمن كان ينبغي أن يكون أظهر وأوضح.
فاملسلمون الذين يقرؤون قوله -تعالى: }َوَمْن 
َمِعيَشًة َضنْكاً{  لَُه  َفِإَنّ  ِذْكِري  َعْن  أَْعَرَض 
)ط�ه: 124(، ليسوا في حاجة إلى جتارب 
أن  يعلمون  وهم  املعصية،  شؤم  ليعلموا 
ترتبط  ال  التي  تلك  حتى  املعاصي  كل 
بالنشاط االقتصادي من قريب وال من 
عن  ف��ض��اًل  ال����رزق،  لضيق  سبب  بعيد 
الذنوب،  م��ن  ذن��ب  لكل  امل��ب��اش��رة  اآلث���ار 
والتي أدركها حتى الكفار من اآلثار املدمرة 

للزنا واخلمر والربا وغيرها.«
وقبل هذا كله يوجد اإلميان الذي يلزم أصحابه 

        لو أن كل باب غال فيه 
بعضهم أغلق لما بقي 
لنا من شرائع اإلسالم 

شيء« 

 قال أحدهم: »أظن 
أننا بحاجة أكثر في 

هذه األزمة إلى قراءة 
القرآن بدلًا من اإلنجيل؛ 

لفهم ما يحدث بنا 
وبمصارفنا«
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ال�شريعة واملجتمع

ذهبت بعض أحجارهم الطائشة إلى من كان 
عنده خلل فقتلوه بدالً من عالجه إال أن 
به  يكن  لم  ُج��َلّ أحجارهم أصابت من 

بأس البتة.
ابت�ُلي  م���ن  َش���َغ���َل ه����ؤالء  ل��ق��د  ن��ع��م 
وهي  وح��ي��دة،  بقضية  لهم  بالسماع 
محاربة كل من يدعو إلى حتكيم شرع 
الله وإن لم يكفر معيناً أو يخرج حتى 
من مسجده، فضاًل عن أن يخرج على 
سائر  عن  بذلك  وانشغلوا  زم��ان��ه،  حكام 
األصلين  اخل��وارج  مواجهة  ومنها  القضايا، 
الذين يكفرون املسلمن كلهم أو جمهورهم على 
في مواجهة  نكاد نرى لهم جهداً  األق��ل، فإنا ال 

هؤالء.
واآلن ومع تصاعد موجة املطالبة بتطبيق الشريعة 
من  الرغم  وعلى  أوروب���ا«،  »كفار  بن  اإلسالمية 
ينسبوا  أن  من  لهم  واقياً  يكون  الكفر سوف  أن 
عند القوم إلى »اخلوارج«، إال أن اخلوف في أن 
ي�ُسلم بعض هؤالء بسبب ما يراه من حسن الشرع 
الدعاة  م��ن  كثير  استمرار  م��ع  سيما  ال  وكماله 
السلفين -بحمد الله تبارك وتعالى- في مشارق 
ومتامه،  الشرع  حسن  بيان  في  ومغاربها  الدنيا 
نفع  من  الناس  على  يعود  وما  تطبيقه،  ووج��وب 
من جراء ذلك في الدنيا واآلخرة، رغم ما يتناثر 

عليهم من أحجار هؤالء الناصحن.
إلخواننا  اآلخ���ر  ه��و  املبكي  املضحك  وال��س��ؤال 
أص���ح���اب احل��س��اس��ي��ة م���ن احل��اك��م��ي��ة: »م����اذا 
ستفعلون في جموع الداخلن اجلدد في اإلسالم 
»خوارج  سيأتونكم  وال��ذي��ن  وأم��ري��ك��ا  أورب���ا  ف��ي 
جاهزين« -على حد زعمكم- ولن يكونوا حينئذ 

في حاجة إلى كتاباتنا وال كتابات غيرنا.
بالطبع هذه ليست دعوة لهم لكي يحولوا هجومهم 
إلى أصحاب هذه الدعوات في أوربا؛ ألنه 
إن كان وال بد لهم من دعوة فلتكن بن 
أظهرنا، نحن أولى باحتمالها من باب: 

»إذا بليتم فاستتروا«.
ن��س��أل ال��ل��ه أن ي���ردن���ا ج��م��ي��ع��ا إلى 
ونسأله  يلهمنا صوابنا،  وأن  رشدنا، 
-ت���ب���ارك وت���ع���ال���ى- اإلخ������الص في 
اللهم  والعلن،  والسر  والعمل،  القول 
آم��ن. وآخ��ر دعوانا أن احلمد لله رب 

العاملن.

ل�«والة  العلني  النقد  يعد هذا  لم  مل��اذا  أدري  وال 
األمر« خروجاً؟ أم أن هذا نوع من اخلروج ميكن 
»ضرب  على  قياساً  احلبيب«  ب���«خ��روج  تسميته 

احلبيب« في املثل الشعبي الدارج؟!
بعضهم،  رأس  تِطُنّ على  الفكرة  زال��ت هذه  وما 
الشاغل،  شغله  هي  القضية  ه��ذه  ص��ارت  حتى 
فلم يعد هناك تدارس لكتاب وال لسنة وال لهدي 
سلف، وال تصدي النحراف داخلي -«أينهى غيره 
ث��م يكون خ��ارج��ي��ا؟«، وال انحراف  ع��ن اخل���روج 
خارجي -«خشية أن يكون داخلياً دون أن يدري، 
إل���ى ان���ح���راف داخ��ل��ي وال  أو أن ي��ت��ح��ول ي��وم��اً 
على  املقدسة  باحلرب  انشغاله  غمار  في  ينتبه 

اخلوارج«!
أراد  ال��ذي  ب��ال��دب  ه��ؤالء  أشبه  أن  لقد هممت 
أن يهش الذباب عن وجه صاحبه فقتله، ولكني 
وج��دت أن في ذل��ك ظلم للدب؛ ألن ه��ؤالء وإن 

بالتحاكم إلى شرع الله }َفال َوَرِبَّك ال يُْؤِمنُوَن 
ثُ��َمّ ال  بَيْنَُهْم  َش��َج��َر  ِفيَما  ��ُم��وَك  يُ��َح��ِكّ َح��تَّ��ى 

َقَضيَْت  ا  مِمَّ َحَرجاً  أَنُْفِسِهْم  ِفي  يَِجُدوا 
لكن   ،)65 )النساء:  تَْسِليما{  َويَُسِلُّموا 
يوجد بعض من هم من جلدتنا -نحن 
سماع  يطيق  يكاد  ال  ممن  املسلمن- 
إذا  سيما  ال  الشريعة،  تطبيق  كلمة 

ذكرت في مقابل إفالس املناهج الغربية 
التي يعملون وكالء للترويج لها في بالد 

امل��س��ل��م��ن، وك��ل��م��ا س��م��ع��وا م��ن ي��ع��ل��ق هذا 
ينعون  أخ��ذوا  املعاصي  على  وال��ك��رب  الضيق 

عليه أنه من أصحاب الفكر الغيبي الظالمي إلى 
آخر تلك األلفاظ التي اعتدنا سماعها من أفراخ 

الغرب أكثر من سماعها من الغربين أنفسهم.
وأعجب من هؤالء أقوام يزعمون أنهم من جلدة 
»حتكيم  فوبيا  أصابتهم  ول��ك��ن  »اإلس��الم��ي��ن«، 
قاصرة  مضى  وق��ت  حتى  كانت  التي  الشريعة« 
تصيب  بها  ف��إذا  العلمانين،  وعلى  الكفار  على 
محاولة  زاع��م��ن  ال��دع��وة  إل��ى  املنتسبن  بعض 
تصحيح »غلو« بعضهم في قضية احلاكمية، فلم 
يجدوا لهم من دواء إال النهى التام عن الكالم في 

قضية »حتكيم الشريعة«.
موجهة  قضية  ت��ك��ون  أن  م��ن  أع��م  قضية  وه��ي 
إل���ى احل���ك���ام، ول��ك��ن��ه��ا ق��ض��ي��ة م��وج��ه��ة إل���ى كل 
من  قضية  وهي  محكوماً،  أم  كان  حاكماً  مسلم 
واألسماء  واأللوهية  الربوبية  توحيد  مقتضيات 
والصفات، َفَراَم هؤالء من باب إغالق باب الغلو 
أن يغلقوا هذا الباب جملة وتفصياًل، ولو أن كل 
باب غال فيه البعض أغلق ملا بقي لنا من شرائع 

اإلسالم شيء.
وليت األمر انتهى عند هذا احلد، بل بلغ احلال 
ببعضهم إلى الزعم بأن كل من لم يوافقهم على 

»آرائهم« فهو موافق على غلو الغالة، بل هو 
من  رأس  ه��و  ب��ل  كبيرهم،  ه��و  ب��ل  منهم، 

رؤوس اخلوارج. 
أحدهم  أن  املبكيات  املضحكات  وم��ن 
قد نسي نفسه في غمرة »أم املعارك« 
أسماهم  م���ن  ي��خ��وض��ه��ا ض���د  ال���ت���ي 
برؤوس اخل��وارج، فوجه كلمة عصماء 

األمر«  »والة  س��ك��وت  فيها  »اس��ت��ن��ك��ر« 
رؤوس  قتل  ع��ن  بأسمائهم-  -وسماهم 

اخلوارج من أمثال فالن وفالن.

فالمسلمون الذين 
يقرؤون }َوَمْن َأْعَرَض َعْن 
ِذْكِري َفإَِنّ َلُه َمِعيَشًة 

َضْنكًا{ ليسوا في حاجة 
إلى تجارب ليعلموا 

شؤم المعصية« 

»قضية تحكيم 
الشريعة أعم من أن 
تكون قضية موجهة 
إلى الحكام، ولكنها 
قضية موجهة إلى 

كل مسلم«
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إل��ى أن  ال��وق��ت  ل��آخ��ري��ن، مشيرا ف��ي ذات 
الطيف البحريني بكل أطيافه التأم حول هذا 
التجمع، إلى جانب مسيحين ويهود ومقيمن 
آخرين؛ ألنهم يرون في جتمعنا قوة للجميع.

التجمع  أن  حديثه  خ��الل  محمود  آل  وذك��ر 
فرض وجوده باملسؤولية جتاه الوطن، والتي 
ولدت في ظل األزمة التي شهدتها البحرين 
ابتداء بالفتنة الطائفية والعداء املفاجئ الذي 
واجهناه واملخطط املرسوم سابقا، مشيرا إلى 
أن القتل كان مطلوبا وواجبا لدى من جتمعوا 
في مستشفى السليمانية والدوار القدمي مبا 
الفتنة  إشعال  يريدون  ألنهم  اللولؤة؛  يسمى 

بأي ثمن.
وزاد رئيس جتمع الوحدة الوطنية البحريني: 
»أنشئ هذا التجمع في ظل ما مر بالبالد من 
أزمات، ولم نتصور أن جند الترحيب الكبير 
إلى  انضموا  ممن  البحرين  شعب  أبناء  من 
هذه احلركة وطلبوا متددها في البالد لتدافع 
وكان  املصاحلة،  الشعب وحتقيق  عن حقوق 
ممن حضروا مجالسنا بعض الشيعة العقالء 
اخلارجي  املخطط  خلف  ينجروا  لم  الذين 
نؤمن  ونحن  بالبالد،  الفتنة  يريد  كان  ال��ذي 

بأن البحرين ستبقى دولة إسالمية«.
وف���ي ال��وق��ت ال����ذي ب��ل��غ ف��ي��ه ع���دد أعضاء 
حركة جتمع الوحدة الوطنية 106 أشخاص 
التجمع  ه���ذا  إط���الق  ف��ي  أنفسهم  س��خ��روا 
والسعي للتوسع في اخلليج حلمايته وحماية 
كل  يأخذ  أن  على  احل��رك��ة  تعمل  البحرين، 
طرف حقه وأال يظلم البعض البعض اآلخر 

وأال يستضعف أحد.
املصدر: جريدة »الوطن« البحرينية

بدخول قوات درع اجلزيرة، األمر الذي يعطي 
دليال آخر واضحا على أن إيران وراء حتريك 
العالم  شهد  أن  بعد  البحرين،  داخ��ل  الفتنة 
كله على ما قام به املتآمرون بعمل عصابات 
لقطع الطرق وإذالل البحرينين، في مشهد 
واضح كما حدث في العراق، إال أن ذلك لم 

يتكرر في البحرين.
وتابع آل محمود: إن مطالب املعارضة كانت 
احلكومة  إق��ال��ة  طلبوا  حيث  واق��ع��ي��ة؛  غير 
وإل��غ��اء الدستور اإلص��الح��ي ال��ذي أق��ر في 
2002، كما اعترضوا على اإلصالح واحلوار، 
وأرادوا أن يستمر العنف ألهدافهم املشبوهة، 
في حن أن من كان يقودهم إلى ذلك أجندة 
الدولة  بإلغاء  املطالبة  منهم  تريد  خارجية 
املوضوعة  اخلطة  »وكانت  مضيفا:  بأكملها، 
هي أن تسقط البحرين في أيديهم في مدة 
ال تقل عن 10 أي��ام من بدء مخططهم وهو 

ما لم يحدث«.
وق����ال آل م��ح��م��ود: »ع��ث��ر ف��ي م��خ��اب��ئ لهم 
للبث ومتصلة مع  إرس��ال عالية  على أجهزة 
أماكن  كانت  كما  و)ال��ع��ال��م(،  )امل��ن��ار(  قناتي 
بثهم من الدوار اخلاص بالتجمع ومستشفى 

السليمانية وهي جميعها للكذب واالفتراء«.
الوطنية  الوحدة  أن جتمع  محمود  آل  وأك��د 
البحريني حقق منذ بداية عمله تأييدا شعبيا 
كبيرا وغير مسبوق، مبينا أن جميع املنتمن 
لهذا التجمع يؤمنون بأنه ال ميكن بيع البحرين 

ونقلت صحيفة الشرق األوسط اللندنية عن 
إيران  بأن  تفيد  معلومات  وج��ود  محمود  آل 
كانت احملرك الرئيس للمؤامرة التي تعرضت 
اللبناني  الله  إلى جانب حزب  البحرين،  لها 
وجمعيات في العراق وأشخاص محددين في 
الكويت، مبينا أن جميع هذه األطراف قدمت 
املساعدات لألشخاص القائمن على املؤامرة 
الذي  الوقت  في  بدايتها،  منذ  البحرين  في 
كانوا فيه على اتصال مع السفارة األميركية 
في املنامة منذ وقت طويل، معلقا: »وكل ذلك 

ُكشف مع تقدم األيام«.
وأض��اف آل محمود أن هناك مؤامرة كبيرة 
تهدف إلسقاط أجزاء من اخلليج العربي، وفقا 
خلطة ما يسمى ب�»الشرق األوسط اجلديد«، 
األميركي  الرئيس  رعاه  الذي  املخطط  وهو 
تهدف  املؤامرة  وكانت  ب��وش،  ج��ورج  السابق 
اخلريطة  على  مم��ت��دة  شيعية  دول���ة  إلق��ام��ة 
النفطية،  املواقع  على  قائما  حكمها  ويكون 
أن  األول من اخلطة  أن هدف اجل��زء  مبينا 
تبدأ الفتنة من البحرين وتنتقل للسعودية ثم 
درع  لقوات  تسميتهم  عن  متسائال  الكويت، 
أنها  حن  في  السعودية،  بالقوات  اجل��زي��رة 
قوات خليجية من جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وهو أمر آخر يعطي مؤشرات عن 

مدى تآمرهم ضد دول املجلس.
وأوضح آل محمود أن القائمن على املؤامرة 
ضد البحرين استنجدوا بإيران حال معرفتهم 

الوطنية  الوحدة  جتمع  رئيس  محمود  آل  اللطيف  عبد  كشف 
عربية،  بالد  في  وأحزاب  إيران  تدين  تفاصيل  عن  البحريني 
بتحريك األحداث التي شهدتها البحرين أخيرا، مؤكدا أن ما تعرضت 
بل  اإلصالحية،  للمطالبات  يهدف  ال  شرس  هجوم  من  البحرين  له 
إلى إقامة دولة دينية طائفية  املقام األول  مؤامرة كبيرة تهدف في 

استئصالية في البحرين.

آل محمود: تفاصيل تدين إيران بتحريك الفتنة في البحرين 
والخطة كانت إسقاط البحرين في 10 أيام  
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ما َرَزَقه اللُه من العمل الصالح الذي طاب 
ِذْكُره بني قومه بالَعَسل الذي يُْجَعل في  به 
الطعام َفَيْحلَْولي به ويَِطيب، وهذا َمثٌَل من 
يُتِْحف  كما  يُتِْحفه  صالح  لعمل  الله  َقه  وَفّ
والعرب  ال��َع��َس��ل،  أَطعمه  ِإذا  أَخ���اه  ال��رج��ل 

اعتادت أن تسمي ما تستحليه بالعسل. 
قد مات قوٌم وما ماتت َمكاِرُمُهْم

 وعاش قوٌم وهْم في الناس أمواُت
جاء في النهاية في غريب احلديث واألثر، 
كلمة عسل:  237/3(، حتت   ( األثير  الب��ن 
قيل:  بعبد خيرا عسله،  الله  أراد  إذا  فيه: 
الله ، وم��ا عسله؟ ق��ال: يفتح له  يا رس��ول 
يرضى  حتى  موته  ي��دي  بني  عمال صاحلا 

عنه من حوله. 
العسل،  من  مأخوذ  الثناء،  طيب  والعسل: 
فيه  جعل  إذا  يعسله:  الطعام  عسل  يقال: 
العسل، شبه ما رزقه الله تعالى من العمل 
ال��ص��ال��ح ال����ذي ط���اب ب��ه ذك����ره ب��ني قومه 
به  فيحلو  الطعام  في  يجعل  ال��ذي  بالعسل 

ويطيب. 
خيرا  بعبد  الله  أراد  »إذا  احل��دي��ث:  ومنه 

َذِلَك«، مسند اإلمام  َعلَى  يَْقِبُضُه  ثَُمّ  َمْوِتِه، 
أحمد، حديث رقم: 16884 .

ثَ���نَ���ا َزيْ������ُد بُْن  وط����رف آخ���ر م���رف���وع: َح���َدّ
ثَِني  َحَدّ َصاِلٍح،  بُْن  ُمَعاِويَُة  ثَنَا  َحَدّ بَاِب،  احْلُ
أَِبيِه،  َعْن  نَُفيٍْر،  بِْن  ُجَبيِْر  بُْن  ْحَمِن  الَرّ َعبُْد 
أَنَّ��ُه َسِمَع   ، اِع��ِيّ ��زَ اْلُ ِمِق  احْلَ بِْن  َعْمِرو  َعْن 
َخيًْرا  ِبَعبٍْد  اللَُّه  أََراَد  »ِإَذا  يقول:  النَِّبَي ] 
»يُْفتَُح  َقاَل:  اْستَْعَملَُه؟  َوَما  ِقيَل:  اْستَْعَملَُه«، 
َمْوِتِه َحتَّى يَْرَضى  لَُه َعَمٌل َصاِلٌح بنَْيَ يََدْي 
َعنُْه َمْن َحْولَُه«، مسند اإلمام أحمد، حديث 
رق��م21387، وصححه األلباني في صحيح 

الترغيب.
محمد]  النبي  كلم  جوامع  من  واحلديث 
جمع معاني عظيمة، وبرنامج حياة للقلوب 
الله تعالى والعمل من أجل  املتعلقة مبحبة 
هذا الدين، ولرفعة األمة التي هي خير أمة 

أخرجت للناس. 
فقد شبه الرسول] ما رزق الله العبد من 
العمل الصالح قبل املوت، بالعسل الذي هو 
الطعام الصالح الذي يحلو به كل شيء، أَي 
َجَعل له من العمل الصالح ثناء َطِيّباً، َشَبّه 

الذي  املعنى احل��دي��ث  ي��دل على ه��ذا  وم��ا 
أََراَد  »ِإَذا  اللَّه ]:  َرُس��وُل  َقاَل  أيدينا:  بني 
اللَُّه َعَزّ َوَجَلّ ِبَعبٍْد َخيًْرا«، َعَسلَُه ، ِقيَل: َوَما 
َعَماًل  لَُه  َوَجَلّ  َعَزّ  اللَُّه  »يَْفتَُح  َقاَل:  َعَسلُُه؟ 
ا َقبَْل َمْوِتِه، ثَُمّ يَْقِبُضُه َعلَيِْه«. مسند  َصاحِلً
اإلمام أحمد، حديث رقم 17438؛ وصححه 

األلباني في صحيح اجلامع.
وف���ي رواي����ة أخ���رى ع��ن��د أح��م��د مرفوعاً: 
، َعْن ُحَميٍْد، َعْن أَنٍَس،  ثَنَا ابُْن أَِبي َعِدٍيّ َحَدّ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: »ِإَذا أََراَد اللَُّه ِبَعبٍْد 
يَْستَْعِملُُه؟،  َوَكيَْف  َقالُوا:  اْستَْعَملَُه«،  َخيًْرا 
ُقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍح َقبَْل َمْوِتِه«، مسند  َقاَل: »يَُوِفّ
اإلمام أحمد، وإسناده متصل، رجاله ثقات، 

على شرط الشيخني، البخاري ومسلم.
ُشَريٍْح،  بْ��ُن  َح��يْ��َوةُ  ثَنَا  َحَدّ آخ��ر:  وفي طرف 
بُْن  بَِقَيُّة  ثَنَا  َحَدّ َق��ااَل:  َرِبّ��ِه،  َعبِْد  بُْن  َويَِزيُد 
َخاِلِد  َعْن  َسْعٍد،  بُْن  بَِحيُر  ثَِني  َحَدّ الَْوِليِد، 
ُعَمَر  أََنّ  نَُفيٍْر،  بُْن  ُجَبيُْر  ثَنَا  َحَدّ َمْعَداَن،  بِْن 
ثَُه، أََنّ َرُسوَل اللَِّه ]، َقاَل: »ِإَذا  َمِعّي َحَدّ اجْلُ
َمْوِتِه«،  َقبَْل  اْستَْعَملَُه  َخيًْرا  ِبَعبٍْد  اللَُّه  أََراَد 
َقاَل:  اْستَْعَملَُه؟  َما  الَْقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل  َفَسَألَُه 
اِلِح َقبَْل  »يَْهِديِه اللَُّه َعَزّ َوَجَلّ ِإلَى الَْعَمِل الَصّ

يا فوز من
 عّسله اهلل 

عيسى القدومي

من إكرام الله تعالى وتوفيقه إلهامه العبد من عباده التزود من 
الطاعات وأعمال اخلير قبل موته ووفاته، وذلك من عالمات 
حسن اخلامتة أن يوفق العبد قبل موته لالبتعاد عما يغضب 
على  واإلقبال  واملعاصي،  الذنوب  من  والتوبة  سبحانه،  الرب 
الطاعات وأعمال اخلير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه 

احلال احلسنة . 
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عسله في الناس«، أي: طيب ثناءه فيهم. 
وفيه: أنه قال المرأة رفاعة القرظي: »حتى 
لذة  وي��ذوق عسيلتك« شبه  تذوقي عسيلته 
ذوقا،  لها  فاستعار  العسل  ب��ذوق  اجل��م��اع 
وإمنا أنث ألنه أراد قطعة من العسل، وقيل: 
العسل  وقيل:  النطفة،  معنى  إعطائها  على 
في األصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا 
وإمنا  وشميسة،  كقويسة،  عسيلة،  ق���ال: 
صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل 

به احلل. 
أراد  »إذا  القدير«:  »فيض  في  املناوي  قال 
الل�ه بعبد خيراً عسل�ه« بفتح العني والسني 
املهملتني تشّدد وتخفف أي: طيب ثناءه بني 
جعل  إذا  يعسل�ه  الطعام  عسل  من  الناس، 
أي   - قيل  الزمخشري.  ذك��ره  العسل،  فيه 
قالوا -: يا رسول الل�ه وما عسل�ه؟ أي: ما 
قبل  صاحلاً  عماًل  ل�ه  »يفتح  ق��ال:  معناه. 
موته ثم يقبضه عليه« فهذا من كالم الراوي 

ال املصطفى]. 
شّبه ما رزقه الل�ه من العمل الصالح الذي 
ط��اب ذك��ره وف��اح نشره، بالعسل ال��ذي هو 

ال��ط��ع��ام ال��ص��ال��ح ال���ذي يحلو ب��ه ك��ل شيء 
ويصلح كل ما خالطه، ذكره الزمخشري.

وجاء في »تهذيب اللغة«: ومعنى قوله: »إذا 
أراد الله بعبد خيرا عسله« أي طَيّب ثناءه، 
وقال غيره: معنى قوله: »عسله« أي جعل له 
كما  كالعسل؛  ثناء طيبا  الصالح  العمل  من 
يقال:  العسل،  فيه  ُجعل  إذا  الطعام  يُعسل 
عسلت الطعام والسويق أْعِسله وأعُسله إذا 
ويقال  وحلَيّته،  وطَيّبته  عسال  فيه  جعلت 
أُدمه  جعلت  إذا  ال���رج���ل،  عسلت  أي���ض���اً: 
إذا   - بالتشديد   - القوم  وعّسلت  العسل، 
الكالم،  معسولة  وج��اري��ة  العسل.  زّودت��ه��م 
طّيبة  اللفظ  مليحة  املنطق  ُحلْوة  كانت  إذا 

النغمة. 
وال��ُع��ُس��ل: ال��رج��ال ال��ص��احل��ون. ق���ال: وهو 
��ا جاء  جمع عاسل وَع��ُس��ول. ق��ال: وه��و مَمّ
على لفظ فاعل وهو مفعول به. قلت: كأنه 
عمل  ذو  أي  عسل،  ذو  عاسل:  رج��ل  أراد: 

صالح الثناء عليه به، مستحلى كالعسل. 
في   :  )  256  /4  ( ال��ل��غ��ة   مقاييس  وف���ي 
َعَسلَه،  خيراً  بعبٍد  الله  أراد  »إذا  احلديث: 
الّناس  ِذكَره وح��اَلّهُ في قلوب  ومعناه طَيَّب 
��ال��ح م��ن ال��ع��م��ل. م��ن ق��ول��ك: َعَسلُْت  ب��ال��َصّ
َع���س���اًل، وفالٌن  ف��ي��ه  ���ع���اَم، أي ج��ع��ل��ت  ال���َطّ
فالناً:  وَعَسلُْت  طِيّبه.  أي  اُللُق،  معسول 

أن  التصحيفات  وم��ن  العسل.  زاَده  َجعلت 
تكتب: غسله.

فوائد من احلديث: 
1. املسلم ذو همة عالية من التكليف حتى 
امل���م���ات، م��ه��م��ا اع��ت��رت��ه ع��ق��ب��ات احل��ي��اة ، 

وتشويش األعداء، وظلم اآلخرين.   
وأن  ال��دي��ن  لهذا  يعمل  أن  املسلم  على   .2
يجدد العطاء؛ ألن أمتنا أمة جتديد ال أمة 
تبديد، وأمة إبداع ال أمة ابتداع، وأمة ابتكار 

ال أمة تكرار . 
3. وم��ن ه��ذا احلديث أخ��ذ بعضهم عبارة 
أن  العرب  واعتادت  الله«،  »عسلك  الثناء: 

تسمي ما تستحليه ب�»العسل«. 
والتجديد  الصالح  بالعمل  النفس  إلزام   .4

باألعمال التي تقرب إلى الله تعالى.  
5. والعمل الصالح إن كان تعدى ينفع النفس 
ألنه  أعظم  أجره  كان  اآلخرين  ماينفع  إلى 

دال على الير .
6. »إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته، 
صالح  عمل  قال :   العبد ؟   طهور  وم��ا  قيل :  

يلهمه إياه حتى يقبضه عليه« . 
الناس  حاجة  عليك  الله  نعمة  م��ن  إن   .7

إليك. 
للخامتة  السعي  دائ��م  املسلم  يكون  أن   .8

الطيبة؛ ألنه ال يعرف متى تقبض روحه. 
غلق  قبل  واإلن��اب��ة  ال��ت��وب��ة  املسلم  على   .9
وأبواب  مفتوحا،  الباب  زال  فما  اإلج��اب��ة، 
نفسك  ينفع  مب��ا  فاجتهد  عظيمة  ال��ي��ر 

واملسلمني. 
الفالح  أردت  إن  تسوِّف  وال  تؤجل  ال   .10
إلى  ت��رك��ن  ف��ال  ل���ك،  ال��ل��ه  تعسيل  وأردت 
التسويف واألمل حتى يسبقه األجل، واسأل 
بنفسك  أدرى  وأنت  »أُعسل«؟  كيف  نفسك 

من غيرك. 
ف��ي��ا ف���وز م��ن عسله ال��ل��ه، وي���ا ح��س��رة من 
الرائحة،  كريهة  امل��ذاق  مرة  كاحلنظلة  كان 
فاحلرص احلرص على تعسيل العبد ألعماله 
ل أعمالنا، وافتح  حتى يعسله الله، اللهم عسِّ
لنا عماًل صاحلا قبل املمات، وارض عنا يا 

رب العاملني.   

احلديث يقول: »إذا أراد 
الله بعبٍد خيرًا َعَسَله«، 

َب ِذكَره  ومعناه طَيّ
ُه في قلوب الّناس  وحاَلّ

الح من العمل بالَصّ

من معاني »العسلة«: 
أن يكون املسلم دائم 

السعي للخامتة 
الطيبة؛ ألنه ال يعرف 

متى تقبض روحه
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ال�سلة الإخبارية

حّضت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان 
السورية  السلطات  املتحدة  األمم  ف��ي 
بكشف  لها  تابعة  لبعثة  ال��س��م��اح  على 
ارتكبتها  ج��رائ��م  ح��ول  يُنقل  م��ا  حقيقة 

القوات السورية التابعة للنظام.
)روبرت  املفوضية  باسم  املتحدث  وقال 
ك��ول��ف��ي��ل( خ���ال م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي: »لم 
نتلَقّ حتى اآلن رًدا من دمشق على طلب 
السادس  في  أرسلناه  بالدخول  رسمي 

من مايو«.

املعلومات  م���ن  ك��ث��ي��ر  »ه���ن���اك  وأض������اف: 
املتناقضة حول ما يحصل في الباد؛ ولهذا 
السبب نحّض احلكومة السورية على إعطاء 
اإلذن بالدخول في أسرع وقت للسماح لنا 
العليا  واملفوضية  القضايا،  هذه  بتوضيح 
السادس  في  البعثة  ترسل هذه  أن  قررت 
يُبحث  يزال  املوعد ال  أمر  يونيو، لكن  من 

مع البعثة السورية في جنيف«.
قلقة  ت��زال  ال  »املفوضية  كولفيل:  وأردف 
للغاية حيال الوضع على األرض، وال نزال 

مفرط  استخدام  حول  معلومات  نتلّقى 
للقوة ضد املتظاهرين«.

شاهدنا  »لقد  األمم��ي:  املسؤول  وتابع 
ضحايا  س��ق��وط  تظهر  فيديو  أش��رط��ة 
ال����ش����وارع، ويجري  ن����ار ف���ي  وإط�����اق 

اعتقال ناشطني وتعذيب معتقلني«.
أيضاً  »هناك  كولفيل:  روب��رت  وأردف 
ارتكبتها مجموعات  مزاعم عن جرائم 
م��س��لّ��ح��ة ت���رع���اه���ا ق����وى خ���ارج���ي���ة أو 

أشخاص يعملون حلساب النظام«.

األمم المتحدة تجدد مطلبها بالسماح لبعثتها بدخول سوريا

قبيلة المسيرية:  لن ننسحب من أبيي حتى لو 
انسحب الجيش السوداني

لن  أن��ه��ا  العربية  املسيرية  قبيلة  أك���دت 
تنسحب من مدينة أبيي املتنازع عليها بني 
شمال السودان وجنوبه حتى لو انسحب 

منها اجليش السوداني.
املسيرية  ق��ب��ي��ل��ة  ف���ي  ال���ق���ي���ادي  وق�����ال 
إسماعيل محمد يوسف في جتمع نظمته 
القبيلة في اخلرطوم: إن »فرسان القبيلة 
)قوات  املسلحة  القوات  مع  قاتلوا  الذين 
اخلرطوم( لن ينسحبوا من أبيي حتى لو 

انسحب اجليش منها«.
و20 جريحا  قتيا   27 »فقدنا  وأض��اف: 
والقبيلة لن تعترف إال بالوضع القائم اآلن، 
ومقترحات مجلس األمن تسعى ألخذ أبيي 
للجنوب ونرفض قيام االستفتاء حتى لو 

سمح بتصويت كل أفراد املسيرية«.
السودان  ف���ي  احل���اك���م  احل����زب  وأب�����دى 
السودان  ج��ن��وب  م��ع  للتفاوض  انفتاحه 
معلنا  عليها،  املتنازع  أبيي  منطقة  ح��ول 
اس��ت��ئ��ن��اف احمل���ادث���ات ب��ني ال��ط��رف��ني في 

أديس أبابا.
أبيي  ف��ي  استفتاء  تنظيم  يفترض  وك��ان 
الشمال  ب����ني  احل�������دود  ع���ل���ى  ال���واق���ع���ة 
إلى  االن��ض��م��ام  ب��ني  لاختيار  واجل��ن��وب؛ 

شمال السودان أو جنوبه، في وقت متزامن 
مع تنظيم االستفتاء حول مصير اجلنوب؛ 

حيث اختارت غالبية ساحقة االنفصال.
إال أن االستفتاء حول أبيي أرجئ إلى أجل 
غير مسمى، وتكثفت في املنطقة احلوادث 
االتفاقيات  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى  امل��س��ل��ح��ة 
السياسية  املفاوضات  ومواصلة  املتعددة 

برعاية االحتاد األفريقي.

املسلحة  القوات  وفي 21 مايو، سيطرت 
أبيي  مدينة  على  الشمالية  ال��س��ودان��ي��ة 
منطقة  ف��ي  ع��دة  كيلومترات  وان��ت��ش��رت 
إل����ى اجل���ن���وب ع��ل��ى الضفة  ت��ت��ج��اوزه��ا 

الشمالية من نهر بحر العرب.
وتعد قبيلة املسيرية من أطراف النزاع في 
املاء  أبيي حيث ترحل موسميا بحثا عن 

والكأل ملواشيها نحو نهر بحر العرب.
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العاهل  إلى  خطاًبا  سعودية  مواطنة   1000 من  أكثر  رفعت 
السعودي امللك عبد الله بن عبد العزيز يعاِرضن فيه قيادة 

املرأة للسيارة في اململكة. 
امل��ط��ال��ب��ات األخيرة  أن  ال��ع��ري��ض��ة  ���ع���ات ع��ل��ى  امل���وِقّ وأّك�����دت 
ل سوى قلة قليلة من نساء اململكة،  ي الصارخ ال ميِثّ والتحِدّ

وأن الرافضات لفكرة القيادة باملالين.
املرأة  قيادة  على  املترتبة  العظمى«  »املفاسد  أّن  إلى  وأَش��ْرن 
للسيارة كثيرة، تتمثل في »ضياع الدين وانتشار املعاكسات 

في الطرق«، فضاًل عن تهاون النساء في احلجاب.
ووَصف البيان الذي نشرته صحيفة »الوطن« اليوم األربعاء 
حتٍدّ  هو  ��ا  إَنّ امل��رأة  بقيادة  للمطالبة  ُم��َع��ّن  تاريخ  وض��ع  أَنّ 

ساِفر يضرب بتعاليم الدين عرض احلائط. 
وأضاف البيان أّن قيادة املرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار 
العلماء »بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، التي تنّص على 

منع جميع النساء من قيادة السيارة منًعا باًتا«.
عات إلى وضع حّد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ  ودعت املوِقّ
ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، 
ألن  املظاهرات؛  من  أكثر  خطرها  األفعال  هذه  أّن  معتبرات 
املظاهرات مجرد أقوال، وأن مثل هذه األفعال جريئة وغير 

مسؤولة وال مسّوغة.
ها ِحْمل جديد سيضاف  بأَنّ املرأة للسيارة  كما وصفن قيادة 
األمور عن  أولياء  ي بعض  املرأة وسُيْسِهم في تخِلّ إلى كاهل 

القيام بواجبهم جتاه أسرهم.

ألف سعودية يوقعن 
عريضة تعارض قيادة 

السيارة  

والسام  وال��ص��اة  لله  احل��م��د 
على رسول الله وبعد:

إنه في يوم اإلثنني املوافق 6 من 
جمادى اآلخرة 1432 هجرياً 9 

من مايو 2011 م 
العلماء  ش��ورى  مجلس  اجتمع 
ون�����اق�����ش�����وا ب����ع����ض امل���س���ائ���ل 
األمة  بها  مت��ر  التي  والقضايا 
خصوًصا،  وم���ص���ر   ً ع��م��وم��ا 

وقرروا اآلتي: 
األحداث  املجلس  يستنكر   -1
باألسلحة  وقعت  التي  املؤسفة 
النارية بأمبابة وكان من ورائها 
أرواح  وإزه�������اق  دم�����اء  س��ف��ك 

بريئة. 
أي  وبشدة  املجلس  يرفض   -2
في  اخلارجية  للتدخات  دعوة 
ش���ؤون م��ص��ر ال��داخ��ل��ي��ة وهذه 
خ��ي��ان��ة ل��ألم��ة امل��ص��ري��ة وتزيد 
حتلها،  وال  تعقيًدا  امل��ش��ك��ات 
العلم في مصر  والعقاء وأهل 

قادرون على حل األزمات.
على ضرورة  املجلس  يؤكد   -3
معاقبة كل من يعمل على إثارة 

الفتنة وزعزعة أمن الباد. 
بالتفتيش  املجلس  يطالب   -4
الدوري على املساجد والكنائس 
األسلحة  ك��اف��ة  م��ن  وإخ��ائ��ه��ا 

بكافة أنواعها. 
يقوم  م��ا  املجلس  يستنكر   -5

ب���ه ك��ث��ي��ر م���ن اإلع��ام��ي��ني من 
للشائعات  وترويج  وإثارة  تهييج 
تثبت  غير  م��ن  للتهم  وإل��ص��اق 
ب ذلك،  وال بينة، ثم الواقع يكِذّ
والب����د م���ن األخ����ذ ع��ل��ى أيدي 

محدثي الفتنة منهم. 
أال  املسلمني  املجلس  يدعو   -6
يكون الفيسبوك قائدهم، وإمنا 
وأهل  العلماء  استشارة  عليهم 

احلكمة وأهل الرأي. 
الدعاة  امل��ج��ل��س  ي��ن��اش��د   -7
عموم�ا بعدم اإلفتاء في املسائل 
ال��ك��ب��رى وع��ظ��ائ��م األم���ور على 
ذلك  ويترك  وغيرها،  القنوات 
ل��ل��م��ج��ال��س امل��ت��خ��ص��ص��ة في 
العلم؛ فإن بعض املسائل حتتاج 
وال  العلمية،  املجامع  فتوى  إلى 
الفردي  االج��ت��ه��اد  فيها  يصلح 
حتى ال تضطرب الفتوى ويضل 

الناس. 
أنه  بأغلبيته  املجلس  ق��رر   -8
لن يؤسس حزًبا ولن يدعو إلى 
النكير  ف��ي  ي��ش��دد  وال  ح���زب، 
ع��ل��ى م���ن دع����اه اج��ت��ه��اده إلى 
كيفية  في  رأي��ه  وسيقرر  ذل��ك، 
املشاركات السياسية في حينه. 
حفظ الله بادنا من كل مكروه 

واحلمد لله رب العاملني.
وآله  محمٍد  على  اللهم  وص���لِّ 

وصحبه وسلم.

في البيان الثالث جلماعة أنصار السنة في مصر

مجلس شورى العلماء يدعو 
معاقبة كل من يعمل على 

إثارة الفتنة وزعزعة أمن البالد



الناظر ألحداث معظم الفنت التي تعرض لها العلماء الربانيون 
يعلم  ودوافعها  ألسبابها  املتبصر  والدارس  األمة  هذه  في 
واخلالف  املقيتة  واحلزبية  األعمى  التعصب  أن  اليقني  علم 
املذهبي هو أس البالء وسبب االعتداء الذي تعرض له علماء 
هذه األمة، والذي تولى كبره أهل البدع والضالل من املعطلة 
هذه  صدر  في  كانوا  الذين  وأشباههم،  واملعتزلة  واجلهمية 
حتى  مقموعني،  مقهورين  الفاضلة  الثالثة  قرونها  في  األمة 
أصبح  عندما  القرآن،  خلق  وفتنة  أحمد  اإلمام  محنة  وقعت 
للبدعة دولة أيام املأمون واملعتصم والواثق العباسيني وبعدها 

أصبحت سنة ماضية وعادة جارية.
 أن يستطيل أهل البدعة والضاللة على أهل 
السنة، وتقع احملنة تلو األخرى والفتنة كل يوم 
تزيد ويذهب ضحيتها العديد من علماء األمة 
الربانيني، وكان معظم هؤالء العلماء من أتباع 
بعقيدة  الذين متسكوا  بن حنبل  أحمد  اإلم��ام 
السلف الصالح عقيدة أهل السنة واجلماعة، 
أتباع  م��ن  واإلي���ذاء  ال��ب��الء  لصنوف  وتعرضوا 
السنة، فصبروا عليها  املخالفة ألهل  املذاهب 
الثبات حتى املمات،  وضربوا أروع األمثلة في 
ونسجوا على منوال إمامهم فصبروا وصابروا 
ورابطوا حتى أتاهم اليقني، ومن هؤالء األئمة 
العظام صاحبنا احلافظ عبد الغني رحمه 

الله.
أوال: التعريف به:

ه��و اإلم���ام تقي 
ين  لد ا

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن 
اعيلي ثم  رافع بن حسن ابن جعفر املقدسي اجلَمّ
الدمشقي املنشأة الصاحلي احلنبلي، ُولد سنة 
541ه��� قبل مولد اإلم��ام املوفق صاحب كتاب 
خالته  اب��ن  هو  واملوفق  أشهر  بأربعة  »املغني« 
والترحال،  احل��ل  في  العلم  طلب  في  ورفيقه 
ق ميله  وكان احلافظ ميله إلى احلديث، واملوَفّ
إلى الفقه. وقد وصفه ابن خالته اإلمام املوفق 
جامعة  كلمة  في  الله  رحمه  »املغني«  صاحب 
للعلم والعمل، وكان رفيقي  فقال: »كان جامعاً 
نستبق  كنا  وم��ا  العلم،  طلب  وف��ي  با،  الِصّ في 

ل الله  إلى خيٍر إال سبقني إليه إال القليل، وكَمّ
وصيلته بابتالئه بأذى أهل البدعة وعداواتهم، 
وُرزق العلم، وحتصيل الكتب الكثيرة، إال أنه لم 

يعّمر حتى يبلغ غرضه في روايتها، ونشرها«.
خرج عبد الغني في رحلة علمية طويلة جاب 
فيها ال��ب��الد وج��ل��س إل���ى ال��ع��ل��م��اء وس��م��ع من 
ومصر  امل��ق��دس  وبيت  دمشق  فدخل  الشيوخ 
واإلسكندرية وبغداد وحران واملوصل وأصبهان 
وه��م��ذان وق��د أق���ام ببغداد أرب���ع س��ن��ني، وقد 
سماعه  من  فأكثر  احلديث،  سماع  إليه  حبب 
وبرع فيه وأتقنه، ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب 
ويسهر ويدأب حتى صار َعلَم احلفاظ وعاملهم 
الكالم في  بينهم وعليه يدور  إليه من  واملشار 
الناس  وص����ار  تضعيفه،  أو  احل��دي��ث  ص��ح��ة 

يقرنونه بأساطني علم احلديث.
ثانيا: صفاته:

ك���ان احل��اف��ظ ع��ب��د ال��غ��ن��ي امل��ق��دس��ي آي���ة من 
النصوص  واستحضار  احلفظ  في  الله  آي��ات 
واألصول وأسماء الرجال وألقابهم حتى شبهوه 
وكان  والكنى،  األس��م��اء  معرفة  في  بالبخاري 
واآلثار  األحاديث  من  اآلالف  عشرات  يحفظ 
حتى أن رجاًل قال له يوًما: لقد سمعت رجاًل 
الغني( حتفظ  عبد  )أي  إن��ك  بالطالق  يحلف 
مائة ألف حديث، فقال احلافظ: لو قال أكثر 

لصدق.
وك���ان احل��اف��ظ ال يضيع شيًئا م��ن زم��ان��ه بال 
رأيت  »ما  املقدسي:  العماد  أخ��وه  قال  فائدة، 
أحداً أشَدّ محافظًة على وقته من أخي »فإنه 

بالقرآن  ويشتغل  الفجر  يصلي  ك��ان 
مجلًسا  ي��ع��ق��د  ث��م  وال���ذك���ر، 

تاريخ حافل بالعلم والدعوة ومحن قتالية
رحمهاحلافظ عبد الغـني املقدسي

 اللــــــــه
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تعد المحنة التي تعرض لها 
المقدسي امتدادًا لمحنة 

ابن حنبل ولكن تختلف قليلًا، 
فكالهما تعرض للمحنة بسبب 
ثباته على العقيدة الصحيحية



احلافظ عبد الغـني املقدسي

عنوان
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ل��ل��ت��ح��دي��ث، ث���م ي��ق��وم ف��ي��ت��وض��أ ويصلي 
تطوًعا حتى وقت القيلولة، ثم ينام نومة، 
أو  بالتسميع  العصر وبعدها يشتغل  ثم يصلي 
أفطر  ك��ان صائًما  ف��إن  امل��غ��رب،  إل��ى  بالنسخ 
وإال صلى تطوًعا من املغرب إلى العشاء، وبعد 
العشاء ينام إلى نصف الليل، ثم يقوم للتهجد 
هجعة  يهجع  ث��م  الفجر،  قبيل  حتى  والتطوع 

وجيزة، ثم يقوم للفجر وهكذا دأبه أبًدا.
يّدخر  آي��ة في سخائه وج���وده: فكان ال  وك��ان 
وال درهماً، مهما حّصل أخرجه،  شيئاً، ديناراً 
بيوٍت  إلى  الدقيق،  بقفاف  بالليل  يخرج  وك��ان 
متنكراً في الظلمة، فيعطيهم، وال يُعرف. قال 
ق: كان احلافظ يؤثر مبا تصل يده  اإلمام املوَفّ

إليه، سراً وعالنية.
وكان احلافظ شديد االجتهاد في طلب العلم، 
عني  ول��ه  إليهم  ويحسن  احلديث  طلبة  ويكرم 
العلم،  طلبة  م��ن  النبوغ  ذوي  تلتقط  فاحصة 
فكان احلافظ عبد الغني إذا صار عنده طالب 
احلديث  سماع  على  حرضه  وموهبة  فهم  له 
وطلب العلم، حتى عمت بركته على معظم طلبة 
لتالميذه  ق��ال  وق��د  بالشام،  احل��دي��ث  وعلماء 
قد  ال��ذي  العلم  ه��ذا  تضيعوا  »ال  م��وت��ه:  عند 
تعبنا فيه«. قال أبو إسحق إبراهيم بن محمد 
احلافظ: »ما رأيت انتشار احلديث في الشام 
كله إال ببركة احلافظ عبد الغني؛ فإن كل من 
سألته يقول: أول ما سمعت على احلافظ عبد 

الغني، وهو الذي حّرضني«.
ثالثا: مصنفاته:

علمية  ث���روة  الغني  عبد  احل��اف��ظ  ت��رك  لقد 
كبيرة، أغلبها في علم احلديث، بلغت األربعني 
في  »امل��ص��ب��اح  ك��ت��اب  منها  ت��ق��ري��ًب��ا،  مصنًفا 
املراد«،  »نهاية  ال��ص��ح��اح«،  األح��ادي��ث  عيون 
»الصفات«، »التهجد«، »حتفة الطالبني«، »ذكر 
»ذم  ال��ري��اء«،  »ذم  الصدقة«،  »فضل  القبور«، 
وسلم«  عليه  الله  صلى  النبي  »وف��اة  الغيبة«، 
»واالقتصاد في االعتقاد«، »العمدة الكبرى في 
احلديث« ، »عمدة األحكام« الذي أصبح من 
أصول طلب العلم ونفع الله به بسبب صالح 
مؤلفات  ول��ه  للسنة،  واتباعه  الغني  عبد  نية 
كتبه  درة  ولكن  والتابعني،  الصحابة  في حياة 

وأعظمها نفًعا وأكثرها شهرة 
ف���ي معرفة  »ال���ك���م���ال  ك���ت���اب:  ه���و 

الغني  فيه احلافظ عبد  وق��د جمع  ال��رج��ال« 
رجال الكتب الستة وبنَيّ حال كل واحد منهم 
وهو بذلك يعد أول من ألف في هذا الباب من 
العلم، وقد تناول العديد ممن جاء بعده هذا 
والتقريب  والتهذيب  والتعليق  بالشرح  الكتاب 
منهم املزي وابن حجر العسقالني، ويعد هذا 
الكتاب هو العمدة عند املشتغلني بعلم الرجال 
في علم احلديث، والفضل كله يرجع لله عز 
وجل أوالً ثم للحافظ عبد الغني املقدسي في 

هذا الباب.
رابعا: أمره باملعروف ونهيه عن املنكر:

كان - رحمه الله - ال يصبر على رؤية منكر أو 
سماعه، فيبادر بتغييره مباشرة بيده وبلسانه، 
الله لومة الئ��م، وه��ذه اجلرأة  ت��أخ��ذه ف��ي  وال 

في احلق قد أورثته على حد سواء محبة في 
قلوب الناس وهيبة في صدورهم جتاهه وأيًضا 
وأصحاب  واحلساد  الفساق  قلوب  في  ع��داوة 

الضغائن.
وكان من شدة متسكه بهذه الفريضة ال يجرؤ 
عز  الله  ألقى  وق��د  فيها،  مراجعته  على  أح��د 
الناس مهابته حتى السالطني  وجل في قلوب 
منهم، فهذا السلطان العادل األيوبي يقول عنه: 
ما خفت من أحد ما خفت من هذا، يعني عبد 
وال  بالشام  رأي��ت  ما  عنه:  أيًضا  وق��ال  الغني، 
إلَيّ  فخيل  علَيّ  دخ��ل  الغني،  عبد  مثل  مصر 
العادل األيوبي يحبه  أنه أسد، وكان السلطان 
وي��ح��ت��رم��ه وي��ج��ل��ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن محاوالت 
الوشاة ضد احلافظ مرات  احلاسدين وسعي 
كثيرة من أجل إيذائه بل حتى قتله، فلقد عرض 

خمسة  بعضهم 
على  دي����ن����ار  آالف 

السلطان العادل من أجل قتل 
احلافظ ولكن الله عز وجل جناه من 

هذه املكيدة.
باملعروف  األم��ر  اش��ت��داد احلافظ في  ورغ��م 
والنهي عن املنكر إال أن الناس كانوا يحبونه 
إنه  حتى  موطن،  كل  في  وميدحونه  ويجلونه 
ملا كان مقيًما في أصبهان كان كلما مشى في 
ومصافحته،  لرؤيته  الناس  اصطف  أسواقها 
حتى لو أنه أراد أن ميلكها مللكها ولغلب على 
أم��ره��ا، ومل��ا وص��ل إل��ى مصر ك��ان إذا خرج 
للجمعة ال يصل إلى اجلامع إال بصعوبة من 
كثرة الناس املجتمعني حوله، هذا يسأله وذاك 

يصافحه، واجلميع يحبونه ويحترمونه.
خامسا: محنه املتتالية:

تعد احملن التي تعرض لها احلافظ عبد الغني 
لها  ت��ع��رض  ال��ت��ي  للمحنة  ام���ت���داًدا  امل��ق��دس��ي 
بصورة  ولكن  قبل  من  حنبل  بن  أحمد  اإلم��ام 
تختلف قلياًل، فكالهما تعرض للمحنة بسبب 
ثباته على العقيدة الصحيحة ومتسكه مبذهب 
ولكن  واجلماعة،  السنة  أهل  وعقيدة  السلف 
املعتزلة  ك��ان  محنته  ف��ي  أحمد  اإلم���ام  خصم 
ال��ذي��ن ك��ان��ت ل��ه��م دول���ة وص��ول��ة أي���ام خالفة 
في  ال��ع��ب��اس،  بني  وال��واث��ق  واملعتصم  امل��أم��ون 
حني أن خصم احلافظ عبد الغني في محنته 
ك���ان األش���اع���رة أت��ب��اع أب���ي احل��س��ن األشعري 

)ت324ه�(.
شعواء  حلملة  الغني  عبد  احل��اف��ظ  وت��ع��رض 
ق��اس��ي��ة م��ن ج��ان��ب األش���اع���رة ف��ي ك��ل موطن 
وبقعة زارها؛ نظًرا لعلمه الواسع ومحبة العامة 
نظًرا  وأي��ًض��ا  عليه،  العلم  طلبة  واج��ت��م��اع  ل��ه 
حلدته وصرامته عند النقاش بحيث كان يفحم 
خصومه بشدة جتعلهم يتمنون هالكه، كما أنه 
ي��داه��ن وال  ال��ص��دع باحلق ال  ف��ي  ك��ان جريًئا 
ي��داري بل هو مثل الصاعقة احملرقة على كل 

مخالف لله ولرسوله.

كان آية في سخائه وجوده 
فكان ال يّدخر شيئًا وكان شديد 

االجتهاد في طلب العلم، 
وترك ثروة علمية كبيرة، 

أغلبها في علم الحديث
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بعض فتاوى الفضائيات تزين سفك الدماء 
وتناثر األشالء وأعمال العنف واإلرهاب

الشريعة  لعلماء  ك��ان  وق��د  عظيمة،  سامية 
القدُح  ال��ع��ص��ور  ع��ب��ر  ال��ل��ه-  -ب��ف��ض��ل  فيها 
والسيما  املجلّى،  ال��دور  األم��ة  وف��ي  املعلّى، 
مقام  أّن  ويكفي  وال��ن��وازل،  املستجدات  في 
كما  ال��ع��امل��ن،  رِبّ  ع��ن  التوقيع  ه��و  املفتن 
الله في  القيم رحمه  ابُن  العالمُة  ذلك  ذكر 
وفي ذلك من  كتابه القيم “إعالم املوقعن” 
التشريف والتكليف ما ال يخفى، ومع اهتمام 
السلف بالفتوى وتواردهم على حالئبها فقد 
كانوا يتهيبونها، ويوّدون أن لو كفوا مؤونتها، 

يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: 
رسول  أصحاب  من  ومائة  “أدركت عشرين 
الله ما منهم من محدث إال ود أن أخاه كفاه 
احلديث، وال من مفت إال ود أن أخاه كفاه 

الفتوى”.
العنوان  لهذا  اختياركم  كان  ومل��اذا   >
الفضائيات  ف��ت��اوى  وه��و  بالتحديد 
م��ع ال��ع��ل��م ب���أن ه��ن��اك م��ح��اور كثيرة 

ميكن طرقها في مجال الفتوى؟
> صحيح لكن بال شك أن القنوات الفضائية 

ملاذا الفضائيات؟
أهمية  الشيخ  فضيلة  ت��رون  كيف   >
الوقت  وف��ي ه��ذا  املؤمتر  انعقاد ه��ذا 

بالذات؟
والسالم على  والصالة  لله وحده  > احلمد 
من ال نبي بعده، وبعد: فلقد أحسنت الرابطة 
صنًعا، ووفقت -بحمد الله- إذ اختارت هذا 
املرحلة احلرجة  ه��ذه  وف��ي  املهم،  امل��وض��وع 
للفتوى  أن  ر  املتقِرّ من  إن  أمتنا،  تاريخ  من 
ومكانة  جليلة،  منزلًة  اء  ال��غ��َرّ شريعتنا  ف��ي 

ف��ي ح���وار ل��ه م��ع مجلة 
فضيلة  أك�����د  ال����دع����وة 
ال������ش������ي������خ ال������دك������ت������ور 
السديس  عبدالرحمن 
ال����ف����ت����وى في  أه����م����ي����ة 
ال���ش���ري���ع���ة اإلس���ام���ي���ة 
العظيمة،  وم���ك���ان���ت���ه���ا 
ف���ض���ي���ل���ت���ه من  وح��������ذر 
ال��ت��ج��رؤ على  خ���ط���ورة 
علم  ب���غ���ي���ر  ال�����ف�����ت�����وى 
راس���������خ والس�����ي�����م�����ا في 
������ات  ال����ق����ن����وات واحمل������َطّ
عن  وأع���رب  الفضائية، 
هناك  ي���ك���ون  أن  أم���ل���ه 
اهتمام من قبل العلماء 
وتتابع  امل���وض���وع  ب���ه���ذا 
األب����ح����اث وال����دراس����ات 
ف����ي����ه؛ ل���ي���ض���ع���وا ح�����ًاّ 
العارمة،  الفوضى  لهذه 

والفتاوى الشاذة.

الشيخ عبدالرحمن السديس: 

أجرى الحوار: يزيد بن محمد الهريش  ـ مكة المكرمة
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يزينون سفك الدماء وتناثر األشالء، وأعمال 
العنف واإلره��اب، وبعضها تعمد إلى مفتن 
يحققون أغراضها، ويسِوّقون أهواءها، هّمها 
املتاجرة والتكسب بالفتوى دون اكتراث إلى 
حاجة الناس إلى فتاوى منضبطة بالضوابط 
العلمية  األس����س  ع��ل��ى  وم��ب��ن��ي��ة  ال��ش��رع��ي��ة، 
واملقاصدية والقواعد األصولية، مما كان له 
اإلسالمي  الوعي  على  وخطيرهُ  األث��ر  كبير 
الصحيح لدى عامة املسلمن، كل ذلك يؤكد 
األبحاث  وتتابع  املوضوع  ه��ذا  ط��رح  أهمية 
مقام  على  ال��ُغ��ي��ر  ليضع  ف��ي��ه؛  وال���دراس���ات 
التوقيع عن رب العاملن حاًلّ لهذه الفوضى 
غير  واإلسهاب  الشاذة،  والفتاوى  العارمة، 

املنضبط في هذا املجال العظيم.
لذا، فإن الواجب - حماية لبيضة اإلسالم، 
يُعنى  أن   - وتشريعاته  أحكامه  عن  ودفاًعا 
والغيرة  الشريعة،  على  غيرًة  القضية،  بهذه 
أول���ى من  امل��ك��ارم، وه��ي  م��ن  الشريعة  على 
لألديان  واستصالًحا  احمل��ارم،  على  الغيرة 
واألبدان،  األم��وال  استصالح  أولى من  وهو 
ة ال زم��ام لها وال  فكم تسمع من فتاوى فَجّ
ُر ِبنُوِر النص، وال تزدان ببيان  خطام، ال تُنََوّ
تبنى  وأصولها،  ومقاصدها  الشريعة  ِحَكم 
على التجري ال على التحري، ال تقوم على 
احللق،  وتشجي  اخللق،  فتعنت  احل��ق،  قدم 
ألوائهم،  م��ن  األم���ة  تسلم  أن  ل��ه��ؤالء  وح��ق 

وحتذر من غلوائهم.
فالواجب أن يقوم بهذا العمل املؤهلون دون 
حفًظا  ال��دخ��الء؛  دون  واألص���الء  املتعاملن، 
وضبًطا  لكلمتها،  وت��وح��ي��ًدا  األم����ة،  ل��دي��ن 
على  مبنية  ل��ت��ك��ون  وم��ن��اه��ج��ه��ا؛  ملسالكها 
الكتاب والسنة؛ بفهم سلف األمة - رحمهم 
األم��ة من غوائل احملن،  � وبذلك تسلم  الله 
الله  بإذن   � العواصم  الفنت، وتوجد  وبواعث 
- من قواصم اجلرمية الشنيعة، وهي: القول 
الله بغير علم. وليس من ش��ٍكّ في أن  على 
االستباق التقاني، والتسارع اإلعالمي، له أثٌر 
وتعزيز شمولها،  الُفتيا،  انتشار  يُنْكر في  ال 
ومقاصدها،  نتائجها،  من  لكثيٍر  وحتقيقها 
وإصابتها معاقد احلق، في احلالل واحلرام، 

والتشريع واألحكام.
ِبَكلَْكِله،  وال يُنكر اجلانب السلبي الذي أناخ 
دي��ار اإلسالم  م��ن  ف��ي كثير  وأط��ل بخطوبه 

ان��ت��ش��رت م��ؤخ��راً ان��ت��ش��اراً واس��ع��اً ووصلت 
ألطراف العالم ومالين الناس، وانطالًقا من 
احلرص على مقام التوقيع عن رب العاملن؛ 
العلم، كما ال يخفى ما  إذ هو أعلى مراتب 
خلطورة التجرؤ على الفتوى بغير علم راسخ، 
ات الفضائية،  وخصوًصا في القنوات واحملَطّ
املتأمل  وإن  البحث،  هذا  أهمية  تأتي  ومن 
في واقع الفتوى املعاصرة، لتتأكد له أهمية 
هذا املوضوع وطرحه والتذكير به، فكم يرى 
الناظر نزالء في حالئب العلم واملعرفة، وهم 
ليسوا منهما في شيء؟! ديدنهم اجلرأة على 
والتحرمي،  التحليل  على  والتجاسر  الفتوى، 
وهم من قليلي البضاعة في أحكام الشريعة 
ولرمبا نََسَب ما يراه إلى اإلسالم، ترى أحدهم 
يجيب عن عظيم املسائل مما لو ُعِرَض على 
عمر رضي الله عنه جلمع له أهل بدر، وكم 
يتملَّكك العجب وأنت تسمع عبارات التعظيم 
قاموسهم:  نفوسهم،  في  والتعالي  لذواتهم، 
نراه،  والذي  اختيارنا،  ترجيحنا،  كذا،  رأينا 

ا. ونحن، وهلم جًرّ

يقولون هذا عندنا غير جائز
وَمْن أنتم حتى يكون لكم ِعنُْد؟!
وما َعِلم هؤالء أن اجلرأة على الفتوى جرأة 
اقتحام  عليها  ال��ت��ج��اس��ر  وأن  ال��ن��ار،  ع��ل��ى 
احلديث  وأصبح  بالله!  والعياذ  جلراثيمها، 
ك��أًل مباًحا لكل راتع،  في احل��الل واحل��رام 
واستطال كثيٌر على منازل العلماء، ومقامات 
من  أم��ور  إل��ى  وع��م��دوا  والفقهاء،  العظماء 
للتغيير  عرضة  وجعلوها  واملبادئ،  الثوابت 
والتبديل، بدعوى تغير الفتوى بتغير الزمان، 

وكثر التحايل على الشريعة.

االنفات والترخص
< لكن قد يقول بعضهم إنك حتّمل 
منهم  جهًا  يحتمل  مما  أكثر  األم��ر 

بالواقع، أليس كذلك؟
> نعم هذا قد يقال كما تفضلت، ولكن الذي 
ترتب  ما  به  القائلن  من  كثير  يعلمه  ال  قد 
على هذا االنفالت من مطالبة بعض مفكري 
األحكام،  م��ن  والتفلت  بالترخص  العصر 
اإلع�����الم، وقنواته  ب��ع��ض وس��ائ��ل  وع��م��دت 
املسموعة واملقروءة واملرئية، إلى إثارة قضايا 

كلية من الدين مع بعض املتعاملن ممن:
ميدون لإلفتاء باًعا قصيرة

وأكثرهم عند الفتاوى كذلك
انتشر  ما  علّة،  وال��داء  بلة  الطن  زاد  ومما 
وشبكات  الفضائيات  م��ن  العصر  ه��ذا  ف��ي 
امل��ع��ل��وم��ات )اإلن���ت���رن���ت(، وم���ا ي��ط��ل��ق عليه 
فضائيات الفتوى، أو شبكات ومواقع الفتوى 
على الشبكة العنكبوتية، وما تعيشه من فوضى 
الفتاوى، وما تسببه من إثارة البلبلة والتشويه 
املتعمد، فهي بحق َمَباءات في ناصية اجلهل 
والقول على الله بغير علم، فبضاعتها اجلرأة، 
وعملتها اإلثارة، وأساطينها نكرات مجاهيل، 

الواجب - حماية لبيضة 
اإلسالم، ودفاًعا عن 

أحكامه وتشريعاته - 
أن ُيعنى بهذه القضية، 

غيرًة على الشريعة
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تارة،  والتيسير  االنفتاح  بدعوى  ع��اف،  ال��ُزّ
وبدعوى املرونة واإلصالح أخرى.

وينبثق عن هذا التحري: الوقوف على أمانة 
ومآربهم،  وأغراضهم  القناة  على  القائمن 
ومدى ِمْصَداِقَيّتهم امِلَهِنِيّة واخُللقية؛ إذ رمبا 
تدليًسا،  أو  زي��ادة  أو  نقًصا  الفتوى  ف��وا  ح��َرّ
ي من شأنهما احترام  وهذا االختيار والتحِرّ
إال  فيه  التعويل  يكون  وأال  اإلف��ت��اء،  منصب 

على األكفاء.
في  ��ِم��ُل  وحَتْ بياًنا حلكم شرعي،  كانت  ومل��ا 
تقدميها  وج��ب  ل��ذا  للسائل؛  تبليغه  طياتها 
وُخلُّوها  قومي،  واضح  وكالم  مبن،  بأسلوب 
املستفتي  على  يتعذر  التي  املصطلحات  من 
فهمها، وسالمتها من الشذوذ الذي يصادم 
األدلة الشرعية واملقاصد املرعية، ويعد في 
هذا العصر طعنًة جنالء في خاصرة األمة، 

وأشواًكا في لهواتها.

والغرابة  الغموض  م��ن  الفتوى  س��الم��ة  م��ع 
احليرة  في  السائل  يقع  ال  حتى  واإلج��م��ال 
اء بالرحمة  والشك، وقد جاءت الشريعة الغَرّ
والتيسير على العباد، والنَّأي بهم عن احلرج 
واملشاق دون دون تتبُّع للُرّخص، أو مصادمٍة 

للنصوص الصحيحة الصريحة.
بلحِظها  يُ��َه��اب  التي  املهمة  الضوابط  وم��ن 
والشمول،  ب��ال��دق��ة  ل��ي��تَّ��ص��ف  اإلف���ت���اء؛  ف��ي 
اعتبار  وال��ق��ص��ور،  النقص  ع��ن  وال��ت��ج��انُ��ِف 
مقاصد الشريعة العميمة وغاياتها العظيمة، 
هذا  أن  يخفى  ول��ي��س  احلكيمة.  وم��آالت��ه��ا 
امللحظ الدقيق واملسلك العميق في الفتيا ال 
يُْسطاع إال من لدن حاذٍق َزِكٍن قد رسخ في 
أعماق الشريعة باعه، وعم منها انتفاعه، وإن 
الفضائيات من اخللخلة  يُلحظ في فتيا  ما 
والتأرجح وقلة الرسوخ وعدم اعتبار غايات 
بهذا  فاتك  سبٌب  لهو  ومراميها،  الشريعة 
األصل العظيم -َعنَيْت: اإلفتاء- الذي يحتاج 
مزيد الضبط والتسوير، دون أنصاف املفتن 

وأشباههم.
في  املعتبرة  ال��ض��واب��ط  ي��س��اق ضمن  ومم��ا 
بصدده:  ن��ح��ن  م���ا  وخ���ص���وًص���ا   - ال��ف��ت��ي��ا 
الفضائية املباشرة- ضابط التروي والتثبُّت، 
وع��دم االنبعاث ف��ي اإلج��اب��ة، ب��ل ال ب��د من 
اإلصغاء؛  وحسن  السؤال،  في  االستفصال 
ألن الفتوى الفضائية، يتلقاها من املسلمن 
ما ال يُْحصون كثرة في املعمورة، والزلل فيها 

كالنار في الهشيم، يعز تداُركه وَشْعبُه.
اإلعالمي  وبريِقها  الفضائيات  ر  تصَدّ وإَنّ 
يُ��َزِيّ��ن به  م��دع��اة اجُل����ْرأة، والتعالم، م��ع م��ا 
الشيطان من الغرور والُعْجب، فيمنع املفتي 
من التوقف واإلحجام دون الفتوى، إن َجِهل 
َكاِبَح: ال أدري-ال��ذي غدا  احُلكم؛ لذا، فإن 
كالكبريت األحمر في هذا األوان نُدرًة- عند 
خفاء اجلواب، واشتباه وجه احلق في الفتيا، 
ُدْربَ����ًة  املُ��ْف��تُ��ون:  ي��ت��وارد عليه  أن  أم��ر يجب 
احلصن  ألنه  وتأسيساً؛  تأصياًل  وتدريساً، 

األشم دون الوقوع في الزلل.
دون  الفتيا  إلح��ك��ام  املهمة  ال��ض��واب��ط  وم��ن 
األمر،  ول��ي  يتولى  أن  واحمل��اذي��ر:  امل��ف��اس��د 
أو  وانتقاءهم،  املُفِتن  ينُوبُه، تنصيب  أو من 

منعهم واحَلْجر عليهم،

في  ذل��ك  متّثل  والفضائيات،  األقنية  َع��بْ��َر 
وتسيُّب  الظاهرة،  ومزالقه  اإلفتاء،  فوضى 
يُنِْذُر مبأساٍة إفتائية خِطَرة، لم  الُفتيا، مما 

يَْعِرف التاريخ لها مثياًل.
لذلك فال بد من حتديد الضوابط الشرعية 
ل��ص��ح��ة ال��ف��ت��وى ف���ي ال��ف��ض��ائ��ي��ات وإع���الء 
ال��ل��ه- من  م��ن��اره��ا، وسيتحقق ذل��ك -ب���إذن 
أنها  أرى  التي  الشرعية،  الضوابط  خ��الل 
، وكبحها  قمنة بانتشال الُفتْيا من واقعها املُِرّ
والشطط،  الُغلِوّ  مجاهل  في  االنحدار  دون 
واالنحياز،  وال��ه��وى،  وال��ت��ج��اس��ر،  وال��ت��ع��ال��م 
ِبِجَراِنها  ضربت  التي  والفوضى،  والعجلة، 

على كثيٍر من األقنية واألقطار.
ضوابط الفتاوى

< ه���ا ت��ف��ض��ل��ت��م ب��ب��ي��ان ب��ع��ض أهم 
ال���ض���واب���ط ال���ت���ي ت���رون���ه���ا ف���ي ه��ذا 

السياق؟
> أعتقد أن من أهم الضوابط أهلية املفتي، 
ذكر  كما  وه��ي  فيه.  اإلفتاء  ش��روط  وحتقق 
أهل العلم خمسة: اإلسالم، والعقل، والبلوغ، 
حتققت  تُ��رى  يا  فهل  واالجتهاد،  والعدالة، 
ومتى  الفضائيات؟  مفتي  الشروط في  هذه 
حتققت هذه الشروط في املفتي، فسيسلك 
بالفتوى واملستفتن مسالك الهدى والرشاد، 

وبضدها تتميز األشياء.
واالعتماد على األدلة الشرعية لتكون الفتوى 
محاًلّ لالعتبار، والقبول، واالنضباط، وهذه 
وال��س��ن��ة، واإلجماع،  ال��ك��ت��اب،  ه���ي:  األدل����ة 
وال���ق���ي���اس، ف��ه��ل ت��ن��ب��ن��ي ك��ث��ي��ٌر م���ن فتاوى 
الفضائيات اليوم على هذه األسس، أم إنها 
أو كالًما  رأًي���ا  ت��ع��دو  ع��رّي��ٌة ع��ن بعضها، ال 

إنشائًيا مسرودا.
ثم الثقة بالوسيلة اإلعالمية وأمانة القائمن 
اإلعالمية  ال��ق��ن��اة  ب��اخ��ت��ي��ار  وذل����ك  ع��ل��ي��ه��ا 
املوثوقة، التي تسعى في جٍدّ وصدق إلعالء 
راي���ة اإلس����الم، ونُ��ص��رة ق��ض��اي��ا املسلمن، 
ويتأّكد  العباد،  بن  الشريعة  أحكام  وبيان 
ه��ذا االخ��ت��ب��ار ف��ي ه��ذه اآلون���ة ال��ت��ي كثُرت 
املَسْمِسَرة  ب��ال��دي��ن،  امل��ت��اِج��َرة  األقنية  فيها 
واخليرية  الدعوية  ومناهجها  األمة  بقضايا 
ت فيه احملطات  واإلصالحية، بل في زمٍن َطَمّ
م  الُسّ وتبُُثّ  بالدين،  تتربَّص  التي  الفضائية 

من الضوابط المهمة 
التي ُيَهاب بلحِظها في 
صف بالدقة  اإلفتاء؛ ليَتّ

والشمول، والتجاُنِف 
عن النقص والقصور
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والقضايا الكبرى، والتوارد على وضع ميثاق 
والتنسيق  والفتوى،  لالجتهاد  عاملي  ش��رف 
اإلف���ت���اء ووس���ائ���ل اإلعالم  ب��ن دور  ال��ب��نَّ��اء 
والقنوات الفضائية مبا يحقق ضبط الفتوى 
بها عما  وينأى  آثارها  ويجلي  دورها  ل  ويفِعّ
يخالف ذلك، مع احَلْجُر على أنصاف املفتن 
في الفضائيات، وذلك بالتنسيق مع اجلهات 
اخلطاب  بلغة  باالرتقاء  واالهتمام  املعنية، 
الفتوى  لتقدمي  املفتي،  لدى  البيان  وأسلوب 
إمداد  على  والعمل  وم��ؤث��ر،  م��ش��وٍق  بقالب 
الفتوى بفرق عمل تُسهم في تقريب  جهات 
على  رسالته  ألداء  للمفتي  ع��وًن��ا  ي��ك��ون  م��ا 
هيئة  تخصيص  وض���رورة  الصحيح،  الوجه 

إفتائية مستقلة تُعنى بفتاوى األقليات.

رابطة العالم اإلسامي
< ال يسعني في ختام هذا احلوار إال 
أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكم صاحب 
الفضيلة على رحابة صدركم وحسن 

استقبالكم، فهل من كلمة أخيرة؟
> أشكر الله ع��َزّ وج��َلّ على ما م��َنّ به من 
انعقاد هذا املؤمتر املبارك في رحاب الصرح 
اإلسالمي العتيد رابطة العالم اإلسالمي، ثم 
الدعاء  وم��ن  أجزله،  الشكر  أزج��ي من  إن��ي 
أوفره، لراعي املؤمتر املوقر، خادم احلرمن 
ال��ش��ري��ف��ن – وف��ق��ه ال��ل��ه - داع��ًي��ا ال��ل��ه أن 
ي��ج��ع��ل ِرَع���ايَ���تَ���ه ل��ه��ذا امل��ؤمت��ر ف��ي موازين 
األمير  امللكي  السمو  ول��ص��اح��ب  حسناته، 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  الفيصل  خالد 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال���ذي ح��ض��ر ح��ف��ل االفتتاح 
ن��ي��اب��ًة عنه -  وأل��ق��ى كلمة خ���ادم احل��رم��ن 
وفقه الله - كما أزجي عاطر الشكر ومزيد 
الدكتور: عبد  األستاذ  ملعالي شيخنا  الثناء، 
العام  األم��ن  التركي،  احملسن  عبد  بن  الله 
لرابطة العالم اإلسالمي، ونطاسِيّها املسدد 
في  احلثيثة  ومساعيه  الدؤوبة  جهوده  على 
وأخص  املهمة،  وقضاياهم  املسلمن  خدمة 
بالشكر والتقدير املجمع الفقهي األشم، وفي 
الدكتور:  األس��ت��اذ  الشيخ  فضيلة  ال��ص��دارة 
لتميُِّز  كفاء سعيه  املرزوقي،  زابن  بن  صالح 

هذا املؤمتر.

ومن الضوابط الصوارم، لفتاوى الفضائيات، 
بن  ق  يُ��ف��ِرّ ال  مفتوح،  عالم  تُ���َذاع على  التي 
امللل واملذاهب، والفرق واملشارب، والثقافات 
املهمات،  القضايا  ف��ت��اوى  َق��ْص��ُر  واألف��ك��ار، 
وَمْن  األم���ور  والة  على  ��ات  وامل��ل��َمّ وال���ن���وازل 
املوثوقن،  والعلماء  الُقضاة  من  ُحْكِمهم  في 
لة، كاملجامع الفقهية والهيئات  واجلهات املخَوّ
وتُ����َزَمّ أمور  ��َك��م األح��ك��ام،  حُتْ ك��ي  الشرعية؛ 

املسلمن واإلسالم.
وم���ن ال��ض��واب��ط امل��ه��م��ة، ف��ي إع����زاز جانب 
إال  “برامجه”  يقدم  أال  الفضائي،  اإلف��ت��اء 
َسْمتُهم  وك���ان  ال��ع��ل��م،  طلبة  م��ن  امل��ؤه��ل��ون 
طالب  ألن  والشريعة؛  اإلفتاء  وَهيْبة  يتوافق 
العلم مُيكنه استيعاب السؤال وحتريره على 
من  املؤهلن  غير  بخالف  الصحيح،  الوجه 
رون هذه احلالئب  اإلعالمين، الذين يتصَدّ
اخلطرة، وهم ليسوا في الِعير وال في النَّفير 

من هذه الرسالة الربانية.

بن السلب واإليجاب
ف����ت����اوى  ب�������أن  ك����ام����ك����م  ي�����وح�����ي   >
على  إال  ت���ت���واف���ر  ال  ال���ف���ض���ائ���ي���ات 

السلبيات والنقص.. ما تعليقكم؟
> اآلث����ار ل��ف��ت��اوى ال��ف��ض��ائ��ي��ات: احل���ق أن 
فمن  وسلبية،  إيجابية  قسمن:  على  آثارها 
والتَّبين،  البالغ  بواجب  القيام  إيجابياتها: 
م���ن احملدثات،  ال��ت��وح��ي��د  ج��ن��اب  وح��م��اي��ة 
وانحسار  العلم  وانتشار  التنديد،  وإب��ط��ال 
للفضائيات،  األم��ث��ل  واالس��ت��ث��م��ار  اجل��ه��ل، 
بعلمائها  وارتباطها  األم��ة،  أح��وال  وانتظام 
في  وحصرها  الفتوى،  وانضباط  ووالت��ه��ا، 
األكفاء، وحتقق مقاصد الشريعة في تطبيق 
شرع الله، وضبط منهجية التلقي في الفتوى، 
يتحلى  وب��ن��اء جيل  ال��ف��ك��ري،  األم��ن  وحتقق 
بالوسطية واالعتدال واضطالع األمة ببيان 

أحكام اإلسالم عاملًيا، ونشر هداياته.
معالم  تشويه  ف��ه��ي:  السلبية،  اآلث���ار  وأم���ا 
والَعَجلَة  الفتيا.  في  لل  الَزّ وخطورة  الدين. 
املستفتن.  بعض  لدى  والتحايل  الفتيا.  في 
وانتهاز الُفتْيا ملآِرب مشبوهة. وعدم اعتبار 
العوائد واألعراف. والتساهل وتقصي فتاوى 
املتساهلن. وخطورة تعارض الفتاوى وأثره. 

ج  وعدم القدرة على استكمال األدلة. والتَّحُرّ
من قول “ال أدري”

لهذه  الناجح  ال��ع��اج  ت��رون  وكيف   >
القضية بشكل عمومًا؟

املجتمعات  توعية  ال��ض��رورة  من  أن  أرى   <
والفتوى،  االس���ت���ف���ت���اء  ب��ف��ق��ه  اإلس���الم���ي���ة 
ذلك،  في  وتقاناته  العصر  قنوات  واستثمار 
يتعلق  فيما  الفقهية  املجامع  جهود  وتوحيد 
وإمدادها  دورها،  وتفعيل  واإلفتاء،  بالفتوى 
ف��ي ش��ت��ى املجاالت،  وال��ب��اح��ث��ن  ب��اخل��ب��راء 
على  الفتوى  اقتصار  على  عاملًيا  واالت��ف��اق 
ُقطر،  ك��ل  ف��ي  م��وث��وق��ة  وج��ه��ة  ث��ل��ٍة معلومة 
والعمل على أال يتولَّى تقدمي برامج الفتوى 
إال طلبة العلم وأهل االختصاص، دون غير 
املؤهلن من اإلعالمين والصحفين، وعقد 
م���ؤمت���رات ون�����دوات دوري����ة جت��م��ع املفتن، 
وتناقش شؤون الفتوى ونوازلها، والعمل على 
إيجاد هيئة عليا من علماء األمة املوثوقن، 
واالستفتاء،  للتلقي  موثوقة  مرجعيًة  تُ��ع��د 
دورات  وإع��داد  املفتن،  تأهيل  على  والعمل 
ملكاتهم،  وت��ن��م��ي  م��واه��ب��ه��م  تصقل  علمية 
واإلعداد اجلاد، والتهيئة املدروسة، ملا يُعرف 
على  والعمل  اإلف��ت��اء،  وف��ن  الفتوى  بصناعة 
اإلفتاء،  ه��م  يحمل  متخصص  جيل  إي��ج��اد 
وآدابه،  وشروطه  وشؤونه،  بقضاياه  ويُعنى 
واألدبية  العلمية  وجوانبه  متعلقاته  وجميع 
كليات  وتخصيص  والنفسية،  واالجتماعية 
جامعية، وأكادمييات، ومعاهد، تهتم بشؤون 
ال��ف��ت��وى وإع����داد امل��ف��ت��ن، وط��ب��اع��ة مصادر 
املفتن  متناول  في  وجعلها  املوثوقة،  الفتوى 
وال��ب��اح��ث��ن وال���دارس���ن، وت��أس��ي��س قنوات 
والنوازل  العاملية،  بالفتوى  تُعنى  فضائية 

يجب العمل على إيجاد 
جيل متخصص يحمل 
هم اإلفتاء، وُيعنى 

بقضاياه وشؤونه، 
وشروطه وآدابه



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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باسم الله، واحلمد لله، والصالة والسالم على رسول 
الله.  الصالة اخلاشعة نعمة كبيرة من الله يعطيها 
ألي أحد، فإن كنت ممن يتلذذ بالصالة ويخشع فيها 
فأنت من النادرين فهنيئا لك بذلك، وحتى لو شعرت 

باخلشوع في صالة واحدة فقم واحمد الله.
وحتى يحوز العبد على هذه العطايا ال بد له من 
اخلشوع في الصالة، فعندما يبدأ العبد بصالته 
ينصب الله وجهه -سبحانه وتعالى- لوجه املصلي 
ما لم يلتفت، فإن التفت التفت الرب عنه فالله عز 
وجل ال يقبل الشريك؛ ولذلك قد تُسِقط الصالة 
فقد  عليها،  تثاب  ال  ولكنك  الفرَض  دون خشوع 
إال  له  كتب  وما  لينصرف  الرجل  »وإن  قال ]: 
سدسها،  سبعها،  ثمنها،  تسعها،  صالته،  عشر 
داود  أب��و  رواه  نصفها«  ثلثها،  رب��ع��ه��ا،  خمسها، 

والنسائي وحسنه األلباني.
فالرجل في صالته كمن أعطي صرة فيها الكثير 
من القطع الذهبية، وقيل له أمسك هذه الصرة 
مل���دة خ��م��س دق��ائ��ق ول���ك م��ا ف��ي��ه��ا ول��ك��ن احذر 
ولكنه يذهب في  بيده  الرجل  السارق، فيمسكها 
ويسرق  الفرصة  السارق  فينتهز  بسيطة  إغفائه 
من الصرة بضع قطع فيفيق الرجل ويحكم قبضته 
على الصرة ولكنه يذهب في إغفاءة بسيطة مرة 
فيفيق  أخ��رى،  السارق قطعاً  منها  فيأخذ  أخرى 
ما  فله  امل��دة احمل��ددة  تنتهي  الرجل وهكذا حتى 
تبقى في الصرة من قطع ذهبية، وقد تكون كاملة 
إن هو انتبه وقد يتبقى القليل منها إن هو استسلم 
ل��إغ��ف��اءات، وك��ذل��ك ال��ص��الة ه��ي هديه م��ن رب 
العاملني يتربص بها الشيطان ليسرقها منك، فعلى 
قدر خشوعك بالصالة تفوز بالهدية، أما شرودك 

فهو طريق الشيطان لسرق صالتك منك.
قدر  عليهم  الله  رض���وان  الصحابة  ع��رف  وق��د 
نحن  عنها:  فقالوا  فيها  اخلشوع  وق��در  الصالة 
فيها  وشرابنا  اخلشوع  فيها  طعامنا  روض��ة  في 
فهم  صالتهم  في  يتلذذون  كانوا  وق��د  ال��دم��وع، 
فيشعرون  بلقائه  وي��س��ع��دون  ربهم  بها  يناجون 
ماتوا،  منه  خ��رج��وا  إن  بحر  ف��ي  سمك  كأنهم 
الزبير يبدأ صالته في  الله بن  فها هو ذا عبد 

قيام الليل بركعة يقرأ فيها )البقرة، وآل عمران، 
والنساء( وال يكاد يتمها حتى يؤذن لصالة الفجر 

وهو في لذة غامرة مع ربه.
بينما أم املؤمنني عائشة يقول عنها أحد أقاربها: 
دخلت عليها الصبح ألسلم عليها فإذا هي قائمة 
َعَذاَب  َوَوَق��انَ��ا  َعلَيْنَا  ال��لَّ��ُه  }َف��َم��َنّ  وتقرأ:  تصلي 
كاملطر  تنهمر  ودموعها   ،)27 )الطور:  ُموِم{  الَسّ
وهي تكرر هذه اآلية، فقلت: أذهب للسوق ثم أعود 
لها  ألسلم عليها؛ فذهبت وغبت ساعات وعدت 

فإذا هي على حالها تردد اآلية نفسها وتبكي.
ووقار  هيبة  ذا  الزبير  بن  الله  عبد  ك��ان  وكذلك 
ح��ت��ى أه���ل ب��ي��ت��ه، ف��ك��ان إذا دخ���ل ال��ب��ي��ت سكتوا 
واستكانوا حتى إن أطفاله كانوا يكفون عن اللعب 
إلى  ع��ادوا  ما دخ��ل في صالته  ف��إذا  والتحدث، 

لعبهم وضحكهم ألنهم يعلمون أنه ال يشعر بهم.
فالصالة كجارية تريد أن تهديها مللك فهل ستختار 
له جارية عوراء أو عمياء أو قبيحة أو ميتة، ولله 
املثل األعلى، فصالتك هي هديتك لرب العاملني 
فاختر نوع الهدية التي ستهديها مللك امللوك، وقد 
قال ابن القيم: »من حسن وقوفه بني يدى ربه في 

دنياه، حَسن وقوفه في أخرته«.
بالصالة فأصبحت  األي��ام استهنا  ولكن في هذه 
تتغير،  ال  األختام  من  ختم  وكأنها  صالتنا  أكثر 
هي حركات وألفاظ جامدة نقوم بها بال مشاعر 
أو أحاسيس وكأنها ملف من ملفات احلاسوب ما 
إن نضغط على زر فيه حتى يعطيك كل املعلومات 

التي به.
وكذلك صالتنا ما أن نقول: الله أكبر حتى تتوالى 

حركاتنا وكلماتنا دون أن نشعر بها.
اللهم ارزقنا الفهم عليك واألدب بني يديك، اللهم 
يا حنان يا منان يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا 
من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد، اللهم 
إننا نسألك بأسمائك احلسنى وصفاتك العال أن 
متأل قلوبنا خشوعاً وأعيننا دموعاً من خشيتك، 
وأن ترفعنا برحمتك إلى أعلى اجلنان وأال حترمنا 

لذيذ مناجاتك يا رب العاملني.

أم شويع

�شالة اخلا�شعني
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ظ����اه����رة امل���ع���اك���س���ات ف����ي ال���ب���الد 
اإلسالمية، ظاهرة خطيرة ومؤملة في 
الوقت نفسه، وقد تفشت وانتشرت في بالد 
الغربي  الثقافي  الغزو االستعماري  املسلمن بفعل 
بحضاراتهم،  املسلمن  وان��ب��ه��ار  اإلس��الم��ي��ة  للبالد 

وغفل عن خطورتها الكثيرون مع األسف.
الفساد  وس��ائ��ل جلب  أعظم  م��ن  واح���دة  تعد  وه��ي 
وانتشار الفاحشة، بتيسير اللقاء احلرام، وما خال 
رجل بامرأة إال وكان الشيطان ثالثهما، وهي وسيلة 
من وسائل دمار األسر وتضييع مستقبل الفتيات.. 
ف��ك��م م��ن ف��ت��اة ع���رف ع��ن��ه��ا ذل���ك ال��س��ل��وك املشن 
أخواتها،  وع��ن  ال����زواج،  ب��اب  نفسها  على  فأغلقت 
ورمب����ا ع��ن إخ��وان��ه��ا أي��ض��ا، وك���م م��ن زوج����ة وقعت 
وضاعت  فطلقها،  زوجها  فعلم  للمعاكسات  فريسة 
وضاع أوالدها معها، واملعاكس ال يحسن الظن بأهله 
معاكسة  سيظنها  حركة  فكل  بعد؛  فيما  وزوجته 
وكل كلمة أو مكاملة سيظنها مع رجل، كما كان يفعل 
وكأنها  األس��ر  م��ن  االس��ت��ق��رار  فيضيع  بغيرها؛  ه��و 
والتسلط  السوء  فعله  على  تعالى  الله  من  عقوبة 

على أعراض الناس.
حوادث  من  املعاكسات  ج��راء  من  وقع  ما  تتبع  ومن 
أليمة، وفواحش عظيمة، حتسر أميا حتسر على 
املعاكسات  ه��ذه  أن  وأدرك  املسلمن،  بنات  أح���وال 
عرضهن  تستهدف  صيد،  وش��ب��اك  تغرير،  وسيلة 
وت��س��ود وج��وه��ه��ن، وت��ت��رك��ه��ن ض��ح��اي��ا ال���زواي���ا، أو 
جسد  في  ينخر  وسوسا  ومنحرفات،  هوى  بائعات 

األمة.
حنان املطيري

المعاكسات

على  تعرفت  القرآن  لتحفيظ  حلقة  في 
كانت  ق��ومي،  ودي��ن  رفيع  فتاة ذات خلق 
لي مثاال في كل نواحي احلياة، وكان لها 
العالقة  ازدادت  كبير في حياتي،  تأثير 
ب��دأت مبالحظة  أنني  درج��ة  إل��ى  بيننا 
أمور تخفى على اجلميع، كانت تختفي 
إال  نراها  وال  الصالة  فترة  احللقة  في 
أناديها  عندما  وأحيانا  ال��ص��الة..  بعد 
وأق��ول لها تعالي قفي في صفي تتعذر 
شرعيا..  م��ان��ع��ا  ل��دي��ه��ا  ب����أن  وت���ق���ول 
بدأت  تصلي،  ال  الفتاة  ب��أن  أحسست 
واحلسني  احلسن  فعل  كما  بنصيحتها 
للمسيء في وضوئه، وأخذت أختي التي 
تصغرني بأربع سنوات وطلبت منها أن 
لها:  فقلت  يصلي،  ال  ال���ذي  دور  متثل 
عليك بالصالة فأنت خلقت لعبادة ربك 

وليس ألي غرض آخر!!
الصالة  عن  احلديث  في  استرسلنا 
إقناعها  ف��ي  ف��ائ��دة  دون  وأهميتها 
بالرجوع إلى الطريق القومي.. فكرت 
بفكرة أن أكلمها هاتفيا، اتصلت عليها 
بعد أن تأكدت أن أفراد أسرتها ليسوا 
كثيرة  أم��ور  ع��ن  تكلمنا  م��وج��ودي��ن.. 
مثل تغيير احلياة وتطويرها وجتديد 
السهل جدا  لها: من  اإلمي��ان، فقلت 
النفس ولكن من الصعب جدا  تغيير 
ذلك  ف��ي  الرغبة  دون  م��ن  تتغير  أن 
التغيير، قال تعالى: }إن الله ال يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{«، 
ف���ق���ال���ت: وك���ي���ف ذل�����ك؟ ق��ل��ت لها: 
عن  ونبتعد  سلبياتنا  نغير  أن  علينا 
عليها  اعتدنا  التي  احمل��رم��ات  بعض 
ال��ل��ه ال يحب  اإلس�����راف: }إن  م��ث��ل 
املسرفني{ واحللف بغير الله: »رأس 
أمي وأبي«، فقالت: من الصعب جدا 
التغلب على ه��ذا األم��ر وق��د اعتدنا 
أمر  على  أدل��ك  أال  لها:  قلت  عليه، 
األمور،  تلك  ع��ن  وينهانا  يساعدنا 

الصالة  ه��و؟ قلت: }إن  وم��ا  ق��ال��ت: 
قالت:  واملنكر{،  الفحشاء  عن  تنهى 
ال  أن��ا  ل��ه��ا:  قلت  منا ال يصلي؟  م��ن 
أراك تصلني معنا، فاحتتني باملوضوع 
معكم  أصلي  ال  أن��ا  ص��دق��ت،  قائلة: 
وال أصلي وحدي، وكم حاولت جادة 
أن ألتزم بصالتي ولكن دون جدوى، 
أجبتها: أال تعلمني أن الصالة واجبة 
عليك وأن لفظ املؤمنني ال يأتي بعده 
واألعمال  الصاحلات«،  »وعملوا  إال: 
الصاحلة أهمها الصالة؟! قالت: بلى 
ال���ذي مينعك  م��ا  أع���رف، ق��ل��ت: إذاً 
أقوم  أن��ا  بصراحة  ف��أج��اب��ت:  منها؟ 
بجميع الفروض إال الصالة فاألعمال 
األخرى سوف جتبرها، قلت: أتعلمني 
املؤمن  بني  الفاصل  هي  الصالة  أن 
سواء  ال���ص���الة  ت����ارك  وأن  وغ���ي���ره، 
تكاسال أم جحودا يستتاب ثالثا فإن 
لم يتم أقيم عليه احلد وهو القتل؟! 
إن الصالة صلة بني العبد وربه، مثال 
م��ن واق��ع احل��ي��اة: وك��ان ل��ك صديقة 
تقاطعينها؟  أم  تواصلينها  مقربة هل 
قالت: بالتأكيد سأواصلها ولن أقصر 
معها، ق��ل��ت: ول��ل��ه امل��ث��ل األع��ل��ى فما 
دمت حتبني الله وتريدين قربه فعليك 
اقتنعت مبا  به،  أم��رك  مواصلته مبا 
يا  خيرا  ل��ي: جزيت  وقالت  لها  قلته 
أخ��ت��ي وس����وف أج��اه��د ن��ف��س��ي على 
الصالة، قلت لها: أحسنت قوال وثقي 
}والذين  تعبك،  يضيع  لن  الله  ب��أن 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{، أنهينا 
نفسها،  جتاهد  أن  أمل  على  املكاملة 
قمت بتذكيرها يوميا عند كل صالة.. 
كلمتها بعد يومني وكانت مسرورة جدا 
من تطورها وشعرت بالسعادة، وتقول 
وعاهدتني  القلب،  براحة  إنها حتس 

بأال تترك الصالة مرة أخرى.
إميان الصواغ

الن�شيحة باملعروف
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مؤهالت النصر
جيل الصحابة رضي الله عنهم جيل نعتز بتاريخهم 
النبوة  مدرسة  في  تربوا  فقد  ببطوالتهم،  ونفتخر 
وأسسوا جملة مؤهالت لقيادة البشر واالنتصار على 

األعداء، ومن تلك املؤهالت:
النبي ]  وأم��ر  وتعالى  تبارك  الله  ألم��ر  تعظيمهم   -
وسرعة تنفيذيهما واالستجابة املباشر ومن ذلك عندما 
أمرهم النبي ] باخلروج إلى حمراء األسد خرجوا على 

ما بهم من جراح وألم تعظيما ألمر الله تبارك وتعالى.
- صدقهم رضي الله عنهم في إميانهم وأقوالهم وأعمالهم، 
املؤمنني رجال صدقوا ما  تعالى في حقهم: }من  قال  فقد 
ينتظر  ومنهم من  نحبه  فمنهم من قضى  الله عليه  عاهدوا 

وما بدلوا تبديال{.
يوم أحد وهو يقول لسعد بن معاذ:  النضر  بن  فهاهو أنس 
»اجلنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، فوجد به 

بضع وثمانون ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم«.
- زه��ده��م ف��ي ال��دن��ي��ا ورغ��ب��ت��ه��م ف��ي اآلخ����رة وق���وة يقينهم 
باآلخرة، فقال عبدالله بن مسعود للتابعني: ألنتم أكثر عمال 
من أصحاب رسول الله ]، لكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا 

أزهد في الدنيا وأرغب في اآلخرة.
ومن  الدنيا..  باحلياة  واستهانتهم  النادرة  شجاعتهم   -
ذلك موقف عمير بن احلمام يوم بدر يقول: بخ بخ إنها 
الثمرات  أكمل هذه  أن  إلى  بقيت  أنا  إن  حلياة طويلة 

وألقاها من يده ثم قاتلهم حتى قتل..
وموقف البراء بن مالك ملا قال: يا معشر املسلمني 
مسيلمة  أنصار  حنيفة  بني  على   - عليهم  ألقونى 
الكذاب باحلديقة فاحتملوه فوق التروس ورفعوها 
بالرمح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل 
يقاتلهم دون بابها حتى فتحه ودخل املسلمون 
احلديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها 
من املرتدين من أهل اليمامة حتى خلصوا 

إلى مسيلمة لعنه الله.
وزينتها  الدنيا  بزخارف  استهانتهم   -

اجلوفاء.
موقف  م��ن  ذل��ك  على  أدل  وال 

رستم،  على  دخ��ل  القادسية حني  ي��وم  عامر [  بن  ربعي 
وقد مزق النمارق والوسائد التي وضعت له دون اهتمام بهذه 

الدنيا.
- حرصهم على االجتماع والوحدة ونبذ اخلالف، قال علي 
بن أبي طالب [: السنة والله سنة محمد ]، والبدعة ما 
فارقها، واجلماعة والله مجامعة أهل احلق، والفرقة مجامعة 

أهل الباطل وإن كثروا.
- مسارعتهم إلى التوبة واإلنابة إن بدت منهم املعصية.

ومن ذلك قصة ماعز الذي أقر عند رسول الله ] على نفسه 
بالزنى فأمر بإقامة احلد عليه، وكذا الثالثة الذين تخلفوا عن 

غزوة تبوك بغير عذر حتى نزلت براءتهم من السماء.
- تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم إلخوانهم، فيكفلون اليتيم 
دفع  في  ويتعاونون  األرملة  على  ويسعون  املسكني  ويطعمون 
حتى  الفارسي  لسلمان  حدث  وما  الرقاب،  وعتق  الكفارات 

وفى بكتابته لليهودي.
أبي  إل��ى  ف��ان��ظ��روا  بالتقصير..  دائ��م��ا  أنفسهم  اتهامهم   -
الدرداء يصيبه املرض ويدخل عليه أصحابه ليعودوه ويقول: 
أي شيء  ل��ه:  فيقولون  ذنوبي،  فيقول  تشتكي؟  ش��يء  أي  له 

تشتهي؟ فيقول: اجلنة.
قلوبهم  اإلمي����ان  ع��ال  فلما  ب��ال��ع��ب��ادات:  نفوسهم  ت��زك��ي��ة   -
لينالوا  واجل���وارح  واللسان  وتزكيتها  النفس  بتطهير  قاموا 
املطامع  أمام  وثبتوا  زكاها{،  من  أفلح  والفالح: }قد  الفوز 
عن  وع��ّف��وا  أماناتهم  وأّدوا  أعراضهم  فصانوا  وال��ش��ه��وات، 

الغلول.
لله  ودع��اؤه��م  العزة  وطلبهم  وج��ل  عز  بالله  استنصارهم   -
ربهم  على  وتوكلهم  بالله  الظن  انقطاع وحسن  دون  املستمر 
واإلعداد القوي؛ قال تعالى: }وما النصر إال من عند الله إن 

الله العزيز احلكيم{.
وثقتهم بنصر الله وقد بذلوا األسباب كلها، قال تعالى: 

وق���ال ]:  امل��ؤم��ن��ني{  نصر  علينا  }وك���ان حقا 
»إن الله زوى لي األرض، فرأيت مشارقها 

ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 
زوي لي منها« فاحلمد لله رب 

العاملني.


