
Al-forqan

العدد 638  االثنني  25 رجب   1432هـ -  املوافق - 2011/6/27م

السياسات 
العربية لم تفلح 

في معالجة 
الفقر بما يحفظ 

كرامة الفقراء

األمير طالل بن عبدالعزيز : 

كيف نربي 

�أبناءنـا �إيجابيـًا؟ 

�لق�صور �لأموية..

مطاهر هيكل �ليهود!!

دور العلماء في إصالح ذات البين 
بين الحاكم والرعية

»جنوب كردفان«
 هل تعيد الحرب للسودان؟

خسارة احلركة الشعبية النتخابات الوالية فجرت التمرد



{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم و�ساكم به لعلكم تتقون}

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى

رئيس التحرير

د. بسام الشطي

 السعودية 4 رياالت - البحرين 350 فلسا - قطر 4 رياالت - سلطنة عمان 500 بيسة  األردن 500 فلس - املغرب 5 دراهم - اإلمارات 4 دراهم

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

الفرقـــان  638 -  25 رجـــب 1432 هــــ  
اإلثنـــن -2011/6/27م

في هذا العدد

سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا ت
ـا

وي
تـ

ـح
م

ال

دور العلماء في إصالح ذات البني 
بني احلاكم والرعية

األمير طالل بن عبدالعزيز : السياسات 
العربية لم تفلح في معاجلة الفقر مبا 

يحفظ كرامة الفقراء

تعليم العقيدة

»جنوب كردفان«
 هل تعيد احلرب للسودان؟

28

36

18

32

13 > كلمات في العقيدة: احلكيم.
24 > كيف نربي أبناءنا إيجابياً؟.

26 > القصور األموية..مطاهر هيكل اليهود!!. 
38 > ملاذا ال نحافظ على مكتسباتنا الدعوية؟!.

46 > همسة تصحيحية:إنذار من نقص اإلنتاج االستهالكي.



دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 )مباشر( 
25348659-25348664 داخلي )2733(

فاكس: 25339067
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

وكالء التوزيعاالشرتاكات
االشتراكات السنوية

> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة

> 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 

ملثيالتها خارج الكويت.
> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(

> دولة الكويت: املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف: 24826820/1/2- فاكس: 24826823

> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للصحافة 
والنشر   هاتف 727111 

 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 
األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

واملطبوعات هاتف: 685558 
  > دولة قطر: مكتبة دار الثقافة هاتف: 

4622182

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

املراسالت

السالم عليكم
عــنــدمــا هــاجــم نــظــام الــبــعــث الـــســـوري عـــام 82 مــديــنــة حماة 
قليلة؛  أيام  خالل  مواطن  ألف   30 وأبــاد  والدبابات  بالطائرات 
العالم  وضــمــائــر  قليلة  ــــذاك  آن اإلعــالمــيــة  الــتــغــطــيــات  كــانــت 

اخلارجي شبه معدومة عن إنكار ذلك احلدث اجلسيم.
شعبه  قهر  استطاع  قــد  أنــه  املــجــرم  النصيري  النظام  اعتقد 
إلى األبد، وأن منطق القوة كفيل بقتل كل حركة تذمر ضده، 
واستمرت تلك السياسة احلديدية وسط صمت دولي وتخاذل 
هضبة  سّلم  قد  النظام،  ذلك  أن  والسيما  غربي  ونفاق  عربي 
اجلوالن وباعها للكيان الصهيوني ومنع إطالق رصاصة واحدة 
ضد إسرائيل، بل تآمر على تفتيت لبنان واحتاللها ومنع قيامها 

بدورها في نصرة القضايا العربية واإلسالمية.
ومتلمل  غفلته،  من  سورية  في  املسلم  الشعب  أفــاق  قد  واليوم 
من قيوده وأغالله، وعقد العزم على التخلص من ذلك النظام 
أكثر من االجتماع  اإلجرامي احلاقد على اإلســالم، ولم يفعل 
السلمي، لكنه فوجئ مبشاهدة الرصاص يخترق أجساد أبنائه 
وبـــنـــاتـــه والـــقـــتـــل يــســتــشــري بن 
اجليوش  ورأى  الــعــزل،  املدنين 
اجلرارة التي لم ترفع - خالل 
السالح   - طــويــلــة  عـــقـــود 
حتـــرك   أو  الـــــعـــــدو  ضـــــد 
ساكنا، وجدها تستبسل 
فـــــــــي قــــــتــــــل شـــعـــبـــهـــا 
وإهــــــانــــــتــــــه؛ ووجــــــد 
اإليرانية  ـــقـــوات  ال
حزب  ومــيــلــيــشــيــات 

الكيان الصهيوني من لبنان  اللبناني الذي رفع شعار طرد  الله 
وتطهير أرضه من العدوان تشاركه العدوان والقتل .

بأنفسهم  فـــروا  الــذيــن  تركيا  إلــى  الــســوريــون  الــنــازحــون  حتى 
اقتحام  من  يسلموا  لم  السورية  القوات  بطش  من  وبعوائلهم 

تلك القوات للحدود من أجل البطش بهم.
لقد انكشفت املواقف على حقيقتها، وجتلت احلقائق ساطعة 
مبهرة، من دول غربية متهادنة مع النظام أو مدافعة عنه، ومن 
والشجب،  بالتنديد  اكتفت  التي  األميركية  املتحدة  الواليات 
ومن روسيا والصن صاحبتي املصالح اللتن تدافعان عن النظام 
السوري في احملافل الدولية ومتنعان اتخاذ أي عقوبات بحقه، 
ودول عربية لزمت الصمت أو التأييد، بل كشفت األحداث عن 
حجم املؤامرة الباطنية التي أرعبها استيقاظ الشعوب املسلمة 
من نومها وتصديها جلالديها، وأدركت تلك العصابات الباطنية 
وّلت بأن أيامها باتت محدودة وأن مخططها قد انكشف بفضل 
الله تعالى، وأن أيام التعتيم اإلعالمي وإبادة اآلالف في حماة 

وغيرها قد ولى إلى غير رجعة بإذن الله.
الطابور اخلامس في  ومن  املنافقن  تعالى من  الله  لقد حذرنا 
رباط  ومــن  قــوة  من  استطعتم  ما  لهم  }وأعـــدوا  بقوله:  بالدنا 
اخليل ترهبون بــه عــدو الله وعــدوكــم وآخــريــن مــن دونــهــم ال 

تعلمونهم الله يعلمهم{.
جميعها  العربية  واالشتراكية  والبعثية  القومية  القيادات  إن 
الباطنية  العصابات  بتلك  املسلمن  انخداع  مسؤولية  تتحمل 
املجرمة ومتكينها من رقاب املسلمن: }ومن الناس من يعجبك 
ألد  وهو  قلبه  في  ما  على  الله  ويشهد  الدنيا  احلياة  في  قوله 

اخلصام وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها...{.
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المحليات

شدد رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي- 
الشمري على  الدكتور فرحان  فرع اجلهراء 
أهمية احتضان الشباب ورعايتهم في بلدنا 
احلنيف،  ديننا  تعاليم  من  انطالقا  احلبيب 
الذي يسعى لتربية وتوجيه جيل مسلم صالح 
يخدم دينه وبالده عبر منهج متكامل يقدم على 
ضوئه توجيهات تشمل العديد من اجلوانب 
والبدنية  والعقلية،  والتربوية،  األخ��الق��ي��ة، 
ما  األه���داف  ه��ذه  أن  إل��ى  للشباب، مشيرا 
كان لها أن تتحقق لوال الرعاية التي يحظى 
كافة  عنهم  املسؤولني  قبل  من  الشباب  بها 
من آباء وأمهات ومؤسسات حكومية وأهلية، 

بواسطة كوادر حتقق لهم مبتغاهم.
وقال الشمري في تصريح صحافي: إن فرع 
اجلهراء وضع هذا العام خطة متكاملة خالل 

العطلة الصيفية تستهدف هذه الفئة وتشمل 
فعاليات عدة، مراعني في كل برنامج شريحة 
توجهاتها  م��ع  يتناسب  وم��ا  معينة  عمرية 
وطاقاتها، مضيفاً: إننا بدأنا منذ أيام قالئل 
الصيفي في عامه  الفتية  ن��ادي  في تدشني 
احل��ادي عشر وال��ذي يضم األعمار ما بني 
ست سنوات وثالث عشرة سنة، حيث يشتمل 
حفظ  مثل  تعليمية  فعاليات  على  ال��ن��ادي 
العربية  اللغة  وتعليم  الكرمي،  القرآن  وتالوة 
واآلداب الشرعية، وتوثيق صلة النشء بالله 
عز وجل، واقتفاء سنة نبينا ]؛األمر الذي 
حياتهم  استقامة  على  انعكاسه  في  نرغب 
النادي  أن  إل��ى  والف��ت��اً  سلوكهم،  وتصويب 
كتعليم  للناشئة  ترفيهية  فعاليات  يشمل 
أبرز  وزي��ارة  الرياضة،  وممارسة  السباحة، 

األماكن السياحية في دولة الكويت، وينضم 
شهر  مل��دة  ويستمر  طالبا   150 سنويا  إليه 

كامل . 
فإنها  اجل��ه��ود  ل��ه��ذه  استكماال  إن��ه  وت��اب��ع: 
ترتقي لتغطية فئة الشباب من طلبة الثانوية 
دراس��ي حافل، حيث  بعد موسم  وخريجيها 
ال��ص��احل��ني إلطالق  اس��ت��ع��دت جلنة ري���اض 
اجلمعية  مسيرة  في  الثامنة  العمرة  رحلة 
لقضاء  الشباب  من  نخبة  تضم  التي سوف 
واملدينة  امل��ك��رم��ة  مكة  ب��ني  م��ا  أي���ام خمسة 
مناسك  خاللها  م��ن  ي���ؤدون  حيث  امل��ن��ورة، 
ال��ع��م��رة وزي�����ارة مسجد رس���ول ال��ل��ه ] ، 
الشبابية تضم  العمرة  إلى أن قافلة  مشيراً 
35 شابا متميزا. مؤكداً أن خدمة كتاب الله 

من أجّل وأشرف األعمال. 

تراث الجهراء: نسعى إلى توجيه جيل يخدم دينه وبالده

مليون دينار قيمة مشاريــع خيرية كويتية في لبنان  
أكد نائب مدير عام بيت الزكاة 
ال��ك��وي��ت��ي خ��ال��د احل��س��ي��ن��ي أن 
م����ش����روع »م����زرع����ة ال���ري���اح���ن« 
ل���أب���ق���ار ف���ي ش���م���ال ل��ب��ن��ان من 
اإلنتاجية  التنموية  امل��ش��اري��ع 
الوضع  التي لتسهم في حتسن 

االقتصادي واملعيشي.

إن  تصريح:  في  احلسيني  وق��ال 
مساحة  على  أقيم  املشروع  هذا 
بتكلفة  مربع  متر  أل��ف   40 نحو 
مبينا  دوالر،  مليون  نحو  بلغت 
أنه سيوفر دخال ماديا يسهم في 
زيادة اإلنفاق على األيتام الذين 
لبنان  ف��ي  ال��زك��اة  بيت  يرعاهم 

ب��ن��ح��و 3076  وي���ق���در ع���دده���م 
الزكاة  يتيما. وأكد اهتمام بيت 
لبنان  ف��ي  اإلمن��ائ��ي��ة  باملشاريع 
اإلسالمية،  ال�����دول  وم��خ��ت��ل��ف 
مشددا على االستمرار في دعم 
واخلدمية  اإلمن��ائ��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
في مختلف املناطق مبا من شأنه 

بهذه  وعلمه؛  ال��ق��رآن  تعلم  من  »خيركم 
زيارته  ه��ام��ش  وع��ل��ى  النبوية  الكلمات 
للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ي��وت«  »رب����ات  حللقة 
النسائية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
الداعية  أك�����د  وم����ش����رف،  ب���ي���ان  ف�����رع 
املسباح  ناظم  الدكتور  الشيخ  اإلسالمي 
أن خدمة كتاب الله عز وجل من أشرف 
وأجل األعمال التي ينبغي على املسلمني 
حياتهم  في  األكبر  االهتمام  يولوها  أن 
على مستوى املؤسسات واألفراد، مشيداً 
األخ���وات  م��ن  ت��ك��رمي��ه ملجموعة  خ���الل 

بإتقان  ق��م��ن  ب��احل��ل��ق��ة مم���ن  امل���ش���ارك���ات 
وتالوة  حفظاً  عمران  وآل  البقرة  سورتي 
باجلهد املبذول من قبل القائمات على هذا 
العمل اجلليل والثمار الطيبة لتلك اجلهود، 
االختبار  بنتائج  وسعادته  ارتياحه  مبدياً 
اإلتقان  مستوى  على  للوقوف  ج��رى  ال��ذي 

للمشاركات في احللقة.
فضيلته  أل��ق��ى  للمشاركات  تكرميه  وب��ع��د 
على  القائمات  األخ���وات  فيها  َش��َك��َر  كلمًة 
خدمة  ف��ي  بجهودهن  مشيداً  العمل  ه��ذا 
ه��ذا ال��ك��ت��اب ال��ع��زي��ز ال���ذي فيه ع��زن��ا في 

األخوات  أيضا  وشكر  واآلخ���رة،  الدنيا 
امل���ش���ارك���ات، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى س��ع��ي��ه��ن في 
مجاهدة أنفسهن وتفرغهن حلفظ كتاب 
مواصلة  ض���رورة  مبيناً  وت��الوت��ه،  ال��ل��ه 
املستويات  أع��ل��ى  لبلوغ  بجدية  العمل 
ودعوة غيرهن لالستفادة من هذا اخلير 

العظيم.
وأك���د ع��ل��ى ض����رورة االه��ت��م��ام بالنشء 
والبنات عبر تشجيعهم على  البنني  من 
االلتحاق مبثل هذه الدورات واحللقات 

واحلرص عليها في كل األوقات.

د. المسباح ُيكرم المشاركات بحلقة »ربات البيوت«  
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أعلنت اللجنة النسائية التابعة جلمعية 
باب  فتح  عن  اإلسالمي  التراث  إحياء 
لهذا  الصيفي  لبرنامجها  التسجيل 

العام.
ويتضمن البرنامج العديد من األنشطة 
وتعليم  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  حتفيظ  مثل 
أحكام التجويد للعربيات وغير العربيات، 
والتفسير،  والفقه  العقيدة  عن  فضاًل 
والعلمية،  الترفيهية  الرحالت  وتنظيم 
للجنة  التابعة  املراكز  خالل  من  وذل��ك 
الدائم  الفرقان  مركز  مثل:  النسائية 
سيقيم  ال��ذي  الكرمي  ال��ق��رآن  لتحفيظ 
فيها  سيتم  التي   13 الصيفية  ال���دورة 
حتفيظ القرآن الكرمي للنساء والفتيات، 
فضاًل عن دورة »اإلتقان املكثفة العاشرة 
حلفظ القرآن الكرمي«، ودورة »اإلتقان 

املستمرة«، ودورة »التجويد املكثفة«.
لدعوة  اإلس��الم  التنوير في  »مركز  أما 
تعليم  ف��ي  دورة  فسيقيم  اجل��ال��ي��ات« 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ي��ر ال��ن��اط��ق��ات بها، 
وذلك لتعلم قراءة القرآن الكرمي؛ حيث 
ي��وم 12 اجلاري  فيها  ال��دراس��ة  ستبدأ 
كل  املقبل،  يوليو   31 حتى  وستستمر 
في  دورة  عن  وثالثاء، فضاًل  أحد  يوم 
»جتويد املستوى األول« والدراسة فيها 

ستبدأ يوم 19 يونيو اجلاري وحتى 31 
يوليو كل أحد وأربعاء.

أما »نادي الدرر للفتيات« الذي يستقبل 
الفتيات من ثانية روضة وحتى الصف 
الثامن فسيتم من خالله تدريس دورات 
عدة  في حفظ القرآن الكرمي، وسيرة 
أمهات املؤمنني، وفن األلوان، ومهارات 

الطبخ.
كما سيستقبل »نادي حروف« الفتيات 
من سن 4 إلى 11 سنة،مع األوالد في 
مرحلة الروضة، وذلك لتنمية مهارات 

اللغة العربية بأساليب ترفيهية.
اللجنة  ستقيمها  التي  ال���دورات  وم��ن 
خديجة  املؤمنني  )أم  دورة  النسائية 
علمية  دورة  وه��ي  عنها(،  الله  رض��ي 
شرعية للفتيات من سن )12( سنة فما 
فوق، وسيتم فيها تدريس علوم القرآن 
والفقه  واحلديث  والتفسير  والعقيدة 
والدعوة، واملهارات التربوية والرحالت 

الترفيهية.
األنشطة  كافة  في  التسجيل  بدأ  وقد 
النسائية  اللجنة  مقر  ف��ي  وال����دورات 
الكائن في قرطبة ق )5( مقابل مركز 

قرطبة الصحي.

اللجنة النسائية بإحياء التراث فتحت باب 
التسجيل ببرنامجها الصيفي: دورات علمية 

أعلن رئيس مجلس أمناء رحلة األمل يوسف ومهارات تربوية ورحالت ترفيهية
عبداحلميد اجلاسم عن تكرم صاحب السمو 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر  أم��ي��ر 
كويتي  دي��ن��ار  مليون  مببلغ  بالتبرع  الصباح 
مل��ش��روع رح��ل��ة األم���ل ب��اس��م س��م��وه واس���م آل 

الصباح الكرام.
إضافة  تعد  املكرمة  تلك  إن  اجلاسم:  وق��ال 
إلى مكرمات سموه السابقة في رعاية أبنائه 
الذهنية  اإلع��اق��ات  ذوي  وخ��اص��ة  امل��ع��اق��ني 
الذين دائما يحظون بعنايته األبوية الكرمية.

بوغيث: نادي »إحِم 
بلدك« يهدف الى 

غرس االنتماء الوطني
قال مدير إدارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
بوغيث:  خالد  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
احمليطة  األح����داث  م��ع  تتفاعل  اإلدارة  إن 
حتاكي  التي  برامجها  في  فتنطلق  باملجتمع 

الناشئة.
وأضاف أن شعار النادي الصيفي لعام 2011م 
سيكون: »بقرآني أحمي أوطاني« الذي سوف 
تبدأ فعالياته ابتداء من تاريخ 4 يوليو املقبل 
وتنتهي في تاريخ 28 من الشهر نفسه، مشيرا 
إلى أنه مت اختيار ألفي طالب من بني عشرة 

آالف طالب مسجلني في عدد من األندية.

مكرمة أميرية بمبلغ 
مليون دينار لدعم 

رحلة األمل  

مليون دينار قيمة مشاريــع خيرية كويتية في لبنان  
والتكافل  ال��ت��راح��م  قيم  تعزيز 

والتكامل.
يذكر أن مجمل حجم املساعدات 
التي قدمها بيت الزكاة الكويتي 
بلغ  اللبناني  الزكاة  صندوق  إلى 
من  دوالر  م��ل��ي��ون   20 م���ن  أك��ث��ر 

دوالر  أل���ف  و800  م��ل��ي��ون  بينها 
امل��اض��ي��ة صرفت  ال��س��ن��ة  خ����الل 

على مشاريع خيرية تنموية.
ويشكل الدعم الكويتي لصندوق 
أساسيا  راف����دا  اللبناني  ال��زك��اة 
مل��س��ي��رة اخل��ي��ر وال��ع��ط��اء، حيث 

يبلغ عدد املستفيدين من برامج 
املدعوم من بيت  الزكاة  صندوق 
التمويل  وبيت  الكويتي  ال��زك��اة 
ال��ك��وي��ت��ي أك��ث��ر م��ن أرب��ع��ة آالف 
عائلة منتشرة على كل األراضي 

اللبنانية.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

}إن احلسناِت يذهنب  تعالى:  باب في قوله   :  ) ) س��ورة هود 
السيئات{. 

ِبِيّ ] َفَقاَل : َيا  ِه َقاَل : َجاَء َرُجٌل ِإَلى الَنّ 2143. َعْن َعْبِد الَلّ
ي َأَصْبُت  َوِإِنّ اْلَِديَنِة،  ُت اْمَرَأًة ِفي َأْقَصى  ي َعاَلْ ِإِنّ ِه،  َرُسوَل الَلّ
َها، َفَأَنا َهَذا، َفاْقِض ِفَيّ َما ِشْئَت ! َفَقاَل َلُه  ِمْنَها َما ُدوَن َأْن َأَمَسّ
ِبُيّ  ُه، َلْو َسَتْرَت َنْفَسَك، َقاَل : َفَلْم َيُرَدّ الَنّ ُعَمُر : َلَقْد َسَتَرَك الَلّ
ُه َعَلْيِه  ى الَلّ ِبُيّ َصَلّ ُجُل َفاْنَطَلَق، َفَأْتَبَعُه الَنّ ] َشْيًئا، َفَقاَم الَرّ
َلَة َطَرَفْي  َم َرُجل َدَعاُه، َوَتَل َعَلْيِه َهِذِه اْلَيَة: }َأِقْم الَصّ َوَسَلّ
َئاِت َذِلَك ِذْكَرى  ِيّ َسَناِت ُيْذِهنْبَ الَسّ ْيِل ِإَنّ احْلَ َهاِر َوُزَلًفا ِمْن الَلّ الَنّ
ًة ؟  ِه، َهَذا َلُه َخاَصّ اِكِريَن{ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن اْلَقْوِم : َيا َنِبَيّ الَلّ ِللَذّ

ًة«.  اِس َكاَفّ َقاَل : » َبْل ِللَنّ
الشرح: 

سورة هود وفيها حديث واحد، أخرجه اإلمام مسلم أيضا في التفسير 

ـِيّئَاِت{، وهو حديث عبد  الَسّ  َ ِهبنْ يُذنْ َسنَاِت  َ ِ}إَنّ النْ باب قوله تعالى: 
الله بن مسعود الهذلي، وهو أبو عبد الرحمن أحد السابقني األولني 

لإلسالم، ومضت ترجمته. 
قــال : » جــاء رجــل إلــى النبي ] »لــم يذكر اسمه في الديث، ومن 
عادة الصحابة أنهم ال يذكرون األسماء إذا كان هناك شيء من ذنب أو 
معصية أو ما أشبه ذلك، فإنهم يلتزمون األدب الشرعي في هذا الباب 
فال يذكرون األسماء؛ ستراً على أصحابها، وهذا من خلقهم اجلميل . 
إني عاجلت  الله،  يا رســول  الله، فقال:  إلى رســول  : »جــاء رجل  قال 
امرأة في أقصى املدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها« قوله : إني 

عاجلت امرأة : يعني : تناولتها واستمتعت بها من التقبيل أو الضم. 
»من غير أن أمسها« يعني : من غير أن يحصل هناك جماع أو الوقوع 
في الزنى األكبر، وإمنا حصل االستمتاع بالقبلة واملعانقة ونحو ذلك. 

قوله : »فأنا هذا فاقض فّي ما شئت« أي إنه المته نفسه على هذا 
العمل احملرم وندم، ومن كمال توبته أنه جاء إلى النبي ] طالباً إقامة 
الد عليه، يعني أنه ظن أن هناك حداً يقام عليه بسبب هذا الفعل، 

فطلب من النبي ] أن يقيم عليه الد، ويقضي فيه مبا يشاء . 
قوله : » فقال له عمر : لقد سترك الله، لو سترت على نفسك، فلم 
يرد النبي ] شيئا« وهذا إقرار من النبي ]، ونعلم أن السنة النبوية: 
قول وفعل وتقرير، فالنبي ] أقّر عمر [ على قوله : » لقد سترك 
أو  أّلــم مبعصية  : من  العلم  أهل  قال   . نفسك«  فلو سترت على  الله 
كبيرة وستره الله، فعليه أن يستر على نفسه، وال يفضح نفسه، فيقول 
: فعلت كذا وكذا، كما جاء في الديث الصحيح: » كُل أمتي معافى إال 
املجاهرين، وإن من املجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ً، ثم يصبح 
وقد ستره الله تعالى فيقول : عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره 

ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه« متفق عليه . 
كذا،  وفعلت  كــذا  فعلت  أنــا   : ويــقــول  القاضي  إلــى  يذهب  وهــكــذا ال 

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

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

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)23()3(

الصلوات تذهب بالسيئات 
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الله عز وجل قد ستره، فليستر على  الله علّي؛ ألن  فأقم حد 
نفسه، وثبت أيضا أن النبي ] قال : » من ألّم بشيء من هذه 
القاذروات، فليستتر بستر الله تعالى؛ فإنه من يُبد لنا صفحته، 

نقم عليه الد » . 
القاذروات هي الكبائر، يعني: من وقع بشيء من هذه الفواحش، 
فعليه أن يستر على نفسه، فإنه إن أبدى لنا ما فعله، واعترف 

على نفسه، أقمنا عليه الد الشرعي . 
فما دام أن األمر لم يصل إلى القضاء، فإنه ال تقام الدود، إما 
إذا وصل األمر إلى القاضي والاكم، فعندئذ ال جتوز الشفاعة 
إلسقاط الد؛ ألن الشفاعة في حد من حدود الله حرام، ومن 
الله، أي دون إقامة حّد من  حالة شفاعته دون حّد من حدود 
حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، كما قال ] في الديث 

الصحيح عند ابن ماجة . 
فالاصل : إذا سترك الله عز وجل فاستر على نفسك، واطلب 
من الله سبحانه وتعالى املغفرة والعفو واملسامحة، واندم على 
يكون صدق  املسلم  ندم  وبقدر  الصالح،  بالعمل  واتبعه  الذنب، 
التوبة، وبحسب كراهيته ملا فعل، وخوفه من الله وكثرة استغفاره، 

فكل هذا يدل على صدق التوبة . 
وألن في الستر حتقيقا لصفة يحبها الله تعالى وهي الستر، كما 
جاء في الديث : » إن الله حيي ستير، يحب الياء والستر، 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
فربنا عز وجل - كما قال ] - يحب هذه الصفة وهي الستر؛ 
وهذا  أوال،  وأعراضهم  الناس  لسمعة  حماية  فيه  الستر  ألن 
فيه إعانة للعاصي على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ألنه 
إلى اجلادة  الذنب ورجــع  الله، فنسي هذا  به أحد إال  يعلم  لم 
الصحيحة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أن أحد الناس 
أذنب ذنبا فوضع اسمه في اجلرائد ونشرت صوره، فإن رجوعه 
عن املعصية يصعب ؟! ويصبح هذا الرجل وكأنه قد قضي عليه، 
فيقول : ما دام أني عرفت بهذا، فلن أرجع، فتأخذه العزة باإلثم 

ويستمر في معصيته . 
من  النبي ]  وكان  وتعالى،  الله سبحانه  يحبه  فالستر  ولهذا 
هديه أن يقول في خطبه : ما بال أقــوام يفعلون كذا وكــذا ؟! 
باملعروف،  باألمر  باسمه ]، وهذا من هديه  أحدا  يذكر  فال 
والنهي عن املنكر، وأما هذه اجلرائد التي ال هم لها إال الفضائح 
وأخبار اجلرائم، فهذه محرمة ال يجوز بيعها وال شراؤها، وتوجد 
لألسف بأسواق املسلمني اليوم جرائد بعضها اسمها : أسرار 
الناس ؟؟! وبعضها اسمها اجلرمية ؟؟! يعني مهنتها الكالم في 
اجلرائم وفضح الناس بالصور وباملقاالت الواسعة، وبالتصريح 

بــاآلداب ؟ واملذهب للحياء ؟! فهذا في القيقة إعالم  املخل 
يجب أن يُقطع ويقاطع، وأن يحذر منه، والذي يريد أن يتكسب 
الناس ونشر فضائحهم فهذا إنسان ليس عنده من  بأعراض 
الله عز وجل  الدين واخللق وال من األدب وال من الياء من 
ما مينعه عن ذلك، فيريد أن يكسب املال والدراهم من فضح 
الناس بالصور وبالوقائع وباألخبار، ورمبا يكون اخلبر صغيرا 
فيضع عليه التفصيالت والزوائد ألجل أن يروج وأن ينتشر هذا 

األمر ؟؟! 
يقلدهم  املسلمني  بعض  وصــار  الكفار  من  جاءنا  العمل  وهــذا 
الناس  صــور  يسرقون  لصوصا  جتند  اجلــرائــد  فعندهم  فيه 
بخلوه،  اإلنــســان  يصور  رمبــا  ؟؟!  الصحافة  باسم  وأســرارهــم 
ورمبا يصور اإلنسان ببيته وهو بني أهله ؟؟ رمبا يصور اإلنسان 
في وضع هو ال يسمح بتصويره ؟ من أجل ماذا ؟ من أجل أن 
زعموا - وماال سحتا من بيع  يكسب شهرة وسبقا صحفيا – 

النسخ، من وراء نشر الفضائح ؟! وكشف العورات ؟! 
وهذا كله مما يخالف شريعة الله عز وجل . 

به،  مبال  غير  مستهترا  محرماً  عمال  اإلنسان  عمل  إذا  وأمــا 
كالذي يذنب وهو يضحك مبلء فيه، أو يعصي ويستهتر بعباد 
والصالح،  الّدين  بأهل  يستهزئ  أو  باملعصية،  يجاهر  أو  الله، 
كل هذا يدل على استهانته بالله عز وجل، قال عز وجل: }َوَما 
ِرِه{ الزمر، فلو قدروا الله عز وجل حق قدره،  َقَدُروانْ اللَّه َحَقّ َقدنْ

لعظمت املعصية في قلبه . 
وقال بعض السلف : ال تنظر إلى صغر املعصية، ولكن انظر 
إلى عظمة من تعصي .  ولهذا قال بعضهم بهذا االعتبار : كل 

املعاصي كبائر . 
فالنبي ] ملا ذكر له الرجل ما حصل منه سكت عنه، وما رّد 

عليه بشيء . 
ثــم إن الــرجــل كما جــاء فــي روايـــة ملسلم : قــام مــع النبي ] 
العصر  صلى  أن  وبعد   [ النبي  مع  فصلى  العصر،  لصالة 
انطلق الرجل، فأتبعه الرسول ] رجال، يعني : أرسل في أثره 
رجال، فدعاه وناداه، فلما جاء إلى النبي ] تال عليه قول الله 
اللَّينِْل  َن  ِمّ َوُزلَفاً  النََّهاِر  َطَرَفِي  اَلةَ  الَصّ ــِم  }َوأَِق وتعالى:  تبارك 
 : )هود  اِكِريَن{  ِللَذّ ِذكنَْرى  َذِلَك  ـِيّئَاِت  الَسّ  َ ِهبنْ يُذنْ َسنَاِت  َ النْ ِإَنّ 

 .)114
اَلةَ َطَرَفِي النََّهاِر{ اختلف العلماء في طرفي  وقوله: }َوأَِقِم الَصّ
النهار اختالفا كثيرا، وهو من اختالف التنوع؛ ألن اآلية تسع 
هذه املعاني كلها، وهذا من عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، 
ومن سعته ومجده، أن اللفظ الواحد يسع املعاني الكثيرة، فمن 
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أهل العلم من قال }طرفي النهار{: الفجر والعصر . ومنهم من قال: 
}طرفي النهار{ : الفجر واملغرب . ومنهم من قال : الفجر والظهر . 

وهذه كلها أقوال في طرفي النهار . 
َن اللَّينِْل{ قيل : املغرب والعشاء، وبهذا القول تكون  ِمّ وقوله: }َوُزلَفاً 
اآلية قد اشتملت على الصلوات كلها . والُزلف هي الساعات املتقاربة، 

فالزلف من الليل تشمل املغرب والعشاء . 
عامة،  هنا  ــئـَـاِت{ السنات  ـــــِيّ الــَسّ  َ ِهــبنْ ــذنْ يُ ــَســنَــاِت  َ النْ }ِإَنّ  وقــولــه: 
والصلوات  السيئات،  يذهب  فإنهن  املكتوبة،  الصلوات  وأعظمها 
املستحبة أيضا يذهب السيئات، وقد جاء في الديث املشهور عند 
بباب أحدكم  نهرا  أن  لو  »أرأيــتــم   : قــال  النبي ]  أن  اإلمــام مسلم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ »قالوا : 
ال يبقى من درنه شيء، قال : » فذلك مثل الصلوات اخلمس، يكفر 

الله بهن اخلطايا« . 
إذاً الصلوات اخلمس مكفرات عظيمة للذنوب . 

 : الرسول ]  قــال   : أيضا في صحيح مسلم  وفــي الديث اآلخــر 
رمضان،  إلــى  ورمضان  اجلمعة،  إلــى  واجلمعة  اخلمس،  »الصلوات 

مكفرات ملا بينهن، إذا اجتنبت الكبائر » . 
فالسنات الواجبة واملندوبة على العموم، تكفر السيئات ومتحوها، 
ســواء كانت صلوات أو زكــوات أو صــدقــات، أو أذكــار أو أعمال بر 

وصلة، فكل السنات يذهب السيئات . 
للحديث  الصغائر؛  بها  املــراد   : قيل  ــئـَـاِت{  ـــــِيّ الــَسّ  َ ــبنْ ِه ــذنْ }يُ وقــولــه: 
السابق: »إذا اجتنبت الكبائر« . وقيل : إنها تكفر كل السيئات، واألول 
أظهر . إال إذا انضاف للحسنة التوبة، فإنها متحو السيئة مهما كانت 

باالتفاق. 
واملتذكرين،  للمتعظني  أي: موعظة  اِكِريَن{  ِللَذّ ــَرى  ِذكنْ }َذِلــَك  وقوله: 
والذين يتعظون هم أهل اإلميان والتقوى، وأهل الذكر، الذين يذكرون 

الله تبارك وتعالى فهم الذين يتذكرون بهذا . 
قوله » فقال رجل من القوم : يا نبي الله، هذا له خاصة ؟ قال ] : 
»بل للناس كافة » ، وفي رواية عند أهل السنن : » هي ملن عمل بها من 
أمتي » يعني أن السنات يذهب السيئات ليست خاصة لهذا الرجل، 
بل كل فرد من اآلمة إذا عمل سيئة فاتبعها بحسنة فإنها متحوها، كما 
جاء في الديث : أن النبي ] قال: »وأتبع السيئة السنة متحها« 
عليك  تكتب  ال  حتى  بعدها،  تكون  أن  يعني  أتبعها:  الترمذي.  رواه 
السيئة، وال تصيبك آثار هذه السيئة، واحملو معناه اإلزالة واإلنهاء، 

أي: ال يبقى منها شيء بفعل السنة . 
وقوله في هذا الديث: » هي للناس كافة« دليل على قاعدة شرعية 
اللفظ ال بخصوص  العبرة بعموم  أن   : التفسير، أال وهي  عند أهل 
السبب، ومعنى هذه القاعدة : أنه إذا نزلت آية في شخص ما من 
الصحابة، أو عمل عمال ما فنزلت اآلية فيه، فال يعني هذا أن حكم 

هذه اآلية خاص بهذا الرجل، بل اآلية وكل األحكام النازلة إمنا تنزل 
لعموم األمة، هذا هو األصل، بل حتى اآليات النازلة في النبي ] هي 
الله سبحانه وتعالى: }يََأيَُّها  في األصل لعموم األمة، يعني مثال قال 
{ )الطالق : 1(، اخلطاب هنا  ِتِهَنّ تُُم الِنَّساء َفَطِلُّقوُهَنّ ِلِعَدّ النَِّبُيّ ِإَذا َطلَّقنْ

للنبي ]، لكن ليس له وحده بل لألمة املسلمة جميعا ؟ 
وكذا قوله: }يأيها النبي لم حترم ما أحل الله لــك...{ ثم قال }قد 

فرض الله لكم حتلة أميانكم{. 
بــل هو  بــه،  للنبي ]، فليس خاصا  الــقــرآن  فــي  كــان  وإن  فاخلطاب 

خطاب ينفذ منه إلى سائر األمة؛ ألنه املبلغ عن الله تعالى دينه . 
الله  قول  مثل  الواضحة،  بالقرينة  أو  بالنص،  الدليل  عليه  دل  ما  إال 
ؤنِْمنًَة  َرأًَة ُمّ سبحانه وتعالى في املرأة التي وهبت نفسها للنبي ]: }َوامنْ
تَنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن  َسَها ِللنَِّبِيّ ِإننْ أََراَد النَِّبُيّ أَن يَسنْ ِإن َوَهَبتنْ نَفنْ

ُؤنِْمِننَي{ )األحزاب : 50(.  املنْ
ُؤنِْمِننَي« دليل واضح على اخلصوصية .  فقوله »َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن املنْ

تُؤنُْذوا َرُسوَل اللَِّه  َكاَن لَُكمنْ أَن  وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: }َوَما 
َذِلُكمنْ َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيماً{  ِإَنّ  َواَل أَن تَنِكُحوا أَزنَْواَجــُه ِمن بَعنِْدِه أَبَداً 
)األحــزاب : 53(، وهــذا نص أيضا على أنه ال يجوز ألحد أن يتزوج 
بزوجات النبي ] من بعده، فأميا امرأة مات عنها النبي ] فهي أٌم 

لنا، وأم للمؤمنني جميعا، وال يحل ألحد أن يتزوجها . 
فهذه نصوص خاصة بالرسول ] . 

هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم.
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احلكيــــم
- نعم من أسماء الله السنى )الكيم(.. ورد في 
كتاب الله أكثر من تسعني مرة.. أولها في سورة البقرة: 
لنا إال ما علمتنا إنك أنت  }قالوا سبحانك ال علم 
اإلنسان:  وآخرها في سورة  العليم الكيم{ )32(، 
عليما  كان  الله  إن  الله  يشاء  أن  إال  تشاؤون  }وما 
حكيما{ )30(، وفي اللغة.. الله سبحانه وتعالى أحكم 
الاكمني له الكم سبحانه، قال الليث: )اَلَكم( هو 
الله ومن صفاته سبحانه.. اَلَكم والكيم والاكم، 
ومعاني هذه األسماء متقاربة، فهو الذي يقضي في 
م  كل شيء.. وهو الذي يُحِكم األشياء ويتقنها واُلكنْ
يأتي مبعنى العلم :}وآتيناه الكم صبيا{ و)الكيم(: 
املتقن لألمور، ووصف الله تعالى كتابه بأنه حكيم.. 
}يس والقرآن الكيم{.. )يس:1، 2(، وكذلك قال 
تعالى: }كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير{ )هود: 1(.. والكمة.. معرفة أفضل األشياء 
الصناعات  دقائق  يحسن  ملن  ويقال  العلوم،  بأفضل 

ويتقنها: )حكيم(.
النصف شهري..  مجلسنا  في  أجيب شقيقتي  كنت 

سألتني:
أعني  الصفة..  بهذه  مخلوق  وصف  يجوز  وهل   -

)الكمة(؟
زال  وما  حكيم..  بأنه  يوصف  فلقمان  بالطبع..   -
أهل الشام يسمون الذي ميارس الطب بـ )الكيم(.. 
به،  تليق  املخلوق  حكمة  أن  القاعدة  تعلمني  ولكن 
وحكمة اخلالق تليق به؛ فهي حكمة كاملة مطلقة.. 
واإلتقان  العلم  املنتهى في  بلغ  الذي  فهو )الكيم(، 

م. واُلكنْ
لله  )الكيم(  اسم  ذكرت  التي  اآليات  تتبعنا  ولو 
و)العزيز(  )العليم(  بـ  اقترنت  أنها  لوجدنا  عز وجل 
و)اخلبير( واألغلب مع العزيز.. ولذلك قالوا: »عز.. 
يؤتي  بأنه  نفسه  وجل  عز  الله  وصف  بل  فحكم«، 
الكمة بعض خلقه: }يؤتي الكمة من يشاء ومن 
إال  يذّكر  وما  كثيرا  خيرا  أوتي  فقد  الكمة  يؤت 
لقمان  آتينا  )البقرة: 269(.. }ولقد  األلباب{  أولو 
وآتيناه  ملكه  }وشددنا   ..)12 )لقمان:  الكمة{ 
الكمة وفصل اخلطاب{ )ص: 20( وذلك عن نبي 

الله داوود \.
بدأ بقية اإلخوان يتوافدون وأردنا أن ننهي املوضوع.. 

قالت:
لله  االسم  هذا  استذكرت  كلمة  بالراحة  أشعر   -
إلى  يصل  أن  يريد  فاإلنسان  الكيم..  وجل..  عز 
شيء ما في حياته، أو يحصل على املال أو املنصب، 
ولكن حتصل  والعثرات،  املصائب  يتجنب  أن  ويريد 
له أمور رغما عنه، فإذا تذكر أن الذي قضاها عليه 
هو )الكيم(.. يعلم يقينا أن اخلير فيما قضاه الله؛ 
فهو )الرحيم( بعباده.. )الرؤوف( بخلقه.. )الكيم( 

بقضائه، فيطمئن لقضاء الله عز وجل.
- حقا ما تقولني يا أختاه.. إن تعلم األسماء السنى 
كاملة..  عظيمة..  جميلة..  معاٍن  من  حتمله  وما 
حميدة في حق الله عز وجل تورث اإلميان الصحيح 
يعيش حياة مستقيمة  املؤمن  بالله عز وجل وجتعل 
مهما أصابه من ضراء أو فتح عليه من سراء، فإن 
األمر ليس عشوائيا بل بقضاء )الكيم العليم العزيز 

الرحيم(.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي



درا�شات �شرعية

14

ن - 2011/6/27م
الفرق���ان  638 - 25 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

وقد أمر الله تعالى عباده بالسعي لكسب 
الرزق وابتغائهم من فضله مما يؤدي إلى 
عن  ويغنيهم  والفقر،  احلاجة  عن  رفعهم 
السؤال والذلة، فقال تبارك وتعالى: }فإذا 
ق��ض��ي��ت ال��ص��اة ف��ان��ت��ش��روا ف��ي األرض 
واب��ت��غ��وا م��ن ف��ض��ل ال��ل��ه{ وق����ال تعالى: 
}وآخرون يضربون في األرض يبتغون من 
املدح  وه��ذا خبر على سبيل  الله{  فضل 

والثناء لهم لقيامهم بهذا الكسب الطيب.
مشروع،  أمر  الغنى  إلى  اإلنسان  فطموح 
كما  النفس  في  مغروس  فطري  أمر  وهو 
ق��ال رس���ول ال��ل��ه ] :»ل���و ك��ان الب��ن آدم 
واد من مال البتغى إليه ثانياً، ولو كان له 
واديان  البتغى لهما ثالثاً، وال ميأل جوف 
من  على  الله  يتوب  و  التراب  إال  آدم  ابن 
تاب«، وقال رسول الله ] :«يهَرم ابن آدم 
املال،  على  احل��رص  اثنتان:  فيه  يشّب  و 

واحلرص على العمر«.
لكن األمر املذموم هو احلرص على املال 
من أوجه غير مشروعة، والتطلع إلى الغنى 
السريع بالكسب احلرام، وهذا ما وقع فيه 

حق،  تعالى  فقوله  حكيم،  عليم  تعالى  الله  أن  املسلم  يعتقد 
وفعله حكمة، وهو سبحانه منزه عن العبث والظلم، ومن حكمته 
سبحانه أنه فضل بن عباده في الرزق« كما قال تعالى:     }اْنُظْر 
َوَأْكَبُر  َدَرَج��اٍت  َأْكَبُر  َوَل��آِخ��َرُة  َبْعٍض  َعَلى  َبْعَضُهْم  لَنا  َفَضّ َكْيَف 
ويضيق  عباده  بعض  على  يوسع  أنه  سبحانه  وبّي�ن  َتْفِضياًل{، 
َيَشاُء  ���ْن  مِلَ ْزَق  ال����ِرّ َي��ْب��ُس��ُط  }ال��ل��ُه  تعالى:  ق��ال  كما  بعضهم  على 
لنا بعض  َعِليٌم{، وذكر  َشْيٍء  ِبُكِلّ  اللَه  ِإَنّ  َلُه  َوَيْقِدُر  ِعَباِدِه  ِمْن 
َك  حكمته من ذلك في قوله سبحانه: }َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َرِبّ
ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم  َياِة الُدّ َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَ
َك  َرِبّ َوَرْحَمة  ا  ُسْخِرًيّ َبْعًضا  َبْعُضُهْم  ِخَذ  ِلَيَتّ َدَرَجاٍت  َبْعٍض  َفْوَق 
َيْجَمُعوَن{، فمصالح اخللق متعلقة باحتياج بعضهم  ا  ِمَّ َخْيٌر 

لبعض؛ ما يعني تفاوتهم في الرزق واملراتب.

د. وليد خالد الربيع )�(

فقر حالل خير من غنى حرام
احلكمـة  ضالـة املؤمن )28(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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بعض الناس � وهم قلة � في حني أن أكثر 
املسلمني � ولله احلمد � يتورع عن احلرام 

ويتباعد عنه.
التي  املقولة احلكيمة  تلك  تأتي  هنا  ومن 
الغنى  م��ن  خير  احل���ال  الفقر  أن  ت��ق��رر 
احلرام، فقد يبذل اإلنسان األسباب ومع 
ذلك يرزق القليل، وال ينال ما يطمح إليه 
من الغنى، فهنا قد تسول له نفسه سلوك 
الشيطان  له  يزين  وق��د  احمل��رم��ة،  الطرق 
رك����وب ال��وس��ائ��ل امل��م��ن��وع��ة ل��ب��ل��وغ غايته 
وحتقيق أمله كما قال تعالى: }يأيها الذين 
آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
بالفحشاء  يأمر  فإنه  الشيطان  خ��ط��وات 
تعالى:  }الشيطان يعدكم  واملنكر{ وقال 
يعدكم  وال��ل��ه  بالفحشاء  وي��أم��رك��م  الفقر 
مغفرة منه وفضا{ أي: الشيطان يخوفكم 

الفقر.
والنصوص الشرعية تؤكد أن الكسب احملرم 
سيء العاقبة في الدنيا واآلخرة كما قال 
رسول الله ]: »يأتي على الناس زمان ال 
يبالي امل��رء ما أخ��ذ منه، أم��ن احل��ال أم 
احلرام؟« أخرجه البخاري وزاد رزين:«فإذ 
ذاك ال تستجاب لهم الدعوة »، وقال ]: 
»إن رجاال يتخوضون في مال الله بغير حق 
هذا  »إن  وق��ال:  القيامة«،  يوم  النار  فلهم 
املال خضر حلو، من أصابه بحقه، بورك 
نفسه  فيما شاءت  ورب متخوض  فيه،  له 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة 

إال النار ».
العمل  م��ن  ال��ت��ق��وى  م��ن  احل����رام  فتجنب 
اجلنة،  إل��ى  املسلم  يوصل  ال��ذي  الصالح 
أن رجا سأل  روى مسلم عن جابر  فقد 
رسول الله  ] فقال :«أرأي��ت إذا صليت 
امل��ك��ت��وب��ات، وص��م��ت رمضان،  ال��ص��ل��وات 
وأحللت احلال، وحرمت احلرام، ولم أزد 
على ذلك شيئا، أأدخل اجلنة ؟ قال :« نعم 

» قال :« والله ال أزيد على ذلك شيئا ».
قال  كما  عاجلة  بركة  احل���رام  والج��ت��ن��اب 
احلرام  أك��ل  م��ن   »: ب��ن سعد [  سهل 

عصته ج��وارح��ه، ش��اء أو أب��ى، علم أو لم 
أطاعته  ح��اال  طعمته  ك��ان��ت  وم��ن  يعلم، 

جوارحه ووفق للخيرات ».
ليس  الفقر  أن  تقرر  الشرعية  والنصوص 
تواسيهم  ف��ض��ائ��ل  ل��ل��ف��ق��راء  إن  ب��ل  ع��ي��ب��ا، 
في  البخاري  أخرجه  ما  منها  وتصبرهم 
كتاب الرقاق في باب فضل الفقر عن سهل 
بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على 
الله ] فقال لرجل عنده جالس:  رسول 
ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف 
الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح 
وإن شفع أن يشفع، قال: فسكت رسول الله 
]  ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله 
]: ما رأيك في هذا فقال: يا رسول الله 
هذا حري  املسلمني  فقراء  من  رجل  هذا 
إن خطب أال ينكح وإن شفع أال يشفع وإن 
قال أال يسمع لقوله، فقال رسول الله ]: 
»هذا خير من ملء األرض من مثل هذا ».

وقال ]: »اطلعت في اجلنة فرأيت أكثر 
فرأيت  النار  في  واطلعت  الفقراء،  أهلها 
أكثر أهلها النساء »أخرجه البخاري، وقال 
فكان  اجلنة  ب��اب  على  :«قمت  النبي ] 
عامة من دخلها املساكني، وأصحاب اجَلّد 
محبوسون، غير  أصحاب النار قد أمر بهم 
إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة 

من دخلها النساء » أخرجه البخاري 
فقالت  والنار،  اجلنة  »حتاجت  وقال ]: 
واملتجبرين،  باملتكبرين  أوث����رت   : ال��ن��ار 
وقالت اجلنة : ما لي ال يدخلني إال ضعفاء 
الناس وسقطهم ؟ قال الله تبارك وتعالى 
م��ن أشاء  ب��ك  أرح��م  :أن��ت رحمتي  للجنة 

أنت عذابي  إمنا  للنار:  وقال  عبادي،  من 
أع���ذب ب��ك م��ن أش���اء م��ن ع��ب��ادي، ولكل 

واحدة منكما ملؤها » أخرجه البخاري.
اجلنة  املسلمني  فقراء  :«يدخل  وقال ] 
يوم وهو خمسمائة  قبل أغنيائهم بنصف 
عام » أخرجه الترمذي، يوضح ابن القيم 
يسبقون  ال��ف��ق��راء  ف���ي���ق���ول:«إن  احل��دي��ث 
األغنياء إلى اجلنة خلفة احلساب، ثم إذا 
دخل األغنياء اجلنة فكل واحد يكون في 

منزلته على قدر حسناته وأعماله«اه�.
فإن قيل :إن النبي ] استعاذ من الفقر 
فقال :»اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
إلى أن قال :« وشر فتنة الغنى،وشر فتنة 
الفقر«، وقال ] :»تعوذوا بالله من الفقر 
والقلة والذلة، وأن تظلم أو تظلم«أخرجه 
أحمد وصححه األلباني، فاجلواب ما قاله 
فتنة  استعاذ من  إمنا  »أنه ]  البيهقي: 
الفقر، دون حال الفقر، ومن فتنة الغنى 
فتنة  ال��غ��زال��ي:  وق��ال  الغنى«،  ح��ال  دون 
الغنى: احلرص على جمع املال وحبه حتى 
يكسبه من غير حله، ومينعه من واجبات 
إنفاقه وحقوقه، وفتنة الفقر:الفقر املدقع 
الذي ال يصحبه خير وال ورع حتى يتورط 
صاحبه بسببه فيما ال يليق بأهل الدين 
واملروءة، وال يبالي بسبب فاقته على أي 
حرام وثب وال في أي حال تورط. وقيل: 
امل��راد به فقر النفس الذي ال يرده ملك 

الدنيا بحذافيرها.
قال  أن��ه  اب��ن مسعود  عن  نقل  وأختم مبا 
ادم  ابن  يا  ينادي:  :«م��ا من يوم إال وملك 

قليل يكفيك خير من كثير يُطغيك«.
له،  ال��ل��ه  قسم  مب��ا  يقنع  أن  املسلم  فعلى 
ويرضي به، وينظر إلى من فضل عليه في 
الدين فيعمل  ويجتهد ليرتقي مثله، وينظر 
ليعلم فضل  الدنيا  في  دون��ه  هو  من  إل��ى 
الله عليه فيرضى ويشكر، كما قال ] :« 
انظروا إلى من هو أسفل منكم، وال تنظروا 
إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أال تزدروا 

نعمة الله »أخرجه مسلم، وبالله التوفيق.

األمر المذموم 
هو الحرص على 

المال من أوجه غير 
مشروعة، والتطلع 
إلى الغنى السريع 

بالكسب الحرام
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الله  يقول  عظيم،  ثمن  لها  النصرة  ثانيا: 
تعالى: }وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
كما  األرض  ف��ي  ليستخلفنهم  ال��ص��احل��ات 
لهم  وليمكنن  قبلهم  م��ن  ال��ذي��ن  استخلف 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{ 
)النور: 55( وهذا وعد الله شرطه النصرة: 

}يعبدونني ال يشركون بي شيئا{.
تفوق  املسلمني عن  كثير من  يتساءل  ثالثا: 
عنا،  النصر  وتأخر  علينا،  األمم  من  كثير 
أنى هذا الهوان واخلذالن ونحن مسلمون؟ 
مصيبة  أصابتكم  }أومل��ا  تعالى:  الله  يقول 
قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من 
عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير{ 
)آل عمران: 165( هو من عند أنفسنا ففي 
إنه لم ينزل بالء من السماء  »اللهم  األث��ر: 
بنا  ومر  بتوبة«،  إال  ينكشف  ولم  بذنب  إال 

في الصحيحني عن ابن مسعود [ قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: 
»أن جتعل لله ندا وهو خلقك، قلت: إن ذلك 
اإلسالمي،  العالم  مصيبة  وتلك  لعظيم«. 
ف��ه��ذه األض��رح��ة ال��ت��ي ان��ت��ش��رت ف��ي ديار 
هي  مساجدهم  من  كثير  في  بل  املسلمني 
الذنب العظيم الذي ال يغفره الله إال بالتوبة 
أن عدد  له  يؤسف  والكف عنه، ومم��ا  منه 
ع��دد حجاج  يفوق  قد  األضرحة  تلك  زوار 
الفرق  ما  هنا:  والسؤال  احل��رام،  الله  بيت 
بني من يدعو أصحاب األضرحة، وبني من 
أو  السالم،  عليه  املسيح  أو  الصليب  يرجو 
راما معبود الهندوس، أو بوذا معبود البوذية 
فالكل يدعو غير الله }أم لهم إله غير الله 
)الطور: 43(.  الله عما يشركون{  سبحان 
يقول  ل��ل��ه،  بنصرتنا  م��ش��روط  ال��ل��ه  ون��ص��ر 
الله تعالى: }يأيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم{ )محمد: 7( 
شيئا  بي  يشركون  ال  }يعبدونني  بتوحيده 

ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{ 
)النور: 55(.

رابعاك من أراد النصرة والتمكني ال بد له أن 
يعود ملا كان عليه السلف الصالح: }ذلك بأن 
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
الله سميع عليم{  وأن  بأنفسهم  يغيروا ما 
)األنفال: 53( فالبد للتغيير من تغّير فقد 
كانت الدنيا للمسلمني فأين األندلس، وما 
حال املسجد األقصى، وما مصير الصومال 
وجنوب السودان والعراق وأفغانستان وأين 
ما نُزع من بالد املسلمني، وما الذي أسقط 
اخلالفة اإلسالمية؟ أليس منه كثرة القباب 
ومشايخها،  الطرق  وتعدد  األضرحة،  فوق 
واملجذوبني؟  ال���دراوي���ش  خ��ل��ف  وال��ه��رول��ة 
فكيف يُجمع لنا بني ذلك، وبني النصر على 
فيا  العاملني؟  في  والتمكني  والعزة  األع��داء 
أصحاب األضرحة اتقوا الله في توحيد الله 
فال معبود بحق إال الله تعالى: }وأن املساجد 
لله؛ فال تدعوا مع الله أحدا{ )اجلن: 18(؛ 
الله فال طريقة  اتقوا  الطرق  ويا أصحاب 
إال طريقة محمد رسول الله ] وما عداها 
هو الضالل املبني، يقول الله تعالى: }وأن 
تتبعوا  وال  فاتبعوه  مستقيما  هذا صراطي 

وقفات فقهية )احللقة األخيرة(

يقول الله تعالى: }يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم{ )محمد: 7(.

ذلك،  والى  وملن  ودينه،  ولرسوله  لله  املواالة  هي  هنا  النصرة  أوال: 
الله تعالى:  مبعرفة احلق واإلميان به وقوله والعمل مبقتضاه، يقول 
}لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من 
ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز{ )احلديد: 25( ويقول الله 
تعالى: }ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز{ )احلج: 40( أي 
إمنا املراد من نصرة الله نصرة دينه، وعن أبي داود، قال رسول الله ]: 
»وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه، وينتهك 

فيه من حرمته، إال نصره الله في موضع يحب فيه نصرته«.

التعريف بنصرة اهلل تعالى 
ورسوله ] 

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

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون{ )األنعام: 153( فهل أنتم 

منتهون؟
خامسا: ال ينبغي ملؤمن أو مؤمنة أن يحقر 
نفسه، في نصرة الله ولو لم ينصره الناس؛ 
فإلن الله معه وله نصيب من قوله تعالى: 
أخرجه  إذ  الله  نصره  فقد  تنصروه  }إال 
الذين كفروا ثاني اثنني إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه ال حتزن إن الله معنا فأنزل 
تروها  لم  بجنود  وأي��ده  عليه  سكينته  الله 
وكلمة  السفلى  ك��ف��روا  ال��ذي��ن  كلمة  وج��ع��ل 
الله هي العليا والله عزيز حكيم{ )التوبة: 
40(، فنصرة الرسول ] هي نصرة لدينه 
الذي جاء به، فإذا قام بذلك املؤمن كما أمر 
الله فالله مع ما جاء به، الرسول ومع ذلك 
يقول  ال��رس��ول ]  وف��ي نصرة  ب��ه.  القائم 
ينصره  لن  أن  يظن  ك��ان  }م��ن  تعالى:  الله 
الله في الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده 

ما يغيظ{ )احلج: 15(.
الله  وصية  من  أن  ن��درك  لعلنا  اخلالصة: 
حقيقة   [ محمد  وحبيبه  لنبيه  ت��ع��ال��ى 
النصرة، يقول الله تعالى: }وأن أقم وجهك 

للدين حنيفا وال تكونن من املشركني وال تدع 
ينفعك وال يضرك فإن  الله ما ال  من دون 
وإن ميسسك  الظاملني  إذا من  فإنك  فعلت 
الله بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك 
بخير فال راد لفضله يصيب به من يشاء من 
الناس  يأيها  الرحيم قل  الغفور  عباده وهو 
ق��د ج��اءك��م احل���ق م��ن رب��ك��م ف��م��ن اهتدى 
لنفسه ومن ضل فإمنا يضل  يهتدي  فإمنا 
عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى 
ال��ل��ه وه��و خير  إل��ي��ك واص��ب��ر حتى يحكم 
نحن  فهل   )109-105 )يونس  احلاكمني{ 
ملتزمون؟ يقول الله تعالى: }تلك آيات الله 
الله  بعد  فبأي حديث  باحلق  نتلوها عليك 

وآياته يؤمنون{ )اجلاثية: 6(، والله أعلم.

التعريف بالفرار إلى الله تعالى
ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }ف��ف��روا إل��ى ال��ل��ه إني 
لكم منه نذير مبني{ )ال��ذاري��ات: 51( في 
البخاري »ففروا إلى الله، أي: من الله إليه« 
إلى  الكفر  من  بالتوبة:  ذلك  ويكون  انتهى. 
ومن  الطاعة،  إل��ى  املعصية  وم��ن  اإلمي���ان، 
الغفلة إلى الذكر، ومن اإلسراف إلى الزهد 
مبجاهدة النفس، وأعظمها من الشرك إلى 
الباطل  من  الرجوع  هي  فالتوبة  التوحيد؛ 

إلى احلق، وللتوضيح:
أوال: إن الله يغفر الذنوب جميعا: }قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 

إنه هو الغفور الرحيم{ )الزمر: 53(.
يظلم  أو  س��وءا  يعمل  تعالى: }وم��ن  ويقول 
غفورا  ال��ل��ه  ي��ج��د  ال��ل��ه  يستغفر  ث��م  نفسه 
الله  وي���أم���ر   )110 )ال���ن���س���اء:  رح���ي���م���ا{ 
تعالى:  الله  يقول  إليه،  ويدعو  باالستغفار 
}وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ميتعكم 
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 
عليكم  أخاف  فإني  تولوا  وإن  فضل فضله 
ع��ذاب يوم كبير{ )ه��ود: 3(. وما من نبي 
فآدم  إليه،  والتوبة  باالستغفار  ربه  دعا  إال 
ظلمنا  رب��ن��ا  ال��س��الم}ق��اال  عليهما  وزوج���ه 

لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا 
من اخلاسرين{ )األعراف: 23(، ونوح عليه 
وملن  ولوالدي  لي  اغفر  قال: }رب  السالم 
واملؤمنات{  وللمؤمنني  مؤمنا  بيتي  دخ��ل 
)نوح: 28(؛ ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام 
املتقني محمد ] يستغفر في جميع األحوال 
ففي البخاري )5948(: »والله إني ألستغفر 
الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعني مرة«.

عظيمة  ف��وائ��د  واالستغفار  وللتوبة  ثانيا: 
في الدنيا واآلخ��رة، يغفر الله بها الذنوب، 
ول��ل��ك��ف��ار ك��ف��ره��م: }ق���ل ل��ل��ذي��ن ك��ف��روا إن 
يعودوا  وإن  سلف  قد  ما  لهم  يغفر  ينتهوا 
فقد مضت سنة األول��ني{ )األن��ف��ال: 38(، 
وبالتوبة يغفر الله الشرك وعظائم الذنوب 
من  }إال  حسنات:  السيئات  الله  يبدل  بل 
ت���اب وآم���ن وع��م��ل ع��م��ال ص��احل��ا فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيما{ )الفرقان: 70( والبن ماجه وغيره 
ومنها  له«  ذنب  كمن ال  الذنب  من  »التائب 
ربكم  استغفروا  }فقلت  تعالى:  الله  ق��ول 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
جنات  لكم  ويجعل  وبنني  بأموال  وميددكم 
وقوله  )ن��وح: 12-10(  أنهارا{  لكم  ويجعل 
تتولوا  إلى قوتكم وال  تعالى: }ويزدكم قوة 

مجرمني{ )هود: 52(.
رحمهم  العلماء  قال  شروط،  وللتوبة  ثالثا: 
الذنوب، باإلخالص  التوبة واجبة من  الله: 
لله عز وجل، ووقتها، قبل الغرغرة، فما كان 
بني العبد وربه تعالى فشروطها ثالثة: 1- 
والعزم  عليها 3-  والندم  عنها 2-  اإلق��الع 
لم  أح��ده��ا  فقد  ف��إن  أب���دا،  إليها  يعود  أال 
آدمي،  بحق  تتعلق  كانت  وإن  توبته.  تصح 
الثالثة، رابعة وهي: أن يبرأ من  فمع هذه 
حق صاحبها، فاملال أو نحوه يرده إليه، وحد 
أو يطلب عفوه،  منه،  القذف ونحوه ميكنه 
والغيبة يستحله منها، فترد املظالم وتتدارك 
في عالم الدنيا ما أمكن، يقول الله تعالى: 
}وإني لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثم 

اهتدى{ )طه: 82( والله أعلم.
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متفرقات

وفيه أيضا: الشيخ حاي احلاي
حافظ  ال�����رازي،  ��ان  ح��يَّ ب��ن  حميد  ب��ن  محمد 

ضعيف التقريب )رقم 5871( ص839.
واحلديث أخرجه الدارقطني )3/228/1(.

وله طريق آخر ال يقويه أخرجه ابن حبان في 
)امل��ج��روح��ن( م��ن ط��ري��ق ن��اف��ع أب��ي ه��رم��ز عن 
عطاء عن ابن عباس قال: حجم رسوَل الله ] 
غالٌم لبعض قريش، فلما فرغ من حجامته، أخذ 
الدم فذهب به إلى ما وراء احلائط فنظر ميينا 
ى دمه حتى فرغ،  وشماال، فلما لم ير أحدا حتسَّ
ثم أقبل فنظر رسول الله ] في وجهه، فقال: 
»ويحك ما صنعت بالدم؟« قال: َغيَّبتُُه من وراء 
الله،  يا رس��ول  َغيَّبتُُه؟ قال  »أي��ن  ق��ال:  احلائط 
فهو  األرض،  أُه��رق��ه في  أن  دم��ك  نفسُت على 
في بطني قال: »اذهْب، قد أحرزت نفسك من 

النار«.
أبوهرمز  أو  هرمز  بن  نافع  مب��رة،  واٍه  إس��ن��اده 
أب��وح��امت: متروك ذاهب  وق��ال  اب��ن معن  كذبه 

احلديث.
وقال النسائي: ليس بثقة. انظر ميزان االعتدال 

رقم )9007( )8/7، 9(
لنافع  تعالى  الله  رحمه  الذهبي  احلافظ  وذكر 

في امليزان )8/7، 9( روايات ساقطة.
احلافظ  الفضل  أب��و  ه��ذا  احلديث  أورد  قلت: 
ابن حجر رحمه الله تعالى في املطالب العالية 
بزوائد املسانيد الثمانية )575/15( )رقم3821( 

و)رقم 8223(.
وعزاه محقق هذا املجلد )15( محمد بن ظافر 
ابي  إل��ى  خيرا  الله  ج��زاه  الشهري  عبدالله  بن 

نعيم في احللية )330/1(.
اللسان  انظر  ضعيف.  أبوعاصم  سعد  وق��ال: 

)21/3(، وكيسان لم أجد له ترجمة.
من    )42/9( تاريخه  في  عساكر  اب��ن  وأخرجه 
به  سعد،  ع��ن  امل��ب��ارك  ب��ن  عبدالرحمن  طريق 

بنحوه.

ت��اري��خ دم��ش��ق )233/20(  ف��ي  واب����ن ع��س��اك��ر 
ابن  ج���زء  ف��ي  ك��م��ا  وال��غ��ط��ري��ف��ي   .)168/28(

الغطريف )رقم 65(.
الذهبي  أورده  أبوعاصم،  زي��اد  بن  سعد  وفيه 
الله في امليزان )3111( )177/3( ونقل  رحمه 
والتعديل )38/4(: ليس  أبي حامت اجلرح  قول 

باملتن.
قلت: وله طريق آخر لكنه ال يفرح به، أخرجه 
ال��ط��ب��ران��ي ف��ي امل��ع��ج��م ال��ك��ب��ي��ر )رق����م 6434( 
فديك  أب��ي  ب��ن  إسماعيل  طريق  م��ن   ،)81/7(
بُ��َريْ��ُه بن عمر بن سفينة مولى رس��ول الله  عن 
] عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله 
] ف��ق��ال: خ��ذ ه��ذا ال��دم فادفنه م��ن الدواب 
والطير والناس، فتغيَّبُت فشربته ثم ذكرت ذلك 

فضحك.
قلت: وإسناده تالف.

لو جدد بَُريُْه بن عمر بن سفينة مولى رسول الله 
] عن أبيه عن جده. واسمه إبراهيم فخفِّف، 

قال البخاري: إسناده مجهول.
وقال ابن َعدي: أحاديثه ال يتابع عليها الثقات 

انظر امليزان )رقم 1159( )14/2، 15(.
وقال ابن حبان:

أبيه  ال��رواي��ات، وي��روي عن  الثقات في  يخالف 
األث��ب��ات؛ فال يحل  رواي��ة  يُتابع عليه من  ما ال 

االحتجاج بخبره بحال.
قلت: وله طريق آخر يزيده ضعفا!!

فيه علي بن مجاهد بن مسلم القاصي الكابلي 
أحمد أضعف  ف��ي شيوخ  وليس  م��ت��روك،  وه��و 

منه. التقريب )رقم 2824( ص704.

يخفى  أنه  ظننُْت  مكان  أخفى  في  ق��ال: جعلته 
على الناس، قال: »لعلك شربْتَُه؟« قال: نعم قال: 
»ولم شربت الدم! ويل للناس منك وويل لك من 

الناس«.
أن  فيرون  إسماعيل:  بن  موسى  أبوسلمة  ق��ال 
القوة التي كانت في ابن الزبير من قوة دم النبي 

.[
أخ��رج��ه احل��اك��م )638/3(  إس���ن���اده ض��ع��ي��ف: 

وسكت عنه احلاكم والذهبي.
وأبو نعيم في حلية األولياء )330/1(.
والبيهقي في السنن الكبرى )67/7(.

والضياء املقدسي في املختارة )رقم 266 و267( 
.)309 - 308 - 307/9(

 )2436 )رق��م  األستار(  )كشف  البزار  وأخرجه 
.)145/3(

وابن أبي عاصم في اآلحاد واملثاني رقم )578( 
.)414/1(

هنيد بن القاسم بن عبدالرحمن بن ماعز:
ذك���ر ال��ب��خ��اري ف��ي ال��ت��اري��خ ال��ك��ب��ي��ر )2892( 
)249/8( وسكت عنه فلم يذكر فيه جرحا وال 
تعديال، وسكت عنه أيضا ابن أبي حامت، كما في 
اجلرح والتعديل )509( )121/9( فلم يذكر فيه 

جرحا وال تعديال.
وهنيد هذا لم يرو عنه إال موسى بن إسماعيل.

أما ابن حبان فقد ذكره في »الثقات« )515/5( 
والهيثي قد توسع وتساهل وقال عنه: ثقة! )كما 

في مجمع الزوائد )270/8(.
وله طريق آخر ضعيف عند أبي نعيم في احللية 

)330/1(

أباه:  أن  الزبير  بن  عبدالله  بن  عامر  سمعت  القاسم:  بن  ُهنيد  قال 
حدثه: أنه أتى النبي ] وهو يحتجم، فلما فرغ قال: »يا عبدالله؛ 
َبَرَز عن النبي ]  اذهب بهذا الدم فأهرْقُه حيث ال يراه أحد« فلما 

َعَمَد إلى الدم َفَشربُه فقال: يا عبدالله ما صنعت؟

التبصرة في ذكر أحاديث ضعيفة مشتهرة )2(
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ه��ذه احمل���اوالت، وأه��ل العلم وال��دع��اة لن 
يسكتوا لو متت االستجابة لها.

العسكري«  املجلس  »شرعية  أن:  ون��ؤك��د 
االستفتاء  في  الشعب  مبوافقة  ثبتت  إمنا 
وبالتالي  العمل حتت قيادته؛  برنامج  على 
فاملجلس ملزم دستورًيّا وقانونًيّا بإمتام ما 
تغييره ملصلحة  وليس  الشعب،  عليه  وافق 
»حفنة عاجزة« تدعي ما ليس لها، وتريد 

فرض وصايتها على األمة!
القلة  ه��ذه  ملطالب  االستجابة  ف��ي  ون��رى 
نتيجة االستفتاء نقًضا للشرعية  مبخالفة 
ثَمّ  وِمن  العسكري،  املجلس  اكتسبها  التي 
احلكومة املعينة، ودفًعا للبالد إلى الفوضى، 
واالقتصاد إلى االنهيار، وهذا كله يتناقض 
مع مسؤولية املجلس العسكري واحلكومة 

في حفظ البالد وأمنها ومصلحتها.
وإذا ك��ن��ا ق��د ط��ال��ب��ن��ا ب��ع��دم اخل����روج في 
بتطبيق  للمطالبة   2011/7/1 مظاهرة 
وتأجيل  حق-  -وه��ي  اإلسالمية  الشريعة 
ذلك؛ فكيف نقر مظاهرة القوى الليبرالية 

والعلمانية للقفز على إرادة األمة؟!
فنطالب جميع املواطنن بعدم املشاركة في 
 ،2011/7/8 يوم  املشبوهة  املظاهرة  هذه 
احل��ك��وم��ة مب��راج��ع��ة تصريحات  ون��ط��ال��ب 
في  األم����ة  إلرادة  امل��خ��اِل��ف��ة  م��س��ؤول��ي��ه��ا 

االستفتاء.
ونطالب املجلس العسكري بعدم االستجابة 
نهائًيّا لهذه املطالب، واالستمرار في خطة 
العمل التي أقرها الشعب، وحتمل مسؤوليته 

في حفظ أمن البالد واستقرارها.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ال اعتبار لها دستورًيّا بعد االستفتاء.
وليس ِم��ن ح��ق أي إن��س��ان »االل��ت��ف��اف« أو 

»القفز« على إرادة األمة!
ونتعجب من التناقض العجيب بن االدعاء 
ب���أن م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة ال ت��ت��ح��م��ل إج���راء 
باالعتصام  ال��ت��ه��دي��د  وب���ن  االن��ت��خ��اب��ات 
حركة  يشل  ال��ذي  »التحرير«؛  في  املفتوح 
العمل  بتعطيل  اقتصادها  ويدمر  البالد، 

واإلنتاج!
االستجابة  ِمن  حتذر  السلفية«  و«ال��دع��وة 
امل��ط��ال��ب؛ ألن��ه��ا م��خ��اِل��ف��ة مخالفة  ل��ه��ذه 
صريحة إلرادة األمة، وتؤكد أن االستجابة 
لها معناها: »تعريض البالد خلطر الفوضى 
املصري  ال��ش��ع��ب  ج��م��وع  ألن  وال����دم����ار«؛ 
تعلم  والتي  الشريعة،  مبرجعية  املتمسكة 
أن كل هذه احملاوالت لكتابة الدستور أوالً 
إرادة األمة  ِقَبل نخبة غير معِبّرة عن  ِمن 
يُفرض  ليبرالي  علماني  دستور  لصياغة 
على الشعب.. هذه اجلموع لن تسكت عن 

هذه  ب��ش��دة  تستنكر  السلفية«  و«ال��دع��وة 
باملظاهرات  املطالب  وه��ذه  التصريحات 
املسماة: ب�«املليونية«، وتستنكر بصورة أشد 
لم  إذا  بالتحرير«؛  »االعتصام  إلى  الدعوة 
التي  للمطالب  العسكري  املجلس  يستجب 

ادعت أنها مطالب الشعب!
مع أن الشعب قد قال كلمته في االستفتاء، 
السياسي  ال��ع��م��ل  خ���ط���وات  ح���دد  ال����ذي 
»االنتخابات  وه��ي:  فيها،  السير  ال��واج��ب 
ثم  وال��ش��ورى«،  الشعب  ملجلسي  البرملانية 
تكوين هيئة تأسيسية منتخبة ِمن األعضاء 

املنتخبن من املجلسن لكتابة الدستور.
أنه ليس من حق أحد أن يدعي  وال شك 
واجلماهير  الشعب  ع��ن  نيابة  يتكلم  أن��ه 
حتى لو بلغت املظاهرات أكثر ِمن مليون؛ 
فإن الشعب املصري 85 مليوًنا، بل يزيد، 
وهو لم يعط هذه القوى السياسية وال حتى 
تفويًضا  املعن  نائبه  وال  ال����وزراء   رئيس 
املزعومة  التوقيع  باسمه، وحمالت  للكالم 

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد: فقد طالعتنا 
الصحف واملواقع اإللكترونية بتصريحات منسوبة إلى بعض املسؤولن 
حول مسألة: »تأجيل االنتخابات وكتابة الدستور أواًل« بأن االجتاه 
القوى  بعض  مطالبة  مع  ذلك  وتزامن  املرجح،  هو  أواًل  الدستور  نحو 
السياسية من خالل حملة إعالنية منظمة بتكوين هيئة تأسيسية 
السياسية  التيارات  كل  ِمن  ممثلن  تضم  الشعب  ِمن  منتخبة  غير 
ثَمّ  وِمن  الدستور،  لكتابة  أعضاءها  يحدد  َمن  ندري  ال  والفكرية.. 
ميزانية  تتحملها  ال  تكلفتها  أن  بزعم  البرملانية  االنتخابات  تأجيل 
الدولة، وأنها ستتقدم للحكومة بهذا الطلب، ثم للمجلس العسكري، 
فإنها  الشعب؛  مطالب  سمتها  التي  ملطالبها  االستجابة  تتم  لم  فإن 
تدعو إلى مظاهرة مليونية في »التحرير« يوم 2011/7/8، واعتصام 

مفتوح في »امليدان«.

بيان من الدعوة السلفية في مصر حول 
قضية »الدستور« أم »االنتخابات« أواًل؟ 
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عقيدة امل�سلم

في  املرء  به  يدخل  ما  أول  وهو  والسالم، 
اإلسالم وآخر ما يخرج به من الدنيا هو أول 

واجب وآخر واجب.
في  حياته   [ محمد  نبينا  أمضى  ولقد 
أعداءه من  العقيدة وجاهد  إلى هذه  الدعوة 
أجلها؛ قال ]: »أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول 

الله...« رواه الشيخان.

بالدعوة  يبدؤوا  أن  وأمرهم  رسله  أرسل  بل 
قصة  في  كما  شيء،  كل  قبل  العقيدة  إلى 
اليمن:  إلى  بعثه  عندما   ] جبل  بن  معاذ 
أول  فليكن  كتاب  أهل  قوماً  تأتي  إنك  »قال 
هم  فإن  وحده  الله  عبادة  إليه:  تدعوهم  ما 

أطاعوا لذلك....« أخرجه الشيخان. 
وإن من الصور الظاهرة في دعوة النبي ] 
إلى العقيدة حرصه على دعوة األطفال إليها 

لسان  على  تكررت  التي  نفسها  الكلمة  وهي 
عليهم   - وعيسى  وموسى  وشعيب  صالح 
قاعدة  أصبحت  حتى   - والسالم  الصالة 
ُسوٍل  َرّ ِمن  َقبِْلَك  ِمن  أَْرَسلْنَا  }َوَما  عامة: 
َفاْعبُُدوِن{  أَنَا  ِإاَلّ  ِإلََه  اَل  أَنَُّه  ِإلَيِْه  نُوِحي  ِإاَلّ 

)األنبياء: 25(.
 فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهم الصالة 

إلى  حاجتنا  فإن  بعد:  أما  أجمعن  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  وحده،  لله  احلمد 
العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة؛ ألنه ال سعادة للقلوب وال نعيم وال سرور إال بأن 
تعبد ربها وفاطرها تعالى. ولقد أرسل الله رسله جميعًا بالدعوة إلى التوحيد، قال تعالى: }َوَلَقْد َبَعْثَنا 
اُغوَت{ )النحل: 36(. ويقرر الله سبحانه وتعالى أيضًا هذه  ُسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوا الَطّ ٍة َرّ ِفي ُكِلّ ُأَمّ
احلقيقة ويؤكدها ويكررها في قصة كل رسول على وجه االنفراد: }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل 
ُقوَن{ )املؤمنون: 23(، }َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل َيا َقْوِم  ْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفاَل َتَتّ َه َما َلُكم ِمّ َيا َقْوِم اْعُبُدوا الَلّ

ُقوَن { )األعراف: 65(. ْن ِإَل�ٍه َغْيُرُه َأَفاَل َتَتّ اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم ِمّ

بقلم: الشيخ بندر بن محمد الرباح )�(

تعليم العقيدة
 منهج األنبياء والرسل 

)�( عضو الدعوة واإلرشاد بالقصيم
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بَِنيِه  ِإبَْراِهيُم  ِبَها  ى  }َوَوَصّ أبناءه:  بها  وصى 
يَن  الِدّ لَُكُم  اْصَطَفى  اللَّه  ِإَنّ  بَِنَيّ  يَا  َويَْعُقوُب 
ْسِلُموَن{ )البقرة: 132(.  َفاَل َتُوتَُنّ إاَلَّ َوأَنتُم ُمّ
من  له  البنه حتذيره  لقمان  وصايا  أول  وفي 
ِباللَِّه  تُْشِرْك  اَل  بُنََيّ  }يَا  تعالى:  قال  الشرك 
ْرَك لَُظلٌْم َعِظيٌم{ )لقمان: 13(. وهذا  ِإَنّ الِشّ
نبينا محمد ] يوصي ابن عباس رضي الله 
كلمات  أعلمك  إني  غالم  »يا  فيقول:  عنهما 
احفظ الله يحفظك احفظ الله جتده جتاهك 
وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 

بالله...« 
اقتداء  الصغار  بعقيدة  العناية  في  أن   -2
بالرسول ]، وال يخفى أن االقتداء به عبادة 
قال  للحكمة،  للتوفيق  وسبب  وجّل  عّز  لله 
السّنة  أّمر  »من  الزاهد:  إسماعيل  بن  سعيد 
ومن  باحلكمة،  نطق  وفعاًل  قوالً  نفسه  على 

أّمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة«.
3- تعليم العقيدة رأس العلوم وأساسها، فإذا 
وفق  قلبه  في  وغرست  العقيدة  الطفل  تعلم 
الدين  فروع  وسائر  فالعبادات  النبوي  املنهج 

تأتي بالتبع. 
تعليم  اآلباء  بعض  إهمال  من  نراه  ما   -4
أوالدهم أمور دينهم وأهمها أمر العقيدة بحجة 
أنهم مازالوا صغاراً فإذا كبروا لم يستطيعوا 
ابن  العالمة  ذلك  إلى  أشار  كما  تعليمهم، 
القيم رحمه الله حيث قال: »فمن أهمل تعليم 
غاية  أساء  فقد  وتركه سدى  ينفعه،  ما  ولده 
اإلساءة، وأكثر األوالد إمنا جاء فسادهم من 
فرائض  تعليمهم  وترك  وإهمالهم  اآلباء  قبل 
الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا 

بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً«)3(
وتنشئتهم  األطفال  بتعليم  االهتمام  أن   -5
حماية  سبب  هو  الصحيح  االعتقاد  على 
الزيغ والضالل ولذلك  الله من  بإذن  األمة 
الله(: هؤالء  ملا قال رجل لألعمش )رحمه 
هؤالء  اسكت!  قال:  حولك؟!  الغلمان 

يحفظون عليك أمر دينك.)4(
6- كثرة البرامج املوجهة لألطفال في وسائل 
التي  واملقروءة«  واملسموعة  »املرئية  اإلعالم 
فاسدة  عقائد  غرس  إلى  منها  كثير  يهدف 
في نفوس األطفال يقابل ذلك إهمال تعليمهم 
نفوسهم  تتأصل في  ولذلك  السليمة  العقيدة 

هذه العقائد الباطلة.

العقيدة  وتعليمه ]  قلوبهم  في  لها  وغرسه 
سار  وكذلك  ومناسب،  واضح  بأسلوب  لهم 
أصحابه رضي الله عنهم من بعده على هذا، 
والسيرة  السنة  كتب  من  عدداً  راجعت  وقد 
جداً  كثيرة  شواهد  فوجدت  أولية  مراجعة 
أهمية  في  منها  شيء  إلى  أشرت  لذلك 
بجرد  الله  شاء  إن  أقوم  سوف  املوضوع، 
فيها مما  ما  وأستخرج  الكتب  من هذه  عدد 
له عالقة بهذا املوضوع. بل ولقد اهتم النبي 
] بأمر العقيدة في مرحلة متقدمة جداً من 
مراحل الطفولة وهي مرحلة الوالدة، كما في 
حديث التأذين في أذن املولود، قال ابن القيم 

)رحمه الله( في بيان سر ذلك:
»وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع 
الرب  لكبرياء  املتضمنة  سمع اإلنسان كلماته 
وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في 
اإلسالم، فكان ذلك كالتلقني له شعار اإلسالم 
عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد 
عند خروجه منها.... وفيه معنى آخر وهو أن 
تكون دعوته إلى الله وإلى دينه اإلسالم وإلى 
عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت 
فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير 

الشيطان لها ونقله عنها« )1(.
ولذلك فمن الواجب على األمة جميعاً وعلى 
بجد  يسعوا  أن  واملعلمني  واألمهات  اآلباء 

في  خصوصاً  للناشئة  العقيدة  هذه  لتقريب 
الشبهات  فنت  فيه  كثرت  الذي  الزمان  هذا 
الضالل  دعاة  فيه  وكثر  الشهوات،  وفنت 
يجب  لذلك  ومناهجهم؛  أساليبهم  وتنوعت 
على املربني واملصلحني أن يغرسوا في قلوب 
الناشئة حب هذه العقيدة والثبات عليها في 
اآلتية  النقاط  خالل  من  ولعلي  أحوالهم  كل 
تعليم  ضرورة  يبني  مما  شيئاً  بإيجاز  أذكر 
لذلك  األمة  حاجة  وشدة  للناشئة  العقيدة 
 [ النبي  هدي  من  النماذج  بعض  سرد  مع 
الله عنهم فمما يبني أهمية  وأصحابه رضي 

هذا املوضوع:
1- إن االهتمام بتعليم العقيدة للناس ودعوتهم 
لها والسيما الصغار هو منهج األنبياء عليهم 
الصالة والسالم واملصلحني من بعدهم، ومن 
لولده  دعوته  في  نوح  عن  تعالى  قوله  ذلك 
وحتذيره من مصاحبة أهل الضالل: }يَا بُنََيّ 
)هود:   } الَْكاِفِريَن  َع  َمّ تَُكن  َوالَ  َعنَا  َمّ اْرَكب 
حني  إبراهيم  عن  تعالى  يقول  وكذلك   .)42

التوحيد مفتاح دعوة 
الرسل، وهو رأس 

العلوم وأساسها
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عقيدة امل�سلم

األطفال  عقائد  على  عظيم  خطر  وجود   -7
املنازل؛  في  املوجودات  اخلادمات  بعض  من 
من  األطفال  عند  ما  حملاربة  يسعني  حيث 
حتى  فاسدة؛  بعقائد  وتغذيتهم  سليمة  فطر 
تتأصل هذه العقائد في نفوس أولئك الناشئة 
في حال غياب الرقيب املدرك خلطورة ذلك 

األمر.
8 - ما أوصى به عدد من العلماء والباحثني 
وتعليمهم  الصغار  بأمر  االعتناء  وجوب  من 
املناسب  باألسلوب  عليها  والتركيز  العقيدة 

ومنهم على سبيل املثال:
حتفة  في  الله(  )رحمه  القيم  ابن  اإلمام  أ( 

املولود حيث قال عن األطفال:
إال  إله  ال  فليلقنوا  نطقهم  وقت  كان  »فإذا 
يقرع  ما  أول  وليكن  الله،  رسول  محمد  الله 
وأنه  وتوحيده  الله سبحانه  معرفة  مسامعهم 
ويسمع  إليهم  ينظر  عرشه  فوق  سبحانه 

كالمهم وهو معهم أينما كانوا« )5(.
رحمه   - الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلمام  ب- 
الصبيان  »تعليم  كتابه:  مقدمة  في   - الله 
نافعة.  رسالة  »فهذه  قال:  حيث  التوحيد« 
فيما يجب على اإلنسان أن يعلم الصبيان قبل 

تعلمهم القرآن« وغيرهم كثير)6(. 
للصغير  الصحيحة  العقيدة  تعليم  أن   -9
أفضل وأسهل في قبولها من تعليمه بعد ذلك 
ولم  عليها،  فطر  التي  للفطرة  موافقة  ألنها 
يصل إليها ما يدنسها من أفكار مخالفة، وألن 
التعليم في الصغر ليس كالتعليم في الكبر؛ إذ 
وقد  والصوارف  الشواغل  عنده  تكثر  الكبير 
قيل في احلكمة »التعليم في الصغر كالنقش 

في احلجر....«
عقيدة  على  النشء  بتربية  االهتمام  أن   -10
عصمته  في  عظيم  سبب  واضحة  صحيحة 
املستقبلية  واالنحرافات في حياته  الفنت  من 
عقيدة  على  نشأ  فيمن  لهذا  يشهد  والواقع 
االنحراف  مظاهر  من  بسالمته  سلفية 

»الشرك أو البدع أو الفنت«
الباحثني  من  كثير  عند  الواقع  اخللط   -11
في علوم التربية بل واخلطأ العظيم في هذا 
الباب حيث زعم بعضهم أن تعليم العقيدة ال 

يناسب عقول الصغار ومن ذلك:
قول )روسو( فيما نقل عنه أن الطفل ال يعلم 
ألن  عشرة؛  الثامنة  يبلغ  حتى  الله  عن  شيئاً 

الطفل كما زعم ال يدرك هذه املعاني في هذا 
العمر.)7(

لهؤالء  مصراعيه  على  مفتوحاً  الباب  وترك 
بنور  نظرياتهم  تستنر  لم  الذين  الباحثني 
النبوة وعقيدة اإلسالم يسهم في انتشار هذه 
في  النبوي  املنهج  بيان  فإن  وعليه  املبادئ، 
النظريات؛  تلك  مثل  يدحض  العقيدة  تعليم 
هدي  من  يسيرة  مناذج  أسوق  فسوف  ولذا 
تبني  عنهم  الله  رضي  وأصحابه   [ النبي 
للناشئة  العقيدة  بتعليم  اهتمامهم  كان  كيف 

في مراحل متقدمة من حياتهم.
العقيدة  تعليم  ضرورة  على  يدل  مما   -12
وألهل  اإلسالم  ألهل  املخالفني  أن  للناشئة 
في  العقائد  بغرس  يهتمون  خصوصاً  السنة 
قلوب أطفالهم، فاليهود مثاًل يهتمون اهتماماً 
ذكر  ولقد  عقائدهم  أطفالهم  بتعليم  بالغاً 
اإلمام ابن القيم -رحمه الله-عنهم أنهم كانوا 
كثيراً ما يسمون أوالدهم بـ )عمانويل( ومعنى 

هذه الكلمة إلهنا معنا.
أخيراً:

كان  كيف  تبني   [ النبي  هدي  من  مناذج   
كثيرة  مناذج  وهي  الناشئة  بعقيدة  اهتمامه 

منها على سبيل املثال:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان 
النبي ] يعوذ احلسن واحلسني ويقول: »إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحق، أعوذ 
وهامة  شيطان  كل  من  التامة،  الله  بكلمات 
ج3/ البخاري  صحيح  المة«  عني  كل  ومن 

ص1233. 
2- عن أبي هريرة [ قال أخذ احلسن بن 
علي رضي الله عنهما ترة من تر الصدقة 
فجعلها في فيه فقال النبي ]: »كخ، كخ، ثم 
قال أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة«. صحيح 
فتح  في  وانظرشرحه  ج2/ص542  البخاري 

الباري ج3/ص355. 
3- عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله 
] »ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه....« صحيح 

البخاري ج1/ص456. 
4- عن أبي موسى [ قال: »ولد لي غالم 
فحنكه  إبراهيم  فسماه   [ النبي  به  فأتيت 
وكان  إلي  ودفعه  بالبركة  له  ودعا  بتمرة 
ج5/ البخاري  موسى« صحيح  أبي  ولد  أكبر 

ص2081. 
»إذا  قال:  النبي ]  5- عن جابر [ عن 
فكفوا  الليل  جنح  كان  أو  الليل  استجنح 
فإذا  حينئذ  تنتشر  الشياطني  فإن  صبيانكم 
ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك 
ج3/ البخاري  صحيح  الله....«  اسم  واذكر 

ص1195.
6- عمر بن أبي سلمة [ قال: كنت غالماً 
في حجر رسول الله ] وكانت يدي تطيش 
»يا   :[ الله  رسول  لي  فقال  الصحفة،  في 
ج5/ البخاري  صحيح  الله...«  سم  غالم 

ص2056. 
7- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت 
خلف رسول الله ] يوما فقال: »يا غالم إني 
احفظ  يحفظك  الله  احفظ  كلمات  أعلمك 
الله  فاسأل  سألت  إذا  جتاهك  جتده  الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن األمة لو 
ينفعوك  لم  بشيء  ينفعوك  أن  على  اجتمعت 
ج4/ الترمذي  لك«  الله  كتبه  قد  بشيء  إال 

ص667. 
8- عن أبي رافع [ قال رأيت رسول الله 
]: »أذن في أّذن احلسن بن علي حني ولدته 
هذا  وقال  ج4/ص97  الترمذي  فاطمة...« 

حديث حسن صحيح.
9- عن احلسن بن علي رضي الله عنهما قال 
علمني رسول الله ] كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر: »اللهم اهدني... وقني شر ما قضيت، 
إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من 
أبي داود  وتعاليت« سنن  ربنا  تباركت  واليت. 
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ج2/ص63.
لي  قال  قال:  مالك [  بن  أنس  عن   -10
رسول الله ]: »يا بني إذا دخلت على أهلك 
بيتك«  أهل  وعلى  عليك  بركة  يكون  فسلم؛ 

الترمذي ج5/ص59. 
رسول  أوصاني  قال:   ] معاذ  عن   -  11
على  وأنفق   « قال:  كلمات،  بعشر   [ الله 
عيالك من طولك وال ترفع عنهم عصاك أدبا، 
وأخفهم في الله« مسند أحمد بن حنبل ج5/

ص238.
»خدمت  قال   ] مالك  بن  أنس  عن   -12
بأمر  أمرني  فما  سنني  عشر   [ النبي 
المني  فان  فالمني  ضيعته  أو  عنه  فتوانيت 
أحد من أهل بيته قال دعوه فلو قدر أو قال 
لو قضي أن يكون كان« مسند أحمد بن حنبل 

ج3/ص231.
قال  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن   -13
الله عّز وجّل على نبيه ]: }يََأيَُّها  أنزل  ملا 
نَاراً{  َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن 
على   [ الله  رسول  تالها    .)6 )التحرمي: 
فتى  فخر  يوم  قال  أو   - ليلة  ذات  أصحابه 
مغشيا عليه فوضع النبي ] يده على فؤاده 
فإذا هو يتحرك فقال: »يا فتى قل ال إله إال 
الله فقالها فبشره باجلنة...« املستدرك ج2/

ص382.
14- عن أنس بن مالك [ قال: كان غالم 
يهودي يخدم النبي ] فمرض الغالم، فأتاه 
النبي ] يعوده فقال: »يا غالم أسلم قل ال 
إله إال الله فجعل الغالم ينظر إلى أبيه فقال 

له أبوه قل ما يقول لك محمد ] فقال ال إله 
 [ الله  رسول  فقال  فمات  وأسلم  الله،  إال 
ألصحابه صلوا عليه وصلى عليه النبي ]» 

املستدرك ج4/ص323.
15- عن علي بن أبي طالب [ قال: شهدت 
رسول الله ] »حني صالح نصارى بني تغلب 
على أال ينّصروا األبناء، فإن فعلوا فال عهد 
لهم قال علي لو فرغت لقاتلتهم« مصنف عبد 

الرزاق ج6/ص50.
قال  قالت  عنها  الله  رضي  عائشة  عن   -16
رسول الله ]: »من ربى صغيرا حتى يقول ال 
الله« املعجم األوسط  الله لم يحاسبه  إله إال 

ج5/ص130.
17- عن علي [ قال: قال رسول الله ]: 
»أدبوا أوالدكم على ثالث خصال: حب نبيكم، 
في  ذكره  القرآن....«  وقراءة  بيته  أهل  وحب 

كنز العمال ج16/ص189.
18- عن ابن عمرو [ قال: قال رسول الله 
إال  إله  أوالدكم فعلموهم ال  »إذا أفصح   :[
الله، ثم ال تبالوا متى ماتوا« عمل اليوم والليلة 

البن السني ج1/ص373.
قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن   -19
قال رسول الله ]:  »افتحوا على صبيانكم 
أول كلمة ال إله إال الله، ولقنوهم عند املوت ال 

إله إال الله...« شعب اإلميان ج6/ص398. 
وأما هدي الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 

فكثير، ومنه على سبيل املثال: 
1- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب 
ينصر  نصرانياً  وال  يهودياً  يدع  ال  كان   ]
ولده وال يّهوده في ملك العرب. مصنف عبد 

الرزاق ج6/ص48.
عمر  على  قدم  قال  التغلبي  كردوس  عن   -2
قد  إنه  عمر  له  فقال  تغلب،  من  رجل   ]
كان لكم نصيب في اجلاهلية فخذوا نصيبكم 
من اإلسالم، فصاحله على أن أضعف عليهم 

عبد  مصنف  األبناء.  ينّصروا  وال  اجلزية 
الرزاق ج6/ص50

موضع  قال:   ] عامر  بن  عقبة  عن   -3
والطفل شرك. مصنف  اإلنسان  من  التميمة 

ابن أبي شيبة ج5/ص35
فتيانا  كنا  قال   ] البجلي  جندب  عن   -4
قبل  اإلميان  فتعلمنا   [ نبينا  مع  حزاورة 
فازددنا  القرآن  تعلمنا  ثم  القرآن،  نتعلم  أن 
قبل  القرآن  تََعلَّمون  اليوم  وإنكم  إميانا،  به 

اإلميان. شعب اإلميان ج1/ص76
5- وهذه أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك 
أنس  وكان  أسلمت  أجمعني  عنهم  الله  رضي 
صغيراً لم يفطم بعد، فجعلت تلقن أنساً: قل: 
الله،  إله إال  الله، قل: أشهد أن ال  إله إال  ال 
ابني،  أبوه: ال تفسدي علي  لها  ففعل فيقول 
النبالء  أعالم  سير  أفسده.  ال  إني  فتقول: 

305/2
أسأل  جداً،  كثيرة  وهي  األمثلة  بعض  هذه 
الله أن ييسر لي إتام جمعها وأن ينفع بهذا 

املوضوع، وأن يرد األمة إليه رداً جمياًل. 

الهوامش
)1( حتفة املودود ص31.

)2( كتاب اجلامع للخطيب البغدادي.
)3( حتفة املودود ص22.

)4( الكفاية في علم الرواية ص115.
)5( حتفة املودود ص231.

)6( من أمثال:
اللطيف في  العزيز آل عبد  الدكتور عبد   )1( 

كتاب له بعنوان مقرر التوحيد.
تكميلية  رسالة  في  باحارث  حسن  عدنان   )2(
املسلم  األب  »مسؤولية  بعنوان  املاجستير  لنيل 

في تربية الولد في مرحلة الطفولة«.
مركز  وكيلة   - العساف  وفاء  الدكتورة   )3(
ووفاء  اإلمام  جامعة  في  الطالبات  دراسات 
طيبة - محاضرة بقسم علم النفس كلية التربية 
جامعة امللك سعود في حوار نشر في موقع لها 
أون الين بعنوان: »كيف نغرس العقيدة الصحيحة 

في نفوس األطفال«.
مجلة  في  نشر  مقال  في  درويش  خولة   )4(  
البيان - العدد 31 ص 86 محرم 1411هـ حتت 

عنوان: »تثل العقائد في الطفولة«.
)7( التربية عبر التاريخ ص 392.

تكاثر وتزايد البرامج 
املوجهة ألطفال املسلمن 
من خالل وسائل اإلعالم 
يهدف إلى غرس عقائد 

فاسدة في نفوسهم
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عّلم ابنك املشاركة الفعالة واالستقاللية واالعتماد على النفس، واغرس 
فيه حب الطموح ملستقبل أفضل.

وعندما يخطئ ابنك تدخل في الوقت املناسب ووضح له الصواب واخلطأ، 
علم ابنك احترام الرأي والرأي اآلخر وملكية اآلخرين وأن احلق أحق أن 

يتبع، فكيف نربي أبناءنا على احلياة اإليجابية?

)�(  مــتخصصة فى مجال إدارة مرحلة  
رياض األطفال.

نصائح لآلباء واألمهات 
أثناء عملية التربية

- ع��ش م��ع أب��ن��ائ��ك مب��ب��دأ ال���ش���ورى؛ فما 
أنت  جتني  الصغر  في  أبنائك  فى  تزرعه 

ثماره في الكبر.
- اغ���رس ف��ى اب��ن��ك ع���ادة ح��ب مالزمتك 

ومصاحبتك. 
- كن رحيما بأبنائك يكونوا أكثر رحمة بك. 
- ال حتاول جعل أبنائك نسخة مقلدة منك 

فكل إنسان له شخصيته.
- انتِق كلماتك أثناء احلوار مع أبنائك.

- اغرس في أبنائك حب صلة الرحم وعلمهم 
االستقاللية واالعتماد على النفس. 

ذل��ك عن  يغنيهم  أبنائك  م��ع  ك��رمي��اً  ك��ن   -
الدنيا وما فيها.

- اغرس في أبنائك عادة الطموح ملستقبل 
أفضل.

نماذج من عملية التربية 
اإليجابية لألبناء

>أثناء المذاكرة:
ويفتح  نفسه  ع��ل��ى  يعتمد  اب��ن��ك  ات���رك   -

وعلى كل من األب واألم التصرف بإيجابية 
فى كل املواقف؛ ألن األبناء يلتقطون أسلوب 
فانتبهوا  بعد؛  فيما  وميارسونه  التصرف 

أيها األباء واألمهات.

> مبدأ الثواب والعقاب:
- تصرف صحيح = هدية – نزهة – كلمة 

طيبة – تصفيق – قبلة.
حرمان من   – =  خصام  - تصرف خطأ 

نزهة – نظرة عتاب – لوم.
الصحيح  ال��ت��ص��رف  ب��ن  الطفل  ي��رب��ط   -
والعقاب   اخلطأ  التصرف  وب��ن  واملكافأة 
القوية  )ال��ع��الق��ة  ف��ى وج����ود  وخ��ص��وص��اً 

واحلب املتبادل (بن األب واألم واألبناء.
- حافظوا على عالقتكم قوية بأبنائكم:
- حنان.. حب.. رحمة.. حزم.. تفاهم.

> كيف نبرمج أوالدنا؟
> التكرار: »مروا أوالدكم بالصالة لسبع، 
واضربوهم عليها لعشر« وقد حدد العلماء 
عدد مرات تكرار األمر فى الصالة من 7 
سنوات إلى 10 سنوات بأكثر من 5000 

مرة.
يتذكر  الطفل  أن  األب��ح��اث  أثبتت  وق��د 
فقط 10% من الشيء اذا تكرر أمامه مرة 
واح��دة، وأن��ه يتذكر 90% من الشيء اذا 

تكرر أكثر من 5 مرات أمامه.

>القدوة
- األب قدوة ألبنائه الصبيان واألم قدوة 

ألبنائها البنات.

كيف نربى أبناءنا على 

الحياة اإليجابية؟
املستشارة التربوية: د.ميادة عبد الفتاح إبراهيم )�(
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األفضل منه يؤثر سلبياً عليه لكن البد 
أن نشجعه ليطور نفسه

>كل طفل له قدرات
واألم  األب  ب��ن  التربية  أس��ل��وب  تباين 
)هو يسمح.. هي ال تسمح( هذا يجعل 
ويخلق  امل��ب��ادئ  في  تشتتا  الطفل  ل��دى 

لديه تذبذبا في السلوك.
ات��ف��اق ال��وال��دي��ن ع��ل��ى أس��ل��وب واحد 

للتربية
ال��ت��ع��ام��ل م���ع االب�����ن وك���أن���ه ي��ع��ل��م كل 
األمور  كل  وي��درك  السليمة  التصرفات 
الصحيحة ونردد أنه يعرف كل شيء... 
ي��ع��رف ه��ل علمته ؟ هل  أي��ن  م��ن  لكن 

ربيته؟ 

>أنت من تعلمه
بآدميته  وأشعره  بالنفس  الثقة  أعطه  
»أن��ت غلط  ل��ه:  تقل  وقيمته، ال  وكيانه 
أو أنت وحش« لكن قل له: »أنت إنسان 
تصرف  تتصرف  إزاى  ...)ط��ب  ممتاز 

غلط زى ده(

>ساعد ابنك على بناء 
الثقة

ال��ط��ف��ل أوام������ر م��س��ت��م��رة )اف���ع���ل وال 
تفعل( ولكن أصدر األوامر على حسب 
ثم علق  أوالً،  يتصرف  واترك  املواقف، 

على هذا التصرف.

>)أنت من تربي( 
- عدم إيجاد طرق متعددة أمام الطفل 
طرقا  أم��ام��ه  فافتح  ال��ذات��ي��ة   للتنمية 
قصص- مجالت  ق���راءة –  ج��دي��دة  ) 
– كومبيوتر – جلسات دينية – أنشطة 

ثقافية – رياضة(.

> أثناء الزيارات:
والصغار  الكبار  على  يسلم  أن  ابنك  علم 
لتعليماتك  ويستجيب  الناس  مع  ويتواصل 
الثواب  خ�����الل  م����ن  ذل�����ك  ع���ل���ى  وح����ف����زه 

والعقاب.
في  ماهرا  وك��ن  بالسؤال،  البنك  اسمح   -
تزد  قلبه  إلى  يناقش، وصل  ودع��ه  اإلقناع 

رصيد احلب لديه.
وب��ال��س��ؤال ع��ن أصحابه  ب��اب��ن��ك  اه��ت��م   -

ومهاراته . 
بفكرة  دائماً  معه  واب��دأ  دينه  ابنك  علم   -
ال��ص��الة ع��ل��ى أن��ه��ا أم���ر ق��د ف��رض��ه الله 
أحدهما  لرجلن  قصة  ل��ه  واذك���ر  علينا، 
الله سبحانه وتعالى  بالصالة فأثابه  التزم 
على ذلك - ثم تذكر كل ما يحبه الطفل- 
الله  وعاقبه  بها  يلتزم  ل��م  اآلخ��ر  وال��رج��ل 
الطفل  يكرهه  ما  كل  وتذكر   – ذل��ك  على 

وما يخافه -.. وهكذا.
الثواب  ل��ه  وض��ح  اب��ن��ك  يخطئ  عندما   -
كل  على  املترتبة  النتائج  واش��رح  واخلطأ، 
تصرف، وهذه أفضل طريقة ليحكم الطفل 

بنفسه على تصرفاته.
ابنك  لتعلم  املناسب  ال��وق��ت  ف��ي  تدخل   -
له  التصرف خطأ، ووج��ه كالمك  ه��ذا  أن 
راض عن تصرفه  أنك غير  وأعلمه  بحزم 
يتصرف  أن  األفضل  وأن  اآلتية  لألسباب 

هكذا...
امل��ش��ارك��ة وال��ع��ط��اء وتبادل  اب��ن��ك  - ع��ل��م 
التعاون  وأن  أخواته،  وبن  بينه  األغ��راض 
م��ن أف��ض��ل ص��ور م��راع��اة ش��ع��ور اآلخرين 

واستمرار العالقات.

>ابِن ابنك وطوره 
ليكّون ذاته

عقد مقارنات بن الطفل وغيره من األطفال 

ويؤديها  بواجباته  ويهتم  مب��ف��رده  حقيبته 
غداً  يعاقب  اتركه  يهتم  لم  وإذا  بنفسه،  

باملدرسة.

> أثناء الطعام:
وقت  ل��ب��دء  األوالد  ونبهي  امل��ائ��دة  ج��ه��زي 
الطعام، ومن لم يستجب فعليه تناول طعامه 
بارداً فيما بعد، وعلى اجلميع مساعدة األم 

فى رفع الطعام والتنظيف بعده.

>أثناء شجار األبناء:
والرأي  ال��رأي  احترام  أبنائنا  تعليم  علينا 
اآلخ����ر واح����ت����رام م��ل��ك��ي��ة اآلخ�����ر، ودورن����ا 
وتعليم  بحكمة  وال��ت��ص��رف  لهم  االس��ت��م��اع 

الطفل أن احلق أحق أن يتبع.

> أثناء الشراء من 
السوق:

احترم رأي أبنك واسأله: أي السلع أفضل 
من حيث السعر ومدى حاجتنا إليها؟ واتركه 

يذهب ل�)لكاشير ( ليدفع بنفسه.
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فل�سطني املحتلة

القدمية، وغيرها من املواقع التي يصل عددها 
إلى 24 موقعاً . 

مواقع  في  التهويدية  الفعاليات  تلك  وتوزعت 
عدة داخل البلدة القدمية بالقدس ومحيطها، 
والسيما أسوارها القدمية، وفي مواقع قريبة 
ومقابلة للمسجد األقصى املبارك، خاصة في 
منطقة قصور اخلالفة األموية جنوب املسجد 
األقصى، وقد سبق انطالق املهرجان استعدادات 
واسعة، ترافقت مع حملة من املضايقات على 
سير حياة املقدسيني، وسيستمر املهرجان الى 

تاريخ 2011/6/22م.
ومحتوياتها  ال��ع��روض  ه���ذه  ك��ل  أن  وحقيقة 

أوقاف إسالمية تعد جزءاً ال يتجزأ من املسجد 
األقصى املبارك.  

ل��ل��ق��ص��ور األم���وي���ة فعالية  ال��ت��ه��وي��د  وراف���ق���ت 
2011م«  القدس  أض��واء  »مهرجان  أسموها: 
وموسيقياً  وضوئياً  فنياً  عرضاً  يتضمن  الذي 
في مواقع عدة منها باب العامود، باب اخلليل، 
منطقة الباب اجلديد – وهي من أبواب القدس 
الواقعة ضمن أسوار القدس القدمية - منطقة 
اجل��ه��ة اجلنوبية  خ��ل��ف   – األم���وي���ة  ال��ق��ص��ور 
أزق��ة حارات   ،- األقصى  املسجد  الغربية من 
بالقرب  ال��ق��ط��ن –  ال��ق��دمي��ة، م��غ��ارة  ال��ق��دس 
العامود - مناطق في أس��وار القدس  من باب 

على  واللوحات  الالفتات  من  العديد  نصبت 
طول املسار التهويدي اجلديد، تتحدث باطاًل 
وزوراً عن فترة الهيكل األول والثاني املزعومني، 
وضع  ك��م��ا مت  الهيكلني،  ه��ذي��ن  أس����وار  وع���ن 
موجودات أثرية جديدة في املنطقة لم تكن من 
املزعوم،  الهيكل  فترة  من  آثار  أنها  على  قبل، 
املنطقة  افتتاح  سيتّم  فانه  معلومات  وبحسب 
توراتي تهويدي أمام اجلمهور  بوصفها مساراً 

في األيام القريبة.
الواقع  امل��م��ارس��ات وف���رض  وال ش��ك أن ه��ذه 
على األرض تتم وسط طمس وتدمير للمعالم 
على  والسيطرة  التاريخية  األثرية  اإلسالمية 

مع األوضاع والغليان احلادث في عاملنا العربي، انتهز قادة االحتالل 
فقد  األقصى،  املسجد  على  اعتداءاتهم  من  وصعدوا  األج��واء  تلك 
جنوبي  األم��وي��ة  اخل��الف��ة  ق��ص��ور  منطقة  رس��م��ي��ًا  الصهاينة  افتتح 
املسجد األقصى على أنها »مطاهر الهيكل« املزعوم، حيث قام رئيس 
البلدية العبرية في القدس »نير برقات« وما يسمى ب� »سلطة اآلثار 
الطالب  عشرات  مبشاركة  للمنطقة،  رسمي  بافتتاح  اإلسرائيلية« 
اليهود وبعض الشخصيات الرسمية، وقد مت االنتهاء شبه الكامل من 
بناء مدرجات ومنصات حديدية تربط بن أجزاء واسعة في منطقة 
القصور األموية، على شكل مسار أطلق عليه االحتالل: »مسار توراتي 

ملطاهر الهيكل«. 

القصور األموية...
 مطــاهر هيكــل 

اليهود!!
عيسى القدومي 
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بحقيقة  بعيد  م��ن  وال  قريب  م��ن  ال  تتصل  ال 
احلضاري  وتاريخها  املعماري  بنائها  وجوهر 
وأشارت  نبهت  ما  وه��ذا   - العربي  اإلسالمي 
إليه مؤسسة األقصى التي تتابع تلك املمارسات 
- بل هي عبارة عن عروض تهدف إلى تغيير 
الطابع اإلسالمي العربي لهذه املواقع املشهورة 
بتاريخها وعمرانها وجمالها اإلسالمي، ثم إّن 
وكذلك  العرض،  وشكل  والنصوص  املشاركني 
احلضور، بعيدة كل البعد عن التقاليد العربية 
القدس  مدينة  ج��ذور  ه��ي  التي  واإلس��الم��ي��ة، 
وحاضرها،  وام��ت��داده��ا  ال��ع��رب��ي��ة  اإلس��الم��ي��ة 
والقبح  الفجور  من  نوعا  هناك  ف��إن  وأحياناً 
مثل  أن  العروض، مبعنى  بعض  في  األخالقي 
هذا االحتفاالت  هي احتفاالت تهويدية، يسعى 
االحتالل وأذرعه من خاللها إلى تهويد القدس 
احملتلّة ومحيط املسجد األقصى املبارك، حتت 

مسمى الفّن والسياحة الليلية«!!
وجت����ري االس���ت���ع���دادات ب��ت��س��ارع غ��ي��ر معتاد 
حفل  إلقامة  أمريكيني  وساسة  منظمات  من 
أم��ري��ك��ي م��ؤي��د ل��الح��ت��الل ال��ص��ه��ي��ون��ي الذي 
األموية  اخل��الف��ة  ق��ص��ور  منطقة  ف��ي  سيقام 
أيضاً، واملالصقة للمسجد األقصى من اجلهة 
البراق جنوب غرب  اجلنوبية، ومنطقة حائط 

املسجد األقصى املبارك، حيث سيكون املسجد 
بتاريخ  وذلك  األقصى هو خلفية هذا احلفل، 

2011/8/24م .
وقد نقلت مؤسسة األقصى ما نشرته  صحيفة 
مطوالً  خ��ب��راً  العبرية   أح��رون��وت«  »ي��دي��ع��وت 
بأن عشرات آالف  يفيد  في إحدى صفحاتها 
األمريكيني واليهود سيشاركون في حفل تأييد 
إلسرائيل تنظمه منظمات أمريكية مببادرة من 
اإلعالمي األمريكي املشهور »جالن بك«، وأن 
نحو 600 مقعد قد خصصت ألثرياء أمريكيني 
قصور  منطقة  في  سيقام  حفاًل  سيحضرون 
وأن  البراق،  حائط  ومنطقة  األموية  اخلالفة 

سعر احلجز لهذه املقاعد بلغ نحو 5000 دوالر 
هذا  في  سيشارك  فيما  مقعد،  لكل  أمريكي 
احلفل عدد من الساسة األمريكيني من احلزبني 
متنافسون  أبرزهم  والدميقراطي،  اجلمهوري 
منهم  املقبلة،  األمريكية  للرئاسة  مترشحون 
»سارة بالني«، وأن احلفل سيتضمن أغاني من 
كبار املغنني العامليني واليهود، وأنه بسبب توقع 
حضور عشرات اآلالف من األمريكيني واليهود، 
فإنه سيحجز أماكن في بركة السلطان سليمان 
الواقعة على بعد أمتار من أسوار  القانوني – 
البلدة القدمية بالقدس، والتي تُستهدف أيضا 
وكذلك ستحجز  مبشاريع الطمس والتهويد – 
على  املقام  الكبير  الرياضي  امللعب  في  أماكن 

أرض قرية املاحلة، القرية املقدسية املهجرة.
وال ري��ب أن إق��ام��ة مثل ه��ذا احلفل ف��ي هذه 
املنطقة بالذات وعلى خلفية املسجد األقصى، 
تعّد انتهاكا صارخاً للمسجد األقصى وللمعالم 
املذكورة، كما وتعّد استهتاراً مبشاعر  الوقفية 
علماً  العالم،  ف��ي  مسلم  مليار  ونصف  مليار 
األواخر  العشر  مع  سيتزامن  احلفل  ه��ذا  أن 
م��ن شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك، وه��ي أي���ام صيام 

واعتكاف في املسجد األقصى املبارك.
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قاعدة ذهبية
فهذه القاعدة الذهبية واستجابة املسلمني 
أمنت  التي  ال��ع��وام��ل  أه��م  م��ن  كانت  لها 
ونحن  طويلة،  ع��ق��وًدا  لألمة  االس��ت��ق��رار 
املستبدين  احلكام  بالفعل  نقصد  ال  هنا 
وال ن���داف���ع ع���ن م��ج��رم��ني ت���ورط���وا في 
وتعريض  وإفقارهم  شعوبهم  أموال  نهب 
نتحدث  بل  للخطر،  واستقرارهم  أمنهم 
دينهم  في  الله  اتقوا  حكام  عن  بالطبع 

وش��ع��وب��ه��م وع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��أم��ني أقصى 
درجات الرفاهية لشؤونهم وسهروا على 

خدمتهم.
احلاكم  ط���اع���ة  أن  ف��ي��ه  ش���ك  ال  ومم����ا 
يسهر  التي  املجتمعات  ف��ي  األم��ر  وول��ي 
وإقامة  راح����ة ش��ع��وب��ه��ا  ع��ل��ى  ح��ك��ام��ه��ا 
املجتمع  مقومات  على  واحلفاظ  العدل 
مادامت  واجبة  تكون  األساسية  املسلم 
ه��ذه األن��ظ��م��ة ت��وف��ر ق���دًرا م��ن الشورى 

النيابية  م��ج��ال��س��ه��ا  وت��ق��وم  اإلس��ام��ي��ة 
مبساءلة احلكومة عن أي جتاوز ما دامت 
هذه املسألة تتم وفق آداب اإلسام، وهو 
البلدان  ه��ذه  شعوب  على  يستوجب  م��ا 
إغراء  احلفاظ على هيبة احلكام وعدم 
سفهاء هذه املجتمعات بحكامهم واحلط 

من احترامهم.
الدين النصيحة

بل إن ديننا يحذر من استسهال اخلروج 

مما ال شك فيه أن األزمات التي يشهدها العالم اإلسالمي هذه األيام قد أعادت 
قضية العالقة بن احلاكم واحملكوم إلى صدارة املشهد مجدًدا، وأفرزت حاجة ماسة 
إلعادة رسم هذه العالقة وفًقا لعقيدة أمتنا الصحيحة وما قدمه لنا القرآن الكرمي والسنة 
النبوية الشريفة وأثر السلف الصالح من إطار لهذه العالقة، فمن الثابت أننا مطالبون بطاعة ولي األمر 
مجتمعات  خلق  في  الرغبة  تفرضه  دنيوًيا  إجبارا  ثم  دينًيا  أمًرا  ذلك  باعتبار  هيبته  على  واحلفاظ 
وأولي  الرسول  وأطيعوا  الله  }وأطيعوا  احلكيم:  للشرع  استجابة  واألمان  باألمن  تنعم  مستقرة  صحية 

األمر منكم{.

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

دور العلماء في إصالح ذات 
البين بين الحاكم والرعية

تراجع دور العلماء سمح ألنصار الفتنة والطابور اخلامس باختراق املجتمعات اإلسالمية 

العامل الإ�سالمي
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على احلاكم ، وإن بدا منه بعض اخللل، 
له  النصيحة  لتقدمي  معيًنا  إط��اًرا  وق��دم 
تصرفات  ارت��ك��اب  أو  دوره  جت��اوز  لعدم 
قد تزيد من االحتقان ضده خصوًصا أن 
هناك من يتربص باألمن واالستقرار في 
بلداننا ويسعى إلسقاط األنظمة احلاكمة 
وإمنا  ال��دول  ه��ذه  ليس حًبا في شعوب 
رغبة في استنزاف النظام القادم وانتزاع 
تنازالت منه أكثر حدة من التنازالت التي 
كان يستطيع احلصول عليها من النظام 

احلالي.
دوًرا  أدى  ق��د  والفساد  الفقر  ك��ان  وإذا 
مهًما في حتريك األح��داث في عدد من 
القوى  فإن محاولة بعض  العربية  الدول 
استغال هذه األحداث وتكرارها في كل 
البلدان العربية يعد أمًرا يخالف صحيح 
املجتمعات  في  خصوًصا  والواقع  الدين 
قدًرا  حكوماتها  ت��ؤم��ن  ال��ت��ي  امل��س��ت��ق��رة 
احتياجاتهم  وتدعم  الراقية  املعيشة  من 
السياسي  بالقرار  تنفرد  وال  األساسية 

واالقتصادي.

أي حترك  يعد  ال  املجتمعات  ه��ذه  وف��ي 
مضاد للحكومة أو إسقاط هيبة احلاكم 
مبرًرا، بل يعد نوًعا من الشطط ومحاولة 
الستغال هذه األحداث لتحقيق مصالح 
وعدها  احلنيف  ديننا  عنها  نهى  خبيثة 
على  وع��م��ل  أيقظها  م��ن  ال��ل��ه  لعن  فتنة 

إشعالها.
يقظة وحكمة

تتطلب  األح����داث  ه��ذه  مثل  أن  والش���ك 
نوًعا من اليقظة من علمائنا؛ حيث يجب 
الذهبية  للقاعدة  وف��ًق��ا  التدخل  عليهم 
الله  رحمه  األلباني  الشيخ  قدمها  التي 
عندما حدد واجب العلماء جتاه احلكام: 
»علماؤنا إذا جلسوا مع احلكام نصحوهم 
ال يريدون دنياهم وال يريدون مناصبهم، 
وإن خرجوا من عندهم حفظوهم ودعوا 

لهم ولم يغشوهم ولم يسلموهم«.
أن  الذهبية  الكلمات  ه��ذه  مثل  وتوضح 
النصيحة مع حفظ الهيبة هي دور العالم 
ف��ي م��واج��ه��ة احل��اك��م ح��ي��ث ي��ج��ب عليه 
له  ويوضح  كاملة  الصورة  له  يكشف  أن 

بالباد  يلحق  أن  ميكن  وم��ا  السلبيات 
والعباد من ضرر، وهو دور قادر على وأد 
من  األوض���اع  ومنع  مهدها  في  فتنة  أي 
االنفجار، فكلنا يعلم أن معظم الفنت التي 
ض��رب��ت أمتنا ج���اءت م��ن ال��ت��ط��اول على 
احلكام وهز هيبتهم، وإذا كان دور العالم 
واحلفاظ على  النصيحة  مع احلاكم هو 
فإن  وأمنه  شعبه  في  الله  واتقاء  الهيبة 
واجب العلماء يبقى مضاعًفا مع الشباب 
وكيفية  الفتنة  بتداعيات  تبصيرهم  عبر 
قرآنها  وف��ق  األزم����ات  م��ع  األم���ة  تعامل 
أمناط  وفق  وليس  الكرمي  رسولنا  وسنة 
ثورية مستوردة ال تتناسب مع تقاليدنا وال 
تراثنا الديني وأن تداعيات محاربة املنكر 

قد تكرس منكًرا أشد وظلًما أفدح.
تدخل  األخ����ي����رة  األح��������داث  وت����ف����رض 
احلكام  بني  البني  ذات  إلص��اح  العلماء 
وج������ود عاقة  وض����م����ان  واحمل���ك���وم���ني 
انعكاساتها  لها  سيكون  بينهم  صحية 
على استقرار األمة ورجالها والسيما أن 
تداعيات األزمات األخيرة خلفت ضحايا 

دور مركزي للعلماء 
في التصدي حملاوالت 
الفتنة وإصالح ذات 

البني بني احلاكم 
واحملكوم املهمة األولى 

العودة إلى القرآن الكرمي 
والسنة النبوية وتراث 
السلف الصالح تكفل 

دحر املؤامرة وإنقاذ األمة 
من نفق مظلم

تضخم املطالب 
والسعي لتأجيج 
االضطرابات ال 
يصب في صالح 

األمة
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وأسالت دماء ما كان يجب أن تسيل في 
سلفنا  وعمل  نبينا  بسنة  اهتدائنا  حالة 

الصالح.
مسافة واحدة

العلماء  على  األزم����ات  ه��ذه  وتستوجب 
د. نصر فريد واصل املفتي  يؤكد  كما 
العربية  م��ص��ر  جل��م��ه��وري��ة  ال��س��اب��ق 
م��ن جميع  ال��وق��وف على مسافة واح���دة 
أط���راف األزم���ة وع���رض وج��ه��ة نظرهم 
ووأد  املشكات  ه��ذه  تسوية  كيفية  ف��ي 
الفتة التي يستغلها أعداء األمة لإلضرار 
على  والسيطرة  وحدتها  من  والنيل  بها 
مقدراتها وثرواتها؛ حتى يضمنوا االستماع 

لوجهة نظرهم من كل األطراف.
ف��ي ضرورة  ح��رًج��ا  واص���ل  د.  يجد  وال 
قيام العالم بدوره في حتديد أي اجتراء 
على شرع الله وسنة رسوله سواء إذا كان 
واملوعظة  باحلكمة  محكوًما  أو  حاكًما 
ال��ت��ي حددها  ال��ض��واب��ط  ووف���ق  احلسنة 
له؛  ويتصدى  الظالم  يوقف  وأن  الشارع 

انطاًقا من أن طاعة احلاكم واجبة في 
الله في  إذا اتقى  كل األح��وال خصوًصا 

شعبه ولم يضر به أو يفكر في إيذائه.
وشدد على ضرورة أن يتقي حكامنا الله 
أو  ظلمهم  على  يقبلوا  وأال  شعوبهم  في 
حتويل حياتهم جلحيم كما حدث في عدة 
لقوى  الفرصة  يتيحوا  وأال  عربية  بلدان 

خارجية للتدخل وإشعال الفتنة.
واع��ت��ب��ر أن ق��ي��ام ش��ب��اب ب��ال��ت��م��رد على 
احتياجات  جميع  ل��ه��م  ت��ق��دم  ح��ك��وم��ات 
اإلسامية  ل��ل��ش��ورى  أط���ر  ل��ه��م  وت���وف���ر 
العربية  البلدان  ببعض  وق��ع  ما  يخالف 
االستمرار  ع��ن  بالرجوع  ه��ؤالء  مطالًبا 
ال��غ��ي وإحل���اق األذى بأمتهم  ف��ي ط��ري��ق 

وأوطانهم.
حوار ملتزم

د. محمد  ن��ف��س اإلط����ار أوض����ح  وف���ي 
املختار املهدي عضو مجمع البحوث 
ملنع  العلماء  تدخل  ض��رورة  اإلسالمية 
اشتعال الفنت في بلداننا واتقاء املخاطر 

احلوار  أن  معتبًرا  األدن����ى،  احل��د  عند 
ب���ني احلاكم  ب��ث��واب��ت اإلس�����ام  امل��ل��ت��زم 
واحملكوم هو من يضمن جتاوز هذه الفنت 
ب��أق��ل األض���رار ب���دالً ال���ذي ت��رك األمور 
لألهواء واألغراض تسيطر علينا وتهدد 
بإهاك احلرث والنسل وهذا ما ال يصب 

في مصلحة أحد.
واعتبر أن أضرار الصراعات املتفجرة في 
كثير من بلداننا ستجر على األمة أضراًرا 
أكبر مما كانت تعاني، ومنها افتقاد نعمة 
على  والبلطجة  الفوضى  وسيطرة  األمن 
ال��ش��ارع وه���ي م��ن أك��ث��ر امل��ص��ائ��ب التي 

ابتليت بها أمتنا في الفترة األخيرة.
غير أنه يطالب احلكام أن يحكموا بشرع 
الله في إدارتهم لشؤون بلدانهم وأن يتبعوا 
واقتصادًيا  سياسًيا  م��ت��وازن��ة  سياسات 
يشكل  األمر  أن هذا  باعتبار  واجتماعًيا 
املظلم  النفق  هذا  من  ألمتنا  جناة  طوق 

الذي يراد لها الوقوع فيه.
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وكأنه كتب على السودان أنه إذا خرج من أزمة فالبد أن يواجه أخرى وثالثة ورمبا رابعة، هذا الوضع 
ينطبق حالًيا على األوضاع في أكبر بلد عربي، فما كاد اجليش يحسم السيطرة على مدينة أبيي وينتزع 
املبادرة من احلركة الشعبية التي عملت على تفجير الصراع ومهاجمة القوات السودانية لفرض واقع 
جديد في املنطقة حتى تفجر الصراع في منطقة جنوب كردفان إثر مترد أعلنه أحد الرموز الشمالية 
في احلركة الشعبية عبد العزيز احللو. وجاء مترد احللو إثر خسارته املؤكدة ملنصب والي املنطقة أمام 
أكثر  التساؤالت  من  كثيرا  فيها  التصويت  منط  أثار  مثيرة  انتخابات  في  هارون  أحمد  احلكومة  مرشح 
مما قدم من إجابات، فمن صوتوا لهارون هم من املعروفن تقليدًيا بصالتهم الوثيقة باحلركة الشعبية 
ولكنهم وبعد صالت استمرت طوياًل فوجئوا بتخلي احلركة الشعبية عنهم بل قيامها بإجراءات مزعجة 

ضدهم متثلت في اعتقال أحد أهم رموزهم وهو )تلفون كولو( في أحد سجون جوبا.

 القاهرة - )الفرقان(: محمود الشرقاوي 

»جنوب كردفان«
 هل تعيد الحرب للسودان؟

خسارة احلركة الشعبية النتخابات الوالية فجرت التمرد

ال�سودان
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أجندة خاصة
وي��اح��ظ م��ن ت��س��ارع األوض����اع ف��ي جنوب 
كردفان أن هناك رغبة من احلركة الشعبية 
واحد،  بحجر  من عصفور  أكثر  في ضرب 
أبناء  قضية  تسوية  في  راغبة  أنها  أهمها 
وإسباغ  صفوفها،  في  املنخرطني  الشمال 
احلركة  لفرع  سياسية  آلية  على  الشرعية 
في الشمال رمبا يتطور حلزب سياسي وهو 
لدرجة  بشدة  اخل��رط��وم  عليه  تتحفظ  أم��ر 
نصيحة  ق��دم��وا  ق��د  السياسيني  بعض  أن 
في  ال��دخ��ول  أو  االستجابة  بعدم  للحكومة 
في  الشعبية  احل��رك��ة  رم��وز  م��ع  مفاوضات 
باعتبار أن اجللوس معهم سيكون  الشمال، 

بالعبث  تنتهي  قد  ت��ن��ازالت  لتقدمي  مقدمة 
سيناريو  يعيد  رمب���ا  ال���س���ودان  ب��اس��ت��ق��رار 
الكرة  لنفس  ال��س��ودان  معه  ويعيد  دارف���ور 

التي يعانيها منذ سنوات.
وقد زادت املواقف امللتبسة ملن يقفون وراء 
وكذلك  كردفان،  في جنوب  الصراع  اندالع 
املواقف الغامضة لقوات األمم املتحدة التي 
ح��اول��ت اإلش���ارة ل��وج��ود أزم��ة إنسانية في 
ضرورة  على  مؤشرات  تقدم  كأنها  املنطقة 

وجود تدخل دولي إلنقاذ ضحايا الصراع.
شماليو احلركة

وال تتوقف املخاطر من الصراع في جنوب 
كردفان عند هذا احلد بل إن الكثيرين رجحوا 
إمكانية انتقال الصراع جلبال النوبة والنيل 
كانت  ق��وات شمالية  وج��ود  األزرق في ظل 
تنضوي حتت لواء احلركة الشعبية، وهؤالء 
قد  ورمب���ا  اآلن  ح��ت��ى  ي��ح��دد مصيرهم  ل��م 
يستخدمون من قبل احلركة الشعبية للعبث 
يستخدمون  وقد  السودان،  واستقرار  بأمن 
إلشعال الصراع في هذه املناطق وخلق أزمة 
جديدة قد متهد النفصال أجزاء جديدة عن 

للحركة  امل��وال��ي  الشمالي  ف��وز  أن  والش���ك 
النيل  وال��ي  مبنصب  عقار  مالك  الشعبية 
املوقوتة  القنابل  ع��دًدا من  األزرق قد فجر 
ف��ي وج���ه ح��ك��وم��ة اخل���رط���وم ال��ت��ي تواجه 
اجلنوب  ان��ف��ص��ال  تبعات  ح��ال��ًي��ا  مب��ف��رده��ا 
التماس مثل  األوض��اع في مناطق  واشتعال 
والنيل  النوبة  وجبال  كردفان  وجنوب  أبيي 
شديدة  اق��ت��ص��ادي��ة  أوض����اع  وس���ط  األزرق 

الصعوبة.
السودانية  الوضع احلكومة  وقد أجبر هذا 
أغلبها  ع��دي��دة  وس��ائ��ل  عبر  ال��ت��دخ��ل  على 
كان خارج الصناديق لترجيح كفة مرشحها 
أحمد هارون، فهي لم تكن لتقبل أن يسيطر 
موالون للحركة الشعبية على هذه الواليات 
ويحاولوا فرض أجندتهم بإيعاز من حكومة 
التي  املناطق  ه��ذه  أن  والسيما  سليفاكير 
عانت من اإلهمال طويًا قد تسعى احلركة 
غرار  على  فيها  األوض��اع  لتفجير  الشعبية 
وانتزاع  ال��س��ودان  دارف���ور إلض��ع��اف شمال 
أكبر قدر من املكاسب في مفاوضات ترتيب 
األوضاع النهائية قبل اإلعان الرسمي عن 

الدولة اجلنوبية الوليدة.

تقدمي تنازالت في أبيي 
وتقنن أوضاع شمالي 
احلركة الشعبية وراء 

املواجهات األخيرة 

مخطط جهنمي 
إلشعال التوتر 
في جبال النوبة 
والنيل األزرق 
البتزاز اخلرطوم 
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ال�سودان

الشمال أو التمهيد لنقل تبعيتها للجنوب.
وقد أجبر الغموض الذي يلف مصير هذه 
امليليشيات البعض إلى ضرورة البحث عن 
تسوية ألوضاعهم وكذلك نصح قادة أحزاب 
بالتحرك  احلكومة  السودانية  امل��ع��ارض��ة 
السريع حلسم الصراع في جنوب كردفان 
إغاثي  بشكل  وال��ت��ح��رك  املتمردين  بتتبع 
لاجئني  معسكرات  بوجود  السماح  لعدم 
واملطالبة  دول���ي  ت��دخ��ل  أم���ام  ال��ب��اب  تفتح 

بحماية دولية.
انتفاضة شعبية

بل وإن األمر جتاوز مثل هذه السيناريوهات 
إلى مزاعم بأن احلركة الشعبية ترغب بقوة 
في استغال املأزق السياسي واالقتصادي 
ودفع  اخل��رط��وم  حكومة  منه  تعاني  ال��ذي 
األجواء للتوتر واندالع انتفاضة شعبية قد 
غرار  على  الوطني  املؤمتر  بحكومة  تطيح 
ما حدث في عدد من ال��دول العربية مثل 

مصر وتونس واليمن وليبيا وغيرها.
املضطربة في عدد  األوض���اع  أن  وال��واق��ع 
من مناطق السودان منها اجلنوب ودارفور 
وكردفان تفرض على حكومة املؤمتر الوطني 
الفرقاء  كافة  أن تدعو حلوار وطني تضم 
هذه  ملثل  تسوية  إليجاد  سعًيا  السودانيني 

هذه  انفجار  مينع  متوازن  بشكل  املشكات 
اقتصاد  وع��دم  ال��س��ودان  وتفتيت  األوض���اع 
آلية  تفعيل  أو  اجلنوب  انفصال  على  األمر 
املشورة الشعبية كسبيل إليجاد توافق وطني 

حول التحديات الكبيرة.
حكومة وحدة وطنية

لتشكيل  ال��دع��وة  يتطلب  ق��د  األم���ر  إن  ب��ل 
السودان تستطيع  حكومة وحدة وطنية في 

ج��م��ع ش��ت��ات ال��ب��اد وت��ب��ن��ي م��واق��ف قوية 
ال��ب��اد يقلص  ت���وازن ف��ي  تستطيع إح���داث 
أض�����رار ان��ف��ص��ال اجل���ن���وب ل��ل��ح��د األدن���ى 
ويقطع الطريق على دعاوى البعض العتماد 
آلية عسكرية فقط إلنهاء الصراع في جنوب 

كردفان.
واملأزق السياسي واالقتصادي الذي تعانيها 
السودان بعد انفصال اجلنوب يؤشر ألهمية 
وجود توافق وطني يضمن تسوية الصراعات 
والس��ي��م��ا إذا ش���ارك ح��زب��ا األم���ة واملؤمتر 
فهذان  وطنية،  وح��دة  حكومة  في  الشعبي 
كبير  ثقل  ل��ه  الشعبي  خ��ص��وًص��ا  احل��زب��ان 
السياسي  تغليب احلل  دارفور يستطيع  في 
واالبتعاد عن توظيف الصراع هناك لتحقيق 

أجندة داخلية وخارجية.
تدخل عربي

العميد  فليفل  السيد  د.  ي��رى  جانبه  م��ن 
بجامعة  األفريقية  الدراسات  ملعهد  السابق 
القاهرة أن اندالع الصراع في جنوب كردفان 
للمنعطف  يؤشر  أبيي  األزمة في  قبله  ومن 
الصعب الذي متر به األوضاع في السودان 
مع اقتراب انفصال اجلنوب وإعانه دولته 

بشكل رسمي.
ول��ف��ت أله��م��ي��ة ت��س��وي��ة ع���دد م���ن امللفات 

تشكيل حكومة وحدة 
وطنية السبيل الوحيد 

ملواجهة تداعيات 
انفصال اجلنوب 

املخاوف من تكرار أزمة 
دارفور تتصاعد والتعامل 

مع األحداث بجدية كفيل 
مبنع التدخل الدولي 
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امل��ع��ق��دة ال��ت��ي ت��ه��دد ب��إش��ع��ال ال��ص��راع بني 
الشمال واجلنوب؛ حتى ال يحاول كل طرف 
تصب  ال  قد  أوراق  من  لديه  ما  استخدام 
تعيد  بل قد  الطرفني  بالضرورة في صالح 

السودان مرة أخرى للمربع األول.
ولم يستبعد د. فليفل أن يكون تفجر الصراع 
في جنوب كردفان أحد تداعيات أزمة أبيي 
وس��ع��ي احل��ك��وم��ة ل��ب��س��ط س��ي��ط��رت��ه��ا على 
الصراع  أن  معتبًرا  بالنفط،  الغنية  املدينة 
ملا  اخلطر  ناقوس  ي��دق  كردفان  جنوب  في 
ف��ي جبال  األوض����اع  ت��ك��ون عليه  أن  مي��ك��ن 
تتنب  لم  إذا  حالة  في  األزرق  والنيل  النوبة 
السياسي  جادة تخلط بني  اخلرطوم حلوالً 

والعسكري ملواجهة التمرد.
وطالب د. فليفل الدول العربية وفي مقدمتها 
الشعبية  للحركة  قوية  بتوجيه رسالة  مصر 
تربط ب��ني االع��ت��راف ب��دول��ة اجل��ن��وب وبني 
توقف احلركة عن إشعال املتاعب للسودان 
والتأكيد على عدم قبول العالم العربي بأي 

انفصال في السودان.
العربي وسعي  املوقف  ه��ذا  أن  إل��ى  وأش��ار 
اخلرطوم لتطويق األزمة في جنوب كردفان 
قد يقطع الطريق أمام أي محاوالت لتدويل 

الصراع وانتزاع تنازالت من اخلرطوم.

أوضاع تحت المجهر!

يحكى أّن ثاثة أشخاص حكم عليهم باإلعدام باملقصلة ، هم )عالم دين - محاٍم 
- فيزيائي(، وعند حلظة اإلعدام تقّدم في البداية عالم الدين فوضعوا رأسه حتت 

املقصلة!
سألوه : هل هناك كلمة أخيرة تود قولها؟ 

قال: الله ...الله.. الله... هو من سينقذني.
وعند ذلك أنزلوا املقصلة ، فنزلت وعندما وصلت لرأسه توقفت!

فتعّجب الّناس، وقالوا: أطلقوا سراح عالم الدين!! فقد قال الله كلمته . وجنا بتوفيق 
منه سبحانه!

وجاء دور احملامي إلى املقصلة فسألوه : هل هناك كلمة أخيرة توّد قولها؟
قال : أنا ال أعرف الله كعالم الدين، ولكن أعرف أكثر عن العدالة... فالعدالة... 

العدالة هي التي ستنقذني!
فنزلت املقصلة على رأس احملامي ، وعندما وصلت لرأسه توقفت..!!

فتعّجب الّناس، وقالوا: أطلقوا سراح احملامي !فقد قالت العدالة كلمتها!!
أخيرا جاء دور الفيزيائي.. فسألوه : هل هناك كلمة أخيرة توّد قولها؟

قال : أنا ال أعرف الله كعالم الدين، وال أعرف العدالة كاحملامي ، ولكّني أعرف أّن 
هناك عقدة في  حبل املقصلة متنع املقصلة من النزول!!

فنظروا للمقصلة ووجدوا فعا عقدة متنع املقصلة من النزول!!
فأصلحوا العقدة وأنزلوا املقصلة على رأس الفيزيائي فُقطع رأسه!!

تعرف  ك��ن��ت  وإن  ح��ت��ى   ، أح��ي��ان��ا  ف��م��ك مقفا  تبقي  أن  األف��ض��ل  م��ن  ...وه���ك���ذا 
احلقيقة!! 

على الطاير
القراء  على  عرضها  ففضلت  الزماء  أحد  من  منقولة  وصلتني  السابقة  السطور 
السياسة  الدائر في عالم  والسجال  يوميا  نعيشها  التي  املقلوبة  األوضاع  مبناسبة 
بني املصالح املتاقية واملتباعدة لكل من املجلس واحلكومة من جهة، وبني الثورات 

العربية القائمة وأنظمتها املستبدة من جهة أخرى!
وهكذا من األفضل أن تبقي فمك مقفا أحيانا، حتى وإن كنت تعرف احلقيقة!!

ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

يحكى أن...!!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(



العزيز  عبد  ب��ن  ط��ال  األم��ي��ر  امللكي  السمو  صاحب  وح��ض��ور  برعاية   
رئيس برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« ورئيس املجلس العربي 
للطفولة والتنمية، أقيمت في القاهرة فعاليات امللتقى اإلعامي لبنوك 

الفقراء في الدول العربية من أجل التنمية.
»إننا  فيها:  قال  امللتقى  مستهل  في  كلمة  طال  األمير  سمو  وجه  قد  و 
يراودنا   ول��م    ،1996 العام  منذ  الفقراء  بنوك  إلنشاء  دعوتنا  أطلقنا 
لم يتحقق  امل��ج��ال، ولألسف  ه��ذا  ال��رائ��دة في  أن مصر ستكون  شك في 
إلى بلدان أخرى رحبت بالفكرة، وهيأت نظمها  ذلك، فانتقلنا بالفكرة 
التشريعية ليكون لبنك الفقراء متسع في اقتصاداتها، وهذه الدول هي 

اليمن واألردن والبحرين وسوريا التي افتتح فيها البنك مؤخرًا«. 

القاهرة – حامت محمد عبدالقادر

فرصة  امللتقى  ه��ذا  أن  سموه  وأض���اف 
ل��ن��ن��اش��د ال��ق��ي��ادة اجل���دي���دة ف���ي مصر 
هذا  في  الفقراء  لبنك  فرصة  إلعطاء 
انضمام  أن  ش���ك  وال  ال���ك���رمي،  ال��ب��ل��د 
مصر ملنظومة بنوك الفقراء سيمد هذا 
بقوة  االجتماعي  االق��ت��ص��ادي  امل��ش��روع 
دف���ع ج���دي���دة. م��ؤك��دا س��م��وه أن » 
بنوك الفقراء ال حتد  فقط 
من البطالة، ولكنها 
ب����األس����اس 

حت����ول ال���ش���ب���اب  م���ن ب��اح��ث��ن  للعمل 
تستقطب  صغيرة  أعمال  أصحاب  إل��ى 

آخرين«.
األم��ي��ر ط��الل قائال:  كما أض��اف سمو 
أمام تقدم  كبير  الفقر عائق  أن  تعلمون 
املجتمعات ألن هذه الظاهرة � في بلداننا 
وتغَيب  واع��دة،  طاقات  تعطل   � بالذات 
وطاملا  عطاؤها،  لها  شرائح  إسهامات 
تعاملت الدول العربية مع ظاهرة الفقر، 
سواء أولئك الذين  يعترفون بوجود الفقر 
بينهم، أو من كانوا يخفونه ويتحسسون 
لم  السياسات  تلك  ولكن  إع��الن��ه،  من 
الظاهرة  م��ع��اجل��ة  ت��س��ت��ط��ع 
التي  ب��ال��ك��ي��ف��ي��ة 

وال هي قدمت   الفقراء،   كرامة  حتفظ 
برامج  حمائية مستدامة يعتد بها توقف 
القصور هو  وه��ذا  الفقر،  انتشار  زي��ادة 
ال��ث��ورات واالحتجاجات  من أه��م دواف��ع 

التي تشهدها املنطقة.
كما أكد األمير طالل أن إمياننا ببنوك 
ال��ف��ق��راء ن��اب��ع م��ن ف��ع��ال��ي��ة اآلل��ي��ة الي 
تعتمدها هذه البنوك لتمويل مشروعات 
الفقراء، وهي اإلقراض متناهي الصغر، 
الذي أثبت جدوى اقتصادية واجتماعية، 
وأصبح قطاعاً معترفاً به في االقتصاد 
أصبحت  العربي  العالم  وف��ي  ال��ع��امل��ي، 
بنوك الفقراء رقماً ال يستهان به، حيث 
استفاد منها  200 ألف أسرة ، أي مليون 

مواطن عربي. 
وت��ض��م��ن امل��ل��ت��ق��ى أي��ض��ا ت��ق��دمي عرض 
ملبادرة سمو األمير طالل بن عبد العزيز 
لتأسيس بنوك الفقراء في الوطن العربي 
القحطاني  ناصر  األس��ت��اذ  قدمه  ال��ذي 
موضحا  )أج��ف��ن��د(،  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر 
العام  منذ  امل��ب��ادرة  مسيرة  خ��الل��ه  م��ن 
1996، واحلاجة امللحة إليها خاصة وأن 
التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 70 
مليون مواطن عربي يعيشون حتت خط 

خدمة  امل��ب��ادرة  وتستهدف  الفقر، 
العام   بنهاية  عميل  مليون 

ميكن  ومب���ا   2015

 األمير طالل بن عبدالعزيز : السياسات العربية لم 
تفلح في معاجلة الفقر مبا يحفظ كرامة الفقراء

ق�ضـاياق�ضـايا
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القاهرة تشهد مؤمترًا لدعم منظومة بنوك الفقراء في العالم العربي 



عنوان
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من الوصول إلى خمسة مليون فقير. 
ك��م��ا ق���دم األس���ت���اذ ب��س��ام خ��ن��ف��ر مدير 
البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة 
إلى  مشيرا  األردن��ي��ة،  التجربة  ب���األردن 
 ،2006 العام  في  أعماله  بدأ  البنك  أن 
آالف   105 من  أكثر  يقدم  أن  واستطاع 
قرض مببالغ تصل إلى 101 مليون دوالر 
خلدمة 28 ألف أردني. في حن عرض 
األستاذ محمد الالعي مدير بنك األمل 
للتمويل األصغر باليمن التجربة اليمنية 
التي بدأت فعليا في العام 2008 وتخدم 
ال��ي��وم أكثر م��ن 44 أل��ف م��ا ب��ن مدخر 

ومقترض. 
نائب  فائق  السيد محمد  امللتقى  وشهد 
اإلنسان  حلقوق  القومي  املجلس  رئيس 
مب���ص���ر، ووال���س���ف���ي���ر ال���س���ع���ودي لدى 

عدد  جانب  إل��ى  القطان،  أحمد  مصر 
واإلعالمين  ال��ع��ام��ة  الشخصيات  م��ن 
املدير  اجل��زائ��ري  حسن  الدكتور  منهم 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية  وممثلو 
املؤسسات التي يرأسها األمير طالل بن 
عبدالعزيز وهم: د.حسن البيالوي أمن 
والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  عام 
ود.أماني قنديل املدير التنفيذي للشبكة 

ود.عبد  األه��ل��ي��ة،  للمنظمات  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية  اجلامعة  مدير  خميس  العزيز 
مدير  املنعم  عبد  ود.أح��م��د  املفتوحة، 
الدول  بجامعة  األس���رة  صحة  م��ش��روع 

العربية. 
على  احل��ض��ور  أثنى  امللتقى  ختام  وف��ي 
التحرك  إلى سرعة  داعن  البنك  فكرة 
إلى إنشاء بنك الفقراء في مصر، خاصة 
ث��ورة 25 يناير الرامية  في ظل أه��داف 
في  والفقر  البطالة  على  القضاء  إل��ى 
طالل  األمير  سمو  أج��اب  حيث  مصر، 
بأنه يعول على اإلعالم في تهيئة األجواء 
نحو دعم هذه الفكرة، التي ال حتتاج إلى 
تشريعية  مرجعية  ولكن  ضخمة  أم��وال 
وشراكة مع كافة القطاعات مبا في ذلك 

القطاع اخلاص.

 الفقر من أهم دوافع الثورات 
العربية التي تشهدها 

المنطقة اآلن والبنوك أفادت 
مليون مواطن عربي 
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�إميانيات

نهار  ليل  ال��دوائ��ر  بالثقات  يتربصون  الفجرة 
عليهم  يُْحصون  عني،  طرفة  عنهم  يفترون  وال 
ح��رك��ات��ه��م وس��ك��ن��ات��ه��م، وال��ث��ق��ات غ��اف��ل��ون غير 

آبهني.
أهدافهم  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ص����اب����رون  ال���ف���ج���رة 
والوصول إلى غاياتهم، والثقات يسأمون وميلون 

ويضجرون.
واملراكز  والنوادي  اجلمعيات  يؤسسون  الَفَجرة 
والقنوات  وامل����ج����ات  واجل����رائ����د  وامل���ع���اه���د 
رون  ويَُصِدّ التخصصات،  ويحتلون  واملؤمترات، 
وإمكانيات،  ق���وة  م��ن  أوت����وا  م��ا  ب��ك��ل  ثقافتهم 

والثقات متفرجون مستترون ضاجعون.
الفجرة يحافظون على مكتسباتهم ومؤسساتهم 
خائفون  والثقات  عنهم،  ويدافعون  ورجاالتهم 

ا ُضربت عليهم الذلَّة واملسكنة. خانعون كأَنّ
ه��ذا م��ع األس��ف الشديد ح��ال أه��ل احل��ق في 
العاملني  من  وكثير  واألماكن،  املواقع  من  كثير 
يدركون هذه احلقيقة متاًما، ولكن بعضهم ومع 
الذي  والعجز  لليأس  يستسلم  الشديد  األسف 
حذر منه أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 

الله عنه.
وال شك أن هذه الظاهرة - ظاهرة عجز الثقات 

-  لها أشكال عدة من أهمها:
• الفشل في إدارة وإمتام املشاريع الضخمة 

التي تنفع األمة.
• سرعة امللل والضجر في مواجهة أهل الباطل 

والتزام السامة في ذلك.

• غياب روح املبادرة في مواجهة الباطل والتزام 
جانب الدفاع في أغلب األحيان.

التساهل في التفريط في مكتسبات الدعوة   •
من مؤسسات وأفراد وعدم الصبر على تخطي 

العقبات والصعاب.  
وس��ن��ت��ن��اول ف���ي ه���ذا امل���ق���ال ظ��اه��رت��ني فقط 
أهم  هما  نظري  وجهة  من  الظواهر  ه��ذه  من 
ظاهرتني يشكو منهما العاملون في الدعوة إلى 
الله عز وجل أال وهما الفشل في إدارة وإمتام 
املشاريع الضخمة التي تنفع األمة، وعدم القدرة 
على احلفاظ على مكتسبات الدعوة، وكلتاهما 
مرتبطة ارتباط وثيقا باألخرى، وقد ذكر الشيخ 
)مشروعك  ك��ت��اب��ه:  ف��ي  املنجد  ص��ال��ح  محمد 
تؤدي  التي  األسباب  ع��ددا من  يائمك(  ال��ذي 
إلى الفشل في إدارة وإمتام املشاريع من أهمها 

على سبيل املثال:
خطيط: ُة وعدم الَتّ •الفوضوَيّ

واملراُد بالفوضويَّة اختاُط األمور وعدم وضوح 
األهداف، فالفوضوّيون ضائعو األهداف، مهملو 
يبدأون  لهم،  تخطيط  ال  ارجتاليون،  األعمال، 

في العمل ثم يتركونه ألول عقبة تقابلهم.
وعاجز الرأي مضياع لفرصته

حتى إذا فات أمر عاتب القدرا  
• ضعف االستشارة:

الرأي  إلى نوع من االستقالَيّة في  ي��ؤِدّي  ا  مَمّ
ت�����ؤِدّي إل���ى ج��ن��وح وَش��َط��ح��ات ف��ك��ريَّ��ة ويكون 

خَص هو احلكم واخلصم في املشروع. الَشّ

• اليأس واالستسالم: 
د جناح املشاريع وإمتامها سرعة  فأخطر ما يهِدّ
اليأس واالستسام للعقبات، ألن اليأس يساوي 
االنتحار، واملؤمن احلقيقي ال ييأس من رحمة 
الله تعالى، وال ينكسر أمام جتارب الفشل، بل 
نحو  املسير  ملواصلة  وذخيرة  ة  ُع��َدّ منها  يأخذ 
أهدافه بخبرة أعمق وبصيرة أعظم، فاجلندي 
وال  موقعه،  يغير  وإن��ا  عقيدته  يغير  ال  احل��ّق 

يتنازل أبًدا عن مكتسباته.
ت: َشُتّ • الَتّ

املشاريع  ف��ي جن���اح   ال��ف��ش��ل  أس��ب��اب  م��ن  إَنّ 
العملَيّة وضياع قيمتها وأثرها في حياة الناس، 
كان  ��ا  رَبّ تشتُُّت أصحابها في مشاريع عديدة 
الواحُد منها يحتاج إلى أن يتكاتف الكثيرون في 
جهودهم من أجل إجنازه؛ ولذلك فمن العوائق 
التي قد متنع إمتاَم املشروعات البدء في أكثر 

من مشروع كبير في نفس الوقت. 
ومشتَّت العزمات يقضي عمَره

حيران ال ظفٌر وال إخفاق  
سواء  ع��دة  آث���ارا  املشكات  لهذه  أن  ش��ك  وال 
على املنتمني للدعوة أم على أهل الباطل الذين 
تلك  أه��م  وم��ن  ال���دوائ���ر،  باملؤمنني  يتربصون 

اآلثار:
• إصابة كثير من الشباب واملنتمني إلى الدعوة 

باإلحباط واليأس.

كتب: وائل رمضان

ملاذا ال نحافظ على مكتسباتنا الدعوية؟!
ي أشكو إليك َجَلَد الفاجر وعْجَز  إِنّ قال عمر بن اخلطاب [: »اللهَمّ 
يعيشه  الذي  الواقع  إلى  ونظرت  العبارة  هذه  تأملت  عندما  قة«،  الِثّ
الله عز  إلى  الدعوة  العاملن في  املسلمن والسيمًا   بعٌض من طوائف 
وجل، وجدت أنها تعبر تعبيًرا صادًقا عن حال هؤالء، ففي الوقت الذي 
أحجم فيه هؤالء الثقات وتقوقعوا، صال الفجار وجالوا، وفي الوقت 

الذي صمتوا فيه وخفتت أصواتهم، صاح األدعياء وعلت أصواتهم.
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• افتقاد احلافز والدافع للبدء بشاريع جديدة 
خوًفا من الفشل السابق.

ب��رؤي��ة أهل  اغتباط أه��ل الباطل وس��روره��م   •
احلق يفشلون. 

والقائمني  الدعوة  قيادات  في  الثقة  فقدان   •
عليها.

• ضياع فرص كبيرة على الدعوة كان ميكن أن 
يتحقق من ورائها نفع عظيم للمسلمني.

وال شك أن هذه اآلثار مدمرة على املدى البعيد؛ 
من هنا كان البد من دراسة متأنية لهذه املسألة 
وط��رح��ه��ا ع��ل��ى ب��س��اط ال��ب��ح��ث واحل�����وار بني 
اخلطط  ووض��ع  الدعوي  العمل  على  القائمني 
والبرامج املناسبة للتعامل معها حتى ال تستفحل 

وتتحول إلى ظاهرة عامة.
وقد حدد املختصون  محاور عدة يعتمد عليها 
في جناح املشاريع عموًما وال شك أن املشاريع 

الدعوية أولى بذلك، وهي:
)1( دراسة احلاجة.
)2( املنتج الدعوي.

)3( التسويق والدعاية الدعوية.
)4( تقومي احلصيلة الدعوية )الربح(.

)1( دراس��ة احل��اج��ة: تعد دراس��ة احلاجة من 
انتخاب  عليها  ينبني  التي  الضرورية  املقدمات 
وفي  املعاصر،  االقتصادي  الفكر  في  املشاريع 
غيابها يفقد املشروع حظوظه في النجاح، ومن 

ثم املوافقة على مشروع معني في غياب درجة 
معقولة من القابلية لاستهاك لدى املستهدفني 
ضرب من العبث في االقتصاد املعاصر، والعمل 
ي��ح��اك��ي النموذج  ال��ش��ك��ل  ال���دع���وي م��ن ح��ي��ث 
االقتصادي في نقاط كثيرة، األمر الذي يجعل 
االستفادة من الثقافة االقتصادية أمرا محبذا 

إن لم يكن ضرورياً·
وال شك أن املشاريع الدعوية تعتريها اختاالت 
كثيرة من هذه الناحية، فاالرتكاز على احلاجات 
الواقعية للمجتمع في صياغة أهداف ورهانات 
املشروع الدعوي أحد املداخل الرئيسية في هذا 
املجال، وأيضا مقدمة لتغيير أساليب التخطيط 

للمشروع الدعوي وتقنياته من ناحية أخرى·
)2( املنتج الدعوي: هو فكرة مجسدة في فعل 
للتنفيذ  ب��دل��ي��ل  وم��رف��ق��ة  ش���يء،  أو  م��وق��ف  أو 
وكيفية  محدد  برنامج  صيغة  في  واالستعمال، 
لتلبية حاجة  املطاف  نهاية  في  وتهدف  معينة، 
وباعتبارها  للمجتمع،  األخاقية  احلاجات  من 

كذلك البد فيها من قدر وافر من اإلبداع.
املنتوج  في  مراعاتها  من  البد  التي  األم��ور  ومن 
الدعوي  واملقصود  املنتوج  بني  التناسب  الدعوي 
منه؛ إذ العاقة بني الطرفني ليست دائما حتمية 
وضرورية؛ ولهذا البد من حتليل العاقة بينهما 
والتحقق مما إذا كان املنتوج يؤدي إلى املقصود 
منه وبفعالية عالية، )املطوية( على سبيل املثال، 
قد تكون فعالة على مستوى اإلعام، ولكن أثرها 
الدعوي من حيث إقناع املستفيدين بتبني سلوك 
معني أو اإلقاع عنه، يبدو واستنادا إلى التجربة 
البد  التي  األم��ور  من  وكذلك  ومحدودا؛  ضعيفا 
من مراعاتها في هذا الباب أيضا التنوع واإلبداع، 
عن  وخ��رج��ت  مداخلها،  ت��ع��ددت  كلما  ف��ال��دع��وة 

املألوف وسائلها،  كان أثرها قويا وملموساً·
)3( التسويق والدعاية الدعوية: من أهم عوامل 
املشاريع  ذل��ك  ف��ي  ب��ا  عموماً  املشاريع  جن��اح 
والترويج،  التسويق  وتقنيات  الدعاية  الدعوية، 
واملاحظ أن استفادة الدعوة من هذه التقنيات 
واألساليب ما زال ضعيفا ومحدوداً، ففي بعض 
تغطي  أن  وح��ده��ا  ال��دع��اي��ة  تستطيع  األح��ي��ان 
على عيوب ونواقص عناصر املشروع األخرى، 
سواء فيما يتعلق بدراسة احلاجة، أم في قيمة 
أيديولوجية  ح��رب  آل��ة  اليوم  فاإلشهار  املنتج، 

فتاكة، ففي فرنسا وحدها يتعرض الفرد يومياً 
أو  إشهاري  عملية قصف   2500 من  أكثر  إلى 
وفي  النقل،  وسائل  وفي  الشارع،  في  إعامي 

وسائل االتصال·
وإحساسا من األزهر الشريف بأهمية الدعاية 
حول  ن��دوة  نظم  الدعوي  العمل  في  والتسويق 
إص���اح ال��دع��وة وال��وع��ظ م��ن خ���ال تدريس 

)التسويق (.
وتأهيل  املجاالت اجلديدة  فاالنفتاح على هذه 
تقنياتها وعلومها، سيعود  الدعوية في  الكوادر 

بالتأكيد على املشروع الدعوي بفوائد كثيرة،
لكن ما زالت خبرة الدعوة اإلسامية بتقنيات 
التسويق والدعاية ضعيفة، مما كان عائًقا في 
جناح عدد من املشاريع أو في أحسن األحوال 
بنسب  منها  املقصود  بلوغ  على  يساعدها  ل��م 
العمل  ف��ي  التقنيات  ه��ذه  فتوظيف  معقولة، 
ال��دع��وي أص��ب��ح ض��روري��ا وج����زءاً م��ن أي حل 
اإلعام  ف��ي مجتمع  ال��دع��وي��ة  ل��أزم��ة  مم��ك��ن 

واالتصال·
)4( تقومي احلصيلة الدعوية: إن هذا العنصر 
ال ي��ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن ال��ع��ن��اص��ر ال��س��ال��ف��ة إن لم 
التقومي  يكن أهمها على اإلط��اق، ففي غياب 
ال��دع��وي وم��ن ورائ���ه املشروع  امل��ش��روع  يصبح 
اإلس���ام���ي ن��ش��اًط��ا ت��رف��ي��ه��ًي��ا وث��ان��وًي��ا، فاقدا 
فلن  األخاقية؛  ومكانته  االستراتيجية،  معانيه 
الدعوية  املشاريع  على  القائمني  بوسع  يكون 
أم  أهدافهم  حققوا  قد  كانوا  إذا  التحقق مما 
لنتائج  وبأية نسبة، في غياب تقومي علمي  ال، 
ال��واق��ع��ة، ففي ح���االت كثيرة  امل��ش��روع وآث����اره 
من  كل شيء  وإتقان  الدعاة في ضبط  يجتهد 
وانتهاء  ال��دع��وي،  للفعل  والتخطيط  ال��دراس��ة 
مما  التقومي؛  عن  ويغفلون  والترويج،  باإلجناز 
باملشروع  ال��ت��ف��ري��ط  ب��ع��د  فيما  عليهم  يسهل 
إليه  املسلمني  وحاجة  بقيمته  إحساسهم  لعدم 
وعدم  والضغوط  للعقبات  سريًعا  واالستسام 
سريًعا  الفشل  فيدب  بديلة  حلول  عن  البحث 
وبدالً  مكتسباتها،  الدعوة  وتفقد  املشروع  إلى 
إلى  تتراجع  خطوة  األم���ام  إل��ى  تتقدم  أن  م��ن 
الوراء خطوات كما حدث مع جريدة الرؤية – 
رحمها الله – ونخشى أن يحدث مع غيرها من 

مؤسساتنا اإلعامية والله املستعان.
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في  تشيع  الفاِحشُة  كاَنِت  وإذا  َخَطر،  في  املسِلمن  أعراُض  كانت  إذا 
الذين آَمنوا، وِإذا كانِت الّتقنية احلديثة ُتسَتعمل ملعِصية الله، وإذا 
كاَنت روائح الَفضائح تزكم األنوف، وإذا ُهِتكت األعراض وعّمت الباليا 
واخُترقت احلرمات؛ فمن هو املسؤول؟! وماذا نفعل في هذا احلال؟! 

نشكو إلى اللِه تعالى ظلَم الظاملن.
اْلَفاِحَشُة ِفي  َأْن َتِشيَع  وَن  ُيِحُبّ ِذيَن  اَلّ قال الله سبحانه وتعالى: }ِإَنّ 
َوَأْنُتْم ال  َيْعَلُم  ُه  َوالَلّ َواآلِخَرِة  ْنَيا  الُدّ ِفي  َأِليٌم  َعَذاٌب  َلُهْم  آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ

َتْعَلُمونَ{ )النور:19(.
ذلك  يحّبون  وتنتِشر،  تظهر  أن  تَِشيَع:  أَْن 
ظهوَر  ويقِصدون  ويختارون  ل��ه،  ويعَملون 
يذيع  أن  يحّبون  الفاحشة،  ظهور  القبيح، 
رحمه  قتادة  ق��ال  كما  املجتََمع،  في  الّزنى 
الّزنى وِفعل القبيح«. ومن  الله: »أن يظهر 
أعاَن على نشرها فهو كالذي يقود الّنساء 
والّصبيان إلى الفاِحشة، وكذلك كّل صاِحِب 

َصنعٍة تعني على ذلك.
إّن الله يغار، وغيرةُ الله أن ُتنتََهك حرماته، 
يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع منه ما يكون بالقول، ومنه 
ما يكون بالِفعل. قال شيخ اإلسالم رحمه 
باجلوارح  الِفعل  من  يكون  ما  »وأّم���ا  الله: 
فكُلّ عمٍل يتضّمن محّبَة أن تشيع الفاحشة 
الذين آمنوا داخ��ٌل في ه��ذا، بل يكون  في 
بالعذاب  الله قد توّعد  ف��إّن  َع��َذاب��ه أش��ّد؛ 
الفاحشة،  ت��ش��ي��َع  أن  م��ح��ّب��ة  د  م��ج��َرّ ع��ل��ى 
كاَن  ف��إذا  ذل��ك؟!  على  يعَمل  بالذي  فكيف 
ال��ذي يحّب فقط أن تشيَع له ع��ذاٌب أليم 
في  وليس فقط  اآلخ���رة،  وف��ي  الدنيا  ف��ي 
أقوال  باحملّبة  اق��ت��َرن  إذا  فكيَف  اآلخ���رة، 
وأفعال إلشاَعِة الفاحشة في الذين آمنوا؟! 
َحَشر الله امرأةَ لوٍط مع قومها في العذاِب 

ألنها َرِضيت بفعلهم«.
نهى  ومل��اذا  املناِفِقني،  من صفات  ه��ذه  إّن 
��ع��ِر الفاضح  ال��ع��ل��َم��اء، مل���اذا ن��ه��وا ع��ن ال��ِشّ
بالنساء  ال��ّت��ش��ب��ي��ب  ف��ي��ه  ال����ذي  وال����َغ����َزل 
يَدعو  وألن��ه  الغرائز،  يثير  ألّن��ه  ووصِفِهن؟ 
إلى إشاَعة الفاحشة، ماذا لهم؟ عذاٌب أليم 
موِجٌع في الّدنيا واآلخَرة، َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنْتُْم 
ال تَْعلَُموَن، الله يعلُم ولذلَك شرَع األحكاَم، 
الله يعلم املفسَد مَن املصلح، الله يعلَم شّدةَ 
العذاب، وأنتم ال تتخَيّلونه، وال تقِدرون أن 

تتصَوّروا عذاَب الله في اآلخرة.
تَ��تَّ��ِب��ُع��وا ُخُطَواِت  الَّ��ِذي��َن آَم��نُ��وا ال  }يَ��َأيُّ��َه��ا 
يَْطاِن  الَشّ ُخ��ُط��َواِت  يَ��تَّ��ِب��ْع  َوَم���ْن  ��يْ��َط��اِن  ال��َشّ
َفْضُل  َولَ��ْوال  َوامْلُنَْكِر  ِبالَْفْحَشاِء  يَْأُمُر  َفِإنَُّه 

أََحٍد  ِمْن  ِمنُْكْم  َزَكا  َما  َوَرْحَمتُُه  َعلَيُْكْم  اللَِّه 
َواللَُّه َسِميٌع  أَبًَدا َولَِكَنّ اللََّه يَُزِكّي َمْن يََشاءُ 
ال  الشيطان،  ِلُطُرِق  ال  )النور:21(،  َعِليٌم{ 
خُلُطوات الشيطان التي يُدِخل فيها العباَد 

في املعاصي.
ال��ف��اِح��ش��ة، جتارةُ  نحن ف��ي زم���ِن إش��اع��ِة 
اجِلنِس في العالم تقّدرت ب�57 مليار دوالر 
في العام املاضي، منها 4.5 ميارات دوالر 
لتجارِة اجلنس عبَر الهاتف، وأربعة مليارات 
عبَر اإلنترنت وأقراص احلاسوب، 12٪ من 
اجلنس  ل��ت��ج��ارِة  الشبكة  م��واق��ع  إج��م��ال��ي 
ونشره، 372 مليون صفحة، وحتمل حركَة 
مليار   2 ق��راب��ة  ي��وم��ًيّ��ا  اإللكتروني  البريد 
وإعالنات  تتضّمن مواضيَع  ونصف رسالة 

جنسّية، إلثارة الشهوات ونشر الفاحشة.
ع��دِد طلبات  إجمالي  م��ن  امل��ائ��ة  ف��ي   ٪25
كات الَبحث في  مستخدمي الشبكِة في محِرّ
موضوعاٍت في الفاحشة واحلراِم واجِلنس، 
توّفر  إنترنت  ألف صفحِة   100 من  وأكثر 

صَوًرا فاضحة لألطفال.
وه��ك��ذا ج���اءت اجل����واالت وغ��ي��ره��ا لتعِلن 
نشر  في  ال��ق��ذارة  مسلسل  إل��ى  انضمامها 
ه����ذه ال���ف���واح���ش، ص�����وٌر ث��اب��ت��ة، وأخ����رى 
الكامِيرات  من  التصوير  وأن��واع  كة،  متحِرّ
والتصوير  ال��ف��ي��دي��و،  وت��ص��وي��ر  ال��ث��اب��ت��ة، 
اجلوال  كاميرا  كانت  وعندما  التلفزيوني. 
تنقل خمَس عشرة ثانية فقط في التصوير 
ر بها اآلن ثالث  ظهرت البرامج التي يصَوّ

ساعات.
وتقنية البلوتوث التي ترِسل مقاطَع الفيديو 
والصَور إلى أشخاٍص في محيِط هذا اجلوال 
بتقّدم  املسافة  وستمتّد  األمتار،  بعشرات 
هذه التقنية، ليكون كّل من في محيط جواٍل 

أعراضنــا إلـى أيــــن؟!
الشيخ: محمد بن صالح املنجد

نهى العلَماءعن 
عِر الفاضح والَغَزل  الِشّ

الذي فيه الّتشبيب 
بالنساء ووصِفِهن؟ 

ألّنه يثير الغرائز



41

ن - 2011/6/27م
الفرق���ان  638 - 25 رج���ب   1432ه���� -  االثن���

من هذه 
اجل����واالت 

ي���ل���ت���ق���ط ه����ذه 
اللّقطات املختلفة.

وتقول األخبار: أنتجت »كوداك« 
معظِم  لدى  البلوتوث  بتقنية  تعمل  طابعة 
أجهزِة اجلواالت احلديثة بالتعاوِن مع شركة 
االتصال  باإلمكان حتقيق  ليصبَح  »نوكيا«، 
التقنية،  بني الطابعة وأّي جوال لديه هذه 
ليستفيد � بزعِمهم � أصحاب أجهزِة اجلوال 
ذاِت الكاميرا املدمجة. وظهرت لهم مواقُع 
� في مجال  � بزعمهم  اإلب��داع  ع على  تشِجّ
ن صاحب اجلوال من ِحفظ  التصوير، ومتِكّ

ألبوم إلكتروني من الصَور الفوتوغرافية.
انتشاٌر عجيب لهذه التقنية التي ظهرت في 
عام 2001م، ثم انتشرت في العالم انتشاًرا 
عجيًبا. إن املبيعات تزداد. وفي عام 2008م 
ع أن يكون نصف اجلواالت في العالم  يتَوَقّ
في الكرة األرضية مزّودا بهذه الكاميرات، 
ورمبا قبل ذلك. وبعض الشركات لن تنتج 
أصاًل في موديالتها اجلديدة جواالت بغير 
كاميرا. 90 مليون هاتف محمول من هذا 
و٪60   وحدها،  الشمالية  أمريكا  في  النوع 
بالكاميرا.  دة  م���زَوّ اليابانيني  ج��واالت  من 
أك��ب��ر من  ن��ح��ن؟! رمب��ا نسبة  وم���اذا لدينا 
إلى   � � بزعمنا  نتسارع ونسارع  هذا، فإننا 
تباهًيا  صورها  أح��دث  في  التقنية  اقتناء 
التي  املظهرية  وه��ذه  وت��ظ��اه��ًرا،  واخ��ت��ي��االً 

ذبحت الكثيرين.
نقمة،  يجعلونها  لكنهم  نعمة،  التقينة  إن 
إنها حتَوّل إلى وسيلٍة اليوَم لنشر الفاحشة 
والفضيحة في الذين آمنوا. وطلعت األخبار، 
وتناقلت املواقع، وعّمت الصحف وساحات 

احلوار، تلك األحداث األليمة التي حتُدث 
لبناِت املسلمني في بلدان املسلمني، ال إله 
إال الله، »وي��ٌل للعرب من شر قد اقترب«، 
وفينا  أنهلك  عنها:  الله  رضي  زينب  قالت 
اخلبث«.  كثر  إذا  »نعم،  قال:  الصاحلون؟! 
كثر  إذا  »ن��ع��م  ال��ص��احل��ون؟!  وفينا  أنهلك 
اخلبث«، فّسروه بالزنى وبالفسوق والفجور 
على  والغيرة  الله  دي��ن  إقامُة  أي��ن  وهكذا، 

حُرمات الله؟!
إّن القضية خطيرةٌ جًدا، وإّن سفينة املجتمع 
ستغَرق إذا لم نقم لله باحلجة، إذا لم نُقم 

مبا أمرنا به.
ُفِتنت  م��ن  النساء  م��ن  أن  ال��ي��وَم  جِن��د  إننا 
ال��رج��ال؛ ول��ذل��ك فإنها  إل��ى ص��َور  بالنظر 
لها  يجوز  فال  يفِت  نظًرا  تنظر  كانَت  إذا 
الّرجل فأمره واض��ٌح في هذه  ذل��ك، وأم��ا 

الَقضّية.

عباد الله، إّن التوّسَع في التصوير قد أَدّى 
بنا إلى مآٍس أليمة، وكذلك فإّن على املؤِمِن 

أن يطّهر نفَسه، وأن يحّصن فرجه.
عباد الله، إّن قضية نشر صَور النساء التي 
حتدث اآلن وتباُدلها في اجل��واالت واضح 
� تتمّعن في  الله  يا عبد   � التحرمي، ولعلك 
والسالم  الصالة  عليه  قال  احلديث:  هذا 
فيما رواه البخاري: »ال تباشر املرأة املرأة 
فتنعتها لزوجها كأّنه ينظر إليها«، ما معنى 
لزوجها  تصفها  أي:  ل��زوج��ه��ا«؟  »فتنعتها 
ليونته،  أو  وجسدها  ونعومته،  بدنها  ف��ي 
الوجه  كصفِة  اجلمال  أن��واِع  من  فيها  وما 
إليها،  ينظر  ك��أن��ه  ذل���ك،  ون��ح��و  وال��ك��ّف��ني 
الوصف الدقيق. فما بالكم إذا كانت صورًة 
تنقله بدّقته، وتأخذه بتمامه، فأيهما أولى 
املرأة  تباشر  »ال  ق��ال:  كان  إذا  بالتحرمي؟! 
عنده  متزوج  وهو  لزوجها«،  فتنعتها  امل��رأة 
امرأة، ال تنعتها كأنه ينظر إليها، فما بالكم 
ال��وص��ف متاًما  تغني ع��ن  ال��ت��ي  ب��ال��ص��ورة 
إًذا  بالتحرمي؟!  أول��ى  أيهما  عليه،  وت��زي��د 
يُسّمى  عّما  كانت  ولو  النساء  ص��َور  تناقُل 
بالفضائح أو غيرها أمور محّرمة ال جتوز.

اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، 
ونعوذ بك من َهذا الباطِل والَفحشاء، وجنأر 
ومجتمعاتنا  وبيوتنا  قلوبنا  ر  تطِهّ أن  إليك 

من الرذائل والفواحش يا رب العاملني.

وصف المرأة للرجل 
واضح التحريم  

فمابالكم  بنشر صَور 
النساء التي تحدث اآلن 

وتباُدلها في الجواالت
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ال�سلة الإخبارية

إيرانية  م��واق��ع  ت���داول���ت 
في األيام األخيرة شريط 
سعيدي  حمل��م��د  ف��ي��دي��و 
جمعة  إم�����ام  »األن�����ب�����اء«، 
خالل  يدعي  ق��م،  مدينة 
املرشد  أن  ل���ه  خ���ط���اب 
للجمهورية  األع�����ل�����ى 
اإلي��ران��ي��ة آي���ة ال��ل��ه علي 
عند  ن��ط��ق  ك���ان  خامنئي 

والدته عبارة: »يا علي«.
وأث�����ار ه���ذا ال��ف��ي��دي��و ردود أف���ع���ال ح����ادة في 
األوساط اإليرانية، كما ذكر موقع وكالة األنباء 

األملانية باللغة الفارسية.
رواية  إل��ى  حديثه  في  قم  جمعة  إم��ام  واستند 
نقلها عن أخت خامنئي ألبيه مضيفاً »أن أخته 

تعيش هذه األيام في قم، 
التي  القابلة  إن  وت��ق��ول 
املرشد  والدة  ح��ض��رت 
بعد  خ��ام��ئ��ن��ي ص���اح���ت 
يكرر  ال��ق��ائ��د  س��م��اع��ه��ا 
بصوت  علي«  »يا  عبارة: 
بن  ع��ل��ي  يحميك  ع����ال، 

أبي طالب«.
إم�����ام  إن:  ن����ق����ول  وه����ن����ا 
جمعة قم )محمد سعيدي( يفتري على إمامه 
علي خامنئي الرضيع فينقل رواية عن القابلة 
دة( التي باشرت توليد الطفل بأنه قال:  )الوالاّ

»يا علي«, وهذه استغاثه ونداء... بغير الله.
واملعلوم أن الطفل يولد على الفطرة )التوحيد(. 

أال يعلم اإلمام أنه طعن في مرشده!!

قتيل وجرحى في احتجاجات اليوم الثاني في األهواز

إمام جمعة قم: خامنئي نطق عند والدته:
 »يا علي بن أبي طالب«

»األصالة اإلسالمية«: علي سلمان يجتر االدعاءات بحق البحرين شعبَا وقيادة

»األصالة« فندت مقولة إن »الوفاق« 
حصلت على 60٪ من األصوات

السلفية  اإلس��الم��ي��ة«  األص��ال��ة  »جمعية  شنت 
»جمعية  رئيس  على  عنيفاً  هجوماً  البحرينية، 
الوفاق« املعارضة علي سلمان، مؤكدة أنه قول 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  العهد  ول��ي 
ك��الم��اً ل��م ي��ق��ل��ه، وأن���ه »اج���ت���ر« م��ج��م��وع��ة من 

االدعاءات بحق البحرين شعباً وقيادة.
وذكر موقع »العربية نت« اإللكتروني أن »جمعية 
علي  أن  بيان  في  أك��دت  اإلسالمية«  األص��ال��ة 
سلمان »اجتر بخطابه األخير في منطقة سترة 
شعباً  البحرين  بحق  االدع���اءات  من  مجموعة 
وقيادة، وقّول ولي العهد كالماً لم يقله، وأنطقه 
له  يحق  وال  ي��ورده��ا،  ول��م  يقصدها  لم  معاني 
الشعب،  باسم  يتحدث  أن  وال  ذل��ك،  يفعل  أن 

فالناس ليسوا نياماً، والشعب ليس ساذجاً«.
وأمينها  »ال��وف��اق«  جمعية  »األص��ال��ة«  وانتقدت 
ل��ك )علي سلمان(  أن��ه »ال يحق  ال��ع��ام، م��ؤك��دة 

ملغاة  الشعبية  واإلرادة  الشعب  إن  ت��ق��ول:  أن 
متاماً، فأنت ال متثل شعب البحرين وال اإلرادة 
الشعبية، بل إنك ال متثل الشارع كله، وبالقطع ال 
متثل أي جزء في الشارع السني، وليس لك فيه 
أي نصيب، وال مثقال ذرة، وإمنا متثل فئة داخل 
الطائفة التي تنتمي إليها، فأنت رئيس جمعية 
املرشد  ومرجعية  الفقيه  بوالية  تؤمن  مذهبية 
وتلتحف  بأمره  تأمتر  خامنئي(  )علي  اإليراني 
بجلبابه، وتأتيك منه األوامر لتنفذها، وما أنت 

إال خامت في يده كما قلت أنت من قبل«.
وفندت مقولة إن جمعية »الوفاق« حصلت على 
أنها  إل��ى  مشيرة  الناخبني،  أص���وات  م��ن   ٪60
على 83 ألف صوت من 318  تقريباً  »حصلت 
ألف صوت، هي إجمالي الكتلة االنتخابية، أي 
إنها  أي  تقريباً،   ٪26 على  إال  لم حتصل  أنها 

أقلية، وال متثل حتى نصف الشعب«.

برنامج تلفزيوني 
إسالمي في 

ماليزيا للنساء 
اختبارات  ك��واالمل��ب��ور  ف��ي  ب��دأت 
اس����ت����م����رت ي�����وم�����ني الخ���ت���ي���ار 
ستتراوح  ال���الت���ي  امل��ت��س��اب��ق��ات 
عاماً  و30   20 ب���ني  أع��م��اره��ن 
برنامج:  ف��ي  سيشاركن  ال��الت��ي 
»ص��احل��ة« ال���ذي يتكون م��ن 13 
تلفزيوني  ب��رن��ام��ج  وه���و  ح��ل��ق��ة، 
داعية  أفضل  الختيار  إس��الم��ي 
ولتغيير  م��ال��ي��زي��ا،  ف��ي  مسلمة 
املجتمع  ف��ي  النساء  دور  ص��ورة 

املسلم.
ورمبا تكون )آمي صوفيا أحمد( 
ق��د اق��ت��رب��ت خ��ط��وة م��ن حتقيق 
تبلغ  شابة  ماليزية  وهي  حلمها، 
وتعلمت  ع���ام���اً،   25 ال��ع��م��ر  م��ن 
القرآن في مصر. وذكرت  تالوة 
)آمي( قبل االختبار أن كثيراً من 
النساء  ظهور  يقبل  ال  املسلمني 

في برامج تلفزيونية.
كثير بطبيعة  »ثمة جدل  وقالت: 
احلال عما إذا كان من املناسب 
برنامج  ف��ي  ن��س��اء  ت��ت��ن��اف��س  أن 
تلفزيوني وأن يظهرن في وسائل 
اإلعالم، ومن ناحية أخرى وسائل 
اإلعالم من أهم الوسائط لنشر 
ف��رص��ة طيبة  ف��ه��ذه  إذاً  ال��دي��ن، 

لي«.
وام���ت���ح���ن���ت جل���ن���ة االخ���ت���ب���ار 
املتسابقات في تالوة القرآن، ثم 
ُطلب إليهن ارجتال خطبة دينية 
مدتها ثالث دقائق،  وسألتهن عن 
مساعدة  في  املسلمني  مسؤولية 

ضحايا الكوارث الطبيعية.
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أعلنت جمعية »عير عميم« احلقوقية اإلسرائيلية, أن 
ناقشت  االستيطاني  البناء  لتسريع  الفرعية  اللجنة 
م��خ��ط��ط��ات ب��ن��اء ل��ع��دد م���ن امل��س��ت��وط��ن��ات ف���ي الشطر 
 7900 الكلي  عددها  يصل  القدس  مدينة  من  الشرقي 

وحدة جديدة .
بإضافة  ستسمح  املخططات  هذه  أن  بيان,  في  وذك��رت 
الوحدات  عدد  إلى  استيطانية  وح��دة   4400 يقارب  ما 

االستيطانية في القدس الشرقية.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  استنكر  جانبه,  من 
اللجنة  مناقشة  رأف���ت,  صالح  الفلسطينية  التحرير 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ه��ذه امل��خ��ط��ط��ات, م��ع��ت��ب��رًا ذل���ك »دليال 
ع��ل��ى س��ع��ي إس��رائ��ي��ل لغلق أب����واب ال���س���الم«,  وق���ال في 
اجلانب  إن  الرسمية:  فلسطن«  »صوت  إلذاعة  تصريح 
التي  اإلج������راءات  ب��ك��اف��ة  ب��ش��دة  »ي��ن��دد  الفلسطيني 
تتخذها حكومة املستوطنن في إسرائيل على األرض 
ل��إع��الن ع��ن ب��ن��اء وح����دات اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج��دي��دة في 
امل��س��ت��وط��ن��ات امل��ن��ت��ش��رة ف��ي ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة احملتلة 

وسائر أنحاء الضفة الغربية.
ودع����ا امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي إل���ى ال��ض��غ��ط ع��ل��ى احلكومة 
التوسع  أش����ك����ال  ك����ل  وق�����ف  أج�����ل  م����ن  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 
مدينة  ت��س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  مقدمتها  وف���ي  االس��ت��ي��ط��ان��ي 
القدس, مطالبا مبوقف دولي »حازم« اللتزام احلكومة 
كمرجعية  ال��دول��ي��ة  الشرعية  ب��ق��رارات  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 

للمفاوضات .

مخطط إسرائيلي لبناء
56 دولة عضوة بالبنك اإلسالمي  7900 وحدة استيطانية

للتنمية في جدة
تعقد  مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومقرها مدينة جدة االجتماع 
السنوي السادس والثالثني ملجلس محافظي البنك مبشاركة وزراء املال 
للتنمية،  اإلسالمي  بالبنك  دولة عضوة   56 من  والتخطيط  واالقتصاد 

وذلك خالل الفترة من 26-30 يونيو اجلاري.
 ويتضمن االجتماع السنوي ملجلس احملافظني لهذا العام عقد العديد من 
االجتماعات والندوات املهمة، كما تعقد الندوة السنوية الثانية والعشرون 
أعقاب  الدول األعضاء في  للبطالة في  »التصدي  للبنك حتت عنوان: 

األزمة املالية العاملية«.
»وثيقة األزهر« بشأن مستقبل 

مصر في الفترة المقبلة
أكد الدكتور أحمد محمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، توافق كوكبة من 
املثقفني املصريني مبختلف انتماءاتهم الفكرية وعدد من كبار املفكرين 
في األزهر على »وثيقة األزهر« بشأن مستقبل مصر في الفترة املقبلة. 
وأضاف »أن املجتمعني توافقوا على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على 
في  لتصل  املصري  املجتمع  قوى  تناقشها  شاملة  وقواعد  كلية  مبادئ 
النهاية إلى األطر الفكرية لقواعد املجتمع ونهجه السليم«، مشيرا إلى 
أن املجتمعني أكدوا أهمية دور األزهر القيادي في بلورة الفكر اإلسالمي 

الوسطي السديد. 

العاهل البحريني يصدر مرسومًا 
بوزارة حقوق اإلنسان  

أصدر العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما 
حقوق  وزارة  لتصبح  االجتماعية  التنمية  وزارة  وتنظيم  تسمية  بإعادة 

اإلنسان والتنمية االجتماعية.

مفتي عام السعودية: ياسر الحبيب 
ومن على شاكلته منافقون وكفار

البحوث  وإدارة  العلماء  كبار  هيئة  ورئيس  السعودية  عام  مفتي  وصف 
العلمية واإلفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ياسر احلبيب 

ومن على شاكلته بأنهم منافقون وكفار. 
بالبغض  مليئة  وقلوبهم  منافقون  »ه��ؤالء  قال:   وبحسب جريدة عكاظ 
كيدهم في  يجعل  أن  ال��ل��ه  ن��دع��و  لكن  وأه��ل��ه،  اإلس���الم  واحل��ق��د على 

نحورهم«. 
املؤمنني  أم  ع��رض  املتطاولني على  دم��اء  إه��دار  وف��ي سؤاله عن حكم 
عائشة رضي الله عنها والصحابة، أجاب »القضية هذه نتركها جانبا، 
والقاذف  الذنوب،  كبائر  من  لكبيرة  مرتكب  الصحابة  ساب  حكم  إمنا 

لعائشة كافر مكذب للقرآن«.



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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لسوقا  اجلنة  في  »إن  الله ]:  رس��ول  يقول 
فتهب  املسك  كثبان  فيها  جمعة  ك��ل  يأتونها 
وثيابهم  وج��وه��ه��م  ف��ي  فتحثو  ال��ش��م��ال  ري��ح 
فيزدادوا حسنا وجماال فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حسنا وجماال فيقول لهم أهلوهم 
والله لقد ازددمت بعدنا حسنا وجماال فيقولون: 
وأنتم والله ازددمت بعدنا حسنا وجماال« رواه 

مسلم وأحمد عن أنس.
نساء أهل اجلنة

احليض  م���ن  م��ط��ه��رة  أزواج  اجل��ن��ة  وأله����ل 
والنفاس والبول والغائط، كما طهرت أخالقهن 
وأنفاسهن وألفاظهن وهن: }حور عني كأمثال 
اللؤلؤ املكنون{ وكأنهن الياقوت واملرجان: }لم 
يطمثهن إنس قبلهم وال جان{ وقد أنشأهن 

الله وجعلهن: }أبكارا عربا أترابا{.
صفة أهل اجلنة

قال:  النبي ]  أن  جبل [  ب��ن  معاذ  ع��ن 
م��ردا كأنهم  أه��ل اجلنة ج��ردا  »يدخل اجلنة 
مكحلون أبناء ثالث وثالثني« )رواه الترمذي(. 
أجسامهم،  على  شعر  دون  أي  ج���ردا:  قوله 

وقوله مردا: بدون حلية.
النظر إلى وجه الله عز وجل

بشر الله تبارك وتعالى عباده املؤمنني الذين 

أح��س��ن��وا ال��ع��م��ل ف��ي ال��دن��ي��ا ف��ق��ال: }للذين 
أحسنوا احلسنى وزيادة{. )سورة يونس: 26( 
إلى  النظر  الزيادة  أما  اجلنة  هي  فاحلسنى 

الله تعالى.
وقال عز وجل: }وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة{ )سورة القيامة: 22(، فالوجوه الناضرة 
هي الوجوه احلسنة الناعمة التي نضرها الله 

بالنضارة وهي اإلشراق والعيش والغنى.

رومية الرشيدي

قال شيخ اإلس��الم ابن تيمية رحمه الله: قد 
أن عقوبة  والسنة على  الكتاب  دلت نصوص 
الذنوب تزول عند العبد بنحو عشرة أسباب:

1- التوبة.
2- االستغفار.

3- احلسنات املاحية.
4- دعاء املؤمن للمؤمن.

5- ما يعمل للميت من أعمال البر.
6- شفاعة الرسول ] وغيره من أهل الذنوب 

يوم القيامة.
7- املصائب التي يكّفر الله بها اخلطايا في 

الدنيا.
والضغطة  والفتنة  القبر  في  يحصل  ما   -8

والروعة.
9- أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.

10- رح��م��ة ال��ل��ه وم��غ��ف��رت��ه ب���ال س��ب��ب عن 
العباد.

حسن حسونة أبوسيف

�سوق اجلنة

مكفرات الذنوب
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كثير  على  تشتمل  الدينية  اخلاطرة 
من العناصر، أولها دور القرآن، وثانيهما: 
ال���دورات  امل��س��اج��د،و ثالثهما:  ف��ي  ال���دروس 
القرآن  مسابقات  وراب��ع��ه��م��ا:  امل��س��اج��د،  ف��ي  العلمية 
كل  إن  حيث  الثقافية؛  املسابقات  وخامسهما:  الكرمي، 
ف��ي توعية  ل��ه دور  ه��ذه اخل��اط��رة  م��ن عناصر  عنصر 

الناس بالثقافة اإلسالمية.
وأبدأ بأول العناصر وهو دور القرآن حيث تشرف على 
الذين  وزارة األوق��اف من خالل األشخاص  ال��دور  هذا 
ل��دي��ه��م خ��ب��رة ودراي�����ة ف��ي ه���ذا امل���ج���ال، وه���ذه ال���دور 
الدراسة فيه ست سنوات؛ حيث يدرسون مناهج  مدة 
متعددة ويخرجون بحصيلة علمية ثقافية بعد هذه 

املدة.
ث��ان��ي��ا: ال�����دروس ف���ي امل��س��اج��د؛ ح��ي��ث حت���دد إدارات 
في  ال��دروس  ه��ذه  موضوعات  احملافظات  في  املساجد 

مختلف فروع الشريعة.
وه���ذه كذلك  امل��س��اج��د،  ف��ي  العلمية  ال����دورات  ث��ال��ث��ا: 
هذه  تستدعي  حيث  املساجد،  إدارات  عليها  تشرف 
هذه  في  للتحدث  ال��دول��ة  خ��ارج  من  العلماء  اإلدارات 

الدراسات.
راب���ع���ا: م��س��اب��ق��ات ال���ق���رآن ال���ك���رمي وجت���وي���ده، وه���ذه 
املسابقات تتم في املساجد؛ وبإشراف نخبة من املشايخ 
على الطالب الصغار والكبار، ومتنح لهم جوائز تقديرية 

لالستمرار في حفظ وتالوته القرآن الكرمي.
خامسا: املسابقات الثقافية التي تدور حول كثير من 
من  وغيرها  اإلس��الم��ي��ة  والشخصيات  الفقه  عناصر 

العناصر، والله املوفق.
يوسف علي الفزيع

دور القرآن

مبادئ  ذات  اإلس��الم��ي��ة  األم����ة  إن 
كرمية وأخ��الق فاضلة مستمدة من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ويجب 
أوتينا من  أن نحافظ عليها بكل ما 
األمة  في صفوف  دب  وإذا  وسائل، 
وب���اء ي��ه��دد أخ��الق��ه��ا وك��ي��ان��ه��ا، فإن 
واقتالعه  وح��زم،  قوة  بكل  محاربته 
من ج��ذوره بكل ما أتيح من وسائل 
مطلب شرعي ال يجوز التهاون فيه.

وتعد ظاهرة تفشي تعاطي املخدرات 
في مجتمعنا الكويتي ظاهرة خطيرة؛ 
حيث إنها داء وبيل وسم ناقع يفترس 
ل��ذا علينا  ف��ي حبالها؛  يقع  م��ن  ك��ل 
تتفشى  التي  الظاهرة  هذه  محاربة 
واملراهقني  الشباب  فئة  ب��ني  ع���ادة 
بناء مجتمعنا،  نعدهم أساس  الذين 
وباحملافظة عليهم نحافظ على رقي 

بلدنا العزيز وازدهاره.
كثيرة  س��ل��ب��ي��ة  آث�����ار  ول���ل���م���خ���درات 

سنتطرق لها ولعل من أهمها:
ل��ق��د أكدت  ال��ص��ح��ي��ة:  اآلث����ار   - 1
للمخدرات  أن  والبحوث  الدراسات 
اإلنسان  صحة  على  ض���ارا  ت��أث��ي��را 
تؤثر  إنها  حيث  والنفسية؛  البدنية 
القوة  م��ن حيث  ال��ب��دن  على أج��ه��زة 

واحليوية والنشاط.
إسهام  إن  االقتصادية:  اآلث���ار   -  2
الفرد في اإلنتاج مرهون بقدرته من 
صحيح  ك��ان  ف��إذا  البدنية؛  الناحية 
قادر  فإنه  الفكر،  مستقيم  اجلسم 
على أن يكون لبنة صاحلة في املسيرة 
يرقى  املجتمع  إن  إذ  االق��ت��ص��ادي��ة، 
ويسمو بأفراده وإذا كان هذا الفرد 
املخدرات؛  ش��رك  ف��ي  وق��ع  شخصا 
فإنه يؤثر على مجتمعه تأثيرا سلبيا 
إن  حيث  االقتصادية،  الناحية  م��ن 
ي��س��ب��ب تضاؤل  امل���خ���درات  ت��ع��اط��ي 
اإلنتاج للفرد واملجتمع من حيث الكم 

والكيف وهي حقيقة بشعة.

3 - اآلث���ار األم��ن��ي��ة: امل��خ��درات من 
تفشي  ف����ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  األس����ب����اب 
مدمنها  ألن  املجتمع،  في  اجلرمية 
ع����ادة م���ا ي��ك��ون ف��اش��ال ي��ع��ج��ز عن 

القيام مبا ينفعه وينفع اآلخرين.
اآلثار  أم��ا  االجتماعية:  اآلث���ار   -  4
للظهر؛  قاصمة  فهي  االجتماعية 
الفرد وتدهورها  فإن اعتالل صحة 
إلى  يتجاوزه  وخطير  مخيف  بشكل 
مجتمعه، ألن الفرد جزء من املجتمع 
يؤثر فيه ويتأثر به، فإذا كثر املدمنون 
واخلوف  الضعف  املجتمع  ف��ي  دب 
وال��رع��ب وع��دم االس��ت��ق��رار وأصبح 

هذا املجتمع يسوده القلق الدائم.
طرائق الوقاية:

النهوض  إل����ى  األس�����رة  دع����وة   -  1
ورعايته  النشء  إع��داد  في  بواجبها 
اإلسالمية  ال��ت��رب��ي��ة  ألس����س  وف��ق��ا 
يكونوا قدوة حسنة  الصحيحة، وأن 

ألبنائهم.
باألمر  ال��ت��وس��ع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -  2
ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر بني 

أفراد املجتمع.
3 - تنقية املجتمع اإلسالمي عن كل 
ومقاومة  واالن��ح��راف  الفساد  أل��وان 

جرائمه والقضاء عليها.
4 - توجيه مناهج التعليم في جميع 

مراحله باجلانب السلوكي للطالب.
5 - تضمني مناهج التعليم في جميع 
املراحل املختلفة البراهني اإلسالمية 

في التحذير من هذه الظاهرة.
برعاية  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ي��ام   -  6

الشباب.
واملخدرات  املسكرات  محاربة   -  7

على حد سواء.
املدمنني  معاجلة  على  التركيز   -  8
على العالج النفسي وتطوير أساليب 

العالج.
بدر ناصر الهاجري

املخدرات



همسة تصحيحية

همسة
تصحيحية

إنذار من نقص 
اإلنتـــاج االستهــالكي

واحل����روب  وال��ف��ي��ض��ان��ات  امل��ن��اخ��ي  للتغير  نتيجة 
الكبرى  والتوترات واحلرائق  واالنقالبات  واجلفاف 
العالم يشعر وم��ن خالل  ب��دأ  واألم����راض واألوب��ئ��ه؛ 
اإلنتاج  نقصا حادا في  أن هناك  الدقيقة  الدراسات 
عليه،  يترتب  وم��ا  وال��ل��ح��وم  احل��ب��وب  م��ن  االستهالكي 
املنتجة تصدر  ال��دول  وب��دأت  ف��زادت األسعار املصدرة، 
وأحسنها؟  احل���االت  أس��وأ  فما  التصدير؛  ملنع  ق���رارات 

وكيف تتعاون دولنا مع هذا النقص؟.
أو  ل��ل��زراع��ة  م��س��اح��ات  ال���دول تضع  ب��أن  يفكر  بعضهم 
تشتري أراضي أو تلجأ إلى التخزين أو تدعم السلع أو 
كالم  هذا  أراضيها؛  الستصالح  للدول  ميزانيات  تعطي 
جيد ولكن هناك ثمة عالقة مهمه بني املعاصي ونقص 
األموال واألنفس والثمرات .. قال تعالى: }أفلم يسيروا 
في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
أمثالها{ وقال جل وعال:  الله عليهم وللكافرين  دمر 
}أولم يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلبوهم فهم ال 

يسمعون{.
فأمم سابقة كل رزقها يأتيها رغدا من كل مكان، 
اجلوع  لباس  الله  فأذاقها  الله  بأنعم  فكفرت 
ولكنه  ع��ادل  وتعالى  سبحانه  فالله  واخل���وف. 
ع��اد حتى  ق��وم  على  الريح  فقد سلط  منتقم 
ألقتهم موتى على وجه األرض كأنهم آعجاز 
ن��خ��ل خ��اوي��ة، ودم����رت م��ا م���رت عليه من 
ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى 

صاروا عبرة لألمم إلى يوم القيامة.
والصيحة التي أرسلت على قوم ثمود 
أجوافهم  في  قلوبهم  قطعت  حتى 
وماتوا عن آخرهم! ولقد رفع 

الله عز وج��ل ق��رى ق��وم ل��وط ال��ذي يأتون ال��ذك��ران من 
العاملني: حتى سمعت املالئكة نباح كالبهم ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سأفلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة 
من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما 

لم يجمعه على أمة غيرهم. 
سحاب  شعيب  ق��وم  على  أرس��ل  وتعالى  سبحانه  وال��ل��ه 
عليهم  أمطر  رؤوسهم  فوق  صار  فلما  كالظلل،  العذاب 
البحر  تلظى! وأغ��رق جل شأنه فرعون وقومه في  ن��ارا 
واألرواح  للغرق  باألجساد  جهنم  إلى  ألواجهم  نقلت  ثم 
للحرق.. والله سبحانه خسف بقارون وداره وماله وأهله.. 
وأهلك جل جالله القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات 

ودمرها تدميراً.
كل ذلك بسبب الفساد الظاهر للعيان، فساد في العقيدة 
وفساد في األخالق وارتكاب املنكرات، وفساد في املال 
البر  في  الفساد  }ظهر  تعالى:  ق��ال  البيئة،  في  وفساد 
والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذقهم بعض الذي عملوا 

لعلهم يرجعون{ .
ت���رك ص��الت��ه واس��ت��ب��اح ال��رش��وة وتعامل  ك��م م��ن مسلم 
بالربا املرأة وكم من مسلم تشبه باملرأة بالرجل، وكم من 
اخلليعة  وباألفالم  واملسكرات  باملخدرات  يتاجر  مسلم 
وباألعراض وجتارة الرقيق )اخلدم( وشقق وبيوت أوكار 
تعد لهذا، وانظروا إلى صاالت البلياردوا واملقاهي ذات 

احلراسات.
النعم  تزيل  أنه  املعاصي  »ومن أض��رار  القيم:  ابن  قل 

وحتل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إال بسبب 
ذنب، والحلت به نقمة إال بذنب« .

وق����ال ت��ع��ال��ى: }وم����ا أص��اب��ك��م من 
أيديكم  كسبت  فبما  مصيبة 

ويعفو عن كثير{. 

د. بســـام الشـطـي


