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املراسالت

السالم عليكم
عسى  وال��ب��رك��ات،  باليمن  علينا  يهل  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر  ه��اه��و 
الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة على األمة اإلسالمية وأن 
يحقق لها ما تصبو إليه ويصرف عنها شرور الدنيا ومكر األعداء 
}شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 

والفرقان{.
لقد ودعنا منذ رمضان املاضي الكثير من أهالينا وأحبابنا الذين 
فارقونا، وشهدنا أحداثا عظيمة ومتغيرات عديدة وال نزال نعيش 
نسأل  املظلم  الليل  كقطع  وفنت  مبنطقتنا،  تعصف  دامية  عاصفة 

الله تعالى فيها اللطف والعون والثبات.
هو  والبركات،  الرحمات  فيه  تتنزل  ال��ذي  العظيم  املوسم  هذا  إن 
منه  سائلن  ربهم  إل��ى  يتضرعوا  لكي  للمسلمن  مناسبة  أفضل 
الهداية والتوفيق في الدنيا واآلخرة، وهو موسم التجارة مع الله 
هل  آمنوا  الذين  }يأيها  احلسنات   هي  الوحيدة  وعملتنا  تعالى 
ورسوله  بالله  أليم تومنون  أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب 
إن  لكم  خير  ذلكم  وأنفسكم  بأموالكم  الله  سبيل  في  وجتاهدون 
ل��ك��م ذنوبكم  ي��غ��ف��ر  ت��ع��ل��م��ون  ك��ن��ت��م 
وي���دخ���ل���ك���م ج���ن���ات جت�����ري من 
طيبة  ومساكن  األن��ه��ار  حتتها 
في جنات ع��دن ذل��ك الفوز 
حتبونها  وأخ���رى  العظيم 
نصر من الله وفتح قريب 

وبشر املؤمنن{.
والتمكن  ال��ن��ص��ر  إن 
لهذه  تعالى  الله  م��ن 
األم������ة الب�����د ل����ه من 

ما  وإن  سبيله،  ف��ي  واجل��ه��اد  ورس��ول��ه  بالله  اإلمي���ان  وه��و  أال  ثمن 
الناس  أي��دي  عملته  مبا  هو  إمن��ا  ومصائب  محن  من  اليوم  يجري 
ليذيقهم  الناس  أي��دي  كسبت  مبا  والبحر  البر  في  الفساد  }ظهر 

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون{.
الله  إلى  وال شك أن هذا الشهر الفضيل هو أفضل فرصة للرجوع 
تعالى والتوبة مما عملت أيدينا لعل الله يكشف ما نحن فيه من 

ضر وأن ميكن لنا أسباب العزة والنصر.
أع��داء رمضان من أجل  التي يسخرها  الوسائل  إن من يرى حجم 
سرقة ثمرة هذا الشهر الفضيل وحتويله إلى مناسبة اجتماعية 
على  اإلنفاق  حجم  ي��رى  من  وإن  والسهر،  واللهو  وال��زي��ارات  لألكل 
املسلسالت واألفالم واملسرحيات التي يتم إنتاجها خصيصا لشهر 
كل  ي��رى  من  صيامهم،  ثمرة  عن  وإبعادهم  الناس  إللهاء  رمضان 
ي��أخ��ذون دور شياطن اجل��ن في  اإلن���س  أن شياطن  ي���درك  ذل��ك 
نعوا من الوسوسة للبشر، وإن مبتغاهم  صّفدوا وميمُ رمضان بعد أن يمُ
األساسي هو منع الصائمن من الوصول إلى ثمرة صيامهم أال وهي 
على  كتب  كما  الصيام  عليكم  كتب  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  }يأيها  التقوى 

الذين من قبلكم لعلكم تتقون{.
من  نتخلص  لكي  السانحة  الفرصة  لهو  الفضيل  الشهر  ه��ذا  إن 
الكرمي  كتابه  متدبرين  تعالى  الله  مع  نعيش  ولكي  القيود  تلك 
ومؤدين  القيام  وص��الة  ال��ت��راوي��ح  لصالة  املساجد  ف��ي  ومصطفن 
للعمرة ومتصدقن مبا جتود به أنفسنا من خير ورافعن األيدي 

متضرعن إلى الله تعالى أن مين علينا بالعفو والعتق من النار.
إن من يتدبر سيرة الرسول الكرمي ] في رمضان ويسير على نهجها 
هو الذي يصل إلى ثمرة رمضان: }لقد كان لكم في رسول الله أسوة 

حسنة ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر وذكر الله كثيرا{.
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< مبا يثبت دخول شهر رمضان، وكيف 
يعرف الهالل؟ 

> باسم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله والصالة 
والسالم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
هللالل رمضان  فيثبت  بعلد:  أمللا  بللهللداه،  اهللتللدى 
 :[ النبي  يقول  العلم،  أهللل  جميع  عند  برؤيته 
عليكم  فإن غم  لرؤيته؛  وأفطروا  لرؤيته  »صوموا 
اآلخر:  اللفظ  وفي  ثالثني،  يعني  العدة«  فأكملوا 
عليكم  غم  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته  »صوموا 
فصوموا ثالثني«، وفي اللفظ اآلخر: »فأكملوا عدة 
بالرؤية  يصام  أنه  فاملقصود  يوماً«،  ثالثني  شعبان 
ويفطر بللالللرؤيللة، فللإن لللم يٌلللَر وجللب إكللمللال شعبان 
ثالثني ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثالثني ثم 
يفطرون إذا لم حتصل الرؤية، أما إذا جاءت الرؤية 
بالرؤية،  املسلمون  يصوم  أن  الواجب  لله،  فاحلمد 
رؤية رمضان ليلة الثالثني من شعبان، يصير شعبان 
ناقصا ويصومون، وهكذا لو رأوا الهالل ليلة الثالثني 
من رمضان أفطروا لتسع وعشرين، أما إذا لم يروا 
رمضان  فيكملون  ثللالثللني،  شللعللبللان  فيكلمون،  ذللللك 
وأفطروا  لرؤيته  »صوموا  باألحاديث،  عماًل  ثالثني؛ 
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة«، يعم شعبان ويعم 
فأكملوا  عليكم  »فإن غم  اآلخر:  اللفظ  وفي  رمضان، 

عدة شعبان ثالثني يوماً«، وفي اللفظ اآلخر: »فإن غم 
واحد،  بشاهٍد  يثبت  والهالل  ثالثني«.  فصوموا  عليكم 
أي دخوله، شاهد عدل، عند جمهور أهل العلم؛ ملا ثبت 
عنه ] أن ابن عمر قال: تراءى الناس الهالل فأخبرت 
بالصيام، وملا  الناس  رأيته؛ فصام وأمر  أني  النبي ] 
الهالل،  بأنه رأى  أن أعرابياً شهد عنده  ثبت عنه ] 
رسول  وأنللي  الله  إال  إللله  ال  أن  »أتشهد  للله ]:  فقال 
رآه عدل  إذا  بالصيام. فالهالل  نعم، فأمر  الله؟« قال: 
في الدخول وجب الصيام به، أما هالل اخلروج فال بد 
من شاهدين عدلني؛ ألنه ثبت عنه ] أنه قال: »فإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا«، وثبت عنه من حديث 
احلللارث ابن حاطب أن النبي ] قللال: أمر النبي ] 
أن ننسك بشهادة عدلني، يعني أن نصوم له وننسك له، 
فاملقصود أن شهادة العدلني ال بد منها في اخلروج وفي 
جميع الشهور، ال بد من عدلني، أما رمضان في الدخول 
فيكتفى بشاهد واحد، على الصحيح، رجل ثقة، إذا شهد 
وجب  شعبان  من  الثالثني  ليلة  في  رمضان  دخللل  بأنه 
تقبل  هل  املللرأة  في  العلماء  واختلف  بشهادته،  الصيام 
أم ال ، على قولني، منهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها، 
املقام  هذا  ألن  الباب؛  هذا  في  قبولها  عدم  واألحللوط 
مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، 
وألن الرجل معني بهذا األمر وأعرف له؛ فاألحوط أال 

يصام إال بشهادة عدٍل فقط، رجل فأكثر. 

< إذا كان في اجلو سحاب أو غبار هل يجب أو 
يشرع صيام يوم الشك احتياطًا الحتمال أن 

الشهر قد دخل؟ 
> ال يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة، 
هذا هو الصواب؛ ألن الرسول ] قال: »صوموا لرؤيته 
شعبان  عدة  فأكملوا  عليكم  غم  فإن  لرؤيته؛  وأفطروا 
ثالثني يوماً«، وقال ]: »ال تقدموا رمضان بصوم يوم 
فليصمه«، وأما  وال يومني، إال رجل كان يصوم صوماً 
ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم 
يوم الثالثني إذا كان غيماً، فهذا اجتهاد منه رضي الله 
عنه، والصواب خالفه وأن الواجب اإلفطار، وابن عمر 

اجتهد في هذا املقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفا 
الله عنه، والصواب أن املسلمني عليهم أن يفطروا يوم 
فإنه يجب  كللان غيماً  ولللو  الللهللالل  يٌللَر  لللم  إذا  الثالثني 
أو يكمل  الهالل  يثبت  اإلفطار، وال يجوز الصوم حتى 
الناس العدة، عدة شعبان ثالثني يوماً، هذا هو الواجب 
أحد  لقول  النص  يخالف  أن  يجوز  وال  املسلمني.  على 
من الناس ال قول ابن عمر وال غيره؛ ألن النص مقدم 
آتَاُكُم  }َوَمللا  وتعالى:  الله سبحانه  لقول  اجلميع؛  على 
جل  ولقوله  َفانْتَُهوا{،  َعنُْه  نََهاُكْم  َوَما  َفُخُذوهُ  ُسوُل  الَرّ
تُِصيَبُهْم  أَْن  أَْمِرِه  َعْن  يَُخاِلُفوَن  الَِّذيَن  وعال: }َفلَْيْحَذِر 

ِفتْنٌَة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليم{.

ثبوت دخول شهر رمضان

ال يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة

من فتاوى 
الصيام لسماحة 
الشيخ عبدالعزيز 

ابن عبد اهلل بن 
باز رحمه اهلل

فتاوى 
الفرقان
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حكم التفرغ للعبادة في رمضان

رمضان  في  التفرغ  السنة  من  هل   >
ل���أع���م���ال ال���ص���احل���ة واالن����ص����راف 

للراحة والعبادة؟ 
التي  وواجللبللاتلله  عللبللادة،  كله  عمله  املسلم   <
فليست  عبادة،  كلها  نيته  صلحت  إذا  يؤديها 
فتعلم  فقط،  صيام  أو  صللالة  مجرد  العبادة 
العلم وتعليمه والدعوة إلى الله، وتربية األوالد 
واإلحسان  األهللل  بشؤون  والقيام  ورعايتهم، 
الناس،  في مساعدة  وبذل اجلهد  الله،  لعباد 
ونفع  واملللهللمللومللني،  املللكللروبللني  عللن  والتنفيس 
الرزق احلالل،  الناس بكل عمل مباح، وطلب 
النية،  صلحت  إذا  تعالى  لله  عبادة  ذلللك  كل 
واملسلم الذي يوفقه الله للجمع بني العبادات 
خير  على  قللد حصل  يكون  والعامة  اخلللاصللة 

عظيم، وهكذا أداء الوظيفة املسندة إليه في 
رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي 
يثاب عليها. ومن اقتصر على العبادة اخلاصة 
إذا  لعجزه عما سواها فهو على خير عظيم 
ولقد  الصالح،  العمل  في  لله وصدق  أخلص 
مر بالنبي ] رمضانان كان فيهما مجاهداً، 
فغزوة بدر الكبرى كانت في السابع عشر من 
فتح  وغللزوة  الهجرة،  من  اثنني  عللام  رمضان 
من  الثامن  العام  في  رمضان  في  كانت  مكة 
رمضان  فللي   [ النبي  سافر  وقللد  الهجرة، 
وأفطر فيه؛ ملا رأى ما حل بالناس من املشقة. 
في  رمضان  في  يجتهد  املسلم  أن  واملقصود 
األعمال الصاحلة وال يتخذ من الشهر املبارك 

وقتاً للبطالة والنوم والغفلة واإلعراض. 

< هل هناك أمورا خاصة مشروعة 
يستقبل بها املسلم رمضان؟ 

> شهر رمضان هو أفضل شهور العام؛ 
بأن  اختصه  وتعالى  سبحانه  الله  ألن 
من  رابعاً  وركناً  فريضة  صيامه  جعل 
أركللان اإلسللالم وشللرع للمسلمني قيام 
ليله كما قال النبي ]: »بني اإلسالم 
الله  إال  إللله  أن ال  على خمس: شهادة 
وأن محمداً رسول الله، وإقام الصالة، 
وإيللتللاء الللزكللاة، وصلللوم رمللضللان، وحج 

البيت« متفق عليه. 
قام  »من  والسالم:  الصالة  وقال عليه 
ما  للله  غفر  واحتساباً  إميللانللاً  رمللضللان 

تقدم من ذنبه« متفق عليه. 
وال أعلم شيئاً معيناً الستقبال رمضان 
بالفرح  املللسلللللم  يللسللتللقللبللللله  أن  سللللوى 
واللللسلللرور واالغللتللبللاط وشللكللر الللللله أن 
بلغه رمضان، ووفقه فجعله من األحياء 
الذين يتنافسون في صالح العمل؛ فإن 
الله؛  مللن  عظيمة  نعمة  رمللضللان  بلوغ 
أصحابه  يبشر  النبي ]  كللان  ولللهللذا 
مبيناً  رملللضلللان  بلللقلللدوم 
فضائله وما أعد الله فيه 
للصائمني والقائمني من 
الثواب العظيم، ويشرع 
هذا  استقبال  للمسلم 
بالتوبة  الكرمي  الشهر 
واالستعداد  النصوح 
بنية  وقيامه  لصيامه 
صلللللاحللللللة وعللللزميللللة  

صادقة.
< ب��ع��ض األئ���م���ة ي���ش���رع ف���ي صالة 
التراويح قبل إعالن رؤية الهالل، ما 

حكم هذا العمل يا شيخ؟
> ال ينبغي هذا، التراويح تفعل في رمضان، 
فال يصلي بهم التراويح حتى يعلن أنه رئي 

الهالل، احلكومة تعلن عن ذلك في اإلذاعة 
في املجامع، ال بد أن يتأنى حتى يثبت أنه 

رئي الهالل، ال يصلي التراويح ليلة 
ثبت،  إذا  إال  شعبان  مللن 

وأعلن ثبوته.

حكم الشروع في صالة التراويح 
قبل إعالن رؤية الهالل

ال أعلم شيئًا معينًا 
الستقبال رمضان

الشيخ  س��م��اح��ة  ال��ص��ال��ح  للسلف   >
الشهر  ل��ه��ذا  استقبالهم  ف��ي  ه���دي 
الفضيل، كيف كان هدي الصحابة-
استقبالهم  في  عليهم-  الله  رضوان 

لهذا الشهر؟
> يستقبلونه بالفرح والسرور والتواصي 
عظيم  شهر  ألنلله  فيه؛  الصالح  بالعمل 

وهللبللة مللن الللللله إدراكلللله، كللان النبي ] 
رمضان  »أتللاكللم  ويللقللول:  أصحابه  يبشر 
شللهللر مللبللارك، شللهللر جللعللل الللللله صيامه 
فاملؤمن  تللطللوعللا«،  ليله  وقلليللام  فريضة، 
أداء  في  ويجتهد  الشهر  بهذا  يستبشر 
األعللمللال الللصللاحلللة فيه ويللفللرح بلله كما 
عليه  به،  أصحابه  يبشر  النبي ]  كان 

الصالة والسالم.

هدي الصحابة في استقبال 
رمضان



8

ن - 2011/8/1م
ض���ان   1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  643 - غ���رة رم

المحليات

أشرف وفد اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة 
املقيمني  الليبيني  املساعدات لالجئني  وتقدمي 
في  التونسية  العائالت  ول��دى  املخيمات  ف��ي 
املناطق القريبة من احلدود الليبية - التونسية. 
في  التركيت  عبدالرحمن  الوفد  رئيس  وق��ال 
متثلت  املساعدات  هذه  إن  »كونا«:  ل�  تصريح 
في توزيع مواد غذائية وصحية وحليب أطفال 
التخفيف  في  للمساهمة  الليبية  األس��ر  على 
ببعض  وتزويدهم  الالجئني  ه��ؤالء  معاناة  من 
الكرمي.  العيش  لهم  تكفل  التي  االحتياجات 
كان  أنه  الكويتي  اإلغاثة  وفد  رئيس  وأض��اف 
 7000 نحو  على  كبير  أث��ر  امل��س��اع��دات  لتلك 
أسرة ليبية استفادت منها في واليتي »تطاوين« 

و»مدنني« في اجلنوب التونسي. 
وأعرب املسؤولون الليبيون العاملون في مجال 
الشكر  بالغ  والعديد من الالجئني عن  اإلغاثة 
على  وشعبا  وحكومة  قيادة  للكويت  والتقدير 
ما قدمته منذ البداية والتزال تقدمه من دعم 
في  التركيت  وأك��د  محنته.  في  الليبي  للشعب 
احلرص  كل  حريصة  الكويت  أن  ذات��ه  السياق 
املتضررة  ال��ش��ع��وب  إل��ى ج��ان��ب  ال��وق��وف  على 
جراء احلروب والكوارث وتقدمي املساعدة لها. 
وأوض��ح أن ه��ذا ال��دور اإلغاثي ال��ذي تنتهجه 
الكويت هو »دور انساني بحت« للمساهمة في 
تخفيف املعاناة عن الالجئني والنازحني من ليبيا 
إلى تونس ودعم اجلهود اإلغاثية التي تقوم بها 

دولة الكويت قدمت المساعدة لـ 7 آالف أسرة ليبية  

نصف مليون دوالر من أمانـة      األوقاف  إلى شعــب الصومال
ق�����ال وزي������ر األوق��������اف وال����ش����ؤون 
لشؤون  الدولة  ووزي��ر  اإلسالمية 
النومس  عباس  محمد  اإلس��ك��ان 
العامة لألوقاف قررت  إن األمانة 
إن��س��ان��ي��ة عاجلة  م��ن��ح م��س��اع��دة 
إلى  دوالر  م��ل��ي��ون  ن��ص��ف  بقيمة 

شعب الصومال.

وأضاف الوزير النومس في تصريح 
املساعدة  ه���ذه  إن  للصحافين: 
الصومالي  ال��ش��ع��ب  إل���ى  س��ت��ق��دم 
ع����ن ط����ري����ق ال���ه���ي���ئ���ة اخل���ي���ري���ة 
اإلسالمية العاملية لدعم اجلهود 
املبذولة لتقدمي اإلغاثة العاجلة 
للمنكوبن واملتضررين جراء هذه 

الكارثة اإلنسانية واملساهمة في 
التخفيف من معاناتهم.

يأتي  ال����دع����م  ه�����ذا  ان  وأوض�������ح 
اق���ت���داء ب���امل���ب���ادرة ال��س��ام��ي��ة من 
أمير  ال���س���م���و  ص����اح����ب  ح����ض����رة 
األحمد  ص���ب���اح  ال��ش��ي��خ  ال���ب���الد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 

افتتح سفير الكويت بالقاهرة الدكتور رشيد 
مبحافظة  كويتية  خ��ي��ري��ة  م��ش��اري��ع  احل��م��د 
إلى أن هذه  الدقهلية مبصر، وأشار احلمد 
املشاريع تأتي ضمن مسيرة اخلير التي يتم 
محافظات  وم��راك��ز  ق��رى  مبختلف  تنفيذها 
م��ص��ر امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��رف��ان��ا م��ن أش��ق��ائ��ه��ا في 
الكويت وتقديرا لدورها الرائد على الساحتني 
العربية والدولية وللتأكيد على عمق العالقات 

املصرية الكويتية في كافة املجاالت.
على  وامتنانه  شكره  احلمد  السفير  ووج��ه 
باحملافظة،  أشقائه  من  االستقبال  حفاوة 
داع��ي��ا امل��ول��ى ع��ز وج���ل أن ي��ح��ف��ظ مصر 

وشعبها وأن يدمي عليها نعمة األمن واألمان.
الكويتي  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  أش�����ار  ج��ه��ت��ه،  وم����ن 
إسماعيل  ب��ال��ق��اه��رة  اخل��ي��ري��ة  ل��ل��م��ش��روع��ات 
افتتاحها  مت  التي  املشاريع  أن  إل��ى  الكندري 
تتضمن مسجد الشيخة بدرية دعيج السلمان 

الصباح بقرية الدنابيق باملنصورة.
 700 مساحة  على  أقيم  املسجد  أن  وأوض���ح 
ومجمع  الف جنيه،  ومائتي  مليون  بتكلفة  متر 
محمد الرضوان مبدينة بني عبيد على مساحة 
1000 متر بتكلفة اجمالية بلغت مليونا ومائة 

الف جنيه.
وأش����ار إل���ى أن ه��ن��اك م��ش��اري��ع أخ���رى سيتم 

في  أخ��رى  محافظات  في  قريبا  افتتاحها 
هذه  مثل  اس��ت��م��رار  أهمية  م��ؤك��دا  م��ص��ر، 
املشاريع التي تعزز بدورها العالقات املتميزة 

التي تربط الكويت بشقيقتها مصر.
للمشروعات  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ك��ت��ب  أن  ي��ذك��ر 
بتنفيذ 25 مشروعا  بالقاهرة قام  اخليرية 
في محافظة الدقهلية شملت إقامة معاهد 
ومساجد،  إس��الم��ي��ة  وم��ج��م��ع��ات  أزه���ري���ة 
املادي  والدعم  الرعاية  تقدمي  إلى  إضافة 
لعدد من األيتام باحملافظة في إطار مشروع 
»كافل اليتيم« الذي يقوم املكتب بتنفيذه في 

مختلف محافظات اجلمهورية.

افتتحها سفير الكويت في القاهرة

مشاريع خيرية كويتية جديدة في الدقهلية  بمصر

والعربية  احمل��ل��ي��ة  األخ����رى  اجل��ه��ات  مختلف 
واإلس��الم��ي��ة وال��دول��ي��ة ف��ي ه��ذا امل��ج��ال. وكان 
برئاسة  لالغاثة  املشتركة  الكويتية  اللجنة  وفد 
الزكاة  بيت  ع��ن  ممثال  التركيت  عبدالرحمن 
وعضوية كل من أحمد العازمي وجراح السويط 
وصل في وقت سابق لتقدمي مساعدات بقيمة 
اجلنوب  في  الليبيني  لالجئني  دوالر  الف   250
ال��ت��ون��س��ي. ومت ت��وزي��ع ه���ذه امل��س��اع��دات حتت 
وبالتعاون  واللجنة  تونس  في  سفارتنا  إش��راف 
امل��ن��ظ��م��ات اإلغ���اث���ي���ة احمللية  م���ع  وال��ت��ن��س��ي��ق 
التونسي  األحمر  الهالل  مع  والسيما  والدولية 
الليبية العاملة في مجال تقدمي  وجلنة اإلغاثة 

املساعدات لالجئني الليبيني في تونس.
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دع��ا ال��داع��ي��ة اإلس��الم��ي الشيخ 
االستعداد  إل��ى  املسباح  د.ن��اظ��م 
الله  إل��ى  بالتقرب  رمضان  لشهر 
ت��ع��ال��ى ب��ف��ع��ل ال��ص��احل��ات وترك 
املنكرات واإلقالع فورا عن كافة ما 
ال يجوز، مناشدا عموم املسلمني 
من الشعب الكويتي وغيره اإلقبال 
على الطاعة في رمضان من أجل 

الناس  بعض  اعتاد  التي  السيئة  العادات  ترك 
عليها ف��ي رم��ض��ان م��ن��ذ س��ن��وات ط��وي��ل��ة مثل 
املسماة  الهابطة  واملسلسالت  األف��الم  متابعة 
باملسلسالت الرمضانية، مؤكدا على أن رمضان 
شهر فضيل ال يجوز أن يقترن مبثل هذه األمور 
والسيما البرامج التي تفنت الشباب والفتيات، 
ومشيرا إلى أن اإلقبال املتزايد على مشاهدة 
تلك األشياء في رمضان خصوصا يساهم بشكل 
كبير في الكسل وقسوة القلب والبعد عن أوامر 
رضوان  الصالح  السلف  أن  مبينا  تعالى،  الله 
الله عليهم كانوا إذا دخل عليهم رمضان تركوا 
الدنيا وراء ظهورهم وأقبلوا على القرآن الكرمي 

تالوة وتدبرا واحملافظة على الصالة والقيام.
»الوطن«  تلقت  تصريح  ف��ي  امل��س��ب��اح  وط��ال��ب 
أن  اإلع��الم  وسائل  على  القائمني  منه  نسخة 
قنواتهم  يُعرض على  الله عز وجل فيما  يتقوا 
طوال السنة بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل 
خاص وأال يعرضوا عبر وسائلهم اإلعالمية ما 
واملسلسالت  اإلع��الن��ات  م��ن  عرضه  يجوز  ال 

التي حتتوي  وال��ب��رام��ج  واألف���الم 
مؤكدا  الشرعية،  املخالفات  على 
أكثر  له وسائل شرعية  الربح  أن 
بكثير من عرض ما ال يجوز عبر 

القنوات في رمضان وغيره.
شهر  رم���ض���ان  أن  وك���م���ا  وزاد: 
أي����ض����ا شهر  ف����إن����ه  ال����ط����اع����ات 
املسلمون  فيه  يُقبل  إذ  اخليرات 
على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشتى أنواع 
ال��ق��رب��ات، وم��ن ذل��ك دع��م امل��ش��اري��ع اخليرية 
في  واحملتاجني  الفقراء  على  بالنفع  تعم  التي 
دعم  أهمية  على  م��ؤك��دا  األرض،  ب��ق��اع  شتى 
الكويتي  العمل اخليري  أل��وان  لشتى  احلكومة 
الذي يساهم في تفريج الكربات عن املسلمني 
وغيرهم داخل وخارج الكويت، مشيدا بالتعاون 
القائم بني وزارتي األوقاف والشؤون في هذا 
الشأن ومطالبا بقدر أكبر من املرونة في أمر 
جمع التبرعات خالل شهور السنة بصفة عامة 

وفي الشهر الفضيل بصفة خاصة.
الله وحتكيم  كتاب  إل��ى  ال��ع��ودة  أن  إل��ى  ولفت 
كل  من  للتخلص  الوحيد  السبيل  هي  شريعته 
اإلسالمية،  املجتمعات  تصيب  ال��ت��ي  اآلف���ات 
داعيا اخلالق تبارك وتعالى أن يثبت املسلمني 
منها  ظهر  م��ا  ال��ف��نت  يقيهم  وأن  دينهم  على 
العربية  وال��دول  الكويت  يحفظ  وأن  بطن  وما 

واإلسالمية من كل مكروه وسوء.  
 

دعا القائمني على وسائل اإلعالم إلى عدم عرض ما يخالف الشريعة

د. ناظم المسباح: مشاهدة المسلسالت 
الهابطة في رمضان تقسي القلوب

سحب جائزة الدولة 
المصرية من سيد القمني

بلدية مبارك الكبير: إتالف 
17 طنًا من البيض الفاسد

نصف مليون دوالر من أمانـة      األوقاف  إلى شعــب الصومال
ب���ارس���ال م��س��اع��دات ع��اج��ل��ة إلى 
الصومال تقديرا من سموه حلجم 
يعيشها  التي  اإلنسانية  الكارثة 
ال����ش����ع����ب ال����ص����وم����ال����ي وت����ق����دمي 
وارسال  هناك  للمحتاجن  الغوث 

املساعدات اإلنسانية اليهم.
سجلت  ال���ك���ارث���ة  ه����ذه  ان  وذك�����ر 

ارتفاعا شديدا في نسبة الوفيات 
ب���ن ال��الج��ئ��ن ال��ص��وم��ال��ي��ن في 
األطفال  ب��ن  خ��ص��وص��ا  اث��ي��وب��ي��ا 
بسبب مشكالت صحية ناجمة عن 
سوء التغذية مبينا أن املساعدات 
الشعب  إلى  الكويت  تقدمها  التي 
كانت  الكويت  ان  تؤكد  الصومالي 

وال تزال السباقة في مد يد العون 
للشعوب املنكوبة واعرب عن بالغ 
السمو  لصاحب  وت��ق��دي��ره  ش��ك��ره 
امير البالد على مبادرته الكرمية 
والتي  الصومال  في  إخواننا  جتاه 
حتمل في طياتها جميع النواحي 

اإلنسانية.

الدولة  مبجلس  ال��دول��ة  مفوضي  هيئة  ق���ررت 
في  التقديرية  ال��دول��ة  ج��ائ��زة  امل��ص��ري��ة، سحب 
القمني،  سيد  الكاتب  م��ن  االجتماعية  العلوم 
 707 رق��م  للثقافة  األعلى  املجلس  ق��رار  وإل��غ��اء 
لسنة 2009، وجاء في القرار أن كتابات القمني 
النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  »خالفت  الفكرية 
ب��ع��ض األنبياء،  ن��س��ب  ف��ي  امل��ط��ه��رة، وش��ك��ك��ت 
وتطاولت  اآلخ����ر،  بعضهم  ب������االزدراء  وط��ال��ت 
باأللفاظ على الذات اإللهية، وإن هذا األمر من 
غير املتصور حدوثه أو قبوله، وقد اعترض عليه 

مجمع البحوث اإلسالمية«.

من جهة أخرى، كشف رئيس فريق طوارئ بلدية 
محافظة مبارك الكبير عبدالله اللميع عن مجمل 
احصائية احلمالت التفتيشية التي نفذها الفريق 
التي تسبق شهر  والنظافة  على كل من األغذية 
رمضان املبارك، والتي متثلت في ضبط واتالف 
831 كرتون بيض غير مطابق للمواصفات بوزن 
اجمالي 16 طنا و620 كيلو جراما مبردم النفايات، 

إلى جانب حترير مخالفة بحق املصنع . 
وبني اللميع أن «عدد محاضر املخالفات التي مت 
حتريرها بلغت 21 محضر مخالفة أغذية و 19 
محضر مخالفة بحق الباعة املتجولني»، موضحاً 
أن الفريق عمل على إرس��ال 14 عينة من املواد 
الغذائية إلى املختبر للتأكد من مدى صالحيتها 

لالستهالك اآلدمي.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

باب في قوله تعالى }وأنذرهم يوم احلسرة{ )سورة مرمي: 39(
ِه ]: » ُيَجاُء ِباْلَْوِت َيْوَم  2149. َعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَلّ
اِر،  ِة َوالَنّ َنّ ُه َكْبٌش َأْمَلُح - َزاَد َأُبو ُكَرْيٍب: َفُيوَقُف َبْنَ اْلَ اْلِقَياَمِة َكَأَنّ
ِة، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟  َنّ ِديِث - َفُيَقاُل: َيَأْهَل اْلَ َفَقا ِفي َباِقي احْلَ َواَتّ
وَن َوَيْنُظُروَن، َوَيُقوُلوَن: َنَعْم َهَذا اْلَْوُت، َقاَل: َوُيَقاُل: َيَأْهَل  َفَيْشَرِئُبّ
وَن َوَيْنُظُروَن، َوَيُقوُلوَن: َنَعْم  اِر، َهْل َتْعِرُفوَن َهَذا؟ َقاَل: َفَيْشَرِئُبّ الَنّ
ِة  َنّ اْلَ َيَأْهَل  ُيَقاُل:  ُثَمّ  َقاَل:  َفُيْذَبُح،  ِبِه  َفُيْؤَمُر  َقال:  ��ْوُت.  اْلَ َهَذا 
َرُسوُل  َقَرَأ  ُثَمّ  َقاَل:  َمْوَت.  َفَل  اِر ُخُلوٌد  الَنّ َوَيَأْهَل  َمْوَت،  َفَل  ُخُلوٌد 
ْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم  ْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَ ِه ]: }َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم احْلَ الَلّ

ْنَيا.  اَل ُيْؤِمُنوَن{ َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى الُدّ
  الشرح:  أورد اإلمام املنذري في تفسير سورة مرمي حديث أبي سعيد 
يَْوَم  وتعالى: }َوأَنِذْرُهْم  تبارك  الله عنه، عند ذكر قوله  اخلدري رضي 

ْسَرِة{ )مرمي: 39( وهي اآلية التاسعة والثالثون من سورة مرمي.  اْلَ

والديث رواه البخاري أيضا. 
وأبو سعيد اخلدري اسمه: سعد بن سنان بن مالك األنصاري اخلزرجي، 
واخل���دري نسبة إل��ى بني خ���درة، وه��و مم��ن ق��د روى ف��وق األل��ف حديث 
األلف،  فوق  روى  قد  منهم  كل  الصحابة،  النبي ]، وهم سبعة من  عن 
وهم: أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وجابر وأنس 
وعائشة رضي الله عنهم، فهؤالء سبعة كل واحد منهم روى فوق األلف، 
على تفاوت بينهم، فمنهم من روى ألفا، ومنهم من روى ألفني، ومنهم من 
أبو هريرة رضي  الصحابي اجلليل  رواي��ة هو  وأكثرهم  ثالثة آالف،  روى 
الله عنه؛ إذ بلغت مروياته أكثر من خمسة آالف حديث رضي الله عنه؛ 
ولهذا استهدفه أعداء اإلسالم بالنقد والتشكيك، واالتهام بالكذب، قدميا 
وحديثا، ليسقطوا مروياته وأحاديثه التي رواها، فيهدموا جانبا عظيما من 

اإلسالم، ويعطلوا أحكامه. 
قوله: قال رسول الله ]: » يجاء باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح » أي: 
يؤتى باملوت الذي ذاقه العباد سابقا في الدنيا، على هيئة كبش، وهو الذكر 
من الغنم، ومعلوم أن املوت عرض وليس بجسم، إمنا هو شيء يقّدره الله 
عز وجل يقوم باألجسام، فكيف يكون جسدا يوم القيامة كهيئة الكبش؟! 

واجلواب أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قادر 
على قلب األعراض أجساما يوم القيامة وقبل القيامة، ولهذا األمر أمثال 
في األحاديث النبوية؛ فقد ثبت  في الديث الصحيح: أن ُحسن اخللق – 
وهو شيء معنوي – أثقل شيء في ميزان العبد، أي إنه يوضع في ميزان 

العبد يوم القيامة، ويثقل به ميزان حسناته. 
 وأيضا: جاء في الديث الصحيح: عن ابن عمرو مرفوعا: »أن الصيام 
والشهوات  الطعام  منعته  رّب  أي  الصيام:  يقول  للعبد،  يشفعان  والقرآن 
فيه،  فشفعني  بالليل،  النوم  منعتُه  القرآن:  ويقول  فيه،  فشفعني  بالنهار، 

فيشفعان« رواه أحمد وغيره. 
والصيام والٌقرآن ليسا بأجسام كما هو معلوم. 

وكذا حديث: » يأتى القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)28()3(

يوم الحسرة 
احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.  واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 

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

بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. 
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غمامتان  كأنهما  أو  غمامتان،  كأنهما  عمران،  وآل  البقرة  س��ورة 
سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير صواف، جتادالن عن صاحبهما 
» رواه مسلم.  وحديث: »الطهور شطر اإلميان، والمد لله متأل 
في  ثقيلتان  ال��ل��س��ان..  على  خفيفتان  »كلمتان  وح��دي��ث  امل��ي��زان« 

امليزان«. 
وغيرها من األحاديث الكثيرة. 

إذن: الله سبحانه وتعالى قادٌر على أن يجعل هذه األشياء املعنوية 
القيامة وجتادل وتشفع، وليس ذلك  تتكلم وتتحدث يوم  أجساماً، 
على قدرة الله سبحانه وتعالى ببعيد، وفي هذا الديث: أن املوت 

يجاء به يوم القيامة، كأنه كبش أملح.        
قال أهل العلم: وهذا دليل على أن املوت مخلوق. 

َياةَ{  وأيضا بدليل قول الله تبارك وتعالى: }الَِّذي َخلََق امْلَْوَت َواْلَ
)امللك: 2( فهذا دليل على أن املوت خلٌق يخلقه الله عز وجل في 
في  وتعالى  سبحانه  الله  يخلقها  خلٌق  الياة  أن  كما  املخلوقات، 
األحياء، وهذا يقودنا إلى الكالم على معنى » اخللق » الذي نستفيده 
من اسمه سبحانه وتعالى » اخلالق البارىء املصور » فاخللق في 

لغة العرب على معنيني: 
تعالى:  قوله  ف��ي  كما  واإلي��ج��اد،  واإلب���داع  اإلن��ش��اء  األول:  املعنى 
ْضَغٍة{ )الج: 5(، وقوله  }خلقكم  ِمن نُّْطَفٍة ثَُمّ ِمْن َعلََقٍة ثَُمّ ِمن ُمّ
إيجاد  فهذا  )القمر: 49(  ِبَقَدٍر{  َخلَْقنَاهُ  َشْيٍء  ُكَلّ  }ِإنَّ��ا  سبحانه: 
وإبداع، فخلق الذكر واألنثى، وخلق السماوات واألرض، وكله إيجاد 

وإبداع لألشياء، بال عدد يحصى. 
أما املعنى الثاني للخلق:  فهو التقدير لألشياء، قال تعالى: }وخلق 
املعنى كما في قوله  عز وجل  وه��ذا  تقديرا{.   كّل شيء فقدره 
ِإاَلّ  َه��َذا  }ِإْن  قوله:  وفي  كذبا،  تقولون  يعني:  إفكا{  }وتخلقون 

اْخِتاَلٌق{ )ص: 7( يعني: كذب وافتراء. 
فما قّدره الله سبحانه وقّرره ورّتبه في األزل أن يقع في الوجود، 
يقع كما قدره الله عز وجل، بالتقدير الذي كتبه الله تعالى سابقا، 
ال يتخلّف أبدا ال في الزمان وال في املكان، وال في الشكل والصورة 

وغيرها، فيكون اخللق هنا معنويا، وليس مبادي. 
وقوله: » على هيئة كبش أملح » األملح قيل: هو األبيض، وهو قول 

القاضي أبي بكر ابن العربي. 
وقال الكسائي: هو األبيض فيه سواد، وبياضه أكثر. 

  قوله: »فيوقف بني اجلنة والنار« أي: هذا الكبش يوقف في مكان 
بني اجلنة والنار، ويراه اجلميع. 

قوله: »ثم ينادى فيقال: يأهل اجلنة، هل تَعرفون هذا؟ فيشرئبون« 
يشرئبون أي: يرفعون رؤوسهم وأبصارهم للمنادي. 

ثم يقولون ملن يناديهم: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم هذا املوت« 
وفي رواية: »وكلهم قد رآه« كما قال الله تعالى: }كل نفٍس ذائقة 

املوت{. 
وينظرون  فيشرئبون  هذا؟  تعرفون  هل  النار:  يأهل  »ويقال  قوله 
ويقولون: نعم، هذا املوت. قال: فيأمر به فيذبح » أي: يؤمر بهذا 
الكبش األبيض فيذبح بني اجلنة والنار، واجلميع ينظر إلى ذلك. 
قوله: »ثم يقال يأهَل اجلنة: خلوٌد بال موت، ويأهَل النار خلوٌد فال 
موت » يقال ألهل اجلنة والنار: خلود فال موت، ألن املوت قد ُذبح 

وفني وانتهى أمره، وانقضى زمنه املقدر له بحكمة الله وعلمه. 
وأنهما ال  أب��دا،  ودوامهما  والنار،  اجلنة  ببقاء  فيه تصريح  وهذا 
فيهما  خالدون  وأصحابهما  أهلهما  وكذلك  تبيدان،  وال  تفنيان  

أبدا، ال يجري عليهم الفناء وال الزوال. 
العلم  أهل  واملشهور عن  قاطبة،  السنة واجلماعة  أهل  قول  هذا 
والتفسير والديث والفقه، ال اختالف بينهم فيه، بأن أهل اجلنة 
في  يرغبون  وال  أب��دا،  منها  يخرجون  ال  فيها،  مخلدون  خالدون 
اخلروج مما هم فيه من النعيم املقيم، كما قال الله سبحانه: }إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالات كانت لهم جناُت الفردوس نزالً . 
خالدين فيها ال يبغون عنها ِحوالً{ الكهف حوال: أي حتوال عما هم 

فيه. وقال عن نعيمهم: }عطاء غير مجذوذ{ )هود: 108(.
وأن أهل النار خالدون فيها أيضا، ال يخرجون منها أبداً، وأهلها 
املقصود بهم: هم أهلها من الكفار واملشركني، وليس العصاة من 
أن عصاة  الكثيرة:  الصحيحة  األحاديث  ثبت في  املوحدين؛ ألنه 
يعذبوا فيها مدة، على قدر  أن  بعد  النار  املوحدين يخرجون من 
ذنوبهم ومعاصيهم، فإنهم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة النبي 

] وشفاعة املؤمنني واملالئكة وغيرها. 
بأنهم  القرآن  ص��رح  الذين  فهؤالء  أهلها،  هم  الذين  أهلها  وإم��ا 
خالدون فيها أبدا، فقال تعالى: }بلى من كسب سيئة وأحاطت به 

خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ )البقرة: 81(.
ومنها قوله سبحانه: }َوَما ُهم ِبَخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر{ )البقرة: 167(، 
وقوله }ولهم فيها عذاب مقيم{. وقال }ال يدخلون اجلنة حتى 

يلج اجلمل في سم اخلياط{ )األعراف: 40(.
وقال }وما هم منها مبخرجني{ )الجر: 48(.

َغٍمّ  ِمْن  ِمنَْها  يَْخُرُجوا  أَن  أََراُدوا  }ُكلََّما  وتعالى:  سبحانه  وقوله 
املسألة طائفتان:  ِفيَها{ )الج: 22(.  وخالف في هذه  أُِعيُدوا 
بعد  تفنيان  والنار  قالوا: اجلنة  األول��ى:  اجلهمية، فقد  الطائفة 
مدة! ولهم قول آخر أيضا مضحك يقولون: إن أهل اجلنة تفنى 
حركتهم وتبقى أشخاصهم! الركة تفنى ويبقى الشخص، فالذي 

يرفع لقمة ليأكلها تظل لقمته مرفوعة أبدا! وهكذا! 
والطائفة الثانية: قول ينسب لبعض الصحابة كعمر رضي الله عنه 
ولم يثبت عنه، وبعض أهل العلم، ويروى مرفوعا وال يصح، وهو: 
بعض  ذلك  في  ولهم  اجلنة؟  دون  طويلة  مدة  بعد  تفنى  النار  أن 
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األدلة، كقوله تعالى: }اَلِبِثنَي ِفيَها أَْحَقاباً{ )النبأ: 23( فقالوا: األحقاب 
السنون الطويلة ثم تنتهي، وقوله سبحانه: }ربنا وسعت كل شيء رحمة 

وعلما{ )غافر: 7(.
وقالوا: النار موجب غضبه سبحانه، لكن رحمة الله تغلب غضبه! 

وهذا القول ينسب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله، ولم يصرح به، 
لكن  ذكره في بعض كتبه ذكراً ولم يتعقبه بقول قوي، فعّده بعض الناس 

قوال له، والقيقة أنه ليس قوال له على الراجح. 
 وقد رّد أهل السنة واجلماعة هذا القول باألدلة الكثيرة السابقة، ومن 
أجمع ما كتب في الرد على من قال بفناء النار كتاب » كشف األستار في 

الرد على القائلني بفناء النار« لإلمام الصنعاني األمير. 
وللشيخ العالمة محمد األمني الشنقيطي صاحب كتاب » أضواء البيان 
» رٌد له ضمن مجموع مباحثات علمية له، ذكر فيه أكثر من خمسني آية 
محكمة صريحة من القرآن، تدل على أن النار ال تفنى وال تخمد، منها 
ثالث آيات صّرح الله سبحانه وتعالى فيها بأنهم }خالدين فيها أبدا{ 

وغيرها من اآليات الكثيرة. 
  وجاء في رواية أخرى للحديث لإلمام مسلم أنه: إذا نودي وقيل يأهل 
اجلنة  أه��ل  ف��إن  م��وت،  فال  خلود  النار  ويأهل  م��وت،  فال  خلود  اجلنة 
يزدادون فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم » وذلك 
أن أهل اجلنة إذا أخبروا أنهم باقون في هذا النعيم، وفي هذه اللذات 
العظيمة التي يشعرون بها، والراحة والسكينة والسعادة التي ال توصف، 
واجتماعهم باألهل بالبقاء معهم أبدا، ال ميوتون وال ميرضون وال ينصبون 

وال يحزنون، فإنهم يزدادون فرحا إلى فرحهم. 
باخللود في  إذا أخبروا  فإنهم   – تعالى  بالله  والعياذ  النار -  أهل  وأما 
النار، فإنهم يزدادون حزناً إلى حزنهم، وغماً إلى غمهم؛ ألنه ال خروج 
لهم أبدا، وال حتول عنها وال تخفيف، ال اآلن وال في املستقبل، بل هو 

عذاب سرمدي أبدي، والعياذ بالله تعالى من ذلك. 
ْسَرِة{  يَ��ْوَم اْلَ  قوله » ثم قرأ رسول الله ] قوله تعالى: }َوأَن��ِذْرُه��ْم 
القيامة، وسمي  يوم  ��ْس��َرِة هذا اسم من أسماء  اْلَ يَ��ْوَم   « )م��رمي: 39( 
املفرطني  والعصاة  واملشركني،  الكفار  من  النار  أهل  بيوم السرة؛ ألن 
اليوم؟!  في اإلميان واألعمال الصالة، يتحسرون حسرة عظيمة ذلك 
ويندمون ندامة كبرى، وأي حسرة أعظم، وأي ندامة أكبر، من فوات رضا 
الله تعالى عنهم، ومن فوات جنته ونعيمة، ومن بقائهم في النار واجلحيم 
على وجه ال ميكن لهم به اخلروج عنها، وال الرجوع للدنيا الستدراك ما 
فاتهم؟! فال يوجد حل وال خالص، وليس هناك فرج وال شفاعة ألحد، 
فال أحد ينصرهم وال يدفع عنهم، فهذا كله سبب في أن تتقطع قلوبهم 

حسرات، والعياذ بالله تعالى. 
 أما أهل اجلنة فهم في عافية من ذلك، وإن كان قد ورد في الديث أنهم  
يتحسرون على األوقات التي مرت بهم في غير طاعة الله تعالى، فقد 
روى الطبراني والبيهقي في الشعب: عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: 
»ليس يتحّسر أهُل اجلنة على شيء، إال على ساعٍة مّرت بهم لم يذكروا 

الله عز وجل فيها«. 
وهو حديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم العالمة األلباني رحمه 
الله ، وإن كان قد ضعفه بعضهم، فقالوا: إن السرة نوع من األلم، وأهل 

اجلنة منزهون عن ذلك. 
لكن ال يلزم من قوله ]: » ال يتحسر أهل اجلنة على شيء إال على ساعة 
مرت بهم ال يذكرون الله تعالى فيها » أن يكون ذلك بألم وعذاب، لكن املعنى 
أن أهل اجلنة وجدوا آثار األعمال الصالة، وفضلها في رفعة الدرجات، 
وزيادة النعيم، فقالوا: يا ليتنا استزدنا من العمل الصالح، وشغلنا أوقاتنا 

بذكر الله تبارك وتعالى. 
  فاآلية على هذا تدل على أن اجلميع يتحسرون؛ فاملسيء يتحسر على 

إساءته، واحملسن يتحسر على عدم استكثاره من اخلير واستزادته. 
وقوله: }إْذ ُقضي األمُر{ قضي األمر، أي: ال عمل ذلك اليوم وال إميان، بل  
حساب وال عمل؛ فإن زمن العمل قد انتهى وولى،  فقضي األمر، وطويت 

الصحف، وصار أهل اجلنة إلى اجلنة، وأهل النار إلى النار. 
}وهم في غفلة َوُهْم اَل يُْؤِمنُوَن{ أي: هم في الدنيا في غفلة وذهول ولهو عن 

هذا كله، هم عن هذه املعاني في غفلة، ولذا َفُهْم اَل يُؤِمنوَن وال يعملون. 
العظيمة  املواعظ  الناس جميعا مبثل هذه  نذكر  أن  علينا  واجب  ولهذا   
القيمة التي حواها كتاب الله العزيز، وما أكثرها وما أعظمها، حتى قال 
بعض  السلف: كفى بكتاب الله واعظا، أي: إذا أردت أن تعظ الناس فعليك 
بتالوة كتاب الله عليهم، والتدبر آليات القرآن، والنظر فيها، فقراءتها على 
ومن  ومخّوفا،  ومذّكرا  واعظا  بها  كفى  وتفسيرها،  لهم  وشرحها  الناس 
لم يتعظ بالقرآن وبكالم الله، ومبا جاء فيه من هذه املعاني اجلليلة، فال 

وعظه الله! 
 والله تعالى أعلم.
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ماذا أعددت لها؟
- الديث في البخاري ومسلم.. عن أنس بن مالك:

سأل رجل رسول الله ]: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: »ما 
أعددت لها؟« قال: ما أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال 

صدقة ولكني أحب الله ورسوله.. قال: »أنت مع َمْن أحببت«.
- ماذا لم يجب الرسول ] الرجل كما أجاب عن ذات السؤال 

في حديث جبريل.. »متى الساعة؟« . 
فقال: »ما املسؤول عنها بأعلم من السائل؟«، هكذا بدأ صاحبي 

حواره.. وهو من املتتبعني لألحاديث املتعلقة بذات املوضوع.
- السائل في الديث رجل من األعراب.. فقال الُشراح.. أجابه 
مبا يناسب حاله؛ ألنه لو أجابه مبا أجاب جبرائيل \.. خلشي 
عليه من الفتنة ورمبا الشك في أمر الساعة، فأراد الرسول ] 

أن يثبت عند األعرابي قيامها.. وذلك باالستعداد لها.
كان املجلس يحوي قرابة اخلمسة عشر رجال.. قبل أن يحني 
موعد العشاء.. أصبح اجلميع متابعا للحوار.. سأل أحدهم.. 
املجلس..  هذا  بأصحاب  اختالطي  لقلة  اسمه  أعرف  أكن  لم 

أخذني صاحبي كضيف:
وصيام  من صالة  الفرائض  شأن  من  تقليل  هذا  في  أليس   -

وزكاة؟
الديث  روايات  ولكن  الفرائض..  ُعنيت  لو  تقليال  يكون   -
صدقة«..  وال  صوم  وال  صالة  نافلة  »كثير  تذكر  األخرى 
فاملقصود أنه كان لم يكن يكثر من النوافل.. وإمنا ال شك أنه 
يأتي بالفرائض كاملة.. وهذا يشبه حديث ذلك األعرابي الذي 
سأل عن الواجبات.. فقال: والله ال أزيد على هذا وال أنقص، 

قال ]: »أفلح إن صدق« متفق عليه.
والشاهد في الديث مكانة هذه العبادة القلبية وهي حب الله 
ورسوله ].. وذلك بتتمة بعض الروايات.. قال: فقلنا: ونحن 

كذلك؟ قال ]: »نعم« .

يقول أنس: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، وفي رواية أخرى »فلم 
أر املسلمني فرحوا فرحا أشد منه«.

استأذن أحدهم بالسؤال:
- ولكن مكانة الرسول ] في اجلنة في أعلى منزلة.. والصحابة 
تتفاوت منازلهم.. فمنزلة أبي بكر أعلى من اجلميع.. وكذلك 
من  نكون  ما  أبعد  ونحن  الصحابة..  منزلة  يبلغون  ال  التابعون 
منزلة القرون األولى.. فكيف نكون معهم مع تفاوت املنازل في 
أهل  يتراءون  اجلنة  أهل  »إن  الرسول ]:  أخبر  كما  اجلنة.. 
الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في األفق 
من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم.. قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل األنبياء وال يبلغها غيرهم، قال: »بلى والذي نفسي 

بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا املرسلني« متفق عليه.
- إن املعية ال تقتضي تساوي املنازل، وهذا مشاهد في الدنيا، 
املادية  أو  الشرعية  أو  العلمية  املكانة  في  الناس  تفاوت  ترى 
تتفاوت  املنازل  أن  شك  ال  اجلنة  وفي  بعضهم..  مع  وتراهم 
يلتقيه..  يراه..  معه..  كان  أحدا  أحب  من  ولكن  كبيرا  تفاوتا 
يجالسه أحيانا.. واألحاديث في معية األحباب كثيرة.. كما في 
الصحيحني: »املرء مع من أحب«.. وفي رواية: »يحشر«.. وفي 
اجلنة كذلك.. وفي احملشر ينادي الله عز وجل.. »املتحابون في 
جاللي لهم منابر من نور يغبطهم األنبياء والشهداء« الترمذي 
وصححه األلباني.. ولذلك ورد في بعض روايات الديث بيان 
ذلك: »إن الرجل يحب القوم وملا يلحق بهم«.. أي قصرت أعماله 
عن أعمالهم.. فالله سبحانه وتعالى من متام نعمته على هؤالء 

يجعلهم مع بعضهم البعض.. مع تفاوت املنازل.
ليس  ورسوله ]«..  الله  »حب  أن  أبني  أن  أحتاج  ال  وبالطبع 
الله ال يحب  فإن  واتباع..  بل إخالص  وكلمات..  ألفاظ  مجرد 
املرائني وال املبتدعني.. والرسول ] يتبرأ من أصحاب البدع؛ 
قلبا..  ألجلها..  يعمل  أن  يجب  املنزلة  هذه  ينال  أن  أراد  فمن 

وجسدا.. ويدعو الله بعد ذلك.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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ترسيخ  أسباب  من  اإلخ��وان  بني  والزيارة 
احمل���ب���ة وت��أك��ي��د األخ������وة، ك��م��ا أن���ه���ا من 
على  دلت  كما  املستحبة  الدينية  األعمال 
النصوص الشرعية كقوله ]: »من  ذلك 
ناداه  ال��ل��ه  ع���اد م��ري��ض��ا أو زار أخ���ا ف��ي 
مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من 
شراح  قال  الترمذي،  رواه   « منزال  اجلنة 
أي:  ع��اد مريضا«  »م��ن  احل��دي��ث:«ق��ول��ه: 
محتسبا »أو زار أخا له« في الدين لوجه 
الله ال للدنيا ناداه مناد« أي ملك »أن طبت« 
دعاء له بطيب عيشه في الدنيا واآلخرة، 
عن  كناية  الطيبي:  ق��ال  وط���اب مم��ش��اك 
بالتعري  اآلخ����رة  س��ي��ره وس��ل��وك��ه ط��ري��ق 
مبكارمها،  والتحلي  األخ���اق  رذائ���ل  ع��ن 
من  تهيأت  أي  منزال«  اجلنة  من  »وتبوأت 

األخوة اإلميانية، ورابطة العقيدة اإلسالمية من أهم الركائز 
التي يقوم عليها املجتمع املسلم، كما قال تعالى: }إمنا املؤمنون 
إخوة{، وقال النبي ]: »املسلم أخو املسلم«، فاملسلمون إخوة 
الزمان  اختالف  على  العقيدة  وأخوة  اإلميان  رابطة  جتمعهم 

وتنوع املكان.
لها  أن  كما  ومقتضيات،  وآثار  وواجبات،  حقوق  األخوة  ولهذه 

أسبابا تقويها، وموانع حتول دون حتقق آثارها ونتائجها.

د. وليد خالد الربيع )�(

زر غبا تزدد حبا
احلكمـة  ضالـة املؤمن )33(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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منازل اجلنة العالية منزلة عظيمة ومرتبة 
جسيمة مبا فعلت »اه�.

وقال النبي ]: »أن رجا زار أخا له في 
قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته - 
أي: طريقه - ملكا، فلما أتى عليه قال: أين 
تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، 
قال: هل لك عليه من نعمة ترّبها عليه؟ - 
أي: تقوم بإصاحها - قال: ال، غير أني 
أحببته في الله عز وجّل، قال: فإني رسول 
أحببته  كما  أحبك  قد  الله  بأن  إليك  الله 
فيه« أخرجه مسلم، قال النووي:«في هذا 
احلديث فضل احملبة في الله تعالى، وأنها 
سبب حلب الله تعالى العبد، وفيه فضيلة 

زيارة الصاحلني واألصحاب »اه�
ومما جاء في فضل الزيارة قوله ]:« أال 
أخبركم برجالكم من أهل اجلنة ؟ ثم ذكر 
منهم :« والرجل يزور أخاه في ناحية املصر 
الدارقطني  أخرجه  اجلنة«  في  الله،  في 

وحسنه األلباني.
وفي احلديث القدسي قال الله عز وجّل: 
أخرجه  ف��ّي«  للمتزاورين  محبتي  »حقت 

أحمد وصححه األلباني.
وغيرها  املتقدمة  األحاديث  من  وناحظ 
الزيارة  في  تعالى  لله  اإلخ��اص  اشتراط 
واملثوبة  األجر  والتماس  الله  وجه  وابتغاء 
مصلحة  الزائر  يقصد  فا  سبحانه،  منه 
ذلك  ينال  حتى  م��ادي��ة،  منفعة  أو  دنيوية 
املشروعة  املقاصد  ومن  والفضل،  اجلزاء 
طلب العلم، وصلة الرحم، وعيادة املريض، 
وترويح  لقضاء احلاجات،  األحوال  وتفقد 
مقاصد  م��ن  ونحوها  باملباحات  األن��ف��س 

حسنة ونيات صاحلة.
قال أبو حامت في روضة العقاء:«الواجب 
على العاقل تعاهد الزيارة لإلخوان، وتفقد 
الزيارة  ف��ي قصده  ال��زائ��ر  أح��وال��ه��م؛ ألن 

يشتمل على مصادفة معنيني:
أح��ده��م��ا : اس��ت��ك��م��ال ال��ذخ��ر ف��ي اآلجل 

بفعله ذلك.
واآلخر : التلذذ باملؤانسة باألخ املزور، مع 

االنقاب بغنيمتني معا ».
للزائر  ي��ن��ب��غ��ي  وأح���ك���ام  آداب  ول���ل���زي���ارة 
مراعاتها؛ منها أحكام االستئذان والسام 
أن  أيضا  املجلس واحلديث، ومنها  وآداب 
ال���ود وليست  ل��زي��ادة  ال��زي��ارة سببا  ت��ك��ون 
بسبب  البغضاء  وغرس  القطيعة  لترسيخ 
مضايقته  أو  امل����زور،  على  ال��زائ��ر  إث��ق��ال 
ببعض التصرفات الساذجة، كطلب بعض 
التدخل في األمور اخلاصة،  أو  األطعمة، 
أو انتقاد ما يراه من أثاث أو طعام أو غير 
املزعجني،  األط��ف��ال  اصطحاب  أو  ذل��ك، 
وم���ن ذل���ك ع���دم اإلط��ال��ة ف��ي ال���زي���ارة أو 
تكرارها مبا يقتضي امللل؛ ولهذا جاء في 
احلديث:« زر غبا تزدد حبا« أخرجه البزار 

وغيره وصححه األلباني.
ويبني ابن األثير معنى احلديث فيقول:«الِغّب 
امل��اء يوما وتدعه  ت��رد  من أوراد اإلب��ل أن 
الزيارة وإن جاء  إلى  يوما ثم تعود، فنقله 
بعد أيام، يقال : غّب الرجل إذا جاء زائرا 
أسبوع،  كل  في  احلسن:  وق��ال  أي��ام،  بعد 
املريض«  عيادة  في  احلديث:«أغبوا  ومنه 
أي ال تعودوه في كل يوم؛ ملا يجد من ثقل 

العّواد »اه�.
فإن قيل إن النبي ] كان يكثر زيارة أبي 
بكرة وعشيا،  يوم  الله عنه كل  بكر رضي 
فيما  عنها  الله  رض��ي  عائشة  ذكرته  كما 
باب:  األدب،  كتاب  في  البخاري  أخرجه 

بكرة وعشيا؟  ي��وم  ك��ل  ي��زور صاحبه  ه��ل 
فهل هذا يعارض احلديث املذكور؟

فاجلواب كما قال ابن حجر :«ال منافاة بني 
هذا احلديث وحديث الباب - يعني حديث 
التخصيص،  يقبل  عمومه  ألن   - عائشة 
خصوصية  ل��ه  ليست  م��ن  ع��ل��ى  فيحمل 
وم��ودة  ثابتة، فا ينقص كثرة زيارته من 
منزلته. قال ابن بطال: »الصديق املاطف 
بخاف  محبة  إال  ال��زي��ارة  كثرة  تزيده  ال 

غيره«اه�. 
الزيارة على  الناس في   »: وقال أبو حامت 

ضربني :
أخيه،  وبني  بينه  فمنهم من صحح احلال 
وت��ع��رى ع��ن وج��ود اخل��ل��ل، وورود البغض 
ف��ي��ه، ف���إذا ك���ان ب��ه��ذا ال��ن��ع��ت، أح��ب��ب��ت له 
اإلكثار من الزيارة، واإلفراط في االجتماع 
؛ ألن اإلكثار من الزيارة بني من هذا نعته 
ال ي��ورث امل��ال��ة، واإلف���راط في االجتماع 

بني من هذه صفته يزيد في املؤانسة.
ال��ود بينه  وال��ض��رب اآلخ��ر : لم يستحكم 
وب��ني من يواخيه، وال أداه��م��ا احل��ال إلى 
يبتذالن  ف��ي��م��ا  بينهما  احل��ش��م��ة  ارت���ف���اع 
ملهنتيهما، فإذا كان بهذا النعت أحببت له 
اإلقال من الزيارة؛ ألن اإلكثار منها بينهما 
يؤدي إلى املالة، وكل مبذول مملول، وكل 
مم��ن��وع م��ل��ذوذ، وق��د روي ع��ن النبي ] 
أخبار كثيرة تصرح بنفي اإلكثار من الزيارة 

حيث يقول: »زر غبا تزدد حبا«اه�.
فاملسلم يراعي حقوق الله تعالى باإلخاص 
باألخوة  العباد  حقوق  وي��راع��ي  واالت��ب��اع، 
نفسه  أن يضر  دون  واإلنصاف،  والرحمة 
فيقدر  معنويا،  أو  حسيا  غيره  ي��ؤذي  أو 
م��ش��اع��ره��م، ويثمن  وي���راع���ي  ظ��روف��ه��م، 
ما  لهم  ويحب  محبتهم،  وينمي  أخوتهم، 
لنفسه؛  يكره  ما  لهم  ويكره  لنفسه،  يحب 
ألنه وإياهم كاجلسد الواحد يكمل بعضه 

بعضا، وبالله التوفيق.

اشتراط اإلخالص هلل 
تعالى في الزيارة وابتغاء 

وجه اهلل والتماس األجر 
والمثوبة منه سبحانه، 
فال يقصد الزائر مصلحة 
دنيوية أو منفعة مادية
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حتقيق أنشودة:
طلع البدر علينا        من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا       ما دعا لله داع

أخرجها البيهقي في دالئل النبوة )233/2(:
أن��ب��أن��ا أب��وع��م��رو األدي�����ب، ق���ال: أن��ب��أن��ا أبوبكر 
اإلسماعيلي، قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت 
املدينة  السالم  عليه  قدم  »ملا  يقول:  عائشة  ابن 
جعل النساء والصبيان يقلن: طلع البدر علينا من 

ثنيات الوداع...«
بن  محمد  ب��ن  عبيدالله  ه��و:  عائشة  اب��ن  ق��ل��ت: 
ح��ف��ص ب��ن ع��م��ر ب��ن م��وس��ى ب��ن ع��ب��ي��د ال��ل��ه بن 
معمر التميمي، أبوعبدالرحمن البصري املعروف 

بالعيشي، والعائشي، وبابن عائشة.
قال اآلجري:

»غير  ف��ق��ال:  عائشة  اب��ن  ذك��ر  داود  أب��ا  سمعت 
ثقة وال مأمون« )سؤاالت اآلجري ألبي داود 5/

ق38(.
وقال أبوداود رحمه الله تعالى:

بالعربية  عاملا  للحديث  بة  َطاَلاّ عائشة  ابن  »ك��ان 
وأي����ام ال��ن��اس ل���وال م��ا أف��س��د ن��ف��س��ه« )س���ؤاالت 
األجري 2/ق8(. وأكد الطبري حديث ابن عائشة 
الفضل جلامحي  أب��ي  عن  النضرة  ال��ري��اض  في 

قال: سمعت ابن عائشة يقول..
في  فقال  إسناد  ب��دون  القسطالني  وذك��ره  قلت: 
املواهب: »وصعدت ذوات اخلدور على األجاجير 
طلع  يقلن:  ق��دوم��ه ]  عند   - األسطحة  أي   -

البدر علينا..«.
وقال القسطالني: »وسميت ثنية الوداع؛ ألنه ] 
ع بها بعض املقيمني باملدينة في بعض أسفاره  وداّ
وه��ي غ���زوة ت��ب��وك، وق��ي��ل: ألن��ه ] شيع بعض 
إليها وهي سرية مؤتة فودعهم عندها«.  سراياه 
وقال الزرقاني: »وهذان يعطيان أن التسمية بثينة 

الوداع حادثة«.
بعد  النشيد قيل  أن هذا  يتبني  قلت:  ومن هذا 
التسمية احلادثة، وهذا يؤكد أن وقوع التسمية - 
ثنية الوداع - كان في ذهابه إلى غزوة تبوك أو قبل 
سرية مؤتة، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة 
حدثت  فقد  مؤتة  سرية  أم��ا   ،[ النبي  لهجرة 
الثامنة من هجرته ]، فبني الهجرة  في السنة 
تبوك  وك��ذل��ك  سنني  ثماني  وال��غ��زوت��ني  النبوية 

ومن  للمدينة،  بالنسبة  إمنا هما شاميتان  ومؤتة 
هذا يتبني أن هذا النشيد - أو األنشودة - لم يقع 
عند وصوله إلى املدينة ]. وبني القسطالني أن 
هذه التسمية »ثنية الوداع« إمنا كانت ألن املسافر 
من املدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قدميا، 

وصحح القاضي عياض هذا القول.
ال رحمه الله: وقال أبومحمد بطاّ

يشيعون  كانوا  ألنهم  ال���وداع؛  بثنية  »إمن��ا سميت 
وإليها  عندها،  ويودعونهم  إليها  وال��غ��زاة  احل��اج 

كانوا يخرجون عند التلقي«.
> كالم احلافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن 
دنا  »فلما  تعالى:  الله  رحمه  ق��ال  ال����وداع:  ثنية 
رسول الله ] من املدينة، خرج الناس والصبيان 

والوالئد يقلن:
من ثنيات الوداع طلع البدر علينا   
ما دعا لل��������ه داع وجب الشكر علينا 

وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إمنا كان ذلك 
املدينة من مكة، وهو وهم  إلى  عند مقدمه ] 
ظاهر؛ ألن ثنيات الوداع إمنا هي من ناحية الشام، 
ال يراها القادم من مكة إلى املدينة، وال مير بها 
إال إذا توجه إلى الشام، فلما أشرف على املدينة 
قال: »هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه« 

التبصرة في ذكر 
أحاديث ضعيفة 

مشتهرة
الشيخ حاي احلاي
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أخرجه الشيخان )زاد املعاد في هدي خير العباد 
551/3(. انتهى كالم ابن القيم رحمه الله.

> قول الشيخ محمد الصادق إبراهيم عرجون:
كان من جهة  وإن  فهو  ابن عائشة  »وأم��ا حديث 
به!!  االستئناس  من  مانع  ال  فإنه  معضال  سنده 
بكونه  عائشة  ابن  الزرقاني وصف  أن  وال سيما 
ث��ق��ة!! ف���إذا ص��ح احل��دي��ث إل��ى اب��ن عائشة كان 
مؤنسا ملن يقول: إنه من جهة مكة ثنية وداع مر 
بها رسول الله ] وهو قادم في الهجرة من مكة 

إلى املدينة«
)محمد رسول الله ] 608/2(. انتهى.

قلت: هذا كالم مردود، ومتهافت، كيف يستأنس 
بحديث معضل وقد سقط منه روايان!! وال عبرة 
عليه  احلكم  وفي  عائشة،  البن  الزرقاني  بتوثيق 

من جهابذة علماء احلديث كما تقدم غنية.
ق���ال احل��اف��ظ أب��وال��ف��ض��ل ب��ن ح��ج��ر ف��ي الفتح 

:)362-361/7(
أبوسعيد في »شرف املصطفى« ورويناه  »وأخرج 
في »فوائد اخللعي« من طريق عبيدالله بن عائشة 

منقطعا ملا دخل النبي ] جعل الوالئد يقلن:
من ثنيات الوداع طلع البدر علينا  

ما دعا لله داع وجب الشكر علينا 

وهو سند معضل، ولعل ذلك كان في قدومه من 
غزوة تبوك« انتهى.

بن حجر  الفضل  أب��ي  احلافظ  حكم  ه��ذا  قلت: 
الساقط  احل��دي��ث  ه��ذا  على  تعالى  ال��ل��ه  رح��م��ه 
أقسام  م��ن  ه��و  واملعضل  معضل،  ب��أن��ه  اإلس��ن��اد 

احلديث الضعيف.
إلى تصحيح  ذهبوا  الذين  الناس  بعض  قول  أما 
فهذا  اثنتان،  هي  إمنا  ال��وداع  ثنية  بأن  احلديث 
فيه نظر، فهي واحدة، التي هي من ناحية الشام، 

والله أعلم.
تلقاه  النبي ]  يكون  أن  ق��ط  مانع  ف��ال  ق��ال��وا: 
أوال أهل املدينة وهو قادم من مكة مهاجرا إلى 
مكة  التي هي من جهة  ال��وداع  ثنية  املدينة عند 
بالفرحة وإنشاد الشعر العاطفي؛ تعبيرا عن لهفة 
الشوق التي كانت في صدور الذين لم يسبق لهم 
مشاهدته ]، وخاصة النساء والصبيان والوالئد 
الذين تغلب عليهم عواطف الفرحة فيعبرون عنها 
ثانيا  وتلقوه ]  الشعر!!  بإنشاد  والترمن  بالغناء 
وهو قادم من غزوة تبوك منصورا مظفرا مؤيدا 

بتوفيق الله بالفرحة وإنشاد هذا الشعر.
ق��ل��ت: ه���ذا ال��ق��ول ي��ح��ت��اج إل���ى دل��ي��ل، وال دليل 
صحيحا يؤيده، فأقول: أثبت العرش ثم النقش، 

وهذا القول فيه متحل ظاهر.
العلم من  النشيد لم يعرف أهل  أو  وهذا الشعر 
الذي قاله، ولم ينسبه أحد من العلماء أو األدباء 
لشاعر، وقد خلت سيرة ابن اسحاق وسيرة ابن 
هشام وهما من هما في بيان سيرة النبي ] من 

هذه األبيات، مع وجود كثير من الشعر.
النشيد  وه��ذا مما يؤيد ويؤكد ع��دم صحة ه��ذا 

عند دخول النبي ].
وقد أبعد الشيخ صفي الرحمن املباركفوري رحمه 
»الرحيق  الله عن الصواب عندما ذكر في كتابه 
املختوم« جازما بنسبة النشيد إلى بنات األنصار 

في دخول النبي ] املدينة.
النبي ]  دخ��ل  اجلمعة  »وبعد  الله:  رحمه  ق��ال 
املدينة - ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب مبدينة 
الله ]، ويعبر عنها باملدينة مختصرا -  رسول 

وكان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك 
بنات  وكانت  والتقديس،  التحميد  بأصوات  ترجت 

األنصار تتغنى بهذه األبيات فرحا وسرورا:
أشرق البدر علينا.. من ثنية الوداع . 

في  الله  رحمه  وقال  املختوم ص172(.  )الرحيق 
احلاشية رقم )4(: »ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه 
م  ووهاّ تبوك،  من  مرجعه ]  عند  ك��ان  األشعار 
من يقول: إمنا كان ذلك عند مقدمه املدينة )زاد 
هذا  على  يأت  لم  القيم  ابن  لكن   ،)10/3 املعاد 
التوهم بدليل يشفي، وقد رجح العالمة املنصور 
فوري أن ذلك كان عند مقدمه من املدينة، ومعه 
دالئل كثيرة ال ميكن ردها!! )انظر: رحمة للعاملني 

109/1(« انتهى.
وق��وي، وبني رحمه  القيم واض��ح  ابن  قلت: كالم 
ناحية  إمن��ا هي من  ال��وداع  ثنيات  أن  تعالى  الله 

الشام، ال يراها القادم من مكة إلى املدينة..
وه���ذا ك��الم��ه وك��ذل��ك ق���ول احل��اف��ظ اب���ن حجر 
وكثير ممن تقدم ذكرهم أن ثنية الوداع من ناحية 

تبوك.
وكذلك من األدلة البينة على أن ثنية ال��وداع من 
ناحية تبوك ما قاله أبوهريرة [: »كنا في غزوة 
تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى النبي ] مصابيح 
ونساء يبكني، فقال: »ما هذا؟« فقيل: »نساء مُتُتَِّع 
بهن فهن يبكني«، فقال ]: »حرام« أو قال: »هدم 
حديث  وامليراث«.  والعدة  والطالق  النكاٌح  املتعَة 
)رقم: 6625(  أبويعلى  رواه  لغيره لطرقه.  حسن 

.)503/11(
واحلادث بن أبي أسامة )بغية الباحث رقم 467( 
وابن   .)259/3( الدارقطني  وأخرجه   .)606/2(
حبان )صحيح ابن حبان رقم 4149( )456/9(. 
والبيهقي في السنن الكبرى )259/3(. والطحاوي 
واحلازمي   .)36/2( اآلث����ار  م��ع��ان��ي  ش���رح  ف��ي 
»غريب  احلازمي:  وقال   ،)17 واملنسوخ  )الناسخ 
من هذا الوجه، وقد روي من طرق تقوى بعضها 

بعضا«.
وله طريق آخر من مرسل سعيد بن املسيب رحمه 
أخرجه  امل��ي��راٌث«.  املتعَة  »نسخ  ق��ال:  تعالى،  الله 

»ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه األشعار كان عند 
مرجعه ] من تبوك، ووّهم من يقول: إمنا كان ذلك 

عند مقدمه املدينة«
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البيهقي في السنن الكبرى )207/7(.
وصححه أبوالفضل احلافظ بن حجر )172/9(.

قال الدكتور مهدي )337/1(:
احلديث  ه��ذا  عند  العلماء  بعض  وق��ف  »لقد 
وناقشوه من حيث السند واملنت لوجود إشكال 
في روايته؛ إذ وردت فيه كلمة »ثنيات الوداع« 
من  وليست  الشام  من جهة  أنها  اشتهر  التي 
جهة مكة، ويرى عرجون صحة نسبة النشيد 
أبي  دار  املدينة  داخل  إلى  قدومه  إلى حادثة 
وال  ويناقشها  ال���رواي���ات  ب��ني  وي��وف��ق  أي����وب، 
النشيد في زمن عودته  إنشاد  تكرار  يستبعد 
 )611-602/2( عرجون  فليراجع  تبوك،  من 
ون��ح��ن من��ي��ل م��ع ع��رج��ون إل���ى ت��ع��دد إنشاد 
النشيد، وإلى أن ثنيات الوداع ليست إلى جهة 

الشام فقط« انتهى.
على  التعليق  تعالى  الله  بحمد  تقدم  ق��د  قلت: 
كالم عرجون فال داعي لإلعادة، أما ميل الدكتور 
مهدي لكالم عرجون في تعدد إنشاد النشيد وإلى 
أن ثنيات الوداع ليست إلى جهة الشام فقط، فال 
كما  وإس��ن��اده معضل  ثابت  غير  النشيد  أن  شك 
تقدم، وأن ثنية الوداع هي من جهة الشام كما قال 
أبوهريرة ] وكما قال احلافظ ابن حجر رحمه 

الله وكذلك أهل السير.
واخل��الص��ة: أن ه��ذا النشيد ال يصح من جهتي 
اإلسناد واملنت كما تقدم، ولم أجد أو أظفر بعالم 
بعلم  املختصني  احلديث  أه��ل  السنة  علماء  من 
وهم  بعلمهم  ويوثق  عليهم  يعتمد  الذين  احلديث 
من  واملعاصرين  السابقني  والتعديل  اجلرح  أهل 
والوالئد  النساء  أن  وأث��ب��ت  النشيد  ه��ذا  صحح 
املدينة.  إل��ى  البشر  سيد  دخ��ول  عند  ذل��ك  قلن 
والعشرة  الستة  الكتب  ت���روه  ل��م  النشيد  وه���ذا 

واألربعون!!
ت��ق��دم قوله؛  ك��م��ا  اب���ن اجل����وزي  ب��ج��زم  تغتر  وال 
كتاب  ه��و ص��اح��ب  ك���ان  وإن  اب���ن اجل����وزي  ألن 
الكتاب  لهذا  والراصد  املتتبع  لكن  »املوضوعات« 
وغرائب  أواب��د  فيها  يجد  عموما  ولكتبه  خاصة 
وتضعيف  باطلة،  أحاديث ضعيفة  تصحيحه  في 
أحاديث  عن  وسكوته  وحسنة،  أحاديث صحيحة 
منكرة، وعندي بحمد الله تعالى رسالة أسميتها 
اجل���وزي في  اب��ن  وتعنت  تساهل  ف��ي  »اإلس��ف��ار 

األحاديث واألخبار«.
أسأل الله تعالى أن يعينني على نشرها.

أوضاع تحت المجهر!

لم تبق قناة فضائية اجتماعية وسياسية وفنية إال واخرجت )شياطينها( استعدادا لرمضان 
بعد أن وعدت مشاهديها بأروع التمثيليات واملسلسالت واألفالم واملسابقات إال من رحم 
ربي، بهدف إسعادهم والترفيه عن أنفسهم في هذا الشهر الفضيل بالذات ب� )الدقدقة( 
و)الشخلعة( والشاطر من )يتشخلع( أكثر الستقطاب أكبر قدر من املشاهدين واملتصلني!

تلك احملطات على حساب  ال��رأس تكسبها  لها  ولعل في جتارة االتصاالت مبالغ يشيب 
)الغالبا( من الصائمني واملفطرين!!

قال تعالى في سورة آل عمران: }ولتكن منكم أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون{.

نصيحة لوجه الله أوجهها للجماهير املقبلة على الصيام: اشغلوا أوقاتكم بالذكر والدعاء 
وما  والالقطة  الساقطة  احملطات  عن  بعيدا  القرآن  وق��راءة  والقيام  والصيام  والصالة 

أكثرها!
وإذا مااردمت مشاهدة القنوات احملترمة فاجتهوا إلى القنوات الوسطية امللتزمة واحملطات 
النظيفة ملشاهدة البرامج الثقافية والعلمية املفيدة التي أعدت لكم وجبات دسمة بذكر الله 
ومعرفة علوم الدنيا والدين وقصص الفتوحات اإلسالمية والبطوالت التاريخية واملسابقات 
األوسكار  هو جنم  ومن  الفالنية..  املمثلة  هي  من  عن:  بعيدا  املفيدة  واألسرية  الفكرية 

العاملي.. وما هو اخر عمل فني للفنانة الراحلة.. وأول ألبوم غنائي لهذا أو ذاك!
يكفي مانشهده هذه األيام من انفالت أخالقي والسيما في امللبس حيث الشباب مبالبس 
ممزقة مهلهلة يجوبون األسواق ذهابا وإيابا دون عمل بحجة مواكبة املوضة ونساء كاسيات 
حتى  والضيق  باملرصص  الشخلعة  موضة  يالحقن  أصبحن  احملجبات  حتى  بل  عاريات 
أصبحن ميشني وكأن على رؤوسهن الطير!! فإذا وصل بنا احلال إلى هذا املستوى من 
االنفالت في امللبس فما بالنا لو شجعنا فلذات أكبادنا على التقليد األعمى ملا يشاهدونه 

من مسلسالت هدامة بحجة تثقيف املجتمع وتوعيته!
يامن تقومون على اإلعالم والفن والثقافة استروا بناتنا يستركم الله دنيا وآخرة فرمضان 

على األبواب!
على الطاير

رجاء حار للقائمني على صفحاتنا الفنية بصحفنا اليومية ومجالتنا األسبوعية والشهرية: 
اتركوا الناس يصومون وال جترحوا صيامهم بنشر صور الكاسيات العاريات فقط في هذا 

الشهر )تكفون( فقط في هذا الشهر!!
ذنوبنا  ويغفر  وطاعتكم  طاعاتنا  يتقبل  أن  سبحانه  الله  ونسأل  الشهر،  عليكم  مبارك 

وذنوبكم!!  ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

قنوات أطلقت شياطينها!!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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هذا  الس��ت��ق��ب��ال  السليمة  ال��ط��رق  ه��ي  م��ا   >
الشهر العظيم؟

> ينبغي للمسلم أال يفرط في مواسم الطاعات، 
وأن يكون من السابقني إليها ومن املتنافسني فيها، 

فنستقبل رمضان بأشياء منها 
الله شهر رمضان، قال رسول  الدعاء بأن يبلغك 
الله ] : »الدعاء هو العبادة«. أخرجه أصحاب 
داود  أب��ي  في صحيح  وه��و  بسند صحيح  السنن 

. 1329
ال��ل��ه أن يبلغهم  ي��دع��ون  ال��س��ل��ف ال��ص��ال��ح  وك���ان 

رمضان، ثم يدعونه أن يتقبله منهم.
كان  كما  تقول  ال��ه��ال  ورأي���ت  رم��ض��ان  بلغت  إذا 
أهله  »اللهم  الهال قال:  رأى  إذا  الله ]  رسول 
ربي  واإلس��ام  والسامة  واإلمي��ان  باليمن  علينا 

وربك الله« 
احلمد والشكر على بلوغه، وعقد العزم الصادق 
الصاحلة،  باألعمال  أوقاته  وعمارة  اغتنامه  على 
وال��ف��رح واالب��ت��ه��اج، ثبت ع��ن رس��ول الله ] أنه 
كان يبشر أصحابه مبجيء شهر رمضان فيقول: 

جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم 
صيامه، فيه تفتح أبواب اجلنان، وتغلق فيه أبواب 

اجلحيم...« احلديث )أخرجه أحمد(.
والفقه  والعلم  الله  إل��ى  للدعوة  اجليد  واإلع���داد 
بأحكام رمضان، فيجب على املؤمن أن يعبد الله 
على علم، وال يعذر بجهل الفرائض التي فرضها 
الله على العباد، ومن ذلك صوم رمضان، فينبغي 
قبل  وأحكامه  ال��ص��وم  مسائل  يتعلم  أن  للمسلم 
الله  عند  مقبوال  صحيحا  صومه  ليكون  مجيئه؛ 
-تعالى: }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ 

)األنبياء: 7(. 
ونستقبل رمضان بفتح صفحة بيضاء مشرقة مع 

الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة. 
َويُِحُبّ  التوابني  يُِحُبّ  اللََّه  }ِإَنّ   : تعالى  الله  قال 

ِريَن { . ُتََطِهّ املمْ
فتح صفحة بيضاء مع الرسول ] بطاعته فيما 

أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.

وف��ت��ح ص��ف��ح��ة ب��ي��ض��اء م��ع ال��وال��دي��ن واألق����ارب 
واألرحام والزوجة واألوالد بالبر والصلة.

وفتح صفحة بيضاء مع املجتمع الذي نعيش فيه.
السابع  ليلة  يخصصون  ملن  تقولون  م��اذا   >
للعمرة  امل����ب����ارك  رم����ض����ان  م����ن  وال���ع���ش���ري���ن 
وم���ا يسببه ذل���ك االع��ت��ق��اد م��ن زح���ام غير 

طبيعي؟ 
> ليس ف��ي ك��ت��اب ال��ل��ه وال ف��ي سنة رس���ول الله 
ي��دل على فضيلة  ما  الصحابة  وال في عمل   [
تخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة، بل إن هذا 
من احملدثات التي أحدثها بعض الناس، ولعل هذا 
منهم  رغبة  الناس  بعض  يفعله  الذي  التخصيص 
وحتصيل  رمضان  في  العمرة  فضيلة  إدراك  في 
فضيلة ليلة سبع وعشرين التي هي أرجى الليالي 
أن تكون ليلة القدر؛ ولذا فإنني أنبه إخواني هؤالء 

إلى أمرين يتبني بهما خطأ هذا التخصيص: 
 أوالً: أن ما جاء من فضيلة العمرة في رمضان ال 
يختص بليلة دون ليلة أو وقت دون وقت، بل هي 
في جميع الشهر من دخول أول لياليه إلى غروب 

ينتابني الفزع من المؤسسات التي تسعى 
إلى تنصير المسلمين في القرن اإلفريقي

أعرب الشيخ خالد املصلح عن قلقه من املؤسسات التي تسعى إلى تنصير املسلمن في القرن األفريقي 
املسلمن  من  مالين  هناك  أن  إلى  مشيرا  أصابتهم،  التي  اجلفاف  حالة  من  حوائجهم،  تلبية  مستغلن 

يعيشون بال طعام وبال دواء وبال غذاء ويتعرضون للموت. 
ودعا في حوار خاص ب�«الفرقان » الشعوب إلى أن تتقي الله جل وعال وأن تعلم أن مخرجها من الظلم هو 
باالمتثال حلدود الشريعة وتعظيم حدود الله عز وجل وسلوك املسالك الشرعية واتخاذ الطرق املباحة 

للتغيير وأال يقعوا في حبائل املغرضن املتربصن وأن يصبروا على الظلم.
الله  م��ع:  مشرقة  بيضاء  صفحة  بفتح  رمضان  نستقبل  أن  يجب  املصلح   خالد  الدكتور  الشيخ  وأوض��ح 
الوالدين واألق��ارب، واألرح��ام والزوجة ومع  سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، وفتح صفحة بيضاء مع 
املجتمع الذي نعيش فيه . وقال: إن املصارف اإلسالمية هي في مرحلة البناء وحتتاج إلى دوام مراجعة 
وحتتاج إلى تكرار نظر في أصولها ومنتجاتها وتطبيقاتها، ولذلك فإن املصرفية اإلسالمية لم تصل إلى 

النضج بعد واملسائل حتتاج إلى بعض الوقت.

حاوره: عالء الدين مصطفى

الشيخ خالد املصلح في حوار خاص مع »الفرقان«
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شمس آخر أيامه، روى البخاري )1782( ومسلم 
ابن  عن  رب��اح  أب��ي  بن  عطاء  طريق  من   )1256(
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ] 
المرأة من األنصار: ))إذا جاء رمضان فاعتمري؛ 
فإن عمرة فيه تعدل حجة((. ولم يخص النبي ] 
إلدراك هذه الفضيلة وقتاً من الشهر؛ فدل ذلك 
الشهر  أول  إدراكها  في  يستوي  أنها فضيلة  على 

وآخره. 
ثانياً: إن أفضل ما تعمر به ليلة القدر إذا ُعلمت 

القيام واالجتهاد في الدعاء. 
أما القيام ففي صحيحي البخاري )2014( ومسلم 
أن  هريرة  أب��ي  عن  أب��ي سلمة  من طريق   )760(
ال��ن��ب��ي ] ق����ال: ))م����ن ق���ام ل��ي��ل��ة ال��ق��در إمياناً 

واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه((. 
وأما الدعاء فقد روى أحمد )24856( والترمذي 
)3513( وغيرهما من طريق عبدالله بن بريدة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله 
إن علمت أي ليلٍة ليلُة القدر، ما أقول فيها؟ قال: 
))قولي اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني((. 
الصحابة  عند  املعروف  من  أنه  إلى  يشير  وه��ذا 
رضي الله عنهم فضيلة الدعاء ليلة القدر؛ ولذلك 
سألته ما تدعو به. وال يعلم خاف بني أهل العلم 
في أن للدعاء ليلة القدر مزية أجر وإجابة، ومعلوم 

أن أفضل الدعاء ما كان في الصاة؛ ففي مسلم 
)482( من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ]: »أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء«. وفي 
صحيح مسلم )479( أيضاً من طريق إبراهيم بن 
عبدالله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ]: ))وأما السجود 
لكم((  يستجاب  أن  فقمن  الدعاء؛  في  فاجتهدوا 

أي: جدير أن يستجيب الله لكم إذا فعلتم ذلك. 
ندبنا  ب��االج��ت��ه��اد فيما  إخ��وان��ي  أوص���ي  ول��ه��ذا   
العشر واجل��د في  ليالي  النبي ] من قيام  إليه 
حيثما  املباركة  الليالي  هذه  في  والتضرع  الدعاء 
فضل  وعشرين  سبع  ليلة  في  للعمرة  فليس  كنا، 
ال��ع��م��رة ف��ي س��ائ��ر أوقات  خ���اص وال م��ي��زة دون 
ليلة سبع  العمرة  إيقاع  إن في تقصد  بل  الشهر، 

املشاهد من حال  أن  كما  إح��داث،  نوع  وعشرين 
يتمكن  ال  أنه  بالعمرة  الليلة  هذه  يخصون  الذين 
العمرة بخشوع وطمأنينة؛  منهم من فعل  الواحد 
الواحد  هم  بل  الناس،  واضطراب  الزحام  لكثرة 
منهم أن ينجو بنفسه، وأن يفرغ من العمرة بأسرع 
ي��ؤذي أو  ما ميكن؛ فا دع��اء وال سكينة، بل قد 
يؤَذى نتيجة الزحام وتدافع الناس، وليس هذا من 

البر في شيء. 
< ح��دث��ن��ا ع���ن ذك���ري���ات���ك  م���ع ال��ش��ي��خ ابن 

عثيمن رحمة الله في شهر رمضان؟
> مم��ا أذك���ره م��ن ذك��ري��ات ف��ي ه��ذا الشهر مما 
الله  رحمه  عثيمني  اب��ن  العامة  بشيخنا  يتصل 
يختلف  فارقا  رمضان شهرا  يعتبر شهر  كان  أنه 
والقيام  الصيام  حيث  م��ن  ال  الشهور  باقي  ع��ن 
فقط، وال��ذي أذك��ره من سمات هذا الشهر عند 
بابا  يترك  ال  ك��ان  الشيخ  أن  الله  رحمه  شيخنا 
إليها في هذا  التي ندب  البر واخلير  أب��واب  من 
رحمه  فتجده  بنصيب،  فيه  وي��ض��رب  إال  الشهر 
واإلحسان  للقرآن  والقارئني  الصائمني  مع  الله 
بكافة صورة: اإلحسان املادي بالصدقات  وقضاء 
احل���وائ���ج، واإلح���س���ان امل��ع��ن��وي ب��ك��ل ص����وره، وما 
ومشكات  حاجات  وسماعه  بالشفاعات  يتعلق 
الناس ومحاولة حلها، إضافة إلى جانب مهم من 
جوانب اإلحسان املعنوي وهو تعليم الناس ونفعهم  

ينبغي للمسلم أال 
يفرط في مواسم 

الطاعات، وأن يكون 
من السابقن إليها ومن 

املتنافسن فيها

العالمة ابن عثيمن 
رحمه الله كان يعتبر 

شهر رمضان شهرا 
فارقا يختلف عن 

باقي الشهور

ليس في كتاب الله وال في 
سنة رسول الله ] وال في 

عمل الصحابة ما يدل على 
فضيلة تخصيص ليلة سبع 

وعشرين بالعمرة
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الشيخ على  ال���دروس حيث يحرص  م��ن خ��ال 
توضيح معاني الله عز وجل وشرح سنته النبي 
أسئلة  على  واإلجابة  السام  عليه  وهديه    [
الناس سواء كان هذا في املسجد احلرام أو في 
من خال  او  مكة  إل��ى  يذهب  أن  قبل  مسجده 
إجابته عن أسئلة السائلني أو من خال وسائل 

اإلعام اخلتلفة .
تعالى،  الله  لكتاب  ت��اوة  وك��ان شيخنا صاحب 
القرآن؛  تعاهد  على  حريصاً  الله  رحمه  فكان 
البخاري  رواه  فيما   [ النبي  بوصية  ع��م��ًا 
األش��ع��ري [  أب��ي موسى  من حديث  ومسلم 
القرآن؛  »ت��ع��اه��دوا  الله ]:  ق��ال رس��ول  ق��ال: 
فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتاً من اإلبل في 

عقلها«، فكان رحمه الله عامًا بهذه الوصية.
الشهر مرتني في غير  ال��ق��رآن في  يختم  وك��ان 
رمضان، أما في رمضان فكان يختمه كل ثاثة 
أيام، ثم ملا كثرت أشغاله كان يختمه رحمه الله 

في كل عشرة أيام.
عناية  ال��ق��رآن  جمعيات حتفيظ  أول��ى  أن��ه  كما 
خاصة، وعنايته طالت جميع ما يصله علمه من 
جمعيات، سواءٌ بالتأييد واملشاركة في حفاتهم 

أو بالدعم املادي.
إن شيخنا رحمه الله لم يأل جهداً في نفع الناس 
بوجه من الوجوه، وحوائج الناس كانت إليه تترى، 
ومع ذلك كانت تقابل قضاء ومبادرة إلى قضاء 
حوائج الناس؛ عمًا بقول النبي ] فيما رواه 
عمر  بن  الله  عبد  حديث  من  ومسلم  البخاري 
ق��ال: »من كان في حاجة أخيه  الله عنه  رضي 
كان الله في حاجته«. فما أن تأتي الشيخ رحمه 
خاصة  املصلحة  فيها  له  يتبني  حاجة  في  الله 

كانت أو عامة إال وجدته يبادر إلى قضائها.
< ه��ل امل��ص��ارف اإلس��الم��ي��ة وص��ل��ت ملرحلة 
النضج أم أنه ال يزال هناك بعض القصور؟

البناء  مرحلة  في  هي  اإلسامية  امل��ص��ارف   <
وحتتاج إلى دوام مراجعة وحتتاج إلى تكرار نظر 
فإن  ولذلك  وتطبيقاتها  ومنتجاتها  أصولها  في 
بعد  النضج  إلى  تصل  لم  اإلسامية  املصرفية 
واملسائل حتتاج إلى بعض الوقت، ولكن اخشي 
ال���ض���روري وامل��ه��م  على  ال��ع��م��ل  أن يبنى ه���ذا 
ألن��ه ال ميكن  الشخصية؛  االج��ت��ه��ادات  أس��اس 
اجتهاد  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة  امل��ص��رف��ي��ة  نحصر  أن 

عالم او متخصص بل البد أن يعرف أن املصرفية 
اإلسامية أوسع من أن تكون محصورة في شخص 
بنك،  في  هيئة شرعية  في  أو حتى  أشخاص  أو 
فاملصرفية اإلسامية عمل حتتاجه أالمة يشارك 
فيه كل من بذل جهدا في تقريب هذا العلم للناس 
وتأصيله واإلجابه عما ميكن أن يكون من مستجد 
والنأي بهذا  املسلك على أن يكون صوريا حيليا؛ 
توصف  التي  املصرفية  املنتجات  من  ج��زءا  ف��إن 
بأنها إسامية قد تورطت في أبواب احليل على 
صورة قد تفقد هذا املشروع روحه التي متيز بها 

عن سائر االقتصادات العاملية.
للشعوب  توجهها  أن  ميكن  التي  الكلمة  ما   >
العربية واحلكام في ظل الثورات  التي عمت 

بعض البالد العربية؟
> الظلم ظلمات يوم القيامة، هذه القضية حتتاج 
القضايا  هذه  مثل  في  بحاجة  ونحن  تاصيل  إلى 

إلى التأصيل.
وأدع�����و ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واحل���ك���ام إل���ى تقوى 
هذه  من  املخرج  هي  الله  فتقوى  وج��ل؛  عز  الله 
األزمات، فاحلكام الذي ضاقوا بشعوبهم وضاقوا 
مبطالباتهم عليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يعلموا 
أن هذه الوالية التي والهم الله تعالى بها ليست 
مكسبا وإمنا هي مسؤولية وتكليف، وإذا لم يحسنوا 
استعمالها فهي حسرة على أصحابها؛  فمن ولي 
ال  مغلولتان  وي���داه  القيامة  ي��وم  ج��اء  أم��ر عشرة 
املايني  أمر  يتولى  من  فكيف  عدله،  إال  يفكهما 
واملقدرات الكثيرة في باد املسلمني؟! فيجب أن 
يتقوا الله تعالى وأن يعلموا أنهم عن هذه الدنيا 
راحلون،  والله  تعالى يؤتي امللك ملن يشاء وينزع 

امللك ممن يشاء، فيجب أن يتقوا الله .
والشعوب عليها أن تتقي الله جل وعا وأن تعلم أن 
مخرجها من الظلم هو باالمتثال حلدود الشريعة 
املسالك  ع��ز وج��ل وس��ل��وك  ال��ل��ه  وتعظيم ح���دود 
الشرعية واتخاذ الطرق املباحة للتغيير وأال يقعوا 
في حبائل املغرضني املتربصني وأن يصبروا على 

الظلم.
فهذه األمة موعودة بالنصر والتمكني واخلير؛ فاذا 
أنه  أو ف��ي زم��ن ف��ا يعني  ف��ي فترة  تخلف ه��ذا 

سيتخلف لألبد. 
< وماذا تقول لشعب مصر؟

األم��ت��ني اإلسامية  م��ن  ع��زي��ز  إن مصر ج��زء   <

اجلفاف الذي أصاب القرن 
األفريقي وما ينقل من معاناة، 
أمر مخيف ويتطلب التداعي 

من كل القادرين على سد 
حاجتهم في الضروريات
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مصر  أن  إل��ى  اجلميع  ينتبه  أن  ويجب  والعربية، 
ق��ل��ب ال���ع���روب���ه، وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ش��ع��ب املصري 
بآي تدخل؛  احملافظه على بادهم وأال يسمحوا 

ألن هناك من يتربص بهذا الوطن .
وندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه 

وأن يحفظ باد املسلمني جميعها.
< اجلفاف قد أصاب القرن األفريقي وأصبح 
هناك مالين من املسلمن يعيشون بال طعام 
وبال دواء وبال غذاء ويتعرضون للموت،  فما 
هذه  مثل  ف��ي  ك��اف��ة  املسلمن  على  ال��واج��ب 

الظروف؟
> اجل��ف��اف ال���ذي أص���اب ال��ق��رن األف��ري��ق��ي وما 
ينقل من معاناة، أمر مخيف ويتطلب التداعي من 
الضروريات،  في  على سد حاجتهم  القادرين  كل 
إخواني  وأدعو  لنفسه،  فإمنا يحسن  ومن أحسن 
باد  في جميع  املعوزين  بسد حاجة  املبادرة  إلى 
بهم  تربطنا  ألننا  البقعة  هذه  في  السيما  العالم 

صلة الدين.
< م����اذا ت��ق��ول ل��ل��م��ؤس��س��ات اإلس��الم��ي��ة وال 
ذهبت  ق��د  التنصيرية  امل��ؤس��س��ات  أن  سيما 
بحجة  املسلمن  تنصير  على  للعمل  هناك 

اإلغاثة؟
ينتابني،  ال��ذي  الفزع  أوج��ه  من  إن  الواقع  في   <
ه��ي ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��س��ع��ى إل���ى تنصير 
هؤالء من خال تلبية حوائجهم، هذا أمر مخيف  

عديدة، فمنهم من يرى السعادة جمع املال، ومنهم 
يرى  من  ومنهم  املنظر،  جمال  السعادة  ي��رى  من 
السعادة جمال املركب، ومنهم من يرى السعادة في 
اجلاه واملنصب، وكل هؤالء أصابوا شيئاً وأخطأوا 
أش��ي��اء؛ ف��إن ه��ذه األم���ور وإن ك��ان��ت م��ن أسباب 
السعادة في هذه الدنيا لكنها ليست هي السعادة 
وأن  لها  يسعى  أن  للمؤمن  ينبغي  التي  احلقيقية 
يحث اخلطى في حتصيلها وإدراكها؛ ولذلك جتد 
أن كثيرين ممن لم يتمكنوا من هذه األمور أو من 
أكثرها يلتذون ويجدون من االنشراح والطمأنينة 
وسعة الصدر واالبتهاج والسرور ما ال يجده من 
وذلك  أكثرها،  ملك  أو  جميعاً  األشياء  هذه  ملك 
يبرهن ويبني أن السعادة ليست في هذه األشياء، 
ي��درك بها  وإمن��ا هذه وسائل وآالت ووسائط قد 
تكون مقصوداً  ال  لكنها  بعض مقصوده،  اإلنسان 

وغرضاً على أي حال من األحوال . 
 .. إن أس��ع��د ال��ن��اس ه��و رس���ول ال��ل��ه ] الشك 
ف��ي ه��ذا، ف��إن الله ج��ل وع��ا ق��د ب��ني عظيم ما 
م��ن ب��ه ع��ل��ى رس��ول��ه ] م��ن ال��س��ع��ادة والكمال 
ف��ي ان��ش��راح ال��ص��در فقال ف��ي س��ورة ال��ش��رح من 
َوَوَضعمْنَا  َرك  َص��دمْ لَ��َك  َرحمْ  نَشمْ }أَلَ��ممْ  الكرمي:  كتابه 
األمور  وبهذه  َظهمَْرَك{،  أَنمَْقَض  الَِّذي  ِوزمَْرَك  َعنمَْك 
السعادة؛  أس��ب��اب   [ لرسوله  الله  كمل  الثاثة 
إذ شرح له صدره، فكان من أشرح الناس صدراً 
وأوسعهم قلباً وأقرهم عيناً وأكملهم حياة ]، ثم 
انشراح  على  مقتصرة  تكن  لم  السعادة  ه��ذه  إن 
الصدر بل هي سعادة موطئة لسعادة عظيمة في 
َرك  َرحمْ لََك َصدمْ اآلخرة، فقال جل وعا: }أَلَممْ نَشمْ
َوَرَفعمْنَا  َرَك  َظهمْ أَنمَْقَض  الَِّذي  ِوزمَْرَك  َعنمَْك  َوَوَضعمْنَا 
اآلثام  الله عن رسوله ]  ���َرَك{، فخفف  ِذكمْ لَ��َك 
مبا  محمًا  يكن  فلم   [ عنه  فوضعها  واألوزار 
من  هي  التي  األوزار  من  الناس  من  كثير  يحمله 
أسباب  أعظم  ومن  الصدر،  أسباب ضيق  أعظم 
قلة السعادة، بل آكد أسباب زوالها؛ فإن السعادات 
تذهب وتهرب عند مقارفة السيئات، ولذلك ذكر 
الله جل وعا بعد شرح الصدر تخفيف الوزر عن 
رسوله ]، وذكر ثالثا ما من به سبحانه وتعالى 
}َوَرَفعمْنَا  وتعالى:  فقال سبحانه  رسوله ]  على 
لََك ِذكمَْرَك{ وال شك أن رفع الذكر من سعادة املرء 

ولذلك خصه الله جل وعا بالذكر .

وبصر  بكل حرية وحتت سمع  يتجولون  وجتدهم 
في حني  وال��غ��رب،  الشرق  من  ومدعومني  العالم 
أن املسلمني لألسف وعلى الرغم من قلة اجلهود 
بدعم  يتهمون  وق��د  محاصرين  جندهم  املبذولة 
للمؤسسات  ال��س��اح��ة  وذل����ك إلخ����اء  اإلره�����اب؛ 
خال  م��ن  التنصير  إل��ى  تسعى  التي  التنصيرية 

الغذاء والدواء والطعام والشراب . 
واجب على األمة اإلسامية بحكامها وشعوبها أن 
يساندوا هذه الشعوب، وأود  أن أوضح أن منظمة 
اإلسامية  واملؤسسات  اإلسامي مسؤولة  العالم 
تقدمي  ف��ي  ت��س��رع  أن  وعليها  م��س��ؤول��ة  اخل��ي��ري��ة 

اإلغاثة لهذه الشعوب في أسرع وقت .
ب��ال��س��ع��ادة ف��ي ظل  < ك��ي��ف يشعر اإلن��س��ان 
م��ش��اغ��ل احل��ي��اة واألح�����داث امل��ت��الح��ق��ة في 

عاملنا العربي؟
> الناس في هذه الدنيا يفسرون السعادة بتفسيرات 

أدعو الشعوب العربية واحلكام إلى 
تقوى الله عز وجل؛ فتقوى الله هي 

املخرج من هذه األزمات واحلكام 
الذي ضاقوا بشعوبهم وضاقوا 
مبطالباتهم عليهم أن يتقوا الله
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ُة  يالي واألّيام ِسراًعا، والعاُم يطِوي شهوَره ِتباًعا، وسَنّ تذهُب الَلّ
الله في كونه قدوٌم وفوات، والله أكرَم عباَده فشرَع لهم مواِسَم 
د فيها من األعماِل  هر ُتغَفر فيه الذنوُب واخلِطيئات، وُيَتزَوّ في الَدّ
الصاحلات، وفي العاِم شهٌر هَو خيُر الشهور، بعَث الله فيه رسوَله 
] وأنزل فيه كتاَبه، َيرتِقُبه املسِلمون في كِلّ حوٍل وفي نفوِسهم 
ذ  ون ِفيِه ُركًنا من أركان اإلسالم ُيفَعل خاِلًصا، ويتلَذّ له بهَجة، ُيؤُدّ
ق العبُد فيه معنى اإلخالِص لينطلَق به إلى  فيه املسلم جائًعا، ُيحِقّ
سائِر العبادات بعيًدا عن الّرياء، ثواُب صوِمه ال حَدّ له من امُلضاعفة، 
بل ذلك إلى الكرمي، قال عليه الصالة والسالم: ))قال الله عز وجل: 

كل عمِل ابِن آدم له إال الصوم؛ فإنه لي وأنا أجِزي به(( متفق عليه.

النفوس،  يُصِلح  ال��ص��ي��اُم 
ويَدفُع إلى اكتساب احملامد 
والبُعد عن املفاسد، به تُغَفر 
ر السيئات، قال  الذنوب وتُكَفّ
]: »من صاَم رمضاَن إمياًنا 
م من  واحتساًبا ُغِفر له ما تقَدّ

ذنبه« متفق عليه.
شهُر الطاعِة واإلحساِن واملغفَرِة 
النبي ]: »إذا  ق��ال  وال��ّرض��وان؛ 
دخَل رمضاُن ُفِتّحت أبواُب السماء، 
وُسلِسلَت  ج��ه��نَّ��َم،  أب����واُب  وُغ��ِلّ��ق��ت 

الشياطني« متفق عليه.
لياليه ُمباركٌة، فيه ليلٌة ُمضاَعَفٌة هي 
أّم الليالي: ليلة القدر والشرف خيٌر من 
واحتساًبا  إمياًنا  قامها  من  شهر،  ألف 

م من ذنبه. ُغِفر له ما تقَدّ
فيه صبٌر على حمأة الظَمأ ومرارِة اجلوِع 
وُمجاهدة النفس في زجِر الهوى، َجزاؤهم 
باٌب من أَبواب اجلنة ال يدُخلُه غيُرهم، فيه 
تذكيٌر بحاِل اجلوَعى من املساِكني واملُقِترين، 
لربه  كلُّهم صاِئٌم  واملُوِسر،  املُعِدم  فيه  يَستَوي 
زمٍن  الطعام في  مُيِسكون عن  لذنبه،  ُمستغِفٌر 
واحٍد ويُفِطرون في وقٍت واحد، يتساَوْون طيلَة 
في  الله  ق��وُل  ق  ليتحَقّ والظمأ؛  باجلوع  نهارهم 
َربُُّكْم  َوأَنَ���ا  َواِح���َدًة  ���ًة  أَُمّ ��تُ��ُك��ْم  أَُمّ َه��ِذِه  اجلميع: }ِإَنّ 

َفاْعبُُدوِن{ )األنبياء: 92(.
نَزَل في  سالة  الِرّ ين وآيُة  الِدّ والقرآُن الَعظيُم أصُل 
أفضِل الّشهور: }ِإنَّا أَنَْزلْنَاهُ ِفي لَيْلَِة الَْقْدِر{ )القدر: 
1(، ونزولُه فيه إمياءٌ لهذه األمة باإلكثار من تالوِته 
وتدبُّره، وكاَن جبريل عليه السالم ينزل من السماء 
ًدا  ] كامَل القرآن، وفي  ويُ��داِرُس فيه نبَيّنا محَمّ
مّرتني.  القرآَن  عليه  ع��رَض  فيه  ي  تُوِفّ اّل��ذي  العاِم 
وكان اإلمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبَل 

على تالوة القرآن وترَك احلديَث وأهلَه.
وللّصدقة نفٌع كبيٌر في الّدنيا واآلخ��رة؛ فهي تَدَفع 
��ر األم����ور، وجت��ِل��ُب ال�����ّرزَق، وتُطِفُئ  ال��ب��الء، وتُ��ي��ِسّ
لصاِحِبها  ظٌلّ  وهي  الناَر،  امل��اءُ  يُطِفُئ  كما  الّذنوب 
يوم القياَمة. واملاُل ال ينُقص بالصدقة؛ بل هو قرٌض 
حسٌن مضموٌن عند الغنّي الكرمي: }َوَما أَنَْفْقتُْم ِمْن 
َشْيٍء َفُهَو يُْخِلُفُه{ )سبأ: 39(. يُضاعُفه في الدنيا 
ُمقيًما، قال  نعيًما  بركًة ونقاًء، ويُجازيه في اآلخرة 
]: »ما ِمن يوٍم يُصِبح العباُد فيه إال ملَكان ينِزالن، 
ويقول  خلًَفا،  ُمنِفًقا  أع��ِط  اللّهّم  أحدهما:  فيقول 

اآلخر: اللّهّم أعِط ُمِسًكا تلًَفا« متفق عليه.

األرامِل  ومساكَن  واملساكني  الفقراء  دوَر  س  فتحَسّ
واأليتام، ففي ذلك تَفريُج ُكربٍة لك ودفع بالٍء عنك، 
وإشباٌع جلائٍع وفرحٌة ِلَصغير، وإعفاٌف ألُسرٍة وإغناءٌ 
عن الّسؤال، والنبُيّ  ] كان أكرَم الناس وأجوَدهم، 
إن أنفَق أجزَل، وإن منَح أغ��َدَق، وإن أعَطى أَعطى 

الشيخ عبداحملسن بن محمد القاسم 

بين يـدي رمضـــان
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يستَقبُل  وك��ان  الفاَقة،  يخشى  ال  من  عطاَء 
رم��ض��ان ِب��َف��ي��ٍض م��ن اجُل����ود، وي��ك��ون أجوَد 
يُبِقيه  ال  وامل��اُل  املُرَسلة.  الريِح  من  باخلير 

، وال يُذِهبُه بذٌل وإنفاق. حرٌص وُشٌحّ
ولََيالي َرَمَضان تاُج ليالي العام، وُدجاها ثمينٌة 
والسالم:  الصالة  عليه  قال  فيها،  بالِعبادة 
الليل«  الفريضة صالةُ  »أَفضُل الصالة بعد 

رواه مسلم.
وَمن صلَّى َمَع اإلماِم حتى ينَصرَف ُكِتب له 
قياُم ليلة، وفي كِلّ ليلٍة يُفتَح باُب إجابٍة من 
ِمن  َفَسل  َم��أى،  اب  الوَهّ وخزائُن  السماء، 
ُجوِد الكرمي، واطلُب رحمَة الّرحيم، فرمضاُن 
والِهبات،  وامِل���َ�  والّنفحات  العطايا  شهُر 

وأعجُز الناِس من َعجَز عن الّدعاء.
واألي����ام ص��ح��ائ��ُف األع���م���ار، وال��س��ع��ي��ُد من 
خلَّدها بأحَسِن األعمال، ومن نقلَه اللُه من 
ذِلّ املعاصي إلى عِزّ الطاعة أغناه بال ماٍل، 
وآن��َس��ه ب��ال أن��ي��س. وراح���ُة النفس ف��ي قلَّة 
اآلث��ام، ومن ع��رَف ربَّ��ه اشتغَل به عن هوى 

نفِسه.
باللهو  الّثمينَة  ليالَيه  أرخَص  الناس  وبعُض 
انَقَضى شهر الصيام  نَفَع فيه، فإذا  وما ال 
رِب��ح ال��ن��اُس وه��و اخل��اِس��ر، وم��َن الناس من 
إال  يُقبل  ال  والّصوم  يُصِلّي،  ال  وهو  يصوُم 

بتوحيٍد وصالٍة.

وامل���رأةُ َم��أم��ورةٌ ب��اإلك��ث��اِر ِم��ن ت��الوة القرآِن 
وال��ذك��ِر واالس��ت��غ��ف��اِر، واإلك���ث���اِر م��ن نواِفل 
التراويح في بيِتها أفضُل  العباداِت، وصالةُ 
الصالة  عليه  قال  املساِجِد،  في  أداِئها  من 
« رواه أبو داود. والسالم: »وبيوتهَنّ خيٌر لهَنّ

في  ربها  ومراقبِة  واحل��ي��اء  تر  بالِسّ وعليها 
ِمنهَنّ  ول��ِيّ��ه��ا وش���ه���وِده، وال��ّص��احل��ُة  َغ��ي��بَ��ة 
كها  ومتُسّ َعنها،  العاملني  رِبّ  برضا  َموعوَدةٌ 
يُعِلي  وِسترها  بحجابها  واعتزاُزها  بِدينها 
املجتَمِع  فخُر  وه��ي  َمكانَها،  ُز  ويُ��ع��ِزّ شأنَها 

وتاُج العفاف وجوهرةُ احلياة.
}يََأيَُّها  الرجيم  الشيطان  م��ن  بالله  أع��وذ 
ُكِتَب  َكَما  َياُم  الِصّ َعلَيُْكُم  ُكِتَب  آَمنُوا  الَِّذيَن 
َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{ )البقرة: 

.)183
مالزمُة  َرم��ض��ان  به  يُستقَبل  ما  خيِر  وِم��ن 
االستغفاِر واإلكثاُر من حمِد الله على بُلوغه، 
والسابقون للَخيرات هم السابقون إلى رفيِع 
ض��وا ألسباِب  ال��درج��ات ف��ي اجل��ّن��ة؛ ف��ت��ع��َرّ
الكرمي، وتناَفسوا في  الله في َشهِره  رحمة 
ِمن  فيه  واستكِثروا  واخل��ي��رات،  ال��ب��ِرّ  عمل 
عوا عن الِغيبة والنميمة  أنواع اإلحسان، وترَفّ
وسائر اخلطيئات، وال يفوتُك خيٌر من سَهٍر 
ع��ل��ى غ��ي��ر ط��اع��ٍة أو ن���وٍم ع��ن ع��ب��ادة، وإن 

استطعَت أال يسبَقك إلى الله أحٌد فافعل.
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}َفآِمُنوا  تعالى:  قال  نور؛  أنه  العظيم  القرآن  أوصاف  من 
َخِبيٌر{  َتْعَمُلوَن  ا  ِبَ ُه  َوالَلّ َأْنَزْلَنا  ِذي  اَلّ وِر  َوالُنّ َوَرُسوِلِه  ِه  ِبالَلّ
ُه َمِن  ِه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌن َيْهِدي ِبِه الَلّ وقال: }َقْد َجاَءُكْم ِمَن الَلّ
وِر  الُنّ ِإَلى  ُلَماِت  الُظّ ِمَن  َوُيْخِرُجُهْم  الِم  الَسّ ُسُبَل  ِرْضَواَنُه  َبَع  اَتّ
به  تشرق  نور  فالقرآن  ُمْسَتِقيٍم{  ِصَراٍط  ِإَلى  َوَيْهِديِهْم  ِبِإْذِنِه 
قلوب املؤمنن، ويضيء السبيل للسالكن املتقن، وذلك ال يكون 

إال ملن متسك به فعمل بأوامره وانتهى عن زواجره. 
القرآن  أوص����اف  وم���ن 
ال���ع���ظ���ي���م أي����ض����ا أن����ه 
تعالى:  الله  ق��ال  ف��رق��ان؛ 
َل  }تَ������بَ������اَرَك الَّ��������ِذي نَ������َزّ
ِلَيُكوَن  َعبِْدِه  َعلَى  الُْفْرَقاَن 
فالقرآن  نَ���ِذي���راً{  ��نَي  ِل��لْ��َع��امَلِ
ف�����رق�����ان ي����ف����رق ب�����ني احل���ق 
والباطل وبني الهدى والضالل 
وبني الغي والرشاد وبني العمى 
الله  فرق  فرقان  وهو  واألبصار، 
فيه وبه بني املؤمنني األبرار وبني 
على  فاحرصوا  الفجار،  الكافرين 
والتخلي  املؤمنني،  بصفات  التحلي 

عن صفات الكافرين والفاسقني. 
العظيم كذلك  ال��ق��رآن  وم��ن أوص���اف 
أن���ه م��وع��ظ��ة وش���ف���اء، وه����دى ورحمة 
}يََأيَُّها  تعالى:  الله  ق��ال  كما  للمؤمنني 
ال��نَّ��اُس َق��ْد َج��اَءتْ��ُك��ْم َم��ْوِع��َظ��ٌة ِم��ْن َرِبُّكْم 
���ُدوِر َوُه����دًى َوَرْحَمٌة  مِلَ��ا ِف��ي ال���ُصّ َوِش��َف��اءٌ 
كان  ملن  موعظة  أبلغ  فالقرآن  ِللُْمْؤِمِننَي{، 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو أجنع 
األدوية ملا في القلوب من اآلفات واألمراض، 
الشبهات  أمراض  تعالى شفاء  الله  كتاب  ففي 
وشفاء أمراض الشهوات، وهو هدى ورحمة ملن 
متسك به، يدله على الصراط املستقيم، ويبني له 

املنهاج القومي، ويوضح سبيل املؤمنني. 

بها  تعالى  الله  وص��ف  التي  األوص���اف  بعض  ه��ذه 
تبني  جليلة  عظيمة  أوص��اف  وهي  العظيم،  القرآن 
عظم قدر هذا الكتاب املجيد الذي جعله الله خامت 
النبي ]،  آيات  إلى أهل األرض، فهو أعظم  كتبه 
بل هو أعظم آيات األنبياء، فلم يؤت نبي مثل هذا 
القرآن العظيم، الذي أعجز نظامه الفصحاء، وأعيت 
معانيه البلغاء وأسر قلوب العلماء، فصدق والله ربنا 
ِديِث ِكتَاباً ُمتََشاِبهاً  َل أَْحَسَن احْلَ حيث قال: }اللَُّه نََزّ
َمثَاِنَي تَْقَشِعُرّ ِمنُْه ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَِلنُي 
ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم ِإلَى ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي 

ِبِه َمْن يََشاءُ َوَمْن يُْضِلِل اللَُّه َفَما لَُه ِمْن َهاٍد{. 
أيها املؤمنون؛ إن لهذا الكتاب العظيم حقوقاً كثيرة 
وواجبات عديدة، فمن حقوقه أيها املؤمنون، وجوب 
الفرح به، فكتاب الله املجيد خير ما يفرح به، قال 
ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  َقْد  النَّاُس  }يََأيَُّها  تعالى:  الله 
ُدوِر َوُهدًى َوَرْحَمٌة ِللُْمْؤِمِننَي  َرِبُّكْم َوِشَفاءٌ مِلَا ِفي الُصّ
ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفلَْيْفَرُحوا ُهَو َخيٌْر 
ا يَْجَمُعوَن{ قال أبو سعيد [ في هذه اآلية:  ِمَّ
القرآن، ورحمته: أن جعلكم من أهله«  الله:  »فضل 
ومقتضى هذا الفرح هو تعظيم هذا الكتاب، وإيثاره 
على غيره؛ فإنه والله خير من كل ما يجمعه الناس 

من أعراض الدنيا وزينتها. 
ت��الوت��ه، قال  ال��ك��ت��اب املجيد  وإن م��ن ح��ق��وق ه��ذا 
الةَ  تعالى: }ِإَنّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب اللَِّه َوأََقاُموا الَصّ
اَرًة  جِتَ يَْرُجوَن  َوَعالِنَيًة  ِسّراً  َرَزْقنَاُهْم  ا  ِمَّ َوأَنَْفُقوا 
ِإنَُّه  َفْضِلِه  ِمْن  َويَِزيَدُهْم  أُُجوَرُهْم  َيُهْم  ليَُوِفّ تَبُوَر  لَْن 

الشيخ خالد بن عبدالله املصلح

حقوق القرآن العظيم
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َغُفوٌر َشُكوٌر{ وقد قال ]: »اقرؤوا القرآن 
ألصحابه«  شفيعاً  القيامة  ي��وم  ي��أت��ي  ف��إن��ه 
القرآن،  ت���الوة  على  فحافظوا  مسلم  رواه 
واستكثروا من ذلك؛ فإن تالوة القرآن جتلو 
القلوب وتطهرها وتزكيها، وحتمل املرء على 
فعل الطاعات، وترك املنكرات، وترغبه فيما 

عند الله رب البريات. 
وإن من حقوق هذا الكتاب العظيم والفرقان 
}ِكتَاٌب  تعالى:  الله  قال  معانيه،  تدبر  املبني 
َر أُولُو  بَُّروا آيَاِتِه َوِلَيتََذَكّ أَنَْزلْنَاهُ ِإلَيَْك ُمَباَرٌك ِلَيَدّ
تعالى املعرضني عن  الله  اأْلَلْ��َب��اِب{ وقد ذم 
يَتََدبَُّروَن  كتابه فقال جل وعال: }أََفال  تدبر 
الله  فاتقوا  أَْقَفالَُها{  ُقلُوٍب  َعلَى  أَْم  الُْقْرآَن 
ال  ف��إن��ه  العظيم،  كتابه  وت��دب��روا  ال��ل��ه  ع��ب��اد 
قلبه  جمع  مل��ن  إال  بالقرآن  االنتفاع  يحصل 
أنه خطاب  واستشعر  وسماعه،  تالوته  عند 
ربه جل وعال إلى رسوله، وقد جاء عن بعض 
السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقيمون الليل 

بآية واحدة يرددونها ويتدبرون ما فيها. 
ال��ق��رآن امل��ج��ي��د تعظيمه  وإن م��ن ح��ق ه���ذا 
وإج��الل��ه وت��وق��ي��ره، ف��إن��ه ك��الم رب��ن��ا العظيم 
اجل��ل��ي��ل، وق���د أج��م��ع ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى وجوب 
وصيانته،  وتنزيهه،  العزيز،  ال��ق��رآن  تعظيم 

فمن استخف بالقرآن أو استهزأ به أو بشيء 
منه فقد كفر بالله العظيم، وهو كافر بإجماع 
املسلمني، فعظموا هذا الكتاب يا عباد الله، 

واحفظوه من عبث العابثني. 
وإن من تعظيمه أن ال ميس القرآن إال طاهر 
- أي متوضىء - وال يقرأه جنب - أي من 
كانت عليه جنابة - وال يجوز استدباره أو مّد 
فاتقوا  ميتهن؛  حيث  وضعه  أو  إليه،  جل  الِرّ
ْم َشَعاِئَر  الله وعظموا كتابه: }َذِلَك َوَمْن يَُعِظّ

اللَِّه َفِإنََّها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب{. 
به  االستمساك  الكتاب  هذا  حقوق  من  وإن 
تعالى:  فقال  نبيه  بذلك  تعالى  الله  أمر  كما 
َعلَى  ِإنَّ��َك  ِإلَيَْك  أُوِح��َي  ِب��الَّ��ِذي  }َفاْستَْمِسْك 
يكون  ب��ه  واالستمساك  ُمْستَِقيٍم{  ِص���َراٍط 
ب��ات��ب��اع��ه، ب��إح��الل ح��الل��ه وحت���رمي حرامه، 
الكفر  إل��ي��ه، وع��دم  والتحاكم  ب��ه،  واالق��ت��داء 
أُنِْزَل  َما  بشيء منه كما قال تعالى: }اتَِّبُعوا 
ِإلَيُْكْم ِمْن َرِبُّكْم{، فاتقوا الله ومتسكوا بكتاب 
آثاره في أعمالكم  تُرى  ربكم متسكاً صادقاً 
تالوة  وأق��ب��ل��وا عليه  وأخ��الق��ك��م،  وأق��وال��ك��م 
وحفظاً وتدبراً وفكراً وعلماً وعماًل؛ فإنه من 
اعتصم به فقد هدي، فاعتصموا بحبل الله 

جميعاً أيها املؤمنون. 
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رم�ضانيات

مع قرب حلول هذا الشهر الكرمي املبارك شهر رمضان، فإننا نحمد 
يجعلنا  أن  سبحانه  فنسأله  إياه،  وإياكم  بلغنا  الذي  تعالى  الله 

وإياكم ممن يصومه ويقومه إميانًا واحتسابًا وبعد:
فبن أيديكم بعض املقترحات كبرنامج لهذا الشهر املبارك ، راجن 
تكون  ما  أقرب  الناس  حيث  املستطاع،  بحسب  بعضها  أو  تنفيذها 
للذين ال يشهدون  ، وكذلك منوذج  الله  واإلقبال على  إلى اخلير 
وسدد  الله  وفقكم   ، قلياًل  إال  يشهدونها  وال  اجلماعة  مع  الصالة 

على درب اخلير خطاكم.
بعض البرامج املقترحة على سبيل 

الذكرى:
1- تهيئة الناس الستقبال رمضان قبل دخوله 
ب��وق��ت م��ن��اس��ب م��ن خ���ال ح��دي��ث اخلطباء 

واألئمة ومجالسهم.
2- اغتنام فرصة حضور الغائبني عن املسجد 
وربط  عليهم،  وال��ت��ع��رف  رم��ض��ان،  غير  ف��ي 

الصلة بهم ) زيارات – هدايا – غيرها (
الكرمي  ال���ق���رآن  لتحفيظ  حلقة  إن��ش��اء   -3
املناسبة  للصغار والكبار مع مراعاة األوقات 
للمتميزين،  وبرنامج  مناسب،  ج��دول  ووض��ع 
برامج علمية وثقافية-  مثل ) رحلة عمرة – 
في  احللقات  فيه  وض��ع حفل جتمع  محاولة 
استضافة  بعد  وتكرميهم  القريبة  املساجد 
اآلباء  العلم وينبغي حث  املشايخ وطلبة  أحد 
التحفيظ  حلقات  إل��ى  أبنائهم  توجيه  على 
هذا  من  والقريبة  املفيدة  العامة  واألنشطة 

املسجد.
تصرف  التبرعات  جلمع  صندوق  وض��ع   -4
الشهرية،  املسابقة  مثل:  املسجد  أنشطة  في 
ومسابقة األطفال، ومسابقة األسرة املسلمة، 
املشاريع  م���ن  وغ��ي��ره��ا  امل������رأة،  وم��س��اب��ق��ة 

واألنشطة التي تقوم بها جماعة املسجد.
واملطويات  والكتيبات  األش��رط��ة  ت��وزي��ع   -5
واحلقائب النافعة باألسلوب املناسب للرجال 
والنساء مبعدل كل أسبوع على األقل، ويقترح 

أن توجه طاقات بعض األطفال والشباب في 
أن يتولوا التوزيع بأنفسهم.

مايراه  مثل:  الظاهرة  املنكرات  معاجلة   -6
من منكرات عبر األطباق الفضائية )الدش(، 
مظاهر االنحراف في لباس املرأة وحجابها، 
الربا، ترك الصاة مع اجلماعة وغيرها، من 
األشرطة  ونشر  وال��ف��ت��اوى،  الكلمات،  خ��ال 

والكتيبات وامللصقات.
واستصاحهم،  ال��ش��ب��اب  بفئة  ال��ع��ن��اي��ة   -7
في  بإشراكهم  وتوجيهها  طاقاتهم  وتوظيف 

تنفيذ بعض البرامج، وتعويدهم على اخلير.
8- توزيع الكتيبات كل أسبوع، ويفضل توزيعها 

في األوقات التي يكثر فيها املصلون.
بأسئلة  خ��اص  للمسجد  ص��ن��دوق  وض��ع   -9
املصلني من الرجال والنساء يجاب عنها في 

وقت محدد كل أسبوع.
10- نشر فتاوى أهل العلم في املسائل املهمة 
والشيخ  الله  رحمه  باز  ابن  الشيخ  كسماحة 
ابن عثيمني والشيخ ابن جبرين وغيرهم من 

العلماء.
املسجد  ج��م��اع��ة  م���ن  رم���ض���ان  ه��دي��ة   -11
توزع على سكان احلي وهي عبارة عن كتيب 

وشريط وبعض النشرات التوجيهية.
مجموعة  ف��ي  للصغار  مسابقة  تنظيم   -12
من سور القرآن الكرمي، كذلك بعض األذكار 
ويتم  وغيرها،  الهادفة  القصص  أو  النبوية 
أولياء  أم���ام  اجل��وائ��ز  وإع��ط��اؤه��م  تكرميهم 

أمورهم وجماعة املسجد.
بإعداد  وذل��ك  للنساء  مسابقة  تنظيم   -13
وتوزيع أسئلة في املصلى ليقمن باإلجابة عنها 
ووضعها في صندوق خاص عندهن، ليتم فرز 
اإلجابات الصحيحة وتوزيع اجلوائز، ويفضل 
ع��ب��ارة ع��ن أشرطة  كلها  ت��ك��ون اجل��وائ��ز  أال 
قيمة  أشياء  إليها  يضاف  بل  فقط  وكتيبات 

حتتاجها النساء.
14- القراءة على املصلني بعد صاة العصر 
وقبل صاة العشاء، واالهتمام باملادة املقروءة 
وت��ن��وي��ع��ه��ا وم��ح��اول��ة اس��ت��غ��ال ال��ف��رص في 

اإلرشاد والتوجيه بني حني وآخر.
والدعاه إللقاء  العلماء  15- استضافة بعض 

الكلمات في األوقات املناسبة.
16- استضافة بعض أهل العلم إللقاء دروس 
خاصة بالنساء، واإلجابة عن أسئلتهن، وذلك 
في  عنها  اإلع��ان  مع  املناسبة  اجلوامع  في 
بفترة  ال��درس  إقامة  قبل  احمليطة  املساجد 

كافية.

رسالة إلى إمام املسجد  خالل شهر رمضان املبارك



29

ن - 2011/8/1م
ض���ان   1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  643 - غ���رة رم

 اغ���ت���ن���ام ف���رص���ة ال���ش���ه���ر ال����ك����رمي ف����ي حت���ري 
الدعوات اجلامعة خليري الدنيا واآلخ��رة وما 
ينفع املسلمني من تفريج كربهم ونصر دعاتهم 

وفك أسراهم وشفاء مرضاهم.

17- استضافة رئيس مركز الهيئة في احلي ومحاورته 
أمام جماعة املسجد؛ إلقناعهم بدور الهيئة في 

ضبط السلوك وحماية املجتمع من الشرور.
18- االهتمام بلوحة إعانات املسجد، ووضعها 
للدروس   – للفتاوى  ج��زء  بوضع  وذل��ك  توجد  ل��م  إن 
حني  بني  تتجدد  وجعلها   – للفوائد   – واحمل��اض��رات 

وآخر حتت إشراف إمام املسجد.
ت�����وزع على  ب��امل��س��ج��د  19- إص�����دار م��ج��ل��ة خ���اص���ة 
املصلني، وتعنى باملوضوعات التي تناسبهم، واستقبال 

مشاركاتهم.
20- تفطير الصائمني في احلي من العمال وغيرهم 

وحث جماعة املسجد على املشاركة في ذلك.
فيه  يشارك  احل��ي  أله��ل  جماعي  افطار  إقامة   -21
بني  والترابط  األلفة  لزيادة  الوجبات  بإعداد  اجلميع 
أهل احلي الواحد مع احلذر من اإلس��راف والتباهي 

في ذلك.
22- تنبيه املسلمني إلى وجوب إخراج الزكاة وصرفها 

في مصارفها الشرعية.
أيام  من  واح��دا  يوما  ول��و  االعتكاف  بيان فضل   -23

العشر األواخر من رمضان.
24- بيان فضل اجللوس بعد صاة الفجر للذكر.

25- بيان فضل ليلة القدر، وحث جماعة املسجد على 
حتريها واالجتهاد فيها بالطاعة.

وبيان  رم��ض��ان  ف��ي  ال��ع��م��رة  أداء  ع��ل��ى  احل���ث   -26
فضلها.

ألسرهم  اآلب��اء  إهمال  من  يقع  ما  على  التنبيه   -27
والتفريط في مسؤولية رعايتهم أثناء بقائهم في مكة 

أو املدينة.
28- االجتماع يوم العيد للسام والتهنئة بني جماعة 

املسجد وأهل احلي.
29- تقوية اجلوانب العقدية لدى املسلمني مثل االنقياد 
للنص الشرعي والتوكل على الله وتفويض األمر إليه 
السحرة  إتيان  الظن واحل��ذر من  بالله وحسن  والثقة 

والكهنة واملشعوذين .
وتصحيح  وعجماً  عرباً  الوافدين  بدعوة  العناية   -30
النافعة  العقيدة وتوثيق الصلة بهم وإجراء املسابقات 

وتعليم القرآن وتوزيع الكتيبات واألشرطة لهم.
ال��ع��ن��اي��ة بأسرهم  ع��ل��ى  امل��س��ج��د  31- ح��ث ج��م��اع��ة 
وحسن تربيتهم ورعايتهم من خال حلقات التحفيظ 
وتعويدهم البذل واإلنفاق وإشعارهم مبسؤوليتهم في 

ذلك وتطهير البيوت من آالت الفساد.
النشاط  في  النسائي  العنصر  مشاركة  أهمية   -32
البرامج  اقتراح  أو  ال��دروس  إلقاء  من خال  النسوي 

املناسبة لهن، أو تنفيذ بعض املقترحات.
في صفوف  الشرعية  املخالفات  مسائل  جمع   -33
النساء، أو ما يحتجن ملعرفته من األحكام والفضائل 
مع  ال��ش��رع  ف��ي  ع��ن حكمها  اإلج��اب��ة  منهن  ويطلب 

الدليل ثم يجاب عنها بعد ذلك وتوزع عليهن.
إما  األنشطة  في  املسجد  جماعة  دور  تفعيل   -34
غير  أو  الدعم  أو  التنفيذ  أو  واملقترحات،  باألفكار 

ذلك.
يوم من  إفطار  في  املسلمني اجلدد  استضافة   -35
أي��ام رم��ض��ان، وإح��ي��اء بعض معاني األخ���وة، وإزالة 

احلواجز النفسية بني املسلمني.
36- إقامة دورية بني جماعة املسجد إلقامة األلفة 

بينهم واملودة والتناصح بينهم والتعاون على اخلير.
37- احلث على اإلنفاق وتوجيه مصارفه من خال 
خطبة اجلمعة والقراءة على املصلني وإلقاء الكلمات 

والفتاوى املتعلقة باإلنفاق وبيان مصارفه الشرعية.
املستشفيات  ف��ي  امل��رض��ى  زي���ارة  على  احل��ث   -38
شهر  مبناسبة  عليهم  ال��س��رور  وإدخ����ال  ملواساتهم 

رمضان، وتوجيههم ملا ينفعهم وجلب الهدايا لهم.
39- اغتنام فرصة الشهر الكرمي في حتري الدعوات 
املسلمني  ينفع  وما  واآلخ��رة  الدنيا  اجلامعة خليري 
من تفريج كربهم ونصر دعاتهم وفك أسراهم وشفاء 

مرضاهم.
40- أن يكون لكل إمام مسجد بطانة من أهل اخلير 
مدار  على  والتوجيهات  البرامج  تنفيذ  على  يعينونه 
يقرأ  من  ومنهم  بصفة خاصة،  رمضان  وفي  العام، 
على  املشرف  ومنهم  األوق��ات،  بعض  اجلماعة  على 

لوحة املسجد وآخر مشرف على مجلة املسجد.
تفسير  ف��ي  الليل  ف��ي  اإلم���ام  حديث  يكون  أن   -41
أو   – التراويح  التي ستتلى في صاة  اآلي��ات  بعض 

قيام تلك الليلة – وينبه املصلني على ذلك.
أن  استحضار  إل��ى  احل��اج��ة  بأمس  فإننا  وأخ��ي��را.. 
التوفيق والتسديد من الله – جل وعا – فلنحرص 
أن ينفع بهذا اجلهد،  سبحانه –  على سؤال الله – 

وأن يبارك فيه.

استضافة 
املسلمني 

اجلدد في 
إفطار يوم من 

أيام رمضان، 
وإحياء بعض 
معاني األخوة
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في أم القرى، منطلق رسالة اإلسالم، وبجوار بيت الله احلرام، عقدت رابطة العالم اإلسالمي مؤمتر )العالم 
اإلسالمي.. املشكالت واحللول( برعاية كرمية من خادم احلرمن الشريفن، امللك عبد الله بن عبد العزيز 
الفترة من 23  التي توافق  إلى 24 من شهر شعبان 1432ه�،  الفترة من 22  الله. وذلك في  آل سعود، حفظه 
إلى 25 يوليو 2011م.  وشارك في املؤمتر عدد متميز من العلماء واملثقفن واملسؤولن عن املنظمات واملراكز 

اإلسالمية في مختلف أنحاء العالم. ودرس املؤمتر املوضوعات التالية:
للطائفية،  األعداء  واستغالل  والفرقة،  اإلسالم،  بحقيقة  اجلهل  مشكلة  ويشمل:  ومشكالته،  الواقع   .1

واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وتأثير التيارات الدخيلة على املجتمعات املسلمة. 
2. احلقوق والواجبات، ويشمل: حقوق القادة والشعوب وواجباتهما، وأهمية التكامل بن اجلهود الرسمية 

والشعبية في مواجهة التحديات.
3. احلوار في املجتمعات اإلسالمية، ويشمل: مفهوم احلوار وأثره في عالج املشكالت ووحدة األمة. 

وضرورة  الفنت،  درء  في  اإلسالم  ومنهج  املجتمع،  إصالح  في  اإلسالمي  األمنوذج  عرض  ويشمل:  احللول،   .4
تكامل جهود العلماء واملؤسسات الدينية والتربوية والثقافية واإلعالمية في اإلصالح الشامل.

عالء الدين مصطفى

 إننا في جمعية إحياء التراث اإلسالمي في دولة الكويت نشترك 
مع إخواننا في مختلف الدول اإلسالمية في الهموم والمشكالت

طارق العيسى – رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي - في مؤمتر )العالم 
اإلسالمي.. املشكالت واحللول( في مكة املكرمة:

م�ؤمترات
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ورؤساء اجلمعيات  والعلماء  املشايخ  كبار  من 
اخليرية من مختلف أنحاء العالم اإلسالمي، 
وليس أدل على أهميته من أنه يحظى برعاية 
امللك  الشريفني  احلييرمييني  خيييادم  ميين  كييرمييية 
الصالح  الرجل  هذا  عبدالعزيز،  بن  عبدالله 
الذي أخذ على عاتقه السعي في كل ما من 
شأنه خدمة اإلسالم واملسلمني، والسعي حلل 

مشاكلهم.
وقيييد عييبيير عيين ذليييك صيياحييب الييسييمييو امللكي 
ألقاها  التي  كلمته  في  الفيصل  خالد  األمير 
نيابة عن خادم احلرمني الشريفني عندما دعا 
إلى أن تقوم رابطة العالم اإلسالمي بالتعاون 
مييع الييعييلييميياء بييوضييع بييرنييامييج عييمييل إسالمي 
لعالج مشكالت األمة، وحتصني شعوبها ضد 
اجلهل  وتداعيات  اخلييارج،  من  الغزو  أخطار 
اإلسالمَيّة  الوحدة  أواصر  ودعم  الداخل  في 
املسلمة  الشعوب  بني  املوضوعي  احلوار  عبر 

وقياداتها.
ملا  ترجمة صادقة  يأتي  املؤمتر  هييذا  أن  كما 
ضرورة  من  الكلمة  في  األمير  سمو  أوضحه 
التصدي ملخرجات عصر العوملة وما صاحبها 
وأهمية  العاملَيّة،  والييتييحييوالت  الييتييطييورات  ميين 
حماية املجتمع املسلم من اجلنوح عن األصالة 
العاملية  التحوالت  بتلك  والتأثر  اإلسالمية، 
الضالة  وآلته  اإلرهيياب  آفة  بييرزت معها  التي 
احلزم  بكل  له  تصدت  اململكة  وأَنّ  املييدمييرة، 
وفككت  اإلسالم  بوسطية  وعاجلته  واحلسم، 

خالياه.
وفي ختام تصريحه قال الشيخ/ طارق العيسى 
– رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي: إننا 
في جمعية إحياء التراث اإلسالمي في دولة 
الكويت نشترك مع إخواننا في مختلف الدول 
التي  واملشكالت  الهموم  ذات  في  اإلسالمية 
يعانون منها، ونحن على ثقة بأن تطبيق شرع 
مع  التعامل  فييي  واسييعيية  مبييرونيية  يسهم  الييلييه 
نافع  متغيرات كل عصر ومستجداته مبا هو 

وال يتعارض مع دين الله عز وجل.
هذا وقد افتتح صاحب السمو امللكي األمير 
اإلسالمي..  )الييعييالييم  مييؤمتيير  الفيصل  خييالييد 
التي  كلمته  فييي  وقيييال  واحلييلييول(،  املشكالت 
احلرمني  خييادم  نيابة عن  املؤمتر  فيها  افتتح 
الشريفني: إنكم جتتمعون اليوم على أمر جلل 
لبحث املشكالت املستجدة ومدارسة مجريات 
أرجيياء عاملنا اإلسالمي،  األحييداث في بعض 
الستنباط احللول الناجعة لها من واقع شريعتنا 
اإلسالمية الغراء القائمة على منهج الوسطية 
لها  وأنتم  ملسؤولية جسيمة  وإنها  واالعتدال، 
أهل وكفء بإذن الله تواجهون فيها محاوالت 
وحدة  وتفكيك  اإلسييالمييييية،  الشعوب  تفريق 
ما  واملذهبية،  الطائفية  شعارات  ورفع  األمة 
يتعارض مع قول احلق سبحانه وتعالى: }إمنا 
املؤمنون إخوة{، وقوله: }وأن هذه أمتكم أمة 

واحدة وأنا ربكم فاعبدون{.
أما د. عبداحملسن التركي – أمني عام الرابطة 
– فقد أوضح في كلمته أَنّ إبداء الرأي، والنقَد 
لكل  حٌق  واحملكومني  للحكام  والنصح  البناء، 
عن  والنهِي  باملعروف  األميير  من  وهييو  مسلم، 
املنكر، والتعاوِن على البر، لكن اإلسالم جعل 
له ضوابط، بحيث ال تترتب عليه مفاسد أكبر، 
في األنفس واألميييوال واحلييقييوق، مييحييذًرا من 

وفي هذا الصدد قال الشيخ / طارق العيسى 
اإلسالمي  الييتييراث  إحييييياء  جمعية  رئيييييس   –
)العالم اإلسييالمييي.. املشكالت  –: إن مؤمتر 
واحللول(، الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي 
بييرعيياييية الييعيياهييل الييسييعييودي خيييادم احلرمني 
الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز في 
نظراً  املناسب؛  الوقت  في  جاء  املكرمة  مكة 
أوضاع  من  اإلسالمي  العالم  دول  به  متر  ملا 
في  حرجة على جميع املستويات، وخصوصاً 
ثيييورات شعبية  تييزال  وال  التي شهدت  اليييدول 

وأوضاعا غير مستقرة.
فييي حضور  شيييارك  اليييذي  العيسى  وأضيييياف 
أشارك  إنني  الكويتي:  الوفد  ضمن  املؤمتر 
اإلسالمية  األقليات  للجنة  املؤمتر ممثاًل  في 
األقليات  احييتييييياجييات  عييين  تيييصيييور  لييتييقييدمي 
يعرف  والكل  العالم،  أنحاء  مبختلف  املسلمة 
وخصوصاً  الكويتية،  اخليرية  للجمعيات  ما 
دور  من  في  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية 
اإلغاثات  وتييقييدمي  اخليرية،  املشاريع  تنفيذ 
لألقليات  أنيييواعيييهيييا  بييجييميييييع  وامليييسييياعيييدات 

اإلسالمية في مختلف أنحاء العالم.
وحييييول أهييمييييية املييؤمتيير قيييال الييشيييييخ/ طارق 
العيسى: إن هذا املؤمتر يكتسب أهمية كبيرة 
وقت  في  مواضيع  من  فيه  يطرح  ما  ألهمية 
تصورات  لوضع  اإلسالمي  العالم  فيه  يحتاج 
وحلول ملشاكل وأوضاع جديدة حتتاج لدراسة 
ونظر، كما أن هذا املؤمتر قد دعي له كوكبة 

املؤمتر جاء في الوقت 
املناسب ملا متر به دول العالم 
اإلسالمي من أوضاع حرجة 

على جميع املستويات، 
وخصوصًا الدول التي شهدت 

وال تزال ثورات شعبية 
وأوضاعا غير مستقرة
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استغالل أعداِء اإلسالِم للخالفات الداخلية 
ما  وكِل  والعرقية،  الطائفية  النعراِت  وإثييارِة 

من شأنه أن يزيد في التفرق والتمزق.
العلماء  كبار  اململكة رئيس هيئة  وبني مفتي 
واإلفتاء رئيس  العلمية  البحوث  إدارة  رئيس 
املجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ، أَنّ األمة اإلسالمَيّة 
متر في هذه األيام بأخطر املراحل، وتعاني 
بالداخل وانقساما بني  أزمات شديدة وفتنا 
هذه  ميين  حمايتها  واجبنا  ميين  وأَنّ  أبنائها، 
الباليا من خالل االعتصام بالكتاب والسنة 
كما  حياتنا.  شييؤون  جميع  فييي  وحتكيمهما 
شيييّدد عييلييى ضييييرورة االلييتييحييام بييني الراعي 
والييرعييييية، والييتييقييارب بييني احليياكييم واحملكوم، 
وضوابط  الييشييرع  معالم  على  ذلييك  وتطبيق 
الشريعة  تأمل  من  أّن  إلى  مشيًرا  الشريعة، 
اإلسالمية رأى التالحم بني الراعي والرعية، 
كل  ومعرفة  واحملكوم  احلاكم  بني  والتقارب 

منهما ما عليه من واجبات وما له حقوق.
وأشاد املشاركون بعقد رابطة العالم اإلسالمي 
هذا املؤمتر؛ لبحث األحداث واملشكالت التي 
ت في بعض بلدان املسلمني، مستذكرين  جَدّ
نداء املجمع الفقهي في الرابطة الصادر في 
شهر ربيع اآلخر من عام 1399هييي؛ بإصالح 
أوضيييياع املييسييلييمييني، واألخييييذ بييأسييبيياب العزة 
الشريعة  تطبيق  مقدمتها  وفييي  والييسييعييادة، 

اإلسالمية.
الدول  بعض  في  يجري  ما  أن  على  وأكيييدوا 
اإلسالمية من أحداث كان نتيجة للبعد عن 
فيما شرعه  والتفريط  املستقيم،  الله  طريق 
الييعييدل واإلحسان،  إقيياميية  تييعييالييى ميين  الييلييه 
وصون  احلريات،  وحماية  الواجبات،  وأداء 
وأن  اإلنسانية،  الكرامة  واحييتييرام  احلييقييوق، 
هذه األحييداث وإن اختلفت ظروفها من بلد 
أزميية حقيقية  آخيير، فإمنا تكشف عيين  إلييى 
املصالح  رعاية  في  وقصور  التصورات،  في 
مما  واحملييكييوم؛  احلاكم  بني  وفجوة  العامة، 
والفنت  الييصييراعييات  ميين  ملزيد  األميية  يعرض 

والكوارث.
وال يحول دون ذلك سوى اإلصييالح، وإقامة 
واالسييتييبييداد، وحتقيق  الظلم  ورفيييع  الييعييدل، 

ضمن  وذليييك  اإلسييالمييييية،  الشريعة  مقاصد 
الضوابط  وفييييق  شييامييل  إصيييالحيييي  ميييشيييروع 
املعنوية  األمييية  طيياقييات  يستثمر  الييشييرعييييية؛ 

واملادية والبشرية. 
وحييييييذروا مييين غييمييوض املييفيياهيييييم فيييي بعض 
الشعارات املعلنة، وبعدها عن مفاهيم املسلمني 
وقيمهم؛ مما يؤدي إلى فصل الدولة عن الدين، 
والتجافي بينهما؛ وما ينتج عن ذلك من آثار 
تزيد من عمق اجلراحات وآالمها؛ لتعارضها 
مع تطلعات الشعوب املسلمة في الرجوع إلى 

كنف الشريعة اإلسالمية.
مكانتهم  العلماء  تييبييوؤ  أهمية  على  وأكييييدوا 
الييرفيييييعيية فييي األميييية، والييقيييييام بييواجييبييهييم في 
املوقف  بتبيان  الييراهيينيية،  لييألزمييات  التصدي 
الييشييرعييي فييي املييسييتييجييدات، وتييقييدمي النصح 
الشريعة  يخالف  ممييا  والييتييحييذييير  والييتييوجيييييه 
اإلسييالمييييية، ميين الييفيينت وشيييق الييصييف وزرع 
إلى  يسعون  الذين  األعييداء،  وتدخل  الشقاق، 
متزيق الوحدة الوطنية في كل مجتمع؛ بإثارة 

االضطراب والنزاع فيه.
املؤمتر في ختام جلساته وأوصى

وأهاب  اإلسالمية،  بالشريعة  الوعي  بأهمية 
واملنظمات  ومثقفيها،  األميية  بعلماء  املييؤمتيير 
في  للتعاون  والشعبية  الرسمية  اإلسييالمييييية 
اخلاصة  والتثقيفية  الدعوية  البرامج  تكثيف 
سيما  وال   - اإلسييالمييييية  املجتمعات  بتوعية 
فئة الشباب - مبقاصد الشريعة اإلسالمية، 
وأهمية تطبيقها في مختلف مجاالت احلياة، 
املييشييكييالت ومواجهة  فيييي حيييل  بييهييا  واألخيييييذ 

التحديات التي تواجه املسلمني.
وتيييدارس املييؤمتيير تفاقم األحيييداث فييي بعض 
اليييدول اإلسييالمييييية، ومييا نتج عنها ميين سفك 
للدماء، ونزوح للسكان خارج بلدانهم، وانعدام 
للممتلكات، وأكد على أهمية  لألمن، وتدمير 
املجتمع - رسمية وشعبية  فئات  التعاون بني 
إزهاق  بحرمة  مييذكييراً  الييدميياء،  حقن  على   -
األنفس وضرورة صون احلقوق.  وأكد املؤمتر 
رسول  عنها  أعييليين  الييتييي  النفس  حييرميية  على 
الرحمة ] في خطبته في حجة الوداع: »إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 

هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا«. 
كييمييا أكيييد امليييؤمتييير عييلييى أن اإلصيييييالح الذي 
تستبني معامله في أصول الشريعة اإلسالمية 
األنبياء،  ودأب  ربييانييييية،  شريعة  وقييواعييدهييا، 
أصيل،  إسالمي  نهج  وهييو  دعوتهم،  وعيينييوان 

تتطلع إليه األمة في معاجلة مشكالتها.
املسلمني  العلماء مع احلكام  تعاون  إلى  ودعا 

 املؤمتر يكتسب أهمية كبيرة 
ألهمية ما يطرح فيه من 
مواضيع في وقت يحتاج 

فيه العالم اإلسالمي لوضع 
تصورات وحلول ملشاكل 
وأوضاع جديدة حتتاج 

لدراسة ونظر
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وإيجاد  الدول اإلسالمية،  أنظمة  في إصالح 
من  التحول  على  تعني  التي  املناسبة  اآلليات 
اإلسالم  مييع  تتعارض  التي  الوضعية  النظم 
اإلصييالح  تضمن  التي  اإلسالمية  النظم  إلى 

والرفاه .
مشكلة  االهييتييمييام مبعاجلة  إلييى  كذلك  ودعييا 

الفقر املنتشر في عدد من بلدان املسلمني.
تستوعب  جامعة،  اقتصادية  كيانات  وإنشاء 
إمكاناتها  وتييوظييف  األميييية،  شييعييوب  طيياقييات 

البشرية واملالية واإلبداعية. 
والييعيينيياييية بييفييريييضيية اليييزكييياة، وتييوزيييعييهييا على 

مستحقيها من الفقراء واملساكني. 
مؤسسات  ودعييم  البطالة،  مشكلة  ومعاجلة 
عن  الباحثني  تشغيل  ومشروعات  التدريب، 
االجتماعية  العدالة  مبدأ  وحتقيق  العمل.  
التي تضمن تكافؤ الفرص بني أفراد املجتمع 
الواحد، ومحاربة الفساد ووسائل الكسب غير 

املشروع. 
ما  وفق  املشتركة،  اإلسالمية  السوق  وإنشاء 

صدر من قرارات في ذلك. 
ودعيييا املييؤمتيير رابييطيية الييعييالييم اإلسييالمييي إلى 
إعداد ميثاق عمل إسالمي، يعالج التحديات 
الييداخييلييييية واخلييارجييييية الييتييي تييواجييهييهييا األمة 

اإلسالمية .
أ مواجهة التحديات املعاصرة، عبر االجتهاد 
مقاصد  يييراعييي  اليييذي  املنضبط  اجلييميياعييي 

الشريعة ومآالت األفعال.
ب فقه األقليات املسلمة، والتواصل احلضاري 
الشريعة  ضوابط  وفق  الشعوب؛  مختلف  مع 

اإلسالمية.
ج تييكييامييل اجلييهييود الييرسييمييييية والييشييعييبييييية في 
األمة اإلسالمية وتعاونها والتنسيق بينها، في 
والتعريف  الدعوة  وخاصًة  املجاالت،  مختلف 
واألعمال  واحلييييييوار،  واإلعييييييالم،  بييياإلسيييالم، 

اخليرية واإلغاثية.
ويرتكز هذا امليثاق على جملة من املبادئ، من 

أهمها:
وحدة األمة اإلسالمية، ووحدة مصادر التلقي 
نبيه  وسنة  وتعالى  سبحانه  الله  كتاب  فيها، 
القرون  فييهييم  وفيييق  واليييسيييالم،  الييصييالة  عليه 

األولى املفضلة لهما. 
وشمولها،  وعمومها،  اإلسيييالم،  رسالة  كمال 

ووسطيتها، وأنها رحمة للعاملني أجمعني. 

في  الكرام  وصحابته  بالرسول ]،  االقتداء 
الدعوة إلى الله والتعريف باإلسالم، باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، واملجادلة بالتي هي أحسن، 

والتدرج في ذلك حسب األولويات. 
فريق عمل  تكوين  إلى  الرابطة  املؤمتر  ودعييا 
مييتييميييييز مييين اخليييبيييراء واملييتييخييصييصييني، ممن 
اإلسالمية  الييشييعييوب  فييي  عملية  جتييربيية  لهم 
ليييدراسييية هيييذا امليثاق  املييسييلييميية،  واألقييليييييات 
مختلف  على  عرضه  ثم  ومن  عليه،  واالتفاق 
والشعبية  الييرسييمييييية  اإلسييالمييييية  املييؤسييسييات 

إلبداء الرأي فيه.
تعقد الرابطة بعد ذلك مؤمتراً عاملياً؛ إلقرار 
تعميمه على مختلف  ثَييم  وميين  امليييييثيياق،  هييذا 
والشعبية.  الرسمية  اإلسالمية؛  املؤسسات 
وأن تنشئ الرابطة مركز بحث ومتابعة يعنى 
الوسائل  ويدرس  تنفيذه،  ويتابع  امليثاق،  بهذا 

املعينة على ذلك.
رابعاً العالقة بني احلاكم واحملكوم:

اسييتييعييرض املييؤمتيير األوضييييياع املييسييتييجييدة في 
بني  العالقة  في  والفجوة  اإلسييالمييي،  العالم 

احلكام والشعوب في بعض بالد املسلمني.
وأكد على أهمية ما يلي: 

التحاكم إلى اإلسالم، وتطبيق شريعته، فذلك 
واجب على األمة حكاماً ومحكومني. 

املجتمعات  حياة  فييي  الشريعة  هييدي  امتثال 
وأداء  واالقتصادية،  االجتماعية  اإلسالمية؛ 

احلقوق، والنأي عن الظلم. 
وفق  وحكامهم،  الشعوب  بني  العالقة  تقوية 
اليييضيييوابيييط اإلسيييالمييييييية اليييتيييي نييظييمييت هذه 

العالقة. 
الله  رعيياييية حييق احليياكييم املسلم املطبق شييرع 
على رعيته في السمع والطاعة له في املنشط 
والتسديد  امليينيياصييحيية  فيييي  وحييقييه  وامليييكيييره، 

والدعاء، وحرمة اخلروج عليه. 
وسلطة  عظيمة،  مسؤولية  واحلييكييم  الييوالييية 
احلاكم في اإلسالم نابعة من القرآن والسنة، 
األمة  على  والييواجييب  مطلقة،  سلطة  وليست 
الكتاب  فييي  مبييا  االلييتييزام  ومحكومني  حكاماً 

والسنة وما سار عليه السلف الصالح. 
العلماء؛ إسداء النصح،  من حق احلكام على 
مبقتضيات  وتذكيرهم  لهم،  املشورة  وتقدمي 
الدين  قييال ]:   الرشيد،  اإلسالمي  احلكم 
لله  قييال:  الله؟  يا رسييول  ملن  قلنا:  النصيحة، 

ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم. 
الييعيينيياييية بييالييدعييوة واألميييير بيياملييعييروف والنهي 
املتاحة،  املشروعة  الوسائل  عبر  املنكر  عيين 
املسلمة،  املجتمعات  في  األخييطيياء  وتصحيح 
فييي ضعفها  الييرئيييييس  الييسييبييب  تعتبر  والييتييي 

وتسلط األعداء عليها. 
وأشاد املؤمتر باململكة العربية السعودية التي 
تأسست على هدي من كتاب الله وسنة رسوله 
ه  ]، وجعلت منهما نبراساً في أنظمتها، ونَوّ
وتطبيقها  املسلمني،  كلمة  بجهودها في جمع 
الشريعة اإلسالمية في مختلف شؤونها؛ مما 
وفر لها االستقرار والرفاه واالقتصاد املتقدم، 

ووثق العالقة بني قادتها وشعبها.
املنظمات اإلسالمية

واستعرض املؤمتر جهود املنظمات اإلسالمية، 
األمة  الستعادة  جهود  ميين  تبذله  مبييا  وأشييياد 

املسلمة ريادتها وحراسة مصاحلها.
الييعييالييم اإلسالمي  رابيييطييية  بيياهييتييمييام  وأشييييياد 
باملنظمات اإلسالمية، وعقدها مؤمتراً عاملياً 
عنها منذ ثالثة عقود، وتأسيسها الهيئة العليا 
للتنسيق بني املنظمات اإلسالمية، التي تعمل 
على التواصل والتعاون بني املنظمات واملراكز 
من  العالم،  أنحاء  في  اإلسالمية  واجلمعيات 

خالل خطة تنسيق عملية.

سنقدم تصورا عن احتياجات 
األقليات املسلمة في العالم، 
والكل يعرف ما للجمعيات 

اخليرية الكويتية، وخصوصًا 
جمعية إحياء التراث 

اإلسالمي من دور في تقدمي 
اإلغاثات واملساعدات

 املؤمتر برعاية كرمية من 
خادم احلرمن الشريفن امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز الرجل 
الصالح الذي أخذ على عاتقه 

السعي في كل ما من شأنه خدمة 
اإلسالم واملسلمن،والسعي حلل 

مشاكلهم



أقدم  تعد  القدس،  مدينة  في  التاريخية  الله  مأمن  مقبرة 
وأعرق مقبرة إسالمية في فلسطني، أقيمت على أرض وقفية 
إسالمية، كانت مساحتها األصلية 200 دومن )1000متر مربع( 
اليوم سوى 20 دومنًا، حيث أقيمت على أرضها  لم يتبق منها 
حديقة عامة عليها، وحول جزء منها إلى متحف، فضاًل عن 
بوصفها  بها  اليونسكو  اعتراف  مع  والشوارع،   الطرقات  شق 

أحد املعالم التاريخية التي يجب احلفاظ عليها . 

عيسى القدومي

بعد أن احتلت املنظمات والعصابات الصهيونية 
القدس، سقطت  الغربي من  عام 1948 اجلزء 
م��ا سقط من  م��ن ضمن  ال��ل��ه(  )م��أم��ن  مقبرة 
أراض�����ي ال���ق���دس وف��ل��س��ط��ن، وأق�����رت قوات 
األراضي  عدجتميع  مبوجبه  قانوناً  االح��ت��ال 
الوقفية اإلسامية وما فيها من مقابر ومقامات 
الغائبن«  »أم���اك  ت��دع��ى  وأراٍض  وم��س��اج��د  
وي��دي��ره��ا »ح����ارس أم���اك ال��غ��ائ��ب��ن« ول���ه حق 
مأمن   « مقبرة  أصبحت  وبذلك  بها،  التصرف 
الغائبن«  الله« ضمن » أم��اك ح��ارس أم��اك 
ل��دى » دائ���رة أراض���ي االح��ت��ال »، ومنذ ذلك 
معالم  تغيير  على  اليهودي  الكيان  دأب  احل��ن 
املقبرة وطمس كل أثر فيها ومنذ أيام وبانشغال 
العربية  ال��دول  التغيرات  في  واملسلمن  العرب 
مخططاته  تنفيذ  في  الصهيوني  االحتال  بدأ 
املقبرة منها  تبقى من مساحة  التي ستلتهم ما 
مخطط بناء ما يسمى متحف التسامح 
ذلك الذي ال يتسامح مع عظام 
جعلهم  ال����ذي  امل��وت��ى 
ي��ت��ق��ل��ب��ون – 

بجرفهم – وهم في قبورهم!! 
جرمية تعد من جرائم التطهير العرقي للموتى 
متحف  إق��ام��ة  بحجة  ال��ق��دس،  ف��ي  املسلمن 
والغريب أسموه »متحف التسامح« برعاية سلطة 
القدس، ولم يجدوا إلقامته  بلدية  التطوير في 
رفات  ثراها  يضم  التي  الله«  »مأمن  مقبرة  إال 
الصحابة  من  والصاحلن  والعلماء  املجاهدين 
احلقب  إل��ى  اإلس��ام��ي  الفتح  منذ  وال��ت��اب��ع��ن 

التاريخية التي عقبتها .
ي��دع��ي ال��ق��ائ��م��ون على امل��ش��روع أن��ه مخصص 
للترويج للتفاهم بن الديانات املختلفة والتسامح 
بينها!!! فأي تسامح يبدأ بنبش القبور اإلسامية 
وانتهاك حرمتها وحرمة من فيها من األموات، 
واستفزاز مشاعر املسلمن باالعتداء على قبور 
منارات  ستقام  وكيف  ؟!!  وتاريخهم  أجدادهم 
للسام واحملبة وسط مقبرة للمسلمن ؟!! بعد 
وحطموها  عظامها  وبعثروا  قبورها  نبشوا  أن 

وألقوها على الطرقات ؟!
وما زال مسلسل االعتداءات على مقبرة مأمن 
سنوات  ال��ث��اث  خ���ال  ف��ق��د مت  مستمر،  ال��ل��ه 
هذه  على  م��رة   30 من  أكثر  االع��ت��داء  املاضية 
القبور  املقبرة، ضمن مخطط عنصري إلزال��ة 
معاملها،  وتدمير  ونبشها  وتكسيرها 
إجرامي  ع���م���ل  وه������ذا 
مسبوق  غير 

أن  التاريخ  في  فهل سمعنا  اإلنساني،  بالتاريخ 
فوق  ما  على  باالعتداء  قاموا  واحملتلن  الغزاة 
األرض ونبش ما في باطنها من قبور وتاريخ .  

في  اإلسامية  واملعالم  املقبرة  فسياسة طمس 
القدس والعمل على نبش القبور وبعثرة جماجم 
املوتى واملوجودة منذ عهد عمر بن اخلطاب إلى 
يومنا هذا، تُعد حلقة من حلقات طمس التاريخ 
فتؤرقهم  امل��ب��ارك��ة،  األرض  تلك  على  وال��وج��ود 
الوجود  تكشف  التي  وتاريخها  القبور  شواهد 
تاريخها  ساير  الله  مأمن  فمقبرة   . اإلسامي 
تاريخ املدينة، ويذكرها املؤرخ الفلسطيني عارف 
القدس«  ت��اري��خ  ف��ي  »املفصل  ال��ع��ارف صاحب 
أنها أقدم مقابر القدس عهداً وأوسعها حجماً 
وأكثرها شهرة، وترى دائرة األوقاف اإلسامية 
في القدس أن املقبرة أقيمت قبل 1400 عام ، 
وفيها عدد كبير من قبور الصحابة واملجاهدين 
الذين دفنوا فيها أثناء الفتح اإلسامي عام 15 
ذات��ه عسكر  املكان  وف��ي  بعده،  وم��ا  ه� -636م 
صاح الدين األيوبي يوم جاء ليستعيد القدس 

من الصليبين عام 1087 م.
على  اليهود  وج��ود  قبل  القبور  تلك  كانت  حقاً 
بعد  الله  وستبقى مبشيئة  املباركة  األرض  تلك 
زوالهم فقد استقر فيها العرب أكثر مما استقر 
مما  أكثر  اإلس��ام  فيها  ومتكن  اليهود؟!  فيها 
أكثر مما  القرآن  عليها  وغلب  اليهودية  متكنت 
وسادت  أيديهم؟!  حرفتها  التي  ال��ت��وراة  غلبت 

فيها العربية أكثر مما سادت العبرية . 
مفتي  ومنها  اإلسامية  الهيئات  طالبت  وق��د 
القدس وقاضي القضاة ومدير دائرة األوقاف، 
بكونها  الله«  العدوان على مقبرة »مأمن  بوقف 
مقبرة إسامية، ووصفوا، ما تقوم به مؤسسات 
االحتال من أعمال حفريات على أرض مقبرة 

بحق  بشعة  »بأنه جرمية  الله«:  »مأمن 
امل��س��ل��م��ن وان���ت���ه���اك ص����ارخ 

حل���رم���ة األم�������وات«. 

مقبرة )مأمن الله( ليست في أمان!!
ق�ضـاياق�ضـايا
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املقابر  تدنيس  حت��رم  عديدة  فتاوى  وأُص���درت 
وناشدوا  ق��ب��وره��ا،  ون��ب��ش  ع��ل��ي��ه��ا  واالع����ت����داء 
واملؤسسات  الهيئات  كافة  متعددة  منابر  عبر 
املختصة وجمعيات حقوق اإلنسان بالوقوف في 
وبتنفيذ  واألم���وات؛  األحياء  الهجمة ضد  وج��ه 
الشرعية  الصادرة عن احملكمة  القرارات  كافة 

ذات االختصاص في هذا املجال .
ذلك  أن  افترضنا  لو  العالم  ح��ال  يكون  أهكذا 
حاقد،  صهيوني  لقبر  أو  يهودية  ملقبرة  حصل 
هل سيبقون صامتن، أم سيعدونه اعتداء على 
العالم  وسينتفض  و....  وال��ي��ه��ودي��ة  السامية 

مبنظماته ومؤسساته من أجلهم!!
ول��و ك��ان عرقاً من أع��راق اليهود قد دف��ن في 
تلك األرض، هل يتجرأ قادة اليهود  على نبشي 
عظامه؟ يقيناً ال!! ألنهم على يقن أن باطن تلك 
األرض املباركة ال يحمل عظام فاشي أفريقي 
أو  أمريكي  وال قوقازي سوفياتي وال أشكنازي 

أشكنازي أوروبي!!  
املسلمن احملافظة على حرمة  واج��ب  إن من   
عنهم  الله  رضي  الصحابة  من  فيها  دفنوا  من 
إس��ق��اط حقنا  وع���دم  املسلمن،  م��ن  وغ��ي��ره��م 
على  وستبقى  ال���زم���ان،  ط���ال  مهما  ب��أوق��اف��ن��ا 

صفتها  »أوقاف إسامية« إلى قيام الساعة. 
ال  الشرك؛  يلحقه  أن  التوحيد  حلمى  وصيانة 
مقابر  حلماية  ال��دع��وة  أن  أوض���ح  أن  يفوتني 
املسلمن في القدس وغيرها من عبث اليهود، 
ال يعني تقديس القبور وتعظيمها والبناء عليها، 
ترابها  وتعظيم  بها،  والتمسح  حولها  والطواف 
والهدايا  القرابن  وتقدمي  للبركة،  منه  واألخ��ذ 

لها، ونثر الطيب والرسائل عندها.
فكل هذه األفعال جهل وضالة في أعظم أصول 
الدين ومسائل العقيدة، ونحن مأمورون بتسوية 
النبي محمد  القبور وعدم رفعها، وهذه وصية 
] : »وال تدع قبراً مشرفاً إال سويته«. ونحن 
القبور  مع  وهديه  النبي  سنة  باتباع  م��أم��ورون 
م��ن الصحابة  ات��ب��اع��ه  وك��ذل��ك فعل   ، وامل��ق��اب��ر 
وغيرهم من علماء املسلمن وال نتجاوز في ذلك 

والنبتدع ... واحلمد لله رب العاملن ....
املسلمن  فعل  ردود  ف��ي  أبحث  وأن��ا  وفوجئت 
من  إال  متواضعة  ووجدتها  اجلرمية  تلك  على 
أصوات أهل القدس وبعض علمائهم، فأين أنتم 
نفسها  التي جندت  األق��ام  وأي��ن  يا مسلمون؟ 
للدفاع عن الكيان اليهودي ووجوده وممارساته؟ 
دفن  وم��ن  املقابر  حرمة  بشأن  تكتبون  ال  مل��اذا 

ف����ي����ه����ا؟.. وح���ن 
الصحف  ت���ص���ف���ح���ت 

الكيان  ف��ي  ال���ص���ادرة  ال��ع��ب��ري��ة 
اليهودي وجدت مقاال – قدمياً - للكاتب 

اليهودي »عمير ربابورت« في جريدة هآرتس 
مستنكرا الفعلة الشنعاء واجلرمية النكراء، حيث 
عنون مقاله بعبارة مركزه جمع فيها ملخص ما 
حدث وما يحدث قائًا: »في مقبرة مأمن الله: 
املوتى يتقلبون في قبورهم«. حيث أن اجلرافات 
حتى  والقبور  األرض  قلبت  الثقيلة  وامل��ع��دات 
جعلت املوتى وهم با حراك يتقلبون في القبور، 
ويضيف: »ل��ق��د أرون���ا ال��ع��ظ��ام«!! وت��س��اءل في 
اليهود  ال��ذي سيصيب  الضرر  مقاله عن  ختام 
وسمعتهم من إقامة متحف باسم مناضل يهودي 
ضد النازية فوق عظام املوتى املسلمن بوصفه 

منوذجاً حياً للتسامح!!.
بالسام  التغني  لليهود  يحلو  ك��ي��ف  أدري  ال 
والتسامح!! فأي تسامح يقوم على االعتداءات 
القبور؛ فيا  واالغتصاب وإهانة األموات ونبش 
أو  السام  عن  تتكلموا  أن  قبل  اليهود:  معشر 
التسامح ندعوكم الحترام املوتى ورفاتهم، وقبل 
ذلك األحياء وكرامتهم . ال شك أن ممارسات 
فبأي  وال��غ��در،  اخليانة  أه��ل  أنهم  تؤكد  اليهود 
إسامية  وقفية  أرض��اً  تأخذ  قانون  أو  شرعٍة 
قبورها  في  ويعبث  للمسلمن  تاريخية  ومقبرة 

إلقامة متاحف ومنارات خّداعة!!     
ك��ي��ف ال وهي  ت��ؤرق��ه��م،  م��ق��اب��رن��ا  أن  ال ش���ك 
اإلسامي،  الوجود  على  صامتة  حية  شاهدت 
ففيها تاريخنا وأخبار فتوحاتنا وبطوالتنا  التي 
قام بها علماء وقادة ، فتحوا األمصار، وانتصروا 
الصليب،  حمات  وردوا  امل��غ��ول،  غ���ارات  على 
من  اليهود  فأين  عنها،  وداف��ع��وا  الديار  وحموا 

تلك األخبار والسير؟! 
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ق�ضايا

             صورة العرب 
والمسلمين في المناهج الدراسية 
وكتب التاريخ اإلسرائيلية 

احلركة الصهيونية والتعليم 
مدى  الصهيونية  احلركة  علمت  نشأتها  منذ 
خطورة تأثير التعليم على طالبه وهو ما جعلها 
الكيان  إلق��ام��ة  اهتمامها  أول��وي��ات  ف��ي  تضعه 
الصهيونية  احلركة  فرضت  وق��د  الصهيوني، 
في  خاصة  البريطانية  السلطات  مع  إرادت��ه��ا 
مجال التعليم بأن يسند للوكالة اليهودية )التي 
لليهود  ممثلة  البريطانية  السلطات  اعتمدتها 
للطلبة  الدراسية  املناهج  وضع  فلسطني(  في 
اليهود في الوقت الذي منع فيه عرب فلسطني 
بريطانيا  م��س��ؤوال  الوكالة  ونصبت  ذل��ك،  م��ن 

التي  املناهج  يضع  بحيث  املعارف  إدارة  على 
يراها تنسجم مع وعد بلفور. 

التي  ال��ت��رب��وي��ة  الفلسفة  ذل���ك  ب��ع��د  ت��أت��ي  ث��م 
جتسدها ما أطلق عليها وثيقة االستقالل التي 
أعلنها بن جوريون إثر قيام إسرائيل في 1948 
ف��ي 14 مايو ) أي��ار ( 1948 ف��ي تل  حت��دي��داً 
الصهاينة،  أوغ���اد  م��ن  كبير  حشد  أم��ام  أبيب 
ملا سماه  الدائم  املنهج  اعتبرت  الوثيقة  وه��ذه 

األمة اليهودية. 
فلسفة تعليم اليهود

وقد أشارت الوثيقة إلى الدعوى التي أطلقها 
امل��ؤمت��ر الصهيوني  ف��ي  ه��رت��زل ع��ام 1897 م 

لهم  قومي  وطن  إقامة  في  اليهود  بحق  األول 
الناشئة  تربية  فلسفة  منه  انطلقت  م��ا  وه��و 
الصهيونية، وتركزت فلسفة تعليم أبناء اليهود 

في مجموعة من املفاهيم اآلتية:
أم��ة واح���دة، وم��ن هنا يجب حصر  اليهود  إن 
إلى فلسطني من  الذين هاجروا  اليهود  جميع 
جميع العالم في بوتقة واحدة على أساس اللغة 

العبرية والدين اليهودي.
إن أرض إسرائيل هي وطن هذه األمة ، والبد 

من العودة إلى هذا الوطن واالرتباط به.
-اعتبار الشعب اليهودي هو شعب الله املختار 
الشعوب  واعتبار  الشعوب  كل  ف��وق  هو  ال��ذي 

ألنها البوابة امللكية الختراق العقل وتقدمي املعلومات والتاريخ في صورة تتميز بالتوثيق ونيل الثقة 
ملن يقرأها، أدركت إسرائيل أن سالح التعليم هو السالح األقوى؛ ولهذا جلأت واهتمت مبجال التربية 
نحو  بالغ  اهتمام  من  كان  ما  وهو  الصهيوني،  الكيان  إلقامة  األولويات  أهم  من  واعتبرته  والتعليم 
– عمدًا - ضد العرب واملسلمن، والكره  الناشئة اإلسرائيلي حتى ترسخت لديهم املفاهيم املغلوطة 
اإلسرائيلين  عقيدة  من  يتجزأ  ال  جزء  الصهيونية  احلركات  ومفاهيم  مبادئ  باتت  حتى  الدفن 
واليهود في إسرائيل بشكل خاص وكل ذلك بفضل سالح التعليم الذي دسَّ هذه السموم في مناهجهم 
التي جتاوزت كل حد ضد العرب واملسلمن.. ولكن ما هي هذه املغالطات واملفاهيم التي تشكل عقيدة 
ضد  النفسية  احلرب  ضمن  وأفكار  سموم  من  دسوا  وماذا  اليهود  فعل  ماذا  واإلسرائيلين؟..  اليهود 
املسلمن والعرب.. هذا ما تكشفه » الفرقان » في هذا التقرير من خالل دراسات وأبحاث علمية موثقة 
الدراسات  أستاذ  البحراوي،  إبراهيم  والدكتور  رشيد  هاشم  هارون  الفلسطيني  الكاتب  هما  لكاتبن 

العبرية بجامعة عن شمس، فتابعوا معنا. 

تقرير : حامت محمد عبد القادر  

ملاذا يكرهوننا؟!.. قتلة.. 
مخربون.. إرهابيون.. أجانب!

ملاذا يكرهوننا؟!.. قتلة.. 
مخربون.. إرهابيون.. أجانب!
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مسخرة  األخ�������رى 
والعلوم  احل���ض���ارات  م��ن  أي���ا  وإن  خل��دم��ت��ه، 
والثقافات، إمنا هي من وحي الشعب اليهودي 

وريادته.
-إي���ج���اد امل��ج��ت��م��ع ال��ع��س��ك��ري ال���دائ���م، وذلك 
طويلة  ملدة  اجلندية  على  كله  الشعب  بتدريب 
إل��ى امل����دارس ،  ال��ت��دري��ب العسكري  وإدخ����ال 
املبكرة  الطفولة  منذ  الناشئة  أف��ك��ار  وشحن 

بروح العداء واالحتقار للعرب.
يعملون  العرب  بأن  اليهودية  للناشئة  -اإليحاء 
تضمن  أيضا  إسرائيل،  وتدمير  إبادتهم  على 
لليهود،  اخلارقة  بالبطوالت  الدراسية  املناهج 
األرض.  ف��ي  باستخالفهم  وع��ده��م  ال��ل��ه  وإن 
واملهانة  اإلذالل  بأيام  الناشئني  يذكرون  أيضا 
الشعوب  أي��دي  على  واجهوها  التي  وامل��ذاب��ح 

األخرى على مر العصور.
قيم تربوية

املعارف  وزارة  أن  ت��ق��دم جن��د  م��ا  وف��ي ض��وء 
والثقافة اإلسرائيلية قد وضعت مجموعة من 
القيم التربوية لتعتمدها كتب العلوم اإلنسانية 
 – اجلغرافيا   – اليهودية  العقيدة   – )التاريخ 
املواطنة –املدنيات- -املطالبة( املقررة رسميا 

من الوزارة.
فنرى أن من ضمن املرتكزات والقيم التربوية 

العامة.
فلسطني  اعتبار 
السورية  وال���ه���ض���ب���ة 
يهودية  أرض������ا  )اجل���������والن( 
واألق���ط���ار ال��ع��رب��ي��ة احمل��ي��ط��ة ب��ه��ا دوال 

أجنبية.
والعربي  ال���ع���رب���ي،  ال���ت���اري���خ  إغ���ف���ال  -ت��ع��م��د 

اإلسالمي في فلسطني على مر العصور.
اعتبار الفتح اإلسالمي احتالال وغزوا تاريخيا 

لألرض التي تعتبر في نظر اليهود ملكا لهم.
-إب���راز ق��درة اجل��ن��دي ال��ي��ه��ودي وتفوقه على 
اجلندي العربي ، وأنه دائما يلحق الهزمية به 

في كل حرب.
-تكرار دعوة إقامة املستوطنات بذريعة الدفاع 
ع��ن ال��ك��ي��ان اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��ع��د ح��رب��ي 1973، 

.1967
العرب  من  األصليني  فلسطني  -وص��ف سكان 
بأنهم قبائل بدوية دائمة الترحال جاءت غازية 

من الصحراء وال متت لألرض بصلة.
حتميل العالم بأسره مسؤولية ما جرى لليهود 

دون متييز.

قيم خاصة بالقدس
كذلك لم يفتهم أن يضمنوا املناهج مبجموعة 
من املرتكزات والقيم التربوية اخلاصة مبدينة 
م��ن مرتبة عليا وش��أن خاص  لها  مل��ا  ال��ق��دس 
ل��دي��ه��م وم���ن ه���ذه ال��ق��ي��م: ال��ق��دس مت��ث��ل رمز 
بقية  اليهودي على  العرقي  والتفوق  االستعالء 
تعتبر مجمع   – زعمهم  ألنها حسب  الشعوب؛ 
وقادة  وملوك  أنبياء  من  اليهودية  األمة  صفوة 

يهود عبر التاريخ.
-اعتبار سائر املعابد والكنائس واملساجد أماكن 
دور  واملسلمون  املسيحيون  بنى  يهودية،  أثرية 
زاعمني  أنقاضها.  على  ومؤسساتهم  عبادتهم 
أنقاض  أقيم على  الشريف  املقدس  أن احلرم 

هيكل سليمان.
-التنكر للوجود العربي واإلسالمي عبر التاريخ 
يهودية  مدينة  واعتبارها  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي 
بوجود  ال��ت��اري��خ��ي  وج��وده��ا  يقترن   ، خالصة 

املؤسسات واملعابد والهياكل اليهودية.
اعتبار الفتح اإلسالمي للمدينة املقدسة مجرد 
احتالل وأن اخلليفة عمر بن اخلطاب كان قائد 

اجليوش احملتلة.
وصف العرب – سكان مدينة القدس باملخربني 
والدخالء ، وأن عملية طرد الغزاة الصليبيني 
على يد صالح الدين األيوبي والظاهر بيبرس 
جاءت بفعل أعمال تخريبيه قام بها األيوبيون 

واملماليك املسلمون من العبيد املتمردين.
كتاب »هذا موطني«

مليء  كتاب  وهو   ، تأليف: ش شكيد  وهو من 
لتشويه  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املغالطات  م��ن  بالعديد 
بعضا من  يلي  وفيما  واإلس��الم  العرب  ص��ورة 

هذه املغالطات :
»العرب مخربون وقتلة في مستعمرات اجلليل 
بإنشاء حزام  عليهم  الرد  ولهذا يجب  األعلى، 

من املستعمرات في الشمال«.
»اخلليل عاصمة امللك داود في بداية حكمه«.

- »ه��دم��ت امل��دن وال��ق��رى ف��ي أرض إسرائيل 
بشرق األردن بعد احتالل العرب لها«.

»انتزاع شرق األردن من أرض إسرائيل كمكافأة 

املقررات وكتب التاريخ 
الصهيونية البوابة 

امللكية لكراهية 
املسلمني والعرب
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ق�ضايا

للعرب«،
األردن  »ش���رق 

جزء من أرض إسرائيل«.
وانظر يا أخي القارئ عن مدى حقارتهم 
ودنو أخالقهم في العبارة التالية التي تضمنها 

الكتاب 
العرب كيف  يتعلم  القوة  »عن طريق استخدام 

يحترمون احلارس اليهودي«.
»قبل قيام إسرائيل كان العرب كثيرين في غرب 

جبال السامره ولكنهم هجروا قراهم«.
»كل ما مر بالقدس ليس سوى غزوات عابرة 
حتى سعدت بعودتها لتصبح عاصمة إلسرائيل 

مرة أخرى«.
»ملدينة نابلس ارتباط مع ماضي شعبنا ومر بها 
إبراهيم ويعقوب ، وبها قبر يوسف، وجمع بها 

يوشع قبل موته«.
)ك���ان اجل����والن ف��ي أي���دي ال��س��وري��ني تهديدا 

ملستوطنات في سهل احلوله ووادي األردن (
واملسلمون  صعبة  نابلس  في  السامرة  »حالة 
حاقدون عليهم ومصادر معيشتهم قليلة ونادرة 

، ولكن إسرائيل حسنت أحوالهم«.
منهج وقائع شعب إسرائيل منذ ظهور اإلسالم 

حتى استقالل الواليات املتحدة األمريكية. 
السابع  ال���ص���ف  ت��الم��ي��ذ  ع��ل��ى  م���ق���رر  وه����و 
االبتدائي وهذا الكتاب يتضح فيه إبراز احلقد 
العربي  التاريخ  ت��زوي��ر  وتعمد  اإلس���الم،  على 
باملغالطات  املليئة  األخ��رى  الكتب  ح��ال  حاله 

الصارخة. 
دين  اإلس���الم  إن  الكتاب  ه��ذا  ف��ي  ورد  فمما 
احمل��ارب��ني وال��زع��م ب��أن ال��ي��ه��ود ق��د أث���روا في 
العرب، وأن اإلمي��ان ال��ذي جاء به محمد ] 
إمنا كان استلهاما من اليهود كما وصف املنهج 
واملقاتل  الغارق في األحالم  بأنه  الرسول ] 
واآلم���ر أت��ب��اع��ه بنشر ال��دي��ن اإلس��الم��ي بقوة 
للنبي  مفتراة  ص��ورة  املنهج  وضع  كما  السالح 

] وه���و ي��ش��م ال����ورد وي��ق��ب��ض ع��ل��ى السيف 
ويزعمون أنه 

أت��ب��اع��ه أن  ف��أم��ر  ال��ي��ه��ود  »ح���اول أن يجتذب 
يتوجهوا في صالتهم إلى القدس، وأن يصوموا 
يوم الغفران وأن اليهود قابلوا ذلك بالسخرية، 
الغفران  ي��وم  وألغي ص��وم  عليهم  يقسو  وأخ��ذ 
وحدد صوما آخر يستمر شهر يدعى رمضان، 
كما  م��ك��ة«.  إل��ى  ال��ق��دس  م��ن  القبلة  كما غير 
اليهود  الرسول ] في حربه مع  أن  يزعمون 
في املدينة بدأ يستعمل املكائد واملؤامرات، كما 
عمد لتوقيع سالم مع بعض القبائل في الوقت 
الذي يتفرغ فيه حملاربة إحداهما وبذلك جنح 
في السيطرة على اليهود الذين تصدوا له. كما 
»قتل  أن��ه  بزعمه  أخ��رى  مغالطة  الكتاب  ي��ورد 
من  نصراني  عبد  يد  على  اخلطاب  بن  عمر 
التاريخ  كل مصادر  وه��ذا ضد  فارسي«  أصل 

ومعروف أن أبي لؤلؤة ماجوسي. 
علم التربية املدنية 

وهو منهج لطالب املرحلة الثانوية:
الباطلة  ال��دع��اوى  م��ن  كثير  الكتاب  ه��ذا  ف��ي 
واالفتراءات الظاملة بهدف بث احلقد والعداوة 

في نفوس الطالب اليهود منها:
العربية  ال��ب��الد  ق��ل��ب  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  ت��ق��ع   -2
من  حملوها  خططها  عن  بوضوح  تصرح  التي 

اخلارطة.
والتجهيز  اإلع����داد  على  يعملون  ال��ع��رب   -3
السكان  يقذفون  بحيث  إسرائيل  إب��ادة  حلرب 

في البحر.
4- أن العرب إذا لم ينفذوا تهديداتهم املستمرة 
إلسرائيل حاليا فيرجع ذلك ليس لعدم اإلرادة 

ولكن لعدم القدرة.
5- يعمل الكتاب على شحن الطالب بالكراهية 
جتاه العرب وانه البد من إبادة العرب حني تتاح 

الفرصة.
متخلفني  انهم  على  العرب  الكتاب  يصور   -6
والقبائل  ال��ع��ائ��الت  ب��ع��ض  وأن  اج��ت��م��اع��ي��ا، 
وتقاليد ال  ولديهم عادات  بينها  تتشاجر فيما 

متت إلى احلضارة بصلة.
7- وم��ن أخ��ط��ر وأخ��ب��ث م��ا ج��اء ف��ي الكتاب 
عنها  املعلن  الظاهرة  العرب  أغ��راض  :أن  هو 
اإلبادة  أيضا  بل  إسرائيل،  احتالل  ليس فقط 
الشاملة لالستيطان اليهودي، لذلك فإن القتل 
اجلماعي )احملتمل( الذي تتعرض له إسرائيل 

يقولون : القدس مجمع 
صفوة األمة اليهودية 

من أنبياء وملوك وقادة 
يهود عبر التاريخ

املؤمتر الصهيوني األول 
بزعامة هرتزل حدد فلسفة 

تربية الناشئة الصهيونية
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ال مثيل له في أي مكان آخر في العالم.
قصص األطفال للطلبة اليهود

النفسية  وهذه القصص إحدى أدوات احلرب 
التي تستخدمها إسرائيل بغرض تقوية نفوس 
واالعتزاز  الوطن  حب  في  وترغيبهم  أبنائها 
والتفوق  ال���ع���داء  روح  وغ�����رس  ب���ه  وال��ف��خ��ر 
واالس��ت��ع��الء ف��ي نفوس األط��ف��ال، ول��ه��ذا فقد 
من  مجموعة  اإلسرائيلية  السلطات  أص��درت 
منها سلسلة قصص  لتحقيق غايتها  القصص 
أسطورية  دي��ن شخصية  ودان���ي  دي���ن(  )دان���ي 
ع��ل��ى هزمية  ق����ادرة  ل��ه��ا وج���ود  ل��ي��س  خيالية 
العرب مهما كانت قدرتهم العسكرية ومن هذه 

السلسلة :
)داني دين بطل إسرائيل(، )داني دين في األسر 
(، داني دين )في جهاز التجسس(، )داني دين 
في حرب األي��ام الستة( )دان��ي دين في جهاز 
)داني  دي��ن(  دان��ي  )مغامرات  االستخبارات(، 
بني  دي��ن  )دان��ي  املخطوفة(،  الطائرة  في  دي��ن 

الوحوش الضارية(.
وه���ذه ال��ق��ص��ص تعتمد ع��ل��ى االس��ت��غ��راق في 
األحالم واخليال املفرط ومحورها بطلها )داني 
دين الشخص الذي ال يرى وال يرى ولهذا فهو 
أن  دون  اخل��ارق��ة  باألعمال  يقوم  أن  يستطيع 
يراه أو يشعر به أحد وقد هدفت القصص إلى 

غرس العديد من األهداف منها :           
غ���رس احل��ق��د وال���ع���داوة ض��د ج��م��ي��ع الدول 

العربية.
الدائم  الشك في نفوس األطفال باحلذر  زرع 
العرب  اجلواسيس  أن  إذ  األف���راد،  جميع  من 
باللغة  وي��ت��ح��دث��ون  ي��ن��ت��ح��ل��ون أس���م���اء ع��ب��ري��ة 

العبرية.
إظهار )داني دين واليهود عموما بالعبقرية في 
التجسس دون  تدبير اخلطط وكشف شبكات 

عناء(.
أنها  إذا  العربية  التجسس  االستهزاء بشبكات 
ل��م تكتشف )دان���ي دي��ن( وه��و ال��ذي ي��رد على 

مخابراتهم من مكان قريب.
ثقة األطفال اليهود في جهاز األمن اإلسرائيلي، 

العمل في هذا اجلهاز ملصلحة  وترغيبهم في 
الوطن.

إبراز التقدم في مضمار اختراع وسائل احلرب 
روح  بحيث تضفي  إس��رائ��ي��ل،  ل��دي  اجل��دي��دة 
آالت  ع��ل��ى  وسيطرتهم  بتفوقهم  االط��م��ئ��ن��ان 

احلرب والدمار. 
ثقافة العدوان

ومن يطلع على املقررات املدرسية اإلسرائيلية 
خاصة في مواد التاريخ والصهيونية يجد أنها 
بنفس نهج مواد التثقيف الرسمية أيضا التي 
وموسوعات  م��ع��ارف  دوائ���ر  شكل  ف��ي  تظهره 
املوسوعات  وه��ذه  الصغيرة  باألعمار  خاصة 
املوسوعات  دار  ع��ن  ع���ادة  ت��ص��در  التثقيفية 
للكيان الصهيوني. وفي كل احلاالت  الرسمية 
حني نقلب في صفحات كتب األطفال من هذه 
البرامج التعليمية املقررة واملواد التثقيفية ذات 
الطابع العلمي األكادميي جند أنه ال خالف في 
التناول بني هذه أو تلك سواء تلك التي تأخذ 
طابع القصة البوليسية املشوقة أو التي حتمل 

طابع أدب األطفال اخليالي.
تلقن واستعالء

ومما سبق جند أنه يترتب عليها مجموعة من 
اآلثار في ذهن القارئ تؤدي به أن تستحوذ على 
عقلة طريقة التلقني والشحن الفكري والعاطفي 
 ، ،الشيوعية  النازية   ، الفاشية  امل���دارس  في 

بهدف خلق عقول تتمتع بالعنصرية واالستعالء 
حني رؤية الذات ورؤية اآلخراملغاير.

املتبعة في  العامة  ومن هنا جند أن األساليب 
قد  اإلسرائيلية  والتثقيفية  التعليمية  املقررات 
في  والتربية  التلقني  أساليب  من  كثيرا  انتقت 
املدارس سالفة الذكر، وهو ما يؤدي في النهاية 
إلى تكوين أطفال وشباب يفكرون طبقا ألمناط 
فكرية جاهزة ومسبقة تقود مشاعرهم وحترك 
مسالكهم جتاه العرب ليس فقط باعتبارهم أمة 

معاصرة، بل باعتبارهم أصحاب تاريخ أقدم.
صورة مخيفة

تفاصيل  للخوض في  يتسع  املجال ال  كان  وملا 
بتوضيح  اكتفينا  فقد  التقرير  ه��ذا  م��وض��وع 
اخل���ط���وط ال��ع��ري��ض��ة مل���ا ي��ح��ك��ي��ه ل��ن��ا العدو 
التثقيفية وفي  ومواده  مناهجه  الصهيوني في 
ه��ذا اإلط���ار نشير إل��ى دراس���ة ق��ام بها أحد 
أساتذة أدب األطفال بجامعة تل أبيب ويدعى 

أديركوهني بعنوان
)وجه قبيح في املرآة(، حيث قام بتحليل مضمون 
ألف كتاب عبري وأثبت أن هناك صورة مخيفة 
لإلنسان العربي في كتب األطفال اإلسرائيلية 
لألطفال،  مختطف  أو  قاتل  شكل  في  تظهره 
الصورة مستقرة لدي 75 % من أطفال  وهذه 
أيضا  ويؤكد  اإلسرائيلية،  االبتدائية  امل��دارس 
لإلنسان  احلضارية  الصورة  أن  الباحث  ه��ذا 
فتظهره  مزرية  الكتب ص��ورة  هذه  في  العربي 
القذر،  القبيح  الوجه  عادة في صورة صاحب 

وصاحب األظافر الطويلة.
ومل��ع��رف��ة ن��واي��ا ال��ع��رب جت���اه إس��رائ��ي��ل حيث 
أجاب  ذلك  األطفال عن  كوهني  الباحث  سأل 
األطفال: »العرب يريدون قتلنا واحتالل مدننا 

وإلقاءنا في البحر«.
املسيطر على فكرة وسلوك  الشعور  وهذا هو 
رغبة  وج��ود  إل��ى  أدى  اإلسرائيلي مما  النشء 
وج��ود خطير  من  التخلص  في  لديهم  صادقة 
من أجانب يجب التخلص منهم ، بهدف إثبات 

احلق اليهودي وجتنبا للخطر اليهودي.

شحن الناشئة 
منذ طفولتهم 

املبكرة بروح العداء 
واالحتقار للعرب

يزعمون أن احلضارة 
والعلوم والثقافات 

من وحي الشعب 
اليهودي وريادته
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الرنويـــج

ق��در من  ال��ى  ال��ع��ودة  النرويجيون  وي��ح��اول 
نفذها  التي  املذبحة  بعد  الطبيعية  احلياة 
هذا املتشدد من أقصى اليمني وروعت البالد 
وحتدث عنها العالم أجمع ... وعلى الرغم 
الوهلة  منذ  أش��ارت  االتهام  أصابع  أن  من 
األول��ى إلى اإلس��الم واملسلمني إال أن تلك 
االتهامات تبددت بعد أن أظهرت حتقيقات 
الشرطة في النرويج أن املتهم ال ينتمي إلى 
ألن  م��ت��ط��رف...  مسيحي  وإن���ه  املسلمني، 
املسلمني في النرويج مساملون... ولكن كيف 
دخل اإلسالم النرويج؟ وما التحديات التي 
من  عليه  نتعرف  سوف  ما  هذا  تواجههم؟ 

خالل هذا التقرير:
دخل اإلسالم النرويج  في أول الستينيات؛ 

عاملة،  أي��ٍد  إل��ى  بحاجة  النرويج  كانت  إذ 
العرب  وبعض  الباكستانيون  العمال  فكان 
الذين دخلوا  من أوائل املهاجرين املسلمني 
النرويج. ثم توالت جنسيات أخرى كاألتراك 
املسلمني  عدد  ليصل  واأللبان  والبوسنيني 
مع ابتداء عام 2000 إلى أكثر من 65 ألف 
مدينة  في  مسجد  أول  أنشئ  وق��د  مسلم. 
اجلمعيات  ت��وال��ت  ث��م   1974 ع���ام  أوس��ل��و 
وحاجتهم.  املسلمني  لعدد  تبًعا  واملساجد 
أما اآلن فإن مدينة أوسلو تضم أكثر من 30 

جمعية ومسجدا بني كبير وصغير.
ال��ن��روي��ج ب��اإلس��الم والعالم  وت��ع��ود ع��الق��ة 

توجه  وق��د  الفايكنج،  إل��ى عهد  اإلس��الم��ي 
ه���ؤالء إل��ى ال��ع��ال��م اإلس����الم، ومت��ك��ن��وا بني 
ال��وص��ول إلى  � 837 ه��� م��ن  س��ن��وات 700 
إسبانيا وتدمير مدينة إشبيلية، كما وصلوا 
العربي  إلى الشمال األفريقي وإلى املغرب 
العراق  إل��ى  ووص��ل��وا  التحديد،  وج��ه  على 
أيضاً، ومن الشواهد التاريخية املوجودة في 
بعض املتاحف السويدية والنرويجية وجود 
مسكوكات قيل إن مصدرها العراق. وتذكر 
كتب التاريخ السويدية النرويجية أن الرحالة 
املسلم »ابن فضالن« قد وصل أرض النرويج 
والسويد في القرن العاشر امليالدي بصحبة 
مجموعة من الفايكنج، وهو أول مسلم يطأ 
أرض النرويج والسويد وبالد شمال العالم، 

أبرز التحديات التي 
تواجه المسلمين 
تتمثل في نقص الدعاة

خلفها  جريحا   88 و  قتيال   97
النرويج  ف��ي  االره��اب��ي  احل���ادث 
والذي استنكره املسلمون في جميع 
التعاون  منظمة  وأدان��ت��ه  العالم  أنحاء 
مسلمة،  دول����ة  ت��ض��م 58  ال��ت��ي  اإلس���الم���ي 
ورفضت العمل اإلرهابي الذي وقع في النرويج 
مناهض  ح��زب  إل��ى  ينتمي  متطرف  مسيحي  من 
الثقافية  التعددية  تهاجم  تدوينات  وكتب  للهجرة 
ن��روي��ج��ى اجلنسية و«األص�����ل« هو  ال��رج��ل  واإلس�����الم، 
تعليقات  ففي  لإلسالم؛  مبعاداته  عرف  مسيحى«  »أصولى 
بانتقاد  م��ع��روف  م��وق��ع  على  آخ���رون  نشرها  م��وض��وع��ات  على 
مبحاولة  اخلاصة  األوروبية  السياسات  بريفيك  انتقد  اإلس��الم، 

احتواء ثقافات اجلماعات العرقية املختلفة ودمجهم في املجتمع .

عالء الدين مصطفى

عدد املسلمني من غير النرويجيني: 260 ألفًا و700 نسمة
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كما أن الشاعر واألديب النرويجي املعروف، 
وصاحب النشيد الوطني قد دخل اإلسالم 
وتعّرف  عشر،  التاسع  ال��ق��رن  ب��داي��ات  ف��ي 
على اإلس���الم ع��ن ط��ري��ق ال���دراس���ة، وكان 
يبحث عن كل الكتب التي تقدم شرحاً عن 
اإلسالم، وهو ما كانت توفره املكتبة امللكية 
النرويجيني  تعرف  شهد  وق��د  النرويجية، 
خ��الل حقبة  أخ���رى  مرحلة  اإلس���الم  على 
الرخاء  م��راح��ل  ب���دأت  عندما  الستينيات 
أيد  إلى  بحاجة  البالد  وكانت  االقتصادي، 
عاملة؛ فكان العمال األتراك والباكستانيون 
ال��ع��رب م��ن فلسطني ول��ب��ن��ان ومن  وب��ع��ض 
وتالها  العربي،  واملغرب  العراق  ذل��ك  بعد 
دخول اآلالف من البوسنيني واأللبان لتصل 
النرويج إلى ما يقرب  أع��داد املسلمني في 
عام  ت��ع��داد  أل��ف مسلم حسب   )150( م��ن 

.2004
األكادميّية املسلمة )د. لينا الرسون( مديرة 
مركز حوار األديان بجامعة أوسلو النرويجية 
بقدر  يتمتعون  النرويج  مسلمي  إن  قالت: 
نظراؤهم  ب��ه  يتمتع  ال  احل��ري��ة،  م��ن  كبير 
فالدولة  األخ�����رى؛  األوروب���ي���ة  ال����دول  ف��ي 
النرويجية تعترف باإلسالم ديناً رسمياً منذ 
عام 1969، كما أنها تسمح بتدريس التربية 
ال��دي��ن��ي��ة اإلس��الم��ي��ة، وت��ق��دم دع��م��اً مالياً 
تفرض  وال  اإلسالمية،  وامل��راك��ز  للمدارس 
أي نوع من القيود على حرية املسلمني في 
ملبدأ  تكريساً  اإلسالمية  الشعائر  ممارسة 
حرية األديان الذي يقره الدستور النرويجي، 
)اإلسالم  شبكة  مع  حوارها  في  وأضافت 
اليوم( أن العاصمة النرويجية أوسلو مليئة 
واملدارس  واجلمعيات  وامل��راك��ز  باملساجد 
النرويجي  ال��ش��ع��ب  أن  ك��م��ا  اإلس���الم���ي���ة، 
ش��غ��وف ب���اإلس���الم، ويُ��ق��ب��ل ال��ك��ث��ي��رون من 
أبنائه على اعتناق اإلسالم سنوياً، وشّددت 
)الرسون( على أن النقص احلاد في إعداد 
يقدم  التي  اخلاطئة  والسلوكيات  ال��دع��اة 
عليها بعض املسلمني واحلمالت اإلعالمية 
التي تُشن على املسلمني من أهم التحديات 

نحاول  والتي  النرويج،  تواجه مسلمي  التي 
-بفضل الله- أن نتصدى لها .

االعتراف باالسالم  دينا رسميا
منذ  ديناً  ب��اإلس��الم  احلكومة  تعترف  نعم، 
عام 1969، كما أنها تسمح بتدريس التربية 
الدينية اإلسالمية في املدارس، وتقدم دعماً 
مالياً للمساجد واملراكز واملدارس اإلسالمية 
التي أُنشئت مبوافقة الدولة، وقد أتاح هذا 
املناخ للمسلمني أن يؤدوا شعائرهم بحرية 
كاملة تكريساً ملبدأ حرية األديان، وهو املبدأ 
النرويجية؛  والقوانني  الدستور  يقره  الذي 
كاملة  توفر ضمانات  القوانني  ه��ذه  إن  بل 
في  احلرية  كامل  الديانات  كافة  ألصحاب 
الطابع  رغ��م  الدينية  شعائرهم  مم��ارس��ة 
العلماني للدولة، وهي خصوصية تتمتع بها 
النرويج، وال تتكرر في دول أوروبية عديدة، 
باملساجد  مليئة  أوس��ل��و  العاصمة  أن  كما 
ويُعّد  اإلس��الم��ي��ة،  وامل���راك���ز  واجل��م��ع��ي��ات 
اهتماماً  الشعوب  أكبر  النرويجي  الشعب 

باإلسالم دراسة واعتناقاً.
الوجود اإلسالمي

تفعيل  ف��ي  امل��ه��اج��رون  املسلمون  لعب  وق��د 
من خالل  النرويج  في  اإلس��الم��ي  ال��وج��ود 
يقيمونها  ال���ت���ي  اإلس���الم���ي���ة  امل����ؤمت����رات 
ويدعون إليها مفكرين إسالميني من العالم 
اإلسالمي والتي يستفيد منها أبناء اجلالية 
هذه  ه��ام��ش  على  يقتنون  ال��ذي��ن  املسلمة 
امللتقيات كتبا إسالمية تباع بأسعار مناسبة، 
اإلسالمية  امل��س��اج��د  أّن  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
املنتشرة في عموم النرويج تساهم في صقل 
شخصّية املسلم عبر احملاضرات اإلسالمية 
وعبر الدروس القرآنّية والفقهية اخلاصة، 

وفي هذا السياق يسّجل إقبال العديد من 
ودراسة.  اعتناقا  النرويجيني على اإلسالم 
أكثر  من  النرويجيون  املستشرقون  ويعتبر 
للحضارة  إن��ص��اف��ا  ال��غ��رب��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني 

اإلسالمية وتراثها الفكري.
التحديات واملشاكل التي تواجه 

املسلمن في النرويج
- أبرز التحديات التي تواجه املسلمني هناك 
تتمثل في النقص احلاد في إعداد الدعاة، 
وهو ما ينعكس سلباً على الدعوة اإلسالمية 
أبناء  من  هناك  الدعاة  فكل  النرويج؛  في 
اجلالية املسلمة، ومعظمهم متطوعون لنشر 
الدعوة، وهذا يعني احلاجة الشديدة لدعاة 
من بعض الدول اإلسالمية كمصر واململكة 
النرويج  مسلمي  لتوعية  السعودية  العربية 
السمح،  الصحيح  اإلسالمي  الدين  بتعاليم 
بعيداً عن الصورة املغلوطة السائدة اآلن في 
الدول األوروبية نتيجة للسلوكيات اخلاطئة 
تشنها  التي  احلمالت  أو  املسلمني،  لبعض 
اإلعالم  وسائل  في  الصهيونية  املنظمات 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ه��دف ت��ش��وي��ه ص����ورة اإلس����الم 

وإلصاق اإلرهاب والتطرف به.
نبذة تاريخية

األوروبي،  الشمال  أقصى  في  النرويج  تقع 
يحدها  اإلسكندنافية.  ال��دول  إح��دى  وه��ى 
الشمال ومن  الغرب ومن اجلنوب بحر  من 
فيحدها  الشمال  من  أم��ا  السويد.  الشرق 
مساحة  تبلغ  ال��ش��م��ال��ي.  املتجمد  القطب 
النرويج حوالى 340 ألف كيلو متر. بلغ عدد 
بتاريخ 2000/01/01 أربعة  النرويج  سكان 
ماليني و478 ألفا و497 نسمة. وصل عدد 
-بغض  م   2000/01/01 بتاريخ  األج��ان��ب 
النظر عن أصولهم- 260 ألفا و700 مهاجر 
مبا فيهم املولودون من أصول مهاجرة. نصف 
هؤالء من دول العالم الثالث، أما نسبة الذين 
قدموا من دول إسكندنافية مجاورة فتصل 
إلى 20%. ويتجمع أغلب املهاجرين في املدن 
الكبيرة، ال سيما أوسلو العاصمة التي تصل 

نسبة األجانب فيها إلى %18.

الرحالة املسلم »ابن 
فضالن«  أول مسلم 
يطأ أرض النرويج 

والسويد وبالد 
شمال العالم
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قامت جلنة القارة األفريقية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي بتوزيع 
الدفعات األولى من مواد اإلغاثة املخصصة لبعض املناطق املتضررة 

من كارثة املجاعة التي جتتاح الصومال ومنطقة القرن األفريقي.
التنمية  وجمعية  األف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  للجنة  مشترك  تقرير  وف��ي 
جدًا،  كبيرة  املجاعة  ضربتها  التي  املناطق  إن  إثيوبيا  في  واإلغاثة 
األمطار  انقطاع  وأن  وال��رع��ي،  ال��زراع��ة  على  كليًا  اع��ت��م��ادًا  وتعتمد 
كامل،  بشكل  املزروعات  أفنى  قد  املناطق  هذه  ضرب  الذي  واجلفاف 
حياة  تعتمد  التي  واألغ��ن��ام  املاشية  قطعان  أغلب  نفوق  إل��ى  وأدى 

الناس عليها .
وجاء في التقرير أن اإلغاثة عملت على خطني 
املياه،  متوازيني : اخلط األول : محاولة توفير 
وخصوصاً مياه الشرب النظيفة، واخلط اآلخر 
كانت  وقد  الضرورية،  الغذائية  امل��واد  توفير   :
الدفعات األولى من مواد اإلغاثة قد مت توزيعها 
على املخيمات في إقليم )أوروميا( في محافظة 
على  توزيعها  مت  الثانية  وال��دف��ع��ة  ه��رر،  ش��رق 

املخيمات في اإلقليم الصومالي .
الدفعة  استفادت من  التي  األس��ر  بلغ عد  وقد 
آالف   )10( من  أكثر  اإلغاثة  من حملة  األول��ى 
أسرة يصل عدد املستفيدين منها إلى أكثر من 

)50( ألف فرد .
رئيس   – العيناتي  وفي تصريح للشيخ/ جاسم 
التراث  إحياء  بجمعية  األفريقية  ال��ق��ارة  جلنة 
األفريقية  القارة  إن جلنة   : ق��ال   – اإلسالمي 
أدركت حجم املأساة التي تعصف باملنطقة هناك 
منذ بداية العام احلالي، وقد بدأنا االستعدادات 

مواد  وت��ق��دمي  ه��ن��اك،  املسلمني  إلغ��اث��ة  املبكرة 
اإلغاثة الضرورية .

اجتاحها  التي  اجلغرافية  الرقعة  أن  وأض��اف 
اجل���ف���اف وامل��ج��اع��ة أك��ب��ر مم���ا ت��وق��ع��ن��ا، فقد 
وجميع  بأكملها  ال��ص��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة  شملت 
باإلضافة  يشمل  الذي  األفريقي  القرن  منطقة 
للصومال جيبوتي وشرق كينيا وجنوب أثيوبيا، 
املسلمون،  يسكنها  غالبها  ف��ي  املناطق  وه��ذه 
ويقدر عدد املتضررين من املجاعة هناك بأكثر 

من )15( مليون نسمة .
وقد بدأنا بتقدمي اإلغاثات فعلياً منذ )3( أشهر 
بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الكويتية املشتركة 
والهيئات  اللجنة  م��ك��ات��ب  خ���الل  م��ن  ل��إغ��اث��ة 
املتعاونة معها في كينيا والصومال، ومما زاد من 
حجم املأساة هناك أن انقطاع األمطار وما تبعه 
من تلف للمزروعات بجميع أنواعها قد أدى ملوت 
أكثر من )80%( من األغنام واألبقار واإلبل، مما 

للناس  الغذاء  لتوفير  مصادر  أي  انعدام  يعني 
املبكرة  البداية  م��ن  ال��رغ��م  على  ونحن  ه��ن��اك، 
لتقدمي اإلغاثات، إال أننا تفاجأنا بحجم املأساة 
الذي لم يكن متوقعاً، وجند أنفسنا عاجزين عن 
ب��ل مئات اآلالف مم��ن ميوتون  إن��ق��اذ ع��ش��رات 
هذه  إن��ق��اذ  أن  العلم  م��ع  أعيننا،  أم���ام  ج��وع��اً 
األنفس ال يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وقد قدرنا أن 
توفير مياه الشرب للشخص الواحد في اليوم ال 
له ال  الطعام  تتجاوز )20( فلس فقط، وتوفير 

يتجاوز )100( فلس كويتي .
وعلى الرغم من ذلك فإن مئات اآلالف ميوتون 
أناشد  فإني  ل��ذا  الطعام،  أو  امل��اء  توافر  لعدم 
ونحن قبيل شهر رمضان  املسلمني، وخصوصاً 
بأي  أنفس مسلمة  ي��ب��ادروا إلن��ق��اذ  أن  امل��ب��ارك 
مساهمة يستطيعونها دون خجل أو تردد، فأنا 
 )100( ب�  يتبرع  أن  يخجل  قد  أحدنا  أن  أعلم 
فلس، ولكن يجب أن نعلم أن هذا املبلغ الزهيد 

قد يعني إنقاذ حياة إنسان في يوم ما .
وأكرر ندائي حلكومات العالم أجمع وللمنظمات 
كافة  اإلنسانية  اإلغ��اث��ة  ومنظمات  اإلسالمية 
قبل  إغاثة ممكنة  كل  لتقدمي  امل��ب��ادرة  ض��رورة 

فوات األوان .
وهنا ال بد من اإلشادة بتلك املبادرة اإلنسانية 
واألبوية الكرمية لصاحب السمو األمير الشيخ/ 
صباح األحمد حفظه الله بالتبرع مببلغ )مليون( 
دوالر حلملة إغاثة منكوبي املجاعة في منطقة 
ال��ص��وم��ال وال��ق��رن األف��ري��ق��ي، آم���اًل أن تكون 

أكثر من )10( آالف أسرة، وأكثر من )50( ألف فرد حصلوا 
على مواد اإلغاثة في الدفعات األولى

»إحياء التراث« توزع الدفعات األولى من مواد اإلغاثة للمناطق املتضررة من كارثة املجاعة التي جتتاح الصومال 

لجنة زكاة الفردوس توزع 20 ألف وجبة لمشروع إفطار صائم      داخل الكويت وتتكفل بإفطار 300 أسرة داخل الكويت
أك����د رئ���ي���س جل��ن��ة زك�����اة ال���ف���ردوس 
ال��ت��اب��ع��ة جل��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال���ت���راث 
حشف  ب������ن  س�����ع�����ود  اإلس�������الم�������ي/ 
ال��ل��ج��ن��ة ح��رص��ت على  أن  امل��ط��ي��ري 
ب���ذل س��ب��ل اخل���ي���ر، وم���د ي���د العون 
جلميع املسلمن احملتاجن والفقراء 
وخ��ارج��ه��ا مصداقا  ال��ك��وي��ت  داخ���ل 
ِإْخَوٌة{  ْؤِمُنوَن  امْلُ ا  َ }ِإَنمّ تعالى:  لقوله 

املسلم«  أخ���و  »امل��س��ل��م   :  [ وق���ول���ه 
صحافي  تصريح  في  املطيري  ودع��ا 
املساهمة  إل��ى  واحملسنات  احملسنن 
ف����ي م����ش����روع إف����ط����ار ص���ائ���م داخ����ل 
في  أقامت  اللجنة  أن  وبن  الكويت، 
م��وس��م رم��ض��ان امل��اض��ي ه��ذا املشروع 
داخل الكويت؛ حيث قدمت 20 ألف 
اإلفطار  والئ��م  ف��ي  رمضانية  وجبة 

وذلك  ال��ف��ردوس؛  منطقة  مبساجد 
احملسنن  بتبرع  ثم  أوال  الله  بفضل 
املعطاء،  البلد  ه��ذا  ف��ي  واحمل��س��ن��ات 
امل��ول��ى ج��ل وع��ال لهم األجر  سائلن 
اللجنة  ق���ام���ت  وك���ذل���ك  وال����ث����واب، 
مبشروع إفطار األسرة املسلمة؛ حيث 
قامت اللجنة بتوزيع مواد متوينية 
ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك م��ن األرز 
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الرؤساء  عليها  يسير  حسنة  سنة  املبادرة  هذه 
مسلم  كل  بل  التجار،  وكبار  والشيوخ  واألم��راء 

إلنقاذ ما ميكن إنقاذه هناك .
وجلنة القارة األفريقية بل وجميع جلان جمعية 
تبرعات  اآلن  تستقبل  اإلسالمي  التراث  إحياء 
اإلغاثة وبأي مبلغ، علماً بأن أصحاب الفضيلة 

من الشيوخ والعلماء قد أفتوا ولفداحة الكارثة 
بجواز إخراج الزكاة لصالح اإلغاثة .

وختاماً، أسأل الله عز وجل أن يغيث املسلمني 
وأن  والهالك،  ويرفع عنهم شبح اجلوع  هناك، 
يحفظ ب��الدن��ا وب���الد امل��س��ل��م��ني مم��ن ك��ل شر 

وسوء، وأن يبارك ألهل العطاء فيما رزقهم.

عن  للبتروكيماويات«  »إي��ك��وي��ت  ش��رك��ة  أعلنت 
تبرعها مببلغ 100 ألف دوالر لصالح املنكوبني 
ف���ي ال��ص��وم��ال ع��ب��ر ج��م��ع��ي��ة ال���ه���الل األحمر 
الكويتي؛ وذلك تأكيدا للدور االجتماعي للشركة 
مبفهومه الذي يشمل مساعدة الشعوب املتضررة 
من الكوارث. وقال مدير العالقات احلكومية في 
شركة »ايكويت« محمد غريب حامت في تصريح 

صحافي عقب تسليم التبرع لرئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي برجس البرجس 
جهود  لدعم  يأتي  الصومال  لصالح  التبرع  إن 
إيصال  إلى خبرة اجلمعية في  اإلغاثة، مشيرا 
املساعدات اإلغاثية إلى املنكوبني في الصومال. 
وأشاد حامت مببادرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي تبرع مببلغ 10 ماليني دوالر 

لصالح املنكوبني في الصومال وإصداره األوامر 
بصفة  اإلنسانية  املساعدات  بإرسال  السامية 

عاجلة إلى األشقاء في الصومال. 
من جهتها، أعلنت جمعية الهالل األحمر شراء 
حمولة باخرة كاملة من األرز بحمولة 2500 طن 
سيتم توزيعها على املتضررين جراء اجلفاف في 

الصومال. 

باخرة كاملة من األرز بحمولة 2500 طن سيتم توزيعها في الصومال

العيناتي: مبادرة سمو األمير سنة 
حسنة يسير عليها الرؤساء واألمراء 

والشيوخ وكبار التجار، وكل مسلم 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه هناك

مبادرة إنسانية وأبوية كرمية 
لصاحب السمو األمير بالتبرع 

مببلغ )مليون( دوالر حلملة 
إغاثة منكوبي املجاعة في منطقة 

الصومال والقرن األفريقي

توفير مياه الشرب للشخص 
الواحد في اليوم ال تتجاوز )20( 
فلسا فقط، وتوفير الطعام له ال 

يتجاوز )100( فلس كويتي

ندائي حلكومات العالم 
أجمع وللمنظمات اإلسالمية 
ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية 

كافة بضرورة املبادرة لتقدمي كل 
إغاثة ممكنة قبل فوات األوان

وغيرها؛  وال��زي��ت  واملعكرونة  وال��دج��اج 
ولقد  احملتاجة.  لألسرة  إفطارا  لتكون 
ب��ل��غ ع���دد األس����ر امل��س��ت��ف��ي��دة م���ن هذا 
ي��ق��ام هذا  أس�����رة؛ ح��ي��ث  امل���ش���روع 300 
رم��ض��ان؛ نظرا  ك��ل  ف��ي  امل��ش��روع سنويا 
احملسنن  م��ن  عليه  ال��ش��دي��د  ل��إق��ب��ال 
محب  كل  ندعو  فإننا  ل��ذا  واحملسنات؛ 

النبي  للخير، راغبًا بأن يحقق حديث 
ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م ال��ق��ائ��ل: »من 
ف��ط��ر ص��ائ��م��ا ك���ان ل��ه م��ث��ل أج����ره غير 
شيئا«،  الصائم  أج��ر  من  ينقص  ال  أن��ه 
امل���ش���روع؛ لينال  ل��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي ه���ذا 
املغفرة والرحمة في هذا الشهر املبارك، 
وليحصل على أجر الصيام مرتن بإذن 

ال���ل���ه، ول��ي��س ه���ذا ب��غ��ري��ب ع��ل��ى شعب 
البيضاء في  األي��ادي  الكويت، أصحاب 
من  فيه  مل��ا  والعطاء  اخلير  ج��وان��ب  ك��ل 
من  وللمزيد  واملسلمن،  لإسالم  خير 
يرجى  امل��ش��روع  ه��ذا  ح��ول  االستفسار 
التواصل معنا على هاتف/ 67700732- 

.55556152 – 55556132

لجنة زكاة الفردوس توزع 20 ألف وجبة لمشروع إفطار صائم      داخل الكويت وتتكفل بإفطار 300 أسرة داخل الكويت
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تقيم جلنة الدعوة واإلرشاد في ضاحية 
إحياء  ال��ت��اب��ع��ة جلمعية  ال��س��ال��م  ص��ب��اح 
املراقبة  مع  بالتعاون  اإلسالمي  التراث 
الكبير  مبارك  مساجد  ب���إدارة  الثقافية 
والذي  رمضانية(،  )آللئ  بعنوان:  ملتقى 
احملاضرات  م��ن  سلسلة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
للمحاضرات اخلاصة  باإلضافة  العامة، 

بالنساء،

املساجد  ب��ن��اء  إدارة  أن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
ف��ي ضاحية صباح  اإلس��الم��ي��ة  وامل��ش��اري��ع 
اإلسالمي  ال��ت��راث  إلح��ي��اء  التابعة  السالم 
بعمل  لها  التابعة  اللجان  خ��الل  من  قامت 
وخارج  داخل  اخليرية  املشاريع  من  العديد 
الكويت ، ففي داخل الكويت مت توزيع العديد 
املناطق، كما  املياه في مختلف  ب��رادات  من 
تقوم جلنة الدعوة واإلرشاد بتنظيم الدروس 

أكد رئيس الهيئة اإلداري��ة بجمعية إحياء التراث 
علي  الشيخ  الصباحية  منطقة  ف��ي  اإلس��الم��ي 
البرامج  ب��إع��داد  ستقوم  اللجنة  أن  ال��وص��ي��ص 
الشرعية واألسابيع الثقافية في مختلف مساجد 
وكذلك  امل���ب���ارك،  رم��ض��ان  ش��ه��ر  خ���الل  املنطقة 
طباعة اإلصدارات اخلاصة بهذا الشهر الفضيل، 
وت��ع��ت��ب��ر م��ج��ل��ة »ب��ل��غ��وا ع��ن��ي ول���و آي����ة« م��ن أبرز 
شهرياً  بطباعتها  اللجنة  تقوم  التي  اإلص���دارات 
وتوزع على مستوى محافظة األحمدي، ومن أهم 
برعايتها  اللجنة  تقوم  التي  الرمضانية  األنشطة 
السنوية«.  الرمضانية  الكرمي  ال��ق��رآن  »مسابقة 
وأضاف أن مركز الدراسات اإلسالمية والتربوية 
سيقوم بتنظيم الدروس والبرامج الشرعية، حيث 
البرامج  أهم  من  العشرة«  »الفنون  برنامج  يعتبر 
من  يستضيف  التي  برعايتها،  املركز  يقوم  التي 
الكويت  داخ��ل  من  املشايخ  من  مجموعة  خاللها 
العلم من جميع  لطلبة  ال��دروس  وخارجها إللقاء 

فئات املجتمع. 

في  تغفل  ل��م  اإلدارة  أن  على  الوصيص  وش���دد 
دور  من  للمرأة  ملا  وذل��ك  النساء؛  جمهور  عملها 
كبير في حياة األسرة واملجتمع؛ لذلك فقد أنشأت 
اللجنة النسائية التي تقوم بدعوة النساء للتمسك 
الكتاب  وف���ق  الصحيحة  اإلس��الم��ي��ة  ب��ال��ع��ق��ي��دة 
وال��س��ن��ة، ووض��ع األس��س اإلس��الم��ي��ة الصحيحة 

لبناء األسرة املسلمة.
بتنظيم  األه��داف قامت   ومن أجل حتقيق هذه 
ال��ع��دي��د م��ن األن��ش��ط��ة، ح��ي��ث ق���ام م��رك��ز مفاز 
ال��ن��س��ائ��ي ال��ت��اب��ع ل����إدارة ب��ت��ق��دمي أن��ش��ط��ة عدة 
وبرامج تخص املرأة املسلمة منها: دروس وعظية 
أسبوعية ودروس علمية لطالبات العلم الشرعي، 
باإلضافة لتنظيم حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي 
وحلقة  ال��ع��ل��م،  لطالبات  »اخل��ت��م��ة«  حلقة  م��ث��ل: 
»العقد الثمني« لألمهات، وحلقة للفتيات. وزاد أن 
نادي »نور اجلنان الصيفي« قام بتقدمي البرامج 
واألنشطة للفتيات من سن »5 - 18« سنة خالل 
وتنظيم  ال���ق���رآن،  م��ث��ل: حتفيظ  ال��ص��ي��ف  ف��ت��رة 
الفقهية،  واإلح��ك��ام  النبوية،  السنة  في  ال��دروس 

واملهارات احلياتية، باإلضافة إلى تنظيم الرحالت 
يعمل  ال��ذي  للصغار  )مفاز(  ن��ادي  اما  الترفيهية، 
كنظام حضانة، فإنه يخدم أبناءنا من سن »2.5 - 
5« سنوات، ويقدم مجموعة من األنشطة والبرامج 
العربية  اللغة  تعليم  مثل:  أعمارهم  تناسب  التي 
واحلساب واملهارات احلياتية، باإلضافة إلى حفظ 

القرآن وتنظيم األنشطة الترفيهية. 
وأوضح الوصيص ان االدارة تعمل في شتى مجاالت 
خاصة  جلنة  فلدينا  وال��دع��وي،  اخل��ي��ري  العمل 
للزكاة والصدقات من أهم أهدافها إحياء فريضة 
الزكاة وتوزيع أموال الزكاة والصدقات والكفارات 
والنذور على فقراء املسلمني داخل الكويت، حيث 
وتتم  امل��س��اع��دة  طلبات  باستقبال  اللجنة  ت��ق��وم 
أننا  علما  حالة،  لكل  املساعدة  وإق���رار  دراستها 
نقوم بتقدمي املساعدات لكل مناطق الكويت، كما 
وتوزيع  العينية،  املساعدات  بتقدمي  اللجنة  تقوم 
برادات املاء خالل الصيف، وإقامة مشروع »إفطار 
الصائم« خالل شهر رمضان حيث مت تقدمي »15« 

ألف وجبة خالل شهر رمضان املاضي. 

الشرعية ، وتنظيم احملاضرات والندوات 
التي تعالج العديد من القضايا الشرعية.

أما بالنسبة للمشاريع التي يقوم بها الفرع 
ق��ام من خ��الل جلنة  الكويت فقد  خ��ارج 
من  العديد  بتنفيذ  ل��ه  التابعة  امل��ش��اري��ع 
واآلبار  املساجد  مثل  اإلنشائية  املشاريع 
وامل��زارع، كذلك فقد ساهمت اللجنة في 

مشروع )مكتبة طالب العلم(.

الوصيص: 15 ألف وجبة للصائمين خالل شهر رمضان

إحياء التراث تقيم ملتقى >آللئ رمضانية<

»تراث الفردوس« استضافت اليعقوب
للزكاة  ال��ف��ردوس  جلنة  استضافت 
وال����ص����دق����ات وال�����دع�����وة واإلرش�������اد 
ال��ت��اب��ع��ة جل��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال���ت���راث 
اإلس����الم����ي ال��ش��ي��خ م��ح��م��د حسن 
ي��ع��ق��وب ف���ي م��س��ج��د م��ح��م��د عباد 

العدواني مبنطقة الفردوس.
في  اللجنة  رئ��ي��س  املطيري  وأوض���ح 
تصريح صحافي بأن الشيخ اليعقوب 

ربانيا  »كن  بعنوان:  دورة  بطرح  قام 
ضمن  وه������ي  رم���ض���ان���ي���ا«  ت���ك���ن  وال 
اللجنة  بها  تقوم  التي  االس��ع��دادات 
الفضيل،  ال��ش��ه��ر  ه����ذا  الس��ت��ق��ب��ال 
بهدف تهيئة النفوس وتشويقها إلى 
الشهر املبارك، واحلث على استغالل 
وأكد  والطاعات،  بالعبادات  األوقات 
حرص اللجنة على استمرار برامجها 

على  املشتملة  واإلميانية  التوعوية 
التوجيه والوعظ واإلرشاد من خالل 
التي  واحملاضرات  وال��دورات  الندوات 
بأخالقيات  االرتقاء  إطار  في  تصب 
مسيرتها  خالل  من  وتطلعها  املسلم، 
الدعوية إلى استضافة كبار الدعاة 
بالوسطية  ميتازون  الذين  واملشايخ 

واالعتدال في الطرح.
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املبارك،  رمضان  شهر  بحلول  جميعا  أهنئكم  بداية 
وقيامه  على صيامه  يعينكم  أن  العظيم  الله  وأس��أل 
املغفرة  بشهر  ومرحباً  وسهاًل  فأهاًل  منكم،  وينقبله 
القرآن  فيه  أن��زل  شهر  النيران،  من  والعتق  والرحمة 
النفس  وضبط  الصبر  على  يعودنا  شهر  للناس،  هدى 
العفو  يعلمنا  شهر  والفنت،  املغريات  وجه  في  والوقوف 
والصفح اجلميل، شهر تصفد فيه الشياطني، شهر تفتح 
النيران، شهر فيه ليلة  فيه أبواب اجلنان وتغلق فيه أبواب 
خير من ألف شهر، شهر ينادي مناد يا باغي اخلير أقبل، 
ويا باغي الشر أقصر، وشهر في كل ليلة لله عز وجل فيه 

عنقاء من النار.
هذا  يبلغنا  أن  وجل  عز  لله  بالدعاء  رمضان  نستقبل شهر 
منا سبحانه  ويتقبله  إليه  يقربنا  إلى عمل  ويرشدنا  الشهر 

وتعالى.
نتحرى رؤية هالله }صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن ُغمَّ 

عليكم فأمتوا عدة شعبان{.
الشرعي  باحملظور  نقع  ال  حتى  الشرعية  األحكام  نتفقه 
الله  رضي   - والسلف  الكرمي  رسولنا  كما صام  ونصوم 
عنهم جميعا - »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«.

نحقق معاني التقوى بفعل ما ينبغي على الوجه الذي 
جل  الله  ومراقبة  واملنهيات  احمل��رم��ات  وت��رك  ينبغي 
جالله في أقوالنا وأفعالنا واالستعداد ليوم الرحيل.

وحضور  وق��ي��ام��ه  لصيامه  وال��ك��ب��ار  ال��ص��غ��ار  تهيئة 
وإحياء  ال��ص��ال��ح  بالعمل  وال��ت��زود  العلم  مجالس 
ل��ه احلسنة  آدم  اب��ن  »ك��ل عمل  السنن حل��دي��ث: 
بعشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف«، يقول عز 
وجل: }إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به{ ترك 
شهواته وطعامه وشرابه من أجلي، »للصائم 
عند  وفرحة  فطره،  عند  فرحة  فرحتان: 
لقاء ربه وخللوف فم الصائم أطيب عند 

الله من ريح املسك« أخرجه البخاري.
ب���إع���داد جدول  ال��ش��ه��ر  ن��س��ت��ق��ب��ل 
لالستفادة من وقته في الصباح 

واملساء من قراءة القرآن وصلة األرحام ولهج اللسان بالذكر 
امللهيات،  عن  واالبتعاد  اللسان  وآف��ات  اإلي��ذاء  عن  والكف 
فضاًل عن احملرمات حلديث: »من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«، واحلديث: 
»الصوم جنة )أي وقاية( فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث 
وال يغسل وال يجهل فإن سابه أحد فليقل إني صائم« رواه 

البخاري.
نستقبل هذا الشهر بالكرم والعطاء وإخراج حق الله في املال 
وإطعام الطعام، والسيما فيما نراه في الصومال وغيرها من 
الدول الفقيرة، قال الله جل جالله مادحاً عباده: }ويطعمون 
الطعام على حبة مسكينا ويتيما وأسيرا إمنا نطعمكم لوجه 

الله ال نريد منكم جزاء وال شكورا{.
وأيضا نسعى لعمل والئم إفطار داخل املسجد أو املشاركة 
واملساهمة في والئم اإلفطار: »من فطر صائما كان له مثل 

أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء«.
نستقبل الشهر بالعفو والصفح اجلميل عمن أساء إلينا، أال 
حتبون أن يغفر الله لكم، فمن أجل الله تبارك وتعالى أصلح 
ما بينك وبني الناس، والسيما ذوي القربى واجليران، ففي 
حتى  تؤمنوا  ولن  تؤمنوا  حتى  اجلنة  تدخلوا  »لن  احلديث: 

حتابوا«.
نستقبل الشهر بإحياء قيام الليل حتى نسمع القرآن كله غضا 
طريا ونبحث عمن يطبق سنة النبي] في إعطاء الصالة 
حقها، ففي احلديث: »من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر 

له ما تقدم من ذنبه«.
والندم على ما  الذنب  وإق��الع عن  الله  إلى  التوبة والرجوع 
ال��ع��ودة للمعاصي وإرج���اع احلقوق  ف��ات وال��ع��زم على ع��دم 
املسجد  في  اخلمس  الصلوات  على  واحملافظة  ألصحابها، 

مع تكبيرة اإلحرام.
عماًل  ليلة  أول  م��ن  النية  بتبيت  أوصيكم  وأخ��ي��راً 

الفجر  باحلديث: »من لم يجمع الصيام قبل 
فال صيام له« رواه أبو داود، وحلديث: 

»من لم يبت الصيام قبل الليل فال 
صيام له« صحيح النسائي.

د. بســـام الشـطـي


