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في مصر وتونس : المشروع 
اإلسالمي يتعرض لهجمة شرسة 

بعد دعوتها األنظمة إلقرار إصالحات جذرية

مسؤولية السعودية 
في احتواء عواصف 
العرب السياسية 

الشيخ طارق العيسى: 26 ألف 
طفل ماتوا جوعا في أفريقيا 
بسبب المجاعة التي عمت 

القرن األفريقي 

اقتحام دموي للمدن السورية وقوات األمن تمنع 
أول صالة جمعة في شهر رمضان المبارك!

خالل حفل استقبال جمعية إحياء 
التراث للمهنئني بشهر رمضان

 املجمـع الفقهـي اإلسالمـي
 برابطة العالم اإلسالمي

 يؤكد حترمي تصوير
األنبياء والصحابة

يتعرض لهجمة شرسة



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

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

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى

رئيس التحرير

د. بسام الشطي

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

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

الفرقـــان  644 -  8  رمضـــان 1432هــــ   
اإلثنـــن -2011/8/8م

في هذا العدد

سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا ت
ـا

وي
تـ

ـح
م

ال

مسؤولية السعودية في احتواء
عواصف العرب السياسية 

اقتحام دموي للمدن السورية وقوات األمن 
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12 > كلمات في العقيدة: يوم التغابن.
18 > رمضان شهر التقوى.

34 > األوقاف اإلسالمية ومستقبل األمة. 
41 > هدي الرسول ] في التعامل مع الشباب.

46 > همسة تصحيحية: رمضان في سورية.
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املراسالت

السالم عليكم
بينما يعيش املسلمون في هدوء نفسي وطمأنينة في رحاب شهر 
الكرمي  القرآن  وقــّراء  املصلن  بجموع  املساجد  ومتتلئ  الــقــرآن، 
بهذا  إذا  إليه،  الله ويدعونه ويتضرعون  آيات  الذين يتدبرون 
الصمت واخلشوع يتقطع ويحل محله صور قبيحة بشعة ملئات 
العشوائي  القصف  نتيجة  يسقطون  الذين  واجلــرحــى  القتلى 
النظام  يزرعهم  الذين  القناصة  ورصــاص  بالدبابات  والهجوم 
الــســوريــة لقتل  املـــدن  النصيري احلــاقــد فــي ســوريــا وميــأ بهم 
املتظاهرين وإسكات صمت احملتجن الذين يخرجون الستنكار 
شالالت الدم التي جتري ضد إخوانهم السورين ومئات الضحايا 

التي تسقط يوميا منذ 4 أشهر.
إن هذا النظام النصيري املجرم ال يراعي حرمة لشهر ر مضان 
وال حرمة للدم املسلم، وال ملواثيق حقوق اإلنسان التي يتشدق 
بها ليل نهار، فهو نظام قد قام على أشالء ودماء املسلمن الذين 
لبنان  من  انتهى  وبعدما  العذاب،  سوء  ويسومهم  عليهم  يحقد 
فيها  وأوقـــع  فيها  خير  كــل  ودّمـــر  عاما   30 مــن  أكثر  واستعمرها 
وجبروته  بطشه  بهم  ليكمل  شعبه  إلى  يتحول  به  إذا  الفتنة، 
مــعــتــقــدا أن الــشــعــب الـــســـوري ال 
أكاذيبه  عــلــيــه  تــنــطــلــي  يــــزال 
ولكن  ــفــقــة!!  املــل وشـــعـــاراتـــه 
استيقظ  فـــقـــد  هـــيـــهـــات 
ــــــنــــــاس مــــــن ســـبـــاتـــهـــم  ال
اخلوف  حاجز  وتخطوا 

من بطشه وجبروته.
علينا  قــــــص  لــــقــــد 
الــــــــقــــــــرآن الـــــكـــــرمي 

والهوان  الــذل  شعوبهم  ساموا  الذين  الطغاة  من  الكثير  قصص 
إلى أن انتقم الله تعالى منهم وجعلهم عبرة لغيرهم، يقول الله 
تعالى: }إن فرعون عال في األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
من  كــان  إنــه  نساءهم  ويستحيي  أبــنــاءهــم  يذبح  منهم  طائفة 
األرض  فــي  استضعفوا  الــذيــن  عــلــى  منــن  أن  ونــريــد  املــفــســديــن 
ونري  األرض  في  لهم  ومنكن  الوارثن  وجنعلهم  أئمة  وجنعلهم 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون{، ثم جاءت 
بغير  األرض  في  وجنوده  هو  }واستكبر  الطغيان:  ذلك  نتيجة 
احلق وظنوا أنهم إلينا ال ير جعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم 

في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملن{.
نحن على يقن بأن الله تعالى سيزيل هذا النظام املجرم الظالم 
العالم  بأن  يقن  على  ونحن  الله،  بــإذن  للمؤمنن  وميكن  قريبا 
سقطت  فقد  سكت،  ممــا  أكثر  املجرمن  أولــئــك  على  يسكت  لــن 
للجميع  وبــانــت  حقيقتهم  الــنــاس  واكتشف  املزيفة  شعاراتهم 
حقيقة ادعاءاتهم املزيفة التي لم تكن لتنطلي إال على املغفلن؛ 
العدوان  ضد  الشرقية  البوابة  حماة  أنهم  العالم  أوهــمــوا  فقد 
للكيان  يتصدى  الــذي  الوحيد  الــثــوري  البلد  وأنهم  الصهيوني 
الصهيوني، مع أن هذا النظام املجرم لم يطلق طلقة واحدة ضد 
وما  عاما،   30 مــدى  على  حلــدوده  احلامي  كــان  بل  الكيان،  ذلــك 
من مؤامرة دنيئة حدثت في البالد العربية إال وكان له دور في 

رعايتها وإشعالها.
الله  وال منلك إال أن نقول للشعب السوري املضطهد: اصبر فإن 

يحب الصابرين، وإن نصر الله قريب، وإن العاقبة للمتقن.
}وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنن إن ميسسكم 

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بن الناس{.
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< إذا طهرت احلائض قبل الفجر واغتسلت 
فما احلكم؟ 

> صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع 
أنها طهرت؛ ألن  تتيقن  امل��رأة  أن  املهم  الفجر، 
لم تطهر،  أنها طهرت وهي  النساء تظن  بعض 
ولهذا كانت النساء يأتني بالقطن لعائشة رضي 
الله عنها فيرينها إياه عالمة على الطهر ، فتقول 

لهن: »ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء«. 
فاملرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت؛ 
فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إال 
تراعي  أن  أيضاً  عليها  ولكن  الفجر،  طلوع  بعد 
الفجر  لتصلي صالة  باالغتسال  فتبادر  الصالة 
في وقتها ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد 
تؤخر  ولكنها  الشمس  طلوع  وقبل  الفجر  طلوع 

االغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد 
أن تغتسل غساًل أكمل وأنظف وأطهر ، وهذا خطأ 
ال في رمضان وال في غيره ؛ ألن الواجب عليها أن 
أن  لها  ثم  وقتها  في  الصالة  لتصلي  وتغتسل  تبادر 
تقتصر على الغسل الواجب ألداء الصالة ، وإذا أحبت 
أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فال حرج 

عليها . 
ومثل املرأة احلائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل 
وصومها  عليها  ح��رج  ال  فإنه  الفجر،  طلوع  بعد  إال 
صحيح ، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل 
منها إال بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه 
في ذلك ؛ ألنه ثبت عن النبي ] أنه كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ، 

والله أعلم.

< إذا ص��ل��ى اإلن���س���ان ف��ي رم��ض��ان م��ع م��ن ي��ص��ل��ي ثالثًا 
وعشرين ركعة واكتفى بإحدى عشرة ركعة ولم يتم مع 

اإلمام فهل فعله هذا موافق للسنة؟
> السنة اإلمتام مع اإلمام ولو صلى ثالثاً وعشرين؛ 
ألن الرسول ] قال: »من قام مع اإلمام حتى ينصرف 
كتب الله له قيام ليلة«، وفي اللفظ اآلخر: »بقية ليلته« 
ينصرف  حتى  اإلم��ام  مع  يقوم  أن  للمأموم  فاألفضل 
س���واء صلى إح���دى ع��ش��رة رك��ع��ة أو ث��الث ع��ش��رة أو 
ثالثاً وعشرين أو غير ذلك، هذا هو األفضل أن يتابع 
فعلها عمر  والعشرون  والثالث  ينصرف،  اإلمام حتى 
\ والصحابة فليس فيها نقص وليس فيها إخالل 

ب��ل ه��ي م��ن ال��س��ن- س��ن اخللفاء ال��راش��دي��ن- ودل 
عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ] 
الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم  أنه قال: »صالة 
الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى« متفق عليه؛ 
ألن النبي ] لم يحد فيه عدداً معيناً بل قال: »صالة 
الليل مثنى مثنى؛ احلديث. لكن إذا اقتصر اإلمام في 
التراويح على إحدى عشرة أو ثالث عشرة كان أفضل 
يسلم من كل ثنتني؛ ألن هذا هو الغالب من فعل النبي 
] وألن ذل��ك ه��و األرف���ق بالناس ف��ي رم��ض��ان وفي 
الليل  غيره، وم��ن زاد أو نقص فال ح��رج؛ ألن ص��الة 

موسع فيها، والله ولي التوفيق.

حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل 
طلوع الفجر

السنة إتمام صالة التراويح مع اإلمام

من فتاوى 
سماحة الشيخ 

عبدالعزيز بن 
عبداهلل بن باز 

رحمه اهلل

فتاوى 
الفرقان

)فقه  كتاب  ومنها  الفقهية  الكتب  بعض  ف��ي  ق��رأت   >
ال��س��ن��ة( مل��ؤل��ف��ه ال��ش��ي��خ س��ي��د س��اب��ق أن اإلب���ر املغذية 
وغيرها التي ال تدخل عن طريق اجلوف أو الفم ليست 
مفطرة، وأعلم أن هناك رأيًا لبعض الفقهاء يقضي بغير 

ذلك، فما الرأي املعروف لدى جمهور العلماء؟ 
تعمد  إذا  الصائم  تفطر  املغذية  اإلب��ر  أن  الصواب   <
استعمالها، أما اإلبر العادية فال تفطر الصائم، والله 

ولي التوفيق . 

اإلبر المغذية تفطر
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حكم إبرة التخدير وتنظيف السن أو 
حشوه أو خلعه عند الطبيب

< إذا حصل لإلنسان ألم في أسنانه ، وراجع 
الطبيب ، وعمل له تنظيفًا أو حشوًا أو خلع 
أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ 
سنه،  لتخدير  إب��رة  أعطاه  الطبيب  أن  ولو 

فهل لذلك أثر على الصيام؟ 

> ليس مل��ا ذك��ر ف��ي ال��س��ؤال أث��ر على صحة 
الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ 
م��ن اب��ت��الع ش��يء م��ن ال���دواء أو ال���دم، وهكذا 
أث��ر لها في صحة الصوم؛  امل��ذك��ورة ال  اإلب��رة 
لكونها ليست في معنى األكل والشرب. واألصل 

صحة الصوم وسالمته. 

له، فأسرعت  ي��ؤذن  والفجر  < قمت 
ل��ل��ث��الج��ة وش��رب��ت م���اء ق��ب��ل إكمال 
أم  صحيح  ه���ذا  ص��وم��ي  ه��ل  األذان، 

ال؟
> ال حرج في ذلك، إذا شرب اإلنسان ماء 
أو لبنا أو شاياً أو قهوة وهو يؤذن ال حرج 
في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط ويتقدم 

حتى ال يقع في الشك فهو أول��ى، إال إذا 
عرف أن املؤذن أذن للصبح وأن الصبح قد 
طلع فإنه ال يشرب، أما ما دام ال يدري على 

عادة املؤذنني يؤذنون على الساعات 
فال يضره ذل��ك، إذا شرب 

وهو يؤذن ال يضره 
ذلك. 

حكم من شرب وقت الفجر في رمضان

حكم من شرب قبل أذان 
المغرب ظنًا منه أنه قد أذن

إفطاره  أو  املسافر  صيام  حكم  م��ا   >
أت���اه  إذا  رم���ض���ان  م���ن  األول  ل��ل��ي��وم 

رمضان أثناء سفره؟
السفر،  في  ك��ان  إن  الفطر،  له  األفضل   <
األف��ض��ل ل��ه الفطر ف��ي رم��ض��ان، ه��ذا هو 
الشهر  أول  في  ي��وم،  أول  في  ل��ه،  األفضل 

ف��ي أول رم��ض��ان، أو ف��ي غ��ي��ره، ه��ذا هو 
َكاَن  }َوَم���ن  سبحانه:  الله  لقول  األف��ض��ل؛ 
أَُخَر{  أَيَّاٍم  ْن  ِمّ ةٌ  َفِعَدّ َسَفٍر  َعلَى  أَْو  َمِريًضا 
)البقرة: 185(، وألن الرسول ] وأصحابه 
كان يفطرون في السفر، ويصومون، ودلت 
 :[ لقوله  أفضل؛  الفطر  أن  على  السنة 

»ليس من البر الصوم في السفر«. 

< ما حكم الدم الذي يؤخذ من الوريد 
للتحاليل، وهل هناك كمية محددة ال 

يجور للصائم جتاوزها؟
> ال أعلم شيئاً محدداً، وليس هذا من جنس 
فيقتصر  النص  بها  ج��اء  احلجامة  احلجامة، 
عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر 
إن  بعضهم:  وق��ال  تفطر،  ال  إنها  العلم:  أه��ل 

الفطر بها منسوخ، واألظهر أن احلجامة تفطر 
وأنها غير منسوخة؛ لقوله ]: »أفطر احلاجم 
واحملجوم« لكن ال يقاس عليها التحليل، التحليل 
دونها، التحليل شيء يسير يؤخذ عند احلاجة 
الصائم،  يفطر  الله وال  إن ش��اء  به  ب��أس  فال 
وبالنسبة للكمية قلَّت أو كثرت في التحليل، ال 

شيء فيها؛ ألن الغالب عليها القلة. 

حكم إفطار المسافر لليوم األول من 
رمضان إذا أتاه رمضان أثناء سفره

حكم الدم الذي يسحب للتحليل من 
الصائم

< إن��س��ان ش��رب ف��ي رم��ض��ان ظ��ان��ًا أن 
ي���ؤذن،  ول���م  وق���ت األذان ق��د ح����ان، 

فماذا عليه في مثل هذه احلالة؟
> إذا عرف أنه شرب قبل الغروب يعيد، 
أما إذا كان يظن الغروب بسبب العالمات 
شرب  إذا  أم��ا  عليه،  ش��يء  ف��ال  الظاهرة 
يظن الغروب ثم بانت الشمس فإنه يقضي 
أهل  ج��م��ه��ور  ع��ن��د  الصحيح  ع��ل��ى  ال��ي��وم 
العلم، وهذا هو األحوط، وبعض أهل العلم 
ال يراه يقضي؛ ألنه معذور لم يتعمد، لكن 
األقرب واألظهر أنه يقضي، وهكذا لو أكل 
بعد الفجر يسحب أنه ليل، فبان أنه أكل 

في النهار يقضي، هذا هو األرجح.

الفرق بين صالة التراويح 
والقيام والتهجد

< م���ا ال���ف���رق ب���ن ص����الة ال���ت���راوي���ح 
والقيام والتهجد، أفتونا مأجورين؟

وتسمى  تهجداً  الليل تسمى  الصالة في   <
ق��ي��ام ال��ل��ي��ل، كما ق��ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }َوِم���َن 
ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك{، وقال سبحانه:  اللَّيِْل َفتََهَجّ
ُل ُقِم اللَّيَْل ِإال َقِلياًل{، وقال  ِمّ أَيَُّها امْلَُزّ }يَأ 
عباده  ع��ن  ال���ذاري���ات  س���ورة  ف��ي  سبحانه 
آتَاُهْم  َم��ا  ي��َن  }آِخ��ذِ املتقني: 
َذِلَك  َقبَْل  َكانُوا  ِإنَّ��ُه��ْم  َربُّ��ُه��ْم 
ِمَن  َقِلياًل  َك��انُ��وا  ُمْحِسِننَي 
ال��لَّ��يْ��ِل َم��ا يَ��ْه��َج��ُع��وَن{. أما 
عند  تطلق  فهي  ال��ت��راوي��ح 
ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ق��ي��ام الليل 
الليل  أول  رم���ض���ان  ف���ي 
التخفيف  م����راع����اة  م���ع 
وعدم اإلطالة، ويجوز أن 
تسمى تهجداً وأن تسمى 
لليل، وال مشاحة  قياماً 

في ذلك، والله املوفق.



8

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

الفرق���ان  644 - 8  رم

المحليات

اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  إل��ى  منه  رسالة  في 
متنى سمو األمير للجمعية حتقيق أهدافها املنشودة 
ف��ي إعانة  خل��دم��ة اإلس���ام واملسلمني  واإلس��ه��ام 
أهل اخلير ملستحقيها  تبرعات  وإيصال  احملتاجني 
وجاء في رسالة سموه:   األخ الفاضل طارق سامي 

العيسى - رئيس جمعية إحياء التراث اإلسامي
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أهديتموها  ال��ت��ي  ال��ن��س��خ��ة  ب��ال��ت��ق��دي��ر  ت��ل��ق��ي��ن��ا 
من  لنا  اجلمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  وإخوانكم 
التقرير اإلداري للجمعية لعام 1431ه� - 2010م، 
واملتضمن استعراضاً ألنشطة اجلمعية وإجنازاتها، 

باإلضافة إلى بعض إصدارات اجلمعية.

هذا  على  التقدير  خ��ال��ص  ع��ن  لكم  ن��ع��رب  وإذ 
مجلس  أعضاء  وإلخوانكم  لكم  لنتمنى  اإله��داء، 
التوفيق  ك���ل  ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ني  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة 
للجمعية  املنشودة  األه���داف  لتحقيق  وال��س��داد، 
إعانة احملتاجني  في  واإلس��ه��ام  اإلس��ام  خلدمة 

وإيصال تبرعات أهل اخلير ملستحقيها.
ملا  يأيدي اجلميع  يأخذ  أن  تعالى  املولى  سائلني 
فيه عز ورفعة ديننا اإلسامي احلنيف، وأن يدمي 

عليكم جميعا موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير

صباح األحمد اجلابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو األمير يتمنى للجمعية تحقيق 
أهدافها المنشودة

لجنة زكاة الفردوس تسير رحلة لـ )250(      معتمرًا تحت مشروع )عمرة الخير للغير(
ص���رح أم���ن ص���ن���دوق جل��ن��ة زك���اة 
جلمعية  ال���ت���اب���ع���ة  ال������ف������ردوس 
إح���ي���اء ال���ت���راث اإلس���الم���ي فهد 
انطالقا  بقوله:  املطيري  سعود 
���َجّ  َ ������واحْ الحْ ّ ُ م��ن ق��ول��ه تعالى: }َوَأتمِ
{ )ال��ب��ق��رة: 196(،  ��ّل��همِ لمِ ���َرَة  ���ُع���محْ َوالحْ
إلى  »العمرة   :[ املصطفى  وقول 

ابن  رواه  ملا بينهما«  العمرة كفارة 
ماجه، تقوم جلنة زكاة الفردوس 
س���ن���وي���ًا ب����إرس����ال رح������الت ع���دة 
عمرة  م��ش��روع  خ��الل  م��ن  للعمرة 
اللجنة  تقوم  حيث  للغير؛  اخلير 
العاجزين  عن  ينوب  من  بإرسال 
عن أداء هذه الشعيرة من املرضى 

الله جل  ت��وف��اه  وك��ب��ار السن وم��ن 
الله الرام ألداء  إلى بيت  وعال، 
نسك العمرة، وكذلك تقوم بعمل 
عمرة الصدقة للمحتاجن الذين 
البيت  ل��زي��ارة  ال��ث��م��ن  ال مي��ل��ك��ون 
واملساكن،  ال��ف��ق��راء  م��ن  ال����رام 
بإرسال  س��ن��وي��ًا  ال��ل��ج��ن��ة  وت���ق���وم 

وفي أول  شهر رمضان املبارك قامت جمعية التوفيق اخليرية بتوزيع 
)جيبرتي  مخيم  في  يقيمون  الذين  املتضررين  على  غذائية  م��واد 
مبدينة  كسمايو(  التي تقع على بعد  500 كيلو متر جنوب مقديشو 
عاصمة الصومال، والتي مت إرسالها من قبل جلنة القارة األفريقية 

التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسامي  في الكويت.
الغذائية  امل��واد  عليهما  وزع��ت اجلمعية  التي  األس��ر  كان عدد  وقد 
1650 أسرة  بلغ متوسط عدد أفرادها 6-7 أشخاص  تقريبا في كل 
أسرة، وقد حصلت كل أسرة على األصناف الغدائية التالية: السكر، 
والدقيق، واألرز، والزيت، والتمر، واحلليب املجفف، وهذه تكفي مدة 

شهر رمضان املبارك، وتخفف عنهم ما يواجهونه من مجاعة.
واجلدير بالذكر أن جلنة القارة األفريقية تقدم املساعدات العينية 
للمتضررين من اجلفاف في الصومال منذ بداية األزمة وعن طريق 

العديد من اجلمعيات اخليرية املوجودة في الصومال.

لجنة القارة األفريقية توصل إغاثة عاجلة للمتضررين من الجفاف في الصومال
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خيري  مشروع  في  العمل  انطلق 
ك��وي��ت��ي ك��ب��ي��ر ع���ب���ارة ع���ن مركز 
جمهورية  ف���ي  ي���ق���ام  إس���ام���ي 
باكستان اإلسامية، وحتديداً في 

منطقة بلوشستان باكستان.
أعلن هذا فهد املويزري – رئيس 
بناء  إدارة  لفرع  اإلداري���ة  الهيئة 
املساجد واملشاريع اإلسامية في 
الصباح  املبارك  عبدالله  ضاحية 
التراث  إح���ي���اء  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��اب��ع 
اإلسامي – في تصريح صحافي 
ح��ض��رة صاحب  بتهنئة  ب���دأه  ل��ه 

ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد وول���ي عهده 
مبناسبة  ال��ك��رمي  الكويتي  والشعب  األم��ني 
قدوم شهر رمضان املبارك، أعاده الله على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات.
وذكر أن فرع إدارة بناء املساجد في منطقة 
التراث  ل�»إحياء  تابع  وهو  املبارك  عبدالله 
بعمل  ويقوم  األنشطة،  متعدد  اإلس��ام��ي« 
وحفر  املساجد  بناء  من  اخليرية  املشاريع 
األيتام  وكفالة  املختلفة  والوقفيات  اآلب���ار 
املقر  في  املساجد  بناء  إدارة  مع  بالتعاون 

الرئيس واللجان القارية وغيرها.
وحول أهم األنشطة التي ستقام خال شهر 
رمضان املبارك أشار إلى أن هناك مشروعا 
ي��ش��رف ع��ل��ي��ه ال���ف���رع، وه���و إق��ام��ة )مركز 
باكستان،  بلوشستان  في  متكامل  إسامي( 
ومدرسة  ارتوازية  وبئر  مسجد  من  ويتكون 
إسامية تتكون من )32( فصا ودور أيتام، 

وسوف يكون هناك وقف للمشروع، وسيتم 
الهندية  ال��ق��ارة  جلنة  م��ع  بالتعاون  تنفيذه 

التابعة للجمعية.
التبرع  ع��ل��ى  امل��ت��ب��رع��ني  امل����وي����زري  وح����ث 
واملساهمة في هذا املشروع القيم، موضحاً 

أن قيمة السهم الواحد )50( دينارا.
الفرع كذلك سينظم  أن  امل��وي��زري  وأوض��ح 
)املسابقة  امل���ب���ارك  رم��ض��ان  ش��ه��ر  خ���ال 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ك��ب��رى(، ال��ت��ي حت��ت��وي على 
جوائز قيمة منها: تذاكر سفر للعمرة، ومبالغ 
كهربائية  وأجهزة  هواتف،  وأجهزة  نقدية، 
على  املسابقة  ه��ذه  ستقام  حيث  وغيرها، 
نفقة أحد احملسنني، كما سيقام إن شاء الله 
حفل لتكرمي الفائزين في املسابقة بعد شهر 
رمضان املبارك حتت رعاية الشيخ مبارك 

عبدالله املبارك الصباح.
وعن املشروع املوسمي الذي تقيمه اللجان 

إدارة بناء المساجد فرع عبداهلل المبارك يبدأ بإنشاء 
مركز إسالمي في بلوشستان باكستان

لجنة زكاة الفردوس تسير رحلة لـ )250(      معتمرًا تحت مشروع )عمرة الخير للغير(
معتمرًا   )250( ع����ن  ي���زي���د  م����ا 
املشروع  ه���ذا  وي��ش��م��ل  وم��ع��ت��م��رة، 
والفيزا  واملواصالت  السكن  توفير 
واملأكل واملشرب ومالبس اإلحرام، 
وسجادة صالة وماء زمزم وكتيبات 
النسك واألشرطة  التعريف بهذا 
اإلسالمية وغيرها من األمور التي 

يحتاجها املعتمر. كما يتم توفير 
إلى  الرحلة  طوال  الديني  املرشد 

الديار املقدسة. 
ووجه املطيري دعوة إلى أصحاب 
ال��ب��ي��ض ف���ي ه���ذا البلد  األي�����ادي 
القليل ملن  أن يقدموا  إلى  املعطاء 
ال��ك��ث��ي��ر ع��ب��ر التبرع  ل��ه��م  ق��دم��وا 

ال��ص��دق��ة في  أو  ب��ع��م��رة اإلن���اب���ة 
أق��ل ما  امل��ب��ارك، فهذا  ه��ذا الشهر 
يقدم إلى آبائنا وأمهاتنا؛ قال ]: 
»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 
علم  أو  جارية،  صدقة  ث��الث:  من 
يدعو  ص��ال��ح  ول���د  أو  ب���ه،  ينتفع 

له«.

ع���ادة ف��ي شهر رم��ض��ان م��ن كل 
عام قال املويزري: إن الفرع يقيم 
م��ش��روع )والئ���م إف��ط��ار الصائم( 
مساجد  ف����ي  ال���ك���وي���ت  داخ������ل 
م��ن��ط��ق��ة ع��ب��دال��ل��ه امل���ب���ارك وما 
يشارك  وكذلك  حت��دي��داً،  حولها 
في مشروع إفطار الصائم خارج 

الكويت.
بتوزيع  الفرع سيقوم  أن  وأضاف 
ي��ح��ت��وي على  ظ���رف  أل���ف   )15(
وكذلك  ال��رم��ض��ان��ي��ة،  امل��س��اب��ق��ة 
ك��ت��ي��ب��ات وأش���رط���ة م��ف��ي��دة على 

أهالي محافظة الفروانية.
أقيمت خال هذا  التي  األعمال  أب��رز  وعن 
ال��ص��ي��ف ق���ال امل���وي���زري: إن���ه ق��د مت إقامة 
الدورة الرابعة ملركز اجليل الصالح )شبيبة 
املنطقة(، وكذلك تسيير رحلة للعمرة وحفظ 
كتاب الله عز وجل في املدينة املنورة للطلبة 
ترفيهية  ورح����ات  املنطقة  ف��ي  املتميزين 

أخرى.
أقام  النسائي  ال���درر  مركز  أن  إل��ى  ولفت 
دورته الرابعة في مقر الفرع، ووزع اجلوائز 
إقامة  ع��ن  فضا  املتفوقات،  البنات  على 
ال����دروس وامل��واع��ظ وت��رب��ي��ة ال��ن��شء تربية 

إسامية صاحلة.
التبرع  على  اخلير  أهل  املويزري  وقد حث 
الزكاة والصدقات وإفطار الصائم  وإخراج 
وع��م��ل امل��ش��اري��ع اخل��ي��ري��ة امل��ت��ن��وع��ة، حيث 
يتضاعف األجر في شهر اخلير والبركات.
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

ِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا{ باب في قوله تعالى: }َأَفَرَأْيَت اَلّ
ْب��ِن َواِئ���ٍل َدْي��ٌن َفَأَتْيُتُه  ِل��ي َعَلى اْل��َع��اِص  ��اٍب َق��اَل: َك��اَن  ٍ َع��ْن َخ��َبّ  .2150
َلُه:  َفُقْلُت  َقاَل  ٍد؟!  َحَمّ ِبُ َتْكُفَر  ى  َحَتّ َأْقِضَيَك  َلْن  ِلي:  َفَقاَل  َأَتَقاَضاُه، 
ي َلَْبُعوٌث ِمْن َبْعِد  وَت، ُثَمّ ُتْبَعَث. َقاَل: َوِإِنّ ى َتُ ٍد َحَتّ َحَمّ ي َلْن َأْكُفَر ِبُ ِإِنّ
اْلَْوِت؟! َفَسْوَف َأْقِضيَك ِإَذا َرَجْعُت ِإَلى َماٍل َوَوَلٍد؟! َقاَل َوِكيٌع:َكَذا َقاَل 
َوَقاَل  ِبآَياِتَنا  َكَفَر  ��ِذي  اَلّ اْلَي��ُة }َأَف��َرَأْي��َت  َه��ِذِه  َفَنَزَلْت  َق��اَل  ْع��َم��ُش.  اْلَ

وَتَنَّ َمااًل َوَوَلًدا{ ِإَلى َقْوِلهِ: }َوَيْأِتيَنا َفْرًدا{. َلُ
الشرح: باب في قوله تعالى: }أََفَرأَيَْت الَِّذي َكَفَر ِبآيَاِتنَا{ )مرمي: 77( وهذا 
احلديث هو الثاني في سورة مرمي، واحلديث قد أخرجه اإلمام مسلم في كتاب 
صفة القيامة واجلنة والنار، واحلديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحة، 

فهو إًذا حديث متفق عليه.
وهو حديث خّباب بن األرت [ وهو التميمي أبو عبدالله، من السابقني إلى 
اإلسالم، وقد عّذب في الله تعالى، وشهد بدراً، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة 

سبع وثالثني، روى له الستة. 

العاص بن وائ��ل دي��ٌن« وج��اء في رواية  ك��ان لي على   « يقول خباب بن األرت: 
البخاري: أن خباب كان َقيناً، أي ح��ّداداً، فصنع للعاص بن وائل سيفا أو نحو 
ذلك، فجاء إلى العاص بن وائل، وهو من كبار صناديد قريش، وهو والد عبدالله 

بن عمرو بن العاص، وكان من الوجهاء عندهم كما قلنا.
قوله: » فأتيته أتقاضاه«  أي: يطلب منه ثمن ما صنع له؛ ألنه كان حدادا.

قوله: »فقال لن أقضيك حتى تكفر مبحمد ]« وهذا من كفره وعناده وشركه 
آمن  قد  عنه  الله  أن خبابا رضي  علم  ألنه  للرسول ]؛  وبغضه  تعالى،  بالله 

مبحمد ]، لكن هو من ضعفة الناس في مكة؛ ألنه ليس قرشيا بل من متيم.
قوله: »فقلت له إني لن أكفر مبحمد حتى متوت ثم تبعث« وهذا قاله على وجه 
االستحالة، وعلى وجه االستبعاد، ومعنى ذلك: أني لن أكفر مبحمد ] أبدا؟! 

واإلنكار  قاله على وجه االستهزاء  امل��وت؟«  بعد  وإن��ي ملبعوث من  »ق��ال:  قوله: 
والتكذيب، وهذا ما كان عليه أهل اجلاهلية في مكة وغيرها، بل يكذب بالبعث 
والقيامة  امل��وت،  بعد  البعث  ينكرون  كانوا  جميعا  فإنهم  الكافرة،  األمم  سائر 
الكثيرة،  واحلشر واحلساب، والله سبحانه وتعالى قد أقام احلجج والبراهني 
إحيائه  على  الدالة  العظيمة،  اآلي��ات  وفيها  كتبه،  وف��ي  رسله  على  أن��زل  فيما 

للموتى، وبعث األجساد بعد فنائها.
 فمن ذلك في القرآن الكرمي: أن الله تعالى ضرب املثل كثيرا على إحياء املوتى، 
بإحياء األرض بعد موتها بالنبات، فاألرض تكون ميتة يابسة ال حياة فيها، فإذا 
أنزل الله سبحانه وتعالى عليها املاء واملطر اهتزت وربت، وانبتت من كل زوج 

بهيج. 
ومن ذلك أيضا: أن الله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثاال كثيرة في حوادث 
الناس، مثل قصة نبي الله عزير عليه السالم، الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، 
ناداها  ثم  األربعة،  للطيور  السالم  عليه  إبراهيم  الله  نبي  تقطيع  ومثل: قصة 
فقامت حية متشي على األرض، ومثل قصة القرية من بني إسرائيل: }الذين 
خرجوا من ديارهم وهو ألوٌف حذر املوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم{. ومثل 
الذي ُقتل ثم ُضرب بعضو من أعضاء البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل فأحياه 

الله، وأخبر بقاتله في القصة املشهورة.
ومثل أصحاب الكهف الذين ناموا ثالثمائة سنة وتسعا ثم أحياهم الله وقاموا 
ورآهم الناس ثم رجعوا فماتوا، وغيرها من القصص واحلجج والبراهني التي 

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري)29()3(

دعاوى المشركين الباطلة
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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تبني قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء املوتى.
إذا رجعت  أقضيك  امل��وت فسوف  بعد؟!  ملبعوث من  وإن��ي  »ق��ال  قوله: 
إلى مال وولد« وفي رواية أنه قال: »فإني إذا بُعثت، فسيكون لي مال 
وولد فأقضيك«، وهذا من استهزائه بالبعث والنشور، وكفره بآيات الله، 
واستهزائه بالصحابي صاحب احلق عليه، قال وكيع كذا قال األعمش، 
قال: فنزلت هذه اآلية: }أََف��َرأَيْ��َت الَّ��ِذي َكَفَر ِبآيَاِتنَا َوَق��اَل أَلُوتَ��نَيَّ َماالً 
يَُقوُل  َما  َسنَْكتُُب  َكاَلّ  َعْهداً  ْحَمِن  الَرّ ِعنَد  اتََّخَذ  أَِم  الَْغيَْب  لََع  أََطّ َوَولَ��داً 
َوَنُُدّ لَُه ِمَن الَْعَذاِب َمّداً َونَِرثُُه َما يَُقوُل َويَْأِتينَا َفْرداً{ )مرمي: 77( وهذه 

اآليات تدل على أنها نزلت في هذا الكافر، وفي أمثاله من املجرمني.
يقول سبحانه وتعالى فيها: }أََف��َرأَيْ��َت{: أفال نخبرك عن هذا الكافر 
الذي كفر بآياتنا ببراهيننا وحججنا، وما أنزلنا على نبينا محمد ] من 
اآليات املسموعة العظيمة. }وقال ألوتينا ماال وولدا{ أي: مع كفره بالله 
وادعاء،  وول��دا؟؟! قال ذلك تخرصا  الله ماال  وشركه، قال: سيعطيني 
وكذباً على الله عز وجل وافتراء، ولذلك رّد الله سبحانه وتعالى قوله 
ْحَمِن َعْهداً{ أي: هل قال ما قال  لََع الَْغيَْب أَِم اتََّخَذ ِعنَد الَرّ فقال: }أََطّ
عن علم بالغيب؟ وأنى له علم الغيب وهو كافر بالله سبحانه وتعالى؟! 
هل اطلع الغيب وعلم أنه سيكون من أهل اجلنة؟ وسيكون له مال وولد؟! 
واجلواب: ال؛ ألن الله سبحانه وتعالى ال يطلع اخللق على غيبه كما قال 
ُسوٍل...{  }َعاِلُم الَْغيِْب َفاَل يُْظِهُر َعلَى َغيِْبِه أََحداً ِإاَلّ َمِن اْرتََضى ِمن َرّ
)اجلن 26: 27(، وهذا الرجل كافر بالله سبحانه وتعالى إذاً هو لم يطلع 

على الغيب، هو كاذب ومفترٍى.
عهٌد  الله  من  له  كان  هل  أي:  َعْهداً{  ْحَمِن  الَرّ ِعنَد  اتََّخَذ  }أَِم  قوله: 
وميثاق أن يدخله الله اجلنة؟ واجلواب: أن هذا أيضا لم يحصل! فليس 
اجلنة؛  بدخول  وتعالى  سبحانه  الله  عند  ميثاق  وال  عهد  الكافر  لهذا 
وذلك ألنه أوال: لم يسلم ولم يعمل صاحلا،  ومن لم يؤمن بالله عز وجل، 

فليس له عند الله عهد بدخول اجلنة والنجاة من النار.
واآلية تدل على أمٍر مهم وعظيم، وهو أن من آمن بالله عز وجل وعمل 
صاحلا، فله عند الله عهد أن يدخله اجلنة، كما جاء في حديث معاذ 
[ مرفوعا: » أن حق الله على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، 
أما هذا  ذل��ك«.  إذا هم فعلوا  الله أن يدخلهم اجلنة  العباد على  وحق 
الكافر وأمثاله فليس لهم عند الله عهد، وال وعد بالنجاة، وال بدخول 
اجلنة، بل هو متقول كاذب، يقول قوالً ال علم له به، وال وعد من الله 
اتََّخَذ ِعنَد  أَِم  لََع الَْغيَْب  بكتاب، ولهذا أنكر الله تعالى قوله فقال: }أََطّ

ْحَمِن َعْهداً{. الَرّ
{، وكلمة »كال« تنفي ما قبلها، وتثبت ما بعدها، وهي كلمة  قوله: }َكاَلّ
ردع وزجر، وحرف » كال » باالستقراء لم يرد إال في السور املكية، فهو 
من عالمات السور املكية؛ فكل سورة ذكر فيها حرف »كال«، فهو دليل 

على أنها سورة مكية. 
اللفظ، واملخاطبة  ف��ي  ال��ق��وة واجل��زال��ة  م��ن  ن��وع  املكية فيها   واآلي���ات 
الكافرين  فقلوب  ميتة،  القلوب  ألن  بشدة؛  القلوب  وحتريك  للعقول، 
ولهذا  لينة خاشعة؛  قلوب  فهي  املؤمنني  قلوب  قاسية، بخالف  جامدة 
فيه  يبتدأ  وإمي��ان، خطاب  ول��ني  سكينة  املدينة خطاب  في  فاخلطاب 

سبحانه  لله  استجابوا  قد  الناس  ألن  آم��ن��وا{؛  الذين  }يأيها  بقوله: 
وكفرة،  عتاة  أناس  إلى  موجهة  فهي  املكية  السور  أما  وآمنوا،  وتعالى 
وإلى جاحدين معاندين؛ ولذلك اآليات في السور املكية تكون كالقوارع 

على القلوب، توقظ هذه األفئدة الغافلة من سباتها العميق. 
الَْعَذاِب  ِم��َن  لَ��ُه  ���ُدّ  َوَنُ يَُقوُل  َما  َسنَْكتُُب  الله عز وج��ل: }َك��اَلّ  قال  ثم 
َمّداً{ )مرمي: 79(، أي: هذا القول الذي قاله وافتراه على الله سبحانه 
وتعالى، وجترأ فيه على الله وعلى رسوله عليه الصالة والسالم بأنه 
فهذا سنكتبه  تكفر مبحمد ]؟  أعطيك حقك حتى  قال خلباب: ال 
في  يقول  م��ا  ك��ل  املالئكة  م��ن  والكتبة  احلفظة  عليه  وحتصي  عليه، 

صحيفته.
}َوَنُُدّ لَُه ِمَن الَْعَذاِب َمّداً{ هذا في اآلخرة، ميد له فيه العذاب مدا؛ 
ألن العذاب يوم القيامة عذاب ممدود مستمر، ال أمد له ينتهي عنده، 
ُف َعنُْهُم الَْعَذاُب َوالَ ُهْم  بل هو دائم  باق، كما قال سبحانه: }فاَل يَُخَفّ
يُنَصُروَن{ )البقرة: 86( وقال }اَلِبِثنَي ِفيَها أَْحَقاباً{ )النبأ: 23(، أي: 
كلما انتهت تلتها حقبة أخرى، فهو عذاب ممدود ال نهاية له، والعياذ 
ُجلُوُدُهْم  نَِضَجْت  }ُكلََّما  فيه:  سبحانه  وق��ال  شديد،  وع��ذاب  بالله، 

لْنَاُهْم ُجلُوداً َغيَْرَها ِلَيُذوُقواْ الَْعَذاَب{ )النساء: 56(. بََدّ
َف��ْرداً{ )م��رمي: 80( أي: نحن الذين  َويَْأِتينَا  يَُقوُل  َما  وقوله: }َونَ��ِرثُ��ُه 
سنرث ماله وولده، فهو قد قال: إذا بعثت سيكون لي مال وولد، فائتني 
وأعطيك حقك؟! فقال الله تعالى له: نحن الذين سنرث ما يقول؛ ألن 
الله سبحانه وتعالى الوارث لعباده، الذي يرث خلقه أجمعني، كما قال: 
}ِإنَّا نَْحُن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعلَيَْها َوِإلَيْنَا يُْرَجُعوَن{ )مرمي: 40(، فكل 

ميت وهالك وارثه الله سبحانه وتعالى.
}ويأتينا يوم القيامة فردا{ أي: ال مال وال أهل وال عشيرة، وال خدم 
وال حشم، بل يأتينا فردا ليس معه أحد، فهذا الكافر اجلاحد الذي 
يطمع أن يكون له مال وولد يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى إنه 
سيأتي يوم القيامة فردا واحدا ليس معه أحد؛ فال ينصره أحد، وال 

يشفع له أحد.
وه���ذا  ال��ق��ول ال��ذي ق��ال ال��ع��اص ب��ن وائ��ل ي��دل على جهل املشركني، 
شيء  على  أن��ه  يظن  وبعضهم  وبالدتهم،  وغبائهم  عقولهم،  وسفاهة 
وتعالى أعطاهم ما  الله سبحانه  والعقل في احلياة؟!! وأن  الفهم  من 
لعلمهم  أو  لهم،  وج��اه، حلبه  واسعة  ودنيا  وبنني  أم��وال  من  أعطاهم 
وحنكتهم وإدارتهم! ويظنون أن هذا دليل على أنهم على خير، وأنهم ال 
ميكن أن يتحولوا عن هذا اخلير الواسع إلى الشر الذي يتوعدهم به 

رسول الله ]؟!
وتعالى  منه سبحانه  استدراج  إنا هو  الله  أعطاهم  ما  أن  واحلقيقة 
زيادة  في  سببا  وتكون  موتهم،  بعد  ستسلب  كلها  األشياء  وه��ذه  لهم، 
قال سبحانه:  كما  ع��راة،  حفاة  ف��رادى  الله  إلى  وسيرجعون  عذابهم، 
لْنَاُكْم َوَراء  ا َخَوّ ٍة َوتََرْكتُم َمّ َل َمَرّ }َولََقْد ِجئْتُُمونَا ُفَراَدى َكَما َخلَْقنَاُكْم أََوّ
ُظُهوِرُكْم َوَما نََرى َمَعُكْم ُشَفَعاءُكُم الَِّذيَن َزَعْمتُْم أَنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَكاءُ لََقد 

ا ُكنتُْم تَْزُعُموَن{ )األنعام: 94(.     َع بَيْنَُكْم َوَضَلّ َعنُكم َمّ تََّقَطّ
نسأل الله تعالى العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلنا ومالنا.
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- أليس »الغنب«.. الشعور بالنقص والظلم؟!
- بلى.. »التغابن« تفاعل من »الغنب«.. الذي هو أخذ 
الشيء دون قيمته فيغنب املؤمنون الكافرين.. وذلك 
أن لكل كافر منزال في اجلنة لو كان آمن.. فيعطيه 
الله للمؤمن زيادة في حسرة الكافر وعذابه.. وأصل 

»الغنب« في البيع والشراء.
- وكيف يكون غنب املؤمن؟!

اإلحسان  في  بتقصيره  يكون  مؤمن  كل  غنب   -
وتضييعه األيام.. وذلك أنه خسر شيئا عظيما كان 
في متناوله.. فقد جاء في البخاري.. عن أبي هريرة 
قال: قال النبي ]: »ال يدخل أحد اجلنة إال أري 
يدخل  وال  شكرا،  ليزداد  أساء  لو  النار  من  مقعده 
النار أحد إال أري مقعده من اجلنة - لو أحسن - 
ليكون عليه حسرة« وفي احلديث اآلخر: »ما منكم 
من أحد إال له منزالن: منزل في اجلنة ومنزل في 
النار.. فإذا مات فدخل النار ورث أهل اجلنة منزله 
فذلك قوله تعالى: }أولئك هم الوارثون{ )املؤمنون: 
10( صححه األلباني. وفي رواية »كل أهل النار يرى 
فيكون  الله هداني،  أن  فيقول:لو  اجلنة  من  مقعده 
عليهم حسرة، وكل أهل اجلنة يرى مقعده من النار 
ثم  شكرا،  له  فيكون  هداني،  الله  أن  لوال  فيقول: 
تال رسول الله ] }أن تقول نفس يا حسرتا على 
السلسلة   )56 )الزمر:  الله{  جنب  في  فرطت  ما 

الصحيحة.
كنت وصاحبي آيبني بعد صالة الفجر من املسجد 
اثنني من شهر شعبان، وكان إمام  احلرام آخر يوم 
}يوم  بلغ:  فلما  التغابن..  سورة  قرأ  قد  احلرم 

يجمعكم ليوم اجلمع ذلك يوم التغابن{.. ما استطاع 
أن يتجاوزها غلبه البكاء.

تابعت حديثي:
- وهذا من أنواع العذاب.. سمه إن شئت: »العذاب 

النفسي«.
نظر إليَّ مستغربا:
- عذاب نفسي؟!

عندما  مثال  شديد..  عذاب  أيضا  وهو  نعم..   -
يخبر الله عز وجل عن أهل النار: }وقال الذين في 
النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من 
العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا 
بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال في ضالل{ 
)غافر: 49-50(.. وكذلك قول الله تعالى: }ونادى 
أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من 
املاء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على 
الكافرين{ )األعراف: 50( وقوله عز وجل:  }وهم 
غير  صاحلا  نعمل  أخرجنا  ربنا  فيها  يصطرخون 
الذي كنا نعمل.. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
من نصير{  للظاملني  فما  فذوقوا  النذير..  وجاءكم 
)فاطر: 37(، }ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال 
إلكم ماكثون.. لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق 
كارهون{ )الزخرف: 77 و78(.. وقالوا: رمبا أشد 
آيات )العذاب النفسي( على الكافرين قوله عز وجل: 

}فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا{ )النبأ: 30(.
بلغنا مقر إقامتنا.. اختلفنا.. هل نأخذ قسطا من 
الراحة أم نتناول طعام اإلفطار.. لم نتفق.. فذهب 

كل منا ليفعل ما يناسبه.

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(

)�( كاتب كويتي
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األع��م��ال ف��ق��ال: »ال��ص��الة« ث��م ك��رره��ا ثالث 
الصلوات  على  محافظتك  أن  كما  م���رات، 
 :[ لقوله  ل��ذن��وب��ك؛  تكفير  فيها  اخل��م��س 

»الصلوات املكتوبات كفارات ملا بينهن«.
أمتسك  ك��ي  تنصحينني  مب���اذا  إًذا  امل����رأة: 
أو  ك��س��ل  ال���ص���ل���وات دون  وأح����اف����ظ ع��ل��ى 

تفويت؟
الداعية: أوال تذكري أن املداومة على ترك 
الصالة قد تؤدي إلى الكفر؛ لقوله ] : »ال 
تتركي الصالة متعمدا؛ فإن من ترك الصالة 
متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله«، ثم 
ادعي الله عز وجل أن يعينك على الطاعات، 
آخر  أي عمل  من  أهم  أن صالتك  واعلمي 
وهي التي سوف تنجيك من عذاب النار بإذن 

الله ورحمته.
املرأة: جزاك الله خيرا على هذه النصائح، 

ووفقك الله لهداية غيري.
ال���داع���ي���ة: ج����زاك ال��ل��ه خ��ي��را ع��ل��ى حسن 

استماعك، وتقبلك النصيحة.
إن هذا احلوار يبني أن على الداعية استخدام 
أسلوبي الترغيب والترهيب، والصبر على من 
يحاوره، واألهم من ذلك كله أن يعلم أن الهداية 
من الله عز وجل وما عليه إال بذل األسباب، 
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

مني.
لو كنت على موعد مهم مع مدير  الداعية: 
ستخلفني  كنت  فهل  ملك،  أو  مهم  رج��ل  أو 

هذا املوعد؟
املرأة: ال.

ك��ي��ف تخلفني م��وع��دك م��ع ملك  ال��داع��ي��ة: 
امللوك جل في عاله؟!

برنامجا  تنتظرين  كنت  إذا  وه��ل  ال��داع��ي��ة: 
معينا في التلفاز، فهل كنت ستفوتينه؟

املرأة: ال.
الداعية: فكيف تفوتني أهم فرض من فرائض 

الدين وركنا أساسيا من أركان اإلسالم.
الداعية: ملاذا تبخلني على ربك بخمس دقائق 
تقابلينه فيها؟! كيف تتوقعني أن يوفقك الله 
في حياتك وقد تركت حبل الصلة الذي بينك 

وبينه؟!
املرأة: ولكني لم أترك جميع الصلوات.

واحدة  لصالة  تركك  بني  ف��رق  ال  الداعية: 
وتركك لعشرين صالة.

املرأة: ولكن الله غفور رحيم.
ال��داع��ي��ة: ك��م��ا أن ال��ل��ه ش��دي��د ال��ع��ق��اب، يا 
للخير  تركك  للصالة  تركا  في  إن  عزيزتي 
الكثير؛ فقد سئل الله النبي ] عن أفضل 

فريضة  تارك  أن  فيه  شك  ال  مما 
عمدا  تركها  إذا  كافرا  يعد  الصالة 
تارك  أما  بفرضيتها،  عالم  وهو 
ويعزر،  فاسقا  فيعد  كسال  الصالة 
إلى  ودعوته  حتذيره  من  والبد 

القيام بهذه الفريضة املهمة.
الله  إل��ى  الداعية  وه��ذا واج��ب من واجبات 
بشتى  تغييره  في  والسعي  املنكر  إنكار  وهو 

الوسائل املتاحة واملباحة.
وفيما يلي سوف أعرض حوارا افتراضيا بيني 

وبني امرأة تاركة للصالة كسال وتخاذال:
الصلوات  ج��م��ي��ع  ت��ص��ل��ني  ه���ل  ال���داع���ي���ة: 

املفروضة عليك؟
ففي  الصلوات،  جميع  أصلي  ال  ال،  امل���رأة: 
فال  متعبة  أو  مشغولة  أك��ون  األحيان  بعض 

أصلي.
الداعية: وال تقضني الصالة التي تركتها؟!

املرأة: ال، ال أقضيها.
الصالة  يترك  من  أن  تعلمني  هل  الداعية: 
لقوله  كافرا  يعد  بوجوبها  عالم  وهو  عمدا 
ال��ش��رك والكفر  ال��رج��ل وب��ني  ]: »إن ب��ني 

ترك الصالة«؟!
تركها  أقصد  ال  ولكني  أع��ل��م،  نعم،  امل���رأة: 
أك��ون مشغولة  أن  إم��ا  قلت  كما  إمن��ا  عمدا 
أتركها كسال  امل��رات  بعض  أو في  متعبة  أو 

حوار مع تارك فريضة الصالة
نورة عادل السيف
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العيسى  طارق  الشيخ  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  رئيس  هنأ 
املسلمن في جميع أنحاء العالم بشهر رمضان املبارك داعيا الله تعالى 
أن يتقبل من اجلميع صيامهم وقيامهم مشيرًا إلى ان هذا الشهر به من 
اخلير الكثير والناس ينتظرونه لتقدمي الزكاة والصدقات ومشاريع 

اخلير في جميع أنحاء العالم 

كتب: عالء الدين مصطفى

وقال خالل حفل استقبال جمعية إحياء التراث 
تقدم  التراث  إحياء  إن  رمضان  بشهر  للمهنئني 
الوقف  مشروع  منها  كثيرة  مشاريع  العام  ه��ذا 
املساهمة  ض���رورة  إل��ى  ال��ن��اس  داع��ي��ا  الكبير، 
على  الوقف  مثل  املتعددة  الوقفية  املشاريع  في 
الصائم واألضاحي،  املساجد واملدارس وإفطار 
مشيراً إلى أن هناك مشاريع وقفية متعددة في 
اليتامى  من  إخوانهم  ملساعدة  ملتبرعني  انتظار 

واملساكني والفقراء في العالم اإلسالمي. 
إفطار  م��ش��روع  ف��ي  رك��زن��ا  إن��ن��ا  العيسى  وب���ني 
الصائم هذا العالم إلى مناطق أشد فقراً وفي 

االحتياج للطعام والشراب والغذاء .
وأشاد بدور دولة الكويت حكومة وشعبا لتفاعلهما 
مع األزمة املوجودة اآلن في القرن األفريقي وما 
تعانيه هذه الشعوب من مجاعة تؤدي إلى املوت 
حيث تشير اإلحصائيات إلى وفاة 26 ألف طفل 

في إفريقيا بسبب املجاعة .
وحتى التزداد هذه األعداد ندعو إلى إنقاذ أطفال 
أفريقيا من الهالك واملوت بسبب اجلفاف الذي 

ضرب القرن األفريقي .
ونعمه  رخ��اء  يعيش في  الكويت  إن شعب  وق��ال 
الكويتي  الشعب  ينسى  ب��أال  آم��ال��ه  ع��ن  م��ع��رب��اً 
إخ��وان��ه��م ال��ف��ق��راء ال��ذي��ن مي��وت��ون ج��وع��اً في 

أفريقيا.

كبيرة  مجاعة  من  أيضا  يعاني  اليمن  أن  وب��ني 
الطعام  قلة  يعاني  ال��ذي  الليبي  الشعب  وأيضا 
واملاء وال��دواء، معلنا عن إرسال مساعدات إلى 
أن تستمر هذه  الليبي واليمني ومتمنياً  الشعب 
املساعدات إلى أن ينعم الله على هذه الشعوب 

باالستقرار واألمن واألمان 
الناس  دع���وة  على  العيس  ط���ارق  الشيخ  وح��ث 
ال���ى وق���ف ب��ن��اء امل��س��اج��د مل���ا ف��ي��ه م���ن األجر 
»من  الله ]:  رس��ول  قول  انطالقا من  العظيم 
في  بيتا  له  الله  بنى  وج��ل  لله عز  بنى مسجداً 

اجلنة«.
وفيما يتعلق بإغاثة الشعب الصومالي قال الشيخ 
الصومال  إلى  وف��داً  أرسلنا  إننا  العيسى  ط��ارق 
أيام،  ثالثة  بعد  آخر  ثم حلقه  املاضي  األسبوع 
وسوف نرسل وفداً ثالثاً في 14 رمضان برئاسة 
العيناتي  ج��اس��م  األخ  األفريقية  ال��ق��ارة  رئ��ي��س 
امل��س��اع��دات ف��ي أفريقيا والس��ي��م��ا في  ل��ت��وزي��ع 
جنوب الصومال وشمال كينيا وأثيوبيا، فهذه هي 
التي طالها اجلفاف الذي أدى  املنكوبة  املناطق 

الى املجاعة التي حتصد أرواح األطفال هناك.
البرنامج  أن  إل��ى  العيسى  ط��ارق  الشيخ  وأش��ار 

خالل حفل استقبال جمعية إحياء التراث 
للمهنئني بشهر رمضان

النائب خالد السطان: 
االشتراكية والقومية 
واحلزبية، التصلح لنا 

بوصفنا مسلمن

الشيخ طارق العيسى:
26 ألف طفل ماتوا جوعا 
في أفريقيا بسبب المجاعة 
التي عمت القرن األفريقي 

< من اليمني أحمد باقر والشيخ محمد اخلالد والنائب خالد السلطان
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يتضمن أيضا توزيع األغذية واألدوية وحفر اآلبار 
وتوفير املياه النقية لهذه الشعوب املنكوبة.

السفير السعودي 
عبدالعزيز  د.  الكويت  بدولة  السعودي  السفير 
جمعية  في  ب��وج��وده  سعادته  عن  أع��رب  الفايز 
إحياء التراث اإلسالمي في هذا الشهر الفضيل 
الذي يتقرب فيه اإلنسان إلى الله بالعبادة مؤكداً 
قلب  ف��ي  خ��اص��ة  لها مكانه  ال��ت��راث  إح��ي��اء  أن 
الدين  منابع  إل��ى  العودة  متثل  ألنها  مسلم؛  كل 
الصحيحة والتقيد بالكتاب والسنة وهذا النهج 

يجب أن يتبعه كل املسلمني.
مكانه  لها  اجلمعية  إن  السعودي  السفير  وق��ال 
خاصة في قلب كل مسلم ملا تقدمة من أعمال 
التوفيق  متمنياً  العالم،  أنحاء  جميع  في  اخلير 
في  عملهم  يواصلوا  وأن  أم��ره��ا  ع��ل  للقائمني 
كل  في  املسلمني  إخوانهم  الدين وخدمة  خدمة 

مكان 
وردا على سؤال حول ترتيبات السفارة السعودية 
مواسم  لها  العمرة  أن  الفايز  بني  العمرة  ملوسم 
محددة، ونحن اآلن في نهاية املوسم، الفتاً إلى 
على  تشترط  للعمرة  خاصة  ترتيبات  هناك  أن 

املعتمر أن يسجل في حملة معتمدة وذلك ليضمن 
احلصول على اخلدمات املناسبة واملالئمة التي 

تتناسب مع الرسوم التي يدفعها.
وأضاف: ونحن في السفارة حريصون على تقدمي 
السفارة  أن  إلى  الفتا  للمعتمرين،  املساعدة  كل 
أن  متوقعا  االستعداد ملوسم احلج،  اآلن بصدد 
السنوات  السفارة مكمال ألدائها في  أداء  يكون 
التأشيرة  تتولى  ال  أن��ه��ا  إل��ى  مشيرا  امل��اض��ي��ة، 
مجلس  مواطني  م��ن  ألنهم  الكويتيني  للحجاج 
التعاون، بل هي تصدر التأشيرة للمقيمني داخل 
الكويت الراغبني في العمرة أو احلج باإلضافة 

إلى األشقاء من العراق.
قوانن وضعية

الكويتي  للشعب  ب��ارك  السلطان  خالد  النائب 
بهذا  جمعاء  اإلسالمية  ولألمة  رمضان  بشهر 

الشهر الكرمي. 
وقال أن القوانني التي تعم العالم قوانني وضعية 
مشيرا إلى أن هذه القوانني قاصرة ؛الن الذي 
يجب  وبالتالي  اإلنسان  هو  القوانني  هذه  شرع 
وجل  الله عز  تطبيق شرع  على  نعمل  ان  علينا 

الذي خلق اإلنسان. 
الشريعة  تطبيق  يخشى  من  هناك  أن  وأوض��ح 
يعرف  ال  حيث  الشريعة،  ب��أم��ور  معرفته  لعدم 
عنها غ��ي��ر ق��ط��ع ال��ي��د وغ��ي��ر ذل���ك مم��ا يروجه 
امل��غ��رض��ون أع�����داء ال��ش��ري��ع��ة م��ش��ي��را إل���ى أن 
مكان  لكل  واسعة وصاحلة  اإلسالمية  الشريعة 
املاده  لتعديل  نفسه  الوقت  في  وم��ؤي��دا  وزم��ان 

الثانية من الدستور الكويتي.
وقال إن معظم القوانني املوجودة اآلن إما تنبع 
عن االشتراكية أو القومية أو احلزبية أو نابعة 
من القانون الفرنسي املسيحي وأن هذه القوانني 
ال تصلح لنا بوصفنا مسلمني ألننا لدينا الشريعة 
التي بها أفضل القوانني من رب العزة جل وعال 

.

السفير السعودي: إحياء التراث 
لها مكانه خاصة في قلب كل 
مسلم؛ ألنها متثل العودة إلى 

منابع الدين الصحيح

< العيسى والسفير السعودي والسفير اليمني والشيخ ناظم املسباح< من اليمني أحمد باقر والشيخ محمد اخلالد والنائب خالد السلطان
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اإلسالمية  األم���ة  أوج���اع  إن  السلطان:  وق���ال 
مجزرة  إل��ى  يتعرض  ال��س��وري  فالشعب  كثيرة 
مشيرا  ال��ت��اري��خ  ف��ي  مثيل  ل��ه��ا  ل��ي��س  حقيقية 
مهمته  بلد  أي  وحكومة  بلد  أي  أن جيش  إلى 
األساسية حماية الشعب بينما جند في سوريا 
أن اجليش والسلطة يقتلون الشعب، وهذا يعد 
عمال غير أخالقي ويعد جرمية بحق اإلنسانية 

جمعاء، وكذلك احلال في ليبيا.
 وقال إن الفاشية املتحكمة في مصير سوريا 
عبارة عن عصابات مجرمة مشيراً إلى ضرورة 
الوقوف بجوار الشعب السوري؛ ألنه هو الباقي 
وإذا لم نقف بجواره اآلن فلن جند أي سوري 
يقف بجانبنا مستقبال، هذا فضاًل عن احلالة 

اإلنسانية والشرعية.
وثيقة إدانة

هنئ  العمير  على  النائب  األم��ة  مجلس  عضو 
املسلمني بشهر رمضان املبارك معربا عن أمله 
أن تعود القيادة السورية إلى رشدها وأن تعمل 
بالقوة  وليس  باحلوار  السوري  الشمل  لم  على 

والقمع الذي يقع على الشعب السوري. 
األمة  ملجلس  مقدمة  وثيقة  هناك  إن  وق��ال 
تطالب ب��ض��رورة ات��خ��اذ إج���راء ص���ارم ضد 
الشعب  ض��د  ب��ه  تقوم  مب��ا  السورية  القيادة 
داخل  الوثيقة  ه��ذه  وقعنا  ونحن  ال��س��وري، 
تتخذ  أن  اخلارجية  السياسة  وعلى  البرملان 
اإلجراءات املناسبة في ذلك، مشيرا إلى أنه 
ليس هناك إنسان مسلم يرضى مبا يحدث 

ينادي  ال���ذي  امل��س��ال��م  ال��س��وري  الشعب  ض��د 
بحقوقه املشروعة.

الشعب الصومالي 
املسلمني  املسباح  ناظم  الشيخ  هنأ  جانبه  من 
بشهر رمضان املبارك مذكرا بفضل هذا الشهر 
الزكاة  وإخ��راج  الطاعات  كثرة  بضرورة  الكرمي 

والصدقات.
وقال إن الذي يصيب إخواننا في الصومال كارثة 
بكل املقاييس وهذا يدعو املسلمني إلى الوقوف 
قول  من  إنطالقاً  الصومال  في  إخوانهم  بجوار 

مظلوماً«،  أو  ظاملاً  أخ��اك  »انصر  ال��رس��ول ] 
»مثل  ق���ال:  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  النبي صلى  وع��ن 
مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم  في  املؤمنني 
سائر  له  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  اجلسد 

اجلسد بالسهر واحلمى«.
الله للشعب  تبرع  سمو األمير حفظة  وأكد أن 
الصومالي مبا هو معروف عند اجلميع، ثم تبعته 
احلكومة والشعب الكويتي أجمع واملقيمني على 
للحملة  قوية  دفعة  يعطي  الطيبة  األرض  ه��ذه 

التي أطلقتها الكويت إلغاثة الصومال.
وأوضح أن ما تفضل به بعض املشايخ من تقدمي 
جرعة ماء أو كسرة خبز إلى الشعب الصومالي 

ال شك أنها أولى من إحياء بعض السنن. 
وأعرب الشيخ ناظم عن أمله أن يدمي الله نعمة 
األمن األمان إلخواننا في سوريا وأن يرزق أهل 
احلل في سوريا الطريق الصحيح ملا فيه صالح 
ساملني  منها  يخرجهم  أن  الله  ونسأل  شعوبهم، 

غامنني.

العبداجلليل: هناك شعوب مسلمة 
في أمس احلاجة إلى املساعدة 

واجلفاف عم منطقة احلبشة وامتد 
اآلن إلى شرق السودان

د.الدمخي:  هناك لوبي يهودي 
في أمريكا يحاول أن يشكك في 

نزاهة العمل اخليري قاصدًا 
من وراء ذلك إيقاف العمل 

اإلغاثي اإلسالمي 
< د.عادل الدمخي

< .. ومرحباً برئيس جلنة القارة األفريقية- فرع السرة: نصار العبد اجلليل< العيسى مرحباً بوكيل وزارة الشؤون محمد الكندري
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الشيخ ناظم املسباح: ندعو
 املسلمن إلى الوقوف بجوار 
إخوانهم في الصومال؛ ألنهم 

يتعرضون لكارثة بكل املقاييس 

د. علي العمير: هناك وثيقة 
مقدمة ملجلس األمة تطالب 
بضرورة اتخاذ إجراء صارم 

ضد القيادة السورية

اتفاق مسبق
محمد  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وكيل 
اإلسالمي  ال��ت��راث  إحياء  ب��دور  أش��اد  الكندري 
في مساعدة الفقراء في جميع أنحاء العالم وما 
تقدمه من إغاثة للشعوب الفقيرة وما تقدمه من 

خدمات جليلة في الداخل.
الشؤون  وزارة  ب��ني  االت��ف��اق  ق��د مت  إن��ه  وق���ال: 
وامل��ؤس��س��ات اخل��ي��ري��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ق��ب��ل شهر 
التبرعات حتى  آلية جمع  على  املبارك  رمضان 
نسهل على اجلمعيات اخليرية جمع املال وعدم 
وال��وق��وع ف��ي مخالفات ق��د حت��دث ج���راء عدم 
التنظيم  وأعرب عن أمله أن يتم جمع املال دون 
مخالفات هذا العام السيما بعد االتفاق الذي مت 
وزارة  وأيضا  اخليرية  واجلمعيات  الشؤون  بني 
األوق��اف. وقال إن هناك جلان كثيرة للحد من 
كل شخص  معاقبة  وسيتم  الكويت  في  التسول 
وهناك  للتعليمات  مخالفه  بطريقه  امل��ال  يجمع 

جلان متخصصة للعمل اخليري.
وقال الكندري أن الكويت تعمل كل مافي وسعها 
لضمان حقوق اخلدم في البالد مشيراً إلى أنه 
مت إيجاد موقع مالئم يتسع ألكثر من 700 عاملة 
منزل ولدين أالن موقع يتسع الى 60 عامل وهذا 
يقع ضمن جهود الدولة الحتواء خادمات املنازل 

حقوق اإلنسان 
بدورة أكد رئيس جلنة مقومات حقوق اإلنسان 
الدكتور عادل الدمخي أن املؤسسات اخليرية في 
الكويت تعد من أفضل أعمال اخلير في العالم 

< .. ومرحباً بأحد الضيوف< .. والسفير املصري

ومن يصفها باإلرهاب هو اإلرهابي، مشيرا إلى 
أن املقصود من التشكيك في هذه اجلمعيات هو 
منع أعمال اخلير الكويتية واإلسالمية أن تصل 

للعالم.
وقال: إن املؤسسات اخليرية اإلسالمية هي التي 
تعمل اآلن للحد من املجاعة التي اجتاحت القرن 
كل  إل��ى  العون  ي��دى  دائما متد  والتي  األفريقي 

مكان في العالم 
وقال إن هناك »لوبي« يهودياً في أمريكا يحاول 
اإلسالمي  اخليري  العمل  نزاهة  في  يشكك  أن 
اخليري  العمل  إي��ق��اف  ذل��ك  وراء  م��ن  ق��اص��داً 
اإلسالمي وإتاحة الفرصة للمنظمات النصرانية 

املسلمني هناك  لتنصير  الساحة  أن تظهر على 
البالد  بها  مت��ر  التي  الصعبة  ال��ظ��روف  بسبب 

اإلفريقية. 
اجلنوب والشمال

السرة نصار  فرع  األفريقية  القارة  رئيس جلنة 
العبد اجلليل هنأ الشعب الكويتي حكومة وشعباً 
بالشهر الكرمي، راجياً أن يدوم على الكويت األمن 
واألمان في ظل قيادتها احلكيمة حتت راية سمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح 
وقال ان هناك شعوبا مسلمة في أمس احلاجة 
إل����ى امل���س���اع���دة والس��ي��م��ا ف���ي م��ن��ط��ق��ة القرن 
احلبشة  منطقة  اجل��ف��اف  ع��م  حيث  اإلف��ري��ق��ي 

وأصبحت اآلن متتد إلى شرق السودان.
وأعلن العبد اجلليل عن إرسال وفد من الرجال 
لتوزيع  ف��ي احلبشة  إخ��وان��ه��م  ل��زي��ارة  وال��ن��س��اء 
اإلغ��اث��ة األول��ي��ة وس��وف تستمر اإلغ��اث��ة طوال 
أن  إل��ى  الله  إن ش��اء  وبعده  الكرمي  الشهر  ه��ذا 
تزول هذه املجاعة التي حصدت أرواح األطفال 

والشيوخ في هذه البالد.
بالكويت  السرة  ف��رع  األفريقية  القارة  أن  وب��ني 
إخواننا  ع��ن  املعاناة  تخفيف  على  دائ��م��ا  تعمل 
املسلمني في األماكن التي تعمل بها في احلبشة 
تعمل  كانت  اللجنة  أن  إل��ى  مشيرا  وال��س��ودان، 
في اجلنوب قبل انفصال اجلنوب وأن املسلمني 
الغذاء  في  حاد  نقص  يعانون  األماكن  هذه  في 

والدواء.
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ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  َها اَلّ يقول الله سبحانه وتعالى: }َيَأُيّ
ُقوَن{  َتَتّ ُكْم  َلَعَلّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  َعَلى  اَلّ ُكِتَب  َكَما  َياُم  الِصّ

)البقرة: 183(.
فالصيام من أكبر أسباب التقوى؛ ألن فيه امتثال أمر الله تعالى 
واجتناب نهيه،  فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك 
ما حرم الله عليه من األكل والشرب  واجلماع ونحوها التي متيل 
إليها نفسه متقرًبا بذلك إلى الله راجًيا بتركها ثوابه،  فهذا من 
تعالى  الله  مراقبة  على  نفسه  يدرب  الصائم  أن  ومنها  التقوى 

فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته  عليه لعلمه باطالع الله عليه .

يضيق  ال��ص��ي��ام  أن  وم��ن��ه��ا 
فإنه  ال���ش���ي���ط���ان؛  م���ج���اري 
مجرى  آدم  اب���ن  م���ن  ي��ج��ري 
نفوذه  الدم،  فبالصيام يضعف 

وتقل منه املعاصي.  
الغالب  في   - الصائم  أن  ومنها 
من  وال��ط��اع��ات  ط��اع��ت��ه،  تكثر   -

خصال التقوى.
اجلوع  أل��م  ذاق  إذا  الغني  أن  ومنها 
أوجب له ذلك مواساة الفقير املعدم، 
فإذاكان  التقوى.   م��ن  خصال  وه���ذا 
مقارًنا  باملؤمنني  ا  خاًصّ بالصوم  األمر 
ال��ذي��ن من  افترضه على  الله  ب��أن  ذل��ك 
 قبلهم حتى ينافسوهم في اخليرات، فإن 
الله سبحانه يأمر الناس جميًعا باألمر  العام 
مكلًفا إياهم بالعبادة التي هي امتثال ألوامر 
وتصديق  لنواهيه،  واجتناب  سبحانه،  الله 
سبحانه:  وي��ق��ول  بعثه،  ال���ذي  رس��ول��ه  خلبر 
}يََأيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا  َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكمْ َوالَِّذيَن 
ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقون{ )البقرة : 21(، ولذلك 
ِلَيْعبُُدوِن{  ِإَلّ  نَْس  َنّ َواْلِ خلقهم }َوَما َخلَْقُت اجْلِ

)الذاريات : 56(.
بعد  فخلقهم  النعم،  بأنواع  الذي  رباهم  ربهم  وهو 
عدم، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة،  فجعل 
لهم األرض فراًشا يستقرون عليها ويبنون ويزرعون، 
ب��ق��ول��ه: }لََعلَُّكْم  ذل���ك  ع��ل��ل  ك��ل ش���يء،  ثم  ل��ه��م  وخ��ل��ق 

تَتَُّقوَن{.
 وقد وردت التقوى مبادتها في القرآن الكرمي في قرابة 
ثالثمائة موضع من الكتاب  الكرمي، حتى ميكن أن يقال: 
إن الغاية من رسالة السالم، بل ومن جميع  األديان هي 
حتصيل التقوى؛  حيث يقول القرآن الكرمي على لسان 
نوح وهود ولوط وشعيب، كل نبي يخاطب  قومه بقوله: 

}َفاتَُّقوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{ )آل عمران : 50(.
ولقد بينت آيات القرآن  الكرمي أثر التقوى؛ فمنها آثار 
يجعلها الله للعبد في الدنيا منها: }َوَمْن يَتَِّق اللََّه  يَْجَعْل 

لَُه ِمْن أَْمِرِه يُْسًرا{ )الطالق : 4(.
َويَْرُزْقُه  لَُه  َمْخَرًجا  يَْجَعْل  اللََّه  يَتَِّق  وقوله تعالى: }َوَمْن 

ِمْن َحيُْث َل يَْحتَِسُب{ )الطالق : 2، 3(.
 ومنها قوله عز وجل: }َواتَُّقوا اللََّه َويَُعِلُّمُكُم اللَُّه{ )البقرة 

.)282 :
ُهْم  َوالَّ��ِذي��َن  اتََّقْوا  الَِّذيَن  َمَع  اللََّه  }ِإَنّ  وقوله  سبحانه: 

ُمْحِسنُون{ )النحل:128(.
 ومنها ما يجعله الله للعبد في اآلخرة، فبها تفتح أبواب 
نَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا  اجلنة: }َوِسيَق الَِّذيَن  اتََّقْواَربَُّهْم ِإلَى اجْلَ
َجاءُوَها َوُفِتَحْت أَبَْوابَُها َوَقاَل لَُهْم َخَزنَتَُها  َساَلٌم َعلَيُْكْم 

ِطبْتُْم َفاْدُخلُوَها َخاِلِدين{ )الزمر : 73(
ت��زي��ل اخل����وف وجت��ل��ب األُن����س ف��ي اآلخ����رة:   والتقوى 
ءُ يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض  َعُدٌوّ ِإَلّ امْلُتَِّقنَي يَاِعَباِد َل  }اأْلَِخاَلّ
َزنُوَن. الَِّذيَن آَمنُوا  ِبآيَاِتنَا  َخْوٌف َعلَيُْكُم الَْيْوَم َوَل أَنْتُْم حَتْ
َبُروَن{  نََّة أَنْتُْم َوأَْزَواُجُكْم حُتْ َوَكانُوا ُمْسِلِمنَي اْدُخلُوا اجْلَ

)الزخرف :   67 – 70(.
 ويقول سبحانه : }ِإَنّ امْلُتَِّقنَي ِفي َجنَّاٍت َونََهٍر. ِفي َمْقَعِد 

بقلم الشيخ /محمد صفوت نور الدين- رحمه الله - 

 رمضان شهر التقوى
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ِصْدٍق ِعنَْد َمِليٍك ُمْقتَِدٍر{ )القمر : 54، 55(
 وتقوى الله عز وجل دافع للعبد أن يعمل اخلير 
الله  النبي  صلى  ك��ان  ل��ذا  ؛  الشر  يجتنب  وأن 
التقوى  على  باحلث  خطبه  يفتتح  وسلم  عليه 
بقوله تعالى : }يََأيَُّها الَِّذيَن  آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َحَقّ 
تَُقاِتِه َوَل َتُوتَُنّ ِإَلّ َوأَنْتُْم ُمْسِلُموَن{ )آل عمران 

.)102 :
} يََأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس 
َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزْوَجَها َوبََثّ  ِمنُْهَما ِرَجاًل َكِثيًرا 
َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإَنّ 

اللََّه َكاَن َعلَيُْكْم  َرِقيًبا{ )النساء : 1(.
}يَاَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوًل  َسِديًدا 
يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع 
اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز  َفْوًزا َعِظيًما{ )األحزاب 

.)71 ،70 :
 فكانت تقدم هذه اآليات بني يدي األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر في اخلطب،  فتحث السامع 
بالصاحلات  العمل  على  الق���دام  سرعة  على 
واجتناب السيئات، وكذلك  يذكر املولى سبحانه 
في اجتناب الشرور أن الدافع لذلك تقوى الله 
َعلَيِْه  الَّ���ِذي  }َولْيُْمِلِل  كقوله  تعالى:  سبحانه، 
َشيًْئا{  ِمنُْه  يَبَْخْس  َوَل  َربَّ��ُه  اللََّه  َولَْيتَِّق  ��ُقّ  احْلَ
ِإِنّي  وكقوله سبحانه: }َقالَْت   ،)282   : )البقرة 
 : )م��رمي  تَِقًيّا{  ُكنَْت  ِإْن  ِمنَْك  ْحَمِن  ِبالَرّ أَُع��وُذ 
َن أََمانَتَُه  18(  وقوله سبحانه: }َفلْيَُؤِدّ الَِّذي اْؤُتِ

َولَْيتَِّق اللََّه َربَُّه{ )البقرة : 283(.
إضاعة  أو  احل��ق  بخس  من  مانع  التقوى   فإن 
األمانة أو التعدي على حرمات النساء،  بل إن 
الله سبحانه ليقول ذلك في قوله تعالى:  }َذِلَك 
ْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنََّها ِمْن  تَْقَوى الُْقلُوِب{  َوَمْن يَُعِظّ

)احلج : 32(.
 وفي حديث الثالثة الذين مالت صخرة فسدت 
عليهم فوهة الغار، تقول املرأة لبن  عمها الذي 
إل  اخل���امت  تفض  ول  ال��ل��ه،  ات��ق   : منها  تكن 

بحقه؛ فقام عنها وتركها. 
الله  الرسول صلى  بها من  الوصية  كانت  ولذا 
عليه وسلم ألصحابه ملا قالوا : يا رسول  الله، 
»أوصيكم  ق��ال:  فأوصنا،  م��ودع  موعظة  كأنها 

بتقوى الله والسمع والطاعة«.
سورة  مفتتح  ف��ي  ال��ت��ق��وى  مفهوم  وإن  . ه���ذا، 

)البقرة (، يقول سبحانه: 

ِللُْمتَِّقنَي  ُه��ًدى  ِفيِه  َريْ��َب  َل  َذِل��َك  الِْكتَاُب  }الم 
ا  َوِمَّ اَلةَ  الَصّ َويُِقيُموَن  ِبالَْغيِْب  يُْؤِمنُوَن  الَِّذيَن 
 َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن مِبَا أُنِْزَل ِإلَيَْك 
َوَما أُنِْزَل ِمْن َقبِْلَك َوِباآْلِخَرِة ُهْم  يُوِقنُوَن أُولَِئَك 
امْلُْفِلُحون{  ُه��ُم  َوأُولَ��ِئ��َك  َرِبّ��ِه��ْم  ِم��ْن  ُه��ًدى  َعلَى 

)البقرة : 1 – 5(.
وبينها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: 

}َولَ���ِك���َنّ الْ��ِب��َرّ َم���ْن آَم���َن ِب��ال��لَّ��ِه َوالْ���َي���ْوِم اآْلِخِر 
 َوامْلاََلِئَكِة َوالِْكتَاِب َوالنَِّبِيّنَي َوآتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه 
ِبيِل  الَسّ َوامْلََساِكنَي  َوابَْن  َوالَْيتَاَمى  الُْقْربَى  َذِوي 
َوآتَى  ��اَلةَ  ال��َصّ َوأََق���اَم  َق��اِب  ال��ِرّ َوِف��ي  اِئِلنَي  َوالَسّ
اِبِريَن  َكاةَ َوامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا  َعاَهُدوا َوالَصّ الَزّ
اِء َوِحنَي الَْبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن  َرّ ِفي الَْبْأَساِء َوالَضّ

َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم  امْلُتَُّقون{ )البقرة : 177(.
سبحانه  عنه  ق��ال  ال���ذي  رم��ض��ان  شهر   فهذا 
وتعالى:  }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه  الُْقْرآُن 
َفَمْن  َوالُْفْرَقاِن  الُْهَدى  ِمَن  َوبَِيّنَاٍت  ِللنَّاِس  ُهًدى 

ْهَر َفلَْيُصْمُه{ )البقرة : 185(. َشِهَد ِمنُْكُم الَشّ
وظهر أثر الصوم عليه في إخالصه لربه ؛ لذا 

يقول ربنا في آيات  الصيام:
أُِجيُب  َقِريٌب  َفِإِنّي  َعِنّي  ِعَباِدي  َسَألََك  }َوِإَذا 
ِإَذا َدَعاِن  َفلَْيْستَِجيبُوا ِلي َولْيُْؤِمنُوا  اِع  الَدّ َدْعَوةَ 

ِبي لََعلَُّهْم يَْرُشُدون{ )البقرة : 186(.
ويقول سبحانه بعد آيات الصيام معقًبا عليها، 
بَيْنَُكْم  تَْأُكلُوا  أَْمَوالَُكْم  }َوَل  لها:  نتيجة  كأنها 
َفِريًقا  ِلتَْأُكلُوا  اِم  َكّ احْلُ ِإلَى  ِبَها  َوتُْدلُوا  ِبالَْباِطِل 
ثِْم  َوأَنْتُْم تَْعلَُموَن{ )البقرة:  ِمْن أَْمَواِل النَّاِس ِباْلِ
نهار  لله في  الطعام احلالل  ترك  188(، فمن 
الناس  أم��وال  يأكل  فلم  التقوى،  رمضان،  تعلم 

بالباطل بالرشوة عطاًء أو أخًذا. 
فهذا رمضان شهر معاجلة أدواء النفوس وجمع 
القلوب ووحدة الصف وهجران  املعاصي ولزوم 
والشر،  ال��ب��اط��ل  دع���اة  ال��ل��ه  فليتق  ال��ط��اع��ات، 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فالنبي ] يقول 
حاكًيا عن جبريل قوله: َ»ُعد من أدرك  رمضان 

ولم يُغفر له«.
ذلك لواسع فضل الله سبحانه وعظيم عطائه 
ومغفرته في هذا  الشهر الكرمي،  فاللهم نسألك 
اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك 

من النار وما قرب  إليها من قول وعمل. 
والله من وراء القصد

رمضان شهر معالجة أدواء 
النفوس وجمع القلوب 
ووحدة الصف وهجران 
 المعاصي ولزوم الطاعات
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متلكه  فيما  فقط  تكمن  ال  دعوة  أو  جماعة  أو  مؤسسة  ة  أَيّ قوة  إن 
ومواهب،  وطاقات  رجال  من  متلكه  فيما  أيًضا  بل  ومبادئ  أفكار  من 
فأدنى املبادئ لو وجدت من يحسنون العمل لها والتحرك بها لسادت 
على غيرها، وأكرم املبادئ لو لم جتد من ُيحسنون عرضها وجتميع 
الناس حولها ثم إنفاذها في الواقع لذبلت وانزوت؛ فاألفكار العظيمة 
مرهونة بالهمم العظيمة، لذلك فالعناية بالفرد وتوفير املناخ الذي 
يساعد على إطالق طاقاته ويفجر إبداعاته ال بد أن يأتيا على رأس 

ة مشغلة أو مسؤوليات.  األولويات ويقدما على أَيّ
ع��ل��ى أحد  ال��ت��ي ال تخفى  ال��ظ��واه��ر  وم���ن 
الطاقات  وت��وظ��ي��ف  اس��ت��ث��م��ار  ف��ي  ضعفنا 
فعندما  والدعوية،  اخليرية  مؤسساتنا  في 
نتأمل في واقع كثير من تلك احملاضن جند 
قصوًرا وخلاًل واضًحا في هذا اجلانب، فقد 
ك��وادر وطاقات  املؤسسات  إح��دى  جند في 
فاعليتها  تفقد  ف��ت��رة  بعد  ولكنها  ف��اع��ل��ة، 
أدائها  تطوير  يتم  لم  ألنه  جذوتها  وتنطفئ 
واالرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��ا، وق���د جن��د مؤسسة 
الكوادر  ف��ي  واض��ًح��ا  ع��ج��ًزا  تعاني  أخ���رى 
التي تتحمل مسؤولية العمل في هذا املكان، 
العمل  ع��بء  يتحمل  واح���ًدا  وجن��د شخًصا 
بأكمله، وقد جند في أخرى عدًدا كبيًرا من 
األشخاص يؤدون أدواًرا هامشية محدودة ال 
تليق مبقدار الطاقة التي ميتلكونها، وال تليق 
ة  األَمّ تنتظرها  التي  ة  امللِحّ مبقدار احلاجة 
الناس  من  كثيًرا  العكس جند  وعلى  منهم، 
لوا مسؤوليات  تبوءوا كثيًرا من املناصب وحتَمّ
ع���دة ووض��ع��وا ف��ي م��وض��ع ال���ص���دارة وهم 
ليسوا أهاًل لها؛ فأصبحوا عالًة وعبًئا على 
األمر  يصل  وق��د  فيه،  ال��ذي وضعوا  املكان 
أنهم يكونوا أداة معطلة لتطوير وارتقاء هذا 

للعقلية  نتيجة  مباشرة  غير  بطريقة  املكان 
هذه  أن  شك  وال  ميتلكونها،  التي  اجلامدة 
منظومة  في  خلل  وج��ود  على  ت��دل  ظواهر 

العمل .
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نعاني فعاًل 
من نقص الكوادر الفاعلة والطاقات املتميزة 
إننا  أم  والدعوية؟  اخليرية  مؤسساتنا  في 
استيعاب  ف��ي  حقيقي  ق��ص��ور  م��ن  ن��ع��ان��ي 
وت��وظ��ي��ف ت��ل��ك ال���ط���اق���ات ب��ط��ري��ق��ة مثلى 
وصحيحة؟ وَمن الذي يتحمل املسؤولية في 
أم  الفرد نفسه؟  أم  الدعوية  القيادات  ذلك 
الطرفني؟  ك��ال  ب��ني  مشتركة  املسؤولية  إَنّ 
ل��ت��ج��اوز هذا  م��ق��ت��رح��ات عملية  ث��م��ة  وه���ل 

اخللل؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا املقال 
إن شاء الله.

وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة نقول بدايًة: 
أو  قيادية  شخصية  تعرف  لم  البشرية  إَنّ 
إداري��ة استطاعت أن تستثمر وتستفيد من 
متتلكها  ال��ت��ي  البشرية  وامل����وارد  ال��ط��اق��ات 
فالنبي   ،  [ ال��ن��ب��ي  س���وى   %100 بنسبة 
] استطاع أن يوظف ما ميلك من موارد 
وطاقات ويضعها في موضعها الصحيح كما 

ينبغي وعلى الوجه األكمل واألمثل.
هناك  كانت  مثاًل  العسكري  املستوى  فعلى 
عناية خاصة باختيار القائد وأمير اجليش 
ال���س���ريَّ���ة، وع��ل��ى م��س��ت��وى األعمال  وأم��ي��ر 
اخل��ي��ري��ة ك��ان��ت ه��ن��اك م��واص��ف��ات خاصة 
وعلى  وغ��ي��ره��ا،  ال��ص��دق��ات  ع��ن  للمسؤول 
مستوى القضاء  لم يكن يولى ] على تلك 
األعمال إال من يؤنس منه القدرة والكفاءة؛ 
فكان النبي ] يختار لكل عمل من يصلح 
له، فاختار خالد بن الوليد لقيادة اجليوش، 
واختار أبا موسى للقضاء في اليمن، واختار 
السرايا،  إح���دى  لقيادة  ال��ع��اص  ب��ن  ع��م��رو 
واختار زيد بن ثابت لتعلم لغة اليهود، وفي 
من  أصحابه  بعض  ر  وح���َذّ منع ]  املقابل 
تولي اإلمارة او القيادة ملا رآه فيهم من عدم 
قدرة على ذلك فقد قال ألبي ذر رضي الله 
عنه: »يا أبا ذر إني أراك ضعيًفا، إني أحب 
اثنني،  رّن على  تأَمّ ال  لنفسي،  أحب  ما  لك 

وال توّلني مال يتيم«.

ول��ع��ل م���ن ب���ني أع��ظ��م ج���وان���ب شخصيته 
ال��ق��ي��ادي��ة ال��ع��ب��ق��ري��ة ال��ف��ذة ] أن���ه متكن 
ببساطة ويسر من تفجير الطاقات اإلبداعية 
واالبتكارية لصحابته على اختالف قدراتهم 

كتب: وائل عبد الغفار

أعظم جوانب شخصيته 
القيادية العبقرية الفذة ] 

أنه تمكن ببساطة ويسر 
من تفجير الطاقات اإلبداعية 

واالبتكارية لصحابته

استثمار وتوظيف الطاقات والكفاءات 
في مؤسساتنا الخيرية والدعوية
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ك��ل صحابي  وم��س��ت��وي��ات��ه��م، وج��ع��ل 
م��ن��ه��م يُ��ع��م��ل ع��ق��ل��ه وف��ك��ره خلدمة 
بأعلى  وذل��ك  بها،  آمن  التي  الفكرة 
الفردية  والفعالية  الكفاءة  درج��ات 

والتنظيمية. 
قائًدا  منهم  ف���رٍد  ك��ل   [ جعل  فقد 

أعلى  يستشعر  م��ج��ال��ه،  ف��ي  م��ت��م��ي��ًزا 
العمل  ف��ي  وينغمس  امل��س��ؤول��ي��ة،  درج���ات 

لفكرته بكل كيانه ووجدانه، ويشارك ويبدع 
ويبادر بتقدمي أفكاره ورأيه دون انتظار أن 

يطلب ذلك منه. 
ول��ع��ل ه��ذه واح���دة م��ن ال��ص��ف��ات القيادية 
أحد،  فيها  يدانيه  ول��م   [ بها  متيز  التي 
ولقد ظهرت أمارات ذلك في مواقف عدة، 
أشهرها يوم بدر ومبادرة احلباب بن املنذر 
اإلسالمي  اجليش  ل��ن��زول  موضع  ب��اق��ت��راح 
غير ذلك املوضع الذي أمر به الرسول ] 
، وهو املوقف الذي دّل على مدى إحساسه 
باملسؤولية واملشاركة واملبادرة وإعمال فكره 
القائد  وك��أن��ه  امل��ك��ان  جغرافية  ف��ي  وعقله 
األعلى للجيش وليس مجرد جندي عادي. 

أن  استطاع  ق��د  النبي ]   ف��إن  هنا  وم��ن 
يحقق بهؤالء األفراد - العاديني في عاداتهم 
وإمكاناتهم-   حضارتهم  ومستوى  وطباعهم 
أكثر  على  بها  تفوقوا  ع��ادي��ة،  غير  أع��م��االً 
وتنظيًما  وع��ت��اًدا  ع��دًة  بهم  ال��دول احمليطة 
الدولتان  وال���روم،  الفرس  وهما  وح��ض��ارًة، 

العظيمتان حينئٍذ.
نخلص من ذلك إلى الدور املهم للقائد في 
البشرية  واملوارد  الطاقات  واستثمار  تفعيل 
التي حتت قيادته، وأن املشكلة احلقيقية ال 
الغالب في عدم وج��ود مثل هذه  تكمن في 
الطاقات، ولكن األزمة احلقيقية تكمن في 
عدم القدرة على توظيف هذه الطاقات وتلك 
الكوادر بالطريقة املثلى، ووضع كل شخص 

في مكانه املناسب الذي يليق به.
الفاضل/ وليد  الدكتور  وقد أكد على ذلك 
احلداد اخلبير االقتصادي واملتخصص في 
أن  البد  فيقول:  واإلداري��ة  البشرية  التنمية 
ندرك حقيقة مؤكدة وهي أَنّ العمل اخليري 
في الكويت برغم النجاحات التي حققها على 

املستويني اإلقليمي واحمللي وهي جناحات ال 
ينكرها أحد، إال أنه مبقارنته بالتقدم الذي 
العاملي  املستوى  على  القطاع  ه��ذا  أح��دث��ه 
القطاع  ال��ذي وص��ل  الوقت  ففي  يقارن،  ال 
اخل��ي��ري ف��ي ال��غ��رب إل��ى ام��ت��الك مؤسسة 
وقفية ضخمة - كجامعة هارفارد - ما زلنا 
نحصر أنفسنا في بناء املساجد وغيرها من 
املشاريع التقليدية– مع التأكيد على أهمية 
أكبر،  أشياء  هناك  ولكن   – املشاريع  ه��ذه 
عن  كثيًرا  أبعدنا  الفكر  ه��ذا  أن  ش��ك  وال 
ال  كذلك  احلديثة؛  اإلدارة  بأساليب  األخ��ذ 
يوجد لدينا إستراتيجيات مستقبلية واضحة 

لتطوير هذا القطاع.
املوارد  م��ع  تعاملنا  جعل  ذل��ك  أن  ش��ك  وال 
ال��ب��ش��ري��ة – وال��ت��ي ه��ي م��وض��وع امل��ق��ال – 
أن  ش��ك  وال  العاملي،  املستوى  دون  تعامال 
بهذه  االرتقاء  في  كثيًرا  نتأخر  جعلنا  هذا 

الكوادر كما ينبغي.
ويكفي أن تعرف أن آخر إحصائية عن عدد 
عددهم  إن  تقول:  الكويت  في  املتقاعدين 
وص���ل إل���ى م��ائ��ة أل���ف م��ت��ق��اع��د، فكيف لو 
استطعنا استقطاب )10 % ( فقط من هؤالء 
يزالون  ال  وهم  والتطوعي  اخليري  للقطاع 
فاعلني؟! ال شك أننا سنُحدث نقلة كبيرة في 
ة أن منهم وزراء سابقني  هذا القطاع، وخاَصّ
وفي  ومهندسني  وأطباء  ومدرسني  ووك��الء 
إًذا من عدم  كافة املجاالت؛ فكيف نشتكي 

وجود كوادر؟!!
ال���ف���اض���ل/ عيسى  األخ  ���ن  ث���َمّ ج��ان��ب��ه  م���ن 
العربي  ال��ع��ال��م  م��ش��رف جل��ن��ة  ال��ق��دوم��ي 
وامل�����درب امل��ت��خ��ص��ص ف��ي ال��ع��م��ل اخليري 
قائاًل:  الكويت  ف��ي  اخل��ي��ري  العمل  جتربة 
تخفى  ال  حقيقة  على  نؤكد  أن  الب��د  بدايًة 
على أحد، وهي أَنّ العمل اخليري في الكويت 
طاقات  بوجود  يتميز  وجه اخلصوص  على 
فاعلة ومبدعة وجتارب حققت جناحات في 
بعض  هناك  أن  إال  األرض،  أصقاع  جميع 
القطاع من أهمها  التي في هذا  املشكالت 
كيفية نقل هذه التجارب واخلبرات لألجيال 
أَنّ هناك مشكلة أخرى وهي  القادمة، كما 
عدم القدرة على استيعاب املتطوعني اجلدد 
وإيجاد البرامج التي تؤهلهم وتفجر طاقاتهم 

وقدراتهم.
وأم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ك��وادر وال���ط���اق���ات فهي 
ولعل  الكافي،  بالقدر  ليست  ولكن  موجودة 

لذلك أسبابا عدة أهمها:
الذي  املتخصص  ال��ت��دري��ب  وج���ود  ع���دم   •
اخليري  للقطاع  متاًما  مناسبة  م��ادة  يوفر 

والتطوعي والوقفي.
• التضييق على العمل اخليري كان له نصيب 

في إضعاف هذا اجلانب.
• النظم والتشريعات لم تصل إلى ما وصلت 
هذا  ترعى  التي  الغربية  التشريعات  إليه 

القطاع وتنمي قدرات العاملني فيه.



العمل الدعوي

22

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

الفرق���ان  644 - 8  رم

ضعف   •
اجلديدة  لألجيال  اخلبرات  ونقل  التواصل 
وإعطائها الفرصة لتحقيق قدراتها ومهاراتها 

في هذا املجال.
• عدم وجود برامج كافية تعمل على استيعاب 
وتطويرها  ق��درات��ه��م  واك��ت��ش��اف  املتطوعني 
تلك  تناسب  التي  القطاعات  وتوجيههم في 

القدرات واإلمكانات.
وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ف���إن ه��ن��اك ع���ددا من 
الوسائل التي ميكن من خاللها االرتقاء بهذا 

اجلانب من أهمها:
• تفعيل التدريب املتخصص واملناهج املنتقاة 
ألن ذلك هو األساس في االستفادة من هذه 
ورش  هناك  يكون  وأن  وتفعيلها،  الطاقات 
األول  اجليل  ب��ني  وملتقيات  ون���دوات  عمل 

واجليل الثاني لنقل اخلبرات.
الب���د م���ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى وج����ود أكادميية   •
العالني واملتطوعني  لتدريب وتنمية مهارات 
في القطاع اخليري، ويتم تأهيل الدارسني 

فيها على أسس فنية ومهارية.
الرفاعي  زي��اد  الفاضل/  ب��األخ  التقينا  وقد 

رئ���ي���س جت��م��ع س��ن��اب��ل اخلير 
للدراسات  ال��ق��ب��س  م��ع��ه��د  وم���دي���ر 
اإلسالمية بلبنان وسألناه عن رأيه في هذا 
املوضوع، فقال: البد بداية ونحن نتكلم عن 
ال��ك��وادر وال��ط��اق��ات ف��ي العمل اخل��ي��ري أن 
احلقل  ف��ي  العاملة  الشخصية  ع��ن  نتكلم 

الدعوي ونقول إنها تنقسم إلى قسمني:
• شخصية ملتزمة دينًيا.

• وشخصية متميزة إدارًيا.
املؤسسات  ف��ي  للعمل  السباقني  أن  وجن��د 
اخليرية هم امللتزمون دينًيا، ولكن ال يوجد 
أنَّهم بحاجة  لديهم الكفاءة اإلداري��ة، فنجد 

اجلانب  في  إمكاناتهم  وتطوير  تأهيل  إل��ى 
الشخصية  وج���دت  إذا  وال��ع��ك��س  اإلداري، 
الديني  االل��ت��زام  لديها  ليس  ولكن  اإلداري���ة 
الكافي، فنجد أنها بحاجة إلى برامج إميانية 

وتربوية لالرتقاء بها في هذا اجلانب.
لذلك العمل اخليري بحاجة إلى املوازنة بني 
التي  املؤهلة  البرامج  وإيجاد  الشخصيتني 
توصلنا إلى الشخصية املتكاملة التي نريد.

كامل  استثمار  يوجد  األم��ر ال  وف��ي حقيقة 
اخليري  القطاع  في  العاملة  للكوادر  وكاف 

والدعوي، ولذلك أسباب عدة أهمها:
التي  الكافية  املالية  امل���وارد  وج���ود  ع��دم   •
للعمل  الكامل  التفرغ  الكوادر  لهذه  تضمن 
كثيرة  بفرعيات  شغلت  أنها  فنجد  اخليري 

لتأمني املعيشة وغيرها من املتطلبات.
التأهيلية  عدم وج��ود البرامج وال���دورات   •

املستمرة.
• عدم وجود تخصص للشخصيات العاملة 
في  تعمل  أنها  فنجد  اخليري،  القطاع  في 
أكثر من اجتاه في وقت واحد ولو فرغت في 

تخصص واجتاه واحد ألبدعت.
احلقيقية  الطاقات  ب��إب��راز  االهتمام  عد   •
وال���ت���ج���ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني ف���ي هذا 

القطاع.
وأما عن وسائل العالج فهي كثيرة كما ذكر 
وجهة  م��ن  أهمها  أن  إال  األف��اض��ل  اإلخ���وة 
نظري هو حسن اختيار العاملني في البداية 
مع  وقدراتهم  إمكاناتهم  توافق  من  والتأكد 

املجال الذي يعملون فيه.
ال��ذي نعيشه  خالصة األم��ر أن هذا الزمن 
أن  أردن���ا  وإذا  الفعالة،  الطاقات  زم��ن  ه��و 
ننشر اخلير في أوساط املجتمع فإنه البد 
وتوظيف  باستثمار  والعناية  االهتمام  م��ن 
مبؤسساتنا  العاملة  وال��ك��ف��اءات  ال��ط��اق��ات 
اخل��ي��ري��ة وال���دع���وي���ة س����واء امل���وظ���ف���ون أو 
املتطوعون، من أعلى مستوى إداري إلى أقل 
مستوى، وال شك أن ذلك سيؤدي إلى نتائج 
أم��وًرا عجزنا عن حتقيقها  رائعة وسيحقق 

سنوات طويلة.

في الوقت الذي وصل 
القطاع الخيري في الغرب 

إلى امتالك مؤسسة 
وقفية ضخمة - كجامعة 

هارفارد - ما زلنا نحصر 
أنفسنا في بناء المساجد
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الفلسطينين  ال��الج��ئ��ن  وت��ش��غ��ي��ل  غ���وث  وك���ال���ة  أع��ل��ن��ت 
 56 إلعانة  غذائية  مبساعدات  محملة  قافلة  أن  »أون���روا« 
ألف عائلة توجهت إلى غزة، بتوجيهات من خادم احلرمن 
الشعب  العزيز، إلغاثة  الله بن عبد  امللك عبد  الشريفن 
للحصار اإلسرائيلي  الذي يخضع  القطاع  الفلسطيني في 

منذ العام 2007.
وأض���اف���ت ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ي��ان، أن امل��س��اع��دات ان��ط��ل��ق��ت من 
مستودعات الهيئة األردنية اخليرية الهاشمية في عمان، 
والسكر  الغذائية األساسية كالطحن واألرز  املواد  وتشمل 

والزيت والبقوليات.
من  ع��وزا  األكثر  لدعم  ستخصص  املساعدات  أن  وأضافت 
عائالت الالجئن الفلسطينين املسجلن في برنامج شبكة 
عملياتها  مبناطق  ل���»األون��روا«  التابع  االجتماعي  األم��ان 

اخلمس في غزة.
وق����ال مم��ث��ل امل���ف���وض ال���ع���ام ل������«األون�����روا« ب��ي��ت��ر ف�����ورد: إن 
ف��ي وق��ت ح��رج ج��دًا للوكالة  »ت��أت��ي  الغذائية  امل��س��اع��دات 
والالجئن الفلسطينين في غزة، حيث تواجه »األونروا« 
ح��ال��ي��ًا ن��ق��ص��ًا ح����ادًا ب���امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��وزع��ه��ا على 

الفقراء«.

مساعدات غذائية سعودية 
لـ 56 ألف أسرة في غزة

اتخذت اللجنة اخلماسية اإليرانية 
العراقي  امل��ل��ف  مب��ت��اب��ع��ة  امل��ك��ل��ف��ة 
الثورة  مرشد  عليها  يشرف  التي 
اإلس��الم��ي��ة ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي جملة 
»تسخير  ش��أن��ه��ا  م���ن  إج�������راءات 
اإلمكانيات العراقية لدعم النظام 

السوري«.
وقال عضو في »االئتالف الوطني  
ال���ع���راق���ي« امل��ت��ح��ال��ف م���ع »دول���ة 
املالكي:  ن��وري  بزعامة   القانون« 
أبلغت  اخل��م��اس��ي��ة   ال��ل��ج��ن��ة  إن 
قادة التحالف الوطني الذي يقود 
ال��دع��م املالي  ب��ت��وف��ي��ر  احل��ك��وم��ة 
االتفاقيات  م��ن  ب��اإلف��ادة  لدمشق 
البلدين   ب���ني  امل���ب���رم���ة  األخ����ي����رة 
مليارات  عشر  لتوفير  وط��ه��ران  
دوالر تدفع لسوريا  لتجاوز أزمتها  

احلالية.
وأكد املصدر الذي رفض الكشف 
الوطني  التحالف  أن  اس��م��ه  ع��ن 
سيشهد في األيام املقبلة  تغييرا 
بزعاماته استجابة ملطالب إيرانية 

ل��غ��رض ض��م��ان مت��اس��ك وحدته 
وجت���اوز اخل��الف��ات األخ��ي��رة التي 
برزت بني مكوناته إثر اعتراضها 
وحزبه  امل��ال��ك��ي  اس���ت���ف���راد  ع��ل��ى 

بالسلطة في العراق.
في  القيادي  بزعامة   وف��د  وك��ان 
ح���زب ال���دع���وة اإلس��الم��ي��ة عبد 
احلليم الزهيري زار إيران مؤخرا 
ائتالف  ع��ن  النائب  أك��د  حسبما 
الركابي،  إبراهيم  القانون«  »دول��ة 
م��ش��ي��را إل���ى أن ال��وف��د ع���اد من 
إيرانية  مقترحات  حامال  طهران 

لدعم نظام األسد.
مبلغ  إي����داع  ك��ان��ت قضية  وف��ي��م��ا 
البنوك  ف��ي  ودي��ع��ة  كبير  ع��راق��ي 
ال�����س�����وري�����ة احل����ك����وم����ي����ة، أح����د 
املقترحات اإليرانية لدعم عراقي 
رئ��ي��س احلكومة  أع��ل��ن  ل��س��وري��ا، 
استعداد  على  أن��ه  املالكي  ن��وري 
من  واستقبال عدد  لدعم سوريا، 
زاروا  الذين  السوريني  املسؤولني 

بغداد خالل األيام املاضية.

إيران تطلب من العراق دعم 
دمشق بــ 10 مليارات دوالر!
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العائلة هي أول عالم اجتماعي يواجهه الطفل، وأفراد األسرة هم 
كبير  دور  لها  بالتأكيد  واألسرة  نفسه،   يرى  لكي  طفل  لكل  مرآة 
هذا  أداء  في  الوحيدة  ليست  ولكنها  االجتماعية،  التنشئة  في 
واملؤسسات  واملدرسة ووسائل اإلعالم  الدور ولكن هناك احلضانة 
تعددت  لذلك  األسرة؛  من  الوظيفة  هذه  أخذت  التي  املختلفة 
سواء  االجتماعية  التنشئة  في  كبير  دور  لها  كان  التي  العوامل 

كانت عوامل داخلية أم خارجية، وسوف نعرض هذه العوامل: 

األس��رة: حيث إن أدوار الذكر تختلف عن 
أدوار األنثى  فالطفل الذكر تنمى في داخله 
النفس،  والقيادة واالعتماد على  املسؤولية 
في حني أن األنثى في املجتمعات الشرقية 
أن  األدوار، كما  تنمى فيها هذه  خاصة ال 
ترتيب الطفل في األسرة كأول األطفال أو 
األخير أو الوسط له عالقة بعملية التنشئة 
خبرة  بعدم  أم  بالتدليل  س��واء  االجتماعية 

األسرة بالتنشئة وغير ذلك من العوامل. 
ثانيًا: العوامل الخارجية:

دور  في  وتتمثل  التعليمية:  املؤسسات   -1
ومراكز  واجل��ام��ع��ات  وامل����دارس  احلضانة 

التأهيل املختلفة.
األص��دق��اء من  ال��رف��اق: حيث  2- جماعة 
املدرسة أو اجلامعة أو النادي أو اجليران 
الفكر  وج��م��اع��ات  نفسه  امل��ك��ان  وق��اط��ن��ي 

والعقيدة والتنظيمات املختلفة.
3- دور العبادة:مثل املساجد .

ثقافته  مجتمع  لكل  املجتمع:  ثقافة   -4
صلة  لها  تكون  والتي  له  املميزة  اخلاصة 
وثيقة بشخصيات من يحتضنه من األفراد؛ 

يساعد على منو  األس���رة، مما يخلق ج��واً 
الطفل بطريقة متكاملة.

إليها  تنتمي  التي  االجتماعية  الطبقة   -4
إليها  تنتمي  ال��ت��ي  الطبقة  ت��ع��د  األس����رة: 
األسرة  عاماًل مهماً في منو الفرد؛ حيث 
تصبغ وتشكل وتضبط النظم التي تساهم 
في تشكيل شخصية الطفل، فاألسرة تعتبر 
للطفل  والقيم  الثقافة  نقل  أهم محور في 

التي تصبح جزءاً جوهرياً فيما بعد.
5- الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة: 
لقد أكدت العديد من الدراسات أن هناك 
االقتصادي  ال��وض��ع  ب��ني  إيجابيا  ارت��ب��اط��ا 
التي  ال��ف��رص  وب���ني  للطفل  واالج��ت��م��اع��ي 
تقدم لنمو الطفل، والوضع االقتصادي من 
أحد العوامل املسؤولة عن شخصية الطفل 

ومنوه االجتماعي.
لألسرة:  والثقافي  التعليمي  املستوى   -6
األسرة  إدراك  م��دى  حيث  م��ن  ذل��ك  يؤثر 
حلاجات الطفل وكيفية إشباعها واألساليب 

التربوية املناسبة للتعامل مع الطفل.
أنثى( وترتيبه في  أو  7- نوع الطفل )ذكر 

أواًل: العوامل الداخلية:
في  كبيرة  بصورة  الدين  يؤثر  ال��دي��ن:   -1
بسبب  وذل��ك  االجتماعية  التنشئة  عملية 
اختالف األديان والطباع التي تنبع من كل 
دين؛ لذلك يحرص كل اإلسالم على تنشئة 
الصاحلة  والقدوة  والسنة  بالقرآن  أف��راده 

لسلف األمة ومن تبعهم بإحسان.
التي  الوحدة االجتماعية  األس��رة: هي   -2
تهدف إلى احملافظة على النوع اإلنساني؛ 
فهي أول ما يقابل اإلنسان، وهي التي تسهم 
بشكل أساسي في تكوين شخصية الطفل 
من خالل التفاعل والعالقات بني األفراد؛ 
لذلك فهي أولى العوامل املؤثرة في التنشئة 
االجتماعية، ويؤثر حجم األسرة في عملية 
أساليب  في  والسيما  االجتماعية  التنشئة 
األسرة  حجم  تناقص  إن  حيث  ممارستها 
يعد عاماًل من عوامل زيادة الرعاية املبذولة 

للطفل.
3- نوع العالقات األسرية: تؤثر العالقات 
االجتماعية  التنشئة  عملية  ف��ي  األس��ري��ة 
حيث إن السعادة الزوجية تؤدي إلى متاسك 

املستشارة  التربوية:  شيماء ناصر 

العوامل المؤثرة في 
التنشئة االجتماعية لألطفال
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وعاداته التي تؤثر على تكيفه مع املجتمع.
واألس��رة  جماعة تتكون من أب وأم وأبناء 
ذك���ور وإن����اث ي��رت��ب��ط��ون م��ع��اً ب��رب��اط الدم 
يعيشون حتت سقف واحد ويتفاعلون معاً 
ويحافظون  املجموعة  إلى  انتمائهم  بدافع 

على قيم اجلماعة وعاداتها وتقاليدها.
الوظيفة: قدوة

منذ  مقصودة  تربية  التربوية:  الوظيفة 
ال��والدة... السنوات اخلمس األولى أهم 
التربية  الطفل... تختلف  فترة في حياة 
م��ن أس���رة إل���ى أخ���رى ح��س��ب املستوى 
التعليمي والفكري واالقتصادي والديني.

التربية الصحية واجلسدية: األكل والرعاية 
الصحية والعادات الصحية.

العقلي...  األط��ف��ال ومن��وه��م  أف��ق  ات��س��اع 
تقدمي مثيرات ومهام تتحدى قدرات الطفل 

وتنميها.
واالنفعالية  والنفسية  األخالقية  التربية 
والضبط االنفعالي واحترام حقوق اآلخرين 

وكيفية التعامل.
أنثى...  أم  ذك��ر  الطفل:  ن��وع  ح��ول  التربية 
وكذلك اإلجابة عن تساؤالتهم حول التناسل 

والوالدة.
للوطن  االن���ت���م���اء  ال���وط���ن���ي���ة...  ال��ت��رب��ي��ة 

واحملافظة على التقاليد.
وكيف  ينفق  كيف  االق��ت��ص��ادي��ة...  التربية 

يدخر؟

ووسائل  ال��رف��اق،  وجماعة  ال��ع��ب��ادة،  ودور 
اإلعالم، ودور كل مؤسسة كما يلي:

للثقافة،  األول����ى  املمثلة  ه��ي  األس����رة:   -
وأقوى اجلماعات تأثيراً في سلوك الفرد، 
للطفل،  األول��ى  االجتماعية  املدرسة  وهي 
الطفل  س��ل��وك  ف��ي ص��ب��غ  األول  وال��ع��ام��ل 
توجيه  على  فتشرف  اجتماعية،  بصبغة 

سلوكه، وتكوين شخصيته.
االجتماعية  امل��ؤس��س��ة  ه���ي  امل���درس���ة:   -
ونقل  التربية،  بوظيفة  تقوم  التي  الرسمية 
الثقافة املتطورة  وتوفير الظروف املناسبة 
وانفعالياً  وع��ق��ل��ي��اً  جسمياً  ال��ط��ف��ل  لنمو 
املعايير  م���ن  امل���زي���د  وت��ع��ل��م  واج��ت��م��اع��ي��اً، 

االجتماعية، واألدوار االجتماعية.
- دور العبادة: تعمل دور العبادة على تعليم 
الدينية  واملعايير  التعاليم  واجلماعة  الفرد 
معياري،  ب��إط��ار سلوكي  ال��ف��رد  ال��ت��ي مت��د 
وتنمية الصغير وتوحيد السلوك االجتماعي، 
التعاليم  وترجمة  الطبقات   بني  والتقريب 

الدينية إلى سلوك عملي.
- جماعة األقران: يتلخص دورها في تكوين 
معايير اجتماعية جديدة وتنمية اجتاهات 
ف��ي حتقيق  وامل��س��اع��دة  ج���دي���دة   نفسية 
للتجريب،  ال��ف��رص��ة  وإت��اح��ة  االس��ت��ق��الل، 

وإشباع حاجات الفرد للمكانة واالنتماء.
في  دوره����ا  يتلخص  اإلع�����الم:  وس��ائ��ل   -
املتنوعة، وإشباع احلاجات  املعلومات  نشر 
النفسية املختلفة  ودعم االجتاهات النفسية 

وتعزيز القيم واملعتقدات أو تعديلها، 
والتوافق في املواقف اجلديدة.

أواًل: األسرة:
التنشئة  م��ؤس��س��ات  أه���م 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ال����ت����ي 
م��ع��ال��م شخصية  حت���دد 

ال������ط������ف������ل وحت���������دد 
الفكرية  خصائصه 

 . . . لنفسية ا و
سنوات  ففي 
العمر األولى 
ت�����ت�����ش�����ك�����ل 

سلوك  أمناط 
وقيمه  ال��ط��ف��ل 

تؤثر بشكل أساسي  املجتمع  فثقافة  لذلك 
في التنشئة وفي صنع الشخصية القومية.

5- الوضع السياسي واالقتصادي للمجتمع: 
هدوءاً  أك��ث��ر  املجتمع  ك��ان  كلما  إن��ه  حيث 
واستقراراً ولديه الكفاية االقتصادية أسهم 
ذلك بشكل إيجابي في التنشئة االجتماعية، 
االستقرار  وع��دم  الفوضى  اكتنفته  وكلما 
هو  العكس  ك��ان  واالق��ت��ص��ادي  السياسي 

الصحيح.
م��ا يهدد  6- وس��ائ��ل اإلع���الم: لعل أخطر 
التنشئة االجتماعية اآلن هو الغزو الثقافي 
الذي يتعرض له األطفال من خالل وسائل 
اإلعالم املختلفة والسيما التليفزيون، حيث 
يقوم بتشويه العديد من القيم التي اكتسبها 
من  العديد  تعليمهم  ع��ن  فضاًل  األط��ف��ال 
القيم األخرى الدخيلة على الثقافة وانتهاء 
إلى عصر  زم��ان وحكاياتهن  عصر ج��دات 

احلكاوي عن طريق الرسوم املتحركة.
مؤسسات التنشئة االجتماعية:

مؤسسات  طريق  ع��ن  التنشئة  عملية  تتم 
للتنشئة  وك��االت  تعمل  متعددة  اجتماعية 
نيابة عن املجتمع  أهمها األسرة واملدرسة 
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ال�سعودية

بظروف  متر  التي  العربية  الدول  السعودية  العربية  اململكة  دعت 
واقتصادية  سياسية  إصالحات  إقرار  لضرورة  ومضطربة  استثنائية 
واجتماعية جذرية بشكل يحفظ حقوق اإلنسان وكرامته إذا كانت 
املنطقة  تشهدها  التي  االضطرابات  ملوجة  حد  وضع  في  فعاًل  جادة 

العربية منذ مدة طويلة.
ال���س���ع���ودي د. عبد  وش�����دد وزي�����ر اإلع������ام 
تلت  ال��ت��ي  خ��ال تصريحاته  خ��وج��ة  ال��ع��زي��ز 
اجتماع مجلس الوزراء السعودي على اهتمام 
ال��س��ع��ودي��ة ب��اس��ت��ع��ادة أج���واء االس��ت��ق��رار في 
العقل  ل��ص��وت  ل��ل��ع��ودة  دع��وت��ه��ا  عبر  املنطقة 
ووقف إراقة الدماء، ممتدًحا في الوقت نفسه 
س��ع��ي ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��دخ��ول ف��ي حوار 
ينكر  لم  وإن  االحتقان  أج��واء  يخفف  وطني 
رفض اململكة لتدخل قوى إقليمية في شؤون 

دول املنطقة، في إشارة غير مباشرة إليران.
لألنظمة  ال��س��ع��ودي��ة  دع����وة  أن  ش���ك  وال 
شعوبها  مع  مشكات  تواجه  التي  العربية 
وحالة من الفلتان األمني تشكل طوق جناة 
ل��ه��ذه األن��ظ��م��ة وش��ع��وب��ه��ا ع��ل��ى ح��د سواء 
خ��ص��وًص��ا أن��ه��ا ان��ط��ل��ق��ت من 
دولة مركزية في املنطقة ال 
حتمل أجندات خفية بل 
أدت دوًرا مهًما طوال 
العقود املاضية في 
إش���اع���ة أج����واء 
االس�����ت�����ق�����رار 
املنطقة،  في 

وعملت بقوة خال الفترة األخيرة على منع 
مملكة  ابتاع  من  اإلقليمية  القوى  إح��دى 
اجلزيرة  درع  ق���وات  ن��ش��ر  ع��ب��ر  ال��ب��ح��ري��ن 
انسجاًما مع اتفاقيات سابقة أبرمتها دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
مكانة روحية

ومن البديهي التأكيد على أن املكانة الدينية 
العربية  اململكة  بها  تتمتع  التي  وال��روح��ي��ة 
السياسية  ق��درات��ه��ا  ع��ن  ناهيك  السعودية 
واالقتصادية قد تشكل طوق جناة لألزمات 
الشديدة التي متر بها منطقتنا التي لعبت  بها 
القوى الدولية ناهيك عن تعسف السلطات 
في التعامل مع شعوبها قد أغلق الباب أمام 
امل��واق��ف بني  تباعد  ف��ي ظ��ل  ح��ل��ول محلية 

نظمة  أل ا
والشعوب.

فاألزمات التي 
ت����واج����ه ك����ا من 

واليمن  وليبيا  سوريا 
ح����ال����ًي����ا، وع������دم ق����درة 

طرفي الصراع على احلسم 
وإس��ق��اط األن��ظ��م��ة أو إخ��م��اد ال��ث��ورات قد 
أنتجت حالة من الغموض أو لنقل الفوضى 
في  لتنفيذها  واشنطن  التي سعت  اخلاقة 
وأوصدت  املاضية  السنوات  ط��وال  املنطقة 
األبواب أمام تسويات حتفظ ماء وجه هذه 
األنظمة أو شعوبها، خصوًصا أن الشعوب في 
البلدان الثاثة بدأت ترى أن القيام بنصف 
يعد  الرشيدة  غير  أنظمة احلكم  ث��ورة ضد 
حفًرا لقبرها بأيديها؛ لذا فهي مصممة على 
املضي قدًما آلخر الشوط رغم أن صمودها 
في وجه األنظمة قد خلف ما يقرب من 20 
صريًعا  سقط  أغلبهم  اآلن  حتى  قتيل  ألف 
في ليبيا لدى قيام طائرات القذافي بقصف 
تدخل  قبل  الليبية  ال��ش��رق  وم���دن  ب��ن��غ��ازي 
الناتو، وهو أمر مرشح لاستمرار مع تصاعد 
والليبية، رغم  السورية  املدن  املواجهات في 
وجود دعم دولي للمساعي السعودية إلعادة 
االس��ت��ق��رار ف��ي أك��ث��ر م��ن قطر ع��رب��ي وفي 
مقدمتها سوريا واليمن ودعمها ملهمة األمني 

مسؤولية السعودية في احتواء
عواصف العرب السياسية 

بعد دعوتها األنظمة إلقرار إصالحات جذرية

املكانة الدينية للمملكة 
والقوة السياسية 

تتيحان لها التدخل 
إلعادة االستقرار 

لبلدان املنطقة

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن
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ال����������ع����������ام 
معة  للجا
نبيل  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����ع�����رب�����ي ال������ذي 
م���ارس ض��غ��وًط��ا على 
إلقرار  السورية  القيادة 
إص�����اح�����ات ج�����ذري�����ة في 
القيادة  به  وع��دت  ما  هو  السياسي  احلقل 
قانون  بإصدار  استجابتها  أن  رغم  السورية 
بالترحيب  حت��ظ  ل��م  السياسية  ل��ألح��زاب 
ف��ي اخلارج  أم  ال��داخ��ل  ف��ي  املطلوب س��واء 
إال أن خطوات جادة أخرى في هذا اإلطار 
رغم  االحتقان  ح��دة  تخفيف  في  تنجح  قد 
أن الشعب السوري عازم على إسقاط هذا 

النظام العلوي الطائفي.
صعوبات وتعقيدات

إال أن الدعم اإلقليمي للدور السعودي إلعادة 
أجواء االستقرار ووقف شاالت الدماء في 
بحسب  ش��دي��دة  ص��ع��وب��ات  ي��واج��ه  املنطقة 
السياسية  ال��ع��ل��وم  أس��ت��اذ  فهمي  د.ط�����ارق 
بهذا  إي��ران  تتربص  حيث  القاهرة؛  بجامعة 
الدور، بل تعمل بكل قوة ملنع النظام السوري 
من تقدمي تنازالت لشعبه، بل إنها دخلت بقوة 
استخباراتها  أجهزة  عبر  األزم��ة  خط  على 
وحرسها الثوري وعمائها في لبنان لتصفية 
الناقمني على النظام الطائفي في سوريا، بل 

وتر  على  للعزف  السوري  النظام  تدفع  إنها 
التشدد وعدم القيام بإصاحات قد تخفف 
من قبضته على احلكم بل قد تضر بالتعاون 

االستراتيجي بني البلدين.
وال تتوقف الصعوبات عند هذا احلد حسبما 
يرى د. فهمي خصوًصا أن التدخل في كل من 
ليبيا واليمن يبدو شديد الصعوبة، خصوًصا 
ب��ني ط��رف��ي األزم����ة أصبحت  امل��واج��ه��ة  أن 
عصية على احلل؛ فا الثوار الليبيون لديهم 
القذافي،  بإصاحات  القبول  على  ال��ق��درة 
نوع  أي  لهم  أصبح  اليمن  ف��ي  الفرقاء  وال 
بإقرار  صالح  الرئيس  وع��ود  في  الثقة  من 
إصاحات جذرية تعيد ترتيب البيت اليمني 

من الداخل.
السياسية  العلوم  أستاذ  يفضل  ال  ومع هذا 
تصاعد  ي���خ���ل���ق  أن  ال����ق����اه����رة  ب���ج���ام���ع���ة 
االض���ط���راب���ات وص��ع��وب��ة امل��ه��م��ة ح��ال��ة من 
اليأس لدى الرياض للكف عن مطالبة الدول 
الدخول  أو  بإقرار إصاحات جادة  العربية 
بقبول  املنطقة  شعوب  إقناع  حملاولة  بثقلها 
إقرار  قبلت  إذا  أنظمتها  م��ع  وس��ط  ح��ل��ول 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  إصاحات 

بضمانات.
لوبي رافض

ولكن في املقابل هل األنظمة العربية لديها 
إق���رار إص��اح��ات تخفف من  ال��ق��درة على 
النفوذ  من  وتضعف  السلطة  على  هيمنتها 
واستخباراتها،  أم��ن��ه��ا  ألج���ه���زة  امل��ت��ن��ام��ي 
الصمت  شعوبها  من  تعودت  أنها  خصوًصا 
من  األخيرة  العقود  طوال  العمياء  والطاعة 
نافذة داخلها مازالت  ثم فإن هناك أجنحة 
وتعول  بل  تنازالت جادة  تقدمي  تفضل عدم 

على إمكانية حدوث تدخل دولي قد يبقيها 
في السلطة أو يقلل من حجم ما ميكن تقدميه 
لشعوبها، متجاهلة أن قواعد اللعبة وسقوط 
ومصر  تونس  في  ومبارك  علي  بن  نظامي 
قدًما  املضي  الشعوب على  قد حفزت هذه 
لعلها حت��رر نفسها م��ن ظلم  ال��ش��وط  آلخ��ر 
باستمرار  أنظمتها، وهو ما يهدد  واستبداد 
وي��ف��رض تدخل مؤسسات  ال��دم��اء  ش��االت 
إقليمية ودول ذات ثقل إلخراج املنطقة من 

النفق املظلم.
شرق أوسط جديد

ب��در مساعد  نبيل  د.  ال��ط��رح  ه��ذا  وي��دع��م 
السابق، حيث يرى  وزير اخلارجية املصري 
أن األوضاع في املنطقة حتتاج لتدخل قوى 
حلل  وروح���ي  سياسي  ب��وزن  تتمتع  إقليمية 
أزماتها املتصاعدة والسيما أن هذه األحداث 
املنطقة، بل تشير  الوطنية في  ال��دول  تهدد 
إلمكانية تشرذم املنطقة وتقسيمها لدويات 
وهو ما ال يصب في صالح املنطقة من بعيد 

أو قريب.
وأفاد بأن هناك تسريبات عن أن واشنطن 
تستغل توتر األوضاع في املنطقة إلعادة ضخ 
األوسط  الشرق  ع��روق مشروع  في  ال��دم��اء 
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ع��ج��زت ع���ن ت��ن��ف��ي��ذه خال 
من  إسرائيل  ذلك  ليمكن  األخيرة  السنوات 

الهيمنة على املنطقة والسطو على ثرواتها.
وشدد على أهمية ممارسة السعودية وغيرها 
على  واألنظمة  الشعوب  على  جادة  ضغوًطا 
ح��د س���واء إلج��ب��اره��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي تنازالت 
حًدا  وتضع  املنطقة  استقرار  على  حتافظ 

استخدام  للتدخل في شؤونها ومتنع 
ه����ذه االض����ط����راب����ات إلدخ����ال 

قد  مظلًما  ن��ف��ًق��ا  املنطقة 
إذا  ال تستطيع جت��اوزه 

اس��ت��م��رت األوض����اع 
هي  م��������ا  ع�����ل�����ى 

ع��ل��ي��ه ف����ي ظل 
أطراف  ع��ج��ز 
ال���ص���راع عن 

حسمها.

واشنطن وتل أبيب تستغالن 
التوترات للسيطرة على 

ثروات املنطقة ويسعون لضخ 
الدماء في عروق مشروع 

الشرق األوسط الكبير 



28

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

الفرق���ان  644 - 8  رم

الربيع العربي

فعلت  كما  القدمية  الفزاعات  واستخدام 
األنظمة القدمية.

  وبعد تكشف هذه الوقائع فتح ذلك الطريق 
وجه  على  املصرية  الثورة  قيام  في  للتشكك 
اخلصوص، فقد بدأت إحدى هذه احلركات 
أن  بعد  والشعب،  اجليش  بني  وقيعة  حتدث 
ثار سؤال طبيعي و في محله عن متويل هذه 
احل��رك��ات وتلقي ت��دري��ب��ات ف��ي اخل���ارج في 
فعلت  م��اذا  طبعاً  ومعروف  صربيا حت��دي��داً، 
إبادة  حرب  من  كوسوفا  مسلمي  في  صربيا 
كله في مطلع  العالم  على مرأى ومسمع من 
األمر  وه��و  امل��اض��ي،  القرن  من  التسعينيات 
هذه  ك��ش��ف  س��ي��ت��م  وبتتبعه  أف��زع��ه��م  ال����ذي 
ه��ي حركة  أعنيها  ال��ت��ي  احل��رك��ة، واحل��رك��ة 
اإلسالميني  هاجمت  التي  أبريل«   6 »شباب 
وخصوصاً  املاضية  األيام  في  شنيعاً  هجوماً 
أن وقفوا بجوار اجليش حتى  بعد  السلفيني 
ال حتدث الفتنة بني الشعب ونفسه من جهة 

وبني الشعب واجليش من جهة أخرى.
أمريكا  أعلنته  عما  عديدة  أسئلة  ثارت  فقد 

ومنظمات  احل���رك���ات  ن��ش��ط��ت  م��ص��ر  ف��ف��ي 
املجتمع املدني التي على صلة باخلارج وتتلقى 
متويلها منها، وزاد نشاط هذه اجلمعيات بعد 
بكل  والعمل  للنور  اإلسالمي  التيار  ظهر  أن 
حرية حتت سمع وبصر السلطة، وهو األمر 
الذي أزعج اخلارج وبدؤوا يقلقون من تنامي 
وصعود التيار اإلسالمي والتأييد الشعبي له 
وتعلقه به، فبدأت املؤسسات املانحة ملنظمات 
األموال  م��ن  م��زي��داً  ت��رص��د  امل��دن��ي  املجتمع 
لتغدق بها على املنظمات العلمانية والليبرالية 
ملواجهة املد اإلسالمي والعمل على انحساره 

   األهم في املشهد أن الشعوب في غالبيتها 
العلمانية  النخب   بعض  )باستثناء  العظمى 
فقد  الفطرة،  على  فهي  متدينة،  والليبرالية( 
ال��ل��ه سيطبقه  أن ش��رع  األك��ث��ري��ة  ه��ذه  ظنت 
انتفاضة  جن��ح��ت  أن  ب��ع��د  اجل��دي��د  احل��اك��م 
الشعوب في إزالة الطغاة، إال أن الواقع أثبت 
أن محاربة اإلسالم وشريعته بقيت على سابقه، 
بل أشد ضراوة من ذي قبل، وباملنهج القدمي 
نفسه ومن الدول والقوى األجنبية نفسها التي 
كانت العون لألنظمة السابقة )التي أسقطتها 

شعوبها( وباألموال إن لم تكن زادت.

رمبا  العربية  الدول  من  عدد  في  اندلعت  التي  الثورات  أن  كثير  ظن 
ويتنفس  الدنيا  ستمأل  احلريات  وأن  الوفير،  اخلير  معها  حتمل 
الناس نسيم الدميقراطية التي مألت بها التيارات الليبرالية الدنيا 
ضجيجًا، ونشطت منظمات املجتمع املدني املمولة من اخلارج لنشرها 

في كافة أرجاء العالم العربي واإلسالمي.
ولكن ونحن اليوم نتابع مايحدث هنا ويجري هناك نصطدم بالواقع 
املر الذي قد يجعلنا نترحم على أيام )رغم قسوتها وظلم حاكمها( 

قد تكون أرحم من املستقبل القريب.

تقرير كتبه : حامت محمد عبدالقادر

املشروع اإلسالمي
يتعرض لهجمة 

شرسة 

في مصر وتونس:
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أنها  م��ن 
ك���������ان���������ت 
خ�����ل�����ف ث�������ورة 
املصري  ال���ش���ب���اب 
ق��ب��ل ال����ث����ورة، وأن���ه���ا بعد 
في  مدنية  منظمات  منحت  ال��ث��ورة 
مصر مبلغ 40 مليون دوالر،  ولعل حوارا بني 
أحمد  أب��ري��ل   6 شباب  ال��ع��ام حلركة  املنسق 
بوك(  بالفيس  احملمية  صفحته  )على  ماهر 
وأحد األعضاء باسم فتحي، كشف عن طبيعة 
التمويل الذي تتلقاه هذه احلركة من اخلارج.

القليلة  األي���ام  انتشر  م��ا  ال��ك��الم  ي��ؤك��د ه��ذا 
امل���اض���ي���ة م����ن ائ����ت����الف ي���ض���م ع��������دداً من 
الصحافيني يكشفون فيه عن فساد منظمات 
املجتمع املدني التي متول من اخلارج و أهم 
املنظمات  ه��ذه  م��ع  املتعاملني  الصحافيني 
والترويج لها بصحفهم .. ورغم أهمية امللف 

إال أن املقام لن يتسع له.
ب��ع��د أن بدأ  امل��ن��ظ��م��ات    ف��األه��م أن ه���ذه 
هذه  خشيت  ال��ن��اس  لعموم  أم��ره��ا  يتكشف 
لشن هجوم  دفعها  واملنظمات مما  احلركات 
أنها  بحجة  اإلس��الم��ي��ة  ال��ت��ي��ارات  على  ح��اد 
بدأت  كما  التخلف،  وعهود  ل��ل��وراء  ستعيدنا 
ك��ان على ص��الت وطيدة  أن منهم من  تشيع 
هم  وما  الدولة  أمن  وجهاز  السابق  بالنظام 

، ويساعد في  السابق  النظام  إال ص��ورة من 
اململوكة  اخل��اص��ة  الفضائية  ال��ق��ن��وات  ذل��ك 
لرجال أعمال، وباألخص منهم رجل األعمال 
النصراني جنيب ساويرس الذي تهجم هجوماً 
على صفحته  اإلسالمي  الدين  على  صريحاً 
كبيرة  كبده خسائر  بوك؛ مما  الفيس  مبوقع 
بعد انطالق الدعوة ملقاطعة املشتركني لشركة 

احملمول التي ميتلكها »موبينيل«.
فيه مصر  ال��ذي ستبدأ  املوعد  اقتراب  وم��ع 
تزايد  ومع  التشريعية  االستعداد لالنتخابات 
بأغلبية  للفوز  مصر  في  اإلسالميني  ف��رص 
التيارات  ش��ن��ت  ف��ق��د  ال��ب��رمل��ان��ي��ة،  امل��ق��اع��د 
اإلسالميني  ع��ل��ى  ش��رس��ة  حملة  الليبرالية 
بأنهم  واتهامهم  السلفيون(  خاصة  )وبصفة 
البرملان  على  واالس��ت��ح��واذ  للسلطة  يسعون 
حتى يتمكنوا من وضع دستور يوافق هواهم، 
أن���ه س��ي��ك��ون دستوراً  اس��ت��ش��ع��روا  وب��ال��ط��ب��ع 
الغرب؛ مما  أزعج  الذي  وهو األمر  إسالمياً 
بل  واملنظمات،  احلركات  ه��ذه  لتمويل  دفعه 
اإلسالمية  التيارات  أح��د  مع  لقاءات  وعقد 
ن��ف��س��ه��ا وه���و ح���زب ال��ع��دال��ة واحل���ري���ة ذي 

املرجعية اإلخوانية.
الفزاعة  فقد عادت  التحركات  كل هذه  ومع 
النظام  ي��س��ت��خ��دم��ه��ا  ك����ان  ال���ت���ي  ال���ق���دمي���ة 

اإلسالميني  من  الناس  تخويف  من  السابق 
وأن���ه���م م��ت��ش��ددي��ون وأن���ه���م ل���و وص���ل���وا إلى 
وجحيم،  إلى ظالم  احلياة  فستتحول  احلكم 
فسيحرمون كل شيء في احلياة و لن يستطيع 

أحد السير في الشارع من هول ما سيراه.
  نعم، ولم يعد هناك عمل للبرامج احلوارية 
وال��ص��ح��ف ال��ع��ل��م��ان��ي��ة س���وى ال��ه��ج��وم على 
السلفيني والتهكم عليهم، وما ذلك إال ألنهم 
صعقوا من شعبية السلفيني وتعلق الناس بهم 
الذي  السلفي  التيار  مبشايخ  تأثرهم  وم��دى 

كان معروفاً حتى قبل اندالع هذه الثورة.
  ما يحدث في مصر اآلن هو بحق حتضير 
وحقيقة  اجل��م��ي��ع  سيكشف  ك��ب��ي��ر  الخ��ت��ب��ار 
حجمه، والسيما بعد ما عرف بجمعة الوحدة 
الشعب  ف��ط��رة  ع���ن  ك��ش��ف��ت  ال��ت��ي  واإلرادة 
بالدين  وتعلقه  محافظاته  ك��ل  ف��ي  امل��ص��ري 
أثرها  وعلى  ي��ع��ادي��ه،  م��ا  ك��ل  م��ن  واستنفاره 
من  واملاركسية  العلمانية  التيارات  انسحبت 
تكون  أن  أرادت  التي  اإلسالمية  القوى  أمام 
مع نهضة البالد ودفع حركة العمل واإلنتاج، 

ال أن نبقى عاطلني منتظرين متويل اخلارج.
عن  كثيراً  يختلف  األم��ر ال  ف��إن  تونس  وف��ي 
مصر، فما يحدث على أرضها هو نفسه من 
نظامه،  ورم���وز  السابق  لرئيسها  محاكمات 
بني  وأع��م��ال جت��اذب  انتقالية  بفترة  وامل���رور 
قوية  وع���ودة  وال��ش��ع��ب،  االنتقالية  السلطة 
مرة  كل هذا يحدث ألول  اإلسالمي..  للتيار 
في تونس في العلن منذ عهد الرئيس الراحل 
احلبيب بورقيبة والذي أسس لدولة العلمانية 
وانسالخها من هويتها اإلسالمية  تونس  في 
ليكمل املشوار من بعده الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي.
  فقد ش��ه��دت األي���ام األخ��ي��رة ح��رك��ة كبيرة 
ما  أث��ار  وقد  تونس،  في  اإلسالمية  للتيارات 
الدعارة  ب��ي��وت  اق��ت��ح��ام  م��ن  ب��ه بعضهم  ق��ام 
ت���س���اؤالت وحت��ل��ي��الت ك��ب��ي��رة والس��ي��م��ا بعد 
إسالمية،  جلماعة  العمل  ه��ذا  نسبة  مت  أن 
ب��ع��د.. ف��ال يستبعد أن  ي��ت��أك��د  ل��م  وه���و م��ا 
القدمي  ال��ن��ظ��ام  بقايا  م��ن خطة  ذل��ك  ي��ك��ون 
تخويف  بهدف  اإلسالمي  التوجه  ومحاربي 
مكاسب  هناك  وأن  اإلسالميني،  من  الناس 
حال  التونسيون  سيفقدها  هائلة  وامتيازات 

عادت الفزاعة 
القديمة التي كان 
يستخدمها النظام 
السابق من تخويف 

الناس من اإلسالميين

الشعوب في 
غالبيتها العظمى 

)باستثناء بعض 
النخب  العلمانية 

والليبرالية( متدينة
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الربيع العربي

النزول  إزال��ة حاجز اخلوف والتمكن من  هو 
إلى الشارع لالعتراض.

وأكد الغنوشي أن السلفيني يتعرضون لهجوم 
شديد في تونس، و قد مت عرض فيلم مؤخراً 
ومخرجة  ملمثلة  الشيخ«  وال  الله  »ال  بعنوان 
م��دع��وم��ت��ني م��ن اخل����ارج، وه���ذا ك��ف��ر ب��ني ال 
هو  كله  ه��ذا  من  الغرض  ولكن  عاقل؛  يقبله 
استدراج اإلسالميني إلى معارك حتى ينظر 
الفن،  على  أنها خطر  اإلسالمية  القوى  إلى 
واخلطة هي أننا في 23 اكتوبر  املقبل لدينا 
انتخابات لتشكيل مجلس تأسيسي إلعادة بناء 
يريد  من  فهناك  وبالتالي  الدولة،  مؤسسات 
فيها  طرفاً  اإلسالميني  يكون  عنف  أح��داث 
االنتخابات  لتأجيل  مبرر  هناك  يكون  حتى 

كما تأجلت قبل ذلك.
حالياً  وضعت  التي  القوانني  ف��إن  ول��ألس��ف 
ت���ص���ب ف����ي ص���ال���ح األق���ل���ي���ات واألح�������زاب 
كبرى  إعالمية  حل��م��الت  إض��اف��ة  الصغيرة، 

ضد اإلسالميني وتخويف التونسيني منهم.
امللف مازال مفتوحاً، واأليام القادمة ستشهد 
أن  مؤكد  ولكن من سيربح؟  متالحقة  أحدثاً 

الرابح هو من سيكون مع الله. 

رجسا  وعدها  السياحة  من  التخويف  كذلك 
والتخويف ممن يشتغلون  الشيطان  من عمل 
بالفن، للدرجة التي قال فيها أحدهم: »إذا حكم 
واملشرب  امللبس  فسيغير  اإلسالمي  املشروع 
واملأكل«.. كل هذه أسلحة يتم استخدامها في 

تونس للتخويف من اإلسالميني.
وواصل الغنوشي حديثه بأن في مصر أيضاً 
صراعا بني التيارات األخرى ومازالت السلطة 
النزول  الثوار سوى  النظام ولم ينجز  في يد 
إلى ميدان التحرير لالعتراض على مسؤول 
ما  أق��ص��ى  وه���ذا  إق��ال��ت��ه،  فتتم  يعجبهم  ل��م 
وصلت إليه مكاسب الثورة.. الثورة في مصر 
وتونس ما زالت في بداياتها، فالدولة ما زالت 
في يد النظام السابق، وكل ما اكتسبه الثوار 

ص����ع����ود اإلس����الم����ي����ني 
وتوليهم زمام األمور في 

اجلمهورية التونسية .
هذا ما أكده الشيخ راشد 
حركة  رئ��ي��س  الغنوشي، 
التيارات  )أكبر  النهضة 
والسياسية  اإلس��الم��ي��ة 
في تونس( الذي قابلته 
ف��ي م��ص��ر م��ؤخ��راً في 
فعاليات املؤمتر األخير 
لالحتاد العاملي لعلماء 

املسلمني.
فقد أوضح الغنوشي 
من  ح������دث  م����ا  أن 
هو  ل��ل��ث��وار  مكاسب 
كسر حاجز اخلوف 

م���ا زالت  ول���ك���ن  ف��ق��ط 
النظام  وس��ي��اس��ات  أس��ال��ي��ب 

باقية حتى اللحظة وهي التي حتكم.
مرحلة  أم��ام  نحن  اليوم  الغنوشي:  وق��ال   
فقهائنا  من  ومطلوب  تاريخنا  من  جديدة 
اإلسالمي،  للمشروع  النظرية  يبلوروا  أن 
ف���األح���رى ب��ن��ا أن ن��ت��واص��ى ب���ن���دوات في 
الشورى  اإلسالمي جتعل  السياسي  الفقه 
نظاماً سياسياً يقوي ويحقق السلطة ويعني 

احلاكم في حكمه.
ت��ون��س اليوم  ال��غ��ن��وش��ي: ف���ي   وأض�����اف 
تدافع شديد بني أقطاب عدة، بني القوى 
اإلسالمية وبني القوى العلمانية والليبرالية، 
فاملشروع اإلسالمي يتعرض لهجمة شديدة 
وي��س��ت��خ��دم ك��ف��زاع��ة م��ن ج��دي��د وتخويف 
حقوقاً  اكتسنب  الالئي  تونس  في  النساء 
كبيرة فاقت كل قيد، فهناك تخويف للمرأة 
لهذه  وتضخيم  اإلسالميني  من  التونسية 
امل��خ��اوف ل��و ت��ول��ى اإلس��الم��ي��ون السلطة، 
فلو حدث فإن املرأة سيكون مكانها البيت 
وه��ن��اك ق��ط��اع ك��ب��ي��ر م��ن ال��ن��س��اء يحتاج 
للعمل، وهناك من يشكك في حق املرأة في 
فكل  السياسية،  واملشاركة  والعمل  التعليم 
هذه الفزاعات تخرج من خصوم اإلسالم.

شهدت األيام 
األخيرة حركة كبيرة 
للتيارات اإلسالمية 

في تونس



31

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

الفرق���ان  644 - 8  رم

مطالب بتوقيف التنصير في موريتانيا..
قبل  نواكشوط  املوريتانية  العاصمة  احتضنت 
أسبوعني من اآلن ملتقى علميا يناقش خطورة 
ملوريتانيا،  وت��ه��دي��ده��م��ا  وال��ت��ش��ي��ع  ال��ت��ن��ص��ي��ر 
اخليرية،  ل��ألع��م��ال  ال��ت��ع��اون  جمعية  تنظمه 
كبار علماء  األئمة ومن  فيه عدد من  وش��ارك 
استهدف  دينية  محاضرات  فيه  وألقيت  البلد 
أصحابها ضرورة محاربة التنصير والتشيع في 

موريتانيا.
األمني العام جمعية التعاون لألعمال اخليرية 
إن  ق��ال:  ال��ق��ادر  ول��د سيدي عبد  الفتح  عمر 
الله قيض لإلسالم في كل عصر عدوال ينفون 
ع��ن��ه م��ا ل��ي��س م��ن��ه وي��ح��اف��ظ��ون ع��ل��ى صورته 
بأن  احل��اض��ري��ن  األئ��م��ة  مخاطبا  احلقيقية، 
اإلسالم  بتنقية  املخاطبون  العدول  هم  األئمة 
والذب عنه، وأنهم قد ظلوا كذلك في مختلف 
ال��زم��ن وجاء  عصور اإلس���الم حتى ج��اء ه��ذا 
دور احلاضرين، فعليهم أن يتحملوا املسؤولية 

والقيام باملهمة.
وأضاف أن هذا يتطلب من األئمة العمل على 
انتشار  األولى منهما  أن يحاربوا في  جبهتني: 
قائال:  واملهودين  املنصرين  وأعمال  التنصير 
إن »التنصير الذي طردته املغرب، وعانت منه 
وأصبح خطرا  موريتانيا  على  السنغال، زحف 
م��ؤرق��ا ل��ل��ب��الد خ��ص��وص��ا ب��ع��د إع���الن أسقف 
أربعة  تنصر  عن  العام  هذا  نواكشوط  كنيسة 

آالف موريتاني«.
محاربة  تقتضي  ال��ث��ان��ي��ة،  اجلبهة  إن  وق���ال: 
للبالد، الفتا  بعدما أصبح مده مهددا  التشيع 
على  محافظة  ظلت  ال��ت��ي  موريتانيا  أن  إل��ى 
نافع في  بن  منذ دخلها عقبة  النقي  اإلس��الم 
أن  بد  ال  اليوم،  إل��ى  الهجرة  من  األول  القرن 
يقف علماؤها ضداألفكار املخالفة لعقيدة أهل 

السنة.

في  التنصيرية  املنظمات  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
موريتانيا تستهدف على الدوام أوساط السكان 
األك��ث��ر ف��ق��را ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل���دن الشرقية 
والواليات اجلنوبية من البالد من أجل حتقيق 
تقدمي  املنظمات  ه��ذه  تباشر  كما  أه��داف��ه��ا، 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ل��ص��ال��ح ال��ف��ق��راء في 
الداخل املوريتاني، وتعمل هذه املنظمات وسط 
وتذمر  اآلن،  ح��د  إل���ى  مطبق  رس��م��ي  ص��م��ت 
فضاًل  املوريتانيني،  املواطنني  قبل  م��ن  ع��ارم 
الذين  الفقهاء  قبل  م��ن  مستمر  حت��ذي��ر  ع��ن 
أصدروا فتوى قبل أيام حتذر السكان والوجهاء 
والسلطات من مخاطر التمدد التنصيري الذي 

بدأ يتكشف خالل السنوات األخيرة.

نشاط تنصيري مستمر..
ب��ع��دم��ا اع��ت��ق��ل��ت ال��س��ل��ط��ات امل��وري��ت��ان��ي��ة قبل 
املتهمني في  أه���م  م��ن  واح����دا  اآلن  م��ن  س��ن��ة 
إلى  وأحالته  البالد  داخل  تعمل  تنصير  شبكة 
من  جديد  وتسجيالت  شريط  ظهر  القضاء؛ 
والشريط  موريتانيا،  ف��ي  املنصرين  أش��رط��ة 
قطع بوصالت من موسيقى »النيفارة« احمللية 
قصة  التسجيالت  وتستعرض  موريتانيا  ف��ي 
الصليب، غير أن املتحدث في الشريط ال يشير 
الرواية اإلجنيلية دون أن يتحدث عن  إلى  إال 
اخلالف العقائدي الواسع في هذه املسألة بني 

الديانات السماوية الثالث.

قالت مصادر إعالمية مطلعة في العاصمة املوريتانية نواكشوط: إن 
موريتانيا  محافظات  من  عدد  في  تنشط  غربية  إنسانية  منظمات 
اجلنوبية الشرقية قد وزعت أشرطة تنصيرية مسجلة على أشرطة 
تقدمي  إلى  األشرطة  وتهدف  »احلسانية«،  احمللية  باللهجة  كاسيت 
تصور عن قصة بدء اخلليقة وأصول الديانة املسيحية انطالقا من 

وجهة نظر إجنيلية، وذلك في مقاطعة »أمبود« جنوب موريتانيا.

نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

استئناف حمالت التنصير في جنوب موريتانيا 
وسط تذمر شعبي واسع وصمت رسمي مطبق 
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اإلنتاج  ش��رك��ات  بعض  الستمرار  ون��ظ��راً 
ومسلسالت  أفالم  إخراج  في  السينمائي 
فإن  والصحابة،  األنبياء  أشخاص  متثل 
املجمع يؤكد على قراره السابق في حترمي 
إنتاج هذه األفالم واملسلسالت، وترويجها 
ومشاهدتها  واق��ت��ن��ائ��ه��ا  ل��ه��ا  وال���دع���اي���ة 
القنوات؛  ف��ي  وع��رض��ه��ا  فيها  واإلس��ه��ام 
انتقاصهم  إلى  يكون مدعاة  ذلك قد  ألن 
واحلط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى 

السخرية منهم، واالستهزاء بهم.
تلك  ف����ي  أن  ي����دع����ي  مل����ن  م����س����ّوغ  وال 
املسلسالت التمثيلية واألفالم السينمائية 
كتاب  ألن  سيرتهم؛  وعلى  عليهم  التعرف 
الله قد كفى وشفى في ذلك، قال تعالى: 
مبا  القصص  أحسن  عليك  نقص  }نحن 
 ،)3 )يوسف:  القرآن{  ه�ذا  إليك  أوحينا 
وقال تعالى: }لقد كان في قصصهم عبرة 
ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى ول�كن 

تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء 
)يوسف:  ي��ؤم��ن��ون{  لقوم  وه��دى ورح��م��ة 

.)111
العلماء،  كبار  هيئة  بقرار  املجمع  ��ر  وي��ذِكّ
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  وفتوى 
السعودية،  العربية  اململكة  ف��ي  واإلف��ت��اء 
ال��ب��ح��وث اإلس��الم��ي��ة في  وف��ت��وى مجمع 
واملجامع  الهيئات  من  وغيرها  القاهرة، 
اإلسالمية في أقطار العالم التي أجمعت 
األنبياء  أش���خ���اص  مت��ث��ي��ل  ع��ل��ى حت����رمي 
والرسل عليهم السالم مما ال يدع مجاالً 
لالجتهادات الفردية، كما يذِكّر مبا صدر 

عن الرابطة في 1431/11/16ه� .
وم���ن امل��ع��ل��وم م���ن ال���دي���ن ب���ال���ض���رورة أن 
عل��ى  والرس��ل  األنبياء  فضل  تعالى  الله 
تعال��ى  ق��ال  كم��ا  العاملني،  م��ن  غي��رهم 
في محك��م كتاب����ه الكري���م: }وتلك حجتنا 
درجات  نرفع  قومه  على  إبراهيم  آتيناها 
له  ووهبنا  عليم  ربك حكيم  إن  نشاء  من 

ونوحا هدينا  ويعقوب كال هدينا  إسحاق 
من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب 
جنزي  وكذلك  وه���ارون  وموسى  ويوسف 
احملسنني وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
ك��ل م��ن ال��ص��احل��ني وإس��م��اع��ي��ل واليسع 
ويونس ولوطا وكال فضلنا على العاملني{ 

)األنعام: 86-83(
العاملني{  قوله: }وك��اًل فضلنا على  ففي 
تفضيل األنبياء على سائر اخللق، ومحمد 
قال  كما  وأفضلهم،  األنبياء  ] هو خير 
عن نفسه: »أن��ا سيد ولد آدم وال فخر ، 
شافع،  وأول  القبر،  عنه  ينشق  من  وأول 

وأول مشفع« رواه مسلم.
 - الكرام  لألنبياء  اإللهي  التفضيل  وهذا 
وفي مقدمتهم نبينا محمد ] - يقتضي 
ت��وق��ي��ره��م واح��ت��رام��ه��م؛ ف��م��ن أحل���ق بهم 
أّي نوع من أن��واع األذى فقد باء باخليبة 
واخلسران في الدنيا واآلخرة ، قال تعالى 
في حق نبيه محمد ]: }إن الذين يؤذون 

دورته  في  اإلسالمي  العالم  برابطة  اإلسالم�ي  الفقه�ي  املجم�ع  قال 
العشرين املنعق�دة مبك�ة املكرم�ة ، في الفترة من 19-23 محرم 1432ه� 
التي يوافقها: 25��29 ديسمبر 2010م إنه الحظ استمرار بعض شركات 
اإلنتاج السينمائي في إعداد أفالم ومسلسالت فيها متثيل أشخاص 

األنبياء والصحابة، فأصدر البيان اآلتي:
تأكيدًا لقرار املجمع في دورته الثامنة املنعقدة عام 1405ه� الصادر 
وسائر   [ محمد  النبي  تصوير  حترمي  املتضمن  الشأن،  هذا  في 
الله عنهم، ووجوب  والصحابة رضي  السالم  واألنبياء عليهم  الرسل 

منع ذلك.

المجمـع الفقهـي اإلسالمـي 
برابطة العالم اإلسالمي يؤكد 
تحريم تصوير األنبياء والصحابة

)�( إمام وخطيب المسجد النبوي - المدينة المنورة
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الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا واآلخرة 
وأعد لهم عذابا مهينا{ )األحزاب: 57(. 
الله  أذى  م��ن  ال���رس���ول ]  أذى  ف��ج��ع��ل 
تعالى، وحكم على مؤذيه بالطرد واإلبعاد 

عن رحمته، والعذاب املهني له.
ال��ع��ل��م أن أذي���ة الرسول  وق���د ق���ّرر أه���ل 
] حت��ص��ل ب��ك��ل م��ا ي��ؤذي��ه م��ن األق���وال 

واألفعال.
التشكيك  أب��واب  يفتح  الله  أنبياء  ومتثيل 
إذ ال ميكن  عليهم؛  والكذب  أحوالهم  في 
في  األنبياء  املمثلني حال  يطابق حال  أن 
 - عليه  ك��ان��وا  وم��ا  وتصرفاتهم  أحوالهم 
عليهم السالم - من سمت وهيئة وهدي، 
غير  أدواراً  امل��م��ث��ل��ون  ه���ؤالء  ي���ؤدي  وق���د 
في  ينطبع   - الحقاً  أو  سابقاً   - مناسبة 
النبي بصفات  ذلك  اتصاف  املتلقي  ذهن 
تلك الشخصيات التي مثلها ذلك املمثل. 

الشرعي  بواجبها  ت��ق��وم  أن  األم���ة  فعلى 
ف��ي ال���ذّب ع��ن األن��ب��ي��اء واحمل��اف��ظ��ة على 

لهم  يتعرض  من  والوقوف ضد  مكانتهم، 
بشيء من األذى.

وال��ص��ح��اب��ة ال��ك��رام رض����وان ال��ل��ه عليهم 
شرفهم الله بصحبة النبي ]، واختصهم 
بها دون غيرهم من الناس، ولكرامتهم عند 
الله أثنى الله عليهم بقوله: }محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من 
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
الله الذين آمنوا وعملوا  بهم الكفار وعد 
وأج��را عظيما{  مغفرة  منهم  الصاحلات 

)الفتح: 29(.
عليه  كان  ما  مطابقة  للممثلني  وال ميكن 
ال��ل��ه عليهم - من  ال��ص��ح��اب��ة - رض����وان 

سمت وهدي.
في  السيناريو  ب��إع��داد  يقومون  وال��ذي��ن   
 - الله عليهم  الصحابة - رض��وان  متثيل 
على  ويحرصون  والسمني،  الغث  ينقلون 
أو  املسلسل  يساعدهم في حبكة  ما  نقل 
الفيلم وإثارة املشاهد، ورمبا زادوا عليها 
يستنتجونها،  وأح��داث��اً  يتخيلونها  أشياء 

والواقع بخالف ذلك. 
وقد يتضمن ذلك أن ميثل بعض املمثلني 
دور الكفار ممن حارب الصحابة أو عذب 
كفرية  بكلمات  ويتكلم���ون  ض��ع��ف��اءه��م، 
كاحللف بالالت والعزى، أو ذم النبي ] 
به وال  التلفظ  يجوز  به، مما ال  وما جاء 

إقراره.

األن��ب��ي��اء عليهم  م��ن أن متثيل  ي��ق��ال  وم��ا 
مصلحة  فيه  ال��ك��رام  والصحابة  ال��س��الم 
ل��ل��دع��وة إل���ى اإلس�����الم، وإظ���ه���ار ملكارم 
األخالق، ومحاسن اآلداب، غير صحيح .

ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها ال تعتبر 
أيضاً؛ ألنه يعارضها مفسدة أعظم منها، 
وه��ي ما سبق ذك��ره مما قد يكون ذريعة 
من  واحل��ط  والصحابة  األنبياء  النتقاص 

قدرهم.
الشريعة  ف���ي  امل���ق���ررة  ال���ق���واع���د  وم����ن   
املتوهمة ال تعتبر  اإلسالمية أن املصلحة 
إذا  املصلحة  أن  أي��ض��اً:  قواعدها  وم��ن   ،
تعتبر؛  ال  لها  مساوية  مفسدة  عارضتها 
ألن درء املفاسد مقدم على جلب املصالح 
من  أع��ظ��م  امل��ف��س��دة  ك��ان��ت  إذا  فكيف   ،
املصلحة وأرجح، كما هو الشأن في متثيل 

األنبياء والصحابة.
ثم إن الدعوة إلى اإلسالم وإظهار مكارم 
التي  املشروعة  بالوسائل  تكون  األخ��الق 
أث��ب��ت��ت جن��اح��ه��ا ع��ل��ى م���دار ت��اري��خ األمة 

اإلسالمية. 
إلى اإلسهام في  ووسائل اإلعالم مدعوة 
نشر سير األنبياء والرسل عليهم السالم 
دون  عنهم  الله  رض��ي  الكرام  والصحابة 
مت��ث��ي��ل ش��خ��ص��ي��ات��ه��م، وه���ي م��دع��وة إلى 
في  والنبوية  اإللهية  التوجيهات  امتثال 
توعية  امل��ت��ض��م��ن��ة  ب��امل��س��ؤول��ي��ات  ال��ق��ي��ام 
بدينها وحتترم  تتمسك  لكي  ؛  اجلماهير 

سلفها.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وصحابته أجمعني.

قال ] عن نفسه: »أنا سيد ولد آدم وال 
فخر ، وأول من ينشق عنه القبر، وأول 

شافع، وأول مشفع« رواه مسلم



34

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

الفرق���ان  644 - 8  رم

�إ�سالميات

الوقف، ويتعدد،  أن يتطور  توسع دولة اإلسالم شرقًا وغربًا، تطلب 
ليفي بحاجات األمة، وكان ذلك عماًل ال قواًل، فقد وثق لنا التاريخ، 
بل شاهدنا بأعيننا أوقافا  ما زالت قائمة، وبقيت شاهدة على املكانة 
التي وصلت إليها األمة في عصور العزة؛ لذا أنشئت األوقاف لتحفظ 
ضروريات اإلسالم اخلمس: الدين والنفس والعقل واملال والعرض من 

املسلمن ومن أهل الذمة كذلك.
فمن األوقاف ما خصص إلقامة املساجد 
دينهم،  أم��ور  املسلمني  وتعليم  وعمارتها، 
األسرى،  لفك  ريعها  ُخ��ص��ص  م��ا  ومنها 
وجتهيز اجلنود، وتصنيع السالح والدروع، 
وت���دري���ب خ��ي��ول اجل���ه���اد، واألف�����راد على 
أن  الوقف  في  األمر  بلغ  الفروسية، حتى 

لرعاية خيول  الشام،  ُخصصت أرض في 
كرمية  حياة  لتعيش  هرمت؛  التي  اجلهاد 
في حال هرمها، تقديراً للخدمات اجلليلة 
التي قدمتها لألمة جمعاء في نشر اإلسالم 
بني  وال��ع��دل  ال��دي��ن،  وإق��ام��ة  والفتوحات، 

الناس.

وبلغت املدارس الوقفية مبلغاً عظيما فكان 
سبعني  يقارب  ما  حولها  وما  القدس  في 
يزيد  ما  الشام  في  وك��ان  وفقية،  مدرسة 
عن أربعمائة مدرسة وقفية، ولكل مدرسة 
لها؛ فكانت كل مدرسة  أوق��اف خصصت 
تُعد كجامعة في عصرنا احلالي بل تفوقها، 
ففيها العلماء والطلبة املتميزون املبدعون، 
العلمية، ما  الكنوز  لنا من  الذين أخرجوا 
هيئت  فقد  احلالية!  جامعاتنا  عنه  تعجز 
تلك املدارس لتكون بيئية علمية إبداعية، 
دراسية،  وم��ق��اع��د  ق��اع��ات،  فيها  وف���رت 
ومختبرات،  ومكتبات،  تعليمية،  ووسائل 
العلم  طلبة  لسكن  مريحة  آم��ن��ة  وأم��اك��ن 
الوقفية  امل��ؤس��س��ة  ت��ل��ك  ف���ي  وال��ع��ام��ل��ني 

األوقاف اإلسالمية ومستقبل األمة
عيسى القدومي
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أوضاع تحت المجهر!

مشهد لم أستطع حتمله شاهدته بعد أن بعثه لي أحد الزمالء عبر ال� )واتس أب( 
ألزالم الرئيس السوري وهم يلقون بجثث املتظاهرين من فوق اجلسر إلى أسفل باجتاه 
نهر العاصي الذي اكتسى باللون األحمر وسط عبارات شتم الدين وامتهان اجلثث 

فضاًل عن عبارات التكبير والتهليل والنصر املؤزر الذي حققوه على األموات!
النساء: }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  تعالى في سورة  قال 

وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما{ اآلية)93(.
رسالة أخرى وصلتني من أحد الزمالء تقول بأن رئيس طاجيكستان العلماني يصادق 
على قانون يحظر دخول املساجد ملن هم دون 18عاما، ويلزمهم بالتعليم في مدارس 

غير دينية لئال يتأثروا بتعاليم اإلسالم!
البحث  محرك  العمر(  )ط��وي��ل  عبر  اخلبر  م��ن  أكثر  أستزيد  جعلني  ال��ذي  األم��ر 
بالفعل  أقر  قد  طاجيكستان  في  الشيوخ  مجلس  أن  ألكتشف  )جوجل(  اإللكتروني 

قانونا يحظر فيه صالة املراهقني في املساجد بغرض كبح جماح التطرف الديني!
كما نص القرار الذي كان قد دعمه )فخامة( الرئيس على تلقيهم دروسهم التعليمية 

في مدارس علمانية!
االحتاد  بلدان  أفقر  في  املسلمني  الدين  علماء  من  شعبية  معارضة  لقي  ما  وه��و 
السوفيتي السابق، الذي يعاني اليوم من الفساد املالي واإلداري وغالء األسعار لكن 

من دون فائدة !
هؤالء الذين يسمون أنفسهم اليوم بالقادة يعتقدون أنهم سيحيون أبد الدهر ولن 
يأتيهم اليوم األسود متجاهلني الزمن ودروسه السحيقة منها واحلديثة واألمم التي 
سبقتهم، فكانت تصول وجتول في وقتها وأتاها أمر ربها فاختفت من على خارطة 
الذي  أين  ولكن  الكثير  الشيء  ب��ادت  ثم  س��ادت  التي  في احلضارات  ولنا  احلياة! 

يعتبر؟!
على الطاير

دعونا ننتظر ما سيخبرنا به الزمن خالل األيام القليلة القادمة بإذن الواحد األحد، 
وأكف املسلمني تضرع في هذا الشهر الفضيل بالدعاء على أعداء الدين ومن واالهم 
من الدول واملنظمات واألحزاب الشيطانية والتكتالت والتيارات السياسية التي نسأل 

الله أن يقصمها ويأخذها أخذ عزيز مقتدر، إنه قريب سميع مجيب الدعوات.
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

يارب.. عجائب قدرتك!

waleed_yawatan@yahoo.com
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(

املتكاملة، بل احلمامات الصحية، واملرافق 
األخرى التي توفر احلياة الكرمية لكل ما 

يضمه الوقف من أنفس بشرية.  
القدس  تكية خاصكي سلطان في  وكانت 
التي خصصت إلطعام  )959ه�����-1551م( 
الفقراء واألسر املتعففة في القدس، مثاالً 
لواجب إطعام الطعام ألهل احلاجة، وقد 
بلغ ع��دد ال��ق��رى وامل����زارع امل��وق��وف��ة على 
التكية 34 قرية وم��زرع��ة، وم��ا زال��ت إلى 

يومنا هذا تقدم الطعام لألسر املعوزة.
املتأخرة-  العهود  ف��ي  ال��وق��ف  أص��اب  ث��م 
بلداننا،  على  املستعمر  فيها  تسلط  التي 
الترهل  ومقدساتنا-  أرضنا  على  واليهود 
مرحلة  وع���اش  امل��ال��ي،  وال��ف��س��اد  اإلداري 
إبداع  ال  الذي  والتقليد،  والتكرار  الرتابة 
فيه وال جتديد؛ لذا فإن تطوير دور الوقف 
في  ض��روري��اً  مطلباً  أض��ح��ى  ومعاجلتها 
عصرنا احلالي، وذلك لتغير ظروف العصر 
ومتطلباته، وتعدد حاجات األمة،  وذلك لن 
يكون إال إذا فقهنا مقاصد الوقف وأحكامه 
وضوابطه الشرعية، وأسس إدارته، وفنون 
ملجتمعاتنا،  الفعلية  واحل���اج���ات  من��ائ��ه، 
واالستبانات،  ال���دراس���ات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
الدولة  قطاعات  بني  احلقيقية  والشراكة 

الثالث : احلكومي والتجاري والوقفي.
إن استشراف املستقبل والتطلع احلضاري 
ألمتنا لن يكون إال إذا أولينا العمل اخليري 
اهتمامنا،  غ��اي��ة  وال��ت��ط��وع��ي  وال��وق��ف��ي 
الوقف،  سنة  إلحياء  جهدنا  بكل  وعملنا 
تُسهم  ال��ت��ي  الوقفية  امل��ؤس��س��ات  وإق��ام��ة 
احلياة  وتوفير  اإلنسان،  كرامة  في حفظ 
التعليم  وتوفير  املسلمة،  لألسرة  الكرمية 
العلمية،  اإلب��داع��ات  يحقق  ال���ذي  املميز 
واملؤسسات الصحية والثقافية التي تقدم 

اجلديد كما كانت في عهود العزة.
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تربويات

واآلخرة:  الدنيا  في  العلم  أهل  يرفع  والله 
}هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون 
إمنا يتذكر أولو األلباب{ )الزمر: 9(، }يَْرَفِع 
الِْعلَْم  أُوتُ��واْ  َوالَّ��ِذي��َن  ِمنُكْم  امنوا  الَّ��ِذي��َن  اللَُّه 
َدَرَج����اٍت{ )امل��ج��ادل��ة:11(، وأخ��رج أب��و داود 
رداء أنه قال: »َسِمْعُت  والترمذي عن أبي الَدّ
َرُسوَل اللِه ] يَُقوُل: َمن َسلََك َطِريَْقاَ يَبْتَِغي 
َل اللُه لُه َطِريَْقاً إلى اجَلنَّة، وإَنّ  ِفيِْه ِعلَْماً َسَهّ
ِرَضاً  الِعلِْم  ِلَطاِلِب  أْجِنَحتََها  لَتََضُع  املاَلِئَكَة 
في  َمن  لُه  لََيْستَغِفُر  الَعاِلَم  َوإَنّ  يَْصنَُع،  ِبا 
مواِت وَمن في األرِض َحتَّى احِليْتَاُن في  الَسّ
املَاء، وَفْضُل الَعاِلِم َعلى الَعاِبِد َكَفضِل الَقَمِر 
على َساِئِر الَكَواِكِب، وإَنّ الُعلَماِء َوَرثَُة األنِبياِء، 
ا  ثُوا ِديْناراً وال ِدْرَهَماً، َوإمَنّ وإَنّ األنِبياَء لْم  يَُورِّ

ثُوا الِعلَْم َفَمْن أََخَذهُ أَخَذ ِبَحٍظ َواِفٍر«. َوَرّ
 ومن درر الشعر العربي  التي توضح أهمية 
ال��ع��ل��م ف��ي ب��ن��اء اجل���ض���ارات م��ا ق��ال��ه أمير 

الشعراء أحمد شوقي:
بالعلم واملال يبني الناس ملكهم

لم ينب ملك على جهل وإقالل
ويقول أيضاً: 

العلم يرفع بيوتاً ال عماد لها
 واجلهل يهدم بيت العز والشرف 
أن  والعلماء  بالعلم  باالهتمام  نستطيع  نعم 
فال  كنا،  كما  العالم  أس��ات��ذة  ونصبح  نتقدم 

يكرمك،  س��وف  خلقك  ال��ذي  فالله  والعالم، 
الله  رس���ول  وأن  تعلم،  تكن  ل��م  م��ا  ويعلمك 
وأن  ويعلمه ألم��ت��ه،  ال��ق��رآن  يقرأ  ] س��وف 
لم  ما  وتعلمه  اجلديد  اإلنسان  تعلم  القراءة 

يكن يعلم.
نقرأ  ب��أن  لألفضل  نتغير  أن  نستطيع  نعم 
نبينا ]،  وس��ن��ة  رب��ن��ا  ك��ت��اب  ن��ق��رأ  ونتعلم؛ 
 [ بنبينا  ون��ق��ت��دي   ، ونتعلمهما  نقرأهما 
َحَسنٌَة  أُْسَوةٌ  اللَِّه  َرُسوِل  لَُكْم ِفي  َكاَن  :}لََّقْد 
اللََّه  َوَذَك��َر  َوالْ��َي��ْوَم اآلخر  اللََّه  يَْرُجو  َك��اَن  مّلَن 
َكِثيراً{ )األح��زاب:21(، فقد كان رسول الله 
] يظن أنه لن يستطيع القراءة أو احلفظ، 
استطاع  وتعالى  سبحانه  الله  ولكنه بشيئة 
َفاَل  }َس��نُ��ْق��ِرئُ��َك  ويحفظه:  ال��ق��رآن  يقرأ  أن 
َوَما  ْهَر  اجْلَ يَْعلَُم  ِإنَّ��ُه  اللَُّه  َشاَء  َما  ِإاَلّ  تَنَْسى. 

يَْخَفى{ )األعلى: 6 – 7(.
نستطيع أن نتقدم أفراداً وجماعات وشعوبا 
وأوطانا باالهتمام بالعلم، فأول دروس القرآن: 
بالعلم،  التغير إلى األفضل  »اق��رأ«، نستطيع 

ففي غار حراء حيث نزل الوحي جبريل عليه 
له:  قال  الرسول ]  على  بالرسالة  السالم 
»اقرأ«، وجبريل يعلم من الله أن محمداً ] 
ال يقرأ، فكان الرد بتلقائية وصدق: »ما أنا 
بقارئ« ولكنه كرر  عليه جبزيل عليه السالم 
ما قاله مرتني: »اقرأ«، فكان الرد في املرتني 
مثل املرة األول��ى: »ما أنا بقارئ«، فكان أول 
أنت  القراءة  تستطيع  أنك  هي  القرآن  آيات 
الَِّذي  َرِبّ���َك  ِب��اْس��ِم  يا محمد: }اْق���َرأْ  وأمتك 
َوَربَُّك  َع��لَ��ٍق. اْق���َرأْ  ِم��ْن  نْ��َس��اَن  َخ��لَ��َق. َخلََق اإْلِ
َما  نَْساَن  اإْلِ َعلََّم  ِبالَْقلَِم.  َعلََّم  الَّ��ِذي  اأْلَْك��َرُم. 
لرسول  وال��ق��راءة   ،)5-  1 )العلق  يَْعلَْم{  لَ��ْم 
وتبليغ  ال��ك��رمي،  ال��ق��رآن  ه��ي حفظ  الله ] 
العلم  هي  لألمة  بالنسبة  والقراءة  الرسالة، 
الرسالة أيضاً، فجبريل عليه السالم  وتبليغ 
ينزل فيها  أول مرة  الكرمي في  للرسول  أكد 
بالوحي للرسول أنك أيها النبي األمي سوف 
تستطيع أن تقرأ، وسوف تتغير، وتغير أمتك 

في غار حراء كان أول درس من دروس الوحي األمن، لرسول الله ] 
أن  محمد  يا  تستطيع  أنك  الدرس  هذا  كان  والنبين،   الرسل  خامت 
تكسب معلومات وتيلفها وتؤدي األمانة، فاملسلم مطلوب منه التغيير 
لألفضل وحتقيق العدل واآلمان، فإذا أطعنا الله والتزمنا مبنهجه فإننا 

نستطيع أن نكون أساتذة العالم، ونكون في املقدمة، نعم نستطيع.

د. زياد موسى عبد املعطي أحمد

نعم نستطيع
التغيير إلى 

األفضل

)�(  معهد بحوث أمراض النباتات - مركز 
البحوث الزراعية - مصر
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أحد  ينكر 
العالم  ف���ي 
العلماء  ف���ض���ل 
عصور  ف��ي  املسلمني 
اإلسالمية  احلضارة  ازده��ار 
ع��ل��ى احل��ض��ارة احل��دي��ث��ة، ف��م��ن هؤالء 
العلماء األفذاذ احلسن بن الهيثم، وابن سينا، 
وج��اب��ر اب��ن ح��ي��ان، واخل���وارزم���ي، وغيرهم 
عقائدهم  من  كثير  على  رغ��م حتفظنا  كثير 
أن نخرج من  نعم نستطيع  للعقيدة  املخالفة 
بيننا أمثالهم، وبالعلم وبالبحث العلمي يتعلم 
اإلنسان ما لم يكن يعلمه، وتكتسب البشرية 
االختراعات  البشرية  وتنتج  جديدة  معارف 

املفيدة في شتى امليادين.
نعم نستطيع ذلك بترك الكسل وبذل اجلهد 
وال��ت��وك��ل على ال��ل��ه، فبعد ن��زول ال��وح��ي في 
األم���ني على خامت  ن��زل جبريل  غ��ار ح���راء، 
ُل . ُقِم اللَّيَْل ِإاَلّ َقِلياًل  ِمّ املرسلني: }يََأيَُّها امْلَُزّ
. ِنْصَفُه أَِو انُْقْص ِمنُْه َقِلياًل. أَْو ِزْد َعلَيِْه َوَرِتِّل 
الُْقْرآََن تَْرِتياًل. ِإنَّا َسنُلِْقي َعلَيَْك َقْواًل ثَِقياًل. 
ِإَنّ نَاِشئََة اللَّيِْل ِهَي أََشُدّ َوْطًئا َوأَْقَوُم ِقياًل . 
ِإَنّ لََك ِفي النََّهاِر َسبًْحا َطِوياًل . َواْذُكِر اْسَم 
َرِبَّك َوتََبتَّْل ِإلَيِْه تَبِْتياًل . َرُبّ امْلَْشِرِق َوامْلَْغِرِب 
 – َوِكياًل{ )املزمل: 1  َفاتَِّخْذهُ  ُهَو  ِإاَلّ  ِإلََه  اَل 
9(،  ونزل الوحي األمني بقول الله سبحانه 
َوَربََّك  َف��َأنْ��ِذْر.  ُق��ْم  ِثّ��ُر.  امْلُ��َدّ وتعالى: }يَ��َأيُّ��َه��ا 
َواَل   . َفاْهُجْر  ْجَز  َوالُرّ ْر.  َفَطِهّ َوِثَيابََك  َفَكِبّْر. 
 1 )املدثر:  َفاْصِبْر{  َوِل��َرِبّ��َك  تَْستَْكِثُر.   ْ ُ��� َتْ
-7(، أي إنه لكي تؤدي الرسالة عليك بالهمة 

وال��ن��ش��اط وع���دم اخل��م��ول، وع��ل��ي��ك بقراءة 
القرآن وقيام الليل، والصبر لتحقيق هدفك 
وتبليغ رسالتك، وهذا واجبنا نحن املسلمني 
جميعاً في أن نترك الكسل ونتحلى بالعزمية 
والنشاط والهمة مستلهمني ذلك من قدوتنا 

رسول الله ].
نعم نستطيع أن نتطور ونتقدم بالعمل اجلاد 
الدؤوب، فالله عز وجل يقول: }تََباَرَك الَِّذي 
الَِّذي   . َقِديٌر  َشْيٍء  ُكِلّ  َعلَى  َوُهَو  امْلُلُْك  ِبَيِدِه 
َياةَ ِلَيبْلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل  َخلََق امْلَْوَت َواحْلَ
ويقول   ،)2-  1 )امللك:  الَْغُفوُر{  الَْعِزيُز  َوُهَو 
اللَُّه  َفَسَيَرى  اْعَملُوا  }َوُق���ِل  وج��ل:  عز  الله 
 ،)105 )التوبة:  َوامْلُْؤِمنُوَن{  َوَرُسولُُه  َعَملَُكْم 
باجلهد  نسلكه  أن  ب��د  ال  ال��ت��ق��دم  ف��ط��ري��ق 

والعرق والتعب ال بالكسل واخلمول. 
نتحلى  نبلغ أهدافنا عندما  أن  نعم نستطيع 
نتحلى  وأن  تلني،  ال  التي  واإلرادة  بالعزمية 
ب��ال��ص��ب��ر، ف��رح��ل��ة حت��ق��ي��ق األه�����داف مليئة 
باألشواك، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، 
ول��ق��د ك��ان ل��رس��ول ال��ل��ه ] ع��زمي��ة ال تلني 
الرسالة،  تأدية  في  والنجاح  الدعوة  لتبليغ 
أبي  لعمه  قوله  وف��ي  ال��دع��وة،  أمانة  وت��أدي��ة 
تلني:  لعزمية ال  توضيح لصورة جلية  طالب 
يا عم، لو وضعوا الشمس في مييني  »والله 
والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر 
في  واملكاره  الصعاب  لقد حتمل  تركته«،  ما 
وانتشار  املدينة،  إلى  الهجرة  كانت  ثم  مكة، 
اإلسالم في اجلزيرة العربية في أواخر أيام 
حياة الرسول ]، وبشر ] بانتشار اإلسالم 
أوقات  ف��ي  وم��غ��ارب��ه��ا  األرض  م��ش��ارق  ف��ي 
ينتشر حتى يومنا  عديدة، وما زال اإلس��الم 
هذا، وسوف يستمر بإذن الله ويدخل أناس 
كثيرون في دين الله أفواجاً، فرسول الله ] 
كان ذا همة عالية أحيا الله به األمة، فلنكن 
ال��ل��ه أص��ح��اب همة وع��زمي��ة لتحقيق  ب���إذن 
حياتنا،  ف��ي  النجاح  لنحقق  عالية  أه���داف 
ولنعد إي��ق��اظ األم���ة، وي��ق��ول ال��ل��ه ع��ز وجل 
َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما  يَُغِيُّر  اَل  اللََّه  قولُُه تعالى: }ِإَنّ 
يَُغِيُّروا َما ِبَأنُْفِسِهْم{ )الرعد: 11(، فالبد من 
أراد  يوفق من  والله  واإلرادة  القوية  العزمية 

إصالحاً.
نعم نستطيع أن نتغير ونتطور بالتعليم واإلرادة، 
فكل إنسان ولد في هذه الدنيا وهو ال يجيد 

ثم  أم��ه،  ث��دي  والرضاعة من  الصراخ  س��وى 
والكالم،  احلركة  الدنيا  في  إنسان  أي  تعلم 
الدنيا،  ف��ي  الكثير  وتعلمنا  منا  ك��ل  وت��ط��ور 
وتعلم كل منا مهنته، وكل يوم نتعلم اجلديد، 
فليكن لدينا عزمية مثل عزمية طفل رضيع 
يحاول املشي، يقع على األرض مرات ومرات 
ويفشل في تكملة املسير مرات ومرات ولكن 
بالعزمية واإلص��رار ينجح في م��راده، فليكن 
عندنا عزمية وإرادة مثل عزمية منلة عندما 
تريد أن توصل غذاءها إلى مسكنها، ولكنها 
عديدة  مطبات  تقابلها  وق��د  م����راراً،  تتعثر 
ويقع غذاؤها ولكنها تصر على بلوغ هدفها، 

وحتاول حى تصل إلى مسنكها بالغذاء.
بيننا،  ف��ي��م��ا  ب���االحت���اد  ال��ت��ق��دم  نستطيع  ن��ع��م 
ف��االحت��اد ق���وة، ك��م��ا اس��ت��ط��اع رس���ول ال��ل��ه ] 
في  كانت  التي  املتفرقة،  العرب  أم��ة  يوحد  أن 
وال���روم في  الفرس  أمتي  من  كثيراً  أق��ل  وض��ع 
ذل��ك ال��وق��ت، فقد ك��ان أه��ل اجل��زي��رة العربية 
وكانت  متفرقة،  صغيرة  ق��رى  أو  قبائل  مجرد 
واستطاع  وع���داوات،  ح��روب  منهم  الكثير  بني 
ه���ؤالء ال��ن��اس بعد أن دخ��ل��وا ف��ي اإلس���الم أن 
يكونوا أسياد العالم، وأن يتغلبوا ويتفوقوا على 
أفضل أمم األرض في عصرهم، نستطيع نحن 
اآلن أن نتفوق على أمم األرض، وأن نكون في 
مقدمة أمم العالم كما فعل أسالفنا، فيقول الله 
َواَل  َجِميًعا  اللَِّه  ِبَحبِْل  }َواْعتَِصُموا  وج��ل:  عز 
ُقوا{ )آل عمران: 103(، وفي وقتنا احلديث  تََفَرّ
التي  هي  الكبيرة  الكيانات  أن  البديهيات  من 
تكون لها الكلمة العليا املسموعة في العالم، أما 

الكيانات الصغيرة فليست ذات ثقل كبير.
الفاهمة  ال��واع��ي��ة  ب������اإلدارة  نستطيع  ن��ع��م 
وتتابع  ج���ي���داً،  ت��خ��ط��ط  إدارة  وال���ع���ادل���ة، 
التخطيط، وتصحح األخطاء، إدارة تستطيع 
وتفجر  توظيف،  أفضل  امل��واه��ب  توظف  أن 
الطاقات، وتشجع املبدعني، وتضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب، فرسول الله ] 
وظف مواهب الصحابة أفضل توظيف، فأبو 
هريرة  حافظ األحاديث والسنة، وخالد ابن 
الوليد قائد عسكري، وحسان بن ثابت شاعر 

الرسول ].
وأمة  ودوال  أف����راداً  نتغير  أن  نستطيع  نعم 
إسالمية، نعم نستطيع أن نكون في املقدمة 

وأن نكون في القمة كما كنا.
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وق�����ال: إن ق�����وات م���ن اجل���ي���ش واألم����ن 
اقتحمت - فجرا - حماة، وأطلقت النار 
على أشخاص بالقرب من حواجز أقامها 

األهالي.
غياب املستلزمات الطبية

»أن  املدينة  ف��ي  م��ص��در طبي  ع��ن  ون��ق��ل 
للمشافي  طاقة  وال  كبير،  اجلرحى  عدد 
غياب  ظ��ل  ف��ي  خ��ص��وص��ا  باستيعابهم، 

املستلزمات الطبية الالزمة«.
وأوضح عبدالرحمن »أن قوات من اجليش 
- ترافقها عناصر أمنية - اقتحمت مدينة 

حماة من عدة محاور«.
مع  اتصال  املدينة في  أح��د سكان  وأك��د 
»فرانس برس« أن »في حوالي السادسة 

على هوية بقية اجلثامني«.
السوري  املرصد  مدير  أعلن  جهته،  من 
أن  عبدالرحمن  رام���ي  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
»شخصني قتال في صوران )ريف حماة( 
وجرح العشرات عندما أطلق رجال األمن 
النار على األهالي الذين خرجوا للتظاهر، 

إثر سماعهم األنباء عن حماة«.

االقتحام الدموي
وذك���ر رئ��ي��س امل��ن��ظ��م��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
ل��وك��ال��ة »فرانس  اإلن���س���ان ع��م��ار ق��رب��ي 
برس« أن »قوات من األمن رافقت اجليش 
النار، مما  وأطلقت  اقتحامه حماة،  لدى 
م��ق��ت��ل 95 ش��خ��ص��ا«. وأورد  أس��ف��ر ع��ن 
التعرف  يجري  »فيما   62 بأسماء  الئحة 

حرصت السلطات السورية على استباق بداية الشهر الفضيل بشن 
في  واجل��رح��ى  القتلى  مئات  وإي��ق��اع  ع��دة  وب��ل��دات  مل��دن  اقتحامات 
صفوف املواطنن. وأفاد نشطاء حقوقيون بأن 136 شخصا، بينهم 
مائة في مدينة حماة وحدها، ُقتلوا برصاص قوات األمن، وأصيب 
العشرات - أغلبهم بجروح خطرة - )مصابون بالرصاص في الرأس 

والعنق(، فيما اعتقل أكثر من 300 شخص في ريف دمشق.

اقتحام دموي للمدن السورية وقوات األمن تمنع 
أول صالة جمعة في شهر رمضان المبارك! 
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صباحا، دخلت قوات من اجليش، واجته 
ومنطقة  ال��س��رج��اوي  جامع  نحو  أغلبها 
ج��ن��وب ال��ث��ك��ن��ة«. وأض����اف ال��ش��اه��د »أن 
بجانب  اآلن  م��ت��م��رك��زة  دب���اب���ات  خ��م��س 
نار  إلى »إطالق  قصر احملافظ«، مشيرا 

متقطع«.
وأمل��ح شاهد آخر إلى »إط��الق 4 قذائف 
الروسية   - آر«  ت��ي  »ب���ي  م���درع���ات  م��ن 

الصنع - على املدينة«.
االعتداء على املمتلكات

من جهتها، أفادت وكالة األنباء الرسمية 
ق��وات حفظ  ب��أن »عنصرين من  )س��ان��ا( 
مجموعات  ب��رص��اص  استشهدا  النظام 

مسلحة في حماة«.
»قامت  امل��ج��م��وع��ات  ه���ذه  أن  وأض��اف��ت 
على  واالعتداء  الشرطة  مخافر  بإحراق 
وأقامت  واخل���اص���ة  ال��ع��ام��ة  امل��م��ت��ل��ك��ات 

احلواجز واملتاريس وأشعلت اإلطارات«.
واش����ارت ال��وك��ال��ة إل���ى أن »وح����دات من 
املتاريس  إزال������ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اجل���ي���ش 

امل��س��ل��ح��ون في  ال��ت��ي نصبها  واحل���واج���ز 
مداخل املدينة«.

ونقلت عن بعض األهالي »أن مجموعات 
ت��ض��م ع��ش��رات امل��س��ل��ح��ني ت��ت��م��رك��ز على 
أسلحة  وحتمل  الرئيسة  األبنية  أسطح 
رش��اش��ة وق��اذف��ات »آر ب��ي ج��ي« متطورة 

وتقوم بإطالق النيران، لترويع األهالي«.
دير الزور واحلراك والبوكمال

ب��ال��رص��اص في  وق��ت��ل خمسة أش��خ��اص 
 19 »مقتل  قربي  عمار  أكد  فيما  حمص 
ال����زور )ش�����رق(، حيث  شخصا ف��ي دي���ر 

انتشرت القناصة فوق األسطح«، موضحا 
أن »أغ��ل��ب اإلص��اب��ات ك��ان��ت ف��ي الرأس 

والعنق«.
ك��م��ا أف����اد ع���ن »م��ق��ت��ل 6 أش���خ���اص في 
شرقي  ش��م��ال  كيلومترا،   35( احل���راك 
درع���ا( وش��خ��ص ف��ي ال��ب��وك��م��ال )شرق(، 

التي اقتحمها اجليش صباحا«.
بينهم  العشرات  وفي احلراك مت اعتقال 
ثالث نساء، وقال املرصد السوري حلقوق 
 - أيضا   - اعتقلت  القوات  إن  اإلن��س��ان: 
ف��ي ضاحية  100 شخص  على  يزيد  م��ا 
املعضمية بدمشق. وذكر دبلوماسي غربي 

أنه رأى دبابات عدة تدخل الضاحية.
قطع الطريق الدولي.. وحركة 

تضامنية
»أنه  رام��ي عبدالرحمن  ذك��ر  ذل��ك،  إل��ى 
مت قطع الطريق الدولي املؤدي من حلب 
)شمال( إلى دمشق في مناطق عدة، وخرج 
األهالي للتظاهر في خان شيخون ومعرة 

النعمان وسراقب، في ريف إدلب«.
وأض�����اف: »س��م��ع ص���وت ال���رص���اص في 
بعلبة  ودي�����ر  ال��ب��ي��اض��ة  أح���ي���اء  م��ح��ي��ط 
واخل��ال��دي��ة ف��ي ح��م��ص«، مشيرا إل��ى أن 

»االتصاالت قطعت عن هذه األحياء«.
ولفت إلى »حصار كامل للمنطقة وإضراب 
تام في السوق، تضامنا مع ما يحدث في 

حماة«.
أن  املرصد  ذكر مدير  وفي ريف دمشق، 
»قوات من األمن واجليش اقتحمت عند 
الشام  مدينة معضمية  اخلامسة صباحا 
وتوزعت الدبابات على املداخل الشرقية 

واجلنوبية والغربية«.
وذك���ر رئ��ي��س ال��راب��ط��ة ال��س��وري��ة حلقوق 
قوات  أن  ري��ح��اوي  عبدالكرمي  اإلن��س��ان 
األمن أعتقلت أكثر من 300 شخص في 
تاما  انقطاعا  شهدت  التي  املدينة،  هذه 

للكهرباء واالتصاالت.

بعض األهالي: »أن 
مجموعات تضم عشرات 

املسلحن تتمركز على 
أسطح األبنية الرئيسة 
وحتمل أسلحة رشاشة 

وقاذفات »آر بي جي«
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ان��ت��ف��ض ال���س���وري���ون ف���ي أن���ح���اء البالد 
من  منعوا  الذين  أبناء حماه  مع  تضامنا 
صالة اجلمعة في املساجد، للمرة األولى 
استمر  بينما  الثمانينات،  أح���داث  منذ 
قصف املدينة وترويع السكان، ومت نزوح 
حماه  مدينة  م��ن  عائلة  أل��ف��ي  م��ن  أك��ث��ر 
فيها  وقطع  خانق  حلصار  تتعرض  التي 
امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء، وخ��رج ع��ش��رات آالف 
ودير  أهالي حماه  مع  السوريني تضامنا 
ف��ي مدينة  أكبرها  وك���ان  ال���زور ودرع���ا، 
ح��م��ص، وأط��ل��ق��ت ق���وات األم���ن النيران 
يوم  ف��ي  ش��خ��ص��ا   85 وق��ل��ت  لتفريقهم 
اجلمعة وحدها في مدينة حماه حسبما 
أوردت فضائية العربية، ومن جهته توعد 
شيوخ القبائل في دير الزور مبواجهة أي 

اعتداء ينفذه اجليش على منطقتهم.
ردود دولية:

أملها  الكويت عن  دول��ة  أعربت  ومن جهتها 
ال��ب��ال��غ الس��ت��م��رار ن��زي��ف ال���دم ف��ي البالد، 
عن  )كونا(  الكويتية  األنبياء  وكالة  ونقلت 
مصدر مسؤول في اخلارجية الكويتية قوله 
الكويت  دول��ة  إن  عن األوض��اع في سوريا: 
تعرب عن أملها البالغ الستمرار نزيف الدم 
الشقيق  السوري  الشعب  أبناء  في صفوف 

وتدعو إلى احلوار واحلل السياسي.
بتنفيذ  الشروع  إلى  دمشق  الكويت  ودع��ت 
املطالب  تلبي  التي  احلقيقية  اإلصالحات 
امل���ش���روع���ة ل��ل��ش��ع��ب ال���س���وري ب��ع��ي��دا عن 
املعاجلات األمنية، وذلك حتى يتحقق األمن 
واالستقرار وحقن الدماء. كما أعربت عن 

خالص التعازي واملواساة لذوي الضحايا 
الذين سقطوا جراء تلك األوضاع.

وفي السياق نفسه اعتبرت تركيا القمع 
املتظاهرون  ل��ه  يتعرض  ال���ذي  العنيف 
ف��ي س��وري��ا غ��ي��ر م��ق��ب��ول، ك��م��ا أفادت 
وك��ال��ة »األن���اض���ول« ال��رس��م��ي��ة، وصرح 
بأن  أوغلو  داود  أحمد  اخلارجية  وزي��ر 
ما يجري في سوريا  غير مقبول، وقال 
من  خ��روج��ه  ل���دى  للصحافيني  ال��وزي��ر 
املسجد بعد صالة اجلمعة: إن استعمال 
أسلحة ثقيلة ودبابات في مناطق سكنية 
مثل حماه أمر غير مشروع، وأضاف على 
سوريا أن تأخذ على محمل اجلد رسائل 
حدا  تضع  وأن  الدولي  واملجتمع  تركيا 

ألعمال العنف في أقرب وقت ممكن.

النظام السوري يمنع صالة الجمعة في حماه

العواصم  ف���ي  ال��ت��ج��م��ع��ات  م���ن  س��ل��س��ل��ة 
ال��غ��رب��ي��ة ت��ه��دف إل���ى إق��ام��ة ص���الت بني 
واملعارضني  الشوارع  احتجاجات  زعماء 
ف��ي اخل���ارج، ال��ذي��ن يقعون حت��ت ضغط 

لتنحية خالفاتهم جانبا واالحتاد.
منع مؤمتر الداخل

ولم جتر محاوالت اجلمع بني املعارضني 
الشوارع  احتجاجات  وزعماء  اخلارج  في 
من دون أن يلحظها اجلهاز األمني لألسد، 
الذي شن حملة في 15 يوليو على ضاحية 
القابون في دمشق؛ حيث كان يأمل نشطاء 
من  اسطنبول  مؤمتر  إل��ى  االنضمام  في 
خالل دائرة تلفزيونية مغلقة. وقد تخلوا 
عن الفكرة بعد أن قتل اجلهاز األمني 14 

محتجا.
وق���د س��اع��دت االح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى بث 
ال�����روح ف���ي م��ع��ارض��ة م��ح��ت��ض��رة، كما 
ح���ف���زت م��ع��ارض��ني ف���ي اخل�����ارج على 
لتمويل  م��ب��ت��ك��رة  ط����رق  إل����ى  ال��س��ع��ي 
منظميها  م��ع  والتنسيق  االح��ت��ج��اج��ات 

على أرض الواقع.

واليوم، فقد ألهم احملتجون الذين يتحدون 
طلقات الرصاص في الشوارع، شخصيات 
ينظر  التي  السورية،  التقليدية  املعارضة 
إليها في بعض األحيان على أنها محدودة 
التفكير وتالحقها ذكريات احلملة الدموية 

على انتفاضة حماة 1982.
األح���دث ضمن  إسطنبول  م��ؤمت��ر  وك���ان 

املعارضة السورية
ويتراوح املعارضون بني علماء دين يقيمون 
في السعودية، ورجال أعمال في عواصم 
غربية، وناشطات يرتدين اجلينز ويعشن 
يعكس  املتحدة؛ مما  وال��والي��ات  كندا  في 
واالجتماعي  وال��دي��ن��ي  ال��ث��ق��اف��ي  ال��ت��ن��وع 

للشعب السوري.
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فإنه  ووالله  لنا،  وينقلها  فيستوعبها  الذكي؛ 
لشرحها،  ملجلدات  ب���درر حت��ت��اج  األم���ة  أف���اد 
فعن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس 
أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله ] يوًما 
فقال له رسول الله ]: »يَا ُغاَلُم ِإِنّي أَُعِلُّمَك 
ْدهُ  َكِلَماتٍ: اْحَفِظ اللََّه يَْحَفْظَك، اْحَفِظ اللََّه َتِ
اَهَك، ِإَذا َسَألَْت َفاْسَأِل اللََّه، َوِإَذا اْستََعنَْت  ُتَ
َة لَِو اْجتََمَعْت َعلَى  َفاْستَِعْن ِباللَِّه، َواْعلَْم أََنّ األَُمّ
َقْد  ِبَشْيٍء  ِإالَّ  يَنَْفُعوَك  لَْم  ِبَشْيٍء  يَنَْفُعوَك  أَْن 
وَك  يَُضُرّ أَْن  َعلَى  اْجتََمُعوا  َولَِو  لََك،  اللَُّه  َكتََبُه 
اللَُّه  َكتََبُه  َق��ْد  ِب��َش��ْيٍء  ِإالَّ  وَك  يَ��ُض��ُرّ لَ��ْم  ِب��َش��ْيٍء 

الشباب  من  للمستجيب  املباشر  التوجيه  بل 
أعماًرا  ورمبا  وقًتا طوياًل،  الدعاة  على  يوفر 
يردف  هو  فها  بالتلميح:  التوجيه  انتظار  من 
عنهما-  الله  -رض��ي  عباس  ابن  الفتى  خلفه 
وفي هذا تربية عملية له على التواضع تد 
الله  اب��ن ع��ب��اس -رض���ي  ف��ي ح��ي��اة  تطبيقها 
بن  كزيد  للعلماء  وإكباره  وتواضعه،  عنهما-، 
شدة  ف��ي  بابه  على  ينتظره  ك��ان  حيث  ثابت 

احلر؛ ليطلب العلم.
 [ ال��ن��ب��ي  يستغلها  نفسية  ف��ائ��دة  ول��ل��ق��رب 
للفتى  املباشرة  العظيمة  املعاني  توصيل  في 

واملتأمل في سيرته ] في تعامله مع الشبيبة 
الله ] كان  ينتبه ألمر مهم، وهو أن رسول 
يرفق بالشباب، ويدرك طبيعة تفكيرهم، وفي 
الوقت نفسه يستخرج مواهبهم ويستفيد من 
طاقاتهم، ويرشدها فيما ينفعهم، وينفع أمتهم 
كما أنه يوجههم بصورة مباشرة، كل ذلك في 
النبي  رائع يكشف عن عظمة شخص  تكامل 

] وعظيم قدراته التربوية.
البعض  يظنها  كما  ال��ش��ب��اب  تربية  فليست 
اليوم بأن على املربي أن يكتفي بالتوجيه غير 
مباشر،  ونصح  توجيه  أو  تدخل  دون  املباشر 

هدي الرسول ] في التعامل مع الشباب 
كتبه: ياسر عبد التواب

كان رسول الله ] أحسن الناس خلًقا -بأبي هو وأمي- يعامل الناس جميًعا معاملة طيبة رقيقة، وكيف 
ال يكون كذلك وهو الذي أرسله الله -تعالى- رحمة للعاملن، يهدي إلى احلق وإلى طريق مستقيم، ومن 

هذه احلقيقة ميكننا أن ندرك عناية رسول الله ] بأهم مرحلة مير بها اإلنسان »مرحلة الشباب«.
ويسند  ويشجعهم  قدراتهم،  مع  يتناسب  مبا  ويرشدهم  فيوجههم  الشباب؛  طبيعة  يدرك   [ فكان 

إليهم من املهام ما يسمو بهممهم، ويقوي نفوسهم.

�شباب الأمة
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ُحُف« )رواه  ِت الُصّ َعلَيَْك. ُرِفَعِت األَْقاَلُم َوَجَفّ
أحمد والترمذي، وصححه األلباني(.

ملا  نظره  ويلفت  مباشر  بشكل  هنا  فيوجهه 
سيذكره بقوله: »أَُعِلُّمَك َكِلَماٍت«، ثم يشرع في 

التوجيه بعد التحفيز.
ومبثل هذا كان موقفه ] مع معاذ بن جبل 
-رضي الله عنه- فعنه أن النبي ] قال له: 
»يَا ُمَعاُذ َواللَِّه ِإِنّي ألُِحبَُّك، َواللَِّه ِإِنّي ألُِحبَُّك، 
ُكِلّ  ُدبُِر  ِفي  تََدَعَنّ  الَ  ُمَعاُذ  يَا  أُوِصيَك  َفَقاَل: 
َصاَلٍة تَُقوُل: اللَُّهَمّ أَِعِنّي َعلَى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، 
داود  وأب���و  أح��م��د  )رواه  ِع���َب���اَدِت���َك«  َوُح���ْس���ِن 
الله  فسبحان  األلباني(،  وصححه  والنسائي، 
بقوله:  نظره  ولفت  قلبه،  بتليني  يبدأ  العظيم 
»ِإِنّي ألُِحبَُّك«! وفي هذا حتفيز للعاطفة؛ فما 
يحبه  أن��ه  الله ]  رس��ول  يخبره  بفتى  بالك 
-فداه أبي وأمي- ثم يشرع بعدها في التوجيه 
الذي تستقبله نفس شغوفة بتعرف ما يهديه 

إليها حبيبها.
دعونا نذكر مواقف أخرى -غير املذكورة آنًفا- 
احلاجات  ومراعاة  التوجيه  بني  اجلمع  فيها 
احلويرث  ب��ن  مالك  فعن  للشباب،  النفسية 
اللَِّه ]  َرُس��وَل  أَتَيْنَا  الله عنه- قال:  -رضي 
ِعْشِريَن  ِعنَْدهُ  َفَأَقْمنَا  ُمتََقاِربُوَن،  َشَبَبٌة  َونَْحُن 
لَيْلًَة، َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه ] َرِحيًما َرِقيًقا؛ َفَظَنّ 
أَنَّا َقْد اْشتَْقنَا أَْهلَنَا، َفَسَألَنَا َعْن َمْن تََرْكنَا ِمْن 
أَْهِليُكْم  ِإلَى  »اْرِجُعوا  َفَقاَل:  َفَأْخَبْرنَاهُ،  أَْهِلنَا؟ 
َفَأِقيُموا ِفيِهْم َوَعِلُّموُهْم َوُمُروُهْم َفِإَذا َحَضَرْت 
ُكْم أَْكَبُرُكْم«  ْن لَُكْم أََحُدُكْم ثَُمّ ِلَيُؤَمّ الةُ َفلْيَُؤِذّ الَصّ

)متفق عليه(.
التوجيهية  ال��دورة  تلك  لهم  أقام  فانظر كيف 
ذلك  بعد  وم��ن  ي��وًم��ا  عشرين  مل��دة  والتربوية 
يسألهم عن أحوالهم وعن أهليهم؟! وفي هذا 
مزيد تعرف عليهم، وفيه تقرب وإزالة حواجز، 
وإدراك من الداعية احلصيف ألهمية إظهار 
االهتمام بالشؤون الشخصية العامة لكل من 
على  ليتعرف  أو  امل��ش��اك��ل،  ليحل  ي��دع��وه��م؛ 
منهم  واح��د  كل  لدى  ما  وليستخرج  املواهب؛ 

من معارف وعالقات.
ثم بعد ذلك يوصيهم مبا يجب عليهم من الدعوة 
والتعليم، وتطبيق ما تعلموه منه، وهذا توجيه 

مباشر ومجمل، ثم يوصيهم بأهم وصية يجب 
االعتناء بها، وهي: الصالة، يصلونها كما رأوه 
] يصليها، وبعدها يرشدهم إلى عدم إغفال 
من هم أكبر منهم حتى ال تأخذ الشباب فورة 

القوة، والفرح مبا عندهم فيتنكروا للكبار.
وان���ظ���ر ك��ي��ف ي��ت��ف��رس رس����ول ال��ل��ه ] في 
ال��ش��اب -ب��ع��د م��ث��ل ت��ل��ك اجل��ل��س��ات- ويطلع 
على قدراته ومواهبه؛ فيسند له مهام كبيرة؛ 
دين  عنه  مبلًغا  املدينة  إل��ى  مصعًبا  فيرسل 
فيه ]؛  فراسته  أخطأت  فما  -تعالى-  الله 
على  وسادتها  املدينة  أهل  قلوب  الله  فتح  إذ 
يديه، وبحسن منطقه وكرمي خلقه استطاع أن 
يكسب القلوب، وميهد الطريق للدولة املسلمة، 
وبرأيي أن ملصعب -رضي الله عنه- منة على 
بهذا  ال��ل��ه-  رس��ول  -ح��اش��ا  جميًعا  املسلمني 

العمل!
وقْل مثل ذلك في تقديره ] ملواهب زيد بن 
ثابت -رضي الله عنه- وإسناده مهمة في غاية 
األهمية بالنسبة ألي حاكم، وهي: أن يترجم له 
ويفحص ما يكتب عنه فيما بينه وبني اليهود، 
املهمة خطيرة بسبب  نعلم أن مثل هذه  وكما 
ما كان بني املسلمني واليهود من حساسية في 
ذلك الوقت، وهذا ما حدث به زيد عن نفسه؛ 
أَنَُّه  أَْخَبَرهُ  َزيْ��ًدا  أَبَ��اهُ  أََنّ  َزيٍْد  بِْن  َخاِرَجَة  فَعْن 
مَلَّا َقِدَم النَِّبُيّ ] امْلَِدينََة، َقاَل َزيٌْد: ُذِهَب ِبي 
ِإلَى النَِّبِيّ ] َفأُْعِجَب ِبي، َفَقالُوا: يَا َرُسوَل 
ا أَنَْزَل  اِر َمَعُه ِمَّ اللَِّه َهَذا ُغالٌم ِمْن بَِني النََّجّ
َذِلَك  َفَأْعَجَب  ُس��وَرًة؛  َعْشَرةَ  ِبْضَع  َعلَيَْك  اللَُّه 
يَُهوَد  ِكتَاَب  ِلي  تََعلَّْم  َزيُْد  »يَا  َوَقاَل:  النَِّبَيّ ] 
َفِإِنّي َواللَِّه َما آَمُن يَُهوَد َعلَى ِكتَاِبي« َقاَل َزيٌْد: 
ْت ِبي َخْمَس َعْشَرةَ لَيْلًَة  َفتََعلَّْمُت ِكتَابَُهْم َما َمَرّ
َكتَبُوا  ِإَذا  ُكتَُبُهْم  لَُه  أَْق��َرأُ  َوُكنُْت  َحَذْقتُُه،  َحتَّى 

َكتََب. )رواه أحمد وأبو  ِإَذا  َعنُْه  َوأُِجيُب  ِإلَيِْه، 
داود والترمذي، وصححه األلباني(.

ف��ال��ش��ب��اب ب��ح��اج��ة إل���ى ت��ق��دي��ر وإل����ى إعادة 
اك��ت��ش��اف، وإل���ى إع��ط��اء ف��رص��ة تتناسب مع 
مجاملة  وال  وسائطهم  م��ع  -ول��ي��س  قدراتهم 
امل��واه��ب، وترك  لهم- في زم��ن ص��ار تاهل 
في  الكبار  دي��دن  الفرص  واحتكار  تقديرها، 

أغلب املجاالت، إال من رحم الله!
اآلن لننتقل إلى نقطة أخرى في رعاية النبي 
] للشباب، وإدراكه الختالفهم عن غيرهم.

الشاب  اشتياق  ي��راع��ي   [ ك��ان  كيف  انظر 
البخاري  ورد في  ما  أيًضا:  ذلك  ألهله، ومن 
بسنده عن جابر بن عبد الله األنصاري قال: 
أن  فلما  أسفاره،  سافرت معه ] في بعض 
َل  يَتََعَجّ أَْن  أََح��َبّ  »َم��ْن  النبي ]:  أقبلنا، قال 

ْل«. ِإلَى أَْهِلِه َفلْيَُعِجّ
وم���ن ت��رب��ي��ت��ه ل��ل��ش��ب��اب م��ا ك���ان م��ن معاملته 
لزوجته الشابة أم املؤمنني عائشة -رضي الله 
عنها- وتخفيفه عنها ملا حضرتها احليضة في 
احلج؛ فشق ذلك عليها، وتوهمت أنها ستحرم 
من الثواب، فذكر لها ما يطيب نفسها؛ ففي 
احلديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
، َحتَّى  َجّ َخَرْجنَا َمَع النَِّبِيّ ]، َوال نََرى ِإال احْلَ
َفَدَخَل  ِحْضُت،  ِمنَْها  َقِريًبا  أَْو  ِبَسِرَف  ُكنَّا  ِإَذا 

املتأمل في سيرته ] في 
تعامله مع الشبيبة ينتبه 

ألمر مهم، وهو أن رسول 
الله ] كان يرفق بالشباب، 
ويدرك طبيعة تفكيرهم
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»أَنَِفْسِت؟«  َفَقاَل:  أَبِْكي  َوأَنَ��ا   [ النَِّبُيّ  َعلََيّ 
»ِإَنّ  َقاَل:  نََعْم.  ُقلُْت:  َقالَْت:  يَْضَة.  احْلَ يَْعِني: 
َفاْقِضي  آَدَم،  بَنَاِت  َعلَى  اللَُّه  َكتََبُه  َشْيءٌ  َهَذا 
اُجّ َغيَْر أاّل تَُطوِفي ِبالَْبيِْت َحتَّى  َما يَْقِضي احْلَ

تَْغتَِسِلي« )متفق عليه(.
إلى  السن  حديثة  الفتاة  تقديره حلاجة  وفي 
يسابقها  كان  أنه  نقل عنه ]  فقد  الترفيه: 
ِبِتلَْك  »َه���ِذِه  لها:  وي��ق��ول  ويسبقها،  فتسبقه 
األلباني(،  داود، وصححه  أبو  )رواه  بَْقِة«  الَسّ
وتقول أم املؤمنني عائشة -رضي الله عنها-: 
َوأَنَا  ِب��ِرَداِئ��ِه،  يَْستُُرِني  اللَِّه ]  َرُس��وَل  »َرأَيْ��ُت 
َجاِريٌَة؛  َوأَنَ��ا  يَلَْعبُوَن  َوُه��ْم  َبَشِة  احْلَ ِإلَى  أَنُْظُر 
 » ِنّ الِسّ ِديثَِة  احْلَ الَْعِربَِة  اِريَِة  اجْلَ َقْدَر  َفاْقدُروا 

)رواه مسلم(.
وكان ] يعتني بالشباب ويسعى في معاونتهم 
وحل مشاكلهم وتزويج فقرائهم، وفي احلديث 
َفتَاهُ  َعلَى  يَْخُطُب  انَْطلََق   [ اللَِّه  َرُس��وَل  أََنّ 
َزيِْد بِْن َحاِرثََة، َفَدَخَل َعلَى َزيْنََب ِبنِْت َجْحٍش 
األََسِديَِّة َفَخَطَبَها، َفَقالَْت: لَْسُت ِبنَاِكَحِتِه، َفَقاَل 
َرُسوُل اللَِّه ] : »َفانِْكِحيِه«، َفُقلُْت: يَا َرُسوَل 
ثَاِن  يَتََحَدّ ُهَما  َفَبيْنََما  نَْفِسي؟  ِفي  أَُؤاِم��ُر  اللَِّه 
أَنْ��َزَل اللَُّه َه��ِذِه اآليَ��َة َعلَى َرُسوِلِه: }َوَم��ا َكاَن 
َق��ْوِل��ِه: }َضاَلالً  ِإلَ��ى  ُم��ْؤِم��نَ��ٍة...{  مِلُ��ْؤِم��ٍن َوالَ 
اللَِّه  َرُس��وَل  يَا  ِلي  َرِضيتَُه  َق��ْد  َقالَْت:  ُمِبيًنا{ 

ُمنِْكًحا؟ َقاَل: نََعْم، َقالَْت: ِإَذْن الَ أَْعِصي َرُسوَل 
اللَِّه، َقْد أَنَْكْحتُُه نَْفِسي. )تفسير الطبري(.

الذي  الله عنه-  ه��ؤالء جليبيب -رض��ي  ومن 
بشأنه فسعى  أحد  يهتم  دميًما ال  فقيًرا  كان 
] في تزويجه، فعن أنس -رضي الله عنه- 
قال: »َخَطَب النَِّبُيّ ] َعلَى ُجلَيِْبيٍب اْمَرأًَة ِمَن 
َها،  األَنَْصاِر ِإلَى أَِبيَها، َفَقاَل: َحتَّى أَْستَْأِمَر أَُمّ
ِإًذا«. َقاَل: َفانَْطلََق  َفَقاَل النَِّبُيّ ] -: »َفنََعْم 
ُجُل ِإلَى اْمَرأَِتِه َفَذَكَر َذِلَك لََها، َفَقالَْت: الَها  الَرّ
ُجلَيِْبيًبا  ِإال  اللِه ]  َرُس��وُل  َوَجَد  َما  ِإًذا،  اللُه 
اِريَُة  َوَقْد َمنَْعنَاَها ِمْن ُفالٍن َوُفالٍن؟ َقاَل: َواجْلَ
ُجُل يُِريُد  ِفي ِستِْرَها تَْستَِمُع. َقاَل: َفانَْطلََق الَرّ
اِريَُة:  اجْلَ َفَقالَِت  ِبَذِلَك،   [ النَِّبَيّ  يُْخِبَر  أَْن 
وا َعلَى َرُسوِل اللِه ] أَْمَرهُ؟  أَتُِريُدوَن أَْن تَُرُدّ
)رواه   « َفَأنِْكُحوهُ...  لَُكْم،  َرِضَيُه  َقْد  َك��اَن  ِإْن 

أحمد، وصححه األلباني(.
رده��ا على  في  املؤمنة  الشابة  تلك  أعظم  ما 
وتنبيهها ملوطن اخلير في هذا؟! ومت  أبويها، 
فلم  استشهد  أن  جليبيب  يلبث  ول��م  ال���زواج، 
يفقده أحد إال رسول الله ]، ففي احلديث 
النَِّبَيّ  أَنّ  ع��ن��ه-:  الله  ب��رزة -رض��ي  أب��ي  ع��ن 
َفَقاَل  َعلَيِْه  اللَُّه  َفَأَفاَء  لَُه  َمْغًزى  ِفي  َكاَن   [
َقالُوا:  أََح���ٍد؟«.  ِم��ْن  تَْفِقُدوَن  »َه��ْل  ألَْصَحاِبِه: 
نَ��َع��ْم، ُف��الًن��ا َوُف��الًن��ا، َوُف��الًن��ا. ثُ���َمّ َق���اَل: »َهْل 
َوُفالًنا  ُفالًنا  نََعْم  َقالُوا:  أََح��ٍد؟«.  ِمْن  تَْفِقُدوَن 
َوُف��الًن��ا. ثُ��َمّ َق��اَل: »َه��ْل تَ��ْف��ِق��ُدوَن ِم��ْن أََحٍد؟«. 
َقالُوا: ال. َقاَل: »لَِكِنّي أَْفِقُد ُجلَيِْبيًبا َفاْطلُبُوهُ«. 
َفُطِلَب ِفي الَْقتْلَى َفَوَجُدوهُ ِإلَى َجنِْب َسبَْعٍة َقْد 
َقتَلَُهْم ثَُمّ َقتَلُوهُ؛ َفَأتَى النَِّبُيّ ] َفَوَقَف َعلَيِْه، 
َفَقاَل: »َقتََل َسبَْعًة ثَُمّ َقتَلُوهُ َهَذا ِمِنّي َوأَنَا ِمنُْه، 
َهَذا ِمِنّي َوأَنَا ِمنُْه« َقاَل: َفَوَضَعُه َعلَى َساِعَديِْه 
لَُه  َفُحِفَر  َقاَل:  النَِّبِيّ ]  لَُه ِإال َساِعَدا  لَيَْس 

َوُوِضَع ِفي َقبِْرِه. )رواه مسلم(.
عنايته  مظاهر  وم��ن   ،[ النبي  تربية  وم��ن 
بالشباب أنه كان يطمئنهم إلى جانب رزق الله 
ما  وطلب  الله،  محبة  على  ويربيهم  -تعالى- 
ما  يرى  حياته  مقتبل  في  الشاب  فإن  عنده؛ 
يستقبله من مهام مختلفة وكبيرة، فهو يرغب 
في الزواج ويحتاج إلى مال حلاجات مختلفة، 
ويحتاج إلى عمل وغير ذلك؛ فرمبا أصابه هم 
من ذلك، فهنا يبرز دور املربي احلكيم الذي 
يقرب الناس إلى الله -تعالى- وينقل إليهم ما 

خبره من لطف الله تعالى.
فيذكرهم هنا مبن هو أدنى منهم حاالً وأضعف 
ال��ذي ال ميلك من  الوليد الصغير  ق��وة، ذلك 
ال��ل��ه -تعالى-  ي��رزق��ه  ذل��ك  وم��ع  أم���ره شيًئا، 
فيهيئ له أًما حنونا وأًبا عطوفا، فسبحان من 

يرزق الطير تغدو خماًصا، وتعود بطاًنا.
وكان رسول الله ] يدافع عن اختياره لألكفاء 
من الشباب؛ للقيام مبا يعرفه من قدراتهم من 
مهام، فاختياره لهم بُني على أساس كفاءتهم، 
لو  منهم حتى  يطلب  ما  إجن��از  وقدرتهم على 
كانت أعمارهم أقل من غيرهم ففي البخاري 
َر  أََمّ َق��اَل:  َعنُْهَما-  اللَُّه  ُعَمَر -َرِض��َي  ابْ��ِن  َعْن 
ِفي  َفَطَعنُوا  َق��ْوٍم  َعلَى  أَُساَمَة  اللَِّه ]  َرُس��وُل 
ِإَماَرِتِه َفَقاَل: »ِإْن تَْطَعنُوا ِفي ِإَماَرِتِه َفَقْد َطَعنْتُْم 
ِفي ِإَماَرِة أَِبيِه ِمْن َقبِْلِه، َوامْيُ اللَِّه لََقْد َكاَن َخِليًقا 
ِلإِلَماَرِة، َوِإْن َكاَن أبوه مِلْن أََحِبّ النَّاِس ِإلََيّ َوِإَنّ 

ْن أََحِبّ النَّاِس ِإلََيّ بَْعَده«. َهَذا مَلِ
ي��ده م��ن اخلدم  وف��ي معاملته مل��ن ه��م حت��ت 
ق��دوة؛ فيعرف  ق��دوة.. أميا  الشباب وغيرهم 
حاجتهم للعب ويتجاوز عن بعض تقصيرهم، 
فعن أنس بن مالك خادم رسول الله ] قال: 
ُخلًُقا،  النَّاِس  أَْحَسِن  ِمْن  اللَِّه ]  َرُس��وُل  َكاَن 
اَجٍة، َفُقلُْت: َواللَِّه ال أَْذَهُب،  َفَأْرَسلَِني يَْوًما حِلَ
اللَِّه  نَِبُيّ  ِبِه  أََمَرِني  مِلَا  أَْذَه��َب  أَْن  نَْفِسي  َوِفي 
] َف��َخ��َرْج��ُت َح��تَّ��ى أَُم���َرّ َع��لَ��ى ِص��بْ��َي��اٍن َوُهْم 
َقْد  اللَِّه ]  َرُس��وُل  َف��ِإَذا  وِق؛  الُسّ ِفي  يَلَْعبُوَن 
ِإلَيِْه  َفنََظْرُت  َق��اَل:  َوَراِئ��ي.  ِمْن  ِبَقَفاَي  َقَبَض 
َحيُْث  أََذَه��بْ��َت  أُنَيُْس  »يَا  َفَقاَل:  يَْضَحُك  َوُه��َو 
َرُسوَل  يَا  أَْذَه��ُب  أَنَا  نََعْم  ُقلُْت:  َقاَل:  أََمْرتَُك؟« 

اللَِّه. )رواه مسلم(.

وكان رسول الله ] يدافع 
عن اختياره لألكفاء من 

الشباب؛ للقيام مبا يعرفه 
من قدراتهم من مهام، على 

أساس كفاءتهم



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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في حياة كل إنسان، عالقات وروابط مع آخرين 
من بني جنسه، قد متنت وتشتد لتتجاوز العالقات 
والروابط املصلحية إلى روابط وعالقات ينسكب 
اصطلح  ال��روح،  شعاع  من  بعض  وشائجها  في 
البانني  وتسمية  )ال��ص��داق��ة(،  ب�  تسميتها  على 

لهذه العالقات والروابط ب� )األصدقاء(.
بعضهم  ن��ع��ت��ه  وإن  س�����ؤال،  ي���ط���رح  ق���د  وه���ن���ا 
عنه،  اإلجابة  من  الب��د  س��ؤال  لكنه  بالسذاجة، 
وهو: ملاذا الصداقة؟ وملاذا األصدقاء؟ وهل من 

الواجب والضروري اتخاذ صديق؟
األسئلة  ه������ذه  ع����ن  ي��ج��ي��ب��ن��ا  م����ن  خ���ي���ر  إن 
الكرمية  ال��ق��رآن��ي��ة  اآلي�����ات  واالس���ت���ف���س���ارات، 
واألحاديث والروايات الواردة في هذا امل�ضمار 
عن الرسول ] ، فهذا اإلمام علي [ يوصي 
الطريق«،  ثم  الصديق،  »ابني!  ل��ه:  فيقول  ابنه 
فمن دون أصدقاء كيف يستطيع املرء أن يجتاز 
العقبات في هذه احلياة؟ وكيف ينجح إنسان لم 
يكّون لنفسه بعد شبكة من العالقات االجتماعية 

تعينه في حتقيق أهدافه؟
وهل سمعتم أن زعيما تسلق ساللم املجد، من 
يؤكد  الواقع  وأع���وان؟!  بطانة  له  يكون  أن  دون 
لنا عدم وجود جناح بغير صداقات، ولن تكون 
صداقات بغير فن العالقات، ولن تكون عالقات 
وكيف   - الشريف  احلديث  في  كما  حب  بغير 
ميكن للحب أن ينمو خارج املجتمع وبعيدا عن 
كل  الصداقة في حياة  من  إذا البد  الله؟  عباد 

فرد منا.
ول���ك���ن م���ا امل��ق��ص��ود ب���ال���ص���داق���ة؟ وم����ا امل����راد 

باألصدقاء؟
العرب( البن منظور: الصداقة  جاء في )لسان 
ال��ك��ذب، وبهذا  ال��ص��دق، وال��ص��دق نقيض  م��ن 
واإلخاء،  النصيحة  ص��دق  هي  الصداقة  تكون 
والصديق هو من صدقك. وقد عّرف أبوهالل 
العسكري الصداقة في كتابه )الفروق في اللغة( 

بأنها: اتفاق الضمائر على املودة.
هكذا عّرف اللغويون العرب الصداقة في كتبهم، 
أخرى  تعريفات  أعطوا  فقد  النفس  علماء  أما 
لفن الصداقة، فعرفها أحد علماء النفس بأنها: 

باجلاذبية  تتسم  أكثر  أو  شخصني  بني  عالقة 
ويضيف  وجدانية،  املصحوبة مبشاعر  املتبادلة 
وثيقة  اجتماعية  عالقة  بأنها:  اآلخ��ر  بعضهم 
ودائ���م���ة ت��ق��وم ع��ل��ى مت��اث��ل االجت���اه���ات بصفة 
خاصة وحتمل دالالت بالغة األهمية متس توافق 

الفرد واستقرار اجلماعة.
إذا نفهم مما تقدم أن الصداقة فن وصناعة إال 
االلتزام  وهي  تهيئتها،  من  البد  أرضية  لها  أن 
باألخالق الفاضلة، أي صداقة قائمة على اخللق 
اإلنساني الرفيع؛ لذلك فإننا نرفض كل ما يسميه 
البعض )صداقة( إذا كانت تعني مجرد اتصال 
اجتماعي، وتبادل خدمات ومنافع، وال شك أن 
وإن  الصداقة احلقة في ش��يء،  ليس من  ه��ذا 
ولكن  متبادل،  وعطاء  تعاون  الصداقة  في  كان 
وسيلة  ال  مقدس،  ه��دف  ذاتها  بحد  الصداقة 
فهذا  ف��ن  الصداقة  أن  ومب��ا  رخيصة.  جت��اري��ة 
يعني أن نستعمل الذوق والفكر والقلب والضمير 

معا في إقامة الصداقات وإيجاد األصدقاء.
من  هي  بل  عادية  مسألة  ليست  الصداقة  إن 
أنها  على  اإلن��س��ان،  حياة  ف��ي  امللحة  القضايا 
على  الصديق  تأثير  ألن  أيضا؛  خطيرة  قضية 
صديقه ليس تأثيرا فجائيا ملموسا ليتعرف من 
خالله بسهولة علي موقع اخلطأ والصواب، بل 
هو تأثير تدريجي، يومي، وغير ظاهر، ومن هنا 
الصداقات،  بسبب  ينحرفون  الذين  بعض  فإن 
األوان،  ف��وات  بعد  إال  ب��االن��ح��راف  يشعرون  ال 
وإذا أخذنا بعني االعتبار قابلية اإلنسان للتأثير 
تأثره  وخ��اص��ة  يعيشها  التي  ب��األج��واء  والتأثر 
وال  مرئيا  ليس  التأثير  ه��ذا  وأن  ب��األص��دق��اء، 
فجائيا، عرفنا حينئذ خطورة الصداقة في حياة 
اإلنسان واملجتمع، وضرورة االهتمام بها من قبل 

األفراد واجلماعات.
إن الصداقة قضية اختيار، وال يجوز أن تترك 
أن  اإلنسان  وعلى  للصدفة؛  أصدقائك  اختيار 
املعايير  اخ��ت��ي��ار أص��دق��ائ��ه، حسب  إل��ى  ي��ب��ادر 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ق��ب��ل أن ت����ؤدي ب���ه ال��ص��دف��ة إلى 

صداقات وفق معايير خاطئة.
إميان حسني

ال�صداقة �صدفة اأم اختيار؟
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أبواب اخلير في اإلسالم كثيرة لكنها لألسف قد  إن 
ومنها  اجلار،  إلى  واإلحسان  الوالدين،  بر  ومنها  طارقها  قّل 

كذلك اإلنفاق في سبيل الله، وهو ما سنتناوله هنا.
فحسب،  ال��زك��اة  على  مقتصرا  إنفاقهم  يجعلون  املسلمن  فبعض 
وعظيمة  للخير  اجلالبة  ال��ل��ه..  سبيل  في  اإلن��ف��اق  أوج��ه  متناسن 

األجر واملثوبة عند الله تعالى.
الله تعالى في ظله يوم ال  الله ]: »سبعة يظلهم  فقد قال رس��ول 
ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق 
باملساجد، ورجالن حتابا في الله اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل 
الله ورجل تصدق  دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله مما تنفق ميينه، ورجل ذكر 

الله خاليا ففاضت عليناه«.
أن  ب��ل ينبغي  الصدقات خ��وف فقر  ع��ن  ي��ردن��ك  املسلم ال  أخ��ي  فيا 
تتصدق وهذا خير لك، فإن سألتني كيف ذاك؟ قلت لك: جاء رجل 
إلى النبي ] فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، قال: »أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وال متهل حتى 

إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا، ولفالن كذا وقد كان لفالن..«.
وتذكر أن الله يعوض عبده املؤمن املؤثر إخوانه املسلمن عليه.

إننا نرى في أيامنا هذه أناسا يغدقون على أنفسهم من خيرات الدنيا 
ال��ي��دي��ن..! فطرأ لي أن آخ��ذ  إحدى  وه��م من خيرات اآلخ��رة صفر 
فأجعلها  جت��اري،  مجمع  إلى  العظيم،  ال��داء  بهذا  املبتليات  أخواتنا 
تشتري ما تشتهي من متع الدنيا احلالل وبعد أن تنفق مبالغ باهظة 
على مشترياتها.. أجلس معها في مكان هادئ وأقول لها: أي فالنة.. 

ما أحسن اعتناءك بنفسك وبذلك من أجلها إال أنك في غفلة!!
نعم في غفلة، لقد أعددت لدنيا زائلة العدة، واشتريت من اللباس ما 

لو رأه عليك الناس خلالوك مخلدة!!
لباس  إن  اآلخ���رة؟!  ونخسر  الدنيا  في  أنلبس  هيهات..  هيهات  لكن 

الدنيا يبلى ولباس اآلخرة يبقى.
أال أنفقت في سبيل الله على إخوانك الفقراء كي ال حترمي نفسك 
اخلير والبركة؟! )مع مالحظة أنه ال بأس من شراء اللباس واإلنفاق 

على النفس وإمتاعها باحلالل وبدون بذخ(.
تنقص  ألنها  الصدقات  على  تقدر  وال  الزكاة  ت��ؤدي  إنها  قالت:  فإن 
املال.. أجبتها بقوله تعالى: }ميحق الله الربا ويربي الصدقات والله 

ال يحب كل كفار أثيم{.
وقال رسول الله ]: »ما نقص مال من صدقة«.

عايشة احلربش

اإلنفاق
 في سبيل اهلل

1- لتمحيص عيوننا في مرآتها:
كما قال الرسول ]: »املؤمن مرآة 
امل��ؤم��ن، وامل��ؤم��ن أخ��و امل��ؤم��ن يكف 

عليه ضيعته ويحوطه من ورائه«.
في  يفت  ال��ذي  الفتور  ملعاجلة   -2

عضد التزامنا:
ف����إن اف��ت��ق��ار احل����س األخ�����وي من 
أخطر األسباب لهذه الظاهرة؛ ألن 
وجود املعني على الطاعة صار من 

الندرة بحيث عّز التماسه.
3- لرأب صدع اخلالف الذي حط 

من صحوتنا:
فالناس  ج��اري��ة،  سنة  ف��اخل��الف��ات 
جميعا ال جتد فيهم اثنني متماثلني 

من كل الوجوه فالطباع مختلفة.
وأماتة  امل����وات  ال��س��ن  إلح��ي��اء   -4

البدع:
جيل  أحيانا  كثيرة  سننا  هناك  ألن 
الصحوة ثم ما لبثت أن ضاعت في 
السن  أسئلة  فمن  املشاكل،  خضم 
تكاد أن تكون أميتت: سنة التناصح 

لله.
5- لشد األزر وتقوية العزم:

فنحن نحتاج ملن يشد أزرنا ويأخذ 
الشوق  ب��واع��ث  فينا  ويثير  بأيدينا 

فيتقوى بذلك العزم.
اإلسالمية  األمة  وبناء  ولتكوين   -6

الواحدة املتراصة املتحابة .
7- لتخفيف من وحشة الغربة.

تختارون  فيمن  املشروطة  الصفات 
صحبتهم:

وأال  اخللق  حسن  ثم  العقل  أهمها 
يكون فاسقا أو مبتدعا أو حريصا 

على الدنيا أو أحمق.
ثمرات األخوة:

1- إن األخوة مسالة لألحزان، قال 
أحدهم: لوال الوسواس ما خالطت 
ي��وم��ئ��ذ بعضهم  ال��ن��اس }األخ�����الء 

لبعض عدو إال املتقني{.
القلب؛  ون��ق��اء  ال��س��ري��رة  صفاء   -2
قال رسول الله ]: »من أحب لله 
لله،  ومنع  لله  وأعطى  لله  وأبغض 

فقد استكمل اإلميان«.
3- أن يتذوق حالوة اإلميان فيحيا 
حياة السعداء، قال رسول الله ]: 
»ث����الث م���ن ك���ن ف��ي��ه وج����د حالوة 
اإلميان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما، وأن يحب املرء ال 
يحبه إال لله وأن يكره أن يعود إلى 
كما  منه  الله،  أنقذه  أن  بعد  الكفر 
فحينئذ  النار«  في  يقذف  أن  يكره 

يشعر بلذة الطاعة.
الله  وأن  وال��س��رور  األم���ن  نيل   -4
السبعة  مع  القيامة  يوم  بظله  يظله 
الذين يظلهم الله »رجالن حتابا في 

الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه«.
برحمته  تعالى  الله  يحيطه  أن   -5
ويقيه عاديات وشدائد يوم القيامة؛ 
قال رسول الله ]: »والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه«.

الشرك؛  في  الوقوع  من  األم��ن   -6
الله  إلى من يحب في  يتسرب  فال 

اإلشراك به.
7- أن يرزق العبد محبة الله تعالى؛ 
القدسي:  احل��دي��ث  ف��ي  تعالى  ق��ال 

»وجبت محبتي للمتحابني فّي«.
اجلنة  ف���ي  ال����درج����ات  زي������ادة   -8
ح��ت��ى ي��ص��ل مل���ن���ازل األب�������رار؛ قال 
الرسول ]: »يأيها الناس، اسمعوا 
واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا 
بأنبياء وال شهداء، يغبطهم النبيون 
والشهداء على منازلهم وقربهم من 
ال���ذي يجتمعون من  وه��م  ال��ل��ه...« 

أجل الله ويتحابون فيه ،

بشاير سعد

ملاذا الأخوة..؟



همسة تصحيحية

همسة
رمضان في سوريةتصحيحية

رمضان شهر الرحمة واملغفرة والعتق من النيران، 
وشهر تصفد فيه مردة اجلن، وشهر تغلق فيه أبواب 
يا  وينادي مناد:  أبواب اجلنان،  النيران، وتفتح فيه 

باغي اخلير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.
توجد  ال  ألن��ه  بعزة؛  فيه  املسلم  يشعر  شهر  رمضان 
؛  فيها  وانتصروا  إال  املسلمون  غزاها  سرية  أو  غ��زوة 
ألنهم أعزوا الدين وتوكلوا على الله عز وجل وكان همهم 
اآلخ��رة ، وقاموا بالعدل في كل جوانبه: } وال تهنوا وال 
ودعوا  مؤمنون{.وصبروا  كنتم  إن  األعلون  وأنتم  حتزنوا 

الله باخلالص.
الناظر إلى رمضان في سورية العزيزة يجد أن الناس قد 
حرموا أدنى حقوق العيش الكرمي ، فقطعت املياه عنهم ، 
ومنعوا من ال��دواء ، وحوصرت مناطقهم ، فال طعام وال 
في  إال  اجلماعة  أو  اجلمع  أو  للتراويح  ص��الة  وال  أم��ن 

مساجد محددة ، وال كهرباء وال اتصاالت...
وكذلك القناصة على أسطح البنايات ودبابات النظام 
املنازل  يقتحمون  أم��ن  وورج��ال  وشبيحته   ، تقصف 
حرب  في  ويقتلون  ويعذبون  ش��اؤوا،  من  ويعتقلون 
في  الشنيعة  فعلتهم  على  أح��د  يسبقهم  لم  إب��ادة 

رمضان الكرمي...
املساجد،  م��ن��ارات  بقصف  املجرمون  ه��ؤالء  ق��ام 
وحرق املصاحف، وهتك األعراض، وقتل الرجل 
أمام زوجته، وقتل األبناء أمام ذويهم، واملطالبة 

بتسديد فواتير الرصاص الذي قتلوهم بها.
وصل األمر أنهم يتطاولون على الله تبارك 
وتعالى كلما كّبر املعتصمون، وناجوا ربهم 
بأعلى أصواتهم، وقتلوا إماما؛ ألنه يدعو 
رمضان،  وت��ر  في  وتعالى  تبارك  الله 
بعينه،  ي��ذك��ر شخصا  ل��م  أن��ه  رغ��م 

كتبوا   – يقولون  كما   – ألنهم  األط��ف��ال؛  أص��اب��ع  وب��ت��روا 
عبارات تسيء للقيادة، وبتروا أرجل شخص يقال إنه داس 

على  صورة زعيم!!!
ال��ن��اس تفطر ع��ل��ى ص���وت املدافع  رم��ض��ان ف��ي س��وري��ة 
احلقيقية، وعلى رائحة البارود وصرخات األمهات، وبكاء 
الدماء، حتى أصبحت  األطفال، وعلى األشالء وبحيرات 
بنحر  النظام  وق��ام   ، بها  املمثل  للجثث  م��أوى  احل��دائ��ق 

املواطنني كما ينحر أحدهم شاة.
رمضان في سورية خوف ورعب وألم  وجراح وقتل دون 
للمواطنني في  وتشريد  واعتقاالت دون سبب  محاكمات، 
لبنان واألردن وتركيا يعيشون على صدقات اللجان في برد 
قارص أو حر شديد ، وخيامهم ضيقة ال تكفيهم، إليوائهم 

ملدد طويلة.
التي  اإلعالنات  إلى  فيه  الناس  ينظر  في سوريا  رمضان 
تذهب إلى الصومال لعل شيئا يصل إليهم ، وينظرون إلى 
محاكمة مبارك ويقولون متى يأتي الدور على الذي عندهم، 
يسمعون كالم النائب علي الدقباسي رئيس البرملان العربي 
عدنان  الشيخ  ويسمعون  السوري،  النظام  بإدانة  ليطالب 
رمضان  يوم  وكل  اجلمعة،  قنوت  على  ويؤمنون  العرعور، 
التحركات  بعض  عن  ويسمعون   ، الشريفني  احلرمني  في 
الرسمية والشعبية في الدول اإلسالمية وحتركات السوريني 

في اخلارج حتى يتكون رأي عام وحتل قضيتهم بعدالة.
ويستبشرون بتحركات الدول الغربية التي ستضغط على 
بيان  إلص��دار  اإلسالمي  واملؤمتر  العربية  ال��دول  جامعة 
إدانة خالل األيام القليلة القادمة، ولن يجعل الله تبارك 

وتعالى للظاملني على املظلومني سبيال، ولن يستمر 
القتل  يستمر  ول��ن  ن���ور،  وسيعقبه  ال��ظ��الم 

دون رادع إلهي عاجال غير آجل. وإن 
النصر مع الصبر.

د. بســـام الشـطـي


