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السالم عليكم
وشرع
انتصر مجلس األمة الكويتي لرسول الله [
ّ
قانونا يقضي باإلعدام أو احلبس املؤبد ملن يتجرأ
على اإلس��اءة للذات اإللهية أو يطعن في الرسول
[ أو في عرضه وأزواجه ،سواء أكان في مكان عام
أم مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في
مكان عام ،عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو
الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى.
وق��د ج��اء ف��ي امل��ذك��رة اإليضاحية ل�ه��ذا القانون
ما يلي« :إن من أظهر مقاصد الشرع في اإلسالم:
حفظ الدين ،وهو معدود من املقاصد الضرورية،
ول �ق��د ش��رع��ت ال�ش��ري�ع��ة ج�م�ل��ة م��ن األح��ك��ام من
شأنها أن ت�ع��زز حفظ ال��دي��ن وحتميه وتصونه،
فلقد اعتبرت الشريعة أن إنكار املعلوم من الدين
ب��ال�ض��رورة أو السخرية واالس �ت �ه��زاء بأحكامه أو
سب الله عز وجل أو الرسول [ أو أفكار العقائد
التي جاءت بها الشريعة كاإلميان بالله ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر والشك
ف�ي��ه ،اع�ت�ب��رت ك��ل ذل��ك م��ن ال�ك�ب��ائ��ر{ :إن الذين
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا واآلخرة
وأعد لهم عذابا مهينا}.
ّ
مكذب للقرآن ،منكر
فالطاعن في عرض النبي [
آلي��ات��ه م��ؤذ للنبي [ ف��ي أح��ب ال �ن��اس وأقربهم
إليه.
وم��ن امل �ق��رر ش��رع��ا أن وظيفة ال��دول��ة ه��ي خالفة

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25362740 :

النبوة في حراسة الدين وإق��ام��ة الدنيا؛ ولذلك
ُع ّد من أخص واجبات الدولة :القيام على حفظ
دين الناس من أن ميس ويخدش أو يعتدى عليه،
وك��ذل��ك حفظ أع��راض�ه��م وم�ن��ع االع �ت��داء عليها
وصيانتها من االبتذال واالمتهان».
إن تصويت  46نائبا ف��ي مجلس األم��ة على ذلك
القانون هو رسالة واضحة ألولئك الذين جعلوا
دينهم قائما على شتم الله ورسوله [ وصحابته
ال�ك��رام وأزواج ��ه ال�ط��اه��رات ،ولقد عانى املجتمع
ال �ك��وي �ت��ي أش ��د امل �ع��ان��اة م��ن ب� ��روز ظ��اه��رة الشتم
والطعن واللمز والغمز في رموزه وعقائده الثابتة
التي يتفق عليها جميع املسلمني ،واستغل هؤالء
احل ��اق ��دون ت�س��اه��ل أه ��ل ال�ب�ل��د وس�ك��وت�ه��م عنهم
وت��راخ��ي السلطات األم�ن�ي��ة ف��ي إي �ق��اع العقوبات
عليهم حتى جعلوا من ذل��ك الشتم والطعن دينا
يتعبدون به ألوليائهم ومتزيقا ملجتمعهم.
بارك الله في نوابنا األفاضل نخوتهم وحميتهم
لدين الله ،وه��ذا درس واض��ح لكل من يتجرأ على
املساس بعقائد املسلمني حتت مسمى حرية الفكر
والعقيدة{ :إمنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون ف��ي األرض ف�س��ادا أن يقتّ لوا أو يصلّبوا
ّ
تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من
أو
األرض ،ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة
عذاب عظيم}.

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

االشرتاكات

االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
<  25دينارا للمؤسسات والشركات داخل

الكويت أو ما يعادل  83دوالرا أمريكيا
ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف -24826820/1/2 :فاكس24826823 :

فتاوى
الفرقان
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ال يتصور ذلك مهما بلغ الرجل من الفسق
> من الكبائر شتم الرجل والديه ..ما توجيه
احلديث املتضمن لذلك أحسن الله إليكم؟
< «من الكبائر شتم الرجل والديه» .ما قال:
«وال� ��ده» ،ال ،شتم ال��رج��ل وال��دي��ه األب واألم،
يتصور أن ول ��داً يشتم وال��دي��ه؟ الصحابة ما
تصوروا هذا ،لكن في زماننا األمر أعظم ،يحصل
من األوالد العققة ما هو أعظم ،ويحصل من
بعض من ابتلي بسوء اخللق ما هو أشد ،ولو كان
ظاهره الصالح ،يحصل من هذا شيء ،الصحابة
استغربوا قالوا :يا رسول الله وهل يشتم الرجل
والديه؟ استبعاد ،ال يتصور رجل سوي عاقل يشتم
والديه مهما بلغ من التساهل أو من الفسق ،ما
يتصور أب��داً ،وه��ذا الكالم يجرنا إلى الكالم عن
مسألة ما تصورها بعض العلماء ،بعض املغاربة
في القرن السابع يقول :إن اخلالف في كفر تارك
الصالة نظري ليس بعملي ،فكيف يكون نظرياً؟!
يقول :ال يتصور أن أح��داً يترك ال�ص�لاة ،إن كان
في عهد شرار الناس أو بعد خروج الدجال ممكن،

والأتصور مسلماً يترك الصالة أبداً ،يقول :اخلالف ال
حقيقة له في الواقع ،واآلن البيوت ابتليت مبن يترك
الصالة إما بالكلية ،أو ينام عن صالة اليوم الكامل،
الصحابة استغربوا وتساءلوا :هل يشتم الرجل والديه؟
قال« :نعم» واجلواب مطابق للسؤال أو غير مطابق؟
سؤالهم عن التسبب أو عن املباشرة؟ عن املباشرة،
يعني :وال يتصور أن يقول شخص ألبيه :لعنك الله –
نسأل الله السالمة والعافية  -أو يا فاعل أو يقذفه،
أو ما أشبه ذل��ك ،وكذلك األم ،فجاء بالتسبب؛ ألن
املباشرة ال وجود لها في األصل ،وإذا ارتفعت املباشرة
أو كان املباشر غير أهل للتكليف يتجه التكليف إلى
املتسبب وإال فاملباشرة تقضي على أثر التسبب ،عند
أهل العلم.
«نعم ،يسب أب الرجل فيسب أباه» يكون سبباً في سب
أبيه ،واليغني ذلك أنه يباشر سب أبيه ،أما إذا باشر
سب أبيه فاألمر أعظم ،ويعني إذا كان سبباً في سب
أبيه أو في شتم أمه ،فكونه يباشر ذلك أعظم- ،نسأل
الله السالمة والعافية.-

حكم المشي بالحذاء في المسجد الحرام
> م��ا رأي �ك��م ف��ي ب �ع��ض ط�ل�اب ال �ع �ل��م الذين
ميشون في املسجد احلرام باألحذية؟
< األصل أن الصالة باحلذاء سنَّة «خالفوا اليهود،
ص��ل��وا ف��ي نعالكم» لكن إذا ت��رت��ب على الدخول
باحلذاء تلويث املسجد ،أو تلويث فرش املسجد،
مي��ن��ع م��ن ه���ذه احل��ي��ث��ي��ة ،وإذا ت��أك��د اإلن��س��ان أن
ح��ذاءه نظيف ودلكه قبل دخول املسجد فال مانع
م��ن ال��دخ��ول ب��ه ،على أن بعض أه��ل العلم يخص
املسجد احلرام واملسجد النبوي واألماكن املقدسة
بعدم الدخول باحلذاء؛ ألن موسى -عليه السالم-
أم��ر بخلع نعاله؛ ألن��ه ب��ال��وادي املقدس ،فاألماكن
املقدسة مقيسة على الوادي املقدس يؤمر اإلنسان
بخلع حذائه ،ه��ذا ما قاله بعض أه��ل العلم ،وإال

فاألصل أن النبي – عليه الصالة والسالم – قال:
«خالفوا اليهود ،صلوا في نعالكم» وهو في مسجده
في املدينة.
وإذا ك��ان ي��ح��دث ش��يء م��ن ال��ف��وض��ى ،وش���يء من
اإلش���ك���االت ف���إن م��ث��ل ه���ذا يتقيه اإلن���س���ان ،وال
سيما طالب العلم الذي هو قدوة للناس ال يحدث
شيئاً يثير الناس عليه ،ويجعل الناس يزدرونه أو
ينسبونه إلى عدم تعظيم شعائر الله وحدوده ،مثل
هذا ينبغي لطالب العلم أن يتقيه بقدر اإلمكان؛
ألن بعض الناس أحياناً قد يتذرع بأنه يتضرر إذا
مشى على البالط دون ح��ذاء ،وكذلك املشي على
البالط مضر في أي وقت من األوقات ،لكن تكفي
عن احلذاء اجلوارب.

> هل تنصحون بالسماع لبعض الدعاة
والوعاظ لترقيق القلوب وتهذيبها؟
ومنهم املتكلم في أمور املنهج وطريقة
الدعوة؟
< على كل حال احلكمة ضالة املؤمن،
ف���إن وج���ده���ا ع��ن��د أه���ل ال��ت��ح��ق��ي��ق فال
يعدل بهم إل��ى غيرهم ،وإن وج��د عند
غيرهم م��ا ينفعه ويفيده فيأخذ منهم
بقدر احلاجة ،ومثال ذلك في املتقدمني:
أع��م��ال ال��ق��ل��وب ،وم��ا يتعلق بها وعالج
أمراضها موجودة بكثرة عند ابن القيم
وابن رجب ،هذه تؤخذ منهم دون تردد،
وم��وج��ودة أيضاً في إحياء علوم الدين
للغزالي ،وفي هذا الكتاب ما فيه ،وفي
مؤلفه ما فيه مما ذك��ره أه��ل العلم من
مخالفات ،والكتاب يشتمل على أحاديث

موضوعة ،ويشتمل على عقائد مخالفة.
املقصود أن��ه يؤخذ منه بقدر احلاجة،
وق��ل مثل ه��ذا فيمن ي��وج��د اآلن؛ ألن
النبي – [ – ق��ال عن أخ��س مخلوق
وش��ر مخلوق وه��و الشيطان« :صدقك
وهو كذوب» فلم ميتنع أبوهريرة من أخذ
الفائدة منه ،وأقره النبي – عليه الصالة
والسالم  -لكن مع ذلك ال يطغى هذا
اجل��ان��ب بحيث يغفل أه��ل العلم وأهل
التحقيق وأهل الفضل ،ويعاقب اإلنسان
ألن��ه في مثل ه��ذه األم��ور إذا جنح عن
ٍ
حينئذ
ال��ك��فء واأله���ل إل��ى غيره فإنه
يعاقب بأمور قد تطغى على قلبه وهو
ال يشعر ،لكن على كل حال إذا أخذها
ب��ق��در احل��اج��ة م��ع احل���ذر ال��ش��دي��د من
التأثر مبا عندهم من مخالفات فال أرى
مانعاً من ذلك.

حكم زيارة القبور للنساء مع
مراعاة الضوابط
> هل يجوز للنساء زيارة القبور مع
الضوابط الشرعية؟
< ال ي��ج��وز ل��ل��م��رأة أن ت���زور القبور؛
ألن ال��ن��ه��ي وال���ل���ع���ن ث���اب���ت ،واألم�����ر:
«ف�����زوروه�����ا» ،أم���ر ب��ع��د احل��ظ��ر هذا
للرجال ،وأخ��رج النساء منه «لعن الله
ز ّوارات القبور» ،وقال بعضهم إن صيغة

املبالغة بالتضعيف أو بالتشديد تدل
على التكرار واإلك��ث��ار ،فيفهم منه أن
الزيارات القليلة اليسيرة ال تدخل في
اللعن ،لكن ال شك أن ما منع باجلملة
منع باألفراد؛ ألن النهي إذا اجته إلى
شيء يتجه إلى جملته وأفراده كما هنا،
وال سيما إذا كانت العلة في األفراد
موجودة كوجودها في اجلمع.

الصالة مع الزوجة أفضل من الصالة منفردًا
> هل أدرك فضيلة اجلماعة إذا صليت
مع زوجتي في املنزل؟
< ال� �ص�ل�اة ح �ي��ث ي� �ن ��ادى ب��ه��ا ،أي في
املساجد ،فال يجوز الصالة في البيت مع
القدرة على الصالة في املسجد ،وال سيما

إذا ك��ان يسمع ال �ن��داء ،لكن إذا فاتته
ال �ص�لاة م��ع اجل �م��اع��ة ،وصلى
مع زوجته فهذا أفضل
م ��ن أن يصلي
وحده.

> ظ�� ��روف ال� �ع ��دي ��د م���ن أق ��ارب ��ي
صعبة للغاية ،وق��د عاهدت الله
إن رزقني من فضله أن أتعاهدهم،
�ادع الله
وأدخ��ل السرور عليهم ،ف� ُ
أن يوسع ويبسط لي الرزق؟
< هذا يطلب الدعاء أن يوسع عليه،
نسأل الله – َّ
جل وعال – أال يحرمه
م��ا أراد ،وال سيما أن نيته طيبة،
لكن ليحذر ك��ل احل��ذر م��ن إخالف
مثل هذا العهد؛ لئال يدخل في قوله
اه َد
ج� َّ�ل وع�لا َ { :-ومِ �نْ� ُه� ْم َم � ْن َع َضلِهِ لَن ََّص َّد َق َّن }
اللَّ َه لَ ِئ ْن آتَانَا مِ ْن َف ْ
(التوبة )75 :ثم بعد ذل��ك إذا رزق
املال ونفّذ هذا العهد وفى مبا عليه
وأج ��ر ،لكن إن بخل ه��ذه املشكلة:
ضلِهِ بَ ِخلُوا ِبهِ }
{ َفل َ َّما آتَا ُه ْم مِ ْن َف ْ
(ال �ت��وب��ة )76 :ن�س��أل ال�ل��ه العافية:
{ َف َأ ْع َق َب ُه ْم ِنفَا ًقا فِ ي ُقلُوبِهِ ْم ِإلَى يَ ْو ِم
يَل ْ َق ْونَهُ} (التوبة )77:املسألة ليست
بالسهلة ،ال�ع�ه��د ليس
بالسهل ،وال سيما مع
الله َّ
جل وعال.
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الدعوة إلى اهلل بالرقائق

فليحذر من يخلف
العهد مع اهلل
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المحليات

صندوق التنمية يوقع اتفاقيتي قرض مع مصر لدعـ
وق� ��ع ال� �ص� �ن ��دوق ال��ع��رب��ي ل�لإمن��اء
االقتصادي واالجتماعي اتفاقيتي
ق��رض مع جمهورية مصر العربية
بقيمة  85م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي،
وتشمل االتفاقيتان قرضا قيمته
 55مليون دينار كويتي للمساهمة
ف��ي مت��وي��ل م �ش��روع محطة توليد
ك �ه��رب��اء ج �ن��وب ح �ل��وان ف��ي مصر,
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الحرية والترف وراء عزوف
الشباب عن الزواج
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أوصت دراسة علمية ميدانية ل��وزارة األوقاف
ح��ول أث��ر العوامل االجتماعية والثقافية في
الرغبة ف��ي تأخير س��ن ال ��زواج ل��دى الشباب
الكويتي ،بالتركيز على معاجلة العزوف اإلرادي
ع��ن ال ��زواج م��ن س��ن ت�ت��راوح ب�ين  20إل��ى ،25
محملة الوالدين مسؤولية غرس قيمة الزواج
كقيمة مضاعفة للفرد ودوره في حتقيق الصحة
النفسية له وللمجتمع على حد سواء.
ال��دراس��ة أعدها فريق باحثني مكون من عميد
الشؤون األكادميية والدراسات العليا في جامعة
الكويت د .حمود القشعان وعضو الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .أم��ل العدواني،
ورك ��زت ع�ل��ى عينة م��ن ش�ب��اب ال�ك��وي��ت مقارنة
بدراسات سابقة على الشباب املغربي والفلسطيني
والسعودي وبعض الدول.
وشددت الدراسة على أن نسبة العزوبية مرتفعة
ل��دى ال��ذك��ور مقارنة بالعنوسة ل��دى اإلن��اث في
املجتمع الكويتي ،فضال عن تفضيل نسبة كبيرة
من الشباب والشابات الزواج في عمر  25إلى ،30
وهو عمر مرتفع عن سنوات مضت إال أنه يقدر
أحيانا مبشاكل اجتماعية ينبغي االهتمام بها.
وح�س��ب ال��دراس��ة ف��إن ال �ت��رف وال �ث��راء عامالن
للعزوف عن ال��زواج في املجتمع الكويتي مقارنة
ببعض ال��دول العربية ،فضال عن أن الكثير من
ال�ش�ب��اب ي�ن�ظ��رون إل��ى ال� ��زواج ع�ل��ى أن��ه تقييد
حلرياتهم وعدم توافر الشريك املناسب واالعتقاد
بأنهم ما زالوا صغارا.
وشددت الدراسة على التبصير بأهمية اخلطبة
وال�ط��رائ��ق املناسبة الت�خ��اذ ال �ق��رار فيما يتعلق
باملوافقة أو الرفض ،خصوصا أن هناك نسبة
 ٪47من اإلن��اث قد رفضن مشاريع زواج تقدم
بها أسر الذكور.

وق��رض��ا ق�ي�م�ت��ه  30م �ل �ي��ون دينار
ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �م �س��اه �م��ة ف� ��ي متويل
البرنامج العاجل لدعم مشروعات
ومنشآت القطاع اخل��اص الصغيرة
واملتوسطة في مصر.
ووق� �ع ��ت االت �ف��اق �ي �ت�ين ن �ي��اب��ة عن
ح �ك��وم��ة م �ص��ر ف ��اي ��زة أب� ��و النجا
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي،

ووقعهما نيابة عن الصندوق العربي
عبداللطيف يوسف احلمد ,املدير
العام لرئيس مجلس اإلدارة.
وتبلغ القيمة اإلجمالية للقرضني
 85م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي بفائدة
س �ن��وي��ة  %3ت �س��دد ع �ل��ى م ��دى 25
ع��ام��ا مب��ا فيها ف �ت��رة إم �ه��ال مدتها
ست سنوات لالتفاقية األولى وسبع

طالبت بتوفير الضمانات واحلقوق للمعتقلني

«المقومات» :نرفض االنتقائية والتعسف
في تطبيق القانون
قالت جمعية مقومات حقوق اإلنسان في
بيان لها :إنها في الوقت الذي تؤكد على
أهمية احترام القانون وضرورة تطبيقه
لضبط ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام إال أن��ه��ا ترفض
االنتقائية في التطبيق والتعسف بالسلطة
والتوسع في احلبس االحتياطي ،مطالبة
بتوفير كافة احلقوق والضمانات التي
كفلها ونص عليها الدستور ألي معتقل،
م��ؤك��دة أن القضاء وح���ده الفيصل في
ثبوت االتهامات من عدمها.
انتقائية تطبيق القانون
وأوضحت اجلمعية أنها تستنكر بشدة
انتقائية احلكومة ف��ي تطبيق القانون
والتي تعد انتهاكا صارخا ملبدأ العدالة
وامل����س����اواة ،ب��ل ف��ي��ه��ا ن���وع م��ن التمييز
اخلطير بني املواطنني مما ينذر بعواقب
سيئة على متاسك املجتمع واستقراره،
فبينما جند بعض املواطنني الذين يشتبه
ف��ي مخالفتهم للقانون تتم مالحقتهم
واعتقالهم بسرعة كبيرة ،ال يتم تطبيق
القانون بنفس اآلل��ي��ة على م��ن ارتكبوا
مخالفات جسيمة معروفة ل��دى الرأي
العام.
وتابعت :إن السلطة يجب أن تكون مبثابة
األب العادل مع جميع أفراد أسرته سواء
بالثواب أو العقاب ،وال يجوز نهائيا أن

يتحيز األب في ممارسة صالحياته البن
دون آخر.
التعسف في احلبس االحتياطي
وذ ّكرت اجلمعية احلكومة بالعهد الدولي
اخل���اص ب��احل��ق��وق امل��دن��ي��ة والسياسية
امللزم لدولة الكويت والذي جاء في مادته
رقم « :9يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة
جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد
املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف
قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل
مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ،وال يجوز أن
يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
احملاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من
اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات
لكفالة حضورهم احملاكمة في أية مرحلة
أخرى من مراحل اإلج��راءات القضائية،
ولكفالة تنفيذ احل��ك��م عند االقتضاء»
مطالبة وزارة الداخلية بااللتزام مبا ورد
فيه.
وط���ال���ب���ت اجل��م��ع��ي��ة أع���ض���اء مجلس
األم��ة بسرعة التدخل تشريعياً لضمان
ع���دم ال��ت��ع��س��ف ف���ي اس��ت��خ��دام احلبس
االحتياطي؛ حتى ال تهان كرامة املتهم
وتخدش حقوقه اإلنسانية ثم يتبني الحقا
أنه بريء وعليه أن يتقبل كل هذه األيام
من إهدار الكرامة.

ــم الكهرباء والمنشآت بقيمة  85مليون دينار
سنوات لالتفاقية الثانية.
وي�ه��دف امل�ش��روع األول إل��ى اإلسهام
ف ��ي ت �ل �ب �ي��ة ال �ط �ل��ب امل� �ت ��زاي ��د على
ال �ك �ه��رب��اء ع��ن ط��ري��ق زي� ��ادة ق��درة
التوليد في منطقة الوجه القبلي
ب�ح��وال��ي  1950م�ي�غ��اوات وذل ��ك من
خالل إنشاء محطة توليد تستخدم
تقنية التوليد البخاري ذات الضغط

ف��وق احل��رج ,وال�ت��ي متتاز بالكفاءة
احل ��راري ��ة امل��رت�ف�ع��ة وت�ع�م��ل بالغاز
ال�ط�ب�ي�ع��ي ك��وق��ود أس��اس��ي وبزيت
الوقود الثقيل كوقود بديل.
أم��ا االتفاقية الثانية فتهدف إلى
اإلسهام في اجلهود املبذولة ملجابهة
األوضاع االقتصادية واالجتماعية
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �س��ائ��دة ح��ال�ي��ا في

مصر وذلك من خالل توفير التمويل
ملشروعات ومنشآت القطاع اخلاص
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ذات البعد
اإلمن��ائ��ي القائمة وامل��زم��ع إنشاؤها
في مختلف القطاعات االقتصادية
م��ا س �ي��ؤدي إل��ى إجن ��از ف��رص عمل
إضافية وزي��ادة االن�ت��اج والصادرات
من السلع واخلدمات.

جمعية الرعاية اإلسالمية تعقد المؤتمر القرآني الثالث

أعلنت دالل أحمد بشر الرومي رئيسة جمعية
الرعاية اإلسالمية عن عزم اجلمعية إقامة املؤمتر
القرآني الثالث حتت رعاية الفريق أول أحمد
عبداللطيف الرجيب ،وزير الشؤون االجتماعية
والعمل حتت شعار« :إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أق��وم» الذي تقيمه اجلمعية مبناسبة مرور
عشر سنوات على إنشاء «مركز الريحان لتحفيظ
القرآن الكرمي» وذلك في الفترة من  24إلى 27
جمادى األولى املوافق  16إلى  19أبريل 2012
وملدة أربعة أيام من االثنني إلى اخلميس.
يستضيف امل��ؤمت��ر نخبة متميزة م��ن املشايخ
والعلماء من خارج الكويت وداخلها إللقاء العديد
م��ن احمل��اض��رات التي ي��دور محورها ع��ن تدبر

القرآن الكرمي وهم:
فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد،
أس��ت��اذ ع �ل��م احل��دي��ث ب�ج��ام�ع��ة اإلم � ��ام سعود
بالرياض .فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن مبارك
ال��وه�ب��ي ،أس�ت��اذ ع�ل��وم ال �ق��رآن بجامعة املدينة
املنورة اإلسالمية.
فضيلة الدكتور الداعية حازم يوسف شومان،
من جمهورية مصر العربية.
فضيلة الشيخ املقرئ جزاع الصويلح ،من دولة
ال�ك��وي��ت .وال��دك �ت��ورة أس �م��اء ال��روي �ش��د ،مديرة
مؤسسة «أسيا» لالستشارة التربوية واألسرية
بالرياض.
الدكتورة نبيهة األه��دل ،أستاذة علم العقيدة

باملدينة املنورة.
كما وجهت دع��وة خاصة إل��ى دارس��ات القرآن
الكرمي ومعلماته حلضور الورش القرآنية طوال
أيام املؤمتر من الثالثاء إلى اخلميس من الساعة
 9:30إلى  12:30ظهراً ؛حيث يستضيف املؤمتر
ثالثة من املتخصصات في القرآن الكرمي لشرح
أب��واب متخصصه في علم التجويد والقراءات
وه ��ن :الشيخة آم ��ال اإلب��راه �ي��م أس �ت��اذة علم
القراءات ،من املدينة النبوية.
الشيخة عائشة الصفي معلمة القرآن الكرمي
والقراءات ،من دولة الكويت.
األس �ت��اذة زينب عبدالكرمي ال�ش��رق��اوي معلمة
التجويد ،من جمهورية مصر العربية.

أك��د رئ�ي��س اجل�ه��از امل��رك��زي ملعاجلة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية صالح الفضالة
عمق العالقات األخوية الوطيدة واملتميزة بني
الشعبني الكويتي والقطري.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به الفضالة في
ال��دوح��ة عقب لقاءاته باملسؤولني القطريني
في مقدمتهم وزي��ر الدولة للشؤون الداخلية
الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ومدير األمن
العام اللواء سعد اخلليفي بحضور سفيرنا
لدى دول��ة قطر علي الهيفي .وق��ال :إن وزير
الدولة للشوؤن الداخلية القطري أكد خالل
االجتماع أن ما ميس أمن دولة الكويت ..ميس
أمن دولة قطر ،وأن جميع اإلمكانيات متاحة
بهدف إجناح مهمة العمل الذي يقوم به اجلهاز

امل��رك��زي ملعاجلة أوض ��اع املقيمني ب �ص��ورة غير
قانونية .وعبر الفضالة عن عميق شكره وتقديره
للتعاون الذي أبدته دولة قطر الذي يعكس عمق
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني.
وأوضح أن اجتماعه مع مدير األمن العام اللواء
سعد اخلليفي شهد تقدمي ش��رح واف خلارطة
ال�ط��ري��ق ال�ت��ي أع��دت�ه��ا ال�ك��وي��ت ملعاجلة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية ما يطلق عليهم اسم
«البدون» ،مشيراً إلى انه اتضح أن تلك املشكلة
تعانيها دول مجلس التعاون.
وذكر أنه مت خالل االجتماع تداول مجموعة من
املعلومات مت طرحها على بساط البحث حيث
مت االتفاق على استكمال اللقاءات خالل الفترة
املقبلة م��ن خ�لال ال��زي��ارات الثنائية أو تبادل

املعلومات التي تصب في النهاية لصالح كال
الطرفني.
وبني الفضالة أن خارطة الطريق التي وضعتها
الكويت ممثلة باجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية القت استحسان
امل �س��ؤول�ين ال�ق�ط��ري�ين؛ ألن �ه��ا وض �ع��ت بدقة
وعناية ،الفتا إلى أن تلك اخلطة غير موجودة
في دول مجلس التعاون إذ مازالت معاجلة
تلك القضية تتم بالطرق التقليدية.
وق ��ال :إن اجل �ه��از امل��رك��زي ملعاجلة أوضاع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة رص ��دت له
ميزانية تقدر بنحو  3.5ماليني دينار لهذا
ال�ع��ام إمي��ان��ا بحرص دول��ة الكويت على حل
هذه املشكلة بشكل نهائي.
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الفضالة 3.5 :ماليين دينار عام  2012لحل أزمة «البدون»
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري ()8

تتمة باب :تنزل السكينة لقراءة القرآن
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
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احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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يد خْ ُ
ال ْد ِر ّيَ :أ َّن ُأ َس ْي َد ْب َن ُح َض ْي ٍر َب ْينَ َما ُه َو
 .2108عن َأبي َس ِع ٍ
َل ْي َل ًة َيقْ َر ُأ ِفي ِم ْر َب ِد ِه ِإذْ َجا َل ْت َف َر ُس ُهَ ،فقَ َر َأُ ،ث َّم َجا َل ْت ُأ ْخ َرى،
َفقَ َر َأُ ،ث َّم َجا َل ْت َأ ْي ًضاَ ،ق َ
يت َأ ْن َت َط َأ َي ْح َيى،
ال ُأ َس ْي ٌدَ :ف َخ ِش ُ
يها َأ ْم َث ُ
َفقُ ْم ُت ِإ َل ْي َهاَ ،ف ِإ َذا ِمثْ ُل ُّ
الس ُر ِج،
الظ َل ِّة َف ْو َق َر ْأ ِسيِ ،ف َ
ال ُّ
اه��اَ ،ق� َ
َع َر َج ْت ِفي جْ َ
ول
ال� ِ ّ�و َح َّتى َما َأ َر َ
�الَ :ف� َ�غ� َ�د ْو ُت َع َلى َر ُس ِ
ال َل ِّهَ ،فقُ ل ُْتَ :يا َر ُس َ
ول ال َل ِّهَ ،ب ْينَ َما َأنَا ال َْب ِار َح َة ِم ْن َج ْو ِف ال َل ّْي ِل
َأقْ َر ُأ ِفي ِم ْر َب ِديِ ،إذْ َجا َل ْت َف َر ِسيَ ،فقَ َ
ال َر ُس ُ
ول ال َل ِّه« :اقْ َر ْأ ْاب َن
الَ :فقَ َر ْأ ُت ُث َّم َجا َل ْت َأ ْي ًضاَ ،فقَ َ
ُح َض ْي ٍر» َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َل ِّه [:
الَ :فقَ َر ْأ ُت ُث َّم َجا َل ْت َأ ْي ًضاَ ،فقَ َ
«اقْ َر ْأ ْاب َن ُح َض ْي ٍر» َق َ
ال َر ُس ُ
ول
ال� َّل� ِ�ه [« :اقْ � َ�ر ْأ ْاب� َ�ن ُح َض ْي ٍر» َق� َ
�ان َي ْح َيى
ْص َرفْ ُت َو َك� َ
�الَ :فان َ
يها َأ ْم َث ُ
يت َأ ْن َت َط َأ ُهَ ،ف َر َأ ْي ُت ِمثْ َل ُّ
ال
يبا ِمنْ َهاَ ،خ ِش ُ
الظ َل ِّة ِف َ
َق ِر ً
اهاَ ،فقَ َ
الس ُر ِجَ ،ع َر َج ْت ِفي جْ َ
ال َر ُس ُ
ول ال َل ِّه [:
ال ِ ّو َح َّتى َما َأ َر َ
ُّ
اها
َت َت ْستَ ِم ُع َل َكَ ،و َل ْو َق َر ْأ َت لأَ َ ْص َب َح ْت َي َر َ
«تل َْك المْ َ اَل ِئ َك ُة َكان ْ
ِ
اس َما َت ْستَ ِت ُر ِمنْ ُه ْم».
َّ
الن ُ
الشرح :هذا احلديث من الباب السابق ،وهو تنزل السكينة لقراءة
القرآن ،وهو في صحيح مسلم (.)796
وهو حديث أبي سعيد اخل��دري الصحابي املشهور أن أسيد بن
حضير وهو سيد من سادات األنصار كما م ّر ،قال« :بينما هو ليلة
يقرأ في مربده» واملربد :هو املكان الذي يجفّف فيه التمر ،كالبيدر
بالنسبة للقمح.
يقول« :فبينما هو ليلة يقرأ في مربده» يعني القرآن «إذ جالت
فرسه» جالت يعني وجلت وحتركت ،وم ّر معنا في الرواية السابقة:
نفرت ،وكما ذكرنا أن الفرس تذكر وتؤنث.
قوله« :فقرأ ،ثم جالت أخرى فقرأ ،ثم جالت أيضا ،فقال أسيد:
فخشيت أن تطأ يحيى» وهو ابنه ،فخشي أن تدوس بحوافرها ابنه
الصغير ،فقام إليها لينظر ما السبب الذي يدعوها أن تنفر وتقفز

وتتحرك بسرعة؟ ق��ال « :ف��إذا مثل الظلة ف��وق رأس��ي فيها أمثال
السرج عرجت في اجلو حتى ما أراه��ا« ،الظلة هي السحابة التي
تكون قدر الرأس أو أكبر ،قال :فوق رأسي فيها أمثال السرج ،يعني
فيها أمثال املصابيح واألض��واء» عرجت في اجلو «أي صعدت في
اجلو ،والعروج هو الصعود» حتى ما أراها» أي :إنها ارتفعت حتى
ذهبت واختفت عن األنظار.
قال« :فغدوت على رسول الله [ فقلت :يا رسول الله ،بينما أنا
جالت فرسي ،فقال
البارحة من جوف الليل أق��رأ في مربدي ،إذ
ْ
رسول الله [ :اقرأ ابن حضير» أي :إن النبي [ ح ّثه على القراءة،
وعلى مواصلة قراءة القرآن وعدم قطعه.
قوله« :قال فقرأت ثم جالت أيضا» أي :إنها حصل لها كما حصل
في الليلة السابقة ،فقال رسول الله [« :اقرأ ابن حضير» فقرأت
ثم جالت أيضا ،فقال رسول الله [« :اقرأ ابن حضير» قال :فقرأت
ث��م جالت أي�ض��ا ،فقال رس��ول الله [« :اق��رأ اب��ن حضير» قال:
فانصرفت ،وكان يحيى قريبا منها ،خشيت أن تطأه» أي :خشي أن
تطأه الفرس بقوائمها .قال« :فرأيت مثل ُ
الظلة فيها أمثال السرج»
أي :رأى سحابة فيها مثل املصابيح ،مضيئة ومنيرة ،ثم صعدت في
اجلو حتى ما أراها.
فقال رسول الله [ عند ذلك« :تلك املالئكة كانت تستم ُع لك ،ولو
ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» فأسيد بن حضير رأى
قرأت
َ
ْ
املالئكة بهذه الصورة النورانية ،سحابة فيها أمثال املصابيح ،أي:
كل ملك تب ّدى على شكل مصباح أو سراج ،واملالئكة كما هو معلوم
خُ لقت من نور ،كما جاء في حديث اإلمام مسلم.
وهذا احلديث :فيه فضل قراءة القرآن ،واالستمرار على ذلك كل
ليلة قدر املستطاع ،فقراءة القرآن ليست في رمضان فقط ،كما
هي عادة كثير من الناس اليوم ،وإمنا يجب أن تستمر على قراءة
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القرآن ،لتنال ما يحصل لقارئ القرآن من الفضل العظيم من
نزول الرحمة والسكينة ،وحضور املالئكة ،وهو لقارئ القرآن
ومستمع القرآن أيضا.
وقوله عليه الصالة والسالم« :اقرأ ابن حضير» يعني :استمر
وال تتوقف عن ق��راءة القرآن ،بل استكثر منه؛ ألن القراءة
سبب لنزول املالئكة والبركة والذكر عند الله تعالى.
ً
«عرجت في اجلو حتى ما أراها» أي :ارتفعت جدا حتى
قال:
ْ
اختفت عن النظر ،فقال [« :تلك املالئكة كانت تستمع لك،
لو قرأت ألصبحت» يعني :لو واصلت القراءة حتى الصباح،
أي حتى يؤذن املؤذن للفجر ،لبقيت املالئكة حتى رآها الناس
عياناً ال تستتر منهم.
وفيه :إثبات جواز رؤية اإلنسان املالئكة ،كما سبق ذكره ،بل
ميكن أن يرى املالئكة أحيانا حتى في صورتها التي خلقها
الله تعالى عليها من الطبيعة النورانية ،أو الصورة النورانية
املضيئة ،واملالئكة كما هو معلوم لهم قدرة على التشكل بصور
البشر ،كما ذكرنا في حديث جبريل أنه تبدى في صورة رجل
عند الصحابة وسأل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان ،وأيضا
ورد في احلديث :أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر أقرع
وأب��رص وأعمى ،فأرسل إليهم ملكاً خاطب كل واح��د منهم
ماذا يريد وماذا يشتهي ...القصة املشهورة.
وفي احلديث :أن رج ً
ال أحب رجال في الله تعالى ،فأرسل
الله على مدرجته ملكاً ،فقال له :أين تريد؟ قال :أريد أخا
لي في الله ،ق��ال :ألك عليه نعمة تر ّبها؟ ق��ال :ال ،غير أني

أحببته في الله ،قال :فإني رسول الله إليك ،أن الله أحبك
كما أحببته فيه».
ف��امل�لائ�ك��ة إذن مي�ك��ن أن تتشكل أح �ي��ان �اً ب �ص��ور الرجال
وتخاطبهم ،وميكن أن تأتيهم بهذه ال�ص��ورة امل��ذك��ورة على
صورة السراج املنير في سحابة مضيئة.
وفي احلديث :أن نزول املالئكة يكون عند الطاعات
والقربات ،وعند ذكر الله تعالى ،وعند قراءة القرآن،
وفي الصلوات في املساجد وما أشبه ذلك ،واملالئكة
لهم أعما ٌل كثيرة في األرض والسموات ،وقد ذكر
اإلمام احلافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» أغلب
األحاديث واآليات ال��واردة في خلق املالئكة ،وكذلك للشيخ
عمر األشقر حفظه الله كتاب باسم اإلميان باملالئكة.
باب :ال حسد إال في اثنتني
الن ِب ِ ّي [ َق َ
ال« :لاَ َح َس َد
يه َع ْن َّ
َ .2109ع ْن َس ِال ٍم َع ْن َأ ِب ِ
َاء
ِإ اَّل ِفي اثْ نَ تَ ينْ ِ َ :ر ُج ٌل َآت ُاه ال َل ُّه الْقُ ْر َ
آنَ ،ف ُه َو َيقُ ُ
وم ِب ِه آن َ
َاء
َاء َّ
الن َه ِارَ ،و َر ُج ٌل َآت ُاه ال َل ُّه َمالاً َ ،ف ُه َو ُينْ ِفقُ ُه آن َ
ال َل ّْي ِل َوآن َ
الن َه ِار».
َاء َّ
ال َل ّْي ِلَ ،وآن َ
الشرح :باب :ال حسد إال في اثنتني ،وأورد فيه حديث ابن
عمر رض��ي الله عنهما ،وق��د رواه اإلم��ام مسلم في صالة
املسافرين ( )815وبوب عليه اإلمام النووي :باب فضل من
يقوم بالقرآن ويعلمه ،وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره
فعمل بها وعلّمها.
وأورد فيه حديث سالم عن أبيه ،وهو سالم بن عبدالله بن
عمر بن اخلطاب القرشي العدوي ،أحد الفقهاء السبعة،
وكان عابداً فاضال ثبتا في احلديث ،يشبه بأبيه في الهدي
والسمت ،مات آخر سنة ست على الصحيح ،روى له الستة.
ّ
ق��ال :عن أبيه وهو عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن
النبي [ قال« :ال حسد إال في اثنتني» ،قوله« :ال حسد»
املقصود باحلسد هنا احلسد غير املذموم ،وهو املجازي أو
يسمى بالغبطة ،وهو متني مثل ما للغير من النّعمة واخلير،
أما احلسد احلقيقي فهو املذموم ،وهو متني زوال النعمة
عن صاحبها ،فهو ح��را ٌم باإلجماع ،وقد وردت فيه اآليات
واألحاديث التي تذم فاعله وحتذر منه ،كما قال الله تعالى
�اس على ما آتاهم الل ُه م ْن
حسدو َن ال�ن� َ
في اليهود{ :أ ْم يَ ُ
فضله} (النساء.)54 :
وذلك أنهم حسدوا العرب على بعثة النبي محمد [ منهم،
وصد
وص ّدهم ذلك عن اإلميان به ومتابعته؟! بل ومحاربته
ّ
الناس عن اإلميان به ،فخسروا الدنيا واآلخرة ،عياذا بالله
تعالى من ذلك!!
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واحلسد أيضا هو الذي حمل إخوة يوسف عليه الصالة والسالم
على أن فعلوا بحقه وبحق أبيهم ما فعلوا ،من محاولة قتله ،وإبعاده
عن أبيه والوقوع في العقوق وقطيعة الرحم.
والنبي [ قد ح ّذر من احلسد والتحاسد ،فقال« :ال حتاسدوا وال
تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا ،وكونوا عباد الله إخواناً ،املسلم
أخ��و املسلم ،ال يَظلمه وال يخذله وال يَكذبه وال يحقره ،التقوى
هاهنا »...احلديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله
عنه ،ونحوه من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحني.
وأما حديث« :إياكم واحلسد؛ فإنه يأك ُل احلسنات ،كما تأكل النار
احلطب» رواه أبو داود ،فهو حديث ضعيف ال يصح ،وإن اشتهر
على ألسنة الوعاظ!!
معترض على الله تعالى! في قسمته
واحلاسد كما قال أهل العلم
ٌ
وحكمته وعطائه ملن شاء من خلقه ما شاء من فضل وعلم ومال
وجمال وغيرها!
فقوله« :ال حسد إال في اثنتني» يعني :ال غبطة ،والغبطة أن تتمنى
مثل النعمة التي على غيرك ،من غير زوالها عن صاحبها ،فإذا
رأيت حافظاً للقرآن متنيت أن تكون مثله ،وإذا رأيت عاملاً متنيت أن
َ
تكون مثله ،خصوصا في أعمال اخلير ،وصفات البر والتقوى.
أما الغبطة في أمور الدنيا فهي مباحة ،وقد تكون مذمومة أحيانا،
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فاإلنسان إذا رأى غنيا عنده العقارات واألث��اث والسيارات فتمنى
أن يكون مثله ،فهذا يجوز ،لكن األفضل أن تتمنى اخلير والطاعة
واالستكثار من ذل��ك ،وه��ذا هو األم��ر املستحب ،وهو من التنافس
والرغبة فيما عند الله عز وجل.
وقول الرسول [« :ال حسد إال في اثنتني» مبعنى :ينبغي أال تكون
غبطة إال في هاتني اخلصلتني احلسنتني ،وما في معناهما ،فهاتان
النعمتان كلتاهما طاعة لله سبحانه وتعالى ،فيستحق صاحبها أن
يغبط عليها ،ال ما سواها من أمور الدنيا الفانية ،فهو ال يستحق،
أما األول فـ«رج ٌل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»
آناء جمع آن ،واآلن هو الزمان ،وهو ساعات الليل وساعات النهار،
الواحد منها آن.
فهذا رج ٌل آتاه الله القرآن ،يعني حفظ القرآن ،وتالوة القرآن والقيام
بالقرآن ،وتعليم القرآن لغيره ،فهو يقوم به آناء الليل والنهار ،فهذا
الرجل األول مشتغل بالقرآن وبقراءته وبحفظه وتعليمه.
ّ
وفي الرواية األخرى« :ورج ٌل آتاه الله حكمة ،فهو يقضي بها ويعلمها»
واحلكمة يحتمل أن يكون املراد بها هنا القرآن أيضا؛ فإن القرآن
حكمة إلهية ،بل معدن كل حكمة ،وينبوع كل خير ،ومصدر كل بر
وصالح وفالح ،في الدنيا واآلخرة.
ويحتمل أن يكون املراد باحلكمة هنا « :السنة النبوية املطهرة » وقد
استعملت هذه اللفظة مبعنى السنة النبوية في آيات القرآن الكرمي،
الكتاب واحلكم َة وعلّمك ما لم
كما في قوله تعالى{ :وأنزل عليك
َ
ً
تك ْن تعلم وكان فض ُل الله عليك عظيما} (النساء.)113 :
وقال تعالى{ :واذكرن ما يُتلى في بيُوتكن من ِ
آيات اللهِ واحلكمة}
(األحزاب .)34:وغيرها.
أي إنه تعلم السنة النبوية املطهرة وحفظها وفهمها ،وعلم ما فيها من
الفقه ،وقام بتعليمها غيره ،وقضى بها في األحكام بني األنام.
وقوله« :ورجل آتاه الله ماالً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» هذا
الرجل الثاني الذي يستحق أن يغبط ،عنده مال وثراء ،فكان يتصدق
منه في ساعات الليل وساعات النهار ،وفي رواية ملسلم قال« :رج ٌل
آتاه الله ماالً ،فسلّطه على هلكتِهِ في احلق» يعني أهلك ماله في
احلق ،وأنفق ماله في سبيل الله ،ونصرة احلق وأهله ،وال شك في
عظم حاجة اإلسالم ودعوة اإلسالم ونصرة اإلسالم للمال والنفقة،
وهو داخل في اجلهاد في سبيل الله تعالى.
وإذا كان الرسول [ مدح من يقضي بالسنة؛ فمن باب أول��ى أن
مي��دح من يقضي بالقرآن ألن السنة تابعة للقرآن ،تكمل القرآن
وتشرحه وتبينه وتوضحه ،فتالوة القرآن والقيام به ،والقضاء بالسنة
وتعليمها ،تشمل كل فضيلة وكل حسنة تراد وتقصد ،ويدخل فيهما
العمل بالقرآن والسنة ،وبالله تعالى التوفيق.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

�إميانيات

كلمات في العقيدة
القـــــــدر ()20

اهلل قسم األرزاق
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()

التقيته دون سابق موعد في حفل زفاف ابن صديق
مشترك لنا ،كانت قد مضت قرابة العشر سنني منذ آخر
لقاء بيننا.
بعد التحيات واألسئلة املعتادة ،أخذنا جانبا هادئاً نسبياً.
 قرأت حديثاً ال أعرف مدى صحته ،ولكن بدايته« :إن اللهقسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وبصراحة
أعجبني احلديث ،فهل مر عليك من قبل؟!
 سبحان الله ،كنت في حلقة علمية ألقاها أحد املشايخاألفاضل الذين دعتهم وزارة األوقاف ،وتناول هذا احلديث،
فعزمت على حفظه ،ومتنه« :إن الله ق سم بينكم أخالقكم
كما قسم بينكم أرزاقكم ،وإن الله يعطي الدنيا من يحب
ومن ال يحب ،وال يعطي اإلميان إال من أحب ،فمن ضن
باملال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن
يكابره فليكثر من قول :سبحان الله واحلمد لله وال إله إال
الله والله أكبر» هذا النص ورد في السلسلة الصحيحة
لأللباني رحمه الله.
 هل هناك رواية عن ابن مسعود بالنص ذاته؟ نعم ...احلديث يرويه ابن مسعود عن رسول الله [ ،وفيبعض الكتب مثل صحيح الترغيب والترهيب يروى موقوفاً
على ابن مسعود ] والشاهد أن هذا احلديث يبني أن
الله قسم األخالق بني العباد كما قسم األرزاق ،وحتى نفهم
املوقف مما قسمه الله ينبغي أن نطبق هذا املعتقد على
القضايا املادية امللموسة ونقيس عليها غيرها.
فنقول :اجلميع يؤمن بأن الله قسم األرزاق بني عباده،
فلماذا ال يجلس هؤالء في بيوتهم ويقولون :ما قسمه الله
لنا سيأتينا ولو مننا في بيوتنا ولم نسع في طلب الرزق؟ ال
يقول ذلك عاقل ،بل اجلميع يسعى لطلب الرزق واالستزادة
منه قدر ما يستطيع ،بل السعي مطلوب ومأمور به:
() كاتب كويتي

{فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} (امللك{ ،)15 :فإذا
قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل
الله} (اجلمعة ،)10:وكذلك قضايا األخالق واإلميان،
فمن رزقه الله أخالقاً حميدة  -وذلك أن من األخالق
جبليا ومكتسبا  -ينبغي أن يحمد الله على اخللق احلميد
ويستغله في كسب الثواب واألجر ،أما الغالب من األخالق
فهو من كسب ابن آدم؛ ولذلك يثاب عليه يوم القيامة،
وثبت في احلديث« :ما من شيء أثقل في امليزان من
حسن اخللق» صحيح الترغيب والترهيب؛ فالعبد املؤمن
يؤمن يقيناً أن الله كتب كل شيء من رزق ،وهداية ،وإميان،
وولد ،وتوفيق في أمور الدنيا ،ومع ذلك يسعى في طلب
الرزق ويتزوج لطلب الولد ،وينبغي عليه أن يجتهد في
طلب اإلميان والهداية والصالح؛ فيبذل األسباب الشرعية
لينال كل هذا مع اليقني أن الله قد كتبها سابقاً.
قاطعني:
 واجلزء الثاني من احلديث؟ قوله[« :إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب،وال يعطي اإلميان إال من أحب.
هذه احلقيقة تريح العبد الصادق ،فإن كان يزعم أنه يريد
أن يكون فيمن يحبهم الله ،ال ينظر إلى أهل الدنيا ،بل إلى
أهل اإلميان؛ فال يكون عنده حسد ،وال جشع ،وال حرص
على متاع الدنيا.
ثم يختتم الرسول[ حديثه بإرشاد املؤمنني إلى عبادة
عظيمة وهي ذكر الله عز وجل؛ فإنه أثوب عند الله من
إنفاق املال النافلة واجلهاد النافلة والقيام النافلة ،وهذا
يصدقه حديث أبي الدرداء« :أال أنبئكم بخير أعمالكم،
وأزكارها عند مليككم ،وأرفعها في درجاتكم ،وخير لكم
من إنفاق الذهب والورق ،وخير لكم من أن تلقوا عدوكم
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا :بلى ،قال:
«ذكر الله» صححه األلباني.
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إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي ()
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه
وغيرها ،وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكاما وفوائد
جمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
ال��وق�ف�ي��ة ،ون �ظ��ار ال��وق��ف ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات املكلفة برعاية
األص��ول الوقفية ومنائها ،أس��أل الله أن يجعل ه��ذا العمل إحياء
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا
لسنة الوقف والصدقة اجلارية ,وينفع به
أجر ذلك في صحائفنا .
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احلديث السابع والعشرون:
الوقف دواء لصاحبه
ع��ن ج��اب��ر أن رس ��ول ال �ل��ه[ ق ��ال« :من
حفر بئر ماء لم يشرب منه كب ٌد ح َّرى من
جن وال إنس ،وال طائر إال أجره الله يوم
القيامة».
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوقف،
اس �ت �ث �م��اراً ل�ل�م��ال ف��ي دن �ي��اه��م آلخرتهم،
وامل��وف��ق م��ن وف��ق لهذا النهر العظيم من
احلسنات اجلارية ،واحملروم من حرم هذا
اخلير اجل��زي��ل ،فمعه ال تُ�ط��وى صحائف
األعمال ،بانتهاء آخر صفحات احلياة ،بل
تزداد فيها احلسنات أضعافا مضاعفة.
فالوقف عمل تقدمه في حياتك ،يستمر
أجره إلى يوم الدين ،فهو صاحب ال ميكر،
ومعني ال يغدر ،صديق يالزمك في
ح �ي��ات��ك ،وال ي�ت�خ�لَّ��ى عنك
عند م��وت��ك ،يلحق
ب� � � ��ك في

() باحث إسالمي

قبرك ،ويتبعك في ي��وم نشرك وحشرك،
عمل صالح مم��دود ال يفارقك ،فهو من
عملك الذي ال ينقطع أجره ما دام نفعه.
يخبرنا النبي[ بعظم ش��أن حفر اآلبار
وسقي امل��اء ملن يحتاجه ،وبذله في سبيل
الله ،وتسبيله للناس حتى يستفيدوا منه،
فهو مادة احلياة ،وبه حياة املخلوقات؛ وأن
حفر اآلبار لسقيا الناس ،أو لسقيا الدواب،
م��ن ال�ص��دق��ات اجل��اري��ة ال�ت��ي يستمر بها
األجر والثواب ما دام النفع حاص ً
ال.
وفي احلديث أن من حفر بئر ماء ،مخلصاً
لله تعالى ،فكل من ش��رب منه وانتفع به
حي من األحياء على ظمأ« ،كبد حرى» :أي
كبد عطشى ،من اإلنس واجلن ،ومن الطير
وغيره ،إال ك��ان له األج��ر العظيم من الله
تعالى ،ويجد هذا األجر يوم القيامة وقد
سجلت احلسنات في صحائفه.
وس� �ق ��ي امل � ��اء وح� �ف ��ر اآلب� � ��ار م ��ن أفضل
الصدقات؛ لقوله« :أفضل الصدقة سقي
املاء».
وعن سعد بن عبادة ،رضي الله عنه قال:
«ق�ل��ت ي��ا رس��ول ال�ل��ه! إن أمي
ماتت ،فأي الصدقة

()27

أفضل؟ قال« :املاء» فحفر بئ ًرا وقال :هذه
ألم سعد.
وحفر اآلب��ار وسقي امل��اء وتوفير برادات
املاء في املساجد واألسواق ،وأماكن جتمع
الناس ،خاصة في الدول احلارة ،ال يكلف
من املال الكثير ،وأجره عظيم منة ورحمة
من الله بعباده ،ولعلها تكون تلك الصدقة
اجل��اري��ة إن كانت خالصة لله تعالى ظال
للمتصدق ي��وم ال�ق�ي��ام��ة ،كما ف��ي حديث
عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال :سمعت
رس��ول ال�ل��ه[ ي�ق��ول« :ك��ل ام��رئ ف��ي ظل
صدقته ،حتى يقضى بني الناس».
وه���ذا ال�ف�ض��ل واحل���ث ع�ل��ى ح�ف��ر اآلبار
وحبس امل��اء أسهم في توافر األم��ن املائي
للمسلمني منذ بداية نشأة الدولة اإلسالمية
ف��ي مدينة ال��رس��ول[ ،وق��د ش��اع الوقف
لهذا الوجه من البر في سائر أنحاء العالم
اإلس�لام��ي ،لعظم فضلها وث��واب �ه��ا ،بدءاً
م��ن ح��ض ال�ن�ب��ي[ املسلمني على شراء
بئر روم��ة ،فاشتراه عثمان رضي الله عنه
والتزم الشرط الذي ذكره النبي[ ،وهو:
«أن يجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني» ،أي
أن يجعله وقفاً عاماً للناس كافة في عصر
ال�ن�ب��ي[ ،وم��ا ب�ع��ده م��ن ال�ع�ص��ور .وحفر
سعد بن عبادة رضي الله عنه بئراً وأوقفه،
وكذلك علي رضي الله عنه حفر بئراً في
أرض��ه ينبع وأوقفها والبئر معها وغيرهم
الكثير م��ن الصحابة ال��ذي��ن ح��رص��وا كل
احل� ��رص ع �ل��ى وق ��ف اآلب� ��ار وس �ق��ي املاء
وتوفيره البن السبيل ،وأسهم نظام الوقف
كذلك في انتشار األسبلة ،التي ترى آثارها
إل��ى اآلن ف��ي ح��اض��رة العالم اإلسالمي،
وال�ت��ي متثل روع��ة معمارية ووف ��رت مياه
الشرب في الشوارع والطرق.
وم � � ��ن س � �ق� ��ي امل � � � ��اء في

مبثل طاعته ،والتقرب إليه واإلحسان إلى
خلقه».
ومن فوائد احلديث :فيه حض على حفر
اآلبار ،وسقي املاء وحبسه ،ملنفعة اإلنسان
وما دونه من احليوان والنبات ،وفيه احلث
على الرفق باحليوان ،ورحمته ،واإلحسان
إل��ى كل طير وح�ي��وان حي بسقيه ونحوه،
وفيه أن في سقي البهائم واإلحسان إليها
أجراً ،وفيه احلث على اإلحسان إلى األحياء
بالطعام والشراب.
وفيه عظيم فضل الله وسعة رحمته ،فهو
يعطي العطاء اجلزيل على العمل القليل.
وفيه أن اإلنسان يؤجر على إحسانه لإلنس
واجل� ��ن ،وف �ي��ه أن س�ق��ي امل���اء م��ن أعظم
ال �ق��رب��ات ع�ن��د ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ،وذل ��ك لشدة
حاجة الناس إل��ى امل��اء ،وع��دم استغنائهم
عنه ،فاإلحسان في بذل املاء ملن يحتاج إلى
شربه ،ومتكينه منه فعل عظيم ،وله ثواب
ج��زي��ل .وفيه ح��ث للواقفني واملتصدقني
ون �ظ��ار واجل��ه��ات امل �ش��رف��ة ،ع�ل��ى حسن
رعاية األوق ��اف ،واحل��رص على استمرار
عطائها ونفعها؛ ألن أجر الوقف يستمر
ما دام ينتفع به.
ومن عالمات التوفيق للعبد أن يفتح على
يديه م��ن اخلير م��ا يوفر للناس مشربهم

ومطعمهم ،في أماكن هم بأمس احلاجة
فيها ل�ل�م��اء ،وق��د ت �ع��ددت م �ج��االت سقي
امل��اء،
وتيسرت كثير من األس�ب��اب املعينة
َّ
على توفيره ،فال حتقرن من اخلير شيئاً،
ف��رب شربة م��اء يبل بها الظمآن غلته ،ال
تكلف الكثير تنال بها األجر العظيم ويدفع
بها عنك ال �ب�لاء ،وي�ج�ي��رك بها م��ن سوء
القضاء.
والوقف من أسباب انشراح الصدر ،وقد
ملست هذا من ُج َل املتبرعني الذين أنشأوا
األوق� � ��اف ،ف �ك��ان��ت س �ع��ادت �ه��م ك �ب �ي��رة في
التواصل مع اجلهة املشرفة على مشروعهم
ال��وق �ف��ي ،ومل�س��ت فيهم االرت �ي��اح والرضا
النفسي الكبير ،خاصة عند زيارة املشاريع،
وب��ذل�ه��م ل�لأس�ب��اب ل �ي��دوم النفع والعطاء
لوقفهم.
وجدتهم كذلك حريصني كل احلرص كلما
أجنز لهم وقف أن يكون لهم مشروع وقفي
آخر ،وبعضهم يصرح :بأنني ملست بعد هذا
الوقف البركة في نفسي ،ومالي وأوالدي،
وأه �ل��ي .وآخ ��رون ق��ال��وا :كلما انتهينا من
م �ش��روع وق �ف��ي تضاعفت أرب���اح جتارتنا
وب��ورك لنا في أعمالنا وصحتنا وأبنائنا؛
فالسعادة احلاصلة في الصدقة اجلارية ال
ينالها إال من جربها ،فال حترم نفسك يا
مسلم من هذه السعادة.
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عصرنا الذي نعيش توفير محطات لتحلية
امل ��اء ل�لأس�ب�ل��ة ،فالكثير م��ن الدول
ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة ت�ع��ان��ي ارتفاع
نسبة امل�ل��وح��ة ف��ي امل ��اء ،وت�ل��وث��ه مما
يؤدي إلى أمراض خطيرة كالفشل الكلوي،
وأم��راض السرطان وغيره ،حتى إن بعض
م� ��زارع احل �ي��وان��ات م�ن�ع��ت م��ن استعمال
هذه املياه ،وميسور احل��ال يستخدم املياه
املعاجلة والصاحلة للشرب ،أما الكثير من
الفقراء فإنه ال يستطيع شراء املاء النقي؛
لذا قامت بعض املؤسسات اخليرية بطرح
مشروع وح��دات التحلية بسعات مختلفة،
لتوفير املياه الصاحلة للفقراء وأهل العوز،
وذلك كمجال من مجاالت الصدقة اجلارية
ملدهم مبا يحتاجونه من املياه الصاحلة
للشرب .،وهو من املشاريع الناجحة والتي
مت تنفيذها ،وحققت نفعها في سقي املاء.
والصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع
البالء من املرض وغيره ،وهذا أمر معلوم
عند م��ن ج��رب��ه ،وال�ص��دق��ة اجل��اري��ة بنية
ال�ش�ف��اء دواء ل�لأم��راض البدنية كما في
قوله[« :داووا مرضاكم بالصدقة» ،يقول
اب��ن شقيق « :سمعت اب��ن امل�ب��ارك وسأله
رجل :يا أبا عبد الرحمن قرح ٌة خرجت في
عاجلت بأنواع
ركبتي منذ سبع سنني ،وقد
ُ
ال �ع�لاج ،وس��أل��ت األط �ب��اء ف�ل��م أن�ت�ف��ع به،
فقال :اذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس
فيه املاء فاحفر هناك بئراً؛ فإني أرجو أن
ني وميسك عنك الدم ،ففعل
ينبع هناك ع ٌ
الرجل فبرأ».
وف��ي ال��وق��ف واخ�ت�ي��ار األن �ف��ع م�ن��ه ،تخلق
بأخالق الكرماء الفضالء ،وتلمس حلاجة
أهل العوز ،قال ابن القيم رحمه الله« :وقد
دل النقل والعقل والفطرة وجت��ارب األمم
على اختالف أجناسها ومللها ونحلها على
أن التقرب إل��ى الله رب ال�ع��امل�ين ،وطلب
م��رض��ات��ه ،وال �ب��ر واإلح� �س ��ان إل ��ى خلقه،
م��ن أع �ظ��م األس �ب��اب اجل��ال �ب��ة ل�ك��ل خير،
وأضدادها من أكبر األسباب لكل شر ،فما
استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه
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أكثر من  12مليون دوالر من الكـ

أخبار الجمعية

أك� ��د م �ن��دوب �ن��ا ال���دائ���م ل� ��دى اجلامعة
العربية السفير ج�م��ال الغنيم حرص
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى دع � ��م ال�لاج �ئ�ين
السوريني في دول اجلوار.
وقال السفير الغنيم في تصريح لـ«كونا»
ف��ي ال �ق��اه��رة :إن ��ه أب �ل��غ األم��ان��ة العامة
للجامعة العربية بقيام دول��ة الكويت

بتقدمي تبرع قدره مليون دوالر وتسليمه
ل�ل�م�ف��وض�ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ل� �ش ��ؤون الالجئني
التابعة ل�لأمم امل�ت�ح��دة وذل��ك ملساعدة
الالجئني السوريني في دول اجلوار.
وأض� ��اف أن ه ��ذا ال��دع��م ال�ك��وي�ت��ي يأتي
ف��ي إط ��ار تنفيذ م��ا مت التعهد ب��ه على
لسان نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير

ضمن برنامجها في حملة اإلغاثة املوجهة للشعب السوري
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«إحياء التراث» توزع المساعدات على النازحين السوريين في مــ
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ضمن برنامجها في حملة اإلغاثة املوجهة للشعب
السوري قامت جمعية إحياء التراث اإلسالمي
بتوزيع املساعدات على النازحني السوريني في
مدينة طرابلس في لبنان ،والتي شملت املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة وال��ب��ط��ان��ي��ات ،ف��ض�ل ً
ا عن
العيادات الطبية املتنقلة إلغاثة اجلرحى ،وذلك
بالتنسيق مع مؤسسة وقف التراث اإلسالمي،
وبحضور أم�ين فتوى طرابلس فضيلة الشيخ
محمد إمام ،ورئيس مجلس أمناء وقف التراث
اإلسالمي الشيخ حسان أدهمي.
وف��ي تصريح ل��ه ق��ال فهد احلسينان  -نائب
رئ��ي��س جلنة العالم العربي ف��ي جمعية إحياء
ال���ت���راث اإلس�ل�ام���ي ورئ��ي��س وف���د اإلغ���اث���ة :إن
هذه املساعدات تأتي من جمعية إحياء التراث
اإلسالمي انطالقاً من واجب النصرة إلخواننا
ف��ي س��وري��ا ال��ذي��ن يعانون القتل والتشريد من
نظام جائر ،وما يعانونه من اعتداءات ونقص في
الغذاء والدواء نتيجة احلصار الظالم الذي فرض
عليهم ،وأوضح احلسينان أن أعداد النازحني من
سوريا في تزايد دائ��م ،والسيما مع زي��ادة سوء
احلالة األمنية ،وتدهور األوض��اع في بالدهم ،
كذلك فإنهم يعانون صعوبة في احلصول على
سكن مالئم؛ مما تسبب في اشتراك ثالث إلى
أرب���ع ع��ائ�لات ف��ي الشقة ال��واح��دة املكونة من
ث�لاث غ��رف في أحسن األح���وال ،مما أدى إلى
وق��وع مشكالت اجتماعية وصحية ،كذلك فإن
عدم كفاية الرعاية الصحية ،والسيما للجرحى
وأصحاب األمراض املزمنة أدى إلى وفاة الكثير
منهم ،موضحاً أن امل��س��اع��دات املقدمة حالياً

فهد احلسينان :هذه املساعدات
تأتي من جمعية إحياء التراث
اإلسالمي انطالق ًا من واجب النصرة
إلخواننا في سوريا ،والذين يعانون
القتل والتشريد من نظام جائر
يا أصحاب األيادي البيضاء ليستمر
العطاء ،فأمتنا أمة اخلير والصدقة
وعمل اخلير جزء من عقيدتنا،
وأدعو هنا أهل اخلير والعطاء إلى
املبادرة مبد يد العون واملساعدة
م��ق��ت��ص��رة ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ف��ردي��ة واجلمعيات
األهلية.
وطالب احلسينان بضرورة اإلس��راع في توفير
املجمعات السكنية ومخيمات إليواء النازحني ،
كذلك ضرورة تقدمي الدعم الالزم للمستشفيات،
حتى تتمكن من استقبال اجلرحى ،وأصحاب
األم��راض املزمنة واحل��االت الصحية الطارئة،
ف��ض�ل ً
ا ع��ن إن��ش��اء ص��ن��دوق ل��ت��أم�ين متطلبات
النازحني.
وأه��اب فهد احلسينان بأهل اخلير واإلحسان
من مواطنني ووافدين لدعم املنكوبني في سوريا
ب��اإلغ��اث��ات العاجلة ،كما حيى كذلك املواقف
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي اتخذتها دول���ة ال��ك��وي��ت أميرا
وحكومة وشعباً في فتح املجال وتيسير مد يد
العون لتقدمي املساعدات ،موضحاً أن الكويت

ت��ع��د م���ن أول����ى ال�����دول ال��ت��ي ق��ام��ت مبساعدة
ال��ن��ازح�ين ال��س��وري�ين ف��ي لبنان ،حيث بلغ عدد
النازحني الذين استفادوا من تلك املساعدات
عشرات اآلالف من النازحني السوريني .
وختم احلسينان تصريحه بالدعوة للمبادرة مبد
يد العون واملساعدة ،موضحاً :إن سعينا لنصرة
إخواننا سبب لتفريج الكربات عنا ،فاجلزاء من
جنس العمل ،قال[« :ومن فرج عن مسلم كربة
من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم
القيامة» ،وقال[« :والله في عون العبد ما كان
العبد في عون أخيه» .رواه مسلم  .فيا أصحاب
األيادي البيض ليستمر العطاء ،فأمتنا أمة اخلير
والصدقة وعمل اخلير جزء من عقيدتنا ،وأدعو
هنا أهل اخلير والعطاء إلى املبادرة مبد يد العون
واملساعدة ،وبأسرع وقت ممكن.
وقد أعلنت جمعية إحياء التراث اإلسالمي عن
حملتها اإلغاثية لالجئني السوريني في األردن
ولبنان وت��رك��ي��ا ،وك��ذل��ك ف��ي داخ���ل س��وري��ا؛ لذا
نهيب باإلخوة واألخ��وات لدعم إخوانهم بكل ما
يستطيعون ،ولنعلم أن التقاعس ع��ن نصرتهم
سبب للفتنة والفساد الكبير ،ق��ال الله تعالى:
{والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه
تكن فتنة في األرض وفساد كبير} ،ومعنى اآلية:
أن الكفار ينصر بعضهم بعضاً ،فإذا لم نتناصر
فيما بيننا ساد الفساد ،قال الطبري رحمه الله:
«إال تناصروا أيها املؤمنون في الدين تكن فتنة
في األرض وفساد كبير» ،وخ��ذالن املسلم سبب
لعذاب القبر؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن
النبي [ قال« :أمر بعبد من عباد الله يضرب

ــويت تم تأمينها لالجئين السوريين
اخل��ارج �ي��ة ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ صباح اخلالد الصباح خالل
كلمته أمام مؤمتر أصدقاء الشعب السوري
ال���ذي ع�ق��د ف��ي إس�ط�ن�ب��ول ب�ت��رك�ي��ا بداية
الشهر احلالي.
وذكر الغنيم أنه أبلغ جامعة الدول العربية
أن م�ج�م��ل ال �ت �ب��رع��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة الكويتية

لصالح الالجئني السوريني التي بلغت أكثر
م��ن  12م�ل�ي��ون دوالر مت تأمينها لالجئني
ال�س��وري�ين ع��ن ط��ري��ق اجلمعيات اخليرية
الكويتية.
وط��ال��ب الغنيم اجل��ام�ع��ة العربية بتعميم
ه��ذه املعلومات على جميع ال��دول العربية
األعضاء بها.

في قبره مئة جلدة ،فلم يزل يسأل ويدعو حتى
صارت جلدة واحدة ،فامتأل قبره عليه ناراً ،فلما
ارتفع عنه وأفاق قال :عالم جلدمتوني؟ قال :إنك
صليت صالة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم
تنصره» حسنه األلباني.
إن ال��ب��ذل واإلن��ف��اق للمسلمني ف��ي س��وري��ا حتم
وواج���ب ،فقد تقطعت بهم السبل ،فال م��اء وال
طعام وال كهرباء وال دواء وال غ��ذاء وال كساء
يقيهم البرد القارس ،وقد أمر الرسول[ بإغاثة
امللهوفني ،وأذكر هنا بفتوى تعجيل الزكاة ،فقد
ق��ال الشيخ محمد ب��ن ص��ال��ح العثيمني رحمه
الله« :تعجيل الزكاة قبل حلولها ألكثر من سنة
الصحيح أنه جائز ملدة سنتني فقط ،وال يجوز
أك��ث��ر م��ن ذل���ك ،وم���ع ه���ذا ال ينبغي أن يعجل
الزكاة قبل حلول وقتها ،اللهم إال أن تطرأ حاجة
كمسغبة ش��دي��دة ،أو ج��ه��اد أو م��ا أش��ب��ه ذلك،
فحينئذ نقول :يعجل؛ ألنه قد يعرض للمفضول
ما يجعله أفضل».
والناظر في واقع الشعب السوري املأساوي يجد
الفاقة واملسغبة بسبب جهادهم على ظلم النظام،
مما يدعو أصحاب املال إلى املسارعة بدفع زكاة
أموالهم ول��و مقدما ،وق��د ذه��ب كثير م��ن أئمة
العلم من الصحابة والتابعني وم��ن بعدهم إلى
وجوب إغاثة املسلمني إذا أصابتهم شدة وفاقة
من أم��وال األغنياء إذا لم تكف الزكاة في سد
فاقتهم.
فعلى كل قادر أن يهب لنجدة هذا الشعب املظلوم
بكل م��ا يستطيع ،وال يقتصر األم���ر على دفع
الزكاة فقط.
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ــدينة طرابلس في لبنان
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حوارات
عضو هيئة كبار العلماء السعودية عبدالله بن سليمان املنيع:

المطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية
نابعة من إيمان وتفعيل للعقيدة
من سماحة اإلسالم مع األقليات أن ساوى بني دم املعاهد
واملسلم في القتل اخلطأ بفرض الدية والكفارة
أجرى احلوار :م .ضاري محسن املطيري
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ب نّ�ّي� عضو هيئة ك�ب��ار العلماء ف��ي اململكة العربية السعودية
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن س�ل�ي�م��ان امل�ن�ي��ع أن اإلس �ل�ام ي �ن��ادي إل ��ى مجتمع
قريب من املثالية ،ظاهره اخلير واألخ�لاق احلميدة والتقاليد
اإلسالمية ،ويبرز فيه احلكم الشرعي على غيره من األحكام،
الفتا إل��ى أن��ه لم يوجد منذ عهد آدم عليه السالم وإل��ى اآلن
مجتمع مثالي يخلو من املخالفات الشرعية والشذوذيات ،بل
وال ف��ي عهد املصطفى [؛ ول��ذل��ك ش��رع��ت ال�ع�ق��وب��ات لتزجر
وتقلل هذه السلبيات ال أن تقضي عليها كليا.
وأشار إلى أننا لسنا متعبدين مبذاهب معينة ،وإمنا علينا العمل
ب��ال�ق��ول ال��راج��ح م��ن امل��ذاه��ب امل��واف��ق لكتاب ال�ل��ه تعالى وسنة
رسوله ] وعمل الصحابة ،موضحا أن لولي أمر املسلمني حسم
اخل�ل�اف باختيار م��ذه��ب معني مستمدة أح�ك��ام��ه م��ن اإلسالم
ليحصر التقنني في القضاء.
وأكد املنيع أن التوهم أن الشريعة تظلم األقليات غير املسلمة
ال يصدر إال ممن يجهل التاريخ اإلسالمي ،مشيرا إلى أن النبي
[ لم يسن في املدينة تشريعات تضر باليهود والنصارى ،بل
عاهدهم وأبقاهم على نشاطهم بالعبادة واملعامالت وعاملهم
بالعدل ،وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
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> ي��ن��ادي ب �ع��ض ن� ��واب م�ج�ل��س األم��ة
الكويتي بضرورة توافق قوانني الدولة
مع الشريعة اإلسالمية ،لكن بعضهم
ي �ت �خ��وف م��ن أن ال �ش��ري �ع��ة ق��د تظلم
األق �ل �ي��ات غ�ي��ر امل�س�ل�م��ة ،ف�م��ا حقيقة
هذا التخوف برأي فضيلتكم؟
< امل � �ن� ��اداة ب� ��أن ت� �ك ��ون ج �م �ي��ع األنظمة

والتعليمات والتقنينات منبثقة م��ن ديننا
هي نابعة عن إمي��ان وعقيدة ،فاحلمد لله
على هذا االجت��اه اجليد ،فهو اجت��اه مبني
على سالمة العقيدة وعلى صحة التدين،
ونحن حني نطالب بذلك ،أو نقف مع من
يطالب بهذه املطالبة إمنا نحن في الواقع
نطبق ونف ّعل عقيدتنا ،ف��اإلس�لام هو أوال

ش��رع الله ،رب العاملني ،ونحن عباد الله،
والله سبحانه وتعالى خلقنا ،وه��و العالم
بأحوالنا ،والعالم مبا يصلح هذه األحوال،
وال ميكن أن تقارن حكمة الله وعلمه بحكمة
عباده وعلمهم ،فالفارق كبير ،أكبر مما بني
ال�س�م��اء واألرض ،وب �ن��اء على ه��ذا فنحن
نشكر إخ��وان�ن��ا ال��ذي��ن طالبوا بشرع الله،

التوهم أن الشريعة
تظلم األقليات ال يصدر
إال ممن يجهل تاريخ
الدولة اإلسالمية التي
أبقتهم على عباداتهم
وعاملتهم بالعدل
الشريعة اإلسالمية.
على الراجح من املذاهب
> لكن على أي م��ذه��ب إس�لام��ي ميكن
إقامة الشريعة في ظل اختالف وتعدد
املذاهب؟
< في الواقع ،لسنا متعبدين مبذاهب معينة،
وإمنا األمر في ذلك قول النبي [ «تركت
فيكم م��ا إن متسكتم ب��ه ل��ن تضلوا بعدي
أبدا ،كتاب الله وسنتي» ،فإذا جاء تقنني أو
جاء قانون عام على ما جاء في كتاب الله
تعالى وسنة رسوله [ ،فإننا ال نقول يجب
أن يكون على املذهب املالكي أو احلنبلي أو
الشافعي أو احلنفي.
بل يجب أن يكون على الراجح من هذه
امل ��ذاه ��ب ،ف� ��إذا رأي� ��ت م �ث�لا أن البالد
تتمذهب باملذهب املالكي ،ثم رأيت أن في
املذهب احلنبلي أو الشافعي أو احلنفي
م��ا ه��و أرج��ح ف��ي مسألة معينة مم��ا هو
في املذهب املالكي ،أي أرج��ح دليل نقل
أو عقل أو حتقيقا للمصلحة واملقاصد

لسنا متعبدين
بمذاهب معينة وإنما
علينا العمل بالقول
الراجح من المذاهب
الموافق لكتاب
اهلل وسنة رسوله
وعمل الصحابة
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ونتوجه إلى إخواننا اآلخرين الذين يشكون
ويظنون أن التشريعات اإلسالمية قد تظلم
األق�ل�ي��ات األخ ��رى ،فنقول :إن ه��ذا الظن
في الواقع ال يصدر إال ممن يجهل التاريخ
اإلسالمي.
ف��ال��رس��ول [ ج ��اء امل��دي �ن��ة وف �ي �ه��ا غير
املسلمني ،من اليهود ،وهم بنو قريظة ،وبنو
النضير ،وبنو قينقاع ،فماذا كان منه [؟
هل سن عليهم تشريعات أضرتهم؟ أم إنه
ع��اه��ده��م وأب�ق��اه��م على م��ا ه��م عليه من
نشاطهم العبادي ونشاطهم في املعامالت؟
لقد كان رسول الله [ وأصحابه يتعاملون
معهم معاملة مبنية على ال�ع��دل ،حتى إن
النبي [ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي
في مبلغ بقيمة  30صاعا من شعير ،اشتراه
منه [ فأرهنه درعه ،فهذا مما يدل على
أن األق �ل �ي��ات غ�ي��ر اإلس�لام �ي��ة ال يظلمهم
اإلس �ل�ام ،ب��ل اإلس�ل�ام يحترمهم ،ويرعى
حقوقهم.
والله سبحانه وتعالى قال{ :وما كان ملؤمن
أن يقتل مؤمنا إال خطأ وم��ن قتل مؤمنا
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
يص ّدقوا فإن كان من قوم عدو
أهله إال أن ّ
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إل��ى أهله وحت��ري��ر رقبة مؤمنة} ،فساوى
النص القرآني بني دم غير املسلم املعاهد،
ودم املسلم في قتل اخلطأ ،وجعل جزاءه أن
عليه الدية والكفارة.
ون�ح��ن إذا ن�ظ��رن��ا ف��ي ال���دول اإلسالمية
التي تلت الدولة اإلسالمية األول��ى ،دولة
رسول الله [ ،واخللفاء الراشدين ،أقصد
مثال ال��دول��ة األم��وي��ة والعباسية والدول
اإلسالمية املتتابعة ،جند أنها نشأت في
ب�لاد فيها أقليات من اليهود والنصارى،
كما في الشام واملغرب واألن��دل��س ،وجند
أن اإلسالم أعطى هذه الديار من املرونة
واألف��ك��ار ال�ق��ان��ون�ي��ة واألف��ك��ار احلقوقية
ال�ش��يء الكثير ،وب��ال��واق��ع ل��و كانت هناك
جهات منصفة للنظر في القوانني الدولية
احلالية لوجد أن الكثير منها مستمدة من

اإلسالمية فعليك أن تذهب إلى الراجح،
فلست متعبدا مبذهب معني ،وإمن��ا أنا
متعبد باالنصياع واألخذ بقول الله تعالى
وقول رسوله [ ،ومبا هو عليه أصحابه
رضي الله عنهم.
لولي األمر االختيار
> وهل لولي األمر اختيار مذهب واحد
من املذاهب اإلسالمية والتحاكم إليه
إلن�ه��اء اخل�لاف الفقهي ف��ي القضايا
املعروضة؟
< حينما يأتي ول��ي أم��ر من أولياء أمور
املسلمني ،وي�خ�ت��ار مذهبا معينا ،فإننا
ن �س��أل :ه��ل ه��ذا امل��ذه��ب امل�ع�ين استمد
أحكامه وم�ب��ادئ��ه وق��واع��ده م��ن اإلسالم
أم من غير اإلس�لام؟ فإذا كان استمدها
من كتاب الله ،وسنة رسوله [ فله ذلك،
فكونه يحصر التقنني في احلكم أفضل
من أن يجعل املسائل مفتوحة معلقة ،فلو
قيل لنا في مسألة :إن اإلم��ام الشافعي
ي �ق��ول ك� ��ذا ،واإلم � ��ام أح �م��د ي �ق��ول كذا،
واإلمام مالك يقول كذا ،واإلمام أبوحنيفة
يقول كذا ،فأنا ماذا أعمل حينها؟
ك��ون احلاكم ألي مجتمع من املجتمعات
اإلس�لام �ي��ة يختار مذهبا معينا ال يعد
ذل��ك تعارضا م��ع اإلس�ل�ام وأح�ك��ام��ه ،بل
هذا املذهب بالواقع ما هو إال نوع اختيار
ألق��وال متوافقة ملجموعة كبيرة من أئمة
امل�س�ل�م�ين ،وه ��ذا ال يعني إل �غ��اء اجتهاد
القاضي ،فمثال لدينا في اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ول ��ي األم���ر أم ��ر أن املذهب
احلنبلي ه��و امل�ع�ت�م��د ،ف��ي ن�ف��س الوقت
عندما يأتي قاض ويقول ان هذه القضية
املنظور فيها لدي املذهب احلنبلي يقول
كذا وكذا ،ولكني أقول ان العدل واحلكم
في ه��ذه القضية من املذهب املالكي أو
الشافعي او احلنفي أو من أي مذهب من
املذاهب اإلسالمية ،ثم بعد ذلك يحكم به،
ال ميكن في الواقع أن ينقض حكمه ،أو
يقال هذا احلكم مخالف للمذهب ما دام
أنه مبني على دليل قوي من كتاب الله،
أو من سنة رسوله ،أو متفق مع املقاصد
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حوارات
والقواعد العامة.
قريب من املثالية
> بعضهم يزعم أن��ه ليس في التاريخ
دول��ة إس�لام منوذجية ميكن االقتداء
بها ،فكيف نرد على هذه املزاعم؟
< القول إننا نتكلم عن حكم خيالي أو حكم
نظري ،أو إن اإلسالم ينادي بإيجاد مجتمع
مثالي خال من املخالفات ،غير صحيح ،بل
ال ميكن أن نقول إن��ه وج��د مجتمع مثالي
خ��ال من أي مخالفات شرعية ،وال حتى
ف��ي عهد رس��ول الله [؛ حيث وج��د في
عهده ال�س��ارق ،وش��ارب اخلمر ،والزاني،
وقاطع الطريق ،واملشركون أنفسهم ،فليس
ف��ي ال��دن�ي��ا دول��ة مثالية ،ب��ل حتى مملكة
أفالطون التي يقولون انها مملكة مثالية
لم توجد ،وإمنا كانت في رأسه ولم تطبق،
ومنذ عهد آدم عليه السالم إلى وقتنا هذا
والظلم موجود ،ابنا آدم ماذا كان منهما؟
تقاتال فيما بينهما ف��ي ظ��ل أول شريعة
بشرية ،ولو أراد الله الدولة املثالية لقال
«ك ��ن» ف �ي �ك��ون ،وإمن ��ا ال �ل��ه أع �ط��ى البشر
ع�ق��وال ،كما ق��ال{ :وه��دي�ن��اه النجدين}،
فأعطاه طريق اخلير وطريق الشر ،وبني أن

لولي أمر المسلمين
حسم الخالف باختيار
مذهب معين
مستمدة أحكامه
من اإلسالم ليحصر
التقنين في القضاء
طريق اخلير له آثاره اإليجابية ،وأن طريق
الشر له آثاره السلبية ،وإمنا نحن ندعو إلى
مجتمع قريب من املثالية ،مجتمع ظاهره
اخلير ،ظاهره التقاليد اإلسالمية ،ظاهره
األخ�لاق والرحمة واحملبة وامل��ودة ،وميكن
أن يكون فيه شواذ ،وإال فلماذا أوجدت اآلن
احملاكم؟ وملا وجدت العقوبات؟ جاءت هذه
العقوبات زاج��رة ورادع��ة ومقللة أمر هذه
الشذوذيات ،ال أن تكون نتيجتها القضاء
عليها مطلقا ،وإيجاد مجتمع مثالي ،فمهما
يكن م��ن مجتمع فالبد أن يكون فيه من
ش��ذوذي��ات ،وإمن ��ا ال�ع�ب��رة باحلكم العام،
وظ �ه��ور احل �ك��م ال �ش��رع��ي ع�ل��ى غ �ي��ره من
األحكام.

مراعاة مطالب املضربني
> ن �ع �ي��ش ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت دع � � ��اوى إل��ى
اإلضرابات طلبا لزيادة الرواتب ورفع
ال �ظ �ل��م ،ف �م��ا نصيحتكم وتوجيهكم
جتاهها؟
< يجب على ولي األمر إذا كان هناك مثل
هذا الشعور العام بالظلم أن يتلمس آثاره،
وأن ينظر إلى أسبابه ،فيمكن أن يقال بأنه
بعيد جدا أن يتفق اجلمهور أو الناس كلهم
على إيجاد احتجاجات على غير أسباب
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< عبدالله ب��ن سليمان ب��ن محمد املنيع
م��ن فخذ احلراقيص م��ن قبيلة بني زيد
القضاعية القحطانية.
< حصل على الشهادة اجلامعية من جامعة
اإلم ��ام محمد ب��ن س�ع��ود اإلس�لام�ي��ة عام
1377هـ.
< حصل على درجة املاجستير من املعهد
العالي للقضاء التابع جلامعة اإلمام محمد
ابن سعود اإلسالمية عام  1389هـ.
< شيوخه ال��ذي��ن تتلمذ على أيديهم هم
كل من الشيخ محمد بن إبراهيم ،ومحمد
األمني الشنقيطي ،وعبد ال��رزاق عفيفي،
وعبدالله بن حميد ،وعبدالعزيز بن باز،
وعبدالعزيز بن رشيد.

مسيرته
< له دور كبير في حتول بنك اجلزيرة إلى
الصيرفة اإلسالمية التامة ،فض ً
ال عن
إسهامه في قيام البنك األهلي التجاري
ب��ت��ح��وي��ل  264ف���رع���ا إل����ى املصرفية
اإلس�ل�ام���ي���ة ،وس���اه���م ف���ي ف��ت��ح طريق
تعامل العلماء مع البنوك ،مما أفضى
إلى وجود الهيئات الشرعية واملنتجات
اإلسالمية ،ويؤمن بأن السبيل الوحيد
لتحول البنوك نحو املصرفية اإلسالمية
يأتي عن طريق احلوار والتعامل املباشر
معها ،وإيجاد احللول اإلسالمية البديلة
ملنتجاتها الربوية.

من أعماله ومناصبه
< ف ��ي امل� �ج ��ال األك���ادمي���ي أش� ��رف على
العديد من رسائل الدكتوراه ،واشترك في
نقاش العديد من الرسائل اجلامعية من
املاجستير والدكتوراه.
< عضو في اإلفتاء.
< عضو املجمع الفقهي اإلسالمي بجدة.
< ان��ت��دب ل�ل�ع�م��ل ال �ق �ض��ائ��ي ف��ي الهيئة

العلمية وفي الهيئة القضائية العليا اللتني
حل محلهما املجلس األعلى للقضاء.
< نائب عام لسماحة الرئيس العام للبحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
< قاضي متييز باملنطقة الغربية في مكة
املكرمة.
< مستشار في الديوان امللكي في اململكة
العربية السعودية.
< عضو هيئة ك�ب��ار العلماء ف��ي اململكة
العربية السعودية.
< عضو في املجلس األعلى لألوقاف.
< ع �ض��و ف ��ي امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى لرعاية
األربطة.
< عضو في املجلس األعلى لدار احلديث
اخليرية في مكة املكرمة.
< ع�ض��و ف��ي امل�ج�ل��س األوروب � ��ي لإلفتاء
والبحوث.

< عضو اللجنة االستشارية العليا لقناة
الرسالة.
< وكذلك هو عضو في البنوك والشركات
التالية:
< مجموعة سامبا املالية.
< البنك األهلي التجاري.
< البنك السعودي الفرنسي.
< البنك السعودي االستثمار.
< البنك العربي الوطني.
< بنك ساب.
< بنك الرياض.
< بنك اجلزيرة.
مؤلفاته
< له العديد من املؤلفات منها:
< ال�� ��ورق ال� �ن� �ق ��دي :ح�ق�ي�ق�ت��ه وتاريخه
وحكمه.
< ح� ��وار م ��ع امل��ال �ك��ي ف ��ي رد ضالالته

ومنكراته ،وترجم إلى عدة لغات ووزع في
الهند وباكستان وغيرهما.
< العقد الفريد في نسب احلراقيص من
بني زيد.
< أحاديثي في اإلذاعة.
< فتاوى في الصالة والصوم واحلج.
< بحوث في االقتصاد اإلسالمي.
< رسالة في زكاة عروض التجارة.
< حوار مع االشتراكيني في ضوء الشريعة
اإلسالمية.
< القول امليسر في جواز ذبح هدي التمتع
والقران قبل يوم النحر.
< ول �ف �ض �ي �ل �ت��ه ال �ع��دي��د م ��ن املشاركات
اإلعالمية من صحافة وإذاعة وتلفزة.
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مبررة ،فإذا وجدت مثل هذه االحتجاجات
فيجب أن يهتم بأمر أصحابها ،فإذا كانت
القدرة ممكنة فينبغي إيجاد احللول ،فال
يجوز ملن كان قادرا من حكام املسلمني على
النفع أن يبخل أو يضن.
املناصحة ووسائل اإلعالم
> ه ��ذا م��ا ي�خ��ص ول ��ي األم� ��ر ،ل�ك��ن ما
نصيحتكم للمتضررين أنفسهم؟
< أوال ،عندنا اآلن وس��ائ��ل إع�ل�ام ميكن
اللجوء إليها ب��دال م��ن اإلض ��راب ،مثل ما

يتعلق ب��ال�ص�ح��اف��ة وال �ق �ن��وات الفضائية،
وكذلك مواقع اإلنترنت ،فينبغي علينا نحن
أن نبدأ باألسهل فاألسهل ،وميكن كذلك
أن يوجه إل��ى والة أم��ور املسلمني النصح،
ففي احلديث« :الدين النصيحة ،قلنا :ملن؟
قال :لله ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم» ،والنصح ينبغي أن يكون مبنيا
على آداب��ه؛ فال ينبغي التشهير بالوزير أو
املسؤول بداية ،وقذف االتهامات من سب
وشتم ،فهذا غير معقول أبدا حتى لو كان
لدى املسؤول شيء من االستجابة ،الله عز
وجل يقول{ :ادع إلى سبيل ربك باحلكمة
واملوعظة احلسنة}.
ي�ب�غ��ي أن ي �ك��ون ب�ين ال��راع��ي وال��رع �ي��ة من
مناصحة ،وت �ع��اون ،وأن يسلك ف��ي النصح
املسالك اجلالبة للرحمة والتفاعل والقبول
والسمع والطاعة ،لتكون النتائج خيرا ،أما
قضية مقابلة الشر بالشر فما ه��ي نتيجة
اآلن؟ نحن اآلن عندنا  6أو  7دول كلها جربت
اجلرأة والقوة والغطرسة والقسوة ،فما نتيجة
ذلك؟ نتيجة ذلك أننا نراهم اليوم يتقلبون في
مصائب من اضطرابات األمن ،وكما هو معلوم
أن أهم ما عند الناس األمن واالستقرار.

عندنا مبدأ ملعاوية -رض��ي الله عنه -في
السياسة ال ميكن أن يسلكه سالك من والة
األمر إال ويجد آثاره احلسنة ،يقول رضي
الله عنه «ل��و ك��ان بيني وب�ين الناس شعرة
م��ا قطعتها ،إذا ج��ذب��وه��ا أرخ�ي�ت�ه��ا ،وإذا
أرخوها جذبتها» ،فاملسألة سياسة؛ لذلك
ينبغي في سياسة الشعوب أن تبنى على
احلكمة والعدل واملنطق واللني والرفق ،فإذا
اجتمعت هذه األم��ور فال شك أنها ستنتج
اخلير الكثير.
> ه���ل م���ن ك �ل �م��ة أخ� �ي���رة ف���ي نهاية
اللقاء؟
< أح�م��د ال�ل��ه أن��ي ف��ي ب�ل�ادي ،فالكـــويت
والسعودية هما بلد واحد ،فهناك مجموعة
م��ن ال��رواب��ط ال�ت��ي ت��رب��ط ب�ين الشعبــني،
وأهم هذه الروابــــط وحدة الدين ،وهناك
روابط أخرى هي وحدة األخـــالق ،ووحدة
التقاليد ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج ��ود الترابط
األسري بني البلدين ،فمجموعـــة كبيرة من
سكان الكويت ترجع أصولهم إلى اململكــــة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي�ـ�ـ�ـ��ة ،م��ن جن��د وغيرها،
والتـــزال هذه األصول محل اعتبـــار ،ومحــل
متسك وتأصل.
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مقاالت

الدمخي يقترح إنشاء مركز
لعالج الظواهر السلبية
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اقترح النائب عادل الدمخي إنشاء مركز لعالج الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع ،وقال في االقتراح
برغبة الذي تقدم به :نظرا ملا ينتشر أحيانا من ظواهر سلبية دخيلة على مجتمعنا الكويتي ولتعزيز
القيم النبيلة بني الشباب الكويتي الذي هو مستقبل البلد وعماده؛ لذا ال بد من باب العناية بالشباب وما
يعزز القيم ويحارب ما يؤثر على أخالق املجتمع وتشجيعا للشباب على االنخراط في املجاالت التي تخدم
الوطن؛ لذا اقترح إنشاء مركز لعالج الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي مع جتهيزه بجميع
اإلمكانيات الالزمة.
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توعية
وأوص��ت الدراسة بإعادة التوعية مبوضوع مهور الزواج؛حيث خلصت إلى
وجود تباين بني مقدار املهر املقترح من الشاب واملبلغ املقبول من الفتاة؛ لهذا
فإن قيام الوزارة بإطالق بعض احلمالت الهادفة لالعتدال في مبالغ املهور
أمر في غاية األهمية ،خصوصا أن الفتيات يشترطن مبالغ تفوق  7آالف دينار
بينما يصر الذكور على عدم جتاوز الهبة احلكومية املرتبطة بالزواج.
ولفتت الدراسة إلى التركيز على الطبقة املثقفة من أولياء األمور من اجلنسني
الذين كانت نتائج الدراسة تؤكد على ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج املبكر
لدى أفرادهم من اجلنسني ،وتتمثل التوصية ب��إدراج نتائج البحوث العلمية
التي تنفي تعارض الزواج مع النجاح التعليمي والوظيفي والنسبي.
مسؤوليات
ونوهت ال��دراس��ة باملسؤوليات امللقاة على عاتق وزارة األوق��اف في توعية
املصلني مرتادي املساجد من أولياء األمور بأهمية غرس روح املسؤولية لدى
أبنائهم من اجلنسني؛ إذ إن غياب روح املسؤولية لدى األبناء كان أحد العوامل
الرئيسة املؤدية لعزوف الشباب الكويتي عن الزواج.
السن املفضلة للزواج
الدراسة أجريت ميدانيا على عينة شبابية من اجلنسني قوامها  1063شخصا،
حيث بلغ عدد الذكور  449واإلناث  587أعمارهم أقل من  20عاما إلى أكبر
من  ،27وبلغت نسبة املتزوجني منهم  ٪10وغير املتزوجني  ٪88واملطلقني
 ،٪1حيث أكد  ٪59من العينة أن العمر املناسب لزواج الذكور هو من  21إلى
 ،25بينما أشار  ٪38منهم إلى أن العمر املناسب هو من  26إلى  ،30و٪2.3
عشرون عاماً هي السن املفضلة لديهم ،وأقل من  ٪1سن  31عاما هي العمر
املناسب بالنسبة إليهم.
ويرى  ٪68من العينة أن السن املفضلة لزواج اإلناث هي من  21إلى  ،25بينما
أكد  ٪29.7أن سن  20هي املفضلة لديهم و 4.2يفضلون سن  26إلى 30
لزواج اإلناث.
وتطرقت الدراسة إلى عدد خبرات اخلطوبة التي مر بها أفراد العينة من

اجلنسني ،وأك��د  ٪81.3من ال��ذك��ور أنهم لم يتقدموا خلطبة أي فتاة في
السابق ،وأكدت نسبة  ٪43.8من اإلناث عدم مرورهن بخبرة اخلطوبة ،فيما
بلغت نسبة من تعرضت لتجربة خطبة مرة أو مرتني من اإلناث  ٪30مقابل
نسبة  ٪15من الذكور ،وبلغت نسبة من مرت بتجربة خطوبة لثالث أو أربع
 ٪20مقابل  2.3فقط من الذكور.
أسباب العزوف
وتوقفت الدراسة عند العوامل املؤدية إلى تأخير الشباب من اجلنسني
ملشروع زواجهم وتباينها وفقا للجنس ،فعلى سبيل املثال ترى نسبة ٪37.3
من الذكور أن الزواج سيقيد حرية الشباب ،األمر الذي يؤدي به إلى تأجيل
فكرة الزواج في سن مبكرة ،وال تتفق اإلناث باعتبار أن الزواج قيد حلرية
الفرد؛ إذ لم يؤيد هذا العامل من اإلناث سوى نسبة  ،٪9.4ويأتي عامل
الرغبة في استكمال الدراسة ثاني العوامل املؤدية إلى تأخير الزواج؛ حيث
أكدت نسبة  ٪31.2من الشباب اعتبار عامل الدراسة سبباً لتأخير الذكور
في زواجهم ،مقابل فقط  ٪19.9من اإلناث أكدن ذلك.
ويأتي عامل عدم الرغبة في حتمل املسؤولية مبكراً ثالث العوامل املؤدية إلى
تأخير الشباب في مشروع الزواج؛حيث أكدت نسبة  ٪18.9من الشباب ذلك،
مقابل فقط نسبة  ٪8لإلناث ،ونستخلص من هذه البيانات أن هناك عزوفا
ورغبة إرادية لدى الشباب بتأخير الزواج ،مقابل عوائق وعدم توافر الفرص
لإلناث مقارنة بفرض الذكور التي تكون املبادرة عادة عن طريقهم في البدء
في مشروع الزواج.
طرائق مفضلة
وفيما يخص التفصيالت لكل من ال��ذك��ور واإلن��اث لطريقة اختيار شريك
احلياة ،ذكرت الدراسة في سؤال الذكور عن الطرائق املفضلة لديهم الختيار
االرتباط بشريكة احلياة املقبلة ،أن نسبة  ٪25.2أكدت على تفضيل االختيار
احلر ،لكن الطريقة األكثر قبوالً لدى عينة الذكور كانت طريقة التشاور مع
األسرة بوصفها وسيلة الختيار شريكة احلياة بنسبة  ،٪38.2في حني أكدت
نسبة تقترب من الثلث ( )٪16.5اللجوء لكل الوسائل املقبولة واملمكنة الختيار

السياسة الشرعية ( ...)1طاعة أولي األمر
بقلم  :محمد الراشد
ف��ي ظ��ل ث��ورات الربيع العربي ف��ي بعض ال��دول العربية كتونس ومصر
وس��وري��ا  ...وغيرها ،كثرت األق�ل�ام وتناثرت امل�ق��االت ح��ول الكيفية أو
اآلل�ي��ة ال�ت��ي ت��دور عليها ط��اع��ة أول��ي األم ��ر ،وم�ت��ى جت��وز معصيتهم بل
واالنقالب عليهم.
دع��ون��ا نرجع إل��ى ديننا احلنيف ،فسنرى أن��ه ح��دد الضوابط الالزمة
{إ َّن ال� ّل��هَ َي� ْأ ُم� ُ�ر ُك� ْ�م َأن
وال�ض��روري��ة التي حتكم تلك الطاعة .ق��ال تعالىِ :
ؤدو ْا َ
كُ
اس َأن تحَ ْ ُمو ْا ِبال َْع ْد ِل ِإ َّن اللّهَ
األ َمان ِ
ُت ُّ
َات ِإ َلى َأ ْه ِل َها َو ِإ َذا َحكَ ْمتُ م َبينْ َ النَّ ِ
َ
َ
يعو ْا اللّهَ
ِن ِع َّما َي ِع ُظكُ م ِب ِه ِإ َّن اللّهَ َك َ
ان َس ِميع ًا َب ِصير ًا َيأ ُّي َها ال َِّذ َ
ين َ
آمنُ و ْا أ ِط ُ
ول َو ُأ ْو ِلي َ
الر ُس َ
وه ِإ َلى الل ِّه
األ ْم ِر ِمنكُ ْم َف ِإن َتنَ ازَ ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّد ُ
َو َأ ِط ُ
يعو ْا َّ
اآلخ ِر َذ ِل َك َخ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ً
يال}
س
ول ِإن ُكنتُ ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون ِبالل ِّه َوال َْي ْو ِم ِ
الر ُ ِ
َو َّ
(النساء.)59-58:
أخ��ي ال�ق��ارئ ،إذا تأملت اآليتني السابقتني ستجد أن الطاعة لها شقان
أساسيان هما والة األمور والرعية ،فاآلية األولى قد نزلت في والة األمور
بأن يؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكموا بني الناس أن يحكموا بالعدل.
أم��ا اآلي��ة الثانية فنزلت ف��ي ال��رع�ي��ة مب��ا عليهم م��ن ط��اع��ة أول��ي األمر
الفاعلني في قسمهم وحكمهم ،إال أن َيأمروا ـ والة األمور ـ مبعصية ،فإن
أم��روا مبعصية الله فال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق ،كما أوض��ح لنا
َ
فاحلكم والفَ يصل هنا ه��و كتاب الله
النبي [ ،ف��إن تنازعوا ف��ي ش��يء
وسنة رسوله [؛ ألن طاعة أول��ي األم��ر من طاعة الله ورسوله [ ،بل
وجاء الفعل {وأطيعوا }...بصيغة األمر الذي يوجب طاعة أولي األمر
بالشروط السالفة الذكر.
وفى السياق نفسه قال اإلمام علي بن أبي طالب ] كلمات أصاب فيهن:
حق على اإلمام أن يحكم مبا أنزل الله ،وأن يؤدي األمانة ،وإذا فعل ذلك
فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ،ويجيبوه إذا دعا.
وال ننسى أن طاعة أولي األمر من قبل الرعية عالمة جلية من عالمات
اإلميان بالله واليوم األخر ،حيث قال تعالى{ :يا أيها الذين آمنوا  }..إلى
قوله تعالى{ :إن كنتم تؤمنون( }....النساء.)59 - 58 :
أال ت �ت��ذك��رون ع�ص��ر اخل�ل�ف��اء ال��راش��دي��ن امل �ه��دي�ين ,ف�ق��د أج�م�ع��ت األمة
وتوحدت على طاعة الصديق أبي بكر والفاروق عمر بن اخلطاب ,فدانت
اجلزيرة العربية بأسرها ,بل وفتحت بالد الفرس والروم وأصبحت الدولة
اإلسالمية من أقوى الدول املوجودة حينئذ ,ثم تغير احلال وأبى بعضهم
طاعة أولي األمر املتمثلني في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي
الله عنهما فتفرقت األم��ة وتشتت املسلمون وظ�ه��رت الفنت والقالقل,
وتعددت اآلراء الدينية واملذهبية ولم يلتئم الشمل إلى عصرنا هذا.
أيها النواب الكرام ،احلل بأيدينا ،فإن حتققت تلك الطاعة يعم األمن
واألم��ان واالستقرار ال��ذي يترتب عليه منو اقتصاد الكويت ،ومعه يعم
اخلير لسائر الرعية ،كبيرها وصغيرها ،غنيها وفقيرها؛ ألن أساس احلكم
هو العدل ،والعدل أساس امللك.
ولكن يتبادر إلى العقول واألذهان أسئلة عدة منها :ما شروط اختيار والة
األمور؟ وهل كل إنسان يصلح أن يكون والي أمر من أمور املسلمني؟ هذا ما
سندركه في مقالنا القادم ـ إن شاء الله تبارك وتعالى.
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شريكة حياة مناسبة ،والالفت للنظر ،هو وجود نسبة تصل إلى اخلمس
( )٪18ترى توكيل األهل بعملية االختيار لهم بشكل كامل.
أما بالنسبة لإلناث ،فقد رأى أكثر اإلن��اث طريقة االختيار الفردي
احلر ( )٪34.2هي الطريقة املفضلة الختيار شريك احلياة ،وتليها
طريقة التشاور م��ع األه��ل ( )٪32.2ف��ي املرتبة الثانية ثاني أكثر
الطريق تفضيال الختيار شريك احلياة ،في حني رأت نسبة أقل من
الثلث ( )٪27.9استخدامها لكل الطرائق املتاحة للزواج ،اضافة إلى
مساعدة األقرباء واألصدقاء.
مستعدون للزواج ولكن بعد  5سنوات
وبشأن االستعداد للزواج حسب الدراسة أكدت نتائج الذكور تفكير
أكثر من ثلث العينة ( )%33.6في الزواج بعد األعوام اخلمسة القادمة،
كما ترى نسبة  %21.4أنهم يفكرون في الزواج بعد عشرة أعوام على
األقل ،في حني أن هناك خمس العينة أكدت أنها غير مستعدة للزواج
حاليا ( )%19.2وأن هناك نسبة  ٪8.5ترفض موضوع الزواج متاما،
مقابل فقط نسبة  ٪6.2مستعدين للزواج بأي حلظة.
أما بالنسبة لإلناث فيظهر استعداد نسبة  ٪47.7من اإلناث للزواج
خالل خمسة أع��وام على األق��ل ،في حني أك��دت نسبة  ٪11.6أنهن
غير مستعدات للزواج في الوقت احلالي ،مقابل  ٪11.9يرين أنهن
مستعدات خ�لال ع��ام واح��د من تاريخ مشاركتهن ب��ال��دراس��ة ،ولكن
هناك نسبة  ٪6من أف��راد العينة اإلن��اث ترفض ال��زواج أو احلديث
عنه ،وأخيراً فإن هناك ما يقترب من خمس العينة من اإلناث ٪19.6
مستعدات للزواج بأي حلظة.
الفتيان يريدون املهر  4آالف والفتيات 10
وحول قيمة املهر املفضل تقدميه للزواج من وجهة نظر الذكور واإلناث
أكدت نسبة  ٪39.2من الذكور التزامهم مببلغ  4آالف دينار أو أقل،
وهو قيمة ما تقدمه الدولة للراغبني في الزواج ،في حني وافقت فقط
سدس العينة ( )٪16.7من اإلناث على القبول مببلغ أربعة آالف أو
أقل ،في حني أكدت غالبية عينة الذكور إمكانية تقدمي مهر يتجاوز
 4آالف وال يتعدى  7آالف وقد أيدتهم الفتيات بنسبة  ٪40.7ممن
يرغنب في احلصول على مهر يتراوح بني أكثر من أربعة آالف وال
يتجاوز سبعة آالف ،في حني وافقتهم على هذا املقدار.
لكن الالفت للنظر أن النسبة الكبرى لإلناث يرغنب في مهور تتجاوز
 7آالف وال تزيد على  10آالف دينار ،وهذا ما أكدته نسبة ،٪41.2
وقد أيدهن نسبة قليلة من الشباب حيث أك��دت نسبة  ٪6.7فقط
إمكانية دفع مبلغ ما بني  7و 10آالف ،كما اتفق الذكور واإلناث على
عدم أهمية جتاوز املهر ملبلغ يفوق العشرة آالف دينار حيث وافقت
نسبة فقط  ٪1من الذكور ونسبة  ٪1.4من اإلناث على جتاوز املهر
لعشرة آالف دينار.
كما نلحظ رغبة الفتيات ملهر أعلى في مقترح تقدير الذكور؛ نظرا
اللتزام الفتاة بالكثير من االلتزامات اخلاصة بالتجهيز حلفلة الزفاف
وما يلزمها من مالبس ومجوهرات وغيرها.

قناديل على الدرب

23

�سورية

هل يتمكن النظام السوري من
تفريغ مهمة عنان من مضمونها؟
كتب :احملرر السياسي
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تصعيديا إلى األسوأ ،نتيجة استمرار النظام
تفاقمت األزمة السورية
ً
في وعوده بوقف إطالق النار ضد احملتجني السوريني وسحب قواته
من املدن السورية ،فرغم قبوله خطة املبعوث األممي ـ العربي لسوريا
«كوفي عنان» بوقف إطالق النار ،إال أن قواته كعادتها تواصل عمليات
القتل ضد احملتجني العزل ،وفي ردود الفعل الدولية على تصرفات
النظام مع هذه اخلطة قال الرئيس التركي عبدالله جول :إن خطة
كوفي عنان املبعوث املشترك لألمم املتحدة واجلامعة العربية إلى
سوريا فرصة عظيمة لدمشق ،وأضاف :إن جناح خطة عنان سيجعلها
مبثابة فرصة مهمة للجميع ،حيث قال :إنه من الضروري استغالل
هذه الفرصة بشكل طيب ،وأض��اف :إن اخلطة فرصة طيبة لسوريا
والذين يحكمونها ،رمبا تكون الفرصة األخيرة.
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وفي السياق نفسه أعلن موفد األمم املتحدة
واجلامعة العربية كوفي عنان أن على سوريا
السماح بإقامة «ممرات إنسانية» ،حسبما
أفاد املتحدث باسمه أحمد فوزي.
وأض ��اف امل �ت �ح��دث :إن «ع �ن��ان م ��درك أن
الوضع ليس مثاليا في هذا البلد في الوقت
احل��ال��ي ...هناك معتقلون يجب اإلفراج
عنهم وال بد من إقامة مم��رات إنسانية»،
م��ذك��را ب��أن أك �ث��ر م��ن م�ل�ي��ون ش�خ��ص هم
بحاجة إلى مساعدات غذائية في سوريا
بحسب األمم املتحدة.
جاء ذلك متزامنا مع حترك مجلس األمن
على وجه السرعة لالستجابة لدعوة عنان
إلى نشر سريع لقوة دولية ملراقبة الهدنة
في سورية.
وي �ن��ص م �ش��روع ق���رار ص��اغ�ت��ه بريطانيا
وف��رن�س��ا وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وط ��رح على
مجلس األم ��ن ال��دول��ي ع�ل��ى إرس���ال نحو
ثالثني مراقبا إلى سورية لإلشراف على
وقف إطالق النار ويطالب بإعادة القوات

السورية إلى ثكناتها.
ويشير املشروع إلى البنود العسكرية في
خ �ط��ة م �ب �ع��وث األمم امل �ت �ح��دة واجلامعة
العربية كوفي عنان التي التزمت دمشق
بتطبيقها ليطلب منها تطبيقها «بطريقة
واض� �ح ��ة» .وي �ط��ال��ب ال �ن��ص ك��ذل��ك «بأن
تسحب احلكومة السورية قواتها وأسلحتها
الثقيلة من التجمعات السكنية وتبقيها في
ثكناتها».
وف ��ي ح ��ال ل��م ت �ل �ت��زم دم �ش��ق بتعهداتها،

عنان مدرك أن الوضع ليس
مثاليا في هذا البلد في الوقت
الحالي ...هناك معتقلون يجب
االفراج عنهم وال بد من إقامة
ممرات إنسانية

«سيدرس مجلس األمن كل التدابير األخرى
التي يراها مناسبة».
وق��د ت�ط��رح ه��ذه الفقرة مشكلة بالنسبة
ل��روس �ي��ا ال �ت��ي ت��رف��ض ت��وج �ي��ه إن � ��ذارات
حلليفتها سوريا.
وفي حديث ذي صلة قالت وزيرة اخلارجية
األمريكية هيالري كلينتون :إن وقف إطالق
ال�ن��ار ف��ي س��وري��ة مجرد خطوة أول��ى وإن
الواليات املتحدة تدعم إرسالة فريق مبكر
إل��ى سورية على الفور قبل إرس��ال األمم
املتحدة احملتمل لبعثة مراقبني.
وقالت كلينتون :إن وزراء خارجية «مجموعة
ال�ث�م��ان��ي» ي��رح�ب��ون بتقرير األم�ي�ن العام
ال�س��اب��ق ل�ل�أمم امل�ت�ح��دة ك��وف��ي ع�ن��ان بأن
العنف في سوريا تراجع لكن هذه اخلطوة
مجرد عنصر واحد في خطة عنان ،وقالت:
إن على دمشق أن تنفذ بقية االلتزامات ومن
بينها االنسحاب بقواتها ودباباتها من املدن
والسماح بدخول املساعدات اإلنسانية.
وق��ال��ت ك�ل�ي�ن�ت��ون للصحافيني ف��ي وزارة
اخل��ارج �ي��ة األم��ري�ك�ي��ة :ال��والي��ات املتحدة
تدعم إرس��ال فريق مبكر ف��ورا لبدء هذا
العمل.
وأض��اف��ت أن الفريق املبكر وك��ذل��ك بعثة
املراقبني التابعة لألمم املتحدة سيحتاجان
إل��ى ح��ري��ة كاملة ف��ي احل��رك��ة واتصاالت
ب�ل�ا ع��وائ��ق وإم �ك��ان �ي��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى كل
أنحاء البالد وإلى كل السوريني إلى جانب
ضمانات أمنية قوية من كل األطراف.
إل��ى ذل��ك أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال
س ��ارك ��وزي أن ��ه ال ي �ث��ق ب�ص��دق�ي��ة نظيره
السوري بشار األسد وال بفرص جناح وقف
إطالق النار.
وقال ساركوزي في لقاء مع قناة «ايه تيليه»:
ال أث��ق بصدقية ب�ش��ار األس��د وال بفرص

املنصرمة هو أحد األم��ور املقلقة ،مشدداً
على أن النظام عالق في دوامة ،حيث زاد
القمع رداً على تشدد احل��رك��ات الشعبية
املعارضة.
ورأى التقرير أن العالم اخلارجي هو اآلخر
عالق بني أربعة تطورات مكلفة هي :إيران
وح��زب ال�ل��ه ل��ن يتخليا ع��ن دع��م النظام،
وروسيا والصني حتمالن معارضي النظام
مسؤولية ع��دم التوصل إل��ى حل وتريدان
منهم إلقاء السالح والدخول في حوار مع
النظام ،فيما الغرب ال يزال مرتبكاً حيث
إن��ه استنفد ك��ل ال�ض�غ��وط الدبلوماسية
واالقتصادية ،فض ً
ال عن السجال الدائر
في دوائ��ره عن ج��دوى التدخل العسكري،
وأخ��ي��راً ال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر ال�ل�ت�ين أعلنتا
نيتهما تسليح املعارضة من الصعب عليهما
إيجاد خطوط لنقلها ،فض ً
ال عن أن النظام
ً
الذي ميلك جيشاً مدرباً ومسلحا للغاية لن

مهمة عنان على الرغم من أنها
محبطة ،إال أنها الخيار الوحيد
المطروح لبعض الوقت ،مؤكدًا
أن األولوية اليوم هي لخفض
العنف ونشر المراقبين الدوليين

يركع.
وأش��ار التقرير الذي حمل عنوان «مرحلة
التشدد في سورية» إلى أن جميع السوريني
ص�ع�ق��وا م��ن م�س�ت��وى ال�ع�ن��ف والكراهية
ال��ذي ول��دت��ه األزم���ة ،مبيناً أن املعارضة
منقسمة بشكل جوهري بني أولئك الذين
لديهم آمال زائفة بأن النظام سيوافق على
مطلبها بالتخلي عن احلل األمني ،وأولئك
الذين يدعون لتسليح املعارضة على األرض
وتدخل عسكري دولي.
وق��ال التقرير :إن مهمة عنان على الرغم
من أنها محبطة ،إال أنها اخليار الوحيد
املطروح لبعض الوقت ،مؤكداً أن األولوية
اليوم هي خلفض العنف ونشر املراقبني
الدوليني مستدركاً باإلشارة إلى أن وجود
املراقبني العرب قبل أشهر لم يوقف العنف
نهائياً ،وقال :إن وجود املراقبني الدوليني
ق��د يحد م��ن عنف النظام وي��ؤم��ن فسحة
للتظاهرات السلمية ،محذراً من أن عدم
منح املراقبني تفويضاً واض�ح�اً ونشرهم
بسرعة في املناطق احلرجة لن يؤدي إلى
وقف العنف وحتقق ذلك يعني تقدمي دليل
مقنع على أن هذه املقاربة ناجحة.
إال أن التقرير نبه إلى أن األس��د لن يغير
م�ق��ارب�ت��ه ل�لأزم��ة بشكل ج��وه��ري إال إذا
حصل تغيير ف��ي م��وازي��ن ال�ق��وى سياسياً
عبر تغيير موسكو ملوقفها أو عسكرياً عبر
تغيير على األرض.
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جن� ��اح وقف
إط� �ل ��اق ال � �ن� ��ار.
أع�ت�ق��د أن ��ه م��ن الضروري
إرس��ال مراقبني لنعلم ماذا يحصل ،وذلك
ف��ي وق��ت ب ��دأت فيه أول م��واج�ه��ات منذ
دخول وقف النار حيز التنفيذ.
وأض��اف :يجب أن نعلم أن مدينة حمص
وه��ي مسقط رأس زوج��ة الرئيس عانت
كثيرا( ،ال بد) من إرس��ال مراقبني ملعرفة
ما يحصل وأنا مقتنع بأن األسرة الدولية
ستتحمل مسؤولياتها وستوجد الظروف
ال�لازم��ة إلق��ام��ة مم��رات إنسانية ليتمكن
البؤساء الذين يتعرضون لالضطهاد اليومي
من الهرب من الدكتاتور.
ومن جانبه أعلن وزير اخلارجية الفرنسي
آالن جوبيه أن فرنسا متلك «قرائن» على
قيام نظام الرئيس ال�س��وري بشار األسد
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في سورية
تتيح اللجوء إلى القضاء الدولي.
وقال جوبيه في تصريح صحافي أدلى به
في ختام اجتماع ملجموعة ال��دول الثماني
في واشنطن :لقد جمعت فرنسا عددا من
القرائن التي تتيح ،عندما يحني الوقت،
خصوصا ف��ي األمم املتحدة ،اللجوء إلى
ال�ق�ض��اء ال��دول��ي؛ ألن ه�ن��اك ج��رائ��م ضد
اإلنسانية ارتكبت بالتأكيد.
ويعد تقرير ص��ادر عن مجموعة األزمات
الدولية عدم صدور أي رد فعل دراماتيكي
م ��ن أي م ��ن ال�لاع �ب�ين ال��رئ �ي �س �ي�ين على
تصعيد عنف النظام السوري خالل األيام
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اللجنة العليا لالنتخابات تتالعب

أبو إسماعيل يهزم خصومه
أمام القضاء اإلداري
تقرير :وائل رمضان
خرج الشيخ ح��ازم صالح أبو إسماعيل ،املرشح لرئاسة اجلمهورية،
منتصرا من «موقعة اجلنسية» بعد أن أثبتت محكمة القضاء اإلداري
ً
مبجلس الدولة أن والدته مصرية اجلنسية وأنها ال حتمل اجلنسية
األمريكية ،مؤكدة بذلك أحقيته في خوض السباق الرئاسي ،بعدما
ثبت زيف ادع��اء وزارة الداخلية التي كانت قد قدمت إف��ادة للجنة
العليا لالنتخابات الرئاسية بأنها حتمل اجلنسية األمريكية.
فقد ألزمت محكمة القضاء اإلداري ،برئاسة املستشار عبدالسالم
النجار ،نائب رئيس مجلس ال��دول ،وزارة الداخلية بتقدمي شهادة
إل��ى احمل��ام��ي ح ��ازم ص�لاح أب��و إسماعيل امل��رش��ح الن�ت�خ��اب��ات رئاسة
اجلمهورية ،تثبت عدم حصول والدته على أي جنسية أخرى غير
جنسيتها امل�ص��ري��ة ،وذل��ك م��ن واق��ع ال�س�ج�لات الرسمية مبصلحة
اجلوازات والهجرة واجلنسية.

وق��ال��ت احمل�ك�م��ة :إن��ه م��ن واق ��ع األوراق
واملستندات قد تأكد لديها أن وال��دة أبو
إسماعيل كانت حتمل وثيقة سفر أمريكية
وليس جواز سفر أمريكيا ،وأمرت احملكمة
بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة
الداخلية عن استصدار قرارها بإعطاء
ش��ه��ادة ألب���و إس �م��اع �ي��ل ت��وض��ح حقيقة
جنسية والدته (السيدة ن��وال عبدالعزيز
ن��ور) بأنها حتمل اجلنسية املصرية دون
غيرها ،مع ما يترتب على ذل��ك من آثار
أخصها إعطاء املدعي شهادة تفيد بأن
والدته تتمتع باجلنسية املصرية فقط ال
غير ،على أن ينفذ احلكم مبسودته دون
إعالن مع إلزام جهة اإلدارة باملصروفات
مقابل األتعاب.
فرحة عارمة بني أنصار أبو إسماعيل
وعقب ص��دور النطق باحلكم ،سيطرت
ح��ال��ة م��ن ال�ف��رح��ة ال �ع��ارم��ة ع�ل��ى أنصار
أبو إسماعيل داخل مجلس الدولة الذين
اح �ت �ش��دوا م �ن��ذ ال �ص �ب��اح ،وخ ��رج ��وا في
احتفالية كبيرة بعد سماع القرار وتوقفت
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وف��ي حديث ذي صلة شاركت جميع القوى
وال�ف�ص��ائ��ل اإلس�لام�ي��ة وع�ل��ى رأس �ه��ا حزب
ال �ن��ور ،وح ��زب احل��ري��ة وال �ع��دال��ة ،ومجلس
أمناء الدعوة السلفية ،واجلماعة اإلسالمية،
وجماعة اجلهاد ،واإلصالح والنهضة ،وحزب
األصالة ،واجلبهة السلفية اجلمعة املاضية
في مليونية «حماية الثورة» التي كان الهدف
منها إيصال رسالة بأن شعب مصر لن يقبل
بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مجد ًدا
بعودة رموز نظام حسني مبارك إلى صدارة
املشهد مجد ًدا باعتبار ذلك استهزا ًء بعقلية
الشعب املصري وسخرية من دماء الشهداء،
وذل ��ك ع�ق��ب ت��رش��ح ع�م��ر سليمان لرئاسة
اجلمهورية.

مليون ونصف املليون مشارك
وق��د وص�ل��ت مسيرات ضخمة تضم مئات
اآلالف من املواطنني من مختلف أنحاء مصر
إلى ميدان التحرير لتشكل مليونية جديدة لم
تشهدها مصر منذ أيام الثورة ،حيث وصل
العدد في امليدان وما حوله إلى مليون ونصف
املليون مواطن ،وكانت كبرى املسيرات قادمة
من مسجد الفتح في شارع رمسيس ومسجد
ال�س�ي��دة زي�ن��ب وم�س�ج��د مصطفى محمود
باملهندسني ،وس��ط هتافات حماسية تندد
بترشح فلول نظام مبارك وإعادة تصديرهم
للمشهد السياسي من جديد.
املليونية ملنع سرقة الثورة
م��ن جانبه أك��د محمد ن��ور املتحدث باسم

حزب «النور» أن القوى اإلسالمية والوطنية
تشارك في هذه املليونية ملنع سرقة الثورة
وإع��ادة رم��وز نظام مبارك مجد ًدا لصدارة
امل �ش �ه��د ،ح�ي��ث سنعمل ع�ل��ى ت��أك�ي��د وحدة
الصف الوطني واإلسالمي ضد فلول النظام
ال�س��اب��ق وال�ت��أك�ي��د على أن الشعب سيعود
للميدان مجد ًدا؛ ملنع بقايا النظام السابق من
الوصول ملثل هذا املنصب الرفيع.
ردود فعل مزلزلة
فيما أكد الدكتور محمد إمام رئيس «مجلس
أم �ن��اء ال ��دع ��وة ال�س�ل�ف�ي��ة» أن امل �ج �ل��س قد
نسق مع جميع القوى الوطنية واإلسالمية
للتصدي ألع��داء ال�ث��ورة والتأكيد لهم على
وحدة الشعب املصري وقدرته على التصدي

حمل��اوالت تفريغ الثورة من مضمونها؛ الفتا
إل��ى أن ه��ذه املليونية ستكون غير مسبوقة
وستشهد ردود فعل مزلزلة ضد رموز النظام
السابق.
الشيخ احملالوي :رب ضارة نافعة
وفي سياق متصل ،قال الشيخ أحمد احملالوي
خطيب مسجد القائد إبراهيم باإلسكندرية:
إن ترشيح عمر سليمان وغ�ي��ره ه��و ضارة
نافعة؛ ألن ذلك جمع املاليني من األحزاب
واجل �م��اع��ات وال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة والشعب
املصري مرة أخرى ،بعد أن تفرقوا وتبادلوا
مع بعضهم االتهامات بالعمالة والتخوين.
واستنكر احملالوي ما قاله عمر سليمان ،بأن
الشعب املصري لم يستوِ بعد وليس جاهزا
إلدارة ال �ب�ل�اد ،ق��ائ�ل ً
�ا« :س ��وف ي��ري��ك هذا
الشعب كيف يكون جاهزا ومستعدا؟».

وأض ��اف احمل�ل�اوي أن ال�ي��وم ليس مليونية
ولكنه لفت نظر للفلول وللمجلس األعلى
للقوات املسلحة ،ملن يحاول خيانة الثورة،
مؤكداً أن ثورة  25يناير لم تنته ،وإذا جنح
ه��ؤالء ف��ي تولي منصب رئيس اجلمهورية
ستقوم ثورة أكبر من ثورة  25يناير.
وأكد احملالوي ضرورة العمل من أجل الله،
مشيراً إلى ضرورة النظر إلى موقع مصر بني
الدول ،والعمل على جعلها قدوة لهذه الدول،
مطالباً بالتكاتف والبعد ع��ن االشتباكات
املستمرة ب�ين األح ��زاب وال �ق��وى السياسية
حتى ال تتم سرقة الثورة.
الشيخ حافظ سالمة :هناك مؤامرات
لضياع الثورة
ق��ال الشيخ ح��اف��ظ س�لام��ة زع�ي��م املقاومة
الشعبية ب��ال �س��وي��س :إن ه �ن��اك مؤامرات

إلضاعة ثورة  25يناير التي ضحى من أجلها
شهداء كثيرون ،الفتا إلى أنه لن تعود مصر
كما كانت عليه سابقا ولن يعود فلول النظام

مرة أخرى.

وأضاف سالمة عقب خطبة اجلمعة مبسجد

النور بالعباسية ،أن مجرد أن يتقدم اللواء
عمر سليمان نائب رئيس اجلمهورية األسبق
لرئاسة اجلمهورية ،فهذا يدل على أن هناك

مؤامرات واجتماعات ضد الثورة ،والحظنا
ال �ف��رق ع�ن��دم��ا ت �ق��دم ب � ��أوراق ت��رش�ح��ه في

موكب يذكرنا بالنظام ال�س��اب��ق ،باإلضافة

إل��ى االت �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي أب��رم��ت م��ع املجلس

العسكري واجل�م��اع��ات ليتقاسموا التورتة
ونسوا الشعب.
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حركة املرور أمام مجلس الدولة ،مرددين
هتافات« :الله أكبر الله أكبر»« ،الرئيس
اهوه»« ،اسمع مني كويس قولنا حازم هو
ال��ري��س»« ،ش ��دوا حيلكم ي��ا شباب حازم
جاي على األب��واب»« ،الشعب يريد حازم
أبو إسماعيل»« ،يحيا العلم ويحيا الدين
حازم صالح أبو إسماعيل».
وكان تأخر احلكم قد أثار حالة من اللغط
والسخط لدى أنصار أبو إسماعيل داخل

ق��اع��ة احملكمة مبجلس ال��دول��ة ،وقاموا
ب�ت��ردي��د ه�ت��اف��ات ب�ص��وت ع��ال« :ل��و فيها
فساد حي على اجلهاد» ،و»لو فيها تزوير
إع���دام ي��ا م�ش�ي��ر» ،وذل ��ك ل�لإع��راب عن
استيائهم من ع��دم ص��دور حكم احملكمة
وحجز احلكم حتى وقت متأخر.
وأدى أن��ص��ار امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي صالة
امل �غ��رب وال �ع �ش��اء داخ ��ل ق��اع��ة احملكمة،
وأثناء الصالة دعا اإلم��ام لنصرة الشيخ

ح��ازم صالح أبو إسماعيل وإظهار احلق
في القضية.
وأكد أنصار أبو إسماعيل أنهم كانوا على
ثقة في عدل قضاة مجلس الدولة ألنهم
ميثلون احلصن احلصني لقضاة العدل،
وقام بعض شباب حملة «الزم حازم» بترديد
هتافات على غرار هتافات ألتراس األهلي،
مرددين« :اوووو حازم ..هيال هيال وهيال
هياله حازم ريسنا مافيش زي��و» ،و«قالوا
أم��ه أم��ري�ك�ي��ة ..علشان ق��ال إسالمية»،
«الشعب يريد حازم أبو إسماعيل».
وع �ل��ق ج �م��ال ص��اب��ر منسق حمله «الزم
ح��ازم» ،قائال« :إننا فرحون بهذا النصر
العظيم وإن القضاء امل�ص��ري ق��د امتثل
قول الله تعالى{ :وإذا حكمتم بني الناس
أن حتكموا بالعدل} ،وأضاف أن األوراق
أثبتت أن والدة أبو إسماعيل مصرية وأن
قضاء مصر مازال بخير.
وع� � ّ�د أن م��ا ح���دث م ��ؤام ��رة ل�ي�س��ت مع
شخص الشيخ ح��ازم لكنها ضد املشروع
اإلس�ل�ام ��ي؛ وه� ��ذا ي��ؤك��د رف ��ض أمريكا
وإسرائيل واملجلس العسكري استكماله
املشوار في سباق االنتخابات؛ ألنهم على
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ثقة أنه سينافس بقوة.
مؤامرة إلقصاء الشيخ حازم
برغم صدور قرار محكمة القضاء اإلداري
بأحقية الشيخ حازم صالح أبو إسماعيل
في الترشح للرئاسة ،إال أن الشيخ حازم
حذر من مؤامرة حتاك ضده بني جهات
ح�ك��وم�ي��ة م�ص��ري��ة وال �س �ف��ارة األمريكية
بهدف توفير أي مستندات تساعد اللجنة
العليا لالنتخابات على إبعاده من سباق
الرئاسة ،وح� َّ�ذر أبو إسماعيل اللجنة من
التورط في هذه املؤامرة أو استخدام أي
مستندات أو أوراق ال قيمة لها قانونيا دون
إطالعه عليها.
وأض� � ��اف أب� ��و إس �م��اع �ي��ل :أح � ��ذر جلنة
االنتخابات الرئاسية حتذيراً شديداً من
اس �ت �خ��دام م�س�ت�ن��دات ال قيمة ل�ه��ا بهذه
ال �ص��ورة خصوصاً بعد أن وصفها حكم
احملكمة بأنها ال يؤبه بها وال قيمة لها؛
لذا فإنني أحذر من االستناد إليها حتدياً
حلكم القضاء وحتدياً لرغبة الشعب في
ترشحي.
وق��ال املرشح الرئاسي في بيان بثه على
صفحته على الفيس بوك :قد كنت أحب
أال يداخلني أي قلق جتاه جلنة االنتخابات
الرئاسية لوال رفضهم مقابلتي وإعطائي
ص��ورا من املستندات التي بحوزتهم وال
سيما أنها ال تخصهم على اإلطالق.
وأض ��اف ق��ائ�ل ً
ا :إن�ن��ي ت��رام��ت إل��ي أنباء
بعد الساعة الرابعة عصر اجلمعة بأن
ه�ن��اك ورق��ة تفصيل مت طلب إصدارها
من احلكومة املصرية والسفارة األمريكية
وأنها جار استخراجها اآلن لتصل اآلن إلى
جلنة االنتخابات الرئاسية.
وك��رر أب��و إسماعيل ب�ش��دة التحذير من
االس�ت�ن��اد إل��ى مستند ال يتم إخ �ط��اره به
وإط�لاع��ه عليه أوالً أو إص��دار ق��رار في
غيبته بناء عليه.
مظاهرات حاشدة أمام اللجنة
ع�ق��ب س�م��اع أن �ص��ار ال�ش�ي��خ ح ��ازم أنباء

أكد أنصار أبو إسماعيل
أنهم كانوا على ثقة في
عدل قضاة مجلس الدولة
ألنهم ميثلون احلصن
احلصني لقضاة العدل
عن نية تالعب اللجنة العليا لالنتخابات
وجتاهلها ل�ق��رار القضاء اإلداري ،اجته
ع ��دد ك�ب�ي��ر م�ن�ه��م ل�ل�ت�ظ��اه��ر ف��ي محيط
اللجنة العليا لالنتخابات بشارع صالح
سالم وال �ش��وارع احمليطة به في أطراف
م �ي��دان روك �س��ي مب�ص��ر اجل��دي��دة؛ حيث
وصلت األع ��داد إل��ى اآلالف ف��ي املنطقة
مم��ا اس�ت��دع��ى ح�ض��ور أع ��داد كبيرة من
قوات األمن لتأمني مقر اللجنة ،ورابطت
م��درع��ات ال �ق��وات املسلحة أم��ام أبوابها
لزيادة التأمني ،وقام متظاهرون مؤيدون
حل��ازم أبو إسماعيل بلصق صور دعايته
على مدرعات اجليش مما أح��دث بعض
التوتر البسيط ومت اح �ت��واؤه م��ع ضباط
تابعني للقوات املسلحة ،غير أن األجواء
ح��ول املنطقة يشوبها ال�ت��وت��ر امللحوظ،
وي �ق��وم ن�ش�ط��اء م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن بتنظيم
حركة املرور في املنطقة وخاصة في شارع
صالح سالم لتسيير حركة السيارات ومنع
االختناقات املرورية.
اللجنة تعلّق أعمالها
بعد تزايد أع��داد املتظاهرين ح��ول مقر

هاجم بجاتو أنصار أبو إسماعيل
ووصف تظاهراتهم مبحاوالت
إرهاب اللجنة قائال :نحن لن
نرضخ لإلرهاب ولدينا ما يثبت
أن أم حازم أبو إسماعيل أمريكية

اللجنة العليا لالنتخابات ق��رر أعضاء
ال�ل�ج�ن��ة إخ �ل�اء م �ق��ر ال�ل�ج�ن��ة م��ن جميع
قضاتها والعاملني واملوظفني وتسليم املقر
بالكامل لقوات اجليش والشرطة ووضعت
في عهدتهم توكيالت املرشحني بالكامل
وبقية أوراق الترشيح ،ومت تهريب عدد
من أعضاء اللجنة من الباب اخللفي حيث
يحتشد اآلالف أمام الباب الرئيسي لها.
توجه إلى حرمان أبو إسماعيل من
الترشح
كشف املستشار حامت بجاتو األمني العام
للجنة العليا لالنتخابات عن توجه اللجنة
إل��ى ح��رم��ان أب��و إسماعيل م��ن الترشح؛
حيث ص��رح في عجالة ب��أن ل��دى اللجنة
مستندات تثبت أن وال��دة أب��و إسماعيل
أمريكية اجلنسية ،دون أن يتطرق حلكم
احملكمة اإلداري��ة التي نفت ذلك وألزمت
احلكومة مبنحه شهادة عكس ذلك وأنها ال
حتمل سوى اجلنسية املصرية ،وال يعرف
متى تنعقد جلسات اللجنة من جديد.
هذا وقد هاجم بجاتو أنصار أبو إسماعيل
ووص ��ف ت�ظ��اه��رات�ه��م مب �ح��اوالت إرهاب
اللجنة وهي جلنة قضائية ،قائال :نحن لن
نرضخ لإلرهاب ولدينا ما يثبت أن أم حازم
أبو إسماعيل أمريكية اجلنسية ،وهي أول
تصريحات تكشف عن اتخاذ اللجنة قرارا
فعليا غير معلن باستبعاد أبو إسماعيل.
ويبقى ال �س��ؤال :ه��ل ميكن للجنة العليا
لالنتخابات أن ترتكب مثل هذه احلماقة
باستبعاد الشيخ حازم دون سند رسمي أو
قانوني ،وهي تعلم مدى ردة الفعل الغاضبة
التي ستحدث في الشارع املصري نتيجة
ه��ذا ال �ق��رار؟! أم إن ه��ذا األم��ر مقصود
بذاته إلدخال البالد في حالة من الفوضى
لقطع الطريق على اإلسالميني الستكمال
مسيرة اإلصالح من خالل رئيس منتخب
ألول مرة في تاريخ البالد.

من بديع فقه الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ال أظن أن هناك من يجهل الشيخ محمد بن صالح العثيمني – رحمه
الله – فسمعته قد بلغت اآلفاق  ،وقد كان رائد ًا في نشر فقه السنة،
متيزت بالتأصيل
ولقد اهتم بالتأليف وحترير الفتاوى واألجوبة التي َّ
العلمي الرصني ،وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل واحملاضرات
والفتاوى واخلطب واللقاءات واملقاالت (اقتباس من موقع الشيخ).
وأسوق إليكم شيئاً من بديع فقهه لعل الله تعالى
أن ينفعني وإياكم به  ،فقد جاء في فتاوى نور
على الدرب  )186 / 4( -السؤال التالي:
فضيلة الشيخ في زماننا هذا كثرت الشركيات
وكثر التقرب إل��ى القبور وال �ن��ذور لها والذبح
قلت
عندها كيف يصحح املسلم هذه العقيدة؟
ُ
في نفسي عند قراءتي للسؤال  :سائل يسأل
شيخاً من مشايخ دعوة التوحيد فال بد أن يحذر
الشيخ من الشرك وخطره !! ولكن لنقرأ ماذا
أجاب الشيخ رحمه الله:
اجلواب  ،الشيخ  :أوالً ندعي على هذا السائل
بصحة دعواه  ،أنا في ظني أن هذا الوقت هو
وق��ت ال��وع��ي العقلي ول�ي��س ال �ش��رع��ي ،الوعي
العقلي ق ّل الذين يذهبون إلى القبور من أجل
أن يسألوها أو يتبركوا بها اللهم إال الهمج
الرعاع هؤالء من األصل ،فعندي أن الناس اآلن
استنارت عقولهم اإلدراكية ال الرشدية ،فالشرك
في القبور وشبهها في ظني أنه قليل لكن هناك
ٌ
شرك آخر وهو «محبة الدنيا» واالنهماك فيها
واالنكباب عليها فإن هذا نو ٌع من الشرك ،قال
النبي [« :تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرهم
تعس عبد اخلميصة ،تعس عبد اخلميلة»؛ فسمى
النبي [ من شغف بهذه األشياء األربعة سماه
عبداً لها فهي معبودةٌ ل��ه ،أصبح الناس اليوم
انكباب بالغ على الدنيا حتى الذين عندهم
على
ٍ
ش��يء م��ن التمسك بالدين جتدهم م��ال��وا جداً
إلى الدنيا ولقد قال النبي[« :والله ما الفقر
أخشى عليكم وإمنا أخشى أن تفتح عليكم الدنيا
فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما
أهلكتهم» ،هذا هو الذي يخشى منه اليوم ،ولهذا
جت��د ال�ن��اس أكثر عملهم على الرفاهية وهذا

فيه ترفيه وه��ذا فيه منو االقتصاد وه��ذا فيه
كذا وه��ذا فيه ك��ذا ،ق� َّل من يقول هذا فيه منو
الدين هذا فيه كثرة العلم الشرعي هذا فيه كثرة
العبادة ،ق ّل من يقول هذا فهذا هو الذي يخشى
منه اليوم ،أما مسألة القبور ففي ظني أنها في
طريقها إلى الزوال.
قلت :قد يكون قصد الشيخ في عصرنا هذا –
عصر الوعي العقلي – وإال فالشرك باق الى
يوم القيامة كما أخبر النبي [ ،سوا ٌء من أجل
الدنيا أم من أجل الدين الصحيح.
وال مزيد على كالم الشيخ -رحمه الله -فقد
كفّى وو ّف��ى  ،فالدنيا اآلن ه��ي معبودة أغلب
اجلماهير ،والدنيا ليست هي كائناً ح ّياً اسمه
ال��دن�ي��ا وي �ش��ار إل�ي��ه بالبنان  ،ب��ل ه��ي مظاهر
وم�ع��ان تتمثل ب �ـ :ح��ب ال�ش�ه��وات م��ن النساء..
ّاس ُح ّ ُب َّ
الش َه َو ِ
ات مِ َن
كما قال تعالىُ { :ز ِ ّي َن لِلنَ ِ
َ
ُ
لمْ
َ
ّ
ني َوالْ َقن ِ
َاطيرِ ا َقنْط َر ِة مِ َن الذ َه ِب
ال ِن َّساءِ َوالْ َب ِن َ
ضةِ َوالخْ َ يْلِ المْ ُ َس َّو َمةِ َواألنْ َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذل َ
َوالْفِ َّ
ِك
آب} (آل
َمتَا ُع الحْ َ َيا ِة ال ّ ُدنْ َيا َواللَّ ُه ِعنْ َدهُ ُح ْس ُن المْ َ ِ
عمران ،)14 :فما أهلك أغلب الناس في يومنا
هذا إال حبهم وحرصهم على الدنيا وزينتها،
فهذا صاحب سلطة وسلطان أو صاحب جتارة
وم��ال أو صاحب لهو وشهوة محرمة يبيع كل
شيء  -ولو كان هذا الشيء هو مقدسات األمة
وحرماتها  -في سبيل البقاء في منصبه وكرسيه
أو في سبيل احملافظة على جتارته ومناء ماله أو
في سبيل النيل من شهوته احملرمة ،فال مقدس
عنده سوى ما ميليه عليه هواه!
وهذا يص ّدقه قول النبي[ ،ف َع ْن ثَ ْوبَا َن َقا َل:
�وش� ُ
َق��ا َل َر ُس��و ُل ال�لَّ��هِ [« :يُ� ِ
اعى
م أَ ْن تَ َد َ
�ك األُ مَ ُ
ص َع ِت َها»َ .فقَا َل
َعلَيْ ُك ْم َك َما تَ َد َ
اعى األَ َكل َ ُة ِإلَى َق ْ

في حمل من آمن بالله على ال��ردة والكفر بعد
االميان كما قال تعالىَ { :م ْن َك َف َر بِاللَّهِ مِ ْن بَ ْعدِ
ميانِ َولَكِ ْن
ِإ َ
ميانِهِ إِال َم ْن أ ُ ْكرِ هَ َو َقلْبُ ُه ُم ْط َم ِئ ّ ٌن بِا ِإل َ
ض ٌب مِ َن اللَّهِ
ص ْد ًرا َف َعلَيْهِ ْم َغ َ
َم ْن َش َر َح بِالْ ُك ْفرِ َ
اب َع ِظي ٌم َذل َ
است ََح ّبُوا الحْ َ َياةَ
َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ِك ِب َأ ّنَ ُه ُم ْ
َ
َ
ال� ّ ُدنْ� َي��ا َعلَى اآل ِخ� � َر ِة َوأ َّن ال�لَّ� َه ال يَ� ْه��دِ ي الْ َق ْو َم
الْ َكافِ رِ ي َن} (النحل.)107 - 106 :
فاخلوف من ذهاب الدنيا والسلطان  ،واخلوف
م��ن ض�ي��اع األم���وال وال �ت �ج��ارات ،وال��رغ�ب��ة في
التمتع بشهوات الدنيا وزينتها حمل كثيرا من
ال�ن��اس على الكفر بالله تعالى أو التفلّت من
أح�ك��ام ال�ش��رع ،وللمزيد ح��ول امل��وض��وع أنصح
ب �ق��راءة مقالي امل��وس��وم ب �ـ» خ��دع��وك فقالوا :
«الدين ال يعمر دنيا وال يشبع من خبز « على
الرابط التالي http://www.almoslim. :
.118814/com/node
وال ح��ول وال ق��وة إال بالله ،وثبتني الله وإياكم
على البر والتقوى
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بقلم  :خالد بن صالح الغيص

َقا ِئ ٌلَ :ومِ ْن قِ لَّ ٍة نَ ْح ُن يَ ْو َمئ ٍِذ؟ َقا َل «بَ ْل أَنْتُ ْم يَ ْو َمئ ٍِذ
السيْلِ َولَ َينْزِ َع َّن اللَّ ُه مِ ْن
َكثِي ٌر َولَكِ ّنَ ُك ْم ُغثَا ٌء َك ُغثَاءِ َّ
ص �دُورِ َع� ُد ِ ّو ُك� ُم المْ َ َهابَ َة مِ نْ ُك ْم َولَ َيقْذِ َف َّن اللَّ ُه فِ ى
ُ
ُقلُو ِب ُك ُم الْ َو َه َن» َفقَا َل َقا ِئ ٌل :يَا َر ُس��و َل اللَّهِ َو َما
«ح ّ ُب ال ّ ُدنْ َيا َو َك َر ِ
وعنِ
اه َي ُة المْ َ ْو ِت»َ .
الْ َو َه ُن؟ َقا َل ُ
ابْنِ ُع َم َر َقا َلَ :سمِ ْع ُت َر ُسو َل اللَّهِ [ يَقُو ُلِ « :إذاَ
�اب الْ َب َقرِ َو َر ِضيتُ ْم
تَ َبايَ ْعتُ ْم بِالْعِ ينَةِ َوأَخَ �ذْتمُ ْ أَ ْذنَ� َ
بِال َّز ْر ِع َوتَ َر ْكتُ ُم الجْ ِ َها َد َسلَّ َط اللَّ ُه َعلَيْ ُك ْم ُذ ّالً الَ
يَنْزِ ُع ُه َحتَّى تَ ْر ِج ُعوا ِإلَى دِ ي ِن ُك ْم» .رواهما أبوداود
وصححهما األلباني ،فالدنيا بزخرفها وزينتها
أعظم ما حمل الكفار على الكفر بالله كما قال
الس َم َو ِ
ات َو َما فِ ي
تعالى{ :اللَّهِ ا ّلَذِ ي لَ ُه َما فِ ي َّ
ض َو َويْ� ٌل ِلل ْ َكافِ رِ ي َن مِ ْن َع َذ ٍاب َشدِ ٍيد ا ّلَذِ ي َن
األ ْر ِ
َ
ص ّ ُدو َن
يَ ْست َِح ّبُو َن الحْ َ َياةَ ال ّ ُدنْ َيا َعلَى اآل ِخ َ��ر ِة َويَ ُ
َع ْن َسبِيلِ اللَّهِ َويَبْغُونَ َها عِ َو ًجا أُولَئ َ
ِك فِ ي َ
ضلاَ ٍل
بَعِ يد} ،وقال تعالى{ :يَا َم ْع َش َر الجْ ِ ِ ّن َوا ِإلنْ ِس أَلَ ْم
ُصو َن َعلَيْ ُك ْم آَيَاتِي َويُنْذِ ُرونَ ُك ْم
يَ ْأ ِت ُك ْم ُر ُس ٌل مِ نْ ُك ْم يَق ّ ُ
ِلقَا َء يَ ْومِ ُك ْم َه َذا َقالُوا َشهِ ْدنَا َعلَى أَنْف ُِسنَا َو َغ َّرتْ ُه ُم
الحْ َ َياةُ ال ّ ُدنْ َيا َو َشهِ ُدوا َعلَى أَنْف ُِسهِ ْم أَ ّنَ ُه ْم َكانُوا
َكافِ رِ ي َن} (األنعام ،)130 :وهي السبب الرئيس
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مـــــايل

مالي في
قبضة
الجيش وتمرد
األزواديين
يربك دول
الجوار
موريتانيا  :سيد أحمد ولد باب
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أنهت مجموعة قليلة من صغار الضباط حلم املاليني في تداول سلمي للسلطة قبل شهرين من انتخابات
الرئاسة ،معيدين البالد إلى مربع االنقالبات العسكرية بعد أن أطاحوا بالرئيس املنتخب واملنتهية واليته
(آمادو توماني توري) في انقالب فاجأ كل املراقبني.
فجر الثاني والعشرين من مارس  2012أعلن ضابط في اجليش برتبة نقيب يدعى ( آمادو كوناري) عن
تولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد احلكم في البالد بعد يوم من االضطرابات بالعاصمة املالية باماكو.
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أسباب االنقالب
ال يعوز القادة العسكريون في أفريقيا عادة
مس ّوغات احلكم ،لكن النقيب آمادو سانوجو
ي ��رى أن األس� �ب ��اب ال �ت��ي دف �ع �ت��ه م��ع رفاقه
لإلطاحة بالرئيس املنتخب كانت وجيهة« :إنه
إنسان ضعيف وفاسد» كما يقول.
أما االنتخابات فقد قال النقيب سناجو :إنها
كالرقصة السيئة يجب أال حتدث في األصل؛
ألن املاليني يدفعون اآلن الثمن من وحدتهم
الترابية ،مستغربا كيف ميكن إجراء انتخابات
رئاسية ونصف املاليني رهائن لدى احلركة
الوطنية لتحرير أزواد واملجموعات املسلحة
التابعة لها؟!
وقال ساجنو في خطب بثتها التلفزة احمللية:
إن اجليش ال يريد البقاء في السلطة ،لكنه

يرفض إجراء االنتخابات في ظل وضع أمني
ه��ش ،ك�م��ا ات �ه��م ال�ض�ب��اط ال�ك�ب��ار بالفساد
والتالعب ب��أرواح اجلنود املاليني الذين قال
إنهم أرسلوا إلى جبهات القتال دون ذخيرة،
بينما تقاتل املجموعات املسلحة مدعومة
بترسانة من األسلحة القادمة من ليبيا وبعض
دول اجلوار األفريقي.
م��واق��ف ق��وب �ل��ت ب��ال��رف��ض م��ن ق �ب��ل ال ��دول
األف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة؛ حيث دع��ت مجموعة

االنقالبيون تنازلوا
عن السلطة لرئيس
البرملان مقابل العفو

غ ��رب أف��ري�ق�ي��ا إل ��ى اج �ت �م��اع ط���ارئ عشية
االن �ق�لاب بالعاصمة العاجية «أبيدجان»،
أع�ل�ن��ت ف�ي��ه رف�ض�ه��ا ل�لان�ق�لاب العسكري،
ودعت الطغمة العسكرية احلاكمة إلى إعادة
احلياة الدستورية سريعا إلى مالي واإلفراج
عن الرئيس وأعضاء حكومته احملتجزين من
قبل ق��وات احل��رس الرئاسي وبعض القوات
املساندة لالنقالبيني.
وذه �ب��ت دول اإلك� ��واس إل��ى أب�ع��د م��ن ذلك؛
حيث دع��ا ق��ادة األرك ��ان إل��ى اجتماع طارئ
بالعاصمة «أبيدجان» لتقييم الوضع وتشكيل
قوة مشتركة من أجل حسم املوقف عسكريا
لصالح العودة السريعة للحياة الدستورية.
سقوط اإلقليم يربك االنقالبيني
غير أن األوضاع السياسية املتسارعة لم متهل

يوماً.
ونص االتفاق على أن يتولى رئيس اجلمعية
الوطنية (ديونكوندا ت��راوري) رئاسة البالد
على أن يصدر أيضا عفوا عن أعضاء حكومة
مالي السابقة وقادة االنقالب احلاليني.
وأع�ل��ن وزي��ر خارجية بوركينا فاسو جبريل
باسوليه باسم املجموعة االقتصادية لدول
غ��رب أفريقيا أن مهمة الرئيس االنتقالي
تنحصر في تنظيم اقتراع رئاسي خالل املهلة
الدستورية احملددة بأربعني يوما.
وأعلن باسوليه أن الرئيس احلالي للمجموعة
رئيس ساحل العاج احلسن وتارا رفع العقوبات

دول اجلوار تعد العدة
حلملة عسكرية ملواجهة
الطوارق والقاعدة
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الطغمة العسكرية احلاكمة أكثر
من أسبوع؛ حيث سقطت مدينة
(غ��او) اإلستراتيجية بيد احلركة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ت�ح��ري��ر أزواد ،وبعدها
سقطت مدينة (تيمبكتو) التاريخية ،ليعلن
املسلحون األزوادي���ون إكمال السيطرة على
واليات اإلقليم األربع بعد شهرين من القتال.
سقوط أح��رج الضباط املمسكني بالسلطة،
وأفقدهم أب��رز مس ّوغات االنقالب (احلالة
غير املستقرة ف��ي ال�ش�م��ال) ،مم��ا دف��ع بهم
إلى العاصمة البوركينية بحثا عن حل للمأزق
ال��ذي تعيشه احلكومة املركزية في باماكو،
والسيما بعد أن فرضت دول اإلكواس حصارا
اقتصاديا خانقا على مالي حلمل االنقالبيني
ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال�س�ل�ط��ة وإع� ��ادة احلياة
الدستورية للبالد.
وق��د توجت مساعي االنقالبيني باتفاق مع
وزير خارجية بوركينافاسو (جبريل باسوليه)
باتفاق يقضي باإلفراج عن أعضاء احلكومة
وتسليم السلطة حلكومة مدنية والعفو عن
قادة االنقالب العسكري.
وق��د تعهد االنقالبيون خ�لال الوثيقة التي

وقعوها بباماكو مع الوسيط
البوركيني بنقل السلطة إلى
رئيس البرملان متهيدا إلجراء
ان �ت �خ��اب��ات ع��ام��ة خ�ل�ال أربعني

التي فرضتها املنظمة على مالي «فورا» بعد
توقيع هذا االتفاق.
استقالل اإلقليم بعد شهور من القتال
األوضاع السياسية املرتبكة بالعاصمة املالية
باماكو قوبلت بخطوات متسارعة من قبل
احلركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلنت
رسميا استقالل اإلقليم عن جمهورية مالي،
ودعت املجموعة الدولية إلى االعتراف بها.
وقال األمني العام للحركة بالل الشريف :إن
الدولة اجلديدة تتطلع إلى التعاون مع دول
اجلوار ،وتعترف بحدود الدول املجاورة.
ودع��ا ب�لال الشريف ف��ي إع�لان االستقالل
ي��وم اجلمعة  2012-4-6دول ال�ع��ال��م إلى
االعتراف بأحدث الدول األفريقية ،كما عبر
عن تطلع بالده لدخول الهيئات التابعة لألمم
املتحدة.
وقد جاء اإلع�لان عن الدولة األزوادي��ة بعد
يومني م��ن إع�لان احل��رك��ة الوطنية لتحرير
أزواد وقف إطالق النار بناء على دعوة األمم
املتحدة وال��دول الكبرى ،كما أعلنت احلركة
عن تشوقها لتوفير احلرية لألزواديني.
وفي باريس سارع مندوب احلركة األزوادية
بالعاصمة الفرنسية إل��ى نفي العالقة بني
الدولة األزوادية والقاعدة أو جماعات العنف
املسلح.
وق ��ال عضو املكتب التنفيذي للحركة :إن
القاعدة ال مكان لها في الدولة األزوادية وأن
احلكومة املالية هي املسؤولة عن تفاقم العنف
في املنطقة ،وقد دفعت الثمن بتفريطها في
اس �ت �ق��رار ال �ب�لاد وتشجيعها التمييز ضد
السكان األزواديني ،وإن الدولة اجلديدة تهدف
باألساس إلى توفير احلرية للشعب األزوادي
الذي عانى ويالت االستعمار واالحتالل.
ورغم أن احلركة لم تعلن رسميا عن عاصمة
الدولة الوليدة إال أن مدينة غاو اإلستراتيجية
أو تيمبكتو ذات التاريخ الضارب في القدم
ت �ب��دوان األك �ث��ر ق��رب��ا م��ن نيل لقب عاصمة
البالد.
وم��ن املنطقي أن يكون ب�لال الشريف قائد
احل��رك��ة الوطنية لتحرير أزواد أول رئيس
للدولة الوليدة لكونه من قاد احلركة للتحرير
واالستقالل في ظرف سنتني من توليه مقاليد
احلركة الوليدة.
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ردود فعل غاضبة
وزراء اخل��ارج�ي��ة ف��ي دول امل �ي��دان عقدوا
قمة طارئة بنواكشوط لبحث أزم��ة الشمال
امل��ال��ي وإمكانية التدخل العسكري ملواجهة
اجلماعات املسلحة بإقليم أزواد.
وزير اخلارجية املوريتاني حمادي ولد حمادي
قال :إن اجتماع نواكشوط يأتي في وقت شهدت
فيه م��ال��ي مت��ردا مسلحا كلف دول��ة شقيقة
خسائر فادحة في األرواح واملعدات واملنشآت
وشرد عشرات اآلالف من مواطنيها األبرياء،
جلؤوا إلى دول اجلوار قبل اإلطاحة بنظامها
ال��دس �ت��وري ال��ذي ج��اء ع��ن ط��ري��ق انتخابات
رئاسية علق عليها الكثير من اآلمال.
وق ��ال ول��د ح �م��ادي ال ��ذي تستضيف بالده
القمة الطارئة« :إن تلك الظرفية استغلت
م� ��ن ط� ��رف ق � ��وات ال��ت��م��رد واملجموعات
املرتبطة بالعصابات اإلرهابية التي بسطت
سيطرتها على معظم إقليم شمال مالي قبل
إعالن «استقالل أزواد» من جانب واحد عبر
الفضائيات الدولية وهو اإلعالن الذي بادرنا
إلى رفضه رفضا باتا ،كما يعلم اجلميع».
وأضاف الوزير« :إن مواقف موريتانيا تنسجم
مع مواقف املجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا التي حضرت اجل��زائ��ر وموريتانيا
اجتماعاتها بصفة مراقب واالحتاد األفريقي
واملجتمع الدولي بشكل عام».
وأوضح أنه من الطبيعي «أن ترحب موريتانيا
ب��االت�ف��اق امل��وق��ع ب�ين االنقالبيني واملفاوض
املعتمد من طرف املجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا بشأن إعادة النظام الدستوري
وتسليم السلطة لرئاسة مؤقتة عهد إليها
بتشكيل حكومة انتقالية تتولى تنظيم انتخابات
رئاسية حرة وشفافة ودميقراطية».
ورج ��ا أن ي �ق��ود ه ��ذا االت� �ف ��اق ،إل ��ى مرحلة
انتقالية هادئة وجامعة تخرج منها جمهورية
مالي الشقيقة بنظام حكم مركزي شرعي،
ج��دي��ر بضمان ع��ودة األم��ن وال�س�ل��م املدني
والوئام الوطني واالستقرار إلى مالي.
ودع��ا كافة القوى احلية في مالي إل��ى رص
الصفوف ول��م الشمل وتوحيد اجل�ه��ود من
أج ��ل جت� ��اوز ه ��ذه احمل �ن��ة األل �ي �م��ة وإع� ��ادة
ب �ن��اء وح ��دة ج�م�ي��ع م �ك��ون��ات ال�ش�ع��ب املالي

الشقيق وانسجامه على أسس سليمة وقوية
ومستدامة.
ومن جانبه قال الوزير اجلزائري عبد القادر
مساهل عن تقديره للتضامن الذي عبرت عنه
موريتايا جتاه اجلزائر بعد اختطاف العاملني
ف��ي القنصلية اجل��زائ��ري��ة ف��ي غ��او املالية،
الذين يعد حتريرهم إحدى أولويات احلكومة
اجلزائرية.
وأوضح الوزير اجلزائري أن لقاء اليوم يأتي
في ظرف يتميز بالوضعية اخلطيرة واملقلقة
ف��ي جمهورية م��ال��ي اجل ��ارة «وشريكتنا في
اإلستراتيجية اجلهوية لدول امليدان».
وأب��رز أن��ه من املهم التذكير «ب��أن حكوماتنا
وإزاء ت�ط��ور األوض ��اع ف��ي م��ال��ي ع�ب��رت عن
م��واق��ف متطابقة ت��دع��و إل��ى إرس���اء سريع
وفعلي للوضعية ال��دس�ت��وري��ة وال�ت��وق��ف عن
اللجوء للقوة والعودة إلى احلوار للوصول إلى
حل سياسي ومستدام في شمال مالي».
وقال الوزير اجلزائري :إن حل مشكلة شمال
مالي يجب أن يضع في عني االعتبار املطالب
الهادفة إلى ترقية حقوق سكان الشمال في
العيش في ظروف أفضل وفي املشاركة في

اإلقليم بات دولة مستقلة
كما يقول قادة احلركة
الوطنية لتحرير أزواد

صنع القرار.
وأش ��ار ال��وزي��ر إل��ى أن الوضعية اإلنسانية
تشكل أحد املشاغل األساسية ،مبرزا أن البلد
املجاور يؤوي الجئني ماليني ،وثمن في هذا
السياق استقبال موريتانيا والنيجر ألعداد
كبيرة من الالجئني رغم الصعوبات الناجمة
عن اجلفاف هذه السنة.
وتناول احلديث باملناسبة وزير الدولة ،ووزير
ال��ش��ؤون اخل��ارج �ي��ة وال��ت��ع��اون ،واالندماج
األفريقي والنيجريني في اخلارج السيد محمد
بازوم ،فعبر عن القلق من السرعة والسهولة
التي سقط بها شمال مالي والسيما الثكنات
وامل��دن ،مشيرا إلى ما ميثله ذلك من تهديد
ومخاطر على دول اجلوار مثل النيجر مهنئا
دول املجموعة االقتصادية لغرب أفريقيا التي
تستعد لتحرك عسكري ضد املتمردين في
مالي.
ودعا إلى تكثيف اجلهود للعمل على مكافحة
اإلره���اب ال ��ذي ه��و ال �ه��دف امل�ش�ت��رك لدول
امليدان.
وت��رى ال��دول األفريقية املجاورة أن احلراك
القائم بدولة أزواد اجلديدة أفرز نتائج بالغة
اخلطورة على املنطقة بأسرها ،وأن قوافل
املسلحني ب��ات��ت جت��وب مناطق شاسعة من
ال �ت��راب امل��ال��ي دون رقيب أو حسيب وسط
مخاوف من أن تنقل عملياتها القتالية إلى
الدور احمليطة باإلقليم.

ط��ال��ب م��واط��ن س �ع��ودي اجل �ه��ات املختصة بتفتيش
البضائع امل�س�ت��وردة م��ن ال ��دول اخل��ارج�ي��ة وتفقدها
ب �ع��د اك �ت �ش��اف��ه ل �ق �ص��اص��ات م��ن امل �ص �ح��ف الشريف
تغلف وتستخدم ك�ـ «واق» ف��ي ك��رات�ين ت�ف��اح إيراني
وف�ق��ا لصحيفة «س�ب��ق» اإلل�ك�ت��رون�ي��ة .وق��ال املواطن
عبدالرحمن القحطاني :إن��ه اش�ت��رى ص�ن��دوق تفاح
إي ��ران ��ي أب �ي��ض م��ن إح� ��دى أس� ��واق خ�م�ي��س مشيط،
ول��دى فتح الصندوق فوجئ بقصاصات من املصحف
الشريف بعضها طولية واألخ��رى قصاصات صغيرة،
ح�ي��ث اس�ت�خ��دم��ت ال�ط��ول�ي��ة ف��ي تغليف الصندوق
والقصاصات الصغيرة حلماية التفاح.
وأض� ��اف ال�ق�ح�ط��ان��ي أن ��ه ت�ف�ح��ص اآلي� ��ات القرآنية
الطولية فوجد أن بعضها مترجم بالفارسي واألخرى
س��ور ق��رآن�ي��ة م�ح��رف��ة ،م�ب��دي��ا اس�ت�غ��راب��ه م��ن كيفية
دخ��ول مثل هذه البضائع دون تفقد وتفتيش .وأكد
ال�ق�ح�ط��ان��ي ع��زم��ه ت �ق��دمي ش �ك��وى رس�م�ي��ة للجهات
املعنية ملنع دخ��ول مثل ه��ذه البضائع التي يتم من
خاللها تعمد اإلساءة للقرآن الكرمي.

جامع الزيتونة «أول جامعة
إسالمية» يستأنف التدريس بعد
إغالقه لعقود منذ عهد بورقيبة
أعلن في العاصمة تونس عن إعادة
ف �ت��ح ال �ت �س �ج �ي��ل ل �ل �ت��دري��س بجامع
ال��زي�ت��ون��ة أح��د أب ��رز م �ن��ارات الدين
اإلسالمي املعتدل في شمال أفريقيا
ف ��ي ال��س��اب��ق ب �ع��د إغ �ل��اق استمر
عقودا.
ووسط حضور أهالي مدينة العتيقة
مت فتح األقفال املوضوعة على أبواب
الهيئة العلمية للجامع بإذن قضائي
أن �ه��ى إغ �ل�اق ه ��ذه امل��ؤس �س��ة الذي
استمر في حكم الرئيسني العلمانيني
السابقني لتونس احلبيب بورقيبة
وزين العابدين بن علي.
وجامع الزيتونة أول جامعة في العالم
اإلسالمي بدأت دروسها قبل 1300
س �ن��ة ،ول ��م ي�ك��ن امل �ع �م��ار وجماليته
االستثناء الوحيد الذي متتع به جامع
الزيتونة ،ب��ل شكل دوره احلضاري
والعلمي ال��ري��ادة في العالم العربي
واإلسالمي؛ إذ اتخذ مفهوم اجلامعة
اإلس�لام �ي��ة م �ن��ذ ت��أس�ي�س��ه وتثبيت
مكانته كمركز للتدريس ،وق��د لعب
اجلامع دورا طليعيا في نشر الثقافة
العربية اإلسالمية في بالد املغرب.
وم ��ن أب� ��رز رم� ��وز ال��زي �ت��ون��ة الشيخ
الطاهر بن عاشور والطاهر احلداد
وعبدالرحمن بن خلدون.
وفي أول أيام التسجيل بجامع الزيتونة
ت��دف��ق ع �ش��رات ال �ش �ب��ان والفتيات
ل�ل�ف��وز مب�ق��اع��د ف��ي ج��ام��ع الزيتونة
الذي سيتم خالله اعتماد عديد من
املواد مثل العقيدة واألخالق واملنطق
والسيرة النبوية.
وع �ل��ى مكتب صغير وض �ع��ت مئات
األوراق امل��م��ل��وءة م ��ن ق �ب��ل طالب
ي��ري��دون م�ت��اب�ع��ة أول دروس دينية
ستنطلق الشهر املقبل على االرجح.

واص�ط��ف شبان وش��اب��ات محجبات
ف��ي ال�ص��ف نفسه للتسجيل وكانوا
يتبادلون احلديث عن ضرورة إعادة
الدين املعتدل إلى تونس ،بينما كان
متطوعون ينظفون بيوتا كبيرة في
املسجد ويخرجون أثاثا قدميا متآكال
ك� ��ان م �ح �ت �ج��زا ف ��ي ب��ي��وت اجلامع
املزركشة بألوان كثيرة.
وق� ��ال ش���اب اس �م��ه م �ح �م��د ياسني
ب��ن ع �ل��ي ي�ه�ت��م بتسجيل ال�ط�ل�ب��ة لـ
«روي �ت��رز»« :مثلما ت�ش��اه��دون هناك
إق� �ب ��ال ك �ب �ي��ر ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��ادة من
ال��دروس التي ستقدم من جديد في
الزيتونة بعد سنوات كثيرة من إغالق
هذا الرمز الديني والعلمي املتنور»،
وأض ��اف بينما ك��ان مشغوال بتوزيع
االستمارات على الطلبة« :عديد من
املواد ستدرس مثل األخالق والعقيدة
والسيرة واملنطق ،ال ��دروس ستكون
للذكور واإلناث معا».
وب��دت عالمات الفرح واضحة على
وجوه عشرات احلاضرين أثناء فتح
أب��واب الهيئة العلمية التي تقع في
قلب املدينة العربية بتونس املكتظ
بالسياح الغربيني الذين يتجولون في
محالت التحف التقليدية.
وق��ال فتحي اخلميري الكاتب العام
جل�م�ع�ي��ة أح �ب��اء ج��ام��ع ال��زي �ت��ون��ة لـ
«رويترز»« :إرجاع هذه املنارة العلمية
والدينية أم��ر بالغ األهمية في ظل
تزايد الغلو والتطرف الديني الذي
نعيشه حاليا ..الهدف إرج��اع الدور
العلمي والديني للزيتونة في تونس
وش �م��ال أف��ري�ق�ي��ا لنشر ق�ي��م الدين
امل��ع��ت��دل» .وج�م�ع�ي��ة أح �ب��اء جامع
ال��زي �ت��ون��ة ه ��ي ال �ت��ي رف �ع��ت دعوى
قضائية إلعادة التدريس بالزيتونة.
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ال�سلة الإخبارية

البوسنة المقسمة والغارقة في الفقر بعد  20عامًا من بداية الحرب
حتيي البوسنة ال��ذك��رى العشرين لبداية اندالع
احلرب في هذه اجلمهورية اليوغوسالفية السابقة
من  1992ـ  1995في الوقت ال��ذي تتعايش فيه
مجموعاتها الرئيسة الثالث في س�لام وإن كان
ذل��ك ف��ي حالة انقسام أكثر م��ن أي وق��ت سابق
داخل إطار دولة هشة غارقة في الفقر.
وقبل  20عاما حتطمت في  5و 6أبريل اآلمال
األخ �ي��رة ل�ع�ش��رات اآلالف م��ن البوسنيني الذين
ن��زل��وا إل��ى ش ��وارع ساراييفو للمطالبة بالسالم
عندما أطلق قناصة صرب النار عليهم ليسقط
أول الضحايا ،وفي اليوم نفسه اعترفت املجموعة
األوروبية باستقالل هذه اجلمهورية اليوغوسالفية
السابقة.
وي�ق��ول (رئ�ي��ف دي��زداري�ف�ي�ت��ش) أح��د آخ��ر رؤساء
االحتاد اليوغوسالفي قبل تفتته في حرب دموية
في تسعينيات القرن املاضي :إن «ج��راح احلرب
م��ا زال��ت عميقة ف��ي ال�ع�لاق��ات ب�ين املجموعات
الثالث» املسلمني والصرب والكروات .وأعرب عن
األسف ألن« :البوسنة أصبحت أسيرة قوات قومية
وانقسامات تزداد عمقا وتراجعا مستمرا».
وفي حني لم يعلن الصرب والكروات ما إذا كانوا
ينوون إحياء هذه الذكرى ،أقيم في ساراييفو حفل
في الشارع الرئيس بوسط املدينة أمام اآلالف من
املقاعد اخلالية في ذك��رى أكثر من عشرة آالف
مواطن قتلوا على أي��دي القوات الصربية خالل

حصار املدينة ال��ذي استمر ط��وال فترة احلرب.
وبهذه املناسبة التقى أيضا من جديد في ساراييفو
أكثر من مئة صحافي ومصور حربي قاموا بتغطية
هذه احلرب.
وظهرت أولى شرارات احلرب في البوسنة في أول
مارس  1992عندما قال املسلمون والكروات ،الذين
يشكلون األغلبية :نعم لالستقالل ،في استفتاء
قاطعه ال �ص��رب .وق��ال احمل�ل��ل البوسني (أسعد
حسيموفيتش)« :أعتقد أن هذه احملاولة لفرض
هذا القرار على الصرب كانت خطأ» ،مشيرا إلى
أن الصرب كانوا يحظون بالفعل بالدعم العسكري
من النظام احلاكم في بلغراد.
وأشار حسيموفيتش أيضا إلى أن الزعيم املسلم
آن��ذاك علي عزت بيغوفيتش ،الذي سيصبح أول
رئيس للبوسنة املستقلة« ،راهن كثيرا» على دعم

املجتمع الدولي ملنع حرب «كانت ضراوتها متوقعة».
وأدت هذه احلرب إلى سقوط نحو مائة ألف قتيل
ون��زوح أكثر من  2.2مليون ،أي نصف السكان.
وش�ه��دت نهاية ه��ذه احل��رب مذبحة م��روع��ة في
سريبرينيتسا (شرقا)؛ حيث قتل نحو ثمانية آالف
مسلم في يوليو  1995على أيدي القوات الصربية
في مجزرة اعتبرها القضاء الدولي جرمية إبادة.
وبعد ذلك بأربعة أشهر وضعت اتفاقات دايتون
«ال��والي��ات املتحدة» التي مت التوصل إليها حتت
ضغوط دولية مكثفة ح��دا للنزاع .لكنها رسخت
ان�ق�س��ام البوسنة إل��ى ك�ي��ان�ين ،ص��رب��ي وكرواتي
مسلم ،يتمتع كل منهما بدرجة كبيرة من احلكم
الذاتي وتوحدهما مؤسسات مركزية ضعيفة.
ويقول ديزداريفيتش :إن «احل ��وار بني الكيانات
غير موجود مع وجود جدار فاصل بينها» ،مذكرا
ب��األزم��ات السياسية املستمرة التي تلقي بظالل
قامتة على مستقبل هذا البلد رغم طموحه املعلن
في االنضمام إلى االحتاد األوروبي.
وفي الواقع تعد البوسنة من أكثر دول أوروبا فقرا
حيث يصل معدل البطالة إلى أكثر من  ٪40من
 3.8ماليني نسمة يعيش ربعهم حتت حد الفقر
وفقا لألمم املتحدة.
واليوم فإن معظم املسؤولني عن هذه احلرب إما
في السجن أو أمام القضاء الدولي الذي يحاكمهم
على جرائم حرب أو رحلوا عن العالم.
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طالب الشيعة في طنجة شمال املغرب ،رئيس
احلكومة عبداالله بن كيران ،باتخاذ اإلجراءات
الالزمة حلماية قبورهم من تهديدات االعتداء
عليها ،وتفكيك جماعة دينية حتمل اسم «املهدي
املنتظر» ،ما أدى إلى إع��ادة احلديث عن مدى
انتشار الشيعة في اململكة املغربية إلى الواجهة.
ويرى مراقبون أن «اجلماعة املهداوية» ،تكشف
ع��ن أن امل�غ��رب أم��ام معطى ج��دي��د يتمثل في
ظهور نزعات شيعية ذات طبيعة محلية.
وق��ال منار اسليمي ،أستاذ وباحث في جامعة
محمد اخلامس في الرباط :إن دراسة ظاهرة
الشيعة في املغرب تستوجب استحضار مجموعة
م��ن ال�ع�ن��اص��ر ،أول �ه��ا أن الشيعة ف��ي اململكة
ارتبطوا بالنظام السياسي اإليراني ،مشيرا إلى

أن هذه الظاهرة موجودة في كل العالم العربي؛
لكون النظام السياسي اإليراني لم يستطع الفصل
بني الثورة اإليرانية واملذهب الشيعي.
أما العنصر الثاني فيتجلى ،حسب ما أوضحه منار
اسليمي ،في كون عالقة الرباط بطهران اتسمت،
تاريخيا ،بالتوتر.
عنصر آخر ميكن التطرق إليه بهذا اخلصوص،
يشرح األستاذ الباحث ،ويتعلق باالختراق اإليراني
لبعض األوس��اط ،كاجلامعات؛حيث يالحظ قيام
جامعيني بزيارات إلى إيران ،قبل توتر العالقات
بني البلدين ،موضحا أن «السلطات انتبهت لهذه
العملية في إحدى املراحل».
كما حت��دث م�ن��ار اسليمي ع��ن م�ع��رض الكتاب،
الذي كان يخصص جناحا بأكمله لكتب مختصة

ب��امل��ذه��ب ال �ش �ي �ع��ي ،ق �ب��ل أن ي �ت��راج��ع هذا
احل �ض��ور ،بعد قطع ال�ع�لاق��ات ،إال أن��ه عاد
مجددا ،في النسخة األخيرة من املعرض ،إمنا
بدرجة أقل من املاضي.
وذك��ر الباحث املغربي أن ال��دول��ة كانت على
ن��زاع مع حزب ذي نزعة شيعية ،وهو املكون
السياسي الذي كان تقرر حله ،ويتعلق األمر
ب��ال�ب��دي��ل احل� �ض ��اري ،ب�ع��د أن ات�ه�م��ت خلية
عبدالقادر بليرج ،بأن لها ارتباطات شيعية.
وكشف منار اسليمي عن بروز ظاهرة جديدة
في املغرب ،ميكن ق��راءة مالمحها من خالل
اعتقال أفراد جماعة «املهدي املنتظر» ،مشيرا
إل��ى أن تفكيكها أظ�ه��ر وج��ود ت�ي��ار آخ��ر في
املغرب.

انتقد الشيخ عكرمة صبري ،رئيس الهيئة اإلسالمية العليا
ف��ي ال�ق��دس احملتلة ومفتي ال��دي��ار الفلسطينية األسبق
وخطيب املسجد األق�ص��ى ،بشدة قيام الداعية اليمني
احلبيب اجلفري بزيارة مدينة القدس واملسجد األقصى
بتأشيرة وبتصريح من قبل سلطات االحتالل ،معتبرا ذلك
تطبيعا وإقرارا بشرعية االحتالل اإلسرائيلي للمدينة.
وق ��ال ال�ش�ي��خ ع�ك��رم��ة ص �ب��ري« :إن زي ��ارة ال �ق��دس احملتلة
للصالة في املسجد األقصى بتأشيرة إسرائيلية وبتصريح
من االحتالل ،تطبيع وإقرار بشرعية االحتالل اإلسرائيلي
للمدينة».
وأضاف« :فيما يتعلق بالدول العربية واإلسالمية وغيرها
من الدول التي ال تعترف بدولة االحتالل ،فال يجوز شرعا
زي��ارة القدس وهي حتت االحتالل ،كونه تطبيعا وإقرارا
بشرعية االحتالل لفلسطني وملدينة القدس احملتلة».
وأشار الشيخ عكرمة صبري إلى أن زيارة القدس بتأشيرة
من قبل سلطات االحتالل «ليست دعما للقدس ولسكانها
ودفاعا عنها ،ومن يريد أن يدافع عن القدس ،عليه دعم
سكانها وم��ؤس�س��ات�ه��ا ،ول�ي��س م��ن خ�لال زي��ارت�ه��ا بتأشيرة
إسرائيلية وبحماية من األمن اإلسرائيلي» ،وأضاف الشيخ
صبري أن «ك��ل من يدعي احل��رص على القدس عليه أن
يعمل على حتريرها ،ال أن يعمل على تكريس االحتالل»،
م��ؤك��دا ض��رورة العمل على حترير ال�ق��دس م��ن االحتالل
قبل زيارتها.
وك��ان��ت ص ��ور زي� ��ارة ال��داع �ي��ة ال �ص��وف��ي ال�ي�م�ن��ي احلبيب
اجل� �ف ��ري ،ق ��د أظ� �ه ��رت أن �ه��ا مت ��ت ف ��ي ح ��راس ��ة الشرطة
اإلسرائيلية.

«هيومن رايتس» :إعدامات بدم
بارد خارج نطاق القانون بسوريا

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش،
امل��داف �ع��ة ع��ن ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،في
تقرير ن�ش��رت��ه ،بتنفيذ ق��وات نظام
الرئيس ب�ش��ار األس��د أك�ث��ر م��ن مئة
إع��دام غير قضائي خ�لال األسابيع
األخيرة في سوريا.
ويستند التقرير ،ال��ذي حمل عنوان
«بدم بارد» ،إلى إفادات شهود عاينوا
أحداثا في محافظتي حمص وإدلب،
جمعتها مباشرة املنظمة التي تؤكد
أن �ه��ا تلقت م�ع�ل��وم��ات ح ��ول حاالت
أخرى عديدة لم تستطع التأكد منها.
وقالت املنظمة :إنها وثقت أكثر من
 12واق�ع��ة سقط فيها  101ضحية
على األق��ل منذ أواخ��ر ع��ام ،2011
والكثير منها وقع في مارس .2012
حتى األطفال والنساء
وذك��رت املنظمة ،ومقرها نيويورك،
في التقرير الذي نشرته على موقعها
اإللكتروني« :لم تكتف القوات املوالية
للحكومة ب��إع��دام مقاتلي املعارضة
الذين أسرتهم ،أو من كفوا عن القتال
وأصبحوا ال ميثلون أي تهديد؛ بل
أعدمت أيضاً مدنيني هم بدورهم ال
ميثلون تهديدا لقوات األمن».
وتشمل األحداث التي ذكرتها «هيومن
رايتس» بتفاصيلها ما ال يقل عن 85
مدنيا ،منهم  25رج�لا قتلوا خالل
عمليات تفتيش في  3مارس املاضي
ف��ي ح�م��ص ،و 13آخ��ري��ن قتلوا في
مسجد بالل في  11مارس في إدلب،
و 47شخصا على األقل ،معظمهم من
النساء واألط�ف��ال ،قتلوا ف��ي أحياء
عدة من حمص في  11و 12مارس.
وي��ذك��ر التقرير ش �ه��ادة أح��د سكان
ح��ي ب��اب��ا ع �م��رو ف��ي ح �م��ص ،تفيد
بأنه في  2م��ارس أرغ��م جنود أربعة
رجال على اخلروج من منزل جارهم
وقتلوهم بالسالح األبيض على مرأى

من ذويهم ،ثم أطلقوا النار في ذلك
البيت فقتلوا شقيق صاحب املنزل.
كذلك ذكرت «هيومن رايتس» إعدام
 16مقاتال من دون محاكمة ،قتلوا
بالرصاص عن ق��رب بعد أسرهم
وجرحهم ،وأعربت عن القلق إزاء
«تبني اجليش لسياسة ـــ رسمية أو
غير رسمية ـــ عدم اتخاذ أسرى».
وق��ال أول��ي سولفانغ ،الباحث في
املنظمة :إن «القوات النظامية ،وفي
محاولة يائسة لسحق االنتفاضة،
أعدمت أشخاصا بدم ب��ارد ،منهم
مدنيون ومقاتلون متمردون».
وأك � ��د «أن� �ه ��م ي �ف �ع �ل��ون ذل� ��ك في
وض ��ح ال �ن �ه��ار وأم� ��ام ش �ه��ود؛ مما
ي��دل بوضوح على أنهم ال يعبؤون
ب��اح �ت �م��ال م�ح��اك�م�ت�ه��م ي��وم��ا على
جرائمهم».
واس �ت��ذك��رت «ه�ي��وم��ن راي �ت��س» أن
القانون الدولي «مينع بال مالبسات
اإلع��دام��ات غير القضائية» ،وأن
«قتل جندي جريح أو أسير عمدا
ي��ع��د ج ��رمي ��ة ح � � ��رب» .وطالبت
م�ج��ددا ب��رف��ع األم��ر إل��ى احملكمة
اجلنائية الدولية في الهاي.
وأض� � ��اف س��ول �ف��ان��غ ب���إحل���اح أن
«ق��وات األم��ن السورية لن تتوقف
عن اإلعدامات إال إذا أدركت أنها
ستحاسب يوميا على أعمالها»،
م ��ؤك ��دا أن «ع �ل��ى م �ج �ل��س األمن
الدولي أن يبلغ هذه الرسالة».
وط��ال �ب��ت امل�ن�ظ�م��ة م�ج�ل��س األمن
بضمان أن يكون من بني بعثة األمم
املتحدة ،التي ستوفد إلى سوريا،
م��راق �ب��ون حل�ق��وق اإلن �س��ان جيدو
التجهيز والتدريب ،يكونون قادرين
على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان على انفراد ،مع حمايتهم
من محاوالت االنتقام.
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�إميانيات

دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب..
سلفية ال وهابية (الحلقة األولى)
ال�ش�ي��خ ح�س��ن ب��ن عبدالله
آل الشيخ  -رحمه الله« :-إن
لقب الوهابية لقب لم يختره
أتباع الدعوة ألنفسهم ،ولم
يقبلوا إطالقه عليهم

بقلم :د .أحمد بن العزيز احلصني
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أطلقوا على دعوة اإلمام اسم «الوهابية» ،وأحاطوها بكل شر،
وجعلوها علم ًا على اجلمود والهمجية ،واخترعوا لها األكاذيب
وألصقوا بها التهم ،فلو قالوا للناس :إن دعوة اإلمام محمد بن
عبدالوهاب هي دعوة اإلسالم اخلالص ،وإنه متبع لإلمام أحمد
ابن حنبل في الفروع ،ومتأس باإلمام ابن تيمية ،وابن القيم،
والذهبي ،وابن كثير وغيرهم ،ملا استغرب الناس الدعوة ونفروا
منها ،ولكنهم أطلقوا عليها اسم «الوهابية» وصوروها بأقبح صورة،
حتى أصبح الكثير من املسلمني في البالد اإلسالمية ينفرون من
كلمة الوهابية أو املذهب الوهابي.
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وبلغ حقدهم الدفني على هذه الدعوة املباركة
حتى وص��ل األم ��ر إل��ى قتل امل ��ؤرخ املصري
عبدالرحمن اجلبرتي ،وهو ممن يتحمسون
لهذه الدعوة بإيعاز من محمد علي  -حاكم
مصر  -ال ��ذي ح ��ارب ه��و وأب �ن��اؤه الدعوة؛
انتقاما من أبيه لتعاطفه مع هؤالء(.)1
وقد بلغ األمر في بعض البالد اإلسالمية أن
تصادر وحترق الكتب التي للشيخ محمد بن

عبدالوهاب وأنصاره ،بل يطارد األشخاص
ال��ذي��ن ي�ع��دون «وه��اب�ي�ين» ويسجنون ،وتثور
عليهم اجلماهير ،وق��د يضربونهم ،فأكثر
الناس ال يعرفون من الوهابية إال أنها مذهب
آخر ال يقره اإلسالم.
ق��ال الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ -
رحمه الله« :-إن لقب الوهابية لقب لم يختره
أتباع ال��دع��وة ألنفسهم ،ول��م يقبلوا إطالقه

عليهم ،ولكنه أطلق من قبل خصومهم تنفيراً
للناس منهم ،وإي�ه��ام�اً للسامع أن�ه��م جاؤوا
مبذهب خ��اص يخالف امل��ذاه��ب اإلسالمية
األرب� �ع ��ة ال �ك �ب��رى ،وال �ل �ق��ب ال� ��ذي يرضونه
ويتسمون به هو «السلفيون» ودعوتهم :الدعوة
السلفية»(.)2
وق� ��ال األس� �ت ��اذ أح �م��د ع �ل��ي« :إن تلقيبهم
بالوهابية جناية على الواقع واحلقيقة لهذه
الدعوة ،فهي جناية على التاريخ نفسه ،فقد
أوقع ذلك كثيراً من املؤرخني واملستشرقني في
غلطة ،وهي تسمية هذه احلركة اإلصالحية
امل�ب��ارك��ة نسبة إل��ى وال ��د الشيخ محمد بن
عبدالوهاب وجعلوه مؤسساً لهذه الدعوة
واحلركة اإلصالحية»(.)3
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز «نسبة
للشيخ محمد بن عبدالوهاب ،وهي نسبة على
القياس العربي ،فلقد كان الصحيح أن يقال:
احملمدية ،أي إن صاحب هذه الدعوة والقائم
بها ه��و الشيخ محمد ال أب��وه عبدالوهاب،
ومن أعجب العجب أنك ال جتد لهذا اللقب
أثرا بنجد ،بل يستنكر النجديون هذا اللقب
ملن يخاطبهم به أو ينسبهم إليه ،وهذا يدلك
على أن التسمية جاءت من اخلارج من خصوم
الدعوة ،وأكبرهم إذ ذاك األشراف واألتراك
وأكثر علمائهما»(.)4
وه ��ذا امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز يخطب باحلجيج
سنة 1347ه� �ـ امل��واف��ق  1929/5/11قائ ً
ال:

قوة اإلمي��ان وق��وة التوحيد ،ومن العدد غير
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ،فنصرني
الله نصراً عزيزاً»(.)5
إن مجرد ذكر التسمية ال حرج فيه ،ولكن أن
يجعلوها مذهباً خارجاً عن اإلسالم ويغذوها
بالتضليل وال �ك��ذب واالف� �ت ��راء؛ ف�ه��ذا شيء
نحاربه أشد احملاربة.
يقول عبدالرحمن بن سليمان الرويشد« :لم
يكن إط�لاق كلمة «الوهابية» التي ي��راد بها
التعريف ب��أص�ح��اب ال�ف�ك��رة السلفية شائع
االس�ت�ع�م��ال ف��ي وس��ط السلفيني أنفسهم،
بل كان أكثرهم يتهيب إطالقها على الفكرة
ال�س�ل�ف�ي��ة ،وق ��د ي �ت��ورع ال �ك �ث �ي��رون م��ن نعت
ال �ق��ائ �م�ين ب �ه��ا ب��ذل��ك ال ��وص ��ف ،باعتباره
وصفا عدوانياً ك��ان يقصد به بلبلة األفكار
والتشويه ،وإطالق املزيد من الضباب لعرقلة
مسيرة ال��دع��وة ،وحجب ال��رؤي��ة عن حقائق
أهدافها ،ومب��رور الزمن ،وإصابة محاوالت
التضليل بالعجز ع��ن أداء دوره ��ا الهدام،
حتول هذا اللقب بصورة تدريجية إلى مجرد
لقب ال يحمل أي طابع لإلحساس باستفزاز
امل�ش��اع��ر ،أو أي معنى م��ن معاني اإلساءة،
وصار مجرد تعريف مميز ألصحاب الفكرة
السلفية ،ماهية الدعوة التي بشر بها الشيخ
اإلم��ام محمد بن عبدالوهاب ،وأصبح هذا
اللقب شائعاً ورائجاً بني الكتاب واملؤرخني
الشرقيني والغربيني على حد سواء.
وبالتالي فليس هناك ما يس ّوغ هجر استعمال
تلك الكلمة بوصفه تعريفاً شائعاً أو تعبيراً
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«ي�س�م��ون�ن��ا ب��ال��وه��اب �ي�ين ،وي �س �م��ون مذهبنا
الوهابي ،باعتبار أن��ه مذهب خ��اص ،وهذا
خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي
كان يبثها أهل األغراض.
نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة
ج��دي��دة ،ول��م ي��أت محمد ب��ن عبدالوهاب
ب��اجل��دي��د ،ف�ع�ق�ي��دت�ن��ا ه��ي ع �ق �ي��دة السلف
ال�ص��ال��ح ،ال�ت��ي ج��اءت ف��ي ك�ت��اب ال�ل��ه وسنة
رسوله ،وما كان عليه السلف الصالح.
نحن نحترم األئمة األرب�ع��ة ،وال ف��رق عندنا
ب�ين مالك والشافعي وأح�م��د وأب��ي حنيفة،
كلهم محترمون في نظرنا.
ه��ذه ه��ي العقيدة ال�ت��ي ق��ام شيخ اإلسالم
محمد بن عبدالوهاب يدعو بها ،وهذه هي
عقيدتنا ،وهي عقيدة مبنية على توحيد الله
 عز وجل  -خالصة من كل شائبة ،منزهةمن كل بدعة؛ فعقيدة التوحيد هذه هي التي
ندعو إليها ،وهي التي تنجينا مما نحن فيه
من محن وأوصاب.
أم��ا «التجديد» ال��ذي يحاول بعضهم إغراء
الناس به بدعوى أنه ينجينا من آالمنا؛ فال
ي��وص��ل إل��ى غ��اي��ة ،وال يدنينا م��ن السعادة
األخروية .إن املسلمني في خير ما داموا على
كتاب الله وسنة رسوله ،وما هم ببالغني سعادة
الدارين إال بكلمة التوحيد اخلالصة.
إننا ال نبغي «التجديد» ال��ذي يفقدنا ديننا
وعقيدتنا ،إننا نبغي مرضاة الله  -عز وجل
 وم��ن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو حسبهوهو ناصره ،فاملسلمون ال يعوزهم التجديد،
وإمنا تعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف
الصالح ،ولقد ابتعدوا عن العمل مبا جاء في
كتاب الله وسنة رسوله؛ فانغمسوا في حمأة
الشرور واآلث��ام فخذلهم الله -ج��ل شأنه -
ووصلوا إلى ما هم عليه من ذل وهوان ،ولو
كانوا متمسكني بكتاب الله وسنة رسوله ملا
أص��اب�ه��م م��ا أص��اب�ه��م م��ن م�ح��ن وآث� ��ام ،وملا
أضاعوا عزهم وفخارهم.
ل �ق��د ك �ن��ت ال ش ��يء وأص �ب �ح��ت ال��ي��وم وقد
استوليت على ب�لاد شاسعة يحدها شماال
ال �ع��راق وب��ر ال �ش��ام ،وج�ن��وب�اً ال�ي�م��ن ،وغرباً
البحر األحمر ،وشرقاً اخلليج ،لقد فتحت
هذه البالد ولم يكن عندي من األعتاد سوى

يستنكر النجديون هذا
اللقب لمن يخاطبهم به أو
ينسبهم إليه ،وهذا يدلك
على أن التسمية جاءت من
الخارج من خصوم الدعوة
مجرد ذكر تسمية
الوهابية ال حرج فيه،
ولكن أن يجعلوها مذهبًا
خارجا فهذا شيئ نحاربه
أشد المحاربه

ي�س�ت�خ��دم ف��ي إط� ��اره ال�ص�ح�ي��ح ل�ل��رم��ز إلى
امل�ض�م��ون ال�ف�ك��ري امل�ق�ص��ود ،وه��و التمسك
بالكتاب والسنة وم�ح��ارب��ة مظاهر الشرك
والبدع ،وما زج به في العقيدة السلفية وأدخل
عليها م��ن ان �ح��راف م��ع ض ��رورة العيش في
قيادة إسالمية عادلة حت ّكم الشريعة ،وتلتزم
تطبيق منهجه ع�م�لا وحت�م��ل ال��رع�ي��ة على
امتثال ذل��ك بأسلوبي الترغيب والترهيب،
وإن أصروا على هذه التسمية نقول لهم :قد
أجاب العالمة الشيخ مال عمران بن رضوان
 رح�م��ه ال�ل��ه  -ص��اح��ب مدينة لنجة بهذهاألبيات ،وهي فخر وشرف ووسام يفتخر بها
كل جندي وغير جندي من املوحدين ،وهو يرد
على اخلصوم قائ ً
ال:
إن كان تابع أحمد متوهبا
فأنا املقر بأنني وهابي
أنفي الشريك عن اإلله فليس لي
رب سوى املتفرد الوهاب
ال رقية ترجي وال وثن وال
قبر له سبب من األسباب
أيضا ولست معلقا لتميمة
أو حلقة أو ودعة أو ناب
لرجاء نفع أو لدفع بلية
الله ينفعني وينفع ما بي»()6
ويقول الشيخ العالمة سليمان بن سحمان -
رحمه الله  -في ال��رد على بعض اخلصوم
احلاقدين على هذه الدعوة والذين لقبوها
بهذا اللقب:
نعم نحن وهابية حنفية
حنيفية نسقي ملن غاظنا املرا
مبحكم آيات وسنة أحمد
نصول على األعداء فنأطرهم أطرا
حنابلة كما على نهج أحمد
إمام الهدى من كان من كفركم يبرا
على السنة الغراء قد كان قدوة
لنا في الهدى لم يعد ما قاله شبرا(.)7
ويقول أبو الهدى الصعيدي املصري  -رحمه
الله« :إذا كانت الوهابية كما سمعنا وطالعنا،
فنحن أيضاً وهابيون»(.)8
ويقول الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي:
«م��ن معاملة الله لهم  -أي خصوم الدعوة
 -بنقيض قصدهم ه��و أنهم ق�ص��دوا بلقب
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الوهابية ذم�ه��م ،وأن�ه��م مبتدعة وال يحبون
ال��رس��ل ك�م��ا زع��م��وا ،ص ��ار اآلن ل�ق�ب�اً لكل
من يدعو إل��ى الكتاب والسنة ،وإل��ى األخذ
بالدليل ،وإل��ى األم��ر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ومحاربة البدع واخلرافات والتمسك
مبذهب السلف»(.)9
ويقول مسعود النووي  -رحمه الله:-
«وعلى كل ح��ال ،فنظرا إل��ى تلك احملاوالت
التي بذلت إلظهار الوهابية في صورة مذهب
مستقل وطائفة ض��ال��ة ،ه��ذا االس��م منتقد
أش��د االن�ت�ق��اد ،ولكن بغض النظر ع��ن هذه
األكذوبة واالفتراء ،فال أرى حرجا في هذه
التسمية»(.)10
إن اجتماع املسلمني على الكتاب والسنة أشد
على أعدائهم من السالح والعتاد وأفتك بهم
من املوت ،وتوالت العصور وكانت شعلة النور
اإلس�لام��ي م��وق��دة تنير العالم ،ذل��ك عندما
ك��ان املسلمون على ص��دق مع الله ورسوله،
م�س�ت�م�س�ك�ين ب �ع �ق �ي��دة ال �ت��وح �ي��د ،وتوالت
األي��ام وتسللت األفكار اخلبيثة إلى صفوف
املسلمني ،وارتدت اجلموع الفارسية واليهودية
واجلاهلية لتتأهب وتتاح لها فرصة العمر
فتنقض بانحرافاتها داخل املعاقل اإلسالمية
حت��اول اإلج�ه��از على املسلمني ودينهم ،ولم
تسهم في هذه املعارك جيوش ضارية ،وإمنا
ك��ان��ت ع�ق��ائ��د ب��اط�ل��ة حت ��اول ط�م��س منهاج
الله -تعالى -وتشويه حقائقه وإنهاء دولته
وتقليص نفوذه ،فتسللت الفلسفات اليونانية
واإلغ��ري �ق �ي��ة وال �ف��ارس �ي��ة ،وظ �ه��رت التكايا
وال��زواي��ا تربي الناس على اخلمول والكسل
واالنحراف عن دين الله -عز وجل -ولكن..
هل انتهى اإلسالم الذي جاء به محمد[؟...
هل انتهت أمة اإلس�ل�ام؟ ...ال ..وأل��ف ال...
فاإلسالم يحفظه الله{ :إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له حلافظون}(احلجر.)9:
فبحفظ الكتاب والسنة ال تنتهي أمة اإلسالم
في األرض ،وبعلماء اإلسالم العاملني وقادته
املصلحني سيستمر العلم والتعليم لكشف
ال��زي��غ واحل ��رك ��ات ال �ض��ال��ة ،وس ��وف تتربى
األجيال على اإلسالم الصحيح وتتلقى القرآن
فتفهم أحكامه وحتل حالله وحت��رم حرامه،

وتفهم سياسته واقتصاده في شخوص رجال
ونساء ،إذا رأيتهم رأي��ت قرآنا يجري حركة
حياة ونبضات قلوب حتتضن الوجود لتغمسه
في بحر اإلسالم ليغدو عطاء ورحمة ،وهكذا
كانت الدعوات الصحيحة والدعاة الصاحلون
في كل عصر ُوجدوا فيه.
ومل� ��ا ق� ��ام اإلم�� ��ام م �ح �م��د ب ��ن عبدالوهاب
بدعوته اإلسالمية كان يسلك مسلك السلف
الصالح ويعيد الناس إلى اإلسالم الذي كان
عليه ال��رس��ول [ وأص �ح��اب��ه رض ��وان الله
عليهم ،ويزيل عن الناس كثيرا مما كان قد
جلبه عليهم ابتعادهم عن الدين اخلالص،
وق��د كانت ه��ذه ال��دع��وة اإلسالمية منطلقا
صحيحا للمسلمني في اإلصالح والتصحيح
في العقيدة والعبادة والعمل والسلوك؛ ألن
دين اإلسالم هو طب البشرية كلها من كافة
أدوائها ،وأن التماس الهدى في غيره ضالل
وضياع ،فكان اإلم��ام محمد داعية إسالميا
ظهر ف��ي زم��ن سيطرت على املسلمني فيه
أسباب الضعف السياسي ،وأن��واع الضالل
الفكري ،وص�ن��وف االن �ح��راف ع��ن الصراط
املستقيم ،فكان -رحمه الله تعالى -رائدا في
دعوته إلى منابع اإلس�لام األول��ى ،واتباع ما
كان عليه السلف ( )11الصالح؛ ولذلك نسبت
إل��ى السلفية ،فاالجتاه السلفي في أساسه
يعمل على نقاوة العقيدة اإلسالمية وتخليصها
من الشوائب التي تفسدها ومتيعها ،والرد
على االن�ح��راف��ات التي ظهرت ف��ي املجتمع
اإلسالمي ،والصمود في وجه الفرق الضالة،
وبهذا تكون الدعوة اإلسالمية السلفية هي
دع��وة الكتاب والسنة والدين الصحيح ،هي
دع��وة البر والبركة ،ودع��وة التوحيد احلق،
واالتباع السليم ،والتزكية والطهارة ،أي إنها
باختصار دعوة اإلس�لام الصحيح التي بعث

اإلمام محمدبن
عبدالوهاب كان رائدا
في دعوته إلى منابع
اإلسالم األولى ،واتباع
ما كان عليه السلف

بها النبي محمد [ ،واتفاق العلماء على أن
السلف يراد بهم:
أوال الصحابة ،رضوان الله عليهم.
ثانيا :التابعون لهم ب��إح�س��ان ،رحمهم الله
تعالى.
ثالثا :تابعو التابعني.
وهذا ما بينه الرسول [ بقوله« :خير أمتي
قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم»،
قال عمران :فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني
أو ث�لاث��ة« ،ث��م إن بعدكم قوما يشهدون وال
يستشهدون ،ويخ ّونون وال يؤمتنون ،وينذرون
وال يفون ،ويظهر فيهم السمن» (.)12
ومذهب السلف هو -كما قلنا -ما كان عليه
الصحابة -رضوان الله عليهم -وما كان عليه
أعيان التابعني لهم بإحسان ،وما كان عليه
أتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له باإلمامة
وع ��رف عظيم ش��أن��ه ب��ال��دي��ن وتلقى الناس
ك�لام�ه��م خلفا ع��ن س �ل��ف ،ك��األئ�م��ة األربعة
والسفيانني والليث ب��ن سعد واب��ن املبارك
والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب
السنن ،دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب
غ �ي��ر م��رض��ي ،م �ث��ل :اخل � ��وارج والروافض
واملرجئة واجلبرية واجلهمية واملعتزلة وسائر
الفرق الضالة.
والسلفية إذاً تتمثل في توحيد الله -سبحانه
وت �ع��ال��ى -وإف� � ��راده ب��ال��رب��وب �ي��ة واأللوهية،
وإخ�ل�اص ال�ق��ول وال�ع�م��ل ،واالجت ��اه ب��ه إليه

السلفية تتمثل في
توحيد اهلل -سبحانه
وتعالى -وإفراده
بالربوبية واأللوهية،
وإخالص القول والعمل
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بقلم :حسن بن عبدالله آل الشيخ  -رحمه الله -
مجلة العربي ،العدد  147فبراير .1971
 - 3آل سعود ص .212
 - 4الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،عقيدته السلفية
ودعوته اإلصالحية ،أحمد بن حجر.
 - 5جريدة أم القرى  -ذو احلجة 1347ه �ـ ،مايو
1929م.
 - 6الهدية السنية ص .42
 - 7ديوان ابن سحمان ص .98 - 51
 - 8بني الديانات واحلضارات  -لطه ص .142
 - 9محمد بن عبدالوهاب -ص51
 - 10محمد بن عبدالوهاب مصطلح مظلوم -ص
.165
 -11ال�س�ل��ف  -بالفتح  -ف��ي ال�ل�غ��ة :املتقدمون
والراحلون من اآلباء األولون السابقون ،وبيع السلم،
وفي الشرع :اسم لكل من يقلَّد مذهبه في الدين
ويُتبع أث��ره ،كأبي حنيفة وأص�ح��اب��ه ،فإنهم سلف
لنا ،والصحابة والتابعون فإنهم سلفهم ،وقد يطلق
السلف شامال للمجتهدين كلهم.
وقال بعضهم :السلف شرعا :كل من يقلد ويقتفى
أث��ره في الدين ..والصدر األول يسمون« :السلف
الصالح» ،ومنه حديث مذحج :نحن عباب سلفها.
انظر السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب،
د .علي عبداحلليم محمود ص.9
 -12رواه البخاري ف��ي فضائل الصحابة ،ورواه
مسلم وأبوداود.
 -13من مقال للدكتور محمد محمد حسني أستاذ
ورئيس قسم األدب العربي بجامعة االسكندرية،
رحمه الله تعالى.
 -14الدرعية العاصمة األولى :عبدالله اخلميس-
ط ( -1402 )1الرياض.
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س �ب �ح��ان��ه و ت �ع��ال��ى -وف� ��ق م ��ا ج � ��اءت بهاحلنيفية السمحة التي ال يقبل الله تعالى
من أحد من عباده دينا سواها ،وهي العبودية
اخلالصة والتعبد لله وح��ده ال شريك وفق
ما جاء به نبينا محمد رسول الله [ .وقد
الزم الدعوة اإلسالمية التي قام بها اإلمام
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله -ما يالزم
ال��دع��وات الكبرى من نشاط فكري وحركي
على اجلانبني اإليجابي والسلبي ( ،)13ومن
امل��ؤش��رات التي ت��وزن بها ضخامة الدعوات
اجلديدة عنف حركة التأييد واملعارضة على
ال�س��واء؛ ذل��ك ألن ال��دع��وات الكبرى تفاجئ
ال �ن��اس ع���ادة ب�غ�ي��ر م��ا ع �ه��دوا م��ن مألوف
املعتقدات والعادات فيتهيبها الناس في أول
األمر ،ويستعظمون ما جاءت به ،فإذا تدبرها
بعض العقالء واكتشفوا ما تنطوي عليه من
احلق واخلير تعصبوا لها تعصبا شديدا ،ثم
جتيء ردود األفعال عن الذين يأكل قلوبهم
احلسد على املكانة التي يحظى بها صاحب
الدعوة بني أنصاره ومؤيديه ،والزعماء الذين
يتمسكون ب��األم��ر ال��واق��ع ال��ذي س� ّوده��م وال
يرحبون باجلديد ال��ذي ال يأمنون عواقبه؛
ألن أي خلخلة لالستقرار القائم ستجلب
معها زعامات جديدة تالئم الواقع اجلديد،
وبني هاتني الطائفتني من املتعصبني للتأييد
وامل�ع��ارض��ة ينشأ التطرف ال��ذي يسيء إلى
الدعوة في تطبيقها وتفسيرها من ناحية،

وف��ي س��وء فهمها واالدع���اء عليها مب��ا ليس
فيها من ناحية أخرى.
وسمة أخ��رى م��ن سمات ال��دع��وات الكبرى
الزم��ت دع��وة اإلم��ام محمد ب��ن عبدالوهاب
وهي تتمثل في تعرضها على أيدي أعدائها
ومعارضيها للمحن ،وث �ب��ات صاحبها على
امل �ك��اره؛ ذل��ك ألن ات�س��اع نفوذ ال��دع��وة على
مر األيام يدفع أعداءها إلى الشعور باخلطر
على أنفسهم وعلى مصاحلهم فيبذلون كل ما
يسعهم من جهد للقضاء على الدعوة وعلى
ص��اح�ب�ه��ا ،وق��د ي��ذه�ب��ون ف��ي ذل��ك إل��ى حد
تدبير املكائد والتخلص من صاحب الدعوة
نفسه بقتله ،ثم إن هذا األذى واالضطهاد هو
االختبار األكبر الذي ميتحن به صدق الدعوة
وإخ�ل�اص صاحبها ،ف��إذا ثبت على دعوته
وصبر على ما يلقى من اضطهاد زاد صبره
صالبة وثباتا على مر األيام؛ ألنه يزكي وميكن
إلميانه ،ويقوي توكله على الله عز وجل.
ولكي توزن دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب
مب�ي��زان ع��ادل يجب أن توضع ف��ي االعتبار
حالة املجتمع ال��ذي نشأت فيه الدعوة قبل
ظهورها لتقارن بحالتها بعد انتشارها ،كما
ينبغي أن توضع في االعتبار ردود األفعال
ال �ت��ي الب ��د أن ت�ت�س��رب إل�ي�ه��ا وت�ش��وب�ه��ا في
مقاومتها للوضع السائد الذي تعارضه وتندد
به؛ ألنها في دعوتها إلى نبذ األطماع القائمة
واالنحرافات السائدة تشنع بها وتقدمها في
أبغض الصور لكي تصرف الناس عنها وتبني
لهم شناعة م��ا ه��م عليه م��ن فساد احلال،
ث��م إن ذل��ك ال ي��زي��د خصومها إال ل��ددا في
خصومتهم فيبالغون في التشنيع بها ،ونشر
قالة السوء عنها ،وتصيد األخطاء التي رمبا
وقعت من أتباعها ،وحمل أفعالهم وتأويلها

على أس��وأ محمل ،ورمب��ا فعلوا في ذل��ك أن
ي ّدعوا عليهم ما ليس فيهم ،وذل��ك كله مما
ميأل قلوب أصحاب الدعوة وأتباعهم حنقا
فيكيلوا لهم مبثل كيلهم ،وهكذا فإن التفاعل
ال بد أن يجر إلى شيء من هذه املبالغة التي
يجب أن تكون موضع االعتبار والتقدير عند
الباحث ،ال��ذي يقرأ ما كتبه مؤرخو الدعوة
عن عنف معارضيها.
الهوامش:
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جمل�س الأمة

نص قانون اإلعدام أو الحبس المؤبد لمن يسيء للذات
اإللهية أو يطعن في الرسول أو في عرضه وأزواجه
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جاء في القانون الذي أقره مجلس األمة بإضافة مادتني جديدتني
برقم ( 111مكرر) و( 111مكرر أ) إلى القانون رقم ( )16لسنة 1960
بإصدار قانون اجلزاء ،وذلك في املداولة األولى ما يلي:
 مادة أولى :تضاف إلى القانون رقم ( )16لسنة  1960املشار إليهمادتان جديدتان برقم ( 111مكرر) ،و( 111مكرر أ) نصهما اآلتي:
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< مادة  111مكرر
يعاقب باإلعداد أو احلبس املؤبد كل من
طعن علنا أو في مكان عام ،أو في مكان
يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في
مكان عام عن طريق القول أو الصياح ،أو
الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة
أخ��رى من وسائل التعبير عن الفكر في
ال��ذات اإللهية أو طعن في الرسول[ أو
في عرضه وعرض أزواجه.
< مادة  111مكرر أ
يجوز تخفيض العقوبة املنصوص عليها في
املادة السابقة إلى احلبس املؤقت الذي ال
تزيد مدته على  5سنوات إذا أبدى احملكوم
عليه ندمه وأسفه كتابة وشفاعة ،وتعهد
بعدم العودة إلى سلوكه السابق ،وذلك بعد
أن يصبح احلكم نافذاً وغير قابل للطعن،
فإن عاد إلى سلوكه السابق بعد ذلك قضت
محكمة التمييز بسريان العقوبة املنصوص
عليها في املادة السابقة.
< (مادة ثانية) :يلغى كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
< (مادة ثالثة) :على رئيس مجلس الوزراء
وال� � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا ي�خ�ض��ع  -بتنفيذ
القانون.
وج ��اء ف��ي امل��ذك��رة اإلي�ض��اح�ي��ة لالقتراح
ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادت�ين ج��دي��دت�ين برقم

( 111مكرر ،و 111مكرر أ) إلى قانون رقم
( )16لسنة  1960بإصدار قانون اجلزاء
ما يلي:
إن من أظهر مقاصد الشرع في اإلسالم
هو حفظ الدين ،وهو معدود من املقاصد
الضرورية ولقد شرعت الشريعة جملة من
األحكام من شأنها أن تعزز حفظ الدين
وحتميه وتصونه ،فلقد اعتبرت الشريعة
أن إنكار املعلوم من الدين بالضرورة أو
السخرية واالس �ت �ه��زاء بأحكامه أو سب
ال�ل��ه ع��ز وج ��ل ،أو ال��رس��ول[ أو أفكار
العقائد التي جاءت بها الشريعة كاإلميان
بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر،
والقضاء والقدر والشك فيما اعتبرت ذلك
كله من الكبائر ،ويستوي في كل ما تقدم
بالقول أو العمل أو الكتابة وأية وسيلة من
وسائل التعبير األخرى بقوله تعالى{ :ولئن

من تورط في قذف أم
المؤمنين عائشة  -رضي
اهلل عنها  -بعد أن نزلت
اآليات المبينات ببراءتها
أصبح مكذبًا للقرآن

سألتهم ليقولن إمنا كنا نخوض ونلعب قل
أبالله وآي��ات��ه ورس��ول��ه كنتم تستهزؤون}
(التوبة.)65 :
وق��ال جل جالله{ :إن الذين ي��ؤذون الله
ورسوله لعنهم الله في الدنيا واآلخرة وأعد
لهم عذابا مهينا}.
وعلى الرغم من أن سيدنا محمد[ هو
خ��امت األنبياء واملرسلني واملبعوث رحمة
للعاملني رمز لإلسالم واملسلمني إال أنه[
م� ��ازال ي�ت�ع��رض للطعن ف�ي��ه وف ��ي شرف
أزواجه وعرضهم سواء كان ذلك عن طريق
شتمهم أم تشويه سمعتهم أم اإلساءة إليهم
بشتى الصور ،ولئن كان قذف احملصنات
ل��ه عقوبة ه��ي اجللد وق��د أقامها رسول
الله[ على من تورط في قذف أم املؤمنني
عائشة  -رضي الله عنها  -فإنه بعد أن
نزلت اآلي��ات املبينات ببراءتها أصبح كل
طاعن في عرضها وشرفها مكذباً للقرآن
الكرمي راداً للصريح من دالالته قال تعالى:
{إن الذين ج��اؤوا باإلفك عصبة منكم ال
حتسبوه ش��را لكم ب��ل ه��و خير لكم لكل
ام��رئ منهم م��ا اكتسب م��ن اإلث��م والذي
تولى كبره منهم له ع��ذاب عظيم ل��وال إذ
سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم
خيرا وق��ال��وا ه��ذا أف��ك مبني ل��وال جاؤوا
عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء
فأولئك عند الله هم الكاذبون ولوال فضل
ال�ل��ه عليكم ورح�م�ت��ه ف��ي ال��دن�ي��ا واآلخر
ملسكم ف��ي م��ا أفضتم فيه ع��ذاب عظيم
إذ تلقونه بألسنتكم وت�ق��ول��ون بأفواهكم
ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو
عند الله عظيم ولوال إذ سمعتموه قلتم ما
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان

رسالة إلى وزير الداخلية..
وليد إبراهيم األحمد()
قبل عشر سنوات كتبت زاوية كشفت فيها عن اتصال وردني من مشتركة في معهد صحي للنساء
يقع بالساملية تدخل فيه الفتيات مستورات ويخرجن «مشخلعات» ،والشباب في أسفل املعهد مثل
النمل على «احلالوة»!
سألتها عما يتم تدريبهن عليه بالداخل ،فاجابت :متارين عادية لكن هناك فتيات في اجلانب اآلخر
يتدربن على مترين حركاته قليلة أدب بلباس ال يعرف األدب!
كتبت عن املوضوع فوصلني الرد هاتفيا من وزارة الداخلية آنذاك بالقول :إن ذلك املعهد يدرب
متارين تسمى «ايروبك» ال غبار عليها ،لكن سنراقب املعهد وإذا ثبت ما تقول من «شخلعة» و«مغازل»
فسنغلقه!
بعد مرور أشهر لم يغلق املعهد وعادت املتصلة تشتكي احلال وعلمت بعدها أنه يعود لـ«هامور» بشري
من الكائنات احلية فتم التشطيب على املوضوع! منذ يومني تذكرت هذا املشهد عندما قرأت في
مجلة إعالنية توزع حتت «البيبان» وتوضع فوق «الطوف» املنزلية واألسواق إعالنا ملعهد وصالون
صحي للسيدات لكن هذه املرة يقع في خيطان يعلم الفتيات وبال فخر «الرقص الشرقي»!
نعم الرقص الشرقي كما جاء باإلعالن وامل��درب��ات :مصرية لتمارين «اآلي��روب��ك املائي» ،وهندية
للـ«يوغا» ،وفلبينية لتدريب رقصة «هيب هوب»!
ال أريد أن أرفع تلك السطور لوزارة الداخلية كون الرقص أصبح اليوم منتشرا في عالم االنفتاح
وعالمة من عالمات التحضر ووأد االنغالق ،كما أنه -أي الرقص -نوع من أنواع الرياضة البدنية
املتطورة لكن أضيفت إليه فقط كلمة «الشعبي» لتبسيطه وتبرئته من التهم التي يلصقها املتخلفون
من املتأسلمني الذين يحرمون بناتنا من احلرية وتعلم فن من فنون احلياة!
قبحكم الله يا من تريدون شيوع الفساد وإفساد البالد والعباد باالنحالل والتفسخ والسقوط في وحل
الرذيلة ،فقد بلغنا من اإلحباط ما بلغناه حتى من االمتناع عن مناشدة املسؤولني مراقبة ذلك املعهد
الداعر الداثر! يقول رب العباد{ :إِنَّ ا َّلذِ ي َن يُ ِح ُّبو َن أَن ت َِشي َع الْف ِ
اب أَلِي ٌم
َاح َش ُة فِ ي ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا لَ ُه ْم َع َذ ٌ
فِ ي ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َر ِة َواللَّ ُه يَ ْعل َ ُم َوأَنتُ ْم لاَ تَ ْعل َ ُمونَ} (النور.)19:
الفساد األخالقي اليوم ليس معهدا هنا يعلم الهز ،أو مقهى هناك يبيع بنات الليل ،أو سردابا به
إنترنت ودكاكني البلياردو املشبوهة وصاالت خافتة األضواء بل أكبر من ذلك بكثير بعد أن اتسعت
رقعته وأصبح اختراق تلك األوكار يحتاج لرجال دولة «نظاف» ال يخشون في الله لومة الئم ،يتقدمهم
مجلس الوزراء وهمة من وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود للبدء بالكنس والهدم والتنظيف والبناء
بقوة القانون!
على الطاير
مطلوب برنامج جاد وواضح وخطة سير حكومية ال تعرف التراجع تبدأ بعمارات القذارة والشقق
السكنية في الساملية وحولي ،ومتر على الفروانية واجلليب ،وال تتوقف بني أبوحليفة واملهبولة ،بل
متسح عمارات البالد مسحا بنوايا تتطابق مع نوايا تشكيل فريق اإلزالة التابع ملجلس الوزراء بقواته
وعتاده ومجنزراته!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!
waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
() كاتب كويتي
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عظيم يعظكم الله أن تعودوا ملثله أبدا إن
كنتم مؤمنني ويبني الله لكم اآلي��ات والله
عليم حكيم} (النور)18-11:
ف��ال �ط��اع��ن ف��ي ع ��رض ال �ن �ب��ي[ مكذب
للقرآن ،منكر آلياته مؤذ للنبي[ في أحب
الناس وأقربهم إليه؛ حيث جاء في احلديث
الصحيح« :ق��ال عمرو بن العاص لرسول
ال�ل��ه[ :أي الناس أح��ب إليك؟ قال[:
عائشة .قال :من الرجال؟ قال[ :أبوها»
حديث صحيح رواه مسلم.
وم��ن املقرر شرعاً أن وظيفة ال��دول��ة هي
خالفة النبوة ف��ي ح��راس��ة ال��دي��ن وإقامة
ال��دن �ي��ا ،ول��ذل��ك ع��د م��ن أخ��ص واجبات
الدولة هو القيام على حفظ دي��ن الناس
م��ن أن مي��س أو يخدش أو يعتدى عليه،
وك��ذل��ك حفظ أع��راض�ه��م وم�ن��ع االعتداء
عليها وصيانتها من االب�ت��ذال واالمتهان؛
ل��ذل��ك أع��د ه��ذا االق��ت��راح ب�ق��ان��ون الذي
يقضي ب��إض��اف��ة م��ادت�ين ج��دي��دت�ين برقم
( 111مكرر ،و111م�ك��رر أ) للقانون رقم
( )16لسنة  1960بإصدار قانون اجلزاء؛
ح�ي��ث ت�ن��ص امل� ��ادة (111م� �ك ��رر) ع�ل��ى أن
يعاقب باإلعدام أو احلبس املؤبد كل من
طعن علنا أو في مكان يستطيع فيه سماعه
أو رؤيته من كان في مكان عام ،عن طريق
القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو
ال �ص��ور أو أي وسيلة أخ ��رى م��ن وسائل
التعبير ع��ن الفكر ف��ي ال��ذات اإللهية أو
طعن في الرسول [ أو في عرضه وعرض
أزواجه» ،ويجوز تخفيف هذه العقوبة إلى
احلبس امل��ؤق��ت ال��ذي ال تزيد مدته على
خمس سنوات إذا أبدى احملكوم عليه ندمه
وأسفه كتاباً وشفاهة وتعهد بعدم العودة
إلى سلوكه السابق ،وذل��ك بعد أن بصبح
احلكم نافذا وغير قابل للطعن ،فإن عاد
إلى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة
التميز بسريان العقوبة املنصوص عليها
ف��ي امل ��ادة السابقة ،وه��ذا م��ا نصه عليه
املادة ( 111مكرر أ).

أوضاع تحت المجهر!
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�إ�صدرات خمتارة

ديــوان خطـب ابـن نباتـة
تأليف  /عبدالرحيم بن محمد بن
إسماعيل ،الشهير بابن نباتة

هذا الكتاب حائز من البالغة أرقاها
ومن الفصاحة أجمعها وأوفاها.
والشيخ املؤلف هو الشيخ أبو يحيى
عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل
اب��ن نُباتة الفارقي (374-335ه����ـ)
ق��ال الذهبي ع��ن��ه« :وك���ان فصيحا
مفوها ب��دي��ع املعاني ج��زل العبارة
رزق س���ع���ادة ت���ام���ة ف���ي خطبه».
وق���ال ال��زرك��ل��ي« :ص��اح��ب اخلطب
املنبرية ...وأجمعوا على أن خطبه لم
يعمل مثلها في موضوعها ...،وكان
سيف ال��دول��ة كثير ال��غ��زوات فأكثر
سيف الدولة من خطب اجلهاد ...له
ديوان خطـــب» .وانظر ترجمته في:
السير ل��ل��ذه��ب��ي 321/16واألعالم
 ،347/3ومعجم املؤلفني 135/2
وهذه اخلطب مشهورة ،وقد اعتنى

بها جمع كثير من العلماء بالشرح
والتعليق ونحو ذلك.
وه����ذا ال��ك��ت��اب ق���د ش��غ��ل اهتِمام
����وع����اظ ،وع��ل��ى مدى
اخل��ط��ب��اء وال َّ
�������دة ،وان���ت���ش���ر ف����ي بالد
ٍ
ق
�������رون ع َّ
َّ
ومصر -
كالشام والعِ راق
اإلس�لام؛
ْ
مما حواه من ُمخالفات
وعلى ال َّرغم َّ
وأخطاء عديدة ،فم َما يلْفِ ت النَّظر
اقتِناء أغلب ا ُ
الديوان
خلطباء لهذا ّ
واه��تِ��م��ام��ه��م ب���ه ،ح�� َّت��ى غ���دا وكأ َّنه
أن الكتاب -
صحيح البخاري ،على َّ
ومن باب اإلنصاف  -قد حوى بعض
ال��ف��وائ��د املتعلِّقة ببالغة ألفاظه،
ِ
مواعظه ،وبراعة
سن بيانه ،وق َّوة
ُ
وح ْ
َ
مم��ا ج���ذ َب ب ْعض
اس��تِ�� ْه�لال��ه ،وه��و َّ
ا ُ
خلطباء إل��ى االهتِمام به في أ َّيام
ا ُ
جل َمع واملناسبات.
وه����ذا ال��ك��ت��اب م��وج��ود ف��ي مكتبة

اجلمعية في قسم املواعظ واخلطب،
وهو مطبوع في مجلد واحد في 459
صفحة ،الطبعة األول���ى 1433هـ/
2012م.
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تأليف فهد بن عبد الرحمن اليحيى
لقد صدر هذا البحث في  79صفحة ،وقدم له معالي مدير جامعة القصيم.
وقد تناول الباحث في البحث طائفة من املسائل املهمة التي ظهرت بعد استخدام
القرآن الكرمي في الهاتف اجلوال احملمول ،ومنها :ما يتعلق بوجود القرآن في اجلوال
من حيث اشتراط الطهارة للمسه بالتأصيل ملسألة مس املصحف من وراء حائل،
ومسألة مس كتب التفسير.
> ثم من حيث الدخول باجلوال ذي املصحف إلى اخلالء ،بالتأصيل ملسألة
الدخول باملصحف إلى اخلالء .حكم استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال،
وكنغمة جرس للتنبيه .كما يتناول البحث حكم قراءة القرآن من اجلوال في
الصالة بالتأصيل أوالً ملسألة القراءة من املصحف في الصالة ،ثم حكم
إحلاق القراءة من اجلوال بالقراءة من املصحف.
وه��ذا الكتاب م��وج��ود ف��ي مكتبة اجلمعية ف��ي قسم القرآن
وعلومها.

إعداد :محمد مالك الدارمي

لطائف األدب
في استهالال
الخطب

 تأليف د.عبد احملسن عبد اللهاجلار الله اخلرافي
إن ه��ذا الكتاب ميثل مدخال بالغيا
وب��راع��ة استهالل وث���روة لغوية تعني
اخل��ط��ي��ب وال����واع����ظ وت��س��ه��ل لهما
األسلوب األمثل للوعظ واخلطابة.
ك��م��ا أن ه���ذا ال��ك��ت��اب يستفيد منه
اخل����ط����ي����ب امل����ب����ت����دئ ف�����ي تدعيم
خ��ط��ب��ه ب��اخ��ت��ي��ار اس��ت��ه�لال يناسب
موضوعاتها.
ويستفيد منه اخلطيب املتمكن في
اختيار بدائل الستهالل خطبه بشكل
يحقق له التنويع وجلمهوره التشويق.
ك��م��ا يستفيد ك�لاه��م��ا م��ن مقدمات
الكتاب وخواتيمه ما يثري به خطبه.
وه�����ذا ال��ك��ت��اب م���وج���ود ف���ي مكتبة
اجلمعية في قسم املواعظ واخلطب،
وه���و م��ط��ب��وع ف���ي م��ج��ل��د واح����د في
 182صفحة ،الطبعة األولى 1433هـ
2012/م.

تأليف عبد السميع أحمد إمام
إن ك���ت���اب ن���ظ���رات ف���ي أص�����ول البيوع
املمنوعة في الشريعة اإلسالمية وموقف
القوانني منها لعبد السميع أحمد إمام،
وهو نص الرسالة التي تقدم بها الباحث
عبد السميع أحمد إمام لنيل درجة أستاذ
دكتور من قسم الدراسات العليا في كلية
الشريعة اإلسالمية في جامعة األزهر سنة
1360ه���ـ 1941م وق��د حصل على تقدير
«جيد».
وهذا الكتاب من أرصن البحوث املعاصرة
في باب خطير من األبواب الفقهية ،كتبه واإليضاح ،وال ميكن لقارئ البحث بعد أن
خبير في هذا الفن ،وبني فيه املقارنة بني ينتهي منه إال أن يثير إعجابه به إن
الشريعة والقانون ،وقد حرص فيه على شاء الله.
الدقة في النقل ،واألم��ان��ة في التصوير ،وه�����ذا ال��ك��ت��اب م���وج���ود في
م��ك��ت��ب��ة اجل��م��ع��ي��ة ف���ي قسم
والنزاهة والورع في األحكام.
ومن أهم ما مييز البحث تفصيله املمتنع الفقه والرسائل العلمية ،وهو
امل��ف��ي��د ف���ي م��اه��ي��ة ال��ب��ي��وع ،وطبيعتها ،مطبوع في مجلد واح��د في
وخالف األئمة الفقهاء في شتى تفاصيلها  238ص��ف��ح��ة ،الطبعة
وجزئياتها ،إض��اف��ة إل��ى ترجيح وتقومي األول�������ى 1433ه�������ـ/
في بعض املسائل ،من ب��اب زي��ادة الفهم 2012م.
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مع
القراء
إشراف:

المحرر
المحلي
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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..

الر�ضاعة الطبيعية للطفل ال�سليم

تعد الرضاعة الطبيعية غذاء مناسبا للطفل الحتواء
لنب الثدي على مكونات طبيعية غنية بأعلى نسبة من
الكالسيوم واألمالح املعدنية والدهون ،وكل مكونات
العناصر الطبيعية لبناء أنسجة الطفل بناء سليما.
ق��ال تعالى{ :وال��وال��دات يرضعن أوالده ��ن حولني
كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة} (البقرة.)233 :
ومن مميزات لنب األم أنه معقم ال ميكروبات فيه،
فالطفل ال��ذي يرضع ث��دي أم��ه يأمن ش��ر العدوى
امل�ع��رض لها الطفل ال��ذي يتغذى تغذية صناعية،
كما أن لنب األم يقي وقاية تامة من اإلمساك ومن
مرض شلل األطفال ..والثدي يوفق توفيقا دقيقا بني
خواص اللنب ومقداره ،وبني حاجات الرضيع الدائمة
التغيير ،وه��و كسائر األع �ض��اء احل�ي��ة ي��ؤدي عمله
املعقد بإحكام عجيب.
أهمية الرضاعة الطبيعية
> تقوية االستقرار النفسي بني األم والطفل؛ ألن
الرضاعة حت��ول الطفل العصبي إل��ى طفل هادئ،
فعندما تتكرر الرضاعة وتتكرر معها رؤية وجه األم
احلبيب الهادئ احلنون يتحول مع مرور األي��ام إلى
طفل أكثر هدوءا من الطفل الذي يعتمد على رضاعة
صناعية.
> إم� ��داد ال��رض �ي��ع مب��ا ي�ل��زم��ه م��ن ال��غ��ذاء وامل ��واد
ال�ض��روري��ة الس�ت�م��رار حياته بشكل طبيعي؛ حيث
يوجد سبع قنوات في صدر األم ،أربع منها للحليب،
وثالثة للماء؛ حتى يشعر الطفل بالشبع واالرتواء.
> تزداد كمية لنب الثدي تدريجيا حسب عمر الطفل،
وهو أفضل وسيلة لوقاية الطفل من النزالت املعوية
واألم���راض األخ ��رى؛ ألن��ه م��ن الناحية الصحية ال
يحتاج إلى تعقيم مثل األلبان األخرى فال يحتاج من
األم إال العناية بنظافة صدرها باملاء والصابون قبل
الرضعات.
> وقاية اجلهاز الهضمي من التلوث البكتيري ،نظرا
لنظافة لنب ثدي األم ،وخلوه من اجلراثيم والسموم
الضارة وزيادة مناعة الرضيع ضد األمراض نتيجة
إمداده باملواد البروتينية املضادة للجراثيم.
األم والرضاعة الصناعية
األم �ه��ات ال�لات��ي يعشن ف��ي كنف املدينة ويرفضن
الرضاعة الطبيعية حفاظا على جمالهن ورشاقتهن،
باعتمادهن على األلبان املجففة يكون تصرفهم سببا

في كثرة إصابة أطفالهن مبرض شلل األطفال ،وفضال
عن ذلك فإن حلمة الثدي تالئم شفتي الرضيع ولسانه
أمت املالءمة ،وأكثر احللمات املصنوعة من املطاط
ليست إال صورا ممسوخة منها ،والرضاعة تقتضي
انقباضات متوالية في عضالت وجه الرضيع ولسانه
وعنقه ،وحركات متعاقبة في فكه األسفل وتنفسا من
أنفه ،وفي الوقت نفسه يضغط الرضيع على ثدي
أمه بيديه الغضتني ليزيد جريان اللنب.
وإذا تعذر على األم إرض��اع طفلها ألسباب مرضية
يقرها الطبيب وجب عليها مراعاة النقاط التالية في
الرضاعة الصناعية:
أوال :تعقيم اللنب بغليه حتى يفور ف��ورة واح��دة ،ثم
يوضع في آنية محكمة الغطاء حتفظ في مكان بارد
إلى وقت استعماله ،فال تكون ثمة حاجة لغليه مرات
أخرى ألن ذلك يفسد بعض محتوياته من العناصر
الغذائية.
ثانيا :ينبغي تخفيف اللنب بإضافة كمية مساوية له
من ماء سبق غليه أو منقوع الينسون أو الكراوية أو
ماء األرز أو الشعير.
وصايا مؤمتر مكافحة سوء التغذية الذي
انعقد في جامعة الدول العربية:
أوال :ه�ن��اك ع�لاق��ة ب�ين ال��رض��اع��ة الطبيعية ومنو
اجلهاز العصبي ،وقد ثبت أن من اعتمدوا عليها من
األطفال كانت أعصابهم أق��وى ممن اعتمدوا على
الرضاعة الصناعية.
ثانيا :أثبتت األبحاث أن نسبة البدانة في الرضاعة
الطبيعية أقل من الرضاعة الصناعية ،وبذلك تعد
الرضاعة وقاية من البدانة التي نعتبرها في الطب
احلديث مرضا ،ومن مضاعفاتها :البدانة في مرحلة
الشيخوخة ،وهذه لها عالقة كبيرة بتصلب الشرايني
وأمراض القلب.
ثالثا :ثبت أن األمهات اللواتي كن يرضعن أطفالهن
رضاعة طبيعية كن أقل عرضة لإلصابة بسرطان
الثدي.
راب �ع �اً :االس�ت�ق��رار النفسي ل�لأم والطفل والعالقة
بينهما تكون أكثر في حالة الرضاعة الطبيعية التي
تزيد من االرتباط بني األم والطفل.

جمعة النجار

ب��دأ الفصل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي ،فما على
ال �ط�لاب إال االس �ت �ع��داد ل�ه��ذا ال�ف�ص��ل وهم
بجدية ونشاط لهذا الفصل؛ ألن هذا الفصل يحتاج
إلى جهد كبير ملا تشتمل عليه املناهج من معلومات قيمة
حتدد مسار الطالب من حيث جناحه في الدراسة وانتقاله
إلى الصف الثاني في العام الدراسي اجلديد مبعدل كبير
جدا.

مجاالت اإلعالم
اإلع�ل��ام ل��ه دور ف��ي امل�ج�ت�م��ع ل�ت��وع�ي��ة ال �ن��اس مب��ا ي��دور
حولهم من أحداث وعالج القضايا املختلفة من اجتماعية
وأخ�لاق �ي��ة وت��رب��وي��ة؛ ف �م �ج��االت اإلع �ل�ام ي �ن��درج حتتها
عناصر كثيرة مثل اإلذاعة والتلفاز والصحافة واملكتبات،
وك��ل عنصر م��ن ه��ذه العناصر ل��ه دور ي��ؤدي��ه؛ فاإلذاعة
والتلفاز يقدمان برامج هادفة تهم اإلن�س��ان ،والصحافة
كذلك تبرز قضايا املجتمع وإيجاد احللول املناسبة لهذه
القضايا ،واملكتبات تقدم مطبوعات ومجالت هادفة لزائري
هذه املكتبات ،وما يجري فيها من نشاطات ثقافية يدعون
فيها األدباء والشخصيات األدبية إللقاء احملاضرات ،إنها
مجاالت جيدة للناس.
والله املوفق.

يوسف الفزيع

إن م� ��ن أه� � ��م م� �خ ��اط ��ر العوملة
االقتصاية لنظام ال�ع��ومل��ة اجلديد
تراجع دور ال��دول واحلكومات عن
احل �م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للمواطنني
والس �ي �م��ا ال �ف �ق��راء وال �ض �ع �ف��اء في
امل � �ج� ��االت األس ��اس� �ي ��ة واحليوية
كالتعليم والصحة والبنيات التحتية
ثم رفع الدعم عن امل��واد التموينية
واالس �ت �ه�لاك �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة والسيما
امل��واد الغذائية وذل��ك بسبب تركز
الرأسمال وسيادة الشركات الكبرى
واحتكارها لألسواق وحترير قطاع
االت��ص��ال وامل ��واص�ل�ات مم��ا يؤدي
إل� ��ى ان� �ت� �ش ��ار وت� �ف ��اق ��م األم � ��راض
واملشاكل االجتماعية اخلطيرة مثل
البطالة والفقر واحل��رم��ان والظلم
واالستغالل واالستعباد بكل صوره
وألوانه.
أهمية اإلسالم والوحدة في
مواجهة العوملة
إن امل�خ��اط��ر ال�ع��ام��ة واالنعكاسات
السلبية السياسية واالقتصادية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل �ل �ع��ومل��ة الغربية
الغازية واملتوحشة بقيادة الواليات
املتحدة األميركية على بالد العروبة
واإلس� �ل ��ام ف���ي ال���وق���ت احلاضر
تتطلب ال�ت�ع��اون وال�ت��وح��د وتضافر
اجل �ه��ود فيما ب�ين ال���دول العربية
واإلسالمية من أجل مجابهة نظام
العوملة اجلديد واحل��د من سطوته
وهيمنته ووحشيته ،وال سبيل إلى
مقاومة خطر العوملة إال بالتمسك
بدين الله الذي هو اإلس�لام وقيمه
وتعاليمه النبيلة الداعية إلى العمل
واجلد واإلتقان واجل��ودة واملنافسة
الشريفة ومحاربة الظلم واجلشع

واالس �ت �غ�لال وال�س�ي�ط��رة ث��م إعداد
العدة واألخذ بأسباب القوة واملنعة
وال �ن �ص��ر ورص ال �ص �ف��وف وجمع
الشمل فيما بني أف��راد وجماعات
ودول وشعوب األمة اإلسالمية.
قال تعالى{ :وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
ال تعلمونهم الله يعلمهم }...اآلية،
وقال أيضا{ :واعتصموا بحبل الله
جميعا وال ت�ف��رق��وا }...اآلي��ة ،وإن
ال�ق��وة الكامنة ف��ي اإلس�ل�ام املادية
واملعنوية هي ال�ق��ادرة وحدها على
حتصني ذواتنا ومقاومة كل أشكال
الهيمنة والسيطرة وكسب الصراع
لصالح املسلمني وبالتالي حمايتنا
م��ن م �خ��اط��ر وان �ع �ك��اس��ات العوملة
واألم��رك��ة وال �غ��زو وس��ائ��ر التيارات
واملذاهب الغربية املادية اإلحلادية
ال �ه��دام��ة س ��واء ك��ان��ت سياسية أم
أيديولوجية أم اقتصادية أم ثقافية
أم إعالمية.
{ولينصرن الله من ينصره إن الله
لقوي عزيز} اآلية.
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دور الداعية
في إدارة األزمات
د .بس ــام الشـطـي

أزمات تطل بظاللها على األمة في الداخل واخلارج ،منها
أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ،وهو خطر يهدد
أهدافاً وقيماً ومعتقدات وممتلكات عامة للدول ،ويتطلب
التدخل الفوري للحد منه عبر اتخاذ قرار سليم.
والبد من رفع الكفاءة وصنع القرار للتغلب على كل ما يعجز
عن مواجهة األح��داث واملتغيرات املتالحقة واملفاجئة ،إلخراج
األمة من حافة الترهل واالسترخاء إلى حالة التصدي واملواجهة
ألخطار إقليمية متوقعة عبر اخلطوات اآلتية:
 تكوين فريق عمل من أفضل الكوادر والقيام بالتجهيزات وتوفيراألدوات ملواكبة التخطيط السليم ،وتزويدهم بحوادث مماثلة عبر
التاريخ ،وكيف استطاع من سبقهم جتاوز املرحلة.
 تخطيط الستغالل الوقت أثناء األزم��ات واالستفادة منه فيتخفيف أثر األزمات املتالحقة واملتعاقبة على األصعدة كلها.
 رفع معنويات الدعاة بأنهم ميلكون مفاهيم وعقائد ال ميلكهاغيرهم؛ مما يشعرهم باحلماس لتوظيفها في احلكمة واحلنكة
الالزمني لدعوتهم.
 اإلبداع والتجديد لقراءة الساحة لتقدمي حلول وأراء وفتاوىغير مسبوقة ،وحتديد املشكلة وأسبابها وطرائق الوقاية
والعالج في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف.
 العمل على حصر األزم��ات ودراستها دراس��ة حيادية،ويكون مرجعهم في ذلك الكتاب والسنة للشعور بالطمأنينة
والثقة بالله سبحانه بأن ديننا كامل وقادر على إيجاد
احللول {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}.
 االستخارة واملشاورة واإلحلاح بالدعاء والثقة باللهع��ز وج��ل أوالً وأخ �ي��راً{ :وم��ن يتق ال�ل��ه يجعل له
مخرجاً ويرزقه من حيث ال يحتسب}.
وفي احلديث« :ما على األرض مسلم يدعو الله
بدعوة إال أتاه الله إياها أو صرف عنه السوء
مثلها م��ا ل��م ي��د ُع بإثم أو قطيعة رح��م» رواه
الترمذي.
 االس �ت �ف��ادة م��ن جت ��ارب ماضية داخلالبالد وخارجها للوقوف مع الصديق

املساند من العدو املتهرب ،وبذلك يتم اكتشاف مخططات اخلاليا
النائمة التي تعيث في األرض الفساد.
 عدم التقيد مبا متليه علينا بعض األط��روح��ات أو الضغوطلصب اآلراء في مصلحة خاصة على حساب املصلحة العامة
للمسلني ،والصدع باحلق ولو كان على أنفسنا.
 اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة على الدعاة إلى الله،وبذل كل ما في وسعنا للحصول على مزيد من املعلومات والرغبة
في النمو والتطور.
 والداعية هو مشارك أساسي في اإلصالح وبلورة النجاح ،وهوميلك العلم واخلبرة وال��ذك��اء والسرعة والبديهة وال�ق��درة على
التأثير والتفكير اإلبداعي ،والقدرة على حل مشكالت معقدة
واالس�ت�ف��ادة من علوم اآلخ��ري��ن وخبراتهم وينطبق عليهم قوله
تعالى{ :إن خير من استأجرت القوي األمني}.
 الداعية ميلك املوازنة املوضوعية بني البدائل املتاحة واختيارأقربها نفعاً حلل األزمة ،وحتقيق مصلحة العمل فيما ال يخالف
الشريعة اإلسالمية.
 الداعية ميلك القيام باالستخارة واالستشارة والتمسك بالقيمواملثل واألخالق والسلوكيات احلسنة والشجاعة في الصدع باحلق
والتفاؤل وعدم التشاؤم ،فض ً
ال عن إميانه بالقدر والقضاء« :ما
أصابك لم يكن ليخطئك».
 الداعية عنده العزمية األكيدة والعمل الدؤوب ،وعدم التخاذلوال �ت��ردد ،وع�ن��ده حسن التوكل على ال�ل��ه ،وال�ت�ع��اون على البر
والتقوى.
فللدعاة جتارب في إدارة األزمات من مثل ما حدث أثناء احتالل
البعث الهالك للكويت ،وإدارة األزم ��ات ض��د الفنت الطائفية،
وإدارة األزمات ضد املشكالت التي يثيرها العلمانيون وامللحدون،
وإدارة األزم��ة التي أحدثتها أمريكا ومن معها ضد اجلمعيات
اخليرية ،وإدارة األزم ��ات في التعاون مع احلكومة في
اإلغاثة املستعجلة للدول املنكوبة ،وقبول التحدي
في إدارة االقتصاد اإلسالمي بعد االنتكاسة
العاملية التي حدثت لالقتصاد العاملي
عبر الدوالر واليورو.
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