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فرضت الواليات املتحدة األميركية والدول األوروبية 
إلجبارها  إيـــران  على  العقوبات  مــن  جــديــدة  حزمة 
احلظر  بدأ  وقد  النووي،  برنامجها  عن  التخلي  على 
احلالي،  يوليو  شهر  بــدايــة  مــع  إيـــران  على  النفطي 
نقله،  وحظر  اإليــرانــي  النفط  شــراء  حظر  ويتضمن 
تشديد  تشمل  كما  النقل،  على  التأمن  أسعار  ورفــع 
مع  التعامل  من  ملنعها  العاملية  املصارف  على  الرقابة 
على  عقوبات  املتحدة  الــواليــات  فرضت  كما  إيـــران، 
النووية  الــبــرامــج  فــي  املــتــورطــة  الــشــركــات  مــن  كثير 

والصواريخ الباليستية اإليرانية.
وعــنــدمــا هــــددت إيـــــران بـــإغـــالق مــضــيــق هــرمــز ملنع 
الواليات  نــفــّذت  مــا  إذا  طريقه  عــن  النفط  تصدير 
األميركي  الـــرد  جــاءهــا  ضــدهــا،  تهديداتها  املتحدة 
احلربية  السفن  وعــشــرات  الطائرات  حامالت  بنشر 
وتهديد إيران بالرد القوي إذا ما نفذت تهديدها ضد 

جيرانها.
والسؤال املهم هو عن دور دول اخلليج في تلك األزمة 
الــعــاملــيــة؛ وهـــل تــســاعــد الـــواليـــات املــتــحــدة والــــدول 
الغربية في تضييق اخلناق على إيران؟ أم تأخذ دور 
طرفًا  تعد  اخلليج  دول  أّن  هــي  واحلقيقة  املــتــفــرج؟! 
مستهدفًا من إيران حتى وإن كانت الدوافع األميركية 
واألوروبية هي حلماية الكيان الصهيوني وتأمن عدم 

االعتداء عليه من إيران!
الكيان  يــســتــهــدف  ال  اإليــــرانــــي  الـــنـــووي  ألن  أواًل: 

دول  يستهدف  مثلما  األولــــى  بــالــدرجــة  الصهيوني 
إيــران على احلــرب مع  اخلليج؛ بل نشك في أن تقدم 
وألن  معه؛  كثيرة  مصالح  لها  ألن  الصهيوني؛  الكيان 
ذلـــك الــكــيــان ميــلــك أضــعــاف مــا قــد متلكه إيــــران من 

أسلحة نووية وكفيل مبحوها من اخلريطة.
الذي  احلقيقي  اآلنـــي  اخلــطــر  بــأن  تبن  لقد  ثــانــيــًا: 
يتهدد دول املنطقة اليوم هو اخلطر اإليراني الذي ال 
يخفي أطماعه في اخلليج وفي املنطقة العربية، وهو 
الذي مارس العدوان في كثير من مناطق الصراع، فقد 
وأسهم   عامن،  قبل  البحرين  مملكة  الحتالل  سعى 
في تقويض احلكم السني في العراق وحتويل العراق 
إلى مستعمرة إيرانية، والذي دعم املنشقن احلوثين 
في اليمن إلقامة دولتهم األثني عشرية، دعم املجرم 

بشار األسد بالسالح واجلنود للفتك بشعبه.
ثالثًا: دول اخلليج تستطيع فعل الكثير إلخضاع إيران 
التي  الــدول  لتعويض  النفطي  إنتاجها  رفــع  طريق  عن 
على  واحملافظة  إليــران  النفطية  املقاطعة  من  تتضرر 
أسعاره، ويجب عليها بذل أقصى ما تستطيعه؛ ألن بقاء 
عواقب  له  ستكون  واتساعه  احلالي  اإليراني  التهديد 
وخيمة على املنطقة، والله تعالى يقول: }يا أيها الذين 
إليهم  تلقون  أولــيــاء  وعــدوكــم  عــدوي  تتخذوا  ال  آمنوا 
باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلــق{، وقال تعالى: 

}إمنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين{.
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من فتاوى 

سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 

عبد اهلل بن باز 

رحمه اهلل

إلى  إلى السفر  < مرضت مرضًا شديدًا مما اضطرني 
خارج العالم اإلسالمي للعالج، وقد جاء رمضان الكرمي 
باإلفطار  النصراني  الطبيب  وأمــرنــي  اخلــارج  في  وأنــا 
الطعام  أتــنــاول  لم  إذا  تضرني  قد  األدويـــة  أن  بحجة 
والسيما  املاء ؛ األمر الذي اضطرني إلى اإلفطار وطلب 
طويلة،  مـــدة  الــعــالج  عــلــى  االســتــمــرار  الطبيب  مــنــي 
مني  فطلب  مسلمًا  طبيبًا  اســتــشــرت  عــودتــي  وعــنــد 
ولكني  الصوم  جربت  ولقد  كذلك،  العام  هذا  اإلفطار 
شعرت بتدهور صحتي فماذا علي من العمل جتاه هذا 
الوضع؟ وهل علي إطعام بداًل من الصوم مع العلم أنني 

موظف محدود الدخل؟ أرجو اإلفادة .
> ال حرج عليك يا أخي في اإلفطار ما دمت حتس باملرض 
وتتعب من الصوم ونصحك األطباء بذلك، فال حرج عليك، 

النهار  في  إليها  حتتاج  منظمة  األدوي��ة  كانت  إذا  وهكذا 
فأنت مباح لك اإلفطار؛ لقوله تعالى: }َوَمْن َكاَن َمِريضاً 

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{.  أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ
يشق  مما  باملرض  وأحسست  طبيب  عندك  يكن  لم  ول��و 
عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود املرض 
بنص القرآن الكرمي، فاملرض عذر شرعي كالسفر، فمتى 
وجدت مشقة عليك بسبب املرض فلك اإلفطار وإن كنت 
لم تستشر طبيباً في ذلك، وعليك القضاء إذا شفيت من 
أَْو  املرض ولو بعد مدة؛ لقوله تعالى: }َوَم��ْن َكاَن َمِريضاً 
ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ واملعنى: فعليه الصيام من  َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

أيام أخر بعدة ما أفطر. 
فأنت يا أخي إذا شفاك الله ومتت صحتك تقضي واحلمد لله، 

وال حرج عليك في ذلك وأبشر باخلير، شفاك الله وعافاك.

ال حرج على المريض باإلفطار في رمضان بعد نصح األطباء

< مبــا يثبت دخـــول شــهــر رمــضــان وخـــروجـــه، وما 
أو  الــهــالل وحــده عند دخــول الشهر  حكم مــن رأى 

خروجه؟
فأكثر،  ع��دل  بشاهدي  وخ��روج��ه  الشهر  دخ��ول  يثبت   <
ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ ألنه ثبت عن النبي ] 

أنه قال: »فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا«.
ابن عمر  بشهادة  بالصيام  الناس  أمر  أنه  وثبت عنه ] 
رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر 

عليه الصالة والسالم. 
واحلكمة ف��ي ذل��ك -وال��ل��ه أع��ل��م-، االح��ت��ي��اط للدين في 
الدخول واخلروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى 
الهالل وحده في الدخول أو اخلروج ولم يعمل بشهادته، 
فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وال يعمل بشهادة 
اله  النبي صلى  لقول  العلم؛  أه��ل  أق��وال  نفسه في أص��ح 
عليه وسلم: »الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، 

واألضحى يوم تضحون«. والله ولي التوفيق .

بَم يثبت دخول شهر رمضان وخروجه؟

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

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

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

أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم ِفتْنٌَة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{.

ال يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة فتاوى 
الفرقان
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الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والذي ال يرجى برؤه

< أنا رجل مصاب مبرض أعصاب وقد راجعت 
مستشفى األمراض النفسية وصرف لي عالج 
وإذا تركته  مــرات،  اليوم ثــالث  مستمر طــول 
اشــتــد املـــرض بــي حــتــى أســقــط عــلــى األرض 
خائف  ولكني  الصوم  في  وأرغــب  شعور،  دون 
إذا انقطع عني العالج الذي أتناوله في اليوم 

يعود لي هذا املرض.

سبحانه:  الله  يقول  فيك،  الله  ب��ارك  تصم  ال   <
أَيَّاٍم  ِمْن  ةٌ  َفِعدَّ َسَفٍر  َعلَى  أَْو  َمِريضاً  َك��اَن  }َوَم��ْن 
أَُخ�����َر{، وم��ا دام احل���ال على م��ا ذك���رت فتناول 
الله،  يشفيك  ح��ت��ى  ت��ص��م  وال  ي���وم  ك��ل  احل��ب��وب 
ف��إن كان  ال���دواء،  الذين أعطوك  واس��أل األطباء 
ه��ذا امل���رض ف��ي اع��ت��ق��اده��م وجت��ارب��ه��م يستمر، 
الشيخ  مثل  ويكفي،  مسكيناً  يوم  كل  عن  فأطعم 

الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً 
نصف صاع من متر أو أرز تدفعه للفقراء، فقير 
واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في 
آخره جتمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء 
الله. أما إن قال األطباء: إن هذا يرجى زواله إن 
الله بعد سنتني أو ثالث، فإنك تؤجل، فإذا  شاء 

عافاك الله تقضي.

استقبالهم  فــي  هــدي  الصالح  للسلف   >
لــهــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، كــيــف كـــان هدي 
الـــصـــحـــابـــة-رضـــوان الـــلـــه عــلــيــهــم- في 

استقبالهم لهذا الشهر؟
والتواصي  وال���س���رور  ب��ال��ف��رح  يستقبلونه   <
هبة  عظيم  شهر  ألن��ه  فيه؛  الصالح  بالعمل 
من الله إدراكه، كان النبي ] يبشر أصحابه 

وي��ق��ول: »أت��اك��م رم��ض��ان، شهر م��ب��ارك، شهر 
جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا«، 
فاملؤمن يستبشر بهذا الشهر ويجتهد في أداء 
األعمال الصاحلة فيه ويفرح به كما كان النبي 

-]- يبشر أصحابه به، عليه 
الصالة والسالم.

هدي الصحابة في استقبال رمضان

فماذا  الــصــوم  تطيق  وال  حــامــل  امـــرأة   >
تفعل؟

ال��ص��وم حكم  ي��ش��ق عليها  ال��ت��ي  > ح��ك��م احل��ام��ل 
الصوم،  عليها  ش��ق  إذا  امل��رض��ع  وه��ك��ذا  امل��ري��ض، 
َكاَن  }َوَم��ْن  الله سبحانه:  لقول  وتقضيان؛  تفطران 
أَُخ��َر{، وذهب  ��اٍم  أَيَّ ِمْن  ةٌ  َفِعدَّ أَْو َعلَى َسَفٍر  َمِريضاً 
بعض أصحاب النبي ] إلى أن عليه اإلطعام فقط. 
ألن  امل��ري��ض؛  حكم  حكمهما  ألن  األول؛  وال��ص��واب 
األصل وجوب القضاء وال دليل يعارضه، ومما يدل 
على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله 
عنه عن النبي ] أنه قال: »إن الله وضع عن املسافر 
الصوم وشطر الصالة، وعن احلبلى واملرضع« رواه 
اإلمام أحمد وأهل السنن األربع 
أنهما  على  فدل  بإسناد حسن؛ 
الصوم  ح��ك��م  ف���ي  ك��امل��س��اف��ر 
تفطران وتقضيان. أما القصر 
باملسافر  ي��خ��ت��ص  ح��ك��م  ف��ه��و 
وح����ده ال ي��ش��ارك��ه ف��ي��ه أحد 
وهو صالة الرباعية ركعتني، 

وبالله التوفيق.

الحامل والمرضع لهما 
الفطر إذا شق عليهما 

الصوم وتقضيان
< فــي صــيــام الــتــطــوع نــويــت الــصــوم يوم 
الــفــجــر قمت  االثــنــني ولــكــنــي بــعــد أذان 
وشــربــت فــهــل لــي إكــمــال صــومــي لذلك 
ويحسب لي أم ال؟ ومن أكل أو شرب بعد 
األذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم 

ال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
> الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً 
ال��ط��ع��ام وال���ش���راب وسائر  ، أن مي��س��ك ع��ن 
املفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع 
أذان املؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع 
الفجر أو على التقومي املؤقت بطلوع الفجر؛ 
َحتَّى  َواْش���َربُ���واْ  }َوُك��لُ��واْ  سبحانه:  الله  لقول 
يِْط األَْسَوِد  يُْط األَبَْيُض ِمَن اخْلَ َ لَُكُم اخْلَ يَتََبنيَّ
يَاَم ِإلَى الَّليِْل{، ولقول  ِمَن الَْفْجِر ثُمَّ أمَِتُّواْ الصِّ
النبي ]: »إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجاًل أعمى ال 
ينادي حتى يُقال له: أصبحت، أصبحت« متفق 

عليه. فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى 
شيئاً من املفطرات بطل صومه. أما املتطوع 
الطعام  عن  أمسك  إذا  إال  صومه  يتم  فال 
والشراب وسائر املفطرات عند طلوع الفجر 
كاملفترض، فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً 
من املفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد األذان 
املؤقت على طلوع الفجر فال صوم له، لكنه 
يختلف عن الصائم املفترض في أنه يجوز 
لم  ك��ان  إذا  النهار،  أث��ن��اء  م��ن  أن يصوم  ل��ه 
يتعاط شيئاً من املفطرات بعد طلوع الفجر، 
ويكتب له أجر الصائم من حني نيته؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها: »دخل علينا رسول 
يوم فقال: هل عندكم شيء؟  الله ] ذات 
قلنا: ال. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً 
أرينيه  لنا حيس، فقال:  أُه��دي  آخر فقلنا: 
مسلم،  رواه  فأكل«  صائماً،  أصبحت  فلقد 
وقوله ]: »إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل 

امرئ ما نوى« متفق عليه، وبالله التوفيق.

حكم الصائم الذي أكل و شرب بعد طلوع الفجر



8

المحليات
ني - 2012/7/16م

الفرقان  688 - 26  شـــعبان   1433هـ -  االثن

للمشروعات  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ق���ال 
عبدالله  إس��م��اع��ي��ل  ب��ال��ق��اه��رة  اخل��ي��ري��ة 
التي  امل��ش��روع��ات اخل��ي��ري��ة  ال��ك��ن��دري: إن 
نفذها املكتب على مدار السنوات املاضية، 
روح  تنمية  في  كبير  إيجابي  تأثير  لها  كان 
الكويتي  الشعبني  ب��ني  وال��ت��ك��ام��ل  التكافل 
واملصري، في ظل تنفيذ نحو 430 مشروعا 
نهاية  خيريا متنوعا في 25 محافظة حتى 
الدعم  ت���ق���دمي  ع���ن  ف���ض���ًا   ،2011 ع����ام 
كاملجمعات  القائمة  املشروعات  من  للعديد 
اإلسامية واملستشفيات واملعاهد األزهرية 

واملساجد واملدارس.
األنباء  لوكالة  تصريح  ف��ي  الكندري  وق��ال 
الكويتية، عقب إصدار املكتب تقريره السنوي 
لعام 2011 بعنوان )سنوات من العطاء في 
ب��ل��د ال���وف���اء(، ت��ض��م��ن م��س��ي��رة اإلجن����ازات 
محافظات  في  املكتب  نفذها  التي  والنماء 
هذه  تنفيذ  إن   ،2011 خ��ال  ك��اف��ة  مصر 
املشروعات ينبع من عمق العاقات الطيبة 
ال��ت��ي جتمع ب��ني دول���ة ال��ك��وي��ت وم��ص��ر في 
إطار بروتوكوالت التعاون الوثيق القائم بني 

اجلهات التنفيذية في البلدين. 
وأكد أن االهتمام واحلرص على إقامة مثل 
هذه املشروعات التنموية املختلفة في كافة 
الدور  ظل  في  يأتيان  املصرية  احملافظات 
املتميز الذي تقوم به دولة الكويت في املجال 
اخليري على املستويات كافة في ظل القيادة 

احلكيمة للبلدين. 
وأشار الكندري إلى إسهام القيادة السياسية 
في كل من دولة الكويت ومصر بشكل كبير في 
رسوخ روح التعاون واملودة والتوافق والتميز 

في العاقات بينهما، ما أدى إلى زيادة اإلصرار 
والعزمية على مواصلة اجلهد في املسيرة اخلّيرة 
التي  املأمولة  األه��داف  حتقيق  في  واالستمرار 

جتسد روح التعاون في املجاالت كافة. 
املكتب  أع���ده  ال���ذي  ال��س��ن��وي  التقرير  أن  وب��ني 
يتضمن أنشطة عام 2011 في مجاالت عديدة 
منها إنشاء املشروعات اخليرية ومشروع كفالة 
املشروعات  وتنفيذ  األيتام  ورعاية  العلم  طلبة 
وتوزيع  اإلف��ط��ار  والئ���م  ف��ي  املتمثلة  املوسمية 
احملافظات  جميع  تغطي  التي  األضاحي  حلوم 
العاجية  اخلدمة  تقدمي  إل��ى  إضافة  املصرية 
املستحقة  ل��ل��ح��االت  االجتماعية  وامل��س��اع��دات 

املتقدمة للمكتب. 
وتوجه الكندري بالشكر إلى سفير دولة الكويت 
لدى القاهرة الدكتور رشيد احلمد على ما قدمه 
ويقدمه من دعم جلميع أنشطة املكتب ورعايته 
احلمد  السفير  ب��إه��داء  ق��ام  أن��ه  مضيفا  ل��ه��ا، 
بسفارة  ملقره  زيارته  خ��ال  التقرير  من  نسخة 

الكويت في مصر.
وي��ع��د امل��ك��ت��ب ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��ش��روع��ات اخليرية 
لبيت  ممثا   ،1987 عام  إنشائه  منذ  بالقاهرة 
احلكومية  امل��ؤس��س��ات  وجميع  الكويتي  ال��زك��اة 
واألهلية الكويتية، التي تنفذ مشروعات خيرية 
الذي  واحليوي  التنموي  للدور  نظرا  مصر  في 

يقوم به املكتب في شتى املجاالت اخليرية.
مع سياسة  بالقاهرة متاشيا  املكتب  دور  ويأتي 
املقر الرئيسي لبيت الزكاة بالكويت نحو تطوير 
وتنمية العمل اخليري، وفق بروتوكوالت التعاون 
املوقعة بني وزارتي األوقاف في الكويت ومصر 
واألزهر الشريف ووزارة الصحة ووزارة التعلي.

المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة 
أصدر تقريره السنوي لعام 2011

الستنكارها ما يتعرض له المسلمون من عنف في »أركان«
خطاب تقدير للكويت من مؤسسات ماينمار اإلسالمية

شكرها  ماينمار  في  اإلسامية  املؤسسات  قدمت 
إصدار  على  ولشعبها  الكويتية  للحكومة  وتقديرها 
التي يتعرض لها  العنف  بيان يدين ويستنكر أعمال 

املسلمون في منطقة أركان.

ماينمار  جمهورية  ل��دى  الكويت  دول��ة  سفير  وق��ال 
إنه  تصريح:  في  الشمالي  يوسف  عيسى  االحتادية 
التقى وفدا ميثل املؤسسات اإلسامية في ماينمار؛ 
ملوقف  والتقدير  الشكر  يتضمن  خطابا  الوفد  قدم 

والصندوق  األردن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وق��ع��ت 
العربية  االق��ت��ص��ادي��ة  للتنمية  الكويتي 
دينار  مليون  بقيمة 15  اتفاقيتي قرض 

إلى جانب اتفاقية ضمان قرض.
مشروع  متويل  إلى  االتفاقيتان  وتهدف 
كهرباء  توليد  حملطة  الثالثة  التوسعة 
)السمرا( ووحدة توليد بخارية ما يرفع 
إلى  السمرا  لشركة  التوليدية  ال��ق��درة 

نحو 1050 ميغاواط.
ووقع االتفاقيتني املدير العام للصندوق 
ع��ب��دال��وه��اب ال��ب��در وم��دي��ر ع��ام شركة 
م.أمجد  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د  )ال��س��م��را( 
ضمان  اتفاقية  وق��ع  فيما  ال���رواش���دة، 
سليمان  األردن���ي  املالية  وزي��ر  ال��ق��رض 
األردن  ل��دى  سفيرنا  بحضور  احلافظ 
د.ح��م��د ال��دع��ي��ج وع���دد م��ن املسؤولني 

األردنيني.
وتشكل قيمة هذا القرض جزءا من قيمة 
اإلجمالية  كلفته  ت��ق��در  ال���ذي  امل��ش��روع 
بنحو 211 مليون دوالر ويغطي الصندوق 
إجمالي  م���ن   %19.7 ن��ح��و  ال��ك��وي��ت��ي 
تكاليف املشروع الذي يهدف إلى تلبية 
الكهربائية  الطاقة  املتزايد على  الطلب 
في األردن من خال رفع قدرة محطة 

توليد كهرباء السمرا.

الصندوق الكويتي يقّدم قرضًا 
لتمويل مشاريع كهرباء في 
األردن بقيمة 15 مليون دينار
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الصندوق العربي لإلنماء قّدم 200 مليون 
دوالر لمشروعات طرق شرق السودان

دولة الكويت من قضيتهم.
إشادة  أيضا  تضمن  اخل��ط��اب  أن  وأوض���ح 
الدول  بني  من  الكويت  دول��ة  بتفرد  الوفد 
اإلسامية والعربية في إصدار بيان اإلدانة 
الوفد  »أع��ض��اء  أن  مضيفا  واالس��ت��ن��ك��ار، 
إخوانهم  شكر  الكويت  دول��ة  لسفارة  نقلوا 
أرك��ان على كل ما تقدمه دولة  في منطقة 

الكويت من دعم«.

السوداني علي عثمان طه  للرئيس  األول  النائب  أشاد 
إطار  في  للسودان  الكويت  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  بالدعم 
االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  قطعها  تعهدات 
واالج��ت��م��اع��ي خ���ال م��ؤمت��ر امل��ان��ح��ني ال��دول��ي لشرق 
السودان الذي استضافته الكويت في ديسمبر 2010. 
جاء ذلك في كلمة للنائب األول للرئيس السوداني خال 
طرق  ملشروعات  واالستشاريني  املقاولني  عقود  توقيع 
لإلمناء  العربي  الصندوق  ميولها  التي  السودان  شرق 
دوالر  مليون   200 بتكلفة  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي 
أميركي بجانب منحه ملشروعات مياه بقيمة 10 مايني 

دوالر.
احلياة  أن  إلى  السوداني  للرئيس  األول  النائب  وأش��ار 
في شرق السودان في طريقها نحو األفضل منذ توقيع 
اتفاقية سام الشرق قبل ست سنوات متعهدا باملضي 
التنموية  واملشروعات  االتفاقية  بنود  كامل  تنفيذ  في 

ملواطني الشرق.
موسى  ال��س��ودان��ي  الرئيس  مساعد  أع��رب  جهته،  م��ن 
محمد أحمد عن شكره للكويت، معتبرا أنه »لوال جهود 
ال��ذي جنني منه  املانحني  ك��ان مؤمتر  ملا  الكويت  دول��ة 
شتي  في  ضخمة  مشروعات  من  الثمرات  ه��ذه  اليوم 

املجاالت التنموية«.
من جانبه، قال منسق جلان املانحني مصطفي عثمان 
إسماعيل: »إننا نشهد اليوم أكبر توقيع لواحد من أهم 
الكويت  دول��ة  ب��دور  منوها  الشرق«  لتنمية  املشروعات 
ورعايتها ملؤمتر تنمية شرق السودان وما تبعه من تنفيذ 
املؤمترات  أجنح  من  يعد  ال��ذي  املؤمتر  هذا  مخرجات 

التي عقدت لصالح التنمية في السودان واملنطقة.
ومن املقرر أن يستغرق العمل في الطرق ثاث سنوات 

فيما سيستغرق مشروع محطات املياه عاما واحدا. 
يذكر أن دولة الكويت استضافت في األول والثاني من 
ديسمبر 2010 مؤمتر املانحني الدولي لشرق السودان 
لصالح  دوالر  مليارات  ثاثة  دعما جتاوز  الذي حصد 
ال��ذي شهد حربا  ال��س��ودان  ش��رق  اقليم  واعمار  تنمية 
بني  اتفاق سام  بتوقيع  وانتهت  الزمن  من  عقد  لنحو 

احلكومة وجبهة الشرق في 2006.

أوضاع تحت المجهر!

األسبوع املاضي أصدرت محكمة التمييز حكما يعد األول من نوعه يقضي برفض دعوى 
أقامها أحد طلبتنا الدارسني باخلارج لاعتراف بشهادته التي حصل عليها من الفلبني!

التي  الشهادات )املضروبة(  الكبير من  الكم  لنا  الذي أفرحني كثيرا يكشف  هذا احلكم 
الدنانير  بآالف  يتم شراؤها  التعليم في اخل��ارج بحيث  بقاالت  يحصل عليها عيالنا من 
أو  بأوراقهم  االعتراف  العالي«  »التعليم  ليطالبوا  الرأس  الباد مرفوعي  إلى  يعودون  ثم 

معادلتها كسائر الشهادات األخرى!
وتكمن املصيبة هنا عندما يفشلون في ذلك وتوصد األبواب في وجوههم فيتجهون إلى 
أكبادنا  فلذات  متباكني على ضياع مستقبل  ويزبدوا  ويهددوا  ليلعلعوا  األمة  بعض  نواب 
الذي  التعليمي  الفساد  التباكي على  بحرمانهم من االعتراف بشهاداتهم، دون أن ينسوا 

تعيشه الباد!
ابتعاث  األي��ام على  ذك��ره واحلكومة مقبلة هذه  بد من  آخر ال  ذلك هناك جانب  مقابل 
خريجي الثانوية العامة، وهو التأكيد على عدم توريط عيالنا بجامعات )لك عليها( بحيث 
يتم سحب االعتراف بها أثناء دراستهم فجأة ليفاجؤوا بأن كلياتهم أصبحت خارج احلسبة 

التعليمية ومستواها أضحى علميا )ترللي(!
أقول ذلك ليس من وحي االفتراض، فقبل أكثر من 10 أعوام تقريبا هاتفني أحد القراء 
العالي  التعليم  إدارة  املتمثلة في سحب  تبني قضيته  طالبا  اخلارجية  البعثات  طلبة  من 

االعتراف بجامعته التي يدرس بها فجأة!
سألته: هل اإلدارة هي التي أرسلتك لتلك اجلامعة لتدرس بها في اخلارج أم )من كيفك(؟: 
أجاب اإلدارة نفسها، فكتبت مقالة وقتها ناشدت بها مديرة التعليم العالي آنذاك د.رشا 
الصباح التدخل وإنصاف املظلومني، فاتصلت الدكتورة مبدية تدخلها حلل املشكلة والتأكيد 

على أهمية التمييز بني اجلامعات املعترف بها و)املضروبة( حتى مت حل املشكلة.
هنا يجب علينا أن نفرق بني احلالتني، فعندما تبتعث إدارة التعليم طلبتنا عن طريقها إلى 
جامعات محددة معترف بها ثم تورطهم عندما تسحب ذلك االعتراف، دون أن توفر لهم 
الرحيل، وبني من يقوم بنفسه  إلى جامعات أخرى أو تخطرهم بضرورة  بدائل االنتقال 
باختيار البقالة التي يريد أن يشتري منها بضاعته، كما يحدث في السنوات األخيرة عندما 
يقوم بعض طلبة املراحل األخيرة للثانوية العامة باستكمال دراستهم باالجتاه لبعض بقاالت 
الثانوية في اخلارج، بحيث ال يذهبون لها إال في االختبارات الشكلية مدفوعة  مدارس 
بالثانوية  شهاداتهم  ومبعادلة  الدرجات  أعلى  على  بحصولهم  فرحني  يعودون  ثم  الثمن، 

الكويتية!
على الطاير

أحد احلاصلني على شهادة الدكتوراة )املضروب جنبها( عرفته يوما على أحد املسؤولني 
قائا للمسؤول: هذا هو الدكتور فان بن فلنتان، وعندما انتهت املقابلة زعل علي قائا 

»ما له داعي تقول له إني دكتور«!
قلت: ملاذا؟ فأجاب: من تواضع لله رفعه!

.. ولطلبتنا بقاالت !

waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
)�( كاتب كويتي

وليد إبراهيم األحمد)�(
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كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

245 – عن َزينب الّثَقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا 
رسول الله ]: »إذا َشهدْت إحـَداُكّن املسجَد، فال َتسَّ 

ِطيبا«.
الشرح:

قال املنذري: باب خروج النساء إلى املساجد.
ك��ت��اب املساجد  وه���ذا احل��دي��ث أخ��رج��ه اإلم����ام مسلم ف��ي 
)326/1( وبوب عليه النووي: باب خروج النساء إلى املساجد 

إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها ال تخرج متطيبة.
امرأة  وهي  معاوية،  بنت  وهي  الثقفية،  زينب  عن  واحلديث 
لها  روى  صحابية،  عنهما،  الله  رض��ي  مسعود  بن  الله  عبد 

الستة.
قالت: قال لنا رسول الله ]: »إذا َشِهدت إحداكن املسجد 
فال متّس طيبا« إذا شهدت إحداكن املسجد، أي إذا أرادت 
إلى  ُقْمتم  }إذا  تعالى  قال  كما  املسجد،  في  الصالة  شهود 
الصالة  إلى  القيام  أردمت  إذا  يعني:   ،)6 )امل��ائ��دة:  الّصالة{ 

فاغسلوا وجوهكم.
تتطيب  رواية )328/1(: »فال  قوله: »فال متس طيبا«، وفي 
تلك الليلة«،  فاملرأة إذا أرادت شهود الصالة في اجلماعة مع 
املسلمني في املسجد، يحرم عليها مس الطيب أو البخور، وفي 

أبي هريرة مرفوعا عند مسلم أيضا )328/1(: »أميا  حديث 
امرأٍة أصابْت بخوراً، فال تَشهد معنا العشاَء اآلخرة« يعني: ال 
تشهد معنا صالة العشاء، وهذا النهي للتحرمي؛ ألن النبي ] 
الليل  قد شّدد فيه، قال املناوي في الفيض ) 137/3 (: ألن 
آفاته كثيرة، والظلمة ساترة، وخص العشاء ألنها وقت انتشار 
من  حينئذ  تتمكن  والفجار  امل��ارة،  عن  الطريق  وخلو  الظلمة، 
قضاء األوطار، بخالف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار، 

فتنعكس القضية، ذكره الطيبي.
وقال ابن دقيق العيد: وفيه ُحرمة التطيب على مريدة اخلروج 
قال:  ال��رج��ال.  داعية شهوة  فيه من حتريك  ملا  املسجد؛  إل��ى 

وأحلق به ُحْسن امللبس واحُللي الظاهر.
امرأٍة  »أمي��ا  النبي ]:  الله عنه عن  أب��ي هريرة رض��ي  وع��ن 
تطّيبْت ثم خرجْت إلى املسجد، لم تَقبْل لها صالةٌ حتى تَغتسل« 

رواه ابن ماجة.
اخلروج  في  النساء  على  الّتشديد  في  أخرى  أحاديث  ووردت 
متطيبات إلى الطريق، أو خارج بيتها، فقد روى أحمد والترمذي 
في جامعه عن النبي ] قال: »أميا امرأٍة استعطرْت ثم خرجت، 

فمرْت على قوم ليجُدوا ريحها، فهي زانيٌة، وكُل عنٍي زانيٌة«.
فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهو أن تخرج 

شرح كتاب الصالة من مختصر صحيح مسلم لإلمام املنذري ) 6 (

باب خروج النساء إلى المساجد

احلمد لله رب العاملني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.
 وبعد:

 فهذا تتمة الكالم على أحاديث كتاب »الصالة« من مختصر صحيح اإلمام مسلم لإلمام املنذري رحمهما 
الله، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، إنه سميع مجيب الدعاء.
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املرأة متعطرة ألجل أن يشم الرجال ريحها وطيبها.
ف���إذا ك��ان��ت ه��ي مم��ن��وع��ة م��ن م���ّس ال��ط��ي��ب إذا أرادت 
األسواق  شهود  أرادت  إذا  حالها  يكون  فكيف  املسجد، 
ومجامع الرجال؟! وكيف يكون حال املرأة لو أنها فعلت 
كشفت  وقد  تخرج  كأن  الطيب،  وضع  من  أشنع  هو  ما 
عن بدنها وزينتها وتبرجت ووضعت املساحيق واأللوان، 
ولبست الضيق من الثياب أو القصير؟! فهذا أشد ُقبحا 
وُخبثا، وبال شك هي داخلة في الوعيد السابق في قوله 
]: »فهي زانية، وكل عني - تنظر لها - فهي زانية؟!«.

بيتها  إلى  رجوعها  بعد  الطيب  أن متس  أرادت  إذا  أما 
وبعد أن تصلي في املسجد فريضة العشاء، فال متنع من 

الطيب حينئذ.
 51 - باب: منع النساء من اخلروج

َسِمَعْت  َها  َأَنّ ْحَمِن:  الَرّ َعْبِد  ِبْنِت  َعْمَرَة  َعْن   -  246
ِه ]  ِبِيّ ] َتُقوُل: »َلْو َأَنّ َرُسوَل الَلّ َعاِئَشَة َزْوَج الَنّ
ُمِنَعْت  َكَما  امْلَْسِجَد،  مَلََنَعُهَنّ  َساُء  الِنّ َأْحــَدَث  َما  َرَأى 
ِنَساُء َبِني ِإْسَراِئيَل«، َقاَل: َفُقْلُت ِلَعْمَرَة: َأِنَساُء َبِني 

ِإْسَراِئيَل ُمِنْعَن امْلَْسِجد؟ َقاَلْت: »َنَعْم«.
الشرح:

قال املنذري: باب منع النساء اخلروج.

ال��ذي سبق في  الباب نفسه  وه��و في 
صحيح مسلم ) 329/1(.

واحلديث عن عمرة بنت عبدالرحمن 
األنصارية،  زرارة،  بن  سعد  اب��ن  وه��و 

من املكثرين عن عائشة، ثقة، 
روى لها الستة.

أنها سمعت عائشة زوج النبي 
الرسول  أن  »ل���و  ت��ق��ول:   [

] رأى ما أحدث النساء« أي لو أنه 
الزينة  النساء من  ] رأى ما أح��دث 
والطيب ولبس الثياب احلسنة وإظهار 
إتيان  التبرج عند اخلروج، ملنعهن من 
البقاع  م���ن  ب��غ��ي��ره  ف��ك��ي��ف  امل��س��ج��د، 

واألماكن؟!
قولها: »كما منعت نساء بني إسرائيل، 
ب��ن��ي إسرائيل  أن��س��اء  ف��ق��ال��ت ع��م��رة: 
منعن م��ن املسجد؟ ق��ال��ت: ن��ع��م«، وذل��ك أن��ه مل��ا حصل 
في نساء بني إسرائيل التبرج والتطيب وإظهار الزينة، 
منعن من اخلروج إلى العبادة وأماكنها، ألجل منع الفتنة، 
وحسم مادة الشر، والشرع دائما يسد الذرائع املفضية 
إلى احملرمات، فكل ذريعة تؤدي إلى احلرام، وكل وسيلة 
منع  فمثاًل  ومنعها،  الشرع بسدها  للحرام، جاء  توصل 
ذريعة  ه��ذا  ألن  محرم؛  بغير  السفر  من  امل��رأة  الشرع 
للفتنة والشر، ومنع املرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها، 
بالزينة، ومنعها  التبرج واخل��روج  امل��رأة من  وهكذا منع 
من اخلروج وهي متطيبة متبخرة، كل هذه أبواب سدها 
الشرع ألجل منع الفتنة والشر واملعصية، وإن كان األصل 

أنه يجوز للمرأة أن تصلي في املساجد.
أما إذا كانت املرأة تخرج إلى املسجد وهي مستترة وتاركة 
للطيب، ففي هذه احلالة ال يجوز أن متنع؛ لنهي النبي 
] عن ذلك، فقد قال النبي ]: »إذا استأذنْت أحدكم 

امرأته إلى املسجد فال مينعها« رواه مسلم )328/1(.
 وفي لفظ عن ابن عمر قال: قال ]: »ال متنعوا نساءكم 
الله  إليها« فقال بالل بن عبد  اْستأذنَّكم  إذا  املساجد، 
فأقبل  ق��ال:  والله ألمنعهن.  ألبيه:  قال  ابن عمر،  وهو 
عليه عبد الله فسّبه سباً سيئا، ما سمعته سّبه مثله قط، 
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وقال: أخبرك عن رسول الله ] وتقول: والله لنمنعهّن.
إلى  اخل���روج  م��ن  النساء  ق��ال ]: »ال متنعوا  رواي���ة  وف��ي 
ندعهن  ال  عمر:  ب��ن  لعبدالله  اب��ٌن  فقال  بالليل«  املساجد 
يخرجن فيتخذنه دغال - يعني طريقا إلى الفساد - َفَزبره 
اب��ُن عمر - يعني نهره - وق��ال أق��ول: قال رس��ول الله ]، 

وتقول: ال ندعهن؟!
للنساء  »ائذنوا  وفي رواية ) 326/1(: عنه أيضا قال ]: 
بالليل إلى املساجد« فقال ابٌن له يقال له واقٌد: إذْن يتخذنه 
َدَغاًل؛ فضرب في صدره، وقال: أحّدثك عن رسول الله ] 

وتقول: ال؟! 
للمعترض  التعزير والتأديب  نوٌع من  وضربه له في صدره، 

نة واملعارض لها برأيه بغير دليل. على السُّ
عمر  فابن  كبيرا،  كان  ولو  لولده  الوالد  تعزير  أيضا:  وفيه 
عّزر ابنه بالال وزجره بالقول أوال، وفي رواية أنه دفعه في 

صدره.

ف��امل��رأة في األص��ل ال متنع من ال��ذه��اب إل��ى املسجد، ولكن 
بالشروط التي نص عليها النبي ]، وذكر تفصيلها العلماء 
وهي مأخوذة من اآليات واألحاديث، وهي: أال تكون متطيبة، 
وال متزينة وال متبرجة، وال تلبس مثاًل اخلالخل التي يسمع 
صوتها، وال الثياب الفاخرة الالفتة للنظر، وال تختلط بالرجال 
يؤمن عليها في خروجها  تكون شابة ال  أن  وال  الطريق،  في 
وحدها، وأن يكون الطريق آمنا فال يكون فيه ما يخاف عليها 
منه، وال بد من استئذان وليها للخروج، وإذا كانت املرأة متزوجة 
فإنها ال تخرج إال بإذن زوجها، وأال يكون في خروجها للمسجد 
ما يضر بزوجها أو أبنائها وبيتها من وظائف وواجبات، فاملرأة 
أحيانا لو خرجت إلى املسجد رمبا يتضرر أوالدها الصغار، 
أو أْن تخرج وتتركهم في البيت وحدهم ويكون في ذلك خطر 
عليهم، فالبد إذاً من مراعاة هذه الشروط كلها وما شابهها. 

والله تعالى أعلم.
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اإميانيات

كلمات في العقيدة

الصيام

تنفيذاً التفاقنا أن نعتمر أربع مرات كل عام، قضينا أربعة أيام في 
مكة وأدينا - بفضل الله - جميع الصلوات في املسجد احلرام.

- فرق بني أن تؤدي العمرة مع نساء، وأن تكون برفقة صحبة مثلك.
- ال شك أن لكل صحبة أجرها، عندما تعتمر مع الوالدة أو الزوجة 
واألوالد، تنشغل بهم، وقلما تتحصل فترة تكون فيها متفرغاً للعبادة 

والطاعة، أما إذا كنت وحدك فإنك متلك وقتك.
كنت وصاحبي بانتظار صالة املغرب.

بعد الصالة اقتربنا من أحد املشايخ، اتخذ كرسيا في صحن املسجد 
احلرام، وكان حديثه عن الصيام.

- تدبروا بدايات آيات الصيام: }يا أيها الذين آمنوا{، هذه الصفة 
احملببة لكل واحد منا ينادينا بها الله عز وجل تذكيرا لنا بأهم ما 
نرجو أن نتميز به )اإلميان( ومن منا ال يحب أن يوصف باإلميان؟! 
للمؤمنني،   - وجل  عز   - الله  من  النداء  بهذا  الصيام  آيات  فبدأت 
وتذكر اآليات أموراً لتسهيل هذه العبادة على املؤمنني؛ فيخبرهم الله 
عز وجل أن هذه العبادة مارسها من سبقهم من املؤمنني، فال تكليف 
جديدا عليهم وغيرهم ليسوا أفضل منهم في جميع األديان السابقة، 

والغاية حتصيل التقوى.
الذين من  كتب على  كما  الصيام  كتب عليكم  آمنوا  الذين  أيها  }يا 

قبلكم لعلكم تتقون{ )البقرة: 183(.
ر الله  وال شك أن كل مؤمن يسعى ويجتهد ليتحصل على التقوى، فيسَّ
عليهم هذا األمر بأن أمرهم بالصيام، فدلهم على اخلير، وأمرهم 
به لينتفعوا هم به، ثم بنّي سبحانه تيسيره عليهم بأن جعله: }أياما 

معدودات{ )البقرة: 184(، وذكر لهم األسباب املبيحة للفطر.
نريد  خرجنا  ثم  الصالة،  وأدينا  العشاء  صالة  إلى  الدرس  تابعنا 

الَعشاء.
- كان درساً ممتعاً رغم أن املوضوع تقرؤه دائماً وتسمعه كثيراً، إال 
بالنسبة  تناوله بطريقة جديدة  الله - وفق في  أن الشيخ - حفظه 

لي على األقل.
- نعم.. وأظنه لو سمح له الوقت لذكر اجلوانب اإلميانية األخرى في 
الصيام بأن: »إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشياطني« )مسلم(، وأن الله تعالى يقول احلديث القدسي: 
»كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به« )متفق عليه(، 
قال]:  بعمل،  مرني  الله  رسول  يا  قلت  قال:  أمامة[  أبا  وأن 
»عليك بالصوم فإنه ال عدل له«، قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال: 

»عليك بالصوم فإنه ال عدل له«، قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال: 
»عليك بالصوم فإنه ال مثل له« )صحيح الترغيب والترهيب(.

القريبة من احلرم لشدة  املطاعم  عن  بعيداً  العشاء  تناول  قررنا   -
زحام الناس عليها وجهلنا بجودة املأكوالت فيها.

ألم  املؤمنني،  قلوب  في  واإلرادة  العزمية  تثبت  الصيام  أحاديث   -
تسمع الشيخ يذكر ذات احلديث ولكن برواية أخرى عن أبي أمامة 
قال، قلت: يارسول الله دلني على عمل أدخل به اجلنة، قال: »عليك 

بالصوم فإنه ال مثل له« )ابن حبان وصححه األلباني(.
- بالطبع فإن النفس البشرية حتتاج إلى ما يدفعها للعمل، وال شك 
أن في الصوم مشقة وتعبا، والسيما في موسم الصيف - كما هو 
الدنيوية  والثواب واملنفعة  العبد األجر  إذا تذكر  العام - ولكن  هذا 
في  راغب  وهو  العبادة  هذه  أداء  على  يعينه  ذلك  فإن  واألخروية، 

األجر محتسب للثواب.
- قاطعني:

- لقدأعجبني قول الشيخ: إن املؤمن يحتسب على الله وال يحسب 
على الله.

له  واحتساباً، غفر  إمياناً  »من صام رمضان  نعم.. في احلديث:   -
الطاعة ويرجو أجرها من  )البخاري(، أي يفعل  ما تقدم من ذنبه« 
القرآن  من  كلمة  عشرين  قرأت  يقول:  أن  فهو  احلساب  أما  الله، 
وكل  حرفاً،   80  =)4*20( إذاً  أحرف  أربعة  باملتوسط  كلمة  كل  في 
حرف بعشر حسنات، إذاً املجموع )800( حسنة، أو يقول: أنا أخطو 
خمسمئة خطوة إلى املسجد، كل خطوة ترفع درجة وحتط سيئة، إذاً 
ارتفعت خمسمئة درجة، ومحيت عني خمسمئة سيئة، هذا املنطق 
الله بعضه  الله عز وجل، وإمنا ذكر  املرء مع  ينبغي أن يستعمله  ال 
تيسيراً على النفس البشرية، كقوله عز وجل: }مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة 
حبة والله يضاعف ملن يشاء والله واسع عليم{ )البقرة: 261(، ولعلنا 

نبحث هذا األمر بإسهاب مرة أخرى.
)�( كاتب كويتي

بقلم: د. أميـــــر احلـداد)�(
amir122@yahoo.com
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ولهذا فإن شيخ اإلسالم يؤكد أن ائتالف 
ق��ل��وب امل��س��ل��م��ن م��ق��ص��د م���ن مقاصد 
املستحبات،  بعض  على  يقدم  الشريعة 
فمصلحة تأليف القلوب أعظم في الدين 

من بعض املستحبات.
والصلح واإلصالح واملصاحلة هي قطع 
إذا  الشيء،  من صلح  مأخوذة  املنازعة، 
كمل، وهو خالف الفساد، قال الراغب: 
والصلح يختص بإزالة النفار بن الناس، 
يقال: اصطلحوا وتصاحلوا، وعلى ذلك 

وقع الصلح بينهم.
تبعا  وم��ت��ع��ددة  كثيرة  الصلح  وم��ج��االت 
ل��ت��ع��دد م��ج��االت ال���ن���زاع ك��م��ا ب���ننّ ذلك 
أقسام: صلح  »الصلح  بقوله:  ابن حجر 
املسلم مع الكافر، والصلح بن الزوجن، 
والعادلة،  الباغية  الفئة  ب��ن  وال��ص��ل��ح 
كالزوجن،  امل��ت��غ��اض��ب��ن  ب��ن  وال��ص��ل��ح 
مال،  على  كالعفو  اجل��راح  في  والصلح 
وقعت  إذا  اخل��ص��وم��ة  ل��ق��ط��ع  وال��ص��ل��ح 

املزاحمة في األمالك«.
الصلح  فضل  في  الشرعية  والنصوص 
تعالى:  ق��ول��ه  م��ن��ه��ا  ك��ث��ي��رة  واإلص������الح 
من  إال  من جنواهم  كثير  في  خير  }ال 
أم��ر بصدقة أو معروف أو إص��الح بن 

الناس{.
اب��ن حجر: »وه��و ظاهر في فضل  ق��ال 

اإلص����الح«، وق���ال اب��ن س��ع��دي: »أي: ال 
الناس  ب��ه  يتناجى  مم��ا  كثير  ف��ي  خير 
ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير، فإما 
ال فائدة فيه كفضول الكالم املباح، وإما 
ش��ر وم��ض��رة م��ح��ض��ة ك��ال��ك��الم احملرم 

بجميع أنواعه«.
ثم ذكر أن الله تعالى استثنى أمورا منها: 
واإلصالح  ال��نَّ��اِس{،   َ بَ���ننْ ���اَلح  ِإصنْ }أَونْ 
متخاصمن،  متنازعن  بن  إال  يكون  ال 
والنزاع واخلصام والتغاضب يوجب من 
الشر والفرقة ما ال ميكن حصره؛ فلذلك 
ح��ث ال��ش��ارع على اإلص���الح ب��ن الناس 
في الدماء واألموال واألعراض، بل وفي 
تَِصُموا  }َواعنْ تعالى:  ق��ال  كما  األدي���ان 

ُقوا{. ِبَحبنِْل اللَِّه َجِميًعا َواَل تََفرَّ
وقال الشيخ ابن سعدي أيضا: »الساعي 
في اإلصالح بن الناس أفضل من القانت 
بالصالة والصيام والصدقة، واملصلح ال 
أن  وعمله،كما  سعيه  الله  يصلح  أن  بد 
الساعي في اإلفساد ال يصلح الله عمله، 
وال يتم له مقصوده كما قال تعالى: }ِإنَّ 
��ِس��ِدي��َن{ فهذه  ُ��فنْ املنْ َع��َم��َل  ِلُح  يُصنْ اَل  ال��لَّ��َه 
األشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل 

على ذلك االستثناء.
النية  بحسب  ومتامه  األجر  كمال  ولكن 
َعلنْ  واإلخ����الص؛ ول��ه��ذا ق��ال: }َوَم����ننْ يَفنْ

نُؤنِْتيِه  َفَسونَْف  اللَِّه  َض��اِة  َم��رنْ ابنِْتَغاَء  َذِل��َك 
أن  للعبد  ينبغي  فلهذا  َعِظيًما{  ���ًرا  أَجنْ
العمل  ويخلص  تعالى  الله  وج��ه  يقصد 
لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء 
العظيم،  األجر  بذلك  له  اخلير؛ليحصل 
وليتعود اإلخالص فيكون من املخلصن، 
وليتم له األجر، سواء مت مقصوده أو  ال؛ 
ميكن  ما  بها  واقترن  حصلت  النية  ألن 

من العمل«.
وعن عبد الله بن حبيب قال: كنت جالسا 
مع محمد بن كعب القرظي، فأتاه رجل 
فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت 
كعب:أصبت،  بن  محمد  فقال  قوم،  بن 
لك مثل أجر املجاهدين ثم قرأ: }ال خير 

في كثير من جنواهم..{ اآلية.
تعالى:  قوله  الشرعية  النصوص  وم��ن 
أو  نشوزا  بعلها  من  ام��رأة خافت  }وإن 
يصلحا  أن  عليهما  جناح  ف��ال  إع��راض��ا 
ب��ي��ن��ه��م��ا ص��ل��ح��ا وال��ص��ل��ح خ���ي���ر{، قال 
عموم  من  »وي��ؤخ��ذ  اب��ن سعدي:  الشيخ 
َمن  بن  الصلح  أن  واملعنى  اللفظ  ه��ذا 
بينهما حق أو منازعة في جميع األشياء 
أنه خير من استقصاء كل منهما على كل 
حقه؛ ملا فيها من اإلصالح وبقاء األلفة 

واالتصاف بصفة السماح«.
ويشير رحمه الله إلى أمر مهم وهو أن 

بني  واخلصومات  املنازعات  قيام  فإن  والتعدي،  واملغالبة  االختالف  عموما  اإلنسان  طبيعة  من  كان  ملا 
الناس أمر حتمي والبد، وهذا ما يشهد به الواقع؛ فال يخلو مجتمع بل وال أسرة أو عالقة بني اثنني 
من الناس من اخلصومة والتنازع التي قد يرفعها دين الشخص أو عقله أو املصلحون، أو قد تستمر إن 

استحكم فيها الكبر والهوى والبغي والظلم.
وألن النزاع والصراع شر وفساد، وله ما ال يخفى من النتائج الوخيمة واآلثار األليمة، شرع الله تعالى 
على  حتث  الشرعية  النصوص  فجاءت  واملجتمع،  بالفرد  الضارة  آثــاره  ورفع  الشقاق  هذا  لدفع  الصلح 
في  وملا  والتمكني،  اخلير  من  واالئتالف  االجتماع  في  ملا  والبغضاء؛  العداوة  عن  وتنهى  واحملبة،  األلفة 

الشقاق واخلالف من الشر والفساد وتسلط األعداء.

د. وليد خالد الربيع )�(

والصلح خير 
احلكمـة  ضالـة املؤمن )56(

)�(  أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة - جامعة الكويت
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بوجود  إال  يتم  ال  األحكام  من  حكم  كل 
ذلك  وم���ن  م��وان��ع��ه،  وان��ت��ف��اء  مقتضيه 
)الصلح(، فنبه سبحانه على أن الصلح 
ويرغب  يطلبه  عاقل  ك��ل  واخل��ي��ر  خير، 
فيه، فإن كان - مع ذلك - قد أمر الله 
به وحثنّ عليه ازداد املؤمن طلبا له ورغبة 
ِضَرِت  }َوأُحنْ بقوله:  امل��ان��ع  وذك���ر  ف��ي��ه، 
{ أي: جبلت النفوس على  حنّ َننُْفُس الشُّ األنْ
الشح، وهو: عدم الرغبة في بذل ما على 
اإلنسان، واحلرص على احلق الذي له، 
طبعا،أي:  ذل��ك  على  مجبولة  فالنفوس 
هذا  قلع  على  أن حترصوا  لكم  فينبغي 
وتستبدلوا  نفوسكم،  من  الدنيء  اخُللُق 
به ضده وهو السماحة، وهو بذل احلق 
الذي عليك؛ واالقتناع ببعض احلق الذي 

لك.
فمتى وفق اإلنسان لهذا اخُللُق احلسن 
سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبن خصمه 
إلى  للوصول  الطريق  ومعامله، وتسهلت 
املطلوب، بخالف من لم يجتهد في إزالة 
الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح 
واملوافقة؛ ألنه ال يرضيه إال جميع ما له، 
ف��إن كان  ي��ؤدي ما عليه،  وال يرضى أن 

خصمه مثله اشتد األمر«.
وق���ال ت��ع��ال��ى: }ف��م��ن خ���اف م��ن موص 
إثم  ف��ال  بينهم  ف��أص��ل��ح  إث��م��ا  أو  جنفا 
ال��ل��ه غ��ف��ور رح���ي���م({، وقال  ع��ل��ي��ه إن 
ت��ع��ال��ى: }ف��ات��ق��وا ال��ل��ه وأص��ل��ح��وا ذات 
بينكم{، وقال تعالى: }وإن طائفتان من 
املؤمنن اقتتلوا فأصلحوا بينهما{، وقال 
سبحانه: }إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا 

بن أخويكم{ فكل هذه اآليات الكرمية 
تدل على فضل الصلح وأهميته.

السنة  الصلح في  ج��اء في فضل  ومم��ا 
بأفضل  أخبركم  »أال  قوله ]:  املطهرة 
والصدقة؟«  والصالة  الصيام  درجة  من 
قالوا: بلى، قال: »إصالح ذات البن، فإن 
أخرجه  احلالقة«  هي  البن  ذات  فساد 

أبو داود
قال في الشرح: »إصالح ذات البن: أي: 
أحوال بينكم، يعني ما بينكم من األحوال 
البن  ب��ذات  امل��راد  وقيل:  ومحبة،  ألفة 
بحيث  اثنن  ب��ن  وامل��ه��اج��رة  املخاصمة 
يحصل بينهما بن، أي فرقة، والبن من 
ذات  وفساد  والفرق،  الوصل  األض��داد: 
البن احلالقة، أي: هي اخلصلة التي من 
كما  وتستأصله  الدين  حتلق  أن  شأنها 
احلديث  وفي  الشعر،  املوسى  يستأصل 
ح��ث وت��رغ��ي��ب ف��ي إص���الح ذات البن 
اإلصالح  ألن  فيها؛  اإلف��س��اد  واجتناب 
سبب لالعتصام بحبل الله وعدم التفرق 
ثلمة  البن  ذات  وف��س��اد  املسلمن،  ب��ن 
في الدين، فمن تعاطى إصالحها ورفع 
فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم 

القائم املشتغل بخويصة نفسه«.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]: 
»كل سالمى من الناس عليه صدقة كل 
يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بن الناس 
صدقة« متفق عليه، قال النووي: »يعدل 

بينهما: يصلح بينهما بالعدل«.
وقد باشر النبي ] الصلح بنفسه، فعن 
سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى 

تراموا باحلجارة، فأخبر رسول الله ] 
بينهم«  نصلح  بنا  »اذهبوا  فقال:  بذلك 

أخرجه البخاري.
وعن أم كلثوم أنها سمعت رسول الله ] 
يصلح  ال��ذي  الكذاب  »ليس  يقول:  وه��و 
خيرا«  وينمي  خيرا  وي��ق��ول  ال��ن��اس  ب��ن 
ليس  »ومعناه:  النووي:  قال  عليه،  متفق 
الكذاب املذموم الذي يصلح بن الناس، 

بل هذا محسن«.
ق���ال اب���ن ش��ه��اب: »ول���م أس��م��ع يرخص 
في شيء مما يقول الناس كذب إال في 
ث��الث: احل���رب، واإلص���الح ب��ن الناس، 
املرأة  وحديث  ام��رأت��ه،  الرجل  وحديث 

زوجها« أخرجه البخاري.
قال النووي: »قال القاضي: ال خالف في 
جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا 
فقالت  فيها،  امل��ب��اح  بالكذب  امل���راد  ف��ي 
وأج��ازوا قول  طائفة: هو على إطالقه، 
للمصلحة،  الصور  ه��ذه  في  يكن  لم  ما 
وق��ال��وا: ال��ك��ذب امل��ذم��وم م��ا فيه مضرة 
السالم:  عليه  إبراهيم  بقول  واحتجوا 
سقيم{  و}إن����ي  ك��ب��ي��ره��م{  فعله  }ب���ل 
العير إنكم  وقول منادي يوسف: }أيتها 

لسارقون{.
ال��ط��ب��ري: ال يجوز  آخ���رون منهم  وق���ال 
الكذب في شيء أصال، قالوا: وما جاء 
م��ن اإلب��اح��ة ف��ي ه��ذا امل���راد ب��ه التورية 
الكذب،  صريح  ال  املعاريض  واستعمال 
وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم 

املخاطب منها ما يطيب قلبه«.
وقال ابن حجر: »واتفقوا على أن املراد 
بالكذب في حق امل��رأة والرجل إمنا هو 
أو  عليها  أو  عليه  حقا  يسقط  ال  فيما 
أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في احلرب 
وات��ف��ق��وا على جواز  ال��ت��أم��ن،  ف��ي غير 
ال��ك��ذب عند االض��ط��رار، كما ل��و قصد 
فله  عنده،  مختف  وهو  رجل  قتل  ظالم 
ذلك  على  ويحلف  عنده،  كونه  ينفي  أن 

وال يأثم، والله أعلم«.



جريًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي 
تخص باب علم مستقال، وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية- 
ما  ورتبت  الوقفية،  األعمال  في  نبويًا  حديثًا  أربعني  جمعت  فقد 
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها، وكتب الفقه 
وأصوله، وأفردت شرحًا متوسطًا لكل حديث، حوى أحكامًا وفوائد 
جمة للواقفني من املتصدقني، وللقائمني على املؤسسات واملشاريع 
املكلفة برعاية  وامل��ؤس��س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��وق��ف،  ون��ظ��ار  ال��وق��ف��ي��ة، 
إحياء  العمل  ه��ذا  يجعل  أن  الله  أس��أل  ومنائها.  الوقفية  األص��ول 
لسنة الوقف والصدقة اجلارية، وينفع به قواًل وعمال، ويكتب لنا 

أجر ذلك في صحائفنا.

احلديث األربعون: 
مسؤولية نظارة الوقف 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
وكلكم  راع،  كلكم  »أال  ال��ل��ه]:  رس���ول  ق��ال 

مسؤول عن رعيته«)1(. 
الرعاية،  أهمية  على  دليل  احلديث  هذا  في 
فأخبر] من حيث العموم بأن كل إنسان البد 
أنه راع ولو على نفسه أو أهله، ولو على ولده 
أو امرأته أو ما أشبه ذلك، وإذا كان كذلك فإن 
واإلتيان  ومراقبتها،  الرعية  هذه  حفظ  عليه 
بأنه  يشعر  وك��ذل��ك  مصلحتها،  فيه  م��ا  بكل 
إمنا  السؤال  وهذا  الرعية،  مسؤول عن هذه 

يكون حقاً في الدار اآلخرة.
ج��اء ف��ي ع��ون املعبود ش��رح س��ن أب��ي داود: 
»الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما 
فيه  بالعدل  مطلوب  فهو  على حفظه،  اؤمتن 

والقيام مبصاحله«)2(. 
الرعاية  ف����ي  ال���ك���ل  ت��ش��م��ل  وك���ل���ك���م: 
)حتفة  وف������ي  وامل����س����ؤول����ي����ة، 
األح����وذي( ق���ال: »دخل 
في هذا العموم 
ملنفرد  ا

فإنه  ول����د،  وال  خ����ادم  وال  ل��ه  زوج  ال  ال����ذي 
يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل 
امل���أم���ورات وي��ج��ت��ن��ب امل��ن��ه��ي��ات ف��ع��ال ونطقا 
واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، وال 
يلزم من االتصاف بكونه راعيا أال يكون مرعيا 

باعتبار آخر« )3(.
فقد أوجب اإلسالم بتشريعاته وأحكامه على 
به  أنيطت  التي  القيام مبسؤولياته  كل مسلم 
من مسؤولية،  عليه  ألقي  وما  موقعه  بحسب 
فالكل مكلف فيما هو حتت رعايته، وبالتالي 
التقصير في رعاية ما استرعاه الله عليه فيه 

إثم عظيم. 
وناظر الوقف يسأل في اآلخرة عن املوقوف: 
ملاذا أهملته؟ وملاذا أضعت من اؤمتنت عليه؟ 
وملاذا لم توله حق احلفظ وحق املراقبة؟ وإن 
كان هنالك قضاء فاعل يحفظ األوق��اف من 
يحاسب  الرعاية،  في  تساهل  أو  إدارة  س��وء 

على تقصيره بل هو ضامن لهذا الوقف. 
فال  املسؤوليات،  أعظم  م��ن  ال��وق��ف  ون��ظ��ارة 
ويحفظ  شؤونه  يدير  متول  من  للموقوف  بد 
بعمارتها وصيانتها، واستثماره  أعيانه، وذلك 
ع��ل��ى ال���وج���ه امل����ش����روع، وص����رف غ��ل��ت��ه إلى 
الوقف،  وث��ي��ق��ة  م��ق��ت��ض��ى  ع��ل��ى  م��س��ت��ح��ق��ي��ه 
ذلك  كل  بحقوقه،  واملطالبة  عنه  وال��دف��اع 
املعتبرة  ال��واق��ف  ش���روط  حسب 

شرعاً)4(.

ووكياًل  الوقف  م��ال  على  أمينا  الناظر  ويعد 
من  ينشأ  عما  مسؤول  فهو  املستحقني؛  عن 
وفقاً  وغ��ل��ت��ه  ال��وق��ف  أع��ي��ان  ن��ح��و  التقصير 
للقواعد العامة للمسؤولية، كما يفترض عليه 
القيام بتقدمي حساب سنوي إلى القضاء وفقا 

ألسانيد مكتوبة.
ويشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة 

من الشروط هي:
والية  وال  والي���ة  النظر  ألن  وذل���ك  اإلس����الم: 

لكافر على مسلم. 
العقل: فال يصح أن يتولى النظر مجنون. 

البلوغ: فال يصح تولية النظر لصغير. 
اجتناب  على  الدينية  احملافظة  هي  العدالة: 
الكبائر وتوقي الصغائر وأداء األمانة وحسن 
أو  لفاسق  النظر  تولية  يصح  ف��ال  املعاملة؛ 

خائن لألمانة. 
التصرف  على  الناظر  ق��درة  وه��ي  الكفاية:   

فيما هو ناظر عليه مبا فيه املصلحة.
وعمارة الوقف من أهم واجبات ناظر الوقف؛ 
ت��رم��ي��م��ه أو  أو  ال���وق���ف  إه���م���ال ع���م���ارة  ألن 
وقد  وهالكه،  إلى خرابه  ي��ؤدي  قد  إصالحه 
أجمع الفقهاء على أن العمارة هي أول واجب 
األعيان  وع��م��ارة  ال��ن��اظ��ر،  ع��ات��ق  ع��ل��ى  يلقى 
املوقوفة مقدمة على الصرف إلى املستحقني 
س��واء ف��ي ال��وق��ف اخل��ي��ري أو األه��ل��ي؛ ألنها 
تؤدي إلى دوام االنتفاع بالوقف وعدم تفويت 

منفعة من منافعه.
شأنه  من  ما  بكل  القيام  الناظر  على  ويجب 
ومن  مصلحته،  ورعاية  الوقف  على  احلفاظ 

ذلك:
ع��م��ارة ال��وق��ف: ب��أن ي��ق��وم ب��أع��م��ال الترميم 
اخلراب  م��ن  ال��وق��ف  لعني  حفظا  والصيانة 

والهالك. 
مخالفة  ي��ج��وز  ف��ال  ال���واق���ف  ش���روط  تنفيذ 
شروطه أو إهمالها، يجب االلتزام بها إال في 

أحوال مخصوصة تقدم بيانها. 
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق ال��وق��ف ف��ي املخاصمات 

القضائية رعاية لهذه احلقوق من الضياع. 
الديون  تتعلق  ال��وق��ف:  دي��ون  أداء 

بعينه،  ال  ال���وق���ف  ب���ري���ع 

األربعــون الوقفيــة )40(
�أوقاف �إ�ضالميةق�ضـايا
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على  الصرف  على  مقدم  الديون  ه��ذه  وأداء 
تعريض  تأخيرها  ف��ي  ألن  املستحقني؛ 

الوقف ألن يحجز على ريعه. 
وعدم  الوقف  في  املستحق  حقوق  أداء 
ت��أخ��ي��ره��ا إال ل��ض��رورة ك��ح��اج��ة ال��وق��ف إلى 

العمارة واإلصالح أو الوفاء بدين. 
الشريعة اإلسالمية  الوقف في  ومن مقاصد 
مراعاة حّق الله تبارك وتعالى أوالً، ثم حقوق 
وال  معصية،  على  يوقف  فال  والبالد،  العباد 

يوقف ليضر فئة بعينها. 
وللحديث فوائد ودالالت: ففيه أن كل إنسان 
مسؤول عمن يرعى وعن مدى اهتمامه وحرصه 
عليهم، وفيه أن الله تعالى سيسألنا عن هذه 

األمانة قمنا بها أم ضيعناها وأهملناها. 
عمله،  إتقان  عن  مسؤول  عامل  كل  أن  وفيه 
إليه  أوك��ل  راع ومسؤول عما  منا  واح��د  فكل 
املال  أو  الولد  وأمانة سواء في  من مسؤولية 
من  غيره  أو  ال��وق��ف  أو  اآلخ��ري��ن  أو مصالح 

الصدقات. 
وفيه أن املسؤولية في اإلسالم مغرم ال َمْغنَم، 
فعن أنس ق��ال: ما خطبنا رس��ول الله] إال 
قال: »ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال 

عهد له«.
وإن كانت األمم قبل اإلسالم قد عرفت نظاماً 
رصدت مبقتضاه حبس بعض األصول لينفق 
من غالتها على املعابد القائمة، إال أن النظام 
بقواعده  استقل  ق��د  ال��وق��ف  ف��ي  اإلس��الم��ي 
أو  مستجلباً  نظاماً  يكن  لم  ألن��ه  وم��ص��ادره؛ 
جتميعاً لعادات سبقت اإلسالم، بل هو نظام 
نبيه  وسنة  وج��ل  ع��ز  الله  كتاب  م��ن  مستمد 
وتفاصيل  األم��ة،  وإجماع  محمد]،  الكرمي 
الفقهية،  امل��دارس  كل  فيها  ساهمت  أحكامه 
حتى  اإلس��الم��ي��ة،  ب��األم��ة  ق��ف��زت  وتشريعاته 
أص��ب��ح��ت واق���ع���اً ب��ح��ق }خ��ي��ر أم���ة أخرجت 
ل��ل��ن��اس{، ف��احل��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة ول���دت من 

رحم األوقاف. 
ومن روائع الوقف اإلسالمي أن قد خصصت 
أوق�����اف ل��غ��ي��ر امل��س��ل��م��ني ف���ي ظ���ل اخلالفة 
التاريخ  وث��ق��ه��ا  أوق����اف  ف��ك��ان��ت  اإلس��الم��ي��ة، 
كرامتهم  حلفظ  ال��ذم��ة  أه��ل  لنفع  خصصت 
وتوفير  وسقيهم  وب��إط��ع��ام��ه��م  وإن��س��ان��ي��ت��ه��م، 
كسوتهم، فالعناية كانت كذلك لغير املسلمني، 
وقد خصصت أوقاف لنشر اإلسالم بني أهل 
الذمة وكذلك في الدول واألمصار التي فتحها 
ليعيش  وقفية  مشاريع  ف��أوج��دوا  املسلمون، 
الناس حياة كرمية في ظل اخلالفة اإلسالمية، 

يسكنون ويأكلون، يتعلمون ويعاجلون.. إلخ.
وسؤالنا بعد أن أضعفت األوقاف اإلسالمية: 
في مجال اخلدمات  األوق��اف  أين مخرجات 
والبحث  والثقافة  والصحة  والتعليم  والرعاية 
والتطوير والتنمية والتطور؟ وأين املستشفيات 
واالستثمارات  ال��رب��ح��ي��ة  غ��ي��ر  واجل��ام��ع��ات 
البحوث  م��راك��ز  وأي��ن  التجارية،  واملجمعات 
الدول  نتاجها خلدمة  تقدم  التي  والدراسات 
القطاع  ه��ذا  فقدان  أن  وال شك  واألوط���ان؟ 
أن 40% من  األوق��اف تسبب في  الواسع من 
فقراء العالم مسلمون! وما يقارب 35% أميون، 
و8 ماليني طالب في العالم العربي لم يجدوا 
-2011 ال��دراس��ي  العام  في  دراس��ي��ة  مقاعد 

2012م. 
هذا وأمتنا - ولله احلمد - متتلك مقومات جناح 
قطاع املؤسسات اخليرية والوقفية اإلسالمية، 
وهي أربع: أولها الشريعة اإلسالمية، وثانيها 
التجربة التاريخية )تطبيقات عملية تاريخية(، 
حيث إن اإلسالم أول من قدم للبشرية الوقف 
بوصفه عماًل إنسانياً مستداماً، وثالثها القوى 
وامل���وارد من صدقة  امل��ال  وآخ��ره��ا  البشرية، 

عامة وجارية وتطوع وزكاة وفعل اخلير. 
الوقفية  للمؤسسات  التاريخية  والتطبيقات 
البذل  على  حت��ث  إسالمية  ح��ض��ارة  أنتجت 

الزمان،  م��ن  ق��رن��اً  عشر  اثني  عبر  وال��ع��ط��اء 
كرامته  إل��ى  اإلن��س��ان  مبادئ جت��اوزت حقوق 
احلقوق  ومنحت  احل��ي��وان،  حلقوق  وشرعت 
ل��غ��ي��ر امل��س��ل��م��ني ح��ت��ى ش��رع��ت ح���ق األسير 
الكافر }ويطمعون الطعام على حبه مسكيناً 
الدين  وما ميتلكه هذا  وأس��ي��راً{)5(.  ويتيماً 
من  يعد  عامة  للبشرية  اخليرية  رصيد  م��ن 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  أكبر الفرص }ُكنتُْم َخيَْر أَُمّ
َوتُْؤِمنُوَن  امْلُنَكِر  َعِن  َوتَنَْهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  تَْأُمُروَن 

ِباللِّه{ )آل عمران: 110(. 

الهوامش:
1- أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، برقم 
برقم  صحيحه،  ف��ي  مسلم  وأخ��رج��ه   ،2751

1892. واللفظ ملسلم.
2- عون املعبود سرح سن أبي داود )104/8( 

اجلزء الرابع.
الترمذي،  ج��ام��ع  ش���رح  األح����وذي  3- حت��ف��ة 

محمد املباركفوري، شرح حديث رقم 1705.
منتهى  ش��رح   ،348/5 الطالبني  روض���ة   -4

اإلرادات 362/2.
السانحة،  الثالث والفرص  القطاع  انظر:   -5
رؤية مستقبلية، د. محمد عبدالله السلومي، 

ص 41-42، بتصرف.
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أعلن رئيس الهيئة اإلدارية بجمعية إحياء التراث 
اإلس���ام���ي ف���رع ال��ص��ب��اح��ي��ة ال��ش��ي��خ ع��ل��ي خالد 
استعداداته  أكمل  الصباحية  »ف��رع  أن  الوصيص 
كعادته في كل عام إلقامة موائد إفطار الصائمني 
ال���ك���رمي، ح��ي��ث مت استئجار  ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان 
قاعات مخصصة إلفطار املسلمني الفقراء بجانب 
الصباحية،  مبنطقة  والهاجري  الهادي  مسجدي 
الصائم مبسجد  إف��ط��ار  م��ش��روع  سيقام  وك��ذل��ك 
الصباحية  في  الهديب  ومسجد  العنزي  متروك 
ومسجد الفضيل بن عياض مبنطقة أم الهيمان، 
اضافة إلى مجمع احملاكم واملعاهد التطبيقية ودور 
الرعاية بجنوب الصباحية«، مبينا أنه »مت تقدمي 
املاضي  العام  إفطار في  ألف وجبة  أكثر من 30 
ونتوقع أن يزيد العدد هذا العام؛ لذا فإننا نهيب 
خاصة  امل��ش��روع  لهذا  للتبرع  احملسنني  ب��اإلخ��وة 

»تراث الصباحية« تدعو التجار والتعاونيات لإلسهام في 
مشروع »إفطار صائم«

تنظم جلنة الدعوة واإلرشاد في منطقة العمرية 
التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسامي دورتني 
في  األول���ى:   ) الصيام  أح��ك��ام   ( ف��ي  علميتني 
ويحاضر  14-2012/7/16م،  م���ن  ال��ف��ت��رة 
مسجد  ف��ي  يوسف  عبداحملسن  الشيخ  فيها 
ق  )عبداحملسن احلمد ( الكائن في الرابية – 
)4( ، أما الدورة الثانية : فستكون خال الفترة 
فيها  وسيحاضر  17-2012/7/19م،  يوم  من 
مسجد  في  وستكون  املطيري،  صالح  الشيخ/ 
)ساري مناور الرشيدي( الكائن في أشبيليه – 

ق )2(.

ال���دورت���ان بعد ص��اة املغرب  وس��ت��ق��ام ه��ات��ان 
مباشرة .

املساجد  ب���ن���اء  إدارة  أن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
واملشاريع اإلسامية في منطقة العمرية التابعة 
العديد  التراث اإلسامي تضم  إحياء  جلمعية 
من اللجان املختلفة والتي تقوم بأنشطة دعوية 
متنوعة تخدم من خالها أهالي املنطقة، فلجنة 
حتفيظ القرآن الكرمي تعني بالنشء املسلم من 
لهم،  تعقدها  ال��ت��ي  التحفيظ  دورات  خ���ال 
املتخصصني،  امل��ش��اي��خ  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى  وحت���رص 

ووضع املناهج التثقيفية املناسبة  .

نشر  مسئولية  تتولى  واإلرش���اد  ال��دع��وة  وجلنة 
باحلكمة  والتصدي  املجتمع  في  الطيبة  الكلمة 
العقائدي  االنحراف  لعوامل  احلسنة  واملوعظة 
املجتمع  ومثل  قيم  تستهدف  التي  واألخ��اق��ي 
امل��س��ل��م ف��ي دول����ة ال��ك��وي��ت ، وذل����ك م��ن خال 
وعقد  اإلسامية،  واألش��رط��ة  الكتيبات  توزيع 
احمل���اض���رات وال���ن���دوات، وت��ق��وم ك��ل م��ن جلنة 
الزكاة  بجمع  اخليرية  املشاريع  وجلنة  ال��زك��اة، 
والصدقات والتبرعات وتوصيلها الى املستحقني، 

والى مواضعها حسب رغبة احملسنني .
إعداد: جلنة اإلعالم

إحياء التراث تنظم دورتين علميتين حول: ) أحكام الصيام ( في العمرية.

صرح أمني صندوق جلنة زكاة الفردوس التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسامي فهد بن سعود املطيري 
بأنه في إطار رفع الروح املعنوية جلميع املوظفني والعمال في اللجنة.. فقد قام فريق النشاط االجتماعي 
باللجنة بإعداد رحلة بحرية جلميع املوظفني والعمال، من باب تخفيف أعباء العمل اليومي، وقطع امللل 
والروتني اليومي وجتديد احلماس والنشاط للعمل الدائم املستمر من أجل حتقيق التميز والعطاء في جميع 

األنشطة واألعمال التي تقوم بها اللجنة.
 وتابع املطيري حديثه بقوله: لقد بدأت الرحلة من نادي اليخوت بالساملية بواسطة يخت بحري متجه إلى 

جزيرة فيلكا والطواف حول الكويت بحرا، وقد اشتمل برنامج الرحلة على اآلتي:�
< الرحلة البحرية.

لجنة زكاة الفردوس تحرص دائمًا على خلق البيئة المحفزة لجميع العاملين
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املساعدات  أن  إال  وتشريد  قتل  من  الشقيق  السوري  الشعب  له  يتعرض  ما  رغ��م 
املطلوب، والسيما  املستوى  أقل من  تعد  زالت  التي تصلهم ما  واإلنسانية  اخليرية 
وأننا مقبلون على شهر رمضان املبارك؛ ولذلك فإننا نهيب باحملسني الكرام وأهل 
اخلير والنخوة أن يهتموا بشأن إخوانهم في سوريا، وهذه بعض اإلحصائيات املتعلقة 

باحتياجاتهم اإلغاثية والطبية مرتبة بكل محافظة على حدة: 

االحتياجات اإلغاثية والطبية للشعب 
السوري المنكوب حسب اإلحصائيات 

لكل محافظة

< تناول الوجبات اخلفيفة.
< إقامة املسابقات واألنشطة الثقافية.

اآلتي:  الرحلة  ف��وائ��د  أه��م  م��ن  أن  املطيري  وب��ني 
الترويح والترفيه عن النفس، والتعرف على بعض 
تعالى؛  الله  والتفكر في مخلوقات  الكويت،  معالم 

لترسيخ الوازع الديني في نفوس اجلميع.
اللجنة حترص دائما  إن  بقوله:  وختم املطيري حديثه 
وحترص  العاملني،  جلميع  احمل��ف��زة  البيئة  خلق  على 

دائما على اإلبداع واالبتكار في مجال العمل اخليري.

وقت  في  يأتي  العام  ه��ذا  في  رمضان  وأن شهر 
التجار  »اإلخ��وة  وداعياً  الشديد«،  واحلر  الصيف 
واجلمعيات التعاونية لإلسهام في مشروع إفطار 
الصائم من خال رعاية خيمة رمضانية أو رعاية 
مشروع إفطار في أي موقع من املواقع املخصصة 

إلفطار فقراء املسلمني«.
فرع  »إن  صحافي:  تصريح  في  الوصيص  وق��ال 
اجليل  م��رك��ز  فعاليات  يختتم  س��وف  الصباحية 
خال  تنظيمه  مت  ال��ذي  للبنني  الصيفي  الصالح 
ه���ذا امل��وس��م ف��ي ن��ه��اي��ة األس��ب��وع اجل����اري، وقد 
احتوى هذا املركز على العديد من األنشطة خال 
فترة العطلة الصيفية التي انطلقت فعالياتها منذ 
منتصف شهر يونيو املنصرم واشتملت على حفظ 
إضافة  السمحة  النبوية  السيرة  وتدريس  القرآن 
إلى تدريس احلديث الشريف واآلداب اإلسامية 
الرحات  تنظيم  ع��ن  ف��ض��ًا  ال��ت��اوة،  وتصحيح 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة ف���ي ع����دد م���ن مرافق 

املشروعات السياحية«.

أنهت  أنها  والشويخ  الشامية  زكاة  أعلنت جلنة 
»إفطار  م��ش��روع  ف��ي  العمل  لبدء  استعداداتها 
صائم« الذي تنفذه سنويا بحلول شهر رمضان 
احلمر  سالم  اللجنة  ع��ام  مدير  امل��ب��ارك.وأك��د 
الغذائية  امل���واد  توفير  يستهدف  امل��ش��روع  أن 
الفقيرة في  اليها األسر  التي حتتاج  والتموينية 
رمضان، بغرض التخفيف من املصروفات التي 

ترهق كاهل احملتاجني.
استمرارية  على  حت��رص  اللجنة  أن  وأض���اف 
في  سنوياً  ومواصلته  ص��ائ��م«  »إف��ط��ار  م��ش��روع 

شهر اخلير للجاليات املسلمة بالشامية ومناطق 
الكويت ليكون عونا لهم على الطاعة، الفتا إلى 
أن أكثر من 22856 صائما يومياً قد استفادوا 

من املشروع في العام املاضي.
وكشف احلمر أن اللجنة أعدت برنامجا دعويا 
إلفطار  مشروعها  مع  ويترافق  يتزامن  حافا 
ولكن  فقط  نفطرهم  »لسنا  بعنوان  الصائمني 
م���ن احملاضرات  ال��ع��دي��د  ي��ت��ض��م��ن  ن��دع��وه��م« 
واملطويات  الكتيبات  توزيع  وكذلك  وال���دروس، 

لكل جالية على حدة.

وناشد احلمر احملسنني من املواطنني واملقيمني 
التبرع في شهر اخلير لدعم هذا املشروع، الفتا 
إلى أن قيمة الوجبة دينار داخل الكويت، و750 

فلسا خارج الكويت.
مقر  ف��ي  تستقبل  ال��ت��ب��رع��ات  أن  إل���ى  وأش����ار 
اللجنة بالشامية ق 4 بجوار مسجد الطبطبائي 
 /24840740 ه�����ات�����ف:   – األئ�����م�����ة  س���ك���ن 
الساخن  اخل����ط   24924620/24815142

 66655231

»زكاة الشامية والشويخ« أنهت استعداداتها لتنفيذ مشروع إفطار الصائمين ودعوتهم
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مسلمو  يعيشها  ال��ت��ي  امل���أس���اة  ت��ل��ق  ول���م 
ميامنار- بورما رد فعل دولي يذكر حتى 
ألنات  تستجيب  مصغية  آذان���ا  أو  اآلن، 
التي  )الروهينجيا(  املسلمني   األقلية من 
تعيش أوضاعاً ال إنسانية، ومتارس بحقها 
أع��م��ال ع��ن��ف ط��ائ��ف��ي م��ن ق��ب��ل جماعة 
األغلبية،  ذات  املتطرفة  البوذية  )امل���اغ( 
التي تدعمها األنظمة البوذية احلاكمة في 

البالد.
تزال  ال  ميامنار  إن  احل��ش��اش:  وأض���اف 
ت��ش��ه��د ح����االت وح��ش��ي��ة م��ن ال��ق��م��ع ضد 
املسلمني الذين يعانون صنوف العذاب من 

بجمعية  آسيا  شــرق  جنوب  جلنة  رئيس   - احلشاش  جمال  الشيخ  قــال 
إحياء التراث اإلسالمي: إن اللجنة قد بدأت بحملتها إلغاثة الالجئني 
سمحت  التي  تايلند  دولــة  في  وخصوصا  بــورمــا،   – ميامنار  مسلمي  من 
التي ترتكب  املذابح  أراضيها هربا من  إلى  أعــداد منهم  مشكورة بدخول 

ضدهم.
وأضــــاف احلـــشـــاش: لــقــد تــابــعــنــا مــع شــديــد األلــــم مــا يــجــري إلخواننا 
املسلمني  باسم  أيضًا  املعروفني  )أراكــان(،  بإقليم  بورما  ميامنار-  مسلمي 
العصابات  ترتكبها  وحشيٍة  وجرائم  بشعٍة،  مذابح  من  )الروهينجيا(، 
البوذية املتطرفة، في ظل تواطؤ من احلكومة احمللية وصمٍت عاملِيّ مريب. 
بون– شيوخًا  حون ويعَذّ فاملسلمون من قومية )الروهينجيا( هناك ُيَذَبّ
وال  وأموالهم،  دماؤهم  وتستباح  ديارهم،  من  ويطردون  وأطفااًل-  ونساًء 

ذنٌب لهم إال أن يقولوا: »ربنا الله«.

»إحياء التراث اإلسالمي« بدأت بحملتها إلغاثة 

جمال احلشاش رئيس جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث اإلسالمي: الالجئين من مسلمي بورما في دولة تايلند

إعداد : جلنة اإلعالم
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قبل الطبقة احلاكمة التي تطالب بضرورة 
ت��رح��ي��ل امل��س��ل��م��ني، وط��رده��م م��ن البالد 

للحفاظ على غالبيتهم البوذية.
وعن تفجر األوضاع هناك قال احلشاش: 
إن���ه وم���ع ب��ع��ض االن��ف��ت��اح ال����ذي شهدته 
أنها  احلكومة  وإع���الن  م��ؤخ��راً،  ميامنار 
في  للمسلمني  »املواطنة«  بطاقة  ستمنح 
غربي  سابقاً،  »أراك���ان«  »راخ���ني«،  إقليم 
أن  املتطرفة  )امل��اغ(  جماعة  رأت  البالد، 
هذا اإلعالن مبثابة استفزاز ملطامعهم في 
اإلقليم؛ حيث يحلمون بأن تكون )راخني(
بهم  مربع( منطقة خاصة  ميل  ألف   20(
إعالن  ج���اء  ول����ذا  غ��ي��ره��م،  يسكنها  ال 
أسمتها  ما  بدء  صريحا  البوذيني  الكهنة 
تقاير ب� »احلرب املقدسة« على املسلمني 

لترحيلهم.
متتد  التي  املسلمني  مأساة  جتدد  ويأتي 
يونيو  شهر  ب��داي��ة  م��ع  السنني،  لعشرات 

إلحداث  البوذيون  خطط  حيث  املاضي؛ 
ال��ف��وض��ى، ف��ه��اج��م��وا ح��اف��ل��ة ت��ق��ل علماء 
وادعى  امل��وت،  حتى  وعذبوهم  مسلمني، 
فتاة  »اغتصب«  أن شابا مسلما  البوذيون 
القبض  احلكومة  فقررت  وقتلها،  بوذية 
في  االش��ت��ب��اه  بحجة  مسلمني   )4( ع��ل��ى 
تورطهم في قضية الفتاة، وتركت ال� 450 

قاتاًل دون عقاب. 
وعمليات العنف والتطهير ضد أبناء أقلية 
ففي  ال��ي��وم،  وليدة  ليست  )الروهينجيا( 
السبعينيات شهدت البالد عملية التطهير 
أوائل  الثانية  العملية  فيما وقعت  األولى، 
مئات  تهجير  إلى  أدى  مما  التسعينيات؛ 
معسكرات  إل����ى  امل��س��ل��م��ني  م���ن  اآلالف 
ب��ن��ج��الدي��ش امل����ج����اورة؛ ول����ذا غ��ال��ب��ا ما 
في  املسلمني  العنف جت��اه  أعمال  حت��دث 
والي��ة )راخ��ني( الواقعة على احل��دود مع 
احلاكمة  الطبقة  تؤكد  التي  بنجالديش، 
من املجتمع البوذي أنها هي املكان الذي 

ينتمي إليه املسلمون.
وأوضح احلشاش أن تقديرات تشير إلى 
أن عدد املسلمني الذين فروا من منازلهم 
ال��ت��ي شهدتها  األخ��ي��رة  األح���داث  بسبب 
البالد حوالي 90 ألف شخص، فضاًل عن 
أكثر  وإصابة  ومقتل  املنازل  آالف  تدمير 

من 100 شخص.
املنظمات  م����ن  ال���ع���دي���د  أن  وأض�������اف 
ميامنار  في  السلطات  طالبت  اإلسالمية 
بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، وأخذ 
ك��ل اإلج�����راءات ال��الزم��ة م��ن أج���ل وقف 
يقطنه  ال��ذي  )أراك����ان(  إقليم  ف��ي  العنف 
املسلمون، واحلفاظ على املعايير الدولية 
إزاء حصول أبناء أقلية )الروهينجيا( على 

كامل حقوقهم.
الواردة  التقارير  إزاء  قلقها  عن  وعبرت 
في  املسلمني  ض��د  العنف  استخدام  ع��ن 
ميامنار،  في  أخرى  ومقاطعات  )آراك��ان( 
تكرار  إل��ى  أش���ارت  ت��ق��اري��ر  خلفية  على 
)الروهينجيا(  أق��ل��ي��ة  ع��ل��ى  االع���ت���داءات 
املسلمة وأماكن عبادتهم وأمالكهم، فضال 

عن أماكن إقامتهم.
واملنظمة  املنهجية  االع���ت���داءات  وأدان���ت 
املسلمة،  )الروهينجيا(  أقلية  أبناء  ضد 
طويلة،  فترة  منذ  االنتهاكات  ه��ذه  ج��راء 

مذابح بشعٍة، وجرائم 
وحشيٍة ترتكبها 

العصابات البوذية 
املتطرفة ضد املسلمني 
»الروهينجيا« في ظل 

تواطؤ من احلكومة 
احمللية وصمٍت عاملِيّ 

مريب
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العاملني في مجال اإلعالم،  نناشد  كما 
وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م��ن��اب��ره وق���ن���وات���ه، أن 
بقضية  التعريف  في  بواجبهم  ينهضوا 
األقلية املسلمة ببورما، وأن يجتهدوا في 
إطالع العالم على معاناتهم وما يلقونه من 
ظلٍم واضطهاٍد وقتٍل وتشريٍد. ونذكرهم 
لئال  مسؤوليتهم  يستشعروا  أن  بضرورة 
والتغافل  ال��ت��ج��اه��ل  ه���ذا  ف��ي  ي��س��ه��م��وا 

اإلعالمي األثيم.
بالصبر  ببورما  إخواننا  نوصي  وختاماً: 
على مصابهم، ونذكرهم بأن البالء سنٌة 
متى  والتمكني،  النصر  عاقبتها  ماضيٌة 
العون  وطلب  واملصابرة  بالصبر  قوبلت 
في  الوسع  ب��ذل  مع  غيره،  قبل  الله  من 
مدافعة املعتدي، وردعه عن بغيه وظلمه، 
بأنهم  يُقاتَلون  للذين  }أذن  تعالى:  قال 
لقديٌر  ن��ص��ره��م  ع��ل��ى  ال��ل��ه  وإن  ُظ��ل��م��وا 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حٍقّ إال 

أن يقولوا ربنا الله {.

املستضعفة الذين ال ميلكون قوًة يدفعون 
يجدون  وال  وذراري��ه��م،  أنفسهم  عن  بها 
فإننا  إل��ي��ه،  ي��ف��رون  م���أوى  األرِض  ف��ي 
نناشد قادة وعلماء املسلمني وجمعياتهم 
جتاه  بواجبهم  يقوموا  أن  ومنظماتهم 
يبادروا  وأن  هناك،  املظلومني  إخوانهم 
العدوان  ك��ِفّ  سبيل  في  املساعي  لبذل 
وتقدمي  دم��ائ��ه��م،  ن��زف  وإي��ق��اف  عنهم، 

املساعدة والعون لهم.

الدولي  واملجتمع  األعضاء  ال��دول  وحثت 
على التدخل السريع لدى حكومة ميامنار 
يتعرض  التي  والقتل  العنف  عمليات  ملنع 
عن  املسؤولني  وتقدمي  اجلالية،  أبناء  لها 

هذه األعمال إلى العدالة.
زوارق  تايلندية  سفينة  اع��ت��راض  وك��ان 
ميامنار  مهاجري  من  العديد  تقل  كانت 
الذي  اخلطر  ن��اق��وس  مبنزلة  املسلمني 
نبه املجتمع الدولي إلى معاناة املسلمني 
من بطش األغلبية البوذية، ومع ذلك لم 
جادة  ب��ص��ورة  ال��دول��ي  املجتمع  يتحرك 
بالضغط على السلطات احلاكمة حلماية 
مسلمي ميامنار، والتي أكدت مراراً أنها 
»ال تريد أي مسلم على أراضيها«، وهو 
الزوارق  إع��ادة  بعد  الذي جاء  التصريح 

مرة أخرى إلى البحر.
وإن  الدولي  املوقف  إن  احلشاش:  وقال 
كان متخاذال إال أن األمم املتحدة أكدت 
األقليات  أك��ث��ر  م��ن  ب��ورم��ا  مسلمي  أن 
والظلم  وامل��ع��ان��اة  ل��الض��ط��ه��اد  ت��ع��رض��ا 
امل��م��ن��ه��ج، وح��ث��ت جل��ن��ة م��راق��ب��ة حقوق 
ب��األمم املتحدة م��ؤخ��راً جيران  اإلن��س��ان 
ميامنار على الضغط على اجليش إلنهاء 
ممارساته الوحشية ضد املسلمني، ولكن 
آذاناً  تلقى  ال  ال���دع���اوى  ت��ل��ك  أن  ي��ب��دو 

صاغية.
ميامنار  م��س��ل��م��ي  أن  ت��ق��اري��ر  وذك�����رت 
ي��ع��ي��ش��ون ح���ي���اة م��ش��اب��ه��ة ل��ل��ع��دي��د من 
الثمانينيات  في  أفريقيا  في  الالجئني 
فال  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن  والتسعينيات 
الكوليرا،  تفشت  لذا  مياه؛  لديهم  يوجد 
والية  في  التغذية  سوء  نسبة  تصل  كما 
)راخني( إلى 25٪ بني السكان، علماً بأن 
منظمة الصحة العاملية تعد وصول الرقم 

إلى نسبة 15٪ مبنزلة كارثة عاجلة.
وق����ال احل���ش���اش أي���ض���ا: إن األوض����اع 
ضحايا  أن  ومبا  للتصعيد،  تتجه  هناك 
ت��ل��ك امل���ذاب���ح ه��م م��ن األق��ل��ي��ة املسلمة 

 املسلمون من قومية 
الروهنجيا في بورما 
بون  حون ويعَذّ ُيَذَبّ

شيوخًا ونساًء وأطفااًل، 
ويطردون من ديارهم، 

وتستباح دماؤهم 
وأموالهم، وال ذنٌب لهم 

إال أن يقولوا: »ربنا الله«
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»بروتوكوالت صهيونية 
عصرية« 

فل�سطني املحتلة

كتب حتت عنوان: »وجه تفكيرك 
لتأييد الفلسطينيني« اآلتي: 

بينما حتدثت عن اجلرحى اإلسرائيليني 
الذين  الفلسطينيني  أول��ئ��ك  ذك��ر  أري���د 
أيضاً.  يعانون  ألن��ه��م  ج��رح��وا  أو  قتلوا 
وأشار إلى معاناة األمهات الفلسطينيات 
اللواتي فقدن أطفالهن. وقل: »ال ينبغي 

أن يدفن األبوان أطفالهم«. 
نصائح للصحفيني، اختاره املؤلف 

عنواًنا ليكتب أدناه:
لزمالئي  أق�����ول  ف��إن��ن��ي  ول���ذل���ك   ...«
وضع  تستطيعون  إنكم  الفلسطينيني... 
أن��ت��م تستطيعون  ال���دم���اء.  ح��د إلراق����ة 
والهجمات  االنتحارية  التفجيرات  وقف 

في العدد السابق تطرقنا ملا نشرته بعض املواقع على شبكة اإلنترنت 
كـ»قاموس اللغة العاملية ملشروع إسرائيل« الذي يعد دليال عمليا ومنهجا 
تطبيقيا ملا ينبغي أن يكون عليه خطاب اإلعالم للكيان الصهيوني في 

املرحلة احلالية والقادمة. 
والقاموس هو كتاب تفصيلي ودقيق، يقدم مصطلحات ومفاهيم اخلطاب 
الذي ينبغي أن يكون في هذه املرحلة مع الغرب على وجه اخلصوص، 
كتب ليتناسب مع املرحلة التي نعيشها، أعده »د. فرانك لينتز«، ويصف 
كتابه -بل دليله- بأنه حوى كمًا هائاًل من األلفاظ واألدوات والقواعد 
التي بذل من أجلها الكثير، وينهي مقدمته بتوصية خلصها في عبارة: 
»تذكر: ما يؤثر هو ليس ما تقوله أنت، بل ما يسمعه الناس«. فالكاتب 
الياء، يحتوي  إلى  األلف  مادة علمية ومسردًا -كما يصفه- من  يقدم 
على مفاهيم وكلمات ومصطلحات)1( وتعبيرات ونبرات وحركات تشكل 

لب جهود االتصاالت املؤيدة – على حد وصفه – إلسرائيل. 

حقاً  ذل����ك  أردمت  إن  ال���ص���اروخ���ي���ة، 
تستطيعون وضع حد ملوجة العنف هذه، 
إذا لم تشاؤوا فعل ذلك من أجل أطفالنا 

فليكن من أجل أطفالكم«. 
وي��ع��ل��ق ب��ق��ول��ه: ف��أك��ث��ر احمل���ام���ني عن 
مؤيدون  أي���ض���اً  ه���م  م���ه���ارة  إس��رائ��ي��ل 
هذه  تكون  رمب��ا  الفلسطينية،  للقضية 
هذا  لكن  ال��ق��راء  لبعض  بالنسبة  لعنة 
هو الضبط ما يود سماعه األوروبيون، 
منهم  واليساريون  عموًما  واألمريكيون 
اليساريني  م���ن  ف��ال��ع��دي��د  خ��ص��وًص��ا، 
محنة  مع  بعمق  يتعاطفون  األمريكيني 
الفلسطينيني أكثر مما يظهره عامتهم، 
الفلسطينية- حتى  اجلهود  يعدون  فهم 
التفجيرات االنتحارية – صراعاً شرعياً 

من أجل احلرية. واللغة املستخدمة أدناه 
استخدمت  أي��ن��م��ا  بالتصفيق  ستقابل 

السيما فيما بني اليساريني. 
الداللة«   عميقة  »كلمات  عنوان:  وحتت 
يحياها  التي  األوض���اع  إن  اآلت���ي:  كتب 
وغزة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون 
صعبة للغاية، إنها كارثة ونحن نريد أن 

نغيرها، إن إسرائيل تريد أن تغيرها. 
لالقتصاد  امل����ج����ال  ف���ت���ح  م����ن  ب����د  ال 
وتيرة  وإخماد  يتطور،  لكي  الفلسطيني 
التنقل،  العنف من شأنه أن يعيد حرية 
ويسمح بعودة الفلسطينيني األبرياء إلى 
يجب  كما  الطبيعية،  وحياتهم  أعمالهم 
السماح لكل من املشرعني والفلسطينيني 

عيسى القدومي

القاموس اإلعالمي اليهودي )4-2(

اخلطاب اإلعالمي 
اليهودي ليس نشرات 
أو تصريحات إمنا هو 
دراسة عملية منتقاة 

حتول الضحية إلى 
جان واجلاني إلى 
ضحية ... وهكذا 

تكون احلرب 
اإلعالمية
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والدولية  اإلنسانية  النشاطات  وكذلك 
بالشروع في العمل من أجل بناء مستقبل 

أفضل. 
وإلى أن يتوقف العنف ويكف أولئك الذين 
يحملون القنابل إلى داخل إسرائيل عن 
سفك الدماء ليس بوسعنا سوى القليل 

لنصنعه. 
وفي عبارات أخرى وصفت بأنها عميقة 
الداللة: »أريد أن أشهد مستقباًل يحكم 
بأنفسهم،  أنفسهم  الفلسطينيون  فيه 
ألي  حاكمة  تكون  أن  ت��ود  ال  فإسرائيل 
أنفسهم  ي��ح��ك��م��وا  أن  ن��ري��ده��م  م��ن��ه��م، 
بأنفسهم، وأن يكون لهم كامل احلق في 

تقرير املصير«. 
ويضيف: »وعلى أي حال فإن األمريكيني 

م��ا بني  ف���رق ج��وه��ري  ب��وج��ود  يعلمون 
قيادة حماس والشعب الفلسطيني الذي 
وأن  ق��دره  تقدره حق  أن  عليك  يتوجب 
جتعل ذلك قالباً حلديثك عن غزة، أما 
ميثله  ال  فمسكني  الفلسطيني  الشعب 
ل��أم��ل بحلول  أح��د ول��ذل��ك فهو ف��اق��د 

السالم«. 
تغيير  تسبب  وك��ل��م��ات  ع��ب��ارات  وأورد 
باآلتي:  ل��ه��ا  وع���ن���ون  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
وتغير  الصدمة  تسبب  التي  »الكلمات 

وجهات النظر«: 
ي��وص��ى ال��ق��ام��وس ب��ق��ول اآلت����ي: يقول 
النبي ]: »ال تقوم الساعة حتى يقاتل 
فيختبئ  فيقتلونهم  ال��ي��ه��ود  املسلمون 
فيقول  واحلجر  الشجر  خلف  اليهودي 

الشجر واحلجر: يا مسلم، يا عبدالله، 
فاقتله«.  ت��ع��ال  خ��ل��ف��ي  ي���ه���ودي  ه��ن��اك 
وهذا من ميثاق حماس، وعليك تذكير 
من  حتى  مدانة  حماس  ب��أن  السامعني 
العاملي،  العرب في حديثهم  القادة  قبل 
ومن األفضل كذلك تذكيرهم بأن حماس 
مدانة من قبل قادة فلسطينيني آخرين 

كأولئك في فتح. 
احلالة  مع  متاماً  تتفق  احلجة  هذه  إن 
أن  كيف  اختالقها  عليك  يتوجب  التي 
وتستطيع  ال���س���الم  ح��ق��ق��ت  إس��رائ��ي��ل 
العرب  ال���ق���ادة  م��ع  وس��ت��ب��ل��غ��ه  حتقيقه 
من  العمل  في  يرغبون  الذين  املعتدلني 

أجل السالم. 
وف��ي ع��ب��ارة ف��ي غاية األه��م��ي��ة، يقول: 
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»انتق الكلمات التي قالها الفلسطينيون 
طبيعة  ع��ن  لتتحدث  أنفسهم  وال��ع��رب 
حماس املتطرفة التي ال تعرف الندم«. 

ودّعم قولك باآلتي: انظر إلى ما يقول 
كاألمني  الفلسطيني  الشعب  من  الناس 
حماس  عن  متحدثاً  فتح  حلركة  العام 
يعمل  فلسطيني  وه��و  رب��ه  عبد  كياسر 
التحرير  منظمة  للجنة  ع��ام��اً  أم��ي��ن��اً 
الفلسطينية التنفيذية ولقد اقتبست ما 
ق��ال:  »لقد قامت حماس بتحويل غزة 
ومدارسها ومساجدها وكل جامعاتها إلى 
والتعذيب،  واالستجواب  للحجز  مراكز 
العشرات  أرج��ل  على  ال��رص��اص  أطلق 
وضربوا بكل وحشية وهشمت عظامهم، 
كما نهبت حماس املركبات التي حتضر 
مؤيديها  على  بتوزيعها  وقامت  الطعام 
فتح  جلماعة  الطعام  يعطوا  لم  فقط، 
ب��ل قتلوا م��ئ��ات ال��ق��ادة م��ن ح��رك��ة فتح 

في وضح النهار وكانوا يرمون بهم من 
علو«، وهذا من تعليق الرئيس شيمعون 

بيريس على من يحكم غزة.
بعض  إليك  ي��ق��ول:  نوعي  توجيه  وف��ي 
احل��ي��ل ال��ل��غ��وي��ة جل��ع��ل ال��ت��ن��اق��ض أكثر 

جالء وأعمق أثراً: 
< »اشتروا الكتب ال القنابل«.

< »أنفق على األعمال ال على اجلهاد«.
ال���ط���ع���ام ال في  م����ن أج�����ل  »أن����ف����ق   >

اخلوف«. 
الفلسطيني  »للشعب  اآلت����ي:  وأض���ف 
احل���ق ف���ي ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م���ن أبناء 
تعينهم  في حكومة  احلق  ولهم  جلدته، 
بدالً من أن جتعل منهم درعاً لها، ولهم 
تستثمر  حكومة  بانتخاب  كذلك  احلق 
الكتب ال  الدولية في جلب  املساعدات 

القنابل«. 
بتشخيص  »ق�����م  ب�����اآلت�����ي:  وي����وص����ي 

كما  متاماً  األمريكي  للجمهور  املشكلة 
القيم  ب��ني  ال���ت���وازي  ذاك  ال��ل��غ��ة  تخلق 
األمريكية  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  واحل���ق���وق 
إلى  اإلش���ارة  ب��ك  جت��در  واإلسرائيلية، 
تقاسم احلكومتني ملسؤولياتهما حلماية 
اللغة  هذه  »تأتي  ويضيف:  شعبيهما«. 
تخدم  التي  التليفزيونية  اإلعالنات  من 

في مثل هذا«. 
»ك���ل���م���ات ذات دالل���ة  ع����ب����ارة:  وحت����ت 
ف���ي اخل����ط����اب«، كتب:  الس��ت��خ��دام��ه��ا 
لهجوم  تعرضت  واشطن  أن  لو  »تخيل 
بالتيمور.  ج��ارت��ه��ا  قبل  م��ن  ص��اروخ��ي 
مبا  إسرائيل  استهداف  مت   2005 منذ 
يقارب 8000 هجمة صاروخية من قبل 
إيران  قامت  ولقد  الله.  وحزب  حماس 
باإلمدادات  املتعلقة  املساعدات  بتقدمي 
والتدريب وتسليح املجموعات اإلرهابية، 
إن إيران النووية ستكون تهديداً للسالم 
حيث ستعني اإلرهابيني ومتدهم باملواد 
ولذلك  مكان؛  أي  في  ليضربوا  النووية 
فإن قادة العالم يستطيعون منع حدوث 
مثل هذا األمر واآلن هو الوقت املناسب 

للقيام بذلك«. 
ب��ع��ض ه����ذا ال���ع���رض أق�����ول: ح��ق��اً أن 
اخل���ط���اب اإلع����الم����ي ل��ي��س ه���و تلك 
التصريحات  أو  النشرات  أو  التحاليل 
دراسة  إمنا هي  املقطع،  أو  الصورة  أو 
عملية منتقاة أللفاظ وعبارات تستخدم 
إلى  إلى جان واجلاني  لتحول الضحية 
ضحية، وهكذا تكون احلرب اإلعالمية، 
وهكذا تغير قناعات املشاهد.. وسنتابع 
حلقات قاموس اخلداع في العدد القادم 

مبشيئة الله تعالى. 

الهوامش:
1 - عندما جمعت كتاب بعنوان »مصطلحات يهودية 
بني  يقع  أن  أتوقع  أكن  لم  2002م،  سنة  احذروها« 
الصهيوني  اإلعالمي  ترجمة ملشروع اخلطاب  يدي 
في مادة أشبه ما تكون مادة لدورة تدريبية مبحاور 
ووح�����دات م��ت��ع��ددة ال���ه���دف؛ ب��ه��دف ع���رض صورة 
على  الشرعية  ليضفي  ال��غ��اص��ب،  للكيان  ناصعة 

وجوده وممارساته وسياساته.
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مقاالت

الـمسلسل الـمشبوه
مسلسل  بإنتاج   »mbc« قناة  قامت  فقد 
يروي  ال��ف��اروق«،  »عمر  بعنوان:  تلفزيوني 
اخلطاب  بن  عمر  الراشد  اخلليفة  سيرة 
رضي الله عنه، وهو إنتاج مشترك بني القناة 
املذكورة واملؤسسة القطرية لإلعالم، وقد 
مت تصويره في سوريا بشكل أساسي إلى 
جانب كل من تونس والهند واملغرب، على 
أن يُعرض في رمضان املقبل، وكان مخرجه 
»حامت علي« قد أقام مؤمتًرا صحفًيا أكد 
فيه عدم مخالفة املسلسل للشرع واللجان 

متثيل صور األنبياء عليهم السالم وكبار الصحابة  رضي الله عنهم في 
العلماء،  بني  واسًعا  جداًل  أخذت  شائكة  قضية  واألفالم،  الـمسلسالت 
ورغم أنها قوبلت بالرفض من جميع الهيئات والـمجامع الفقهية املعتبرة 
منذ ظهورها على الساحة اإلسالمية منذ أكثر من أربعني عاًما، إال أنه 
ما زالت تخرج دعوات وجتمعات بني احلني واآلخر تدعو لتمويل أعمال 
متثل شخصيات الصحابة الكبار في األفالم واملسلسالت، وكان آخر هذه 
الدعوات متثيل صورة اخلليفة الراشد الفاروق عمر بن اخلطاب رضي 
الله عنه في مسلسل تلفزيوني من املفترض أن يتم عرضه في رمضان 

القادم إن شاء الله.

تقرير: وائل رمضان

»عمر الفاروق«.. مسلسل مشبوه يثير جدالً 
شديًدا في األوساط اإلسالمية
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عبد الله بن باز - رحمه الله وأسكنه فسيح 
متثيل  والسيما  التمثيل  حكم  عن  جناته- 
صور الصحابة وأن هناك مصلحة دعوية 
هذا  الشيخ  فاستعظم  التمثيل،  ه��ذا  م��ن 

وبدأ جوابه بالتكبير، ثم قال:
النبي] وأصحابه ما كانوا ميثلون، ما كانوا 
يقولون أنا أبو جهل، وأنا أبو فالن وأنا.. 
يقولون: قال الله.. قال الرسول، اتقوا الله 
أيها الناس.. افعلوا كذا.. دعوا كذا.. هذا 
حالل.. هذا حرام.. هذا ما ينفع الناس! 
ما ينفعهم إال واحد يجيء يقول أنا أبو لهب 
و أنا أبو جهل وأن��ا أبو بكر وأن��ا محمد؟! 
اللحية يقول  يكذب، ويجيء واحد محلوق 
أنا أبو بكر و أنا عمر؟! )أيش( هذا الكالم 

القبيح املنكر؟؟ أعوذ بالله.
التمثيل محرم وكذب وزور، ال يجوز. نسأل 
الله  ن��س��أل  ب��ال��ل��ه..  العافية .. أعوذ  ال��ل��ه 
القول  من  منكًرا  ليقولون  وإنهم  العافية، 

وزوًرا.
فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

وقد سئل الشيخ الفوزان: ما حكم التمثيل؟ 

أنه  موضًحا  م��ص��ر،  ف��ي  املسلسل  ع��رض 
خارج  ع��رض��ه  مل��ن��ع  أي سلطة  ل��ه��م  ل��ي��س 
أن��ه من  إل��ى  ذات��ه  الوقت  مصر، الفًتا في 
املقرر أن يتم مخاطبة املسؤولني ملنع عرض 

املسلسل.

التلفاز املصري يلتزم بقرار األزهر
من جانبها، قالت نيفني السرجاني، رئيس 
األزهر  »إن  امل���ص���ري:  ب��ال��ت��ل��ف��از  ال��رق��اب��ة 
الشريف له موقف ثابت من قصص األنبياء 
الرفض  على  يقوم  ال��راش��دي��ن،  واخل��ل��ف��اء 
على  لتقدميها  والنهائي  واملطلق  الكامل 
أعمال  في  الواقعة  تكررت  وقد  الشاشة، 
من قبل ولم يعرضها التلفاز املصري ألننا 
األزهر  ق���رارات  ونحترم  املعايير،  نطبق 
وشيوخه األجالء الذين يرون أن أنبياء الله 
وخلفاءهم أكرم قدًرا وأعلى مقاًما من أن 
من  وسيلة  بأي  يجسد ممثل شخصياتهم 

وسائل األداء«.
املسلسل تزييف للتاريخ

وفي السياق نفسه رأى عميد كلية الشريعة 
أن  الطبطبائي  محمد  ال��دك��ت��ور  ال��س��اب��ق 
سيعرض  ال����ذي  ال���ف���اروق  ع��م��ر  مسلسل 
وتعدٍّ  للتاريخ،  تزييف  رم��ض��ان  شهر  ف��ي 
متثيل  يجوز  ال  أنه  موضًحا  مكانته،  على 

الصحابة تكرمًيا لهم.
وقال الطبطبائي في حسابه اخلاص على 
الكرام،  الصحابة  متثيل  يجوز  »ال  تويتر: 
س���واء م��ن اخل��ل��ف��اء ال��راش��دي��ن أم م��ن آل 
ل��ه��م، ومنًعا  ت��ك��رمًي��ا  ال��ب��ي��ت ال��ط��اه��ري��ن؛ 

لتزييف التاريخ«.
عمر  مسلسل  ع��رض  يجوز  »ال  وأض���اف: 
في  سيعرض  ال��ذي  ومشاهدته،  ال��ف��اروق 
على  وتعد  للتاريخ،  تزييف  وه��و  رمضان، 

مكانته«.
فتاوى العلماء

فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
بن  العزيز  عبد  العالمة  الشيخ  سئل  وقد 

ال��دي��ن��ي��ة، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن ال��ع��م��ل حصل 
الدينية  واملوافقات  التصاريح  جميع  على 

الالزمة، على حد زعمه.

ردود فعل غاضبة
إن��ت��اج ه��ذا املسلسل ردود فعل  أث��ار  وق��د 
غاضبة لدى الهيئات واملؤسسات اإلسالمية 
ه مفتي اململكة  وعلماء املسلمني؛ حيث وجَّ
آل  عبدالعزيز  الشيخ  السعودية  العربية 
الشيخ رسالة إلى تلك الفضائيات، مفادها 
في  أم��وال��ه��م  ينفقوا  وأال  ال��ل��ه  ي��ت��ق��وا  أن 

الباطل؛ ألن هذا خطأ وجرمية.
وأك��د أن كل من تبنى فكرة هذا املسلسل 
وم��ن ش��ارك فيه مخطئ، معلاًل ذل��ك بأن 
ه���ذه األع���م���ال ال��ت��ي ت��ت��ن��اول س��ي��رة حياة 

الصحابة واألنبياء ال يرجى منها خير.
أن جتسيد   - ال��ل��ه  - حفظه  أض���اف  كما 
شخصية الفاروق عمر في عمل فني جتعله 
نقد وجتريح، وهو ما ال يجوز مع  موضع 
اخللفاء الراشدين وصحابة رسول الله]، 
بسيرة  التعريف  يريد  من  أن  إل��ى  مشيراً 
يؤلف في خصاله  أن  فعليه  الفاروق عمر 
إلى  املؤلفات  ويترجم هذه  وجهاده،  ودوره 

اللغات العاملية.
األزهر يؤكد رفضه للمسلسل

كما أك��د األزه���ر رف��ض��ه ع��رض املسلسل 
إلى  استناًدا  املصري،  التلفاز  شاشة  على 
بتحرمي  ��ة  اإلس��الم��يَّ البحوث  مجمع  ق��رار 
وآل  باجلنة  رين  املبشَّ الصحابة  جتسيد 
الشيخ  الدراميَّة، وقال  األعمال  البيت في 
علي عبد الباقي، أمني عام مجمع البحوث 
اإلسالميَّة: »األزهر يرفض عرض مسلسل 
»ع��م��ر ال���ف���اروق«، م��ؤك��ًدا أن ال��ق��رار جاء 
التي  البحوث  مجمع  إلى فتوى  »اس��ت��ن��اًدا 
حترم ظهور األنبياء والصحابة وآل البيت 

في األعمال الدراميَّة«.
األزهر  أن  إلى  الباقي  الشيخ عبد  وأش��ار 
ملنع  امل��س��ؤول��ة؛  اجل��ه��ات  جميع  سيخاطب 

آل الشيخ: تمثيل شخصية 
الفاروق تجعله موضع نقد 
وتجريح وهو ما ال يجوز مع 
الخلفاء الراشدين وصحابة 

النبي ]

الشيخ عبد الباقي : األزهر 
سيخاطب جميع الجهات 

المسؤولة لمنع عرض هذا 
المسلسل في مصر
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مقاالت
ومشاهدتها  واق��ت��ن��ائ��ه��ا  ل��ه��ا  وال���دع���اي���ة 
القنوات؛  ف��ي  وع��رض��ه��ا  فيها  واإلس���ه���ام 
انتقاصهم  إل��ى  يكون مدعاة  قد  ذل��ك  ألن 
واحلط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى 

السخرية منهم، واالستهزاء بهم. 
العلماء،  كبار  هيئة  بقرار  املجمع  ��ر  ويُ��ذكِّ
العلمية  للبحوث  ال��دائ��م��ة  اللجنة  وف��ت��وى 
السعودية،  العربية  اململكة  ف��ي  واإلف��ت��اء 
وف��ت��وى م��ج��م��ع ال��ب��ح��وث اإلس��الم��ي��ة في 
واملجامع  الهيئات  م��ن  وغيرها  ال��ق��اه��رة، 
التي أجمعت  العالم  اإلسالمية في أقطار 
األنبياء  أش���خ���اص  مت��ث��ي��ل  حت����رمي  ع��ل��ى 
يدع مجاالً  السالم مما ال  والرسل عليهم 

لالجتهادات الفردية.
ادعاءات باطلة

وقد ادعى القائمون على هذه األعمال أنهم 
يستندون لفتاوى علماء أجالء أمثال الشيخ 
ابن عثيمني رحمه الله، والشيخ ابن جبرين 
الفتاوى  ه��ذه  إل��ى  رجعت  ومل��ا  الله،  رحمه 
أن��ه��م يأخذون  ك��ذب��ه��م، ووج�����دت  ت��ب��ي��ن��ت 
يهدم  ما  ويتركون  هواهم،  يوافق  ما  منها 
أهل  من  وال  منهم  أحد  يقل  ولم  دعواهم، 
الصحابة  بجواز متثيل صور  الثقات  العلم 
وال األنبياء؛ حيث إن هؤالء العلماء أباحوا 
واألمثلة  ال���رم���زي،  ب��ال��ت��م��ث��ي��ل  ي��س��م��ى  م���ا 
ابن  الشيخ  ذك��ره  ما  وه��ذا  فقط،  الرمزية 
جبرين -رحمه الله- حني سئل عن التمثيل 
وفيه  ومفيد  جائز  التمثيل  أن  أرى  فقال: 
تصوير للواقع وفهمه فهًما كاماًل أقوى من 
شرحه والتعبير عنه، والدليل أن الله تعالى 
تعالى:  القرآن كقوله  التمثيل في  أكثر من 
}َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوَقَد نَاًرا...{ اآلية، 
»إمنا  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  وق��ول 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ن��اًرا، فجعل 
الفراش واجلنادب يقعن فيها...« احلديث.
الشاهد:  هو  وه��ذا  الله-  -رحمه  ق��ال  ثم 
توقد  بأن  األمثلة  تطبيق مثل هذه  فيجوز 
ناًرا في برية وفي شدة ظالم ثم تطفئها، 
فإن الذين حولها بعد فقدها يبقون حيارى 

ال يبصرون شيًئا، وهكذا بقية األمثلة. 
يفعله  ال���ذي  التمثيل  ح��رم��ة  على  أك��د  ث��م 
التمثيل  يجوز  ال  ولكن  ق��ائ��اًل:  الفن  أه��ل 

صلى  ال��رس��ول  بأصحاب  الثقة  فتتزعزع 
في  التي  الهيبة  وتخف  وسلم،  عليه  الله 

نفوس املسلمني من املشاهدين.
وج���ود مصلحة، وهي  م��ن  ي��ق��ال  م��ا   -  3
اآلداب،  ومحاسن  األخ��الق،  مكارم  إظهار 
فهذا مجرد فرض وتقدير؛ فإن من عرف 
أن  ع��رف  إليه  يهدفون  وم��ا  املمثلني  ح��ال 
هذا النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني، 
ورواد التمثيل، وما هو شأنهم في حياتهم 

وأعمالهم. 
4 - من القواعد املقررة في الشريعة: أن 
فإنه  راج��ح��ة  أو  محضة  مفسدة  ك��ان  م��ا 
محرم، ومتثيل الصحابة على تقدير وجود 
فرعايًة  راجحة؛  فمفسدته  فيه،  مصلحة 
على  وحفاظاً  للذريعة،  وس��داً  للمصلحة، 
كرامة أصحاب محمد] يجب منع ذلك. 

الـمجمع الفقهي اإلسالمي يؤيد 
قررات التحرمي

اإلسالم�ي  الفقه�ي  املجم�ع  أك���د  ك��ذل��ك 
ب���راب���ط���ة ال���ع���ال���م اإلس����الم����ي ف���ي دورت����ه 
في  املكرم�ة،  مبك�ة  عقدت  التي  العشرين 
التي  1432ه����  محرم   23-19 م��ن  الفترة 
يوافقها: 25��29 ديسمبر 2010م على حرمة 
الفقهي  املجمع  الحظ  قائاًل:  األم��ر،  هذا 
اإلنتاج  شركات  بعض  استمرار  اإلسالمي 
ومسلسالت  أف��الم  إع��داد  في  السينمائي 
والصحابة،  األنبياء  أشخاص  متثيل  فيها 

فأصدر البيان التالي: 
اإلنتاج  ش��رك��ات  بعض  ون��ظ��ًرا الس��ت��م��رار 
ومسلسالت  أف��الم  إخ��راج  في  السينمائي 
فإنَّ  والصحابة،  األن��ب��ي��اء  أش��خ��اص  متثل 
بتحرمي  السابق  ق��راره  على  يؤكد  املجمع 
إنتاج هذه األفالم واملسلسالت، وترويجها 

فقال: التمثيل ال أراه جائًزا؛ ألنه:
أوال: فيه إلهاء للحاضرين؛ ألنهم ينظرون 
إلى حركات املمثل ويضحكون، فالغالب من 
وإلهاء  فقط  التسلية  به  مقصود  التمثيل 

احلاضرين، هذا من ناحية.
��ثَّ��ل��ون قد  ث��ان��ًي��ا: أن األش��خ��اص ال��ذي��ن مُيَ
يكونون من عظماء اإلس��الم، وقد يكونون 

من الصحابة، وهذا يعد من التنّقص.
يت�قمص  بعضهم  أن  أخ��ط��ر:  وه���و  ث��ال��ًث��ا 
ك��أب��ي ج��ه��ل وفرعون  ك���اف���رة،  ش��خ��ص��ي��ة 
وغيرهما، ويتكلم بكالم الكفر، بزعمه أنه 
ال��رّد عليه، أو يريد بيان كيف كانت  يريد 
والرسول]  بهم،  تشبه  فهذا  اجلاهلية؛ 
نهى عن التشبه باملشركني والكفار، التشّبه 

في تقمص الشخصية، والتشبه بكالمهم.
متثيل األنبياء والصحابة عبث

باململكة  العلماء  كبار  هيئة  وصفت  وق��د 
في فتوى لها صدرت منذ 39 سنة متثيل 
وجاء  بالعبث،  والصحابة  األن��ب��ي��اء  ص��ور 
بني  فيما  عقدت  التي  الثالثة  دورتها  في 
1 /1393/4ه������ و1393/4/10ه��������، وكان 
رئيس الدورة الشيخ العالمة محمد األمني 

الشنقيطي رحمه الله:
احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم 
آله وصحبه  وعلى  املرسلني،  أش��رف  على 
بإحسان  تبعهم  وم��ن  والتابعني  أجمعني، 
إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الهيئة قررت 

اآلتي:
أث��ن��ى على  وت��ع��ال��ى  ال��ل��ه سبحانه  أن   -  1
َ منزلتهم العالية، ومكانتهم  الصحابة، وبنَيَّ
منهم على  أي  إخ��راج حياة  وفي  الرفيعة، 
منافاة  سينمائي  فيلم  أو  مسرحية  شكل 
لهذا الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به 
العالية التي جعلها  وتنزيل لهم من املكانة 

الله لهم وأكرمهم بها. 
سيكون  م��ن��ه��م  واح����د  أي  مت��ث��ي��ل  أن   -  2
ويتواله  به،  واالستهزاء  للسخرية  موضًعا 
مكان  والتقوى  للصالح  ليس  غالًبا  أن��اس 
اإلسالمية،  واألخ��الق  العامة،  في حياتهم 
الله  رض���وان  الصحابة  متثيل  يضع  كما 
مزرًيا،  وض��ًع��ا  ال��ن��اس  أن��ف��س  ف��ي  عليهم 

العالمة ابن باز - رحمه اهلل- : 
التمثيل محرم وكذب وزور؛ وال 

يجوز ... الرسول ] نهى عن 
التشبه بالمشركين والكفار 
والتشبه بتقمص الشخصيه 

والتشبه بكالمهم



29

ني - 2012/7/16م
الفرقان  688 - 26  شـــعبان   1433هـ -  االثن

الشخصيات  ل��ب��ع��ض  ت��ن��ق��ص  ف��ي��ه  ال����ذي 
األمة، فإن  وعلماء  احملترمة كالصحابة 
كان حكايات واقع فال بأس إذا كان هادًفا 
مفيًدا، وأما التصوير فال يجوز في نظري 

لعموم أدلة منع التصوير، والله أعلم.
أما الشيخ ابن عثيمني -رحمه الله- حينما 
أباح هذا األمر فقال: وإذا رأى أن يُِضيف 
إلى ذلك أحياًنا وسائل مباحة، مما أباحه 
ال��ل��ه ف��ال ب���أس ب��ه��ذا، ول��ك��ن ي��ش��ت��رط أال 
ُمحّرم  ش��يء  على  ال��وس��ائ��ل  ه��ذه  تشتمل 
أو  مثاًل،  الكفار  أدوار  متثيل  أو  كالكذب، 
متثيل الصحابة رضي الله عنهم أو األئمة 
ما  أو  الصحابة  بعد  م��ن  املسلمني  أئ��م��ة 
أشبه ذلك مما يُْخشى منه أن يَْزَدري أحد 
وعلى  الفضالء،  األئمة  هؤالء  الناس،  من 
هذا فأرى أن الصحابة رضي الله عنهم ال 
ميثَّلون وال سيما اخللفاء الراشدون منهم. 

شروط مستحيلة التطبيق
 وإذا أمعنا النظر في كالم من قال باإلباحة 
جند أنه قد اشترط شروًطا أرى أنه يستحيل 
إن  قالوا  فقد  ال��واق��ع،  أرض  على  تطبيقها 

هذا التمثيل يكون حراًما إذا لم تتوافر بعض 
الشروط، وهي:

)1( أال يكون فيه كذب كما في فتوى الشيخ 
ابن عثيمني رحمه الله.

)2( أال يكون فيه متثيل للكفار كما في فتوى 
الشيخ ابن عثيمني رحمه الله.

أال جت��ع��ل هي  و  م��ن��ه��ا  اإلك���ث���ار  ع���دم   )3(
يتعلق  بحيث  الله  إلى  الدعوة  إلى  الوسيلة 
فتوى  في  ح��راًم��ا  تصبح  فإنها  ال��ن��اس،  بها 

الشيخ ابن عثيمني رحمه الله.
)4( أن يكون التمثيل واقعًيا وضرًبا لألمثلة 
كما في فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله.

)5( أال يكون فيه متثيل لألنبياء والصحابة 
واألئمة الفضالء كما في فتوى ابن عثيمني 

رحمه الله.
)6( أال يكون فيه تشبه الرجال بالنساء وال 
ابن  فتوى  ف��ي  كما  ب��ال��رج��ال  النساء  تشبه 

عثيمني رحمه الله.
وينسب  حقيقية  شخصيات  متثل  أال   )7(
إليها الكالم كما في فتوى الشيخ ابن عثيمني 

رحمه الله.

ة خطوط حمراء رموز األمَّ
أخيًرا فإن رموز األمة من األنبياء والصحابة 
خطوط حمراء سواء من جهة االعتقاد، أم 
من جهة العبث بسيرتهم عن طريق التمثيل 
في أفالم أو مسلسالت أو مسرحيات؛ ألنهم 
ليسوا مجرد شخصيات يقوم بتمثيلها من 
ُعلم حاله بعد أو قبل تقمص شخصياتهم، 
بل أي شخصية منهم رضوان الله عليهم هو 
صورة، وسمت، وحركات، وسكنات، وهيئة، 
ال ميكن تقريب صورتها في أذهان الناس 
ك��ان ق��در ه��ذا املمثل أو شأنه، ومن  مهما 
اجلدير بالذكر أن القائمني على إنتاج فيلم 
يسوع املسيح اشترطوا على ممثله أال يقوم 
على  حفاًظا  مت��اًم��ا؛  أخ��رى  م��رة  بالتمثيل 
هيبة الشخصية وقداستها، فكيف بنا نرى 
له فيلم وه��و في أحضان  يُ��ْع��َرض  شخًصا 
ن��راه ميثل صورة  ام��رأة، وف��ي اليوم نفسه 
صحابي سواء من اخللفاء أم من غيرهم، 
فال شك أن هذا عبث واستخفاف البد أن 

نقف له باملرصاد.
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صبت حتذيرات الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، من محاولة إيران 
نشر املذهب الصفوي في بالده الزيت على النار ونكأت جراحا شديدة 
حول محاوالت الترويج لهذا الفكر في صفوف الليبيني وال سيما أن هذه 
إرهــاصــات منذ  احملــاوالت ليست جديدة في كل األحـــوال، بل سبقتها 
سبعينيات القرن املاضي يوم أن كانت طرابلس الغرب موطئ قدم لعدد 
من معارضي رأس النظام العراقي السابق صدام حسني نكاية في عراق 
البعث وال سيما أن ديكتاتور ليبيا السابق دعم إيران في حرب السنوات 
كلها  حياته  نذر  التي  العروبة  نعرات  لكل  متنكرا  العراق،  مع  الثمانية 
على  تقو  لــم  أنها  رغــم  الــعــرب  الليبيني  أوســـاط  فــي  مبادئها  لتكريس 

الوقوف في وجه أي اختبار.
أحقاد وكراهية

وسخر الغرياني خالل محاضرة ألقاها أخيرا 
في مسجد مراد أغا بضاحية تاجوراء »شرق 
إيرانية  م��زاع��م ش��خ��ص��ي��ات  م��ن  ط��راب��ل��س« 
لتدريس  معاهد  إي���ران  ل��دى  أن  وت��أك��ي��ده��م 
املذهب املالكي وأنهم ليسوا متعصبني، مشددا 
على أن املذهب الصفوي اإليراني يقوم على 
إقامة األحقاد والكراهية وسب أصحاب النبي 
] وأمهات املؤمنني، مفجرا قنبلة من العيار 
الثقيل بتأكيده أن عائالت ليبية اتصلت بدار 
اإلفتاء محذرة من حتول أبنائها إلى مذاهب 

وغيرهما  والقاديانية  األحمدية  مثل  ملحدة 
من الفرق الضالة املضلة.

اخلطر  حجم  الغرياني  تصريحات  وتكشف 
األغلبية  ذات  ليبيا  ي��ه��دد  ال����ذي  ال��ش��دي��د 
ال��س��ن��ي��ة ال��ك��اس��ح��ة وم����ح����اوالت ن��ش��ر هذا 
هذا  اب��ي  ع��رّ أن  سيما  وال  الفارسي  املذهب 
املذهب ينتشرون في معظم املدن واملؤسسات 
سمومهم  ب��ث  وي��ح��اول��ون  الليبية  التعليمية 
وتوزيع  الكتب  نشر  منها  ع��دة  أدوات  عبر 
السيديهات في أغلب املدن والقرى والواحات 
أجل  م��ن  ال����دوالرات  ماليني  ورص��د  الليبية 

تنفيذ هذا املخطط ومحاولة إنشاء حسينيات 
سرية في البالد مستغلني النفوذ الذي كانت 

حتظى به الطرق الصوفية في البالد.
محطة اختراق

ه���ذا اخلطر  أن  نعلم  وي����زداد اخل��ط��ر ح��ني 
ت��ص��اع��د ل��درج��ة أن ق��واف��ل امل��روج��ني لهذا 
امل��ذه��ب امل��ش��ب��وه وص��ل��ت إل��ى واح���ة الكفرة 
بني  احل���دود  على  وع���رة  وم��ن��اط��ق  اجلنوبية 
ليبيا واجلزائر وكأنهم يريدون توصيل رسالة 
للجميع بأن ليبيا في مثل هذه الظروف تعد 
من أفضل البقاع لنشر مذهبهم بني ربوعها 
املغرب  بلدان  كمحطة الختراق  واستخدامها 
األفريقي  الغرب  مناطق  إلى  والنفاذ  العربي 
لهم  األول  للحليف  فعال  بنشاط  احمل��اص��رة 

وهم الصوفية.
وال يخفى على أحد أن الزيارات املتعددة ملا 
يطلق عليه موسى الصدر وضعت أولى بذور 
يختلف  أن  قبل  البلد  هذا  في  الصفوي  املد 
مريب  بشكل  ويختفي  القذافي  م��ع  ال��ص��در 
ويغلق الباب على هذه املساعي ويستمر هذا 

إيران استخدمت العراقيين 
كحصان طروادة لنشر سمومهم 

في أوساط الليبيين

ليبيا في مرمى 
نيران الصفويين

الفرقان -القاهرة / أحمد عبد الرحمن



31

ني - 2012/7/16م
الفرقان  688 - 26  شـــعبان   1433هـ -  االثن

< طرابلس وأجدابيا والبيضاء حتولت ألهم 
معاقلهم وعمالء املخابرات اإليرانية رفضوا مغادرة 

ليبيا رغم التهديدات

اجلمود إلى أن يرتكب صدام حسني جرمية 
عقوبات  ال��ع��راق  على  وتفرض  الكويت  غ��زو 
العراقيني  ماليني  دفعت  مشددة  اقتصادية 
بعد  رزق  م��ورد  بحثا عن  البالد  مغادرة  إل��ى 
في  والسياسي  االقتصادي  األف��ق  انسد  أن 
بالد الرافدين ومن ضمن جحافل العراقيني 
ومدرسني  أكادمييني  ليبيا  إلى  قدموا  الذين 
انتشروا في معظم  املجاالت  كل  وخبراء في 
الغربي  اجلبل  إلى  البطان  من  الليبية  امل��دن 

إلى فزان جنوبا.
مناسبات صفوية

وبدأ هؤالء يعملون بحذر في أوساط الليبيني 
مستغلني عدم معارضة النظام السابق لهذا املد 
في ظل صالته القوية بإيران، وسعوا بهدوء 
إلى ربط الليبيني بهذا املذهب عبر التجمعات 
الطالبية والدعوات إلحياء األعياد الصفوية، 
الفكر مبا يأخذ بيد هؤالء  بل يتحدثون عن 
لدى  الفكري  الفراغ  مستغلني  إليه  الطالب 
العذب  بأسلوبهم  إبهارهم  محاولني  طالبنا 
النفاذ إلى قلوب  الليبيني البسطاء وعقولهم  

عبر لغتهم الرقيقة املتفصحة والعذبة.
نشاطات  ال��ل��ي��ب��ي��ة  اإلف����ت����اء  دار  ورص������دت 
واإليرانيني  إي��ران  قبل  من  ومشينة  مشبوهة 
داخل ليبيا، حيث يتم نشر الكتب والكتيبات 
وإق��ام��ة امل��ع��ارض وت��وج��ي��ه دع���وات مستمرة 
لهذه األفكار واستدراج الشباب الليبي وعامة 
الناس لدعوات مجانية لزيارة طهران ومنحهم 
إقامات في فنادق فخمة وتقدمي منح مجانية 
الستكمال دراساتهم في اجلامعات واملزارات 
واملرجعيات املعروفة سواء في قم أو النجف 

إلغرائهم باعتناق هذه املذاهب.
فوضى وانهيار

تتم على استحياء في  وكانت هذه األساليب 
الثورة وسقوط  عهد القذافي إال أن اشتعال 
مصراعيها  على  ال��ب��الد  فتح  الليبي  النظام 
أم����ام م���ح���اوالت ن��ش��ر ال��ف��ك��ر ال��ص��ف��وي في 
وانهيار  الفوضى  مستغلني  الليبيني  صفوف 
أج���ه���زة ال���دول���ة وم��ع��ان��اة ال���ب���الد م���ن أزمة 
ال��ب��ط��ال��ة ح��ي��ث قدموا  اق��ت��ص��ادي��ة وف���ش���و 
إغراءات متعددة لليبيني للسفر إليران سواء 
إحدى  ف��ي  ال��دراس��ة  استكمال  أو  للسياحة 
لليبيا  إيران  دعم  بحجة  اإليرانية  اجلامعات 
مستغلني  املضطربة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  في 
عليها  تسيطر  التي  الليبية  احلكومة  انشغال 
شخصيات علمانية ومقربة من النظام السابق 

على مقاليد األمور.
طوفان صفوي

وأدت حالة الفراغ األمني والسياسي إلتاحة 
الفرصة لنشر سمومهم في أغلب املدن الليبية 
وأجدابيا  وال��زاوي��ة  البيضاء  ف��ي  سيما  وال 
طرابلس  م��ن  ومناطق  واخل��م��س  وال��ع��زي��زي��ة 
حيث لم يعد غريبا انتشار الكتيبات املشبوهة 
في عدد ال بأس به من املدارس واجلامعات 
الليبية وتبادله بني الطالب في ظل غياب أي 
واألجهزة  الليبية  التربية  ل��وزارة  رقابي  دور 

ولم  ت��ام،  شبه  النهيار  تعرضت  التي  األمنية 
دورها  استرجاع  م��ح��اوالت  اآلن  حتى  تفلح 
يهدد  ال��ذي  الصفوي  الطوفان  ه��ذا  ملواجهة 
بكارثة تهدد بذوبان الهوية السنية اخلالصة 

للشعب الليبي.
دعم استخباراتي

ب��ل إن ه��ن��اك أم���را ش��دي��د ال��غ��راب��ة يلمسه 
األراضي  ف��ي  ال��ص��ف��وي  للنشاط  امل��راق��ب��ون 
الليبية؛ إذ إن عددا يقدر باآلالف من عرابي 
هذا الفكر من العاملني في املجاالت التربوية 
في املدارس واجلامعات من حاملي اجلنسية 
العراقية قد أصروا على عدم مغادرة األراضي 
الليبية سواء بعد سقوط نظام صدام حسني 
القذافي،  على  الثورة  اشتعال  وقت  حتى  أم 
أن  رغ��م  مخططهم  لتنفيذ  البقاء  مفضلني 
األوض��اع املالية في العراق أفضل بكثير من 
فهؤالء  تفسيره،  يصعب  ال  أم��ر  وه��و  ليبيا، 
ويحظون  رس��ال��ة  أص��ح��اب  أنفسهم  ي��ع��دون 
بدعم تام وإغراءات مالية من قبل املخابرات 
بعدم  تعليمات  لهم  أص��درت  التي  اإليرانية 
مغادرة األراضي الليبية ومواصلة دورهم في 

دعم االختراق الفارسي لبلد عمر املختار.
الليبية  م��ا رص��دت��ه دار اإلف��ت��اء  وال ش��ك أن 
جانبا  ميثل  ال  الصفوي  االنتشار  خطر  عن 
في  اإليرانية  فالسفارة  احلقيقة،  من  كبيرا 
طرابلس قد حتولت بحسب معارضني ليبيني 
الفكر  لنشر  أداة  إل��ى  القاهرة  ف��ي  سابقني 
العربي  امل��غ��رب  وب���الد  ليبيا  ف��ي  ال��ص��ف��وي 
السابق،  للنظام  العلماني  ال��ط��اب��ع  مستغلة 
األمني،  الفراغ  ومحاولة االستفادة من حالة 
فهذه السفارة وقنصلياتها املنتشرة في املدن 
فترة  أن  ت��رى  وجنوبا  وغ��رب��ا  شرقا  الكبرى 
الفوضى التي تعانيها ليبيا حاليا هي أفضل 
الضال في ظل  الفكر  بهذا  للتبشير  الفرص 
غياب دور ما كان يعرف باللجان الشعبية في 
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عهد العقيد والتي كانت أجنحة فيها تناصب 
التمدد اإليراني العداء.

قنبلة الغرياني
وال شك أن القنبلة التي فجرها الشيخ صادق 
الغرياني بإعالنه تنامي اخلطر الصفوي في 
التحديات  ع��ل��ى  اخل��ط��ر  ن��اق��وس  ت���دق  ليبيا 
كان  بلد  هوية  ب��ذوب��ان  تهدد  التي  اخلطيرة 
معروفا بانتماء مواطنيه الصرف ملذهب أهل 
يؤكد  ما  وحسب  له،  تعرضوا  ما  رغم  السنة 
السابق  الرئيس  ال��ب��ري  ملنعم  عبدا  الدكتور 
م��ح��اوالت متسيخ  م��ن  األزه���ر  علماء  جلبهة 
في عهد القذافي املقبور، الفتا إلى أن إعالن 
تنامي نشاط الصفوي  تزامن مع  ليبيا  مفتي 
في مصر وزيارة رجل االستخبارات اإليراني 
»ال��ك��وران��ي« ال��ذي ي��ح��اول اس��ت��خ��دام مظهره 
ف��ي نشر هذا  ال��دي��ن��ي إلخ��ف��اء دوره األم��ن��ي 
املذهب، وهو دور يحاول اإليرانيون تكراره في 
تونس مستغلني صالت وثيقة كانت لهم ببعض 
تشريد  إب��ان  تونس  في  احلالي  احلكم  رم��وز 

النظام التونسي السابق لهم.
أدوار مشبوهة

وأشار إلى أن مظاهر الفكر الصفوي أصبحت 

امل����دن؛ ح��ي��ث رصدت  م��ن  ع���دد  ف��ي  تنتشر 
أدوارا  مت��ارس  شيعية  لشخصيات  جتمعات 
والسيديهات  الكتيبات  توزيع  منها  مشبوهة 
الصفوية،  باملناسبات  االحتفال  وم��ح��اوالت 
الدينية  امل��ؤس��س��ات  تيقظ  ب��ض��رورة  مطالبا 
واإلعالمية واألسر الليبية التي عليها التعاطي 
بإيجابية مع شكوى أبنائها ومخاطبة األجهزة 
خارج  وترحيلهم  ل��ه��ؤالء  للتصدي  الرسمية 

ليبيا.
الفضائيات  ق���ي���ام  ض�������رورة  ع���ل���ى  وش������دد 
بالتصدي  ال��واس��ع  االنتشار  ذات  اإلسالمية 
الطريق  وقطع  وفضحه  الرافضي  امل��د  لهذا 
عليه لالستفادة من الفوضى األمنية لتحقيق 
إيراني  م��خ��ط��ط  ف��ه��ن��اك  ج���م���ة،  م��ك��اس��ب 
التي  لالستفادة من أجواء احلرية واالنفالت 
سادت بلدان الربيع العربي وتطويعها خلدمة 
استنهاض  ي��س��ت��وج��ب  ب��ش��ك��ل  امل���ش���روع  ه���ذا 
قد  مرا  واقعا  نواجه  أن  قبل  ملواجهته  الهمم 

ال نستطيع مواجهته.
أذن من طني

ولكن املؤسف في هذا الصدد أن تصريحات 

لم جتد  اإلي��ران��ي  ه��ذا اخلطر  الغرياني عن 
آذان�����ا م��ص��غ��ي��ة ل���دى احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة وال 
مسؤولوه  يكلف  ل��م  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س 
إعالن  أو  اخلطر  إج��ه��اض  محاولة  أنفسهم 
بإيجابية مع  التعاطي  أو  املد  قلقهم من هذا 
مخاوف الغرياني مما أسماه بنذير شؤم يهدد 
املجتمع الليبي وكل بلد ينشب فيه الصفوييون 
فيه  وأث��اروا  إال  موطنا  دخلوا  فما  أظفارهم، 
أب��ن��اء األم��ة الواحدة  الفنت واألح��ق��اد وأل��ب��وا 
وال��ش��ع��ب ال��واح��د ب��ل األس���رة ال��واح��دة على 
بعضهم البعض، وأن غايتهم األولى هي إثارة 
أبناء كل وطن إلضعاف أهل  الفنت دوما بني 
السنة، ولربط األنصار اجلدد بإيران فيكونون 

عونا على بني جلدتهم وكذلك يفعلون.
فوهة بركان

ويفهم من كالم الغرياني أن ليبيا أصبحت على 
أن  غير  املد،  تنامي هذا  بسبب  بركان  فوهة 
هذا األمر ال يجد آذانا مصغية لدى املجلس 
الوطني االنتقالي الذي قلل ممثله في القاهرة 
الدكتور السنوسي محمد السنوسي من خطر 
املرحلة  أن  إل��ى  ال��ص��ف��وي، مشيرا  امل��د  ه��ذا 
االنتقالية التي عانت منها ليبيا شهدت عددا 
من املشكالت منها استغالل بعضهم االنفالت 

األمني لتنفيذ أجندة معينة.
مكثفة  ج��ه��ودا  ال��دول��ة ستبذل  أن  إل��ى  ولفت 
اخلطر  ه��ذا  ملواجهة  القادمة  املرحلة  خ��الل 
عبر حشد جميع املؤسسات الدينية واإلعالمية 
واألمنية لتجفيف منابع هذا املد والتصدي له 
مبن  املناسب  العقاب  وإن���زال  ال��وس��ائ��ل  بكل 
يحاول املساس بهوية شعبنا التي تعد الشريعة 
اإلسالمية على مذهب أهل السنة واجلماعة 
من أهم النقاط التي حتظى بإجماع من قبل 

جميع املواطنني على مختلف.
يقبل مبمارسة  لن  االنتقالي  أن  على  وش��دد 
البالد  هوية  على  اع��ت��داء  متثل  أنشطة  أي 
وستستخدم جميع اآلليات وستحيل للتحقيق 
أي شخص يتورط في نشر أي فكر ضال وقد 
البالد  خ���ارج  وط���رده  األم���ر حملاسبته  يصل 

مهما كان عمله أو وظيفته.

< رصدوا ماليني الدوالرات للترويج ملذهبهم والسفارة اإليرانية 
حتولت إلى محطة لنشر املذهب املشبوه في بلدان املغرب العربي
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ميامنار

رغم اإلبادة اجلماعية التي يتعرض لها املسلمون في ميامنار )إقليم 
انتهاكات  ورغــم  املتوحشة،  البوذية  املجموعات  قبل  مــن  أراكـــان( 
التوقيت  هــذا  وفــي  املسلمة،  األقلية  هــذه  حلقوق  ميامنار  حكومة 
العقوبات  بتخفيف  أمـــر  أنـــه  األمــريــكــي،  الــرئــيــس  أعــلــن  الــدقــيــق 
أحرزته  الــذي  بالتقدم  إقـــرارا  بــورمــا،  على  املفروضة  االقتصادية 

هذه البالد في مجال الدميقراطية.

املسلمة  األق��ل��ي��ة  لهجته جت��اه  م��ن  س��ن( 
في البالد، داعيا إلى جتميع أعضاء هذه 
في  الدولة  بهم  تعترف  ال  الذين  األقلية 
معسكرات الجئن أو طردهم من البالد.

نشرها  تصريحات  محلية  مواقع  ونقلت 
املوقع الرسمي للرئاسة لسن خالل لقائه 
وفدا زائرا من املفوضية برئاسة )أنتونيو 
املسلمة  األقلية  إن  فيها:  قال  غوتيريس( 
ف��ي ال��ب��الد ب��والي��ة آراك���ان مبيامنار التي 
تضم 800 ألف نسمة »تشكل خطرا على 

األمن القومي«.
»البنغال  إن  ال��وف��د:  أم��ام  الرئيس  وق��ال 
أحضروا إلى بورما للعمل في الزراعة من 
قبل املستعمرين اإلجنليز قبل االستقالل 
عام 1948«، وأكد أنه مبوجب القانون في 
ميامنار فإن جيال ثالثا فقط من املهاجرين 
ميامنار  إلى  ج��اؤوا  الذين  من  املتحدرين 

قبل عام 1948 معترف بهم مواطنن.
مسؤولية  س��ت��ت��ح��م��ل  »ب����ورم����ا  وأض������اف 

يدها وعدم اهتمام حقوق األقلية املسلمة 
النتهاكات  األي���ام  ه��ذه  ف��ي  تتعرض  التي 
خطيرة، كما أن مثل هذا القرار يؤكد عدم 
اهتمام أمريكا وغيرها من الدول الكبرى 
من  الغاصبة  املسلمن  ملواقف  أهمية  أي 
أن مصاحلها  دام  م��ا  االن��ت��ه��اك��ات،  ه��ذه 
تستطيع  ال  اإلس��الم��ي��ة  وال����دول  مصانة 
أن تتخذ مواقف دولية للدفاع عن حقوق 

األقليات املسلمة.
طردهم من البالد

)ثن  م��ي��امن��ار  رئ��ي��س  جانبه صعد  وم��ن 

ال��وق��ت نفسه م��ن أن هذا   م��ح��ذًرا ف��ي 
أولئك  ك���اف، وأن  ي���زال غ��ي��ر  ال��ت��ق��دم ال 
الذين »يقوضون عملية اإلصالحات« قد 
بث  بيان  في  وذل��ك  بعقوبات  يستهدفون 
بورما  بعيد تسلم أول سفير أمريكي في 

منذ 22 عاًما مهامه.
 ولفت أوباما، إلى أن تخفيف  العقوبات 
بالقيام  األم��ري��ك��ي��ة  للشركات  »سيسمح 

بأعمال بطريقة مسؤولة في بورما«.
فإن رفع العقوبات في هذا الوقت مؤشر 
البورمية إلطالق  احلكومة  يشجع  خطير 

رئيس ميانمار يدعو إلى 
طردالمسلمين  من 

بالده أو جمعهم في 
معسكرات الالجئين

رغم اإلبادة الجماعية للمسلمين.. أمريكا ترفع العقوبات عن بورما

احملرر السياسي
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ميامنار
ي��د االح���ت���الل ال��ب��ري��ط��ان��ي، ف��ي حن 
الهند  م��ن  ج���زءا  املنطقة  بقية  ك��ان��ت 
هذه  م��ن  ال��ع��دي��د  ول��ك��ن  البريطانية، 
القبائل ظلوا يعيشون في ميامنار ملدة 
ت��ق��رب م��ن مئتي ع��ام إن ل��م ت��زد عن 

ذلك.
ميامنار  في  املسلمة  األقلية  منع  ويتم 
يعدون  ال  فهم  حقوقهم،  أب��س��ط  م��ن 
لديهم جوازت سفر،  وليس  مواطنن، 
ك��م��ا أن���ه م���ن غ��ي��ر امل��س��م��وح ل��ه��م أن 
يسافروا من والية )راخ��ن( الشمالية 
البالد،  م���ن  األخ�����رى  األج������زاء  إل����ى 
دون  ال���زواج   من  أنهم ممنوعون  كما 
املناطق  أن  ع����ن  ف���ض���ال  ت���ص���ري���ح، 
احل��دودي��ة ف��ي ش��م��ال ال��والي��ة ممنوع 
دخول األجانب إليها، فيما عدا عمال 

اإلغاثة األجانب.
وي��خ��ت��ل��ف س��ك��ان م��ي��امن��ار م���ن حيث 
العرقي واللغوي بسبب تعدد  التركيب 
ويتحدث  ل��ل��دول��ة،  امل��ك��ون��ة  ال��ع��ن��اص��ر 
أغلب سكانها اللغة امليامنارية، وباقي 
ومن  متعددة،  لغات  يتحدثون  السكان 
جماعات  امل��ت��ع��ددة  اجل��م��اع��ات  ب���ن 
األركان، ويعيشون في القسم اجلنوبي 
من مرتفعات )أركان بورما(، وجماعات 
ه��ذه اجلماعات  وت��دي��ن  )ال��ك��اش��ن(، 

باإلسالم.
وبالعودة إلى الوراء، فإن مسلمي ميامنار 
تعرضوا ملذبحة كبرى عام 1942 على 
يد البوذين )املاغ(، راح ضحيتها أكثر 
م��س��ل��م، وش����رد مئات  أل���ف  م��ن 100 
اآلالف، كما تعرضوا للطرد اجلماعي 
البالد بن أعوام 1962  املتكرر خارج 
و1991، حيث طرد قرابة 1٫5 مليون 

مسلم إلى بنجالديش.
مملكة  )الروهينجيا(  شعب  كون  وقد 
إلى  من 1430  دام حكمها 350 عاماً 
1784، فقد شكلت أول دولة إسالمية 

وقال مسؤول آخر باألمم املتحدة: إن من 
العاملن  من  ثالثة  العشرة  املعتقلن  بن 
ببرنامج األغذية العاملي وعدد من العاملن 

مبنظمة »أطباء بال حدود«.
نبذة تاريخية عن مسلمي ميامنار
يصل ع��دد س��ك��ان م��ي��امن��ار إل��ى أكثر 
من   ٪15 منهم  نسمة،  مليون   50 من 
املسلمن، يتركز نصفهم في )راخن(، 
وق��د وص��ل اإلس���الم إل��ى اإلق��ل��ي��م في 
القرن التاسع امليالدي، وأصبح حينها 
احتله  أن  إل��ى  مستقلة،  مسلمة  دول��ة 
)بوداباي(  ي��دع��ى  ب��ورم��ي  ب���وذي  ملك 

عام 1784، وضمه إلى ميامنار.
ك���ان���ت تسمى  م���ي���امن���ار  وج���م���ه���وري���ة 
)بورما(، وهي إحدى دول جنوب شرقي 
آسيا، وانفصلت عن اإلدارة الهندية في 
األول من أبريل عام 1937 إثر اقتراع 
من  الصن  وحتدها  استقاللها،  حول 
وبنجالديش  والهند  الشرقي،  الشمال 
م��ن ال��ش��م��ال ال��غ��رب��ي، وت��ش��ت��رك في 
احلدود مع كل من الوس وتايالند، أما 
حدودها اجلنوبية فسواحل تطل على 
خليج البنغال واحمليط الهندي، وميتد 
ذراع من ميامنار نحو اجلنوب الشرقي 

في شبه جزيرة املاليو.
)الروهينجيا(  ق��ب��ائ��ل  ج�����اءت  وق����د 
إل���ى م��ي��امن��ار م��ن ج��ن��وب آس��ي��ا على 

اجلنسيات اإلثنية ولكن من املستحيل أن 
تعترف بالروهنجيا الذين ليسوا مجموعة 

إثنية في ميامنار«.
وقال: إنه  بوصفه مالذاً أخيراً، حكومته 
مستعدة لتسليم الروهنجيا إلى مفوضية 
الالجئن وأن تقيم مخيمات لهم قبل أن 
ثالث »يكون  بلد  النهاية في  يستقروا في 

مستعدا الستقبالهم«.
إل���ى أن االض���ط���راب���ات ف��ي والية  ي��ش��ار 
أراكان خلفت حوالي مائة قتيل وهجرت 

90 ألفا.
ونشرت )هيومن ووتش( األسبوع املاضي 
في  األم��ن  ق��وات  إن  فيها:  قالت  تقريرا 
ضد  ممنهجة  انتهاكات  ترتكب  ميامنار 
األقلية املسلمة بعد النزاع الطائفي الذي 

اندلع شمال الوالية في يونيو.
أكثر  ال��روه��ن��ج��ي��ا  امل��ت��ح��دة  األمم  وت��ع��د 
مجموعة أقلية مضطهدة في العالم فيما 

يعدهم معظم سكان ميامنار 
م��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر ش��رع��ي��ن ق���دم���وا من 

بنغالدش.
أن عشرة  املتحدة  أعلنت األمم  إلى ذلك 
ومنظمات  الدولية  باملنظمة  العاملن  من 
اعتقلوا في ميامنار،  دولية غير حكومية 
ووج���ه���ت ات���ه���ام���ات ل��ب��ع��ض��ه��م ب��ع��د يوم 
)أنطونيو  بها  قام  التي  الزيارة  من  واحد 
جوتيريس( املفوض السامي لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئن للبالد.
باسم  املتحدثة  فليمنج(  )ميليسا  وقالت 
املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية 
ال��الج��ئ��ن ف��ي ب��ي��ان م��ن امل��ق��ر األوروب����ي 
بن  إن من  الدولية في جنيف:  للمنظمة 
لدى  يعملون  ميامنار  من  ثالثة  املعتقلن 

املفوضية.
من  اإلدالء مبزيد  عن  املتحدثة  وامتنعت 

التفاصيل.

 نناشد قادة وعلماء 
املسلمني وجمعياتهم 

ومنظماتهم، أن يقوموا 
بواجبهم جتاه إخوانهم 
املظلومني مسلمي بورما 

وكِفّ العدوان عنهم، 
وتقدمي املساعدة لهم
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للمستوطنن  منازل  فيها  وأنشأت  إال 
البوذين سلمتهم السلطة فيها.

وتفرض احلكومة في ميامنار شروطاً 
معينة فيما يخص الزواج من املسلمن 
الذي  ال��زواج  قانون  فهناك  بينهم،  أو 
الزواج،  على  الدولة  موافقة  يشترط 
وبدفع مبلغ عال مقابل ذلك لقاء هذا 
فترة طويلة،  اإلذن  يتأخر  وقد  اإلذن، 
إلى  إذن  بغير  ال����زواج  عقوبة  وت��ص��ل 

السجن عشر سنوات.
املسلمن  م����ع����ان����اة  أخ��������ذت  وق�������د 
»الروهينجيا« منحى جديداً مع تطبيق 
 ،1982 ع��ام  اجلديد  اجلنسية  قانون 
املسلمون  القانون حرم  هذا  فبموجب 
أعمال  وممارسة  العقارات  متلك  من 
اجليش  في  الوظائف  وتقلد  التجارة 
ك��م��ا حرموا  احل��ك��وم��ي��ة،  وال��ه��ي��ئ��ات 
االنتخابات  ف��ي  ال��ت��ص��وي��ت  ح��ق  م��ن 
البرملانية، وتأسيس املنظمات وممارسة 

النشاطات السياسية.

الذي لم يعترف بهم مواطنن أصلين، 
)الروهينجيا(  معظم  ح��رم  أن  ف��ك��ان 
وامل���س���ل���م���ن اآلخ�����ري�����ن امل����واط����ن����ة، 
ع����دوا م���ن ث���م أش��خ��اص��اً ب���ال وطن،

 

ونتيجة لذلك احلرمان عانى املسلمون 
ف��ي م��ي��امن��ار، وم��ا زال���وا، شتى أنواع 
والسفر  والتعليم  الصحة  في  التمييز 
عن  فضال  ال���زواج،  وحتى  والتوظيف 
تغييرات  ب��إح��داث  تقوم  احلكومة  أن 
ملناطق  السكانية  التركيبة  في  جذرية 
املسلمن، فال توجد أي قرية أو منطقة 

عام 1430 بقيادة امللك سليمان شاه، 
على  مسلما  ملكا   )48( ب��ع��ده  وح��ك��م 
ال��ت��وال��ي، وك����ان ل��ه��م ع��م��الت نقدية 
كلمة  مثل  إسالمية  ش��ع��ارات  تتضمن 

التوحيد.
وفي عام 1824 احتلت بريطانيا ميامنار، 
البريطانية  الهند  حكومة  إلى  وضمتها 
جعلت   1937 ع��ام  وف��ي  االستعمارية، 
بريطانيا ميامنار مع )أراكان( مستعمرة 
البريطانية  الهند  حكومة  عن  مستقلة 
مستعمراتها  ك��ب��اق��ي  االس���ت���ع���م���اري���ة 
باإلمبراطورية آنذاك، وعرفت ب�»حكومة 

ميامنار البريطانية«.
يعد   1948 ع������ام  دس�����ت�����ور  وك��������ان 
البالد  مسلمي  )الروهينجيا(وبقية 
ال���ذي���ن ي��ن��ح��در أس��الف��ه��م م���ن الهند 
إلى  بورمين،  مواطنن  وبنجالديش، 
أن انتقلت مقاليد السلطة إلى العسكر 
أن  لبث  وم��ا  ع��ام 1962،  انقالب  في 
تدنت وضعيتهم مبوجب دستور 1974 

 املوقف الدولي وإن كان 
متخاذاًل إال أن األمم 

املتحدة أكدت أن مسلمي 
بورما من أكثر األقليات 

تعرضًا لالضطهاد 
واملعاناة والظلم املمنهج
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أشاد املفتي العام في البوسنة والهرسك 
الشيخ مصطفى سيريتش بدور الكويت 
حكومة وشعبا في نشر االعتدال ومنع 
ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي ع��ب��ر ت��ع��زي��ز منهج 

الوسطية في العالم.
مشاركته  هامش  على  سيريتش  وق��ال 
في  اإلسالمية  اجلالية  احتفاالت  ف��ي 
على  ع���ام   100 م���رور  ب��ذك��رى  النمسا 
االع���ت���راف ب��اإلس��الم دي��ن��ا رس��م��ي��ا في 
البالد: »إن احلرص الذي تبديه الكويت 
وفعال  ممارسة  الوسطية  مبادئ  لنشر 
في  متقدمة  مراكز  احتالل  من  مكنها 

هذا اخلصوص«.
وأثنى على الدور الذي تضطلع به وزارة 
االوقاف الكويتية؛ حيث متارس نشاطها 
بشكل كبير في عدد من الدول األوروبية 

بينها روسيا التي يوجد فيها مركز كويتي 
يعنى بنشر مبادئ الوسطية في اإلسالم.

ودعا مفتي البوسنة والهرسك الكويت إلى 
الوسطية  ثقافة  مساعدة بالده على نشر 
في منطقة البلقان ونشر التفاهم واحلوار 
دولة  أن  معتبرا  األدي���ان،  ب��ن  والثقافات 
الكويت مؤهلة للقيام بهذا الدور احلاسم 

في القرن ال�21.
املسلمون  به  يتمتع  إن ما  وقال سيريتش: 
من حقوق متميزة في النمسا بفضل قانون 
في  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  يجعلها  اإلس���الم 
عموم أوروبا باعتباره األفضل في حتقيق 
األديان  مختلف  بن  احل��ض��اري  التعايش 

السماوية.
باعتماد  اليوم  النمسا  احتفاالت  إن  قال   
باملسلمن  أيضا  احتفال  اإلسالم(  )قانون 

بأنفسهم  ض��ح��وا  ال���ذي���ن  ال��ب��وس��ن��ي��ن 
قبل 100 ع��ام م��ن أج��ل ال��وص��ول إلى 

االعتراف باإلسالم.
وعّبر مفتي البوسنة عن سعادته البالغة 
الذي  املهم  للمشاركة في هذا احلدث 
على  ش��اه��دا  باعتباره  النمسا  نظمته 
ما قدمه أجداده البوسنيون من خدمة 
لتقدمي اإلسالم في أوروبا كدين سلمي 

و نشر الرسالة في عموم أوروبا.

مفتي البوسنة: الكويت مؤهلة لنشر منهج الوسطية 
واالعتدال في البلقان وأوروبا

إيران تضخ األموال لزعزعة االستقرار في األردن
إي����ران تسعى  ك��ش��ف��ت م��ص��ادر أردن���ي���ة أن 
لضرب استقرار اململكة، وتشويه صورتها في 
احملافل الدولية، وذلك عبر وسائل سياسية 

وأمنية وإعالمية.
ونقل موقع »أخبار بلدنا« األردني اإللكتروني، 
ع��ن م��ص��ادر ش��رق أوس��ط��ي��ة ف��ي العاصمة 
أن  يفترض  املخطط  إن  قولها:  األسترالية، 
املؤشرات  ب��دء  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  واق��ع��ا  يتبلور 
النهائية لسقوط نظام الرئيس السوري بشار 
األسد، إضافة إلى انطالق مساع واتصاالت 
النفراد السعودية واألردن والبحرين باحتاد 

سياسي وعسكري خاص.
امل��خ��ط��ط اإليراني  ف���إن  ل��ل��م��ص��ادر،  ووف��ق��ا 
عبر  يسعى  بأنه  األردن  تصوير  إل��ى  يهدف 

الشيعية  الطائفة  لتصفية  العسكرية  قوته 
الشيعي  للتمدد  سيتصدى  وأن��ه  واجتثاثها، 
وس��ي��ط��ارد ق���ي���ادات ال��ط��ائ��ف��ة وي��ع��م��ل على 

تصفيتها.
كما أن »األردن سيوجد عسكرياً في املنطقة 
العسكرين  األردنين  آالف  وأن  اخلليجية، 

انقالب  لتنفيذ  مسعى  في  جتنيسهم  سيتم 
دميغرافي في الدول التي يكثر فيها الوجود 
حتريض  يعني  ال���ذي  األم���ر  وه��و  الشيعي، 
وجتييش شيعة اخلليج من مختلف األصول 
بشكل  واألردن���ي���ن  األردن،  ض��د  وامل��ن��اب��ت 

عام«.
ميتد  املخطط  فإن  ذاتها،  للمصادر  وطبقاً 
ليشمل متويل قوى وحركات سياسية أردنية 
الستمرار التصعيد والتظاهر واالعتصامات، 
على أن تعمل ماكينات إعالمية تابعة إليران 
األردن  ب��أن  وال��زع��م  األم���ور،  تضخيم  على 
يهتز داخلياً وأنه غير قادر على تدبير وضعه 
الداخلي، »فكيف سيضيف األمن واإلستقرار 

للمنظومة اخلليجية?«.
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قالت مصادر مينية مطلعة: إن إيران تكثف دورها السياسي في تعز 
وتبسط نفوذها بن النخب السياسية واإلعالمية في احملافظة التي 
تضم الشريحة الكبرى من خريجي اجلامعات واألكادميين اليمنين.
وذكرت املصادر أن إيران، وعبر وسطاء مينين وعرب، بدأت تنفيذ 
التيار  أنشطة  لتمويل  ريعها  سيعود  تعز  في  استثمارية  مشروعات 
بارزين  سياسين  ب��زع��ام��ة  احمل��اف��ظ��ة  ف��ي  يتبعها  ال���ذي  السياسي 

وبرملانين.
دوالر  نحو عشرة مالين  استثمار  تعتزم  إي��ران  أن  املصادر  وأك��دت 
في مشروعات صحية وتعليمية في القطاع اخلاص بتعز من خالل 
أعمال مقربن  ورجال  لها  التابع  السياسي  التيار  زعماء  مع  شراكة 

منها سيكونون واجهة ألنشطتها االستثمارية.
وفي الشق العسكري، حسب املصادر انتهى تيار طهران من تدريب 
نحو مئتن من أبناء محافظة تعز على استخدام جميع أنواع السالح 
محافظة  في  تدريبية  ل���دورات  إخضاعهم  بعد  واخلفيف  املتوسط 

صعدة على يد احلوثين.
إرس��اَل عدٍد من  أيضا  القادمة ستشهد  املرحلة  إن  وقالت املصادر: 
املتفجرات  تدريبات على صناعة  لتلقي  لبنان  إلى  اليمنين  الشباب 
وتلقي خبرات عسكرية على يد عناصر في حزب الله سبق أن دربوا 

احلوثين على هذه املعارف.
وفي الشق السياسي، يعتزم التيار تنظيم تظاهرات في محافظة تعز 
ضد املبادرة اخلليجية واململكة العربية السعودية ودول اخلليج، وبدأت 
هذه التظاهرات بالفعل اخلميس املاضي باحتجاج في محافظة تعز 

ورفع شعارات تستهدف التسوية السياسية ودور اململكة فيها.

إيران تؤسس تيارًا سياسيًا 
وعسكريًا في تعز اليمنية 

بميزانية 10 ماليين دوالر

رئيس مجلس الشورى المصري: 
أمن منطقة الخليج خط أحمر دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى وضع تصور 

دول  أســواق  إلــى  اإلسرائيلية  السلع  دخــول  عــدم  يضمن 
عدم  االعتبار  في  األخــذ  مع  اخلليجي،  التعاون  مجلس 

استغالل تل أبيب التفاقات التجارة احلرة.
التعاون  مجلس  لـــدول  الــعــامــة  لــأمــانــة  مــذكــرة  وكشفت 
أسواق  إلــى  اإلسرائيلية  السلع  تسرب  بشأن  اخلليجي، 
دول مجلس التعاون، حصلت صحيفة )الوطن( السعودية 
لوضع  اخلليجي  املجلس  تــوجــه  عــن  منها،  نسخة  على 
ضوابط صارمة »للحد من تسرب السلع اإلسرائيلية إلى 
عدم  إلى  إضافة  اخلليجي«،  التعاون  مجلس  دول  أســواق 

استغالل إسرائيل التفاقات التجارة احلرة.
وأشــــارت املــذكــرة إلــى ضـــرورة الــتــوصــل إلــى آلــيــة موحدة 
االحتاد  تطبيق  ظل  في  اإلسرائيلية  السلع  مع  للتعامل 
اجلمركي لدول مجلس التعاون ومفهوم »نقطة الدخول 

املوحدة«.
، كــشــف عــضــو جــمــعــيــة االقتصاد  نــفــســه  الــســيــاق  فـــي 
العمري،  عبداحلميد  االقتصادي  واخلبير  السعودية 
إلى حيثيات وقوانني  السعودية ودول اخلليج تستند  أن 
اإلسرائيلية،  السلع  تسرب  منع  خطوات  اتباع  لها  جتيز 
من دون التعارض مع اتفاقات التجارة احلرة من منظمة 

التجارة العاملية.
وقال العمري لـ)الوطن(: إن من حق دول اخلليج املطالبة 
مشيرا  منطقتها،  إلــى  اإلسرائيلية  السلع  تدفق  بعدم 
العاملية تأخذ في عني االعتبار  التجارة  اتفاقات  أن  إلى 
وجود نزاعات أو حروب أو قطع عالقات دول لها عداوة مع 
بعضها البعض، وتأتي من ضمن األوزان واالعتبارات التي 

لها تقييم عند إبرام تلك االتفاقيات.

السعودية تقود توجهًا لمنع 
تسرب السلع اإلسرائيلية 

لألسواق الخليجية

الدكتور أحمد فهمي إن أمن  قال رئيس مجلس الشورى املصري 
منطقة اخلليج عموماً خط أحمر ال تقبل مصر وال تسمح بتجاوزه، 
وإن األمن القومي لدول اخلليج ال يتجزأ عن األمن القومي املصري 
وحضارية  تاريخية  ع��الق��ات  م��ن  اخلليج  ب���دول  مصر  ي��رب��ط  مل��ا 

وثيقة.
جاء ذلك خالل لقاء فهمي بوفد من إحدى اجلمعيات السياسية 
البحرينية حيث أكد خالل اللقاء دعم مصر الكامل ململكة البحرين 
ضد كل ما ميس أمنها واستقرارها، مشيراً إلى »أن أمن البحرين 

واستقرارها وعروبتها من أمن مصر«.
وأضاف رئيس مجلس الشورى أن تأكيد رئيس اجلمهورية الدكتور 
بن  املشتركة  وال��وح��دة  العربي  الصف  وح��دة  على  مرسي  محمد 
مصر ودول اخلليج ميثل ركيزة أساسية للسياسة اخلارجية املصرية 

في املرحلة القادمة.
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بقاء تاريخ مكة مضمون ببقاء 
البيت العتيق والمشاعر وما 

حولها من الحرم

�إميانيات

فيجب أن تبقى مكة مصدر التوحيد لكل من حج 
واعتمر وعكف حولها ومن صدر منها إلى كافة 

أقطار األرض.
ومل���ا اس��ت��ول��ى امل��ش��رك��ون ع��ل��ى ه���ذا ال��ب��ي��ت في 
صنماً  وستني  ثالثمائة  فوقه  نصبوا  اجلاهلية 
وحول  ونائلة  إسافاً  وامل��روة  الصفا  فوق  ونصبوا 
مكة الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، وملا فتح 
وأحرقها  األصنام  هذه  كسر  مكة  الله]  رسول 

احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد. 
كثر الكالم حول احملافظة على اآلثار في مكة شّرفها الله؛ ألن هذا يكون حفظًا 
إن  نقول:  ونحن  األمــة،  لتاريخ  ضياع  مكة  تاريخ  وضياع  يقولون،  كما  لتاريخها 
ها  خصَّ ما  على  باحملافظة  وذلك  مسلم،  كل  على  واجب  ومقدساتها  مكة  حماية 
الله به من وجود البيت العتيق واملشاعر وما أحاطت به حدود حرمها، قال تعالى 
مكة  األماكن  من  اختار  وقد   ،)68 )القصص:   } َوَيْخَتاُر  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق  ـــَك  }َوَربُّ
املشرفة ملا فيها من البيت العتيق واملشاعر وما جعله حولها من احلرم اآلمن، قال 
اُس ِمْن َحْوِلِهْم { )العنكبوت:  ُف النَّ ا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوُيَتَخطَّ تعالى: }َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ
وأمنًا  للناس  مثابة  الله  جعله  الــذي  العتيق  البيت  اآلمــن  احلــرم  هذا  وفي   .)67
تعالى:  قال  حجه.  عليهم  وأوجب  صلواتهم  في  استقباله  املسلمني  على  وأوجب 
اِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل { )آل عمران: 97(، فال حج  ِه َعَلى النَّ }َوِللَّ
إلى غيره وال يتوجه في الصالة إلى غيره وحوله املشاعر التي هي منى ومزدلفة 
اجلهات  جميع  من  بها  احمليط  احلــرم  وحولها  احلــج،  مناسك  فيها  تــؤدى  وعرفة 
ال ينّفر صيده وال يختلى خاله وال تلتقط لقطته إال ملنشد: }ومن دخله كان 
وحده  الله  بعبادة  التوحيد  على  مؤسس  البيت  وهــذا  الصيد.  من  حتى  آمنًا{ 
َبْيِتَي  ْر  َوَطِهّ َشْيًئا  ِبي  ُتْشِرْك  َأالَّ  اْلَبْيِت  َمَكاَن  ْبَراِهيَم  ِلِ ْأَنا  َبوَّ }َوِإْذ  له  شريك  ال 
املشركني من  الله  26(، وقد منع  { )احلج:  ُجوِد  السُّ ِع  كَّ َوالرُّ َواْلَقاِئِمنَي  اِئِفنَي  ِللطَّ
ٌس َفاَل  ا امْلُْشِرُكوَن َنَ َ ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َها الَّ قربان املسجد احلرام فقال سبحانه: }َيَأيُّ
َراَم َبْعَد َعاِمِهْم هذا{ )التوبة: 28( وعند ذلك بعث النبي]  َيْقَرُبوا امْلَْسِجَد احْلَ
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في مواسم احلج: »أن ال يحج بعد هذا 
العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان«، واملشرك هو من يدعو غير الله من صنم 
أو قبر أو نبي أو ولي أو جن أو إنس، فهذا البيت بني على التوحيد ومن مكة بعث 

نبي التوحيد محمد] وقد بناه إبراهيم وابنه إسماعيل على التوحيد.

َوَزَهَق  ��قُّ  َ َج��اَء الحْ تعالى: }َوُق���لحْ  يتلو قوله  وه��و 
الحَْباِطُل ِإنَّ الحَْباِطَل َكاَن َزُهوًقا { )اإلسراء: 81(، 
وأرسل إلى ما حول مكة من األصنام الثالثة من 
هدمها فعاد البيت وما حوله خالياً من األصنام 

وُمنع املشركون أن يقربوه.
وكما أن الله طهر هذا البيت من الشرك ومظاهره 
وأهله، فإن النبي] حرم كل الوسائل التي تفضي 
إلى الشرك من تعظيم اآلثار التي تتمّثل بتعظيم 

ال��ب��ي��وت ال��ت��ي تنسب إل���ى ال��ن��ب��ي] وأه���ل بيته 
باحملافظة  أمر  وال  عليها  يحافظ  فلم  وأصحابه 
عليها، وملا ُسئل عام الفتح: أتنزل في دارك غداً؟ 
قال: »وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟« وعقيل 
اب��ن ع��م النبي] ألنه  أب��ي طالب  ب��ن  ه��و عقيل 
باعها، ولم يأمر النبي] باسترجاعها واحملافظة 
عليها، بل تركها تُباع وتُشترى ويسكن فيها حسب 
الاجة وتهدم إذا احتيج إلى هدمها كسائر بيوت 
لتوسعة  هدمها  إلى  احتيج  إذا  السكن خصوصاً 
امل��س��ج��د ال����رام، ف��ي��ج��وز ل���والة أم���ور املسلمني 
حوله  ما  يهدموا  وأن  املسجد  يوسعوا  أن  عندنا 
من البيوت مما يحتاج إلى هدمه من غير نكير، 
ولم يقل أحد إن هذا إزالة لتاريخ مكة، وكذلك لم 
إلى غار حراء  البعثة يذهب  بعد  النبي ]  يكن 
ث��ور بعد الهجرة ول��م يكن أصحابه  إل��ى غ��ار  وال 
يذهبون  وال أصحابه  يكن ]  ول��م  ذل��ك  يفعلون 
والتبّرك  التعظيم  بقصد  مكة  في  مكان  أي  إلى 
إلقامة  ومنى(  ومزدلفة  )عرفة  املشاعر  إلى  إال 
قطعاً  الج؛  وقت  فيها  املشروعة  الج  مناسك 
لم  ما  الدين  في  للزيادة  ومنعاً  الشرك  لوسائل 

يشرعه الله.
ويسع املسلمني اآلن ما وسع النبي ] وأصحابه، 
وال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها، وقد 
قال]: »عليكم بسنتي وسّنة اخللفاء الراشدين 
عليها  وعضوا  بها  متسكوا  بعدي،  من  املهديني 
ب��ال��ن��واج��ذ، وإي��اك��م وم��ح��دث��ات األم����ور؛ ف���إن كل 
مكة  وتاريخ  ضاللة«،  بدعة  وك��ل  بدعة،  محدثة 
املشّرف قد حفظه الله تعالى في القرآن الكرمي 
بَيحٍْت  َل  أَوَّ }ِإنَّ  تعالى:  ق��ال  العتيق،  البيت  بذكر 
ِلّلحَْعامَلِنَي  َوُه��ًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ لَلَِّذي  ِللنَّاِس  ُوِض��َع 
َكاَن  َدَخلَُه  َوَم��ن  ِإبحَْراِهيَم  َقاُم  مَّ بَِيّنَاٌت  آيَ��اٌت  ِفيِه 

بقلم: فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان
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تََطاَع ِإلَيحِْه  آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الحَْبيحِْت َمِن اسحْ
تعالى:  وق��ال   ،)97  -  96 ع��م��ران:  )آل  َسِبياًل{ 
ثََمَراُت  ِإلَيحِْه  َبى  يُجحْ آِمًنا  َحَرًما  لَُّهمحْ  ن  ِكّ ُنَ }أََولَ��محْ 
تعالى: }أََولَمحْ  )القصص: 57(، وقال  ٍء{  َش��يحْ ُكِلّ 
ِمنحْ  النَّاُس  ُف  َويُتََخطَّ آِمًنا  َحَرًما  َجَعلحْنَا  ��ا  أَنَّ يَ��َروحْا 
َعلحْ  َحوحِْلِهمحْ{ )العنكبوت: 67( وقال تعالى: }َرِبّ اجحْ
لَُه ِمَن الثََّمَراِت{ )البقرة:  َهَذا بَلًَدا آِمًنا َوارحُْزقحْ أَهحْ
أَنحْ  ُت  أُِم���رحْ ���ا  َ لنبيه محمد ]: }ِإنَّ 126( وق��ال 
َمَها{ )النمل: 91(  بَُد َربَّ َهِذِه الحَْبلحَْدِة الَِّذي َحرَّ أَعحْ
وَن َعن َسِبيِل  وقال تعالى: }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َويَُصدُّ
َسَواًء  ِللنَّاِس  َجَعلحْنَاهُ  الَِّذي  اِم  ��رَ َ الحْ ِجِد  َسحْ َواملحْ اللَِّه 
ُه  اٍد ِبُظلحٍْم نُِّذقحْ َ الحَْعاِكُف ِفيِه َوالحَْباِد َوَمن يُِردحْ ِفيِه ِبِإلحْ
ِمنحْ َعَذاٍب أَِليٍم{ )الج: 25( وقال النبي]: “إن 
مه الله يوم خلق السموات واألرض  هذا البلد حرَّ

فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة”.
وهي بلدة التوحيد ومنبع اإلسالم يجب أن تبقى 
كما خلقها الله وعلى ما تركها عليه رسول الله ] 
عام الفتح مثابة للناس وأمناً، يتعلّم الوافد إليها 
عقيدة التوحيد والسّنة وترك الشرك والبدعة كما 
طهرها اخلليالن إبراهيم ومحمد عليهما السالم 
البدع  الشرك ووسائله ومن  تعالى من  الله  بأمر 
واحملدثات، ال يقربها املشرك وال يقر فيها مبتدع 
وما  واملشاعر  العتيق  البيت  غير  فيها  يعظم  وال 
يحيط بها من الرم، فهي منبع الرسالة ومهبط 
العقيدة  ومصدر  والعبادة  التوحيد  ودار  الوحي 

الصحيحة إلى سائر أقطار األرض.
ووالتها  أهلها  وللعلم  عليها  للحفاظ  الله  وف��ق 
والوافدين  عليها  والقائمني  ومؤرخيها  وعلماءها 
والدعوة  الصالح  النافع  وللعلم  للمحافظة  إليها 
إلى الله على بصيرة، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وآله وصحبه.

بقلم : محمد الراشد

ال يستقيم حال البشر إال بتأمير أمير عليهم يقوم باحلكم والفصل بينهم، وإن 
والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال بها؛ فإن 
بني آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع، وإذا اجتمعوا ال بد لهم من رأس؛ ولهذا 
قال النبي ]: »إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم« رواه أبو داود وصححه 
تستقيم  أن  ميكن  فال  عليهم،  أمير  من  لهم  بد  ال  الكافرة  البالد  حتى  األلباني، 
البالد وال العباد من دون أمير أو حاكم، وال ميكن أن تستقيم األحوال بحاكم ال 
طاعة له وال إمرة، ولذلك ُينكر على الذين يخرجون على احلاكم وعدم السمع 
والطاعة لهم، حتى لو كان احلكام فساًقا فجاًرا أو لهم معاٍصِ كبيرة أو ظلم؛ فإن 
أن يأمروا  طاعتهم واجبة واخلضوع ألوامرهم واجب إال في شيء واحد أال وهو 
مبعصية الله تعالى، فال سمع لهم وال طاعة، وفي غير ذلك توجب طاعتهم وعدم 

منابذتهم؛ ملا يترتب على عكس ذلك من مفاسد عظيمة حتل على البالد.
جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن حصني قال: سمعت جدتي حتدث أنها سمعت 
النبي ] يخطب في حجة الوداع وهو يقول: »ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا«، وفي رواية لإلمام أحمد: »فاسمعوا وأطيعوا ما 
أقام فيكم كتاب الله«، قال المام النووي في شرح احلديث: »قال العلماء: معناه 
ما داموا متمسكني بالسالم والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم 
املنكرات وعظوا  إذا ظهرت منهم  العصا بل  وأديانهم وأخالقهم، وال يشق عليهم 

وذكروا«.
ومن هنا فالبد للناس من أمير أو وزير أو ملك أو رئيس، املهم وجود قائد، حتى ال 
تنتشر الفوضى ويحدث االختالف؛ ألنه لو كان كل إنسان أمير نفسه، لكان كل 
واحد يريد من الناس أن يتبعوه ويخالفوا غيره، وهذا غير مسّلم وال ممكن، ولو 
كان الناس كل على رأيه، لكان هؤالء يصومون، وهؤالء يأكلون، وهؤالء ُيعّيدون 

... وهكذا.
ولو كان حاكم له إمرة وقوة ولكن ُيتمرد عليه وال ُتطاع أوامره، فال فائدة، بل هذا 
شر كبير، فكيف ينفذ حكمه في اثنني اختصما إليه؟! وكيف يقتص من الظالم 
ويرد إلى املظلوم مظلمته دون طاعة الرعية له وامتثااًل ألوامره؟! فال ميكن أن 
تستقيم أحوال األمة مبثل هذا؛ ولهذا أمر النبي ] بالسمع والطاعة لألمراء وإن 
ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا؛ فإن الواجب علينا أن نعطيهم 

حقهم ونسأل الله حقنا.
والله املوفق واملستعان.

.والله املوفق واملستعان
Abuqutiba@hotmail.com

قناديل على الدرب

السياسة الشرعية )13(
الواليات
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 ومن هذه اخلصائص: أنها تأمر باملعروف 
وتنهى عن املنكر. وإن كانت هذه اخلصلة 
موجودة في األمم السابقة، لكنها لم تتميز 
واستمرت  األم��ة  هذه  بها  كما متيزت  بها 
عليها، فصارت سمة من سماتها. كما قال 
ِللنَّاِس  أُْخ��ِرَج��ْت  ���ٍة  أَُمّ َخيَْر  ُ}كنْتُْم  تعالى: 
تَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن 
ِباللَِّه{ )آل عمران: 110(، حيث مدح الله 
األمم  خير  أنها  وأخبر  األم��ة  ه��ذه  تعالى 
بتكميلهم  وذلك  للناس،  الله  التي أخرجها 
ما  بكل  للقيام  املستلزم  باإلميان  ألنفسهم 
باألمر  لغيرهم  وبتكميلهم  ب��ه،  ال��ل��ه  أم��ر 
باملعروف والنهي عن املنكر املتضمن دعوة 
الله وجهادهم على ذلك وبذل  إلى  اخللق 

وغيهم  ضاللهم  عن  رده��م  في  املستطاع 
وعصيانهم. ولقد تنوع خطاب القرآن في 
وأهميته،  العظيم،  الركن  هذا  فضل  بيان 

فمن ذلك:
األم��ة ومتيزها عن  ه��ذه  بيان فضل  أوالً: 

غيرها بسبب قيامها به كما تقدم.
ثانياً: بيان أنه أهم ما اتصف به الرسول]، 
النَِّبَيّ  ُسوَل  الَرّ يَتَِّبُعوَن  قال تعالى: }الَِّذيَن 
ِفي  ِعنَْدُهْم  َمْكتُوًبا  يَِجُدونَُه  الَّ��ِذي  ���َيّ  اأْلُِمّ
يِل يَْأُمُرُهْم ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهاُهْم  ْنِ التَّْوَراِة َواإْلِ
ُم َعلَيِْهُم  ِيَّباِت َويَُحِرّ َعِن امْلُنَْكِر َويُِحُلّ لَُهُم الَطّ

َباِئَث{ )األعراف: 157(. اخْلَ
ثالثاً: األمر به على وجه اإللزام، كما قال 
ِإلَى  يَ��ْدُع��وَن  ���ٌة  أَُمّ ِم��نْ��ُك��ْم  تعالى: }َولْ��تَ��ُك��ْن 

يِْر َويَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكر  اخْلَ
َوأُولِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{ )آل عمران: 104(، 
وقال رسول الله]: »َمْن رأى منكم منكًرا 
فلْيُغّيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 
لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«.

تركه  أن  وبيان  تركه،  من  التحذير  راب��ع��اً: 
تعالى:  قال  والعقوبة،  اللعنة  حللول  سبب 
َعلَى  ِإْسَراِئيَل  بَِني  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  }لُِعَن 
ِبَا  ذِل��َك  َم��ْرَيَ  ابْ��ِن  َوِعيَسى  َداُووَد  ِلَساِن 
يَتَنَاَهْوَن  اَل  َك��انُ��وا  يَ��ْع��تَ��ُدوَن  َوَك��انُ��وا  َع��َص��ْوا 
يَْفَعلُوَن{  َكانُوا  َما  لَِبئَْس  َفَعلُوه  ُمنَْكٍر  َعْن 
أبي  )املائدة: 78 - 79(، وروى أحمد عن 
ق��ال: سمعنا  عنه  الله  الصديق رضي  بكر 
رأوا  إذا  الناس  »إن  يقول:  الله]  رس��ول 

تطبيق األمر 
بالمعروف يحفظ أمن 
الناس وإيمانهم
من  املنكر  عــن  والنهي  باملعروف  األمــر   
أعــظــم شــعــائــر اإلســــام ومــبــانــيــه العظام 
حتى عده بعض السلف سادس أركان اإلسام 
الشعيرة  لهذه  مقيمة  دامت  ما  محفوظة  واألمــة 

العظيمة ومتى أخلت بذلك فذاك اذان بهاكها.
األمر  أهمية  مبينني  املشايخ  من  مجموعة  حتدث  وقد 
باملعروف والنهي عن املنكر وأثر ذلك في صاح األمة وسامة 
أبنائها، وفي البداية حتدث الشيخ عمر بن علي احلماد مدير 
الــشــؤون اإلسامية واألوقـــاف والــدعــوة واإلرشـــاد  عــام فــرع وزارة 
ملا  األمم،  خير  األمــة  هذه  أن  تعالى  الله  أخبر  فقال:  حائل  مبنطقة 

مّيزها به واختصها باخلصائص الكثيرة التي لم تكن لغيرها.

 الرياض: د. عقيل العقيل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعظم شعائر اإلسالم

الشيخ: سعد السبرالشيخ: عمر احلماد
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يعمهم  أن  ال��ل��ه  أوش���ك  يغيروه  فلم  املنكر 
بعقاب منه«.

حوارات الغمز واللمز
ثـــــــم حتـــــــــدث الـــــشـــــيـــــخ يــــحــــيــــى بـــن 
مسجد  إمــام  األنــصــاري  عبدالرحمن 
الـــســـام وأستاذ  بــحــي  أحــمــد  اإلمـــــام 
الــــقــــرآن الـــكـــرمي مبـــدرســـة أبــــي عمر 
بالرياض  الــقــرآن  لتحفيظ  البصري 
ف��ق��ال: إن األم����ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 
املنكر فريضة من أوجب فرائض اإلسالم، 
وشعيرة من أعظم شعائره، وقد ذكر بعض 
العلماء أن فريضة األمر باملعروف والنهي 
أركان  من  السادس  الركن  هي  املنكر  عن 
اإلس���الم، لقد ش��رق أق���وام بسبب م��ا في 
الشهوات،  وح��ِبّ  الهوى  اتباع  من  قلوبهم 
وطمٍس ملعالم هذه الشعيرة العظيمة التي 
لوالها لهدم الدين، ولفسدت أخالق األمم 
مون  ويحِجّ ال��ع��ث��رات،  يتصيدون  ف��راح��وا 
األخ��ط��اء، وأن��ت��م ت���رون م��ع ان��ع��دام وجود 
األم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر في 
انتشرت  اإلسالمي  العالم  بلدان  من  كثير 
والفواحش، وظهر من  واملنكرات  املعاصي 
يجاهر بعصية الله ويعني على ذلك � نعوذ 

بالله من اخلذالن.

األخذ بأسباب الفاح
إن املجتمع املسلم ال يحفظ بحفظ الله إال 
إذا كان فيه من يقوم على األمر باملعروف 
وال��ن��ه��ي ع��ن امل��ن��ك��ر، ول���ن ي��ك��ون ذل���ك إال 
بحرص اجلميع على هذه الشعيرة املهمة، 
وم��ع��ل��وم أن األم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 
الشريعة،  أص��ول  من  عظيم  أص��ل  املنكر 
ورك���ن مهم م��ن أرك��ان��ه��ا، ف��إن��ه م��ن أعظم 
حقوق كلمة التوحيد، وهو من آكد قواعد 
وأظهر  الشريعة،  واجبات  وأعظم  الدين، 
التشريع  في  الثوابت  وأح��د  الله،  شعائر 
في  والبالد  للعباد  صالح  وال  اإلسالمي، 
معاشهم ومعادهم إال بالقيام به، وإظهاره 
وتعظيمه وتكميله بحسب االستطاعة، وعلى 
قدر التقصير فيه وإضاعته وإهماله يكون 
النقص وحتدث الفنت، ويظهر الفساد في 

األرض، لهذا جعله الله من أعظم فرائض 
كل  املسلمني،  عموم  على  وأوج��ب��ه  ال��دي��ن 
حسب حالته وقدرته، ووصف سبحانه به 
به،  بالقيام  عليهم  وأثنى  ل  الُكَمّ املؤمنني 
لهم  وشهد  ب��ه،  والتواصي  عليه  والتعاون 
وأنفع  إمياناً،  وأكملهم  الناس  خير  بأنهم 
إليهم؛  إحساناً  وأعظمهم  للناس،  الناس 
كل  ونهوا عن  م��ع��روف،  بكل  أم��روا  ألنهم 
منكر، فأمروا بكل ما أمر الله به ورسوله، 
ونهوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، في 
كل جانب من جوانب احلياة االجتماعية، 
كل  وع��اجل��وا  والسياسية،  واالق��ت��ص��ادي��ة، 
مشكالت احلياة وأحوال الناس وفق شرع 
الله املطهر، الذي ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، 
مهمة  بأعظم  وقاموا  بالصالح،  فاتصفوا 
أسباب  بجميع  وأخ�����ذوا  اإلص�����الح،  ف��ي 
الفالح: }َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِنْعَمًة َواللَُّه َعِليٌم 
أمة  َحِكيٌم{ )احلجرات: 8(. فكانوا خير 
أخرجت للناس، والشهداء على الناس في 
الله تعالى في كتابه  الدنيا واآلخ��رة، قال 
ِللنَّاِس  أُْخِرَجْت  ��ٍة  أَُمّ َخيَْر  ُ}كنْتُْم  العظيم: 
تَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر{ )آل 

عمران: 110(.

من أعظم حقوق كلمة 
التوحيد، وهو من آكد 
قواعد الدين، وأعظم 

واجبات الشريعة، وأظهر 
شعائر الله، وأحد الثوابت 

في التشريع اإلسالمي

الشيخ عمر احلماد: 
من يعادون هيئة 

األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر يهددون 

مصدر األمن

 الشيخ يحيى 
األنصاري: األمر 

باملعروف والنهي عن 
املنكر فريضة من 

أوجب الفرائض
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 خشوع القلوب وتآلف النفوس
ث���م حتــــدث الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن 
مـــحـــمـــد اجلــــارالــــلــــه خـــطـــيـــب جــامــع 
العلوم  وأســـتـــاذ  بـــالـــريـــاض  الــعــضــيــب 
واألمان  األم���ة  ص��الح  فــقــال:  الشرعية 
واختالل  والضياع  والفساد  الفنت  من  لها 
األم���ن واالخ���ت���الف وال��ف��رق��ة ال ي��ك��ون إال 
بالقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن 
األعراض  وتصان  الدماء  به حتقن  املنكر، 
ف��ي خير  ال��ن��اس  ويعيش  األم���وال  وحتفظ 
ويستمر  األرض  ف��ي  التمكني  يحصل  ب��ه 
العطاء ومتتد قوة األمة وصلتها بربها جَلّ 
في عاله، به تعم اخليرات واستمرار نزول 
األمطار، ورخص األسعار يقول الله تعالى: 
لََقِويٌّ  اللََّه  ِإَنّ  يَنُْصُرهُ  َمْن  اللَُّه  }َولََينُْصَرَنّ 
نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض أََقاُموا  َعِزيٌز، الَِّذيَن ِإْن َمَكّ
َكاةَ َوأََمُروا ِبامْلَْعُروِف َونََهْوا  اَلةَ َوآتَُوا الَزّ الَصّ
َعِن امْلُنَْكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر{ )احلج: 40 
- 41(. باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
تخشع القلوب وتتآلف النفوس وبتركه تكون 
الباطل  أهل  ونشاط  وضعفها  األم��ة  فرقة 
وأصحاب املنكرات والشهوات تظهر البدع 
وتختفي السنن واملصيبة الكبرى أن العقوبة 
هي اللعن كما لعن بنو إسرائيل قال تعالى: 
َعلَى  ِإْسَراِئيَل  بَِني  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  }لُِعَن 
ِبَا  ذِل��َك  َم��ْرَيَ  ابْ��ِن  َوِعيَسى  َداُووَد  ِلَساِن 
يَتَنَاَهْوَن  اَل  َك��انُ��وا  يَ��ْع��تَ��ُدوَن  َوَك��انُ��وا  َع��َص��ْوا 
يَْفَعلُوَن{  َكانُوا  َما  لَِبئَْس  َفَعلُوهُ  ُمنَْكٍر  َعْن 
باملعروف  »لتأمرن  وي��ق��ول]:  )امل��ائ��دة:(، 
ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه 
ولتأطرنه على احلق أطراً أو ليوشكن الله 
أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم 
ت��رك هذه  م��ن  ح���ذار  ف��ح��ذار  لعنهم«  كما 
املجتمع  بها صالح  التي  العظيمة  الشعيرة 

وأمانه واطمئنانه. وبالله التوفيق.
سفينة النجاة

 ثم حتدث الشيخ سعد بن عبدالله السبر 
إمام وخطيب جامع الشيخ عبدالله اجلار 
املعروف  الداعية  الــريــاض  مبدينة  الله 

فقال: إّن اإلميان بالله عَزّ وجَلّ والدعوة إليه 
والنصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي 
والفضيلة  وإش��اع��ة اخل��ي��ر  وال��ص��ب��ر  ب��احل��ق 
والفساد  والرذيلة  الشر  ومحاربة  الناس  بني 
واستئصاله من املجتمع من أبرز سمات هذه 
األمة، أمة محمد، يقول الله جَلّ وعال: }كنْتُْم 
ِبامْلَْعُروِف  تَ��ْأُم��ُروَن  ِللنَّاِس  أُْخِرَجْت  ��ٍة  أَُمّ َخيَْر 
َوتَنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه{ )آل عمران: 
عن  والنهي  باملعروف  األم��ر  ك��ان  ل��ذا  110(؛ 
املنكر القطب األعظم في هذا الدين، واملهمة 
الكبرى لألنبياء واملرسلني والصاحلني، وذلك 
واخلير  العظيم،  الفضل  من  عليه  يشتمل  ملا 
واآلجلة،  العاجلة  واملصالح  والفوائد  العميم، 
الباطل،  استشراء  من  تركه  على  يترتب  ومل��ا 

وانتشار الفساد وتفاقم احملرمات.
ج��اء ف��ي الصحيحني م��ن ح��دي��ث زي��ن��ب بنت 
دخل  ال��ن��ب��ي]  أن  عنها  ال��ل��ه  رض��ي  جحش 
عليها فزعاً يقول: »ال إله إال الله، ويل للعرب 
م��ن ش��ر ق��د اق���ت���رب، ف��ت��ح م��ن ردم يأجوج 
اإلبهام  بأصبعه  وحلّق   – ه��ذه  مثل  ومأجوج 
أنهلك  الله،  رس��ول  يا  فقالت:   - تليها  والتي 
وفينا الصاحلون؟ قال: نعم، إذا كثر اخلبث«.

 إذا كثر اخلبث، فال ينكر املنكر، وال يؤمر 
باملعروف، ويسري داء املنكرات في املجتمع 
سريان النار في الهشيم بال أيد حتّنه، وال 
التي  احل��ال  ترى  ذلك  عند  توهنه،  ألسنة 
تدري  ف��ال  وال���ه���الك،  ال��ع��ق��وب��ة  تستوجب 

أيصبحها ذلك أم ميسيها.
 بني الثواب والعقاب

أن  لنعلم  ق��ائ��اًل:  السبر  الشيخ  ويضيف   
تارة  املنكر  وال��ن��ه��ي ع��ن  ب��امل��ع��روف  األم���ر 

يحمل على رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب 
انتهاك  على  لله  الغضب  وت��ارة  تركه،  في 
محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنني والرحمة 
أنفسهم  أوقعوا  مما  إنقاذهم  ورج��اء  لهم 
في  وغضبه  الله  لعقوبة  التعرض  من  فيه 
الدنيا واآلخرة تارة يحمل عليه إجالل الله 
وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع ويذكر 
يفتدى  وأن��ه  يكفر،  ينسى ويشكر فال  فال 
من انتهاك محارمه بالنفوس واألموال كما 
كلهم  اخللق  أن  وددت  السلف  بعض  ق��ال 
أطاعوا الله وأن حلمي قرض باملقاريض، 
وكان عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز يقول 
ألبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في 
الله تعالى وكان عمر بن عبدالعزيز يقول 
يقول ياليتني عملت فيكم  - رحمه الله – 
فيكم  فكلما عملت  به  وعملتم  الله  بكتاب 
بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء 
 – الغزالي  منها خروج نفسي، قال اإلمام 
والنهي  باملعروف  »إن األمر  الله -:  رحمه 
الدين،  القطب األعظم في  املنكر هو  عن 

 الشيخ عبدالرحمن 
اجلارالله: صالح 
األمة وأمانها في 
أمرها باملعروف 
ونهيها عن املنكر
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النبيني  لها  الله  ابتعث  التي  املهمة  وه��و 
األمة  »اتفقت  ح��زم:  اب��ن  وق��ال  أجمعني«، 
والنهي  باملعروف  األم��ر  وج��وب  على  كلها 

عن املنكر بال خالف من أحد منها«.
وقد عّده عمر بن اخلطاب رضي الله عنه 
شرطاً رئيساً في االنتماء إلى صفوف هذه 
ٍة  األمة، فقد قرأ قوله تعالى: }كنْتُْم َخيَْر أَُمّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن 
امْلُنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه{ )آلعمران: 110(، ثم 
قال: »أيها الناس من سره أن يكون من تلك 
اإلمام  وقال  فيها«،  الله  فليؤد شرط  األمة 
منكراً  منكم  رأى  »من  قوله:  وأم��ا  النووي: 
فليغّيره« فهو أمر إيجاب بإجماع األمة، وقد 
والنهي عن  باملعروف  األم��ر  وج��وب  تطابق 

املنكر الكتاب والسنة وإجماع األمة«.
تتحقق  الشعيرة  تلك  بتحقيق  أن  ولنعلم 
اخليرية املوعودة بكتاب الله تعالى: }كنْتُْم 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبامْلَْعُروِف  َخيَْر أَُمّ
)آل  ِباللَِّه{  َوتُ��ْؤِم��نُ��وَن  امْلُنَْكِر  َع��ِن  َوتَ��نْ��َه��ْوَن 
املجتمع  ف���ي  وف��ش��وه��ا   ،)110 ع���م���ران: 

}َوامْلُْؤِمنُوَن  النقي:  ومعدنه  إميانه  دليل 
يَْأُمُروَن  بَْعٍض  أَْوِل��َي��اءُ  بَْعُضُهْم  َوامْلُ��ْؤِم��نَ��اُت 
َويُِقيُموَن  امْلُ��نْ��َك��ِر  َع��ِن  َويَ��نْ��َه��ْوَن  ِب��امْلَ��ْع��ُروِف 
َكاةَ َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسولَُه  اَلةَ َويُْؤتُوَن الَزّ الَصّ
أُولِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإَنّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ 

)التوبة: 71(.
ال  مجتمع،  ف��ي  الشعيرة  ه��ذه  وإن ضعف   
يقف عند حدود هذا الضعف، بل املصيبة 
ال  ذلك  ينتج عن  ذلك مضاعفة؛ حيث  في 
املنكر  إل��ى  ال��دع��وة  ق��وة شديدة في  محالة 
وإب�����رازه وإح����داث احل��ص��ان��ة ل���ه، ب��ل يصل 
أيضاً  عنه  وتنتج  عليه،  اإلك���راه  إل��ى  األم��ر 
للمعروف وإيذاء ألهله. وهكذا بقدر  حرب 
ما يكون الضعف يكون ما يقابله حتى تصبغ 
أخبر  كما  واملنافقني  النفاق  حال  باملجتمع 
َوامْلُنَاِفَقاُت  }امْلُ��نَ��اِف��ُق��وَن  بقوله:  تعالى  الله 
بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض يَْأُمُروَن ِبامْلُنَْكِر َويَنَْهْوَن َعِن 
امْلَْعُروِف َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُسوا اللََّه َفنَِسَيُهْم 

ِإَنّ امْلُنَاِفِقنَي ُهُم الَْفاِسُقوَن{ )التوبة: 67(.
تلك  ع��ن  التقاعس  باعثها  حجة  وت��أت��ي   
الشعيرة أو محاربتها، وذلك أن املرء عليه 
بنفسه وصالحها، وال يلتفت إلى مخالفات 
اآلخرين فإن ذلك ال يضر به فالضرر على 
تعالى:  بقوله  يستدل  ثم  فقط،  أصحابها 
اَل  أَنُْفَسُكْم  َعلَيُْكْم  آَم��نُ��وا  الَّ��ِذي��َن  ُّ��َه��ا  }يَ��اأَي
)املائدة:  اْهتََديْتُْم{  ِإَذا  َض��َلّ  َمْن  ُكْم  يَُضُرّ

.)105
 ولو تأمل اآلية بتمامها ملا نطق باالحتجاج 
بها على رأيه هذا، فالله تعالى يقول: إذا 
األمر  عّطل  إذا  االه��ت��داء  فأين  اهتديتم 

باملعروف والنهي عن املنكر.

 وقد تصدى الصديق لهذه الشبهة فقال: 
»يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية: }ّيا 
ّأيَّها الٌذيّن آّمٍنوا ّعلّيكم ّأنفّسكم ال ّيضَركم 
ن ّضَلّ إّذا اهّتّديتم{، وإني سمعت رسول  َمّ
الظالم  رأوا  إذا  الناس  »إن  يقول:  الله] 
يعّمهم  أن  أوش��ك  يديه  على  ي��أخ��ذوا  فلم 
والترمذي  داود  أبو  رواه  منه«  بعقاب  الله 

والنسائي.
 ويأتي آخر ويوهن من قدر األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر والدعوة إلى الله والصدع 
باحلق بحجة أن ذلك موجب للفتنة والبالء، 

وقد يُتسلط بسبب ذلك على الصاحلني.
وال  ال��ن��اس،  ق��ل��وب  ف��ي   فتضعف هيبتهم 
الله،  فسبحان  رأي،  وال  قول  منهم  يؤخذ 
ابتالء،  م��ن غير  قامت  دع��وة ص��ادق��ة  أي 
من  سلم  هل  أصحابها،  يالقيها  وصعاب 

ذلك األنبياء حتى يسلم منه غيرهم؟!
 ولكنه خلوٌد إلى بعض املتاع، ولو مست أي 
مصلحة من مصاحله ألقام الدنيا وأقعدها 
ولم يبال أتكلم به فلن، أو ترصد له فالن.

 وفي أمثال هؤالء يقول اإلم��ام ابن القيم 
رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير فيمن 
تضيع،  وح���دوده  تنتهك  الله  م��ح��ارم  ي��رى 
يُرغب  الله]  رس��ول  وسنَّة  يترك،  ودينه 
اللسان!  س��اك��ت  ال��ق��ل��ب!  ب���ارد  وه��و  عنها 
بالباطل  املتكلم  أن  كما  أخ���رس،  شيطان 

شيطان ناطق.
إذا  الذين  الدين إال من ه��ؤالء  بلّية   وهل 
مباالة  فال  ورياستهم  مآكلهم  لهم  سلمت 
املتحزن  وخيارهم  ال��دي��ن،  على  ج��رى  با 
املتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة 
عليه في جاهه أو ماله: بذل وتبّذل، وجّد 
الثالث  اإلنكار  مراتب  واستعمل  واجتهد، 

بحسب وسعه.
ومقت  الله  وه��ؤالء مع سقوطهم من عني 
بلية  بأعظم  الدنيا  في  بُلوا  قد  لهم  الله 
تكون، وهم ال يشعرون وهو موت القلوب، 
فإن القلب كلما كانت حياته أمت كان غضبه 

لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل.

 الشيخ سعد بن 
عبدالله السبر: بنو 

إسرائيل استحقوا 
اللعنة لتركهم هذه 

الشعيرة العظيمة



إشراف:

المحرر 
المحلي

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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إن املتأمل فيما ورد في القرآن الكرمي عن نبي الله موسى عليه السالم يجد أن نبي الله موسى من أكثر األنبياء 
ذكراً في القرآن الكرمي، ولقد عدد محمد فؤاد عبد الباقي في املعجم املفهرس أللفاظ القرآن أنه ُذكر ستاً 

وثالثني ومئة مرة، ونبي الله موسى من أولي العزم ومن أكثر األنبياء معاناة من أقوامهم.
ولقد فصل الله تعالى في القرآن الكرمي عن حياة نبي الله موسى ما لم يفّصل عن غيره من األنبياء، فذكر ما 

مر به في مرحلة الصغر والشباب إلى ما بعد الرسالة تفصياًل مبيناً.
ومنذ الصغر وحياته عليه السالم محفوفة باملخاطر والله يصنعه ويعلمه ويحفظه فقال تعالى: }َوأَْوَحيْنَا ِإلَى أُمِّ 
وهُ ِإلَيِْك َوَجاِعلُوهُ ِمَن امْلُْرَسِلنَي  َزِني ِإنَّا َرادُّ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعلَيِْه َفَألِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوَل تََخاِفي َوَل َتْ
ا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطِئنَي{ )القصص:7-8( حتى  َفالْتََقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن لَُهْم َعُدّوً
أصبح شاباً قوياً يقدر على كسب العيش والبطش باألعداء والدفاع عن نفسه بل وعن غيره، ثم حدثت قصة مع 
الشاب الذي استغاثه من شيعته ليدفع عنه الفرعوني حيث قال الله تعالى: }َوَدَخَل امْلَِدينََة َعلَى ِحنِي َغْفلٍَة ِمْن 
ِه  ِه َفاْستََغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ أَْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجلنَْيِ يَْقتَِتاَلِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ

يَْطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنٌي{ )القصص:15(. َفَوَكَزهُ ُموَسى َفَقَضى َعلَيِْه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ
فهو الرجل الشهم صاحب املروءة الذي يساعد الناس سواء طلبوا ذلك أم لم يطلبوا؛ وحني ورد ماء مدين ووجد 
امرأتني تذودان أغنامهما عن احلوض لم ينتظر لطلبا منه املساعدة، بل هو الذي سأل: ما خطبكما؟ وذلك بدافع 
الرجولة واملروءة والشهامة وخدمة اآلخرين من غير مقابل، ولقد وصف الله جل جالله هذه القصة في أبدع 
ًة ِمَن النَّاِس يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأَتنَْيِ تَُذوداِن قاَل  سياق فقال تعالى: }َومَلَّا َوَرَد ماَء َمْديََن َوَجَد َعلَيِْه أُمَّ
لِّ َفقاَل َربِّ ِإنِّي مِلا  عاءُ َوأَبُونا َشيٌْخ َكِبيٌر َفَسقى لَُهما ثُمَّ تََولَّى ِإلَى الظِّ َما َخْطبُُكما قالَتا ل نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ
أَنَْزلَْت ِإلَيَّ ِمْن َخيٍْر َفِقيٌر{ )القصص:23-24(، وكما كان عليه السالم عفيف النفس ملتزماً بالعهد الذي عليه، 
كان واضحاً مع والد زوجته فقال له فيما يتعلق مبهر ابنته، أي كم سنة يكون أجيراً عنده، قال كما في قول الله 

َا اأْلََجلنَْيِ َقَضيُْت َفال ُعْدواَن َعلَيَّ َواللَُّه َعلى َما نَُقوُل َوِكيٌل{ )القصص:28(. تعالى: }ذِلَك بَيِْني َوبَيْنََك أَيَّ
وملا أرسلُه ربُه وخصه بالرسالة لم يجعل ذلك لنفسه فقط بل أحبه ألخيه فقال لربه سائاًل إياه أخاه كما في قوله 
بُوِن{ )القصص:34(  ُقِني ِإنِّي أَخاُف أَْن يَُكذِّ تعالى: }َوأَِخي هاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّي ِلساناً َفَأْرِسلُْه َمِعي ِرْدءاً يَُصدِّ
وذلك حلبه اخلير ألخي؛ه ألنه يعلم أن عقبى ذلك اجلنة، فذهب إلى فرعون ودعاه إلى التوحيد وصبر على بني 
إسرائيل وبشرهم وجربهم، وكان شديد الثقة بربه، فبفضل الله ثم بفضله عليه السالم تعلمنا من اخلضر العلم 
اجلم الغفير، ولو صبر أكثر لكان اخلير أكثر، وعقب النبي محمد ] فقال: »ْرحم اللَُّه ُموَسى، لََوِدْدنَا لَْو َصَبَر 

َحتَّى يَُقصَّ َعلَيْنَا ِمْن أَْمِرِهَما« وذلك في البخاري.
وموسى عليه السالم هو املعلق في قوائم العرش يوم النفخة الثانية كما عند البخاري: عن أبي سعيد اخلدري 
َل َمْن  رضي الله عنه قال: قال رسول الله ] »لَ تَُخيُِّروا بنَْيَ األَنِْبَياِء؛ َفِإنَّ النَّاَس يَْصَعُقوَن يَْوَم الِقَياَمِة، َفَأُكوُن أَوَّ
تَنَْشقُّ َعنُْه األَْرُض، َفِإَذا أَنَا مِبُوَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم الَعْرِش، َفاَل أَْدِري أََكاَن ِفيَمْن َصِعَق، أَْم ُحوِسَب ِبَصْعَقِة 
ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا  لَّى َربُُّه ِللَْجَبِل َجَعلَُه َدّكً ا َتَ األُولَى«، أي ُحسبت له صعقة اجلبل وذلك في قوله تعالى: }..فلَمَّ
ُل امْلُْؤِمِننَي{ )األعراف:143( أي أن يكون ممن استثناه الله من هذه  ا أََفاَق َقاَل ُسبَْحانََك تُبُْت ِإلَيَْك َوأَنَا أَوَّ َفلَمَّ

الصعقة، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى جميع األنبياء واملرسلني. 
 كتبه: أحمد بن جابر الزعبراوي

وقفٌة مع نبّي الله ُمو�سى عليه ال�سالم

يوميات سلفي )6(
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بتاريخ 2012/6/7م زرت مدينة )ممباسا( 
في جمهورية كينيا؛ حيث تعد املدينة مركز 
الذي  األفريقي  البلد  ه��ذا  في  املسلمني 
إحياء  وجلمعية  أفريقيا،  ش��رق  في  يقع 
التراث اإلسالمي الكويتية مشاريع خيرية 
في هذا اجلزء من القارة األفريقية، جزى 
الله القائمني عليها خير اجلزاء، لكن في 
امل��ق��اب��ل ه��ن��اك ن��ش��اط ن��ص��ران��ي »لفت« 
ولسيما من خالل السيارات التي تمل 
ال��ع��ال��ي جدا  ال��ص��وت  ال��س��م��اع��ات ذات 
والتي تدعو إلى النصرانية وعيسى عليه 

السالم بالباطل وكتاب اإلجنيل احملرف، 
الناس  بني  تتجول  السيارات  هذه  وتظل 
واألح���ي���اء ف��ت��رة م��ن ال��زم��ن م��ع األغاني 
الدينية النصرانية! هذا إلى جانب آلف 
إن  حيث  ال��ن��ص��ارى؛  األوروب��ي��ني  السياح 
مدينة »ممباسا« ذات طبيعة جميلة وتطل 
على احمليط الهندي وتتوافر فيها جميع 
ومطاعم  فنادق  من  السياحية  اخلدمات 
بإخوانهم  العرب  يهتم  فهل  ذل��ك،  وغير 

املسلمني في كينيا؟!
حمد الناشي

امتحانا  ليكون  الشهور  كل  بني  من  تعالى  الله  اختاره  والغفران،  الرحمة  شهر  رمضان 
فطيبوا  طيبا؛  إل  يقبل  ل  طيب  والله  الطيب،  من  اخلبيث  به  فيميز  لعباده،  واختبارا 
أنفسكم في هذا الشهر العظيم، فأبواب رحمة الله مفتوحة على مصراعيها، وقد فضل 
الله هذا الشهر على باقي الشهور وأنزل الثواب على الناس، فما أن يدوا أيديهم حتى 

ينالوه، وجعل أنفاس الصائم فيه عبادة وعبادته مضاعفة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله]: »إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
اجلنة«  أب��واب  »فتحت  لفظ:  وفي  الشياطني«،  وسلسلت  جهنم،  أب��واب  وغلقت  السماء، 

متفق عليه.
الله]، هيا بنا ندخل أبواب اجلنة، ونسارع في هذا الشهر بالصيام  يا أحباب رسول 
والقيام وإفطار الصائم وزي��ارة املرضى وزي��ارة األرح��ام والصلح مع املتخاصمني واتباع 
اجلنائز وقراءة القرآن واإلنفاق في سبيل الله ونصرة املستضعفني من املؤمنني والدعاء 
الشامل إلصالح املسلمني، ويا حبذا إذا طبقنا هذا احلديث على أن أسبابه موجودة في 

هذا الشهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله]: »من أصبح منكم صائما؟ قال 
الله]:  أن��ا، فقال رس��ول  بكر:  أب��و  ق��ال  اليوم جنازة؟  تبع منكم  ق��ال: من  أن��ا،  أبوبكر: 

من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال 
أب��و بكر: أن��ا، ق��ال: م��ن ع��اد منكم 
أنا،  بكر:  أب��و  ق��ال  مريضا؟  ال��ي��وم 
اجتمعت  ما  الله ]:  فقال رس��ول 
في امرئ إل دخل اجلنة« )صحيح 

مسلم 1038(.
اللهم جنحنا في المتحان، وأدخلنا 

من باب الريان.

حسن أبوسيف

امل�سلمون يف كينيا
ظهرت اخلطوط اإلسالمية في العصور 
واملغرب  مصر  مثل  دول  وفــي  اإلسالمية 
في  يعملون  أشخاص  لها  وكــان  واألنــدلــس، 
كانوا  فقد  طــويــلــة،  خــبــرة  لديهم  املــجــال  هــذا 
بصورة  الــدولــة  مــرافــق  فــي  اإلسالمية  الــعــبــارات  يكتبون 
بارزة، وهي تدل على احلضارة اإلسالمية التي كانت سائدة 
الناحية،  بهذه  اخلطاطني  اهتمام  ومــدى  الوقت  ذلك  في 

إنها أعمال جليلة لهذه الشخصيات، والله املوفق.

الشباب والصيف
في فصل الصيف، عطلة الطالب طويلة، فيحتاج الشباب 
إلى برنامج لشغل أوقات الفراغ بالوسائل املفيدة من خالل 
تطبيق هذا البرنامج الذي يقسم إلى عناصر  عدة  كاآلتي: 
وقت ملزاولة الهوايات مثل الرياضة بأنواعها، ووقت للراحة 
النفس  عن  للترفيه  احلدائق  إلــى  الذهاب  مثل  والترفيه 
وغيرها من املراكز، ووقت لقراءة الكتب واملجالت املتنوعة، 
في  الكتابة  موهبة  لديه  الــذي  والشخص  للزيارة،  ووقــت 
التي  البسيطة  املــوضــوعــات  يكتب  أن  بــإمــكــانــه  الــصــحــف 
يستفيد منها القراء، وهكذا يستفيد الشباب من عطلتهم، 

والله املوفق.

 النجاح في الدنيا
يجب على اإلنسان لكي يصل إلى درجة النجاح في عمله 
األسباب  يــبــذل  أن  بــإجنــازه  يــقــوم  عمل  أي  أو  دراســتــه  أو 
عليه  ينجح  لكي  مثال  فالطالب  الهدف،  هذا  إلى  للوصول 
أن يبذل جهده ويسخر طاقته لهذا النجاح، واملوظف لكي 
إلى درجة وظيفية أعلى عليه أن يجتهد في عمله  يصل 
اآلخرين  مع  والتعامل  العمل  هذا  على  املواظبة  حيث  من 
من  األجــر  بها  يرجى  عبادة  العمل  هــذا  ألن  جيد؛  بشكل 
الله، والتاجر لكي يكون ناجحا في جتارته عليه أن يتسم 
واملعاملة  الــصــدق  مــن  النجاح  هــذا  حتقق  التي  بالصفات 
الناس وغير هذه األمثلة  احلسنة واألمانة في تعامله مع 

اإلنسانية، والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

خواطر..
 الخطوط اإلسالمية

�سهر اخلري
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همسة
تصحيحية

ب��ع��ض��ه��م ي��ري��د ال�����زواج ب���أي ط��ري��ق��ة وأي ث��م��ن دون 
والنظر  الواضحة،  الشرعية  النصوص  عند  الوقوف 
ف��ي ع��واق��ب اإلق�����دام ال��ع��اط��ف��ي م��ن م��ف��اس��د خطيرة 
وفتاكة في املجتمع، كل ذلك من أجل الشهوة أو الهروب 
الزوجة  شعور  ملراعاة  أو  معينة  بامرأة  األس��رة  إل��زام  من 
األولى أو للقوانني التي تساند بشكل واضح منع التعدد؛ 
ولذلك خرج زواج الصداقة والسياحة والوناسة... وغيرها 

كثير.
ب���ني ي����دي ت��ق��ري��ر س��ن��وي ث��ال��ث جل��م��ع��ي��ة ح��ق��وق اإلنسان 
السعودية، نشرته جريدة السياسة في 2012/7/9، وملخص 
أجنبيات  من  تزوجوا  ممن  السعوديني  من  عددا  أن  النتائج: 
ومت الزواج من دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج، 
تسبب زواجهم في حدوث مشكالت إنسانية واجتماعية منها: 
في  يسكن  وق��اص��رات  ب��اإلس��الم،  يدينون  ال  سعوديني  إنتاج 
غرفة واحدة مع أشخاص بعضهم ليسوا محارم لهن، والزوجة 
إثبات  عندها  يوجد  وال  معلقة  أم  مطلقة  هي  هل  تعرف  ال 
قدرتهم  لعدم  أو  املسؤولية  حتمل  اآلب��اء  رغبة  وع��دم  زواج، 
تسبب  مم��ا  معهم  للعيش  ال��س��ع��ودي��ة  إل���ى  إح��ض��اره��ّن  ع��ل��ى 
استطاعتهم  وعدم  واجلهل  وامل��رض  الفقر  من  معاناتهم  في 
العربية،  اللغة  تكلمهم  وع��دم  ك��رمي،  وعيش  سكن  إيجاد 
أول سفرة  أنها لم تر زوجها إال في  الزوجات تذكر  وبعض 

له ومكث عندها أسبوعا!
عنها  نسمع  كثيرة  من��اذج  وهناك  خليجي،  من��وذج  ه��ذا 
هذه  يتحمل  فمن  ودقيقة،  معتمدة  دراس��ة  دون  ولكن 
اجلرمية النكراء من إنتاج أبناء ال يعرفون إن كانوا أتوا 
بزواج شرعي أم ال؟! ثم ما ذنبهم عندما يصبحون غير 
القيم  عن  ومبتعدين  املجتمع  على   وعالة  مسلمني 
الشرعية  الثقافة  ضحالة  ع��ن  ف��ض��اًل  اإلس��الم��ي��ة 

لديهم وضمور معاني األسرة املترابطة؟!
الدارسني  الطلبة  قبل  م��ن  أيضا  مشكلة  وه��ن��اك 
آب��اؤه��م تزوجيهم  ي��رف��ض  ال���دول مم��ن  ف��ي تلك 
ليحصن  الطالب  فيتزوج  ال��دراس��ة،  إمت��ام  قبل 
يتركها  ال��دراس��ة  من  ينتهي  عندما  ثم  نفسه 
وقد يكون هذا األمر »عاديا جدا« في بعض 
ال�����دول، ل��ك��ن��ه ال ي��ت��ف��ق م��ع اإلس����الم ال��ذي 
إل���ى االس���ت���ق���رار، وت��ص��ب��ح الزوجة  ي��دع��و 
معادية لإلسالم وحاقدة وكارهة وتريد 

أن تنتقم بسبب هذه التصرفات..

اخلطيرة  اجلنسية  األم���راض  جلب  في  تسبب  ال���زواج  وه��ذا 
الرجل  يقضي  عندما  واملجتمع  واألس��رة  بالفرد  ت��ودي  التي 

شهوته في احلرام مع العاهرات واملومسات لتنشر األوبئة.
أفالما  ال��زوج شاهد  الشذوذ اجلنسي؛ ألن  ال��زواج جلب  ه��ذا 
املسلمة  زوج��ت��ه  م��ع  املجتمع  ف��ي  تطبيقها  وي��ري��د  م��اج��ن��ة 
والدياثة  الغيرة  زنى احملارم وعدم  احملافظة! فيصبح هناك 
وإجبارها على أن يأتيها ليس في مكان احلرث ويجبرها على 

مشاهدة األفالم وتطبيقها!
وهذا الزواج دفع املغرر بهن إلى رفع قضايا كثيرة على الدول 
وال  صحيحة  غير  والعناوين  األس��م��اء  ألن  ؛  سفاراتهن  عبر 

توجد إثباتات عندهن اعتمادا على أنهم صادقني!
ه���ذا ال�����زواج ح��ّس��ن ال��ق��ب��ي��ح وش����ّوه ج��م��ال اإلس�����الم، وأصبح 
سجل  وزاد  امل��ن��زل��ي��ة،  وال��ع��م��ال��ة  اخل��ادم��ات  على  تعد  ه��ن��اك 
النوع من اجلرائم وال سيما أن عدد  وزارة الداخلية في هذا 
العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون 16 مليونا نصفهم في 

السعودية ونصفهم نساء!!
هذا الزواج تسبب في مشكالت الطالق والتفكك األسري ورفع 
القضايا في احملاكم والتباعد بني األسر، وبعض النساء تركن 

احلجاب والستر نكاية في عمل هذا الزوج مع ضعف اإلميان.
اإلسالم ال يحرم الزواج من الكتابيات ولكن بضوابط ووضوح 
النوع  أن مي���ارس ه��ذا  ل��إلس��الم، ال  أس���ري وجلبها  واس��ت��ق��رار 
بتزيني الشيطان له وهو يحسب أنه يحسن صنعا؛ فمن وقع 

في الشبهات فقد وقع في احلرام.
النوع  ه��ذا  إغ���الق  ليس  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول  م��ن  وامل��ط��ل��وب 
وإداري���ة،  تنظيمية  إج���راءات  منها  املطلوب  ولكن  ال���زواج  من 
واإلس��راع بإصدار نظام زواج اخلليجيني من أجانب، وتيسير 
أبنائهن،  املواطنني بأجنبيات مع  ت��زوج من  دخ��ول زوج��ة من 
ذل��ك من تطبيق غرامات  ال���زواج، وال مينع  واالع��ت��راف بهذا 

مالية عليهم من دون إحلاق ضرر بحقوق الزوجة واألبناء.
وواج����ب ال��س��ف��ارات ن��ش��ر إع���الن���ات ع��ب��ر ص��ح��ف ت��ل��ك ال���دول 
السفارات  ومراجعة  أصلية  ثبوتية  ب��أوراق  املطالبة  بضرورة 
العتماد اإلجراءات؛ حتى ال يكون هناك نساء ال يعرفن إن 

من  باطال  كان  زواجها  أو  رجل  ذمة  على  إحداهن  كانت 
أم  معلقة  ه��ي  وه��ل  أطفالها؟  مصير  وم��ا  األس���اس، 

مطلقة حتى تعتد؟! كل هذه األسئلة حتتاج 
والتعامل معها  ودراسة دقيقة  إلى وقفة 

بحذر.
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