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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}
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هاتف: 25339069 داخلي )310(
فاكس: 25339067

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

املراسالت

االشرتاكات

وكالء التوزيع

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

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

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

> دولة الكويت: شركة الرؤية للخدمات 
اإلعالمية - هاتف: 22256513 - 24927270 
> مملكة البحرين: مؤسسة األيام للصحافة 

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

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

4622182

السجون  من  فلسطينية  معتقلة  عشرين  الصهيوني  الكيان  أطلق 
الذي  »اإلسرائيلي«  للجندي  شريطا  تسلمه  مقابل  »اإلسرائيلية« 
أسرته الفصائل الفلسطينية )شاليط( يخبر فيه أهله بأنه بخير 

وسيطلق سراحه قريبا.
»اإلسرائيلية«  القيادة  ضعف  احلادثة  تلك  من  استنتج  البعض 
أن العكس صحيح ويدل على مدى احتقار  ورضوخها، لكننا نعتقد 
اليهود للشعب الفلسطيني؛ حيث يقايضون أسراهم بأعداد كبيرة 
لديهم،  الفلسطينيني  أهمية  عدم  على  للداللة  الفلسطينيني  من 
الفلسطينيني  باألسرى  غصت  قد  »اإلسرائيلية«  السجون  أن  كما 
سراحهم. وإطالق  منهم  للتخلص  واهية  مبررات  عن  يبحثون  وهم 
كذلك فإن الكيان الصهيوني الغاصب يريد أن يبني للعالم أنه يهتم 
بشعبه أميا اهتمام ويفديهم بالغالي والنفيس، ال سيما أن معاودة 
اعتقال الفلسطينيني وزجهم في السجون سهلة وبسيطة.لقد مضى 
على تقلد الرئيس األميركي »باراك أوباما« دفة احلكم في واشنطن 
تسعة أشهر، أعطى خاللها وعودا كثيرة بحل القضية الفلسطينية 
الدولة  وإقامة  املستوطنات  بناء  إيقاف  طريق  عن  عادال،  حال 
الفلسطينية وتعويض الفلسطينيني عما أصابهم، لكن الواضح من 
محادثات املبعوث األميركي ميتشل التي باءت جميعها بالفشل ومن 
بناء  عن  للتنازل  النية  بعدم  »اإلسرائيلية«  القيادات  تصريحات 
املستوطنات أو فك احلصار عن غزة، أن الفلسطينيني سيلقون املزيد 
الكيان ماض في تطبيق  وأن ذلك  والقمع »اإلسرائيلي«،  املعاناة  من 
الكيان  حقارة  يكشف  ما  آخر  ولعل  تنازل،  دون  التوسعية  أهدافه 
الصهيوني ووحشيته ما حدث من محاولة اقتحام للمسجد األقصى 
في  الصهيوني  اجليش  يساعدهم  اليهود  املستوطنون  طريق  عن 
لهم  املواطنني  تصدي  ثم  تعالى  الله  فضل  ولوال  املاضي،  األسبوع 
بكل ما طالته أيديهم من أحذية وكراسي وحجارة الستطاع هؤالء 

املستوطنون تدنيس املسجد متهيدا لهدمه.
إن الواجب على القيادات الفلسطينية والقيادات العربية واملسلمة 
أن يدركوا أن فاقد الشيء ال يعطيه، وأن الواليات املتحدة األميركية 
مكبلة باألغالل الصهيونية وأنها جزء من املشكلة؛ ولذلك 
كما  عليها،  واالعتماد  بوعودها  التعلق  عدم  يجب 
تكن  لم  إن  ينتصر  ال  احلق  أن  يدركوا  أن  عليهم  يجب 
وسياسية  وعسكرية  اقتصادية  تسانده،  قوة  له 
وقانونية، فإن لم يستطع الفلسطينيون أن يوحدوا 
أن  يتوقعون  فكيف  بينهم  فيما  ويتعاونوا  كلمتهم 
العربية  الدول  تفرق  عن  ناهيك  عدوهم،  يهزموا 
كلمتها؟!  وتفرق  وتشرذمها  ومتزقها  واإلسالمية 
تفعلوه  إال  بعض  أولياء  بعضهم  كفروا  }والذين 
تكن فتنة في األرض وفساد كبير{، }وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل 

ترهبون به عدو الله وعدوكم{.
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هذا ميسر ال يصح
املدرسية  املجلة  بيع  حكم  ما   >
مسابقة،  وإدخالها  معن  مببلغ 
إال  فيها  املشاركة  ميكن  وال 
بشرائها وُيدخر مبلغ للجوائز؟

إذا  ميسر  هذا  يصح،  ال  هذا   <
املجلة  شراء  على  اجلوائز  توقفت 
ألجل  إال  باجلائزة  تفز  لم  فكأنك 

الشراء، هذا ال يجوز.

حكم غيبة الُفّساق 
والفنانين والمطربين

الُفساق  غيبة  يجوز  هل   >
والفنانن واملطربن؟ وما شروط 
الغيبة؟ وهل من شروطها معرفة 

الشخص الذي نغتابه؟
إن  تنصحه  أن  الغيبة  من  خير   <
كنت تعرفه وتتصل به هاتفيا، خّوفه 
من الله وبّي له خطأ ما وقع فيه؛ 
فهذا خير من قيل وقال، ماذا ينفع 
كالمك فيهم؟! ال يؤثر، اتصل هاتفيا 
أو كتابيا واطرح وجهة نظرك، حذره 
من أخطار ما وقع فيه؛ فهذا خير 
من سب في املجالس ال يؤثر شيئا.

أدِّ عملك الواجب 
عليك بصدق وإخالص

العمل  في  لدينا  يوجد   >
موظفون نصارى وغيرهم، كيف 
يكونون  وقد  هؤالء  مع  نتعامل 

مسؤولن عنا؟
بصدق  عليك  الواجب  عملك  أدِّ   <

وإخالص وتوكل على الله.

< ما حكم التمثيل في حفالت املدارس 
ودور التحفيظ، علما بأن الهدف منه 
من  للحذر  الواقع؛  ومتثيل  التوعية 
وسيلة  بوصفة  ونحوها  العصر  فنت 

دعوية حسية بصرية؟
فيه  التوسع  التمثيل  احلقيقة  في   <
وكثير  الشرعي،  النطاق  عن  به  يخرج 
فهذا  أخطاء،  فيه  يقع  التمثيل  من 

يقوم  العلمية  الكليات  في   >
الطلبة بتشريح بعض احليوانات 
والفئران  كاألرانب  الصغيرة 
ذلك  قبل  أنهم  إال  ونحوها، 
يقومون بقتلها عن طريق حقنها 
في  قاتلة  مادة  وضع  أو  بالسم 
احليوان  شمها  إذا  بحيث  قطن 
ميوت، فهل قتل احليوانات بهذه 

واحدة  مين  كفارة  تكفي  هل   >
بخصوص  حصلت  أميان  عدة  عن 
موضوع واحد، ولكن احللف كان في 
الثاني: ما  أوقات متفاوتة؟ والسؤال 

حكم الغناء بالقرآن؟

اجلانب  وهذا  املنحرف،  اجلانب  ميثِّل 
املستقيم، وهو عبارة عن ضحك يؤتى به 
للضحك والتسلية، وما أظنه يحقق شيئا، 
يسأل  حوارا  كان  لو  كله  هذا  من  وخير 
فيه عن سيرة محمد ] وسيرة صحبه 
النفس  في  له  يكون  حتى  أمته  وخيار 
ثبات، وحتى يتأثر اجليل بتلك الصفات 

واألخالق إذا بُسطت فهي أنفع وأجنع.

أن  وخصوصا  جائز  الطريقة 
كاألرانب  مباحة  احليوانات  هذه 

والطيور واحلمام؟
> أما احليوان املباح فحرام قتله بذلك 
ويكون ميتة؛ فال يجوز لهم ذلك، ويجب 
إذا  حتى  الشرعية  الذكاة  يذكوه  أن 
انتهوا من التجربة أكلوه، أما أن يذبح 

فهذا موقوذة وال يجوز.

> إذا كان احمللوف عليه واحدا كانت كفارة 
احمللوف  تعدد  وإن  اجلميع،  عن  واحدة 
عليه فلكل ميي كفارة. وبالنسبة جلواب 
استهزاء  هذا  يجوز،  ال  الثاني:  السؤال 
هذا أمر يخل بالشرع، فالقرآن مطلوب 

تالوته وتدبره.

التوسع في التمثيل
 يخرج عن النطاق الشرعي

من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل  بن محمد 
آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

ال يجوز قتل هذه الحيوانات بهذه الطرق

القرآن مطلوب تالوته وتدبره
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< إذا دخلت إلى املسجد ووجدتهم 
فصليت  اجلنازة  صالة  يصلون 
معهم، فهل تغني عن حتية املسجد 
في  البقاء  يريد  اإلنسان  كان  إذا 
اجلنازة  على  ُصلي  وإذا  املسجد، 
)أوقات  الصلوات  أوقات  غير  في 

النهي(، فهل في ذلك بأس؟
حتية  عن  تكفي  ال  اجلنازة  صالة   <
 :[ لقوله  اجللوس؛  أراد  إذا  املسجد 
يجلس  فال  املسجد  أحدكم  دخل  »إذا 
املسجد  فتحية  ركعتي«  يصلي  حتى 

< ما حكم من قال ألخيه: يا كافر، 
مرة،  من  أكثر  ذلك  كرر  بأنه  علما 

وذلك عند وقوع أي شجار بينهما؟
ليس  وهو  كافر،  يا  ألخيه:  قال  من   <

ال  فهذا  احلديث،  هذا  بنص  ركعتان 
ينطبق على صالة اجلنازة. لكن يصلي 
اجلنازة؛ ألنها تفوت، يصليها مع الناس 
ثم إذا سلم وأراد اجللوس في املسجد 
فإنه يصلي ركعتي حتية املسجد. وأما 
صالته حتية املسجد في أوقات النهي 
العلماء،  بي  خالف  ففيه  الصالة  عن 
واألمر في هذا واسع إن فعله فال بأس 
الختالف  نظرا  بأس؛  فال  تركه  وإن 
سنة  املسجد  وحتية  ذلك،  في  األدلة 

وليست واجبة.

القائل،  على  ذلك  رجع  ذلك،  على 
واإلنسان حرام عليه أن يكفر املسلمي 
هذه  حق،  بغير  بالفسوق  يرميهم  وأن 
أمور شرعية ال يجوز لإلنسان أن يقدم 

عليها إال بحق.

تحية المسجد سنة وليست واجبة

تكفير المسلمين ال يجوز

احلرام«  »عليَّ  قول:  حكم  ما   >
واحللف باألمانة؟

و»علّي  باألمانة،  احللف  يجوز  ال   <
احلرام« كالم محتمل، فلو قال: عليَّ 
احلرام ألفعلن كذا، فهذا إن لم يقصد 

الطالق فإنه يكّفر كفارة اليمي.

الوقوف على قبر 
الميت والدعاء له

فهل  املقابر،  الرجل  زار  إذا   >
يقابل الرجل امليت بوجهه عند 
السالم عليه والدعاء له ويكون 

ظهره إلى القبلة، أم العكس؟
> املقصود أن يقف على قبر امليت 
ويدعو له؛ فهي ليست صالة، وإمنا 

يقف على قبر امليت ويدعو له.

حكم قول: 
»عليَّ الحرام«

املسلمن  ألبناء  توجيهكم  ما   >
دينهم  أمر  في  تساهلوا  الذين 
مثل تضييع الصلوات، والغفلة عن 
واستبدال  الكرمي،  القرآن  قراءة 
وبعض  األغاني،  بسماع  ذلك 
األخطاء مثل شرب الدخان وغير 

ذلك؟
بأحكام  حقا  مسلما  يكون  املسلم   <
استطاع  وما  الواجبات  يؤدي  دينه، 
احملرمات  ويتجنب  املستحبات،  من 
واملكروهات، ويستبرئ لدينه؛ ألن دينه 

هو رأس ماله، فهو الذي ينتقل به إلى 
أو  جناته  طريق  فهو  اآلخرة،  الدار 
يتمسك  أن  فعليه  القيامة؛  يوم  هالكه 
بدينه الصحيح، وأن يجتهد في عبادة 
ويتجنب  الفرائض  يؤدي  وأن  الله، 
في  يقع  قد  واإلنسان  احملرمات. 
املعصية مثل شرب الدخان وغيره من 
التوبة؛ باب  فتح  الله  ولكن   املعاصي، 
يبادر  أن  املعصية  في  وقع  من  فعلى 
تاب؛  يتوب على من  والله  التوبة،  إلى 
الله  على  التوبة  }إمنا  تعالى:  قال 

للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
عليهم  الله  يتوب  فأولئك  قريب  من 
وكان الله عليما حكيما وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
وال  اآلن  تبت  إني  قال  املوت  أحدهم 
الذين ميوتون وهم كفار أولئك أعتدنا 
 .)18-17 )النساء:  أليما{  عذابا  لهم 
وخير  خطاء  »كلكم   :[ وقال 
يقع  قد  فاملسلم  التوابون«،  اخلطائي 
في هذه املعاصي بسبب نفسه األمارة 
بالسوء أو بسبب الشيطان الذي يغويه 
ذلك؛  غير  أو  السوء  قرناء  بسبب  أو 
فعليه باملبادرة بالتوبة وجتنب الذنوب 

واملعاصي، واحملافظة على دينه.

توجيه ألبناء المسلمين
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قروض  معاجلة  قضية  التزال 
املواطنني مديونياتهم ساخنة سياسياً 
رغم عدم تلقي إشارات إيجابية من 
االقتراحات  بقبول  احلكومة  قبل 
القضية  حل   إلى  الداعية  النيابية 
الالزمة  باألغلبية  واعتبارها حتظى 

لتمريرها.
عضو  كشف  اإلطار  هذا  وفي 
النائب  السلفي  اإلسالمي  التجمع 
يقوده  حترك  عن  السلطان  خالد 
املقبل  االنعقاد  دور  بداية  التجمع 
حل  إلى  الداعية  املقترحات  لتفعيل 
املديونيات.  وشراء  القروض  قضية 
مواد  من ضمن  إن  السلطان:  وقال 
االقتراح بقانون الذي يتبناه التجمع 
جدولة  بإعادة  البنوك  تلتزم  أن 
أن  على  فوائد،  دون  من  القروض 
مدتها  سماح  فترة  هناك  تكون 
استقطاع  إيقاف  يتم خاللها  سنتان 
أجل  من  املواطنني  من  األقساط 
أرباب  لدى  املالي  الوضع  حتسني 
األسر، األمر الذي يسهم في حتريك 
عجلة االقتصاد من ناحية، ومعاجلة 

القضية من ناحية أخرى.

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  قال 
اخلارجية الشيخ الدكتور محمد صباح 
الستني  الذكرى  إن  الصباح:  السالم 
مهمة  عالمة  تعد  »األونروا«  إلقامة 
تشير إلى اإلجنازات املخلصة واملشهودة 
كرسوا  الذين  الدولية  الوكالة  ملسؤولي 
أنفسهم خلدمة الالجئني الفلسطينيني.

وأضاف الشيخ محمد أن دولة الكويت 
مسؤولياتها  دائماً  عاتقها  على  حملت 
جميع  تقدمي  عبر  واإلنسانية  الدولية 
الفلسطيني،  للشعب  الدعم  سبل 

ما  بكل  »األونروا«  دعم  إلى  باإلضافة 
السنوية  إسهاماتها  عبر  سواء  ميكنها 
مليون   1.5 قيمتها  تبلغ  التي  الطوعية 
تصل  أخرى  مبادرات  عبر  أو  دوالر 

قيمتها 348 مليون دوالر.
الكويت  إنه بهذه املناسبة تشدد دولة  وقال: 
باالستمرار في تقدمي  التزامها  على  مجدداً 
الدعم السياسي واملعنوي واملادي إلى الشعب 
حتى  الفلسطينيني  الالجئني  الفلسطيني 
عودتهم إلى أراضيهم وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية وخاصة القرار رقم 194.

التجمع اإلسالمي 
السلفي يدعو إلى 
حل قضية القروض

محمد الصباح: الكويت نفذت 
مسؤولياتها الدولية واإلنسانية 

تجاه الشعب الفلسطيني

خالد السلطان

شركة  محامي  السعيد  فواز  احملامي  صرح 
الوسيلة بأنه قد صدر حكم من احملكمة الكلية 
التجارة  وزارة  ضد  الوسيلة  شركة  لصالح 
وذلك  للصناعة،  العامة  والهيئة  والصناعة 
الوسيلة  شركة  من  املرفوعة  الدعوى  بقبول 
الصادر  القرار  بإلغاء  املوضوع  وفي  شكاًل، 
بفسخ  بصفته  والصناعة  التجارة  وزير  من 
عقد الشركة املبرم مع الهيئة العامة للصناعة 
مجمع  إلقامة  قسيمة  تخصيص  واملتضمن 
بالعارضية،  الصغيرة  والصناعات  احلرف 
إدارة  مجلس  من  الصادر  القرار  بإلغاء  وكذا 
العقد، مع  للصناعة بفسخ ذات  العامة  الهيئة 
ما يترتب على ذلك من آثار، وقضى احلكم في 
والصناعة  التجارة  وزارة  بإلزام  نفسه  الوقت 
بتعويض مؤقت قدره  للصناعة  العامة  والهيئة 
كل  عن  الوسيلة  شركة  ملصلحة  دينار   5001

قرار من القرارين.

القضاء  بأن  السعيد  فواز  احملامي  وصرح 
ملشاريع  الوسيلة  شركة  احلكم  بهذا  أنصف 

التنمية العقارية وأعاد إليها احلق.
وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الوسيلة ملشاريع التنمية العقارية الدكتور فهد 
اخلنة ثقته التامة بالله أوالً، ثم القضاء الكويتي 
الذي أنصف الشركة في حكم الدرجة األولى، 
مشيراً إلى أن هذا احلكم كان متوقعاً وأنه جاء 
وسالمة  الوسيلة  شركة  موقف  سالمة  ليؤكد 

تطبيقها للشروط والقوانني املوضوعة. 
وقال اخلنة: إن هذا احلكم جاء ليرسخ الدور 
العادل والنزيه للقضاء الكويتي في تثبيت العدل 
وامتنانه  شكره  عن  معرباً  احلقوق،  واستيفاء 

للقضاء الذي أثبت سالمة موقف الشركة.
وشركة  اخلنة  فهد  الدكتور  تهنئ  و»الفرقان« 
إلى  احلق  أعاد  الذي  احلكم  بهذا  الوسيلة 

نصابه.

فهد الخنة: سنوفر فرص عمل 
للكوادر الوطنية
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مجلس  رئيس  الشرهان  محمد  د.  كشف 
عن  املرضى  إعانة  صندوق  جمعية  إدارة 
تقدمها  التي  اإلنسانية  األنشطة  من  عدد 
صعيد  على  الفقراء  للمرضى  اجلمعية 
الدول  في  واخلارجية  الداخلية  األنشطة 
فئة  تستهدف  والتي  الفقيرة،  اإلسالمية 

املرضى املعسرين.
من  تقدمه  ما  بجانب  اجلمعية  أن  وبني 
املرضى  آلالف  ومساعدات  خدمات 

فإنها  اجلمعية  على  املترددين  احملتاجني 
تقوم بالعديد من املشاريع الطبية واإلنسانية 
واإلسالمية  العربية  الدول  من  كثير  في 
حسب رغبة املتبرعني، مشيراً إلى مشروع 
مخيمات عالج أمراض العيون الذي تقيمه 
اجلمعية في ست دول عربية وأفريقية هي 
بنني  وجمهورية  واليمن  وموريتانيا  النيجر 
ومصر والسودان ضمن برنامجها اإلغاثي 

ملكافحة العمى في الدول الفقيرة.

الشرهان: مشروع مكافحة العمى 
في الدول الفقيرة ضمن البرنامج 

اإلغاثي لصندوق إعانة المرضى
في  عار  وصمة  األقصى  »اقتحام 
الكلمات  بهذه  اإلنسانية«،  جبني 
حقوق  مقومات  جمعية  استنكرت 
اإلنسان في بيان لها على لسان نائب 
رئيسها أ. د/ يوسف الصقر اقتحام 
املسجد  لباحة  اليهود  املتطرفني 
القبلتني  أولى  املبارك  األقصى 
ومسرى النبي الكرمي ]، متسائاًل: 
»أين املنظمات اإلنسانية التي تتشدق 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  برعاية 
العالم وكيف يعقل أن تقوم الدنيا وال 
تقعد ملجرد كلمة يلقيها رئيس عربي 
مسلم عن ستة ماليني يهودي ويُتهم 
بعدها أنه معاد للسامية؟! بينما يقف 
حينما  املتفرج  موقف  بأسره  العالم 
أكثر من مليار ونصف  تُنتهك حقوق 
 ٪20 من  أكثر  يشكلون  مسلم  املليار 

من سكان األرض.

اخليرية  اجلمعيات  إدارة  مدير  أكد 
واملبرات في وزارة الشؤون االجتماعية 
املخالفات  أن  العمار  ناصر  والعمل 
ارتكبتها بعض اجلهات اخليرية  التي 
ال تلغي حجم اإلجنازات الكبيرة التي 
حققتها األغلبية العظمى من اجلهات 
اخليرية األخرى على املستويني احمللي 

والدولي.
العمل  مؤسسات  من  كبيراً  عدداً  أن 
اخليري أدت على مدى العقود املاضية 

الشراكة  في حتقيق  وإيجابياً  كبيراً  دوراً 
احلكومة  إليها  تسعى  التي  االجتماعية 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  ممثلة 
الدولة.  وزارات  من  كبير  وعدد  والعمل 
تقارير  الشؤون  وزارة  لدى  إن  وقال: 
التي  الكبيرة  اإلجنازات  حجم  توضح 
اخليري،  العمل  مؤسسات  قدمتها 
مشيراً إلى أن هناك العديد من البرامج 
في  نوعية  نقلة  التي حققت  االجتماعية 
مجال العمل اخليري حولت مشاريعه من 

مشاريع  إلى  خدماتية  مشاريع  مجرد 
في  احلكومة  مع  ساهم  مما  تنموية 

تنمية املجتمعات احمللية.
تبني  تؤكد  األرقام  أن  وأضاف 
أكثر  كفالة  اخليري  العمل  مؤسسات 
العالم،  مستوى  على  يتيم  مليون  من 
فضاًل عن حفر أعداد كبيرة من اآلبار 
وإنشاء دور األيتام ودور الرعاية وآالف 
إجنازات  إلى  باإلضافة  املساجد، 
حيث  التنموي،  املستوى  على  أخرى 
اخليري  العمل  مؤسسات  انشأت 
في  وساهمت  املهني  التدريب  معاهد 
إصالح مساحات شاسعة من األراضي 
الطبية  العيادات  وأنشأت  الزراعية 

الثابتة واملتنقلة.

الصقر: اقتحام المسجد 
األقصى وصمة عار 
في جبين اإلنسانية

ناصر العمار: الجهات الخيرية تكفل 
أكثر من مليون يتيم حول العالم

املؤمتر  ملنظمة  الدائم  املندوب  أشاد 
اإلسالمي في جنيف السفير باباكار بدور 
اإلسالمي  التضامن  تدعيم  في  الكويت 
تفعيل  في  واملهمة  اإليجابية  ومساهماتها 

برامج املنظمة الدولية.

في  متميزاً  دوراً  للكويت  أن  وأضاف 
الفقر  ملواجهة  اجلسام  التحديات  معاجلة 
في عدد من دول املنظمة، وتدعيم التنمية 
االجتماعية واالقتصادية في عدد كبير من 

الدول أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي.

باباكار: للكويت دور متميز في معالجة الفقر 
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• احلديث السابع:
حدثنا  نعيم:  أبو  حدثنا   –  7282
إبراهيم,  عن  األعمش,  عن  سفيان, 
عن همام, عن حذيفة قال: يا معشر 
سبقا  سبقتم  فقد  استقيموا  القراء, 
بعيدا, فإن أخذمت ميينا وشماال, لقد 

ضللتم ضالال بعيدا.
الشرح :

احلديث السابع - حديث حذيفة املوقوف, 
حذيفة هو ابن اليمان, صحابي جليل من 
الله, رضي  السابقني, صاحب سر رسول 
وأبوه صحابيان,  فهو  أبيه,  وعن  عنه  الله 
خطأ  أحد  يوم  عنه  الله  رضي  أبوه  قتل 

بأيدي الصحابة.

طريق  من  الله-  -رحمه  البخاري  يروي 
شيخه أبي نعيم, واسمه الفضل بن دكني 
قال:  حافظ,  ثقة  مشهور  إمام  الكوفي, 
حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق 
الثوري, قال: عن األعمش, مر معنا واسمه 
أحد  وهو  األعمش,  مهران  ابن  سليمان 
تشيع,  فيه  وكان  املشاهير  والثقاة  القراء 
والتشيع عند السابقني ليس كالتشيع في 
زماننا, فالتشيع عند السابقني يعني: إظهار 
احملبة لعلي وأهل بيته والتفضيل لهم, من 
دون طعن في الصحابة, فضال عن الطعن 
الله  رضي  وعمر  بكر  أبي  الشيخني  في 
فهو  الصحابة  في  طعن  من  أما  عنهما, 
فهو  الشيخني  في  طعن  ومن  رافضي, 

شرح كتاب » االعتصام بالكتاب 
والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )10(

ونعوذ  ونستغفره,  ونستعينه  نحمده  لله,  احلمد  إن 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد 

هادي  فال  يضلل  ومن  املهتدي,  فهو  الله 
وحده  الله  إال  إله  ال  أن  وأشهد  له, 

نبينا  أن  وأشهد  له,  شريك  ال 
محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في 
اليقظة  حاجة  السابقة  احللقة 

املهتدي  والشباب  اإلسالمية, 
تضبط  التي  الشرعية,  الضوابط  إلى 

سبحانه  الله  إلى  ورجوعه  وطريقه  منهجه  له  
أفراده,  وتخسر  ووقته,  جهده  سيخسر  فإنه  وإال  وتعالى, 

املضمار,  هذا  في  املفيدة  النافعة  الكتب  ومن  سدى.  ذلك  كل  ويضيع 
وقد  البخاري,  اإلمام  صحيح  من  والسنة«  بالكتاب  »االعتصام  كتاب: 

اخترنا شرح أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.

كتب : الشيخ محمد احلمود النجدي

غالة  من 
 , فض ا و لر ا
يروى  ال  فهؤالء 

عنهم وال كرامة.
اجتنبوا  احلديث  وأهل 
الرافضة؛  عن  الرواية 
عنهم,  يروى  أن  بأهل  ليسوا  ألنهم 
ونفاقهم  للروايات  واختالقهم  لكذبهم 
وطعنهم في الدين, لكن من كان فيه تشيع 
من الرواة قبلوا روايته, إذا سلم من الوهم 
الذي  اليسير  اخلطأ  هذا  ألن  والكذب؛ 
روايته,  يسقط  ال  املسلم  فيه  يخطئ  قد 
خصوصا إن كان إماما وحافظا للحديث, 
مما يجعل أهل احلديث يتسامحون معه. 

عن إبراهيم, وإبراهيم هو ابن زيد النخعي, 
مذهب  وله  املشهور,  الفقيه  الثقة  اإلمام 
مشهور, يذكر في الكتب الفقهية فيقولون: 
في  إماما  كان  فقد  النخعي,  مذهب  هذا 
الفقه, عن همام وهو ابن احلارث بن قيس 

النخعي ثقة عابد, فالسند كله كوفيون.
عن حذيفة رضي الله عنه قال : »استقيموا 
قارئ,  جمع   : القراء   « القراء  معشر  يا 
واملراد بهم العلماء بالقرآن والسنة والعباد, 
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فحذيفة رضي الله عنه يخاطبهم فيقول: 
يا معشر القراء , يعني يا علماء املسلمني, 
والسنة  القرآن  أهل  ويا   , العلم  طلبة  ويا 
يعني:  استقيموا,  والعبادة,  والطاعة 
اسلكوا طريق االستقامة , واالستقامة هي 
التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف األمة, 

قوال وفعال وتركا.
كيف يكون التمسك بالقرآن والسنة 

قوال وفعال وتركا؟ 
القول والفعل معروف , والترك هو أن تترك 
ما سكت عنه الكتاب والسنة, وأعرض عنه 
سلف األمة, يعني: ال حتدث شيئا ليس له 
أصل في القرآن والسنة, فالقرآن والسنة 
جتعل  فال  رجب,  شهر  عن  سكتا  مثال 
الله تعالى, وال  أنزلها  في رجب عبادة ما 
بقيام  وال  بصيام  ال  بعبادة,  رجبا  تخص 
هذا  تركا  والسنة  القرآن  ألن  بتجمع؛  وال 
الشهر فلم يخصاه بشيء, فنتركه وال نبتدع 

فيه عمال.
بعض  عنها  يغفل  التي  االستقامة  من  فهذا 
يكثر  أن  االستقامة  أن من  ويظن  املسلمني, 
العبادة والطاعة دون مراعاة لضوابط الكتاب 
والسنة, ودون النظر إلى ما جاء في القرآن أو 
في السنة من األعمال الصاحلة املشروعة, 
وهذا يخالف االعتصام بالكتاب والسنة؛ فإن 
من االعتصام بالكتاب والسنة أن تسكت عما 
سكت الله تعالى عنه في كتابه, أو عما سكت 
عنه رسوله ], وألن الباعث لهذه العبادات 
النبي ] ومع ذلك  كان موجودا على عهد 
فلم يفعله, وكثرة الطاعات مطلوبة, لكن الله 

تعالى ورسوله أغفاله.
األعمال  من  غيره  في  األمر  وكذلك 
واإلسراء  باملولد  كاالحتفال  املخترعة 
الله  رضي  فالصحابة  والهجرة,  واملعراج 
عنهم ما احتفلوا مبولده ], وما جتمعوا 
في  الروايات  سردوا  أو  واحتشدوا,  فيه 
وأنشدوا  القصص  قصوا  أو  سيرته, 
األشعار أو قاموا الليل, كل هذا ما فعلوه 
ال  الذين  وهم  أجمعني,  عنهم  الله  رضي 
يُسبقون في محبته ], واملسارعة للقيام 

بأمره وسنته.

والسنة,  بالقرآن  متسك  إذ:  فاالستقامة 
وفهم سلف األمة, قوال وفعال وتركا. 

قلنا  كما  اسلكوا  أي   :« »استقيموا  قوله 
سبقتم  فقد  فعلتم  فإن  االستقامة,  طريق 
بالضم:  ويروى  بالفتح,  وهو  بعيدا,  سبقا 
يكون  »َسبقتم«  بالفتح  كان  فإن  ُسبقتم, 
اخلطاب موجها ملن أدرك اإلسالم أو أوائل 
أي   ,[ الله  رسول  صحابة  من  اإلسالم 
أنتم يا معشر القراء قد سبقتم غيركم من 
واإلميان  اإلسالم  في  الدخول  إلى  الناس 
به,  سبقتم غيركم من الناس إلى كل خير, 
وكل من جاء بعدكم ال ميكن أن يصل إلى 
يدرك  ال  الصحابة  ألن  إليه؛  وصلتم  ما 

شأنهم في هذا املجال.
أنتم  يعني:  »ُسبقتم« فإنه  بالضم  وإن كان 
يا معشر القراء قد سبقكم من كان قبلكم 
يقال  أن  وميكن  واألنصار,  املهاجرين  من 
أنتم  إذا  بعيدا  سبقا  ُسبقتم  فقد  أيضا: 
بهما,  ومتسكتم  والسنة  بالكتاب  أخذمت 

فقد سبقكم إلى ذلك من تقدمكم.
قوله: »فإن أخذمت ميينا وشماال لقد ضللتم 
ضالال بعيدا« أي: إن أخذمت عن االستقامة 
بعيدا  ضلال  ضللتم  فقد  وشماال,  ميينا 
التقوى,  وفارقتم  املستقيم,  الصراط  عن 

وصرمت من اخلاسرين.
كما   - عنه  الله  رضي  حذيفة  وكالم 
الله  وصية  من  مأخوذ   - الشراح  يقول 

َوأََنّ   { تعالى  قوله  في  املذكورة  سبحانه 
تَتَِّبُعوا  َواَل  َهَذا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما َفاتَِّبُعوهُ 
اُكْم  َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوَصّ بَُل َفتََفَرّ الُسّ

ِبِه لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{)األنعام : 153(.
الرسول  أن  ابن مسعود:  وجاء في حديث 
] خط خطا مستقيما, وخط عن ميينه 
»هذا  قال:  ثم  صغارا,  خطوطا  وشماله 
على  الشيطان,  سبل  وهذه  الله,  صراط 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه, ثم قرأ 
قوله تعالى: }َوأََنّ َهَذا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما 
َعْن  ِبُكْم  َق  َفتََفَرّ بَُل  الُسّ تَتَِّبُعوا  َواَل  َفاتَِّبُعوهُ 
فيه  األثر:  )األنعام: 153(. وهذا  َسِبيِلِه{ 
من  األولني  السابقني  فضل  إلى  اإلشارة 
على  مضوا  الذين  واألنصار,  املهاجرين 
االستقامة, وماتوا أو استشهدوا بني يدي 
الرسول ] , وشهد النبي ] جنائزهم, 
على  ولكن  فرشهم,  على  بعده  ماتوا  أو 
االستقامة التي يحبها الله تبارك وتعالى, 
فإن أردمت أن تكونوا مثلهم فاستقيموا كما 
املستقيم  بالصراط  خذوا  أي:  استقاموا, 
دون االلتفات للطرق  ميينا وشماال؛ فقد 
سبحانه  الله  إلى  للسالك  الشيطان  يزين 
هذا  له  ويقول  الطرق,  من  وتعالى طريقا 
طريق مختصر, وهني لني فاترك طريقك 
النبوية,  السنة  طريق  اترك  تريده,  الذي 
أو اترك  طريق السلف ألنه طريق طويل 
طريق  فهو  الطريق  هذا  وأما  وشاق,  

مختصر ويفي بالغرض!!
ولكن في احلقيقة والواقع املشاهد أن كل 
فقد  املستقيم  الصراط  عن  انحرف  من 
ضل ضالال بعيدا, وجنى على نفسه وعلى 
وأدركه  وأتباعه,  جماعته  وعلى  دعوته 
أصابه  ورمبا  والتشرد,  والتفرق  العذاب 
يطيقه,  ال  الذي  واألذى  والقتل  السجن 
فرجع عن طريق التدين بالكلية كما سمعنا 
ورأينا, وكل ذلك بسبب مخالفته للسنة في 
إلى  وفي سيره  وجل,  الله عز  إلى  دعوته 

ربه سبحانه.
الثبات على الصراط  الله عز وجل  نسأل 
طرق  وإخواننا  يعيذنا  وأن  املستقيم, 

اجلهالة والبدع.
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كلمات يف العقيدة

مبغادرة  يهم  وهو  ناصر«  »بو  جاري  التقيت 
حّينا مبركبته »اجليب« وكنت قد انتهيت من 
صالة التراويح.. وكعادتنا تصافحنا وتبادلنا 
الصحة  وزارة  تعليمات  مخالفني  »القبل«، 

باملنع؛ احترازا من »إنفلونزا اخلنازير«.
بدأ حديثه:

- أنتم تقولون: إن والد علي - عليه السالم - 
مات كافراً.. وماذا عن الصحابة ألم يكونوا 

مشركني كفارا؟!
- نعم.. معظم الصحابة كانوا على الكفر، ثم 
النبي  بداية دعوة  أسلموا، بعضهم أسلم مع 
عام  بعد  حتى  إسالمه  تأخر  وبعضهم   ،[
الفتح، حتى أبو سفيان رغم ما كان منه أسلم 
ما  أعني  ذلك؟  في  وماذا  األمر،  نهاية  في 

الذي تريد أن تقوله؟!
 - السالم  عليه   - علي  والد  يكون  كيف   -

كافراً؟
عليه  إبراهيم  الله  نبي  تعرف  وهل   -

السالم؟
استنكر سؤالي.. لم يجب.. تابعت حديثي:

- أعني أن نبي الله إبراهيم اخلليل - عليه 
السالم - من أفضل الرسل ومن أولي العزم، 
وال شك أنك تؤمن أنه أعلى منزلة من اإلمام 

علي - عليه السالم - أليس كذلك؟
بعد تردد أجاب:

عليه   - اإلمام  من  منزلة  أعلى  هو  بلى..   -
السالم!

أليس  القرآن..  بنص  كافرا..  أبوه  كان   -
كذلك؟!

سكت صاحبي.. تابعت:
- وال يضر إبراهيم ] كفر أبيه.. بل أخبر 

السالم -  إبراهيم - عليه  أن  الله عز وجل 
تبرأ من أبيه، بعد أن كان قد دعاه إلى اإلميان 
لم  ولكنه  إياه،  دعوته  في  واجتهد  ونصحه 
يسلم: }فلما تبني له أنه عدو لله تبرأ منه إن 

إبراهيم ألواه حليم{ )التوبة: 114(..
تابعت بياني:

- بل أول رسول يبعث إلى أهل األرض، نوح 
إال  سنة  »ألف  ألم ميكث   - السالم  عليه   -
أهله؟!  وأولهم  قومه،  يدعو  عاما«  خمسني 
ومع ذلك رفض ابنه الركوب معه في الفلك، 
رغم مناداة والده ودعوته.. وَمْن والده؟ نوح 
من  العزم  أولي  من  وهو   - السالم  عليه   -
الرسل، والشك أنه أفضل من اإلمام علي - 
عليه السالم - حتى مع بداية الطوفان، قال 
له والده النبي الرسول الذي يوحى إليه: }يا 
بني اركب معنا{، ولكنه لم يركب وكان ممن 
أهلكهم الله مع الكافرين؛ فال يضر نوحا كفر 
أبيه، ومن  إبراهيم كفر  ابنه، وال ينقص من 
أبيه؛  كفر  اإلمام  مكانة  يضر  أال  أولى  باب 

فلماذا االعتراض إذا ثبتت الرواية؟!
- لم يجد جاري جوابا.. تابعت حديثي:

أداءها »صالة  تنكر علي  التي  الصالة  - هذه 
فيها  أقرأ  الليل،  في  أليست بصالة  التراويح« 
وال  التاريخ،  كتب  من  أقرأ  وال  وأدعو،  القرآن 
والكاذبة،  الصادقة  الروايات  وال  القصص، 
أليست صالة في وقت مبارك، فلماذا تنكرها؟
في  جماعة  يؤدها  لم   [ النبي  ألن   -

املسجد.
- وإذا ثبت عندي أنه أداها هل تقبلها؟!

في  بقبلة  مودعا  وانطلق  املركبة  زجاج  رفع 
الهواء كعادته.

أبو طالب.. وأبو إبراهيم ]

بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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كالتي  تكونوا  }وال   - األولى  الوقفة 
غزالً  غزلت  امرأة  أن  لو  غزلها{:   نقضت 
فصفت بهذا الغزل قميصاً أو ثوباً، فلما نظرت 
إليه وأعجبها.. جعلت تقطع اخليوط وتنقضها 
خيطاً خيطاً بدون سبب.. فماذا يقول الناس 

عنها؟
ذلك هو حال من يرجع إلى املعاصي والفسق 
بعد انتهاء رمضان، فبئس القوم الذين ال يعرفون 

الله إال في رمضان.. ومن مظاهر ذلك:
1- ما نراه من تضييع بعض الناس للصالة في 
اجلماعة في أول يوم من أيام العيد، بخالف 

حالهم في رمضان.
2- االحتفال بالعيد بسماع األغاني، ومشاهدة 
بني  واالختالط  والسفور،  والتبرج  األفالم، 

الرجال والنساء.
العيد  إجازة  في  اخلارج  إلى  السفر   -3

رمضان  انقضى  تولت.  قد  ولياليه  انقضت،  قد  رمضان  أيام  ذي  هاهي 
شهر  والقيام،  الصيام  شهر  رمضان  انقضى  قادم،  عام  في  ليعود  وذهب 
املغفرة والرحمة، انقضى رمضان وكأنه ما كان. رحل رمضان ولم ميض 

على رحيله إال القليل.
هاهو ذا شهر رمضان شهر العبادة والصبر قد انقضى.. يحمل معه دموع 
التائبن، وبكاء احملبن، يبكون على فراقه الذي سيستمر عاما كاماًل، 
فيا له من شهر عظيم، سكبت فيه العبرات.. ورجع فيه العصاة.. وقام 

ليله العباد.. وظمئ في نهاره الصوام.
إخواني.. أخواتي.. كيف ينظر املسلم إلى رحيل رمضان ؟

لقد كان سلفنا الصالح يرفعون أيديهم إلى الله قبل رمضان بستة أشهر 
ويسألونه أن يبلغهم رمضان، فإذا جاء رمضان اجتهدوا بالعبادة وقاموا 
الليل، حتى إذا انقضى رمضان أخذوا يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل 

منهم هذا العمل، وهم بن اخلوف والرجاء. 
تعالوا إخواني..أخواتي.. - وفقكم الله - نقف هذه الوقفات التي نسأل 

الله أن ينفعنا بها:

د.عادل املطيرات

إميانيات

مـاذا بعـد
 رمضـان
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للمعصية. 
وما هكذا تشكر النعم وما هكذا يختتم الشهر 

الكرمي.
باالستغفار  عليك   - الثانية  الوقفة 
والشكر: ينبغي علينا أن نكثر من االستغفار؛ 
»كالصالة،  الصاحلة،  األعمال  ختام  فإنه 
واحلج، واملجالس«، وكذلك يُختم الصياُم بكثرة 

االستغفار.
كتب عمر بن عبد العزيز إلى األمصار يأمرهم 
والصدقة؛  باالستغفار  رمضان  شهر  بختم 
فقال: قولوا كما قال أبوكم آدم: }ربنا ظلمنا 
من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر  لم  وإن  أنفسنا 
اخلاسرين{. وكما قال أبراهيم: }والذي أطمع 

أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين{.
نفسي  ظلمت  إني  }ربي  موسى:  قال  وكما 
إله إال  النون: }ال  فاغفر لي{. وكما قال ذو 

أنت سبحانك إني كنت من الظاملني{.
تعالى أن وفقنا لصيامه  الله  فنكثر من شكر 
آية  آخر  في  قال  وجل  عز  الله  فإن  وقيامه؛ 
ةَ َوِلتَُكِبُّروا اللََّه َعلَى َما  الصيام: }َوِلتُْكِملُوا الِْعَدّ

َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرون{ )البقرة: 185(. 
بالقلب  وإمنا  فقط،  باللسان  ليس  والشكر 

واألقوال واألعمال وعدم اإلدبار بعد اإلقبال.
الوقفة الثالثة - واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقن: هكذا يجب أن يكون العبد.. مستمرا 
على طاعة الله، ثابتا على شرعه، مستقيما على 

األنصارِيّ [ أَنّ النبَيّ ] قال: »من صاَم 
كصيام  كان  شواٍل  من  ستاً  أتَْبعه  ثم  رمضاَن 
الدهِر«، وصياُم ثالثِة أيام من كِلّ شهٍر قال فيها 
النبُيّ ]: » ثالث من كل شهر ورمضان إلى 
رواه مسلم،  كله«  الدهر  فهذا صيام  رمضان، 
وفي صحيح مسلم أن النبَيّ ] ُسِئَل عن صوِم 
ُر السنَة املاضيَة والباقيَة«،  يوِم عرفة فقال: »يَُكِفّ
ر السنَة  وُسِئَل عن صياِم عاُشوَراَء فقال: »يَُكِفّ
فقال:  االثنني  يوم  وُسِئَل عن صوِم  املاضيَة«. 
أُنِزَل  أْو  فيه  بُِعثُْت  ويوٌم  فيه  ُوِلدُت  يوٌم  »َذاَك 
َعلََيّ فيه«، وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي 
الصياِم  أُيّ  ُسِئَل:   [ النبَيّ  أَنّ   ] هريرة 
أفضُل بَْعد شهِر رمضاَن؟ قال: »أفضُل الصياِم 

ِم «. بعد شهِر رمضاَن صياُم شهر الله احمَلَرّ
القياَم  فإَنّ  رمضاَن  شهِر  قياُم  انَقَضى  ولِئن 
ولله احلمُد في كِلّ ليلٍة من  ال يزاُل مشروَعاً 
 [ الله  رسوِل  فعِل  من  ثابتاً  نَِة،  الَسّ لياِلي 
بن  املغيرِة  عن  البخاري  صحيح  ففي  وقوِله، 
أو  لََيُقوُم  النبُيّ ]  كاَن  إن  قال:  شعبَة [ 
 « فيقوُل:  لَُه  فيقاُل  َقدَماه،  تَِرَم  َحتَّى  لَيَُصِلّي 
بن  عبِدالله  وعن   ،» شكوراً؟  عبداً  أكوُن  أَفاَل 
الناُس  أيُّها   « قال:  النبَيّ ]  أَنّ  َساَلم [ 
الَم وأِطعموا الطعاَم وِصلُوا األرحاَم  أْفُشوا الَسّ
وَصلُّوا بالليل والناُس نياٌم تَْدخلوا اجلنَة بَسالِم 
. وفي صحيح مسلم عن أبي  «، رواه الترمذُيّ
هريرة [ أَنّ النبَيّ ] قال: » أفضُل الصالِة 

بعد الفريضة صالة الليل «.
كنت  ما  على  استمر   - الرابعة  الوقفة 
عليه وإياك والكسل:  من األشياء التي تسر 
النظر وتفرح القلب وتشرح الصدر في رمضان 
منظر املسجد وهو مملوء باملصلني في اخلمس 
أو  ساجد  أو  راكع  على  تقع  فعينك  صلوات، 

مبتهل بالدعاء أو قارئ للقرآن.
جتد الكل مملوءا بالطاقة واحليوية والعزمية 
الفتور  يحدث  العيد  أيام  أول  ومع  والنشاط، 
والكسل واخلمول، فمنا من يؤخر الصالة، ومنا 
من يقوم بوضع املصحف في املكتبة لرمضان 
القادم، ومنا من يترك الدعاء، ومن من يترك 

قيام الليل..!! 
ولكي نحافظ على عزميتنا في الطاعة ال بد 

من احلرص على خمسة أمور: 
 1- احملافظة على الصلوات اخلمس جماعة 

وخصوصا صالة الفجر.
فنحن في رمضان ولله احلمد استطعنا بعون 

يجب اأن يكون العبد 

م�شتمرًا على �شرعه، 

م�شتقيمًا على دينه، اليعبد 

اللـه يف �شهر دون �شهر

دينه، ال يراوغ روغان الثعالب، ال يعبد الله في 
شهر دون شهر، أو في مكان دون آخر!! بل يعلم 
أن رّب رمضان هو رّب بقية الشهور واأليام.... 
تَاَب  َوَمْن  أُِمْرَت  َكَما  }َفاْستَِقْم  تعالى:  قال 
}..َفاْستَِقيُموا  وقال:   ،)112 )هود:  َمَعك..{ 

ِإلَيِْه َواْستَْغِفُروهُ...{ )فصلت: 6(.
شهُر  انَْقَضى  وإن  إنه  أخواتي..  إخواني.. 
رمضاَن فإن عمل املؤمِن ال ينقِضي قبَْل املوت؛ 
يَأِْتَيَك  َحتَّى  َربََّك  : }َواْعبُْد  عَزّ وجَلّ الله  قال 
}يَأَيَُّها  تعالى:  وقال   ،)99 )احلجر:  الَْيِقنُي{ 
الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَه َحَقّ تَُقاِتِه َوال َتُوتَُنّ ِإاَلّ 
َوأَنْتُْم ُمْسِلُموَن { )آل عمران: 102(، وقال النبُيّ 
]: »إذا مات العبُد انقطَع عملُه«، فلم يَْجعْل 
انقضى  فلِئن  املوَت،  إالّ  غايًة  العمِل  النقطاع 
صياُم شهِر رمضاَن فإن املؤمَن لن ينقطَع من 
عبادِة الصيام بذلك، فالصيام ال يزاُل مشروعاً 

ولله احلمد في العام كِلّه.
أيوَب  أبي  حديِث  من  مسلٍم  صحيح  ففي 
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وكنا  املسجد،  في  اجلماعة  صالة  أداء  الله 
نصلي صالة الفجر يوميا في املسجد، فلنحافظ 
قدر  املسجد  في  الصلوات  على  رمضان  بعد 
استطاعتنا، ولنروض أنفسنا على التزام صالة 
اجلماعة، ففي صحيح مسلم يقول َعبِْد اللَِّه بن 
هُ اَْن يَلَْقى اللََّه َغًدا ُمْسِلًما  مسعود [: َمْن َسَرّ
يُنَاَدى  َحيُْث  لََواِت  الَصّ َهُؤالَِء  َعلَى  َفلْيَُحاِفْظ 
الُْهَدى  ُسَنَ   [ ِلنَِبِيُّكْم  َشَرَع  اللََّه  َفِإَنّ  ؛  ِبِهَنّ
ِفي  َصلَّيْتُْم  أَنَُّكْم  َولَْو  الُْهَدى،  ُسَنِ  ِمْن  َوِإنَُّهَنّ 
بُيُوِتُكْم َكَما يَُصِلّي َهَذا امْلُتََخِلُّف ِفي بَيِْتِه لَتََرْكتُْم 
ُسنََّة نَِبِيُّكْم، َولَْو تََرْكتُْم ُسنََّة نَِبِيُّكْم لََضلَلْتُْم، َوَما 
ُهوَر ثَُمّ يَْعِمُد ِالَى  ُر َفيُْحِسُن الُطّ ِمْن َرُجٍل يَتََطَهّ
َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه امْلََساِجِد ِاالَّ َكتََب اللَُّه لَُه ِبُكِلّ 
َخْطَوٍة يَْخُطوَها َحَسنًَة َويَْرَفُعُه ِبَها َدَرَجًة َويَُحُطّ 
َعنُْه ِبَها َسِيّئًَة، َولََقْد َراَيْتُنَا َوَما يَتََخلَُّف َعنَْها ِاالَّ 
ُجُل يُْؤتَى ِبِه  ُمنَاِفٌق َمْعلُوُم الِنَّفاقِ، َولََقْد َكاَن الَرّ

ِفّ .   ُجلنَْيِ َحتَّى يَُقاَم ِفي الَصّ يَُهاَدى بنَْيَ الَرّ
 2- قراءة القرآن: ال تكن ممن يقرآن القرآن 
في  لنتلوه  أنزل  فالقرآن  فقط؛  رمضان  في 
رمضان وغير رمضان... كنا نقرأ كل يوم جزءا 
أو اثنني أو أكثر، وكنا نخصص وقتا لذلك من 
يوميا  وردا  فلنحاول أن جنعل ألنفسنا  يومنا، 
فإن  واحدة؛  وجها  ولو  القرآن  لقراءة  ثابتا 
القرآن هداية وبشرى باألجر العظيم: }إن هذا 

عني  عبادي  سألك  }وإذا  دعاه  ممن  قريب 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان{، وأنه 
سبحانه يغضب منك إذا لم تدُعه؛ ففي سن 
الله  يسأل  لم  »من   :[ النَِّبِىّ  قال  الترمذي 

يغضب عليه«.
الدنيا  خيري  من  واسأله  بصدق،  ربك  ادع 
كرميا،  رحيما،  غفورا  ربا  ستجد  واآلخرة، 

سميعا مجيبا، سبحانه وتعالى. 
الوقفة اخلامسة - نصيحة من القلب:  يا 
عبد الله.. يا من عدت إلى ذنوبك ومعاصيك 
وغفلتك: تهل قليال، تفكر قليال: كيف تعود 
منها؟!  الله  طهرك  قد  ورمبا  السيئات،  إلى 
كيف تعود إلى املعاصي ورمبا محاها الله من 

صحيفتك؟ 
فتعود  النار  من  الله  أيعتقك  الله...  عبد  يا 
إليها؟! أيبيض الله صحيفتك من األوزار وأنت 

تسودها مرة أخرى؟!
وقعت  مصيبة  أي  تدري  لو  آه  الله..  عبد  يا 
لقد  بك!  نزل  بالء  أي  تدري  لو  آه  فيها.. 

استبدلت بالقرب بعدا، وباحلب بغضا. 
يا عبد الله.. إياك أن تكون كالتي نقضت غز 
لها من بعد قوة أنكاثا.  ال تهدم ما بنيت، ال 
تسود ما بيضت، ال ترجع إلى الغفلة واملعصية 

فو الله إنك ال تضر إال نفسك.
يا عبد الله.. إنك ال تدري متى توت، وال تدري 
متى تغادر الدنيا؛ فاحذر أن تأتيك املنية وأنت 
قد عدت إلى الذنوب واملعاصي، وتذكر: }إن 
الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{؛ 
فغير من حالك، اترك ذنوبك، وأقبل على ربك 

حتى يقبل الله عليك. 
يا عبد الله.. جاهد نفسك، وألزمها كتاب ربك 
تعالى وسنة رسولك ]، وال تعط نفسك ما 

تشتهي؛ فإنها ال تشتهي إال املعصية.
أنه  واعلم  بربك،  الظن  أحسن  الله..  عبد  يا 
والبعد  عليها،  واالستمرار  لطاعته  سيوفقك 
عن املعصية، لكن هذا يحتاج منك إلى مجاهدة 
وحرص، وصبر واصطبار على الطاعة والعبادة، 
وأنت أهل لذلك بقوتك وعزميتك بعد قوة الله 

وحوله وتوفيقه.
العال  وصفاته  احلسنى  بأسمائه  الله  أسأل 
أن يوفقنا لطاعته، وأن يثبتنا على الدين، وأن 
مييتنا على اإلسالم، إنه سميع مجيب، وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.

املؤمنني  ويبشر  أقوم  هي  للتي  يهدي  القرآن 
الذين يعملون الصاحلات أن لهم أجرا كبيرا{.
أن  على  رمضان  بعد  اجتهد  الله:  ذكر   -3
والنوم،  واملساء  الصباح  أذكار  على  حتافظ 
وغيرها من األذكار، استغل وقت فراعك في 
العمل أو ذهابك إليه بذكر الله، اجعل لسانك 
رطبا بذكر الله، ترتاح نفسك ويطمئن قلبك: 

}أال بذكر الله تطمئن القلوب{. 
4- الصحبه الصاحلة: اختر من يعينك على 
طاعة الله؛ فاملرء على دين خليله، و}األخالء 
بعضهم يومئذ لبعض عدو إال املتقني{، واملؤمن 
فاختر  بعضا،  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن 
صاحبا إذا رأى منك معصية حذرك، وإذا رأى 
منك خيرا أعانك، ففي الصحيحني َعْن أَِبى 
ِليِس  َا َمثَُل اجْلَ ُموَسى َعِن النَِّبِىّ ] َقاَل »ِإمَنّ
ْوِء َكَحاِمِل امْلِْسِك َونَاِفِخ  ِليِس الَسّ اِلِح َواجْلَ الَصّ
ا أَْن  ا أَْن يُْحِذيََك َوِإَمّ الِْكيِر، َفَحاِمُل امْلِْسِك ِإَمّ
َد ِمنُْه ِريًحا َطِيّبَة،ً َونَاِفُخ  ا أَْن جَتِ تَبْتَاَع ِمنُْه َوِإَمّ
منه  َد  جَتِ أَْن  ا  َوِإَمّ ِثَيابََك  يُْحِرَق  أَْن  ا  ِإَمّ الِْكيِر 

ِريًحا َخِبيثًَة«.
5- الدعاء: احرص بعد رمضان على الدعاء؛ 
الغني  سبحانه  وهو  الله،  إلى  فقراء  فكلنا 
ولو  يوميا  للدعاء  وقتا  خصص  احلميد، 
لدقيقتني: بني األذان واإلقامة، وعند السجود، 
الله  بأن  واعلم  الليل،  من  األخير  الثلث  وفي 
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الفائدة احلادية والثمانون:
إن يعقوب عليه السالم ملا امتأل قلبه بحب 
عن  أعرض  وذكره:  السالم  عليه  يوسف 
ذكر أخيه مع قرب عهده مبصيبة فراقه، 
فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسف عليه، غيبة 
قلبه  على  واستيالئه  يوسف؛  مبحبة  عنه 

)مدارج السالكني 220/3(.
الفائدة الثانية والثمانون:

- قال همام عن قتادة في قوله تعالى: 
}وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم{. 

قال: »كظم على حزن، فلم يقل إال خيرا«. 
وقال يحيى بن املختار عن احلسن: 
»الكظيم: الصبور« )عدة الصابرين 

ص160(.

الفائدة الثالثة والثمانون:
تعالى:  قوله  في  قتادة  عن  همام  قال   -
}وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم{: 
)عدة  احلزن  كمد  أي:  كميد«.  »أي: 

الصابرين ص160(.
الفائدة الرابعة والثمانون:

- األسف: احلزن، كقوله تعالى عن يعقوب: 
}يا أسفى على يوسف{ )مدارج السالكني 

.)196/3
الفائدة اخلامسة والثمانون

- مما ينافي الصبر: في شق الثياب عند 
بإحدى  والضرب  الوجه،  ولطم  املصيبة، 
الشعر،  وحلق  األخرى،  على  اليدين 
والدعاء بالويل، ولهذا برئ النبي ] ممن 
صلق وحلق وخرق. صلق: رفع صوته عند 
ثيابه.  شق  وخرق:  رأسه،  وحلق  املصيبة، 
تعالى  الله  البكاء واحلزن، قال  ينافيه  وال 
احلزن  من  عيناه  }وابيضت  يعقوب:  عن 

فهو كظيم{ )عدة الصابرين ص416(.
الفائدة السادسة والثمانون:

إسرائيل:  نبيه  عن  تعالى  قوله   -

فهو  احلزن  من  عيناه  }وابيضت 
مبصابه  حاله  عن  إخبار  فهو  كظيم{. 
بذلك  ابتاله  وأنه  وحبيبه،  ولده  بفقد 
وأجمع  وبينه،  بينه  بالتفريق  ابتاله  كما 
أرباب السلوك: على أن حزن الدنيا غير 
محمود، إال أبا عثمان احليري فإنه قال: 
احلزن بكل وجه: فضيلة وزيادة للمؤمن، 
ما لم يكن بسبب معصية، قال: ألنه إن لم 
متحيصا  يوجب  فإنه  تخصيصا:  يوجب 

)مدارج السالكني 544/1(.
الفائدة السابعة والثمانون:

إدريس،  بن  عبدالله  ثنا  أحمد:  قال   -
عبدالرحمن  عن  زياد؛  أبي  بن  يزيد  ثنا 
صليت  قال:  أبزى  ابن  عن  ليلى؛  أبي  بن 
إذا  حتى  يوسف،  سورة  فقرأ  عمر،  خلف 
فهو  احلزن  من  عيناه  }وابيضت  بلغ: 
قرأ  ثم  فركع،  البكاء  عليه  وقع  كظيم{: 
فقرأ:  قام  ثم  فيها،  فسجد  النجم،  سورة 
 }إذا زلزلت{ )مدارج السالكني 168/2(.

          اجلزء السادس والعشرون
الفوائد املستنبطة من قول الله تعالى: }قال 
إمنا أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من 

الله ما ال تعلمون{ )يوسف: 86(.
الفائدة الثامنة والثمانون:

إلى  الشكوى  نوعان: أحدهما:  الشكوى   -
كما  الصبر،  ينافي  ال  فهذا  تعالى،  الله 
قال يعقوب: }إمنا أشكو بثي وحزني إلى 
وقال  جميل{.  }فصبر  قوله:  مع  الله{. 
أيوب: }مسني الضر{. مع وصف الله له 
بالصبر، وقال سيد الصابرين ]: »اللهم 
حيلتي«  وقلة  قوتي،  ضعف  إليك  أشكو 

الروض األنيق في الفوائد المستنبطة 
من قصة يوسف الصديق  )13(

الفائدة التاسعة والسبعون:
أمرا فصبر  أنفسكم  لكم  تعالى: }قال بل سولت  الله  املستنبطة من قول  الفائدة 
جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم احلكيم{ )يوسف: 83(. قال 
حبان ابن أبي جبلة أيضا في قوله تعالى: }فصبر جميل{. قال »ال شكوى فيه«. 
ورفعه ابن أبي الدنيا أيضا.؛ وقال مجاهد: }فصبر جميل{: »في غير جزع«. وقال 
بعض  وقال  والتسليم«.  باملصيبة  »الرضا  قال  جميل{:  }فصبر  قيس:  بن  عمرو 

السلف: }فصبر جميل{: ال شكوي فيه )عدة الصابرين ص160-159(.
على  يأسفى  وقال  عنهم  }وتولى  تعالى:  الله  قول  من  املستنبطة  الفوائد 

يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم{ )يوسف: 84(.

بقلم: د وليد بن محمد بن عبدالله العلي
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إلخ. وقال موسى عليه السالم: »اللهم لك 
املستعان،  وأنت  املشتكى،  وإليك  احلمد، 
وال حول  التكالن،  وعليك  املستغاث،  وبك 

وال قوة إال بك«.
والنوع الثاني: شكوى املبتلى بلسان احلال 
واملقال، فهذه ال جتامع الصبر، بل تضاده 
وتبطله، فالفرق بني شكواه والشكوى إليه 

)عدة الصابرين ص40-39(.
الفائدة التاسعة والثامنون:

الضر  }مسني  بقوله:  أيوب  على  أثنى   -
يعقوب  وعلى  الراحمني{،  أرحم  وأنت 
إلى  وحزني  بثي  أشكو  }إمنا  بقوله: 
ملا  إني  }رب  بقوله:  موسى  وعلى  الله{، 
أنزلت إلي من خير فقير{. وقد شكا إليه 
أشكو  »اللهم  بقوله:  ورسله  أنبيائه  خامت 
وقلة حيلتي« احلديث.  إليك ضعف قوتي 
الصبر  تنافي  ال  سبحانه:  إليه  فالشكوى 
الشكوى  عن  عبده  إعراض  بل  اجلزيل، 
إليه  الشكوى  وجعل  جملة؛  غيره  إلى 
وحده: هو الصبر. والله تعالى يبتلي عبده 
ذم  وقد  ودعاءه،  وتضرعه  شكواه  ليسمع 
يستكن  ولم  إليه؛  يتضرع  لم  من  سبحانه 
}ولقد  تعالى:  قال  كما  البالء،  وقت  له 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما 
يتضرعون{. والعبد أضعف من أن يتجلد 
على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن 
إلى  أن يستكني  أراد منه  بل  يتجلد عليه، 

وقيل  إليه.  به  ما  يشكو  ويحب من  خلقه، 
لبعضهم: كيف تشتكي إليه؛ ما ليس بخفي 
إليه  العبد  ذل  يرضى  ربي  فقال:  عليه؟ 

)عدة الصابرين ص66-65(.
الفائدة التسعون:

- ملا كان الصبر: حبس اللسان عن الشكوى 
التسخط؛  عن  والقلب  الله؛  غير  إلى 
واجلوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها: 
اجلملة،  هذه  على  واقعا  يضاده  ما  كان 
فمنه: الشكوى إلى املخلوق، فإذا شكا العبد 
ربه إلى مخلوق مثله: فقد شكا من يرحمه 
إلى من ال يرحمه، وال تضاده الشكوى إلى 
الله، كما تقدم في شكاية يعقوب إلى الله، 

مع قوله: }فصبر جميل{.
كان  فإن  باحلال:  املخلوق  إخبار  وأما 
والتوصل  معاونته  أو  بإرشاده  لالستعانة 
في  ذلك  يقدح  لم  ضرورة:  زوال  إلى 
للطبيب بشكايته،  املريض  كإخبار  الصبر، 
وإخبار املظلوم ملن ينتصر له بحاله، وإخبار 
املبتلى ببالئه ملن كان يرجو أن يكون فرجه 

على يديه )عدة الصابرين ص414(.
الفائدة احلادية والتسعون:

تنافي  ال  وجل  عز  الله  إلى  الشكوى   -
وعد  السالم  عليه  يعقوب  فإن  الصبر، 
بالصبر اجلميل، والنبي إذا وعد ال يخلف، 
ثم قال: }إمنا أشكو بثي وحزني إلى الله{ 

)بدائع الفوائد 83/3(.

اجلزء السابع والعشرون
تعالى:  الله  قول  من  املستنبطة  الفوائد 
أنا يوسف  أءنك ألنت يوسف قال  }قالوا 
يتق  إنه من  علينا  الله  مّن  قد  أخي  وهذا 
ويصبر فإن الله ال يضيع أجر احملسنني{ 

)يوسف: 90(.
الفائدة الثانية والتسعون:

- إن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في 
نحو تسعني موضعا، فمرة أمر به، ومرة أثنى 
على أهله، ومرة أمر نبيه] أن يبشر به 
أهله، ومرة جعله شرطا في حصول النصر 
وأثنى  أهله،  مع  أنه  أخبر  ومرة  والكفاية، 
أنبياؤه  وهم  العاملني؛  من  على صفوته  به 
ورسله، فقال عن نبيه أيوب: }إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب{. وقال خلامت 
أولو  صبر  كما  }فاصبر  ورسله:  أنبيائه 
وما  }واصبر  وقال:  الرسل{.  من  العزم 
الصديق  يوسف  وقال  بالله{.  إال  صبرك 
يوسف  ألنت  }أءنك  إخوته:  له  قال  وقد 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد مّن الله علينا 
إنه من يتق ويصبر فإن الله ال يضيع أجر 
احملسنني{. وهذا يدل على أن الصبر من 
الناس  أخص  وأن  اإلميان،  مقامات  أجّل 
قياما وحتققا  أشدهم  به:  وأوالدهم  بالله 
العامة  من  إليه  أحوج  اخلاصة  وأن  به، 

)طريق الهجرتني ص4٧6 - 4٧٧(.
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خمسة  تقريباً  نقدم  فنحن  اإلغاثي  العمل 
األساسية  املواد  أو  الطعام  من  أصناف 
األمم  أما  اجلائع،  اإلنسان  يحتاجها  التي 
فتقدم  لإلغاثة  الدولية  والوكاالت  املتحدة 

لهم صنفني من الطعام فقط.
شاحنات حتمل  أجرت  اللجنة  أن  وأوضح 
بواسطة  املدن  إحدى  في  للعطشى  املاء 
الصهاريج على مسافة )200كم( من أقرب 
حلفر  دراسات  إجراء  إلى  مشيراً  مدينة، 
آبار ارتوازية كبيرة مببالغ كبيرة جداً حيث 
ألف   40 واحدة  بئر  حلفر  التكلفة  تبلغ 

دينار.

وأوضح أن مريض املالريا )القاتلة( إذا لم 
يحصل على )مصل( في مدة عالج كافية 
تقتلة هذه املالريا؛ ولذلك نحاول دائماً أن 
هذا  فيها  املنتشر  لألماكن  اإلغاثة  نقدم 
ألف  إلى 30  نساعد من 20  الوباء، حيث 

شخص بشراء األدوية واألمصال لهم.
في  شخص  آالف   3 إغاثة  إلى  وأشار 
من  بالتطعيم  فاسو(  )بوركينا  جمهورية 
أكثر من 1700  السحايا ومت عالج  مرض 
شخص في البلد نفسه من مرض )الكوليرا( 
دينار،   1.5 إلى  فلس   700 توازي  بتكلفة 

حسب احلالة.
آالف   8 يقارب  ما  تكفل  اللجنة  إن  وقال 
ما  بسبب  كبير  األيتام  عدد  ولكن  يتيم، 
الوفاة  وحاالت  حروب  من  القارة،  أصاب 
الطبيعية بسبب الفقر واملجاعة واألمراض 

القاتلة.
قائاًل:  معه  حدث  موقفاً  العيناتي  وروى 
مسلمون  فيها  منطقة  في  إغاثة  قدمنا 
غير  من  شخص  فجاء  مسلمني  وغير 
املسلمني، وجثا على ركبتيه وهو رجل كبير 
فقلت  يركع،  وكأنه  عاماً   60 تقريباً  عمره 
له: انهض يا شيخ، فقال أنا لم أحصل في 
عمري على طعام مثل هذا الطعام، فقلت 
له: واألمم املتحدة؟ قال: األمم املتحدة لم 
أنتم،  توزعونها  مثلما  اإلغاثة  علينا  توزع 
الطيب  الطعام  لك  نختار  نحن  له  فقلت 
حتى يعطيك الصحة والعافية وتستطيع أن 
تعيش أكثر، فقال ال أستطيع أن أقول لكم 
أكثر من أشكركم؛ ألني ال أستطيع أن أتكلم 

قد  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  إن 
قسمت اللجان حسب القارات فتجد جلنة 
متخصصة في العمل في أفريقيا، وأخرى 
تهتم  جلنة  وأيضاً  بأوروبا  وأخرى  بآسيا، 
بالعالم العربي، وغير ذلك من اللجان التي 
واملعوذين  الفقراء  أجل  نهار من  ليل  تعمل 

في العالم أجمع.
> جاسم العيناتي: األمم املتحدة تقدم 
صنفن من الطعام ونحن نقدم 5 أصناف، 

وهذه بعض أعمال هذه اللجان:
القارة  جلنة  رئيس  قال 
جمعية  في  األفريقية 
اإلسالمي  التراث  إحياء 
العيناتي  جاسم  الشيخ 
إن احلمالت اإلغاثية في 
قدمت  وكينيا  الصومال 

بداية  لنحو مليون شخص منذ  مساعدات 
وطبية  غذائية  مواد  تشمل   ،2009 عام 

وغيرهما.
رائدة  هي  الكويت  إن  العيناتي:  وقال 

 نعمل داخل الكويت من خالل فروعنا املنتشرة في احملافظات

> مصاحف للمكفوفن 
ومشاريع لبر الوالدين 

وحلقات حتفيظ القرآن 
تقدمها »إحياء التراث«

حينما ينظر اإلنسان إلى األعمال اخليرية التي تقدمها جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي بدولة الكويت يشعر بالفخر واالعتزاز؛ فهي لم تكتف مبا تقدمه 
داخل الكويت فقط من حلقات حتفيظ القرآن وطباعة مصاحف للمكفوفن 
تعمل  إنسانية  مبشروعات  واالهتمام  واألرامل  واملساكن  الفقراء  ومساعدة 
على بر الوالدين، بل اهتمت »إحياء التراث« بفقراء العالم، فلم جند دولة من 
دول العالم إال و»إحياء التراث« تعمل هناك، وقد ذكر جاسم العيناتي رئيس 
جلنة القارة األفريقية أن اللجنة ساعدت مليون إنسان في الصومال وكينيا 

منذ بداية 2009 فقط، فما بالك بالدول األفريقية األخرى؟!

مشروعات بماليين الدنانير قدمتها »إحياء 
التراث« بالكويت للدول الفقيرة في العالم

إعداد: عالء الدين مصطفى
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السابق الشيخ صباح اخلالد الصباح.
وأوضح املطيري: أن اللجنة - ولله احلمد 
- أسهمت في إيصال هذه املصاحف وهذه 
ومنها  العالم  دول  أغلب  إلى  املطبوعات 
واألردن  وسورية  ولبنان  والسودان  اليمن 
وموريتانيا  وفرنسا  واجلزائر  وفلسطني 
اخلليج  ودول  وتركمانستان  وإندونيسيا 

وغيرها.
ودعا املطيري أصحاب األيادي البيض في 
بلد اخلير والعطاء إلى املساهمة في هذين 
من  إخوانهم  بجانب  والوقوف  املشروعني، 
املكفوفني؛ حتى تكون صدقة جارية عنهم، 

وللمساهمة في تخفيف معاناتهم.
حلقات  فعاليات  اختتمت  »التراث« 

حتفيظ القرآن في األندلس
< وألن القرآن الكرمي هو ربيع القلوب اختتم 
الكرمي  القرآن  لتحفيظ  تيمية  ابن  مركز 
التابع جلمعية إحياء التراث اإلسالمي في 
حلقات  برنامج  فعاليات  األندلس  منطقة 
في  أقيمت  والتي  الكرمي،  القرآن  حتفيظ 

مسجد مرمي العتيقي مبشاركة 40 طالباً.
إبراهيم  الشيخ  ألقى  احلفل  بداية  وفي 
على  احلضور  فيها  حث  كلمة  األنصاري 
وتعلم  وحفظه  الكرمي  بالقرآن  التمسك 
أحكامه والعمل به، وكذلك حسن استغالل 
تبارك  املولى  داعياً  ينفعهم،  مبا  أوقاتهم 
وتعالى أن يجعل ما تعلموه وحفظوه ذخراً 

لهم يوم القيامة.
ثم ألقى رئيس الهيئة اإلدارية جلمعية إحياء 
األندلس  منطقة  في  اإلسالمي  التراث 
محمد الراشد كلمة بشر فيها أولياء األمور 
مبستوى أبنائهم واملستقبل الذي ينتظرهم 
في ظل حفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، 
من  كان  حيث  عظيم،  خير  على  وأنهم 

املشاركني من ختم القرآن الكرمي حفظاً.
عقب ألقى جمال اخلالدي كلمة شرح فيها 
البرنامج ومستوى املشاركني فيه، وفي ختام 
البرنامج،  في  املشاركني  تكرمي  مت  احلفل 

وتوزيع اجلوائز والهدايا عليهم.

> جاسم العيناتي: 
الكويت ساعدت مليون 

إنسان في الصومال وكينيا 
منذ بداية 2009

مبثل ما يتكلم الناس الديبلوماسيون فأقول 
لكم: شكراً والله سبحانه يشكركم.

أجنزت  الفردوس«  »زكاة  املطيري:   <
طباعة 1150 مصحفًا للمكفوفن

الفردوس  زكاة  جلنة  صندوق  أمني  أعلن 
اإلسالمي  التراث  إحياء  جلمعية  التابعة 
فهد سعود املطيري أن جلنة زكاة الفردوس 
هو  ورائد  كبير  مشروع  إجناز  استطاعت 
وبصيرتهم،  املكفوفني  مصحف  مشروع 
عليه  أشرف  الذي  املشروع  هذا  ويخدم 
فرع الفردوس التابع جلمعية إحياء التراث 
املكفوفني  جمعية  مع  بالتعاون  اإلسالمي 
املكفوفني  شريحة  من  كبيرة  فئة  الكويتية 

في الكويت وخارجها أيضاً.
وقال املطيري: لقد أصدرت اللجنة من هذا 
وتضم  نسخة،   1150 اآلن  حتى  املصحف 
كل نسخة منه ستة مجلدات، وتبلغ كلفتها 
خمسة وعشرين ديناراً، وكل مصحف طبع 

على طريقة )برايل( اخلاصة باملكفوفني.
وأكد أن املشروع حظي باهتمام واسع من 
هذا  اقتناء  على  وأقبل  احمللي،  املجتمع 

املصحف عدد كبير من املكفوفني.
بوهبه  واملهتمني  احملسنني  من  عدد  وقام 
لهؤالء  نسخه  من  كبير  بعدد  والتبرع 

املكفوفني.
وأيضاً قامت اللجنة بتوفير مشروع البصيرة 

واملراجع  الكتب  طباعة  عن  عبارة  وهو 
والفقه  بالعقيدة  تهتم  التي  اإلسالمية 
اإلسالمي وذلك لتبصير املكفوفني بتعاليم 
ديننا احلنيف وسنة نبينا عبر طباعتها على 

طريقة )برايل( أيضاً.
أن طرحت وألول مرة مسابقة  وكان أيضاً 
املكفوفني األولى حلفظ  القرآن والسنة على 
متميزاً  إقباالً  القت  التي  الكويت،  مستوى 
شريحة  استحسان  ونالت  املكفوفني،  من 
تكرمي  حفل  وأقيم  احملسنني،  من  كبيرة 
لهم حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية 

> »إحياء التراث« تكفل 
األيتام في العالم وتقوم 

بتعليمهم وكسوتهم 
وتربيتهم إسالميًا
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لو  أن  احملافظني  من  كثير  فهاجس  لذا 
مبثلها  اإلساءة  رد  على  نفوسهم  عزمت 
وال  أنفسهم  في  ذلك  يسرون   فإنهم 
سيالمون  حتما  ألنهم  لصحبهم؛  يبدونها 

ويعاتبون!!
وسهونا  تغافلنا  قد  نحن  القارئ،  عزيزي 
وعندما  ديننا،  في  عجيب  فقه  عن 
أنفسنا  على  شددنا  عنه  وتعامينا  جهلناه 
كثير  الله،  عباد  من  غيرنا  على  وضيقنا 
ال  املثالية  ينشد  ممن  احملافظني  من 
مستجدات  مع  التعامل  في  الواقعية 
معتركهم مع اآلخرين ظنوا أن األصل في 
التعاطي مع ظلم الظاملني وخطأ املخطئني 
في  بينما   والصفح،  والتجاوز  العفو  هو 
ديننا فقه عجيب أّصله لنا شرع ربنا في 
اآليات واألحاديث، بل إن لعلمائنا وقفات 
الشرعي  مبكياله  العفو  فقه  يكيلون  معه 
الواقعي الذي يتالءم وينسجم مع الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها دومنا حموضة 
زائدة وال تشدد في امتثال ضروب الكمال 
فوق طاقة العباد؛ فربنا عز وجل في محكم 
كتابه يقول في موضع املدح:} والكاظمني 
آية  وفي  الناس{  عن  والعافني  الغيظ 
للتقوى{وقال  أقرب  تعفو  وأن   { أخرى: 
شك  بال  وليصفحوا{،  }وليعفوا  أيضا: 
نحن نوقن بهذا بل وأكثر منه حينما حثنا 
ربنا على أن ندفع بالتي هي أحسن: }وال 
تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم{، نعم عزيزي القارئ كل ذلك 

إذا لـم تضمـن اإلصــالح 
فال تعف عمن ظلمك!

يربينا  دوما  التدين  مشارف  على  صرنا  وعندما  صغارا  كنا  أن  منذ 
الكبار فيمن يحيطون بنا: أن سامح واعف واصفح عن كل من أخطأ في 
األمثل  واحلل  الكبرى  السيادة  ويجعلون  حقك!! 
من  مسامحة  في  ومشكلتك،  مشكلتي  حلل 
مسامحته  رفضت  ولو  وبغى،  وظلم  اعتدى 
ورفعت  بل  مبثلها  اإلساءة  رد  على  وعزمت 
مبالغ  بأنك  اتهموك  عليه  بالدعاء  يدك 
وصموك  ولرمبا  خصومتك،  في  ومفرط 
حتما  أنهم  أحواال  أقلها  بل  بالقسوة 
يلومونك ويتحاملون عليك أنك لست من 

العافن عن الناس !! 

بقلم: هيام اجلاسم

kalam61@windowslive.com
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حق من عند ربنا ولكن أريدك أن تهضم 
فقه املسألة كما هضمها وفقهها علماؤنا 
محمد  الشيخ  يقول  األفاضل،  وأسالفنا 
كتابه  في  تعالى  الله  رحمه  العثيمني  بن 
»مكارم األخالق« بعد أن ذكر بعض آيات 
في العفو: »هل نفهم من هذا أن العفو عن 
قد  ؟  فيه  ومأمور  اجلاني محمود مطلقا 
الكالم، ولكن  البعض من اآلية هذا  يفهم 
ليكن معلوما أن العفو إمنا يحمد إذا كان 
العفو أحمد؛ فإن كان األخذ أحمد فاألخذ 
سيئة  }وجزاء  تعالى:  قال  ولهذا  أحمد؛ 
سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على 
العفو  فجعل  الظاملني{  يحب  ال  إنه  الله 

مقرونا باإلصالح.
إصالح،  غير  يكون  أن  ميكن  قد  فالعفو 
واجترأ  عليك  الذي جنى  يكون هذا  فقد 
بالشر  معروفا  شريرا  رجال  عليك 
في  لتمادى  عنه  عفوت  فلو  والفساد، 
شره وفساده، فاألفضل في هذا املقام أن 
تأخذ هذا الرجل بجرميته؛ ألن في ذلك 
 : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  إصالحا، 

اإلصالح واجب، والعفو مندوب، فإذا كان 
في العفو فوات اإلصالح فمعنى ذلك أننا 
تأتي  قدمنا مندوبا على واجب، وهذا ال 
انتهى  الله«  رحمه  وصدق  الشريعة،  به 
رحمه  عثيمني  ابن  شيخنا  لكالم  النقل 
فقه  اجلزاء،  خير  عنا  وجزاه  تعالى  الله 
عجيب وقول سديد، وهذا هو منطق قوة 
املؤمن في دينه، يعرف متى يصفح ومتى 
ميتنع عن الصفح، ال انتقاما لنفسه وإمنا 
ويقول  اجلائرين،  جور  من  لها  حماية 
عند  »فالعفو  كتابه:  في  أيضا  شيخنا 
بشرط  لكن  األخالق  مكارم  من  املقدرة 
أن يكون العفو إصالحا؛ فإن تضمن العفو 
الله  ألن  ذلك؛  إلى  يندب  ال  فإنه  إساءة، 
أي  وأصلح{  عفا  }فمن  فقال:  اشترط 
عفوه  كان  من  أما  إصالحا،  عفوه  كان 
 ! نقول: ال تعف  هذا سببا لإلساءة فهنا 
مثل أن يعفو عن مجرم، ويكون عفوه هذا 
إجرامه،  في  املجرم  سببا الستمرار هذا 
فترك العفو هنا أفضل ورمبا يجب ترك 
العفو حينئذ« وأيضا انتهى النقل لكالمه 

كال ما ال نحصن إال على املسامحة واإليثار 
للصديق  لكن  التغنم  »ليس ألهل«  والتغافل 
حقا فإن أردت معرفة وجه العمل في هذا 
التي  القصة  فإن  نهج احلق  والوقوف على 
نفسه صديقه  على  املرء  من  األثرة  توجب 
يتأمل  أن  الصديقني  من  واحد  لكل  ينبغي 
فيه  حاجة  أمس  كان  فأيهما  األمر،  ذلك 
الصداقة  فحكم  لديه  ضرورة  وأظهر 
واملروءة يقتضي لآلخر ويوجب عليه أن يؤثر 
على نفسه في ذلك فإن لم يفعل فهو متغنم 
ألبتة إذ ليس  مستكثر ال ينبغي أن يسامح 
صديقا وال أخا فأما إذا استوت حاجتهما 
هاهنا  الصداقة  فحق  ضرورتهما  واتفقت 
إلى األثرة على  أن يسارع كل واحد منهما 
نفسه فإن فعال ذلك فهما صديقان، وإن بدر 

المسامحة والتغافل لإلخوان

الذهبي رحمه الله تعالى.
اآلن  أدركت  أنك  القارئ  عزيزي  أعتقد 
مقصودي من عنوان مقالتي أن ال تصفح 
وتعفو إال بعد التأكد من أن عفوك يدفع 
يكرر  وأال  حاله  إلصالح  دفعا  املخطئ 
أو مع غيرك، فيلزمك  تباعا معك  خطأه 
في  تدرك  ألم  آذاه،  من  واللجم  احلد 
يستحون؟!  وما  يخافون  أناسا  حياتك 
لك  ويحسبون  تأديب  أمّيا  يؤدبهم  اللجم 
حسابا أن لست بعاجز عندما سكت عنهم 
مرات سابقة وأنك قادر على أذاهم ولكن 
الرسائل  هذه  كل  عنهم،  عفوت  بإرادتك 
وأقوى منها ستصل حتما للمؤذين لك لو 
أنك قررت أال تعفو عنهم؛ ألنهم ال يستحق 
العفو إن كان الظالم ال يريد إصالحا بل 
متعته في التمادي في أذاك وأذى غيرك.

عنه  نكتب  الذي  هذا  القارئ،  عزيزي 
مناحي  في  واجلميع  الكل  على  ينطبق 
حياتنا داخل البيوت واألسر وفي الوظائف 
مع  وحتى  العوائل  مع  التناسب  وعالقات 

األصدقاء واجليران.

أحدهما إلى ذلك ولم يبادر اآلخر إليه، 
فإن كانت عادته هذه فليس صديقا وال 
وإن  الصداقة،  يعامل معاملة  أن  ينبغي 
ذلك  مثل  إلى  أيضا  هو  يبادر  قد  كان 

في قصة أخرى فهما صديقان«.

 - الظاهري  حزم  ابن  اإلمام  يقول 
االستئثار  أهل  »مسامحة   :- الله  رحمه 
واالستغنام والتغافل لهم ليس مروءة وال 
وتضرية  وضعف  مهانة  هو  بل  فضيلة، 
لهم على التمادي على ذلك اخللق املذموم 
وتغبيط لهم به وعون لهم على ذلك الفعل 
مروءة  املسامحة  تكون  وإمنا  السوء، 
اإلنصاف  إلى  املبادرين  املسامحة  ألهل 
واإليثار؛ فهؤالء فرض على أهل الفضل 
أن يعاملوهم مبثل ذلك ال سيما إن كانت 
حاجتهم أمس وضرورتهم أشد فإن قال 
قائل فإذا كان كالمك هذا موجبا إلسقاط 
املسامحة والتغافل لإلخوان فقد استوى 
املعاملة،  في  واألجبني  والعدو  الصديق 
فهذا إفساد ظاهر فنقول وبالله التوفيق 

»األخالق 
والسير في 

مداواة 
النفوس«. 
)ص53-52(
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فن إدارة املجتمعات اإلنسانية.. عبارة ملصطلح يردده كثير 
من البشر مسلمني وغيرهم، والكل منهم في حاجة إلى هذا 
املصطلح وال غنى عنه في إدارة املجتمعات الصغيرة وميثلها 
املنزل، واملجتمعات الكبيرة ومتثلها الدول، وهذا املصطلح له 
مفاهيم عدة ومعان، وهو يتداول من عهد الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا احلالي؛ فعن أبي هريرة [ 
أن النبي ] قال: »كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما 
هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعدي، فستكون خلفاء فتكثر 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم 

حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم«.

أكيد -عزيزي القارئ- استنتجت من هذا احلديث الشريف 
مقالي  بها  بدأت  التي  للعبارة  املقصودة  والكلمة  املصطلح 
وهي »السياسة«، كثيراً ما نسمع ونقرأ ونردد على األلسنة 
هذه الكلمة بجميع تصاريفها، كلمة تتكون من خمسة أحرف، 
ولكن معناها يحكم ويدير شعوبا ودوال وأمماً، وقلة جداً من 
هذه الشعوب واألمم والدول تفهم معناها احلقيقي، والدليل 
على ما أقول تردي األحوال في العالم بأكمله، حروب داخلية 
عاملي  اقتصاد  مختلفة،  وأشكال  بأنواع  إرهاب  وخارجية، 

يؤول إلى االنهيار، أسعار النفط في تراجع.

من وجهة نظري، الكل محتاج إلى السياسة، والسياسة هي 
السياسة  ترتبط  ولهذا  البشرية؛  املعامالت  لكل  األساس 
وال  والدين،  والثقافة  واالجتماع  باالقتصاد  قويا  ارتباطا 
نقدر أن نفصل السياسة عن حياتنا اليومية؛ ألنها مرتبطة 
والطالب  األبناء  مع  احلوار  في  حتى  بنا،  وثيقا  ارتباطا 
والعاملني نحتاج إلى السياسة، فما بالك باحلوارات ما بني 
الشعوب والدول؟! كل حاكم وكل رئيس وكل مسؤول البد أن 

يكون سياسياً حتى يستطيع إدارة من هو مسؤول عنهم.

يتعلمها  التي  الفنون  كسائر  فن  القارئ-  -عزيزي  والسياسة 
اإلنسان ويكتسبها حتى تكون من سمات شخصيته األساسية، 

والسياسة فن راق جدا ال يجيده إال القليل .

وتعد السياسة من األسس األساسية التي يعتمدها األبوان في 
التربية، لتنشئة جيل سياسي فاهم عاقل ويؤمن مببدأ األخذ 
و  واملادحة،  الناقدة  اآلراء  وتقبل  والرفض  والقبول  والعطاء 
أعتقد أنك تتفق معي في الرأي أنه البد من السياسة في كل 

دقيقة في حياتنا.

واخلداع  املكر  بأنها  السياسة  يفهم  الناس  بعض  ملاذا  ولكن! 
واخلبث واللعب من حتت الطاولة؟ وميارسها على أساس هذا 
املفهوم غير الصحيح، بل بالعكس كثير من ساسة العالم وأولهم 
أفضل خلق الله وسيد بني آدم محمد ] من احلكماء العقالء 

الذين ميارسون السياسة مبفهومها الصحيح.

ال أدري -عزيزي القارئ- أتوافقني الرأي أم ال بأن السياسة 
ممتعة وشيء جمياَل، ويستطيع كل إنسان أن يصبح سياسيا من 
الدرجة األولى لو أنه مارسها كما يجب أن متارس. املمارسات 
يقول  الشيء،  مبمارسة  التلذذ  متعة  تفقدنا  التي  هي  العليلة 
ونعم« في اجلملة  »ال  تقول:  أن  السياسة هي  أحد احلكماء: 
نفسها وفي الوقت نفسه. وهذا من احلكمة والسياسة الراقية، 
إذا كنا نطمح إلى أن نكون سياسيني في جميع مجاالت احلياة 
وناجحني ومتفوقني في حياتنا فالبد لنا من تعلم فنون السياسة 
الراقية حتى نستطيع أن ندير مجتمعات إنسانية صغيرة كانت 
وانخفاض  وانهيار  وطالق  وإرهاب  حروب  دون  من  كبيرة  أو 

وتشريد وضياع وغيرها من املصائب.

حتى  والشرع؛  الدين  وفق ضوابط سياسة  السير  إلى  نحتاج 
والعيش  الكربات  وتفريج  األزمات  تخطي  على  قادرين  نكون 

عيشة السعداء.

M.alwohaib@gmail.com

سياسة فن الـ:»ال والنعم«!
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أفاد الصحافي السويدي كارل دونالد بوستروم 
اجليش  سرقة  عمليات  عن  كشف  الذي 
جثامني  من  بشرية  ألعضاء  »اإلسرائيلي« 

فلسطينني، أن عدد اجلثث فاق األلف.
بدأت  األعضاء  سرقة  عملية  أن  وأوضح 
منذ 1960 وازدادت حدتها بعد االنتفاضة 
الفلسطينية األولى، مشيراً إلى أن التحقيق 
الشهادات  بعض  وارءه  كان  أجراه  الذي 
األمم  لهيئة  تابعة  مجموعة  قدمتها  التي 
الصحافي  وأكد  فلسطني،  في  املتحدة 
أطراف  من  بالقتل  لتهديدات  تعرضه 

عديدة عبر الهاتف والبريد اإللكتروني.

مع  بالتعاون  سيعمل  أنه  إلى  وأشار 
السلطات اجلزائرية لطبع نسخة إضافية 
الله«  شاء  »إن  عنوان  حتت  كتابه  من 
الذي صدر عام 2001 والذي يضم نحو 
معاناة  خاللها  من  ويرصد  صورة   200
االحتالل.  من  اليومية  الفلسطينيني 
تقوم  دولية  شبكات  وجود  إلى  وأشار 
بسرقة األطفال في دول عديدة لالجتار 
منحت  وقد  هذا  البشرية.  باألعضاء 
الفدالية الوطنية للصحافيني اجلزائريني 
الصاحفي«  »للتميز  السنوية  اجلائزة 

لبوستروم »تقديراً لشجاعته«. 

ألف فلسطيني سرقت »إسرائيل« 
أعضاء جثامينهم

يبحث خبراء ومختصون من دولة 
لدول  التعاون  ومجلس  قطر، 
الدولية  والوكالة  العربية،  اخلليج 
للطاقة الذرية، في الدوحة، آليات 
واخلطط  اإلستراتيجية،  وضع 
مركز  إلنشاء  واملهنية  اإلدارية 
دول  في  إقليمي  نووي  تدريب 

مجلس التعاون اخلليجي.
الكواري،  راشد  الدكتور  وقال 
اإلشعاع  من  الوقاية  إدارة  مدير 
واملواد الكيماوية في وزارة البيئة، 
في تصريح لوكالة األنباء القطرية 
التي  العمل،  ورشة  إن  »قنا«، 
تستضيفها دولة قطر لهذه الغاية، 
القائم  التعاون  إطار  في  تأتي 
اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  بني 
للطاقة  الدولية  والوكالة  العربية، 
بني  االتفاق  سبق  حيث  الذرية، 
اجلانبني على تنفيذ ثالثة مشاريع 
من  املقبلني،  العامني  غضون  في 
بينها موضوع إنشاء مركز التدريب 
القوى  لتدريب  اإلقليمي،  النووي 

العاملة في دول املجلس.

األمريكية  االستخبارات  كشف مدير 
املتحدة  الواليات  أن  بلير  دنيس 
دوالر  مليار   75 سنوياً  تخصص 

جتند  التي  االستخباراتية  ألنشطتها 
لها 200 ألف شخص.

صدور  مبناسبة  بلير  كالم  وجاء 

طويل،  تكتم  وبعد  إستراتيجي.  تقرير 
عام  منذ  األمريكية  احلكومة  تصدر 
لوكاالتها  املخصصة  املوازنة   2007
االستخباراتية الـ 16 والتي ارتفعت إلى 
املالي  العام  خالل  دوالر  مليار   47.5
2008. لكن هذا املبلغ ال يشمل النفقات 

املتصلة باالستخبارات العسكرية.

75 مليار دوالر تنفقها واشنطن سنويًا 
لألنشطة االستخباراتية

مركز تدريب »نووي 
خليجي« برعاية قطر

حزب الشعب الدنماركي يشن حملة 
لمنع بناء المساجد

اليميني  الدمناركي  الشعب  حزب  أطلق 
أساسيا  داعما  يشكل  الذي  املتطرف 
إعالمية ضد  البرملان حملة  في  للحكومة 
الناخبني  ودعا  البالد،  في  مساجد  بناء 
ونشر  لذلك،  معارضتهم  عن  التعبير  إلى 
كاملة  صفحة  صحف،  عدة  في  احلزب 
حتمل صورة املسجد األزرق في إسطنبول 
حتمل قبته سيفني أضافهما احلزب، حتت 
املدن  في  الكبرى  للمساجد  »ال  عنوان 

الدمناركية«.
البلدية  لالنتخابات  احلملة  هذه  وتأتي 
التي ستجرى في 17 نوفمبر بعدما أعطى 
أخضر  ضوءا  كوبنهاغن  بلدية  مجلس 
قرار  في  الدمنارك  في  أول مسجد  لبناء 
طلب  الذي  الشعب  حزب  عليه  اعترض 

تصويتا جديدا في 17 سبتمبر.
السنة  من  ومعظمهم  املسلمون  وميارس 
شعائرهم في أماكن مخصصة للصالة في 

شقق أو مستودعات خالية.
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ومما ال شك فيه أن يعقوب عليه السالم قد 
ناصح أوالده قبل ذلك وهم من الذرية املباركة 
إلى  أذهاننا  يشد  املوقف  وهذا  الصاحلة، 
والتواصل  باألبناء  فاالهتمام  القضية،  هذه 
حتى  املستمر  والتوجيه  التناصح  في  معهم 

وإن كانوا كبارا في السن أمر ال غنى عنه.
> تصوير للموقف من جانب آخر:

قوله تعالى: }أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 

وإسماعيل  إبراهيم  آبائك  وإله  إلهك  نعبد 
مسلمون{  له  ونحن  واحدا  إلها  وإسحاق 

)البقرة: 133(.
أن   - الله  رحمهم   - التفسير  أهل  ذكر 
ينسبون  الذي  والنصارى  لليهود  اخلطاب 
إلى إبراهيم ما لم يوص به بنيه، وأنهم على 

اليهودية والنصرانية، فرد الله عليهم قولهم 
وكذبهم وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدمت 
يعقوب وعلمتم مبا وصى فتدعون عن علم؟! 

أي لم تشهدوا، بل أنتم تفترون.
قوله تعالى: }ما تعبدون من بعدي{ أي بعد 
موتي، وُحكي أن يعقوب عليه السالم حني 
وقال:  املوت  اختار  األنبياء،  ُخّير كما تخير 
وأهلي، فجمعهم  بني  أوصي  أمهلوني حتى 
}نعبد  وقالوا:  فاهتدوا  هذا،  لهم  وقال 
إلهك{، فأروه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم 

بالله تعالى.
بهذا  عينه  وقرت  اطمئنانه  فزاد  قلت: 
احلرص  جليا  لنا  ويظهر  الكافي،  اجلواب 
على الذرية كي تصبح صاحلة تكمل املسيرة 
بعد املمات، كما جاء في حديث الرسول] 
عن أبي هريرة[ أن رسول الله ] قال: 
»إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 

يدعو له« رواه مسلم.
 مواقف تربوية:

1. أهمية الوصية في حياة املسلم وأنها من 
َهدي الرسل واألنبياء عليهم السالم ومنهم 

محمد ].
2. أهمية التودد واللني في عرض املوضوع: 

}يا بني{.

قوله تعالى: }ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب{ )البقرة: 132(، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: }ووصى بها{ 
أي: وأوصى  إبراهيم،  السمحة. }ويعقوب{ معطوف على  وامللة  القيم  الدين  أوالده بهذا  امللة، أي وصى  إلى  راجع 

يعقوب بنيه، كما أوصى إبراهيم بنيه.
قلت: نالحظ املوقف التربوي الذي يحمل بن طياته حسن اخلطاب والتودد واللن الذي صدر من يعقوب عليه 
السالم، وهو في حالة املوت؛ حيث استغل ذلك املوقف عندما النت قلوب األبناء، وُملئت شفقة على الوالد الذي 
يصارع املوت، فالنفوس مستعدة لسماع النصيحة األخيرة وإذا هو يطلقها بثبات وعزمية وصدق، حيث اآلن ال 

مدارات وال لن: }يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون{ )البقرة: 132(.

بقلم: سعيد بن عماش السعيدي

آباء وأبناء في القرآن الكرمي

يعقـوب ويوسف عليهمـا السالم
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عرض  في  املناسب  الوقت  مراعاة   .3
النصيحة حتى في األيام األخيرة.

4. ترتيب األمر حسب األهمية في التوجيه، 
ونالحظ ذلك في }ما تعبدون من بعدي{ 
اجلوانب  على  التعبدي  اجلانب  قدم  حني 

األخرى.
5. على األبناء النجباء طمأنة الوالدين في 
حالة سيرهم على الطريق املستقيم، ونلحظ 
}نعبد  املباركة:  الذرية  تلك  قول  في  ذلك 
على  ثبات  هذا  وفي  آبائك{،  وإله  إلهك 

اجلادة.
6. عدم اليأس من رْوح الله في حالة الشدائد 

والكروب وإن كبرت في عيون الناس.
7. بث روح التفاؤل في األبناء وعدم اليأس 

والقنوط.
يكون  ما  املسرات  من  فيه  الكون  هذا  وإن 
سببا في سعادة الدارين، فإذا عرف اإلنسان 
ربه واتقاه واقتدى بسيرة سيد الثقلني ] 

حصل له التوفيق والصالح في كل شيء.
قول الله تعالى: }إذ قال يوسف ألبيه يا أبت 
إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين قال يا بني ال تقصص 
إن  كيدا  لك  فيكيدوا  إخوتك  على  رؤياك 
)يوسف:  مبني{  عدو  لإلنسان  الشيطان 

.)5-4
البنني  من  له  كان  السالم،  عليه  يعقوب 
اثنا عشر ولدا ذكرا، وإليهم تنسب أسباط 
وأجلهم  أشرفهم  وكان  كلهم،  إسرائيل  بني 

وأعظمهم يوسف عليه السالم.
روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله ] قال: »الكرمي ابن الكرمي 

ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب 
ابن إسحق بن إبراهيم«.

قال املفسرون: عندما رأى يوسف 
هذه  صغير  وهو  السالم  عليه 

فلما  ذلك  من  ذهل  الرؤيا، 
أبيه،  استيقظ قصها على 
سينال  بأنه  أبوه  فأولها 
الدنيا  في  عالية  منزلة 
بكتمانها  فأمره  واآلخرة، 
وأال يقصها على إخوته؛ كي 

ال يحسدوه.

قلت: وهذا موقف تربوي يجب التنبه إليه؛ 
أن  ليحزنني  إني  }قال  تعالى:  قوله  ففي 
تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب{ )يوسف: 
وقع  وقد  احلنون  الوالد  من  توجس   ،)13
على  }وجاءوا  تعالى:  قال  يخاف؛  كان  ما 
قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم 
ما  على  املستعان  والله  جميل  فصبر  أمرا 

تصفون{ )يوسف: 18(.
بثي  أشكو  إمنا  }قال  تعالى:  قوله  وفي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما ال تعلمون 
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 
وال تيأسوا من روح الله إنه ال ييأس من روح 
الله إال القوم الكافرون{ )يوسف: 87-86(، 
توجيه تربوي عملي سمعه األبناء من األب 
احلزين حني رفع شكواه إلى مواله وكله ثقة 
به، وعدم يأس من رحمته، سمع ذلك أولئك 

الذين هم الفاعلون لذلك الفعل الشنيع الذي 
يصارحهم  لم  لكنه  الكبير،  الشيخ  أزعج 
بذلك؛ حفاظا على ما تبقى وخوفا من شتات 
التسرع  عدم  في  درس  ذلك  وفي  األسرة، 

واتخاذ القرار في احلال.
فوائد في قصة يوسف عليه السالم

رؤيا  والده  على  يعرض  النجيب  االبن   .1
من  قريبا  بار  ابن  كل  يكون  وكذلك  أذهلته 
والده يشاكيه في أموره كلها، ألخذ اخلبرة 
يوسف  قال  }إذ  تعالى:  قال  جتاربه،  من 

ألبيه{ )يوسف: 4(.
2. تخوف الوالد وخبرته في احلياة ظهرت 
إخوتك  على  رؤياك  تقصص  ال  بني  }يا 

فيكيدوا{ )يوسف: 5(.
3. لم يسلم أحد من وسوسة الشيطان حتى 
الرسل عليهم السالم مع علو مكانتهم؛ فحري 

مبن دونهم أخذ احلذر واحليطة.
بعض  في  مضرة  لها  السريعة  األحكام   .4
األوقات؛ فالتريث يكون محمود العواقب، »لم 

يصارح األبناء بالفعلة الشنيعة«.
كبر شأنه  وإن  أحد  الفتنة  من  يأمن  ال   .5

وظهر صالحه.
6. َهمُّ الدين والدعوة إليه كان في دم وروح 
يوسف عليه السالم؛ قال تعالى: }يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 

القهار{ )يوسف: 39(.
7. التسامح من الصفات احلميدة؛ فهاهو ذا 
يصفح عمن أساء إليه: }ال تثريب عليكم{.

وسوسة  أوليائه  عن  يصرف  تعالى  الله   .8
الشيطان ويجيب دعاءهم }وإال تصرف عني 

كيدهن أصب إليهن{ )يوسف: 33(.
تكون  البنيان  عالية  القصور  بعض  إن   .9

مظنة الفساد.
10. بعد انتهاء تلك الفصول في حياته علم 
الدعاء  ذلك  فأطلق  وحده؛  لله  البقاء  أن 
العظيم املقرون بشكر النعمة والفضل، 
قال تعالى: }رب قد آتيتني من امللك 
األحاديث  تأويل  من  وعلمتني 
أنت  واألرض  السموات  فاطر 
توفني  واآلخرة  الدنيا  في  وليي 
بالصاحلني{  وأحلقني  مسلما 

)يوسف: 101(.

اإذا عرف الإن�سان ربه واتقاه 

واقتدى بالنبي �سلى اللـه 

عليه و�سلم نال التوفيق 

وال�سالح يف كل �سيء
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والفساد في األرض معنى كبير يدخل 
واالضطراب  والعطب،  التلف  فيه: 
وإحلاق  والقحط  واجلدب  واخللل 
في  يدخل  الشرع  وفي  بالغير،  الضرر 

الفساد:
1- الشرك بالله تعالى وعبادة غيره. 

والذنوب  املعاصي  فيه  ويدخل   -2
قوله  معنى  في  القيم  ابن  قال  كما 
بعد  األرض  في  تفسدوا  }وال  تعالى: 
ال  املفسرين:  أكثر  :»قال  إصالحها{، 
إلى  والدعاء  باملعاصي  فيها  تفسدوا 
لها  الله  إصالح  بعد  الله  طاعة  غير 
والدعاء  الشريعة  وبيان  الرسل  ببعث 
الله  غير  عبادة  فإن  الله؛  طاعة  إلى 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم 
فساد في األرض، بل فساد األرض في 
احلقيقة إمنا هو بالشرك به ومخالفة 
الله  غير  إلى  والدعوة  فالشرك  أمره، 
غير  متبع  ومطاع  غيره  معبود  وإقامة 
رسول الله هو أعظم فساد في األرض، 
وال صالح لها وال ألهلها إال بأن يكون 
الله وحده هو املعبود املطاع والدعوة له 
ال لغيره، والطاعة واالتباع لرسوله ليس 
إال... فمن تدبر أحوال العالم وجد كل 
الله  توحيد  فسببه  األرض  في  صالح 

في  شر  وكل  رسوله،  وطاعة  وعبادته 
وتسليط  وقحط  وبالء  وفتنة  العالم 
عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله 

والدعوة إلى غير الله ورسوله«.
3- ومن معاني الفساد في األرض قتل 
األموال  وإتالف  املعصومة،  األنفس 
ونشر  اآلمنة،  السبل  وقطع  احملترمة، 
قال  كما  الناس؛  بني  واخلوف  الرعب 
تعالى: }إمنا جزاء الذين يحاربون الله 
فسادا  األرض  في  ويسعون  ورسوله 
أيديهم  تقطع  أو  يصلبوا  أو  يقتلوا  أن 
وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض 
في  ولهم  الدنيا  في  خزي  لهم  ذلك 

اآلخرة عذاب عظيم{.
وبني سبحانه أنه ال يحب الفساد، فقال 
}وإذا  الناس:  من  مذموم  صنف  في 
فيها  ليفسد  األرض  في  سعى  تولى 
يحب  ال  والله  والنسل  احلرث  ويهلك 

الفساد{. 
 وأخبر جل وعال أنه ال يحب املفسدين 
املفسدين{،  يحب  ال  الله  }إن  فقال: 
عمل  يصلح  ال  أنه  شأنه  عز  وأعلمنا 
يصلح  ال  الله  }إن  فقال:  املفسدين 
من  تعالى  وحذرنا  املفسدين{،  عمل 
صفات  من  ألنه  األرض؛  في  اإلفساد 

املنافقني فقال تعالى: }ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم اآلخر وما هم 
مبؤمنني...{، إلى أن قال: }وإذا قيل 
إمنا  قالوا  األرض  في  تفسدوا  ال  لهم 
نحن مصلحون. أال إنهم هم املفسدون 
في  واإلفساد  يشعرون{،  ال  ولكن 
العاصني  الفاسقني  األرض من أخالق 
كما قال تبارك وتعالى: }وما يضل به 
إال الفاسقني الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في األرض أولئك 

هم اخلاسرون{.
سمات  أبرز  من  األرض  في  واإلفساد 
}وقالت  وجل:  عز  قال  كما  اليهود 
اليهود يد الله مغلولة..{ إلى أن قال: 
}كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 
ال  والله  فسادا  األرض  في  ويسعون 

يحب املفسدين{.
واإلفساد في األرض من هدي فرعون 
وجل: }وفرعون  عز  قال  كما  وشيعته 
البالد  في  طغوا  الذين  األوتاد  ذي 
تعالى:  وقال  الفساد{،  فيها  فأكثروا 
وجعل  األرض  في  عال  فرعون  }إن 
منهم  طائفة  يستضعف  شيعا  أهلها 
إنه  نساءهم  ويستحيي  أبناءهم  يذبح 

} وال تفسدوا في األرض 
بعد إصالحها {

للتحذير منها وبيان عظيم  وأعاد، وكرر ذكرها  القرآن  أبدى فيها  التي  املعاني  »الفساد في األرض« من 
خطرها، فالله تعالى قد نهى عن الفساد فقال: }وال تعثوا في األرض مفسدين{، وقال: }وال تفسدوا في 
األرض بعد إصالحها{، قال ابن كثير: »ينهى تعالى عن اإلفساد في األرض. وما أضره بعد اإلصالح، فإنه 
إذا كانت األمور ماشية على السداد ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد؛ فنهى تعالى 

عن ذلك »اهـ.

د.وليد خالد الربيع
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الشرك باهلل

قتل النفس
مخالفة أمر اهلل

كان من املفسدين{.
واإلفساد  الفساد  تعالى  الله  وجعل 
عز  فقال  واإلصالح،  الصالح  مبقابل 
هارون  ألخيه  موسى  }وقال  وجل: 
تتبع  وال  وأصلح  قومي  في  اخلفني 

سبيل املفسدين{. 
من  األرض  في  اإلفساد  كان  وقد 
األمور التي خشيت منها املالئكة لعظم 
أعلمهم  ملا  وذلك  وضررها،  خطرها 
جل وعال بخلق آدم عليه السالم فقال 
إني  للمالئكة  ربك  قال  }وإذ  تعالى: 
قالوا أجتعل  األرض خليفة  جاعل في 
الدماء  ويسفك  فيها  يفسد  من  فيها 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 

إني أعلم ما ال تعلمون{. 
األرض  في  املفسد  الله  توعد  وقد 
وتعالى:  تبارك  فقال  األليم،  بالعقاب 
املصلح{،  من  املفسد  يعلم  }والله 

عليم  الله  فإن  تولوا  }فإن  وقال: 
}وربك  وجل:  عز  وقال  باملفسدين{، 
ليس  العلم  وهذا  باملفسدين{  أعلم 
واإلحاطة،  اإلدراك  مجرد  هو  فقط 
قال  واجلزاء،  احلساب  يتبعه  وإمنا 
عن  وصدوا  كفروا  }الذين  تعالى: 
العذاب  فوق  زدناهم عذابا  الله  سبيل 
في  جل  وقال  يفسدون{،  كانوا  مبا 
عاله:  }والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في األرض أولئك لهم 

اللعنة ولهم سوء الدار {.
متابعة  عن  وتعالى  تبارك  ربنا  ونهانا 
أمر  تطيعوا  }وال  فقال:  املفسدين 
األرض  في  يفسدون  الذين  املسرفني؛ 
وال يصلحون{؛ ملا في ذلك من عصيان 
لعقوبته  والتعرض  وجل  عز  الرب 
العباد  مصالح  وتضييع  الشديدة 

ومنع  السبل  بقطع  عليهم  والتضييق 
اخليرات والصد عن سبيل الله.

ومدح الله تعالى أهل الصالح واإلصالح، 
مع  ميزانه  في  يتساوون  ال  أنهم  وبني 
}أم  فقال:  واإلفساد،  الفساد  أهل 
الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين  جنعل 
كاملفسدين في األرض أم جنعل املتقني 
كالفجار{، وقال عز وجل: }فلوال كان 
ينهون  بقية  أولو  قبلكم  من  القرون  من 
قليال ممن  إال  األرض  في  الفساد  عن 
ما  ظلموا  الذين  واتبع  منهم  أجنينا 
أترفوا فيه وكانوا مجرمني وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون{، 
الذين  للغرباء  »طوبى  النبي ]:  وقال 
من  بعدي  الناس  أفسد  ما  يصلحون 

سنتي« أخرجه الترمذي.

فرعون
اليهود
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تزداد  أصبحت  اللقاءات  هذه  أن  ومبا 
ما  وراء  نركض  وبتنا  األخيرة  اآلونة  في 
أنواعها  جميع  في  الديني  باحلوار  يسمى 
اإلبراهيمي،  الديني  كاحلوار  ومسمياته، 
السماوية، سنحاول  األديان  بني  والتقارب 
املتعلقة  اإلشكاالت  بعض  عند  الوقوف 
بني  كالتقريب  الديني  احلوار  مبوضوع 
اإلبراهيمية  الدينية  واألخوة  األديان 
التي  الفوائد  ونناقش  األديان،  وتوحيد 
يجنيها املسلمون من وراء هذه االحتفاالت، 
اللقاءات  هذه  تكون  ال  ملاذا  متسائلني: 
توصيل  ورائها  من  يقصد  دعوية  لقاءات 
الدعوة اإلسالمية إلى غير املسلمني؟ وإن 
السلمي  بالتعايش  كانت احلوارات متعلقة 
فلماذا  االجتماعية  األمور  من  ذلك  وغير 
لقاءات  إلى  االجتماعات  هذه  حتويل  مت 
بني رجال الدين بدال من أن تكون لقاءات 
يسكت  وملاذا  األخرى؟  املجتمع  فئات  بني 

العديد من هؤالء العلماء عن االنحرافات 
االجتماعات  هذه  مثل  في  املوجودة 
والقرارات الصادرة عنها التي قد تخالف 

بعض مبادئ اإلسالم؟
أروقة  في  يدور  ما  حقيقة  وملعرفة 
بعض  من  نستوضح  االجتماعات  هذه 
املتخصصني في مجال احلوار بني األديان 
هذه  من  الكثير  شابت  التي  االنحرافات 
االجتماعات محاولني الوقوف على معاني 
الشريعة  وموقف  ودالالتها  املسميات  هذه 

منها.
غطاء للتنصير

مصطلح  ذاته  بحد  احلوار  مصطلح  إن 
شائك؛ إذ إنه يعد من املصطلحات احلديثة 
املنظمات  من  العديد  أصبحت  ولذلك 
لتغطية  سبيال  تستخدمه  التنصيرية 
القاضي  أحمد  الدكتور  ويقول  أعمالها، 
املتخصص في موضوع دعوة التقريب بني 

األديان وصاحب كتاب »دعوة التقريب بني 
العقيدة  ضوء  في  نقدية  دراسة  األديان 
توضيحه حلقيقة  معرض  في  اإلسالمية« 
رفع الكثير من املنظمات التنصيرية لشعار 
أسباب  من  ولعل  األديان:  بني  التقريب 
التقريب بني  الشعار في دعوة  شيوع هذا 
األديان كونه ال يفصح بحد ذاته عن هدف 
يعد  أن  معني ميكن  بتوجه  ويوحي  مبيت، 
ملزما أو محرجا للمنادين به من الطرفني، 
فاحلوار الفتة تخفي وراءها أشكاال متنوعة 
من املضامني... فقد يكون حوارا يقصد به 
األديان  لوحدة  كان غطاء  التقريب، ورمبا 

كما في »احلوار اإلبراهيمي«.
ويرى القاضي أن الباعث في حوار األديان 
يقول:  حيث  التنصير  هو  النصارى  لدى 
تأمالت  وبشارة:  »حوار  وثيقة:  في  جاء 
األديان  بني  احلوار  شأن  في  وتوجيهات 
املجلس  عن  الصادر  باإلجنيل«  والتبشير 

احلوار الديني
تمييع للدين أم دعوة 
إلى غير المسلمين؟!

تعودنا أن نسمع في كل عام خالل شهر رمضان املبارك عقد لقاءات جتمع بن بعض املسلمن وبعض النصارى 
في إحدى الكنائس يحضرها بعض رجال الدين النصارى وبعض املجموعات اإلسالمية بدعوى التقارب أو 
التعايش السلمي واحلوار بن األديان، ومن املعروف أن أغلب االجتماعات التي تعقد ألجل احلوار بن األديان 
حتولت إلى اجتماعات ذات طابع احتفالي أكثر مما هي حوارية، فضال عن أن الكلمات التي يلقيها احلضور 
متيل إلى املجامالت وال حتمل أي مغزى حواري، ورمبا حتمل بعض االنحرافات الشرعية، ومن الواضح أن 
هذه األمور ترتبط بلقاءات عديدة تعقد في كثير من دول العالم حول احلوار والتقارب الديني، وتدعمه 

العديد من املجامع الكنسية في العالم وكذلك بعض املؤسسات الرسمية الدينية في العالم اإلسالمي.

حتقيق: عبد القادر علي ورسمة
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البابوي للحوار بني األديان 1991 ما يلي: 
»إن املسيحيني وهم يعتمدون احلوار بروح 
األخرى  الدينية  التقاليد  أتباع  من  منفتح 
يستطيعون أن يحثوهم سلميا على التفكير 

في محتوى معتقدهم«.
إن  يقول:  الكالم  هذا  على  تعليقه  وفي 
احملاور  خطاب  أن  على  يدل  النص  هذا 
ال  وأنه  تبشيرية  بروح  مسكون  النصراني 
ينفك عنه أبدا، وأن احلوار أسلوب محدث 
مشروعا  وليس  التبشير  أساليب  من 
احلقيقة،  عن  البحث  إلى  يهدف  مستقال 
بل هو مشمول باملشروع األساسي والدائم 

للكنيسة وهو التنصير.
ويضيف القاضي: فرمبا يستعمل مصطلح 
بني  التقريب  دعوة  نطاق  خارج  احلوار 
التعايش،  بقضايا  يعرف  فيما  األديان 
وحينئذ فاألمر ال يتعلق بالدين من حيث هو 
دين، عقيدة وشريعة ولكن يتعلق بالعالقة 
وهو  األديان،  معتنقي  بني  البحتة  املعيشة 
مستوى  إلى حتسني  يهدف  االعتبار  بهذا 
وهذا  طوائف،  أو  شعوب  بني  العالقة 
احلياة  طبيعة  تفرضه  ذاته  بحد  احلوار 
البشرية وحاجاتها الطبيعية املختلفة، ومن 
ثم فال غبار على الدخول في املفاوضات 
ما  حسب  القبيل  هذا  من  مداوالت  أو 
تقتضيه السياسة الشرعية ملصلحة األمة 

اإلسالمية.
اجتاهات احلوار

احلوار  إلى  متجهاً  ليس  هذا  وكالمنا 
التي  االنحرافات  إلى  متجه  هو  ما  بقدر 
حتدث في داخل أروقة هذه االجتماعات؛ 
العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  يقول  ولذلك 
ابن عبدالله بن باز –رحمه الله- عن حكم 
احلوار مع النصارى: إذا دعت له احلاجة 
بالكتاب  وبصيرة  علم  عنده  احملاور  وكان 
والسنة فال مانع من احلوار؛ إلظهار احلق 

والدعوة إليه وكشف الباطل.
ويقول الدكتور علي محمد صالح املتخصص 
كتاب:  وصاحب  األديان  بني  املقارنة  في 
القرآن«:  ميزان  في  اإلبراهيمي  »احلوار 
سيما  وال  املسلمني  غير  مع  احلوار  إن 
أال  بشرط  ولكن  مطلوب  الكتاب  أهل 
يكون هدفه إال إحقاق احلق واثبات زيف 

احلوار  كان  جهة  أية  ومع  وأهله،  الباطل 
فإنه ينبغي أن تقال كلمة احلق في مجلس 
التي  العواقب  عن  النظر  بغض  احلوار 
ويضيف  الكلمة،  هذه  على  تترتب  سوف 
قائاًل: إن قوله تعالى: }لن نؤثرك على ما 
أهميته في مجال  له  البينات{  من  جاءنا 
إن  حيث  والنصارى؛  اليهود  مع  احلوار 
الضابط الذي يحكم الصف املسلم احملاور 
هو البينات التي حواها كتابهم عن حقيقة 
أفكار  من  يروج  ما  ال  والنصارى،  اليهود 
ويزخرف من آراء هادفة إلى تضليل املسلم 

عن دينه.
 ومن جانبه يقول الدكتور أحمد القاضي: 
والدين،  االعتقاد  مسائل  في  احلوار  أما 
صيغة  وهي  واحدة،  صيغة  إال  له  فليس 
الدعوة إلى كلمة سواء باحلكمة واملوعظة 
أحسن،  هي  بالتي  واملجادلة  احلسنة 
املفاوضات  ألسلوب  يخضع  أن  ميكن  وال 
لها  تتسع  التي  واملقايضات  والتنازالت 
احلياتية  املسائل  في  الشرعية  السياسة 
املشتركة التي تتعلق بها مصالح الطرفني، 
بهذا  ديني«  »حوار  هناك  فليس  وبالتالي 
تقارب  وال  وغيره  اإلسالم  بني  االعتبار 
أن  ولكن ميكن  وغيره،  اإلسالم  بني  ديني 
يكون هناك حوار معيشي وتقارب معيشي 
بني املسلمني وغيرهم، وبني اإلسالم وغيره 

لتحقيق مصالح معيشية مشتركة.

احلوار يف م�سائل االعتقاد 

والدين, لي�س له اإال �سيغة 

واحدة, وهي الدعوة 

اإىل كلمة �سواء باحلكمة 

واملوعظة احل�سنة
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حرب املصطلحات
في  املسلم  تواجه  التي  املشكالت  ومن 
املضللة  املصطلحات  كثرة  العصر  هذا 
ذات الطابع الفلسفي التي حتمل العديد 
من املضامني املخالفة لإلسالم وعقيدته 
رغم ادعاءات البعض أننا يجب أن نتعامل 
مع مثل هذه األفكار وأال نستبعدهما، بل 
علينا أن نعترف للجميع بصحة إميانهم 
معهم شيئا من احلق  أن  األقل  أو على 
ميكن أن يوصلهم إلى اخلالص النهائي، 
ومن هذه املصطلحات املشبوهة التقريب 
بني األديان والوحدة الدينية اإلبراهيمية 
هذا  وفي  ذلك،  وغير  األديان  وتوحيد 
الصدد يقول الدكتور أحمد عبد الرحمن 
القاضي: تطلق دعوة التقريب بني األديان 
والعلمية  الفكرية  املجاالت  مجمل  على 
التالقي  ألوان  لون من  الساعية إليجاد 
واالتصال بني اإلسالم وغيره من األديان 
بني  والتعريف  الوثنية،  وامللل  احملرفة 
العاملية  احملاوالت  معظم  ميثل  األديان 
واإلقليمية واحمللية إليجاد تواصل وبناء 
عالقات بني مختلف األديان وامللل ويقوم 

على اخلصائص الفكرية التالية :
يبلغ  لم  وإن  اآلخر  الطرف  اعتقاد   .1

اإلميان التام الذي يعتقده هو.
بجمع  »التوفيقية«  أو  »التلفيقية«  نبذ   .2
محاولة  أو  األديان  مختلف  من  عناصر 

حمل بعضها على بعض إلى وضع موحد.
عقائده  واحترام  باآلخر  االعتراف   .3

وشرائعه ورفع األحكام املسبقة.
دعوة  فتعتمد  املنهجية  الناحية  من  أما 

التقريب األساليب التالية :
كما  اآلخر  على  التعرف  إلى  الدعوة   -1

يريد أن يعرف.
العقدية  املسائل  في  البحث  جتنب   -2  

الشائكة. 
3- نسيان املاضي التاريخي واالعتذار عن 

أخطائه ومحاولة التخلص من آثاره.
وإقصاء  واالتفاق  التشابه  أوجه  إبراز   -4

أوجه االختالف واالفتراق.
5- التعاون على حتقيق القيم املشتركة. 

واملجامالت  والزيارات  التهاني  تبادل   -6
في املناسبات الدينية املختلفة.

في  التوجه  هذا  تبلور  قد  أيضا:  ويقول 
املجمع  مقررات  في  احلديث  العصر 
الفاتيكاني الثاني وجتاوب معه ذوو االجتاه 

العصراني من املسلمني وغيرهم.
ويشير الدكتور القاضي إلى وجود أنواع 
التلفيقية  االنحرافات  هذه  من  أخرى 
كوحدة األديان التي هي االعتقاد بصحة 
الدينية وصواب جميع  املعتقدات  جميع 
واحدة،  غاية  إلى  طرق  وأنها  العبادات 
الصوفية  زنادقة  االجتاه  هذا  وميثل 
التاريخ  في  الوجود  وحدة  أرباب  من 
من  املهجر  شعراء  وبعض  اإلسالمي 
احلديث،  العصر  في  العرب  النصارى 
»روجيه  الفرنسي:  املفكر  أصبح  وقد 
جارودي« من أبرز املنظرين لهذا االجتاه؛ 
بني  وحدة صغرى جتمع  إلى  دعا  حيث 
وسماها  واليهودية  والنصرانية  اإلسالم 
وحدة  إلى  دعا  ثم  اإلبراهيمية،  الديانة 
كبرى تشمل جميع األديان وامللل الوثنية 
بل وامللحدين بدعوى أن امللحدين يؤمنون 

بـ »اإلنسان«.
بني  الفرق  القاضي  الدكتور  ويوضح   
مصطلحات توحيد األديان ووحدة األديان 
به  األديان يقصد  توحيد  إن  يقول:  حيث 
إلى  وحديثا  قدميا  الساعية  احملاوالت 
دمج جملة من األديان وامللل في دين واحد 

أتباع  ينخلع  بحيث  جميعا،  منها  مستمد 
الدين  في  وينخرطون  منها  األديان  تلك 
األديان  تعني وحدة  بينما  امللفق اجلديد، 
أطرها  ضمن  قائمة  أوضاع  تصويب 
اخلاصة التي متيزها بشرط عدم النفي 

أو استبعاد اآلخرين. 
محمد  علي  الدكتور  يشرح  جانبه  ومن 
الوحدة  ملصطلح  الفلسفي  البعد  صالح 
بني األديان اإلبراهيمية حيث يقول: إنها 
دين من  كل  أن  نتيجة مفادها  إلى  ترمي 
من  نصيب  له  السماوية  الديانات  تلك 
احلقيقة، وهي جميعا طرق صحيحة تؤدي 
إلى احلقيقة الواحدة وهي اخلالص؛ لذا 
يجب أال يحق لدين أن يعتبر نفسه الدين 
احلق الوحيد، ويؤكد أيضا أن فكرة الوحدة 
اإلبراهيمية  األديان  بني  فيما  اإلميانية 
تهدف إلى تقريب هذه األديان بعضها من 
بعض، وذلك عن طريق إبراز ما يجمعها 
كل  من  يفرقها  ما  وترك  عليه  والتركيز 
توحيدها  بخالف  املشتركة،  األطراف 
كلها  الديانات  تنصهر  أن  يقتضي  الذي 

في دين واحد.
وفي معرض رده على هذه الفكرة اخلطيرة 
يقول الدكتور علي محمد صالح: إن فكرة 
الوحدة اإلميانية هذه تقتضي إهمال واجب 
وفرض  اإلسالمية  الواجبات  من  أساسي 
من فروض الدين اإلسالمي احلنيف الذي 
هو الدعوة إلى الله، ويؤكد ضرورة أن يكون 
احلوار محققا أهداف الشريعة اإلسالمية 
وإقامة  اإلسالم  رسالة  الناس  وإيصال 
احلجة عليهم  يقول أيضا: يجب أن يكون 
احلوار بني األديان محققا أهداف الشريعة 
اإلسالمية قبل أي شيء آخر بحيث يكون 
وإقامة  اإلسالم  إلى  دعوتهم  إلى  هادفا 
اإلسالم  محاسن  ببيان  عليهم  احلجة 
من  عليه  هم  ما  بيان  ثم  ومن  وفضائله، 
حتريفهم  إثبات  خالل  من  وذلك  باطل، 
لكتبهم أو انحرافهم عن مناهج األنبياء أو 
إشراكهم مع الله غيره، وأي هدف آخر في 
مجال احلوار ال يخدم مصالح الشريعة أو 
غير  مع  التعامل  في  مبادئها  مع  يتعارض 
االبتعاد  يجب  باطل  هدف  فهو  املسلمني، 

والكف عنه.
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مكيدة ضد اإلسالم
الذي  التمييع  من  النوع  هذا  ويؤدي 
يسمونه حوارا إلى انحرافات عديدة كما 
التي متت  املؤمترات  من  عدد  في  حدث 
املسلمني  بني  فيها  مشتركة  عبادة  إقامة 
والنصارى واليهود والهندوس؛ حيث صلى 
من  وغيرهم  األوثان  عبدة  خلف  املسلم 
هذه األديان املنحرفة، وأقرهم على ما هم 
عليه، وهذا االنحراف البني ميثل اجتاها 
في  العاملة  املنظمات  من  لعدد  أساسيا 
اإلسالمية  الدعوة  لتحريف  املجال  هذا 

عن مسارها الصحيح.
ويقول فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
– رحمه الله -: وال يعزب عن البال، وجود 
مبادرات نشطة جداً من اليهود والنصارى، 
األديان«  إلى: »احلوار بني أهل  الدعوة  في 
وباسم »تبادل احلضارات والثقافات« و»بناء 
مسجد،  و»وبناء  موحدة«  إنسانية  حضارة 
وكنيسة، ومعبد« في محل واحد، وبخاصة 

في رحاب اجلامعات وفي املطارات. 
ويقول أيضا: إن الدعوة إلى هذه النظرية 
الثالثية : حتت أي من هذه الشعارات : إلى 
الناسخ ملا قبله  توحيد دين اإلسالم احلق 
من الشرائع، مع ما عليه اليهود والنصارى 
النسخ  بني  منهما  كل  دائر  دين  من 
والتحريف، هي أكبر مكيدة ُعرفت ملواجهة 
كلمة  عليها  اجتمعت  واملسلمني  اإلسالم 
املشتركة:  علتهم  بجامع  والنصارى  اليهود 
وغلفوها  واملسلمني«،  اإلسالم  »بغض 
بأطباق من الشعارات الالمعة، وهي كاذبة 
فهي  مخوف؛  مروع  مصير  ذات  خادعة، 
ضالة  بدعية،  دعوة   : اإلسالم  حكم  في 
إلى  لهم  ودعوة  لهم،  مأثم  خطة  كفرية، 
ردة شاملة عن اإلسالم؛ ألنها تصطدم مع 
الرسل  حرمة  وتنتهك  االعتقاد،  بدهيات 
والرساالت، وتبطل صدق القرآن، ونسخه 
اإلسالم  نسخ  وتبطل  الكتب،  من  قبله  ما 
ختم  وتبطل  الشرائع،  من  قبله  ما  جلميع 
عليه   - احملمدية  والرسالة  محمد  نبوة 
مرفوضة  نظرية  فهي   - والسالم  الصالة 
شرعاً، محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع 
في اإلسالم من كتاب وسنة، وإجماع، وما 

ينضوي حتت ذلك من دليل، وبرهان. 

اإلسالم بطريقة منحرفة
املشاركني  بعض  عادة  من  أصبح  وقد 
الدعوة  على  الهجوم  امللتقيات  هذه  في 
مشاركتهم  عدم  بسبب  وأهلها؛  السلفية 
املخالفة  األمور  هذه  ملثل  التام  ورفضهم 
الدعوة، وفي هذا  ملنهج الرسول ] في 
القاضي:  أحمد  الدكتور  يقول  الصدد 
السبيل  هذا  في  ممارسة  أبشع  ولعل 
تقدمي اإلسالم بثوب الصوفية التي يهيم 
بها النصارى؛ ملا فيها من مذاهب احللول 
واإلحتاد ومتجيد رموز املتصوفة امللحدين 
بوصفهم أئمة اإلسالم ورواد فكر التوحيد، 
وذم أهل السنة واحلديث والفقه ونبذهم 
عن  فنشأ  واالنغالق،  والتعصب  باجلمود 

هذه العملية املضلة أكثر من شيئني:
أحدهما: انصراف الباحثني عن احلقيقة 
حيث  به؛  وزهدهم  اإلسالم  اعتناق  عن 
لم يروا فيه سوى فلسفة صوفية منحازة 
الطبيعي  اإلنساني  والنشاط  احلياة  عن 
شأنها شأن فلسفات الهندوسية والبوذية 

والوثنية.
في  املخدوعني  بعض  انخراط  الثاني: 
هذا اللون من البدع الكفرية بحسبان أنها 
اإلسالم، وجند هذا االجتاه محبذا عند 
العصر،  التقريب في هذا  دعاة  كثير من 

ومن أمثلة ذلك:

الصوفية  جترمي  »إن  اجلارودي:  يقول 
هو جرمية ضد اإلسالم... الصوفية هي 
باطنية اإلسالم، فلعل إسالماً بال باطنية، 
إسالماً مقتصرا على طقوسه، هو إسالم 
لإلسالم  الديني  للفكر  إحياء  وكل  ميت، 

مير عبر إعادة االعتبار للصوفية«.
الهجوم  ملاذا  نفهم  أن  نستطيع  هنا  ومن 
دائماً  الصحيحة  اإلسالمية  الدعوة  على 
عندما يجتمع أصحاب التقريب؛ ألنهم ال 
يريدون العودة إلى اإلسالم الصحيح، بل 
يريدون هذه النحل الباطلة التي ال تفرق 
بني احلق والباطل أن تسود إلبعاد اإلسالم 

احلقيقي عن التوجيه والريادة.
أننا  ندرك  أن  علينا  األحوال  كل  وفي 
إلى  الدعوة  بواجب  نقوم  بأن  مطالبون 
الصحيح إليصال رسالة  الوجه  الله على 
اإلسالم إلى جميع البشر من غير مداهنة 
وال تلكؤ؛ ولذلك يجب أن ندعو أهل الكتاب 
وغيرهم إلى كلمة التوحيد وأن نبتعد عن 
هذه األفكار املنحرفة والفلسفات الباطلة 
الصحيح  اإلسالمي  للدين  واملخالفة 
على  الواجب  ومن  الدعوة،  في  ومنهجه 
غير  مع  وجداله  حواره  يكون  أن  املسلم 
يتمكن  حتى  أحسن؛  هي  بالتي  املسلمني 
من إيصال الناس دعوة خامت النبيني التي 
هي مهمة كل مسلم، ويقول سبحانه تعالى: 
}قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
وال نشرك  الله  إال  نعبد  أال  وبينكم  بيننا 
به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
بأنا  اشهدوا  فقولوا  تولوا  فإن  الله  دون 

مسلمون{ )آل عمران: 64(.
بني  اخللط  من  حذرين  نكون  أن  وعلينا 
املنحرفة؛  دين اإلسالم وغيره من األديان 
الذي  والتبديل  االنحراف  هذا  تأكيد  ألن 
حدث في أديان أهل الكتاب يدخل ضمن 
نبيه ]،  وسنة  تعالى  الله  بكتاب  إمياننا 
اإلسالم  الله  عند  الدين  }إن  تعالى:  قال 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات 
الله فإن الله سريع احلساب{ )آل عمران: 
19(، وقال أيضا: }ومن يبتغ غير اإلسالم 
من  اآلخرة  في  وهو  منه  يقبل  فلن  دينا 

اخلاسرين{ )آل عمران: 85(.

يجب اأن يكون احلوار بني 

االأديان حمقًقا الأهداف 

ال�سريعة بحيث يكون هادًفا 

اإىل دعوتهم اإىل االإ�سالم 

واإقامة احلجة عليهم

ملاذا ي�سكت العديد 

من هوؤالء العلماء عن 

االنحرافات املوجودة 

يف مثل هذه االجتماعات 

والقرارات ال�سادرة عنها؟!
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معركة تهويد القدس..
 متى النهاية؟!

تلك املؤسسات بلدية االحتالل الصهيوني 
في القدس التي فتحت أبواب املعركة على 
مصراعيها، بإصدار قرارات هدم للبيوت 
وإخالء سكانها الفلسطينيني منها، والتي 

طالت أحياء مقدسية. 
القدس عاصمة الثقافة!!

بالقدس  االحتفال  فعاليات  ولتعطيل 
م   2009 للعام  العربية  للثقافة  كعاصمة 

وزراء  مجلس  أقرها  والتي  املتواضعة، 
عام  مسقط  اجتماع  في  العرب  الثقافة 
2006م ، حولت سلطات االحتالل القدس 
إلى ثكنة عسكرية، ونشرت آالف اجلنود 
وحرس احلدود، واعتقلت عددا من جلان 
وداهمت  مسؤوليهم  مع  الفعالية  إحياء 
عدداً من املؤسسات في القدس ومتادت 
قمصانا  توزعان  كانتا  امرأتني  لتعتقل 

وكلما كان هناك مفاوضات أو مؤمترات 
للحل املرتقب – زعموا – كما حدث في 
مؤمتر أنابوليس بتاريخ 2007/11/27 م 
الذي هدف إلى التوصل حلل شامل في 
نهاية عام 2008م، توجه قيادة االحتالل 
واقع  فرض  في  لإلسراع  مؤسساتها  كل 
على األرض بحيث إن الطرف الفلسطيني 
ال يجد ما يتفاوض عليه في القدس!! ومن 

مدينة القدس احملتلة لم تشهد حملة تهويد مكثفة متسارعة وكثيفة مثل احلملة التي تشهدها في هذه 
األيام حملة جتري في إطار عملية تغيير واقع املدينة لتحويلها إلى مدينة ذات طابع يهودي، ترادفت معها 
أجزاء  بقية  وعن  العربي  محيطها  عن  القدس  لعزل  العنصرية  شديد  عرقي  تطهير  وممارسات  إجراءات 

الضفة الغربية.
وخالل العام املاضي إلى اآلن )2008 – 2009( ازدادت وتيرة مصادرة األراضي وإقامة املغتصبات، وهدم املنازل، 
وإقامة  العالم،  أنحاء  شتى  من  اليهود  وجلب  القدس،  حول  اجلدار  دائرة  وإحكام  البيوت،  على  واالستيالء 

املتاحف والكنس وفتح األنفاق، وكأنهم في سباق مع الزمن. 

عيسى القدومي
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في   - يدعونها  التي   - اليهودية  الدينية 
القدس التي ال ميكن لـ " إسرائيل "!! - 
التنازل عنها، وهي:  على حد وصفهم - 
وجبل  قدرون،  ووادي  القدمية،  "البلدة 

الزيتون".
صهيوني  مخطط  هو  املقدس  واحلوض 
يعد األشد خطورة على املسجد األقصى 
القدس  بل  القدمية،  والبلدة  املبارك 
إلى  بآثارها وتاريخها منذ بدء االحتالل 
اآلن؛ يهدف إلى ضم أكبر مساحة ممكنة 
من البلدة القدمية وما جاورها مببررات 
مناطق  تسمية  خالل  من  ديني  وغطاء 
بذلك  ليضمنوا  مقدسة!!  أماكن  مهمة 

سيادة ثابتة لهم فيها!!
بعناية  أعد  املقدس"  "احلوض  ومشروع 
والدينيني  واألمنيني  الساسة  كبار  بأيدي 
الواقع  األمر  فرض  لتطبيق  الصهاينة 
"قدسية  املكان  وإعطاء  األرض،  على 
يهودية" بتحويل أبنية وقفية ومواقع مهمة 
مقدسة!!  يهودية  أماكن  إلى  وتاريخية 
قدر ممكن  أكبر  على  اليهودية  للسيطرة 
استيطانية  ألهداف  القدس  شرقي  من 
وإستراتيجية  وسياسية  دميوغرافية  و 

ودينية.
رفع  في  اليهود  من  املشروع  رعاة  وجنح 
في  قدسيتها  ادعوا  التي  األماكن  عدد 
فلسطني من " 49" مكانا عام 1949م وفق 
ما دونه االنتداب البريطاني زوراً وبهتاناً، 
إلى "326" مكانا حتى العام 2000م، وازداد 
العدد اآلن حسب الدراسة " القدس أوال" 

ليصل إلى أكثر من 350 موقعا تقريباً!!
" فاحلوض املقدس " ال يحوي - كما يدعي 
ولكن  الثالث  لألديان  مواقع   - بعضهم 
الواقع أنهم أرادوها يهودية توراتية...!!! 
على  مرا  وواقعا  غريبا  أمرا  ففرضوا 
مبان وقطع أثرية وأحجار متناثرة وقبور 
وأكد  التاريخ!!  يهودية  أنها  تاريخية على 
أيهود   " العبرية  احلكومة  رئيس  ذلك 
مستقبال  سيُبقي  أنه   " بقوله:   " أوملرت 
من  جزءاً  بوصغه   " املقدس  احلوض   "

حتمل شعار االحتفالية!!
فعلى الرغم من أن االحتفال - ولألسف 
- ال يتعدى الفلكور الفلسطيني واحلفالت 
العسكرية  املؤسسة  أن  إال  املوسيقية!! 
تعاملت مع ذلك النشاط وكأن حرب على 
األمر  ذلك  واستدعى  اليهودي،  الكيان 
إصدار تعليمات من وزير األمن الداخلي 
احتفاالت  أي محاولة إلقامة  مبنع وقمع 

في القدس والناصرة.
ولنا وقفة مع هذه الفعاليات، فال شك في 
ضرورة احملافظة على التراث العلمي في 
يوما  يتناقص  والذي  وفلسطني  القدس 
املبرمج  اليهودي  العبث  بسبب  يوم  بعد 
الثمني  التراث  لذلك  املتقنة  والسرقات 
من أولويات احلفظ والتحقيق واالهتمام، 
مدعوة  واألكادميية  العلمية  فمؤسساتنا 
للعمل على كتب التراث اإلسالمي وقطع 
الذين  اليهود،  األكادمييني  أمام  الطريق 
وينشرون  ويحققون  ويسرقون  يجمعون 
مكتوفي  نقف  ونحن  وتراثنا،  تاريخنا 

األيدي!!
القدس منكوبة وتهويدها طال 

احلجر والبشر!! 

فاملطلوب في معركة الدفاع عن املسجد 
على  الرد  العلمي  باجلهد  األقصى 
شبهات اليهود وأكاذيبهم وخداع أعوانهم 
في  الباطنية  والفرق  املستشرقني  من 
املسجد  مكانة  من  والتهوين  التشكيك 
األقصى عند املسلمني؛ ألن العمل للقدس 
يكون  ال  وفلسطني  األقصى  واملسجد 
مشهد  أو  يُلقى  نثر  أو  شعر  أو  بأهازيج 
فني يُعرض، أو لقاءات ورسميات تتبعها 
بيانات وتنديدات؛ ال تدفع ظلماً وال ترد 
"بلدوزراً" داس الواقع والتاريخ!! فاملشروع 
اليهودي مشروع متماسك متكامل محدد 
أو  عربي  مشروع  دون  األهداف... 
االندفاع  بالقليل  ولو  يواجه  إسالمي 

اليهودي لتهويد القدس وما حولها.
احلوض املقدس.. ومستقبل 

القدس 
واقعا  يفرض  مصطلح  مؤخراً  ظهر 
جديدا على أرض القدس؛ وهو "احلوض 
مصير  خالله  من  يحدد  الذي  املقدس" 
واملسجد  القدس  في  القدمية  البلدة 
"احلوض"  ويضم  جاوره،  وما  األقصى 
املواقع  جميع  اليهودية  املصادر  حسب 
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"إسرائيل"  لـ  ميكن  ال  التي  القدس 
التنازل عنـها!! وينفذ مشروع "احلوض 
السياحة  "تطوير  شعار  املقدس" حتت 
في القدس" بالتعاون بني "سلطة تطوير 

القدس" و"بلدية القدس". 
الوثيقة العبرية.. القدس أواًل:

مصور  كتاب  2007م  نهاية  في  نُشر 
يورشالمي(  )كيدمي  عبرياً  اسماً  يحمل 
شعار:  حتت  أوال"،  "القدس  يعني: 
"تطوير السياحة في القدس" بالتعاون 
و"بلدية  القدس"  تطوير  "سلطة  بني 
معالم  صفحاته  وحتوي  القدس" 
والوثائق  بالصور  القادم  املخطط 
ملا  املفصلة  الهندسية  والرسومات 
واملسجد  القدمية  البلدة  عليه  ستكون 
اجلديدة  املنشآت  إقامة  بعد  األقصى 
املزمع تشييدها داخل أسواره، وأسوار 

البلدة القدمية وما جاورها!!
وجاء في مقدمته: " أنه عصارة دراسات 
»كيدمي  ملشروع  ومخططات  وأفكار 
يورشالمي«، وذلك لتغيير وضع احلوض 
البلدة  أي   – القدس  في  التاريخي 
عماًل  بوصغه   - جاورها  وما  القدمية 

وطني يشارك به الشعب اليهودي"!!.
عن   - جرأة  بكل   – الكتاب  وحتدث 
مشروع مفصل لتطوير القدس وتطوير 
ولضمان جناح  القدس!!  في  السياحة 
جهود  لتوحيد  الكتاب  يدعو  املشروع 
القدس"  و"بلدية  اليهودي"  "الشعب 
و"سلطة تطوير القدس"؛ لتسريع عملية 
تطوير احلوض التاريخي وذلك بهدف 
ماليني  لعشرة  السياحي  اجلذب  خلق 
زائر بالسنة الواحدة، بتكلفة حوالي 2 
املشروع  تنفيذ  ويستمر  شيكل،  مليار 

ملدة ستة أعوام".
اخلطيرة  املخططات  تلك  وتستهدف 
مدينة  وتهويد  األقصى  املسجد 
االحتالل  مؤسسات  وأظهرت  القدس، 
لإلعالم العربي والغربي أن مشاريعها 

مشاريع  األقصى  واملسجد  القدس  في 
وتطلعات،  آمال  مجرد  وليست  عملية 
ولتأكيد جدية األمر أرفقوا مع املخططات 
التوضيحية  والرسومات  الهندسية 
امليزانية املطلوبة لكل مشروع على حدة، 
إلى  جمعها  مت  التي  امليزانيات  وإجمالي 
لتتكاتف  العالم  ليهود  كرسالة  اآلن، 
اخلطيرة،  املشاريع  تلك  لتنفيذ  اجلهود 
وهو:  الكبير  هدفهم  لهم  حتقق  والتي 
املسجد  ساحات  في  لليهود  كنس  إقامة 

األقصى املبارك!! 
في  املفصلة  املخططات  هذه  وأخطر 
بني  مزعوم  هيكل  إقامة  الكتاب:  ذلك 
واملصلى اجلامع في صدر  الصخرة  قبة 
املسجد األقصى وافتتاح كنس يهودية على 
أجزاء من املسجد األقصى، وإزالة طريق 
بديل  جسر  وإقامة  بابه  وإغالق  املغاربة 
يحمل مواصفات خاصة متكن اجلرافات 
من  العسكرية  والسيارات  والشاحنات 
األقصى،  املسجد  واقتحام  عليه  املرور 
املصلى  إلى  يوصل  خارجي  باب  وفتح 
املرواني بهدف حتويله إلى كنيس يهودي، 
فضاًل عن إقامة كنيس يهودي كبير على 

حساب أحد أبنية املسجد األقصى، وهو 
التنكزية،  املدرسة  باسم  معروف  بناء 
األنفاق أسفل املسجد  العديد من  وحفر 
ميتد  الذي  النفق  أخطرها  األقصى، 
داخل  إلى  ويتجه  املرواني  املصلى  حتت 
املسجد األقصى، باإلضافة إلى حفر نفق 
احمليط  من  يبدأ  األقصى  املسجد  حتت 
إلى  ويتجه  األقصى  للمسجد  الغربي 
يكون  أن  بهدف  األقصى  املسجد  داخل 
للمسجد  االحتالل  قوات  اقتحام  طريق 
هناك مخطط القتطاع  وأيضاً  األقصى، 
جزء من مقبرة الرحمة املدفون فيها عدد 
محطة  مكانها  ليشيدوا  الصحابة  من 

تليفريك " عربات هوائية" .
يهودي  لتشكيل جهاز  يدعو  أنه  والغريب 
هذا  لتشغيل  مشترك  نصراني  إسالمي 
الوصول  حرية  وتأمني  وإدارته  احلوض 
االختالفات  وإبعاد  والسياحة!!  والعبادة 
اإلدارة  حق  عن  والقومية  السياسية 
على  والعمل  املختلفة!!  احلوض  ألقسام 
املشروع  هذا  في  العالم  يهود  إشراك 
يهودي!!  حكومي  جهاز  إشراف  حتت 
لتأمني حرية الوصول والعبادة لكل أفراد 
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وجماعات الشعب اليهودي"!!
التنسيق وتخطيط األعمال الالزمة للبحث 
والتعلم وفهم التاريخ واآلثار جلميع أقسام 
وتوفير  املقدس"  "احلوض  أسموه:  ما 
األمن واألمان والتنسيق بني كل اجلهات 
املهتمة باحلوض لدراسته وفهمه وفحصه 
األطراف!!  جميع  بني  املعلومات  وتبادل 
أن  أرادوا  وإمنا  سلبوه،  مبا  يكتفوا  ولم 
املشاركة  طابع  إجراءاتهم  على  يضفوا 

األكادميية والعلمية والبحثية!! 
وأرادوا بهذا الكتاب أن يهيئوا العالم أجمع 
إلى أن التغيير قادم ال محالة، واملشروع 
قد بدأ، وأن بناء الهيكل ما هو إال جزء 
من مشروع يشمل البلدة القدمية بأكملها، 
ثم  مصطلحاً،  بدأ  املقدس"  "احلوض  فـ 
ملشاريع،  دراسات  ثم  مقدسات،  ادعاء 
ثم تطبيق على أرض الواقع بالعديد من 
تاريخية  وطرق  ملبان  واإلزالة  املنشآت، 
قرارة  في  يشعرون  فاليهود  إسالمية... 
قلة  عن  املنبثقة  النقص  بعقدة  أنفسهم 
ما  إذا  انعدامها  بل  املقدسة،  أماكنهم 
املسلمني؛  لدى  املقدسة  باألماكن  قيست 
لذلك فهم يتوهمون باطال تلك األماكن، 

ليلة  بني  لليهود  مقدسة  أنها  ويدعون 
أنها  ويدعون  يبتدعونها،  وضحاها، 
وخياالتهم  احملرفة،  كتبهم  في  مقدسة 

الواسعة!!
القدس  في  زاوية  أو  حارة  تترك  ولم 
وتهويد  والتغيير  للعبث  وتعرضت  إال 
طال  والتزييف  فالتزوير  املسميات؛ 
ذلك  من  تسلم  ولم  إسالمي،  هو  ما  كل 
القرى  آثار  فإزالة  املسلمني،  مقابر  حتى 
العربية وطمسها واستخدام حجارتها في 
جارية،  مازالت  اليهودية  املغتصبات  بناء 
البناء  تتجنب  اليهودية  القدس  فبلدية 
أن  للزائر  يخيل  لكي  املسلح  باألسمنت 
السنني،  مئات  قبل  من  بني  السور  هذا 
هذه  استخدام  إعادة  على  يعملوا  ولكي 

اآلثار في تركيب تاريخ يهودي مزور.

والهدف إيصال رسالة صريحة للزائرين 
بأن  السائحني  من  وغيرهم  اليهود  من 
اليهود  تاريخ  هو  األرض  تلك  تاريخ 
 - وتزويرهم  بتزييفهم   - فهي  فقط!!... 
احتلوها  والعرب  وسليمان  داود  مدينة 
كنسهم  أنقاض  على  مقدساتهم  وبنوا 

ومقابرهم ومنازلهم!! 
أرادوا  أنهم  الكتاب  في  السخرية  ومن 
في  نشاركهم  وأن  القدس،  يهّودوا  أن 
مالية  مشاركات  لنا  ولتكون  مشروعهم، 
ويعبثوا  مقدساتنا  يسلبوا  أن  أرادوا 
مبقابرنا ورفات أسالفنا وصحابة رسول 
ونبارك  األمر  لهم  نسلم  وأن   ،[ الله 
تطوير  أجل  من  وممارساتهم  خططهم 
القدس والبلدة القدمية!! فهل نعي حجم 
التي  الكارثة  وحجم  املخططات  هذه 

سيؤول إليها املسجد األقصى؟!
واإلسالمية  العربية  احلكومات  فإن  لذا 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مدعوة 
للعمل ضمن إستراتيجية واضحة ومحددة 
حلماية املسجد األقصى والقدس بأكملها 
تنسيق  من  بد  وال  اليهودي  العبث  من 
واإلسالمية  الدولية  املؤسسات  جهود 
للمدينة  ودعمها  نشاطاتها  لتكثيف 
وسكانها، وتطوير برامج الدعم، ووسائل 
اإلعالم مطالبة كذلك باالهتمام اخلاص 
األقصى  واملسجد  القدس  أخبار  بتغطية 
وإبقاء  لذلك،  الالزمة  اآلليات  وإيجاد 
األساسية  القضايا  ضمن  القضية  هذه 
احلوارية  التغطيات  أنواع  مختلف  في 
قضية  عبء  حلمل  والثقافية  والوثائقية 
تاريخها  ومعرفة  بها  واالهتمام  األقصى 
إسالمية؛  وآثار  أخبار  من  جاء  وما 
وأكاذيب  شبهات  من  املسلم  ليتحصن 
اليهود، وتوظيف القلم للدفاع عن املسجد 

ألقصى ورد الشبهات واألساطير.
اليهود،  كيد  يرد  أن  تعالى  الله  نسأل 
وفلسطني،  القدس  في  إخواننا  ويرحم 
ويحفظ املسجد األقصى وأرض املسرى 

من دنس اليهود ومن كل ظالم جحود.

القدس تتعرض 
حلملة تهويد مكثفة 
لتحويلها إلى مدينة 

ذات طابع يهودي
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ويتجدد العدوان.. في يوم الغفران!!
يوم الغفران مناسبة دينية يهودية يزعمون أنها لغسل اخلطايا وتكفير 
الذنوب، ويعدونه أقدس أيام السنة؛ لذلك يُطلَق عليه مسمى: "سبت 
األسبات" وهو اليوم الذي يُطِهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب!! لذا 
يطلبون فيه الرحمة واالستغفار؛ ويعد يوم عطلة يحظر فيها أي عمل 
كيوم السبت؛ ولهذا اليوم مكانة خاصة، حيث يحترم تعاليم هذا اليوم 
أيضاً اليهودي غير املتدين - مع أنهم ال يحترمون هذا احلظر الديني 
في أيام السبت واألعياد األخرى - وعدم الصيام في هذا اليوم عند 
اليهود أحد الدالئل الرئيسية على ترك الدين بشكل تام أو االنتماء 

إلى مسمى اليهود . 
وانقلب يوم »الغفران« اليهودي إلى يوم عدوان على املسجد األقصى 
سنة  كل  املمارسات  هذه  - جتدد  وتدنيسه  حرمته  وانتهاك  املبارك 
األقصى  املسجد  بدخول  فيه  ويتعبدون  اليوم،  ذلك  في  وباألخص 
مقدسات  على  االعتداء  يعتبرون  ال  وهم  املسلمني،  بأهله  والتنكيل 
املسلمني وعلى أهل فلسطني ذنبا يذكر!! فهؤالء بعقيدتهم أغيار خلقوا 
على هيئة البشر ليستأنس بهم اليهود!! وهذا ما كرره حاخاماتهم في 

كل مناسبة!! 
وحتت حماية الشرطة اليهودية دخل املتطرفون من اجلماعات اليهودية 
األبواب  وأغلقوا  م،   2009/9/27 األحد  يوم  في  األقصى  املسجد  
ليفسح لهم املجال للتجول في باحات املسجد األقصى، وتصدى لهم 
اآلتي  اليوم  أهل املسجد األقصى وسقط اجلرحى واملصابون، وفي 

منعوا املصلني من دخول املسجد األقصى.
ورصدت سلطات االحتالل املشاركني بأحداث األقصى ومواجهة قوات 
األقصى  إلى  املوجهة  املراقبة  كاميرات  االحتالل من خالل  وشرطة 
وشوارعها  املدينة  أنحاء  كافة  في  واملنتشرة  املوجودة  وتلك  املبارك، 
وطرقاتها وأحيائها، ونفذت حملة اعتقاالت طالت أكثر من خمسني 

شاباً في أنحاء مختلفة في البلدة القدمية في القدس احملتلة.
وقد منعت السلطات اليهودية األذان في جامع اجلزار في مدينة عكا 
في يوم الغفران هذا العام!! نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم سخطه 
ْن َمنََع َمَساِجَد اللَِّه أَْن يُْذَكَر ِفيَها  وعقابه؛ قال تعالى : }َوَمْن أَْظلَُم مِمَّ
اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها أُولَِئَك َما َكاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها ِإاَلّ َخاِئِفنَي لَُهْم 

نَْيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{.  ِفي الُدّ
في  العرب  على  اليهود  من  املاضي  العام  في  تعديات  حصلت  وقد 
بتعاليم  التقيد  التي احتلت في عام 1948م؛ إلجبارهم على  املناطق 

الدين اليهودي في هذا العام. 
وقد مت اعتقال بعض العرب بسبب عملهم في يوم الغفران، ورجمت 
سيارة بعض املارة باحلجارة؛  مما أشعل املواجهات بني العرب واليهود، 

وقد مت إحراق منازل لفلسطينيني في ذلك احلني. 
ومن املضحك املبكي أن يطلب املغفرة من يفعل هذه املمارسات من قتل 
وتشريد اآلالف من البشر، ثم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى لكي يغفر 

لهم ذنوبهم!!
رسائل إلى الرب: 

واعتادت سلطة البريد في الكيان الصهيوني أن تستقبل سنوياً آالف الرسائل 
موجهة إلى )الله( في يوم الغفران !! وفق ما نشرته صحيفة )هاآرتس( 
العبرية التي ذكرت أن هذه الرسائل معنونة بـ )ليهوه( و)إليلوهيم( و)إليل( 

وكلها كلمات عبرية تعني: إلى الرب. 
أحد  إن  ليس":  "جوناثان  اليهودي  الصحافي  كتبه  الذي  التقرير  ويقول 
الفقراء اليهود ممن أرسلوا رسالة من هذه النوعية، كتب فيها طلباً للرب 
 1200 يعادل  ما   - شيكل!!    )5000( آالف  خمسة  مبلغ  له  يرسل  بأن 
دوالر - وقد زاد فيها الفقير من كلمات الرجاء والتوسل للرب أن يستجيب 

لدعائه. 
وموظفو سلطة البريد يقومون بفتح هذه الرسائل املعنونة بـ )عنوان الرب( 
لتحويلها  إلى حائط البراق الذي أسموه زورا "حائط املبكى"، وقد جذبتهم 
رسالة هذا الفقير؛ فقاموا بتجميع األموال ملساعدته، ووصلت حصيلة ما 
جمعوه من أموال 4 آالف وثالثمائة )4300( شيكل، ثم أرسلوه في مظروف 

خاص على عنوان الفقير املكتوب بطبيعة احلال في رسالته األولى.
وتتابع )هاآرتس(: بعد أسبوعني وصلت لسلطة البريد ؛ رسالة أخرى من 
الرجل نفسه، وعندما فتحوها وجدوا فيه كلمة شكر من الفقير إلى الرب: 
"أنا ممنت جداً ألنك أجبت دعائي، وأرجوك أال ترسل لي أمواالً  في املرات 

القادمة عن طريق سلطة البريد ألنهم قد سرقوا  مبلغ 700 شيكل!!
ووصل الكسل عند اليهود حتى رسائلهم إلى الرب ال يحملوها ويضعونها 
بأنفسهم، فأرادوا وسيطاً إليصالها!! ومطالبهم حسب رواية سلطة البريد 
تتركز على األمور الدنيوية واالستزادة من متاعها!! وصدق فيهم قوله تعالى: 
}وما قدروا الله حق قدره{ ؛ ألن املخادعة جتري في عروقهم. قال تعالى: 

}يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون{. 
مقدسات  تدنس  كيف  عينيه  بأم  يرى  ظالم  عالم  في  نعيش  إننا  حقاً 
مكان مقدس  داخل  األسلحة  وتستخدم  املصلني،  ويعتدى على  املسلمني، 
ظلم  أن  من  الرغم  على  ساكنا!!  أحد  يحرك  وال  مليار،  والنصف  ملليار 
إلى  خرجنا  أن  منذ  عليه  اعتدنا  مبكيالني  والكيل  الدولية  املؤسسات 
الدنيا!! ونستهجن إن ال مست أسماعنا كلمات من هنا وهناك لعلها تنصف 
العجيبة أن نرى هذا  الغريبة  املفارقة  أصحاب احلق واملقدسات!! ولكن 
السكون واخلشوع من أبناء جلدتنا أمام ممارسات تقشعر منها األبدان، 

وتصيبنا بالذل والهوان!!

عيسى القدومي
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إحياء  بجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس  أثنى 
العيسى  طارق  املهندس  اإلسالمي  التراث 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أثاره  ما  على 
الصباح  د.محمد  الشيخ  اخلارجية  ووزير 
خالل اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون 

األميركية،  اخلارجية  وزيرة  مع 
على  تركيزه  وخصوصاً 
املتحدة  الواليات  بني  العالقات 
وأنشطة  اإلسالمي  والعالم 
واملطالبة  اخليرية  اجلمعيات 
»جوانتانامو«،  معتقل  بإغالق 
جمعية  في  إننا  العيسى:  وقال 
إحياء التراث اإلسالمي وجميع 
اإلسالمية  اخليرية  اجلمعيات 
الشيخ  جهود  ونشكر  نقدر 
طرحه  على  الصباح  د.محمد 
ومواجهة  الشجاع،  اإلنساني 
اإلدارة األميركية وبيان احلقيقة 
حول عدد من القضايا املتعلقة 
بالعمل اخليري، وخصوصاً أنه 
متابعته  قد ملسها عن كثب من 
اجلمعيات  ألنشطة  الدؤوبة 

اخليرية خارج الكويت من خالل 
القارات  في  املنتشرة  الكويتية  السفارات 
اخلمس. وأضاف العيسى: ال شك أن التعاون 
واألهلية  الرسمية  املؤسسات  بني  البناء 
دور  لها  كان  واملتابعة  املشترك  والتنسيق 
وتكّون  اإليجابية  القناعات  هذه  وصول  في 
اخلارجية  وزير  لدى  الشاملة  الصورة  هذه 
إن  العيسى:  وأضاف  اخليري.  العمل  حول 
اإلدارة  الصباح  د.محمد  الشيخ  مطالبة 
اإلسالمية  للجمعيات  بالسماح  األميركية 
املجتمعات  في  اإلنسانية  بأعمالها  بالقيام 
التي تتعرض للفقر واملجاعة موقف إنساني 
ضد  محصنة  املجتمعات  هذه  سيجعل 
الغلو، وبالتالي لن  أو  التطرف،  إلى  اجلنوح 

تؤثر عليها األفكار واجلماعات اإلرهابية.
نسجله  الذي  املوقف  هذا  أن  شك  وال   

رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي:

 نعتز بشهادة الشيخ الدكتور محمد الصباح
من  نابع  الصباح  د.محمد  للشيخ  باعتزاز 
اجلمعيات  وأعمال  مبنهج  الكبيرة  ثقته 
ووسطيتها  باعتدالها  املعروفة  اخليرية 
فضاًل  الفكرية،  االنحرافات  عن  والبعيدة 
عن إجنازاتها الكثيرة واملتميزة والتي شهد 
القريب، ونحن  البعيد قبل  لها 
د.محمد  الشيخ  بشهادة  نعتز 
االجتماع  في  بتأكيده  الصباح 
أن اجلمعيات اخليرية الكويتية 
إلى  الوصول  في  رائدة  كانت 
أدغال  في  وقرى  مجتمعات 
تكون  أن  من  وحمتها  أفريقيا 
مرتعاً للحركات اإلرهابية. من 
جهة أخرى قال طارق العيسى 
بجمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 
إننا  اإلسالمي:  التراث  إحياء 
نحمد الله عز وجل أننا نعيش 
في الكويت، ونعمل يدا واحدة 
من أجل رفعة بلدنا ومساعدة 
الفقراء  وخصوصاً  املسلمني، 
أنحاء  كل  في  واحملتاجني 
التراث  إحياء  وجمعية  العالم. 
الله عز وجل،  اإلسالمي وبحمد 
والعقيدة  الثقافة  نشر  في  رائدة  زالت  ما 
والسنة  الكتاب  من  النابعة  اإلسالمية 
منهج  متخذة  والتطرف،  الغلو  عن  بعيدة 
الوسطية  منهج  وهو   - الصحيحة  السنة 
عزل  الله  يقول  لها؛  طريقاً   - واالعتدال 
وجل }وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 

شهداء على الناس{ )البقرة: 143(.
وفي ختام تصريحه قال الشيخ طارق العيسى: 
عن  والدفاع  وجل،  عز  الله  دين  حماية  إن 
ودعمه  اخليري  العمل  وتسهيل  مؤسساته، 
هي من الواجبات التي تناط بوالة األمر في 
يشهد  الكويتية  واحلكومة  ومكان،  زمان  كل 
لها تاريخها في إعمار املساجد، ونشر اخلير 
بني الناس، ودعم العمل اخليري الذي أصبح 

سمة للكويت وأهلها.

محمد الصباح

طارق العيسى

رفض اتهام أي جمعية من دون دليل دامغ

وزير اخلارجية: اجلمعيات 
اخليرية الكويتية حتظى 

بثقة عالية
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  استعرض 
محمد  الدكتور  الشيخ  اخلارجية  ووزير 
اخلاص  املمثل  مع  لقائه  في  الصباح 
باكستان  لشؤون  األميركية  لإلدارة 
هولبروك(،  )ريتشارد  وأفغانستان 
حاليا  واشنطن  تتبعها  التي  السياسة 
وسياستها  عموماً  اإلرهاب  مكافحة  في 
املبذولة  اجلهود  وكذلك  أفغانستان  في 
واستخدام  باملخدرات  لالجتار  للتصدي 
عائداته في متويل اإلرهاب ودور املجتمع 

الدولي في تلك اجلهود.
الدكتور  الشيخ  قال  تصريح صحافي  وفي 
محمد الصباح: إنه أثار مع السفير هولبروك 
اخليرية  باجلمعيات  املتعلقة  القضايا 
لرقابة  تخضع  »أنها  له  وأكد  الكويتية، 
حكومية ولرقابة ذاتية؛ ألن القائمني عليها 

أناس يحظون بثقة عالية في الكويت«.
وأضاف أنه أثار كذلك اتهام بعضهم تلك 
كافية  لرقابة  تخضع  ال  بأنها  اجلمعيات 

وهو اتهام »ال تقبله الكويت إطالقا«.
إلى  يوجه  اتهام  »أي  أن  على  وشدد 
يكن  لم  إن  الكويتية  اخليرية  اجلمعيات 
تنظر  لن  دامغة  وبراهني  بأدلة  مدعوما 
الكويتية«،  احملاكم  وال  احلكومة  ال  فيه 
معربا عن أمله في أن يتم رفع أي جمعية 
كويتية مدرجة حاليا على الئحة اجلمعيات 

املتهمة بتمويل عمليات غير مشروعة.
عن  الصباح  محمد  الدكتور  الشيخ  ونقل 
تعتبر  ال  »الكويت  أن  تأكيده  هولبروك 
مصدر قلق«، ولكن طبيعة العالقة الكويتية 
املستمر  التواصل  تفرض  األميركية   -

وتبادل املعلومات واآلراء بني البلدين.
هذا  في  الصباح  د.محمد  الشيخ  وأعلن 
السياق أن فريقا أميركيا سيزور الكويت 
بني  الزيارات  تبادل  إطار  في  قريبا 

البلدين.
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"اإلسالميون"  النواب  أشعلها  التي  الضجة 
في البرملان املصري ضد حسني.

طابع انتهازي
حسني  ارتكبها  التي  املتعددة  األخطاء  ومن 
طابًعا  حملته  إيجاد  اليونسكو  حملة  خالل 
انتهازًيا براجماتًيا؛ فاحلملة التي شنت على 
الوزير املصري لم تتعامل معها مصر الرسمية 
جهة سجل  من  والسيما  احلكمة  من  بشيء 
»إسرائيل«  مع  بالتطبيع  يتعلق  فيما  الوزير 

وتهديده بإحراق الكتب »اإلسرائيلية«.
كما  براجماتًيا  طابًعا  احلملة  اتخذت  وقد 
وجوقته  الوزير  وحاول  أوضحنا  أن  سبق 

التصريحات  هذه  من  التنصل  الرسمية 
وقتي  انفعال  ثمرة  كانت  أنها  على  والتأكيد 
أراد  إخواني  نائب  استفزازات  على  ورًدا 

استدراج الوزير لفخ معني.
حتركات مثيرة

تبنى عدًدا من  ولم يكتف حسني بذلك، بل 
بدًءا  العبرية  الدولة  من  للتقرب  التحركات 
دار  في  صهيوني  موسيقار  استضافة  من 
املركز  قيام  عن  باإلعالن  وثانًيا  األوبرا، 
ملؤلفني  كتب  بترجمة  للترجمة  القومي 
»إسرائيليني« والبدء في ترميم شامل ومكثف 
لآلثار اليهودية في مصر ووصل األمر مداه 
بتقدمي اعتذار رسمي عن التهديدات بإحراق 
في  وجودها  حال  »اإلسرائيلية«  الكتب 
املكتبات الرسمية من خالل مقال في جريدة 

)اللومند( الفرنسية.
فاروق  ارتكبها  التي  املتعددة  األخطاء  ورغم 
حسني وعرابو حملته االنتخابية إال أن فشله 
في احلصول على دعم شعبي مصري وعربي 
وإسالمي حلملته، وعدم حدوث توافق حول 
شخصيته من جانب عدد من الوفود العربية 
أن  اعتبر  البعض  أن  لدرجة  واألفريقية 
واإلسالمية  العربية  الثقافة  ميثل  ال  حسني 

بقدر متثيله للثقافة الفرنسية.
حتفظ مصري

وكثفت واشنطن من ضغوطها على عديد من 
املرشحني لالنسحاب من املعركة في اجلولة 
النمساوية  املرشحة  رأسهم  وعلى  األخيرة 
اإلكوادور؛  مرشحة  فالدنر(  فيريرو  )بنيتا 
أصواًتا  البلغارية  املرشحة  حتقيق  لضمان 

الغرب استخدم سيف 
املعز وذهبه لترجيح 

كفة املرشحة البلغارية 

سقوط المرشح المصري أكد سطوة 
الصهاينة على اليونسكو

ولعل اخلطأ األبرز في هذه املعركة اإلصرار 
حسني  فاروق  الثقافة  وزير  ترشيح  على 
للجدل  مثيرة  شخصية  كونه  املنصب؛  لهذا 
لسجله غير املشرف على الصعيدين الثقافي 
فحسني  مصر،  بحجم  لدولة  والسياسي 
على  رقابية  بأنشطة  قيامه  عنه  معروف 
املعارضني  املصريني  والسياسيني  املثقفني 
السبعينيات  حقبة  في  السادات  أنور  لنظام 
سجله  أن  عن  ناهيك  املاضي،  القرن  من 
الثقافي خالل مدة وجوده في الوزارة لم يقنع 
أحًدا لدرجة أن يتم اختياره في منصب همه 
األول احلفاظ على الثقافة والتراث العاملي.

ولم يكتف وزير الثقافة املصري بإثارة اجلدل 
على الصعيد الثقافي واألمني، بل أشعل منذ 
مدة حملة شديدة وغير مسوغة عندما هاجم 
ال  احلجاب  أن  معتبًرا  واحملجبات  احلجاب 
له  يوجد  وال  شخصًيا  تقليًدا  كونه  يتجاوز 
أصل في الشريعة اإلسالمية - حسب زعمه 
هو - األمر الذي أشعل ضجة كبيرة في مصر 
حتى داخل احلزب الوطني احلاكم املعروف 
بنزعته العلمانية؛ حيث هاجم نواب حكوميون 
موقف الوزير وطالبوه باالستقالة، فضال عن 

املثير  اليونسكو وفشل مرشحها  لم تشكل خسارة مصر ملنصب مدير عام 
بوكوفا  إيرينا  البلغارية  أمام  املصري  الثقافة  وزير  حسني  فاروق  للجدل 
مفاجأة ألي من املراقبن املهتمن بأوضاع هذه املنظمة؛ فاحلملة املصرية 
إلدارة املعركة االنتخابية شابتها أخطاء متعددة، بدًءا من اختيار املرشح 
نفسه واالعتماد والتركيز على احلصول على دعم البلدان العربية، دون 
بذل جهود مكثفة لتأمن أصوات البلدان األفريقية التي تتمتع بعضوية 
من  أكثر  مصر  خسرت  التي  األصوات  وهي  لليونسكو،  التنفيذي  املجلس 

نصفها بسبب التخبط والعشوائية.

شخصية فاروق حسني املثيرة للجدل وسجله القمعي للمثقفن أسهما في إسقاطه

الفرقان - القاهرة - أحمد عبد الرحمن
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معركة  في  حسني  لفاروق  املضاد  الغربي 
اليونسكو.

وتابع د. الالوندي إلى أن املعركة لم تكن موجهة 
بشكل مباشر ضد العرب واملسلمني بقدر ما 
املصري،  املرشح  شخص  ضد  موجهة  كانت 
لدرجة أن العديد من الدول العربية عرضت 
على مصر سحب مرشحها واستبداله، إال أن 
القاهرة رفضت األمر جملة وتفصيال، مشددا 
اليونسكو  ملعركة  املصرية  احلملة  أن  على 
القاهرة  راهنت  حيث  شديدة  أخطاء  شابتها 
بشدة على الدول الغربية؛ مما أفقدها عددا 
كانت  التي  واألفريقية  العربية  األصوات  من 

مضمونة لترجيح كفة مرشحها.
عويس  احلليم  عبد  الدكتور  يقول  فيما 
املؤرخ اإلسالمي: رغم حتفظي الشديد على 
الغرب  أرى  أنني  إال  حسني  فاروق  شخص 
التي جتعله يسمح بوصول  للدرجة  لم يصل 
عربي أو مسلم - حتى لو كان ذلك ظاهرًيا 
املعركة  تشتد  وقت  في  املنصب  هذا  ملثل   -
ال  فالغرب  القدس،  وإسالمية  عروبة  على 
يؤمن بحوار احلضارات والثقافات، وما زالت 

حتكمه نظرة عنصرية جتاه املسلمني.
وأشار عويس إلى أن املرشح املصري لم يكن 
يقدم  لم  فهو  املنصب؛  ملثل هذا  باملرة  الئًقا 
يكون  حتى  اإلنساني  الثقافي  للتراث  شيًئا 
توليه  عن  فضاًل  املنصب،  هذا  ملثل  مؤهاًل 
سدة الوزارة في مصر ملدة 23 عاًما، ودوره 
املصريني،  املسؤولني  ضد  القمعي  الرقابي 
كل  الثالث،  العالم  أنظمة  ألحد  وانتمائه 
ذلك قد جعله غير مؤهل العتالء مثل هذا 

املنصب.
غير أن د. عويس عّد خسارة حسني للمنصب 
يكن  ولم  اإلسالمي،  للعالم  ضرًرا  تشكل  ال 
فوزه كذلك يشكل انتصاًرا لنا؛ فهو لم ميثل 
نقيم  حتى  العربية  أو  املصرية  الثقافة  يوًما 
املعركة  أن  إلى  مشيرا  سقوطه،  على  مأمًتا 
تبقى  الدولية  املنظمات  هذه  مثل  أن  أثبتت 
إال  لها  وال يصل  العاملية،  الصهيونية  أسيرة 

من حاز الرضا الصهيوني والغربي.

حدث  ما  وهو  املصري  املرشح  على  تتفوق 
بالفعل.

الصحف  في  ترددت  عديدة  أنباء  إن  بل 
أبلغت  قد  القاهرة  أن  مفادها  األوروبية 
بضرورة  أوروبية  جهة  من  أكثر  من  رسمًيا 
سحب املرشح فاروق حسني واستبداله بأي 
هذا  رفضت  القاهرة  أن  إال  آخر،  مرشح 
اقترحت  املقر  دولة  فرنسا  أن  رغم  األمر 
عليها ترشيح كل من إسماعيل سراج الدين 
والدكتور  حواس  وزاهي  الفقي  ومصطفى 
بترشيح  أنها متسكت  إال  الدين هالل،  علي 

حسني دون واضح.
سيطرة صهيونية

أن  املعركة  هذه  من  األبرز  الدرس  ولعل 
سقوط املرشح املصري قد أكد مدى هيمنة 
املنظمات  على  العبرية  والدولة  »إسرائيل« 
أكان  الدولية ومنع وصول أي شخص سواء 
أوروبًيا أو عربًيا أم مسلًما ملنصب دولي إذا 
سجل في سيرته الذاتية أي مواقف مناهضة 
املرشح  ارتباط  ظل  في  العبرية،  للدولة 
املصري بدور في منع إلقاء القبض على عدد 
الورو(  )اكيلي  حادثة  في  الفلسطينيني  من 
التي لقي أمريكي قعيد مصرعه فيها، وهي 
عربية  إعالم  وسائل  نشرت  التي  احلادثة 
وغربية اعتزاز فاروق حسني بدوره فيها قبل 

ساعات من حسم املعركة.

على  الشرسة  احلملة  أظهرت  وكذلك 
الغربية،  الدول  وادعاءات  كذب  اليونسكو 
وفي مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية في 
احترام اآلخر خصوًصا لو كان مسلًما وعربًيا، 
وهو ما حاول الرئيس األمريكي باراك أوباما 
توصيله للعالم اإلسالمي من خالل خطاباته 
في إسطنبول والقاهرة وتعهده بفتح صفحة 
جديدة بني واشنطن والعالم اإلسالمي، وهي 
في  اختبار  أول  في  سقطت  التي  التعهدات 
واشنطن  استخدمت  حيث  اليونسكو  معركة 
سيف املعز وذهبه إلسقاط املرشح املصري.

شخصية الوزير
الكاتب  الالوندي  سعيد  الدكتور  ويرى 
الصحفي باألهرام أن شخصية وزير الثقافة 
إشعال  في  وتسببه  للجدل  املثيرة  املصري 
التي  مصر،  في  والدينية  الثقافية  احلرائق 
الكتب  وإحراق  احلجاب  أزمة  آخرها  كان 
»اإلسرائيلية«، أدت دوًرا في تشكيل التحالف 

الطابع االنتهازي للحملة 
الدعائية وخطبه ود »إسرائيل« 

بشكل استفزازي حرماه من 
دعم بلدان عربية وأفريقية

أحد مساجد العاصمة املصرية القاهرة
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< في البداية نود أن نتعرف على مكانة 
أخذت  وهل  األمة،  حياة  في  املسجد 

هذه املكانة في االنحسار والتراجع؟
> لقد كان للمسجد مكانة مركزية في حياة 
األمة، فلم تقتصر عناصره الوظيفية على 
العبادات،  وممارسة  الروحي  البعد  تقوية 
كما هو احلال في الكنائس ومعابد الديانات 
جوانب  إلى  ذلك  جتاوزت  ولكن  األخرى، 
االجتماعي  التواصل  من  متنوعة  حياتية 
وإدارة  النفسي  والبناء  العلمي  والتكوين 

الدولة من رحابه ومحرابه.
 - الله  رحمه   - تيمية  ابن  وصف  ولقد 
ومجامع  األئمة  »مواضع  بأنها  املساجد 
والذكر  والقراءة  الصالة  فيها  األمة.. 
السياسة  وفيها  واخلطب،  العلم  وتعليم 
األمراء  وتأمير  والرايات،  األلوية  وعقد 
املسلمون  يجتمع  وفيها  العرفاء،  وتعريف 
ملا أهمهم من أمور دينهم ودنياهم«. ولكن 
هذه الوظيفة واملكانة أخذت في االنحسار 
للضعف  نتيجة  التاريخ،  عبر  والتراجع 

الذي  السلبي  والتغيير  والتراجع  والوهن 
أصاب األمة اإلسالمية.

خطبة اجلمعة
للدعوة  املعاصرة  الوسائل  هل   >
خطبة  أهمية  من  قللت  اإلسالمية 

اجلمعة؟
> املسلمون يجتمعون في خطبة اجلمعة، 
يأمرهم،  بنظام  وال  شخص،  بقرار  ليس 
وتعالى  تبارك  الله  نداء  يجمعهم  وإمنا 
نودي  إذا  آمنوا  الذين  قال: }يأيها  الذي 
إلى  فاسعوا  اجلمعة  يوم  من  للصالة 
يوم  في  يجتمعون  فاملسلمون  الله{،  ذكر 
األمر  وهذا  الشرع،  من  بدافع  اجلمعة 
يعد ميزة عند املسلمني، واألمر اآلخر أن 
عنها،  االستغناء  ميكن  ال  اجلمعة  خطبة 
سواء بالوسائل احلديثة أم بغيرها؛ ألنه ال 
ميكن أن يحل شيء مكان خطبة اجلمعة؛ 
لها  وسيلة  ستظل  اجلمعة  خطبة  ألن 
خصوصية ولها تأثيرها باعتبار أن الناس 
تعالى،  الله  بيوت  من  بيت  في  يجتمعون 
وفي أجواء إميانية وروحية جتعل النفس 
اإلنسانية أقرب إلى االستجابة للتوجيهات 
التي  والقيم  املعاني  هذه  لتنفيذ  وأقرب 

يسمعها املسلم من املنابر.
قد  الدول  معظم  أن  أوضح  أن  وأحب 

ال بد أن تكون مساجدنا عوامل جذب وتأثير    وأال تكون عوامل طرد وتنفير
أكد عضو هيئة التدريس باملدينة املنورة الدكتور كرامة الله مصطفى مخدوم أن املسلمن يجتمعون في 
خطبة اجلمعة، ليس بقرار شخصي وال بنظام يأمرهم، إمنا يجمعهم نداء الله ودافع الشرع، مشيرا إلى أن 
للمسجد مكانة مركزية في حياة األمة؛ فهو مكان التواصل االجتماعي والتكوين العلمي والبناء النفسي 
وإدارة الدولة. وقال: إن عصرنا ميتاز بأنه عصر األمراض النفسية التي انتشرت نتيجة ضغوط احلياة، 
معربا عن أمله أن يتجه الناس إلى املساجد؛ ألنها تقوم بدور فعال في معاجلة األمراض؛ بسبب املعاني 

االميانية التي يزرعها في نفوس رواده.

حاوره: عالء الدين مصطفى

عضو هيئة التدريس باملدينة املنورة الدكتور مصطفى مخدوم        في حوار خاص بـ »الفرقان«:

د.مخدوم يتحدث للزميل عالء الدين مصطفى
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ال بد أن تكون مساجدنا عوامل جذب وتأثير    وأال تكون عوامل طرد وتنفير
عانت مشكالت عدة، ومن أهمها مشكلة 
املخدرات، وقد قامت املساجد بدور مهم 
والسبب ذلك  الظاهرة،  في معاجلة هذه 
اجلو اإلمياني والروحي الذي يكون عليه 
ظالله،  حتت  الناس  ويجتمع  املسجد 
أن  ميكن  ال  األخرى  املعاصرة  فالوسائل 
تغني عن دور املسجد، وكثير من املسلمني 
اخلمس،  الصلوات  أداء  في  يقصر  قد 

ولكن يحرص على أداء صالة اجلمعة.
التربية اإلميانية

القضايا  السطح بعض  < ظهرت على 
مثل  املسلمة  املجتمعات  متس  التي 
واملخدرات  الثالث  واجلنس  الطالق 
بوصفكم  نظركم  وجهة  من  وغيرها، 
وكيف  ذلك،  في  السبب  ما  داعية، 

ميكن عالج هذه املشكالت؟
ألحداث  نتيجة  ظهرت  املشكالت  هذه   <
معينة وظواهر معينة موجودة في املجتمع، 
ونحن عندما ندرس أية ظاهرة من الظواهر 
يجب أوال أن نقف عند أسبابها، فالتربية 
يكون  ضعيفة  تكون  عندما  اإلميانية 

الشخص قابال للتأثر بهذه السلبيات.
ومن هنا أقول: إن التربية الدينية مبنزلة 
اإلنسان،  جسم  في  اجلسدية  املناعة 
والشخص الذي مناعته اإلميانية ضعيفة 
السيئة؛  املظاهر  بهذه  يتأثر  الذي  هو 
االنفالت  ثم  اإلميانية،  التربية  فضعف 
اإلنترنت،  على  اآلن  املوجود  األخالقي 
ومتثل  اجلوانب،  هذه  تغذي  وسائل  كلها 
الظواهر  وجود  أسباب  من  كبيرا  سببا 
التي أشرنا إليها من قبل، مثل: املخدرات 
واجلنس ونحو ذلك. وهناك أمر آخر وهو 
الوعي ضعيفا  يكون  فعندما  الوعي؛  قلة 
واألمية؛  اجلهل  وينتشر  املجتمع،  في 
بروز هذه  إلى  يؤدي  أن هذا  املؤكد  فمن 

قضية  فمثال  املشكلة، 
انتشرت  ظاهرة  الطالق 
في  الوعي  قلة  نتيجة 

املجتمع.
أن  ميكن  كيف   >

مطمئنا  اإلنسان  يكون 
الضغوط  كثرة  ظل  في 

أصابت  التي  النفسية  واألمراض 
ضغوط  بسبب  املجتمع  أفراد  بعض 

احلياة؟
يعيش  شخص  كل  أن  طبيعي  شيء   <
نوعا من هذه  يواجه  املعاصر  واقعنا  في 
بني  النسبة  تختلف  لكن  الضغوطات، 
شخص وآخر، وهذه أمور طبيعية موجودة 
في املجتمع، لكن املهم هو كيفية التعامل 

مع الضغوط النفسية.
والنفس اإلميانية التي تربت على القضاء 
املفاهيم اإلسالمية،  وتربت على  والقدر، 
املعاني  من  وغيره  باالبتالء  الرضا  مثل 
اإلنسان على  تعني  التي  املعاني  من أشد 
التعامل  تستطيع  الضغوط،  مواجهة هذه 
مع هذه الضغوط، وأحب أن أوضح هنا أن 
بعض الناس الذين لديهم نظرات قاصرة 
ينظرون إلي هذه الضغوط احلياتية نظرة 
سيكونون  وبالتالي  يائسة،  نظرة  ضيقة، 
اإلنسان  لكن  الضغوط،  لهذه  ضحايا 
املتفائل ينظر إلى هذه األحداث بإيجابية 

أن  يجب  بل  فشال،  الضغوط  يعد  وال 
يعدها جتربة يستفيد منها، وهذه املعاني 
في  اإلسالم  يزرعها  التي  هي  اجلميلة 
يربيه على األمل في  املسلم حينما  نفس 
الله تعالى وعدم اليأس والرضا؛ فاإلنسان 

املؤمن هو القادر على مواجهة ضغوط 
احلياة ومشكالتها.

بأنه  يتسم  عصرنا  أن  يخفى  وال 
التي  النفسية،  األمراض  عصر 

انتشرت نتيجة ضغوط احلياة 
األمنية؛  والظروف  املادية 
مما أدى إلى زيادة في عدد 
وارتفاع  النفسية  العيادات 

املصابني  معدل 

عضو هيئة التدريس باملدينة املنورة الدكتور مصطفى مخدوم        في حوار خاص بـ »الفرقان«:

ال بد من تأهيل اخلطباء 
وجتديد اخلطاب الديني 

واللغة الوعظية مبا 
يتناسب مع طبيعة العصر
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أن  أحب  هنا  ومن  النفسية،  باألمراض 
فعال  بدور  يقوم  املسجد  أن  إلى  أشير 
ومؤثر في معاجلة هذه األمراض؛ بسبب 
املعاني اإلميانية التي يزرعها في نفوس 
في  فعلها  فعلت  إذا  العبادة  ألن  رواده؛ 
النفس البشرية أثمرت في أخالق رواد 
املساجد اتزانا في الشخصية وطمأنينة 
في القلب ورجاحة في العقل وتوازنا عند 
األحداث؛ ولهذا جند األمراض النفسية 
قليلة عند رواد املساجد وأرباب الصالة، 
وخير األجيال إميانا ونفسيا هم خريجو 

املساجد ورواد بيوت الله.
النمطية واملعتدلة

في  تظهر  منطية  صورة  هناك   >
األفالم  خالل  من  اإلعالم  وسائل 
الشيخ  صورة  بإظهار  واملسلسالت 
ورجل الدين بصورة مسيئة ملكانته.. 
هل ذلك يؤثر على عملكم بوصفكم 
للناس،  املعلومة  توصيل  في  دعاة 

والسيما العامة منهم؟
> هناك صورتان موجودتان، فهناك من 
نظرة  الدين  ورجل  الداعية  إلى  ينظر 
منطية تقليدية، وبالتالي سينعكس ذلك 
يطرحها  التي  األفكار  لهذه  تقبله  على 

رجل الدين من خالل القناة الشرعية.
وهناك في املجتمع من ينظر إلى العلماء 
معتدلة  نظرة  الدين  ورجال  واملشايخ 
قائمة على الواقع واحلقيقة، وأن هؤالء 
ليسوا ناطقني رسميني باسم الرب، كما 
هو احلال عند النصارى، وأن الدين ليس 
مقصورا على رجال الدين، ولكن نحن 
املسلمني كلنا رجال دين، ولدينا علماء 
املجال  هذا  في  متخصصون  وفقهاء 
ما  واجلزئيات  التفاصيل  من  يدركون 
أمر  وهذا  العادي،  الشخص  يدركه  ال 

موجود في كل التخصصات.
< أين تكمن أهمية مؤمتر خاص باألئمة 

واخلطباء؟
وأهميتها  جدا،  مهمة  املؤمترات  هذه   <
ليست خاصة باألئمة واخلطباء فقط، بل 

مهمة للناس جميعهم؛ فاالطالع على جتارب 
مبدأ  اآلخرين  لدى  ما  ومعرفة  اآلخرين 
أصيل يجب العمل به في مختلف املجاالت 
والهندسة  الطب  مثل:  والتخصصات، 

والفلك واالقتصاد والتعليم وغيرها.
دور املسجد

< كيف ميكن تفعيل دور املسجد في 
األئمة  وهل  اإلسالمية؟  مجتمعاتنا 
املستوى  من  قدر  على  واخلطباء 
املطلوب واملؤثر في زمن العوملة وكثرة 

املؤثرات؟
مساجدنا  في  يجدون  عندما  الناس   <
بها  سيتعلقون  والتأثير  اجلذب  عوامل 
وسيعمرونها، وعندما يجدون فيها عوامل 

الطرد والتنفير سينطلقون إلى غيرها.
إن أئمة املساجد هم قادة رأي في املجتمع 
اإلسالمي، ويقومون بدور تربوي وإعالمي 
وأخالقيات  املجتمع  آراء  تشكيل  في  كبير 

صالح  به  قام  ما  أول  كان  ولهذا  األفراد؛ 
فتح  عندما   - الله  رحمه   - األيوبي  الدين 
مصر وحررها من أيدي الفاطميني، تغيير 
اخلطباء وأئمة املساجد والقضاة، باعتبارهم 

قنوات التغيير وتشكيل الرأي العام.
وإذا أردنا تفعيل دور املسجد، فال بد من 
تأهيل األئمة واخلطباء، من خالل الدورات 
املتنوعة، وجتديد اخلطاب الديني واللغة 
مع  يتناسب  مبا  مساجدنا؛  في  الوعظية 
لدى  التفكير  وخصائص  العصر  طبيعة 
أفراد املجتمع، والعناية باملشكالت الواقعية 
التي متس الناس، وهناك شيء مهم، وهو 
غير  املمارسات  من  املسجد  أجواء  تنقية 
اإلمياني  اجلو  على  تؤثر  التي  السوّية 
والروحي، وضمان احلرية الكاملة لألئمة 
خالل  من  املجتمع  توجيه  في  واخلطباء 
نصوصها  ومرجعية  الشريعة  سيادة 
كلمتها؛  واجتماع  األمة  مصالح  ومراعاة 
ثقة  تعزيز  شأنها  من  األشياء  هذه  فكل 

الناس باملنابر وخطبائها.
< كلمة أخيرة.

> أثمن الدور الكبير الذي تقومون به في  
مجلة »الفرقان«، وأرجو املزيد من التقدم 
املسلمني  وتوعية  الصحيح  الدين  ونشر 

من خاللكم.

أئمة املساجد قادة رأي 
ويقومون بدور تربوي 

وإعالمي كبير في 
تشكيل آراء املجتمع
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أن  احملمدية  السنة  أنصار  جماعة  أعلنت 
التي أطلقتها حتت مسمى: »مبادرة  املبادرة 
أهل رمضان إلى أهل السودان« هي مبادرة 
مسلمني،  وغير  مسلمني  السودانيني  لكل 
وانتقدت اجلماعة حالة الالمباالة السياسية 
يحاك  ما  جتاه  تفيد  ال  أصبحت  التي 

بالوطن.
وقال الدكتور إسماعيل عثمان الرئيس العام 
بالسودان  احملمدية  السنة  أنصار  جلماعة 
للجماعة  العام  باملركز  اجلمعة  خطبة  في 
بالسجانة: إن اجلماعة ستبدأ خالل األيام 
القادمة في طرح اخلطوات العملية للمبادرة 
مبساندة  مشيداً  السياسية،  القوى  على 
نائب رئيس اجلمهورية األستاذ علي عثمان 

محمد طه للمبادرة.
وشدد على ضرورة حتريك الروح اجلماعية 
واستنهاض  بها  واإلحساس  األمة  وروح 
في  أمتهم  ومشكالت  بهموم  لألمام  الناس 

اجلميع  يعمل  أن  وعلى ضرورة  العالم،  كل 
املصلحة  على  األمة  مصلحة  تقدمي  على 

احلزبية أو املصلحة اخلاصة.
إلى  السنة  أنصار  جماعة  رئيس  ودعا 
لإلحساس  املواطنني  وعي  رفع  ضرورة 
واملؤامرات  السودان  تواجه  التي  باألخطار 
التي تستهدف وحدته، ومن ثم العمل لدرء 
للمشكالت  احللول  وإيجاد  األخطار  هذه 
التي تعانى منها البالد.وقال: »أقل انفصال 
النفوس  وضعاف  اخلارجية  القوى  يغري 

بالداخل مبزيد من التفتيت للوطن«.
وانتقد عثمان تنامي بعض الظواهر الغريبة 
حوادث  مثل  السودانيني  أخالق  على 
انتهاك  وظاهرة  بالعاصمة،  األخيرة  القتل 
أن  إلى  مشيرا  التدين،  وضعف  احلرمات 
اخلوف على سفينة السودان من الغرق هو 

مبادرتها،  إطالق  على  اجلماعة  حث  الذي 
وأكد أن املبادرة لكل أهل السودان، وسيتم 
طرحها على اجلميع وتوقع مساهمتهم فيها، 
وأضاف: »ليس لدينا عصا سحرية وال بد لنا 

من الصبر حتى نصل لألهداف املنشودة«.
< مساندة للمبادرة

األحزاب  شؤون  مجلس  أعلن  جانبه،  ومن 
أنصار  جماعة  ملبادرة  مساندته  السياسية 
بصيص  بأنها  ووصفها  احملمدية،  السنة 
الشعب  خلالص  يؤدي  قد  الذي  األمل 
السوداني مبختلف طوائفه وأديانه، في وقت 
أكدت فيه اجلماعة على ضرورة احملافظة 
أن  على  وشددت  السودان،  وحدة  على 

انفصال اجلنوب يعني تفتيت السودان.
وأكد رئيس املجلس محمد بشارة دوسة في 
اللقاء االستكشافي حول املبادرة مع قيادات 
اجلماعة مبركزها العام بالسجانة استعداده 
 - والشخصي  الرسمي  املستويني  على   -
للتعاون وتقدمي كل ما ميكن إلجناح املبادرة 
عبر املجلس واألحزاب املنضوية حتت لوائه، 
حالة  تعالج  بكليتها  املبادرة  أن  إلى  مشيرا 
التوهان التي يعيشها املجتمع السوداني الذي 

انقسم إلى طوائف وقبليات وجهويات.
في  إضاءة  متثل  املبادرة  »إن  دوسة:  وقال 
ألنها  املنظور؛  ومستقبله  السودان  حاضر 
واألموال  األرواح  مثل  الدين  كليات  حتفظ 
واألعراض للجميع حتى الذين يختلفون معنا، 
 داعيا إلى استيعاب اجلميع فيها بال استثناء«.
وأعرب عن أمله في أن تفلح مبادرة »أنصار 
واحدة،  بوتقة  في  الناس  جمع  في  السنة« 
حول  االلتفاف  إلى  العقالء  كل  يسرع  وأن 
السنة«  »أنصار  داعيا  ومساندتها،  املبادرة 
كل  ضد  تقف  التي  للتيارات  التحسب  إلى 
إصالح، إلى جانب الصبر الذي يحتاجه كل 

من يتصدى لقضايا األمة الكبرى.

»أنصار السنة احملمدية« في السودان تطرح 
مبادرة للمحافظة على أمن البالد ووحدتها

 رحم الله الشيخ ميرغني عمر عثمان الرئيس 
العام جلماعة أنصار السنة احملمدية بالسودان

تستذكر  الفرقان  وفاته،  من  أشهر  بعد 
الداعية  الشيخ  فضيلة  الراحل  مآثر 
كبار  من  كان  حيث  عثمان،  عمر  ميرغني 
ومن  السودان  في  السلفية  الدعوة  دعاة 
احملمدية،  السنة  أنصار  جماعة  مؤسسي 
العمر لرئيس السابق للجماعة  وكان رفيق 
رحمه  الهدية  هاشم  الشيخ محمد  فضيلة 
الله، وقد تقلد الراحل العديد من املناصب 
عام  أمني  أول  وكان  والدعوية،  الرسمية 
-رحمه  ميرغني  الشيخ  وقدم  للجماعة، 

الدعوية  باإلجنازات  حافاًل  تاريخاً  الله- 
مع  املواجهة  معترك  اجلماعة  دخول  منذ 
الله  -بحمد  ومتكنت  املنحرفة،  األفكار 
تعالى- من تصحيح العديد من االنحرافات 
بعض  وأشارت  الباطنية،  والفرق  الصوفية 
مصادر اجلماعة أن الشيخ إسماعيل عثمان 
سيتولى منصب رئيس اجلماعة خلفاً للراحل 
يجتمع  ريثما  الشهور  تتجاوز ستة  لفترة ال 
املركز العام الختيار رئيس جديد للجماعة 

أو التأمني على رئاسة الشيخ إسماعيل.

مراسل »الفرقان« – اخلرطوم
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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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ولدتك أمك يابن آدم باكياً
والناس حولك يضحكون سرورا

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا
في يوم موتك ضاحكاً مسرورا
هذه  في  جاهدا  يعمل  آدم  البن  عجبا 
الدنيا ويسعى أن يرتقي ألعلى درجاتها، ال 
املال نافع وال والولد يفيدك، ولكن عملك 
الصالح، وما تعمله من خير لك وللناس قد 
الناس  وأشد  اآلخرة،  في  جناة  لك  يكون 
قساوة من يعمل ويسهر ويتناسى من حوله، 
يريد إرضاء نفسه الطامعة ورغباته السيئة، 
بل اتخذ من حوله سبيال لنيل مبتغاه دون 
أي شعور أو اهتمام، فقط ليحقق مصلحته 

سواء ضرت أم نفعت.
ما إن يشاع عن منصب شاغر حتى تتعالى 
حرب  وكأنها  األعني  وتتقاذف  األصوات 
ضروس ليس فيها صديق وتنتهي العالقات 
التي دامت سنوات، فهؤالء ضعفاء القلوب 
أن  فعلينا  أنفسهم،  قد ضعف اإلميان في 
والدنيا  ألنفسنا،  نحب  ما  لغيرنا  نحب 
يوم  ظلمات  الظلم  ولكن  ومنافع،  مصالح 
القيامة، كيف إلنسان أن يرتاح وفي نفسه 
كلمة  بسبب  عداوة  أو  أحد،  على  مظلمة 

بسيطة؟!
يريد  إنسان  كل  إلى  الكلمات  هذه  أوجه 
البال،  مرتاح  يعيش  أن  يريد  بل  السعادة 
احذر أن تنال املعالي على حساب غيرك؛ 
فقد هلك من كان قبلك، وقد تخسر الكثير 
فهل من متعظ؟! فيا من متتع باحلياة سنني 
حساباتك؛  أعد  نفسك.   مراجعة  عليك 
فاليوم عمل بال حساب  وغدا حساب بال 

عمل.
جاسم الرمح

من أسباب التشبه:
1. نقص اإلميان وقلة اخلوف من الله: ألن الوقوع في املعاصي 
وضعف  اإلميان،  نقص  نتيجة  الصغير  أم  منها  الكبير  سواء 
مراقبة الله عز وجل؛ كما قال رسول الله ]: »ال يزني الزاني 
وهو  يشربها  حني  اخلمر  يشرب  وال  مؤمن،  وهو  يزني  حني 
ينتهب  وال  مؤمن،  وهو  يسرق  حني  السارق  يسرق  وال  مؤمن، 
متفق عليه،  أبصارهم وهو مؤمن«  فيها  إليه  الناس  يرفع  نهبة 
ومما ال شك فيه أن املرأة التي تتشبه بالرجال ناقصة اإلميان، 
ورد  الذنوب  كبائر  من  كبيرة  في  بالوقوع  الشيطان  أغواها  قد 

حترميها في أكثر من دليل صحيح عن النبي ].
2. التربية السيئة: فاملرء ابن لبيئته كما يقال؛ فإذا كانت البيئة 
التي يعيش فيها صاحلة كان صاحلا، وإن كانت سيئة كان كذلك، 
فالبنت التي تعيش في بيت تسوده الفوضى، وتنعدم فيه التربية 
االنحراف  أشكال  ومن  غالبا،  لالنحراف  معرضة  الصاحلة، 
املرأة وخلقها؛  الذي يخالف فطرة  بالرجال واالسترجال  التشبه 
فال إميان مينعها، وال تربية سليمة تردها، وال ولي صاحلاً يردعها 

عن السلوك السيئ، ويوجهها إلى الطريق الصحيح القومي.
3. وسائل اإلعالم: مبختلف أشكالها وأنواعها، املرئية واملسموعة 
واملقروءة، ففيها تبث وتنشر األفكار الضالة واملنحرفة التي تغوي 
املرأة وتشجعها على التمرد على الدين واملبادئ السليمة، وعلى 
رفض سلطة الرجل - كما يزعمون - وتشجع املرأة على املطالبة 
املالبس  من  أنواعا  وتعرض  واحلرية،  التصرف  في  بحقها 
الفاضحة واملشابهة ملالبس الرجال باسم املوضة واألزياء، فيتأثر 
كثير من النساء مبا يعرض عليهن فيخرجن عن الدين واخللق، 
وتصرفاتهن  الفاجرات  بأخالق  ويتشبهن  الرجل،  قوامة  وعن 
دون تفكير أو متييز بني اخلير والشر، وقد ظهر نوع من النساء 
كالرجال،  والتصرفات واألخالق  واللبس  امرأة  شكلهن شكل 

إنهن »املسترجالت من النساء«.
4. التقليد األعمى: فهي تلبس وتتصرف دون وعي أو إدراك 
ملا تفعله، ودون تفكير في فوائد أو أضرار ما تعمله؛ فهي 
األمر  كان  وإن  فنانات  أو  من صويحبات  حولها  من  تقلد 

منافيا لطبيعتها.
فضاًلعن رفقاء السوء، والنقص النفسي ولفت األنظار، 

والقدوة السيئة.
أسماء اخلالدي

يابن آدم التشبه بالرجال
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الكافور؛  عني  األولى  عينان:  اجلنة  في 
قال تعالى: }إن األبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد 
العني  وهذه  تفجيرا{.  يفجرونها  الله 
يشرب منها املقربون املاء اخلالص، وأما 

األبرار فيشربونه ممزوجا.
}إن  تعالى:  قال  التسنيم؛  عني  الثانية: 
ينظرون  األرائك  على  نعيم  لفي  األبرار 
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون 
من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس املتنافسون ومزاجه من تسنيم 

عينا يشرب بها املقربون{.
بني  جتري  فهي  اجلنة..  أنهار  أما 
البهية  واخليام  الذهبية  القصور 
ونّوع  للمؤمنني  الله  أعدها  لذة..  عذبة 
ومنها  املاء،  فمنها  وشرابها،  أجناسها 
العسل، ومنها اخلمور، ومنها اللنب؛ قال 
املتقون  وعد  التي  اجلنة  }مثل  تعالى: 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لنب لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربني وأنهار من عسل مصفى{، وقد 

إسرائه  في  أنه  الله ]  رسول  أخبرنا 
من  منها  يخرج  أنهار  أربعة  »رأى   [
باطنان،  ونهران  ظاهران  نهران  أصلها 
قال:  األنهار؟  ما هذه  يا جبريل  فقلت: 
أما النهران الباطنان فنهران في اجلنة، 
وأما الظاهران فالنيل والفرات« )مسلم 
150/1(. أما الكوثر فهو نهر من أنهار 
اجلنة أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله 
]: }إنا أعطيناك الكوثر{. وعن أنس 
بن مالك عن النبي ]: »بينما أنا أسير 
في اجلنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر 
قال:  يا جبريل،  ما هذا  قلت:  املجوف، 
فإذا  ربك،  أعطاك  الذي  الكوثر  هذا 

طيبه أو طينه مسك أذفر«.

درجات اجلنة..
عمل  قد  مؤمنا  يأته  }ومن  تعالى:  قال 
الصاحلات فأولئك لهم الدرجات العال{ 
واعلم - أخي الكرمي - أن تفاضل اجلنان 
وعيونها  أبنيتها  بني  التفاضل  يشمل 

أشجارها وفواكهها ونساءها.
أما أعلى منزلة في اجلنة فإنها الوسيلة، 

وهي بإذن الله لنبينا محمد ].

ما  اجلنة  أهل  تفاضل  على  يدل  ومما 
الله  رسول  عن  شعبة  بن  املغيرة  رواه 
أدنى  ما  ربه:  موسى  سأل  قال:   [
أهل اجلنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء 
بعدما أدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال له: 
ادخل اجلنة فيقول: أي رب، كيف وقد 
منازلهم، وأخذوا آخذاتهم؟  الناس  نزل 
مثل  لك  يكون  أن  أترضى  له:  فيقال 
فيقول:  الدنيا؟  ملوك  من  َمِلك  ُملْك 
ومثله  ذلك  لك  فيقول:  رب،  رضيت 
فقال في اخلامسة:  ومثله  ومثله  ومثله 
رضيت رب، فيقول: هذا وعشرة أمثاله، 
عينك،  ولذت  نفسك  اشتهت  ما  ولك 
موسى(:  )أي  قال  رب،  فيقول: رضيت 
رب فأعالهم منزلة؟ قال: أولئك الذين 
وختمت  بيدي  كرامتهم  غرست  أردت، 
ولم  أذن  تسمع  ولم  عني  تر  فلم  عليها 
يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه 
في كتاب الله عز وجل: }فال تعلم نفس 

ما أخفي لهم من قرة أعني{«.

عبير ناصر

عيون الجنة وأنهارها

كثيرة،  وسائل  اإلسالم  في  للتبليغ 
يفهم  الوسائل  هذه  طريق  وعن 
الكتابة  الوسائل  هذه  من  اإلسالم، 
واملجالت، ففي طريق  الصحف  في 
عن  مختلفة  مبوضوعات  الكتابة 
اإلسالم تصل الدعوة، كذلك وسيلة 

األشرطة وما حتويه من محاضرات 
في  اإلسالم  دور  تبرز  وموسوعات 
وسيلة  وهناك  االجمتاعية؛  احلياة 
بعضهم  مع  الشباب  بني  الزيارات 
بني  تؤلف  الزيارات  وهذه  البعض، 
القلوب، وهناك الرحالت اجلماعية 

للمسلمني عامة وفضاًل عن وسيلة 
غير  لدعوة  املباشر  االتصال 
كل  وأخيرا  اإلسالم،  إلى  املسلمني 
هذه الوسائل تصب في هدف واحد 

هو اإلسالم.

يوسف علي الفزيع

وسـائل التبليـغ
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د. بســـام الشـطـي

حفظه  ثم  وتلخيصه،  الدرس  قراءة  من  بدءاً  بأول  أوالً  ادرس   <
وبعدها  اخلط،  وحتسني  األوراق  وترتيب  الواجبات  بحل  والقيام 
سيرسخ في الذاكرة ويسهل استحضاره في االختبارات واملشاركة 

في الفصل بعد توفيق الله عز وجل.
> احرص على اختيار األنشطة املفيدة من النشاط الديني واملكتبة 
عن  بعيداً  طموحك  ويحقق  ذاكرتك،  وينمي  يالئم  وما  واإلذاعة 

املعاصي واآلثام.
وهذا من باب: »احرص على ما ينفعك«.

> ال تشارك زمالءك في املعارك التي تدور رحاها بينهم الختالف 
وجهات النظر، وال تشاركهم باالستهزاء والسخرية أو إحلاق األذى 
في  العامة  املمتكات  على  االعتداء  أو  املعلمني،  ضد  واملشاغبة 

املدرسة، بل كن ناصحاً أميناً ومصلحاً بينهم.
> نظم وقتك في البيت بني العبادة والنوم والدراسة والترويح عن 
النفس واملشاركة مع أسرتك في جدولهم وحديثهم وعدم هجرهم 
أو الصمت املطبق، فسر النجاح هو التخطيط لهدف تريدحتقيقه: 

}فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فإرغب{.
ومراعاة  باعتدال  ولكن  احلاجيات  شراء  والدك  إلى  اطلب   <
ساعة  في  يكون  فال  للطلب،  املناسب  الوقت  واختر  امليزانية، 
فذاك  عمله  من  عودته  وقت  وال  احملالت،  أغلقت  وقد  متأخرة 

يضايقة جداً.
> ال تسهر فالسهر تدمير حقيقي لبنية اإلنسان، والليل جعله ربي 

لباساً للنوم، وجعل النهار معاشاً للكسب والرزق احلالل والعمل.
وال جترب الدخان أو الدخول في مواقع مخلة، وال تفتح جهازك 
السحيق في  النزول  إلى  النقال الستقبال احملرمات، فهذا طريق 

الهاوية والضالل.
> عش بني الشكر على السراء والصبر على الضراء والرجاء عند 
الله واخلوف من أليم عقابه، تعش في سعادة ليس لها مثيل - والله 

أسال للجميع التوفيق والسداد.

في  الدخول  لهم  ويّسر  أبناءنا  وفق  الذي  العاملني  رب  احلمدلله 
مسيرة  ليكملوا  باملعارف  وليتزودوا  النافع  العلم  لينهلوا  املدارس؛ 
البناء وليدفعوا عجلة التقدم في دولتهم، وليكونوا على ثغر حتى 
نصل إلى االكتفاء الذاتي، وطلب العلم فريضه على كل مسلم وهو 
باب عظيم لدخول اجلنة كما جاء في صحيح مسلم: »من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سهل الله له طريقاً إلى اجلنة« فهذه نية 
خالصة يستحضرها املتعلمون في كل يوم حتى يحصلوا على األجر 

واملثوبة من الكرمي اجلواد.
املتعلمني  بها في أذن األبناء  أود أن أهمس  التي  العامة  النصائح 

أوجزها في اآلتي:
> اختيار اللبس احملتشم والواسع الفضفاض، وعدم تقليد الساقطني 
بالنظافة  واالهتمام  األظفار،  وتطويل  الشعر  املوضات في  أصحاب 
البدنية والنظافة القلبية ونظافة جارحة اللسان من آفاته اخلطيرة.

> احلرص على احلضور مبكراً بعد أداء صالة الفجر في جماعة، 
وإجناز  اجلداول،  من  والتأكد  النافع،  واألكل  األذكار  وقراءة 

الواجبات.
> وأنت في طريقك إلى املدرسة مع إخوانك في السيارة، استمع إلى 
القران وحتدث معهم بفوائد وطرائف ومواقف فيها الدروس والعبر.

> اختر الصديق املؤمن التقي الورع الذي يكون خير جليس: »املرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالك«، و »التصاحب إال مؤمناً« 
الهمة  ويرفع  الطاعة،  على  مباشر  وعون  نادرة  عملته  فالصديق 
ويوجد التنافس في الصاحلات وناصح أمني فتأن في اختياره وادُع 

الله للحصول على أفضلهم.
> احترم املعلم الذي حضر لتعليمك وبذل قصارى اجلهد لتسهيل 
التذكر،  ثم  ثم احلفظ  والتركيز،  باالنتباه  عليك  ثم  املعلومة،  فهم 
وليضرب  والشبهه،  اللبس  ليرفع  تسأله  عندما  سيفرح  ومعلمك 
احترامهم  فيجب  األنبياء،  ورثة  فالعلماء  البعيد،  ليقرب  األمثال 

وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم.
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