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السالم عليكم
قامت قيامة العلمانيني في الكويت ولم تقعد بعدما أصدرت وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية فتوى  -ردا على سؤال برملاني  -بشأن
وجوب التزام املرأة بالزي الشرعي في الترشح ملجلس األمة وفي
االنتخاب ،وهو ما يستر عامة بدنها سوى الوجه والكفني.
ولم يترك العلمانيون كلمة طعن وشتم إال وأطلقوها على تلك
الفتوى ،وعلى وزارة األوقاف وعلى نواب مجلس األمة ،الذين
يحرصون على تطبيق شرع الله تعالى؛ فقد اعتبروا تلك الفتوى
انقالبا على الدستور ،وقالوا :إن الطريق إلى دولة «الطالبان» قصير
وهو قادم ال محالة ،بل اعتبروا ما «اقترفته» وزارة األوقاف يرقى
إلى مستوى اجلرمية؛ ألنه تنفيذ ملؤامرة تسعى إلى تغيير النظام
وطالبوا بالتصدي لذلك االنقالب{ :قد بدت البغضاء من أفواههم
وما تخفي صدورهم أكبر}.
ال شك أن فتوى «األوقاف» لم تأت بشيء جديد ،وإمنا هي توضيح
وم ْن ِمن املسلمني ال يدرك أن حجاب
ملا ُعرف من الدين بالضرورةَ ،
املرأة املسلمة هو فرض من رب العاملني؟! {يأيها النبي قل ألزواجك
وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن
يعرفن فال يؤذين وكان الله غفورا رحيما}{ ،وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن من وراء حجاب}{ ،وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال
يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن.}...
ووجه اإلحراج الذي وقع فيه العلمانيون ووجدوا أنه ُملزم للمرشحات
ملجلس األمة وللوزيرات على األخص هو نص املادة ( )1من القانون
( )35لقانون االنتخاب الذي وافق عليه املجلس وأصدره عام ()2005
بعد التعديل ،والذي يشترط للمرأة في الترشح واالنتخاب االلتزام
بالقواعد واألحكام املعتمدة في الشريعة اإلسالمية.
ولم يكتف العلمانيون بالهجوم على وزارة األوقاف وعلى مبادئ
الشريعة اإلسالمية السمحة ،فقاموا بالهجوم على القانون وجردوه
من أن يكون ملزما أو واقعيا ،وقالوا :إنه يتعارض مع مواد الدستور
التي تنادي باحلريات الشخصية ومتنع اإلكراه أو التفرقة بني املرأة
والرجل ،وقالوا :إنه عام وال يتكلم عن احلجاب.
وهكذا نرى هؤالء املنافقني في ريبهم يترددون كلما سطعت
أمامهم راية احلق وبدا أمر الله واضحا{ :يحسبون كل
صيحة عليهم}{ ،مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في
ظلمات ال يبصرون صم بكم عمي فهم ال يرجعون أو
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر املوت والله
محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن
الله على كل شيء قدير}.
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}و�أن هذا �رصاطي م�ستقيم ًا
فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل
فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم
و�صاكم به لعلكم تتقون{
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فاكس25339067 :
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ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :شركة الرؤية للخدمات
اإلعالمية  -هاتف24927270 - 22256513 :
< مملكة البحرين :مؤسسة األيام للصحافة
والنشر هاتف 727111
< اململكة األردنية الهاشمية :الوكالة
األردنية للتوزيع هاتف4630191 :
< سلطنة عمان :العمانية للتوزيع
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< دولة قطر :مكتبة دار الثقافة هاتف:
4622182

سعر النسخة يف الكويت  250فلسا
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فتاوى إسالمية

الفواسق الخمس

> ما الفواسق اخلمس؟ وملاذا
خصت بالقتل دون غيرها..
وهل الثعبان من ضمنها ..وإذا
وجد الثعبان داخل البيت هل
يقتل أم ال؟ جزاكم الله خيرا.

6

< روت عائشة أم املؤمنني رضي الله
عنها أن رسول الله [ قال« :خمس من
الدواب كلهن فاسق يقتلن في احلرم:
الغراب ،واحلدأة ،والعقرب ،والفأرة،
والكلب العقور» .وفي لفظ« :فواسق في
احلل واحلرم» ،وإمنا رخص في قتل هذه
اخلمس وما في معناها يقتل أيضا على
الصحيح؛ ملا فيها من األذى واإلضرار،
فكل ما يحصل منه ضرر وأذى وتعد جاز
قتله ولو في احلرم .واحلية من الفواسق،
لكن حيات البيوت تنذر ثالثة أيام ثم تقتل
فال تقتل حيات البيوت مباشرة ،بل ال بد
من اإلنذار؛ لنهي النبي [ عن قتل حيات
البيوت إال بعد اإلنذار ثالثاً كما جاءت
بذلك األحاديث واآلثار في سنن الترمذي
وأبي داود ومسند اإلمام أحمد ،وجاء في
صفة اإلنذار أن يقال لها« :أنشدناكم
بالعهد الذي أخذ عليكم نوح ،وننشدكم
بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان أال
تؤذونا» ،فإن عادت بعد اإلنذار ثالثة أيام
حل قتلها .وإمنا شرع إنذارها؛ ملا روي
عن النبي [ أنه قال« :إن باملدينة نفرا
من اجلن املسلمني فإذا رأيتم من هؤالء
العوامر شيئا فآذنوه ثالثا ،فإن ظهر لكم
بعد فاقتلوه .»..وقد جاء احلديث على
قصة هي سبب وروده ،وهي أن بعض
أصحاب النبي [ كان حديث عهد بزواج،
فخرج مع النبي [ فلما عاد وجد امرأته
قائمة فأخذ رمحه فقالت له :ال تعجل
حتى تنظر ،فنظر فإذا حية على فراشها،
فغرز الرمح فيها ثم رفعها؛ فاهتزت احلية
واهتز الرجل فماتت احل ّية والرجل ،فذكر
ذلك للنبي [ ،فذكر احلديث.

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

هل هناك عقوبة آلكل الربا؟
> شرع الله لكثير من املعاصي حدودا
وعقوبات في الدنيا مثل الزنى
والسرقة ونحوهما ..ولكن ما عقوبة
آكل الربا في الدنيا؟ وما كفارة املرابي
الذي تاب؟
< الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يقضي
ويقدر ويشرع عليم مبا يصلح عباده ،فشرع
لهم احلدود ،وجعلها عقوبات مكفرات
لذنوب تشتد الدواعي النفسية لها وتعظم
الرغبة فيها؛ فكان ال بد من رادع يردع
النفوس الشريرة التي قد يضعف إميانها
عن ردعها عن معاصي الله؛ فكان شرع هذه
احلدود عقوبات ملن وقع في هذه املعاصي
حتى يكفر عنه ذنبه ويطهر منه ،ويكون
رادعا له في املستقبل ولغيره ممن تس ّول
لهم نفوسهم االعتداء على أموال الناس
وأعراضهم ودمائهم ،أما الربا فإنه ذنب
عظيم وقد توعد الله عليه بأشد العذاب،
فهو في الدنيا ماحق لبركة املال{ :ميحق
الله الربا ويربي الصدقات} (البقرة)276 :
وهو محرم بنص القرآن{ :وأحل الله البيع
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ميحق الله الربا ويربي الصدقات والله ال
يحب كل كفار أثيم} (البقرة،)276 - 275 :
وحذر الله منه أشد التحذير بقوله{ :يأيها
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من
الربا إن كنتم مؤمنني فإن لم تفعلوا فأذنوا
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس
أموالكم ال تَظلمون وال تُظلمون} (البقرة:
 )279 - 278ومن يقوى على حرب الله
ورسوله؟! نعوذ بالله من اخلذالن ومن حالة

السوء .فاألمر جد خطير وتساهل الناس
في املعامالت الربوية نذير شر ومؤذن
مبحق وهالك إن لم يتداركنا الله برحمة
منه ،ويردنا إليه ردا جميال ،فالواجب
على كل مسلم ومسلمة احلذر والتحذير
من الربا بكل أساليبه وطرائقه واختالف
مشاربه وصوره ،عصمنا الله وإياكم منه
ومن كل ما حرم علينا ،وكفانا الله وإياكم
بحالله عن حرامه وبفضله عمن سواه .أما
كفارة التائب فهي أن يرد األموال الربوية -
أي الفوائد الربوية  -إلى أصحابها الذين
أخذها منهم ظلما ،فإن لم يعلم أعيانهم
فالواجب عليه أن يتخلص منها بوضعها في
املرافق العامة بنية التخلص منها ال بنية
التصدق بها؛ ألنها أموال خبيثة محرمة
والله سبحانه طيب ال يقبل إال طيبا ،وال
يبقي معه إال رأس ماله؛ لقوله تعالى{ :وإن
تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تَظلمون وال
تُظلمون} (البقرة ،)27٩ :هذا إذا تعامل
بالربا وهو مسلم يعلم حترميه ،أما إن كان
كافرا فأسلم وكان يتعامل بالربا من قبل،
أو مسلما جاهال بالتحرمي كمن يعيش في
مجتمعات يقل فيها وجود املسلمني ،أو
يضعف فيها نشر العلم ،فإن هؤالء إذا تابوا
من الربا يبقى ما أخذوه من قبل لهم ،وما
بقي بعد التوبة فليس لهم؛ لقوله تعالى:
{فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة:
 )27٥وقانا الله وإياكم أسباب مساخطه،
وسلك بنا وإياكم سبل مرضاته ،ووفقنا
جميعا للتوبة النصوح من جميع الذنوب.

الفرقان  23 - 557ش���وال1430هـ
اإلثن�ي�ن 2009/10/12-م
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حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة
> ما حكم احلجاب في حق املرأة
املسلمة ،فكثيرا ما تتعرض املرأة
احملجبة عندنا للسخرية من اآلخرين،
فهل هو واجب في جميع املذاهب
األربعة؟ وما تفسير اآلية الكرمية:
{وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على
جيوبهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن
أو آبائهن( }...النور ،)31 :وهل معنى
قوله تعالى{ :وليضربن بخمرهن على
جيوبهن} أي يغطني رؤوسهن وصدورهن
من العنق ،وهل يدخل الوجه في ذلك،
وإذا كان كذلك ،فما معنى قوله تعالى:
{إال ما ظهر منها}؟
< احلجاب في اجلملة واجب بإجماع
املسلمني؛ قال تعالى{ :وإذا سألتموهن
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبهن} (األحزاب،)53 :
والضمير وإن كان لزوجات النبي [ فهو
عام جلميع نساء األمة؛ لقوله{ :ذلكم أطهر
لقلوبكم وقلوبهن} (األحزاب ،)53 :فهذا
تعليل يشمل اجلميع؛ ألن طهارة القلوب
مطلوبة لكل األمة ،وقال الله تعالى{ :يأيها
النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني
يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن
يعرفن فال يؤذين} (األحزاب ،)59 :فهذا

عام جلميع النساء من أمهات املؤمنني
وبنات رسول الله [ وغيرهن من نساء
املؤمنني ،فاحلجاب في اجلملة واجب
بإجماع املسلمني ،والسفور حرام ،وأما
املراد بقوله تعالى{ :إال ما ظهر منها}
(النور ،)31 :فالصحيح من قولي املفسرين
أن املراد مبا ظهر منها :زينة الثياب واحللي،
فاملراد بذلك الزينة التي تلبسها املرأة ال
زينة اجلسم ،وإمنا املراد الزينة الظاهرة،
الزينة التي تلبسها املرأة إذا ظهر منها
شيء بغير قصد ،فإنها ال تؤاخذ على ذلك،
أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك
ويحرم عليها ،فقوله{ :إال ما ظهر منها}
أي :ظهر من غير قصد ،فإذا ظهر شيء من
زينة ثياب املرأة أو من حليها من غير قصد
فإنها ال تأثم بذلك ،ولكن إذا علمت بذلك
وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها
تأثم؛ ملا في ذلك من الفتنة للرجال .وأما
قضية إسدال اخلمار املأمور به في قوله:
{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (النور:
 ،)31فاملراد باخلمار غطاء الرأس ،واملعنى:
أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها ،فتدلي
اخلمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها،
خالفا ملا كان عليه األمر في اجلاهلية؛
فإن نساء اجلاهلية كن يكشفن نحورهن
وصدورهن ويسدلن اخلمار من ورائهن كما
جاء في كتب التفسير ،والله جل جالله أمر
نساء املسلمني أن يضربن بخمرهن على

الذي يربي الطيور عليه االعتناء بها
> سماحة الشيخ ،لدي طيور
ودجاج وجعلتها في دار خربة
وماتت من اجلوع والعطش لبعدي
عنها ،هل علي إثم في ذلك؟
< الذي يربي الطيور كاحلمام ونحوه

عليه أن يتقي الله ويراعيها ،أما إن غلب
على ظنه عجزه عنها وعدم قدرته على
إنفاقه عليها ،فهو آثم؛ فقد دخلت امرأة
النار في هرة حبستها ال هي أطعمتها وال
تركتها تأكل من خشاش األرض ،فالذي

جيوبهن ،واملراد باجليب :فتحة الثوب من
أعاله من األمام.
فهذا يستلزم أن تغطي املرأة وجهها
ونحرها وال يظهر شيء من جسمها؛ ألن
الوجه أعظم زينة في جسم املرأة ،وهو
محل األنظار ،وهو محل الفتنة ،وهو مركز
احلسن واجلمال ،فهذا هو الصحيح في
تفسير اآلية الكرمية أن الوجه يجب ستره،
وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه
وكشف الكفني ،ولكن كل يؤخذ من قوله
ويترك إال رسول الله [ ،وهذا القول ال
يتناسب مع سياق اآلية وما فسرها به أئمة
السلف من الصحابة والتابعني حتى إن ابن
عباس رضي الله عنهما ملا سأله عبيدة
السلماني عن معنى قوله تعالى{ :يدنني
عليهن من جالبيبهن} (األحزاب)59 :
أدنى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
الغطاء على وجهه وأبدى عينا واحدة ،فهذا
تفسير منه لآلية ،وكان ابن مسعود ]
يفسر قوله تعالى{ :إال ما ظهر منها}
بأن املراد زينة الثياب كما ذكرنا ،وليس
زينة الوجه كما قاله من قاله ،فيكون ابن
عباس إ ًذا رجع إلى قول ابن مسعود في
آخر األمرين كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم
ابن تيمية رحمه الله :أنه كان في أول األمر
يج ّوز للمرأة أن تبدي وجهها ،ولكن بعدما
نزلت آية احلجاب نسخ ذلك ،وصار واجباً
عليها تغطية وجهها.

يربي الطيور عليه أن يعتني بها فيضع
لها من يالحظها ،أما أن توضع في
دار خربة وتنسونها اليوم واليومني
حتى متوت عطشا وجوعا فأنتم بهذا
آثمون؛ فتوبوا إلى الله واستغفروه
واندموا على ما مضى وال تعودوا ملثل
هذا العمل.
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حمليات

لغة األرقام في بالدنا وبعض التعليقات
د.بسام الشطي

جمعت خالل عشرة األيام املاضية مجموعة أرقام حقيقية نشرتها بعض الصحف
على لسان املختصني ،فبودي أن أذكرها وأعلق على بعضها:
منع السفر

< عدد املمنوعني من السفر وصل إلى 137
ألفا ،منهم  63ألف مواطن ،ومنهم  49ألف
مواطن عجزوا عن سداد  5000دينار.
قضية تستحق املناقشة ملعرفة األسباب
وخطورة بقائها معلقة؛ ألنها ستتسبب حتما
في انهيار أسر ،وال بد من وضع طرائق
للوقاية وللحماية.
ابعاد

ألف دينار خالل ثالثة أشهر ماضية بسبب
عمليات نصب واحتيال تعرضوا لها من خالل
هواتفهم النقالة التي كانت في كل مرة من
 500 - 50دينار.
ال بد من حتذير الناس من شركات الدعاية
عبر الهاتف ومراقبة «التجارة» ومبساعدة
شركات االتصاالت ،وتشريع قانون يجرم هذا
العمل عبر الهواتف النقالة.
ً
ليال
إغالق املطاعم

< مت إبعاد  1216وافدا ووافدة خالل سبتمبر
الرتكابهم جرائم متنوعة (سرقة ،وزنى ،وخمور،
وحتايل وتزوير ،وبيع املخدرات) وهناك 1300
وافد ووافدة بانتظار اإلبعاد قريبا.
هذه املهن الساقطة وخمور وجتارة الرقيق،
وجتارة العمالة السائبة وخطرهم على العباد
والبالد وبعضهم دخل بجوازات مزورة ،وعليه
ال بد من وضع بصمة العني والعودة لفتح مفاعل نووي
ملفات الشركات واملؤسسات التي سودت ملف < تكلفة بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة
حقوق اإلنسان وأوقعت البالد في إحراجات الكهربائية النظيفة يكلف  40مليار دوالر
ومظاهرات واعتصامات ،وقد ثبت أن البالد ويبدأ إنتاجه بعد  7سنوات.
ال يصلح معها مشروع التخصيص.
املشكلة تكمن في مخلفات النووي وآثاره
حصاد احلوادث
التدميرية على البنية التحتية والبيئة وانتشار
< وثبت أنه خالل  10سنوات ماضية كانت أمراض قاتلة ،فلو اتفقت دول اخلليج على
احلوادث املرورية مأساوية وبلغت  461809إنشائه في مناطق بعيدة عن السكان ويتم
حادثا أودت بحياة  3817شخصا ،وغالبيتهم االستفادة منه لكان إجنازا وإبداعاً متميزا
من األعمار دون سن  25سنة.
ولبنة طيبة توضع في تاريخ املجلس.
هذه اإلحصائية يجب أن نهتم بها أكثر من  5مليون جرعة ضد االنفلونزا
إنفلونزا اخلنازير التي كانت سببا في موت  < 9وصلت البالد  5ماليني جرعة تاميفلو
أشخاص ،وسحب أدوات وأجهزة السرعة من (مصل عالجي ووقائي لإلنفلونزا) و 5ماليني
األسواق ،وزيادة اإلجراءات املتبعة للحد من أخرى في الطريق!
احلوادث القاتلة بسبب التهور والسرعة.
إذا كان عدد السكان مع الوافدين  3ماليني،
شركات للنصب
فلمن هذه الزيادة؟! ولكن املريح أن الكويت
< خسر مواطنون أموالهم التي بلغت  300من أوائل الدول التي وصلها املصل.
< إغالق املطاعم الساعة  12ليال يوفر الكهرباء
ويقلل من احلوادث والقتل والسهر واجلرائم
والسباق ليال ،ويوفر احلوادث املرورية واخلمور
واملخدرات ،ويجبر العاقني على االلتئام مع
أسرهم ،وهذه دراسة دقيقة جدا.
أمتنى أن الدولة جتعل اتخاذ هذا القرار
حماية للعباد والبالد.
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مخالفات حكومية

< عدد املخالفات احلكومية وصلت إلى 2800
مخالفة في  36جهة حكومية.
أين اجلهات الرقابية في احلكومة؟ وأين
اجلهاز القانوني؟ ،وأين املستشارون؟! كل
هذا بسبب الواسطات ،واالستعجال في أخذ
القرارات ،والتسابق في إرساء املناقصات،
وتوظيف األقارب في املناصب.
انتشار املخدرات

< ط ّور مجرمو املخدرات وسائلهم في نقل
السموم ،فأحدث ما وصلوا إليه تهريب
سمومهم عبر الرمان واجلوز واحلناء واللحوم
واألواني واألخشاب ومضخات املياه .ووصلت
القضايا خالل الـ  3سنوات املاضية إلى
 2782قضية وضبط  3911متهما ورغم هذه
اجلهود إال أن أسعار املخدرات في أدناها،
وهذا دليل على انتشارها الكبير.
مكافحة ضد املرض

< اشترت وزارة التربية املعقمات للوقاية من
أمراض اإلنفلونزا مبا قيمته  125ألف دينار،
وذلك بعد دعم اجلمعيات اخليرية والهدايا
من اجلمعيات التعاونية.
الفحص قبل الزواج

< استخرج  2014شخصا شهادة فحص قبل
الزواج منذ إقراره حتى نهاية شهر  9املاضي،
و 30شخصا رفضوا الزواج بعد أن تبني
خالل الفحص أن هناك أمراضا وراثية قد
تنتقل إلى ذريتهم و 13شخصا لم يستجيبوا
إلى نصائح األطباء بعد هذا الفحص وأصروا
على الزواج رغم وضوح النتائج السلبية.
ظاهرة االقتراحات

< قدم بعض أعضاء مجلس األمة اقتراحا
بإنشاء مدينة طبية بقيمة  100مليون دينار
تعطي  ٪50من أسهمها منحة للمواطنني ويتم
تأسيسها خالل سنة.
الظاهر ستكثر اقتراحات املنح وزيادة الشركات،
وبعدها يتم االستيالء عليها وال تنتج ثم تعلن
خسارتها ،وفوق هذا ال توظف املواطنني!
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 2613مسنًا يتلقون الرعاية
من وزارة الشؤون
أكد مدير إدارة املسنني في وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل علي حسن
أن إدارة رعاية املسنني حترص على
تنفيذ سياسة الوزارة في مجال رعاية
وخدمة وتأهيل ودمج املسنني ،وذلك من
خالل تطبيق أساليب الرعاية املختلفة
حلاالت املسنني.
وقال حسن :إن الكويت سباقة في توفير
الرعاية املثلى للمسنني بكل صورها،
سواء من ميكث داخل املؤسسة أم من
تتوافر له الرعاية النهارية في املنزل.

وأضاف أن عدد املستفيدين من خدمات
إدارة رعاية املسنني حوالي  2613منهم
 37مسنا يتلقون الرعاية اإليوائية
والباقي ممن يتلقون الرعاية في منازلهم،
مؤكدا أن هذا ما تسعى إليه اإلدارة من
حيث توفير الرعاية الكاملة للمسن عند
أسرته .وأكد أن الدولة ملتزمة برعاية
املواطنني في حالة الشيخوخة واحملافظة
على كيان األسرة وإعطاء تلك الفئة ما
تستحق من االحترام والتقدير؛ ملا لها من
مكانة راسخة في املجتمع الكويتي.

«التربية» 125 :ألف دينار لشراء المعقمات
اعتمدت وزارة التربية تخصيص مبلغ
 125ألف دينار ملدارس املرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ،فض ً
ال عن مدارس
التعليم الديني لشراء أدوات التعقيم
واملطهرات.

والوزارة ستصدر نشرة تعمم على
مدارسها بتخصيص  250دينارا ،من
ريع الصندوق املالي للمدرسة لشراء هذه
املستلزمات ،موضحة أنه سيتم تعزيز
املبلغ الحقا؛ نظرا لضيق الوقت.

 11مليونًا من األمانة العامة لألوقاف
لتنفيذ المصارف الوقفية هذا العام
أكد نائب األمني العام للمصارف
الوقفية محمد اجلالهمة أن األمانة
العامة لألوقاف تسعى إلى التعاون
والتكامل مع جهود كل اجلهات
اخليرية األخرى في تنمية املجتمع،
من خالل دعم اجلمعيات اخليرية،
وجمعيات النفع العام واملؤسسات
احلكومية؛ وذلك انطالقا من رسالتها
اإلستراتيجية إلحياء دور الوقف في

تنمية املجتمع ،وتلبية احتياجات األفراد
واملؤسسات ،وفق الضوابط الشرعية
والرقابية ،وشروط الواقفني واألطر
العامة ملنطلقات التنمية ،مع االلتزام
باجلديد واإلبداع في مجاالت تنمية
اخلدمات التي تقدمها األمانة في هذا
الشأن.
وقال :إن األمانة العامة لألوقاف ،ممثلة
في إدارة املصارف اخلاصة ،تعكف في

تقرير بريطاني :الكويت
ستزيد إنفاقها
العسكري  ٪5سنويًا
توقع تقرير بريطاني ازدياد حجم
اإلنفاق العسكري في الكويت ٪5
خالل السنوات القليلة املقبلة،
مشيرا إلى أن الكويت حتاول
إيجاد توازن بني سياستها احمللية
واخلارجية ،مدلال على ذلك بتوثيق
تعاونها األمني في محيطها اإلقليمي
مبا في ذلك عالقتها مع البحرين.
وأوضح التقرير أن أغلب أسلحة
الكويت تأتي من أميركا ،في
الوقت الذي جتري فيه محادثات
بني فرنسا والكويت لالتفاق حول
مبيعات معدات عسكرية.
وأثنى التقرير على ترسانة الكويت
العسكرية ،معتبرا أن لديها أسلحة
متقدمة تكنولوجيا استوردتها من
أميركا وبريطانيا وفرنسا.

الفترة احلالية على استكمال وتنفيذ
اتفاقات تعاون مع جهات عدة ،لتنفيذ
املصارف الوقفية ،وخصصت مبلغا
إجماليا لذلك يقدر بنحو  11مليونا
و 376ألفا و 271دينارا للعام ،2009
مؤكدا أن األمانة العامة لألوقاف،
ال يدخرون جهدا في تنفيذ شروط
الواقفني ،التي نصت عليها احلجج
الوقفية ،واملساهمة في تنمية املجتمع،
من خالل تفعيل آليات األصول الوقفية
في مجاالت تنموية متنوعة ،وتطوير
وتنويع مجاالت اإلنفاق في العديد من
املجاالت التي تلبي احلاجات املختلفة
في املجتمع.
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كلمات يف العقيدة

بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد

نحن المخاطبون في القرآن
بعد عيد الفطر وقبل بدء العام الدراسي
قررت وصاحبي أن نقضي يومني في جبال
لبنان ،استأجرنا سيارة صغيرة ..أخذنا
إرشادات الوصول إلى مبتغانا ..بني جبال
غطتها خضرة في جميع االجتاهات.
 عندما نقرأ القرآن هل يخطر ببالنا أناألوامر والنواهي والوعد والوعيد والبشارة
التهديد موجهة لنا نحن مباشرة؟
 ماذا تعني؟!أعني أن أحدنا يقرأ مثال قول الله تعالى:
{يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل} (النساء )29 :أو قول الله تعالى:
باملن
{يأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ّ
واألذى} (البقرة ،)264:أو قوله سبحانه:
{يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنني فإن لم تفعلوا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة:
 ،)278هذه اآليات وغيرها تخاطبنا نحن
مباشرة ..فهو أمر من الله لنا ..دون
واسطة ..الله سبحانه وتعالى يأمرنا ..فهذا
كالمه ..تكلم به عز وجل؛ فينبغي علينا أن
نستحضر هذه العقيدة حتى نتفاعل بصورة
صحيحه مع آيات الله عز وجل ويكون لها
تأثير علينا.
كنت خلف املقود  -ألنني أكثر خبرة بتلك
األماكن  -لم ندر مكيف املركبة بل أبقينا
النوافذ مفتوحة نتمتع بالطقس الطبيعي.
رمبا هذا من األمور التي يجب أن يذكر

أحدنا بها نفسه كل مرة يقرأ القرآن؛ حتى
ال يقع بالغفلة وهو يقرأ القرآن.
نعم ..فآيات الله فيها املواعظ والعبر ..ومن
تدبرها كانت له خير سبيل للهداية والثبات
على احلق ..مث ً
ال آيات الوعد والوعيد
والتهديد{ :واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال
يظلمون} (البقرة )281 :وقوله عز وجل:
{فكيف إذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون}
(آل عمران{ ..)25 :إمنا التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من
قريب} ( النساء{ ..)17 :من كان يريد
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا واآلخرة}
(النساء{ ..)134 :والوزن يومئذ احلق فمن
ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
مبا كانوا بآياتنا يظلمون} (األعراف)9 :
واآليات القصيرة{ :ويل لكل همزة ملزة}
فمن كان من هذا النوع ..فله هذا الوعيد..
{فويل للمصلني الذين هم عن صالتهم
ساهون} فمن اتصف بهذه الصفة فالتهديد
له ..والعذاب عليه ..وهكذا جميع آيات الله
يجب أن تقرأها أنها كالم الله لنا نحن ..في
األمر والنهي والوعد باجلنة والثواب والوعيد
من النار والعقاب ..فتخاف القلوب وترجو..
وتقشعر اجللود ..وتلني; فنكون بذلك تدبرنا
كتاب الله عز وجل.

كلمات يف العقيدة
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السلة اإلخبارية

«مجلس التعاون» :القطار الخليجي
ينطلق في  2017بتكلفة  25مليار دوالر
أعلن األمني العام املساعد للشؤون
االقتصادية في األمانة العامة لدول مجلس
التعاون اخلليجي محمد عبيد املزروعي،
توقعه انطالق القطار اخلليجي في حال
االنتهاء من الدراسات والتنفيذ في عام
 2017بتكلفة تقدر بـ  25مليار دوالر.
وقال املزروعي على هامش اجتماعات
محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية
في دول مجلس التعاون الـ  :49إن األمانة

العامة انتهت من الدراسة األولية
للمشروع؛ إذ أقرها املجلس األعلى مللوك
وقادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف أن تكلفة املشروع ستوزع
على الدول اخلليجية وفق خط سير
القطار وطوله في الدولة ،مفيدا بأنه
من املتوقع أن يكون النصيب األكبر من
التكلفة للسعودية واإلمارات العربية
املتحدة.

 35ألف طالب مقدسي تحرمهم
«إسرائيل» من التعليم المجاني
كشف تقرير جلامعة الدول العربية عن
أن «إسرائيل» تشن حملة لتدمير النظام
التعليمي في مدينة القدس احملتلة ،في
استهداف واضح للطالب الفلسطيني
للحيلولة دون تطور تعليمه والقضاء على
إمكان وجود جيل فلسطيني؛ واع ومتفاعل
مع مستجدات التطور والتنمية في العالم،
والقضاء على أي فرصة لنهوض املجتمع
الفلسطيني ومؤسساته وتزويده بسالح
العلم مبا يخدم القضية الفلسطينية .ونقل

التقرير أن  35ألف طالب فلسطيني
مقدسي حرموا من احلصول على حقهم
في التعليم ضمن جهاز التعليم الرسمي
املجاني ،وبلغ عدد الطلبة الذين اضطروا
للجوء إلى التعلم في املدارس اخلاصة
ذات الرسوم الباهظة  30ألف طالب،
في حني يقدر مركز القدس للحقوق
االجتماعية واالقتصادية أن هناك أكثر
من عشرة آالف تلميذ مقدسي من دون
أي إطار تعليمي.

طاجيكستان تبني أكبر مسجد في العالم
أعلن مسؤول في مكتب الرئيس
الطاجيكي إمام علي رحمانوف أن
طاجيكستان ستبني أكبر مسجد
في العالم في عاصمتها دوشنبه
مبساعدة من اإلمارات وقطر.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء نوفوستي
عن املسؤول سيقام املسجد اجلديد
على مساحة  7.5هكتارات وسيتسع
لـ  150ألف شخص ،وستبدأ أعمال
البناء فيه في أكتوبر املقبل وتنتهي

كرواتيا :بناء
أول مسجد منذ
االستقالل في 1991
حضر الرئيس الكرواتي ستيب ميسيتش
ووزير األوقاف والشؤون الدينية القطري
أحمد بن عبدالله املري ،احتفاال بوضع
حجر األساس ألول مسجد يبنى في
كرواتيا منذ استقالل هذا البلد الذي
تدين غالبية سكانه بالكاثوليكية ،عام
 .1991وسيتم بناء املسجد املرفق به
مركز إسالمي في مدينة رييكا ،غرب
كرواتيا التي يوجد بها عدد كبير من
املسلمني.
وقال ميسيتش في االحتفال الرسمي
ببناء املسجد :إن «اجلالية اإلسالمية
الكرواتية أصبحت اليوم عنصرا نشطا
في احلوار بني األديان واحلضارات»،
مؤكدا أنها «أبدت إدراكا كبيرا مبسؤوليتها
مع باقي املجتمع من أجل حاضر كرواتيا
ومستقبلها» .من جهته ،قام املري ،الذي
قدمت بالده  200ألف دوالر لبناء
املسجد ،بوضع أول طوبة ،ومن املقرر
االنتهاء من أعمال بناء املسجد واملركز
اإلسالمي في نهاية  ،2011بكلفة تقدر
مبا بني ثمانية وعشرة ماليني يورو.
وسيكون هذا املسجد الثالث في البالد
مع مسجد غونيا (شرق) الذي بني عام
 1960ومسجد زغرب الذي مت بناؤه
عام  1980عندما كانت كرواتيا جزءا من
االحتاد اليوغوسالفي.

بعد خمسة أعوام.
وكان الرئيس الطاجيكي قد زار دبي
في  26سبتمبر املاضي.
ويشكل املسلمون نحو  ٪90من
سكان طاجيكستان التي استقلت عن
االحتاد السوفييتي السابق عام 1991
وتعد من أصغر دول جمهوريات آسيا
الوسطى.
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دراسات شرعية

شرح كتاب « االعتصام بالكتاب
والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()11
كتب  :الشيخ محمد احلمود النجدي

إن احلمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من
يهد الله فهو املهتدي ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله
وحده ال شريك له ،وأشهد أن
نبينا محمدا عبده ورسوله.
ذكرنافياحللقةالسابقةحاجة
يروي هذا
اليقظة اإلسالمية والشباب
احل�� ��دي�� ��ث
املهتدي إلى الضوابط الشرعية ،التي
ال �ب �خ��اري عن
شيخه أبي كريب
تضبط له منهجه وطريقه ورجوعه إلى الله
وهو محمد بن العالء
سبحانه وتعالى ،وإال فإنه سيخسر جهده ووقته ،وتخسر
الهمداني الكوفي ،ثقة
أفراده ،ويضيع سدى.
حافظ مشهور بكنيته ,قال :حدثنا
ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار ،كتاب« :االعتصام بالكتاب
أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي
والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ،وقد اخترنا شرح أحاديثه
ثقة ثبت رمبا دلس ،مشهور بكنيته أيضا،
واالستفادة من مادته املباركة.
ق��ال :عن بريد عن أبي ب��ردة ،وبريد هذا

10

• احلديث الثامن:
 – 7283حدثنا أبو كريب :حدثنا
أبو أسامة ،عن بريد ،عن أبي بردة،
عن أبي موسى عن النبي [ قال:
« إمنا مثلي ومثل ما بعثني الله به،
كمثل رجل أتى قوما فقال :يا قوم إني
رأيت اجليش بعيني ،وإني أنا النذير
العريان ،فالنجاء ،فأطاعه طائفة
من قومه فأدجلوا ،فانطلقوا على
مهلهم فنجوا ،وكذبت طائفة منهم
فأصبحوا مكانهم ،فصبحهم اجليش
فأهلكهم واجتاحهم ،فذلك مثل من
أطاعني فاتبع ما جئت به ،ومثل من

عصاني وكذب مبا جئت به من احلق»
(طرفه في .)6482
الشرح:
احلديث الثامن :حديث أبي موسى األشعري
رضي الله عنه الصحابي اجلليل واسمه
عبد الله بن قيس ،واألشعريون قبيلة من
اليمن ،كان حسن الصوت بالقرآن جدا،
حتى إن النبي [ مر ذات ليلة وهو يقرأ
القرآن ،فوقف وأنصت لقراءته ،وقال:
«لقد أُوتي أبو موسى مزمارا من مزامير
آل داود» واحلديث في البخاري ومسلم،
واملزمار :هو الصوت احلسن.

ثقة من أحفاد أبي موسى األشعري رضي
الله عنه ،قال :عن أبي بردة بن أبي موسى
األشعري ،فبريد اسمه بريد بن عبد الله
ابن أبي ب��ردة ،فأبو بردة يكون جده ،وهو
شيخه في هذا احلديث وهو تابعي ثقة.
قوله :عن أبي موسى األشعري رضي الله
عنه ،عن النبي [ قال« :إمنا مثلي ومثل
ما بعثني الله به »..قلنا سابقا :إن املثل
يضرب لتقريب املعنى في صورة احلس،
وهذا من التقريب ألفهام املخاطبني
ليفهموا عن الله تعالى وعن رسوله ،ففي
هذا احلديث يقول النبي [« :إمنا مثلي
ومثل ما بعثني الله به ،كمثل رجل أتى قوما
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فقال :يا قوم إني رأيت اجليش بعيني،
وإني أنا النذير العريان فالنجاء» ،كان من
عادة العرب أنهم إذا أراد أحدهم أن يوصل
اخلبر بسرعة لرجل ال يسمع صوته خلع
ثوبه ،ولوح به من بعيد ،وإذا أراد أن ينذر
قومه شرا أو عدوا ،وخاف أال يصل صوته
إليهم فيجتاحهم العدو ،فإنه يخلع ثوبه
ويلوح به من بعيد؛ ولهذا قال النبي [:
«وإني أنا النذير العريان».
وقيل :هذا مثل يضرب لرجل أسره العدو
وسلبوا ثيابه ،ثم انفلت منهم ،فجاء قومه
وهو عريان ،فقال :إني رأيت اجليش
وإنهم سلبوني ،وهذا دليل صدقي ورؤيتي
للجيش ،أنهم أخذوا ما عندي.
فمعنى احلديث :أن النبي [ يقول للناس:
لقد بعثني الله سبحانه وتعالى بأدلة
واضحة وجلية ،تبني أني رسول من عند
الله ،فكما أن هذا النذير العريان الذي
رأى اجليش بعينه قد أتى قومه بدليل
واضح ال يقبل الشك وال التكذيب ،فكذلك
احلال بالنسبة للنبي [.
قوله « :فالنجاء « أي :اطلبوا النجاة
ألنفسكم .وفي رواية بالتكرير« :فالنجاء
النجاء» وفيه حث وإغراء لهم على أن ينجوا
بأنفسهم ،وأن يغيروا حالهم ومكانهم؛ ألن
اجليش سيأتيهم ال محالة.
قوله« :فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا
فانطلقوا على مهلهم فنجوا» ،وفي رواية:
«فانطلقوا على مهلتهم فنجوا» ،فأطاعه
طائفة من قومه ،أي :بعض القوم صدق
هذا النذير العريان؛ ألنهم يعرفون منه
الصدق أو ظهرت عليه عالمات الصدق،
وجاء ببينة على صدقه ،فصدقوه وأطاعوه،
فجهزوا أنفسهم سريعا ،وحزموا أمرهم ،ثم
ساروا من مكانهم فأدجلوا ،واإلدالج :هو
السير أول الليل .وقيل اإلدالج :هو السير
الليل كله ،واإلنسان ال يسير جميع الليل إال
إذا كان خائفا ،أو هاربا من خطر محدق،
فهذه الطائفة األولى سارت من أول الليل،
وأطاعوا هذا النذير الذي جاءهم ببينة
صادقة ،فانطلقوا على مهلهم فنجوا ،هذه

هي الطائفة األولى.
قوله« :وكذبت طائفة منهم فأصبحوا
مكانهم» أي :بعض القوم كذبوا بالنذير
الصادق ،وبقوا على حالهم ولم يفارقوا
مكانهم ،فصبحهم اجليش ,يعني :جاءهم
في الصبح واجتاحهم وأهلكهم ،فلم يبق
منهم أحد ،وهذه هي الطائفة الثانية ،وهي
التي كذبت وعصت النذير ،فحصل لها من
الهالك واالستئصال ما حصل.
قوله« :فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما
جئت به ،ومثل من عصاني وكذب مبا جئت
به من احلق» أي :فهذا املثل هو ملا بعث الله
تعالى به محمدا [ من الهدى ودين احلق،
فأطاعه فاتبع ما جاء به ،وأدلج سريعا
وعمل على الفرار مما خوفته وحذرته منه،
فحصل له النجاة ،وأما مثل من عصاه
وكذب مبا قال ،فلم يفر مما حذرته منه،
ولم يتخذ األسباب التي تنجيه من العذاب
والنجاة ،فإنه يحصل له الهالك.
ونالحظ أن التكذيب يستلزم العصيان,
كما أن التصديق يستلزم الطاعة.
وهذا املثل العظيم الذي ضربه النبي [
ألمته واقع على كل من أطاعه من أمته،
فهو مؤمن به ومصدق ،وكل من عصاه فهو
مكذب به أو مكذب بخبره أو أمره ولو
جزئيا؛ ألن من صدق إنسانا البد أن يطيعه

وميتثل أمره ويعمل ،والله تعالى يقول:
{يَ َأ ّيُ َها ال ّنَب ّ ُِي ِإ ّنَا أَ ْر َسلْن َ
َاك َش ِ
اه ًدا َو ُم َب ِ ّش ًرا
اجا
َونَذِ ي ًرا َو َداعِ ًيا ِإلَى اللَّهِ ِب ِإ ْذنِهِ َو ِس َر ً
ُمنِي ًرا} (األحزاب ,) 46- 45:فالرسول
[ أرسله الله عز وجل شاهدا على هذه
األمة ،أي :يشهد عليهم بأعمالهم يوم
القيامة من خير أو شر ،وهو شاهد عدل
مقبول بال شك ،كما قال تعالى{ :لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا} (البقرة ،)143 :ومبشرا يبشرهم
باجلنة ،ونذيرا لهم من عذاب الله ،كما قال
صلاَ َها
تعالىَ { :ف َأنْ َذ ْرتُ ُك ْم نَا ًرا تَل َ َّظى لاَ يَ ْ
إ اَِّل الأْ َ ْش َقى ا ّلَذِ ي َك َّذ َب َوتَ َو ّلَى َو َسيُ َج ّنَبُ َها
الأْ َتْ َقى ا ّلَذِ ي يُ ْؤتِي َمالَ ُه يَتَ َز َّكى} (الليل
.)14 -18
فمن أطاع النبي [ وصدق به وبرسالته
وعمل ،حصلت له النجاة ,وانتفع بنذارة
النبي [ ,ومن عصاه فهذا يدل على
تكذيبه؛ ألنه لو كان مصدقا لنجا بنفسه،
لكن ملا كان عنده نوع من التكذيب  -قد
ال يكون تكذيبه تاما لكن عنده نوع من
التكذيب  -حصل له من العذاب بقدره.
فاملؤمن حقا مبا قاله محمد [ ,ال بد أن
يتخذ األسباب للنجاة ,والتصديق يستلزم
الطاعة واالنقياد ،والتكذيب يستلزم
املعصية وعدم االستجابة والعياذ بالله.

11

الفرقان  23 - 557ش���وال1430هـ
اإلثن�ي�ن 2009/10/12-م

10/10/09 6:43:08 PM

��������� .indd 11

كلمات يف العقيدة

بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد

نحن المخاطبون في القرآن
بعد عيد الفطر وقبل بدء العام الدراسي
قررت وصاحبي أن نقضي يومني في جبال
لبنان ،استأجرنا سيارة صغيرة ..أخذنا
إرشادات الوصول إلى مبتغانا ..بني جبال
غطتها خضرة في جميع االجتاهات.
 عندما نقرأ القرآن هل يخطر ببالنا أناألوامر والنواهي والوعد والوعيد والبشارة
التهديد موجهة لنا نحن مباشرة؟
 ماذا تعني؟!أعني أن أحدنا يقرأ مثال قول الله تعالى:
{يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل} (النساء )29 :أو قول الله تعالى:
باملن
{يأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم ّ
واألذى} (البقرة ،)264:أو قوله سبحانه:
{يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنني فإن لم تفعلوا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة:
 ،)278هذه اآليات وغيرها تخاطبنا نحن
مباشرة ..فهو أمر من الله لنا ..دون
واسطة ..الله سبحانه وتعالى يأمرنا ..فهذا
كالمه ..تكلم به عز وجل؛ فينبغي علينا أن
نستحضر هذه العقيدة حتى نتفاعل بصورة
صحيحه مع آيات الله عز وجل ويكون لها
تأثير علينا.
كنت خلف املقود  -ألنني أكثر خبرة بتلك
األماكن  -لم ندر مكيف املركبة بل أبقينا
النوافذ مفتوحة نتمتع بالطقس الطبيعي.
رمبا هذا من األمور التي يجب أن يذكر

أحدنا بها نفسه كل مرة يقرأ القرآن؛ حتى
ال يقع بالغفلة وهو يقرأ القرآن.
نعم ..فآيات الله فيها املواعظ والعبر ..ومن
تدبرها كانت له خير سبيل للهداية والثبات
على احلق ..مث ً
ال آيات الوعد والوعيد
والتهديد{ :واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى
الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال
يظلمون} (البقرة )281 :وقوله عز وجل:
{فكيف إذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون}
(آل عمران{ ..)25 :إمنا التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من
قريب} ( النساء{ ..)17 :من كان يريد
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا واآلخرة}
(النساء{ ..)134 :والوزن يومئذ احلق فمن
ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون ومن
خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
مبا كانوا بآياتنا يظلمون} (األعراف)9 :
واآليات القصيرة{ :ويل لكل همزة ملزة}
فمن كان من هذا النوع ..فله هذا الوعيد..
{فويل للمصلني الذين هم عن صالتهم
ساهون} فمن اتصف بهذه الصفة فالتهديد
له ..والعذاب عليه ..وهكذا جميع آيات الله
يجب أن تقرأها أنها كالم الله لنا نحن ..في
األمر والنهي والوعد باجلنة والثواب والوعيد
من النار والعقاب ..فتخاف القلوب وترجو..
وتقشعر اجللود ..وتلني; فنكون بذلك تدبرنا
كتاب الله عز وجل.

كلمات يف العقيدة
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السلة اإلخبارية

«مجلس التعاون» :القطار الخليجي
ينطلق في  2017بتكلفة  25مليار دوالر
أعلن األمني العام املساعد للشؤون
االقتصادية في األمانة العامة لدول مجلس
التعاون اخلليجي محمد عبيد املزروعي،
توقعه انطالق القطار اخلليجي في حال
االنتهاء من الدراسات والتنفيذ في عام
 2017بتكلفة تقدر بـ  25مليار دوالر.
وقال املزروعي على هامش اجتماعات
محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية
في دول مجلس التعاون الـ  :49إن األمانة

العامة انتهت من الدراسة األولية
للمشروع؛ إذ أقرها املجلس األعلى مللوك
وقادة دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأضاف أن تكلفة املشروع ستوزع
على الدول اخلليجية وفق خط سير
القطار وطوله في الدولة ،مفيدا بأنه
من املتوقع أن يكون النصيب األكبر من
التكلفة للسعودية واإلمارات العربية
املتحدة.

 35ألف طالب مقدسي تحرمهم
«إسرائيل» من التعليم المجاني
كشف تقرير جلامعة الدول العربية عن
أن «إسرائيل» تشن حملة لتدمير النظام
التعليمي في مدينة القدس احملتلة ،في
استهداف واضح للطالب الفلسطيني
للحيلولة دون تطور تعليمه والقضاء على
إمكان وجود جيل فلسطيني؛ واع ومتفاعل
مع مستجدات التطور والتنمية في العالم،
والقضاء على أي فرصة لنهوض املجتمع
الفلسطيني ومؤسساته وتزويده بسالح
العلم مبا يخدم القضية الفلسطينية .ونقل

التقرير أن  35ألف طالب فلسطيني
مقدسي حرموا من احلصول على حقهم
في التعليم ضمن جهاز التعليم الرسمي
املجاني ،وبلغ عدد الطلبة الذين اضطروا
للجوء إلى التعلم في املدارس اخلاصة
ذات الرسوم الباهظة  30ألف طالب،
في حني يقدر مركز القدس للحقوق
االجتماعية واالقتصادية أن هناك أكثر
من عشرة آالف تلميذ مقدسي من دون
أي إطار تعليمي.

طاجيكستان تبني أكبر مسجد في العالم
أعلن مسؤول في مكتب الرئيس
الطاجيكي إمام علي رحمانوف أن
طاجيكستان ستبني أكبر مسجد
في العالم في عاصمتها دوشنبه
مبساعدة من اإلمارات وقطر.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء نوفوستي
عن املسؤول سيقام املسجد اجلديد
على مساحة  7.5هكتارات وسيتسع
لـ  150ألف شخص ،وستبدأ أعمال
البناء فيه في أكتوبر املقبل وتنتهي

كرواتيا :بناء
أول مسجد منذ
االستقالل في 1991
حضر الرئيس الكرواتي ستيب ميسيتش
ووزير األوقاف والشؤون الدينية القطري
أحمد بن عبدالله املري ،احتفاال بوضع
حجر األساس ألول مسجد يبنى في
كرواتيا منذ استقالل هذا البلد الذي
تدين غالبية سكانه بالكاثوليكية ،عام
 .1991وسيتم بناء املسجد املرفق به
مركز إسالمي في مدينة رييكا ،غرب
كرواتيا التي يوجد بها عدد كبير من
املسلمني.
وقال ميسيتش في االحتفال الرسمي
ببناء املسجد :إن «اجلالية اإلسالمية
الكرواتية أصبحت اليوم عنصرا نشطا
في احلوار بني األديان واحلضارات»،
مؤكدا أنها «أبدت إدراكا كبيرا مبسؤوليتها
مع باقي املجتمع من أجل حاضر كرواتيا
ومستقبلها» .من جهته ،قام املري ،الذي
قدمت بالده  200ألف دوالر لبناء
املسجد ،بوضع أول طوبة ،ومن املقرر
االنتهاء من أعمال بناء املسجد واملركز
اإلسالمي في نهاية  ،2011بكلفة تقدر
مبا بني ثمانية وعشرة ماليني يورو.
وسيكون هذا املسجد الثالث في البالد
مع مسجد غونيا (شرق) الذي بني عام
 1960ومسجد زغرب الذي مت بناؤه
عام  1980عندما كانت كرواتيا جزءا من
االحتاد اليوغوسالفي.

بعد خمسة أعوام.
وكان الرئيس الطاجيكي قد زار دبي
في  26سبتمبر املاضي.
ويشكل املسلمون نحو  ٪90من
سكان طاجيكستان التي استقلت عن
االحتاد السوفييتي السابق عام 1991
وتعد من أصغر دول جمهوريات آسيا
الوسطى.
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شرح الصدور

األحاديث واآلثار الموضوعة
وعدم جواز االحتجاج بها()1
كتب  :الشيخ حاي احلاي

باسم الله ،واحلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،أما بعد:
فإن هذا هو املقال الرابع في موضوعنا« :شرح الصدور في الرد على من أجاز التمسح بالقبور» ،وقد ذكرت
فيما مضى من مقاالت حترمي التمسح بالقبور والطواف باألضرحة وعدم االستغاثة بها والتضرع عندها،
وبينت اعتقاد أهل البيت في التوحيد اخلالص لله عز وجل والصحابة  -رضي الله عنهم  -أجمعني وأنهم
قد حرموا هذا األمر ،ومقالي هذا الرابع هو تعقيب على الكاتب املتروك الذي أورد أحاديث موضوعة
محتج ًا بنسبتها إلى النبي [ مدعي ًا أنها نصرة لرسول الله [! ووالله إنها إلماتة وهدم لسنة النبي [
وإنها والله إحياء للتعلق بالقبورية.

14

وملا كان انتشار األحاديث املوضوعة في
العقيدة له خطورته العظيمة في زعزعة
اعتقاد املسلمني والتشكيك في دينهم
احلق بجواز التضرع واالستغاثة والتمسح
بالقبور ،أحببت أن أقدم مقدمة مهمة في
ضرورة معرفة األحاديث املكذوبة واآلثار
الباطلة التي أوردها املتروك محتجاً
بنسبتها إلى النبي [.
قلت :ال ريب أن فن معرفة علل األحاديث
من أدق أنواع علوم احلديث وأصعبها؛ ألن
هذا الفن ال يقدر عليه إال كل من اشتغل
بعلم احلديث ،وما أصوب وأقوم كالم
احلافظ أبي الفضل ابن حجر رحمه الله
عندما قال في «النكت» (» :)711/2وهذا
الفن أغمض أنواع احلديث وأدقها مسلكاً
وال يقوم به إال من منحه الله تعالى فهماً
غائصاً واطالعاً حاوياً وإدراكاً ملراتب
الرواة ومعرفة ثاقبة؛ ولهذا لم يتكلم فيه
إال أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم
وإليهم املرجع في ذلك؛ ملا جعل الله فيهم
من معرفة ذلك واالطالع على غوامضه

دون غيرهم ممن لم ميارس ذلك» اهـ.
ومن ثم قيض الله -جل وعال -للسنة من
هؤالء العلماء من يكشف حتريف الكذابني
وانتحال املبطلني ووضع الوضاعني وأوهام
الناقلني ،وهؤالء العلماء األفذاذ واجلهابذة
النقاد وفقهم الله -جل وعال -لسماع
احلديث منذ نعومة أظفارهم ،فجالسوا
أهل العلم باحلديث وكتبوا وحفظوا
ورحلوا وسألوا حتى حصلت لهم املكنة
والدربة وتكونت لهم حسن امللكة؛ فصاروا
أعالماً في معرفة احلديث ،قال احلافظ
ابن رجب احلنبلي -رحمه الله -في
«شرح العلل» (« :)662/2إن معرفة صحة
احلديث وسقيمه حتصل من وجهني:
أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم،
ومعرفة هذا هني؛ ألن الثقات والضعفاء
قد دونوا في كثير من التصانيف وقد
اشتهرت بشرح أحوالهم التآليف.
الثاني :معرفة رواتب الثقات وترجيح
بعضهم على بعض عند االختالف إما في
اإلسناد وإما في الوصل واإلرسال وإما في

الوقف والرفع ونحو ذلك ،وهذا هو الذي
يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته
الوقوف على دقائق علل احلديث» اهـ.
وقال رحمه الله تعالى في «العلل»
(« :)662/2والبد في هذا العلم من طول
املمارسة وكثرة املذاكرة ،فإذا عدم املذاكرة
به فليكثر طلبة املطالعة من كالم األئمة
العارفني كيحيى بن سعيد القطان ومن
تلقى عنه كأحمد بن حنبل وابن معني
وغيرهم؛ فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه
وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس
وملكة صلح أن يتكلم فيه» اهـ.
قلت :ومن حرص السلف ودقة فهمهم
وشدة عنايتهم مبعرفة احلديث الثابت
والتحديث به وطرح الضعيف وعدم العمل
به ،ما قاله اإلمام احلافظ عبد الرحمن
ابن مهدي شيخ البخاري رحمهما الله« :ال
يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما
ال يصح ،وحتى ال يحتج بكل شيء وحتى
يعلم مخارج العلم» إسناده صحيح أخرجه
أبو نعيم في احللية رقم ( )12839والبيهقي

الفرقان  23 - 557ش���وال1430هـ
اإلثن�ي�ن 2009/10/12-م

10/10/09 7:05:52 PM

ahadith .indd 14

في املدخل رقم (.)188
قلت :وهذا القول من هذا اإلمام اجلهبذ
ليدل داللة صريحة على حرصهم على
نقاء السنة وصون حديث النبي [ فهم
رحمهم الله تعالى خير من قام بهذا األمر
وخير من تصدى له ونفى شوائبه وأظهر
وفا ًء وغنا ًء وكفاية واضطالعاً وصرامة
ومعرفة وتقدماً ،فعلماء احلديث -رحمهم
الله تعالى -لم يجدوا خلة إال سدوها وال
ثلمة إال رمموها وال وهنا إال بينوه وال
ضعفاً إال كشفوه.
وما أجمل كالم اإلمام احلافظ العلم
علي بن املديني الذي قيل عنه :كأن الله
خلقه للحديث ،قال رحمه الله« :التفكر
في معاني احلديث نصف العلم ،ومعرفة
احلديث نصف العلم» اهـ.
قلت :ومعنى الشطر الثاني من كالمه
رحمه الله تعالى :هو أن مُييز املتفقه
ويعرف احلديث الصحيح فيعمل به،
ويدرك احلديث الضعيف السقيم فيتركه
ويَ ْجتنبُهُ.وهاك كالماً لإلمام احلافظ أبي
حامت بن ِح َّبان:
من لم يحفظ سنن النبي [ ولم يُحسن
متييز صحيحها من سقيمها ،وال عرف
الثقات من احملدثني وال الضعفاء واملتروكني
ومن يجب قبو ُل أفرادِ َخ َبر ِه ممن ال يجب
قبو ُل زيادة األلفاظ في روايته ،ولم يُحسن

تضادها في
معاني األخبار واجلم َع بني
ِّ
املج َمل،
الظواهر ،وال عرف
املفسر من ْ
ِّ
وال املختصر من املفصل ،وال الناسخ من
املنسوخ ،وال اللفظ اخلاص الذي يُرا ُد به
اخلاص،
العام ،وال اللفظ العام الذي يُراد به
ُّ
وال األمر الذي هو فريض ٌة وإيجاب ،وال
األم َر الذي هو فضيل ُة وإرشا ٌد ،وال النهي
الذي هو َحتْ ٌم ال يجوز ا ْرتكابُ ُه من النهي
الذي هو ندب يُباح استعمالُهُ ،مع سائر
السننَ وأنواع أسباب األخبار :كيف
فصول ّ ُ
يستحل أ ْن يُفتي أو كيف يُ َس ِ ّو ُغ لنفسه
حترمي احلالل أو حتليل احلرام تقليداً منه
ملن يُخطئ ويصيب» .اهـ.
ومن حرص اإلمام أحمد رحمه الله تعالى
على وجوب التحديث عن رسول الله
[ باحلديث الصحيح ما قاله أحمد
بن احلسن الترمذي :كنا عند أحمد بن
حنبل فذكروا على َم ْن جتب اجلمعة ،فلم
يذكر أحمد فيه عن النبي [ شيئاً ،قال
أحمد بن احلسن :فقلت ألحمد بن حنبل:
فيه عن أبي هريرة عن النبي [  ،فقال
أحمد :عن النبي [ ؟ فقال أحمد :عن
النبي [.
قلت :نعم ،قال أحمد بن احلسن :حدثنا
حجاج بن نصير قال :حدثنا ُمعارِ ُك بن
ع َّباد عن عبد الله بن سعيد املقبري ،عن
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن

النبي [ قال :اجلمعة على َم ْن أواه الليل
إلى أهله.
قال :فغضب علي أحمد ،وقال لي :استغفر
ر ّبَك؟ استغفر ربك .قال أبو عيسى الترمذي
رحمه الله تعالى :وإمنا فعل هذا أحمد بن
حنبل؛ ألنه لم يُصدق هذا عن النبي [
لضعف إسناده ألنه لم يعرفه عن النبي [
واحلجاج بن نُصير يُض َّعفُ في احلديث،
وعبد الله بن سعيد املقْبري ضعفه يحيى
ابن سعيد القطان جداً في احلديث.
رواه الترمذي ( )502وفي العلل (،233/6
 )234من اجلامع.
قلت :وهذا من عظيم حرص اإلمام أحمد
رحمه الله تعالى كيف وهو يروي في
املسند عن النبي [ وذلك من حديث أبي
قتادة األنصاى رضي الله عنه قال :سمعت
رسول الله [ يقول على هذا املنبر« :يأيها
الناس ،إياكم وكثرة احلديث عني ،من قال
علي فال يقو ّلَن إال حقاً أو صدقاً؛ فمن قال
َّ
علي ما لم أق ْل فليتبوأ مقعده من النار».
صحيح :رواه أحمد ( )297/5ورواه ابن
ماجه ( )35في املقدمة  ،والدارمي ()241
واحلاكم (.)359( )112 ،111/1
وقال أبو حامت بن حبان رحمه الله
تعالى :إني خائف على َم ْن روى ما
سمع من الصحيح والسقيم أ ْن يدخل
في جملة ال َك َذبَةِ على رسول اللَّه [
إذا كان عاملاً مبا يروي؟ (املجروحني من
احملدثني .)6/1 :
وقال رحمه الله« :احملدث إذا روى ما لم
ُقو َل عليه وهو
يصح عن النبي [ مما ت ِ ّ
يعلم ذلك يكو ُن كأحد الكاذِ بَينْ  ،على أن
ظاهر اخلبر ما هو أشد من هذا؛ وذاك
أنه قال [ :من روى عني حديثاً وهو ي َرى
أنه كذب ،ولم يُقُل :إنه يتقن أنه كذب ،فك ّ ُل
ٍ
صحيح
شاك فيما يروي أنه صحيح أو غي ُر
ِ
داخل في ظاهر خطاب هذا اخلبر.
انظر الطحاوي في شرح مشكل اآلثار
( )414و( ،)413املجروحني (.)7/1
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أنبياء ورسل

الروض األنيق في الفوائد المستنبطة
من قصة يوسف الصديق ()14
بقلم :د وليد بن محمد بن عبدالله العلي
الفائدة الثالثة والتسعون:
 أخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصاله إلى محل العزوالتمكني ،فقال{ :إنه من يتق ويصبر فإن الله ال يضيع أجر احملسنني} (عدة
الصابرين ص.)25
الفائدة الرابعة والتسعون:
 قال{ :إنه من يتق ويصبر فإن الله ال يضيع أجر احملسنني} .فالصبروالتقوى :دواء كل داء من أدواء الدين ،وال يستغني أحدهما عن صاحبه
(عدة الصابرين ص.)107
الفوائد املستنبطة من قول الله تعالى{ :قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن
كنا خلاطئني قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمني}
(يوسف91 :و.)92
الفائدة اخلامسة والتسعون:
{ال تثريب عليكم} :ال تعيير (بدائع
الفوائد .)100/3
الفائدة السادسة والتسعون:
 إن تعبيرك ألخيك بذنبه :أعظم إثما منذنبه؛ وأشد من معصيته ،ملا فيه من صولة
الطاعة؛ وتزكية النفس وشكرها؛ واملناداة
عليها بالبراءة من الذنب؛ وأن أخاك باء به،
ولعل كسرته بنبذه؛ وما أحدث له من الذلة
واخلضوع؛ واإلزراء على نفسه؛ والتخلص
من مرض الدعوى والكبر والعجب!
ووقوفه بني يدي الله ناكس الرأس خاشع
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الطرف منكسر القلب أنفع له؛ وخير من
صولة طاعتك وتكثرك بها واالعتداد بها؛
واملنة على الله وخلقه بها .فما أقرب هذا
العاصي من رحمة الله ،وما أقرب هذا
املدل من مقت الله ،فذنب تذل به لديه:
أحب إليه من طاعة تدل بها عليه ،وإنك
أن تبيت نائما وتصبح نائما :خير من أن
تبيت قائما وتصبح معجبا ،فإن املعجب
ال يصعد له عمل ،وإنك أن تضحك وأنت
معترف :خير من أن تبيت قائما وتصبح
معجبا ،فإن املعجب ال يصعد له عمل،
وإنك أن تضحك وأنت معترف :خير من
أن تبكي وأنت مدل ،وأنني املذنبني أحب
إلى الله من زجل املسبحني املدلني ،ولعل
الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به
داء قاتال هو فيك وال تشعر .فلله في أهل
طاعته ومعصيته أسرار ال يعلمها إال هو،
وال يطالعها إال أهل البصائر ،فيعرفون
منها بقدر ما تناله معارف البشر ،ووراء

ذلك ما ال يطلع عليه الكرام الكاتبون،
وقد قال النبي [« :إذا زنت أمة أحدكم
فليقم عليها احلد وال يثرب» .أي :ال يعير،
من قول يوسف عليه السالم إلخوته{ :ال
تثريب عليكم اليوم} .فإن امليزان بيد
الله ،واحلكم لله ،فالسوط الذي ضرب به
هذا العاصي بيد مقلب القلوب ،والقصد
إقامة احلد ال التعيير والتثريب (مدارجح
السالكني .)1٩7/١
الفائدة السابعة والتسعون
 كان العباس قد خرج قبل فتح مكةبأهله وعياله مسلما مهاجرا ،فلقي رسول
الله [ باجلحفة ،وقيل :فوق ذلك ،وكان
ممن لقيه النبي [ في الطريق :ابن عمه
أبوسفيان بن احلارث وعبدالله بن أبي
أمية ،لقياه باألبواء ،وهما ابن عمه وابن
عمته ،فأعرض عنهما؛ ملا كان يلقاه منهما
من شدة األذى والهجو ،فقالت له أم سلمة:
ال يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس
بك .وقال علي ألبي سفيان  -فيما حكاه
أبوعمر « : -ائت رسول الله [ من قبل
وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف:
{تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا
خلاطئني} .فإنه ال يرضى أن يكون أحد
أحسن منه قوال .ففعل ذلك أبوسفيان،
فقال له رسول الله [{ :ال تثريب عليكم
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمني}.
فأنشده أبوسفيان أبياتا :منها:
لعمرك إني حني أحمل راية
لتغلب خيل الالت خيل محمد
لكاملدلج احليران أظلم ليله
فهذا أواني حني أهدى فأهتدي
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هداني هاد غير نفسي ودلني
على الله من طردت كل مطرد
فضرب رسول الله [ صدره وقال:
أنت طردتني كل مطرد .وحسن إسالمه
بعد ذلك ،ويقال :إنه ما رفع رأسه إلى
رسول الله [ منذ أسلم حياء منه ،وكان
رسول الله [ يحبه ،وشهد له باجلنة،
وقال :أرجو أن يكون خلفا من حمزة .وملا
علي ،فوالله
حضرته الوفاة قال :ال تبكوا َّ
ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت (زاد املعاد
.)401-400/3
الفائدة الثامنة والتسعون
 فتح النبي [ باب الكعبة وقريشقد مألت املسجد صفوفا
ينتظرون ماذا يصنع ،فأخذ
بعضادتي الباب وهم حتته
فقال :ال إله إال الله وحده
ال شريك له ،صدق وعده،
ونصر عبده ،وهزم األحزاب
وحده ،أال كل مأثرة أو مال
قدمي
أو دم فهو حتت
َّ
هاتني ،إال سدانة البيت
وسقاية احلاج ،أال وقتل
اخلطأ شبه العمد السوط
والعصا :ففيه الدية مغلظة،
مائة من اإلبل ،أربعون منها
في بطونها أوالدها .يا
معشر قريش؛ إن الله قد أذهب عنكم
نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء ،الناس
من آدم وآدم من تراب ،ثم تال هذه اآلية:
{يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم
خبير} .ثم قال :يا معشر قريش؛ ما
ترون أني فاعل بكم؟ قالوا :خيرا ،أخ
كرمي وابن أخ كرمي .قال :فإني أقول لكم
كما قال يوسف إلخوته{ :ال تثريب عليكم
اليوم} .اذهبوا فأنتم الطلقاء.
الفوائد املستنبطة من قول الله تعالى:
{اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على
وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم

أجمعني} (يوسف.)93 :
الفائدة التاسعة والتسعون:
{اذهبوا بقميصي} :قال اإلمام أحمد:
ش َّم ريحه من مسيرة سبعة أيام (بدائع
الفوائد .)100/3
الفائدة املئة:
 إقبال الليل عند احملبني :كقميصيوسف في أجفان يعقوب (بدائع الفوائد
.)185/3
الفائدة احلادية بعد املئة:
الفائدة املستنبطة من قول الله تعالى{ :وملا
فصلت العير قال أبوهم إني ألجد ريح
يوسف لوال أن تفندون} (يوسف.)94 :

 متر باملتهجدين سيارة النجوم ،فيبعثونمع كل فيج (اجلماعة من الناس) رسالة،
فتسلم أخباره اجلواب إلى ركب السحر،
فتهب ملجيئها رياح األسحار ،فيقول
املنتظر{ :إني ألجد ريح يوسف} (بدائع
الفوائد .)204/3
الفائدة الثانية بعد املئة:
الفائدة املستنبطة من قول الله
تعالى{ :فلما أن جاء البشير ألقاه
على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل
لكم إني أعلم من الله ما ال تعلمون}
(يوسف.)96 :
 إذا كان التسبيب :حسن إدخال «إن»بعدها زائدة؛ إشعارا مبعنى املفعول من

أجله ،وإن لم يكن مفعوال من أجله ،نحو
قوله{ :فلما جاءت رسلنا لوطا} .و{فلما
أن جاء البشير} ونحوه ،وإذا كان التعقيب
مجردا من التسبيب :لم يحسن زيادة «أن»
بعدها ،وتأمله في القرآن الكرمي (بدائع
الفوائد .)84/1
الفائدة الثالثة بعد املئة
الفائدة املستنبطة من قول الله تعالى:
{قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو
الغفور الرحيم} (يوسف.)98 :
 أخر دعاءه إلى السحر (بدائع الفوائد.)97/3
اجلزء التاسع والعشرون
الفوائد املستنبطة من قول
الله تعالى{ :فلما دخلوا
على يوسف آوى إليه أبويه
وقال ادخلوا مصر إن شاء
الله آمنني} (يوسف.)99 :
الفائدة الرابعة بعد
املئة
 قال يوسف ألبيه وإخوته:{ادخلوا مصر إن شاء الله
آمنني} في حال دخولهم،
واملشيئة راجعة إلى الدخول
املقيد بصيغة األمر ،فاملشيئة
متناولة لهما جميعا (إعالم
املوقعني .)63/4
الفائدة اخلامسة بعد املئة
 االستدالل بقول يوسف ألبيه وإخوته:{ادخلوا مصر إن شاء الله آمنني}:ال
حجة فيه ،فإن االستثناء إن عاد إلى األمر
املطلوب دوامه واستمراره فظاهر ،وإن عاد
إلى الدخول املقيد به :فمن أين لكم أنه قال
لهم هذه املقالة حال الدخول أو بعده؟
ولعله إمنا قالها عند تلقيه لهم ،ويكون
دخولهم عليه في منزل اللقاء ،فقال لهم
حينئذ{ :ادخلوا مصر إن شاء الله آمنني}.
فهذا محتمل ،وإن كان إمنا قال لهم ذلك
بعد دخولهم عليه في دار مملكته :فاملعنى
ادخلوها دخول استيطان واستقرار آمنني
إن شاء الله (إعالم املوقعني .)71/4
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عقائد

تحذير
البريـة
من أمور
الجاهلية
حذر الشرع املطهر في نصوص عديدة من مشابهة أهل اجلاهلية في عقائدهم وعباداتهم وأخالقهم؛ وذلك أن اإلسالم
هو الدين احلق ،فهديه خير الهدي ،وسبيله أفضل السبل ،بل ال سبيل يوصل إلى الله تعالى والدار اآلخرة سوى سبيل
اإلسالم كما قال جل وعال{ :ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من اخلاسرين}.
من الله على عباده بأن أخرجهم ببعثة النبي [ من ظلمات اجلاهلية إلى نور اإلسالم؛ فصاروا بذلك أفضل األمم
وقد ّ
وأكرمها على الله تعالى ،ولكن يظل بعض املسلمني ،ولألسف ـ متخلقا ببعض أخالق اجلاهلية أو معتقداتهم الباطلة؛

ولذا صارت معرفة اجلاهلية وأحوالها مهمة ليتجنبها املسلم ما استطاع.

18

اجلاهلية مأخوذة من اجلهل ،واجلهل
يأتي مبعان منها :اجلهل مبعنى عدم
العلم ،يقال :جهل الشيء ،إذا لم يعرفه،
ومنه قوله تعالى{ :إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا
على ما فعلتم نادمني} ،ويأتي اجلهل
مبعنى عدم احللم وهو السفه ،ومنه قوله
جل وعال{ :وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا
سالما} أي السفهاء.
وتطلق اجلاهلية بإطالقني عام وخاص:

د .وليد الربيع
فاإلطالق العام للجاهلية يقصد به
الفترة التي كانت قبل بعثة النبي [،
وما كان عليه العرب قبل اإلسالم من
اجلهالة والضاللة ،من اجلهل بالله تعالى
ودينه ،وما كانوا عليه من اتباع أهوائهم
وعاداتهم وتقاليدهم.
واإلطالق اخلاص للجاهلية يقصد به
بعض أعمال اجلاهلية كما قال تعالى:

{يظنون بالله غير احلق ظن اجلاهلية}،
وقال تعالى{ :إذ جعل الذين كفروا في
قلوبهم احلمية حمية اجلاهلية} ،وقال
تعالى{ :وال تبرجن تبرج اجلاهلية
األولى} ،ووصف اجلاهلية باألولى وصف
كاشف مبعنى «القدمية مطلقا من غير
حتديد بزمن»؛ ألنها أولى قبل اإلسالم
وجاء اإلسالم بعدها ،فهو كقوله تعالى:
{وأنه أهلك عادا األولى} ،وكقولهم:
«العشاء اآلخرة» ،وليس ثمة جاهليتان
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أولى وثانية.
وقد جاء في السنة املطهرة أحاديث
كثيرة في ذم اجلاهلية عموما والتحذير
من بعض خصالها وأعمالها على وجه
اخلصوص ،فمن ذلك:
ما أخرجه أبو داود والترمذي عن سليمان
ابن عمرو عن أبيه قال :سمعت رسول
الله [ في حجة الوداع يقول« :أال إن كل
ربا من ربا اجلاهلية موضوع ،لكم رؤوس
أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ،أال وإن
كل دم من دم اجلاهلية موضوع ،وأول دم
أضع منها دم احلارث بن عبد املطلب،
كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل،
قال :اللهم هل بلغت؟ قالوا :نعم ،ثالث
مرات ،قال :اللهم اشهد ،ثالث مرات».
قال الشراح :وفي احلديث أن ما أدركه
اإلسالم من أحكام اجلاهلية ،فإنه يلقاه
بالرد والتنكير.
وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود
قال :قال رسول الله [« :ليس منا من
ضرب اخلدود أو شق اجليوب أو دعا
بدعوى اجلاهلية» ،قال النووي« :وأما
دعوى اجلاهلية فقال القاضي :هي
النياحة وندب امليت والدعاء بالويل
وشبهه ،واملراد باجلاهلية ما كان في
الفترة قبل اإلسالم».
وأخرج الشيخان عن أبي ذر قال :ساببت
رجال فع ّيرته بأمه ،فقال لي النبي [:
«يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك
جاهلية» ،قال النووي« :هذا التعيير
من أخالق اجلاهلية ،ففيك خلق من
أخالقهم ،وينبغي للمسلم أال يكون فيه
شيء من أخالقهم ،ففيه النهي عن
التعيير وتنقيص اآلباء واألمهات» ،وقال
ابن حجر« :مع أن منزلة أبي ذر من
اإلميان في الذروة العالية ،وإمنا وبخه
بذلك  -على عظيم منزلته ـ حتذيرا له
من معاودة مثل ذلك؛ ألنه وإن كان معذورا
بوجه من وجوه العذر ،لكن وقوع ذلك من

مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه».
قال شيخ اإلسالم« :وفيه أن الرجل  -مع
فضله وعلمه ودينه ،قد يكون فيه بعض
هذه اخلصال املسماة بجاهلية وبيهودية
ونصرانية ،وال يوجب ذلك كفره وال
فسقه».
وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة
أن النبي [ قال« :إن الله تعالى قد
أذهب عنكم ع ّبـيـّة اجلاهلية وفخرها
باآلباء ،مؤمن تقي ،وفاجر شقي ،أنتم بنو
آدم وآدم من تراب ،ليدعن رجا فخرهم
بأقوام إمنا هم فحم من فحم جهنم ،أو
ليكونن أهون على الله من اجلعالن التي
تدفع بأنفها الننت» ،قال اخلطابي :الع ّبـ ّية
الكبر والنخوة ،فعبية اجلاهلية فخرها

الرجل مع ف�ضله وعلمه
ودينه قد يكون فيه
بع�ض خ�صال اجلاهلية وال
يوجب ذلك كفره والف�سقه
وتكبرها ونخوتها ،وقوله [« :مؤمن
تقي ،وفاجر شقي» قال اخلطابي :معناه
أن الناس رجالن :مؤمن تقي فهو اخلير
الفاضل وإن لم يكن حسيبا في قومه،
الدني وإن كان في
وفاجر شقي فهو
ّ
أهله شريفا رفيعا ،وقوله« :أنتم بنو آدم»
أي فال يليق مبن أصله التراب النخوة
والكبر.
وأخرج البخاري عن ابن عباس أن النبي
[ قال« :أبغض الناس إلى الله ثالثة:
ملحد في احلرم ،ومبتغ في اإلسالم
سنة جاهليةّ ،
ومطلب دم امرئ بغير حق
ليهريق دمه».
قال شيخ اإلسالم« :والسنة اجلاهلية كل
عادة كانوا عليها؛ فإن السنة هي العادة،
وهي الطريق التي تتكرر لنوع من الناس

مما يعدونه عبادة أو ال يعدونه عبادة...
فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع
سنة جاهلية وهذا نص عام يوجب حترمي
متابعة كل شيء من سنن اجلاهلية في
أعيادهم وغير أعيادهم».
وأخرج الشيخان عن حذيفة قال« :كان
الناس يسألون رسول الله [ عن
اخلير ،وكنت أسأله عن الشر مخافة
أن يدركني ،فقلت :يا رسول الله ،إنا
كنا في جاهلية وشر ،فجاءنا الله بهذا
اخلير »...احلديث ،قال ابن حجر :يشير
إلى ما كان قبل اإلسالم من الكفر وقتل
بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان
الفواحش ،قوله «فجاءنا الله بهذا اخلير»
يعني اإلميان واألمن وصالح احلال
واجتناب الفواحش .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي
[ قال« :من خرج عن الطاعة وفارق
اجلماعة ثم مات ،مات ميتة جاهلية «،
وعن ابن عباس أن النبي [ قال« :من
رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر؛ فإنه
من فارق اجلماعة شبرا فمات ،فميتة
جاهلية» متفق عليه ،وعن جندب أن
رسول الله [ قال« :من قتل حتت راية
ع ّمـ ّية يدعو عصبية أو ينصر عصبية،
فقتلة جاهلية» أخرجه مسلم.
قال النووي« :أي على صفة موتهم من
حيث هم فوضى ال إمام لهم» ،وقال ابن
حجر«:واملراد بامليتة اجلاهلية حالة املوت
كموت أهل اجلاهلية على ضالل وليس له
إمام مطاع؛ ألنهم كانوا ال يعرفون ذلك،
وليس املراد أنه ميوت كافرا بل ميوت
عاصيا».
قال شيخ اإلسالم« :فقد دلت هذه
األحاديث على أن إضافة األمر إلى
اجلاهلية تقتضي ذمه والنهي عنه ،وذلك
يقتضي املنع من أمور اجلاهلية مطلقا».
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مسارات أسرية

بصراحة

شك ًرا زوجي العزيز 00
والشكر موصول للجميع!!
بقلم :هيام اجلاسم

ترجع بي ذاكرتي إلى عام  1993ميالدية حينما كنت أعمل مرشدة
إلى األستاذ الفاضل أحمد
دينية في إدارة التوعية واإلرشاد فطلب َّ
الكوس حينها أن أشرع بالكتابة في مجلة «الفرقان» الغراء ،وبدأت
فعليا مشوار الكتابة بعد استئذان زوجي باعتالء اسمي عنوان
مقالتي ،الذي سرني حقيقة وأبهج قلبي آنذاك وما زال السرور
يلتحفه التحافا هو تشجيع زوجي لي منذ اللحظات األولى ألن أكون
كاتبة صحافية.
وهأنذا أمضي اليوم ست عشرة سنة
وقلمي يزداد انتشارا ،وتشجيع (بو
سليمان) لي أيضا يزداد ،ولم ميتعض
يوما من كتاباتي ،بل ولم ينزعج يوما من
انتشار قلمي واتساع رقعة معرفة قرائي
بي ،فله كل الشكر والتقدير والفضل
أحق أن ننسبه ألهله بعد فضل الله
العظيم.
حينما أناقش أبنائي في بعض ردود
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أفعال القراء حول ما أكتب كان أبوهم
يسمعني ـ بضم الياء  -عبارة ترن إلى
اليوم في ذهني« :أنت اآلن كاتبة ،لست
ملك نفسك ،أنت اآلن ملك لق ّرائك»،
كلماته آنذاك ما زالت حت ّملني ثقل
األمانة في نفسي جتاه من يتابع كتاباتي
والسيما حينما أدخل إلى منتديات عدة
فأجدها قد تلقفت أوال بأول ما أكتبه
وينشرونه مذ ّيال بتعليقات تثلج الصدر
وتزيدني قوة إلى قوتي ،ولله احلمد
والفضل واملنة ،أقولها وأكتبها دون
مباهاة وال مجاملة وال مفاخرة :شكرا
زوجي العزيز وال أنسى لك الفضل بعد
الله تعالى أن فسحت لي املساحات
الواسعة في مجاالت عدة ألستثمر ما
ملكني إياه ربي من إمكانات سيسائلني
عنها رب العزة أن :ماذا فعلت بها وماذا
قدمت لإلسالم واملسلمني من خاللها؟!

عزيزي القارئ ،نحن في زمن يع ّز فيه
أن يرحب زوج متدين محافظ بأن يبرز
اسم زوجته على صفحات جرائد عدة
مثل الوطن والقبس واألنباء وآخرها
الرؤية الغراء ،وكل ذلك مرورا مبجلتي
الفرقان والبشرى عبر سنوات مضت،
ناهيك عن أننا في مجتمع تسود فيه
غيرة الزوج من زوجته لو تفوقت
ومتيزت في مجال ما ،إال أن تلك
الغيرة املذمومة لم أشهدها من زوجي
وأنا على عتبات جناحاتي وما زلت ،بال
شك الفضل لله ثم لزوجي عبدالعزيز
بن أحمد العجيري الذي يصابر نفسه
مصطحبا إياي للمكتبات وملعارض
الكتب منتظرا اختياراتي التي يطول
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زمانها ،جزاه الله عني كل خير.
عزيزي القارئ ،والشكر موصول لكل
من فسح املجال لي بنشر ما أكتبه،
شكرا لثقة إخواني بي أمثال األفاضل
الدكتور وائل احلساوي والدكتور بسام
الشطي املتعاقبني على رئاسة حترير
مجلة الفرقان ،شكرا ألستاذي الفاضل
سالم الناشي الذي أخذ بيدي منذ مطلع
كتاباتي؛ فقد فتح لي بوابة الدخول إلى
عالم الكتابة في جريدة الرؤية مع بدايات
صدورها ،ذلك الدعم املعنوي منه قد
حرك همتي لالستمرار ،فلست غافلة
وال متغافلة عن كلماته الداعمة حينما
قال لي« :أنا أدرك من اخترت للكتابة في
صفحة الرأي في الرؤية ،أنا أؤمن أنك
ستستمرين وتثبتني» ،كل الشكر والتقدير
واالعتراف بجميل الفضل ألخي العزيز
األستاذ سعود السبيعي رئيس حترير
جريدة الرؤية الذي فتح أبواب تشريفي
باإلشراف على صفحة «مسارات أسرية»
التي وجدت صداها بني القراء واملتابعني
في سرعة قياسية.
شكرا ألخواتي الفضليات في منتدى
القلم النسائي الالتي كن وما زلن أروع
من الرائعات في التعاون املثمر ،شكرا
ملن صمد منهن وثبت في عضويته
في املنتدى ،لنثبت معا هوية الكاتبة
الصحفية احملافظة التي هي في الوقت
نفسه كتابتها جاذبة وليست بطاردة،
لهن كل اإلجالل والتقدير الستمرارهن
وثباتهن على الكتابة ،رؤيتي لهن
ناشطات في مجال اإلعالم احملافظ
هي رؤية يعز من يؤمن بها ويندر من
يتبناها ,واألعز واألندر من يكافح من
أجل جناحها ,وعلى الله نتوكل وبه
نستعني ،شكرا لألعزاء ممن آمنوا
بالقلم النسائي وشجعوه وصدقوا في
دعمهم املعنوي له.

اضاءات تربوية

عــالج مشكـلـة الفــراغ

إن التعلُّم املستمر ه��و احلل
ال���ن���اج���ع ل���ع�ل�اج مشكلة
ال���ف���راغ ال��ت��ي يعاني
م���ن���ه���ا ك���ث���ي���ر من
الناس.
وم����ن الواضح
أن اإلحساس
ب������ال������ف������راغ
م�����ن جملة
ا ملنتجا ت
احلضارية،
وق���د ساعد
ال��������ت��������ق��������دم
العلمي والتقني
ال��ب��اه��ر ع��ل��ى إجناز
األعمال الكبيرة بأيد عاملة قليلة،
وف���ي أوق����ات ق��ص��ي��رة ،أض���ف إلى
ه��ذا أن تنظيم أوق���ات العمل لدى
احلكومات ،وفي املصانع والشركات،
أدى إلى تنظيم مساحات الفراغ في
يوم كل موظف وعالم ،وهذا كله لم
يكن موجودا من قبل.
ال��ف��راغ يضع اإلن��س��ان ف��ي مواجهة
نفسه ،وه���ذه ح��ال��ة صعبة للغاية،
كما أنه يجعل امل��رء ،يشعر بانعدام
املسوغ ل��وج��وده ،وه��ذا دف��ع أعدادا
ك��ب��ي��رة م���ن ال���ش���ب���اب إل����ى القيام
بأعمال وت��ص��رف��ات شائنة وضارة
بهم وباملصالح العامة.
وقد أدرك الفرنسيون قبل غيرهم
خ��ط��ورة ذل����ك؛ ف��أن��ش��أت «اجلبهة
الشعبية» ف��ي فرنسا سنة 1936
وزارة أوقات الفراغ ،وشغلت الثقافة

منزلة فيها.
إن ك����ث����ي����را من
األعمال اجلليلة
ف�����ي ال����ت����اري����خ
م��ا ك���ان ل��ه��ا أن
ت��رى ال��ن��ور لوال
مت��ت��ع أصحابها
ب����ال����وق����ت وقلة
امل���ش���اغ���ل ،وهكذا
الوقت الذي هو شرط
الزم إلجن���از أي شيء،
ميكن ف��ي ح��ال��ة انحطاط
الثقافة العامة أن يكون وسيلة
لتدمير حياة الصغار والكبار!
التعلم املستمر وال��ت��ث��قُّ��ف الذاتي،
يحول الفراغ من نقمة إلى نعمة ،ومن
أداة هدم إلى وسيلة بناء ،لكن ذلك
يحتاج إلى جو ثقافي يحاصر ذوي
الكسل الذهني والفوضويني ،ويشعر
أولئك الذين يبطنون نوعا من العداء
للمعرفة بتفاهتهم وقصورهم.

من كتاب
حول التربية
والتعليم
للدكتور
عبدالكرمي
بكار
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جامعات عربية
جامعة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد الله للعلوم والتقنية

منارة للعلم ومنبر للـدعوة
بقلم  :أختكم ذكريات

كم أسعدنا إجناز خادم احلرمني الشريفني  -حفظه الله – الفتتاحه
أضخم صرح علمي تقني في املنطقة بل وعلى مستوى العالم ،فهي
حقيقة خطوة رائدة ووثبة جريئة وحركة متسارعه للحاق بركب التقدم
العلمي والتقني ،تتطلع من خالله األمة اإلسالمية عامة واململكة خاصة
أن يكون لها علماء في شتى املجاالت احلديثة لتحقق االكتفاء الذاتي
في العناصر البشرية املبدعة التي حتمل على عاتقها إيجاد الوسائل
املالئمة لتحقيق االكتفاء الذاتي في التصنيع احلديث في شتى مجاالته
حتى نحقق القوة العملية التي تعيد لهذه األمة دورها القيادي في العالم
الذي يكفل العدل والسالم للعالم أجمع.
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فال حياة لألمة وال سبق لها إال بقوتني ؛ قوة
علمية وهي ثباتها على عقيدتها وشريعتها
الربانية املستمدة من القرآن والسنة التي
فيها سعادتها وكمالها ،وقوة عملية وهي
القوة املادية كما حكا الله -عز وجل -عن
عبده داوود -عليه السالم -والذي كان له
أعظم مملكة على وجه األرض فقال عز
وجل{ :وشددنا ملكه وءاتيناه احلكمة وفصل
اخلطاب} ص 20:قال الشيخ السعدي –
رحمه الله – في تفسيره{ -:وشددنا ملكه}
أي :قويناه مبا أعطيناه من األسباب ،وكثرة
ال َع َدد وال ُع َددِ التي بها ق َّوى الله ملكه ،ثم ذكر
منته عليه بالعلم فقال {وآتيناه احلكمة}...
{وفصل اخلطاب} أي :اخلصومات بني
الناس» أ.هـ
ففي اآلية السابقة تفصيل ملن أراد احلفاظ
على أمته ودولته ،فبالعلم تكون القوة املادية،
وبالدين نحافظ على معتقداتنا وثوابتنا
اإلسالمية وهي القوة احلقيقية ،وبالعدل
حياة ودميومة  ،ومتى ما اختل أحد هذه

األركان الثالث سقطت الدولة وهزمت
ولو بعد حني ،وما أصاب األمة من تخلف
وضعف حتى أصبحت في أذيال األمم إال
بفساد أحد هذه األركان ،وهذا كما هو معلوم
بالشرع كذلك هو معلوم باحلس ومدون في
تاريخ األمم وامللوك.
فلنعتبر مبن فات ،ولنبدأ عصراً جديداً
برؤية سديدة وموفقة من خادم احلرمني
الشريفني ،مصحوبة بالدعاء له من قلوب
مؤمنه صادقة ترجو أن يجعل الله على يديه
عزاً لإلسالم ورفعة للملكة وجميع املسلمني،

ماانفتحت أمة على
الغرب وتركت ثوابتها
إال كان سقوطها من
حيث طلبت تقدمها

فهي أرض احلرمني ومهبط الوحي ودار
النبوة ومعقل اإلسالم.
ويجب أن نستفيد من دروس املاضي وجتارب
األمة؛ فما انفتحت األمة على الغرب وتركت
ثوابتها ودينها إال وكان سقوطها من حيث
طلبت تقدما ،وكانت نهايتها مع بدايتها،
ولنتذكر عوامل سقوط الدولة العثمانية فمع
(تفطن بعض سالطني الدولة العثمانية مبكرا،
ألهمية التقدم العلمي للدولة اإلسالمية...
فقد استعان السلطان سليم الثالث بالنظم
الغربية العسكرية واستجلب املهندسني
األجانب لتعليم املسلمني الصناعات والنظم
العسكرية املبتكرة عام 1796هـ ،لكنه لقي
معارضة من بعض العلماء – خوفا على
األمة اإلسالمية – لكن دون أن يجدوا
بدي ً
ال ،أو يهتموا في تعمير الدولة اإلسالمية
وتقدمها من الداخل وبإمكانات املسلمني
أنفسهم ،مما كان له أسوأ األثر فيما بعد؛
ووقفة اإلنكشارية (من اجليش التركي ) مع
هؤالء ،والسلطان سليم الثالث حني حاول
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التطوير لم يعمل بوسائل احليطة حلفظ
الكيان اإلسالمي فكرياً وعقدياً.
لقد كانت هذه اخلطوات تبدو طبيعية،
تقتضيها املصلحة أول األمر ،إمنا كانت
تنقصها احلكمة واحليطة والوعي من قبل
املسلمني أنفسهم ،وال سيما بعض العلماء،
الذين رفضوا بشدة االستفادة من الغرب دون
قيد أو شرط ،واحلكام الذين قبلوا وأقبلوا
على االستفادة من الغرب دون قيد أو شرط،
وكال الفريقني جنى على اإلسالم وال شك،
وعلى أبناء املسلمني الذين تعلموا العلوم
الوافدة – وضيعوا دينهم وعقيدتهم .-
املهم أن الصراع انتهى آخر األمر بانتصار
املستغربني ،وخسرت األمة املوقف
املعتدل،الذي يفيد من الغرب بقدر ما يقوي
األمة ،ويلحقها مبن سبقها في مضمار
الصناعات والعلوم النافعة التي ال تصادم
العقيدة اإلسالمية ،ويجعل األمة تستغني
عن االعتماد على أعدائها في العلوم
والصناعات ،ويقيم احلياة اإلسالمية على

اإلسالم( ».راجع :قضايا عقدية معاصرة..
للشيخ:د .ناصر عبد الكرمي العقل)
فإذا أردنا حقيقة االستفادة من إجناز
اململكة فليقم علماء األمة وحكامها في
الدور املطلوب ،ولتكن جامعة امللك عبد
الله كما هي منارة للعلم التقني منبرا
للدعوة إلى الله وإظهار محاسن اإلسالم
ونشر الدين احلق،وهذا ال يستبعد من
ملك نذر نفسه خلدمة اإلسالم وسار
على درب أبائه وإخوانه الذين حملوا على
عاتقهم احلفاظ على عقيدة التوحيد،فعلى
العلماء الربانيني واملؤسسات الدعوية

فلتكن جامعة امللك
عبدالله كما هي منارة
للعلم التقني منبرا
للدعوة إلى الله

الرسمية منها واخليرية والسيما وزارة
األوقاف والدعوة واإلرشاد وهيئة كبار
العلماء واإلدارة العامة لإلفتاء وغيرها
من املؤسسات ،املسؤولية الكبرى في
االستفادة من هذا الصرح العلمي في نشر
اإلسالم حتى يكون إجناز خير لألمة ال
إجناز شؤم وتخلف ،وليضع علماء األمة
ومسؤوليها هدفني رئيسني لالستفادة
من هذا الصرح العلمي،أوال :االستفادة
من التقنية احلديثة والبحوث التجريبية
واملخترعات التكنولوجية لنشر اإلسالم
والتعريف بالقرآن والسنة وشخصية نبي
األمة صلى الله عليه وسلم والتعريف
بالتاريخ املشرف للمسلمني عامة و اململكة
العربية السعودية وتاريخها وملوكها
احلافل في نصرة اإلسالم وقضايا
املسلمني ودورها الرائد في نشر عقيدة
التوحيد خاصة ،فلو أقيم مجمع امللك عبد
الله التقني خلدمة القرآن والسنة وتاريخ
سلف األمة داخل جامعة امللك عبد الله
 حفظه الله  -وكذلك لو أقيم مقر دائملهيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة،
ومراكز لوزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد
ودعوة اجلاليات وغيرها من املؤسسات،
فهذا قد يحقق الهدف األول.
ثانيا :نقوم في الدور نفسه الذي أداه
الغرب في استقطاب عقول أبنائنا املسلمني
وإذابتهم في جامعاتهم ومجتمعاتهم حتى
عادوا إلينا بفكر وافد وعقلية غربية
هشة وانبهار بحضارة زائفة منحلة عقديا
وأخالقيا ،فلنقم بالدور نفسه في استقطاب
العقول الغربية واإلسالمية واالستفادة منها
وإفادتها علميا وتقنيا وعقديا وخلقيا فإما
أن يعودوا لديارهم مسلمني مهتدين للحق
أو على األقل منصفني لإلسالم مقامة
عليهم احلجة.
فلينتبه العلماء والدعاة واملصلحون ،وليكن
ما سبق ذكره في أول أجندتهم الدعوية،
فالتأخير قد يؤدي إلى التدمير ولتكن
جامعة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبدالله للعلوم والتقنية منارة للعلم ومنبرا
للدعوة...والله املستعان
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ردود وشبهات

على رسلكم أيها الصحافيون
الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان
طالعتنا الصحف احمللية في آخر األسبوع املاضي بضجة عارمة استهدفت معالي
الشيخ سعد بن ناصر الشثري ,عضو هيئة كبار العلماء ,بسبب إجابته في قناة
املجد ملّا سئل عما يشاع من أن جامعة امللك عبدالله التقنية سيكون فيها اختالط
صرح به بعض منسوبيها  ،فكانت إجابته  -وفقه الله-
بني الرجال والنساء ,كما ّ
بأن هذا عمل ال يجوز وال يقره والة أمور هذه البالد وعلماؤها وفي مقدمتهم
خادم احلرمني – حفظه الله -ألن االختالط بني الرجال والنساء على وجه يثير
الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة واإلجماع ،فماذا على الشيخ سعد –حفظه الله-
إذا أجاب بتحرمي ذلك ووجوب منعه ونصح لولي األمر –حفظه الله -مبنعه؟!
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وهؤالء الصحافيون املشنعون على الشيخ
سعد ,لم ينفوا أنه قد يحصل اختالط
في اجلامعة ،وإمنا شنعوا على من أنكره
وطالب مبنعه وهم العلماء املعتبرون وأهل
اخلير الغيورون وليس الشيخ سعد بن ناصر
الشثري فقط  ,فال يرضون باختالط النساء
بالرجال في مقاعد الدراسة وصاالت
االمتحان واللقاءات واالحتفاالت ومجالس
اجلامعات؛ ملا يجره ذلك من الفتة ويسببه
من الشر.
وما امتازت هذه البالد –حماها الله-إال
بتمسكها باملنهج السليم وإبعاد رجالها
ونسائها عن مواطن الفتنة ،وهو منهج ستبقى
عليه –بإذن الله-ال تأخذها فيه لومة الئم,
وإليكم بعض األدلة من الكتاب والسنة على
حترمي االختالط:
 .1قال الله تعالى في قصة موسى عليه
الصالة والسالمَ { :ولمَ َّا َو َر َد َماء َم ْديَ َن َو َج َد
ّاس يَ ْسقُو َن َو َو َج َد مِ ن ُدونِهِ ُم
َعلَيْهِ أ ُ َّم ًة ِ ّم َن النَ ِ
َي تَ ُذو َدانِ َقا َل َما َخ ْطبُ ُك َما َقالَتَا ال
ا ْم َرأت نْ ِ
الر َعاء َوأَبُونَا َشيْ ٌخ َكبِي ٌر
نَ ْسقِ ي َحتَّى يُ ْصدِ َر ِّ
َف َس َقى لَ ُه َما ثُ َّم تَ َو ّلَى ِإلَى ِ ّ
الظ ِ ّل َف َقا َل َر ِ ّب ِإ ِ ّني
لمِ َا أَن َزلْ َت ِإلَ َّي مِ ْن َخيْ ٍر فَقِ ي ٌر َف َجا َءتْ ُه إ ِْح َدا ُه َما
است ِْح َياء َقالَ ْت ِإ َّن أَبِي يَ ْد ُع َ
مَ ْ
وك
ت ِشي َعلَى ْ
ص
ِل َي ْجزِ يَ َك أَ ْج َر َما َس َقيْ َت لَنَا َفل َ َّما َجا َءهُ َو َق َّ
ص َقا َل ال ت ََخ ْف جَ َ
ن ْو َت مِ َن الْ َق ْو ِم
َعلَيْهِ الْ َق َص َ

َّ
الظالمِ ِ نيَ} (القصص.)٢٥ :
فهاتان املرأتان أبت عليهما حشمتهما أن
تزاحما الرجال على املاء ،وانتظرتا حتى
يصدر الرعاء حتى يستطيعا سقي أغنامهما
من غير مزاحمة ,وحينما أرسل أبوهما
إحداهما إلى موسى لتبلغه طلب حضوره
إليه جاءت متشي على استحياء من موسى
عليه السالم ,وانتهى األمر بأن اختارها الله
سبحانه زوجة لرسوله وكليمه موسى؛ نتيجة
لتمسكها باحلياء واحلشمة والبعد عن
ات
مخالطة الرجال كما قال تعالى{ :الخْ َ بِيثَ ُ
ات َو َّ
ني َوالخْ َ بِيثُو َن ِلل ْ َخبِيثَ ِ
ات
ِلل ْ َخبِي ِث َ
الط ِ ّي َب ُ
الط ِ ّيبُو َن ل َّ
ني َو َّ
ل َّ
ات أ ُ ْولَئ َ
ِلط ِ ّي َب ِ
ِك ُم َب َّر ُؤو َن
ِلط ِ ّي ِب َ
مي} (النور:
مِ َّ
ما يَقُولُو َن لَ ُهم َّمغْفِ َرةٌ َورِ ْز ٌق َكرِ ٌ
 )٢٦جاءت هذه القصة في القرآن الكرمي
لتتخذ منها املؤمنات قدوة صاحلة إلى يوم
القيامة.
 .2قال النبي [ في صفوف الصالة« :خير
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ,وخير
صفوف النساء آخرها وشرها أولها»؛ فدل
هذا احلديث الشريف على ما يلي :
أوالً :على انعزال النساء عن الرجال في
صفوف خاصة بهن؛ منعاً الختالطهن مع
الرجال في أثناء العبادة وفي املساجد،
فكيف يجوز لهن االختالط في اجلامعات؟!
ثانياً :دل احلديث على أن خير صفوفهن

آخرها؛ ألنه أبعد عن الرجال مع ما يلزم
من ذلك من بعدهن عن اإلمام ومتكنهن من
سماع صوته ،حفاظاً عليهن وعلى الرجال
من الفتنة؛ ألن درء املفسدة مقدم على جلب
املصلحة.
 .3كانت النساء حتضر صالة العيد مع
رسول الله [ في مكان خاص بهن خلف
الرجال ,وكان النبي [ يخطب الرجال أوالً
ثم يذهب إلى النساء في مكانهن فيخطبهن
ويأمرهن وينهاهن ،فلماذا ال يترك النساء
مع الرجال ويخطب اجلميع خطبة واحدة إال
ألجل منع االختالط املسبب للفتنة؟!
 .4ملاذا املرأة إذا صلت وحدها مع الرجال
تكون خلفهم منفردة ،مع أن الرجل ال يجوز
أن يقوم وحده خلف الصف إال ألن اختالط
املرأة بالرجال ال يجوز؟! قال أنس رضي الله
عنه :صلى رسول الله [ فقمت أنا ويتيم
خلفه وقامت أم سليم خلفنا.
وأخيراً أختم بأنه كان قد صدر األمر السامي
ذو الرقم ( )11651وتاريخ 1403/5/16هـ
واملؤكد عليه باألمرين الكرميني ذي الرقم
( )2966وتاريخ 1404/9/19هـ وذي الرقم
( )8/759وتاريخ 1421/10/5هـ ،واملتضمن:
«أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى
اختالطها بالرجال ونحوها في اإلدارات
احلكومية أو غيرها من املؤسسات العامة
أو اخلاصة أو الشركات أو املهن ونحوها؛
أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أم غير
سعودية؛ ألن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع
عادات وتقاليد هذه البالد ,وإذا كان يوجد
دائرة تقوم بتشغيل املرأة بغير األعمال التي
تناسب طبيعتها أو في أعمال قد تؤدي إلى
اختالطها بالرجال فهذا خطأ يجب تالفيه،
وعلى اجلهات الرقابية مالحظة ذلك والرفع
عنه».
هذا آخر ما أردت ايضاحه مما يبني أن
الشيخ سعد –وفقه الله-لم يقل منكراً من
القول وزوراً حتى تثار ضده هذه الضجة.
وأسأل الله للجميع التوفيق ملا فيه اخلير
والصالح ,وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعني.
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مرحب ًا بقانون االستقرار المالي
إن كان منقذ ًا للبالد والعباد
منى فهد الوهيب

اختلفت وجهات نظر االختصاصيني والسياسيني
واحملللني بشأن قانون االستقرار املالي الذي أقر مبرسوم
ضرورة بتاريخ  24مارس  2009في غياب مجلس األمة،
منهم املؤيد لكل بنود القانون ومنهم املعارض له ومنهم من
أسماه قانون جزء استقرار مالي ،أي مؤيد لبعض بنوده
ومعارض لألخرى ،وعلى الرغم من هذا االختالف ،إال أن
الكثير منا شعر باالطمئنان إلقرار هذا القانون مبرسوم
ضرورة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من اقتصاد الدولة قبل أن
نصل إلى حد االنهيار كما حصل في بعض دول العالم.
ال أحد يزايد على أحد ،الكل منا ينشد ويطمح إلى
االستقرار في شتى مجاالت احلياة من استقرار أسري
ونفسي وصحي وسياسي ومالي وحتى استقرار جوي.
من وجهة نظري وبعد االطالع على بنود القانون الذي
نشر في الصحف احمللية بال شك فإنه يحتاج إلى كثير من
التعديالت ،نحن نثق مبن وضعوا بنود هذا القانون؛ ألنهم
جتمعهم مصلحة مشتركة وهي إنقاذ االقتصاد الكويتي،
ولكن! على أي أسس وضوابط وضعت بنود هذا القانون؟
هل وضعت استنادا إلى قواعد وأصول اقتصادية عاملية،
أم دراسات وجتارب وخبرات اقتصادية؟ نحن ال نعلم!
قد يكون ذلك لقلة خبرتنا في األمور االقتصادية ولكن
ما نحن نعلمه ومتأكدون ومتيقنون منه أنه لو وضع هذا
القانون ،أي قانون االستقرار املالي ،وفق أسس وضوابط
الشريعة اإلسالمية لالقى استحسان الكل ولقبل به الكل
من دون استثناء ،نعم الكل ،وضعوا ما شئتم من اخلطوط
حتت كلمة «الكل»؛ ألن الشريعة اإلسالمية كاملة ال

يعتريها النقصان .فقد قال الله تعالى{ :يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا
ني َف ِإ ْن لَ ْم
الربَا ِإ ْن ُكنْتُ ْم ُمؤْمِ ِن َ
ا ّتَقُوا اللَّ َه َو َذ ُروا َما بَقِ َي مِ َن ِ ّ
وس
تَ ْف َعلُوا َف ْأ َذنُوا ب َ
ِح ْر ٍب مِ َن اللَّهِ َو َر ُسولِهِ َو ِإ ْن تُبْتُ ْم َفل َ ُك ْم ُرءُ ُ
أَ ْم َوا ِل ُك ْم لاَ ت َْظ ِل ُمو َن َولاَ ت ُْظل َ ُمونَ}.
إن الله تعالى وجه خطابه للمؤمنني في كتابه احلكيم،
وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معامالت الربا ،ومن
لم يفعل فقد نبهه الله تعالى أنه عدو محارب لله ورسوله،
وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا؛ حيث جعل الله
بي
سبحانه وتعالى املص ّر عليه محاربا لله ورسوله ،وقد نّ
الله جل جالله احلكمة من حترمي الربا ،وأنه يتضمن
الظلم للمحتاجني بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم،
بينما الواجب إمهالهم ألنهم من ذوي العسرة ،فلماذا نصول
وجنول ونبحث ونستورد خبرات من الداخل واخلارج لوضع
نظم وقوانني القتصادنا حتى ينتعش ولدينا مفاتيح احللول
لكل أزماتنا وهي األسس والضوابط الربانية؟! هذه األسس
هي احلل األمثل لكل األزمات املالية التي يعيشها العالم
بأكمله.
بحسب اعتقادي -أيها القارئ الكرمي -أنك توافقني الرأي
أنه ال شيء مينعنا من وضع أسس القوانني االقتصادية وفق
ضوابط الشريعة اإلسالمية وثوابتها؛ حتى يكون اقتصادنا
قوي األساس ،ولو تعرض لألزمات املالية فلن ينهار؛ ألن
قواعده مبنية على أسس متينة وصلبة ،أسس ربانية
مستحيل أن تتصدع أو تنهار.
فلنبدأ بالتعديل وفق نظم الشريعة اإلسالمية وقواعدها
وضوابطها فلن نخسر أبدا ،بل سنربح ليس املليون فقط بل
املليارات ،وخذوا احلكمة من أفواه العقالء أيها العقالء .
M.alwohaib@gmail.com
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وقفات شرعية

إنفلونزا الخنازير..
نظرة شرعية
د.عادل املطيرات

احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله وبعد ،فإن لله سبحانه
سننا كونية ال تتبدل وال تتغير ،يقدرها الله سبحانه حلكم يعلمها
هو عز وجل ،وقد يطلعها لعباده ،ومن هذه السنن الكونية انتشار
األمراض بني الناس في مجتمعاتهم.

26

وفي عاملنا اليوم انتشر كثير من األمراض،
أمراض لم نعهدها ،وباليا لم نعرفها،
واستجدت أمراض مستعصية ،ولم يكن
هذا األمر سهوا ،والقدر عبثا ،بل إنها
سنة ربانية أكدتها نصوص القرآن والسنة؛
قال تعالى{ :وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} ،وثبت في
سنن ابن ماجه أن رسول الله [ قال« :لم
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها
إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم
تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا».
واإلنسان ال يتمنى املرض والبالء وال
يتعرض له ،بل يسأل الله العافية كما صح
عند الترمذي من قوله [« :اسألوا الله
العفو والعافية؛ فإن أحدا لم يُعط بعد
اليقني خيرا من العافية».
لكن ماذا يفعل اإلنسان إذا جاء املرض
وانتشر؟ لقد انتشر في هذه األيام ما
يسمى مبرض «إنفلونزا اخلنازير» ،فما هي
نظرة املسلم جتاه هذا املرض ،لعلنا نلخص
هذه النظرة بالنقاط اآلتية:
 -1أن هذا املرض وغيره من األمراض سنة
كونية ربانية ،فيها من احلكم ما ال يعلمه إال
الله سبحانه ،حيث تظهر قوة اخلالق القوي
سبحانه؛ وضعف املخلوق الضعيف الذي
ال ميلك حوال وال قوة ،والذي ال يستغني

عن خالقه طرفة عني ،كما يتميز املؤمن
الصادق املؤمن بقضاء الله وقدره وتسليمه
ألمره ،من الغافل عن اإلميان بقضاء الله
وقدره والتسليم املطلق ألمره .ومن احلكم
الظاهرة ما في املرض من تكفير للذنوب
ملن صبر واحتسب األجر من الله سبحانه؛
ففي الصحيحني عن ابن مسعود ] أن
رسول الله [ قال« :ما من مسلم يصيبه
أذى مرض فما سواه إال حط الله له سيئاته
كما حتط الشجرة ورقها».
وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله [
دخل على أم السائب فقال« :مالك يا أم
السائب تزفزفني؟» قالت :احلمى ال بارك
الله فيها ،فقال« :ال تسبي احلمى فإنها
تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير
خبث احلديد» .وثبت في املسند أن رسول
الله [ طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب
على فراشه ،فقالت له عائشة :لو صنع هذا
بعضنا لوجدت عليه ،فقال« :إن الصاحلني
يشدد عليهم ،وإنه ال يصيب مؤمنا نكبة
من شوكة فما فوق ذلك إال حطت به عنه
خطيئة ورفع بها درجة».
كما أن أعظم حكمة من حكم تقدير املرض
أنه سبب لدخول اجلنة والنجاة من النار ،ففي
صحيح مسلم« :يقول الله تعالى :يا بن آدم،
إذا أخذت كرميتيك (أي عينيك) واحتسبت

عند الصدمة األولى لم أرض لك ثوابا دون
اجلنة» .وثبت في سنن ابن ماجه أن النبي
[ عاد مريضا فقال« :أبشر فإن الله يقول:
هي ناري أسلطها على عبدي املؤمن في
الدنيا لتكون حظه من النار في اآلخرة».
إن من تأمل هذه النصوص زالت همومه،
وانقشعت غمومه ،وامتأل قلبه رضا مبا
قدر الله .وهذا أعلى من مقام الصبر.
 -2أنه ال يجوز الهلع واخلوف من هذا املرض
وغيره من األمراض؛ فقد أصاب الناس في
العالم خوف وهلع شديد ،وهذا مما ال ينبغي
أن يكون من مسلم يؤمن بالله واليوم اآلخر،
فإن املسلم بإميانه القوي يعتقد جازما بأنه
ال يصيبه إال ما كتبه الله عليه ،كما قال
سبحانه{ :قل لن يصيبنا إال ما كتب الله
لنا هو موالنا وعلى الله فليتوكل املؤمنون}،
واملؤمن يعلم يقينا أنه سيموت في يومه الذي
قدره الله عليه ،وال ينفعه اخلوف أو الهروب
من املوت فإن املوت آتيه ال محالة ،قال
سبحانه{ :أينما تكونوا يدرككم املوت ولو
كنتم في بروج مشيدة} ،وقال سبحانه{ :قل
إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا
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كنتم تعملون} ،والواجب هو عدم اخلوف من
املوت بل االستعداد له بالعمل الصالح؛ حتى
يفوز صاحبه يوم القيامة ،يقول سبحانه:
{كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل
اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع
الغرور}.
 -3أن الواجب على املسلم بذل األسباب
للوقاية من هذا املرض ،وأعظم هذه
األسباب التوكل على الله ،واليقني اجلازم
بأنه هو الشافي وحده سبحانه ،ولذلك نبه
النبي [ أمته إلى أن الشافي هو الله وحده،
كما ثبت في سنن أبي داود عن ابن مسعود
قال :كان رسول الله [ يقول «أذهب الباس
رب الناس .اشف أنت الشافي ،الشفاء إال
شفاؤك؛ شفاء ال يغادر سقما».
 -4استعمال ما يتوافر من األدوية النافعة؛
فإن هذا من متام التوكل كما ثبت في سنن
أبي داود عن أسامة بن شريك قال :أتيت
النبي [ وأصحابه كأمنا على رؤوسهم
الطير فسلمت ثم قعدت ،فجاء األعراب
من هاهنا وهاهنا فقالوا :يا رسول الله
أنتداوى؟ فقال «تداووا فإن الله تعالى لم

اليجوز الهلع
واخلوف من هذا
املرض وغيره من
األمراض ألننا نؤمن
بقضاء الله وقدره

على املسلم أن يبذل
األسباب الواقية
من املرض وأعظمها
اليقني اجلازم بأن
الله هو الشافي

يضع داء إال وضع له دواء ،غير داء واحد
الهرم».
 -5من أهم طرق الوقاية من هذا املرض
وغيره من األمراض التحصن باألذكار
الشرعية؛ فعلى املسلم احملافظة على أذكار
الصباح واملساء والنوم ،ومن أهمها ما ثبت
في سنن الترمذي عن عثمان بن عفان رضي
الله عنه قال :قال رسول الله [« :ما من
عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
باسم الله الذي ال يضر مع اسمه شيء في
األرض وال في السماء وهو السميع العليم،
ثالث مرات فيضره شيء».
وقراءة املعوذات ثالث مرات؛ فقد ثبت في
سنن أبي داود عن عبد الله بن خبيب أنه
قال  :خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة
نطلب رسول الله [ ليصلي لنا ،فأدركناه
فقال« :أصليتم؟» فلم أقل شيئا ،فقال« :قل»
فلم أقل شيئا ،ثم قال« :قل» ،فلم أقل شيئا
ثم قال« :قل» فقلت :ما أقول يا رسول الله؟
قال« :قل{ :قل هو الله أحد} واملعوذتني
حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك
من كل شيئ».
وقراءة آية الكرسي قبل النوم ،فقد جاء
في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري:
« ِإ َذا أَ َويْ َت ِإلَى فِ َر ِ
اش َك َفا ْق َرأْ آيَ َة الْ ُك ْر ِس ِ ّي
مِ ْن أَ َّو ِل َها َحتَّى تَخْ ِت َم الآْ يَ َة {اللَّ ُه لاَ ِإلَ َه إ اَِّل
ُه َو الحْ َ ّ ُي الْ َق ّيُو ُمَ }...و َقا َل :لَ ْن يَزَا َل َعلَيْ َك
مِ ْن اللَّهِ َحافِ ٌظ َولاَ يَ ْق َربَ َك َشيْ َطا ٌن َحتَّى
ت ُْص ِب َح».
وقراءة خواتيم سورة البقرة قبل النوم ،ففي
الصحيحني َع ْن أَبِي َم ْس ُع ٍود َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه
َقا َلَ :قا َل ال ّنَب ّ ُِي [ َم ْن َق َرأَ بِالآْ يَتَينْ ِ مِ ْن ِ
آخرِ

ُسو َر ِة الْ َب َق َر ِة فِ ي لَيْل َ ٍة َك َفتَاهُ».
 -6اإلكثار من التوبة واالستغفار؛ فإن الله
سبحانه يقولَ { :و َما َكا َن اللَّ ُه ِليُ َع ِ ّذبَ ُه ْم َوأَنْ َت
فِ يهِ ْم َو َما َكا َن اللَّ ُه ُم َع ِ ّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْستَغْفِ ُرونَ}،
استَغْفِ ُروا َر ّبَ ُك ْم
ويقول سبحانهَ { :ف ُقل ْ ُت ْ
الس َما َء َعلَيْ ُك ْم مِ ْد َرا ًرا
ِإ ّنَ ُه َكا َن َغ َفّا ًرا يُ ْر ِسلِ َّ
ني َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم َجنَ ٍّات
وَيمُ ْدِ ْد ُك ْم ِب َأ ْم َو ٍال َوبَ ِن َ
َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َها ًرا} ،وكلما أكثر املسلم من
االستغفار كان أقرب إلى ربه سبحانه ،وكان
أبعد من األمراض والباليا ،فال بالء إال بذنب،
وال يرتفع البالء إال بالتوبة واالستغفار.
 -7احلرص على أعظم سالح وهو الدعاء؛
فإن الله سبحانه يقولَ { :و ِإ َذا َس َألَ َك عِ َبادِ ي
يب َد ْع َوةَ ال َّد ِاع ِإ َذا َد َعانِ
يب أ ُ ِج ُ
َع ِنّي َف ِإ ِ ّني َقرِ ٌ
َفل ْ َي ْست َِجيبُوا لِي َولْيُؤْمِ نُوا بِي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُش ُدونَ}،
وقال سبحانهَ { :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم ا ْد ُعونِي أَ ْست َِج ْب
لَ ُك ْم ِإ َّن ا ّلَذِ ي َن يَ ْستَ ْك ِب ُرو َن َع ْن عِ َبا َدتِي
َس َي ْدخُ لُو َن َج َه ّنَ َم َد ِ
اخرِ ي َن} ،وصح في سنن
البيهقي عن أنس بن مالك قال :كان رسول
الله [ يقول في دعائه :اللهم إني أعوذ بك
من العجز والكسل ،واجلنب والبخل والهرم،
والقسوة والغفلة والعيلة ،والذلة واملسكنة،
وأعوذ بك من الفقر ،والكفر والفسوق،
والشقاق والنفاق ،والسمعة والرياء ،وأعوذ
بك من الصمم والبكم ،واجلنون واجلذام
والبرص ،وسيئ األسقام».
فنسأل الله بأسمائه احلسنى وصفاته العال
أن يجنبنا األمراض ويكفينا شرها ،وأن
يرزقنا الصحة والعافية واملعافاة في ديننا
ودنيانا وأبداننا ومالنا وأهلينا إنه سميع
مجيب ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.
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ندوات
في ندوة «الدعوة واإلرشاد فرع العمرية

ب

إنفلونزا اخلنازير حتتاج إلى احلذر وال تستدعي اخل
د .أحمد الشطي :سنكون من أوائل الدول التي حتصل على مصل «اخلنازير»
كتب :عالء الدين مصطفى
نظمت جلنة الدعوة واإلرشاد بجمعية إحياء التراث اإلسالمي فرع العمرية ندوة
حتت عنوان «إنفلونزا اخلنازير بني الشرع والطب» أكد فيها استشاري الصحة
العامة بوزارة الصحة د .أحمد الشطي أن الكويت ستكون من أوائل الدول التي
ستحصل على املصل املضاد إلنفلونزا اخلنازير ،مضيفا أن الدولة سخرت كل
جهودها للحد من انتشار املرض ،مشيرا إلى أن فيروس  H1N1هو أقل خطورة من
باقي األمراض األخرى وال يستدعي كل هذا اخلوف والهلع.

28

وقال الشطي :إن إنفلونزا اخلنازير
أصبحت قضية مجتمع وفرضت نفسها
حتى على قمة العالم ،مؤكدا أن الوباء
أقل ضررا من أمراض الضغط والسكر
والقلب ،مشيرا أن  653حالة ميوتون في
كل ساعة بسبب التدخني بالعالم ،أي إن
ضحايا التدخني أكثر من ضحايا حوادث
الطرق والسرطان.
وأشار الشطي إلى أن الفيروس ينتقل
عن طريق الرذاذ بالسعال أو العطس أو
عند ملس األسطح امللوثة بإفرازات األنف
ولعاب املريض ،وتظل األسطح ملوثة
برذاذ املريض من ساعتني إلى  8ساعات،
ويكون الشخص معديا لآلخرين قبل يوم
من بداية ظهور األعراض املرضية عليه
وتستمر ملدة سبعة أيام بعد ظهورها.
وأكد الشطي أن الفيروس اجلديد حساس
لألدوية احلديثة املضادة للفيروسات،
وهذه األدوية متوافرة بكميات كافية ولدى
وزارة الصحة مخزون استراتيجي كاف
منها وجميع املطهرات املعروفة تقضي
على هذا الفيروس إذا مت استخدامها

بالتركيز املناسب وبالوقت الكافي وحسب
التعليمات املدونة على عبوة املطهر ،كما
أن درجات احلرارة أكثر من  70درجة
مئوية تقضي على الفيروس.
وبني الشطي أهمية اإلرشادات العامة في
املنع وتقليل التعرض لإلصابة باملرض،

ومنها غسل اليدين باستمرار باملاء
والصابون ملدة  20ثانية ،وجتنب مخالطة
األشخاص الذين يشتكون من أعراض
مشابهة للمرض ،وجتنب ملس العني
واألنف والفم قدر املستطار والسيما بعد
املصافحة وجتنب ملس أي سطح محتمل
التلوث ،واالبتعاد عن التقبيل وكثرة
مصافحة القادمني من السفر ،وغسل
املالبس امللوثة بالصابون وجتنب األماكن
املزدحمة وااللتزام بالعادات الصحية في
األكل والنوم ،مؤكدا أن الدولة تسعى للحد
من انتشار املرض والسيما أننا نعيش
ضمن منظومة عاملية وعلينا التفاعل مع
دول اخلليج ودول العالم ملكافحة املرض،
ولدينا جلنة فنية تواكب األحداث حلظة
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ة

بإحياء التراث»

ي اخلـوف والهلـع
السلطان :الكويت مرت
بكثير من األزمات وحماها
الله بسبب األيادي البيض
ألهلها والصدقات التي
قدموها للمحتاجني
بلحظة ،وهناك جلنة إعالمية لتوزيع
اإلرشادات املهمة وكذلك فيما يخص
احلج والعمرة عقدنا اجتماعات عدة مع
وزارة األوقاف لتحديد الفئات التي مينع
ذهابها خشية إصابتها باملرض.
ابتالء
من جانبه قال اإلمام واخلطيب بوزارة
األوقاف خالد السلطان :إن الله خلق

اخللق وابتالهم ليختبر إميانهم وجعل
االبتالء في اخلير والشر واألمراض تدخل
ضمن ابتالء الشر وله حكمة في ذلك،
وجاء هذا املرض بسبب اخلنازير التي
حرم الله أكل حلومها وكشفت الدراسات
أنها تنقل  450نوعا من األوبئة ،وهذا
احليوان إما أن يكون حامال لألمراض أو
وسيلة لنقلها.

وأضاف أن املؤمن يرضى بقضاء الله
وقدره وال يجوز الهلع واخلوف من هذا
املرض وغيره من األمراض؛ فقد أصاب
الناس في العالم خوف وهلع شديد ،وهذا
ما ال ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن بالله
واليوم اآلخر؛ فإن املسلم بإميانه القوي
يعتقد جازما بأنه ال يصيبه إال ما كتبه
الله عليه ،واملؤمن يعلم يقينا أنه سيموت
في يومه الذي قدره الله عليه.
ودعا السلطان إلى ضرورة التصدق لدفع
األضرار ،مشيرا إلى أن الكويت مرت
بكثير من األزمات وحماها الله بسبب
األيادي البيض ألهلها والصدقات التي
قدموها للمحتاجني ،وعلى املسلم أن يتقي
الله وإنكار املنكر ،وإذا أقمنا تقوى الله
في البالد حلت علينا البركات وأزيلت
األمراض ،والله لم ينزل داء إال وجعل له
دواء ،وعلى اإلنسان أن يكشف ويعرف
الطرق الوقائية والعالج للخالص من
األوبئة ،وهذا من فضل الله علينا.
وقال :إن التوبة النصوح من وسائل دفع
البالء من األمراض واألوبئة وكذلك
الدعاء والصدقات.
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شبهات وردود

المذاهب اإلسالمية تؤكد أهمية النقاب
وعدم جواز كشف المرأة وجهها أمام األجانب

30

سافرات الوجوه ،والسيما عند كثرة الفساد
إعداد :عبد القادر علي ورسمه
وظهوره» (بذل املجهود شرح سنن أبي داود
بعد الزوبعة التي أثارها موقف شيخ األزهر من النقاب وأمره إحدى التلميذات .)431/16
في األزهر بخلع النقاب ،فضال عن الكالم الذي نقل عنه الذي يؤكد أن النقاب
مجرد عادة وال عالقة له بالدين اإلسالمي من قريب أو بعيد ،أردنا أن نوضح < أقوال املالكية:
حكم النقاب في اإلسالم وأقوال العلماء السابقني؛ ألن احلق أحق أن يتبع ،يرى فقهاء املالك ّية أ َّن املرأة ال يجوز لها
الرجال األجانب ،ال لكونه
وقد تقع الزلة عن العالم ولكن ينبغي أن يظل احلوار في مسائل اخلالف في كشف وجهها أمام ِ ّ
عورة ،بل أل َّن الكشف مظنَّة الفتنة.
إطار الشرع ،وأن تكون األلفاظ التي يتم استخدامها ألفاظا شرعية تدل على
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
والقرطبي
العربي،
مكانة العالم وحتفظ له هيبته أمام العامة وأعداء الدين املتصيدين باملاء قال القاضي أبو بكر بن
ِّ
ُّ
العكر؛ ولبيان هذا املوضوع ننقل بعض األدلة والبراهني الدالة على تغطية رحمهما الله« :املرأة كلّ ُها عورة ،بدنها
الوجه كما أوردها الدكتور وليد ابن عثمان الرشودي رئيس قسم الدراسات وصوتها؛ فال يجوز كشف ذلك إال لضرورة
اإلسالمية بكلية املعلمني بالرياض ،في بحثه املوسوم بـ »:هل وجه املرأة ليس أو حلاجة ،كالشهادة عليها ،أو داء يكون
يعن ويعرض عندها».
بعورة هو قول اجلمهور؟» وينقل أقوال املذاهب األربعة في مسألة كشف وجه ببدنها ،أو سؤالها ع َّما ّ
املرأة وهي كاآلتي:
( أحكام القرآن  ،)1578/3واجلامع ألحكام
«وتنع املرأة القرآن (.)277/14
الدين احلنفي ،رحمه الله :مُ
< أقوال احلنفية:
املشدالي ،رحمه الله:
علي
أبو
الشيخ
وقال
ٍّ
ُّ
يرى فقهاء احلنفية –رحمهم الله -أ َّن املرأة الشا ّبَة من كشف الوجه بني الرجال».
«تنع «إ َّن من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في
ال يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال قال ابن عابدين ،رحمه الله :املعنى :مُ
من الكشف خلوف أن يرى الرجال وجهها حوائجها بادية الوجه واألطراف -كما جرت
األجانب ،ال لكونه عورة؛ بل أل َّن الكشف فتقع الفتنة؛ أل ّنَه مع الكشف قد يقع النَّظر بذلك عادة البوادي -ال جتوز إمامته ،وال
مظنة الفتنة ،وبعضهم يراه عورة مطلقاً؛
تقبل شـهادته».
لذلك ذكروا أ َّن املسلمني متفقون على منع إليها بشهوة».
وفسر الشهوة بقوله :أن يتحرك قلب
َّ
ال ِنّساء من اخلروج سافرات عن وجوهه َّن،
الشافعية:
< أقوال
َّ
َ
ّ
ونص على
اإلنسان ،ومييل بطبعه إلى اللذةَّ .
وفيما يأتي بعض نصوصهم في ذلك:
يرى فقهاء الشافعية أ َّن املرأة ال يجوز لها
قال أبو بكر اجلصاص ،رحمه الله :املرأة أ َّن الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها
الرجال األجانب ،سواء
كشف وجهها أمام ِ ّ
الشا ّبَة مأمورة بستر وجهها من األجنبي ،لغير محرم (حاشية ابن عابدين  )261/3خُ شيت الفتنة أم ال؛ أل َّن الكشف مظنَّة
وإظهار الستر والعفاف عند اخلروج؛ لئال وقال في كتاب
ّ
احلج :وتستر وجهها عن الفتنة.
ٍ
الريب فيها (أحكام القرآن األجانب بإسدال شيءٍ
متجاف ال
ُّ
يطمع أهل ِ ّ
ميس وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
ابن
(حاشية
عليه.
اإلجماع
وحكى
الوجه،
 ،)458/3وقال شمس األئمة السرخسي،
اجلويني ،رحمه الله:
قال إمام احلرمني
ُّ
.)488/2
عابدين
رحمه الله« :حرمة النَّظر خلوف الفتنة،
«اتفق املسلمون على منع ال ِنّساء من اخلروج
السهارنفوري
وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها -وعامة وقال
ُّ
احلنفي ،رحمه الله :سافرات الوجوه؛ أل َّن النَّظر مظنَّة الفتنة،
ُّ
محاسنها في وجهها -أكثر منه إلى سائر ويد ّ ُل على تقييد كشف الوجه باحلاجة :وهو محرك للشهوة ،فالالئق مبحاسن الشرع
األعضاء» (املبسوط  ،)152/10وقال عالء «اتفاق املسلمني على منع ال ِنّساء أن يخرجن س ّ ُد الباب فيه ،واإلعراض عن تفاصيل
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األحوال ،كاخللوة باألجنبية».
(روضة الطالبني  ،)24/7و البجيرمي
على اخلطيب (.)315/3
ونقل ابن حجر -رحمه الله -عن
الزيادي ،وأق َّره عليه :أ َّن عورة املرأة
ّ
أمام األجنبي جميع بدنها ،حتى
الوجه والكفني على املعتمد.
ّووي ،رحمه الله« :ال يجوز
وقال النَ ّ ُ
للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من
بدنها ليهود ّيَة أو نصران َّية وغيرهما
من الكافرات ،إ ّالَ أن تكون الكافرة
مملوكة لها ،هذا هو الصحيح في
الشافعي رضي الله عنه»
مذهب
ِّ
(الفتاوى ص  .)192وقال ابن حجر،
رحمه الله« :استمر العمل على جواز
خروج ال ِنّساء إلى املساجد واألسواق
واألسفار منتقبات؛ لئال يراه َّن
الرجال».
ِّ
ّالي ،رحمه الله« :لم يزل
وقال الغ َز ّ ُ
مر الزمان مكشوفي
الرجال على ِ ّ
الوجوه ،وال ِنّساء يخرجن منتقبات»
(فتح الباري .)337/9
الشافعي ،رحمه الله« :لم
املوزعي
وقال
ُّ
ُّ
يزل عمل النَّاس على هذا ،قدمياً وحديثاً،
في جميع األمصار واألقطار ،فيتسامحون
للعجوز في كشف وجهها ،وال يتسامحون
للشا ّبَة ،ويرونه عورة ومنكراً ،وقد تبني لك
وجه اجلمع بني اآليتني ،ووجه الغلط ملن
أباح النَّظر إلى وجه املرأة لغير حاجة».
والشافعي وأبي
والسلف واألئمة كمالك
ِّ
حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إال في عورة
الشافعي ومالك :ما عدا
الصالة ،فقال
ُّ
الوجه والكفني ،وزاد أبو حنيفة :القدمني،
وما أظ ّ ُن أحداً منهم يُبيح للشا ّبَة أن تكشف
للشاب أن ينظر
وجهها لغير حاجة ،وال يبيح
ِّ
إليها لغير حاجة (تيسير البيان ألحكام
القرآن .)1001/2
< أقوال احلنابلة:
يرى فقهاء احلنابلة أ َّن املرأة ال يجوز لها
الرجال األجانب؛ لكونه
كشف وجهها أمام ِ ّ
عورة مطلقاً.

وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال اإلمام أحمد ،رحمه الله :ظفر املرأة
عورة ،فإذا خرجت من بيتها فال ت نُِب منها
َّ
اخلف يصف القدم،
شيئاً وال خفها؛ فإ َّن
إلي أن جتعل لكمها زراً عند يدها
ُّ
وأحب َّ
حتَّى ال يبني منها شيء (انظر الفروع
.)601/1
وقال ابن تيم ّية ،رحمه الله :وقبل أن تنزل
آية احلجاب كان ال ِنّساء يخرجن بال جلباب،
الرجال وجه املرأة ويديها ،وكان إذ ذاك
يرى ِ ّ
يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفني  ...ثم ملا
أنزل الله -عز وجل -آية احلجاب بقوله:
اج َك َوبَنَات َ
ِساءِ
{يَـ َأ ّيُ َها ال ّنَب ّ ُِي ُقل ألَ ْز َو ِ
ِك َون َ
ني َعلَيْهِ َّن مِ ن َج َ
البِيبِهِ َّن} حجب
ني يُ ْد ِن َ
المُْؤْمِ ِن َ
الرجال.
ال ِنّساء عن ِ ّ
وقال :وكشف ال ِنّساء وجوهه َّن بحيث يراه َّن
األجانب غير جائز ،وعلى ولي األمرِ األم ُر
باملعروف والنهي عن هذا املنكر وغيره ،ومن
لم يرتدع فإ ّنَه يعاقب على ذلك مبا يزجره.
وقال ابن الق ِ ّيم ،رحمه الله :الشارع شرع
للحرائر أن يسترن وجوهه َّن عن األجانب،

وأ َّما اإلماء فلم يوجب عليه َّن ذلك.
والعورة عورتان :عورة في الصالة،
وعورة في النَّظر ،فاحل َّرة لها أن
تصلي مكشوفة الوجه والكفني،
وليس لها أن تخرج في األسواق
ومجامع النَّاس كذلك.
< أقوال احملققني:
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل
اجلرار» (« : )180/2وأما تغطية
وجه املرأة – يعني في اإلحرام –
فلما روي أن إحرام املرأة في وجهها
ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح
لالحتجاج به ،وأما ما أخرجه أحمد
وأبو داود وابن ماجة من حديث
عائشة قالت :كان الركبان ميرون
بنا ونحن مع رسول الله -صلى
الله عليه وآله سلم -محرمات ،فإذا
حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من
رأسها على وجهها ،فإذا جاوزنا
كشفناه» ،فليس فيه ما يدل على
أن الكشف لوجوهه َّن كان ألجل
كن يكشفن وجوههن عند عدم
اإلحرام ،بل ّ
وجود من يجب سترها منه ،ويسترنها عند
وجود من يجب سترها منه.
أعتقد أن هذه األقوال تؤكد جلميع املسلمني
أن مسألة كشف املرأة وجهها أوعدم كشفه
مسألة مفروغ منها ،وقد أفاض علماء
املسلمني في الكالم وذكروا أدلة كافية
إلقناع من يشك في أن النقاب من األمور
التي أوجبها اإلسالم على املسلمة ،وإن كان
هناك نقاش بني العلماء فهو متعلق بوجوبه
من عدمه في بعض األوقات ،وال ميكن أن
جتد بني علماء املسلمني وفي كتب املذاهب
من يحاول التقليل من شأن النقاب أو يجعله
شيئا من العادات ،ويعلم اجلميع أن النقاب
واحلجاب ميثالن شعارا للمرأة املسلمة
وبهما يتم التفريق بينها وبني غيرها من
الكافرات والفاسقات؛ قال تعالى{ :يأيها
النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني
يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدني أن
يعرفن فال يؤذين وكان الله غفورا رحيما}
(األحزاب.)59 :
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حوارات
د .عبد العزيز التو يجري  -مدير عام اإليسيسكو في

ح

ميثاق اإليسيسكو يؤكد الدفاع عن مصالح األ
أجرى احلوار  :حامت محمد عبد القادر

كثير من املنظمات رسمية أو غير رسمية منتشرة في جميع أنحاء العالم ،وال يشعر بها أحد على الرغم
من األهمية وعظمة الدور الذي تقوم به هذه املنظمات.
ومن هذه املنظمات واحدة من املنظمات التي تهم املسلمني في العالم ،وهي املنظمة اإلسالمية للتربية
والثقافة والعلوم (اإليسيسكو) املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وهي منظمة لها صفة رسمية،
ولها أدوار جليلة معنية بخدمة املسلمني ودينهم وبيان املنهج املعتدل لإلسالم وشريعته ،كذلك دورها
التثقيفي والعلمي والتعاون بينها وبني الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية.
«الفرقان» التقت في القاهرة د .عبد العزيز عثمان التويجري األمني العام للمنظمة اإلسالمية للتربية
والثقافة والعلوم ،وانتهزت الفرصة ليشرح للقارئ دور املنظمة وأهم أنشطتها ،وقد أكد في حديثه أن
ما يعانيه العالم اإلسالمي من مشكالت وقضايا إمنا هو مدعوم من قوى خارجية لضرب استقرار الدول
اإلسالمية وسيادتها من قبل متمردين في الداخل .كما تندر التويجري على حال الدول اإلسالمية التي
تفككت أوصالها ،موضح ًا الرؤية اإلسالمية لواقع األمة ومستقبلها وضرورة وجوب تغيير الواقع لالنطالق
نحو مستقبل متقدم ومتطور.
وقد أوضح التويجري أن ميثاق اإليسيسكو أكد على الدفاع عن مصالح األمة اإلسالمية وهويتها
ومستقبلها .وإلى التفاصيل في احلوار اآلتي.
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> نود تذكير القارئ في البداية
بدور املنظمة وجهودها في النهوض
بالتثقيف في الوقت احلالي.
< تقوم املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
الثقافية ( اإليسيسكو ) بجهود كبيرة وعمل
استراتيجي في إطار االستراتيجيات التي
وضعتها في مجاالت التربية والثقافة
والعلوم والبحث العلمي وغيرها من
االستراتيجيات لإلسهام في تطوير العالم
اإلسالمي في مجاالت اختصاصها وفي
االنفتاح والتواصل مع املجتمع الدولي من
خالل مؤسساته املختلفة في إطار االتفاقية
املوقعة بني اإليسيسكو وبني العديد من
املنظمات الدولية.
واإليسيسكو لها خطة عمل ثالثية ،نحن في
هذه السنة سننهي اخلطة الثالثية التاسعة

التي وضعتها اإليسيسكو التي يتم اعتمادها
في املؤمتر العام للمنظمة.
هذه اخلطة الثالثية حتفل بالعديد من
البرامج واملشروعات املتخصصة في هذه
املجاالت الثالثة (التربية ،العلوم ،الثقافة)
وتنفذ في كل عام ما يزيد على  500نشاط
تربوي وعلمي وثقافي في الدول األعضاء
وخارج الدول األعضاء ،فعلى سبيل املثال:
في مجال التربية ،نحن نعنى بتطوير املناهج
التعليمية وبإعداد املعلمني وتقدمي الدعم

استراتيجيتنا ..تطوير
العالم اإلسالمي
وتواصله مع املجتمع
الدولي

األكادميي واملالي للمؤسسات التربوية
لتطوير عملها وحتديثه ،ونعد الدراسات
املتخصصة في مجال تطوير املناهج
وفي مجال إعداد املعلمني؛ لتستفيد بها
املؤسسات املعنية بهذا اجلانب من جوانب
عملنا.
وفي املجال الثقافي ،نقوم بتنفيذ العديد من
األنشطة التي تسهم في التعريف بالثقافة
اإلسالمية وبتطوير العمل الثقافي في
مجاالته املختلفة سواء كان ذلك في مجال
الفكر أم التراث والصناعات التقليدية
وكذلك في العناية بالعواصم الثقافية
واالحتفال بها ،واالحتفال برموز الثقافة
اإلسالمية والتعريف بهم ...كل هذا العمل
يدخل في إطار استراتيجية الثقافة التي
وضعتها املنظمة.
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حوار خاص لـ «الفرقان»:

ح األمة اإلسالمية ومستقبلها
وفي اجلانب العلمي ،كذلك نقوم بتنفيذ
العديد من األنشطة املختلفة في مجال
تطوير العلوم ودعم العلماء الباحثني وتطوير
مناهج العلوم في املدارس واجلامعات،
وكذلك في تقدمي الدعم التقني واملعرفي
للمؤسسات العلمية ،والتعاون مع املنظمات
الدولية في تنفيذ العديد من األنشطة
العلمية وعقد املؤمترات العلمية املتخصصة
في العالم اإلسالمي وخارجه.
وهناك أيضاً نشاطات التعاون مع املنظمات
الدولية في مقدمتها منظمة اليونسكو
التي نتعاون معها سنوياً فيما يزيد عن 60
نشاطاً تربوياً وعلمياً وثقافياً واإليسيسكو
لديها عالقات مع أكثر من  170منظمة
دولية وإقليمية في جميع أنحاء العالم.
> رغم كل هذه األنشطة واألدوار
اجلليلة ..ولكن لألسف ال يشعر املواطن
البسيط بوجودكم  -مثل العديد
من املنظمات األخرى  -مادوركم في
إشعار املواطن بدوركم وأنه املعني بهذه
األنشطة؟
< هذا دور اإلعالم في الدول األعضاء
أن يعرف باملنظمات التي توجد في إطار
العمل العربي املشترك أو العمل اإلسالمي
املشترك؛ ألن املنظمات ال تستطيع أن
تعرف بنفسها في كل الدول األعضاء،
فهي تقدم الدعم وتنفذ البرامج بالتعاون
مع جهات االختصاص في هذه الدول وهي
اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة،
وهذه اللجان التي تتبع لوزارات التربية
والتعليم والتعليم العالي ويرأسها وزراء
يجب عليها أن تقوم بنشاط داخل الدولة
التي تنتمي إليها للتعريف باملنظمات التي
ترتبط معها والتي تنفذ معها األنشطة في

أن هذه املنظمات موجودة وأن
دولتنا عضو فيها وأنها تفعل
كذا وكذا......
فنحن نريد أن يزيد
التعريف
حجم
باملنظمات ومبنظمتنا
بوجه أخص في جميع
وسائل اإلعالم احمللية
في كل دولة من الدول
األعضاء بالتعاون مع اللجان الوطنية املعنية
باالرتباط مع املنظمة وتنسيق العمل معها.
> قضايا العالم شائكة ومستمرة
على مدار الساعة ولكن حتديد ًا
القضايا العربية واإلسالمية ..ما رؤية
منظمتكم جتاهها؟ ..وهل هي معنية
بتقدمي حلول ملثل هذه القضايا،
وخصوص ًا في العالم اإلسالمي؟
< بالطبع نحن جزء من العالم اإلسالمي
نهتم بشؤونه ونسعى إلى اإلسهام في تطويره
وحتسني أوضاعه والسيما في مجاالت
اختصاصاتنا التربوية والعلمية والثقافية،
وما يجرى في العالم من متغيرات وأحداث
يهمنا؛ ألننا جزء من هذا العالم نعيش معه
ونتفاعل من خالل عالقاتنا به مع ما يحدث،
نتأثر ونؤثر؛ لذلك فاإليسيسكو لها مواقف
ثابتة ودائماً في كل حدث دولي وإسالمي

نضع خطة تستهدف
تنفيذ  500مشروع
سنوي ًا في الدول
األعضاء

من خالل البيانات التي تصدرها ومن خالل
اللقاءات املتخصصة التي تعقدها وعلى
سبيل املثال األحداث التي جرت في غزة
في يناير املاضي من الهجوم على الشعب
الفلسطيني احملاصر األعزال والعدوان
عليه باألسلحة احملرمة دولياً وقتل األطفال
والنساء ،وتدمير املساجد واملؤسسات
التعليمية واملستشفيات وغيرها ...كل هذا
بالطبع عرفنا به من خالل عملنا اإلعالمي
والثقافي وباتصاالتنا مع املنظمات الدولية،
كذلك ما يجرى في دارفور وغيرها من
مناطق العالم اإلسالمي.
الهدف في التعريف بهذه القضايا هو أن
نقول إن هذا العدوان الذي يجرى في أجزاء
كثيرة من العالم اإلسالمي هو عدوان على
دول ذات سيادة ولها كرامة ولها هوية ولها
خصوصيات ثقافية يجب احترامها ،ولو
جرى هذا في أي بلد في العالم ألُدين،
ولو قامت جماعة مسلحة في تكساس
ضد احلكومة املركزية األمريكية حلاربتها
احلكومة املركزية األمريكية وقالت إن هؤالء
متمردون يجب القضاء عليهم ،فالذي يجرى
في دارفور على سبيل املثال هو عمل التمرد
قام به أفراد مدعومون من اخلارج لضرب
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حواراتدولية
شؤون
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االستقرار وضرب الوحدة الوطنية في
السودان ،والعدوان على غزة هو عدوان
على أرض محتلة وشعب محتل محاصر
من قبل دولة غاصبة ومحتلة ،هذه القضايا
يجب أن يعرفها العالم ،نحن لسنا هنا
ندافع عن معتدين أو ندافع عن ظاملني أو
عن مرتكبي جرائم إبادة ،نحن ندافع عن
شعوب مضطهدة حتارب ،وعن دول تعاني
شر اجلهات املتمردة التي تضر مبصاحلها
واستقرارها ،وهذه هي احلقيقة التي يجب
أن تكون بينة لكل الناس.
> إذ ًا لكم اهتمام بالقضايا السياسية
أيض ًا؟
< بالطبع ،ليس هناك اختالف اآلن بيننا
وبني أي منظمة أخرى في العالم ،كل
املنظمات لها أبعاد سياسية فض ً
ال عن
أبعادها التخصصية ،فالسياسة تدخل
في كل شيئ؛ ألننا نرى أن ما يجرى هو
قضايا غير سياسية سيست ،مث ً
ال ،القرار
الذي صدر عن احملكمة اجلنائية الدولية
باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير
هو في شكله قرار قانوني ،لكنه في
حقيقته قرار سياسي ،فتدخلت السياسة
في القانون؛ ولذلك فنحن يجب أن يكون
لنا موقف من هذا.
وموقفنا إننا كنا ضد هذا القرار ورفضناه
وقلنا إنه قرار ظالم ومجحف وغير قانوني
وغير منطقي؛ ألن الذي يحدث في دارفور
هو مترد ضد دولة لها سيادة وضد أرض
يراد تفتيتها ،ولذلك فهو خارج عن القانون
الدولي ،والقانون الدولي يجرم مثل هذا
العمل.
ولهذا يجب أن يكون القانون الدولي عادل،
ال يكيل مبكيالني ويطبق على اجلميع دون
متييز.
> إذ ًا باعتباركم منظمة حكومية
منبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي
لكم آلية التحرك إزاء مثل هذه
القضايا ..كيف؟
< بالطبع ،من خالل امليثاق الذي وضع

مبنى االيسيسكو

اإليسيسكو لها مواقف
ثابتة ودائمة جتاه
األحداث الدولية
واإلسالمية
لإليسيسكو عند إنشائها واجتمعت عليه
الدول األعضاء ووقعت عليه يؤكد أن
لإليسيسكو دوراً مهماً في الدفاع عن
مصالح األمة اإلسالمية وعن هويتها وعن
ثقافتها وعن استقاللها.
> لكم دور تثقيفي وفكري كبير معنية
به هذه املنظمة ،دوركم اآلن في
ظل ما تشهده بعض الدول العربية
واإلسالمية من إرهاب ...تطرف فكري
وثقافي لدى فئة من الشباب ..ما الدور
الذي تقوم به املنظمة في معاجلة مثل
هذه األمور؟
< التطرف مذموم وممقوت في اإلسالم،
فهو دين الوسطية واالعتدال ،والذي
يتطرف يخرج عن إطار الفهم الصحيح
لإلسالم وتعاليمه ،ولذلك نحن ندعو إلى
تثقيف اجلماهير املسلمة بالثقافة املعتدلة
الوسطية التي جاء بها اإلسالم التي تنهى عن

الفحشاء واملنكر والعدوان والبغي ،وحتترم
الكرامة اإلنسانية وحترم الدم املسلم والدم
املعاهد ،وحترم العدوان على حقوق الناس
وعلى ممتلكاتهم وعلى أعراضهم ،وتدعو
إلى الرفق بالناس والتعامل معهم بالتي
هي أحسن ،هذه كلها قيم إسالمية يجب
أن يعرفها الناس وأن تطبق في حياتهم وأن
تعلم في مدارسهم لكي ينشأ األطفال وينشأ
النشئ مشبعاً بهذه القيم واملبادئ التي دعا
إليها اإلسالم.
ومنهج املنظمة في التعريف بهذه املبادئ
وهذه القيم وهذه التعاليم هو املنهج
الذي اعتمدته في استراتيجياتها التربوية
والثقافية وفي خطط عملها وفي برامجها
وفي أنشطتها املختلفة التي تنفذها في
الدول األعضاء وبني املسلمني خارج الدول
األعضاء؛ ولذلك نحن ندعو إلتاحة الفرصة
للعلماء والدعاة املستنيرين الذين يفهمون
اإلسالم ومقاصده النبيلة لكي يتعاملوا مع
ظاهرة التطرف ويعاجلوها بالنقاش الهادئ
وبإقناع من يقع فريسة للتطرف والعنف بأن
يقلع عن ذلك ،ألنه ليس من اإلسالم في
شيئ ،وأن اإلسالم دين يدعو إلى السماحة
والرحمة وإلى إقامة العدل وإلى احترام
النفس البشرية وعصمة دم اإلنسان.
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التويجري لدى حديث للزميل حامت عبد القادر

> كيف ترى الدعوة إلى «جتديد الفكر
اإلسالمي» وهو عنوان ليس باجلديد..
ما اآللية احلديثة التي ميكن أن تدور
في فلكها هذه الدعوة باعتباركم
رئيس منظمة اإليسيسكو؟
< ال يتم التجديد واالجتهاد احلقيقي إ ّالَ
في بيئة تسمح باختالف الرأي وبحرية
التعبير؛ ولذلك نحن نطالب بأن يتاح
للعلماء املجددين واملجتهدين أن يعبروا
عن آرائهم التجديدية واالجتهادية في جو
من احلرية بعيداً عن التفكير والتفسيق
والتفزيع واملضايقة؛ ألنه ال ينشأ الفكر
الصحيح إ ّالَ في بيئة حتترم الفكر والتنوع
الفكري.
من ناحية أخرى لكي ينجح االجتهاد في
حتقيق التجديد البد أن تكون هناك إرادة
سياسية تسمح لهذه األفكار التجديدية التي
تسعى إلى تطوير املجتمع وحتديثه من أن
تكون مؤثرة في املجتمع من خالل وسائل
اإلعالم ومناهج التعليم ومنابر الثقافة
واخلطاب الديني في املساجد ونفس الشئ
في املجتمعات األخرى.
> وكيف ترى املناخ في الوقت احلالي؟
< إلى حد ما غير مهيأ ونريد أن يتهيأ
بشكل أفضل.

نحتفي برموز الثقافة
اإلسالمية ونتعاون مع
أكثر من  170منظمة
دولية إقليمية
> لكم بحث عن الرؤية اإلسالمية إلى
الواقع واملستقبل ..بإيجاز نود التعرف
على هذه الرؤية؟
< واقعنا اليوم ال يسر ،بكل صراحة،
العالم اإلسالمي فيه مشكالت كثيرة ،وفيه
اختالفات على كافة املستويات الدينية
والسياسية ،هناك عدم تكامل في قدرات
العالم اإلسالمي االقتصادية واملعرفية
والعلمية ،ليس هناك تواصل حقيقي بني
شعوب العالم اإلسالمي ،واالستراتيجيات
التي وضعت ال تنفذ بشكل فعال ،ويجب
أن نعيد النظر إلى العالم اإلسالمي ونرتب
البيت اإلسالمي ترتيباً محكماً ،وهناك
حروب في العالم اإلسالمي ،والوضع في
فلسطني ال يسر ،وكذلك في العراق ،وفي
أفغانستان ،والصومال ،والسودان وفي
مناطق كثيرة منه.
العالم اإلسالمي كأنه يعيش في حالة

متزق وفي حال ذهول وحيرة ،فيجب
أن يبادر العالم اإلسالمي إلى لم شمله
وتوحيد صفوفه ومعاجلة أزماته بروح
التضامن اإلسالمي واألخوة اإلسالمية،
وأن يقدم املصالح العليا والكبرى لألمة
على املصالح الضيقة القطرية ،وأن يترفع
قادة العالم اإلسالمي عن اخلالفات،
وأن يعملوا على لم الشمل لكي تستطيع
شعوبهم أن تنهض النهضة املرجوة في
حتقيق التالحم والتكامل والتضامن الذي
يؤدي إلى التقدم والتطور وحماية الذات
والدفاع عن مصاحلة األمة .بغير ذلك ال
ميكن لنا أن ننجح ..هذا هو واقعنا.
أما املستقبل الذي نسعى إليه فهو أن نغير
هذا الواقع {إن الله ال يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم} فالتغيير يبدأ منَّا
نحن ،الذين يجب أن نغير واقعنا بإرادتنا،
ونحن الذين لدينا كل اإلمكانات إلحداث
هذا التغيير ،والذي نريده فقط أن يتصالح
املسلمون فيما بينهم وأن يعرفوا واقعهم،
وأن يدركوا املخاطر التي حتيط بهم ،وهي
مخاطر طالت اجلميع لم تستثني أحداً وما
يجرى في السودان لم يقف عند السودان،
سينتقل إلى أماكن أخرى إذا ترك بدون
حل ،البد أن نعي أن وراء هذه العملية
مؤامرة لتفتيت العالم اإلسالمي وإضعافه
وإشغاله في حروب داخلية وفنت وصراعات
لكي حتقق إسرائيل مشروعاتها الكبيرة
بإقامة دولتها الكبرى والهيمنة على املنطقة
واالستفراد بالعالم اإلسالمي والسيطرة
عليها.
نحن مطالبون بأن نعرف هذا الواقع لكي
ننظر إلى املستقبل الذي يجب أن نصل إليه
وهو مستقبل القوة والتقدم والنماء.
وال يتحقق هذا املستقبل إ ّالَ مبعاجلة
الواقع املرير الذي نعيشه وأن نعاجله بروح
إسالمية صادقة وبتضامن كامل وبتفعيل
لكل قدراتنا وقواتنا ،وإمكاناتنا املتاحة لدينا
اليوم من معرفية ومن علمية واقتصادية
وزراعية وتقنية وفي كل املجاالت لكي
حتدث النهضة التي نسعى إليها ،بغير ذلك
فنحن نتحدث كثيراً ولن يتغير الواقع.
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كوارث

منظمات التنصير تستغل الكارثة
لتنفيذ أجندتها اخلبيثة
زلزال سومطرة وتداعياته القاسية
الفرقان  -القاهرة :مصطفى الشرقاوي

أثار عجز احلكومة اإلندونيسية عن تقدمي الدعم ملنكوبي زلزال جزيرة سومطرة أو ما يطلق عليه
«تسونامي اجلديد» مخاوف شديدة من حتول األراضي اإلندونيسية ملالذ آمن لألنشطة التنصيرية
ً
فضال عن تشريد عشرات
والسيما أن الكارثة كانت كبيرة وأسهمت في مقتل ما يقرب من  1300شخص،
اآلالف من املواطنني املتضررين بفعل هذه الكارثة املروعة.
ولم تتوقف الكارثة التي فاقت حدودها إمكانية احلكومة اإلندونيسية التي أخفقت طوال األعوام
ً
أصال في معاجلة آثار املد البحري تسونامي الذي ضربها عام 2005م وما خلفه من أزمات اقتصادية
املاضية
واجتماعية لم تواجه بأساليب جيدة تقلل من آثارها وتداعياتها السلبية.

36

ويتخوف الكثير من استغالل الدمار شبه
الشامل الذي ضرب جزيرة سومطرة من
قبل منظمات التنصير على مختلف ألوان
طيفها لتحقيق مكاسب من وراء الكارثة،
السيما أن هذه املنظمات حتتل أرضية

كبيرة في الساحة اإلندونيسية سواء في
ظل الكوارث أم في األحوال العامة.
وقد زاد الطني بلة أن منظمات اإلغاثة
«التنصيرية» لم تعد تنكر أجندتها
التنصيرية وهو ما ظهر على لسان

العديد من املسؤولني بها الذين لم يخفوا
وجود روابط وثيقة بني العمل اإلغاثي
واألنشطة التنصيرية وعلى رأسهم القس
مارك لورينسكي مدير منظمة «نور احلب
النشيه النصرانية»؛ حيث أوضح استحالة
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 300مركز تنصيري
في سومطرة
الستهداف األرامل
واأليتــــــام
الفصل بني األنشطة اإلغاثية والتنصير،
فهم كما يحتاجون إلى اخلير يحتاجون
كذلك إلطالعهم على القيم النصرانية،
حرجا
فهذه املنظمات لم تعد جتد
ً
في الربط بني طبق الطعام والتلويح
باإلجنيل.
وقد استغلت عشرات من املنظمات الكارثة
لتنفيذ مخططها اخلبيث مستغلة ظواهر
الفقر واليتم التي باتت تضرب البالد،
والسيما أن الكوارث األرضية املتتالية
أصبحت حد ًثا عاد ًيا في إندونيسيا.
تداعيات كارثية
ويزيد من مخاطر األزمة أن باداجنا
التي ضربها الزلزال ويزيد تعدادها على
 900ألف نسمة قد تضررت كثي ًرا من
األزمة لدرجة أن قرى بأكملها قد أبيدت
بفعل هذا الزلزال ،وفشلت احلكومة
اإلندونيسية في توفير املأوى واملالذ

املناسب لهم ،بل وإنها ومنذ الساعات
األولى لوقوع الزلزال قد طالبت دول
العالم بتقدمي مساعدات عاجلة لها
لإلسهام في التخفيف من أضرار
الكارثة.
وقد لبت املئات من منظمات التنصير
النداء اإلندونيسي على خير ما يكون،
وتوجهت عشرات من املنظمات إلى
سومطرة ،فيما كثفت املئات من املنظمات
التنصيرية املوجودة على األراضي
اإلندونيسية أص ً
ال وجودها وعلى رأسها

املنصرون يتحدثون
ببجاحة عن الربط
بني األغذية
واإلجنيل

منظمات كارايتاس وأوكسفام واإلخوان
الكومبنيون ومنظمة النصرة الكاثوليكية
وجيش يسوع ومجلس الكنائس ومنظمة
وورلد هليب األميركية التي لم تستطع
احلكومة اإلندونيسية منعها من معاودة
نشاطها في أراضيها ،رغم تورطها في
السابق في اختطاف أكثر من  300طفل
من آتشيه وتهريبهم خارج البالد ،وهي
الفضيحة التي اعترف بها مساعد وزير
اخلارجية األمريكية السابق بان إجنالند،
مطال ًبا بضرورة وقف مثل هذه اإلجراءات
في حينها.
الطعام واإلجنيل
وقد سعت هذه املنظمات لالستفادة من
الكارثة ،فربطت بني تقدمي خدماتها
وبني حصول الناجني من الكارثة على
األناجيل والكتيبات اخلاصة بالنصرانية،
وكذلك تكرر السيناريو نفسه في التركيز
على األرامل واأليتام التي غيبت الكارثة
ذويهم بجمعهم في معسكرات في
ضواحي سومطرة ،وتنظيم لقاءات مع
ضحايا الزلزال يقودها قساوسة ورهبان
خبراء في التنصير؛ حيث لم تنكر هذه
املنظمات سعيها الستعادة مجد يسوع
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في إندونيسيا لدرجة أنها تصف إقليم
آتشيه «باملسيحي» رغم أغلبيته الساحقة
املسلمة ،وهو ما فسرته مصادر بأن
اللفظ يكشف عن وجود مخطط قوي
لتنصير أهالي آتشيه املعروفة في
إندونيسيا ببلد القرآن واملساجد.
وقد كشفت مصادر عن وجود أكثر من
 300مركز تنصيري في سومطرة حال ًيا
إلغاثة املتضررين من الزالزل املدمرة
تتراوح بني مراكز تعليمية ومشاف
ومطاعم سريعة لتقدمي املواد الغذائية،
فض ً
ال عن محالت لتوزيع مالبس عليها
شعارات تنصيرية.
ومما يفاقم من الكارثة أن الوجود النشيط
للمنظمات التنصيرية في األراضي يقابل
بوجود عربي وإسالمي ضئيل من قبل
منظمات إغاثية شبه رسمية تفتقد
القدرة والكوادر القادرة على مجابهة
األنشطة التنصيرية املتنامية.
مساعدات ضئيلة
وال تزيد أعداد املنظمات اإلغاثية
اإلسالمية على عشرة منظمات موجودة
في إندونيسيا حال ًيا على رأسها
مساعدات من احلكومة السعودية
والهالل األحمر القطري وبعض املنظمات
اإلغاثية الكويتية واإلماراتية ،وهو
نشاط اقتصر على تقدمي مؤن غذائية
وأدوية وأغطية ،وهي مساعدات على
أهميتها ال تستطيع أن تنافس املنظمات
التنصيرية التي تتمتع بحرية كبيرة داخل
أراضي إندونيسيا بذريعة رغبة احلكومة
اإلندونيسية في الظهور مبظهر احلكومة
املعتدلة دين ًيا ،لدرجة أنها تغض الطرف
سنو ًيا عن عديد من األنشطة املدمرة
ملنظمات التنصير التي تضر بشدة بهوية
الشعب اإلندونيسي املسلم.
خطب ود الغرب
ويدعم الطرح السابق الدكتور مسلم
إبراهيم عبد الرؤوف أستاذ الدراسات

إحدى املنظمات
التي تورطت في
اختطاف أطفال آتشيه
لتنصيرهم تشارك في
أعمال اإلغاثة
اإلسالمية بجامعة الرانيري اإلسالمية
اإلندونيسية؛ حيث يرى أن الكوارث
الصعبة التي تعانيها إندونيسيا بانتظام
استمرار قد حولت البالد إلى أرضية
مناسبة ألنشطة التنصير ،وهو أمر ال
تتنبه احلكومات اإلندونيسية املتتالية إلى
مخاطره ،ورمبا تغض الطرف عنه سع ًيا
خلطب ود القوى الغربية وتسويق النظام
اإلندونيسي لنفسه على أنه نظام معتدل
ووسطي وال يحجر على الرأي اآلخر.
وأوضح د .عبد الرؤوف أن مخاطر
األنشطة التنصيرية فاقت كل احلدود
ووصلت إلى حد يهدد هوية البالد ،مشيرا
إلى أن كارثة املد البحري تسونامي قد
أتاحت للمنظمات فرصة ذهبية لتنفيذ
مخططها ،الفتًا إلى أن زلزال سومطرة
يوفر الفرص نفسها ،بل إن الغياب
الرسمي عن إعانة املتضررين قد سمح
ملنظمات التنصير بتنويع أنشطتها وإغراء
أعداد كبيرة باالبتعاد عن اإلسالم
واعتناق النصرانية في مراحل تالية.
وانتقد د .مسلم ضعف وجود منظمات
اإلغاثة اإلسالمية في إندونيسيا والسيما
أنها تعرضت حلملة شرسة طوال السنوات
املاضية جعلت الكثير منها تغلق أبوابها،

غياب املنظمات
اإلسالمية يفاقم
من الكارثة ودعوات
الستعادة أرضيتها

مشد ًدا على أهمية عودة هذه املنظمات
إلى الساحة اإلندونيسية مجد ًدا.
اقتراب القيامة
ولم تتوقف تداعيات زلزال سومطرة
عند هذا احلد ،فقد أعادت قضية تعدد
الزالزل فتح قضية عالقة تكرار هذه
خصوصا
الكوارث باقتراب قيام الساعة،
ً
أن هناك أحاديث صحيحة تشير إلى
املعنى نفسه« :ال تقوم الساعة حتى
تروا أمو ًرا عظا ًما لم تكونوا ترونها وال
حتدثون بها أنفسكم» ،وبصورة أوضح
في احلديث الذي رواه البخاري ومسلم:
«ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر
الزالزل وتتقارب الزمان وتظهر الفنت».
لذا فتكرار مثل هذه الكوارث يشير إلى
إحدى عالمات قيام الساعة ،وإن كان
العلماء يرفضون تصنيفها لعالمات كبرى
أو صغرى ،وإن أجمعوا على أن كثرة هذه
الكوارث قد تؤشر إلى قرب قيام القيامة
مع استحالة حتديد موعدها.
وهو ما يوافق عليه د .أحمد يوسف أستاذ
الشريعة اإلسالمية بجامعة القاهرة؛
حيث يرى أن حديث رسول الله [ واضح
في هذا الصعيد تعد الكوارث عالمة من
عالمات قيام الساعة أو اقترابها ،وإن
كان احلديث عن توقيتات زمنية بعينها
في هذا الصعيد أمر شديد الصعوبة.
وأوضح يوسف أن احلديث عن توقيت
بعينه لقيام الساعة أمر يعود لقدرة الله
وحده ،معتب ًرا أن احلديث عن اقترب
الساعة بشكل محدد يعد ضر ًبا من
الغيب والظنون مصدا ًقا لقوله تعالى:
{إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني
من احلق شي ًئا}.
وأشار يوسف إلى أن تعدد الكوارث ومنها
الزالزال يؤشر لقيام الساعة ،لكن ال
ينبغي احلديث عن سنوات بعينها السيما
أن حديث الظنون يجب أن يبتعد عن
األمور العقائدية والتعبدية.
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كتب  :الشيخ محمد احلمود النجدي

مـن روائـع أوقـاف
المسـلمين ()4-1
عيسى القدومي

احلديث عن الوقف في اإلسالم وامتثال الصحابة رضوان الله عليهم
وصية النبي [ في اتباع سنة الوقف «وهو أن يحبس األصول من
ٌ
حديث
بساتني ودور وآبار» ليصرف من ريعها على أبواب اخلير،
عظيم ،فقد أسهمت تلك األوقاف في متكني االقتصاد اإلسالمي
وتنمية املوارد لتفي بحاجات الدول وأهلها.

واجلوانب اإلنسانية في أوقافنا بلغت
اآلفاق وأثبتت أن األمة اإلسالمية أمة حية،
أمة جتديد ال أمة تبديد ،وأمة ابتكار ال
أمة تكرار ،وأمة إبداع ال أمة ابتداع ،جوانب
رائعة تأخذ األلباب من دقتها واهتماماتها
بأمثلتها الرائعة ،وتفردها بنتاجها احلضاري
عن سائر األمم.
أوقاف عديدة حلت مشكلة الفقر ،وأسهمت
في حل املشكالت االجتماعية والصحية
والنفسية والعلمية والبيئية واإلمنائية
رحمة بالناس وتخفيفا ملعاناتهم وحفظاً
لكرامتهم في احلياة ،أما بعد املمات
فأوقفت املقابر ،وخصصت األوقاف
التي تصرف على أكفان املوتى وسد ديون
من مات ومعلق في رقبته دين ،وأوقاف
أوقفت لتكون استراحة للمسافرين ومأوى
وإطعاما؛ وآبار حفرت ألهل البادية
وعابري السبيل لسقي َر ُكوبهم وماشيتهم،
يقصد منها التقرب إلى الله تعالى ،وكسب
األجر في احلياة وبعد املمات.
بل أوقاف فاقت حاجة اإلنسان لتلبي حاجة
احليوان ،بل البيئة أيضاً ،وكل مناحي
احلياة؛ فهذا وقف إلطعام الطيور ،وذلك
لرعاية اخليول التي هرمت بعد أن قدمت
خدماتها اجلليلة في اجلهاد والفتوح،
وأخرى لعالج احليوانات املريضة ،وتلك
لشق طرق احلجيج إلى بيت الله احلرام،
وآخر حلفر اآلبار وسقي املاء.
ولم تعرف البشرية نظاماً اقتصاديا كما
لنظام الوقف في اإلسالم من أحكام
وإتقان؛ فسنة الوقف هي نظام إسالمي
ُشرع بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة،
يجب إحياؤها لتحيا األمة ويعود لها عزها
واستقاللها ومكانتها لتأخذ بأسباب القوة؛
فاألوقاف من أهم املوارد االقتصادية للدولة
اإلسالمية؛ قال الله تعالى{ :لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما حتبون} وقال رسول الله
[« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من
ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد
صالح يدعو له».
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وقد بلغ من حرص الصحابة أنه لم يبق
أحد منهم وهو يستطيع أن يوقف إال وقف،
قال القرطبي :إن أبا بكر وعمر وعثمان
وعلياً وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص
والزبير وجابراً كلهم وقفوا األوقاف،
وأوقافهم مبكة واملدينة معروفة مشهورة،
وذكر صاحب «املغني» ،أن جابراً قال :لم
يكن أحد من أصحاب النبي [ ذو مقدرة
إال وقف ،وهذا إجماع منهم ،فإن الذي قدر
منهم على الوقف وقف ،واشتهر ذلك ولم
ينكره أحد؛ فكان إجماعاً.
وكان [ يرشد أصحابه إلى الوقف ويحثهم
عليه؛ ولهذا روى البخاري عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال :أصاب عمر بخيبر
أرضاً ،فأتى النبي [ فقال :أصبت أرضاً،
لم أصب قط ماالً أنفس منه ،فكيف تأمرني
به؟ قال« :إن شئت حبست أصلها وتصدقت
بها» .فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها وال
يوهب وال يورث ،في الفقراء والقربى وفي
سبيل الله والضيف وابن السبيل ،ال جناح
على من وليها أن يأكل منها باملعروف ،أو
متمول فيه.
يطعم صديقاً غير
ٍ
ولقد امتدح رسول الله [ خالد بن الوليد،
على وقفه أَ ْعتَاده وأدراعه ،فقال« :أما إنكم
تظلمون خالداً ،فقد احتبس أدراعه وأعتاده
في سبيل الله».
وعن أنس بن مالك ] قال :قال رسول
الله [« :سبع يجري للعبد أجر ُه َّن وهو
في قبره بعد موته :من علّم علماً ،أو أجرى
نهراً ،أو حفر بئراً ،أو غرس نخ ً
ال ،أو بنى
مسجداً ،أو و َّرث مصحفاً ،أو ترك ولداً
يستغفر له بعد موته».
فالوقف من أفضل القربات وأجل الطاعات؛
ملا فيه من استمرار العمل الصالح واستمرار
أجره لصاحبه بإذن الله تعالى ،وهو من
خصائص املسلمني؛ إذ لم يعرف من قبلهم؛
ولذا قال اإلمام النووي  -رحمه الله :-
الوقف من خصائص املسلمني .وقال أيضا:
وهو مما اختص به املسلمون ،قال الشافعي:
لم يحبس أهل اجلاهلية دارا وال أرضا فيما

لم تعرف البشرية
نظاما اقتصادي ًا كما
لنظام الوقف اإلسالمي
من أحكام وإتقان
علمت« .الفقه اإلسالمي وأدلته».
مناذج من األوقاف اإلسالمية على مر
العصور:
تتابعت األوقاف منذ عهد النبي محمد [
واستمر القادرون على الوقف على مدى
التاريخ اإلسالمي يوقفون أموالهم ،أوقافاً
تتسم بالضخامة والتنوع ،حيث صارت هذه
األوقاف من مفاخر املسلمني،لم يدعوا
جانباً من اجلوانب اخل َّيرة إال أوقفوا فيه
من أموالهم ،حتى شملت هذه األوقاف
اإلنسان واحليوان؛ وبلغت ما ال يخطر على
بال إنسان أن يفعله في شرق وال غرب،
وهذه مناذج منها أسردها على سبيل املثال
ال احلصر.
بئر رومة
أول وقف خيري في اإلسالم هو بئر رومة،
التي كانت ليهودي يبيع ماءها ألهل املدينة
ليشربوا منها ،وملا هاجر النبي [ وقدم
املدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر
رومة فقال« :من يشتري بئر رومة فيكون
دلوه مع دالء املسلمني ،بخير له منها في
اجلنة؟» فاشتراها عثمان ] وأوقفها
على أهل املدينة.
ومن ث َّم بدأ الصحابة يوقفون األراضي
واحلدائق واألسلحة والدروع،وأخرج
البخاري بالسند إلى أنس قال :ملا نزلت
هذه اآلية {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
حتبون} (آل عمران ،)92 :قال أبو طلحة
أرى ربنا يسألنا من أموالنا ،فأشهدك يا
رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء
لله ،قال :فقال رسول الله [« :اجعلها في
قرابتك» قال :فجعلها في حسان بن ثابت

وأبي بن كعب.
بساتني وعيون قرية سلوان
كان أول األوقاف وأعمال اخلير في بيت
املقدس هو املصلى اجلامع الذي بناه أمير
املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب رضي الله
عنه داخل أسوار املسجد األقصى حيث كان
املسجد يتسع لثالثة آالف من املصلني.
ومن عناية عثمان بن عفان رضي الله عنه
في القدس أنه أمر في خالفته بوقف
قرية سلوان املجاورة للقدس ذات العيون
واحلدائق على ضعفاء املدينة املباركة.
واستمرت األوقاف في فلسطني والقدس
في القرون األولى وما بعدها من قرون،
فكان البناء األموي للمسجد األقصى
وملسجد قبة الصخرة  .وأوقفت بعدها
السبل والتكايا واملستشفيات ودراسة
الطب واآلبار واملساجد واملدارس واملعاهد؛
بل أوقفت األوقاف للصرف على طالب
العلم ومدرسيهم وإيواء الطلبة والوافدين
وإطعامهم وكفالتهم مببالغ نقدية تدفع لهم،
وأوقاف للمقابر ،وكفالة العجائز (األرامل)
ممن شددن الرحال إلى املسجد األقصى
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وصل أمر الوقف في
احلضارة اإلسالمية حتى
خصص املسلمون أوقاف ًا
لبعض احليوانات التي لها
حق الضيافة واإليواء

وانقطعن هناك بعد وفاة أزواجهن.
وكان الوقف في القدس وفلسطني يقوم
مبا حتمل أعباءه وزارات عدة مجتمعة
كوزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
والصحة والتربية والتعليم العام ،واإلسكان
والتعمير والدفاع والري ،فضال عن وزارة
األوقاف .
بل إن الناصر الفاحت صالح الدين األيوبي
أعاد احلياة إلى القدس بأن أوقف
األوقاف التي طالت كل مناحي احلياة؛
ليصرف من ريع األوقاف على املسجد
األقصى وتسهيل شد الرحال واملكوث في
القدس وتوفير الطعام والشراب واملأوى
والتعليم والطبابة ألهل القدس وما حولها،
وبذلك عادت احلياة إلى القدس سريعاً
بعد أن ُغيب عنها املسلمون  91عاماً وهي
في ظل رماح االحتالل الصليبي ،وخالل
ُقصد ويشد
أقل من سنة كانت القدس ت َ
إليها الرحال ويتقرب إلى الله في مجاورة
املسجد األقصى وهو ثالث املساجد التي
يشد إليها الرحال ،وهذا من فقه الناصر
صالح الدين وحنكته أن أعاد احلياة

االقتصادية للقدس وبعودتها عاد النبض
لكل مناحي احلياة.
وقف اآلنية
روى الرحالة ابن بطوطة في كتابه( :حتفة
النظار) بعض ما شاهده في دمشق أثناء
تطوافه بها فقال :مررت يوماً ببعض أز َّقهِ
دمشق ،فرأيت مملوكاً صغيراً قد سقطت
من يده صحفة من الفخار الصيني ،وهو
يس ّمونه (الصحن) فتكسرت ،واجتمع
الناس ،فقال له بعضهم :اجمع شقفها
واحملها معك لصاحب أوقاف األواني،
فجمعها وذهب معه الرجل إليه ،فأراه إياها،
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن.
قال ابن بطوطة :وهذا من أحسن األعمال،
فإ َّن سيد الغالم ال بُ َّد له أن يضربه على
كسر الصحن أو ينهره ،وهو ينكسر قلبه
ويتغير ألجل ذلك ،فكان هذا الوقف جبراً
للقلوب.
متنزه الفقراء
من غريب األوقاف وأجملها قصر الفقراء،
الذي عمره في ربوع الشام دمشق نور الدين
محمود زنكي؛ فإنه ملا رأى ذلك املتنزه
مقصورا على األغنياء ،عز عليه أال يستمتع
الفقراء مثلهم باحلياة ،فعمر القصر ووقف
عليه قرية (دار ّيا) وهي أعظم ضياع الغوطة
وأغناها.
وفي دمشق ال تزال املدرسة النورية التي
أنشأها البطل العظيم نور الدين الشهيد,
وهي الواقعة اآلن في سوق اخلياطني ,وال
تزال قائمة تعطينا منوذجا حيا لهندسة
املدارس في عصور احلضارة اإلسالمية,
لقد زارها الرحالة ابن جبير في أوائل

القرن السابع الهجري ,فأعجب بها وكتب
عنها.
العصا ملن ال يصلي
• من نوادر أوقافنا أن رج ً
ال لم يجد ما
يوقفه قبل مماته إال شجرة في صحن
البيت ،فجمع أبناءه وأشهدهم بأنه أوقف
تلك الشجرة؛ لتؤخذ أغصانها ،ويعمل منها
العصي ،ليضرب بها من ال يصلي .
بغلة شيخ األزهر
• كان هناك وقف خاص ملركب شيخ األزهر
عرف مبسمى« :وقف بغلة شيخ األزهر؛
ليوفر الدابة التي يركبها شيخ األزهر
ونفقاتها وعلفها ورعايتها .
مؤنس املرضى
• وهو وقف اإليحاء إلى املريض بالشفاء،
ووظيفة من جملة وظائف املعاجلة في
املمرضني
املستشفيات ،وهي تكليف اثنني من ِ ّ
يقفان قري ًبا من املريض ،بحيث يسمعهما وال
يراهما ،فيقول أحدهما لصاحبه :ماذا قال
الطبيب عن هذا املريض؟ فير ّ ُد عليه اآلخر:
إن الطبيب يقول :إنه على خير ،فهو مرجو
البُرء ،وال يوجد في عِ لَّته ما يُقلق أو يزعج.
وهذا مما يساعد املريض على النهوض
من فراشه لألثر النفسي الذي تتركه تلك
الكلمات التي سمعها عليه!
الطيور املهاجرة
• وخصص وقف في مدينة فاس على نوع
معي ،فوقف له
من الطير يأتي في موسم نَّ
ويسهل
بعض اخل ِ ّيرين ما يعينه على البقاء،
ِّ
له العيش في تلك امل َّدة من الزمن؛ وكأن هذا
الطير املهاجر الغريب له على أهل البلد
ح َّق الضيافة واإليواء!! وغيرها الكثير.
ال شك أنها أوقاف في نهضة األمة وبناء
اقتصادها خلصائص الوقف اإلسالمي،
فهو نظام محكم متعدد اجلوانب متجدد
العطاء ،وموقظ للقدرات ففيه إبداع
وجتديد ،يحفظ عز األمة ومكانتها بدوام
فوائده وبقاء عوائده.

41

الفرقان  23 - 557ش���وال1430هـ
اإلثن�ي�ن 2009/10/12-م

10/10/09 7:21:31 PM

������ .indd 41

كتب وإصدارات

موسوعة صالح بن عبداهلل العييري ..رائعة
من روائع الثقافة!
بقلم :هيام اجلاسم
إذا فتحت حوارا مع طرف آخر يلزمك

42

التأكد من اتفاقه معك حول مدلوالت
مفردات الكلمات التي تتداولها معه أثناء
حوارك ،ال تبحر معه في حوارات عميقة ثم
أنت وهو تكتشفان أن كل منكما يغرد خارج
السرب ويحلق في فضاء معاني كلمات أنت
تدركها بغير ما يدركها محاورك!! كلما
كانت املدلوالت واضحة ومتحدة ومتفقاً
عليها ،ضمن الطرفان حوارا جادا نافعا ال
عقيما ،وحتما ستتقارب األفكار حتى لو لم
يقتنع كل طرف بقناعات اآلخر ،عن هذا
املبدأ يسطر لنا األستاذ الفاضل صالح
بن عبدالله العييري رائعة من روائع الفكر
والثقافة ،هي موسوعة أسماها« :موسوعة
ثقافة املرحلة الثانية املوجزة» ،واملؤلف من
اململكة العربية السعودية ،يسلط الضوء
من خاللها وفي مقدمتها على غياب الوعي
الثقافي بني الناس في إدراك الفروق بني
املصطلحات والتعريفات واملفاهيم واحلدود
للمفردات ،أعجبتني كثيرا موسوعته
وأكبرتها وكاتبها في نفسي ،بصراحة
عزيزي القارئ -هي موسوعة متميزة فيمبتغى مؤلفها وهدفه ،أنا أدري أن غيره
كثير قد ألف قواميس في السياسة واللغة
واالقتصاد وأخرى متعددة.
ول�ك��ن ت�ع��ال معي -عزيزي
ال �ق��ارئ -لنتناول شيئا
من مقدمة األستاذ
الفاضل لندرك معا
حجم البون الشاسع
ب� �ي ��ن امل � �ت � �ق� ��دم �ي�ن
واحمل� � � � � ��دث� � �ي� � ��ن
ف � � � ��ي م� � ��دى
مر ا عا تهم
مل�� �ع� ��ان� ��ي

امل� � �ف�� ��ردات ال � �ت� ��ي ي � �ت � �ح� ��اورون ب� �ه ��ا مع
خ�ص��وم�ه��م ،ي �ق��ول ف��ي م�ق��دم��ة املوسوعة
وهي جزء واحد فقط ،طبعتها األولى في
1429ه� �ج ��ري ��ة2008/م ،ي �ق��ول فيما كتب
ص« 9:في ثقافة عالم األمس أيام الباقالني
والفارابي واب��ن سينا واب��ن ح��زم وغيرهم
كان احلد (التعريف) منطلقا لتكوين العقل
العربي؛ ففي احلد تظهر احلقيقة ،ورأينا
التنقل بني املذاهب بحثا عن احلقيقة لهذا،
ورأينا عدم التنقل لتنوع املشارب فتطغى
زاوية ما ويتوارى احلد فتظهر وجهة نظر
املخالف ،وباحلد يكون اإلمي��ان باملفهوم،
ومعه كان الفعل والتفاعل فبانت ثقافتهم
فتقزمت عقليتنا 000يكمل قائال  :وثقافة
ال �ي��وم رم��ادي��ة هشة أو ه��ي ال ت ��ؤدي إلى
ثقافة أصيلة وآنية مرنة؛ ألننا ال نعيش
ثقافة األج��داد ،بل ظل ذلك مستنسخاً ال
يؤثر وال يقبل التأثير النعكاس شخصيتنا
القلقة بني التقصير عن املاضي واخلوف
من احلاضر 00وفي ص  10يقول :فإن جنا
املرء مما سبق (التعميم واخللط) فقد يقع
في اجلهل بآلية احل��وار ،فالبعض يجادل

ويظن أنه يحلل ،يتصور أنه يقرر ،يستقرئ
وه��و يقصد االستنتاج ،مي��اري ويظن أنه
يناظر ،ويدافع بالصد عن حزبه أو مذهبه
ويهاجم بالتصيد في مذهب غيره ويظن
أن��ه م��وض��وع��ي ،ويتمنطق وه��و ال يعرف
إحقاق احلق بجانب انتمائه املتعصب وال
يعرف من املنطق إال أن هناك علماً اسمه
املنطق ،وبعضنا ال يكتفي بإقصاء خصمه
بل قد يصل إلى تكفيره.»...
ويقول في موضع آخر« :هذه ألوان من
عيوبنا قليل من كثير جعلت ثقافتنا باهتة؛
لعدم حتديد املفهوم واملصطلح ولعدم
وجود معيار يسهم في حتديد احلد ،كل
ذلك ينبغي أن يضاف ملجهود السابقني
في تشكيل العقل املفترض» ويقول أستاذنا
صالح أيضا ص« :11تفسير النص حسب
مراد االنتماء سبب فوضى ،يقول أبو
احلسن الندوي« :الفوضى سببت كثيرا من
الكوارث البشرية ،والفوضى اللغوية أشد
خطرا وأكثر ضررا من الفوضى السياسية
«لتحقق غاياتها تستثمر الفوضى اللغوية
واختالف املفاهيم» انتهى النقل.
عزيزي القارئ ،كالم غاية في احلساسية
واخلطورة ،وما حكاية وقصة اإلرهاب عنا
ببعيدة؛ إذ هي كلمة الكتها ألسن كثيرة
وحيكت حولها تعريفات مطاطية؛ كل يدعي
أن تعريفه ومصطلحه هو الصواب ،وأيضا
ليس عنا ببعيد  -بل قريب  -ذلك التنازع
الذي يدور هذه األيام حول تعريف مصطلح
الصحابة؛ لذا فمؤلفنا األستاذ صالح يدعو
للتحاكم إلى معيار اللغة واملصطلح الثابت
عند أهل االختصاص كل في شأنه؛ فهم
األجدر بأن يتفقوا ويقننوا تعريفات ثابتة
بعيدا عن التسييس والتعصب ،هذا إن لم
يكن عندنا أصال حدود ثابتة مقررة في
كتب أهل العلم واالختصاص.
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إعداد :عبدالقادر علي ورسمه

خطاب الجليل
للبشير النذير

تأمل واعتبار ..قراءات

في حكايات أندلسية

جمع
وإعداد:
سعيد بن
عماش
السعيدي

تأليف :دكتور
عبدالرحمن
احلجي

صدر حديثاً
عن دار غراس للنشر والتوزيع هذا
الكتاب الذي هو شرح مبسط لسور
جزء «عم» ،وقد حاول املؤلف تسليط
األضواء على هذه السور ونقل أقوال
العلماء ،ويقول :فإن اجلزء الثالثني
له سماته املهمة ،حيث تناول بأسلوبه
املقتضب موضوع اإلميان بالله تعالى
واإلميان باليوم اآلخر ،وأخذ األخير
حيزا واسعاً بل كلياً في وصف ذلك
اليوم العظيم حتذيراً لألمة.
ويقع الكتاب في  111صفحة.

ص ��در ع��ن سلسلة روافد
التي تصدرها إدارة الثقافة
اإلسالمية ب��وزارة األوقاف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل�ام � �ي� ��ة
بدولة الكويت كتاب «تأمل
واع � �ت � �ب� ��ار ..ق�� � ��راءات في
حكايات أندلسية» للدكتور
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن احل� �ج ��ي،
وال �ك �ت��اب مي �ث��ل ن��وع��اً من
إعادة االعتبار لتاريخ مسلمي
األن ��دل ��س وال �ت��وق��ف ع �ن��د ب �ع��ض مشاهدها
املختلفة علمية كانت أم بطولية ،فض ً
ال عن
بعض املشاهد احلزينة التي كانت سمة بارزة
م��ن س �م��ات امل�ج�ت�م��ع األن��دل �س��ي ف��ي فتراته
األخيرة ،ويشير املؤلف إلى أن كثرة من هذه

احلكايات ال ترد حني يجري
تناول كثير من املوضوعات
البحثية العامة ،واحلق أنها
ال يجوز أن تترك أو تهمل أو
تبعد عن تناول املوضوعات
التاريخية ،لكنها قد ال جتد
لها مكاناً مناسباً معها ،ومن
هنا كان لزاماً أن تقدم وال
تضيع جل�م��ال�ه��ا وتأثيرها
ومكانتها.
وتأتي أهمية الكتاب أن
مؤلفه متخصص في تاريخ
األندلس وألف عنها العديد
من الكتب القيمة ومنها( :التاريخ األندلسي
منذ الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة)
و(العالقات الدبلوماسية األندلسية مع أوروبا
الغربية خالل املدة األموية).
ويقع الكتاب في  197صفحة.

األربعون المنتقاة من رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين
جمعه :محمد عمر سليمان الفليج

رسالة لطيفة جمع فيها معدها أربعني حديثاً منتقاة بعناية فائقة وتتالءم مع الواقع؛ حيث
إن العديد من أبناء الصحوة اإلسالمية يفتقرون إلى تفقه مثل هذه األمور التي وقف عندها
شارح األحاديث فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني رحمه الله ،ومؤلفات الشيخ ابن
عثيمني غنية عن التعريف ،وتبرز أهمية الكتاب إذا عرفنا أن حجم شرح رياض الصاحلني
يصعب على اجلميع حمله في كل وقت ،بينما يسهل حمل هذه الرسالة في السفر
واحلضر واالستفادة من فوائدها العلمية والعمل بها ،وقد أفاض فضيلة الشيخ
ابن عثيمني في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي يأمر
بالسمع والطاعة لوالة املسلمني؛ مما يزيل اللبس عند كثير من أبناء الصحوة
واملتبنني ألفكار اخلوارج؛ حيث يقول الشيخ رحمه الله :وأما قول بعض الناس
السفهاء :إنه ال جتب علينا طاعة والة األمور إال إذا استقاموا استقامة تامة،
فهذا خطأ ،وهذا غلط ،وهذا ليس من الشرع في شيء ،بل هذا من
مذهب اخلوارج الذين يريدون من والة األمور أن يستقيموا على أمر
الله في كل شيء ،وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت األمور.
ويقع الكتاب في  229صفحة ،وهو من إصدارات غراس للنشر والتوزيع.
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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..

إشراف :عالء الدين مصطفى

مع
القراء
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موقف المسلم
من المواقف
في كل مرحلة من مراحل عمر اإلنسان
يصادف كثيرا من املواقف التي حتفر في
قلبه وعقله ووجدانه األثر العظيم ،بحيث إن
بعضها ال ميكن نسيانه وال تناسيه ،فكلما مر
عليه أمر كبيرا كان أم صغيرا فإنه يعود
بالذاكرة إلى لوراء ويعيد أحداثه كأنه حدث
في وقت قريب.
ولكن األسوأ أن تكون هذه املواقف من املواقف املؤملة
فتخز القلب بإبرةٍ مسمومة مليئة باحلزن واألسى
جرحا كلما أراد أن يلتئم فتح مرة
واحليرة ،فتترك
ً
أخرى ونزف دموعا وهموما ،وإن التأم فإنه يترك
ندوبا قاسية ال متحى ،وميكن أن تكون هذه املواقف
سبال من سبل الله عز وجل لنا ليربينا وإشارة ورحمة
منه عز وجل ليرينا أموراً لم نكن نراها في السابق،
فاحتجنا أن نُعالج بصفعة قوية؛ لكي نتدارك أمورنا
ونلحق أنفسنا من الوقوع في الهاوية أو االنغماس
في الدنيا وفتنها الزائفة التي تغري الكثير منا
وتنسيه اآلخرة ولذتها الدائمة.
يا إخواني ويا أخواتي ،أقول كلماتي هذه لتكون
تذكيرا لي ولكم ،ولتكون تصبيرا لي ولكم فنؤمن
حق اإلميان بأن كل ما يصادف املسلم من أمر فهو
خير سواء كان هذا األمر هينا أ ،ال ،سواء كان
على رغبتنا وهوانا أو ،ال ،متبعني حديث النبي
عليه الصالة والسالم في قوله « :عجبا ألمر
املؤمن ،إن أمره كله له خير ،وليس ذلك ألحد
إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر وكان خيراً
له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيراً له».
وأخيراً أدعو الله لي ولكم أن يرزقنا الصبر
العظيم والشكر اجلزيل ،وأن يجعلنا من
عباده املخلصني  ..آمني
أختكم في الله
إميان حب الرمان

عالج التشبه بالرجال
عالج هذه الفتاة في مبدأ
األمر هو كله بيد الله تبارك
وتعالى إن شاء هداها،
وإن شاء تركها تخوض في
معصيتها ،ولكن ما يجب
علي نحوها هو دعاء الله
ّ
تبارك وتعالى أن يهديها
هداية تبني لها طريق
الرشاد ،واإلحلاح في الدعاء
لها وحتري أوقات اإلجابة،
وأبني لها حرصي الشديد
على مصلحتها وسعادتها
وراحتها في الدنيا واآلخرة
دون استخدام األسلوب
املنفر لها كالشدة والصراخ
والتز ّمت في الرأي ،وسأذكر
النصائح اآلتية:
 .1التربية اإلميانية :ال بد
من تربية البنت منذ الصغر
على طاعة الله عز وجل،
وعلى العقيدة الصحيحة،
والتأدب بآداب الشرع
املطهر؛ لتنشأ البنت على
اإلميان واألخالق الفاضلة؛
قال [« :من يلي من هذه
البنات شيئا فأحسن إليهن
كن له سترا من النار» متفق
ّ
عليه.
 .2القدوة احلسنة :سواء في
البيت من األم عندما تتخلق
باحلياء ،وتتأدب مع األب
في املعاملة ولطف الكالم،
ومع الرجال األجانب بعدم
احلديث معهم ،وخفض

الصوت إذا اضطرت إلى
ذلك ،وعندما تخرج تلتزم
باحلجاب الشرعي واحلياء
واألخالق الفاضلة ،أم
من مجتمعها النسوي من
أخوات وصديقات يتصفن
باخللق واحلياء.
 .3إلزام البنت واملرأة
باحلجاب الشرعي :وعدم
السماح لهن بلبس ما يخالف
ذلك من «الكاب» والعباءة
املطرزة وغيرهما.
 .4عدم السماح للمرأة
باخلروج دون حاجة ،وإن
خرجت مع السائق اخلاص
بالعائلة فال بد من وجود
احملرم معها ،ثم معرفة إلى
أين تذهب.
 .5نهيها عن التشبه
بالرجال :سواء في اللباس
أو في املظهر ،وال بد أن
يكون لباسها شبيها بلباس
النساء.
 .6عند النزول إلى األسواق:
وعند الشراء يستحسن
أن يكون محرم املرأة هو
الذي يسأل عن البضاعة
ومجادلة البائع في األسعار؛
ليحفظ للمرأة حياءها.
 .7اليقني الكامل بحكمة
خلق الله.
أسماء اخلالدي
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المرأة والعمل
هناك شروط يجب أن تتوافر إذا أرادت  -10عدم اخللوة أو االختالط بالرجال.
املجاالت التي يباح فيها عمل املرأة:
املرأة أن تخرج للعمل ،وهي:
 -1مجال الدعوة إلى الله.
 - 1أن يكون العمل مباحاً.
 -2أن يكون اخلروج حلاجتها الشخصية  -2مجال العلم والتعليم العام.
 -3التطبيب والتمريض للنساء خاصة.
أو حاجة املجتمع.
 -4مجال الشؤون البيتية ..كاخلياطة.
 -3أن يكون بإذن الزوج أو ولي األمر.
 -4عدم التفريط في حق الزوج أو األوالد -5 .العمل اإلداري في محيط النساء.
 -6شؤون املكتبات اخلاصة بالنساء.
 -5مالءمة العمل لطبيعة املرأة.
هذه بعض الضوابط الشرعية التي يجب
 -6االلتزام باللباس الشرعي.
على املرأة أن تلتزم بها عند خروجها
 -7عدم مس الطيب وهو العطر.
للعمل حتى تنال رضا الله وسعادة
 -8االعتدال في املشي.
الدارين ،وحتى تقوم بعملها املناط بها
 -9أمن الفتنة.
على أمت وجه.

آثار سلبية خلروج املرأة إلى العمل:
 -1آثار سلبية على الطفل بفقدان
الرعاية واحلنان.
 -2آثار سلبية لعمل املرأة على نفسها؛
ففي عمل املرأة نهاراً في وظيفتها ،وعملها
لي ً
ال مع أوالدها وزوجها إجهاد عظيم.
 -3آثار سلبية على زوجها؛ فعملها له
آثار نفسيه سيئة على زوجها ،ويفتح بابا
للظنون السيئة بني الزوجني.
 -4آثار سلبية على اجلتمع؛ ففيه زيادة
لنسبة البطالة؛ إذ إن عملها يؤدي إلى
عدم توظيف عدد من الرجال.
دينج مان  -الكويت

أشجـار والجنـة وثمـارها

قال تعالى{ :إن للمتقني مفازا حدائق
وأعنابا} ،وقال عز وجل{ :وأصحاب
اليمني ما أصحاب اليمني في سدر
مخضود وطلح منضود وظل ممدود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة} .فسدر
اجلنة مخضود منزوع الشوك ،وطلحها
منضود معد للتناول دون كد وال عناء.
ومن تلك األشجار ما ظلها
يسير فيه الراكب مائة عام ،وما
يقطعه؛ قال رسول الله [« :إن
في اجلنة لشجرة يسير الراكب
اجلواد املضمر السريع مائة عام
وما يقطعها» ،وقال تعالى{ :وظل
ممدود} ومن تلك األشجار سدرة
املنتهى؛ قال تعالى{ :ولقد رآه نزلة
أخرى عند سدرة املنتهى} .ومما

يزيد أشجار اجلنة بهاء وجماال أن
سيقانها من الذهب ،قال [« :ما
في اجلنة شجرة إال وسيقانها من
ذهب» .وقال تعالى{ :إن املتقني في
ظالل وعيون وفواكه مما يشتهون}،
إنها فواكه كثيرة طيبة ال تنقطع؛
فأشجارها دائمة العطاء ،وافرة
اخلضرة ،ممتدة الظالل ،في كل حال
قد تشابهت أشكالها وثمارها ،بيد أن
كنهها ومذاقها يختلف ،وهذا من
لطائف نضجها وعجائب قدرة الله
في إبداعها؛ قال تعالى{ :كلما رزقوا
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها}.
هيئة أهل اجلنة...
قال رسول الله [« :عن هيئتهم على

خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم،
ستون ذراعا في السماء».
فما أعذب تلك احلياة !..وما ألذ
عيشها !..حياة كلها مودة وصفاء
وألفة وإخاء ..ومحبة وصدق ووفاء؛
قال تعالى{ :وهدوا إلى الطيب
من القول} ،وقال سبحانه{ :ال
تسمع فيها الغية} ،وقال سبحانه:
{ونزعنا ما في صدورهم من غل
إخوانا على سرر متقابلني} .وقال
رسول الله [« :يدخل أهل اجلنة
جردا مردا ...أبناء ثالث وثالثني»،
كما أنهم ال يبصقون وال يتمخطون
وال يتغوطون وال ينامون.
عبير ناصر
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

احلجاب هو األصل في املسلمة
بداية أتوجه بخالص الشكر للنائب محمد هايف املطيري على غيرته
وتفاعله في قضية مهمة ومتابعتها إلى نهايتها ليحق احلق ويبطل الباطل،
والشكر موصول إلى جلنة اإلفتاء باألوقاف للصدع باحلق وعدم اخلوف في
الله من لومة الئم.
ولقد جاءت وصية رسولنا [ بالنساء خيرا ،وقال« :خياركم خياركم
لنسائهم» ،فحرص الشارع احلكيم على صيانة املرأة وحمايتها؛ ألنها درة
مكنونة ،وقد حماها اإلسالم بسياج متني عن العني والشهوة واالستمالة،
فجاء اإلسالم مبقاصد عظيمة «حفظ الدين والنفس والعقل والعرض
واملال» ،فصيانة األعراض مقصد عظيم ال يجوز التهاون فيها؛ ولذلك وضع
الشارع حدودا ضد القذف واللعن والزنى بكل أنواعه من خالل ستر املرأة
وصيانتها.
< إن مؤسس دعوة التبرج والتكشف هو إبليس؛ قال تعالى{ :يا بني آدم ال
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما
سوآتهما} ،فاملتبرجة جعلت قائدها إبليس ،وهي شر النساء ،كما ورد في
احلديث« :وشر نسائكم املتبرجات املتخيالت وهن املنافقات ،ال يدخل
اجلنة منهن إال مثل الغراب األعصم» ،وهذا كناية عن قلة من يدخل منهن
بعد قبول توبتها عند ربها عز وجل.
< لقد بايع الرسول [ املرأة على أمور عظيمة وذكر منها{ :وال تتبرجي
تبرج اجلاهلية األولى} ،كما قال ألميمة بنت رقيقة .واملتبرجة من النساء
في النار« :صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت.»..
< الدين اإلسالمي دين وقاية ،فقبل أن يقيم احلدود ويوقع العقوبات يريد
حماية الضمائر واملشاعر واحلواس واجلوارح ،ودين ال يريد أن يعرض
الناس للفتنة؛ ولذلك ملا سئل الرسول [ عن حق الطريق ذكر منها« :غض
البصر وكف األذى» ،وقال{ :ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
< التبرج يجلب اللعن للمرأة؛ فقد جاء في احلديث« :سيكون في آخر أمتي
نساء كاسيات عاريات ،رؤوسهن كأسنمة البخت ،العنوهن؛ فإنهن ملعونات».
لقد أمر الرسول [ زوجتيه «أم سلمة وميمونة» بلبس احلجاب أمام ابن أم
مكتوم األعمى  -رضي الله عنهم جميعا  -فقالتا :يا رسول الله ،أليس هو
أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا؟ فقال« :أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!».
< ولقد أجلى الرسول [ بني قينقاع من أجل أنهم ربطوا عباءة امرأة
مسلمة فسقطت فارتفع ثوبها شيئا وظهر ساقها فقام الرجال بقتل ذلك
اليهودي ثم مت إجالؤهم ،فكيف بحال نسائنا؟!
< وهذه املرأة السوداء التي كانت تصرع وطلبت إلى الرسول [ أن يدعو
الله لها عندما تصرع أال تتكشف ويراها الرجال «قمة في احلياء والستر
والعفة».
< وإذا نظرنا وتأملنا وجدنا مجموعة من املنهيات تلحق بالتبرج مثل «الوصل
بالشعر الطبيعي أو الصناعي واألظافر» والوشم ،والتفلج ،وكل ذلك تغيير
خللق الله ،وهو من طرق إبليس{ :وآلمرنهن فليغيرن خلق الله}.

وأيضا حديث« :ال تباشر املرأة املرأة ،فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها»،
فإذا كان الوصف محرماً فكيف بالنظر؟!
< وعندما سأل جرير بن عبدالله رسول الله [ عن نظرة الفجأة فقال:
«اصرف بصرك» .وقال لعلي ]« :ال تتبع النظرة النظرة؛ فإن األولى لك،
وليست لك الثانية».
شبهات ورد
< تقول :احلجاب تزمت والدين يسر.
جميع األحكام التي جاء بها الشارع يسيرة وليست قاسية {يريد الله بكم
اليسر} ،ومن هذه األحكام احلجاب الذي فرضه الله عز وجل على النساء
املسلمات.
< تقول :احلجاب تخلف ورجعية وعادات جاهلية.
احلجاب الذي فرضه اإلسالم على املرأة لم يعرفه العرب قبل اإلسالم؛ قال
سبحانه وتعالى{ :وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج اجلاهلية األولى}.
واحلجاب مدنية وحضارة وعزة في االلتزام بلباس أمهات املؤمنني الذي
جاء مخلدا في معجزة رسولنا األمني.
< تقول :احلجاب وسيلة إلخفاء الشخصية.
كل إنسان يعرف أن املرأة التي تستر نفسها يطهر قلبها وتتصف بالعفة
واحلياء ،والتي تظهر تبرجها وزينتها فهذا دليل على قلة حيائها وهوانها
على نفسها وقد يساء بها الظن؛ ألنها عرضت نفسها بوصفها سلعة خبيثة
الطوية.
واملعلوم أن املرأة التي تستر نفسها تذوق الويالت من األجهزة احلكومية
واإلدارات اجلامعية في بعض الدول ،واحلمالت اإلعالمية اجلائرة عليها.
< عفة املرأة في ذاتها وليست في حجابها.
الثياب ال تنسج لصاحبها عفة مفقودة وال متنحه استقامة معدومة،
واحلجاب فرض حلماية املرأة ومحافظة على عفة الرجال الذين قد تقع
أبصارهم عليها.
< تقول :األحكام تتبدل بتبدل الزمان..
األحكام الشرعية ثابتة ال تتبدل وال تتغير مهما تبدلت األزمنة وتطورت،
ومن هذه األحكام احلجاب.
< تقول :التبرج أمر عادي ال يلفت النظر.
إذا كان أمرا عاديا وال يستهوي القلوب ،فلماذا تبرجت وملن تتبرج؟! وملاذا
حتملت كلفة أدوات التجميل وأجرة الكوافير ومتابعة املوضات؟!
وأخيرا أقول :يا للعجب من االستماع إليهن وهن يدندنَّ حول احلرية
الشخصية وتقديسها والتدخل في حريتهن الشخصية ،ويخالفن بذلك
الشريعة التي تأمر بنات حواء بالستر واحلجاب وعليهن الطاعة؛ قال رسول
الله [« :كل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى ،فقالوا :ومن يأبى يا رسول
الله؟ قال :من أطاعني دخل اجلنة ،ومن عصاني فقد أبى» رواه البخاري.
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