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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم

فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل 

فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}

دولة الكويت
ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25339069 داخلي )310(
فاكس: 25339067

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي

01101036691/2

املراسالت

االشرتاكات

وكالء التوزيع

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

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

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

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

والنشر   هاتف 727111 
 > اململكة األردنية الهاشمية: الوكالة 

األردنية للتوزيع هاتف: 4630191
> سلطنة عمان: العمانية للتوزيع 

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

4622182

التكافل االجتماعي بني املسلمني هو خلق عظيم ورابطة قوية 
تصاب  فقد  املعمورة،  أرجاء  في  املسلمني  بني  احملبة  تعّزز  وسّنة 
أو  األوبئة  أو  الفيضانات  أو  الزالزل  مثل  سريعة  بكوارث  الدول 
احلروب وغيرها كثير، وقد تكون الدول فقيرة ،أو تتعرض لظلم 
قاهر فمن ميد لها يد العون؟، فضال عن البطالة التي تتفشى في 
أو  احلكومية  اإلنسانية  املنظمات  أن  شك  وال  املجتمعات،  بعض 
التنصيرية ستهب للنجدة، وقد ُذّللت لها كل الصعوبات للدخول 
واجلهل  واملرض  الفقر  تستغل  هي  وباملقابل  واحلماية،  والعمل 
لتؤدي رسالتها التنصيرية أو اإلحلادية أو بيع األطفال أو شراء 
)الكلى وغيرها(، وقد نشرت الصحف أنباء الطائرات الفرنسية 
التي كانت ستقلع من تشاد وهي حتمل أطفاال سودانيني للبيع!!

اإلسالميةومنعها  اإلنسانية  اخليرية  اجلمعيات  عمل  إغالق  إن 
ملد يد العون وأداء هذا الواجب اإلنساني لهو ظلم واضح ومحاولة 
لقول  مصداقا  اإلسالمية  الشعوب  بني  التعاون  لقطع  جائرة 
كالبنيان  للمسلم  “املسلم   : وسلم  عليه  الله  صلى  املصطفى 

املرصوص يشد بعضه بعضا” .
السفارات  مراقبة  مع  مصراعيه  على  الباب  لفتح  األوان  آن  لقد 
دينهم  على  حفاظا  املبدأ  هذا  لتعزيز  اإلسالمية  واملنظمات 

وهويتهم اإلسالمية.
املوضوع اآلخر الذي نود عرضه هو احلرب الشاملة التي يستخدم 
فيها جميع أنواع األسلحة من قبل التيارات الليبرالية والعلمانية 
واإلحلادية، وحتت مظلة حكومية أحيانا ضد النقاب، وكأنه هو 
الذي أوصل الواقع إلى ما هو عليه من تدٍن في املجاالت كافة، وكأنه 
أولية متقدمة في برنامج عمل احلكومات، وليس حرية شخصية 
وإرادة شعبية، ويتسابق هؤالء الليبراليون في سوق حادث بسيط 
جرى داخل قاعة األزهر، وقد أوضحها شيخ األزهر بأن املقصود 
أن تنتقب، وقد  ثبت بالدليل  الشرعي وللمرأة احلق  النقاب  هو 
القاطع: “ال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين(؛ 
على  بغطاء  ذلك  وتستبدل  العمرة،  أو  احلج  في  أي 
الوجه، وقد دل أن هذا معروف عند النساء في عهد 

النبوة وخير القرون.
وسائل  كل  وفي  احلرب  هذه  ملاذا  السؤال  ويبقى 
العالم  العربية قبل غيرها، وقد ترقب  اإلعالم 
كله خوفا من األنفلونزا ، وقد أصبح ذلك عرفا، 
أمر  قدمنا  فهال  لألطباء،  استجابة  وذلك 
أمهات  عليه  كانت  وما  رسوله  وأمر  الله 

املؤمنني؟
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الزواج بهذه الطريقة 
فساد ومنكر وإجرام

< من الشباب من تضطره ظروفه 
عن  بعيدة  مدن  في  لإلقامة 
بلده للدراسة، فمن أراد حتصن 

نفسه هل يحل له الزواج؟
> يتزوج ال بنية الطالق، أما الزواج 
بعضهم،  يفعله  كما  الطالق،  بنية 
فهذا منكر وإفساد للفتيات وتخريب 
وال يجوز ذلك، وعلى الشاب املسلم 
ويأخذ  للبعثة  اضطر  إذا  يتزوج  أن 
ذلك  في  له  ليكون  امرأته  معه 
حتصني لنفسه وصيانة وحياء، أما 
يأخذ  يوم  كل  يتزوج  أن  يضطر  أن 
امرأة حتى إن بعضهم ذكر أن منهم 
في  نسوة  عشر  من  أكثر  جمع  من 
يفارقها  ثم  هذه  يأخذ  واحد،  شهر 
العشر  في  وكذا  أخرى  يأخذ  ثم 
اإلجرام  هذا  ويتسلسل  الباقيات، 
إلى أن يكون فسادا ومنكرا ال يرضاه 

املسلم له وال لبناته.

حكم الجهر بصالة 
السنة والوتر

ركعات  أربع  الليل  آخر  أصلي   >
قبل الوتر وأجهر فيها وال أجهر 

في صالة الوتر، هل هذا جائز؟
أو  باجلميع  جهرت  إن  جائز  كله   <
يتعدى  أال  املهم  باجلميع،  أسررت 
أو  مصلٍّ  أو  لنائٍم  وجهرك  صوتك 

تاٍل.

الغيب؟  علم  يدعي  من  حكم  ما   >
وما موقف اإلسالم من ذلك؟

> علم الغيب مما استأثر الله به؛ قال 
السموات  يعلم من في  تعالى: }قل ال 
واألرض الغيب إال الله{ )النمل: 65(. 
وقال: }وال يحيطون بشيء من علمه إال 
مبا شاء{ )البقرة: 255(. فعلم الغيب 
}وعنده  عنده.  به  الله  استأثر  مما 
مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما 
ورقة  من  تسقط  وما  والبحر  البر  في 
إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض 
وال رطب وال يابس إال في كتاب مبني{ 

< ما حكم قراءة ما يسمى ب:ـ »حظك 
هذا اليوم« في املجالت والصحف؟

> كل هذا كذب وافتراء وأكل ألموال الناس 
الغيب،  علم  اّدعى  فمن  يجوز؛  ال  بالباطل 
اإلسالم،  من  خارج  مضل  ضال  كافر  فهو 
ويعلقون  بحظك  يخبرونك  الذين  فهؤالء 

< ما الغرر وما حكمه؟
> الغرر منهي عنه، نهى النبي ] عنه، والغرر 

)األنعام: 59(، فمن ادعى علم املغيبات 
مكذب  ألنه  مفتر؛  كاهن  هو  فإمنا 
يعلم  ال  }قل  يقول:  الله  ألن  للقرآن؛ 
إال  الغيب  واألرض  السموات  في  من 
الله وما يشعرون أيان يبعثون{ )النمل: 
65(. اإلنسان يعلم األشياء القريبة منه 
والبديهيات، أما املغيبات وما سيحصل 
به؛  الله  استأثر  أمر  فهو  الكون  في 
ولهذا يبعث ملكا إذا مضى على اجلنني 
وشقي  وأجله  رزقه  يكتب  يوما  أربعني 
استأثر  أمور  هذه  كل  سعيد،  أم  هو 
أم  }وعنده  يقول:  والله  بعلمها،  الله 

الكتاب{ )الرعد: 39(.

األمور بالشهور ونحو ذلك كل هؤالء ضالون 
وال  سؤالهم  للمسلم  يجوز  ال  مخطئون 
كاهنا  أتى  »من  يقول:  والنبي ]  إتيانهم. 
فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على 
كاهنا  أتى  »من  لفظ:  وفي   ،[ محمد« 
تُقبل له صالة أربعني  فسأله عن شيء لم 

يوما«.

في البيوع أن تغرر صاحبك فتعطيه خالف ما 
يعتقد، تعطيه السلعة على خالف ما فيها.

من ادعى علم الغيب
 فإنما هو كاهن مفتٍر

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

»حظك هذا اليوم« في المجالت 
والصحف كذب وافتراء

الغرر في البيوع منهي عنه
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ودعوت  معن  غرض  على  حلفت   >
أشتري  ما  والله  فقلت:  مالي  على 
شاء  إن  اشتريته  ولو  الغرض  هذا 

الله يذهب املال عني.
حال  في  احللف  هذا  أخي  يا  أوال:   <
قال:   [ النبي  لكن  منك،  خطأ  الغضب 
خيرا  غيرها  فرأى  معني  على  حلف  »من 
هو  الذي  وليأت  ميينه،  عن  فليكفر  منها 
خير«، لكن ينبغي اإلقالع عن احللف قدر 
}واحفظوا  يقول:  الله  ألن  االستطاعة؛ 
تؤدي  أن  فعليك   .)89 )املائدة:  أميانكم{ 

الطالق  وما  البدعي،  الطالق  ما   >
السني؟

> الطالق السني هو الطالق املوافق لطالق 
كتاب الله وسنة رسوله ]، قال الله تعالى: 
فطلقوهن  النساء  طلقتم  إذا  النبي  }يأيها 
العدة  اكتملت  أي   .)1 )الطالق:  لعدتهن{ 

كفارة اليمني، إما أن تطعم عشرة مساكني 
تعطيهم وجبة غداء أو عشاء أو تعطي كل 
احلب،  أو  األرز  من  ونصف  كيلو  مسكني 
أو تكسو كل مسكني كسوة، أو تعتق رقبة، 
فإن عدمت فصيام 3 أيام، وأظن اإلطعام 
الله. وأما دعاؤك على  مبقدورك إن شاء 
مالك فال يجوز؛ فالنبي ] قال: »ال تدعوا 
على  وال  أوالدكم  على  وال  أنفسكم  على 
تدع  فال  إجابة«؛  ساعة  فتوافق  أموالكم 
نفسك  على  وال  أوالدك  وال  أموالك  على 

ويجب أن تتجنب هذا.

طاهرات أو حامالت قد استبان حملهن، أما 
البدعي: فهو ثالثة أوضاع: إما أن يطلقها 
في حيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، 
أنت طالق  بقوله:  الطالق  ألفاظ  يجمع  أو 
بالثالث، هذا كله من البدع املخالفة لهدي 

النبي ].

ال يجوز الدعاء على النفس والمال والولد

الفرق بين: »الطالق البدعي«، و»الطالق السني«

الذي  الشخص  على  احلكم  ما   >
يصيبه  وأيضا  املسلم  أخاه  يحسد 

بالعن، بارك الله فيكم، وما احلل؟
> أما أن يصيب أخاه بعينه فهذا ال يجوز؛ 
والعني  باملسلم  الضرر  إحلاق  هذا  ألن 
حق، وفي احلديث: »لو كان شيء يسبق 
القدر لكان العني«، وعني احلاسد شيء 
عظيم عليه أن يتقيها باألذكار وااللتجاء 
نفسه  في  يحس  من  وعلى  الله،  إلى 
بشيء من هذا التعوذ بذكر الله إذا رأى 
ما يعجبه؛ فيقول: ما شاء الله ال قوة إال 
بالله: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء 
الله ال قوة إال بالله{ )الكهف: 39(. وفي 
يتوضأ  رجال  رجل  رأى  النبي ]  عهد 
فقال: »لم أر كاليوم وال جلد مخبأة...« 
فأصيب الرجل، فلما علم النبي ]، أمر 
العائن أن يغتسل وأن يعطى املاء للمعني 
ليغتسل منه ويشرب منه. وقال: »لَم يقتل 

أحدكم أخاه؟!« نسأل الله العافية.

حكم الشخص الذي 
يحسد ويصيب 

غيره بالعين

< أنا واحلمد لله مستقيم في صالتي 
عز  الله  إلى  وتائب  اخليري  وعملي 
يرسلون  الشباب  بعض  ولكن  وجل، 
لي صورا في رسائل عبر اجلوال غير 
مشروعة ومحرمة، وفي بعض األوقات 
إلى  تبت  وكلما  التلفاز،  في  أشاهدها 
أنا  هل  الشيء.  هذا  إلى  ُعدت  الله 

معاقب بهذا، أو مباذا تنصحونني؟
في  وبثها  اخلليعة  الصور  تبادل  أوال   <
اجلوال أمر منكر، وهذا داخل في قوله 
تشيع  أن  يحبون  الذين  }إن  تعالى: 

عذاب  لهم  آمنوا  الذين  في  الفاحشة 
أليم في الدنيا واآلخرة والله يعلم وأنتم 
الصورة  فبث   ،)19 )النور:  تعلمون{  ال 
لكونها  بها  الناس  وتعريف  ونشرها 
خليعة ماجنة منكر ودعوة للباطل ونشر 
نحول  أن  يجوز  وال  األمة،  في  للفساد 
وسائل  إلى  النافعة  االتصال  وسائل 
الناس  وتبعد  األخالق  تهدم  إجرامية 
مشاعر  نحترم  أن  ويجب  دينهم،  عن 
نستعمل  وأن  الله،  نتقي  وأن  اآلخرين، 
هذه الوسائل النافعة فيما ينفعنا ويعود 

علينا باخلير، فاجلوال فوائده كثيرة، أما 
أن نسخره لإلجرام واإلضرار باآلخرين 
والنبي  أمر خطير،  فهذا  الفساد  ونشر 
فإن  ضاللة  إلى  دعا  »من  يقول:   [
عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى 
يوم القيامة، ال ينقص ذلك من أوزارهم 
ولنترفع  أنفسنا  في  الله  فلنتق  شيئا«، 
عن هذه الدنايا، أما التوبة النصوح فهي 
وأما  للذنب،  الرجوع  عدم  على  العزم 
آخر  في  أو  غدا  وتنقضها  اليوم  توبة 

النهار فهذه توبة غير صادقة.

حكم مشاهدة صور مخلة في الجوال وتبادلها
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أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املساعد 
مشعان  الدكتور  التخطيط  لشؤون 
العتيبي حرص الكويت على االستفادة 
من الطاقة اجلديدة واملتجددة مشدداً 
لها  إستراتيجي  خيار  ذلك  أن  على 
نظراً ملا حباها الله من طاقة شمسية 

كبيرة.
في  مشاركتة  عقب  العتيبي  وقال 
عمل  لفريق  األول  االجتماع  أعمال 
املتجددة  للطاقة  العربية  الستراتيجية 
املنعقد حالياً بالقاهرة أن هناك توجهاً 
اخليار  هذا  نحو  الكويت  دولة  لدى 
نسبة  حتديد  مت  حيث  الستراتيجي 
5٪ سيتم توفيرها من الطاقة املتجددة 

بحلول العام 2020.
برنامجاً  وضعت  الكويت  أن  وأضاف 
واحلد  الطاقة  كفاءة  لتحسني  خاصاً 
أنه  مبيناً  عليها  واحملافظة  الهدر  من 
اإلجراءات  من  الكثير  اتخاذ  سيتم 
الهدر  منع  لضمان  والتشريعات 
ملنع  ومحدد  وتاريخ  مواصفات  ووضع 
التي  التكييف  استجالب بعض أجهزة 

ال تكون ذات كفاءة عالية.
في  بدأت  قد  الكويت  كانت  إذا  وعما 
تنفيذ مشروعات للطاقة املتجددة قال 
العتيبي: سنطرع مشروع إنشاء محطة 
العبدلي  للطاقة الشمسية في منطقة 
بنظام »البي اوتي« على أن يتم طرحة 
العام  خالل  اخلاص  القطاع  على  

املقبل«.
مضسفاً أن الطاقة الشمسية في دولة 
االستفادة  سيتم  حيث  واعدة  الكويت 

منها في مختلف املشاريع.

العالقات  إدارة  بني  املشتركة  اللجنة 
اخلارجية وقطاع العمل في وزارة الشؤون 
مذكرة  رفع  تنوي  والعمل  االجتماعية 
تطبيق  إمكانية  الوزارة حول  قيادات  إلى 
أو  اتفاق  التفاهم املوحدة بني أي  مذكرة 
معاهدة تبرمها الوزارة مع الدول املصدرة 
في  الفرصحة  إتاحة  وترغب  للعمالة 
احمللي  العمل  سوق  في  عمالتها  تشغيل 

بالقطاع األهلي.

القضايا  أغلب  أن  اللجنة  رأت 
العمالية مشتركة بني جميع اجلاليات 
ضمان  بوتقة  في  تنصب  وجميعها 
حقوق  هضم  وعدم  اإلنسان  حقوق 
الكرمي  العيش  من  ومتكينها  العمالة 
نتائج مستقبلية من شأنها  ألي  منعاً 
املبرمة  التفاهم  مذكرة  تنقص  أن 
بتشغيل  الراغبة  والدولة  الوزارة  بني 

عمالتها في البالد.

العتيبي: طرح مشروع 
محطة للطاقة 

الشمسية العام المقبل

»الشؤون«: مذكرة تفاهم بين الكويت والدول 
المصدرة للعمالة لضمان الحقوق والواجبات

في إطار برنامجها اإلغاثي املدعوم من 
اللجنة  وزغت  لألوقاف  العامة  األمانة 
مساعدات  لإلغاثة  املشتركة  الكويتية 
إغاثية 1720 أسرة في جمهورية جيبوتي، 
دخل  مناطق  في  فرداً   10320 شملت 
وبوندرة وشيخيتي وكونتلي، وهي املناطق 

األكثر تضرراً من موجة اجلفاف.
وأوضحت اللجنة أن هذه املناطق املتضررة 
باجلفاف مأساوي، وهناك ضرورة ملحة 
لإلستمرار في تقدمي اإلغاثة للمنكوبني، 
وتبني املشاريع التنموية كحفر اآلبار ومد 
معظم  أن  خاصة  للقرى،  املياه  شبكات 

القرى واألرياف في جبيوتي يعانون من 
نقص املياه وتبني كفالة األيتام واالهتمام 

باملساجد واملدارس.
تعانية  الذي  اجلفاف  بأن  وأوضحت 
عامة  بصفة  األفريقي  القرن  منطقة 
عام  منذ  خاصة  بصفة  جيبوتي  وفي 
وأحدث  املراعي  نقص  إلى  أدى   2003
احليوانية  الثروة  في  جسيمة  خسائر 
 ٪70 إلى   40 بني  ما  على  قضى  حيث 
منها مشيراً إلى أن 80 ألفاً من املرعاة 
قد يواجهون املجاعة في جيبوتي بسبب 

اجلفاف احلاد.

مساعدات إغاثية إلى جيبوتي
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السلة اإلخبارية 

محمود  بالرئيس  حلقت  التي  الفضيحة  بعد 
»إسرائيل«  إدان��ة  تأجيل  على  باملوافقة  عباس 
السلطة  أع��ل��ن��ت  ح�����رب،  ج���رائ���م  ب���اق���ت���راف 
يكفي  ما  تأمني  استطاعت  أنها  الفلسطينية 
ملجلس  استثنائية  جلسة  لعقد  أص����وات  م��ن 
قرار  مشروع  ملناقشة  األمم��ي  اإلنسان  حقوق 
يتعلق بتقرير غولدستون الذي يدين »إسرائيل« 
إسرائيل  ح��رب  خ��الل  ح��رب  جرائم  باقتراف 
للرئيس  السياسي  املستشار  وق��ال  غ��زة.  على 
الفلسطيني محمود عباس في تصريح له: إن 
الدول العربية ال� 6 األعضاء في مجلس حقوق 
اإلن��س��ان ق��د واف��ق��ت ع��ل��ى ال��دع��وة إل���ى عقد 

اجتماع استثنائي للمجلس.
وأض����اف أن���ه ف��ض��اًل ع��ن ال����دول ال���� 6 فإن 
عددا آخر من الدول قد وافقت مبا في ذلك 
الصني على عقد االجتماع، وبذلك قد تأكد 
أن هناك ما يكفي من األصوات للدعوة لعقد 
يبحث  أن  املقرر  االستثنائي  االجتماع  هذا 
ف��ي ت��ق��ري��ر ال��ق��اض��ي غ��ول��دس��ت��ون اخلاص 
بجرائم احلرب »اإلسرائيلية« أثناء العدوان 

على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وق���د مت ط���رح امل���ش���روع ع��ل��ى ال��ت��ص��وي��ت يوم 
اخلميس املاضي واستطاعت املجموعة العربية 

واإلسالمية على متريره بأغلبية25 صوتاً.

25 دولة تدعم طلب السلطة الفلسطينية 
ارتكاب »إسرائيل« جرائم حرب

يسري  املصري  التعليم  وزي��ر  أعلن 
اجلمل أنه سيتم تفعيل القرار الذي 
ع���ام 1995 مبنع  وزارت����ه  ات��خ��ذت��ه 
ارت��داء النقاب داخل الصفوف في 

املدارس.
وي��أت��ي ه��ذا التصريح ف��ي وق��ت ال 
يزال فيه اجلدل مشتعال في مصر 
حول ارتداء النقاب بعد تصريحات 
سيد  محمد  األزه���ر  لشيخ  مثيرة 

طنطاوي.

تاريخيا  حدثا  وتركيا  سورية  شهدت 
البلدان بواباتهما احلدودية،  فتح فيه 
وألغيا آخر ما تبقى من حواجز ورقية 
بينهما، يرافقه جهد استثنائي لالتفاق 
للتعاون  عنوانا  ستني  م��ن  أكثر  على 
ب���دوره���ا جسورا  وال��ت��ف��اه��م س��ت��ق��ي��م 
إض��اف��ي��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني ال��ل��ذي��ن كانا 
شفير  على  فقط  س��ن��وات  عشر  منذ 

احلرب.

عددا  أن  »إسرائيلية«  ذكرت مصادر 
املتطرفة  اليهودية  املنظمات  من 
األقصى  املسجد  تدمير  تتمنى 
ونقل  تفكيكهما  أو  الصخرة،  وقبة 

حجارتهما إلى مكة.

كما أشارت إلى أن غيرشون سوملون، 
هو  يتبنى  الهيكل،  جبل  أمناء  زعيم 
أيضا رؤية النقل بعد تفكيك املساجد 
االحتالل،  جيش  مهندسي  قبل  من 

ونقل حجارتها إلى مكة.

متطرفون يهود يدعون لنقل األقصى والصخرة إلى مكة

القاهرة: تفعيل 
منع ارتداء النقاب 

في المدارس

تركيا وسورية 
تفتحان الحدود أمام 

مواطني البلدين نصف مليون ريال وأرض ألسر 
شهداء حرب تحرير الكويت

أعلنت القوات املسلحة السعودية أن أمرا 
ملكيا صدر من خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز يقضي مبنح 
كل أسرة من أسر شهداء ومصابي حرب 
ريال  مليون  نصف  مبلغ  الكويت  حت��ري��ر 

سعودي وقطعة أرض سكنية.
وذكرت القوات املسلحة أن األمر سيشمل 
أسر 122 شهيدا قضوا في حرب حترير 

أم  العسكريني  من  كانوا  س��واء  الكويت 
الشهداء  أن  إل��ى  مشيرة  امل��دن��ي��ني،  م��ن 
العسكريني فقط سينالون نوط الشرف 
فيما ينال الشهداء املدنيون نوط املعركة. 
ودعت اإلدارة العامة لشؤون املتقاعدين 
الشرعيني  الوكالء  املسلحة  القوات  في 
مراجعتها  إل����ى  وامل���ص���اب���ني  ل��ل��ش��ه��داء 

الستكمال إجراءات تسليم املنحة.
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بأمر من خادم احلرمني الشريفني يشمل السعوديني
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شرح كتاب » االعتصام بالكتاب 
والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )12(

إن احلمد لله نحمده و نستعينه 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 . 
إلى  املهتدي  والشباب  اإلسالمية،  اليقظة  حاجة  السابقة  احللقة  في  ذكرنا 
الضوابط الشرعية ، التي تضبط له  منهجه وطريقه ورجوعه إلى الله سبحانه 
وتعالى، وإال فإنه سيخسر جهده ووقته ، وتخسر أفراده ، ويضيع سدى . ومن الكتب 
النافعة املفيدة في هذا املضمار ، كتاب : » االعتصام بالكتاب والسنة » من صحيح 

اإلمام البخاري ، وقد اخترنا شرح أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة . 

كتب : الشيخ محمد احلمود النجدي

احلديث التاسع:
سعيد:   بــن  قتيبة  حــدثــنــا   –  7285،7284
حــدثــتــنــا لـــيـــث، عـــن عــقــيــل، عـــن الـــزهـــري:  
 ، عتبة  بن  الله  عبد  بن  الله  عبيد  أخبرني 
عن أبي هريرة قال:  ملا توفي رسول الله صلى 
 ، بعده  بكر  أبــو  واسُتخلف  وسلم،  عليه  الله 
وكفر من كفر من العرب ، قال عمر ألبي بكر:  
كيف تقاتل الناس،  وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:  » أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا:  ال إله إال الله ، فمن قال:  ال إله إال 
الــلــه عــصــم مــنــي مــالــه ونــفــســه،  إال بحقه 
ألقاتلن  والــلــه  فــقــال:   . الــلــه  على  وحسابهم 
الزكاة حق  فإن  والزكاة،  الصالة  فّرق بن  من 
يؤدونه  كانوا  عقاال  منعوني  لو  والله   ، املــال 
إلى رسول الله ] لقاتلتهم علي منعه . فقال 
عمر[:  فوالله ما هو إال رأيت الله قد شرح 

صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه احلق . 
وهو  عناقا,  الليث:  الله, عن  وعبد  بكير  ابن  قال 

أصح . )طرفه في  1399 , 1400( . 
> الشرح:  

يرويه  هريرة [:   أبي  حديث  التاسع  احلديث 
البخاري رحمه الله عن شيخه قتيبة بن سعيد أبو 
قال:   معنا,  مر  وقد  الثقة,   اإلم��ام  البُغالني  رجا 
حدثنا ليث وهو ابن سعد الفهمي,  إمام مصر في 
وقته , قال عن عقيل بضم العني,  وهو ابن خالد 
شهاب  بن  محمد  الزهري  عن   . ثبت  ثقة  األيلي 

قال:  أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن 
مسعود اإلمام الثقة الفقيه الضرير.

أب��ي هريرة [ ق��ال: »مل��ا توفي رسول  ق��ال عن 
الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف أبو بكر بعده, 
وك��ف��ر م��ن كفر م��ن ال��ع��رب , ق��ال عمر ألب��ي بكر 
»يقول أبو هريرة:  ملا توفي رسول ], واستخلف 
أبو بكر أي صار خليفة للمسلمني بعد النبي ], 
بكر:   ألب��ي  عمر  ق��ال   , العرب  من  كفر  من  وكفر 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ] »أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال الله , فمن 
قال ال إله إال الله عصم مني ماله ونفسه إال بحقه 

وحسابه على الله« 
ظاهر هذا احلديث أن أبا هريرة رضي الله عنه 
شهد ما كان بني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

من محاورة وكالم.
وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  وف��اة  بعد  والعرب 
انقسموا إلى أربعة أقسام كما قاله اإلمام ابن حزم 

وغيره:  
على  واستمروا  دينهم,   على  ثبتوا  قسم         -1

إميانهم وإسالمهم وهم األكثر . 
لكن  وص��الت��ه��م,   إسالمهم  على  بقوا  وقسم   -2
امتنعوا عن أداء الزكاة,  وقالوا:  إن الزكاة كانت 
تدفع للنبي ]؛ ألن الله يقول: } ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم 
ِإنَّ  َعلَيِْهْم  َوَص��لِّ  ِبَها  يِهْم  َوتَُزكِّ ُرُهْم  تَُطهِّ َص��َدَق��ًة 
َصاَلتََك َسَكٌن لَُهْم { )التوبة 103(, والرسول صلى 
ال��زك��اة ملن  الله عليه وسلم ق��د م���ات,  ف��ال تدفع 

بعده.
3- قسم ارتدوا عن اإلسالم بالكلية,  ورجعوا إلى 
الكفر,  كطليحة األسدي وقومه , وسجاح وقومها 
ف��ي ال��ي��م��ن , وأك��ث��ر ه���ؤالء ال��ذي��ن ارت����دوا عادوا 
لإلسالم بحمد الله تعالى , فلم متر عليهم السنة,  

إال وقد عاد أكثرهم إلى اإلسالم . 
4- والقسم الرابع:  قوم تربصوا,  أي:  وقفوا فلم 
يفعلوا شيئا,  وانتظروا ملن تكون العاقبة والنهاية 

والنصر,  للصحابة أو لغيرهم  . 
عند ذل��ك أم��ر ال��ص��دي��ق األك��ب��ر رض��ي ال��ل��ه عنه 
بتجهيز اجليوش لغزو هذه الطوائف والقبائل من 
العرب , أما من ارتد منها بالكلية فال إشكال,  وأما 
من بقي على اإلسالم لكنه أبى دفع الزكاة ومنعها 
وقاتل عليها , فهاهنا استشكل عمر رضي الله عنه 
قتال هؤالء,  ألنهم يقولون:  ال إله إال الله ويقيمون 
ال��ص��الة,  فقال ألب��ي بكر رض��ي الله عنه:  كيف 
تقاتل الناس وقد قالوا ال إله إال الله؟!  والرسول 
] يقول في حديثه:  » أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا ال إله إال الله,  فمن قال ال إله إال الله عصم 
مني نفسه وماله إال بحقه وحسابه على الله » أي:   
عصم نفسه وماله إال بحقه,  يعني: أنه ال يستحق 
العقوبة املالية أو العقوبة على النفس كما قال الله 
قِّ  َم اللَُّه ِإالَّ ِباحْلَ تعالى: } َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

{)األنعام:  151( . 
وقوله: »وحسابه على الله« مبعنى:  أن من أظهر 
منه  يقبلوا  أن  املسلمني  ع��ل��ى  ف���إن  اإلس����الم  ل��ن��ا 
اإلسالم ظاهرا, فإذا نطق بالشهادتني, وجب قبول 
ذلك  منه, والكف عنه, وأمره إلى الله تعالى عالم 
الغيوب, وعالم ما في الصدور, ولو أسر الكفر في 
يتولى  والله  بالظواهر,   نأخذ  نحن  فإمنا  نفسه, 

السرائر . 
فلما قال عمر رضي الله عنه ذلك ألبي بكر رضي 
فرق  من  ألقاتلن  »والله  بكر:  أب��و  ق��ال  عنه,   الله 
وي���روى:  »ألقاتلن بني من  وال��زك��اة«,  بني الصالة 
الزكاة حق املال,  فرق بني الصالة وال��زك��اة,  فإن 
والله لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه , وفي رواية: 
»عناقا  كانوا يؤدونه  لرسول الله ] لقاتلتهم على 

منعه«.
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والزكاة  الصالة  بني  ف��رق  ال  أن��ه  بكر  أب��ي  وحجة 
ف��ك��اله��م��ا م���ن أرك�����ان اإلس������الم,  ف��ال��ش��رع جاء 
بالتسوية بني الصالة والزكاة , أي أن تارك الزكاة 
يستوي مع تارك الصالة,  فلماذا تفرق يا عمر بني 
تارك الزكاة وتارك الصالة,  واحلق أنهما سواء,  
الزكاة  ترك  ومن   , قاتلناه  الصالة  ترك  يعني من 
وهما  بينها  تفرق  فلماذا   , أيضا  نقاتله  أن  يجب 

مبنزلة واحدة ؟! 
تركه على وجه  ك��ان  إن  الزكاة  ت��ارك  أن  وال شك 

اجلحد واإلنكار,  فهذا كفر مخرج من امللة . 
وإن كان منعه لها على وجه املعصية والبُخل,  فإن 

هذا من كبائر الذنوب . 
وكالهما كان من حال طوائف من العرب,  فطائفة 
منعوها بخال ومنعا للحق,  طائفة منعوها جحودا 

وفي   ,[ ال���رس���ول  وف���اة  ب��ع��د  لفرضيتها 
وه��ؤالء, حتى  ه��ؤالء  قتال  يجب  احلالتني 

أبو  قال  لهذا   , املفروضة  الزكاة  ي��ؤدوا 
كانوا  ل��و منعوني ع��ق��اال  »وال��ل��ه  ب��ك��ر:  
لقاتلتهم  ال���ل���ه,   رس����ول  إل����ى  ي���ؤدون���ه 
ال��ذي يشد  والعقال:  هو احلبل  عليه« 
به البعير , ه��ذا هو أص��ح األق���وال في 

تفسير العقال , وفي رواية أخرى »عناقا« 
والعناق: هي أنثى املعز الصغيرة . 

تؤخذ  هل  فيقول:   السائل  يسأل  وق��د 
العناق في الزكاة؟ 

قال العلماء: إن الغنم أو املعز إذا كانت كلها 
صغارا,  تؤخذ منها الصغيرة , لكن إذا كان 

منها  يؤخذ  ال  فإنه  والصغير,   الكبير  فيها 
الصغير , وإمنا يؤخذ الوسط , ومن أراد أن يرجع 
إلى هذا البحث فليرجع إليه,  فقد ذكره أهل العلم 

في أبواب الزكاة . 
يعلمان  لم يكونا  أبا بكر وعمر  أن  وظاهر ه��ذا:  
بالرواية التي فيها ذكر فيها الرسول ]:  إقامة 
الصالة وإيتاء الزكاة,  فيما يحصل به عصمة الدم 
وامل���ال,  وه��ي رواي��ة صحيحة رواه��ا مسلم:  من 
حديث أبي هريرة وغيره:  أن النبي ] ق��ال:  » 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال الله 
ويؤتوا  الصالة  ويقيموا  الله,   رسول  محمدا  وأن 

الزكاة« . 
ال��واض��ح��ة واحلاسمة  ال���رواي���ة  ك��ان��ت ه���ذه  ف��ل��و 
للخالف معلومة ألبي بكر[,  ملا احتج على عمر 
الصالة  ت��ارك  بني  والتسوية  فقط,   الفارق  بنفي 
وتارك الزكاة , ألن عمر [ كان يوافق أبي بكر 
قتاله  أنكر عليه  لكنه  ال��ص��الة,   ت��ارك  قتال  على 
أن  تبني  الصحيحة  الرواية  فهذه   , الزكاة  لتارك 
من شهد الشهادتني قبل منه اإلسالم , لكن يؤمر 
بعد ذلك ببقية األركان , وطاعة الله تعالى ورسوله 
أوجب  والقيام مبا  ورسوله,  الله  ما حرم  بتحرمي 

الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه من 
الواجبات . 

 قوله:  » فو الله ما هو إال أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال,  فعرفت أنه احلق« قال عمر 
ملا احتج عليه أبو بكر بذلك - أي بنفي الفارق بني 
الزكاة - أنه ظهر له صحة  تارك الصالة وت��ارك 
قلده  عمر  أن  ال  احلجة,  بهذه  بكر  أب��ي  احتجاج 
وتابعه دون حجة ! وإمنا عمر ملا احتج عليه بهذه 
احلجة وناظره بها أقّر بها, وأنها حجة صحيحة. 
> وفي هذا احلديث من الفوائد غير ما تقدم:  

ال���ن���وازل ف��ي األمور   أوال:  ج���واز االج��ت��ه��اد ف��ي 
احلادثة, وأن االجتهاد في األمور النازلة واحلادثة 

يتم بالرجوع إلى الكتاب والسنة والفهم لهما . 

فاملسلم إذا نزلت به نازلة 
أو سئل عن حادثة جديدة, عليه أن يجتهد بالرجوع 
يعلم حكم هذه  والسنة حتى  القرآن  إلى نصوص 
احلادثة والواقعة هذا الذي يجب على من أراد أن 
يبحث عن حكم شرعي,  ويجب أيضا على من أراد 
أن يناظر ويجادل غيره, أن يحتج بالكتاب والسنة 

وفهم السلف,  في مناظرته وجداله . 
ثانيا: أن الواجب على املناظر إذا ظهر له الدليل, 
وظهر له احلق من نصوص الكتاب والسنة,  يجب 
عليه االستجابة وعدم العناد , فإذا ظهر لك الدليل 
واتضحت لك احلجة,  يجب عليك أن تقر وتوافق,  
االعتصام  خ��الف  ه��ذا  ألن  وت��ع��ان��د,  تكابر  أن  ال 

بالكتاب والسنة . 
ثالثا  : يتجلى لنا في هذا احلديث أدب املناظرة 
الرفيع الذي كان بني أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم,  وكيف أنهم كانوا يتناظرون بالنصوص 
العارية عن  اآلراء  ومجرد  باألهواء  ال  الشرعية,  

الدليل .     
فعمر ملا احتج على أبي بكر, احتج عليه بحديث 
نبوي,  ولم يحتج عليه برأي فقال له: كيف تقاتل 

الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
»أمرت أن أقاتل الناس .... احلديث« يعني احتج 

عليه بحديث ثابت صحيح 
املناظرة  ف��ي  حالهم  وه��ذا  الصحابة,  علم  فهذا 
واالجتهاد والعمل , الرجوع إلى النصوص الشرعية 

من القرآن والسنة النبوية . 
املؤمنني  أمير  أو  اتباع احلاكم  أن��ه يجب  راب��ع��ا:  
في اجتهاده فيما ال نص فيه , فيقرر أهل العلم:  
أم��ر ال نص  إذا اجتهد في  أو احلاكم  اإلم��ام  أن 
اجتهاده,  األمة طاعته في  فإنه يجب على  فيه,  
 , اجتهاده  ف��ي  تخالفه  كانت  ول��و  تعصيه  ال  وأن 
والسنة  الكتاب  لو حكم بخالف نص  ما  بخالف 
, فإنه ال طاعة ملخلوق في معصية الله, ففي هذه 
احلالة ال سمع وال طاعة,  لكن لو اجتهد اإلمام 
أو احلاكم في أمر ال نص فيه واختار 
أحد الرأيني, فعند ذلك نصير 

إلى اجتهاده . 
وأيضا احلديث يدل على أن 
اإلس��الم قبل منه  من أظهر 
ذلك,  وأجريت عليه أحكامه 
الظاهرة,  وأوكلت سريرته إلى 

الله تعالى . 
أن  أيضا على  وي��دل احلديث  خامسا: 
اإلسالم  فرائض  من  فريضة  ت��رك  من 
يجب أمره بها,  وقتاله عليها إذا أصر على 
فيه بني  وه��ذا مما ال خ��الف  تركها,  أو  منعها 
علماء اإلسالم, بل حكى شيخ اإلسالم ابن تيميه 
أو  ال��زك��اة  منع  من  قتال  اإلج��م��اع على مشروعية 
ترك الصالة أو ترك الصيام أو أبى احلج إلى بيت 
الله أو غيرها من شعائر اإلسالم,  وكذا لو استباح 
أو  الزنا  أو  اخلمر  من احملرمات, كشرب  محرما 
الربا,  أو اجلمع بني األختني أو اجلمع بني املرأة 
وخالتها وما أشبه, فمتى تواطأ قوم واتفقوا على 
فإنه  ح��رام,   فعل  تواطئوا على  أو  فريضة,  ترك 
يجب قتالهم حتى ينتهوا عن ذلك,  بخالف ترك 

الواحد لفريضة أو فعله حلرام. 
 وقول البخاري في نهاية احلديث: قال ابن بكير 
- وهو يحي بن بكير املصري - وعبد الله وهو ابن 
صالح كاتب الليث - عن الليث »عناقا« وهو أصح, 
هذه إشارة من البخاري إلى الرواية األخرى لهذا 
احلديث, التي رواها يحي بن بكير وعبد الله بن 
من  هنا  فاحلديث  الليث,  عن  الليث  كاتب  صالح 
رواية قتيبة بن سعيد عن الليث , وقتيبة قال في 
رواية  لكن  عقاال«  منعوني  لو  »والله  ق��ال:  روايته 
يحي ابن بكير املاضية في كتاب العلم,  ورواية عبد 
الله بن صالح كاتب الليث كانت بلفظ »عناقا« قال 
بكير  بن  رواي��ة يحي  فالبخاري يرجح  وهو أصح, 

وعبد الله بن صالح.   
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)بو حسني( صاحبي األردني من موالد الكويت.. 
للكويت..  العراق  غزو  مع  للمغادرة  اضطر 
فيها  نتحدث  مرة  وكل  معي،  اتصاله  يقطع  لم 
يدعوني لزيارته في عمان.. قررت قضاء يومني 
املؤمترات...  أحد  من  عودتي  طريق  في  عنده 
أحب أن نذهب إلى الكهف الذي ورد ذكره في 
السبعة...  الكهف  أصحاب  آثار  ألرى  القرآن.. 

وثامنهم كلبهم.
- هذه األماكن - إن ثبتت - ال قيمة لها في عقيدة 
املؤمن من حيث التعـظيم والتقديس.. وهذا قول 
من  فإنها  الله  شعائر  يعظم  }ومن  تعالى:  الله 
صريحة...  فاآلية   )32 )احلج:  القلوب{  تقوى 
وشعائر  الله...  لشعائر  التعـظيم  تخصيص  في 
الله هي ما شرعه الله عز وجل... لتعظيم يوم 
من  التاسع  قبل  له...  قيمة  ال  فاملكان  عرفة... 
ذي احلجة... وال بعد التاسع من ذي احلجة... 
املرء  يكون  بقعة  وأشرف  مكان  خير  هو  بل 
فيها يوم التاسع فقط... والغار الذي تعبد فيه 
له  قيمة  ال  إليه...  يوحى  أن  قبل   [ الرسول 
مع أنه نزل فيه الوحي ألول مرة... وذلك أن لم 
يرد في آية أو حديث فضل لهذا املكان... مع أن 
هذه األماكن ثابتة قطعاً... ومعلومة... فما بالك 

بأماكن مشكوك فيها أصاًل؟!
اجلبل...  منتصف  نحو  صاعدة  طريق  في  كنا 

وصاحبي خلف املقود.
- ولكن نزورها للعبرة... وتعليم األطفال القصة 

التي وردت في القرآن على أرض الواقع.
مزارات  إلى  التي حتولت  األمكان  عن  وماذا   -
للذبح  األرض  أقاصي  من  املسلمون  يقصدها 

عندها والتبرك بها؟!
- هذا ال ينبغي.

»باب  الله:  شريعة  في  جليلة  قاعدة  هناك   -
عمل  عن  املرء ميتنع  أن  وذلك  الذرائع«...  سد 
إلى  بعد  فيما  يجر  أن  بل خشية  لذاته..  ال  ما 
أحد  ابتداء... في  الباب  فيغلق هذا  معصية... 
متاحف تركيا هناك »عصا موسى«... يزعمون... 
وسواء كانت حقاً عصا موسى أم ال.. فما قيمة 
األمر... فالعبرة ليست بالعصا... بل األمر من 
الله أن تنقلب ثعباناً... أو تشق البحر... وانتهى 

األمر بذلك.
قاطعني:

- وماذا عن آثار قدمي إبراهيم -عليه السالم- 
عند مقام إبراهيم؟!

الله:  كتاب  في  ذكره  جاء  إبراهيم  مقام   -
)البقرة:  مصلى{  إبراهيم  مقام  من  }واتخذوا 
125( فاملقام ثابت... أي املكان الذي قام عليه 
الكعبة...  يبني  وهو   - السالم  -عليه  إبراهيم 
وكان ملتصقاً بجوار الكعبة فأخر في عهد عمر 
بن اخلطاب ليتمكن الناس من الصالة عنده... 
تثبت  لم  أم  ثبتت  فسواء  القدمني  آثار  أما 
نصلي  بل  بها،  نتبارك  وال  نعظمها...  ال  فإننا 
باملقام...  يحيط  مبا  نتمسح  وال  املقام...  عند 
عبادة...  واأليام...  واألشياء  األماكن  فتعظيم 
وجل  عز  الله  بل  يشرعها..  أن  ألحد  ينبغي  ال 
يأمرنا بتعظيم رمضان... والعشر األول من ذي 
احلرم...  واألشهر  احلرام...  والبيت  احلجة... 
عظمه..   [ الرسول  ألن  عاشوراء...  وخاصة 

قبل مقتل احلسني بستني عاماً.

تعظيم األماكن واألشياء

بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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وقفات

جابر  عن  في صحيحه  البخاري  وروى 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي 
] أنــه قــال: ملا نــزل قــول الله تعالى: 
َعلَيُْكْم  يَبَْعَث  أَْن  َعلَى  الـْـَقــاِدُر  ُهــَو  }ُقــْل 
َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُكْم{ قال رسول الله ]: 
ِت  حَتْ ِمــْن  }أَْو  قــال:  بوجهك«،  »أعـــوذ 
ــُكــْم{ قــال: أعــوذ بوجهك«، وروى  أَْرُجــِل
في  مجاهد  عن  األصبهاني  الشيخ  أبو 
تفسير هذه اآلية: }ُقْل ُهَو الَْقاِدُر َعلَى 
أَْن يَبَْعَث َعلَيُْكْم َعَذاًبا ِمْن َفْوِقُكْم{ قال: 
ِمْن  }أَْو  والــريــح.  واحلــجــارة  الصيحة 
ِت أَْرُجِلُكْم{ قال: الرجفة واخلسف.  حَتْ
الــــزالزل  وال شـــك أن مـــا حــصــل مـــن 
فــي هــذه األيـــام فــي جــهــات كثيرة هو 
بها  الله  يخوف  التي  اآليــات  من جملة 
ســبــحــانــه عـــبـــاده، وكـــل مــا يــحــدث في 
الوجود من الــزالزل وغيرها مما يضر 
األذى،  من  أنــواعــا  لهم  ويسبب  العباد 
كله بــأســبــاب الــشــرك واملــعــاصــي، كما 
ِمْن  أََصابَُكْم  }َوَمــا  وجل:  الله عز  قال 
َعْن  َويَْعُفو  أَيِْديُكْم  َكَسَبْت  َفِبَما  ُمِصيَبٍة 
ِمْن  أََصابََك  }َما  تعالى:  وقال  َكِثيٍر{، 

َوَما أََصابََك ِمْن َسِيّئٍَة  َفِمَن اللَِّه  َحَسنٍَة 
األمم  عن  تعالى  وقــال  نَْفسَك{،  َفِمْن 
املاضية: }َفُكالاَّ أََخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنُْهْم َمْن 
أََخَذتُْه  َمْن  َوِمنُْهْم  َحاِصًبا  َعلَيِْه  أَْرَسلْنَا 
اأْلَْرَض  ِبِه  َخَسْفنَا  َمْن  َوِمنُْهْم  يَْحُة  الَصّ
َوِمنُْهْم َمْن أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم 

َولَِكْن َكانُوا أَنُْفَسُهْم يَْظِلُموَن{.
فالواجب على جميع املكلفني من املسلمني 
الــلــه سبحانه،  إلـــى  الــتــوبــة  وغــيــرهــم، 
كل  دينه، واحلذر من  واالستقامة على 
ما نهى عنه من الشرك واملعاصي؛ حتى 
الدنيا  والنجاة في  العافية  لهم  حتصل 
واآلخرة من جميع الشرور، وحتى يدفع 
الله عنهم كل بالء، ومينحهم كل خير؛ 
كما قال سبحانه: }َولَْو أََنّ أَْهَل الُْقَرى 
ِمَن  بََرَكاٍت  َعلَيِْهْم  لََفتَْحنَا  َواتََّقْوا  آَمنُوا 
بُوا َفَأَخْذنَاُهْم  َماِء َواأْلَْرِض َولَِكْن َكَذّ الَسّ
في  تعالى  وقــال  يَْكِسبُوَن{،  َكانُوا  ــا  مِبَ
التَّْوَراةَ  أََقاُموا  أَنَُّهْم  الكتاب: }َولَْو  أهل 
يَل َوَما أُنِْزَل ِإلَيِْهْم ِمْن َرِبِّهْم أَلََكلُوا  ْنِ َواْلِ
وقال  أَْرُجِلِهْم{،  ِت  حَتْ َوِمْن  َفْوِقِهْم  ِمْن 
يَْأِتَيُهْم  أَْن  الُْقَرى  أَْهُل  }أََفَأِمَن  تعالى: 

أَْهُل  أَِمــَن  أََو  نَاِئُموَن  َوُهــْم  بََياًتا  بَْأُسنَا 
َوُهْم  ُضًحى  بَْأُسنَا  يَْأِتَيُهْم  أَْن  الـْـُقــَرى 
يَلَْعبُوَن أََفَأِمنُوا َمْكَر اللَِّه َفاَل يَْأَمُن َمْكَر 
اِسُروَن{، وقال العالمة  اللَِّه ِإاَلّ الَْقْوُم اخْلَ
ابن القيم - رحمه الله - ما نصه: وقد 
بعض  فــي  لــأرض  الله سبحانه  يــأذن 
األحيان بالتنفس فتحدث فيها الزالزل 
العظام؛ فيحدث من ذلك لعباده اخلوف 
واخلشية، والنابة والقالع عن املعاصي 
والتضرع إلى الله سبحانه، والندم كما 
قال بعض السلف، وقد زلزلت األرض: 

»إن ربكم يستعتبكم«. 
وقــال عمر بــن اخلــطــاب - رضــي الله 
عــنــه- وقــد زلــزلــت املــديــنــة، فخطبهم 
ووعظهم.، وقال: »لئن عادت ال أساكنكم 

فيها«. انتهى كالمه رحمه الله. 
ـــــار فـــي هـــذا املـــقـــام عـــن السلف  واآلث
كثيرة.  فالواجب عند الزالزل وغيرها 
من اآليات والكسوف والرياح الشديدة 
الله  إلــى  بالتوبة  الــبــدار  والفياضانات 
وسؤاله  إلــيــه  والـــضـــراعـــة  ســبــحــانــه، 
واستغفاره  ذكــره  من  والكــثــار  العافية، 
كما قال ] عند الكسوف: »فإذا رأيتم 
ذلـــك فــافــزعــوا إلـــى ذكـــر الــلــه ودعائه 

واستغفاره«. 
ويستحب أيضا رحمة الفقراء واملساكني 
والــصــدقــة عــلــيــهــم؛ لــقــول الــنــبــي ]: 
»ارحموا ترحموا«، »الراحمون يرحمهم 
الـــرحـــمـــن، ارحــــمــــوا مـــن فـــي األرض 
 :[ وقوله  السماء«  في  من  يرحمكم 

»َمْن ال يَْرَحم ال يُرحم«.
لعزيز- رحمه  بن عبد  وروي عن عمر 
إلــى أمرائه عند  أنــه كــان يكتب  الله - 

وجود الزلزلة أن يتصدقوا.

اهتدى  ومن  وصحابته  آله  وعلى  الله،  رسول  على  والسالم  والصالة  لله،  احلمد 
بهداه،  أما بعد:  فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره، كما 
اآليات،  من  يشاء  ما  يخلق  سبحانه  وهو  به،  وأمر  شرعه  فيما  عليم  حكيم  أنه 
ويقدرها تخويفا لعباده وتذكيرا لهم مبا يجب عليهم من حقه، وحتذيرا لهم من 
َياِت  ِسُل ِباآلآْ الشرك به ومخالفة أمره وارتكاب نهيه كما قال الله سبحانه: }َوَما ُنرآْ
ى َيَتَبننّ  ُفِسِهمآْ َحَتنّ فاِق َوِفي َأنآْ ويًفا{، وقال عز وجل: }َسُنريِهمآْ آَياِتَنا ِفي الآْ ِإَلنّ َتخآْ
ُهَو  }ُقلآْ  تعالى:  وقال  َشِهيٌد{،  ٍء  َشيآْ ُكِلنّ  َعَلى  ُه  َأَننّ َك  ِبَرِبنّ ِف  َيكآْ َأَوَلمآْ  ُقنّ  َ احلآْ ُه  َأَننّ َلُهمآْ 
ِبَسُكمآْ ِشَيًعا  ُجِلُكمآْ َأوآْ َيلآْ ِت َأرآْ ِقُكمآْ َأوآْ ِمنآْ حَتآْ ُكمآْ َعَذاًبا ِمنآْ َفوآْ َعَث َعَليآْ َقاِدُر َعَلى َأنآْ َيبآْ الآْ

ٍض...{ اآلية.  َس َبعآْ َضُكمآْ َبأآْ َوُيِذيَق َبعآْ

العالمة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

نصيحة وعبرة حول الزالزل وكثرتها 
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الفائدة السادسة بعد املئة
إن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السالم 
من  وأخرجه  أخيه،  وبني  بينه  جمع  بأن 
أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرجوا 
وكاد  اختياره.  بغير  أبيه  يد  من  يوسف 
الذليل  موقف  يديه  بني  أوقفهم  بأن  له 
}يأيها  فقالوا:  املستجدي،  اخلاضع 
العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة 
مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن 

الله يجزي املتصدقني{.
ذله  مقابلة  في  واخلضوع  الذل  فهذا 
وخضوعه لهم يوم إلقائه في اجلب، وبيعه 
بيع العبيد. وكاد له بأن هيأ له األسباب 
في  وخالته  وأبوه  هم  له  يسجدوا  التي 
ذلك،  وقوع  من  حذرا  له  كيدهم  مقابلة 
إلقائه في اجلب:  فإن الذي حملهم على 
خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له 
كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله تعالى 
له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه. وهذا 

}يذبح  إسرائيل،  بني  فرعون  كاد  كما 
أن  خشية  نساءهم{،  ويستحيي  أبناءهم 
على  ملكه  زوال  يكون  من  فيهم  يخرج 
له  أخرج  بأن  سبحانه  الله  فكاده  يديه، 
حجره،  وفي  بيته  في  ورباه  املولود،  هذا 
حتى وقع به منه ما كان يحذره، كما قيل:

وإذا خشيت من األمور مقدرا
وفررت منه فنحوه تتوجه

)إغاثة اللهفان 157/2(

الفائدة السابعة بعد املئة
- قول يوسف ألبيه وإخوته: }هذا تأويل 
وقد  حقا  ربي  جعلها  قد  قبل  من  رؤياي 
أحسن بي إذ أخرجني من السجن{. ولم 
لألدب  حفظا  اجلب.  من  أخرجني  يقل: 
مع إخوته، وتفتيا عليهم أن ال يخجلهم مبا 
من  بكم  }وجاء  وقال:  اجلب.  في  جرى 
رفع عنكم جهد اجلوع  يقل:  ولم  البدو{ 
جرى  ما  وأضاف  معهم.  أدبا  واحلاجة. 
إلى السبب، ولم يضفه إلى املباشر الذي 
أن  بعد  }من  فقال:  منه،  إليه  أقرب  هو 
نزغ الشيطان بيني وبني إخوتي{. فأعطى 
الفتوة والكرم واألدب حقه، وهذا لم يكن 
واألنبياء  للرسل  إال  اخللق  هذا  كمال 
)مدارج  عليهم  وسالمه  الله  صلوات 

السالكني 397-396/2(.

> اجلزء الثالثون
الفائدة الثامنة بعد املئة

املراد  السلف  عرف  في  التأويل  إن   -
}وهل  تعالى:  قوله  مثل  في  التأويل  به: 
يقول  تأويله  يأتي  يوم  تأويله  إال  ينظرون 
رسل  جاءت  قد  قبل  من  نسوه  الذين 
خير  }ذلك  تعالى:  وقوله  باحلق{.  ربنا 
وأحسن تأويال{. وقول يوسف: }يا أبت 
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقا{. وقول يعقوب: }ويعلمك من تأويل 
جنا  الذي  }وقال  وكذلك:  األحاديث{ 
منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله{. 
وقال يوسف: }ال يأتيكما طعام ترزقانه إال 
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما{. فتأويل 
الكالم الطلبي، هو فعل املأمور به واملنهي 
»السنة  عيينة:  ابن  قال  كما  نفسه،  عنه 
تأويل األمر والنهي« وقالت عائشة: »كان 
رسول الله] يقول في ركوعه وسجوده: 
يتأول  وبحمدك،  ربنا  اللهم  »سبحانك 
القرآن«. وأما تأويل ما أخبر الله به عن 
احلقيقة  فهو  اآلخر:  اليوم  وعن  نفسه 
نفسها التي أخبر الله عنها، وذلك في حق 
الله: هو كنه ذاته وصفاته التي ال يعلمها 
غيره، ولهذا قال مالك وربيعة: »االستواء 
معلوم، والكيف مجهول«. وكذلك قال ابن 
من  وغيرهما  أحمد  واإلمام  املجشون 
السلف: إنا ال نعلم كيفية ما أخبر الله به 
ومعناه.  تفسيره  نعلم  كنا  وإن  نفسه،  عن 
وقد فسر اإلمام أحمد اآليات التي احتج 
»إنهم  وقال:  املتشابه،  من  اجلهمية  بها 
معناها.  وبني  تأويلها«  غير  على  تأولوها 

الروض األنيق في الفوائد المستنبطة 
من قصة يوسف الصديق  )الحلقة األخيرة(

له  العرش وخروا  أبويه على  الله تعالى: }ورفع  املستنبطة من قول  الفوائد 
سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن 
بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني 

وبن إخوتي إن ربي لطيف ملا يشاء إنه هو العليم احلكيم{ )يوسف: 100(.

بقلم: د وليد بن محمد بن عبدالله العلي
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فسروا  والتابعون  الصحابة  وكذلك 
الصفات،  بآيات  املراد  وعلموا  القرآن، 
آيات األمر والنهي،  املراد من  كما علموا 
وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني 
ما أخبر من السلف إن تأويل املتشابه ال 
يعلمه إال الله؛ بهذا املعنى: فهو حق، وأما 
تفسيره  هو  الذي  التأويل  إن  قال:  من 
وبيان املراد منه ال خالفه. قال مجاهد: 
من  عباس  ابن  على  املصحف  »عرضت 
آية  كل  عند  أقفه  خامتته،  إلى  فاحتته 
وأسأله عنها«. وقال عبدالله بن مسعود: 
»ما في كتاب الله آية إال وأنا أعلم فيما 
أنزلت«. وقال احلسن البصري: »ما أنزل 
أراد  ما  يعلم  أن  يحب  وهو  إال  آية  الله 
أصحاب  نسأل  »ما  مسروق:  وقال  بها«. 
القرآن،  في  وعلمه  إال  شيء  عن  محمد 
ولكن علمنا قصر عنه« وقال الشعبي: »ما 
ابتدع قوم بدعة إال وفي كتاب الله بيانها« 

)الصواعق املرسلة 925-923/3(.

الفائدة التاسعة بعد املئة
- تسمى العاقبة: تأويال؛ ألن األمر يصير 
تنازعتم  }فإن  تعالى:  قوله  ومنه  إليها، 
إن  والرسول  الله  إلى  فردوه  شيء  في 
كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر ذلك خير 
الشيء  تأويال{. وتسمى حقيقة  وأحسن 
املخبر به: تأويال؛ ألن األمر ينتهي إليها، 
يوم  تأويله  إال  ينظرون  قوله: }هل  ومنه 
يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا باحلق{. فمجيء تأويله: 
مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم 
والنار.  واجلنة  وتفاصيله  واملعاد  اآلخر 
ويسمى تعبير الرؤيا: تأويال باالعتبارين، 
تؤول  وما  عاقبتها  وهو  لها،  تفسير  فإنه 
هذا  أبت  }يا  ألبيه:  يوسف  وقال  إليه، 
حقيقتها  أي:  قبل{.  من  رؤياي  تأويل 
ومصيرها، إلى هنا انتهت. وتسمى العلة 
الغائبة واحلكمة املطلوبة بالفعل: تأويال، 
من  وغرضه  الفاعل  ملقصود  بيان  ألنها 
الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به، 
ومنه قول اخلضر ملوسى عليهما السالم 

بعد أن ذكر له احلكمة املقصودة مبا فعله 
وإقامة  الغالم  وقتل  السفينة  تخريق  من 
اجلدار بال عوض: }سأنبئك بتأويل ما لم 
بالعلة  تستطع عليه صبرا{. فلما أخبره 
الغائبة التي انتهى إليها فعله قال: }ذلك 
تأويل ما لم تسطع عليه صبرا{. فالتأويل 
به:  املراد  وتعالى  سبحانه  الله  كتاب  في 
حقيقة املعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي 
املوجودة في اخلارج )الصواعق  احلقيقة 

املرسلة 177-176/1(.
> الفوائد املستنبطة من قول الله تعالى: 
من  وعلمتني  امللك  من  آتيتني  قد  }رب 
تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض 
أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما 

وأحلقني بالصاحلني{ )يوسف: 101(.

الفائدة العاشرة بعد املئة
قال:  أنه  نبيه  يوسف  عن  تعالى  قوله   -
توفني  واآلخرة  الدنيا  في  وليي  }أنت 
قال  بالصاحلني{.  وأحلقني  مسلما 
اإلمام أحمد: ليس أحد من األنبياء متنى 
املوت غير يوسف، قال: }توفني مسلما{ 

)بدائع الفوائد 98/3(.

الفائدة احلادية عشرة بعد املئة
بالتوحيد،  اإلقرار  الدعوة  - جمعت هذه 

واالستسالم للرب، وإظهار االفتقار إليه، 
وكون  سبحانه،  غيره  مواالة  من  والبراءة 
العبد،  غايات  أجّل  اإلسالم  على  الوفاة 
وأن ذلك بيد الله ال بيد العبد، واالعتراف 
)الفوائد  السعداء  مرافقة  وطلب  باملعاد، 

ص223(.

الفائدة الثانية عشرة بعد املئة
من  وحكم  احملبة  آثار  من  أثر  الشوق   -
احملبوب  إلى  القلب  سفر  فإنه  أحكامها، 
في كل حال. وقيل: هو اهتياج القلوب إلى 
لقاء احملبوب. وقيل: هو احتراق األحشاء. 
ومنها ما يتهيج ويتولد ويلهب القلوب ويقطع 
الشوق  ألن  منه؛  أعلى  واحملبة  األكباد، 
ويضعف،  يقوى  قدرها  وعلى  يتولد،  عنها 
الشوق: فطام  قال يحيى بن معاذ: عالمة 
أبوعثمان:  وقال  الشهوات.  عن  اجلوارح 
والعافية،  الراحة  مع  املوت  حب  عالمته: 
يقل:  لم  اجلب  في  ألقى  ملا  يوسف  كحال 
لم يقل: توفني،  توفني، وملا أدخل السجن 
وملا مت له األمر واألمن والنعمة قال: }توفني 

مسلما{ )مدارج السالكني 54/3(.
من  استخرجتها  التي  الفوائد  آخرة  وهذه 
الله  -رحمه  اجلوزية  قيم  ابن  اإلمام  كالم 
املونقات،  الرياض  هذه  تختتم  وبها  تعالى- 

واحلمد لله الذي بنعمته تتم الصاحلات.

����� �������.indd   15 10/17/09   7:22:12 PM



شرح الصدور

16
الفرقان  558 - 30 شـــوال1430هـ 

اإلثنـــن -2009/10/19م

بن  حامت  أبو  إليه  أشار  الذي  واحلديث  قلت: 
حبان رحمه الله تعالى: عن سمرة بن جندب: عن 
النبي ] قال: »َمْن حدث عني حديثاً وهو يََرى 

« أخرجه مسلم. أنه َكِذٌب فهو أحد الكاَذِبْيِ
»إذا  تعالى:  الله  رحمه  الشافعي  اإلمام  قال 
ثم  كذباً  عندك  فيكوُن  باحلديث  حدثت 
املأثم«.  في  الكاذبي  أحد  فأنت  به  ُتِدث 
تعالى  الله  رحمه  الترمذي  عيسى  أبو  وسأل 
عبد  بن  الله  عبد  أبا محمد  الدارمي  اإلمام 
أبو  قال  سمرة،  حديث  فقه  عن  الرحمن 
عيسى: قلت له: َمن روى حديثاً وهو يعلم أن 
في  دخل  قد  يكون  أن  أيخاف  خطأ  إسناده 
حديثاً  الناس  روى  إذا  أو  النبي ]؟  حديث 
قد  إسناده،  َقلََب  أو  بعضهم  فأسنده  مرساًل 
دخل في هذا احلديث؟ فقال: ال، إمنا معنى 
هذا احلديث: إذا روى الرجل حديثاً وال يُْعرُف 
ث به؛  لذلك احلديث عن النبي ] أصٌل فحَدّ
فأخاف أن يكون قد دخل في هذا احلديث. 

)سنن الترمذي : 2662(.

وقال أبو عيسى رحمه الله تعالى: كل َمْن ُرِوَي 
ُف لغفلته وكثرة  ن يُتَّهم أو يَُضَعّ عنه حديٌث ِمَّ
خطئه وال يُعرف ذلك احلديُث إال من حديثه 

فال يُحتج به. )كتاب العلل 234/6(.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله تعالى 
أن  »واملقصود  التوسل:  عن  املاتع  كالمه  بعد 
هذه األحاديث التي تُروى في ذلك من جنس 
بل  املنكرة  الغريبة  األحاديث  من  أمثالها 
املوضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل 
واملناقب الغث والسمي، كما يوجد مثل ذلك 
وفضائل  األوقات  فضائل  في  يُصنَّف  فيما 
العبادات وفضائل األنبياء والصحابة وفضائل 
فيها  األبواب  هذه  فإن  ذلك؛  ونحو  البقاع 
وأحاديث  حسنة  وأحاديث  صحيحة  أحاديث 
ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، وال يجوز أن 
الضعيفة  األحاديث  على  الشريعة  في  يُعتمد 

التي ليست صحيحة وال حسنة.
ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً مذهب األئمة: 
»ولم يقل أحُد من األئمة إنه يجوز أْن يُجعل 

ضعيف،  بحديث  ُمْستحباً  أو  واجباً  الشيء 
ومن قال هذا فقد خالف اإلجماع«.

ثم قال رحمه الله تعالى: »ومن نََقَل عن أحمد 
أنه يحتج باحلديث الضعيف الذي ليس بصحيح 
وال حسن فقد غلط عليه«. )قاعدة جليلة في 
الدكتور ربيع  التوسل والوسيلة/ تقيق الشيخ 
املدخلي ص175 فقرة رقم 477 و478 و 482(.

قلت: ومن فداحة األمور: »أن يُحتج باحلديث 
الضعيف في فضائل األعمال، ولنا أن نقول: 
إَذا هو يساوي احلديث الصحيح في االحتجاج 
الضعيف  احلديث  أن  مع  األعمال  بفضائل 
وأن  املرجوح،  الظن  أو  الضعيف  الظن  يفيد 
احلديث الصحيح يفيد اليقي واجلزم بنسبته 

إلى النبي ] فكيف يستويان؟
تخاليط  من  الضعيف  احلديث  أن  ريب  وال 

الرواة الضعاف واملغفلي واملدلسي.
وقال أحمد بن مروان: »أتينا إبراهيم احلربي 
عليه  فسلمنا  داره  باب  على  جالس  وهو 
حدثنا،  فقلنا:  كتاباً  إليه  فأخرجنا  وجلسنا، 

األحاديث واآلثار الموضوعة 
وعدم جواز االحتجاج بها)2(

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 - أجمعن وأنهم قد حرموا 
هذا األمر، ومقالي هذا الرابع هو تعقيب على الكاتب املتروك الذي أورد أحاديث موضوعة محتجًا بنسبتها إلى 
النبي ] مدعيًا أنها نصرة لرسول الله ]! ووالله إنها إلماتة وهدم لسنة النبي ] وإنها والله إحياء للتعلق 
بالقبورية، وملا كان انتشار األحاديث املوضوعة في العقيدة له خطورته العظيمة في زعزعة اعتقاد املسلمن 
في  هامة  مقدمة  أقدم  أن  أحببت  بالقبور،  والتمسح  واالستغاثة  التضرع  بجواز  احلق  دينهم  في  والتشكيك 

ضرورة معرفة األحاديث املكذوبة واآلثار الباطلة التي أوردها املتروك محتجًا بنسبتها إلى النبي ].
ونستكمل ماتبقى من حلقتنا

كتب : الشيخ حاي احلاي
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أكثرنا  أْن  فلما  ويُدافعنا،  علينا  يَْعتُل  فجعل 
ثَنَا حديثي، ثم قال لنا: َمثَُل أصحاب  عليه حَدّ
يُلْقي  الذي  احلريص  الصَيّاد  َمثَُل  احلديث 
سمكة  أخرج  فإن  فيجتهد؛  املاء،  في  شبكته 

وإال أخرج صخرة.
وتأمل حرص عمر رضي الله عنه وفقهه الثج 
تصرفه  وحسن  علمه  وشفوف  نظره  ودقة 
رضي الله عنه ومن ذلك ما قاله السائب بن 
يقول  عمر  سمع  أنه  تعالى  الله  رحمه  يزيد 
ألبي هريرة رضي الله عنه: »لتتركَنّ احلديَث 
قنَّك بأرض دوس!  عن رسول الله ] أو ألحَُلِ
ألحُلقنَّك  أو  احلديَث،  لتتركَنّ  لكعب:  وقال 

بأرض القردة«.
زرعة  أبو  احلافظ  أخرجه  صحيح:  إسناده 
كثير  ابن  وذكره احلافظ  الدمشقي )1475(، 

في البداية والنهاية )106/8(.
تعالى: وهذا محمول من عمَر  الله  قال رحمه 
تََضعها  التي قد  األحاديث  أنه خشي من  على 
الناُس على غير مواضع، وأنهم يتكلمون على ما 
فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر 
من احلديث رمبا وقع في أحاديثه بعض الغلط 

أو اخلطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك.
وعن ابن عجالن: أن أبا هريرة رضي الله عنه 
كان يقول: إني ألُحدُث أحاديث، لو تكلمت بها 

زمن عمر لشج رأسي.
قلت: فيه انقطاع؛ ألن ابن عجالن لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله عنه ويشهد له احلديث 
اآلتي عند عبد الرزاق في املصنف رحمه الله 

)20496( عن الزهري: قال أبو هريرة: ملا ولي 
عمر قال: أقلوا الرواية عن رسول الله ] إال 
فيما يُعمل به، قال: ثم يقول أبو هريرة رضي 
الله عنه: »أفئن كنت محدثكم بهذه األحاديث 
املخفقة  أللفيت  إذاً  والله  أما  حي؟  وعمر 

ستباشر ظهري«.
قال احلافظ الذهبي: هكذا كان عمر رضي 
الله عنه يقول: أقلوا احلديث عن رسول الله 
بِثّ  عن  الصحابة  من  واحد  غير  وزجر   [
فبالله  وغيره،  لعمَر  مذهٌب  وهذا  احلديث، 
دولة  في  احلديث  من  اإلكثاُر  كان  إذا  عليك 
مع  منه  ُينعون  كانوا  عنه  الله  رضي  عمر 
بل  األسانيد،  وعدم  وعدالتهم  صدقهم 
من  باإلكثار  ظنُّك  فما  يَُشْب؛  لم  غٌضّ  هو 
طول  مع  زماننا  في  واملناكير  الغرائب  رواية 
نزجر  أْن  فباحَلَرى  الوهم؟!  وكثرة  األسانيد 
رواية  على  يَْقتَصرون  فياليتَُهم  عنه،  القوَم 
الغريب والضعيف بل يَروون والله املوضوعات 
والفروع  األصول  في  واملستحيل  واألباطيل 

واملالحم والزهد، نسأل الله العافية.

َفَمْن روى ذلك مع علمه ببطالنه وغَرّ املؤمني 
يُستتاب  واآلثار  السنن  على  جاٍن  ظالٌم  فهذا 
فاسق  فهو  وإال  وأْقصر  أناب  فإن  ذلك،  من 
كفى به إثماً أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو 
لم يعلم فيتَوّرع وليستعْن مبن يُعينُه على تنقية 
البالء  العافية؛ فلقد عم  الله  مروياته، نسأل 
احملدثي  على  الداخُل  ودخل  الغفلُة  وشملت 
على  عتبى  فال  املسلمون،  إليهم  يركن  الذين 

الفقهاء وأهل الكالم« انتهى من السير.
بالدينور:  القاضي،  إسحاق  بن  أحمد  قال 
بن  أحمُد  رأى  يقول:  األثرم  بكر  أبا  سمعت 
بصنعاء  الله  رحمهما  معي  بن  يحيى  حنبل 
في زاوية، وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان 
عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال 
أنس،  عن  معمر  صحيفة  تكتب  أحمد:  له 
وتعلم أنها موضوعة، َفلَو قال لك قائل: أنت 
الوجه،  على  حديثه  تكتب  ثم  أبان  في  تتكلم 
فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه 
على  معمر  عن  الرزاق  عبد  عن  الصحيفة 
موضوعة؛  أنها  وأعلم  كلها  فأحفظها  الوجه 
أبان  بدل  فيجعل  إنسان  بعده  يجيء  ال  حتى 
ثابتاً ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن 
مالك فأقول له: كذبت إمنا هي عن معمر عن 

أبان ال عن ثابت.
حبان  ابن  أخرجه  األثر صحيح:  هذا  إسناد 
)31/1 – 32( مقدمة املجروحي، واخلطيب 
وآداب  الراوي  ألخالق  اجلامع  في  البغدادي 
السامع» )1638(، )282/2( وابن عساكر في 
أبو  احلافظ  وقال   )25/65( دمشق«  »تاريخ 
الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب 
ترجمة  انظر  إسنادها صحيح،  إن  التهذيب: 

أبان بن أبي عياش.
عن  تعالى  الله  رحمه  معي  بن  يحيى  ويقول 
الكذابي  عن  كتبنا  الكذاب:  عن  الكتابة 
وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجاً. 
أثر صحيح: أخرجه اخلطيب في تاريخ بغداد 

)184/14( وابن عساكر.
احلديث األول:

»حياتي خير لكم حتدثون ويحدث لكم، 
أعمالكم،  علي  ُتعرض  لكم  خير  ووفاتي 
فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما 

رأيت من شر استغفرت الله لكم«.

من اإلنصاف أن أقول في 
حق الكاتب والأظلمه: 

إن عنده جهل مركب في 
ذكر الروايات املوضوعة
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البزار في  أبو بكر  إسناده ضعيف: أخرجه 
مسنده، من طريق سفيان عن عبد الله بن 
السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي ] قال: »إن لله مالئكة سياحي 
الدارمي  )رواه  السالم«  أمتي  عن  يبلغونني 
برقم 2774، والنسائي برقم 1282 والبيهقي 
حبان  وابن   ،1582 برقم  اإليان  في شعب 

في صحيحه برقم 914، وهو صحيح(.
قال: وقال رسول الله ]: »حياتي خير لكم 

تدثون...« .
قال البزار رحمه الله: لم نعرف آخره يروى 

عن عبد الله إال من هذا الوجه.
بعد  تعالى  الله  رحمه  األلباني  شيخنا  قال 
أن أورد هذا احلديث في السلسلة الضعيفة 
كثير  ابن  احلافظ  قول  عند   )975 )رقم 
 : البداية والنهاية )275/5(  الله في  رحمه 
لله  »إن  السالم:  عليه  قوله  وهو  أوله  وأما 
طرق  من  النسائي  رواه  فقد  مالئكة...«، 
األعمش،  وعن  الثوري  سفيان  عن  متعددة 

كالهما عن عبدالله بن السائب.
قلت: فاتفاق جماعة من الثقات على رواية 
احلديث  آخر  دون  سفيان  عن  احلديث 
على  له  األعمش  متابعة  ثم   ،»  ... »حياتي 
هذه  شذوذ  على  عندي  يدل  ما  ذلك، 
العزيز  عبد  بن  املجيد  عبد  لتفرد  الزيادة؛ 
قبل حفظه  فيه من  ُمتكلَّم  أنه  بها، السيما 
جماعة  وثقه  وقد  مسلم  رجال  من  أنه  مع 
وضعفه آخرون، وبي بعضهم السبب، فقال 
اخلليلي رحمه الله تعالى: »ثقة لكنه أخطأ 

في أحاديث«.
وقال النسائي: »ليس بالقوي يكتب حديثه«.

وقال ابن عبد البر: »روى عن مالك أحاديث 
أخطأ فيها«.

وقال ابن حبان في »املجروحي« )152/2(: 
ويروي  األخبار  يقلب  جداً،  احلديث  »منكر 

املناكير عن املشاهير فاستحق الترك«.
قلت: ولهذا قال فيه احلافظ في التقريب: 

»صدوق يخطئ«.
تعالى  الله  رحمه  شيخنا  قال  ثم  قلت: 
كل  أعمالكم  علَيّ  »تعرض  موضوعاً  حديثاً 

خميس...«.
من  »الثاني  في  املخِلّص  طاهر  أبو  أخرجه 

العاشر من حديثه )ق2/212(.
آفته  موضوع  تعالى:  الله  رحمه  شيخنا  قال 
األنصاري )محمد بن عبد امللك بن زياد أبو 
سلمة األنصاري( قال العقيلي: منكر احلديث، 
وقال ابن حبان: منكر احلديث جداً يروي عن 
الثقات ما ليس من حديثهم ال يجوز االحتجاج 
به، وقال ابن طاهر: كذاب وله طامات، وقال 
شاء  ومن  موضوعة.  أحاديث  يروي  احلاكم: 
لشيخنا  »الضعيفة«  إلى  فليرجع  االستزادة 
رحمه الله تعالى )404/2 – 406 رقم 975(.

أن  القول  وجملة  تعالى:  الله  رحمه  قال  ثم 
احلديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث 
أبي بكر بن عبد الله املزني وهو مرسل، وهو 
من أقسام احلديث الضعيف عند احملدثي ثم 
حديث ابن مسعود وهو خطأ، وشرها حديث 

أنس بطريقيه. انتهى.
وكشف   ،)2694( احلفاظ  ذخيرة  وانظر 

اخلفاء )1178(، واملشتهر )16(.
وانظر إلى شدة جرأته وكذبه على عمر رضي 
الله عنه عندما قال: وتروي كتب التراث عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا اشتد بنا 
الكرب نلوذ بقبر رسول الله ]!! ورفع رجل 
صوته على علي عليه السالم فنهاه عمر رضي 
الله عنه عن ذلك قائاًل: أال تعلم أن إغضابك 
القبر!! وهذا يدل  لعلي يغضب صاحب هذا 
وفاة  بعد  الله عنهم  الصحابة رضي  أن  على 
كانوا  آله  وعلى  عليه  الله  صلوات  نبيهم 

يتحلقون حول قبره الشريف كمالذ لهم!
ها لنا وحاشا  قلت: أي كتب التراث هذه؟! َسِمّ
األمور  هذه  يفعل  أن  عنه  الله  رضي  عمر 
الشركية البدعية، ولم يثبت أن صحابياً رضي 
الله عنه أتى قبره الشريف والذ به، وال يجوز 
اللوذ شرعاً باألموات؛ ألنه من اتخاذ األنداد 
الكاتب ما معنى  أيها  تعلم  لله عز وجل، هل 

اللوذ؟ هو االْحتصان واالستتار واالْحتماء.

ال  واالحتماء  واالحتصان  احلصن،  واملالذ: 
يكون إال لله عز وجل؛ فهو الذي يكشف السوء 
ْن يُِجيُب امْلُْضَطَرّ ِإَذا  كما قال جل وعال: }أََمّ
اأْلَْرِض  ُخلََفاَء  َويَْجَعلُُكْم  وَء  الُسّ َويَْكِشُف  َدَعاهُ 

ُروَن{ )النمل:62(. أَِإلٌَه َمَع اللَِّه َقِلياًل َما تََذَكّ
وثبت عن عمر رضي الله عنه خالف ما ذكره 
الكاتب الذي من اإلنصاف أن أقول في حقه 
ذكره  في  مركب  جهل  عنده  إنه  أظلمه:  وال 
روايات موضوعة مكذوبة على رسول الله ] 
أصدق  وما  األخيار.  األبرار  صحابته  وعلى 

قول ابن القيم رحمه الله عندما قال:
قفل من اجلهل املركب فوقه    

قفل التعصب كيف ينفتحان  
ومفاحت األقفال في يد من له    
التصريف سبحانه عظيم الشان  

فاسأله فتح القفل مجتهدا على 
األسنان إن الفتح باألسنان  

احلديث  هذا  إلى  وإياك  الله  رحمني  وانظر 
العظيم الذي يرويه الصحابي اجلليل أبو جري 
عن رسول الله ] وأنه أخبره أنه رسول من 
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه، فَعْن أَِبى ُجَرٍىّ 
َجاِبِر بِْن ُسلَيٍْم َقاَل: َرأَيُْت َرُجاًل يَْصُدُر النَّاُس 
ُقلُْت،  يَُقوُل َشيًْئا ِإالَّ َصَدُروا َعنْه،ُ  َعْن َرأِْيِه الَ 
ُقلُْت:   .[ اللَِّه  َرُسوُل  َهَذا  َقالُوا:  َهَذا؟  َمْن 
. َقاَل: »الَ  تَْيِ َمَرّ اَلُم يَا َرُسوَل اللَّهِ،  َعلَيَْك الَسّ
َيُّة  َتِ اَلُم  الَسّ َعلَيَْك  َفِإَنّ  اَلُم؛  الَسّ َعلَيَْك  تَُقْل 
أَنَْت  ُقلُْت:  َقال:َ  َعلَيَْك«،  اَلُم  الَسّ ُقِل:  امْلَِيّتِ، 
َرُسوُل اللَِّه ] ؟ َقاَل: »أَنَا َرُسوُل اللَِّه الَِّذى ِإَذا 
أََصابََك ُضٌرّ َفَدَعْوتَُه َكَشَفُه َعنَْك، َوِإْن أََصابََك 
َعاُم َسنٍَة َفَدَعْوتَُه أَنَْبتََها لََك، َوِإَذا ُكنَْت ِبَأْرٍض 
َها  َرَدّ َفَدَعْوتَُه  َراِحلَتَُك  َفَضلَّْت  َفاَلٍة  أَْو  َقْفَراَء 
َّ أََحًدا«،  ّ ، َقاَل: »الَ تَُسبَّ َعلَيَْك«. ُقلُْت: اْعَهْد ِإلََىّ
ا َوالَ َعبًْدا َوالَ بَِعيًرا َوالَ  َقاَل َفَما َسَببُْت بَْعَدهُ ُحًرّ
ِقَرَنّ َشيًْئا ِمَن امْلَْعُروِف، َوأَْن  َشاًة. َقاَل: »َوالَ َتْ
تَُكِلَّم أََخاَك َوأَنَْت ُمنَْبِسٌط ِإلَيِْه َوْجُهَك ِإَنّ َذِلَك 
اقِ،  الَسّ ِنْصِف  ِإلَى  ِإَزاَرَك  َواْرَفْع  امْلَْعُروِف  ِمَن 
، َوِإيَّاَك َوِإْسَباَل اإِلَزاِر  َفِإْن أَبَيَْت َفِإلَى الَْكْعَبْيِ
َفِإنََّها ِمَن امْلَِخيلَِة، َوِإَنّ اللََّه الَ يُِحُبّ امْلَِخيلََة، َوِإِن 
اْمُرٌؤ َشتََمَك َوَعَيَّرَك مِبَا يَْعلَُم ِفيَك َفاَل تَُعِيّْرهُ 
)رواه  َعلَيِْه«.  َذِلَك  َوبَاُل  ا  َفإمنَّ ِفيِه؛  تَْعلَُم  مِبَا 
أبو داود برقم 4086، والنسائي 9496، وأحمد 

15955 وهو حديث صحيح(.

أذا حدثت باحلديث 
فيكون عندك كذبًا 
ِدَث به فأنت  ثم تحُ

أحد الكاذبني في املأمت
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منى فهد الوهيب

إن االختالف في اآلراء ال يتضمن معنى املنازعة، وإمنا 
واحدا  الهدف  كون  مع  الوسائل  تختلف  أن  منه  املراد 
الطريق  يكون  أن  الشيء هو  واالختالف على  ومشتركا، 
مختلفا واملقصود واحدا، وإن اختلف طرفان أو أكثر على 
رأي أو اقتراح فال بد جلميع األطراف أن يستندوا إلى 

دليل أو برهان يقوي من آرائهم وحججهم.

إن األشخاص يختلفون على أمور وآراء كثيرة في احلياة، 
وهذا االختالف ظاهرة صحية، فإذا كان ذلك االختالف 
لم ينح منحى اخلالف وال الشقاق فاألمر مقبول؛ ألن كل 
طرف معتد برأيه ويراه أكثر قابلية وواقعية من الطرف 
اآلخر، وكذلك رغبته في التميز عن غيره بتطوير وتعديل 
رأي الطرف اآلخر إلى األفضل، هذا االختالف ما تقبله 
العقول والنفوس وهي ترصد اعتراضات اآلخرين على أمر 
يخالفونها فيه بشرط الهدف املشترك واملصلحة املوحدة، 
وفي بعض األحيان تتباين األفكار وتتضارب اآلراء، ولكن 
هذا ال يعني أن أحد الطرفي مخطئ، قد يكون الكل على 
إدراكهم  ومستويات  البشر  أفهام  لتفاوت  ولكن  صواب 

واختالف قدراتهم العقلية كلٌّ يرى األمور من جهته.

تأييدهن  أو  األمة  مجلس  نائبات  بعض  معارضة  إن 
ال  الكويتية  للمرأة  واالجتماعية  املدنية  احلقوق  لقانون 
مع  تختلف  قد  التي  اآلراء  مصادرة  في  احلق  يعطيهن 
آرائهن وأفكارهن، وإن كل شيء قابل للتعديل فلماذا هذه 
العبارات  بعض  وإطالق  التشنج  هذا  وملاذا  املعارضة؟! 
التي ال تليق بأستاذة جامعية وعضو مجلس لألمة »قانون 

خليك بالبيت(«؟! إننا ال ننكر أن بعض مواد القانون تتاج 
الهادئ  الراقي  احلوار  طاولة  على  فلنجلس  تعديل،  إلى 
ونعدل ما يكن تعديله لكي يرى هذا القانون النور، وتتمتع 

املرأة الكويتية بحقوقها املدنية واالجتماعية.

إن الهدف والقصد من هذا القانون واحد وإن كان الطريق 
مختلفا، وعلى ما أظن ال يختلف عليه طرفان وهو إضفاء 
مزيد من احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة الكويتية، وعلى 
القانون  كويتية ترفض هذا  امرأة  توجد  فإنه ال  أعتقد  ما 

املؤيد حلقوقها املدنية واالجتماعية.

إن االختالف على هذا القانون ال يعطينا احلق في التعالي 
واالستهزاء أو االنتقاص من قدرة من وضعوا وصاغوا مواد 
هذا القانون الذي إذا أقر فسنكون قد حققنا السبق لدولة 

الكويت وللمرأة الكويتية من بي دول العالم. 

فلنبادر ونتشارك في تعديل ما يكن تعديله من أجل املرأة 
الكويتية دون إخالل بأساسيات وتقعيدات هي في األصل 
أو  شئنا   - التي  األصلية  ووظيفتها  املرأة  وطبيعة  تتناسب 
أبينا - هي لها ال لغيرها، ومهما رفض غيرنا منطق »خليك 
في البيت« فإن املرأة ترقى دوما بهاجس كبير في داخلها، 
ومهما انخرطت بالوظائف فإن نفسها تدثها بالعودة للبيت 
البيت شئنا  إذاً خليك في  وفيه متارس جميع اهتماماتها، 
تعمل  أن  شاءت  فمن  يبغينه،  كثيرات  هاجس  هو  أبينا  أو 
فلتعمل بالوظائف، ومن شاءت أن يكون مسماها الوظيفي: 
»ربة بيت« فهي وشأنها، وال أظن مطلقا أن الدولة ستتعطل 
مسماهن  يكون  أن  اخترن  النساء  بعض  ألن  فيها؛  التنمية 
الوظيفي: »ربة بيت«، ونحن نأمل وننشد في نائبات األمة 
كثيرا من احلكمة مع كثير من التروي من أجل أن نكون حقا 

منصفي.

M.alwohaib@gmail.co

قانون المرأة الجديد
 ودعايـة: »خليـك بالبيـت«!
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مسارات أسرية

حة
صرا

ب

عزيزي القارئ، أكبر حيلة حتاول الزوجة بها 
أن حتتال على زوجها هي نقطة ضعفه جتاه 
حولها  وتدندن  تطنطن  لذا جتدها  عياله!!؛ 
تريد  التي  األمر هي  في حقيقة  بينما  دوما 
االلتصاق بزوجها؛ لتروضه على التخفف من 
حليالته األخريات!! في الكتاب الذي أنا حقا 

زوجات منافسات 
على أرفف المكتبات!!
ولكنهن  املنافسات  الزوجات  هؤالء  القارئ-  عزيزي   - تتصور  من 
يرقدن على أرفف املكتبات؟! تغتاظ النساء منهن أميا غيظ وترجو 
املرء،  ومراجع  كتب  إنها  عنها؟!  زوجها  تخلى  لو  أن  منهن  الواحدة 
العلم  صاحب  يقوى  ال  واأللف!!  واملائة  واخلمس  األربع  حليالته 
على االنفصال عنها وال الفكاك منها، هن صويحبات دينه ودنياه، 
كثيرات من النساء يتضايقن من انشغال أزواجهن بالثقافة والعلم، 
ينزعجن من استطالة أوقات األزواج بن املراجع واملؤلفات، وجتتهد 
الزوجة في صرف زوجها إليها، وتشغله دائمًا مبشاغلها معه: »تعال 
ما  أسبوع  لنا  املدرسة!« »صار  »ما شرينا مالبس  نروح اجلمعية!!« 

طلعنا معاك! »العيال محتاجينك!«.

بقلم: هيام اجلاسم

وكـالــة 
»يقولـون«

الطامة الكبرى تكمن في كيفية نقل اخلبر 
بني الناس ووصوله إلى مراكز البث املباشر، 
ف���ح���دث وال ح����رج ع���ن حت���وي���ر األح�����داث 
الكلمات  بعض  ق��ص  ع��ن  فضال  وتلوينها 
»س��ق��ط س��ه��واً«، وإضافة  واجل��م��ل مبقص 
األحداث  على  احل���ارة  »ال��ب��ه��ارات«  بعض 
خللق جو من »األكشن«، وال يفوتنا املؤثرات 
اخلبر  بها  يطعم  التي  والتعبيرية  الصوتية 

الذي يجعل »من احلبة قبة«. 
وال أبالغ إذا قلت: إن هناك فئة من الناس 
األحداث  وإث����ارة  األخ��ب��ار  ن��ق��ل  ف��ي  تتفنن 
دون  الناس  وأس���رار  ب��األع��راض  والتشهير 
التثبت من صحتها، قال تعالى: }إذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 

قال الله تعالى: }ما يلفظ من قول إال لديه 
رقيٌب عتيٌد{ )ق: 18(.

سريعة  عاملية  عربية  وكالة  »يقولون«  وكالة 
الضوء  تفوق سرعة  تكاد سرعتها  االنتشار 
إليها  واملنتسبون  موظفوها  أم��ا  وال��ص��وت، 
واملستمعون لها فيزيد عددهم وعدتهم على 

أضخم وأكبر جيش عرفه التاريخ. 
السارة  األخبار  صنع  في  متخصصة  وكالة 
الناس  ك��ل  م��ن  تلتقط  ون��ش��ره��ا،  واملفجعة 
ومدى  اخلبر  مصدر  يعنيها  ال  واألج��ن��اس 
مصداقيته؛ فجل اهتمامها األخبار املفبركة 
العام  ال���رأي  تهز  التي  املفتعلة  واألح����داث 
وحت��دث ضجة ب��ني األف���راد واألس���ر وحتى 

الهيئات ووزارات الدولة. 

kalam61@windowslive.com

ابتسام محمد العون
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معجبة به لألستاذ صالح بن عبدالله العييري 
موسوعته  في  السعودية  العربية  اململكة  من 
املرحلة الثانية يذكر في مقدمته ذكراه األولى 
ليلة  فاجأها في  التي  زوجته  زواجه من  في 
أنك  أهلك  يخبرك  »ألم  لها:  قائال  الدخلة 
الزوجة  طبعا  حياتي؟!«  في  الثانية،  الزوجة 

بعض  سوى  بكلمة  تتفوه  لم  آنذاك  العروس 
لها  مبلغا  أسرع  ولكنه  وجهها  في  تعابير 
مكتبته  هي  األولى  زوجته  أن  األمر  حقيقة 
حكاية  أساريرها!!  فانفرجت  ومؤلفاته!! 
تعد  حيث  التاريخ؛  عبر  كثير  ومثلها  قدمية 
احلقيقية،  ضرتها  هي  الكتب  أن  الزوجات 
وما علمت املسكينة أن ألف ضرة من كتاب 
ال تعدل في حنق الغيرة امللتهبة نصف ضرة 

حقيقية من النساء من بنات جنسها!!
كثيرا  ذهني  إلى  يتبادر  أنا  القارئ،  عزيزي 
بيوتنا  في  لنا  يكون  ال  وملاذا  هو:  تساؤل 
أرفف  على  ألزواجنا  منافسون  النساء  نحن 
من  املنزعجة  هي  دوما  املرأة  لم  املكتبات؟! 
ضرتها الكتاب؟! لم ال تكون هي من يتنافس 
مع زوجها في حتصيل العلم ومزيد من الفكر 
نساء  بيوتنا  في  نشهد  ال  ملاذا  والثقافة؟! 
على  االنكباب  إلى  دفعا  بأزواجهن  يدفعن 
العلم واملعرفة؟! لم أسمع ولم أشهد يوما أن 
زوجة منزعجة؛ ألن زوجها ال يقرأ وال يثقف 
نفسه! دوما شكوى النساء أنه ما ينفق عليها! 
العيال  يدّرس  ما  ألسرته!  يوما  يخصص  ال 
معها! ما ميدحها! هل يا ترى تفقدت أحوال 
زوجك في ثقافاته وسعة أفقه؟! أمتنى لو أمّتع 
سمعي بحكايات لنساء راشدات مرشدات قد 
خدمتها  العلم  على  انكبابها  وينافس  نافس 

لزوجها وعناءها في تربية أبنائها!
أن  وأريد  أتوقعه  الذي  أنا  القارئ،  عزيزي 
يغتبطن  أن  الزوجات  من  وأرجوه  أفهمه 
زوجها  في  وشريكتها  ضرتها  ألن  ويبتهجن؛ 
أننا  سيما  وال  والعلوم!  الكتب  ثقافات  هي 
دنيا  في  التفاهات  سطوة  وسط  نعيش 
السخافات!! أتوقع منها أن تعلي - بضم التاء 
- من قدر زوجها وتعز شأنه لكونه صار في 
عداد املثقفني والالحقني بركب أهل العلم، بل 
األجدر بها أن جتعل لها نصيبا من املنافسني 
وحياتها  ذاتها  إلعمار  بها  خاصة  مكتبة  في 

وعيالها بنور العلم والبحث والدراسة.
القارئة  البيوت  هذه  من  القارئ،  عزيزي 
املفكرة تنبت جذور احلكمة في عقولنا وعقول 
أزواجنا وعيالنا، وحتما ستضمحل املشكالت 
في  للمشكالت  وقت  ال  قل:  بل  األسر،  بني 
حياتهم،  في  سيتغير  شيء  كل  إذاً،  حياتنا 
غير،  التفكير  منطق  غير،  احلديث  منطق 
مسالك  غير،  أيضا  مشاعرهم  مسارات 
تصرفاتهم بال شك غير، كل شيء يبدو راقيا 
متأثرون،  ال  مؤثرون  دنياهم!  في  متميزا 
يقودون ال يقادون، هممهم صقور ال تقع إال 

على احلي وال ترضى باجليف.
عزيزي القارئ، لتكن على يقني فحتى حياتهم 
العلم  بهدوء  ومتزنة  هادئة  ستكون  حتما 

واتزانه الذي يورثه القلوب والعقول!!

والطيور؛  اخلنازير  إنفلونزا  من  املجتمع 
وأسر،  أف���راد  تشتيت  على  ق���ادرة  فهي 

بقادرة  أليست 
حتطيم  ع��ل��ى 
ش�����������ع�����������وب 

ودول؟

علم وحتسبونه هيناًً وهو عند اللِه عظيٌم{ 
)النور: 15(. 

الناس والتشهير بهم  اخل��وض في أع��راض 
ينبذه  ُخلق  بهم  واالنشغال  أحوالهم  وتتبع 
الله يأمرنا بوصفنا مسلمني  اإلس��الم، فإن 
وموحدين بالستر، فهو اسم من أسماء الله 
احلسنى »الستير«، فكيف نحفظ ونتعبد الله 
بهذا االسم ونحن نستمتع وجنتهد في القيل 
وال��ق��ال؟! ول��ألس��ف ف��ي ال��س��ن��وات األخيرة 
أصبح الرجال أكثر تفنناً وخبرة من النساء 
في إدارة وكالة: »يقولون« حتى أصبحت هي 

الفاكهة املفضلة في مجالسهم ودواوينهم. 
وكالة: »يقولون« ظاهرة قدمية أزلية أثارت 
نار الفتنة بني األفراد واجلماعات، وأشعلت 

حروبا طاحنة لسنني طويلة بني شعوب ودول 
مختلفة، وأنا أرى للقضاء على هذه الظاهرة 
وتنشط  أن جتتهد  ال��وك��ال��ة  ه��ذه  وإلغ���الق 
واملؤسسات  اإلع����الم  وس��ائ��ل  وك���ل  األس����ر 
تأصيل  ف��ي  وال��دي��ن��ي��ة  والنفسية  ال��ت��رب��وي��ة 
صغاراً  األف���راد  نفوس  ف��ي  الشرعي  العلم 
حملبة  املتعطشة  ال��ق��ل��وب  وتعمير  وك���ب���اراً، 
بالعبادات  وغيرها  وخشيته  ومخافته  الله 
القلبية ونشر الثقافة والعلوم والفكر الراقي 
في عقول األف��راد بكل الوسائل واألساليب 
املتوافرة، وغرس العادات واألعراف الطيبة 
واجلميلة التي توارثناها من اآلباء واألجداد، 

رحمة الله عليهم جميعاً. 
وأنا أعتقد أن وكالة: »يقولون« أخطر على 
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جعله  تعالى  ال��ل��ه  أن  الغيث  ذل��ك  وأول 
إماما وق��دوة للعاملني، وم��ا ك��ان ذل��ك إال 
بعد توفيق الله تعالى له، وأنه كان ذا قلب 
العاملني؛  على  واجتباه  الله  اختاره  سليم 
قال تعالى: }إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حنيفا ولم يك من املشركني شاكرا ألنعمه 
اج��ت��ب��اه وه����داه إل���ى ص���راط مستقيم{ 
تعالى: }وإن  وقال  )النحل: 121-120(، 
م��ن شيعته إلب��راه��ي��م إذ ج��اء رب��ه بقلب 

سليم{ )الصافات: 84-83(.
ونالحظ عددا من احملاور التربوية ارتكزت 

عليها دعوته بعد اختيار الله تعالى له:
طلبه املزيد من فضل الله ومن 

الذرية الصاحلة التي حتمل هم هذا 
الدين إلى يوم القيامة

قال الله تعالى: }قال إني جاعلك للناس 
إماما قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي 

الظاملني{ )البقرة: 126-124(.
وق����ال ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }رب ه���ب ل���ي من 

حليم{  ب���غ���الم  ف��ب��ش��رن��اه  ال���ص���احل���ني 
)الصافات: 101-100(.

وقال الله تعالى: }احلمد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي 

لسميع الدعاء{ )إبراهيم: 39(.
إنه عليه السالم طلب إلى ربه عز وجل 
أوالدا  وق��وم��ه،  موطنه  م��ن  هجرته  عند 
والطاعة  الدعوة  على  يعينونه  صاحلني 
ويؤنسونه في الغربة؛ قال تعالى: }وقال 
إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي 

من الصاحلني{.
قال الله تعالى: }ووهبنا له إسحق ويعقوب 

كال هدينا{ )األنعام: 84(.
وقال الله تعالى: }فبشرناه بإسحاق ومن 

وراء إسحق يعقوب{ )هود: 71(.
قال أهل التفسير في قوله تعالى: }هب 
لي من الصاحلني{ يريد الولد؛ ألن لفظ 
ال��ول��د، وُوص��ف بأنه من  الهبة غلب في 
الصاحلني؛ ألن نعمة الولد تكون أكمل إذا 

كان صاحلا؛ فإن صالح األبناء قرة عني 
الوالدين. وال خير في األوالد إن لم يكونوا 
صاحلني، فرمبا كان الولد مصدر شقاء 
وهم وحزن، نسأل الله من فضله العظيم، 

صالحا في النية والذرية.
اخلوف من الشرك

جت��د ف��ي س��ي��رة إب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل عليه 
رب��ه تعالى أن يحفظه  أن��ه س��أل  السالم 
وبنيه م��ن ع��ب��ادة األص��ن��ام؛ ق��ال تعالى: 
البلد  هذا  اجعل  رب  إبراهيم  قال  }وإذ 
آمنا واجنبني وبني أن نعبد األصنام رب 
إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم{ 

)إبراهيم: 36-35(.
قال الشيخ السعدي- رحمه الله تعالى-في 
تفسيره: أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا 
من عبادتها واإلمل��ام بها؛ فما أشد خوف 

أبًا  بوصفه  السالم  عليه  الرحمن  خليل  عن  هنا  احلديث  إن 
عظيمًا، وأخذ العبر والدروس والتوجيهات من تلك الشخصية 
احلارة  الدعوات  تلك  من  عنها  صدر  وما  النادرة،  الفذة 
املمزوجة بالعطف واحلنان، حن أطلقها من أجل تلك الذرية، 
قولك  فحقا  السالم،  عليه  مطلقها  بصدق  الله  فأصلحها 
في  اخللجات  تلك  نرى  حيث  أمة{؛  كان  إبراهيم  }إن  رب:  يا 
سيرته التربوية املباركة في أكثر من موضع ما بن تضرع ودعاء، 
وذلك منهٌج سار عليه إبراهيم اخلليل طوال حياته، فيا ليت األمة 

واجلماعات واألفراد تدرس ذلك وتسلكه ونستفيد منه.

بقلم: سعيد بن عماش السعيدي

آباء وأبناء في القرآن الكرمي

)1(إبراهيـم عليه السـالم

�������� .indd   22 10/17/09   7:26:09 PM



23
الفرقان  558 - 30 شـــوال1430هـ 

اإلثنـــن -2009/10/19م

خليل الرحمن على نفسه وعلى أوالده من 
الوقوع في عبادة األصنام؛ ألن ذلك شرك 
بالله العظيم، مخرج من امللة، وله صور 
خبيثة: كالذبح، والنذر، واخلوف، والتعلق 
فخاف  والشياطني،  واألحجار  باألشجار 
اخلليل عليه ال��س��الم، وه��و م��ن ه��و في 

اإلمامة وصالح أبنائه!
»ما  تعالى-:  الله  رحمه  القرطبي-  ق��ال 
التيمي  إب��راه��ي��م  ال��ش��ي��خ  ق��ال��ه  م��ا  أروع 
-رح��م��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى-: م��ن ي��أم��ن البالء 
ال��س��الم ح��ني يقول:  ب��ع��د اخل��ل��ي��ل عليه 
نعبد األصنام{ كما  أن  وبني  }واجنبني 
م��ح��ذرا من  تعالى  ق��ال  ق��وم��ه؟!  عبدها 
بالله فكأمنا خر  الشرك: }ومن يشرك 
به  تهوي  أو  الطير  فتخطفه  السماء  من 

الريح في مكان سحيق{«.
ابن كثير في تفسيره: »ينبغي لكل  وقال 

داع أن يدعَو لنفسه ولوالديه وذريته«.

التي  اليوم  الشرك  أكثر صور  وما  قلت: 
تعليق  ومنها  األم���ور،  أول��ي��اء  تغافل عنها 
العرافني  إل��ى  وال��ذه��اب  وال���ودع  التمائم 
والذبح والنذر لغير الله، وبعض املمارسات 
التي تؤدي إلى اخلروج من امللة عياذا بالله 

العظيم.
أهمية الصالة في منهج اخلليل عليه 

السالم
ومما جنده في سيرة اخلليل عليه السالم، 
أنه كان شديد االهتمام بأن تكون ذريته 
من مقيمي الصالة، وذلك عندما أسكن 
العتيق؛  البيت  عند  املباركة  الذرية  تلك 
قال تعالى: }ربنا إني أسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا 

ليقيموا الصالة{ )إبراهيم: 37(.
إن��ه عليه ال��س��الم دع��ا رب��ه ع��ز وج��ل أن 

يجعله وذريته مقيمني للصالة.
وقال تعالى: }رب اجعلني مقيم الصالة ومن 

ذريتي ربنا وتقبل دعاء{ )إبراهيم: 40(.
»}رب  تعالى:  الله  رحمه  كثير  اب��ن  ق��ال 
محافظا  أي  ال���ص���الة{  مقيم  اج��ع��ل��ن��ي 
ذريتي{  عليها مقيما حل��دوده��ا، }وم��ن 
أي واجعلهم كذلك مقيمني لها« ابن كثير 

.)295/2(
قلت: ومما يجب التنبيه عليه في هذا املقام 
أن اخلليل عليه السالم، دعا مواله واتخذ 
بأَْمر  أم��ر  األس��ب��اب. وك��ذل��ك محمد ] 
أهله بالصالة؛ قال عز وجل: }وأُمر أهلك 

بالصالة واصطبر عليها{ )طه: 132(.
وعلى هذا املنهج وجه الرسول ] األمة 
إلى أهمية الصالة، فقال: »مروا أوالدكم 
بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم 

عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في 
املضاجع«، فعلى اآلباء واألمهات، ومن له 
والية على صغير االهتمام بهذا اجلانب، 
السالم ومحمد  إبراهيم عليه  يكون  وأن 
] ق���دوة وم��ث��اال ي��ح��ت��ذى؛ ف��إن التربية 
عليها في الصغر تكون ذات فعالية عند 
البلوغ والكبر؛ حيث تعظم في نفسه من 
اهتمام األهل بها، فالصغار يلحظون كثيرا 
وهذا مشاهد  تقليدا،  نفعله  ما  ويفعلون 
الصلوات  على  التي حتافظ  األس��ر  ف��ي 

أنهم يحاكون.
فدعونا ننبت تلك البذرة الطيبة »الصالة« 
في تلك القلوب الطاهرة الزكية بالتربية 

الصاحلة.
غبطة اخلليل عليه السالم بهذه امللة 

له ولذريته
جند في سيرته عليه السالم أنه دعا ربه 
ع��ز وج��ل أن يجعله وذري��ت��ه أم��ة مسلمة 
قوله  في  ذل��ك  نلحظ  تعالى،  لله  منقادة 
ومن  لك  مسلمني  واجعلنا  }ربنا  تعالى: 

ذريتنا أمة مسلمة لك{ )البقرة: 128(.
قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالى- 
في تفسيره: »ودع��وا ألنفسهما وذريتهما 
القلب،  ال��ذي حقيقته خضوع  ب��اإلس��الم 
وانقياده لربه، املتضمن النقياد اجلوارح«، 
الله  عند  ال��دي��ن  }إن  تعالى:  ق��ال  قلت: 
اإلسالم{ )آل عمران: 19(، فهو املرضي 
توطني  ال��واج��ب  فمن  العاملني،  رب  عند 
والسمع  االن��ق��ي��اد  على  وذري��ت��ن��ا  أنفسنا 
وال��ط��اع��ة وال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز ب���ه، فما 
أعظمه من دعاء! إن اإلسالم نعمة جليلة 
القدر، قد امنت الله تعالى بها على الناس 
قال تعالى: }مينون عليك أن أسلموا قل 
ال متنوا علي إسالمكم بل الله مين عليكم 
كنتم صادقني{  إن  ل��إمي��ان  ه��داك��م  أن 

)احلجرات: 17(.
دينكم  لكم  أكملت  }ال��ي��وم  ت��ع��ال��ى:  ق��ال 
وأمت���م���ت ع��ل��ي��ك��م ن��ع��م��ت��ي ورض���ي���ت لكم 

اإلسالم دينا{ )املائدة: 3(.

اإن �صالح الأبناء قرة 
عني الوالدين، ولخري 

يف �الأوالد �إن مل 
يكونو� �صاحلني
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قال ابن عباس [: يريد البر بهما مع 
اللطف ولني اجلانب، فال يغلظ لهما في 
اجلواب؛ وال يحّد النظر إليهما، وال يرفع 
الصوت عليهما، بل يكون بني يديهما مثل 
قال  لهما،  تذلاًل  السيد  يدي  بني  العبد 
بعبادته  وعال  جل  الله  أمر  القرطبي: 
وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، 
}أن  فقال:  بشكره،  شكرهما  قرن  كما 

اشكر لي ولوالديك إلّي املصير{.
آيات  ثالث   :] عباس  ابن  وقال 
نزلت مقرونة بثالث لم تقبل منها 
واحدة بغير قرينتها: إحداها: 
}أطيعوا  تعالى:  قوله 
الله وأطيعوا الرسول{؛ 
فمن أطاع الله ولم يطع 
الرسول لم 

يقبل 

}وأقيموا  تعالى:  قوله  والثانية  منه، 
ولم  صلى  فمن  الزكاة{،  وآتوا  الصالة 
تعالى:  قوله  والثالثة  منه،  يقبل  لم  يزك 
}أن اشكر لي ولوالديك{؛ فمن شكر الله 

ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. 
 ] مسعود  ابن  عن  الصحيحني  وفي 
العمل  أي   :[ الله  رسول  سألت  قال: 
أحب إلى الله؟ قال: »الصالة على وقتها 
» قلت: ثم أي؟ قال: »بر الوالدين« قلت: 
الله«،  سبيل  في  »اجلهاد  قال:  ؟  أي  ثم 
وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ] 
قال: »رغم أنفه« ثالثا، قيل: من يا رسول 
الله ؟ قال: »من أدرك والديه عند الكبر 
، وروى  أو أحدهما ثم لم يدخل اجلنة« 
مسلم عن أبي هريرة أن النبي ] قال: 
»ال يجزي ولد والده إال أن يجده مملوكا 

فيشتريه فيعتقه«.
فاإلحسان إلى الوالدين كلمة جامعة تعني 
إيصال كل خير مستطاع إليهما، ومنع كل 
ما ميكن منعه من أذى عنهما، مع اقتران 

ذلك بالشفقة والعطف والتودد.
 وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر 
باتفاق الفقهاء، والعقوق هو كل 
مما  الولد  من  يصدر  ما 
الوالدين  أحد  به  يتأذى 
من قول أو فعل إال ما 
كان في ترك طاعتهما 
في شرك أو معصية؛ 

بـــــر الـــــوالـــــديـــــن مـــــن أعـــظـــم 
بعد  الــعــبــاد  الــواجــبــات على 
لله  العبودية  بواجب  القيام 
تعالى، وقد تضافرت نصوص 
تقرير  على  والسنة  الكتاب 
هــــــذا األصـــــــل الـــعـــظـــيـــم من 
أصول اإلسالم، فقال تعالى: 
إال  تعبدوا  أال  ربــك  }وقضى 
إحسانا{،  وبــالــوالــديــن  إيـــاه 
وقــال جل وعــال: }قــل تعالوا 
أال  عليكم  ربكم  حرم  ما  أتل 
تشركوا به شيئا وبالوالدين 
}وإذ  تعالى:  وقــال  إحسانا{، 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال 
وبالوالدين  الله  إال  تعبدون 
ــــا{، وقـــــــال تـــعـــالـــى:  إحــــســــان

}واعــــــبــــــدوا الـــلـــه وال 
شيئا  به  تشركوا 

وبــــالــــوالــــديــــن 
إحسانا{.

د. وليد خالد الربيع

بـر وعقـــوق
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بكر [  أبي  عن  الشيخان  أخرج  فقد 
قال: قال رسول الله ]: »أال أنبئكم بأكبر 
الله،  يا رسول  بلى  الكبائر؟« ثالثا، قلنا: 
الوالدين«،  قال: » اإلشراك بالله وعقوق 
وكان متكئا فجلس فقال: »أال وقول الزور 
وشهادة الزور«، فما زال يكررها حتى قلنا: 
ليته سكت، وروى البخاري عن عبد الله 
قال:  أنه  النبي ]  ابن عمرو [ عن 
»الكبائر: اإلشراك بالله، وعقوق الوالدين، 

وقتل النفس، واليمني الغموس ».
وما  واألبناء  الوالدين  بني  والعالقة 
إيجابيات مسؤولية  أو  فيها من سلبيات 
اجتماعية  دينية  قضية  ألنها  مشتركة؛ 
من  جزءا  تتحمل  فاألسرة  تربوية، 
لألبناء؛  األول  احملضن  ألنها  املسؤولية؛ 
لإلسالم  األولى  املبادئ  يتلقون  حيث 
اخلير  وأصول  اإلنسانية  والعالقات 
والشر واحلق والباطل والصواب واخلطأ، 
فالتقصير في هذا اجلانب سيؤثر تأثيراً 
كبيراً في مفاهيم األبناء وسلوكياتهم في 
املستقبل، فعدم االهتمام بترسيخ مفهوم 
احترام الوالدين لدى األبناء أو التساهل 
في عقوبة عقوقهما، أو جتاوز اخلطوط 
سينعكس  معهما  التعامل  في  احلمراء 
األبناء وتصرفاتهم؛  على  سلبياً  انعكاساً 
الوالدين  يحمل  الشرع  فإن  ولهذا 
قال  وآثارها اخلطيرة،  التربية  مسؤولية 
أنفسكم  قوا  آمنوا  الذين  }يأيها  تعالى: 
وأهليكم نارا{، وقال ]: »إن الله سائل 
أم  ذلك  أحفظ  استرعاه  عما  راع  كل 
ضيعه ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته«، 
ومؤسسات الدولة تتحمل أيضا جزءا من 
فاملدرسة  املشكلة،  هذه  في  املسؤولية 
هي احملضن الثاني بعد البيت، ويقضي 
فيها األبناء اثنتي عشرة سنة على األقل 
من أعمارهم، فيفترض أن تعالج املناهج 
األمر  هذا  والتربوية  الدينية  الدراسية 
اجتماعية  حصص  في  وجدية  بفعالية 

وزيادة املهارات احلياتية.
دور  لها  املختلفة  أن وسائل اإلعالم  كما 
في هذه املشكلة، فبعض املواد اإلعالمية 
رسائل  حتمل  العامة  على  تنشر  التي 
سلوكية خطيرة مثل بعض املشاهد التي 
فيها عدم احترام الوالدين ورفع الصوت 
أو  أوامرهما،  على  االحتيال  أو  عليهما 
إبراز الوالد بصورة املتسلط األناني، واألم 
بصورة املتصابية التي تبحث عن لذاتها 
أو العجوز الطيبة التي ال تعرف شيئا من 
أمور العصر، ونحوها من مشاهد ترسم 
وفروقات  نفسية  حواجز  األبناء  لدى 

حضارية وتنشئ صراعا بني األجيال قد 
يتطور لدى بعض األفراد فيأخذ أشكاال 

مختلفة من العقوق.
كما يفترض في الدولة أن تفرض عقوبات 
قاسية مضاعفة على من تسول له نفسه 
االعتداء على والديه أو على أحدهما، وأن 
تعلن تلك العقوبات على املأل ليكون عبرة 

لغيره ورادعا ألمثاله.
أمر  كانت  صورة  بأي  الوالدين  فإيذاء   
والعقول  اإلسالمية  الشريعة  تستنكره 
واألذواق  السوية  والفطر  الصحيحة 
السديدة؛ ولهذا فإن معاجلة هذا اخللل 
حتتاج إلى تضافر جميع اجلهود، وميكن 

تلخيص املعاجلة في احملاور اآلتية:
لألسرة  الشرعية  املفاهيم  نشر  أوالً: 
التي  املفاهيم  تلك  املجتمع،  في  املسلمة 
تستند إلى نصوص الكتاب والسنة، وتقوم 
على أسس البر واحملبة واالحترام والقيام 
باحلقوق والواجبات املتبادلة ديانة وتقربا 
إلى الله جل وعال، وترسيخ هذه املفاهيم 
عبر الوسائل الرسمية من إعالم ومساجد 

ومدارس ومؤسسات نفع عام.
يرتكب  ملن  ثانيًأ: وضع عقوبات صارمة 
مثل هذه األفعال املنكرة الشنيعة في حق 
الوالدين أو أحدهما؛ فمن حق ولي األمر 

تعزير العصاة مبا يراه رادعا ألمثالهم.
ثالثاً: قيام املؤسسات اخليرية وجمعيات 
وأسابيع  توعوية  بحمالت  العام  النفع 
وحرمة  الوالدين  حقوق  حول  ثقافية 
األفراد  على  اخلطيرة  وآثاره  العقوق 

واملجتمعات.
رابعاً: إعداد دراسات شرعية وأكادميية 
املشكلة  هذه  حول  ونفسية  واجتماعية 
وآثارها،  أسبابها  وبيان  حجمها  ومدى 
ونشر تلك الدراسات ونتائجها في وسائل 
اإلعالم واملساجد لتشكيل رأي عام حول 

هذه املشكلة وأهمية معاجلتها.

عقوق �لو�لدين من �أكرب 

�لكبائر باتفاق �لفقهاء، وهو 

كل ماي�صدر من �لولد مما 

يتاأذى به �أحد �لو�لدين
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الشاذة  وال��ت��ص��ّرف��ات  ال��س��ل��وك��ي��ات  ه���ذه 
اإلجرامية تستهدف هدم الفضائل ونشر 
الرذائل والعبث الفاجر بأعراض النساء 
وسذاجة  لظروف  الوضيع  واالستغالل 
وأخطاء بعضهم، دون اعتبار للقيم واملثل 
ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي حتكم 
أخ������الق������ي������ات 
في  املسلمني 

هذه  ف��ي  وأدواره�����م  البينية  تعامالتهم 
احلياة. 

مشاعر وأحاسيس كاذبة
تبدأ العالقة الشيطانية بنظرة خادعة أو 
تتساهل  كاذبة  ابتسامة  ثم  رقيقة،  كلمة 
إلى  تتطور  ثم  الغافلة،  الفتاة  وبها  معها 
كاذبة،  وأحاسيس  مشاعر  وتبادل  كالم 
يكذب فيها طرف ويصدقها غالباً طرف 
آخ���ر، ث��م ي��ت��م ع��ب��ر ه��ات��ف أو ج���وال أو 
الطرف  م��ن  املكاملات  تسجيل  إنترنت، 
املخادع، ثم يسري الشيطان في العروق 

فتأتي  اخل��ط��أ،  ويسّهل  للنفوس  وي��زيِّ��ن 
ثم  فقط،  السيارة  رك��وب  على  املوافقة 
يزداد ضعف اجلانب اإلمياني واألخالقي 
مباشر  بإشراف  الفطري  احلّس  ويتبلّد 
ال��ل��ه سبحانه  ال��ش��ي��ط��ان، وص����دق  م���ن 
تَتَِّبُعوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  وتعالى: 
ُخُطَواِت  يَتَِّبْع  َوَم��ن  يَْطاِن  الشَّ ُخ��ُط��َواِت 
َوامْلُنَكِر{  ِبالَْفْحَشاء  يَْأُمُر  َفِإنَُّه  يَْطاِن  الشَّ
ذلك  بعد  املوافقة  فتكون   ،)21 )ال��ن��ور: 
واملطاعم  األس�����واق  إل���ى  ال���ن���زول  ع��ل��ى 
التجول  ب��ق��ص��د  واحل����دائ����ق  وامل���اله���ي 
الذهاب  ثم  غير،  ال  والترويح  والتسلية 
تصوير  يتخللها  وق��د  بريئة،  سهرة  إل��ى 
ذلك  بعد  يقع  وق��د  علم،  ب��دون  أو  بعلم 
املنكر الكبير واجلرم اخلطير، وقد تُفّض 
البكارة إن كانت بكًرا ويهتك العرض، ثم 
تسكب الدموع والعبرات، ويطير املجرم 
فرًحا بتحّقق احللم والظفر بالفريسة، ثم 
تظهر حقيقة ذلك احلّب الكاذب والوهم 
اخلادع، وينقلب احلمل الوديع إلى ذئب 

لماذا كثرت مشكالت
 ابتزاز الفتيات؟

هذه احلوادث التي سمعنا عن بعضها وقرأنا عن بعضها اآلخر قد تكون جزًءا من حوادث وقصص أخرى 
مؤملة لم نعلمها ولم نسمع عنها، وقصص وحوادث ال تزال أحداثها مستمرة بن مجرِمها وفريستها لتنتهي 
وقائعها مبوت حقيقي أو موت نفسي أو فضيحة خاصة أو عامة عبر الوسائل والتقنيات احلديثة، وتنتهي 
في الهيئات أو مراكز الشرطة. ويكاد ال ميّر يوم أو أسبوع إال وتتناثر على صفحات الصحف واملجالت احمللية 
قصص عن ابتزاز النساء والفتيات، تتفاوت حدتها وقسوتها وإسفافها من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى 
آخر، وإن كانت جتتمع بالكلية حتت باب االبتزاز. ويتفّن املبتّزون في طرائق ابتزازهم وأساليب احتيالهم 
وأدوات مكرهم، وال يتورعون عن استخدام كّل أداة أو وسيلة وكل تقنية حديثة، خصوصًا الهاتف النقال 
واإلنترنت حملاصرة ضحاياهم وترويعهم، وصواًل إلى أغراضهم الدنيئة ورغباتهم الشيطانية، سواء كانت 

مااًل أم شهوة جنسية محّرمة، فالغايات مسوغة واألهداف محّددة والنتائج قاصمة.

بقلم الشيخ: صالح بن محمد اجلبري

اجلهل بالتربية 
من قبل الوالدين 

من أسبابه 
الظاهرة
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مفترس، يهّدد ويتوّعد بالفضيحة والعار 
الشيطانّية  أوام����َره  الفتاة  تنّفذ  ل��م  إن 
فتعود  أما هي  رغباته احليوانية،  وتلبي 
شرَفها  ف��ق��دت  ق��د  منكِسرة  ذل��ك  بعد 
وعّفتها؛ فتسكت وال تخبر أحداً خشية 
منها  للزواج  إذا جاء اخلاطب  ثم  العار، 

ترفض ذلك خشيَة الفضيحة.
ذئب بشري

وق���د ح���دث ه���ذا ف��ع��اًل ح��ت��ى إّن إحدى 
مع  عذرّيتي  فقدت  إنني  قالت:  الفتيات 
أحد الذئاب البشرية، ثم جاءني اخلّطاب 
فرفضتهم خشيَة العار، وأهلي ال يعرفون 
السبَب، وسوف أعيش بقية حياتي هكذا 
بدون زواج، خوَف الفضيحة، وصدق الله 
نَى ِإنَُّه َكاَن  سبحانه وتعالى: }َوالَ تَْقَربُواْ الزِّ

َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل{ )اإلسراء: 32(.
ولو أردنا أن نستعرض بعَض أسباب هذه 
في  تتركز  أنها  لوجدنا  السيئة  الظاهرة 

األسباب اآلتية:
أواًل- ضعف الوازع الديني:

ن��ع��م، ق��ل��ي��ل ال���دي���ن ال ي��ب��ال��ي مب���ا يقول 
تبالي.  ال  ال��دي��ن  قليلة  وك��ذل��ك  وي��ف��ع��ل، 
قليل الدين ال يبالي أوقع على املعصية أو 
وقعت املعصية عليه، وأمثال هؤالء مهما 
وعظتهم أو ذّكرتهم فحالهم كحال الذي 
يقول: }َقالُوا َسَواء َعلَيْنَا أََوَعْظَت أَْم لَْم 
 .)136 )الشعراء:  الْ��َواِع��ِظ��نَي{  ��َن  مِّ تَُكن 
إنهم ال يبالون بانتهاك أعراض املسلمني؛ 
ألن قلوبهم قد ماتت بسبب ولعهم بارتكاب 
الفواحش واملنكرات، يقول ابن القيم في 
وصف أمثال هؤالء من أصحاب القلوب 
امليتة: »وهو القلب امليت الذي ال حياة به، 
وما  بأمره  يعبده  رب��ه، وال  يعرف  فهو ال 
يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته لو كان فيها سخط ربه وغضبه، 
فهو ال يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي 
ربه أو سخط. إنه إن أحب أحب لهواه، 
أعطى  وإن  ل���ه���واه،  أب��غ��ض  أب��غ��ض  وإن 
أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو آثر 
عنده وأحّب إليه من رضا مواله، فالهوى 
إمامه، والشهوات قائده، واجلهل سائقه، 
بالفكر في حتصيل  فهو  والغفلة مركبه، 

أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى 
مخمور،  ال��ع��اج��ل��ة  وح����ب 

ي��������ن��������اَدى 
الدار  إل��ى 
اآلخرة من 
مكان بعيد، 

يستجيب  وال 
ويتبع  للناصح، 

كل شيطان 
م�������ري�������د، 
ال����دن����ي����ا 
تسخطه 

 ، ضيه تر و
الباطل  س�����وى  ع���م���ا  ي���ص���ّم���ه  وال����ه����وى 

ويعميه«.
ثانيًا- اجلهل بالتربية من قبل 

الوالدين:
كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: 
»كان الناس يسألون النبي] عن اخلير 
أقع  أن  مخافة  الشر  ع��ن  أس��أل��ه  وكنت 
فيه«، وبعض األسر ال تقوم بتوعية بناتها 
توعيه كافية بشأن الشر املوجود في هذا 
العصر؛ مما جعل الفتاه تعيش في خيال 
معها  وأقاربها  محارمها  تعامل  أن  سببه 
يعتمد على الصدق واألمانة، فإذا تورطت 
في عالقة مع شاب مستهتر تظّنه صادقاً 
أيضاً عندما يّدعي لها أن قصده شريف 
وأنه يريد الزواج بها فتصّدقه وتنقاد إليه 

حتى تقع الفأس في الرأس.
ثالثًا- الفضائيات واإلعالم:

في  تعرض  التي  واملسلسالت  األف��الم  إن 
الفتيات  وت��ش��اه��ده��ا  ال��ف��ض��ائ��ي��ات  أغ��ل��ب 
أن  ميكن  ال  أن��ه  الكثير  علّمت  وال��ش��ب��اب 
ي��ت��زوج ش���اب ب��ف��ت��اة إال ع��ن ط��ري��ق إقامة 

ع��الق��ة ح��ّب اب��ت��داًء، وأن كل 
زواج ال يستند إلى عالقة حب 
هو زواج فاشل؛ مما جرأ كثيراً من 
الشباب من اجلنسني على إقامة هذه 
اجلنسية  املشاهد  عن  فضاًل  العالقات، 
الفيديو  وأغاني  واملسلسالت  األف��الم  في 
ال��ع��واط��ف وأشعلت  ال��ت��ي أج��ج��ت  ك��ل��ي��ب 
املشاعر وجعلت الكثير يّتجهون إلى احلرام 
والرغبات  العواطف  هذه  إشباع  أجل  من 
في  واجل��ن  اإلن��س  شياطني  أشعلها  التي 
}َوَكَذِلَك  تعالى:  الله  وص��دق  اجلنسني، 
اإِلنِس  َش��َي��اِط��نَي  َع����ُدّواً  ِن��ِب��يٍّ  ِل��ُك��لِّ  َجَعلْنَا 
ُزْخُرَف  بَْعٍض  ِإلَ��ى  بَْعُضُهْم  يُوِحي  ���نِّ  َواجْلِ
الَْقْوِل ُغُروراً َولَْو َشاء َربَُّك َما َفَعلُوهُ َفَذْرُهْم 

َوَما يَْفتَُروَن{ )األنعام: 112(.
رابعًا- االختالط:

لقد اتضح أن قضايا االبتزاز تقع كثيراً في 
أماكن العمل املختلط، مع ارتباط مصالح 
النساء العامالت برجال ليسوا أحياناً من 
أهل األمانة واملروءة؛ مما يؤدي إلى وقوع 
االبتزاز  أو  اجلنسية  التحرشات  بعض 
بدافع العوز املادّي أو من خالل ما ينشر 
ي��س��ّم��ى مبؤسسات  ال��ص��ح��ف ع��م��ا  ف��ي 
وظيفة؛ حيث  عن  اإلع��الن  أو  التوظيف 
املرأة  ابتزاز  من  هناك ص��وراً  أن  اتضح 
واإلعالنات،  املؤسسات  بعض  من خالل 
التي كثيراً ما تكون وهمية، ويتم اإليقاع 
بالضحايا من خالل االختالط في العمل 
بهّن  اإليقاع  العمل على أساس  وتفصيل  الفضائيات املاجنة 

واإلعالم غير 
املسؤول وراء فساد 

الشباب والفتيات
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من خالل اخللوة بني اجلنسني، وصدق 
بامرأة  »ما خال رجل   : الله]  رس��ول 
والناظر  ثالثهما«،  الشيطان  وك��ان  إال 
في أي جرمية زنى يرى في االختالط 
وليست  البالء،  وأصل  املشكالت  رأس 
في  واح���دة  فنظرة  كالسماع،  املعاينة 
عن  تغني  الوحل  في  الغارقني  أح��وال 
وصيحات  وامل���واع���ظ  اخل��ط��ب  آالف 
التحذير، ومن لم تنفعه عيناه لم تنفعه 
أذن���اه، ق��ال يحيى ب��ن م��ع��اذ: »وم��ن لم 
يعتبر باملعاينة لم يتعظ باملوعظة، ومن 

اعتبر باملعاينة استغنى عن املوعظة«.
خامسًا- فقدان العاطفة 

واحلب في كثير من البيوت:
أوالده من  ي��ح��رم  م���ن  ال���وال���دي���ن  م���ن 
العواطف؛  وإش��ب��اع  واحل��ن��ان  الشفقة 
مم��ا ي��ح��دوه��م إل���ى ال��ب��ح��ث ع��ن ذلك 
خ���ارج امل��ن��زل، وي��ش��ت��د األم���ر إذا كان 
أرق شعوراً  البنات؛ فهن  ذلك في حق 
ف��إذا شعرت بفقر من  وأن��دى عاطفة، 
هذا اجلانب أظلمت الدنيا في وجهها، 
ورمب����ا ق��اده��ا ذل���ك إل���ى ال��ب��ح��ث عما 
يشبع عواطفها، ولعل هذا من أسباب 
ندري  وال  اآلداب،  وضياع  املعاكسات 
ال��ذي قال  أين نحن من قول النبي] 

رجل: نحن ال نقّبل أبناءنا، ل�����������ه 
فقال له: »أوَ أملك 
الله  ن��زع  أن  لك 
قلبك  م�������ن 
الرحمة؟!« 

عنها  الله  رض��ي  فاطمة  السيدة  وكانت 
يقوم  ويقّبلها.  إليها  فيقوم  عليه  تدخل 
قبلي  ل��ه��ا:  ي��ق��ول  وال  ه��و  ويقبلها  إليها 
رأسي، بل يجلسها مكانه بعد أن يضّمها 
إليه ضمة الشوق واحلنان، فأين نحن من 

تربيته؟!
سادًسا- ضعف الرقابة األسرية 

على األبناء:
والنقد  امل��ت��اب��ع��ة  ج��ان��ب  غ���اب  إذا  ألن���ه 
والتوجيه من الوالدين أصبح من السهل 
على أفراد األسرة االنحراف واتباع طرق 
غير سوية، فاالبن الذي يقضي ساعات 
طويلة خارج منزله ويتغيب عن مدرسته 
كثيراً أو يتجه إلى االنحراف أو اإلدمان 
األسرية،  الرقابة  غياب  بسبب  ذلك  كل 
التي تكثر من اخل��روج إلى  الفتاة  كذلك 
األسواق بسبب أو بدون سبب، أو تخرج 

للترفيه بدون رقيب أو مرافق، أو تقضي 
الساعات الطويلة أمام شاشات اإلنترنت 
التامة  لثقتها  الهاتفية  احمل��ادث��ات  ف��ي 
بانعدام الرقابة األسرية، وقد يؤدي هذا 
والفكري،  األخالقي  االنحراف  إلى  كله 
واألسرة هي السبب الرئيس بتهاونها في 
الرقابة ألبنائها وإعطائهم احلرية املطلقة 
دون ض��واب��ط أو ح���دود، ث��م ال��ذي يدفع 
وشرفها  سمعتها  من  األس��رة  هو  الثمن 

ومكانتها في املجتمع.
التربية الصاحلة

آبائهم  إل��ى  يجرون  والبنات  األوالد  نعم 
عليهم  ينّغص  وما  يسوؤهم  ما  وأمهاتهم 
تربيتهم  على  يحرصوا  ل��م  إذا  حياتهم 
بعض  قال  لهذا  سليمة؛  صحيحة  تربية 
األوالد  بفساد  يشقى  م��ن  أول  السلف: 

آباؤهم وأمهاتهم.
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ ِمْن  قال تعالى: }يَا 
أَْزَواِجُكْم َوأَْواَلِدُكْم َعُدّواً لَُّكْم َفاْحَذُروُهْم{ 

)التغابن: 14(.
ال بد أن يتعاون اجلميع في القضاء على 
من خالل  وذل��ك  السيئة،  الظاهرة  ه��ذه 

اخلطوات التالية:
أوالً: يجب على األسرة تقوية الوازع الديني 
في نفوس األبناء والبنات، وحتذيرهم من 

االبتزاز سلوك 
يستهدف هدم 
الفضائل ونشر 

الرذائل في املجتمع
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الغفلة واالستهانة باملعاصي، وأن ارتكاب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلصرار 
ع��ل��ى ذل���ك م��ا ه��و إال دل��ي��ل ع��ل��ى قسوة 
أصحابها  النبي]  ت��وّع��د  التي  القلوب 
بقوله: »ويل ألقماع القول، ويل للمصرين 
الذين يصرون على ما فعلوه وهم يعلمون« 
القمع  أن  فكما   .)897( اجلامع  صحيح 
يدخل ما يوضع فيه من جانب ويخرج من 
اجلانب اآلخر، فكذلك قاسي القلب أذناه 
طرفا قمع، يدخل الكالم من األذن اليمنى 
منه  يستقر  أن  دون  اليسرى،  ليخرج من 
ش���يء، وب��ع��ض ال��ن��اس ال��ذي��ن ميارسون 
ال  وعظتهم  أو  نصحتهم  مهما  الفواحش 
يتغّيرون وال يرتدعون؛ لهذا كان جزاؤهم 

عظيماً، كما قال.
واحلنان  العطف  توافر  من  بد  ال  ثانياً: 
تذهب  لكيال  البنات؛  وبخاصة  لألبناء، 
الفتاة وتبحث عنه خارج األسرة من أي 
الكالم،  ه��ذا  يسمعها  ق��د  آخ��ر  شخص 
البنتها،  صديقة  ت��ك��ون  أن  ب��د  ال  ف���األم 
واألب ال بد أن يُسمع ابنته كالم العطف 
بها؛  واإلع��ج��اب  احل��بّ  وملسات  واحلنان 
حتى تكون معتادة على سماع هذا الكالم 
اجلميل، فيكون ذلك حامياً لها من الوقوع 
في أي كالم معسول قد تسمعه من ذئب 

من الذئاب.
ثالثاً: ال بد من إعطاء الثقة لألبناء، وال 
بشكل  ولو  لهم  واملراقبة  املتابعة  من  بد 
أوقات  م��ن ضبط  ب��د  ف��ال  مباشر،  غير 
ب��د م��ن معرفة  ال��دخ��ول واخل�����روج، وال 
أصدقاء االبن واالبنة، وال بد من مراقبة 
تؤثِّر  التي  الفضائية  القنوات  واستبعاد 
انفراد  ال  أن��ه  وإفهامهم  أخالقهم  على 
بالهاتف  ال��ك��الم  أث��ن��اء  مغلقه  غرفة  ف��ي 
أو اجل��وال أو اإلنترنت، وال بد أن نفعل 
ذلك، وإال دفع أبناؤنا الثمن بسبب صَغر 
وكثرة  باحلياة  خبرتهم  وقلة  أع��م��اره��م 

اإلغراءات التي تواجههم.
رابعاً: احلذر واحلرص من عدم استخدام 
أجهزة اجلواالت في تصوير أفراد العائلة 
م��ن اإلن����اث خ��ص��وص��اً؛ ألن���ه ق��د يُفقد 

في  فيقع  يُسرق  أو  اجلهاز 
أي���دي م��ن ال 
يخافون الله. 
وننبه هنا إلى 
ع�����دم إرف�����اق 

الهاتف مع  ذاك��رة 
أثناء  اجل���ه���از 

ص����ي����ان����ت����ه؛ 
بعض  ألن 
ملني  لعا ا
ف�������ي ه�����ذه 

احمل�����الت ي��س��ت��غ��ل��ون وج�����ود صور 
الفتيات أو يستخدمون برنامج استرجاع 
على  فيحصلون  ال��ذاك��رة،  من  احمل��ذوف 
في  ويستغلونها  واملقاطع،  الصور  بعض 
ابتزاز الفتيات، وقد ثبت ذلك في بعض 

الوقائع.
إعالن التوبة والندم

في  الفتيات  م��ن  تقع  م��ن  على  خامساً: 
أحد  أو  األب  أو  األم  االب��ت��زاز مصارحُة 
األهل واألقارب بحقيقة األمر واالعتراف 
والندم.  التوبة  وإع��الن  واخلطأ  بالذنب 
وف���ي ه���ذه احل��ال��ة ن��دع��و أول���ي���اء األمور 
التوبة  ألن  النفس؛  وض��ب��ط  التعّقل  إل��ى 
واالعتراف خير من التمادي في الباطل، 
ثم إنه ال يوجد هناك من ال يخطئ؛ فّكل 
ائني التوابون،  ابن آدم خّطاء، وخير اخلطَّ

كما جاء.
س���ادس���اً: ع���دم االن��ص��ي��اع وع����دم اللني 
وتوّعد،  ت��ه��ّدد  مهما  للمبتّز  واخل��ض��وع 
وللفتاة أن تبلغ اجلهات املعنية التي أثبتت 
حّل  في  كبيراً  جناحاً  وسجلت  فعاليتها، 

االبتزاز  ق��ض��اي��ا  م���ن  ك��ث��ي��ر 
سرية  بكل  الفتيات  وتخليص 

ومحافظة على سمعتهن.
أين الغيرة واحلمية؟

غفلة  استغّل  الذي  للشاب  نقول  سابعاً: 
ر أن  أخته املسلمة وزلتها: اتق الله، وتذكَّ
الله عزَّ وجلَّ مطلع عليك، وال يرضى مبا 
تقوم به من ابتزاز للمسلمات، فكما للناس 
أيضاً  لك  فأنت  عليها  يخشون  أع��راض 
فأين  عليه،  وتخشى  عليه  تخاف  عرض 
الغيرة واحلمية على أعراض املسلمات؟! 
إن الذي ال يغار على أعراض املسلمات 
إن��س��ان س��اق��ط ال ق��ي��م��ة ل��ه ف��ي الدنيا 
واآلخرة، فأصل الدين هو الغيرة، قال ابن 
القيم: »أصل الدين الغيرة، ومن ال غيرة 
له ال دين له، ومن عقوبات املعصية أنها 
مالبسته  اشتدت  وكلما  الغيرة،  تضعف 
على  الغيرة  قلبه  م��ن  أخ��رج��ت  للذنوب 
نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف 
ذلك  بعد  يستقبح  فال  ج��ّدا؛  القلب  في 
القبيح، وكثير من هؤالء ال يقتصر على 
الفواحش  يحسن  ب��ل  االس��ت��ق��ب��اح،  ع��دم 
إليه؛  ويدعوه  له،  ويزينه  لغيره،  والظلم 
ول��ه��ذا ك���ان ال���دّي���وث أخ��ب��ث خ��ل��ق الله، 
أمثال  يرتدع  فهل  ح���رام«،  عليه  واجلنة 
هؤالء ويتوبون إلى الله فينقذون أنفسهم 

من الهالك في الدنيا واآلخرة؟!
 }َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن امْلُْؤِمِننَي َوامْلُْؤِمنَاِت ِبَغيِْر 
َوِإثْماً  بُْهتَاناً  اْحتََملُوا  َفَقِد  اْكتََسبُوا  َما 

ِبيناً{ )األحزاب: 58(. مُّ
ضعف اجلانب 

اإلمياني واألخالقي 
يقود إلى طريق 

الشيطان
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وهذا يؤكد أن ما يخالف الشريعة اإلسالمية 
مخالف للدستور، ومع ذلك جند أن فئة قليلة 
من املجتمع حتاول حتويل البلد إلى بلد بعيد 
عن التمسك باملبادئ األساسية التي أمرنا بها 
موقف  ولتوضيح  احلنيف،  اإلسالمي  ديننا 
أقوال  هنا  نستعرض  االختالط  من  اإلسالم 
الشعب  أن  علمنا  رغم  الكبار،  العلماء  بعض 
اإلسالمية  الشعوب  من  وغيره  الكويتي 
لإلسالم  الصحيحة  العودة  إلى  متجهون 
وقيمه، وال يأبهون بأقوال هذه الفئات البعيدة 

عن اإلسالم وقيمه السامية.
االختالط بحجة سالمة النية

عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  يقول 
الله بن باز -رحمه الله -عن حكم االختالط 
بالنساء بحجة سالمة النية: هذه األمور من 
عادات اجلاهلية األولى، والواجب شرعاً عدم 
كشف املرأة وجهها إال لذوي محرمها، كما أن 
الواجب على املرأة عدم االختالط باألجانب 
تخلو  أال  أيضاً  عليها  ويجب  متكشفة،  وهي 
في مكان مع رجل أجنبي وهو الذي ال يكون 

من  ذلك  بسبب  يحدث  ألنه  لها؛  محرماً 
املفاسد ما ال حصر له. والله ولي التوفيق.

وفي توضيحه خلطر االختالط بني اجلنسني 
في املدارس واجلامعات يقول فضيلة الشيخ 
نوجهه  أن  ينبغي  ما  الله:  رحمه  عثيمني  ابن 
للمسؤولني في الدول اإلسالمية حيث مكنوا 
مختلطة،  مدارس  في  الدراسة  من  شعوبهم 
اإلسالمية  للشريعة  مخالف  الوضع  هذا  أن 

والينبغي أن يكون عليه املسلمون.
آخرها،  النساء  »خير صفوف  قال ]:  وقد 
وشرها أولها«؛ وذلك ألن الصف األول قريب 
منهم،  بعيد  اآلخر  والصف  الرجال،  من 
والنساء وعدم  الرجال  التباعد بني  كان  فإذا 
أماكن  في  حتى  فيه  مرغباً  بينهم  االختالط 
العبادة كالصالة التي يشعر املصلي فيها بأنه 
فما  بالدنيا،  يتعلق  عما  بعيداً  ربه  يدي  بني 
بالك إذا كان االختالط في املدارس أفال يكون 
اختالط  إن  أولى؟!  االختالط  وترك  التباعد 
الرجال بالنساء فتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى 

وقع فيها الكثير منا.

برزت في الفترة اآلخيرة دعوات مشبوهة تدعو إلى السماح باالختالط 
في اجلامعات وال سيما في اجلامعات اخلاصة واألجنبية بحجة احلرية 
الشخصية، فضال عن الهجمات املتتالية التي تتعرض لها بعض الشعائر 
اإلسالمية كاحلجاب والنقاب من قبل العلمانين املتسترين وراء الكلمات 
البراقة كاحلرية والتمسك بالدستور، رغم أنهم ميثلون أول من يتهرب 
على  باحلفاظ  األمر  يتعلق  عندما  والقوانن  الدستور  بنود  تنفيذ  من 
دستور  أن  متناسن  اإلسالمية،  ثوابته  وزعزعة  الفساد  من  املجتمع 
الدولة ينص في املادة الثانية منه على أن: دين الدولة اإلسالم، والشريعة 
أن  على  ينص  التاسعة  املادة  وفي  للتشريع.  رئيسي  مصدر  اإلسالمية 

األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن. 

عبد القادر علي ورسمه

ملا له من مفاسد عظيمة
العلمـاء يجمعون علـى حرمـة 

االختـالط في المدارس
 والجامعات 
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أم سلمة - رضي  البخاري عن  وفي صحيح 
إذا  الله ]  رسول  »كان  قالت:   - عنها  الله 
وهو  تسليمه  يقضي  حني  النساء  قام  سلم 
ميكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قالت: 
نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف 

النساء قبل أن يدركهن الرجال«.
أن  اإلسالمية  الدول  في  املسؤولني  على  إن 
يولوا هذا األمر عنايتهم وأن يحموا شعوبهم 
من أسباب الشر والفتنة؛ فإن الله تعالى سوف 
يسألهم عمن والهم عليه. وليعلموا أنهم متى 
أطاعوا الله - تعالى - وحكموا شرعه في كل 
 - تعالى   - الله  فإن  أمورهم  من  وكثير  قليل 
سيجمع القلوب عليهم وميلؤها محبة ونصحاً 
لهم أمورهم وتدين لهم شعوبهم  لهم، وييسر 

بالوالء والطاعة.
ولتفكر األمة اإلسالمية حكاماً ومحكومني مبا 
حصل من الشر والفساد في ذلك االختالط 
إن فتنة االختالط ميكن القضاء عليها بصدق 
وذلك  اإلصالح،  على  األكيدة  والعزمية  النية 

وجامعات  وكليات  ومعاهد  مدارس  بإنشاء 
تختص بالنساء وال يشاركهن فيها الرجال.

وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن احلق في 
تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن 
يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم 
الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد 
اخلدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى 
الله، ذهب  يا رسول  فقالت:  الله ]  رسول 
يوماً  لنا من نفسك  الرجال بحديثك فاجعل 
فقال:  الله،  علمك  مما  تعلمنا  فيه  نأتيك 
»اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله ] فعلمهن مما 
علمه الله...« احلديث، وهو ظاهر في إفراد 
يقل  لم  إذ  خاص؛  مكان  في  للتعليم  النساء 
لهن ال حتضرن مع الرجال. أسأل الله تعالى 
أن يوفق املسلمني عموماً للسير على ما كان 
عليه النبي ] وأصحابه؛ لينالوا بذلك العزة 

والكرامة في الدنيا واآلخرة.
حكم الدراسة في املدارس املختلطة

جبرين  ابن  الشيخ  فضيلة  يقول  جانبه  ومن 

-رحمه الله -عن حكم الدراسة في املدارس 
جناة  يريد  الذي  املسلم  ننصح  املختلطة: 
نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة، وال 
املدارس  في  الشابات  مع  االختالط  أن  شك 
الزنى، ولو  من أسباب وقوع الفساد وانتشار 
أن  بد  فال  نفسه  يحفظ  أن  الشخص  حاول 
بذلك  الشخص  ابتلي  إذا  لكن  صعوبة،  يجد 
البصر  وغض  واالعتزال  التحفظ  فعليه 
مهما  النساء  من  القرب  وعدم  الفرج  وحفظ 

استطاع، والله أعلم.
موقف اإلسالم من التعليم املختلط

عن  لالفتاء  الدائمة  اللجنة  فتوى  وجاءت 
موقف اإلسالم من التعليم املختلط كاآلتي: 

فروض  من  النافعة  العلوم  تعلم  أوالً: 
الكفاية؛فيجب على األمة وخاصة والة أمورها 
أن يهيئوا جماعة منها رجاالً ونساًء لتعلم ما 
حتتاج إليه من أنواع العلوم، وتيسر لهم طريقه 
حتى تنهض باألمة في احملافظة على ثقافتها 
وعالج مرضاها، وجتنبها مواطن اخلطر، فإن 
مت ذلك برئت الذمة، ورجي الثواب، وإال خشي 

وقوع البالء، وحقت كلمة العذاب.
ثانياً: اختالط الطالب بالطالبات واملدرسني 
التعليم محرم؛ ملا يفضي  باملدرسات في دور 
في  والوقوع  الشهوة  وإثارة  الفتنة  من  إليه 
اجلرمية  وتعظم  اإلثم  ويتضاعف  الفاحشة، 
من  التلميذات شيئاً  أو  املدرسات  إذا كشفت 
تشف  شفافة  مالبس  لبسن  أو  عوراتهن، 
حتدد  ضيقة  مالبس  لبسن  أو  وراءها،  عما 
األساتذة  أو  الطالب  داعنب  أو  أعضاءهن، 
إلى  يفضي  ذلك مما  نحو  أو  معهم،  ومزحن 

انتهاك احلرمات والفوضى في األعراض.
فعلى والة األمور أن يخصصوا للطالب معاهد 
محافظة  الطالبات؛  وكذا  وكليات  ومدارس 
على الدين ومنعاً النتهاك احلرمات واألعراض 
والفوضى في احلياة اجلنسية، وبذلك يتمكن 
سلك  في  االنتظام  من  والدين  الغيرة  ذوو 
التعليم والتعلم دون حرج أو مضايقات. وإذا لم 
يقم والة األمور بواجبهم، ولم يتم فصل الذكور 
على  األخذ  وال  التعليم،  دور  في  اإلناث  عن 
أيدي الكاسيات العاريات  لم يجز االنضمام 
في سلك هؤالء إال إذا رأى الشخص من نفسه 
القدرة على تقليل املنكر، وتخفيف الشر ببذل 
النصح والتعاون في ذلك مع أمثاله من الزمالء 

واألساتذة، وأمن على نفسه من الفتنة.

الشيخ ابن عثيمني رحمه 
الله: نوجه على املسؤولني 

في الدول اإلسالمية أن 
وضع املدارس املختلطة 

مخالف للشريعة اإلسالمية

الشيخ ابن باز رحمه 
الله: الواجب على 

املرأة عدم االختالط 
باألجانب وأال تخلو 

مع رجل أجنبي

اللجنة الدائمة لإلفتاء: 
اختالط الطالب 

بالطالبات واملدرسني 
باملدرسات في دور 

التعليم محرم شرعًا
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الدراسة في اجلامعات املختلطة 
للدعوة إلى الله

ويؤكد فضيلة الشيخ ابن عثيمني رحمه الله 
عدم جواز الدراسة في اجلامعات املختلطة 
عن  له  جواب  في  وذلك  الله،  إلى  للدعوة 
يدرس  أن  للرجل  يجوز  هل  السؤال:  هذا 
في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في 
في  دور  له  الطالب  بأن  علماً  واحدة  قاعة 

الدعوة إلى الله؟
يقول فضيلته: الذي أراه أنه ال يجوز لإلنسان 
مبدارس  يدرس  أن  امرأة  أم  كان  رجاًل 
العظيم  اخلطر  من  فيه  ملا  وذلك  مختلطة؛ 
اإلنسان  فإن  وأخالقه؛  ونزاهته  عفته  على 
مهما كان من النزاهة واألخالق والبراءة إذا 
فيه  هو  الذي  الكرسي  في  جانبه  إلى  كان 
امرأة وال سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة ال 
يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى 
فنسأل  يجوز،  وال  حرام  فإنه  والشر  الفتنة 
الله - سبحانه وتعالى - إلخواننا املسلمني 
أن يعصمهم من مثل هذه األمور التي ال تعود 
إلى شبابهم إال بالشر والفتنة والفساد.. حتى 
وإن لم يجد إال هذه اجلامعة يترك الدراسة 
إلى بلد آخر ليس فيه هذا االختالط، فأنا ال 
أرى جواز هذا ورمبا غيري يرى شيئاً آخر.

هذه أقوال العلماء األجالء تؤكد لنا أن ديننا 
يشيع  أن  شأنه  من  ما  كل  يرفض  احلنيف 
واالختالط  املسلم،  املجتمع  في  الفاحشة 
من الشرور التي يجب االبتعاد عنها؛ ولذلك 
أن  املجتمع  فعاليات  جميع  على  ينبغي 
تتمسك بالقيم اإلسالمية وتدافع عن قانون 
من  املجتمع  يتمكن  حتى  االختالط؛  منع 
احملافظة على دينه وحماية أبنائه من التحلل 
األخالقي، وعلى نواب األمة أال يتهاونوا في 
حتمي  التي  القوانني  هذه  مثل  عن  الدفاع 
املجتمع من شرور االختالط وخطورتها على 
الذين  تعالى:}إن  قال  ونزاهتها  أبناءه  عفة 
آمنوا  الذين  في  الفاحشة  تشيع  أن  يحبون 
لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة والله يعلم 

وأنتم التعلمون{.

االختالط.. احلكم واألدلة والنتائج واآلثار
من دالئل صدق إميان العبد، وسالمة قلبه 
لله تعالى: االستسالم ألمره سبحانه في 
الشريعة،  نصوص  وتعظيم  كلها،  األم��ور 
أقوال  على  وتقدميها  عندها،  وال��وق��وف 
تعالى:  الله  كانوا؛ كما قال  الرجال مهما 
َا َكاَن َقْوَل املُْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإلَى اللِه  }ِإَنمّ
َسِمْعنَا  يَُقولُوا  أَْن  بَيْنَُهْم  ِلَيْحُكَم  َوَرُس��وِل��ِه 
يُِطِع  َوَم��ْن  املُْفِلُحوَن  ُه��ُم  َوأُولَ��ِئ��َك  َوأََطْعنَا 
اللَه َوَرُسولَُه َويَْخَش اللَه َويَتَمّْقِه َفأُولَِئَك ُهُم 

الَفاِئُزوَن{ )النور:51 – 52(.
وإنا تقع الردة والضالل، ويتأصل الزيغ 
ع��ارض شرع  إذا  العبد  قلب  في  والنفاق 
الله تعالى؛ تقليًدا لغيره، أو لرأي أحدثه، 
الله  ش��رع  ع��ن  معرًضا  ه���واه،  فيه  متبًعا 
}َفلَْيْحَذِر  تعالى:  قوله  في  كما  سبحانه، 
الَمِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم ِفتْنٌَة 

أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ )النور: 63(.
وم��ع عظيم األس��ى، وشديد األس��ف فإن 
فضائياته  أك��ث��ر  ف���ي  امل��ع��اص��ر  اإلع�����الم 
يُرِبمّي  وم��ج��الت��ه،  وص��ح��ف��ه  وإذاع����ات����ه، 
الله  أوامر  التمرد على  املتلقني عنه على 
على  واالجتراء  حرماته،  وانتهاك  تعالى، 
شريعته، في كثير من القضايا التي يلقيها 
واقتصادية،  سياسية  م��ن  ال��ن��اس  ع��ل��ى 
كان  إذا  سيما  وال  وثقافية،  واجتماعية 

احلديث عن املرأة وقضاياها.
من أدلة حترمي االختالط

من نظر في شريعة الله تعالى يجد أنها 
أوصدت كل األبواب املؤدية إلى االختالط، 
وس���دت ال��ذرائ��ع ل��ذل��ك، وح��م��ت املجتمع 
ربانية  بتشريعات  والرذيلة  الفاحشة  من 
تبقي على املجتمع عفته وطهارته ونقاءه، 
دام  م��ا  بيوته  وص���الح  أس���ره،  واستقامة 
تعالى، ممتثلني  الله  بأمر  قائمني  أف��راده 
الكتاب  ل��ن��ص��وص  مستسلمني  ل��ش��رع��ه، 

ينخروا  أن  للمفسدين  يسمحوا  ولم  والسنة، 
ذلك السياج الربَمّاني بني الرجال والنساء، ومن 

األدلة على منع االختالط ما يلي:
َمتَاًعا  َسَألْتُُموُهَنمّ  تعالى: }َوِإَذا  الله  1- قول 
أَْطَهُر  َذِل��ُك��ْم  ِح��َج��اٍب  َوَراِء  ِم���ْن  َف��اْس��َألُ��وُه��َنمّ 

{ )األحزاب: 53(. ِلُقلُوِبُكْم َوُقلُوِبِهَنمّ
وهذا اخلطاب الرباني هو ألطهر هذه األمة 
وفي  عنهم،  الله  رض��ي  الصحابة  وه��م  قلوًبا 
أعف النساء وهن أمهات املؤمنني رضي الله 
عنهن، فما بالك -أخي املسلم- مبن هم دونهم 

من الرجال، ومبن ُهَنمّ دونهن من النساء؟! 
}َفاْسَألُوُهَنمّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{؛ فاخلالق الرازق 
كتابه باحلجاب بني  يأمر في  املدبر سبحانه 
الرجال والنساء، واملفسدون يريدون حتطيمه 

وإزالته، وينهون الناس عنه!!
وا  يَُغُضمّ ِللُْمْؤِمِننَي  }ُق��ْل  تعالى:  الله  قول   -2
ِمْن أَبَْصاِرِهْم{ )النور: 30(، ثم قال سبحانه: 
 } أَبَْصاِرِهَنمّ ِم��ْن  يَْغُضْضَن  ِللُْمْؤِمنَاِت  }َوُق��ْل 

)النور: 31(.
فلو كان االختالط سائًغا في الشرع لكان في 
هذه األوامر الربانية تكليف مبا ال يطاق؛ إذ 
بجواره  وجتلس  بالرجل،  امل��رأة  تختلط  كيف 
واحد  ك��ل  ينظر  وال  ال��دراس��ة،  أو  العمل  ف��ي 
منهما لآلخر وهما يتبادالن األعمال واألوراق 

والدروس؟!
وفيه  عنه  الله  رض��ي  سعيد  أب��ي  حديث   -3
النبي عليه الصالة والسالم أن من حق  ذكر 

الطريق: »غضمّ البصر«.
فإذا كان غض البصر واجًبا على الرجال إذا 
ام����رأة، فكيف  ال��ط��ري��ق  ف��ي  م��رت مبجلسهم 
يسوغ لبعض الناس أن يزعموا أن شريعة الله 
تعالى ال ُتانع من اختالط الرجال بالنساء؟!

»َسَألُْت  ق��ال:  عبدالله  بن  َج��ِري��ِر  حديث   -4

الشيخ: إبراهيم بن محمد احلقيل
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STOP

اأْلَنْ��َص��اِرِيمّ رضي  أَُسيٍْد  يزيله؛ كما روى أبو 
ال��ل��ه ] يقول  َرُس����وَل  أَنَمّ����ُه سمع  ال��ل��ه عنه 
َجاُل  الِرمّ َفاْختَلََط  امْلَ��ْس��ِج��ِد،  من  َخ���اِرٌج  وه��و 
��ِري��ِق؛ فقال رس��ول الله  ال��َطمّ ال��ِنمّ��َس��اِء في  مع 
أَْن  لَُكَنمّ  ليس  فإنه  »اْستَْأِخْرَن؛  ِللِنمَّساِء:   [
ِريِق«؛  الَطمّ اِت  ِبَحاَفمّ َعلَيُْكَنمّ  ِريَق،  الَطمّ ُقْقَن  حَتْ
َداِر، حتى ِإَنمّ ثَْوبََها  َفَكانَْت امْلَْرأَةُ تَلْتَِصُق ِباجْلِ

َداِر من لُُصوِقَها ِبِه. لََيتََعلَمُّق ِباجْلِ
ف��ال��ن��ب��ي - ع��ل��ي��ه ال���ص���الة وال���س���الم - في 
خارجات  وه��ن  النساء  ينهى  احل��دي��ث  ه��ذا 
وسط  سلوك  ع��ن  بيوتهن  إل��ى  املسجد  م��ن 
يختلطن  لئال  بحافتيه؛  ويأمرهن  الطريق، 
والوقت  قصيرة،  املسافة  أن  مع  بالرجال، 
فكيف  امل��س��ج��د،  م��ن  بيوتهن  ل��ق��رب  ق��ل��ي��ل؛ 
والدراسة  العمل  في  اختالط  إلى  بالدعوة 

طيلة وقت الدوام؟!
9- أن النبي ] منع االختالط في املسجد، 
وهو أجُلمّ مكان وأشرفه، وهو محل العبادة، 
والشهوة،  ال��رج��س  م��ن  القلب  يُطهر  وف��ي��ه 
بالله تعالى، بعيدة عن  والقلوب فيه متعلقة 
والشر، ومع ذلك حسمت فيه مادة  الفساد 
الشر، وسدت فيه ذرائع الفساد، فكيف إذاً 

بسواه؟!
ع��ن أب��ي ُه��َريْ��َرةَ رض��ي الله عنه ق��ال: قال 

َرُسوَل الله ] عن نََظِر الُْفَجاَءِة؛ َفَأَمَرِني أَْن 
أَْصِرَف بََصِري«.

الدراسة  الرجل في  املرأة بجوار  وإذا كانت 
يصرف  فكيف  ذل���ك  غ��ي��ر  أو  ال��ع��م��ل  أو 

بصره عنها وهو يتعامل معها طيلة وقت 
الدراسة والعمل؟!

5- حديث بَُريَْدةَ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
اَل   ، َع��ِل��ُيمّ »ي��ا  الله عنه:  ِلَعِلٍيمّ رض��ي   -
اأْلُولَى  لك  فإن  النَمّْظَرةَ؛  النَمّْظَرةَ  تُتِْبْع 

َولَيَْسْت لك اآلِخَرةُ«.
اتباع  عن  نهي صريح  احلديث  ه��ذا  وف��ي 

التحرمي،  يقتضي  والنهي  النظرة،  النظرة 
فلو قيل بجواز االختالط لكان في الشريعة 
تناقض - تعالى الله عن ذلك- إذ كيف تنهى 
الشريعة عن إتباع النظرة النظرة، ثم جتيز 
اجتماع اجلنسني في مكان واحد بال حجاب 
ينظر  ي���وم، وال  وك��ل  ع���دة،  بينهما س��اع��ات 

بعضهم إلى بعض؟!
6- حديث ُعْقَبَة بن َعاِمٍر رضي الله عنه أََنمّ 
ُخ��وَل على  َرُس��وَل الله ] قال: »ِإيَمّ��اُك��ْم َوال��ُدمّ

الِنمَّساِء«.
 - والسالم  الصالة  النبي - عليه  كان  ف��إذا 
يحذر الرجال من الدخول على النساء فكيف 
في  وبجوارهن  وأمامهن  عندهن  باملكث  إًذا 

ساعات العمل والدراسة وغيرها كل يوم؟!
7- أن النبي ] عمل على منع االختالط في 
الطريق أثناء اخلروج من املسجد، وما هو إال 
حلظات، وعقب عبادة عظيمة، والرجال فيه 
وهن  وهم  واملصليات،  املصلني  من  والنساء 
أقرب للتقوى، وأبعد عن الريبة، فكيف بغير 

تلك احلال؟!
»أََنمّ   :- عنها  ال��ل��ه  رض��ي   - سلمة  أم  روت 
الِنمَّساَء في َعْهِد رسول الله ] ُكَنمّ إذا َسلَمّْمَن 
من امْلَْكتُوبَِة ُقْمَن َوثََبَت رسول الله ] َوَمْن 
َجاِل ما َشاَء الله فإذا قام رسول  صلى من الِرمّ
َجاُل«. الله - صلى الله عليه وسلم - قام الِرمّ

8- أنه ذات مرة وقع في اخلروج من املسجد 
عليه  النبي  ف��ب��ادر  مقصود؛  غير  اخ��ت��الط 
ال��ص��الة وال��س��الم إل��ى إن��ك��اره، وأوص���ى مبا 

َجاِل  الِرمّ ُصُفوِف  »َخيُْر   : الله ]  رس��ول 
َه���ا آِخ��ُرَه��ا، َوَخ��يْ��ُر ُصُفوِف  لُ���َه���ا َوَش���ُرمّ أََومّ

لَُها«. َها أََومّ الِنمَّساِء آِخُرَها َوَشُرمّ
بالبيت، وهو من  10- في الطواف 
ُمنع   - وأشرفها  ال��ع��ب��ادات  أج��ل 
التابعي  أخبر  كما  االخ��ت��الط؛ 
رب��اح -  أب��ي  اجلليل عطاء بن 
رحمه الله تعالى - أن النساء 
الرجال  يخالطن  يكن  لم  فيه 
- رضي  َعاِئَشُة  »كانت  وق��ال: 
من  َحْجَرًة  تَُطوُف   - عنها  الله 

َجاِل، اَل تَُخاِلُطُهْم«. الِرمّ
وق���ال - عليه ال��ص��الة وال��س��الم - 
لزوجه أم سلمة - رضي الله عنها -: 

»ُطوِفي من َوَراِء الناس َوأَنِْت َراِكَبٌة«.
ومل��ا وق��ع في عهد عمر - رض��ي الله 
الرجال  اخ���ت���الط  م���ن  ش����يءٌ  ع��ن��ه - 
يطوف  أن  نهى  الطواف؛  في  بالنساء 
الرجال مع النساء، فرأى رجاًل معهن 

ْرة . فضربه بالِدمّ
ف���ه���ذه ع���ش���رة أدل�����ة واض���ح���ة ف���ي منع 
الله  املستسِلم ألم��ر  وامل��ؤم��ن  االخ��ت��الط، 
ليمتثل  واح���د؛  دل��ي��ل  منها  يكفيه  تعالى 
أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصالة 
واجلنان،  ب���ال���رض���وان  ل��ي��ف��وز  وال���س���الم 

وليسلم من العقوبة والنيران.
وهذا هو حكم شريعة الله تعالى في 
املنافقون  يَ��ْس��َع��ى  ال���ذي  االخ���ت���الط، 
وال��ش��ه��وان��ي��ون إلق��ن��اع ال��ن��اس أن���ه ال 
يُعارض الدين، وأنه من أسباب الرقي 

والتقدم.
الواضحة  النصوص احملكمة  ه��ذِه  أَبَ��ْع��َد 
يصدقوا  أن  وامل��ؤم��ن��ات  باملؤمنني  يليق 
مبشاريعهم،  وي�����رض�����وا  أك����اذي����ب����ه����م، 
وإخراجهم  إلف���س���اده���م،  وي��س��ت��س��ل��م��وا 
لنساء املسلمني وبناتهم، وقتلهم حليائهن 
ينخروا  ويتركوهم  وعفافهن،  وإحصانهن 
عليهم؟!  ذل��ك  ينكروا  وال  املجتمع،  ف��ي 
لهم  بأدلته، وبان  لهم احلق  وقد استبان 
بعد احلق  وماذا  وعورته،  بدجله  الباطل 

إال الضالل؟!
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األسرة  على  احملافظة  ميكن  كيف   >
املوجودة  املــغــريــات  ظــل  فــي  املسلمة 

اآلن من حولنا؟
> األس�����رة امل��س��ل��م��ة ف���ي ه����ذه األزم����ات 
والسيما  خطيرة  أوضاعا  تعيش  املتأخرة 
من جهة العقيدة بسبب املغريات املفسدة 
أزم��ة خطيرة من جهة  تعيش  وأيضا  لها، 
أزم��ة خطيرة من جهة  األخ��اق، وتعيش 
ال��ع��ل��م، وه���ذه ال��ن��واح��ي ال��ع��دي��دة توجه 
العالم؛  ه��ذا  ف��ي  املسلمة  األس���رة  إل��ى 
امل��رب��ي وامل��وج��ه أص��ب��ح اآلن غير  ألن 

يربي،  ف���ال���ش���ارع  واألم،  األب 
واملدارس والوسائل احلديثة 

وقنوات  إن��ت��رن��ت  م���ن 
بأشكالها  فضائية 

ضد  تقف  املختلفة  وتوجهاتها  وأنواعها 
التربية الصحيحة.

وس��ائ��ل خطيرة  تعد  األش��ي��اء  ه��ذه  فكل 
ع��ل��ى األس���رة؛ 

ألن كل 20 فردا من 30 يأخذون مصادر 
واإلنترنت  الفضائيات  خ��ال  من  تلقيهم 

مما أضعف الوسائل األخرى.
ولهذا تعظم املسؤولية في معرفة اخلطر 

الذي يوجه لألسرة وللعقيدة.
وهناك شيء آخر تقوم به الفضائيات وهو 
التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  القضاء 
الوسائل،  ت��ل��ك  م��ن خ���ال  ورث��ن��اه��ا، 
ف��ال��رس��ول ] ق���ال: »إمن���ا بعثت 
ألمت��م مكارم األخ��اق« في حني 
املنتشرة  ال���ف���ض���ائ���ي���ات  جن����د 
ف��ي ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي تعمل 
والعادات  ال��ق��ي��م  ه���دم  ع��ل��ى 

والتقاليد.
< كيف ميكن التعامل 
مــــع الــــنــــصــــارى في 

المسلمون يعانون ضعفًا 
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا

أكد الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل أستاذ العقيدة بجامعة اإلمام أن األسرة املسلمة تعيش أوضاعا 
خطيرة بسبب املغريات املفسدة، مشيرا إلى أن القنوات الفضائية أصبحت تعمل على هدم القيم والعادات 
والتقاليد. وقال في حوار خاص مع »الفرقان« إنه ال يجوز بناء كنائس جديدة في بالد املسلمن،  ومؤكدا 
على ضرورة معاملة غير املسلم الذي يعمل في بالد املسلمن معاملة حسنة وأن نكون قدوة صاحلة، كما 

أمرنا ديننا اإلسالمي.
وقال الدكتور علي الشبل: إن التبرك بالقبور يعد من كبائر الذنوب ومن البدع ومن وسائل الشرك، فهو 
في حد ذاته شرك أكبر، وبننّ أن املسلمن يعانون ضعفا سياسيا واقتصاديا مع أن املوارد بأيدينا، فضال 

عن الضعف العسكري والضعف العقدي الذي يعد أهم أنواع الضعف وأشنعها.
املسلمن  ضعف  بسبب  ظهرت  األسماء  هذه  كل  والتقدمية،  واحلداثة  والليبرالية  العلمانية  أن  وأوضح 

وبعدهم عن دينهم، وهذا نص احلوار:

أستاذ العقيدة بجامعة اإلمام الدكتور علي الشبل في حوار خاص مع »الفرقان«:

حاوره: عالء الدين مصطفى
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بالد املسلمن؟
> هناك قاعدة تتناول التعامل مع النصارى 
وم���ع غ��ي��ر ال��ن��ص��ارى، ف��غ��ال��ب ال����دول في 
العالم أصبحت قرية واحدة ودول اخلليج 
فكيف  مختلفة،  ديانات  من  أشخاص  بها 
يتعامل اإلنسان مع هؤالء؟! أوال: ديننا دين 
دي��ن تعد، وإمنا  دي��ن ظلم وال  ع��دل ليس 
دين وضع األمور في نصابها فينزل الناس 
منازلهم ويعرف لهم حقوقهم على أي ملة 
}وكذلك  تعالى:  الله  يقول  ولهذا  ك��ان��وا؛ 
على  شهداء  لتكونوا  وسطا  أمة  جعلناكم 
عليكم شهيدا{،  ال��رس��ول  وي��ك��ون  ال��ن��اس 

واألمة الوسط هي األمة العدل.
ذر  أب���ي  ح��دي��ث  ع��ن  وف���ي صحيح مسلم 
تعالى:  الله  ق��ال: قال  النبي ]  أن   ]
نفسي  على  الظلم  حرمت  إن��ي  عبادي  يا 
وهذا  تظاملوا.  فا  محرما  بينكم  وجعلته 
ومنهج  اإلسامي  الدين  أص��ول  من  أصل 
فا  أنفسنا،  مع  به  نتعامل  مناهجه،  من 
أم  قريبا  ك��ان  س��واء  غيرنا  وم��ع  نظلمها، 
بعيدا، مسلما أم غير مسلم، فالظلم حرام 

والضرر ممنوع.
ومن هنا فتعامل املسلم مع غير املسلم يجب 
ان يكون باحلسنى والعدل، فا نظلمه وال 
نتكبر عليه وال نتعالى عليه، ولهذا نريد من 
املسلمني والسيما من وفقهم الله لإلميان 
والصاح ومن وفقهم الله للعلم، أن يكونوا 

قدوة لغيرهم.
فالدين اإلسامي شرع لنا ذلك ولنا دليل 
ال��س��ام، فعندما  واض���ح م��ن ه��دي��ه عليه 
فيها  ك��ان  املدينة  إل��ى  الرسول ]  هاجر 
وكذلك  اليهودي  وفيها  واملنافق  املشرك 
ونزلوا ضيوفا  »نصارى جنران«  النصارى 
بن  ع��دي  عليه  وورد  املسجد،  ف��ي  ع��ن��ده 
فقد  يسلم،  أن  قبل  نصرانيا  وك��ان  ح��امت 
ج����اءه وال��ص��ل��ي��ب م��ع��ل��ق ف��ي ص����دره، فلم 
الله  إلى  ولكن أعطاه حقه ودعاه  يظلمه، 

بالفعل قبل القول.

ه��ؤالء ممن  مع  تعاملنا  في  نحتاج  فنحن 
جاؤوا على هذه الباد لطلب الرزق أو لنفع 
أهلها، سواء في التعليم أم في املصانع أم 
العمالة أم الطب أم للخدمة؛ إلى أن نكون 
قدوة حسنة للمسلم ويجب أن نتعامل معهم 
ونعطيهم حقوقهم؛  باحلسنى وال نظلمهم 

ألن ديننا نهانا عن ظلمهم.
< وماذا عن بناء الكنائس لهؤالء؟

باد  ف��ي  ج��دي��دة  كنائس  بناء  يجوز  ال   <
املسلمني، أما الكنائس القدمية فا بأس 
بها، فالتعامل معهم يكون من هذا املنطلق، 
ول��ي��س م��ع��ن��ى ذل���ك أن��ن��ا م��واف��ق��ون على 
معتقداتهم، ال بل نحن نعاملهم كما أمرنا 
مع  التعامل  في  احلنيف  اإلسامي  ديننا 

غير املسلمني.
اإلسالمية  البلدان  بعض  في  جند   >
تقول  مــاذا  بالقبور..  يتبركون  أناسا 

لهم؟

> موضوع التبرك موضوع طويل، فالتبرك 
كالتمسح  ب��دع��ي  األول  أم����ران،  ب��ه  ي���راد 
بالقبور وتقبيلها، ووضع اخلد، فهذه بدعة 
بدعة  ه��ذه  فكل  بالقبر،  الطواف  وكذلك 

نهانا ديننا اإلسامي عنها.
القسم ال��ث��ان��ي م��ن ال��ت��ب��رك ب��ال��ق��ب��ور: أن 
أو  تشفي مريضا  أنها  البركة  فيها  يعتقد 
ترد غائبا أو تقضي حاجة، فمجرد اعتقاد 
ال��ب��رك��ة ف��ي القبر ف��ه��ذا هو  اإلن��س��ان أن 
الشرك األكبر، فا بد أن نفرق بني هذين 

النوعني.
الكعبة،  الدنيا هي  في هذه  بقعة  وأعظم 
بها،  نتمسح  أن  ل��ن��ا  ي��ج��وز  ال  ذل���ك  وم���ع 
إشارة  غير  من  نستلمه  اليماني  فالركن 
ونشير  ونقبله  نستلمه  األس���ود  واحل��ج��ر 
ذلك ألمر  وليس  بالنبي ]،  تأسيا  إليه؛ 
ينفعنا أو يضرنا؛ ولهذا عندما وقف عمر 
أنك  أعلم  وال��ل��ه  ق��ال:  احلجر  على   ]
رأيت  أن��ي  ول���وال  تنفع  وال  تضر  ال  حجر 

رسول الله ] يقبلك ما قبلتك.
وهنا سؤال يطرح نفسه.. الكعبة التي هي 

أعظم بنية، ملاذا نطوف بها؟!
نطوف بها ال لنرجو بركتها، ولكن نطوف 
بها؛ ألن الله أمرنا بالطواف بها، عبادة لله 

ال للكعبة.
ومن هنا أود أن أوضح أن التبرك من كبائر 
الشرك،  وسائل  ومن  البدع  ومن  الذنوب 

والتبرك في حد ذاته هو شرك أكبر.
الــــفــــاضــــل، الحـــظـــنـــا في  < شــيــخــنــا 
يتهجم  من  هناك  أن  األخيرة  اآلونــة 
وذلــك من أجل  الدين اإلسالمي  على 
الــشــهــرة ومـــن أجـــل أن تــتــحــدث عنه 
وسائل اإلعــالم، كيف تنظر إلى هذه 

القضية؟!
> الله عز وجل من سنته جعل اخلير والشر 
وجعل بينهما نزاعا، وهذا النزاع الذي هو 
واإلميان  الكفر  وبني  والباطل،  احلق  بني 
وبه  قائما  ي��زال  ال  والبدعة،  السنة  وب��ني 
اجل���زاء واالب��ت��اء وال��ث��واب وال��ع��ق��اب إلى 

يجب معاملة غير 
املسلم الذي يعيش 
في بالد املسلمني 

معاملة حسنة

األسرة املسلمة 
تعيش أوضاعًا 
خطيرة بسبب 
املغريات املفسدة

القنوات الفضائية 
تعمل على هدم 
القيم والعادات 

والتقاليد
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التنصير
والشر  بالشر  فيبلى اخلير  القيامة،  يوم 
والكفر  بالكفر  اإلمي���ان  ويبلى  باخلير، 
ب��أه��ل هذا،  ب��اإلمي��ان، ويبلى أه��ل ه��ذا 
بعد  واجل��زاء  الثواب  ليكون  مل��اذا؟  ولكن 

هذا االمتحان عند الله تعالى.
ول��ه��ذا جن��د أش��رف األزم���ان ه��ي أزمان 
األنبياء وأشرف العصور هو عصر النبي 
النفاق والكفر  ]، وم��ع ذل��ك وج��د فيه 
الدين  يبقى  ذلك  ومع  والكبائر،  والبدع 
العصور  م���ر  ع��ل��ى  اإلس���ام���ي ش��ام��خ��ا 

واألزمان.
< هل نحن املسلمن نعاني ضعفًا في 

هذا الزمان؟
فاملسلمون  ال��ض��ع��ف،  ن��ع��ان��ي  ن��ح��ن   <
سياسي  ض��ع��ف  فلدينا  ض��ع��ف��اء،  ال��ي��وم 
واقتصادي، فنحن ضعفاء اقتصاديا وإن 

كانت املوارد بأيدينا.
وأيضا نعاني ضعفا عسكريا وهذا أشهر 
أن�����واع ال��ض��ع��ف، وأه����م أن�����واع الضعف 
فهناك  ال��ع��ق��دي،  الضعف  ه��و  وأشنعها 
العقيدة سهل  وف��ي  اإلمي���ان  ف��ي  ضعف 
أن ن��ك��ون ف��رائ��س ل��ك��ل م��ن ه��ب ودب، 
وهذا الضعف يورث عند بعضنا إعجابا 
وإن��ب��ه��ارا مب��ن ك���ان ق��وي��ا اق��ت��ص��ادي��ا أو 
الضعف  ف��ه��ذا  ذل���ك،  غ��ي��ر  أو  عسكريا 
تسمى  حالة  املسلمني  بعض  ف��ي  ي��ورث 
االنهزامية، وبالتالي جند من يقلد القوي 
أو يعجب به فيتصادم مع اعتزاز املسلم 
بعض  وت��أت��ي  امل��ن��ازع��ات،  فتنشأ  بدينه 
املذاهب الليبرالية والعلمانية واحلداثية، 
جديدة  وأس��م��اء  وال��ت��أخ��ري��ة  والتقدمية 

يطلقونها كل يوم.
< إذًا ما احلل من وجهة نظرك؟

إل��ى أن يكون  ال��واق��ع نحن نحتاج  > في 
ل��دي��ن��ا أس���س ع���دة، األس����اس األول هو 
لديه جهل،  الذي  أو  املخالفني  نرحم  أن 
على  فيزداد  واملامة  بالسب  نبادره  فا 

باطله.
املخالفني  إلى  ننظر  أن  الثاني:  اجلانب 

رحمه  القيم  اب��ن  ق��ال  كما  الرحمة،  بعني 
الله.

أحدا من رحمة  نقنط  أال  الثالثة:  احلالة 
الله، حتى لو كان غارقا في املعصية والهوى 
والضال، بل نكون سببا في إخراجه من 

الضال إلى الهدى.
ويكون  البيان  جانب  هو  ال��راب��ع:  اجلانب 

بالعلم ونتبع أسلوبا حسنا دون جتريح.
< هــل ضــعــف األمـــة اإلســامــيــة اآلن 
غثاء  احلــديــث  معنى  عليها  ينطبق 

كغثاء السيل؟

> ال��ن��ب��ي ] ث��ب��ت ع��ن��ه م��ن وج���وه كثيرة 
تتداعى  كما  األمم  عليكم  »تتداعى  قوله: 
األكلة إلى قصعتها، قال: أو من قلة نحن 
يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل«. فتداعي األمم هو من 
عامات الساعة، وهذا التداعي ليس من 
قلة، ولكن من كثرة ومع ذلك نحن تفرقنا 
شيعا وأحزابا وجماعات؛ ألن فينا عقائد 

منحرفة.
وال بد أن ننتبه ملا يحاك بنا، كما قال عليه 
الصاة والسام: »املؤمن كيس فطن«، لكن 

هناك من ليس كيسا وال فطنا.
فيجب على املسلم أن ينتبه ألعداء األمة؛ 
ألن الله تعالى جعل لك أعداء، فالشيطان 
ع��دو ل��إن��س��ان، وال��دن��ي��ا ع��دو ل��ك أيضا، 
عدو  وعقيدتك  دينك  ف��ي  ل��ك  وامل��خ��ال��ف 

لك، كما قال اإلمام الشافعي رحمه الله:
كل العداوات قد ترجى مودتها

إال عداوة من عاداك في الدين
فهذه العداوات حتتاج أن تنظر إليها وذلك 
للحرص على هداية الناس، ولنشر العدل 
رسالة،  أم��ة  ألننا  الظلم؛  على  وال��ق��ض��اء 
هدينا  فكما  اخل��ل��ق؛  ه��داي��ة  على  ونعمل 

لإميان نهدي من غفل قلبه لإميان.

التبرك بالقبور 
من كبائر الذنوب 
والبدع والشرك 

األكبر

العلمانية والليبرالية 
واحلداثة أسماء 

ظهرت بسبب ضعف 
املسلمني

حوار
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ينشط بين الشباب ويستغل:
»الفقر.. والجهل.. والمرض«

السروتي  محمد  الدكتور  التنصير  قضايا  في  املتخصص  املغربي  الباحث  يضع 
الصحيح، ويعدها ظاهرة ال تقل أهمية عن حسابات  التنصير في إطارها  ظاهرة 
األمن االستراتيجي، على اعتبار أنها تهدد تهديدًا مباشرًا سياسة األمن الروحي أو 

األمن الديني؛ ألنها مرتبطة بالدين.
ويرى السروتي في هذا احلوار أن اختيار الفئات املتنصرة ليس اختيارا حرا، بل هو 
متأثر بالضغوط املادية وباإلكراهات املعيشية واجلهل بالدين، مضيفا أن التنصير 
ينشط بالذات في أي مكان يزدهر فيه الثالوث الشهير: »الفقر، واجلهل، واملرض«، 

والسيما مرحلة الشباب.

حوار: حسن األشرف - املغرب

أكد ترصداملنظمات للشباب ..
املتخصص املغربي في التنصير الدكتور محمد السروتي:

التنصير
 نفتقد 
مؤسسة 
متخصصة 
ترصد 
التنصير وترد 
على جدلياته 

عقيدة وفرق

ال��س��روت��ي ع��ن أن ه��ن��اك رغ��ب��ة في  ويكشف 
األمازيغ  ب��ني  تربط  مسيحية  أقلية  إح���داث 
في اجلزائر واملغرب، مردفا أن هناك تركيزا 
ك��ل من  ف��ي  األم��ازي��غ��ي��ة  امل��ن��اط��ق  كبيرا على 
اجلزائر..  في  والقبائل  املغرب  في  األطلس 

وفي احلوار قضايا مهمة أخرى:
< ما تقييمك احلالي للزحف التنصيري على 

العالم اإلسامي عامة واملغرب منوذجا؟ 
ينبئ  األم���ة  واق���ع  أن  ينكر  ال��ي��وم  أح��د  > ال 
ع��ن م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة م��ن امل��ش��ك��ات، وعن 
منها  عليها،  تكالب عدوها  من  متعددة  صور 
جاز  وإذا  املستتر...  واخل��ف��ي  اجللي  املعلن 
حسب  والصور  املشكات  ه��ذه  نرتب  أن  لنا 
األولويات، فإن املتصل بدين األمة وعقيدتها 
اهتمامنا  من  الصدارة  منزل  ينزل  أن  ينبغي 
ومعرفتنا ليحسن فهمه والتعامل معه، وعليه 
يأتي التنصير في مقدمة هذه املشكات مبا 
شكلته هجماتها املستمرة من سعي دائم إلى 

عزل األمة عن أساسها الديني املتني.
أه��م��ي��ة عن  ت��ق��ل  التنصير ال  ف��ظ��اه��رة  ل���ذا، 
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واقع األمة ينبئ عن 
مجموعة كبيرة من 

املشكات، و صور متعددة 
من تكالب عدوها عليها

نقطة ارتكاز حملور رابط بني منطقة القبائل 
التي  املغربية  األط��ل��س  وم��ن��اط��ق  اجل��زائ��ري��ة 
ت��ش��ه��د ه���ذه امل��ن��اط��ق ض��ع��ف��ا ه��ائ��ا لبعض 
اخلدمات الصحية واالجتماعية، يترك فرصا 
سانحة لامتداد التنصيري فيها.. وفي هذا 
الصدد حتدث تقرير نصف سنوي صادر عن 
مؤسسة الفاتيكان في سنة 2001 عن املنطقة 
املثيرة،  املناطق  إح��دى  باعتبارها  الشرقية 
ويقول التقرير: »ودلت جتارب حاملي البشارة 
الشرق  مناطق  في  عملوا  الذين  النصرانية 
من املغرب أن هناك إمكانيات داعية ملواصلة 
البشارة  إيصال  مجالي:  في  امليداني  العمل 
جتاه  ال��ع��ام  التقدير  س��وء  وإزال���ة  اليسوعية، 
النصرانية، عبر إدماج أكبر في مشاريع للتنمية 
لذوي  واإلعانات  الصحة  وخدمات  املشتركة 
البحث  طرق  وتيسير  اخلاصة،  االحتياجات 
النصراني...  الاهوت  مجال  في  وال��دراس��ة 
إن منطقة وسط شرق املغرب ميكن تسجيلها 
ضمن دوائر التواصل بني األدي��ان خاصة مع 
احلواجز  إزال���ة  ه��دف  لتحقيق  العمل  زي���ادة 

النفسية ونبذ سوء الفهم املتبادل«. 
والسبب هو أن املنصرين لم يكتفوا باستغال 

التقنية  التطورات  تستغل  جديدة،  تنصيرية 
والطفرة اإلعامية... بيد أنه ميكن القول: إن 
العربية  البلدان  التنصيرية في  جل احلركات 
التنصيرية  وسائلها  ت��درج  كافة،  واإلسامية 
ال��ث��اث��ة وه����ي: األسلوب  ض��م��ن األس��ال��ي��ب 
امل��ب��اش��ر، وال��ش��ام��ل، وغ��ي��ر امل��ب��اش��ر وسائل 

تنصيرية حديثة.
وي��ت��م ت��ن��وي��ع��ه��ا وجت��دي��ده��ا وت��ط��وي��ع��ه��ا تبعا 
لها  أن  بيد  املنظمات،  بها  تعمل  التي  للبيئة 
»الفقر، واجلهل،  ثاثة مداخل أساسية هي: 
وامل������رض«؛ ف��أن��ى وج���د ه���ذا ال��ث��ال��وث وفي 
املواتية  ال��ف��رص  ه��ن��اك  ك��ان��ت  م��ن��ط��ق��ة،  أي 

للتنصير.
ف��ي مدينة  ب��ال��س��واد  م��وش��ح  تنصير  وه��ن��اك 
إشارة  وه���ي  امل��غ��رب��ي��ة،  اململكة  ش���رق  وج���دة 
إلى دور األفارقة في الدعوة إلى النصرانية، 
بتوزيع منشورات تنصيرية في بعض األحياء 
ال��ت��ي ي���وج���دون ب��ه��ا ب��ك��ث��رة.. ب��ي��د أن���ه ميكن 
التي  املأساوية  اإلنسانية  األوض��اع  إن  القول 
خصبا  ف��ض��اء  م��ن��ه��م  جت��ع��ل  ه����ؤالء  يعيشها 
العتناق  استقطابهم  في  التنصيري  للنشاط 

النصرانية.
أما مسألة أن يكونوا هم أداة لدعوة املغاربة 
من  جلهم  وأن  خصوصا  ف��ي��ه،  مبالغ  ف��أم��ر 
مم��ت��ه��ن��ي ال��ت��س��ول، وي��ب��ح��ث��ون ع��م��ا ي��س��د به 
ال���رم���ق... ف��ض��ا ع��ن أن ي��ق��دم��وا اخلاص 
ل��غ��ي��ره��م، وه���م األج����در ب��ذل��ك، ب��ي��د أن��ن��ي ال 

أستبعد األمر إال في عمومه الظاهر. 
< سبق أن قلتم في مقاالت لكم: إن هناك 
تربط  نصرانية  أقلية  إحــداث  في  رغبة 
واملغرب...هل  اجلــزائــر  في  األمــازيــغ  بن 
هذا  على  أكثر  الــضــوء  تسليط  ميكنكم 

اجلانب؟
باعتبارها  يأتي  الشرقية  باملنطقة  االهتمام 

اعتبار  على  االستراتيجي،  األمن  حسابات 
األمن  سياسة  مباشراً  تهديداً  تهدد  أنها 
ال��دي��ن��ي؛ ألنها مرتبطة  األم��ن  أو  ال��روح��ي 
والدين في حياة األمة ليس قضية  بالدين 
ب��ل ه��و قضية  ف��ردي��ة،  أو ح��ري��ة  شخصية 

وجودية لألمة كلها. 
كنسي  باهتمام  حظي  امل��غ��رب  أن  ومعلوم 
لألوروبيني  م��دخ��ل  أق���رب  باعتباره  مبكر 
وأكبر دليل على هذا االهتمام هو أن املجلس 
العاملي للكنائس أعلن سنة 2020 سنة دولية 
التقارير  تبدي  كما  امل��غ��رب،  ف��ي  للتنصير 
به،  متزايدا  اهتماما  الكنسية  وال��دراس��ات 
في  األول��وي��ة  لها  مهمة  منطقة  باعتبارها 

برامجها ومخططاتها التنصيرية.
الدول  ج��ل  ب��ني  مشتركة  س��م��ة  ف��ه��ذه  إًذا 
التنصير،  خلطر  تعرضها  ف��ي  اإلسامية 
ولعل اتسام بعض املناطق مبميزات جتعلها 
أك��ث��ر ع��رض��ة ل��ل��ظ��اه��رة م���ن غ��ي��ره��ا أمر 
املواقع  ع��ن  احل��دي��ث  م��ث��ا  فيمكن  وراد. 
االستراتيجي واجلغرافي للمغرب خصوصا 

احلدودية منها.
وتكفي اإلش����ارة ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إل��ى أن 
ال��ت��ن��ص��ي��ر ل��م ي��ح��ظ ق��ط ب��اه��ت��م��ام علماء 
االجتماع وعلم النفس االجتماعي، خصوصا 
أن هناك من يرى ضرورة محاربته اجتماعياً 
دينية  مستويات  العتباره ميس  فقط  ليس 
ما  بفعل  أيضا  ولكن  حساسة.  واجتماعية 
ميكن أن يطرحه من أسئلة حرجة ومقلقة 
تتعلق مبدى قابلية املجتمع املغربي في ظل 
واالقتصادية  واالجتماعية  الدينية  شروطه 
الطوائف  فيه  لتتشكل  احلالية  والسياسية 

املتعددة الوالء، واملدعومة خارجيا... 
في  التنصيرية  املــنــظــمــات  تــتــرصــد   >
ـــعـــازبـــات حتى  تــنــصــيــرهــا الـــعـــزاب وال
تتكون أسر نصرانية... وأيضا تستعن 
الشرعين  غير  املــهــاجــريــن  بــخــدمــات 
»مـــن أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء« في 
للتنصر  الناس  تدعو  منشورات  توزيع 
تقرأ  كيف  النصرانية.  الديانة  واتباع 
لتنصير  الــوســائــل  هــذه  مثل  خلفيات 

الشباب املسلم؟
وسائل  واألخ������رى  ال��ف��ي��ن��ة  ب���ني  ت��ظ��ه��ر   <
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بل عمدوا  للوصول ألهدافهم،  احلاجة فقط 
نزاعات؛  أم  أكانت حروبا  افتعالها سواء  إلى 
خالها،  م��ن  التنصيري  العمل  لهم  ليتسنى 
املؤمتر  في  فريزر(  أ.  )ديفيد  املنصر  فيقول 
التنصيري املنعقد في  والية كلورادو بالواليات 
فا  حتول  هناك  »ليكون  األمريكية:  املتحدة 
بد من وجود أزمات معينة ومشكات وعوامل 
أف��رادا وجماعات  الناس  إع��داد وتهيئة تدفع 
خارج حالة التوازن التي اعتادوها. وقد تأتي 
هذه األمور على شكل عوامل طبيعية كالفقر 
وامل����رض وال���ك���وارث واحل������روب، وق���د تكون 
غياب  وف��ي  العنصرية.  التفرقة  مثل  معنوية 
هذه األوضاع املهيأة فلن تكون هناك حتوالت 

كبيرة إلى النصرانية«. 
التهيئة  ل��ذا فمن بني ه��ذه األوض��اع وعوامل 
الوجود  التنصيرية  التقارير  إليها  تشير  التي 
األم���ازي���غ���ي ب��ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ع��م��وم��ا، وفي 
املغرب واجلزائر حتديدا... واللعب على هذا 
الوتر، ففي هذا الصدد ذهب بعض احملللني 
السياسيني للقول: إن ثورة القبائل اجلزائرية 
جهات  ورائها  من  كان  املاضية  السنوات  في 
تنصيرية… وقد كانت نسبة ارتداد اجلزائريني 

ع��ن دي��ن اإلس���ام ت��ق��در بستة أف���راد يوميا، 
اعتناق  ويعلنون  االض��ط��راب��ات  ف��ت��رة  خ��ال 

النصرانية. 
الكبير  االه��ت��م��ام  ه���ذا  تفسير  مي��ك��ن  وب��ه��ذا 
ب��امل��ن��اط��ق األم��ازي��غ��ي��ة، وت��ك��ف��ي اإلش�����ارة في 
التنصيرية  احمل������اوالت  إل����ى  ال���ص���دد  ه����ذا 
البروتستانتية، خصوصا من جماعة التنصير 
 British and Foreign Bible اللندنية 
)ماكينتوش(  األب  م��ن  امل��ؤس��س��ة   Society
التي انطلق عملها في املغرب بتوزيع اإلجنيل 
عرف  وب��ه��ا  األم��ازي��غ��ي��ة،  اللغة  إل��ى  مترجما 
فكانت  جديدا،  دفعا  البروتستانتي  التنصير 
الطبعة األولى لإجنيل باللهجة الريفية سنة: 

1885م.
التي  الكوابح  السروتي.. ما  < لكن أستاذ 
حتــجــم املــغــرب وبــقــيــة الــبــلــدان عــن شن 
حرب فعالة على التنصير كما شنتها وما 

تزال على ما يسمى باإلرهاب..؟
> ل��ع��ل ال��ت��ف��س��ي��ر ال����ذي ي��س��ت��ن��د إل��ي��ه بعض 
هو  الظاهرة  ش��أن  من  التقليل  في  الباحثني 
مبوقف  املتسمة  الرسمية،  اجلهات  سياسة 
االهتمام  وينعت  بعضهم.  يسميه  كما  تهويني 
حتسن  التي  اإلعامية  بالفقاعة  بالظاهرة 
بعض األطراف إطاقها بني الفينة واألخرى؛ 
إمعانا في التقوقع على الذات خوفا وتوجسا 

من اآلخر.
املقابل هناك تفسيرات أخرى تعد  ولكن في 
منطقية وجوابا مقنعا ويسميها آخرون كوابح 
عدم  أن  قبيل  من  الرسمية؛  السياسة  تفسر 
التفاعل واالهتمام هو مجرد » لعبة« توازنات 
تسعى السلطة من خالها لكسب نقاط الرضا 
والقبول، فتغض الطرف عن هذا وتتجاوز عن 

ذاك العتبارات عدة:
ل��ل��دول��ة وح��ده��ا مواجهة  أن��ه ال ميكن  أول��ه��ا 
الظاهرة، خصوصا أننا في عصر العوملة الذي 

ضخمت فيه احلريات الفردية بشكل كبير... 
يتم  التي  السرعة  بعضهم  به  يفسر  ما  وه��و 
إطاق من يتم ضبطهم كما هو الشأن بالنسبة 
إحدى  ف��ي  مب��راك��ش  التنصيرية  للمجموعة 
السنوات؛ إذ سرعان ما عادت املجموعة إلى 

ممارسة نشاطها ممارسة اعتيادية. 
وثانيها: أن تقارير املنظمات احلقوقية الدولية 
األخيرة  السنوات  في  املغرب  تتهم  فتئت  ما 
ومن  النصرانية...  اعتنقوا  لشباب  باعتقاله 
أن يشكل نقطة س��وداء في سجل  شأن ذلك 
بتقرير  أيضا  لذلك  التمثيل  وميكن  امل��غ��رب، 
احلرية الدينية الذي تصدره وزارة اخلارجية 

األمريكية.
ت��رب��ط��ه ع���اق���ات جيدة  امل���غ���رب  وث��ال��ه��ا أن 
بالفاتيكان، وأي سلوك صادر في هذا الصدد 
إلى  املتكررة  تعارض مع دعواته  سيجعله في 

احلوار والتسامح.
أم��ا ال��راب��ع واأله���م فهو أن امل��وض��وع م��ا زال 
ضمن املسكوت عنه، وإثارته من شأنها خلق 
تضامن دولي ألنصار هذه احلركات، واملغرب 

في غنى عن ذلك.
ووسائلها  األمنية  بأجهزتها  ال��دول��ة  أن  بَ��يْ��د 
جتاهلها  ت��دع��ي  أن  منها  يقبل  ال  املختلفة 
يكونوا  أن  فإما  الباد،  في  املنصرين  بوجود 
بعلمها ينصرون، وإما أن يكونوا دخلوا بأسماء 
م�����زورة وألغ�����راض م��غ��ل��وط��ة م��ك��ذوب��ة، وهم 
يعملون في خفاء وحتت عناوين مزيفة؛ فعلى 
كشف  في  وتشدد  تراقبهم  أن  أيضا  ال��دول��ة 
عواقب  ل��ه  ستكون  ذل��ك  وإه��م��ال  خفاياهم، 

متعددة األبعاد. 
وعليه، فالرسالة التي يجب أن تعيها وتفهمها 
اجلهات املعنية أن التنصير لم يعد يهدف إلى 
حتويل الناس من دينهم إلى النصرانية فقط، 
بشرية  مجموعة  إيجاد  يتوخى  أصبح  وإمن��ا 

وأقليات دينية لها نفوذها..
يعلقون  الذين  أنني لست من  بالذكر  وجدير 
امل���ش���ك���ات ع��ل��ى م��ش��ج��ب واح������د، وال من 
الذين يحملون طرفا فاملسؤولية على آخر.. 
امل��س��ؤول��ي��ة م��رك��ب��ة وم��ش��ت��رك��ة ع��ل��ى اجلميع 
اشتغاله:  زاوي���ة  م��ن  ك��ل  ف��ي حلها  اإلس��ه��ام 
األبوان في أسرتهما، والباحث في دراساته، 

والصحافي من منبره… وهكذا.

 تترصد املنظمات 
التنصيرية العزاب 

والعازبات حتى 
تتكون أسر نصرانية

فتح أبواب الدعوة إلى الله في إفريقيا يقاوم التنصير
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ففيه  عظيمة؛  مصالح  يحقق  فالوقف 
احلفاظ على املساجد واملعاهد واملستشفيات 
والفقراء،  الضعفاء  ومساعدة  واخلدمات 
العلم  ورعاية  واألحباب،  لألرحام  وصلة 
والعلماء وطلبته، واحملافظة على قوة األوطان 
األعباء،  من  والتخفيف  االقتصاد  بنماء 
التي  اإلشكاالت  حل  في  املجتمع  ومشاركة 
تعتري األمة وتاريخ حضارة األمة اإلسالمية 
الرائعة املبدعة في التصدق  بالنماذج  مليءٌ 

بأوقاف لترعى مصالح البالد والعباد.
روائع  حلقات  من  احللقة  هذه  وسنخصص 
الناصر  إبداعات  لذكر  املسلمني،  أوقاف 
وروائعه  الله  رحمه  األيوبي  الدين  صالح 
أيدي  من  وفلسطني  القدس  حرر  حينما 
للقدس  احلياة  يعيد  أن  وأراد  الصليبيني، 
الرحال  شد  من  الستقبال  مرافقها  وليهيئ 
إلى املسجد األقصى وجاوره بقصد، وإعادة 
قام  ما  أن  شك  وال  لها،  اإلسالمي  الطابع 
التي  الكثيرة  األوقاف  من  الدين  صالح  به 
أوقفها أعاد للمدينة املباركة احلياة، وأسهم 
في رجوع املسلمني واالستقرار في القدس.

صالح الدين األيوبي وإحياؤه لألوقاف 
في القدس: 

من  فيه  كان  مما  املقدس  بيت  تطهر  ملا 
أهل  ودخله  والرهبان،  والنواقيس  الصلبان 
اإلميان، ونودي باآلذان، وقرئ القرآن، ووحد 
الرحمن، وأقيمت أول جمعة في اليوم الرابع 
َفنُِصَب  بثمان،  الفتح  يوم  بعد  شعبان،  من 
اجلامع  وامتأل  احملراب،  جانب  إلى  املنبر 
أذن  وملا  املدامع،  القلوب  لرقة  وسالت 
القلوب  كادت  الزوال  قبل  للصالة  املؤذنون 
وُعني  احلال،  ذلك  في  الفرح  من  تطير 
بن  محـمد  الدين  محيي  القاضي  للخطابة 

زكي الدين علي.
ولكي  املساجد،  ورممت  املصاحف  وحملت 
تستمر وتدب احلياة في املدينة أول ما فكر 
األوقاف  األوقاف، فحبس  الدين  فيه صالح 
املسجد  إمام  على  تصرف  التي   - بداية   -
األوقاف  تتالت  ثم  فيه،  والعاملني  األقصى 
التي طالت كل ما يصلح البالد والعباد، التي 
سأعرضها على سبيل املثال ال احلصر؛ لنعي 
كيف كانت وما زالت األوقاف جتارة رابحة في 

الدارين وتنمية وبناء لالقتصاد اإلسالمي. 
ومن املنشآت التي أقامها صالح الدين:

للزاهدين  أوقفت  الصالحية:  اخلانقاه   .1
ملجالسهم في 585  إيواء وجتمعاً  والعابدين 
وفرناً  طاحوناً  السلطان  عليها  ووقف  هـ، 
وحماما وحوانيت مجاورة وبركة ماء وقطعتي 
وتضم  صهريجني،  وكذلك  مجاورتني  أرض 
ومرافق  للسكن  وغرفاً  مسجداً  اخلانقاه: 

عامة، وعني للوقفية ناظرا.
583هـ  عام  أنشئت  الصحية:  املدرسة   .2
وخصصت  588هـ،  عام  السلطان  ووقفها 
عليها  ووقف  الشافعي،  املذهب  لتدريس 
سوق  ضمنها:  ومن  األمالك،  من  الكثير 
العطارين في القدس ووادي سلوان )جنوب 
األسباط،  باب  في  حمام   – القدس(  شرق 
وقرية عني سلوان وفرن في محلة باب حطة، 
ودور متفرقة في القدس، وبستان بئر أيوب 

وأراض أخرى.
أمر  حيث  الصالحي:  البيمارستان   .3
الكنيسة  جتعل  بأن  الدين  صالح  السلطان 
للمرضى  املجاورة لدار االستبار بيمارستاناً 

من روائع أوقاف 
المسلمين )4-2(

من  فهو  املسلمون  به  اختص  املتقنة  وشروطه  بأحكامه  الوقف 
خصائص اإلسالم؛ قال عنه النووي رحمه الله: وهو مما اختص به 
دارا  اجلاهلية  أهل  يحبس  لم  الله:  رحمه  الشافعي  وقال  املسلمون. 

وال أرضا فيما علمت. 
تعالى،  لله  خالصة  تكون  التي  األوقاف  تعرف  لم  األخرى  فاألمم 
الوقف في اإلسالم،  وينميها كنظام  ولم تكن بنظام يحافظ عليها 
الذي يعد مجااًل أساسيًا من مجاالت استنهاض األمة واحملافظة على 

مكانتها وكرامة أفرادها. 

عيسى القدومي 
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مواضع  عليه  ووقف   - مستشفى  أي   -
علم  كان  حيث  والعقاقير؛  باألدوية  وزوده 
ممارسته  جانب  إلى  فيه  يُّدرس  الطب 
محلة  في  وفرناً  بيتاً   40 وأوقفت  عملياً، 
في  دكانا  و13  وطاحوناً  وقبواً  القطانني 
الزيت  سوق  في  حانوتا  و22  الزيت  سوق 
و6 مخازن وصهريج كبير و16 قيراطاً من 
مزرعة حارة اإلفرجن، وغرس زيتون تعرف 
قبان  حكر  مع  الزيت  خان  وحكر  بالتربة، 
ظاهر  )املصرارة(  أرض  وقطعة  الزيت، 
وقف  حصة  قيراطا   16 منها  القدس 

البيمارستان.
4. وقف ملصالح املسجد األقصى املبارك: 
مصالح  على  الدين  صالح  أوقف  حيث 
اخلضراوات  لبيع  سوقاً  األقصى  املسجد 

وسوقاً لبيع القماش.
أنشأ  فقد  الكرمي:  القرآن  تعليم  كّتاب   .5
صالح الدين » كّتاباً » لتعليم القرآن الكرمي 
داراً  عليه  ووقف  األقصى،  املسجد  مقابل 

لإلنفاق عليه.
الدين  صالح  أوقف  اخلثنية:  املدرسة   .6

املدرسة اخلثنية على رجل من أهل التقوى 
والصالح، جالل الدين محمد بن أحمد بن 
يحذو  من  على  بعده  من  الشاشي،  محمد 
في  املدرسة  هذه  على  وقف  وقد  حذوه. 

القرن العاشر دار بخط القطانني.
وكانت  الساهرة:  باب  مقبرة  وأوقف   .7
وال  املجاهدين«،  »مقبرة  السابق  في  تسمى 
تزال لليوم مقبرة للمسلمني مع اندثار قسمها 

الشرقي، وتعدى اليهود على أراٍض منها.
593هـ،  سنة  وقفت  امليمونية:  املدرسة   .8
في  الكائنة  دجن  بيت  قرية  أوقافها  ومن 
جبل نابلس، وفي عام 1892م جعلها األتراك 
مدرسة إعدادية، وبعد االحتالل البريطاني 
اآلن  فيها  وتوجد  للبنات،  مدرسة  أصبحت 

املدرسة القادسية وهي مدرسة ثانوية.
أوقاف في العصر األيوبي: 

اجلراحية(:  )الزاوية  اجلراحية  املدرسة   .1
وقف  لها  وجعل  598هـ  عام  قبل  وقفت 
ووظائف مرتبة )وقفها األمير حسام الدين 
اجلراحي  عيسى  الدين  شرف  بن  احلسني 

وهو أحد أمراء السلطان صالح الدين(.
589هـ  سنة  وقفت  األفضلية:  املدرسة   .2
املالكية في القدس، وقد أزيلت  على فقهاء 

بعد احتالل اليهود للقدس عام 1967م.
3. حارة املغاربة: أوقفت احلارة على املغاربة 

الذين شدوا الرحال إلى القدس.
4. املطهرة: وقفت سنة 589هـ وتتكون من 
للطهارة  املخصصة  الغرف  من  مجموعة 
للرجال،  قسم  ونزل:  للوضوء  وأماكن 
تؤجر  غرف  ومجموعة  للنساء،  وقسم 

لوقف املسجد األقصى.
كمقبرة  األخرى:  األوقاف  من  وكثير   .5

الشهداء ومقبرة ماميال.
الفقهاء  على  وقفت  املعظمية:  املدرسة   .6
من أصحاب اإلمام أبي حنيفة سنة 614هـ 
»قرية  املدرسة:  هذه  أوقاف  ومن  )1217م( 
بتير وقرية عاّلر الفوقا وقرية عاّلر السفلى 
وقرية دير السد ومزرعة دير السالم بالقرب 
لألسف-   – وقد أصبحت  رامة«.  قرية  من 
الناس  بأيدي  الغالب  في  األوقاف  تلك 

إقطاعاً وملكاً.

7. القبة النحوية أو املدرسة النحوية: أنشئت 
لتدريس  وُخصصت  1207م   - 604هـ  عام 
تسمى  قرية  عليها  ووقف  العربية،  العلوم 

بيت لقيا بالقرب من القدس.
أصحاب  على  وُقفت  البدرية:  املدرسة   .8
املذهب الشافعي سنة 610هـ - 1213م وهي 
اآلن دار للسكن، وقد كان لها أوقاف وقفت 

عليها.
سنة  السبيل  هذا  بني  شعالن:  سبيل   .9
بئر  السبيل  لهذا  وأوقف  1216م   - 613هـ 

وصهريج ماء.
قرية  أيضاً:  األيوبي  العصر  أوقاف  ومن 
وتربة  إبرير(،  )بيت  برير  وقرية  عامر،  دير 
بركة خاتون حيث جددت ووسعت التربة في 
أنشئت  وقبة موسى حيث  اململوكي،  العصر 
وهي  الشيوخ  إلقامة  1249م   - 647هـ  عام 

اآلن مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي.
املدارس  بإنشاء  األيوبي  العهد  وامتاز 
واملعاهد واملراكز للطبابة واألسبلة والزوايا 
واملساكن واملقابر، وأوقفت لتلك األوقاف 
فكانت  عليها،  ليصرف  ريعاً  تدر  أوقاف 
خلدمة  واقتصادية  خدماتية  مؤسسات 
األسواق  وزوارها... فكانت  املدينة  سكان 
التجارية  )الفنادق(  واحلمامات واخلانات 

أصال ثابتا وريعا دائما.
الدين  صالح  الفاحت  الناصر  أعاد  وهكذا 
األيوبي احلياة إلى القدس بأن أوقف األوقاف 
التي طالت كل مناحي احلياة؛ ليصرف من 
ريع األوقاف على املسجد األقصى وتسهيل 
وتوفير  القدس،  في  واملكوث  الرحال  شد 
والطبابة  والتعليم  واملأوى  والشراب  الطعام 

ألهل القدس وما حولها.
بعد  سريعاً  القدس  إلى  احلياة  وعادت 
وهي  عاماً،   91 املسلمون  عنها  ُغيب  أن 
وخالل  الصليبي،  االحتالل  رماح  ظل  في 
ويشد  تُقَصد  القدس  كانت  سنة  من  أقل 
مجاورة  في  الله  إلى  ويتقرب  الرحال  إليها 
املسجد األقصى، وبفضل الله تعالى ثم فقه 
وحنكة الناصر صالح الدين أعيدت احلياة 
النبض  عاد  وبعودتها  للقدس،  االقتصادية 

لكل مناحي احلياة.
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الله  كتاب  بتحفيظ  إهتمامها  إطار  في 
ذولة  في  والناشئة  لألجيال  الكرمي 
الكويت أعلن رئيس مركز التراث لتحفيظ 
القرآن الكرمي في جمعية إحياء التراث 
محسن  طالل  اجلهراء  فرع  اإلسالمي 
حللقات  املركز  استئناف  عن  الظفيري 
وخارجة  املركز  داخل  الكرمي  القرآن 
تشمل  الذين  الطلبة  استقبال  بدء  وعن 
سنة.   12 إلى  سنوات   5 من  أعمارهم 
حلقات  برنامج  أن  الظفيري  وأضاف 
طوال  يستمر  والذي  الكرمي  القرآن 
الله  كتاب  حتفيظ  على  يشتمل  العام 
كاماًل تالوة وجتويداً بإشراف طاقم من 
احملفظني املتميزين الذين يقدمون كذلك 
والشرعية  اإلسالمية  اآلداب  الطلبة 
مواكبة  لتأتي  التربوية،  والتوجيهات 
إلى أن مركز  الله، مشيراً  حلفظ كتاب 
الترفيهي  باجلانب  كذلك  يهتم  التراث 
حيث مت تخصيص قاعة خاصة لأللعاب 
ترفيهية  رحالت  كذلك  وتنظيم  املسلية 
أسبوعية وإقامة مسابقات دورية، الفتاً 
إلى أن املركز حالياً يضم 18 حلقة داخل 
طالباً   240 فيها  يتعلم  وخارجة  املركز 
بصفة  الله  كتاب  حفظ  في  منتظمني 
يومية، وأضاف أن املركز حالياً يتشرف 
األمير  سمو  مسابقة  في  باإلشتراك 
طلبة  خالل  من  الكرمي  القرآن  حلفظ 
املركز، وبني الظفيري أن حلقات القرآن 
»علمني  مشروع  برعاية  تأتي  الكرمي 
يتبناه  والذي  احلقات  لدعم  القرآن« 
احللقات  كفالة  خالل  من  وذلك  املركز 
الكويت،  أهل  من  احملسنني  طريق  عن 
داعياً أهل اخلير إلى املساهمة والدفع 
بهذا املشروع لألمام لكي يحقق الهدف 
األساسي وأن يكون في كل بيت حافـظ 
اخلير  وينشر  املسلمة  باألسرة  يرتقي 

والصالح في هذا البلد الطيب.

جلنة  رئيس  نائب   - احلشاش  جمال  ناشد 
التراث  إحــيــاء  بجمعية  آســيــا  شـــرق  جــنــوب 
اإلســـالمـــي أهــــل اخلــيــر واحملـــســـنـــني، دعم 
املــتــضــرريــن واملــنــكــوبــني الــذيــن تــضــرروا من 
الــذي ضــرب جزيرة  املدمر  األخير  الــزلــزال 

سومطرى اإلندونيسية. 
وأوضح احلشاش في تصريح صحافي له أن 
األشخاص،  مئات  مقتل  في  تسبب  الــزلــزال 

وجرح وتشريد آالف السكان. 
من  اآلالف  وجـــــود  إلــــى  احلـــشـــــــاش  ولـــفـــت 

اإلنسان  حقوق  مقومات  جمعية  رئيس  أكــد 
الــدمــخــي أن حــجــاب املرأة  الــدكــتــور عـــادل 
املعلوم  ومن  املسلمني  بإجماع  فرض  املسلمة 
من الدين بالضرورة وال خالف في ذلك بني 
اعتباره  يجوز  وال  اإلسالمية  املذاهب  جميع 
يخير  الــتــي  الشخصية  ــة  احلــري حــقــوق  مــن 
ملؤمن  كــان  تعالى }ومــا  لقوله  اإلنــســان  فيها 
أن  أمـــراً  ورســولــه  الله  قضى  إذا  مؤمنة  وال 
من  مستغرباً  أمرهم{  من  اخليرة  لهم  يكون 
محاولة البعض وحتت مسميات مضللة خلط 
األوراق واستغالل قضية مسألة إلزام القانون 
ــداء عــلــى ديننا  لــلــنــائــبــات بــاحلــجــاب لــالعــت
التي  الطعنات  يكفينا  أال  متسائاًل  وثوابتنا 
تأتينا من أعــداء اإلســالم ليضيف لها بعض 

أبناء املسلمني طعنات جديدة ؟!
التفريق بني  الدمخي من خطورة عدم  وحذر 
األحكام الشرعية املتفق عليها باإلجماع وبني 
والرد،  األخــذ  حتتمل  التي  اخلالفية  األمـــور 
موضحاً أن مسألة أخواتنا النائبات وحجابهن 
مسألة فيها جانبني شرعي وقانوني وقد قالت 

األشــخــاص املــفــقــوديــن واحملــاصــريــن حتت 
أنــقــاض املــبــانــي املـــدمـــرة، وقــــال: إن هذه 
الكثير من  تدمير  في  أيضاً  تسببت  الكارثة 
املباني السكنية واحلكومية واحملال التجارية 

والفنادق. 
أن  إلــى  أشـــار احلــشــاش  نهاية تصريحه  وفــي 
العاجلة  اإلغــاثــة  لتقدمي  حملة  بـــدأت  اللجنة 
الكارثة؛  هــذه  مــن  املتضررين  السكان  إلنــقــاذ 
مناطق  فــي  منتشرون  منهم  الكثير  إن  حيث 

باداجن عاصمة سومطرة الغربية، وباريامان.  

وزارة األوقاف مشكورة كلمتها في هذا الشأن 
من الناحية الشرعية أما من الناحية القانونية 
فاألمر تفصل فيه احملكمة الدستورية التي ال 

يختلف اثنان على نزاهتها .
وتابع نحن في دولة مؤسسات وال منلك إكراه 
أحد على فعل أمر ال يريد فعله ولكن املسألة 
برمتها تطبيق للقانون ومواد الدستور الذي 
متسائاًل  بتطبيقه  الكويت  عقالء  كل  ينادي 
والدستور  القانون  على  البعض  ينقلب  ملــاذا 

حينما ال يعجبه تطبيق مقتضاهما؟!
الدولة  ديــن  اإلســالم هو  أن  الدمخي  وذكــر 
وقد جاء ذلك في املادة الثانية من الدستور 
الدولة  )ديـــن  أن  على  تنص  الــتــي  الكويتي 
اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي 

للتشريع(.
باالرتقاء  ــعــتــرضــني  امل الـــدمـــخـــي  ـــب  وطـــال
بخطابهم وعدم اخلوض في ثوابت الشريعة 
اإلنسانية  ــوابــة  ب هــي  الــشــريــعــة  أن  مــؤكــداً 
اإلنسان  ولكن  اإليجابية  واحلريات  الواسعة 

عدو ما يجهل.

جمال احلشاش - نائب رئيس جلنة جنوب شرق آسيا بـ »إحياء التراث اإلسالمي«: 

زلزال جزيرة سومطرة خلف مئات القتلى 
وآالف الجرحى والمفقودين

الدمخي: الحجاب معلوم من الدين بالضرورة
والتزام النائبات به داخل المجلس تحكمه الدستورية

الظفيري: »تراث 
الجهراء« تستأنف 

حلقات القرآن الكريم 
لألجيال والناشة
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اختتم وفد وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
التي  اخلــيــريــة  للمشاريع  ــه  ــارت زي الكويتية 
أقامتها وتشرف عليها جمعية إحياء التراث 

اإلسالمي بجمهورية إندونيسيا.
نائب رئيس جلنة جنوب شرقي آسيا  وقال 
جمال  اإلســـالمـــي  الـــتـــراث  ــاء  إحــي بجمعية 
الكويتية )كونا( »إن  لوكالة األنباء  احلشاش 
التام  ارتياحهم  أبــدوا  الشؤون  وزارة  ممثلي 
تبذلها اجلمعية في  التي  باجلهود  وأشــادوا 
العمل  سير  وآلية  إندونيسيا  فقراء  خدمة 

اخليري في اخلارج«.
خالل  إندونيسيا  زار  الـــذي  الــوفــد  ويــضــم 

الفترة من 7 حتى 12 أكتوبر اجلاري بدعوة 
بدولة  اإلسالمي  التراث  إحياء  جمعية  من 
الكويت لالطالع على أعمال اجلمعية وكيل 
املساعد  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة 
لــلــشــؤون املــالــيــة واإلداريـــــة أحــمــد الصواغ 
واملبرات  اخليرية  اجلمعيات  إدارة  ومــديــر 

بوزارة الشؤون ناصر العمار.
بزيارة  قــام  الوفد  أن  إلــى  وأشــار احلشاش 
العاصمة جاكرتا؛ حيث  مكتب اجلمعية في 
الرائع  والتنظيم  العمل  لسير  ارتياحه  أبدى 
لألعمال اخليرية التي تقوم بها جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي هناك بدعم احملسنني من 

الرسمية  اجلــهــات  ومتابعة  الــكــويــت  دولـــة 
املختصة.

وأضاف أن الوفد شهد التوقيع على عدد من 
عقود املشاريع اخليرية التي مت خالل الزيارة 
بزيارة  قــام  كما  لها  األســـاس  حجر  وضــع 
اخليرية.  املــشــاريــع  مــن  عــدد  إلــى  ميدانية 
الشؤون  وزارة  وفــد  أن  احلــشــاش  وأوضـــح 
شارك بوضع حجر األساس ملركز الروضة 
اإلسالمي الذي تبرع به عدد من احملسنني 
إلى  سيتجه  الوفد  أن  إلى  الفتا  الكويتيني، 
إحياء  جمعية  أعمال  على  لالطالع  تايلند 

التراث اإلسالمي املقامة هناك.

وفد وزارة الشؤون الكويتية يختتم زيارته 
لمشاريع »إحياء التراث اإلسالمي« بإندونيسيا 

بدأ في مركز التنوير في اإلسالم التابع 
التراث  إحياء  بجمعية  النسائية  للجنة 
اإلسالمي التسجيل للعديد من الدورات 
في حفظ القرآن الكرمي واللغة العربية 
األجنبية  للجاليات  والتالوة،  والتجويد 

الناطقة باللغة اإلجنليزية من النساء .
التربية«  »دورة  ــــــدورات  ال هـــذه  ومـــن 
املوافق  اخلميس  حتى  ستستمر  الــتــي 

2009/11/5م.
كذلك دورة في التجويد »املستوى الثاني«، 
املستوى   – العربية  »الــلــغــة  فــي  ودورة 
الرابع«، والتي ستبدأ الدراسة فيها يوم 
حتى  وستستمر   10/19 املوافق  اإلثنني 

يوم 2010/1/4م .
»املستوى  الــعــربــيــة  الــلــغــة  فــي  ودورة 
يوم  فــيــهــا  ـــدراســـة  ال وســتــبــدأ  األول« 

يوم  حــتــى  وستستمر   10/20 الــثــالثــاء 
2010/1/5م .

في  ــــى  األول دورات:  خلــمــس  بــاإلضــافــة 
»املستوى  التجويد  في  والثانية  »التالوة«، 
األول«، ودورتني في اللغة العربية »املستوى 
في  واخلامسة  الثالث«،  واملستوى  الثاني 
»حفظ القرآن الكرمي واألدعية«، وستبدأ 
يــــوم األربــــعــــاء 10/21  الــــدراســــة فــيــهــا 

وستستمر حتى يوم 2010/1/6م .
كــذلــك مــن الـــــدورات الــتــي ســتــقــام دورة 
ـــقـــرآن«، وذلــــك ابـــتـــداء من  ــر ال ــدب فــي »ت
وحتى   11/12 املـــوافـــق  اخلــمــيــس  يــــوم 

2010/1/14م .
الدورات  جميع  فــي  الــدراســة  بــأن  علماً 
الساعة  ومــن  اإلجنليزية  باللغة  ستكون 

)5-7( مساء.

التنوير  مـــركـــز  أن  بــالــذكــر  ـــر  واجلـــدي
الدين  تعاليم  بنشر  يقوم  اإلســـالم  فــي 
غير  املسلمة  اجلاليات  بــني  اإلســالمــي 
ــدعــو غــيــر املــســلــمــات إلى  الــعــربــيــة، وي
العديد من األنشطة مثل  اإلســالم، وله 
إقامة احملاضرات سواء باللغة العربية، 
بلغة  ومحاضرات  اإلجنليزية،  باللغة  أم 
بتنظيم  املــركــز  يــقــوم  وكــذلــك  األوردو، 

دورات في جتويد القرآن.
من  الــعــديــد  بتنظيم  املـــركـــز  ـــام  ق كــمــا 
العيد،  لقاء  مثل  االجتماعية،  األنشطة 
والسوق اخليري السنوي، باإلضافة إلى 
إصدار  مثل  الدعوية  األنشطة  تنظيم 

النشرات الدورية، وإصدار الكتيبات.

بدء التسجيل لدورات في اللغة العربية والتجويد للجاليات 
األجنبية من النساء بـ »إحياء التراث«.
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عزيزي القارئ:
هذه املساحة مخصصة لك..

نتواصل من خاللها مع همومك.. آمالك.. آرائك.. اقتراحاتك
وسوف جتد رسالتك كل عناية واهتمام فما عليك إال أن ترفع قلمك وتكتب..

  فنحن في االنتظار..

مع
القراء
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دراسة النحو في هذا الزمن عمل ممتع، لكي يعرف اإلنسان لغته من خالل 
هذه املادة، بداية دراسته صعبة، ولكن مع مرور الوقت واكتساب الطرائق 
وأبيات  العبارات  من خالل  التي  التطبيقات  مع  تسهل  املادة  لهذه  املختلفة 

الشعر، إنها فعال مادة ذات ثروة أدبية يحتاج إليها كل إنسان.
املجالت األدبية املوجودة في املكتبات، مجالت جيدة حتوي الكثير من املوضوعات 
األدبية والثقافية مثل مجلة )البيان( التي تصدر عن رابطة األدباء، واملجلة التي 

تصدر عن جامعة الكويت، إنها مجالت ذات قيمة للقارئ والباحث.
يوسف علي الفزيع

الياقوت  }كأنهن  سبحانه:  وقال  املكنون{،  اللؤلؤ  كأمثال  عني  }وحور  تعالى:  قال 
واملرجان{، وقال عز وجل: }كأنهن بيض مكنون{، قد متازج بياض عيونهن بالسواد 
وبياض أبدانهن بالنعومة؛ فقد جاء  في احلديث الشريف: »ولكل واحد منهم زوجتان 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من احلسن«، وقال رسول الله ]: »لو اطلعت امرأة من 
نساء اجلنة إلى األرض ملألت ما بينهما ريحا )املشرق واملغرب( وألضاءت ما بينهما، 

ولنصيفتها على رأسها خير من الدنيا وما فيها«.
>غناؤهن: قال تعالى: }ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات فهم في روضة يحبرون{، قال يحيى بن أبي كثير: احلبرة: اللذة والسماع.

> أخالقهن، قال تعالى: }فيهن خيرات حسان{ فاخليرات جمع خيرة، وحسان جمع 
حسنة، فهن خيرات الصفات واألخالق والشيم حسان الوجوه.

وقال تعالى: }حور مقصورات في اخليام{، فهن محبوسات على أزواجهن ال يرين 
غيرهم في اخليام، وال يردن غيرهم، وال يطمحن إلى من سواهم مبا وهبهن الله من 
وقال عنهم: }وعندهم  واإلخالص ألزواجهن،  واملودة  العشرة وصفاء احلب  صدق 
على  أبصارهن  يقصرن  إنهن  أي  البصر،  أي  والطرف:  عني{  الطرف  قاصرات 
أزواجهن إعجابا بهم وحبا. فإذا عرفت - أخي الكرمي - أن اجلنة هي محض فضل 
الله ورحمته، وأن رحمته وفضله إمنا يُناالن بفعل ما يرضاه ويريده؛ فبادر إلى خير 

األعمال وصالح األفعال.
فاسلك طريق املتقني                 وظــن خيــــرا بالكريـــم
واذكر وقوفك خائفـــــا               والناس في أمر عظيم
إمـــا إلـى دار الشقــــــــا               وة أو إلى العــز املقيـم
فاغنم حياتك واجتهد             وتب إلى الرب الرحيم

اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.

عبير ناصر 

مذبحة دمياط خواطــر

نساء الجنة

التي قامت  البشعة  املذبحة  هي 
اخلامسة  الصليبية  احلملة  بها 
بعد  دمياط  مدينة  أهل  ضد 
سقوطها في 25 شعبان 616هـ، 
5 نوفمبر 1219م، وكان سقوط 
املسلمني  تخاذل  بسبب  املدينة 
فيما بينهم، ومحاولة أحد األمراء 
األيوبيني وهو: »الفائز« االنقالب 
»الكامل«  األمير:  أخيه  على 
واالضطراب  مصر،  حاكم 
واخللل الذي وقع داخل معسكر 
أدى  مما  ذلك؛  بسبب  املسلمني 

إلى سقوط املدينة بسهولة.
التخاذل  أن  بالذكر  اجلدير 
العامة  السمة  كان  واخلور 
إن  حلكام املسلمني وقتها، حتى 
السلطان: »الكامل« قد بدأ يفكر 
الصليبيني  مع  املفاوضات  في 
بعد قدومهم بقليل، واملذهل حًقا 
أّنه غير اجلدير بهذا اللقب، قد 
التنازل  الصليبيني  على  عرض 
وعسقالن  املقدس  بيت  عن 
وطبرية وصيدا وجبلة والالذقية 
الدين؛  صالح  فتحه  ما  وجميع 
وفك  مصر  عن  الرجوع  نظير، 
ولكنهم  دمياط،  عن  احلصار 
-ويا للعجب- رفضوا حيث أصر 
مندوب  »بالجيوس«  الكاردينال 
أخذ  على  احلملة  وقائد  البابا 
القس  هذا  طمح  وقد  دمياط، 
بعد  كلها  العربية  املنطقة  بغزو 

أن رأى تخاذل حكامها.
إبراهيم الشبراوي - مصر
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ــرغــم مــن أن املــســجــد محضن  عــلــى ال
والقيم  املــثــل  الطفل  فــي  يطبع  تــربــوي 
من خالل املشاهدة والقدوة بالصاحلني 
رسول  أن  مـــن  وبـــالـــرغـــم  واخلـــيـــريـــن، 
بن علي  كان يصطحب احلسن  الله] 
وكـــان كلما  املــســجــد،  إلـــى  وهـــو صغير 
سجد سارع -رضي الله عنه- بالوثوب 
رفعا  رأسه  احلبيب  فيرفع  على ظهره، 
أن  إال  األرض،  على  يضعه  رفيقا حتى 
األطفال  إبعاد  يرجحون  املصلني  أغلب 
وأبناء املصلني عن املساجد، ويدعونهم 
الختيار مكان بعيد عن بيت الله للعب، 
غير عابئني بالدور الكبير للمسجد في 

احملافظة على الفطرة وتربية النشء. 
تنشئة  األطــفــال  تنشئة  تتحقق  وحــتــى 
من  تكوينهم  ويتم  صحيحة،  إسالمية 
بأجواء  املــســاس  دون  املــســجــد  خـــالل 
ينشدها  الـــتـــي  واخلــــشــــوع  الــســكــيــنــة 
املصلون داخل أماكن العبادة..ال بد من 
تعليم األطفال آداب املسجد وتعويدهم 
االلــتــزام بها، وكــي يتحقق ذلــك نعرض 
لكل أب وكل أم بعض النصائح التي تعني 

على حتقيق ذلك:
االلتزام  الطفل  علموا   -
واشرحوا  املسجد،  داخل 
له أنه في بيت الله، وأّن 
عليه احترام هذه املنزلة، 
إلى  إرشـــــــاده  ــــوا  وحــــاول
السلوك املطلوب وتنظيم 

جلوسه.
األطــــفــــال  فــــرقــــوا   -

بعضهم عن بعض في املسجد، واعملوا 
عــلــى تــوزيــعــهــم بــني املــصــلــني؛ حــتــى ال 

يتمكنوا من التشويش عليهم.
التلوين  - اشتروا ألطفالكم بعض كتب 
توضح  تعليمية  )فــيــديــو(  أشــرطــة  أو 
بالصور كيفية الوضوء والصالة وحتتوي 

على بعض األذكار.
على  والتربيت  والقبلة،  االحتضان،   -
الــكــتــف، واملــســح عــلــى الــظــهــر، واملدح 
املــعــتــدل عــنــد احـــتـــرام الــطــفــل آلداب 
املسجد، كل ذلك يشجعه على االستمرار 

ويحببه بالصالة.
- عند احترام 
طفلكم آلداب 
املـــــســـــجـــــد 

يفضل أن تكون املكافأة فورية على كل 
فريضة يؤديها، كقطعة حلوى على سبيل 

املثال.
ـــني طــفــلــني في  - أقـــيـــمـــوا مــنــافــســة ب
وضعوا  املسجد  آداب  على  احملــافــظــة 

مكافأة للفائز.
- نفذوا طلبات الطفل املعقولة بشرط 
يراعي  وأن  الــصــالة،  وقــت  يحترم  أن 

حرمة املسجد وال يزعج املصلني.
- كونوا قدوة حسنة ألوالدكم بأن تكونوا 
أكثر من يحافظ على الصالة وأول من 

يصليها في وقتها.
معلما  الصغير  طفلكم  مــن  اجعلوا   -
عندما  يوجههم  كــأن  ألقــرانــه،  وداعية 
سلوكيات  إصــالح  في  ويفكر  يخطئون 

أصدقائه الصغار وهدايتهم.
- استخدم أيها األب اإليحاء اإليجابي، 
وقل لطفلك: »أكيد أنك تشعر بالسعادة 
الــيــوم ألنـــك كــنــت هــادئــا فــي املسجد 
وصليت مثل الشيوخ األجــالء«، وأخبره 
وأن  مكان،  كل  في  رفيقك  سيكون  أنــه 
ألنه  عــنــدك؛  متميزة  أصبحت  مكانته 

أصبح يعرف قيمة املسجد.
التي  اآليــات  - وأخيرا فسر ألوالدك 
وكيف  املصلني،  ثــواب  عن  تتحدث 
أنها تتضاعف في صالة اجلماعة، 
وعقاب الذين يتركون الصالة.

ليلى أمزير - 
املغرب

مرحبا بالمصلين الصغار 
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د. بســـام الشـطـي

واضح على صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم- ومن تبعهم 
النبي  بإحسان والسيما معاوية بن أبي سفيان القرشي ابن عم 
-صلى الله عليه وسلم- ويزيد ابنه - رضي الله عنهم - وخلق 
روايات مغلوطة في النيل منهم واستمرؤوا هذا األسلوب املتطاول 
على القرون األولى ولألسف أن أغلب برامجها تنقل من أماكن 

في دولتنا الكويت.
الله  أبي سفيان - رضي  بنت  أم حبيبة - رملة  إن معاوية أخو 
عنهم - زوج رسولنا الكرمي صلى الله عليه وسلم وخال املؤمنني 
مع  كنا  عنه:  الله  رض��ي  اب��ن عمر  ق��ال  الوحي.  وكاتب  أجمعني 
»يدخل عليكم من هذا  الله عليه وسلم فقال:  الله صلى  رسول 
الفج رجل من أهل اجلنة، فدخل معاوية« رحمه الله ورضي الله 

عنه، فقد أسلم يوم الفتح ويجب الترحم عليه و الترضي عنه.
> بعد املغرب ومصر واألردن واليمن قامت اإلمارات بإجالئهم

قال رئيس دولة اإلم��ارات الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان: »إن 
اإلمارات متارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من إجراءات 
الدولة وأنظمتها، وأضاف أن هذا  لقوانني  باملخالفني  وق��رارات 
نهج ثابت في سياسة اإلمارات، ولن نسمح بأن يعكر صفوه بأي 

عوارض أو شوائب طارئة«.
لقد سئمت الدول من حترك طوائف مدعومة من الدولة املجوسية 
التي تصدر اإلرهاب لدول املنطقة من قبل خاليا مدربة وجاهزة 
للقيام بأعمال تخريبية، والعبث بأمن األوطان لتعيش في فوضى 
وفتنه، ولقد جترعت املغرب منهم هذه املؤامرة، وكشفت املخطط 
ووأدت الفتنه املجوسية، وحلقتها مصر باتخاذ اإلجراءات نفسها؛ 
وتعاطي  الصوفية  ال��ط��رق  على  املقيتة  املجوسية  أث���رت  حيث 
األموال لهذا الكسب والتأييد واحلال نفسه في األردن الذي حذر 
ألن  دولنا؛  على  واالستيالء  للتأثير  املجوسي  الهالك  مغبة  من 
والءهم إلى هذه الدول التي منعت شعوبها من اخليرات، وتريد 
باملكر واخلديعة، وقد جترعت  العالم اإلسالمي  االستيالء على 
املجوسية  قبل  مباشرة من  املدعوميني  قبل احلوثيني  اليمن من 
املقيتة، وعليها لم تتأخر اإلمارات بعد أن كشفت مخططات بعض 

الوافدين ومؤامراتهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

حبٌّ صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - من اإلميان، ويجب 
املعني  وه��و  منه  نهلوا  مم��ا  والنهل  عنهم  الترضي  املسلم  على 
الصافي الكتاب والسنة غًضا طرًيا، ولهم مقام كبير عند ربهم: 
اتبعوهم  والذين  واألنصار  املهاجرين  من  األول��ون  }والسابقون 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوان عنه وأعد لهم جنات جتري من 
حتتها األنهار خالدين فيها أبداً{، وقد أنزل الله عليهم السكينة: 

}فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً{.
وكتب ربنا في قلوبهم اإلميان، وأيدهم بروح، وجتاوز عن أخطائهم، 
ويدخلهم جناب جتري من حتتها األنهار خالدين فيها؛ ألنهم خشوا 
وبالغالي  وأموالهم  بأنفسهم  وآزروه  اخللق  سيد  وصاحبوا  ربهم 
والنفيس.. فكم هو مؤسف أن يقوم حدث ال يتجاوز عمره ستة 
عشرة سنة من انتهاك لقبر الشيخني في املدينة املنورة:)أبى بكر 
الله عنهما- حيث قام ببصق  الفاروق( - رضي  الصديق وعمر 
متعمد. مما اضطر رجال األمن إلى تهدئته من فورته ومواجهته 
باللقطات التي صورت ذلك املشهد املؤسف، وإنزال عقوبة عليه، 
فهذا ضحية ما يراه ويسمعه ويشاهده من شحن صدور األطفال 
في مجالسهم متى زادوا ثقافة الكراهية والبغضاء، وقد يتطور 
ذلك إلى استباحة دماء كل من يحب الصحابة الكرام -رضي الله 
عنهم- ، فأبو بكر الصديق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم: »إن من أمنِّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو 
كنت متخذاً خلياًل التخذت أبا بكر خلياًل ،ولكن أخوة اإلسالم، 
ال تبقني في املسجد خوخة إال خوخة أبي بكر«، وسئل عن أحبِّ 
الناس إليه فقال: عائشة وسئل عن الرجال فقال: »أبوها«، وأما 
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه فقد رأى رسول الله  قصره في 
اجلنة، وأول رؤياه فقال: »الدين« أي أنه صلب ومتني وغزير في 
تقواه ودينه، وما سلك فجا إال وسلك الشيطان فجا آخر، وفي 
احلديث : “لو كان بعدي نبي لكان عمر”... فربوا أبناءكم على 

حبِّ الصحابة ونشر احملبة وجمع املسلمني ال فرقتهم.
> قناة عاشوراء ولنعلهم  خلال املؤمنني

إال  لها  هّم  قناة مشؤومة ال  علينا  وتخرج  إال  يكاد مير شهر  ال 
وبشكل  التلميح  أو  بالتصريح  واإلس��اءة  والطعن  والقذف  السب 

ربوا أبناءكم على حبِّ الصحابة-رضي الله عنهم-
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