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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

وزيرستان  إقليم  في  الباكستانية  العسكرية  احلملة  كانت  إن  ندري  ال 
أكلها  ستؤتي  القاعدة،  تنظيم  وضد  الباكستانية  طالبان  قوات  ضد 
احلمالت  سلسلة  أن  املؤكد  لكن  باكستان،  في  التطرف  مّد  وقف  في 
االنتقامية والعمليات االنتحارية التي يشنها الطرف اآلخر على اجليش 
الباكستاني قد أحدثت ردة فعل قوية، وقد أسهمت في زعزعة األوضاع 
األمنية، وتسببت في هجرة مئات اآلالف من املدنين من ديارهم؛ مما 
وقد   - الفقير  املسلم  البلد  ذلك   - باكستان  على  وشيكة  بكارثة  ينذر 
يتسبب في إشعال فتيل حرب أهلية مدمرة ال تقل ضراوة عن احلرب 

األهلية القائمة في العراق.
القاعدة في باكستان وضرورة  نحن ال نقلل من خطورة تغلغل تنظيم 
التصدي له؛ حتى ال يدمر البالد كما فعل في أفغانستان، لكننا نحذر 
اجليش  هجمات  على  الباكستانين  من  األفعال  ردود  تكون  أن  من 
الباكستاني هي مبنزلة انتقام وتصفية حسابات، تقوم بها القبائل في 
شمال باكستان وغربها ضد انتهاكات اجليش ألراضيها وبعض العمليات 

الفاشلة التي ينفذها اجليش.
كما نحذر من أن تتحول تلك املواجهات والتصفيات إلى أحقاد وعداوات 
اجليش  أن  والسيما  الزمن،  ميحوها  ال  الباكستاني  الشعب  أفراد  بن 
الباكستاني ال يفرق في هجماته على القرى التي يتحصن بها الطالبان 

والقاعدة، بن العسكرين واملدنين، ويقتل الكثيرين دون متييز.
األميركية  املتحدة  الواليات  بقيادة  الغربين  أن  فيه  شك  ال  ومما 
احلرب؛  تلك  في  الباكستاني  اجليش  توريط  أجل  من  بقوة  يضغطون 
احلصار  وفك  املنطقة  على  السيطرة  في  أهدافهم  حتقيق  أجل  من 
الواليات  أعلن مسؤولون في  أفغانستان، كما  عن قواتهم احملاصرة في 
املتحدة أن الكونغرس األميركي ميكن أن يصادق على فرض قيود أكثر 
تشددا على املساعدات العسكرية األميركية إلى باكستان؛ للتأكد من 
من  التحذير  عن  فضاًل  باكستان،  إلى  املرسل  للعتاد  النهائية  الوجهة 
أن املساعدات األميركية يجب أال تخل بتوازن القوى في املنطقة، في 
إشارة إلى العالقات املتوترة مع الهند، وقد اشتكت باكستان من أن مثل 

تلك اإلجراءات تزعزع سيادتها.
التوتر  أن الواليات املتحدة تسعى من خالل تغذية ذلك  وال شك فيه 
وإضعاف  باكستان،  في  القرار  على  الهيمنة  ضمان  إلى 
السالح  سقوط  عدم  وضمان  اإلسالمية،  اجلماعات  نفوذ 
لها، فهل  أيدي قوى غير حليفة  الباكستاني في  النووي 
يتنبه الباكستانيون إلى حساسية األوضاع في بالدهم 
حتى  األطراف؛  جميع  مع  بحكمة  التعامل  وضرورة 
وتصفية  الدولي  للصراع  مسرحا  باكستان  تكون  ال 

احلسابات على حساب شعبها املسلم؟!
إذا  وللرسول  لله  استجيبوا  آمنوا  الذين  }يأيها 
بن  يحول  الله  أن  واعلموا  يحييكم  ملا  دعاكم 
املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون، واتقوا فتنة ال 
تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 

الله شديد العقاب{.
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فتاوى إسالمية
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اإلثنـــن -2009/10/26م

الدعاء للميت عند القبر 
يكون سًرا أم جهًرا؟

< أي الدعاء للميت عند القبر أفضل: 
سرا أم جهرا؟ وهل دعاؤنا للميت عند 

القبر عبادة أم من الفضائل؟
باالستغفار   [ ال���رس���ول  أم���رن���ا   <
بعد  له  التثبيت  وس��ؤال  املسلم  للميت 
دف��ن��ه م��ب��اش��رة، وع��ل��ل ذل��ك ب��أن هذا 
ال��وق��ت وق���ت س���ؤال امل��ل��ك��ن ل���ه، فهو 
وطلب  بالتثبيت  ل��ه  ل��ل��دع��اء  ب��ح��اج��ة 
امل��غ��ف��رة، ول��م ي��رد ف��ي احل��دي��ث أنهم 
ومعلوم  واالستغفار،  بالدعاء  جهروا 
أن اإلسرار بالدعاء واالستغفار أفضل 
من اجلهر؛ ألنه أقرب إلى اإلخالص، 
الدعاء سرا  يسمع  الله سبحانه  وألن 
ك��ان أم ج��ه��را؛ ف��ال ي��ش��رع اجل��ه��ر إال 
أن اجلهر يحصل  ع��الوة على  بدليل، 
به تشويش على اآلخرين، ولم يعرف - 
فيما أعلم - أن السلف كانوا يجهرون 
بالدعاء عند القبر بعد دفنه أو يدعون 
ب��ص��وت ج��م��اع��ي، وق���د روى أب����وداود 
نار،  أو  بصوت  امليت  اتباع  عن  النهي 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله 
قال   :)294/24( الفتاوى  مجموع  في 
قيس بن عباد - وهو من كبار التابعن 
من أصحاب علي بن أبي طالب [ 
-: كانوا يستحبون خفض الصوت عند 
اجلنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد 
أن  واآلث��ار  باحلديث  العلم  أه��ل  اتفق 
هذا لم يكن على عهد القرون الثالثة 
املفضلة. انتهى. وهذا يدل على أنهم 
بالدعاء  األص��وات  يرفعون  يكونوا  لم 
الدفن  بعد  وال  اجل��ن��ازة  مع  ال  للميت 
بالسنة؛  الناس  أعلم  وهم  القبر  عند 
فيكون رفع الصوت بذلك بدعة. والله 

تعالى أعلى وأعلم.

العلني  باملزاد  البيع  هل   >
شراء  قبيل  من  يعد  )احلراج( 
املنهي  أخيه  شراء  على  الرجل 

عنه أم ال؟
> السوم على السوم فيه تفصيل: إن 
والسلعة  مفتوحا  يزل  لم  املزاد  كان 
ينادى عليها ويطلب املزيد، فال بأس 
آخر؛  سوم  على  اإلنسان  يزيد  أن 
مفتوح  والزيادة  مطلوبة  الزيادة  ألن 
يزيد؟«  »َمْن  قال:  والنبي ]  بابها، 
التي توالها )كما  البيعات  في بعض 

وسنن   ،)214/4 الترمذي  سنن  في 
ماجة  ابن  وسنن   ،)259/7( النسائي 
)740/2، 741(، كلهم من حديث أنس 
السوم  كان  إذا  أما   .] مالك  ابن 
أو  السلعة  صاحب  وأراد  انتهى  قد 
وقطع  شخص  على  يبيعه  أن  وكيله 
السوم وانتهى، فحينئذ ال يجوز ألحد 
أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه؛ ألن 
سوم  على  يسم  »وال  قال:   [ النبي 
صحيحه  في  البخاري  رواه  أخيه« 
وأبي  عمر  ابن  حديث  من   )24/3(

هريرة رضي الله عنهم.

ير  لم  }أو  تعالى:  قوله  معنى  ما   >
واألرض  السموات  أن  كفروا  الذين 
)األنبياء:  ففتقناهما{  رتقا  كانتا 
في  الفتق  هذا  حصل  ومتى   )30

السموات واألرض؟
اآلية  هذه  تفسير  في  املفسرون  ذكر   <
ثالثة أقوال: القول األول: أن معنى اآلية 
السماء كانت ال متطر واألرض كانت  أن 
ال تنبت، ففتقهما الله عز وجل بأن جعل 
السماء متطر وجعل األرض تنبت، وهذا 
أصح األقوال؛ ألنه قال: }وجعلنا من املاء 
القول   .)30 )األنبياء:  حي{  شيء  كل 

الثاني: أن معنى أن السموات واألرض كانتا 
رتقا: أن األرض أول ما وجدت كانت كتلة 
فتقها  وتعالى  سبحانه  الله  إن  ثم  واحدة، 
وجعلها سبع طباق، كذلك السموات كانت 
شيئا واحدا ففتقها الله جل وعال وجعلها 
السماء  أن  الثالث:  والقول  سموات،  سبع 
واألرض كانتا شيئا واحدا مجتمعتن ثم إن 
الله سبحانه وتعالى فتق السماء من األرض 
ورفع السماء وأقر األرض في مكانها. هذا 
الكرمية،  اآلية  هذه  في  األقوال  حاصل 
واألول هو أصحها، وأما وقت ذلك، فالله 

أعلم به.

حكم البيع بالمزاد العلني )الحراج(

شرح اآلية: } أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات واألرض كانتا رتقا 

ففتقناهما {

من فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان
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اإلثنـــن -2009/10/26م

ال يجوز اتخاذ القرآن حروًزا وتعاويذ

الـــواردة عــن املصطفى  السنة  مــا   >
أثناء  واألحـــاديـــث  الــذكــر  مــن   [
الـــذهـــاب إلــــى املــســجــد؛ حــيــث  إن 
بــعــض الـــنـــاس عــنــد ذهـــابـــهـــم إلى 
العجب  تــــرى عــلــيــهــم  الـــلـــه  بـــيـــوت 
منها  بــأقــوال  تلفظهم  من  العجاب 
النكت والضحك والهزل وال مينعهم 
مــن ذلـــك إال بـــاب املــســجــد، نرجو 

منك النصح وجزاكم الله خيرا؟
إلى  املسلم  خ��رج  إذا  أن��ه  السنة   <
غيره  إل��ى  خ��رج  أو  للصالة  املسجد 
اعتصمت  ال��ل��ه،  »ب��اس��م  ي��ق��ول:  أن 

وال  ح��ول  وال  ال��ل��ه،  على  توكلت  ب��ال��ل��ه، 
أن  ب��ك  أع��وذ  إن��ي  اللهم  بالله،  إال  ق��وة 
أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أجهل 
أحاديث  في  ذلك  ورد   ،» عليَّ يُجهل  أو 
بألفاظ.. انظر في ذلك: سنن أبي داود 
)327/4( من حديث أم سلمة وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما، وسنن الترمذي 
)126/9( من حديث أنس بن مالك [، 
وسنن النسائي )268/8( من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها، وسنن ابن ماجة 
وأبي  سلمة  أم  حديث  من   )1278/2(
اجعل  »اللهم  عنهما:  الله  رضي  هريرة 
في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل 

نورا،  وف��ي بصري  ن��ورا،  في سمعي 
أمامي  ن��ورا، ومن  واجعل من خلفي 
ن���ورا، واج��ع��ل م��ن فوقي ن���ورا، ومن 
رواه  ن��ورا«  الله أعطني  ن��ورا،  حتتي 
من   )530/1( صحيحه  ف��ي  مسلم 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
فإذا دخل املسجد قّدم رجله اليمنى 
والسالم  والصالة  الله  »بسم  وق��ال: 
ع��ل��ى رس����ول ال��ل��ه، ال��ل��ه��م اغ��ف��ر لي 
ذن��وب��ي واف��ت��ح ل��ي أب����واب رحمتك« 
ورد بروايات، انظر في ذلك األذكار 
األب���رار ]  ك��الم سيد  املنتخبة من 

للنووي »ص32، 33«.

سنة النبي ] للذاهب إلى المسجد

التجميلية  اللوحات  < ما حكم تعليق 
آيات  عليها  كتب  وقد  املنازل  في 

قرآنية؟
القرآن هدى  أنزل  وتعالى  الله سبحانه   <
ونورا وشفاء ملا في الصدور، وأنزله ليُتلى 
ويُتخذ  بهديه  ويُستنار  به  ويُعمل  ويُتدبر 
إماما وقائدا إلى الله جل وعال وإلى جنته؛ 
النبي  قال  كما  خلقه  على  الله  حجة  فهو 
انظر  عليك«  أو  لك  حجة  »والقرآن   :[
صحيح مسلم 203/1 من حديث أبي مالك 
به  متسكت  إن  فالقرآن   ،] األشعري 
لك  دليل  وهو  لك،  حجة  به صار  وعملت 
حجة  صار  عنه  أعرضت  وإن  اجلنة،  إلى 
وعدم  ملخالفته  النار  إلى  يدفعك  عليك، 
القرآن،  نحو  الواجب  هو  فهذا  به،  العمل 
تالوته،  نتلوه حق  أن  القرآن  نحو  الواجب 
وأن  بنوره،  ونستنير  بهديه،  نهتدي  وأن 
نعظمه وجنله ونحترمه ونصونه عن العبث 

الذي  وجل  عز  الله  كتاب  ألنه  واالمتهان؛ 
ال يأتيه الباطل من بن يديه وال من خلفه 
وأن  به  نعمل  وأن  تنزيل من حكيم حميد، 
تعالى:  قال  كما  فيه  اختلفنا  فيما  نحّكمه 
الله  إلى  فردوه  شيء  في  تنازعتم  }فإن 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اآلخر 
)النساء: 59(.  ذلك خير وأحسن تأويال{ 
أما كتابته حجبا أو رقاعا أو على لوحات، 
ويعلق على اجلدران، فهذا ال ينبغي ويحرم 
الصبيان  على  نعلق  وحروزا  حجبا  كتابته 
أو على الرقاب أو على النساء أو الرجال، 
قولي  من  الصحيح  على  يجوز  ال  هذا 
وتعريضا  للقرآن  امتهانا  فيه  ألن  العلماء؛ 
في  لالعتقاد  سببا  يكون  ورمبا  إلهانته، 
الشفاء من غير الله عز وجل ويكون فتحا 
العوذ  من  تعلقه  يجوز  ال  ما  تعليق  لباب 
فالصحيح  الشركية،  واأللفاظ  الشيطانية 
رمبا  ألنه  يجوز؛  ال  أنه  العلماء  قولي  من 

يُهان القرآن، ورمبا يكون في املكان الذي 
علقت فيه هذه  اللوحة التي فيها آية من 
كتاب الله، شيء من املعاصي، ويكون فيه 
إهانة  هذا  في  ويكون  الفسوق،  من  شيء 
للقرآن العظيم، ورمبا تسقط هذه اللوحة 
إلى  اللوحة  هذه  تؤول  أو  ومتتهن  وتداس 
هذا  وينزلون  بالقرآن،  يعبأون  ال  سكان 
ففي  املعلق؛  القرآن  هذا  فيهينون  املنزل 
تعليقه على اجلدران تعريض له لالمتهان، 
ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح، لم 
يعلم أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات 
وإمنا  اجلدران،  على  ويعلقونه  براويز  أو 
به  ويعمل  القلوب،  في  يكتب  القرآن  كان 
ظاهرا وباطنا، ويحفظ ويتلى ويدرس، أما 
كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك 
فهذا لم يكن معروفا عن السلف، وال فائدة 
املضرة  من  يخشى  وإمنا  ذلك،  وراء  من 

واإلهانة للقران الكرمي.
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حكم رسم القصص لألطفـال
من فتاوى الهيئة الشرعية جلمعية إحياء التراث اإلسالمي

< ما حكم رسم القصص لألطفال، سواء 
كانت شخصيات أو حيوانات؟

احلمدلله وحده والصالة والسالم على من ال 
نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد:

فاألصل في تصوير كل ما فيه روح من إنسان 
الصور  كانت  سواء  محرم،  أنه  حيوان  أو 
مجسمة أم غير مجسمة، على ورق أو قماش 
األحاديث  في  ثبت  ملا  غيره،  أو  جدار  أو 
الصحيحة من النهي عن ذلك، وتوعد فاعله 
صور  »من   :  [ كقوله  األليم،  بالعذاب 
الروح  فيها  ينفخ  أن  كلف  الدنيا  في  صورة 
يوم القيامة وليس بنافخ« )رواه البخاري من 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما(
: »كل  الله ]  قال: قال رسول  وعنه أيضاً 
مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها 

نفساً فيعذبه في جهنم«.
فاعاًل،  بد  ال  كنت  فإن  عباس:  ابن  قال 
فاصنع الشجر وما ال نفس له. )متفق عليه( 
وغيرها من األحاديث. لكن يباح من التصوير 
مثل  فيها،  ضرر  ال  متحققة  فائدة  فيه  ما 
التصوير الذي يحتاج له في الطب، وتعريف 
في بعض  يكون ضرورياً  بل قد  الشخصية، 

األحيان.

ومنه: لعب األطفال وصورهم التي يلهون بها، 
دل عليه أحاديث منها:

1- عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت تلعب 
بصواحبي  لي  يأتي  النبي ]  فكان  بالبنات، 
 »433/10« البخاري  )أخرجه  معي.  يلعنب 
القماش  من   اللعب  هن  والبنات:  ومسلم(. 
حجر:  ابن  احلافظ  قال  ونحوه.  والصوف 
واستدل بهذا احلديث على جواز اتخاذ البنات 
واللعب، من أجل لعب البنات بهن، وخّص ذلك 
وبه جزم  الصور،  اتخاذ  النهي عن  من عموم 
عياض، ونقله عن اجلمهور، وأنهم أجازوا بيع 
اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر 

بيوتهن وأوالدهن. أ.ه�
وفي رواية: قال: كنت ألعب بالنبات عند النبي 
إذا  فكان  معي،  يلعنب  لي صواحب  وكان   [

دخل ينقمعن منه فيسربهن إلّي.
وفي رواية قالت: فهبت الريح فكشفت الستر 
عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ 
قالت: بنات ورأى بينهن فرساً له جناحان من 
رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: 
قالت: جناحان،  عليه  الذي  »وما  قال:  فرس، 
أن  أما سمعت  قالت  له جناحان؟  قال: فرس 
فضحك  قالت:  أجنحة،  لها  خياًل  لسليمان 

حتى رأيت نواجذه. )رواه أبو داود والنسائي(

وهذا من تقريره ] لعائشة رضي الله عنها 
على اللعب بالبنات، وهو عليه الصالة والسالم 

ال يقر على حرام أو باطل كما هو معلوم.
رضي  معوذ  بنت  الربيع  حديث:  ومنها   -2
... فكنا نصوم بعد ونصّوم  الله عنها قالت: 
فإذا  العهن،  من  اللعبة  لهم  وجنعل  صبياننا، 
بكي أحدهم على الطعام أعيطيناه حتى يكون 

عند اإلفطار.
أعطيناهم  الطعام  سألونا  فإذا  رواية:  وفي 
)رواه  صومهم.  يتموا  حتى  تلهيهم  اللعبة 

البخاري »164/4« ومسلم »152/3«(.
وعلى هذا: فإنه يجوز رسم الصور لألطفال 
عن  البعد  بشرط  وغيرها،  حيوانات  من 
فتكون  متاماً  للخلق  املشابهة  أي:  املضاهاة، 
تكون  وأن  للحقيقة.  مطابقة  غير  الصور 
هذه القصص، مفيدة لألطفال، تدعوهم إلى 
التوحيد واإلميان واألخالق احلسنة، وتنهاهم 

عن احملرمات كالشرك والفواحش وغيرها.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه
نائب الرئيس: الشيخ/ ناظم املسباح

العضو: الشيخ/ محمد احلمود
العضو: الشيخ/ حاي احلاي 

������� .indd   8 10/24/09   6:32:45 PM



9
الفرقـــان  559 - 7 ذوالقعـــدة 1430هــــ 

كلمات يف العقيدةاإلثنـــن -2009/10/26م

كلمات يف العقيدة

- أظن أنني ال أعرف معنى »املثل األعلى«.. في 
قوله عز وجل: }ولله املثل األعلى وهو العزيز 
هو  هل  أقول:  أحياناً   )60 )النحل:  احلكيم{ 
صفة من صفات الله أم اسم من أسماء الله؟ 

فأتوقف خشية أن أقع في اخلطأ.
بعض  لقضاء  طريقنا  في  وصاحبي  كنت 

احلاجات من سوق اإللكترونيات. 
أيضاً:  الروم  الصيغة في سورة  وردت هذه   -
}وله املثل األعلى في السموات واألرض وهو 

العزيز احلكيم{ )الروم:27(.
واملعنى.. ذكره العلماء بطرائق متنوعة: فعن ابن 
عباس أنه قال: »املثل األعلى«.. الصفة العليا.. 
كما في قوله عز وجل: }مثل اجلنة التي وعد 
اجلنة...  صفة  أي:   )35 )الرعد:  املتقون{ 
في  مثلهم  }ذلك  وجل:  عز  قوله  في  وكذلك 
التوراة ومثلهم في اإلجنيل{.. أي صفتهم في 
التوارة وفي اإلجنيل.. فالله له الصفة العليا.. 
بل الصفات العال جميعاً.. فال مثيل له... فهو 

سبحانه املتفرد بصفات الكمال من كل وجه.
- وهل هذا يتفق مع قوله تعالى: }فال تضربوا لله 

األمثال{ وقوله عز وجل: }ليس كمثله شيء{؟!
نعم هذا أحد املعاني الصحيحة.. وقال بعض 
العلماء: »املثل األعلى« التوحيد.. وقال آخرون: 
تدور  وكلها  الله«..  إال  إله  »ال  األعلى«:  »املثل 
بكل  وجل  عز  الله  تفرد  املعنى...  ذات  حول 
يعطي  أن  ألحد  ينبغي  فال  الكمال..  صفات 
لله مثاًل ولو باللفظ.. فضاًل عن أن يعتقد أن 
كل  عن  منزه  فهو  وجل..  عز  الله  يشبه  شيئاً 
نقص.. ومتصف بكل كمال.. سواء في ذاته أم 

في أفعاله.
في  الكمال  كيف  معلوم،  الذات  في  الكمال   -

األفعال؟!
- كما قال عز وجل: }الذي أحسن كل شيء 

خلقه{ )السجدة: 7( .
وكذلك قوله عز وجل: }صنع الله الذي أتقن 

كل شيء{ )النمل: 88(.
وكذلك قوله عز وجل: }فتبارك الله أحسن 
اخلالقن{.. فما من صانع.. وال »خالق«.. 
يصنع شيئاً.. على الكمال كما هو خلق الله.. 
على  خلقت  السموات  فهذه  الله..  وصنع 
واألرض..  األجرام..  وكذلك  وجه..  أكمل 
والنبات.. والبحار.. واإلنسان.. }لقد خلقنا 
)التن:4(..  تقومي{  أحسن  في  اإلنسان 
بعضها  مع  متجانسة  ذاتها  في  كاملة  فكلها 
البعض.. يكمل بعضها بعضاً.. فنحن نؤمن 
بإنه ال شيء في الكون إال وله سبب للوجود، 
من  سبيل..  بأفضل  انعدم  دوره  انتهى  وإذا 
أصغر مخلوق في أعمق نقطة حتت البحر.. 
إلى أكبر مخلوق في السموات... والكل بأمر 
الكمال  هذا  وتعالى..  سبحانه  وتدبيره  الله 

في األفعال.
الله والله  إله إال  لله وال  الله واحلمد  سبحان 
شيء...  كل  خلق   - وجل  عز  سبحانه  أكبر.. 
بكل شيء  أحاط  يشغله شيء عن شيء..  وال 
مخلوقاته:  جلميع  املقيم  بذاته  القائم  علماً.. 
}وعنده مفاحت الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما 
في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها 
وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس 

إال في كتاب مبن{ )األنعام: 59(.

المثل األعلى

بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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»بيتك« يرفع 
نسبة العمالة 

الوطنية إلى ٪63
أع��ل��ن ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي »بيتك« 
ل� 60 كويتيا وكويتية من  عن احتضانه 
ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى رأس 
ال��ع��م��ل واالن��ض��م��ام ب��ع��د اج��ت��ي��از فترة 
الفروع  في  »بيتك«  أسرة  إلى  التدريب 
امل��ص��رف��ي��ة وم���رك���ز االت����ص����ال، وذلك 
ضمن سعي »بيتك« إلى تعزيز الكوادر 
والتي  الوطني  بالعنصر  لديه  العاملة 
»بيتك« عن 63٪ من  تزيد نسبتهم في 

إجمالي العاملني.
البشرية  امل����وارد  إدارة  م��دي��ر  وأوض���ح 
كلمة  ف��ي  اجل��ال  عبدالرحمن  محمد 
ترحيبية باملعينيني اجلدد أن العمل في 
»بيتك« يعد فرصة متميزة ملن يريد أن 
يصقل شخصيته؛ ملا تتمتع به بيئة العمل 
من تنوع في قطاعات العمل االقتصادية 
ما بني املصرفي والتجاري واالستثماري 
على  املوظف  يجعل  ما  وهو  والعقاري، 
دراية وعلم مبختلف مجاالت االقتصاد، 
»بيتك« من دعم  عاوة على ما يقدمه 
إلثبات  الثقة  ومنحهم  ملوظفيه  مستمر 

قدرتهم على صناعة القرار.
وانتشاره  »ب��ي��ت��ك«  عاملية  أن  وأض���اف 
اليوم في أكثر من دولة وتقدمي خدماته 
العالم،  حول  فرعا   175 من  أكثر  عبر 
إلى  انتمائهم  لتعزيز  موظفينا  ت��دع��و 
هذه املؤسسة التي تعلم املوظف أدوارا 
ت��ت��واف��ر ف��ي مؤسسات  ج��دي��دة ق��د ال 
الصبغة اإلسامية  أخ��رى، عاوة على 
خال  من  عليها  املوظف  يؤسس  التي 
أمام  »بيتك«  ومتثيل  ال��راق��ي،  التعامل 
ال��ع��م��ي��ل ب��واج��ه��ة إي��ج��اب��ي��ة ت��ع��ب��ر عن 
مشيرا  اإلسامية،  املصرفية  الصناعة 
في  احلقيقي  التقييم  م��ع��ي��ار  أن  إل���ى 
»بيتك« هو ما يبذله املوظف من عطاء 

وجهد ومثابرة.

األسر  إجمالي عدد  أن  الزكاة  بيت  أعلن 
داخل  البيت  م��س��اع��دات  م��ن  املستفيدة 
 3 خ����ال  أس�����رة   17674 ب��ل��غ  ال���ك���وي���ت 
حتى   2009/5/1 م��ن  الفترة  ع��ن  أشهر 
2009/7/31، وبلغت املساعدات املقدمة 
بلغ  كما  دينار،  أل��ف  و500  مايني   5 لها 
الغذائية  امل�����واد  م���ن  امل��س��ت��ف��ي��دي��ن  ع���دد 
والعينية 7120 أسرة، حيث مت توزيع مواد 
غذائية عليهم فضا عن املابس واألدوات 
بلغت  التي  الكهربائية  واألج��ه��زة  املنزلية 
تكلفتها 284174 دينارا، وقد أثنى املجلس 
املساعدات  تقدمي  في  املتبع  النظام  على 
لدى بيت الزكاة من خال اللجان املختصة 

صرف  لعمليات  املنظمة  الائحة  وكذلك 
وتوزيع املساعدات لتلك األسر.

من  الفترة  خال  اخلارجية  املشاريع  أما 
 67 بلغت  فقد  يوليو   31 حتى  مايو  أول 
وهي مبالغ  مشروعا بتكلفة 6589 ديناراً 

مشروطة من املتبرعني.
قبل  م��ن  املكفولني  األي��ت��ام  ع��دد  بلغ  كما 
ي��ول��ي��و امل��اض��ي 23021  ال��ب��ي��ت ح��ت��ى 31 
خال  تكلفتهم  بلغت  دول��ة   35 في  يتيماً 
عدد  بلغ  كما  دينار،   1024580 أشهر   4
البيت  نفقة  على  يدرسون  الذين  الطلبة 
1601 طالب في 15 دولة بتكلفة 55240 

دينارا خال تلك الفترة.

»بيت الزكاة«: ساعدنا بأكثر من 5 ماليين و500 
ألف دينار لـ 17674 أسرة خالل ثالثة أشهر

أشاد وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
إسماعيل  ع��ب��دال��ل��ه  د.  غ���زة  ق��ط��اع  ف���ي 
وحكومة  أم��ي��را  الكويت  ب���دور  أب��وج��رب��وع 
الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  دع���م  ف��ي  وش��ع��ب��ا 
سياسيا وإنسانيا، وحرصها على لم الشمل 
وإعادة احلقوق الفلسطينية املغتصبة إلى 
أهلها، مثمنا دور جمعياتها اخليرية الرائد 

في تقدمي املساعدات اإلنسانية.
أوائل  من  الكويت  إن  أبوجربوع:  د.  وقال 
الدول التي أرسلت املساعدات إلى القطاع 
إلى  م��ب��اش��رة، مشيرا  احل���رب  وق��ف  بعد 
تعكس  املتواصلة  الكويتية  املساعدات  أن 
واإلسامية  واإلنسانية  اخليرية  الطبيعة 

للشعب الكويتي.

وكيل »األوقاف« في غزة يشيد بدعم 
الكويت للقضية الفلسطينية

»الهالل األحمر« ترسل مساعدات 
إنسانية إلى اليمن

أعلنت جمعية الهال األحمر الكويتي أنها 
سترسل عن طريق البر مساعدات إنسانية 
من  للمتضررين  اإلغاثية  امل��واد  من  عاجلة 

األحداث الداخلية في اليمن.
إنه مت  بيان صحافي:  في  اجلمعية  وقالت 
تكليفها بهذه املهمة اإلنسانية؛ بناء على قرار 

إنسانية  بتقدمي مساعدات  ال��وزراء  مجلس 
الدفعة  أن  إل���ى  وأش����ارت  لليمن.  ع��اج��ل��ة 
بواسطة  سترسل  امل��س��اع��دات  م��ن  األول���ى 
12 شاحنة محملة مبواد إغاثية مختلفة من 
متنوعة،  غذائية  ومواد  والبطانيات  اخليام 

ويرافقها عدد من متطوعي اجلمعية.
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قالت جمعية الهال األحمر إنها »حريصة 
على توزيع املساعدات على األسر احملتاجة 

دون النظر إلى اجلنسية أو الديانة«.
وأوضح نائب مدير اجلمعية عبدالرحمن 
»ان��ت��ه��ت م��ن توزيع  ال��ع��ون أن اجل��م��ع��ي��ة 
األسر احملتاجة  ومواد غذائية على  مؤن 
واملتعففة داخل الكويت، التي بلغ عددها 

حوالي 5000 أسرة«.
وأضاف العون الذي يشغل أيضا منصب 
احمللية  امل��س��اع��دات  قسم  على  امل��ش��رف 

املساعدات  ت���وزي���ع  أن  اجل��م��ع��ي��ة  ف���ي 
ع��ل��ى األس���ر احمل��ت��اج��ة وامل��س��ج��ل��ة في 
برنامج املساعدات احمللية التابع للجنة 

االجتماعية باجلمعية استمر أسبوعا.
زار  أن  ب��ع��د  مت  ال��ت��وزي��ع  أن  وأوض�����ح 
ومتطوعاتها  اجل���م���ع���ي���ة  م���ت���ط���وع���و 
من  »للتأكد  األسر  متكرر هذه  وبشكل 
عدمه  من  أو  للمساعدات  استحقاقها 
حسب مشروع مساعدة األسر احملتاجة 

داخل الكويت«.

»الهالل األحمر« وّزعت مساعدات 
على 5 آالف أسرة متعففة في الكويت

احلمود  محمد  الشيخ  حصل 
الــــــنــــــجــــــدي مــــــــؤخــــــــرًا عـــلـــى 
بالشريعة  الــدكــتــوراه  درجـــة 
اإلســــامــــيــــة عــــن أطـــروحـــتـــه 
احلسنى  الله  أسماء  شــرح  في 
بتقدير امتياز، ويذكر أن الشيخ 
محمد احلمود من كبار الدعاة 
ورئيس  الكويت،  في  السلفين 
بجمعية  الــعــلــمــيــة  الــلــجــنــة 
إحــيــاء الــتــراث اإلســامــي فرع 
صباح الناصر، ومجلة الفرقان 
التي يعد الشيخ من أهم كتابها 
تتوجه إليه بالتهنئة، وتدعو 
يــكــون ذلــك في  أن  الــلــه تعالى 

موازين حسناته.

م��ال��ي��زي مبساهمة  م��س��ؤول  أش���اد 
الكويت في حل األزمات االقتصادية، 
على  التغلب  م��ج��ال  ف��ي  خ��ص��وص��ا 
األزمة الغذائية في العالم اإلسامي، 
الصندوق  تأسيس  وذل��ك من خال 
امل���ال���ي ل��ه��ذا ال���غ���رض ال����ذي أعلن 
اإلسامي  االقتصادي  املنتدى  في 

ال��دول��ي ال��راب��ع ف��ي ال��ك��وي��ت العام 
املاضي.

وقال األمني العام للمنتدى االقتصادي 
املفوض  السفير  الدولي  اإلسامي 
لدى وزارة اخلارجية املاليزية أحمد 
تصريح  في  عبدالرزاق  حاج  ف��وزي 
دولة  أم��ي��ر  السمو  إن ص��اح��ب  ل��ه: 

الكويت الشيخ صباح األحمد وضع 
على  ال��ت��غ��ل��ب  ف��ي  تنسى  ال  بصمة 
يرجع  حيث  االقتصادية؛  األزم���ات 
إليه الفضل في حل إعانه التبرع ب� 
100 مليون دوالر لتأسيس صندوق 
الغذائية  األزم��ة  على  للتغلب  مالي 

في دول العالم اإلسامي.

ماليزيا تشيد بمساهمة الكويت في حل أزمة األمن الغذائي

الفرقان تهنئ 
الشيخ محمد 

الحمود بمناسبة 
حصوله الدكتوراه

الحماد يفتتح في تايلند
مسجد الكويت في جامعة ياال

أك���د ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ب��اإلن��اب��ة في 
املستشار  تايلند  لدى  الكويت  سفارة 
مسجد  اف��ت��ت��اح  أن  السعيدي  ع��ي��ادة 
»يعد حدثا  تايلند  الكويت في جنوب 
ب����ارزا وم��ش��رف��ا ي��ت��وج م��س��ي��رة العمل 

اخليري الكويتي في مملكة تايلند«.
وقال السعيدي: إن رعاية نائب رئيس 

القانونية  للشؤون  ال����وزراء  مجلس 
وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
احلماد  راش��د  املستشار  اإلسامية 
الكويت  مسجد  الف��ت��ت��اح  وح��ض��وره 
ال��ك��وي��ت على  م���دى ح���رص  يجسد 
إقامة املشاريع اإلسامية واإلشراف 

عليها ودعمها للبلدان اإلسامية.
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شرح كتاب » االعتصام بالكتاب 
والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )13(

إن احلمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهد الله فهو املهتدي، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله 

وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله.
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 الدكتور محمد احلمود النجدي

• احلديث العاشر:
قال البخاري : 7286 – حدثني إسماعيل: 
حــدثــنــي ابـــن وهــــب، عــن يــونــس، عــن ابن 
الله  عبد  ابــن  الــلــه  عبيد  حدثني  شــهــاب 
بــن عــتــبــة: أن عــبــد الــلــه بــن عــبــاس رضي 
الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر، فنزل على بن أخيه احلر 
الذين  النفر  من  وكــان  حصن  بن  قيس  بن 
يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس 
أو شبانا،  كــانــوا  كــهــوال   ، ومــشــاورتــه  عــمــر 
ابــن أخــي هل  يا  فقال عيينة البــن أخيه: 
لــك وجـــه عــنــد هـــذا األمــيــر فــتــســتــأذن لي 
ابن  قــال   ، قــال سأستأذن لك عليه  عليه؟ 
قال:  دخــل  فلما  لعيينة،  فاستأذن  عباس 
يا ابن اخلطاب، والله ما تعطينا اجلزل وما 
حتكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم 
بأن يقع به، فقال احلر: يا أمير املؤمنن، إن 
الله تعالى قال لنبيه صلى الله ليه وسلم: 
»خــــذ الــعــفــو وأمــــر بــالــعــرف وأعـــــرض عن 
اجلاهلن« وإن هذا من اجلاهلن ، فوالله ما 
وقافا  كان  عليه،  تالها  حن  عمر  جاوزها 

عند كتاب الله )طرفة في: 4642( .
الشرح: 

احلديث العاشر في هذا الباب حديث عبد الله 
القرآن،  ترجمان  عنهما  الله  رض��ي  عباس  بن 

والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما 
مر معنا بقوله: »اللهم علمه الكتاب«.

طريق  عن  احلديث  الله  رحمه  البخاري  يروي 
شيخه إسماعيل وهو بن أبي أويس األصبحي 
املدني، واسم أبي أويس: عبد الله، وإسماعيل 
بن أبي أوي��س ، هو ابن أخت اإلم��ام مالك بن 
أنس األصبحي إمام دار الهجرة، قال: حدثني 
ابن وهب وهو عبد الله بن وهب املصري ثقة 
إمام من أئمة أهل احلديث، وله تصانيف في 
احلديث، منها اجلامع في احلديث »جامع ابن 

وهب« طبع أخيرا .
 قال: عن يونس وهو ابن يزيد األيلي، قال عن 
ابن شهاب وهو الزهري قال: حدثنا عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود التابعي 
عباس  بن  الله  عبد  أن  السابق،  احلديث  في 
رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر وهو الفزاري، أسلم عام الفتح 
وأعطاه النبي ] من سهم املؤلفة قلوبهم، وكان 
 ، واجل��ف��اء  بالشجاعة  اجلاهلية  ف��ي  مشهورا 
ومل��ا م��ات النبي ] ارت��د عيينة واف��ق طليحة 
األسدي في ادعائه النبوة، فلما غلب املسلمون 
قوم طليحة في قتال املرتدين، فّر طليحة، وأسر 
عيينة بن حصن فيمن أسر، فأتى به إلى أبي 

بكر فاستتابه، فتاب ورجع إلى اإلسالم.
وفي احلديث هاهنا: أن عيينة بن حصن قدم 

املدينة فنزل على ابن أخيه احلر بن قيس بن 
حصن ال��ف��زاري، واحل���ر ب��ن قيس م��ذك��ور في 
عمر  يدنيهم  الذين  النفر  من  وك��ان  الصحابة، 
التي  الطائفة  م��ن  ك��ان  أي:  ع��ن��ه،  ال��ل��ه  رض��ي 
كان يقّربها عمر، وكان عمر يدني القراء، كما 
القراء أصحاب مجلس عمر  »وك��ان  قوله:  في 
والقراء: هم  أو شبانا«  كانوا  ومشاورته، كهوال 
هم  العلماء  وك��ان  وال��ع��ب��اد،  واحل��ف��اظ  العلماء 
أص��ح��اب مجلس ع��م��ر، ف��ان��ظ��ر إل���ى م��ن كان 
يجلس  ك��ان  إليه،  عنه  الله  رض��ي  عمر  يجلس 
إلى العلماء وحفاظ القرآن واحلديث، هؤالء هم 
أصحاب مشورته سواء كان هؤالء العلماء شبانا 
يؤتاه  ق��د  العلم  ف��إن  وك��ه��وال،  ك��ان��وا شيوخا  أو 
الشيخ الكبير في السن، وقد يؤتاه الصغير في 
السن أحيانا مبثابرته وقوة طلبه، وقوة حافظته 

وعزميته.
وهذا يفيد أن احلر بن قيس كان من القراء، ألن 
ابن عباس يقول: وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر، ومن الذي يدنيه عمر؟ كان يدني القراء  

فهذا يشعر أن احلر كان منهم.
قوله: »فقال عيينة البن أخيه - يعني احلر - 
قال يا ابن أخي: هل لك وجه عند هذا األمير 
فتستأذن لي عليه« يعني هل لك موضع عناية 
عند هذا األمير فتستأذن لي عليه، أي: تدخلني 
عليه في خلوته، ألن عمر لم يكن يحتجب عن 
الرعية إال وقت راحته وخلوته ، فأراد عيينة أن 
يدخل على عمر بن اخلطاب في وقت خلوته، 
هذا  على  ل��ي  تستأذن  ق��ال  عيينة  أن  والح��ظ 
األمير! ولم يقل على أمير املؤمنني، وهذا من 
جفائه وجهله، فقال احلر عند ذلك: سأستأذن 
لك عليه، أي: سأطلب لك موعدا تدخل عليه 

في خلوته.
ابن  يا  قال  دخل  فلما  لعيينة  »فاستأذن  قوله: 
اخل��ط��اب، وال��ل��ه م��ا تعطينا اجل��زل وال حتكم 
ي��ع��ن��ى ما  م��ا تعطينا اجل����زل:  ب��ال��ع��دل،  ف��ي��ن��ا 
تعطينا العطاء العظيم الكثير. »وال حتكم فينا 
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املؤمنني،  أمير  يا  أوال:  له  يقل  فلم  بالعدل!!«، 
مبقام  تليق  ال  التي  املخاطبة  بهذه  خاطبه  ثم 
عمر رضي الله عنه وال بعدله، وال بفضله وال 

مبكانته من اإلسالم واملسلمني.
قوله: »فغضب عمر حتى هم أن يقع به« يعنى 
أن يضربه. وفي رواية  »حتى هم أن يوقع به« 
تعزير  الضرب  وه��ذا  يضربه،  من  يأمر  يعني: 
إل��ى أمير  من أج��ل التأديب، ألن��ه أس��اء األدب 
امل��ؤم��ن��ني، وق��ال ل��ه م��اال ينبغي، وي��ج��وز ل��ه أن 
يؤدبه ألنه مبنزلة الوالد للمسلمني، والوالد له 
بالقول  أس��اؤوا األدب معه  إذا  أبناءه  يؤدب  أن 

أو بالفعل.
قوله: فقال احلر يا أمير املؤمنني: إن الله قال 
لنبيه : }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 

اجلاهلني{ وإن هذا من اجلاهلني«. 
ك���ر احل��ر ب��ن قيس رض��ي ال��ل��ه عنه عمر بن  َذّ
الكرمية  اآلي��ة  بهذه  عنه  الله  رض��ي  اخل��ط��اب 
من آخر سورة األعراف، والتي يقول الله تعالى 
فيها لنبيه: }ُخِذ الَْعْفَو وأمر بالعرف وأعرض 
عن اجلاهلني{ )األعراف: 199(، أي: يأمر الله 
هذه  في  وسلم  عليه  الله  نبيه صلى  وج��ل  عز 
العفو  يأخذ  بأن  اخللق،  اجلامعة حلسن  اآلية 
من أخالق الناس، يعني: أن يأخذ منهم ما سهل 
تناوله من أخالقهم، وسمحت به نفوسهم، فال 

تكلفهم فوق طاقتهم . 
الناس  أخ��الق  وم��ن  العفو  أخ��ذ  إذا  فاإلنسان 
ينفروا  لم   ، يطيقون  م��اال  يكلفهم  فلم  العفو، 
تكلف صديقك وصاحبك  كنت  إذا  لكن   ، عنه 
ال  م��ا  م��ن��ه  وت��ط��ل��ب  يطيقه،  ال  وزم��ي��ل��ك شيئا 

وهذا  وينفر،  عنك  سينقطع  فإنه  عليه،  يقدر 
كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألصحابه: 
بعثت  »إني  وقوله: ]:  تعسروا«.  وال  »يسروا 

معلما وميسرا ، ولم أبعث معنتا وال متعنتا«.
وقوله: }وأمر بالعرف{ أي: بكل ما يحبه الله 

ويرضاه من األقوال واألعمال واألخالق.
أيضا  وه��ذه  اجلاهلني{  قوله: }وأع��رض عن 
من صفات أهل اإلميان، إنهم يعرضون عن أهل 
في  تعالى  الله  ق��ال  كما  السفه،  وأه��ل  اجلهل 
آيات في كتابه يصف فيها عباده عباد الرحمن، 
ْحَمِن الَِّذيَن مَيُْشوَن  يقول عز وجل: }َوِعَباُد الَرّ
اِهلُوَن َقالُوا  َعلَى اأْلَْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اجْلَ
َساَلًما{ )الفرقان : 63(، وقال سبحانه وتعالى 
أيضا: }َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعنُْه َوَقالُوا 
لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َساَلٌم َعلَيُْكْم اَل نَبْتَِغي 

اِهِلنَي{)القصص : 55( . اجْلَ
خذ العفو وأمر بالعرف: يعني أؤمر باملعروف، 
ال��ع��رف ه��و امل��ع��روف وامل��ع��روف ك��ل م��ا مدحه 
الشرع ومدح فاعله ومدح صاحبه فهو معروف، 
وأعظم املعروف هو توحيد الله تعالى، ثم أركان 
تعالى  فالله  الشهادتني،  بعد  األربعة  اإلس��الم 
يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه اآلية 
الله  أمر  مأمورة مبا  وأمته   ، األخ��الق  مبكارم 
الناس،  مع  املعاشرة  من حسن   ، نبيها ]  به 
واإلح���س���ان إل��ي��ه��م وم��دارات��ه��م واإلغ���ض���اء عن 

هفواتهم وزالتهم .
قوله: »قال فوالله ما جاوزها - يعني عمر رضي 
الله عنه ملا سمع هذه اآلية ما جاوزها – »وهذا 
وكان وقافا عند  يقول:  إذ  بن عباس  من كالم 

كتاب الله ، فعمر رضي الله عنه ملا ذكر بهذه 
دلت  ما  بغير  ما عمل  يعني  ما جاوزها،  اآلي��ة 
عليه بل ملا ُذكر بالله فتذكر، وهذه حال املؤمن 
الذي يؤمن بكتاب الله تعالى ويتبع رسوله ] 
أنه إذا ُذكر تذكر وإذا نبه تنبه، فال يعاند وال 
ي��ص��ر؛ ألن ه��ذا خ��الف صفة أه��ل اإلمي���ان ، 
فإنهم وقافون عند كتاب الله متبعون كما قال 
ُدُعوا  ِإَذا  امْلُْؤِمِننَي  َق��ْوَل  َكاَن  ��ا  َ تعالى: }ِإَنّ الله 
ِإلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بَيْنَُهْم أَْن يَُقولُوا َسِمْعنَا 
 .)51 )النور:  امْلُْفِلُحوَن{  ُه��ُم  َوأُولَ��ِئ��َك  َوأََطْعنَا 
ويقول عز وجل: }َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة ِإَذا 
َيَرةُ ِمْن  َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اخْلِ
أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َضَلّ َضاَلاًل 

ُمِبيًنا{ )األحزاب: 36(.
النفاق  ، أما حال أهل  هذه حال أهل اإلمي��ان 
ُدُعوا  }َوِإَذا  املنافقني:  عن  يقول  تعالى  فالله 
ِمنُْهْم  َفِريٌق  ِإَذا  بَيْنَُهْم  ِلَيْحُكَم  َوَرُسوِلِه  اللَِّه  ِإلَى 
ُمْعِرُضوَن{ )النور: 48( »هذا حال أهل النفاق 
إذا دعوا إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله 
وكالمه: }إذا فريق منهم معرضون{ أما املؤمن 

فإنه وقاف عند كتاب الله ال يتجاوزه .
ومصيبة املسلمني اليوم أنهم يقرؤون ويعلمون، 

ولكنهم ال يعملون؟! إال من رحم الله.
 وقال العلماء والدعاة: مصيبة املسلمني اليوم 

من أمرين اثنني: 
من  كبير  قسم  فهناك   : اجلهل   : األول  األم��ر 
ونهيه وال  تعالى  الله  أمر  يعلم  األم��ة جاهل ال 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلم  ونهيه ، فهو 
كثير من  ح��ال  ه��ذا   ، يعيش في عماية  جاهل 

املسلمني اليوم .
اليوم  املسلمني  من  كثيرا  أن   : الثاني  واألم��ر   
يعلمون وال يعملون ، يعلم أن الله حرم عليه الربا 

، ولكنه يأكل الربا ويقترض ويتبايع بالربا.
فاملرأة تعلم مثال أن الله أوجب عليها احلجاب، 
لكنها ال تلتزم باحلجاب، الرجل يعلم أن الله حرم 
الغش والربا ولكنه يغش ويتعامل بالربا، وهكذا، 
فالدين ضائع بني جهل طائفة، وعصيان طائفة 
أخرى، ومن يعلم أشد ذنبا ممن ال يعلم، إذ فيه 

شبه من قول أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟!
بأنه  ابن عباس  عنه وصفه  الله  فعمر رضي   
أن  ال ميكن  تعالى،  الله  كتاب  عند  وقافا  ك��ان 
يتجاوز اآلية إذا تليت عليه أو يتجاوز احلديث 
إذا ذكر به، وهذه والله هي خصلة أهل اإلميان 
التي مدح  الكتاب والسنة  املعتصمني بنصوص 

الله تعالى بها عباده املؤمنني. 
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احلديث الثاني:
»مــن حــج فـــزار قــبــري بعد مــوتــي كان 

كمن زارني في حياتي«.
حديث موضوع:

الكبير  امل��ع��ج��م  ف���ي  ال��ط��ب��ران��ي  أخ���رج���ه 
األوس�����ط  امل���ع���ج���م  وف�����ي   )2/203/2(
الصغير  املعجمني  زوائد  من   )2/126/1(
الكامل،  ف����ي  ع�����دي  واب�������ن  واألوس���������ط 
والدارقطني في سننه )ص279( والبيهقي 
من  عشر  الثاني  في  لفي  والِسِّ  )246/5(
املشيخة البغدادية )2/54( كلهم من طريق 
جعفر بن سليمان أبي عمر عن الليث بن 
أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر 

مرفوعاً، وزاد ابن عدي: »وصحبني«.
قال شيخنا رحمه الله تعالى- والذي تقدم 
من كالم كله له -: قلت: وهذا سند ضعيف 

جداً، وفيه علتان:
األولى: ضعف ليث بن أبي سليم.

ابن  الفضل  أب��و  احل��اف��ظ  عنه  ق��ال  قلت: 

اختلط  »ص��دوق  تعالى:  الله  رحمه  حجر 
أخيراً، ولم يتمَيّز حديثه«.

واألخرى: أن حفص بن سليمان هذا – وهو 
القارئ – ويقال: الغاضري – ضعيف جداً 
كما أشار إليه احلافظ ابن حجر بقوله في 

التقريب: »متروك احلديث«.
قال عنه ابن معني: »كان كذاباً«، وقال ابن 

خراش: »كذاب يضع احلديث«.
وذكر شيخنا رحمه الله تعالى متابعاً حلفص 
األوسط  ف��ي  الطبراني  عند  سليمان  ب��ن 
حدثنا  امل��ع��ج��م��ني:  زوائ����د  ع��ن   )2/126(
أحمد بن رشدين، ثنا علي بن احلسن بن 
بنت  ابن  الليث  ه��ارون األنصاري، حدثني 
أبي سليم: حدثتني عائشة بنت  الليث بن 
يونس امرأة الليث بن أبي سليم، عن ليث 
بن أبي سليم، به، وقال: ال يروى عن الليث 

إال بهذا اإلسناد تفرد به علي.
أجد  ول��م  تعالى:  الله  رحمه  شيخنا  ق��ال 
الليث،  بنت  اب��ن  الليث  ومثله  ترجمة،  ل��ه 

وبها  ذكرها،  من  أجد  لم  عائشة  وامرأته 
 )2/4( املجمع  في  احلديث  الهيثمي  أعل 

فقال: لم أجد من ترجمها.
ثم إن شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، قال 
أشياء«،  عليه  وأُنكرت  »كذبوه،  عدي:  ابن 

وذكر له الذهبي أحاديث من أباطيله.
وإذا عرفت حال هذا اإلسناد تبني لك أن 
املتابعة املذكورة ال يعتد بها ألبتة؛ فال تغتر 
السقام  )شفاء  في:  إياها  السبكي  بإيراد 
ص20(، دون أن يتكلم عليها وال على الطريق 
إليها! وقد قال احملقق العالمة محمد بن 
عبد الهادي رحمه الله في الرد عليه في 
الصارم املنكي )ص63(: ليس هذا اإلسناد 
بشيء يعتمد عليه وال هو مما يُرجع إليه، 
إلى  ج���داً...  مظلم ضعيف  إسناد  هو  بل 
أن قال بعد أن بني علله، قال عن الطرق: 

}ظلمات بعضها فوق بعض{.
واع��ل��م أن��ه ق��د ج��اءت أح��ادي��ث أخ��رى في 
السبكي  كلها  وق��د ساقها  قبره ]  زي��ارة 

األحاديث واآلثار الموضوعة 
وعدم جواز االحتجاج بها)3(

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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أوهى  وبعضها  واهية  وكلها  »الشفاء«  في 
م��ن بعض، وه��ذا أج��وده��ا كما ق��ال شيخ 

اإلسالم ابن تيمية.
قال شيخ اإلسالم في »التوسل والوسيلة«، 
الله  ه��ادي حفظه  بن  ربيع  الشيخ  حتقيق 
ت��ع��ال��ى: وأح���ادي���ث زي����ارة ق��ب��ره ] كلها 
ض��ع��ي��ف��ة ال ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ش���يء م��ن��ه��ا في 
الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن 
شيئاً منها، وإمنا يرويها َمْن يروي الضعاف 

كالدارقطني والبزار وغيرهما.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا احلديث، ثم 
لدين  مخالف  كذبه ظاهٌر  هذا  فإن  ق��ال: 
وكان  حياته  ف��ي  زاره  َم��ن  ف��إن  املسلمني؛ 
مؤمناً به كان من أصحابه السيما إن كان 
وقد  معه،  املجاهدين  إليه  املهاجرين  من 
ثبت عنه ] أنه قال: »ال تسبوا أصحابي؛ 
مثل  أحدكم  أنفق  لو  بيده  نفسي  فوالذي 
أُُحد ذهباً ما بلغ ُمَدّ أحدهم وال نصيفه« 

خرجاه في الصحيحني.
والواحد بعد الصحابة ال يكون مثل الصحابة 
بأعمال مأمور بها واجبة كاحلج، واجلهاد، 
وال��ص��ل��وات اخل��م��س، وال��ص��الة عليه ]، 
املسلمني  باتفاق  بواجب  ليس  بعمل  فكيف 
)يعني زيارة قبره ](، بل وال ُشِرع السفر 
إلى  السفر  وأم��ا  عنه،  منهي  بل هو  إليه؟! 

مسجده للصالة فيه، فهو مستحب«.
شيخ  أن  ال��ن��اس  م��ن  كثير  يظن  تنبيه:   <
اإلس����الم اب���ن تيمية وم���ن ن��ح��ا ن��ح��وه من 
زي��ارة قبره ]، وهذا  السلفيني مينع من 
كذب وافتراء، وليست هذه أول فرية على 
له  من  وك��ل  تعالى،  الله  رحمه  تيمية  اب��ن 
اطالع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول 
مبشروعية زيارة قبره ] واستحبابها إذا 
لم يقترن بها شيء من املخالفات والبدع، 
إل��ي��ه��ا؛ لعموم  ال��رح��ل، وال��س��ف��ر  مثل ش��د 
ثالثة  إلى  إال  الرحال  تشد  »ال  قوله ]: 

مساجد«.
ليس هو  واملستثنى منه في هذا احلديث 
املساجد فقط – كما يظن كثيرون – بل هو 
كل مكان يُقصد للتقرب إلى الله فيه، سواء 
كان مسجداً، أو قبراً، أو غير ذلك، بدليل 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال في 
ح��دي��ث ل��ه: فلقيُت ب��ص��رة ب��ن أب��ي بصرة 
الِغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من 
الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه 
الله ] يقول:  ما خرجت! سمعُت رسول 
»ال تُعمل املطي إال إلى ثالثة مساجد...« 

احلديث.
وهو  بسند صحيح،  وغيره  أحمد  أخرجه 

ج في »أحكام اجلنائز« )ص226(. مخَرّ
فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا 
احلديث على عمومه، ويؤيده أنه لم ينقل 
عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر 
ما، فهم سلف ابن تيمية في هذه املسألة؛ 
السلف  ف��ي  يطعن  فإمنا  فيه،  طعن  فمن 
من  الله  ورح��م  عنهم،  الله  رض��ي  الصالح 

قال:
وكل خيٍر في اِتّباِع َمن َسلَْف    

     وُكُلّ َشٍرّ في ابِْتداِع َمن َخلَْف
أثر عائشة رضي الله عنها:

م��ن طريق سعيد  ال��دارم��ي )93(  أخ��رج��ه 
النكري،  مالك  بن  عمرو  حدثنا  زي��د:  بن 
حدثنا أبو اجلوزاء أوس بن عبد الله قال: 
»قحط أهل املدينة قحطاً شديداً، فشكوا 
إلى عائشة فقالت: انظروا إلى قبر النبي 
فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى ال يكون 
فمطرنا  ق��ال:  سقف،  السماء  وب��ني  بينه 
مطراً حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى 

تفتَّقت من الشحم؛ فسمي عام الفتق«.
بن  عمرو  فإن  هذا حديث ضعيف؛  قلت: 
مالك النكري صاحب غرائب ومناكير، قال 
عنه ابن حبان في »الثقات«: »يعتبر حديثه 
ويغرب«،  يخطئ  عنه  ابنه  رواي��ة  غير  من 
رقم   150/5( الكامل  في  ابن عدي  وق��ال 
بصري  النكري  مالك  بن  »عمرو   :)1315
منكر احلديث عن الثقات ويسرق احلديث، 
ب��ن مالك  ع��م��رو  ي��ق��ول:  يعلى  أب��ا  سمعت 
ابن  احلافظ  وق��ال  ضعيفا«،  ك��ان  النكري 
حجر: »صدوق له أوهام«، والراجح فيه أنه 

ضعيف.
ق��ل��ت: وق���د أب��ع��د ال��ن��ج��ع��ة م��ح��ق��ق مسند 
الدارمي عندما قال عن هذا األثر: رجاله 
ثقات ولم يصب فيما قاله؛ ألنه لم يتفطن 
لراوي احلديث وهو سعيد بن زيد، وإليك 

أقوال العلماء فيه:
قال عنه يحيى بن سعيد: »ضعيف جداً«، 
وق����ال ع��ن��ه أب���و ح���امت وال��ن��س��ائ��ي: »ليس 

كل من له إطالع على 
كتب ابن تيمية يعلم 
أنه يقول مبشروعية 

زيارة قبره ]
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بالقوي«، وقال البزار: »لنِيّ وقد تفرد بهذا 
احلديث وال يحتمل منه هذا التفرد«.

وقال اجلوزجاني: يضعفون حديثه وليس 
بحجه، وكذلك تفرد به عنه أبو النعمان 
بن  واس��م��ه محمد  ال��دارم��ي  وه��و شيخ 
حافظ  ثقة  وهو  ب�»عارم«  امللقب  الفضل 
إال أنه اختلط اختالطاً شديداً في آخره 
هذا  منه  ال��دارم��ي  سمع  ه��ل  يعلم  ف��ال 

اخلبر قبل االختالط أم بعده.
ول���و ك���ان ه���ذا اخل��ب��ر ص��ح��ي��ح��اً فلماذا 
الله  رضي   - عائشة  املؤمنني  أم  سكتت 
عنها - عن إفتائهم بذلك ملا قحطوا في 
عنه؟  الله  بن اخلطاب رضي  عهد عمر 
الله عنه  العباس رض��ي  ق��ّدم عمر  وق��د 
إلى  يذهبوا  ول��م  االستسقاء  في  للدعاء 
قبر النبي ] ليدعوا عنده لنزول الغيث؛ 
الله عنه  الفعل منه - رض��ي  ف��دل ذل��ك 
واالستعانة  االستغاثة  - على عدم جواز 
باألموات وإن كانوا أنبياء الله - صلوات 
الله وسالمه عليهم - ألن هذا يؤدي إلى 

الشرك األكبر.
واألمر األعجب أن الكاتب املتروك أصبح 
والتصحيح  والتعديل  اجل��رح  ف��ي  إم��ام��اً 
األحاديث  يصحح  ف��أخ��ذ  وال��ت��ض��ع��ي��ف، 
إلى  بنسبتها  محتجاً  املوضوعة  الواهية 

رسول الله ].
إلى  ينْسب  أن  كبرى  لطامة  إنها  ووالله 
النبي ] حديثاً لم يقله أو لصحابي أو 

إلمام من أئمة املسلمني.
وتأمل كالمه عندما صرح قائاًل:

»وقد صح عن اإلمام مالك أن أبا جعفر 
الله  رس��ول  في مسجد  له  ق��ال  املنصور 
ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م : ي���ا أبا 
عبدالله، أستقبل القبلة أم أستقبل رسول 

الله )عند الدعاء(؟«.
قلت: وال شك في بطالن وسقوط هذه 

الرواية، فإن إسنادها مظلم منقطع.
أخرجها القاضي عياض في كتابه »الشفا 

في حقوق املصطفى«.
قال  ال�����رازي،  حميد  ب��ن  محمد  وف��ي��ه��ا 
وق���ال عنه  ن��ظ��ر،  فيه  ال��ب��خ��اري: حديثه 

النسائي: ليس بثقة.
السدوسي: محمد  بن شيبة  يعقوب  وقال 

بن حميد الرازي كثير املناكير.
بن  الله بن محمد  القاسم عبد  أب��و  وق��ال 
عبد الكرمي ال��رازي اب��ن أخ��ي أب��ي زرعة: 
ب��ن حميد،  أب���ا زرع���ة ع��ن محمد  س��أل��ت 
ك��ان يكذب؟!  ل��ه:  إل��ى فمه، فقلت  ف��أوم��أ 
فقال برأسه: نعم، قلت له: قد شاخ، لعله 
كان يُعمل عليه ويُدلس عليه؟ فقال: ال يا 

بني كان يتعمد.
وقال أبو حامت الرازي: حضرت محمد بن 
حميد وحضره عون بن جرير، فجعل ابن 
حميد يحدث بحديث عن جرير فيه ِشعر، 
فقال عون: ليس هذا الشعر في احلديث، 
ابن حميد  أبي، فتغافل  إمنا هو من كالم 

فمر فيه.
وقال أبو نعيم عبد امللك بن محمد بن عدي: 
سمعت أبا حامت محمد بن إدريس الرازي 
في منزله وعنده عبد الرحمن بن يوسف 
بن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري 
حميد،  اب��ن  ف��ذك��روا  للحديث،  وحفاظهم 
احلديث  ف��ي  ضعيف  أن��ه  على  فأجمعوا 
جداً، وأنه يحدث مبا لم يسمعه وأنه يأخذ 
فيحدث  والكوفة  البصرة  أله��ل  أح��ادي��ث 
الرازيني. فهذه حال محمد بن حميد  بها 
ال��رازي عند أئمة هذا الشأن، ورغم ذلك 
املتروك أن سندها صحيح،  الكاتب  يزعم 

فالقصة مكذوبة، وسندها غريب.
وهذه احلكاية أيضاً منقطعة؛ فإن محمد 
بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً ال سيماً 
في زمن أبي جعفر املنصور، وفي اإلسناد 
أي��ض��اً م��ن ال ي��ع��رف ح��ال��ه. )ان��ظ��ر كشف 

شبهات الصوفية 109/1 – 110(.
ق��ل��ت: ول��ل��ه در ش��ي��خ اإلس����الم اب���ن تيمية 

عندما ذكر هذه القصة الباطلة فقال: 
قال  أنه  مالك  تذكر عن  التي  »واحلكاية   -
احلجرة  استقبال  ع��ن  س��أل��ه  مل��ا  للمنصور 
ووسيلة  وسيلتك  »وه��و  وق��ال:  بذلك  فأمره 
أبيك آدم«، كذب على مالك ليس لها إسناد 
م��ع��روف وه��و خ��الف ال��ث��اب��ت امل��ن��ق��ول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه، كما ذكره 

إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره.
م��ث��ل م��ا ذك����روا ع��ن��ه أن���ه س��ئ��ل ع��ن أقوام 
يدعو  احل��ج��رة  مستقبلي  القيام  يطيلون 
ألنفسهم، فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من 
والتابعون  الصحابة  يفعلها  لم  التي  البدع 
ب��إح��س��ان، وق���ال: ال يصلح آخ��ر هذه  لهم 
األمة إال ما أصلح أولها. وال ريب أن األمر 
عن  املتواترة  اآلث��ار  ف��إن  مالك؛  قاله  كما 
الصحابة والتابعني تبني أن هذا لم يكن من 
عملهم وعادتهم، ولو كان استقبال احلجرة 
عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك 

وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم.
وال���داع���ي ي��دع��و ال��ل��ه وح����ده، ك��م��ا ن��ه��ى عن 
اس��ت��ق��ب��ال احل��ج��رة ع��ن��د دع��ائ��ه ل��ل��ه تعالى، 
وكذلك نهى عن استقبال احلجرة عند الصالة 
لله تعالى كما ثبت في صحيح مسلم وغيره 
عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ] قال: »ال 

جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها«.
القبور،  إل��ى ش��يء من  أن يصلي  فال يجوز 
احلديث  لهذا  غيرهم؛  وال  األنبياء  قبور  ال 
ال  أن��ه  املسلمني  ب��ني  خ��الف  وال  الصحيح، 
يشرع أن يقصد الصالة إلى القبر، بل هذا 
من  ش��يء  قصد  وكذلك  احملدثة  البدع  من 
القبور السيما قبور األنبياء والصاحلني عند 
عند  استقباله  قصد  يجز  لم  وإذا  الدعاء، 
الدعاء لله تعالى فدعاء امليت نفسه أولى أال 
أنه ال يجوز أن يصلي مستقبله  يجوز، كما 

فأاّل يجوز الصالة له بطريق األولى.
شيئاً،  امليت  يسأل  أن  يجوز  ال  أن��ه  فعلم 
ال يطلب منه أن يدعو الله وال غير ذلك، 
وال يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب 
في  جليلة  قاعدة  )انظر:  وال��دي��ن«  الدنيا 
التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

رحمه الله ص 319 – 320(.

ال جتوز االستغاثة 
باألموات حتى وإن 

كانوا أنبياء؛ ألن هذا 
يؤدي إلى الشرك

الفقه... جمع وفرق
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والسابع: األلغاز، والثامن: احليل، والتاسع: 
الضوابط  معرفة  والعاشر:  األف��راد،  معرفة 
التي جتمع جموعا والقواعد التي ترد إليها 
أصوال وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها 
االستعداد  إل��ى  الفقيه  يرتقي  وب��ه  وأمت��ه��ا 

ملراتب االجتهاد«.
العلوم الشرعية األصيلة )علم الفروق  فمن 
الفقهية(، قال الطوفي: »إن الفرق من عمد 
الكلية،  وقواعدها  العلوم،  من  وغيره  الفقه 
اجلمع  معرفة  الفقه  إمن��ا  ق���وم:  ق��ال  حتى 
املطارحة  »إن  اإلس���ن���وي:  وق���ال  وال���ف���رق«، 
املتفقة،  امل��ؤت��ل��ف��ة  امل��آخ��ذ  ذوات  ب��امل��س��ائ��ل 
أفكار  يثير  املفترقة، مما  املختلفة  واألجوبة 
احل��اض��ري��ن ف���ي امل��س��ال��ك، وي��ب��ع��ث��ه��ا على 
امل��دارك، ومييز مواقع أقدار  اقتناص أبكار 

الفضالء، ومواضع مجال العلماء«.
وسيتناول هذا املقال املوجز بيان بعض أوجه 
هذا العلم اجلليل ملخصا مما سطره العلماء 
وذلك  واملعاصرين،  السابقني  من  الفضالء 

في احملاور التالية:
أوالً - تعريف الفروق الفقهية:

ف��رق، وه��و خالف  اللغة: جمع  ال��ف��روق في 
اجلمع، قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف 
بني  وتزييل  متييز  على  ي��دل  صحيح  أص��ل 
ش��ي��ئ��ني، وم���ن ذل���ك ال���ف���رق: ف���رق الشعر، 
من  القطيع  وال���ِف���رق:  ف��رق��ا،  فرقته  ي��ق��ال: 
انفلق؛  إذا  الشيء  الفلق من  والِفرق:  الغنم، 
تعالى: }فانفلق فكان كل فرق كالطود  قال 

العظيم{ اه�.
قال ابن منظور: فرقه يفرقه فرقا، وفّرقه، 
يقال:  باينه،  وفراقا:  مفارقة  الشيء  وف��ارق 
اخلالف  أوج���ه  بّي�ن  املتشابهني:  ب��ني  ف��رق 
املميز  ه��و  األم���ري���ن:  ب��ني  وال��ف��رق  بينهما، 

ألحدهما من اآلخر.
أن  مشايخه  بعض  ع��ن  ال��ق��راف��ي  نقل  وق��د 
العرب فرقت بني )فرق( بالتخفيف و»فرّق« 
َوالثَّاِني  امْلَ��َع��اِن��ي،  ِف��ي  ُل  ف�����اأْلََوّ بالتشديد، 
َكثَْرةَ  أََنّ  ِفيِه  امْلُنَاَسَبِة  َوَوْج��ُه  اأْلَْج��َس��اِم،  ِفي 
ُروِف ِعنَْد الَْعَرِب تَْقتَِضي َكثَْرةَ امْلَْعنَى أَْو  احْلُ
َواأْلَْجَساُم  لَِطيَفٌة  َوامْلََعاِني  تَُه،  ُقَوّ أَْو  ِزيَاَدتَُه 
امْلََعاِنَي  َونَ��اَس��َب  التَّْشِديُد  َفنَاَسَبَها  َكِثيَفٌة؛ 

والثالث:  وجمع«،  فرق  »الفقه  بعضهم:  قال 
الجتماعها  بعض  على  بعضها  املسائل  بناء 
وهي  املطارحات  والرابع:  واحد،  مأخذ  في 
األذهان،  تنقيح  بها  يقصد  عويصة  مسائل 
واخلامس: املغالطات، والسادس: املمتحنات، 

كما  عديدة  وأب��واب  واسعة  مجاالت  والفقه 
قال الزركشي في )املنثور(: »إعلم أن الفقه 
أن�����واع: أح���ده���ا: م��ع��رف��ة أح��ك��ام احل����وادث 
ن��ص��ا واس��ت��ن��ب��اط��ا، ال��ث��ان��ي: م��ع��رف��ة اجلمع 
حتى  السلف  مناظرات  جل  وعليه  وال��ف��رق 

الفقه... جمع وفرق
كان  }وما  تعالى:  قال  كما  الفقه«  »علم  الشرعية  العلوم  أنواع  أهم  من 
املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
تعالى:  وقال  يحذرون{،  لعلهم  إليهم  رجعوا  إذا  قومهم  ولينذروا  الدين 

}ولكن كونوا ربانين{ قال ابن عباس: »كونوا علماء فقهاء«.
ومما يدل على فضل الفقه ما أخرجه البخاري عن معاوية [ قال: سمعت 
رسول الله ] يقول:»من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«، وقال ابن 
حجر: »ومفهوم احلديث: أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم قواعد 
اإلسالم وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم اخلير «، ودعا ] البن عباس 
 [ وجعل  عليه،  متفق  الدين«  في  فقهه  فقال:»اللهم  الدين  في  بالفقه 
الفقه في الدين ميزان التفاضل بن الناس فقال: »جتدون الناس معادن، 
فخيارهم في اجلاهلية خيارهم في اإلسالم إذا فقهوا« متفق عليه، قال 

النووي: »أي صاروا فقهاء عاملن باألحكام الشرعية الفقهية«.

د. وليد خالد الربيع 

دراسات
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إن معرفة جوامع 
األحكام وفوارقها من 
أهم العلوم وأكثرها 
فائدة وأعظمها نفعا

اللَِّه  ِكتَاِب  ِفي  َوَقَع  َقْد  أَنَّ��ُه  َمَع  التَّْخِفيُف، 
}َوِإْذ  تََعالى  اللَُّه  َقاَل  َذِل��َك؛  ِخاَلُف  تََعالَى 
َف ِفي الَْبْحِر َوُهَو  َفَرْقنَا ِبُكْم الَْبْحَر{  َفَخَفّ

ِجْسٌم. 
الفقهية  ال�����ف�����روق  ع���ل���م  ت���ع���ري���ف  أم�����ا 

اصطالحا:
ف��ق��د ع���رف���ه ال��س��ي��وط��ي ف���ي »األش���ب���اه 
الذي يذكر  الفن  والنظائر« بقوله:  » هو 
الفرق بني النظائر املتحدة تصويرا ومعنى، 

املختلفة حكما وعلة«.
وعرفه د. عمر السبيل في مقدمة حتقيق 
ك��ت��اب  )إي��ض��اح ال��دالئ��ل ف��ي ال��ف��رق بني 
ال��ف��رق بني  ب��أن��ه: )العلم ببيان  امل��س��ائ��ل(  
صورة،  متشابهتني  فقهيتني  م��س��أل��ت��ني 

مختلفتني حكما(.
كتابه  ف���ي  ب��اح��س��ني  ي��ع��ق��وب  د.  وع���رف���ه 
واألصولية«  الفقهية  »ال���ف���روق  النفيس 
ال��ذي يبحث فيه ع��ن  وجوه  »العلم  بأنه: 
الفقهية  املسائل  بني  وأسبابها  االختالف 
املتشابهة في الصورة واملختلفة في احلكم، 
ل��ه صلة  ال��وج��وه، م��ا  م��ن بيان معنى تلك 
وبيان  وفسادها  صحتها  حيث  وم��ن  بها، 
شروطها ووجوه دفعها ونشأتها  وتطورها 
املترتبة  والفوائد  والثمرات  وتطبيقاتها، 

عليها«.
الفقهية، فقد  ال��ق��واع��د  ب��ني  ال��ف��روق  أم��ا 
ق���ال ال��ق��راف��ي ف��ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه القيم 
)أنوار البروق في أنواء الفروق(:  »َوَعَواِئُد 
الُْفُروِع،  بنَْيَ  الُْفُروِق  ُكتُِب  َوْضُع  الُْفَضاَلِء 
بنَْيَ  الُْفُروِق  َوَه��َذا أي كتابه املقدم له ِفي 
َعلَى  َرِف  الَشّ ِمْن  َفلَُه  َوتَلِْخيِصَها  الَْقَواِعِد 
الُْفُروِع«،  َعلَى  اأْلُُص��وِل  َشَرُف  الُْكتُِب  ِتلَْك 
فقرر أن بيان الفرق بني القواعد الفقهية 
من موضوعات علم الفروق الفقهية، وهو 
ودقة  اط��الع  إل��ى سعة  يحتاج  دقيق  ب��اب 

نظر وعمق في البحث واملقارنة.
موضوع علم الفروق الفقهية:

م��وض��وع ك��ل علم ه��و م��ا يبحث ف��ي ذلك 
العلم عن عوارضه الذاتية، وموضوع علم 

الفروق الفقهية أمران، وهما:       
1- املسائل الفقهية املتشابهة في الصورة 

واملختلفة في احلكم، من حيث بيان أسباب 
االفتراق أو االجتماع. 

الظاهر  في  املتشابهة  الفقهية  القواعد   -2
واملختلفة في احلقيقة واألحكام واآلثار.

مثال القسم األول:
1- الفرق بني املاء الطهور واملاء الطاهر.

وطهارة  اخل���ب���ث  ط���ه���ارة  ب���ني  ال���ف���رق   -2
احلدث.

3- الفرق بني صالة الفريضة والنافلة.
4-الفرق بني عورة الصالة وعورة النظر.
5-الفرق بني األضحية والهدي والفدي.

6- الفرق بني العقد الالزم واجلائز.
7- الفرق بني ما يصح تعليقه وما ال يصح 

من العقود.
8- الفرق بني البيع واإلجارة.

9- الفرق بني أنواع الشهادات.
مثال القسم الثاني:

والغرر  اجلهالة  فيه  يؤثر  ما  بني  الفرق   -1
وما ال يؤثر.

2- الفرق بني قاعدة اإلذن العام من صاحب 
الشرع  وقاعدة إذن اآلدمي.

وقاعدة  ال���زواج���ر  ق��اع��دة  ب��ني  ال��ف��رق   -3
اجلوابر.

4- الفرق بني قاعدة قبول الشرط وقاعدة 
قبول التعليق على الشرط.

الزمانية  امل��واق��ي��ت  ق��اع��دة  ب��ني  ال��ف��رق   -5
وقاعدة املواقيت املكانية.

6- الفرق بني أدلة مشروعية األحكام وأدلة 
وقوع األحكام.

الفعلية  األس���ب���اب  ق��اع��دة  ب��ني  ال��ف��رق   -7
وقاعدة األسباب القولية.

وقاعدة  امل��ق��اص��د  ق��اع��دة  ب��ني  ال��ف��رق   -8
الوسائل.

9- الفرق بني قاعدة تداخل األسباب وقاعدة 
تساقطها.

ثانياً - من فوائد دراسة الفروق الفقهية:
»فالقياس  تيمية:  اب��ن  اإلس���الم  شيخ  ق��ال 
الشريعة، وهو  به  وردت  الذي  الصحيح هو 
اجلمع بني املتماثلني والفرق بني املختلفني، 
العكس،  والثاني قياس  الطرد،  األول قياس 

وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله«.
وقال الشيخ ابن سعدي:  »إن معرفة جوامع 
وأكثرها  العلوم  أهم  من  وفوارقها  األحكام 
هذه  »أص��ل  وق���ال:  نفعا«،  وأعظمها  ف��ائ��دة 
ي��ف��رق بني  ال  ال��ش��ارع  أن  تعلم  أن  امل��س��ائ��ل 
املتشابهات من كل وجه، بل ال بد فيها من 
أوجبت  متفاوتة  وأوص����اف  معنوية  ف���وارق 

الفرق«.
يعقوب  الدكتور  األستاذ  وقد خلص فضيلة 
الفقهية  الفروق  علم  دراسة  فوائد  باحسني 

فيما يلي:
1- إزال����ة األوه����ام ال��ت��ي أث��اره��ا ب��ع��ض من 
إعطائه  بسبب  ب��ال��ت��ن��اق��ض  ال��ف��ق��ه  ات��ه��م��وا 
وتسويته  مختلفة،  أحكاما  املتماثلة  األم��ور 
بول  من  الغسل  وج��وب  مثل  املختلفات،  بني 
اجلارية واالكتفاء بالنضح من بول الغالم مع 

تساويهما.

دراسات
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التعرف على الفروق 
يبّصر العالم بحقائق 
األحكام ويحفظه من 

الزلل في االجتهاد

2- التعرف على الفروق يبّصر العالم بحقائق 
االجتهاد؛  في  الزلل  من  ويحفظه  األح��ك��ام 
فال يجمع بني املسائل املختلفة وال يفرق بني 

املسائل املتشابهة.
بالفروق يكشف علل األحكام وما  العلم   -3
يعارضها  ويدفعها؛ مما يهيئ للفقيه القياس 
الصحيح، قال السامري في مقدمة فروقه: 
»ليتضح للفقيه طرق األحكام، ويكون قياسه 
ل��ل��ف��روع ع��ل��ى األص����ول متسق ال��ن��ظ��ام، وال 
يلتبس عليه طرق القياس، فيبني حكمه على 

غير أساس«.
ثالثاً - أقسام الفروق الفقهية:

ق��ال اب��ن سعدي: »ال��ف��روق ن��وع��ان: حقيقية 
وصورية، أما الفروق احلقيقية فهي املسائل 

املتباينة في أوصافها« اه�.�
وذل����ك ب���أن ي��ك��ون امل��ع��ن��ى امل��ن��اس��ب للحكم 
في  ومفقودا  الصورتني  إح��دى  في  موجودا 
والبيع في  الهبة  بني  التفريق  مثل  األخ��رى، 
مسألة حصول الغرر، فلو قال فقيه: ال جتوز 
البيع، فيعترض  الغرر قياسا على  الهبة مع 
عليه بالفرق بينهما؛ ألن البيع عقد معاوضة 
الهبة فهي  املعاوضات، أما  والغرر يؤثر في 
فإن  ولهذا  الغرر؛  فيها  يؤثر  تبرع فال  عقد 
املوهوب له لو لم يحصل له شيء ال يتضرر، 

بخالف املشتري.
ومثل التفريق بني أجزاء امليتة، فقسم طاهر 
والريش؛ ألنها  والوبر  الشعر والصوف  وهو 
منفصالت ال فضالت فيها وليس فيها حياة 
تفقد باملوت، وقسم جنس محرم وهو اللحوم 
احلياة  حتلها  ألنها  يلحقها؛  وم��ا  والشحوم 

وتفارقها باملوت فيؤثر ذلك في حلها.
قال ابن سعدي: »وأما الفروق الصورية فهي 
الفروق الضعيفة التي ال جتد فرقا حقيقيا 
بني معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل 
العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه ال 

جتد له حقيقة« اه�.
الطردية:  ب���األوص���اف  ال��ف��رق  م��ث��ل  وذل����ك 
وهي األوصاف التي لم يلتفت إليها الشارع 
والقصر،  كالطول  تصرفاته،  من  عهد  فيما 
التركي  العبد  بيع  يصح  قيل  فلو  واألل���وان، 
ال��ع��ب��د احل��ب��ش��ي؛ ألن ذلك  ب��ي��ع  ي��ص��ح  وال 
أبيض وهذا أسود -لكان تفريقا باطال، قال 
الزركشي: ولو فتح هذا الباب لم يتم قياس؛ 

ألنه ما من صورتني إال وبينهما فرق.
معيار التفريق بني املسائل املتشابهة :

أن  إم��ا  املتشابهتني  املسألتني  بني  التفريق 
يكون:

البيع  ب��ني  كالتفريق  ال��ش��رع��ي:  بالنص   -1
والربا، وبول الغالم وبول اجلارية، والتفريق 
للصائم،  القبلة  ف��ي  وال��ش��اب  ال��ش��ي��خ  ب��ني 
البهائم من حيث  أن��واع ضالة  والتفريق بني 
االلتقاط، وعدم االقتداء بالرسول ] فيما 

هو من خصائصه.
2- التفريق املبني على معنى مستنبط يستند 

فيه إلى قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية.
رابعاً: نشأة علم الفروق الفقهية:

ألنه  الفقه؛  علم  نشأة  مع  الفروق  علم  نشأ 
الفروع  ب��ني  التمييز  ب��ه  ميكن  ال���ذي  العلم 

ملدرك  حكما  واملختلفة  ص���ورة  املتشابهة 
خاص يقتضي ذلك التفريق.

تلتبس  قد  لصور  ع��دة  وردت نصوص  وق��د 
على الناس ملا بينها من تشابه ظاهري، مثل: 
}وأحل الله البيع وحرم الربا{، }وما جعل 
الذبيحة  بني  والتفريق  أبناءكم{،  أدعياءكم 

وامليتة.
بني  التفريق  مثل:  التفريق  ورد  السنة  وفي 
بول الغالم وبول اجلارية من حيث التطهير، 
والتفريق بني الهدية والصدقة في حق النبي 
وشبه  العمد  القتل  بني  والتفريق  وآل��ه،   [

العمد واخلطأ من حيث اآلثار.
وقال عمر ألبي موسى [: “اعرف األمثال 
واألشباه ثم قس األمور عندك، فاعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها باحلق فيما ترى”، 
ما  النظائر  م��ن  أن  إل��ى  إش���ارة  فيه  وه���ذا 

يخالف نظائره في احلكم ملدرك خاص به.
قال ابن خلدون في مقدمته: »وملا صار مذهب 
كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، 
والقياس،  االجتهاد  إلى  لهم سبيل  يكن  ولم 
اإلحلاق،  في  املسائل  تنظير  إل��ى  احتاجوا 
إلى  االستناد  بعد  االشتباه  عند  وتفريقها 
وصار  إمامهم،  مذهب  من  املقررة  األص��ول 
ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها 
على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع 
وهذه  استطاعوا،  ما  فيهما  إمامهم  مذهب 

امللكة هي علم الفقه لهذا العهد«. 
مناهج املؤلفني في الفروق الفقهية: 

القواعد  ب��ني  ال��ف��روق  ف��ي  التأليف  األول: 
الفقهية، وهو منهج القرافي ومن تبعه.

املسائل  ب��ني  ال��ف��روق  ف��ي  التأليف  ال��ث��ان��ي: 
الفقهية، وهي نوعان:

1- الكتب التي خصصت للفروق بني املسائل 
احلنفي،  للكرابيسي  الفروق  مثل  الفقهية: 
الوهاب  ع��ب��د  للقاضي  الفقهية  وال���ف���روق 
البغدادي املالكي، وإيضاح الدالئل في الفرق 

بني املسائل للزريراني احلنبلي.
فنون  الفروق ضمن  ذك��رت  التي  الكتب   -2

أخرى مثل األشباه والنظائر للسيوطي.
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kalam61@windowslive.com
فتوى  من  انزعج  ملن  ونكتب  نؤّصل  نحن 
اخلوض  في  حق  لك  أنت  »األوقاف«: 
فيما تداولته األلسن من اتخاذ اإلجراءات 
فيه  نعيش  الذي  مجتمعنا  في  والقرارات 
والليبراليني،  اإلسالميني  بني  الصراع 
انزعج من رأي فالن وقرار آخر، ولكن أن 
الدين  ثابت  على  هذا  انزعاجك  تسحب 

حجاب الستر للمرأة فال! 
تريدين  ال  احملجبة  غير  -عزيزتي-  أنت 
في  فلسنا  قرارك؛  هو  حجابا  لنفسك 
احلجاب  أمرها  ولي  يفرض  دينية  دولة 
يقول  احلال  واقع  وإمنا  بلدي،  نساء  على 
إن ارتداءه باالختيار وإن كان واجبا محتما 
شرعا، لكن أن تلوك األلسن لغضبها فتلعب 
في حكم الله في ستر املرأة  بسبب احلنق 
من اإلسالميني أوعليهم ألنهم خطوا هذه 
نكون  أن  ملزمون  إننا  أبدا،  أبدا  اخلطوة! 
في  وأحكامه  الله  حدود  عند  وقافني 
من  نبينا،  وهدي  ربنا  دين  مع  التعامل 
الواقعي  الشأن  على  فليعترض  يعترض 
ننزل -  القضية ولكن أن  التعاطي مع  في 
شرعة  أحكام  على  غضبنا   - النون  بضم 
بأن  ألنفسهن  املعترضات  وتسمح  ربنا 
ثبات  منهن  واحدة  كل  وتتجاهل  تتناسى 
الله  أنزل  أن  منذ  الشرعي  حكم احلجاب 
كتابه، فال أعتقد أن هذه حصافة وال هي 
الذاتية  لسيرتهن  حتى  وال  منهن  باللبابة 
الشجاعة  لتكن  مستحسن،  بأمر  الالحقة 
شفافة:  بصراحة  وقوليها  شعارك  األدبية 
»نعم احلجاب واجب شرعي ولكن ال أريد 
مفرغة  حلقة  في  الدوران  أما  التزامه«!  
تصرفات  على  نحتج  أن  نريد  فقط  ألننا 
طريق  في  خطوة  خطا  الذي  النائب 
استصدار فتوى، فال ميكن أن نعد اعتراض 

من اعترض منطقياً وال مقبوالً. 
املرء  أن  القارئ-  -عزيزي  أعتقد  أنا 
الراشد ال يخوض مع اخلائضني؛ ألنه قد 
يقع في محظور هو ال ينتبه له، قد تختلط 
في  هو  أصال  التي  الشريعة  أحكام  عليه 
بها، قد يختلط غضبه  قرارة نفسه يؤمن 
العارم من سلوكيات النائب باهتزاز وإنكار 

حلكم الشرع والدين. 
عزيزي القارئ، حقيقة آمل أال نخوض كي 
الله  دين  على  اجلرأة  في  أنفسنا  نوقع  ال 

فننكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة.

مرارًا وتكرارًا.. الزي الشرعي 
ثابت من ثوابت الدين!!

إذا كانت بعض النساء ال ترغب في تغطية شعرها وجسدها حسب أصول 
تريد  ال  كانت  إذا  نفسها،  مع  شأنها  فهذا  احلجاب  في  وقواعده  الله  شرع 
غيرها،  ألحد  ال  لها  يرجع  أمر  فهذا  احملجبات  النساء  مبظهر  تظهر  أن 
تطبيق  تريد  ال  هي  جنبيها،  بن  وقناعتها  لنفسها  برأيها  لتحتفظ 
األمر الشرعي هذا بينها وبن خالقها، ولكن أن تسمح 
اللقاءات  وعبر  املجالس  في  بالتصدر  لنفسها 
بأن ترفع صوتها خادشة باحلكم  وفي اإلعالم 
الشرعي، فإن هذا املسلك قبل أن يغضب له من 
يؤمن باحلجاب فإن رب العباد - شئنا أم أبينا 
- ال يرضى لعباده رد حكم شرعي ليس فيه 
آيات  هو  وإمنا  اجتهاد،  فتوى  هو  وال  خالف 
محكمات في كتاب الله، هذا ليس من عندنا 
عليه  ورسولنا  وجل  عز  ربنا  عند  من  وإمنا 

الصالة والسالم... 

بقلم: هيام اجلاسم

osra  .indd   20 10/24/09   7:52:12 PM



21
الفرقـــان  559 - 7 ذوالقعـــدة 1430هــــ 

اإلثنـــن -2009/10/26م

ال يرون البر إال من من خالل أمور تدور حول 
خدمة الوالد، والقرب منه.

وال ريب أن هذه صور عظيمة من البر، وأنه من 
أوجب ما يجب على الولد جتاه والده.

ولكن إذا تيسر للوالد أن يقوم بشؤونه، ويتغاضى 
تعود على  عن بعض حقوقه من أجل مصلحة 

الولد والوالد، بل واألمة - فذلك خير وأبقى.

روى اإلمام أحمد بسنده عن وكيع قال: »قالت أم سفيان لسفيان: يا 
بني! اطلب العلم وأنا أكفيك مبغزلي«.

كتبت  إن  بني  »يا   :- أحمد  اإلمام  يرويه  فيما   - مرة  ذات  له  وقالت 
عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك 

ووقارك، فإن لم تَر ذلك فأعلم أنها تضرك، وال تنفعك«.
ف���ي ه���ذا األث����ر من����وذج ع����اٍل ل��ت��رب��ي��ة السلف 
ألوادهم؛ فأم سفيان - رحمها الله - آنست من 
َغتُْه  ابنها النجابة، واألملعية؛ َفُعنيت بتعليمه، وَفرَّ
لذلك الغرض النبيل، وصارت تتعاهده بالنصح، 
وتتخوله باملوعظة، وتغاضت عن حقوقها التي 
جتب على ابنها نحوها؛ فلم يُِخيِب اللُه رجاءها؛ 
حيث أصبح سفيان الثوري فقيَه العرب، وأمير 
املذاهب  أصحاب  أحد  احلديث،  في  املؤمنني 
ابنُها  وص��ار  ب��ره،  أمه  فذاقت  املتبوعة؛  الستة 
حسنًة من حسناتها التي تضاف - بإذن الله - 

إلى رصيد أعمالها.
فهذه احلادثة ترشد الوالد إلى أن يُعنى بتربية 
ابنه على العلم وسائر الفضائل، ولو أدى ذلك 
حقوقه؛  ب��ع��ض  ع��ن  ال��وال��د  يتغاضى  أن  إل���ى 
فيحسن به إذا آنس من ابنه ذكاًء، وإقباالً على 
له اجلو  يهَيّئ  وأن  نفسه،  يعنيه على  أن  العلم 
املالئم؛ فإذا كبر الولُد، ونال من العلم ما نال 
ذاق والده من بره، ودعائه ما تََقرُّ به عينُه في 

العاجل واآلجل.
يقال هذا الكالم في حق بعض الوالدين الذين 

د. محمد بن إبراهيم احلمد

النبي ]  األم��ان��ة، فقد صح عن  يصون 
عن  م��س��ؤول  وكلكم  راع  »كلكم  ق��ال:  أن��ه 
ال��ب��ي��ت مسؤولية  رع��ي��ت��ه«، ورع��اي��ة أه���ل 
الرجل وامل��رأة باختالف أدواره��م��ا: زوج، 
زوجة، أخت، أخ، عم، عمة.. وهكذا، ومن 
أولويات رعاية البيت أن يأمرهم بالصالة 
اَلِة  ِبالَصّ أَْه��لَ��ُه  يَ��ْأُم��ُر  تعالى }َوَك���اَن  ق��ال 
َكاِة َوَكاَن ِعنَْد َرِبِّه َمْرِضًيّا{، وحري به  َوالَزّ
أن يدعو املالئكة إلى بيته، فكيف يحصل 
القلوب  أدرك��ت  فلو  القرآن،  بقراءة  ذلك؟ 
عظمة الرحمن لصاحب شهيقها وزفيرها 
القرآن والذكر، ولألسف نشهد كثيرا من 
البيوت قد دخلتها مخالفات شرعية كثيرة 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه ] فخرجت 
واالستقرار،  ال��س��ك��ي��ن��ة  م��ن��ه��ا  وُط������ردت 
وتكاثرت عليها حترشات ومسه الشياطني 

ومسه، وكثر فيها الصراخ واملشكالت بيوت سعيدة بعطر آيات القرآن
والتوتر في العالقات األسرية، فالبيت 
وينام  ال��ل��ه  ذك��ر  على  يصحو  ال��ه��ادئ 
شرع  يخالف  عما  بعيدا  ذك���ره،  على 

الله تعالى وهاهو الشاعر يقول:
بيوت الصاحلني لها دويَّ

بذكر الله رب العاملينا

البيت  أم���ان���ة   م���ن أع���ظ���م األم����ان����ات 
وإصالحه؛ فالبيت السعيد معطر بالذكر 
وتالوة القرآن، فيشع نورا وبهجة، وهذا 
ينعكس على نفوس أصحابه، فتالحظ 
األس��ل��وب ال��راق��ي ف��ي ت��ع��ام��ل الزوجة 
م��ع زوج��ه��ا، وك��ذل��ك تعامل األب��ن��اء مع 
والديهم؛ فال تسمع إال الكالم الطيب، 
فال صراخ وال سباب وال شتائم، وعند 
بينهم جتد  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  اخ��ت��الف 
فقد  الهادئ،  احل��واري  األسلوب  هناك 
ق��ي��ل: »االخ��ت��الف ف��ي ال���رأي ال يفسد 
ومسؤولية  أمانة  فالبيت  قضية«،  للود 

على الراعي والرعية.
وأعتقد - عزيزي القارئ - أنك توافقني 
ال����رأي أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل ش��خ��ص أن 

لطيفة في تربية األوالد
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تِّير جل جالله  السِّ
ست أسماؤه وتقدَّ

قال رسول الله ]: »إن الله عز وجل حيُيّ ستيٌر يحب احلياء 
والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر«. 

به  يتخلّق  عظيم  وخلق  احلسنى،  الله  أسماء  من  اسم  تير:  الِسّ
على  يستر  أن  يحب  والله  القوم،  وأكابر  والصاحلون  املؤمنون 
أنفسهم  على  الستر  كذلك  عباده  من  ويحب  ويصونهم،  عباده 

وجتنب املجاهرة باملعصية.
وكلما تبّحر املسلم في التعرف على ربه والعلم بأسمائه جل ثناؤه، 
وتشرب هذه األسماء والصفات قلباً وقالباً، كلما ازداد العبد حباً 

وخشية وتوكاًل على الله وإنابة إليه. 
ويجتهد املجتهدون وينشط الناشطون في حفظ وتكرار أسماء الله 
احلسنى؛ لنيل السعادة والفوز باجلنة، وليس هذا املطلوب شرعاً، 
بل ال بد من اإلميان والعمل بها، وأن يتشربها املسلم وينزلها على 
في  املسلمني  أحوال  على  املطلع  لألسف،  ولكن  الواقع.   أرض 
هذه األيام يرى العجب العجاب في املجاهرة واملفاخرة بارتكاب 
وتقدست  جالله  جل  الرب  كان  فإذا  العورات،  وتتبع  املعاصي 
إن  فوالله  األستار؟!  يهتك  الذليل  بالعبد  فكيف  يستر،  أسماؤه 

ذلك ملن سوء اخللق مع الله عز وجل ومع العباد. 
وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: »إن الله عز وجل 
ألم  بينه وبينه:  املؤمن، فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما  يدني 
تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال 

له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم«. 
لبعض  قصيرة  جولة  في  آخذك  الكرمي-  القارئ  -أيها  دعني 
له  يشيب  ما  وتسمع  فترى  الرجال،  ودواوين  النسائية  املجالس 
األسرار  بفضح  واملباهاة  التلذذ  في  القلب  له  ويحزن  الرأس 
وهتك األستار، فأصبحت مملؤة باملنافسات واملراهنات على تتبع 
عورات الناس وفضح أسرارهم، بل يكون جنم املجلس من يتفنن 
في اخلوض في عيوب وخصوصيات اآلخرين واملباهاة بارتكاب 
وصار  وحدة«  »رّقم  بأنه  يتباهى  فذاك  واحملرمات،  املعاصي 
عضالته  يفرد  واآلخر  بالساعات،  واملسنجر  بالهاتف  يحادثها 
بها،  وزنى  احلمر«  موت  »وحدة  مع  طلع  بأنه  رجولته  ويعرض 
املشروب وصل - أي اخلمر–  بأن  الديوانية  ربع  يبشر  والثالث 

بخيانة  تتفاخر  وتلك  املسكرات!،  باملشروبات  مولعني  وصاروا 
زوجها مع ذلك الشاب األفدع طبق األصل من مهند، وتلك الفتاة 
تشهق وتتلعثم إذا سمعت اسم »بويتها«، واألخريات يتسامرن في 
أحد املقاهي على دخان الشيشة واملسلسالت، وهلم جراً، نسأل 

الله السالمة والعافية. 
نحن ال ننكر أن املجتمع الكويتي القدمي كانت فيه هذه املعاصي 
»الشيشة«  وشرب  والزنى  والقمار  اخلمر  شرب  مثل  واملنكرات 
كما  والطالح،  الصالح  فهناك  مثالياً،  مجتمعاً  ليس  فمجتمعنا 
هناك حياء وتستر ومروءة واحلرص على السمعة الطيبة، فإذا 
ابتليتم فاستتروا.  ولألسف، حتى وسائل اإلعالم لم تسلم من 
هذا الداء املستشري، فالكل يريد السبق الصحافي واإلعالمي 
على  كان  لو  حتى  اجلمهور  وإرضاء  املادي  والكسب  والشهرة 
حساب مقت الله وغضبه وجرح مشاعر اآلخرين وهدم بيوتهم 
إال  معافى  أمتي  »كل  يقول:   [ فالرسول  أسرارهم،  وفضح 
الشرعي  العلم  تأصيل  من  بد  ال  أنه  وباعتقادي  املجاهرون«. 
اخلاوية  القلوب  وتعمير  الواقع  أرض  وإنزاله على  النفوس،  في 
وال  القلوب،  أعمال  من  وغيرها  وخشيته  ومخافته  الله  مبحبة 
يفوتنا احلديث عن التربية الصاحلة في األسر الكرمية وإحياء 
القدوة الصاحلة اجلذابة في املجتمع، وتفعيل الرقابة واحلزم في 
تطبيق القانون وحدود الله باملساواة دون تفرقة، مع نبذ الواسطة 
التي ضيعت املهابة واالحترام لكل القوانني واملربني واملسؤولني 
عن أمن وسالمة البلد، فصدق من قال: »من أمن العقوبة أساء 

األدب«. 
هؤالء  يدع  ال  كان  حيث  بالنبي ]  تأّسيا  الدعاء  بهذا  ولنلهج 
في  العافية  أسألك  »اللهم  يصبح:  وحني  حني ميسي  الدعوات 
الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، الله احفظني من 
بني يدي ومن خلفي، وعن مييني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ 

بعظمتك أن أغتال من حتتي«.

ابتسام محمد العون
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بالسياسات  وثيقاً  ارتباطاً  الديبلوماسية  كلمة  ارتبطت  لقد 
اخلارجية للبلدان، لكن لو تأملنا املعنى احلقيقي للديبلوماسية 
املبدعة  املتميزة  املرأة  صفات  من  كثيراً  يحمل  لوجدناه 
وطباعها وأخالقها؛ فمما ال شك فيه، وال يخفى على أحد 
فينا، أن املرأة تفوقت وأبدعت ومتيزت بذكائها على الرجل 
في كثير من أمور احلياة، وهذا بسبب مواهبها التي وهبها 

الله سبحانه وتعالى من لباقة وفراسة وذكاء وقوة مالحظة.

القيادة  وفن  املفاوضات،  فن  أنها  الديبلوماسية  معاني  من  إن 
املعاني  أن كل هذه  القارئ -  والتوجيه، والحظ معي - عزيزي 
القيادة  فن  يجيد  من  أكثر  فهي  املرأة،  حتملها  صفات  هي 
بر  إلى  األسرة  يقود  من  وهي  غيرها،  مع  والتفاوض  والتوجيه 
أمور  من  وكبيرة  لكل صغيرة  مالحظتها  وقوة  بفراستها  األمان 
منشأ  أن  شخصان:  عليها  يختلف  ال  مؤكدة،  وحقيقة  منزلها، 
اإلنسان من داخل أسرته، التي مرتكزها املرأة األم واألخت، وهي 
اجلذور األصيلة لإلنسان )أي األسرة(، وكذلك التوجيه، فهي من 
ينحو بسفينة األسرة إلى شاطئ الراحة واالستجمام، من خالل 
توجيهاتها احلكيمة الصائبة لألبناء، لتعينهم على خوض صعوبات 
احلياة بنجاح وتفوق داخل وخارج املنزل، وهي من يتفاوض مع 

الزوج واألبناء في كل ما يخصهم من أمور دينهم ودنياهم .

في  والكياسة  الذكاء  استعمال:  الديبلوماسية  معاني  ومن 
باملرأة؛  إدارة العالقات، فالكياسة والذكاء صفتان لصيقتان 
فهي من تدير العالقات االجتماعية بأكملها، يقول معاوية بن 
الناس شعرة  بيني وبني  أن  »لو  الله عنه:  أبي سفيان رضي 
ملا قطعتها، إن أرخوها شددتها، وإن شّدوها أرخيتها«، هذا 
تأملته  وإن  الديبلوماسية،  معاني  أحد   - القارئ  عزيزي   -

لوجدت أن املرأة هي من ميسك العصا من الوسط، وهي من 
توازن األمور مبرونتها ورزانة عقلها، وهي من حتافظ على تلك 

الشعرة حتى ال تنقطع في العالقات.

الدولة  شؤون  لتسير  عملية  ممارسة  هي  الديبلوماسية  إن 
العملية،  املمارسة  بهذه  الدول  سبقت  املرأة  وإن  اخلارجية، 
لتسيير وتدبر شؤون منزلها ووظيفتها وحياتها بأكملها، مبا فيها 
عالقاتها مع اآلخرين، وهي عملية سياسية تستخدمها الدول في 
الدول واألشخاص،  تعاملها مع  تنفيذ سياساتها اخلارجية في 
ومما ال شك فيه أن املرأة حياتها كلها تعتمد على استخدامها 
للسياسة، و»السياسة هي فن إدارة املجتمعات اإلنسانية«، لتنفيذ 
سياستها في إدارتها وتعاملها مع األشخاص، أياً كان وصفهم. 

يكون  من  هو  الديبلوماسي  الشخص  إن  آخراً،  وليس  وأخيراً 
عالقات  بني  ما  والتنظيم  للتنسيق  لدولته،  سفيراً  أو  مبعوثاً 
الدول اخلارجية، ولو تأملنا بعمق مفهوم الشخص الديبلوماسي؛ 
لوجدنا أن املرأة األم واملرأة املربية واملرأة املعلمة هي من تفرز 
وكل  أبناء وطالب،  من  واملبعوثني  السفراء  للمجتمعات  وتخرج 
كان أم مبعوثاً، بيئته التي استقاها هي من املرأة،  منا، سفيراً 
سواء كانت والدة أم مربية أم معلمة. للديبلوماسية معان كثيرة 
أكثر مما ذكرنا، ولو سلطنا الضوء على كل معنى من هذه املعاني 
ديبلوماسية  امرأة  ولكل  املرأة،  نهر صفات  في  لوجدناه يصب 
وأخالق  قيم  من  به  واعتقدت  آمنت  ما  بحسب  بها،  خاصية 
ومبادئ في أمور دينها ودنياها، وكل ما استعرضناه من معان، 
إمنا هي قطرات في بحر ديبلوماسية املرأة، لكن يبقى سؤال: 
التي  املرأة  إنها  الديبلوماسية؟  بتلك  تتمتع  التي  املرأة  من هي 
تستقي ديبلوماسيتها من كتاب الله وسنة رسول الله ] أي التي 
الله  الله ورسوله، وتنتهي وتبتعد عما نهى  أوامر  تطبق وتلتزم 
ورسوله، وتعرف كيف تُسير هذه األحكام من أوامر ونواه، وتنزلها 
على واقعها وجتعلها هي صمام األمان لكل حدث في حياتها. 
نعم، إنها هي بقوة شخصيتها وقناعتها بتمام وكمال شريعتها، 

استطاعت كيف تبدع وتبهر وتتوج بلقب املرأة الديبلوماسية.

M.alwohaib@gmail.com

المرأة الديبلوماسية
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الله  -رحمه  السعدي  الشيخ  قال  »يزكيهم«  و: 
على  بالتربية  }ويزكيهم{  تفسيره:  في  تعالى- 
الرديئة  األعمال  من  والتبرؤ  الصاحلة،  األعمال 

التي ال تزكو النفس معها.
وانظر إلى لطيفه ذكرها جمع من العلماء في قوله 
فهذا  منهم{  رسوال  فيهم  وابعث  }ربنا  تعالى: 
الدعاء يدل على النضج والكمال الذي وصلت إليه 
هذه الذرية املباركة، وأنهم أهل حلمل رسالة ربهم 
تعالى وتكاليفه، وفي ذلك رفعة لشأنهم وعزتهم، 

وكونه منهم يكون أشفق عليهم وأرحم بهم.
رسوال  األميني  في  بعث  الذي  تعالى: }هو  قال 

منهم{ )اجلمعة: 2(.
وقال تعالى: }عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 

باملؤمنني رؤوف رحيم{ )التوبة: 128(.
وفي ذلك من الدروس أن يكون اخلير الذي في 
أيدي الدعاة واملصلحني أال يتعدى ذراريهم وأهليهم 

أوالً؛ قال ]: »األقربون أولى باملعروف«.
قال تعالى: }وأنذر عشيرتك األقربني{ )الشعراء: 

.)214
-وصية اخلليل عليه السالم لذريته

ومما يستفيده املرء أنه -عليه السالم- وصاهم 
تعالى:  قال  املمات؛  حتى  الدين  على  بالثبات 
}ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون{ 

)البقرة: 132(.
قلت: ومن املعلوم وُعرف في الطبع أنه ال تكون 
في سلوك  أثر  وله  قيمة  ذي  بشيء  إال  الوصية 
الفرد املوصى كي يزداد حرصه واهتمامه، وأي 

شيء أهم من الدين وامللة؟!
لذلك أطلقها اخلليل عليه السالم كي تدوي في 
اآلفاق، »أذن وعلينا البالغ«، فاستفاد منها أهل 
الغبراء قدميا وحديثا وإلى أن يرث الله األرض 

ومن عليها.
-أهمية البيئة الصاحلة

البيئة  باختيار  اهتم  السالم-  -عليه  إبراهيم 
الصاحلة لتلك الذرية املباركة، وقد جاء ذكر ذلك 

في قوله تعالى: }ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك احملرم{ )إبراهيم: 37(.

لتلك  الصالح  املكان  يهيئ  السالم  عليه  فهو 
يكثر  مكان  في  يسكنهم  فال  الصاحلة،  البذرة 
فيه الفساد، بل بحث عن مكان يظهر فيه اخلير 
وتفوز الفضيلة، فال يرون إال خيرا وال يسمعون 
إال خيرا، وهو بذلك يخط خطا في مراعاة األمور 
الدينية قبل الدنيوية، ولكن بعض الناس ال يحفل 
بهذا املنهج الرباني، ويعتمد على الوسائل املادية، 
املنكرات  براثن  في  السقوط  من  ينجو  وقلما 
والفواحش بسبب تلك البيئات الفاسدة التي يرتع 
فيها املفسدون، ويجدون بغيتهم، فالناصح لنفسه 
وذريته يجب عليه احلرص على األماكن الفاضلة 
كي تنمو الذرية بجو من الفضيلة، فالعجب ممن 
التي  املشبوهة  األماكن  بعض  في  أسرته  يُسكن 

حتوم حولها الرذيلة، ويتمنى النجاة والصالح!
أكل احلالل ودوره البارز

على عظم منزلة إبراهيم -عليه السالم- نلحظ 
اهتمامه باألمور املعيشية التي تعني النشء على 
الكرامة والعفة، فها هو ذا يدعو لهم؛ قال تعالى: 
}وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون{ )إبراهيم: 
تعالى:  الله  الشوكاني، رحمه  العالمة  قال   ،)37

قال تعالى: }ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك{ 
)البقرة: 129(.

يرجو أن تتزكى هذه الذرية، وأن يكون منهم من يتعلم كتاب 
ربها كي ينفع اآلخرين. قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في 
وقال  وحتقيقا،  وحفظا  لفظا  آياتك{  عليهم  }يتلو  تفسير: 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: »احلكمة« املعرفة بالدين والفقه في 
التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى، قال قتادة -رحمه 

الله تعالى-: »احلكمة« السنة وبيان الشرائع.

بقلم: سعيد بن عماش السعيدي

آباء وأبناء في القرآن الكرمي

اخلليل عليه السالم يدعو 
الله أن يكون معلمهم منهم

�������� .indd   24 10/24/09   6:59:32 PM



25
الفرقـــان  559 - 7 ذوالقعـــدة 1430هــــ 

اإلثنـــن -2009/10/26م

:}وارزقهم من الثمرات{ أي: ارزق ذريتي الذين 
أسكنتهم هناك أو هم ومن يساكنهم من الناس من 

أنواع الثمرات التي تنبت فيه أو جتلب إليه.
وفي قوله تعالى: }الثمرات{ تعريف االستغراق، أي 
جميع الثمرات املعروفة، فهو يدعو لهم بالرفاهية 
التي جتعلهم يلتصقون بهذه األرض املباركة مكة، 

وكذلك في قوله تعالى: }لعلهم يشكرون{.
- يقول الفخر الرازي: ذلك يدّل على أن املقصود 
للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء العبادات 
وإقامة الطاعات، وكذلك نالحظ اهتمام اخلليل 
-عليه السالم- بالدعاء البنه وأهله بالبركة فيما 
الله  -رحمه  البخاري  اإلمام  روى  فقد  رزقوا؛ 
تعالى-: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال 
في رواية طويلة: إن إبراهيم -عليه السالم- جاء 
إلى بيت إسماعيل -عليه السالم- مبكة. ولم يكن 
ابنه موجودا، سأل زوجه عن عيشتهم وهيئتهم 
قالت:  طعامكم؟«  »ما  قال:  أن  سأل  مما  وكان 
قال:  »املاء«،  قالت:  شرابكم؟  فما  قال:  اللحم، 
»اللهم بارك لهم في اللحم واملاء«، وجاء في رواية 
»اللهم  قال:  السالم-  -عليه  إبراهيم  أن  أخرى 

بارك لهم في طعامهم وشرابهم«.
األمن ودوره في احلياة

السالم-  إبراهيم اخلليل -عليه  جتد في سيرة 

اهتمامه باألمن؛ قال تعالى: }رب اجعل هذا بلدا 
آمنا وارزق أهله من الثمرات{ )البقرة: 126(.

بنّي الشوكاني -رحمه الله تعالى- حكمة االبتداء 
بطلب األمن، بقوله: »وقدم طلب األمن على سائر 
املطالب املذكورة بعده؛ ألنه إذا انتفى األمن لم يفرغ 

اإلنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا«.
هذا وقد استجاب الله تعالى لدعوة خليله عليه 
السالم، قال تعالى: }أولم يروا أنا جعلنا حرما 
أفبالباطل  حولهم  من  الناس  ويتخطف  آمنا 
 ،)67 )العنكبوت:  يكفرون{  الله  وبنعمة  يؤمنون 
»من  الرسول ]:  قول  في  كذلك  هذا  ويتجلى 
في جسده،  معافى  في سربه  آمنا  منكم  أصبح 

عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا«.
فعلى الوالدين االهتمام بهذا اجلانب، والسيما في 
حماية األسرة واألوالد من اخلالفات بني الزوجني 
سلوكياتهم  على  يؤثر  هذا  ألن  األوالد؛  أمام 
ويجعلهم ينحون إلى الهروب من تلك املنازعات، 
ويصيبهم باخلوف والهلع، وفي حاالت يقعون بأيد 

فاسدة تزيد في بعدهم عن جادة الصواب.
فحل اخلالفات في حجرات مغلقة أحسن وأفضل 
األمن واالطمئنان، فأحيانا  لكي يحصل  وأسلم؛ 
الصحيح،  التقدير  األمور  يقدرون  ال  الصغار 
فيصيب أنفسهم خدش وما يخفونه أعظم مما 
يظهر فيما بعد على شكل سلوكيات عدوانية ضد 
كل شيء، بل أحيانا متمردة يصعب على الوالدين 

توجيهها إلى الصواب.
اخلليل عليه السالم يسن قانونًا للبشرية 

في أهمية املشاورة
إنه ملا أراد بناء الكعبة املشرفة أشرك معه إبنه 
إسماعيل عليه السالم في ذلك البناء؛ فقد روى 
اإلمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس -رضي 
)أي  لبث  »ثم  طويل:  حديث  في  عنهما-،  الله 
إبراهيم -عليه السالم-( عنهم ما شاء الله تعالى: 
)أي عن إسماعيل عليه السالم وزوجه( ثم جاء 
بعد ذلك، وإسماعيل -عليه السالم -يبري نبال 
له حتت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، 
فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم 
قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع 

ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك.
قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا - وأشار 
فعند  قال:   - حولها  ما  على  مرتفعة  أكمة  إلى 
ذلك رفعا القواعد من البيت - فجعل إسماعيل 

-عليه السالم- يأتي باحلجارة، وإبراهيم -عليه 
جاء  البناء،  ارتفع  إذا  حتى  يبني.  السالم- 
يبني  وهو  عليه  فقام  له،  فوضعه  احلجر،  بهذا 
وإسماعيل -عليه السالم- يناوله احلجارة، وهما 
يقوالن: }ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم{ 
يدورا  حتى  يبنيان  فجعال  قال:   ،)127 )البقرة: 
إنك  تقبل منا  البيت، وهما يقوالن: }ربنا  حول 

أنت السميع العليم{.
قلت: فما أجمل هذا املنظر! االبن الثمرة يساعد 

الوالد في بناء البيت العتيق تقربا لله تعالى.
فهل نحن دعونا أوالدنا وأشركناهم في مثل هذه 
األعمال الفاضلة؛ كي تتهذب أخالقهم وسلوكياتهم 

عمال وليس قوال؟!
وكذلك قال تعالى: }فلما بلغ معه السعي قال يا 
أذبحك فانظر ماذا  أني  املنام  أرى في  إني  بني 

ترى{ )الصافات: 102(.
قال احلافظ ابن اجلوزي »لم يقل له ذلك على 
أن  أراد  لكن  تعالى،  الله  أمر  في  املؤامرة  وجه 

ينتظر ما عنده من الرأي«.
فحب الولد لم مينع اخلليل عليه السالم من طاعة 
الله تعالى، وخاصة عندما نضج الغالم وهو أحب 

ما يكون عند الوالد عادة.
وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله 
أن  أدرك  »أي  السعي{:  معه  بلغ  }فلما  تعالى: 
ما  أحب  الغالب  في  يكون  وبلغ سنا  معه  يسعى 
يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته« 
عليه  اخلليل  دور  كان  كله  ذلك  ورغم   .)770(
وجل  مواله عز  الكامل ألمر  االستسالم  السالم 
بال تأويل وال تردد، وجاء بيان ذلك في قول احلق 
)الصافات:  للجبني{  وتله  أسلما  }فلما  تعالى: 
أسلما{:  }فلما  التفسير:  أهل  قال   ،)103
استسلما ألمر الله، أو سلّم الذبيح نفسه وإبراهيم 
فوقع  شقه  على  صرعه  للجبني{:  }وتله  ابنه. 

جبينه على األرض.
على  وأصعبه  أشده  ما  موقف  أكبر،  الله  قلت: 
رسالته{  يجعل  حيث  أعلم  }الله  لكن  النفس! 

)األنعام: 124(.
يا  »}أن  البرق:  من  أسرع  يكون  بالفرج  وإذا 
)الصافات: 104- الرؤيا{  قد صدقت  إبراهيم 
105(، }وفديناه بذبح عظيم{ )الصافات: 107(، 
بكبش  هو  فإذا  السالم  عليه  إبراهيم  فالتفت 

أبيض أعني كما روي في عدد من اآلثار.
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في طلب العلم
بن  علي  ب��ن  عبدالرحمن  ب��ن  علي  ه��و 
أحمد احلذيفي، ولد عام 1366ه� بقرية 
القرن املستقيم ببالد العوامر، في أسرة 
وخطيباً  إماماً  والده  كان  متدينة؛ حيث 

في اجليش السعودي.
ك��ل احل��رص على  وك��ان وال���ده حريصاً 
تعليمه القرآن الكرمي وعلومه؛ كي يصبح 
واحداً من حفظة التنزيل احلكيم؛ لذلك 

من  ابنه رم��زاً  ق��رر األب أن يصنع من 
إلى  طريقه  ي��ذل��ل  وأن  ال��ت��الوة،  رم���وز 
القرآن الكرمي من أي صعوبات، فكانت 

البداية من ُكّتاب القرية.
ومنذ التحق بكّتاب القرية، أظهر شغفاً 
مبكراً بحفظ ما يلقى على مسامعه من 
في  مشقة  يجد  ول��م  البينات،  اآلي���ات 
ذلك، وال سيما أن الكّتاب كان قريباً من 
الداخلي  احل��رص  عن  فضاًل  البيت.. 

في  أظهره  ال��ذي  الفطري  واالس��ت��ع��داد 
حفظ ما يتلى عليه، واستزادته الدائمة 

من شيوخه.
قريته،  ك��ّت��اب  ف��ي  األول���ي  تعليمه  تلقى 
وخ��ت��م ال���ق���رآن ال��ك��رمي ن��ظ��راً ع��ل��ى يد 
احلذيفي  إب��راه��ي��م  ب��ن  محمد  ال��ش��ي��خ 
كما  أجزائه،  بعض  حفظ  مع  العامري، 
العلوم  ف��ي  امل��ت��ون  بعض  ودرس  حفظ 

الشرعية املختلفة.
باملدرسة  ال��ت��ح��ق  ع���ام 1381ه������  وف���ي 
ببلجرشي وتخرج فيها  السلفية األهلية 
التحق  ثم  املتوسطة،  املرحلة  يعادل  مبا 
1383ه�  عام  ببلجرشي  العلمي  باملعهد 
ف��ي��ه س��ن��ة 1388ه��������، مكماًل  وت���خ���رج 

للمرحلة الثانوية.
واصل دراسته اجلامعية بكلية الشريعة 
بالرياض عام 1388ه� وتخرج فيها عام 
1392ه������، وب��ع��د ت��خ��رج��ه ع��ن مدرساً 
باملعهد العلمي ببلجرشي، وقام بتدريس 

الحذيفي.. 
مسيرة حافلة 
مع كتاب اهلل

صوته  في  ما  وشيء  إليه،  يجذبك  وجتويده  تالوته  في  ما  شيء 
يجبرك على اإلنصات واخلشوع.. ملا حباه الله من صوت شجي طاملا 
أبكى كل َمن استمع إليه، سواء في صالة مكتوبة في املسجد النبوي 
احلكيم  الذكر  آيات  يرتل  وهو  له  استماعك  خالل  من  أم  الشريف، 
التي تأتيك عبر إحدى إذاعات الدول اإلسالمية.. إنه صوت الشيخ 
ذلك  وخطيبه،  الشريف  النبوي  املسجد  إمام  احلذيفي،  علي  د. 
به  امتاز  ملا  عالية؛  بروحانيات  مسامعك  على  ينزل  الذي  الصوت 
شيخنا من أداء فطري ينفذ من خالله إلى القلوب فتزداد خشوعا 
مسيرة  على  إضاءة  اآلتية  السطور  في  العاملن..  رب  لله  وخضوعا 
الشيخ د.علي احلذيفي.. أحد القراء في اململكة العربية السعودية 

والعالم اإلسالمي.

ما بني اإلمامة واخلطابة والتدريس 
في احلرمني الشريفني
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واصل دراسته اجلامعية 
بكلية الشريعة 

بالرياض وتخرج فيها 
عام 1392 هـ

تلقى تعليمه األولي 
في ُكّتاب قريته وأظهر 
شغفًا مبكرًا بحفظ ما 
يلقى على مسامعه من 

اآليات البينات

والصرف  وال��ن��ح��و  وال��ت��وح��ي��د  التفسير 
واخل�����ط، إل���ى ج��ان��ب م���ا ي��ق��وم ب���ه من 
بلجرشي  جامع  في  واخلطابة  اإلم��ام��ة 

األعلى.
حصل على درجة املاجستير من جامعة 
األزه�����ر ع����ام 1395ه��������، وح��ص��ل على 
قسم   - نفسها  اجلامعة  من  ال��دك��ت��وراه 
الفقة شعبة السياسة الشرعية - وكان 
موضوع الرسالة: »طرائق احلكم املختلفة 
في الشريعة اإلسالمية.. دراسة مقارنة 

بن املذاهب اإلسالمية«.
إمام وخطيب

عمل فضيلة الشيخ د. علي احلذيفي في 
1397ه�،  عام  منذ  اإلسالمية  اجلامعة 
فدرس التوحيد والفقه في كلية الشريعة، 
كما درس في كلية احلديث وكلية الدعوة 
وأص���ول ال��دي��ن، ودرس امل��ذاه��ب بقسم 
ال��ع��ل��ي��ا، ك��م��ا ق���ام بتدريس  ال���دراس���ات 
قسم   - الكرمي  القرآن  بكلية  ال��ق��راءات 

القراءات.
اجلامعي،  بالتدريس  عمله  جانب  وإل��ى 
لفترات  اإلم��ام��ة واخل��ط��اب��ة  ت��ول��ى  فقد 
في مسجد قباء، ثم عن إماماً وخطيباً 
للمسجد النبوي في 1399/6/6ه�، ونقل 
بعد ذلك إماماً إلى املسجد احلرام في 
أول رمضان عام 1401ه�، ثم أعيد إماماً 
عام 1402ه�،  النبوي  للمسجد  وخطيباً 
اإلمامة  ف���ي  رس��ال��ت��ه  ي����ؤدي  زال  وم���ا 

واخلطابة باملسجد النبوي الشريف.
وشارك فضيلة الشيخ د. علي احلذيفي 
في عدد من الندوات واملؤمترات داخل 

اململكة وخارجها، وله مشاركات في عدد 
من اللجان والهيئات العلمية.. منها:

> رئيس اللجنة العلمية ملراجعة مصحف 
املدينة النبوية.

تسجيل  على  اإلش���راف  جلنة  عضو   <
فهد  امل��ل��ك  امل��رت��ل��ة مبجمع  امل��ص��اح��ف 

لطباعة املصحف الشريف.
فهد  امللك  العليا ملجمع  الهيئة  > عضو 

لطباعة املصحف الشريف.
احلذيفي  علي  د.  الشيخ  فضيلة  ويعد 
أحد القراء في اململكة العربية السعودية 
والعالم اإلسالمي؛ حيث حباه الله صوتاً 
أن  إال  خلفه  يصلي  من  ال ميلك  شجياً 
ي��ذرف دم��وع��ه م����دراراً، ول��ه تسجيالت 
إذاع��ي��ة ف��ي ع��دد م��ن اإلذاع����ات داخل 
اململكة وخارجها، وقد أجيز في القراءات 

من عدد من كبار القراء وهم:
> الشيخ أحمد عبدالعزيز الزيات، وقد 

أجازه في القراءات العشر.
إجازة  عثمان،  السيد  عامر  الشيخ   <
ولم  بالسبع  عليه  وق��رأ  ب��رواي��ة حفص، 

يكمل سورة البقرة بسبب وفاة الشيخ.
> الشيخ عبدالفتاح القاضي، قرأ عليه 

ختمة برواية حفص.
نال إجازة في احلديث من الشيخ حماد 

األنصاري.
ولفضيلة الشيخ د. علي  احلذيفي حلقة 
في املسجد النبوي الشريف يدرس فيها 
احلديث والفقه، وله أيضاً بعض الكتب 

واملؤلفات.
- من مجلة احلج والعمرة.
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غائبة  الفريضة  ه��ذه  أن  ي��اح��ظ  ول��ك��ن 
والسيما  املسلمني  األم��ر  والة  أغلب  ع��ن 
تاريخ األمة وسلفها  أن  التاريخ، رغم  في 
وإصاًحا  للقاعدة  تطبيًقا  شهد  الصالح 
باحلفاظ  انتهي  متصارعني  بني  متكرًرا 
وصون  وأم��وال��ه��م  املسلمني  أرواح  ع��ل��ى 
غائًبا عن  حالًيا  نراه  ما  وهو  أعراضهم، 

املشهد بشكل كلي.
اإلسامي  املشهد  استقراء  ولكن محاولة 
فمثًا  م��أس��اوًي��ا،  وض��ًع��ا  تكشف  ح��ال��ي��ا 

يكشف  الصومالي  املشهد  على  التركيز 
العالم  ف����ي  األم�������ور  والة  جن�����اح  ع�����دم 
البلد  في  السلطة  إع��ادة  في  اإلس��ام��ي 
نظام  بفعل احل��روب منذ سقوط  املمزق 
سياد بري عام 1991، وخال ال� 18عاما 
املاضية فشلت جميع احملاوالت املبذولة 
إلع��ادة االستقرار من قبل كل من مصر 
الصوماليني  الفرقاء  جلمع  والسعودية 
الدماء  إراق����ة  ووق���ف  س���واء  كلمة  ع��ل��ى 
وحتويل الشعب الصومالي لاجئني، ومت 

لكن  اتفاقيات،  لتوقيع  الضغط  بالفعل 
يبدو أن التدخات الدولية قد أدت دوًرا 
مهًما في عرقلة جهود العديد من القادة 
املسلمني لرأب الصدع، غير أن عديدا من 
القوى الغربية والدول املجاورة قد أوعزت 
بإفشال  احل���رب  ل����وردات  م��ن  لعمائها 
االتفاق، وهو ما جري في النهاية واستمر 

النزيف اإلسامي على أرض الصومال.
سيناريو متكرر

م���ا ح���دث ف���ي ال��ص��وم��ال ت��ك��رر بصورة 
والة  ب��ذل  إذ  دارف���ور؛  إقليم  ف��ي  كربونية 
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ف��ي  األم����ور 
ومصر واجلماهيرية الليبية جهودا مكثفة 
املتناحرة  ال��ف��ص��ائ��ل  ب��ني  ال��وئ��ام  إلع����ادة 
الهوية  أن  ع��ل��ى  م��راه��ن��ني  دارف�����ور؛  ف��ي 
الفصائل  جميع  ت��ظ��ل  ال��ت��ي  اإلس��ام��ي��ة 
املشكلة،  ح��ل  ض��م��ان  ف��ي  تساعدها  ق��د 
لقاءات  ال���ث���اث  ال��ع��واص��م  واح��ت��ض��ن��ت 
عن  وممثلني  السودان  حكام  بني  متعددة 
الفصائل للتوصل لتسوية لألزمة، وكذلك 
الغرب  الرياض وطرابلس  جمعت كل من 
كا من الرئيسني السوداني عمر البشير 
ونظيره التشادي إدريس ديبي للبحث عن 

أسرار فشل العالم 
اإلسالمي في تسوية 

نزاعاته المزمنة

ال شك أن اتساع رقعة اخلالفات في العالم اإلسالمي ومن أقصاه ألقصاه، 
سواء في فلسطن أم العراق أم أفغانستان أم باكستان أم الصومال، بشكل 
خلف إزهاق أرواح مئات من املسلمن وإراقة الدماء وانهيار العديد من 
الدولة وغياب األمن واالستقرار - يفرض على  البلدان وضياع سلطة 
البن  ذات  إلصالح  التدخل  اإلسالمي  العالم  في  األمور  ووالة  حكام 
وانطالًقا  املتصارعن،  بن  نصابها  إلى  األمور  وإعادة  املتخاصمن  بن 
ِمَن  َطاِئَفَتاِن  }وإن  الكرمية:  اآلية  أرستها  التي  الشرعية  القاعدة  من 
اأُلْخَرى  َعَلى  إْحَداُهَما  َبَغْت  َفإن  َبْيَنُهَما  َفَأْصِلُحوا  اْقَتَتُلوا  امُلْؤِمِنَن 
ِه َفإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما  ى َتِفيَء إَلى َأْمِر الَلّ َفَقاِتُلوا اَلِتي َتْبِغي َحَتّ

َه ُيِحُبّ امُلْقِسِطَن{ )احلجرات: 9(. ِباْلَعْدِل وَأْقِسُطوا إَنّ الَلّ

 القاهرة: مصطفي الشرقاوي  

مع اتساع رقعة إراقة الدماء في أرجائه
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غياب التنسيق بني الدول 
اإلسالمية جعل جهودها 

لوقف إراقة الدماء 
تذهب أدراج الرياح

افتقاد اإلرادة السياسية 
واألجندات السياسية 

املختلفة والتبعية لواشنطن 
في مقدمة األسباب

ح��ل ل��ألزم��ة ال��دارف��وري��ة ل��ع��اق��ات تشاد 
ولكن  دارف����ور،  ف��ي  باملتمردين  امل��ب��اش��رة 
نتيجة  ب��ال��ف��ش��ل  ب���اءت  جميعها  اجل��ه��ود 
اإلقليم  ث��روات  في  الدولية  القوى  أطماع 
فيه؛  التمرد  ن��ار  إشعال  على  وتصميمها 
اخلرطوم  حكومة  ابتزاز  في  الستخدامه 
الفرنسية  ل��ل��ش��رك��ات  ام��ت��ي��ازات  ل��ت��ق��دمي 
املعادن  استخراج  في  للعمل  واألمريكية 
واليورانيوم  كالذهب  اإلقليم  في  الثمينة 
فضًا عن النفط، وغض الطرف عن نهب 
هذه الشركات لثروات الشعب السوداني، 
وإال استمر الصراع لسنوات ومت تسخير 
ثروات السودان لتمويل آلة احلرب بدالً من 
لشعب  التنمية  مسيرة  لدعم  استخدامها 
والنزاعات  املسلحة  الصراعات  أرهقته 

الداخلية.
انقسامات وحتالفات

والسودان  الصومال  في  حدث  ما  وليس 
ببعيد عما تدور رحاه في فلسطني احملتلة 
»فتح«  ث��اث سنوات من ص��راع بني  منذ 
فلسطيني  انقسام  إلى  أفضى  و»حماس« 
للمرة األولى بني غزة ورام الله أضر بشدة 
حتلم  مم��ا  بأكثر  الفلسطينية  بالقضية 

أن  ورغ��م  وراءه،  يقفون  ومن  إسرائيل  به 
ملخاطر  تنبهوا  قد  كانوا  السعودية  حكام 
االنقسام الفلسطيني قبل وقوعه بأشهر، 
واستطاعوا جمع الفرقاء من فتح وحماس 
وجن���ح���وا ف���ي ال����وص����ول الت��ف��اق��ي��ة مكة 
املكرمة التي لم تصمد طويًا بفعل وقوع 
اإلقليمية  للخافات  أسرى  الفلسطينيني 
إسرائيل  م��ع  بعاقات  مرتبطني  ف��ه��ؤالء 
وعراب التنسيق األمني اجلنرال األمريكي 
بتحالفات مع  دايتون واآلخرون مرتبطني 
إيران وسوريا الراغبتني بقوة في استخدام 
الغربية  القوى  الفلسطيني ملساومة  امللف 

حول ملفات غربية. 
إخفاق اتفاق مكة في منع وقوع االنقسام 
الرياض  م��ن  ك��ل  مي��ن��ع  ل��م  الفلسطيني 
أجل  من  جهدهما  مواصلة  من  والقاهرة 
رأب الصدع الفلسطيني، ومازالت القاهرة 
بالنهار  الليل  تواصل  الرياض  من  بدعم 
محاولة  فلسطينية  مل��ص��احل��ة  ل��ل��وص��ول 
تذليل العقبات إلعادة الوحدة الفلسطينية 
اقتربت  والروابط بني غزة والضفة حتى 
ال��وص��ول بالسفينة  ج��ه��وده��ا أخ��ي��ًرا م��ن 

الفلسطينية إلى بر األمان.
جهود فردية

وياحظ  السابقة  السطور  ياحظ  وم��ن 
معها األوضاع في العراق وما يحدث أخيًرا 
القدس  تهويد  على  عزم  من  القدس  في 

بالكامل وشن أقسى حملة تطهير عرقي 
للمدينة  واإلسامية  العربية  الهوية  ضد 
امل��ق��دس��ة وامل��راب��ط��ني ف��ي أول���ى القبلتني 
وثالث احلرمني الشريفني يرى أن اجلهود 
اإلسامية  الدماء  إراق��ة  لوقف  الساعية 
الدول  تتم بشكل فردي وغير منسق بني 
اإلسامية، بل قد تصل للتنافس والصراع 
العالم  الفرقاء بني  النزاعات بني  لتسوية 
اإلسامي؛ فإذا همت دولة بتسوية صراع 
مثا في دارفور جند دوال أخرى تسير في 
ويخلق  يشتت اجلهود  ال��درب؛ مما  نفس 
التوافق حلل  من  ب��دال  الصراع  من  نوعا 

األزمات. 
ولعل تسابق الدول العربية وحتى اإلسامية 
على إبرام اتفاقات بني الرئيس السوداني 
عمر البشير ونظيره التشادي ديبي تقدم 
استطاعت  فقد  ن��ط��رح��ه،  م��ا  على  م��ث��ًا 
اجلماهيرية الليبية إقناع الطرفني بتوقيع 
اتفاق ينهي النزاع، غير أن االتفاق نقض 
ي��ج��ف ح��ب��ره؛ مم��ا دع���ا اململكة  ق��ب��ل أن 
و  السعودية جلمعهما مرة أخرى  العربية 
بذلت جهود ضخمة إلقناع الطرفني بعدم 
دعم املتمردين في البلدين، ووقعت اتفاقية 
أخري في نفس السياق ولم يكن مصيره 
على  السنغال  ودخلت  من سابقة،  أفضل 
الطرفني  بني  اتفاقا  راعية  األزم��ة  خطى 
ملنظمة  احلالية  ال���دورة  رئيسة  بوصفها 
املؤمتر اإلسامي، ولم متر ساعات على 
التوقيع على االتفاق حتى اندلعت معارك 
تكرر بشكل  ما  البلدين، وهو  على حدود 
ك��رب��ون��ي م��ع قطر وأخ��ف��ق��ت اجل��ه��ود في 

تسوية الصراع أيضا.
إخفاق مستمر

الصراعات  م���ن  األه�����م  ال������درس  ول���ع���ل 
ال��ع��ال��م اإلسامي  ب��ل��دان  ف��ي  امل��ش��ت��ع��ل��ة 
ومحاوالت تسويته: أنها تتم بشكل فردي 
وتفتقد اإلرادة السياسية واآلليات الازمة 
املوقعة، فضًا  االتفاقيات  تنفيذ  لضمان 
ع���ن أن��ه��ا ت��ش��ي��ر ب��ج��اء حل��ال��ة اخل����واء 
يطلق  ما  تعانيه  التي  السياسي  والفشل 
مثل  املشتركة  اإلقليمية  املنظمات  عليها 
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منظمة املؤمتر اإلسامي وجامعة الدول 
فشًا  فشلت  منظمات  وه��ي  العربية، 
فاجلامعة  بوظائفها؛  القيام  في  ذريًعا 
العربية ورغم امليزانية الكبيرة املرصودة 
جناحات  أي  حتقيق  ف��ي  تفلح  ل��م  لها 
ذات قيمة في ملفات العراق وفلسطني 
ولبنان والسودان، بل أن دورها اقتصر 
النهائية  االتفاقات  حضور  على  فقط 
األضابير  مصيرها  دائ��م��ا  يبقى  ال��ت��ي 
سواء  حقيقي  دور  دون  فقط،  كشاهد 
في التفاوض عليه أم في تطبيقه على 

أرض الواقع. 
ي��ق��ول ق��ائ��ل: إن إخ��ف��اق اجلامعة  وق��د 
الدول  لفشل  محصلة  ي��أت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
األعضاء فيها، فلو كانت الدول األعضاء 
متتلك القوة والقرار السياسي والقدرة 
اجلامعة  وض����ع  ل���ك���ان  امل����ن����اورة  ع��ل��ى 
مختلفا، ولكن ملا كانت تنتظر اإلماءات 
القرارات  وتنفيذ  الغربية  ال���دول  م��ن 
ال��ص��ادرة م��ن ع��واص��م ال��ق��رار الدولي 
حتولت اجلامعة ملؤسسة بروتوكولية ال 

تقدم وال تؤخر.
كيان ديكوري

ما يقال عن اجلامعة العربية ينطبق أيضا 
على منظمة املؤمتر اإلسامي؛ فحالها 
ليس ب��األف��ض��ل، ب��ل إن��ه��ا ل��م ت��ؤد دورا 
بها  مهما في أي من القضايا اخلاصة 
وعلى رأسها قضية القدس التي أنشئت 
اليهود  إح��راق  بعد  أجلها  من  املنظمة 
ألجزاء من املسجد عام 1969فاملنظمة 
بالشجب  يكتفي  ديكوري  لكيان  حتولت 
واإلدانة في أي من القضية، ولعل حالة 
املنظمة  لزمتها  ال��ت��ي  امل���زري  الصمت 
في أحداث القدس األخيرة ومن قبلها 
الشرقية احملتلة  تركستان  إقليم  مذابح 
م���ن ق����وات ال��ش��ي��وع��ي��ة احل���م���راء ضد 
عقد  ف��ي  وفشلها  اإلي���ج���ور،  املسلمني 
ل��وزراء خارجية دول املنظمة -  اجتماع 
يكشف كيف حتولت مثل هذه املنظمات 
خلصم من رصيد العالم اإلسامي وإلى 
لتوازن  خضوعها  نتيجة  عليه؛  ع��بء 

لها  تكون  أن  دون  دولها،  وإرادة  املصالح 
املبادرة في أي  أي قدرة على أخذ زمام 
يحدث  ما  فمثا  املوكولة،  القضايا  من 
وتاياند  بورما  مسلمي  ضد  مذابح  من 
بلغاريا  لتذويب هوية مسلمي  ومن سعي 
إال  املنظمة  م��ع��ه  تتعامل  ل��م  وغ��ي��ره��م، 
باإلدانات والشجب دون أن متلك القدرة 

على تبني مواقف جادة.
مؤامرات خبيثة

حالة الضعف اإلسامي الشديد انتقلت 
أيضا للمنظمات اخليرية اإلسامية، رغم 
شديد  دورا  أدت  قد  املنظمات  ه��ذه  أن 
مئات  ف��ي  املسلمني  إغ��اث��ة  ف��ي  األهمية 
من الدولة، وكان وجودها عامل استقرار 
في عديد من النزاعات بل محل ترحاب 
من جميع الفرق املتناحرة، وتصدت بقوة 
وح��ج��م��ت م���ن ال�����دور امل���خ���رب م���ن قبل 
الكوراث  الس��ت��غ��ال  التنصير  منظمات 
والصراعات العسكرية في تنفيذ أجندتها 

اخلبيثة، ولم تكتف هذه املنظمات بدورها 
اخل���ي���ري، ب���ل ع��م��ل��ت ط��وي��ا ع��ل��ى كبح 
البلدان،  جماح الصراعات في عديد من 
وأس��ه��م��ت ف��ي إف��ش��ال م��ح��اوالت القوى 
الغربية لتغييب شمس اإلسام في عديد 
أن  مفادها  رسالة  لتوصيل  املناطق؛  من 
مسلمي هذه البلدان ليس لهم من يسأل 
يروق  يكن  لم  املنظمات  دور  ولكن  عنهم، 
على  طويا  فعملت  الغربية  للقوى  كثيرا 
أحداث  مستغلة  املنظمات  ل��ه��ذه  الكيد 
للتضييق على  احلادي عشر من سبتمبر 
أعمالها، زاعمة وجود صات بينها وبني 
عدم  ورغم  الراديكالية،  العنف  جماعات 
تقدمي أدلة تدعم االتهامات إال أن عديدا 
من الدول اإلسامية أجبرت على حجب 
الدعم عن العمل اخليري، وأغلقت أبواب 
عديد من املنظمات لتترك املجال واسعا 
أمام منظمات التنصير لتنفيذ مخططات 
اقتاع اإلسام من جذوره في عديد من 
واالقتتال  الصراعات  إذك��اء  وب��ل  ال���دول، 
ف��ي ع��دي��د م��ن ب���ؤر ال��ص��راع ف��ي العالم 

اإلسامي.
آليات وعقوبات

إل��ى أن حالة  البديهي اإلش���ارة هنا  وم��ن 
العالم  بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال��ش��دي��دة  الضعف 
اإلس����ام����ي ق���د ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى جميع 

دول عربية حاولت 
تسوية اخلالفات في 

السودان وفلسطني 
والصومال ولكن...
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الرسمية  ال��س��ي��اس��ي��ة  س����واء  م��ؤس��س��ات��ه 
اجلمعيات  وح��ت��ى  اإلقليمية  واملنظمات 
فاعل،  بفعل  دوره��ا  تراجع  التي  اخليرية 
التحركات  م��ن  ح��زم��ة  يتطلب  م��ا  وه���و 
املصحوبة  القوية  وامل��ب��ادرات  اإليجابية 
العالم؛  لبلدان  جماعية  سياسية  ب���إرادة 
أقطاره  أغلب  ف��ي  للنزاعات  ح��د  لوضع 
وإزهاق  الدامية  الصراعات  لوقف  سعيا 

أرواح األبرياء في جميع البقاع.
ويرى السفير رخا أحمد حسن نائب وزير 
السابق أن عديدا من  اخلارجية املصري 
تسوية  في  جهدا  ت��أل  لم  العربية  ال��دول 
ق��ض��اي��ا ال��ص��راع ول��ذل��ك أم��ث��ل��ة عديدة، 
فقد سعت مصر حلل األزم��ة الصومالية 
وجمعت الفرقاء الصوماليني في القاهرة 

عام 1998.
الفرقاء  أن  غير  مضنية،  جهودا  وبذلت 
القاهرة  مغادرتهم  ومبجرد  الصوماليني 
جعلوا االت��ف��اق وال��ع��دم س���واء؛ ل��ع��دد من 
األسباب منها: سيطرة األهواء الشخصية 
قوى  وت��دخ��ل  املتناحرين،  على  والقبلية 
إقليمية ودولية تتمتع بنفوذ كبير في الباد 
إلفشال املساعي وما حدث في الصومال 

تكرر في فلسطني ودارفور والسودان 
يتجاوز  لم  اإلسامي  العالم  أن  وأض��اف 
ع�����ددا م���ن األح������داث ال���ت���ي ب�����دأت عام 
وم��ا أفضت  الكويت  1990ب��ج��رمي��ة غ��زو 

العربي  العمل  انهيار  م��ن  حالة  م��ن  إليه 
املشترك، وانتهت بسقوط بغداد، ومن قبله 
احتال أفغانستان وهي أحداث أضعفت 
قدرته على تبني مبادرات وأداء دور قومي 
بشدة  منتقدا  املنطقة،  في قضايا تخص 
قضايا  ف��ي  التدخل  ع��ن  األنظمة  تخلي 
واإلسامي  العربي  العاملني  مصالح  تهم 
مثل األوضاع في العراق والسودان لقوي 
ستتفق  ما  ننتظر  فقط  وأصبحنا  دولية، 
عليه عواصم القرار الكبرى ونحدد ردود 
ال  أغلبها  أن  رغ��م  ال��ق��رارات  على  فعلنا 
ي��ص��ب ف��ي م��ص��احل��ن��ا، ب��ل ق��د ينتج عنه 

تقسيم دول مثل العراق والسودان 
ن��ائ��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة املصري  وي����رى 
ال��س��اب��ق أن ال��س��ع��ي ل��ت��دخ��ل ج���دي حلل 
اإلسامي  العالم  في  الدامية  النزاعات 
الدول  ل��دى  سياسية  إرادة  وج��ود  يتطلب 
العربية واإلسامية الكبرى ووجود آليات 
آلية  ووج��ود  االتفاق عليه،  يتم  ما  لتنفيذ 

لاتفاقية  الناقض  الطرف  على  عقوبات 
تتضمن قيود اقتصادية ودبلوماسية على 
اآلليات  وج���ود  ودون  امل��ع��رق��ل،  ال��ط��رف 
سيستمر التدخل عدمي اجل��دوى، مشيرا 
لعاقاتها  األنظمة  استخدام  إلى ضرورة 
واملصالح  الوثيقة  واالقتصادية  السياسية 
ملنع  أداة  بوصفها  واشنطن  مع  املشتركة 
النزاعات  لتسوية  الوساطة  إفشال جهود 

الدموية في العالم اإلسامي.
التجربة األفريقية

وفي اإلطار نفسه يرى الدكتور جمال علي 
زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة 
العربية  اإلقليمية  املنظمات  أن  السويس 
جديا خال  دليا  تقدم  ل��م  واإلس��ام��ي��ة 
أداء  على  قدرتها  على  املاضية  األع���وام 
دور مهم؛ بسبب اخلافات الشديدة بني 
أن  رغم  النظر،  وجهات  وتباين  أعضائها 
قضايا كغزو العراق وأفغانستان واحتماالت 
تقسيم السودان والصراعات الدامية في 
فلسطني وباكستان وأفغانستان واجلرائم 
املستمرة  واملساعي  غ��زة  في  الصهيونية 
لتهويد القدس قد أعطت هذه املنظمات 
ف��رص��ة ج��ي��دة الس��ت��ع��ادة أرض��ي��ت��ه��ا، لكن 
األسباب السابقة ونفوذ واشنطن املتنامي 
املنظمات عن  يد  العربي غل  العالم  على 

فعل أي شيء.
ورج��ح د.زه����ران اس��ت��م��رار إخ��ف��اق جهود 
وقف  في  اإلقليمية  واملنظمات  األنظمة 
واإلسامي  العربي  العاملني  في  النزيف 
في ظل حالة التشرذم في العالم العربي، 
وتكريس النهج القطري، واستمرار التبعية 
ل��واش��ن��ط��ن ووض��ع��ه��ا ف��ي االع��ت��ب��ار إبان 
عن  فضا  للتسوية،  ج��ه��ود  ب��أي��ة  القيام 
ع��دم وج���ود آل��ي��ات ل��ق��رارات ملزمة في 
املنظمات اإلقليمية، مطالبا الدول العربية 
في  األف��ري��ق��ي  االحت����اد  لتجربة  بالنظر 
تسوية النزاعات إذا كانوا راغبني حقا في 
املؤمتر  ومنظمة  العربية  اجلامعة  تطوير 
اإلسامي لتتحول ملنظمات إقليمية قادرة 

أن تفعل شيئا.

قوى غربية وإقليمية 
عرقلت اجلهود 

وفرغت اتفاقات 
التسوية من مضمونها
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الكيان  وزراء  رئ��ي��س  ب��ه  م��ا ص��رح  ه��ذا 
كلمته  ف��ي  نتنياهو  بنيامني  الصهيوني 
التي افتتح بها جلسة مجلس الوزراء التي 
انعقدت في 2009/10/12 م ، إشارة ملا 
حدث خالل األسبوع املاضي في القدس 

واملسجد األقصى من أحداث. 
الهدوء  زع�����زع  ال�����ذي  م���ن   : ون���ت���س���اءل 
ألم  األق��ص��ى؟!  املسجد  في  والطمأنينة 
التي  ومناسباتهم  اليهود  أع��ي��اد  تتحول 
منها يوم »الغفران« إلى يوم عدوان على 
املسجد األقصى املبارك وانتهاك حرمته 
اليهودية  اجلماعات  قبل  م��ن  وتدنيسه 
احملمية من الشرطة واجليش العبري؟!! 
املسجد  باقتحام  لهم  سمح  ال��ذي  وم��ن 
ساحاته،  في  املتكرر  والتجول  األقصى 
ومن أغلق أبواب املسجد األقصى ليفسح 
املجال لتلك املجاميع من اليهود للتجول 

في باحاته املباركة. 
وكيف بهذه البساطة يصف نتنياهو تلك 
األقصى  املسجد  في  املعتكفة  املجاميع 

للدفاع عنه باألقلية؟! ألم يتساءل: ملاذا 
من  ويحرم  القدس  تغلق  ألم  أقلية؟  هم 
الصالة في املسجد األقصى حتى أهل 
مساكنهم  تركوا  ومل��اذا  القدمية؟!  البلدة 
وباتوا في املسجد األقصى ألي��ام؟! هل 

ألنه ينعم باألمن والسالم؟! 
أم���ا ال��رص��اص امل��ط��اط��ي ال���ذي أصاب 
واالعتقاالت  مكشوفة،  وص���دوراً  أعيناً 
في  امل��ص��ل��ني  للشيوخ  امل��ب��رح  وال��ض��رب 
م��س��ج��ده��م األق���ص���ى؛ ف��ه��ل ق���ام بذلك 
االحتالل  ل���ق���وات  ي��ن��ت��م��ون  ال  أش���ب���اح 

ومؤسساته؟!
ومن الذي يزعزع أمن املسجد األقصى 

وهدوئه؟! أليس من قام منذ أوسلو وإلى 
 120 م��ن  بأكثر  )1994-2009م(  اآلن 
التهويد  مخطط  ميارس  ومن  اعتداء؟!! 
مخطط  ضمن  وم���دروس  ممنهج  بشكل 

القدس سنة 2020م؟!
ومن الذي يعمل على تقليص عدد السكان 
القدمية  ال��ب��ل��دة  داخ����ل  الفلسطينيني 
وملاذا  املقدسيني؟!  من  الهويات  بسحب 
اجلدار العازل حول القدس؟!! وملاذا تغلق 
املؤسسات املدنية واخليرية في القدس؟! 
سكنياً  11 حياً  القدس  الذي طوق  ومن 
ب�  القدس  حول  الطوق  وأطبق  يهودياً؟!! 

17 مغتصبة يهودية؟!!
إسالمي  ما هو  كل  التزوير  ومل��اذا طال 
لتعيش  هل  امل��ق��دس؟!  بيت  في  وعربي 
ومقدساتها؟!  معاملها  لتهود  أم  القدس 
اع��ت��دي��ت��م ع��ل��ى األح���ي���اء واألم������وات ثم 
ف��ي قبورهم -  وه��م  امل��وت��ى حتى  قلبتم 
مقبرة باب الرحمة »األسباط« - بحجة 

التطوير واألعمار!!
وق��ب��ور مقبرة  وه���ل وج���دمت غ��ي��ر أرض 
لتقيموا  التاريخية  الوقفية  الله«  »مأمن 

نتـنياهو.. والهدوء 
في القدس!!

في  املسلمن  من  املعتكفن  يقصد   – متطرفة  جهات  حاولت  »لقد 
في  والطمأنينة  الهدوء  زعزعة  املاضي  األسبوع   - األقصى  املسجد 
األكاذيب  رّوجت  متطرفة  أقلية  عن  نتحدث  إننا  القدس؛  أورشليم 
حول نيتنا أو سعينا للقيام بحفريات حتت احلرم القدسي الشريف، 
وهذا الكالم هو محض أكذوبة ال تستند إلى أي أساس من الصحة. 
الذين  األمن  وقوى  الشرطة  أفراد  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  كما 

عملوا وما زالوا لياًل نهارًا حفاظًا على الهدوء والنظام العام هناك«. 

لقد وصلت احلفريات 
آالف األمتارومازلتم 

تقولون نحن ملتزمون 
والنغير والنبدل

عيسى القدومي
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ملاذا اجلدار العازل 
حول القدس؟! وملاذا 

تغلق املؤسسات املدنية 
واخليرية في القدس؟!

متحف  أس���م���ي���ت���م���وه«  م��ت��ح��ف��اً  ع��ل��ي��ه��ا 
ال��ت��س��ام��ح«؟!! وال����ذي ي��ض��م ث���راه رفات 
امل��ج��اه��دي��ن وال��ع��ل��م��اء وال��ص��احل��ني من 
الصحابة والتابعني منذ الفتح اإلسالمي 

إلى احلقب التاريخية التي أعقبتها. 
إل���ى م��ت��ى ال��ك��ذب ي��ا ي��ه��ود؟ وإل����ى متى 
الله  على  كذبتم  السفهاء؟  سيصدقكم 
بعثوا  الذين  األنبياء  وعلى  بداية،  تعالى 
األمم  على  ثم  مصلحيكم،  وعلى  فيكم، 
بأكاذيبه  إع��الم��ك��م  وجن���ح  وال���ش���ع���وب، 
والوقائع  التاريخية  احلقائق  تشويه  في 
السياسية، واستطاع أن يخفي الكثير من 

اإلجراءات واملمارسات!!
وإذا لم تكن عندكم نية للحفريات حتت 
املسجد األقصى وحوله، فأفهمونا كيف 
رفعتم عدد األماكن التي ادعيتم قدسيتها 
في القدس من » 49« مكانا عام 1949م 
البريطاني زوراً  االن��ت��داب  دون��ه  وف��ق ما 
العام  حتى  مكانا   »326« إل��ى  وب��ه��ت��ان��اً، 
إلى  ليصل  اآلن  العدد  وازداد   ، 2000م 

أكثر من 350 موقعا تقريباً؟!!
وم���ن ال����ذي أش��ع��ل ف��ت��ي��ل األح�����داث في 

»يانتنياهو«  افتتحت  حينما  1996م  عام 
ن��ف��ق��اً أس��ف��ل امل��س��ج��د األق��ص��ى ، وبعد 
العديد من األنفاق وحفرمت  ذلك فتحتم 
مخططكم  لتنفيذ  وامل���م���رات  اجل��ح��ور 
املسجد  وتطويق  القدس  لتهويد  الرامي 
وامل��ت��اح��ف وصناعة  ب��ال��ك��ن��س  األق��ص��ى 

التاريخ املزيف!!
لقد وصلت احلفريات آالف األمتار وما 
وال  نغير  ال  ملتزمون  نحن  تقولون  زلتم 
نبدل، وحيناً آخر تقولون: إن القدس لكم 
ومن حقكم عمل ما أردمت، وباركتم هذا 
التهويد بفتاوى حاخاماتكم الذين أجازوا 
قتل البشر وتهويد احلجر وقلع الشجر. 

وب���ع���د ت��ل��ك امل���م���ارس���ات م���ن ال�����ذي يثير 
الضوضاء في املسجد األقصى املبارك؟! هل 

أهله املصلون أم أنتم وجماعاتكم املتشددة 
توالدها كل عام حتى أضحت  ي��زداد  التي 
تلك املؤسسات تعد بالعشرات وتعمل ضمن 

منظومة مخطط تهويد القدس؟! 
منعتم أهل فلسطني والقدس من ترميم 
مسجدهم األقصى، وسارعتم في تطويق 
ومتحف  كنيساً   61 ب�  األقصى  املسجد 
ومعبداً!! على مبان وقفية وأرض وقفية، 
فأين تقيمون كنيس نور القدس؟! أليس 
لم  التي  الوقفية  التنكزية  املدرسة  على 
إلى  وأدواره���ا  مسجدها  بتحويل  تكتفوا 

كنٍس لليهود؟!!
ممارساتكم  ت��س��وي��غ  ف���ي  أج�����دمت  ل��ق��د 
وتغييركم  املسلمني،  أوق��اف  وتهويديكم 
كتاب  ببعض  تفرحون  ولعلكم   ، املعالم 
العرب الذين يصدقونكم ويقفون بصفكم، 
حتى  يتقنه  ال  بأسلوب  عنكم  ويدافعون 
كتابكم من اليهود!! ولكن هذا لن يطول؛ 
والكذب؛  اخل�����داع  ف���ن  إج��ادت��ك��م  ف��م��ع 
ستبقى احلقيقة ساطعة ألصحاب البصر 

والبصيرة. 
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وأضاف الوصيص أنه قد مت إنشاء اإلدارة 
الدعوة  لنشر  املاسة  للحاجة  1996م  عام 
في منطقة الصباحية وتوعية الناس بأمور 
دينهم، ومع قصر املدة إال أنه - وبحمد الله 
تعالى - استطاعت أن تقفز قفزات سريعة 
إلى األم��ام؛ األمر الذي جعل لها دوراً في 

إصالح املجتمع.
وق���ال إن جل��ن��ة امل��ش��اري��ع اإلس��الم��ي��ة من 
املسلمني داخل  أهدافها سد حاجات  أهم 
املشاريع  بإقامة  وذل��ك  وخارجها،  الكويت 
شيدت  اللجنة  أن  إلى  مشيرا  اإلسالمية، 
»مسجد  مثل:  عدة مساجد  الكويت  داخل 
الشيخ محمد ابن عثيمني - مسجد الهادي 
الدارمي  م��س��ج��د   – ال��رح��م��ن  م��س��ج��د   -
 - العقيلة  مبنطقة  النامي  سيف  ومسجد 
مسجد اإلمام الطحاوي مبنطقة أم الهيمان 

- ومسجد القصور: جار العمل فيه«.

< في البداية نريد أن نتعرف على أهم 
اللجان التابعة لإلدارة وأهم األنشطة 

التي تنفذها؟
بتأدية  ت��ق��وم  عاملة  ع��دة  ه��ن��اك جل��ان   <
أهم  ومن  مرسوم،  وه��دف  واضحة  رسالة 
التي  واإلرش��اد،  الدعوة  اللجان جلنة  هذه 
تعد من اللجان النشيطة في اإلدارة، وهي 
البناءة  الفعالة  اخليرية  ال��ق��ن��وات  إح���دى 
الدعوة  رسالة  حلمل  جاهدة  تسعى  التي 
واحل��ف��اظ على ال��ت��راث اإلس��الم��ي املجيد 

من خالل الدعوة إلى الله تعالى باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وقد كان لها العدي�د من 
اإلجن��ازات كان من أهمها: اإلش��راف على 
اإلدارة،  تنظمها  التي  الربيعية  املخيمات 
الكرمي  ال��ق��رآن  ح��ل��ق��ات حتفيظ  وإن��ش��اء 
)بنني  الهيمان  وأم  الصباحية  منطقة  في 
 10 احللقات  إجمالي  بلغ  حيث  بنات(؛   -
حلقات ومبعدل 15طالباً لكل حلقة، كذلك 
خالل  م��ن  دينهم  ب��أم��ور  املسلمني  توعية 
بديوانية  يوم ثالثاء  ال��درس األسبوعي كل 

نعمل على إبراز فضائل التراث اإلسالمي ودوره    في تطوير الحضارة اإلسالمية
منطقة  في  اإلسالمية  واملشاريع  املساجد  بناء  إلدارة  اإلدارية  الهيئة  رئيس   - الوصيص  خالد  علي  الشيخ  أوضح 
أجلها  أنشئت من  التي  اإلدارة ينطلق من األهداف  أن عمل   - التراث اإلسالمي  إحياء  التابعة جلمعية  الصباحية 
احلضارة  تطوير  في  ودوره  اإلسالمي،  التراث  فضائل  إبراز  على  العمل  وهي:  اإلسالمي،  التراث  إحياء  جمعية 
اإلسالمية، ودعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة، فضاًل عن العمل على تنقية التراث 
التي شوهت جمال اإلسالم، وحالت دون تقدم املسلمن، فضاًل عن إنشاء صندوق  البدع واخلرافات  اإلسالمي من 
التعليمية  واملؤسسات  اإلسالمية  واملراكز  املساجد  وإنشاء  املشروعة،  الوجوه  في  صرفها  على  واإلشراف  للزكاة 

واالجتماعية والصحية، ورعايتها خلدمة اإلسالم واملسلمن في أنحاء العالم.

حاوره: عالء الدين مصطفى

رئيس الهيئة اإلدارية إلدارة بناء املساجد واملشاريع اإلسالمية بإحيــــــــاء التراث اإلسالمي بالصباحية لـ »الفرقان«:

مت إنشاء اإلدارة عام 1996م 
للحاجة املاسة لنشر الدعوة 

في منطقة الصباحية 
وتوعية الناس بأمور دينهم
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نعمل على إبراز فضائل التراث اإلسالمي ودوره    في تطوير الحضارة اإلسالمية
اللجنة يحاضر فيه نخبة من املشايخ.

وم���ن إجن�����ازات جل��ن��ة ال���دع���وة واإلرش�����اد 
أيضاً:إنشاء مركز اجليل الصالح الصيفي، 
واف��ت��ت��اح م��رك��ز ت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات، كذلك 
الصباحية  ب��ف��رع  ع��ل��م��ي��ة  م��ك��ت��ب��ة  إن���ش���اء 
النشرات  وطباعة  واملطلعني،  العلم  لطلبة 
واملطويات والبوسترات وتوزيعها على مدار 
العلمية  وال��دروس  الندوات  وإقامة  السنة، 
باإلضافة  وامل��ش��اي��خ،  العلماء  باستضافة 
حيث  اإلسالمي  والشريط  الكتاب  لتوزيع 
نسخة،  أل���ف   250،000 أك��ث��ر  ت��وزي��ع  مت 
وتعليق لوحات إرشادية في أماكن متفرقة 
مبنطقة الصباحية، وتزيني جدران املدارس 

باألح�اديث النبوية.
خاصة  جلنة  لديكم  أن  املعروف  من   >
بـــاملـــشـــاريـــع هــــــي: »جلــــنــــة املـــشـــاريـــع 
اإلسالمية«، ما أهم أهداف هذه اللجنة 

وهل تعمل خارج الكويت فقط؟
> من أهم أهداف هذه اللجنة سد حاجات 

وذلك  وخارجها،  الكويت  داخ��ل  املسلمني 
ب��إق��ام��ة امل��ش��اري��ع اإلس��الم��ي��ة، ففي داخل 
ببناء املساجد داخل  اللجنة  الكويت قامت 
بن  محمد  الشيخ  »مسجد  م��ث��ل:  الكويت 
عثيمني - مسجد الهادي - مسجد الرحمن 
االمام  ومسجد  ال��ن��ام��ي  سيف  مسجد   -
اإلمام  مسجد  العقيلة-  مبنطقة  الدارمي 
ومسجد   - الهيمان  أم  مبنطقة  الطحاوي 
القصور: جار العمل فيه«، وتعتبر إدارة بناء 
منطقة  في  اإلسالمية  واملشاريع  املساجد 
بناء  مشاريع  تقيم  إدارة  أول  الصباحية 

مساجد داخل الكويت.
كذلك لدينا مشاريع خاصة وموسمية مثل 
املدرسية«  الطالب  حقيبة  »توزيع  مشروع: 
وتوزيع  الفقيرة،  الكويت على األسر  داخل 
على  وبطانيات  دفايات  من  الشتاء  كسوة 
العام،  لهذا  الكويت  داخ��ل  الفقيرة  األس��ر 
الفقيرة  األس���ر  على  الفطر  زك���اة  وت��وزي��ع 
داخ���ل ال��ك��وي��ت، وإق��ام��ة م��ش��روع: »إفطار 

الصائم« خالل شهر رمضان املبارك داخل 
ال��ك��وي��ت ف��ي ع��دة م��واق��ع، حيث مت توزيع 
»15« ألف وجبة في العام املاضي، ونتوقع 

مضاعفة العدد في األعوام القادمة.
وإق��ام��ة م��ش��روع: »ذب���ح األض��اح��ي« داخل 
األنشطة  بعض  ودع��م  وخ��ارج��ه��ا،  الكويت 
وأيضاً  احل��ك��وم��ي��ة،  امل����دارس  ف��ي  الدينية 
توزيع برادات املياه في فصل الصيف داخل 

وخارج الكويت.
أهم  وما  لــإلدارة؟  التابعة  اللجان  ما   >

أهدافها؟
> ل��دي��ن��ا جل����ان ع����دة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا جلنة 
الزكاة  بتوزيع  نقوم خاللها  بالزكاة  خاصة 
املسلمني  فقراء  على  والنذور  والصدقات 
داخل الكويت؛ حيث تقوم اللجنة باستقبال 
ط��ل��ب��ات امل��س��اع��دة وت��ت��م دراس��ت��ه��ا وإقرار 
املساعدة لكل حالة، علماً أننا نقوم بتقدمي 

املساعدات لكل مناطق الكويت.
< هل لديكم أنشطة للنساء؟

> اإلدارة لم تغفل في عملها جمهور النساء؛ 

رئيس الهيئة اإلدارية إلدارة بناء املساجد واملشاريع اإلسالمية بإحيــــــــاء التراث اإلسالمي بالصباحية لـ »الفرقان«:

الشيخ علي خالد الوصيص

اللجنة إحدى القنوات اخليرية 
الفعالة البناءة التي تسعى 

جاهدة حلمل رسالة الدعوة 
واحلفاظ على التراث اإلسالمي
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ف��ي حياة  كبير  م��ن دور  للمرأة  مل��ا  وذل��ك 
األسرة واملجتمع؛ لذلك فقد أنشأت اللجنة 
النسائية التي تقوم بدعوة النساء للتمسك 
ب��ال��ع��ق��ي��دة اإلس��الم��ي��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة وفق 
الكتاب والسنة، ووضع األسس اإلسالمية 
وتقوم  املسلمة،  األس��رة  لبناء  الصحيحة 
بإقامة  األه����داف  أج��ل حتقيق ه��ذه  م��ن 
العديد من األنشطة مثل: إقامة الدروس 
الوعظية والعلمية والفقهية، وتعليم اللغة 
عن  ف��ض��اًل  منهن،  ال��س��ن  لكبار  العربية 
وحلقات  ال��ق��رآن  حتفيظ  حلقات  إق��ام��ة 
املسابقات  وإقامة  الصيف،  خالل  فقهية 
لتحفيظ  الدائمة  وإقامة احللقة  العلمية، 
ل��ل��ف��ت��ي��ات ف���ي م��س��ج��د ضاحية  ال���ق���رآن 
الصباحية، كذلك أنشأت اللجنة النسائية 
استضاف  ال��ذي  النسائي«  »م��ف��از  مركز 

العديد من األخوات الداعيات مثل: 
ال���داع���ي���ة اجل���وه���رة بنت  - اس��ت��ض��اف��ة 

عبدالعزيز بن باز.
- الدكتورة أسماء الرويشد )دورة تأهيل 

العامالت في مجال دعوة الفتيات(.
- درس للطالبات بعنوان )أعلني انتصارك( 

للدكتورة أسماء الرويشد.
- األخ���ت ع��ائ��ش��ة احل��ي��ص ال��ت��ي قامت 

باإعطاء دورة بعنوان تربية النشء؟؟؟؟
بعنوان  )درس  ال��دب��وس  ل��ول��وة  األخ���ت   -

التقوى(.
كيف  )دورة  ال��ع��ام��ر  س��ه��ام  األس���ت���اذة   -

أتواصل مع أبنائي(.

)دورة عواطفنا  املسعود  - األستاذة حصة 
حتت املجهر(.

- لقاء جماهيري )صبراً أهل غزة(.
< وماذا عن جمهور الشباب لديكم؟

املنطقة  ش��ب��اب  على  للمحافظة  سعياً   <
للفراغ  تركهم  وع��دم  الصيف  عطلة  خالل 
بوسائله، والسيما في ظل هذه  بهم  يفتك 
الظروف التي مير بها املسلمون من تغريب 
وت��واف��ر وس��ائ��ل اإلف��س��اد وت��أث��ي��ر اإلعالم 
الصالح  اجل��ي��ل  م��رك��ز  إن��ش��اء  مت  السلبي، 
الصيفي في عام 1998؛ حيث مت تخصيص 
منهج تعليمي وتربوي وترويحي خالل عطلة 
ما  على  املنهج  ه��ذا  احتوى  وق��د  الصيف، 
والسيرة  ال���ك���رمي  ال���ق���رآن  ي��ل��ي: حت��ف��ي��ظ 
النبوية، وتعليم الكمبيوتر، فضاًل عن تعليم 

اللغة اإلجنليزية، وتنظيم الرحالت العلمية 
والترفيهية.

الدعوة  جلنة  في  ديوانية  تهيئة  مت  كذلك 
واإلرشاد للشباب يلتقون بها كل يوم أربعاء، 
ويطرح في هذه الديوانية مواضيع األخالق 

واآلداب واملفاهيم اإلسالمية العامة.
باإلعالن عن رحلة عمرة  املركز  يقوم  كما 
سنوية وزيارة لبعض املشايخ للتعرف عليهم 
واالقتداء بهم واالستفادة من علمهم، حتت 
إش����راف م��ش��رف��ني ت��رب��وي��ني ل��غ��رس القيم 
للطلبة  وإقامة حفل  واألخ��الق اإلسالمية، 
املرحلة  امل��دارس في  املتفوقني من ط��الب 

املتوسطة والثانوية في ديوانية اللجنة.
< مــا أهـــم املــشــاريــع لــديــكــم وكـــم يبلغ 

عددها؟
> املشاريع اخلارجية كثيرة ومتنوعة، فعلى 
ببناء  اللجنة  تقوم  احلصر  ال  املثال  سبيل 
املساجد؛ حيث مت بناء أكثر 108 مساجد 
الكثير  وحفر  اإلس��الم��ي،  العالم  دول  ف��ي 
من اآلب��ار مببلغ إجمالي 57860 د.ك في 
البلدان الفقيرة التي يكون املاء فيها شحيحاً، 
كذلك بناء املدارس واملراكز اإلسالمية، كما 
تقوم هذه اإلدارة بتنفيذ املشاريع اخليرية 
والنكبات  ال���ك���وارث  وق���ت  ف��ي  امل��وس��م��ي��ة 
األيتام؛ حيث  لكفالة  باإلضافة  واحل��روب، 
مت كفالة أكثر من 18866 يتيماً منذ بداية 

عملنا في جميع أنحاء العالم اإلسالمي.

من أهم أهداف جلنة 
املشاريع اإلسالمية سد 
حاجات املسلمني داخل 

الكويت وخارجها

أنشأنا مركز اجليل الصالح 
الصيفي ومركز توعية 

اجلاليات ومكتبة علمية بفرع 
الصباحية لطلبة العلم
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السلة اإلخبارية 

أكثر من  احتفل  االنتظار  بعد سنوات من 
2000 مسلم في مدينة »برينلي« البريطانية 
بافتتاح مسجد املدينة اجلديد الذي بلغت 

تكلفته 1.5 مليون جنيه إسترليني.
سنوات   10 بعد  املسجد  بناء  واكتمل 
سكان  بها  تبرع  التي  األموال  جمع  من 

املنطقة.
املشروع  هذا  بناء  في  العمل  بدأ  وقد 

ومت  فقط،  سنوات   4 قبل  الضخم 
االنتهاء منه في اآلونة األخيرة.

اجلديد  املسجد  جلنة  أعضاء  وأعرب 
لرؤيتهم  وابتهاجهم  فرحتهم  مدى  عن 
مشروعهم يؤتي ثماره بعد تعاون املجتمع 
معا، وقال أعضاء اللجنة: »كانت هناك 
حاجة ملساحة أكبر للمسجد نظرا لزيادة 

أعداد املسلمني في بيرنلي«.

مسجد »برينلي« في بريطانيا يرى النور 
البريطانية بعد سنوات من االنتظار »الغارديان«  صحيفة  كشفت 

يهدف  برنامجا  أسست  احلكومة  أن  عن 
إلى منع املسلمني من التحول إلى التشدد 
العنيف، ومت استخدام هذا البرنامج جلمع 
ليسوا  أبرياء  عن  استخباراتية  معلومات 
إرهابية.  أعمال  في  التورط  في  مشتبهني 
وتضمنت املعلومات التي حاولت السلطات 
والتي جاءت في  البحث عنها،  البريطانية 
اآلراء  »الغارديان«،  عليها  أطلعت  وثائق 
الدينية والسياسية ومعلومات عن الصحة 
ومعلومات  اجلنسي  والنشاط  العقلية 
حساسة أخرى. كما أشارت الصحيفة إلى 
أن وثائق أخرى كشفت عن أن هذه املعلومات 
ميكن تخزينها حتى يصل األشخاص الذين 

تخصهم إلى عمر ال�100 عام.
البرنامج  هذا  أن  الصحيفة  وأوضحت 
من  الناس  ملنع  سنوات؛   3 قبل  انطلق 
استدراجهم أليديولوجية القاعدة وارتكاب 
أعمال إرهابية. وكانت احلكومة والشرطة 
البرنامج  أن  مرارا  نفتا  قد  البريطانيتان 
الذي تقدر تكلفته ب� 140 مليون إسترليني 
املسلمني  على  للتجسس  غطاء  مجرد  هو 
في بريطانيا، لكن املصادر املعنية مباشرة 
بإدراته تقول إن البرنامج يهدف إلى جمع 
املسلمني  ومعتقدات  أفكار  عن  معلومات 

الذين ليس لهم نشاط إرهابي.

إن مزيجا  املتحدة:  قالت وكاالت األمم 
االقتصادي  والتراجع  الغذاء  أزمة  من 
مليار  من  أكثر  جوع  في  تسبب  العاملي 
يؤكد  مما  2009م؛  عام  في  شخص 
سابق  وقت  في  قامتة صدرت  توقعات 

من هذا العام.
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  وقالت 
األغذية  وبرنامج  )الفاو(  والزراعة 
العاملي إن 1.02 مليار شخص - بزيادة 
تبلغ حوالي 100 مليون شخص مقارنة 
التغذية،  سوء  يعانون   - املاضي  بالعام 
وهو أعلى رقم في 4 عقود من الزمان.

خوسيه  اإلسباني  الوزراء  رئيس  دعا 
لويس رودريغيز ثاباتيرو املجتمع الدولي 
الفلسطينية،  بالدولة  االعتراف  إلى 
وتفعيل خريطة الطريق التي اقترحتها 
اللجنة الرباعية الدولية، ودعم الوحدة 
على  والضغط  وتعزيزها  الفلسطينية 
في  االستيطان  لوقف  »إسرائيل« 

األراضي الفلسطينية.

وقال: إن ترؤس بالده للدورة احلالية 
دورا  سيعطيها  األوروبي  لالحتاد 
مركزيا للمساعدة في عملية إحالل 
السالم في الشرق األوسط، مشيرا 
العالم  مع  إسبانيا  عالقات  أن  إلى 
العربي و »إسرائيل« جتعلها تتحرك 
بسهولة ومتنحها القدرة على تقريب 

املواقف ووجهات النظر.

إسبانيا تدعو المجتمع الدولي لالعتراف 
بالدولة الفلسطينية

لندن تجمع معلومات 
»حساسة« عن المسلمين

األمم المتحدة: جوعى العالم 
أكثر من مليار في 2009

الجامعة العربية تحّذر من مخاطر 
االنتهاكات بحق المسجد األقصى

حذرت جامعة الدول العربية من مخاطر 
املسجد  بحق  »اإلسرائيلية«  اجلرائم 
األقصى املبارك، ومدينة القدس احملتلة، 
منبهة إلى أن إجراءات االحتالل باملسجد 
يراد  األخيرة  األيام  مدار  على  األقصى 
الفعل  رد  وقياس  النبض  جس  منها 
العربي واإلسالمي، وأعرب األمني العام 
القلق  بالغ  عن  موسى  عمرو  للجامعة 

واالستنكار الشديدين إزاء قيام سلطات 
االحتالل »اإلسرائيلية« بتطويق املسجد 
األقصى واعتدائها واعتقالها عددا من 
العشرات  إلى إصابة  أدى  ما  املصلني، 
احلرم  داخل  املرابطني  املقدسيني  من 
الشريف. وطالب موسى املجتمع الدولي 
وبصفة خاصة مجلس األمن إلى حتمل 

مسؤولياته في حفظ السلم واألمن.
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 فالدنيا بزخرفها وزينتها أعظم ما حمل 
تعالى:  قال  كما  بالله  الكفر  على  الكفار 
ِفي  َوَما  َماَواِت  الَسّ ِفي  َما  لَُه  الَِّذي  }اللَِّه 
َشِديٍد  َعَذاٍب  ِمْن  ِللَْكاِفِريَن  َوَويٌْل  اْلَْرِض 
نَْيا َعلَى اْلَِخَرِة  َياةَ الُدّ الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن اْلَ
وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويَبُْغونََها ِعَوًجا أُولَِئَك  َويَُصُدّ
ِفي َضَلٍل بَِعيٍد{ )إبراهيم: 2 -٣(، وقال 
نِْس أَلَْم يَأِْتُكْم  ِنّ َواْلِ تعالى: }يَا َمْعَشَر اْلِ

وَن َعلَيُْكْم آَيَاِتي َويُنِْذُرونَُكْم  ُرُسٌل ِمنُْكْم يَُقُصّ
ِلَقاَء يَْوِمُكْم َهَذا َقالُوا َشِهْدنَا َعلَى أَنُْفِسنَا 
نْيَا َوَشِهُدوا َعلَى أَنُْفِسِهْم  َياةُ الُدّ تُْهُم اْلَ َوَغَرّ

أَنَُّهْم َكانُوا َكاِفِريَن{ )االنعام:1٣0(. 
آمن  من  حمل  في  الرئيس  السبب  وهي 
بالله على الردة والكفر بعد االميان كما قال 
تعالى: }َمْن َكَفَر ِباللَِّه ِمْن بَْعِد ِإمَياِنِه ِإاَلّ َمْن 
مَياِن َولَِكْن َمْن َشَرَح  أُْكِرهَ َوَقلْبُُه ُمْطَمِئٌنّ ِباْلِ

ِبالُْكْفِر َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َولَُهْم 
َياةَ  اْلَ اْستََحبُّوا  ِبأَنَُّهُم  َذِلَك  َعِظيٌم  َعَذاٌب 
نَْيا َعلَى اْلَِخَرِة َوأََنّ اللََّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم  الُدّ

الَْكاِفِريَن{ )النحل: 106 - 107(.
فاخلوف من ذهاب الدنيا وذهاب السلطان، 
ومن ضياع الموال والتجارات، حمل أكثر 
الناس على الكفر بالله أو التفلت من أحكام 

الشرع.
كما في  أغلب الماهير  فالدنيا معبودة   
 [ النَِّبِىّ  َعِن  ُهَريَْرةَ  أَِبى  َعْن  الديث 
ْرَهِم  الِدّ َوَعبُْد  ينَاِر  الِدّ َعبُْد  تَِعَس   « َقاَل 
َوِإْن  َرِضَي،  أُْعِطَي  ِإْن  ِميَصِة،  اخْلَ َوَعبُْد 
لَْم يُْعَط َسِخَط، تَِعَس َوانْتََكَس، َوِإَذا ِشيَك 
نقطة  فهي  البخاري.  رواه   » انْتََقَش  َفَل 
شياطني  فاستغل  الناس،  من  كثير  ضعف 
النس والن هذا الضعف فخوفوهم على 

محبوبتهم ومعبودتهم » الدنيا ».
الشبهة  هذه  على  القرآني  الرد  فجاء   
الشيطانية، فما من شبهة يلقيها الشيطان 

الله  اتباع شرع  الناس - عمومًا مسلمهم وكافرهم - عن  لعل من أشد ما يصد 
منهم،  كثير  على  انطلت  التي  الشيطانية  الشبهة  تلك  بأحكامه،  وااللتزام 
على  أو  الدنيا،  ويهدم  اآلخرة  يعمر  الرحمن  وطاعة  بالله  اإلميان  أن  وهي: 
األقل: اإلميان ال يعمر دنيا الناس إمنا يعمر آخرتهم فقط، فاستطاع شياطن 
اإلنس واجلن بهذه الشبهة أن يرهبوا الناس أنهم ان اتبعوا الهدى من الله فإنهم 
سيخسرون دنياهم وأموالهم وجتاراتهم وغيرها، مستغلن بذلك امليل البشري 
َهَواِت ِمَن  اِس ُحُبّ الَشّ َن ِللَنّ جتاه الدنيا وضعفهم نحو زينتها كما قال تعالى: }ُزِيّ
ْنَعاِم  َمِة َواأْلَ َسَوّ ْيِل امْلُ ِة َواْلَ َهِب َواْلِفَضّ َقْنَطَرِة ِمَن الَذّ َساِء َواْلَبِنَن َواْلَقَناِطيِر امْلُ الِنّ

ُه ِعْنَدُه ُحْسُن امْلََآِب{ )آل عمران: 14(. ْنَيا َوالَلّ َياِة الُدّ ْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَ َواْلَ

بقلم: خالد بن صالح الغيص

خدعوك فقالوا: » الدين ال يعمر 
دنيا وال يشبع من خبز «
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الرد  وجتد  إال  وأهله  الق  على  وأتباعه 
عليها في كتاب الله وال بد، علمه من علمه 
- وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء -وجهله 
من جهله، فيقول تعالى في الرد على تلك 
الشبهة في سورة النساء بعد أن أمر بتقواه 
وطاعته، قال تعالى: }َمْن َكاَن يُِريُد ثََواَب 
نْيَا َواْلَِخَرِة َوَكاَن  نْيَا َفِعنَْد اللَِّه ثََواُب الُدّ الُدّ
ابن  يقول   ،)1٣4( بَِصيًرا{  َسِميًعا  اللَُّه 
ه  َهُمّ ليس  من  يا  أي:  تفسيره:  في  كثير 
الدنيا  ثواب  الله  عند  أن  اعلم  الدنيا،  إال 
والخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 
فإن  ذلك:  بعد  قال  ثم  وأقناك،  وأغناك 
َوالِخَرِة {  نْيَا  الُدّ ثََواُب  اللَِّه  قوله: }َفِعنَْد 
ظاهر في حضور اخلير في الدنيا والخرة، 
يْقتَِصَرَنّ قاصر  بيده هذا وهذا، فل  أي: 
لتكن  بل  فقط،  للدنيا  السعي  على  الهمة 
العالية في  إلى نيل املطالب  همته سامية 
إلى  كله  ذلك  مرجع  فإن  والخرة؛  الدنيا 
الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي ال 
إله إال هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة 
في الدنيا والخرة بني الناس، وعدل بينهم 
فيما علمه فيهم، ممن يستحق هذا، وممن 
يستحق هذا؛ ولهذا قال: }َوَكاَن اللَُّه َسِميًعا 

بَِصيًرا{«. اهـ
 فيا من تريد الدنيا وثوابها فاعلم أن الله 
عنده ثواب الدنيا والخرة، وبإمكان النسان 
بالميان  والخرة  الدنيا  ثواب  ينال  أن 
}َوَعَد  تعالى:  قال  كما  الصالح؛  والعمل 
اِت  اِلَ الَصّ َوَعِملُوا  ِمنُْكْم  آََمنُوا  الَِّذيَن  اللَُّه 
اْستَْخلََف  َكَما  اْلَْرِض  ِفي  لََيْستَْخِلَفنَُّهْم 
َنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي  الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َولَيَُمِكّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا  اْرتََضى لَُهْم َولَيَُبِدّ
يَْعبُُدونَِني اَل يُْشِرُكوَن ِبي َشيًْئا َوَمْن َكَفَر بَْعَد 
َذِلَك َفأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ )النور: 55(، 
ا  َعِمَل َصاِلً وقال أيضا جل وعل: }َمْن 
ِمْن َذَكٍر أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَنُْحِيَينَُّه َحَياًة 
َطِيَّبًة َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما َكانُوا 
لسان  على  وقال   ،)97 )النحل:  يَْعَملُوَن{ 
رسوله نوح عليه السلم: }َفُقلُْت اْستَْغِفُروا 
َعلَيُْكْم  َماَء  الَسّ يُْرِسِل  اًرا  َغَفّ َكاَن  ِإنَُّه  َربَُّكْم 

اخلوف من ذهاب الدنيا 

وذهاب �ل�سلطان حمل �أكرث 

�لنا�س على �لكفر باللـه 

و�لتفلت من �أحكام �ل�سرع

�علم �أن �لربكة �لتي ينزلها 

�للـه يف عملك �إن �تقيت 

�للـه هي �أ�سعاف مايجده 

�لعامل �ملخالف لربه

ِمْدَراًرا َومُيِْدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَُكْم 
َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُكْم أَنَْهاًرا{ )نوح: 10- 12(، 
عليه  هود  رسوله  لسان  على  أيضا  وقال 
السلم: }َويَا َقْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثَُمّ تُوبُوا 
َويَِزْدُكْم  ِمْدَراًرا  َعلَيُْكْم  َماَء  الَسّ يُْرِسِل  ِإلَيِْه 
ِتُكْم َواَل تَتََولَّْوا ُمْجِرِمنَي{ )هود:  ةً ِإلَى ُقَوّ ُقَوّ
52(، وهذا وعد من الله ال يتبدل وال يتخلف 
فعندما  بذلك،  يشهد  السلم  أمة  وتاريخ 
كانت المة ملتزمة بشرع الله ومعتزة بالله؛ 
الدنيا وكانت  الله وأعزها وملّكها  نصرها 
خير أمة أخرجت إلى الناس؛ فالسر يكمن 
بشرعه  والتزامنا  بالله  يقيننا  مدى  في 
والتوكل عليه، وبذلنا للسبب؛ فمن السفه 
ينال  أن  واحد  بعمل  يستطيع  النسان  أن 
أو يكسب شيئني وبرمية واحدة أن يصيب 
عصفورين، ثم هو يأبى إال أن ينال بعمله 
الواحد شيئا واحداً وما ذاك إال لهله أو 
عناده أو تصديقه لملءات شياطني النس 

والن. 
 وكذلك يقول تعالى في رده على كفار قريش 
خوفهم  بحجة  الميان  عن  تلكؤوا  عندما 
على أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ قال تعالى: 
ْف ِمْن  }َوَقالُوا ِإْن نَتَِّبِع الُْهَدى َمَعَك نُتََخَطّ
ْن لَُهْم َحَرًما آَِمًنا يُْجَبى ِإلَيِْه  ِكّ أَْرِضنَا أََولَْم ُنَ
ثََمَراُت ُكِلّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْن لَُدنَّا َولَِكَنّ أَْكثََرُهْم 

اَل يَْعلَُموَن{ )القصص: 57(.

اخلائف  املرهوب  املسلم  التاجر  فياأيها 
من االلتزام بشرع الله بحجة اخلوف على 
جتارتك، اعلم أن اخلير كل اخلير في اتباع 
شرع الله والبركة كل البركة في اتباع هديه؛ 
قال تعالى: }َولَْو أََنّ أَْهَل الُْقَرى آََمنُوا َواتََّقْوا 
َواْلَْرِض  َماِء  الَسّ ِمَن  بََرَكاٍت  َعلَيِْهْم  لََفتَْحنَا 
بُوا َفأََخْذنَاُهْم ِبَا َكانُوا يَْكِسبُوَن{  َولَِكْن َكَذّ
الهزة  ذلك  على  ويدل   ،)96 )العراف: 
العالم  جعلت  التي  الخيرة  االقتصادية 
املليارات  ويخسر  عاملي  كساد  في  يدخل 
طار  بسنوات  جنوه  فما  البركة،  بحق 

بلحظات أو أيام.
خوفوك  الذي  املسلم  الطالب  أيها  ويا   
حتصيلك  على  خوفاً  بدينك  االلتزام  من 
العلمي ومستقبلك، اعلم أن دينك ال يخالف 
التحصيل العلمي املباح يقول تعالى: }ُهَو 
ِفي  َفاْمُشوا  َذلُواًل  اْلَْرَض  لَُكُم  َجَعَل  الَِّذي 
النُُّشوُر{  َوِإلَيِْه  ِرْزِقِه  ِمْن  َوُكلُوا  َمنَاِكِبَها 
علمائنا  تاريخ  هو  وهذا   .)15 )تبارك: 

السابقني يشهد بذلك.
تُخدع  ال  العامل  الصائم  املسلم  وياأيها 
النتاجية،  يضعف  الصيام  إن  بقولهم: 
فاعلم أن البركة التي ينزلها الله في عملك 
إن اتقيت الله هي أضعاف ما يجده العامل 
املخالف لربه في فطره في شهر الصوم، 
بل  العمل،  كثرة في ساعات  الشأن  وليس 
الشأن كل الشأن هي البركة التي يطرحها 

الله في العمل.
فكم من إنسان يعمل ساعات قليلة يبارك 
له فيها خير من إنسان يعمل الليل والنهار، 
فهذه هي الكلب نرى النثى منها تضع في 
العام مرة أو مرتني في كل مرة أربع جراء أو 
أكثر وال جتد لها وجودا كثيراً في الطبيعة، 
بينما انظر إلى الغنم تضع النثى منها في 
العام مرة واحدة -في الغالب- في كل مرة 
شاة أو شاتني، وانظر إلى عددها الكثير في 
يأكلون لم  الناس  أغلب  أن  الطبيعة، مع 
الغنم، وما ذاك إال للبركة التي أنزلها الله 

تعالى في الغنم فبارك فيها وكثرها.
وياأيها الاكم املسلم املريد لتطبيق شرع 
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به،  ونويت  أردته  ما  على  أقدم  الله.. 
بلدك  وحمى  حفظك  الذي  أن  واعلم 
أن  على  قادر  الله  بعيد عن شرع  وأنت 
يحفظك ويحفظ بلدك واقتصادك بعد 
تطبيق شرعه والعودة إلى دينه كما قال 

تعالى لكفار قريش كما مر بنا آنفاً. 
 وأخيراً.. فقد يقول قائل: كلمك جميل 
الكفار من  فهؤالء  الواقع!  يخالفه  ولكن 
مع  وغيرهم  والمريكان  الوروبيني 
كفرهم فهم قد ملكوا الدنيا ومتكنوا فيها، 
فكيف يكون ذلك؟ فأقول: هذا صحيح، 
وهذه شبهة حتتاج إلى رد مفصل، ولكن 

باختصار: 
ال  ومن  يحب  من  الدنيا  يعطي  الله  إن 
يحب،  من  إال  الخرة  يعطى  وال  يحب، 
والدنيا لها سن وقوانني وأسباب مادية 
الله  بإذن  بها  وفاز  نالها  بها  أخذ  من 
جد  من  المثال:  في  قيل  كما  تعالى؛ 
وجد، ومن زرع حصد.. إلخ، والله تعالى 
ال يظلم أحدا فمن أراد الدنيا وسعى لها 
سعيها أعطاه الله منها با يشاء الله كما 
نَْيا  َياةَ الُدّ قال تعالى: }َمْن َكاَن يُِريُد اْلَ
َوُهْم  ِفيَها  أَْعَمالَُهْم  ِإلَيِْهْم  نَُوِفّ  َوِزينَتََها 
ِفيَها اَل يُبَْخُسوَن أُولَِئَك الَِّذيَن لَيَْس لَُهْم 
َصنَُعوا  َما  َوَحِبَط  النَّاُر  ِإاَلّ  اْلَِخَرِة  ِفي 
)هود:  يَْعَملُوَن{  َكانُوا  َما  َوبَاِطٌل  ِفيَها 
َكاَن  }َمْن  أيضا:  تعالى  وقال   ،)16-15
لْنَا لَُه ِفيَها َما نََشاءُ مِلَْن  يُِريُد الَْعاِجلََة َعَجّ
نُِريُد ثَُمّ َجَعلْنَا لَُه َجَهنََّم يَْصَلَها َمْذُموًما 
أي   – فهم   )18 )السراء:  َمْدُحوًرا{ 
وبذلوا  أخذوا  قد   - املعاصرون  الكفار 
السباب املادية وجدوا واجتهدوا في نيل 
السباب  وتركنا  نحن  وتخاذلنا  الدنيا، 
تعالى  الله  واملادية؛ فأعطاهم  الشرعية 

عدالً منه وحرمنا نحن.
للكافر  يعّجل  قد  تعالى  الله  وأيضا   
إذا جاء  الدنيا، حتى  طيباته في حياته 
يوم القيامة لم يجد شيئاً ووجد الله عنده 
}َوالَِّذيَن  تعالى:  قال  كما  فوفاه حسابه 
يَْحَسبُُه  ِبِقيَعٍة  َكَسَراٍب  أَْعَمالُُهْم  َكَفُروا 

صلى الله عليه وسلم - َوَكاَن ُمتَِّكًئا. َفَقاَل: 
أُولَِئَك  ِإَنّ  اِب،  َطّ اخْلَ يَابَْن  أَنَْت  َهَذا  »أََوِفى 
نَْيا« رواه  َياِة الُدّ لُوا َطِيَّباِتِهْم ِفى اْلَ َقْوٌم ُعِجّ

البخاري.
 وكذلك قد يكون ذلك استدراجا من الله 
بُوا  ومكرا بهم؛ كما قال تعالى: }َوالَِّذيَن َكَذّ
يَْعلَُموَن  اَل  َحيُْث  ِمْن  َسنَْستَْدِرُجُهْم  ِبآَيَاِتنَا 
)العراف:  َمِتنٌي{  َكيِْدي  ِإَنّ  لَُهْم  َوأُْمِلي 
تفسيره  في  كثير  ابن  يقول   ،)18٣  -182
أبواب  لهم  يفتح  أنه  ومعناه  الية:  لهذه 
الرزق ووجوه املعاش في الدنيا؛ حتى يغتروا 
با هم فيه ويعتقدون أنهم على شيء، كما 
ُروا ِبِه َفتَْحنَا  ا نَُسوا َما ُذِكّ قال تعالى: }َفلََمّ
َعلَيِْهْم أَبَْواَب ُكِلّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِبَا 
أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَْغتًَة َفِإَذا ُهْم ُمبِْلُسوَن َفُقِطَع 
َرِبّ  ِللَِّه  ْمُد  َواْلَ َظلَُموا  الَِّذيَن  الَْقْوِم  َداِبُر 

الَْعامَلِنَي{ )النعام:44 - 45(. اهـ 
بالله والعمل الصالح   فل بد من االميان 
ثم بذل السباب املادية – التي يدعو إليها 
االميان بالله - لنيل خيري الدنيا والخرة.

 والله تعالى أعلى وأعلم. 

�إن �للـه يعطي 
�لدنيا من يحب ومن 

اليحب واليعطي 
�الآخرة �إال من يحب

َشيًْئا  يَِجْدهُ  لَْم  ِإَذا َجاَءهُ  َحتَّى  َماًء  ْمآَُن  الَظّ
اهُ ِحَسابَُه َواللَُّه َسِريُع  َوَوَجَد اللََّه ِعنَْدهُ َفَوَفّ
َساِب{ )النور: ٣9(، وقال تعالى ايضا:  اْلِ
}َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعلَى النَّاِر أَْذَهبْتُْم 
َواْستَْمتَْعتُْم  نَْيا  الُدّ َحيَاِتُكُم  ِفي  َطِيّبَاِتُكْم 
ُكنْتُْم  ِبَا  الُْهوِن  َعَذاَب  َزْوَن  جُتْ َفالَْيْوَم  ِبَها 
ِقّ َوِبَا ُكنْتُْم  تَْستَْكِبُروَن ِفي اْلَْرِض ِبَغيِْر اْلَ
تَْفُسُقوَن{ )الحقاف: 20(، وجاء في حديث 
النبي  عمر بن اخلطاب عندما دخل على 
َم،  تََبَسّ َرأَيْتُُه  ِحنَي  »َفَجلَْسُت  قال:  أنه   [
َفَرَفْعُت بََصِرى ِفى بَيِْتِه، َفَواللَِّه َما َرأَيُْت ِفى 
بَيِْتِه َشيًْئا يَُرُدّ الَْبَصَر َغيَْر آَهَبٍة ثََلثٍَة، َفُقلُْت 
ِتَك؛  ْع َعلَى أَُمّ يَا َرُسوَل اللَِّه، اْدُع اللََّه َفلْيَُوِسّ
َع َعلَيِْهْم، َوأُْعُطوا  وَم َقْد ُوِسّ َفِإَنّ َفاِرًسا َوالُرّ
نَْيا َوُهْم الَ يَْعبُُدوَن اللََّه؛ َفَجلََس النَِّبُىّ -  الُدّ
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كتبت : منيرة املعلث
ذلــك  يـعــدل  ومـاذا  كـلـمة..  مـن  أعـظـمـهــا  ما 

فـضـًل؟! 
عندما تنطلق شهادة أن ال إله إال الله وأن محمداً 
عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله 
ــذي أردنـــاه صــرحــاً للهدى  فــي جنبات املــكــان ال
والق والصراط املستقيم، فما أعظم أن تكون 
في مكان يعلن فيه مرات عديدة عن والدة قلب 
الشرك  من  تخلص  ورسوله،  بالله  مؤمن  جديد 

وآثاره وعرف طريق الق، واستضاء بأنواره. 
الندلس  للجنة  التابعة  للجاليات  الهداية  لنة 
ــة ويـــانـــعـــة مـــن ثمرات  ــافــع ن ثـــمـــرة  ــنــســائــيــة  ال
»الندلسية«، بدأت هذه اللجنة نشاطها املتجدد 
بخطوات تنظيمية وإعدادية مدروسة مت خللها 
من  عــدد  مع  مسبقة  تنسيقية  اجتماعات  عمل 

الدعاة من مختلف الاليات.
يــوم الثلثاء مــن كــل أســبــوع عندما حتني  وفــي 
الساعة اخلامسة مساًء جتد أخواتنا املسلمات 

والندونيسية  »الفلبينية  باللغات  الــنــاطــقــات 
ضالتهن  الهندية«  اللغات  وجميع  والسيلنية 
من  الســلمــي  الدين  أساسيات  على  بالتعرف 

حفظ للقرآن وعقيدة وفقه وسيرة وأخلق. 
الالية  من  لنا  أخت  سابقاً«  »كانتي  أو  كرمية 
السيلنية من املهتديات لإلسلم منذ 7 سنوات 
العاملت  من  تكون  أن  املولى  لها  يسر  تقريباً 
عن  تعرف  ال  وكانت  النسائية،  الندلس  بلجنة 
من  تزوجت  أنها  ســوى  الكثير  الشيء  الســلم 
با  فقط  والصيام  بالصلة  وتقوم  مسلم  رجل 

وصل إليها من علم عن طريق زوجها. 
القرآن  في  دروســاً  وحضرت  عليها  الله  تفضل 

والعقيدة والفقه والسيرة والخلق.
للقرآن وهي  وأنا أستمع لقراءتها  سعدت كثيراً 
ـــن قـــراءة  حتــــاول أن تــضــبــط الـــــروف وحُتـــِسّ
وهي حتدثني  أكثر  وســررت  بصعوبة.  الكلمات 

عن التوحيد بأقسامه وعن الشرك ومعناه.
تـُـعــبــر عن  وهـــي  الــراســخــة  وأَْكــــَبــــرْت عقيدتها 

مشكلة  تواجه  عندما  بربها  باليقني  مشاعرها 
ما، فهي تقول: إنني ألأ إلى الله بالدعاء، فأين 

الكثيرون منا عن كرمية ؟!
لظات عظيمة وبالغة الثر عايشتها وأنا أستمع 
لعدد من املهتديات الديدات وهن يعبرن عن 
مــشــاعــرهــن لــدخــولــهــن الــديــن الســـلمـــي، في 
الهداية  للجنة  الثانية  للدورة  اخلتامي  الفل 

النسائية،.
السبب في هدايتهن  املهتديات كان  الغالب من 
ُحسن خلق كفلئهن ونبلهم في التعامل معهن، 
من  »إن   :[ املصطفى  قـــول  حينها  تــذكــرت 
القيامة  يوم  مجلساً  مني  وأقربكم  إلي  أحبكم 
أحاسنكم أخلقاً، وإن املؤمن ليبلغ بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم« والحاديث في هذا الباب 

كثيرة وعديدة.
بلجنة  الــعــامــلت  الــلــه بجهود الخــــوات  بـــارك 
الــهــدايــة الــنــســائــيــة، وشــكــر الــلــه لــهــن سعيهن 

الثيث في خدمة الدعوة إلى الله.

لجنة الهداية للجاليات التابعة للجنة األندلس 
النسائية ثمرة نافعة ويانعة من ثمرات »األندلسية«

انطلقاً من قول رسول الله ] : »َفَو اللّه 
لََك  َخيٌْر  َواِحــداً،  َرُجــًل  ِبَك  اللُّه  يَْهِدَي  لَْن 
ِمْن أَْن يَُكوَن لََك ُحْمر النََّعِم« رواه البخاري، 
وحمر النعم: هي البل المر، وهي أنفس 
أموال العرب، يضربون بها املثل في نفاسة 
الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه - صرح 
الهدى  السعيدي: رئيس لنة  الخ مساعد 
التراث  إحــيــاء  بجمعية  بــالســلم  للتعريف 
أخذت  اللجنة  بــأن  »النــدلــس«  الســلمــي 
على عاتقها دعوة الاليات بختلف اللغات 
والــنــســيــات ممـــن يــعــيــشــون بـــني صفوف 
في  معنا  يقطنون  ممن  وخاصة  مجتمعنا، 
منطقتي الندلس والرقعي واملناطق املجاورة، 
الدور  للجنة  كــان  وقــد  النيف،  ديننا  إلــى 
إلى  الاليات  من  العديد  دعوة  في  الفعال 

والتعامل  السنة  الفكرة  وإعطائهم  السلم 
تكلل  الــغــراء، وقــد  الشريعة  معهم على ضــوء 
هذا الهد - ولله المد واملنة - بإسلم 186 
مهتديا ومهتدية جميعهم من الالية الهندية 
والثيوبية،  والفلبينية  والسيلنية  والنيبالية 
بالضافة إلى قيام اللجنة بالعديد من العمال 
خلل شهر رمضان املبارك املاضي والتي منها 

على سبيل املثال:
الردية  باللغة  محاضرة   11 عــدد  إقامة   .1

بختلف مساجد منطقة الندلس.
الردية  باللغة  محاضرات   7 عــدد  إقامة   .2
في مسجدي العميري والبصمان في منطقة 

الندلس من بعد صلة المعة.
وتعليمهم  الـــدد  املهتدين  متابعة  متــت   .٣

أحكام الصيام.

و46 شريطا  كتيبا   ٣49 عدد  توزيع  مت   .4
و٣٣2 مطوية و90 حقيبة دعوية، واملطويات 
الاليات  مختلف  على  الــلــغــات،  بختلف 

واملهتدين الدد.
واملطويات  والــكــتــيــبــات  املــكــتــبــة  ــــراء  إث  .5

والشرطة بختلف اللغات.
مساعد  الخ/  تـــصـــريـــح  خــــتــــام  وفـــــي 
إلى  الــكــرام  باملواطنني  أهـــاب  السعيدي 
دعم مسيرة اخلير للجنة الهدى للتعريف 
بالسلم بجمعية إحياء التراث السلمي 
في الجر واملثوبة  لنكون معاً  »الندلس«؛ 
من الله عز وجل، سائًل املولى ]أن يثيب 
ميزان  فــي  أعمالهم  يجعل  وأن  الميع 
حسناتهم }يــوم ال ينفع مــاٌل وال بنون إال 

من أتى الله بقلب سليم{.

لجنة الهدى للتعريف باإلسالم 186 مهتدًيا ومهتدية لإلسالم

أخبار اجلمعية

����� ������ .indd   41 10/24/09   7:07:16 PM



عقائد

42
الفرقـــان  559 - 7 ذوالقعـــدة 1430هــــ 

اإلثنـــن -2009/10/26م

بقوله)1(:   - الله  رحمه   - فأجاب 
أحد  يقل  لم  العاملني،  رب  لله  احلمد 
من  بشيء  يستغاث  إنه  املسلمني  من 
املخلوقات في كل ما يستغاث الله فيه! 
ال بنبي وال مبلك وال بصالح وال غير 
باالضطرار  يعلم  مما  هذا  بل  ذلك، 
من دين اإلسالم أنه ال يجوز إطالقه، 

هو  بنبي  التوسل  إن  أحد  يقل  ولم 
بالنبي]  املستغيث  فإن  به؛  استغاثة 
به ال  واملتوسل  له،  وسائل  منه  طالب 
يدعى وال يطلب منه وال يسأل وإمنا 
يطلب به، وكل أحد يفرق بني املدعو 
الغوث  طلب  واالستغاثة  به،  واملدعو 
طلب  كاالستنصار  الشدة،  إزالة  وهو 

منه من هذه  يطلب  واملخلوق  النصر، 
األمور ما يقدر عليه منها كقوله تعالى: 
}فاستغاثه الذي من شيعته على الذي 

من عدوه{ )القصص: 15(.
فال  الله  إال  عليه  يقدر  ال  ما  وأما 
يطلب إال من الله؛ ولهذا كان املسلمون 
ويستسقون  بالنبي]  يستغيثون  ال 

أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية في العقيدة )5(

رحمه   - سئل  وبيانها؛  كشفها  من  البد  فكان  وحديثا؛  قدميا  الشرك  هواة  بها  يدلي  التي  الشبهة  هي  املسألة  هذه 

الله - عمن قال: جتوز االستغاثة بالنبي] في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله 

تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر األنبياء والصاحلن في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، وأنه ال فرق 

بن االستغاثة والتوسل، سواء قال: أتوسل إليك يا إلهي برسولك! أو أستغيث برسولك أن تغفر لي... إلى آخر السؤال 

الذي يدور على هذا املعنى.

حكم 
التوسل 

واالستغاثة

اقتبسها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
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)صحيح  في  كما  به  ويتوسلون  به 
الله  رضي   - عمر  أن  البخاري()2( 
عنه - استسقى بالعباس وقال: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
نبينا  بعم  إليك  نتوسل  وإنا  فتسقينا، 

فاسقنا، فيسقون.
ومراد الشيخ التوسل بدعائه بأن يدعو 
وهذا جاء في حال  بالغيث،  لهم  الله 
كون الشخص حيا قادرا على الدعاء، 
يطلب  وال  به  يتوسل  فال  امليت  وأما 
منه دعاء وال غيره؛ ألنه ال يقدر على 
شيء؛ ولهذا قال الشيخ - رحمه الله - 
بعد ذلك: فقد ذكر عمر - رضي الله 
بالنبي]  أنهم كانوا يتوسلون  عنه - 
في حياته في االستسقاء، ثم توسلوا 
بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو 
ويدعون  يدعو  به بحيث  استسقاؤهم 
معه، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته 

وال في مغيبه.
ثم قال)3( - رحمه الله-: من قال: 
ما ال يقدر عليه إال الله ال يستغاث به 
إال بالله، فقد قال احلق، يعني: وال 
يستغاث باملخلوق في ذلك ألنه شرك، 
فيها:  بعضهم  قال  التي  هي  وهذه 
كاستغاثة  باملخلوق  املخلوق  استغاثة 
الغريق بالغريق، وقال اآلخر: استغاثة 
املخلوق باملخلوق كاستغاثة املسجون 
النبي]:  قال  وقد  باملسجون، 
يستغاث  وإمنا  بي  يستغاث  ال  »إنه 
»إذا  عباس:  البن  وقال  بالله«)4(، 
استعنت فاستعن بالله«)5(، وإذا نفى 
كان هو  الرسول] عن نفسه أمراً 
الصادق املصدوق في ذلك، كما هو 
يخبر  ما  كل  في  املصدوق  الصادق 
خبره  رد  ومن  وإثبات،  نفي  من  به 
الذين  النصارى  أشبه  له  تعظيما 
إخباره عن نفسه  املسيح في  كذبوا 
بالعبودية تعظيما له؛ فنفى ما نفاه 
يقابل  أن  ألحد  وليس  الرسول] 

نفيه بنقيض ذلك ألبتة.
الرسول]  أن   - الله  رحمه   - يعني 

أن  لنا  يجوز  به فال  يستغاث  أن  نفى 
هذا  ألن  به؛  ونستغيث  نفيه  نخالف 

معصية له ومعارضة له فيما قال.
وقد حتصل من كالم الشيخ - رحمه 
على  باملخلوق  االستغاثة  أن   - الله 

نوعني:
فيما  باملخلوق  االستغاثة  األول:  النوع 
جائزة  فهذه  حياته،  في  عليه  يقدر 
كاستغاثة املظلوم مبن يناصره على ظامله 
ويدفع عنه الظلم؛ كما قال تعالى عن 
كليمه موسى - عليه الصالة والسالم 
على  شيعته  من  الذي  }فاستغاثه   :-
الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى 

عليه{ )القصص: 15(.
والنوع الثاني: االستغاثة باملخلوق فيما 
محرمة  فهذه  الله؛  إال  عليه  يقدر  ال 

وهي شرك أكبر.
قال الشيخ - رحمه الله-: واالستغاثة 
مبعنى أن يطلب من الرسول] - يعني 
في حياته- ما هو الالئق مبنصبه، ال 
ينازع فيها مسلم، وأما باملعنى الذي نفاه 
الرسول] فهو أيضا مما يجب نفيها، 
ومن أثبت لغير الله ما ال يكون إال لله 
فهو كافر، إذا قامت عليه احلجة التي 
يكفر تاركها؛ ولهذا ال يعرف عن أحد 

من املسلمني أنه جّوز مطلق االستغاثة 
بغير الله وال أنكر على من نفى مطلق 

االستغاثة عن غير الله.
قال: وقد يكون من كالم الله ورسوله 
بعض  لكن  صحيح،  معنى  لها  عبارة 
الله  مراد  غير  تلك  من  يفهم  الناس 
كما  فهمه،  عليه  يرد  فهذا  ورسوله، 
الكبير«  »معجمه  في  الطبراني  روى 
أنه كان في زمن النبي] منافق يؤذي 
 - الصديق  بكر  أبو  فقال  املؤمنني، 
نستغيث  بنا  قوموا  عنه-:  الله  رضي 
برسول الله] من هذا املنافق؛ فقال 
وإمنا  بي  يستغاث  ال  »إنه  النبي]: 
به  أراد  بالله«)6(، فهذا إمنا  يستغاث 
النبي] املعنى الثاني، وهو أن يطلب 

منه ما ال يقدر عليه إال الله.

الشفاعة
تكلم - رحمه الله - في موضوع الشفاعة 
الشفاعة ضلَّ  مهم؛ ألن  وهو موضوع 
قدميا  اخللق  من  كثير  مفهومها  في 
وحديثا؛ حيث فهمها أكثر اخللق على 
من  فكثير  الصحيح؛  مفهومها  غير 
الشفاعة  إثبات  في  بالغوا  الشركني 
وبنوا على  األموات،  حتى طلبوها من 
قبورهم القباب، وطافوا حولها، وذبحوا 
عندها، ومألوا صناديق النذور باألمول 

التي هم بأمس احلاجة إليها.

الهوامش:
1 - املجموع )101/1(.

2 - برقم )1010(.
3 - املجموع: )106/1(.

4 - رواه أبو داود )4726(، وأحمد )317/5( 
ابن  واستغربه   )1547( والطبراني  نحوه، 

كثير.
قال الهيثمي )159/10(: فيه ابن لهيعة وهو 

حسن احلديث.
5 - سبق وهو حديث حسن.

حديث  وهو  السابق  قبل  احلديث  هو   -  6
حسن.

ماال يقدر عليه اإال اللـه 

الي�ستغاث به اإال باللـه، 

والي�ستغاث باملخلوق 

يف ذلك الأنه �سرك

كثري من امل�سركني بالغوا 

يف اإثبات ال�سفاعة حتى 

طلبوها من االأموات وبنوا 

على قبورهم القباب
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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

عالء الدين مصطفى إشراف:
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إن كلمة التوحيد واإلخالص )ال إله إال الله( تعني أنه ال معبود 
له،  الله وحده ال شريك  السماء إال  بحق في األرض وال في 
والنصوص القرآنية واحلديثية الواردة في الكتاب والسنة التي 
تعالى:  قال  وال حتصى؛  تعد  ال  الناصعة  احلقيقة  هذه  تؤكد 
الباطل  وأن ما يدعون من دونه هو  الله هو احلق  بأن  }ذلك 
وأن الله هو العلي الكبير{، وقال عز وجل أيضا: }وقال الله ال 
تتخذوا إلهني اثنني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون{؛ ولذلك 
ال نستطيع فهم املعنى احلقيقي لكلمة التوحيد واإلخالص إال 

انطالقا مما جاء في القرآن والسنة.
> التوحيد جوهر العقيدة اإلسالمية:

»ال  وشعار:  واإلخالص  التوحيد  هو  اإلسالمية  العقيدة  إن جوهر 
إله إال الله«، وقد كان محور دعوات األنبياء والرسل عليهم الصالة 
والسالم ابتداء من آدم ومرورا بنوح وهود وإبراهيم وصالح وشعيب 
وانتهاء مبحمد ] وهو خامت الرسل؛ قال تعالى: }وما أرسلنا من 

قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون{.
ولهذا جند أول نداء يوجهه كل رسول إلى قومه: }يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره...{ اآلية، وفي احلياة اليومية يكرر املسلم 
واإلقامة  األذان  في  املرات  عشرات  رحالته  في  التوحيد  كلمة 
والركوع والسجود. ومن روائع اإلسالم الدين اخلالد أنه سن لألب 
اليمنى واإلقامة في  أذنه  باألذان في  أن يستقبل مولوده  املسلم 
األذن اليسرى؛ لتكون كلمة التوحيد أول كلمة تطرق سمعه في 
هذا الوجود، وهي أيضا آخر كلمة يودع بها اإلنسان نور احلياة 
ويرسل إلى الدار اآلخرة. وما بني مهد الطفولة وفراش املوت 
ليس إلنسان رسالة أسمى من رسالة التوحيد، وقد كرس رسول 
الله ] جهده في مكة ثالث عشرة سنة خدمة لعقيدة التوحيد 
وتبليغ دعوته وتنقية املجتمع من الشرك، وحارب كفار قريش 
الذين رغم إقرارهم بأن اخلالق املدبر هو الله لكنهم أنكروا 
تعالى:  قوله  في  كما  له  شريك  ال  وحده  لله  كلها  العبادة 

}أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب{.
وهكذا أشركوا بالله عن طريق عبادة األصنام واألوثان.

حسن حسونة أبو سيف

شمعتي..!! المعنى الحقيقي 
تعجبت حني رأيتها!!، فهل رأيت من يحرق لكلمة التوحيد

رأيتها  نعم  غيره؟!  حياة  ليضيء  نفسه 
كذلك.. إنها شمعتي.

أكل  لهيب حارق؟  تذيبني نفسك حتت  ملاذا 
هذا من أجلي؟! أتضحني بحياتك فقط من 

أجل أن تضيئي لي حياتي؟!
في  فأصبحوا  عنها؟..  الناس  تخلى  فلماذا 
احلصول  عليهم  وصعب  دامس؟،  ظالم 
على شمعة تضيء حياتهم، وجتعلها مضيئة 
احلق  طريق  إبصار  يستطيعون  فتجعلهم 

والصواب.
شموعاً  نعم  شموعاً؟!،  نصبح  ال  فلماذا 

ولكنها مختلفة عن شمعتي..
اجلماد؛  عن  مختلف  شك  بال  فاإلنسان 
فلذلك يجب أن نكون مختلفني عن شمعتي 
وأمثالها من الشموع، نعم مختلفني، فنضيء 
احلق..  طريق  إلى  وندعوهم  غيرنا  حياة 
يظل  وسوف  نيأس،  ولن  نذوب  لن  ولكننا 
فتيلنا مشتعاًل، وسنضحي بحياتنا من أجل 
واحلق،  التوحيد  بنور  البشر  حياة  إضاءة 

ابتغاء وجه الله تعالى، ال غيره.
فالشمعة إن أشعلتها تنطفئ أخيراً، أما نحن 
الشموع فمختلفون قلياًل، فلن ننطفئ بإذن 
جل  ربنا  نلقى  حتى  مشتعلني  وسنبقى  الله 
والكثير  الكثير  حياة  أضأنا  وقد  جالله.. 
الكون  الله.. فعندما ميتلئ  بإذن  من اخللق 
بنور  نيراً  سيغدو  فإنه  مشتعلة  بشموع 

اإلسالم ال يشوب صفاء نوره شائبة.
فلنكن شموعاً !!

اللهم وفقنا ملا حتب وترضى، وصل اللهم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعني.

بقلم: شمعة مشتعلة
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أموراً  يفعل  م��ن  املسلمني  م��ن  نشاهد 
عمل  أن��ه��ا  أو  السنة  م��ن  بأنها  ي��دع��ي 
من عمل الصحابة األبرار مثل: التبرك 
اخلرزة  تعليق  أو  الصاحلني،  باألولياء 
الدق  أو  احلسد،  من  ال��زرق��اء حلمايته 
على اخلشب لرد العني، أو قول: يرحمنا 
ويرحمكم الله عند التحميد بعد العطاس، 
أو الصالة للنساء مكشوفة القدمني أو 
مسح الوجه بعد الدعاء، وغيرها الكثير 

الكثير مما ال حتمد عقباه.
النصيحة  ت��وّج��ه  عندما  أن��ك  واألع��ظ��م 
بأحاديث  عليك  ي��رد  ه���ؤالء  م��ن  لبعض 
ضعيفة أو موضوعة، وبعضهم اآلخر يرد 
صحيحة  وأحاديث  قرآنية  بآيات  عليك 
بدع  م��ن  اجلاهلية  أه��ل  تفسير  ف��س��رت 
عنادهم  ذل����ك  م���ن  واألش������د  وض������الل، 

من  فمنهم  موقفهم،  على  واستكبارهم 
من  ومنهم  ع���ادة،  أصبحت  إن��ه��ا  ي��ق��ول: 
ي��ق��ول إن��ه��ا ال ت��ض��ر، وم��ن��ه��م م��ن يقول: 
وجدنا عليها آباءنا، ومنهم من يقول إنه 
يعلم ولكن تكاسل وضعف همة، من دون 
استشعار ملراقبة الله عز وجل وإستحضار 
النية لنيل األجر واملثوبة من الله، وطبًعا 
املسّوغات  لنفسه  وجد  عماًل  عمل  كلما 
التي جتعله ليس فقط على خطئه وإمنا 
كثير  ف��ي  خطيراً  إب��ت��داع��اً  ويبتدع  يزيد 
الشرك  إلى  يوصل صاحبه  األحيان  من 

والعياذ بالله دون أن يشعر بذلك.
فواجبنا نحن - يا إخواني ويا إخواتي 
- أن نعلم أن ديننا هو النصيحة حتى 
ه،  املوجَّ النصيحة  بتلك  يأخذ  لم  وإن 
ذممنا  أخلينا  ق��د  نكون  بذلك  ولكننا 

أم��ام الله ع��ز وج��ل، فمن وج��د أحداً 
ينحرف  ورعيته  عشيرته  أو  أهله  من 
ال��ب��دع والضاللة؛  ف��ي دائ���رة  وي��دخ��ل 
وأن  إل��ي��ه  وي��ح��س��ن  ي��رش��ده  أن  فعليه 
يقوّمه أيًضا التقومي احلسن على نهج 
الشوائب  من  اخلالي  الصالح  السلف 
برسولنا  اق��ت��داء  وذل��ك  واخلزعبالت؛ 
الكرمي عليه الصالة والسالم في قوله: 

»كل راع مسؤول عن رعيته... «.
كما يجب أيضاً أن نسأل الله عز وجل 
ي��ري��ن��ا احل���ق حقاً  أن  ب���إحل���اح ش��دي��د 
ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطاًل 
عليكم  والسالم  هذا  اجتنابه،  ويرزقنا 

ورحمة الله وبركاته.
الداعية لكم بكل خير 
إميان حب الرمان

خطر غفل عنه أكثر الناس

فيه  تسوده  أسري  مناخ  بني  شتان 
األعاصير والعواصف الرعدية والرياح 
الغزيرة،  واألمطار  للرمال  املثيرة 
ولتجعل من يعيش فيها يحتاط ويأخذ 
حذره، ويكون همه أن ينجو بنفسه في 
أسري  مناخ  وبني  العاصف،  اجلو  هذا 
تسوده الشمس املشرقة ويتخلله الهواء 
العليل، فيؤنس من يعيش فيه، ويضفي 

عليه الراحة النفسية.
في  تؤثر  التي  العوامل  من  كثير  هناك 
كالعوامل  وسعادتها،  األسرية  احلياة 

كل  ولكن  والنفسية،  واالجتماعية  املادية 
غير  عوامل  استثناء  بال  العوامل  هذه 
ثابتة، رمبا تكسب أفراد األسرة واألوالد 
ثم  معينة،  في حلظات  خصوًصا سعادة 
إلى  ذلك  بعد  األسرة  تعود  أن  تلبث  ما 
تذوق  أن  قبل  عليها  كانت  التي  احلالة 
احلياة  إلى  أي  اللحظية،  السعادة  هذه 
واجلو  األسرة  تعيشها  التي  التقليدية 

العام املسيطر عليها.
من  أسرة  لكل  إن  العزيز،  املربي  أيها 
ونفسية  عليها  يسيطر  عاماً  جواً  األسر 

معينة تعيش بها، تسهم هذه النفسية في 
صنع هذا اجلو، وهذه النفسية يشارك 
الوالدان في صنعها بنسبه كبيرة، كما 
يشارك األوالد كذلك لكن بصورة رمبا 
تكون أقل، وكل هذا يشكل بذاته املناخ 
الذي يعيش فيه الطفل، وهو الذي يؤثر 
للطفل،  النفسية  الصحة  على  بدوره 
وعلى ثقته بنفسه، وعلى مدى إيجابيته 
مدى  وأيًضا  للحياة،  ونظرته  وفاعليته 

تدينه وعبادته لربه تبارك وتعالى. 
عمر إبراهيم

شتاء قارس أم ربيع حبيب؟

������ .indd   45 10/24/09   7:08:38 PM



همسة تصحيحية

همسة تصحيحية

د. بســـام الشـطـي

وجتسد الدين واألخالق واألهداف واملصالح احلقيقية التي ترسم النهج 
الرأي وصدق  البصيرة وصفاء السريرة وسداد  به نور  الذي  اإلسالمي 

القول وحسن العمل وسالمة التخطيط.
أدلة حترمي املوسيقى واملعازف كثيرة منها:

> قوله تعالى: }ومن الناس من يشتري لهو احلديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهني{ )لقمان: 6( قال حبر 
األمة ابن عباس: »هو الغناء«، وقال احلسن البصري: »نزلت في الغناء 

واملزامير«، وقال ابن مسعود: »والله الذي ال إله إال غيره، هو الغناء«.
وأجلب  بصوتك  منهم  استطعت  من  }واستفزز  أيضا:  تعالى  وق��ال   <
عليهم بخيلك وَرِجلك وشاركهم في األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم 
»الغناء  اجل��الل��ني:  تفسير  وف��ي   )64 )اإلس����راء:  غ���رورا{  إال  الشيطان 

واملزامير واللهو«.
> وقال تعالى أيضا: }والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 

كراما{ )الفرقان: 72(.
وذلك  كراما..  مروا  رأوه،  أو  فسمعوه  بالباطل  مروا  »إذا  الطبري:  قال 
كالغناء«. واألدلة من السنة كثيرة منها: »ليكونّن من أمتي أقوام يستحلون 
يروح  إل��ى جنب علم،  أق��وام  ولينزلن  وامل��ع��ازف،  احل��ر واحلرير واخلمر 
غدا،  إلينا  ارجع  فيقولون:  الفقير حلاجة،  يأتيهم  لهم،  بسارحة  عليهم 
فيبّيتهم الله، ويضع الَعلَم، وميسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة« 
ومسخ،  وق��ذف  األم��ة خسف  في هذه  »ليكونّن  وحديث:  البخاري.  رواه 
وذلك إذا شربوا اخلمر، واتخذوا القينات، وضربوا باملعازف« مصّحح في 

السلسلة الصحيحة 2203«.
الشيطان،  مبدؤه  »الغناء   :- الله  رحمه   - عبدالعزيز  بن  عمر  وق��ال   <

وعاقبته سخط الرحمن«.
قال اإلمام أبوحنيفة النعمان: »إن السماع فسق، والتلذذ به كفر«.

> وقال اإلمام الشافعي عن الغناء: »أول ما أحدثه الزنادقة في العراق حتى 
يلهوا الناس عن الصالة وعن الذكر« )الزواجر عن اقتراف الكبائر(.

> وقال ابن القيم: الغناء ينبت النفاق في القلب.
قال ابن تيمية رحمه الله: »املعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم 

مما تفعل ُحَمّيا الكؤوس«.
وعليه: هل تراجع »التربية« نفسها، وهل يطالب النواب امللتزمون واحملبون 
للدين »التربية« باستبدال هذا املقرر مبقر آخر يعود بالنفع واخلير على 

العباد والبالد.

ثم  تزدهر  ثم  فيها  تنشأ  دورة  في  تسير  السابقة  اإلنسانية  احلضارات 
تتالشى، وقد يكون لها أثر وتأثير يغلب عليه اجلانب السلبي، فال توجد 

فيها شخصية تعتز بها أو رسالة تتعلق باإلميان الصحيح تسير عليها.
التقهقر وال  أما حضارة اإلس��الم فهي حضارة صاعدة وثابتة ال تعرف 
الهبوط، بل متلك جوانب القوة؛ ألنها حضارة الدين الكامل والتام وامللة 
املرضية الصاحلة لكل زمان ومكان، وتنطلق من عقيدة واحدة يرتبط بها 

املسلم كارتباط الروح باجلسد واللفظ باملعنى.
فاحملب لدينه وأمته ووطنه عليه أن ينظر في مسيرة التربية والتعليم نظرة 
تقوميية حلساب الربح واخلسارة ومقدار ما حتقق من التقدم املنشود، 
والوظائف  واملناهج  املنشآت  ف��ي  وج��ه��ود  أم���وال  م��ن  م��ا ص��رف  مقابل 
والفتيات  والشباب  األكباد  لفلذات  احلصيلة  كانت  وم��اذا  واملخرجات، 
األفكار  في  وتناقض  هائلة  فكرية  فوضى  في  ع��اش  بعضهم  أن  س��وى 
وأصابه الشك واالرتياب في الدين، والتهاون في الفرائض والواجبات، 
نظريات  على  وت��رب��ى  ومل��س  رأى  ألن��ه  واألخ���الق؛  اآلداب  على  والتمرد 
فرضت عليه تخالف الدين وتقوم على جتارب بشرية يخطئ أصحابها، 
وقد يصيبون في بعضها وميشون ويتعثرون، وقد يقترن بعضها باإلحلاد 
واإلفساد واالستخفاف بالدين والقيم، ثم تصبغ بصبغة اإلميان كما هو 
حاصل في مقررات املوسيقى واملعازف، فماذا استفاد منها شبابنا؟! فهل 
هم حقل جتارب حتى نلزمهم مبا يخالف دينهم وخطط الدولة وأهدافها؟ 
بله األهداف التعليمية؟! فكلما جاء مسؤول ينتمي إلى تيار معني رصد 
ميزانية لتحقيق مآربه وطموحاته التي تخالف أبجديات اإلسالم؛ فهي 
ليقبل  الشياطني  استهوته  فكيف  بالذمة،  وغ��در  للدين  عظمى  خيانة 
باملبادئ املستوردة، كيف يصبح أسيرا لألفكار الوافدة ويعتقد أنها تقدمية 
فإذا بها رجعية؟، كل هذا ضعف ونزول مبني على األوهام واخلرافة وقلة 
االكتراث، فما يتوهمون أنه يصلح لهم ال يصلح لنا أبدا، بل هو مرض 

ومقرر خصب الستهواء الشياطني.
والعمل  السلوك،  وصيانة  العقول  وصياغة  الرجال  صناعة  نريد  نحن 
على الصالح واإلصالح، واستعادة العزة وتثبيت الكرامة، وصالح القلوب 
التي  واإلبداعات  للمواهب  تقدير  في  العقول  وتزكية  النفوس،  وتطييب 

تنسج احلضارة واملثل األعلى.
تبعث  بل  الدين،  يعارض  ال  وم��ا  الدين  ب��روح  مشبعة  مناهج  نريد  نحن 
تفكر  أجياال  لنا  لتنشئ  والعملي  النظري  بني  وجتمع  واليقني  اإلمي��ان 
بعقل مسلم، وتكتب بقلم مسلم، وتدير دفة أمورها بسيرة رجل مسلم، 

ما الفائدة املرجوة من تدريس املعازف في املدارس؟!
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