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السالم عليكم
تسع ساعات يوميا هي طول ليالي رمضان املبارك ،يتخللها ساعات
للفطور ،والسحور ،وساعات للنوم ،وساعات لصلة األرحام والزيارات،
أم��ا بقية ال��س��اع��ات ال��ت��ي يجب أن يستغلها اإلن��س��ان ف��ي ط��اع��ة الله
تعالى فهي ما بني صالة للتراويح ،وقراءة للقرآن ،وسفر للعمرة ودعاء
لله تعالى باملغفرة ،هذه الساعات القليلة املتبقية لإلنسان اجلاد في
العبادة ينافسه فيها مئات القنوات الفضائية التي تالحقه وتسعى
محرم ًا.
إلى سرقة أوقاته في لهو غير بريء وكثيرا ما يكون
ّ
فها نحن ن��رى ال��ق��ن��وات الفضائية العربية تتسابق ط��وال ال��ع��ام في
إنتاج املسلسالت التلفزيونية التافهة لعرضها في شهر رمضان املبارك
وت���ؤز املسلمني أزا ملتابعتها ،وه��اه��ي اجل��وائ��ز السخية ال��ت��ي تقدمها
مئات اجلهات ملسابقاتها الرمضانية ،ناهيك عن احلفالت الصاخبة
ومسابقات الكرة ولعب الورق ،بل وملكات اجلمال وغيرها.
على اجلانب اآلخر ،فإن رمضان  -شهر الصوم  -قد حتول بفعل فاعل..
إلى أعظم موسم الستعراض أن��واع الطبخات املتنوعة التي تتسابق
وجالّ
ربات البيوت وتتفنن في صنعها في رمضان ،وتقضي معظم النهار ُ
من الليل في حتضير تلك الوجبات ،ثم يأتي اإلفطار لتمتلئ سفرات
البيوت بأشهى أن��واع األطعمة التي يلقى أغلبها في أكياس القمامة،
كما يتسابق الناس في قضاء لياليهم في الدواوين التافهة التي متلؤها
الغيبة والنميمة ،ثم يأتي النهار لينام املوظفون عن وظائفهم وتتعطل
أعمال الناس ومصاحلهم ،وهكذا يفرح الناس بانقضاء شهر رمضان وما
يدرون أنهم قد فرطوا فيه أشد التفريط!!
هل توجد سرقة لرمضان املبارك أعظم من تلك السرقة؟ وهل يحلم
شياطني اجلن الذين ُيصفدون في رمضان باألغالل بأكثر مما يفعله
لهم شياطني اإلنس؟! وهل شرع الله تعالى شهر رمضان لتلك الغايات
التافهة بحجة أن الصيام تعب وال بد من الترفيه عن الصائمني؟!
يقول الله تعالى{ :يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون} ،ويقول{ :شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان} ،ويقول عن الدعاء
في ليالي رمضان وغيره{ :وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
��ان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
��داع إذا دع ِ
دع��وة ال ِ
يرشدون} ،ولننظر إلى هدي سيد البشر [ في رمضان
من صيام وقيام واعتكاف وصدقة وجهاد في سبيل الله،
فالتقوى التي جعلها الله تعالى غاية صيام شهر رمضان
ال تتحقق إال مبجاهدة النفس أشد املجاهدة وال سيما
في رمضان لكي تتنزل بركات الله تعالى علينا.
إن رمضان مدرسة إميانية هدفها تصفية النفوس
وتزكيتها ،واستدراك ما فات اإلنسان من تقصير
في طاعة الله تعالى ،ومعاهدة للنفس على التزام
ال��ص��راط املستقيم{ :وال��ذي��ن ج��اه��دوا فينا
لنهدينهم سبلنا وإن الله ملع احملسنني}.

}و�أن هذا �رصاطي م�ستقيم ًا
فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل
فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم
و�صاكم به لعلكم تتقون{
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سعر النسخة يف الكويت  250فلسا

فتاوى إسالمية

الفطر أفضل للمسافر وال
سيما إذا شق عليه الصوم
< نحن اآلن في زمن توافرت فيه وسائل
ال��ن��ق��ل امل��ري��ح��ة م��ن ط��ائ��رات وسيارات
وق��ط��ارات ،والصائم بحمد الله يسافر
املسافات الطويلة دون أن يحس بتعب
وخاصة إذا سافر بالطائرة ،فما األفضل
له في هذه احلالة الصيام أم الفطر؟

> املسافر مخير بني الصوم والفطر،
وظاهر األدلة الشرعية أن الفطر أفضل
وال سيما إذا ش��ق عليه ال�ص��وم؛ لقول
النبي [« :ليس م��ن البر ال�ص��وم في
السفر» ،وقوله [« :إن الله يحب أن
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»،
وم��ن ص��ام فال ح��رج عليه إذا لم يشق
عليه الصوم ،فإن شق عليه الصوم كره
له ذلك .والله ولي التوفيق.

الغيبة والنميمة والسب
وغيرها من المعاصي تجرح
الصوم وتضعف األجر
< هل اغتياب الناس يفطر في رمضان؟

> الغيبة ال تفطر الصائم وهي ذكر اإلنسان
مب��ا ي �ك��ره ،وه��ي معصية؛ ل�ق��ول ال�ل��ه عز
ض ُك ْم بَ ْعضاً} ،وهكذا
وجلَ { :وال يَ ْغت َْب بَ ْع ُ
النميمة والسب والشتم والكذب ،كل ذلك
ال يفطر الصائم وغيره ،وهي جترح الصوم
وتنقص األج��ر؛ لقول النبي [« :م��ن لم
يدع قول الزور والعمل به واجلهل ،فليس
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ،رواه
اإلم��ام البخاري ف��ي (صحيحه) ،ولقوله
[« :ال�ص�ي��ام ُج�ن��ة؛ ف��إذا ك��ان ي��وم صوم
أحدكم فال يرفث وال يصخب ،فإن سابه
أح��د أو قاتله فليقل إن��ي ص��ائ��م» ،متفق
عليه ،واألحاديث في هذا املعنى كثيرة.
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من فتاوى الصيام لسماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  -رحمه اهلل -

الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه
والذي ال يرجى برؤه
< أنا رجل مصاب مبرض أعصاب وقد
راجعت مستشفى األمراض النفسية
وص��رف لي ع�لاج مستمر ط��ول اليوم
ثالث م��رات ،وإذا تركته اشتد املرض
ب��ي ح��ت��ى أس��ق��ط ع��ل��ى األرض بدون
شعور ،وأرغب في الصوم ولكني خائف
إذا انقطع عني العالج ال��ذي أتناوله
في اليوم يعود لي هذا املرض.
> ال ت�ص��م ب���ارك ال �ل��ه ف �ي��ك ،ي �ق��ول الله
سبحانهَ { :ف َم ْن َكا َن َمرِ يضاً مِ نْ ُك ْم أَ ْو َعلَى
َسف ٍَر فَعِ َّدةٌ مِ ْن أَ ّيَ ٍام أ ُ َخ َر} ،وما دام احلال
على ما ذكرت فتناول احلبوب كل يوم وال

تصم حتى يشفيك ال�ل��ه ،واس��أل األطباء
الذين أعطوك الدواء ،فإن كان هذا املرض
في اعتقادهم وجتاربهم يستمر ،فأطعم عن
كل يوم مسكيناً ويكفي ،مثل الشيخ الكبير
والعجوز الكبيرة ،أطعم عن كل يوم مسكيناً
نصف ص��اع ،متر أو أرز تدفعه للفقراء،
فقير واحد أو أكثر ،في أول الشهر أو في
وسطه أو في آخره جتمعه وتعطيه بعض
الفقراء ويكفي إن ش��اء الله .أم��ا إن قال
األطباء :إن هذا يرجى زواله إن شاء الله
بعد سنتني أو ث�ل�اث ،ف��إن��ك ت��ؤج��ل ،فإذا
عافاك الله تقضي.

حكم الشيخ الكبير والعجوز إذا كانا
ال يستطيعان الصوم
< رجل قد بلغ من السن  75سنة ويشق
عليه ال��ص��وم ..إل��خ من أج��ل القرحة،
فما حكمه؟
> إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
ي �ش��ق ع�ل�ي�ه�م��ا ال� �ص ��وم ف�ل�ه�م��ا اإلفطار
ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه
معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من
التمر أو احلنطة أو األرز للمسكني كل يوم،
فإن كانا مريضني بقرحة أو غيرها ،تأكد
عليهما الفطر وال إطعام عليهما؛ ألنهما
حينئذ إمنا أفطرا من أجل املرض ال من
أجل الكبر ،فإذا شفيا قضيا عدد األيام

التي أف�ط��راه��ا ،ف��إن عجزا ع��ن القضاء
بسبب الكبر أطعما عن كل ي��وم مسكيناً
كما تقدم.
ه���ك���ذا أف���ت���ى اب����ن ع���ب���اس رض����ي الله
عنهما وغيره من أهل العلم .وأدلة ذلك
معلومة ،منها قوله تعالىَ { :ف� َم� ْن َكا َن
َمرِ يضاً مِ نْ ُك ْم أَ ْو َعلَى َسف ٍَر َف��عِ � َّدةٌ مِ ْن
أَ ّيَ ٍام أ ُ َخ َر} ،والعاجز الكبير ال يستطيع
القضاء فوجب عليه اإلطعام ب��دالً من
ذل���ك .وك���ان أن��س ب��ن م��ال��ك رض��ي الله
عنه خادم النبي [ ملا كبرت سنه وشق
عليه الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم
مسكيناً .والله املوفق.

الحرج على المريض باإلفطار في رمضان بعد نصح األطباء
< إن��ن��ي م��رض��ت م��رض�� ًا ش��دي��د ًا مما
اض���ط���رن���ي إل����ى ال��س��ف��ر إل����ى خ���ارج
العالم اإلس�لام��ي للعالج وق��د جاء
رم���ض���ان ال���ك���رمي وأن�����ا ف���ي اخل�����ارج،
وأمرني الطبيب املسيحي باإلفطار
بحجة أن األدوي���ة ق��د تضرني إذا
ل���م أت���ن���اول ال��ط��ع��ام وخ���اص���ة امل���اء,
األم��ر ال��ذي اضطرني إل��ى اإلفطار
وطلب مني الطبيب االستمرار على
ال��ع�لاج م��دة طويلة وع��ن��د عودتي
استشرت طبيب ًا مسلم ًا فطلب مني
اإلف���ط���ار ه���ذا ال���ع���ام ك���ذل���ك ،ولقد

الحامل والمرضع لهما الفطر إذا
شق عليهما الصوم وتقضيان
< امرأة حامل وال تطيق الصوم فماذا
تفعل؟
> حكم احلامل التي يشق عليها الصوم،
ح �ك��م امل ��ري ��ض ،وه �ك��ذا امل��رض��ع إذا شق
عليها الصوم ،فإنهما تفطران وتقضيان؛
ل�ق��ول ال�ل��ه سبحانهَ { :ف � َم � ْن َك ��ا َن َمرِ يضاً
مِ نْ ُك ْم أَ ْو َعلَى َسف ٍَر فَعِ َّدةٌ مِ ْن أَ ّيَ� ٍ�ام أ ُ َخ َر}.
وذه��ب بعض أص �ح��اب النبي [ إل��ى أن
عليها اإلطعام فقط .والصواب األول؛ ألن
حكمهما حكم املريض؛ ألن األصل وجوب
القضاء وال دليل يعارضه .ومما يدل على
ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي
الله عنه عن النبي [ أن��ه ق��ال« :إن الله
وض��ع عن املسافر الصوم وشطر الصالة
وعن احلبلى واملرضع» ،رواه اإلم��ام أحمد
وأهل السنن األربع بإسناد حسن؛ فدل على
أنهما كاملسافر في حكم الصوم تفطران
وتقضيان .أم��ا القصر فهو حكم يختص
باملسافر وح��ده ال يشاركه فيه أح��د وهو
صالة الرباعية ركعتني .وبالله التوفيق.

جربت الصوم ولكني شعرت بتدهور
صحتي فماذا علي من العمل جتاه
ً
بدال
هذا الوضع وهل علي إال طعام
م��ن ال��ص��وم م��ع ال��ع��ل��م أن��ن��ي موظف
محدود الدخل؟ أرجو اإلفادة.
> ال ح��رج عليك يا أخ��ي في اإلف�ط��ار ما
دم ��ت حت��س ب��امل��رض وت�ت�ع��ب م��ن الصوم
ونصحك األطباء بذلك ،فال حرج عليك،
وهكذا إذا كانت األدوية منظمة حتتاج إليها
في النهار فأنت مباح لك اإلفطار؛ لقوله
تعالىَ { :ف َم ْن َك��ا َن َمرِ يضاً مِ نْ ُك ْم أَ ْو َعلَى
َسف ٍَر فَعِ َّدةٌ مِ ْن أَ ّيَ ٍام أ ُ َخ َر}،

ولو لم يكن عندك طبيب وأحسست باملرض
مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك
أن تفطر لوجود املرض بنص القرآن الكرمي
فاملرض عذر شرعي كالسفر ،فمتى وجدت
مشقة عليك بسبب امل��رض فلك اإلفطار
وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك ،وعليك
القضاء إذا شفيت من املرض ولو بعد مدة؛
لقوله تعالىَ { :ف َم ْن َكا َن َمرِ يضاً َمنْ ُك ْم أَ ْو
َعلَى َسف ٍَر َف��عِ � َّدةٌ مِ � ْن أَ ّيَ� ٍ�ام أ ُ َخ � َر} واملعنى:
فعليه الصيام من أيام أخر بعدة ما أفطر.
فأنت يا أخي إذا شفاك الله ومتت صحتك
تقضي واحل�م��د ل�ل��ه ،وال ح��رج عليك في
ذلك ،وأبشر باخلير شفاك الله وعافاك.

من فتاوى الصيام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني  -رحمه الله -

أفطر وهو يظن بغروب الشمس

< ف��ي شهر رم��ض��ان امل��اض��ي ذهبت إلى
مكة ألداء العمرة وقبل األذان بحوالي
خ��م��س دق��ائ��ق ت��ق��ري��ب�� ًا سمعت صوت ًا
وك��ن��ت خ���ارج احل���رم فحسبته صوت
مدفع اإلفطار؛ فأفطرت أنا ومجموعة
م��ن زم�لائ��ي وأق��ارب��ي ووال��دت��ي ،وبعد
قليل  -أي بعد أن شربنا امل��اء  -أرتفع
صوت أذان املغرب ملنطقة مكة املكرمة،
ف��ه��ل ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا إع�����ادة ص���وم ذلك
اليوم؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
> ال يجب عليكم إعادة صيام ذلك اليوم
الذي أفطرمت فيه قبل الغروب ظناً منكم
أن الشمس قد غربت بواسطة ما سمعتم
من صوت املدفع ،على أنه ميكن أن يكون
ص��وت املدفع على غ��روب الشمس ولكن
تأخر األذان ،وعلى كل ح��ال فينبغي أن
يعلم  -وأق��ول��ه لك أيها السائل وجلميع
املستمعني  -أن كل من أفطر وأكل وشرب
ظاناً أن الشمس قد غربت ث ّم تبني أنها لم
تغرب فإن صومه صحيح وال يجب عليه

إعادة ذلك اليوم ،وإمنا يجب عليه االمتناع
عن األكل والشرب من حني يعلم أنه في
ن �ه��ار ،أق���ول :ال ي�ج��ب عليه ق�ض��اء ذلك
اليوم؛ ألنه ثبت في (صحيح البخاري) من
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها
وعن أبيها قالت« :أفطرنا في عهد النبي
[ في يوم غيم ث ّم طلعت الشمس» ،ولم
يأمرهم النبي [ بقضاء ذلك اليوم؛ إذ لو
أمرهم لنقل ،ولو كان واجباً عليهم القضاء
ألمرهم به النبي [ لوجوب التبليغ عليه
ول��و أمرهم لنقل ألن الشريعة قد تكفل
الله تبارك وتعالى بحفظها ،فل ّما لم ينقل
إلينا أنهم أمروا بقضاء الصوم علم أنهم
لم يأمروا به ،ث ّم إن هذا فرد من أفراد
العموم الثابت في قوله تعالى{ :ربنا ال
ت��ؤاخ��ذن��ا إن نسينا أو أخ �ط��أن��ا} ،فقال
الله تعالى« :قد فعلت» ،فهذه اآلية العامة
قاعدة عظيمة من أصول الشريعة ال يش ّذ
عنها شيء ،وإذا اجتمع في هذه املسألة
الدليل اخلاص ،وهو حديث أسماء ،وهذا
الدليل العام ،تبينّ أنه ال قضاء عليكم.
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حمليات

ترقبوا برامج شهر رمضان المبارك لقناة المعالي
قناة املعالي تقدم في الشهر رمضان
ال� �ك ��رمي ب��اق��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن البرامج
اإلس�ل�ام��ي��ة ال��ت��ي ي �ق��دم �ه��ا ع� ��دد من
العلماء وال��دع��اة امل �ع��روف�ين ،وتراعي
هذه البرامج جميع احتياجات األسرة
واملجتمع حتى يتمكن اجلميع قضاء
شهرهم باملشاهدة املمتعة واالستفادة
العلمية ال�ت��ي يحتاجونها م��ن فتاوى
ومعلومات إسالمية متعددة فضال عن
املوضوعات األسرية وهذه بعض عناوين
البرامج الرمضانية لقناة املعالي:

 برنامج غاياتنا ،يقدمه فضيلة الشيخد .سعد الشثري.
 برنامج األب الثالث يقدمه فضيلةالشيخ خالد السلطان
 برنامج مدرسة رمضان يقدمه فضيلةالشيخ فواز الكليب.
 برنامج حلة الكرامة يقدمه لألستاذسالم الشطي.
 برنامج نفحات رمضانية يقدمه كلم��ن الشيخ حمدالكوس وناصرشمس
الدين وعبدالرحمن احلسينان.

 برنامج جدد حياتك يقدمه د .محمدالهليلي.
 برنامج الطريق إلى الله يقدمه فضيلةالشيخ عادل عباس.
 برنامج زكاتي يقدمه فضيلة الشيخعلي الكليب.
 ب��رن��ام��ج م��دم��رات ال �ع �ق��ول ،يقدمهد.محمد اجلندي.
وهناك العديد من البرامج الشيقة.
ت��ردد قناة املعالي :نايل س��ات 10757
عمودي.

بعد السعودية واإلمارات ووقف خدماته بسبب مخاوف أمنية

الكويت تدرس وقف (البالك بيري)

8

بعد أن قررت السعودية واإلمارات وقف
خدمات «البالك بيري» ,بسبب مخاوف
أم �ن �ي��ة ,ك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ط �ل �ع��ة ,أن
الكويت تدرس أيضا وقف هذه اخلدمة؛
ألن�ه��ا تعتبر م��ادة خصبة لإلرهابيني،
يستخدمونها في التواصل فيما بينهم،
بعيدا عن أعني الرقابة.
وبينت املصادر أنه في محاولة لتفادي
قطع اخلدمة نهائيا سيتم التواصل مع
ال�ش��رك��ة األم ل�ت��أم�ين خ ��ادم إلكتروني
محلي ي��دار في الكويت لتتم السيطرة
على هذه اخلدمة ومراقبتها ،وفي حال
ع��دم ح��دوث ذل��ك سيتم البدء في منع
تداولها محليا.
وعلى صعيد متصل ،تداولت في سوق
الهواتف النقالة أخبار عن توقيف خدمة
ال��ب�ل�اك ب �ي��ري ح �ي��ث ح� ��اول أصحاب
احملال تخفيض سعر الهواتف التي تقدم
هذه اخلدمة في الوقت الذي ابتعد فيه
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الزبائن عن الشراء ترقبا ملا ستسفر عنه
األيام املقبلة.
من ناحية أخ��رى ،قالت مصادر بشركتي
االت � �ص� ��االت ف ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة :إن هيئة
االتصاالت وتقنية املعلومات في السعودية،
أرسلت مذكرة تطلب فيها وقف خدمات
م��اس �ن �ج��ر اع��ت��ب��ارا م ��ن ش �ه��ر أغسطس
اجلاري.
وي��أت��ي ذل��ك بعد س��اع��ات قليلة م��ن قرار
للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في
اإلم��ارات العربية املتحدة بتعليق خدمات
البالك بيري اعتبارا من احلادي عشر من
أكتوبر.
وتخضع جميع خدمات «بالك بيري» لألطر
التشريعية التي طورتها الهيئة خالل األعوام
الثالثة املاضية ،إال أن��ه بسبب الطبيعة
التقنية ل�ه��ا ف ��إن ب�ع��ض خ��دم��ات (بالك
بيري) ،مثل املاسنجر والبريد اإللكتروني
وبرامج تصفح اإلنترنت ،تبقى خارج نطاق

تطبيق هذه التشريعات الوطنية.
وتعد خ��دم��ات (ب�لاك ب�ي��ري) الوحيدة
التي تقوم من خاللها مؤسسة جتارية
أجنبية بتصدير معلومات املستخدمني
وب�ي��ان��ات�ه��م م�ب��اش��رة إل��ى خ ��ارج حدود
ال��دول��ة .ه��ذا وق��د ح��ذر النائب محمد
ه��اي��ف م��ن خ �ط��ورة إس� ��اءة استخدام
ج��ه��از ال� �ب�ل�اك ب� �ي ��ري؛ خل��ط��ره على
األخ �ل��اق واألم � ��ن وج �ه��ل ال �ك �ث �ي��ر من
األسر باستخداماته ،مشيدا بالتطورات
اخلليجية األخيرة حول املوضوع.
وأض � ��اف ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ه��اي��ف أننا
نتابع هذه التطورات التي حتفظ لهذه
األمة هويتها اإلسالمية وخصوصيتها،
مشيرا إل��ى أن وزي��ر امل��واص�لات أكد
ل��ه أن ال� ��وزارة ت�ب��ذل ج �ه��ودا مستمرة
بالتعاون م��ع اجل�ه��ات اخلليجية حول
ال�ب�لاك بيري وأن األس�ب��وع املقبل قد
يشهد اجتماعات لهذا الغرض.

توجه لتعديل قانون الزكاة لرفع النسبة المفروضة
على أرباح الشركات من  1إلى %2.5
أك ��د ع �ض��و ال�ت�ج�م��ع ال�س�ل�ف��ي النائب
د.علي العمير ض��رورة مشاورة النواب
وال�ك�ت��ل السياسية وأخ ��ذ آرائ �ه��ا قبل
تقدمي االستجوابات حتى حتقق الفائدة
املرجوة منها وتكون ناجحة.
وق ��ال ال�ع�م�ي��ر :ي�ف�ت��رض أن ي �ب��دأ دور
االنعقاد ومن ثم نفكر في االستجوابات،
مؤكدا أنها حق كفله الدستور للنائب
إال أن��ه يجب أخ��ذ رأي النواب والكتل
السياسية وكذلك اختيار الوقت املناسب
لتقدميها.
وأض���اف العمير :نحترم ح��ق النواب
ال���ذي���ن ع��ن��دم��ا ي���ق���دم���ون ع��ل��ى هذه
اخلطوة يرجون املصلحة العامة .وفي
ب�ّي� العمير أن��ه بصدد
م��وض��وع آخ��ر نّ
دراس��ة فكرة إدخ��ال تعديالت جديدة
على قانون الزكاة تهدف إلى أن يكون

القانون بشكل أفضل ويتمثل في رفع
النسبة التي تؤخذ من أرباح الشركات
امل��درج��ة ف��ي س��وق األوراق الكويتية
من  1إلى  %2.5لتكون دخال إضافيا
للدولة.
وأضاف العمير :سنختار الوقت املناسب
نظرا إلى الظروف االقتصادية التي متر
بها البالد حتى نتقدم بهذه التعديالت.
وأكد العمير جدية «التجمع» في متابعة
اقتراحهم بشأن إنشاء صندوق لدعم
املشروعات الصغيرة برأسمال ملياري
دي�ن��ار ،ويهدف إل��ى إيجاد ف��رص عمل
للشباب الكويتي وتطوير وحتريك عجلة
االقتصاد في البالد ،فضال عن متابعة
ق��ان��ون إن �ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة لألغذية
وغيرها من املشروعات املهمة التي لها
مردود إيجابي على اقتصاد البلد.

«تراث الصباحية» كرمت الطلبة
في مركز الجيل الصالح الصيفي
أق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة إح��ي��اء ال� �ت ��راث  -فرع
الصباحية حفل تكرمي أبنائها الطلبة في
مركز اجليل الصالح الصيفي لعام ،2010
واملتميزين من الطلبة الذين أمتوا املقرر
الدراسي اخلاص باملركز.
وق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س الهيئة اإلداري� ��ة في
(جمعية إح �ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي) في
ال�ص�ب��اح�ي��ة م�ح�م��د ن��اي��ف ال�ع�ت�ي�ب��ي :إن
«الطلبة استمروا في الدراسة شهراً كام ً
ال
واس�ت�ف��ادوا م��ن امل��واد التي مت تدريسها
باملركز مثل (حتفيظ القرآن ،ومادة الفقه
االسالمي امليسر) حيث يتعلمون أركان

ال�ص�لاة وال�ص��وم وم��ادة أرك��ان إسالمي،
ومادة اآلداب الشرعية التي توضح اآلداب
والسنن التي يحتاجها املسلم في اليوم
والليلة ،ولم يغفل املركز عن تنمية وتطوير
امل� �ه ��ارات ال �ف��ردي��ة ل ��دى ال�ط�ل�ب��ة وطرق
التعايش مع اآلخرين» .وأضاف« :صاحب
فترة املركز رحالت ترفيهية أسبوعية في
املدينة الترفيهية ،واملدينة املائية ،وحديقة
الشعب ،وحقق مركز اجليل الصالح جناحاً
طيباً حيث تسابق الطلبة في التسجيل في
املركز وحازت أنشطته إشادة أولياء األمور
وتقديرهم».

«تراث الجهراء»
تس ّير رحلتي عمرة في
رمضان للجاليات
ذك��ر رئ�ي��س جمعية إح �ي��اء التراث
اإلس�لام��ي ف��رع محافظة اجلهراء
د.فرحان عبيد الشمري أنه سيتم
تسيير رحلتي عمرة للمحتاجني من
اجل��ال�ي��ات ال��واف��دة على مرحلتني،
ابتداء من ثاني أي��ام شهر رمضان
املبارك املقبل ،مشيرا إلى أن قافلة
ال �ع �م��رة س�ت�ض��م  96م �ع �ت �م��راً من
مختلف اجلنسيات الوافدة ،وسوف
تقضي ك��ل رحلة ف��ي مكة املكرمة
واملدينة امل�ن��ورة خمسة أي��ام يؤدي
فيها املعتمرون مناسك العمرة وذلك
ألول مرة في حياتهم.
وأوض � � ��ح ال� �ش� �م ��ري ف� ��ي تصريح
ص�ح��اف��ي أن كلتا ال��رح�ل�ت�ين تأتي
برعاية م��ن املتبرع (ي��وس��ف فريح
احل��رب��ي) حيث ي�ق��وم بكفالة مائة
م��ن امل�ع�ت�م��ري��ن م��ن أب �ن��اء اجلالية
اإلسالمية.
وأش��اد الشمري ب��األي��ادي البيضاء
أله��ل ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن يعد احلربي
منوذجاً طيباً لهم ،فالعمل اخليري
بهذه األرض الطيبة قائم على دعمهم
ومساندتهم ،مبينا أن قافلتي العمرة
حتمالن رقمي احلادية والعشرين
وال �ث��ان �ي��ة وال �ع �ش��ري��ن ف��ي مسيرة
اجلمعية ،ويرافقهما طاقم دعوي
وإداري متخصص لتيسير السبل
ع�ل��ى امل�ع�ت�م��ري��ن ،داع �ي��ا ف��ي ختام
تصريحه الصحافي إلى التوسع في
رعاية اجلاليات واالهتمام بها؛ ألنها
واجب شرعي جتاه إخوتنا في الله.
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كلمات في العقيدة

الذين ال يحبهم اهلل

()3

بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد

املستكبرون

12
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 {ال جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه اليحب املستكبرين} (.)23
 وكما الظلم ..كذلك الكبر ..أشده التكبر عن احلقواالستكبار عن التوحيد ..وهذا فعل املشركني وأقله
االستعالء على الناس كما أخبر [ « :الكبر بطر
احلق وغمط الناس» (رواه أبوداود صححه األلباني)
في اللغة« :غمط الناس» .احتقارهم واالزدراء بهم.
 املتكبر ال يدخل اجلنة ..أليس كذلك؟ في األمر تفصيل فحديث النبي [« :ال يدخلاجلنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»
(السلسلة الصحيحة) ..واحلديث اآلخر« :من كان في
قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ك ّبه الله لوجهه في
النار» (صحيح الترغيب والترهيب) ..هذان احلديثان
وغيرهما ..ال حتمل على إطالقها وظاهرها ..وذلك
أن الذنب الوحيد الذي يؤدي بصاحبه للخلود في
النار وحرمانه من اجلنة هو الشرك ..ولكن الكبر ذنب
عظيم يحرم صاحبه من دخول اجلنة ابتداء وهو بهذا
الذنب يستحق النار ..إن لم يغفر الله له ..وإذا دخل
النار ..وقد مات على التوحيد ..فإنه يخرج منها بعد
أن ينال جزاءه متى يشاء الله عز وجل{ :وال يظلم ربك
أحداً}.
صاحبي من عامة الناس ..راتبه يكفيه ألداء واجباته
األسرية ..رمبا احتاج أحياناً إلى املساعدة ..أبناؤه ما
زالوا في املرحلة الثانونية واجلامعية ..كنا بعد صالة
العصر نتمشى بجانب البحر بعد أن اعتدل اجلو
الصيفي وأصبح باإلمكان اخلروج للرياضة.

 وملاذا يتكبر اإلنسان؟! إن الذي يتكبر ..ال يتدبر..هذا الكون الشاسع ..خاضع لله ..واإلنسان ال شيء
أمام هذه املخلوقات ..عندما ميرض بسبب أصغر
الفيروسات أو امليكروبات ال يستطيع التحرك من
فراشه.
ترك لي املجال ألعلق:
 من مادة الكبر( ..كبير) ..ووصف الله عز وجل نفسهبأنه كبير ومن أسمائه عز وجل ..الكبير{ :عالم الغيب
والشهادة الكبير املتعال) (الرعد{ ..)9:وأن الله هو
العلي الكبير} (احلج ، 62:لقمان )30 :و {قالوا ماذا
قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبير} (سبأ)23 :
{فاحلكم لله العلي الكبير} في غافر ..وهذه الصفة
ارتضاها الله عز وجل لنفسه ..فهو (ذو الكبرياء) ..وال
يرضى ألحد من خلقه أن ينازعه هذه الصفة ..وتوعد
من يفعل ذلك بالعذاب؛ ولذلك كان أو لعذاب املتكبرين
في احملشر أن ينادي اجلبار عز وجل« ..أنا امللك..
أين اجلبارون؟ أين املتكبرون» (رواه مسلم) ..تخيل
موقف املتكبر عندما يسمع هذا اإلنذار اإللهي ..يوم
القيامة« ..يحشر املتكبرون أمثال الذر (النمل والدواب
الصغيرة) في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان
يساقون إلى سجن في جهنم يقال له (بولس) تعلوهم
نار األنيار ،يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال»
(رواه النسائي) والترمذي واللفظ له (حسنه األلباني).
كانت ردة فعل صاحبي تلقائية:
أعوذ بالله ..صدق الله ..وعدل ..لقد جازاهم من
جنس عملهم فمن يريد أن يكون من املتكبرين بعد هذا
الوعيد؟!

أسرة مجلة الفرقان
ت �ه �ن��ئ ص��اح��ب ال �س �م��و أم��ي��ر البالد
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس
الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي األمة
والبلدي والشعب الكويتي واملقيمني
بحلول شهر رمضان املبارك.
وكل عام وأنتم واألمة في أبهى حلل
الصحة والسعادة واألمن والرخاء.

عساكم
من
عواده
قال رسول الله [ :
(إذا دخ��ل رم��ض��ان فتحت أبواب
اجل� �ن ��ة ،وغ��ل��ق��ت أب������واب جهنم،
وسلسلت الشياطني)
رواه البخاري.

أخالق املسلم

فـقه الدعوة ()14

مراعاة مقاصد الشـريعة الكليــة واجلزئية
د .وليد خالد الربيع

حتدثنا في احللقة السابقة عن قاعدة ال واجب بال اقتدار وال
محرم مع االضطرار ،وقلنا :إن هذه القاعدة تتعلق بجميع التكاليف
الدينية ومن جملتها الدعوة إلى الله واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر؛ ألنها من أجل التكاليف الشرعية وأفضل القربات الدينية.
القاعدة الرابعة  -م��راع��اة مقاصد
الشريعة الكلية واجلزئية:

14

هذه القاعدة من القواعد الكلية التي يحتاج
إليها املجتهد وطالب العلم لضبط مناهج
االس �ت��دالل وال�ب�ع��د ع��ن م��واط��ن ال��زل��ل في
االجتهاد والنظر ,كذلك ال يستغني عنها
ال��دع��اة إل ��ى ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ل�ض�ب��ط سبل
الدعوة وفق املقاصد الشرعية وحفظها من
الشطط والغلو أو التفريط والتقصير.
وقد ذكر الفقهاء املعاصرون تعريفات كثيرة
للمقاصد الشرعية ,منها:
تعريف الطاهر بن عاشور للمقاصد العامة:
«املعاني واحلكم امللحوظة للشارع في جميع
أحوال التشريع أو معظمها ,بحيث ال تختص
مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام
الشريعة ,فيدخل في هذا أوصاف الشريعة
وغايتها العامة واملعاني التي ال يخلو التشريع
معان
عن مالحظتها ,ويدخل في هذا أيضا ٍ
من احلكم ليست ملحوظة في سائر أنواع
األحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة «.
وأم��ا تعريف املقاصد اخلاصة عنده فهي:
«الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد
الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة
في تصرفاتهم اخلاصة ,ويدخل في ذلك كل
حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات
الناس ,مثل قصد التوثق في عقد الرهن
وإقامة املنزل والعائلة في عقد النكاح».
وعرفها د .نور الدين اخلادمي بأنها« :املعاني

الفرقان  28 - 597ش���عبان 1431هـ
اإلثن�ي�ن 2010/8/ 9 -م

امللحوظة ف��ي األح�ك��ام الشرعية واملترتبة
عليها سواء أكانت تلك املعاني حكما جزئيا
أو مصالح كلية أو سمات إجمالية ،وهي
تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية
الله ومصلحة اإلنسان في الدارين».
وعرفها د .يوسف ال�ب��دوي بأنها« :احلكم
ال �ت��ي أراده� � ��ا ال �ل��ه م��ن أوام� � ��ره ونواهيه
لتحقيق عبوديته وإصالح العباد في املعاش
واملعاد».
فعلم املقاصد الشرعية يتناول حكم األحكام
وأس��رار التشريع وغ��اي��ات الدين ومقاصد
الشرع ومقصود املكلف ونيته.
وقد أولى العلماء املقاصد الشرعية عناية
ك�ب�ي��رة؛ مل��ا لها م��ن ش��أن عظيم ف��ي حسن
الفهم عن الله عز وجل ورسوله [ ومن ثم
حسن االمتثال للتكاليف الشرعية ،وإيقاعها
على الوجه املطلوب شرعا ,فينال العبد ما
أمله من األج��ر والثواب والقبول عند الله
تعالى ,ويسلم من مغبة التقصير والتفريط
واالنحراف في حتقيق العبودية ,ويأمن من
املخالفات احملظورة والبدع املذمومة.
يقول ابن تيمية« :جماع اخلير أن يستعني
بالله ع��ز وج��ل ف��ي تلقي العلم امل��أث��ور عن
ال�ن�ب��ي [ ف��إن��ه ه��و امل�س�ت�ح��ق أن يسمى
علما ،...ولتكن همته فهم مقاصد الرسول
[ ف��ي أم ��ره ون�ه�ي��ه وس��ائ��ر ك�لام��ه ,فإذا
اطمأن أن هذا هو مراد الرسول فال يعدل
عنه فيما بينه وبني الله تعالى وال مع الناس

إذا أمكنه ذلك».
وي��ق��ول أي��ض��ا« :ال �ع �ل��م ب�ص�ح�ي��ح القياس
وفاسده من أجل العلوم ,وإمنا يعرف ذلك
من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما
اشتملت عليه شريعة اإلسالم من احملاسن
التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح
العباد في املعاش واملعاد.»..
وي �ق��ول اب��ن ال�ق�ي��م« :وينبغي أن يفهم عن
الرسول [ مراده من غير غلو وال تقصير,
فال يحمل كالمه ما ال يحتمله ,وال يقصر
ب��ه م ��راده وم��ا ق�ص��ده م��ن ال�ه��دى والبيان,
وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من
الضالل عن الصواب ما ال يعلمه إال الله ،بل
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة
وضاللة نشأت في اإلس�ل�ام ,بل هو أصل
كل خطأ في األصول والفروع ,وال سيما إن
أضيف إليه سوء القصد من التابع فيا محنة
الدين وأهله ,والله املستعان».
وي� �ق ��ول ال �ش��اط �ب��ي »:إمن���ا حت �ص��ل درجة
االجتهاد ملن اتصف بوصفني:
أحدهما :فهم مقاصد الشريعة على كمالها,
والثاني :التمكن من االستنباط بناء على
فهمه فيها».
وق ��ال« :ف ��إذا بلغ اإلن �س��ان مبلغا فهم عن
ال �ش��ارع ف�ي��ه م�ق�ص��ده ف��ي ك��ل م�س��أل��ة من
مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها,
فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله
منزلة اخلليفة للنبي[ في التعليم والفتيا

واحلكم مبا أنزل الله».
ويقول« :وأكثر ما تكون  -أي زلة العالم -
عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في
ذلك املعنى الذي اجتهد فيه».
وتنقسم املقاصد الشرعية إلى أقسام عديدة
وذلك بحسب اعتبارات مختلفة منها:
التقسيم األول  -باعتبار محل صدورها:
ال �ق �س��م األول  -م �ق��اص��د ال� �ش ��ارع :وهي
امل�ق��اص��د ال�ت��ي قصدها ال �ش��ارع م��ن أمره
ون �ه �ي��ه ,وه ��ي ال �غ��اي��ات احل �م �ي��دة واحلكم
اجلليلة التي أرادها الله عز وجل وهي جلب
املصالح ودرء املفاسد في الدارين.
وق��د قسمها ال�ش��اط�ب��ي إل��ى أرب �ع��ة أنواع
وهي:
النوع األول :قصد الشارع من وضع الشريعة
ابتداء ,النوع الثاني :قصد الشارع في وضع
الشريعة لإلفهام ,النوع الثالث :قصد الشارع
في وضع الشريعة للتكليف مبقتضاها ,النوع
الرابع :قصد الشارع في دخول املكلف حتت
أحكام الشريعة.
ال�ق�س��م ال �ث��ان��ي  -م�ق��اص��د امل �ك �ل��ف :وهي
األه� � � ��داف ال� �ت ��ي ي �ق �ص��ده��ا امل��ك��ل��ف من
تصرفاته ,وهي التي متيز القصد الصحيح
من الفاسد ,والعبادة من العادة.
التقسيم الثاني  -باعتبار وقتها:
امل �ق��اص��د األخ ��روي ��ة :وه ��ي م��ا ي��رج��ع إلى
حتصيل مصالح أخروية من دخ��ول اجلنة
والنجاة من النار وال مينع ذلك أن تؤدي إلى
مصالح دنيوية كالتعارف في احلج ,واالنتهاء

عن الفحشاء واملنكر في الصالة والتكافل
في الزكاة ونحو ذلك
امل�ق��اص��د ال��دن�ي��وي��ة :وه��ي ال�ت��ي ت��رج��ع إلى
حتصيل م�ص��ال��ح دن �ي��وي��ة أو دف��ع مفاسد
كذلك.
التقسيم الثالث  -باعتبار تعلقها بعموم
التشريع وخصوصه:
املقاصد العامة :وهي التي تراعيها الشريعة
في كل األحكام أو أغلبها.
املقاصد اخلاصة :وهي التي تهدف الشريعة
إلى حتقيقها في باب معني أو أبواب متقاربة
م �ث��ل م �ق��اص��د أح� �ك ��ام األس � ��رة ومقاصد
التصرفات املالية ونحوها.
املقاصد اجلزئية :وهي احلكم التي راعاها
الشارع عند كل حكم من أحكامه املتعلقة
باجلزئيات.
التقسيم الرابع  -باعتبار القطع والظن:
املقاصد القطعية :وهي التي قامت األدلة
ع �ل��ى إث �ب��ات �ه��ا ك��ال�ت�ي�س�ي��ر وإق ��ام ��ة العدل
والضروريات اخلمس.
املقاصد الظنية :وهي التي تختلف األنظار
ف�ي�ه��ا ,م�ث��ل ت��وري��ث مطلقة م��ري��ض مرض
املوت ,وضرب املتهم لإلقرار ونحو ذلك.
املقاصد املوهومة :وهي التي يتوهم أن فيها
مصلحة أو دفع مفسدة والواقع بخالفه.
التقسيم اخلامس  -باعتبار تعلقها بعموم
األمة وأفرادها:
مقاصد كلية :وه��ي ما يتعلق باخللق كافة
وعموم األمة ،مثل إقامة العدل.
مقاصد أغلبية :وهي التي تتعلق بأغلب اخللق
وتدفع الفساد عن معظمهم كالتطبيب.
مقاصد فردية :وهي العائدة على فرد معني
ورمبا في حاالت نادرة ,مثل مصلحة فسخ
نكاح زوجة املفقود ,وتوريث املطلقة ثالثا في
مرض املوت.
ال�ت�ق�س�ي��م ال� �س ��ادس  -ب��اع �ت �ب��ار أصليتها
وتبعيتها:
مقاصد أصلية :وه��ي التي ي��راد حتقيقها
ورعايتها أصالة وابتداء.
م �ق��اص��د ت��اب �ع��ة :وه ��ي ال �ت��ي ت �ك��ون تابعة
للمقاصد األصلية ووسيلة إليها
التقسيم السابع  -باعتبار م��دى احلاجة
إليها وقوتها وتأثيرها:
القسم األول  -الضروريات :وهي التي البد

منها في قيام مصالح الدارين ,وهي الكليات
اخل�م��س« :ال��دي��ن والنفس والعقل والنسل
واملال».
ال �ق �س��م ال �ث��ان��ي -احل��اج �ي��ات :وه ��ي التي
يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق واحلرج,
كالترخص وت �ن��اول الطيبات وال�ت��وس��ع في
املعامالت املشروعة.
القسم الثالث  -التحسينيات :وه��ي التي
تتعلق مبحاسن ال�ع��ادات ومكارم األخالق,
وال �ت��ي ال ي ��ؤدي ت��رك�ه��ا غ��ال�ب��ا إل��ى الضيق
واملشقة.
وم��ن خ�لال ه��ذا العرض املوجز للمقاصد
الشرعية يظهر مدى سعة هذا الباب ودقة
مباحثه وكثرة مسائله؛ ل��ذا أف��رد كثير من
الفقهاء امل�ع��اص��ري��ن ه��ذا ال �ن��وع م��ن العلم
مب �ص �ن �ف��ات م �ف �ي��دة وك �ت��ب ق �ي �م��ة ,فحري
ب��ال��دع��اة إل��ى ال�ل��ه التفقه ف��ي ه��ذا الباب
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى امل�ق��اص��د ال�ش��رع�ي��ة العامة
واخل��اص��ة ف�لا ي�ه�م�ل��وه��ا أو يتجاوزوها,
ومعرفة أقسامها ومراتبها للترجيح بينها
عند التعارض وتقدمي أوالها وأرجحها؛ فال
يقدم الداعي ما حقه التأخير وال يؤخر ما
حقه التقدمي ,كما أنه يحرص على أن يكون
مقصده من دعوته موافقا للمقاصد العامة
واخل��اص��ة ,ف�ك��ل مقصد ي�خ��ال��ف املقصد
الشرعي باطل غير مقبول ,يقول الشاطبي
في (املوافقات)« :قصد الشارع من املكلف
أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده
في التشريع...فاملطلوب منه أن يكون قائما
مقام من استخلفه ,يجري أحكامه ومقاصده
مجاريها» اه �ـ ,ثم ق��ال« :ك��ل من ابتغى في
تكاليف الشريعة غير م��ا شرعت ل��ه فقد
ناقض الشريعة ،وكل من ناقضها فعمله في
املناقضة باطل; فمن ابتغى في التكاليف ما
لم تشرع له فعمله باطل».
فبعض املناهج الدعوية انحرفت وزاغت
بسبب جهلها أو إهمالها للمقاصد الشرعية،
فأتت بأعمال تهدم أصول الشريعة ومبادئها
وجت�ع�ل�ه��ا متناقضة م�ت�ع��ارض��ة أم���ام غير
املسلمني بسبب إهمال هذه القاعدة املهمة;
مم��ا يجعل دراس �ت �ه��ا وتطبيقها م��ن أولى
املهمات ,والله املستعان.
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شبهات وردود

شبه القبوريين والرد عليها

()5 - 5

الشيخ فيصل قزار اجلاسم

ذكرنا في احللقة السابقة بعض شبه القبوريني التي يبنون
عليها القصص واحلكايات واألحاديث الضعيفة واملوضوعة،
واستداللهم ببعض اآليات واألحاديث الصحيحة بطريقة
غير صحيحة استناد ًا إلى أهوائهم  ،وقد مت الرد على بعض
شبههم في احللقه السابقة وسنستعرض بعض ًا منها والرد
عليها في هذه احللقة.
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الشبهة احلادية عشرة
استداللهم على حياة النبي [ مب��ا رواه
البخاري في (صحيحه) أن النبي [ قال:
«من رآني في املنام فسيراني في اليقظة».
وأنه ميكن أن يُرى ،ويروون بعض احلكايات
املكذوبة عن أناس رأوه.
واجلواب عن هذه الشبهة وبيان زيفها من
وجوه:
األول :أن هذا احلديث على سبيل التشبيه
والتمثيل ،أي :من رآن��ي في املنام فكأمنا
رآني في اليقظة ،أي :بصورتي احلقيقية؛
ألن الشيطان ال يتمثل به [.
وقد رواه مسلم وغيره بلفظ« :فسيراني في
اليقظة ،أو فكأمنا رآني في اليقظة» على
ال�ش��ك .وأم��ا رواي��ة اجل��زم «فسيراني في
اليقظة» ،فهي شاذة غير محفوظة.
ودليل ذل��ك أن حديث رؤي��ة النبي [ في
املنام قد رواه عنه أربعة عشر صحابيا :أبو
قتادة ،واب��ن مسعود ،وأب��و جحيفة ،وأنس،
وأبو سعيد ،وأبو بكرة ،وجابر ،وابن عباس،
وح��ذي�ف��ة ،وط ��ارق ب��ن أش�ي��م ،وأب��و هريرة،
والبراء بن عازب ،وعبدالله بن عمرو ،ومالك
بن عبدالله الغثمي ،رضي الله عنهم.
واتفقوا كلهم على لفظ« :من رآني في املنام
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فقد رآني ،فإن الشيطان ال يتمثل بي» ،أو
قريبا منه ،مثل «فقد رأى احلق».
واختلف على أبي هريرة ] ،ف��رواه عنه
خمسة من أصحابه :أربعة منهم رووه عنه
بلفظ اجلماعة« :فقد رآني» ،وهم :محمد
بن سيرين ،وكليب اجلرمي ،وعبدالرحمن
مولى احلرقة ،وأبو صالح.
واختلف على أب��ي سلمة عنه ،ف��رواه عنه
محمد بن عمرو ،بلفظ« :فقد رأى احلق»،
موافقا للجماعة.
ورواه عنه ال��زه��ري ،واختلف عليه ،فرواه
فتبي مب��ا ال ي��دع مجاال للشك أن لفظ:
نَّ
عنه أرب�ع��ة م��ن أص�ح��اب��ه :ي��ون��س ،وعقيل« ،ف �س �ي��ران��ي ف��ي ال�ي�ق�ظ��ة» غ�ي��ر محفوظ؛
والزبيدي ،وابن أخي الزهري:
ألن��ه من رواي��ة اب��ن امل�ب��ارك عن يونس عن
أخي
�ن
�
ب
وا
والزبيدي،
اتفقت رواي��ة عقيل،
ال ��زه ��ري ،م�خ��ال�ف��ا ألص��ح��اب ي��ون��س عن
الزهري ،عنه بلفظ« :فسيراني في اليقظة ،ال��زه��ري ،ومخالفا ألصحاب الزهري عن
أو فكأمنا رآني في اليقظة».
أبي سلمة ،ومخالفا ألصحاب أبي سلمة عن
واختلف على يونس ،فرواه عنه ابن وهب،
أبي هريرة ،ومخالفا ألصحاب أبي هريرة
بلفظ اجلماعة عن الزهري« :فسيراني في
] ع��ن النبي [  ،ومخالفا ألصحاب
اليقظة ،أو فكأمنا رآني في اليقظة».
ورواه أن��س ب��ن ع�ي��اض ،عنه ع��ن الزهري النبي [ عنهم.
الثاني :أن العلماء مختلفون ف��ي تفسيره
بلفظ« :فقد رأى احلق».
وخالفهما ابن املبارك ،فرواه عنه بلفظ اجلزم :على أقوال:
«فسيراني في اليقظة» ،وه��ذا هو الطريق منها :أنه على سبيل التمثيل والتشبيه.
ال��وح�ي��د م��ن ب�ين ك��ل ال ��رواي ��ات واألحاديث وم �ن �ه��ا :أن م �ع �ن��اه :س��ي��رى ف ��ي اليقظة
تأويلها.
السابقة التي جاءت بلفظ اجلزم.

ومنها :أنه خاص بأهل عصره.
وم��ن��ه��ا :أن� ��ه ي � ��راه ي� ��وم ال �ق �ي��ام��ة مبزيد
خصوصية.
ومنها :أنه يراه في املرآة ،وهو أبعدها.
الثالث :أنه لو كان معناه الرؤية احلقيقية في
الدنيا ومخاطبته ،الستلزم بقاء الصحبة له
بعد موته ،وهذا من أبطل الباطل.
الرابع :أنه لو كان معناه ما ذك��روا ،لكان
أولى الناس به وأكثرهم رؤية له :الصحابة
والتابعون وأئمة اإلس�لام ،ولم يثبت عن
أح��د منهم قط أن��ه رآه في اليقظة ،وال
أخبر بذلك ،وال فهمه من احلديث منهم
أح��د؛ مما ي��دل على بطالن ما استدلوا
به.

الشبهة الثانية عشرة
اس �ت��دالل �ه��م ع �ل��ى ج � ��واز دع � ��اء األم � ��وات
والغائبني مبا رواه أبو يعلى والطبراني وابن
ال�س�ن��ي ،ع��ن اب��ن مسعود ] :أن النبي
[ ق��ال« :إذا انفلتت داب��ة أحدكم بأرض
فالة فليناد :يا عباد الله ،احبسوا ،يا عباد
الله احبسوا؛ فإن لله في األرض حاضرا
سيحبسه عليكم».
واجلواب عنها من وجوه:
أولها  -أن احلديث ال يصح؛ ألن مداره على
معروف بن حسان ،وهو منكر احلديث ،كما
قال ابن عدي.
ول��ه ش��اه��د ضعيف م��ن ح��دي��ث عتبة بن
غزوان ] ،وفيه ثالث علل:
األولى والثانية :فيه راوي��ان ضعيفان ،هما
عبدالرحمن بن شريك ،قال عنه أبو حامت:
«واه��ي احلديث» ،ووال��ده شريك القاضي،
قال عنه ابن حجر في (التقريب)« :صدوق
يخطئ كثيرا».
والعلة الثالثة :االنقطاع .فاحلديث ال يقوى
بهذا ال�ش��اه��د ،م��ع كونه ف��ي أصله منكرا
بتفرد الضعيف ،ف�لا يصلح أن يطلب له
شاهد يقويه.
الثاني  -أنه ليس فيه داللة على ما ذكروا؛
ألن��ه ن��داء ح��اض��ر ،إم��ا مسلمو اجل��ن وأما
املالئكة املوكلون ،ولذلك قال« :فإن لله في
األرض ح��اض��را» ،مما ي��دل على أن��ه نداء
حاضر موجود يسمع النداء ،ال نداء ميت
وال غائب.
ال �ث��ال��ث  -أن احل��دي��ث ل�ي��س ف�ي��ه تسمية
امل�ن��ادى ب��ل ه��و ع��ام ،فمن اس�ت��دل ب��ه على
نداء شخص معني باسمه ،فقد كذب على
رسول الله [.
ال��راب��ع  -أن��ه خ��اص ب��ان�ف�لات ال��داب��ة في
الفالة ،ال في كل وقت وحني ولكل من شاء؛
ول��ذل��ك ل��م يقل أح��د  -م��ن الصحابة وال
التابعني وال أحد من األئمة قط  -إنه يجوز
االستغاثة باألموات والغائبني استدالال بهذا
احلديث لو صح ،وه��ذا يستلزم بطالن ما
استدلوا به عليه.
الشبهة الثالثة عشرة
استداللهم مبا روي« :أن أهل املدينة شكوا

إلى عائشة رضي الله عنها القحط ،فأمرتهم
أن يعملوا من قبره ك��وة إل��ى السقف حتى
ال يكون بينه وب�ين السماء حائل ،ففعلوا،
فمطروا حتى نبت العشب ،وسمنت اإلبل،
وسمي عام الفتيق».
وتفتقت شحماُ ،
واجلواب عنها من وجوه:
أولها  -أنه حديث ضعيف ،ففيه علتان:
أوالهما :سعيد بن زيد ،وقد ضعفه احلفاظ،
فقال فيه يحيى بن سعيد« :ضعيف» ،وقال
ال�ن�س��ائ��ي« :ل�ي��س ب��ال �ق��وي» ،واخ�ت�ص��ر ابن
حجر حاله فقال  -كما في (التقريب) :-
«صدوق له أوهام» ،وهذا فيما إذا لم ينفرد،
فإن تفرد من هذا حاله فال يقبل كما هو
احلال في هذه القصة.
وال�ث��ان�ي��ة :أب��و النعمان امللقب ب �ع��ارم ،وهو
ثقة قد اختلط في آخر عمره ،واحلكم في
املختلطني أنه ال يقبل حديثهم إال ممن روى
عنهم قبل االختالط ،والراوي عنه في هذا
احلديث هو احلافظ الدارمي ،وهو ممن ال
يعلم :هل روى عنه قبل االختالط أم بعده،
وعلى هذا فيتوقف في تصحيح روايته عنه.
الثاني  -أن الثابت عن الصحابة رضي الله
عنهم ،أنهم كانوا إذا قحطوا واستسقوا،
دع � ��وا ال� �ل ��ه إم� ��ا ف ��ي امل �س �ج��د وأم � ��ا في
الصحراء.
الثالث :أن سقف عائشة رضي الله عنها
منه ما كان مكشوفا غير مسقوف ،كما في
احلديث املتفق عليه ،عنها« :أن النبي [
كان يصلي العصر والشمس في حجرتها،
لم يظهر الفيء بعد» ،وه��ذا ي��دل على أن
بعض سقف بيتها كان مكشوفا تدخل منه
الشمس ،وك��ان ك��ذل��ك م��دة ح�ي��اة عائشة،
فكيف يحتاج إل��ى ك��وة إل��ى السماء؛ وهذا
يدل على بطالن القصة.
ال��راب��ع  -أن ه��ذا ال�ف�ع��ل ل�ي��س ح�ج��ة في
محل النزاع ،سواء كان مشروعا أم لم يكن؛
فإن هذا استنزال الغيث على قبره ،والله
تعالى ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده
ال�ص��احل�ين ،ول�ي��س ف��ي ه��ذا س��ؤال�ه��م بعد
موتهم وال طلب وال استغاثة.
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تستقبل رمضان بطرح مشاريع متعددة لفقراء العالم

«إحياء التراث» ترسم البسمة على وجوه الفقراء
داخل الكويت وخارجها في الشهر الفضيل
عالء الدين مصطفى

رم��ض��ان ش��ه��ر ال��ق��رآن وال��ب��ر واإلح���س���ان ,ي��أت��ي ش��ه��ر رم��ض��ان املبارك
وي��أت��ي معه اخلير كله حيث تتزين بيوت الرحمن الستقبال هذا
الشهر الكرمي ال��ذي أن��زل فيه القرآن الكرمي ليهدي الناس ويدلهم
على ط��ري��ق اخل��ي��ر ،وم��ن خصائص شهر رم��ض��ان :أن��ه تضاعف فيه
احلسنات ،وأن من فطر فيه صائم ًا فله مثل أجر الصائم من غير أن
ينقص من أجر الصائم شيئ ًا ،قال رسول الله [« :من فطر صائم ًا فله
مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا» (حسن صحيح
رواه الترمذي وغيره) .وألهمية هذا الشهر الكرمي أعلنت جمعية
إحياء التراث اإلسالمي عن أنشطة عديدة ،وأعلنت اللجان الفرعية
التابعة للجمعية واملنتشرة في محافظات الكويت عن مشروع إفطار
صائم ومشاريع أخرى عديدة من شأنها أن ترسم البسمة على وجوه
الفقراء داخل الكويت وخارجها.

جلنة القارة األفريقية
 السرة تستقبلالتبرعات على مدار
الساعة
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قال نصار العبد اجلليل رئيس جلنة القارة
األفريقية  -ف��رع السرة :إن اللجنة قامت
ب�ع�م��ل ع ��دة إص� � ��دارات دع��وي��ة لتوزيعها
على املتبرعني خ�لال شهر رم�ض��ان ,وهي
كالتالي:
< ط�ب��اع��ة ك �ت��اب (ال �ص �ي��ام وال ��زك ��اة سؤال
وجواب) لفضيلة الشيخ راشد سعد العليمي.
< إص� ��دار ص��وت��ي ع �ب��ارة ع��ن (س ��ي دي)
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م �ح��اض��رة ب �ع �ن��وان (أح���داث
الفتنة) لفضيلة الشيخ عدنان عبدالقادر.
< إص ��دار صوتي ع�ب��ارة ع��ن ق ��راءة مرتلة
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تستقبل زك ��اة الفطر م��ن املتبرعني نقدا
وتصرفها عينا .كما أن اللجنة تستقبل
املتبرعني ط��وال ليلة العيد حتى الساعة
الثانية والنصف قبل الفجر.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة تستقبل خ�لال شهر
رمضان التبرعات على م��دار الساعة في
م�ق��ره��ا مبنطقة (ال��س��رة ،ق ،2ش طارق
ب��ن زي� ��اد ،م ،6ت - 25343927 :اخلط
الساخن ،)99817549 :وكذلك من خالل
طاقم املندوبني املستعدين لهذه املهمة مع
العلم بأن املندوبني مزودون بجهاز (كي نت
النقال).
كما تستقبل اللجنة التبرعات للعديد من
املشاريع بشكل دائم على مدار العام وهي:
 مشروع إطعام جائع (سعر الوجبة 150فلسا).
 مشروع كفالة األيتام ( 15د.ك شهريا). مشروع كفالة الدعاة (من  20د.ك إلى 50د.ك شهريا).
 مشروع كفالة األس��ر الفقيرة ( 15د.كشهريا).
 مشروع امل��زارع النموذجية (سعر السهم 250د.ك).
 م� �ش ��روع اس �ت �ق �ب��ال األث� � ��اث واملالبساملستعملة.

لسور جزء تبارك للقراء (ماهر املعيقلي -
إدريس أبكر  -عبد الولي األركاني).
وت �ق��دم اللجنة خ��دم��ة س�ن��وي��ة للمتبرعني
خالل شهر رمضان وهي عبارة عن توفير
خدمة صرف (العيادي) جلميع فئات العملة
الكويتية .وأوض��ح العبداجلليل أن اللجنة
تستقبل مشروعني من املشاريع املوسمية
وهما:
< مشروع إفطار الصائم وال��ذي بلغ العام
املاضي ( 139400وجبة) ،وتطمح اللجنة
اللجنة النسائية -
في هذا العام إلى أن يصل العدد بإذن الله
فرع األندلس تعرض
تعالى إلى ( 100000وجبة).
< مشروع زكاة الفطر الذي بلغ العام املاضي أنشطتها الرمضانية
( 32000ف�ط��رة) ،وتطمح اللجنة في هذا مبناسبة حلول شهر رمضان قامت اللجنة
العام إل��ى أن يصل العدد ب��إذن الله تعالى الثقافية والتابعة للجنة األندلس النسائية
إلى ( 40000وجبة) ،مع العلم بأن اللجنة ب��إع��داد سلسلة من ال��دروس عن استقبال

بالدروس املستفادة من فضل الصيام وشرح
فقه الصيام بصورة مبسطة ،وكذلك فتح
باب األسئلة لألخوات املهتديات إلعانتهن
على فهم ما يشكل عليهن.
لالستفسار والتسجيل :األندلس النسائية
24805898 - 24804450

جلنة زكاة الفردوس
توزع  20ألف وجبة
ملشروع إفطار صائم
داخل الكويت ،وتتكفل
بإفطار  200أسرة داخل
الكويت

ش�ه��ر ال �ص �ي��ام ع�ل��ى م �ـ �ـ��دار ث�لاث��ة أسابيع
متتالية حيث بدأت األخت فايزة الديحاني
ه��ذه السلسة ب��درس بعنوان( :م��ن فضائل
رم� �ض ��ان) وت �ت��اب��ع ه ��ذه ال�س�ل�س��ة بدرس
بعنوان (فهم الصيام) ،وسبق تقدمي هذه
الدروس تفسير لسورة األحقاف.
كما تتابع اللجنة الثقافية عملها املتواصل
إلعداد عدد من الدورات النافعة في الفقه
والعقيدة والتفسير ليتم عرضها على جمهور
النساء بعد شهر رمضان الكرمي.

مركز الذكر احلكيم
لتحفيظ القرآن
الكرمي

يعتزم مركز الذكر احلكيم إقامة نشاطني
خالل هذا الشهر الكرمي وهما:
 1ـ النشاط األول :املعتكف الرمضاني الثاني
وه��و ع �ب��ارة ع��ن معتكف رم�ض��ان��ي مكثف
حللقة الرياحني للفتيات حلفظ كتاب الله،
ويستقبل املركز الطالبات من الصف األول
االب �ت��دائ��ي إل��ى اجل��ام�ع��ة م��ن ال�س��اع��ة 10
صباحاً إلى  2ظهراً ،وتبدأ الدورة من أول
يوم في رمضان إلى بداية العشر األواخر
م��ن رم �ض��ان ،حيث متكث احل��اف�ظ��ة أربع

س��اع��ات ف��ي امل��رك��ز لتحفظ وف��ق اخلطة
التي قامت إدارة املركز بإعدادها بأن تقوم
احملفظة ب�ق��راءة اجل��زء املخصص للطالبة
ق��راءة صحيحة ثم تتركها لتقوم باحلفظ،
وف��ي نهاية امل��دة املخصصة للحفظ تقوم
احملفظة بالتسميع للطالبة ،وبذلك تخرج
الطالبة وهي حافظة ملا خصص لها خالل
هذا اليوم بكل إتقان للتجويد واحلفظ.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه خ�ل�ال ال �ع��ام املاضي
أمت��ت ع�ش��ر ط��ال�ب��ات ح�ف��ظ س ��ورة البقرة
خالل املعتكف الرمضاني األول ولله احلمد
والفضل واملنة.
 2ـ النشاط الثاني :ختم كتاب الله تالوة
بشرى ألمهاتنا الغاليات ..من خ�لال حلقة
امل�س��ك للنساء ي�ق��دم م��رك��ز ال��ذك��ر احلكيم
لتحفيظ القرآن الكرمي دورة ختمة لكتاب الله
كامال بتالوته طوال شهر رمضان املبارك.

مركز الهدى للجاليات

يستعد م��رك��ز ال �ه��دى للجاليات النسائية
والتابع للجنة األندلس إلقامة لقاء مفتوح
ع��ن ال �ص �ي��ام ل�ل�ج��ال�ي��ات ب��ال�ل�غ��ات التالية:
(األوردية والهندية والسنهالية والتاميلية).
ويتم خالله تذكير األخوات من هذه اجلاليات

أك��د رئ�ي��س جلنة زك��اة ال �ف��ردوس التابعة
جلمعية إحياء التراث اإلسالمي سعود بن
حشف املطيري أن اللجنة حرصت على
ب��ذل سبل اخل�ي��ر ،وم��د ي��د ال�ع��ون جلميع
املسلمني احملتاجني والفقراء داخل الكويت
وخارجها؛ مصداقا لقوله تعالى{ :إ مَّ َ
ِنا
المْ ُؤْمِ نُو َن ِإخْ � َوةٌ} وقوله [« :املسلم أخو
املسلم».
ودعا املطيري في تصريح صحافي احملسنني
واحملسنات إلى املساهمة في مشروع إفطار
صائم داخل الكويت ،وبني أن اللجنة أقامت
ف��ي موسم رم�ض��ان امل��اض��ي ه��ذا املشروع
داخل الكويت؛ حيث قدمت  20ألف وجبة
رم �ض��ان �ي��ة ف��ي والئ� ��م اإلف� �ط ��ار مبساجد
منطقة الفردوس؛ وذلك بفضل الله أوال ثم
بتبرع احملسنني واحملسنات في هذا البلد
املعطاء ،سائلني املولى جل وعال لهم األجر
وال �ث��واب ،وك��ذل��ك ق��ام��ت اللجنة مبشروع
إفطار األسرة املسلمة؛ حيث وزعت اللجنة
مواد متوينية في شهر رمضان املبارك من
األرز والدجاج واملعكرونة والزيت وغيرها؛
لتكون إفطارا لألسر احملتاجة .وبلغ عدد
األس��ر املستفيدة م��ن ه��ذا امل �ش��روع 200
أس��رة؛ حيث يقام هذا املشروع سنويا في
كل رمضان؛ نظرا إلى اإلقبال الشديد عليه
من احملسنني واحملسنات؛ لذا فإننا ندعو
كل محب للخير ،راغب في أن يحقق حديث
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النبي [ القائل« :من فطر صائما كان له
مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم
شيئا» للمساهمة في هذا املشروع؛ لينال
املغفرة والرحمة في هذا الشهر املبارك،
وليحصل على أج��ر الصيام مرتني بإذن
الله ،وليس هذا بغريب على شعب الكويت،
أصحاب األي��ادي البيضاء في كل جوانب
اخلير والعطاء ،ملا فيه من خير لإلسالم
واملسلمني ،وللمزيد من االستفسار حول
ه��ذا امل �ش��روع ي��رج��ى ال�ت��واص��ل معنا على
هاتف.67700732 :

جلنة زكاة الفيحاء
تستقبل املتبرعني
في رمضان
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تقوم جلنة زك��اة الفيحاء حالياً مبشاريع
ع��دة لشهر رم �ض��ان امل �ب��ارك ح�ي��ث تقدم
مشروع إفطار صائم فتقوم اللجنة بتوفير
 200وجبة يومياً داخل الكويت موزعة على
مسجدين في منطقة خيطان ،وأيضاً هناك
مشروع مساعدة األسر املتعففة (مساعدة
خ��اص��ة ل��رم�ض��ان) غير احل ��االت املعتادة،
إض��اف��ة إل��ى م�ش��روع متوين رم�ض��ان حيث
تقوم اللجنة بتوفير متوين ألكثر من 190
أسرة ،ومشروع كسوة العيد وهو مشروع يتم
من خالله توزيع كوبونات لشراء مالبس من
إحدى شركات املالبس الشعبية على األسر
احملتاجة.
 من مشاريعنا داخل الكويت: إفطار صائم  750فلساً (للفرد). زكاة الفطر ( 2كيلو ونصف للفرد). عيدية الطفل ملسكني ( 5د.ك للفرد). م �س��اع��دة األس� ��ر امل �ت �ع �ف �ف��ة ( 15د.كللفرد).
 جتهيز اللوازم املدرسية ( 5د.ك للفرد). التموين الشهري (متوسط التموين لألسرةالواحدة  20د.ك).
 سقيا العامل نصف دينار للفرد (م��اء) ـدينار للفرد (عصير).
الفيحاء :قطعة ( )6مقابل قطعة ()9
هاتف22542400 - 99107074 :
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جلنة القارة األفريقية
تطرح مشاريع ملصلحة
الفقراء

  30مليون جائع مليون طفل مشرد آالف امل��رض��ي مي��وت��ون بسبب نقصالدواء
يهدف هذا املشروع إلى توفير مواد اإلغاثة
مبختلف أنواعها ملنكوبي الكوارث الطبيعية
وإي �ص��ال �ه��ا إل �ي �ه��م ب��أس��رع وق ��ت وبأفضل
طريقة .إن هذا املشروع يصل إلى مناطق
كثيرة من القارة األفريقية تتعرض بني فترة
وأخرى لكوارث طبيعية وحروب وغيرها من
االبتالءات يكون الناس فيها بأمس احلاجة
للعون واملساعدة واإلغاثة بشتى أنواعها من
غذائية ودوائية ومالبس وخيام وغيرها من
املساعدات .واللجنة تسعى دائما إليصال
تبرعات أهل اخلير إلى من يحتاجون إليها
في أرجاء املعمورة.
األنشطة الرمضانية للقارة الهندية
 -1تتواصل اللجنة م��ع املتبرعني أصحاب
املساجد لدعوتهم إل��ى عمل مشروع إفطار
الصائم ف��ي املساجد التابعة ل��ه ،وذل��ك عن
طريق أرسال مسجات حتثهم على ذلك.
 -2تتواصل اللجنة م��ع ك�ب��ار املتبرعني من
خ�لال مجلة اللجة (ث �م��رات ال�ع�ط��اء) والتي
نوضح بها مسيرة اللجنة وأنشطتها في الفترة

املاضية باإلضافة إلى أسعار املشاريع ملن يود
املشاركة واملساهمة بأي مشروع من مشاريع
وأنشطة اللجنة.
 -3تتواصل اللجنة مع اللجان واألفرع بتوزيع
مجلة اللجنة (ثمرات العطاء) لتعريف بأنشطة
اللجنة ومشاريعها.
 -4تستقبل اللجنة كل سنة برمضان مجموعة
كبيرة من رؤساء وأعضاء الهيئات اخلارجية.
 -5تعمل اللجنة مشاريع إفطار الصائم بالدول
العاملة بها.
 -6تقوم اللجنة بعمل إفطار صائم للجاليات
م ��ن خ�ل�ال م ��راك ��ز ال ��دع ��وة ل �ل �ج��ال �ي��ات في
الكويت.
 -7تكثيف اللجنة جهودها خالل شهر رمضان
املبارك من خالل إقامة الدروس واحملاضرات
وخ��ط��ب اجل �م �ع��ة ل �ل �ج��ال �ي��ات امل �س �ل �م��ة في
الكويت.
 -8ت��وف��ر ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ه ��ذا ال�ش�ه��ر الكرمي
مخططات امل �ش��اري��ع املختلفة واستمارات
األيتام جلمهور املتبرعني حيث يزداد اإلقبال
في هذا الشهر.
 -9اللجنة ستكثف جهودها خالل هذا الشهر
حلملة اإلغاثة إلخواننا املنكوبني في باكستان
بسبب الفيضانات ال�ت��ي تعرضت لها هذه
األيام.
هواتف اللجنة22574914 / 22574912 :
عنوان اللجنة :الروضة ق - 1ش عبدالرحمن
الداخل  -ج - 1م.15

تكنولوجيا بالك بيري ممنوعة
د .بسام الشطي
ق� � ��ررت ال� �س� �ع ��ودي ��ة واإلم� � � � ��ارات ولبنان
وإندونيسيا حظر استخدام (ب�لاك بيري)
ب�ع��د أن ت�ب�ين أن ال��ذي��ن اغ �ت��ال��وا املبحوح
في اإلم ��ارات وتفجيرات بالي واعتداءات
ب��وم�ب��اي استخدموا (ب�ل�اك ب �ي��ري)؛ وذلك
ألن ه��ذه الهواتف بها شيفرات دقيقة في
احمل��ادث��ات (ماسنجر) وت��دخ��ل على جميع
املواقع في النت وال ميكن أن حتظر إال من
خالل الشركة .وفي السعودية تبني أن عدد
املشتركني في خدمات (بالك بيري) جتاوز
 800ألف مشترك وأن الرسائل النصية ال
تخضع للرقابة األمنية ،ورمب��ا تكون مأوى
سهال للفئات الضالة املخربة.
أم��ا ف��ي لبنان فقد ضبط ع��دة أشخاص
ي �ع �م �ل��ون ف���ي إح�� ��دى ش���رك���ات االتصال
كجواسيس جلهات أجنبية أخرى ،والوضع
ف ��ي ل �ب �ن��ان م� �ت ��أزم دائ� �م ��ا ،وي �خ �ش��ون من
االنفالت األمني من خالل االتصاالت التي
تعجز الرقابة األمنية من متابعتها.
وب�ع��ض ال ��دول ذك��رت أن�ه��ا منعت (البالك
بيري) لعدة أسباب:
< البالغات الكاذبة وال يعرفون مصدرها
ألنها واقعة في الشيفرات.
< الدخول على مواقع تصنيع القنابل وإعداد
املتفجرات بكل يسر وسهولة.
< الدخول إلى املواقع اإلباحية واملشبوهة
وبعدها يتم التوزيع عبر رسائل إلى اآلخرين
ويصعب متابعة املصدر.
< حملة االش��اع��ات ومالحقتها وإخضاع
املسؤولني عن الترويج لها للمساءله.
< ثبت أن هناك حمالت منظمة للتجمعات
وإق��ام��ة التظاهرات ،وأث�ن��اء التحقيق تبني
أنهم جتمعوا من خالل رسائل عبر (بالك
بيري).
< اع�ت��رف ع��دد م��ن جت��ار امل �خ��درات أثناء

التحقيق أنهم حصلوا على (الشحنة) عبر
االت �ص��االت (امل��اس�ن�ج��ر) م��ن خ�لال (بالك
بيري).
< ت �س��وي��ق ع �ب��ر ال �ب��ري��د ال �س��ري��ع ألدوات
محرمة ومحظورة مثل( :األدوي��ة املمنوعة
وأمور جنسية) ،وبعد ضبطها عبر الشركات
ال��ت��ج��اري��ة ت �ب�ين أن� �ه ��ا ص �ف �ق��ة مت ��ت عبر
(املاسنجر).
ردود أفعال املسؤولني:
 شركة (بالك بيري  )RIMالكندية اعتذرتعن عدم االستجابة لطلب هيئات االتصال
في بعض الدول نظرا إلى ارتباطها بحزمة
خدمات متكاملة تقدمها الشركة ،وأضاف:
(مايكل الزاريديس) الرئيس التنفيذي :إذا
لم تتمكن احلكومات اخلليجية من التعامل
مع التكنولوجيا ،فلتتوقف عن استعمال هذه
اخلدمة.
 بعض جمعيات حقوق اإلنسان اعترضتبحجة أن ه��ذا اخلطر يسلب خصوصيات
األفراد ويقيدها.

 ط��ال �ب��ت وزي � ��رة اخل��ارج��ي��ة األمريكيةوال��رئ�ي��س ال�ك�ن��دي ب �ض��رورة ال��وص��ول إلى
اتفاق مع احلكومات اخلليجية للتعاون مع
األمن وكذلك عدم حظر التكنولوجيا.
ردود أفعال املشتركني:
 ع��دم اعتراضهم على اجل��وان��ب األمنيةوال سيما أن املنطقة بها جواسيس وأعداء
وخ�لاي��ا ن��ائ�م��ة ،ول �ك��ن ت �س��اءل��وا ع��ن سبب
االستعجال دون دراسات تذكر أو مدة طويلة
حتى يستعد املشتركون لألسوأ.
< وقالوا :هناك شركات تقوم بنفس اخلدمات
ومشفرة مثل (األي فون) وأيضا مواقع تكشف
املواقع السرية في الدول إال (إسرائيل) عبر
االشتراك ،ونراها رأي العني وبكل وضوح وال
متنعها احلكومات ..وعليها تسبب ذلك في
خفض سعر سهم الشركة وخسارتها بنسبة
 ٪6خالل األيام القليلة املاضية.
< واملهم أن (ب�لاك بيري) وع��دت الكويت
ب �ح �ج��ب  3000م ��ن أص� ��ل  5000موقع
إباحي.
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رمضانيات

ملتقطات حول الصيام..

مع الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
بقلم :محمد أحمد العباد

باسم الله ،واحلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد :فهذه
ٌ
مقالة ُ
أصل مادتها مأخوذ مما كتبه األستاذ الكبير الشيخ يوسف بن
عيسى القناعي رحمه الله ،الذي ال يوجد مشروع في وطنه قام على
دعائم البر واإلحسان إال وله فيه يد ،وال طريق من طرق اإلحسان
إال وله فيه أثر ،وكان من أشهر مؤلفاته كتاب (تاريخ الكويت) ،وكذلك
كتاب (امللتقطات) الذي لم يتحر فيه ترتيب ًا موضوعي ًا معين ًا ،بل جعل
املوضوعات منثورة هنا وهناك ،فانتقيت من الكتابني مواقف وأحكام ًا
تتعلق بشهر الصيام ،فإلى املادة:
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 أح������داث وذك����ري����ات رم��ض��ان��ي��ة فيالكويت:
أ – رمضان ربيع الفقراء في الكويت:
أله ��ل ال �ك��وي��ت م �ن��اق��ب مي��ت��ازون ب �ه��ا عن
غ�ي��ره��م ،وإن ك��ان��ت ب�لاده��م ال تخلو من
ال �ط �ي �ب�ين رج� ��ال ال �ف �ض��ل واإلح� �س���ان إال
أن الكويتيني نسبة حلالتهم املالية وقلة
عددهم يفوقون غيرهم في ذل��ك« ...فمن
مناقبهم :إكرام الضيف ،واألجنبي ،إذا نزل
بساحتهم ال يعد إال كواحد منهم ،منازلهم
ف��ي رم �ض��ان مفتوحة إلف �ط��ار الصائمني
من الفقراء واملساكني ،وجت��د الفقير في
رم�ض��ان كالشاة ف��ي أي��ام ال��رب�ي��ع» .انظر:
تاريخ الكويت ص( 63 ،62بتصرف).
ب – مسألة صوم يوم الشك تعزل قاضياً!
منذ عام  1208هـ كان يتولى القضاء الشيخ
محمد بن صالح العدساني إل��ى أن تولى
ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ب��ن ش ��ارخ ال�ق�ض��اء م��ن سنة
 1225ه�ـ؛ حيث باشر اب��ن ش��ارخ القضاء
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نحو ثالث سنني ،والسبب :أنه جرى خالف
بني محمد صالح العدساني ،واب��ن شارخ
في صوم الثالثني من شعبان إذا غم عليه،
ثم عاد محمد للقضاء بعد وفاة ابن شارخ.
انظر :تاريخ الكويت ص( 38بتصرف).
 - 2طرائف ونوادر:
أ  -احلج في رمضان:
« كنا في السبيليات (وهي قرية في البصرة)
في سفينة للسيد َخلَف النقيب فزارنا أحد
التجار وآثار الصيام بادية عليه ،فلما جلس
قال للسيد :إن الصيام في الصيف شديد،
فكيف إذا كان احلج في رمضان؟ فقلت له:
وهل يكون احلج في رمضان؟!
فانتبه لنسيانه ف �ق��ال :إن��ا لله وإن ��ا إليه
راجعون ،ألهتنا التجارة حتى صرنا نخلط
األوق � ��ات وال من �ي��زه��ا»( .امل�ل�ت�ق�ط��ات ج2
ص 234ط.)2 :
ب – شمس إلى نصف الليل!!
كان رجل يجلس عند أبي يوسف وال يتكلم

فقال له أبو يوسف :ملاذا ال تتكلم؟ فقال:
متى يفطر الصائم؟ فأجابه أبو يوسف :إذا
غابت الشمس .فقال له :فإن لم تغب إلى
أصبت في صمتك
نصف الليل؟ فأجابه:
َ
وأخطأت في استدعاء نطقك( .امللتقطات
ُ
ج 2ص.)257
ج  -نادرة:
«جرت مذاكرة عند الشيخ محمد العدساني
في زكاة الفطر ،وأنها تكون من غالب قوت
البلد ،فقال رجل من طلبة العلم :نعم ،ولكن
البر أفضل من غيره؛ ألنه هو غالب قوت
البلد في رمضان.
ف��رد عليه ال�ق��اض��ي :إذن فلتكن الفطرة
تشريبة (أي ثريداً)!!» .انظر :تاريخ الكويت
ص.40
 - 3فوائد من الفقه
أ  -الرجوع إلى أهل االختصاص أولى:
«إذا قطر اإلنسان بأذنه ماء أو دهناً ال يفطر
ب��ذل��ك؛ إذ ال منفذ م��ن األذن إل��ى الدماغ
بخالف األنف فإن السعوط يصل منه إلى
اجل���وف» ،وه ��ذا ال �ق��ول اع�ت�م��ده القاضي
حسني والفوراني ،وصححه الغزالي.
أقول« :إن األطباء يرون أن ال منفذ من األذن
إلى الدماغ وهم أدرى من الفقهاء القائلني
بالوصول»( .امللتقطات ج 1ص.)25
ب  -صوم املسافر الذي يطيق الصوم:
«الذي أراه هو :إن كان السفر مريحا مثل
السفر في البواخر الكبيرة فأولى لإلنسان

أن يصوم ،وإن كان السفر فيه كلفة ومشقة
فيجب اإلفطار {يريد الله بكم اليسر وال
ي��ري��د بكم ال�ع�س��ر} وأم ��ا امل��ري��ض فيجب
عليه اإلفطار وال يحمل نفسه ما ال تطيق».
(امللتقطات ج 3ص.)384
ج  -م�س��أل��ة ف��ي ال �ص��وم ان �ف��رد ب�ه��ا ابن
تيمية:
«أن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه
ليل فبان نهاراً فال قضاء عليه» ،كما هو
في الصحيح عن عمر بن اخلطاب وبعض
التابعني وبعض الفقهاء ،..وال��رس��ول [
يقول« :رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه» ،فاحلديث يؤكد قول من
ق��ال :إن الصيام صحيح( ،امللتقطات ج2
ص ،286ج 3ص.)385
 - 4مخاطبة رمضان كأنه شخص!!
نقل الشيخ يوسف قصيدة في وداع رمضان
منها:
خليلي شهر الصوم ز َّمت مطيه
وسارت وفود العاشقني مبسراه
فقوموا بنا نبكي على حسن عهده
وما فاتنا منه ونذكر حسناه
فيا شهر ال تبعد لك اخلير كله
فأنت ربيع الوصل يا طيب مرعاه
ترى زمر األحباب في كل ليلة
أقدام ُذ ٍ ّل به تاهوا
وقوفاً على
ِ
فمن قائم خوف اإلله قصاره
ومن عاكف خوف احلبيب حمياه
عليك سالم الله يا شهر ال يكن
بآخر عهد من لقاك عهدناه
فعلَّق الشيخ رحمه الله بعد ذلك بقوله:
«إن وداع رم �ض��ان ه��و أن ي��ودع بالطاعة
وأعمال البر ،وأم��ا ما يفعله اخلطباء من
مخاطبة رمضان كأنه شخص يريد السفر

فما لها أص��ل في كتاب الله وال في سنة
رسوله» .اهـ (امللتقطات ج 3ص382-380
ط.)2:
 – 5من مختارات الشيخ يوسف من كتاب
(اإلفصاح) البن هبيرة (:)1
ذك��ر الشيخ يوسف في كتابه (امللتقطات
ج - 4ص 446 – 445ط )2 :العديد من
أحكام الصوم نق ً
ال عن كتاب (اإلفصاح)
البن هبيرة ،فمن ذلك قوله:
< اتفقوا على إباحة الفطر للمرضع إذا
خافت على نفسها أو ولدها وإن صامت
صح صيامها.
< واتفقوا على أن��ه إذا أك��ل وه��و يظن أن
الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع ثم

ما يفعله اخلطباء من
مخاطبة رمضان كأنه
شخص سيسافر الأصل
له من الكتاب وال السنة

تبني خالفه فعليه القضاء.
< واتفقوا على أن احلجامة ال تفطر ،إال
أحمد فإنه يرى إفطار احلاجم واحملجوم.
< وأجمعوا على أن من غلبه القيء فصومه
صحيح.
< وأج �م �ع��وا ع�ل��ى أن ك �ف��ارة امل�ج��ام��ع في
رمضان عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعني
أو إطعام ستني مسكينا ،ثم اختلفوا هل هي
على الترتيب أو على التخيير؟
< واتفقوا على أن املرأة املوطوءة في نهار
رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد صومها
وعليها القضاء وال كفارة عليها ،وأن املوطوءة
برضائها قد فسد صومها وعليها القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها.
خ�ت��ام�اً :أس��أل ال�ل��ه سبحانه  -ف��ي هذه
األيام املباركة  -أن يرزقنا أحسن القول
والعمل ،وأن يعيد هذا الشهر الكرمي على
بالدنا في ٍ
مناء من العز ،وعل ّو من ال َق ْدر،
�س��رور ،وم��زي� ٍ�د من النّعمة..
ومت� ٍ�ام من ال� ّ
آمني آمني.
هوامش:
 - 1وهو كتاب يقتصر على اتفاقات القول املعتمد
لدى املذاهب الفقهية األربعة فحسب.
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تربـويـــات
آباء وأبناء في القرآن الكرمي

لقمـان عليـه السـالم
بقلم الشيخ سعيد بن عماش السعيدي

قال تعالى{ :ولقد آتينا لقمان احلكمة} (لقمان.)12 :
ذكر أهل التفسير أن اسمه لقمان بن باعوراء بن ناحور
بن تارح ،وقيل غير ذلك في اسم والده.
ق��ال سعيد ب��ن املسيب :ك��ان لقمان أس��ود م��ن س���ودان مصر
ذا مشافر ،أعطاه الله تعالى احلكمة ومنعه النبوة ،وقال
القرطبي :وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليا ولم يكن
نبي ًا ،وق��ال بنبوته عكرمة والشعبي ،وعلى هذا تكون احلكمة:
ً
رجال حكيم ًا بحكمة
النبوة ،ورجحه القرطبي ،قال :والصواب أنه كان
الله تعالى ،وهي الصواب في املعتقدات والفقه في الدين والعقل.

24

وروي من حديث ابن عمر ق��ال :سمعت رسول
الله [ يقول« :ل��م يكن لقمان نبياً ولكن كان
عبداً كثير التفكر حسن اليقني ،أحب الله تعالى
فمن عليه باحلكمة».
فأحبهّ ،
قوله تعالى{ :وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه}
(لقمان.)13 :
ذك��ر أه��ل التفسير أن اس��م ابنه ث ��اران وأنه
ك��ان ك��اف��راً ،فما زال يعظه حتى أس�ل��م ،قال
القرطبي وغ �ي��ره :دل على ه��ذا ق��ول��ه{ :ال
تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان:
 ،)13وفي (صحيح مسلم) وغيره عن عبدالله
بن مسعود قال :ملا نزلت{ :الذين آمنوا ولم
يلبسوا إميانهم بظلم} (األن �ع��ام ،)82 :شق
ذلك على أصحاب رسول الله [ وقالوا :أينا
ال يظلم نفسه؟ فقال رسول الله [ «ليس هو
كما تظنون ،إمنا هو كما قال لقمان البنه{ :يا
بني ال تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}
(لقمان.)13 :
واختلف في قوله{ :إن الشرك لظلم عظيم}
فقيل :إنه من كالم لقمان ،وقيل :هو خبر من
الله تعالى منقطع عن ك�لام لقمان ،متصل به
في تأكيد املعنى .قال تعالى{ :ووصينا اإلنسان
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بوالديه} (لقمان.)14 :
قال أهل التفسير :هاتان اآليتان اعتراض بني
أثناء وصية لقمان ،وقيل :إن هذا مما أوصى به
لقمان ابنه وأخبر الله به عنه ،قال لقمان البنه:
ال تشرك بالله وال تطع في الشرك والديك؛ فإن
الله وصى بهما في طاعتهما فيما ال يكون شركاً
ومعصية لله تعالى .وقيل :أي فقلنا للقمان فيما
آتيناه من احلكمة :ووصينا اإلنسان بوالديه.
وقيل :وإذ قال لقمان البنه ال تشرك ونحن وصينا
اإلنسان بوالديه حسناً وأمرنا الناس بهذا وأمر
لقمان به ابنه .والصحيح أن هاتني اآليتني نزلتا
في شأن سعد بن أبي وقاص .وعليه جماعة من
املفسرين.
{حملته أمه وهناً على وهن} (لقمان.)14 :
قال أهل التفسير :ملا خص تعالى األم بدرجة
ذك��ر احل�م��ل وب��درج��ة ذك��ر ال��رض��اع حصل لها
بذلك ثالث م��رات ،ول�لأب واح��دة .وأشبه ذلك
قول الرسول [ حني قال له رجل :من أبر؟ قال:
«أمك» ،قال ثم من؟ قال« :أمك» ،قال :ثم من؟
قال« :أمك» ،قال :ثم من؟ قال :أبوك».
قوله تعالى{ :وهنا على وه��ن} (لقمان،)14 :
أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا

على ضعف.
قوله تعالى{ :وفصاله في عامني} (لقمان،)14 :
ذكر العلماء أن الناس مجمعون على العامني في
مدة الرضاع في باب األحكام والنفقات.
قوله تعالى{ :أن اشكر لي} (لقمان ،)14 :املعنى:
ووصينا اإلنسان بوالديه أن اشكر لي ،وقيل :قلنا
له أن اشكر لي ولوالديك ،قيل :الشكر لله على
نعمة اإلميان ،وللوالدين على نعمة التربية.
ً
قوله تعالى{ :وصاحبهما في الدنيا معروفا}
(ل �ق �م��ان ،)15 :ف�ي��ه دل �ي��ل ع�ل��ى ص�ل��ة األبوين
الكافرين مبا أمكن من امل��ال إن كانا فقيرين،
والرفق بهما في الدعوة لعل الله يهديهما فتقر
عني الولد بذلك.
إلى} (لقمان:
أناب
من
سبيل
{واتبع
قال تعالى:
ّ
 ،)15وصية جلميع العاملني كأن املأمور اإلنسان،
وأناب ،معناه :مال ورجع إلى الشيء ،وهذا سبيل
األنبياء والصاحلني ،وحكي أن املأمور سعد بن
أبي وقاص لوجود القصة السابقة.
قال تعالى{ :يا بني إنها إن تك مثقال حبة من
خردل} (لقمان.)16 :
املعنى :وق��ال لقمان البنه :يا بني ،وه��ذا القول
من لقمان إمنا قصد به إعالم ابنه بقدر قدرة
الله تعالى ،وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه؛
ألن اخلردلة يقال إن احلس ال يدرك لها ثق ً
ال إذ

ال ترجح ميزانا ،قال القرطبي :وقد نطقت هذه
اآليه بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً
وأحصى كل شيء عدداً سبحانه وتعالى.
وروي أن ابن لقمان قال ألبيه :يا أبت إن عملت
اخلطيئة حيث ال يراني أحد كيف يعلمها الله؟
فقال لقمان له { :يابني إنها إن تك مثقال حبة
من خردل} (لقمان.)16 :
فما زال ابنه يضطرب حتى مات ،قاله مقاتل.
قوله تعالى{ :فتكن في صخرة} (لقمان،)16 :
قيل :معنى الكالم املبالغة واالنتهاء في التفهيم
أي أن قدرة الله تعالى تنال ما يكون في السماء
واألرض.
قال تعالى{ :يا بني أقم الصالة وأ ُمر باملعروف}
(لقمان.)17 :
قال تعالى{ :يا بني أقم ال�ص�لاة( }...لقمان:
 ،)17وصى ابنه بأعظم الطاعات وهي الصالة
بعد التوحيد وأن يأمر ب��امل�ع��روف وي��زج��ر عن
املنكر ،فجمع بني الطاعات والفضائل كلها.
قوله تعالى{ :واصبر على ما أصابك} (لقمان:
 ،)17يقتضي حضا على تغيير املنكر وإن نالك
ضرر ،فهو إشعار بأن املغير يؤذى أحيانا ،وقيل
أم��ره بالصبر على ش��دائ��د ال��دن�ي��ا كاألمراض
وغيرها وأال يخرج من اجلزع إلى معصية الله
عز وجل.

قوله تعالى{ :إن ذلك من عزم األمور} (لقمان:
 ،)17قال ابن عباس :من حقيقة اإلميان الصبر
على املكاره ،وقيل :املنكر من عزم األم��ور ،أي
مما عزمه الله وأمر به.
وقيل :إن ذلك من مكارم األخالق وعزائم أهل
احلزم السالكني طريق النجاة.
قوله تعالى{ :وال تصعر خدك للناس} (لقمان:
.)18
قال أهل التفسير{ :وال تصعر} أي ال تعرض
عنهم تكبرا عليهم ،يقال :أصاب البصير صعر
وص َيد ،إذا أصابه داء يلوي منه عنقه ،ثم يقال
للمتكبر :فيه صعر وصيد ،فمعنى {ال تصعر}
أي ال تلزم خدك الصعر ،فمعنى اآلية :وال متل
خدك عن الناس كبرا عليهم وإعجابا بنفسك
واحتقارا لهم) .وهذا تأويل ابن عباس وجماعة.
ق ��ال ت �ع��ال��ى{ :وال مت��ش ف��ي األرض مرحا}
(لقمان ،)18 :أي متبخترا متكبرا ،وهو النشاط
واملشي فرحا في غير شغل وف��ي غير حاجة.
وأهل هذا ا ُ
خللُق مالزمون للفخر واخليالء.
قوله تعالى{ :واق�ص��د في مشيك واغضض}
(لقمان.)19 :
ق��ول��ه تعالى{ :واق �ص��د ف��ي مشيك} (لقمان:
 ،)19ملا نهاه عن اخللق الذميم رسم له اخللق
الكرمي ال��ذي ينبغي أن يستعمله .فقال تعالى:
{واقصد في مشيك} (لقمان ،)19 :أي توسط
فيه والقصد ما بني اإلسراع والبطء ،أي ال تدب
دبيب املتماوتني ،وال تثب وثب الشطار ،وقد روي
عن رسول الله [« :سرعة املشي تذهب بهاء
املؤمن».
وقال تعالى{ :واغضض من صوتك} (لقمان:
 ،)19أي انقص منه ،أي ال تتكلف رفع الصوت
وخذ منه ما حتتاج إليه؛ فإن اجلهر بأكثر من
احلاجة تكلف يؤذي ،واملراد بذلك كله التواضع.
قوله تعالى{ :إن أنكر األصوات لصوت احلمير}
(لقمان ،)19 :أي أقبحها وأوحشها ،واحلمار مثل
في الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه ،وفي اآلية
الكرمية دليل على تعريف قبيح رفع الصوت في
املخاطبة وجاء في الصحيح عن النبي [« :وإذا
سمعتم نهيق احلمير فتعوذوا بالله من الشيطان»
وفي اآلية أدب من الله تعالى بترك الصياح في
وجوه الناس تهاونا بهم.
< مواقف تربوية من قصة لقمان عليه السالم:
 - 1الله يهب ملن يشاء احلكمة البالغة «لم يكن
لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن

ال �ظ��ن ،أح ��ب ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ف��أح �ب��ه ،ف �م� َّ�ن عليه
باحلكمة» رواه عبدالله ابن عمر.
 - 2تقدمي املوعظة لألقرب فاألقرب.
 - 3ت��وج�ي�ه��ات ال��وال��د وامل��رب��ي ت�ت�ن��وع ،فمنها
املوعظة ومنها الهجر ومنها أحيانا الضرب.
 - 4التلطف والتودد في عرض املوعظة مطلب
مهم له دوره في اإلص�لاح ألنه يحرك املشاعر
والعواطف {ي��ا بني ال تشرك بالله} (لقمان:
.)13
 - 5الشرك بالله خطر عظيم يخرج من امللة قال
تعالى{ :ال تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}
(لقمان{ ،)13 :إن الله ال يغفر أن يشرك به}
(النساء{ ،)48 :ومن يشرك بالله فكأمنا خر من
السماء} (احلج.)31 :
 - 6رب العزة تعالى يوصي بالوالدين ملا لهما من
الفضل{ :ووصينا اإلنسان بوالديه} (لقمان:
 ،)14ويجعلهما بعد شكره.
 - 7معاناة الوالدة (حمال  -وإرضاعا  -ورعاية)
تستحق الشكر والعرفان.
 - 8وجوب مصاحبة الوالدين باملودة حتى إن كانا
على غير اإلسالم من الرعاية والنصح لهما.
 - 9احلث على أن يسلك املرء طريق الصاحلني
وأن له العاقبة إن فعل ذلك {واتبع سبيل من
إلي} (لقمان.)15 :
أناب َّ
 - 10املثال يقرب املعنى فلقمان يصور البنه دقة
علم الله تعالى ،لعل ذلك يكون داعيا إلى املراقبة
{ي��ا بني إنها إن ت��ك مثقال حبة م��ن خردل}
(لقمان.)16 :
 - 11لقمان يأمر ابنه بتلطف بإقامة الصالة {يا
بني أقم الصالة} (لقمان.)17 :
 - 12لقمان يأمر ابنه باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر {وأمر باملعروف وانْ َه عن املنكر}.
 - 13من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر قد
يصاب بأذى فواجب عليه االستعداد والتحمل.
 - 14ع��دم التكبر من سمات الصاحلني {وال
تصعر خدك للناس} (لقمان.)18 :
 - 15البطر واخليالء من صفات قليل اإلميان.
 - 16لقمان احلكيم يرشد إل��ى أن الله تعالى
ميقت املختال الفخور بغير حق.
 - 17السكينة في املشي وخفض الصوت من
هدي الصاحلني.
 - 18لقمان يحذر ابنه من األص��وات املرتفعة
القبيحة.
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املسلمون يف الغرب

دعوة القس
إلى حرق
القرآن تتفاعل
في الذكرى
التاسعة ألحداث
سبتمبر

مظاهر العداء لإلسالم
تتصاعد في الغرب
الفرقان  -القاهرة :أحمد عبد الرحمن

تصاعدت حدة العداء للجالية املسلمة في الواليات املتحدة األمريكية بشكل غير مسبوق خالل األيام
القليلة املاضية في أكثر من اجتاه ،األول إعالن راعي كنيسة دوف احمللية التبشيرية في فلوريدا تيري
جونز عن تخصيص يوم حلرق القرآن الكرمي ،داعي ًا من خالل صفحته على الفيس بوك جميع رعاياها
في الواليات املتحدة وخارجها للمشاركة في يوم حريق املصحف والذي يواكب أحداث احلادي عشر من
سبتمبر املقبل باعتبار املسلمني املسؤولني املباشرين عن هذه األحداث الدامية.
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ووج ��ه ج��ون��ز ان �ت �ق��ادات ش��دي��دة للمصحف
الشريف بشكل خاص واإلس�لام بشكل عام
ب��ات�ه��ام األول ب��أن��ه م��ن تأليف إبليس وأنه
يشجع على العنف وس�ف��ك ال��دم��اء ومينع
التعايش مع أصحاب امللل املخالفة ،فض ً
ال
عن الزعم ب��أن اإلس�لام ليس دينًا سماو ًيا
وينبغي استهدافه والقضاء عليه باعتباره
دينًا ال يجلب السعادة ملعتنقيه بل يجرهم
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إلى ألوان من الشقاء والتعاسة ،فض ً
ال عن
تعاليمه التي حتض على استخدام العنف
واإلره��اب وكراهية اآلخر زاع ًما أن أنصار
هذا الدين مصيرهم جهنم.
وقد أشعلت هذه التصريحات موجة غضب
وانتقادات الذعة من جانب اجلالية املسلمة
عبر هيئاتها املختلفة مثل االحتاد اإلسالمي
األم��ري �ك��ي وم�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات األمريكية

اإلسالمية (كير) حيث أص��درا بيا ًنا أعربا
فيه عن رفضهما الشديد لهذه التصريحات
التي تنم عن موجة ع��داء وكراهية موجهة
ضد مسلمي الواليات املتحدة ،مؤكدين أن
مثل هذه التصريحات والدعوات إلى حرق
القرآن الكرمي تضر بالتعايش بني املسلمني
ومواطني الواليات املتحدة األمريكية وكذلك
مبساعي إدارة الرئيس أوباما لتحسني صورة

املنظمات اإلسالمية
حتاول احتواء املظاهر
املعادية وحملة توزيع
املصاحف قد حتقق
أهدافها
مظاهر العداء لإلسالم
هدفها تطويق جناحات
اجلالية املسلمة خالل
األعوام األخيرة
الواليات املتحدة داخل العالم اإلسالمي.

موجة عداء

التجارة سينكأ جراحاً خصوصاً لدى ذوي
ضحايا احل��ادي عشر من سبتمبر ،وهو ما
ً
صريحا
رفضا
ب��دا واضحاً في بيان أب��دى
ً
لبناء املركز اإلس�لام��ي رغ��م ترحيب عمدة
نيويورك مايكل بلومبيرج ببنائه في البقعة
صفر باملدينة مما سيكرس قيم التعددية
والتنوع الثقافي والعرقي والديني الذي بنيت
على أساسه مفردات الثقافة األمريكية.

بينما حذر االحتاد اإلسالمي ،وهو من أكبر
املنظمات اإلسالمية في الواليات املتحدة من
أن العداء يولد عداء واحلرق يولد حر ًقا في
إشارة إلى أن قيام الكنيسة بحرق املصحف
قد يستتبعه قيام مسلمني بنفس هذا الفعل
مم��ا سيثير م��زي�� ًدا م��ن احل �ن��ق ب�ين أتباع
الديانات السماوية ،أش��ار إل��ى أن اإلسالم
غضب إسالمي
ب��ريء م��ن العنف واحل��ض على الكراهية ،وبقدر ما أشعلت الدعوة إلى حرق املصاحف
فض ً
ال عن أن املتورطني في أحداث احلادي حنق وغضب اجلالية املسلمة في الواليات
عشر من سبتمبر ال ميثلون أخالق وال مبادئ امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ي �ت �ج��اوز ع��دده��ا ح��وال��ي 8
اإلسالم من قريب أو بعيد.
ماليني نسمة ف��إن االع�ت��راض��ات على بناء
أم��ا املوجة الثانية من العداء لإلسالم في املسجد أث��ارت هي األخ��رى استيا ًء شدي ًدا
الواليات املتحدة األمريكية فتمثلت في إبداء لدى املؤسسات اإلسالمية األمريكية التي
أكثر من جهة أمريكية حتفظها الشديد على اعتبرتها دل�ي� ً
لا ال يقبل ال�ش��ك على مدى
بناء مركز إسالمي يعتزم تدشينه في حي
مانهاتن بنيويورك بالقرب من برجي مركز
جهات صهيونية
ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل��ي ال�ل��ذي��ن دم��را ف��ي أحداث
تتدخل ملنع إقامة
احلادي عشر من سبتمبر.
وب ��رر املتحفظون على ب�ن��اء م��رك��ز قرطبة
مركز إسالمي في
اإلس�ل�ام ��ي امل� �ك ��ون م ��ن  13ط��اب �ق �اً يضم
نيويورك
مسجداً ومكتبة ومقرات ملنظمات إسالمية
بأن إنشاء مسجد بالقرب من برجي مركز

ال � ��روح ال �ع��دائ �ي��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة ض��د مسلمي
الواليات املتحدة والسيما من جهة تواكبه مع
حملة (أوقفوا أسلمة أمريكا) التي تستخدم
احل��اف�لات العامة ك��أداة للتصدي لإلسالم
واجل��ال��ي��ة امل �س �ل �م��ة ف ��ي م �ع �ظ��م الواليات
األمريكية.
ودخلت جهات صهيونية وميينية على خطى
املعارضني لبناء املسجد عبر مبررات وذرائع
تزعم مخالفة هذا املسجد للطابع املعماري
والتاريخي للحي واعتباره أم ًرا صاد ًما لذوي
ضحايا أح��داث سبتمبر ،بل التدخل لدى
الدير الكاثوليكي للتراجع عن بيع أرضيته
لهيئات إسالمية لبناء املسجد ،وه��و أمر
حت� ��اول م��ؤس �س��ات إس�لام �ي��ة ال �ت �ص��دي له
بقوة.

تصاعد الضغوط

ومما يزيد الضغوط على مسلمي الواليات
املتحدة تصاعد أعداد الهجمات ضد املراكز
واملؤسسات اإلسالمية هناك وزي��ادة حدة
خصوصا بعد
املراقبة ألنشطة هذه املراكز،
ً
إحباط محاولة تفجير ميدان (تامي اسكوير)
وت��ورط مواطن نيجيري في محاولة تفجير
ط��ائ��رة أم��ري�ك�ي��ة ،وال �ت��وس��ع ف��ي استخدام
قانون األدل��ة السرية ملالحقة أع��داد كبيرة
من املسلمني هناك واحتجازهم ملدد طويلة
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املسلمون يف الغرب
حملة (أوقفوا أسلمة
أمريكا) تشتعل في
أغلب الواليات املتحدة
دون تقدمي أي اتهامات لديهم ،فض ً
ال عن
توسيع دائرة االشتباه في صفوف املسلمني
األمريكيني واستمرار النهج املعادي لهم
من قبل جهات صهيونية وميينية واسعة
النفوذ في املجتمع األمريكي لدرجة أن
(اللوبي) الصهيوني قد م ّول خالل الفترة
األخ �ي��رة فيل ًما ي �ح��ذر م��ن ت�ن��ام��ي خطر
املسلمني في املجتمع األمريكي ويطالب
بضرورة التصدي لتمددهم في املجتمع
األمريكي.
وال ت �ت��وق��ف ال �ت �ح��دي��ات أم� ��ام مسلمي
الواليات املتحدة األمريكية عند هذا احلد؛
فمازالت قضية التعريف باإلسالم تواجه
صعوبات شديدة في املجتمع األمريكي
نتيجة هيمنة (ال�ل��وب��ي) الصهيوني على
وسائل اإلع�لام األمريكية وحرصه على
إبقاء ال�ص��ورة النمطية للجالية املسلمة
ولإلسالم بشكل عام وحتميلهم مسؤولية
ال �ت��ورط ف��ي أح���داث احل���ادي ع�ش��ر من
سبتمبر ،ودعم أجهزة اإلعالم الصهيونية
حلملة حرق القرآن لدرجة أن املؤسسات
اإلسالمية لم جتد سبي ً
ال للتصدي لهذه
احلملة إال القيام بتوزيع  100ألف نسخة

من ال�ق��رآن الكرمي في اليوم املقرر حلملة
احل ��رق؛ وذل��ك لتوضيح م��ا ي��ذخ��ر ب��ه هذا
ال�ك�ت��اب م��ن م�ك��ارم األخ�ل�اق واحل��ض على
ال�ت�س��ام��ح ون �ب��ذ ال�ع�ن��ف وال��دع��وة إل��ى الله
باحلكمة وامل��وع �ظ��ة احل�س�ن��ة ،وه��ي حملة
يعتقد الكثيرون بنجاح مجلس العالقات
اإلس�لام�ي��ة األمريكية ف��ي استغاللها حملو
الصورة التقليدية عن اإلسالم والقرآن في
املجتمع األمريكي.

احتواء النجاحات

حول توقيت هذه احلملة وتواكبها مع حملة
(أوقفوا أسلمة أمريكا) فهناك من يعتقد أن
النجاحات الشديدة على املستويني الدعوي
والسياسي التي حققتها اجلالية املسلمة
وظهرت تداعياتها في ارتفاع أعداد معتنقي
اإلسالم في املجتمع األمريكي بصورة مزعجة
(للوبي) الصهيوني وللكنائس البروتستانتية
متنامية النفوذ في املجتمع األمريكي بشكل
حفزها على التحرك بقوة للتصدي لتنامي
شعبية اإلسالم.

إشادة أمريكية

وق ��د زاد اش �ت �ع��ال احل �م �ل��ة ض��د اإلس�ل�ام
تساؤالت بني أوساط املسلمني في الواليات ول �ي��س ه �ن��اك م��ن ش��ك أن جن ��اح اجلالية
املتحدة واملراقبني لشؤون املسلمني هناك املسلمة ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األمريكية

كاتب ألماني يهودي يشهر إسالمه بعد حرب طويلة ضد اإلسالم
بعد حرب طويلة ضد اإلسالم واملسلمني
أطلقها الكاتب اليهودي األملاني هنريك
ب ��رودر ،أعلنها م��دوي��ة وعلى امل�لأ« :لقد
أسلمت ..لقد تخلصت من الضياع ..لقد
أدركت احلقيقة» .وقد أدى الكاتب األملاني
املخضرم في مجلة دير شبيغل األملانية،
وص��اح��ب أك�ث��ر ال�ك�ت��ب مبيعا ف��ي أملانيا
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عام  2007بعنوان «هاي ..أوروبا تستسلم»،
الشهادة أمام شاهدين وأصبح يدعى بهنري
محمد ب��رودر .وق��ال ب��رودر راف��ع شعارا «ال
أري��د ألوروب��ا أن تستسلم للمسلمني» معقبا
على إسالمه :أنا اآلن عضو في أمة تعدادها
مليار وث�لاث�م��ائ��ة مليون إن �س��ان ف��ي العالم
معرضون لإلهانة باستمرار وتنجم عنهم

ردود أفعال على تلك اإلهانات ،وأنا سعيد
بالعودة الى بيتي الذي ولدت فيه .بينما
رحب املسلمون باملسلم اجلديد استقبل
مثقفون أمل��ان إسالمه مب��رارة بعد حربه
الطويلة على اإلسالم واعتبر بعضهم هذا
مبنزلة صدمة لألملان الذين كانوا يقرأون
بلهف ما ينشره بغزارة.

جناح اجلالية اإلسالمية
في فتح نوافذ مع اإلدارة
األمريكية حتمت على املعادين
لإلسالم شن هذه احلملة

وحتسني ص��ورة اإلس�ل�ام ل��دى ال��رأي العام اإلسالم واملسلمني والنأي بهم عن أي عنف
األمريكي وخروج إشارات متتالية من أركان غير مشروع موجه ضد املصالح األمريكية.
فتح نوافذ
إدارة أوب��ام��ا ل�لإش��ادة ب��ال�ع��ال��م اإلسالمي
وب��دور منظمة املؤمتر اإلسالمي في توثيق ويدعم ال��رأي السابق السفير رض��ا أحمد
أواص� ��ر ال �ت �ع��اون ب�ين امل�س�ل�م�ين ومواطني ح�س�ين م�س��اع��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة املصري
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة ال �ت��ي توجت ال�س��اب��ق ل�ل�ش��ؤون األم��ري�ك�ي��ة ب��اإلش��ارة إلى
ع�لاق��ات�ه��ا ب�ت��دش�ين م��ؤمت��ر ل�ش�ب��اب رجال جناح اجلالية املسلمة في فتح النوافذ مع
األعمال املسلمني ،كل ذلك أشعل القلق لدى اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة وإق�ن��اع�ه��ا ب�ع��دم جدوى
(اللوبي) الصهيوني ودفعه للتحرك إلعادة الربط بني اإلسالم وأي عمليات عنف فض ً
ال
صورة اإلسالم إلى املربع األول ،وهو أمر قد عن وقف اعتبار اإلس�لام مسؤوالً عن قيام
ال ينجح فيه هذا (اللوبي) بصورة تامة نتيجة بعض املنتسبني له بعمليات عنف ،وتفجير،
النجاحات التي حققتها اجلالية املسلمة في والتعامل مع املجتمع األمريكي وف ًقا لعاداته
أم��ري �ك��ا وال �ت��ي ظ �ه��رت ف��ي حت�س�ين صورة وقيمه وثقافته وجناحهم في اكتساب أرضية

جديدة حتمت على بعض املعادين لإلسالم
ش��ن ه��ذه احل�م�ل��ة ل��وق��ف ال�ن�ج��اح��ات التي
حققها املسلمون.
ولفت السفير رضا إلى أن حملة حرق القرآن
التي دعا إليها قسيس متطرف سيكون لها
آث��ار عكسية على ص��ورة ال��والي��ات املتحدة
األمريكية ل��دى دول العالم اإلس�لام��ي ،بل
ستحرك وف ًقا ملا يطلق عليه رد الفعل من
يقوم بأعمال مماثلة ،مطال ًبا العقالء من
اجلانبني والسيما ل��دى اجل��ان��ب األمريكي
بحظر الدعوة إلى إحراق القرآن باعتبار أن
تداعياتها ال تخدم املصالح األمريكية بأي
شكل.
ولم يستبعد السفير رضا أن تكون احلملة
امل �ع��ادي��ة ل�لإس�لام غ��رض�ه��ا غ��ض الطرف
عن فضائح ارتكبتها بعض اجلهات الدينية
األمريكية في الفترة األخيرة ينبغي صرف
النظر عنها وتوجيه بوصلة األح ��داث إلى
واجهة مسيئة لإلسالم ،وهو ما ينبغي على
املسلمني التصدي له بصورة عاقلة ومتأنية
لتطويق ه��ذه احلملة ووضعها في حجمها
الصحيح.

سعودية أمية مسنة تحفظ القرآن كام ًال
متكنت مسنة سعودية تبلغ من العمر 86
عاما من حفظ القرآن الكرمي كامال رغم
أنها أمية ,ونقلت وكالة «واس» أمس عن
مدير إدارة املدارس النسائية باجلمعية
اخل�ي��ري��ة لتحفيظ ال �ق��رآن ف��ي منطقة
ال��ري��اض إبراهيم بن عبدالعزيز قوله:
إن «األخ ��ت أم ط�لال املطيري تقدمت

بحماسة الختبار اخلامتات حلفظ القرآن
ال�ك��رمي ,واجتهدت فتحقق لها م��ا أرادت
بعزمية جتاوزت األمية».
وأوضحت مديرة مركز اإلش��راف ,رئيسة
جل�ن��ة اخ �ت �ب��ار اخل��امت��ات ب��اجل�م�ع�ي��ة مها
ال �ع �ي��د ,أن «أم ط�ل�ال أم �ض��ت ف��ي حفظ
القرآن الكرمي عشر سنوات ,وهي تستعني

خالل دراستها مبعلمات مدرسة البينات
لتحفيظ ال��ق��رآن ال �ك��رمي واالستماع
ل �ت�لاوت �ه��ن وت��ل��اوة ب��اق��ي الطالبات,
وت�س�ت�ع�ين ف��ي امل��ن��زل ب��آل��ة التسجيل
ف��ي االس �ت �م��اع ل�ل�آي��ات؛ ألن �ه��ا ال تقرأ
وال تكتب ,حتى اجتازت اختبار حفظ
القرآن الكرمي بنجاح».
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رمضانيات

كيف يستثمر
المسلم الشهر
الفضيل؟
رهبـــــان الليــــــل
بقلم :الشيخ سيد حسني العفاني

لقد سطر التاريخ رجال من سلف هذه األمة مألوا األرض سجود ًا
وركوع ًا ودموع ًا ،فما عرفوا النوم ،وال تلذذوا بالفراش ،وال ركنوا إلى
الدنيا وزخرفها ،ليلهم قنوت وطاعة وبكاء ،ونهارهم قتال ومجالدة
ألعداء الدين ،ففازوا مبرضاة ربهم ،وسارعوا إلى جنة عرضها
ً
وخياال ،واللحاق بهم
السموات واألرض ،فأصبح احلديث عنهم حلم ًا
ً
ومحاال ،إال من رحم الله من هذه األمة في هذا العصر ،وقليل
عجز ًا
ما هم.

30

فضل قيام الليل في القرآن
إن احل��م��د ل��ل��ه ،ن �ح �م��ده ونستعينه
ونستغفره ،ونعوذ بالله تعالى من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
الله تعالى فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده
ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله{ ،يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ا ّتَقُوا اللَّ َه
توتُ َّن إ اَِّل َوأَنْتُ ْم ُم ْس ِل ُم َ
َح َّق تُ َقاتِهِ َوال مَ ُ
ون}
َ
ّاس ا ّتَقُوا
(آل عمران{ ،)102:يَأ ّيُ َها النَ ُ
اح َدةٍ
َر ّبَ � ُك � ُم ا ّلَ ��ذِ ي َخل َ َق ُك ْم مِ � ْن نَ� ْف� ٍ�س َو ِ
�ث مِ نْ ُه َما رِ َجالاً
َو َخ�ل َ� َق مِ نْ َها َز ْو َج� َه��ا َوبَ� َّ
ِسا ًء َوا ّتَقُوا اللَّ َه ا ّلَذِ ي ت ََسا َءلُو َن
َكثِي ًرا َون َ
ِبهِ َواألَ ْر َح��ا َم ِإ َّن اللَّ َه َكا َن َعلَيْ ُك ْم َرقِ ي ًبا}
(النساء{ ،)1 :يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا ا ّتَقُوا
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�ص� ِل� ْح لَ ُك ْم
ال �لَّ� َه َو ُق��ولُ��وا َق� � ْولاً َس��دِ ي � ًدا يُ� ْ
أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَغْفِ ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو َم� ْن يُ ِط ِع
اللَّ َه َو َر ُس��ولَ � ُه َف َق ْد َف��ا َز َف � ْوزًا َع ِظي ًما}
(األحزاب.)71 - 70:
أما بعد :فإن أصدق احلديث كتاب الله
تعالى ،وأحسن الهدي هدي محمد [،
وش��ر األم ��ور م�ح��دث��ات�ه��ا ،وك��ل محدثة
بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة
في النار ،وإن ما قل وكفى خير مما كثر
ُوع ُدو َن آَل ٍت َو َما أَنْتُ ْم
وألهىِ { :إ َّن َما ت َ
ب ْع ِجزِ ي َن} (األنعام ،)134 :ثم أما بعد:
مِ ُ
فشكر الله لكم مجيئكم ،فقد تكلفتم
مشقة املجيء إلى هنا ،وشكر الله لكم
أن سهلتم ل��ي سبيل امل�ج��يء ألحدثكم
ال�ي��وم ،وق��دمي�اً ق��ال شعبة :من سمعت

منه حرفاً فأنا له عبد .و ابن مندة شيخ
احلنابلة يقول :من استمع مني حرفاً
ف��أن��ا ل��ه ع�ب��د .وش�ك��ر ال�ل��ه ل�ك��م حسن
ضيافتكم لنا في ه��ذه األي��ام ،وينطبق
فينا وفيكم قول الشاعر:
ومن عجب أني أحن إليهم
وأسأل شوقاً عنهم وهم معي
وتبكيهم عيني وهم في سوادها
ويشكو النوى قلبي وهم بني أضلعي
موضوع اليوم هو :رهبان الليل ،تتجافى
جنوبهم عن لذيذ املضاجع ،كلهم بني
خ��ائ��ف مستجير وط��ام��ع ،ت��رك��وا لذة
الكرى في العيون الهواجع ،ورعوا أجنم
ال��دج��ى ط��ال �ع �اً ب�ع��د ط��ال��ع ،واستهلت
دموعهم بانفضاض املدامع .يا إخوتاه!
إمنا قالوا التعبد فيه أسرار عجيبة:
في فؤاد املتعبد طعم أذواق غريبة
وإذا طال التهجد هبت الريح الرطيبة
وأذان لبالل ادخلوها آمنينا

فاز من قام الليالي بصالة اخلاشعينا
وك�لام امللوك ملوك الكالم! وال أطيب
م��ن ك�ل�ام ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ،ق��ال تعالى:
اج ًدا َو َقا ِئ ًما
ِت آنَا َء اللَّيْلِ َس ِ
{أَ َّم ْن ُه َو َقان ٌ
يَ ْح َذ ُر ِ
اآلخ َرةَ َويَ ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِ ّبهِ ُق ْل َه ْل
يَ ْستَوِ ي ا ّلَذِ ي َن يَ ْعل َ ُمو َن َوا ّلَذِ ي َن ال يَ ْعل َ ُمو َن
إ مَّ َ
اب} (الزمر،)9:
ِن��ا يَتَ َذ َّك ُر أ ُ ْولُ��و األَلْ َب ِ
�ج��ا َف��ى ُج�نُ��وبُ� ُه� ْم َعنِ
وق��ال تعالى{ :تَ�تَ� َ
المْ َ� َ
�اج� ِ�ع يَ � ْد ُع��و َن َر ّبَ � ُه � ْم َخ� ْو ًف��ا َو َط َم ًعا
�ض� ِ
ْس َما
َوممِ َّ ا َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِ قُو َن َفال تَ ْعل َ ُم نَف ٌ
با َكانُوا
أُخْ فِ َي لَ ُه ْم مِ ْن ُق َّر ِة أَ ْعينُ ٍ َجزَا ًء مِ َ
يَ ْع َملُونَ} (السجدة ،)17 - 16 :وقال
تعالىَ { :وا ّلَ��ذِ ي� َن يَبِيتُو َن ِل َر ِ ّبهِ ْم ُس َّج ًدا
َوقِ َيا ًما} (الفرقان ،)٦4 :وقال تعالى:
ني
�ن َوالْ َقا ِن ِت َ
�ص��ادِ قِ �ي َ
�ص��ا ِب��رِ ي � َن َوال� َّ
{ال� َّ
ني َوالمْ ُ ْستَغْفِ رِ ي َن بِاألَ ْس َحارِ } (آل
َوالمْ ُنْفِ قِ َ
ع �م��ران ،)1٧ :وق ��ال ت�ع��ال��ى{ :يَأ ّيُ َها
ُص
المْ ُ َز ِ ّّم ُل ُق ِم اللَّيْ َل إ اَِّل َق ِليلاً ن ْ
ِص َف ُه أَوِ انْق ْ
مِ نْ ُه َق ِليلاً أَ ْو زِ ْد َعلَيْهِ َو َر ِتّلِ الْ ُق ْرآ َن تَ ْر ِتيلاً

ِإ ّنَا َسنُلْقِ ي َعلَيْ َك َق ْولاً ثَقِ يلاً ِإ َّن نَ ِ
اشئَ َة
اللَّيْلِ ِه َي أَ َش ّ ُد َو ْط ًئا َوأَ ْق َو ُم قِ يلاً ِإ َّن لَ َك
اس َم َر ِ ّب َك
فِ ي اَل ّنَ َهارِ َسبْ ًحا َطوِ يلاً َوا ْذ ُكرِ ْ
َوتَ َب ّتَ ْل ِإلَيْهِ تَبْ ِتيلاً } (املزمل ،)8 - 1 :أي:
انقطع إليه انقطاعاً .إن ال��ذي يعيش
لنفسه يعيش صغيراً ،ومي��وت صغيراً،
أما الذي يعيش لدين الله عز وجل فما
له وللنوم! وما له وللرقود! وما له ولدفء
الفراش! قام رسول الله [ وقام معه
الصحابة اث�ن��ي عشر ش �ه��راً ،وأمسك
الله خامتة (املزمل) في السماء ،قالت
السيدة عائشة  :فلما علم الله صدقهم
نزل التخفيف في نهاية السورة .وقال
ال �ل��ه ت �ب��ارك وت �ع��ال��ىِ :
{س �ي � َم��ا ُه � ْم فِ ي
ُو ُج� ِ
�ج��ودِ } (الفتح:
�س� ُ
�وه��هِ � ْم مِ � ْن أَثَ��رِ ال� ّ ُ
 ،)29ق��ال محمد ب��ن كعب ال�ق��رظ��ي :
كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه من
آث��ار القيام .قيل للحسن البصري :ما
ب��ال القائمني بالليل من أحسن الناس
وج ��وه� �اً؟ ق ��ال :ألن �ه��م خ �ل��وا بالرحمن
فألبسهم من نوره.
بكى الباكون للرحمن لي ً
ال
وباتوا دمعهم ال يسأمونا
بقاع األرض من شوق إليهم
حتن متى عليها يسجدونا
قال الله تبارك وتعالىَ { :ف � ِإ َذا َف َر ْغ َت
انص ْب َو ِإلَ��ى َر ِ ّب� َ
�ب} (الشرح:
َف َ
�ك َف��ا ْر َغ� ْ
 ،)8 - 7قال ابن مسعود :إذا فرغت من
الفريضة فانصب لصالة الليل .وقال
اس ُج ْد
الله تبارك وتعالىَ { :ومِ َن اللَّيْلِ َف ْ
لَ ُه َو َس ِ ّب ْح ُه لَيْلاً َطوِ يلاً } (اإلنسان،)26 :
وق��ال تعالىُ { :و ُج� ��وهٌ يَ � ْو َم � ِئ� ٍ�ذ ُم ْسفِ َرةٌ
ض ِ
َ
اح َك ٌة ُم ْستَبْ ِش َرةٌ} (عبس،)٣9 - 38 :
قال ابن عباس :نيرة من آثار القيام في
دار الدنيا.
الصالة خير موضوع
ملاذا قيام الليل؟ وملاذا احلديث عن قيام
الليل؟ أوالً :لكونه صالة ،والصالة خير

م��وض��وع ،كما ج��اء ف��ي احل��دي��ث الذي
حسنه شيخنا األلباني أن رس��ول الله
[ ق��ال« :الصالة خير موضوع ،فمن
أراد أن يستكثر فليستكثر» ،وإذا أردت
أن تزلف إلى الله عز وجل فال بد أن
تدخل عليه من باب االستقامة ،ومكانها
احمل � ��راب .إذا ت��وه��م ال��دن �ي��وي جناته
في الدينار والدرهم ،والقصر املنيف،
والزوجة احلسناء ،فإن جنة املؤمن في
محرابه .فهذا ثابت البناني تلميذ أنس
بن مالك رضي الله عنه يقول فيه أنس:
إن للخير مفاتيح ،وإن ثابتاً مفتاح من
مفاتيح اخل �ي��ر .ي�ق��ول ث��اب��ت  :ل��و كان
ش��يء أع��ز من الصالة ملا ق��ال الله عز
ص ِلّي
وجلَ { :فنَا َدتْ ُه المْ َال ِئ َك ُة َو ُه َو َقا ِئ ٌم يُ َ
اب} (آل عمران ،)39 :وقال:
فِ ي المْحِ ْ َر ِ
الصالة خدمة الله في األرض .وقال :ال
يسمى العابد عابداً  -ولو كان فيه كل
خصلة من خصال اخلير  -حتى تكون
فيه هاتان اخلصلتان :الصوم والصالة؛
ألنهما تأخذان من حلمه ودم��ه .وقال
رحمه الله :كابدت قيام الليل عشرين
سنة ،واستمتعت به عشرين سنة .قال
ِالصبْرِ
استَعِ ينُوا ب َّ
الله تبارك وتعالىَ { :و ْ
�ص�لاةِ} (البقرة ،)45 :قد يضعف
َوال� َّ
ال�ص�ب��ر ع�ل��ى ط ��ول ال �ط��ري��ق الشائك،
وق �ل��ة ال �ن��اص��ر ،وق �س��اوة ال �ق �ل��وب ،وأن
ترى الشر منتفشاً ،واخلير منزوياً ،وال
شعاع في األفق ،وال معلم في الطريق،
فهنا قد يضعف الصبر ،فالله عز وجل
أمر بالصالة؛ ألنها انطالقة من حدود
األرض إل ��ى ك ��ون ال �ل��ه ال�ف�س�ي��ح ،إنها
ال��روح وال �ن��دى وال �ظ�لال ف��ي الهاجرة!
إن �ه��ا ال�ل�م�س��ة احل��ان �ي��ة للقلب املتعب
املكدود! وعلى أب��واب املشقات العظام
دائماً يوجه الله عز وجل املسلمني إلى
ال �ص�لاة« :أرح �ن��ا بها ي��ا ب�ل�ال!» وقيام
الليل زاد الدعاة إلى الله عز وجل في
كل وقت وفي كل حني.
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دوليات

باكستان تعيش أسوأ فيضانات في تاريخها
وتتطلع إلى إخوانها في العالم اإلسالمي
باكستان  -الفرقان
أش��ارت األمم املتحدة إل��ى نحو مليون منكوب كما أن
مناطق عديدة مقطوعة عن العالم اثر فيضانات غير
مسبوقة سببتها االمطار املوسمية .والوالية االكثر
ت��أث��را ه��ي والي���ة خيبر بختونخوا (والي���ة احل��دود
الشمالية الغربية سابقا) املتاخمة للمناطق القبلية
ع��ل��ى ط���ول احل�����دود االف��غ��ان��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��د بيشاور
ع��اص��م��ت��ه��ا .ودم�����رت االف امل��س��اك��ن اي��ض��ا ف���ي والي���ة
كشمير الباكستانية .واعتبر ميان افتخار حسني أنها
اسوأ فيضانات في والية خيبر بختونخوا وفي تاريخ
البالد.
وق ��ال م��ان��وي��ل بيلر م��ن مكتب تنسيق في االتصال مبكاتبنا في أقاليم نوشيرا
الشؤون اإلنسانية في األمم املتحدة «لم وس ��وات وش��رس��ادا» .واك��د امل�ص��در ان

نكون بعد ص��ورة شاملة للوضع بسبب بيشاور كبرى مدن شمال غرب باكستان،
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عن العالم اخلارجي وقد غمرت املياه
وسائل االتصال.
وحت ��دث� �ت ��أج� �ه ��زة األرص� � � � ��اد اجل ��وي ��ة
الباكستانية عن فيضانات «غير مسبوقة»
مع هطول  312مللم من املياه في 36

ساعة في الشمال الغربي .وقد حولت
السلطات على عجل مدارس إلى مراكز
اي��واء ط��ارئ��ة ،فيما ك��ان اجليش يسعى
إلى إنقاذ املنكوبني مستخدما املراكب
وامل��روح�ي��ات ،وف��ي افغانستان املجاورة
تسببت الفيضانات وانزالقات تربة في
ش��رق ال �ب�لاد مبقتل  65شخصا على
االقل كما تأثر بها االف االشخاص في
االي��ام االخيرة بحسب مسؤول الوكالة
االف�غ��ان�ي��ة الدارة ال �ك��وارث الطبيعية.
كذلك هطلت أمطار غزيرة على شمال
شرق الصني حيث تواجه السلطات اسوأ
فيضانات منذ عقد.
وفي السياق نفسه أعلن رئيس مجلس
إدارة جمعية ال�ه�لال االح�م��ر الكويتي
ب��رج��س ال �ب��رج��س أن ال �ك��وي��ت تبرعت
بخمسة ماليني دوالر أميركي ملصلحة
متضرري السيول والفيضانات العنيفة
التي اجتاحت باكستان.
وقال البرجس في بيان صحافي انه «بناء
على توجيهات من سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد اجلابر الصباح لرفع املعاناة
التي يعيشها املنكوبون في باكستان جراء

السيول والفيضانات العنيفة التي ضربتها
فقد ق��ررت الكويت التبرع مببلغ خمسة
ماليني دوالر لتترجم ما دأبت عليه شعبا
وحكومة ،بالتخفيف عما يصيب الشعوب
جراء الكوارث الطبيعية».
وأض��اف أن��ه مت تكليف جمعية الهالل
األح�م��ر الكويتي وبالتنسيق م��ع وزارة
اخل��ارج �ي��ة ت��أم�ين إي �ص��ال املساعدات
اإلن �س��ان �ي��ة إل ��ى امل �ت �ض��رري��ن م��ن هذه
الفيضانات للتخفيف عليهم.
وأع� ��رب ال �ب��رج��س ع��ن ت�ع��اط��ف قيادة
الكويت وشعبها مع ضحايا الكارثة التي
أصابت باكستان ،مضيفاً أن «الكويت
دأب ��ت م�ن��ذ ال �ق��دم ع�ل��ى م��د ي��د العون

الكويت تتبرع بخمسة
ماليني دوالر ملصلحة
متضرري السيول
في باكستان

وامل�س��اع��دة إل��ى ال ��دول األخ ��رى إدراكا
منها بترابط العالم وأهمية تعاون الدول
من أجل التخفيف مما قد يصيب هذا
اجلزء أو ذاك من كوارث طبيعية».
وأك���د ال �ب��رج��س ح ��رص دول���ة الكويت
«بحكومتها وشعبها على التفاعل وبشكل
سريع م��ع امل��آس��ي وال �ك��وارث الطبيعية
في شتى مناطق العالم وذلك من خالل
عملية تنسيقية منظمة اليصال جميع
انواع املساعدات إلى ملناطق املتضررة».
ومن جانبها أك��دت جلنة القارة الهندية
التابعة جلمعية احياء التراث اإلسالمي
أن املتضررين في السيول والفيضانات
يعيشون في حالة بائسة ويحتاجون إلى
م �س��اع��دات ع��اج �ل��ة ،م��ن ط �ع��ام وخيام
وف��رش بالستيكية وأوان منزلية وغير
ذلك من اجلاجيات الضرورية وطالبت
اللجنة احملسنني بأن يتبرعوا إلخوانهم
املتضررين الذين أملت بهم هذه املصيبة
األليمة والسيما وأنهم مقبلون على شهر
رمضان الكرمي وهم يعيشون في العراء.
وللتواصل مع اللجنة الرجاء االتصال
باألرقام التالية2574912/3/4:
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حوار
الدكتور منقذ السقار في حوار مع (الفرقان):

تقريب األديان فكرة تهدف إلى إزالة الفوارق
بين األديان ويرفضها المسلمون
حاوره /وليد دويدار

أكد الدكتور منقذ السقار أن فكرة تقريب األديان فكرة تهدف إلى إزالة الفوارق بني األديان وصهرها في بوتقة
واحدة يخلط فيها احلق والباطل للوصول إلى صيغة توفيقية تلفيقية ،وهو لون منكر في تالقح الثقافات يرفضه
املسلمون ,وقال :إن الفوارق بني املسلمني وغيرهم كثيرة جداً ،وتختلف باختالف امللل والنحل ،مشير ًا إلى أن بعض
امللل تنكر وجود الله ،وغيرها تقر بوجوده ولكنها تنسب إليه ما ال يليق .وأشار إلى أنه يجب أال نضع الناس في
سلة واحدة ،فهناك املنصف لإلسالم واجلاهل واجلاحد وغيرهم.
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< ف��ي ال��ب��داي��ة م��ا امل��ق��ص��ود بقول
البعض« :التقريب بني األديان»؟
> (تقريب األدي ��ان) فكرة تهدف إلى
إزال ��ة ال �ف��وارق ب�ين األدي���ان ،وصهرها
ف��ي بوتقة واح���دة ،يخلط فيها احلق
وال�ب��اط��ل ،يتنازل ك��ل واح��د ع��ن شيء
من دينه ومعتقده للوصول إلى صيغة
توفيقية تلفيقية ،وه��و ل��ون منكر من
تالقح الثقافات أو قل ذوبانها وتالشيها،
ويرفضه املسلمون ،كما يرفضه غيرهم
مم ��ن ي �ن �ت �م��ون إل� ��ى أدي� � ��ان ويعتزون
بانتمائهم إليها ،وعليه فاجلميع يرفض
التماهي في أديان اآلخرين ،ويؤسفني
أنه خالل تاريخ املسلمني ظهرت ولكن
ب�ص��ورة ضعيفة دع ��وات للتقريب بني
األدي � ��ان ،وف��ي ذل��ك ي �ق��ول اب��ن تيمية
رحمه الله عن بعض هؤالء التقريبيني:
«بل يج ّوزون التهود والتنصر ،وكل من
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كان من هؤالء واص ً
ال إلى علمهم فهو ويصلون معهم إل��ى ال�ش��رق ،ويشربون
سعيد ،وهكذا تقول االحتادية منهم ,معهم ومع اليهود اخلمر ،ومييلون إلى
ك��اب��ن سبعني واب ��ن ه��ود والتلمساني دين النصارى أكثر من دين املسلمني»،

ونحوهم ،ويدخلون مع النصارى ِب َيعهم ،وب��اخل�لاص��ة ف�ه��ذه ال��دع��وة مرفوضة،

الضيف في سطور
االســــم :د .منقذ بن محمود السقار.
• ماجستير من جامعة أم القرى في مجال
الفرق واملذاهب اإلسالمية.
• دكتوراه من جـامعة أم القرى في مجال
مقارنة األديان.
اإلنتاج العلمي:
 -1كتاب :هل العهد القدمي كلمة الله؟
(عربي وفرنسي).
 -2كتاب :هل العهد اجلديد كلمة الله؟
 -3كتاب :الله جل جالله ،واحد أم ثالثة؟
(عربي وإجنليزي وفرنسي).
 -4ك� �ت ��اب :ه ��ل اف��ت��دان��ا امل �س �ي��ح على
الصليب؟ (عربي وإجنليزي).
 -5كتاب :هل بشر الكتاب املقدس مبحمد

[؟ (عربي وإجنليزي وفرنسي).
 -6كتاب :التكفير وضوابطه.
 -7كتاب :احلوار مع أتباع األديان.
 -8كتاب :دالئل النبوة.
 -9كتاب :التعايش مع غير املسلمني في
املجتمع املسلم.
 -10كتاب :تع ّرف على اإلسالم (عربي
وإجنليزي وفرنسي).
 -11كتاب :الدين املعاملة (صفحات من
هدي األسوة احلسنة [).
 -12ك �ت��اب :تنزيه ال �ق��رآن ال �ك��رمي عن
دعاوى املبطلني.
 -13سلسلة كتيبات بعنوان( :مناظرة مع
قسيس).

ومل �ث��ل ه ��ؤالء ق��ال ال �ل��ه ل�ك�ف��ار قريش:
{لكم دينكم ولي دين}.
< م�������اذا ي���ع���ن���ي م��ص��ط��ل��ح (ح������وار
األديان)؟
> (حوار األديان) يراد منه معنيان:
األول :احل�� ��وار ال���دع���وي ب�ي�ن أتباع
األدي��ان حول مسائل املعتقد والشريعة
بغية إث�ب��ات احل��ق وال��دع��وة إل�ي��ه ،فهو
ح��وار يتركز ح��ول املختلف عليه ،ومن
ه��ذا اللون ح��وار األنبياء مع أقوامهم
وما يجري من مناظرات بني املسلمني
وغ �ي��ره��م ف��ي إث��ب��ات ص �ح��ة اإلس�ل�ام
ودحض معتقدات اآلخرين.
واملعنى الثاني  -وهو األشهر  -ما يجري
اليوم من م��ؤمت��رات ح��واري��ة بني أتباع
األدي��ان ،وأسميه ح��وار التعايش ،وهو
حوار يتجاوز نقاط االختالف الدينية،
ليبحث في املشتركات اإلنسانية التي
جتمعنا؛ س�ع�ي�اً ل�ل��وص��ول إل��ى حتقيق
مصاحلنا اإلنسانية املشتركة ،كوقف
التلوث والقضاء على اجلرمية والفقر

واألمراض ،ونحو ذلك مما يهم البشرية
على اختالف معتقداتها.
< هل احلوار مع الطرف اآلخر غير
مشروع باملرة؟
> إذا تبني أن احل��وار أن��واع ،فاجلواب
يتعدد بحسب أنواعه ،أما حوار الدعوة
فهو واج��ب ،وهو نهج األنبياء ووظيفة
الدعاة ،بينما ح��وار التقريب والتلفيق
ك�ف��ر وردة ،وأم ��ا ح ��وار ال�ت�ع��اي��ش فهو
جائز إذا لم يتلبس مبنكرات ،كتمييع
اخل�لاف��ات أو املداهنة أو التلفيق بني
األدي��ان ،وق��د تطرقت لهذه الضوابط
تفصيال ف��ي كتابي (احل ��وار م��ع أتباع
األديان ..مشروعيته وآدابه).
< ما أهم نقاط اخلالف بني املسلمني

حوار الدعوة واجب
وهو نهج األنبياء..
وحوار التقريب
والتلفيق كفر وردة

ً
إجماال؟
وغيرهم غيرهم
> الفوارق بني املسلمني وغيرهم كثيرة
ج��داً ،وتختلف باختالف امللل والنحل،
فبعض امللل تنكر وج��ود الله ،وغيرها
ت�ق��ر ب��وج��وده ،ولكنها تنسب إل �ي��ه ما
ال يليق م��ن ص�ف��ات ال�ب�ش��ر كالضعف
والتجسد والبداء.
ومن امللل من ينكر النبوات متاماً ،ومنهم
من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ،وكذلك
فمن امللل من يؤمن بالبعث والنشور،
وم �ن �ه��م م ��ن ال ي��ؤم��ن ب��ال �ي��وم اآلخ���ر،
هكذا َّ
يطرد املوضوع في كل املعتقدات
والشرائع.
< هل نهى النبي [ عن قراءة كتب
امللل األخرى؟
> األصل أال يقرأ املسلم في كتب أهل
ال �ك �ت��اب ،ف�م��ا م��ن خ�ي��ر إال دل�ن��ا عليه
ال �ق��رآن ،وم��ا م��ن ش��ر إال ح��ذرن��ا منه،
فما ال��ذي يبتغيه املسلم ب �ق��راءة هذه
الكتب؟!
في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر بن
اخلطاب أتى النبي [ فقال :يا رسول
الله ،إني أصبت كتاباً حسناً من بعض
أهل الكتاب ،قال :فغضب [ ،وقال:
«أمتهوكون فيها يا بن اخلطاب؟! والذي
نفسي ب �ي��ده ،ل�ق��د جئتكم ب�ه��ا بيضاء
ن�ق�ي��ة ..ل��و ك��ان م��وس��ى ح�ي�اً ال �ي��وم ما
وسعه إال أن يتبعني» .وهكذا فال يجوز
ق��راءة ه��ذه الكتب استهداء مبا فيها،
وقد أغنانا الله عنها ببعثة محمد [.
وأم ��ا ق���راءة ه��ذه ال�ك�ت��ب بقصد بيان
باطلها وتناقضاتها ،أو للرد على أهل
الكتاب مب��ا يعتقدون قدسيته ،فهذا
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حوار
ج��ائ��ز ،وه��و خ��اص ب��أه��ل ال�ع�ل��م دون
غيرهم.
< ما معنى قول النبي [َ « :وا َل ِّذي
س ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه لاَ َي ْس َم ُع ِبي َأ َح ٌد
َنفْ ُ
ود ٌّي َولاَ َن ْص َر ِان ٌّي
ِم ْن َه ِذ ِه الأْ َ َّم ِة َي ُه ِ
ي ُ
وت َو َل ْم ُيؤْ ِم ْن ِبا َل ِّذي ُأ ْر ِسل ُْت
ُث َّم مَ ُ
الن ِار» رواه
اب َّ
ِب ِهِ ،إ َاّل َك َ
ان ِم ْن َأ ْص َح ِ
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مسلم؟
> ببعثة محمد [ لزم كل إنسي وجني
اإلمي��ان بالنبي [ ،ول��م يعد اإلميان
بإخوانه من األنبياء كافياً للخلوص من
النار ودخول اجلنة؛ فال يصح اإلميان
مبوسى إذا لم يقترن باإلميان بأخويه
عيسى ومحمد وغيرهما من األنبياء
عليهم الصالة والسالم.
وتقوم حجة الله على البشر عموماً
وعلى أه��ل الكتاب خصوصاً مبجرد
سماعهم بالنبي [ ،فالواجب عليهم
التفكر مبا ج��اء به [ ،والبحث في
مكنون الدين الذي أرسل به ،الستكمال
مرتبة اإلميان التي ال تتحقق وال تقبل
إال باإلميان به [.
وهذا أمر يذكرنا بواجب الدعوة إلى
الله وتعريف اخللق ب��ه وب��دي�ن��ه ،وأن
ن �ب��ذل دون ذل ��ك ال �غ��ال��ي والرخيص
استنقاذاً لهذه األنفس اآلدمية من أن
تؤول إلى النار والعياذ بالله.
< م��ا م��وق��ف امل��س��ل��م م��ن الشرائع
ال��س��م��اوي��ة ال��س��اب��ق��ة ،وه��ل هناك
فرق بينها وبني غير السماوية؟
> امل�س�ل��م ي��ؤم��ن مب��ا أن ��زل ال �ل��ه على
أنبيائه قبل محمد [{ :آمن الرسول
مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن
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الفوارق بني املسلمني
وغيرهم كثيرة
وتختلف باختالف
امللل والنحل
ال يجوز أن نضع
الناس كلهم في سلة
واحدة فالقرآن ّ
علمنا
أنهم «ليسوا سواء»
بالله ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق
بني ٍ
أحد من رسله} ،وهذه الرساالت
اإللهية مزج فيها احلق بالباطل ،حني
تعرضت للتحريف وال�ض�ي��اع والعبث
في قصة يطول شرحها؛ ولذلك فإن
صحيحها م�ن�س��وخ ببعثة نبينا [،
وباطلها مردود على أصحابه.
ورغ��م التحريف ال��ذي ط��رأ على هذه
ال ��رس ��االت؛ ف��إن ال�ش��ري�ع��ة ت�ف��رق بني
(اليهودية واملسيحية) وبني غيرها من
الديانات الوثنية ،رغ��م اشتراكها في
بعض ص��وره��ا ،لكن مل��ا ك��ان لليهودية
واملسيحية أصل سماوي فقد خصت
الشريعة ال�غ��راء أت�ب��اع هذين الدينني
مبا ال يكون لغيرهما ،كحل الزواج من
نسائهم ،وكذا أكل ذبائحهم ،ونحوه مما

من املهم أن منتلك
احلق ولكن األهم
أن نحسن عرضه
والدعوة إليه

هو مقرر في كتب السادة الفقهاء.
< وه��ل امل��ل��ل األخ���رى ف ً
��ع�لا حتترم
اإلسالم؟
> احترامنا ألنبياء الله السابقني ليس
موق ًفا تكتيك ًيا ،نصانع به اآلخرين أو
نؤلف به قلوبهم ،بل هو معتقد ندين
الله ب��ه ،وعليه فال يؤثر في معتقدنا
موقف اآلخرين منا ومن نبينا [.
لكن دعني أوضح أنه ال يجوز لنا أن نضع
الناس كلهم في سلة واح��دة ،فالقرآن
علمنا أنهم {ليسوا سواء}؛ لذا أقول:
اآلخ ��رون ف��ي نظرتهم ل�لإس�لام فيهم
اجلاهل وهو األغلب ،الذي قصرنا في
دعوته وتبيان احلق له.
وغ�ي��ر املسلمني باجلملة على أنواع،
فمنهم اجل��اه��ل ال ��ذي قصرنا بتبيان
اإلسالم له ،ومنهم العدو املكابر الذي
ي��رى اإلس�ل�ام ع ��دوا ،وف�ي�ه��م املنصف
الذي عرف اإلسالم ويحترم ما يحمله
من قيم ومعتقدات ،من غير أن يدخل
فيه ،وباختصار فينبغي التفريق بني أبي
طالب وأبي لهب.
< ك��ل��م��ة أخ���ي���رة ي��ح��ب ال��ش��ي��خ أن
يوجهها ملجلة (الفرقان) وقرائها.
> حتية ممهورة باحلب ممزوجة بصادق
الدعاء لرواد اإلعالم اإلسالمي الذين
ب��دأت بصماتهم في الظهور عبر هذه
الصحوة اإلس�لام�ي��ة ال �ه��ادرة ،فأسأل
الله أن ي�ب��ارك ف��ي جهودهم ،وننتظر
امل��زي��د م��ن االح �ت��راف اإلع�لام��ي الذي
يؤهلنا ملقارعة اآلخرين ،فال ريب أنه
من املهم أن منتلك احلق ،لكن من املهم
أيضاً أن نحسن عرضه والدعوة إليه.

نشاط نسائي

مركز الثريا للفتيات يختتم
أعمال دورته الصيفية
إعداد اللجنة الطالبية  -مركز الثريا للفتيات

اختتم مركز الثريا للفتيات التابع للجنة األندلس النسائية بجمعية
إحياء التراث اإلسالمي  -دورته الصيفية التي كانـت بعنوان (مملكتي
في الثريا) علم ًا بأن املركز استقبل خالل الدورة الفتيات من الصف
األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر ,حيث قسمت الفتيات في
مملكة الثريا إلى مجموعة من اجلواهر الثمينة فكانت كالتالي:
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< مجموعة اللؤلؤ :وهي التي ضمت الثريات من
الصف األول االبتدائي إلى الثالث االبتدائي.
< مجموعة الياقوت :للمرحلة الوسطى حيث
ض�م��ت ال�ف�ت�ي��ات م��ن ال�ص��ف ال��راب��ع واخلامس
االبتدائي.
< مجموعة الزمرد :وضمت الفتيات من الصف
السادس إلى الثاني عشر.
وقد كان لكل مجموعة من تلك املجموعات منهج
شرعي تربوي تعليمي ترفيهي خ��اص بهم مثل
(القرآن الكرمي وجتويده – ورش��ة فقه الصيام
– حصن نفسك باألذكار  -تفكر تدبر – الطب
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النبوي – السيرة النبوية – من ربك؟  -وغيرها
من املواد الشرعية).
باإلضافة إلى األنشطة الفنية والترفيهية مثل
(الطاهية الصغيرة – الرسم على الزجاج وتلوينه
– الكورشيه – جمالك وغ�ي��ره��ا م��ن األنشطة
الترفيهية املتنوعة.)...
كما تخللت ال��دورة الرحالت الترفيهية فكانت
أول ��ى ال��رح�ل�ات ملكتبة ج��ري��ر ،وت�لاه��ا املركز
العلمي وحديقة حولي بارك وغيرها..وحفالت
املسابقات والسمر.
مسك اخلتام :وبعد مسيرة من العمل املتواصل

واجل��د اختتم امل��رك��ز فعاليات ه��ذه ال ��دورة في
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 2010/8/3م ،حيث أقيم
احلفل في مقر املركز في األندلس ,وقد حضر
احلفل رئيسة اللجنة النسائية ونائبتها ومديرة
مركز الثريا وعضوات اللجنة وعدد من الضيوف
وأمهات الثريات.
بدأ احلفل بصيحات إنشادية ترحيبية تنشدها
الثريات ثم كان عرض (بوربوينت) بعنوان (ثريا
األمس وثريا اليوم) ثم قدمت مديرة املركز كلمتها
للحضور حيث بدأت بالترحيب ثم وضحت رؤية
امل��رك��ز وأه��داف��ه م��ن خ�ل�ال ال� ��دورات املتتالية
(الصيفية واخلريفية والربيعية) على مدار العام
من حيث التنوع في املناهج املنوعة.
ثم وجهت عدة رسائل من خالل كلمتها منها:
< الرسالة األول��ى :كانت لألمهات حتثهن على
االهتمام واحل��رص الدائم على مشاركة فتياتنا
بهذه ال��دورات التي تعقد؛ وذلك لغرس العقيدة
الصحيحة وتربيتهن على األخالق احلميدة.
< الرسالة الثانية :كانت لثريات تدعوهن للعمل
وال��دع��وة مب��ا نهلن م��ن العلوم ف��ي ه��ذه الدورة
وحتثهن على املشاركة في الدورات القادمة.
< ثم كانت الرسالة األخيرة :لألخوات اإلداريات
واملعلمات الالتي ساهمن في مسيرة العطاء وكان
لهن األثر البالغ في إجناح هذه الدورة.
بعد ذلك بدأت مجموعة اللؤلؤ بتقدمي فقرة رائعة

عرضن من خاللها كيف تعلمن القراءة الصحيحة
مع أحكام التجويد من خالل القاعدة النورانية التي
تعلمنها خالل الدورة ،وبعد ذلك كانت الفقرة الثانية
ملجموعة الياقوت حيث قدمن فقرة (حصن نفسك
باألذكار) فعرضن بعض األذكار التي حفظوهن ,ثم
كانت فقرة (تفكر تدبر) ملجموعة الزمرد فقدموا
بعض الفوائد والعبر والدروس املستفادة من سورة
يوسف التي حفظنها خالل الدورة.
تخلل فقرات احلفل عدد من املسابقات املفيدة
وامل �ن��وع��ة ،وق�ب��ل اخل �ت��ام ق��ام��ت رئ�ي�س��ة اللجنة
النسائية – وم��دي��رة امل��رك��ز بتكرمي اإلداري���ات
وامل�ع�ل�م��ات وال �ث��ري��ات اخل��ري �ج��ات واحلافظات
املميزات ،ثم ألقت كلمة األمهات إحدى أمهات
الثريات شكرت خاللها مركز الثريا مل��ا قدمه
من برامج وأنشطة للفتيات ،كما قدمت الشكر
األكبر للجنة األندلس النسائية ملجهودها الكبير
مع فتيات ونساء منطقة األندلس.
واختتم احلفل بصيحات إنشادية قدمتها الثريات
مودعات هذه الدورة بكل فرح وسرور وفي اشتياق
للدورة اجلديدة بكل برامجها وفاعليتها.
ونحن على وعد بعدم توقف أنشطة املركز ،بل
يدعو املركز كل ثرياته الغاليات للمشاركة في
دورته اخلريفية القادمة -بإذن الله تعالى -والتي
تقام بعد شهر رمضان املبارك ،أعاده الله علينا
جميعا بكل اليمن والبركات.
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بيانات
دعا إلى تنسيق اجلهود ملواجهة التحديات العاملية
البيان اخلتامي ملؤمتر رابطة العالم اإلسالمي:

المملكة حريصة على وحدة األمة اإلسالمية
وتضامن شعوبها والدفاع عن دينها
اختتم مؤمتر رابطة العالم اإلسالمي( ..الواقع واستشـراف املستقبل)،
الذي عقدته الرابطـة في مكة املكرمة برعايــة كرميــة مــن خادم
احلرمني الشـريفني ،امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ،حفظه
الله ،بعد مرور خمسني عام ًا على تأسيسها ،وذلك في الفترة من - 19
 21شعبان 1431هـ التي توافقها الفترة من 2010/8/2 - 7/31م.
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وافتتـح امل��ؤمت��ر نيابة ع��ن خ��ادم احلرمني
صاحب السمو
الشـريفني  -حفظه الله -
ُ
امللكي األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية بكلمة ضافية ،رحب فيها بضيوف
ال��راب �ط��ة امل �ش��ارك�ين ف��ي امل��ؤمت��ر ،مؤكداً
حرص اململكة على وحدة األمة اإلسالمية
وت �ض��ام��ن ش �ع��وب �ه��ا ،وال ��دف ��اع ع��ن دينها
وقيمها ،ودعم القضايا اإلسالمية ،وأثنى
على جهود الرابطة ،وأكد دعمها؛ لتستمر
في خدمة اإلسالم ومتابعة شؤون املسلمني،
وأهمية تعاون املسلمني في استعادة األمة
اإلسالمية مكانتها وعزتها.
واعتبر املشاركون في املؤمتر هذه الكلمة وثيقة
أساسية من وثائق املؤمتر.
وش��ارك في حفل االفتتاح أصحاب السماحة
والفضيلة العلماء ،وأعضاء مجالس الرابطة
ومسؤولو املراكز اإلسالمية ولفيف من أصحاب
املعالي ال��وزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي
اإلسالمي في اململكة العربية السعودية .هذا
وقد حضر املؤمتر رئيس جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بالكويت الشيخ م.طارق العيسى.
وتدارس املشاركون في املؤمتر منجزات الرابطة
وجهودها في خدمة اإلسالم واملسلمني خالل
خمسني ع��ام�اً ،وع�ب��روا عن تقديرهم الكبير
للمملكة وق�ي��ادت�ه��ا ال��رش �ي��دة ل��رع��اي��ة العمل
اإلس�لام��ي ال��رش �ي��د ،ودع ��م م��ؤس�س��ات��ه ،وفي
مقدمتها راب�ط��ة العالم اإلس�لام��ي ،مقدرين
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إجنازات الرابطة وجناحاتها.
وأث �ن��ى امل �ش��ارك��ون على ج�ه��ود م�ل��وك اململكة
في تأسيس الرابطة ،وعونها على التعريف
برسالة اإلسالم بني الشعوب ،وعالج مشكالت
املسلمني ،ودفاعها عن قضاياهم في العالم،
منذ تأسيسها في عهد امللك سعود بن عبد
العزيز -رحمه الله -الذي رحب بنداء علماء
األم��ة املشاركني في املؤمتر اإلس�لام��ي العام
األول املنعقد عام 1381هـ إلنشاء الرابطة في
مكة املكرمة ،منطلق رسالة اإلس�لام ،لتصبح
منظمة إسالمية شعبية عاملية ،تتمتع بوضوح
ال�ف�ك��رة واأله� ��داف وال��وس��ائ��ل ،وأش� ��ادوا مبا
لقيته الرابطة من دعم وتشجيع امللوك :سعود
وفيصل وخالد وفهد -رحمهم ال�ل��ه ،-الذين
لهم بعد ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى الفضل فيما
حققته الرابطة من مكانة عاملية ،جعلتها كبرى
املنظمات اإلسالمية ،ومكنتها من استكمال
مؤسساتها.
وأش��اد امل��ؤمت��ر بالنقلة العاملية الكبيرة التي
وصلت إليها الرابطة في ظل الدعم الكبير
خلادم احلرمني الشـريفني امللك عبد الله بن
عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -ونصر به
دينه ،حيث خصها بتنفيذ مبادرته التاريخية
للحوار احلضاري التي أصبح العالم معها أكثر
تفهماً لإلسالم.
وأش� � ��اد امل� �ش ��ارك ��ون ب��ت��واص��ل ال ��راب� �ط ��ة مع
امل��ؤس�س��ات ال��دول�ي��ة ال�ك�ب��رى ،وف��ي مقدمتها
هيئة األمم امل�ت�ح��دة ال�ت��ي أصبحت الرابطة

فيها عضواً مراقباً ،وكذلك عضوية منظمتي
اليونيسكو واليونسيف ،إضافة إلى عضويتها
في منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ ومشاركاتها في
مؤمترات القمة اإلسالمية واملؤمترات الوزارية
اإلس�لام �ي��ة ،مب��ا مكنها م��ن ع��رض برامجها
ومرئياتها ،وأسهم في توسيع أعمالها وترسيخ
مكانتها العاملية ،وأهلها لنيل شهادة (رسول
السالم) التي منحتها إياها هيئة األمم املتحدة
عام 1985م.
وبني املشاركون أن من أبرز منجزات الرابطة
في العالم اإلسالمي وخارجه عرض اإلسالم
بصورته الصحيحة على شعوب العالم وفق
كتاب الله وسنة رسوله ،وم��ا ك��ان عليه سلف
األم��ة الصالح ،وتصحيح التصورات املغلوطة
عنه؛ مبا مكن الكثيرين من التعرف على مبادئه
العظيمة ال�ت��ي ت��ؤس��س لقيم ال�ع��دل والسالم
وك��رام��ة اإلن� �س ��ان ،وص���ون حقوقه.والدفاع
عن اإلس�لام ،واإلسهام في حماية مجتمعات
املسلمني من املبادئ والتيارات الدخيلة املعادية
ل�لإس�لام ،إض��اف��ة إل��ى تنمية وع��ي املسلمني
بضـرورة تطبيق اإلس�ل�ام ف��ي حياتهم؛ مل��ا له
من كبير األثر في استعادة مكانتهم احلضارية،
وخدمة املسلمني احملتاجني ،وتقدمي العون لهم
في مجاالت اإلغاثة والدعوة والتعليم والتنمية،
والسيما في مجتمعات األقليات املسلمة.
وكذلك التنسيق بني امل��واق��ف اإلسالمية في
حتقيق م�ص��ال��ح امل�س�ل�م�ين ،وتنسيق اجلهود
ملواجهة التحديات العاملية ،وحتقيق العمل
املشترك في مجاالت العمل اإلسالمي املختلفة،
والتصدي ل�لإره��اب والتطرف والغلو ،ونشر
ثقافة احل��وار والوسطية بني الناس ،وتوجيه
ال��رأي اإلس�لام��ي إل��ى ات�ب��اع الكتاب والسنة،
وفهمهما وفق فهم السلف الصالح بعيداً عن
اإلفراط والتفريط.

كتب وإصدارات

فبهداهم اقتده ..قراءة تأصيلية في سير
وقصص األنبياء عليهم السالم
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تأليف :عثمان بن محمد
اخلميس
صدر حديثاً عن دار إيالف الدولية هذا
اإلص ��دار ال��ذي يتناول قصص األنبياء
وسيرهم ،ويحاول الكتاب عرض قصص
األنبياء بطريقة مبسطة وعلمية لتسهل
على أبناء األمة ،معرفة سير أنبياء الله
ورسله ليكونوا لهم قدوة حسنة ليتمكنوا
من استعادة مجدهم في الدنيا ويفوزوا
في دار الكرامة في اآلخرة.
ويقول املؤلف :الرسل هم الواسطة بني
الله تبارك وتعالى وبني خلقه في التبليغ
يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد
أن يوصله إل��ى عباده ،فيعرفون الناس
م��ا ينفعهم ف��ي معاشهم وف��ي معادهم،
ي�ع��رف��ون�ه��م م��ا ي��رض��ي رب �ه��م ويسخطه
س�ب�ح��ان��ه وت �ع��ال��ى ف�ي�ع�م��ل ال �ن��اس على
حتقيق محاب الله ويعملون كذلك على
جتنب ما يغضب الله جل وعال.
وحت��دث الكتاب ع��ن حاجة ال�ن��اس إلى
األنبياء والرسل ،حيث أورد كالم اإلمام
ابن القيم عندما قال :حاجة الناس إلى
الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل
ش ��يء ،وق ��ال أي �ض �اً :فليس ال �ن��اس قط
أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة
ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه
والصبر عليه وجهاد من خرج
ع��ن��ه ح��ت��ى ي ��رج ��ع إليه،
ول �ي��س للعالم صالح
ب��دون ذلك البتة وال
سبيل إل��ى الوصول
إلى السعادة والفوز
ال�ك�ب�ي��ر إال بالعبور
ع� � � �ل�� � ��ى ه�� � ��ذا
اجلسر.
و يتحد ث
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الكتاب عن األنبياء :من هم؟ وما صفاتهم؟
وم��ا حقوقهم؟ وكيف نتعرف عليهم؟ وما
الفرق بينهم؟
وبني املؤلف -حفظه الله -أن النبوة منحة
إلهية قائ ً
ال :ال ميكن أب��داً أن يكون العبد
نبياً باالكتساب بل هي منحة إلهية.
أما عن أسباب تعدد الرسل فيقول :الرسل
ك �ث��ر ك �م��ا ه��و م �ع �ل��وم ول�ك�ث��رت�ه��م أسباب،
وه ��ي:ك� �ث ��رة األمم ،وح ��اج ��ة ال� �ن ��اس إلى
املرسلني.
وي��ؤك��د الكتاب أي�ض�اً أن اإلمي��ان بالرسل
أص��ل من أص��ول ه��ذا الدين العظيم ،وأن
األنبياء أشرف اخللق وأكملهم فهم اخللص
من عباد الله وتعالى ،واصطفاء الله لهم ال
يكون أبداً محاباة ولكن اصطفاء من الله -
جل وعال  -يكون معه زيادة تكليف دائماً،
فاملرسلون أفضل من األنبياء فزاد تكليفهم
على األنبياء ،وأول��و العزم إمنا سمو أولي
العزم للمشقة التي القوها في الدعوة إلى
الله تعالى ،فاألنبياء إ ًذا هم خير البشر،
وقد أجمع أهل العلم على أن من فضل غير

األنبياء عليهم فإنه كافر.
وفيما يتعلق بتعظيم الرسل يؤكد املؤلف
حفظه الله أن األم��ة اإلسالمية هي أكثر
األمم تعظيماً لألنبياء ف�ي�ق��ول :ه��ذا هو
كالمنا في أنبيائنا صلوات الله وسالمه
عليهم ،ول�ك��ن أب��ى ب�ع��ض ال�ف�ج��ار الكفار
إال أن يطعنوا في أنبياء الله صلوات الله
وسالمه عليهم ،فهذا الكتاب الذي يُسمى بـ
(الكتاب املقدس)؟ عند اليهود والنصارى،
وهو الذي يشمل (العهد القدمي) الذي هو
التوراة ،ويشمل (العهد اجلديد) الذي هو
اإلجنيل ،والتوراة يؤمن بها جميعهم ،وأما
العهد اجلديد؛ فإن اليهود ال يؤمنون به؛
ألن اليهود ال يؤمنون بعيسى صلوات الله
وسالمه عليه ،وإمنا يزعمون أنهم يؤمنون
مبوسى فقط.
أما عن احلكمة في كون الرسل من البشر
ف �ي �ق��ول :ورس ��ل ال �ل��ه ب�ش��ر ك�س��ائ��ر البشر
متاما ،فليسوا من املالئكة ،وإمنا من البشر
كما قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه
[{ :قل إمنا أنا بشر} (الكهف.)110 :
وكون الرسل من البشر ال شك أن حكمته
ظاهرة جدا؛ حتى يتمكن العباد من األخذ
منهم ،واالق�ت��داء بهم ،كما ق��ال عل وجل:
{ول��و جعلناه ملكا جلعلناه رج�لا وللبسنا
عليهم ما يلبسون} (األنعام .)9 :وحتدث
الكتاب عن مظاهر من الغلو في األنبياء
حيث قال:
وملا كان األنبياء بهذا الكمال والبهاء وقع
من البعض غلو في األنبياء ،فمن هذا الغلو
ما وقع للنصارى من تأليه عيسى ،ودعاء
اليهود أن عزيزا ابن الله؛ ولذلك قال النبي
[« :ال تطروني كما ْ
أط َرت النصارى عيسى
ابن م��رمي ،ولكن قولوا عبد الله ورسوله»
صلوات الله وسالمه عليهم أجمعني.
ويقع الكتاب في  491صفحة

إعداد :عبدالقادر علي ورسمه

الحنان في سيرة
سيد األنام

تأليف :سعيد بن عماش
السعيدي
هذه الرسالة حتكي حياة الرسول [
األسوة احلسنة والقدوة الرفيعة؛ لتكون
ع��ون��ا ل�لأم��ة ف��ي االق��ت��داء واالمتثال
واالرت�ق��اء إل��ى مستوى ال�ق��دوة ،فبعثه
الله رحمة للعاملني عامة وللمسلمني
خاصة ،وحنانه وشفقته شملت هذا
الكون كله ،فتعامله مع أصحابه ف ٌذ،
ولني عريكته مع النساء واألطفال ومع
احليوان واجلماد ومع الكفار معروفة
وس �ط��رت ف��ي ك�ت��ب ال�س�ي��ر والتاريخ
التي روت لنا إشراقات تبهر العقول
وجتذبها وحتببها إلى صاحب القلب
الرحيم [.
ت�ع��د ال��رس��ال��ة قليلة ال�ك�ل�م��ات كبيرة
املعاني؛ لعالقتها بنبي الرحمة [،
واستطاعت أن تلقي الضوء على بعض
ج��وان��ب ال��رح �م��ة واحل��ن��ان م��ن حياة
املصطفى [ لتكون ع��ون��ا للمحبني
احلريصني على اتباع منهجه القومي.
تقع الرسالة في  56صفحة.

الرقية والفتاوى
الشرعية

إعداد :الشيخ ثامر بن مبارك
العامر
ه���ذه ال��رس��ال��ة ت �ت �ن��اول م ��وض ��وع الرقية
الشرعية م��ن ال�ع�ين وال�س�ح��ر على ضوء
الكتاب والسنة ،والفتاوى الشرعية الواردة
في املوضوع ،وحتتوي الرسالة على اآليات
القرآنية واألدعية النبوية في باب الرقية
الشرعية وبعض الفتاوى الشرعية املتعلقة
بهذا املوضوع؛ ألن القرآن الكرمي واألدعية
ال ��واردة عن النبي [ ميثالن خير عالج
للمرء ،وللمحافظة على الصحة اجليدة
البعيدة عن مصائب العني والسحر توصي
الرسالة ببعض الوصايا املهمة التي تقي
من حافظ عليها من العني والسحر وما
شاكلهما ،وه��ي ك��اآلت��ي :احل��ذر م��ن إتيان
أه��ل السحر وال �ش �ع��وذة ،واحمل��اف�ظ��ة على
ق��راءة س��ورة البقرة ،وعلى أذك��ار الصباح الليل والصدقات واإلكثار من االستغفار.
تقع الرسالة في  26صفحة.
واملساء وقبل النوم ،واحملافظة على قيام

خطوات إلى السعادة

تأليف :د.عبداحملسن القاسم  -إمام وخطيب
املسجد النبوي
ال��رس��ال��ة ه��ي مقتطفات مختصرة ف��ي م��وض��وع��ات متنوعة
تعني العبد على الوصول إلى شاطئ السعادة ،والسعادة متثل
جنة األحالم ومنتهى اآلمال التي ينشدها البشر كلهم وقليل
من يدركها ،ومع اختالف العباد ومعاشهم وتباين وسائلهم
وغاياتهم وتنوع لغاتهم وأجناسهم إال أنهم متفقون على طلب
السعادة لتوجعهم من مكابدة احلياة وآالمها وطمعهم في حياة سعيدة هنيئة ال أحزان
فيها وال هموم ،ونوال السعادة منحة من الرحمن يهبها ملن يشاء من عباده ،وقد
توهم العديد من البشر عندما اعتقدوا أن السعادة تنال بالثراء واملنصب واجلاه
واألماني احملرمة ،ولكن احلقيقة أن السعادة لن تنال إال بتقوى الله عز وجل
وبطاعته وطاعة رسوله [ وبالبعد عن املعاصي والسيئات.
قال شيخ اإلسالم« :اإلميان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها».
ال��رس��ال��ة ت�ق��ع ف��ي  139ص�ف�ح��ة ،وه��ي م��ن إص � ��دارات مطبعة سفير في
الرياض.
ومن أراد توزيع كميات منها توزيعا خيريا ميكن أن يتواصل مع هذا
الرقم.)0503336770( :
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إشراف :عالء الدين مصطفى

مع
القراء

عزيزي القارئ:
هذه املساحة مخصصة لك..
نتواصل من خاللها مع همومك ..آمالك ..آرائك ..اقتراحاتك
وس ��وف جت ��د رس ��التك كل عناي ��ة واهتم ��ام فم ��ا علي ��ك إال أن ترف ��ع قلمك
وتكتب..
فنحن في االنتظار..

رمضان وبرنامج اليوم
في شهر رمضان على اإلنسان أن يعد لنفسه
برنامجا يسير عليه خالل اليوم من الصباح:
إل��ى امل �س��اء ،م�ث��ال على ذل��ك ،ف��ي الصباح،
يقرأ القرآن الكرمي والتفاسير وكذلك الكتب
اإلسالمية املناسبة في العقيدة والتوحيد ،وال
ينسى فترة الراحة التي يحتاجها ،والعنصر
ال �ث��ان��ي م��ن ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج زي� ��ارة املعارف
واألصدقاء وتفقد أحوالهم والتحدث معهم
في أمور مختلفة في هذه احلياة ،والعنصر
ال�ث��ال��ث س �م��اع أق���وال احل�ك�م��ة م��ن املشايخ
وال�ع�ل�م��اء واخل��اص��ة ب�ه��ذا الشهر الفضيل،
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك تلبية اح�ت�ي��اج��ات األهل
وغيرها من األمور الضرورية؛ فهذا برنامج
ش�ه��ر رم �ض��ان ،ب��رن��ام��ج بسيط وذو فائدة
لإلنسان.

شهر النشاط

الناس في رمضان ينقسمون إل��ى قسمني:
ق�س��م يعتبر ش�ه��ر رم �ض��ان ش�ه��ر اخلمول
وال��راح��ة ف�لا يجعل نفسه تتوافق م��ع هذا
الشهر ،بل يركن إل��ى ال��راح��ة ط��وال اليوم،
وق�س��م يعتبر شهر رم �ض��ان شهر النشاط
واحلركة ي��زاول فيه كل ما هو مفيد لدينه
ووطنه من االطالع على كل ما هو جديد من
املعارف والبحوث الدينية والعلمية وعمل كل
ما هو مثمر حلياته ووطنه ،فهذا اإلنسان
يخرج بعد شهر رمضان بحصيلة طيبة تفيده
في حياته العملية واحلياتية.

يوسف علي الفزيع
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كيف نستقبل شهر رمضان؟
إذا اقترب شهر رمضان ،كيف نستقبله ،وما
الطرق السليمة الستقباله واستغالله على
أكمل وجه؟
ي�ج��ب ع�ل��ى امل�س�ل��م أال ي �ف��رط ف��ي موسم
ال�ط��اع��ات ،وأن يكون م��ن السابقني إليها
وم��ن املتنافسني فيها؛ ق��ال تعالى{ :وفي
ذلك فليتنافس املتنافسون ،}...فاحرصي
أختي املسلمة على استقبال رمضان بالطرق
السليمة التالية:
< ال��دع��اء :ب��أن يبلغك الله شهر رمضان
وأن��ت في صحة وعافية حتى تنشطي في
عبادة الله من صيام وقيام وذكر؛ فقد روي
عن أنس ] أنه قال :كان النبي [ إذا
دخل شهر رجب قال« :اللهم بارك لنا في
رجب وشعبان وبلغنا رمضان »..رواه أحمد
والطبراني ..وكان السلف الصالح يدعون
الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله
منهم ..فإذا أهل هالل رمضان فادعي الله
وقولي :الله أكبر ،اللهم أهله علينا باألمن
واإلمي��ان والسالمة واإلس�لام ،والتوفيق ملا
حتب وترضى ،ربي وربك الله».
احلمد والشكر :على بلوغه ،ق��ال النووي
رحمه الله ف��ي كتاب (األذك� ��ار) :اعلم أنه
يستحب مل��ن جت ��ددت ل��ه نعمة ظ��اه��رة أو
اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا
لله تعالى أو يثني عليه مبا هو أهله ،وأن
من أكبر نعم الله على العبد توفيقه للطاعة
والعبادة .فمجرد دخول شهر رمضان على
املسلم وهو في صحة جيدة ،نعمة عظيمة
تستحق ال�ش�ك��ر وال �ث �ن��اء ع�ل��ى ال �ل��ه املنعم
املتفضل ب�ه��ا؛ ف��احل�م��د ح�م��دا ك�ث�ي��را كما

ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.
 الفرح واالبتهاج :ثبت عن النبي [ أنهكان يبشر أصحابه مبجيء شهر رمضان،
فيقول« :جاءكم شهر رمضان ،شهر مبارك،
كتب الله عليكم صيامه ،فيه تفتح أبواب
اجل�ن��ة ،وتغلق أب ��واب اجل�ح�ي��م »..أخرجه
أحمد.
وق ��د ك ��ان سلفنا ال �ص��ال��ح م��ن الصحابة
والتابعني لهم بإحسان يهتمون برمضان
وي �ف��رح��ون ب �ق��دوم��ه ،وأي ف��رح أع�ظ��م من
اإلخبار بقرب شهر رمضان موسم اخليرات
وت �ن��زل ال��رح �م��ات؛ ف�ش�ت��ان ب�ين ح��ال�ن��ا في
استقباله وحال السلف ،والله املستعان.
< ال� �ع���زم وال �ت �خ �ط �ي��ط امل� �س� �ب ��ق :وذل���ك
لالستفادة من رمضان؛ فالكثير من الناس
ولألسف الشديد حتى امللتزمون بهذا الدين
يخططون تخطيطا دقيقا ألم��ور الدنيا،
ول �ك� ّ�ن قليلني منهم ه��م ال��ذي��ن يخططون
لآلخرة ،وهذا ناجت عن عدم اإلدراك ملهمة
املؤمن في هذه احلياة ونسيان أو تناسي أن
للمسلم فرصا كثيرة مع الله ومواعيد مهمة
لتربية النفس حتى تثبت على هذا األمر،
فمن أمثلة التخطيط ل�لآخ��رة :التخطيط
الستغالل رمضان في الطاعات والعبادات
ول �ي��س اس�ت�غ�لال��ه ف��ي م �ش��اه��دة البرامج
واملسلسالت التي تتنافس بها الفضائيات؛
فينشغل الكثير م��ن ال�ن��اس بها فيؤخرون
الصالة ،وتلهيهم عن الذكر ،فال حظ لهم
م��ن الصيام إال اجل��وع وال�ع�ط��ش ،والعياذ
بالله.
شيماء الرشيدي

شهر يدخلنا باب الريان
من يريد دخول باب الريان؟
هو ب��اب يدخله الصائمون،
هيا بنا إخ��وان��ي وأخواتي،
نعمل بجد وعزمية في هذا
ال��ش��ه��ر ال���ك���رمي ،ونتخطى
جميع امل��ص��اع��ب والعقبات
بإحياء أنفسنا بعدم طاعة
هوانا وعدم طاعة الشيطان؛
ح��ت��ى ن���دخ���ل إن ش����اء الله
وبفضله ورحمته باب الريان،
فنصوم فيه ،ونتصدق ،ونقوم الليل،
ون��ق��رأ ال���ق���رآن؛ ون��ف��ط��ر الصائمني,
ون��ص��ل أرح��ام��ن��ا ،ون��س��اع��د املساكني
والفقراء ،ونعمل مبا أمرنا الله ورسوله
[ ،في هذا الشهر الكرمي؛ حتى نفوز
وندخل ذلك الباب العظيم.

فضائل الصيام
< فضل شهر رمضان:
عن أب��ي هريرة ] ق��ال :ق��ال رسول
الله [« :إذا دخل رمضان فتحت أبواب
السماء ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت
الشياطني» ،وفي لفظ« :فتحت أبواب
اجلنة» ،متفق عليه.
< فضل الصيام:
عن أب��ي هريرة ] ق��ال :ق��ال رسول
الله [« :ق��ال الله :كل عمل اب��ن آدم
ل��ه إال ال�ص�ي��ام ف��إن��ه ل��ي ،وأن ��ا أجزي
به ،والصيام ُج نة ،فإذا كان يوم صوم
أح��دك��م ،ف�لا يرفث وال يصخب ،فإن
س��اب��ه أح��د أو قاتله فليقل إن��ي امرؤ
صائم ،والذي نفس محمد بيده خللوف
ف��م الصائم أط�ي��ب عند ال�ل��ه م��ن ريح
املسك ،للصائم فرحتان يفرحهما :إذا

أفطر فرح بفطره ،وإذا لقي ربه فرح
بصومه» ،متفق عليه.
< فضل أهل الصيام:
عن سهل بن سعد ] أن النبي [
قال« :في اجلنة ثمانية أبواب ،فيها باب
يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون»،
متفق عليه.
< ف �ض��ل م ��ن ص� ��ام رم� �ض ��ان إميانا
واحتسابا:
عن أب��ي هريرة ] ق��ال :ق��ال رسول
ال �ل��ه [« :م ��ن ص ��ام رم �ض��ان إميانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»،
متفق عليه.
< ف �ض��ل م ��ن ق� ��ام رم� �ض ��ان إمي��ان��ا
واحتسابا:
عن أب��ي هريرة ] ق��ال :ق��ال رسول
ال �ل��ه [« :م���ن ق���ام رم� �ض ��ان إميانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»،
متفق عليه.
< ف�ض��ل م��ن ق ��ام ل�ي�ل��ة ال �ق��در إميانا
واحتسابا:
عن أبي هريرة ] أن النبي [ قال:
«م��ن ق��ام ليلة القدر إميانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه» .متفق عليه.
حسن حسونة أبو سيف
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

الفنت التي يتعرض إليها املسلم في غير بالده
ع �ن��دم��ا ي �ع �ي��ش امل �س �ل��م ف ��ي دول� ��ة غير
إسالمية ينعدم فيها األم��ن االجتماعي
واألمن الديني تواجهه فنت كثيرة فهي:
< انعدام الرقابة االجتماعية :ففي بالده
هناك األس��رة واجليران واألص��دق��اء في
العمل ونظام الدراسة ملستقبل األبناء قد
حتقق فيه االلتزام واألخ�لاق؛ فيستحيي
ال�ف��رد م��ن ارت �ك��اب امل �س��اوئ بسبب تلك
الرقابة.
< ن� ��درة ب �ق��اع اخل� �ي ��ر :ف�ل�ا ت �ك��اد جتد
املساجد وامل��راك��ز اإلسالمية واالستماع
ل�لأذان ورؤي��ة االحتشام واالل�ت��زام ،وقلة
العلماء وقلة أهل اخلير الذين يرشدون
املرء إلى الطريق الصحيح .بل جتد كثرة
بقاع الشر والفواحش ما ظهر منها وما
بطن.
< انتشار الزنى واخلمر واحملرمات :فهذه
الدول ال تتعامل مع احلالل واحلرام ،بل
مع رغبة الشعب وتدني أخالقه ،فتجد
أماكن للزنى والقمار واخلمر واملخدرات
واملسكرات واالنحالل والسماح باإلحلاد
وال �ف��وض��ى ف��ي ال�ل�ب��س ون� ��وادي للشواذ
وتشجيع اإلعالم واإلعالن لتسهيل مهمة
محاربة الله عز وجل.
< عدم ضبط أف��راد األس��رة :فاملرأة لها
ح��ق ال�ط�لاق وام�ت�ي��ازات مخالفة لديننا
لتمرق من طاعة زوجها ألتفه األسباب،
وال اعتبار مطلقا مليثاق ال ��زواج ،وحتى
األب �ن��اء ال تستطيع تربيتهم على املنهج

ال �س��وي م��ن ال�ت��رغ�ي��ب وال�ت��ره�ي��ب وضبط
األوقات ومصادر التلقي؛ ألن القوانني تأخذ
بشكاوى األطفال ويتم ادراجهم في جمعيات
ب �ع �ي��دا ع��ن أن��ظ��ار ذوي��ه��م وح �ت��ى املناهج
التعليمية تسمح لهم بإقامة عالقات جنسية
محرمة ومطلقة ،وغالبية الغرب يعيشون في
تفكك أسري وحياتهم قائمة على املادة حتى
بني الزوجني.
< التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل:
فأغلب املعامالت التجارية ربوية أو يغلب
عليها احل��رام وبيع بالشبهة ،ثم الضرائب
القاهرة على كل شيء ودون وجه حق ،وعدم
احلصول على مزايا التعليم املجاني أو العالج
املجاني أو األش �ي��اء ال�ض��روري��ة املدعومة،
فهناك ظلم يقع على أي مسلم عربي ال يدين
بدينهم وال يذوب في أخالقهم.
ولكن عليه أن يدعو إلى الله؛ ففي احلديث:
«فو الله ألن يهدي الله بك رجال واحدا خير
لك من حمر النعم».
< يعيش املسلم في غربة :غربة في العقيدة
حيث يجد ان�ت�ش��ارا للخرافة والشركيات
والبدع والكفر والضاللة بكل أنواعها ،ففي
احلديث« :إن اإلسالم بدأ؛ وسيعود غريبا،
كما بدأ غريبا ،فطوبى للغرباء ،قيل :ومن
هم يا رسول الله؟ قال :الذين يصلحون إذا
فسد الناس».
ويعيش املسلم غربة ف��ي تطبيق الشريعة
والتحاكم إليها ،وغربة في االلتزام بأحكام
اإلسالم ،وغربة في السلوك الفاضل ،وغربة

في الوالء والبراء ،وغربة في امللبس والستر
والعفة واملأكل ،وال يحصل له الدفن في قبور
املسلمني ،ومحروم من اخلتان وغير ذلك.
< تسلط العدو على املسلمني وإيذاؤهم بأشد
أن��واع األذى والتنكيل من القتل والتعذيب
واالحتالل ،وهدم املساجد ،وإبادة الشعوب،
واستخدام كل األسلحة احملرمة واملمنوعة،
وإلزام املسلمة بخلع احلجاب والنقاب.
وق��د أج��از العلماء السفر إل��ى تلك الدول
للمريض للعالج أو امل��راف��ق ل��ه أو لتجارة
م� �ب ��اح ��ة ،أو ل �ط �ل��ب ع��ل��م ال ي� �ج ��ده عند
املسلمني ،أو لغرض الدعوة ونشر الدين ،أو
لصلة األرحام والتواصل مع إخوانه ورعاية
أيتامهم ودعم احملتاجني منهم.
< التعرض للتنصير بكل ص��وره واستغالل
الضعف ال��ذي يتعرض له املسلم وتشجيع
ال� �ن� �ع ��رات ،واس� �ت�ل�اب ال �ه��وي��ة اإلسالمية
وتشتيتها ،ون�ش��ر الثقافة العاملية لصهر
العقيدة في أتونها ودم��ج الفكر واحتواؤه
في قيم تخالف اإلسالم ،واستقطاب املرأة
املسلمة والتغرير بها وكأنها تعيش في معركة
ضد الرجال.
< َشغْال املسلم بالترفيه وسفاسف األمور
واس�ت�خ��دام احل��رب النفسية ،فيتهم أينما
كان بالتطرف واإلره��اب واألصولية والنقد
الالذع والسخرية والتضييق عليه وعلى لغته
العربية.
فعلى املسلم أن يقضي سياحته في بلده أو
البلدان اإلسالمية ففيها اخلير والنفع.

همسة تصحيحية

