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السالم عليكم
لم يختص الله تعالى امرأة بالدفاع عنها مثلما اختص أم املؤمنني
عائشة رضي الله تعالى عنها ،فهو يعلم بأن املنافقني في جميع
العصور يعملون على قذفها وتشويه صورتها؛ لكي يصلوا إلى
مبتغاهم ف��ي تشويه ص��ورة ال��رس��ول [ ،وبالتالي الطعن في
اإلسالم وتنفير الناس منه.
لقد أن��زل الله تعالى آي��ات بينات واض��ح��ات ف��ي س��ورة «النور»
للدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها ،عندما تكلم عليها
املنافقون واتهموها باإلفك ،وذلك في قوله تعالى{ :إن الذين
جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير لكم
لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولى كبره منهم له
عذاب عظيم لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم
خيرا وقالوا هذا إفك مبني}{ ،يعظكم الله أن تعودوا ملثله أبدا إن
كنتم مؤمنني}{ ،إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة}.
بي سبحانه أن اتهام عائشة رضي الله عنها بأنها خبيثة ،هو
ثم نّ
اتهام للرسول [ ،الذي يرضى باالرتباط بها ،فقال عز وجل:
{اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني
والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق
كرمي} ،فهذه شهادة من رب العاملني إلى يوم القيامة لتلك املرأة
العفيفة بأنها مبرأة من كل سوء.
لقد فوجئ املجتمع الكويتي بإنسان خبيث ومنافق أراد أن يستغل
تسامح املجتمع الكويتي والعالم ببث أفكاره الكفرية عن طريق
الترويج لالحتفال مبوت عائشة رضي الله تعالى عنها ،لكن ردة
فعل الشعب الكويتي وغضبته ألم املؤمنني كانت قوية؛ فانقلب
السحر على ال��س��اح��ر ،وت��ن��ادى أب��ن��اء الشعب الكويتي جميعا
بضرورة جلبه من لندن ،حيث هرب من سجنه في الكويت وجلأ
إليها ،وض��رورة سحب جنسيته الكويتية ومحاكمته على تلك
اجلرمية النكراء.
وهكذا جند الله تعالى ينتصر ألم املؤمنني عائشة في
كل زمان ويرد كيد املنافقني ليتأكد للناس أن املجتمع
الكويتي ،هو مجتمع مسلم يرفض العقائد املنحرفة
ويحاربها ،ويتصدى ملن يسعون لتشويه عقيدته أو
النيل منها.
ويبقى أن ي���درك املسلمون ب��أن ح���وادث اإلفك
التي تنتشر بني الفينة واألخ��رى في مجتمعنا
اإلس�ل�ام���ي ،ه��ي خ��ي��ر للمسلمني ،ال ش��ر لهم؛
ألن��ه��ا تنفي ال��ن��ف��اق وت��ب��رئ امل��ؤم��ن�ين وحتذر
الغافلني الذين يستمعون ألقوال املنافقني
ويصدقونهم.
{ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير لكم}.

}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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4622182

سعر النسخة يف الكويت  250فلسا

فتاوى إسالمية

الذهاب إلى
السحرة ..ال يجوز

> ش��اب م��ن أق��ارب��ن��ا ذه��ب لساحر
ل��ي��ت��ع��ال��ج م���ن ال��ع��ق��م ،وه���و يعرف
مت���ام���ا ح��ك��م ال����ذه����اب للسحرة،
ولكنه يقول :أجبرني والد زوجتي
ع��ل��ى ذل����ك؛ ف��م��اذا ي��ك��ون موقفنا
منه ،هل نقاطعه أم نتواصل معه؟
< ال يجوز له أن يطيع والد زوجته،
وال يجبره على هذا؛ فليس مبعذور،
الذهاب إلى السحرة كفر فال يجوز،
وال يتعالج بالسحر؛ ألن الرسول [
ق��ال« :ال ت ��داووا ب �ح��رام» ،والسحر
أعظم احل ��رام؛ ألن��ه كفر بالله عز
وج��ل ،وال يجوز لك أن تطيع أحدا
في هذا ،وأنتم عليكم النصيحة له
لعله يتوب ويتراجع عن هذا الشيء؛
فإذا لم يتراجع؛ فعليكم بهجره وتركه
حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

ذلك صريح
اإليمان
> هل الوساوس الشيطانية التي تأتي
للعبد املسلم تعد من طريق اإلميان،
وما الواجب على املسلم جتاهها؟
< الوساوس تأتي على اإلنسان ،وإذا
كرهها ،وكره التكلم بها؛ فهذا صريح
اإلميان ،كما قال النبي [ ،ملا قال له
أحد الصحابة تأتي عليه أشياء يحب
أن ي�ت��ردى م��ن جبل وال يتكلم فيها،
قال [« :ذاك صريح اإلميان» ،فإذا
ج��اءت املسلم ه��ذه التخيالت ،وهذه
الوساوس ثم كرهها ،ورفض أن يتكلم
بها؛ فهذا دليل على إميانه.
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من فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور صالح
بن فوزان الفوزان

القرآن أعظم معجزات الرسول [

> ه��ل ل��ك��م فضيلة ال��ش��ي��خ أن ت��ذك��روا لنا

بعض معجزات الرسول [؟
< معجزات الرسول [ هي اآليات الدالة
على رسالته [ وأن��ه رس��ول الله حقا -
كثيرة ج��دا؛ فأعظم اآلي��ات التي ج��اء بها
هذا القرآن الكرمي؛ كما قال تعالى{ :وقالوا
لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات
عند الله وإمنا أنا نذير مبني أولم يكفهم أنا
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون} (العنكبوت:
)51-50؛ فالقرآن العظيم أعظم آية جاء
بها رس��ول الله [ وأنفع آي��ة ملن تدبرها
واقتدى بها؛ ألنها باقية إلى يوم القيامة.
أم��ا اآلي��ات األخ��رى احلسية التي مضت

وانقضت أو ال ت��زال حت��دث؛ فهي كثيرة،
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه
الله  -جملة صاحلة منها في آخ��ر كتابه
«اجل��واب الصحيح ملن ب��دل دي��ن املسيح»،
هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب علم أن
يقرأه؛ ألنه يبني فيه شطح النصارى الذين
بدلوا دي��ن املسيح عليه الصالة والسالم
وخ�ط��أه��م وض�لال �ه��م ،وأن �ه��م ل�ي�س��وا على
شيء مما كانوا عليه فيما حرفوه وبدلوه
وغ��ي��روه ،وال �ك �ت��اب م�ط�ب��وع ،وب��إم �ك��ان كل
إنسان احلصول عليه ،وفيه فوائد عظيمة،
منها ما أشرت إليه؛ بيان الشيء الكثير من
آيات النبي [ ،وكذلك ابن كثير رحمه الله
في «البداية والنهاية» ذكر كثيرا من آيات
النبي [؛ فمن أحب فليرجع إليه.

كيفية نصح الشباب المتجولين
في األسواق
> م��ا نصيحتكم للشباب امل��ل��ت��زم وهم
يشاهدون املنكرات في األماكن العامة
ك��األس��واق ،واخل��اص��ة كالعمل واملنزل
وما شابه ذلك وما موقفهم من أصحاب
البدع إذا وجدوا في األماكن املذكورة أو
املساجد؟ نرجو توضيح ذلك.
< ال���ذي ننصح ب��ه الشباب وك��ل مسلم
إذا رأى شيئا من املنكر أن ينصح أوال
هذا املخالف فيما بينه وبينه ،ويبني له
أن ه��ذا ال يجوز ،وأن ه��ذا منكر ،وأنه
ّ
يحذره
مسلم يجب عليه أن يتقي الله،
مبا يحضره من األدل��ة في الوعيد على

العصاة ،فإذا زال املنكر بذلك فاحلمد
ل��ل��ه ،ي��ك��ون ق��د اختصر ال��ط��ري��ق وستر
على ه��ذا اإلن��س��ان ،ف���إذا ل��م يجد هذا
بعد البيان وبعد النصيحة فعليه أن يبلغ
اجلهة املختصة م��ن والة األم���ور وأهل
احلسبة ،عن هذا الشخص وهذا املكان
ال��ذي فيه املنكر وه��ذه اخلطوة الثانية
ال��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا ،وي��ت��اب��ع ذل���ك م��ع اتخاذ
احلكمة وال��رف��ق والصبر واالحتساب،
أي يسعى في هذا اإلص�لاح حتى يزول
املنكر بإذن الله ،وعليه أن يتابع معهم وأن
يكرر الشكاية إلى أن يزول هذا املنكر.

البدع ..درجات
> هل هناك ف��رق بني صاحب البدعة
واملبتدع؟ ومتى يخرج صاحب البدعة
من السنة؟
< ال ف��رق ب�ين ص��اح��ب ال�ب��دع��ة واملبتدع،
صاحب البدعة هو املبتدع فمن ارتكب بدعة
فإنه يسمى مبتدعا ،إال إذا كان جاهال ال
يعلم أنها بدعة فال يحكم عليه باالبتداع
ح�ت��ى ي�ب�ين ل��ه ،ف ��إذا ك��ان متعمدا وعارفا
أنها بدعة وعمل بها فهذا مبتدع ،والبدعة
تختلف ،منها ما هو كفر ،ومنها ما هو كبيرة،
ومنها ما هو دون ذلك؛ فالبدع تختلف ،ولكن

كلها محرمة وضاللة كما ق��ال النبي[:
«وإن كل محدثة في الدين بدعة ،وكل بدعة
ض�لال��ة» ،وق ��ال[« :عليكم بسنتي وسنة
اخللفاء الراشدين من بعدي ،متسكوا بها،
وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات
األم��ور؛ ف��إن كل محدثة بدعة ،وك��ل بدعة
ض�لال��ة» ،وف��ي احلديث اآلخ��ر« :م��ن عمل
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد» ،وفي رواية:
«من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد».
فكل ما خالف األدل��ة في االعتقاد أو في

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من خصال اإليمان
> نرجو منكم أن تبينوا لنا مناسبة تقدمي
األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ذكر
اإلمي��ان في قوله تعالى{ :كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون
ع��ن املنكر وت��ؤم��ن��ون ب��ال��ل��ه} (آل عمران:
 .)110وه���ل األم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي عن
املنكر مخصوص برجال الهيئة فقط؟
< تقدمي األمر باملعروف والنهي عن املنكر
على اإلمي ��ان م��ن ب��اب االه �ت �م��ام؛ للداللة
على أهميته وإال فاألمر باملعروف والنهي
عن املنكر من خصال اإلمي��ان فهو داخل
ف��ي اإلمي� ��ان؛ ألن اإلمي� ��ان ق ��ول باللسان
واعتقاد بالقلب وعمل ب��اجل��وارح ،ويدخل
فيه األم ��ر ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن املنكر،
وهو من أعظم خصال اإلميان وإمنا أفرد
بالذكر ألجل التنبيه على أهميته ،كما قال
تعالى{ :حافظوا على الصلوات والصالة
الوسطى} (البقرة ،)238 :فإفراد الصالة
الوسطى بالذكر بعد دخولها ف��ي قوله:

{حافظوا على الصلوات} ألهميتها وكما
ف��ي ق��ول��ه{ :م��ن ك��ان ع��دوا لله ومالئكته
ورس�ل��ه وجبريل وميكال} (ال�ب�ق��رة،)98 :
ف��ذك��ر جبريل وميكال م��ع أنهما داخالن
في املالئكة لعظم شأنهما عليهما الصالة
والسالم ،فقد يكون ذكر الشيء مفردا مع
دخوله فيما قبله أو بعده ألج��ل االهتمام
به والتنبيه على عظم شأنه ،ورجال الهيئة
عليهم جانب اإلن�ك��ار باليد وإزال ��ة املنكر
باليد،؛ ألن ولي األمر أعطاهم السلطة في
ح��دود ما منحهم فهم يستعملون السلطة
التي أعطاهم إياها ولي األم��ر ،وه��ذا من
خ �ص��وص ول ��ي األم� ��ر أو رج� ��ال احلسبة
الذين نصبهم ولي األمر ،أما بقية املسلمني
ف�ي�ت�ع��اون��ون ك�م��ا ذك��رن��ا م��ع أه��ل احلسبة
بتبليغهم عن املنكرات ومحالتها بعد أن
يناصحوا أهلها ويعظوهم ويذكروهم ،فال
بد لكل واحد أن يسهم في إنكار املنكر إما
باليد وإما باللسان ،وعلى اجلميع اإلنكار
بالقلب.

العمل؛ فإنه بدعة ،لكن البدع تختلف فمنها
م��ا يصل إل��ى ح��د الكفر مثل البناء على
القبور ودعاء األموات واالستغاثة باألموات
فهذا شرك ،بدعة شركية ،وكذلك األقوال
مثل القول بخلق القرآن وهو منهج اجلهمية
ومن تبعهم ،هذا قول مبتدع وهو كفر؛ ألنه
جحود لكالم الله عز وجل ،وجحود لصفة
من صفات الله عز وجل ،وجحود وتكذيب
ملا جاء من القرآن املنزل من عند الله؛ فهذا
كفر يخرج م��ن امل�ل��ة ،نسأل الله العافية،
ومنها ما هو دون ذلك.

ال ينبغي لبس
الثوب فوق
الساق
> ب��ع��ض ال��ش��ب��اب ي���رت���دي ثوبا
فوق الساق ،وقريبا من الركبة؛
فهل هذا من السنة؟
< ال��س��ن��ة أن���ك تلبس م��ث��ل لباس
املسلمني في البلد ،ما دام أنه من
الكعب فما فوق ،والناس معتادون
ع��ل��ى ه���ذا ال��ل��ب��اس ال تخالفهم،
وتلبس إل��ى نصف ال��س��اق أو إلى
حوالي الركبة وتخالف أهل البلد،
وتصير شهرة بينهم ،رمبا يتهمونك
ب��ال��ت��ط��رف ،وب���ك���ذا ،ك��م��ا نسمع؛
فاحلمد لله أهل البلد على سنة؛
ألن السنة إل��ى الكعب ،كله سنة؛
فإذا أخذ أهل البلد ببعض السنة
فكن معهم ،وال تخالفهم.
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حمليات
دعت الدول اإلسالمية لتنفيذ مشاريع لنشر القرآن بأسرع وقت ممكن

«إحياء التراث» :الدفاع عن كتاب اهلل فرض عين
على الحكومات والشعوب وال بد من رد عملي
في إط��ار احلملة الشرسة ضد املصحف
ال�ش��ري��ف طالبت جمعية إح �ي��اء التراث،
العقالء في العاملني اإلسالمي واملسيحي
بالوقوف ضد حملة القس األميركي تيري
جونز ،معتبرة أن الدعوة التي أقدم عليها
حلرق القرآن جرمية نكراء.
وقالت اجلمعية في بيان لها :إن الدفاع عن
كتاب الله فرض عني على كل احلكومات
وال �ش �ع��وب اإلس�ل�ام��ي��ة ،وي �ج��ب أن يقف
اجلميع ضدها كل وفق ما تيسر له ،ودعت
إلى رد عملي سريع بتنفيذ مشاريع لنشر
القرآن الكرمي وتفسيره ،مشيرة إلى أنها
بصدد إطالق مشروع حول طباعة وتوزيع
املصحف ستعلن تفاصيله قريباً.
وفيما يلي نص بيان جمعية إحياء التراث:
قال الله عز وجل{ :إن الذين ي��ؤذون الله
ورسوله لعنهم الله في الدنيا واآلخرة وأعد

لهم عذابا مهينا} (األح ��زاب )57 :وقال
سبحانه{ :إن��ا نحن نزلنا ال��ذك��ر وإن��ا له
حلافظون}:
احلمد لله رب العاملني الذي أنزل القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
والصالة والسالم على رسوله املصطفى،
وعلى آله وصحبه أجمعني.
لقد أنزل الله عز وجل كتابه املعجز القرآن
الكرمي ليكون هداية للبشرية جمعاء ،وقد
أخبرنا الله عز وجل عن أهل الكتاب من
اليهود والنصارى أنهم سيتفرقون حوله
بني مصدق ومكذب ،يقول الله عز وجل:
{ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون}
(آل عمران.)113 :
كما أثنى سبحانه وتعالى على من صدق
به في قوله{ :ولتجدن أقربهم مودة للذين

آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم
قسيسني وره�ب��ان��ا وأن�ه��م ال يستكبرون}
(املائدة.)82 :
وها نحن اليوم نرى جرمية جديدة اهتز لها
العالم أجمع يسعى فيها أعداء الله ورسوله
حلرق نسخة من كتاب الله عز وجل للتعبير
ع��ن عدائهم لهذا ال��دي��ن وإث ��ارة فتنة بني
العاملني اإلسالمي واملسيحي.
قال الله تعالى{ :إن الذين يؤذون الله ورسوله
لعنهم الله في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا
مهينا األح��زاب ،)57 :ويقول عز وجل{ :إن
الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت
ال��ذي��ن م��ن قبلهم وق��د أن��زل�ن��ا آي ��ات بينات
وللكافرين عذاب مهني} (املجادلة.)5 :
وأض��اف البيان :ونحن في جمعية إحياء
ال�ت��راث اإلس�لام��ي إذ ن��درك ف��داح��ة هذه
اجل��رمي��ة وخ �ط��ورت �ه��ا ل �ن��رى وب�لاش��ك أن

بيان التجمع اإلسالمي السلفي

8

{ َو َق���ا َل ا ّلَ��ذِ ي � َن َك � َف � ُروا ال ت َْس َم ُعوا ِل َه َذا
الْ ُق ْرآنِ َوالْ َغ ْوا فِ يهِ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْغ ِلبُونَ} (سورة
فصلت :اآلية .)26
يحذر التجمع اإلسالمي السلفي من مغبة
التجاهل للحملة التي دع��ت إل��ى إحراق
نسخ من القرآن الكرمي في يوم ذكرى 11
من سبتمبر من قبل إحدى الكنائس في
ال��والي��ات املتحدة األمريكية واالستهانة
ب��ردود الفعل التي قد تخلفها مثل هذه
ال��دع��وة الشيطانية التي تعتبر مساسا
شنيعا بالدين اإلسالمي وتطاول سافرا
على كتاب ال�ل��ه؛ ف��إن ال��دع��وة إل��ى حرق
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املصحف املتضمن ك�لام الله تعنى إغاظة
أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم،
ونحو  8ماليني مسلم في الواليات املتحدة
األمريكية نفسها ،ودعوة صريحة لنبذ لغة
ح��وار احلضارات والتعايش السلمي ملزيد
من الكراهية واألحقاد والتطرف واإلرهاب
ب�ين األدي� ��ان واجل �م��اع��ات وال �ش �ع��وب .وإن
امل �ن��اداة مبحاربة اإلره ��اب تتطلب متابعة
مثيري الفتنة وتأجيج مشاعر الكراهية في
كل مكان مبن فيهم الداعون إلى حرق نسخ
من القرآن الكرمي؛ فإن دعوتهم فيها زعزعة

للسلم واألمن في العالم.
إن حرق نسخ من القرآن محاولة لتجاوز كل
املعاني السامية التي قررها ديننا السمح
في هذا الكتاب العظيم ،ومنها قوله تعالى:
{ َولَت َِج َد َّن أَ ْق َربَ ُه ْم َم� َو َّد ًة ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا ا ّلَذِ ي َن
صا َرى َذ ِل� َ
�ك ِب� َأ َّن مِ نْ ُه ْم قِ ِ ّس ِ
ني
يس َ
َقالُوا ِإ ّنَ��ا نَ َ
َو ُر ْه َبا ًنا َوأَ ّنَ ُه ْم ال يَ ْستَ ْك ِب ُرونَ} .وقوله تعالى:
اص َطف ِ
َاك
{ َو ِإ ْذ َقالَ ِت المْ َال ِئ َك ُة يَا َم ْريمَ ُ ِإ َّن اللَّ َه ْ
اص َطف ِ
ِساءِ الْ َعالمَ ِ نيَ}،
َو َط� َّه� َر ِك َو ْ
َاك َعلَى ن َ
وقوله تعالىِ { :إ ْذ َقالَ ِت المْ ال ِئ َك ُة يَا َم ْريمَ ُ
اس ُم ُه المْ َ ِسي ُح
ِإ َّن اللَّ َه يُ َب ِ ّش ُر ِك ِب َك ِل َم ٍة مِ نْ ُه ْ
يسى ابْ ُن َم ْريمَ َ َو ِجي ًها فِ ي ال ّ ُدنْ َيا َو ِ
اآلخ َر ِة
ِع َ

مثل هذه الدعوة جرمية نكراء في تعديها
على كتاب الله عز وجل وعلى الله ورسوله
وعلى أم��ة اإلس�ل�ام ،كما أن فيها خروجا
على تعاليم الديانات السماوية السابقة،
خصوصاً املسيحية التي بشر نبيها عيسى
عليه السالم ،بقدوم النبي الكرمي محمد
[ كما في قوله تعالى{ :ومبشرا برسول
يأتي من بعدي اسمه أحمد}.
لذا ،فإن من الواجب على كل مسلم ومسلمة،
وع �ل��ى ال �ع �ق�لاء ف ��ي ال �ع��امل�ين اإلسالمي
واملسيحي ،بل العالم أجمع ،الوقوف في
وج��ه ه��ذه اجلرمية النكراء ،واألخ��ذ على
ي��دي ه��ذا السفيه امل��دع��و (ت �ي��ري جونز)
أال تبت ي��دا ه��ذا الشقي ال��ذي وج��د فيه
الشيطان ضالته.
وقالت اجلمعية :ال شك ان الله حافظ كتابه
من التحريف والتبديل إلى يوم القيامة ،إال
أن الدفاع عن كتاب الله عز وج��ل فرض
عني يجب أن تقوم به الشعوب واحلكومات
كل وفق ما يتيسر له ،وإنا في جمعية إحياء
ال�ت��راث اإلس�لام��ي لندشعو إل��ى رد عملي
على ه��ذه اجل��رمي��ة بتنفيذ حملة عاملية
لنصرة كتاب الله عز وجل تتضمن طباعة

وتوزيع املصحف الكرمي بكميات كبيرة ومبا
ال يقل عن مليون نسخة لكل قارة من قارات
العالم ،وتتضمن كذلك طباعة معاني تفسير
القرآن الكرمي إلى مختلف اللغات الرئيسة
ف��ي العالم ،خصوصاً اللغتني اإلجنليزية
والفرنسية .كما ندعو ال��دول اإلسالمية
واملؤسسات اخليرية للمبادرة إل��ى تنفيذ
مشاريع لنشر القرآن بأسرع وقت ممكن.
ونحن في جمعية إحياء التراث اإلسالمي
بصدد إطالق مشروع حول طباعة وتوزيع
املصحف سنعلن تفاصيله قريبا إن شاء
الله.
وأخ �ي��را ،فإننا ف��ي جمعية إح�ي��اء التراث
اإلسالمي لنثمن كل املواقف اإليجابية التي
صدرت من مختلف اجلهات وعلى مستوى
العالم باستنكار ه��ذه اجل��رمي��ة النكراء،
خصوصاً زعماء الكنائس ورؤس��اء الدول
وامل�س��ؤول�ين الدوليني ال��ذي��ن رف�ض��وا هذه
اجلرمية واستنكروها.
وال�ل��ه نسأل أن يحفظ كتابه ودي�ن��ه ،وأن
يعز أمة اإلسالم واملسلمني ،وأن يهيئ لها
أمر رشد يعز به أهل طاعته ،ويذل به أهل
معصيته ،واحلمد لله رب العاملني.

ّاس
َومِ َن المْ ُ َق َّر ِبنيَ} ،وقوله تعالى{ :يَ َأ ّيُ َها النَ ُ
ِإ ّنَا َخل َ ْقنَا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا
َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد اللَّهِ أَتْقَا ُك ْم
ِإ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخبِي ٌر} ،وقوله تعالىَ { :و ِع َبا ُد
ض َه ْو ًنا
ال َّر ْح َمنِ ا ّلَ��ذِ ي� َن يمَ ْ ُشو َن َعلَى األ ْر ِ
َو ِإ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ � ِ
�اه �لُ��و َن َق��الُ��وا َسال ًما}،
وقوله تعالى{ :ال يَنْ َها ُك ُم الل ُه َعنِ ا ّلَذِ ي َن لَ ْم
يُقَا ِتلُو ُك ْم فِ ي ِ
الدّينِ َولَ ْم يُخْ رِ ُجو ُك ْم مِ ْن دِ يَارِ ُك ْم
أَ ْن تَ َب ّ ُرو ُه ْم َوتُق ِْس ُطوا ِإلَيْهِ ْم} ،وقال تعالى:
{ ِإ َّن الل َه يَ ْأ ُم ُر بِال َع ْدلِ َوا ِإل ْح َسانِ َوإِيتَاءِ ذِ ي
ال ُق ْربَى َويَنْ َهى َعنِ الف َْح َشاءِ َواملُنْ َكرِ َوال َبغ ِْي}،
ّاس ُح ْسنًا}.
وقال تعالىَ { :و ُقولُوا لِلنَ ِ
وي �ن��اف��ي دع���وة امل�س�ي��ح ع�ل�ي��ه ال �س�لام إلى

العفو والصفح عن املسيء بقوله« :من
ضربك على خدك األمين فأدر له خدك
األيسر» وقول ربنا تبارك تعالىَ { :ف َم ْن
صل َ َح َف َأ ْج ُرهُ َعلَى اللَّهِ ِإ ّنَ ُه ال يُ ِح ّ ُب
َعفَا َوأَ ْ
َّ
الظالمِ ِ نيَ}.

والتجمع اإلس�لام��ي السلفي وه��و يدعو
للوقف الفوري لهذا العمل الشاذ ،يناشد
احلكومة الكويتية اتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بالدفاع عن ديننا وعقيدتنا واحملافظة
على كتاب الله وشعائر املسلمني من أن
متسها أيدي احلاقدين والعابثني.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني
التجمع اإلسالمي السلفي

استنكار مبرة علوم
القرآن والسنة اإلقدام
على حرق القرآن الكريم
استنكر الشيخ أحمد الكوس نائب
رئيس املبرة اخليرية لعلوم القرآن
والسنة دعوة تيري جونز القس في
إح���دى ك��ن��ائ��س والي���ة ف��ل��وري��دا في
أميركا إلى حرق كتاب الله عز وجل
مبناسبة  11سبتمبر.
ودعا املسلمني في كل أنحاء العالم
أن ي���ق���وم���وا ب��واج��ب��ه��م باحلكمة
وامل���وع���ظ���ة احل��س��ن��ة ،واملنظمات
اإلس�ل�ام���ي���ة وامل����ؤمت����ر اإلسالمي
واحل��ك��وم��ات اإلس�لام��ي��ة أن تقوم
بدور أكبر وفاعل جتاه هذه القضية
اخلطيرة.
ق���ال ت��ع��ال��ى{ :ق���د ب���دت البغضاء
من أفواههم وما تخفي صدورهم
أكبر} ،وشدد الكوس على ضرورة
وأه��م��ي��ة زي�����ادة ط��ب��اع��ة وترجمة
ال��ق��رآن ال��ك��رمي باللغات األجنبية،
وبيان سماحة ومحاسن اإلسالم.
وشكر الكوس النواب الذين تفاعلوا
م���ع ه���ذا اخل��ط��ب اجل���ل���ل ،وخص
بالشكر أيضا وزارة اخلارجية التي
كلفت سفيرها لدى الواليات املتحدة
التنسيق م��ع س��ف��راء دول مجلس
التعاون بواشنطن للقاء املسؤولني
باخلارجية األميركية والتعبير لهم
بداية عن التقدير للموقف الرسمي
األميركي الرافض ملثل هذه الدعوة
املشينة وال��ط��ل��ب منهم وض���ع حد
لهذه املمارسات التي تقود لتكريس
التعصب ومتزيق املجتمعات.
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العمل اخلريي

في حفل استقبال عيد الفطرلـ«إحياء التراث»

طارق العيسى :الكويت بلد خير وعطاء والعمل
الخيري جزء من الدين اإلسالمي
أقامت جمعية إحياء التراث اإلسالمي حفل استقبال للمهنئني
مبناسبة عيد الفطر السعيد استقبلت فيه عددا من الوزراء السابقني
والنواب والسفراء والشخصيات السياسية والعامة.

10

قال رئيس مجلس ادارة جمعية إحياء التراث
اإلسالمي املهندس طارق العيسى :إن اجلمعية
دأبت على إقامة حفل االستقبال في أول أيام
عيد الفطر السعيد من كل ع��ام ،مشيرا إلى
أنها تقوم مبشاريع خيرية كثيرة خالل رمضان
منها مشروع إفطار الصائم ال��ذي يعتبر من
أضخم املشاريع التي تقوم بها اجلمعية داخل
الكويت وفي  40دولة أخرى في مناطق فقيرة
ومحتاجة السيما في املساجد التي بناها أهل
الكويت.
وثمن وقفة احملسنني الكويتيني لدعم إخوانهم
في باكستان ،حيث أثبتوا أنهم سباقون دائما
إلغ��اث��ة إخ��وان �ه��م ،مبينا أن أن�ش�ط��ة اللجنة
شهدت إقباالً طيباً من املتبرعني وأهل اخلير
في الكويت ،وخصوصاً مشروع إفطار الصائم
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ومشاريع بناء املساجد وكفالة األيتام ،وطباعة
املصحف .
وأك� ��د ال �ع �ي �س��ى أن ج�م�ع�ي��ة إح� �ي ��اء التراث
والعاملني بها ال يستشعرون أي ضيق بسبب
مراقبة وزارة الشؤون ،بل يتعاونون معها ومع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ ألننا جزء
م��ن ال��دول��ة وال ميكن أن نعمل خ��ارج اإلطار
التنظيمي والقانوني لهذا البلد؛ فما يضر
الكويت يضر باجلمعية والعكس صحيح ،وقد
ملسنا تعاونا كبيرا من وزير الشؤون االجتماعية
والعمل الدكتور محمد العفاسي.
وبي حرص اجلمعية في مثل هذه املناسبات
نّ
الطيبة على التواصل مع جميع فئات املجتمع،
حيث عكست اجلمعية هذا االهتمام من خالل
إقامة ه��ذه اللقاءات الطيبة التي تتكرر في

كل عام ،خصوصاً في شهر رمضان املبارك،
وف��ي ع�ي��دي الفطر واألض �ح��ى ،م��ؤك��دا أنها
تتميز بعالقات طيبة ومتينة مع كبار رجاالت
ال �ك��وي��ت وامل �س��ؤول�ين فيها وأع �ض��اء السلك
الدبلوماسي ،خصوصاً ممثلي الدول العربية
واإلسالمية ،وهذا ما أظهره احلضور املتميز
هذه الليلة .وبني أن الكويت بلد خير وعطاء
وال�ع�م��ل اخل �ي��ري ج��زء م��ن ال��دي��ن اإلسالمي
الذي يدعو إلى االعتدال والوسطية والرحمة،
وال ميكن ألي إنسان أن يخالف دينه بالتعاون
مع جهات تسعى للتطرف واإلرهاب واإلفساد
في األرض.
ولفت إلى أن اخلطأ الذي وقع في بداية رمضان
فيما يخص جمع التبرعات هو خطأ شخصي
من أحد املوظفني ،نافيا أن يكون قد تسبب في
أي ربكة للجمعيات العاملة في مجال العمل،
ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر للقائمني
على وزارتي الشؤون واألوقاف ملا جنده منهم
م��ن ت��ع��اون ف�ي�م��ا ي �خ��ص ن �ش��اط اجلمعيات
اخليرية ،خصوصاً جمع التبرعات.

دراسات شرعية
شرح كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري () 53

أدب الجــدال
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
إن احلمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهد الله فهو املهتدي ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله.
ذكرنا في احللقة السابقة حاجة اليقظة اإلسالمية ،والشباب املهتدي
إلى الضوابط الشرعية ،التي تضبط له منهجه وطريقه ،ورجوعه إلى
الله سبحانه وتعالى ،وإال فإنه سيخسر جهده ووقته ،ويخسر أفراده،
ويضيع كل ذلك سدى .ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار ،كتاب:
«االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ،وقد اخترنا شرح
أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.
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الباب الثامن عشر:
ان
{و َك���انَ الإْ ِ ن َْس ُ
 -18ب��اب قوله تعالىَ :
َأكْ َث َر َش ْي ٍء َج َد اًل} (الكهف ،)54 :وقوله
��اد ُل��وا َأ ْه َ
{ولاَ جُ َ
��اب ِإ َاّل
ت ِ
تعالىَ :
���ل ال ِْ��ك��تَ ِ
َ
ِبا َل ِّتي ِه َي أ ْح َس ُن} (العنكبوت.)46 :
احلديث الثاني:
قال البخاري رحمه الله:
ُ
الليث،
 - 7348حدثنا قتيبة :حدثنا
ع��ن سعيد ،ع��ن أب��ي��ه ،ع��ن أب��ي هريرة
ق����ال :ب��ي��ن��م��ا ن��ح��ن ف���ي امل��س��ج��د ،خرج
رس����ول ال��ل��ه [ ف���ق���ال« :ان��ط��ل��ق��وا إلى
يهود» فانطلقنا معه حتى جئنا بيت
املدراس ،فقام النبي [ فناداهم فقال:
«ي����ا م��ع��ش َ��ر ي���ه���ود ،أس��ل��م��وا َتسلموا».
فقالوا :ق��د بلّغت ي��ا أب��ا القاسم ،قال:
فقال لهم رس��ول الله [« :ذل��ك أريد،
بلغت يا أبا
أسلموا تسلموا» .فقالوا :قد
َ
القاسم ،فقال لهم رسول الله [« :ذلك
أريد» ثم قالها الثالثة ،فقال« :اعلموا
أمن��ا األرض لله ورس��ول��ه ،وإن��ي أري��د أن
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أج��ل��ي��ك��م م���ن ه���ذه األرض ،ف��م��ن وجد
فليبعه ،وإال فاعلموا
منكم مباله شيئا َ
أمن��ا األرض لله ورس��ول��ه» (ط��رف��ه في:
.)3167
الشرح:
احلديث الثاني :يرويه البخاري عن شيخه
قتيبة ،وه��و اب��ن سعيد كما مر معنا ،قال:
حدثنا الليث ،وه��و اب��ن سعد الفهمي عالم
مصر ومفتيها في وقته ،ق��ال :عن سعيد،
وهو ابن أبي سعيد املقبري ،عن أبيه واسمه
كيسان املدني ،تابعي ثقة ثبت ،ومن املكثرين
عن أبي هريرة ].
ق��ال :عن أب��ي هريرة رض��ي الله عنه قال:
بينما نحن في املسجد خرج رسول الله [
فقال :انطلقوا إلى يهود ،ولم يُع ّر ْف النبي [
هذا االسم ،أي :لم يذكرهم باأللف والالم،
إما لكونه قصد بعض اليهود ،أو أنه [ لم
يرد أن يعظم هذا االسم ،فقال :انطلقوا إلى
يهود بغير ألف والم.
قال أبو هريرة :فخرجنا معه حتى أتينا بيت

()2

امل ��دراس ،وبيت امل ��دراس :ه��و البيت الذي
يتدارسون فيه التوراة.
قوله« :فقام النبي [ فناداهم «يظهر من
هذا أنه ناداهم من خارج البيت فقال« :يا
معشر يهود ،أسلموا تسلموا» أسلموا أي:
ادخ �ل��وا ف��ي دي ��ن اإلس�ل��ام ،واش� �ه ��دوا أني
رس ��ول ال �ل��ه تسلموا ف��ي ال��دن �ي��ا واآلخ� ��رة،
ففيه فضل اإلس�لام ،والشهادة لرسول الله
[ أنه رس��ول الله حقا وصدقا ،وأن ذلك
س�ب��ب ل�ل�س�لام��ة م��ن اآلف� ��ات وم��ن العذاب
والفتنة والشر والبالء في الدنيا واآلخرة،
ففيه فضل االعتصام بالرسول [ وقوله
وهديه ،وأنهم إذا أسلموا سلموا من الشرور
والعقوبات في الدنيا واآلخرة.
وه��ك��ذا ك��ل م��ن ان��ق��اد ل��رس��ول ال �ل��ه [،
ول��م يخالف أم��ره ف��إن��ه يسلم م��ن الشرور
والعقوبات ،قال سبحانه وتعالىَ { :فل ْ َي ْح َذرِ
ا ّلَذِ ي َن يُ َخا ِلفُو َن َع ْن أَ ْم��رِ ِه أَ ْن ت ُِصي َب ُه ْم فِ تْنَ ٌة
اب أَلِي ٌم} (النور  .)63فحذر
أَ ْو يُ ِصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
الله عز وجل من مخالفة أمر الرسول [،
وأخبر أن من يخالف أمره أنه يعاقب بعقوبة
عاجلة أو آجلة ،بفتنة في دينه وش��رك ،أو
شر وعذاب.
قوله« :قالوا :بلغت يا أبا القاسم» ولم يقولوا
يا رسول الله ؟! بل خاطبوه بكنيته [ ،فقال
لهم رس��ول الله [« :ذل��ك أري��د» يعني :أنا
أريد البالغ وإيصال احلجة ،وإقامة احلجة
عليكم.
ق��ول��ه« :أس�ل�م��وا تسلموا» أع��اد عليهم [
ع��رض اإلس�ل�ام وال��دع��وة إل �ي��ه ،ق��ال��وا :قد
بلغت يا أب��ا القاسم ،فقال لهم رس��ول الله
[« :ذلك أري��د» ،قالها الثالثة ،يعني :كرر

عليهم [ الدعوة والبالغ ثالث مرات ،وهذا
من التأكيد عليهم ،وقد قال الله تعالى له:
{يَ َأ ّيُ َها ال َّر ُسو ُل بَ ِلّ ْغ َما أُنْ��زِ َل ِإلَيْ َك مِ ْن َر ِ ّب َك
َو ِإ ْن لَ ْم تَ ْف َع ْل َف َما بَلَّغ َْت رِ َسالَتَ ُه َواللَّ ُه يَ ْع ِص ُم َك
ّاس} (املائدة.)67 :
مِ َن النَ ِ
فهو مأمور [ بالبالغ وأداء الرسالة التي
كلفه الله بها ،وجاء إلى اليهود ودعاهم إلى
اإلسالم واالعتصام به.
فقالوا له :بلغت ! لكن لم يذعنوا له بالطاعة
واالتباع ،فأعاد عليهم وبالغ ،وهذا التكرير
م��ن امل �ج��ادل��ة ب��ال�ت��ي ه��ي أح �س��ن؛ ألن��ه [
ل��م يعنفهم ،ول��م يغلظ عليهم ،ول��م يسبهم
أو يلعنهم مع أنهم مستحقني لذلك ،وإمنا
دع��اه��م باحلسنى ،كما ق��ال تعالى {وادع
إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة
وجادلهم بالتي أحسن} (النحل.)125 :
وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى هاهنا:
{ َوالَ جُ َ
�اب ِإ ّالَ بِا ّلَتِي ِه َي
ت��ادِ لُ��وا أَ ْه � َل الْ��كِ �تَ� ِ
أَ ْح َس ُن} (العنكبوت.)46 :
فجادلهم [ كما أم��ره الله تبارك وتعالى
في كتابه.
وقيل :إن هذه اآلية منسوخة بآية السيف،
وهي قوله سبحانه وتعالىَ { :ف ِإ َذا انْ َسل َ َخ
ني َحيْثُ
الأْ َ ْش� ُه� ُر الحْ ُ � ُر ُم َفا ْقتُلُوا المْ ُ ْشرِ كِ َ
َو َج��� ْد مُ ُ
وه ْم
ص ُر ُ
��وه��� ْم َوخُ ���� ُذ ُ
ت� ُ
اح ُ
وه���� ْم َو ْ
َ
ص ٍد َف ِإ ْن تَابُوا َوأ َقا ُموا
َوا ْق ُع ُدوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر َ
الص َ
الةَ َوآَتَ ُوا ال َّز َكاةَ َف َخلّ ُوا َسبِ يل َ ُه ْم}....
َّ
(التوبة.)5 :
وقيل :إن مجادلة أهل الكتاب هي فيمن له
عهد وأمان ،وفيمن يؤدي اجلزية ،وأما أهل
احل��رب ،فإنه يشرع قتالهم بالسيف لدفع
شرهم؛ ألنه [ أمر أن يقاتل من ال يؤمن
بالله واليوم اآلخر ،ومن ال يشهد أن ال إله
إال الله ،وأن محمدا رسول الله ،كما قال الله
له{ :قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم
اآلخر وال يحرمون ما حرم الله ورسوله وال
يدينون دي��ن احل��ق من الذين أوت��وا الكتاب
حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون}

(التوبة.)29 :
ف��ال �ن �ب��ي [ أمر
مب��ق��ات��ل��ة الكفار
ج �م �ي �ع��ا ،وه� ��م كل
من لم يؤمن به عليه
ال� �ص�ل�اة وال� �س�ل�ام،
فيدخل فيهم األميون
ال��ذي��ن ال كتاب لهم ولم
يكن لهم نبي سابق ،ويدخل
فيهم أيضا أهل الكتاب الذين
ال يؤمنون برسالة محمد [ من
اليهود والنصارى.
ثم إن النبي [ أعلمهم أنه يريد أن يجليهم
عن املدينة ،وبعد ذل��ك يجليهم عن جزيرة
العرب كلها ،كما أمر وأوص��ى [ أصحابه
فقال« :أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة
العرب» رواه مسلم من حديث عمر ].
وقال عن املشركني أيضا« :أخرجوا املشركني
من جزيرة العرب »..رواه الشيخان.
وق ��ال [« :ل �ئ��ن ع�ش��ت  -إن ش��اء ال �ل��ه -
ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»
رواه الترمذي.
ثم قال لهم« :اعلموا أن األرض لله ورسوله»
أي :ه��ذه األرض ال�ت��ي أن�ت��م فيها ه��ي لله
ورس��ول��ه؛ ألن�ه��ا مهبط ال��وح��ي على محمد
[ ،وف�ي�ه��ا م�ش��اه��د اإلس �ل��ام ،وعالمات
ال �ن �ب��وة ،وب �ي��ت ال��رس��ال��ة ،و«إن� ��ي أري� ��د أن
أجليكم» ،اجل�لاء مبعنى اخل��روج ع��ن هذه
األرض« ،فمن وجد منكم مباله شيئا فليبعه،
وإال فاعلموا أمنا األرض لله ورسوله» .ثم إن
النبي [ أجالهم بعد ذلك إلى خيبر.
فهذه وصايا نبوية شريفة نافعة للمسلمني
لو أخ��ذوا بها ،لكن انظروا اليوم إلى واقع
املسلمني واملسلمات ،حيث ضعف التمسك
واالعتصام بالسنن ،وص��اروا يتساهلون في
إحضار اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب،
بل الوثنني من البوذيني واملجوس عبدة النار
وعبدة األبقار ،من غير ضرورة ،فترى مئات

األلوف
م� ��ن العمال
واخل ��دم ال�ك�ف��ار ،فضال ع��ن أه��ل الكتاب،
ميلؤون جزيرة العرب ،وهي مخالفة صريحة
للنبي الله [ ،وال شك أن ما يصيبنا اليوم
من بالء وتقهقر ورجوع وذلة ،إمنا هو بسبب
مخالفتنا لالعتصام بسنة رس��ول الله [
وبهديه وبقوله وعمله.
وجزيرة العرب محدودة بالبحار :ببحر عمان
أو ما يسمى باخلليج العربي ،وبحر عدن،
والبحر األح �م��ر ،ه��ذه ج��زي��رة ال�ع��رب على
الصحيح؛ ألنها مهبط الوحي ومنها شعت
أن��وار النبوة ،وه��ي مهد الرسالة فال يجوز
التساهل بإدخالهم إليها.
ف �ح��اص��ل ه ��ذا ال��ب��اب ال��وص �ي��ة باملجادلة
بالتي هي أحسن للناس جميعا ،إال الذين
ظلموا منهم ،يعني من ظلم أه��ل اإلسالم،
فحاربهم وامتنع عن بذل اجلزية ،فإنه يقاتل
وينتقل معه من املجادلة بالتي هي أحسن
إل��ى امل�ق��ات�ل��ة؛ ألن��ه ظلم نفسه أوال ،وظلم
أه��ل اإلس�لام فحاربهم ،وأب��ى ال��دخ��ول في
اإلس�لام ،وأب��ى أن يدفع لهم اجلزية ،فعند
ذلك إذا عاند انتقلنا معه من املجادلة إلى
املجالدة ،من املجادلة بالبيان واحلجة بطريق
اإلنصاف ،إلى طريق املقاتلة بالغلظة والقوة،
وهي مجالدة بالسيف.
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أخالق املسلم

فـقه الدعوة ()18

املشـقـة جتـلـب التيـســير
د .وليد خالد الربيع
حتدثنا ف��ي احللقة السابقة ع��ن ال��ت��درج ف��ي ال��دع��وة وأهمية التدرج
وحكمته ،ونتحدث في هذه احللقة عن املشقة التي يالقيها الدعاة في
سبيل حتقيق الدعوة والسير على منهج األنبياء والرسل ،ونأخذ بشيء
من التفصيل أنواع هذه املشقة التي جتلب التيسير.
القاعدة السابعة  -املشقة جتلب التيسير:
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هذه القاعدة الفقهية من أهم القواعد التي
يحتاج إليها ال��دع��اة عند قيامهم بالدعوة
إلى الله ،وذلك أن الدين اإلسالمي  -كما
ي�ق��ول الشيخ اب��ن س�ع��دي « -ميسر سهل
في عقائده وأخالقه وأعماله ،وفي أفعاله
وتروكه ..كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها ال
تشق عليه وال تكلفه» اهـ .ومن هذا املنطلق
ينبغي أن يبدأ الدعاة مدركني هذا األصل
مستصحبني هذه احلقيقة .
ومعنى القاعدة :أن الصعوبة والعناء تكون
سببا للتسهيل ،وي �ل��زم التوسيع ف��ي وقت
املضايقة ،فاألحكام التي ينشأ عن تطبيقها
حرج على املكلف ومشقة في نفسه أو ماله،
فالشريعة تخففها مبا يقع حتت قدرة املكلف
دون عسر وال حرج.
وقد أكد الفقهاء أنه ليس كل مشقة جتلب
التيسير والتخفيف ،فاملشقة في اللغة هي
اجلهد والعناء والش ّدة والثقل ،من الفعل:
علي ال�ش��يء ،إذا أتعبك،
ش��قّ  ،تقول :ش��قّ
ّ
وقد ذكر الشاطبي أن املشقة أنواع:
األول :مشقة غير مقدور عليها :كتكليف
املقعد بالقيام ،واإلن�س��ان بالطيران ونحو
ذلك ،فهذه ال يرد بها التكليف والنصوص
دالة على ذلك.
ال�ث��ان��ي :مشقة داخ�ل��ة حت��ت ق��درة املكلف،
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وهي أقسام:
 -1مشقة خفيفة :كأدنى وجع في األصبع
أو ال��رأس ونحو ذل��ك ،فهذا ال أث��ر ل��ه في
التخفيف والترخص؛ ألن حتصيل مصالح
العبادات أول��ى من دف��ع مثل ه��ذه املفسدة
التي ال أثر لها.
 -2مشقة عظيمة :وهي اخلارجة عن حدود
املعتاد :بحيث ي��ؤدي امتثال التكاليف إلى
خلل في نفس املكلف أو ماله أو أطرافه،
فاملشقة هنا خ��ارج��ة ع��ن املعتاد وموجبة
للتخفيف وال�ت��رخ��ص؛ ألن حفظ النفوس
واألط��راف إلقامة مصالح الدين أول��ى من
تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ،مثل
االغتسال من اجلنابة مع شدة البرد ،وصيام
املريض واحلامل.
 -3مشقة في احلدود العادية وداخلة حتت
القدرة البشرية :وهي ال تنفك عن العبادة
غالبا وه��ي م��وج��ودة في املسائل الدنيوية
كمشقة العمل وك�س��ب ال�ع�ي��ش ،ف�ه��ذه وإن
كانت مشقة لكن النفس ق��ادرة عليها ،بل
لو ترك اإلنسان العمل من أجلها لع ّد ذلك
سفها وعجزا ،وه��ذه مثل مشقة البرد في
الوضوء والصوم في احل��ر ومشقة السفر
للحج وال�ع�ل��م وامل�ش�ق��ة ف��ي إق��ام��ة احلدود
ون �ح��و ذل ��ك ،ف �ه��ذه امل�ش�ق��ة ال أث��ر ل�ه��ا في

إسقاط العبادة وال متنع التكليف وليست
سببا للترخص.
وق��د دل على ه��ذه ال�ق��اع��دة أدل��ة شرعية
منها:
 -1قوله{ :يريد الله بكم اليسر وال يريد
بكم العسر} ،وقوله{ :ال يكلف الله نفسا
إال وسعها} ،وقوله{ :ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج} ،وقوله{ :وما جعل عليكم
في الدين من حرج} ،وقوله{ :يريد الله أن
يخفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا}.
 -2س �ئ��ل ال �ن �ب��ي [ :أي األدي� � ��ان أحب
إل��ى ال�ل��ه؟ ق��ال« :احلنيفية السمحة» قال
الشاطبي :وسميت باحلنيفية ملا فيها من
التيسير والتسهيل.
 -3وق��ال [« :إن ه��ذا ال��دي��ن ي�س��ر ،ولن
يشاد الدين أحد إال غلبه ،فسددوا وقاربوا
وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء
من الدجلة».
 -4وقال [« :يسروا وال تعسروا وبشروا
وال تنفروا» وقال« :إمنا بعثتم ميسرين ولم
تبعثوا معسرين».
 -5وقالت عائشة رضي الله عنها« :ما خ ّير
رسول الله [ بني أمرين إال اختار أيسرهما
ما لم يكن إثما».
 -6ت �ش��ري��ع ال ��رخ ��ص ي���دل ع �ل��ى مراعاة
مصالح العباد ورف��ع احل��رج واملشقة عنهم
بالتخفيف.
ومن حيث تطبيق هذه القاعدة في مجال
ال��دع��وة ي �ق��ول د .ع�ب��دال��رح�م��ن املغذوي:
«امل�ق�ص��ود ب�ه��ذه ال�ق��اع��دة أن األم ��ور التي
تلحق امل �ش��اق وامل�ت��اع��ب أو امل �خ��اوف على

الداعية أو املدعو في باب الدعوة تفتح لهم
ب��اب التيسير عليهم ورف��ع احل��رج والعنت
عنهم ،واإلت�ي��ان من األم��ور ق��در املستطاع،
ولكن بشرط عدم مصادمتها للنصوص أو
التكليفات الشرعية.
واملتأمل في هذه القاعدة يجد أنها تتضمن
محورين مهمني:
األول :الدعاة وما يكتنف أعمالهم في بعض
األزم��ان واألم��اك��ن من عنت ومشقة ،األمر
الذي قد يدخل بعض املشقة التي قد تضر
بالدعاة ،فهنا التيسير مطلوب على هؤالء
الدعاة وعدم حتميلهم فوق طاقتهم.
ال �ث��ان��ي :امل��دع��و وم ��ا ق��د ي�ع�ت��رض طريقه
من مصاعب ومشاق في تطبيق الشريعة
اإلسالمية وتنفيذ أحكام اإلس�لام كاملة،
فهنا يدخل التيسير والتخفيف على هؤالء
ال �ن��اس ،وخ �ص��وص �اً ال��ذي��ن يعيشون حتت
ظروف سياسية واجتماعية معينة ،والسيما
في املجتمعات غير اإلسالمية ،كاألقليات
اإلس�لام�ي��ة ف��ي ب�لاد ال �غ��رب ،فاليسر من
طبيعة دع��وة اإلس�لام ،وليس له هدف في
إحلاق املشقة املفضية للضرر على الناس»

اهـ( .األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية
.)217/1
ومن القواعد ذات الصلة بهذا األصل قاعدة
(امليسور ال يسقط باملعسور) ،ومعناها أن
األمر الذي يستطيع املكلف فعله وهو يسير
عليه ،ال يسقط مبا شق فعله عليه أو عسر،
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى{ :ال يكلف
ال�ل��ه نفسا إال وس�ع�ه��ا} ،وق��ول��ه [« :إذا
أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم»،
وق��ول��ه [« :ص��ل ق��ائ�م��ا ،ف��إن ل��م تستطع
فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب».
قال د .البيانوني« :ومن هنا وجب على من
قدر على أداء الصالة قاعدا أو على جنب أو
باإلمياء أن يصلي كما يستطيع ،وال تسقط
عنه ال�ص�لاة جميعها بسبب تعذر اإلتيان
ببعض أركانها.
وإن مثل ه��ذه القاعدة (امليسور ال يسقط
باملعسور) ميكن االستفادة منها في جميع
احلياة ،وال تقتصر على أحكام العبادات،
ف��إذا عجز الدعاة عن حتقيق أمر الله في
جميع جوانب احلياة لضعفهم أو لظروف
خاصة بهم ،وأمكنهم تطبيق أحكام الله في

بعض اجلوانب دون بعض ،فال يجوز لهم أن
يتوقفوا عن تطبيق ما أمكنهم نظرا إلى ما
عجزوا عنه من إقامة الدين كامال؛ فما ال
يدرك كله ال يترك جله.
وكثيرا م��ا فهم بعض ال��دع��اة خطأ مقولة
م �ش �ه��ورة ل �ب �ع��ض ال���دع���اة وه � ��ي« :خ� ��ذوا
اإلسالم جملة أو دعوه جملة» فذهبوا إلى
ترك املمكن واملتيسر منه ،وانتظروا تيسر
تطبيق اإلس�ل�ام ك��ام�لا ،أو وج �ه��وا النقد
الشديد ال�لاذع إل��ى من استطاع أن يطبق
بعض اجلوانب دون بعض ،غافلني عن مثل
هذه القاعدة الفقهية.
فهناك فرق بني من يستطيع أخذ اإلسالم
جملة وم��ن ل��م يستطع ذل��ك م��ع اعتقاده
بوجوب األخذ به جميعا ،وسعيه إلى األخذ
به من جميع أطرافه ،وبني من ظن أن بإمكانه
أن يتخير من اإلسالم بعض جوانبه ويترك
بعضها ،فيأخذ بشيء ويترك أشياء ،مشوها
بذلك وحدة اإلسالم وكماله ،وهذا هو الذي
ينزّل عليه ق��ول« :خ��ذوا اإلس�لام جملة أو
دعوه جملة» اهـ( .القواعد الشرعية ودورها
في ترشيد العمل اإلسالمي ص.)139
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نصرها الله في كتابه وسنة نبيه [

أم المؤمنين أعظم من تنالها
ألسنة الصاغرين
فتح األمني العام خلدام املهدي ياسر احلبيب الهارب من حكم قضائي في دولة الكويت بسجنه عشر
سنوات إلى العراق ثم إيران ثم لندن ،وكون موقعا إلكترونيا ومجلة ،ويخرج بني الفينة واألخرى في
قناة الظالم ،وخدام املهدي هم الذين يرون أن القرآن الذي بني أيدينا مشكوك فيه وغير كامل ،ألنه
أسقط والية علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه  -كما يزعمون ويكفرون الصحابة  -رضي الله عنهم
 ويعتبرونهم ارتدوا إال أربعة ،ويطعنون بأم املؤمنني عائشة  -رضي الله عنها  -وعندهم أن هذا زمانخروج املهدي الذي سيأتي لهدم الكعبة وهدم املسجد النبوي وإخراج الشيخني أبي بكر وعمر  -رضي الله
عنهما  -من قبريهما وتعذيبهما ألف مرة ،ثم أخذ ضريح النبي[ وابنته فاطمة  -رضي الله عنها  -إلى
الكوفة وقتل أهل السنة واحتالل العالم كله.

16

وه ��ذا م��ا ذك ��ره وي��ذك��ره األم�ي�ن ال �ع��ام ياسر
احلبيب ع��ن شيخه ال �ش �ي��رازي ،وق��د صرح
بذلك في أكثر من مناسبة وله أشرطة مسجلة
وه��و يحمل ج��وازي��ن أحدهما ع��راق��ي وآخر
كويتي ،ويكرر أن��ه سيرجع إل��ى الكويت كما
دخل اخلميني إلى إيران وأقام الدولة هناك.
ي��اس��ر احلبيب احتفل ي��وم  17رم �ض��ان في
مقره املدعوم من قبل أحد نواب مجلس األمة
بهالك أم املؤمنني والطعن في عرض النبي[
والتطاول عليها بألفاظ ما سبقه إليها حتى
عبدالله بن أبي بن سلول كبير املنافقني ،وقد
أث��ار حفيظة املسلمني وك��ان��ت ردود األفعال
قوية لم يسبق أن حدثت.
وقد خصصنا نحن «الفرقان» هذا العدد لبيان
فضائل أمنا عائشة  -رضي الله عنها  -وحكم
الذي يطعن بآل بيت النبي وزوجته الطاهرة
العفيفة وسيكون ذلك على حلقات:
> نسبها ووالدتها:
هي الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني عائشة
بنت أبي بكر بن قحافة ،وأمها أم رومان بنت
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عامر بن عومير الكنانية ،ولدت في اإلسالم،
بعد البعثة النبوية بأربع أو خمس سنوات،
وكانت امرأة بيضاء جميلة ،قال تعالى{ :النبي
أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}،
وقال ابن كثير :وقوله أزواجه أمهاتهم ،أي في
احلرمة واالحترام والتوقير واإلكرام واإلعظام،
ولكن ال جتوز اخللوة بهن.
< زواجها:
تزوجها رسول الله محمد بن عبدالله[ قبل
الهجرة ببضعة عشر شهرا وه��ي بنت ست
سنوات ،ودخل بها في شوال من السنة الثانية
للهجرة وهي بنت تسع سنوات ،فعن عائشة
 رضي الله عنها  -قالت« :تزوجني رسولالله[ لست سنني وبنى بي وأن��ا بنت تسع
سنني» متفق عليه.
وقد رآها النبي[ في املنام قبل زواجه بها،
ففي احلديث عنها  -رضي الله عنها  -قالت:
ق��ال رس��ول ال�ل��ه[« :رأي�ت��ك في املنام ثالث
ليال ،ج��اء بك امللك في سرقة (قطعة) من
ح��ري��ر ،ف�ي�ق��ول :ه��ذه ام��رأت��ك ف��اك�ش��ف عن

وجهك فإذا أنت فيه ،فأقول :إن يك هذا من
عند الله مُيض» متفق عليه.
ً
ولم يتزوج[ من النساء بكرا غيرها ،وكانت
تفخر ب��ذل��ك ،ففيها ق��ال��ت« :ي��ا رس ��ول الله
أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها
ووج��دت شجرا لم يؤكل منها ،في أيها كنت
ترتع بعيرك؟ قال :في التي لم يرتع منها ،تعني
أن رسول الله[ لم يتزوج بكرا غيرها» رواه
البخاري.
وهي زوجته في الدنيا واآلخ��رة كما ثبت في
الصحيح ،وأزواج النبي هن من آل البيت وقد
وصى بهن ،فقال« :أذكركم الله في أهل بيتي-
قالها ثالثا  -فقال زيد :أهل بيته نساؤه ومن
حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل
جعفر وآل عباس .رواه مسلم.
محبة الرسول ومداعبته لها:
كان لها -رضي الله عنها  -منزلة خاصة في
قلب رس��ول الله ،وك��ان يظهر ذلك احلب وال
يخفيه ،حتى أن عمرو بن العاص وهو ممن
أسلم سنة ثمان من الهجرة ،سأل النبي[:

«أي الناس أح��ب إليك يا رس��ول الله؟ قال:
عائشة ،قال :فمن الرجال؟ قال :أبوها» متفق
عليه.
وفي صحيح مسلم عن عائشة  -رضي الله
عنها  -قالت« :كنت أش��رب وأن��ا حائض ثم
في
أن��اول��ه النبي[ فيضع ف��اه على موضع ّ
فيشرب».
وكان يداعبها ،فعنها قالت« :والله لقد رأيت
رسول الله[ يقوم على باب حجرتي واحلبشة
يلعبون باحلراب ،ورسول الله يسترني بردائه
ألنظر إلى لعبهم من بني أذنه وعاتقه ،ثم يقوم
من أجلي حتى أك��ون أنا التي أنصرف» رواه
أحمد.
وع�ن�ه��ا  -رض ��ي ال �ل��ه ع�ن�ه��ا « :-أن �ه��ا كانت
م��ع ال�ن�ب��ي[ ف��ي س�ف��ر وه��ي ج��اري��ة ،فقال
ألص�ح��اب��ه :ت�ق��دم��وا ،فتقدموا ،ث��م ق��ال لها:
تعالي أسابقك» رواه أحمد.
< علمها:
تلقت  -رض��ي الله عنها  -العلم من رسول
الله ،فأخذت عنه علما كثيرا طيبا ،فكانت
م��ن املكثرين ف��ي رواي ��ة احل��دي��ث ،وال يوجد
في نساء أم��ة محمد ام��رأة أعلم منها بدين

اإلسالم.
وعن أبي موسى قال :ما أشكل علينا أصحاب
م�ح�م��د[ ح��دي��ث ق��ط ف�س��أل�ن��ا ع��ائ�ش��ة إال
وجدنا عندها منه علما.
فمسند عائشة يبلغ أل�ف�ين ومئتني وعشرة
أحاديث ،اتفق لها البخاري ومسلم على مئة
وأربعة وسبعني حديثا ،وانفرد البخاري بأربعة
وخمسني ،وانفرد مسلم بتسعة وستني.
< فضلها:
ق��ال[« :وفضل عائشة على النساء كفضل
الثريد على سائر الطعام» متفق عليه ،وعنها
ق��ال��ت :ق��ال رس��ول ال�ل��ه[« :ي��ا عائشة هذا
جبريل ي�ق��رأ عليك ال �س�لام» ،ق��ال��ت :قلت:
وعليه السالم ورحمة الله .متفق عليه.
وقالت  -رضي الله عنها  -لقد أعطيت تسعا
م��ا أعطيتها ام ��رأة بعد م��رمي بنت عمران:
«لقد ن��زل جبريل بصورتي ف��ي راح�ت��ه حتى
أم��ر رس��ول الله أن يتزوجني ،ولقد تزوجني
بكرا ،وما تزوج بكرا غيري ،ولقد قبض ورأسه
في حجري ،ولقد قبرته في بيتي ،ولقد حفت
املالئكة بيتي ،وإن كان الوحي لينزل عليه وإني

ملعه في حلافه ،وإني البنة خليفته وصديقه،
ولقد ن��زل ع��ذري م��ن ال�س�م��اء ،ولقد خلقت
طيبة عند طيب ،ولقد وع��دت مغفرة ورزقا
كرميا».
< بركتها:
وم��ن بركتها  -رض��ي الله عنها  -أنها كانت
السبب في نزول بعض آيات القرآن ،ومن ذلك
آية التيمم ،قال أسيد بن حضير :جزاك الله
خيرا ،فوالله ما نزل بك أمر قط إال جعل الله
لك منه مخرجا ،وجعل للمسلمني فيه بركة.
متفق عليه.
< محنتها:
ابتليت  -رض��ي الله عنها  -ب�ح��ادث اإلفك
الذي اتهمت فيه بعرضها من قبل املنافقني،
وكان بالء عظيما لها ولزوجها وأهلها ،حتى
فرجه الله بإنزال براءتها من السماء قرآنا
يتلى إلى يوم الدين بعد ثالثني يوما من العناء،
قال تعالى{ :إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة
منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل
امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم وال��ذي تولى
كبره منهم له ع��ذاب عظيم ،لوال إذ سمعتوه
ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا
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ه��ذا إف��ك ب�ين} (ال �ن��ور ،)١2 - 11 :وقال
تعالى{ :أول �ئ��ك م �ب��رؤون مم��ا يقولون لهم
مغفرة ورزق كرمي}.
< وفاتها:
ت��وف �ي��ت  -رض ��ي ال �ل��ه ع�ن�ه��ا  -س �ن��ة سبع
وخمسني يوم  17رمضان وصلى عليها جمع
غفير من الصحابة والتابعني والصحابيات،
ودفنت بالبقيع ،وك��ان لها من العمر ثالث
وستون سنة.
< جودها وكرمها:
بعث معاوية  -رضي الله عنه  -إليها مرة
بألف درهم فما أمست حتى فرقتها ،فقالت
لها خادمتها :لو اشتريت لنا بدرهم حلم،
فقالت :أال قلت لي؟!
وقال عطاء إن معاوية بعث لها بقالدة مبئة
ألف فقسمتها بني أمهات املؤمنني.
وق��ال ع��روة بن أختها :إن عائشة تصدقت
بسبعني أل �ف��ا وإن �ه��ا ل�ت��رق��ع ج��ان��ب درعها
رضي الله عنها.وقعة اجلمل وعائشة  -رضي الله
عنها:
كانت في سنة ست وثالثني من الهجرة ،أي
في بداية خالفة علي  -رضي الله عنه -
بدأت بعد الظهر وانتهت قبل مغيب الشمس
من نفس اليوم.
كان مع علي بن أبي طالب عشرة آالف وأهل
اجل�م��ل ك��ان ع��دده��م م��ا ب�ين ستة وخمسة
آالف ،وقتل في هذا اليوم كثير من املسلمني،
وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة.
وع��ائ �ش��ة  -رض ��ي ال �ل��ه ع �ن �ه��ا -ل��م تخرج
للقتال ،بل خرجت لإلصالح بني املسلمني،
واعتقدت في خروجها مصلحة ،ثم ظهر لها
أن عدم خروجها هو األسلم ،لذلك ندمت
على خروجها ،وثبت عنها أنها قالت( :وددت
أن��ي ك�ن��ت غصنا رط �ب��ا ول��م أس��ر مسيري
هذا» رواه ابن أبي شيبة ،وحتى علي بن أبي
طالب  -رضي الله عنه  -بعث بالقعقاع بن
عمرو يستفسر عن سبب خروج أم املؤمنني
عائشة ،فخرج القعقاع حتى قدم البصرة،
فبدأ بعائشة فسلم عليها ،وق��ال :أي أمه،
ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت:
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«أي بني إصالح بني الناس ،قال :فابعثي إلى
طلحة والزبير حتى تسمعي كالمي وكالمهما،
فبعثت إليهما ف�ج��اءا ،ف�ق��ال :إن��ي سألت أم
املؤمنني :ما أشخصها وأقدمها هذه البالد؟
فقالت :إصالح بني الناس ،فما تقوالن أنتما؟
أمتابعان أم مخالفان؟ ق��اال :متابعان) تاريخ
األمم وامل �ل��وك ،واملستبني بقتل األل ��وف من
املسلمني هم قتلة عثمان بن عفان  -رضي
الله عنه  -حتى دعا عليهم علي بن أبي طالب
فقال :اللهم العن قتلة عثمان.
<ردود
وإليك عزيز القارئ بعض الردود:
< رد ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ب��ن ع �ب��دال��وه��اب من
املجددين وعلماء ال��دع��وة السلفية  -رحمه
الله  -على مطلب الرافضة وسبهم عائشة -
رضي الله عنها املبرأة:
ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة امل�ب��رأة عما
يقولون إلى الفاحشة وقد شاع في هذه األزمنة
بينهم ذلك كما نقل عنهم ،قال تعالى{ :إن الذين
جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من
اإلثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لوال
إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم
خيرا وقالوا هذا إفك مبني لوال ج��اؤوا عليه
بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك
عند الله هم الكاذبون ،ولوال فضل الله عليكم
ورحمته في الدنيا واآلخرة ملسكم فيما أفضتم
فيه عذاب عظيم ،إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا
وهو عند الله عظيم ،ولوال إذ سمعتموه قلتم
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان
عظيم يعظكم الله أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم
مؤمنني ويبني الله لكم اآليات والله عليم حكيم
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين

محمدبن عبدالوهاب :من
قذفها فقد جاء بكذب
ظاهر واستحق العذاب

آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة والله
يعلم وأنتم ال تعلمون ول��وال فضل الله عليكم
ورحمته وأن الله رؤوف رحيم .يا أيها الذين
آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان وم��ن يتبع
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر
ولوال فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم
من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله
سميع عليم}.
وق��ال تعالى{ :إن ال��ذي��ن ي��رم��ون احملصنات
الغافالت املؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم
وأي��دي�ه��م وأرج�ل�ه��م مب��ا ك��ان��وا يعملون يومئذ
يوفيهم الله دينهم احلق ويعلمون أن الله هو
احل��ق املبني اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون
ل�ل�خ�ب�ي�ث��ات وال �ط �ي �ب��ات للطيبني والطيبون
للطيبات أول �ئ��ك م �ب��رؤون مم��ا ي�ق��ول��ون لهم
مغفرة ورزق كرمي}.
وقد روى عبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد
والبخاري واب��ن جرير واب��ن املنذر واب��ن أبي
حامت وابن مردويه والبيهقي في شعب اإلميان
عن عائشة  -رضي الله عنها  -أنها املبرأة
من هذه اآليات.
وروى سعيد اب��ن منصور وأح�م��د والبخاري
وابن املنذر وابن مردويه عن أم رومان  -رضي

الله عنها  -ما يدل أن عائشة  -رضي الله
عنها  -هي املبرأة املقصودة بهذه اآليات.
وروى البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي
هريرة ما يوافق ما تقدم ،وروى ابن مردويه
والطبراني عن ابن عباس  -رضي الله عنه
 مثلما سبق ،وروى الطبراني وابن مردويهعن ابن عمر  -رضي الله عنهما  -ما يطابق
السابق ،وروى ابن مردويه والطبراني عن أبي
إياس األنصاري ما يوافق ما تقدم ،وروى ابن
أبي حامت والطبراني عن سعيد بن جبير ما
يوافق ما تقدم ،وروى الطبراني عن احلكم بن
عتيبة مثل ذلك ،وروى عن عبدالله بن الزبير
ما يوافقه ،وروى عن عروة بن الزبير وسعيد
بن املسيب وعلقمة ابن وقاص وعبدالله ابن
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن عتبة ب��ن م�س�ع��ود وع �م��رة بنت
عبدالرحمن وعبدالله بن أب��ي بكر بن حزم
وسلمة بن عبدالرحمن بن عوف والقاسم ابن
محمد بن أبي بكر واألسود بن يزيد وعباد بن
عبدالله ابن الزبير ،ومقسم مولى ابن عباس
وغيرهم عن عائشة  -رضي الله عنها -مثله.
وكونها هي املبرأة املرادة من اآليات مشهور بل
متواتر فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها
بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله[
وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة،

فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب اإلثم واستحق
العذاب وظن باملؤمنني سوءا ،وهو كاذب ،وأتى
بأمر ظنه هينا وه��و عند الله عظيم ،واتهم
أهل بيت النبوة بالسوء.
وم��ن ه��ذا االت�ه��ام يلزم نقص النبي[ ومن
نقصه ف�ك��أمن��ا ن�ق��ص ال �ل��ه وم ��ن ن�ق��ص الله
ورسوله فقد كفر ،وهو بفعله هذا خارج عن
أهل اإلميان ومتبع خلطوات الشيطان وملعون
ف��ي ال��دن�ي��ا واآلخ� ��رة وم �ك��ذب ال�ل��ه ف��ي قوله
تعالى{ :والطيبات للطيبني ...اآلي��ة} ومن
كذب الله فقد كفر ،ومن قذفها مع زعمه أنها
لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه
الفاحشة ،فإن قلنا :إنه ثبت قطعا أنها هي
املرادة بهذه اآليات  -وهو الظاهر  -يلزم من
قذفها ما تقدم من القبائح.
واحلاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب
الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول
القاذف فيها.
وق��د ق��ال بعض احملققني من ال�س��ادة( :وأما
قذفها اآلن فهو كفر وارت��داد وال يكتفي فيه
ب��اجل�ل��د ،ألن��ه ت�ك��ذي��ب لسبع ع �ش��رة آي��ة من
كتب الله كما مر فيُقتل ردة ،وإمنا اكتفى[
بجلدهم  -أي من قذفها  -في زمنه مرة أو
مرتني ،ألن القرآن ما كان أنزل في أمرها ،فلم
يكذبوا القرآن ،وأما اآلن فهو تكذيب للقرآن،
أما نتأمل في قوله تعالى{ :يعظكم الله أن
تعودوا ملثله ...اآلي��ة} ومكذب القرآن كافر،
فليس له إال السيف وضرب العنق) انتهى.
وال ي�خ��ال��ف ه��ذا ق��ول��ه{ :ض ��رب ال �ل��ه مثال
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت
عبدين من عبادنا صاحلني فخانتاهما فلم
يغنيا عنهما من الله شيئا ...اآلية}.
ألن��ه روى ع�ب��دال��رزاق والفريابي وسعيد بن
منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في
الصمت وابن جرير وابن املنذر وابن أبي حامت
واحلاكم وصححه من طرق ابن عباس  -رضي
الله عنه  -في قوله تعالى{ :فخانتاهما}:
أما خيانة امرأة نوح ،فكانت تقول للناس :إنه
مجنون ،وأما خيانة ام��رأة لوط ،فكانت تدل
على الضيف فتلك خيانتهما.
وروى اب ��ن ج��ري��ر ع��ن م �ج��اه��د« :ال ينبغي

المرأة كانت حتت نبي أن تفجر» ،ومن يقذف
الطاهرة الطيبة أم املومنني زوجة رسول رب
العاملني[ في الدنيا واآلخرة  -كما صح ذلك
عنه  -فهو من ضرب عبدالله بن أبي سلول
رأس املنافقني ،ول�س��ان ح��ال رس��ول الله[
يقول« :يا معشر املسلمني من يعذرني فيمن
آذاني في أهلي».
{إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في
الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين
يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد
احتملوا بهتانا وإثما مبينا}.
ف��أي��ن أن �ص��ار دي�ن��ه ليقولوا نحن ن �ع��ذرك يا
رس��ول ال�ل��ه ،فيقومون بسيوفهم إل��ى هؤالء
األشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما
وامل��ؤم�ن�ين ،فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى
رس��ول الله[ ويستوجبون بذلك شفاعتهم،
اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤالء املطرودين.
الشيخ بكر بن عبدالله بو زيد
< قال الشيخ العالمة بكر بن عبدالله بو زيد
 رحمه الله تعالى  -في ر ّدة قاذف أم املؤمننيع��ائ �ش��ة  -رض ��ي ال �ل��ه ع �ن �ه��ا :-م��ن مواطن
اإلج �م��اع أن م��ن ق��ذف عائشة  -رض��ي الله
عنها  -فهو كافر عقوبته القتل ،وفي حكاية
اإلجماع على كفره يقول اب��ن القيم  -رحمه
الله تعالى :اتفقت األم��ة على كفر ق��اذف أم
املؤمنني عائشة  -رضي الله عنها .وقد حكى
هذا اإلجماع ابن حزم ،وابن تيمية ،والبهوتي
وغيرهم.
احلجة في هذا :واحلجة في هذا أن براءتها قد
نزلت في كتاب الله تعالى فيكون قاذفها مكذبا
لنص كتاب الله تعالى كما في آيات براءتها في
قصة اإلفك إذ قال سبحانه{ :يعظكم الله أن
تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني}.
عقوبته:
وأما عقوبته فهو القتل ،ألن من رماها بالقذف
فقد خالف صريح القرآن الكرمي ومخالفته
واحلالة ه��ذه كفر ،فعقوبته القتل كما قرره
مالك وغ�ي��ره ،وال�ل��ه أع�ل��م « .إق��ام��ة األحكام
منوطة يولي األمر وليس ألحد»
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ملف العدد

صرها من اهلل بعد حادثة اإلفك
َن ِ
جعلها كالذهب الخالص
قال الشيخ عثمان اخلميس :قول الله تبارك وتعالى في براءة عائشة:
{إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير
لكم} تتهم عائشة في عرضها والرسول صلى الله عليه وسلم يتهم
في عرضه ،ويحزن صلوات الله وسالمه عليه ،ويبقون شهرا كامال،
ويتكلم الناس فيها ،ويفرح املنافقون بهذا ،فأين اخلير هنا؟ ذكر أهل
العلم أمورا كثيرة ظهرت فيها اخليرية في هذه القضية منها:

20

 .1االبتالء ،حيث ابتلى الله رسوله صلى الله
عليه وسلم كما ابتلى عائشة وابتلى صفوان بن
املعطل فخرجوا من البالء كالذهب اخلالص،
واالبتالء ثمراته طيبة ألن فيه رفع درجات.
 .2ت�ن�ق�ي��ة ال��ص��ف��وف ،ف �ل��و ل ��م حت���دث هذه
احل ��ادث ��ة مل��ا مت �ي��ز امل��ؤم �ن��ون م��ن املنافقني،
فمثل ه��ذه احل� ��وادث يظهر فيها املنافقون
رؤوسهم ويتكملون ويظهرون تبجحهم وهزأهم
وسخريتهم باملؤمنني.
 .3فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالی عنها،
ومحبة الله لها حيث أنزل فيها قرآنا يتلى.
 .4في هذه احلادثة بيان أن الله تبارك وتعالى
يدافع عن عباده املؤمنني.
ولذلك ق��ال الله تبارك وتعالى في احلديث
ال �ق��دس��ي «م ��ن ع� ��ادى ل��ي ول �ي��ا ف �ق��د آذنته
باحلرب» ،فظهر من هذه القصة أن عائشة
رضي الله عنها من أولياء الله تبارك وتعالى
فلذلك دافع الله عنها سبحانه وتعالی ،وهذا
يعطي الولي التقي اطمئنانا أن الله سبحانه
وتعالى سيدافع عنه ،ولذلك قالت عائشة:
{فصبر جميل والله املستعان} فلجأت إلى
الله فما خيبها ربها سبحانه وتعالى.
 .5أن ال�ل��ه ت �ب��ارك وت�ع��ال��ى أظ�ه��ر ل�ن��ا حكما
شرعيا في قوله جل وعال {لوال جاؤوا عليه
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بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك
عند الله هم الكاذبون} (النور )13 :وما كان
سيظهر هذا احلكم لوال أن وقعت هذه احلادثة
فإذا حدثت حوادث أخرى نعرف كيف نتعامل
معها.
 .6وضعت قواعد عامة ملثل هذه القضايا مثل
أن األصل في املسلم العدالة واألصل فيه أنه
بريء حتى تثبت التهمة ،فهذه القواعد العامة
ما كنا لنعرفها لوال أن وقعت هذه احلادثة.
 .7أن ال �ل��ه ت �ب��ارك وت�ع��ال��ى ف�ض��ح املنافقني
وعراهم أمام املؤمنني.
 .8بيان فضل صفوان بن املعطل رضي الله
عنه وأن الله تبارك وتعالى دافع عنه كما دافع
عن عائشة رضي الله عنها.
 .9بيان حكم القذف.
وهنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك
وتعالى وهي عبارة عن فوائد طيبة جدا ذكرها
في الزاد نذكرها لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا
بها:
أوال :فإن قيل فما بال رس��ول الله صلى الله
عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث
واستشار وهو أعرف بالله ومبنزلته عنده ومبا
يليق به ،وهال قال :سبحانك هذا بهتان عظيم
كما قاله فضالء الصحابة؟ واجلواب أن هذا

م��ن مت��ام احل �ك��م ال �ب��اه��رة ال �ت��ي جعلت هذه
القصة سببا لها وامتحانا وابتالء لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وجلميع األم��ة إلى يوم
القيامة ،ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها
آخرين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإميانا
وال يزيد الظاملني إال خسارا ،واقتضى متام
االم�ت�ح��ان واالب �ت�لاء أن ُحبس (بضم احلاء)
ال��وح��ي ع��ن ال��رس��ول صلى ال�ل��ه عليه وسلم
شهرا في شأنها ال يوحى إليه في ذلك شيء،
لتتم حكمته التي قدرها وقضاها ،وتظهر على
أكمل الوجوه ،ويزداد املؤمنون الصادقون إميانا
وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله
ورس��ول��ه وأه��ل بيته والصد يقني من عباده،
وي��زداد املنافقون إفكا ونفاقا ويظهر لرسوله
وللمؤمنني سرائرهم ،ولتتم العبودية املرادة من
الصديقة وأبويها ملا قالت( :أشكوا بثي وحزني
إلى الله) واالفتقار إلى الله والذل إليه وحسن
ال�ظ��ن ب��ه وال��رج��اء ل��ه ولينقطع رج��اؤه��ا من
املخلوقني ،وتيأس من حصول النصرة والفرج
على يد أحد من اخللق ،ولهذا و ّفت هذا املقام
حقه ملا قال أبواها :قومي إليه .وقد أنزل الله

عثمان اخلميس :تولي الله بنفسه جل وعال
املنافحة عن الرسول [ وأهل بيته تكرمي لهم

عليه براءتها فقالت :والله ال أق��وم إليه وال
أحمد إال الله هو الذي أنزل براءتي.
وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا
ومتحصت
محصت (بفتح امليم)
ّ
أن القضية ّ
واستشرفت قلوب املؤمنني أعظم استشراف
إلى ما يوحي الله إلى رسوله فيها ،وتطلعت
إلى ذلك غاية التطلع فوافى الوحي أحوج ما
كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل
بيته وال�ص��دي��ق وأه�ل��ه وأص�ح��اب��ه واملؤمنون،
ف��ورد الوحي عليهم ورود الغيث على األرض
أحوج ما كانت إليه ،فوقع منهم أعظم موقع
وألطفه ،وس��روا به أمت ال�س��رور وحصل لهم
غاية الهناء بهذا الوحي ،فلو اطلع الله ورسوله
على حقيقة احلال من أول وهلة وأنزل الوحي
على الفور بذلك لفاتت هذه احلكم وأضعافها
بل أضعاف أضعافها.
ثانيا :إن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة
رسوله وأه��ل بيته عنده وكرامتهم عليه وأن
يخرج رس��ول��ه ع��ن ه��ذه القضية ،ويتولى هو
بنفسه جل وعال الدفاع واملنافحة عنه والرد
على أعدائه وذمهم وعيبهم ،وبأمر ال يكون له

فيه عمل ،أي ليس ال��رس��ول صلى الله عليه
وسلم هو الذي يدافع عن زوجه بل الله يدافع
عن رسوله وعن أهل بيته ،وال يُنسب (بضم
الياء) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل
يكون هو وحده أي الله جل وعال املتولي لذلك،
الثائر لرسوله وأهل بيته.
ثالثا :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
املقصو د ب��األذى والتي ُرميت (بضم الراء)
زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع
علمه ،فهذا ال يكفي أو ظنه الظن املقارب
للعلم ببراءتها وال يظن بها سوءا قط وحاشاه
وحاشاها ولذلك ملا استعذر من أه��ل اإلفك
قال :من يعذرني في ر جل بلغني أذاه في أهلي
والله ما علمت في أهلي إال خيرا ولقد ذكروا
رجال ما علمت عليه إال خيرا وما كان يدخل
على أهلي إال معي فكان عنده صلوات الله
وسالمه عليه من القرائن التي تشهد ببراءة
الصديقة أكثر مما عند املؤمنني ،ولكن لكمال
صبره وثباته ورفعه وحسن ظنه بربه وثقته به
و ّفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله
حقه ،حتى ج��اءه الوحي مبا أق��ر عينه وسر
قلبه وعظم قدره وظهر ألمته احتفال ر به به
واعتناؤه بشأنه.
راب �ع��ا :م��ن ت��أم��ل ق��ول الصديقة مل��ا ق��ال لها
أبواها :قومي إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت :والله ال أقوم إليه وال أحمد إال
الله.
من نظر إلى قولها ذلك وتأمله َع ِل َم معرفتها
وق��وة إميانها وتوليتها لربها وإف��راده باحلمد
ف��ي ذل��ك امل �ق��ام ،وجت��ري��ده��ا ال�ت��وح�ي��د ،وقوة
جأشها ،وإداللها ببراءة ساحتها ،وأنها لم تفعل
ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح
الطالب له ،وثقتها مبحبة رسول الله صلى الله
عليه وسلم لها قالت ما قالت إدالال حلبيب
على حبيبه وال سيما في مثل هذا املقام الذي

هو أحسن مقامات اإلدالل فوضعته موضعه،
ولله ما كان أحبها إليه حني قالت :ال أحمد
إال الله فإنه هو الذي أنزل براءتي .ولله ذلك
الثبات وال��رزان��ة منها وه��و أح��ب ش��يء إليها
(أي الرسول صلى الله عليه وسلم) وال صبر
لها عنه وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم
صادفت منه الرضا واإلقبال ،فلم تبادر إلى
القيام إليه وال�س��رور برضاه وقربه مع شدة
محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة.
موقف إمياني
بقي أن نعرف أن بعض املؤمنني كأبي أيوب
األنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته :يا
أبا أيوب هل سمعت ما قال الناس في عائشة؟
فالتفت إليها وقال :يا أم أيوب أو تفعلينه أنت؟
أي هل تزنني أنت؟ قالت :ال ما أفعله.
قال :والله لعائشة خير منك.
وفيهما ن��زل قوله تعالى{ :ل��وال إذ سمعتموه
ظ��ن امل��ؤم �ن��ون وامل��ؤم �ن��ات بأنفسهم خيرا}
(النور.)12 :
فهي أم املؤمنني وزوجة النبي صلى الله عليه
وسلم الذي قال الله تبارك وتعالی في كتابه
{وال�ط�ي�ب��ات للطيبني والطيبون للطيبات}
(النور )26 :اختارها الله للرسول صلى الله
عليه وسلم أتفعله ال والله ما تفعله أبدا.
حكم من يتهم عائشة بالزنى
وبعد هذا كله َمن يتكلم في عائشة اآلن بعد
أن برأها الله تبارك وتعالى واتهمها بالزنى
فال شك أنه كافر خارج من ملة اإلسالم ألنه
مكذ ب لله جل وع�لا ،بل على الصحيح من
أقوال أهل العلم أن كل من اتهم أي زوجة من
زوج��ات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنى
فإنه كافر ألنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى:
{وال�ط�ي�ب��ات للطيبني والطيبون للطيبات}
(ال �ن��ور )26 :وي�ق��وم ول��ي األم��ر بإقامة احلد
الشرعي عليه.
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ملف العدد

منهج ابن تيمية في مسألة التكفير
كفر من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم :قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية :ومن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم قذف
أزواجه ،أمهات املؤمنني الالتي لم يطلقهن ،بل بقني في ذمته إلى أن
توفاهن الله ،أو مات عنهن ،ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى
الله عليه وسلم ما ذكره شيخ اإلسالم من األدلة التالية:
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الدليل األول :ما خرجاه في الصحيحني في
حديث اإلفك عن عائشة قالت« :فقام صلى الله
عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبدالله بن أبي
سلول ،قالت :فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وه��و على املنبر :يا معشر املسلمني من
يعذرني في ر جل بلغني أذاه في أهلي والله
ما علمت في أهلي إال خيرا ولقد ذكروا رجال
ما علمت عليه إال خيرا ،وم��ا ك��ان يدخل على
أهلي إال معي ،فقام سعد بن معاذ األنصاري
فقال :يا رسول الله أنا أعذرك منه ،إن كان من
األوس ضربت عنقه ،وإن كان من إخواننا من
اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك .قالت :فقام سعد
بن عبادة  -وهو سيد اخل��زرج ،وكان قبل ذلك
صاحلا؛ ولكن احتملته احلمية  -فقال لسعد:
كذبت لعمر الله ال تقتله ،وال تقدر على قتله.
فقام أسيد بن حضير  -وهو ابن عم سعد -
فقال لسعد بن عبادة :كذبت لعمر الله لنقتلنه؛
فإنك منافق جتادل عن املنافقني .فتثاور احليان
األوس واخل��زرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول
الله صلى الله عليه وسلم قائم على املنبر .فلم
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم
حتى سكتوا وسكت».
وبني وجه الداللة فقال« :فقوله« :من يعذرني»:
أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه،
ملا بلغني أذاه في أهل بيتي ،والله لهم ،فثبت أنه
صلى الله عليه وسلم قد تأذى بذلك تأذيا استعذر
منه .وقال املؤمنون الذين لم تأخذهم حمية مرنا
نضرب أعناقهم ،فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب
أعناقهم .ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم
على سعد استئماره في ضرب أعناقهم».
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الدليل الثاني :قوله تعالى{ :اخلبيثات للخبيثني
واخل �ب �ي �ث��ون ل�ل�خ�ب�ي�ث��ات وال �ط �ي �ب��ات للطيبني
وال�ط�ي�ب��ون ل�ل�ط�ي�ب��ات} (ال��ن��ور ،)26 :وقوله:
{الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية
ال ينكحها إال زان أو مشرك وح��رم ذل��ك علی
املؤمنني} (النور.)3 :
ذكر شيخ اإلسال أن هاتني اآليتني دلتا على أن
قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
طعن فيه ،وذلك أن الله تعالى أخبر أن الرجال
الطيبني للنساء الطيبات ،وأن الرجال اخلبيثني
للنساء اخلبيثات.
وك��ذل��ك ف��ي ال�ن�س��اء ،ف��إذا ك��ان��ت امل ��رأة خبيثة

كان قرينها خبيثا ،وإذا كان قرينها خبيثا كانت
خبيثة ،إذ إن من رضي أن يتزوج بغيا كان ديوثا
باالتفاق ،والدياثة مذمومة باتفاق املسلمني،
وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها
من أمهات امل��ؤ منني ،ول��وال ما على ال��زوج في
ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ .ولهذ ا
قال السلف :ما بغت امرأة نبي قط.
الدليل ال�ث��ال��ث :م��ن جهة أخ��رى ف��إن اإلنسان
تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ
ماله ،وأكثر مما يؤذيه الضرب ،بل رمبا كانت
عنده أعظم من اجلرح ونحوه ،لذا جعل الله فيه
حد القذف ،ألن األذى الذي يحصل بالقذف ال
يحصل مثله بغيره ،فجعل امل��رأة زانية ،وجعل
الزوج زوج زانية من أعظم ما يشتم به الناس،
خصوصا على من يجب أن يظهر للناس كمال
عرضه ،وعلو ق��دره ،لينتفعوا منه في دنياهم
وآخ��رت �ه��م ،ف��إن هتك ع��رض��ه ق��د ي�ك��ون عنده
أعظم من قتله ،فإن قتله ال يقدح عند الناس

السلطان :الواجب على الحكومة فتح تحقيق
موسع ضد من ه ّرب الخاسر ياسر الحبيب

النائب خالد السلطان ق��ال :إن ما يحدث
في الواقع هو أمر خطير ألن القضية أكبر
بكثير مما يتراءى لنا فهذا الشخص قدم
للمحاكمة فهو يحمل فكرا تكفيريا مما جعله
يبقى في السجن إثر صدور حكم قضائي
ضده ومت إدراجه في العفو األميري ،وكان
حينها أحمد باقر وزي��را للعدل وقام برفع
م��ذك��رة إل ��ى اجل �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة بضرورة
االنتباه إلى هذا اخلاسر ،ولكن مت تسريبه
إلى خارج الكويت بالرغم من صدور حكم
قضائي يقضي بحبسه  10سنوات ،ولهذا

ومع األس��ف ،فهناك من ي��ؤازر ويساند هؤالء
الذين يحملون هذا الفكر.
وق��ال :إن الواجب على احلكومة فتح حتقيق
موسع ضد من ه ّرب هذا اخلاسر إلى اخلارج
فهناك متابعة دقيقة على اللجان اخليرية التي
جتمع األم��وال ملستحقيها في حني هناك من
يجمع األم��وال في غفلة من الزمن كما يجب
محاكمة كل من يؤازره ،باإلضافة إلى إحضار
هذا اخلاسر ومن ثم محاكمته في الكويت.
وشدد النائب خالد السلطان على أن إغالق
باب الفتنة بحاجة إلى متابعة وعالج قانوني

في رسالته ونبوته وعلو ق��دره؛ كما أن موته ال
يقدح في ذلك ،بخالف الوقيعة في عرضه فإنها
قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه،
وسوء الظن به ما يفسد عليهم إميانهم ،ويوجب
عليهم خسارة الدنيا واآلخرة.
الدليل على كفر من قذف أمهات املؤمنني:
وذكر الدليل على كفر من قذف أمهات املؤمنني،
وهو قوله تعالی{ :إن الذين يرمون احملصنات
الغافالت املؤمنات لعنوا في الدنيا واآلخرة ولهم
عذاب عظيم}.
وبينّ أن هذه اآلية ألمهات املؤمنني خاصة كما
فسرها كثير من أهل العلم ،ووجه ذلك أن لعنة
ال�ل��ه ف��ي ال��دن�ي��ا واآلخ ��رة ال تستوجب مبجرد
القذف؛ إذ إن من كان ملعونا في الدنيا واآلخرة
ال يكون إال كافرا ،وعلى ه��ذا تكون ال�لام في
قوله{ :احملصنات الغافالت املؤمنات} لتعريف
املعهود ،واملعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم ،ألن الكالم في قصة اإلف��ك ،ووق��وع من
وقع في أم املؤمنني عائشة.
وذكر تأييدا لهذا القول وهو :أن الله سبحانه
رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافالت
مؤمنات ،وقال في أول السورة{ :والذين يرمون
احملصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم

ثمانني جلدة} (النور.)4 :
فرتب اجللد ورد الشهادة والفسق على مجرد
قذف احملصنات ،وذلك ألن أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم مشهود لهن ب��اإلمي��ان؛ ألنهن
أم �ه��ات امل��ؤم�ن�ين وه��ن أزواج نبيه ف��ي الدنيا
واآلخ��رة ،وع��وام املسلمات إمنا يعلم منهن في
الغالب ظاهر اإلميان.
وذكر تأييدا آخر لهذا القول وهو أن الله تعالى
قال في قصة عائشة {وال��ذي تولى كبره منهم

له عذاب عظيم} (النور )11 :فتخصيصه بتولي
كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب
العظيم ،وقال{ :ولوال فضل الله عليكم ورحمته
في الدنيا واآلخرة ملسكم في ما أفضتم فيه عذاب
عظيم} (النور ،)14 :فعلم أن العذاب العظيم ال
ميس كل من قذف ،وإمنا ميس متولي كبره فقط؛
وذلك ألنه قذف أمهات املؤمنني ،وقصد أن يعيب
بذلك رس��ول الله صلى الله عليه وسلم ،وبهذا
يتبني وجه لعن قاذف أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم في الدنيا واآلخرة ،ولهذا قال ابن عباس:
«ليس فيها توبة» (أخرجه الطبري)؛ ألن مؤذي
النبي صلى الله عليه وسلم ال تقبل توبته إذا تاب
من القذف حتى يسلم إسالما جديدا ،وعلی هذا
فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي
صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف أنهن أزواجه
في اآلخرة ،وقذفهن مطلقا له احلكم نفسه بعد
العلم بأنهن أزواجه في اآلخرة .وعلى هذا يتنزل
ع��دم رم��ي مسطح وح�س��ان وغيرهما بنفاق ملا
كانوا من أهل اإلفك.
وهذا موافق لقول ابن عباس  -رضي الله عنهما
 ولقول ابن شعبان من أصحاب ا إلمام مالك،ولقول ابن حزم الظاهري.

م��ن خ�لال طلب امل �س��يء إل��ى الصديقة بنت
الصديق رض��ي الله عنهما ومحاكمته ،وأال
نترك مجاال ملن يحمل الفكر التكفيري في
إثارة الفنت.
وأوضح السلطان أن السجال احلاصل إيجابي
وال ميكن التحدث عن جرمية بهذا احلجم وأن
يكون السجال موجها إلى الشخص املسيء،
وأال يكون بشكل معمم وعلى الدولة مراقبة من
يؤيد فكره ويحمل نفس النفس لعالج الفتنة
نحو املستقبل.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري :إن
هذا املوقف كشف بعض النواب الذين يؤيدون
هذا اخلاسر وتدعمهم احلكومة ليل نهار فال
يستوي اخلبيث بالطيب.
وأضاف أين النواب الذين بحت أصواتهم من

أجل الرياضة ويتناسون اآلن عرض الرسول[
وكما أننا لن نقبل تغيير مناهجنا التي يجب أن
تبقى واضحة ،وعلى احلكومة التي حتاسب
اخلطباء على أي خروج عن اخلطبة في صالة
اجلمعة ب�ض��رورة ك��ف ه��ذا التطاول على أم
املؤمنني من هذا اخلبيث.
فيما ت �س��اءل أي��ن ه��م ن��واب الطمباخية من
عرض رسول الله ،مشيراً إلى املهتمني بقضية
الكرة والرياضة.
قلة أدب
وبدوره قال النائب السابق فهد اخلنة :إن من
يطعن بعرض أم املؤمنني عائشة مرتد عن دين
اإلسالم وليس من الشيعة ،ألن الشيعة إخوان
لنا وإن اختلفنا معهم في بعض األمور وطالب
بالتصدي لكل املرتدين أياً كان مذهبهم الذين

ي�ك�ف��رون الصحابة واإلم� ��ام علي ب��ن أبي
طالب بريء من هؤالء ،مثمناً صدور بيان
من إخواننا الشيعة دافعوا فيه عن عرض
أم امل��ؤم�ن�ين .ووص��ف ياسر احلبيب بأنه
قليل أدب غير متربي وال يوجد لديه حياء
وهجومه على الصديقة التي مات الرسول
على صدرها كارثة.
زنديق خاسر
وم��ن جهته ،ق��ال الشيخ د.أحمد الكوس:
لقد فتح الباب للزنديق اخلاسر أن يهرب
م��ن ال�ك��وي��ت وع�ل�ي��ه ح �ك��م ،ف�م��ن يحاسب
املسؤول عن تهريبه؟! ومن يحاسب النائب
الذي اشترى له بناية في لندن ،إننا بحاجة
للمزيد م��ن الشفافية وال�ت��وح��د م��ن أجل
حماية ديننا ووطننا ووحدتنا.

23
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منقد ًا هيئة خدام املهدي والقائمني عليها

العيسى:استباحة تكفير الصحابة وأمهات
المؤمنين إبطال للشريعة وهدم ألصلها؟!
قال الشيخ طارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث :لقد آملنا وآذانا ما سمعنا ،وشاهدنا من تصريحات
للخاسر ياسر ،الذي نفث سمومه من لندن  ،يلعن ،ويكفّ ر ويقذف أم املؤمنني عائشة الطاهرة رضي الله
ّ
اخلطاب رضي الله عنهما في الكويت
الصديق والفاروق عمر ابن
وسب الشيخني ،أبا بكر
عنها ،بعد ما لعن
ّ
ّ
عدة سنوات في أكثر من  11شريط مسجل.
منذ ّ

24

وأكد العيسى أن هذا املدعو اخلاسر ،
لديه هيئة خ� ّ�دام املهدي التي لها موقع
على اإلنترنت  ،وكان لها مقر رسمي في
الكويت (غير م��رخ��ص) وتتبع املدرسة
الشيرازية ،والتي اشتهرت بالسب واللعن
ألصحاب النبي[ ،وتكفير أهل السنة
واجلماعة ،في اآلون��ة األخيرة يبشرون
ب���ق���رب خ������روج امل����ه����دي ال������ذي ظهرت
ع�لام��ات خ��روج��ه ،ووض���ع ل��ه سيناريو
خطير ،ب��أن��ه س��وف يبايع عند الكعبة،
ويقتل آل السنة العرب القرشيني ،ويقطع
أي��ادي خزنة البيت ،بني شيبة ،ثم يهدم
التوسعة  ،وي��أخ��ذ احل��ج��ر األس����ود ،ثم
يذهب إلى املدينة ،لنبش قبري أبي بكر
وعمر الفاروق رضي الله عنهما ،ثم يهدم
املسجد ويقيم الدولة في الكوفة ،بعد أن
يسفك الدماء لكل معارض له.
فهل هيئة خ��دام املهدي لها عقل أم أنهم
يس ّيرون بأجهزة التحكم عن بعد (رميوت
كنترول) من أعداء اإلسالم؟!
 - 1صدمة ،وكارثة ،بل مصيبة عظيمة،
بسب وقذف،
أن يخرج علينا هذا النكرة
ٍ
وتكفير ،وتخليد في النار ألمنا أم املؤمنني،
حبيبة املصطفى الطاهرة العفيفة ،الفقيهة
احمل��دث��ة ،سيدة نساء أه��ل اجل � ّن��ة ،زوجة
خامت األنبياء وسيد املرسلني ،امل��رأة التي
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اخ�ت��اره��ا ال�ل��ه تعالى زوج��ة لنب ّيه[ ،ثم
يخرج علينا هذا األحمق اجلاهل احلاقد
الزنديق ،بز ّندقته  ،ويقول :إنها في النار
تأكل جسدها ..إنها كافرة ..وهو يرتدي
زي اإلسالم بعمامته ،وعباءته ،مدعياً أنه
م��ن محبي النبي [ سيد م��ن س��ادة آل
البيت كذباً وزراً ..
فكيف يطعن بآل بيت النب ّوة؟!
 - 2إن إيذاء النبي[ وصل إلى حداً َجعل
اجلماهير املسلمة الصادقة  ،تثور كالبراكني
غضباً  ،ون�ص��رة لعرض النبي[ ،وهذا
ال ش��ك شاهد على رس��وخ أص��ل اإلميان
مبحبة النبي[ ومحبة زوجاته الطاهرات
العفيفات أمهاتنا.
 - 3شعر اجلميع بحجم اإلس ��اءة ..حني
الصديقة
كفّر ه��ذا اخلبيث أمنا عائشة
ّ
بنت الصديق رضي الله عنهما ..فكيف ال
ن�غ�ض��ب؟! وكيف ال ننتصر لعرض أمنا
عائشة؟! ،وربنا يقول{النبي أولى باملؤمنني
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم}
سب
 - 4علمنا من شرعنا احلنيف أن من ّ
الصحابة ،قادحا في دينهم وعدالتهم ،وهم
ممن تواترت النصوص بفضلهم ،كفر ور ّدة
مل��ا يتضمنه م��ن تكذيب ل�لآي��ات القرآنية
واألحادث الصحيحة املتواترة في فضلهم.
وم��ن يشاقق ال��رس��ول م��ن بعد ماتبني له

ال �ه��دى وي�ت�ب��ع غ�ي��ر سبيل امل��ؤم �ن�ين نوله
ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}.
 - 5وعلمنا من أشرطة هذا األمني العام
لهيئة خ��دام امل �ه��دي ،وبياناته ،أن��ه يكفر
وي�ش�ت��م  ،وي�ل�ع��ن أب��ا ب�ك��ر ال �ص��دي��ق أمير
املؤمنني واخلليفة ال��راش��د ال�ف��اروق عمر
بن اخلطاب رضي الله عنهما ،وهذا مروق
من الدين الستحالله تكفير من بشرهم
الرسول[ باجلنّة.
 - 6إن ق ��ذف ع��ائ�ش��ة رض ��ي ال �ل��ه عنها
يعد تنقيصاً للرسول[ ،وإي��ذاء له ،ألنها
ف��راش��ه[ ،ق��د ش�ه��د ال �ق��رآن ببراءتها،
والتنقيص من النبي [ كفر {وم��ا كان
لكم أن ت��ؤذوا رس��ول الله وال أن تنكحوا
أزواج��ه من بعده أب��داً إن ذلكم ك��ان عند
الله عظيماً} .
 - 7علمنا ب��إج �م��اع ع�ل�م��اء أه ��ل السنة
واجل �م��اع��ة رح�م�ه��م ال �ل��ه ق��اط�ب��ة ع�ل��ى أن
من سبها بعد ه��ذا ورماها مبا رماها به
فإنه كافر معاند للقرآن (تفسير ابن كثير)
 - 267/3آية البراءة.
سب الصحابة ،وتكفيرهم مستلزم
 - 8إن ّ
نسبة اجلهل إلى الله تعالى أو العبث في
ت�ل��ك ال �ن �ص��وص ال �ت��ي أف ��اض ال �ل��ه تعالى
بكتابه مبدحهم والثناء عليهم ،وهذا أيضاً
كفر ومروق من الدين.

سب أصحاب النبي[ وهو
 - 9إن من ّ
ّ
ال ��ذي ر ّب��اه��م وزك��اه��م  ،ورم��اه��م بالكفر
والفسق فقد طعن في الرسول[ وتنقصه
وآذاه ،ومن املعلوم أن تنقص الرسول[
كفر وخروج عن امللّة ..فقد أخرج البغدادي
بسنده عن أبي زرعة قال إذا رأيت الرجل
تنقص أح���داً م��ن أص �ح��اب الرسول[،
فاعلم أنه زنديق (والزنديق هو الذي يظهر
اإلسالم ويبطن الكفر).
 - 10وق� ��د أس �ت �ب��ان م ��ن ق��ول��ه تعالى:

{اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات
وال�ط�ي�ب��ات للطيبني وال�ط�ي�ب��ون للطيبات
أول�ئ��ك م �ب��رؤون مم��ا ي�ق��ول��ون لهم مغفرة
ورزق ك��رمي} (النور :آية  ،)26إن اخلبث
يستحيل على النبي [.
ف��إذا ك��ان��ت عائشة الصديقة رض��ي الله
عنها عند هذا املجرم خبيثة كافرة ملعونة ،
فماذا سيكون النبي[؟! وهذا كفر ومروق
من الدين.
خدام املهدي على لسان
 - 11أعلنت هيئة ّ

األمني العام ،أن من أهم أهدافها ،تكثير
السب واللعن على الشيخني!!
لب دينكم؟!
فهل هذا هو ّ
إنها ال ّ
شك كارثة  ،ومصيبة  ،أن يكون بني
أظهرنا عدو لديننا  ،يتكلم لغتنا ويحمل
هوية املسلم الكويتي!!
 - 12لقد اتضح للجميع أن هؤالء املارقني
ع �ن��دم��ا ج �ع �ل��وا أع �ظ��م ش �ع��ائ��ره��م السب
واللعن والتكفير واستباحة تكفير الصحابة
وأمهات املؤمنني ،إمنا يريدون بذلك إبطال
الشريعة ،وهدم أصلها .
 - 13علمنا أن الطعن في الوسائط والطعن
في نقلة الدين ،طعن في األصل (الكتاب
والسنّة) واالزدراء بالناقل ازدراء باملنقول
من الكتاب والسنّة واملط ّهرة .
 - 14ملّا كان القرآن الكرمي والسنّة املطهرة
هما أس��اس��ا ه��ذا ال��دي��ن ،وك��ان الصحابة
رض���وان ال�ل��ه عليهم ه��م م��ن نقلته إلينا
عن النبي[ ،فإن أي طعن في الصحابة
الكرام هو تشكيك بهذا األص��ل األصيل،
القرآن والسنة .
 - 15إن هذا الرجل وأتباعه ،ومن تلقى
العلوم عنهم (املدرسة الشيرازية) يحملون
فكراً خطيراً مصادماً لألمة اإلسالمية،
وي �ض �ل �ل��ون األم� ��ة احمل �م��دي��ة ،ويستحلون
دماءها وأعراضها ،ومساجدها
رب العزّة هذه األمة برعيلها
 - 16امتدح ّ
األوائ� ��ل  ،وق ��ال ف�ي�ه��ا{ :ك�ن�ت��م خ�ي��ر أ ّمة
أخ��رج��ت ل�ل�ن��اس} ..ويخالف ه��ؤالء قول
أحكم احلاكمني ،ويقولون فيهم :كنتم ش ّر
األمم ،وإن سابقي األمة شرارها ،وال شك
وال ريب أن هذا القول كفر .
 - 17عرفنا أن حادثة اإلفك قد كشفت
أستار املنافقني ،وعلى رأسهم عبدالله ابن
أبي ابن أبي سلول ،والتأريخ يعيد نفسه،
بل فاق هذا اخلاسر بس ّبه وشتمه عائشة
الصديقة أم املؤمنني ،وأنها في النار رأس
املنافقني ابن أبي سلول.
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 - 18التق ّية التي هي تسعة أعشار دين
اخلاسر لم يلتزم بها ،فكشف ما كان يظن
أنه مستوراً  ،وفضح من كان يخفي من
هذا املعتقد اخلطير  ،وخرج علينا بدين
جديد!!
 - 19إن امل�ت�ص�ف��ح مل��وق��ع ه�ي�ئ��ة خدام
املهدي على شبكة اإلنترنت سيدرك حجم
امتدادهم في لبنان والسعودية والكويت
وأوروب ��ا وغيرها من ال ��دول ..فالواجب
تتبع هذا السرطان العقائدي ،واستئصاله
من جذوره ،وعلى العقالء الذين ينتمون
إلى مذهبهم ،التوبة واالستغفار ،واإلقالع
عن هذا املنهج التكفيري.
 - 20علمنا من هذه احلادثة أن هناك
عقالء من الشيعة ،استنكروا قوله وتبرؤوا
من ولدهم كعائلته ،فهل سيتبرؤون أيضاً
من كتبهم  ،ومدرستهم الشيرازية التي
أجنبت هذا اخلبيث الننت؟.
 - 21تعلمنا أنهم يكفرون ويبدعون من
خالفهم ف��ي أص��ول�ه��م ال�ت��ي اخترعوها
 ،فقد جعلوا ظنونهم وأوهامهم في أم
املؤمنني يقينيات  ،فردوا الوحي  ،وردوا
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نصوص النبي[ ،وأس��اؤوا الظن بتراثنا
وديننا ،ونحن مأمورون بحسن الظن بهم
لقوه تعالى{:لوال إذ سمعتموه ظن املؤمنون
واملؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك
مبني}.
 - 22تعلمنا من هذه احلادثة أنهم يعتمدون
على الكذب والوضع وم��ا ال أص��ل له في
الدين ،لذا يكثر استداللهم باملوضوعات
واملكذوبات واآلثار الضعيفة ،وما ال أصل
له ،فبالله عليكم من أين جاء هذا األفاك،
بأن عائشة الطاهرة رضي الله عنها في
النار؟! وهذا نصب نفسه حاكماً وتأله على
الله.
 - 23وتعلمنا أنهم أساؤوا األدب مع الله،

هل سيتبرأ عقالء الشيعة
من كتبهم ومدرستهم
الشيرازية التي أجنبت
اخلبيث؟
هذا
ِ

وأس� ��اؤوا األدب م��ع ال�ن�ب��ي[ ،وحصروا
احلقّ في أنفسهم  ،وجتاهلوا غيرهم .
 - 24لقد تعلمنا  ،وذكرتنا هذه احلادثة
أن الله سبحانه وتعالى قد تولى بجالله
ال��دف��اع وال��ر ّد على أع��دائ��ه وذ ّم�ه��م ،فالله
سبحانه يدافع عن رسوله[ ،وعن أهل
بيته (آية حادثة اإلفك)( ،إن الله يدافع عن
الذين آمنوا) .
 - 25إن املقصود بالطعن هو الرسول[،
والقرآن الذي حفظه تعالى إلى قيام الساعة
{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}.
فهيهات هيهات أن ينال منه.
 - 26علمنا أن من مواطن اإلج�م��اع أن
م��ن ق��ذف عائشة رض��ي الله عنها  ،فهو
كافر عقوبته القتل  ،وفي حكاية اإلجماع
على كفره يقول ابن القيم ( :اتفقت األمة
على كفر قاذف أم املؤمنني عائشة رضي
الله عنها)  ،وقد حكى اإلجماع ابن حزم
(احمل�ل��ى  )502/11واب��ن تيمية (الصارم
املسلول) وغيرهم ،واحل�ج��ة ف��ي ه��ذا أن
براءتها ق��د نزلت ف��ي كتاب ال�ل��ه ،فيكون
قاذفها مكذباً لنص كتاب الله تعالى ،كما

في آيات براءتها في قصة اإلفك ،إذ قال
تعالى{ :يعظكم الله أن تعودوا ملثله أبداً إن
كنتم مؤمنني}.
 – 27وم��ن ال��دروس أن سب املسلم ذنب
عظيم ،وخلق ذميم ،قال النبي[« :سباب
املسلم فسوق  ،وقتاله كفر )».
 - 28ومن الدروس أن لعن املؤمن كقتله ،
لقول رسول الله[« :من لعن مؤمنا فهو
كقتله  ،ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله».
البخاري .6047
 - 29ولو فرضنا أنه صارت لهيئة خدام
املهدي ومدرسته الشيرازية دول��ة  -كما
يزعم اخلاسر بأنه سيعود للكويت كما عاد
اخليمني  -فإنهم وال ريب سوف ينشرون
م��ذه�ب�ه��م  ،وي �ض �ي �ق��ون ع �ل��ى مخالفيهم
ويلزموهم ببدعهم .
 - 30ي��دع��و ه ��ذا اخل��اس��ر ال �ن��اس إلى
اخل��روج على حكام أهل السنة ،ويستحل
ال�س�ي��ف ،وي�ن�ت�ظ��رون امل �ه��دي ال��ذي سوف
ي�ح�ق��ق ل�ه��م احل �ك��م ب �ه��دم ال�ك�ع�ب��ة ،ونقل
احلجر األس��ود إل��ى الكوفة ،وقتل علماء
أه��ل ال�س�ن��ة ،وص �ل��ب الشيخني  ..انظر

مخططهم في املهدي .
 - 31ه��ذا اخل��اس��ر مصر على بدعته،
وي �ك��رر ال �س��ب وال �ش �ت��م ،ف �ه��ذا ال يوفق،
وكما ق��ال أح��د السلف( :إذا غلب الهوى
ع�ل��ى ال �ق �ل��ب ،اس�ت�ح�س��ن ال��رج��ل م��ا كان
يستقبحه).
 - 32نالحظ ح��رص ه��ذا اخلاسر على
نشر بدعته ،وتفانيه العجيب في الدعوة
إليها ،وحتى هروبه إلى لندن لم يتقاعس
عن بدعته.
 - 33التعالم والغرور  ،والكبرياء ،وعدم
اح �ت��رام ش �ع��ور امل�س�ل�م�ين ،ف�ق��د زي��ن لهم
الشيطان س��وء عملهم ،ويحسبون أنهم
ي�ح�س�ن��ون ص�ن�ع��ا( ،أف �م��ن ك ��ان ع�ل��ى بينة

هيئة خدام املهدي لها عقل
أم أنهم يسيّرون بأجهزة
التحكم عن بعد (رميوت
كنترول) من أعداء اإلسالم؟

من ربه كمن زين له سوء عمله  ،واتبعوا
أهواءهم).
وه ��و أي �ض��ا ب�لا ش��ك ينطبق ع�ل�ي��ه قوله
تعالى{ :قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال،
الذين ض ّل سعيهم في احلياة الدينا  ،وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا}.
 - 34ومن ذلك يظهر استحواذ الشياطني
ع �ل��ى أه� ��ل ال� �ب ��دع واأله � � � ��واء ،فتؤزّهم
ع�ل��ى ال �ب��دع��ة أزّا وت��زي��ن ل�ه��م عقائدهم
وأعمالهم ..ق��ال تعالى{ :وم��ن يعش عن
ذك��ر الرحمن نقيض ل��ه شيطاناً فهو له
قرين } (ال��زخ��رف ،)36 :وق��ول تعالى:
{وإن الشياطني ل�ي��وح��ون إل��ى أوليائهم
ليجادلوكم} (األنعام.)121 :
 - 35اجل� ��رأة ع�ل��ى ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ورسوله
وعلى الدين  ،منهج واضح للخاسر  ..فما
أجرؤهم على الله تعالى وعلى رسوله[
على الدين!!
 - 36هب اجلميع شتما ولعناً مبن لعن
أم املؤمنني عائشة رض��ي الله عنها وعن
أبيها الصديق ..فكل مفتر ومبتدع سيناله
ذ ّل� ��ة وص��غ��ار  ،وحت �ق �ي��ر م��ن ال��ن��اس في
الدنيا ،وإلى يوم القيامة  ،وسيعيش ذلي ً
ال
مطروداً.
 - 37زعمهم تعظيم آل بيت رسول الله[
كذب ،حالهم يكذب مقالهم.
 - 38ظ �ه��ور ه��ذا اخل��اس��ر ب��ذك��ر األمة
بشؤم ول��ؤم هذا الفكر  ،ولنا في التاريخ
ع��ب��ر ،ف �ل �م��ا مت �ك �ن��ت دوي �ل��ات الباطنية
والرافضة كالبويهية والعبيدية والقرامطة،
قمعت السنة وأظهرت البدعة ،واإلحلاد
والزندقة ،وقتلوا احلجاج ،وأخذوا احلجر
األسود ،وعاثوا في األرض فساداً.
 - 39وكما ل ّبس إبليس على اخلوارج حتى
�ج��روا وك �ف��روا ،ل ّبس على ه��ذا اخلاسر
ف� َّ
وجماعته حتى جعلهم يسبون ويقذفون
الصحابة ،حتى طعنوا ف��ي أص��ل الدين
والنب ّوة.
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ملف العدد

بريئـــة
هذه قصيدة بلسانها نظمها أبي عمران موسى بن محمد بن عبدالله الواعظ األندلسي – رحمه الله :-
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����ان����ي
�����ن َ
م����ا َش ُ
��ي��ن َو َش ِ
�������ان ُأ ِ ّم ا ُمل�����ؤْ ِم ِ
�����ل َّ
وض َّ
������ب ل��ه��ا َ
الش ِاني
ُه ِ
�����د َي حُ ِ
امل ُّ
ِإ ِ ّن�������ي َأ ُق ُ
�����ن َف ْض ِله
�������ول ُم َ���ب ِ ّ���ي���ن��� ًا َع ْ
����ن َق ْ���و ِل���ه���ا ِب ِل َس ِاني
���ر ِج���م��� ًا َع ْ
ُ
وم َ���ت ْ
ي��ا ُم ْ��ب ِ��غ ِ��ض��ي ال َت���� ْأ ِت َق ْ��ب َ��ر ُم َح َّم ٍد
كاني
ف���ال َ���ب ْ���ي ُ
���ت َب ْ���ي ِ���ت���ي وا َمل����ك ُ
����ان َم ِ
��اء ُم َح َّم ٍد
��ص ُ
��ت على ِن��س ِ
ِإ ِ ّن���ي ُخ ِ��ص ْ
ت َ
���ان���ي
�������ر حَ ْ
����ه َّ
����ن َم���ع ِ
����ص����ف ِ
ِب ِ
����ت ُ
����ات ِب ٍ ّ
���ن إل���ى ال���فَ َ
���ائ ِ���ل ُك ِلّه
���ض ِ
َو َس َ���ب���قْ ���تُ ُ���ه َّ
��ان ِعنَ ِاني
��س ْ��ب ُ��ق َس ْ��ب ِ��ق��ي وال ِ��ع��نَ ُ
ف��ال َّ
��ي وم َ
َ
����ر َ
���ات ب�ينَ ت َر ِائ ِبي
َم ِ
ض ال َّ��ن ِ��ب ُّ
���ان���ي
���و ِم���ي وال َّ
����زم ُ
����ان زَ م ِ
ف���ال َ
���و ُم َي ْ
ْ���ي ْ
َ
زَ ْو ِج�����ي َرس ُ
����م أ َر َغ ْ���ي َ���ر ُه
�����ول ال��ل ِ��ه َل ْ
����ان����ي
ال�����ل ُ
����ب ِ
��������ن��������ي ِب ِ
�����ه زَ َّو َج ِ
وح َ
�������ه َ
������اه ِج ْ��ب ِ��ري ُ��ل َ
ور ِتي
األ ِم ُ
َو َأ َت ُ
��ي��ن ِب ُص َ
����خ َ
��ي��ن َر ِآن�����ي
����ار ِح َ
����ب ِ����ن����ي ا ُمل ْ
����ت ُ
َف���� َأ َح َّ
����ر ُه
����ع ْ
راء ِع ْ
���ن ِ
���ر ُه ال َ
����ذ ُ
أن���ا ِب���كْ ُ
���دي ِس ُّ
َ
���ران
���ج���ي ُ���ع ُ
���ه ف���ي َم ْ
���م ِ
وض ِ
���ن ِ���ز ِل���ي َق َ
َ
وت َ
���ه ال َ��ع��ظ��ي ُ��م ِب ُح َّج ِتي
ّ���م ال���ل ُ
���ك��� َل َ
���ح َ
����رآن
���م ال����قُ ِ
�������ر َ
َو َب َ
اء ِت�������ي ف���ي ُم ْ
���ك ِ
وع َّ
���م ُح ْر َم ِتي
���ه َخ َّ
وال���ل ُ
���ف َ���ر ِن���ي َ
���ظ َ
������ر ِان������ي
�����ي ِ
������س ِ
�����ب ِ ّ
وع����ل����ى ِل َ
������ان َن ِ
�����ه َب َّ
��ن الذي
���د َل َ��ع َ
���ر ِآن َق ْ
وال��ل ُ��ه ف��ي ال���قُ ْ
���ان���ي
���ع َ
اء ِة ِب��ال��قَ ِ��ب��ي ِ��ح َر َم ِ
���د ال َ
�����ر َ
�����ب َ
َب ْ
���ص���ي
وال����ل ُ
راد َت���نَ ُّ���ق ِ
�����ن َأ َ
����ه َو َّب��������خَ َم ْ
���ان���ي
���س ُ
���ه ف���ي َش ِ
����ب َ
إفْ ����ك���� ًا َ
وس َّ
����ح َن���فْ َ
����ئ ٌ
ْ�����ص�����نَ ُ
اإلزار َب ِ����ري َ
����ة
�����ة
ِ
ِ ّإن�������ي لمَحُ َ
ود ِل��ي ُ
إح َص ِاني
َ
��س ِ��ن َط َ��ه َ
��ار ِت��ي ْ
��ل ُح ْ
مَ
���ات ُر ْس ِ���ل ِ���ه
وال���ل ُ
���ه َأ ْح َ
���ص���نَ ِ���ن���ي ب���خ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
���ان
وأذ ّل أ ْه��������ل اإلفْ ِ
��������ك وال ُ���ب���ه َ���ت ِ
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الله ِع ْن َد ُم َح َّم ٍد
��ي ِ
َ
وس ِم ْع ُت َو ْح َ
َ
ِم���ن ِج ْ���ب َ���ر ِئ���ي���ل ُ
شاني
�������ور ُه َيغْ ِ
ون ُ
ياب ِه
ت َ
َأ ْو َح���ى إ َل ْ��ي ِ��ه َو ُك ْ��ن ُ
��ت حَ ْ
���ت ِث ِ
����ي ِب َ
����ه َخ َّ���ب���ان���ي
����و ِب ِ
َف َ
����ث ْ
���ح���ن���ا ع����ل َّ
وين ِك ُر ُص ْح َب ِتي
اخ ُرني ْ
َم ْن ذا ُيفَ ِ
����ر ِه َر َّب����ان����ي؟
���م ٌ
����ج ِ
وم َ
ُ
���د ف���ي ِح ْ
���ح َّ
���ن ُم َح َّمد
و َأ َخ ْ
����و َّي ِدي َ
����ذ ُت ع��ن َأ َب َ
بان
َو ُه��م��ا على
�ل�ام ُم ْص َط ِح ِ
اإلس ِ
ْ
��د ُم َح َّم ٍد
���ن َب ْ��ع َ
���دي َ
����ام ال ِ ّ
وأب���ي َأق َ
َّ
ناني
فالن ْص ُل َن ْص ِلي
والس ُ
نان ِس ِ
ِّ
واخل َ
ال َف ُة في ِأبي
والفَ ْخ ُر َف ْخ ِري ِ
��خ��ر ًا َ
��س ِ��ب��ي ِب َ���ه���ذا َم��فْ َ
فاني
وك ِ
َح ْ
َ
صاح ِب أ ْح َم ٍد
يق
ِ
الص ِ ّد ِ
وأنا ْابنَ ُة ِ ّ
��ل��ان
����ر واإلع ِ
َ
وح ِ���ب���ي ِ���ب ِ���ه ف���ي ال ِ ّ
����س ِ ّ
����ه َ
���ال ِ���ه
����ر ال َّ
وف���ع ِ
����ي مب ِ
����ال ِ
َن َ
����ص َ
����ن����ب َّ
َ
ُ
�������ان
���ع ُ
وج ِ
���ه ِم����ن األ ْوط ِ
�����ر ِ
�����ه َم َ
وخ ُ
الغار الذي َس َّد ُ
يه في
الك َوى
ثان ِ
ِ
ِ
����ان
����������ر ْم ِب ِ
دائ ِ
������ر ِ
������ن ث ِ
������ه ِم ْ
������ه َأكْ ِ
ِب ِ
الغنَ ى َّ
بالع َب
حتى َت َخ َل َّل
َو َجفَ ا ِ
َ
��������ان
زُ ه���������د ًا و َأذْ َع َ
أي���������ا إذْ ع ِ
�������������ن َمّ َ
���ك ُ
���ه َم َ
َ
وت َ
�ل�ا ِئ َ
��م
���ت َم َ���ع ُ
���خ��� َلّ��� َل ْ
��س َ
���ة ال َّ
���وان
و َأ َت����تْ ُ
����ه ُب���ش َ���رى ال��ل ِ��ه ب���ال ِ ّ���ر ْض ِ
َو ُه َ��و ال��ذي َل ْ��م َي ْخ َ
الئ ٍم
ش َل ْ��و َم َ��ة ِ
َ
���د َو ِان
ف��ي َق��تْ ِ��ل أ ْه ِ
����ل ال َ��ب��غْ ِ��ي وال ُ���ع ْ
َق َت َل ُ
الزكاةَ ِب ُكفْ ِر ِه ْم
األلى َمنَ عوا َّ
و َأ َذ َّل َأ ْه َ
������ل ال ُ���ك���فْ ِ���ر وال ُّ
��ان
��ط��غ��ي ِ
اب َة والقَ َر َاب َة ِلل ُْه َدى
الص َح َ
َس َب َق َّ
ان
هو َش ْي ُخ ُه ْم في الفَ ْض ِل
واإلح َس ِ
ْ
اس َت َبقُ وا ِلنَ ْي ِل َف ِضي َل ٍة
وال��ل ِ��ه ما ْ
َ
َ
���ان
���وم ِر َه ِ
��اق اخل��ي ِ��ل َي َ
اس ِ��ت َ��ب ِ
ِم��ثْ ��ل ْ

إال َ
َّ
���ائ���ه
ْ���ي ِ
����������ار َأب�������ي إل������ى َع���ل َ
وط َ
�����������ل َم َ
����م َ
����ك ُ
����ه ِم���ن���ه���ا َأ َج ُّ
����ان
����ان ُ
����ك ِ
َف َ
َو ْي ٌ
������ان َ
���د
����د خ َ
���م ٍ
����ب ٍ
آل ُم َ
��������ل ِل َ
���ح َّ
����ع ْ
َ
َ
واأل ْخ َ
�������ان
ْواج
اوة
�������ع َ
�������د ِ
�������ت ِ
ِب َ
األز ِ
��اع َ��ة َص ْح ِب ِه
ُط��وب��ى لمِ َ ْ
���ن وال���ى َج َ��م َ
���ه َ
َو َي ُ
���ان
����ك ُ
���اب ِ
���س���نَ ِ
����ون ِم���ن َأ ْح َ
���ب ِ
احل َ
���راب ِ���ة ُألْ���فَ ٌ
���ة
���اب ِ���ة وال���قَ َ
���ص���ح َ
َب��ْي��نْ َ ال َّ
��س َ��ت ِ��ح��ي ُ��ل ِب���نَ ���زْ َغ ِ���ة َّ
طان
الش ْي ِ
ال َت ْ
َ
اصل
ُه ْم
كاأل َص ِاب ِع في َ
الي َد ْي ِن َت َو ُ
َ
َ
َ
ٌ
���ان؟!
��س��ت ِ��وي ك ّ
����ف ِب��غ��ي ِ��ر َب���ن ِ
ه��ل َي ْ
ين ِب َو ِال ِدي
��دور
الكاف ِر َ
ِ
َح ِص َر ْت ُص ُ
َ
ُ
ُ
���ان
���ت ِم َ
���م ُم ِ���ل َ���ئ ْ
����ن األ ْض���غ ِ
وق���ل ُ
���وب ُ���ه ْ
ف
��ول َو َب ْ��ع ِ��ل��ه��ا ل��م َي ْخ َت ِل ْ
���ب ال َ��ب��تُ ِ
ُح ُّ
����ان
اإلس
ِم����ن ِم���� َل ِ
����ل���ام ف���ي ِ���ه اثْ ����نَ ِ
ِ
ّ����ة ْ
����ن
����ر ِع َ
�����م ِ
�����ع ٍ
َأكْ ِ
���������ر ْم ِب����� َأ ْر َب َ
�����ة َأ ِئ َّ
�����ة َش ْ
�����ان
����ن َك
���ت ال ِ ّ
���ي ِ
�����األر َك ِ
َف ُ
����دي ِ
����ه ُ
����م ِل َ���ب ْ
ْ
��دى في لحُ ْ َم ٍة
ُن ِس َج ْت َم َ��و َّد ُت ُ��ه ْ��م َس ً
َف ِ���ب���نَ ُ
���ان
�����ت ال ُ���ب ْ
�����ب ِ
���ن َ���ي ِ
���اؤه���ا ِم����ن َأثْ َ
����ه َأ َل َ
���م
ال����ل ُ
ّ���������ف َب���ْي���نْ َ ُو ِ ّد ُق��� ُل ِ
���وب ِ���ه ْ
���ي ِ���غ���ي َ
���ظ ُك َّ
�����ان
��������ل ُم����نَ ِ
�����ع ِ
����اف ٍ
ِل َ
����ق َط َّ
��ت َأ ْخ ُ
الق ُه ْم
���اء َب ْ��ي��نَ ُ��ه ُ��م َص��فَ ْ
ُر َح َ
���م ُ
�����ن ال َّ
���آن
���م ِم َ
َو َخ����� َل ْ
���ش���نَ ِ
�����ت ُق��� ُل ُ
���وب ُ
���ه ُ
���م َب��ْي�نْ َ َ
���د ُخ ُ
����ة ُكلْفَ ٌة
َف ُ
����ب ِ
األ ِح َّ
���ول ُ���ه ْ
����ان
���ب إل����ى ِ
ِ
����ر َم ِ
وس َ���ب ُ
���ب ٌ
���م َس َ
���اب ُ���ه ْ
احل ْ
��س ِ��ل ِ��م�ينَ ع��ل��ى أبي
���ع اإلل ُ
���م َ
َج َ
����ه ا ُمل ْ
���ان
���م ِب��� َأ َم ِ
واس���تُ ْ���ب ِ���د ُل���وا ِم ْ
���ن َخ ْ���و ِف ِ���ه ْ
ْ
ةَ
����د ِه
اد ال����ل ُ
����ب ِ
وإذا َأ َر َ
�����ص َ
�����ر َع ْ
����ه ُن ْ
الن؟!
���ن ذا ُي ِ��ط��ي ُ��ق َل ُ
���ه على ِخ ْ
����ذ ِ
َم ْ
إن ياسر اخلبيث أجج مشاعر احلقد ونشر ثقافة
الكراهية وتلفيق التهم اجلزاف واألكاذيب الباطلة
وافتعال املشكالت كلما هدأت األمور ،ويكره العرب،
وي �ح��رف ال �ش��واه��د ال�ت��اري�خ�ي��ة ،وي�ش�ك��ك بالقرآن
ومبصادر السنة ،وينصب العداء على أهل السنة
واجل�م��اع��ة بكل جماعاتها وجتمعاتها ،يكفر من
يخالفه وبال هوادة ثم يتظاهر بالتورع عن التكفير
ويتهم املخالفني له بالعداء آلل البيت وبذرائع متعددة
مبظلومية الزهراء ومؤامرة الصحابة بزعمه.
يقول شيخه مجتبي الشيرازي :إن التقية ذهبت

َم ْ��ن َح َّب ِني َفل َْي ْج َت ِن ْب َم ْ��ن َ َس َّب ِني
���ان���ي
����ان َص َ
إن َك َ
��ح َّ��ب ِ��ت��ي َو َر َع ِ
ْ
����ان َم َ
���د َأ َل َ
����ظ بمِ ُ ْب ِغ ِضي
وإذا ُم ِ��ح ِ ّ��ب��ي َق ْ
ان
َف ِك ُ
البغْ ِض ُم ْس َت ِو َي ِ
اله َما في ُ
���ب ٌ
���ت ِل َ
ِ ّإن������ي َل َ
���ب
���ة ُخ ِ���ل���قْ ُ
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���ط ِ ّ���ي ٍ
���ط ِ ّ
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���ب ِ ّ
���م َ
ِ
���د َأ ْط َ���ي ُ
���اء َأ ْح َ
ون َ
���س ُ
ِ ّإن������ي ُ
���ن َأ َب����ى
���م ْ
أل ُّم ا ُمل����ؤْ ِم ِ����ن��ي�نَ َف َ
ُ
باخل ْس َر ِان
��وء
ُح ِ ّ��ب��ي َف َ
��س ْ��و َف َي ُ��ب ُ
���ه
ال����ل ُ
���ي ِ
���ب َ
���ب ِ���ن���ي ِل����قَ ����ل ِ
ْ����ب َن ِ���ب ِ ّ
����ه َح َّ
يم َه َد ِاني
��ص َ��ر ِ
اط ا ُمل ْس َت ِق ِ
وإل��ى ال ِ ّ
ام ِتي
وال���ل ُ
����ن َأ َر َ
���ه ُي���كْ ِ���ر ُم َم ْ
اد َك َر َ
���و ِان���ي
�����ن َأ َر َ
وي ِ����ه��ي�نُ َر ِ ّب������ي َم ْ
ُ
اد َه َ
���ض ِ���ل ِ���ه
����ه َأ ْس������ َأ ُل ُ
وال����ل َ
����������ادةَ َف ْ
������ه ِز َي َ
����ه ُش����كْ ����ر ًا لمِ َ�����ا َأ ْو َ
ال ِن��������ي
����د ُت ُ
وح ِ
����م ْ
َ
���ن َي�� ُل ُ
��وذ ِب�� َأ ْه ِ��ل َب ْ��ي ِ��ت ُم َح َّمد
ي��ا َم ْ
��ذل َ
مان
َي ْ��ر ُج��و ِب ِ
الر ْح ِ
��ك َر ْح َ��م َ��ة َّ
���د
ِص ْ
���ات ا ُمل���ؤْ ِم ِ���ن َ
�ي�ن وال حَ ِ
���ه ِ
ت ْ
���ل ُأ َّم َ
���ب ُح����� َل َ
اإلمي������ان
ّ�����ة
َع َّ
ِ
���س��� َل َ
����ن����ا َف���تُ ْ
مي ٌ
����اد َق ُ
���ة
����ص ِ
����ة املَ����قَ ِ
����ال َك ِ���ر َ
ِ ّإن�����ي َل َ
�ل�ان
ّ�������ت َل ُ
إي وال������ذي َذ َل ْ
�����ه ال َّ���ث���قَ ِ
���ي َر ْو َض ٌ
��ذه��ا إل��ي َ
��ك ف َمّ َ
����ة
ُخ ْ
���إن���ا ه َ
���ح���فُ َ
���ان
���ح ِ
���ر ْي َ
َم ْ
����ر ْو ِح وال َّ
���وف ٌ���ة ب����ال َّ
����ه
َص��� َلّ���ى اإلل ُ
���ي ِ
وآل ِ
�����ه ع��ل��ى ال َّ���ن���ب ِ ّ
���م ُت َ
��ان
��س َ��ت ِ
����ش ُّ
����م َأزَ ِاه ُ
َف ِ���ب ِ���ه ْ
��������ر ال ُ��ب ْ

م��ن ال �ك��رة األرض �ي��ة ،فلم يعد ه�ن��اك م��ن خوف
خلونا جنهر باحلقيقة ،وب��دأ بتكفير الصحابة
وأمهات املؤمنني  ،ويقول ياسر :إن أبليس ليس
العدو األول للشيعة ،بل العدو األول عمر وأبو بكر
وأبليس ووصفوهم باألوثان واجلبت والطاغوت،
وكفروا كل من أقر لهم باخلالفة وإن كان مقرا
بخالفة علي -رضي الله عنه  -كفر أهل السنة
واعتبرهم مخلدين ف��ي ال�ن��ار م��ع املشركني وإن
لم يكونوا ناصبوا أه��ل البيت ال�ع��داء ،بل مجرد
اإلقرار بإمامه أبي بكر وعمر.

املطلوب :هو محاكمته وسحب جنسيته ومراقبة الكتب
الواردة إلى البالد ملا فيها من مخالفات ومنها (دعاء
ضمني قريش) وهما أبي بكر وعمر ،آن األوان لوضع
مناهج تعليمية في املدارس تبني واجبنا نحو الصحابة
وأمهات املؤمنني وحكم ال��ذي يطعن بهن ،ومراقبتة
صحفهم ومجالتهم ومواقعهم ،ومراقبة احلسابات
ودور العبادة وتسجيل اخلطب وال��دروس واملكتبات
واألنشطة.
وضع حد لتحركات خدام املهدي غير الرسمية ملا
فيها خطرا على األمن واستقرار البالد.
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تربويات

السياسة عند السلفيين

محمد الراشد

إن كلمة السياسة ذكرت في السنة النبوية؛ فقد أخرج البخاري
ومسلم بسنديهما إلى أبي هريرة ] رفعه إلى النبي [ قال« :كانت
نبي».
نبي خلفه ٌّ
بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما هلك ٌّ
ومعنى «تسوسهم» أي :يتولون أمورهم ،كما تفعل األمراء ،والوالة
بالرعية.
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والسياسة هي القيام على الشيء مبا يصلحه
«شرح مسلم للنووي» .والسياسة إن لم ترد
ف��ي ال �ق��رآن ال�ك��رمي مب��ادت�ه��ا وال مبفهومها
احلديث فإنها بجوهرها ومعانيها موجودة
في القرآن ،فلو تدبرنا آيات القرآن وعملنا
ب��ه لوجدنا أن أم��ة محمد [ ستحيا من
جديد بعد موتها ،وتعز بعد هوانها ،وتكثر
بعد قلتها ،وتغنى بعد فقرها ،وتستعيد ما
ٍ
مجد .فلم ي��دع القرآن الكرمي
ك��ان لها من
ً
منهاجاً إال سلكه وال غامضا إال وضحه.
لو قرأنا التاريخ قراءة سريعة لوجدنا أن خلفاء
اإلسالم و ملوكه وأمراءه وقادته وضعوا كالم
الله وسنة نبيه [ نصب أعينهم ،فاستنتجوا
منهما ق��واع��د وأس �س �اً عملوا مبقتضاها،
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واسترشدوا بها ،واستضاؤوا مبصابيحها،
فوضحت أمامهم السبل فساروا وحلقوا في
سماء العلياء .فلنسر إذا أردنا النجاة واحلياة
على سيرهم ولنقتف أثرهم ولنهتد بهديهم؛
فإذا فعلنا ذلك وقمنا بهذا الواجب املقدس
ال نلبث  -عش ّي ًة أو ضحاها  -إال وقد نلنا
بغيتنا ،فكتاب الله فيه تبيان ِ ّ
كل شيء ،فيه
كل ما يعود على املجتمع البشري بالسعادة
في معاشه ومعاده في دنياه وآخرته.
ف��وظ �ي �ف��ة ال �س �ي��اس��ي امل��ف��ت��رض أن تكون
اس�ت�ص�لاح اخل�ل��ق ب��إرش��اده��م إل��ى الطريق
املنجي في العاجل واآلج��ل وتدبير املعاش
ِّ
م��ع العموم على س�نن ال�ع��دل واالستقامة.
ويختصر امل�ق��ري��زي معنى السياسة« :إنها

القانون املوضوع لرعاية اآلداب ،واملصالح،
وانتظام األموال».
فعلى السياسي استصالح ش��ؤون الناس،
فالصالح واإلص�ل�اح ليسا هدفا للسياسة
والساسة ،وإمنا هما معناها وأصلها ول ّبُها،
والسياسة لم تقتصر في الشرع على نصوص
الوحيني الشريفني ،ب��ل يدخل فيها ك��ل ما
يصلح شؤون الناس ،وأخص هاهنا الدستور
الكويتي ،فالسياسة عند السلفيني اتباع
الكتاب والسنة على فهم سلف األمة وما جاء
في غيرهما وال يخالفهما وفيه صالح لألمة
أخذوا به ،قال ابن عقيل « :السياسة ما كان
من األفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى
الصالح ،وأبعد عن الفساد ،وإن لم يشرعه
وحي».
رسول الله [ وال نزل به
ٌ
فالداعية الذي يختار السلك السياسي عليه
أن يعلم أن املعترك السياسي مزلة أقدام،
وهو مقام ضنك ،ومعترك صعب ،فقد ضيع
بعضهم مبادئه وضيعوا احل�ق��وق م��ن أجل
دنيا يصيبونها ،أو حكموا عقولهم وتركوا
الشريعة فأحدثوا ش��راً مستطيراً تأثر به
الدعاة السياسيون من بعدهم.
تنبيه :إن التصريحات التي أدلى بها ثلة من
األعضاء الغيورين على أم املؤمنني عائشة
رض��ي ال�ل��ه عنها ي�ش�ك��رون وي��ؤج��رون  -إن
شاء الله  -عليها أما النواب اآلخرون الذين
قاموا بشتم احلكومة والتحريض عليها فإن
هذا العمل بال شك مناف حلديث املصطفى
محمد [ حيث قال(( :من أراد أن ينصح
لذي سلطان فال يبده عالنية ،ولكن يأخذ
بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك ،وإال كان
قد أدى الذي عليه )) أخرجه ابن أبي عاصم
وصححه األلباني.
وليعلم الساسة بأنه ما من طريق من الطرق
املثبتة للحق إال في ش��رع الله تعالى سبيل
للداللة عليها ،وهل يظن بالشريعة الكاملة
خالف ذلك؟!
ABUQUTIBA@HOTMAIL.CO

إدارة األفـــكار
بقلم :طالل أحمد باديان

إن أس��ل��وب إدارة األف��ك��ار أو اإلدارة ب��األف��ك��ار م��ن األس��ال��ي��ب اإلداري����ة
اجلديدة ،وهو يقضي بتجميع األفكار ومن ثم دراستها وتنفيذ الصالح
منها ،فكم خطرت ببالك أفكار معينة ,ثم ماتت في مهدها ،وكم وأنت
ً
إشكاال وقع في عملك,
ذاهب بسيارتك إلى العمل ,خطرت لك فكرة حتل
ٌ
َ
إالّ
أو في دائ��رة محيطك الذي تعيش فيه ،فما تلبث دقائق معدودة؛
فإذا بها تتبخر وتصبح تلك الفكرة في (خبر كان).
لعلك تسأل ع��ن سبب ذل��ك؛ إن��ه ببساطة
عدم استثمارك لألفكار ،وعدم إدارتك لها
إدارة ف ّعالة ،إذ إ َّن تبلور األفكار في ذهن
�س ل��ه وق��ت معني وال مناسبة
اإلن �س��ان ل�ي� َ
معينة فهو كالبرق اخلاطف ،أطل َق
عليه (أس �ب��ورن) مصطلح (التخيل
املنظم) ويعني تبلور وابتكار األفكار.
ي �ق��ول اإلم���ام أب��و ال��وف��اء ب��ن عقيل
احلنبلي« :إني ال يحل لي أن أضيع
س��اع��ة م��ن ع �م��ري ،حتى إذا تعطل
لساني عن مذاكرة أو مناظرة ،وبصري
عن مطالعة ،أعملت فكري في حال
راحتي وأن��ا منطرح ،فال أنهض إال
وقد خطر لي ما أسطره».
فعندما تبدأ الفكرة تتبلور في ذهنك،
فعليك بالتحمس لها وعدم االستهانة
بها مهما كانت صغيرة ،فلرمبا تكون
ه��ذه الفكرة هي احل��دث األكبر في
العالم ،وعندئذ قم بكتابتها وتدوينها
ح�ت��ى ال تصبح ف��ي ط��ي النسيان،
فالفكرة عندما نكتب يُكتب لها عمر
أطول من عمرها احلقيقي.
بعد ذلك بادر بدراستها ومناقشتها،
ف��درج��ة احل �م��اس ل��دي��ك  -للفكرة
 ال �ي��وم ق��د ت�ت�لاش��ى غ� ��داً ،ولك َّنثمة أم��ري��ن عليك القيام بهما قبل
ذل��ك ،وهما :االختيار األمثل لوقت

مناقشة الفكرة ومكانها ،وذلك على حسب
ص�ف��اء ذه�ن��ك وت�ف��رغ��ك ال �ت��ام ،ب�ع�ي��داً عن
جميع القواطع وامللهيات ،مع احلرص على
الطاعة فإنها تشرح الصدر ،واألمر اآلخر

هو استشارة من تثق به ومن لديه إملام ولو
باملوضوع العام بالفكرة ،وقد قيل قدمياً:
«من شاور الرجال شاركهم في عقولهم».
إ َّن احلدث األهم من دراسة هذا األسلوب
– إدارة األف���ك���ار  -ه���و ك��ي��ف��ي��ة حتويل
األفكار إلى حقائق حيث ال قيمة للفكرة
إذا لم تكن ملموسة ،وهل الفكرة صاحلة
للتنفيذ أم ال؟ ف���إذا ك��ان��ت غير صاحلة
فقم بحفظها في (أرشيفك) اخلاص بك،
فقد حتتاج إليها مستقب ً
ال ،أما إذا كانت
صاحلة فحدد اإلجراءات التي ستتخذها
ن��ح��و تنفيذ ال��ف��ك��رة وال���وق���ت املستغرق
إلجن��از تلك اإلج����راءات ،وك��ذل��ك ميكنك
االستعانة بتقنيات وبرامج لتنقيح
وم��ن��اق��ش��ة وت��ق��ي��ي��م األف���ك���ار من
خالل مشاركة عدة أشخاص في
املناقشة والتقييم ،ومن أحدث تلك
البرامج برنامج مركز إدارة األفكار
(آي��دي��اس��ن��ت��رال  ،)4.0وبرنامج
( ،)HypeIMTوكال البرنامجني
يقوم «بتجميع وتقييم أكبر قدر من
األفكار بفاعلية وسرعة وخيارات
مرنة وعمل انسيابي منتظم».
بيد أ َّن هناك استراتيجية مهمة قد
تساعدك على توليد أكبر قدر من
األفكار ومناقشتها وتقييم األفضل
منها ،وهي( :إستراتيجية العصف
الذهني) ،حيث تعتمد على قاعدة
الكم يولد الكيف على رأي املدرسة
الترابطية ،والتي «ترى أن األفكار
مرتبة ف��ي شكل ه��رم��ي وأن أكثر
األفكار احتماالً للظهور والصدور
ه ��ي األف� �ك ��ار ال��ع��ادي��ة والشائعة
امل��أل��وف��ة ،وب��ال�ت��ال��ي فللتوصل إلى
األفكار غير العادية واألصلية يجب
أن تزداد كمية األفكار».
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عندما تفتك الشاشة
بعقول فتياتنا!!
مؤمنة معالي

في شهر رمضان املبارك أطلت علينا الشاشات العربية بعشرات
األعمال الدرامية والبرامج احلوارية التي عكف عليها معدوها طيلة
عامهم املنصرم ،وبذلوا جهد ًا جبار ًا لتخرج بصورتها املتقنة التي
نراها ،والهدف سرقة عقول املشاهدين وترسيخ مفاهيم جديدة
في املجتمع العربي ،إنهم يبدعون في جتسيد الفكرة التي يريدون
غرسها من خالل قوالب إعالمية متعددة ،وينجحون بامتياز في
استقطاب املشاهد وجذبه واستدراجه وإسقاطه في كثير من
األحيان في الرؤية والنمط التبعي والذي أرادوه هم له ..واليافعات
هن األكثر اجنذاب ًا وذوبان ًا..
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تفتح إح��داه��ن عينيها على تلك الشاشة
التي اعتاد أف��راد األس��رة االجتماع حولها،
جتلس بينهم ،حت��اول شغل عقلها الصغير
بفهم املشاهد التي تبث تباعاً أمام ناظريها
املليئني بالبراءة ،في غفلة من أهلها الذين
يظنون أنها ما زالت طفلة ال تفقه شيئاً مما
ي��دور حولها ،تكبر ..وتكبر معها املشاهد
املترسخة ف��ي عمق ذاكرتها التي ستشكل
ث��واب�ت�ه��ا وأح�لام �ه��ا وشخصيتها وفكرتها
ونحن ما زلنا نراها في عداد
الصغيرات.
ل� � ��م ي � �ع� ��د اإلع� �ل ��ام
العربي يضع اعتباراً
ل�ل�ص�ب�غ��ة احملتشمة
التي يتمتع بها الكثير
من البيوت العربية،
ف� �ب ��د ًءا م��ن لباس
املذيعات الفاضح
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واملبتذل ،واملواضيع التي تطرحها البرامج
وتسلط عليها األض���واء ك��أخ�ب��ار اجلرائم
وحياة الفنانني ،وإلى القضايا التي تطرحها
األع �م��ال ال��درام �ي��ة ،كلها تفتقر وحتجب
املواطن العربي عن الرقي والتفكير مبا يعود
عليه بالنفع لذاته وأمته ،وتتركه متخبطاً في
وحل التقليد والشعارات واملزيد من التمادي
واالنسالخ من قيمه بحجة أنها باتت (دقة
قدمية) ،وألنهن ما زلن في مرحلة ال متكنهن
من رسم شخصية مستقلة تبتعد عن سمات
التقليد واالتباع ،فإن شاشات التلفزة باتت
أكثر ما يجذب فتياتنا في ظل غياب الوعي
األس���ري ،وس��رق��ت م��ن قواميسهن الكثير
من األع��راف واملفاهيم التي عاشتها املرأة
ع �ص��وراً خ�ل��ت ،فمث ً
ال ب��ات مفهوم قوامة
ال��رج��ل اس �ت �ب��داداً ترفضه بكل م��ا أوتيت
من ق��وة ،ما خلق الكثير من املشكالت في
حياتها ال��زوج �ي��ة ،وق��د ي ��ؤدي ف��ي الكثير

من احل��االت لطالقها وه��ي ما زال��ت حتيا
األوهام واالفتراضات.
ب��ات مصطلح احل��ب مبا يحمل من صورة
م�ش��وه��ة جسدتها امل�س�ل�س�لات مصطلحا
يتكرر على ألسن الفتيات بسالسة واعتياد،
ه� ��ذا إل� ��ى ج��ان��ب ال �ت �ع �ل��ق األع� �م ��ى الذي
يحيينه جتاه العبي كرة القدم أو املطربني
والوجوه اإلعالمية ،والهوس بجمع صورهم
وتناقل أخبارهم والتسجيل في منتدياتهم
ومجموعاتهم البريدية ،إلى غير ذلك.
إن الكثير م��ن الفتيات ف��ي املجتمع العربي
جنحن بامتياز ف��ي ال��ذوب��ان واالن �س �ي��اق في
التغيير الذي أراده اإلعالم لسلخ املجتمع من
الطهارة واالنضباط اللذين عاش عليهما ردحا
من الزمن ،إن تفكير هؤالء بات منحصراً في
(امل ��وض ��ة) وال �ف��ن وال �ب �ح��ث ع��ن الصداقات
والعالقات وتقليد فالنة وأخواتها من جنوم
الشاشة في منط غذائها وساعات نومها.
هذه حال الكثير من فتياتنا ،والسؤال الذي
يراودني دائما كيف سيولد صالح أو عمر من
رحم فتاة ال تضع نصب عينيها قضايا األمة،
بل تتبرأ منها وتنسلخ؟ وكيف ستربي هؤالء
الفتيات أطفال املستقبل واجليل القادم؟
ال أنكر أن لدينا صوراً مشرقة ،لكن الصورة
القامتة ه��ذه طمت وعمت ،وآن األوان أن
يحمل كل وال��دي��ن على عاتقيهما مجابهة
ال �غ��زو اإلعل��ام��ي ،وح�م��اي��ة أطفالهما من
سموم الشاشة وكيدها ،آن األوان أن نضع
نصب أعيننا تربية جيل يرفل بالصالح.

تربويات

عبادة اهلل ومحبته
اللهم ربنا ورب كل شيء ,نحن نشهد أنك الرب وحدك ال شريك لك
وأن محمدا عبدك ورسولك.
يا ذا اجلالل واالكرام ال إله إال أنت ،الله أكبر نور السموات واألرض،
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعلم الذي يبلغنا حبك.
أسباب احملبة لله:
السبب األول :ق��راءة القرآن بالتدبر والفهم
ملعانيه ,ق��ال احلسن بن علي« :إن من كان
قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا
يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار».
السبب الثاني :التقرب إلى الله بالنوافل بعد
الفرائض فإنها موصلة إلى درجة احملبوبية
بعد احملبة؛ قال رسول الله[ في احلديث
القدسي ع��ن رب ال �ع��زة سبحانه وتعالى:
« م��ن ع ��ادى ل��ي ول �ي �اً فقد آذن �ت��ه باحلرب,
وم��ا تقرب إل��ي عبدي بشيء أح��ب إل��ي مما
افترضته عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه
الذي يسمع به ,وبصره الذي يبصر به ،ويده
التي يبطش بها  ,ورجله التي ميشى بها ,ولئن
سألنى ألعطينه ,ولئن استعاذني ألعيذنه)
البخاري.
ال�س�ب��ب ال �ث��ال��ث :دوام ذك ��ره ع�ل��ى ك��ل حال
باللسان والقلب والعمل واحل ��ال ,فيصيبه
من احملبة على قدر نصيبه من الذكر؛ قال
رسول الله[« :إن الله عز وجل يقول :أنا مع
عبدي ما ذكرني وحتركت بي شفتاه» صحيح
ابن ماجه .وقال تعالىَ { :فا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْر ُك ْم}
(البقرة.)152:
السبب ال��راب��ع :إي�ث��ار م�ح��ا ّب��ه على محابك
عند غلبة ال�ه��وى وال��رج��وع إل��ى محابه وإن
صعب املرتقى .ومعنى ه��ذا أن يكون رضا
الله سبحانه وتعالى فوق رضا اجلميع وإن
عظمت احمل��ن وث�ق�ل��ت فيه امل ��ؤن ,وضعف
عنه الطول والبدن ,وحتى لو غضب اخللق
فهذا هو اإليثار لرضا الله ،وأعالها للرسل

صلوات الله عليهم وسالمه ,وأعالها ألولي
العزم منهم وأعالها حملمد[.
السبب اخل��ام��س :مطالعة القلب ألسمائه
وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في
رياض املعرفة لها ,فمن عرف الله بأسمائه
وصفاته وأفعاله أحبه ال محالة ،ق��ال ابن
تيمية« :العارف هو من عرف الله بأسمائه
وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثم
أخلص له في قصده ونيته».
السبب السادس :مشاهدة بره وإحسانه وآالئه
ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى
محبته ،والعبد أسير اإلحسان ،فلو أن احداً
من البشر تعطف عليك حلملت هذا اجلميل
سنني فكيف باخلالق سبحانه وتعالى؟!
ال محسن إال ال�ل��ه ،وال ه��ادي إال ال�ل��ه ،وال
لطيف خبير إال الله ،وال إله غير الله؟ أإله

غير الله؟ {وإن تعدوا نعمة الله ال حتصوها
إن اإلنسان لظلوم كفار}.
السبب السابع :انكسار القلب كلي ّة بني يدي
الله تعالى.
م��ا م�ع�ن��ى االن �ك �س��ار؟ إن ��ه اخل �ش��وع والذل
ات لِل َّر ْح َمنِ اَ
فَل
ص َو ُ
والسكونَ { :و َخ َش َعت الأَْ ْ
ت َْس َم ُع ِإلَاّ َه ْم ًسا} (طه.)108 :
واخلشوع أكثر ما يكون للجوارح ،والضراعة
أكثر ما تستعمل في القلب ،وإذا ضرع القلب
خشعت اجلوارح وبكت العني وارجتف اجلسد،
ك��ان علي بن احلسن إذا توضأ اصفر لونه
فقيل  :ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟
قال :أتدرون بني يدي من أريد أن أقوم؟
السبب الثامن :اخللوة به وقت النزول اإللهي
ملناجاته وتالوة كالمه:
الوقوف بني ي��دي الرحمن بالقلب والتأدب
ب ��أدب ال�ع�ب��ودي��ة ب�ين ي��دي��ه ث��م يختم بذلك
االستغفار والتوبة{ :تَت ََجا َفى ُجنُوبُ ُه ْم َعنِ
المَْ َ
َممَِ ا
ض ِ
اج ِع يَ� ْد ُع��و َن َر ّبَ� ُه� ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا و ّ
َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِ قُونَ} (السجدة .)16 :وال عجب
أن ينزل جبريل عليه السالم على محمد[،
قال رسول الله[« :واعلم أن شرف املؤمن
قيامه الليل ،وعزه استغناؤه عن الناس».
السبب التاسع :مجالسة احملبني والصادقني
وأخ��ذ أطايب الثمرات منهم من ك�لام مثل
التمر ،وال يتكلمون إال إذا ترجحت مصلحة
ال� �ك�ل�ام .ق ��ال ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ف��ي احلديث
في،
ال�ق��دس��ي« :وج�ب��ت محبتي للمتحابني ّ
ووج�ب��ت محبتي للمتجالسني ف� ّ�ي ,ووجبت
في» األلباني.
محبتى للمتزاورين ّ
وق��ال ال��رس��ول[« :أوث ��ق ع��رى اإلمي ��ان أن
حت��ب ف��ي ال�ل��ه وتبغض ف��ي ال �ل��ه» السلسلة
الصحيحة.
السبب العاشر :مباعدة كل سبب يحول بني
القلب وبني الله عز وجل
فالقلب إذا فسد فلن يجد املرء فائدة فيما
يصلح م��ن ش��ؤون دن �ي��اه ,ول��ن يجد نفعاً أو
كسباً ف��ي اآلخ ��رة{ :يَ� � ْو َم ال يَ�ن� َف� ُع َم ��ا ٌل َوال
بَنُونَ} (الشعراء.)88 :
جلنة هدية النسائية
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السعودية

ساعة مكة..
هل تحل محل «غرينتش»؟
بقلم :معمر اخلليل

ً
طويال ،إنه أول أيام شهر رمضان املبارك
حلظات للتاريخ سوف يسجلها
للعام 1431هـ ،والذي شهد بدء دوران عقارب ساعة مكة املكرمة ،املطلة
على احلرم املكي ،والتي تعلو بارتفاع يصل إلى  400متر ،وبحجم 40
متراً .لتصبح بذلك أضخم ساعة تقام في العالم حتى اآلن.
فعلى هذا االرتفاع الشاهق ،أصبحت ساعة مكة املكرمة معلم ًا عاملي ًا
في مكة والسعودية والعالم أجمع ،حيث ميكن للزائرين مشاهدتها
من بعد  8كيلو مترات.
وتقع ساعة مكة املكرمة ضمن برج وقف امللك عبدالعزيز للحرمني
الشريفني ،والذي يبلغ ارتفاعه  601متر ،وهو بذلك يحتل املركز
الثاني عاملي ًا من حيث االرتفاع بعد برج خليفة في دبي .ويصل ارتفاع
الساعة من قاعدتها إلى أعلى نقطة في قمتها نحو  251متراً.
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تزين الساعة
 98مليون قطعة فسيفساء ّ
وتنار الساعة العمالقة  5م ّرات في اليوم خالل
ف�ت��رات األذان بنحو  21أل��ف مصباح ضوئي
باللونني األب�ي��ض واألخ �ض��ر ،أم��ا خ�لال بعض
املناسبات اإلسالمية كدخول األشهر الهجرية
واألع �ي��اد ،فسينطلق م��ن الساعة  16شعاعاً
ض��وئ�ي�اً ل�لأع�ل��ى ب �ق � ّوة  10ك �ي �ل��وواط للحزمة
الواحدة ،ما يجعل الضوء يصل أفقياً إلى أكثر
من  10كيلومترات.
والساعة العمالقة هي عبارة عن أربع ساعات
باالجتاهات األربعة للبرج الذي يحملها ،تطل
الرئيسة منها والتي حتمل لفظ اجلاللة (الله)
على الكعبة املشرفة في احلرم املكي .وتتوسط
الساعة عالمة السيفني والنخلة شعار اململكة
العربية السعودية.
وت�ت�ك��ون ال�س��اع��ة م��ن  4واج �ه��ات ،يبلغ حجم
الواجهتني األمامية واخللفية  43متراً في 43
متراً ،بينما يبلغ حجم الواجهتني اجلانبيتني نحو
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 43متراً في  39متراً ،وميكن رؤية أكبر لفظ
تكبير (الله أكبر) في العالم فوق الساعة ،حيث
يصل طول حرف األلف في كلمة لفظ اجلاللة
(الله) إلى أكثر من  23متراً ،ويبلغ قطر الهالل
 23متراً ،وهو بذلك أكبر هالل مت صنعه حتى
اآلن .كما متت تغطية واجهة الساعة املزخرفة
بـ  98مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجية
امللونة.
وتتكون واج �ه��ات س��اع��ة مكة كاملة م��ن مادة
“الكاربون فايبر” املتطورة التي تستخدم في
صناعة الطائرات احلديثة ،ويبلغ طول عقارب
الدقائق  22متراً وط��ول عقارب الساعة 17
متراً ،ويزن كل عقرب  6أطنان صنعت من مادة
“الكاربون فايبر” .وم��ن أج��ل القيام بأعمال
ال�ص�ي��ان��ة مي�ك��ن ال��دخ��ول إل��ى داخ ��ل عقارب
الساعة.
وميكن رؤي��ة لفظ الشهادتني (ال إل��ه إال الله
محمد رسول الله) فوق الواجهتني اجلانبيتني

للساعة .وتتكون الساعة ،املصممة على الطراز
اإلس�لام��ي طبقاً ألدق معايير ال�س�لام��ة ،من
مستوى قاعدي يحتوي على شرفة للزائرين
تقع حتت واجهات الساعة األرب��ع ويبلغ الوزن
اإلجمالي لساعة مكة  36.000طن.
وستوفر الكهرباء الالزمة لتشغيل الساعة من
قبل شبكة الكهرباء العامة إلى جانب الطاقة
الشمسية التي تسببها أل��واح شمسية مولدة
للطاقة م��رب��وط��ة ب�ه��ا .فيما مت حماية هيكل
الساعة والبرج الذي يحملها بنظام حماية ضد
الرياح واألمطار واألتربة وغيرها.
حديث العالم
خ�لال أي��ام قليلة ج��داً ،وصلت أن�ب��اء الساعة
اجل��دي��دة ف��ي مكة امل�ك��رم��ة إل��ى جميع أرجاء
األرض تقريباً ،فكتبت عنها كبريات الصحف
العاملية ،ونقلت مشاهد عملها وارتفاعها الكثير
من الفضائيات العاملية ،وباتت حديثاً متكرراً
في وسائل اإلعالم ،ما بني معجب ومتعجب..
حتى أن بعض الصحف لم تخف مخاوفها من
حتويل العالم أنظاره باجتاه هذه الساعة بدي ً
ال
عن غرينتش ،فكتبت حت��ذر وت�ق��ارن بني مكة
ولندن.
وتنقل لنا صحف وم �ج�لات وم��واق��ع إنترنت
عربية ،آم��ال الناس في العالم اإلس�لام��ي أن
تصبح س��اع��ة مكة امل�ك��رم��ة معلماً إسالمياً،
وم �ص��دراً ل��وح��دة العالم اإلس�لام��ي ،مؤكدين
أن املسلمني قبل احلكومات ينظرون إلى مكة
املكرمة على أنها توقيتهم األكثر أهمية ..بل إن
الكثير من القنوات الفضائية تضع توقيت مكة
املكرمة على شاشاتها منذ عدة سنوات ،وهي
بذلك تؤكد أن توقيت ساعة مكة املكرمة ميكن
أن يكون رمزاً جديداً للوحدة اإلسالمية.
املسلمون في مشارق األرض ومغاربها ينظرون
إل ��ى م�ك��ة امل �ك��رم��ة ع�ل��ى أن �ه��ا ق�ب�ل��ة املسلمني

الوحيدة؛ لذلك ف��إن وج��ود ساعة
وت��وق �ي��ت م �ع�ين ي�ن�ط�ل��ق م ��ن مكة
امل�ك��رم��ة مي�ك��ن أن ي �ك��ون مصدرا
أس��اس �ي��ا ل�ي��س ل�ل��وج�ه��ة ف�ق��ط بل
للتوقيت أيضاً.
وأهابت العديد من الصحف العربية
بضرورة تضافر جهود احلكومات
اإلس�لام �ي��ة الع�ت�م��اد ت��وق�ي��ت مكة
املكرمة كتوقيت أساسي لها ،بدي ً
ال
عن توقيت غرينتش في بريطانيا،
م��ؤك��دة أن مكة ليست فقط قبلة
املسلمني واألكثر ج��دارة أن تكون
م�ع�ي��اراً للتوقيت ،ب��ل أي�ض�اً ألنها
تقع في مركز األرض أيضاً ،وتتجه
زوايا الكعبة املشرفة فيها للشمال
بشكل دقيق.
بريطانيا تعلن مخاوفها
أول � ��ى ال� � ��دول ال� �ت ��ي أع �ل �ن��ت عن
مخاوفها من هذه الساعة اجلديدة،
ه��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ال �ت��ي ت �ض��م على
أراضيها خ��ط غرينتش الوهمي،
والذي يعتبر مركزاً لتوقيت العالم.
وتنظر بريطانيا إل��ى س��اع��ة مكة
على أنها امل�ع��ادل اإلس�لام��ي لساعة «بيغ بن»
ولتوقيت غرينتش ال��ذي فرضه اإلنكليز على
العالم بعد اختراعهم خل��ط وه�م��ي ه��و خط
غرينتش ،والذي يقع في ضاحية غرينتش غرب
لندن .هذا اخلط الذي ساهمت بريطانيا في
جعله مقياساً للمكان والزمان قرباً وبعداً.
وال تخفي اململكة العربية السعودية نيتها جعل
م�ك��ة امل�ك��رم��ة م��رك��زاً للتوقيت ال �ع��امل��ي ،وهي
األجدر بذلك حقيقة وواقعاً ،فبحسب القائمني
على املشروع ف��إن التشغيل التجريبي لساعة
مكة سيستمر ثالثة أشهر ،ثم سيتم ربط مركز
توقيت مكة املكرمة بشبكة التوقيت العاملي “يو
تي سي” التي يوجد مقرها في باريس.
وفي تقرير عن ساعة مكة املكرمة ..كتبت شبكة
ال�ـ «ب��ي بي س��ي» البريطانية تقول“ :أين تقع
أضخم ساعة في العالم” ،لتجيب عن تساؤلها
في تقريرها بالقول “إنها في مكة”.
ف �ي �م��ا ك �ت �ب��ت ص �ح �ي �ف��ة «ال ��دي� �ل ��ي تليغراف»
البريطانية ت�ق��ول“ :إن ساعة مكة العمالقة
تسعى إلل�غ��اء توقيت غرينتش” ،مشيرة في
تقرير نشرته بتاريخ  12أغسطس  2010إلى أن

ساعة مكة الضخمة اجلديدة متثل اآلن حتدياً
لسيادة توقيت غرينتش ،حيث ميكن أن يضبط
ما يقرب من مليار ونصف املليار مسلم توقيت
ساعاتهم عليها.
وتضيف الصحيفة بالقول“ :إن العلماء املسلمني
يأملون أن ميتد نفوذ ساعة مكة إلى أبعد من
األراضي السعودية ،وذلك كجزء من خطة ملكة
للتفوق على غرينتش باعتبارها مركزاً حقيقياً
لألرض”.
وال تبتعد الصحيفة عن احلقيقة؛ إذ إن علماء
اجلغرافيا يؤكدون أن مكة املكرمة هي املركز
احلقيقي ل�ل�أرض ،وتتجه زواي��ا احل��رم املكي
ال�ش��ري��ف بشكل دق �ي��ق م��ع زواي���ا االجتاهات

األربعة في العالم.
وتؤكد الدراسات اجلغرافية أيضاً
أن م�ك��ة امل �ك��رم��ة ت�ق��ع ف��ي خط
مستقيم مت��ام�اً م��ع خ��ط الطول
الرئيسي للشمال املغناطيسي
في العالم.
صحف العالم واحلديث عن
مكانة مكة املكرمة
كما لم تخف الصحف األمريكية
أي �ض �اً قلقها م��ن م�ك��ان��ة ونفوذ
س��اع��ة م�ك��ة ،وان�ع�ك��اس�اً المتداد
مكانة ونفوذ مكة املكرمة ،حيث
ق ��ال ��ت ص �ح �ي �ف��ة “الواشنطن
تاميز”“ :إن س��اع��ة مكة ترمز
إل��ى الطموحات الدينية للدين
اإلسالمي” ،م �ع �ت �ب��رة أن مكة
ق��د تصبح م��ن خ�لال مركزيتها
ب��ال�ن�س�ب��ة للمسلمني والساعة
اجلديدة مركزاً للعالم.
وت �ض �ي��ف ال�ص�ح�ي�ف��ة أن علماء
مسلمني اقترحوا أن تكون ساعة
مكة بدي ً
ال لساعة غرينتش في
بريطانيا ،مشيرة إلى أن الساعة
اجل��دي��دة قد حتمل مضامني دعوية تبشيرية
للدين اإلسالمي في العالم .في إشارة إلى أن
الساعة ومركزية مكة املكرمة والتوقيت العاملي
ال��ذي ق��د تصبح م�ح��وري��ة ف�ي��ه ،ستصبح ق ّوة
كبيرة في زي��ادة النفوذ اإلسالمي وزي��ادة وق ّوة
املد الدعوي اإلسالمي في العالم.
وقد استغلت العديد من صحف ومجالت العالم
احل��دي��ث ع��ن الساعة اجل��دي��دة العمالقة في
مكة املكرمة ،للحديث عن مكانة مكة املكرمة
لدى املسلمني ،وقطبية مكانتها كقبلة واحدة
جلميع املسلمني في الصالة ،منطلقني من ذلك
للحديث عن أن الساعة اجلديدة سوف جتعل
التوقيت العاملي يتجه إلى العالم اإلسالمي.
وق��ارن��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ص�ح��ف األج�ن�ب�ي��ة بني
ارتفاع ساعة مكة املكرمة ،وارتفاع ساعة «بيغ
بن» البريطانية ،مؤكدين أن الزعامة العاملية
خلط غرينتش البريطاني ال��ذي بقي لسنوات
طويلة مرجعاً خلطوط الطول والسفن واملالحة
واملناطق الزمنية ،تشهد أكبر تهديد لها اليوم
بسبب ال�س��اع��ة اجل��دي��دة ال�ت��ي تقع ف��ي ثاني
أطول ناطحة سحاب في العالم.
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«وصال» الفارسية قناة لفضح
األبواق الشيطانية وسدنة الطائفية
الفرقان ـ القاهرة  /أحمد عبد الرحمن

36

متأخرا خير من أال تأتي مطلقً ا» لعل هذا القول هو ما ينطبق بشكل دقيق مع إعالن قناة
«أن تأتي
ً
«وصال» الفضائية تبنيها دعوة رئيس رابطة أهل السنة في إيران أبو منتصر البلوشي الرامية إلى
تدشني قناة دعوية سنية ناطقة باللغة الفارسية ملخاطبة اإليرانيني الناطقني بالفارسية لتكون
عقودا
دعويا لتنمية الوعي الديني حلوالي  18مليونا من أهل السنة في إيران الذين يواجهون
منبرا
ً
ً
ً
من التهميش واإلذالل والتصفية اجلسدية والتعامل معهم كطابور خامس من قبل األجهزة األمنية
اإليرانية عبر إطالق قناة «وصال» الفارسية.
وأطلقت القناة حملة تبرعات داعية ماليني املسلمني لدعم هذا اجلهد املتواضع والذي سيركز بحسب
الداعية البلوشي على العقيدة والعلوم الشرعية وخدمة الدين وإصالح املجتمع وصناعة جيل يعرف
ً
فضال عن فضح اخلطة املمنهجة التي يتبناها أصحاب املشروع الطائفي لصبغ
اإلسالم الصحيح،
الفضاء اإلعالمي بصبغته وملئه بالعديد من أدواته التحريضية من قنوات تلفزيونية وإذاعية ال
شأن لها إال التبشير بدولة املهدي ،والتي ال يرى أصحاب العمائم السوداء والقلوب كذلك أي وجود
لها إال بسيادة اخلطاب الطائفي اإللغائي ملا سواه.
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وستعمل هذه القناة على التصدي للمشروع
امل �ش �ب��وه ال� ��ذي ي�ت�ب�ن��اه أص��ح��اب العمائم
ال�س��وداء بهدف ض��رب املفهوم احلقيقي
والنقي لإلسالم ،واستبداله بشكل جديد
ي �ق��وم ع�ل��ى ع�ق��ائ��د ش��وه��اء م��ن شعوذات
ولطميات وخزعبالت تصل في كثير منها
إلى حد اإلسفاف والدونية ،بل إلى درجة
أقرب إلى البهيمية التي يأباها ويترفع عنها
العقل البشري السوي.
مد طائفي
وقد أعلن البلوشي ومن دون مواربة أن هذا
املد اإلعالمي والفضائي الطائفي األسود قد
خلق حاجة ملحة إليجاد واجهات إعالمية
تفضح زيفه وتظهر مدى تهافت ما يدعيه
وإزالة القناع عن وجهه القبيح ،هذا الوجه
ال ��ذي أص�ب��ح م�ع��ول ه��دم وخ���راب ،فض ً
ال
عن دوره في صرف األنظار عن األخطار
األساسية التي تواجه األمة ليبقى انشغالها
في دوامات من الشبهات والهرطقات التي
ال تستند إلى حق وال يقبلها عقل.
ويعتقد على ن�ط��اق واس��ع أن ه��ذه القناة
س�ت�ح��اول م��واج�ه��ة ع �ش��رات م��ن القنوات
الطائفية املنتشرة على األقمار الصناعية
«نايل س��ات» و«ع��رب س��ات» و«ه��وت بيرد»
وال هم لها إال توجيه خطابها ألهل السنة
واجلماعة والعمل على إفساد عقائدهم،
�وص��ا أن ال �س��اح��ة اإلع�لام �ي��ة مليئة
خ �ص� ً
بعشرات القنوات التي عملت مل��دة طويلة
على تذويب هوية  18مليون سني ينتشرون
في عديد من احملافظات اإليرانية دون أن
جت��د أي منافسة إال م��ن إح��دى القنوات
الفضائية اجل��دي��دة ال�ت��ي تبث م��ن خارج
إي��ران غير أنها لم حتقق النجاح املطلوب
بسبب ضعف مستواها.
ويعول الكثيرون على ه��ذه القناة الوليدة
لتكون منب ًرا دعو ًيا يعمل على نشر مبادئ
اإلس �ل��ام ال�ص�ح�ي�ح��ة وف �ك��ر أه���ل السنة
واجلماعة والسلف الصالح وتتصدى لعقود
م��ن التخريب املتعمد لعقول سنة إيران
ومحاوالت تشويه صفحة اإلسالم الناصعة

عبر إع�ل�ام ض��ال مضل ومناهج تعليمية
فاسدة ال تستهدف إال إذابة سنة إيران في
املجتمع الطائفي وإغراقهم في وحل اإلساءة
للصحابة ال �ك��رام وأم �ه��ات املؤمنني رضي
خصوصا أن سنة إيران
الله عن اجلميع،
ً
يفتقدون أي مؤسسات علمية أو تعليمية
ق� ��ادرة ع�ل��ى م��واج �ه��ة ه ��ذا ال�ف�ك��ر الضال
اللهم إال في بعض املساجد وعلي يد بعض
األئ�م��ة ال��ذي��ن يتعرضون حلمالت حترش
واضطهاد وص��والً إلى التصفية اجلسدية
لبعضهم على يد أجهزة األمنية اإليرانية،
ناهيك عن أن احملتوى العلمي الذي تقدمه
املدارس السنية في إيران ليس كما ينبغي
بسبب الضغط الذي ميارس عليها من قبل
السلطات التي تتدخل في تعيني معلمي
تلك املدارس والقائمني عليها.
استعدادات طيبة
ويعتقد على نطاق واسع أن هدف هذا املنبر
اإلع�لام��ي يجب أال يكون أس�ي� ًرا ملخاطبة
أه��ل السنة ف��ي إي ��ران ،ب��ل عليه أن يتبني
نهجا تبشيرياً مبنهج أهل السنة في أوساط
ً
ع��رب منطقة األح ��واز وم�ح��اول��ة إنقاذهم
من الضالل الذي حاولت السلطات هناك
إغراقهم فيه منذ عديد من القرون ،والعمل
على نشر صورة اإلسالم النقية الصحيحة

أداة ملخاطبة 18
مليون سني في إيران
والتصدي ملخططات
تذويب عقيدتهم
هدفها نشر مبادئ
اإلسالم النقية
وعقيدة أهل السنة
واجلماعة وإزالة
القناع عن الفكر
الضال
ضغوط حكم املاللي
فرغت املؤسسات
السنية من مضمونها
والعصف بهم مستمر
منذ عقود
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والسيما أن بعض التجارب أثبتت وجود
اس� �ت� �ع ��دادات ط�ي�ب��ة م��ن ع ��رب األح� ��واز
للتعاطي اإليجابي مع محاوالت إعادتهم
للنهج السني السلفي الصحيح ،وهو أمر
أزع ��ج أح��د س��دن��ة ق��م ع�ن��دم��ا ح��ذر من
هبوب رياح «التسنن» في مناطق األحواز
القريبة من احلدود العراقية – اإليرانية،
داع� ًي��ا م��ن سماهم م��راج��ع ق��م للتصدي
لهذه الظاهرة التي تهدد بالد املاللي.
وال ��واق ��ع أن ال�ت�ح��دي��ات ال �ش��دي��دة التي
واج �ه��ت سنة إي ��ران وم �ح��اوالت تذويب
هويتهم وإغ��راق�ه��م ف��ي بحر الضالالت
توفر أجواء مالئمة لتدشني قناة «وصال»
باللغة الفارسية باعتبارها واجهة إعالمية
تستطيـع أن توصـل اخلطاب اإلسالمي
مبعانيه السامية والنقية إل��ى اجلمهور
اإلي��ران��ي وب��ال��ذات منه «الشيعي» الذي
سممت أفكاره وحرفت بوصلته عن دينه
احلق أبواقه الشيطانية املضللة ،فض ً
ال
ع��ن أن ه��ذه القناة ال��ول�ي��دة تعد ضربة
م��وج�ع��ة للقبضة احل��دي��دي��ة ،واخترا ًقا
للجدار السميك الذي تفرضه احلكومة
الشعوبية الطائفية في إيران على وسائل
اإلعالم وخصوصاً تلك التي تتبنى خطا ًبا
م�غ��اي� ًرا خلطاب نظام امل�لال��ي الطائفي
اجلاثم على صدر الشعب اإليراني.
دحض االفتراءات
وت �ف��رض األوض � ��اع احل��ال �ي��ة أن تتبنى
ال�ق�ن��اة ال��ول �ي��دة ت��وج�ي��ه رس��ال��ة واضحة
للشعب اإلي��ران��ي الشيعي وال�س�ن��ي كما
ي��ؤك��د د .ع �ب��د احل �ل �ي��م ع��وي��س أستاذ
ال�ت��اري��خ اإلس�لام��ي واإلع�لام��ي املعروف
بكشف زيف اخلطاب الديني واإلعالمي
ال��ذي تتناوله وسائل اإلع�لام الطائفية،
وتتولى تفنيد اتهاماته لصحابة رسول
خصوصا اخللفاء الراشدين وفي
الله[
ً
مقدمتها سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان،
وتقدمي األسباب احلقيقية لبغض نظام
املاللي للخليفني األول والثاني وإظهار
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انتفاء العالقة بني هذه الكراهية وسيدنا
علي رضي الله عنه ،فض ً
ال عن التركيز على
مبادئ اإلسالم الصحيحة وعلى نهج رسول
الله[ وخلفائه الراشدين والسلف الصالح
ومحاولة ترميم عقيدة هؤالء التي تعرضت
للتذويب واإلفساد ملدد طويلة ،وإظهار مدى
ت�ه��اف��ت االت �ه��ام��ات ألم �ه��ات امل��ؤم�ن�ين مثل
السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله
عن اجلميع ،فض ً
ال عن العمل على توضيح
مدى العالقات الوثيقة والصالت احلميمة
التي ربطت بني خلفاء النبي[ ونفي وجود
أي خالفات أو ضغائن كما يحاول سدنة
اإلع�لام الضال املضل تكريسه في خيال
سنة وشيعة إيران على حد سواء.
ول �ف��ت د.ع ��وي ��س إل ��ى أن ه �ن��اك حتديات
ستجابه القائمني على القناة ستتمثل في
اخ�ت�ي��ار العلماء وم�ق��دم��ي ال �ب��رام��ج ،حيث
يجب أن يتمتع مقدمو البرامج باملؤهالت
اإلعالمية ال�لازم��ة للتقدمي ه��ذه الرسالة
فض ً
ال عن متتعهم باملادة العلمية الشرعية
ومعها القدرة على صياغته بأسلوب مشوق
يراعي ثقافة املشاهدين وإمكاناتهم ،فالبعد
ع��ن ال��رت��اب��ة والنمطية مهم جل��ذب انتباه
ماليني املشاهدين باعتبار أن جتربة إعالمية

مماثلة ناطقة باللغة الفارسية لم يكتب لها
النجاح العتمادها على تقنيات قدمية لم
تصادف ه��وى ل��دى املتلقني رغ��م انفرادها
ب��اس �ت �خ��دام ال �ف��ارس �ي��ة ك�ل�غ��ة واستهداف
اجلمهور اإلسالمي السني في إيران.
وتابع د.عويس :هناك تعقيدات ستحول بني
إدارة القناة والتواصل مع الشعب السني
في إيران ،حيث ستضع السلطات اإليرانية
قيو ًدا صارمة على التعامل مع القناة ورمبا
ت �ع��اق��ب أي ش �خ��ص ي�ت�ع��اط��ى م�ع�ه��ا حتى
باالتصال الهاتفي باإلحالة للمحاكمة رغبة
في إضعاف هذه القناة وإفشال مساعيها
في التواصل مع جمهورها ،وه��ي مشكلة
يجب على القائمني علي القناة البحث عن
حلول لها ،بل إن التكنولوجيا احلديثة قد
جتعل السلطات اإليرانية تقوم بالتشويش
عليها وحرمان جمهورها والسيما إذا وجدت
تعاط ًفا مع القناة من قبل سنة إيران.
وم��ن امل �ه��م ف��ي ه��ذا امل �ج��ال اإلش� ��ارة إلى
ض��رورة تخصيص ه��ذه القناة مساحات
واس �ع��ة إلل �ق��اء ال �ض��وء ع�ل��ى امل��أس��اة التي
يعيشها ماليني السنة ف��ي إي ��ران وإظهار
مدى التمييز ال��ذي مي��ارس ضدهم حسب
ال��دس�ت��ور اإلي��ران��ي وحرمانهم م��ن أبسط

حقوقهم ومنعهم من إنشاء مساجد لهم في
العاصمة طهران ،رغم وج��ود كنائس وبيع
ومعابد ألصحاب النحل املختلفة ،فض ً
ال عن
إظهار عداء النظام اإليراني للسنة وقيامه
منذ مدة باعتقال علمائهم وهدم مساجدهم
وعلى رأسها هدم مسجد اإلمام أبي حنيفة
التابع أله��ل السنة في مدينة زاب��ل ،حيث
ق��ام��ت ج��راف��ات ب��ده��س امل�ص��اح��ف وكتب
الفقه وال�ع�ب��ادات اخل��اص��ة بالسنة ،وذلك
كنوع م��ن إظ�ه��ار التضامن م��ع سنة إيران
والتأكيد لهم بوجود داع��م لهم السترداد
حقوقهم ومعها عقيدتهم الصحيحة من
بني أنياب املاللي.
الكيد للطائفيني
وي �ج��ب أال ي�غ�ي��ب ع��ن م�ه�م��ة ه ��ذه القناة
الوليدة تخصيص مساحات زمنية إلظهار
م��دى تهافت الفكر ال�ض��ال وامل�ض��ل الذي
يتسربل ب��ه ال�ن�ظ��ام الطائفي ف��ي طهران
وف�س��اده على املستوى العقدي ،والتأكيد
على أن أج ��داد اإلي��ران �ي�ين ك��ان��وا يدينون
مبذهب أه��ل السنة واجلماعة حتى قيام
ال��دول��ة ال�ص�ف��وي��ة وإج �ب��اره��م ع�ل��ى تبني
امل��ذه��ب الشيعي عبر استخدام حمامات
الدم واإلره��اب والترهيب ،فرمبا يصادف
ذل��ك ه��وى ل��دى فئات واسعة في املجتمع
اإلي��ران��ي س ��واء أك��ان��وا إي��ران �ي�ين أم عر ًبا
والسيما أن آلة اإلعالم الطائفي تدوام منذ
عقود على الكيد أله��ل السنة والنيل من
القرآن الكرمي والسنة النبوية عبر عشرات
من الفضائيات املشبوهة؛ مما يفرض على
اإلع�ل�ام اإلس�لام��ي مواجهته وع ��دم ترك
الساحة خالية أمامه ليفعل فيها ما يشاء.
وقف إسالمي
ومن البديهي التأكيد أن سخاء الدعم املالي
املقدم لهذه القناة قد يسهل من مهمتها ومن
قدراتها على االستعانة بإمكانات تكنولوجية
وب�ش��ري��ة م�ت�ق��دم��ة ،ف �ض�ل ً
ا ع��ن االستعانة
مبجموعة من العلماء الثقات امللمني بالنهج
اإلس�لام��ي وال�س�ل�ي��م وم��ن امل�ج�ي��دي��ن للغة
الفارسية وال �ق��ادري��ن على إي�ص��ال رسالة

إعالمية وشرعية نقية ،وهي مهمة ليست
سهلة على اإلط�ل�اق وحت�ت��اج جلهد جبار،
غير أن عظمة الهدف من وراء هذه الرسالة
يجعل بذل الغالي والنفيس إلجناحها واج ًبا
شرع ًيا كما يؤكد د.محمد عبد املنعم البري
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق جل�ب�ه��ة ع�ل�م��اء األزه���ر،
حيث يرى أن هذه القناة املباركة بعون الله
تأخرت طوي ً
ال وك��ان يجب أن يتم التفكير
خصوصا بعد
في إطالقها منذ عدة سنوات
ً
تعالي غربان الطائفية وسعيهم لنشر فكرهم
الضال واملضل والسيما أن سدنة الطائفية
استغلوا التطورات السياسية في العراق
ولبنان لنشر فكرهم واكتساب أرضيات بني
أه��ل السنة واجلماعة مستخدمني سيف
املعز وذهبه.
واعتبر الرئيس السابق جلبهة علماء األزهر
أن جتاهل سنة إيران والسيما من الناحية
الشرعية شكل خطأ ال يغتفر نرجو أن تنجح
القناة الوليدة ف��ي معاجلته وب��ث الصورة
خصوصا أنهم يتعرضون
النقية لإلسالم،
ً
لعصف إع�لام��ي وش��رع��ي منذ ع��دة عقود
دون أن متتد إليهم يد اإلنقاذ النتشالهم من
هذه الهوة السحيقة ،بل تركناهم يتعرضون
ملوجات التشيع و«الفرسنة» ،مشي ًرا إلى أن
هذه القناة حتمل مسؤولية مركبة تتمثل في
إسعاف سنة إيران دون جتاهل محاولة لفت
أنظار املواطنني اإليرانيني الذين يتعرضون
لعمليات تزييف رهيبة للتاريخ اإلسالمي
الناصع واملعتقدات املضلة ،فهؤالء ً
أيضا
يجب أن يجدوا من يفند لهم معالم هذا
ال �ف �ك��ر ال� �ض ��ال وي �ض �ع �ه��م ع �ل��ى الطريق
الصحيح.
وطالب د .البري جميع امليسورين ورجال
األعمال وعلماء املسلمني بدعم هذه القناة
مال ًيا وشرع ًيا وتخصيص أموال وقف لهذه
القناة حتى تظهر في أبهى حلة وتنجح في
مهمتها ،باعتبار أن األمر يشكل فرض عني
يجب على كل مسلم القيام به كل في مجاله؛
حتى ال يترك سدنة الفكر الطائفي وحدهم
في الساحة يأكلون األخضر واليابس.

تبني نهج تبشيري
بفكر أهل السنة
والسلف ومخاطبة
الشعب اإليراني
ضرورة مهمة
فضح اإلساءة للصحابة
وحملة تشويه صورة
أمهات املؤمنني من
واجبات القناة األولى
ماليا
دعم القناة ً
وعلميا واجب على
ً
جميع املسلمني
والعلماء الثقات أبرز
معالم جناحها
البعد عن الرتابة
واستخدام تقنيات
متقدمة شروطان
أساسيان لنجاح التجربة
تبني السلطات
معاديا
نهجا
ً
اإليرانية ً
للقناة مؤكد والتقنيات
املتقدمة كفيلة
بإفشال خططها
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قضايا خريية

أكاديمية العمل الخيري وإدارة
المؤسسات الخيرية والوقفية ()2-1
عيسى القدومي

الوقف اإلسالمي بخصائصه انفرد به املسلمون عن غيرهم ،فهو
نظام محكم ،ومتعدد اجلوانب ،يحفظ عز أمتنا ،ويوقظ القدرات
وينمي املهارات ويحرك اإلبداع ،ويدمي العطاء ،وامتاز بسرعة تلبيته
احلاجات بعيد ًا عن التعقيد والتسويف ،وهذا ما جعله ركن ًا من أركان
بناء احلضارة اإلسالمية.
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بلغ ال��وق��ف اإلس�لام��ي ف��ي م��راح��ل احلضارة
اإلسالمية مبلغاً عظيماً ،وكان منوذجا يحتذي
ومدرسة لتدريب وتهيئة كوادر بشرية ليكملوا
مسيرة الوقف ورعايته على أكمل وج��ه ،فقد
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أوقفت أوقاف للمسافرين املنقطعني من خانات
وف �ن��ادق وت�ك��اي��ا ،وأوق���اف إلص�ل�اح الطرقات
واجل� �س ��ور ،وأخ� ��رى ل�ت��وف�ي��ر امل �ق��اب��ر وجتهيز
أكفان املوتى ،ورعاية اللقطاء واليتامى ،وكفالة

املقعدين والعجزة ،وتزويج الشباب والفتيات،
وإمداد العميان مبن يقودهم ويخدمهم ،وإمداد
األمهات باحلليب والسكر ،ومحميات خليول
اجلهاد التي هرمت ،وإيواء احليوانات العاجزة
وعالجها ،وإطعام الطيور والقطط ...وغيرها
الكثير.
وبعد أن عاشت أمتنا اإلسالمية في القرنني
ال�س��اب�ق�ين م��رح�ل��ة ال �ت��ردي ف��ي ك��ل مناحي
احلياة ،نال العمل اخليري والوقفي على وجه
اخلصوص الدمار األكبر بسبب االستعمار
املعاصر ودوره في تضييع األوقاف في الدول

التي هيمن عليها ،وكذلك بسبب االنقالبات
السياسية ،وضياع الوثائق أو عدم التوثيق
ف��ي األص� ��ل ،وت��أم �ي��م األوق � ��اف لألنظمة،
وضعف الذمم واألمانة ،حتى أضحت بعض
األوقاف موردا لبعض ضعاف الذمم ودخ ً
ال
غير مشروع.
وحتت ذريعة محاربة اإلره��اب والتطرف كان
الهجوم على العمل اخليري والوقفي املعاصر،
وربطت األوقاف والتبرعات باإلرهاب ،واتهمت
امل��ؤس�س��ات اخليرية على اخ�ت�لاف أنشطتها
بدعم اإلره��اب ،وتوسعت قوائم االتهام لتنال
أغلب املؤسسات اخليرية والوقفية النشطة،
وقيدت التحويالت للمشاريع اخليرية والوقفية،
وساهمت البنوك األجنبية والعربية في حتجيم
العمل اخليري والوقفي اإلسالمي في العديد
من الدول العربية واإلسالمية.
وت�ل��ك األس �ب��اب مجتمعة  -منذ أن استُعمر
امل��ش��رق اإلس�ل�ام ��ي وإل� ��ى اآلن  -أدت إلى
ض��ع��ف ال� � �ك � ��وادر امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي العمل
اخليري والوقفي ،وضعف اخلطط املرحلية
واالستراتيجية من الناحية اإلداري��ة ،والعمل
في بعض األحيان بعشوائية واندفاع آني بسبب
النظارة التي تفتقد الكفاءة ،وأضحى القطاع
اخليري والوقفي ي��دار بطرق ينقصها العمل
املؤسسي وال�ك�ف��اءة وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة اإلدارية
والرقابة املالية.
وف��ي املقابل ن��رى أن احل�ك��وم��ات الغربية قد
ساهمت في تشجيع القطاع اخليري والوقفي
وذلك بتوفير الكوادر املدربة من خالل املراكز
االستشارية والتدريبية واجلامعات واملعاهد
وامل��ؤمت��رات وال �ب��رام��ج امل�ش�ت��رك��ة م��ع القطاع
احلكومي والتجاري ،فكانت الشراكة والدعم
مقومني أساسيني ف��ي من��اء القطاع الوقفي
واستمراره ،وقبل هذا وذاك املرونة القانونية
التي أولت القطاع اخليري الدعم واالهتمام.
وال شك أن جن��اح الوقف كمؤسسة إسالمية
استثمارية خيرية ناجحة تسهم ف��ي توفير
املوارد الالزمة لنجاحها في خدمة األمة وأهل
العوز واحلاجة مما يخفف األعباء على الدول
واحلكومات ،يعتمد بعد توفيق الله تعالى على

ال �ك �ف��اءات وال� �ق ��درات اإلداري � ��ة املتخصصة،
ومشكلتنا احلالية أن الكثير م��ن املؤسسات
اخل�ي��ري��ة وال��وق�ف�ي��ة ت�ع��ان��ي ض�ع��ف الكفاءات
اإلدارية والفنية.
وتنمية القدرات اإلداري��ة والفنية للعاملني في
القطاع اخليري والوقفي متر بعدة مراحل،
بدءاً من االختيار الدقيق للعاملني ،ثم احلرص
على تنمية قدراتهم ،وتقييم تقدمهم وتطويرهم،
وتقسيم املهام بشكل واضح ،والترتيب اإلداري
بالشكل الهرمي حتى ال تتعدد التوجيهات أمام
الشخص الواحد ،وإسناد كل إدارة إلى هيئة
متخصصة ،وهذا لن يكون إال مبأسسة النظارة،
فاملؤسسة تتصف بالدميومة واالستمرارية
ليتحقق لدينا م�ب��دأ التخصص ،ف�لا ب��د من
اإلطار املؤسسي الذي يدير األوقاف ويحافظ
على النظارة في اإلدارة.
فاالهتمام بالعنصر البشري ف��ي املؤسسات
اخليرية والوقفية ضرورة عاجلة لتطوير العمل،
ولن يكون ذلك إال بإشاعة جو العمل بإخالص
واحتساب األجر واملثوبة في هذا العمل ،واتباع
أسلوب احلوافز (دعم معنوي ومادي) ،وتوفير
وتهيئة اجلو االجتماعي والشرعي في املؤسسة،

وال�ض��رورة القصوى التي ال بد من توفيرها:
إحساس ورضا العاملني في املؤسسات اخليرية
والوقفية وشعورهم باألمان الوظيفي.
والوظيفة ف��ي امل��ؤس�س��ات اخليرية والوقفية
ليست كما يظن البعض أنها وظيفة مؤقتة إلى
حني ما تسنح الفرصة لالنتقال إلى وظيفة في
القطاع احلكومي أو اخل��اص  -وه��ذا حاصل
لألسف في بعض املؤسسات اخليرية والوقفية
 على الرغم من أن حجم العاملني في القطاعاخليري والنفع العام ب��دوام كامل في الدول
الغربية يصل إل��ى  %10م��ن ال�ق��وى البشرية،
ومنهم أهل االختصاص واحلاصلون على أعلى
ال �ش �ه��ادات األك��ادمي �ي��ة واخل �ب��رات امليدانية،
واحل�ك��وم��ات ف��ي تلك ال��دول تعمل باستمرار
على زي��ادة نسبة العاملني في القطاع الثالث
وهو القطاع اخليري والوقفي.
نحن بحاجة إلى قدرات بشرية قادرة على
احملافظة على األص��ول الوقفية ،وتنمية
رؤوس أموالها بتحقيق أعلى عائد وبأقل
تكلفة ،مع االل�ت��زام بالضوابط الشرعية،
مع القدرة على تطبيق نظام لتقييم األداء
اإلداري واملالي للمؤسسة الوقفية من حيث
الفاعلية (نوعية املخرجات لتلك املؤسسة)
ومن حيث الوقت والكمية والدخل وأرباح
ورض��ا املتبرعني ورض��ا العاملني ،وكفاءة
أداء املؤسسة بدراسة العائد على األوقاف
وامل�ش��اري��ع الوقفية وال�ع��ائ��د على األموال
املستثمرة ،واإلنتاجية والتقدم في العمل،
والنظم املتبعة إلدارة املؤسسة.
ما سبق يدفعنا إلى سؤال  :كيف ميكننا توفير
الكفاءات البشرية ،واالرتقاء والتطوير والتقييم
في املؤسسات اخليرية والوقفية؟ وهل بإمكان
مؤسساتنا تأهيل الكوادر البشرية القادرة على
إدارة األعمال اخليرية والتطوعية والوقفية؟
ل��ذا س��أخ�ص��ص م�ق��ال��ي ال �ق��ادم ل�لإج��اب��ة عن
تلك التساؤالت لنعرف أين تدرس علوم إدارة
املؤسسات اخليرية والوقفية؟ وهل فع ً
ال هناك
ج��ام �ع��ات ت�خ�ص�ص��ت ل �ت��دري��س ع �ل��وم العمل
اخليري والوقفي؟ وهل حقاً نحن بحاجة إلى
أكادميية وكليات لتدريس تلك العلوم.
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العمل اخلريي
حسب دراسة أجرتها جلنة توطني العمل اخليري في «الشؤون»

خمسة ماليين دينار صرفتها «إحياء التراث»
على المحتاجين داخل الكويت في خمس سنوات
ناصر العمار :قفزة نوعية حققتها اجلمعيات واملبرات في توطني العمل اخليري
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أظهرت دراسة أجرتها اللجنة الدائمة لتوطني العمل اخليري في
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أن اجلمعيات اخليرية املشهورة
واملعتمدة من قبل الوزارة باإلضافة الى  150جلنة تابعة لها قد
عملت على توطني العمل اخليري منذ سنوات عديدة ،حيث أظهرت
الدراسة أن جمعية خيرية واحدة صرفت على املساعدات داخل
البالد أكثر من خمسة ماليني دينار في خمس سنوات أي مبعدل
مليون دينار سنوي ًا.
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توطني العمل اخليري
أعلن ذلك رئيس اللجنة الدائمة لتوطني العمل
اخليري مدير إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات
ف��ي وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية وال�ع�م��ل ناصر
العمار ،موضحا أن اجلمعيات اخليرية املشهورة
التي تشرف عليها وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ح�ق�ق��ت ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة ف��ي ال �ع �م��ل على
املساهمة ودع��م توطني العمل اخليري بالبالد،
مستشهدا في ذلك مبا قامت به جمعية واحدة
من اجلمعيات املشهورة وهي جمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي ال�ت��ي ن�ف��ذت ع��دة م�ش��اري��ع ملساعدة
الفقراء واحملتاجني ،حيث بلغ إجمالي ما صرفته
من أموال احملسنني واملتبرعني الكرام ما قيمته 5
ماليني دينار خالل الفترة من 2001حتى ،2005
أي مبعدل مليون دينار سنويا حيث استفاد من
هذا املبلغ أكثر من  4آالف شخص ،مقدمة بذلك
مثاال حيا وواقعيا نحو مساهمة هذه اجلمعية في
توطني العمل اخليري ،بيد أن الطموحات واآلمال
ال�ت��ي تتطلع لها أك�ث��ر م��ن ذل��ك على ال��رغ��م من
اجلهود اجلبارة التي التزال تسعى إلى حتقيقها
اجلمعيات اخليرية األخ��رى البالغ عددها حتى
اليوم عشر جمعيات يتبعها أكثر من  150جلنة
جميعها تعمل في مجال البر والنفع العام.
استراتيجية
وأك��د العمار أن إستراتيجية اللجنة تنظر إلى
حتقيق غايات مهمة وال جتهل الدور الكبير التي
تقوم به اجلمعيات اخليرية تلك في مساهمتها
بتوطني العمل اخل �ي��ري؛ إذ إن اآلم ��ال معقودة
ع�ل��ى أن تلعب ه��ذه اجل�م�ع�ي��ات دورا أك �ب��ر في

حتقيق املشاركة املجتمعية واملسؤولية املشتركة
ب�ين القطاعني احل�ك��وم��ي امل��ؤس�س��ي وجمعيات
النفع ال�ع��ام وال�ت��ي تشكل إح��دى ال��زواي��ا املهمة
للمجتمع املدني ،حيث تضع نصب أعينها العمل
على إب��راز ال��دور األكبر واأله��م لهذه اجلمعيات
كي تؤدي دورا تنمويا شموليا بشكل أكبر وأكثر
وضوحا عندما تتبنى رؤية اللجنة والتي فيها تبني
املشاريع الكبيرة ذات البعد التنموي واالجتماعي
الذي ساهم مساهمة كبيرة وحيوية مع مؤسسات
ال��دول��ة ف��ي حتقيق إستيراتيجيتها نحو حتقيق
النمو والتنمية في شتى مجاالتها.
وذك��ر أن ال��دراس��ة أظ�ه��رت م�ث��اال رائ�ع��ا إلحدى

اجلمعيات في جهودها لتوطني العمل اخليري
والتي وصل جهدها ومساهمتها إلى مليون دينار
للمحتاجني في الداخل فقط وجلمعية واحدة ،فلو
أظهرنا باقي اإلحصاءات لوجدنا أن اجلمعيات
األخ��رى كجمعية اإلص�لاح االجتماعي وجمعية
الشيخ عبدالله النوري وجمعية النجاة اخليرية
قد حققت النقلة النوعية في مجال توطني العمل
اخليري الذي ال يقل كما وكيفا في اإلجناز املوجه
لتوطني العمل اخليري ،وه��ذا ما س��وف يكشفه
القادم من األي��ام عندما تنتهي ادارة اجلمعيات
اخليرية واملبرات من الدراسة التي تقوم بتنفيذها
ح��ول دور اجلمعيات اخليرية في توطني العمل

اخليري خالل السنوات اخلمس ()2005-2001
فضال عما تقوم به املبرات اخليرية التي تؤدي
دورا رئيسا وب ��ارزا ف��ي توطني العمل اخليري،
خصوصاً أن امل�ب��رات تشهرها ال ��وزارة لتحقيق
اجلانب املهم من مسيرة العمل اخليري بالكويت،
وهو توطني وتنمية جانب كبير من إيرادات العمل
اخليري داخل الساحة الكويتية.
منتجع للتائبني
وأض ��اف أن جلنة ت��وط�ين العمل اخل �ي��ري وهي
تنفذ قرار مجلس ال��وزراء (بأحد بنوده واملعنون
بالقرار  867لسنة  )2001واملتعلق بتوجيه جزء
م��ن إي� ��رادات اجلمعيات اخل�ي��ري��ة إل��ى الساحة
احمللية ق��د خطت خ�ط��وات كبيرة عندما ثبتت
أح��د املشاريع الوطنية التي تقدمت بها إحدى
اجلمعيات اخليرية وهي جمعية «بشائر اخلير»،
واملتعلق بتشييد منتجع لتأهيل التائبني من براثن
امل �خ��درات ك��ي ي�ك��ون أح��د اجل�ه��ود ال��رام�ي��ة إلى
حتقيق معنى أكبر لتحقيق املسؤولية االجتماعية
ملؤسسات املجتمع املدني؛ وذلك الحتواء التائبني
وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وتربويا ومهنيا..
ليعودوا بعدها إلى مجتمعهم ليساهموا في البناء
والعطاء.
وأش ��ار إل��ى بعض اجلمعيات اخل�ي��ري��ة املشهرة
أخيرا ،والتي ال يحق لها القيام بتحويل أموالها
إلى اخلارج ،والتي جنحت في إجناز عمل خيري
نوعي فريدعندما أثبتت كل منها فلسفة وأهدافا
خ��اص��ة ب�ه��ا ت�ص��ب جميعها ف��ي حتقيق املعنى
الصحيح لتوطني العمل اخليري ،عندما تخصصت
هذه اجلمعية أو تلك في توجيه وتوحيد جهودها
ل �ل��داخ��ل ،فتخصصت جمعية ص �ن��دوق إعانة
املرضى إلعانة املرضى من الوافدين ملساعدتهم
بعد أن ينقطع مصدر الرزق بسبب إصابة العمل،
فتتكفل اجلمعية بأمور مرضاها ماديا واجتماعيا
وتعمل على إعادتهم للعمل ومن ثم عودة مصدر
الرزق وإعادة املريض إلى بلده ،وهناك أمثلة عدة
كجمعية «بشائر اخلير» التي تخصصت بإعادة
تأهيل التائبني من براثن اإلدمان على املخدرات،
وك��ذل��ك اجلمعية الكويتية للعلوم اإلسالمية،
وجمعية التكامل لرعاية أس��ر املسجونني التي
تبنت قضايا إنسانية تتأثر بها عائالت الضحايا
ممن يقضون أحكاما قضائية وتتبنى رعايتهم
نفسيا وماديا واجتماعيا.

43

الفرقان  12 - 601ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/9/ 20 -م

أخبار اجلمعية
لجنة الدعوة واإلرشاد
الفردوس تكفل عددا
من الدعاة

ص��رح رئ�ي��س جلنة ال��دع��وة واإلرش� ��اد -فرع
ال� �ف ��ردوس ال�ت��اب�ع��ة جلمعية إح �ي��اء التراث
اإلسالمي  /سعود بن حشف املطيري بقوله:
انطالقا من قوله تعالى{ :ادع إلى سبيل ربك
باحلكمة وامل��وع�ظ��ة احل�س�ن��ة} ،قامت جلنة
الدعوة واإلرش��اد في الفردوس بكفالة عدد
من الدعاة ،وذلك بتوفير رواتب شهرية لهؤالء
ال��دع��اة تشمل السكن وامل��واص�لات وك��ل ما
يحتاجه الداعية في مسيرته الدعوية.
وأض� ��اف امل �ط �ي��ري :ن �ه��دف م��ن خ�ل�ال هذا
امل �ش��روع إل��ى تأهيل املهتدين اجل��دد للعمل
ك��دع��اة ب��امل�س�ت�ق�ب��ل ل��دع �ـ��وة غ �ي��ر املسلمني
لإلسالم ،ولرعاية املهتدين اجلدد اجتماعيا
ون�ف�س�ي��ا م��ن خ�ل�ال ال � ��دورات واحملاضرات
ال��دي�ن�ي��ة وإق��ام��ة ال��رح�لات الترفيهية ،كما
نسعى إلى تنمـية العـلم الـشـرعي من خـالل
حتفـيـظ ودراس�ـ�ـ��ة ال�ق�ـ��رآن ال�ك��رمي والسيرة
النبوية الشريفة.
وت��اب��ع امل�ط�ي��ري ح��دي�ث��ه :ك�م��ا ق��ام��ت اللجنة
ب��إق��ام��ة ال� ��دورات التدريبيـة لتأهيـل هؤالء
الدعاة ،واالرتقاء مبستوى الداعية وتزويده
بجميع العلوم الشـرعية والفنية واإلداري ��ة
حتى يصبح داعية مكتمل املهارات ومتسلحا
بالعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة
والوسطية.
وفي اخلتام نشكر الله أوال ثم جميع احملسنني
واحملسنات الذين كانوا هم الداعم الرئيسي
ل�ن��ا ف��ي اس �ت �م��رار م�س�ي��رة اخل �ي��ر والعطاء،
والقيام بكفالة هؤالء الدعاة ،ونطمح إلى أن
نزيد عدد ه��ؤالء الدعاة املشمولني بالكفالة
من قبل اللجنة.
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«إحياء التراث» أنشأت مخب ًزا آل ًيا
في رفح الفلسطينية
أعلن نائب رئيس جلنة العالم العربي في جمعية
إحياء التراث اإلسالمي فهد احلسينان أن اللجنة
أمتت إنشاء وتشغيل مخبز آلي في محافظة رفح
في قطاع غزة ،وهي من احملافظات األشد فقرا
وح��اج��ة لتوفير رغيف اخلبز ال��ذي ميثل ٪58
م��ن الطعام اليومي ،وتبلغ نسبة الفقر حسب
اإلح �ص��اءات ال��دول�ي��ة واحمل�ل�ي��ة أك�ث��ر م��ن ،٪70
وال ي��وج��د ف��ي رف��ح إال مخبزان لتوفير اخلبز
ل �ـ 200أل��ف نسمة ،مضيفا أن مخبز رف��ح يأتي
ضمن سلسلة وقفية تسعى جلنة العالم العربي
إل��ى إقامتها وتشغيلها في قطاع غ��زة لتخفيف
معاناتهم والوقوف مع احتياجاتهم.
وأوض � ��ح أن ل�ل�ج�ن��ة ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ال ��دور
األس��اس��ي ف��ي توفير ال��دع��م إلن�ش��اء املخبز
األول في خان يونس قبل ( )4سنوات ،الذي
امتاز بجودة إنتاجه ِ
رص العاملني فيه على
وح ْ

توفير اخلبز على مدار  24ساعة.
وتشرفت جمعية دار الكتاب والسنة وفروعها
الستة املنتشرة في قطاع غزة على مثل هذه
امل�ش��اري��ع ،باإلضافة إل��ى كثير م��ن املنشآت
العلمية والتعليمية م��ن م� ��دارس ومعاهد
وروض���ات أط �ف��ال وم�ك�ت�ب��ات ،ك��ذل��ك املراكز
الصحية واإلغاثية والوقفية التي توفر الدعم
الشهري ألك�ث��ر م��ن  10آالف يتيم ،وكذلك
الكفالة الشهرية لـ 3آالف أسرة وأرملة.
وأهاب احلسينان بدعم املشاريع التي تنفذها
اللجنة في دول العالم العربي ،واللجنة إذ
تعرض هذا املشروع الوقفي (املخبز اآللي)
ف��إن�ه��ا ت��أم��ل ب��دع��م أه ��ل اخل �ي��ر واإلحسان
قال سبحانه{ :ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما وأسيرا} ،وقال [« :خياركم
من أطعم الطعام».

ق��ال فهد احلسينان ن��ائ��ب رئ�ي��س جلنة العالم
العربي في جمعية إحياء التراث اإلسالمي :إن
اللجنة قد أمتت إجناز  3وحدات جديدة لتحلية
املاء السبيل في فلسطني مبحافظة غزة  -رفح،
حيث مت ّد كل منها أهل املنطقة ب �ـ 6000جالون
من امل��اء احمللى يوميا ،ومت تنفيذ هذا املشروع
بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة  -خان
يونس  -وحتت إشرافها كذلك.
وأوضح احلسينان أن هذا املشروع جاء في وقت
ازدادت فيه معاناة أهل فلسطني ،وباألخص
في قطاع غزة بسبب احلصار وارتفاع نسبة

الفقر ،حيث لم تسلم مياه الشرب من العبث
والتسميم بدفن النفايات السامة التي جعلت
أغلبها ال يصلح للشرب واالستخدام البشري،
األمر الذي أدى إلى انتشار األمراض اخلطيرة
كالسرطان والفشل الكلوي وغيرهما ،حتى أن
بعض م��زارع احليوانات منعت من استعمال
هذه املياه ،حيث تعمل اللجنة اآلن في تنفيذ
م�ش��روع لتحلية م��اء ال�ش��رب بسعة إنتاجية
كبيرة في قطاع غزة؛ وذلك للحاجة املاسة في
العديد من املناطق حملطات التحلية وتوفير
املياه الصاحلة للشرب.

..و 3محطات لتحلية المياه في غزة

نظمت جل�ن��ة ج�ن��وب ش��رق آس�ي��ا بجمعية إح �ي��اء التراث
اإلسالمي ملتقى شهر رمضان املبارك ألبناء اجلالية الفلبينية
في الكويت ،وقد عقد امللتقى في صالة حولي بارك بحضور
امللحق الدبلوماسي وممثل عن سفير جمهورية الفلبني في
الكويت عبدالغني أبو بكر ،وحضر من جانب اجلهة املنظمة
عبدالعزيز املسعود مشرف قسم اجلاليات في جلنة جنوب
شرق آسيا ،كما شارك في هذا امللتقى نحو  250شخصا

من أبناء اجلالية الفلبينية في الكويت.
من جهته وفي تصريح صحافي له قال عبدالعزيز املسعود
مشرف قسم اجلاليات في جلنة جنوب ش��رق آسيا :إن
اللجنة تقدم في الكويت العديد من األنشطة الدعوية
واخل �ي��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ت��ي ت �خ��دم اجل��ال �ي��ات اآلسيوية
املقيمة في الكويت ،والسيما أبناء اجلاليتني الفلبينية
واإلندونيسية ،حيث تعيش أعداد كبيرة منهم في الكويت.

المسباح استعرض إنجازات مراكز تحفيظ القرآن
في «إحياء التراث»
قال رئيس اللجنة الرئيسة ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي الشيخ جاسم املسباح :إن اللجنة متثل جانبا مهما من
جوانب مسيرة اخلير جلمعية إحياء التراث اإلسالمي التي تسترشد
بنور الكتاب والسنة الصحيحة على نهج السلف الصالح؛ مما أعطاها
التميز واخلصوصية في النهج والعمل ،مشيرا إلى أن اجلمعية بدأت
منذ تأسيسها بإقامة األنشطة املختلفة في هذا الصدد ،حتى أن أول
مؤمتر أقامته كان حتت عنوان« :تراثنا القرآني».
وعرض املسباح في تصريح صحافي اجنازات اللجنة ،ومنها مشروع
«املاهر في القرآن» وكذلك حصول اللجنة على الدرع الذهبية املتمثلة
في املركز األول ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده
ملدة ( )8سنوات ،مشيراً إلى أنه وفي إطار ضمان استمرار الدعم املالي
حللقات حتفيظ القرآن الكرمي داخ��ل الكويت ،فقد أطلقت اللجنة
مشروعا وقفياً يسمى :مشروع «وق��ف تعليم القرآن الكرمي» بهدف
شراء عمارة وقفية يخصص ريعها لتعليم القرآن الكرمي وعلومه ،حيث
تبلغ قيمة السهم الواحد في هذا املشروع  100دينار.
وحول إجنازات اجلمعية في مجال نشر كتاب الله تعالى ،أوضح املسباح
أن اجلمعية قامت بالكثير من االجنازات في هذا اجلانب ،والتي منها
مشروع «طباعة املصحف الشريف» ،ومشروع «مكتبة طالب العلم»
ملساعدة كل داعية وكل مسلم على بناء مكتبة إسالمية خاصة ال غنى

له عنها ،حيث بلغ عدد املكتبات التي أصدرتها حتى اآلن ( )8مكتبات
حتوي أمهات الكتب ،مشيراً إلى أن اإلصدار الثامن كان متخصصا
في التحذير من اإلفساد في األرض والتطرف والتكفير والغلو في
الدين ،حيث قدمت اجلمعية من خالله منوذجا ملموسا ملنهجيتها
السليمة بالسير على نهج الوسطية ،وجتسيدا حيا ألهدافها في
خدمة التراث اإلسالمي.
وأضاف أن من املشاريع التي أقامتها اجلمعية أيضا في مجال كتاب
الله تبارك وتعالى ،مشروع «مكتبة حقيبة املسافر» ملساعدة طلبة
العلم في أن تكون املراجع معهم في كل مكان ،وحتى في السفر،
وكذلك قامت اجلمعية بطباعة وتوزيع «تيسير الكرمي الرحمن في
تفسير كالم املنان» للعالمة السعدي ،واملصحف مترجم بلغات عدة،
باإلضافة لطباعة وتوزيع كتاب «القواعد الذهبية في حفظ القرآن
الكرمي».
وع��ن مشاريع جلنة م��راك��ز حتفيظ ال �ق��رآن خ�لال رم�ض��ان أوضح
املسباح أن اللجنة نظمت مشروع «ال��زه��راوان» القرآني ،ال��ذي بدأ
بأسبوع ثقافي أعقبته دورة ألحكام جتويد القرآن وتالوته ستستمر
حتى نهاية الشهر الفضيل ،مشيرا إلى أنه سيتم خالل املشروع تنظيم
مسابقة حلفظ سورتي البقرة وآل عمران ،وكذلك تنظيم دورتني في
التجويد ،باإلضافة إلى مسابقة ثقافية.

محمد املسعود رئيس قسم الدعوة والتعليم في جلنة جنوب شرق آسيا:

مشروع قوافل الهدى ..خير ورحمة لإلنسانية

ق��ال محمد امل�س�ع��ود رئ �ي��س ق�س��م الدعوة
والتعليم في جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية
إحياء ال�ت��راث اإلس�لام��ي :إن اإلس�لام دين
عظيم ورسالته حتمل البركة والرحمة للعالم
أجمع ،وحري باملرء املسلم الذي هدى الله
قلبه وبصيرته لنور اإلسالم أن يعمل ويدعو
ويساعد غيره على إيصال نور الهداية إلى
قلوب غيره.
وأض ��اف :انطالقا م��ن رغبتنا ف��ي أن يعم
هذا اخلير فئة كبيرة ممن لم تصلهم رسالة
اإلس�ل�ام ،فقد كانت امل �ب��ادرة نحو تأسيس

مـشروع (ق��واف��ل ال �ه��دى) ال��ذي يحمل اخلير
والرحمة لإلنسانية.
وق��ال امل�س�ع��ود :إن فكرة امل �ش��روع تهدف إلى
تنظيم رحالت ميدانية داخل املناطق والقرى
التي لم يصلها اإلسالم لتعريف غير املسلمني
بهذا الدين العظيم ،وإعطاء الصورة الصحيحة
واملبسطة على أيدي نخبة مــــن الدعاة األكفاء
وف��ق الوصية الربانية{ :ادع إل��ى سبيل ربك
باحلكمة واملوعظة احلسنة} .وذك��ر أن عمل
امل �ش��روع ال يقتصر على دع��وة غير املسلمني
ب��ل ي �خ��دم امل�س�ل�م�ين أي �ض��ا ،ح�ي��ث تنظم لهم

م �ح��اض��رات دع��وي��ة وش��رع �ي��ة ت �ه��دف إلى
توعيتهم وتثقيفهم بأمور الدين ،وإن هناك
م�ش��اي��خ ودع� ��اة أف��اض��ل م��ن دول���ة الكويت
يتواصلون مع إخوانهم ويساهمون في إثراء
هذا املشروع عبر إلقاء الدروس واحملاضرات
واملواعظ النافعة باإلضافة إلى املشاركة في
توزيع املساعدات اإلغاثية .واستطرد املسعود
إلى أن البذل والعطاء في سبيل هداية الناس
وإرش��اده��م إل��ى ج��ادة احل��ق أج��ره عند الله
عظيم ،ومتنى في نهاية تصريحه أن يحظى
املشروع بدعم ورعاية أهل اخلير.
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

أم املؤمنني جمعتنا
فلنستمر في وحدتنا
أم���ن���ا ع��ائ��ش��ة ب��ن��ت أب����ي بكر
الصديق رضي الله عنها وعن
أبيها ،زوجة النبي محمد صلى
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م ف���ي الدنيا
واآلخ����رة ،القرشية التميمية
امل��ك��ي��ة ال��ن��ب��وي��ة ،أف���ق���ه نساء
العاملني ،أحب نساء رسول الله
إل��ي��ه ،ق��ب��ض ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم ورأسه في حجرها ،وقد
قبر في غرفتها ،ينزل جبريل
عليه السالم على النبي ،وهي
في حلافه ،ولقد خلقت طيبة
عند طيب.
تربت ف��ي م��درس��ة النبوة منذ
نعومة أظفارها وكانت تنهل من
معني الوحي الصافي ،قذفها
كبير املنافقني وقد برأها الله
تبارك وتعالى في سورة النور،
وصبرت وحتملت فع ّوضها الله
تبارك وتعالى خيرا.

ت��ط��اول عليها اخل��اس��ر اخلبيث عبرة لغيره ،وإغ�لاق باب الفتنة
ال����ه����ارب ال����ب����ذيء ال�����ذي لفظه والنفس املجوسي البغيض.
الشعب الكويتي ملا وزّع أشرطة ال��ل��ه��م ي��ا رب ال��س��م��وات السبع
كفّر فيها احلاكم واحملكوم ،وجاء ورب األراض��ي�ن ي��ا منتقم زلزل
ب��اف��ت��راءات وخ��زع��ب�لات ،وادعى األرض م��ن حت��ت ي��اس��ر حبيب
أنها دين مكتوم عليه طيلة الفترة وج � ّم��د ال���دم ف��ي ع��روق��ه وف ّرق
ّ
وشل لسانه
املاضية ،ولكن الله عز وج��ل له جمعه وشتّت شمله
باملرصاد ميهله وال يهمله.
وامسخه واكشف لألمة من ورائه
لقد توحد الشعب ض��ده بكلمة
وآزره ونصره.
واحدة هذا املتطاول ال مكان له
ال���ل���ه���م ع���ل���ي���ك ب���ه���م ف���إن���ه���م ال
على أرضنا الطاهرة ،وال يشرفنا
ي��ع��ج��زون��ك ،واج��ع��ل ك��ي��ده��م في
أن يحمل االن��ت��م��اء إل���ى دولتنا
نحرهم ،واجعل تدبيرهم تدميرا
احل��ن��ون��ه ال���ك���وي���ت ،ح��ت��ى أهله
عليهم يا قوي يا عزيز ،اللهم أرنا
تبرؤوا منه لفعله الشنيع.
وبقيت الكلمة عند ول��ي األمر فيهم ي��وم��ا أس���ود وخ��ذه��م أخذ
ال��ذي نسأل الله ت��ب��ارك وتعالى ع��زي��ز م��ق��ت��در ،ووح����د صفوف
أن يسدده ويوفقه إلصدار احلكم املسلمني واجعل هذا البلد آمنا
ال���ذي يشفي ال��ص��دور ،ويذهب رخاء وسائر بالد املسلمني ،ووفق
غ��ي��ظ ال���ق���ل���وب ،وي��ن��ص��ر أمنا ولي أمرنا وولي عهده ملا فيه خير
عائشة رض��ي ال��ل��ه عنها ليكون وصالح البالد والعباد.
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