الرد على مطاعن امل�شككني
يف �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي الـله عنها
م�صاهرات �آل علي و�آل الزبري ت�ؤكد
عمق العالقة بني الآل والأ�صحاب

Al-forqan
العدد  602االثنني  19شوال 1431هـ  -املوافق 2010/9/27م

العقول اإلسالمية في الخارج
مهاجرة أم هاربة؟!

مفتي مسلمي روسيا :نسعى
لتأسيس مجلس الشورى لتوحيد
صفوف المسلمين الروس

(العدالة) يقضي على
األتاتوركية والعلمانية
بـ«إرادة الشعب»

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن جمعية إحياء التراث اإلسالمي

د .بسام الشطي

الفرقان  19 - 602ش���وال  1431هـ اإلثنني 2010/9/27-م

E-mail: forqany@hotmail.com

www.al-forqan.net

المـحتـويـات

18

حكم سب أمهات املؤمنني
وأم املؤمنني عائشة رضي الله عنها خاصة

(العدالة)
يقضي على
األتاتوركية
والعلمانية
بـ«إرادة
الشعب»

36

العقول اإلسالمية في اخلارج
 ..مهاجرة أم هاربة؟!

32

مفتي مسلمي
روسيا :نسعى
لتأسيس
مجلس الشورى
لتوحيد صفوف
املسلمني
الروس

42

< شرح كتاب االعتصام.

10

< مصاهرات آل علي وآل الزبير تؤكد عمق
العالقة بني اآلل واألصحاب .

< النائب الذي نريد.

13

< الشيخ عبدالعزيز الهده ...ربع قرن من اإلخاء28 .

< الرد على مطاعن املشككني في أم املؤمنني
عائشة رضي الله عنها.

16

< همسة تصحيحية :نزع فتيل األزمات ودعوة
للترابط.

31

الكويت  250فلسا  -السعودية  4رياالت  -البحرين  350فلسا  -قطر  4رياالت  -سلطنة عمان  500بيسة األردن  500فلس  -املغرب  5دراهم  -اإلمارات  4دراهم

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

46

السالم عليكم
لقد كان موقفا مشرفا من احلكومة الكويتية أن أقدمت على سحب
جنسية املنافق ياسر احلبيب ال��ذي شتم أم��ه��ات املؤمنني وصحابة
رسول الله [ ،وكفّ ر الصديقة ابنة الصديق عائشة رضي الله تعالى
عنهما ،وشتم الكويت وتآمر عليها.
ال ش��ك أن ه��ذا امل��وق��ف ال���ذي أق��دم��ت عليه احلكومة الكويتية هو
موقف أثلج ص��دور املسلمني في كل مكان ،وشاهدنا الثناء عليه من
جميع أصحاب النخوة والكرامة ،وهي حكمة ربانية؛ إذ إنه في كل
زم��ان يتعرض املنافقون ألم املؤمنني بالطعن والتجريح يهيء الله
تعالى لها من يدافع عنها ويبرئها مما يطعنونها به.
وه��ذا امل��وق��ف ال ش��ك أن��ه سيخرس ألسنة الكثير م��ن املنافقني الذين
ي��ت��ح��ي��ن��ون ال��ف��رص ل��ه��دم ال��دي��ن اإلس�ل�ام���ي ع��ن ط��ري��ق ش��ت��م صحابة
رس��ول الله [ ،وإن كانوا لن يتوقفوا عن ذل��ك الشتم ،وال سيما ممن
تقوم عقيدتهم على االنتقاص منهم وشتمهم ،فهم ال ميلكون بضاعة
يروجونها لنشر عقيدتهم ومذهبهم غير ذل��ك الشتم ،ومتى أسقطوا
ذلك من أيديهم لم يبق لهم أي وسيلة للكذب على الناس واستدراجهم
لباطلهم.
لذا فإن الواجب على دع��اة احلق أن يستثمروا تلك الوقفة املباركة
التي وقفها اجلميع معهم؛ لكي يغلقوا جميع أبواب الفنت التي تدخل
على املسلمني من باب شتم صحابة رسول الله [ ،ومنها أيضا السعي
لتغليظ العقوبات على من يتعرض لهم أو يشتمهم ،ومنها أخذ العهود
واملواثيق من بعض اجلهات التي استنكرت ذلك الشتم  -حتى ولو كان
ذلك تقية  -بأن ينقّ وا كتبهم ومناهجهم من كل ما يسيء إلى الصحابة
الكرام ،ومنها كذلك بذل املزيد من اجلهود إلظهار مناقب أهل البيت
الكرام ونشرها بني الناس وإدخالها في املناهج الدراسية.
وال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسهم في وأد الفتنة
وإخراس املنافقني ،ومنهم نواب مجلس األمة الذين وقفوا وقفة رجل
واحد في وجه تلك الفتنة ،وهددوا احلكومة باتخاذ إجراءات صارمة
إن لم تتحرك لسحب جنسية ذلك املنافق ،وكذلك حكومتنا املباركة
وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ،والقنوات الفضائية اإلسالمية
مثل «ص��ف��ا» و«وص����ال» و«امل��ع��ال��ي» و«احل��ك��م��ة» و«الرحمة»
وغ��ي��ره��ا ،ال��ت��ي أل��ه��ب��ت م��ش��اع��ر ال��ن��اس ف��ي اس��ت��ن��ك��ار تلك
اجلرمية التي ارتكبت بحق أمهات املؤمنني وعلى رأسهن
عائشة رض��ي ال��ل��ه عنها ف ً
��ض�لا ع��ن اإلع�ل�ام الكويتي
والصحف واملجالت.
وص��دق الله العظيم القائل في كتابه ال��ك��رمي{ :إن
الذين ج��اؤوا 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}،
وق��ول��ه ت��ع��ال��ى{ :إن ال��ذي��ن ي��ح��ب��ون أن تشيع
الفاحشة ف��ي ال��ذي��ن آم��ن��وا لهم ع��ذاب أليم
ف��ي ال��دن��ي��ا واآلخ�����رة وال��ل��ه ي��ع��ل��م وأن��ت��م ال
تعلمون}.

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

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25339067 :
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

االشرتاكات

االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
<  25دينارا للمؤسسات والشركات داخل
الكويت أو ما يعادل  83دوالرا أمريكيا
ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :شركة الرؤية للخدمات
اإلعالمية  -هاتف24927270 - 22256513 :
< مملكة البحرين :مؤسسة األيام للصحافة
والنشر هاتف 727111
< اململكة األردنية الهاشمية :الوكالة
األردنية للتوزيع هاتف4630191 :
< سلطنة عمان :العمانية للتوزيع
واملطبوعات هاتف685558 :
< دولة قطر :مكتبة دار الثقافة هاتف:
4622182

سعر النسخة يف الكويت  250فلسا

فتاوى إسالمية

سجدت بعد
أن رفع اإلمام..
فماذا علي؟
> ك��ن��ت أص��ل��ي خ��ل��ف اإلم�����ام وقد
سبقني إل���ى ال��رف��ع م��ن السجود،
وأح��ي��ان��ا ال��رك��وع قبل أن أدركهما
م���ع���ه ،ع��ل��م��ا ب���أن���ن���ي ك���ن���ت ب����دأت
الصالة خلفه من الركعة األولى..
ف���ه���ل ص�ل�ات���ي ص��ح��ي��ح��ة؟ أم هل
ف��ي ت��أخ��ري ع��ن إدراك السجود
والركوع مخالفة لإلمام؟
< إذا حصل ذل��ك م��ن غير تفريط
منك ف��إن صالتك صحيحة ،وأسأل
الله لك العفو.

ال ينبغي للمسلم
تفويت صالة الجنائز
> بعض املصلني في احلرم ال يؤدون
ص��ل��اة اجل����ن����ازة رغ�����م حضورهم
ال����ص��ل�اة ،ف��ه��ل ي���أث���م���ون بتركهم
الصالة على األموات؟
< الصالة على اجلنازة فرض كفاية
إذا ق��ام ب�ه��ا م��ن يكفي س�ق��ط اإلثم
عن الباقني ،لكن ال ينبغي للمسلم أن
يهمل هذه السنة ،وأال يفرط في هذا
األجر العظيم ،ويدل على ذلك ما رواه
أبو هريرة  -رضي الله عنه  -قال:
قال رسول الله[« :من شهد اجلنازة
حتى يصلى عليها فله قيراط ،ومن
شهدها حتى تدفن فله قيراطان»،
ق �ي��ل :وم ��ا ال �ق �ي��راط��ان؟ ق���ال« :مثل
اجلبلني العظيمني» متفق عليه؛ فال
ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الثواب
العظيم مع متكنه من ذلك.
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من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل
ابن محمد آل الشيخ مفتي عام السعودية

ال تخرجي إال بإذن زوجك

> ف���ي ي���وم م���ن األي�����ام ذه���ب زوج����ي إلى
عمله قبل الظهر كعادته ،وبعد خروجه
بساعتني ج��اء أخ��ي وط��ل��ب منا الذهاب
م��ع��ه إل���ى م��ن��زل��ه ألن ع��ن��ده��م مناسبة،
وخرجت معه ب��دون أن أخبر زوج��ي ،ثم
جاء زوجي إلى املنزل قبلنا ولم يجدنا،
فلما دخلنا املنزل وقدمنا اعتذارنا له ،لم
يقبل ذلك ،وأخذ يسبني وأخي ،فهل علي
إثم في ذلك ألني خرجت بدون إذنه؟
< خروجك أيتها املرأة بدون علم زوجك خطأ
منك ،السيما وإذا كنت تعلمني أن ال��زوج ال
يرضى بهذا ،فهذا التصرف منك خطأ وأنت
تتحملني تبعة ذلك ،فالواجب عليك تقوى الله

وطاعة ال��زوج ،فكيف تخرجني وال��زوج يأتي
ي��ري��د ع�ش��اءه م�ث�لا ،أو غ ��داءه ،وي�ج��د البيت
خاليا منك ،وال علم له مسبقاً ب�ه��ذا؟! هذا
ت�ص��رف خ��اط��أ وع�م��ل س�ي��ئ ،ت��وب��ي إل��ى الله
واستغفريه ،واطلبي من زوجك أن يسامحك
عما حصل منك من خطأ ،وينبغي للزوج إذا
وقع أمر من جنس هذه األمور أن يؤدب املرأة
بالنصيحة واملوعظة احلسنة والكالم الطيب،
لكن ال ينبغي له أن يذكرها دائما بأخطائها
أو يسبها ،فاألمر وقع وعليه أن يتداركه في
املستقبل ،وعلى امل��رأة تقوى الله واحل��ذر من
املخالفة والعصيان وأن تتأدب مع زوجها ،فال
تخرج من بيته إال بعد إعالمه وإذنه.

عالج الوساوس
> أن��ا إن��س��ان مسلم ول��ل��ه احل��م��د ،أخاف
ال���ل���ه ،وأح�������اول أن أؤدي ال����ف����روض في
أوقاتها ،لكن تأتيني وس��اوس شيطانية
حتاول أن تبعدني عن ديني ،فأنا أثناء
أداء أي فرض من فرض الصالة ،تأتيني
ه��ذه ال��وس��اوس وحت��اول أن تبعدني عن
الله ،وأن��ا أح��ب ال��دي��ن ،فبم تنصحني؟
وكيف تذهب عني هذه الوساوس؟
< الله يقول{ :وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

فاستعذ بالله إن��ه سميع عليم} (األعراف:
 ،)200وف��ي آي��ة أخ ��رى{ :إن ��ه ه��و السميع
العليم} (األن �ف��ال ،)61 :فيا أخ��ي ك��ل هذا
من الشيطان ومن وساوس الشيطان ،فحاول
االلتجاء إلى الله وسؤال الله أن يثبت قلبك،
وكان النبي[ يكثر أن يقول في دعائه« :يا
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ،فقل :يا
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ،يا مصرف
القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك ،اسأل الله
الثبات ،وتعوذ بالله من مكائد الشيطان.

هل تلتقي أرواح األموات مع أرواح األحياء؟
> ه��ل أرواح األم����وات تلتقي م��ع أرواح
األح��ي��اء ف��ي امل��ن��ام حسب م��ا ه��و شائع
اآلن بني بعض الناس؟
< أرواح األموات بعد مفارقة األجساد في
مستقرها :إم��ا في النعيم املقيم ،أو في
العذاب األليم ،عافانا الله وإياكم ،وأما

هل تلتقي أرواح األموات بأرواح األحياء..
فهذه أم��ور لم يأت فيها من الشرع نص
ص��ري��ح صحيح ف��ي ه��ذا امل��وض��وع فيما
أعلم ،وما يروى من آثار في هذا الباب،
فإنه ال يقطع فيها بأمر؛ إذ لم يصح شيء
منها عن رسول الله[.

النبي[ نهى عن القزع

> ما حكم قص شعر األطفال بحيث يكون
من األمام أكثر من اخللف وكذلك العكس؟
< ف��ي ق��ص شعر األط �ف��ال م��ن ال��ذك��ور أو
اإلناث ينبغي لنا أال نعمل بأبنائنا أو بناتنا
األم��ور التي نشابه بها أع��داءن��ا؛ فال نعود
أطفالنا لبس احلرير ،أو نحليهم بالذهب
والفضة ،وال نقص شعورهم على مثل ما
عليه األع� ��داء ،وإمن ��ا نعمل معهم العمل
اإلس�لام��ي ال�ص�ح�ي��ح ،وجنعلهم يتخلقون
ب��أخ�لاق اإلس�ل�ام وننشئهم ع�ل��ى التربية
اإلسالمية الصحيحة املستمدة من كتاب

ربنا وسنة نبينا[ حتى يعتادوا ذلك في
ال�ك�ب��ر ،وينبغي أن ي�ك��ون ال��وال��دان قدوة
ص��احل��ة ألوالده� �م ��ا؛ ف��إن االب ��ن الصغير
يقتدي بوالديه ،ويتخلق بأخالقهما ،كما
ينبغي أن ننشئ أب�ن��اءن��ا وبناتنا التنشئة
الصاحلة ،وهذا العمل من القزع الذي نهى
عنه النبي[ في احلديث الذي رواه ابن
عمر  -رض��ي الله عنهما  -أن النبي[
ن�ه��ى ع��ن ال �ق��زع ،وق���ال« :اح�ل�ق��ه ك �ل��ه ،أو
دعه كله» أخرجه اإلمام مسلم ،وأبو داود،
واإلمام أحمد.

رؤية الموتى في المنام
> أنا شخص محب لفعل اخليرات حتى
إذا أزل���ت ح��ج��را م��ن ال��ط��ري��ق ن��وي��ت أن
أجره لي ولوالدي ووالديهما وذريتهما،
ومع ذلك لم أر أحدا من والدي أو أقاربي
األم���وات ف��ي امل��ن��ام ،فهل ه��ن��اك أعمال
يعملها احلي وتكون سببا في رؤيتهم أو
مانع ًا لذلك؟
< إذا أزلت احلجر عن الطريق أو عملت
أي عمل صالح ونويت أن يكون ثوابه لك
ول��وال��دي��ك وألق��رب��ائ��ك ف��أرج��و م��ن الله أن

يصل إليهم ذل��ك ال �ث��واب ،أم��ا أن تتمنى
رؤيتهم في املنام بذلك العمل فليس في هذا
مصلحة ،وليس لذلك أصل ،وقد يكون في
الرؤية لك قلق وضجر وسبب لنكد حياتك،
فال تطلب أم��را أخفي عنك علمه ،وإمنا
عليك أن تدعو لهم وتترحم عليهم وحتسن
إليهم باالستغفار لهم والصدقة عنهم ،وأما
أن تراهم في منامك فال يترتب على تلك
الرؤيا أي مصلحة ،فقد يكون في الرؤيا
سبب لغرورك أو سبب لفسادك فال تتمن
إطالعك على أمر قد أخفي عنك.

تكثير أوالد المسلمين ..خير لإلسالم
> ما حكم منع احلمل ألكثر من سنتني
إذا ك����ان ب��رض��ا ال�����زوج م���ع أن��ن��ي أمتتع
بصحة جيدة ولله احلمد؟
< ينبغي للمسلمني أال يحاولوا منع احلمل؛
فإن في تكثير أوالد املسلمني خيرا لإلسالم
واملسلمني ،يقول النبي[« :تزوجوا الودود
الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة» رواه
أبو داود ،والنسائي ،واحلاكم ،فكون املسلمة

صحيحة معافاة وتتعاطى مانع احلمل من
هذه العقاقير بال سبب يقتضي ذل��ك ،فيه
ضرر عليها ،وعواقبه ونتائجه سيئة ،فمقابلة
الفطرة التي وهبها الله لعباده بهذه العقاقير
أمر غير الئ��ق ،إال إذا دعت إليها احلاجة،
فما دامت املرأة في صحة وسالمة وعافية،
ف�لا ينبغي لها تعاطي تلك العقاقير ،وال
ينبغي لزوجها أن يأمرها ب��ذل��ك؛ ألن في
ذلك ضررا عليها في املستقبل.

ثواب الصدقة
عن المتوفى
> هل صدقة احلي عن امليت تصله
في قبره ويعلم بأنها من فالن؟ أم
إنه ال يعلم إال عند احلساب؟
< امليت قد مات وأفضى إلى ما قدم
وصدقتك عنه يصل ثوابها إليه إن
شاء الله تعالى ،وال يلزم من وصول
ال �ث��واب أن يعلم أن ه��ذه الصدقة
من ف�لان ،املهم انتفاع امليت بذلك
الثواب ،هذا هو الغاية من الصدقة.

توبة تارك
الصالة ..كيف
تكون؟
> م���اذا أف��ع��ل ف��ي ال��ص��ل��وات التي
تركتها في الشهور املاضية جهال
مني باحلكم ،هل علي قضاؤها؟
أم ماذا أفعل؟
< استقبلي بقية عمرك بتوبة نصوح،
وعمل صالح ،ون��دم على ما مضى،
واستغفار لله عما حصل منك ،والعزم
على عدم العود لذلك ،مع اإلكثار من
نوافل الصلوات والعبادات ،لعل الله
أن يقبل توبتك ويعفو عنك ،والله
ج��ل وع�لا س�ي�ع��ذرك إن ش��اء الله،
فاستقيمي على الطاعة ،واحمدي
الله على أن أن��ار بصيرتك وعرفك
احلق من الباطل ،وأرجو من الله أن
يغفر لك ما مضى من ذلك اخلطأ،
وال �ل��ه ت�ع��ال��ى ي �ق��ول{ :إال م��ن تاب
وآم��ن وعمل عمال صاحلا فأولئك
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله
غفورا رحيما} (الفرقان.)70 :
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حمليات
بارك إنشاء مؤسسة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملية لألعمال اخليرية واإلنسانية

العيسى :السعودية قدوة
المقتدي ومنارة المهتدي
في الدعوة وعمل الخير

8

قال رئيس جمعية إحياء التراث
ون � � ��رى ذل� � ��ك ج� �ل� �ي ��ا م� ��ن خ�ل�ال
اإلس�لام��ي م.ط ��ارق العيسى :إن
األه��داف التي أنشئت من أجلها
اململكة العربية السعودية أصبحت
امل��ؤس�س��ة ال �ت��ي ه��ي ف��ي مجملها
في هذا العصر هي قدوة املقتدي
أه� ��داف إس�لام �ي��ة ،ان�ط�ل��ق فيها
وم �ن��ارة املهتدي ف��ي ال��دع��وة إلى
خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين مما
الله وعمل اخلير ،خصوصا في
دعا إليه اإلسالم في التعاون بني
ال�ع�ه��د ال��زاه��ر امل �ي �م��ون جلاللة
الناس على فعل اخلير والتعاون
خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امللك > م.طارق العيسى
على البر والتقوى.
عبدالله بن عبدالعزيز.
وأوض��ح العيسى كذلك أن إنشاء
ج���اء ذل���ك ف ��ي م �ع��رض تعليقه
ه��ذه امل��ؤس�س��ة امل �ب��ارك��ة ي��أت��ي في
ع�ل��ى خ�ب��ر إن �ش��اء (م��ؤس �س��ة امل �ل��ك عبدالله وق��ت ع��ان��ى فيه العمل اخل �ي��ري م��ن مكائد
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع��امل�ي��ة ل�لأع �م��ال اخليرية ونكبات استهدفت تقويضه بالكذب واالفتراء،
واإلنسانية) ،التي أصدر خادم احلرمني أمرا لكن الله يدافع عن الذين آمنوا ،بل ينصرهم،
ملكيا يقضي باملوافقة على إنشائها «إسهاما وم��ا ن��رى ه��ذه امل��ؤس�س��ة إال ان �ت �ص��ارا ألهل
في خدمة الدين والوطن واألم��ة واإلنسانية اخل�ي��ر واحل��ق ال��ذي��ن يعملون م��ن أج��ل نشر
ج�م�ع��اء ،ون�ش��ر التسامح وال �س�لام ،وحتقيق اخلير واإلمي��ان والعدل واإلحسان في جميع
الرفاهية ،وتطوير العلوم» ،وهذا حسبما جاء أرجاء املعمورة.
في قرار تأسيسها.
وق���ال ال�ع�ي�س��ى أي �ض��ا :إن امل�م�ل�ك��ة العربية
وأضاف العيسى :إننا إذ نبارك خلادم احلرمني السعودية أصبحت من��وذج��ا يحتذى ب��ه في
الشريفني وحكومة اململكة وشعبها إنشاء هذه إجن��ازات �ه��ا الضخمة ال �ت��ي حققتها خلدمة
املؤسسة؛ فإننا نرى أن هذه املؤسسة الناشئة اإلس�ل�ام واملسلمني ،وي��أت��ي على رأس هذه
هي إضافة ب��ارزة ودع��م كبير ملسيرة العمل اإلجنازات مشروع توسعة احلرمني الشريفني
اخليري واإلسالمي على مستوى العالم أجمع ،التاريخية ،فض ً
ال عن العديد من املشاريع ،مثل
وال ش��ك أن ه��ذه املؤسسة بصفتها العاملية شق الطرق واألنفاق ،وتوفير اخلدمات حلجاج
ستحقق عاملية القيم اإلسالمية ،التي تستهدف بيت الله ،والتي على رأسها مشروع مبرة خادم
اإلنسان بعني الرحمة واإلحسان في نصوص احلرمني الشريفني لسقاية احلجاج التي توفر
ش��رع�ي��ة ك��رمي��ة ك�ق��ول ال�ل��ه ع��ز وج ��ل{ :وما أكثر من  6ماليني ليتر من املاء العذب يوميا.
أرسلناك إال رحمة للعاملني} (األنبياء ،)107 :كما أن جهود اململكة في الدفاع عن العقيدة
وكقوله [« :ارحموا من في األرض يرحمكم اإلسالمية ونصرة املسلمني هي جهود جبارة
من في السماء» (السلسلة الصحيحة).
وذلك من خالل إنشاء العديد من اجلامعات

الفرقان  19 - 602ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/9/ 27 -م

> خادم احلرمني الشريفني

اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ك �ب �ي��رة ،وط��ب��اع��ة املصحف
الشريف ون�ش��ره ،وترجمة معانيه إل��ى لغات
م �ت �ع��ددة ،ول �ي��س ه ��ذا ب�غ��ري��ب ع�ل��ى اململكة
العربية السعودية التي كانت مهد الرسالة،
ومنبع التوحيد الذي تدعو إليه وترفع رايته
وتدافع عنه.
وف��ي خ�ت��ام تصريحه ق��ال م.ط���ارق العيسى
رئيس مجلس اإلدارة بجمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي :إن�ن��ا ف��ي ق�ط��اع العمل اخليري،
ب��ل ك��ل مسلم ل��ه أن يشكر خ ��ادم احلرمني
الشريفني على ج�ه��وده العظيمة ف��ي خدمة
دين الله عز وجل ،ولن جند من الكلمات ما
يعبر عن شكر هذا امللك الصالح يحفظه الله،
والشكر موصول ل��وزارة ال�ش��ؤون اإلسالمية
واألوق� ��اف وال��دع��وة واإلرش� ��اد وع�ل��ى رأسها
ال��وزي��ر ال�ع�لام��ة د.ص��ال��ح آل ال�ش�ي��خ ،حيث
سخر إمكانيات ال���وزارة وبتوجيه ك��رمي من
خ��ادم احلرمني الشريفني حفظه الله خدمة
لإلسالم واملسلمني.
ك��ذل��ك ف��إن الشكر وال�ث�ن��اء م��وص��ول للعلماء
األفاضل في هيئة كبار العلماء والتي أصبحت
امل ��رج ��ع ال �ع �ل �م��ي ال� ��ذي ت �ت��وج��ه إل �ي��ه األمة
االسالمية في كل شؤونها وقضاياها ,فكانوا
لألمة كالنجوم تضيء ليل السائرين في هذا
الزمان الذي كثرت فيه الفنت ،وأخيرا فإننا
نشكر الله عز وجل أن سخر لهذا الدين دولة
وعلماء ورج��ال حكم ودي��ن في مملكة اخلير
اململكة العربية السعودية يحفظون هذا الدين،
وعنه يدافعون ،ونسأله سبحانه أن يعزهم
ويحفظهم حلفظ دينه.

الدمخي :مشاركة «المقومات» في مراجعة تقرير الكويت باألمم المتحدة
يهدف الى حل القضايا الحقوقية من منطلقات شرعية وإنسانية ووطنية
من قناعة اجلمعية بضرورة املجتمع امل��دن��ي إط�لاق احل�م�لات التوعوية
قال رئيس جمعية مقومات حقوق
اإلنسان الدكتور عادل الدمخي:
التكامل بني اجلهات احلكومية اخلاصة بحقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق
إن وف��داً من اجلمعية سيشارك
وم��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع املدني العمال اإلنسانية والقانونية بصفة خاصة.
في التصدي لكافة انتهاكات
ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات م��راج �ع��ة تقرير
التزام وطني
حقوق اإلنسان في الكويت.
الكويت وتثبيت التوصيات بشأن
وأكد الدمخي أن مشاركة اجلمعية في تلك
تقريرها الوطني حلقوق اإلنسان
محاور كلمة اجلمعية
وأشار إلى أن أهم القضايا التي احملافل األممية تأتي ضمن التزام اجلمعية
أمام مجلس حقوق اإلنسان باألمم
> د.عادل الدمخي
ستتناولها كلمة اجلمعية أمام بوصفها م��ؤس�س��ة مجتمع م��دن��ي وطنية
امل �ت �ح��دة  23سبتمبر اجل ��اري،
األمم امل �ت �ح��دة قضية البدون كويتية ب �ض��رورة تنمية وت�ع��زي��ز وحماية
بإلقاء كلمة أمام املجلس األممي
ً
لتوضيح وجهة نظر جمعية مقومات حقوق ورؤية اجلمعية املتكاملة حللها حال نهائيا  ،حقوق اإلنسان والعمل على تنقية الثوب
اإلنسان بشأن أبرز القضايا احلقوقية التي واالستعجال في إنشاء الهيئة العامة للقوى الكويتي م��ن أي شائبة ف��ي ه��ذا الشأن
ً
أثرت سلبا على سمعة الكويت في احملافل العاملة تفعيال للمادة التاسعة م��ن قانون م��ن منطلقات شرعية وإنسانية ووطنية
الدولية ،عن طريق عرض مختصر لتلك ال�ع�م��ل اجل��دي��د ب��ال�ق�ط��اع األه �ل��ي بوصفها
ال يختلف عليها أحد ،واجلدير بالذكر أن
القضايا واالنتهاكات وتوصيات اجلمعية خطوة في اجتاه إلغاء نظام الكفيل  ،ومسألة
اجلمعية قد حضرت سابقا مناقشة تقرير
ب�ش��أن سبل حلها اس�ت�ن��اداً إل��ى الشريعة إن �ش��اء امل��ؤس�س��ة الوطنية حل�ق��وق اإلنسان
اإلسالمية والدستور الكويتي والصكوك وفق مبادئ باريس  ،وقانون العمالة املنزلية ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي حل �ق��وق اإلن��س��ان أمام
الدولية  ،موضحاً أن هذه املشاركة تأتي وقضية تبني احلكومة بالتعاون مع مؤسسات مجلس حقوق اإلنسان في مايو املاضي.

الكويت قدمت  237.8مليون دوالر ليتدفق نهر النيل
على أرض الفيروز ألول مرة في التاريخ الحديث
سطر الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية تاريخا جديدا على أرض الفيروز
(سيناء) باملساهمة في متويل ترعة حتمل
اس��م سمو أم�ي��ر ال�ك��وي��ت ال��راح��ل الشيخ
ج��اب��ر األح� �م ��د اجل ��اب ��ر ال��ص��ب��اح ،التي
تسهم في استصالح  400ألف ف��دان في
سيناء ،وتوطني حوالي مليون نسمة حاليا،
ومساعدة ما يقارب خمسة ماليني نسمة
خالل السنوات القادمة ،كما تعمل على سد
الفجوة في املجال الغذائي ما بني اإلنتاج
واالس �ت �ه�لاك وخ �ل��ق ف��رص ع�م��ل جديدة
ألهالي سيناء مبا يجعلها من املشروعات

املهمة التي يسهم الصندوق الكويتي فيها على
األرض املصرية ،لتظل شاهدة على العالقات
التاريخية التي تربط ب�ين الكويت ومصر،
وذل ��ك أن ش�ب��ه ج��زي��رة س�ي�ن��اء مت�ث��ل العمق
االستراتيجي ملصر شرقاً والرباط التاريخي
بني مصر وأشقائها العرب.
وف��ي سبيل تنفيذ امل �ش��روع ق��دم الصندوق
الكويتي ثالثة قروض بقيمة إجمالية مقدارها
 237.8مليون دوالر .
وألول م��رة في التاريخ احلديث يتدفق نهر
النيل ليجري على أراضي صحراء سيناء؛ مما
جعل أهالي سيناء يطلقون على ترعة الشيخ

جابر الصباح «جابر اخلير» ،وهو االسم
احملبب ألهالي سيناء بوصفهل مصدراً
للخير الوفير ال �ق��ادم إليهم م��ع قطرات
املياه التي حتملها الترعة التي يبلغ طولها
حوالي  175كيلومترا ،ومتتد مباشرة خلف
سحارة تنقل مياه نهر النيل من غرب القناة
إلى شرقها وحتى نهايتها في غرب وادي
العريش؛ مما يؤكد أن ترعة سمو األمير
الراحل الشيخ جابر ستظل شاهدة على
التعاون وال��دع��م واألخ ��وة التاريخية بني
الكويت وشقيقتها مصر عبر الصندوق
الكويتي للتنمية.
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دراسات شرعية
شرح كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()54

وسطيـة األمـة
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 التاسع عشر:
��ك َج َعلْنَ ُ
{و َك َ��ذ ِل َ
اك ْم
تعالى:
 - 19باب قوله
َ
ُأ َّم ً��ة َو َس ًطا} (البقرة ،)143 :وما أمر النبي
[ بلزوم اجلماعة ،وهم أهل العلم.
قال البخاري رحمه الله:
 – 7349حدثنا إسحق بن منصور :حدثنا
أب��و أس��ام��ة :حدثنا األع��م��ش :حدثنا أبو
ص��ال��ح ،ع��ن أب��ي سعيد اخل���دري ق���ال :قال
رس��ول الله [« :يجاء بنوح يوم القيامة،
فيقال ل��ه :هل بلغت؟ فيقول :نعم يا رب،
فتُ سأل أمته :هل بلغكم؟ فيقولون :ما جاءنا
م��ن ن��ذي��ر؟ فيقول :م��ن ش��ه��ودك؟ فيقول:
محمد وأم��ت��ه ،فيجاء بكم فتشهدون ،ثم
{و َك َذ ِل َك َج َعلْنَ ُ
اك ْم ُأ َّم ًة
قرأ رسول الله [َ :
َ
َ
الن
ى
ل
ع
اء
ّ
اس َو َيكُ ونَ
َو َس ًطا ِلتَ كُ ونُ وا ُش َ��ه َ��د َ َ
ِ
الر ُس ُ
يدا}.
ول َع َل ْيكُ ْم َش ِه ً
َّ
وعن جعفر بن عون :حدثنا األعمش ،عن
أب���ي ص��ال��ح ،ع��ن أب���ي سعيد اخل����دري ،عن
النبي [ بهذا( .طرفه في.)3339 :
الشرح:
الباب التاسع عشر من كتاب االعتصام بالكتاب
والسنة من صحيح اإلمام أبي عبدالله البخاري،
باب قوله تعالى{ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا}،
األمة الوسط فسرها النبي [ في رواية لهذا
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احلديث الصحيح :بالعدل .رواه البخاري في
التفسير ( .)4487وه��ي ال�ع��دال��ة ،فهذه األمة
موصوفة بأنها أع��دل األمم ،وال�ع��دل :اخليار،
وه��و خير األم��ور وأوسطها ،فامنت الله تبارك
وتعالى على هذه األمة بالعدالة والهداية ألوسط
األمور .
قال الطبري :الوسط في كالم العرب اخليار،
ي�ق��ول��ون  :ف�لان وس��ط ف��ي ق��وم��ه وواس ��ط ،إذا
أرادوا الرفع في حسبه .ق��ال :وال��ذي أرى أن
معنى ال��وس��ط ف��ي اآلي��ة اجل��زء ب�ين الطرفني،
واملعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين فلم يغلوا
كغلو النصارى ،ولم يقصروا كتقصير اليهود ،
ولكنهم أهل وسط واعتدال ( الفتح – 172 /8
. ) 173
وال شك أن أهل السنة واجلماعة من هذه األمة
اإلسالمية ،وهم أهل العلم بالقرآن الكرمي والسنة
النبوية والعلوم الشرعية ،هم الذين ينطبق عليهم
وصف العدل والوسط واخليار؛ ألن أهل اجلهل
ليسوا عدوالً ،كما هو معلوم ،وكذلك أهل البدع
ليسوا عدوال ،ولهذا استنبط البخاري رحمه الله
من هذه اآلي��ة :وجوب لزوم جماعة أهل السنة
واجلماعة ،وهم أهل العلم واحلديث واألثر .
فقال البخاري :وما أمر النبي [ بلزوم اجلماعة،
وهم أه ُل العلم.
وهذا استنباط نفيس ،يدل على بعد نظر اإلمام

البخاري رحمه الله  ،وسعة علمه.
وق��ال اإلم��ام اب��ن بطال :امل��راد بالباب :احلض
على االعتصام باجلماعة؛ لقوله تعالىِ {:لتَ ُكونُوا
ّاس} (البقرة.)143 :
ُش َه َدا َء َعلَى النَ ِ
وش��رط قبول الشهادة :العدالة ،وقد ثبتت لهم
هذه الصفة بقوله{ :وسطا} (البقرة،)143 :
والوسط ،العدل ،وامل��راد باجلماعة :أهل احلل
والعقد من كل عصر (الفتح) .
وق��د وردت أحاديث كثيرة عن النبي [ تأمر
بلزوم اجلماعة وتنهى عن الفرقة ،فمنها :حديث
افتراق األمة إلى ثالث وسبعني فرقة ،كلها في
النار إال واح��دة ،وملا سئل عنها [ عنها قال:
«ه��ي اجلماعة» رواه أه��ل ال�س�نن ،وه��و حديث
صحيح وم �ش �ه��ور ،وإن ش�ك��ك ف��ي ث�ب��وت��ه أهل
البدع.
وقال أيضا [« :عليكم باجلماعة» ،وفي رواية:
«اجلماعة رحمة والفرقة ع��ذاب» رواه ابن أبي
عاصم في (السنة) وعبدالله في (املسند).
وخطب أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي
الله عنه خطبته باجلابية من أرض الشام فقال:
«عليكم باجلماعة ،وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان
مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد» إلى أن قال:
«ومن أراد بُحبوحة اجلنة ،فليلزم اجلماعة « رواه
ابن أبي عاصم.
و«ب �ح �ب��وح��ة اجل �ن��ة» ت�ع�ن��ي :ب��اح�ت�ه��ا وساحتها
الواسعة.
وقوله سبحانه وتعالىَ { :و َك� َذ ِل� َ
�ك َج َعلْنَا ُك ْم أ ُ َّم ًة
َو َس ًطا} (البقرة.)143 :
مقتضى ذلك عصمة اجلماعة املؤمنة من اخلطأ
فيما أجمعوا عليه قوال وعمال ،وذلك أن األمة
بجماعتها أو بعمومها معصومة من اخلطأ ،أي:
اإلج �م��اع على اخل�ط��أ! وورد ه��ذا صريحا في
احلديث الصحيح فيما رواه ابن أبي عاصم في
(السنة) وأحمد وغيرهما :قال [« :ال جتتمع
أمتي على ضاللة» رواه الترمذي وابن أبي عاصم
واحلاكم وغيرهم.
فاجلماعة معصومة من االجتماع على اخلطأ،
وهذا من فضل الله العظيم على هذه األمة ،في

حني أن الفرد معرض للخطأ والضالل؛ ولهذا
رغب السلف بلزوم اجلماعة ،وهي التي تكون
على كتاب الله تعالى ،وسنة رسوله [ ،بفهم
سلف األمة الصاحلني ،وحضوا على مالزمتها،
وح��ذروا من مفارقة جماعة املسلمني القائمة
بالكتاب والسنة قوال وعمال واعتقادا.
وم �ج��رد ح ��دوث اخ �ت�لاف بينك وب�ين أح��د من
جماعة املسلمني السابقة الذكر ،فإنه ال يبيح لك
أن تفارق جماعتهم وتهجرهم! وتلحق بسواهم!
وه��ذا يحصل لكثير من أف��راد املسلمني ،أنهم
يحصل بينهم وب�ين إخوانهم القائمني بالكتاب
والسنة س��وء فهم واخ�ت�لاف ،فيدعوه ذل��ك إلى
مفارقتهم! بل رمبا االنتساب إلى دعوات أخرى
مخالفة ومبتدعة!
فال بد من الصبر إ ًذا على لزوم جماعة املسلمني،
وه��و واج ��ب م��ن واج �ب��ات االع �ت �ص��ام بالكتاب
وال �س �ن��ة؛ ألن��ه ال يحصل االع �ت �ص��ام إال بذلك
واملراد باجلماعة كما ذكرنا :أهل العلم املجمعون
على التزام الكتاب والسنة بفهم سلف األمة.
وهو األصل في املسلمني عامة ،وبالد املسلمني،
أنهم على هذا الطريق ،إال من شذ وابتدع ،أو تأثر
بجماعة بدعية ،أو دعوة خارجية ونحو ذلك.
ثم روى البخاري -رحمه الله -من طريق شيخه
إسحق بن منصور وه��و اب��ن (ب�ه��رام الكوسج)،
التميمي امل� ��روزي ،ثقة ث�ب��ت ،ق��ال :حدثنا أبو
أسامة ،وهو حماد بن أسامة القرشي الكوفي
الثقة الثبت ،ق��ال :حدثنا األع�م��ش ،وم��ر معنا
مرارا ،واسمه سليمان بن مهران الكوفي ،قال:
حدثنا أبو صالح وهو السمان ومر أيضا ،عن
أب��ي سعيد اخل��دري ق��ال :ق��ال رس��ول الله [:
«يُجاء بنوح يوم القيامة ،فيقال له :هل بلغت؟
فيقول :نعم يا رب  ،فتُسأل أمته :هل بلغكم؟
ف�ي�ق��ول��ون :م��ا ج��اءن��ا م��ن ن��ذي��ر» أي :يجحدون
ال��رس��ال��ة ،يجحدون أن يكون ق��د ج��اءه��م نذير
ورسول من عند الله تعالى ،فالله تعالى سيسأل
األمم عن الرسل هل بلغوا رساالته؟ وسيُسأل
الرسل عنا :هل أجبناهم واتبعناهم؟ كما قال
سبحانهَ { :فلَن َْس َألَ َّن ا ّلَذِ ي َن أ ُ ْر ِس َل ِإلَيْهِ ْم َولَن َْس َألَ َّن
امل ُ ْر َس ِلنيَ} (األعراف )6 :وقال{َ :يَ ْو َم يَ ْج َم ُع الل ُه
ال ّ ُر ُس َل َف َيقُو ُل َما َذا أ ُ ِجبْتُ ْم} (املائدة )109 :وقال:
{ َويَ � ْو َم يُنَادِ يهِ ْم َف َيقُو ُل َم��ا َذا أَ َجبْتُ ُم امل ُ ْر َس ِلنيَ}
(القصص ،)65:وقالَ { :و ِإ ّنَ ُه لَذِ ْك ٌر لَ َك َو ِل َق ْومِ َك
َو َس ْو َف ت ُْس َألُونَ} (ال ُزّخرف.)44:
َ
َ
ُ
وقال النبي [ في خطبة الوداعَ « :وأنْتُ ْم ت ُْسألو َن
َع ِنّي فما أَنْتُ ْم َقا ِئلُونَ؟» رواه مسلم.

واملشركون سيُسألون
ي � ��وم ال� �ق� �ي ��ام ��ة عن
ش � ��رك� � �ه � ��م ب� ��ال � �ل� ��ه
تعالى ،وكذبهم عليه
س�ب�ح��ان��ه ،وتكذيبهم
لرسله ،وافترائهم على
دي�ن��ه ورس�ل��ه ومالئكته
ع �ل �ي �ه��م ال� �س�ل�ام  ،كما
ق ��الَ { :و َج�� َع��ل ُ��وا املَلاَ ِئ َك َة
ا ّلَذِ ي َن ُه ْم عِ َبا ُد ال َّر ْح َمنِ ِإنَا ًثا
أَ َشهِ ُدوا خَ ل ْ َق ُه ْم َستُ ْكت َُب َش َها َدتُ ُه ْم
َويُ ْس َألُونَ} (ال ُزّخرف.)19 :
وق��الَ { :ويَ ْج َعلُو َن لمِ َا لاَ يَ ْعل َ ُمو َن نَ ِصي ًبا
ما َر َز ْقنَا ُه ْم تَالله لَت ُْس َألُ َّن َع َّما ُكنْتُ ْم تَ ْفتَ ُرونَ}
مِ َّ
(النحل ،)56 :وهكذا كل من كذب على الله تعالى
أو نسب إلى دينه ما ليس منه ،أو أخرج منه ما هو
منه ،فأحل احملرمات ،أو حرم املباحات؛ اتباعاً
لهواه أو أله��واء الناس وأذواق�ه��م ومصاحلهم ،
فويل له من يوم يُسأل فيه عن ذلك كله ،كما ذكر
لنا كتاب الله.
والله تعالى أرس��ل الرسل  ،وأن��زل الكتب؛ لئال
يكون للناس عليه حجة وال عذر ،كما قال تعالى:
{رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما}
(النساء.)165 :
وقال سبحانه{ :يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا
يبني لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا
من بشير وال نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله
على كل شيء قدير} (املائدة.)19 :
وقوله هنا في احلديث« :فيقول :من شهودك؟»
أي :فيقال لنوح عليه السالم :من شهودك؟ أي
م��ن يشهد ل��ك أن��ك ق��د بلغت ال��رس��ال��ة وأديت
األمانة ،ونصحت ألمتك؟ ألن أمته تنكر رسالته؛
طلبا لنجاتهم من النار والعذاب ،كما قال الله
عنهم{ :وي��وم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين
أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم
تكن فتنتهم إال أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركني
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما
كانوا يفترون} (األنعام .)24 – 22 :
فاملشركون يحلفون بالله ي��وم القيامة إنهم ما
كانوا مشركني!
روى ابن أبي حامت عن ابن عباس أنه أتاه رجل
فقال :يا بن عباس سمعت الله يقول{ :والله ربنا
ما كنا مشركني} (األنعام .)23 :قال  :أما قوله
{والله ربنا ما كنا مشركني} فأنهم رأوا أنه ال

يدخل اجلنة
إال أه��ل ال �ص�لاة ،
فقالوا :تعالوا فلنجحد! فيجحدون ،فيختم الله
على أف��واه�ه��م ،وتشهد أيديهم وأرجلهم  ،وال
يكتمون الله حديثا.
(حسن التحرير .)111/2
ق��ول��ه« :ف �ي �ق��ول :م�ح�م��د وأم� �ت ��ه ،ف �ي �ج��اء بكم
فتشهدون».
وزاد اإلم��ام أحمد :أن هذه األم��ة إذا جيء بها
لتشهد لنوح عليه الصالة والسالم يقال لهم« :ما
علمكم أن ن��وح عليه الصالة والسالم قد بلغ؟
فيقولون :أخبرنا نبينا [ أن الرسل قد بلغوا
فصدقناه».
فهذا قول األمة املسلمة يوم القيامة ،أنها تشهد
للرسل بأنهم قد بلغوا الرسالة ،وأدوا األمانة،
ونصحوا األم��ة ،وج��اه��دوا ف��ي الله تعالى حق
اجلهاد ،حتى توفاهم الله ،فيشهدون لنوح عليه
السالم.
وليس األمر خاصا لنوح عليه الصالة والسالم،
ب��ل ه��و جلميع األمم ،وجلميع ال��رس��ل ،ث��م قرأ
[ اآليةَ { :و َك َذل َ
ِك َج َعلْنَا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َس ًطا ِلتَ ُكونُوا
�اس َويَ�� ُك��و َن ال�� َّر ُس��و ُل َعلَيْ ُك ْم
ُش�� َه�� َدا َء َع�لَ��ى ال � ّنَ� ِ
َشهِ يدًا} (البقرة .)143 :
وه��ذا احل��دي��ث ق��د رواه أيضا أب��و أس��ام��ة عن
جعفر ب��ن ع��ون ع��ن األع �م��ش بالسند نفسه،
وال�ق��ائ��ل :وع��ن جعفر ب��ن ع��ون ،ه��و أب��و أسامة
الذي روى عن األعمش الرواية السابقة.
وقيل :إن قوله «وعن جعفر بن عون »...هو من
قول اإلم��ام البخاري؛ فيكون هذا السند معلقا
عنده من هذا الطريق.
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كلمات في العقيدة

الذين ال يحبهم اهلل ()4
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد
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{كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وال
تسرفوا إنه ال يحب املسرفني} (األنعام.)141 :
 {وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب املسرفني}(األعراف.)31 :
 السرف ..ضد القصد ..واإلغفال واخلطأ ..وفيالنفقة :التبذير واإلنفاق في معصية الله قليال كان
أو كثيرا ..قال سفيان« :لم يسرفوا ..لم يضعوه في
غير موضعه».
 أظن أنني قرأت أن (السرف) لغة :جتاوز ما ُح َّدلك ..في كل شيء.
 أحسنت. لقد حفظته من (تاج العروس) ..ولكن من هم(املسرفون) الذين ال يحبهم الله؟!
 الله ال يحب جميع (املسرفني) ...وال يحب(اإلسراف) ..ولكنه سبحانه يبغض بعض املسرفني
أكثر من بعض ..فقد وصف فرعون بأنه من املسرفني:
لعال في األرض وإنه ملن املسرفني}،
{وإن فرعون ٍ
ووصف املعادين لألنبياء عموما بذلك فقال عز وجل:
{ثم صدقناهم الوعد فأجنيناهم ومن نشاء وأهلكنا
املسرفني} أي املتجاوزين احلد في الكفر واملعاصي..
ووصف قوم صالح بذلك أيضا{ :فاتقوا الله وأطيعون
وال تطيعوا أمر املسرفني} ،بل حكم على املسرفني
عموما بالنار{ :وأن املسرفني هم أصحاب النار}.
قاطعني:
 -هل من يسرف في الطعام والثياب في النار؟

 كال ..ولكن اآلية فيمن جتاوز احلد في االعتقاد..ولكن اجلميع مذموم ال يحبه الله عز وجل ..واآلية
التي وردت في األكل والشرب والثياب ..قال املفسرون
في معناها:
{ال تسرفوا} :ال متنعوا الصدقة فتعصوا ..وال
تنفقوا ما رزقكم الله في معصية الله ..وال تأكلوا
أموال غيركم ..كل ذلك صحيح ومتفق عليه..
 سمعت قوال أن الله جمع نصف الطب في آية..{وكلوا واشربوا وال تسرفوا}..
 كالم جميل وصحيح ..وكذلك قال ابن عباس« :كلما شئت والبس ما شئت ..دون سرف وال مخيلة»..
فاإلسراف في الطعام والشراب والثياب مذموم..
وفي احلقوق محرم ..وفي العقيدة كفر..
 كم مرة ذكر الله املسرفني في كتابه العزيز؟ (املسرفني) وردت سبع مرات. (مسرفني) وردت مرة واحدة في الزخرف اآلية(.)5
 (أسرفوا) مرة واحدة في الزمر اآلية (.)53 (يسرف) مرة واحدة في اإلسراء اآلية (.)33وال شك أن أرجى آية في كتاب الله هي التي في
سورة الزمر ({ :)53قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم ال تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا إنه هو الغفور الرحيم} مهما كان من العبد..
إذا تاب صادقا قبله الله ..بل فرح بتوبته وإن كان من
قبل من أشد املسرفني..

الدين واحلياة

النـائب الـذي نريـد

محمد الراشد

يريد الناس أن يكون النائب متصف ًا بصفات وأخالق كرمية كثيرة،
وسأذكر بعضها التي إن وجدت في كل نائب لكان مجلس األمة يعج
بالعدل واإلحسان واإلجنازات التي تخدم املواطنني ،فمن األمور
التي على النائب أن يتحلى بها العدل والعلم والتزكية ،وأن يراعي
بكالمه وقلمه الصدق والطهر واخلير ،وأن يجتنب البذاءة وعورات
الكالم والعصبية اجلاهلية املمقوتة ،وحينها نقول لهِ :ن ْع َم النائب
أنت ،ولألسف جند بعض النواب  -هداهم الله -يطوعون الدين
وتوجيهاته النيابية للمصالح الشخصية واملطامع الدنيوية ،يجعلون
للوجاهة عند احلكام واحلكومة ،وآخرون ال نرى منهم إال
ذلك وسيلة َ
صياح ًا كمن يصيح في واد ،وينفخ في رماد ،وهناك بعض النواب ال
يهشون وال ينشون ،غايتهم باملجلس كرسي املجلس وما يتبعه من
ألقاب حتقيق ًا للمناصب واملكاسب.
ف ��أق ��ول ل �ل �ن��ائ��ب ال � ��ذي ن ��ري ��د :دع عنك
الطنطنة لعشاق املظاهر والتهاليل ،ودع
جتب نفسها ،ودع الدعوى
األصداء الفارغة ّ
للمتشبعني مبا ليس فيهم ،وهات احلقيقة
التي ال تُ��دح��ض واحل�ج��ة التي ال تنقض،
واعتصم بالكتاب والسنة وال تخالف ما

نطق به الشرع ،وقم على استصالح شؤون
الناس بالقسط والعدل.
وإن لزم النقد على احلكومة وأردت استعمال
أدوات��ك الدستورية فليكن الباعث موجهاً
إل��ى اآلراء واألخ��ط��اء ال إل��ى األشخاص
ب��ذوات�ه��م؛ فالسياسة الب��د أن ي�ك��ون معها

الكياسة والثبات على احلق والعدل ،فدع
عنك ال��دع��اوى التي مرادها نحن هنا ،أو
تكبير الصغائر ،وتصغير الكبائر مم��ا ال
يقوم عليه دين وال فائدة على العباد.
ف��ال�ن��اس ع�ن��دم��ا ي��رون��ك ت��زع��زع مواقفك
وتناقض مبادئك وأعمالك لن يثقوا بك،
وال تظن أن أساليب السب والشتم واجلرأة
على أولياء األم��ور تأتي بنتيجة طيبة ،أو
ث�م��رة م��رج��وة ،أو كسب ود الشعب أبداً،
ق��د تكسبهم ف��ي وق��ت احل��دث وب�ع��د حني
ستنجلي الغشاوة عن أعينهم وتبدأ عقولهم
بالتفكير في أن ه��ذا كله مجرد مسرحية
أبطالها النواب أصحاب الصرخات.
إن هذه النصائح قد تكون مريرة ،ولكن هي
حقائق شهيرة ،فمن استفزه الغضب منها،
فهو املريب يكاد يقول خذوني.
طلب
أط �ل��ب م��ن ال �ن��واب اإلس�لام �ي�ين وغيرهم
أن يرتبطوا وي��وط��دوا عالقتهم بالعلماء
الربانيني .وأن يلتزموا مبا يفتون من األمور
الشرعية ،وأن يقفوا مع الدعاة وطلبة العلم
واخل�ط�ب��اء وال��وع��اظ واآلم��ري��ن باملعروف
والناهني عن املنكر ،وخدمة الدين والعلم
ففي خدمتهم أعظم خدمة وأنفع للناس من
مأكلهم ومشربهم وإن كان هذا مطلوبا.
قال اإلمام أحمد  -رحمه الله تعالى « :-العلم
يحتاج إليه اإلن�س��ان في كل ساعة ،واخلبز
واملاء يحتاجهما في اليوم مرة أو مرتني «.
ف��أه��ل ال�ع�ل��م وط�لاب��ه ه��م ق��اع��دت��ك أيها
النائب وعماد أعمالك وجناحك؛ فهم الذين
يقومون بتصفية عقائد الناس من الشرك
والبدع ويربونهم على أخالق النبوة ،فالناس
حينما ت �ك��ون ه ��ذه أخ�لاق �ه��م وعقائدهم
سيختارون ويقترعون م��ن يلتزم بالكتاب
والسنة وميتنعون عن غيرهم.
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سنن نبوية
أي��ام رمضان؛ ألن الهالل ُغم على الناس
فلم يظهر لهم طلوعه من عدمه.
وي �ك��ره ال �ص��وم ف��ي أي��ام ال�ت�ش��ري��ق ،وهي:
األيام الثالثة بعد عيد األضحى؛ ألنها أيام
أكل وشرب وذكر لله تعالى .ويكره إفراد
اجلمعة أو السبت بالصوم تطوعاً ،إال أن
تصوم يوماً قبله ،أو يوماً بعده.
صوم الست من شوال:
ف��رض الله تعالى على الذين آمنوا صوم
شهر رم �ض��ان ،وق��د ش��رع لنا النبي [
الصوم قبله في شعبان؛ حلديث عائشة
رضي الله عنها قالت :لم يكن النبي [
يصوم في شهر أكثر من شعبان؛ فإنه كان
يصوم شعبان كله إال قلي ً
ال (متفق عليه).
وقد شرع الصوم بعده في شوال؛ حلديث
أبي أي��وب« :من صام رمضان وأتبعه ستاً
م��ن ش���وال ك ��ان ك�ص�ي��ام ال��ده��ر» فكانت
فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله
كالراتبة من نوافل الصالة قبلها وبعدها.
ومعلوم أن أعظم النوافل أج��راً :النوافل
عن أبي أيوب األنصاري ] أن رسول الله [ قال« :من صام رمضان ثم الراتبة ،وهي :ركعتان قبل الصبح ،وأربع
أتبعه ست ًا من شوال كان كصيام الدهر» .رواه مسلم (.)1
قبل الظهر ،وركعتان بعده ،وركعتان بعد
هذا احلديث يدل على فضل عظيم وعطاء كرمي من الله سبحانه ،املغرب ،وركعتان بعد العشاء.

صوم الست من شوال

وعلى املسلم أن يتعرض لهذا العطاء الوافر من الله سبحانه ،وال يحرم
نفسه من ذلك.
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والصوم خمسة أقسام:
 .1ص��وم واج��ب بإيجاب الله تعالى ،وهو
معني ،وهو شهر رمضان.
 .2صوم واجب بإيجاب الله تعالى مضمون
في الذمة ،كصيام الكفارات( :كفارة اليمني
ملن عجز عن اإلطعام ،وكفارة اجلماع في
ن �ه��ار رم� �ض ��ان ،وك� �ف ��ارة ال �ق �ت��ل اخلطأ)،
وكصيام القضاء ملا أفطره في رمضان.
 .3صوم واجب بإيجاب اإلنسان على نفسه
معني ،كنذر صوم يوم ،أو أيام بعينها.
 .4صوم واجب بإيجاب اإلنسان على نفسه
مضمون في الذمة غير معني ،كنذر صوم
يوم ،أو أيام بغير تعيني.
 .5ص��وم ال�ت�ط��وع ،وص��وم التطوع منه ما
ه��و م �ح��دد ف��ي األي� ��ام م��ن ال��ع��ام ،كصوم
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عرفة وعاشوراء ،ومنه :ما يأتي من جملة
الصاحلات ،كالتسع األولى من ذي احلجة
حلديث « :ما من أيام العمل الصالح فيها
خير من هذه األيام العشر »..ومنها :ما هو
مطلق في الشهور املعينة ،كصيام شعبان
واحملرم ،والصوم في األشهر احلرم ،وصوم
الست من ش��وال ،ومنها :ما هو مطلق في
الشهور غير معني ،كصيام ثالثة أي��ام في
ك��ل ش �ه��ر ،وق��د ي�خ��ص منها أي ��ام البيض
(القمرية) ،ومنها :صيام اإلثنني واخلميس.
وأفضل الصيام عند الله :صيام داود ،كان
يصوم يوماً ،ويفطر يوماً .ويحرم الصوم
ف��ي ال�ع�ي��دي��ن ،وي �ح��رم ص��وم ال �ش��ك ،وهو
ليس ي��وم الثالثني م��ن شعبان ،وإمن��ا هو
اليوم الذي يُشك فيه هل هو آخر يوم من
شعبان (ي��وم ثالثني منه) ،أو هو ي��وم من

شوق إلى الصوم:
وملا كان احلديث القدسي« :كل عمل ابن
آدم ل��ه إال ال �ص��وم ف��إن��ه ل��ي وأن ��ا أجزي
ب ��ه »..ف��إذا استشعر املسلم معنى «فإنه
ل ��ي» ،وخ��ال��ط ه��ذا امل�ع�ن��ى ش �غ��اف قلبه،
أحب الصوم ،ومتنى أال ينتهي من رمضان
أب��داً ،ولكن كيف ينال ذلك ورمضان يبدأ
ب��ال�ه�لال وينتهي ب��ال �ه�لال؟! ه��ذا الشوق
يؤهل العبد ملكافأة من الله وعطاء كبير،
حيث يجعل له ص��وم ستة أي��ام من شوال
تكمل له حلقة العام مع رمضان؛ فيصبح
كمن صام العام كله ،ومن كان هذا شأنه
دائماً ،فكأمنا صام العمر كله ،وذلك عطاء
من الله سبحانه ملن إذا خرج من العبادة
أح ��ب ال��ع��ودة إل �ي �ه��ا ،وع�ل�ي��ه مي�ك��ن حمل
األجور العظيمة على األعمال اليسيرة بعد
العبادة كحديث« :أال أعلمكم شيئاً تدركون
به من سبقكم ،وتسبقون به من بعدكم ،وال

يكون أحد أفضل منكم إال من صنع مثل
ما صنعتم؟» قالوا :بلى يا رسول الله ،قال:
«تسبحون ،وحتمدون ،وتكبرون ،خلف كل
صالة ثالثاً وثالثني.»..
فمن صام رمضان ،أي :أمت أيامه صياماً
حتى طلع عليه هالل شوال ،ثم أتبعه ستاً
من شوال ،أي :بعد عيد الفطر؛ ألنه معلوم
أن العيد ال يجوز صومه ال في قضاء وال
كفارة وال تطوع.
فيبدأ الصوم من اليوم الثاني أو ما بعده
إلى أن يتم صوم األي��ام الستة متتابعة أو
متفرقة في أول الشهر ،أو في وسطه ،أو
في آخره ،بهذا كله يكون قد حتقق له أنه
(أتبعه ستاً من شوال).

 .1أن يكون الصائم ممن يقتدى به ،أو يخاف ف�ك��أن م��ن ص��ام رم�ض��ان وأتبعه س�ت�اً من
عليه أن يعتقد وجوبها.
شوال وصام ثالثة أيام من كل شهر بعد،
 .2أن يصومها متصلة بيوم الفطر.
كمن ص��ام ده��ري��ن ف��ي ع�م��ره ،وذل��ك مما
 .3أن يصومها متتابعة.
اختص الله سبحانه ب��ه ه��ذه األم��ة على
 .4أن يظهر صومها.
قصر أعمارها ،فإن الله سبحانه ضاعف
لها أعمالها؛ فتسبق األمم بذلك العطاء
صيام الدهر (:)2
قوله [« :ك��ان كصيام الدهر» أي :كتب العظيم من الله سبحانه.
له أجر من صام كل يوم فلم يفطر ،ولقد
قضاء رمضان وصوم شوال:
أخ ��رج ال��دارم��ي ف��ي سننه ع��ن ث��وب��ان أن وم �ع �ل��وم أن ال �ق �ض��اء ف��ري �ض��ة ،ف�ه��و على
رسول الله [ قال « :صيام شهر بعشرة ال��وج��وب ،أم��ا ص��وم ش��وال فنافلة م��ا لم
أشهر ،وستة أيام بعدهن بشهرين ،فذلك ينذره العبد فيصبح عليه فريضة بنذره،
متام سنة « يعني :شهر رمضان ،وستة أيام وال�ق�ض��اء م�ق��دم على ص��وم النافلة ،فإن
بعده؛ وذل��ك أن احلسنة بعشرة أمثالها ،استطاع العبد القضاء في شوال ،ثم صام
وإمنا يرجى ذلك ملن أنس بالعبادة وأحبها ،الستة بعدها فعل ذلك ،وإن خاف لو صام
وذلك فوق التضعيف اخلاص بالصوم في الستة من شوال أال يستطيع القضاء على
قوله« :فإنه لي» فهو تضعيف ،وزيادة فوق مرور العام حتى رمضان الذي يليه ،تعني
ذلك التضعيف وتلك الزيادة ،والله أعلم .عليه القضاء في شوال دون الستة.
قوله [« :كصيام الدهر» مع أن األحاديث ف��إن ك��ان ال يتسع ش��وال عنده للستة مع
قد ج��اءت بالنهي عن صيام الدهر ،لكن القضاء ،وهو يرجو أن يفرق القضاء بعد
التشبيه هنا :أن من أراد أن يحصل على ذلك على أيام العام ،جاز له صوم الستة
ثواب صوم الدهر فعليه بصيام ستة أيام ف��ي ش ��وال ،وتأخير القضاء إل��ى م��ا بعد
من شوال بعد رمضان ،فيضاعف له الثواب ذل��ك؛ ألن وقت الستة من ش��وال محصور
حتى يحوز من األجر كأنه لم يفطر أبداً ،فيه ،أما القضاء فوقته ُموسع على العام
ب��ل إن ح��دي��ث عبد ال�ل��ه ب��ن ع�م��رو رضي كله؛ لقوله تعالى{ :فَعِ َّدةٌ مِ ْن أَ ّيَ� ٍ�ام أ ُ َخ َر}
ال�ل��ه عنهما أن النبى [ ق��ال ل��ه« :صم (ال �ب �ق��رة ،)185 :وذل ��ك م��راع��اة لوظيفة
من الشهر ثالثة أي��ام فإن احلسنة بعشر الوقت املضيقة دون ما كان وقته موسعاً.
والله أعلم بالصواب.
أمثالها ،وذلك مثل صيام الدهر».

( )1احلديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد
والدارمي في سننه ،واحلديث مروي كذلك عن ثوبان
وأبي هريرة وابن عباس والبراء بن عازب وعائشة.
( )2في الصحيح :أن سائ ً
ال سأله عن صوم الدهر،
فقال« :من صام الدهر فال صام وال أفطر» ،قال:
فمن يصوم يومني؟ ويفطر يوماً ،فقال « :ومن يطيق
ذلك؟! « قال :فمن يصوم يوماً؟ ويفطر يومني ،فقال:
«وددت أني ُط ِّوقت ذلك» ،فقال :فمن يصوم يوماً
ويفطر يوماً ،فقال « :ذلك أفضل الصوم « ،فسألوه
عن صوم الدهر ،ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه
ثم صوم شطره.
وأما قوله« :صيام ثالثة أيام من كل شهر يعدل
صيام الدهر « ،وقوله « :من صام رمضان وأتبعه
ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر ،احلسنة بعشر
أمثالها» ونحو ذلك ،فمراده :أن من فعل هذا يحصل

كصيام الليل فال ينتفع بهذا الصوم ،وال يكون صام،
وال هو أيضاً أفطر.
ومن نقل عن أحد الصحابة أنه سرد الصوم ،فقد
ذهب إلى أحد هذه األقوال ،وكذلك من نقل عن
أحدهم أنه كان يقوم جميع الليل دائماً ،أو أنه كان
يصلي الصبح بوضوء العشاء اآلخرة ،كذا كذا سنة،
مع أن كثيراً من املنقول من ذلك ضعيف.
وقال عبد الله بن مسعود ألصحابه :أنتم أكثر صوماً
وصالة من أصحاب محمد ،وهم كانوا خيراً منكم،
قالوا :لم يا أبا عبد الرحمن؟ قال :ألنهم كانوا أزهد
في الدنيا ،وأرغب في اآلخرة .فأما سرد الصوم
بعض العام ،فهذا قد كان النبي [ فعله ،فقد كان
يصوم حتى يقول القائل :ال يفطر ،ويفطر حتى يقول
القائل :ال يصوم( .من مجموع الفتاوى ج 22ص 302
.)304 -

حكم صوم الستة من شوال:
ق��ال ال�ق��رط�ب��ي« :واخ �ت �ل��ف ف��ي ص�ي��ام هذه
األي��ام ،فكرهها مالك في موطئه؛ خوفاً أن
يلحق أهل اجلهالة برمضان ما ليس منه».
وقد وقع ما خافه ،حتى إنه كان في بعض
بالد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم
في رمضان ،وروى مطرف عن مالك أنه كان
يصومها في خاصة نفسه .واستحب صيامها
الشافعي ،وكرهه أبو يوسف (انتهى).
ولقد استحب صيامها جمهور العلماء إال
املالكية ،فكرهوا صيامها إذا اجتمعت شروط
أربعة ،فإن تخلف منها شرط أو أكثر لم يكره
صيامها عند املالكية ،وهذه الشروط هي:

الهوامش
له أجر صيام الدهر بتضعيف األجر ،من غير حصول
مفسدة .فإذا صام ثالثة أيام من كل شهر حصل له
أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان.
وإذا صام رمضان وستاً من شوال حصل باملجموع
أجر صوم الدهر ،وكان القياس أن يكون استغراق
الزمان بالصوم عبادة ،لوال ما في ذلك من املعارض
الراجح ،وقد بني النبي [ الراجح ،وهو إضاعة ما
هو أولى من الصوم ،وحصول املفسدة راجح؛ فيكون
قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة ،مع
حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم.
وقد بني [ حكمة النهي ،فقال « :من صام الدهر
فال صام وال أفطر « فإنه يصير الصيام له عادة،
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شبهات وردود

والرد عليها
القبوريين
شبه
ّ
ِّ
الشيخ فيصل قزار اجلاسم

شبه القبوريني أنواع:
منها :ما هو قصص وحكايات ،ال يعجز عن مثلها كل ُمبطل.
ومنها :أحاديث موضوعة على النبي [.
وم��ن��ه��ا :أح��ادي��ث ضعيفة ال يصح االح��ت��ج��اج ب��ه��ا ،وغالبها يخالف
السنَّ ة أو اإلجماع.
نصوصا من الكتاب أو ُّ
ومنها :أحاديث صحيحة  -وهي قليلة  -إلاَّ أنها ال تدل على باطلهم،
بل تدل على خالفه ،مثلها مثل ما يستدلون به من آيات ويفسرونها
مبا تهواه أنفسهم من غير سلف من الصحابة والتابعني.
ومنها :ما هو ق��ول عالم متأخر ال يعد قوله حجة في دي��ن الله لو
والسنَّ ة وما أجمعت عليه
سلم من املعارضة ،فكيف إذا خالف الكتاب ُّ
حتج بها،
حتج لها ،وال ُي ّ
األمة؟! ومعلوم أن أقوال العلماء وإن عظموا ُي ّ
ويرد.
فكل يؤخذ من قوله ُ

16

الشبهة السابعة عشرة
استدلوا على جواز التوسل بذات النبي [
وال��س��ؤال ب��ه ،م�ث��ل أن ي �ق��ول :أس��أل��ك بحق
محمد ،أو :بجاه محمد ،ونحو ذلك ،بأحاديث
رويت في ذلك ،وهي كالتالي:
 .1ما روي عن عمر ] ق��ال :ق��ال رسول
الله[« :ملا اقترف آدم اخلطيئة قال :يا رب،
أسألك بحق محمد ملا غفرت لي ،فقال الله:
يا آدم ،وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال:
في
يا رب؛ ألن��ك ملا خلقتني بيدك ونفخت ّ
رفعت رأس��ي فرأيت على قوائم
من روح��ك،
ُ
العرش مكتوبا :ال إله إال الله محمد رسول
ال�ل��ه ،فعلمت أن��ك ل��م تضف إل��ى اسمك إال
أح��ب اخل�ل��ق إل �ي��ك .ف�ق��ال ال �ل��ه :ص��دق��ت يا
إلي ،ادعني بحقّه فقد
آدم ،إنه
ُّ
ألحب اخللق َّ
غفرت لك ،ولوال محمد ما خلقتك».
ورواه ابن أبي الدنيا في (اإلشراف) عن ابن
مسعود ].
 .2ما روي عن ابن عباس ] قال« :كانت
يهود خيبر تقاتل غطفان ،فكلما التقوا ُهزمت
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يهود ،فعاذت اليهود بهذا الدعاء :اللهم إنا
نسألك بحق محمد النبي األمي الذي وعدتنا
أن تخرجه  - ...إل��ى أن ق��ال  : -فهزموا
غطفان».
 .3ما رواه اآلج��ري في (الشريعة) بإسناده
عن أبي الزناد قال« :من الكلمات التي تاب
الله بها على آدم عليه السالم قال :اللهم إني
أسألك بحق محمد».
 .4ما رواه اخلطيب في (اجلامع)» عن ابن
مسعود ] عن النبي [ في دع��اء حفظ
ال �ق��رآن ،وف�ي��ه« :أس��أل��ك بحق محمد نبيك
ورسولك».
 .5ما رواه الطبراني في (ال��دع��اء) عن ابن
عباس ] ع��ن النبي [ ف��ي دع��اء حفظ
ال �ق��رآن ،وف�ي��ه« :أس��أل��ك بحق محمد نبيك
ورسولك» .واجلواب عن هذا من وجوه:
أوال :أنها أحاديث واهية ساقطة ،ال تصلح
لالعتضاد واالعتبار ،فضال عن االحتجاج،
بل ال يحل روايتها إال على سبيل بيان ضعفها
ونكارنها.

وتفصيل القول فيها هو ما يلي:
 .1أما احلديث األول  -وهو حديث آدم عليه
السالم  -فبيان بطالنه من وجوه:
األول :أن م��داره على أب��ي احل��ارث عبدالله
ابن مسلم ،رواه عن إسماعيل بن مسلمة ،عن
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن
عمر ] به .وأبواحلارث ساقط الرواية؛ قال
عنه الذهبي في (امليزان)« :روى عن إسماعيل
بن مسلمة بن قعنب عن عبدالرحمن بن زيد
بن أسلم خبرا باطال ،فيه« :يا آدم لوال محمد
ما خلقتك».
وقال احلافظ ابن حجر في «لسان امليزان»
بعد أن ذكر كالم الذهبي« :قلت :ال أستبعد
أن يكون هو عبدالله بن مسلم بن رشيد ،فإنه
م��ن طبقته» ،وعبدالله ب��ن مسلم ب��ن رشيد
متهم بالوضع ،ذكره ابن حبان.
كما أن في احلديث عبدالرحمن بن زيد بن
أس�ل��م ،وه��و م�ع��روف بالضعف ،ق��ال أحمد:
«ض �ع �ي��ف» ،وق ��ال اب��ن م�ع�ين« :ل�ي��س حديثه
بشيء» ،وضعفه علي بن املديني جدا ،وقال

أب��وداود« :أوالد زيد بن أسلم كلهم ضعيف،
وأمثلهم عبدالله» ،وضعفه غيرهم أيضا ،ذكر
ذلك ابن حجر في «التهذيب».
فاحلديث واه جدا إن لم يكن موضوعا.
وأما ما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود]
فإسناده مظلم؛ ألن رواته مجاهيل ومبهمون،
ف�ق��د رواه ع��ن محمد ب��ن امل �غ �ي��رة املازني،
ع��ن أب �ي��ه ،ع��ن رج��ل م��ن أه��ل ال �ك��وف��ة ،عن
عبدالرحمن بن عبدربه املازني ،عن شيخ من
أهل البصرة ،عن ابن مسعود به.
الثاني :أنه منكر امل�تن،؛ إذ إن فيه قول الله
آلدم« :لوال محمد ما خلقتك» ،.وهذا يناقض
م��ا ذك��ره الله ف��ي كتابه م��ن أن��ه خلق اخللق
لعبادته؛ حيث قال{ :وما خلقت اجلن واإلنس
إال ليعبدون} (الذاريات.)5 :
الثالث :مما يبني كذب هذا أن الله عز وجل
قال{ :فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم} (البقرة ،)37 :فأخبر
أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه ،وقد
ذك��ره��ا الله ع��ز وج��ل ف��ي ق��ول��ه{ :ق��اال ربنا

ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من اخلاسرين} (األعراف ،)23 :فأخبر أنه
أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات ،وأخبر
أنه تاب عليه عقب الكلمات ،وأمره بالهبوط
عقب الكلمات التي تلقاها منه ،وهي قولهما:
{ربنا ظلمنا أنفسنا} ،ومن ذكر أن الكلمات
التي تلقاها من ربه غير هذه الكلمات لم يكن
معه حجة في خالف ظاهر القرآن.
الرابع :لو كان آدم عليه السالم قد قال هذا
فغفر له ،لكانت أمة محمد أحق به منه ،بل
كل األنبياء من ذريته أح��ق ب��ه ،وم��ن له علم
باآلثار علم يقينا أن النبي [ لم يأمر أمته
به ،وال نُقل عن أحد من الصحابة األخيار،
وال نقله أحد من األئمة األب��رار الذين تذكر
أقوالهم في اخل�لاف واإلج�م��اع؛ فعلم بذلك
أنه من األكاذيب التي يختلقها أهل الكذب
والوضع.
 .2وأما حديث سؤال اليهود الله بحق محمد:
فمداره على عبدامللك بن ه��ارون بن عنترة،
رواه عن أبيه ،عن جده ،عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ] به ،وعبدامللك بن هارون
كذاب وضاع ،كذبه يحيى بن معني وابن حبان،
وقال أبوحامت« :متروك ذاهب احلديث» ،ذكر
ذلك الذهبي في (امليزان).
فاحلديث كذب بال ريب.
ومم��ا يزيد ه��ذا وض��وح��ا ت�ف��رده ب��ه ع��ن ابن
عباس ] ،وال يُعرف عنه البتة عن طريق
أصحابه بإسناد صحيح وال حسن ،ب��ل وال
ضعيف.
 .3أما ما رواه اآلجري عن أبي الزناد:
فهو من طريق أبي مروان العثماني ،عن أبيه،
عثمان ب��ن خ��ال��د ،ع��ن عبدالرحمن ب��ن أبي
ال��زن��اد ،عن أبيه من قوله ،ففيه عثمان بن
خالد العثماني ،قال البخاري« :ضعيف عنده
مناكير» ،وق��ال أب��وح��امت« :منكر احلديث»،
وقال ابن حبان« :ال يحل االحتجاج بخبره»،
ذكر ذلك الذهبي في (امل�ي��زان) .وفيه أيضا
عبدالرحمن بن أبي الزناد ،وهو إلى الضعف
أقرب ،قال أبوحامت« :ال يحتج به».
ث��م إن احل��دي��ث م��ن ق��ول أب��ي ال��زن��اد ،فهو
مرسل معضل؛ ألن أبا الزناد لم يدرك أحدا

من الصحابة ،فمراسيله معضالت واحلديث
املعضل ضعيف جدا.
 .4وأما ما رواه اخلطيب في «اجلامع ألخالق
ال�� ��راوي» :ف�ق��د رواه م��ن ط��ري��ق محمد بن
خلف بن عبدالسالم ،عن موسى بن إبراهيم
املروزي ،عن وكيع ،عن عبيدة ،عن شقيق ،عن
ابن مسعود به.
وموسى بن إبراهيم املروزي قال الذهبي عنه
ف��ي (امل �ي��زان)« :ك��ذب��ه يحيى ال�ق�ط��ان ،وقال
الدارقطني وغيره :متروك .ومن بالياه- »...
ثم ذكر هذا احلديث في دعاء حفظ القرآن.
 .5وأما ما رواه الطبراني في الدعاء:
فقد رواه م��ن طريق أب��ي محمد موسى بن
عبدالرحمن الصنعاني ،عن ابن جريج ،عن
عطاء ،عن ابن عباس به.
وموسى بن عبدالرحمن الصنعاني قال عنه
ابن حبان« :دجال ،وضع على ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير».
فتبني بهذا أن ما استدلوا به من أحاديث إمنا
هي موضوعات وبواطيل.
ال �ث��ان��ي :أن ه��ذا ال�ت��وس��ل ل��و ك��ان مشروعا
م�س�ت�ح�ب��ا ،ألم ��ر ب��ه ال �ن �ب��ي [ ،ول �ع �م��ل به
الصحابة ونقلوه مع ش��دة حبهم واقتدائهم
بالنبي [ وتعظيمهم له.
الثالث :أن الثابت عن األئمة النهي عن مثل
هذا.
فقد صح عن أبي حنيفة وأبي يوسف النهي
ع��ن ق ��ول ال ��داع ��ي« :أس ��أل ��ك ب �ح��ق رسلك
وأنبيائك»؛ ألنه ال حق للمخلوق على اخلالق،
نقله عنهما صاحب «ب��دائ��ع الصنائع» وابن
الهمام في «فتح القدير» وغيرهما.
ولم يثبت عن أحد من السلف واألئمة بسند
ثابت خالف هذا القول واحلكم.
وأما ما يذكره املتأخرون من أصحاب األئمة
ف�لا يصح أن يُنسب إل��ى األئ �م��ة؛ ألن�ه��م لم
ينصوا عليه ،وإمنا هو قول قاله بعض فقهاء
املذاهب املتأخرين ،وهو قول ال يتابعون عليه
إذ لم يكن لهم سلف ،وقد قال اإلمام أحمد:
«يا أبا احلسن ،إياك أن تتكلم في مسألة ليس
لك فيها إمام» .وهذا يقوله ألصحابه في ذلك
الزمن ،فكيف باملتأخرين؟!
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عقيدة إسالمية
احلمد لله ،والصالة والسالم على
رسول الله ،وآله وصحبه أجمعني،
أما بعد :فقد آلم املسلمني واملسلمات
جميعا ما سمعوا من سب مقذع ألم
املؤمنني ،والصديقة الطاهرة املبرأة
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها،
من شخص نكرة ال قيمة له وال
وزن.
وهذه مقالة في بيان حكم السب أو
الطعن في الصديقة عائشة رضي
الله عنها وعن باقي أمهات املؤمنني
رضي الله عنهن.

حكم سب أمهات المؤمنين
وأم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها خاصة
الشيخ الدكتور محمد حمود النجدي
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فنقول :إن أمهات املؤمنني رضي الله عنهن أوال
داخالت في عموم الصحابة رضي الله عنهم؛
ألن�ه��ن منهم ،وق��د رأي��ن النبي[ وآم � ّ�ن به،
واتبعنه على اإلميان ،وعملن من الصاحلات،
وبعضهن ممن هاجرن معه ،وج��اه��دن معه،
وح�ض��رن ال �غ��زوات ،حججن واع�ت�م��رن معه،
وأنفقن في سبيل الله ،وغير ذلك من أعمال
البر واإلحسان .
وك��ل م��ا ج��اء ف��ي حت��رمي س��ب الصحابة من
آيات قرآنية ،وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن
وزيادة؛ ملا لهن من املنزلة العظيمة في الدين،
وقوة قرابتهن من سيد اخللق أجمعني[ ،فهن
زوج��ات��ه وحالئله وأه�ل��ه وح��رمي��ه ،والتعرض
لهن تعرض لشخص النبي[ مباشرة ،وهذا
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ال يخفى على العميان!
وق��د بني أه��ل العلم حكم سا ّبهن واملتعرض
لهن بالسوء ،وما يستحق من عقوبة أو ذنب،
وبينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم املأثورة
ومؤلفاتهم املختلفة .
فأهل العلم من أهل السنة واجلماعة أجمعوا
قاطبة  ،على أن من طعن في عائشة رضي الله
عنها مبا برأها الله منه في كتابه ،ومبا رماها
به املنافقون من اإلفك والبهتان والفاحشة،
فإنه كافر بالله العظيم؛ ألنه مكذب مبا ذكره
الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها،
واملكذب لله تعالى كافر بال شك وال ريب،
وقالوا :إنه يجب قتله لذلك ،وعلى هذا كالم
أهل العلم:

فقد س��اق أب��و محمد بن ح��زم -رحمه الله-
في كتابه (احمللى) بإسناده إلى هشام بن عمار
قال  :سمعت مالك بن أنس يقول :من سب أبا
بكر وعمر ُجلد ،ومن سب عائشة ُقتل ،قيل له:
لم يقتل في عائشة؟ قال :ألن الله تعالى يقول
في عائشة رضي الله عنها{ :يعظكم الله أن
تعودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني} ،قال مالك:
فمن رماها فقد خالف القرآن ،ومن خالف
القرآن ُقتل.
قال أبو محمد رحمه الله :قول مالك هاهنا
صحيح ،وهي ردة تامة ،وتكذيب لله تعالى في
قطعه ببراءتها( .احمللى) (.)504/13
وحكى أبو احلسن الصقلي أن القاضي أبا بكر
الطيب قال  :إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن
ما نسبه إليه املشركون س ّبح نفسه لنفسه،

كقوله{ :وق��ال��وا اتخذ الله ول��دا سبحانه}،
وذك��ر تعالى م��ا نسبه املنافقون إل��ى عائشة
فقال{ :ول��وال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا
أن نتكلم بهذا سبحانك} ،س ّبح نفسه في
تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته
من السوء ،وه��ذا يشهد لقول مالك في قتل
من سب عائشة ،ومعنى هذا  -والله أعلم -أن
الله ملا عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها
سباً لنبيه ،وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى،
وكان حكم مؤذيه تعالى القتل ،كان مؤذي نبيه
كذلك( .الشفاء) للقاضي عياض (-267/2
. )268
وقال أبو بكر بن العربي :إن أهل اإلفك رموا
عائشة املطهرة بالفاحشة فبرأها الله  ،فكل
م��ن سبها مب��ا ب��رأه��ا ال �ل��ه م�ن��ه ف�ه��و مكذب
لله وم��ن ك��ذب الله فهو ك��اف��ر ،فهذا طريق
قول مالك ،وهي سبيل الئحة ألهل البصائر،
ولو أن رج ً
ال سب عائشة بغير ما برأها الله
منه لكان جزاؤه األدب( .أحكام القرآن) البن
العربي (. )1356/3
وذك��ر شيخ اإلس�لام ابن تيمية -رحمه الله-
في (الصارم املسلول على شامت الرسول)بعض
الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله
عنها مبا برأها الله منه ،حيث يقول :وقال أبو
بكر بن زياد النيسابوري :سمعت القاسم بن
محمد يقول إلسماعيل بن إسحق :أُتي املأمون
بالرقة برجلني شتم أحدهما فاطمة واآلخر
عائشة  ،فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك
اآلخر  ،فقال إسماعيل  :ما حكمهما إال أن
يقتال؛ ألن الذي شتم عائشة رد القرآن.
ق��ال شيخ اإلس�ل�ام :وعلى ه��ذا مضت سيرة
أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.
وقال أبو السائب القاضي  :كنت يوماً بحضرة
احلسن بن زيد وهو ابن احلسن بن أبي طالب
املدني بطبرستان  ،وكان بحضرته رجل ،فذكر
عائشة بذكر قبيح من الفاحشة  ،فقال :يا
غالم اضرب عنقه ،فقال له العلويون  :هذا
رج��ل من شيعتنا ،فقال :معاذ الله! إن هذا
رج��ل طعن على ال�ن�ب��ي[ ،ق��ال ال�ل��ه تعالى
{اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات
والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات أولئك
مبرأون مما يقولون لهم مغفرة و رزق كرمي}،
ف��إن كانت عائشة خبيثة ،فالنبي[ خبيث،

أهل اإلفك رموا عائشة
املطهرة بالفاحشة
فبرأها الله  ،فكل من
سبها مبا برأها الله منه
فهو مكذب لله
فهو كافر فاضربوا عنقه  ،فضربوا عنقه وأنا
حاضر.
وروي عن محمد بن زيد أخي احلسن بن زيد
أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة
رضي الله عنها بسوء ،فقام إليه بعمود فضرب
دماغه فقتله ،فقيل له :هذا من شيعتنا؟! ومن
بني اآلباء؟! فقال :هذا س ّمى جدي قرنان –
أي :من ال غيرة له  -ومن س ّمى جدي قرنان،
استحق القتل فقتلته.
وقال القاضي أبو يعلى :من قذف عائشة مبا
ب��رأه��ا الله منه كفر ب�لا خ�لاف ،وق��د حكي
اإلج �م��اع على ه��ذا غير واح��د ،وص��رح غير
واحد من األئمة بهذا احلكم.
وقال أبو موسى – وهو عبد اخلالق بن عيسى
ابن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي إمام
احلنابلة ب�ب�غ��داد ف��ي ع�ص��ره  : -وم��ن رمى
عائشة رض��ي الله عنها مبا برأها الله منه
فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على
مسلمة( .الصارم املسلول) (ص .)568 -566
وق� ��ال اإلم� ��ام ال� �ن ��ووي ف��ي ت� �ع ��داده الفوائد
التي اشتمل عليها حديث اإلف��ك  :احلادية
واألربعون :براءة عائشة رضي الله عنها من
اإلفك ،وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز؛
فلو تشكك فيها إنسان  -والعياذ بالله  -صار
كافراً مرتداً بإجماع املسلمني ،قال ابن عباس
وغيره :لم تزن امرأة نبي من األنبياء صلوات
الله و سالمه عليهم أجمعني ،وهذا إكرام من
الله تعالى لهم  .ش��رح ال�ن��ووي على صحيح
مسلم (.) 118 -117 /17
الترضي
وقال ابن قدامة املقدسي :ومن السنة
ّ
ع��ن أزواج رس ��ول ال �ل��ه[ أم �ه��ات املؤمنني
امل �ط �ه��رات امل �ب��رآت م��ن ك��ل س ��وء ،أفضلهن
خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت
ال�ص��دي��ق ال�ت��ي ب��رأه��ا ال�ل��ه ف��ي كتابه  ،زوج
النبي[ في الدنيا واآلخرة  ،فمن قذفها مبا

برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم( .ملعة
االعتقاد) (ص . ) 29
وق��ال ب��در الدين الزركشي :من قذفها فقد
كفر لتصريح القرآن الكرمي ببراءتها( .اإلجابة
إلي��راد ما استدركته عائشة على الصحابة)
(ص . ) 45
وقد حكى العالمة ابن القيم اتفاق األمة على
كفر قاذف عائشة رضي الله عنها ،حيث قال:
واتفقت األمة على كفر قاذفها« .زاد املعاد»
(. )106/1
وقال احلافظ ابن كثير عند قوله تعالى{ :إن
الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات
لعنوا في الدنيا و اآلخرة و لهم عذاب عظيم}
قال :أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن
من سبها بعد هذا ،ورماها مبا رماها به بعد
هذا الذي ذكر في هذه اآلية  ،فإنه كافر؛ ألنه
معاند للقرآن .
وف��ي بقية أمهات املؤمنني ق��والن :أصحهما
أنهن كهي ،والله أعلم ( .حسن التحرير في
تهذيب تفسير ابن كثير) (. )244/3
وق��ال السيوطي عند آي��ات س��ورة ال�ن��ور من
قوله تعالى{ :إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة
م �ن �ك��م }...اآلي � ��ات ،ق���ال :ن��زل��ت ف��ي براءة
عائشة فيما قذفت به؛ فاستدل به الفقهاء
على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن،
قال العلماء  :قذف عائشة كفر؛ ألن الله س ّبح
نفسه عند ذكره ،فقال{ :سبحانك هذا بهتان
عظيم} كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به
املشركون ،من الزوجة والولد .
(اإلكليل في استنباط التنزيل) ( ص . )190
فما سبق م��ن األق���وال املتقدمة ع��ن األئمة
والعلماء ،فيه بيان واض��ح أن األم��ة مجمعة
على أن من سب أم املؤمنني عائشة رضي الله
عنها وقذفها مبا رماها به أهل اإلفك ،فإنه
كافر؛ ألنه مكذب لله تعالى فيما أخبر به من
براءتها وطهارتها رضي الله عنها ،وأن عقوبته
أن يقتل مرتداً عن ملة اإلسالم.
ف�ن�س��أل ال �ل��ه ت�ع��ال��ى أن ينتقم مم��ن تعرض
لنبيه[ بسوء وألزواجه بشر ،ولعباده املؤمنني
بأذى ،وهو القادر على ما يشاء وهو بكل شيء
محيط ،وأن يحفظنا جميعا بحفظه ،ويطهر
بالدنا من الفنت والباليا والرزايا واحملن .
واحلمد لله رب العاملني.
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الرد على مطاعن المشككين
في أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها
شرفها الله سبحانه بأن تكون زوجة خلير خلق الله محمد [ ،نالت
أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها َّ
أشد الطعون من هؤالء املفترين ،وسوف نسرد هذه املطاعن ،ونرد عليها ذابني عن خير نساء األرض التي
قال عنها الرسول [« :فضل عائشة على النساء ،كفضل الثريد على سائر الطعام» ،وقال لها« :إنه ليهون
علي املوت أن ُأريتك زوجتي في اجلنة ،يعني عائشة» .فأقول وبالله التوفيق:
االدعاء على عائشة في الفتنة:

20

يقول أحدهم« :ونتساءل عن حرب اجلمل التي
أشعلت نارها أم املؤمنني عائشة إذ كانت هي
التي قادتها بنفسها ،فكيف تخرج أم املؤمنني
عائشة من بيتها الذي أمرها الله باالستقرار
فيه بقوله تعالى{ :وقرن في بيوتكن وال تبرجن
تبرج اجلاهلية األولى} (األحزاب.)33 :
ونسأل :بأي حق استباحت أم املؤمنني قتال
خليفة املسلمني علي ب��ن أب��ي طالب  -وهو
ولي كل مؤمن ومؤمنة  -وكالعادة وبكل بساطة
يجيبنا علماء السنة بأنها ال حتب اإلمام عليا؛
ألنه أشار على رسول الله بتطليقها في حادثة
اإلفك ،ويريد هؤالء إقناعنا بأن هذه احلادثة
صحت) وهي إشارة علي على النبي [
(إن
ّ
بتطليقها كافية ألن تعصي أم��ر ربها وتهتك
سترا ضربه عليها رس��ول الله [ ،وتركب
ّ
وحذرها أن
جمال نهاها رسول الله أن تركبه،
تنبحها كالب احلوأب ،وتقطع املفازات البعيدة
من املدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة ،وتستبيح
قتل األبرياء ومحاربة أمير املؤمنني والصحابة
الذين بايعوه ،وتتسبب في قتل ألوف املسلمني
كما ذكر ذلك املؤرخون ،كل ذلك ألنها ال حتب
اإلمام عليا الذي أشار بتطليقها ومع ذلك لم
يطلقها النبي[».
أقول:
 .1إن أه ��ل ال�س�ن��ة ف��ي ه ��ذا ال �ب��اب وغيره
ق��ائ�م��ون بالقسط ش �ه��داء ل�ل��ه ،وق��ول�ه��م حق
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وع��دل ال يتناقض ،وأم��ا ه��ؤالء ففي أقوالهم
م��ن التناقضات ال�ش��يء الكثير ،وق��د ذكرنا
أمثلة كثيرة منها ،وذلك أن أهل السنة عندهم
أن أه��ل ب��در كلهم في اجلنة ،وكذلك أمهات
امل��ؤم �ن�ين :ع��ائ�ش��ة وغ �ي��ره��ا ،وأب��وب �ك��ر وعمر
وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل
وعثمان
ّ
اجلنة بعد األنبياء.
وأهل السنة يقولون :إن أهل اجلنة ليس من
ش��رط�ه��م سالمتهم ع��ن اخل �ط��أ ،ب��ل وال عن
الذنب ،بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا
صغيرا أو كبيرا ويتوب منه ،وهذا متفق عليه
بني املسلمني .وإذا كان هذا أصلهم فيقولون:
ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه
ك��ذب ،وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ،ولكن
لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ،وما
ق� ّ�در أن��ه ك��ان فيه ذن��ب من ال��ذن��وب لهم فهو
مغفور لهم :إما بتوبة ،وما بحسنات ماحية،
وإما مبصائب مكفّرة ،وإما بغير ذلك؛ فإنه قد
قام الدليل الذي يجب القول مبوجبه :إنهم من

قال عنها الرسول [:
«فضل عائشة على
النساء ،كفضل الثريد
على سائر الطعام»،

أهل اجلنة ،فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار
ال محالة ،وإذا لم ميت أحد منهم على موجب
النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم
اجل�ن��ة .وآح��اد املؤمنني ال��ذي��ن ل��م يعلم أنهم
يدخلون اجلنة ،ليس لنا أن نشهد ألحد منهم
بالنار ألمور محتملة ال تدل على ذلك ،فكيف
ي�ج��وز مثل ذل��ك ف��ي خ�ي��ار امل��ؤم�ن�ين ،والعلم
بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا
وحسناته وسيئاته واجتهاداته ،أمر يتعذر علينا
معرفته؛ فكان كالمنا في ذلك كالما فيما ال
نعلمه ،والكالم بال علم حرام.
ولهذا كان اإلمساك عما شجر بني الصحابة
خيرا من اخلوض في ذلك بغير علم بحقيقة
األحوال؛ إذ كان كثير من اخلوض في ذلك أو
أكثره كالما بال علم ،وه��ذا ح��رام لو لم يكن
فيه هوى ومعارضة احلق املعلوم ،فكيف إذا
كان كالما بهوى يطلب فيه دفع احلق املعلوم؟!
فمن تكلم بهذا ال�ب��اب بجهل أو بخالف ما
يعلم من احلق كان مستوجبا للوعيد ،ولو تكلم
بحق لقصد اتباع الهوى ال لوجه الله تعالى،
أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا
للذم والعقاب ،ومن علم ما دل عليه القرآن
والسنة من الثناء على القوم ورضا الله عنهم
واستحقاقهم اجل�ن��ة وأن�ه��م خير ه��ذه األمة
التي هي خير أمة أخرجت للناس ،لم يعارض
هذا املتيقن املعلوم بأمور مشتبهة :منها ما ال
يعلم صحته ،ومنا ما يتبني كذبه ،ومنها ما ال
يعلم كيف وقع ،ومنها ما يعلم عذر القوم فيه،

ومنها ما يعلم توبتهم منه ،ومنها ما يعلم أن
لهم من احلسنات ما يغمره ،فمن سلك سبيل
أهل السنة استقام قوله وكان من أهل احلق
واالستقامة واالع�ت��دال ،وإال حصل في جهل
وكذب وتناقض كحال هؤالء الضالل.

أخيها فأردفها خلفه ،وأعمرها من التنعيم،
وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي [ بأقل
من ثالثة أشهر بعد ن��زول ه��ذه اآلي��ة؛ ولهذا
كن يحججن
كان أزواج النبي [ يحججن كما ّ
معه في خالفة عمر ] وغيره ،وكان عمر
ي��وك��ل بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن
عوف ،وإذا كان سفرهن ملصلحة جائز فعائشة
اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمني،
فتأولت في ذلك».

حرب اجلمل

 .2أم��ا أن عائشة رض��ي ال�ل��ه عنها أشعلت
ح ��رب اجل �م��ل ف �ه��ذا م��ن أب�ي�ن ال� �ك ��ذب؛ ألن
عائشة لم 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 أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري
هذا» ،وعلى فرض أنها قاتلت عليا مع طلحة
والزبير ،فهذا القتال يدخل في قوله تعالى:
{وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا
بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب
املقسطني < إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني
أخ��وي�ك��م} (احل �ج��رات ،)10-9 :فأثبت لهم
اإلمي��ان مع أنهم قاتلوا بعضهم بعضا ،وإذا
كانت هذه اآلية يدخل فيها املؤمنون فاألولى
دخول هؤالء املؤمنني أيضا ،بل خيارهم.
 .3وأما قوله :فكيف تخرج أم املؤمنني عائشة
م��ن بيتها ال��ذي أم��ره��ا الله باالستقرار فيه
بقوله تعالى{ :وق��رن في بيوتكن وال تبرجن

قتل علي

تبرج اجلاهلية األولى} (األحزاب.)33 :
فجوابا عن ذلك أقول:
أ .إن عائشة رضي الله عنها بخروجها هذا لم
تتبرج تب ّرج اجلاهلية األولى!
ب« .واألم��ر باالستقرار في البيوت ال ينافي
اخل��روج ملصلحة مأمور بها ،كما لو خرجت
ل�ل�ح��ج وال �ع �م��رة أو خ��رج��ت م��ع زوج��ه��ا في
سفرة؛ ف��إن ه��ذه اآلي��ة نزلت في حياة النبي
بهن رسول الله [ بعد ذلك،
[ وقد سافر ّ
كما س��اف��ر ف��ي حجة ال� ��وداع بعائشة رضي
الله عنها وغيرها ،وأرسلها مع عبدالرحمن

علي
 .4وأما ادعاؤه أن عائشة استباحت قتال ّ
اب��ن أب��ي طالب؛ ألنها ال حتبه ،والسبب أنه
أشار على رسول الله [ بتطليقها في اإلفك
وأن هذا هو جواب علماء أهل السنة! فأقول:
أ .إذا كان هذا هو ج��واب علماء أهل السنة
فهال سقت لنا أيها الطاعن قوال لواحد منهم
أم إن الكذب جتاوز معك أعلى احلدود ،بحيث
ال تذكر قضية إال وتطعمها بالباطل والبهتان.

حديث اإلفك

ب .وأم��ا حديث اإلف��ك ال��ذي ب��رأ الله فيه
أم امل��ؤم��ن�ين م��ن ف���وق س��ب��ع س��م��وات ،ففي
ج��زء منه يطلب النبي [ استشارة بعض
أصحابه في فراق عائشة فيكون رأي علي
بقوله« :لم يضيق الله عليك والنساء سواها
كثير ،وسل اجلارية تصدقك» ،وعلي بقوله

للتعريف بفضلهن وبيان حرمة الطعن فيهن

العمير يقترح تدريس مناقب أمهات المؤمنين في المناهج اإلسالمية

دعا النائب علي العمير إلى تعزيز مناهج
التربية اإلسالمية ببيان فضل أمهات
امل��ؤم�ن�ين وص�ح��اب��ة ال��رس��ول األمني[
وبيان شرفهم ومكانتهم في اإلسالم وبيان
حرمة سبهم والطعن فيهم ليخرج لنا جيل
محب لنبيه وألزواجه وأصحابنه.
جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه إلى
مجلس األمة وقال فيه :نظرا ملا تعرضت

له أم املؤمنني  -رضي الله عنها  -من بعض
اجلهال لقصور علمهم بفضل أم املؤمنني
ومنزلتها وأصحاب الرسول األمني[ الذي
قال الله عنهم في كتابه{ :رضي الله عنهم
ورضوا عنه} ،وامتدحهم في مواطن كثيرة
م��ن كتابه وأث �ن��ى عليهم ال�ن�ب��ي[ ونظرا
للمكانة العظيمة التي في قلوب املسلمني
سنتهم وشيعتهم في محبة أمهات املؤمنني،

وآل بيته وصحابته وك��ان ه��ذا واضحا
عندما طعن أجحد اجلهال بعرض أم
امل��ؤم�ن�ين ع��ائ�ش��ة  -رض��ي ال �ل��ه ع�ن��ه -
رأينا االستنكار والتبرؤ من فعلهم من
جميع طوائف املسلمني سنتهم وشيعتهم
وحت �س �ب��ا ل �ت �ك��رار ه ��ذه احل��ال��ة وجرح
مشاعر املسلمني ،فإنني أتقدم باالقتراح
املذكور لعرضه على مجلس األمة .ـ
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هذا لم يشر عليه بترك عائشة لشيء فيها
معاذ الله ،ولكنه ملا رأى شدة التأثر والقلق
على النبي [ أح��ب راحته فأشار عليه
بذلك وه��و يعلم أن��ه ميكن مراجعتها بعد
التحقق من براءتها ،أو بسؤال اجلارية ألن
ف��ي ذل��ك راح��ة ل��ه أيضا ول��م يجزم عليه
بفراقها ،وهذا واضح من كالم علي ]؛
لذلك يقول ابن حجر« :وهذا الكالم الذي
قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي
[ ملا رأى عنده من القلق والغم بسبب
القول الذي قيل ،وكان [ شديد الغيرة،
ف��رأى علي أن��ه إذا فارقها سكن ما عنده
من القلق بسببها إل��ى أن يتحقق براءتها
فيمكن رجعتها ،ويستفاد منه ارتكاب أخف
الضررين لذهاب أشدهما».
ويقول النووي رحمه الله« :هذا الذي قاله
علي ] ه��و ال�ص��واب ف��ي حقه؛ ألن��ه رآه
مصلحة ونصيحة للنبي [ في اعتقاده ،ولم
يكن ذلك في نفس األمر؛ ألنه رأى انزعاج
النبي [ بهذا األم��ر وتقلقه ف��أراد راحة
خاطره ،وكان ذلك أهم من غيره».
وق��ال الشيخ أبومحمد ب��ن أب��ي ج�م��رة :لم
يجزم علي باإلشارة بفراقها؛ ألنه عقب ذلك
بقوله« :سل اجلارية تصدقك» ففوض األمر
في ذلك إلى نظر النبي [ ،فكأنه قال :إن
أردت تعجيل ال��راح��ة؛ ألن��ه ك��ان يتحقق أن
بريرة ال تخبره إال مبا علمته ،وهي لم تعلم
من عائشة إال البراءة احملضة).
 .5وأما قوله« :ويريد هؤالء إقناعنا بأن هذه
احل��ادث��ة إن صحت  -وه��ي إش ��ارة علي على
النبي [ بتطليقها  -كافية ألن تعصي أمر ربها
وتهتك سترا ضربه عليها رسول الله [ ،وتركب
جمال نهاها رسول الله أن تركبه ،وح ّذرها أن
تنبحها كالم احلوأب ،وتقطع املسافات البعيدة
من املدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة ،وتستبيح
قتل األبرياء ومحاربة أمير املؤمنني والصحابة
الذين بايعوه ،وتتسبب في قتل ألوف املسلمني
كما ذكر ذلك املؤرخون) ويشير بالهامش إلى
هؤالء املؤرخني (الطبري وابن األثير واملدائني
وغيرهم من املؤرخني الذين أ ّرخوا حوادث سنة
ست وثالثني للهجرة).
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ثبت أن املتسببني في
قتل األلوف من املسلمني
هم قتلة عثمان
تاريخ الطبري

وجوابا عن ذلك أقول:
أ .لو راجعنا تاريخ الطبري ال��ذي أ ّرخ حوادث
سنة ست وثالثني للهجرة ملا وجدناه يروي عن
هذه احلادثة مثل ما يقول هذا الطاعن ،مع أنه
يذكر الكثير من الروايات التي تتحدث عن وقعة
اجلمل ،فيروي خالف ما يقوله هذا الطاعن،
ويثبت أن عائشة جاءت مع طلحة والزبير من
أجل اإلصالح ،فيذكر أن عليا بعث القعقاع بن
عمرو إلى أهل البصرة يستفسرهم عن سبب
خروجهم « ...فخرج القعقاع حتى قدم البصرة،
ف�ب��دأ بعائشة رض��ي ال�ل��ه عنها فسلم عليها،
وق��ال :أي أ ُ ّم��ة ،ما أشخصك وما أقدمك هذه
البلدة؟ قالت :أي بني إصالح بني الناس ،قال:
فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كالمي
وكالمهما ،فبعثت إليهما ف �ج��اءا ،ف�ق��ال :إني
سألت أم املؤمنني :ما أشخصها وأقدمها هذه
البالد؟ فقالت :إصالح بني الناس ،فما تقوالن
أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قاال :متابعان».
ويثبت أن املتسببني في قتل األلوف من املسلمني
هم قتلة عثمان فيقول« :فلما نزل الناس واطمأنوا
خرج علي وخرج طلحة والزبير فتوافقوا وتكلموا
فيما اختلفوا فيه ،فلم يجدواأمرا هو أمثل من
الصلح ووضع احلرب حني رأوا األمر قد أخذ في
االنقشاع ،وأنه ال يُدرك ،فافترقوا عن موقفهم
ع�ل��ى ذل ��ك ،ورج ��ع ع�ل��ي إل��ى ع�س�ك��ره ،وطلحة
العشي
والزبير إلى عسكرهما ،وبعث علي من
ّ
عبدالله اب��ن عباس إل��ى طلحة والزبير ،وبعثا
هما من العشي محمد بن طلحة إلى علي ،وأن
يكلم كل واحد منهما أصحابه ،فقالوا :نعم ،فلما
أمسوا وذل��ك في جمادى اآلخ��رة أرس��ل طلحة
والزبير إلى رؤساء أصحابهما ،وأرسل علي إلى
هضموا
رؤساء أصحابه ،ما خال أولئك الذين ّ
عثمان ،فباتوا على الصلح ،وباتوا بليلة لم يبيتوا

مثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه ،والنزوع
عما اشتهى الذين اشتهوا ،ورك�ب��وا ما ركبوا،
وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها
قط ،قد أشرفوا على الهلكة ،وجعلوا يتشاورون
ليلتهم كلها ،حتى اجتمعوا على إنشاب احلرب
في السر ،واستسروا بذلك خشية أن يُ َ
فطن ملا
حاولوا من الشر ،فغدوا مع الغلس ،وما يشعر
بهم جيرانهم ،انسلوا إلى ذلك األمر انسالال،
وعليهم ظلمة ،فخرج ُم َ
ضريهم إلى مضريهم،
و َربَعِ ّيهم إل��ى ربعيهم ،وميانيهم إل��ى ميانيهم،

احترام الثوابت والرموز الدينية
ركيزة أساسية للوحدة الوطنية

(المقومات)»:
التعرض ألم المؤمنين
عائشة اعتداء على
كرامة وحقوق مليار
ونصف المليار مسلم

فوضعوا فيهم السالح ،فثار أهل البصرة ،وثار
كل قوم في وجوه أصحاب الذين بهتوهم.)...
وق��ال الطبري أي�ض��ا« :وق��ال��ت عائشة :خ � ّل يا
كعب عن البعير ،وتقدم بكتاب الله عز وجل،
فادعهم إليه ،ودفعت إليه مصحفا .وأقبل القوم
وأم��ام�ه��م السبئية يخافون أن يجري الصلح،
فاستقبلهم كعب باملصحف ،وعلي من خلفهم
يزعهم وي��أب��ون إال إق��دام��ا ،فلما دع��اه��م كعب
رشقوه رشقا واحدا ،فقتلوه ،ورموا عائشة في
هودجها ،فجعلت تنادي :يا بني ،البقية البقية،
في إطار احلملة الشعواء التي تتعرض لها الوحدة
الوطنية من خ�لال قيام بعض املتطرفني بالطعن
في أم املؤمنني زوج النبي محمد[ عائشة بنت
أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ،قال
ال��دك�ت��ور ع ��ادل ال��دم�خ��ي رئ�ي��س جمعية مقومات
حقوق اإلن�س��ان :إن التعرض ألم املؤمنني عائشة
اع�ت��داء على كرامة وحقوق مليار ونصف مسلم،
مشدداً على أن احترام الثوابت والرموز الدينية لدى
الشعب الكويتي هو الركيزة األساسية للحفاظ على
الوحدة الوطنية للشعب والدولة في إطار الشريعة
اإلسالمية والدستور الكويتي ،مطالباً كافة شرائح
املجتمع الكويتي وأطيافه بالتمسك بالوحدة الوطنية
وفق الثوابت الدينية للدولة والتصدي ملثيري الفتنة

ويعلوا صوتها كثرة :الله الله ،اذك��روا الله عز
وجل واحلساب ،فيأبون إال إقداما ،فكان أول
شيء أحدثته حني أبوا قالت :أيها الناس ،العنوا
قتلة عثمان وأشياعهم ،وأقبلت تدعو .وضج
أهل البصرة بالدعاء ،وسمع علي بن أبي طالب
الدعاة فقال :ما هذه الضجة؟ فقالوا :عائشة
تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم،
فأقبل يدعو وي �ق��ول :اللهم العن قتلة عثمان
وأشياعهم».
وهذا هو ما أرخه أيضا ابن األثير في تاريخه
ولم أجد كتاب املدائني ،ويعضد هذه احلقيقة
ال ��رواي ��ات الصحيحة ال �ت��ي تثبت أن عائشة
والزبير وطلحة وعلي لم يكونوا يريدون قتال
بعضهم ب �ع �ض��ا ،ول��ذل��ك ن��دم��ت ع��ائ �ش��ة على
مسيرها وقالت« :وددت أني كنت غصنا رطبا
ولم أسر مسيري ه��ذا» .وقالت أيضا« :وددت
أن��ي كنت ثُكلت عشرة مثل احل��ارث بن هشام
وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير» .فلو كانت
تريد القتال دون اإلصالح فلماذا الندم؟!
ثم يقول« :فلماذا كل هذه الكراهية وقد سجل
امل��ؤرخ��ون لها م��واق��ف عدائية ل�لإم��ام علي ال
مي�ك��ن تفسيرها ،ف�ق��د ك��ان��ت راج �ع��ة م��ن مكة
عندما أعلموها ف��ي الطريق أن عثمان ُقتل،
ففرحت فرحا شديدا ولكنها عندما علمت أن
الناس قد بايعوا عليا غضبت وق��ال��ت :وددت
أن السماء انطبقت على األرض قبل أن يليها
اب��ن أب��ي ط��ال��ب وق��ال��ت :ردون ��ي وب ��دأت تشعل
الذين يطعنون في اإلسالم ورموزه وثوابته حفاظا
على وحدة الوطن واملواطنني ،متسائ ً
ال كيف نطالب
العالم أن يحترم ثوابتنا ويأتي أناس من أبناء جلدتنا
يطعنون في ه��ذه الثوابت التي متثل خطاً أحمر
للشعب والدولة ،مبيناً أن الطعن في السيدة عائشة
هو طعن بالقرآن الكرمي الذي برأها في آية سورة
النور التي يقرؤها أكثر من مليار مسلم.
وطالب الدمخي احلكومة الكويتية باتخاذ إجراءات
ح��ازم��ة وسريعة وف��ق ال�ق��ان��ون لقطع داب��ر الفتنة
وجتنيب البلد االحتقان واالص�ط�ف��اف والتشظي
ال ��ذي ي�ن��ذر بتقويض ب�ن��اء ال��وط��ن وي �ه��دد أركانه
وسلمه االجتماعي ،مشيراً لعدم استبعاد فرضية
قيام أطراف مغرضة بالوقوف خلف هذه النعرات

ن��ار الفتنة للثورة على علي ال��ذي ال تريد ذكر
اسمه كما سجله املؤرخون عليها ،أفلم تسمع أم
املؤمنني قول الرسول [« :أن حب علي إميان،
وبغضه نفاق» حتى قال بعض الصحابة« :كنا ال
نعرف املنافقني إال ببغضهم لعلي»؟ أو لم تسمع
أم املؤمنني ق��ول النبي« :م��ن كنت م��واله فعلي
مواله»؟ إنها ال شك سمعت كل ذلك ،ولكنها ال
حتبه وال تذكر اسمه بل إنها ملا سمعت مبوته
سجدت شكرا لله».
فأقول :قوله بأن عائشة فرحت بقتل عثمان فرحا
شديدا ،ال يدل إال على كذبه كذبا أكيدا! فلم يقل
أحد من أهل التاريخ ذلك ،بل أثبتوا جميعا أن
عائشة ما خرجت إال للقصاص من قتلة عثمان،
وأنا أتساءل :إذا كانت عائشة فرحت ملقتل عثمان
فلماذا خرجت؟! هل خرجت من أجل منع علي بن
أبي طالب من تولي اخلالفة؟! هذا الطاعن يقول:
نعم! وإذا سئل عن السبب فسيقول بأنها تكرهه؛
ألنه أشار على النبي [ بتطليقها؟! فأقول له:
إذا كانت عائشة تكره عليا فكيف نفسر خروج
اآلالف معها؟! فهل هناك سبب منطقي عند
هذا الطاعن يبني فيه سبب موافقة هؤالء الناس
لعائشة؟ أم ه��ؤالء يكرهونه أيضا؟ ف��إذا أجاب
بنعم ،فأسأله :هل من سبب لهذا الكره؟! فإن
ك��ان ميلك جوابا فحيهال ،وإذا لم ميلك لذلك
جوابا فأبشره أنه من أضل الناس!!
التي تؤجج وتعمق مشاعر الكراهية بني أبناء الوطن
الواحد حلساب تلك األطراف.
وت��اب��ع  :على وس��ائ��ل اإلع�ل�ام التحلي باملسؤولية
األخالقية جتاه كيان الدولة من خالل املوازنة بني
حرية التعبير املكفولة بالدستور وحق األف��راد في
احلصول على املعلومات من جانب وعدم نشر املواد
اإلعالمية في توقيتات حساسة ما من شأنه إثارة
القالقل والفتنة في املجتمع.
وذ ّكر الدمخي بالفقرة (د) من املادة ( )22من إعالن
القاهرة حلقوق اإلن�س��ان في اإلس�لام التي تنص
على أنه «ال يجوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية
وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري
بكافة أشكاله».
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شعر إسالمي

أُمّـاه ُ صبْرا ً

شعر  :أبو عبدالله

قصيدة في الدفاع عن أم املؤمنني عائشة ،رضي الله عنها ،التي آذاها الرافضي اخلبيث الذي أقام مؤمترا
للروافض في لندن للطعن فيها:

���اه ص ْ���ب���ر ًا ف���إن احل َّ
نتصر
����ق ُم
ُأ ّم���ـ ُ
ُ
ـابد ال��ن ِ��ار في إي��ـ��رانَ ُي ْح َت َض ُر
وع ُ
ً
أن ِ��ت َ
عالية
جد
مار ا َمل ِ
اجتنَ ِ
يت ِث َ
سام ْت َف ْر َعها َب َش ُر
وحة لم ُي ِ
من َد ٍ
ومن أهدى لهُ َم َلك ًا
الر ِ
سول َ
ِح ُّ��ب ّ
رقة َح ُسنَ ْت َغ ّر َاء َت ْخ َت ِم ُر()1
في َس ٍ
واحدة
عند
زل
الوحي يوم ًا َ
ٍ
َل ْم َي َْن ِ
ُ
��اء س��واه��ا وه��ي َت ْن َت ِظ ُر
م��ن ال��نّ ��س ِ
ل���ك���نّ ���ه أن�����ـ َ
���������ات ت���ذك���ـ ً
���رة
�����زل اآلي ِ
ـاء وفي آي ِـات ِه ِع َب ُر()2
َ
حتت الغط ِ

ٌ
قائمة
�����روح ي��وم�� ًا وه���ي
و َأ ْق������ر َأ ال ُ

املختارإذْ َح َضروا()3
الممع
الس َ
ِ
لها ّ
وأن َ
��������زل ال��� ّل���ـ���هُ ق���رآن���ـ��� ًا ُي َ���ب ِ ّ���رئ���ه���ـ���ا
األف���ـ ُ
مم��ـ��ا رم��ـ��اه��ا ِب ِ���ه ّ
���اك وال ُ���ز َم ُ���ر

الله َم ْس َكنُ هُ
َأن ِ��ت التي دونَ َخل ِْق ِ

للح ِ ّق إذ نَفَ روا
أنت التي في َع ِ
ِ
ون ِه َ
أنت َج ْو َه ُر ُه
ساد ِ
َحتّ ى قضى في ِو ٍ
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الريق ٌ
ريق وهو ُي َ
َ
حت َض ُر()4
ومازج
َ

الله َم ْس َكنُ هُ
بيتها دونَ ْأر ِض ِ
في ِ
الله َتزْ َد ِه ُر
��اض ِ
وروض ٌ���ة من ري��ـ ِ
ول ِه ُج َم ً
ال
َك ْم َق ْد نَقَ ل ِْت لنـا من َق ِ
ـاء دو َنها القَ َم ُر
ُد ّر ًا ُ
فيغْ ضي حي ً
الكرميالذي َ
صاخ ْت
بنت
مسامعهُ
ُ
ِ
اسقد َكفَ روا
يوم
للوحي َ
جميعالنّ ِ
ُ
من ً
َ
ـزلة
��ص��هُ اللهُ دونَ
اخللق ْ
ِ
وخ َّ
اصطفاهرفيق ًاعندما َهجروا
حنيَ
ُ
وب ّ��ر ًا عن فض ِـائ ِلها
ِ
سائلْ عفيف ًا َ
مكنونها النَ َظ ُر
ـاد َي ْب ُر ُق عن
ِ
يك ُ
ـاحية
ـاق ُبها في ُك ِ ّ��ل ن
ذاع ْ
ٍ
���ت من ِ
َ
مس ب ً
ّ
ـور َتزْ َد ِه ُر
ـازغة بالنّ ِ
كالش ِ
��ج َ��ز ال ُ��ك َّ��ل ْإدراك���� ًا لمِ َ ْن ِز ِلهـا
أع َ
إذْ ْ

���اء َ
وت ْن َه ِم ُر
َك�� َأ َنّ��ه��ـ��ا ال��غ��ي��ـ ُ��ث َس ّ
���ح ً

حتّ ى َس ِم ْعنـا ِبخنزي ٍـر ُتع ِـاو ُنهُ
ـازير ال ِدي ٌ��ن وال َب َص ُر
َش ُّ��ر اخلن ِ
ض ِخنزي ٌـر َ
الر َو ْي ِف َ
ست ْم َحقُ هُ
ّ
إن ّ
ُح ّمى َ
نازير َيوم ًا حنيَ َت ْن َت ِش ُر
اخل ِ

حب َت ُأك ُل ُه ْم
اآلك��ل��ـ��ونَ
َ
الص ِ
لحُ���وم َ
���ي َت ْس َت ِع ُر
��ار َت�� َل ّ��ظ��ى ُش��واظ�� ًا ْ
ن��ـ ٌ
وه َ

شاه ْت
وجوه ُك ُم
َُ
َتهجونَ ُأ ّم ًا لنا َ
قاذف َح َج ُر
ضر ُه من
ٍ
ُ
فالبحر ما ّ

��اس َو ْي َح ُه ُم
الطاعنـونَ
خيار ال��نّ ِ
َ

خاب ْت ُظنو ُن ُك ُم
فارجموا َ
رجموا ُ
بارك اللهُ فيهم ْأينَ ما َح َضروا ِإ ْن َت ُ
َ
ال

��رج ُ��م إال َم��ن ِب ِ��ه َث َم ُر
ليس ُي َ
إذْ َ

أش��ي ُ
ْ
فره
��اخ ُ��ه ْ��م َش ُّ���ر م��ن َيحيا و َأكْ ُ

الغيظ غم ًا ال أب ًا َل ُك ُم
موتاهم إذا ُق ِبروا ُموتوا ِم َن
ُ
ِ
كره
َ
واألرض َت ُ
َل ْس ُت ْم إليـها وال َأ ُ
نتم لهـا َخ َط ُر

���ت َضال َلتـُهُ
���ي إذا تمَ ّ ���ـ ْ
���راف ِ
وال ِ
���ض ُّ
َب��غْ ٌ��ل ُي��س ُ
��وب ال ُ��ك��فْ ِ��ر ُمؤْ َت ِز ُر
��اق ِب َ��ث ِ
ٌ
جاءت َ
داهية
ْك
َ
الر َو ِ
يف ِضقد َ
يابن ُّ
ـاء
الله فان َْكفَ ـأوا
ين ِ
النبي ِب ِد ِ
ج َ
ُّ
�لآل َت ْن َت ِص ُر
من الدواهي الّتي ل ِ
ِ
��ور َل ُ��ه ْ��م ُت ْ��دع��ى ُ
وت ْن َت َظر
على ُق ُ��ب ٍ
ُ َه ّ
ال َس َك ُّتم َف َتخفى َب ُ
سوأت ِكم
عض ِ
َف َ���ه���لْ ُت��ض��ي ُ��ر أب���ا ب��ك ٍ��ر َضال َل َت ُهم
َ
َ
َ
الغيظ َي َ
ست ِع ُر
إن
هيهات
هيهات َّ
ُ
الله إن َكفَ روا
ساء
رسول ِ
ْأم هلْ ُي ُ
َ
بي َو ُهم
يا َو َ
يح ُهم ط َعنوا َز َ
وج النّ ِ ّ
زي ُك ُم
��ض َ
أدام ال��ل��هُ ِخ َ
ي��ا ِع��ل َْ��ج رف ٍ
ّ
عن أولى وما في َط ْع ِن ِهم َض َر ُر
بالط ِ
وم ْع َت ِج ُر
م��ـ َ
��ادام ف��ي ُق ِ ّم ُكـم َك�� ْل ٌ��ب ُ
ـاغ َي ٍـة
َلو َج َّ��ه��زوا في َأذاه��ا ُك َّ��ل ب ِ
���ي ال��ل ِ��ه ف��ي َص َل ٍف
ال��ش��امت��ي��ـ َ��ن َن ِ���ب َّ
ُ
وك���ـ َّ���ل ن��ـ��اع��ق ٍ��ة ُك��ف��ـ��ر ًا َس َت ْن َد ِح ُر
األنفاق إن ُح ِصروا
الهاربنيَ إلى
ِ
يا
صاحباإلفْ ِكوالبهتـانُ َم ْش َر ُبهُ
َ

َ
الر
ويفض ُم ْع َتم ًا َف َت ْح َس ُبهُ
تلقى ُ
وث َي ْن َد ِثـ ُـر
َش��ي��ـ��ئ�� ًا ول ِ��ك��نّ ��هُ ك���ال َّ���ر ِ

الهوامش:
 .1عن َعائ َِش َة َر ِض� َ�ي اللَّ ُه َعنْ َها َقالَ ْتَ :قا َل َر ُسو ُل
َيِ ،إ َذا َر ُج ٌل يَ ْحمِ ل ُ ِك
اللَّهِ [« :أُرِ يت ُِك فِ ي مْالَن َِام َم َّرت نْ ِ
فِ ي َس َر َقةٍ مِ ْن َحرِ ٍير َف َيقُو ُلَ :هذِ ِه ا ْم َرأَت َُكَ ،ف َأ ْك ِش ُف َها
َف � ِإ َذا هِ َي أَنْ� ِ�تَ ،ف َأ ُقو ُلِ :إ ْن يَ ُك ْن َه� َذا مِ ْن عِ نْدِ اللَّهِ
ي ِضهِ » رواه البخاري.
مُ ْ

 .2عن عائشة ،رضي الله عنها :قال رسول الله[:
«يَا أُ َّم َسلَ َم َة ال تُؤْذِ ينِي فِ ي َعائ َِش َة؛ َف ِإ ّنَ ُه َواللَّهِ َما نَ َز َل

َعلَ َّي الْ َو ْح ُي َوأَنَا فِ ي حِ َ
ل ِ
اف ا ْم َرأَةٍ مِ نْ ُك َّن َغيْرِ َها».
َ .3ع ْن َعائ َِش َة َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ َها أَ َّن ال ّنَب َِّي[ َقا َل لَ َها:

السال َمَ ،فقَالَ ْت:
«يَا َعائ َِش ُةَ ،ه َذا ِجبْرِ ي ُل يَ ْق َرأُ َعلَيْ ِك َّ

فع ّمـا َقلي ٍـل ُي ْع َل ُم َ
اخل َب ُـر
َد ِ ّج��ل َ
السال ُم َو َر ْح َم ُة اللَّهِ َوبَ َر َكاتُهُ ،تَ َرى َما ال أَ َرى،
َو َعلَيْهِ َّ
تُرِ ي ُد ال ّنَب َِّي[» رواه البخاري.
ات فِ ي الْ َي ْو ِم
 .4عن َعائ َِش َة َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ َهاَ ...« ُ:ف َم َ
ا ّلَذِ ي َكا َن يَ ُدو ُر َعلَ َّي فِ يهِ فِ ي بَيْتِيَ ،ف َق َب َض ُه اللَّ ُه َو ِإ َّن
ي نَ ْحرِ ي َو َس ْحرِ ي َوخَ الَ َط رِ ي ُق ُه رِ يقِ ي» رواه
َرأْ َس ُه لَ َب نْ َ
البخاري.
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تاريخ إسالمي
مصاهرات آل علي وآل الزبير تؤكد عمق العالقة وبطالن ما يفتريه دعاة الفتنة ومكفِّ رو خير القرون

كانت فاطمة كثيرة الثناء على عمر بن عبدالعزيز
رحمه اهلل وتقول« :لو بقي ما احتجنا بعده إلى أحد»
بقلم :محمد أحمد العباد

باسم الله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد :فهذه نبذة حول
إحدى بنات أمير املؤمنني رابع اخللفاء الراشدين املهديني علي بن أبي طالب ] وهي فاطمة رحمها
الله ورضي عنها -وأسكنها فسيح جناته ،فإلى املادة:

26

 - 1اسمها ونسبها:
هي فاطمة بنت علي بن أبي طالب بن عبد
املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي
ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
ابن فهر ،القرشية الهاشمية ،قال ابن أبي
حامت في (املراسيل) ص« :261وهي فاطمة
الصغرى» ،وأما أمها فهي أ ّ ُم ٍ
ولد لعلي ].
 – 2مولدها:
ل��م أق��ف رغ��م التتبع  -فيما ب�ين ي��دي من
امل�ص��ادر – على ما يشير إل��ى سنة والدتها
على وجه الدقة والتحديد ،ولكن من املؤكد
أنها ول��دت قبل ع��ام  31ه�ـ بسنوات قليلة
ويستنتج ذلك بأمور منها:
أ  -ما ذكره أحد الرواة من تالميذها – وهو
موسى اجلهني – أن��ه دخ��ل عليها ولها من
العمر  86عاماً.
ب -وما ذكره املؤرخون من أن وفاتها كانت
سنة 117هـ.
ج -وكذلك ما ورد من بكائها بعد استشهاد
الزبير بن العوام رضي الله عنه عام  36هـ؛
مما يشعر أنها كانت مميزة وواعية مبا يجري
من األحداث آنذاك.
 - 3زواجها وأوالدها:
تزوجها محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي
طالب فولدت له( :حميدة) ،ثم تزوجها بعده:
سعيد بن األس��ود بن أبي البختري األسدي
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فولدت له( :ب َّرة وخالداً) ،ثم تزوجها بعده:
املنذر بن عبيدة بن الزبير بن العوام فولدت
له ( :عثمان وكندة )« .انظر :نسب قريش
للزبيري  ،46الطبقات الكبرى البن سعد 8
.»466 /
ق �ل��ت :وم �ث��ل ه��ذه امل �ص��اه��رات ت��ؤك��د عمق
العالقة والرابطة بني آل علي ] من جهة
وبني آل الزبير وآل عقيل وآل األسود بن أبي
البختري رضي الله عنهم ،كما تؤكد بطالن
ما ينقله أع��داء أه��ل البيت – كذباً وزوراً
– على لسان علي أو بعض أبنائه وأحفاده
رضي الله عنهم أنهم وصفوا عقيل بن أبي
طالب ] بأنه «ذل�ي� ٌل حقي ٌر!» كما في «
مجالس املؤمنني ص 78ط :إي��ران!» ،أو أن
الزبير ] كان من أئمة الكفر والعياذ بالله
! كما في (تفسير العياشي .)83 /2
 - 4بكاؤها ملقتل الزبير بن العوام ]:
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال« :ملا جاء
نعي الزبير إل��ى علي ] صاحت فاطمة
بنت علي عليه ،فقيل لعلي :ه��ذه فاطمة
تبكي على الزبير! فقال علي« :فعلى من بعد
الزبير إذا لم تبك عليه ؟!» .انظر :تهذيب
الكمال للمزي (.)328/9
وهذا يؤكد ما ورد ضمن الفقرة السابقة من
تأكيد أواص��ر احملبة والعالقة بني آل علي
وآل الزبير رض��ي ال�ل��ه عنهم ،وب�ط�لان ما

يفتريه دعاة الفتنة ُم َك ِفّرو خير القرون.
 - 5املرأة ال تتشبه بالرجال:
يذكر ع��روة بن عبد الله بن قشير أنه دخل
على فاطمة بنت علي بن أب��ي طالب ،قال:
فرأيت في يديها َم َس َكاً غالظا في كل يد
اث�ن�ين اث�ن�ين ،ق��ال :ورأي ��ت ف��ي ي��ده��ا خامتا
وفي عنقها خيطا فيه خ��رز ،ق��ال :فسألتها
عنه فقالت« :إن امل��رأة ال ت ََش َّب ُه بالرجال».
«أخ��رج��ه اب��ن سعد في الطبقات ()466/8
وج َّود إسناده الشيخ األلباني».
 - 6احثوا في وجوه املداحني التراب:
يقول عيسى ب��ن عثمان :كنت عند فاطمة
بنت علي ،فجاء رجل يثني على أبيها عندها
فأخذت رم��ادا فسفت في وجهه« .أخرجه
ابن سعد في الطبقات ( )466/8وأيضاً ج َّود
إسناده الشيخ األلباني».
ً
ق �ل��ت :وه ��ذا ال�ف�ع��ل ق��د ي �ك��ون م��أخ��وذا من
ح��دي��ث« :إذا رأي �ت��م امل��داح�ي�ن ف��اح �ث��وا في
وجوههم التراب» ومما ُحمِ ل عليه احلديث:
م��ا إذا ك��ان امل��ادح يغلو ف��ي امل��دح ،أو ميدح
ألجل العطاء واملال ،والله أعلم.
 - 7فاطمة وحادثة مقتل احلسني ]:
أورد ابن جرير الطبري في تاريخه ()339/3
رواية ضعيفة اإلسناد لكونها من مرويات أبي
مخنف لوط بن يحيى وهو ال��راوي املتروك
الذي يتكئ على مروياته دعاة الفتنة ومر ّوجو

فاطمة
بنت علي:
«إن املرأة
ال َت َت َشبَّ ُه
بالرجال»
ال �ط��ائ �ف �ي��ة ،وه� ��ذه ال ��رواي ��ة  -ع �ل��ى ضعف
كثير من
إسنادها – هي خي ٌر وأفضل من ٍ
مروياته التي يحرص الطائفيون على نشرها
؛ حيث إنهم لزيغ قلوبهم يطيرون فرحاً بأي
رواي� � ٍ�ة ل��ه تضمنت ط�ع�ن�اً ف��ي ال�ص�ح��اب��ة أو
التابعني رغم بطالنها سنداً ومتناً.
ٌ
موقف ورد فيه ذكر
أم��ا ه��ذه ال��رواي��ة فهي
فاطمة  -رحمها الله  -يرويه أبو مخنف عن
احل��ارث بن كعب :بأن آل احلسني ] «ملا
علي
أرادوا أن يخرجوا من الشام دعا يزيد َّ
ب��ن احلسني ث��م ق��ال :لعن الله اب��ن مرجانة
– وال��ي الكوفة  -أم��ا والله لو أن��ي صاحبه
ما سألني – أي :احلسني  -خصل ًة أبداً إال
احلتف عنه ِ ّ
َ
بكل ما
ولدفعت
أعطيتها إي��اه،
ُ
ِ
بعض ولدي ،ولكن الله
استطعت ولو
بهالك ِ
قضى ما رأي��ت ،كاتبني في كل حاجة تكون
لك».
ً
وكساهم يزيد وأوصى بهم رسوال فخرج بهم
وكان يسايرهم بالليل فيكونون أمامه حيث
ال ي�ف��وت��ون ط��رف��ه ،ف��إذا ن��زل��وا تنحى عنهم
وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة احلرس
لهم ،وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسا ٌن منهم
ٍ
حاجة لم يحتشم ،فلم يزل
وضوءاً أو قضاء
ي�ن��ازل�ه��م ف��ي ال�ط��ري��ق ه �ك��ذا وي�س��أل�ه��م عن
حوائجهم ويلطفهم حتى دخلوا املدينة.
ثم قال احلارث بن كعب :فقالت لي فاطمة

بنت علي« :قلت ألختي زينب :يا أخ ّية! لقد
الشامي إلينا في صحبتنا،
أحسن هذا الرجل
ُّ
فهل ِ
لك أن نصله؟» فقالت« :والله ما معنا
شي ٌء نصله به إال حل ّينا».
قالت فاطمة« :ف��أخ��ذت س ��واري ودملجي،
وأخذت أختي سوارها ودملجها فبعثنا بذلك
إليه واعتذرنا إليه ،وقلنا ل��ه :ه��ذا جزاؤك
بصحبتك إيانا باحلسنِ من الفعل».
فقال الرجل« :لو كان الذي صنعت إمنا هو
للدنيا ،لكان في حل ِ ّي ُكن ما يرضيني و ُدونَه،
ولكن والله ما فعلته إال لله ولقرابتكم من
رسول الله [».
 - 8لو بقي لنا ُع َم ُر ما احتجنا إلى
أحد:
ي �ق��ول ج��وي��ري��ة ب��ن أس �م��اء :سمعت فاطمة
بنت علي بن أبي طالب ذكرت عمر بن عبد
العزيز فأكثرت الترحم عليه وقالت :دخلت
عليه وهو أمير املدينة يومئذ ،فأخرج عني كل
وحرسي حتى لم يبق في البيت أحد
خصي
ٍّ
ٍّ
غيري وغيره ،ثم قال« :يا ابنة علي ! والله ما
على ظهر األرض أهل بيت أحب إلي منكم،
وألنتم أحب إلي من أهل بيتي»« .أخرجه ابن
سعد في الطبقات (.»)388/5
وف��ي رواي��ة عن جويرية ق��ال « :دخلنا على
فاطمة بنت علي بن أبي طالب فأثنت على
ع�م��ر ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،وق��ال��ت« :ف �ل��و كان

بقي لنا ما احتجنا بعده إل��ى أح��د»« .سير
أعالم النبالء ( ،)131/5تاريخ ابن عساكر
(.»)196/45
 - 9رواية حديث بعد مجاوزة الثمانني:
يقول موسى اجلهني رحمه الله :دخلت على
فاطمة بنت علي ،فقال لها رفيقي أبو مهل:
« ك��م ل��ك ؟ » ق��ال��ت« :س��ت وث�م��ان��ون سنة»،
ق��ال« :م��ا سمعت م��ن أبيك شيئا ؟» قالت:
«حدثتني أسماء بنت عميس أن رس��ول الله
[ قال لعلي ]« :أنت مني مبنزلة هارون
من موسى إال أنه ليس بعدي نبي»« .أخرجه
أحمد في املسند (.»)369/6
 – 10بعض املرويات األخرى عن فاطمة
رحمها الله:
أ  -عن رزين ،قال :سمعت فاطمة بنت علي
ب��ن أب��ي طالب ت�ق��ول« :لعن رس��ول الله [
واص�ل��ة الشعر بالشعر»« .أخ��رج��ه اب��ن أبي
شيبة ( .») 301 / 8
ب  -عن احلكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم
قال :حدثتني فاطمة بنت علي بن أبي طالب
قالت :قال أبي ] عن رسول الله [« :من
أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل
عضو منها عضوا منه من النار»« .أخرجه
النَ َّسائِي في السنن الكبرى (.»)4857
ج  -عن املسور بن الصلت قال :سمعت فاطمة
بنت علي حتدث عن أبيها علي بن أبي طالب
في رجالن :محب مفرط،
] قال« :يهلك ّ
وعدو مبغض ،فمن استطاع منكم أال يكون
واحدة منهما فليفعل»« .أخرجه ابن عساكر
في تاريخه ( .»)297 / 42
 - 11وفاتها:
توفيت فاطمة رحمها الله في عام  117هـ
وق��د ج ��اوزت الثمانني سنة كما ذك ��ره ابن
ج��ري��ر وغ �ي��ره ،وت �ص��ادف ه��ذه السنة نفس
السنة التي توفيت فيها سكينة ابنة احلسني
بن علي ] .انظر :تاريخ اإلسالم للذهبي
(.)313/7
ختاماً :أسأل الله أن يجمع فاطمة ووالديها
وإخوانها وذرياتهم في الفردوس األعلى من
اجلنة ،وأن يوفقنا ملا يحب ويرضى ،والله
أعلى وأعلم.
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ذكــريات الدعوة
وفاء للشيخ الفاضل-يرحمه الله)2-1(-
الفرقان تنشر املقال ً

الشيخ عبدالعزيز الهده...
ربع قرن من اإلخاء
بقلم :صالح الدين مقبول أحمد

كان من أعزّ أمنياتي الدراسية منذ صغري أن أدرس في اجلامعة
اإلسالمية باملدينة الطيبة ،وقد حتقق لي ذلك بفضل الله ومنه
وكرمه .والتحقت بكلية احلديث الشريف والدراسة اإلسالمية
باجلامعة ،وعندما كنت في السنة الرابعة من الكلية ،التحق بها في
ينم عن سلفيته عقيدة
السنة األولى طالب من الكويت ،مظهره كان ّ
ً
وعمال ومنهج ًا وسلوك ًا ألن الظاهر في الغالب يكون عنوان الباطن .في اجل�ه��راء ،واستم ّر اإلخ��اء والتواصل .ثم
رجع بعد تخرجه في اجلامعة إلى بلده داعية
هكذا رأيته وإلى اآلن أحسبه كذلك ،وال أزكّ ي على الله أحدا.
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ولم يكن في احلسبان أب��داً ،بأني أذه��ب إلى
الكويت فض ً
ال عن أن أتعرف على هذا الطالب
اجلديد عن كثب ،ثم أزامله نحو ربع قرن من
الزمان في مجال الدعوة إلى الله تعالى.
وب�ع��د تخرجي ف��ي اجل��ام�ع��ة ّ
مت ت�ع��اق��دي مع
«دار اإلفتاء بالسعودية» في مكتبها في باريس
(ف��رن�س��ا) ب��أم��ر م��ن سماحة الشيخ العالمة
عبدالعزيز بن باز (املفتي العام باململكة العربية
السعودية) – رحمه الله – ثم حصل حتويل
تعييني من قبل إدارة الدعوة في اخلارج» إلى
الهند على غير علم مني.
وأن��ا ل��م أك��ن أرغ��ب ف��ي ال��ذه��اب إل��ى باريس
«فتسلمت هوية التعاقد من اإلدارة ،وكنت على
أهبة السفر إلى الهند ،حتى جاءتني تأشيرة
ال��دخ��ول إل��ى ال�ك��وي��ت ال�ت��ي أخ��رج�ه��ا أخونا
الفاضل عبدالكرمي فرحان الشمري  -حفظه
الله  -وذلك بناء على طلب من أخينا الفاضل
الدكتور فالح ثاني السعيدي – حفظه الله ،-
رغبة منه في إقامتي في الكويت إن طاب لي
املقام بها .فدخلت الكويت وكأني في طريقي
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قديرا ،ومدرساً ناجحاً ،مصداقاً لقوله تعالى:
إل��ى الهند ،فاستأنست مب��ا رأي��ت م��ن وحدة
{فلوالً نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا
العقيدة واملنهج ،ومب��ا ملست م��ن اإلخ��وة من
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم
رغبة صادقة في بقائي معهم ،مع كرم الضيافة لعلهم يحذرون} (التوبة.)122 :
وحسن املعاملة ،واحلفاوة البالغة ،واخلير من
من مهام وظائفه:
معدنه ال يستغرب ،واجلدير بالذكر أنهم كانوا • انتظم بسلك التدريس في املرحلة الثانوية،
على قلب رجل واحد فبقيت في الكويت إلى واستمر بالتدرج الوظيفي حتى احت ّل منصب
اآلن.
(الوكيل) ثم (الناظر) ،وحاز في جميع مراحله
وال أدري في أي أرض الله توفي بقية رزقي الوظيفية إعجاب مسؤوليه وزمالئه املدرسني،
وأجلي ....{ :وما تدري نفس ماذا تكسب غداً والطلبة وأولياء أمورهم على السواء ،وهو يع ّد
وما تدري نفس بأي أرض متوت إن الله عليم من أوائل من استخدموا الكمبيوتر في تطوير
خبير} (لقمان.) 34 :
األمور اإلدارية ،وتسهيلها على الناس.
فإن كنت ال تدري متى املوت فاعلمن
• تولى اخلطابة في مسجد العيار باجلهراء،
بأنك ال تبقى إلى آخر الدهر وكان من أشهر اخلطباء الذين كان يشار إليهم
أس��أل الله تعالى حسن اخل��امت��ة ف��ي احلل بالبنان .وكان يتميز بتناوله في خطبه مسائل
والترحال.
وقضايا تهم املجتمع في عقيدته ودينه ودنياه
هكذا وصلت إلى مدينة اجلهراء سنة  1402مع االهتمام بحماية جانب التوحيد ،والر ّد
هـ =  1982م،
وتيسر اللقاء بيني وبني ذلك على مظاهر الشرك واإلحلاد بأنواعها ،وكان
ّ
ال�ط��ال��ب اجل��دي��د ف��ي ال�ك�ل�ي��ة ،و ّ
مت التعارف يتفاعل في خطبه لغيرته على عقيدته ودينه
ال�ك��ام��ل ،فعرفت أن��ه أب��و يوسف عبدالعزيز مع األح��داث محلية كانت أم دول ّية ،وك��ان له
اب��ن صالح ال�ه��ده ،م��ن عائلة كرمية معروفة جمهور كبير يتابعونه في خطبه ومحاضراته.

• برز في مجال إلقاء ال��دروس واحملاضرات
في امللتقيات والندوات بكل جدارة وثقة ،وكان
له حضور دائم مع توجيه هادف عند كل حدث
من األحداث ،وترك بصمة واضحة في مجال
الدعوة إلى الله ،وله فضل ال ينسى في إرشاد
الشباب إلى النافع املفيد من األقوال واألفعال:
«وإن سكتوا أثنت عليك احلقائب».
• ب��اش��ر وظ �ي �ف��ة (ال �ت �م �ل �ي��ك) وع �ق��د القران
الرسمية بكل ف��رح وس���رور وح�ت��ى ال يكون
مبنأى عن األم��ور االجتماعية ،التي تستثمر
لصالح الدعوة إلى الله.
• كانت له مشاركة فعالة في كتابة املقاالت
الصحافية ال �ه��ادف��ة ،ال�ت��ي ات�س�م��ت بإرشاد
والقراء إلى األصلح واألنفع في األمور الدينية
وال��دن�ي��وي��ة بكل ص��راح��ة وص��رام��ة ،وصارت
وسيلة خير إلجناز كثير من معامالت الناس
املعلقة في الدوائر الرسمية ،وغيرها.
• باشر رئاسة الهيئة اإلداري��ة بجمعية إحياء
التراث – فرع اجلهراء -بعد أخينا املفضال
الشيخ حمد صالح األمير – حفظه الله ، -
فكان الفرع وتطويره شغله الشاغل وللتركيز
ع�ل��ى ال�ن��اح�ي��ة ال��دع��وي��ة ،واالرت� �ق ��اء ب�ه��ا إلى

املستوى املطلوب كان نفسه يشرف على (جلنة
الدعوة وإلرشاد) التابعة للفرع.
توسعت،حتى
اللجنة
وال ريب أن أعمال هذه
ّ
شملت فيما بعد أقساماً كثيرة .منها :املعهد
الشرعي – قسم ال��دع��وة وش��ؤون املساجد،
قسم إق��ام��ة احمل��اض��رات وال� ��دروس – قسم
اإلص ��دارات – مشروع املكتبة واملخطوطات
– قسم توعية اجل��ال�ي��ات – قسم امللتقيات
وامل��خ��ي��م��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة – ق �س��م األرشيف
الصحافي.
وقد كتب أبو يوسف – رحمه الله – كلمة جلنة
الدعوة واإلرش��اد حني صدور كتيبات األسرة
املسلمة سنة  1418هـ  1997 -م ،قال فيها:
احلمد لله الذى بنعمته تتم الصاحلات ،والذى
بفضله متكنّا أن نواصل املسيرة مع اخليرين من
هذا البلد في استكمال مشروع كتيبات األسرة
املسلمة الذى ما زلنا معه في جديد ،منذ أن
بدأناه قبل ست سنوات ،في هذه اللجنة املباركة
القائمة على الدعوة في سبيل الله داخل هذا
البلد .ثم ذكر محتويات هذا اإلص��دار فقال:
وبهذا حوى هذا اإلصدار من كتيبات األسرة
املسلمة شيئاً من العبارات ،وآخر في العقائد
وتصحيح املنهج ،وآخ��ر للنساء وطلبة العلم،
وآخ��ر للكبار وأخ�ي��راً لألطفال .ه��ذا وأسأل
الله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ،وأن يجعل
خير أيامنا ي��وم نلقاه( ،رئ�ي��س جلنة الدعوة
واإلرشاد :عبدالعزيز صالح الهده).
اللهم تقبل يا سميع الدعاء .و»يرحم الله عبداً
قال آمينا».

من أعماله العلمية:

كان أبو يوسف – رحمه الله – مولعاً بشراء
الكتب ،وجمع املخطوطات من زم��ن الطلب،
ح�ت��ى ك� � ّون مكتبة علمية ع��ام��رة ،ليستفيد
منها في مجال البحث والتحقيق ،والتصنيف
والتأليف ،ولكن أراد الله له شيئاً آخر ،فعرف
بحكم وظائفه وأعماله مدرساً ناجحاً ،وإدارياً
محنكاً ،وخطيباً بارزاً ،وصحافياً قديراً ،وداعية
محظوظاً ،فلم يكن يبقى عنده بعد مباشرة
هذه األعمال وقت كاف للتأليف والتصنيف،
وكم كان يشكو من قلة الوقت وكثرة األشغال،
ولكنه أج ��اد فيما ك�ت��ب ،ول��و أول ��ى اهتمامه

بجانب التأليف ألتقنه ،مثل غيره من أعماله،
ورسائله وكتيباته تشهد على ذل��ك ،وه��ي مع
قلتها في غاية اجلودة والتأثير ،منها:
• تيسير السالم في شرح أركان اإلسالم.
• خير الهدى هدى محمد [.
• فتاوى رمضانية.
• رسالة في حكم الغناء في اإلسالم.
• ال� �ط�ل�اق ب�ي�ن ج �ه��ل اجل��اه �ل�ين واستهتار
ال�ل�اع �ب�ي�ن .وغ �ي��ره��ا م��ن ال��رس��ائ��ل املفيدة
والبحوث النافعة واملقاالت الصحافية.
هذا وإن جتمع مقاالته وخطبه ،ومحاضراته
وفتاواة تبلغ مجلدات.
وك��ان  -رحمه الله – إلعجابه الكبير بكتاب
(«ج��ام��ع البيان ف��ي تفسير ال �ق��رآن) لإليجي
الشافعي وخاصة بالتعليقات عليه – اقترح
علي أن نشارك في حتقيقه وتصحيحه ،ولكن
ّ
تأخرنا في ب��دء امل�ش��روع ،وحالت منيته دون
ذلك.
ثم قمت بعد وفاته بتحقيقه وتصحيحه بناء
ع�ل��ى ط�ل��ب م��ن أخ�ي�ن��ا ال �ف��اض��ل جن��م سهيل
الشمري (صاحب دار غ��راس) ،وه��و مطبوع
متداول – بل في طور الطبعة الثانية  -اآلن،
لكثرة الطلب عليه ،وحتقق لي أنه كان إلعجاب
الشيخ به معنى كبير ،وكذلك حتققت أمن ّيته
أي�ض�اً؛ فجزاه الله خير ما يجازي به عباده
الصاحلني.

من تالمذته:

ج� � ّل اإلخ� ��وة وال �ش �ب��اب ال �ع��ام �ل�ين ف��ي سلك
التدريس ،وأئمة املساجد وخطبائها من أهل
اجلهراء ،بل كلّهم إ ّما درسوا عليه في املدارس،
أو استفادوا من دروسه في احللقات ،فهو توفي
 -رحمه الله – وكان أستاذ األساتذة حقاً.

من زمالئه:

من أبرز زمالئه في مجال الدعوة والتدريس
ف��ي اجل� �ه ��راء ،ال��ذي��ن ل�ه��م ح �ض��ور دائ ��م في
امللتقيات وال�ن��دوات وال��دروس واحملاضرات،
الشيخ :حمد صالح األمير والدكتور فالح ثاني
السعيدي ،والشيخ سعيد عماش السعيدي
حفظهم الله ورعاهم ،ومتعنا بطول حياتهم مع
الصحة والعافية .-
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هل نكتفي؟
أنوار مرزوق اجلويسري
عندما نكون في أفضل حاالتنا ,وعندما نشعر في قرارة أنفسنا
أننا لسنا بحاجة إلى أحد ليساعدنا أو ليعيننا أو حتى ليكون
معنا؛ حينها سنشعر بقوة بالغة وبثقة عالية ,نظن من خاللها
أننا أقوياء في كل احلاالت وفي كل اللحظات ,ونعتقد أننا لن
نكون بحاجة إلى أحد بعد اليوم ,ولكن سرعان ما يتبني لنا سوء
تفكيرنا وغلطة تقديرنا؛ ألننا وإن كنا في أفضل حال ,البد أن
يتغير بنا احلال ,فلنكن عاقلني في تقدير حاالتنا ,ولنزن األمور
مبيزان من الرؤى البعيدة الواضحة ,لننظر من خاللها إلى ما
هو أبعد من وضعنا احلالي ,فلتتخيل نفسك -قارئي -سعيدا
إلى أبعد احلدود ,ألست بحاجة إلى من يسعد معك؟ ألست
بحاجة إلى أن تترجم سعادتك إلى كلمات وعبارات وحركات
يسمعها غيرك ويراها فيتفاعل معك؟ وتخيل نفسك في حزن
شديد أو في ألم مرير ,ألست بحاجة بالغة إلى من يواسيك
في حزنك ويخفف عنك أملك؟ بالطبع أنت بحاجة إلى من هم
حولك وإن كنت في أحسن احلاالت أو في أسوئها ,وإن كنت في
قمة الرخاء أو في شدة العناء ,وأنت بحاجة إلى اآلخرين؛ فال
تقلل من شأن اآلخرين وال تقلل من قدر حاجتك إليهم ,فأنت
بطبعك محب للناس من حيث ال تعلم ,وحتى ذل��ك اإلنسان
االنطوائي بطبعه ال يستطيع أن يعيش بعيدا عن اآلخرين؛ ألنهم
يعطونه ما يحتاج إليه و هو أيضا يعطيهم من حيث ال يعلم وال
يعلمون ,فكل منا له دوره الفعال في نفسه وفي اآلخرين وفي
احلياة ,وكل منا ال يستغني عن غيره ,فحاجتنا إلى الناس ترقى
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من مفهوم احلاجة املادية إلى احلاجة املعنوية ,حاجتنا للتقدير
ولالحترام ,وحاجتنا للحب ولالطمئنان ,وحاجتنا لالنتماء
واألم��ان؛ كل ذلك نستمده ممن هم حولنا ,أصدقاء كانوا أم
أق��ارب أم غيرهم ممن تربطنا بهم عالقة م��ا ,فنحن نعطي
ونأخذ ,ونحترم ونُحترم ,نُقدر اآلخرين ونحصل على التقدير
منهم ،بذلك نلبي احتياجاتنا من حيث ال ن��دري وال نشعر،
وقد نشعر في بعض األحيان باالكتفاء من احلب ,أو االكتفاء
من العلم ,أو االكتفاء من االحترام ,أو االكتفاء من التقدير أو
من الشعور باألمان واالطمئنان ،وحينما نبتعد أو نتخلى عن
املصدر ال��ذي ك��ان يزودنا بتلك احلاجة ظنا منا أننا لم نعد
بحاجة إليه ,سنوقن وسنعلم وسنعتقد اعتقادا جازما أنه ال أحد
يكتفي من العلم وال أحد يكتفي من احلب وال أحد يكتفي من
التقدير واالحترام ,وال نستطيع أن نقول :إننا حصلنا على احلب
الكافي فلسنا بحاجة إليه بعد اليوم؛ ألن احلب ال يُخزن إلى
وقت طويل ,وال نستطيع أن نقول :إننا نلنا من العلم ما يكفينا
وما يعيننا على االستمرار ،فالعلم في جتدد وتطور لن يقف عند
حد ,وال نستطيع أن نقول :إننا عشنا سنوات يحترمنا اآلخرون
فلسنا بحاجة إلى احترامهم بعد اليوم  ,ونحن بحاجة مستمرة
وفي تقلب مستمر ,وحالنا في تذبذب دائم وأحوالنا في تغير,
ويقلب أحوالنا ويغيرها من بيده ملكوت كل شيء؛ لنعلم أننا
دائما وأبدا في حاجة للعطاء وفي حاجة لألخذ.
a-aljuwaisri@hotmail.com

في رثاء خولة اجلسار رحمها الله تعالى

هكذا عرفناها ..وهكذا ستبقى ذكراها
خالدة نايف
ن ��ادرة م��ن ن ��وادر زم��ان�ه��ا ,وكيف ال؟! وه��ي ق��د اتخذت
منهج السلف الصالح منهج حياة سلكته في دنياها -كما
حسبناها والله حسيبها وال نزكي على الله أحدا -فشملت
شخصيتها فضائل األخالق ومكارمها ,وأحسن األعمال
وأسماها ,فكانت -رحمها الله -حاضنة ملجالس العلم,
محبة للعلم والعلماء ,حتترمهم وتوصي دائما بالرجوع
إليهم وتقديرهم ,وإنزالهم منازلهم ,وحترص على سماع
محاضراتهم ودروس�ه��م ,ومتابعة ألخبارهم وفتاواهم,
وقارئة لكتبهم ,ومغتنمة فرص احلضور لدوراتهم واألخذ
عنهم..انتفع الكثيرون من علمها ورجاحة عقلها وحكمتها,
فكانت -رحمها الله تعالى -مرجعا لألخوات وطالبات
العلم ,في جميع أمورهن ,والسيما األم��ور التي حتتاج
إلى مراجعة وأخذ ال��رأي واملشورة,؛ ملا حباها الله من
الفطنة واحلكمة والبصيرة ,منادية دائما بوحدة الصف
وااللتفاف حول العلماء وباألخص حني الفنت واحملن قائلة:
«إن األم��ان عند االختالف والفنت ,الرجوع إلى العلماء
املرضي عنهم ,نتبعهم عندما تختلط عندنا األوراق وال
نستطيع التمييز ,فنسير على دربهم الذي ساروا عليه,
ونحصر دائرة اخلالف حصرا علميا بعد حتديد نقاط
اخلالف ,والوسيلة إلى ذلك هي احلوار الراشد.» ..
وكانت -رحمها الله -تضع النقاط على احلروف بإيرادها
كل شبهة حول املنهج السلفي ,فترد وفق منهج العلماء
الربانيني ,الذي ال لبس فيه وال شك ,فأعدت لذلك دورة:
(نحو منهج سلفي) التي كان لها األثر الكبير والبليغ في
وحدة الصف وجمع الكلمة ,ثم أتبعتها بدورة( :من أين

نأخذ العلم؟) للحفاظ على املنهجية العلمية السلفية حني
الطلب والتلقي ,فعلمنا عنها أن��ه ال بد من احل��رص في
بداية التلقي على منهج السلف الصالح؛ فإن لهذا أثره في
االستقامة ,فمن صحت بدايته صحت نهايته ,فإن كان طلب
العلم ضرورة فإن طلبه على منهج السلف أشد ضرورة؛ ألنه
القاعدة الصحيحة لبناء هذه األمة ..فرسخت من خالل
هذه ال��دورات وغيرها املنهجية السلفية احلقة لطالبات
العلم الشرعي ,فجعلته منهج حياة لهن ..وكان لها الفضل
بعد الله في إعداد الداعيات الثابتات بإذن الله على منهج
الله القومي وصراطه املستقيم ،ليس ذلك فحسب بل كانت
رحمها الله تعالى -بشهادة كل من يعرفها محسنة للفقراءواملساكني ,بارة بوالديها ,واصلة ألرحامها ,متواضعة ,ورعة,
زاه��دة في دنياها ,مشمرة آلخرتها ،داعية للخير دائماً,
آمرة باملعروف ناهية عن املنكر ,من يراها أو يجالسها أو
يالزمها أو حتى يصافحها فقط ,ال بد له أن يتعلم ويتربى
من هذه اللحظات التي قضاها معها ,فكانت -رحمها الله-
نعم املربية املؤدبة بسمتها وخلقها وعلمها ..حوت اجلميع
برحابة صدرها وعمق صبرها ,الصغير والكبير ,واخلادم
والرئيس ,والفقير والغني..ال حتب الشهرة وال التصدر,
ولم يعرف عنها أنها تصدرت أو تقلدت منصبا ,مع علو
قدرها ومكانتها عند اجلميع ,فكانت حقا قدوة حية بيننا
فقدناها ..ولكن ستبقى ذكراها والسير على خطاها باقيني
ما بقيت الدعوة السلفية نهجنا ...رحمك الله يا خولة,
وجزاك الفردوس األعلى ،وجعلنا وإياك في عليني ووالدينا
وعلماءنا ومشايخنا وذرياتنا وجميع املسلمني.
اللهم آمني.
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العقول اإلسالمية في الخارج
 ..مهاجرة أم هاربة؟!

حتقيق :حامت محمد عبدالقادر

إنه ملف قدمي متجدد نظر ًا الستمرار استفحاله يوم ًا بعد يوم ،إنه ملف هجرة العقول اإلسالمية
إلى دول التقدم العلمي والصناعي ،وقد وصل بعضهم في وصفه بأنه هروب وليس هجرة.
ودون اخلوض في األسباب التي باتت معروفة للجميع من إهمال أنظمتنا احلاكمة للعلم
والعلماء ،فينبغي أن نتطرق للحلول مباشرة أرى أنها ال تكون إال بحل سياسي من ذوي األمر
وصناع القرار.
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وأرى أنه يتمثل في التفكير في تأسيس جيل
من العلماء من أبناء األم��ة باكتشاف النوابغ
منهم ورعايتهم منذ مرحلة مبكرة بتوفير املناخ
العلمي املطلوب واإلمكانيات ،واإلنفاق الالزم
على األب�ح��اث العلمية مب��ا يضمن بقاء هذه
العقول في أوطانها واالستفادة منها وتأثيرها
في مجريات احلياة.
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ولكي يتم ذل��ك فإننا نناشد احلكام وأجهزتهم
أن ي�ه�ت�م��وا ول��و ب��رب��ع اه�ت�م��ام�ه��م ب�ف�ئ��ات نسأل

أنفسنا في كل حلظة عن الفائدة التي حققوها
للمجتمع والعائد الذي انعكس على أف��راده وهم
فئات الرياضيني واملمثلني والراقصات وأبطال
(الكليبات) الهابطة ،الذين أصبحوا في يوم وليلة

ق��دوة مجتمعاتنا العربية اإلس�لام�ي��ة ف��ي وقت

تنقل فيه الصراعات على املصالح السياسية
واالقتصادية والعلمية على الهواء مباشرة أمام
أعني العالم في كل مكان.

ولعلي أذكر هنا أنه في دولة كبيرة بحجم مصر
لم ت��درج جامعاتها ضمن أفضل  500جامعة
على مستوى العالم.
ولعلنا أيضاً نذكر مناذج عربية وإسالمية من

الفقر والتخلف عقبة
في عودة علماء املسلمني
مصر خسرت
 450ألف من
حاملي املاجستير
والدكتوراة
دول املهجر تغرس
االنتماء ً
أوال لعلمائنا
قبل مشوارهم العلمي
عقول متيزن فنبغت في مجاالتها واستقرت في
غير أوطانها لتخدم األجانب وتؤثر بعلمها ونبوغها
في مسار اقتصادات هذه الدول بفضل ما وصلوا
إليه من علم واكتشافات ومنهم مث ً
ال :فاروق الباز،
أحمد زويل ،مجدي يعقوب ،مصطفى السيد.
إن الهجرة غير الشرعية التي تؤرق بال دولنا في
الوقت احلاضر أمر يوجب علينا التصدي لنوع
من هجرة شرعية تتمثل في ه��روب نوابغ األمة
اإلسالمية لبالد الغرب بال عودة ،وهو ما يدعو
لضرورة وض��ع خطة لضمان ع��ودة ه��ذه العقول
والبدء في وضع قواعد وشروط لعودة هذه العقول
في املستقبل بعد االنتهاء من مهمتها العلمية على
أن يلقوا الرعاية ويحصلوا على املميزات نفسها.
إن األرقام واإلحصائيات التي يتضمنها التحقيق
ال �ت��ال��ي تكشف ع��ن أوض� ��اع خ�ط�ي��رة تبكي لها
القلوب ،ورمب��ا تبكي حت�س��راً على املكانة التي
وصلنا إليها بني دول العالم بعد أن كنا رواده في
فترة من الفترات.
االنتماء والدبلجة
ف��ي ب��داي��ة ه��ذا التحقيق يتحدث أ.د  /أحمد
ف��ؤاد باشا – أس�ت��اذ الفيزياء بجامعة القاهرة
طبقاً لرؤيته عن املوضوع من وجهة نظر إيجابية
فيقول :أرى اإلشكالية من منظور إيجابي مبعنى
أن مفهوم الغربة واالغتراب والبعد اختلف عنه في

املاضي؛ حيث إن الثورة العلمية وثورة االتصاالت
حتولت إلى ميزة خلدمة العالم اإلسالمي رغم
تقاعسنا وتخلفنا ،وف��ي ظ��ل متسكنا بتعاليم
اإلس�لام احلقيقي تصبح هذه العقول هي رسل
األمة فتستفيد األمة ويتحقق نفعها ،ولكن لو عاد
العالم من هؤالء سيعيش في الفقر والتخلف ،أما
وجودهم في اخلارج فسيجعلهم حلقة وصل بيننا
 ..أما البعد فأرى أن ثماره السلبية تنحصر في
قتل االنتماء لدى بعض من ه��ؤالء العلماء وهنا
أعول على الوطن نفسه بأجهزته ومؤسساته التي
يجب عليها أن تغرس االنتماء في نفوس أبنائه
وتنميته ،ول�لإع�لام ووسائله دور كبير في هذا
ب��دالً مما رأيناه في شهر رمضان ال��ذي انقضى
مؤخراً من ملذات الهوى وضياع الوقت بال فائدة،
فلو اهتمت الدول بتوثيق روابط أبنائها بالوطن
والعقيدة فسيكون خيرهم لوطنهم وعقيدتهم.
وي��واص��ل ب��اش��ا ح��دي�ث��ه ق��ائ� ً
لا :ول�لأس��ف فإن

الدول العربية تنفق
دوالر ًا واحد ًا على الفرد
للبحث العلمي بينما تنفق
أمريكا  700دوالر للفرد

الغرب ينجح في غ��رس االنتماء وال��والء له من
قبل أب�ن��اء األم��ة اإلس�لام�ي��ة وعقولها منذ أول
حلظة لوصوله ،وذلك بتوفير متطلباته وتلبيتها
من مسكن وزواج ودخل وجنسية وإقامة ،وكذلك
توفير املناخ العلمي املتميز واإلمكانات الالزمة،
وكل هذا قبل أن يبدأ مشوار العلم ،وبذلك يكونون
قد جنحوا في غرس االنتماء وحب الوطن الذي
يقيم فيه أي عقل مهاجر ،وهنا هم على ثقة أنه
لو خير بني وطنه األم ووطنه الثاني الذي ساعده
في نبوغه ،سيختار وطنه الثاني ،ألن ذل��ك يتم
في سن مبكرة لهذه العقول وسيشعرون بالفخر
واالنتماء لهذه الدولة وهذه العملية يطلق عليها
باشا عملية (الدبلجة) فيصير أمريكياً أو فرنسياً
أو روسياً  ...إلخ.
في ذيل القائمة
من جانبه يتحدث أ.د / .سعد السيد – أستاذ
الكيمياء بعلوم عني شمس ،فيقول :هجرة العقول
تؤثر سلباً على خيرات أوطانها بعد خبرات تكونت
وت��رع��رع��ت ف��ي بلدها واس �ت �ف��ادت م��ن أوطانها
وراح��ت تخدم في بالد أخ��رى ،ولكن في الوقت
نفسه فإن في دول املهجر ما يدعو للبقاء ،فاملناخ
والبيئة هناك ترعى العلم والعلماء.
وي�ن�ب��ه د .س�ع��د ال�س�ي��د – إل��ى أن ال�ن�ج��اح هو
م �ح��اول��ة االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ع�ل�م��ائ�ه��ا املهاجرين
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كإشراكهم في املشروعات الوطنية واالستفادة
من خبراتهم وعلمهم كل في مجاله وعن أوضاع
العالم اإلسالمي ومكانته من العلم وتطبيقاته
احل��دي�ث��ة وي �ق��ول د / .سعد ال�س�ي��د :م��ا زلنا
متأخرين جداً ولكن هناك دول إسالمية مثل
تركيا وإي��ران وماليزيا قفزت قفزة رائعة في
العلم ،واستطاعت ه��ذه ال��دول أن تتحول من
دول مستوردة للتكنولوجيا إلى دول مصدرة لها،
أما الدول العربية فهي في ذيل التقدم العلمي.
ففي بلد مثل مصر بها  70أل��ف عالم ولكن
إن �ت��اج �ه��م ض �ع �ي��ف وق ��درت� �ه ��م ع �ل��ى تصدير
تكنولوجيا جديدة ال تذكر.
ويشير د / .السيد – إلى بعض األرقام فيقول:
إن :دول��ة ال�ع��دو الصهيوني تخصص  %3من
إجمالي الناجت القومي للبحث العلمي ،بينما
مصر ال تخصص أكثر من  % ،.1وبدأت دولة
عربية مثل قطر بتخصيص  %2.8من دخلها
القومي.
خطة استراتيجية
أ.د / .محيي ال��دي��ن ع�ب��د احل�ل�ي��م – أستاذ
الصحافة واإلع�لام بجامعة األزه��ر فيرى أن
العقول العادية التي ال تؤثر في املجتمع هي
عقول مهملة وال توجب على أحد االهتمام بها،
ولكن هناك عقول تبني املجتمع وه��ي عقول
العلماء والنابغني ،فمث ً
ال أمريكا بها  8ماليني
مسلم ،منهم العديد من العلماء الذين يفيدون
أمريكا وال يعودون بأي نفع على أوطانهم وهي
ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عندها والبحث
عن حل لها ،فتحدد دولنا من يسافر ومن ال
يسافر وأن توضع قيود وش��روط لهذا السفر
والبقاء خ��ارج ال��وط��ن ،فهذه العقول أسهمت
ف��ي ب�ن��اء املجتمعات األجنبية ،وح��ان الوقت
ل��رد اجلميل وال��واج��ب ألوطانها؛ ولذلك فمن
الضروري وضع استراتيجية للتعامل مع ظاهرة
العقول املهاجرة.
وأم��ا أ.د / .إل�ه��ام محمد ش��اه�ين – أستاذة
العقيدة والفلسفة بجامعة األزه ��ر ،فتقول:
الكفاءات والعقول النابغة في عاملنا اإلسالمي
ال جتد من يحتضنها أو يساعدها على إثبات
كفاءتها ،بل هناك من يحاول عدم إثبات قدرتها
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أو التقليل من شأنها نظراً للمحسوبية أو ملجرد
متفش أيضاً في كل بالدنا
الغيرة ،وهذا احلال
ٍ
العربية رغ��م ان هناك دوال عربية تهتم بالعلم
ولكنها قلة ،فالغيرة هي العامل املسيطر.
ث��ان�ي�اً :ضعف االه�ت�م��ام بالبحث العلمي وهذا
مخالف متاماً ألوامر الله عز وجل؛ حيث أمرنا
باالهتمام بالعلم والعلماء فيقول – جل شأنه –
{قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون}
ولذلك فال يستوي العالم واجلاهل ،وال يستوي
كذلك ال��ذي يعمل بجد واجتهاد م��ع املتكاسل،
وينبغي أن يكون هذا منهجنا ولكن هذه مخالفة
صريحة ،فالبحث العلمي ال يجد أدنى اهتمام في
البلدان العربية ،فض ً
ال عن ضعف املوارد املالية
للعلماء ال��ذي يجعلهم يلهثون وراء لقمة العيش
وتوفير احتياجاتهم اخلاصة وأسرهم منشغلني
بها عن العلم الذي من املفترض أن يتفرغوا له

ال بد من وضع خطة
استراتيجية حتدد
ضوابط السفر
للباحثني والعلماء

لينهض به مستوى أمتهم ،كما أن��ه ليس هناك
إعطاء لكل ذي حق حقه ،فكل من يثبت كفاءة يلزم
أن مند له يد العون من مؤسسته وم��ن املجتمع
بأسره.
الفن والرياضة أهم
وتنكأ د / .إل �ه��ام ش��اه�ين اجل ��راح ح�ين تقول:
ليس هناك اح�ت��رام للعلم والعلماء أو االهتمام
بهم في وسائل اإلعالم وعدم تقدميهم بوصفهم
من � ��وذج وق� � ��دوة حت �ظ��ى ب��االه �ت �م��ام اإلعالمي
لتقدميها للشباب في مقابل االهتمام بأهل الفن
والرياضة ،ولذلك جتد أن األجيال الشابة جتد
االهتمام باللهث وراء الفن والرياضة واإلحجام
عن العلم والبحث العلمي ،كما أن الشخصيات
التي حتظى باالهتمام ليست هي بالعقول املفكرة،
وإمنا بذوي املناصب والكراسي وأصحاب النفوذ،
وه ��ؤالء يتم متجيدهم وإع�ط��اؤه��م م��ن اخلطوة
والنفاق ما يجعل منهم نوابغ وعقوال ف��ذة ويتم
متجيد أفكارهم وتنفيذ مقترحاتهم حتى لو أدت
إلى خسائر جسيمة وإلى إهدار املال العام.
هجرة أم هروب؟!
وتأسيساً على ما سبق من أسباب الهجرة ،وبقاء
العقول اإلس�لام�ي��ة ف��ي ب�لاد املهجر م��ن علماء
وأطباء ومهندسني ،وأننا أمام ظاهرة مستمرة،
فيرى بعضهم أنها حتولت من هجرة إلى هروب

للعقول اإلس�لام�ي��ة إل��ى دول العلم والصناعة،
فتشير إحدى الدراسات إلى أن هناك أكثر من
مليون طالب عربي يستكملون دراستهم باخلارج
والسيما حاملي الدكتوراة ال يعودون إلى بالدهم
لعوامل كثيرة منها ندرة الفرص وانخفاض األجور
وعدم العدالة بسبب وجود احملسوبية واملجامالت
وضعف اإلنفاق على البحث العلمي.
حديث األرقام
وطبقاً لبعض الدراسات والتقارير املتعلقة بهجرة
العقول والكفاءات من العاملني العربي واإلسالمي
جند أن هناك حوالي  % 45من الطالب العرب
ال��ذي��ن ي��درس��ون ف��ي اخل� ��ارج ال ي��ع��ودون إل ��ى
بلدانهم ..وأن  % 34م��ن األط �ب��اء النابغني في
بريطانيا من العرب ..ودراس��ة أخ��رى توضح أن
مصر خسرت خالل السنوات األخيرة  450ألف
شاب من حملة املاجستير والدكتوراة ..وأن العالم
العربي خسر حوالي 200مليار دوالر ،خالل عام
(2001م) بسبب هجرة الكفاءات العلمية والعقول
العربية للدول الغربية .
وب��ال��رج��وع إل ��ى ت �ق��اري��ر ك��ل م��ن ج��ام�ع��ة الدول
العربية ومؤسسة العمل العربية واألمم املتحدة
(عبر تقارير التنمية البشرية العربية) ،نراها
تؤكد على أن دول العالم العربي أصبحت طاردة
للكفاءات العلمية ،وتشكل هجرة الكفاءات العربية

 % 31مما يصيب ال��دول النامية ،كما أن هناك
أك�ث��ر م��ن مليون خبير واخ�ت�ص��اص��ي ع��رب��ي من
حملة الشهادات العليا أو الفنيني املهرة مهاجرون
ويعملون في الدول املتقدمة ،بحيث تضم أمريكا
وأوروب���ا  450أل��ف ع��رب��ي م��ن حملة الشهادات
العليا وفق تقرير مؤسسة العمل العربية.
وتؤكد هذه التقارير أن  % 5.4فقط من الطالب
العرب الذين ي��درس��ون في اخل��ارج ي�ع��ودون إلى
بالدهم فيما يستقر اآلخرون هناك.
وأظهر تقرير حديث للجامعة العربية أن الدول
العربية تنفق دوالراً واحداً على الفرد في مجال
البحث العلمي ،بينما تنفق الواليات املتحدة 700
دوالر لكل مواطن ،والدول األوروبية حوالي 600
دوالر ،وأن كل مليون عربي يقابلهم  318باحثاً
علمياً ،بينما النسبة تصل في العالم الغربي إلى
 4500باحث لكل مليون شخص.

أكثر من  4000عالم
مسلم في مختلف
العلوم في مراكز
غربية

وم��ن اإلح�ص��ائ�ي��ات امل�ه�م��ة أي�ض��ا أن  % 34من
األطباء األكفاء في بريطانيا ينتمون إلى اجلاليات
العربية ،وأن مصر وحدها قدمت في السنوات
األخيرة  % 60من العلماء العرب واملهندسني إلى
ال��والي��ات املتحدة ،فيما كانت مساهمة ك��ل من
العراق ولبنان  .%15وشهد العراق ما بني 1991
و 1998هجرة  7350عاملاً تركوا بالدهم بسبب
األح���وال السياسية واألم�ن�ي��ة ونتيجة احلصار
الدولي الذي كان مفروضاً على العراق آنذاك.
وتشير ه��ذه التقارير إل��ى عمل قسم واس��ع من
العقول العربية في اختصاصات حساسة في بالد
الغرب :مثل اجلراحات الدقيقة ،الطب النووي،
الهندسة اإللكترونية وامليكروإلكترونية ،والهندسة
النووية وعلوم الليزر ،وعلوم الفضاء وغيرها من
االختصاصات عالية التقنية.
أم��ا كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
القاهرة فقد بينت دراس��ة لها أن هناك 4102
ع��ال��م إس�لام��ي ف��ي مختلف ع �ل��وم امل �ع��رف��ة في
مؤسسات ومراكز أبحاث غربية.
وي��ؤك��د تقرير أم��ري�ك��ي أن األط �ب��اء واجلراحني
القادمني من الدول النامية خالل النصف األول
من السبعينيات إلى الواليات املتحدة األمريكية،
ميثلون  ،%50واملهندسني  ،%26وأن ثالثاً من دول
الشمال هي الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا،
تستأثر بـ  %75من جملة التدفق في الكفاءات
املهاجرة.
جدير بالذكر أن ع��ددا من ال��دول العربية مثل
ال�ك��وي��ت وال �ع��راق وليبيا وض�ع��ت مجموعة من
البرامج واخلطط العلمية ،وافتتحت ع��ددا من
مراكز البحث العلمي لتشجيع العقول العربية
املهاجرة على ال�ع��ودة ،إال أنها لم تنجح إال في
اس �ت �ق �ط��اب ال�ق�ل�ي��ل م��ن اخل� �ب ��رات ن �ظ��را لعدم
شمولية املعاجلة وع��دم النجاح في إيجاد بيئة
علمية مستقرة ،بل إن بعض املصادر تشير إلى أن
بلدا كالعراق هاجر منه  7350عاملا في مختلف
امل �ج��االت م��ا ب�ين ع��ام��ي  1991و 1998بسبب
الظروف السيئة التي أملت به وظروف احلصار
الدولي التي طالت اجلوانب العلمية.
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تركيا
بعد معركة دستورية وسجال سياسي محتدم
جنح حزب العدالة والتنمية في مترير خطته
ل�ل�إص�ل�اح ال���دس���ت���وري وال���س���ي���اس���ي مبواجهة
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال���ت���رك���ي���ة ،م��ت��س��ل��ح��ا ب��س��ل��س��ل��ة من
اإلجن���ازات السياسية واالقتصادية على أرض
ال��واق��ع ن��ال��ت استحسان امل��واط��ن ال��ت��رك��ي الذي
انحاز  ٪58منه إلى التعديالت الدستورية التي
اقترحها أردوغ�����ان ،ال���ذي ك��ان أك��ث��ر استشعارا
مبواطنيه حينما تعهد باستعداده التام للتنحي
عن احلكم إذا فشل في مترير التعديالت ..وكان
الشعب عند حسن توقع قائده ِبنـسبة مشاركة
قياسية ناهزت  ٪78من الناخبني ،وهي نسبة
ت��ف��وق ك���ل ِن��ـ��س��ب االس��ت��ف��ت��اءات واالنتخابات
السابقة في البالد.

الفوز السادس للحزب يضع تركيا على أعتاب دستور جديد

(العدالة) يقضي على األتاتوركية
والعلمانية بـ«إرادة الشعب»
رضا عبدالودود

36

وق��د قوبلت تلك النتائج مبوجة من الترحيب
العاملي تناقلته الصحافة العاملية ،حيث أشادت
صحيفة (جارديان) بنتائج االستفتاء ووصفته
بأنه ثورة صامتة في بلد تاريخه مملوء بالضغوط
واالن�ق�لاب��ات العسكرية ،فيما ذهبت صحيفة
(دي ولت) األملانية إلى أن ما حدث خطوة مهمة
من أجل التحديث في تركيا ،وأن تركيا اآلن في
طريقها ألن تصبح قوة عظمى في ظل حكومة
حزب العدالة والتنمية ،وأن األت��راك أصبحوا
متقدمني عن كل دول البحر املتوسط.
وعلى عكس الترحيب األمريكي واألوروبي
الواسع بنتائج االستفتاء ،أعربت وسائل إعالم
إسرائيلية عن قلقها من تبعاته ،ومنها صحيفة
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(ه��اآرت��س) التي قالت :إن النتيجة تعني أن
عهد االنقالبات العسكرية انتهى -ومعروف
عن إسرائيل تأييدها لالنقالبات السابقة-
الفت ًة إلى أن هذا مؤشر على زي��ادة شعبية
حزب العدالة والتنمية ذي اجلذور اإلسالمية
الذي جعل تركيا «واحدة من أكثر دول العالم
نفوذاً وثراءاً واستقراراً ودميقراطية».
تصحيح أخطاء املاضي ورسم
للمستقبل
ه��ذه التعديالت اإلص�لاح�ي��ة ل��ن ت��ؤدي إلى
تعزيز املستقبل الدميقراطي لتركيا فقط،
وإمن��ا إل��ى تصحيح أخ�ط��اء امل��اض��ي ،ووضع
حد لسطوة املؤسسة العسكرية ،وهيمنتها

على دوائ ��ر صنع ال �ق��رار حت��ت س�ت��ار كاذب
اسمه احلفاظ على مستقبل العلمانية ،اآلن
سيعود العسكريون إلى ثكناتهم بعد أن بات
محظورا عليهم ،ومبقتضى الدستور ،التدخل
في العملية السياسية ،وقمع اإلرادة الشعبية،
وحكم صناديق االقتراع.
أردوغ��ان اجتاز اختبارا صعبا ،ك��ان سيؤدي
الفشل فيه إلى إنهاء زعامته السياسية ،ورمبا
حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه ،ولكنه
ب��إص��راره ع�ل��ى إج���راء ه��ذا االس�ت�ف�ت��اء رغم
التحذيرات والعقبات والتكتالت املعارضة
وشراستها في تعبئة املواطنني األتراك ضده،
حقق حت��وال تاريخيا سيغير م�س��ار العملية

أهل اإلفك رموا عائشة
املطهرة بالفاحشة
فبرأها الله  ،فكل من
سبها مبا برأها الله منه
فهو مكذب لله

السياسية ورمبا مستقبل تركيا؛ حيث سيدخل
أردوغان االنتخابات البرملانية في يوليو 2011
وهو أكثر ثقة ،وقد بات ميلك تأييدا شعبيا
كافيا لتشكيل حكومة من حزبه فقط ،ودون
االستعانة بأي وزراء من األح��زاب الصغيرة
املمثلة في البرملان.
الشعب التركي أعطى أردوغان هذا التفويض
الكبير مليوله اإلس�لام�ي��ة احمل��اف�ظ��ة بجانب
إجنازاته االقتصادية الكبرى على األرض؛حيث
باتت تركيا حتتل املرتبة السادسة عشرة على
سلم ترتيب االقتصاديات األقوى في العالم،
وأص �ب �ح��ت دول ��ة أس��اس �ي��ة ف��ي ن ��ادي الدول
العشرين ،وت��زح��ف بثقة لتصبح عضوا في
مجموعة الدول الثماني ،وقد حقق أردوغان
ه��ذا اإلجن� ��از ال�ت��اري�خ��ي ب�س�ي��اس��ات��ه الذكية
الداخلية واخل��ارج �ي��ة ،وتصاحله م��ع جميع
جيرانه على أساس املصالح املشتركة ،وتسوية
اخلالفات باحلوار ،ووضع مصلحة تركيا فوق
ما عداها ،والوقوف إلى جانب قضايا احلق،
والتصدي للغطرسة اإلسرائيلية وحصارها
الظالم لقطاع غزة.
ول�ع��ل ال�ن�ج��اح األك �ب��ر ال��ذي يحسب للعدالة
والتنمية تعامله الذكي مع امللفات الشائكة
التي أربكت الساحة الداخلية لسنوات عديدة؛

فقد حصل األك��راد على الكثير من احلقوق،
حيث عمل أردوغ��ان على تخفيف املشكالت
التي يعانيها األكراد.
مغزى اإلصالحات
تبرز قيمة االص�لاح��ات ،التي ق ّدمها حزب
العدالة والتنمية قبل ثالثة أشهر إلى البرملان،
وفشل في متريرها بغالبية ال ّثُـلثيْـن ،فدفع بها
إلى الشارع ،حيث «الكلمة األخيرة لألمة» وِ فقا
ِّ
للشـعار الذي رفعته احلكومة ،وهو شعار اشت َهـر
ب��ه ف��ي اخلمسينيات رئيس ال ��وزراء السابق
أعـدِ م عام  1961في
عدنان مندريس ،الذي ْ
أول انقالب عسكري شهدته تركيا الكمالية-
تبرز تلك القيمة في أنها تغلب الطبيعة املدنية
لل ِنّـظام على العسكرية السابقة ،وتضع اخليار
الدميقراطي في مواجهة اخلِ ـيارات االنقالبية
وغيْـر الشرعية .وقد خلص رئيس احلكومة
املوقف حينما قال في «خطاب النّـصر» الذي
ألقاه مساء األحد  12سبتمبر أمام حشد من
أنصاره بأن ِ
«حـقبة الوصاية العسكرية انتهت
وأن املفهوم االنقالبي قد ُهـزم ..اإلصالحات
التي أق � ّرت ،كانت مكسبا لكل تركيا وليست
فقط حلزب العدالة والتنمية ،انتصرت تركيا
بانتصار اخليار الدميقراطي للشعب».
واألهم من ذلك أن اإلصالحات طالت أيضا

بنية مجلس ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ،أي الترفيع
ف��ي ع��دد أع�ض��ائ��ه م��ن  17إل��ى  22عضوا،
وه��و املجلس ال��ذي ك��ان يتح ّكـم في القُـضاة
ويتدخّ ـل في عملهم ويطرد مِ ـن دون أي وجه
حقّ أو اعتراض القُـضاة الذين يتعارضون مع
توجـهاته ،بجانب القضاء العسكري الذي لم
ّ
ي ُعـد من مه ّمـته حصريا محاكمة العسكريني،
ح�ي��ث أص �ب��ح ذل��ك م��ن ص�لاح�ي��ات احملاكِ ـم
مبـخالفات
امل��دن �ي��ة ف��ي ح� ��االت ال ت�ت�ع�لّ�ـ��ق ُ
عسكرية داخلية ،إضافة إل��ى ذل��ك ،لم يعد
ملجلس ال��ش��ورى ال�ع�س�ك��ري األع��ل��ى ،حرية
التص ّرف بطرد الض ّبـاط واجلنود من اجليش،
من دون أي مراجعة .وأصبح للمطرودين احلقّ
باستئناف قرار طردِ هم أمام احملاكم املدنية،
(يقدر عددهم باملئات).
ول��م يعد لل ُمـ ّدعي ال�ع��ام احل��قّ ب��رف��ع دعوى
إغ�لاق األح ��زاب أم��ام احملكمة الدستورية؛
ح�ي��ث أص �ب��ح ذل��ك يتطلّـب م��واف�ق��ة مجلس
النواب.
الصراع العلماني اإلسالمي
األحزاب العلمانية ترى أن التعديل الدستوري
ه��دف��ه حت �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن أس �ل �م��ة الدولة
واملجتمع عبر إلغاء اإلمكانية القانونية إلغالق
حزب العدالة والتنمية ,وهو ما قد يقود إلى
تداعيات خطيرة حسب رئيس حزب الشعب
اجلمهوري العلماني دينز بايكال ,بل إن بايكال
ذهب إلى حد التحذير والتهديد من استمرار
ح��زب العدالة والتنمية في مساعيه لتعديل
الدستور ,وه��و حتذير ق��ال البعض عنه :إنه
يشكل دعوة صريحة للجيش للقيام بانقالب
عسكري في حال أص ّر حزب العدالة والتنمية
ع�ل��ى ال �ت �ع��دي�لات ال��دس �ت��وري��ة ،ه ��ذه احلالة
اجلدلية املشبعة بروح التحريض واالستعانة
بالظهير املسلح كانت تعبي ًرا صاد ًقا عن احلالة
العلمانية التى تعاني من ضعف غير خاف على
أحد بسبب عدم قدرتها على تنظيم صفوفها
وإعادة النظر فى خطابها ...كما أنها لم تثنِ
أردوغان عن املضي قد ًما في إصالحاته التي
رأى أنها إضافة إلى كونها تعبي ًرا عن التطورات
اجلديدة التي أملت باملجتمع التركي فإنها في
الوقت ذات��ه تقرب املسافات بني تركيا وبني
نظرائها األوروبيني ،كما أنها خطوة جادة على
طريق االنضمام إلى االحتاد األوروبي.
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تركيا
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ما بعد االستفتاء
ورغ ��م أه�م�ي��ة اإلجن� ��از تبقى أمام
أردوغ � ��ان ال�ع��دي��د م��ن التحديات،
الداخلية واخلارجية..منها:
 امل�س��أل��ة ال �ك��ردي��ة  :ح�ي��ث أعلناألك��راد مقاطعتهم لالستفتاء الذي
ج � ��رى ،وأع� �ل ��ن ح��زب �ه��م «السالم
والدميوقراطية» أن املقاطعة كانت
جيدة (هي لم تكن عالية كما توقع
األك� � ��راد) وأن ال��ه��دف األساسي
ل�ل�أك��راد ه��و احل �ص��ول ع�ل��ى حكم
ذاتي وليكن احلكم الذاتي ملقاطعة
«الباسك» في إسبانيا هو النموذج
املقترح .ويريد األك��راد أن يدخلوا
ض �م��ان��ة االع� �ت���راف ب�ه��وي�ت�ه��م في
ال��دس�ت��ور اجل��دي��د ،وه��ذا أم��ر ليس
سه ً
ال على اإلطالق أن يقبل به أردوغان من
دون عدم استبعاد إمكانية الوصول إلى حل
«خالق».
املسألة العلوية  :تخص كتلة كبيرة ال تقلع��ن  16إل��ى  20مليوناً .وه ��ؤالء يطالبون
ب��االع �ت��راف ب �ه��م ع �ل��ى أن �ه��م أق �ل �ي��ة علوية
لهم هويتهم ومعتقداتهم وم��راك��ز عبادتهم
اخلاصة بهم ،مثلهم مثل أي أقلية مذهبية
أخ ��رى .وأي �ض �اً ليس س�ه�ل ً
ا على أردوغان
القبول ب��ذل��ك ،وليس أم��ام��ه م��ن ح��ل سوى
االعتراف الكامل باملطالب العلوية التي نصت
عليها التقارير األوروبية ،وهي من الشروط
اإللزامية من جانب االحتاد األوروبي لقبول
تركيا عضواً في االحتاد.
مسألة إعطاء املسيحيني بعض مطالبهم:مثل االعتراف مبسكونية (عاملية) بطريركية
الروم األرثوذكس في إسطنبول وإعادة فتح
م��درس��ة الرهبان ف��ي ج��زي��رة هايبلي قرب
إسطنبول.
اجتثاث ما تبقى من نظام الوصاية العسكرية:وم��ن أه��م اخل�ط��وات على ه��ذا الصعيد هو
إل�غ��اء امل��ادت�ين  35و 85م��ن نظام اخلدمات
الداخلية للجيش ،التي حتدد مهمة اجليش
باحلفاظ على النظام العلماني وحمايته ولو
اضطر األمر الستخدام السالح.
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معارك معلنة
بجانب تلك التحديات يبقى أم��ام أردوغان
وحزبه ثالث معارك معلنة ،وهي:
 وض��ع دس �ت��ور ج��دي��د ل�ل�ب�لاد ،ف�ق��د أعلنأردوغ��ان ،أن حزبه ال يكتفي بالتعديالت الـ
 26على الدستور احلالي ،ولكنه يعد لتغيير
ال��دس�ت��ور ك��ام�ل ً
ا واس�ت�ب��دال��ه بدستور مدني
جديد.
 حت��وي��ل ن �ظ��ام ح�ك��م ال��دول��ة إل ��ى النظامالرئاسي بدالً من النظام البرملاني احلالي،
ف �ق��د ن �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة (ح ��ري ��ت) تصريحاً
صحفياً ألردوغ ��ان ق��ال فيه« :نحن سنعمل
على أن تتحول تركيا إل��ى النظام الرئاسي
بدل البرملاني ،وقد يتطلب األمر أن نعرض
هذا في استفتاء شعبي إذا لزم األمر» .ورداً
على مخاوف املعارضة التي تقول :إن النظام
ال��رئ��اس��ي يعني أن��ه سيعيد ن�ظ��ام اخلالفة
ال�ت��وري�ث��ي ويلغي سلطة ال �ب��رمل��ان ،استشهد
أردوغان بنجاح ودميقراطية النظام الرئاسي
في الواليات املتحدة قائ ً
ال« :إن الكوجنرس
األم ��ري� �ك ��ي ن� �ف ��وذه واض � ��ح ف ��ي ال� �ق���رارات
الرئاسية ،فالرئيس األمريكي ال ميكن مثال
أن يبيع قطعة سالح واحدة للخارج بدون إذن
الكوجنرس».
 االنتخابات العامة التي لم يبق أمامها سوى 10أش�ه��ر ،وه��ي إم��ا أن تثبت ح��زب العدالة

منفرداً بالسلطة للمرة الثالثة على
التوالي -وه��و ما لم يحدث من قبل
ف��ي ت��اري��خ ال ��دول ��ة -وإم� ��ا أن يفوز
بنسبة ضئيلة جتبره على التحالف مع
أحزاب أخرى لتشكيل احلكومة ،وإما
أن حتدث املفاجأة ويفقد السلطة.
واالنضمام لالحتاد األوروبي لم يعد
اخليار الوحيد املتاح أمام األتراك ،بل
إنه بات خيا ًرا جي ًدا من بني خيارات
�ت أن �ق��رة أن
ع ��دة أخ���رى اس �ت �ط��اع� ْ
تصنعها وتضعها على املائدة ،ورغم أن
حكومة أردوغان ِ ّ
تؤكد بشدة متس َكها
ب��احل�ص��ول على عضوية كاملة في
«االحت��اد األوروب��ي» ،رافض ًة الصيغ
الفرنسية واألملانية مبنحها «مكانة
متميزة» لكن دون العضوية الكاملة،
إال أن كافة امل��ؤش��رات تشير إل��ى أن
أنقرة لم تع ْد تتعامل مع األمر باعتبارِ ه مسأل ًة
«م�ص�ي��ري��ة» ،وأن ت�ش��دي��د أردوغ� ��ان ورفاقه
املتك ّرر على متسكِ هم باحللم األوروب��ي يرجع
إلى سببني :األول إزالة شكوك الغرب جتاه ما
يعتبرها «ميولاً إسالمية» دفينة لدى «العدالة
والتنمية» ،وسوف تتزايد هذه الشكوك إذا ما
أعطى أردوغ��ان ظه َره ألوروب��ا وال�غ��رب ،أما
الثاني فهو استخدام ورقة «املعايير األوروبية»
بشكل
إلبعاد يدِ اجليش عن احلياة السياسية
ٍ
كامل ،ومترير مشاريع تعزيز احلريات وحقوق
اإلنسان مبا يق ِلّص قبضة النُ َّخب العلمانية
على التعليم والقضاء واإلع�لام ،وغيرها من
أوجه احلياة في تركيا.
ُ
ختاما البد من االعتراف بأن خطة اإلصالح التي
حتقّـقت لم تأت من ف��راغ ،بل سبقتها خطوات
إص�لاح�ي��ة ع��دي��دة منذ وص ��ول ح��زب العدالة
والتنمية إلى السلطة في نهاية عام  .2002وهو
ما يعني أن اإلص�لاح مسار يتحقق بالتدريج،
خ�ص��وص��ا ف��ي ب�ل��د ك ��ان ُم�ـ�ك� ّب�ـ�لا بالسياسات
واملتطرفة للعسكر وفريق من غالة
االستِـبدادية
ِّ
العِ ـلمانيني؛ لذا فإن ما هو مطلوب من أردوغان
بعد استفتاء  12سبتمبر ،سيكون كبيرا وذلك
ب�ع��د حتقيقه  6ان �ت �ص��ارات سياسية متتابعة
–تعظم من تبعات املرحلة املقبلة.

السلة اإلخبارية

المصارف اإلسالمية تغزو أسواق الغرب
رغ��م امل��رون��ة ال�ت��ي م�ي��زت امل��ال�ي��ة اإلسالمية
أثناء األزمة العاملية األخيرة ،مقارنة باألسواق
التقليدية ،فإن هذا الصنف من املعامالت ال
ي��زال يكافح من أج��ل استثمار كل اإلمكانات
والفرص املتاحة أمامه في الدول الغربية.
واتفق خبراء شاركوا مؤخرا في مؤمتر علمي
استضافته مدينة (لوتسرن) السويسرية على
ض��رورة ب��ذل املزيد من اجلهود لكسر الهوة
ب�ين ق�ط��اع املالية اإلس�لام�ي��ة ح��دي��ث النشأة
واألسواق املالية الغربية.
ورغ��م ت�ع��رض ال�ع��دي��د م��ن االس�ت�ث�م��ارات في

املالية اإلسالمية خالل عامي  2008و2009
إل��ى ه��زة ق��وي��ة ،لكن ق��وان�ين ال�ش��ري�ع��ة ،التي
حتظر في الوقت نفسه املضاربة ،وتطلب من
جميع األطراف املشاركة في األرباح واألخطار
في الوقت نفسه استطاعت جتنيبها املنتجات
املالية املتسممة.
والت�����زال امل��ال��ي��ة اإلس�لام��ي��ة ي��اف��ع��ة وهي
تنمو وتتطور ت��ط��وراً يختلف عن النموذج
امل��ال��ي ال��غ��رب��ي ،مم��ا ي��ص��ع��ب األم����ر أكثر
على املستثمرين الذين ي��ري��دون مقارنتها
بغيرها.

نائب مستشار النمسا يعارض بناء مساجد ذات مآذن

أعلن نائب مستشار النمسا حتفظه على
بناء مسجد مبئذنة في عواصم املقاطعات
التسع تعليقا على رغبة املسؤول عن اجلالية
املسلمة.
وقال« :سيكون األمر بارزا أكثر من الالزم».
واس�ت�ن��ادا إل��ى ت�ق��دي��رات أخ�ي��رة ي��وج��د في

النمسا نصف مليون مسلم من إجمالي عدد
السكان البالغ  8.3ماليني نسمة.
وفي حديث لوكالة األنباء النمساوية ،قال
مسؤول اجلالية املسلمة النمساوية أنس
شقفة :إنه يرغب في رؤية مسجد مع مئذنة
في جميع مقاطعات النمسا التسع.

(العفو الدولية) 30 :ألف معتقل
في العراق دون محاكمات

أعلنت منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن  30ألف
معتقل يقبعون ف��ي السجون العراقية دون محاكمات،
مشيرة إلى احتمال تعرضهم لـ «التعذيب أو سوء املعاملة»،
وأوضحت املنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان
ومقرها لندن ،أن «التقديرات تؤكد وجود  30ألف معتقل
في العراق دون محاكمة ،ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة
حول أعدادهم» .وأفاد التقرير بأن «حوالي عشرة آالف
من ه��ؤالء سلمتهم ال��والي��ات املتحدة إل��ى العراقيني في
اآلونة األخيرة مع انتهاء املهمة القتالية» جلنودها ،مشيرة
إلى احتمال «تعرضهم لإلساءة وانتهاك حقوقهم» .وندد بـ
«التوقيف غير القانوني والتعذيب واالعتقاالت التعسفية
التي متتد لسنوات في بعض احلاالت دون توجيه اتهام أو
املثول أمام القضاء».

والية ألمانية تعتزم
تدريس الدين اإلسالمي
بوصفها مادة أساسية
ت �ع �ت��زم والي � ��ة (سكسونيا)
السفلى األمل��ان �ي��ة ال �ب��دء في
تدريس مادة الدين اإلسالمي،
بوصفها م ��ادة أس��اس�ي��ة في
امل� � �ق � ��ررات ال� ��دراس � �ي� ��ة في
املدارس التي يدرس بها عدد
كاف من التالميذ املسلمني،
وق��ال وزي��ر الثقافة املسؤول
عن شؤون التعليم في الوالية،
(ب���رن���د ال� �ت� �ه ��وس� �م ��ان) ،في
(هانوڤر)« :أعتقد أن بوسعنا
ال� �ب ��دء ،اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن العام
الدراسي بعد املقبل».

إنشاء فضائية
سعودية
رسمية للفتوى
أك��دت مصادر سعودية خاصة أن
دراس��ات جتري حاليا إلنشاء قناة
تلفزيونية وإذاعية رسمية مملوكة
للدولة تقوم باستضافة كبار العلماء
واملشايخ املعتمدين فقط ليقدموا
الفتوى للناس.
القناة ستعمل على إيجاد صلة موثوقة
ما بني السائل من داخ��ل اململكة أو
من خارجها ،وحاملي العلم الشرعي
املخولني بالفتوى؛ لقطع الطريق على
س�ي��ل ف��وض��ى ال �ف �ت��اوى ال �ت��ي راجت
خالل العامني األخيرين.

مفتي دبي يدعو
إلى الحد من زواج
األجنبيات
دعا مفتي اإلمارات العربية املتحدة
إلى احلد من الزواج من أجنبيات،
فلقد ارتفعت تكاليف الزواج احمللي
إلى أكثر من  300ألف إسترليني.
وي�ش�ي��ر ت�ق��ري��ر الصحيفة إل��ى أن
ع��دد اإلم��ارات�ي�ين ال��ذي��ن يتزوجون
ب��أج �ن �ب �ي��ات ق ��د ارت� �ف ��ع إل���ى ٪10
خ�ل�ال ال �س �ن��وات األرب���ع املاضية.
وي��رج��ع امل �س��ؤول��ون ورج ��ال الدين
جلوء الرجل اإلماراتي إلى البحث
عن ال��زواج من أجنبية إلى ارتفاع
تكاليف املهور ومراسم الزفاف؛ إذ
يتطلب ال��زواج من أجنبيات تكلفة
أقل.
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قضايا خريية

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

تطرقنا في العدد السابق إلى أن االهتمام بالعنصر البشري في
املؤسسات اخليرية والوقفية ضرورة عاجلة للتطوير واالرتقاء
مبستوى املشاريع واألعمال في القطاع اخليري والوقفي ؛ وأن هذا
االرتقاء لن يتحقق إال بتأسيس برنامج أكادميي يعنى بتدريب
العاملني في تلك املؤسسات وصقل جتاربهم وإطالعهم على جتارب
املؤسسات اخليرية والتطوعية الدولية واإلقليمية واحمللية ،وتطوير
العمل اخليري والتطوعي من خالل تأهيل الكوادر البشرية القادرة
على إدارة األعمال اخليرية والتطوعية مبا يساهم في سد حاجة
املؤسسات من املؤهلني في مجال العمل في هذا القطاع.
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واملؤسسات العلمية واألكادميية– في الدول
الغربية – أول��ت القطاع اخليري والوقفي
جل االهتمام ،فكانت برامج إدارة وتطوير
القطاع اخليري والوقفي  -والذي اصطلح
مبسمى القطاع الثالث  -ممنوحة ملؤسسات
ذلك القطاع  ،ملا له من أهمية في التنمية
وال ��رع ��اي ��ة وامل �س��اه �م��ة ف ��ي دع���م القطاع
احلكومي والتجاري في ال��دول��ة احلديثة ،
التي تقوي ه��ذا القطاع وتعمل على منائه
واستمراره وجودته وتفوقه  ،وكذلك تتقوى
ت�ل��ك ال ��دول احل��دي�ث��ة ب��ه ليشكل م��ع غيره
إستراتيجية سياسية لقوة الدولة .
وم ��ع ع ��رض ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة ال �غ��رب �ي��ة ،نحن
على يقني أن التجربة الغربية مع فاعليتها
وإجن��ازات �ه��ا ومؤسساتها وح�ج��م تبرعاتها
ونظمها اإلداري ��ة والقانونية إال أنها غير
ق��ادرة على املنافسة واحمل��اك��اة ف��ي فاعلية
األهداف والدوافع والتشريعات في القطاع
اخل �ي��ري وال��وق�ف��ي اإلس�لام��ي ،ف�لا نعرض
التجرية الغربية احل��ادث��ة بنفسية مهزوزة
م�ن�ب�ه��رة م �ه��زوم��ة ،ب��ل ن �ع��رض ذل ��ك ونحن
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ن�ع�ت��ز ب��اإلس�ل�ام وت �ش��ري �ع��ات��ه ،وتطبيقاته،
ولكننا نعجب أشد العجب كيف أهملنا ما
عندنا حتى اختطفه ال�غ��رب واس�ت�ف��اد من
ن�ظ��ام ال��وق��ف اإلس�لام��ي ليخطط وليبني
عليه لوائحه ونظمه املستمدة م��ن النظام
اإلسالمي خدمة ورعاية لقطاعه اخليري
والوقفي .
وإلل � �ق� ��اء ال� �ض� ��وء ع��ل��ى ت��ل��ك اجلامعات
وامل��ؤس �س��ات األك��ادمي �ي��ة وال�ت��دري�ب�ي��ة التي
تخصصت ف��ي ه��ذا امل�ج��ال  ،وتفوقت في
ب��رام �ج��ه ،ون��وع��ت م �ج��االت��ه وتخصصاته،
وتعدت حاالت اإلغاثة والطوارئ إلى النماء
واالستقرار وحفظ كرامة اإلن�س��ان ،وإتباع
أفضل النظم اإلداري ��ة احلديثة ،نذكر من
أهم تلك املؤسسات اآلتي:
مركز قيادة العمل غير الربحي
واخليري:
(ج��ام�ع��ة رول �ي �ن��ز) م��ن اجل��ام�ع��ات الغربية
ال�ت��ي خصصت ب��رام��ج وم �س��اق��ات وكليات
إلدارة األعمال اخليرية والتطوعية ،وأطلقت
على ذل��ك مسمى «مركز قيادة العمل غير

الربحي واخليري» ،وأعدت برنامج مساقاته
على النحو التالي :إع��داد مجالس واإلدارة
وض �ب��ط امل�ن�ظ�م��ات غ�ي��ر ال��رب�ح�ي��ة ,اإلدارة
املالية ,وقيادة وجمع التبرعات والتطوير،
وإدارة التطوير واملوارد البشرية ،والتسويق
وال� �ع�ل�اق���ات ال� �ع ��ام ��ة ،ك��ت��اب��ة ال� �ع���روض،
والتخطيط اإلستراتيجي وتقييم البرامج،
إدارة العمل التطوعي،
جتمع تعليمي للعمل التطوعي :
وفي جامعة تكساس الشمالية University
 ،of North Texasمركز تعليمي مبسمى
«جتمع تعليمي للعمل التطوعي».
مركز قيادة القطاع العام وغير
الربحي:
ي �ق��دم «م��رك��ز ق �ي��ادة ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وغير
ال��رب�ح��ي»وال��ذي يتبع جامعة (ج��ورج ت��اون)
في واشنطن مختلف أن��واع املساعدات في
البحوث واملنح الدراسية مما يسمح للطالب
العمل م�ب��اش��ر ًة م��ع الكلية وزي���ارة العلماء
واملختصني.
مركز قيادة العمل اخليري وغير
الربحي:
أم���ا م��رك��ز ق� �ي ��ادة ال �ع �م��ل اخل� �ي ��ري وغير
الربحي Philanthropy” «Nonprofit
 ،leadershipفأنه يتبع جامعة Rollins
 ،collegeوبرنامجه ُح��دد ب��اآلت��ي :إعداد
م �ج��ال��س اإلدارة وض �ب��ط امل �ن �ظ �م��ات غير
الربحية ،اإلدارة املالية ،قيادة جمع التبرعات
والتطوير ،إدارة التطوير وامل��وارد البشرية،
التسويق والعالقات العامة  ،كتابة العروض،
التخطيط اإلستراتيجي وتقييم البرامج،
إدارة العمل التطوعي.

املركز القومي املتخصص في األعمال
اخليرية والقانون:
وف��ي ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك (NCPL) New
 York Universityامل ��رك ��ز القومي
املتخصص في األعمال اخليرية والقانون،
وب��رن��ام �ج��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� �ت ��ال ��ي :قانون
املنظمات غير الربحية ،املنظمات املعفاة من
الضرائب ،ما يتعلق باملسائل الضرائبية في
املنح اخليرية ،قانون املنظمات غير الربحية،
كما أن املركز مينح أيضاً عضوية زمالة.
مدرسة إدارة األعمال للمنظمات غير
الربحية:
م��درس��ة إدارة األع �م��ال ف��ي جامعة (نورث
ب � ��ارك) إلدارة امل �ن �ظ �م��ات غ �ي��ر الربحية
« School of Business nad
 ”Nonprofit Managementويتبع
نظام جديد مينح شهادة عبر الشبكة في
إدارة املنظمات غير الربحية ،وماجستير في
إدارة امل��وارد البشرية وماجستير في إدارة
املنظمات غير الربحية ،وشهادة في األعمال
الدولية ،وش�ه��ادة في إدارة املنظمات غير
الربحية ،وش�ه��ادة في التسويق للمنظمات
غير الربحية ،برامج درجات البكالوريس في
علوم اإلدارة واالقتصاد ذات عالقة بإدارة
األعمال ،إدارة املنظمات غير الربحية.
معهد إدارة املنظمات غير الربحية:
ويتبع جامعة (سان فرانسيسكو)  -الواليات
امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة  ،وت��أس��س ع��ام 1983
بوصفه أحد أوائل املراكز من نوعه ،واحتل
امل�ع�ه��د دور ري� ��ادي ف��ي التعليم والبحوث
في مجال األعمال غير الربحية واخليرية
والبحوث واملطبوعات واملؤمترات التي نادت
بالعمل اخل �ي��ري جت��اه األق �ل �ي��ات العرقية
وحتسني التعليم في مجال إدارة األعمال
غير الربحية وقيادة املجالس وتكامل األعمال
غير الربحية وحتسني البيانات في قطاع
العمال غير الربحية وتقنية املعلومات في
قطاع األعمال غير الربحية واملرأة ونفوذها
في قطاع األعمال غير الربحية واملشاركة

الالتينية واآلسيوية واألمريكية في القطاع
وغير ذلك من األنشطة.
مركز الهبات في جامعة إنديانا :
جامعة إنديانا في الواليات املتحدة األمريكية
واح ��دة م��ن أول ��ى اجل��ام�ع��ات ف��ي الواليات
املتحدة األمريكية التي اهتمت في التاريخ
وال�ث�ق��اف��ة وال �ق �ي��م امل�ت�ص�ل��ة ب�ن�ش��اط العمل
اخليري فض ً
ال عن املهارات املطلوبة لإلدارة
الفعالة للمنشآت غير الربحية .وخصص
م��رك��ز األع��م��ال اخل �ي��ري��ة وح ��دة أكادميية
للجامعة ألغراض التعليم والبحوث واخلدمة
العامة في العمل اخليري.
مركز اإلدارة العامة وإدارات املنشآت
غير الربحية :
ويتبع «مركز اإلدارة العامة وإدارات املنشآت
غير الربحية» جامعة (ميتشغان) -الواليات
املتحدة األمريكية -
The Nonprofit and Public
)Management Center (NPM
واملركز يعمل كما جاء في تعريفه على ترقية
ورفع مستوى فهم مساهمات املنشآت غير
الربحية وحتديات قيادتها بنجاح .وإتاحة
وتوفير فرص دقيقة وشاملة لطالب املدارس
املهنية الذين يسعون لفهم دور اإلدارة في
املنظمات غير الربحية والعامة.
مدرسة الدراسات املهنية ،جامعة
(ريقيز) :
وتتبع جامعة ريقيز ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األمريكية “ Master of Nonprofit
 ، Managementوص�م�م��ت برنامجها
لنيل درجة املاجستير في إدارة املنشآت غير
الربحية وفقاً لرسالة جامعة (ريقيز) لتقدمي
مستوى تعليم يركز على القيم ولتعزيز االلتزام
بخدمة املجتمع .ودرجة املاجستير في إدارة
املنشآت غير الربحية ه��و برنامج مكثف
(ينفذ في وقت وجيز) يقدم دورات تعليمية
مكثفة على أسس إدراكية وتطبيقية لتدريس
من هم يرغبون في إجناز درجة املاجستير
في إدارة املنشآت غير الربحية وفي الوقت
نفسه يتم تعزيز مهاراتهم القيادية واإلدارية

في إطار األعمال غير الربحية.
جامعة ساوث بانك – بريطانيا :
من التخصصات التي توفرها جامعة ساوث
بانك في بريطانيا :احملاسبة واإلدارة املالية
لألعمال اخليرية ،والتسويق وجمع التبرعات
ل�لأع �م��ال اخل �ي��ري��ة ،وإدارة ال �ق �ط��اع غير
الربحي والتطوعي ،ففي برنامج احملاسبة
واإلدارة امل��ال�ي��ة ل�لأع�م��ال اخل�ي��ري��ة تعطى
جوانب إدارة األعمال اخليرية وأوجهها التي
تختلف عن القطاعني العام واخلاص ،ودرجة
املاجستير بالقطاع التطوعي تتالءم أكثر مع
توجه وميول أي مدير مالي يعمل في ذلك
القطاع .أما برامج درجة املاجستير في جمع
التبرعات والتسويق في املؤسسات اخليرية
وت �ت�لاءم م��ع م�ي��ول أي م��دي��ر أو مم��ول في
قطاع العمل التطوعي بصورة عامة أو في
قطاع عمل خيري بصورة خاصة ،والشهادة
في إدارة العمل اخليري مالئمة اإلداريني
واملدراء العامني ملؤسسات األعمال اخليرية
متوسطة احلجم التي تسعى للحصول على
معرفة مهنية جلوانب تخصصية في الشؤون
املالية والقانونية للعمل اخليري ،وكما أنها
تتيح مدخ ً
ال إلى املؤهل الرئيسي للسكرتارية
واإلداريني املرخصني.
دبلوم إدارة األعمال اخليرية
والتطوعية :
ومي �ن��ح م��ن ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز في
السعودية ،وقد تفردت تلك اجلامعة في هذا
املجال في العاملني العربي واإلسالمي مبنح
دبلوم متخصص في إدارة األعمال اخليرية
والتطوعية  ،ويتبع كلية االقتصاد واإلدارة
قسم إدارة األعمال حتت مسمى :دبلوم إدارة
األعمال اخليرية والتطوعية .
وب�ع��ض ه��ذا ال�ع��رض للمؤسسات األكادميية
والعلمية املتخصصة في هذا املجال ،أليس من
حسن رعايتنا لتاريخنا اخليري والوقفي أن
نسعى لتخصيص أكادميية – عربية – تدرس
أس��س العمل اخل�ي��ري وط��رق إدارة املؤسسات
اخل �ي��ري��ة وال��وق �ف �ي��ة ،وال �ت��ي ال ش��ك أن لها
خصوصية عن العمل احلكومي أو التجاري?!
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حوارات
الشيخ طلعت تاج الدين مفتي مسلمي روسيا في حوار مع «الفرقان»:

نسعى لتأسيس مجلس الشورى
لتوحيد صفوف المسلمين الروس
تشهد روسيا في العقدين األخيرين نهضة إسالمية نشطة من إقامة املساجد التي وصل عددها اآلن أكثر من 7000
مسجد ،وازدياد املسلمني الذين يؤدون فريضة احلج كل عام ،وكذلك زيادة اإلقبال على الدخول في الدين اإلسالمي
للدرجة التي معها أبدى الكرملني قلقه من هذه الزيادة املضطردة ،والتي تناقلها عدد من وكاالت األنباء؛ حيث قالت
وكالة أنباء موسكو في وقت سابق :إن اإلسالم سيكون هو الديانة األولى في روسيا بحلول عام  2050م ،وفي خبر
مشابه عدت جريدة (برافداه) الروسية الدين اإلسالمي الدين الذي مهيمن ًا في روسيا بحلول عام  2050م وذلك
نتيجة النمو الهائل لسكان اجلمهوريات اإلسالمية داخل االحتاد الروسي.
شديدا
وطبقا للجريدة فإن النمو غير املتساوي للفئات السكانية املختلفة داخل االحتاد الروسي قد سبب قلقً ا
ً
لصناع القرار الروسي داخل (الكرملني).
وكما هو معروف فإن اإلسالم في روسيا موجود قبل أكثر من  1400سنة .حيث اعتنق الدين اإلسالمي في منطقة
حوض (الفولغا) رسميا قبل قرن من إعالن األرثوذكسية دينا لروسيا .وإن اإلسالم في الوقت احلاضر هو الثاني في
البالد من ناحية عدد معتنقيه بعد الدين املسيحي األرثوذكسي.
ورغم أنه من الصعب إحصاء عدد املسلمني في روسيا إال أن تقديرات بعض اخلبراء تفيد بأنه يعيش في روسيا في
الوقت احلاضر من  15إلى  24مليون مسلم .وحول أوضاع املسلمني واإلسالم في روسيا كان لـ (الفرقان) هذا احلوار مع
مفتي مسلمي روسيا الشيخ طلعت تاج الدين ،رئيس اإلدارة الدينية املركزية ملسلمي روسيا الذي نفى في حواره تأثر
مسلمي روسيا باملد العوملي أو التنصيري لتمسك وثبات مسلمي روسيا بعقيدتهم ن كما أكد الشيخ طلعت تاج الدين
على أن أغلبية املسلمني في روسيا على مذهب أهل السنة واجلماعة.
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> بداية نود إلقاء نبذة عن دار اإلفتاء
الروسية.
< دار اإلفتاء تسمى النظارة املركزية ملسلمي
روسيا ،وتأسست عام  1789م بأمر ملكي
م��ن امل�ل�ك��ة (ب�ك�ت��ري�ن��ا) ال�ث��ان�ي��ة ،وم �ن��ذ ذلك
احلني تنسق الشؤون الدينية ملعظم مناطق
روسيا القسم األوروبي واآلسيوي ،ولها 27
فرعا في مختلف مناطق روسيا االحتادية،
وكذلك اإلدارات الدينية (مليامي مولدفيا)
وجمهوريات دول البلطيق ،وتتبعها حوالي
 2000من اجلمعيات اإلسالمية من أقصى
شرق روسيا االحتادية إلى غربها.
وم��ن أه��م األنشطة التي تقوم بها النظارة
إج� ��راء االم �ت �ح��ان��ات ل�ل�م��رش�ح�ين لإلمامة
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حاوره حامت عبدالقادر
واخل �ط��اب��ة ف��ي امل�س��اج��د وإع� ��داد الكوادر
الدينية ،وكذلك أسست اجلامعة اإلسالمية
الروسية في مدينة (أوف��اورت�ي�ه��ا) ،وتتبعها
 10ف��روع ف��ي م��دن (س �م��ارا) و(دميبورج)،
(اش��ت��ره��ن��ط)( ،ل� �ي ��وان ��س)( ،شواشيوا)،
(شيالنس)( ،جورجند) ،واآلن هناك أكثر
م��ن  1000ط��ال��ب ي��درس��ون ف��ي اجلامعة
اإلس�لام �ي��ة وف��روع �ه��ا وك� ��ذاك ن��رس��ل بعثة
م��ن ال �ط�لاب ل�ل��دراس��ة ف��ي ال ��دول العربية
واإلسالمية.
> وم�����اذا ع���ن ح���ال ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة في
روسيا ،وللمسلمني خصوصا؟

< اللغة العربية م�ت��داول��ة واحل �م��د لله ما
زلنا نتعلمها عبر العصور ونستخدمها في
اخلطابة أي��ام اجلمعة؛ حيث يلقي اإلمام
اخلطيب اخلطبة باللغة العربية ونصوص
ال �ق��راّن واألح��ادي��ث ثم يترجمها للغة األم،
وي��درس ف��ي اجلامعات وامل ��دارس الصرف
والنحو والبالغة ؛ ألن معرفة أصول اإلسالم
مرتبطة ارتباطا كامال مبعرفة اللغة العربية،
وحتى في لغتنا الروسية ما يقرب من %30
م��ن الكلمات العربية مستعملة إل��ى يومنا
هذا.
> م���اذ ع��ن ان��ت��ش��ار اإلس��ل�ام ف��ي روسيا
وحاله اآلن في روسيا؟
< بدأ انتشار اإلس�لام في بالدنا في عهد
النبي [ إذ أرسل في  9رمضان في السنة

البلغار أول دولة
إسالمية في شرق أوروبا
وأول دولة كافحت الغزو
املغولي التتاري
عانينا أكبر املشكالت في
العهد الشيوعي حيث
هدم أكثر من 15000
مسجد وقتل ونفي أكثر
من  60ألف إمام وفقيه
التاسعة من الهجرة ثالثة من صحابته إلى
دولة (البلغار) وأسلم على أيديهم ملك البلغار
(ايدرخان) وحواشيه وثلة من األهالي ،فدخل
نور اإلسالم في العهد النبوي الشريف قبل
دخ��ول��ه إل ��ى م�ص��ر وال��ش��ام وال �ق��وق��از وما
وراء النهر ،ثم في سنة  310هجرية أرسل
اخلليفة املقتدر بالله وف��دا بقيادة سوسان
ال��راس �ب��ي إل��ى دول ��ة ال�ب�ل�غ��ار ع�ل��ى ضفاف
ن�ه��ر ول �غ��ا وأج� ��رى امل��ؤمت��ر ال�ش�ع�ب��ي ،وفي
السادس عشر من محرم سنة  310هجرية
أعلن رسميا أن دولة البلغار تقبل اإلسالم
طوعا وجمعا ،بوصفه ديناً رسمياً للدولة،
ومنذ ذلك احلني ما زلنا نحتفل سنويا بيوم
الشكر لقبول اإلس�ل�ام ألج��دادن��ا البلغار،
ودول��ة البلغار كانت أول دول��ة إسالمية في
شرق أوروب��ا وأول دولة قامت بالكفاح ضد
الغزو املغولي التتاري ،وعبر العصور ما زلنا
نحافظ على ديننا وتقاليدنا وحتى في العهد
الشيوعي رغ��م أن��ه ه��دم أكثر م��ن 15000
م�س�ج��د ون �ف��ي أك �ث��ر م��ن  60أل ��ف األئمة
وال�ف�ق�ه��اء م��ا زال ��ت محبة اإلس�ل�ام وبذور
اإلميان صامدة في القلوب ،ودليل ذلك أنه
بعد سقوط الشيوعية في السنوات اخلمس

عشرة األخ�ي��رة شيدت آالف املساجد في
شتى أن�ح��اء ال �ب�لاد ،واملسلمون ف��ي بالدنا
يعيشون في سالم ووئام واحترام متبادل مع
القوميات األخرى وأتباع الديانات السماوية،
وهذه التجربة أثبتت حيويتها عبر العصور.
> ماذا عن املذاهب املنتشرة بني مسلمي
روسيا وأهم األنشطة؟
< املسلمون في روسيا أغلبية ساحقة من
أهل السنة واجلماعة ينتسبون إلى املذهب
احلنفي ،وفي جنوب البالد في شمال القوقاز
إلى املذهب الشافعي وعددهم يقرب من
 20مليون مسلم ،وي��وج��د ال �ي��وم  3مراكز
دينية إسالمية معترف بها من طرف الدولة،
أقدمها ال�ن�ظ��ارة الدينية امل��رك��زي��ة ملسلمي
روسيا وقد مضى على تأسيسها  220سنة،
وكذلك مجلس ال�ش��ورى للمفتيني ومجلس
التنسيق العالي ملسلمي شمال القوقاز.
وال �ن �ش��اط ال��دي �ن��ي ل �ه��ذه امل ��راك ��ز وجميع
اجلمعيات اإلسالمية يعتمد على تبرعات
املسلمني وحماستهم؛ إذ إن الدين منفصل
ع��ن ال��دول��ة ،وال ت��وج��د أي��ة تضييقات من
ط���رف ال ��دول ��ة وال� ��دوائ� ��ر احل �ك��وم �ي��ة ،بل
هناك حرية تامة ملمارسة الشعائر الدينية

وإقامة التعليم بجميع مستوياته في املدارس
واجلامعات اإلسالمية ومبساعة احلكومة
مت إن �ش��اء ص �ن��دوق خ ��اص ل��دع��م الثقافة
اإلسالمية وال��ذي يسهم منذ ثالث سنوات
إسهاما ملحوظا في دعم النشاط الديني.
> ن��ود التعرف على أه��م القضايا التي
ت��واج��ه امل��س��ل��م�ين ف��ي روس���ي���ا وكيفية
حلها؟
< ال توجد مشكالت مصطنعة للجمعيات
اإلسالمية في روسيا إال ما هو موجود في كل
دول العالم من األزمات االقتصادية ومستوى
املعيشة ،وكذلك بالتغلب على االفتراقات
واالختالفات املصطنعة التي كانت في العهد
السابق من الزمان ،اآلن نحاول أن نتغلب على
هذه املشكالت ونحاول أن نؤسس من ثالثة
مراكز إسالمية في روسيا املجلس األعلى
للتنسيق بني هذه املراكز الدينية ،ويحتمل
أنها ستسمى مجلس الشورى ملسلمي روسيا،
وس �ي �س��اع��د ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال �ص �ف��وف وحل
املشكالت والتعاون مع املؤسسات الدينية
ألتباع الديانات السماوية في بالدنا.
> هل للمد التنصيري وجود في روسيا
أو محاوالت له؟
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< احلرية والدميقراطية في كل املؤسسات
ح�ت��ى م��ن اخل� ��ارج ت �ق��وم ب�ن�ش��اط�ه��ا ،فإذا
سجلت ه��ذه اجلمعيات ف��ي وزارة العدل
يحق لها مم��ارس��ة نشاطها ،ول�ل��ه احلمد
نحن عانينا أكبر وأبشع املشكالت في العهد
الشيوعي ؛ فلذلك نحن متمسكون مببادئ
ديننا احلنيف وال يستطيع املبشرون أن
يصطادوا في شباكهم إال أفرادا قليلني.
> الوعظ واإلرش��اد ..من يقوم به وما
أهم مالمحه والوسائل املساعدة له؟
< من خ�لال العلماء واخلطباء والفقهاء
حسب وظائفهم الدينية وحسب املسؤولية
ع�ن��د ال�ل��ه ب��واج�ب�ه��م ف��ي ت��وع�ي��ة املسلمني
والشباب خاصة ،ونستعمل في ذلك خطب
اجلمعة والعيدين والدروس التي تلقى في
جميع املساجد ،والسيما الدروس التي تلقى
يومي السبت واألحد ونستفيد في ذلك من
اإلذاعة والتليفاز وبإصدار الكتب الدينية
التي تشرح أسس اإلسالم وفلسفته.
> امل���س���ل���م���ون واألس��������رة امل��س��ل��م��ة في
روسيا ..ماذا عنهم؟
< املسلمون مثل باقي الشعوب يتزوجون
وي �ك��ون��ون األس� ��ر وي �ن �ج �ب��ون األوالد ولنا
احل� �ف ��دة ون �ت��زاي��د ت��دري �ج �ي��ا م �ث��ل باقي
ال �ش �ع��وب ،وامل�س�ل�م��ون ف��ي ب�لادن��ا ليسوا
غ��رب��اء وال م �ه��اج��ري��ن ...ه��ذا ه��و وطننا
منذ مئات وآالف السنني ،ونحن مواطنون
متساوون في احلقوق ،لنا احلقوق التامة
والواجبات حلاضر الوطن ومستقبله.
> ه���ل ه���ن���اك إق���ب���ال أو ت���زاي���د على
الدخول في اإلسالم؟
< ال أستطيع أن أقول إن هذا اإلقبال له
نسبة كبيرة أو صغيرة إال بعد زوال العهد
ال�ش�ي��وع��ي ،ف��أت �ب��اع ال��دي��ان��ات السماوية
يحاولون أن يحافظوا على سالمة العقيدة
والنهضة الدينية ملتّبعيهم ،وال نتدخل في
ش��ؤون بعضنا ،بل أسس مجلس التنسيق
والشورى للمراكز الدينية ألتباع الديانات
السماوية ،فحني نلتقي نتشاور وتسودنا

الفرقان  19 - 602ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/9/ 27 -م

معرفة أصول اإلسالم
ارتباطا كاملاً
ً
مرتبطة
مبعرفة اللغة العربية
أغلبية املسلمني الروس
على مذهب أهل السنة
واجلماعة
روح التفاهم واالحترام املتبادل ،إذ اغلبية
مشاكلنا وقضايانا مشتركة ونحاول أن نحلها
بروح التفاهم ونساند بعضنا بعضا.
> وماذا عن عالقاتكم مع الدول العربية
واإلسالمية واملنظمات املختلفة؟
< لنا عالقات مع الدول العربية واإلسالمية
وبنك التنمية اإلسالمي ورابطة اجلامعات
اإلسالمية ،ونشارك في املؤمترات ،ونرسل
طالبنا ،ونستضيف األس��ات��ذة م��ن األزهر
الشريف.
> م���ا أه���م ال��ف��ت��اوى ال��ت��ي ي��س��أل عنها
مسلمو روسيا؟
< بالنسبة للفتاوى ،فما يخص املسلم في
روسيا في حياته اليومية ومعامالته ،واآلن
اإلقبال كبير من طرف رجال األعمال حيث
يسألون عن االقتصاد واملال حسب الشريعة
اإلسالمية.
> امل���د ال��ع��ومل��ي ل���ه ت��أث��ي��ر ع��ل��ى العالم
أج��م��ع ..ألي حد تأثيره على املجتمع
املسلم في روسيا ؟
< ه��ذا منتشر ف��ي ك��ل أن�ح��اء العالم وعبر
شاشات التليفاز واإلذاع��ة ولهما تأثير على
شعوب بالدنا ،ولكن املتانة التي اكتسبناها
ف ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��وع��ي وال��رح��م��ة اإللهية
تساعداننا على مكافحتها.
> هل هناك مشكلة تواجه حجاب املرأة
املسلمة في روسيا كما احلال في بعض
الدول األوروبية األخرى؟
< ال مشكلة في احلجاب عرفيا أو قانونيا

فلها احلق الكامل ،حتى إنه يسمح بالصور
املتحجبة في جوازات السفر.
> بالنسبة لبناء املساجد ..هل هناك
أية قيود أو تضييق عليها؟
< ال توجد أية قيود على بناء املساجد بل
زادت في السنوات العشرين األخيرة ،ووصل
العدد حاليا حوالي  7000مسجد ،وال يوجد
أي موانع أو قيود لرفع املاذن وبنيناها حسب
التقاليد املتبعة.
> منظمة املؤمتر اإلس�لام��ي على وجه
التحديد ..ما عالقتكم بها وهل هناك
مجاالتىللتعاون معها؟
< روس�ي��ا انضمت عضوا مراقبا مبنظمة
املؤمتر اإلسالمي ؛ ألن املسلمني في روسيا
جزء ال يتجزأ من أمة محمد [ ،وعندما
تصير روسيا عضوا كامال باملنظمة ويزداد
ال �ت �ق��ارب ب�ين روس �ي��ا وال �ع��ال��م اإلسالمي،
ف �ب��إذن ال�ل��ه س�ت�ك��ون ه�ن��اك ف��ائ��دة عظيمة
إلق��رار السالم والتفاهم في أكبر جزء من
ال�ع��ال��م؛ ألننا ج �ي��ران ،فليست روس�ي��ا وراء
ال �ب �ح��ار واحمل��ي��ط��ات ،وأواص � ��ر الصداقة
وحسن اجلوار كانت وما زالت عبر العصور،
واملسلمون في روسيا يسعون لذلك ويرونها
من مسؤولياتهم.
كما أن هناك مشروعات من منظمة املؤمتر
اإلس�لام��ي ،وه��ذا العمل ب��دأ ويحتمل فتح
فروع لبنك التنمية اإلسالمي والتعاون في
مجال االقتصاد بإذن الله.
> الكتب اإلس�لام��ي��ة ف��ي روس���ي���ا ...هل
تشهد ن��ش��اط��ا م��ل��ح��وظ��ا ف��ي الطباعة
والوجود؟
< ن�ع��م تنتشر ف��ي اجل��ام �ع��ات اإلسالمية
واإلدارات الدينية وننشر الكتب الدينية
ونعدها مع املراكز الدينية ...وأدخلنا مادة
الثقافة الدينية في امل��دارس الدينية ،ومنذ
ربيع هذا العام تدرس مادة الثقافة الدينية
جلميع الديانات السماوية.

بعد الدراسة األميركية التي اعتمدت على عمليات احملاكاة

الشيخ الحاي يرفض مقولة« :الرياح
شقت البحر للنبي موسى»
قال الشيخ الداعية حـ ــاي احلـ ـ ــاي :إن املسلم يعتقد بأن أي فعل في
الكون وأي أمر يقع ،إمنا هو بإذن الله وأمره وعلمه ،فكل ما يحدث من
زالزل وأعاصير وبراكني تخرج وانشقاق أمواج البحر ،سمح به ربنا
عز وجل ،فكل شيء بتقدير الله سبحانه كما قال{ :وما تسقط من
ورقة إال يعلمها}.
وأض��اف ال��داع�ي��ة احل��اي :كما ق��ال رسول
ال�ل��ه[« :ك��ل ش��يء بأمر الله حتى العجز
والكيس» حديث صححه الطبراني ،يعني
كل شيء هو بأمر الله حتى الكسل والنشاط
وال يجوز أن نعتقد بأن ما يقع من أمر ال
تتدخل فيه إرادة ربنا جل وع�لا ،فإن هذا
م��ذه��ب الطبائعيني امل��ادي�ين وه��و مذهب
فاسد مصادم للعقيدة اإلسالمية.
وزاد :لذلك ع��اب ال��رس��ول[ وذم اعتقاد
وفهم أهل اجلاهلية بأن العدوى تؤثر بذاتها
دون أن تتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى،
وكذلك أبطل[ هذا االعتقاد السيئ بأن
ق���ال[« :ال ع���دوى» أي ال ت��ؤث��ر العدوى
بنفسها وبذاتها ،بل شاء وسمح الله سبحانه
ب��ذل��ك ،فما يحدث م��ن ظ��واه��ر ف��ي الكون
كالكسوف وانشقاق أمواج البحار ال يحدث
إال بأمر الله وفعله ،فهو سبحانه بيده كل
شيء فهو يقول للشيء كن فيكون.
وكان باحثون أميركيون قد قالوا :إن النبي
موسى عليه ال�س�لام رمب��ا ل��م يفلق البحر
األحمر ولكن ريحا قوية من الشرق هبت
ل �ي�لا ق��د ت �ك��ون دف �ع��ت امل �ي��اه إل ��ى اخللف
بالشكل امل��وص��وف في العهد القدمي وفي
القرآن الكرمي.
وق��ال فريق الباحثني ل��دى امل��رك��ز الوطني
ل��دراس��ات امل�ن��اخ وجامعة (ك ��ول ��ورادو) :إن

عمليات محاكاة بالكمبيوتر جرت في إطار
دراسة أوسع بشأن تأثير الرياح على املياه
تظهر أن ال��ري��اح ميكن أن تدفع املياه إلى
ال� ��وراء ع�ن��د نقطة ال�ت�ق��اء ن�ه��ر م��ع بحيرة
ساحلية ضحلة.
وقال (كارل دروز) من املركز الوطني ألبحاث
الغالف اجلوي الذي قاد الدراسة في بيان
«عمليات احملاكاة تتطابق إلى حد كبير مع
رواية سفر اخلروج» ،وأضاف« :ميكن تفسير
انقسام املياه من خالل ديناميكية السوائل.
الرياح حترك املياه حتريكا يخلق ممرا آمنا
وسط املياه ثم يسمح فجأة بعد ذلك بعودة
املياه سريعا (للتدفق) ،مبا يتفق مع القوانني
الطبيعية».
وتختلف النصوص الدينية قليال عن بعضها
لكنها جميعا ت�ص��ف ال�ن�ب��ي م��وس��ى عليه
السالم يقود بني إسرائيل للخروج من مصر

النموذج األميركي يذهب إلى
أن رياح ًا بسرعة  100كلم تهب
على مدى  12ساعة متواصلة
ميكن أن تكون دفعت املياه
للوراء بعمق مترين تقريب ًا

> الشيخ حاي احلاي

وخ �ل �ف �ه��م جيوش
فرعون قبل نحو ثالثة آالف عام.
وتقول النصوص :إن البحر األحمر انشق
ليمر النبي موسى عليه السالم وأتباعه آمنني
ثم عادت املياه للتدفق لتبتلع مطارديهم.
ويدرس (دروز) وزمالؤه كيف ميكن ألعاصير
احمليط الهادي أن حترك موجات عواصف
والتأثيرات األخرى للرياح القوية واملتواصلة
على امل�ي��اه العميقة ،وح��دد فريقه موقعا
محتمال إل��ى اجل�ن��وب م��ن البحر املتوسط
للعبور الذي حتدثت عنه الروايات الدينية
وع��رض��وا تشكيالت أرض�ي��ة مختلفة رمبا
توافرت عندئذ ورمب��ا أدت إلى رواي��ات ما
بدا أنه شق للبحر األحمر ،ويستلزم النموذج
تكوينا على شكل ح��رف (ي��و) باإلجنليزية
لنهر النيل وبحيرة ساحلية ضحلة ،ويظهر
النموذج أن رياحا سرعتها نحو  100كيلومتر
تهب على م��دى  12ساعة متواصلة ميكن
أن تكون قد دفعت املياه إل��ى ال��وراء بعمق
مترين تقريبا ،وك�ت�ب��وا ي�ق��ول��ون ف��ي دورية
(بلوس وأن) التي تصدرها منظمة (بابليك
الي �ب��راري أوف ساينس)« :يبلغ ط��ول هذا
اجلسر البري ثالثة إلى أربعة كيلومترات
وعرضه خمسة كيلومترات ويظل مفتوحا
ملدة أربع ساعات».
ك��ان ال�ن��اس يفتتنون دائ�م��ا بقصة اخلروج
ويتساءلون عما إذا كانت نابعة من حقائق
تاريخية.
«ما تظهره هذه الدراسة هو أن وصف شق
املياه له في احلقيقة أس��اس في القوانني
الطبيعية».
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

نزع فتيل األزمات ودعوة للترابط
مسؤولية االن�ت�م��اء إل��ى ه��ذا الدين
العظيم تتطلب االلتزام بوحدة الصف
واحترام النظم واحل��رص على أمن
البالد واستقرارها واستجابة لولي
األمر في التهدئة واالبتعاد عن كل ما
يعكر صفو النفوس من آفات اللسان
وما يوغر الصدور ،قال تعالى{ :وال
تقف ما ليس لك به علم إن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤوال}.
ولنبحث عما يجمعنا وال يفرقنا،
فربنا واح��د ،ونبينا واح��د ،وقبلتنا
واح� ��دة ،وق��رآن �ن��ا واح���د ،وصالتنا
وصيامنا وحجنا واح��د ،وأخالقنا
ال�ع�ظ�ي�م��ة ه��ي ال�ب�ن�ي��ان ال���ذي جاء
ال �ن �ب��ي[ إلرس� ��ال ق ��واع ��ده ،فكان
هذا النسب احلقيقي ال��ذي نفتخر
ب��ه ونعتز {إمن��ا امل��ؤم�ن��ون إخوة}،
ونبحث ع��ن ع��وام��ل توثيق العالقة
وت�ث�ب�ي�ت�ه��ا {واع �ت �ص �م��وا ب �ح��ل الله
جميعا وال تفرقوا}.
الش ��ك أن اجل �م �ي��ع ي �ت��أث��ر باخلير
والشر ،ويستطيع أن يؤثر مبا ميلك
من عذوبة اللسان واحلنكة والفطنة

التي استقامت بالدين وعليه مسؤولية
ض�ب��ط ردود األف �ع��ال وتوظيفها مبا
يخدم استقرار البالد وأمنها والتعاون
ع�ل��ى ه��ذا ال�س�ب�ي��ل{ :وت �ع��اون��وا على
البر وال�ت�ق��وى وال ت�ع��اون��وا على اإلثم
وال�ع��دوان} وال نخرق سفينة الكويت
بلد اخلير والعطاء واحملبة والرحمة
{وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
وأصبروا}.
ونقابل ذلك بالعلم حول هذه القضايا
ثم التأكد من املعلومة ثم إصالح مواطن
اخللل وعالجها بالطرائق املشروعة
والقنوات الرسمية ،والسعي احلثيث
إلطفاء ن��ار الطائفية التي تفسد وال
تصلح ،والسيما إذا كانت لها مآرب
أخ��رى ودواف��ع خارجية وه��وى مريض
وجاهلية عمياء{ :ق��د جاءكم بصائر
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ}.
ولنكن جميعا مفاتيح للخير مغاليق
ل �ل �ش��ر ،آم ��ري ��ن ب ��امل� �ع ��روف ،وناهني
ع��ن املنكر ،حتى تلتئم اجل��راح والله
غالب على أمره ،ولكن أكثر الناس ال
يعلمون.

مطلوب منا جميعا الغيرة على الدين
وأع � ��راض أم��ه��ات امل��ؤم �ن�ين والقيام
مب �س��ؤول �ي��ة ال ��دع ��وة دون تقصير أو
ت �ه��اون أو ت�ف��ري��ط ف��ي ج�ن��ب ال�ل��ه عز
وجل ورسوله الكرمي[ ،واملشاركة في
تسيير أمور املجتمع بدرء الفنت وعدم
إشعالها ،قال أنس بن مالك« :لم يكن
النبي سبابا وال فحاشا وال لعانا وكان
يقول ألحدنا عند املعتبة :ماله ترب
جبينة».
فاحلمد لله رب العاملني أن السفيه
ق��د أخ��ذ ج ��زاءه م��ن سحب اجلنسية
وامل��ط��اردة قضائيا ورف ��ع قضايا من
قبل املسلمني هناك ،وأيضا تبرئة أهله
منه ولم يؤيده أحد داخل اخلليج من
طائفته ،وما زال الدعاء عليه وسيأتيه
العذاب ما لم يتب ويرجع ويقلع عن
اإلف��ك وب �ي��ان خ �ط��ورة منهجه ومنهج
جماعته (خ��دام امل�ه��دي) على الدول
اخلليجية قاطبة ما لم تتدارك األمر
في مالحقة خالياها؛ ألنها لغم فتاك
يدار من دولة خارجية حاقدة.
نسأل الله أن يجعل الكويت واحة أمن
وآمان وسائر بالد املسلمني.
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