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

السالم عليكم
ف���ي ع���ام 1897م اج��ت��م��ع ع���دد م���ن دع����اة إن���ش���اء ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي في
مدينة (ب��ال) بسويسرا بقيادة مؤسس الكيان (ث��ي��ودور هير) ،وطرحوا
استراتيجيتهم في سبيل تأسيس ما أسموه بدولة (إسرائيل) التي ستجمع
شتات اليهود من جميع بلدان العالم ،وكان أهم بند اتفقوا عليه هو:
 - 1ل��ن يتم ملخططنا ف��ي إق��ام��ة دول��ة (إس��رائ��ي��ل) النجاح م��ا ل��م يتم لنا
السيطرة على وسائل اإلسالم ،والسيما الصحافة سيطرة كاملة.
 - 2لن مير طرف من خبر الى املجتمع من غير أن مير علينا.
 - 3يجب أن نكون قادرين على إثارة الشعب عندما نريد وتهدئته عندما
نريد.
اآلن وبعد أكثر م��ن ق��رن على ذل��ك امل��ؤمت��ر ،استطاع اليهود أن يسيطروا
على اإلع�لام العاملي ويسخروه خلدمة أهدافهم اخلبيثة ،كما استطاعوا
أن ي��ؤس��س��وا كيانهم وي��ق��ن��ع��وا ال��ع��ال��م بأحقيتهم ف��ي أرض فلسطني ،بل
واستطاعوا أن ي��ص��وروا الشعب الفلسطيني املضطهد بأنه شعب إرهابي
متطرف يريد أن يلقي إسرائيل في البحر ،وقبلها قلب اليهود الطاولة على
أوروبا وأقنعوا العالم بأسطورة (الهولوكوست) واضطهاد اليهود من األملان
واضطروا أملانيا لدفع مليارات ال��دوالرات لليهود تعويضا عن تلك اجلرائم
الوهمية بحقهم.
ولم تقتصر سيطرة اليهود على دعم الكيان الصهيوني ،ولكنهم استطاعوا
صياغة ال��رأي العالم العاملي ونشر الرذيلة واألف��ك��ار املنحرفة عن طريق
الفضائيات الكثيرة املنتشرة واألفالم واإلنترنت ،كما استطاعوا محاصرة
الفضيلة وشن حرب شعواء على أصحاب العقيدة الصحيحة وتصويرهم
بصورة املتطرفني اإلرهابيني لتنفير الناس من اإلسالم.
ً
الدعاة اإلسالميون مازالوا يتعاملون مع اإلعالم  -عموما  -بريبة وشك ،وال
يتعدى كالمهم عن أهمية اإلعالم اخلطب الرنانة وتأليف الكتب ،أما السعي
لتأسيس الوسائل اإلعالمية الفعالة أمثال الصحف اليومية والفضائيات
ومواقع اإلنترنت ،فهو سعي خجول لم يثمر إال عن تأسيس عدد قليل من
تلك الوسائل مع ضعف انتشارها وقلة إمكانياتها وضعف متويلها.
ولو طلبت إلى عامة الناس دعما ملشاريع إنسانية لوجدت الكثير يسهم في
ذلك الدعم ،أما لو طلبت دعما لتأسيس صحيفة إسالمية أو قناة فضائية
إسالمية ملا وجدت إال أقل الناس يسهمون في تلك املشاريع ،مما يدل على
ضعف القناعة لدى معظم الناس بأهمية اإلعالم.
إن من يدرس سيرة الرسول[ ليدرك بأنه لم يترك وسيلة إسالمية في
عصره ولم يطرقها ،فقد صعد اجلبل لينادي قومه (واصباحاه) ليجمعهم
ح��ت��ى يبلغهم رس��ال��ة رب���ه (وه����ي ط��ري��ق��ة تستخدها قريش
للتحذير م��ن غ��زو ال��ع��دو) .كما استخدم اخلطب وال���دروس
وإرسال الرسائل والوفود ،وطلب إلى بعض الصحابة  -رضوان
الله عليهم  -تعلم اللغات ملخاطبة الوفود وكتابة الرسائل
ل�لآخ��ري��ن ،وال ي��س��ع امل��ج��ال ل��ذك��ر جميع ت��ل��ك الوسائل
اإلعالمية ،لكننا نحث الدعاة إلى الله تعالى أن يتداركوا
ما فات ويبذلوا جهودا أكبر إلقناع الناس بأهمية دعم
اإلع�ل�ام اإلس�لام��ي لكي يحقق رس��ال��ت��ه العظيمة في
هداية الناس ،كما نحثهم على التخصص في اإلعالم
وتعلم كل ما يساعدهم على نشر رسالة ربهم {وما
ك��ان امل��ؤم��ن��ون لينفروا ك��اف��ة ،فلوال نفر م��ن كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.

}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

حكم إلقاء
الدروس قبل
خطبة الجمعة
> م���ا ح��ك��م إل���ق���اء ال�������دروس قبل
خ��ط��ب��ة اجل���م���ع���ة؛ ألن���ه���ا تفرض
علينا من وزارة األوق��اف والشؤون
الدينية؟
< األم��ر سهل في ه��ذا ،إذا كانت
ال� � � ��دروس ع �ل �م �ي��ة ،وخ ��ال� �ي ��ة من
اخل� ��راف� ��ات وال � �ب� ��دع ،ت �ل �ق��ى قبل
اجلمعة ،فال بأس في ذلك·

ال يجوز كتابة
هذه العبارات
خلف السيارة
> م��ا ح��ك��م وض���ع ب��ع��ض العبارات،
م��ث��ل :م��ا ش��اء ال��ل��ه ،أو :اذك���ر الله،
على خلفية السيارة أو نحوها؟
< ن �ع��م ،ي �س��أل ع��ن ال�ك�ت��اب��ة التي
تكتب في مؤخرة السيارة :ما شاء
الله ،تبارك الله ،يقصد بذلك دفع
العني ،هذا ال أصل له ،الكتابة ال
أصل لها ،أما إذا كان اإلنسان يأتي
بهذا الذكر ،ويقول :ما شاء الله،
ت�ب��ارك ال�ل��ه ،فهذا طيب مطلوب،
لكن كتابته ال تغني شيئاً ،ورمبا
يكون ه��ذا من احل��روز التي تعلق
على الدواب والسيارات ،وال يجوز
هذا·
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من فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور
صالح بن فوزان الفوزان

معنى الترك هلل جل وعال

عوضه الله
> حديث“ :من ترك شيئ ًا لله ّ
خير ًا منه” ،هل هذا احلديث صحيح؟
< هذا معناه صحيح ،أنه من ترك شيئاً
ألجل الله ع َّز وج َّل وطاعة لله؛ فإن الله
يع ّوضه بالثواب ويخلف عليه خيراً منه؛
فأنت حينما تنفق املال ،أنت تركت هذا
امل��ال ال��ذي أنفقته ،تركته لله ع� َّز وج َّل
وأخرجته ،الله يخلفهَ { :و َما تُنفِ قُوا ْ مِ ن
�ي ٍء َف � ِإ َّن اللّ َه ِب��هِ َعلِي ٌم} (آل عمران:
َش� ْ
َ { ،)92و َم��ا أَن َف ْقتُم ِ ّمن ّنَ َفق ٍَة أَ ْو نَ َذ ْر مُت
ِ ّمن ّنَ ْذ ٍر َف ِإ َّن اللّ َه يَ ْعل َ ُم ُه َو َما ل َّ
ني مِ ْن
ِلظالمِ ِ َ

نص ٍار} (البقرة ،)270 :فهذا معناه أن
أَ َ
من ترك شيئاً لله ع ّوضه الله خيراً منه،
إم��ا ب��أن يعطيه خ��ي��راً مم��ا أن��ف��ق ،وإما
بأن يثيبه ثواباً في اآلخ��رة أحسن مما
أنفق في الدنيا ،لكن الحظ قوله لله،
إذا كان ما هو لله ،وإمنا هو رياء وسمعة
أو محبة للمدح؛ فإن هذا خسارة على
صاحبه ،ولو كان ماليني ال ينفع صاحبه،
لكن إذا كان خالصاً لله ،ولو كان فلساً
واحداً فهو خير عند الله ،والله يضاعفه
لصاحبه·

التداوي بالدواء
> ه��ل ي��ع��د غ��ي��ر ال���ت���داوي ب��ال��دواء
ع���م�ل�ا ب���ح���دي���ث ال����رس����ول [“ :ال
يسترقون ،وال يتطيرون” ،هل يثاب
عليه املسلم ،وهل يتداوى املسلم أم
ال؟
< الرسول [ ما قال :ال تتداووا ،قال:
“تداووا وال تتداووا بحرام” ،وق��ال“ :ما
أنزل الله دا ًء إال أنزل له دواء” ،ما نهى
بي أن
الرسول [ عن التداوي ،وإمنا نَّ
هؤالء الصاحلني صرفوا أموراً مكروهة
وه��ي الكي ،الكي مكروه وليس محرماً

لكنه مكروه؛ ألن��ه تعذيب بالنار وتركوا
س��ؤال ال�ن��اس الرقية؛ ألن ه��ذا السؤال
للناس فيه ذلة؛ فهذا مكروه إن اإلنسان
بل يستغني عن الناس ويرقي نفسه هو،
ال يحتاج أن يسأل الناس ،وأم��ا التط ّير
ف �ه��و ش� ��رك ،ول �ي��س ل�لإن �س��ان ف �ي��ه إال
الضرر ليس فيه فائدة؛ فهو محرم وليس
مبكروه ،خ�لاف الكي واالسترقاء فهما
جائزان لكنه مكروها من باب االستغناء
عن الناس ،ومن باب ترك التعذيب بالنار
في الكيت·

القيام للمصافحة·· جائز
> م��ا ح��ك��م ال��ق��ي��ام ل��ل��ق��ادم ملصافحته
أو تقبيله كما هو دارج عند كثير من
الناس اليوم؟

< القيام لشخص من أجــل السالم عليه ال
بأس به ،إمنا القيام تعظــيماً له وليس من
أجـل السالم عليـه هذا هو املكروه·

األمر باالقتداء بالنبي [
(األح�����������زاب ،)21 :وق������ال تعالى:
ين
�ن المْ ُ َه ِ
اجرِ َ
السا ِبقُو َن األَ َّولُ���و َن مِ � َ
{ َو َّ
وهم ِب ِإ ْح َس ٍان
�ص��ارِ َوا ّلَ��ذِ ي� َ
�ن ا ّتَ َب ُع ُ
َواألَن� َ
ضوا ْ َعنْ ُه َوأَ َع َّد لَ ُه ْم
َّر ِض َي اللّ ُه َعنْ ُه ْم َو َر ُ
ت��رِ ي حَ ْ
ّات جَ ْ
َجنَ ٍ
ين
تتَ َها األَنْ� َه��ا ُر َخالِدِ َ
فِ ي َها أَبَداً َذل َ
ِك الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم} (التوبة:

> بعض الناس وط�لاب العلم إذا نصحهم
أح���د أن ي��ف��ع��ل��وا ك��م��ا ف��ع��ل ال��ن��ب��ي [ أو
ال��ص��ح��اب��ة ق���ال���وا ذاك ال��ن��ب��ي وأول���ئ���ك
الصحابة ،فما نصيحتكم لهم؟
< نعم ،ذاك النبي وأولئك الصحابة،
ولكن نحن مأمورون باالقتداء بالنبي
[ وبالصحابة؛ ق��ال ت��ع��ال��ى{ :لَ َق ْد )100؛ ف��ن��ح��ن م���أم���ورون باالقتداء
سولِ اللَّهِ أ ُ ْس َوةٌ َح َسنَ ٌة} بالرسول [ وبأصحابه·
َكا َن لَ ُك ْم فِ ي َر ُ

عبارة« :يا رسول اهلل خذ بيدي» محرمة
> أسمع رج ً
ال يقول باستمرار :يا رسول الله
خذ بيدي؛ فهل قوله هذا من الشرك؟
< هذا دعاء لغير الله ،ملاذا ال يقول :يا الله
أنقذني ،أجنني من عذابك؟ ملاذا ال ينادي
الله ج َّل وعال؟ ملاذا ينادي الرسول؟ والرسول

[ يقول“ :يا فاطمة بنت محمد سليني من
مالي ال أغني عنك من الله شيئاً” ،وملاذا
تل ُ
ال يسمع قوله تعالى{ :يَ � ْو َم لاَ مَ ْ
ْس
ِك نَف ٌ
ِ ّل�نَ� ْف� ٍ�س َشيْئاً} (االن�ف�ط��ار ،)19 :ه��ذا عام
لألنبياء وغيرهم ال متلك نفس لنفس.

هل يجوز أن تطلب الطالق بسبب التعدد
> س��ع��ت ف��ي ط�ل�اق نفسها بسبب رفضها
للتعدد ،وذل��ك ع��ن طريق احملكمة ،علم ًا
بأن لديها من زوجها أبناء؛ فما حكم سعيها
ذلك؟
< احملكمة لن متكنها من ذلك؛ ألن التعدد

أمر جائز أباحه الله سبحانه وتعالى ،إال
إن كانت شرطت عليه عند العقد أال يتزوج
عليها؛ فلها حينئذ أن تطالب بالشرط ،أما
إذا لم تشترط فال متنعه ،وليس لها حق
في محاكمته·

تستر المرأة عند الرجال واجب تفسير الصحابي يعمل به·· إجماعًا
علي في التستر
> أن��ا متزوجة وزوج��ي يلح َّ
وع���دم رف���ع ال��ص��وت ع��ن��د ال���رج���ال؛ ف��ه��ل ما
يفعله صحيح؟
< ن�ع��م ،التستر ه��ذا واج ��ب ،وم��ا ي��أم��ر به
من التستر هذا أمر باملعروف ،وكذلك رفع
الصوت عند الرجال من غير حاجة؛ فهذا ال
يجوز؛ ألن صوت املرأة فتنة في الغالب·

> هل صحيح أن األصل في تفسير الصحابي
أنه من رأيه؛ ألنه لو كان من قول النبي [
ألخبر الصحابي بذلك؟
< هذا قول باطل ،املفسرون أجمعوا على أن
تفسير الصحابي يعمل به؛ ألنه تتلمذ على
الرسول [ ،وأخذ عنه تفسير القرآن·

كراهية الجو الحار
·· ال شيء فيه
> ه��ن��اك م��ن ال��ن��اس م��ن يتذمر من
اجل����و احل����ار ف��ه��ل ه����ذا ي ِ ّ
���ؤث���ر على
ت��وح��ي��د امل����رء؛ ح��ي��ث إن���ه ل��م يسلم
األمر لله؟
< ك��ون اإلن �س��ان ي�ك��ره احل ��ر ،كونه
ي �ك��ره ه���ذا ،ه ��ذا ل�ي��س ف�ي��ه شيء،
ول��ذل��ك اإلن�س��ان يطلب ال��راح��ة من
هذه األمور ،يشتري مكيفات ،ويعمل
أش �ي��اء ت�خ� ّف��ف ع�ن��ه ه��ذه األشياء،
ويعمل باألسباب ،وهذا ال شيء فيه،
وهو كراهية نفسية ليس فيها شيء،
َّ
تسخط قضاء الله؛ فهذا هو
أما إذا
الذي يكون فيه اخلطر على اإلنسان،
فال يتسخط قضاء الله ،بل يرضى
ب�ق�ض��اء ال �ل��ه ،ل�ك��ن يتخذ األسباب
الواقية من املكروه·

إمامة المسبل··
صحيحة
> م���ا ح��ك��م ال���ص�ل�اة خ��ل��ف املسبل،
سواء كان إمام ًا راتب ًا أم غير ذلك؟
< الصالة في حد ذاتها صحيحة،
لكن يُنهى عن اإلسبال؛ ألنه مظهر
سيئ ،ومجاهرة باملنكر ،أما الصالة
إذا وقعت فهي صحيحة مع إثمه؛
يأثم على ذلك ،وإذا كان مصراً على
اإلسبال ال مي َّكن من اإلم��ام��ة ،لكن
لو جئت وهم يصلون واإلمام مسبل،
ال ت�ت��رك اجل�م��اع��ة ،ص � ِّل معهم مع
مناصحته بعد الصالة·
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دراسات شرعية
شرح كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()55

اجتهاد العالم بخالف الدليل
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 العشرون:
 - 20باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم
فأخطأ خ�لاف ال��رس��ول [ من غير
���ردود؛ لقول النبي
علم ،فحكمه م
ٌ
[« :م����ن ع��م��ل ع��م�لا ل��ي��س عليه
أمرنا ،فهو رد ».
قال البخاري رحمه الله:
 – 7351 ،7350حدثنا إسماعيل،
عن أخيه ،عن سليمان بن بالل ،عن
عبداملجيد بن سهيل بن عبدالرحمن
بن عوف :أنه سمع سعيد بن املسيب
��دث :أن أب���ا سعيد اخل����دري وأبا
ي��ح ّ
ه��ري��رة ح���دث���اه :أن رس����ول ال��ل��ه [:
«ب���ع���ث أخ����ا ب��ن��ي ع����دي األن����ص����اري،
واستعمله على خيبر ،ف��ق��دم بتمر
جنيب ،فقال ل��ه رس��ول الله [ أكل
مت���ر خ��ي��ب��ر ه���ك���ذا؟ « ق����ال :ال والله
ي��ا رس����ول ال��ل��ه ،إن���ا ل��ن��ش��ت��ري الصاع
ب��ال��ص��اع�ين م��ن اجل��م��ع ،ف��ق��ال رسول
ً
مثال مبثل،
الله [ « :ال تفعلوا ،لكن
أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا،
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وكذلك امليزان »( .طرفه في.)221 :
الشرح:
الباب العشرون ،قال اإلمام البخاري رحمه
ال�ل��ه :ب��اب إذا اجتهد العامل أو احلاكم،
وف��ي رواي��ة لصحيح البخاري ،وه��ي رواية
الكشميهني يقول « :إذا اجتهد العالم» بدل
العامل أو احلاكم ،واملراد باحلاكم :القاضي،
ف��إذا أخطأ خ�لاف الرسول [ بغير علم
فحكمه مردود ،لقول النبي [« :من عمل
عمال ليس عليه أمرنا فهو رد».
واالجتهاد :هو بذل الوسع في الوصول إلى
حكم الشرع في مسألة من املسائل النازلة.
فيبذل العالم املجتهد وسعه في الوصول إلى
ما يظنه أنه حكم الله تعالى أو حكم رسوله
[ في مسألة من املسائل احلادثة النازلة،
أي :التي لم يسبق أن حدثت بعينها ،فيجتهد
ف��ي ال��وص��ول إل��ى حكمها ،وذل��ك بقياسها
على ما شابهها من احل��وادث السابقة ،أي
احلوادث التي فيها نص في القرآن الكرمي
أو في السنة النبوية املطهرة.
فإذا اجتهد العالم أو العامل ،والعامل كما

ورد في احلديث هو عامل الزكاة أو اجلابي
للصدقة ،أو املوظف لدى اإلمام أو الدولة
املسلمة ،فاملوظف املكلف بفعل من األفعال
إذا اجتهد فأخطأ وخالف الشرع ،فحكمه
م� ��ردود ،وك��ذل��ك ال�ق��اض��ي إذا اجتهد في
القضية التي تعرض عليه فأخطأ ،ومثله
العالم املفتي إذا أخطأ في فتواه ،وخالف
الدليل أو السنة إم��ا غفلة أو نسيانا ،أو
لعدم وص��ول الدليل إليه ،فحكمه مردود،
ويعمل مبا ثبت من األدلة الصحيحة.
والعالم املتبع للكتاب والسنة وفهم سلف
األمة ،واملفتي والفقيه ،ال ميكن أن يخالف
القرآن عمدا أو صراحة ،وال السنة النبوية،
وإمنا يقع ذلك منه على وجه الوهم واخلطأ،
أو عدم العلم ،كما سيأتي الكالم عليه في
الباب الذي يليه.
ف ��إذا أخ �ط��أ ال �ع��ال��م أو ال �ق��اض��ي وخالف
ال ��رس ��ول [ ف��ي ق�ض�ي�ت��ه أو ف��ي حكمه
فهو م��ردود ،وه��ذا مما أجمع عليه علماء
اإلس �ل��ام ،أن ال �ق �ض��اء إذا خ��ال��ف السنة
النبوية املنقولة فهو مردود ،ونقصد بالسنة:
ما نقل عن النبي [ من ق��ول أو فعل أو
تقرير ،وال نقصد بالسنة األم��ر املستحب
بتعبير الفقهاء ،وإمنا مرادنا بالسنة ،الهدي
والطريقة احملمدية واملنهاج.
وقلنا :إذا أخ�ط��أ العالم أو العامل خطأ
يخالف ب��ه ال��رس��ول [ ،فحكمه مردود؛
لقول النبي [ الذي رواه البخاري هاهنا
معلقا ألن��ه ذك ��ره بغير إس �ن��اد ،أي حذف
البخاري من مبتدأ إس�ن��اده راو يا فأكثر،
واحل��دي��ث ه��و ق��ول��ه [« :م��ن عمل عمال
ليس عليه أمرنا فهو رد» وروى البخاري
حديثا آخر يدلل به على مراده بالباب ،وهو

أنه يرد ما عمل به العامل ،أو حكم به العالم
إذا خالف الشرع.
ثم روى بسنده عن إسماعيل ،وهو ابن أبي
أويس األصبحي واسمه عبدالله ،عن أخيه
وهو عبداحلميد بن عبد الله بن أبي أويس
األصبحي أبو بكر ،ثقة ،قال :عن سليمان
ابن بالل ،وهو التيمي موالهم املدني ،عن
عبداملجيد ب��ن سهيل ب��ن عبدالرحمن بن
عوف الزهري ،أي هو من أحفاد الصحابي
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ،أنه
سمع سعيد بن املسيب العالم املشهور الثقة
م��ن علماء التابعني ي�ح��دث أن أب��ا سعيد
اخلدري وأبا هريرة ،أي أن سعيد بن املسيب
له في هذا احلديث شيخان من الصحابة:
أولهما :أبو سعيد اخلدري واسمه سعد بن
مالك ،وأبوهريرة واسمه عبدالرحمن بن
صخر على الصحيح رضي الله عنهما.
قوله :حدثاه « :أن رسول الله [ بعثا أخا
بني عدي األن�ص��اري» أي من بني النجار،
وهم بطن من األوس ،واسم هذا املبعوث:
س��واد بن غزية ،بعثه النبي [ واستعمله
على خيبر ،وذلك بعد أن فتحها وأق ّر أهلها
على العمل فيها باملساقاة ،وهي دفع الشجر
ملن يقوم مبصاحله بجزء من ثمره ،بشرط
كون الشجر معلوما للمالك والعامل ،برؤية
أو وص��ف ،كما ج��اء ف��ي ح��دي��ث اب��ن عمر
رض��ي الله عنهما ق��ال« :ع��ام��ل النبي [
أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو
زرع» متفق عليه.
قوله «فقدم العامل بتمر جنيب» ،والتمر
اجلنيب نوع جيد من أنواع التمر ،فقال له
[ « :أك ّل متر خيبر هكذا» أي :كل مترهم
هكذا جيد وطيب.
ق��ول��ه « :ق��ال :ال وال�ل��ه ي��ا رس��ول ال�ل��ه ،إنا
ل�ن�ش�ت��ري ال �ص��اع ب��ال�ص��اع�ين م��ن اجلمع»
واجل�م��ع ه��و التمر ال���رديء ،أي :أن��ه يبيع
صاعني من التمر ال��رديء ،ويأخذ بدلهما
صاعا من متر جنيب ،وهو التمر اجليد ،فقال
[« :ال تفعلوا» ،وفي رواية في غير هذا

امل��وض��ع ق ��ال [:
«أوه ،ع�ين الربا»،
فأنكر النبي [،
ه� ��ذا ال �ف �ع��ل ألنه
ب �ي��ع رب� ��وي بجنسه
متفاضال ،وه��ذا هو
ربا الفضل احملرم.
ورب���ا ال�ف�ض��ل صورته:
أن ي� �ب ��اع رب�� ��وي بجنسه
متفاضال ،فقد قال [ « :ال
تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال
مبثل وي��دا بيد ،وال الفضة بالفضة
إال مثال مبثل ويدا بيد ،وال التمر بالتمر إال
مثال مبثل ويدا بيد ،وال البر بالبر إال مثال
مبثل ويدا بيد ،وال الشعير بالشعير إال مثال
مبثل ويدا بيد» متفق عليه.
وفي رواية « :وال تشفوا بعضها على بعض،
وال تبيعوا غائبا منها بناجز».
فهذه أعيان يجري فيها الربا ،وهي الذهب
وال�ف�ض��ة م��ن األث �م��ان ،وال�ت�م��ر وال �ب��ر وهو
القمح والشعير من املطعومات ،فإذا بعت
مثال مترا بتمر ،وهو رب��وي بجنسه ،وجب
مراعاة شرطني اثنني:
الشرط األول :التماثل في الكيل أو الوزن.
الشرط الثاني :التقابض في املجلس نفسه؛
فال تفترقا وبينكما شيء.
أما إذا اختلفت هذه األصناف ،فقد قال
[ « :فبيعوا كيف شئتم» أي يجوز أن يبيع
ذهبا بفضة متفاضال ،أي بعضه أكثر من
بعض ،لكن يشترط في ذلك التقابض ،كما
في احلديث.
وأما بيع التمر بالدراهم ،فال يشترط فيه
التفاضل ،وال التقابض؛ ألنه ال يجري فيه
الربا – أي رب��ا الفضل – ف��إذا بعت مترا
بتمر فإنه يجب أن يكون هناك متاثل في
الكيل ،وتقابض في املجلس نفسه.
فهذا العامل الذي بعثه رسول الله [ ملا كان
متر خيبر متفاضال بعضه جيد «جنيب»،
وبعضه رديء ،فصار يشتري التمر اجلنيب بأن

يدفع
ص� ��اع�ي��ن
م��ن مت��ر رديء ،وي��أخ��ذ بدلهما صاعا من
متر جيد ،فقال له [ منكرا « :ال تفعلوا !
ولكن مثال مبثل «يعني :ال يجوز بيع التمر
بالتمر ،إال مثال مبثل ويدا بيد.
ولهذا دلهم النبي [ على املخرج الشرعي
للتبادل ،أو على احليلة الشرعية الصحيحة،
واحل �ي �ل��ة ال �ش��رع �ي��ة ه��ي ال �ت��ي ال تخالف
الشرع ،وليس فيها إسقاط حق من حقوق
الله تعالى ،وال حتايل على ما ح��رم الله،
فإن هذا محرم ،كما فعل أصحاب السبت
ب��أن أل �ق��وا ال�ش�ب��اك ي��وم ال�س�ب��ت وأخ ��ذوا
األسماك يوم األحد؟! وظنوا أنهم لم يقعوا
في احملظور؟! وقد لعنهم الله على حتايلهم
هذا على ما حرم الله!
أما في هذه املسألة :فما هو احلل في أن
متتلك التمر اجليد وأنت عندك متر رديء؟
احل ��ل :أن تبيع ال�ت�م��ر ال� ��رديء بالدراهم
وب��امل��ال ،ثم تشتري بالدراهم مت��را جيدا،
فهذا الذي دل النبي [ عليه هذا العامل.
وف ��ي احل��دي��ث :أن ��ه إذا ح�ص��ل خ�ط��أ من
املوظف أو العامل ،وخالف الشرع وأحكامه،
فإن معاملته ترد وال تقبل ،ثم جتري بعد
ذلك على وفق الشرع ،وسيأتي مزيد بيان
لذلك في الباب التالي.
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حمليات
في محاضرة نظمتها املبرة اخليرية لعلوم القرآن والسنة

الشيخ العسعوسي :الحديث عن أزواج النبي [ يدخل
ضمن أمور االعتقاد وأصول الدين
ق��ال مدير إدارة مساجد العاصمة داود
العسعوسي :إن احلديث عن أزواج النبي
[ يدخل ضمن أم��ور االعتقاد وأصول
ال��دي��ن؛ ألن احل��دي��ث ع�ن�ه��ن ح��دي��ث عن
زوج�ه��ن [ ،فهن أهله وع��رض��ه ،ولذلك
حت��دث السلف عنهن ف��ي كتب االعتقاد
وأصول املنهج ككتاب (ملعة االعتقاد) البن
قدامة املقدسي وكتاب (العقيدة الواسطية)
البن تيمية وغيرهما.
وأش��ار العسعوسي في محاضرة بعنوان
«واج��ب املسلمني جت��اه أم�ه��ات املؤمنني»
التي نظمتها املبرة اخليرية لعلوم القرآن
والسنة في مسجد فاطمة الوقيان مبنطقة

ب �ي��ان ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ملتقى الصديقة
الطاهرة أم املؤمنني عائشة رض��ي الله
عنها ،إلى «أن الكالم عن زوج��ات النبي
[ م��رت�ب��ط ب��ه ش�خ�ص�ي��ا ،ف��ال�ط�ع��ن في
إح��دى زوج��ات��ه طعن ف��ي زوج�ه��ا ،فكيف
والزوج هو النبي؟».
وأض ��اف :أن أه��ل ال�ب��دع ات�خ��ذوا الطعن
فيهن وسبهن دينا ،وصار ذلك شعارا لهم،
وأصبح تأصيل ذلك األمر مهما ليتمايز
أه��ل السنة ع��ن أه��ل ال�ب��دع��ة ،وليعرف
امل�س�ل��م أن ح��ب ال�ص�ح��اب��ة م��ن االميان،
وخير أصحاب النبي [ آل بيته ومنهم
أزواج ��ه ،وه��ؤالء ال يحبهم إال مؤمن وال

يبغضهم إال منافق.
وأكد العسعوسي أن تأصيل السلف لهذا
الباب يعود إلى وجوب احترامهن وتوقيرهن
تشريفا ملنزلتهن وتأكيدا حلرمتهن وحرمة
سبهن أو الطعن فيهن أو قذفهن مبا برأهن
الله منه «وأن حكم من سبهن إقامة حد الله
عليه؛ فقد جاءت نصوص كثيرة تشير إلى
فضلهن وثبت النهي عن سبهن أو الطعن
فيهن وردته ،في مواقع كثيرة من القرآن»،
وأجمع العلماء على كفر من قذفهن أو طعن
فيهن ومن طعن بعائشة أو في غيرها مبا
برأها الله منه ،فقد ّ
كذب الله في إخباره،
وهذا التكذيب يعد كفرا بالله.

افتتح تصفيات مسابقة حفظ القرآن:
الحماد :صورة متميزة في خدمة كتاب اهلل الكريم
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ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء للشؤون
القانونية وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية راشد احلماد :إن مسابقة الكويت
ال �ك �ب��رى ل �ل �ق��رآن ال �ك��رمي ه��ي إح���دى صور
العطاء الكويتي املتميز ف��ي خدمة القرآن
الكرمي ورعايته واالهتمام به.
ج� ��اء ذل� ��ك أث� �ن ��اء اف �ت �ت��اح ال ��وزي ��ر احلماد
التصفيات النهائية ملسابقة الكويت الكبرى
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده في مسجد
الدولة الكبير حتت شعار« :أه��ل الله» التي
ت �ق��ام ب��رع��اي��ة س �م��و األم �ي��ر ال �ش �ي��خ صباح
األحمد اجلابر الصباح.
وأضاف أنه «من توفيق الله أن حتظى هذه
املسابقة برعاية سامية من سمو أمير البالد
ال��ذي لم يتوان سموه عن رعاية كل ما من
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شأنه خدمة كتاب الله ع��ز وج��ل ورف�ع��ة دينه
الكرمي».
وأوض��ح أن ه��ذه التظاهرة القرآنية السنوية
املميزة تهدف إلى التعاون والتكامل مع جهود
املؤسسات احلكومية واألهلية املعنية بتحفيظ
القرآن الكرمي وتشجيع أبناء الكويت على حفظه
وترتيله وجت��وي��ده ،واصفا ه��ذه املسابقة بأنها
وسام على صدر دولتنا العزيزة.
من جانبها كشفت إميان احلميدان أن إجمالي
جوائز مسابقة« :أهل الله وخاصته» تفوق مائة
أل��ف دي�ن��ار سيتم توزيعها كجوائز نقدية في
احلفل اخلتامي ليتشرف الفائزون والفائزات
بتكرميهم من قبل سمو األمير كما جرت العادة
كل عام.
وأشارت إلى أن األمانة العامة لألوقاف حرصت

ع�ل��ى تخصيص أح��د ص�ن��ادي�ق�ه��ا الوقفية
خلدمة كتاب الله وتعزيز اجلهود القائمة
ع�ل��ى تشجيع ح�ف�ظ��ه وت�ل�اوت��ه ك��ون��ه ميثل
دستوراً حلياتنا ،الفتة إلى أن القائمني على
املسابقة قد طوروا النظام اآللي املستخدم
في التسجيل والتحكيم ليصبح أكثر مرونة
في االستخدام من قبل املشاركني واحملكمني,
م��ؤك��دة أن��ه سيشهد ت�ع��دي�لات وتطويرات
كثيرة ف��ي ال�س�ن��وات املقبلة ,مثمنة الدور
الكبير جلميع الفرق العاملة التي سعت بكل
أمانة إلجناح هذا احلدث.
وع� �ق ��ب االف� �ت� �ت ��اح ج� ��ال ال� ��وزي� ��ر احلماد
والشيخ طارق العيسى على جلان التحكيم
للمتسابقني حيث اطلعا على طريقة التحكيم
في املسابقة.

لجنة العمرية النسائية تقيم أنشطتها
الخريفية

م���ن خ��ل�ال ح��رص��ه��ا ال��ش��دي��د على
ص�لاح املجتمع تقيم جلنة العمرية
النسائية  -بجمعية إح��ي��اء التراث
اإلسالمي أنشطتها اخلريفية؛ حيث
يقيم املركز الدائم لتحفيظ القرآن
الكرمي:
ح���ل���ق���ات حت��ف��ي��ظ ال����ق����رآن جلميع
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة اب���ت���داء م��ن تاريخ
2010/10/10م.
حلقة آللئ القرآن (لألعمار من 14
سنة فما فوق) فترة مسائية .
ح��ل��ق��ة ال��ري��ح��ان��ة (ف��ت��ي��ات الروضة
واالب��ت��دائ��ي) ف��ت��رة م��س��ائ��ي��ة ،وحلقة

السند :حلقة أسبوعية ابتدا ًء من يوم
االثنني 2010/10/11م.
دورة التجويد :حلقة أسبوعية ابتدا ًء
من يوم االثنني 2010/10/11م .
ثان ًيا  -نادي صحبة إلى اجلنان :
وسيكون االفتتاح يوم اخلميس املوافق
2010/10/14م الساعة  5مسا ًء
مدة الدورة  12 :أسبوعا (من 10/14
–  )2010/12/30أسبوعيا كل خميس
من الساعة ( )8 – 5مسا ًء.
الفئة العمرية :من  18 – 13سنة.
برنامج ال����دورة :آداب – عقيدة –
قرآن – برامج ثقافية وترفيهية.

مدرسة ابن تيمية كرمت الطلبة
المشاركين في األنشطة
كرمت مدرسة ابن تيمية لتحفيظ القرآن
الكرمي التابعة ملؤسسة الفجر اخليرية
االجتماعية باليمن ثمانية وعشرين طالبا
م��ن امل �ش��ارك�ين ف��ي ال� ��دورات واملناشط
الصيفية هذا العام.
وف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة أل �ق��ى امل��دي��ر العام
ملؤسسة الفجر األس�ت��اذ محمد محسن
ال �ب �ي �ت��ي ك �ل �م��ة اس �ت �ع��رض ف �ي �ه��ا مجمل
النشاطات والبرامج التي تنفذها املؤسسة
في سبيل تخفيف معاناة األيتام ودعمهم
وإس� �ن ��اده ��م ،وإدم ��اج� �ه ��م ف ��ي املجتمع
بوصفهم من أفراده يتأثرون ويؤثرون به،
والعمل على تزويدهم باملعارف واملهارات
واخلبرات ليكونوا أفرادا صاحلني.

ب� ��دوره أل �ق��ى األس� �ت ��اذ س��ال��م باكرشوم
امل �ش��رف ال �ع��ام ك�ل�م��ة امل ��درس ��ة ،وأشاد
فيها بدور اآلباء واملعلمني وكل من أسهم
ف��ي إجن��اح فعاليات ال ��دورات واملناشط
وال �ب��رام��ج ال�ص�ي�ف�ي��ة ،م�س�ت�ع��رض��ا أبرز
ال �ن �ش��اط��ات ال �ت��ي ت�ض�م�ن��ت املسابقات
الثقافية والرياضية والرحالت الترفيهية
التعليمية ومسابقات اخلطابة والقرآن
الكرمي والتفسير والعقيدة والفقه وتعليم
اللغة اإلجنليزية واحلاسوب.
كما ألقيت في احلفل كلمة اآلباء من قبل
األستاذ سعيد عوض القرزي أشاد فيها
باجلهود املباركة والطيبة التي تبذل من
القائمني في املدرسة.

(إحياء التراث) :بدء
التسجيل
في دورات
للجاليات األجنبية
بدأ في مركز التنوير في اإلسالم
التابع للجنة النسائية بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي التسجيل للكثير
م��ن ال� � ��دورات ف��ي ح �ف��ظ القرآن
ال �ك��رمي وال�ل�غ��ة العربية والتجويد
والتالوة للجاليات األجنبية الناطقة
باللغة اإلجنليزية من النساء.
وتشمل الدورات التي ستقام باللغة
اإلجن �ل �ي��زي��ة دورت �ي�ن ف��ي التجويد
(امل�س�ت��وى األول) ،وال�ل�غ��ة العربية
(املستوى الرابع) ،وستبدأ الدراسة
فيهما في  4أكتوبر املقبل ،وستستمر
حتى  2يناير ,فيما ستبدأ الدراسة
في دورات (حفظ ال�ق��رآن الكرمي
واألدعية)( ،الصالة) (اللغة العربية
 امل �س �ت��وى األول) ف��ي  5أكتوبروستستمر حتى  3يناير.
ك �م��ا س �ت �ش �م��ل دورات (ال� �ت�ل�اوة
وتصحيح ال��ق��راءة) و(ال�ت�ج��وي��د -
امل�س�ت��وى ال �ث��ان��ي) ،وال�ل�غ��ة العربية
(املستويني :الثاني واخلامس) التي
ستبدأ الدراسة فيها في  6أكتوبر
وستستمر حتى  4يناير ،باإلضافة
إل��ى دورت�ين األول��ى بعنوان( :تدبر
القرآن) ،والثانية في (اللغة العربية
املستوى الثالث) ،وستبدأ الدراسة
فيهما ف��ي  10/7وستستمر حتى
 30ديسمبر ،علما بأن الدراسة في
جميع الدورات ستكون من اخلامسة
إلى السابعة مساء.
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حمليات

االتحاد اإلسالمي:
سنعزز الوحدة الوطنية
باتباعنا المنهج السلفي
أعلن أمني سر قائمة االحت��اد اإلسالمي في جامعة
الكويت عبدالعزيز بدر العناز عن عزم القائمة خوض
ان�ت�خ��اب��ات االحت���اد ال��وط�ن��ي لطلبة ال�ك��وي��ت  -فرع
اجلامعة للعام النقابي .2011
وح��ذر ال�ع�ن��از اجلميع م��ن إص ��دار أي ن �ش��رات تثير
الفتنة وتزعزع الوحدة الوطنية في البلد ،داعيا إلى
جتنب الفتنة الطائفية والسيما بعد خطاب صاحب
السمو أمير البالد بتقوية الوحدة الوطنية والوقوف
صفا واحدا في سبيل البالد خاصة في هذا الصرح
اجلامعي الذي كان ومازال أحد املنابر في هذا الوطن
مؤكدا أن قائمة االحت��اد اإلسالمي ستكون أول من
يعزز ه��ذا امل�ب��دأ السامي م��ن خ�لال انتهاج القائمة
للمنهج السلفي الذي يدعو دائما إلى اتباع ولي األمر
وعدم شق وحدة الصف.

العجمي( :تعاونية الرقة) و(إحياء التراث)
تكرمان الفائزين في حفظ القرآن

أعلن رئيس جلنة املشتريات وعضو
م�ج�ل��س اإلدارة ف ��ي ج�م�ع�ي��ة الرقة
التعاونية واملشرف العام على مسابقــــة
ال �ق��رآن ال �ك��رمي ب��ري�ك��ان العجمي أن
جمعية الرقة التعاونية أقامت بالتعاون
مع جمعية إحيــــاء التراث اإلسالمي
فرع الرقــــة احتفاال لتكرمي الفائزين
واملشاركــــني في مسابقة القرآن الكرمي
التـــي نظمت خالل شهر رمضان حتت
ش�ع��ار« :شافعـــــاً مشفع» ف��ي صالة
أفراح الرقة.
وقال العجمــي في تصريح صحافي
إن مسابقة ال�ق��رآن الكرمي حظيت
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ب� ��اع� ��داد ك��ب��ي��رة من
امل �ت �س��اب �ق�ين ح �ت��ى جت� � ��اوزوا املائة
مشارك ليتنافسوا على املستويات

الثالثة التي شملتها املسابقة.
وأشاد باجلهـــود احلثيثـــــة التي بذلها
جميع القائمني على تنظيم مسابقة
حفــــــظ وجت��وي��د ال��ق��رآن الكرمي
بعدما أخذوا على عاتقهم توفير كل
ما حتتاج اليه املسابقة ،وذلك بهدف
االه �ت �م��ام ب��ال�ش�ب��اب وتشجيعهـــــم
وح�ث�ه��م ع�ل��ى م��واص�ل��ة امل�س�ي��رة في
حفظ كتاب الله وتدبر معانيـه.
م ��ؤك ��دا أن ج �م �ع �ي��ة ال ��رق ��ة كانت
ومازالت تسهم في دعم ورعاية هذه
املسابقات اإلميانيـة التي حتمــــل
مضمونا كبيرا من االلتزام بتعاليم
الدين اإلسالمي احلنيف وتطبيقها
على أرض ال��واق��ع لقطف ثمارها
اإليجابية في حياة الشباب.

لجنة خيطان للزكاة تكرم حفظة من مسابقة «القرآن والسنة حياتنا»
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حتت رعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
أقامت جلنة خيطان للزكاة احلفل اخلتامي
لتكرمي الطلبة األوائ��ل في مسابقة «القرآن
والسنة حياتنا» حيث شارك في املسابقة أكثر
من  60طالبا في مختلف املراحل.
وقد مت إقامة التصفيات خالل شهر رمضان
املبارك في مسجد جمعة الفهد في منطقة
خيطان خالل الفترة  2010 / 8 / 28 – 27م
بعد صالة العصر.
ه��ذا وق��د حضر احلفل نائب رئيس جمعية
خيطان التعاونية األخ صالح السلمي؛ حيث
ألقى كلمة شكر فيها اإلخوة في جلنة خيطان
للزكاة على إقامة مثل هذه األنشطة التي جتلب
اخلير ألبنائنا الطلبة في الدنيا واآلخرة.
من جهته أكد السلمي أن إدارة جمعية خيطان
التعاونية ال تدخر جهدا في دع��م مثل هذه
األنشطة التربوية والثقافية والدينية التي من
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شأنها النهوض باملستوى العلمي البنائنا الطلبة.
كما حضر احلفل اخلتامي الشيخ جاسم املسباح
 رئيس اللجنة الدائمة ملراكز حتفيظ القرآنالكرمي التابعة بجمعية إحياء التراث اإلسالمي
– حيث ألقى كلمة هنأ فيها األخ��وه ف��ي جلنة

خيطان للزكاة على إقامة مثل هذه املسابقة،
وحثهم على املضي قدما في هذا الطريق.
وف��ي خ�ت��ام احل�ف��ل مت ت��وزي��ع اجل��وائ��ز على
الطلبة الفائزين بحضور أولياء أمور الطلبة
وعدد من اإلخوة املصلني.

كلمات في العقيدة

الذين ال يحبهم اهلل ()5
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد
{إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه
من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أولي القوة،
إذ قال له قومه ال تفرح إن الله ال يحب الفرحني}
(القصص.)76 :
 البد أن يكون هذا الفرح محرما حتى ال يحبهالله..
 نعم {ال تفرح} ..ال تأشر ..من األشر والبطر..وذلك أنه بغى على بني إسرائيل (قومه) ..وقيل إنه
كان من أقرباء موسى \ ولكن فرعون واله ..وقربه
فجمع املال وبغى على قومه..
 وهناك آية أخرى في ذم هذا النوع من الفرح..أتعرفها؟!
 تعني قول الله تعالى{ :فلما جاءتهم رسلهم بالبيناتفرحوا مبا عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به
يستهزئون} (غافر.)13 :
وقول الله تعالى{ :ال حتسنب الذين يفرحون مبا
أتوا ويحبون أن يحمدوا مبا لم يفعلوا فال حتسبنهم
مبفازة من العذاب ولهم عذاب أليم} (آل عمران:
 ،)188وقول الله تعالى{ :والذين آتيناهم الكتاب
يفرحون مبا أنزل إليك ومن األحزاب من ينكر بعضه
قل إمنا أمرت أن أعبد الله وال أشرك به إليه أدعو
وإليه مآب} (الرعد.)36 :
وقول الله تعالى{ :قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون} (يونس.)58 :
 عنيت اآليات من سورة آل عمران.كنت وصاحبي نقلب املصحف امليسر (املدينة)..
الذي صنفه نخبة من العلماء وأوردوا تفسير القرآن

بطريقة سهلة لعامة الناس..
 معظم اآليات فيها ذم (الفرح). إذا كان الفرح ألجل الدنيا ..فهو مذموم ..ومعظماآليات التي وردت فيها هذه الكلمة أتت مبعنى
(البغي) ..و(األشر) ..و(البطر) ..ففي آية آل عمران..
هؤالء اخلاسرون يفرحون بأنهم نبذوا الكتاب واشتروا
به ثمنا قليال ..وهكذا حال ..من يفرح (يسر قلبه)
بالوقوع في املعصية ومخالفة أوامر الله ..هذا دليل
الطبع على القلب فال ينكر منكرا ..بل يفرح باملنكر..
ولذلك يتوعدهم الله بأشد العذاب.
 وماذا عن اآلية من سورة الرعد؟! هذه نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول[ ..كعبدالله بن سالم وكعب األحبار ،وقيل هم
ثمانون من النصارى ،أربعون بنجران واثنان وثالثون
بأرض احلبشة ،وثمانية من أهل اليمن ..فهؤالء
فرحوا مبا أنزل على الرسول [؛ ألنه موافق ملا كانوا
يؤمنون به ..فأسلموا ..وأما األحزاب اآلخرون  -من
أقوامهم  -فقد أنكروا هذا األمر كما هو معروف
في قصة عبدالله بن سالم ..وأذن الله للمؤمنني أن
يفرحوا مبا تفضل الله عليهم من الهداية والتوفيق
للحق ..بل أتى الفعل بصيغة األمر {فليفرحوا}..
من سورة يونس ..وال شك أن املؤمن يسر بنعم الله..
ويفرح ولكن يشكر الله ويؤتي حق النعمة وال يبطر وال
يطغى ..كما هو حال معظم الناس{ ..كال إن اإلنسان
ليطغى أن رآه استغنى} (العلق.)7 - 6 :
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ذكــريات الدعوة
وفاء للشيخ الفاضل-يرحمه الله)2-2(-
الفرقان تنشر املقال ً

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

حتدثنا في احللقة األولى عن األعمال التي قام بها الشيخ الهده -
رحمه الله -وذكرنا بعض ًا من مؤلفاته مثل تيسير اإلسالم في شرح
أركان اإلسالم ،وخير الهدي هدي محمد[ وفتاوى رمضانيه ،ورسالة
في حكم الغناء ،والصالة ،وكم كان  -رحمه الله  -إمام ًا وخطيب ًا بارع ًا
ومتميزاً.
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نبذة عن مميزاته وصفاته وآدابه
ومواقفه:
كان أبو يوسف – رحمه الله – يتمتع بشخصية
متعددة اجلوانب ،متيزت بأمور ،منها:
• لم يكن يرضى بديال عن منهج السلف في
العقيدة والشريعة ،والتعليم والتربية ،واإلفتاء
واإلفادة ،ولم يكن يتنازل في (مادة الفقة) عن
تدريس (فقه السنة واحلديث واألثر) في املعهد
الشرعي إلى فقه املذاهب.
• كانت عقليته تساير الركب احلضاري املعاصر
ف��ي حتديث األم��ور اإلداري ��ة وتطويرها ،وهو
من أوائ��ل إخوتنا الذين استخدموا الكمبيوتر
واإلنترنت والبروجكتر وغيرها من الوسائل
احلديثة في التدريس واإلفادة ،وإعداد اخلطب
واحملاضرات ،وإجناز األمور اإلدارية وغيرها،
فلله د ّره !
• وأق��ام دورات ع��دي��دة لتدريب الشباب على
استخدام هذه الوسائل احلديثة واستعمالها في
النافع واملفيد في األمور.
وم��ن ال�ط��رائ��ف أن��ه د ّرب �ن��ي ي��وم �اً واح���داً على
استخدام الكمبيوتر ،ثم عاد ليعلّمني بعد خمس
سنوات أو أكثر .فقلت له :استعجلت ،فقال :ملا
رأيت فيك من ا ّ
جلدية وصدق الطلب رحمه الله

الفرقان  26 - 603ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/10/ 4 -م

رحمة واسعة.
• كان واسع الثقافة واملعرفة حتى في غير مجال
تخصصه ،فإنه استحدث موقعاً متميزاً على
ّ
الشبكة العنكبوتية للفتاوى وتبادل املعلومات باسم
(منتدى الفتاوى الشرعية) ،دل��ت على جناحه
كثرة الواردين إليه من شتى أنحاء العالم.
بالطب
وزد على ذلك أنه كان عنده إملام جيد
ّ
الشعبي ،وباشر احلجامة بنفسه أحياناً.
• ك ��ان ع �ط��وف �اً رح �ي �م �اً ب��ال �ش �ب��اب ،يشاركهم
أفراحهم وأحزانهم ،ويوفر لهم وسائل النقل
للحضور في دروس املعهد الشرعي والدواوين،
والسيما لإلخوة الذين كانوا يحتاجون إلى مثل
هذه الرعاية واالهتمام.
• كان ذا شخصية قوية مع هيبة ووقار ،يباشر
األمور بعزم ،ويتدخل في حل املشكالت بحزم،
صريحاً في تعامله مع زمالئه وطلبته من غير
مجاملة ،يواجههم بكل م��ا ع�ن��ده م��ن الدليل
والبرهان عند اخلالف ،والسيما عندما حصلت
الفرقة بني اإلخوة بعد الغزو ،واختلط احلابل
بالنابل ،فتكلم حني سكت الكثيرون ،فاستهدف
أكثر من غيره لصراحته املعهودة.
وفي السماء جنوم ال عداد لها
وليس يكسف إال الشمس والقمر

نعم ،كان أبو يوسف – رحمه الله – رج ً
ال من
الناس ،يأخذ ويعطي ،ويصيب ويخطئ:
من ذا الذي ما ساء قط
ومن له احلسنى فقط
ولكن أين مثله؟ لم يكن يوماً من األيام معروفاً
بالفجور في اخلصومة ،بل كان في أغلب أحواله
مظلوماً من قبل تالميذه وأحبائه:
وظلم ذوي القربي ّ
أشد مضاضة
على املرء من وقع احلسام املهنّد
• خلق أب��و يوسف – رحمه الله – للعمل في
ميسـر ملا خلق له» وبروزه
مجال الدعوة« ،كل ّ
في هذا املجال ي� ّدل على أنه لم يخلق لغيره،
وإال ما الذى كان مانعاً من مباشرته (التجارة)
أسوة بأفراد عائلته ؟! فهنيئاً له هذه الوظيفة
التي قام بها األنبياء والرسل ،وأصحابهم ،ومن
تبعهم من صاحلي األمة إلى يوم الدين.
• الشخصية القوية سمة من سمات التم ّيز في
كل مجال من مجاالت احلياة البشرية ،ويظهر
معدنها في أبهى صورة عند احملن والشدائد،
ولم ّ
متر الكويت – حرسها الله  -مبحنة أش ّد
من محنة الغزو العراقي الغاشم لها ،فكان أبو
يوسف وغيره من زمالئه البارزين مثل الشيخ
حمد األمير ،لم يخرجوا من الكويت ،لعلهم تأولوا

كانت جنازته حافلة
مل ير مثلها ب�شهاده
احل�ضوروتوارد �إليها
النا�س من كل حدب و�صوب
حتى توقفت حركة املرور

حتى ال يقعوا في وعيد (الفرار يوم الزحف)«،
الذي هو من أكبر الكبائر في اإلسالم ،وكانوا
م��ن الصامدين ف��ي وج��ه االح �ت�لال ،املعاونني
لألهالي نصحاً وإرشاداً ،وتغذية ومتويناً .وكان
قيام هذين الشيخني اجلليلني مع زمالئهما:
مثل اإلخوة األفاضل علي دخيل العنزي ،وجابر
جعيثن الشمري  -بتشكيل جلنة إلدارة اجلمعية
التعاونية الرئيسية باجلهراء ،وتوصيل املواد
التموينية إلى بيوت األهالي ،لئال يصابوا بأذى
ال بطولياً
هؤالء الوحوش كان – وال شك  -عم ً
جلي ً
ال ال يحتاج إلى دليل:
أولئك آبائي فجئني مبثلهم
إذا جمعتنا يا جرير املجامع
• كان يتمتع بعالقات واسعة بكل فئات املجتمع
مع نيله ثقتهم ،ملا كان فيه من إخالص ودين،
�ب وم� ��و ّدة ،وص��دق ون��زاه��ة ،وخ�ل��ق وأدب،
وح� ّ
زرع��ت ل��ه احملبة ف��ي قلوب ال�ع�ب��اد ،وق��د رئي
بعض مشاهدها في جنازته املشهودة.
من إرهاصات وداعه للدنيا:
كان هناك إرهاصات لوداعه للدنيا؛ فقد تخلّى
عن رئاسة الهيئة اإلدارية بجمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي (ب�ف��رع اجل �ه��راء) ،قبل وف��ات��ه بعدة

أشهر ،وو ّكل املسؤوليات إلى هيئة جديدة شملت
كوكبة من الشباب الصاعد معروفة بالعقيدة
وال��دي��ن واخل �ل��ق واألدب ،وذل��ك حت��ت رئاسة
أخينا الفاضل الدكتور فرحان عبيد الشمري،
كثر الله في شباب األمة من أمثالهم.
وال ري��ب أن��ه ك��ان م��وف�ق�اً ف��ي ه��ذا االختيار،
ومطمئناً به ،وكان يحضر الفرع يومياً بعد ذلك،
ويراقبه عن كثب ،ثم بدأ يزوره غباً .وهكذا...
س��أل�ت��ه ذات م��رة – وق��د ص�ع��ب ع �ل� ّ�ي غيابه
أليام عدة  -عن هذا اجلفاء فقال« :أريد فك
االرتباط» رحمه الله رحمة واسعة.
وفاته :
كنّا جلوساً بعد العصر في جمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي – ف��رع اجل�ه��راء – وكنت حينذاك
على أهبة النزول إلى الهند في اليوم التالي –
فقال الشيخ :نذهب نهنئ فضيلة الشيخ محمد
احلمود النجدي – حفظه الله – على زواجه
اجل��دي��د ،فاجتهنا إل��ى منطقة صباح الناصر
بسيارة أخينا الفاضل الشيخ مشعل تركي -
وفقه الله لكل خير – وملا رجعنا إلى اجلهراء
ن��زل��ت ع�ن��د ال�س�ك��ن ب �ج��وار م�س�ج��د عبدالله
خلف السعيد ،وكان الشيخ من طيبه يو ّدعني
ب�ح��رارة ويستقبلني ب�ح��رارة ،ولكنه ه��ذه املرة
نزل وو ّدعني بحرارة زائدة غير معهودة قائ ً
ال« :
سامحني وسلّم على األهل».
لم يكن على البال قطعاً أنه توديع منه حقيقي
ال لقاء بعده أبداً في دار الدنيا ،لو علمت لقلت
له :ال تستعجل ،نحن في أشد احلاجة إليك،
ولكن{ :إن أجل الله إذا جاء ال يؤخر لو كنتم
تعلمون} (نوح.)4 :
عاش الشيخ حياة مترامية األط��راف ،متعددة
اجل��وان��ب ،نابضة باحليوية والنشاط ،حافلة

بالعطاء الف ّياض في مجال الدعوة واإلرشاد،
والتدريس واإلفتاء ،والذود عن حياض الكتاب
والسنة ،وال��دف��اع ع��ن منهج السلف الصالح،
حتى وافاه األجل احملتوم في بيته في اجلهراء
(فجر اخلميس  23شعبان  1425هـ  -املوافق 7
أكتوبر  2004م) وعمره نحو ثمان وأربعني سنة،
ودفن بعد صالة العصر في مقبرة اجلهراء «
فإنا لله وإنا إليه راجعون»
وكانت في حياتك لي عظات
أوعظ منك حياً
وأنت اليوم َ
وال يسعنا إال أن نقول عند هذا املصاب اجللل،
ما قاله نبينا محمد [ عند وفاة ابنه إبراهيم:
«إن العني تدمع ،والقلب يحزن ،وال نقول إال ما
يرضى ربنا .وإنا على فراقك حملزونون».
جنازته:
ك��ان��ت ج�ن��ازت��ه حافلة م�ش�ه��ودة ،ل��م ي��ر مثلها،
السن ،توارد
بشهادة املواطنني واملقيمني من كبار ّ
إليها الناس من كل حدب وصوب ،حتى توقفت
حركة امل��رور ف��ي ال�ش��ارع امل ��ؤ ّدي إل��ى املقبرة،
لكثرة االزدحام املمتد إلى مسافة بعيدة.
صدق قول اإلمام أحمد بن حنبل  -رحمه الله
– في مثل هذا املشهد:
« الفرق بيننا وبني أهل البدع يوم اجلنائز».
هكذا أفل هذا الكوكب الن ّير ،وفي مثله قيل:
ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى
أن الكـواكـــب فـي التـراب تغـــور
ما كنــــت آمـــل قـــبل نعشــــك أن أرى
رضوى على أيدي الرجال تسير
هكذا رحل إلى الدار اآلخرة ،تاركاً وراءه ج ّماً
غفيراً من زمالئه وتالمذته وأوالده وأقاربه
وغيرهم م��ن أح � ّب��اء ،داع�ي�ن ل��ه ومستغفرين،
وراج�ي�ن أن ي�ص��دق عليه م��ا رواه مسلم في
صحيحه من حديث أب��ي هريرة – رض��ى الله
عنه – عن النبي [ ،قال:
« إذا م��ات اإلن�س��ان انقطع عنه عمله إال من
ثالثة :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد
صالح يدعو له».
اللهم اغ�ف��ر ل��ه وارح �م��ه ،وع��اف��ه واع��ف عنه،
ووسع مدخله.
وأكرم نزلهّ ،

15

الفرقان  26 - 603ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/10/ 4 -م

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 الثامنة عشرة
اس�ت��دالل�ه��م ب �ج��واز االس�ت�غ��اث��ة بالنبي [،
وم�ن��ادات��ه بعد م��وت��ه مب��ا روي ع��ن اب��ن عمر
رضي الله عنهما« :أن��ه خ��درت رجله ،فقال
رجل :اذكر أحب الناس إليك ،فقال :محمد».
وفي لفظ قال« :يا محمداه».
وروي مثله عن ابن عباس ] ،أنه أمر رجال
خ��درت رجله ب��ذل��ك ،ف�ق��ال :محمد؛ فذهب
خدره.
واجلواب عنها من وجوه:
األول :أن هذا احلديث ضعيف ال يثبت ،فأما
أث��ر اب��ن عمر رض��ي الله عنهما ،ف��إن مداره
على أبي إسحاق السبيعي ،وهو وإن كان من
الثقات األثبات إال أنه مشهور بالتدليس ،وقد
عنعنه ولم يصرح في أي من طرق احلديث
بالسماع ،وهذه علة.
والعلة األخرى أن أبا إسحاق قد اختلط في
آخر عمره ،وقد اضطرب في هذا احلديث
على وجوه عدة ،ولعل هذا من اختالطه؛ فمرة
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رواه عن الهيثم بن حنش  -وهو مجهول  -عن
ابن عمر .ورواه مرة عن عبدالرحمن بن سعد
القرشي العدوي عن ابن عمر .ورواه مرة عن
أبي سعيد  -وال يعرف  -عن ابن عمر .ورواه
مرة عمن سمع ابن عمر به ،ولم يس ّمه.
وال سبيل لترجيح إحدى الروايات؛ ألن رواة
هذه الطرق املختلفة عنه من ثقات أصحابه
مثل شعبة ،وسفيان ،وإسرائيل ،وزهير بن
معاوية؛ مما يجعل األث��ر مضطربا ،كما أن
ألفاظه مختلفة ،فتارة يقول فيه« :محمد»،
وتارة« :يا محمد».
وأما أثر ابن عباس ] فهو ضعيف جدا،
ب��ل م��وض��وع على اب��ن ع�ب��اس ]؛ إذ فيه
غياث بن إبراهيم ،وهو كذاب ،قال أبوداود:
«كذاب» ،وقال ابن معني« :كذاب خبيث».
الثاني :أنه على التنزل بصحة األث��ر ،فليس
فيه دليل على جواز االستغاثة ومنادة النبي
[؛ إذ غاية ما فيه :ذكر محبوب تسكن إليه
النفس ،وتتحرك فتنشط لذكره وذكر اسمه
فيذهب خدرها.

ق��ال احمل��دث فضل ال�ل��ه اجل�ي�لان��ي« :وعلى
كل ح��ال ،فصورة النداء في بعض الروايات
ليس على حقيقته ،وال يتوهم زنه لالستعانة
أو االستغاثة ،وإمن��ا املقصود إظهار الشوق
وإض ��رام ن��ار احمل�ب��ة ،وذك��ر احمل�ب��وب يسخن
القلب وينشطه؛ فيذهب اجنماد الدم فيجري
في العروق ،وه��ذا هو الفرح ،واخلطاب قد
يكون ال على إرادة االسماع».
ال �ث��ال��ث :أن األث ��ر ع ��ا ّم ب��ذك��ر أح ��ب الناس
ملن خ��درت رجله ،فهو ع��ام في األشخاص،
وخاص بخدر ال ِّر ْجل.
وعلى هذا فقد يذكر اإلنسان من يحب ولو
ك��ان فاسقا ،أو كافرا كزوجته أو ابنه ،فهل
يقول املستدلون به بجواز أن يستغيث العبد
بكل من يحب؟ فإن قالوا :ال ،فيقال لهم :فما
وجه تخصيصه بالنبي [ مع كون األثر  -لو
صح  -فيه ذك��ر احملبوب وليس مخصوصا
بالنبي [؟! ولذلك ورد عن بعض السلف
وال �ش �ع��راء ذك��ر ه��ذا األم ��ر ف��ي ب�ي��ان حبهم
للمحبوب ،كما روي عن ابن سيرين أنه قال:
إذا خدرت رجلي تذكرت قولها
فناديت لبنى باسمها ودعوت
دعوت التي لو أن نفسي تطيعني
أللقيت نفسي نحوها فقضيت
وقال اخلليفة يزيد بن عبدامللك في حياته:
أثيبي مغرما كلفا محبا
إذا خدرت له رجل دعاك
وه���ذا ي�ب�ين أن ه ��ذا ال �ب��اب ل�ي��س م��ن باب
االستغاثة وال��دع��اء ،وإمن��ا م��ن ب��اب تنشيط
النفس بذكر احملبوب.
ثم إنه خاص بذكر احملبوب عند خدر الرجل
خاصة ،فكيف يقال بعمومه في كل األحوال،
وهل هذا إال مروق من دين اإلسالم؟!

الدين واحلياة

أسس وأولويات الدعوة

محمد الراشد

مطلب مهم ،فالدعوة إلى الله
إن أهمية الدعوة إلى الله على بصيرة
ٌ
{و َم ْن
على منهاج النبوة من أعظم القربات عند الله ،قال الله تعالىَ :
َأ ْح َس ُن َق ْو ً
من َد َعا ِإ َلى ال َل ِّه َو َع ِم َل َص حِال ًا َو َق َ
ال ِإ َن ِّني ِم َن المْ ُ ْس ِل ِمنيَ }
ال ِ مّ َّ
ومخاطر
(فصلت )33 :والكويت اليوم بل العالم اإلسالمي مير بأزمات
َ
لو عرضت على صحابة نبينا الكرمي [ الجتمع عليها أهل بدر .ومن
يرد احلل لهذه األزمات فليرجع إلى الصدر األول من األمة والسلف
الصالح وهم« :الصحابة ً
أوال ثم تابعوهم ثم تابعو تابعيهم الذين قال
نبينا الكرمي [ عنهم« :خيركم قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين
يلونهم» (متفق عليه) فعلينا أن نلتزم مبنهاج النبوة في الدعوة إلى
الله التي تقوم على ثالثة أسس ثابتة:
 .1إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك؛
قال تعالىَ { :و َما أَ ْر َسلْنَا مِ ن َقبْل َ
ول
ِك مِ ن َّر ُس ٍ
إ اَِّل نُ ِ
اعبُ ُدونِ }
وحي ِإلَيْهِ أَ ّنَ ُه لاَ ِإلَ َه إ اَِّل أَنَا َف ْ
(األنبياء.)25 :
 .2اليقني من كتاب الله وسنة رسوله [
وف�ق��ه أئ�م��ة ال �ق��رون املفضلة م��ن نصوص
الوحي؛ قال الله تعالى{ :ثُ َّم َج َعلْن َ
َاك َعلَى
َشرِ ي َع ٍة ِ ّم� َن الأْ َ ْم��رِ َفا ّتَ ِب ْع َها َولاَ تَ ّتَ ِب ْع أَ ْه َواء

ا ّلَذِ ي َن لاَ يَ ْعل َ ُمونَ} (اجلاثية.)18 :
ني في القول واإلحسا ُن في املعاملة
 .3الل ُ
�راض عن اجلهل؛ قال تعالىَ { :ف ِب َما
واإلع� ُ
نت َف ّظاً َغل َ
ِيظ
ِنت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
َر ْح َم ٍة ِ ّم َن اللّهِ ل َ
َضوا ْ مِ � ْن َح� ْو ِل� َ
�ك} (آل عمران:
الْ َقل ْ ِب الَنف ّ ُ
.)159
ً
بهذا أرسل الله رسوله محمدا [ وبانقطاع
الوحي مبوت محمد [ وجب على املسلمني

تتبع هذا الطريق في الدين والدعوة حتى
ي��أت��ي أم��ر ال�ل��ه وت �ق��وم ال�س��اع��ة ،فالدعوة
إلى الله جزء مهم في الدين وال تبرأ ذمة
اجلماعة املسلمة وال ذمة أف��راد املسلمني
إال ب � ��أداء ال��ق��در امل �س �ت �ط��اع والضروري
منها؛ استجابة ألم��ر اللهَ { :ولْ�تَ� ُك��ن ِ ّمن ُك ْم
أ ُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن ِإلَى الخْ َ يْرِ َويَ ْأ ُم ُرو َن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف
َويَنْ َه ْو َن َعنِ المْ ُن َكرِ َوأ ُ ْولَـئ َ
ِحونَ}
ِك ُه ُم المْ ُ ْفل ُ
(آل عمران.)104 :
ولكن في طريق الدعوة عوائق متنع أو تبطئ
مسيرتها وأخص منها الوالء الضيق للحزب
الديني أو الطائفة الدينية؛ فقد حذر الله
من التفرق والتحزب في الدين ،ق��ال الله
تعالىِ { :إ َّن ا ّلَذِ ي َن َف َّر ُقوا ْ دِ ينَ ُه ْم َو َكانُوا ْ ِش َيعاً
ّلَ ْس َت مِ نْ ُه ْم فِ ي َش ْيءٍ إ مَّ َ
ِنا أَ ْم ُر ُه ْم ِإلَى اللّهِ ثُ َّم
يُنَ ِ ّبئُ ُهم بمِ َ ا َكانُوا ْ يَ ْف َعلُونَ} (األنعام.)159 :
وال ت�ص�ل��ح ال ��دع ��وة إال ب�ش�م��ول�ه��ا ألصول
الدين وهي االعتقاد وهو أهمها ،والعبادات
واملعامالت ،ومن خالل ذلك اآلداب واألخالق
الشرعية فيجب أن تكون هذه هي األولويات
ف ��ي ال���دع���وة ،ول �ك��ن ل�لأس��ف ان �ق �ل��ب سلم
األولويات عند كثير من اجلماعات اإلسالمية
فانقصرت بعض اجلماعات ودعاتها على
ن�ش��ر اآلداب ،وآخ � ��رون ع�ل��ى ال��دع��وة إلى
ال�ن��واف��ل ،وآخ ��رون على ال��دع��وة إل��ى جتنب
الصغائر ،وآخ ��رون على محاولة اغتصاب
السلطة بالقوة ،وآخ��رون أث��اروا وضع املكبر
على الدعاة املخلصني السلفيني العلماء منهم
واملصلحني خاصة في التصعيد والتمحيص
ف��ي ك��ل ش��اردة وواردة ف��ي دعوتهم ،ونسوا
أنفسهم واشغلوها عن العلم والتعليم.
فيجب االهتمام بأولويات الدين والدعوة،
وليكن التوحيد كما ذكرنا على رأسها ،وعلى
مشايخ الدعوة االهتمام بالتعلم الشرعي
وتأهيل الدعاة وإعدادهم ليكونوا قادرين
على ملء الفراغ.
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متفرقات

تراجم ألمهات
المؤمنين مواقف وعبر
احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،أما بعد:
فهذه تراجم مختصرة ألمهات املؤمنني مستلة من كتاب الشيخ عبد
الرزاق بن عبد احملسن العباد البدر حفظه الله تعالى :تأمالت في رج��ل يحملك
قوله تعالى{ :وأزواجه أمهاتهم} ،مع التنبيه على بعض املسائل ف��ي س��رق��ة من
املتعلقة بأمهات املؤمنني رضي الله عنهن.
ح��ري��ر ف �ي �ق��ول :هذه
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قال الشيخ حفظه الله تعالى:
امل �س��أل��ة احل���ادي���ة ع� �ش ��رة :ف ��ي ذك� ��ر عدد
أزواجه[ والتعريف بهن رضي الله عنهن:
ال ريب أن من متام تدبر اآلية معرفة أزواج
النبي[ وعددهن وشيء من حياتهن رضي
الله عنهن ،وكتب السيرة وال�ت��راج��م حافلة
ببيان ذلك ،لكن املفيد هنا أن نشير إلى شيء
من ذلك ولو على وجه االختصار .
ع��دد أزواج ��ه[ إح��دى عشرة ام��رأة ،توفي
في حياته اثنتان منهن ،ومات[ عن التسع
الباقيات .
 - -1أولهن خديجة بنت خويلد القرشية
األسدية ،تزوجها قبل النبوة ولها أربعون
سنة ،ول��م يتزوج عليها حتى ماتت ،وأوالده
كلهم منها إال إبراهيم رض��ي الله عنه فإنه
من س ّريته مارية ،وهي التي آزرته على النبوة
وجاهدت معه ،وواسته بنفسها ومالها ،وماتت
قبل الهجرة بثالث سنني.
ومن خصائصها :أن الله سبحانه بعث إليها
السالم مع جبريل فبلغها النبي[ ذلك ،فقد
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي
الله عنه ق��ال« :أت��ى جبريل النبي[ فقال:
يا رسول الله ،هذه خديجة قد أتت معها إناء
فيه إدام أو طعام أو ش��راب ،ف��إذا هي أتتك
فاقرأ عليها السالم من ربها ومني ،وبشرها
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ببيت ف��ي اجل�ن��ة م��ن ق�ص��ب ،ال صخب فيه
والن �ص��ب» .وم��ن خصائصها :أنها ل��م تسؤه
قط ولم تغاضبه ،ولم ينلها منه إيالء وال عتب
قط وال هجر.
ومن خصائصها :أنها أول امرأة آمنت بالله
ورسوله[ من هذه األمة.
 -2ث��م ت��زوج بعد موتها ب��أي��ام س��ودة بنت
زم�ع��ة اب��ن قيس القرشية رض��ي الله
عنها ،وكبرت عنده ،وأراد طالقها؛ فوهبت
يومها لعائشة رض��ي ال�ل��ه عنها فأمسكها،
وه��ذا م��ن خواصها أنها آث��رت بيومها حب
النبي[ تقربا إلى رس��ول الله[ وحبا له،
وإيثارا ملقامها معه ،فكان يقسم لنسائه وال
يقسم لها ،وهي راضية بذلك ،مؤثرة لرضا
رس��ول الله[ رضي الله عنها ،وتوفيت في
آخر خالفة عمر بن اخلطاب رضي الله عنه
وعنها وعن الصحابة أجمعني.
 -3ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر ،الصديقة
بنت الصديق ،في ش��وال قبل الهجرة
بسنتني وقيل بثالث وه��ي بنت س��ت سنني،
وبنى بها باملدينة أول مقدمه في السنة األولى
وه��ي ب�ن��ت ت�س��ع س�ن�ين ،وق��د ع��رض�ه��ا عليه
امللَك قبل نكاحها في َس َرقة من حرير ،ففي
الصحيحني عنها رضي الله عنها قالت :قال
رس��ول الله[« :أُري�ت��ك في املنام مرتني إذا

ام��رأت��ك ،فأكشف ف��إذا هي
أنت ،فأقول :إن يكن هذا من عند الله
ميضه».
وم��ن خصائصها  :أن�ه��ا ك��ان��ت أح��ب أزواج
رس��ول الله[ إليه  ،كما ثبت عنه ذلك في
البخاري ومسلم ،وقد «سئل :أي الناس أحب
إليك؟ قال :عائشة» قيل :فمن الرجال؟ قال:
«أبوها».
وم��ن خصائصها أيضا :أن��ه لم يتزوج امرأة
بكرا غيرها ،وق��د ج��اء ف��ي ال�ب�خ��اري« :عن
عائشة رضي الله عنها قالت« :قلت :يا رسول
الله ،أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل
منها ،وشجرة لم يؤكل منها ،ففي أيها كنت
ترتع بعيرك ،قال« :في التي لم يرتع فيها».
تعني أنه لم يتزوج بكرا غيرها .
ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحي[
وهو في حلافها دون غيرها ،ففي الصحيح
عن النبي[ ق��ال« :يا أم سلمة ! ال تؤذيني
في عائشة ،فإني والله ما نزل علي الوحي
وأنا في حلاف امرأة منكن غيرها».
وم��ن خصائصها :أن ال �ل��ه سبحانه برأها
مما رماها به أهل اإلفك ،وأنزل في عذرها
وب��راءت�ه��ا وحيا يتلى ف��ي محاريب املسلمني
وصلواتهم إلى يوم القيامة ،وشهد لها بأنها
من الطيبات ،ووعدها املغفرة والرزق الكرمي،
وك��ان��ت رض ��ي ال �ل��ه ع�ن�ه��ا ت �ت��واض��ع وتقول:

«ولشأني في
ن � �ف � �س� ��ي ك� ��ان
أحقر م��ن أن يتكلم
الله في بوحي يتلى.»...
وم ��ن خ�ص��ائ�ص�ه��ا :أن �ه��ا ك��ان��ت أفقه
ن �س��ائ��ه[ وأع �ل �م �ه��ن ،ب��ل أف �ق��ه ن �س��اء األمة
وأع�ل�م�ه��ن ع�ل��ى اإلط�ل��اق ،وك ��ان األك��اب��ر من
أص� �ح���اب ال� �ن� �ب ��ي[ ي ��رج� �ع ��ون إل� ��ى قولها
ويستفتونها.
ومن خصائصها :أن رسول الله[ توفي في
بيتها ،وفي يومها ،وبني َس ْحرها ونحرها ،ودفن
في بيتها .وقد مات عنها[ وهي بنت ثماني
عشرة سنة ،وتوفيت باملدينة ودفنت بالبقيع،
وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله
عنه ،سنة ثمان وخمسني من الهجرة.
واختلف أهل العلم هل هي أفضل أم خديجة؟
على ثالثة أقوال :فقال بعضهم :هي أفضل،
وق� ��ال ب �ع �ض �ه��م :خ��دي �ج��ة أف� �ض ��ل ،وتوقف
آخرون.
وق � ��ال ال �س �ي��وط��ي ف ��ي «أل��ف��ي��ت��ه» ف ��ي علم
احلديث:
وأفضل األزواج بالتحقيق
خديجة مع ابنة الصديق
وفيهما ثالثها الوقف وفي
عائشة وابنته اخللف قفي
يليهما حفصة فالبواقي
وآخر الصحاب باتفاق.
قال ابن القيم رحمه الله« :وسألت شيخنا ابن
تيمية فقال :اختص كل واحدة منهما بخاصة،

فخديجة كان تأثيرها في أول اإلسالم ،وكانت
تسلي رس��ول الله[ وتثبته وتسكنه ،وتبذل
دونه مالها فأدركت غرة اإلس�لام ،واحتملت
األذى ف��ي الله وف��ي رس��ول��ه ،وك��ان نصرتها
للرسول في أعظم أوق��ات احلاجة ،فلها من
النصرة والبذل ما ليس لغيرها.
وعائشة -رضي الله عنها -تأثيرها في آخر
اإلسالم ،فلها من التفقه في الدين ،وتبليغه
إلى األم��ة ،وانتفاع بنيها مبا أدت إليهم من
العلم ما ليس لغيرها ،هذا معنى كالمه».
 -4ثم تزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب
رضي الله عنها -وعن أبيها في السنةالثالثة من الهجرة ،وكانت قبله عند خنيس
ابن حذافة ،وكان من أصحاب رسول الله[
ومم��ن شهد ب��درا ،وق��د توفيت ع��ام سبع أو
ثمان وعشرين من الهجرة.
 -5ثم تزوج زينب بنت خزمية بن احلارث
القيسية من بني هالل بن عامر ،وتوفيت
عنده[ بعد ضمه لها بشهرين ،وكانت تسمى
أم املساكني لكثرة إطعامها للمساكني ،رضي
الله عنها.
 -6ثم ت��زوج أم سلمة هند بنت أبي أمية
ب��ن املغيرة القرشية املخزومية ،وقيل
ه��ي آخ ��ر ن �س��ائ��ه م��وت��ا ،وق ��د ت��وف �ي��ت سنة
اثنتني وستني للهجرة ،ودف�ن��ت ف��ي البقيع،
وقد تزوجها النبي[ في السنة الرابعة من
الهجرة ،ومن خصائصها :أن جبرائيل دخل
على النبي[ وهي عنده ،فرأته في صورة
دحية الكلبي ،ففي صحيح مسلم «ع��ن أبي
عثمان قال« :نبئت أن جبرائيل أتى النبي[
وعنده أم سلمة ،قال :فجعل يتحدث ثم قام
ف�ق��ال ال�ن�ب��ي[ ألم س�ل�م��ة« :م��ن ه� ��ذا؟»...
احلديث.
 -7ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد
بن خزمية ،وهي ابنة عمته أميمة بنت
عبد املطلب ،وكانت قبله عند مواله زيد بن
ح��ارث��ة ،فطلقها فزوجها الله إي��اه م��ن فوق
سبع سموات ،وأنزل عليه{ :فل َ َّما َق َ
ضى َزيْ ٌد
مِ نْ َها َو َط ًرا َز َّو ْجنَا َك َها} فقام فدخل عليها بال
استئذان ،وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج
رس ��ول ال �ل��ه[ وت �ق��ول« :زوج �ك��ن أهاليكن،

وزوجني الله من فوق سبع سموات».
وه��ذا من خصائصها :توفيت باملدينة سنة
عشرين ،ودفنت في البقيع ،وهي أول نسائه
حلوقا به بعد موته -عليه الصالة والسالم-
«فعن عائشة -رضي الله عنها -قالت :قال
رسول الله[« :أسرعكن حلاقا بي أطولكن
ي��دا» قالت :فكانت أطولنا ي��دا زينب؛ ألنها
كانت تعمل بيدها وتتصدق».
 -8وت ��زوج جويرية بنت احل ��ارث ب��ن أبي
ض��رار املصطلقية ،وك��ان��ت سبيت في
غزوة بني املصطلق ،فوقعت في سهم ثابت بن
قيس ،فكاتبها ،فقضى رسول الله[ كتابها،
وتزوجها سنة ست من الهجرة ،وتوفيت سنة
ست وخمسني.
ومن فضائلها :أن املسلمني أعتقوا بسببها مائة
أه��ل بيت من الرقيق ،وق��ال��وا :أصهار رسول
الله[ .وكان هذا من بركاتها على قومها.
 -9ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
صخر بن حرب القرشية األموية ،وقيل:
اسمها ه�ن��د ،ت��زوج�ه��ا وه��ي ب�ب�لاد احلبشة
مهاجرة ،وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة
دينار ،وسيقت إليه من هناك ،وماتت في أيام
أخيها معاوية بن أبي سفيان.
 -100وت��زوج ف��ي السنة السابعة صفية بنت
حيي بن أخطب سيد بني النضير من
ول��د ه��ارون ب��ن ع�م��ران أخ��ي موسى عليهما
ال�س�لام ،فهي ابنة نبي وعمها نبي وزوجها
نبي ،وكانت من أجمل نساء العاملني ،وكانت
قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل
عتقها صداقها ،وهذا من خصائصها ،رضي
الله عنها.
 -11ثم تزوج ميمونة بنت احلارث الهاللية،
وهي آخر من تزوج بها ،تزوجها بسرف،
وبنى بها بسرف ،تزوجها في السنة السابعة
من الهجرة بعد عمرة القضاء ،وماتت بسرف
سنة ثالث وستني من الهجرة في أيام معاوية
رض ��ي ال �ل��ه ع �ن��ه -وع�ن�ه��ا وع ��ن الصحابةأجمعني.
ف�ه��ؤالء ن�س��اؤه امل�ع��روف��ات ال�لات��ي دخ��ل بهن
وهن إحدى عشرة ام��رأة ،وهن فقط أمهات
املؤمنني -رضي الله عنهن -أجمعني .
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نموت نموت وتحيا الكويت
بقلم :ابتسام العون
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يلتهب الشارع الكويتي بقضية ساخنة ألهبت مشاعر جميع
أطياف املجتمع من شيعة وسنة وبدو وحضر وكل املواطنني
والشرفاء واملقيمني على أرض هذا الوطن الطيب.
لن أتصدى لهذا اجلاهل وفعلته القذرة في قذف أم املؤمنني
عائشة رضى الله عنها وسب الصحابة الكرام رض��وان الله
عليهم ،فلساني يستقذر أن ينطق باسمه ،وقلمي يترفع بأن
يتلوث بكتابة أحرف اسم هذا اجلاحد اللئيم؛ فجرميته شنيعة
اهتزت لها كل الضمائر احلية ،واستنكرتها كل النفوس النقية،
وشجبتها كل األقالم األبية.
أنا أحتدى أي دولة في العالم ترعى وتنفق وتقدم خدماتها
املختلفة باملجان من تعليم وتربية وإسكان وصحة وتكاليف
زواج ملواطنيها كما تفعل الكويت ،فمنذ والدة أبنائها إلى وفاتهم
وحتى مستلزمات ال��دف��ن فهي تتحملها بالكامل ع��ن طيب
خاطر ،وحتى املقيمون على أرضها شملهم خيرها وعطاؤها
فهل هذا جزاء اإلحسان أيها االبن العاق يا خاسر ،ماذا قدمت
ألمنا الكويت؟
نتقلب في نعم كثيرة يحسدنا عليها القاصي والداني ،حرية
كاملة ودميقراطية شاملة وأمن وأمان ،فهل جزاء اإلحسان
إال اإلحسان؟!
أن��اش��د وأدع� ��و ب��أع�ل��ى ص��وت��ي جميع السلطات
والقضاء الكويتي وأصحاب القرار بالضرب بيد
من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة
أم��ن ه��ذا ال��وط��ن ال�غ��ال��ي؛ فمن أم��ن العقوبة
أساء األدب ،وأطلقها صرخة مدوية في أذن
كل مواطن ومقيم على هذه األرض الطيبة
بالتكاتف ونبذ الطائفية وااللتفاف حول

آل الصباح وإخماد نار الفتنة واحملافظة على اللحمة الوطنية،
ولنكن س��داً منيعاً أم��ام األزم��ات الداخلية واخلارجية؛ قال
تعالى{ :وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم
والعدوان}.
وفي اخلتام أود أن أعرض سؤالني ومن أجلهما أمسكت بقلمي
وليس لعرض القضية كما ذكرت في بداية مقالي فالقضية
معروفة.
السؤال األول :من هم وراء هذا اخلاسر؟ فهو فرد لم ينبت
من األرض وإمنا هناك بيئة وجماعة خائنة من أبناء جلدتنا
ويعيشون بيننا احتضنته وغذته بسمومها؛ فالبد من احلكمة
واحلزم والقوة في القضاء على بؤرة الفساد ووأد هذا الرحم
اخلبيث الذي يلد لنا أمثال هذا اخلاسر اللئيم ،فهم كاألفاعي
والعقارب تنهش في وحدتنا الوطنية.
يدعون
وال�س��ؤال الثاني :من هم اخلونة املتخاذلون الذين ّ
امل��واط�ن��ة وي��أك�ل��ون م��ن خ�ي��رات ه��ذا البلد املعطاء وه��م في
احلقيقة منافقون احتضنوا هذا املجرم وأخفوه عن العدالة ملدة
شهرين حتى مت تأمني اجلواز العراقي له ومن ثم مت تهريبه إلى
العراق وبعد ذلك إلى إيران؟ فالبد من التحرك األمني السريع
واتخاذ القرارات الصارمة في حق هؤالء اخلونة والضرب بيد
من حديد كل من ش��ارك في هذه اجلرمية ومتزيق وحدتنا
الوطنية ،كفانا طيبة وسذاجة والسير على البركة في حل
األمور والقضاء على الفتنة ،فالعبرة ليست في القبض على
اخلاسر وإمنا العبرة فيمن هم وراء اخلاسر؟
أقولها وأرددها من أعماق قلبي:
منوت منوت وحتيا الكويت
Althekher@windowslive.com

الحكاية للتو بدأت
إميان الطويل
(أس�ط��ول احل��ري��ة رحلة بحرية) ع�ن��وان مقالة كتبتها في
موقع «الفقيهة» وكان التفاعل في منتدى (هموم فتاة) جمي ً
ال
ورائعا من املشاركات ،وقد سبق لي أن كتبت مقاال في جريدة
(الرؤية) عن هذا املوضوع بعد عودة السفينة وذكرت فيها أن
حكاية أسطول احلرية للتو بدأت كنت وكنت متأكدة أن القصة
عندما بدأت ستطول فيها احلكاية وهذا فع ً
ال ما حصل ،فمنذ
رجوع األسطول واألحداث تتوالى والقصة طويلة عريضة ،فمن
برامج الفضائيات إلى كتابات صحافية إلى فتح قناة أسطول
احلرية إلى ساحة شاسعة في النت بني مؤيد ومعارض وبني
ممجد ومسفه ،ولم أجد من يقنعني بهذا احلدث برأي سديد
أبدا ،فهو يتدرج من مبالغات أو أكاذيب إلى تزييف احلقائق
إلى مهاترات وسخرية واستهزاء باملشاركني واملشاركات.
واحلقيقة أن املسألة فيها نظر ،وأرجو أن يدلو بدلوه من هم
أعلم مني ،فالعلماء األجالء لهم احلق أن يدلوا برأيهم؛ ألنه
حدث كبير وهناك من يريد أن يكرر مثل هذه الرحالت على
الرغم ما حصل! أما مسلسل االتهامات فمستمر بوصف
املشاركني باجلنب والهروب ،ويتم الرد عليه بأنه كذاب وهذا
يحكم عليهم بأنهم أخذوا أموال الناس بالباطل ،فيتم الرد
بأنهم يعملون اخلير وميدون يد العون للمحتاجني ،وذاك يرد
نحن لسنا بحاجة أن نساعد ونعني من وقف ضدنا في محنتنا،
وهذا يعيب على احلكومة وقوفها معهم وحمل أبطال أسطول
احلرية كما مت وصفهم على طائرة خاصة ويكثر احلسد في مثل
هذه املواقف ،وذاك يرد بالفخر واالعتزاز من موقف احلكومة
التي تشرفت باستقبالها لهم استقبال األبطال ،وبصراحة
تصدع رأسنا وما استفدنا شيئاً ،واملواقف متناقضة متاما
ونحن نتلقف املعلومات من هنا وهناك ،لكننا لم نقف متاما

على كنه احلقيقة ،وه��ذا من حقنا؛ ألن مجريات األحداث
تعيش فينا وبيننا ،وما نشاهده في اإلعالم أن الدول تقوم
بواجبها بإرسال املساعدات إلى فلسطني منذ سنني طويلة،
أما اللجان اخليرية فتستقبل التبرعات وتعلن عن حمالت
إغاثة لغزة لفترات طويلة ،وهناك من يقول :إن هناك حصارا
فال ميكن وصول املعونات ،وأسطول احلرية منع من دخول
غ��زة على الرغم من أن��ه يحمل تبرعات ال س�لاح ،فاملسألة
يصعب فكها.
على الرغم من هذا كله إال أن حكاية أسطول احلرية للتو
بدأت ،وستشهد الكثير من الشد واجلذب في هذه القضية
إلى ما شاء الله.
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هل يكفي االعتذار؟!
أنوار مرزوق اجلويسري
لطاملا شعرت أنني وكل مسلم علينا واجبات لنؤديها في إطار
الدين مثل ما علينا من حقوق ,فواجباتنا جميعاً تكاد تكون
واحدة ولكنها متعددة وكثيرة؛ لذلك قد نغفل عن بعضها وقد
نتجاهل بعضها اآلخر ،وقد نرى أن بعضها ليس من واجباتنا
جه ً
ال أو عمداً ,ولطاملا شعرت باملسؤولية جتاه كل ما يحترمه
املسلمون ويقدسونه؛ لذلك أيقنت من كل قلبي بأن كل ما يضر
باملسلمني فهو يضرني ،وكل ع��دوان على بالد املسلمني فهو
عدوان على بالدي ,فقست على ذلك (القضية الفلسطينية)
كما أسماها بعضهم ،أو القومية أو السياسية أو العربية
كما أسماها بعضهم اآلخر ,فإن كانت قضية احتالل اليهود
لفلسطني قضية فلسطينية فهي تخص الفلسطينيني وحدهم,
وإن كانت سياسية فهي حكر على السياسيني دون غيرهم ,وإن
كانت عربية فسيتدخل بها كل عربي مسلم كان أم غير مسلم,
فهل هذا من احلق؟ وهل هذا من الصواب؟
فهذه القضية قضية إسالمية بحتة تخص جميع املسلمني
صغيرهم وكبيرهم ،عربيهم وأعجميهم ،السياسي منهم ومن
هو غير ذلك ,ولكنني ال أرى املسلمني ينظرون إلى هذه القضية
من هذا اجلانب ,فرضوا بترك املوضوع برمته للفلسطينيني
وحدهم ,ورضوا أن يشاهدوا الصورة من بعيد ليعلقوا عليها
أو يصمتوا صمتاً مؤملاً ,وتتوالى علينا املشاهد والصور ونحن
لم نحرك ساكناً ,فباألمس ول ٌد صغير ميوت خلف ظهر أبيه,
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واليوم هدى تبكي أهلها الذين ُقتلوا جميعاً ,وال ندري ماالذي
يخفيه لنا الغد ,ن��رى الصور املؤمله وامل��واق��ف املبكية لنظل
صامتني أو نذرف الدموع أحياناً من شدة إيالم املوقف وبعد
دقائق ننسى ما مر علينا من موقف مؤلم ,فاليوم طفل أمام
األقصى يُقتل ،واليوم امرأة أمام األقصى تهان ،واليوم رجل
أمام األقصى يُعذب ،وأقصانا يبكي ويصرخ وينادي املسلمني
فهل من مجيب؟
شغلتنا حياتنا وأعمالناُ ,شغلنا بأنفسنا عن غيرنا ,ولهونا ونسينا
املتأملني ,وضحكنا ونسينا الباكني ,وأكلنا ونسينا اجلائعني من
املسلمني؛ فأي إسالم نتحدث عنه؟ وأي حب لإلسالم نحمله
في قلوبنا؟ أرضينا بأن يهان األقصى ويهتز في كل يوم وليلة
بسبب حفريات ما زالت تنخر األرض من حتته لتوقع به؟ أم
رضينا بأن نفقد رمزا لإلسالم ومسجدا صلى فيه احلبيب مع
األنبياء؟ أرضينا بأن يهان املسلم أمام أعيننا ويُذل ال لشيء
فقط ألنه مسلم؟ أي جرم ارتكبه؟ وأي خطأ اقترفه؟ وإن كان
بعضنا ال ينظر للقضية من هذا اجلانب فلينظر لها من جانب
إنساني بنظرة الرحمة والعطف واملواساة ,فكلنا مساءلون عن
أعمالنا وجميعنا موقوفون لنحاسب عن أفعالنا وأقوالنا ,فماذا
فعلنا لنصرة احلق؟ وماذا فعلنا لردع الباطل؟ عذراً يا أقصى,
عذرا بخجل أقولها ,عذراً بألم أنطقها ,عذراً إخواني املسلمون
عذراً عذراً ,فهل يكفي االعتذار؟!

أخطاء تربوية شائعة

العالقات االجتماعية وصلة األرحام
د .نورا محمود محمد أبوالوفا
املوقف من األرحام واحلياة االجتماعية :السؤال املطروح:
هل نصل أرحامنا أم ال؟
هذا أمر إلهي وهدي نبوي ليس لنا فيه اختيار ،فإن صلة
األرحام من الواجبات على املسلم ،ولكن السؤال هو :كيف
نصل أرحامنا بأقل قدر من الذنوب واألخطاء وبأكبر قدر
من احلسنات والصاحلات؟
وما ضربنا األرحام مثال إال ألنها ألزم احلقوق االجتماعية،
ولعالقاتها الوثيقة بعالقة ال��زوج�ين واس �ت �ق��رار احلياة
األس��ري��ة .أختي الكرمية ،أس��أل الله سبحانه وتعالى أال
تكوني من اللواتي يربني أطفالهن على حب أهلها وذويها
واالعتزاز بهم ،وأما أهل الزوج فمنهم تأتي جميع املصائب،
هذا واقع اجتماعي :أسأل الله أن يعافينا منه .فكثير من
النساء ال يعد سلبيات أمها كسلبيات أمهات أزواجهن مثال،
وال تعترف إحداهن بحق أخت الزوج بقدر حق أختها ،علما
بأن أهل الزوج عصبة؟ وصلتهم أولى والنفقة عليهم آكد،
وبالتالي فإن زيارتهم أكثر وجوبا.
فما األمور التي يجب االتفاق عليها بني الزوجني :من سنرى
ومتى؟ وكثير وكثير من النساء إما أن تعطي إحداهن موعدا
لزيارة لها ولزوجها دون استئذانه ،وإما أن تدعو أهلها أيضا
بدون استئذانه ،وبالتالي يرضخ هو لألمر الواقع؟
من سنرى في لقائنا؟ فقد يكون غيرنا مدعوا كوجود شخص
ال يستريح له زوجك وال ينسجم أبناؤك مع أبنائهم.
َم��ن مِ ��ن األوالد سنصحب معنا :أحيانا يظن ال��زوج أنه
سيذهب مبفرده ،وإذا بالصغار على األبواب يبكون فيحملهم
كما هم دون أدنى استعداد.
مدة زيارتنا :فكم من الزوجات من تترك زوجها في السيارة

ينتظرها مدة طويلة وال تعرف ما لهذا من أثر نفسي سيئ
على زوجها.
والهدايا إن كان هناك مناسبات ،فال بد أن يكون قد سبق
االتفاق عليها.
اجلوانب التربوية لهذه اللقاءات:
يفضل أن يفصل األوالد عن البنات بعد السادسة ،وأال يخلو
فتى بفتاة م��دة طويلة ،حتى لو ك��ان في ح��ال لعب األوالد
مع البنات ،ونوجههم إلى حتاشي املالمسة اجلسدية خشية
أن تلمس أيديهم بشكل عفوي مواقع حساسة من أجساد
غيرهم فتلفت النظر إليها ،ويفضل أن يفهم الصغار أن
العورة من السرة إلى الركبة ،وهنا لنا وقفة ،فهناك كثير
من النساء من تعتقد جازمة أن الصغار ليس لهم عورة فقد
تترك بناتها كالغنم السائحة يدخلون على الرجال أحيانا دون
سروال ،فكم من صغيرة تخرج من احلمام مندفعة إلى غرفة
الرجال.
بالله عليكم ،كيف يكون موقف أبيها؟! وتضحك األم ،وتقول:
شغلت عنها فهربت مني ،أنا ال أدري من أين سأبدأ مناقشة
هذه األخ��ت؛ ألني أشك في اقتناعها بصحة ما تقول فإن
قالت إنه ليس للصغير عورة ،أقول لها :راجعي أقوال الفقهاء
في ذلك فقد عدوا عورة الصغير كعورة الكبير متاما ،كما جاء
ذلك في الكتب ،وقد قال رسول الله [« :احلياء شعبة من
شعب اإلميان» ،وقال« :احلياء ال يأتي إال بخير».
أسأل الله لك السداد والرشاد ،وأن يعينك على تربية
األوالد تربية إسالمية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة
احلبيب [.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني
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واحة الفرقان
واحة الفرقان

الدر املنثور

من مشكــــاة النبـــــوة

عن عبدالله بن مسعود  -رضي الله عنه  -عن النبي[
ق���ال« :خ��ي��ر ال��ن��اس ق��رن��ي ،ث��م ال��ذي��ن يلونهم ،ث��م الذين
ي��ل��ون��ه��م ،ث��م ي��ج��يء ق���وم تسبق ش��ه��ادةُ أح��ده��م ميينَ ُه،
َ
شهادته»
وميينُ ه
وع��ن ع��م��ران ب��ن حصني  -رض��ي ال��ل��ه عنهما  -ق���ال :قال
رس��ول ال��ل��ه[« :إن بعدكم قوما يخونون وال ُيؤمتنون،
ويشهدون وال ُيستشهدون ،وي��ن��ذرون وال َي��ف��ون ،ويظهر
الس َمن».
فيهم ِّ
متفق عليهما.

معجم املعاني
في ذكر العنق:

<ا َ
حللْق :هو ما أقبل من العنق.
صرة :هي مغرز العنق في البدن.
< وال َق َ
< وال َدأْي :هي فقار العنق ،واحدتهاَ :دأْية.
< والنخاع :اخليط األبيض الذي يجري في عظم
العنق حتى يسقي الدماغ.
< واألَخْ دعانِ :ع ْرقان في موضع احلجامة.
< والوريدان :عرقان يكتنفان احللقوم.
< وال َو َدجان :عرقان يقطعهما الذابح.

24

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

ع���ن ع��ل��ي ب���ن أب����ي ط��ال��ب  -رضي
الله عنه  -أنه خطب فقال :اعلموا
أنكم ميتون ومبعوثون من بعد املوت
وموقوفون على أعمالكم ومجز ّيون
بها؛ فال تغرنكم احلياة الدنيا؛ فإنها
دار بالبالء محفوفة ،وبالفناء معروفة،
وبالغدر موصوفة ،وكل ما فيها إلى
زوال ،وهي بني أهلها ُدول وسجال،
ال تدوم أهوالها ،ولن يسلم من شرها
نُ��زّال��ه��ا ،بينا أه��لُ��ه��ا منها ف��ي رخاء
وسرور ،إذا هم منها في بالء وغرور،
أح���وال مختلفة ،وت����ارات متصرفة،
العيش فيها م��ذم��وم ،وال��رخ��اء فيها
ال ي���دوم ،وإمن��ا أهلها فيها أغراض
م���س���ت���ه���دف���ة ت���رم���ي���ه���م بسهامها،
بحمامهاٌّ ،
وتقصمهم ِ
وكل َحتْفُه فيها
مقدور ،وحظه منها موفور.

اإلعالم عن األعالم

ثعلب

(291 - 200هـ):

واحة ا

هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ،الشيباني
بالوالء ،أبو العباس ،املعروف بـ«ثعلب» ،إمام الكوفيني
في النحو واللغة.
كان راوية للشعر ،مح ّدثا ،مشهورا باحلفظ وصدق اللهجة،
ثقة حجة.
سمع ابن األعرابي ،والزبير بن بكار ،وروى عنه :األخفش
األصغر ،وأبو بكر بن األنباري ،وأبو عمر الزاهد.
ولد في بغداد ،وأصيب في أواخر أيامه بصمم،
فصدمته فرس فسقط في هوة ،فتوفي على األثر.
من تصانيفه« :الفصيح» ،و«قواعد الشعر»،
و«املجالس».

واحة

إعداد :أبوهاشم مغربي

سحر البيان
00وقال ابن الوردي في «الميته»
أيضاً:

مات أهل الفضل لم يبق سوى
ُمق ِْر ٌ
ف أو على األصل اتك ْل
أنـ ــا ال أخـت ـ ــار تـقبـ ـيـ ـ ــل يـ ـ ٍـد
َق ْط ُعها أجمل من تلك ال ُق َب ْل
إن جزتني عن مديحي صرت في
ر ِّقها أو ال فيكفيني اخلجل
أعذب األلفاظ قولي لك خُ ـ ْذ
وأم ـ ُّر اللفظ نطقي بـ«لـعـ ّل»
ُملْك كسرى عنه تغني كِ س ــرةٌ
َ
بالوشل
وعن البحر اجتزاء
اعتـب ْر «نحـ ــن قـسمنــا بينه ــم»
تَلْـ ـ ـ ـ ْق ـ ُه حقـاً وباحل ــق نــزل
ليس ما يحوي الفتى من عزمه
ال وال ما فات يوما بالكسل

من طرائفهم
ي����روى أن رج�ل�ا ج���اء إل���ى حاجب
معاوية بن أبي سفيان  -رضي الله
عنهما  -فقال له :قل له :على الباب
أخوك ألبيك وأمك ،فدخل احلاجب
ف��أخ��ب��ر م��ع��اوي��ة ،ف��ق��ال :م��ا أعرف
هذا ،ولكن ائذن له ،فدخل الرجل،
أي اإلخ���وة أنت؟
فقال ل��ه م��ع��اوي��ةّ :
فقال :ابن آدم وحواء! فقال معاوية:
يا غالم أعطه درهما ،فقال الرجل:
تعطي أخ��اك ألبيك وأم��ك درهما؟!
فقال :لو أعطيت كل أخ لي من آدم
وحواء ملا بلغ إليك هذا!

ما قل ودل
 راحة اجلسم في قلة الطعام ،وراحة النفس في قلةاآلثام.
 من يصمت يسلم ،ومن يقل اخلير يغنم. من أراد عز الدارين فليطع العزيز. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك ،فانظر فيما أقامك. كن َذنَباً في احلق خيرا من أن تكون رأساً في الباطل. العبد حر ما قنع ،واحلر عبد ما طمع. -املخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته.

من األوهام الشائعة
> قول بعضهم :ابن القيم اجلوزية،
لإلمام الشهير شمس الدين احلنبلي.
قيم
< والصواب :ابن القيم ،أو :ابن ّ
ُ
اجلوزية؛ ألن هذه الكنية سببها أن
قيما على املدرسة اجلوزية
أباه كان ّ
بدمشق مدة من الزمن ،فاشتهر بتلك
الكنية ،وكذلك ذريته من بعده.

الفرقان

الفرقان
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حورات
الوكيل املساعد لشؤون القرآن والدراسات اإلسالمية عبدالله مهدي

نهدف إلى تخريج أكبر عدد ممكن من حملة القرآن
حاوره :عالء الدين مصطفى
بدأت مسيرة قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية في الكويت
احلبيبة ,منذ املاضي البعيد ,وحتى هذه اللحظةُ ,تظهر حب املواطنني لكتاب الله
الكرمي ,وكيف اهتمت الدولة من خالل هذا القطاع الشامخ بكتاب الله الكرمي,
وحفظ آياته ,وتفسيره ,ودراسة جتويده ,وأحكام قراءاته ,ودراسة علومه ,ونشره
بني املجتمع ,وأيض ًا االهتمام الكبير بالناشئة من البنني والبنات في هذا الوطن
الغالي ,من خالل إدارة السراج املنير؛ واالهتمام كذلك بشريحة النساء واألسرة
من خالل إدارة التنمية األسرية.
لذا كان علينا أن نبني للقارئ الكرمي ،ما هو قطاع الدراسات وإداراته األربع ،فقد
خصصنا هذا اللقاء لنعرض فيه كل ما يحتاجه القارئ من معلومات تاريخية
وحديثة عن قطاع الدراسات في هذا احلوار مع الوكيل املساعد لشؤون القرآن
الكرمي والدراسات اإلسالمية عبدالله مهدي براك ...فإلى تفاصيل احلوار:

26

< ف��ي ال��ب��داي��ة ,ن��ري��د أن ن��ت��ع��رف منكم
على اإلدارات التابعة لقطاع الدراسات
اإلسالمية وشؤون القرآن الكرمي؟
> اإلدارات التابعة لقطاع شؤون القرآن الكرمي
والدراسات اإلسالمية هي :إدارة الدراسات
اإلس�لام �ي��ة ،وإدارة ش ��ؤون ال �ق��رآن الكرمي،
وإدارة التنمية األسرية ،وإدارة السراج املنير.
< ب��ع��ض اإلدارات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ط��اع لها
ت���اري���خ ط��وي��ل ف���ي ال���ع���ط���اء ،م��ث��ل إدارة
الدراسات اإلسالمية فهل لنا إن نتعرف
على نشأتها؟
> ك��ان ح�ف��ظ ك �ت��اب ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ،وترتيله
وجت��وي��ده ،ه��و ال�ه��دف األس��اس��ي ال��ذي من
أجله أُنشئت دور القرآن الكرمي؛ ويأتي هذا
االهتمام ملا متيزت به دولة الكويت من قدمي
نشأتها بحفظ ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،عن طريق
الكتاتيب ف��ي مساجد ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ،وبهذه
السنة احلميدة التي أرسى قواعدها اآلباء
ّ
واألجداد ،تابعت إدارة الدراسات اإلسالمية
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ف��ي وزارة األوق� ��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
مسيرتها املباركة في تعليم القرآن الكرمي
وحت �ف �ي �ظ��ه ،ون �ش��ر ع �ل��وم��ه ب�ي�ن املسلمني
ع �ل��ى اخ��ت�ل�اف ج�ن�س�ي��ات�ه��م ،ومستوياتهم
العلمية،؛حيث إن ه��ذا ال�ق��رآن ن��ور جلميع
البشر ويهدي للتي هي أقوم ولذلك أنشأت
ال��وزارة أول دار للقرآن الكرمي للرجال عام
( )1971ف��ي امل��رك��ز الرئيس ف��ي محافظة

العاصمة (دروازة عبد الرزاق) ،وانتسب لهذا
املركز ع��دد ال ب��أس به من الرجال حلفظ
القرآن الكرمي ،ثم تواصلت جهود العاملني
املخلصني ف��ي اإلدارة م��ن أج��ل نشر هذا
اخلير ليكون شام ً
ال جلميع فئات املجتمع
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ف��أن �ش��أت داراً ل �ل �ق��رآن خاصة
ب��ال�ن�س��اء ف��ي ع��ام 1977م ف��ي م��درس��ة أم
عطية األنصارية بضاحية عبد الله السالم
الصباح ،وبحمد الله تعالى ومنته تخرجت
أول دفعة من الرجال سنة 1977م ،ليكونوا
خير رسل لتعليم القرآن الكرمي في دوائرهم
االجتماعية املختلفة ،ثم تخرجت أول دفعة
للنساء سنة 1983م.
وإننا لنفخر ب��إدارة ال��دراس��ات اإلسالمية ملا
قدمته وتقدمه من هذا اإلجناز السامي الذي
يرعى خدمة كتاب الله وأهله؛ إذ تخرج من
ه��ذه ال��دار منذ نشأتها اآلالف ممن تعلموا
قراءة القرآن الكرمي وتالوته وحفظه وجتويده
وسائر علومه بني األوساط املختلفة.
< ب��ع��د م���رور اث��ن�ين وث�لاث�ين ع��ام�� ًا على
إنشاء أول دار للقرآن الكرمي ،كم بلغ اآلن

براك في حوار مع (الفرقان):

العظيم ممن أتقنوه حفظًا وتالوة
عدد دور القرآن؟
> اليوم بحمد الله تعالى ،ازداد عدد املراكز
لدور القرآن الكرمي للرجال والنساء ،وانتشرت
امل��راك��ز ف��ي أن�ح��اء الكويت حتى بلغ عددها
( )90مركزاً لتحفيظ القرآن الكرمي وعلومه،
ي��درس فيها بفضل الله تعالى ما يقرب من
سبعة عشر ألف دارس ودارس��ة من مختلف
اجلنسيات واملستويات العلمية ،وأصبح اليوم
منهم من يتولى املناصب اإلدارية والقيادية.
< مع هذا التوسع الكبير هل هناك نظام
جديد أم إن النظام ثابت ال يتغير؟
> ن �ظ��راً ل�لإق�ب��ال امل �ت��زاي��د ع�ل��ى الدراسات
اإلسالمية ،وتوسع ال��وزارة في إنشاء املزيد
م��ن امل��راك��ز امل �ت �ع��ددة ل �ل��رج��ال وال �ن �س��اء في
احملافظات الستة ،كان البد من مواكبة هذا
التوسع والعمل على حتديث النظام وتطويره
مبا يالئم النمو املتزايد لهذا العمل املبارك.
< هل أنشأت الوزارة مع التوسع الكبير ما
يالءم التطوير؟
> أنشأت الوزارة معهد الدراسات اإلسالمية
ف��ي ع��ام 1978م تلبية حل��اج��ة املجتمع من

امل �خ��رج��ات ال �ش��رع �ي��ة للتدريس
الشرعي وحتفيظ القرآن الكرمي
في بيوت الله تعالى ،ثم مت افتتاح
أول معهد للنساء عام 1984م.
ك� �م ��ا أن�� �ش� ��أت ال� � � � � ��وزارة مركز
(ال ��رش ��اد) ف��ي ال�س�ج��ن املركزي
ومركز (الهداية) للسجن العمومي
للتابعني لوزارة الداخلية باإلضافة
إل��ى افتتاح مركز (التقومي) لدار
ال�ت�ق��ومي االج�ت�م��اع��ي ال�ت��اب��ع ل���وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل في عام 2001م؛ مساهمة
منها في تعليم القرآن الكرمي جلميع شرائح
املجتمع املختلفة.
< هل اختصصت ال��وزارة شيئا للمقيمني
من اجلاليات األخرى؟
> أفسحت ال ��وزارة امل�ج��ال أي�ض�اً للجاليات
اإلسالمية بدولة الكويت ،ومن أهم القفزات
التطويرية التي يسعى إليها قطاع الدراسات
إنشاء مركزين للناطقني باللغة األوردي��ة في
منطقة الفروانية والفحيحيل ،وك��ان تفاعل
اجلالية الناطقة باللغة األوردي��ة واسعاً جداً

ق��س��وة احل��ي��اة وش��ظ��ف ال��ع��ي��ش ف��ي ال��ب��ر والبحر
ق��دمي � ًا ل��م متنعا أب��ن��اء ال��ك��وي��ت م��ن ط��ل��ب العلم
ع ��ام 1949م أن�ش�ئ��ت دائ� ��رة األوق� ��اف ال �ت��ي ك ��ان من
اختصاصاتها االهتمام باملساجد وبحلقات القرآن
ال��وزارة أفسحت املجال للجاليات اإلسالمية بدولة
الكويت وأنشأت مركزين للناطقني باللغة األوردية

وك��ان مدعاة إل��ى العمل وال��دع��وة إل��ى رحابة
اإلسالم والهداية لهذا الدين العظيم ،واليوم
اإلدارة بصدد دراس��ة افتتاح مراكز جديدة
ن�ظ��راً لإلقبال اجلماهيري على الدراسات
الشرعية ،كما أنها تعكف على دراسة افتتاح
دار للقرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية ،نسأل
الله العلي القدير أن ييسر ذل��ك إنشاء الله
تعالى ،ملا فيه خير ونفع للمسلمني واجلاليات
االسالمية التي تقيم في دولة الكويت
وك��ل ه��ذا إمي��ان�اً منها ب��ال��دور املناط بها في
رعاية كتاب الله تعالى والعمل على تعليمه ،فـ
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه».
< م��اذا ع��ن إدارة ش��ؤون ال��ق��رآن الكرمي؟
وب���ودن���ا أن ت��ب�ين ل��ن��ا ك��ي��ف ن��ش��أت وقد
ارت��ب��ط��ت ب��ط��رق تعليمية ق��دمي��ة متتد
بجذورها داخل تاريخ الكويت؟
> ق�س��وة احل �ي��اة ،وش�ظ��ف ال�ع�ي��ش ف��ي البر
والبحر قدميا ،لم مينعا أبناء الكويت من طلب
العلم ،فمنذ نشأة الكويت كان اآلباء يتطلعون
إلى تعليم أبنائهم القراءة والكتابة واحلساب
ليعينوهم علي اكتساب معايشهم ،وكان يهمهم
كثيرا أن يحفظ أوالده��م ال�ق��رآن ملا للقرآن
الكرمي من آثار جمة في تقومي سلوك اإلنسان
وهدايته.
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وم��ن ال�ط��رق ال�ت��ي ك��ان��ت معروفة التعليم
املنزلي؛ حيث كان العلماء والوجهاء واألغنياء
يحضرون ألبنائهم املعلمني إلى املنازل ،ثم
ب��دأت الكتاتيب في االنتشار والتي كانت
تهتم بتحفيظ القرآن وتربية الطالب تربية
إسالمية وتعليمهم اللغة العربية ومبادئ
احلساب ،فكانت الكتاتيب هي اللبنة األولى
للتطوير العلمي فلوال فضل الله تعالى أوال
ثم هذه الكتاتيب ثانيا ملا أخرجت الكويت
تلك الكوكبة من العلماء والفقهاء واألدباء
واملربني واحلفظة ،فجميعهم تلقوا علومهم
األول ��ي ف��ي ه��ذه الكتاتيب وك��ان أحدهم
عندما ينتهي من التعلم في الكتاب ويحفظ
كتاب الله تعالى جنده يسافر إلى اخلارج
لطلب العلم ،وخاصة إلى األحساء والزبير
والبصرة وبغداد ومسقط ومصر.
وبعد أن يستكملوا دراستهم ,كانوا يعودون
إلى الكويت وينشرون العلم في جميع أنحاء
ال��وط��ن ،فمنهم م��ن أخ��ذ ي��درس ويحفظ
باملسجد وآخ��ر ف��ي بيته ،وغيرهم كانوا
ي��درس��ون ال�ق��رآن في ال��دواوي��ن حيث كان
في ذل��ك الوقت يتنافس علية القوم على
استقطاب املشايخ في دواوينهم سواء من
داخل الكويت أم من البلدان املجاورة.
ومنهم أسرة آل عبد ال��رزاق عندما طلبوا
من الشيخ زكريا األن�ص��اري أن يأتي إلى
الكويت ويقيم بها ويتسلم إمامة مسجدهم
وي �ن �ش��ئ ل �ه��م م ��درس ��ة ل�ت�ح�ف�ي��ظ القرآن
الكرمي ،وكان ذلك عام 1895م ،وكانت هذه
هي اللبنة األول��ى التي انبثقت منها فكرة
إنشاء إدارة شؤون القرآن الكرمي.
< متى أنشئت حلقات حتفيظ القرآن
في الكويت؟
> في عام 1949م أنشئت دائ��رة األوقاف
ال �ت��ي ك ��ان م��ن اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا االهتمام
باملساجد وبحلقات القرآن ،وأخذت عجلة
التطور تدور سريعا حتي بداية الستينات
عندما أن �ش��أت امل��راك��ز ال��دائ�م��ة للشباب
لتحفيظ القرآن الكرمي ،كانت تهتم بإقامة
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ح�ل�ق��ات حتفيظ ال �ق��رآن ال �ك��رمي ف��ي جميع
مناطق الكويت ،ثم تطورت هذه املراكز حتى
أنشئت مراقبة حلقات حتفيظ الكرمي في عام
1990م.
< كيف كان دور مراقبة احللقات آنذاك؟
وكيف تطورت إلى ادارة مستقلة؟
> كان دورها يتمثل في:
 ترتيب عمل احللقات ,وتطويرها ,ومواكبتهاملثيالتها في الدول األخرى.
 تكوين الكادر اإلداري للمراقبة لتتمكن منالقيام بواجباتها خير قيام.
 التوسع في زيادة عدد احللقات في املساجدواملراكز ,مبا يغطي جميع مناطق الكويت.
 أدخ �ل��ت ال �ب��رام��ج الثقافية واالجتماعيةوالترفيهية في أنشطة املراقبة جلذب الطالب
إلى احللقات.
 أنشئ قسم يشرف على حلقات البنني وقسمآخر يشرف على حلقات البنات.
وب�ع��د أن كبر ال�ب�ن��اء وت��وس��ع عمل املراقبة،

ح �ف��ظ ك �ت��اب ال �ل��ه تعالى
وت ��رت� �ي� �ل ��ه وجت� ��وي� ��ده هو
الهدف األساسي الذي من
أج�ل��ه ُأن�ش�ئ��ت دور القرآن

استحدثت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ع��ام 2001م إدارة حتمل اس��م إدارة شؤون
القرآن الكرمي.
< وم��اذا عن إدارة التنمية األسرية ,وما
سبب إنشائها؟ ومتى أنشئت؟
> فكرة إنشاء اإلدارة من قسم الواعظات،
الذي كان نواة صغيرة إلدارة التنمية األسرية،
وق��د نشأ قسم ال��واع �ظ��ات بفضل م��ن الله
تعالى أوالً ثم بجهود املسؤولني ،وذلك باقتراح
م �ق��دم م��ن ال��دك �ت��ور ع� ��ادل ال��ف�ل�اح الوكيل
املساعد للدراسات اإلسالمية واحلج بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية عام  ،1992وبدأ
العمل فيه بخمس واعظات انحصر نشاطهن
ف��ي تقدمي العلم الشرعي ،وبعض الدورات
التثقيفية ف��ي خمسة مساجد م��وزع��ة على
محافظات ال��دول��ة ال�س��ت ،ث��م ت�ط��ور القسم
وت�ط��ورت نشاطاته ،فكان أن زاد العدد إلى
 22واع �ظ��ة ،ات�س��ع نشاطهن ليتعدى العلم
الشرعي إلى تقدمي وغرس القيم واملفاهيم،
ويصل ذلك إلى شريحة الطالبات واملوظفات
واألمهات في أماكن تواجدهن مثل املدارس
والكليات والصاالت.
وع�ل��ى أث��ر ذل��ك ق��ررت ال� ��وزارة إن�ش��اء إدارة
التنمية األسرية عام .1997
وه��ي اآلن تتبع قطاع ش��ؤون ال�ق��رآن الكرمي
والدراسات اإلسالمية بالوزارة.

ملل ونحل

اليهودية والباطنية..
مصالح وأهداف ()2-1
ال���ف���رق ال��ب��اط��ن��ي��ة ون���خ���ص م��ن��ه��ا ف���ي أرض ف��ل��س��ط�ين القاديانية
(األحمدية) ،والبهائية ،وال��دروز ،هم ورقة يحقق اليهود والغرب
بها أهدافه ومصاحله في املشرق اإلسالمي ،وال يستغني كل
من عادى اإلسالم واملسلمني عن جهود الفرق الباطنية
وعقائدها في طعن املسلمني من اخللف ،فهم األداة
ا ملعبد
التي تفرق األم��ة وتشعل الفتنة ب�ين أبناء
ف � ��ي ع ��ام
الوطن الواحد ،وشبهاتهم التي يشيعونها
 1979وي� �ع ��رف
ه��ي تلك األك��اذي��ب التي يستخدمها
تدليساً مبسمى (مسجد
اليهود – على وجه اخلصوص –
سيدنا محمود)  ،وأس��س مجلة
في التشكيك والتهوين من
(ال�ب�ش��ارة) التي حتولت إل��ى (البشرى)
مكانة املسجد األقصى
– حالياً  -وهي املجلة األحمدية القاديانية
عند املسلمني.
الوحيدة في الديار العربية ،وال تزال تصدر
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كا نت
ب� � ��داي� � ��ة
القاديانية التي
تلقب نفسها بـ (اجلماعة
اإلس�ل�ام �ي��ة األح��م��دي��ة) في
فلسطني حني وص��ل بعض أتباعهم
إليها عن طريق حيفا ،وك��ان في مقدمتهم
ابن مؤسس الفرقة القاديانية وخليفته بشير
الدين محمود أحمد عام  ،1924وحضر معه
القادياني ج�لال ال��دي��ن شمس ال��ذي أسس
مركز اجلماعة في قرية (الكبابير) على قمة
جبل الكرمل في حيفا ,وقد تبع ذلك بناء أول
معبد للجماعة هناك عام  ،1934وكان ذلك
برعاية حكومة االنتداب البريطاني احملتلة
ألرض فلسطني آن��ذاك ,ومت إع��ادة بناء ذلك
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في فلسطني احملتلة إلى وقتنا احلاضر.
وت�ض��م ق��ري��ة (ال�ك�ب��اب�ي��ر) اآلن ق��راب��ة 3000
نسمة معظم سكانها من أتباع القاديانية ،وما
زال اهتمام اجلماعة األحمدية باالنتشار في
العالم العربي واالنطالق نحو هذا العالم عبر
فلسطني رغ��م متحورها في الكبابير بحيفا
في فلسطني.
وقد عاشت اجلماعة في شبه عزلة عقائدية
حيث لم تنتشر القاديانية بني العرب املسلمني
املقيمني في أراض��ي عام  1948بدليل أنهم
م��ن خ� ��ارج ق��ري��ة «ال �ك �ب��اب �ي��ر» ال يتجاوزون
ال�ع�ش��رات مب��ن فيهم متبعو ال�ق��ادي��ان�ي��ة من
سكان الضفة الغربية ،إلى أن فتح لهم الكيان
ال�ي�ه��ودي أب��واب��ه ،ودعمتهم ع��واص��م الدول
الغربية ليقيموا معابدهم وينشروا أفكارهم

عيسى القدومي
عبر الفضائيات واملجالت والنشرات ومواقع
اإلن�ت��رن��ت ،ومحاوالتهم م��ا زال��ت ج��اه��دة في
نشر عقيدتها في العالم اإلس�لام��ي والدول
العربية.
ولبسوا على الكثيرين مبظهرهم الذي تصنعوه
وكأنهم مسلمون! وحقيقتهم أنهم أداة للتدمير
والفنت ،وه��م من أخطر الفرق الهدامة على
اإلسالم ،وهل من فتنة أعظم من فتنة املسلمني
في عقيدتهم؟
وعالقات الطائفة القاديانية وطيدة مع الكيان
اليهودي ,فقد ُفتحت لهم امل��راك��ز واملدارس
و ُم� ِ ّ�ك �ن��وا م��ن إص���دار مجلة تنطق باسمهم,
ولهم مطلق احلرية والدعم في طباعة كتبهم
وض�لاالت�ه��م وتوزيعها ف��ي ال�ع��ال��م ,وانتقالهم
احلر بني فلسطني ودول العالم.
ولليهود في تلك العالقة م��آرب  ،فقد سلك
اليهود في عدائهم لإلسالم واملسلمني مسلكني:
األول العداء العلني وكيدهم املتواصل لإلسالم
وأهله؛ واملسلك الثاني الكيد اخلفي للمسلمني،
برعايتهم الفرق الباطنية ،فقد تلقفوا البهائية
والقاديانية ،منذ أن نشطوا لتأسيس وطن
ق��وم��ي لهم ف��ي فلسطني منذ ال�ق��رن التاسع
عشر تقريباً ،ودعموهما مبا ميلكون من جهد

ووق��ت وم ��ال ،ف��ي داخ��ل فلسطني
وخارجها ،واحتضنوهما وأقاموا
لهما املنشآت وك��اف��ة التسهيالت
لينشروا أباطليهم  ،ولتكون تلك
ال�ف��رق ع��ون�اً لليهود على اإلسالم
واملسلمني.
وللقاديانيني قناة فضائية اسمها:
(التلفزيون اإلسالمي األحمدي)،
وم���واق���ع ع �ل��ى ال �ش �ب �ك��ة العاملية
(اإلنترنت) ويطلقون على أنفسهم
م �س �م��ى (اجل� �م ��اع ��ة اإلسالمية
األح �م��دي��ة ال �ع��امل �ي��ة) ،واملتصفح
ملواقعهم باللغة العربية يجدهم قد
هذبوها من أغلب ما يثير املسلمني عليهم؛
حيث تقرأ شهادة «أن ال إله إال الله وأن محمداً
رس��ول الله» أعلى الصفحة الرئيسة للموقع
وصورة الكعبة في مكة املكرمة حتى يدلسوا
على املتصفح لذلك املوقع بأنهم ال يخالفون
عقيدة املسلمني ،وأكثروا فيه من مدح العرب
وخ��دم��ات قادتهم وخطاباتهم ومواقفهم من
القضايا العربية؛ ليدفعوا التهم بعالقتهم
باالستعمار.
وخالل عام 2010م وحينما مت وقف بث قناة
(ال��رح �م��ة) ال�ف�ض��ائ�ي��ة امل �ص��ري��ة ع�ل��ى القمر
الصناعي املصري (النايل سات) بزعم معاداتها
للسامية ،ووقف بث قناة األقصي الفلسطينية
من على (النايل سات) أيضاً بزعم إنها قناة
إرهابية ألنها تقاوم االحتالل الصهيوني ،في
الفترة نفسها ظهرت على (النايل سات) قناة
األحمدية القاديانية بعد انقطاع دام ما يقرب
من عامني.
ف��ال��رع��اي��ة ال �ي �ه��ودي��ة وص �ل��ت ألن ت��رع��ى بث
القناة القاديانية في فلسطني ،واملتابع للمواد
التي تنشر على تلك القناة يعرف أسباب تلك
الرعاية اليهودية؛ حيث تدعي القناة في املواد
التي تبثها أن اإلسالم لم يأمر بقتال اليهود وأن
الرسول [ رحب باليهود في املدينة ،وكانت
تربطه بهم عالقات مودة ومحبة واستشهدوا
على ذلك بأن الله وصف اليهود في القرآن
الكرمي بالذكاء واجلدية في قوله{ :وآتاكم ما
لم يؤت أح��دا من العاملني} وقالوا أيضا :إن
املسلمني لم يقاتلوا اليهود أبدا وإن املسؤول

ع��ن امل��ذاب��ح ف��ي ح��ق ال�ي�ه��ود ه��م املسيحيون
الذين يظهرون اليهود بشكل بشع ويحرقونهم.
ولليهود في رعايتهم مقاصد وأهداف واضحة
جلية ،أولها شق صف املسلمني في فلسطني
بزرع الفرق الباطنية وتسهيل مهامهم؛ لهدف
أس��اس��ي وه��و ك��ف املسلمني ع��ن ذروة سنام
اإلس�لام وه��و اجلهاد في سبيل الله ،وشحن
املسلمني بسيل من الشبهات والشهوات ،وبث
السموم لتوهني الثوابت في نفوس املسلمني.
وال �ه��دف األه��م ه��و إس �ق��اط ج��وه��ر اإلسالم
واستعالئه وظهوره ومتيزه ،بجعل دين اإلسالم
احمل �ك��م احمل� �ف ��وظ م ��ن ال �ت �ب��دي��ل ف ��ي مرتبة
األديان احملرفة ،وإظهار اخلالف العقدي بني
املسلمني.
لقد سعى اليهود لزرع جماعات وفرق ذات طابع
ديني إسالمي – كما تزعم  -تكون جواسيس
لهم تستطلع األخبار وتنشر بعض األفكار التي
تخدم كيانهم الغاصب ،كالقاديانية التي تلقب
نفسها ب �ـ «اجل�م��اع��ة اإلس�لام�ي��ة األحمدية»
لتخدع البسطاء م��ن املسلمني ب�ه��ذا االسم
الرنان ،وهي طائفة أجمع العلماء على كفرها
وردتها ظاهرها اإلسالم وباطنها الوالء املطلق
لإلجنليز واليهود وأعوانهم.
امل�ت��اب��ع ل�ن�ش��اط ال �ف��رق الباطنية ف��ي العالم
ال �ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي وب��األخ��ص (ال�ب�ه��ائ�ي��ة)
يجد أن من مركز دعوتها األس��اس أقيم في
األراضي التي احتلها اليهود في عام 1948م،
والتي أسموها (دول��ة إسرائيل)َ ،ق��دم الكيان

ال�ي�ه��ودي ك��ل ال��رع��اي��ة والدعاية
ل� �ه ��م ،وأق� � ��ام امل���راك���ز واملعابد
وس �ه��ل ن �ش��ر أب��اط �ي �ل �ه��م؛ ليصل
ن �ش��اط �ه��م إل� ��ى م �ن��اط��ق الضفة
وال �ق �ط��اع وش��رق��ي ال �ق��دس على
وجه اخلصوص ،والعالم العربي
واإلسالمي بالعموم.
فالبهائيون في فلسطني احملتلة
ي �ع��ام �ل��ون م �ع��ام �ل��ة ال �ي �ه��ود منذ
قيام الكيان اليهودي على أرض
ف �ل �س �ط�ين ،وتُ� ��رع� ��ى معابدهم
وجت�م�ع��ات�ه��م ك�م��ا ت��رع��ى املعابد
والكنس اليهودية ،ويوجد العديد
من احملافل واملراكز واألماكن املقدسة للبهائية
في عكا وحيفا والتي لها الصون والدعم الكامل
والتسهيالت املفتوحة وال�ت��رت�ي�ب��ات الكاملة
لتهيئتها لتكون محجاً للبهائية وأتباعهم في
العالم أجمع.
وللبهائية عالقات وطيدة مع الكيان اليهودي
منذ بدايته ،فقد أيد البهائيون جتمع اليهود
في فلسطني وع� ّدوا ذلك مما جاء في العهد
القدمي؛ ولهذا يحرم البهائيون اجلهاد وحمل
السالح وإشهاره ضد األعداء والسيما اليهود،
ويَد ُعون إلى السالم املطلق مع اليهود وتقبل
األمر الواقع على أرض فلسطني.
وب�ي�ن�م��ا مي� ��ارس ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي سياسة
االعتداء على املقدسات اإلسالمية من مساجد
وم�ق��اب��ر وم��راك��ز ،جن��د أن م�ح��اف��ل البهائية
تراعي مراعاة خاصة وكأنها محافل وكنس
يهودية .ويوجد العديد من احملافل واملراكز
واألم��اك��ن املقدسة للبهائية ف��ي عكا وحيفا
التي لها الصون والدعم الكامل والتسهيالت
املفتوحة والترتيبات الكاملة لتهيئتها لتكون
محجاً للبهائية.
واإلعالم اليهودي يساند البهائية ويبرزها على
أنها حركة رائدة في مجال الفكر اإلسالمي،
وقد كافأهم ورعاهم الكيان اليهودي بأن أنشأ
لهم بناية ضخمة في حيفا على جبل الكرمل
في إبريل 1983م ،أطلقوا عليها مسمى (بيت
العدل)؛ لتكون مقراً ملركز البهائية الذي يديره
تسعة بهائيني يتم انتخابهم حيث كلف بناؤها
أكثر من  250مليون دوالر.
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مناهج التابعني
مدرسته امتداد لنهج الصحابة الكرام

منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية
في تقرير العقيدة واالستدالل عليها
ابن تيمية رحمه الله أحد األئمة األعالم ،الذين نشروا معتقد السلف ودافعوا عنه ،وهو يعد من
أكبر ُش ّراح اعتقاد السلف ،املستدلني ملسائله وجزئياته وتفصيالته ،ما بني رسائل صغيرة ،وكتب،
ومجلدات ضخمة .إن ابن تيمية -رحمه الله -الذي جدد لألمة عقيدتها في القرن الثامن الهجري
لم يكن ينصر نحلة معينة ،أو يؤيد مذهب ًا وطريقة غير طريقة السلف الصالح التي معتمدها كالم
صرح رحمه الله بهذا في مواضع متعددة من كتبه ،فمما
الله سبحانه وتعالى وكالم رسوله [ ،وقد ّ
قاله حني نوظر؛ ألجل العقيدة الواسطية:
«مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحد ًا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي،
وال انتصرت لذلك ،وال أذكره في كالمي ،وال أذكر إال ما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها».
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وقد كان رحمه الله يركز على االعتقاد؛
ألن أمره خطير عظيم ،ولذا ملا التمس منه
تلميذه ال��ب��زار (ت 749ه���ـ) أن يؤلف نصاً
في الفقه يجمع فيه اختياراته وترجيحاته،
ويكون عمدة في اإلفتاء نّ ب�ّي� له اب��ن تيمية
رحمه الله أن الفروع أمرها قريب ،بخالف
األص���ول؛ إذ كثير م��ن أه��ل األه���واء الذين
أس��س��وا ال��ط��وائ��ف وال���ف���رق ال��ض��ال��ة ،كان
قصدهم إبطال الشريعة ،فأوقعوا الناس في
التشكيك في أصول دينهم.
ول��ذا قال -رحمه الله« :-فلما رأي��ت األمر
ع��ل��ى ذل���ك ب���ان ل��ي أن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل من
يقدر على دف��ع شبههم وأباطيلهم ،وقطع
حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف
رذائلهم.»...
إلى أن ق��ال« :فهذا ونحوه هو ال��ذي أوجب
أني صرفت ُج ّل همي إلى األصول ،وألزمني
أن أوردت مقاالتهم ،وأجبت عنها مبا أنعم
الله تعالى به من األجوبة العقلية والنقلية».
وسأحاول تلمس أبرز معالم منهجه في تقرير

الفرقان  26 - 603ش���وال 1431هـ
االثن�ي�ن 2010/10/ 4 -م

العقيدة  -إجماالً  -ثم أبرز معالم منهجه
في االستدالل عليها بشيء من االختصار.
أم��ا منهجه في تقرير العقيدة فيمكن أن
يتضح من معالم متعددة أبرزها:
 - 1تعظيم نصوص الشريعة ،وإجاللها،
والصدور عنها؛ لقول الله  -تبارك وتعالى
َ { :ف�لا َو َرب َِّ���ك ال يُؤْمِ نُو َن َحتَّى يُ َح ِ ّك ُم َ
وك
َ
فِ ي َما َش َج َر بَيْنَ ُه ْم ثُ َّم ال يَ ِج ُدوا فِ ي أنْف ُِسهِ ْم
مّ���ا َق َ
��س��لِّ�� ُم��وا ت َْسلِيماً}
��ض��يْ َ
َح�� َرج��اً مِ َ
��ت َويُ َ
(النساء،)65 :
��ح�� َذرِ ا ّلَذِ ي َن
وق��ال سبحانه وتعالىَ { :ف��لْ�� َي ْ
��خ��الِ�� ُف��و َن َع�� ْن أَ ْم���رِ ِه أَ ْن ت ُِصي َب ُه ْم فِ تْنَ ٌة أ ْوَ
يُ َ
َ
َ
اب ألِي ٌم } (النور.)63 :
يُ ِصي َب ُه ْم َعذ ٌ
وقد وصف -رحمه الله -أهل العلم واإلميان
بأنهم «يجعلون كالم الله وكالم رسوله هو
األصل الذي يعتمد عليه ،وإليه يرد ما تنازع
الناس فيه ،فما وافقه كان حقاً ،وما خالفه
كان باط ً
ال».
وجعل م��ن طريقة أه��ل السنة واجلماعة:
«اتباع آثار رسول الله [ باطناً وظاهراً،

واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين
واألنصار ....ويعلمون أن أصدق الكالم كالم
الله ،وخير الهدي هدي محمد [ ،ويؤثرون
كالم الله على كالم غيره من كالم أصناف
الناس.»...
فهذه هي طريقته ،وهذا هو منهجه :تعظيم
النصوص ،من الكتاب والسنة ،بوجود مهابتها
في النفس ،والتسليم لها ،واستنباط احلكم
الشرعي منها وفق القواعد املرعية عند أهل
العلم بها.
 - 2دع��م ال��ن��ص��وص ال��ش��رع��ي��ة ،وتأييدها
ب��أق��وال سلف األم���ة ،وعلمائها املعتبرين،
ويظهر هذا األمر من إكثار ابن تيمية رحمه
الله من النقل عنهم ،وجعل أقوالهم حجة
يستند إليها في توضيح النص وبيانه.
وقد أخذ ابن تيمية -رحمه الله -على نفسه
أال ي��ق��ول ب��ق��ول إال وه��و مسبوق إل��ي��ه ،فال
ينفرد بقول لم يقل به أحد قبله ،فض ً
ال عن
عدم مخالفة إجماع املسلمني في أي مسألة
من املسائل.

هذا هو اإلمام
املجدد محمد بن
عبد الوهاب حمى
اإلسالم ووسطيته
ولم ِّ
يكفر أو يحارب
دول اخلليج
محمد أمني فرشوخ:
ليس حملمد
عبدالوهاب دعوة
خاصة بل هي دعوة
اإلسالم احلق ومنهجه
منهج اإلسالم
قال -رحمه الله -عن نفسه ..« :أن املجيب
 ولله احلمد  -لم يقل قط في مسألة إالبقول سبقه إليه العلماء ،فإن كان قد يخطر
له ويتوجه له فال يقوله وينصره إال إذا عرف
أنه قد قاله بعض العلماء ..فمن كان يسلك
هذا املسلك كيف يقول قوالً يخرق به إجماع
املسلمني ،وه��و ال ي��ق��ول إال م��ا سبقه إليه
علماء املسلمني».
وهو -رحمه الله -يسلك هذا املنهج؛ ألنه يرى
أن احلق دائماً مع السنة واآلثار الصحيحة،
فحني حت��دث رحمه الله عن السلف قال:
«ال��ص��واب معهم دائ��م��اً ،وم��ن واف��ق��ه��م كان
ال��ص��واب معه دائ��م��اً ملوافقته إي��اه��م ،ومن
خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع
أمور الدين؛ فإن احلق مع الرسول ،فمن كان
أعلم بسنته ،وأتبع لها ك��ان ال��ص��واب معه،
وهؤالء هم الذين ال ينتصرون إال لقوله ،وال
يضافون إال إليه ،وه��م أعلم الناس بسنته
وأتبع لها».
وبني أن كالم السلف مؤتلف غير مختلف،

فال يتعارض؛ لوحدة املنهج واملصدر ،فإذا
اجتمع بعضه إلى بعض زال اإلشكال الوارد
في األذهان؛ ولذا حني حتدث رحمه الله عن
بعض مسائل الصفات ق��ال« :ف��ك�لام أئمة
السنة واجلماعة كثير في هذا الباب ،متفق
غير مختلف ،وكله ص��واب ،ولكن قد يبني
بعضهم في بعض األوقات ما ال يبينه غيره
حلاجته في ذلك».
ً
وقال -رحمه الله -مثنيا على كالم السلف،
وموافقته النصوص« :ومن تدبر كالم أئمة
السنة املشاهير ف��ي ه��ذا ال��ب��اب علم أنهم
كانوا أدق الناس نظراً ،وأعلم الناس في هذا
الباب بصحيح املنقول ،وصريح املعقول ،وأن
أقوالهم هي املوافقة للمنصوص واملعقول،
ول���ه���ذا ت��أت��ل��ف وال ت��خ��ت��ل��ف ،وت��ت��واف��ق وال
تتناقض؛ والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة
أق��وال السلف واألئ��م��ة ،فلم يعرفوا حقيقة
املنصوص واملعقول ،فتشعبت بهم الطرق،
وص����اروا مختلفني ف��ي ال��ك��ت��اب ،مخالفني
للكتاب».

 - 3تقرير العقيدة بأسلوب ميسر ،وعبارات
واضحة ،مدعماً ما يقول مبا يتيسر من آيات
الكتاب العزيز ،والسنة النبوية املط ّهرة ،ثم
بعض أق���وال السلف ف��ي فهمهم لنصوص
الوحيني لهذه املسألة املطروحة.
ويحسن التنبيه إلى أن كتب االعتقاد التي
ألفها تنقسم ثالثة أقسام:
أ  -كتب تعنى بعرض اعتقاد السلف من
الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة دون ذكر
ُ
للشبه ،مثل «العقيدة الواسطية».
ب  -وكتب تعنى بالرد على شبه املخالفني،
ومناقشتها ،س��واء ك��ان املخالفون من امللل
األخرى كالنصارى في رده عليهم في (اجلواب
الصحيح ملن بدل دين املسيح) ،أم كانوا من
املنتسبني إلى اإلسالم من الفرق اإلسالمية
ككتابه (بيان تلبيس اجلهمية) وكتابه (درء
تعارض العقل والنقل) وغيرهما.
جـ  -وكتب جتمع بني العرض والرد ،فيذكر
مسائل االعتقاد ،وأق��وال السلف فيها ،ثم
ي��ذك��ر الشبه ومناقشتها م��ن ك�لام السلف
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وتعليقه عليها (احل��م��وي��ة) ،وعلى سبيل
املثال مما ق ّ��رره ابن تيمية -رحمه الله-
في االعتقاد بوضوح قوله في (العقيدة
الواسطية)« :هذا اعتقاد الفرقة الناجية
املنصورة إلى قيام الساعة  -أهل السنة
واجلماعة  -وهو اإلميان بالله ،ومالئكته،
وكتبه ،ورسله ،والبعث بعد املوت ،واإلميان
بالقدر خيره وشره.
ومن اإلمي��ان بالله :اإلمي��ان مبا وصف به
نفسه ف��ي كتابه ،ومب��ا وصفه ب��ه رسوله
محمد [ ،من غير حتريف وال تعطيل،
وم��ن غير تكييف وال متثيل ،ب��ل يؤمنون
س َكمِ ثْلِهِ َش ْيءٌ َو ُه َو
بأن الله سبحانه{ :لَيْ َ
السمِ ي ُع الْ َب ِصي ُر} (الشورى ... )11 :وهو
َّ
سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به
نفسه بني النفي واإلثبات ،فال عدول ألهل
السنة واجلماعة عما ج��اء به املرسلون،
فإنه ال��ص��راط املستقيم ،ص��راط الذين
أنعم الله عليهم من النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني».
وق���ال رح��م��ه ال��ل��ه« :وم���ن اإلمي���ان باليوم
اآلخ���ر :اإلمي���ان بكل م��ا أخ��ب��ر ب��ه النبي
[ مما يكون بعد امل��وت فيؤمنون بفتنة
القبر ،وبعذاب القبر وبنعيمه ...إلى أن
تقوم القيامة الكبرى ،فتعاد األرواح إلى
األجساد ،وتقوم القيامة التي أخبر الله
بها في كتابه ،وعلى لسان رسوله ،وأجمع
عليها املسلمون ،فيقوم الناس من قبورهم
لرب العاملني ...وتنصب امل��وازي��ن ،فتوزن
فيها أعمال العبادَ { :ف َم ْن ثَ ُقل َ ْت َم َوازِ ينُ ُه
َفأُولَئ َ
ّت َم َوازِ ينُ ُه
ِك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن َو َم ْن َخ َف ْ
َ
َفأُولَئ َ
ِك ا ّلَذِ ي َن َخ ِس ُروا أنْف َُس ُه ْم فِ ي َج َه ّنَ َم
َخا ِل ُدونَ} (املؤمنون ، )103 ،102 :وتنشر
الدواوين  -وهي صحائف األعمال  -فآخذ
كتابه بيمينه ،وآخذ كتابه بشماله ،أو من
وراء ظهره ...وأصناف ما تضمنته الدار
اآلخ��رة من احلساب ،وال��ث��واب والعقاب،
واجلنة والنار ،وتفاصيل ذلك مذكورة في
الكتب املنزلة من السماء.»...
وقال عن اإلميان« :ومن أصول أهل السنة:
أن الدين واإلميان قول وعمل :قول القلب
واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح،
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الواجب هو
األخذ بظواهر
النصوص
في باب
االعتقاد

وأن اإلمي������ان ي���زي���د ب���ال���ط���اع���ة ،وينقص
باملعصية.»...
وعن الصحابة قال رحمه الله« :ومن أصول
أه���ل ال��س��ن��ة واجل���م���اع���ة :س�لام��ة قلوبهم
وألسنتهم ألص��ح��اب رس��ول الله [ ،كما
وصفهم الله به في قوله تعالىَ { :وا ّلَذِ ي َن
َج���اءُوا مِ �� ْن بَ�� ْع��دِ ِه�� ْم يَ�� ُق��ولُ��و َن َربَّ��نَ��ا اغْ��فِ �� ْر لَنَا
ميانِ َوال تجَ ْ َع ْل
َولإِ ِ خْ َوا ِننَا ا ّلَذِ ي َن َس َبقُونَا ِبالإْ َ
فِ ي ُقلُو ِبنَا غِ لاّ ً ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا َر ّبَنَا ِإ ّنَ َك َر ُؤوفٌ
َر ِحي ٌم} (احلشر ... )10 :ويقبلون ما جاء
به الكتاب والسنة واإلجماع من فضائلهم
ومراتبهم».
وه��ذا العرض العتقاد السلف كله واضح
ميسر ،لم يتعمد الغريب من الكلمات ،أو
اإليغال في املصطلحات الكالمية وغيرها،
بل ق��رر ذل��ك كله بعبارات واضحة ،وجمل
موجزة.
 - 4ش��م��ول��ي��ة ع���رض ال��ع��ق��ي��دة وتقريرها
ف��ي كتبه رح��م��ه ال��ل��ه؛ وذل���ك لربطه بعض
القضايا ببعض ،ولكثرة إنتاجه العقدي،
فال تكاد جتد مسألة من مسائل االعتقاد
إال وله رحمه الله إسهام واضح فيها ،بدءاً
بأركان اإلمي��ان الستة على وجه التفصيل،
وتقرير أن��واع التوحيد الثالثة واالستدالل

لها ،إضافة إلى املسائل املتعلقة باالعتقاد
م��ث��ل :االع��ت��ق��اد احل���ق ف��ي ص��ح��اب��ة رسول
الله [ ،وك��رام��ات األول��ي��اء ،واعتقاد أهل
السنة واجلماعة في والة األم���ور ،ووجوب
طاعتهم ،وحت��رمي اخل��روج عليهم ،إلى غير
ذل��ك من مسائل االعتقاد التي بثها رحمه
الله في تضاعيف كتبه ،ويكفي في معرفة
ذلك النظر في األجزاء األولى من (مجموع
ف��ت��اواه) فهي دواوي����ن كبيرة ل��ش��رح معتقد
السلف واالستدالل له.
وق���د ك���ان ت��رك��ي��زه رح��م��ه ال��ل��ه ع��ل��ى توحيد
األلوهية كبيراً؛ ذلك أنه أصل دعوة الرسل،
وس��ب��ب إن���زال الكتب ،ف��ب نّ�ّي� رح��م��ه ال��ل��ه أن
ال��رس��ول صلّى الله عليه وس��لّ��م ق��د اعتنى
بتقرير هذا التوحيد ،وحماية جنابه  ،ويظهر
اهتمام ابن تيمية رحمه الله وحرصه على
توحيد األلوهية ما ألفه في ه��ذا اجلانب،
فقد بلغت مؤلفات عدة كلها في تقرير هذا
التوحيد وبيانه ،وال��دف��اع عنه ،فض ً
ال عن
استطراداته عن توحيد األلوهية في كتبه
األخرى ،ورسائله الصغيرة التي تعنى بتقرير
هذا التوحيد.
 - 5حني يقرر معتقد السلف يركز على منهج
الوسطية عند أهل السنة واجلماعة؛ وذلك

لقول احل��ق  -تبارك وتعالى َ { :-و َك َذل َ
ِك
َج َعلْنَا ُك ْم أ ُ َّم ًة َو َسطاً} (البقرة ،)143 :وهذا
منهج كامل في أمور االعتقاد كلها ،بل في
جميع األم��ور ،كما قال رحمه الله عن أهل
ال��س��ن��ة واجل��م��اع��ة« :ه���م ال��وس��ط ف��ي فرق
األم��ة ،كما أن األمة هي الوسط في األمم،
فهم وس��ط ف��ي ب��اب ص��ف��ات ال��ل��ه ب�ين أهل
التعطيل اجلهمية ،وأهل التمثيل املشبهة .
وه��م وس��ط في ب��اب أفعال الله تعالى :بني
القدرية  ،واجلبرية .
وفي باب وعيد الله :بني املرجئة ،والوعيدية
من القدرية وغيرهم.
وفي باب أسماء اإلميان والدين :بني احلرورية،
واملعتزلة ،وبني املرجئة واجلهمية.
وفي أصحاب رسول الله [ :بني الروافض،
واخلوارج.
وأهل السنة واجلماعة وسط في باب محبة
األنبياء بني من يغلو في حبهم ،ويعظمهم
كتعظيم الله ،ويرى أن لهم تصرفاً ببعض أمور
الكون ،وبني من يف ّرط في حقهم ،ويغمطهم،
وي��رى أن بعض الناس أفضل منهم ،وهذا
موجود في طوائف من الصوفية.
 - 6التسليم للغيبيات ،وتفويض كيفياتها إلى
الله ع ّز وجل :وهذا موافق للكتاب والسنة،
ومل��ا عليه سلف األم���ة ،فقد جعل ال��ل��ه من
صفات املتقني قوله{ :ا ّلَذِ ي َن يُؤْمِ نُو َن بِالْ َغيْ ِب
مّ��ا َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْفِ قُونَ}
الصالةَ َو مِ َ
َويُقِ ي ُمو َن َّ
(البقرة ،)3 :ومن متام إميانهم بالغيب أنهم
يفوضون ما ال يعلمونه مما لم يرد به النص
إلى عامله وخالقه.
وقد قال ع ّز وجل في متام التسليم لألوامر
الشرعية ،ولو لم تظهر لنا حكمتهاَ { :فال
َو َر ِ ّب َك ال يُؤْمِ نُو َن َحتَّى يُ َح ِ ّك ُم َ
وك فِ ي َما َش َج َر
ما
بَيْنَ ُه ْم ثُ َّم ال يَ ِج ُدوا فِ ي أَنْف ُِسهِ ْم َح َرجاً مِ َّ
َق َ
ضيْ َت َويُ َس ِلّ ُموا ت َْسلِيماً} (النساء.)65 :
وقال اإلمام الشافعي -رحمه الله« :-آمنت
مبا جاء عن الله على م��راد الله ،ومبا جاء
عن رسول الله على مراد رسول الله [».
وي���ق���رر اب���ن ت��ي��م��ي��ة -رح���م���ه ال���ل���ه -مسلك
التسليم ،وتفويض الكيفيات في الغيبيات
سواء كانت من الصفات ،أم من أمور اآلخرة
مما لم يرد نص في حتديد كيفياتها ،وهذا

هو حال املؤمنني ،يقول -رحمه الله« :-كل
ما فعله علمنا أن له فيه حكمة ،وهذا يكفينا
من حيث اجلملة ،وإن لم نعرف التفصيل،
وع��دم علمنا بتفصيل حكمته مبنزلة عدم
علمنا بكيفية ذاته ...وعدم علمنا باحلكمة
في بعض اجلزئيات ال يقدح فيما علمناه من
أصل حكمته».
وقال  -أيضاً  -في (التدمرية)« :القاعدة
الثانية :إن ما أخبر به الرسول عن ربه ع ّز
وج��ل فإنه يجب اإلمي���ان ب��ه ،س��واء عرفنا
معناه ،أو لم نعرف؛ ألنه الصادق املصدوق،
فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل
مؤمن اإلميان به وإن لم يفهم معناه».
وأم���ا منهجه ف��ي االس��ت��دالل على اعتقاد
ال��س��ل��ف :ف��م��م��ا ينبغي ال��ت��ن��وي��ه إل��ي��ه قبل
ذك��ر املنهج أن أب�ين أن مصادر التلقي في
االعتقاد عنده هي الكتاب والسنة ،فالعقيدة
توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل ال
على األهواء والعقول ،وذلك كما قال تعالى:
{يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اللَّ َه َوأَ ِطي ُعوا
ال َّر ُسو َل} (النساء.)59 :
َ
وق����ال ت��ع��ال��ى{ :يَ��� َأيُّ��� َه���ا الّ����ذِ ي���� َن آ َم���نُ���وا ال
تُق ِ َّد ُموا بَينْ َ يَ َد ِي اللَّهِ َو َر ُسولِهِ َوا ّتَقُوا اللَّهَ}
(احلجرات.)1:
وقال سبحانه وتعالىَ { :وا ْعت َِص ُموا ب َِحبْلِ
اللَّهِ َجمِ يعاً َوال تَ َف َّر ُقوا} (آل عمران،)103 :
إلى غيرها من اآليات.
ي��ق��ول« :أص��ل جامع ف��ي االعتصام بكتاب
الله ووج��وب اتباعه وبيان االهتداء به في
ك��ل م��ا يحتاج إليه ال��ن��اس م��ن دينهم ،وأن
النجاة والسعادة في اتباعه ،والشقاء في
مخالفته» ،وقال عن األصل الثاني« :فصل
�ّي� جميع الدين
ف��ي أن رس���ول ال��ل��ه [ ب نّ

ومن أصول أهل السنة أن
الدين واإلميان قول وعمل
وأن اإلميان يزيد بالطاعة
وينقص باملعصية

أص��ول��ه وف���روع���ه ،ب��اط��ن��ه وظ���اه���ره ،علمه
وعمله ،ف��إن ه��ذا األص���ل ه��و أص��ل أصول
العلم واإلميان».
وألجل معرفة معالم منهجه في االستدالل
للعقيدة يحسن ذكر النقاط اآلتية:
 - 1وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة،
واإلذع��ان لهما ،والسمع والطاعة ألمرهما،
واجتناب نهيهما ،كما ق��ال تعالى{ :يَ َأ ّيُ َها
ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اللَّ َه َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل
َوأُولِ��ي الأْ َ ْم��رِ مِ نْ ُك ْم َف�� ِإ ْن تَنَا َز ْعتُ ْم فِ ي َش ْيءٍ
َف��� ُر ّ ُدوهُ ِإلَ��ى اللَّهِ َوال�� َّر ُس��ولِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم تُؤْمِ نُو َن
ِك َخيْ ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِ ي ً
بِاللَّهِ َوالْ َي ْو ِم الآْ ِخرِ َذل َ
ال}
(النساء.)59 :
بي وجوب رد التنازع إلى الله ورسوله،
وقد نّ
وأن م��ن ل��م يتحاكم إليهما فهو دليل على
ضالله ونفاقه ،وأن األمة ال جتتمع إال على
هذين املصدرين ،وأن��ه يلزم ملن لم يتحاكم
إليهما أال يكونا هدى للناس ،والزم ذلك أن
يكون ترك الناس بال رسالة خيراً لهم منها.
 - 2ن��ف��ي ال��ت��ع��ارض ب�ين ن��ص��وص الكتاب
ونصوص السنة :فهما وحي من الله ع ّز وجل
كما قال سبحانهَ { :و َما يَ ِ
نط ُق َعنِ الْ َه َوى ِإ ْن
وحى} (النجم ،)4 ،3 :وقال
��ي يُ َ
ُه َو إ اَِّل َو ْح ٌ
يث كِ تَاباً
ع ّز وجل{ :اللَّ ُه نَ�� َّز َل أَ ْح َس َن الحْ َ دِ ِ
ُمت ََشابِهاً َمثَان َِي} (الزمر ،)23 :وقالَ { :ولَ ْو
َكا َن مِ ْن عِ نْدِ َغيْرِ اللَّهِ لَ َو َج ُدوا فِ يهِ اخْ تِالفاً
َكثِيراً} (النساء ،)82 :وبني ابن تيمية رحمه
الله أن ك�لام الله متشابه متماثل ،يصدق
بعضه بعضاً ،فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه
في موضع آخر ،وإذا نهى عن شيء لم يأمر
به في موضع آخر ،بل ينهى عنه.
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بثبوت
نقيض ذلك ،وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته
بل ينفيه ،أو ينفي لوازمه .
بي أن النصوص ال تتعارض في األمر
وقد نّ
نفسه ،إال في األمر والنهي إذا كان أحدهما
ناسخاً ،واآلخر منسوخاً ،وأما األخبار فال
يجوز تعارضها.
وأما إذا تعارض عند أحد خبران أو أمران
أحدهما عام واآلخر خاص ،و ُق�� ّدم اخلاص
على العام ،فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض
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في احلقيقة.
وإذا كان في كالم الله ورسوله كالم مجمل
أو ظاهر قد ُفسر معناه أو بينه كالم آخر
متصل به ،أو منفصل عنه ،لم يكن في هذا
خروج عن كالم الله ورسوله ،وال عيب في
ذلك وال نقص.
 - 3نفي ال��ت��ع��ارض ب�ين ن��ص��وص الشرع
وبني العقل :وهذا املوضوع قد أسهب في
بيانه ابن تيمية رحمه الله عرضاً ورداً ،بل
ميكن القول :إن أكثر مناقشاته للمتكلمني
كانت في بيان هذه املنهجية الفاصلة بني
أه��ل السنة وب�ين مخالفيهم ،وق��د أوضح
رحمه الله أن معارضة القرآن مبعقول أو
قياس ليست من فعل السلف .ولم يكونوا
يستحلونها ،وإمن��ا ابتدع ذل��ك ملا ظهرت
اجلهمية واملعتزلة ونحوهما.
ويحيل وجود تعارض بني النص الصحيح،
والعقل الصريح؛ ألن هذا ال ميكن ،فالنص
الصحيح موافق للعقل الصريح ،وكذلك
ال��ع��ك��س ،ي��ق��ول رح��م��ه ال��ل��ه« :وه���ذه حال
املؤمنني للرسول ،الذين علموا أنه رسول
الله ال��ص��ادق فيما يخبر ب��ه ،يعلمون من
ح��ي��ث اجل��م��ل��ة أن م��ا ن��اق��ض خ��ب��ره فهو
باطل ،وأنه ال يجوز أن يعارض خبره دليل
فصل
صحيح ال عقلي وال سمعي» ،وقد ّ
ه���ذا امل���وض���وع ف��ي (درء ت��ع��ارض العقل
والنقل) ،و(بيان تلبيس اجلهمية) ،وكثير
من كتبه األخرى.
 - 4األخ��ذ في أب��واب االعتقاد بظواهر
النصوص ،واملراد بالظاهر هو :ما يتعرف
إل��ي��ه ال���ذه���ن م���ن امل��ع��ان��ي ع��ل��ى معناها
الظاهر ،وأنه ليس لها معنى باطن يخالف
ظاهرها ،وقد ن ّبه شيخ اإلسالم رحمه الله
إلى أن بعض النفاة يستخدمون األلفاظ
امل��ع��روف��ة ف��ي غير معانيها ،فيصرفونها
ع��ن حقيقتها ،وم��ن ه��ذه األل��ف��اظ لفظ.
(الظاهر) فيجعلون ظواهر النصوص غير
مرادة؛ ألنها تقتضي  -بزعمهم  -التجسيم
وبي خطأهم في اللفظ واملعنى
والتشبيه ،نّ
.
قال« :ومن قال :إن ظاهر شيء من أسمائه
وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ ألنه ما من
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اسم يسمى الله تعالى به إال والظاهر الذي
يستحقه املخلوق غير مراد به ،فكأن قول
هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه
وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها،
وال يخفى ما في هذا الكالم من الفساد».
وعلى هذا فإن الواجب هو األخذ بظواهر
النصوص في باب االعتقاد ،واعتقاد أنها
هي املرادة؛ ألن املتكلم بهذه النصوص أعلم
مب��راده من غيره ،وق��د خاطبنا  -سبحانه
 باللسان العربي املبني{ :نَ َ��ز َل ِب��هِ ال ّ ُرو ُحني َعلَى َقلْب َ
ِك ِلتَ ُكو َن مِ َن المْ ُنذِ رِ ي َن ِبل َِس ٍان
الأْ َمِ ُ
ِ�ين} (ال��ش��ع��راء،)195 - 193 :
ِ��ي ُمّ��ب ٍ
َع�� َرب ٍ ّ
ف��وج��ب ق��ب��ول��ه ع��ل��ى ظ���اه���ره ،وأن املعنى
الظاهر املتبادر إلى الذهن هو املراد .
ويتبع ال��ق��ول ب��األخ��ذ ب��ظ��واه��ر النصوص:
النهي عن التأويل احمل��دث عند املتأخرين
ال��ذي يصرفون فيه حقائق النصوص إلى
غيرها؛ هروباً من األخذ بظواهر النصوص
إلى صرفها عن ظاهرها ملعنى آخر بدون
قرينة تدل عليه ،ففي نصوص الصفات أ ّول
املتكلمون ه��ذه النصوص؛ خشية التشبيه
باملخلوقات ،فوقعوا ف��ي تشبيه أش��د منه
وهو التشبيه باملعدومات أو املمتنعات ،يقول
رحمه الله« :أما التأويل مبعنى صرف اللفظ
عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن
هو امل��راد بلفظ التأويل في ك�لام السلف،
وكان السلف ينكرون التأويالت التي تخرج
الكالم عن مراد الله ورسوله ،التي هي من
ن��وع حت��ري��ف الكلم ع��ن م��واض��ع��ه ،فكانوا
ينكرون التأويل الباطل ال��ذي هو التفسير
الباطل».
 - 5األخ�����ذ ب���أح���ادي���ث اآلح�����اد ف���ي باب
االع��ت��ق��اد :خ��ب��ر ال��واح��د يفيد ال��ع��ل��م عند

النصوص ال تتعارض
في األمر نفسه ،إال في
األمر والنهي إذا كان
أحدهما ناسخ ًا

أه��ل السنة واجلماعة إذا ص ّ��ح عن رسول
الله [ ،ويتلقى بالقبول ،ويعمل به بدون
تفريق بني العقائد وبني األحكام التشريعية
الفقهية ،ومن األدلة على قبول خبر الواحد،
قول الله سبحانه وتعالىَ { :و َما َكا َن المْ ُؤْمِ نُو َن
ِل َينْفِ ُروا َكا َّف ًة َفل َ ْوال نَ َف َر مِ ْن ُك ِ ّل فِ ْر َق ٍة مِ نْ ُه ْم
َطا ِئ َف ٌة ِل َيتَ َف َّق ُهوا فِ ي ِ
الدّينِ َو ِليُنْذِ ُروا َق ْو َم ُه ْم
��ح�� َذ ُرونَ} (التوبة:
ِإ َذا َر َج ُعوا ِإلَيْهِ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْ
 ،)122وحني أراد النبي [ أن يرسل إلى
اليمن من يدعوهم إلى اإلسالم أرسل إليهم
معاذ بن جبل  ،وقال« :ادعهم إلى شهادة أن
ال إله إال الله ،وأني رسول الله ،»..وبه قامت
احلجة على أهل اليمن وهو واحد .
وبي ابن تيمية -رحمه الله -مواقف بعض
نّ
ال��ع��ل��م��اء م��ن االس���ت���دالل ب��ال��س��ن��ة املتواترة
وغيرها ،ثم يرجح أحدها فيقول« :وأئمة
أهل السنة واحلديث  -من أصحاب األئمة
األربعة وغيرهم  -يثبتون الصفات اخلبرية،
لكن منهم من يقول :ال نثبت إال ما في القرآن
والسنة املتواترة ،وما لم يقم دليل قاطع على
إثباته نفيناه ،كما يقوله ابن عقيل وغيره
أح��ي��ان��اً (ع��ل��ى اخ��ت�لاف ف��ي ق��ول��ه) ،ومنهم
من يقول :بل نثبتها بأخبار اآلح��اد املتلقاة
بالقبول ،ومنهم من يقول :نثبتها باألخبار
الصحيحة مطلقاً ،ومنهم من يقول :يعطى
كل دليل حقه ،فما كان قاطعاً في اإلثبات
قطعنا مبوجبه ،وما كان راجحاً  -ال قطعاً -
قلنا مبوجبه ،فال نقطع في النفي واإلثبات
إال بدليل يوجب القطع ،وإذا قام دليل يرجح
أحد اجلانبني ب ّينا رجحان أحد اجلانبني،
وهذا أصح الطرق».
وقال« :مذهب أصحابنا أن األخبار اآلحاد
امل��ت��ل��ق��اة ب��ال��ق��ب��ول ت��ص��ل��ح إلث���ب���ات أصول
الديانات».
وب���ه���ذا ي��ت��ض��ح أنّ����ه رح��م��ه ال��ل��ه تعالى
ي���واف���ق م��ن��ه��ج أه����ل ال��س��ن��ة واجلماعة
ف���ي ت��ق��ري��ر م��س��ائ��ل االع���ت���ق���اد ،وف��ي
االستدالل عليها ،وأنه أحد علماء هذا
املنهج ،وأحد ُش ّراحه على وفق ما أراده
الله ورسوله .

السلة اإلخبارية

الرئيس الجزائري
مدارس بلجيكية ال تقدم الخنزير لطالبها
يعفو عن
ً
احتراما لمليون مسلم يعيشون في بروكسل المحبوسين الفائزين
أظهر تقرير لوسائل إعالم بلجيكية (فلمنكية) تتبني سياسة تعتمد على تعدد
الثقافات.قائ ًال :في مسابقة تجويد
(الناطقة باللغة الهولندية) أن معظم مدارس وانتقد احل��زب تقدمي اللحم احل�لال،
العاصمة البلجيكية (بروكسل) الناطقة باللغة إنه حدث غير مسبوق أن يجبر األطفال غير
القرآن
الهولندية ال تقدم حلم اخلنزير لطالبها لتجنب املسلمني على تناول اللحم احلالل ,وغالبا ما
اإلساءة إلى املسلمني.
وأع��د احل��زب (الفلمنكي) اليميني املتطرف
امل��ن��اه��ض للمهاجرين ال��ت��ق��ري��ر مل��ع��رف��ة عدد
املدارس الناطقة بالهولندية في بلجيكا ،التي

يحدث ذلك دون معرفتهم أو معرفة أهلهم.
جدير بالذكر أن نحو  ٪20من سكان (بروكسل)
ال��ب��ال��غ ع��دده��م مليون نسمة يعتنقون الدين
اإلسالمي.

أكد أن هذه احلادثة أوقفت متدد التشيع في بعض البلدان

مفتي السعودية :مهاجمو أم المؤمنين عائشة
رضي اهلل عنها هم رؤوس المنافقين الضالين
ورأى املفتي أن األمر العظيم
وصف املفتي العام للمملكة
ال��ذي عكسته ه��ذه احلادثة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة الشيخ
ط����أط����أ رؤوس ك���ث���ي���ر من
عبدالعزيز ب��ن عبدالله آل
الذين يزعمون أنهم ليسوا
الشيخ م��ن ق��ام��وا مبهاجمة
م��ن��ح��رف�ين ،وأظ���ه���ر كمائن
أم املؤمنني السيدة عائشة
نفوسهم ،وع��رف��وا أن��ه��م قد
رضي الله عنها في االحتفال
دم��غ��وا ب��ه��ذا ال��ب��اط��ل الذي
املريب بالعاصمة البريطانية
كانوا يخفونه ،واآلن انكشف
(ل��ن��دن) بـ «رؤوس املنافقني
الشيخ
آل
عبدالعزيز
الشيخ
>
الغطاء وتبني ما هم عليه من
ال��ض��ال�ين» دون أن يتعرض
لهم باألسماء ،الفتا إلى أن هذه احلادثة املعتقد اخلبيث.
«طأطأت رؤوس كثير ممن يزعمون عدم ونقلت صحيفة (الشرق األوسط) اللندنية
انحراف منهجهم».
عن مفتي عام السعودية الذي كان يتحدث
وف��ن��د آل الشيخ م��ا تعرضت ل��ه السيدة خلطباء وأئمة ودع��اة سعوديني في جتمع
عائشة رضي الله عنها ،مضيفا «ملا تكلم يهدف إلى محاربة الغلو واالنحراف الفكري،
من تكلم من رؤوس املنافقني والضالني في أن حادثة التهجم والنيل من زوج النبي [
أم املؤمنني رض��ي الله عنها وق��ال��وا فيها أسهمت في وقف متدد التشيع في بعض
أق����واال ..ي��ق��ول ل��ي بعض اإلخ����وان الذين ال��دول ،وزاد :يقول لي بعض اإلخ��وان إنه
سمعوها :إن��ه��م ل��م ي��ق��دروا على مواصلة في بعض البالد التي كاد التشيع يجتاحها
االستماع للبذاءة وق��ذارة اللسان ووقاحة تراجع الكثير عن هؤالء بعد هذه احلادثة
ليس بعدها وق��اح��ة ،يعني خسة ودناءة وعلموا أن أولئك على باطل ،معتبرا ذلك
وسقوطا في الرذيلة».
نعمة من الله كشفت عوارهم.

أق���ر ال��رئ��ي��س اجل���زائ���ري عبدالعزيز
بوتفليقة إج��راءات عفو عن احملبوسني
احمل��ك��وم عليهم نهائيا ،ال��ف��ائ��زي��ن في
م��س��اب��ق��ة «ف����رس����ان ال����ق����رآن لتجويد
القرآن».
وذك���ر ب��ي��ان للرئاسة أن��ه «يستثنى من
إجراءات العفو» األشخاص احملبوسون
املعنيون بأحكام األم��ر املتضمن تنفيذ
م��ي��ث��اق ال��س��ل��م وامل���ص���احل���ة الوطنية
واألش�����خ�����اص احمل����ب����وس����ون احملكوم
عليهم بسبب ارتكابهم جرائم اإلرهاب
والتخريب واخليانة والتجسس».

الفاتيكان مندهش
من مصادرة
أرصدته بتهم
غسيل األموال
أعرب الفاتيكان عن الدهشة واحليرة
من حتقيق بشأن غسل األموال تضمن
م����ص����ادرة  23م��ل��ي��ون ي�����ورو م���ن بنك
الفاتيكان واستجواب رئيس البنك.
وق���د ص����ادرت ش��رط��ة األم����وال العامة
اإلي��ط��ال��ي��ة  23م��ل��ي��ون ي����ورو م���ن بنك
الفاتيكان بشأن غسيل األموال ،وصادرت
الشرطة املبلغ كإجراء احترازي ،وبدأت
حتقيقا مع رئيس البنك وم��س��ؤول في
معهد األشغال الدينية.
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كوسوفا
لم تصوت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
على مشروع القرار الصربي يوم  9سبتمبر
 2010م الداعي إلدانة استقالل كوسوفا،
وإمنا أيدت املنظمة الدولية باإلجماع نص
ال��ق��رار ال��ص��رب��ي األوروب����ي امل��ش��ت��رك الذي
مت ال��ت��وص��ل إل��ي��ه ب�ين االحت����اد األوروب����ي
وص��رب��ي��ا ،ب��ع��د رف���ض واش��ن��ط��ن وبروكسل
للنص الصربي ،الذي أثار حفيظة املعارضة
الصربية التي طالبت باستقالة الرئيس
(ب���وري���س ط���ادي���ت���ش) ،ووزي�����ر اخلارجية
فوك يرمييتش .وراجت إشاعات عن إقالة
وزير اخلارجية ،بيد أن نائب رئيس الوزراء
(إيفيتسا داتشيتش) نفى ذلك ،وأكد على
أنه ال يدعم موقف املعارضة .
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وج��اء ف��ي ن��ص ال�ق��رار األمم��ي« :إدراك ��ا من
اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أمم امل �ت �ح��دة لألهداف
واملبادئ التي قامت عليها ،آخذة في االعتبار
مهامها ال��دول�ي��ة وصالحياتها املستمدة من
ميثاقها املعلن ،ومذكرتها املرسلة إلى محكمة
ال�ع��دل الدولية رق��م  3/63بتاريخ  8أكتوبر
2009م ح��ول م��ا إذا ك��ان استقالل كوسوفا
يتماشى ومبادئ القانون الدولي ،التي ردت
عليها احملكمة في  22يوليو  2010م باإليجاب،
ف��إن�ن��ا ن��رح��ب ب��اس �ت �ع��داد االحت� ��اد األوروب� ��ي
لتسهيل عملية احلوار بني بلغراد وبريشتينا»،
وج��اء أيضا في نص ال�ق��رار« :عملية احلوار
في حد ذاتها ستكون عامال إضافياً للسالم
واألمن واالستقرار في منطقة غرب البلقان»
كما أن��ه «سيكون لهذا احل��وار ه��دف تطوير
التعاون وحتقيق التقدم على طريق اندماج
صربيا وكوسوفا ومنطقة غ��رب البلقان في
االحتاد األوروبي وحتسني ظروف السكان «.
وك��ان الصرب قد تعرضوا لضغوط متزايدة
من بروكسل ،ومن بعض األعضاء البارزين في
االحتاد األوروبي ،وفي مقدمة ذلك بريطانيا
وأملانيا وفرنسا؛ حيث زار وزي��را اخلارجية
البريطاني واألملاني بلغراد فيما طار طاديتش
إلى بروكسل للقاء (كاترين أشتون) وإعالن
التوصل إلى اتفاق بعدم تصويت األمم املتحدة
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كوسوفا :
مـن الحـرب
إلى الدبلوماسية..
إلى الحوار المباشر
سراييفو :عبدالباقي خليفة

على مشروع القرار الصربي ،مقابل فتح حوار
مباشر بني بلغراد وبريشتينا .وك��ان القرار
ال �ص��ادر ع��ن األمم امل�ت�ح��دة وال��داع��ي لبدء
مفاوضات فنية مباشرة ،مرضيا للجميع.
بلغراد وبرشتينا :
ال شك أن موافقة بلغراد على عدم التصويت
على مشروع قرارها ،والقبول بحوار مباشر
م��ع بريشتينا ل��ه دالالت ك �ب �ي��رة ،م��ن بينها
ت��راج��ع صربيا ع��ن املطالبة ب�ع��ودة كوسوفا
إل��ى س�ي��ادت�ه��ا ،رغ��م إع�ل�ان أن�ه��ا ل��ن تعترف
باستقالل كوسوفا .فقد خفت الصوت بعد 9
سبتمبر عن صربية كوسوفا ،واستعيض عن
ذلك باالنخراط في احلديث عن تأمني صرب
كوسوفا .وه��و م��ا ردده الكثير م��ن الساسة
الصرب ،من بينهم وكيل وزارة كوسوفا في
احل�ك��وم��ة ال�ص��رب�ي��ة ،أوليفير إيفانوفيتش:
«احمل ��ادث ��ات ستخلق ش��روط��ا أف �ض��ل لبقاء
املجموعة الصربية في كوسوفا» ( 120ألف
نسمة) .وقال وزير اخلارجية الصربي (فوك
يرمييتش)« :القرار الذي مت التصويت عليه
في األمم املتحدة ال يعترف باستقالل كوسوفا
وال يضع سيادة صربيا على أراضيها موضع
تساؤل «وقال نائب رئيس احلكومة الصربية
(إيفيتسا داتشيتش)« :ال �ق��رار ال �ص��ادر من
األمم املتحدة ليس هو األفضل ،ولكنه الوحيد

ال��واق �ع��ي امل �م �ك��ن ألغ�ل�ب�ي��ة أع �ض��اء املنظمة
الدولية» ووصف االتفاق مع االحتاد األوروبي
ب��ـ (ال ��وس ��ط) وإن ح� ��اول اي��ه��ام ش�ع�ب��ه بأن
احملادثات حول الوضع النهائي ستستمر ،بينما
يؤكد اجلانب الكوسوفي واألوروبي واألمريكي
أن احملادثات ستكون فنية حول وضع الصرب
ف��ي ك��وس��وف��ا « :أم��ا ال��وض��ع النهائي فقد مت
حسمه باالستقالل وال تراجع عن ذلك أبدا
«وق��ال نائب رئيس ال��وزراء في كوسوفا ،خير
الدين كوتشي « :دعوة األمم املتحدة بنيت على
ق��رار محكمة العدل الدولية ،واحل��وار املزمع
عقده سيقتصر على املسائل الفنية» ،وتابع:
«األمم املتحدة أعلنت احترامها لقرار احملكمة
ال��دول �ي��ة وننتظر اع �ت��راف املنظمة األممية
باستقالل كوسوفا واحلوار سيكون بني دولتني
مستقلتني ذات��ي سيادة» وق��ال رئيس البرملان
في كوسوفا ،يعقوب كراسنيتش « :احلوار بني
بريشتينا وبلغراد سيكون حول السالم واألمن
واالستقرار والتحضير لالعتراف باستقالل
ك��وس��وف��ا ،وال�ع�م��ل م �ع��ا ،م��ن أج��ل االنضمام
لالحتاد األوروبي».
ترحيب دولي وحتفظ روسي :
رغ��م قبول ك��ل م��ن روس�ي��ا وال�ص�ين لقرارات
األمم املتحدة ،إال أنهما جددتا إصرارهما على
موقفيهما املتحفظ على استقالل كوسوفا.

وت ��رى موسكو أن قرار
مجلس األم��ن  1244ال
يزال ساري املفعول ،وأن
مجلس األم ��ن وح ��ده من
يستطيع ال �ب��ت ف��ي قضية
ك��وس��وف��ا .فيما ت��رى الصني
أن ق�ض�ي��ة ك��وس��وف��ا «حساسة
ج� ��دا» وأن� �ه ��ا «ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى سالم
وأم��ن البلقان وك��ام��ل أوروب� ��ا» ،بيد
أن بكني أعربت عن تأييدها للحوار.
فيما رح �ب��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بالقرار
األممي معتبرة كوسوفا «حالة خاصة» ولكنها
«ليست سابقة» ،وجددت واشنطن دعمها التام
الستقالل كوسوفا .وقالت سفيرة واشنطن في
بلغراد ميري فورليك « :واشنطن تثمن املوقف
الصربي الذي قبل بتعديل نص مشروع القرار
بالتعاون مع االحت��اد األوروب��ي وهو ما يدعم
مستقبل صربيا وكوسوفا في االحتاد األوروبي
« كما رحبت ممثلة السياسة اخلارجية في
االحتاد األوروبي( ،كاترين أشتون) بقرار األمم
امل�ت�ح��دة ال��ذي ي��دع��و ب�ل�غ��راد وبريشتينا إلى
احلوار .ووصفت ما صدر عن األمم املتحدة بـ
«اخلطوة املهمة بالنسبة للمستقبل» وقالت« :
ميكن من اآلن أن يبدأ احلوار بني الطرفني في
أجواء ايجابية» وتابعت« :نكرر عرضنا بالعمل
من أجل تسهيل عملية احل��وار «ورأت أشتون
أن « ق �ب��ول ص��رب�ي��ا بصيغة ال �ق��رار يتضمن
جتاوباً مع ق��رار محكمة العدل الدولية التي
سبق وأن أكدت على شرعية استقالل كوسوفا
أن «احل� ��وار ي�ع��د ب�ح��د ذات ��ه ع��ام��ل استقرار
وس�لام في هذه املنطقة من العالم» .واعتبر
وزير خارجية النمسا( ،ميخائيل شيندليغر)،
االتفاق بني االحتاد األوروب��ي ،وصربيا ،دليال
على حكمة القيادة الصربية ،وع��دم رغبتها
في مواجهة املجتمع الدولي مجدداً «االتفاق
على مشروع يجسد الرأي االستشاري حملكمة
العدل الدولية ينم عن حكمة سياسية وبعد نظر
لبلغراد ،ومن شأن ذلك إنقاذ املنطقة بأسرها»
وطالب ببدء املفاوضات املباشرة بسرعة .ورأى
بدوره أن الباب قد فتح أمام صربيا لالندماج
ف��ي االحت���اد األوروب � ��ي .وق��د أع��رب��ت أملانيا
وإسبانيا وإيطاليا ودول أوروب�ي��ة أخ��رى عن
ترحيبها بالقرار ودعمها للحوار املستقبلي بني
بلغراد وبريشتينا .وقال وزير خارجية فرنسا

(ب� � ��رن� � ��ار
كوشنير) :إن
للحو ا ر
« االت��ف��اق ف�ت��ح الطريق
بني بريشتينا وبلغراد ،وه��و األم��ل ال��ذي لم
يفارق السياسة اخلارجية الفرنسية « بينما
رأى ساسة آخ��رون أن صربيا « توقفت عن
معارضة استقالل كوسوفا وإن ل��م تعترف
به».
انتصار جديد لكوسوفا :
ال ش��ك أن م��ا ج��رى ف��ي األمم املتحدة ،يوم
 9سبتمبر ان �ت �ص��ار ج��دي��د ل �ك��وس��وف��ا ،فلم
يشر القرار إلى استئناف محادثات الوضع
النهائي ،وإمنا إلى احلوار وهو ما رحبت به
بريشتينا .في حني مت السماح لوفد كوسوفا
بحضور املداوالت داخل قاعة األمم املتحدة،
بدون إشراف دولي ،وهو ما اعتبرته اجلهات
الكوسوفية كما نقلت عنهم شبكة « بي 92
ال�ص��رب�ي��ة» ان�ت�ص��ارا إض��اف�ي�اً ان �ت �ص��اراً آخر
ل�ك��وس��وف��ا ومم�ث�ل�ي��ه ،وف �ش�لا ج��دي��دا لوزير

رغم قبول روسيا والصني
لقرارات األمم املتحدة،
إال أن لديهما حتفظ
على استقالل كوسوفا

خ���ارج� �ي���ة ص���رب� �ي���ا ،ف ��وك
يرمييتش» .ورأت الصحافة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ك��وس��وف�ي��ة أن
ص��رب �ي��ا «ال ت���زال ت�ب�ح��ث عن
حلفاء من بقايا احلرب الباردة،
وه���و م ��ا م �ث��ل ف�ض�ي�ح��ة لوزير
خارجية صربيا» في إش��ارة إلى
روسيا والصني وبعض دول أمريكا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ،م �ع �ت �ب��رة دع� ��وة األمم
املتحدة حلوار بني بلغراد وبريشتينا،
تتماشى وقرار محكمة العدل الدولية
التي أعلنت تأييدها الستقالل كوسوفا،
أو بعبارة أخ��رى تأكيدها على شرعية
االس �ت �ق�لال .ورأت صحيفة « ك��وه��ا دي
ت��ور «الكوسوفية ال�ص��ادرة في بريشتينا أن
«األمم امل�ت�ح��دة أخ ��ذت ب�ع�ين االع �ت �ب��ار قرار
محكمة العدل الدولية؛ لذلك دع��ت للحوار
ورحبت باستعداد االحتاد األوروب��ي للوساطة
بني بلغراد وبريشتينا» .وخالف ما ذهب إليه
بعضهم ،من أن االحت��اد األوروب��ي وق��ف ضد
ص��رب�ي��ا ،ف��إن امل �ص��ادر األل �ب��ان �ي��ة ،كصحيفة
(زي ��ري) ،رأت أن « االحت��اد األوروب ��ي حافظ
على ماء وجه صربيا في األمم املتحدة ،فلو
عرض مشروع القرار الصربي بنصه األصلي
ملني بهزمية ساحقة داخل األمم املتحدة» ،أما
صحيفة (إكسبريس) فقد رأت أن ما مت في
األمم املتحدة ،كان هزمية مضاعفة لصربيا،
من خالل التغييرات على مشروع القرار ،الذي
ل��م ي�ص��وت عليه ،وم��ن خ�لال ال�س�م��اح لوفد
كوسوفا بحضور جلسة اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،وأن صربيا تعلمت الدرس ،وأنها لن
تعود ملواجهة املجتمع الدولي.
ومن املتوقع أن تبدأ املفاوضات املباشرة بني
بلغراد وبريشتينا ح��ول املسائل الفنية قبل
نهاية العام اجل��اري ،في مقايضة ت��ؤدي إلى
وق��ف صربيا معارضتها اس�ت�ق�لال كوسوفا
مقابل تسهيالت مالية وت�س��ري��ع انضمامها
لالحتاد األوروب��ي ،وهواحلل األمثل كما يبدو
إلنهاء اخلالفات حول كوسوفا ،لكن األوضاع
في املنطقة ستظل غير مستقرة نسبيا ،وال
سيما في البوسنة والسنجق ،وليس كما ذهبت
إل��ى ذل��ك صحيفة (ال �ت��امي��ز) اللندنية التي
اع�ت�ب��رت م��ا ج��رى ف��ي األمم امل�ت�ح��دة ي��وم 9
سبتمبر «نهاية احلرب في البلقان».
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حتليل سياسي
شعارهم القادم سيظهر قريب ًا  ..تطهير أوروبا من املسلمني هو احلل

اليمين األوروبي (المتطرف)..
الخطر الحقيقي على اإلسالم

االنتخابات التشريعية األوروبية األخيرة السيما االنتخابات السويدية قلبت املوازين وحركت املياه
الراكدة ،وأيقظت من جديد احلركات الشعبية املعادية لإلسالم وإقامة املهاجرين بدول أوروبا ،منذرة
بعودة الفاشية مرة أخرى.
والناظر واحمللل لصعود جنم اليمني املتطرف في االنتخابات التشريعية بعدد من دول االحتاد
األوروبي التي جرت مؤخر ًا يدرك أن هجرة آالف أو ماليني األفارقة واآلسيويني والعرب إلى بالد
أوروبا وأمريكا لم تكن وليدة اليوم أو اللحظة ،أو تزامنت هذه الهجرة مع نشوب األزمات االقتصادية
واالجتماعية في أوروبا ،وزيادة نسبة البطالة التي هي ظاهرة غالبة في جميع دول العالم.
القاهرة  -حامت محمد عبدالقادر
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وإمن��ا كانت ه��ذه املشكالت ووج��ود التدفقات
املهاجرة للبالد األوروبية هي الشماعة التي علق
عليها اليمني املتطرف أسباب فشل حكوماتهم
ف��ي إن �ع��اش بل��اده��م اق �ت �ص��ادي �اً واجتماعياً
ورمب��ا سياسياً ،وال�ط��ري��ق ال��ذي م�ض��وا عليه
في حمالتهم االنتخابية للوصول إلى البرملان
مبقاعد متكنهم من خوض حرب جديدة ضد
اإلسالم في ثوب اإلصالحيني واحملافظني على
هوية البالد وحضارتها.
تساؤالت مشروعة
ويتساءل املسلمون في كل مكان :ملاذا ظهر هذا
احلقد الدفني لإلسالم واملسلمني من قبل هذا
اليمني األوروبي؟
رغم الدعاوى التي لم تكن تهدأ ليل نهار من
أن ما نتصوره هو من قبيل نظرية املؤامرة ومن
أناس مسلمني يتحدثو بلسان الغرب ولم ال وهم
أعوانه ووكالؤه في دول العالم اإلسالمي.
أوهمنا أنفسنا ب��أن ه��ؤالء األوروب �ي�ين يحبون
املسلمني ويحترمون الدين اإلسالمي ويقدرون
احلريات وال يؤمنون بالتفرقة العنصرية من دين
أو عرق أو لون أو جنس ،وما بخيالنا محض
افتراء وجهل وألننا نعيش في بالد الظالم.
وها نحن أوالء اليوم نشاهد احلمالت املسعورة
واملخطط لها سلفاً واستغالل ظروف تسببت

فيها أيدي ساستهم احلاكمة ووصموها ظلماً
باملسلمني وامل�ه��اج��ري��ن األج��ان��ب  ...ك��ل هذا
يحدث في ب�لاد النور وليس في ب�لاد الظالم
واجلهل والتخلف كما يحب الغرب وأعوانه أن
يصفوا بالدنا بهذه األوصاف.
اليوم نحن نطلب اإلجابة من العلماء واملطلعني
على بواطن األم��ور ليفسروا لنا ما حدث من
حشد اليمني املتطرف نفسه أوروبا ليقود حملة
جديدة ضد اإلسالم واملسلمني.
اختراق تاريخي
لعل ما حدث من وصول كبير لليمني املتطرف
في سبع دول أوروبية والسيما في السويد التي
ألول مرة في تاريخها يستحوذ حزب دميوقراطي
– اليميني املتطرف – على  %5.7من أصوات
الناخبني ليفوز بـ  20مقعداً في البرملان ،ليأتي
هذا الفوز الكبير موازياً لفوز آخر لذات التيار
اليميني املتطرف في دول (هولندا ،الدمنارك،

متطرفو أوروبا يفضحون
ادعاءات الغرب عن
احلريات والدميقراطية

إيطاليا ،النمسا ،بلجيكا ،بلغاريا ،املجر).
ورمبا هذا النجاح الساحق يجيب عن السؤال
الذي طرحناه سلفاً ،فمث ً
ال في هولندا والفوز
ال��ذي حققه ح��زب (خيرت فيلدرز) (اليميني
املتطرف) على حساب ال�ع��داء ل�لإس�لام وهو
م��ا فشلت فيه النائبة السابقة عيان هرسي
علي ،وه��ي من أص��ل صومالي ،بعد أن أنهى
فيلم (خضوع) مستقبلها السياسي لتستقر في
أمريكا حالياً ،إال أن (خيرت فيلدرز) اليميني
املتطرف أراد أن يستكمل ما بدأته عيان هرسي
وذل��ك بفيلمه (فتنة) ال��ذي يستعدي اإلسالم
ويشوه فيه صورة املسلمني ،ليس هذا فحسب
بل أسس حزباً خصص برنامجه ملعاداة اإلسالم
واألج��ان��ب في هولندا أسماه ح��زب (احلرية)
وه��و ال��ذي حقق ف��وزاً كاسحاً في االنتخابات
البلدية التي جرت في مارس املاضي ،فقد جنح
(خيرت فيلدرز) في زرع اخل��وف من اإلسالم
واملهاجرين في قلوب الهولنديني ،باعتبار أن
اإلس�لام يشكل خطراً على الهوية الهولندية
واألوروبية عموماً.
أي �ض �اً وألول م ��رة ف��ي ت��اري �خ��ه ي �ف��وز احلزب
الوطني البريطاني مبقعدين ،حيث نسبة كبيرة
م��ن األص ��وات اجتهت لساسته ال��ذي��ن تعهدوا
بإغالق احلدود وترحيل املهاجرين ،ولو وصل
األمر لتفكيك االحتاد األوروبي نفسه ،كما تعهد
هذا احلزب بحظر القرآن الكرمي طبقاً لبعض
الوسائل اإلعالمية البريطانية والتي تساءلت :
هل الفاشية في طريقها للعودة مرة أخرى في
ظل فوز أحزاب اليمني املتطرف في معظم دول
االحتاد األوروبي؟
القوة والهوية
لم يكتف اليمني املتطرف في ال��دول السبعة
التي ذكرناها بل حقق نتائج باهرة في ست دول
أخ��رى هي( :بريطانيا – فرنسا – اليونان –
فنلندا – رومانيا – سلوفاكيا) ،وقد تراوحت
النسبة بني  ٪5و ،% 10األم��ر ال��ذي يؤكد أن
اليمني امل�ت�ط��رف ف��ي أوروب ��ا منذ ظ�ه��وره في
الثمانينات بات قوة سياسية ال يستهان بها على
مسرح األحداث األوروبية ،وينجح هذا التيار في
الوصول واستمالة الناخبني بدعاوى احلفاظ
على الهوية ،واستغالل األزم��ات االقتصادية
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والقضايا املتعلقة بالهوية الثقافية وباألخص
ال�ع��داء ل�لإس�لام ،باعتبار أن اإلس�لام يهدر
الهوية األوروب �ي��ة ،وأن احلفاظ على الهوية
األوروبية واجب مقدس على حكام أوروبا.
حلول سهلة
ً
ال�ش��ارع األوروب ��ي يسأل أيضا عن العوامل
وال��دواف��ع ال�ت��ي وق�ف��ت وراء ص�ع��ود اليمني
املتطرف ف��ي ب�ل�اده ،وف��ي ه��ذا ي��رى احمللل
السياسي (فولفاجن كايوست) املتخصص في
شؤون اليمني املتطرف أن قادة التيار اليميني
امل�ت�ط��رف ي�ط��رح��ون ح �ل��والً سهلة ملشكالت
اجتماعية واقتصادية معقدة مثل البطالة،
وأن احلل يراه هذا التيار املتطرف في طرد
األجانب املهاجرين ألنهم يأخذون حق العمل
من أبناء البلد ،ويوضح (فولفاجن كايوست)
أن هذا التيار يستبعد أسباباً جوهرية أخرى
مثل العوملة وفتح احلدود والتقدم التكنولوجي
وغيرها من العوامل التي أسهمت في تفشي
أزمة البطالة ،كما أوضح احمللل أن عدداً من
قيادات اليمني احملافظ استخدموا خطاب
اليمني امل�ت�ط��رف ف��ي حمالتهم االنتخابية
لكسب أص��وات الناخبني وأعلنوا عن نيتهم
املستقبلية ف��ي وق ��ف ال �ه �ج��رة مثلما فعل
الرئيس الفرنسي (نيكوال س��ارك��وزي) الذي
ط��ال��ب ب��وق��ف ال�ه�ج��رة الكثيفة إل��ى فرنسا
وت �ق �ن �ي �ن �ه��ا ،وه���و م ��ا ان �ت �ه �ج��ه زع �ي��م حزب
احملافظني البريطاني ديفيد كاميرون.
م��ن جانب آخ��ر ي��رى بعض احملللني أن من
دواف� ��ع ص �ع��ود ال�ي�م�ين امل �ت �ط��رف واعتباره
ظ��اه��رة ،دخ ��ول اإلس�ل�ام ب�ق��وة إل��ى أوروب ��ا،
مدللني على ما حدث في فرنسا في قضية
منع احلجاب حيث رحبت به اجلبهة القومية
هناك ،وكذلك االعتراض على بناء املساجد
في أملانيا وهولندا.
فشل اليسار
وم��ن ال��دواف��ع امل�ه�م��ة ال�ت��ي ي�ج��ب أن يعيها
األوروب� �ي���ون وي�ق�ت�ن�ع��وا ب�ه��ا ف�ش��ل األح���زاب
التقليدية (اليسارية واالشتراكية) في معاجلة
القضايا واألزم��ات احلديثة ،وهو ما اعتمد
عليه اليمني املتطرف في برامجه.
أم��ا صاحب كتاب( :أيديولوجية التطرف)
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احلزب الوطني البريطاني
يتعهد بحظر القرآن وحل
البرملان األوروبي
البروفيسور (كامل ميوري) فيرى أن منو هذا
اليمني في السنوات األخيرة جاء بسبب زيادة
األزمات االقتصادية وفشل السياسات األوروبية
التقليدية في تقدمي حلول ممكنة ،كما يرى أن
زي��ادة أع��داد املهاجرين ألوروب��ا وعجز احلكام
ع��ن إي �ج��اد ال��وس��ائ��ل ال �ق��ادرة ع�ل��ى استيعاب
هؤالء وخصوصاً بعد أحداث احلادي عشر من
سبتمبر  2001وكل هذا أنعش هذه التيارات.
ادعاءات مزيفة
من العرض السابق يتضح ل��ذي أدن��ى بصيرة
أن صعود اليمني املتطرف في أوروبا ووصوله
ب �ه��ذه ال� �ص ��ورة إل���ى امل��ؤس �س��ات التشريعية
والتصميم على ال��وص��ول ل�س��دة احل�ك��م إمنا
يكشف االدع ��اءات األوروب�ي��ة والغربية عموماً
عن احلريات ومناهضة العنصرية التي رموا
بها اإلس�لام واملسلمني ظلماً وبهتاناً ،وهاهم
أوالء ال �ي��وم يعلنون احل ��رب وي�ج�ه��زون العدة
ملن يخالفهم في العرض أو اجلنس أو اللون
بهدف أعظم يؤكده محللون من أوروب��ا ذاتها
بأن احلملة الشعواء في باطنها الشيطان وهو
محاربة اإلسالم بشكل منظم ومن جميع دول
االحتاد األوروبي.
تكاسلنا هو السبب
وحول ردود األفعال وتأثير هذا الوصول على
املسلمني والدول العربية بزيادة تضييق اخلناق
عليهم يقول أ.د /محيي الدين عبد احلليم،
أس �ت��اذ ال�ص�ح��اف��ة واإلع �ل�ام بجامعة األزهر
املهتم بهذه القضايا في كلمات موجزة  :منتهى
اخلطورة أن نترك اليمني املتطرف يتفشى في

خبراء أوروبيون  :األزمة
املالية أسهمت في صعود
اليمني املتطرف

أوروبا ،فالسبب الرئيس في صعود هذا التيار
املتطرف هو نحن املسلمون الذين أعطينا له
الفرصة ؛ ألننا كسالى وليس لنا رؤية خاصة بنا
توضح فلسفة اإلسالم وحقيقة منهجه وتشريعه
وموقفه املتسامح من اآلخر.
ويضيف د .محيي عبد احلليم  :ه��ذا اليمني
املتطرف له طريقتان في التعامل:
األولى  :أن حتاور معه فيقنعني أو أقنعه ،وال
شك أننا سننتصر في النهاية ألن حجتنا قوية
وغالبه فنقنعه.
الثانية :توظيف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسالمية،
أو استثمار وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األجنبية بشراء
م �س��اح��ات أو أوق � ��ات إع�لام �ي��ة ن �ش��رح فيها
لشعوبهم حقيقة اإلس�ل�ام وتابعيه ،كما نقوم
بدعوة هذا اليمني بزيارة بالد العالم اإلسالمي
ويرون بأنفسهم هل نحن إرهابيون؟!
أجنحة اخلوف
وبحسب رؤيته ي��رى الكاتب املتميز بصحيفة
األه��رام  /محمد صابرين – املتخصص في
الشؤون اخلارجية ،أننا أم��ام تيار ه��ادر ميتد
م��ن ش��واط��ئ ج �ن��وب أوروب� ��ا م� ��روراً بالوسط
وص ��والً إل��ى ال�ش�م��ال األوروب� ��ي ي��رف��ض بشدة
املهاجرين (وعلى رأسهم العرب واملسلمون)،
فقد جتمعت قوى عدة لتجعل من املئذنة فزاعة

في الفترة القادمة علينا
توظيف اإلعالم اإلسالمي
أو استثمار اإلعالم األجنبي

أوروبا! ويضيف صابرين :فوق أجنحة اخلوف
وصل اليمني املتطرف إلى البرملان السويدي
منذ أي��ام ،ويجب أال ننسى أن زوبعة الرسوم
املسيئة للرسول عليه الصالة والسالم جاءت
من الدمنارك ،بل إن سويسرا اخترعت مسألة
جوامع بال مآذن !!...
وأحسب أن علينا اإلق��رار بأننا أم��ام ظاهرة
ج��ام�ح��ة تكتسب أرض � �اً ك��ل ي���وم ،وب���ات من
الضروري البحث بعقالنية عن أسباب ذلك،
وميكن القول بصراحة متناهية (في مواجهة
رفض العرب واملسلمني) :لم يكن هناك مفر
إال البحث عن الهوية األصلية والتمسك بها،
وه��ذا ما رأيناه خصوصاً مع اجليلني الثاني
والثالث ،فإذا كان (هاني ع��ازر) (وهو قبطي
مصري يعيش في أملانيا) يشعر بأنه ليس منهم
ويقول لألملان :أنا حفيد رمسيس وحتشبسوت،
فترى مباذا يشعر سكان الضواحي الفرنسية
ال��ذي��ن ق��ال عنهم س��ارك��وزي إنهم (حثالة)؟!
ومب� ��اذا ي�ش�ع��ر ال �ع��رب وامل �س �ل �م��ون ال��ذي��ن ال
ي �ج��دون ف��رص��ة االن��دم��اج وال �ع �م��ل ،وال يرى
الكثير من األوروبيني فيهم إال مصدراً للمتاعب
واجلرائم والتكسب واستغالل نظام الرفاهية
االجتماعية؟! باختصار ال يراهم إال مشكلة،
ومصدر تهديد.

وصول ملصلحة املسلمني
أما األستاذ أبو إسالم أحمد عبد الله ،مدير
مركز التنوير اإلس�لام��ي واخلبير ف��ي شؤون
األقليات املسلمة في اخل��ارج فله وجهة نظر
مختلفة فيقول :رؤيتي معاكسة ،فأي ضغوط
تقع على املسلمني اليوم فهي ملصلحة املسلمني؛
ألن اإلسالم واضح جداً واملسلمون ال ينشطون
إال في أطر التضييق عليهم ومحاوالت إظهارهم
بأخالق الكفر ،وهذه ظواهر صحية ،وما كان
أحد يهتم بالنقاب فوجدنا فرنسا اآلن تعرف
الفرق بني احلجاب والنقاب.
وق��د تعلمنا ف��ي علم ال��دع��وة« :إذا كنت أنت
م��وض��وع خصمك وم�ش�غ��وال ب��ك ف��أن��ت ربحت
 %50من القضية التي تسعى إليها».
فلوال هذه اإلرهاصات ما كانت واليات كثيرة في
أوروب��ا سمعت عن اإلس�لام ،واحل��دث األخير
أيقظ النخوة والشهامة في املسلمني العوام،
واملسلمني ال يتحركوا إال في هذه الدائرة.
ويوضح أب��و إس�لام أن مع السلم تبدأ الفنت،
وتوحيد عدد املسلمني (خمسة ماليني مسلم)
ف��ي ك��ل م��ن ف��رن�س��ا وأمل��ان �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا شيء
ل��ه دالل��ة عظيمة وجميلة ،وم��ا ي�ت��ردد ع��ن أن
اإلس�ل�ام سيصبح ال��دي��ان��ة األول ��ى ف��ي روسيا
عام  2050إمنا هي رؤية راقية ،وكما أن ثورة
التنوير انطلقت من قلب فرنسا ،فأتصور أن
التحول القادم سيكون من فرنسا أيضاً ولصالح
اإلسالم وزيادة انتشاره.
يبقى أن نعرف أن األقليات املسلمة في الغرب
ت��واج��ه مشكالت كبيرة واض�ط�ه��ادات عظمى

هل يتحول هذا
الصعود ملصلحة
املسلمني؟!

اشتد ع��وده��ا بعد أح��داث احل��ادي عشر من
سبتمبر  2001م؛ األم ��ر ال ��ذي دع��ا اإلدارة
األمريكية السابقة بزعامة بوش االبن وحلفائه
م��ن األوروب �ي�ين لشن حربهم على م��ا أطلقوا
عليه« :احلرب ضد اإلرهاب» ،التي متثلت في
حربي أفغانستان والعراق ،وما تبع ذلك عدة
أزمات منها الرسوم املسيئة للرسول [ التي
صدرتها صحف في كل من الدامنارك والنرويج
وأيدتها عدة صحف أوروبية أخرى ،كذلك أزمة
منع احلجاب في املدارس الفرنسية منذ عامني
وعلى غرارها بلجيكا في العام املاضي ؛ لتقوم
ع ��دة دول أوروب� �ي ��ة ب�س��ن ق��ان��ون خ ��اص مبنع
احلجاب في األماكن العامة بهذه الدول ،ومن
أشد هذه ال��دول هولندا بقيادة حزب احلرية
(اليميني املتطرف) وزعيمه (خيرت فيلدرز)
وال��ذي وصلت بجاحته إل��ى مطالبته البرملان
الهولندي بفرض ضريبة سنوية على املسلمات
احملجبات تقدر بـ  1000يورو على أن تخصص
ملا أطلقوا عليه دعم حرية املرأة ،ولعل آخر هذه
احمل�ط��ات ه��ي حظر بناء امل��آذن ف��ي سويسرا
ال ��ذي أي��دت��ه أح ��زاب اليمني امل�ت�ط��رف هناك
ودعت لتعميمه على كافة الدول األوروبية.
إن ك��ل ه��ذه «ال�ه��وج��ة» واحل��رب الشعواء ضد
املسلمني من قبل اليمني املتطرف كانت بسبب
تنامي الوجود اإلسالمي في أوروب��ا ،والسيما
بعد أح��داث احل��ادي عشر من سبتمبر ،حيث
اس �ت �ط��اع امل �س �ل �م��ون احل �ق �ي �ق �ي��ون – بفضل
من الله – واملقيمون في الغرب أن يوضحوا
ويبينوا اإلس�لام على حقيقته ،كما استطاعوا
أن يندمجوا في املجتمعات الغربية محافظني
في نفس الوقت على أصول دينهم وعقيدتهم
السليمة وعاداتهم وتقاليدهم اإلسالمية التي
ساعدت في بث روح الطمأنينة والهداية لنور
احلق والدخول في دين اإلسالم؛ مما أفزع هذا
اليمني املتطرف وآثار حفيظته وأظهر أحقاده
على املسلمني.
إن هذا التيار نسي شيئاً مهماً هو أن املهاجرين
العرب واملسلمني حني هاجروا لم يكونوا في
مهمة للدعوة إلى اإلسالم ،بل طلباً للعمل وبحثاً
عن الرزق ولقمة العيش ،ولكنها احلكمة اإللهية
واإلرادة الربانية.
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إشراف :عالء الدين مصطفى

مع
القراء

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

دراسة اللغة األجنبية
إن دراس��ة اللغة األجنبية عمل جيد؛ وذلك ملعرفة ميول
الناس وأهدافهم في احلياة ،فترجمة الكتب إلى اللغات
األخرى مثل اإلنكليزية أو الفرنسية وغيرهما من اللغات،
ترجمة هذه الكتب تفيد الناس لتوعيتهم باإلسالم دين
الفطرة؛ لكي يفكروا فيه تفكيرا عميقا؛ ألنه هو الدين
ال�ص��ال��ح ل�ك��ل ال �ن��اس ،ف�ع��ن ط��ري��ق دراس���ة ال�ل�غ��ة تتفتح
الشعوب األخرى وتنطلق إلى أبواب اخلير والصالح في
ظل اإلسالم ،والله املوفق.
خاطرة ترجمة الكتب اإلسالمية إلى
اللغات األخرى
ترجمة الكتب اإلسالمية إلى اللغات األخرى التي يتحدث
بها شعوب العالم عمل ثقافي جيد ،كتب كثيرة في مجاالت
إسالمية من العقيدة والتوحيد واحلديث الشريف وعلوم
القرآن الكرمي ،فكل هذه املوضوعات يحتاجها اإلنسان في
هذا العالم الواسع في حياته العملية.
الكتب العلمية
الكتب العلمية متعددة املوضوعات تخدم كثيرا من الناس
ويستفيد منها كثير م��ن ش��رائ��ح املجتمع م��ن املتعلمني
وغيرهم ،وكل إنسان يطلع على هذه الكتب التي تفيده
في حياته اليومية التي ألفها كثير من العلماء واملختصني
في هذه املجاالت العلمية ،وأبدأ بعلم الفلك وهو علم كثير
الفوائد؛ حيث يختص بأحوال الطقس وتقلبات فصول
السنة واملظاهر الطبيعية التي حت��دث في ه��ذا الكون،
وهناك علم الكيمياء؛ حيث يطبق العاملون في هذا املجال
التجارب العلمية خلدمة البشرية وتقدمي املعرفة اجليدة
للناس ،وهناك علم الهندسة بكل أنواعها التي تطبق في
مختلف امل�ج��االت من كهرباء وم��اء وب�ت��رول وغيرها من
العلوم التي يحتاجها الناس ،والله املوفق.

يوسف علي الفزيع
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الطائر واألستاذ
ه��و ب��رن��ام��ج وث��ائ �ق��ي ع��ن ط��ائ��ر ,ال
أذك��ر موطنه ,ولكن حسب الشريط
واإلط��ار اجلغرافي ,أعتقد أ ّن��ه من
النصف الشمالي للكرة األرض ّية ,في
شمال أوروبا أو في كندا.
كان الطائر واقفا على غصن شجرة
قرب بحيرة ,وفي اجلانب اآلخر من
البحيرة طفالن ,فتى وفتاة ,يرميان
ف �ت��ات خ �ب��ز ف ��ي امل � ��اء ,ف�ي�ن�ت��ج عن
الفتات ,أم��واج دائ��ري��ة ,تبدأ بقطر
صغير ث � ّم يكبر قطر امل��وج��ة كلّما
ابتعدت املسافة ع��ن موقع سقوط
اخل �ب��ز .ف�ت��رة قصيرة م��ن ال��زم��ن و
تأتي سمكات ألكل اخلبز.
الطائر يراقب.
الطفالن يغادران.
الطائر في مكانه.
ب�ع��د أن غ��اب��ا ,ط ��ار إل ��ى موقعهما
مت��ام��ا ,التقط مبنقاره بعض فتات
مما تركا على األرض ,استقام
خبز ّ
أمام البحيرة ,في نفس مكان الطفل,
ورمى اخلبز.
من قطر دائرة املوجة األولى ,نعلم أنهّ
رمى الفتات بنفس ق ّوة رمي الطفل.
فقد أحدثت رميته نفس احلدث من
أقطار األمواج إلى سرعة تنقلها.
حلظات وتأتي سمكات حت��وم حول
اخلبز الذي رماه الطائر.
انقض الطائر على إحداها وأمسك
ّ
بها ث ّم طار.
ل��م أن ��س ه ��ذا امل �ش �ه��د رغ ��م مرور

سنوات عليه ،فالطائر راق��ب وتعلّم
واستنتج و نفّذ!
راقب األطفال ،ت ّعلم و قاس معطيات
الرمي ،استنتج أ ّنه مع اخلبز ستأتي
األس��م��اك ،ق��ام ب��احمل��اول��ة ،جنحت
احملاولة.
س��ؤال سكن خ��اط��ري :مل��اذا ال يبني
هذا الطائر حضارة؟ له ما يلزم من
امل�ق� ّوم��ات ل��ذل��ك ،ملكة على التعلّم
واالستنتاج واالستنباط مك ّملة بقدرة
على التنفيذ ،ما األمر الناقص في
ك ّل هذه املنظومة الذي يعوق فصيلة
هذا الطير عن بناء حضارة?
بان لي اجل��واب بعد سنوات :األمر
الناقص هو مترير املعلومة لألجيال.
فهذا الطائر مبقدوره امتالك املعرفة
والتجربة ,إلاّ أ ّنه ال مي ّرر معرفته إلى
األجيال التي تليه من بني جنسه كي
تصبح مكسبا معرفيا ي�ت��راك��م مع
غيره من املكاسب فتم ّكن من بناء
حضارة.
ما عالقة هذا الطائر بكم أساتذتي
األفاضل؟
أنتم الذين مت ّررون املعرفة من جيل
إل��ى ج�ي��ل ،أن�ت��م أداة التماسك بني
األجيال ،بكم وعبركم يكتمل البناء
املعرفي الذي تقام عليه احلضارات.
ال ت�س�م�ح��وا ألح ��د أن ينتقص من
دوركم.

فتحي سعيد

ماذا بعد المواسم اإليمانية؟
يجب على املسلم أن يضع برنامجا عمليا الغتنام
احلالة اإلميانية التي كان عليها في رمضان على
طاعة الله ،وأن يعقد العزم الصادق على التزام
الطاعات وملء أوقاته باألعمال الصاحلة ،فمن
صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له
سبل اخلير؛ قال تعالى{ :فلو صدقوا الله لكان
خيرا لهم}.
فيجب على املؤمن أن يعبد الله على علم ،وال يعذر
بجهل الفرائض التي فرضها الله على العباد،
ويتعلم أمور دينه كما يتعلم أي أمر من أمور حياته،
وأن يرجع في ذل��ك للعلماء الثقات ق��ال تعالى:
{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون}.
علينا العزم على ترك اآلث��ام والسيئات والتوبة
الصادقة من جميع الذنوب واإلقالع عنها وعدم
ال�ع��ودة إليها ،فمن لم يتب بعد شهر الطاعات

فمتى يتوب؟! قال تعالى{ :وتوبوا إلى الله جميعا
أيها املؤمنون لعلكم تفلحون}.
< التهيئة النفسية والروحية :وذل��ك من خالل
القراءة واالط�لاع على الكتب والرسائل وسماع
األشرطة اإلسالمية من احملاضرات والدروس
التي تبني فضائل القرب من الله؛ حتى تتهيأ
النفس للطاعة فيه ،إذ كان النبي [ يهيئ نفوس
الصحابة علي ال��دوام على الطاعة ،ومجاهدة
النفس وتربيتها.
< اإلع ��داد اجليد للدعوة إل��ى الله تعالى فيه
من خالل ،حتضير بعض الكلمات والتوجيهات
حتضيرا جيدا إللقائها ،وأيضا توزيع الكتيبات
والرسائل الدعوية والوعظية والفقهية ،وكذلك
س �م��اع األش��رط��ة امل �ف �ي��دة ،وال�ت��ذك�ي��ر بالفقراء
واملساكني وبذل الصدقات والزكاة لهم .ومن لم

يهتم بأمور املسلمني فليس منهم .وما باكستان
منا ببعيد.
< وينبغي علينا بعد انتهاء املواسم اإلميانية فتح
صفحة ب�ي�ض��اء م�ش��رق��ة م��ع ال�ل��ه ت�ع��ال��ى بالتوبة
ال�ص��ادق��ة ،وطاعته فيما أم��ر واج�ت�ن��اب م��ا نهى
عنه ،وكذلك ما أمر به ونهى عنه النبي [ ،ومع
املجتمع حتى نكون عبادا صاحلني نافعني؛ لقول
الرسول [« :أفضل الناس أنفعهم للناس» .هكذا
يستفيد املسلم احلقيقي من شهر رمضان فاللهم
بلغنا رمضان ،وتقبله منا إنك أنت السميع العليم.

شيماء الرشيدي

إلى مجلة «الفرقان»
أستفيد مم��ا ينشر ف��ي مجلة «ال�ف��رق��ان» من
املقاالت القيمة واملعلومات املفيدة ،واألخبار
النافعة منذ سنوات عديدة ،فأشكر القائمني
على هذه املجلة ،وجزاهم الله خير اجلزاء
اطلعت عليها في عددها  598مقالة حتت
ع �ن��وان« :جن ��اح ال��دع��وة السلفية وانتشارها
فضح األف �ع��ال الصوفية» ه��ي ف��ي احلقيقة
مقالة جيدة.
تفضح أح��وال الصوفية الضالة املنحرفة عن
التوحيد اخلالص ،وهؤالء الصوفية مظاهرهم
عالمات اإلسالم وباطنهم عقيدة منتنة ،وهم
بعيدون عن اإلسالم وتعاليمه ،وليسوا مسلمني
حقا ولو ادع��وا أنهم مسلمون ،وه��ؤالء أكبر
خطراً على اإلسالم وعقيدته وعلى املسلمني

من اليهود والنصارى الذين يظهرون العداوة
للمسلمني ،وهؤالء الضالون مازالوا ينشطون
ليس في مصر فقط ولكن في دول كثيرة
عربية وغ�ي��ر ع��رب�ي��ة ،وخ�ص��وص�اً عندنا في
ج �ن��وب ال�ه�ن��د ي �ق��وم ب�ع��ض املضللني بدعوة
املسلمني الى عبادة القبور واألضرحة ،أعاذنا
الله وأعاذ جميع املسلمني منهم.
والذي أردت أن أنبهكم إليه هنا هو :التصاوير
التي نشرت في املقالة امل��ذك��ورة ،أظ��ن أنها
رمبا تشجع القبوريني الصوفيني الذين يقرؤون
هذه املقالة ،وخصوصاً في الدول غير العربية،
وضعفاء العقيدة من املسلمني يحتجون بهذه
الصور ألعمالهم الباطلة ،ويقولون الصوفية
ليست لدينا فقط بل إنهم يوجدون في الدول

العربية أيضا مثل مصر وغيرها ،والدليل على
ذلك الصور املنشورة ،فلذلك حبذا لو نشرت
صور لنشاطات الدعوة السلفية في مصر
ينشط بها اإلخ��وة امل��وح��دون السلفيون في
أنحاء العالم ،والله ولي التوفيق والسداد.
كمال الدين شاه احلميد
رئيس جمعية أهل القرآن واحلديث
والية متلنادو ،الهند
احملرر :نشكر األخ كمال شاه على اهتمامه
ب��ال��دع��وة وع �ل��ى تعليقه ع�ل��ى موضوع:
«جناح الدعوة السلفية وانتشارها فضح
األف �ع��ال ال�ص��وف�ي��ة» ،وس ��وف ن�ض��ع رأيك
محل اهتمامنا.
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

ضغوطات لعوملة الفكر وعلمنة التعليم
التربية والتعليم أس��اس بناء األجيال
وإعداد املجتمعات ،ولقد اعتنى اإلسالم
عناية فائقة في هذا املضمار منذ مهده،
منذ أول آية نزلت حتث على القراءة،
وشق الناس بعد ذلك الطريق إلى اجلنة
بالتعليم ال�ن��اف��ع ال ��ذي يغير لألفضل
كما غير حياة األع ��راب اجل�ف��اة عبدة
األوث���ان ،ليصبحوا بعد س�ن��وات قليلة
قادة العالم وقدوة الدنيا ،وخلدوا سيرا
ال ي��زال شذا عطرها يفوح ،وقبساتها
نور يهتدي بها الناس.
ق� ��ال س �ف �ي��ان ب ��ن ع �ي �ن �ي��ة :أول العلم
االس �ت �م��اع ،ث��م ال�ف�ه��م ،ث��م احل �ف��ظ ،ثم
ال�ع�م��ل ،ث��م ال�ن�ش��ر؛ فاملنهج التعليمي
الناجح يسعى إلى البلوغ والريادة للبناء
ال للهدم ،وللخير ال للشر ،وللفضيلة
ال للرذيلة ،وهو بالتالي ال يعتدي ،وال
يفسد ،وال يدمر ،ويخشى إراقة قطرة
دم ،فضال عن تدمير قرى وبيوت على
األطفال والنساء.
أم سفيان الثوري ال��ذي غدا ابنها في
عصره علما وبني أقرانه جنما ،قالت :يا
بني خذ هذه عشرة دراهم وتعلم عشرة
أحاديث ،فإذا وجدتها تغير في جلستك
ومشيتك وكالمك مع الناس فأقبل عليه
وأن��ا أعينك مبغزلي ه��ذا ،وإال فاتركه

ف��إن��ي أخ�ش��ى أن ي�ك��ون وب ��اال عليك يوم
القيامة.
فما أحوجنا للعلم املقرون بالتربية الصاحلة
على بصيرة لبناء حضارات تبلغ األمجاد
وي �ح �ص��ل م��ن خ�لال �ه��ا ال �ن �م��اء وتأسيس
األج �ي��ال ع�ل��ى ب�ن�ي��ان م �ت�ين ،ق��ال تعالى:
{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درج��ات} ،فأول ما ينبغي ترسيخه
في قلوب الناشئة إرس��اء قواعد التوجيه
على العقيدة الصحيحة وربط النشء بالله
عز وجل ومراقبته وحسن التوكل عليه.
ك��ان اب��ن ع�ب��اس ردي��ف ال�ن�ب��ي[ ،فقال:
«يا غالم إني أعلمك كلمات :احفظ الله
يحفظك ،احفظ الله جتده جتاهك ،وإذا
سألت فاسأل الله ،وإذا استعنت فاستعن
بالله ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء كتبه
الله ل��ك ،ول��و اجتمعوا على أن يضروك
بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه الله
عليك ،رفعت األق�لام وجفت الصحف».
رواه أحمد.
قال أحد الصاحلني« :ال نفع للعلم بدون
عمل ،وال قيمة له بدون أثر».
مهمة التربية والتعليم مهمة عظيمة في
وقت تالطمت فيه أم��واج الفنت واشتدت
غربة ال��دي��ن وك�ث��رت فيه دواع��ي الفساد

وطرائقه؛ فعلينا أن نهتم بصناعة األجيال
وصياغة الفكر وتشكيل املجتمع وتأهيله
وتوجيهه ف��ي ع�ل��وم نافعة لتخدم الدين
وتنفع املسلمني وع �م��ارة األرض ولتغدو
صمام أم��ان للشباب ف��ي ت ��وازن وشمول
ووسطية واعتدال؛ فتعمر دنياهم وتؤدي
بهم إلى الفوز بآخرتهم ،وذلك بعد حتقيق
امل �ق��اص��د ال�س��ام�ي��ة ل �ل��دي��ن ،ول��ذل��ك جاء
أجر املعلم كبير «إن الله ومالئكته وأهل
ال �س �م��وات واألرض ليصلون ع�ل��ى معلم
الناس اخلير».
نحن ال نريد صراعا حضارياً وعقائدياً
بني األمم ،وال نريد ضغوطات لعوملة الفكر
وعلمنة التعليم ومتييع ال��دي��ن وتعددية
األهواء وإرضاء اجلميع بسخط الله تبارك
وتعالى؛ فإن من عالمة إخالص القائمني
على املناهج ف��ي ب�لاد املسلمني ووعيهم
مواجهة هذا التحدي والعناية باملنطلقات
واألسس العقدية والفكرية الصحيحة في
عملية بناء املناهج أو تطويرها.
فالعلم الشرعي الصافي ضمانة بإذن الله
لتجنب االن�ح��راف��ات الفكرية والعقدية،
إذا جاء بوضوح وتفصيل ،وعندها تتمايز
ال �ص �ف��وف ب�ي�ن أه ��ل اخل �ل��ط والتعارض
واألهواء وأهل الصراط املستقيم.

همسة تصحيحية

