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السالم عليكم
منهج أهل السنة في تقومي أخطاء احلكام
ل��م يكتف أه��ل السنة والسلف ب��االس�ت��دالل بالنصوص فقط لتأييد
وجهتهم في عدم جواز إنكار منكر اإلمام املسلم بالسيف واالكتفاء فقط
باللسان والقلب ،فقالوا :إن الضرر الواقع على جمهور املسلمني من ذلك
أشد من انحراف احلاكم وظلمه؛ فإن السيف إذا وقع بني األم��ة وقعت
بسببه مفاسد كثيرة؛ فاإلمام البد أن ينحاز له كثيرون معه خاصة إذا
كانت الشوكة بيده كالسالح واجليوش ،وهؤالء حتما سيتعصبون له،
ومن ذا يستطيع أن يصل إلى اإلمام دون أن يقع القتل في مسلمني كثيرين
يتترس بهم اإلمام؟! وهذه األحداث شواهد على ما نقول ،واألدهى من
ذلك أن املنافقني من احلكام الذين يظهرون اإلسالم وقد يبطنون غيره
سيتخذون من خروج بعض املسلمني عليهم ذريعة إلى التنكيل باملسلمني
عامة ،واستئصال جذور اإلسالم من املجتمع والتضييق على دعاته ،وقد
فعلوا وما زالوا يفعلون ذلك عند كل بادرة يقام فيها في وجوههم باليد
والقوة.
وهنا يقول اجلاهلون األغ��رار :وإذا كان األمر كما تقول فمعنى هذا أال
ُينشر الدين وال ُينصر اإلسالم ،بل ما يبنيه الدعاة في عام قد يهدمه
السلطان املنافق في يوم.
وه��ذا القول فيه من اجلهل أم��ور كثيرة ،وذل��ك أن كلمة احلق أق��وى من
جبروت السلطان مهما كان ،وصبر أهل احلق على حقهم وتعرضهم لألذى
في سبيله وانتظارهم لفرج الله ورحمته ،كل ذلك من عوامل انكسار
الباطل واندحاره مهما كان هذا الباطل ،وإذا فرضنا في السلطان النفاق
وادعاء اإلسالم زورا وبهتانا فكيف إذا كان محبا لإلسالم ومحبا للخير
قد يحجم عن بعض تشاريعه لرغبة أو رهبة دنيوية؟! وقد يحب أن
يسود الدين والفضيلة وال يجد أعوانا على اخلير يعينونه في ذلك.
وافتراض الشر دائما بالسالطني من اتباع الظن ومن احلكم على القلوب
التي ال يطلع عليها إال الله ،ونحن نعلم أن القلوب بيد الله يصرفها كيف
يشاء.
شهادة التاريخ
واآلن م��اذا صنع الذين أرادوا تقومي عثمان ] بالسيف؟!
وماذا صنع الذين خرجوا على علي؟! والعباسيون هل كانوا
خيرا من األمويني؟! وهل كان الشريف حسني الذي خرج
على خالفة العثمانيني على ما فيها خيرا منهم؟! وماذا
صنع الذين ال يفتأون يلوحون بقبضاتهم في الهواء
ويزمجرون بها في السراديب؟!
ال شك بعد كل ذلك أن احلوار والدعوة باللسان يجب
أن تكون الوسيلة الوحيدة لإلصالح في أوساط هذه
األمة وال يجوز بتاتا أن توجه سيوف هذه األمة،
إال إلى أعدائها احلقيقيني من الكفار األصليني
احمل��ارب�ي�ن للمسلمني أو إل ��ى ال��ذي��ن خرجوا
بيقني من دائرة اإلسالم.

}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

صدقة جارية
> أوص���ى رج���ل ب��ب��ن��اء مسجد من
ماله ،فهل يعد ذل��ك من الصدقة
اجلارية له بعد موته؟
< إذا أوص��ى املسلم ببناء مسجد
م��ن م��ال��ه فاملسجد م��ن الصدقة
اجل��اري��ة ،ال��دائ��م نفعها ،فمسجد
ي��ؤذن فيه في اليوم والليلة خمس
م ��رات ،ويصلي فيه املسلمون ال
ميكن ألحد أن يتعرض له بأي شيء
حلرمته ،فهذه نعمة من الله للعبد،
وفضل من الله على املسلم فهو من
الصدقات اجلارية ،وأنصح إخواني
القادرين أال يحرموا أنفسهم من
ه��ذا ال�ث��واب العظيم ،فعن عثمان
اب��ن ع �ف��ان رض��ي ال �ل��ه ع�ن��ه قال:
سمعت رس��ول الله[ يقول« :من
بنى لله مسجداً بنى الله له مثله
في اجلنة» ،متفق عليه ،وأخرجه
اإلمام أحمد ،والطبراني.

حكم سب الرياح
> بعض ال��ن��اس يسب ال��ري��اح ،فما
توجيهكم؟
< ه��ذه املسألة حكم فيها رسول
ال �ل��ه[ ف��ي احل��دي��ث ال� ��ذي رواه
أب��ي بن كعب رض��ي الله عنه قال:
قال[« :ال تسبوا الريح ،فإذا رأيتم
ما تكرهون فقولوا :اللهم إنا نسألك
من خير هذه الريح ،وخير ما فيها،
وخير ما أم��رت ب��ه ،ونعوذ بك من
شر هذه الريح ،وشر ما فيها ،وشر
ما أمرت به» رواه الترمذي ،وقال:
حديث حسن صحيح.
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من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل
ابن محمد آل الشيخ مفتي عام السعودية

الرباط في سبيل اهلل

> هل العاملون بالكمائن واخلفارات السرية
يعدون كاملرابطني في سبيل الله؟
< يقصد باملرابطة في سبيل الله مرابطة
اجلنود وإقامتهم في نحر العدو حلفظ حدود
البالد املسلمة وثغورها ،وصيانتها عن دخول
األع��داء إلى داخ��ل البالد اإلسالمية ،وقد
وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل املرابطة
في سبيل الله ،ففي صحيح اإلمام البخاري
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
أن رسول الله[ قال« :رباط يوم في سبيل
الله خير من الدنيا وما عليها» ،وفي صحيح
اإلمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله

عنه عن رسول الله[ أنه قال« :رباط يوم
وليلة خير م��ن ص�ي��ام شهر وق�ي��ام��ه» وفي
مسند اإلم� ��ام أح �م��د وص�ح�ي��ح اب��ن حبان
وسنن أبي داود وسنن الترمذي عن فضالة
بن عبيد رضي الله عنه قال :سمعت رسول
الله[ يقول« :كل ميت يختم على عمله إال
الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو
له عمله إلى يوم القيامة ،ويأمن فتنة القبر»
قال الترمذي :حسن صحيح .ومثل عملكم
في ح��رس احل��دود ،من الرباط على ثغور
البالد البرية والبحرية ،أرج��و من الله أن
يكون داخ ً
ال في الرباط في سبيل الله ،ملن
صلحت نيته وأخلص في عمله.

الصالة باألحذية
> م��ا ح��ك��م ال��ص�لاة ف��ي (اجل���زم���ة)؟ وهل
يجوز املسح على اخلفني و(اجلزمة) ؟ ومن
قام باملسح على (اجلزمة) ثم خلعها فهل
طهارته باقية؟
< م��ن صلى وه��و الب��س حل��ذائ��ه فصالته
ص�ح�ي�ح��ة؛ ل��دالل��ة األح ��ادي ��ث الصحيحة
على إباحة الصالة بالنعلني ،ومن ذلك أن
أنس بن مالك رضي الله عنه ُسئل :أكان
النبي[ يصلي في نعليه؟ قال :نعم ،أخرجه
البخاري ومسلم في صحيحيهما ،وأخرجه
اإلمام أحمد في املسند ،وقد حث النبي[
على الصالة بالنعال واخلفاف ،ويدل لذلك
ما رواه شداد بن أوس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله[« :خالفوا اليهود فإنهم ال
يصلون في نعالهم وال خفافهم» .رواه أبو
داود في سننه ،وقد ثبت عن النبي[ أنه

صلى حافياً ومنتع ً
ال ،مما يدل على جواز
األمرين ،ويدل لذلك ما أخرجه اإلمام أحمد
وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال :رأيت
رسول الله[ يصلي حافياً ومنتع ً
ال ،لكن
من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه
أن يتأكد من عدم وجود جناسة بهما ،فإن
كانتا طاهرتني صلى بهما وإال خلعهما أو
أزال النجاسة عنهما .ويدل لذلك ما رواه
أبو سعيد اخلدري رضي الله عنه أنه قال:
ق��ال رس��ول الله[« :إذا ج��اء أحدكم إلى
املسجد فلينظر ،فإن رأى في نعليه قذراً
أو أذى فليمسحه وليص ِّل فيهما» أخرجه
اإلم��ام أحمد وأب��و داود .وإذا لبس اخلف
على طهارة ومسح عليه ثم خلعه فال يصح
املسح عليه وبطلت طهارته لزوال املسح.

التجمل للزوج
ُّ
التجمل بفل الشعر
إلى
ّ
> زوجي يطلب َّ
كله ،أو وضعه إلى جهة ،مع لبس الثوب
التجمل ،وي��ق��ول :إذا
اجلميل ،وأن���واع
ّ
لم تعملي ما أطلب فسأهجرك ،وكان
يضربني ،ول��م أواف���ق على طلبه؛ ألن
ش��ع��ري قصير ،وع��ن��دي بعض األبناء
امل��ت��زوج�ين ،وأك���ون ف��ي ح��رج إذا عملت
ما يطلبه عند األبناء وزوجاتهم ،فهل
علي إثم إذا رفضت طلبه؟
َّ
< ينبغي للزوجني أن يتعامال فيما بينهما
ب��امل�ع��روف ،وينبغي للمرأة السمع والطاعة

لزوجها ب��امل�ع��روف ،وأن حت��اول أن تتج َّمل
له إذا كان في ذلك مصلحة للزوج ،وراحة
له ،وينبغي للزوج أيضاً أن يقتنع منها مبا
هو معقول وممكن ،وال يحملها على أمر قد
يضر بدينها ،وقد يؤثر على نفسيتها ،فال
ينبغي أن يأمر زوجته مبا ذكر أمام أبنائها
املتزوجني وزوج��ات�ه��م ،وق��د يكون ف��ي ذلك
إحراج لها ،وال سيما وهي في هذه احلالة،
لكن لو طلب هذا الشيء فيما بينه وبينها،
وفي خلوته بها فهذا أمر ال بأس به ،وهو
أهون وأيسر على زوجته ،وباإلمكان أن تفعل

وساوس شيطانية
> ام���رأة ك��ان��ت تسمع أص��وات�� ًا ب�ين فترة
وأخ��رى وبعد فترة زال��ت ه��ذه األصوات
وح��ج��ت ،وب��ع��د حجها ج���اءت لها أفكار
ووساوس فتركت الصالة لفترة ،ثم كانت
تقول :إنها كافرة؛ وغير ذلك ،ثم جاءتها
حالة نفسية شديدة وتتخيل أن هناك
شياطني حولها ،وذهبوا بها للمستشفى
وأعطوها أدوية نفسية ،وحالي ًا حالتها
الصحية ج��ي��دة ،م��اذا ع��ن حجها وماذا
عن الفترة التي تركت فيها الصالة؟
< كل ه��ذه وس��اوس شيطانية وخياالت ال
حقيقة لها وم��ن إرج��اف الشيطان ،وعلى
يحصن نفسه باألوراد فيقرأ عند
املسلم أن
ّ

منامه آي��ة الكرسي و{ق��ل هو الله أحد}
و(امل �ع��وذت�ين) وآخ ��ر س ��ورة ال�ب�ق��رة ،ويكثر
من التسبيح والتكبير والتحميد وذكر الله
واحملافظة على الفرائض وت�ل�اوة القرآن
فإنها حتصنه؛ ألن الشيطان يفر من البيت
حصن
ال��ذي تقرأ فيه س��ورة البقرة ،ف��إذا َّ
اإلنسان نفسه بهذه األذكار بتوفيق من الله
تفر الشياطني منه ،وإمنا يؤتى اإلنسان من
فراغ القلب من ذكر الله ،وبالنسبة لتركها
ل�ل�ص�لاة ت �ت��وب إل ��ى ال �ل��ه وتستقبل عم ً
ال
ص��احل�اً وت�س��أل الله الثبات والتوفيق في
املستقبل ،وأم��ا حجها السابق فصحيح،
وكلما أتاها وساوس ال تركن إليها وال تلتفت
لها أبداً.

التشبه بالرجال
> ه��ل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها،
بحيث يكون مشابه ًا لشعر رأس الرجل؟
< كون امل��رأة املسلمة تقص شعر رأسها،
حتى يكون مشابهاً لشعر رأس الرجل ،هذا
أمر مح َّرم؛ ملا رواه ابن عباس رضي الله

عنهما قال :قال رسول الله[« :لعن الله
املتشبهني من الرجال بالنساء ،واملتشبهات
من النساء بالرجال» ،رواه البخاري ،وأبو
داود ،والترمذي ،والنسائي ،واب��ن ماجه،
كما أن في قصه تغييراً خللق الله ،واملرأة
جمالها في شعرها.

ذل��ك من غير ح��رج وال مشقة عليها ،ومن
غير ج��رح لكرامتها ،أم��ا أن يكون الطلب
ب�ه��ذا ال�ش�ك��ل ،ث��م ضربها وه��ي ذات أبناء
متزوجني أمام زوجات األبناء ،وأمام أبنائها،
ومعاتبتها بالضرب ،وتغليظ القول لها ،فهذا
خلق سيئ ،ال يصدر من إنسان متزن في
عقله ثابت في إميانه ،فالذي أنصح به هذا
الزوج أن يترك هذه العادة السيئة ،وال يحمل
املرأة على هذه األعمال ،ويكفيه أن تتج ّمل
له أمامه في خلوته بها ،وال يحرجها في هذه
املواقف ويطلب منها أمراً تنفر منه ،وليس
األمر بالئق وال مستحسن في هذه احلالة.

الس ّنة قبل صالة
العصر
> روي عن ال��رس��ول[ أن��ه ق��ال :من
صلى أرب��ع�� ًا قبل ص�لاة العصر بنى
ال��ل��ه ل��ه بيت ًا ف��ي اجل��ن��ة متى تكون
هذه األربع؟
< احملفوظ :ما رواه ابن عمر رضي
الله عنهما قال :قال رسول الله[:
«رح��م الله ام��رأ صلى قبل العصر
أربعاً» ،أخرجه أبو داود ،والترمذي
�س�ن��ه ،واإلم ��ام أح�م��د ،وصححه
وح� َّ
اب��ن حبان،
وحسن إسناده األلباني
َّ
في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث
املصابيح واملشكاة ( ،)2/522وما
رواه علي بن أب��ي طالب رض��ي الله
عنه قال« :كان النبي[ يصلي قبل
العصر أرب��ع رك �ع��ات يفصل بينهن
بالتسليم على املالئكة املقربني»...
احلديث .أخرجه النسائي ،والترمذي
وحسنه ،وتكون هذه األربع بعد دخول
َّ
وق��ت ال�ع�ص��ر ،أي إذا أذن لصالة
العصر تصلي أربع ركعات بسالمني
قبل أن تصلي صالة العصر.
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حمليات
العتيقي في كلمته أمام األمم املتحدة :نرفض ربط اإلرهاب بالدين

الكويت :الجمعيات الخيرية تقدم المساعدات تحت الرقابة
دع��ت الكويت املجتمع الدولي إل��ى تكثيف
جهوده لنشر قيم التسامح ومحاربة اإلرهاب
وعدم ربطه بأي من الديانات السماوية.
وق��ال السكرتير ال�ث��ان��ي وم �س��ؤول اللجنة
القانونية لوفد الكويت الدائم ل��دى األمم
املتحدة محمد عبدالله العتيقي في كلمة
ألقاها أم��ام اللجنة السادسة (القانونية)
التابعة للجمعية العامة خ�لال مناقشتها
للتدابير ال��رام�ي��ة للقضاء على اإلرهاب
الدولي :إن الكويت تدعو إلى تضافر اجلهود
لقيام جبهة موحدة حملاربة اإلرهاب.
ودع���ا العتيقي إل ��ى ت�ع��زي��ز ق�ي��م التسامح
وال�ت�ع��اي��ش السلمي ب�ين احل��ض��ارات ونبذ
التطرف والعنف ،وذلك من خالل وضع أنظمة
صارمة تتصدى لكل من يسيء إلى األديان
ال�س�م��اوي��ة أو مي��س رم��وزه��ا ومقدساتها،
وحترص على نشر القيم اإلنسانية الفاضلة
ودع��م نهج الوسطية واالع �ت��دال ومعاجلة

جذور اإلرهاب ،والسيما املرتبطة باألوضاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وأض ��اف أن ال�ك��وي��ت حت��رص على تفعيل
ال��ت��ع��اون ف ��ي م��ج��ال م �ك��اف �ح��ة اإلره� ��اب
م��ن خ�ل�ال التنسيق م��ع األج �ه��زة األمنية
اإلقليمية والدولية واستخدام أحدث السبل
في مواجهة اإلرهاب وتطبيق جميع قرارات
مجلس األمن ذات الصلة.
وب�ين أن الكويت ت��رى أن جل��ان اجلزاءات
التابعة ملجلس األم��ن حتتاج إل��ى ن��وع من
الشفافية واإلج��راءات املنصفة والواضحة
ف��ي إدراج أس �م��اء األف� ��راد وال�ك�ي��ان��ات أو
رفعهم م��ن ق��وائ��م اجل� ��زاءات؛ وذل��ك بغية
تعزيز اح �ت��رام ال�ق��ان��ون وح�ق��وق اإلنسان.
وأكد العتيقي إدانة الكويت لإلرهاب بجميع
أشكاله ومظاهره وأيا كانت دوافعه قائال:
إن ��ه ع�م��ل إج��رام��ي ال مي�ك��ن ت�س��وي�غ��ه وال
يرتضيه أي دين سماوي؛ ولذلك يجب عدم

ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو ثقافة
أو جماعة عرقية.
وح��ذر من استخدام املعايير املزدوجة في
مكافحة اإلره��اب والتي ال تراعي سيادة
ال �ق��ان��ون واألح� �ك ��ام ذات ال �ص �ل��ة بحقوق
اإلن � �س� ��ان وح� �ق ��وق ال�ل�اج��ئ�ي�ن والقانون
اإلنساني الدولي.
وش��دد على أن الكويت تولي أهمية بالغة
إلجناز مشروع االتفاقية الشاملة ملكافحة
اإلره��اب الدولي مع ض��رورة وضع تعريف
شامل وواضح لإلرهاب والتمييز بينه وبني
املقاومة املشروعة ،واحلق الراسخ للفرد أو
اجلماعة في الدفاع عن النفس ومقاومة
العدوان وفقا مليثاق األمم املتحدة.
وأع��رب عن ترحيب الكويت مبا ج��اء في
االس �ت �ع��راض ال�ث��ان��ي الستراتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلره��اب ،مؤكدا
أهمية تنفيذ جميع أركانها بدون انتقائية.

هايف« :اآلداب» تد ّرس كتابا عن شعر الشيعة يقدح في الصحابة

وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد ه��اي��ف س��ؤاال إلى
وزي��رة التربية ووزي ��رة التعليم العالي،
ق��ال فيه« :من��ا إل��ى علمنا أن��ه مت نشر
كتاب بعنوان( :شعر الشيعة السياسي
في العصر األم��وي) ،ضمن مادة (شعر
إسالمي أم��وي) في املقرر  220لقسم
اللغة العربية بكلية اآلداب.
وقال :إثر اطالعي على الكتاب تبني أن
الكتاب يبني أف�ك��ارا خاصة عن تاريخ
ص��در اإلس�ل�ام ال تتفق م��ع م��ا سطرته
كتب التاريخ املوثوق بها ،وأورد كثيرا من
ال��رواي��ات واالف �ت��راض��ات غير الدقيقة
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تاريخيا ،التي تضمن بعضها قدحا وهجوما
على بعض الصحابة رض��وان الله عليهم،
م��ن غير دليل س��وى الظن وه��وى النفس
والتعصب املذهبي ،وقد وجدنا أن النائب
السابق عبدالله عكاش وجه في ذلك أسئلة
ع��دة ت��وق��ف بعدها ال��دك�ت��ور ع��ن تدريس
الكتاب ،لكنه عاود نشر الكتاب وتدريسه
مرة أخرى غير مبال مبا يثيره من فتنة بني
الطلبة أو ما يشق من وحدة الصف.
وأض��اف :ل��ذا أطلب تشكيل جلنة حتقيق
وموافاتي بنتائج ذلك.
واس�ت�ف�س��ر :ه��ل مت اع�ت�م��اد ت��دري��س هذا

الكتاب للطلبة م��ن قبل جلنة املناهج
بالقسم العلمي بالكلية؟
وقال :إذا كان الكتاب معتمدا ،فيرجى
ت��زوي��دي بأسماء أع�ض��اء اجل�ه��ة التي
أق��رت ال�ك�ت��اب وص ��ورة التقرير الذي
رفعوه في شأنه املوافقة على إدراجه
في املنهج؟ وإذا لم يكن الكتاب معتمدا
بوصفه مادة تدريسية فيرجى توضيح
اإلج��راءات التي تتخذها اجلامعة في
مثل هذه احل��االت؟ كما أرج��و تزويدي
ب��اإلج��راءات التي متت بحقه في املرة
املاضية.

استراتيجية (األوقاف) :بلوغ الريادة
العالمية في قيادة الفكر اإلسالمي المعتدل
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر مطلعة أن وزارة األوق���اف
والشؤون اإلسالمية أعدت دراسة حول الرؤية
والرسالة الستراتيجية ال��وزارة خالل األعوام
اخل�م�س��ة املقبلة وامل �م �ت��دة ب�ين ع��ام��ي 2011
و.2016
وأوضحت املصادر أن الدراسة تضمنت ثالثة
مكونات رئيسة لصياغة الرؤية ارتكزت على
ضرورة استخدام املقياس الكمي لقياس أعلى
مستوى من النجاح وتعريف مجال اخلدمات
واألنشطة وحتديد جدول زمني للتنفيذ.
وبينت أن رؤي��ة وزارة األوق ��اف ستعتمد على
ثالثة مقترحات خالل السنوات اخلمس املقبلة،
يتضمن األول حتويل ال��وزارة إلى مركز عاملي
لنشر الفكر الوسطي املعتدل والتنمية املجتمعية
في ظل بيئة تشجيع على اجلودة واالبتكار ،بينما
يؤكد املقترح الثاني على ض��رورة العمل على
بلوغ الريادة العاملية في قيادة الفكر اإلسالمي
املعتدل وفقا ألفضل املمارسات ،أم��ا املقترح
الثالث فهو أن تتبوأ ال��ري��ادة العاملية في نشر
الدعوة اإلسالمية والتقريب بني احلضارات مبا
يسهم في التنمية املجتمعية.
وأش�� ��ارت امل� �ص ��ادر إل ��ى وج� ��ود خ �ي��اري��ن في
الدراسة لتحقيق رؤية ال��وزارة تتضمن حتديد
االجت��اه والطموح للمستقبل من خ�لال العمل
على وضع أهداف واقعية حتتاج إلى التحفيز

والدافعية.
وذك� ��رت أن ال ��دراس ��ة تضمنت ك��ذل��ك ثالثة
مقترحات لرسالة ال ��وزارة :األول يهدف إلى
ت��أه �ي��ل ون �ش��ر ال �ق �ي��م اإلس�لام �ي��ة واالهتمام
بالقرآن الكرمي والسنة النبوية وتعزيز الوحدة
الوطنية والريادة في خدمة اجلمهور من خالل
برامج احترافية توعوية وشرعية ،في حني جاء
في املقترح الثاني ضرورة نشر الوعي الديني
والثقافي وتنمية املجتمع ل��دى جميع شرائح
املجتمع ,أما املقترح الثالث فبني ضرورة إنشاء
املساجد ورعايتها وحتقيق التكافل االجتماعي
وخ ��دم ��ة اإلس �ل��ام م ��ن خ�ل�ال ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
البشرية وفق برامج وخطط مستقبلية ,ولفتت
إلى أن الدراسة طالبت بوضع عدد من القيم
ضمن رسالة ال��وزراء والتي تضمنت الشراكة
واالحترافية والريادة وتعميم العمل املؤسسي
ب�ين إدارات ال� ��وزارة املختلفة وت�ط��وي��ر رأس
امل��ال الفكري ,باإلضافة إل��ى متكني العاملني
من متطلبات العمل التكنولوجية املتسارعة,
مشيرة إلى ضرورة حتديد اخلدمات الرئيسية
التي تقدمها وزارة األوقاف والفئات املستفيدة
م��ن األنشطة التي تقدمها ال ��وزارة ف��ي قطاع
القرآن الكرمي والثقافة اإلسالمية واملساجد
واإلفتاء والعالقات اخلارجية والشؤون اإلدارية
والدراسات اإلسالمية.

الكويت ترفض اتهامات (هيومن رايتس):

نعالج أوضاع الخدم وفق
القوانين والشريعة

رفضت الكويت اتهامات منظمة (هيومن
رايتس ووتش) بشأن اإلساءة للخدم ,مؤكدة
أن�ه��ا «تعمل على تطبيق جميع القوانني
والقرارات املنظمة حلقوق اإلنسان».
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ,أك ��د وك �ي��ل الشؤون
االجتماعية والعمل الدكتور محمد الكندري
أن اللجنة املختصة مبلف هذه الفئة واملشكلة
من قبل وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل
والداخلية تعمل على حل مشكالتهم وفقا
ملبادئ الدين اإلسالمي .وأوض��ح أن وزارة
الشؤون «قامت خالل األشهر القليلة املاضية
مب �س��اع��دة  500خ ��ادم ��ة ف ��ي ال �س �ف��ر إلى
بلدانهن ،ووف��رت لهن تذاكر السفر فض ً
ال
عن إعطائهن جميع حقوقهن قبل سفرهن»,
معتبرا أن ه��ذه اإلج ��راءات وغيرها «تؤكد
سعي اجلهات املعنية إلى توفير كل السبل
إلعطاء تلك الفئة حقوقها».
وفي السياق ذاته ,أكد وكيل وزارة الداخلية
الفريق أحمد الرجيب أن الكويت «تعمل على
تطبيق ك��اف��ة ال�ق��وان�ين وال �ق��رارات املنظمة
حل�ق��وق اإلن �س��ان» ,مضيفا ل��دى استقباله
مم �ث �ل��ة م�ن�ظ�م��ة (ه �ي��وم��ن راي� �ت ��س ووت���ش)
(بريانكا موتاباثي) أن الكويت اتخذت في
سبيل ذلك العديد من القرارات التي تعنى
بهذا الشأن والتي اشاد بها املجتمع الدولي.

(الشؤون) :ربط آلي مع البنوك لمنع تالعب الكفالء
أكد مساعد مدير ادارة عالقات العمل وجلنة
املنازعات هادي العنزي أن الربط اآللي بني
وزارة الشؤون والبنوك سوف يسهم في احلد
من تالعب بعض الكفالء بتزوير الشهادات
ال �ب �ن �ك �ي��ة ،وع� ��دم ال �ت��راخ��ي ف ��ي دف���ع أجور
العمال.
وقال العنزي :إن عملية الربط ستسهم أيضاً
ف��ي تسريع إجن��از امل�ع��ام�لات وال�ق�ض��اء على
روت�ين ال��دورة املستندية .وع��ن كيفية ضمان
حقوق العمال في دفع األج��ور ،وأكد العنزي

أن العقد شريعة املتعاقدين ،وتنص املادة  56من
قانون العمل رقم  6لسنة  2010على أن تؤدى
األج��ور في أحد أي��ام العمل ،وبالعملة املتداولة
ووضعت حدا لتأدية األجور للعمال املعينني بأجر
شهري بواقع م��رة على األق��ل كل شهر ،وأن��ه ال
يجوز تأخير األجور عن اليوم السابع من تاريخ
االستحقاق ،وعن طريق البنك وبالكشف الدوري
من قبل إدارة تفتيش العمل ومراقبة مدى التزام
أصحاب األعمال بتأدية أجور العمالة.
وق��ال :إن كثيرا م��ن أص�ح��اب األع�م��ال يجهلون

املزايا التي تدخل من ضمن األج��ور ،حينما
يقوم العامل بإجازته السنوية خارج البالد أو
داخل البالد ،الفتاً إلى أن املادة  55من قانون
العمل رقم  6لسنة  2010اشترطت وعرفت
املقصود باألجر وماهيته ،بأنه كل ما يتقاضاه
العامل أو م��ا ينبغي ل��ه أن يتقاضاه مقابل
ال�ع�م��ل ،ويشمل ذل��ك األج ��ر األس��اس��ي وكل
العناصر األخ ��رى ،مثل ال �ع�لاوات والبدالت
التي ينص عليها عقد العمل ،أو التي نص
عليها صاحب العمل وفق لوائحه الداخلية.
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دراسات شرعية
شرح كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()57

ظهور أحكام النبي [ ألكثر الناس
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 الثاني والعشرون
 – 22باب احلجة على من قال :إن أحكام
ال��ن��ب��ي [ ك��ان��ت ظ��اه��رة ،وم���ا ك���ان يغيب
ب��ع��ض��ه��م م���ن م��ش��اه��د ال��ن��ب��ي [ وأم����ور
اإلسالم.
احلديث األول :قال البخاري رحمه الله:
 - 7353حدثنا مسدد :حدثنا يحيى ،عن
ابن جريج :حدثني عطاء :عن عبيد بن
عمير قال :استأذن أبو موسى على عمر،
فكأنه وجده مشغوال فرجع ،فقال عمر:
ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ ائذنوا
ل��ه ،ف��دع��ي ل��ه ،ف��ق��ال :م��ا حملك على ما
صنعت؟ ف��ق��ال :إن��ا كنا نؤمر ب��ه��ذا .قال:
فائتني على ه��ذا ببينة أو ألفعلن بك،
فانطلق إلى مجلس من األنصار ،فقالوا:
ال يشهد إال أص��اغ��رن��ا ،ف��ق��ام أب���و سعيد
اخل��دري فقال :قد كنا نؤمر بهذا ،فقال
عمر :خفي علي ه��ذا م��ن أم��ر النبي [،
أل��ه��ان��ي ال��ص��ف��ق ب���األس���واق( .ط��رف��ه في:
.)2062
الشرح:
الباب الثاني والعشرون :باب احلجة على من
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ق��ال :إن أحكام النبي [ كانت ظاهرة ،وما
كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي [ وأمور
اإلسالم.
عقد اإلمام البخاري هذا الباب لبيان أن كثيرا
من الصحابة ،بل من أكابر الصحابة ،من كان
يغيب عنه بعض ما يقوله النبي [ ،أو يفعله،
من األقوال واألعمال فيستمر هو على ما كان
قد اطلع عليه أو علمه من القرآن أو السنة،
ورمبا كان منسوخا لعدم اطالعه على الناسخ،
وإما أن يستمر على البراءة األصلية.
ومعلوم أن فعل الصحابي يكون حجة ما لم
يعارض نصا من كتاب أو سنة ،وأقوال الصحابة
وفتاويهم أيضا حجة شرعية ما لم تعارض نصا
عن النبي [ ،أو عن الله تبارك وتعالى.
وال يتصور أن الصحابة يخالفون نصا عمدا!
لكن يقع ذل��ك منهم بسهو أو نسيان أو عدم
اطالع على النص أو على الناسخ ،فحاشاهم
عن املخالفة عمدا.
فمن ق��ال :إن أحكام النبي [ كانت ظاهرة
للناس ،فإمنا هو لألكثر واألغلب ،وإال فهناك
بعض األحكام والسنن املنقولة عن نبينا [
قد خفيت على بعض الصحابة ،بل على بعض

علماء الصحابة وأكابرهم.
فمن ذل��ك :حديث أبي بكر ] في اجلدة،
وذل��ك أن��ه ] خفي عليه نصيب اجل��دة من
امليراث ،فسأل أصحاب النبي [ فأخبروه :أنه
[ أعطاها السدس ،واحلديث في املوطأ.
وح��دي��ث اب��ن مسعود ] ف��ي ال��رج��ل يعقد
على امل��رأة ثم يطلقها ويريد أن يتزوج أمها،
فأجازه.
وجت��وي��زه ب�ي��ع ال�ف�ض��ة امل �ك �س��رة بالصحيحة
متفاضال.
ثم رجوعه عن األمرين ملا سمع من غيره من
الصحابة النهي عنهما.
وحديث عمر ] هاهنا في االستئذان.
وتقدم معنا :أن عمر كان يتناوب في النزول إلى
النبي [ هو ورجل من األنصار ،فينزل هذا
يوما وه��ذا يوما ،ويخبر كل منهما اآلخ��ر مبا
سمع وشاهد من النبي [.
وهناك أمثلة كثيرة مذكورة في مظانها من كتب
الفقه وأصوله ،ككتاب :أعالم املوقعني لإلمام
اب��ن القيم وغ �ي��ره ،ف��ي ب�ي��ان رج ��وع كثير من
الصحابة عن قضايا وأحكام كانوا قد حكموا
وقضوا بها ،أو أفتوا بها ،ثم رجعوا عنها ملا
علموا أن الدليل بخالفها.
وق��ال ابن بطال :إن البخاري رحمه الله أراد
الرد على الرافضة واخلوارج الذين يزعمون أن
كل أحكام النبي [ وسننه منقولة بالتواتر! وال
يجوز العمل مبا ال ينقل متواترا!
وهذا القول مردود مبا صح أوال من األحاديث
الكثيرة أن الصحابة رض��ي ال�ل��ه عنهم كان
يستفيد بعضهم من بعض ،ويرجع بعضهم إلى
ما رواه غيره ،وهم أفراد.
وق��د انعقد اإلجماع عند السلف على العمل
بأحاديث اآلح��اد ،وعليه العمل عندهم ،وأنها
حجة بنفسها.
وه��ي األح��ادي��ث التي يرويها الواحد واالثنان

والثالثة وال تبلغ حد التواتر ،والتواتر هو رواية
اجلم الغفير من الرواة عن مثلهم.
وقد كان الرسول [ يبعث الرسل إلى امللوك
واألمم ،وكانوا أف��رادا وآح��ادا ،وك��ان يرسلهم
بدعوة اإلس�لام كله ،عقيدة وشريعة ،فلو كان
اآلحاد واألفراد من الناس ال تقوم بهم احلجة
على اخللق ،ملا كان النبي [ يرسلهم!
واألدلة واألمثلة في الباب كثيرة ،وأول من ر ّد
على ه��ذا ال�ق��ول امل�ن�ح��رف :اإلم ��ام الشافعي
رحمه الله ف��ي كتابه (ال��رس��ال��ة) ،ث��م تتابعت
ال ��ردود ،ولشيخنا اإلم��ام األلباني رحمه الله
تعالى رسالة نفيسة في ه��ذا الباب اسمها:
(احلديث حجة بنفسه) .مطبوعة.
أم��ا احل��دي��ث األول ف��ي ه��ذا ال �ب��اب ،فيرويه
البخاري ع��ن شيخه مسدد وق��د مضى .عن
يحيى وهو ابن سعيد األنصاري وهو من شيوخ
اب��ن جريج ،عن اب��ن جريج وه��و عبدامللك بن
عبدالعزيز بن جريج املكي ،قال :حدثنا عطاء،
وه��و اب��ن أب��ي رب��اح املكي ،ق��ال :عن عبيد بن
عمير وهو ابن قتادة الليثي أبو عاصم املكي،
قاص أهل مكة ،مجمع
من كبار التابعني ،وكان ّ
على ثقته.
قوله« :اس�ت��أذن أب��و موسى على عمر» فكأنه
وجده مشغوال بجلسائه فلم يلتفت إليه ،فرجع
من حيث أتى.
قوله « :فقال عمر :ألم أسمع صوت عبدالله بن
قيس؟ ائذنوا له ،فدعي له» .وكان قد انصرف
بعد أن استأذن ثالث مرات ،كما في الروايات
األخرى لهذا احلديث.
قوله « فقال :ما حملك على ما صنعت؟ قال:
إنا كنا نؤمر بهذا «يعني :كنا نؤمر على عهد
النبي [ بذلك ،أن يستأذن الرجل على أخيه
ثالثا ،فإن أذن له وإال انصرف.
قوله« :قال له عمر :فائتني على هذا ببينة أو
ألفعلن بك «يعني :ألنزلن بك عقوبة لدعواك
هذه ! وهذا من تشديد عمر ] في الرواية
عن رسول الله [.
قوله« :فانطلق إلى مجلس من األنصار ،فقالوا:
ال يشهد إال أصاغ ُرنا» وفي رواي��ة أن القائل:
هو أبي بن كعب ،وأصاغرنا أي :أصغرنا سنا؛
وذلك للتدليل على أن هذا األمر من الوضوح

وال �ظ �ه��ور م��ا يعلمه
اجلميع.
ق��ول��ه « :ف �ق��ام أبو
س� �ع� �ي���د اخل� � � ��دري
ف�ق��ال :ق��د كنا نؤمر
ب� �ه���ذا ،ف� �ق ��ال عمر:
خ �ف��ي ع� �ل � ّ�ي ه� ��ذا من
أم��ر ال�ن�ب��ي [ ،ألهاني
الصف ُق باألسواق» الصفق
ب ��األس ��واق ه��و ال �ت �ب��اي��ع؛ ألنه
ك��ان يتاجر لكسب ال��رزق لعياله
ويستغني عن الناس.
ف�ه��ذا احل��دي��ث فيه أب�ين ح�ج��ة ،وأوضح
داللة على أنه قد يخفى على الصحابي اجلليل
بعض س�نن النبي [ وأح�ك��ام��ه؛ لغيابه عن
بعض مجالس النبي [ بحكم احلاجات التي
ال ينفك عنها البشر.
وف �ي��ه أي �ض��ا ح�ج��ة واض �ح��ة ع�ل��ى ث �ب��وت خبر
الواحد ،وأن الصحابة كان الشاهد منهم يبلغ
الغائب ما شهد من قول النبي [ وفعله ،وأن
ذلك الغائب عن ذلك املجلس كان يقبل ممن
حدثه من الصحابة ما يقوله ويعتمده ويعمل
به.
وإمنا طلب عمر ] من أبي موسى األشعري
احلجة والبينة على حديث االستئذان ،من باب
زي��ادة االطمئنان وليس من ب��اب ال��رد للخبر،
وإمنا كان عمر ] يتثبت ويشدد في الرواية
عن النبي [ لئال يتساهل الناس في الرواية
عن الرسول [ ،ويتجرؤوا على الدين ،وألن
الرواية عنه دين وشريعة ،فما يروى عن النبي
[ دين يعمل به وحجة على اخللق أجمعني.
والدليل على أن عمر كان يقبل حديث اآلحاد:
حديث عبدالرحمن بن ع��وف ملا شهد له أن
رس� ��ول ال �ل��ه [ أخ���ذ اجل ��زي ��ة م ��ن مجوس
هجر ،وملا شهد به بخبر النبي [ في حديث
الطاعون ،وهو « :إذا وقع الطاعون بأرض فال
تخرجوا فرارا منه ،وال تقدموا عليه».
وحديث عمرو بن حزم في التسوية بني األصابع
في الدية ،وكان عمر ] يفرق بني األصابع
فيقول :هذه منفعتها أكبر من هذه ،فيجعل في
هذه غير ما يجعله في األخ��رى من األصابع،

فشهد
ب� � � � � �ع � � � � ��ض
الصحابة أن النبي [ قد جعل في األصابع
عشرا من اإلب��ل ،فأخذ به عمر ] وقضى
به.
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث املرأة
م��ن دي��ة زوج�ه��ا ،فقد ك��ان ال ي��ورث امل��رأة من
دي��ة ال��زوج ،وحديث سعد بن أب��ي وق��اص في
املسح على اخلفني ،وغيرها من الشواهد على
أن الصحابة رضي الله عنهم كان يبلغ الشاهد
منهم الغائب ،وأن الغائب كان يقبل ما يسمع
منه ،ويعمل به.
وذكر البخاري من كتاب العلم في صحيحه أن
عمر ] كان يتناوب النزول إلى مجلس النبي
[ هو ورج��ل من األن�ص��ار ،فينزل ه��ذا يوما
وهذا يوما ،ويخبر كل واحد منهما اآلخر مبا
غاب عنه ،يعني أن عمر ] كان له إبل ،وكان
يشغله العمل فيها عن بعض مجالس النبي [،
فاتفق هو وأخ له من األنصار على أن ينزل هو
يوما ،ويبقى األنصاري في إبله يأخذ مكانه،
ثم في اليوم اآلخر ينزل األنصاري ويبقى عمر
عند اإلب ��ل ،ويخبر ك��ل واح��د منهما صاحبه
مبا سمعه من النبي [ ومبا شاهده من فعل
الرسول [.
يعني أن عمر لم يأخذ كل العلم مشافهة من
رس��ول ال�ل��ه [ ،ب��ل بعضه مشافهة وبعضه
بالواسطة ،وفعل ذلك الصحابة في عهد النبي
[ بغير نكير منه [.
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كلمات في العقيدة

المــوت
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد
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{الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز
الغفور} (امللك.)2 :
 وكيف يكون املوت مخلوقا؟ الله خلقه ..و{الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل}(الزمر ..)62 :فهو الذي خلق كل محسوس ،وكذلك كل غير
محسوس ..الطمأنينة والسعادة واحلزن واخلوف ،كما املاديات،
كذلك املعنويات خلقها الله ..عز وجل.
 وما املوت؟ خروج الروح من اجلسد ..وانفصالهما التام إلى يوم القيامة. وما معنى حديث جابر« :النوم أخو املوت» وهل هو ثابت؟ نعم احلديث أورده األلباني في «السلسلة الصحيحة» ومتامه:«النوم أخو املوت ،وال ميوت أهل اجلنة» فهم ال ينامون ..والنوم
فيه انفصال للروح عن اجلسد ..بشكل ما ..ثم ترجع الروح،
كما في قول الله تعالى{ ..الله يتوفى األنفس حني موتها والتي
لم متت في منامها فيمسك التي قضى عليها املوت ويرسل
األخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون}
(الزمر.)42 :
 هال حتدثنا عن تفسير هذه اآليات.كنت وصاحبي في نقاش (علمي) ،ونحن في طريقنا لتعزية
أحدهم بوفاة شقيقه.
 هنا يفرق الله عز وجل بني الوفاة واملوت ،كما في اآليةاألخرى{ :وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم
يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم مبا
كنتم تعملون} (األنعام.)60 :
فالوفاة انتقال من حال إلى حال ،واملوت انفصال دائم للروح
عن اجلسد ،فالنوم وفاة صغرى ،واملوت وفاة حقيقية أو كبرى..
وفي تفسير (الكشاف) أن النفس التي تتوفى في النوم هي نفس
التمييز ،أما نفس احلياة فإنها تبقى؛ ولذلك يبقى النائم يتنفس
وينبض قلبه ،وإن كان ال مييز شيئا ،وهذا تفصيل جميل للتفريق
بني املوتة الصغرى (النوم) واملوتة الكبرى (خروج الروح).

 وماذا عن (وفاة) عيسى عليه السالم؟ تعني قول الله تعالى{ ..إذ قال الله يا عيسى إني متوفيكورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا} (املائدة)55 :؟
 نعم هذه اآلية. تعلم أن عقيدتنا أن عيسى \ لم يصلب ولم يقتل ،يقينادون شك{ :وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} ،فمعنى
(متوفيك)ُ ( ..منيمك) ..كما في قوله تعالى{ ..وهو الذي
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار} (األنعام.)60 :
 وماذا عن الروح؟! {قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال}(اإلسراء ،)85 :هذه املخلوقة ال ينبغي أن نتكلم عنها إال بدليل
من كتاب أو سنة صحيحة؛ ولذلك ال اجتهاد في أمر الروح،
وال نعلم عنها إال ما علّمنا الله في كتابه أو وصية نبيه [،
فالروح تخرج من اجلسد وتنفصل متاما عندما يحني األجل
ويأتي قضاء الله مبوت اإلنسان ،وتتوفى مالئكة املوت بأمر
سيدهم (ملك املوت) ،بانتزاع الروح ،وهناك أحوال خلروج
أرواح املؤمنني وأرواح الكافرين ،وبني ذلك كثير ،ثم تصعد إلى
السموات ..يفتح لها أو تغلق دونها ،فتكون في عليني ..أو أسفل
سافلني ،ثم ترجع بصورة ما إلى اجلسد ..ليحاسب في القبر،
ثم تكون في أحوال مختلفة حسب حال صاحبها ،أما ما نعلم
فإن أرواح املؤمنني «في أجواف طير خضر في اجلنة» ابن ماجة
(صححه األلباني) ،ورمبا تلتقي أرواح األموات بأرواح النيام،
صور فينفخ فيه فترجع
ويوم القيامة ،جتمع جميع األرواح في ُ
كل روح إلى جسدها في القبر وجتتمع مرة أخرى ليقوم الناس
للحساب ،وفي األمر تفصيل ليس هذا مكانه.
ولكن تبقى حقيقة البد أال نغفل عنها ،وهي أن املوت حق على
اجلميع ،ويأتي دون سابق إنذار ،بأجل يعلمه الله؛ ولذلك ينبغي
أن يسأل املرء ربه دائما( ..حسن اخلامتة) ..و«ميتة سوية»؛
فإنه «يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه مسلم.

تربويات

فضائل الطاعة ال تنقطع
بقلم :فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشرمي
كأن شيئ ًا لم يكن ،قد انقضى ومضى ما مضى ،فقد مضت أيام متر مر السحاب
عشية متضي وتأتي بكرة ،وال��زم��ن يجري بسرعة عجيبة ،وحياة اإلنسان
والكيس الفطن من ال يلتفت إلى املاضي
كحبل ممدود ،ال يدري متى ينقطع،
ِّ
استعبار ًا ملا فيه فيقنط ،أو حزن ًا عليه فيكسل ،وال يتلهف إلى املستقبل يريد
أن يعرفه قبل أوانه ،فلذة املاضي وشدته منسية ،وأما الغد فاجلميع منا فيه
على خطر الغيب ،فما هو إال اليوم والساعة التي نحن فيها ،وما لنا فيما مضى
إال االعتبار واالدك��ار ،وإن من يعش يكبر ،ومن يكبر ميت ،واملنايا ال تبالي ما
أتت ،وأن كل اجتماع فإلى افتراق ،وإن الدهر ذو فتح وذو إغالق.
قد انصرم شهر رمضان وامنحى ،واختل نظامه
بعد أن كان قد اتسق ،لقد كان بني أيدينا وملء
أسماعنا وأبصارنا حتى انقضى موسم التقوى،
وهدأ تغريد بالبل ال��روح فيه ،وتالشت ذكرياته
وكأن أوراق اخلريف عصفت بها الريح على أمر
قد قدر.
لئن انتهى شهر رمضان املبارك مبا فيه من بحار
الفضائل وأنهار الشمائل فإن فضائل الطاعة ال
تنقطع وال تنتهي ،ومن كان يعبد الله في رمضان
ف��إن الله ح��ي ال مي��وت ،وه��و رب الشهور كلها،
وم��ن ك��ان يعبد رم �ض��ان ف��إن رم �ض��ان ق��د ولى
وانصرم؛ ولذا كان من املؤسف لكل تقي نقي أن
يرى مظاهر الكسل والفتور والتراجع عن الطاعة
والتزامها والشعور بها ،ظاهرة لكل بصيرة بعد
انسالخ الشهر املبارك ،وكأن الدين كله محصور
في رمضان.
نعم لشهر رمضان املبارك ميزة ُجلَّى على بقية
الشهور ال توجد في غيره من الشهور كما هي
احلال في رمضان ،وتالوة القرآن قد حض عليها
الشارع الكرمي في غير رمضان أيضاً؛ ولذا صح
عن النبي[ أنه كان جواداً طيلة حياته وكان جوده
يزداد في رمضان ،ولئن كان في شهر رمضان ليلة
القدر التي من صامها إمياناً واحتساباً غفر له ما
تقدم من ذنبه ،فإن في بقية السنة أعماالً متاثل
هذا العمل؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما
أن رسول الله [ قد قال« :من قال سبحان الله
وبحمده مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل
زبد البحر» ،وروى الشيخان.
أيضاً قوله [« :من توضأ مثل وضوئي هذا ثم
صلى ركعتني ال يح ّدث فيهما نفسه غفر له ما
تقدم من ذنبه» ،فهذان احلديثان وغيرهما فيهما

ما يدل على أن بعض األعمال لها من اخلير مثل
من ق��ام ليلة القدر إمياناً واحتساباً ،وق��د صح
عند مسلم في صحيحه
أن النبي [ ُسئل ع��ن ص��وم ي��وم عرفة فقال:
«يكفّر السنة املاضية والباقية »...احلديث .وبعد:
فإنه إذا كان فعل السيئة قبيحاً في نظر اإلسالم
فما أشنعه وأقبحه بعد فعل احل�س�ن��ات ،فلئن
كانت احلسنات يذهنب السيئات ف��إن السيئات
تعكر األعمال الصاحلة وتزاحمها ،ولقد استعاذ
نبينا [ من احلور بعد الكور ،وقد قال الله ج َّل
َض ْت َغ ْزلَ َها مِ ن بَ ْعدِ
وعالَ { :والَ تَ ُكونُواْ َكا ّلَتِي نَق َ
ُق َّوةٍ أَن َكاثاً تَتَ ِّخ ُذو َن أَيمْ َ انَ ُك ْم َدخَ ً
ال بَيْنَ ُك ْم أَن تَ ُكو َن
ِنا يَبْلُو ُك ُم اللّ ُه ِبهِ َولَيُ َب ِ ّي نَ َّ
أ ُ َّم ٌة هِ َي أَ ْربَى مِ ْن أ ُ َّم ٍة إ مَّ َ
ن
لَ ُك ْم يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ َما ُكنتُ ْم فِ يهِ تَخْ تَ ِلفُونَ} (النحل:
.)92
ول��ذا ف��إن م��ن وق��ع ف��ي التقصير بعد التمام أو
متكنت منه الذنوب بعد اإلقالع عنها ،لهو ممن
باعد نفسه عن الفوز بالطاعة ،ولو خص نفسه
بعبادة موسمية إذا كان مسلوباً لذة املناجاة وحالوة
التعبد ،خالفاً لرجال مؤمنني ونساء مؤمنات من
عباد الشهور كلها شوالهم كرمضانهم والتقرب
إلى الله عندهم ال ينقطع إال باملوت { َوا ْعبُ ْد َر ّبَ َك
َحتَّى يَ ْأ ِت َي َك الْ َيقِ نيُ} (احلجر.)99 :
لقد سمعت اآلن وعرفت ولقد أحسن من انتهى
إلى ما سمع وع��رف ،ولقد ذقت شيئاً من طعم
العبادة في رمضان فال تعكرن هذا الطعم مبا
يشينه ،وعليك بالدوام وإن قل؛ فليست العبرة
بالكم ،وإمن��ا ه��ي بالكيف ،فقد ق��ال سبحانه:
{ا ّلَذِ ي خَ ل َ َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َياةَ ِل َيبْل ُ َو ُك ْم أَ ّيُ ُك ْم أَ ْح َس ُن
َع َم ً
ال َو ُه َو الْ َعزِ ي ُز الْ َغفُو ُر} (امللك ،)2 :ولم يقل:
ً
أكثر عمال ،ولقد قال [« :يأيها الناس خذوا من

األعمال ما تطيقون فإن الله ال ميل حتى متلوا
وإن أحب األعمال إلى الله ما دام وإن قل» رواه
البخاري ومسلم.
إن نبيكم [ قد شرع لكم صيام الست من شوال،
وجعل ذلك من متابعة اإلحسان باإلحسان ،فلقد
قال [« :من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال
كان كصيام الدهر كله» رواه مسلم.
ووجه كون صيام الست بُعد رمضان كصيام الدهر
هو أن الله ج َّل وعال جعل احلسنة بعشر أمثالها،
فصيام رمضان يضاعف بعشرة شهور ،وصيام
ال�س��ت بستني ي��وم �اً ،وه��و ح��اص��ل ض��رب ستني
بعشرة ،فصار املجموع اثني عشر ش�ه��راً ،عدة
السنة كاملة.
واألف �ض��ل ف��ي ه��ذه ال�س��ت أن ت�ك��ون ب�ع��د العيد
مباشرة متتالية ،وال بأس بالتفريق والتأخير إلى
آخر الشهر ،وصيامها سنة وليس واجباً ،ومن كان
مواظباً عليها في كل ع��ام فمرض أو سافر في
العام اآلخر فلم يصمها بسبب السفر أو املرض
كتبت ل��ه فض ً
ال م��ن الله وم�ن��ة؛ لقول النبي[:
«إذا مرض العبد أو سافر كتبه له ما كان يعمله
صحيحاً مقيماً» رواه البخاري.
كما أنه يجب تقدمي القضاء على صيام الست،
وال وجه ملن أجاز التأخير بحجة أن عائشة رضي
الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان ألجل
النبي[ ،وق��ول :إن عائشة رض��ي الله عنها ال
يتصور منها ت��رك ه��ذه الفضيلة ،فيقال :كيف
تترك القضاء وهو األوج��ب حلاجة النبي[ ثم
هي تأتي بالنفل وحاجة النبي[ ما زالت قائمة؟
ث��م إن م��ن ل��م يكمل القضاء ال يصدق عليه أنه
صام رمضان ،بدليل أن من صام يوماً من رمضان
ثم أفطر بقية الشهر لعذر ثم زال عنه العذر في
شوال ،فال ميكن أن يقال ابدأ بست من شوال قبل
فوات اآلوان ثم تأتي بالقضاء بعد ذلك؛ فإن هذا
من التكلف فيما ال ينبغي ،كما أن من قام بعض
الليالي في رمضان وترك بقية الليالي ال يصدق
عليه أنه قام رمضان إمياناً واحتساباً ،ثم إنه قد
يخطئ بعض من يشوش على الناس في مسألة
صيام الست من شوال ،وينقل عن بعض أهل العلم
أنهم ال يرون سنية صيام الست من شوال خوفاً
من أن تلحق برمضان وه��ي ليست منه ،أو مبا
نقل عن بعض السلف أنهم ال يصومونها ،غير أن
العبرة باحلديث الصحيح؛ فال ندع قول النبي[
لقول أحد من الرجالَ { :و َما آتَا ُك ُم ال َّر ُسو ُل فَخُ ُذوهُ
َو َما نَ َها ُك ْم َعنْ ُه َفانتَ ُهوا َوا ّتَقُوا اللَّ َه ِإ َّن اللَّ َه َشدِ ي ُد
َاب} (احلشر.)7 :
الْعِ ق ِ

13

الفرق���ان  10 - 605ذوالقع���دة 1431ه���ـ
االثن�ي�ن 2010/10/ 18 -م

أخالق املسلم

فـقه الدعوة ()20

االرتباط باحلق وعدم التعلق باألشخاص
د .وليد خالد الربيع

حتدثنا في احللقة السابقة عن البشارة قبل اإلنذار ،وقلنا إن
البشارة واإلنذار من وسائل الدعوة وأساليبها إال أن بعض الدعاة قد
يغفل عن جانب مهم في هذه األساليب ،وهو تقدمي البشارة على
الترهيب.
اإلنذار وتغليب جانب الترغيب على جانب
ٍ

14

القاعدة التاسعة :االرتباط باحلق
وعدم التعلق باألشخاص:
في طريق الدعوة إلى الله قد يتأثر الداعي
ب �ع��ال��م ج�ل�ي��ل أو داع �ي��ة ك �ب �ي��ر ،فيعجب به
وبأفكاره وأسلوبه ،فيحمله ذلك على قبول
كل ما يصدر منه بغير استدالل أو نظر فيما
وافق الصواب أو خالفه ،وقد يحمله اإلعجاب
على تعليل أخطائه أو التسويغ النحرافاته،
وهذا مزلق خطير قد يقع فيه بعض الدعاة
من حيث ال يشعرون.
فالله عز وج��ل قد أم��ر املؤمنني الصادقني
بالتمسك بهذا الدين احلق واملنهج الواضح
ف��ي ك��ل أم��وره��م لتحصل لهم ال�س�ع��ادة في
الدنيا واآلخرة  ،وحذرهم من اإلعراض عنه
أو التمسك بغيره ،فقال عز وجل{ :اتبعوا ما
أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء
قليال ما تذكرون} قال املفسرون :هو القرآن
العظيم وال�س�ن��ة معه ألن�ه��ا تبينه وتفسره،
وقوله{ :وال تتبعوا من دون��ه أول �ي��اء} ،أي
تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون ألجلها
احلق.
وق��د تضافرت النصوص الشرعية واآلثار
عن الصحابة الكرام والتابعني لهم بإحسان
وأئمة املسلمني على احلث بالتمسك بالوحي
والهدى الذي جاء به النبي[ وعدم معارضة
ذلك بأقوال الرجال ولو عال قدرهم وارتفعت
رتبتهم ،فضال عن تقدمي أقوالهم وآرائهم
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على كالم الله ورسوله ،وبينوا أن واجب كل
مكلف اتباع احلق إذا ظهر له دون توقف في
قبوله على قول أحد من الناس ،ودلت تلك
النصوص على أن سبيل النجاة إمن��ا يكون
باالرتباط باحلق دون األش�خ��اص ،فباحلق
تقاس األق��وال واآلراء ويستبني صوابها من
باطلها.
أما التعلق باألشخاص واتباعهم في أقوالهم
وآرائهم واجتهاداتهم وقبولها على اإلطالق
دون نظر ف��ي م��دى موافقتها للحق الذي
جاء به النبي [ من ربه فهو مسلك خطير
مخالف لهدي سلف األمة كما قال الشاطبي:
«إن حتكيم ال��رج��ال م��ن غ�ي��ر ال�ت�ف��ات إلى
كونهم وسائل للحكم الشرعي املطلوب شرعا
(ضالل) ،وإن احلجة القاطعة واحلاكم األعلى
هو الشرع ال غيره  ،ثم نقول :إن هذا مذهب
أصحاب رس��ول الله [ ،ومن رأى سيرهم
والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما
يقينيا» (االعتصام .)355/2
وقال أيضا« :ولقد زل بسبب اإلع��راض عن
الدليل واالعتماد على الرجال أقوام خرجوا
بسبب ذل��ك عن ج��ادة الصحابة والتابعني،
واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء
السبيل» (االعتصام  ،)347/2وق��ال« :اتباع
ال��رج��ال ش ��أن أه ��ل ال��ض�ل�ال» (االعتصام
.)350/2
فمن النصوص الشرعية ال ��واردة ف��ي لزوم

التمسك باحلق ونبذ التعلق باألشخاص:
ق��ال الله ع��ز وج��ل{ :يأيها ال��ذي��ن آم�ن��وا ال
تقدموا بني يدي الله ورسوله واتقوا الله إن
الله سميع عليم} ،قال الشيخ عبد الرحمن
ب��ن س�ع��دي« :ه��ذا متضمن ل�ل�أدب م��ع الله
تعالى ومع رسول الله[ والتعظيم واالحترام
ل��ه وإك��رام��ه ،فأمر الله ع�ب��اده املؤمنني مبا
يقتضيه اإلمي ��ان بالله ورس��ول��ه م��ن امتثال
أوام ��ر ال�ل��ه واج �ت �ن��اب ن��واه �ي��ه ،وأن يكونوا
ماشني خلف أوامر الله متبعني لسنة رسول
الله[ في جميع أمورهم وأال يتقدموا بني
يدي الله ورسوله ،فال يقولوا حتى يقول وال
يأمروا حتى يأمر.
وف��ي ه��ذا نهي شديد ع��ن تقدمي ق��ول غير
ال��رس��ول[ على قوله؛ فإنه متى استبانت
سنة رسول الله [ وجب اتباعها وتقدميها
على غيرها كائنا من كان».
وقال عز وجل{ :وما محمد إال رسول قد خلت
من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم وم��ن ينقلب على عقبيه فلن يضر
الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين}.
ق ��ال ال�ش�ي��خ اب ��ن س �ع��دي« :وف ��ي ه ��ذه اآلية
الكرمية إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا

بحالة ال يزعزعهم عن إميانهم أو عن بعض
ل��وازم��ه فقد رئيس ول��و عظم ،وم��ا ذاك إال
باالستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة
أناس من أهل الكفاءة إذا فقد أحدهم قام به
غيره ،وأن يكون عموم املؤمنني قصدهم إقامة
دي��ن الله واجل�ه��اد عنه بحسب اإلم�ك��ان ،وال
يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس؛ فبهذا
احلال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم».
وعن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه أنه أتى
النبي[ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب
فقرأه النبي[  -أي قرئ عليه – فغضب
وقال« :أمته ّوكون فيها يابن اخلطاب؟ والذي
نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ،ال
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا
به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفسي بيده
لو أن موسى [ ك��ان حيا ما وسعه إال أن
يتبعني» أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وقال
األلباني :حسن.
وال �ت �ه��وك :ه��و ال�ت�ح�ي��ر ،وق �ي��ل :ال��وق��وع في
الشيء بقلة مباالة.
وع��ن أن��س ق ��ال :ق��ال رس ��ول ال �ل��ه [« :ال
تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا مبا يختم له؛
فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من

ده��ره بعمل صالح لو م��ات دخ��ل اجلنة ،ثم
يتحول فيعمل عمال سيئا ،وإن العبد ليعمل
زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار ثم
يتحول فيعمل عمال صاحلا ،ف��إذا أراد الله
بعبده خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل
صالح» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»
 174/1وقال األلباني  :إسناده صحيح.
وعنه عن النبي [ أنه ق��ال« :ال عليكم أال
تعجبوا ب��أح��د ح�ت��ى تعلموا مب��ا يختم له»
أخرجه ابن أبي عاصم وقال األلباني :إسناده
صحيح.
وعنه ق��ال :ذك��ر لي أن رس��ول الله[ قال:
«ي�خ��رج فيكم أو ي�ك��ون فيكم ق��وم يتعبدون
ويتدينون حتى يعجبوكم وتعجبهم أنفسهم،
مي��رق��ون م��ن ال��دي��ن ك�م��ا مي��رق ال�س�ه��م من
الرمية» أخرجه ابن أبي عاصم وقال األلباني:
إسناده صحيح.
وع��ن عمر رض��ي الله عنه أن��ه ق��ال« :ثالث
ي�ه��دم��ن ال��دي��ن :زل��ة ع��ال��م ،وج� ��دال منافق
بالقرآن وأئ�م��ة مضلون « أخ��رج��ه اب��ن عبد
البر في (جامع بيان العلم وفضله).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال« :إن
فيما أخشى عليكم زلة عالم وجدال املنافق
ب��ال�ق��رآن ،وال �ق��رآن ح��ق وع�ل��ى ال �ق��رآن منار
كأعالم الطريق» .املرجع السابق .
وع��ن اب��ن ع�ب��اس« :وي��ل لألتباع م��ن عثرات
العالم ،قيل :كيف ذل��ك؟ ق��ال :يقول العالم
شيئا ب��رأي��ه ث��م يجد م��ن ه��و أع�ل��م برسول
ال�ل��ه[ منه فيترك ق��ول��ه ذل��ك ،ث��م متضي
األتباع».
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه»:إياكم
واالستنان بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل
أه��ل اجلنة ث��م ينقلب لعلم الله فيه فيعمل
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار ،وإن
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله
فيه فيعمل بعمل أهل اجلنة فيموت وهو من
أهل اجلنة ،فإن كنتم ال بد فاعلني فباألموات
ال باألحياء» «اجلامع» البن عبد البر.
وقال ابن مسعود« :أال ال يقلدن أحدكم دينه
رجال إن آمن آمن ،وإن كفر كفر؛ فإنه ال أسوة
في البشر».

وق��ال أيضا« :م��ن ك��ان منكم مستنا فليسنت
احلي ال تؤمن عليه الفتنة،
مبن قد مات ،فإن
ّ
أولئك أصحاب محمد[ كانوا أفضل هذه
األم ��ة ،أب��ره��ا قلوبا وأعمقها علما وأقلها
تكلفا ،اختارهم الله لصحبة نبيه وإلقامة
دينه ،فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على
أثرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى املستقيم».
وق��ال عبد الله ب��ن امل �ب��ارك« :رب رج��ل في
اإلس�لام له ق��دم حسن وآث��ار صاحلة كانت
منه الهفوة وال��زل��ة ال يُقتدى به في هفوته
وزلته».
وقال اإلمام مالك« :ليس كلما قال رجل قوال
 وإن كان له فضل  -يتبع عليه؛ لقول اللهعز وجل{ :الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنه}.
وقال مجاهد« :ليس من أحد إال ويؤخذ من
قوله ويترك إال النبي[«.
وقال ابن خزمية« :ليس ألحد قول مع رسول
الله[ إذا صح اخلبر عنه».
�ري ب��ال��داع��ي إل��ى ال�ل��ه تعالى أن يأخذ
ف�ح� ّ
نفسه بهذا األص��ل البينّ واملسلك الواضح،
وهو االعتصام بالسنة وما كان عليه سلف
األمة من تعظيم النصوص وعدم معارضتها
بقول أحد من الناس ،فضال عن تقدمي قوله
عليها ،وأال يغتر بصالح أحد وال يعجب بعمله
ألن احلي ال تؤمن عليه الفتنة؛ فإن خير من
يقتدى به النبي [ وصحابته الكرام الذين
زكاهم الله عز وجل في كتابه وتوفي النبي
راض والتابعون لهم بإحسان،
[ وهو عنهم ٍ
الذين قال [ فيهم« :خير الناس قرني ثم
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق عليه.
فمع التقدير واإلف ��ادة من العلماء والدعاة
واملفكرين إال أن ال��داع��ي يستصحب دائما
ه��ذا األص��ل ،وه��و أن��ه ال عصمة إال للقرآن
والسنة واإلج �م��اع ،وك��ل إن�س��ان ع��دا رسول
الله[  -مهما سما في العلم واإلخالص
 ف �ه��و ع��رض��ة ل�ل�خ�ط��أ وي��ؤخ��ذ م��ن قولهويرد عليه ،مع االحترام لشخصه والتقدير
الجتهاده ،فهذا األص��ل يحفظ الداعي من
التحزب والتعصب والتفرق ،ويجعله دائما
-بإذن الله -مخلصا في دعوته لله عز وجل.
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أخبار اجلمعية
برامج املركز خالل شهر رمضان أكدت على بيان أهمية وفضل التوحيد

«إحياء التراث» تكرم المشاركين في أنشطة «الشباب» الدعوية

حتت رعاية رئيس مجلس اإلدارة بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي م .ط��ارق العيسى وبحضور
مختار منطقة قرطبة عبداحملسن احلسيني،
أقام مركز الشباب التابع جلمعية احياء التراث
اإلس�ل�ام ��ي ح �ف�لا خ �ت��ام �ي��ا ألن �ش �ط��ة احلملة
الدعوية الرمضانية الثالثة التي نظمها حتت
شعار «الدين اخلالص».
ب��دأ احل �ف��ل ب��آي��ات م��ن ال��ذك��ر احل�ك�ي��م تالها
الطالب عبدالعزيز العليان ،وهو أحد املشاركني
في مسابقة حتفيظ ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،ثم القى
رئيس املركز د.احمد الشراد كلمة أوضح فيها
أن من ثوابت الدين التي ال تتبدل ان الله ـ عز
وجل ـ ما بعث الرسل وما أنزل الكتب إال ألجل
ت��وح�ي��ده سبحانه وت�ع��ال��ى؛ ق��ال ال�ل��ه ع��ز وجل
{ولقد بعثنا في كل أمة رسوال ان اعبدوا الله
واجتنبوا الطاغوت}.
لذا ،فإن توحيد الرب تبارك وتعالى من أعظم
واجبات الدين اخلالص بل هو الدين كله ،وضده
الشرك وهو الذنب الوحيد الذي ال يغفره الله
تبارك وتعالى.
وق��د ق��ال الله ع��ز وج��ل{ :أن الله ال يغفر ان
ي�ش��رك ب��ه ويغفر م��ا دون ذل��ك مل��ن ي�ش��اء ومن
يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما} ،وقال [
في احلديث املتفق عليه« :أمرت أن أقاتل الناس

حتى يشهدوا أن ال إله إال الله وأني رسول الله،
فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال
بحقها وحسابهم على الله».
ثم أوضح د.الشراد أن أهم أهداف هذه احلملة
الدعوية بيان أهمية وفضل التوحيد ،والتحذير
من ال��وق��وع في الشرك بشتى أن��واع��ه ،وجتلى
ذل ��ك ف��ي ال �ب��رام��ج ال �ت��ي أق�ي�م��ت خ�ل�ال شهر
رم �ض��ان امل �ب��ارك ف��ي منطقة ق��رط�ب��ة ،والتي
ك��ان م��ن اب��رزه��ا إق��ام��ة احمل��اض��رات والدروس
العلمية مبساجد املنطقة بالتعاون م��ع وزارة
األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية ،وتوزيع الهدية
الرمضانية على أهالي املنطقة والتي اشتملت
على رسالتني في بيان التوحيد ،وحكم السحر
والكهانة للعالمة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه
الله ،وكذلك اشتملت الهدية على مجلة «الدين
اخلالص» وهو إصدار خاص باحلملة.
كما تضمنت هذه احلملة تنظيم مسابقة العم
الفاضل داود البصيري حلفظ القرآن الكرمي
وح�ف��ظ مجموعة م��ن أح��ادي��ث نبوية مختارة
من «كتاب التوحيد» لشيخ اإلس�لام محمد بن
عبدالوهاب رحمه الله ،كذلك إقامة برنامج
«ال��دع��وة إل��ى التوحيد» ،وه��و عبارة عن توزيع
كتيبات لغير املسلمني باملنازل.
وف ��ي ن�ه��اي��ة ك�ل�م�ت��ه ،ش�ك��ر د.ال� �ش ��راد ك�لا من

داود البصيري وش��رك��ة عبدالرحمن منصور
الزامل وأوالده وشركة مالك للسياحة والسفر
ب��اإلض��اف��ة لقناة «امل�ع��ال��ي» الفضائية واللجان
التابعة جلمعية إحياء التراث اإلسالمي (العالم
العربي ـ بر الوالدين ـ الكلمة الطيبة ـ اللجنة
الرئيسية لتحفيظ القرآن الكرمي ـ إدارة جلان
الزكاة) ،وكل من ساهم في إجناح أنشطة املركز
من املتبرعني واملشرفني والعاملني في املركز،
ب��اإلض��اف��ة ألول �ي��اء األم ��ور على ثقتهم الكبيرة
مبركز الشباب.
بعد ذل��ك ،ق��ام ك��ل م��ن راع��ي احلفل م .طارق
العيسى وعبداحملسن احلسيني مختار منطقة
قرطبة بتوزيع اجلوائز على احملتفى بهم.
اجلدير بالذكر أن مركز الشباب في قرطبة يقوم
بتنظيم أنشطة ثقافية عامة ،وبرامج رياضية
لكل ف�ئ��ات الطلبة امل �ش��ارك�ين ،وتنظيم بعض
ال��رح�لات وامل�س��اب�ق��ات وامل�ش��ارك��ة ف��ي أنشطة
وأعمال العديد من اللجان واجلهات األخرى،
وذل��ك إضافة للتجديد والتطوير املستمر في
جميع أنشطته املختلفة الرياضية والثقافية
والترفيهية ،كما ي�ق��وم امل��رك��ز سنويا بتنظيم
املخيم الربيعي ،وال ��ذي يشتمل على العديد
من املسابقات الرياضية والثقافية والعديد من
احملاضرات.

البرنامج يحتوي على  70ختمة ملشاهير القراء

(إحياء التراث) :نافذة الفردوس ..موسوعة إسالمية
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ق ��ال رئ �ي��س جل�ن��ة ال��دع��وة واإلرش � ��اد التابعة
جل�م�ع�ي��ة إح� �ي ��اء ال� �ت ��راث اإلس�ل�ام ��ي – فرع
ال� �ف ��ردوس س �ع��ود ب ��ن ح �ش��ف امل �ط �ي��ري :إنه
انطالقا من إميان اللجنة بأهمية مواكبة التقدم
التقني ،قامت جلنة الفردوس بإطالق برنامج
نافذة ال�ف��ردوس اإللكترونية ،وه��و عبارة عن
برنامج صغير بحجم  8ميغا بايت ،يحتوي هذا
البرنامج على  70ختمة قرآنية بأصوات العديد
م��ن مشاهير ال�ق��راء كالشيخ أحمد العجمي،
وم�ش��اري العفاسي ،وسعد الغامدي ،ومحمد
أي��وب ،وأب��ي بكر الشاطري ،وماهر املعيقلي،
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ومحمد اللحيدان ،ومحمد احمليسني ،والسديس
والشرمي ،واحلصري ،واملنشاوي ،وعبد الباسط
عبد الصمد ،وغيرهم كثير.
وأض��اف املطيري أن ه��ذا البرنامج يشتمل على
املصحف املعلم بصوت الشيخ محمود احلصري،
والشيخ محمد املنشاوي ،وكذلك الشيخ احلسيني
ال �ع��زازي ،وذل��ك لتحفيظ أبنائنا وبناتنا القرآن
الكرمي عن طريق التحفيظ بالتكرار.
وزاد املطيري أن هذا البرنامج يحتوي على العديد من
(الفالشات) الوعظية والتعليمية ،ومنها على سبيل
املثال( :ف�لاش��ات) تتعلق بأحكام العبادات ،وثالثة

حتت عنوان :األخ�لاق اإلسالمية ،و(فالشات):
إال رسول الله ،ورابعة في قبسات من الدروس،
وخامسة عظية ،وسادسة قرآنية ،وغير ذلك.
وختم املطيري حديثه بقوله :إن هذا البرنامج
امل� �ب ��ارك ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن القنوات
اإلسالمية واإلذاع��ات القرآنية كقناة العفاسي
الفضائية ،وقناة العفاسي  ،TVوقناة املجد،
وق�ن��اة ال�ن��اس ،وق�ن��اة الرحمة ،وق�ن��اة احلكمة،
وقناة الهدى ،وإذاع��ة القرآن الكويتية ،وإذاعة
القرآن السعودية ،وإذاع��ات قرآنية للعديد من
الدول العربية واإلسالمية.

«األندلس النسائية» تعلن أنشطتها اجلديدة

حلقات تحفيظ ودروس فقهية وأنشطة تربوية
تعلن رئيسة اللجنة النسائية ـ فرع
األندلس والتابعة جلمعية إحياء التراث
اإلسالمي عن بدء أنشطتها اخلريفية
لعام  1431هـ 2010/م خالل األشهر
ال�ق��ادم��ة؛ ل��ذا تدعو ك��ل نساء منطقة
األن��دل��س واملناطق امل �ج��اورة وفتياتها
للتفاعل واالستفادة من هذه األنشطة
املتنوعة واملفيدة التي تقدمها جلان
ومراكز اللجنة ،وهي وفق اآلتي:
تقدم مسؤولة اللجنة الثقافية دعوة
لكل النساء والفتيات حلضور درسها
األسبوعي كل يوم سبت من الساعة
 7 : 5مسا ًء مبقر اللجنة باألندلس،
وسلسلة جديدة من الــدورات الفقهية
عن الــوصيةـ اإلميان ،فضل األشهر
احل���رم ـ ف�ق��ه احل���ج ،ف�ض��ل العشر
م ��ن ذي احل� �ج ��ة ،ه���ذا ف��ض�ل ً
�ا عن
تفسير كتاب الله واجل��زء السادس
والعشرين.
مركز الذكر احلكيم لتحفيظ
القرآن الكرمي
بدأ مركز الذكر احلكيم أولى نشاطاته اخلريفية
مع:
 ) 1حلقة الكوثر:
وهي حلقة حلفظ كتاب الله وجتويده من بداية
سورة البقرة (للكبار).
ـ األيام  :كل يوم اثنني وأربعاء .
ـ الوقت  :من الساعة  10صباحاً  12 :ظهراً.
 ) 2حلقة الرياحني للفتيات :
وهي حلقة حفظ وجتويد للفتيات.
ـ األيام :كل يوم سبت .
ـ الوقت  :من الساعة  10صباحاً  12 :ظهراً.
ـ األع� �م ��ار :م��ن ال �ص��ف األول االب �ت��دائ��ي إلى
اجلامعة .
ـ املنهج :ينقسم إلى ثالثة مستويات وهي:
ـ املستوى األول :من الصف السادس إلى اجلامعة،
حفظ بقية سورة آل عمران وجتويدها.

ـ املستوى الثاني :من الصف األول إلى اخلامس،
وفيه حفظ جزء عم وجتويده .
ـ املستوى الثالث :وهن املستجدات يبدأن احلفظ
من سورة البقرة.
اللجنة االجتماعية
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه ت�ع�ل��ن م �س��ؤول��ة اللجنة
االج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن اس �ت �ع��داد ال�ل�ج�ن��ة م��ن خالل
معرضها الدائم مبقر اللجنة باألندلس ملوسم
احلج؛ وذلك بعرض كل مستلزمات املرأة احلاجة
من :نقابات متعدد األشكال واملقاسات ـ خمارات
بأنواعها وأحجامها املختلفة ـ قفازات ـ بوشيات
م�ت�ن��وع��ة ال �ق �ص��ات ـ أث� ��واب ال �ص�لاة بألوانها
وأحجامها وأشكالها املختلفة ـ ج��وارب ـ هدايا
للحج ـ هدايا متنوعة ـ شنط صغيرة وكبيرة ـ
خفوف ـ أمطات ـ دراريع وغيرها من املعروضات
التي حتتاجها كل حاجة.
هذا باإلضافة إلى املعروضات األخ��رى :مسك

الطهارة ـ القسط البحري ـ ماء زمزم
ـ أع�ش��اب ال�ط��ب النبوي ـ زي��ت زيتون
ـ خل التفاح ـ عسل طبيعي ـ احلنة ـ
الشعير.
مركز الهدى للجاليات النسائية
ومن جانبها أعلنت مسؤولة جلنة الدعوة
واإلرش� � ��اد وم��رك��ز ال��ه��دى للجاليات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ع��ن ب ��دء ال� ��دورة اخلامسة
لدروس اجلاليات يوم الثالثاء املوافق
2010 / 9 / 21م من الساعة 7 : 5
مساء ودروس جديدة بكل اللغات في كل
من العقيدة والفقه واألخالق والسيرة
وحفظ ال�ق��رآن واألدع�ي��ة امل��أث��ورة وفق
اآلتي:
العقيدة :دراسة األصول الثالثة.
الفقه :التطوع ـ صالة التطوع (فضلها
ـ حكمتها ـ أن��واع �ه��ا) ، .فضل العشر
م��ن ذي احلجة  ،األضحية (فضلها ـ
أحكامها).
األخ�ل�اق :االستقامة ـ الصبر ـ التوبة
ـ االستغفار ـ آداب عيد األض �ح��ى -.السيرة:
قصة موسى وعيسى ،عليهما السالم - .القرآن:
احلفظ من سورة الفجر إلى سورة الناس.
األدعية :ـ دع��اء اخل��روج والدخول من املنزل ـ
دعاء الفراغ من الطعام ـ دعاء العاطس ـ دعاء
الركوب ـ دع��اء للمريض في عيادته ـ دع��اء ملن
لبس ثوباً جديداً ـ دعاء كفارة املجلس.
اللجنة الطالبية ـ مركز الثريا للفتيات :
كما يعتزم م��رك��ز ال�ث��ري��ا للفتيات ب��دء نشاطه
اخل��ري �ف��ي ي��وم اخل�م�ي��س امل��واف��ق / 10 / 21
2010م .
ـ عنوان الــدورة ( :رحلتي إلى أين ؟).
ـ خالل الفترة من 2010 /12 / 9 : 10 / 21م.
والوقت  :من الساعة  8 : 5مسا ًء.
ـ املنهج  :دراسة كتاب (سلسلة اليوم اآلخر).
ـ املنهج الترفيهي  :كروشية ـ طبخ ـ مسابقات ـ
العناية بالبشرة ـ أشغال يدوية.
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عقيدة
اللجنة الدائمة لإلفتاء:

سب الصحابة والتعرض لعرض
النبي [ جرم عظيم
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء في اململكة العربية
السعودية ،السبت غرة ذي القعدة  1431هـ  9أكتوبر  ،2010بيانا من أجل
الدفاع عن أم املؤمنني عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما ،جاء فيه:
احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعني وبعد :فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
باململكة العربية السعودية على ما تناقلته وسائل اإلعالم من القذف
والسب والطعن في عرض زوج النبي [ أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها
تكذيبا للكتاب والسنة املطهرة.
وإحقاق ًا للحق ودفع ًا عن عرض أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها ،الذي هو
عرض النبي[ ،كتبت اللجنة البيان اآلتي:
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إن من أص��ول اعتقاد أه��ل السنة واجلماعة
وجوب محبة صحابة رسول الله [ وتوقيرهم
وال�ت��رض��ي عنهم ،فهم ال��ذي��ن صحبوا خامت
األنبياء واملرسلني وه��م الذين عايشوا نزول
الوحي وهم الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى
عليهم املصطفى عليه الصالة وال�س�لام في
سنته ،وكفى بذلك منقبة وفضيلة:
َ
أْ
�س��ا ِب � ُق��و َن ال َّولُ � ��و َن مِ َن
ق��ال الله تعالىَ { :وال� َّ
صارِ َوا ّلَذِ ي َن ا ّتَ َب ُعو ُه ْم ِب ِإ ْح َس ٍان
المْ ُ َه ِ
اجرِ ي َن َو أْالَنْ َ
ضوا َعنْهُ} (التوبة،)100:
َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه ْم َو َر ُ
ني ِإ ْذ
وقال تعالى{ :لَ َق ْد َر ِض َي اللَّ ُه َعنِ المْ ُؤْمِ ِن َ
ت َت َّ
يُ َبا ِي ُعونَ َك حَْ
الش َج َر ِة َف َع ِل َم َما فِ ي ُقلُوبِهِ ْم
َ
السكِ ينَ َة َعلَيْهِ ْم َوأثَابَ ُه ْم َفت ًْحا َقرِ ي ًبا}
َف َأنْ َز َل َّ
(الفتح )18 :وقال تعالىُ { :م َح َّم ٌد َر ُسو ُل اللَّهِ
َوا ّلَذِ ي َن َم َع ُه أَ ِش َّداءُ َعلَى الْ ُك َّفارِ ُر َح َماءُ بَيْنَ ُه ْم}
(الفتح.)29 :
وث�ب��ت عنه عليه ال �ص�لاة وال �س�لام كما عند
البخاري ومسلم أنه قال« :خير الناس قرني
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ،وقال أيضاً
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عليه الصالة وال�س�لام« :ال تسبوا أصحابي؛
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد
أحدهم وال نصيفه» ،متفق عليه.
واألحاديث في تزكيتهم وذكر فضائلهم جماعة
وأفراداً كثيرة جداً .
وم��ن أص ��ول اع�ت�ق��اد أه��ل ال�س�ن��ة واجلماعة
ك��ذل��ك وج� ��وب م�ح�ب��ة آل ب �ي��ت ال �ن �ب��ي عليه
ال �ص�لاة وال �س�لام وم�ع��رف��ة حقهم وتنزيلهم
املنزلة الالئقة بهم؛ فهم وصية رسول الله[
كما ثبت بذلك اخلبر من قوله عليه الصالة
والسالم في صحيح مسلم« :أذكركم الله في
أهل بيتي ثالثاً» ،وقد روى البخاري ومسلم أن
أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال «والذي
نفسي بيده لقرابة رسول الله [ أحب إلي أن
أصل من قرابتي» ،وقال رضي الله عنه كذلك
كما في صحيح البخاري :ارقبوا محمداً في
أهل بيته.
وال ش��ك أن أزواج � ��ه وذري��ت��ه ع�ل�ي��ه الصالة
والسالم من أهل بيته ،ويدل لذلك قوله تعالى:

ِسا َء ال ّنَب ِ ِّي لَ ْس نُ َّ
ت َك َأ َح ٍد مِ َن ال ِن َّساءِ إِنِ
{يَا ن َ
ا ّتَ َقيْ نُ َّ
ت َفلاَ تَخْ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْولِ َف َي ْط َم َع ا ّلَذِ ي فِ ي
ض َو ُقل ْ َن َقوْلاً َم ْع ُرو ًفا َو َق ْر َن فِ ي بُيُو ِت ُك َّن
َقل ْ ِبهِ َم َر ٌ
ُ
أْ
الصلاَ ةَ
َولاَ تَ َب َّر ْج َن تَ َب ّ ُر َج الجْ َ ِ
اه ِل َّيةِ الولَى َوأَقِ ْم َن َّ
ني ال َّز َكاةَ َوأَ ِط ْع َن اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه إ مَّ َ
ِنا يُرِ ي ُد اللَّ ُه
َوآ ِت َ
س أَ ْه� َل الْ َبيْ ِت َويُ َط ِ ّه َر ُك ْم
الر ْج َ
ِليُ ْذ ِه َب َعنْ ُك ُم ِ ّ
ت َْطهِ ي ًرا} (األحزاب. )33-32 :
وم��ن معتقد أه��ل السنة واجل�م��اع��ة أن املرء
ال ي�ب��رأ م��ن ال�ن�ف��اق إال بسالمة املعتقد في
الصحابة وآل البيت ،يقول الطحاوي« :ومن
أح�س��ن ال �ق��ول ف��ي أص �ح��اب النبي وأزواج ��ه
الطاهرات من كل دنس وذرياته املقدسني من
كل رجس فقد برئ من النفاق» وقال« :ونحب
أص�ح��اب رس��ول الله [ وال نفرط ف��ي حب
أحد منهم وال نتبرأ من أحد منهم ،ونبغض من
يبغضهم وبغير اخلير يذكرهم ،وال نذكرهم إال
بخير وحبهم دين وإمي��ان وإحسان ،وبغضهم
كفر ونفاق وطغيان».
وبهذا يتبني أن سب صحابة رسول الله [ أو
التعرض لعرضه عليه الصالة والسالم بقذف
أزواجه جرم عظيم ،وخصوصاً الصديقة بنت
الصديق ،وهي املبرأة من فوق سبع سموات،
وكانت أحب أزواج النبي [ إليه ،وكانت أفقه
نساء األم��ة على اإلط�ل�اق ،فكان األك��اب��ر من
الصحابة رضي الله عنهم أجمعني إذا أشكل
عليهم األمر في الدين استفتوها.
ومناقبها رضي الله عنها كثيرة مشهورة ،فقد
وردت أحاديث صحيحة بخصائص انفردت
بها عن سواها من أمهات املؤمنني رضي الله
عنهن وأرضاهن ،ومنها:

 )1مجيء امللك بصورتها إل��ى النبي [ في
َس َرقة من حرير قبل زواجها به [ ،فقد روى
البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله
عنها قالت :قال رس��ول الله [« :أريتك في
املنام ثالث ليال ،جاءني بك امللك في سرقة
من حرير فيقول :هذه امرأتك ،فأكشف عن
وجهك فإذا أنت هي ،فأقول :إن يكن هذا من
عند الله ميضه».
 )2ومن مناقبها رضي الله عنها أنها كانت أحب
أزواج النبي [ ،وقد صرح مبحبتها ملا سئل
عن أحب الناس إليه ،فقد روى البخاري عن
عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي
[ قال :فقلت :أي الناس أحب إليك؟ قال:
«عائشة» قلت :فمن الرجال؟ قال« :أبوها».
قال احلافظ الذهبي رحمه الله« :وهذا خبر
ثابت ،وما كان عليه الصالة والسالم ليحب
إال طيبا ،وقد قال« :لو كنت متخذا خلي ً
ال من
هذه األمة التخذت أبا بكر خلي ً
ال ،ولكن أخوة
اإلسالم أفضل» فأحب النبي [ أفضل رجل
من أمته وأفضل امرأة من أمته؛ فمن أبغض
حبيبي رس ��ول ال�ل��ه [ فهو ح��ري أن يكون
بغيضاً إلى الله ورسوله ،وحبه عليه السالم
لعائشة كان أمراً مستفيضاً».

 )3ومن مناقبها رضي الله عنها نزول الوحي
على النبي [ وه��و في حلافها دون غيرها
من نسائه عليه الصالة وال�س�لام ،فقد روى
البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال :كان
الناس يتحرون بهداياهم ي��وم عائشة ،قالت
عائشة :فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن:
يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم
يوم عائشة وإنا نريد اخلير كما تريده عائشة
فمري رسول الله [ أن يأمر الناس أن يهدوا
إليه حيث كان أو حيث ما دار ،قالت :فذكرت
ذلك أم سلمة للنبي [ قالت :فأعرض عني،
فلما ع��اد إل��ي ذك��رت له ذل��ك فأعرض عني،
فلما ك��ان في الثالثة ذك��رت له فقال« :ي��ا أم
سلمة ال تؤذيني في عائشة؛ فإنه والله ما نزل

ومن أصول اعتقاد أهل
السنة واجلماعة كذلك
وجوب محبة آل بيت
النبي عليه الصالة
والسالم ومعرفة حقهم
وتنزيلهم املنزلة الالئقة

علي الوحي في حلاف امرأة منكن غيرها».
ق ��ال احل��اف��ظ ال��ذه �ب��ي رح �م��ه ال �ل��ه «وه ��ذا
اجل��واب منه دال على أن فضل عائشة على
سائر أمهات املؤمنني بأمر إلهي وراء حبه لها
وأن ذلك األمر من أسباب حبه لها».
 )4وم��ن مناقبها رض��ي الله عنها أن جبريل
عليه السالم أرسل إليها سالمه مع النبي [،
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها
قالت ق��ال رس��ول الله [ ي��وم�اً« :ي��ا عائشة
ه��ذا جبريل يقرئك ال �س�لام» فقلت :وعليه
السالم ورحمة الله وبركاته ،ترى ما ال أرى،
تريد رسول الله [ ،قال النووي :وفيه فضيلة
ظاهرة لعائشة رضي الله عنها.
 )5وم��ن مناقبها رض��ي ال�ل��ه عنها أن النبي
[ ب��دأ بتخييرها عند ن��زول آي��ة التخيير:
{وق� ��رن }...وذل��ك ب��إرش��اده��ا إل��ى استشارة
أب��وي�ه��ا ف��ي ذل��ك ال �ش��أن لعلمه أن أب��وي�ه��ا ال
يأمرانها بفراقه ،فاختارت الله ورسوله والدار
اآلخرة فاسنت بها بقية أزواجه [ ،فقد روى
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها
قالت :ملا أمر رسول الله [ بتخيير أزواجه
بدأ بي فقال« :إني ذاكر لك أمراً فال عليك أال
تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت :وقد علم
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أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ،قالت :ثم
قال« :إن الله جل ثناؤه قال{ :يَا أَ ّيُ َها ال ّنَب ّ ُِي ُق ْل
اج َك ِإ ْن ُكن نُ َّ
ْت تُرِ ْد َن الحْ َ َياةَ ال ّ ُدنْ َيا َوزِ ينَتَ َها
لأِ َ ْز َو ِ
احا َجمِ يلاً
َفتَ َعالَينْ َ أ ُ َم ِ ّت ْع ُك َّن َوأ ُ َس� ِ ّ�ر ْح� ُك� َّن َس َر ً
َو ِإ ْن ُكن نُ َّ
ْت تُ��رِ ْد َن اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه َوال � َّدا َر الآْ ِخ َرةَ
َف ِإ َّن اللَّ َه أَ َع َّد ِلل ْ ُم ْح ِسن ِ
َات مِ نْ ُك َّن أَ ْج ًرا َع ِظي ًما}
(األح��زاب .)29-28 :قالت فقلت أفي هذا
استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار
اآلخرة ،قالت :ثم فعل أزواج رسول الله [
مثل ما فعلت.
 )6ومن مناقبها رضي الله عنها أن رسول الله
[ ك��ان يحرص على أن يمُ � َّرض في بيتها،
فكانت وفاته [ بني َس ْحرها ونحرها في
يومها ،وجمع الله بني ريقه وريقها في آخر
ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من
اآلخ��رة ،ودفن في بيتها ،فقد روى البخاري
عن عائشة رض��ي الله عنها أن رس��ول الله
[ ملا كان في مرضه جعل يدور في نسائه
وي �ق��ول« :أي ��ن أن��ا غ���داً؟» ح��رص �اً على بيت
عائشة ،قالت :فلما كان يومي سكن ،وعند
مسلم عنها أيضاً قالت :إن كان رسول الله[
يتفقد يقول« :أي��ن أنا اليوم ،أين أنا غدا؟»
استبطاء ليوم عائشة ،قالت :فلما كان يومي
قبضه الله بني َس ْحري ونحري .وروى البخاري
أيضاً عنها أن رسول الله [ كان يسأل في
مرضه الذي مات فيه يقول« :أين أنا غداً أين
أنا غدا؟« يريد يوم عائشة ،فأذن له أزواجه
يكون حيث شاء ،فكان في بيت عائشة حتى
مات عندها ،قالت عائشة :فمات في اليوم
ال��ذي ي��دور علي فيه في بيتي ،فقبضه الله
وس ْحري وخالط ريقه
وإن رأسه لبني نحري َ
ريقي ،ثم قالت :دخ��ل عبدالرحمن بن أبي
بكر ومعه سواك يسنت به ،فنظر إليه رسول
الله [ فقلت ل��ه :أعطني ه��ذا السواك يا
عبدالرحمن ،فأعطانيه فقضمته ثم مضغته
فأعطيته رس ��ول ال �ل��ه [ ف��اس�تن ب��ه وهو
مستند إلى صدري .وفي رواية أخرى بزيادة:
فجمع الله بني ريقي وريقه في آخر يوم من
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املرء ال يبرأ من النفاق
إال بسالمة املعتقد في
الصحابة وآل البيت
الدنيا وأول يوم من اآلخرة.
 )7ومن مناقبها رضي الله عنها إخبار رسول
الله [ بأنها من أصحاب اجلنة ،فقد روى
احلاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها
قالت :قلت يا رسول اللهَ ،من مِ ن أزواجك في
اجلنة؟ ق��ال« :أم��ا إن��ك منهن؟» قالت :فخيل
إلي آن ذاك أنه لم يتزوج بكراً غيري .وروى
ال�ب�خ��اري ع��ن القاسم ب��ن محمد أن عائشة
اشتكت فجاء ابن عباس فقال :يا أم املؤمنني
تقدمني على ف��رط ص��دق ،على رس��ول الله
[ وعلى أبي بكر .وفي هذا فضيلة عظيمة
لعائشة رضي الله عنها حيث قطع لها بدخول
اجلنة؛ إذ ال يقول ذلك إال بتوقيف.
 )8وم��ن مناقبها رض��ي ال �ل��ه عنها م��ا رواه
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله
عنه قال :سمعت رسول الله [ يقول« :فضل
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر
الطعام» ففي هذا احلديث يبني النبي [ أن
فضل عائشة زائ��د على النساء كزيادة فضل
الثريد على غيره من األطعمة.
 )9ومن مناقبها رضي الله عنها ن��زول آيات
من كتاب الله بسببها ،فمنها ما هو في شأنها
خاصة ،ومنها ما هو على األم��ة عامة ،فأما
اآلي ��ات اخل��اص��ة بها وال �ت��ي ت��دل على عظم
شأنها ورفعة مكانتها فشهادة الباري جل وعال
لها بالبراءة مما رميت به من اإلفك والبهتان،
وهي قوله تعالىِ { :إ َّن ا ّلَ��ذِ ي� َن َج��اءُوا ِبالإْ ِ ف ِْك
ص َب ٌة مِ نْ ُك ْم لاَ حَْ
ت َسبُوهُ َش ًّرا لَ ُك ْم بَ ْل ُه َو َخيْ ٌر
ُع ْ
لَ ُك ْم ِل ُك ِ ّل ا ْمرِ ٍئ مِ نْ ُه ْم َما ا ْكت ََس َب مِ َن الإْ ِ ثْ ِم َوا ّلَذِ ي
اب َع ِظي ٌم} (النور:
تَ� َو ّلَ��ى كِ �بْ� َرهُ مِ نْ ُه ْم لَ� ُه َع � َذ ٌ
ني
ات ِلل ْ َخبِي ِث َ
 )11إل��ى قوله تعالى{ :الخْ َ بِيثَ ُ
�ات ل َّ
ات َوال� َّ
َوالخْ َ � ِب �ي �ثُ��و َن ِلل ْ َخبِيثَ ِ
ني
ِلط ِ ّي ِب َ
�ط � ِ ّي � َب� ُ
الط ِ ّيبُو َن ل َّ
َو َّ
ات أُولَئ َ
ِلط ِ ّي َب ِ
ِك ُم َب َّرأُو َن ممِ َّ ا يَقُولُو َن

مي} (النور.)26 :
لَ ُه ْم َمغْفِ َرةٌ َورِ ْز ٌق َكرِ ٌ
وق��د ق��ال بعض احملققني فيها أي�ض�اً« :ومن
خصائصها أن ال�ل��ه سبحانه وت�ع��ال��ى برأها
مما رماها به أه��ل اإلف��ك وأن��زل في عذرها
وب��راءت�ه��ا وح�ي�اً يتلى ف��ي محاريب املسلمني
وصلواتهم إلى يوم القيامة ،وشهد لها بأنها
من الطيبات ووعدها املغفرة والرزق الكرمي،
وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من اإلفك كان
خيراً لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً لها
وال خافضاً من شأنها ،بل رفعها الله بذلك
وأعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لها ذكراً
بالطيب والبراءة بني أهل األرض والسماء ،فيا
لها من منقبة ما أجلها».
وبهذا وغيره يتبني فضلها ومنزلتها رضي الله
عنها وأرضاها وأن قذفها مبا هي بريئة منه
تكذيب لصريح القرآن والسنة يخرج صاحبه
من امللة ،كما أجمع على ذلك العلماء قاطبة،
ونقل هذا اإلجماع عدد من أهل العلم.
فالواجب على كل مسلم محبة صحابة رسول
الله [ والترضي عنهم أجمعني وتوقيرهم
ون �ش��ر م�ح��اس�ن�ه��م وال � ��ذب ع ��ن أعراضهم،
واإلم �س��اك عما شجر بينهم فهم بشر غير
معصومني ،ولكن نحفظ فيهم وصية رسول
الله [ ونتأدب معهم ب��أدب القرآن فنقول:
{ َر ّبَ �نَ��ا ا ْغ��فِ � ْر لَ�نَ��ا َولإِ ِ خْ � َوا ِن �نَ��ا ا ّلَ��ذِ ي � َن َس َبقُونَا
ميانِ َولاَ جَْ
ت َع ْل فِ ي ُقلُو ِبنَا غِ اًّل ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا
ِبالإْ ِ َ
َر ّبَنَا ِإ ّنَ َك َرءُ ٌ
وف َر ِحي ٌم} (احلشر.)10 :
ه��دى الله اجلميع لصراطه املستقيم واتباع
سيد املرسلني وصحابته الغر امليامني ،واحلمد
لله رب العاملني .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء
أح��م��د ب��ن علي سير امل��ب��ارك��ي ،ص��ال��ح بن
ف��وزان ال��ف��وزان ،عبدالعزيز بن عبدالله
آل ال��ش��ي��خ ،محمد ب��ن حسن آل الشيخ،
عبدالله بن محمد اخلنني ،عبدالله بن
محمد املطلق ،عبدالكرمي بن عبدالله
اخلضير.

مهنتي
مصدر سعادتي
إميان الطويل
(مهنتي مصدر سعادتي) ،شعار رفعناه من أجل
االرت��ق��اء بالعمل ،فكلما شعر اإلن��س��ان بسعادة
مبهنته حقق إجنازا أفضل ،وعلى العكس متاما
فمتى فقد اإلنسان سعادته في مهنته فسينخفض
أداؤه ويضعف وسيضعف اإلجناز بالتأكيد.
نعم مهنتي م��ص��در س��ع��ادت��ي ،ك��ان��ت انطالقة
جميلة لعام دراس���ي ج��دي��د ،ه��ذا قبل سنوات
عدة ،تبنت هذه الفكرة الرائعة املعلمة املبدعة
سعاد الفيلكاوي ،ومت خاللها توزيع (باجات) على
كل معلمة حتمل شعار (مهنتي مصدر سعادتي)
كي يكون النجاح مالزما لها واإلبداع رفيقها في
مسيرتها املهنية ،وحتى ال تكون املهنة مصدرا
م��ادي��ا ف��ق��ط ،ب��ل تعلو النفس وتطمح لألعلى
دائما ،فال يهنأ للمعلمة بال حتى ترى تلميذاتها
تعلو وجوههن الفرحة وت��رس��م على محياهن
مستقبال مشرقا ،تقدم لهن املعلومة للفائدة
العملية في احل��ي��اة ،ال مجرد حشو املعلومات
في األذه��ان لتفريغها لالختبارات ثم تتالشى،

(مهنتي مصدر سعادتي) عندما تكتشف الطاقات
الكامنة في نفوس املتعلمات بعدها يتم توظيفها
مبا ينفع (مهنتي مصدر سعادتي) ،عندما أبذل كل
ما في وسعي من أجل أن نعلي من مستوى التفكير
بدال من السطحية البسيطة تصبح «مهنتي مصدر
سعادتي» ،وعندما جتتهد املعلمة لتحفيز املتعلمات
وتشجيعهن على البحث وتقصي املعلومات والعمل
من خالل مجموعات وإع��داد ورش عمل تصبح
«مهنتي مصدر سعادتي» ،وعندما تتحقق األهداف
املرجوة وتتبدل املفاهيم غير السليمة لدى املتعلمات
إل���ى مفاهيم صحيحة تصبح (مهنتي مصدر
سعادتي) ،إذا أردنا أن نشعر براحة الضمير ألداء
العمل على أكمل وجه قدر املستطاع ،وألنها أمانة؛
فال بد من مراعاة أداء األمانة ،وألنها مسؤولية
أمام الله ثم املجتمع كله فأقول لكل معلم ومعلمة:
ارفعوا شعار (مهنتي مصدر سعادتي) ،وكل عام
وأنتم بخير ،وعام دراسي مكلل بالنجاح ومسدد
بالتوفيق من الله سبحانه.
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في بحث عن قيـم الشـريعـة اإلسـالميـة بني
االقتصاد والفقر للباحثة نوال الفكهاني:

االقتصاد اإلسالمي يجمع بين
المرونة والثبات ويهدف إلى
سد حاجات الفرد والمجتمع
عالء الدين مصطفى

أكدت الباحثة نوال الفكهاني أن اإلسالم في نظامه املالي يقر امللكية
الفردية ما دامت وسائل التملك مشروعة ،ويقر حرية التصرف في
األموال ما دام ذلك التصرف متماشي ًا مع روح الشريعة ،وما دامت
مصلحة الفرد ال تطغى على مصلحة اجلماعة ،فإن حصل ظلم أو
طغيان من قبل الفرد أو اجلماعة أو بدأت مؤشراته تلوح في األفق
فإن في النظام اإلسالمي من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند
حدودهم ،ومنع من تسول له نفسه التعدي على تلك احلدود.
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قيـم الشـريعـة
وق��ال��ت ف��ي بحثها حت��ت ع��ن��وان( :قيـم
ال��ش��ـ��ري��ع��ـ��ة اإلس��ـ�لام��ي��ـ��ة ب�ين االقتصاد
وال��ف��ق��ر) :إن اإلس��ل�ام أوج���د القواعد
ال��ض��روري��ة حل��ف��ظ ال���ت���وازن ب�ين الفرد
واملجتمع ،واحلاكم واحملكوم عن طريق
النصوص القرآنية واألح��ادي��ث النبوية
التي تنهى ع��ن الظلم والفساد والغش
واالحتكار ،وتنهى عن اإلفراط والتفريط،
وتوجب للفقير حقاً في مال الغني ،إن
كان بالزكاة أو بالصدقات.
وبينت أن االق��ت��ص��اد اإلس�لام��ي يهدف
إلى سد حاجات الفرد واملجتمع الدنيوية
طبقاً لشرع الله تعالى ،ال��ذي استخلف
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اإلن��س��ان ف��ي التصرف ب��امل��ال واالنتفاع
ب����ه؛ ل��ذل��ك ه����دف امل��س��ل��م م���ن نشاطه
االقتصادي هو عبادة الله تعالى { َوابْت َِغ
��اك اللَّ ُه ال��� َّدا َر آْ
فِ ي َما آَتَ َ
ْس
الَ ِخ��� َرةَ َولاَ تَن َ
نَ ِصي َب َك مِ َن ال ّ ُدنْ َيا َوأَ ْح ِس ْن َك َما أَ ْح َس َن
ض ِإ َّن
اللَّ ُه ِإلَيْ َك َولاَ تَبْ ِغ الْ َف َسا َد فِ ي الأْ َ ْر ِ
اللَّ َه لاَ يُ ِح ّ ُب المْ ُف ِْسدِ ي َن} (القصص.)77 :
فهذا هو التوازن الذي اجته إليه االقتصاد
اإلسالمي؛ حتى يحقق حاجات الفرد في
الدنيا ويثاب عليها في اآلخ��رة ،بخالف
أي من املذاهب األخرى التي تهدف من
التعامالت املالية حتقيق ال��رب��ح املادي
دون النظر إلى مصدره أو شرعيته ،فهذا
ستالني يقول« :لن نكون ثوريني مناضلني

بحق إال إذا طبقنا دائماً ما تعلمناه من
ماركس عن ضرورة استخدام كل الوسائل
األخالقية وغير األخالقية في كفاحنا من
أجل الشيوعية »..ويقول« :إننا نستطيع
أن نستخدم قوتنا االقتصادية في حتقيق
أهدافنا الدولية.»...
وق��ال��ت :ف��ي أي ن��ظ��ام اق��ت��ص��ادي تكون
هناك جهات ملراقبة تطبيق القواعد التي
يقوم عليها ،ويستطيع ال��ن��اس مخالفة
ه���ذا ال��ن��ظ��ام م����ادام أن��ه��م ب��ع��ي��دون عن
أعني الرقابة ،أما في النظام اإلسالمي
ف���ال���ن���ش���اط االق����ت����ص����ادي ي��خ��ض��ع إلى
رقابتني.
املرونة والثبات
وأوض����ح����ت ال��ف��ك��ه��ان��ي أن االقتصاد
اإلس�لام��ي يجمع ب�ين امل��رون��ة والثبات،
ففيه أمور ثابتة ال تتغير وال تتبدل مهما
تعاقب الزمان واختلف املكان ،كتحرمي
ال��رب��ا ،وامل��ي��س��ر وال��س��رق��ة ،وح���ل البيع
وت��ق��دي��ر ن��ص��اب ال��زك��اة وت��وزي��ع التركة،

ليس لكل حرام في
الشريعة بديل حالل
فالتحليل والتحرمي من
حق الله تعالى وحده

ف��ف��ي��ه احل��ل�ال ب�ّي�نّ واحل�����رام ب��ّي�نّ  ،وما
من أمة استبدلت بتشريع الله غيره إال
أُخذت بالدمار والهالك؛ فقد قال تعالى:
{ َو َك َأ ِ ّي ْن مِ ْن َق ْريَ ٍة َعت َْت َع ْن أَ ْمرِ َر ِ ّب َها َو ُر ُسلِهِ
َاها
اسبْن َ
َاها ِح َسا ًبا َش��دِ ي�� ًدا َو َع َّذبْن َ
َف َح َ
َع َذا ًبا نُ ْك ًرا} (الطالق .)8 :فقد أراد الله
تعالى بناء شخصية املسلم لتكون متميزة
عن أي شخصية أخرى من خالل حتليل
أم��ور ،وحت��رمي أم��ور تستدعيها مصلحة
اإلن��س��ان املسلم أوالً وأخ��ي��راً .والهدف
ه���و ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع ال���واح���د ،فاإلسالم
اح���ت���رم اإلن���س���ان وأع���ل���ى ق����دره عندما
نظر إل��ى االقتصاد من خ�لال اإلنسان،
كرامة وكفاية وأمناً ،ال من خالل قهره
واستغالله .فكان احلالل واحلرام صوناً
لكرامته ،وق��د ق��ال رس��ول الله [َ « :ما
أَ َح َّل اللَّ ُه فِ ى كِ تَا ِبهِ َف ُه َو َح َ
ال ٌل َو َما َح َّر َم
َف ُهو َح�� َرا ٌمَ ،و َم��ا َس َك َت َعنْ ُه َف ُه َو َعافِ َي ٌة،
َفا ْق َبلُوا مِ َن اللَّهِ َعافِ َيتَ ُه َف ِإ َّن اللَّ َه لَ ْم يَ ُك ْن
نَ ِس ًّيا» .ثُ َّم تَ َ
ال َهذِ ِه اآليَ َةَ { :و َما َكا َن َر ّبُ َك

نَ ِس ًّيا}.
وأش���ارت إل��ى أن التحليل والتحرمي من
حق الله تعالى وحده؛ فليس ألحد –أ ّياً
كان -أن يح ّرم ما أح َّل الله ،وال أن يحلل
ما ح�� ّرم الله ،فال يقوى كائن أن يح ّرم
البيع الذي أحله الله ،وال أن يحلل الربا
ال��ذي حرمه ال��ل��ه؛ ألن��ه بذلك يكون قد
جت��اوز حقه واع��ت��دى على حق الربوبية
في التشريع،
فهذه من بعض الثوابت ،أما املرونة فهي
أن االقتصاد اإلسالمي يتسع لألساليب
االقتصادية املختلفة واملتجددة ،وهي من
خصائص االق��ت��ص��اد اإلس�لام��ي وحده،
ول��ي��س ك��ل ح���رام ف��ي الشريعة ل��ه بديل
حالل ،وإال – مث ً
ال  -أين بديل اخلمر؟ فال
بد للمسلم من اإلميان واخلضوع لتشريع
الله تعالى ،وقبول احلالل واالبتعاد عن
احل���رام إمي��ان��اً ب��أن امل��ش��رع احلكيم قد
أراد عل ّوه واالرتقاء به من خالل التحليل
والتحرمي الذي فرضه عليه.
مصلحة اجلماعة
وأوضحت الباحثة أن االقتصاد اإلسالمي
ي����وازن ب�ين امل���ادي���ة وال��روح��ي��ة بخالف
االقتصاديات األخ��رى؛ فقد قال تعالى:
{ َولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْ ُق َرى آَ َمنُوا َوا ّتَ َق ْوا لَ َفت َْحنَا

االقتصاد اإلسالمي يتسع
لألساليب االقتصادية
املختلفة واملتجددة

َعلَيْهِ ْم بَ َر َك ٍ
ض َولَكِ ْن
الس َماءِ َوالأْ َ ْر ِ
ات مِ َن َّ
ب��ا َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ}
َك�� َّذبُ��وا َف َأ َخ ْذنَا ُه ْم مِ َ
(األعراف.)96 :
وأش����ارت إل���ى أن االق��ت��ص��اد اإلسالمي
ي�����وازن ب�ي�ن م��ص��ل��ح��ة ال���ف���رد ومصلحة
اجل��م��اع��ة ،ف��ه��و يحقق مصلحة الفرد
مبا يكفل له مصلحته ،ويحقق مصلحة
اجل��م��اع��ة عندما ت��ت��ع��ارض م��ع مصلحة
الفرد ،دون اإلجحاف بحق الفرد.
وهكذا في االقتصاد اإلسالمي للمالك
حق االنتفاع املشروع مبا ال يتعارض مع
مصلحة اجلماعة ،وليس له حق استخدام
ما ميلك بطريقة تسبب الضرر لآلخرين،
وليس له تعطيل االنتفاع تعطي ً
ال يضر
مبصلحة اجل��م��اع��ة ،وك���ل ه���ذا وغيره
رعاية ملصلحة الفرد واجلماعة معاً ،هذا
التوازن ال نراه في أي مذهب آخر ،فها
هو لينني يقول« :يقع كثير من الناس في
خطأ فاحش حيث يعتقدون أن القوانني
ي��ج��ب أن حت��م��ي ح���ري���ات األف������راد ،إن
ال��ق��وان�ين ت��وض��ع حلماية ال��دول��ة .يجب
أن يكون مفهوماً أن العامل ال��ذي يعمل
في مصنع من املصانع ال ميلك نفسه،
فاملصنع هو الذي ميلكه» .ويقول ستالني:
«نقابات العمال ال حتمي مصالح العمال
التي تتعارض مع مصالح احلزب».
امتالك الثروات
وأضافت :وبهذا ميتاز االقتصاد اإلسالمي
عن غيره ..وإن التفاوت بني أوضاع الناس
ليس في ه��ذا ال��زم��ان فحسب ،بل منذ
أزم��ان سحيقة لم يكن الناس متساوين
في امتالك الثروات واألموال .فقد قال
تعالى{ :أَ ُه ْم يَق ِْس ُمو َن َر ْح َم َة َر ِ ّب َك نَ ْح ُن
َق َس ْمنَا بَيْنَ ُه ْم َمعِ َ
يشتَ ُه ْم فِ ي الحْ َ َيا ِة ال ّ ُدنْ َيا
ض ُه ْم َف ْو َق بَ ْع ٍض َد َر َج ٍ
َو َر َف ْعنَا بَ ْع َ
ات ِل َيتَ ِّخ َذ
ض ُه ْم بَ ْع ً
ضا ُسخْ رِ ًّيا َو َر ْح َم ُة َر ِ ّب َك َخيْ ٌر
بَ ْع ُ
م��ا يَ ْج َم ُعونَ} (ال��زخ��رف .)32 :فالله
مِ َّ
تعالى بينّ أنه قد ف��اوت بني خلقه فيما
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أعطاهم من األم��وال واألرزاق والعقول
والفهوم ،وغير ذلك من القوى الظاهرة
وال��ب��اط��ن��ة ،ليسخر بعضهم بعضاً في
األعمال ،الحتياج هذا إلى هذا ،وهذا
إلى ه��ذا ،ورحمة الله بخلقه خير لهم
مما بأيديهم من األم��وال ومتاع احلياة
الدنيا ،وقال تعالىَ { :و ُه َو ا ّلَذِ ي َج َعل َ ُك ْم
َخ�َل�اَ ئ َ
ض َو َر َف���� َع بَ�� ْع َ
��ض�� ُك�� ْم َف ْو َق
ِ��ف الأْ َ ْر ِ
بَ ْع ٍض َد َر َج ٍ
���ات ِل َيبْل ُ َو ُك ْم فِ ي َما آَتَ��ا ُك�� ْم ِإ َّن
اب َو ِإ ّنَ�� ُه لَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم}
َر ّبَ َك َسرِ ي ُع الْعِ َق ِ
(األن��ع��ام )165 :أي :ف���اوت بينكم في
األرزاق واألخ�لاق ،احملاسن واملساوئ،
واملناظر واألشكال واأللوان ،وله احلكمة
في ذل��ك ،ليختبركم في ال��ذي أنعم به
عليكم وامتحنكم به ،ليختبر الغني في
غناه ويسأله ع��ن ش��ك��ره ،والفقير في
فقره ويسأله عن صبره ،وق��ال تعالى:
{انْ ُظ ْر َكيْ َ
ضلْنَا بَ ْع َ
ف َف َّ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍض
آلخ َرةُ أَ ْك َب ُر َد َر َج ٍ
َولَ ِ
ات َوأَ ْك َب ُر تَف ِْضيال}
(اإلس����راء .)21 :وإن م��ي��زان التفاضل
هو التقوى :ق��ال تعالىِ { :إ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم
ِعنْ َد اللَّهِ أَتْ َقا ُك ْم ِإ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخبِي ٌر}
(احلجرات.)13 :
وأك��دت الباحثة الفكهاني أن ما تقدم
هو ج��زء يسير من مميزات االقتصاد
اإلسالمي ،فلما ابتعد الناس عما شرعه
الله لهم بدأ الناس يتعرضون لألزمات،
متاما كما توعدهم الله  -سبحانه -حني
ق��الَ { :و َك�� َأ ِ ّي�� ْن مِ �� ْن َق ْريَ ٍة َعت َْت َع�� ْن أَ ْمرِ
َاها ِح َسا ًبا َشدِ ي ًدا
اسبْن َ
َر ِ ّب َها َو ُر ُسلِهِ َف َح َ
َاها َع َذا ًبا نُ ْك ًرا} (الطالق.)65 :
َو َع َّذبْن َ
وقالت :إن استمرار ابتعاد الناس عن
شرع الله ،يستمر معه اشتداد األزمات
ومنها األزم��ات االقتصادية في العالم،
وت���ت���زاي���د خ����س����ارات رؤوس األم�����وال
وإف�ل�اس ال��ش��رك��ات ،وإغ�ل�اق البنوك،
ال���ذي نتج عنه امل��زي��د م��ن ال��غ�لاء في
األس��ع��ار امل��ره��ق ل��ل��م��واط��ن .ه��ذا على
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الصعيد العام اخل��ارج��ي ،وليس للمرء
املسلم قدرة في التغيير بهذا االقتصاد
العاملي ،بل البد له قبل ذلك من إعداد
نفسه إع��داداً إميانياً سليماً؛ حتى تعود
مهابته ف��ي قلب ع���دوه بعد أن نزعت
منه ،ولكن اآلن هناك أسباب تهمنا وقد
أسهم فيها الفرد إسهاماً فعاالً في هذا
الغالء.
غالء األسعار
وأش��ارت الباحثة إل��ى أن كثرة املعاصي
والبعد عن شرع الله من أشد األسباب
ال��ت��ي ك��ان لها تأثير ف��ي ال��غ�لاء ،وكثرة
ال��ذن��وب واإلص���رار عليها تسبب هالك
احلرث والنسل ،وتسبب انتشار الفساد؛
فقد قال تعالىَ :
{ظ َه َر الْ َف َسا ُد فِ ي الْ َب ِ ّر
ّاس ِليُذِ ي َق ُه ْم
با َك َس َب ْت أَيْدِ ي النَ ِ
َوالْ َب ْحرِ مِ َ

االقتصاد اإلسالمي
يوازن بني املادية
والروحية بخالف
االقتصادات األخرى

ض ا ّلَذِ ي َعمِ لُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ِج ُعونَ} (الروم:
بَ ْع َ
 ،)41فمن عصى الله ف��ي األرض فقد
أفسد فيها؛ ألن صالح األرض والسماء ال
ض ا ّلَذِ ي
يكون إال بالطاعةِ { :ليُذِ ي َق ُه ْم بَ ْع َ
َعمِ لُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ِج ُعونَ} أي يبتليهم بنقص
األموال واألنفس والثمرات اختباراً منه،
ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون عن
ذنوبهم إلى الطاعة.
وكذلك استشراء الغنب والغش واخلداع
واالختالس ،والتي عبر عنها النبي [
بقوله« :وأنقص الناس املكيال وامليزان»،
فظهر احمل��ل والقحط وأج��دب��ت األرض
وعم الفقر ،وساد ظلم احلكام على البالد
والعباد؛ ذلك أن األمة اعتمدت مقياس
الغش معياراً لها في تعامالتها ،وفي هذا
ما ينبئ عن حب الدنيا والتهافت عليها
ونسيان أوامر الله باألمانة واالستقامة ملا
في تركها من فساد وإفساد ،وتناسي أمر
الدار اآلخرة.
واألخذ بالسنني نوع من البالء ،وهو أحد
األسباب في تردي األوضاع االقتصادية،
ه���ذه األس��ب��اب وغ��ي��ره��ا أدت إل���ى فقر
الكثير م��ن ال��ن��اس ،إم��ا بسبب منهم أو
ألسباب خارجة عن إرادتهم.

تحكيم شرع اهلل
محمد الراشد
انتشرت في األسواق العربية كتب لتعليم اللغات بدون معلم ،وتبدأ من
إلي
ثالثني يوم ًا حتى تصل إلى السرعة القصوى سبعة أيام ,وقد أوحت ّ
هذه الكتب بكتابة هذه املقالة املبسطة إلرشاد األمة اإلسالمية إلى أهمية
تطبيق الشريعة في حكوماتهم وأقضيتهم وجميع شؤون حياتهم بسرعة
وسهولة وخالل قراءة املقال فقط ،وليس خالل شهور أو أسبوع كما يعلنون,
هذا ملن كان له عقل رشيد وفهم سديد طبع ًا.
ف��اإلل��ه األع��ظ��م ه��و ال���ذي أم��رن��ا أن نح ّكم
ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة ف��ي جميع ش���ؤون حياتنا،
وأخص مبقالي هذا حتكيم الشريعة؛ حيث إن
احلكم بغير ما أنزل الله حكم اجلاهلني ،وإن
اإلع��راض عن حكم الله تعالى سبب حللول
عقابه وبأسه الذي ال يرد عن القوم الظاملني،
با أَن َز َل اللّ ُه
اح ُكم بَيْنَ ُهم مِ َ
يقول تعالىَ { :وأَنِ ْ
َ
اح َذ ْر ُه ْم أن يَ ْف ِتن َ
ُوك َعن
َوالَ تَ ّتَ ِب ْع أَ ْه َواء ُه ْم َو ْ
اعل َ ْم أَ مَّ َ
نا
بَ ْع ِ
ض َما أَن َز َل اللّ ُه ِإلَيْ َك َف ِإن تَ َو ّلَ ْوا ْ َف ْ
ض ُذنُوبِهِ ْم َو ِإ َّن َكثِيراً
يُرِ ي ُد اللّ ُه أَن يُ ِصي َب ُهم ِب َب ْع ِ
ّاس لَف ِ
َاسقُو َن < أَ َف ُح ْك َم الجْ َ ِ
اه ِل َّيةِ يَبْغُو َن
ِ ّم َن النَ ِ
��س�� ُن مِ �� َن اللّهِ ُح ْكماً ِ ّل��قَ�� ْو ٍم يُوقِ نُونَ}
ح
َو َم�� ْن أَ ْ َ
( 50-49املائدة) ،ويقول الله تعالىَ { :و َمن ّل ْمَ
با أَن َز َل اللّ ُه َفأُ ْولَـئ َ
ِك ُه ُم الْ َكافِ ُرونَ}
يَ ْح ُكم مِ َ
(امل��ائ��دة )44 :فتحكيم الشريعة مطلب مهم
لكل مسلم ألن��ه��ا رغ��ب��ة إلهية سامية وأمر
واجب من الله تعالى وعلينا االلتزام مبا نأمر
من قبل الله ورسوله ،ف��إذا علم أن التحاكم
إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن ال إله إال
الله ،وأن محمداً عبده ورسوله ,فعلى النواب
الكرام الذين يشتغلون بأمور الدنيا مبجلس
األمة أيضا االنشغال بأمر اآلخرة ,بل يجب
عليهم أن ي��رك��زوا اهتماماتهم وأولوياتهم
للبحث ع��ن ال��ط��رق ال��ت��ي ت���ؤدي إل��ى تطبيق
ال��ش��ري��ع��ة ,وع��م��ل ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث في
إق��ن��اع أع��ض��اء مجلس األم��ة والشعب ووالة
األمر عن أهمية تطبيق الشريعة ,فوالة األمر
ل��و ك��ان م��وض��وع تطبيق الشريعة ال يعنيهم
ملا أم��روا بإنشاء اللجنة االستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية؛ لذا كان لزاما على النواب تنفيذ

الرغبة األميرية فضال عن الواجب الديني,
فعلى التكتالت اإلسالمية عمل خطة وتنظيم
أجندة لتهيئة الشعب الكويتي لكي يساندوا
ك��ل م��رش��ح لعضوية مجلس األم���ة يطالب
بتحكيم الشريعة اإلسالمية ,ويجب عليهم
أيضا التعاون مع اللجنة االستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
اإلس�لام��ي��ة ،وأن ي��ب��دؤوا م��ن حيث انتهوا ,
فكثرة الدق تفك اللحام ,أما أن يذكر النائب
أنه يسعى لتطبيق الشريعة عندما يسأل عبر
اإلعالم أو في املجالس اخلاصة والديوانيات
فقط ،فهذا ضحك على ال��ذق��ون ,فالكالم
والوعود حتتاج لتفعيل وتنفيذ  ,ومن املؤسف
حقا أن ترى النائب اإلسالمي ال يصرح وال
يتكلم إال ع��ن االق��ت��ص��اد وامل���ال و«البزنس»
ويترك األمور الشرعية وطرحها إال ما ندر.
وال يفهم من مقالي هذا أن نترك ونهمل األمور
األخرى ،ولكن عليه أن يجعل هذا األمر من
أول أولوياته وليكن هدفه السامي إعالء كلمة
الله تعالى مهما اعترضته املصائب واملتاعب؛
ألن حتكيم ش���رع ال��ل��ه وال��ت��ح��اك��م إل��ي��ه مما
أوجبه الله ورسوله ،وهو مقتضى العبودية
لله ،والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى
الله عليه وآله وسلم ،واإلعراض عن ذلك أو
شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه ،وسواء
أكان هذا األمر مما تعامل به الدولة رعيتها،
أو مما ينبغي أن تدين به جماعة املسلمني
في كل مكان وزم��ان ،أو في حال االختالف
واالئ���ت�ل�اف ،وس����واء أك���ان ه���ذا ال��ت��ن��ازع بني
دول���ة وأخ���رى ،أو ب�ين جماعة وج��م��اع��ة ،أو
بني مسلم وآخر ،احلكم في ذلك كله سواء،

فالله سبحانه له اخللق واألم���ر ،وه��و أحكم
احل��اك��م�ين ،وال إمي���ان مل��ن اعتقد أن أحكام
الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله ،أو
متاثله وتشابهه.
وكذلك ننبه أنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل
الله يكون كافراً؛ إذ إن هناك تفصيال باملسألة،
وقد ذيلت مقالي هذا بفتوى اإلمام عبدالعزيز
ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن حكم تكفير
من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل،
فأسأل الله بأسمائه احلسنى وصفاته العال
أن يفتح قلوب املسلمني لتفهم كالمه ،واإلقبال
عليه سبحانه ،والعمل بشرعه ،واإلعراض عما
يخالفه ،وااللتزام بحكمه؛ عم ً
ال بقوله تعالى:
{إِنِ الحْ ُ ْك ُم ِإ ّالَ ِللّهِ أَ َم َر أَ ّالَ تَ ْعبُ ُدوا ْ ِإ ّالَ ِإ ّيَاهُ َذل َ
ِك
ّاس الَ يَ ْعل َ ُمونَ}
الدي ُن الْ َق ِ ّي ُم َولَـكِ َّن أَ ْكثَ َر النَ ِ
ِّ
(يوسف.)40 :
فتوى لسماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن
عبد الله بن باز (املتوفى سنة1420 :هـ) ،فقد
نشرت ج��ري��دة ال��ش��رق األوس���ط ف��ي عددها
( )6156بتاريخ  1416/5/12مقالة قال فيها:
« اطلعت على اجلواب املفيد الق ّيم الذي تفضل
ب��ه ص��اح��ب الفضيلة ال��ش��ي��خ محمد ناصر
الدين األلباني ـ وفقه الله ـ املنشور في جريدة
(الشرق األوسط) وصحيفة (املسلمون) الذي
أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم
بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ،فألفيتها
كلمة قيمة قد أصاب فيه احلق ،وسلك فيها
سبيل املؤمنني ،وأوض��ح ـ وفقه الله ـ أن��ه ال
يجوز ألحد من الناس أن يكفّر من حكم بغير
ما أنزل الله ـ مبجرد الفعل ـ من دون أن يعلم
أن��ه استح ّل ذل��ك بقلبه ،واحتج مبا ج��اء في
ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره
من سلف األمة.
وال ش��ك أن م��ا ذك��ره ف��ي ج��واب��ه ف��ي تفسير
ب��ا أَن�� َز َل اللّ ُه
قوله تعالىَ { :و َم��ن ّلَ�� ْم يَ ْح ُكم مِ َ
َ
ّ
َفأُ ْولَـئ َ
ُ
لمِ
ِك ُه�� ُم الْ�� َك��افِ �� ُرونَ} ...{ ،الظا ونَ}،
{ ...الْف ِ
َاسقُونَ} ،هو الصواب ،وقد أوضح ـ
وفقه الله ـ أن الكفر كفران :أكبر وأصغر ،كما
أن الظلم ظلمان ،وهكذا الفسق فسقان :أكبر
وأصغر؛ فمن استحل احلكم بغير ما أنزل الله
أو الزنى أو الربا أو غيرهما من احملرمات
املجمع على حترميها فقد كفر كفراً أكبر ،ومن
فعلها بدون استحالل كان كفره كفراً أصغر
وظلمه ظلماً أصغر ،وهكذا فسقه».
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فضائيات

شريط الرسائل بالفضائيات ..يفتح أبواب
العالقات المحرمة على مصراعيها
منصور خريش:
«حبيبتي املرحة فني حتبي نلتقي أو أبعثي لي برقمك للتفاهم ،املتيم
في هواك» ..بحر األحزان بتلك املواعيد الغرامية الصريحة مير شريط
(الشات) على أسفل بعض الشاشات الفضائية التي تبث العديد من
املواعيد الغرامية ،ولكن يرى بعضهم أن هذا حال القنوات الهابطة فقط،
أما في القنوات اإلسالمية واحملافظة فعادة مايكون هذا الشريط مادة
مفيدة للمشاهدين تقدم من خاللها النصائح واإلجابة عن استفسارات
املشاهدين واألذكار واألحاديث النبوية.
وعليه فإننا نحاول استطالع آراء بعض متابعي القنوات الفضائية حول
شريط الدردشة (الشات) ومدى فائدته من جهة وخطورته من جهة
أخرى؛ حتى نتمكن من الوصول إلى حل هذه املشكلة اخلطيرة التي تهدم
الكثير من بيوت املسلمني.
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بدون حياء!!
بداية يقول األس�ت��اذ عيسى شكوى – معلم:
لألسف بعض العالقات غير الشرعية أصبحت
تقام في العلن وفي وضح النهار وعلى مرأى
اجلميع ،ورمب��ا أرس��ل بعض امل�ش��ارك�ين على
(ال �ش��ات) بعض اإله� ��داءات اخل��اص��ة لبعض
األغ��ان��ي لصديقته على ذات (ال�ش��ات) ذاته،
بل رمب��ا وج��ه عتباً إل��ى (الكنترول)بأنه أخّ ر
م �ش��ارك �ت��ه أو ل��م ي�ع�ج��ل ف��ي ظ �ه��ور رسالته
حلبيبته ،فيسارع (الكنترول) ال��ذي وظيفته
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تنسيق املواعيد وإي�ص��ال الرسائل الغرامية
وإظ �ه��ار الكثير م��ن األح��ادي��ث ال�ت��ي تتجاوز
ح��دود ال��ذوق واحل �ي��اء؛ فاملهم اج�ت��ذاب أكبر
عدد من املتابعني واملشاركني.
امتألت باألسماء الوهمية
ول��م يخف محمد الظاهري – متخصص في
الديكور – اندهاشه من كثرة األسماء املستعارة
التي مت��ر ف��ي ذل��ك الشريط السفلي للشاشة
الفضائية التي امتألت بزخم كبير من األرقام
الهاتفية واملواعيد الغرامية التي تبدأ بأحاديث

وم��زاح وت�ب��ادل ف��ي اآلراء بسطحية بالغة ،ثم
تنتهي بعالقات رمب��ا تكون مشبوهة ويقصد
منها اللقاءات بتحديد الزمان واملكان دون حياء،
ويضيف :رمبا تلك األسماء املستعارة مثل «نوح
احلمام ،العاشق الولهان ،عروس جند» وغيرها
من األسماء هي املسوغ ملثل تلك املواعيد والسيما
أنها غير معروفة ،فقد تعقد الفتاة مواعيدها
اخلاصة بحضور والديها دون أن يشعر بها أحد
حتت مظلة تلك األسماء الوهمية.
(شات) آخر مفيد
من جهته هاجم املهندس حسام أبو أصبع الذين
يرسلون لهذه القنوات رسائل غير مفيدة وال
ال :من ميلك أمواالً
تنم إال عن قلة العقل ،قائ ً
طائلة ويريد صرفها من أجل الصرف فقط
واللعب فعليه أن يدخل (الشات) التلفزيوني
ويرسل أكبر ع��دد من الرسائل ،فهي أسهل
طريقة خلسارة األموال وبأسرع وقت ،وأنصح
أمثال هؤالء بأن يشاركوا في (الشات) املفيد
أي (ش��ات) القنوات اإلس�لام�ي��ة ،ففيه تكون
أسئلة وأجوبة مفيدة جداً ،وشخصياً أتابعها
وأستفيد منها حتى إنها فرصة عظيمة ملن
يريد نشر اخل�ي��ر ،ف��إذا أرس�ل��ت على القناة:
«سبحان الله وبحمده» مث ً
ال وقرأها املاليني

من الناس فقد ربحت األجر العظيم
وكنت معيناً على اخلير.
انحالل أخالقي
وتؤكد أم خالد – رب��ة منزل – أنها
تخشى على بناتها مما ي��دار ويكتب
ف��ي أسفل ش��اش��ات الفضائيات من
مواعيد غرامية غير شرعية تعقد
ف��ي وض��ح النهار حتى ل��م يعد ذلك
م�ق�ت�ص��راً ع�ل��ى ال �ق �ن��وات الفضائية
فحسب ،بل وصل إلى بعض القنوات
ال� �ت ��ي ع ��رف ��ت ب �ت��وج �ه �ه��ا احملافظ
ولكن شريطها يحمل فساداً كبيراً،
واملتضررون هم األبناء من املراهقني،
حيث الحظت وجود بعض الصبيان من األسرة
وك��ذل��ك الفتيات م��أخ��وذي��ن ب��ذل��ك ال �ن��وع من
األح��ادي��ث غير الالئقة في شريط (الشات)
الفضائي حتى لم يعد هناك ض��رورة لدخول
بعضهم إل��ى اإلن�ت��رن��ت م��ن أج��ل البحث عن
مثل تلك األشياء ،بل أصبحت موجودة على
اخ�ت�لاف وقاحتها وإمن��ا تعود املسؤولية في
ذلك إلى اجلهات املسؤولة واملعنيني بالقنوات
الفضائية ال�ت��ي تشاهد م��ا ي�ح��دث م��ن عقد
مواعيد غرامية على مرأى اجلميع وأساليب
بذيئة وتصمت وتغفل عينيها عن تلك القنوات
التي كأنها تشجع على االنحالل األخالقي.
نعرات قبلية
أما عليان العمري – موظف – فيرى أنه تفوح
من (رسائل الشات) على القنوات الفضائية
رائ�ح��ة التعصب املمقوت س��واء ك��ان تعصباً
لقبيلة أم تعصبا لناد رياضي أم غيره ،وما
إن تنتهي مباراة لكرة القدم بني فريقني من
بلدين مختلفني حتى ينطلق املشجعون إلى
هذه القنوات ويبدؤون بكيل الشتائم للفريق
اآلخ��ر ولبلده ،حتى وصل األم��ر لألسف إلى
شتم مذهبه ودي �ن��ه ،وي�ح��ذر العمري م��ن أن
بعض ال�ق�ن��وات الفضائية ت�ه��دف م��ن توفير
شريط الرسائل إل��ى حتقيق أرب��اح مضاعفة
بأي طريقة  -حالل أو حرام  -تقدر باملاليني،
متسائ ً
ال :ملاذا يضيع الشباب أموالهم وأوقاتهم
في كالم تافه؟!
استخفاف باملشاهدين
ويؤكد عبدالرحمن احل��ارث��ي – طالب – أن

بعض ال�ق�ن��وات الفضائية ال�ت��ي تبث رسائل
(ال �ش��ات) تستخف باملشاهدين ،فكتبت في
مقدمة شريط الرسائل« :س��وف نحذف أي
ألفاظ خارجة أو أرق��ام تليفونات أو أسماء
مستعارة غير الئقة» ،ثم تتدفق هذه الرسائل
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة نفسها ع�ق��ب ع �ب��ارة التحذير
مباشرة مثل ما قرأت من يومني« :أنا مهندس
ومحتاج صديقة ودودة ودمها خفيف من نفس
بلدي ،ويا ريت نتعرف على بعض حتى لو كانت
نص مقبولة».
(الكنترول) وسيط حب
وت��رى جناح املشهراوي أنه ال بد من التدخل
ال�س��ري��ع م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات املختصة ملتابعة
ممارسات مثل تلك القنوات الفضائية؛ لفض
ما يحدث من انتهاك لألخالق ون��زع للحياء
ف��ي ذل��ك ال�ن��وع م��ن الشريط املتحرك أسفل
الشاشات خاصة القنوات الغنائية منها ،والتي
أصبح يكتب املشاركون بها أح��ادي��ث تخدش
احل �ي��اء ورمب ��ا مت عقد م��واع�ي��د على الهواء
مباشرة ،حيث تالحظ دائماً أثناء وجودها مع
أسرتها أمام التلفاز وجود الكثير من الكالم
البذيء مير في خانة (الشات) التي ال يتوقف
بث أرقام الرسائل فيها بتنوع الدول واملناطق
حتى أصبحت ال�ع�لاق��ات احمل��رم��ة تعقد بني
املرسلني وبني الكنترول املشرف على التنسيق
على (الشات) ،حتى الحظت ذات مرة حواراً
فاحشاً بني مشاركني بدا واضحاً بأن الطرف
األول أنثى واآلخ��ر رج��ل ،وق��د كانا يتحدثان
عن موعد لم يتم بينهما؛ مما سبب خالفاً بني
الطرفني ،وقد طلب الرجل من (الكنترول) أن

يتدخل للصلح بقوله« :كنترول:
أرج��وك أغنية حلبيبتي خاصة
م��ن ذوق��ك متحو ال��زع��ل» ،وما
ه��ي إال حل �ظ��ات ح�ت��ى وضعت
أغنية تدور في ذلك الفلك ،وكأن
هناك استهدافاً لهدم األخالق
واملعايير اإلسالمية ،وه��ذا شر
ال بد من إيقافه خاصة أن تلك
القنوات موجودة وتدخل بعض
املنازل ويشاهدها الصغير قبل
الكبير.
هم ثالثة أنواع
املتعاملون مع الرسائل النصية
في التلفاز كما يصنفهم الدكتور محمد بن
علي السقير إم��ام وخطيب مسجد بازهير
ث�لاث فئات ،منها فئة تتخذها وسيلة لألمر
باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إلى اخلير،
وك��ل م��ا فيه النفع ال�ع��ام واخل��اص لإلنسان،
وفئة أخرى على النقيض تستخدمها إلشاعة
الفواحش واملنكرات وإحياء نعرات التعصب
اجلاهلية ،أما الفئة الثالثة فتهتم بأمور مباحة
كاإلهداءات والداللة على أمور دنيوية.
كونوا أكثر حرص ًا
م��ن جهته ب�ّي�نّ ال��دك�ت��ور إب��راه�ي��م باعقيل أن
احلكم على شريط ال��دردش��ة يختلف حسب
ما تتضمنه الرسالة نفسها؛ فإذا كان الكالم
غير الئق فسيكون أثره سلبياً ،وإن كان كالماً
مفيداً وفيه خير كالنصائح واألحاديث النبوية
ونحوها فسيكون فيه اخلير الكثير واملثوبة.
وطالب باعقيل املسؤولني عن هذا (الشات)
بأن يكونوا أكثر حرصاً بحيث ال تظهر على
القنوات الرسائل التي فيها إفساد للمشاهدين
ولعقولهم.
استخدام سيئ للتقنية
وحسبما يراه األستاذ رشدي بامخرمة مدير
تقنية املعلومات في إحدى اجلهات اخليرية،
ف��إن م��ا يبث على أش��رط��ة ع��دد م��ن القنوات
ال�ف�ض��ائ�ي��ة م��ن رس��ائ��ل ت��اف�ه��ة ي �ن��درج ضمن
االستخدام السيئ للتقنية احلديثة ،والسيما
إذا كانت تلك الرسائل تؤجج الغرائز اجلنسية
ون��زع��ات العصبية القبلية وم�ش��اع��ر احلقد
والكراهية واالستنقاص من قدر اآلخرين.
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قضايا

يجوب القارة
السمراء مستغال
الفقر والجهل
والمرض

السودان ونيجيريا وأثيوبيا مطامع
للحركات التنصيرية العالمية
من القاهرة حتقيق :حامت محمد عبدالقادر
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ال يخفى على أحد استمرار عمليات التنصير التي جتوب العالم
اإلسالمي وخصوص ًا في الدول األفريقية السمراء مستغلني ثالثية
الفقر واجلهل واملرض التي من شأنها أن تفتك بأية دولة في العالم.
ومن يدقق ويتعمق في دراسة التنصير فسيجده ملف ًا طويال يحتاج
لسنوات حتى يفرغ من دراسته وفهمه.
فما يجرى في السودان ووشك انفصال شماله عن جنوبه واحلال
نفسها في نيجيريا واملد التنصيري املتوغل من الكنيسة األثيوبية
وما يدور أيض ًا في الصومال؛ تشتم منه رائحة احلركات التنصيرية
ويلمس فيه طول يدها في هذه العمليات.
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بالبحث عن سؤال بسيط هو :ملاذا التنصير في
نيجيريا – حتديداً  -لهذه ال��درج��ة؟ جند أنه
تاريخ طويل ،فنيجيريا أكبر دولة إسالمية في
أفريقيا؛ لذا كانت مطم ًعا للحركات التنصيرية
العاملية بدعم من احتاد الكنائس العاملي ،فقد
ب���دؤوا ف��ي تنفيذ مخطط لتنصير املسلمني
بالقوة قبل ع��ام 2000م لتحويل نيجيريا إلى
دولة نصرانية قبل عام 2000م إال أنهم فشلوا
في ذلك متاما ،وخصوصاً حني أعلنت الواليات
الشمالية اإلسالمية تطبي َق الشريعة اإلسالمية،
وأي��دت�ه��ا اجل�م��اع��ات اإلس�لام�ي��ة الشبابية في
اجلنوب.
ولو حتدثنا هنا عن أوضاع املسلمني في جنوب

نيجيريا وح��ده ال تكفينا ه��ذه الصفحات وال
م �ئ��ات أض �ع��اف �ه��ا ،ول �ك��ن ت�ك�ف��ي اإلش � ��ارة إلى
استحواذ املسيحيني ف��ي نيجيريا على جميع
املناصب القيادية في البالد وخصوصاً وزارة
الدفاع مبساعدة الرئيس املسيحي (املتطرف)
(أوباساجنو)؛ حيث استطاعوا جمع األسلحة
وتخزينها في الكنائس اجلنوبية ،بعلم أجهزة
املخابرات واحلكومة الفيدرالية.
بداية يتحدث الشيخ أبو إسالم أحمد عبدالله،
مدير مركز التنوير اإلسالمي واملتخصص في
ش��ؤون التنصير واحل��رك��ات التبشيرية بإلقاء
نظرة سريعة على ت��اري��خ التنصير ف��ي القارة
األفريقية ،فيقول :مع بداية القرن العشرين
تنبهت ال�ك�ن��ائ��س ال�غ��رب�ي��ة إل ��ى أخ�ط��ائ�ه��ا في
أساليب الدعوة على سواحل أفريقيا ،ففرضت
على أعضاء البعثات واإلرساليات اتباع خطط
مرسومة تقضي ب��دراس��ة تلك البيئات دراسة
شاملة ،وتَ� َف�ه��م نظمها االجتماعية وعاداتها
وتقاليدها ولغاتها.
كما تنبهت الكنيسة الغربية إلى ضرورة إعداد
قسيسني من األفريقيني وتدريبهم وتعيينهم،
وإن �ش��اء م ��دارس وم�ع��اه��د ل�ه��ذا ال�ه��دف بدعم
مباشر من بابا روم��ا بيوس احل��ادي عشر ،ثم
بيوس الثاني عشر.
وف� ��ي ال� �ع ��ام 1665م أت� ��ت ه �ج �م��ة تنصيرية
بروتستانتية م��ن هولندا إل��ى س��واح��ل جنوب
أف��ري �ق �ي��ا ،ف�ق��ام��ت ب�ت��دم�ي��ر ج�م�ي��ع املؤسسات
والكنائس واإلرس��ال�ي��ات التي ك��ان قد أسسها
البرتغاليون من قبل ،ثم وضعوا أيديهم على
منطقة رأس الرجاء الصالح؛ حيث ن��زل على
أرض �ه��ا أول قسيس بروتستانتي ،ال ينافسه
قسيس آخر من أي ملة نصرانية أخرى.
وم��ع ب��داي��ة ال�ق��رن الثامن عشر دخ��ل اإلسبان
ميدان التنصير ،بعد ما سمي بثورة اإلصالح
ف��ي فرنسا ع��ام 1769م ث��م ف��ي أوروب���ا كلها،
ورح �ل��ت بعثات تنصيرية ع��دة ك�ق��واف��ل طبية
وجت��اري��ة إل��ى مناطق بوصفها ،والق��ت إقباالً
ك�ب�ي��راً م��ن بعض امل �ل��وك ال��وث�ن�ي�ين ،وب�ق��اي��ا من
النصارى واملتنصرين.
نشاط زائد
وي�ض�ي��ف ال�ش�ي��خ أب��و إس�ل�ام :ل�ق��د زاد نشاط

د .إلهام شاهني :التنصير
في أفريقيا يعتمد على
عناصر أساسية من أهمها:
تقبل العادات األفريقية
التنصير في الفترة األخيرة من القرن املاضي،
والسنوات العشر األخيرة بعد أن طفت اآلثار
على السطح واجلهر بها ،وي��دل على ه��ذا ما
حدث في نيجيريا بوجه خاص ملواجهة التوجه
اإلس�لام��ي ف��ي نيجيريا ،وات �ب��اع م��ا ن��ص عليه
املسيحيون ه�ن��اك م��ن ت��دم�ي��ر وال �ق �ض��اء على
َم��ن يخالفهم ،وف��ي ال �س��ودان افتعال الصراع
بني أهل البلد الواحد وانشقاق بعض القبائل
والترويج للمذهبيات العرقية واستعادة القبليات
املذهبية.
وم��ن األخ �ط��اء ال �ف��ادح��ة ال�ت��ي وق�ع�ن��ا فيها أن
دارف���ور أصبحت ف��ي اإلع�ل�ام ب�ل��دا مسيحيا؛
ويرجع ذل��ك لضعف اإلع�لام اإلس�لام��ي ،فقد
استطاع املنصرون وأه��ل الكفر واإلرساليات
والبعثات أن تقنع ساكني دارفور والعالم أيضاً
بأن دارفور مسيحية.
ويوضح أب��و إس�لام أن اجلامعة األفريقية في
ال �س��ودان م��وج��ود بها وث��ائ��ق مهمة تكشف عن
أسماء القساوسة والكهنة الذين يتبعون الكنيسة
األرث��وذك �س �ي��ة امل�ص��ري��ة واحل�ب�ش�ي��ة وجهودهم
احلثيثة ف��ي عمليات التنصير ،وأن بحوزته
نسخا من هذه املستندات.
وي�ت�ح�س��ر أب ��و إس �ل�ام ع �ل��ى ح ��ال ال ��دع ��اة في
السنوات العشر األخيرة فهو يظن أن نسبة من
حتدث منهم في محاضرات عامة ال يعرف شيئاً
عما يدور في نيجيريا والسودان وأثيوبيا وحتى
الصومال الشقيق ،وال تتجاوز نسبتهم داعية
واحدا من كل عشرة آالف.
التنصير بال مبدأ
وت �ق��ول أ.د /إل �ه��ام م�ح�م��د ش��اه�ي�ن ،أستاذة
العقيدة والفلسفة بجامعة األزهر :إن التنصير
في أفريقيا يعتمد على عناصر أساسية من
أهمها :تقبل العادات األفريقية وعدم املساس

ب�ه��ا ،ب��ل االح�ت�ف��ال بها أح�ي��ان�اً ومتجيدها في
أحيان أخ��رى بصرف النظر عن مخالفة هذه
العادات للنصرانية من عدمه ،فمث ً
ال جندهم
يحاولون إرض��اء الناس في كل مكان يذهبون
إليه بال مبدأ ديني أو شريعة يتمسكون بها،
فاملهم لدى املنصرين زي��ادة أع��داد املتنصرين،
بصرف النظر عن متسك هؤالء اجلدد مببادئ
الدين املسيحي من عدمه ،فمث ً
ال هناك يقبل
تعدد األزواج (للجنسني) ،وأيضاً هناك (يسوع
األس��ود) فهم يقومون بتلوين ص��ور املسيح أو
يجعلون لونه باللون األس��ود ليكون قريباً من
نفوس هؤالء ،ويوزع املنصرون صوره على السود
في جنوب أفريقيا ،كما جتد صوره في كنائس
ال�س��ود ف��ي أم��ري�ك��ا ،وه�ن��اك «ي�س��وع الصيني»
و(يسوع الهندي) ...إلخ ،فهو عندهم يتشكل في
كل شكل ولون وجنس؛ ليرضي جميع األذواق.
وتبني د /إلهام أن املنصرين في أفريقيا يعدون
أنفسهم أمام حرب طاحنة مع اإلسالم ،فيسعون
بكل الوسائل املشروعة وغير املشروعة لالنتصار
عليه هناك ،وإذا قارنا بني الدعم املادي والتأييد
السياسي والتدريب املتقن على أفضل أساليب
الدعوة وكيفية الوصول إلى نفوس األفارقة مع
الزحف املستمر واملتنامي للمنصرين ،وبني قلة
املوارد املالية للدعوة اإلسالمية وضعف التأييد
السياسي مع اجلهل بأفضل أساليب الدعوة
وضعف املؤسسات الدينية وأحياناً اضطهادها
في البالد اإلسالمية نفسها ومحاولة إضعافها،
مع ضعف الوسائل واإلمكانات املتاحة للتدريب
على أح��دث األساليب واملستجدات في مجال
الدعوة واإلرشاد ،جتد أنه ال وجه للمقارنة بني
اجلانبني (عمليات التنصير املسيحية الغربية
والدعوة اإلسالمية في أفريقيا) ،فهناك ضمور
ل�لإس�لام م��ع ت�ن��ام��ي املسيحية وي �ك��ون دخول
األفارقة لإلسالم في هذه البالد بفضل هداية
الله وحده لبعض هؤالء الناس ،وكذلك إلسالم
بعض املنصرين واجلهود الفردية لبعض الدعاة
الذين يتركون أوطانهم وأهليهم ويذهبون لتحمل
أمانة الدعوة أمام الله سبحانه وتعالى في هذه
البالد وليس خلفهم من يساندهم أو يحميهم أو
يدعمهم ال من اجلهات الرسمية وال املؤسسات
الدينية وال من الشعوب؛ لذا علينا جميعاً أن

حمالت التنصير مازالت تركز في أهدافها على
الوصول إلى املناطق الوعرة
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نتحمل املسؤولية أم��ام الله ع��ز وج��ل حينما
يسألنا ه��ؤالء ال�ن��اس ويتعلقون ف��ي أعناقنا:
ملاذا تركتمونا بال دعوة ولم متتثلوا ألمر الله
تعالى{ :ولتكن منكم أم��ة يدعون إل��ى اخلير
ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك
هم املفلحون} (سورة آل عمران.)104 :
الوصول للمناطق الوعرة
إن حمالت التنصير ما زالت تركز في أهدافها
على الوصول إلى املناطق الوعرة التي يصعب
الوصول إليها ،وفي هذا اإلطار فقد افتتحت
مؤخراً منظمة (وورلد سيرف) اإلجنيلية مركز
تدريب (تنصيريا) بجنوب شرقي أثيوبيا وهي
منطقة ذات أكثرية مسلمة ،وق��د مت تدريب
ح��وال��ي  20م��درب �اً م��ن ق�س��اوس��ة ومبشرين،
بهدف الوصول إلى من يصعب الوصول إليه
وه��م املسلمون املستهدفون في ه��ذه املنطقة
واملعروف عنها مناهضتها ألعمال التبشير.
وجتدر اإلشارة إلى أن مؤسسة(وورلد سيرف)
هي مؤسسة تنصيرية متخصصة في الوصول
للمناطق البعيدة والصعب الوصول إليها منذ
نشأتها في عام  ،1976على مستوى العالم،
وك��ان لها نشاط ملحوظ في التنصير خالل
األعاصير التي اجتاحت كوبا ،وكذلك الزلزال
الذي اجتاح منطقة (سيشوان) الصينية عام
2008م.
وتقوم هذه املنظمة بتحسني أوضاع املسيحيني
األص�ل�ي�ين ف��ي ال �ب�لاد ال�ت��ي تعمل بها مقابل
احلصول على تبرعات مادية حتصلها منهم؛
لتسهم في أعمالها التنصيرية ونشر الكتاب
املقدس وأعمال التدريب على الوصول للمناطق
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البعيدة واملقاومة للتنصير ،كما أنها عضو أصيل
في مجلس احملاسبة املالية اإلجنيلية (،)ECFA
وأيضاً عضو باملجلس الكندي لألعمال اخليرية
املسيحية (.)CCCC
وفي القدمي كان يتم الوصول للمناطق البعيدة
من خالل صانعي اخليام واستخدامهم كستار
ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ص�ي��ر ،إال أن م�ن�ظ�م��ة (وورل� ��د
سيرف) ابتكرت وسائل جديدة عبر األنشطة
االق �ت �ص��ادي��ة ب��إن �ش��اء ش��رك��ات ت�س��اع��د سكان
املنطقة املستهدفة ومت��وي��ل عمليات التنصير
املرادة ،كما اعتمدت (وورلد سيرف) ما يعرف
بـ (التبشير املالئكي في الشوارع) في منطقة
شرق أثيوبيا حيث استغلت األطفال والشباب
للتنصير في صفوفهم.
محو الهوية
رغم أن الكالم التالي رمبا ال يرضي بعضهم ذوي
العالقات الودية مع الفاتيكان وباباه واملتشدقني
بــ (حوار األديان) ،إال أن هذا الكالم له جذوره
ووثائقه التاريخية التي ال مجال لها اآلن ،فقد
اعترف د /جالو سيدو ،األمني العام للمنظمة
الثقافية للتنمية اإلسالمية ببوركينا فاسو بأن
ب�ل�اده تتعرض لهجمة تنصيرية ش��رس��ة وفق

بناء أكبر كنيسة كاثوليكية
في بوركينا فاسو وأفريقيا
بعد كنيسة أبيدجان في
جمهورية كوت ديفوار

مخطط معد سلفاً وق��دمي بهدف قتل الهوية
اإلسالمية ملسلمي بوركينا فاسو واستعادة املجد
الصليبي في غرب أفريقيا ،كما أشار جالو إلى
دور الفاتيكان في دعم املؤسسات التنصيرية
في بوركينا فاسو وخاصة في املجالني التعليمي
وال�ط�ب��ي ن�ظ��را لتقدمي ه��ذه اخل��دم��ات مجاناً
للمسلمني هناك؛ األمر الذي يغريهم باإلقبال
عليها؛ مما يساعد في التأثر بالفكر الغربي
على املسلم ال��ذي يتربى ف��ي ه��ذه املؤسسات
ويعالج فيها أيضاً.
ولم يكتف الفاتيكان بهذا احلد ،بل دعم بناء أكبر
كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو وأفريقيا بعد
كنيسة أبيدجان في جمهورية كوت ديفوار ،كما
أنشأ منذ عامني تقريباً جامعة عاملية مبدينة
(بوبوجو الس��و) بهدف أن يتخرج فيها القادة
وصناع ال�ق��رار ببوركينا فاسو ،واخ�ت��اروا هذه
املدينة حتديداً ألن الغالبية العظمى لسكانها
مسلمون.
هذا وطبقاً ملصادر عليمة فإن دولة مثل بوركينا
فاسو – وح��ده��ا – بها أكثر م��ن أرب�ع��ة آالف
مؤسسة تنصيرية في ثوب مستشفيات ومدارس
صيدليات ومؤسسات إنسانية وخيرية ،وتؤدي
املؤسسات اإلعالمية هناك دوراً كبيرا ومهماً
في التأثير وصناعة القرار لصالح املسيحيني
الكاثوليك والبروتستانت.
خطة عامة
و يقول أ.د /محمد رأفت عثمان ،أستاذ الفقه
املقارن بجامعة األزه��ر :التنصير في أفريقيا
مخطط له بدقة كبيرة ج��داً ،وأذك��ر أنني منذ
سنوات كنت في مؤمتر في نيجيريا ،وعلمت

من أح��د املسلمني هناك ما يتبع في استهواء
املسلمني للتنصير ،فكانوا يأخذون أوالد األسر
املسلمة ال�ف�ق�ي��رة وي �ت��ول��ون تعليمهم واإلنفاق
عليهم ،فيشب الولد وهو متأثر بتعاليم املسيحية
رغم أن أسرته مسلمة؛ ولذلك قال لي محدثي:
هناك أسر فيها أسماء مسلمة ومسيحية في
وق��ت واح��د ،ويحكي د /عثمان لـ (الفرقان):
أذكر عقب عودتي من هذا املؤمتر أنني قابلت
فضيلة الشيخ جاد احلق علي جاد احلق ،فكان
– رحمه الله – شيخ األزه��ر وقتها وحكيت له
ما سمعته في نيجيريا ،وبود طلبت منه أن يكون
لألزهر وج��ود في ه��ذه األم��اك��ن ،وأجابني مبا
معناه أننا (أي األزهر) عرضنا على بعض الدول
العربية الغنية أن متول مراكز إسالمية هناك
وميدها األزهر بعلمائه وأن تكون الالفتة باسم
هذه الدول أي تكون هذه املراكز منسوبة لهذه

الدول ،ومع ذلك لم يلق هذا العرض قبولهم.
و يستطرد د/رأف��ت عثمان حديثه قائ ً
ال :اآلن
يجب أن تكون هناك خطة عامة لكل الدول
اإلسالمية والعربية وكافة الدول املشتركة في
منظمة (األوبك)؛ ألنه دليل على ثرائها فيمكن
أن متول هذه الدول مشروعات تنموية تنافس ما
يفعله دعاة التنصير خصوصاً أن هذه البيئات
ميكن أن تكون استجابتها لإلسالم أكثر من غير
اإلسالم؛ ألن اإلسالم ليس به كهنوت وال أسرار،
وم��ن هنا ت�ك��ون االس�ت�ج��اب��ة م��ن ه��ذه البيئات
لإلسالم أق��وى من استجابتهم للنصرانية إذا
أحسنا وسائل معاملة ه��ذه البيئات واالرتقاء
بهم دينياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ..فهذا
الواجب يفرض نفسه على الدول القادرة حتى
لو طال األمد.
ويضيف د /عثمان :ومصر على الرغم من أنها

محدودة املوارد إال أنها تقوم بدور كبير جداً في
أفريقيا ولو كانت إمكانياتها كبيرة لقامت بدور
أكبر ،فأغلب الدول األفريقية بها بعثات أزهرية
ومصر ه��ي التي تقوم بدفع روات�ب�ه��م وتتكفل
مبعيشتهم هناك.
ويوضح د/رأف��ت في حديثه أن اإلمبراطورية
األمريكية – حسب تعبيره – تريد أن تهيمن
ع�ل��ى ال �ع��ال��م ك�ل��ه وخ �ص��وص �اً امل �ن��اط��ق الثرية
التي لها عائد م��ادي كبير؛ ولذلك س��ال لعاب
األمريكان عندما تبني أن اجلنوب في السودان
يحتوي على ث ��روات وب �ت��رول ،فعملوا على أن
ينفصل جنوب السودان عن شماله حتى يكون
هناك في اجلنوب حكام ميكن السيطرة عليهم
أكثر من حكام الشمال ،وتوضع هذه الثروات
أمام خبراء أمريكان وتستثمر مبا يحقق الفائدة
ألمريكا؛ ولهذا فأمريكا تعمل بكل ثقلها على

د .عبداحلليم عويس :اتفاقية «نيفاشا» حققت حلم
الكنيسة الكبير في جنوب السودان
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االن�ف�ص��ال ،واإلع�ل�ام األم��ري�ك��ي يتحدث عن
ض��رورة االنفصال ،وهذا يبني الطمع الغربي
واألمريكي في هذه البالد.
الدور على من؟
وي �ق��ول أ.د/م �ج��اه��د توفيق اجل �ن��دي ،أستاذ
التاريخ واحلضارة اإلسالمية بجامعة األزهر:
من املؤكد أن التنصير له باع طويل ويد كبرى
فيما يحدث في السودان من انفصال شماله
عن جنوبه؛ ليأتي الدور على مصر بعد ذلك.
فعندما اكتشفت أمريكا البترول في السودان
ولم ترض احلكومة السودانية أن تستخرجه
أمريكا ،واتفقت السودان مع الصني الستخراج
البترول بدأت أمريكا في زرع القالقل والفنت
ف��ي دارف ��ور وم��ن قبلها ف��ي جنوب السودان؛
وهي تؤكد على ض��رورة هذا االنفصال ،رغم
أن الشعب السوداني ال يريد هذا االنفصال،
فسيتبعه قتال شرس وحرب أهلية ثانية.
وأشار د /اجلندي إلى الدور الكبير الذي تؤديه
الكنيسة األثيوبية في التنصير وهو معروف
لدى اجلميع وال يخفى على أحد ،وأوضح أن
ال��دول الغربية وأمريكا من خالل املنظمالت
الدولية واألممية تنفق أم��واالً طائلة على ما
ص��دروه للمسلمني من ثقافة (تنظيم النسل)
الذي حتول بعد ذلك إلى (حتديد النسل) رغم
أن هذا ال يطبق على املسيحيني.
وي��روي اجل�ن��دي :أن د /يوسف علي يوسف،
ك��ان مبعوث األزه��ر إل��ى أثيوبيا ع��ام 1935م
وكتب ع��دة تقارير أف��ادت ب��أن املسلمني في
أثيوبيا أعداد كبيرة ولكن ليس في أيديهم أي
قرار ،وإمنا السلطة في أيدي املسيحيني فكانوا
يهدمون املساجد ويبنون الكنائس مكانها.
مواجهة الضعف
وتتحدث الدكتورة آمنة نصير ،أستاذة العقيدة
والفلسفة بجامعة األزه� ��ر ،منتقدة أوضاع
املسلمني ف��ي دول �ه��م وت �ق��ول :قبل أن نبحث
عن األسباب وإن كانت صحيحة فال بد أوالً
أن ن��واج��ه ضعفنا العربي واإلس�لام��ي ،فإذا
ضعفت األمة حدث وال حرج ،فيظهر التنصير
وغير التنصير ،فما وصلنا إليه اآلن ال نلوم
فيه إال أنفسنا ،والطريق الوحيد للقوة حالياً
هو توحيد الصفوف ،فإذا متكنا من الوصول
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لالكتفاء الذاتي من ثرواتنا البشرية والطبيعية
وهي كافية فلم نرى هذه اآلف��ات؟! فما يحدث
أن املنصرين يقومون بإغواء اجلماعات املسلمة
الضعيفة والفقيرة التي أدارت لها األمة العربية
واإلس�لام �ي��ة ظ �ه��وره��ا ،ك�م��ا جت ��رع املسلمون
والعرب أيضاً من حكامهم املرار.
ميزانية التنصير
وي �ت �ف��ق أ.د /ع �ب��داحل �ل �ي��م ع ��وي ��س ،األستاذ
بجامعة األزه��ر مع الطرح السابق مستشهداً
مبا قاله مالك بن نبي« :احلركات التنصيرية
تأتي لتمد في فراغنا» ،فنحن املسلمون لدينا
قابلية لالستعمار وقابلية للتنصير ،وإذا كنا
نعيش في الكويت وف��ي مصر وف��ي السعودية
منعمني وأنا مسلم أعاني هنا بعض الظواهر،
فمث ً
ال في (بوركينا فاسو) مساجد حتتاج إلى
سقف فقط يقي املسلمني ه�ن��اك م��ن حرارة
اجل��و ويحتاج السقف  2000دوالر فقط وال
جتد من يسقفها ،والله لو كانت ه��ذه كنائس
لسارعوا إليها ،وبغضب يتحدث عويس :والله
من حقهم أن ينصرونا ويركبونا ويحتلونا...

الكنيسة العاملية :جتعل من
اجلنوب مركز النصرانية
لتتقدم نحو الشمال املسلم

إننا أمة تعيش في خواء ،فال يشعر اجلسد منا
باجلسد اآلخر.
ويكفي أن نعلم أن ميزانية التنصير لهذا العام
بلغت  250مليار دوالر أمريكي ،وللعلم جزء من
حصيلة ال�ض��رائ��ب األمريكية تذهب لتنصير
املسلمني في العالم.
وفي النهاية وقبل أن ننتهي ال بد من اإلشارة إلى
ما نشرته مجلة (نيوزويك) األمريكية قبل تسع
سنوات عن نشاط احلركات التنصيرية ودورها
ف��ي ح��رب ج�ن��وب ال �س��ودان ف��ي تقرير بعنوان
(جنود املسيح) أعلنت فيه أن احلرب في جنوب
السودان أصبحت حرباً صليبية ،وكشف التقرير
عن طائرات املؤسسات الكنسية التي كانت حتلق
ف��ي مناطق التمرد ،وم�لاي�ين ال� ��دوالرات التي
كانت تلقي بها حتت أقدام املتمردين ،كما كشف
التقرير عن إنفاق الوكالة األمريكية للتنمية 17
مليون دوالر أمريكي في اخلفاء عن احلكومة
السودانية ،فقد كانت الكنيسة الغربية حاضرة
على كل موائد أزمات السودان في زي العلماء
ومكتشفي منابع النيل وذلك منذ عهد املنصرين
األوائل في السودان ،ومت اكتشاف هذه احلقائق
في دارفور بترويج تهم اإلبادة اجلماعية.
وبالرجوع للوراء قلي ً
ال نرى أن الكنيسة العاملية
بتوقيع اتفاقية «نيفاشا» قد حققت حلم الكنيسة
الكبير في جنوب السودان؛ لتجعل من اجلنوب
مركز النصرانية لتتقدم نحو الشمال املسلم.

مقتطفات من حياة الشيخ محمد بن جميل زينو يرحمه اهلل
كتب :وليد دويدار
روى اإلمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو
«إن اللهَ َ
َ
ابن العاص رضي الله عنهماَ ،ق َ
ال َيقْ ِب ُ
ض
الَ :س ِم ْع ُت
رسول الله[ يقولَّ :
اسَ ،و ِلك ْن َيقْ ِب ُ
الع َل َم ِاءَ ،ح َّتى ِإ َذا َل ْم
العل َْم ان ِْتزَ اع ًا َي ْن َتزعهُ ِم َن َّ
ض ِ
ِ
الن ِ
العل َْم ِبقَ ْب ِض ُ
اس ُر ُؤوس ًا ُج َّه ً
االَ ،ف ُس ِئ ُلوا َفأفْ توا ِب َغ ْي ِر ِعل ٍْمَ ،ف َض ُلّوا َو َ
أض ُلّوا».
ُي ْب ِق َعالمِ ًاَّ ،ات َخ َذ َّ
الن ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
وفي احلديث املتفق عليه أيضا َع ْن أ ِبى َو ٍِائ��ل ق��ال :ك ْن ُت َج ِال ًسا َم َع َع ْب ِد الل ِّه
وسى َفقَ َ
االَ :ق َ
ال َر ُس ُ
يها
اما ُي ْر َف ُع ِف َ
الس َ
اع ِة َأ َّي ً
َو َأ ِبى ُم َ
ول ال َل ِّه[«ِ :إ َّن َبينْ َ َي َد ِى َّ
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وم��ن ه��ذي��ن احل��دي�ث�ين نعلم ع�ل��م ال�ي�ق�ين أن
م��ن أش��د املصائب التي حت � ّ ُل بهذه األم��ة بل
مقدمات بني يدي الساعة ،مصيبة فقد
هي ِ ّ
العلماء الربانيني وال��دع��اة امل��رب�ين ،وجهابذة
املصلحني ،الذين شهد لهم أئمة العلم والدين
بالديانة والعلم ،ولقد كان أي��وب يقول« :إني
ألخبر مب��وت ال��رج��ل م��ن أه��ل السنة فكأمنا
أفقد بعض أعضائي» ،فكيف نقول نحن في
موت العلماء؟! وقد قال هالل بن خباب :قلت
لسعيد بن جبير :ما عالمة هالك الناس؟ قال:
«إذا ذهب علماؤهم».
ً
وها نحن أوالء اليوم نو ّدع علما بارزا من أعالم
الدعوة ورموزها ،وهو فضيلة الشيخ محمد بن
املكي –رحمه الله رحمة
جميل زينو احللبي ثم
ّ
واس �ع��ة -امل ��درس ف��ي دار احل��دي��ث اخليرية
مبكة املكرمة ،فإنا لله وإنا إليه راجعون ،اللهم
اؤجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها.
ولد الشيخ -رحمه الله -في مدينة حلب في
س��وري��ا ع��ام 1925م ،امل��واف��ق 1344ه� �ـ ،ونال
الشهادة الثانوية العامة ،وجن��ح في مسابقة
بعثة األزه��ر ،لكنه لم يذهب ألسباب صحية،
ودخل دار املعلمني في حلب ،وعمل مدرساً بها
ملدة  29سنة تقريباً ،ثم ترك التدريس بها.
وبعد استقالته من التدريس جاء بعمرة إلى مكة
عام 1399هـ  ،وتعرف على سماحة الشيخ عبد
العزيز بن باز –رحمه الله -وعرف أن عقيدته
سلفية ،فاعتمده مدرساً في احلرم املكي وقت
احلج ،وملا انتهى موسم احلج أرسله إلى األردن
للدعوة إلى الله ،فذهب إلى هناك ومكث في

مدينة (الرمثا) في جامع صالح الدين ،فكان
إم��ام�اً وخطيباً وم��درس �اً للقرآن ،وك��ان يزور
املدارس اإلعدادية ويوجه الطالب إلى عقيدة
التوحيد ،فكانوا يتقبلونها بقبول حسن .
وفي شهر رمضان من عام 1400هـ جاء بعمرة
إلى مكة ،وبقي إلى بعد احلج واتصل مبدير
دار احلديث اخليرية مبكة فأبدى استعداده
ألن يكون الشيخ مدرساً ،وطلب إليه تزكية من
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،فكتب إلى
املدير يطلب إليه أن يكون م��درس�اً عندهم،
ف��دخ��ل امل��درس��ة ،ودرس ال �ط�لاب التفسير،
وال �ت��وح �ي��د ،وال� �ق ��رآن ال��ك��رمي وغ �ي��ره��ا من
الدروس.
ثم بدأ الشيخ –رحمه الله -بإصدار رسائل
صغيرة ،مختصرة ،وبسيطة ،فكان لها قبول
ف��ي جميع ب�لاد ال�ع��ال��م ،وق��د تُ��رج��م بعضها
إل ��ى اإلجن �ل �ي��زي��ة ،وال �ف��رن �س �ي��ة ،والبنغالية،
واإلندونيسية ،والتركية ،واألوردي��ة ،وغيرها
م��ن ال�ل�غ��ات ،وس�م��اه��ا« :سلسلة التوجيهات
اإلسالمية» ،ومن هذه الرسائل:
تكرمي املرأة في اإلس�لام ،.وعقيدة كل مسلم
ف��ي س���ؤال و ج� ��واب .وت��وج �ي �ه��ات إسالمية
إلص�ل�اح ال �ف��رد وامل �ج �ت �م��ع .وم �ن �ه��اج الفرقة
الناجية والطائفة املنصورة .وكيف اهتديت إلى
التوحيد والصراط املستقيم؟ ،وخذ عقيدتك
من الكتاب والسنة .وكيف نربي أوالدنا وما هو
واج��ب اآلب��اء واألبناء؟ وتفسير وبيان ألعظم
سورة في القرآن .وشهادة اإلسالم «ال إله إال
الله محمد رسول الله» .ومن بدائع القصص

النبوي الصحيح .ونداء إلى املربني واملربيات..
لتوجيه البنني والبنات .وقطوف من الشمائل
احملمدية واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية.
وغ�ي��ره��ا ،فقد وص�ل��ت إل��ى أك�ث��ر م��ن عشرين
رسالة طبع منها مئات اآلالف ،وأكثرها مجانية،
توزع في كل مصر.
وقد ذكر الشيخ في كتابه (كيف اهتديت إلى
التوحيد والصراط املستقيم؟) قصة حتوله من
الطريقة الصوفية النقشبندية ،إلى الطريقة
الصوفية الشاذلية ،ثم إلى الطريقة القادرية،
ثم إلى الطريقة الصوفية املولوية ،وبني أموراً
عندهم ور ّد عليها ،وكذلك خروجه مع جماعة
التبليغ ،ثم قال في خالصته بعد بيان اعتداله:
قال رسول الله[« :الدين النصيحة» ،قلنا :ملن
يا رس��ول الله؟ ق��ال« :لله ،ولكتابه ،ولرسوله،
وألئمة املسلمني ،وعامتهم» .رواه مسلم.
وع �م� ً
لا ب�ق��ول ه��ذا ال��رس��ول ال �ك��رمي[ فإني
أوج��ه نصيحتي جلميع اجلماعات اإلسالمية
أن يتقيدوا مب��ا ج��اء ف��ي ال �ق��رآن ،واألحاديث
الصحيحة ،حسب فهم السلف الصالح رضوان
ال�ل��ه عليهم  ،كالصحابة وال�ت��اب�ع�ين ،واألئمة
املجتهدين  ،وم��ن س��ار على طريقتهم» ا.هـ
كالمه رحمه الله.
هذا وقد توفي الشيخ -رحمه الله -تعالى بعد
رحلة طويلة في ال��دع��وة إل��ى التمسك بكتاب
الله وسنة رس��ول��ه[ بفهم السلف الصالح،
وقدم روحه لباريها بعد معاناة من املرض في
السنني األخ�ي��رة –أسأل الله تعالى أن يرفع
ب�ه��ذا درج��ات��ه -ف��ي ي��وم اجلمعة امل��واف��ق 29
من شهر ش��وال ع��ام 1431هجرية ،املوافق 8
من أكتوبر عام 2010م ،وكانت صالة اجلنازة
باحلرم املكي بعد صالة العشاء ,حيث توافد
على حضور اجلنازة الكثير من العلماء والدعاة
وطلبة العلم ،فنسأل ال�ل��ه تعالى أن يتغمده
برحمته ،وأن يجعله من أهل الفردوس األعلى.
وقد نقلت هذه الترجمة بتصرف من كتابه «كيف
اهتديت إل��ى التوحيد وال �ص��راط املستقيم؟»
فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إليه ،وفقنا
الله جميعاً ملا يحب ويرضى.
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الفرق���ان  8 - 574ربيع األول 1431ه���ـ
اإلثن�ي�ن 2010/2/ 22 -م

قضايا

ملاذا حترق مساجـدنا؟!
عيسى القدومي

منذ احتالل اليهود ألرض فلسطني في عام  1948م ،لم ينقطع مسلسل
االعتداءات على مساجد فلسطني  ،فتم تدمير أكثر من  1200مسجد،
والذي بقي منها في مناطق الـ( - )48التي كانت قائمة قبل االحتالل-
حوالي  100مسجد إلى اآلن ،وتلك املساجد لم تسلم من أناس عرفوا
عبر التاريخ بسوء اخللق والكذب واالفتراء والتحريف الذي اتخذوه
وسيلة للكسب؛ حيث قامت املؤسسات الرسمية اليهودية بتحويل
بعض املساجد إلى ُكنُ ٍس يهودية :كمسجد العفولة ،ومسجد طيرة
الكرمل ،ومسجد أبي العون ،وبعضها اآلخر ُح ِ ّول إلى خمارة كمسجد
بيسار ،وناد ليلي كمسجد السكسك في منطقة يافا ،ومسجد
عسقالن ما زال يستعمل كمطعم ومتحف وغيرها الكثير الكثير.
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ولم يكتف االحتالل بذلك فقام ببيع بعض
املساجد كمسجد الشعرة الشريفة والست
سكينة ف��ي ص�ف��د ش �م��ال ف�ل�س�ط�ين؛ حيث
حتوال إلى كنس لليهود ،وسمي مسجد الست
سكينة بـ (كنيس راحيل) ومسجد أبي هريرة
في وادي حنني قضاء الرملة (وس��ط) إلى
كنيس باسم (ال ��راف غمليئيل) ،ول��م تسلم
املقابر فقد حولوا مقبرة في يافا إلى فندق
«هيلتون تل أبيب» ،ومقبرة سلمي في يافا
إلى شقق سكنية ومقبرة العفولة إلى موقف
سيارات ،واآلن شرعوا في بناء متحف ومبنى
للمحاكم ف��ي مقبرة م��أم��ن ال�ل��ه ف��ي مدينة
القدس!!
ومت بعد ذل��ك ح��رق املسجد األق �ص��ى عام
1969م ،وص ��رح امل �ج��رم احل� ��ارق (دينيس
مايكل) ل��دى اعتقاله ب��أن ما ق��ام به واجب
ديني ك��ان ينبغي عليه فعله ،وأعلن أن��ه قد
نفذ ما فعله كمبعوث من الله!! حيث يعتقد
اليهود أن (تيطس) قد دم��ر الهيكل الثاني
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الذي يزعمون أنه كان مقاما مكان املسجد
األقصى في 70/8/21م؛ ولذلك ف��إن هذا
ال�ت��اري��خ ميثل ذك��رى حزينة لديهم ،ولذلك
ل��دي �ه��م ال ��داف ��ع الرت� �ك ��اب اع � �ت� ��داءات ضد
املسلمني وضد املسجد األقصى لإلسراع في
بناء الهيكل الثالث املزعوم؛ ولهذا يالحظ أن
االعتداءات اليهودية عادة ما تزداد في شهر
أغسطس م��ن ك��ل ع��ام منذ اح�ت�لال اليهود
ألرض فلسطني!!
احلرق املنظم
خ �ل��ال ع � ��ام 2010م ص� � ّع ��د ال� �ي� �ه ��ود من
اع�ت��داءات�ه��م على مساجد فلسطني ،حيث
اقتحم مغتصبون يهود مسج ًدا في حوارة
ودن�س��وه بعبارات مسيئة ل�لإس�لام ورسموا
على جدرانه جنمة داود ،ومت تدمير قسم من
املسجد الواقع في بلدة اللنب الشرقية قرب
نابلس ومسجد بورين بشمال الضفة الغربية،
وقبل ذلك االعتداء على مسجد الراس في
اخلليل بكتابة الشعارات العنصرية ،كما مت

حرق مسجد بقرية ياسوف ،وح��رق مسجد
األنبياء في بلدة بيت فجار جنوب بيت حلم
بالضفة الغربية احمل�ت�ل��ة ،وك�ت�ب��وا شعارات
داخ��ل املسجد باللغة العبرية حت��رض على
قتل الفلسطينيني وتسيء ملشاعر املسلمني،
واشتبك األهالي باأليدي مع املغتصبني إلى
أن حضر اجليش وفض االشتباك.
وترك املستوطنون عبارات« :املسجد رقم 18
الذي يحرق» ،و«االنتقام» لتكون تلك الكلمات
وال �ع �ب��ارات دل�ي�لا على جرميتهم ،وتأكيداً
لوجود جهة منظمة تقف وراء حرق مساجد
الضفة الغربية  ،هذا ما دفع بعض املختصني
إل��ى ال�ت�ص��ري��ح ب��وج��ود تنظيم للمغتصبني
اليهود يستهدف املساجد في فلسطني ،أما
موقف قوات االحتالل من ذلك فهو الرعاية
واحل �م��اي��ة ل�ت�ل��ك األع��م��ال اإلج��رام �ي��ة قبل
التنفيذ ،والتحقيق واالستنكار بعد احلرق
والتدمير.

االعتداءات اليهودية
على املساجد تزداد دائما
في شهر أغسطس بسبب
مزاعم دينية

وي��رى بعض املتابعني ملمارسات املغتصبني
اليهود أن تلك اجلرائم هي ضمن سياسة
أُطلق عليها عبارة« :الثمن الواجب دفعه»،
وتتمثل في شن هجمات انتقامية منهجية
ض��د أه��داف فلسطينية ف��ي ك��ل م��رة تتخذ
فيها سلطات االحتالل إجراء يعدونه مناهضا
لالستيطان!!
ً
واالعتداء على املساجد ليس مقصورا على
الشعب دون احلكومة ،فقد قصفت قوات
االح �ت�لال ع �ش��رات امل�س��اج��د خ�لال حربها
األخيرة على قطاع غزة ،حيث مت تدمير خمسة
وأربعني مسجداً تدميراً كام ً
ال ،وكذلك تدمير
خمسة وخمسني مسجداً تدميراً جزئياً ،كما
مت تدمير عشرات املساجد األخرى بدرجات
متفاوتة ،واالعتداءات الصهيونية على بيوت
الله تسير ضمن سياسة مبرمجة تخطط
لها سلطات االح �ت�لال؛ حيث ق��ام��ت بذلك
املخطط منذ عام 1948م وإلى اآلن.

مساجدنا حترق و آثارهم ترمم!!
ت ��رادف م��ع تلك االع��ت��داءات على مساجد
املسلمني وم�ق��اب��ره��م ف��ي فلسطني ،نشاط
م�ل�ح��وظ ل�ل�ك�ي��ان ال �ي �ه��ودي ع�ب��ر مؤسساته
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت��راث �ي��ة ف ��ي ع �ق��د املؤمترات
وال� �ن ��دوات وت �ق��دمي ال ��دراس ��ات ل�ت��وث�ي��ق ما
يزعمون أنها أم�لاك اليهود في العديد من
الدول العربية  -مصر على وجه اخلصوص-
وامل�ط��ال�ب��ة ب�ت��رم�ي��م ت�ل��ك اآلث� ��ار وتخصيص
املبالغ الضخمة للتنفيذ؛ حيث تلقت القاهرة
مقترحاً ك��ان معداً بإتقان وتضمن تقديراً
لتكاليف الترميم آلث��ار زعموا أنها يهودية
في منطقة الفسطاط  -حي مصر القدمية
 الذي يقع جنوب العاصمة القاهرة ،بنحو 50مليون دوالر أمريكي ،وأرف��ق مع الطلب
استعداد أحد رجال األعمال اليهود املقيمني
في نيويورك حلمل تكاليف ترميم تلك اآلثار،
وك���ان ف��ري��ق ع�ل�م��ي م��ن إح���دى اجلامعات
العبرية انتهى من عملية بحث طويلة رصد
خاللها غالبية اآلثار اليهودية في مصر ،التي
ادعى أنها املباني التي يتجاوز عمرها 100
عام.
فمع قلة عدد اليهود املصريني املقيمني في
مصر حالياً؛ حيث ال يزيد عددهم عن 200
يهودي وبعضهم يقدر عددهم ب�ـ 100فقط،
وعلى الرغم من اندماجهم داخ��ل املجتمع
املصري ،إال أن املطالبة بإقامة متحف يهودي
في القاهرة ما زالت قائمة بدعوى أن اآلثار
اليهودية في مصر كثيرة ،رغم تأكيد علماء
اآلثار أنه ليس لليهود في مصر آثار تستدعي
وجود مثل هذا املتحف املستقل ،ومن الناحية

العملية فقد مت ترميم املعبد اليهودي موسى
ابن ميمون في القاهرة القدمية ،وسبق أن
أص��درت سلطات االحتالل قبل فترة أوامر
ه���دم مل �س �ج��د ال �ص �ح��اب��ي اجل �ل �ي��ل سلمان
الفارسي ف��ي قرية ب��وري��ن جنوب محافظة
نابلس ،والعزاء ملساجدنا ووقفياتنا ومقابرنا
نحن املسلمني في فلسطني.
ملاذا حترق مساجدنا ومتزق
مصاحفنا؟!
مساجدنا تؤرقهم ،وقرآننا يقلقهم ،وصالتنا
توترهم ،ويقض مضاجعهم تعلقنا بكتاب ربنا
وسنة نبينا محمد[ ،أما تاريخنا فإنه بال
شك ميثل ُرعباً حقيقياً لهم ،كيف ال يعادون
مساجدنا وكتاب ربنا (القرآن الكرمي) أوضح
وأفصح كتاب فضح اليهود وكشف سوآتهم
وع ّرى مخازيهم؟ ولله احلمد أن هذا الكتاب
�اق محفوظ من التحريف والتبديل،
خالد ب� ٍ
ي�ت�ل��ى آن� ��اء ال �ل �ي��ل وأط � ��راف ال �ن �ه��ار ،باقياً
وفاضحاً لليهود ،وهو القرآن الكرمي ،الذي
بلغ فيه احلديث عن بني إسرائيل واليهود في
نحو خمسني سورة من سور القرآن الكرمي.
ال شك أن ممارسات اليهود تنم عن الوقاحة
واحل �ق��د ال��دف�ين ع�ل��ى امل�س�ل�م�ين وديانتهم
وك �ت��اب �ه��م ال� �ك ��رمي ،ف �ل��م ت �ت��وق��ف محاوالت
حتريف القرآن الكرمي والتشكيك في صحة
آياته ،وما زال مسلسل نشر الكتب املشوهة
لإلسالم وسيرة النبي محمد[ مستمرا،
وج� ��اء ت��دن �ي��س ال� �ق ��رآن ال��ك��رمي م��ن جملة
النصائح التي تلقوها من اخلبراء في الشأن
اإلس�لام��ي ،ب��أن ذل��ك م��ن أش��د م��ا يؤثر في
املسلم ويشعره باإلهانة واملذلة ،وقد يؤدي به
إلى االنهيار واالستسالم الكامل؛ فاملقصود
من هذا اإلذالل املدروس.
ف��ي السابق ع��ادوا ال��رس��ول م�ح�م��داً[ مع
معرفتهم أنه رسول من عند الله تعالى؛ فقد
ُروي بالسند إلى صفية بنت حيي بن أخطب
«سمعت عمي أبا ياسر
رضي الله عنها قالت:
ُ
وهو يقول ألبي حيي بن أخطب« :أهو هو؟» -
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قضايا
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وذلك بعد أن ذهبا إليه وجلسا إليه وسمعا
منه -قال :نعم والله ،قال أتعرفه وتثبته؟
قال نعم ،ق��ال :فما في نفسك منه؟ قال:
قيت» ،وبالفعل كان حيي
عداوته والله ما بَ ُ
وأخ��وه مدة حياتهما عدوين لله ورسوله،
ب��ل ك��ان��ا م��ن أش��د اليهود ع ��دواة وحقداً،
وكانا جاهدين في رد الناس عن اإلسالم؛
وذلك مصداق قوله تعالى{ :لتجدن أشد
الناس ع��داوة للذين آمنوا اليهود والذين
أشركوا}.
واحلسد من اليهود لهذه األمة ليس بجديد
فقد أخبرنا به العليم بحالنا وحالهم ،قال
تعالى{ :أم يحسدون الناس على ما آتاهم
الله من فضله} ،وعن عائشة رضي الله
عنها ع��ن ال�ن�ب��ي[ ق ��ال« :م��ا حسدتكم
اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم
والتأمني».
أما املقولة التي نقلها الصحافي األمريكي
(سيمور هيرش) حني جرى لقاء بني نائب
الرئيس األميركي (دي��ك تشيني) ورئيس
احلكومة الصهيونية األسبق (إيهود باراك)،
فتكشف م �ق��اص��ده��م؛ ح�ي��ث ق ��ال باراك
لتشيني إن« :إس��رائ �ي��ل تعلمت أن��ه ليس
ثمة سبيل لتحقيق النصر باالحتالل ،وإن
الطريق الوحيد هو اختيار شدة املهانة».
وال ريب أنها جرائم تنفذ جلس نبض العالم
اإلسالمي ،وال ميكن قبول أن الذي ارتكبه
هؤالء بأنه فعل فردي بل خطة مبيتة ،وهل
حرق املساجد وتدنيس املصاحف إال تفنن
ف��ي ات�ب��اع أساليب مبتكرة وغير مألوفة
بهدف إذالل وقهر أبناء فلسطني للنيل من
كرامتهم وإحلاق األذى النفسي بهم ،بدءا من
احتالل األرض ،وعمليات القمع واإلرهاب
والتعذيب حتى االعتراف أو املوت ،وحتويل
املساجد إل��ى زرائ ��ب للحيوانات ،وأوكار
للخنا والفجور ،وجرف األراض��ي ،والقتل
والتشريد ،وه��دم البيوت ،وت��رك األطفال
والنساء والعجائز في العراء ،واالغتياالت
والتصفيات ،واالستفزاز واإلذالل ،ومعاملة
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أه��ل فلسطني كمعاملة احل��ي��وان ،لدرجة
جتعلنا نطأطئ رؤوسنا خجال ومهانة .
فاليهود وال�غ��رب يتعمدون اإلس��اءة لإلسالم
وتعاليمه وش��رائ�ع��ه ،فباألمس ق��دم��وا امرأة
ل�ت��ؤم املسلمني ول��م ي �ج��دوا م�س�ج��داً لتصلي
ففتحوا ل�ه��ا أب� ��واب ال�ك�ن��ائ��س ل �ت��ؤم الرجال
والنساء الكاشفات رؤوسهن وظهورهن جنباً
بجنب ،واليوم يقدمون امرأة لتؤم الناس وهم
يفتخرون بأن لها ولدا من عالقة غير شرعية
أي من نتاج الفاحشة ،ولكن محاوالتهم ولله
احلمد على مر التاريخ القت الفشل تلو الفشل
وستظل ب��إذن الله تعالى تالقي الفشل حتى
يرث الله األرض ومن عليها ،فاإلسالم باق بإذن
الله تعالى ،والقرآن محفوظ بحفظه سبحانه
وتعالى ،وصدق الله إذ يقول{ :إنا نحن نزلنا
الذكر وإنا له حلافظون} (احلجر.)9 :
م���اذا س�ي�ج��ري ل��و أن م�س�ل�م�اً أو مسلمني
جت�م�ع��وا وح��رق��وا ال�ك�ن��س وم��زق��وا التوراة
والتلمود رداً على اجلرائم التي ترتكب بحق
أه��ل فلسطني واألم ��ة اإلس�لام�ي��ة والعربية
وش�ع��وب�ه��ا؟ وه��ل سمعتم أن مسلماً أحرق
ال �ت��وراة أو ق��ام بتدنيسها رداً على جرائم
اليهود املستمرة في فلسطني وتصريحات

احل��اخ��ام��ات التي جمعت ق��ام��وس األلفاظ
الرذيلة التي تقطر حقداً وخبثاً وسماً وإساءة
لكل م��ا ه��و عربي وإس�لام��ي؟! ولكن األمة
املسلمة تنطلق من عقيدة راسخة وشرعة
محكمة وقيم حضارية راقية ال تقبل الهبوط
إل��ى مستويات االنحطاط التي يهبط إليها
قتلة األنبياء والرسل .
ولكننا اآلن في حالة مرضية ،ولو كان هناك
اعتبار ألكثر من مليار مسلم ملا اعتدوا على
بيوت الله وكتابه الكرمي ،ولن نبرأ مما نحن
ف�ي��ه إال ب�ع��ودت�ن��ا ومت�س�ك�ن��ا ب��أس �ب��اب عزنا
وقوتنا ،أال وهو كتاب ربنا وسنة نبينا ،وإعمار
مساجدنا بحلقات العلم وال �ق��رآن ،واألخذ
بأسباب القوة املادية واملعنوية والشرعية.
فعلى أهل فلسطني واملسلمني في خارجها أن
يعيدوا إعمار املساجد التي حرقها اليهود وأن
نشيد املساجد اجلديدة في أرجاء فلسطني؛
ألنها أرض إسالمية ،وأن نف ّعل (حملة املليون
مصحف) ألهل فلسطني ،وأن حتيى حلقات
العلم في مساجدنا ،وأن نحتفل بكل كوكبة
من أبناء فلسطني قد أمتوا حفظهم لكتاب
الله تعالى؛ ألنهم لن يستطيعوا أن ينزعوه
من الصدور.

اتهمت اجلمعيتني املعارضتني مبخالفة األنظمة والقوانني

البحرين :سحب ترخيص (العمل)
الشيعية و(المنبر)
أع�ل�ن��ت هيئة ش ��ؤون اإلع �ل�ام البحرينية،
أنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرة
التي تصدرها جمعيتان معارضتان ،هما
جمعية العمل اإلسالمي (شيعية) ،وجمعية
املنبر الدميقراطي التقدمي (يسار) ليصل
ع��دد النشرات التابعة جلمعيات سياسية
معارضة أوقفتها الهيئة منذ  20سبتمبر إلى
 .4ونقلت وكالة أنباء البحرين عن املدير
العام للمطبوعات والنشر بالهيئة عبدالله
يتيم قوله :إن اإلج��راء مت اتخاذه «ملخالفة
النشرتني لألنظمة والقوانني املعمول بها
في هذا الشأن» ،مضيفا «أن��ه سبق أن مت
االجتماع مبسؤولي هذه اجلمعيات ومت حثهم
على االلتزام باألنظمة والقوانني وتصحيح
أوضاعهم املخالفة للنشرات الصحافية».
وك��ان��ت الهيئة ق��د أعلنت ف��ي  20سبتمبر
أنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات
املمنوحة جلمعية الوفاق الوطني اإلسالمية

(ال �ت �ي��ار الشيعي ال��رئ �ي��س) وجمعية العمل
الوطني الدميوقراطي( :وعد  -يسار قومي)
متهمة إياهما مبخالفة القوانني املعمول بها
في هذا الشأن ،في حني عدت اجلمعيتان أن
قرار وقف نشرتيهما «قراراً سياسياً بامتياز»
و«ميثل تراجعا في حرية التعبير».
وي��أت��ي ه ��ذا ال �ق��رار فيما يستعد الناخبون
البحرينيون للتوجه إلى صناديق االقتراع في
 23أكتوبر املقبل ،الختيار أعضاء في مجلس
النواب واملجالس البلدية ،في ظل أجواء توتر
بعد توجيه السلطات منتصف أغسطس املاضي،
ات �ه��ام��ات لنحو  23ن��اش�ط��ا شيعيا باملساس
باألمن الوطني ،والعمل على تغيير نظام احلكم
بوسائل غير مشروعة .وينتمي غالبية هؤالء
إلى حركة احلريات والدميوقراطية (حق) التي
ال تعترف بها السلطات.
التعليق :إج��راء حكيم وع��ادل ضد من يقف
ضد استقرار الدولة.

بابا الفاتيكان يؤسس إدارة لمكافحة
«التحول عن المسيحية»

أعلن بابا الفاتيكان (بنديكتوس السادس
ع� �ش ��ر) رس��م��ي��ا ،ت��أس �ي��س إدارة جديدة
ف��ي ال�ف��ات�ي�ك��ان ت�ه��دف إل��ى إح �ي��اء العقيدة
الكاثوليكية ف��ي أوروب ��ا وأن �ح��اء أخ��رى من
العالم تتحول عن املسيحية.
وذكر البابا في مرسوم أن «املجلس البابوي
للتبشير اجل��دي��د» سيتعاون م��ع األساقفة
في ال��دول املسيحية تقليديا ولكنها تتحول
للعلمانية ب�ص��ورة م�ت��زاي��دة م��ن أج��ل تعزيز
رس��ال��ة ال�ك�ن�ي�س��ة ،مضيفا أن «م ��ن واجب
الكنيسة أن تبلغ ،دائما وفي كل مكان ،إجنيل
املسيح عيسى».
وخالل مؤمتر مقتضب للفاتيكان بشأن القرار،

واج��ه رئيس املجلس اجلديد (املونسينيور
رينو فيسيتشيال) انتقادا بأن مبادرة البابا
استهلت بـ «بداية سيئة تضر بهدفها املنشود
وهو الوصول جلمهور عريض ،في إشارة إلى
أن مرسوم البابا ،رغم اإلع�لان عنه للمرة
األول��ى منذ  4أشهر إال أنه لم ينشر سوى
باللغتني الالتينية واإليطالية».
تعليق :ه��ذا ي��دل ص��راح��ة على اإلرهاب
ال �ن �ص��ران��ي وإي��ج��اد ع�ق��وب��ة داخ���ل دولة
الكنيسة ،بعيدا ع��ن أن �ظ��ار ال��دول��ة ،ثم
التدخل في شؤون دولنا إذا دخل نصراني
في اإلسالم ،وهم يقفون وراء كل من يرتد
عن اإلسالم.

دبي تشكل
شرطة
إلكترونية لرصد
جرائم اإلنترنت

أعلنت دبي تشكيل دوريات شرطة
إل�ك�ت��رون�ي��ة جت ��وب اإلن �ت��رن��ت على
م��دار الساعة لرصد أي جتاوزات
أو ج ��رائ ��م حت���دث ع �ل��ى الشبكة
ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة ،ووف��ق��اً إلحصائيات
صادرة عن شرطة دبي فقد بلغ عدد
القضايا التي تابعتها إدارة املباحث
اإللكترونية في شرطة دبي خالل
العام اجلاري  222قضية ،بينها 87
جرمية نصب وجرائم مالية ،و38
اختراق شبكات ،و 92قضية تشهير
وابتزاز ،وخمس قضايا ملواقع وهمية
بقصد االح�ت�ي��ال على املتعاملني.
وق��ال الفريق ضاحي خلفان متيم
القائد العام لشرطة دبي ،إن هناك
ج��رائ��م كثيرة تستهدف األطفال،
لكن أخطرها تلك التي تعتمد على
التقنية احلديثة؛ ألنها تعد عابرة
ل�ل�ق��ارات ،مشيراً إل��ى أن اجلرائم
واإلح � �ص� ��اءات ال��دول �ي��ة ع��ن هذه
اجلرمية مرعبة ،وما تنشره وسائل
اإلعالم ال يعكس الصورة احلقيقية
للعدد املهول من الضحايا .وأضاف
أنه تقرر تشكيل فرق تعمل بشكل
م�ت�خ��ف ي�ط�ل��ق عليها (الدوريات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة) وت �س �ت �ه��دف غرف
الدردشة واملنتديات واملواقع التي
ت��زي��د ف �ي �ه��ا اح� �ت� �م ��االت التغرير
باألطفال.
التعليق :خ�ط��وة رائ �ع��ة ون��رج��و أن
ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي ي �ح��ذو ح ��ذوه؛
ألن أغ�ل��ب امل�ش�ك�لات االجتماعية
واألخ�ل�اق��ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ت��أت��ي عن
طريق اإلنترنت.
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تربويات

تواضـع
وال تتكبر
د .زياد موسى عبد املعطي أحمد

التكبر من الصفات الذميمة التي أمرنا الله عز وجل أال نتخلق بها،
والتواضع من الصفات احلميدة التي أمرنا الله أن نتخلق بها.
والتكبر هو أن يستعلي اإلنسان على اآلخرين مبا أعطاه الله من
نعم على خلقه ،فهناك من يتكبر لسلطانه أو ماله أو علمه أو قوته
البدنية أو غير ذلك ،والتواضع عكس التكبر؛ حيث إن املتواضع ال
يستعلي على خلق الله ،ويعلم أن ما به من ِنعم فإمنا هي ِنعم أنعم
الله عليه بها.

38

وهذه املقالة هي محاولة إللقاء الضوء على
التكبر والتواضع ،ونبذ صفة التكبر والتحلي
بالتواضع ،وأب��دأ بتوضيح النهي عن التكبر
واألمر بالتحلي بالتواضع في ديننا احلنيف ،ثم
محاوالت لفهم أن التواضع واجب على اإلنسان
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر علمية ،وأت �ط��رق إل��ى جزاء
املتكبرين ،وأمثلة للمتكبرين واملتواضعني.
فالتكبر صفة نهانا عنها الله عز وجل حيث
يقول الله سبحانه وتعالى{ :إن الله ال يحب
املستكبرين} (النحل{ ،)23 :أليس في جهنم
م�ث��وى للمتكبرين} (ال��زم��ر{ ،)60 :ادخلوا
أب � ��واب ج�ه�ن��م خ��ال��دي��ن ف�ي�ه��ا ف�ب�ئ��س مثوى
امل�ت�ك�ب��ري��ن} (ال��زم��ر ، )72 :ك�م��ا أن رسول
الله[ قال في احلديث القدسي الذي يرويه
عن الله عز وجل« :الكبرياء ردائي ،والعظمة
إزاري ،فمن نازعني واح ًدا منهما قذفته في
النار» (رواه مسلم وأبو داود والترمذي) ،وقد
أخ�ب��رن��ا رس��ول ال �ل��ه[ أن املتكبر ال يدخل
اجل�ن��ة ف �ق��ال« :ال ي��دخ��ل اجل�ن��ة م��ن ك��ان في
قلبه مثقال ذرة من كبر» (رواه مسلم وأبو داود
والترمذي) ،وقد أمرنا الله عز وجل بالتواضع
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كما في سورة لقمان ،حيث ذكر القرآن على
لسان لقمان عليه السالم ناصحاً ابنه والبشر
أجمعني قائ ً
ال{ :وال تصعر خدك للناس وال
مرحا إن الله ال يحب كل
متش في األرض
ً
مختال ف �خ��ور} (ل �ق �م��ان ،)18 :كما يحثنا
رسول الله[ على التواضع فيقول[« :إِن
ِلي أَ ْن ت َ
َواض ُعوا حتى ال يَف َْخ َر أَ َح ٌد
اللَّه أَ َ
وحى إ َّ
َ
َ
َعلى أَح� ٍ�د  ،وال يَبغِ َي أ َح� ٌد على أ َح� ٍ�د» (رواه
صد َق ٌة من
َص ْت َ
مسلم) ،ويقول أيضاً «ما نَق َ
مال  ،وما زاد اللَّه َعبداً ِب َع ٍفو ِإ ّالَ ِع � ّزاً ،و َما
ٍ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
َ
تَ َو َ
اض َع أ َح ٌد للهِ ِإال َرف َع ُه اللهُ» (رواه مسلم).
وفي الشعر اإلسالمي درر من احلكم تدعو
إلى التواضع واالبتعاد عن التكبر ،فمنها ما
قاله اإلمام الشافعي:
تَ َو َ
اض ْع تَ ُك ْن كالنَ ّْج ِم الح ِلنَاظ ِــــر
على صفحـات املــاء َو ْه َو َرفِ يــ ُع
ال ت َُك كال ّ ُد َخانِ يَ ْعلُـــو بَنَ ْفس ِــــهِ
على طبقــات اجل ِ ّـو َو ْه َو َو ِضيــ ُع
ويقول الشاعر اخلليل بن أحمد الفراهيدي:
ليس التطاول رافعا من جاهل
وكذا التواضع ال يض ّر بعاقل

ويقول الشاعر الكريز:
وال متش في األرض إال تواضعا
فكم حتتها قوم هم منك أرفع
وفي محاولة لفهم ملاذا نتواضع ننظر بنظرة
علمية على خلق اإلن�س��ان وتكوينه وه��ل من
حقه أن يتكبر أم يتواضع؟
سوف جند السطور التالية جتيبنا بكل وضوح
أن التواضع هو السلوك الواجب واملفترض،
وأن الكبر سلوك ال يجوز.
مر أحد املتكبرين على مالك بن دينار ،وكان
ه��ذا املتكبر يتبختر ف��ي مشيته ،ف �ق��ال له
مالك :أما علمت أنها مشية يكرهها الله إال
بني الصفني؟ فقال املتكبر :أما تعرفني؟ قال
مالك :بلى ،أ ّولك نطفة مذرة ،وآخرك جيفة
ق ��ذرة ،وأن ��ت فيما ب�ين ذل��ك حتمل العذرة،
فانكسر وقال :اآلن عرفتني حق املعرفة .هذه
املقولة مقولة فصيحة تبني أن اإلنسان يخلق
من احت��اد نطفتني من الذكر واألن�ث��ى ،وهما
توجدان مباء الرجل واملرأة ،وهذا املاء يوجب
الغسل والطهارة وتشمئز منه األنفس ،وفي
نهاية رحلة احلياة يكون املوت ،ويكون الرداء

ألي إنسان غني أو فقير ،عظيم أو حقير ،هو
الكفن ،والسكن بعد امل��وت يكون في القبر،
وال��دف��ن ف��ي ال �ت��راب ،ث��م تتحلل اجلثة بفعل
امليكروبات والديدان في التربة وتصبح جيفة
قذرة ،فهل من له مثل هذه البداية والنهاية في
رحلة حياته أن يتكبر.
أم��ا ف��ي أث�ن��اء رحلة احل�ي��اة فاإلنسان يحمل
ب�ين جنبيه ال �ع��ذرة ،أي ال�ب��راز ال��ذي تشمئز
منه األنفس وتكره منظره ورائحته ،بل يحبس
اإلن��س��ان داخ���ل ج�س�م��ه ال��ري��ح ذا الرائحة
الكريهة ،ويتمخط أي إنسان من أنفه مخاطا
تعافه النفس وتكره منظره ،فهل ملن يحمل في
جسمه ويخرج هذه األشياء أن يتكبر؟
عمر اإلن �س��ان على األرض س�ن��ون معدودة،
مهما ط��ال به العمر ،فالبد من امل��وت ،عمر
األرض م�ل�اي�ي�ن ال �س �ن�ي�ن ،وع��م��ر اإلنسان
محدود ،فحتى لو بلغ ألف عام أو أكثر فسوف
ميوت اإلنسان.
اإلن�س��ان مي��وت منه ماليني اخل�لاي��ا ك��ل يوم
وتنشأ خاليا جديدة ،وتتجدد األنسجة تلقائياً
(فيما ع��دا خاليا اجلهاز العصبي) ،أي أن

اإلن�س��ان مي��وت ج��زء منه وتولد فيه اخلاليا
يوميا {يخرج احل��ي من امليت ويخرج امليت
من احل��ي ويحيي األرض بعد موتها وكذلك
ت�خ��رج��ون} (ال���روم ،)19 :ب��ل إن أي إنسان
ميكن أن يتعرض حلادث فيبتر جزء من ذراعه
أو ساقه ،أو غير ذل��ك من أعضاء اجلسم،
ف �ي��دف��ن ه ��ذا اجل� ��زء م��ن اجل �س��م وصاحب
اجلسم حي ي��رزق ،فهل لكائن متوت خالياه
وتولد فيه خاليا أخرى وتدفن أجزاء منه وهو
حي أن يتكبر؟
أي إنسان يتعرض للمرض بسب ميكروبات
ص �غ �ي��رة ال ت ��رى ب��ال �ع�ين امل� �ج ��ردة ،وتسبب
أمراضا متفاوتة الشدة واخلطورة ،وبعضها
قد يسبب ع��اه��ات ،أو يسبب الوفيات ،كما
قد ميرض اإلنسان أمراضاً عضوية أخرى،
فاإلنسان مخلوق ضعيف { ...وخلق اإلنسان
ض�ع�ي�ف�اً} (س���ورة ال �ن �س��اء )28 :ف�ه��ل يوجد
إنسان ال ميرض؟
ف��ي ب��داي��ة رح �ل��ة اإلن �س��ان ف��ي ال��دن�ي��ا يكون
ضعيفاً ،ففي البداية يكون من احتاد النطفتني
املذكرة واملؤنثة في رحم األم ،ثم ينمو ويكون
مضغة ثم علقة ثم يتكون اجلنني ،ويخرج من
بطن األم ضعيفاً ال حول له وال قوة ،ترضعه
األم ملدة عامني ،ثم ينمو ويكبر حتى يبغ أشده
ومن يعمر في األرض تتدهور صحته ويصل
ملرحلة الشيخوخة ويصير ضعيفاً ويحتاج إلى
الرعاية مثل الطفل الصغيرَ { :و َم��ن ّنُ َع ِ ّم ْرهُ
خللْقِ أَ َف َ
نُن ِ َّك ْس ُه فِ ي ا َ
} (يس.)68 :
ال يَ ْعقِ لُو َن 
فهل ملن هو ضعيف في أول حياته وآخرها
أن يتكبر؟
هل فكر أي إنسان في الهواء الذي يستنشقه؟
فقد تكون بعض جزيئات هذا الهواء قد دخلت
جسم إنسان آخر أقل منه شأناً ،أو قد تكون
هذه اجلزيئات قد دخلت جسم حيوان آخر
مثل الكلب أو القط أو الفأر أو حتى ذبابة
أو منلة.
ه��ل فكر اإلن �س��ان ف��ي طعامه ال ��ذي يتناوله،
وج��زي �ئ��ات ه ��ذا ال �ط �ع��ام ،ف��رمب��ا ك��ان��ت هذه
اجل��زي �ئ��ات م�خ�ل�ف��ات وروث� ��ا ل�ل�ب�ه��ائ��م ،فروث
البهائم بعد حتلله يصبح سمادا عضويا غنيا
بالعناصر ال�غ��ذائ�ي��ة ومي��د ال�ن�ب��ات بالعناصر

الغذائية الضرورية ،ورمبا صار التراب الناجت
عن حتلل جثمان إنسان غذاء للنبات ،ويتناول
هذا الغذاء ،فرمبا تكون جزيئات الغذاء الذي
نتناوله مرت في أجساد عدد كبير من البشر
قبلنا ،ورمبا مرت هذه اجلزيئات بأجساد عدد
من احليوانات صغرت هذه احليوانات أو كبرت،
هذا فض ً
ال عن اللحوم التي نأكلها للحيوانات
األليفة التي أحل الله أكل حلومها ،ومخلفاتها
تستخدم ف��ي ال�س�م��اد للنباتات ،فهل م��ن قد
تكون جزيئات غذائه واجلزيئات املكونة جلسمه
مخلفات حليوانات ،وق��د تكون م��رت بأجساد
ب�ش��ر آخ��ري��ن ،وق ��د ت �ك��ون ج��زي �ئ��ات ل�ب�ش��ر أو
مخلوقات أخرى في املستقبل هل له أن يتكبر!
جسم اإلنسان بعد موته يكون غذاء للديدان
وامليكروبات في القبر ،ومن ال يدفن تصبح
جثته رميماً تأكل الطير منه والكالب وغيرها
من احليوانات التي تأكل اللحم ،بل اإلنسان
قد يكون طعاماً وهو حي لبعض احليوانات
املفترسة مثل األسد أو النمر على اليابسة ،أو
طعاماً للحيتان أو أسماك القرش في البحار
و احمليطات ،فهل ملخلوق هو غذاء لغيره من
املخلوقات أن يتكبر؟
حجم اإلنسان في الكون ال يذكر ،فأي إنسان
مهما كان غنياً له الكثير من املمتلكات ويشغل
ج��زءا بسيطا ج��داً على اليابسة على سطح
األرض ،وح �ج��م ال�ي��اب�س��ة ع�ل��ى األرض أقل
م��ن رب��ع ك��وك��ب األرض ،واألرض ك��وك��ب في
املجموعة الشمسية ،واملجموعة الشمسية
مجموعة ك��واك��ب ت��دور ح��ول الشمس ،وهي
جزء صغير في مجرة درب التبانة ،و مجرة
درب التبانة هي واحدة من مجرات عديدة في
السماء ،أي هذه املجرة هي جزء بسيط في
الفضاء الواسع في السماء الدنيا ،أما بقية
السموات السبع فال يعلمها إال الله ،فحجم
اإلنسان في الكون ضئيل جداً وال يذكر ،وأقل
بكثير من نقطة مياه في محيط من محيطات
األرض ،فالتواضع خلالق الكون واجب.
أئ �م��ة امل�ت�ك�ب��ري��ن ذك��ره��م ال �ل��ه ف��ي القرآن،
وأخبرنا الله أن مصيرهم النار يوم القيامة،
فمنهم إب�ل�ي��س ال�ل�ع�ين ال ��ذي ط ��رده ال�ل��ه من
رح �م �ت��ه ح�ي�ن�م��ا ت�ك�ب��ر ب�س�ب��ب ط�ب�ي�ع��ة امل ��ادة
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املخلوق منها وظن أنه أفضل من آدم ألنه
خلق من نار وآدم خلق من طني ،ورفض أمر
الله سبحانه وتعالى الذي خلقه بالسجود
آلدم ،فكان ج��زاؤه ال�ط��رد م��ن رحمة الله
في الدنيا واآلخرة ،فقد قال الله تعالى في
سورة (ص)ِ { :إ ْذ َق��ا َل َر ّبُ� َ
�ك ِلل ْ َملاَ ِئ َكةِ ِإ ِ ّني
َخا ِل ٌق بَ َشراً مِ ن ِط ٍني َف � ِإ َذا َس َّويْتُ ُه َونَفَخْ ُت
فِ يهِ مِ ن ّ ُر ِ
اجدِ ي َن َف َس َج َد
وح��ي َف َق ُعوا لَ ُه َس ِ
َ
َ
اّ
استَ ْك َب َر
المْ َلاَ ِئ َك ُة ُكلّ ُ ُه ْم أ ْج َم ُعو َن إِل ِإبْل َ
ِيس ْ
ِيس َما َمنَ َعكَ
َو َكا َن مِ ْن الْ َكافِ رِ ي َن َقا َل يَا ِإبْل ُ
نت
ْت ِب َي َد َّي أَ ْستَ ْك َب ْر َت أَ ْم ُك َ
أَن ت َْس ُج َد لمِ َا َخلَق ُ
ني َق��ا َل أَنَ��ا َخيْ ٌر ِ ّمنْ ُه َخل َ ْقتَنِي مِ ن
مِ َن الْ َعا ِل َ
ّنَ ٍار َو َخل َ ْقتَ ُه مِ ن ِط ٍني َقا َل فَاخْ ُر ْج مِ نْ َها َف ِإ ّنَ َك
َر ِجي ٌم َو ِإ َّن َعلَيْ َك لَ ْعنَتِي ِإلَى يَ ْو ِم ِ
الدّينِ َقا َل
َر ِ ّب َف َأ ِ
نظ ْرنِي ِإلَى يَ ْو ِم يُبْ َعثُو َن َقا َل َف ِإ ّنَ َك مِ َن
المْ ُ َ
وم َقا َل َف ِبعِ َّزت َ
ِك
نظرِ ي َن ِإلَى يَ ْو ِم الْ َو ْق ِت المْ َ ْعل ُ ِ
ني إ اَِّل ِع َبا َد َك مِ نْ ُه ُم المْ ُخْ ل َ ِصني
لأَ ُ ْغوِ يَ ّنَ ُه ْم أَ ْج َمعِ َ
َقا َل َفالحْ َ ّ ُق َوالحْ َ َّق أَ ُقو ُل لأَ َ ْم أَ َ
ل َّن َج َه ّنَ َم مِ َ
نك
من تَ ِب َع َك مِ نْ ُه ْم أَ ْج َمعِ نيَ} (ص)85- 71 :
َو مِ َّ
ولذلك فإن إبليس أول من تكبر من اخللق،
ومن يتكبر من البشر ظناً أنه خلق من طينة
أخرى غير باقي البشر (رغم أننا جميعاً من
أبناء آدم وكل البشر من نفس الطينة) فهو
في ذلك يتبع إبليس اللعني في خلق التكبر
ومصيره إلى جهنم يوم القيامة.
وفرعون مثل لكل متكبر عبر التاريخ أغراه
ملكه ليتكبر على الناسِ { :إ َّن فِ ْر َع ْو َن َعلاَ
َضعِ ُ
ف
ض َو َج َع َل أَ ْهل َ َها ِش َي ًعا يَ ْست ْ
فِ ي الأْ َ ْر ِ
ِسا َء ُه ْم
َطا ِئ َف ًة مِ نْ ُه ْم يُ َذ ِ ّب ُح أَبْنَا َء ُه ْم َويَ ْست َْحيِي ن َ
ِإ ّنَ� ُه َكا َن مِ َن المْ ُف ِْسدِ ي َن َونُرِ ي ُد أَ ْن نمَ ُ َّن َعلَى
ض َونجَ ْ َعل َ ُه ْم أَ ِئ َّم ًة
است ُْضعِ فُوا فِ ي الأْ َ ْر ِ
ا ّلَذِ ي َن ْ
ض
ين َونمُ َ ِ ّك َن لَ ُه ْم فِ ي الأْ َ ْر ِ
َونجَ ْ َعل َ ُه ُم الْ� َوارِ ثِ� َ
َونُ��رِ َي فِ ْر َع ْو َن َو َها َما َن َو ُجنُو َد ُه َما مِ نْ ُه ْم َما
َكانُوا يَ ْح َذ ُرونَ} (القصص ،)6 - 4 :فظن
فرعون أنه إله يعبده الناس في األرض ،ولم
يستجب لدعوة احلق التي حملها له موسى
وه��ارون عليهما السالم ،وك��ان مصيره أن
غرق في البحرَ { :و َقا َل فِ ْر َع ْو ُن يَا أَ ّيُ َها المْ َ أَ ُ
ل
َما َع ِل ْم ُت لَ ُك ْم مِ ْن ِإلَ� ٍ�ه َغيْرِ ي َف َأ ْوقِ ْد لِي يَا
َها َما ُن َعلَى ِ ّ
ص ْر ًحا لَ َع ِلّي
الط ِ
اج َع ْل لِي َ
ني َف ْ
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وسى َو ِإ ِ ّني لأَ َ ُظ ّنُ ُه مِ َن الْ َكاذِ بِني
أَ َّط ِل ُع ِإلَى ِإلَهِ ُم َ
َ
لأْ
ض ِب َغيْرِ الحْ َ ِ ّق
استَ ْك َب َر ُه َو َو ُجنُو ُدهُ فِ ي ا ْر ِ
َو ْ
َ
َ
لاَ
َو َظنُّوا أ ّنَ ُه ْم ِإلَيْنَا يُ ْر َج ُعو َن َفأ َخ ْذنَاهُ َو ُجنُو َدهُ
َفنَ َب ْذنَا ُه ْم فِ ي الْ َي ِ ّم َفانْ ُظ ْر َكيْ َف َك��ا َن َعاقِ َب ُة
َّ
ني َو َج َعلْنَا ُه ْم أَ ِ َّئ��م� ًة يَ� ْد ُع��و َن ِإلَ��ى النَّارِ
الظالمِ ِ َ
ْص ُرو َن َوأَتْ َب ْعنَا ُه ْم فِ ي َهذِ ِه
َويَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ لاَ يُن َ
ال ّ ُدنْ َيا لَ ْعنَ ًة َويَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ ُه ْم مِ َن المْ َ ْقبُ ِ
وحنيَ}
(ال �ق �ص��ص ،)42 - 38 :ف�م��ن يتكبر مللكه
وس �ل �ط��ان��ه س���وف ي�ح�ش��ر م ��ع ف ��رع ��ون يوم
القيامة ،فال يتكبر ذو سلطان وليأخذ من
فرعون عبرة وعظة.
وق� ��ارون م��ن أئ �م��ة امل�ت�ك�ب��ري��ن بسبب الغنى
وكثرة امل��ال ،تكبر ق��ارون على الناس وقال:
إمن��ا أوتيته على علم عندي ،ول��م يذكر نعم
الله عليه ،ولم ينسب الفضل لله ،فكان عبرة
لغيره عبر التاريخ ،وكان جزاؤه في الدنيا أن
خسف الله به وبداره األرض ،وهو في اآلخرة
من اخلاسرين ،كما يقول رب العزة في سورة
وسى
القصصِ { :إ َّن َق��ا ُرو َن َك��ا َن مِ � ْن َق � ْو ِم ُم َ
َف َبغَى َعلَيْهِ ْم َوآَتَيْنَاهُ مِ َن الْ ُكنُوزِ َما ِإ َّن َم َفاتحِ َ ُه
ص َبةِ أُو ِل��ي الْ ُق َّو ِة ِإ ْذ َق��ا َل لَ ُه َق ْو ُم ُه
لَتَنُوءُ بِالْ ُع ْ
ني َوابْت َِغ فِ ي َما
لاَ تَ ْف َر ْح ِإ َّن اللَّ َه لاَ يُ ِح ّ ُب الْ َفرِ ِح َ
آَت َ
ْس نَ ِصي َب َك مِ َن
َاك اللَّ ُه ال َّدا َر الآْ َ ِخ َرةَ َولاَ تَن َ
َ
َ
لاَ
ال ّ ُدنْ َيا َوأ ْح ِس ْن َك َما أ ْح َس َن اللَّ ُه ِإلَيْ َك َو تَبْ ِغ
ض ِإ َّن اللَّ َه لاَ يُ ِح ّ ُب المْ ُف ِْسدِ ي َن
الْف ََسا َد فِ ي الأْ َ ْر ِ

َقا َل إ مَّ َ
ِنا أُوتِيتُ ُه َعلَى ِعل ْ ٍم ِعنْدِ ي أَ َولَ ْم يَ ْعل َ ْم أَ َّن
َ
َ
اللَّ َه َق ْد أ ْهل َ َك مِ ْن َقبْلِهِ مِ َن الْ ُق ُرونِ َم ْن ُه َو أ َش ّ ُد
مِ نْ ُه ُق � َّو ًة َوأَ ْك�ثَ� ُر َج ْم ًعا َولاَ يُ ْس َأ ُل َع ْن ُذنُوبِهِ ُم
�ج��رِ ُم��و َن َف� َ
�خ� َر َج َعلَى َق� ْومِ ��هِ فِ ��ي زِ ينَتِهِ َقا َل
المْ ُ� ْ
ا ّلَذِ ي َن يُرِ ي ُدو َن الحْ َ َياةَ ال ّ ُدنْ َيا يَا لَيْ َت لَنَا مِ ثْ َل
َما أُوت َِي َقا ُرو ُن ِإ ّنَ ُه لَ ُذو َح ٍ ّظ َع ِظ ٍيم َو َقا َل ا ّلَذِ ي َن
اب اللَّهِ َخيْ ٌر لمِ َ ْن آَ َم َن َو َعمِ َل
أُوتُوا الْعِ ل ْ َم َويْل َ ُك ْم ثَ َو ُ
الصا ِب ُرو َن َف َخ َس ْفنَا ِبهِ
صالحِ ً ا َولاَ يُل َ َق َ
ّاها إ اَِّل َّ
َ
َ
لأْ
َ
َ
َ
َ
ٍ
فِ
مِ
ِ
ْص ُرونَ ُه
ن
ي
ة
ئ
ن
ه
ل
ن
ا
ك
ا
م
ف
ض
ر
ا
ه
د
�
ب
َ
َو ِ
ُ
َارِ
َ
ْ
َ ُ
َ
ْ
ص َب َح
مِ ْن ُدونِ اللَّهِ َو َما َكا َن مِ َن المْ ُنْت َِصرِ ي َن َوأَ ْ
ا ّلَذِ ي َن تمَ َ ّنَ ْوا َم َكانَ ُه بِالأْ َ ْم ِس يَقُولُو َن َويْ َك َأ َّن اللّ َهَ
الر ْز َق لمِ َ ْن يَ َشاءُ مِ ْن ِع َبادِ ِه َويَقْدِ ُر لَ ْولاَ
يَبْ ُس ُط ِ ّ
أَ ْن َم َّن اللَّ ُه َعلَيْنَا لخَ َ َس َف ِبنَا َويْ َك َأ ّنَ ُه لاَ يُ ْف ِل ُح
الْ َكافِ ُرونَ} (القصص.)82-76 :
ومن أئمة املتواضعني املالئكة الذين ال يعصون
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،ومن املواقف
التي ذكرها الله في القرآن توضح التواضع
والتكبر ومت ذكرها في هذا املقال أن املالئكة
سجدوا آلدم عندما أمرهم الله واستكبر إبليس
اللعني ،ولم يقولوا خلقتنا من نور وخلقته من
طني ،بل أطاعوا الله واتبعوا أمره.
وإم��ام املتواضعني للبشرية أجمعني سيدنا
محمد[ ال��ذي أرس�ل��ه الله ع��ز وج��ل ليعلم
البشرية األخ�ل�اق ،ق��دوة املسلمني إل��ى يوم
الدينّ { :لَ َق ْد َك��ا َن لَ ُك ْم فِ ى َر ُس��ولِ اللَّهِ أ ُ ْس َوةٌ
َح َسنَ ٌة لمّ َن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َه َوالْ َي ْو َم ِ
اآلخ َر َو َذ َك َر
اللَّ َه َكثِيراً} (األحزاب ،)21:فسيرته[ مليئة
ب��دروس التواضع ،واذك��ر منها أن رج�لا كلم
النبي[ ي��وم الفتح فأخذته ال��رع��دة ،فقال
النبي« [ :هون عليك؛ فإمنا أنا ابن امرأة
م��ن ق��ري��ش ك��ان��ت ت��أك��ل ال �ق��دي��د» (أخرجه
احلاكم في املستدرك ،وهو حديث صحيح)،
وأن النبي[ «كان يزور األنصار ويسلم على
صبيانهم وميسح رؤوسهم» (أخرجه ابن حبان
ف��ي ص�ح�ي�ح��ه) ،وس� ِئ�ل��ت ع��ائ�ش��ة رض��ي الله
عنها :ما كان النبي [ يصنَع في بيته؟ قالت:
«يكون في مهنة  ،فإذا حضرت الصالة خرج
إلى الصالة»( .رواه البخاري).
فالتكبر صفة تبعد اإلن�س��ان عن رض��ا الله،
وت��ؤدي باإلنسان إل��ى النار ،والتواضع صفة
حميدة تقربنا إلى الله وتقربنا إلى اجلنة.

لقد تكفل الله تعالى ملن آمن
ب��ه وعمل ص��احل�� ًا وج��اه��د في
سبيله وسار إليه وسعى له أن
يزيده من فضله ويبارك له في
عمله ويجزيه خير اجلزاء كما
اه ُدوا
{وا َل ِّ��ذي َ��ن َج َ
قال تعالىَ :
ِفينَ ا َلنَ ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َلنَ ا َو ِإ َّن ال َّلهَ
مْحُ
ال ِْس ِننيَ }(العنكبوت:،
����ع
لمَ َ َ
 ,)69وق����ال ج���ل وع�ل�ا أيض ًا:
{من َجاء ِبالحْ َ َسنَ ِة َف َلهُ َع ْش ُر
َ
الس ِ ّي َئ ِة
َأ ْم َ��ث ِ
��ال َ��ه��ا َو َم���ن َج���اء ِب َّ
���م َ
َف َ
��ج��زَ ى ِإ َّ
ال
�لا ُي ْ
ال ِمثْ َل َها َو ُه ْ
���ظ��� َل ُ���م���ونَ }(األن���ع���ام،)160 :
ُي ْ
اآلخ َر َة
{و َم ْن َأ َر َاد ِ
وقال تعالىَ :
َو َس َ��ع��ى َل َها َس ْع َي َها َو ُه َ���و ُمؤْ ِم ٌن
ورا}
َف ُأو َل ِئ َك َكانَ َس ْع ُي ُهم َّم ْش ُك ً
(اإلسراء.)19 :

عمــل أهــل الـدنيــا
وعمل أهل اآلخرة

()3

بقلم :خالد بن صالح الغيص
أي مقبوالً منمى مدخراً لهم أجرهم وثوابهم فكم من إنسان سعى لكسب مال فما ازداد إال
عند ربهم فعمل أهل اآلخرة مضمون النتائج فقراً ،أو سعى لكسب ود امرأة فما ازاد منها
مع الله وجتارتهم مع الله رابحة  ،فليفرح أهل إال بعداً ،وذلك الْن الله تعالى يعطي الدنيا من
اآلخرة بعملهم وجتارتهم مع الله قال تعالى :يحب ومن ال يحب كما قال تعالى { ُك ًّ
ال مّ ُ ِ
ن ّ ُد
َضلِ اللّهِ َو ِب َر ْح َمتِهِ َف ِب َذل َ
{ ُق ْل ِبف ْ
ِك َفل ْ َي ْف َر ُحوا ْ َه ُؤالء َو َه ُؤالء مِ ْن َع َطاء َر ِ ّب َك َو َما َكا َن َع َطاء
ما يَ ْج َم ُعونَ} (يونس ،)58 :وال يُؤتى َر ِ ّب َك َم ْح ُظو ًرا} (اإلسراء ،)20 :وأمر األرزاق
ُه َو َخيْ ٌر ِ مّ َّ
العبد إال من ق َبل نفسه فهو الذي يضعف أو واآلجال مما اختص الله بقسمته بني الناس
يكسل أو يسوف أو يتحجج أنه فقير أوعاجز لتستقيم حياة الناس ومعاشهم قال تعالى:
أو ال يستطيع أو غيرها من حجج فيؤخر وعد {أَ ُه ْم يَق ِْس ُمو َن َر ْح َم َة َر ِ ّب َك نَ ْح ُن َق َس ْمنَا بَيْنَ ُهم
الله أو يصرفه عنه ،وأما عمل أهل الدنيا َّمعِ َ
يشتَ ُه ْم فِ ي الحْ َ َيا ِة ال ّ ُدنْ َيا َو َر َف ْعنَا بَ ْع َ
ض ُه ْم
ض ُهم َْع ًضا
فغير مضمون النتائج فليس بالضرورة كل َف ْو َق بَ ْع ٍض َد َر َج ٍات ِل َيتَ ِّخ َذ بَ ْع ُ
ما يَ ْج َم ُعونَ}
من عمل لطلب شئ من حطام الدنيا ينالهُ ،سخْ رِ ًّيا َو َر ْح َم ُت َر ِ ّب َك َخيْ ٌر ِ مّ َّ
(الزخرف ،)32 :فهو الذي يبسط الرزق ملن
يشاء ويقدر مبقتضى حكمته وعلمه مبا يصلح
حال الناس قال تعالى{ :أَ َولَ ْم يَ ْعل َ ُموا أَ َّن اللَّ َه
الر ْز َق لمِ َن يَ َشاء َويَقْدِ ُر ِإ َّن فِ ي َذل َ
ِك
يَبْ ُس ُط ِ ّ
لآَ يَ ٍات ِ ّل َق ْو ٍم يُؤْمِ نُونَ} ( )52الزمر ،وكذلك أهل
الدنيا ال ينالون بعملهم إال الدنيا وما لهم في
اآلخرة من نصيب كما قال تعالىَ {:من َكا َن
يُرِ ي ُد َح ْرثَ الآْ ِخ َر ِة نَزِ ْد لَ ُه فِ ي َح ْرثِهِ َو َمن َكا َن
يُرِ ي ُد َح ْرثَ ال ّ ُدنْ َيا نُؤتِهِ مِ نْ َها َو َما لَ ُه فِ ي الآْ ِخ َر ِة
يب}(الشورى ،)20 :وأما أهل اآلخرة
مِ ن ّنَ ِص ٍ
فإنهم ينالون بعملهم الدنيا واآلخرة فان الله
تعالى بكرمه وفضله يعطي أهل طاعته الدنيا
اب
واآلخرة كما قال تعالىَّ { :من َكا َن يُرِ ي ُد ثَ َو َ
اب ال ّ ُدنْ َيا َو ِ
اآلخ َر ِة َو َكا َن اللّ ُه
ال ّ ُدنْ َيا فَعِ ن َد اللّهِ ثَ َو ُ
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َسمِ ي ًعا بَ ِصي ًرا} (النساء.)52 :
وعلى ضوء هذه احلقيقة وهذه املعطيات،
يأتي السؤال :كيف يطبقها املسلم في حياته
العملية وتصرفاته اليومية فيكون متوافقاً في
سلوكه ومعتقداته؟
فاملسلم ينظر الى الدنيا على أنها مسخرة
له كما قال تعالىَ { :و َس َّخ َر لَ ُك ْم َما فِ ي
الس َما َو ِ
ات َو َما فِ ي أْالَ ْر ِض َجمِ ي ًعا مِ نْ ُه ِإ َّن
َّ
آَ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
فِ ي ذلِك ليَ ٍات ِلق ْو ٍم يَتَفك ُرونَ} (اجلاثية:
 ،)13فهي مخلوقة لتكون ممراً الى اآلخرة
وليست دار قرار ،فهو يعمل عمله الدنيوي من
زراعة أو صناعة أو جتارة أو غيرها لينال
حظه من الدنيا ليستعني به على عبادة الله،
فهو وإن عمل العمل الدنيوي املباح لكن قلبه
معلق بالله تعالى ليبارك له في عمله فيحقق
عمله النتيجة املرجوة ،فهو إن بذر البذرة رجا
من الله الزرع كما قال تعالى{ :أَ َف َرأَيْتُ ْم َما
حَ ْ
ت ُرثُو َن < أَأَنْتُ ْم تَ ْز َر ُعونَ ُه أَ ْم نَ ْح ُن ال َزّارِ ُعو َن
< لَ ْو نَ َشاءُ لجَ َ َعلْنَاهُ ُح َطا ًما َف َظلْتُ ْم تَ َف َّك ُهو َن <
ِإ ّنَا لمَ ُ ْغ َر ُمو َن < بَ ْل نَ ْح ُن َم ْح ُرو ُمو َن (الواقعة:
 ،)67-63فالله تعالى هو اخلالق الذي خلق
السبب وأثره وهو قادر على أن ميحو أثر
السبب ،وهو الرزّاق ذو القوة املتني الذي كتب
مقاديرالعباد وأرزاقهم قبل أن يخلقهم كما
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ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له ،فأجملوا في
الصامِ ِت ] َسمِ ْع ُت
في حديث ُع َبا َدة بْن َّ
الطلب :أخذ احلالل و ترك احلرام » رواه
َر ُسو َل اللَّهِ [ يَقُو ُل « ِإ َّن أَ َّو َل َما َخل َ َق اللَّ ُه
احلاكم وصححه االلباني.
الْ َقل َ َم َفقَا َل لَ ُه ا ْكت ُْب َقا َل َر ِ ّب َو َما َذا أَ ْكت ُُب َقا َل
ويا أيتها املرأة املسلمة امتثلي أمر ربك
اع ُة» رواه
الس َ
ا ْكت ُْب َمقَادِ ي َر ُك ِ ّل َش ْىءٍ َحتَّى تَقُو َم َّ
بالقرار في البيت كما قال تعالىَ { :و َق ْر َن
أبوداود وصححه االلباني.
فِ ي بُيُو ِت ُك َّن} (األحزاب ،)33 :فإن قرارك
فيا أيها املسلم الساعي لكسب معاشه
في البيت طاعة لربك  -هو من عمل اآلخرة
(سواء كنت تاجراً أو مزارعاً ...الخ) :اعلم
وجهاد في سبيل الله  -فلعل الله أن يزيدك
أن سعيك سبب وعمل دنيوي جعله الله لتنال من فضله ويبارك لك وسيأتيك ماقدره الله
به رزقك الذي قدره لك في الدنيا فال يكن لك من رزق ومال ،فإنه يراد للمرأة املسلمة -
ً
سعيك مخالفا لشرع الله فإنه لن يأتيك غير في معترك الهجمة التغريبية التي نعيشها()1
املقدر «فلو جريت جري الوحوش غير رزقك – اخلروج من بيتها الذي أمرها الله بالقرار
ما حتوش « فاطلب رزقك مبا أباح الله ،فيه ،فأعداء االسالم واملسلمني بعد أن هدموا
وليكن قلبك معلقاً بالله وحده ورجاؤك به ،البيت االسالمي الكبير ممث ً
ال بشئون احلكم
وتوكلك عليه وحده ال على العمل أو السبب وسياسة الناس فهم اآلن يسعون جاهدين
املادي فكم من انسان جنى عليه اجتهاده كما في هدم البيت االسالمي الصغير ممث ً
ال
قيل باملثل:
باألسرة باخراج املرأة املسلمة من بيتها التي
إذا كان عون الله للعبد ناصرا
ستُسأل عنه يوم القيامة كما جاء في حديث
تهيأ له من كل شيء مراده النبي [ قالُ « :كلّ ُ ُك ْم َر ٍاع َو ُكلّ ُ ُك ْم َم ْسئُو ٌل َع ْن
وإن لم يكن عون من الله للفتى
ال َما ُم َر ٍاع َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َرعِ َّيتِهِ َوال َّر ُج ُل
َرعِ َّيتِهِ إْ ِ
فأكثر ما يجني عليه اجتهاده َر ٍاع فِ ي أَ ْهلِهِ َو ُه َو َم ْسئُو ٌل َع ْن َرعِ َّيتِهِ َوالمْ َ ْرأةَُ
وأجمل في الطلب كما في حديث جابر بن َراعِ َي ٌة فِ ي بَيْ ِت َز ْو ِج َها َو َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َرعِ َّي ِت َها»
عبد الله –رضي الله عنهما  -أن رسول الله رواه البخاري ،ولألسف يشاع اآلن بني النساء
[ قال« :ال تستبطئوا الرزق ،فإنه لم يكن عبد املسلمات :أ ّن على املرأة السعي في طلب

معاشها وكسب رزقها وخلع وصاية الرجل
عليها حتى تضمن مستقبلها ،ويكفل لها ما
لديها من مال حياة سعيدة مرفهة تستطيع
أن تشتري ما تريد  -وال حول وال قوة إال
بالله  -فالعمل لكسب الرزق هو عمل دنيوي
وسبب مادي ليس بالضرورة أن يحصل منه
االنسان مايريد –كما بيت آنفاً -فقد يتم له
مراده وقد اليتم فهذا في علم الغيب ،ولو أن
كل انسان حصل على ما يريده من سعيه ملا
كان في الدنيا فقير ،فلو أن كل امرأة خرجت
من بيتها لكسب رزقها نالت ماتريد خلرجت
كل النساء ،وهذا خالف سنة الله تعالى في
ّاس
خلقه كما قال تعالىَ { :ولَ ْولاَ أَ ْن يَ ُكو َن النَ ُ
أ ُ َّم ًة َو ِ
اح َد ًة لجَ َ َعلْنَا لمِ َ ْن يَ ْك ُف ُر بِال َّر ْح َمنِ ِلبُيُوتِهِ ْم
ُس ُق ًفا مِ ْن فِ َّ
ض ٍة َو َم َعارِ َج َعلَيْ َها يَ ْظ َه ُرو َن <
َو ِلبُيُوتِهِ ْم أَبْ َوا ًبا َو ُس ُر ًرا َعلَيْ َها يَتَّكِ ئُو َن < َوزُخْ ُر ًفا
َو ِإ ْن ُك ّ ُل َذل َ
ِك لمَ َّا َمتَا ُع الحْ َ َيا ِة ال ّ ُدنْ َيا َو آْال ِخ َرةُ
عِ نْ َد َر ِ ّب َك ِلل ْ ُمتَّقِ نيَ} (الزخرف ،)35-٣٣ :قال
العالمة السعدي -رحمه الله -في تفسيره:
يخبر تعالى بأن الدنيا ال تسوى عنده شيئاً،
وأنه لوال لطفه ورحمته بعباده ،التي ال يقدم
لوسع الدنيا على الذين كفروا
عليها شيئاَّ ،
توسيعاً عظيماً ،وأعطاهم ما يشتهون ،ولكن
منعه من ذلك رحمته بعباده ألال يتسارعون
في الكفر وكثرة املعاصي بسبب حب الدنيا،
ففي هذا دليل على أنه مينع العباد بعض
أمور الدنيا منعاً عاماً أو خاصاً ملصاحلهم،
وأن الدنيا ال تزن عند اللّه جناح بعوضة ،وأن
كل هذه املذكورات متاع احلياة الدنيا ،منغص
مكدرة فانية ،وأن اآلخرة عند اللّه تعالى
خير للمتقني لربهم بامتثال أوامره واجتناب
نواهيه .انتهى بتصرف يسير ،وهو كذلك
خالف الواقع ،فكم من امرأة خرجت من بيتها
لكسب رزقها ولم يكتب لها ما تريد وشقيت
من حيث أرادت السعادة بل وخربت بيتها
بيدها وهي ال تشعر ،فكم طالعتنا الصحف
اليومية من اعالن للمحكمة ملزاد علني على
بيع منزل قد تخاصم عليه الزوجان ،فهم قد
ظنّا أن خروج الزوجة للعمل سيساعد الزوج
على شراء البيت ويعيشان عيشة سعيدة ،فاذا

قبل
ال ُيؤتى العبد إال من َ
نفسه فهو الذي يضعف
أو يكسل أو يسوف أو
يتحجج أنه فقير أوعاجز
أو ال يستطيع أو غيرها
من حجج فيؤخر وعد
الله أو يصرفه عنه
بخروج الزوجة كان من أكبر األسباب في دب
اخلال ف والشقاق بينها حتى حدث االنفصال
والتنازع على البيت وبيعه في النهاية ،فلن
ينال أي مخلوق من هذه الدنيا إال ما ُكتب
له ،فال تطلب املرأة املسلمة الشقاء لنفسها
مبخالفتها ألمر ربها( )2لظنها أن خروجها
سيأتيها بخالف املقدر ،ولتحيى كما أراد
الله تعالى لها قار ًة في بيتها تعيش في كنف
ورعاية الرجل (سواء كان أباً أو زوجاً)...
وسيأتيها ماقدره الله لها وان اجتمع على
خالف ذلك َم ْن ِب َأ ْق َطارِ َها كما في حديث
النبي [ قال« :واعلم أن األمة لو اجتمعت
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء
قد كتبه الله لك ولو اجتمعواعلى أن يضروك
بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه الله
عليك رفعت األقالم وجفت الصحف » رواه
الترمذي وصححه االلباني ،وال يستخفنّها
الذين يريدون منها اخلروج لكسب الرزق
بقولهم :اخرجي من بيتك لتحصلي على
رزقك !! ،فإنه لن يأتيها إال ما ُكتب لها ،وإن
كان بذل السبب مطلوباً ولكن ال يكون ذلك
مبخالفة أمر الله فكل ميسر ملا خلق له كما
ثبت في حديث النبي [ فإبن امللك ماذا فعل
حتى ُولد ابناً مللك ؟ ال شيء ،إمنا هو قدر الله
 ،فإميان املسلم بالله وبالقضاء والقدر خيره
وشره من الله يجعله يعيش في هذه الدنيا
آمناً مطمئناً مرتاح البال يبذل السبب والعمل
املادي املشروع غير املخالف لشرع الله لعلمه
أنه لن يأتيه من الدنيا إال ما قدره الله له

أو عليه  ،وأن الله برحمته بعباده ال يقضي
قضاء إال وهو خير لعبده املؤمن كما قال
«ع َج ًبا ألَ ْمرِ المْ ُؤْمِ نِ ِإ َّن أَ ْم َرهُ ُكلَّ ُه
النبي [َ :
َ
س َذ َ
صابَتْ ُه
اك أل َح ٍد ِإ ّالَ ِلل ْ ُمؤْمِ نِ ِإ ْن أَ َ
َخيْ ٌر َولَيْ َ
صابَتْ ُه َ
َس َّراءُ َش َك َر َف َكا َن َخيْ ًرا لَ ُه َو ِإ ْن أَ َ
ض َّراءُ
ص َب َر َف َكا َن َخيْ ًرا لَهُ» رواه مسلم ،فهو ميتثل
َ
ألمر الله وينتهي عن نهيه كما أرد الله يبتغي
بذلك وجه الكرمي ،فإن علم احلكمة من األمر
والنهي فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،وإال
ف ّوض أمره الى الله فهو العليم احلكيم يعلم
ما يصلح عباده ،فال يكون امتثاله لشرع الله
تابعاً ملعرفة احلكمة من األمر والنهي فما كان
معلوم احلكمة امتثل له وإال تركه أل ّن املسلم
ما سمي مسلماً إال الستسالمه وانقياده ألمر
الله ونهيه سواء علم احلكمة أم ال ،فهناك
من يلقي الشبه على املرأة املسلمة بقوله :ما
احلكمة في قرار املرأة في بيتها ؟ فأقول :كل
خير في اتباع هدي القرآن فإنه يهدي لكل
خير كما قال تعالىِ { :إ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْهدِ ي
ني ا ّلَذِ ي َن يَ ْع َملُو َن
ِللَّتِي ِه َي أَ ْق َو ُم َويُ َب ِ ّش ُر المْ ُؤْمِ ِن َ
الصالحِ َ ِ
ات أَ َّن لَ ُه ْم أَ ْج ًرا َكبِي ًرا} (اإلسراء:
َّ
 ،)9فهناك حكم وخير كثير في قرار املرأة
مين الله علي لذكر شيء
في بيتها لعل أن ّ
منها في مقال آخر ،فاملرأة املسلمة تقر في
بيتها طاعة لربها ألنه أمرها به ،وإن ظنت
أن اخلير في خالف ذلك إلميانها أن ربها ال
يأمر إال مبافيه اخلير والصالح لعباده .
فهذه بعض التطبيقات العملية والسلوكية ملا
ذكرته من مقارنة بني عمل أهل الدنيا وعمل
أهل اآلخرة ،
وأسأل الله التوفيق والسداد ،والله تعالى
أعلى وأعلم  ،وأستغفر الله من الزلل .
الهوامش

( )1ملعرفة خطر وحجم مايراد للمرأة املسلمة
من قبل أعدائنا انصح بقراءة تقرير مؤسسة راند
رسالة ماجستير لصالح الغامدي فيما يتعلق في
موضوع املرأة.
( )2انصح بقراءة مقالي «ال تطلب املرأة املسلمة
الشقاء لنفسها» ومقال « تربية األبناء وغلبة
التفكير املادي « في موقع املسلم .
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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..

عمر بن الخطاب
من أهم سمات منهج أمير املؤمنني عمر
اب��ن اخل�ط��اب ] ال��دع��وي :ال�ق��وة في
احلق وعدم اخلوف من لوم الالئمني في
فعل أمر يحبه الله تعالى ويرضاه وفي
ت��رك أم��ر يغضب ال��رب ت�ب��ارك وتعالى،
ومن أمثلة ذل��ك :أنه عندما اشتد إيذاء
ال �ك �ف��ار للمسلمني ف���أذن ال��رس��ول [
ألصحابه بالهجرة إلى املدينة استخفاء،
فكانوا يخرجون لذلك أفرادا وجماعات
مستخفني ع��ن أع�ين امل�ش��رك�ين ،إال أن
عمر بن اخلطاب ك��ان له أسلوب وحده
في هجرته ،فعن علي بن أبي طالب ]
ق��ال :ما علمت أن أح��دا من املهاجرين
هاجر إال متخفيا إال عمر بن اخلطاب،
فإنه ملا هم بالهجرة تقلد سيفه ومضى
قِ بل الكعبة وامل�لأ م��ن قريش ينظرون،
ف �ط��اف بالبيت سبعا متمكنا ،ث��م أتى
املقام فصلى ثم وقف على األصنام وقال:
شاهت الوجوه! من أراد أن يثكل أمه أو
يومت ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء
ه��ذا ال���وادي ..ق��ال علي :فما اتبعه إال
قوم من املستضعفني علّمهم وأرشدهم ثم
مضى لوجهه.
عائشة السعيد
من كتاب (حياة عمر بن اخلطاب)
حملمود شلبي
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اسحبوا الجواخير والمزارع!..

أدرك��ت حكومة الكويت أهمية األمن
ال �غ��ذائ��ي ف��ي ف �ت��رة م�ب�ك��رة م��ن عمر
ال��وط��ن؛ ل��ذل��ك منذ ستينيات القرن
املاضي قامت بتخصيص أراض زراعية
وج��واخ�ي��ر ،كما ق��دم��ت االستشارات
وال��دع��م امل��ال��ي ع��ن ط��ري��ق احملفظة
ال��زراع �ي��ة ف��ي البنك الصناعي وما
زالت ،فأنشأت هيئة للزراعة والثروة
احل �ي��وان �ي��ة ،وب �ع��د أك �ث��ر م��ن خمسني
عاما من الدعم يفترض أن نكون قد
وصلنا باإلنتاج ملصاف الدول املصدرة
للمنتجات الزراعية من الدرجة األولى،
ولكن!
مل�� ��اذا م���ا زل� �ن ��ا ن� �س� �ت ��ورد ك���ل أن� ��واع
اخل �ض��راوات ب��دون استثناء م��ن دول
لم تبدأ بالزراعة إال من عهد قريب؟
ومل��اذا يصل سعر رأس الغنم في كل
موسم إلى فوق املائة دينار؟ وفوق كل
ذلك ملاذا أيضا جند املزارعني واملربني
غ �ي��ر راض �ي�ن وم �ت��ذم��ري��ن ويشعرون
بالظلم ويشتكون من غياب الدعم تارة
وم��ن تأخر ال�ص��رف ت��ارة أخ��رى مما
حدا بهم أخيرا إلى التجمهر واقتحام
هيئة الزراعة للمطالبة بحقوقهم؟!
ال���واق���ع ي� �ق ��ول :إن  ٪90ع �ل��ى أقل
ت �ق��دي��ر م ��ن اجل ��واخ� �ي ��ر املخصصة
للغنم واإلب��ل حتولت إل��ى استراحات

ومطاعم ومخازن ،وإن معظمها مؤجر
ملستثمرين أجانب أو للشباب الباحث
ع��ن ال��ون��اس��ة بعيدا ع��ن أع�ين وزارة
الداخلية ،وكذلك املزارع بدأت تتحول
إل��ى متنفس ومتنزهات واستراحات
وسوق مزدهر للداللني وجتار العقار!!
واحلل بسيط هذا إذا أرادت احلكومة
احل��ل وه��و التدخل السريع وتشكيل
جلنة (سحب) على غرار جلنة اإلزالة
بقيادة الفريق ال�ب��در ،فتقوم اللجنة
بسحب كل جاخور مستخدم في غير
م��ا ه��و مخصص ألج�ل��ه وك��ل مزرعة
غ�ي��ر منتجة إن �ت��اج �اً حقيقياً فعلياً
يتناسب واح�ت�ي��اج��ات ال�ب�ل��د ،وإعادة
توزيعها على من يستحق وليس على
من (ميون عليكم)!
هذا هو احلل إن أردمت احلل ،وأعتقد
أن ت�ط�ب�ي��ق ال��ق��وان�ي�ن ع �ل��ى اجلميع
ب��دون استثناء أثبت بالدليل القاطع
جدواه ،فها هي ذي جلنة اإلزالة رغم
االنتقادات إال أنها فرضت احترامها
على اجلميع وأص�ب�ح��ت أم ��را واقعا
لسبب بسيط وهو تطبيق القانون على
اجلميع فقط ال غير!..
وعاشت التنمية!..
صالح العالج
salah.alelaj@gmail.com

األعمال البسيطة
األعمال البسيطة التي يزاولها مجموعة
م��ن ال��ن��اس ف��ي امل �ج �ت �م��ع ،أع��م��ال جيدة
وه��ي رزق لهم للمعيشة في ه��ذه احلياة،
مثال على ذلك عمل املندوب :هو شخص
موكول إليه عمل جتهيز املعامالت املختلفة
وإرس��ال �ه��ا إل ��ى ال �ش��رك��ات أو ال �ب �ن��وك أو
غيرها من أماكن العمل ،ه��ذا رزق قدره
الله عز وجل لهذا الشخص ،وهناك أعمال
كثيرة مناسبة كل إنسان يسعى إليها لكسب
القوت لكي ينشط في حياته دون سؤال
اآلخرين ،والله املوفق.
خاطرة أدبية
تلخيص أي كتاب يتطلب قراءة موضوعات

الكتاب قراءة جيدة ،وفهمها فهماً جيداً؛
حتى يكون هذا التلخيص باملستوى املطلوب،
لكي ينشر في أي صحيفة أو مجلة كانت،
س��واء كان هذا الكتاب علمي أم أدبياً أم
إسالمياً ،أم غيره من الكتب القيمة التي
يحتاجها ال�ق��ارئ أو الباحث ال��ذي ينشد
ضالته ف��ي ه��ذه الناحية العلمية؛ حيث
يقَّدم له بحث كامل عن الكتاب الذي يريد
قراءته بتأن وروية ،والله املوفق.
ما الهدف؟
هذه أهداف ثالثة في حياة اإلنسان ،أذكرها،
وأبدء بأول هدف :هدف اإلنسان في هذه
احل �ي��اة ،وه��و ه��دف س ��ام ،أال وه��و عبادة

الله والسير على الطريق املستقيم وخدمة
اآلخرين ،والهدف الثاني :الهدف من تعلم
العلم وقراءة الكتب القيمة وهو تنوير العقل
وتوعية ال�ن��اس مب��ا عند ه��ذا اإلن�س��ان من
علم؛ حيث أعطاه الله هذا العلم وهو رزق
له ،والهدف الثالث :هو الهدف من تسخير
اإلن �س��ان نفسه لعمل االب �ت �ك��ارات العلمية
اجلديدة التي يستفيد منها الناس اآلخرين
وهو خدمة اإلنسانية وتطوير حياة الناس
اليومية بكل ما هو مفيد وجديد.

يوسف الفزيع

هل تعلم؟
تكررت بعض الكلمات في القرآن الكرمي
بعدد معني ،وهذا إعجاز:
 - 1تكرر ذكر الدنيا في القرآن الكرمي
 115م��رة ،وت��ك��رر ذك��ر اآلخ���رة بالعدد
نفسه  115مرة.
 - 2تكرر ذكر املالئكة في القرآن 88
مرة ،وهو العدد نفسه الذي ذكرت فيه
الشياطني.
 - 3تكرر لفظ احلياة ومشتقاتها وما
يخص اخللق واإلح��ي��اء  145م��رة ,كما
تكرر ذك��ر امل��وت ومشتقاته وم��ا يخص
الفناء  145مرة أيضا.

 - 4تكرر ذكر الصاحلات مبشتقاتها في
القرآن  167مرة ،وهو العدد نفسه 167
الذي ذكرت فيه السيئات مبشتقاتها.
 - 5ذكرت كلمة احملبة  83مرة ،والطاعة
 83مرة.
 - 6ذكرت كلمة الهدى في القرآن 79
مرة والرحمة  79مرة.
 - 7ذكرت الشدة في القرآن  102مرة،
وذكر الصبر  102مرة.
 - 8تكرر ذكر العقل في القرآن  49مرة،
وذكر النور  49مرة.
 - 9ورد ذكر السالم  50مرة ,والطيبات

 50مرة.

 - 10ذك���رت املصيبة ف��ي ال��ق��رآن 75
مرة ,وذكر الشكر  75مرة.

 - 11وردت كلمة الرهبة في القرآن 8

مرات ،وهو العدد نفسه الذي تكررت به
كلمة الرغبة.

 - 12ذك��ر اس��م إبليس في القرآن 11
مرة ،وهو العدد نفسه الذي تكررت فيه
االستعاذة بالله منه.

إعداد :جلنة هدية النسائية
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د .بس ــام الشـطـي

منع الكتب في املعارض السنوية
الكويت هي أول دولة خليجية فتحت فعندما تسمح الكويت ألكثر من  150كتب ومنعت أخرى ،وبعض هذه الكتب

معارض الكتاب ،وتعد الرابعة على م�ك�ت�ب��ة ودور ن �ش��ر م��ن ج�م�ي��ع أنحاء تسبب مشكالت مع دول مجاورة؛ ألنها
مستوى العالم العربي و  34على العالم العربي و 26أل��ف كتاب ومتنع تتدخل في سياسة دول املنطقة وتثير
مستوى العالم ،واستحقت أن تكون أك �ث��ر م��ن  34ك �ت��اب��ا ،وت �ب�ين باحلجة الفنت وال��زواب��ع ،ورمب��ا تتسبب بقطع

عاصمة للثقافة قبل سنوات مضت والدليل الدامغني مس ّوغات ذلك املنع ،ال �ع�لاق��ات م��ع ت�ل��ك ال� ��دول ،والكويت
واألول� ��ى ف��ي احل��ري��ات اإلعالمية ،ومنها :كتب تتهجم على الذات اإللهية  ،حريصة على توثيق العالقات مع الدول

وبها لوائح ونظم للكتاب والصحافة ،وأخرى تتهجم على القرآن ،وثالثة على الشقيقة ،ووزارة اإلعالم منعت بعض
وح �ت��ى ال��دس �ت��ور ت��دخ��ل ف��ي وضع النبي[ ،وعلى الصحابة – رضي الله الكتب التراثية رغ��م أن اللوائح تؤكد
خطوط عريضة لضبط التعامل مع عنهم – وعلى زوجات النبي[ ،وأخرى أن الكتب التراثية القدمية ال يشملها

الكتاب واملؤلفني.

تثير الطائفية املقيتة أو تؤثر على وحدة قرار املنع ،والكتب الدينية تعرض على

فالضجة اإلع�لام�ي��ة الكبيرة التي الصف بإثارة النعرات القبلية ،وبعضها جلنة وزارة األوق���اف حتى جتيزها،
أثيرت من قبل الليبراليني بسبب منع يدعو إل��ى استحالل احل��رام ،وأخرى فليس من املعقول منع كتب تدرس في

بعض الكتب ال مس ّوغ لها فها هي تدعو إلى اإلباحية املطلقة.

جميع اجلامعات اإلسالمية واملعاهد

ذي اجلزائر قد منعت كل دور النشر ويأتي ه��ؤالء الليبراليون ليعترضوا؛ والكليات ومت�ن��ع ف��ي م�ع��رض الكتاب
املصرية ومع ذلك لم يتهجم عليها ألنهم يريدونها فسادا ،والله ال يحب رغم أنها تراثية ومجازة من قبل وزارة

أحد ،وفي األسبوع املاضي فتح في الفساد واملفسدين{ ،فما لهؤالء القوم األوق� ��اف ،فعلى سبيل امل�ث��ال مت منع

مدينة برلني األملانية معرض للكتاب ،ال يكادون يفقهون حديثا} ،ومعظم من كتاب العقيدة الطحاوية ل�لإم��ام أبو
وقد منعوا  97كتابا بحجة التأثير منعت كتبهم لهم كتب مجازة ،فمثال د .جعفر الطحاوي ،وكتاب منهاج السنة

ع�ل��ى م �ق��وم��ات ال��وح��دة األوروبية ر  .ع أجيز له  12كتابا  ،ومنع كتاب لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وفتاوى هيئة
وعلى األمن الداخلي ،وحتى الواليات واح ��د  ،وأ م.أ  .د .م .ع أج �ي��ز له كبار العلماء باململكة العربية السعودية،
املتحدة األمريكية منعت قبل  6أشهر  182كتابا ومنع ل��ه كتاب واح��د ،و أ وم�ن�ع��وا بعض أج ��زاء منها رغ��م أنها

أكثر من مئة كتاب ،ولم حتدث هذه  .ف  .ه�ـ أج�ي��ز ل��ه  39كتابا  ،ومنع سلسلة مترابطة بعضها عن بعض..

همسة تصحيحية
الضجة املفتعلة.

له  5كتب ،وهكذا وأجيزت لـ  15كاتبا والله املستعان.

