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سعر النسخة يف الكويت 250 فلسا

{واأن هذا �رصاطي م�ستقيمًا السالم عليكم
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فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم 

و�ساكم به لعلكم تتقون}
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االشرتاكات
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االشتراكات السنوية
> 15 دينارا لألفراد )أول مرة(
> 11 دينارا التجديد  ملدة سنة
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الكويت أو ما يعادل 83 دوالرا أمريكيا 

ملثيالتها خارج الكويت.
> 15 ديناراً كويتياً )للدول العربية(
> 20 ديناراً كويتياً )للدول األجنبية(
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امل��اض��ي ب��ن قناة سكوب  امل��ؤمل��ة التي حدثت خ��الل األس��ب��وع  األح���داث 
داللة  هي  احلاكمة،  األس��رة  إل��ى  تنتمي  التي  املالك  وعائلة  الفضائية 
املدمرة  وآث��اره  ضوابط  بدون  اإلعالمي  االنفالت  خطورة  على  واضحة 
على املجتمع، فقد قامت قناة سكوب باحلديث عن عائلة املالك بكالم 
أقل ما ميكن وصفه بأنه مليء بالبذاءة والطعن الواضح في تلك األسرة 
بسبب إحالة وكيل وزارة اإلعالم ملسؤولة القناة إلى النيابة العامة بتهمة 
التحريض على نظام احلكم، بعدها قام أفراد من عائلة املالك بالهجوم 

على القناة وتكسير أجهزتها والتعرض للعاملن فيها.
كان  فقد  املنكر،  تغيير  طريقة  في  اخلطأ  من  املالك  عائلة  نبرئ  لسنا 
الواجب اللجوء إلى القضاء للرد على قناة سكوب بدال من اللجوء إلى 
العنف، والسيما وأن أبناء األسرة احلاكمة يعدون القدوة لآلخرين في 
أعمالهم، ولكننا بصدد بيان أهمية وضع الضوابط الكافية ملنع االنفالت 

اإلعالمي الذي يهدد بتدمير كل شيء.
يقول الله تعالى: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
هي  التي  يقولوا  لعبادي  }وق��ل  ويقول:  م��س��ؤوال{،  عنه  ك��ان  أولئك  كل 

أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لإلنسان عدوا مبينا{.
ويقول الشاعر:

                    جراحات السنان لها التئام
                           وال يلتئم ما جرح اللسان

إن من يتتبع أحداث العالم ليجد بأن احلروب الكبيرة والفنت تبدأ دائما 
من كلمة طائشة تتحول إلى رصاصة طائشة تدمر كل شيء.

في  املتقدمة  ال��دول  وم��ج��اراة  اإلعالمي  االنفتاح  على  نعترض  ال  نحن 
عن  التعبير  في  احلق  واملقيمن  املواطنن  وإعطاء  احلريات  عن  الدفاع 
آرائهم والتواصل مع بعضهم عن طريق اإلعالم، ولكن البد من التفريق 
بن حرية التعبير وبن التعرض حلريات اآلخرين وإيذائهم والتشهير 

بهم، فكما يقول املثل: »حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين«
تلك  ه��در  ف��ي  األمثلة  أس��وأ  مسيرتها  خ��الل  سكوب  قناة  جسدت  لقد 
القاعدة عن طريق االستفزاز املتعمد جلميع فئات املجتمع وتسفيه آراء 
اآلخرين واالستهزاء بهم، ولم تترك أحدا من بدو أو حضر أو متدينن أو 
نواب مجلس األمة وغيرهم إال وصورتهم بأسوأ الصور ومثلثت 

التمثيليات الكاذبة حول مسيرتهم وحياتهم الشخصية.
التدهور  لهذا  ح��دا  يضعوا  أن  األم��ر  أول��ي  على  الواجب  إن 
ال  خطيرة  داخلية  بفتنة  ينذر  الذي  اخلطير  اإلعالمي 
الرادعة  أن يتخذوا اإلج��راءات  تبقي وال تذر، وعليهم 
الفتنة  دابر  واملستهترين لكي يقطعوا  بحق اخلالفن 

قبل أن تستفحل وحترق األخضر واليابس.
}ي��ا أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا ال يسخر ق��وم م��ن ق��وم عسى 
أن  عسى  نساء  من  نساء  وال  منهم  خيرا  يكونوا  أن 
تنابزوا  وال  أنفسكم  تلمزوا  وال  منهن  خيرا  يكن 
اإلميان  بعد  الفسوق  االس���م  بئس  ب��األل��ق��اب 

ومن لم يتب فأولئك هم الظاملون{.
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نوى الحج لنفسه ثم 
بدا له أن يغير النية 

< رجل نوى احلج لنفسه وقد حج 
النية  أن يغير  له  بــدا  من قبل ثم 
لقريب له وهو في عرفة، فما حكم 

ذلك وهل يجوز له ذلك أم ال؟
ب��احل��ج عن  > اإلن��س��ان إذا أح���رم 
يغير  أن  ذل��ك  بعد  له  فليس  نفسه 
ال ف��ي ال��ط��ري��ق وال ف��ي ع��رف��ة وال 
أن يكمل  يلزمه  ب��ل  ذل��ك،  ف��ي غير 
لنفسه وال يغير ال ألبيه وال ألمه وال 
لقول  ل��ه؛  احل��ج  يتعني  بل  لغيرهما 
َجّ  َ واحْ احلحْ ُّ الله سبحانه وتعالى: }َوأَتمِ
{، ف��إذا أح��رم لنفسه  ��لّ��همِ ��َرةَ لمِ َوالحْ��ُع��محْ
أحرم  وإذا  لنفسه،  يتمه  أن  وج��ب 
لغيره وجب أن يتمه لغيره وال يغير 
بعد اإلح���رام إذا ك��ان ق��د ح��ج عن 

نفسه وهكذا العمرة.

حكم وضع 
الطيب على 

مالبس اإلحرام
< ما حكم وضع احلاج الطيب على 
النية  عقد  قبل  اإلحـــرام  مالبس 

والتلبية؟
> ال يجوز للمحرم أن يضع الطيب 
السنة  وإمن��ا  واإلزار،  ال���رداء  على 
تطييب البدن كرأسه وحليته وإبطيه 
ونحو ذلك، أما املالبس فال يطيبها 
الصالة  عليه  لقوله  اإلح���رام؛  عند 
ت��ل��ب��س��وا ش��ي��ئ��اً من  وال���س���الم: »ال 
الورس«،  أو  الزعفران  الثياب مسه 
فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، 
أما مالبس اإلحرام فال يطيبها وال 

يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

الرياض  من  خــرج  فيمن  الشرع  حكم  ما   >
ثم  عــمــرة،  وال  حجًا  يقصد  ولــم  مكة  إلــى 
بعد وصوله إلى مكة أراد احلج فأحرم من 
جدة قارنا فهل يجزئه اإلحــرام من جدة 
أحد  على  ذهــابــه  مــن  بــد  وال  دم  عليه  أم 

املواقيت املعلومة أفتونا مأجورين؟
> من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً 
أراد  وإمن��ا  وال عمرة  ي��رد حجاً  ول��م  مكة 
عماًل آخر كالتجارة أو زيارة بعض األقارب 
أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة 
هو  ال��ذي  مكانه  م��ن  يحرم  فإنه  يحج  أن 
فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان 
في مكة أح��رم من مكة، وهكذا أي مكان 

فيه يحرم  العمرة وهو  أو  يعزم فيه احلج 
املواقيت  دون  كان  إذا  والعمرة  للحج  منه 
ال��ذي نوى  وال حرج عليه؛ ألن ميقاته هو 
منه احلج أو العمرة إذا كان دون املواقيت؛ 
»ومن  املواقيت:  وّق��ت  ملا   [ النبي  لقول 
كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ حتى 

أهل مكة من مكة«.
لم  العمرة وهو في حرم مكة  أراد  إذا  لكن 
يجز له اإلحرام بها من داخل احلرم بل عليه 
أن يخرج حتى يحرم بها من خارج احلرم، 
النبي  أو غيرهما؛ ألن  أو اجلعرانة  التنعيم 
] أمر عائشة أن حترم بالعمرة من خارج 
احلرم ملا أرادت أن تعتمر في حجة الوداع 

وهي في داخل احلرم.

حكم َمْن بدا له الحج والعمرة
 بعد تجاوز الميقات

فتاوى الحج لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد اهلل بن باز رحمه اهلل

< لــقــد أحــرمــت اإلحــــرام الـــذي يــلــزم معه 
نــقــودي وفــقــدت كل  الــهــدي، ولكن ضاعت 
مــالــي الــــذي مــعــي، فــمــا حــكــمــي فـــي هذه 

احلالة؟ علمًا بأن زوجتي ترافقني أيضًا.
> إذا أحرم اإلنسان بالعمرة في أيام احلج 
والعمرة  باحلج  أو  احل��ج،  إل��ى  بها  متمتعاً 
جميعاً قارناً، فإنه يلزمه دم، وهو: رأس من 
الضأن،  م��ن  ج��ذع  أو  املعز  م��ن  ثني  الغنم؛ 
في  يذبحها  ب��ق��رة،  سبع  أو،  بدنة  ُسبع  أو 
الفقراء  أو منى، فيعطيها  النحر مبكة  أيام 
وامل��س��اك��ني، وي��أك��ل منها وي��ه��دي. ه��ذا هو 

الواجب عليه.
فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته، أو لفقره 

وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثالثة أيام 
ف��ي احل��ج وسبعة إذا رج��ع إل��ى أه��ل��ه، كما 

أمره الله بذلك.
ويجوز أن يصوم عن الثالثة اليوم احلادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك 
جلميع  صيامها  عن  النهي  من  مستثنى 
يصوم  فإنه  الهدي  فقد  من  إال  الناس، 
هذه األيام الثالثة؛ ملا روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله 
عنهما قاال: »لم يرخص في أيام التشريق 
وإن  الهدي«.  لم يجد  ملن  إال  َن  يَُصمحْ أن 
إذا  أفضل،  فهو  عرفة  ي��وم  قبل  صامها 
كان فقد النفقة متقدماً، ويصوم السبعة 

عند أهله.

حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده
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فأدينا  متمتعون،  جــمــاعــة  ونــحــن  أحــرمــنــا   >
الهدي  بذبح  بعضهم  وأشـــار  وحتللنا،  العمرة 
وتــوزيــعــه فــي مكة، وفــعــاًل مت الــذبــح فــي مكة. 
ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح ال يكون إال بعد 
رمي جمرة العقبة. وكنت أعلم بذلك، وأشرت 
عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، 
ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا 
الــعــمــرة بــيــوم واحــــد، فــمــا حــكــم ذلـــك؟ ومـــاذا 

يلزمنا في هذه احلالة؟
> من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه ال يجزئه؛ 
ألن الرسول ] وأصحابه لم يذبحوا إال في أيام 
النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع 
من ذي احلجة، وبقيت األغنام واإلبل التي معهم 

موقوفة حتى جاء يوم النحر.
فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك، لبادر النبي ] 

أقاموها  التي  األربعة  األي��ام  في  إليه  وأصحابه 
قبل خروجهم إلى عرفات؛ ألن الناس بحاجة إلى 
اللحوم في ذلك الوقت، فلما لم يذبح النبي ] 
وال أصحابه حتى جاء يوم النحر، دل ذلك على 
عدم اإلجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد 
خالف السنة، وأتى بشرع جديد فال يجزئ؛ كمن 
صلى أو صام قبل الوقت، فال يصح صوم رمضان 

قبل وقته، وال الصالة قبل وقتها ونحو ذلك.
فاحلاصل أن هذه عبادة قبل الوقت؛ فال جتزئ، 
وإن عجز  ق��در،  إن  ال��ذب��ح  ه��ذا  يعيد  أن  فعليه 
صام ثالثة أي��ام في احل��ج، وسبعة إذا رجع إلى 
لقول  الذبح؛  من  ب��دالً  أي��ام  فتكون عشرة  أهله، 
ّ َفَما  جمِ َ لَى احلحْ َرةمِ إمِ الحُْعمحْ تََّع بمِ الله سبحانه: }َفَمن َتَ
ثاَلثَةمِ  َياُم  َفصمِ دحْ  يَجمِ لَّمحْ  َفَمن  يمِ  الحَْهدحْ َن  ممِ تَيحَْسَر  اسحْ
َعَشَرةٌ  لحَْك  تمِ َرَجعحْتُمحْ  َذا  إمِ َوَسبحَْعٍة   ّ ���جمِ َ احلحْ ��ي  فمِ أَيَّ���اٍم 

لٌَة{. َكاممِ

حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

حكم من حبسه حابس عن الطواف والسعي؟
< مــا حــكــم مــن أحـــرم مــن املــيــقــات للحج أو 
الــعــمــرة، ثــم حــبــســه حــابــس عــن الطواف 

والسعي؟
ثم حبسه  العمرة  أو  باحلج  أح��رم  ال��ذي   <
ح��اب��س ع��ن ال��ط��واف وال��س��ع��ي، يبقى على 
ك��ان يرجو زوال ه��ذا احلابس  إح��رام��ه، إذا 
قريباً؛ كأن يكون املانع سياًل، أو عدواً ميكن 
الطواف  وأداء  ال��دخ��ول  ف��ي  معه  التفاوض 

والسعي.
للنبي ]  التحلل، كما حدث  وال يعجل في 
احلديبية  ي��وم  م��دة  مكثوا  حيث  وأص��ح��اب��ه 

للمفاوضة مع أهل مكة، لعلهم يسمحون لهم 
لم  فلما  قتال،  بدون  العمرة  بالدخول ألداء 
يتيسر ذلك، وصمموا على املنع إال باحلرب، 
ومت الصلح بينه وبينهم على أن يرجع النبي 
القادم،  ال��ع��ام  ف��ي  ويعتمر  ل��ل��م��دي��ن��ة،   [
وحلقوا  هديهم،  وأصحابه   [ النبي  نحر 

وحتللوا.
فإن  يتمهل،  للمحصر،  امل��ش��روع  ه��و  وه��ذا 
إحرامه،  على  استمر  احل��ص��ار  ف��ك  تيسر 
وشق  ذل��ك  يتيسر  ل��م  وإن  مناسكه،  وأدى 
عليه املقام، حتلل من هذه العمرة أو احلج 

المفرد والقارن ال 
يلزمهما سعي آخر

بالطواف  وقــمــت  مـــفـــردًا  حججت   >
فــهــل يلزمني  قــبــل عـــرفـــة،  والــســعــي 
مع  أو  اإلفاضة  عند  والسعي  الطواف 

طواف اإلفاضة؟
> هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج 
قارناً باحلج والعمرة جميعاً، ثم قدم مكة 
وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه 
يجزئه  فإنه  يتحلل  ولم  قارناً  أو  مفرداً 
السعي وال يلزمه سعي آخر، فإذا طاف 
يوم العيد أو بعده كفاه طواف اإلفاضة 
يوم  ح��ت��ى  إح���رام���ه  م��ن  يتحلل  ل��م  إذا 
النحر، والسعي الذي سعاه أوالً مجزئ 
سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي 
ن��زل من  م��ا  ل��م يتحلل إال بعد  ك��ان  إن 
عرفة يوم العيد، فإن سعيه األول يكفيه 
قارناً  كان  إذا  ثان  إلى سعي  يحتاج  وال 
ب��احل��ج وال��ع��م��رة أو ك��ان م��ف��رداً للحج، 
الذي  املتمتع  على  الثاني  السعي  وإمن��ا 
أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وحتلل 
ثان  سعي  عليه  فهذا  باحلج،  أح��رم  ثم 

للحج غير سعي العمرة.

< هل يجوز جمع طواف اإلفاضة مع طواف الوداع في 
حال اخلروج مباشرة من مكة والعودة إلى الوطن؟

أخر طواف  لو أن إنساناً  ذل��ك،  > ال حرج في 
اإلفاضة، فلما عزم على السفر طاف عند سفره 

فإن  كل ش��يء،  وانتهى من  رم��ى اجلمار  بعدما 
طواف اإلفاضة يجزئه عن طواف ال��وداع، وإن 
طافهما – ط��واف اإلف��اض��ة وط��واف ال���وداع – 
بواحد  اكتفى  متى  ولكن  خير،  إل��ى  خير  فهذا 

ونوى طواف احلج أجزأه ذلك.

حكم جمع طواف اإلفاضة مع طواف الوداع

إن كان حاجاً.
دم  ب��إه��راق  التحلل  س���وى  عليه  ش���يء  وال 
يجزئ في األضحية، ثم احللق أو التقصير 
كما فعله النبي ] وأصحابه يوم احلديبية، 
نحْ  }َفإمِ وع��ال:  جل  ق��ال  كما  يتحلل،  وبذلك 
ُقواحْ  لمِ يمِ َوالَ حَتحْ َن الحَْهدحْ تَيحَْسَر ممِ مُتحْ َفَما اسحْ رحْ صمِ أُححْ
لَُّه{، فاحللق  َمحمِ ُي  الحَْهدحْ يَبحْلَُغ  َحتَّى  ُرُؤوَسُكمحْ 
التقصير،  مقامه  ويقوم  ال��ذب��ح،  بعد  يكون 
يتحلل  ثم  يقصر،  أو  يحلق  ثم  أوالً،  فينحر 
لم يجد هدياً صام  ب��الده، فمن  إلى  ويعود 

عشرة أيام، ثم يحلق أو يقصر، ثم يحل.



أخبار اجلمعية

8
الفرقـــان  606 - 17 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 25 /2010/10م

أكد الشيخ محمد الكوس أن الطاعن في عرض 
ال��ل��ه عنها مكذب  ع��ائ��ش��ة رض���ي  امل��ؤم��ن��ن  أم 
للنصوص القطعية في براءتها وطهارتها، الفتا 
إلى أن القصد احلقيقي منه هو النيل من بيت 
النبوة ومن رسالة محمد ]، وأن أول من شرع 
هذا املخطط اخلبيث عبدالله بن أبي ابن سلول 

رأس املنافقن.
ك���ان ذل���ك ف��ي م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان: »س��ي��رة أم 
املؤمنن عائشة رضي الله عنها«، والتي تندرج 
شعار:  حملت  دينية  محاضرات  سلسلة  ضمن 
)إبهاج املؤمنن بسيرة خير نساء العاملن(، تقام 
مساء كل يوم أحد بعد صالة املغرب في مسجد 
بتلة اخلرينج مبنطقة العارضية، وذلك بإشراف 
إحياء  جلمعية  التابعة  واإلرش��اد  الدعوة  جلنة 
التراث اإلسالمي فرع العارضية، وبالتعاون مع 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأوضح الكوس أن عائشة رضي الله عنها هي 
رسول  خليل  وابنة  العاملن،  رب  حبيب  حبيبة 
الله ]، فهي الصوامة القوامة القانتة العابدة 
العفيفة الطاهرة املبرأة من فوق سبع سموات، 
حبها من حب الله ورسوله، وقد أقرأها جبريل 
َعاِئَشَة  عن  البخاري   في صحيح  كما  السالم 
رضى الله عنها َقالَْت َقاَل َرُسوُل اللَِّه ] يَْوًما: 
َفُقلُْت:  اَلمَ ،   الَسّ يُْقِرئُِك  ِجبِْريُل  َهَذا  َعاِئَشة   »يَا 

اَلُم َوَرْحَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُُه«. َوَعلَيِْه الَسّ
الله  أن��زل  أن  أعظم فضائلها  أن من  وأض��اف 
القيامة في  ي��وم  إل��ى  تتلى  آي��ة  فيها 16  تعالى 
اإلفك  آي��ات حادثة  املساجد واحمل��اري��ب، وهي 
العديد  وال��ت��ي تضمنت  ال��ن��ور،  ف��ي س��ورة  كما 
من فضائلها، حيث وصفها الله بالطيبة فقال: 
}الطيبات للطيبن والطيبون للطيبات{، وهذا 
الوصف واملديح والثناء من الله عز وجل وصف 
الله  يتنزه  عبثا  لكان  وإال  يتغير،  ال  الزم  دائ��م 
ع��ز وج���ل ع��ن��ه، ال ك��م��ا ي��دع��ي��ه ب��ع��ض اجلهال 

واملبتدعة.
وتابع الكوس أن املنافقن هم أول من وقع في 
عرض النبي ]، وقد فضحهم الله في القرآن 
كما في سورتي األحزاب والتوبة، فهم شرذمة 
أتى  إذا ذهب جيل  مقيتة ال يخلو منها زم��ان، 
أكثر  يكون  حتى  الساعة،  قيام  إل��ى  آخ��ر  جيل 
أتباع املسيح الدجال املنافقن، والذين سيؤّلهونه 

ويدعون له بالربوبية من دون الله.
وأضاف أن الله تعالى استخدم الفعل املضارع 
ت��ع��ال��ى: }أولئك  ف���ي }ي���ق���ول���ون{ ف���ي ق��ول��ه 
م��ب��رأون مم��ا ي��ق��ول��ون{ ال���ذي ن���زل ف��ي براءة 
عائشة وصفوان بن املعطل؛ ليشير إلى التجدد 
واالستمرار في ادعاء هذا اإلفك مرة بعد مرة، 
مما يدلل على اإلعجاز القرآني، فال يزال بعض 

األشقياء يقعون في عرض أم املؤمنن إلى أيامنا 
هذه، الفتا إلى أن مخطط الطعن بدين اإلسالم 
لهدم أركان نبوة محمد ] يتجدد، فكما فعل 
في  سلول  ابن  أبي  بن  عبدالله  املنافقن  رأس 
الله  املعطل رضي  بن  لعائشة وصفوان  اتهامه 
عنهما، يأتي رأس املنافقن في العصر احلاضر 
فيتهم طلحة بن عبيدالله وأمنا عائشة بالزنى، 
اسمها  م��ن  ب��دال  كتاباته  بعض  ف��ي  ويسميها 
)أم  فيسميها  املؤمنن(  )أم  القرآني  الرباني 

املتسكعن( تهكما وازدراء لفضلها.
وأكد الكوس أن قاذف أم املؤمنن عائشة رضي 
الله عنها باإلفك والزنى بعد نزول آيات براءتها 
في سورة النور يحكم عليه في اإلسالم بالكفر، 
ألن���ه مكذب  ردة  قتله  ال��س��ل��ط��ان  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
للقرآن، مستشهدا بإجماع أهل العلم املعتبرين 

في هذه املسألة.
عنها  ال��ل��ه  رض��ي  عائشة  الطعن  أن  وأض���اف 
الذي  وج��ل  عز  الله  في  في حقيقته طعن  هو 
اختارها زوجة للنبي ]، كما ثبت في صحيح 
اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقالَْت:  أَنََّها  َعاِئَشَة،  َعْن  مسلم 
ِبِك  َجاَءِني  لََياٍل  ثَ��اَلَث  امْلَنَاِم  ِفي  ]:  »أُِريتُِك 
امْلَلَُك ِفي َسَرَقٍة ِمْن َحِريٍر َفَيُقوُل َهِذِه اْمَرأَتَُك، 
ِإْن  َفَأُقوُل:  ِهَي،  أَنِْت  َفِإَذا  َوْجِهِك  َعْن  َفَأْكِشُف 

يَُك َهَذا ِمْن ِعنِْد اللَِّه ُيِْضهِ «.

الكوس: الطعن في السيدة عائشة طعن في النبوة واإلسالم

ل��رع��اي��ة الشباب  رئ��ي��س م��رك��ز االرت��ق��اء  هنأ 
منطقة  في  اإلسالمي  التراث  إحياء  بجمعية 
باملركز  الفائز  السعيد  وليد  خالد  الساملية 
حلفظ  ال��ك��ب��رى  ال��ك��وي��ت  مسابقة  ف��ي  األول 
القرآن الكرمي كاماًل عثمان الشعالن، مشيرا 
إل���ى أن ال��ش��ع��الن ك���ان أح���د امل��ش��ارك��ن في 
الكرمي  ال��ق��رآن  حلفظ  الكرامة  حلة  مشروع 
التابع للمركز الذي يحظى بدعم من أصحاب 
الفيصل  الشيخ حمود  أبناء  البيضاء  األي��ادي 
ال��ل��ه - ومحسني  ال��ص��ب��اح - رح��م��ه  امل��ال��ك 

مشروع دعوة اخلير.

ولفت السعيد إلى أن الشعالن تدرج في مشروع 
املاضي  الصيف  ف��ي  أصبح  حتى  الكرامة  حلة 
املكرمة،  مكة  في  امل��ش��روع  في  احلفظ  مشرف 
مشيرا إلى أن الشعالن يدرس في كلية الشريعة 
تعالى  الله  كتاب  والدراسات اإلسالمية ويحفظ 

كامال برواية حفص عن عاصم ورواية شعبة.
وذكر أن مركز االرتقاء يرعى فئة الشباب من سن 
12 عاما وحتى 16 عاما حتى يخرج منهم قادة 
في املستقبل يقودون الوطن إلى اخلير واالرتقاء 
والنجاح والتميز، من خالل برامج تربوية ترفيهية 
تنموية هادفة، مشيرا إلى أن املركز يشتمل على 

حلقة أسبوعية حلفظ القرآن الكرمي، ودورات 
شرعية منهجية، وأخرى في مهارات احلياة 
وفنونها،  ومهاراتها  القيادة  أساليب  وتعلم 
والتعليمية  التربوية  الرحالت  إلى  باإلضافة 

والرياضية والتربوية.
وأوضح أن مشروع حلة الكرامة حلفظ القرآن 
برامج  أهم  أحد  يعد  املكرمة  مكة  الكرمي في 
من  ع��دد  فيه  يشارك  حيث  املوسمية  امل��راك��ز 
الطالب بحفظ كالم الله في أنقى بقعة على 
وجه األرض ومبتابعة وتوجيه من مشايخ متقنن 

يحملون األسانيد املتصلة إلى النبي ].

السعيد يهنئ الشعالن بالمركز األول في مسابقة حفظ القرآن الكريم

)سيرة أم املؤمنني( محاضرة في مسجد بتلة اخلرينج بالعارضية
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بالصور  م�����زودا  اإلس���الم���ي���ة،  واآلداب  وال���ص���الة 
الفئة  ه���ذه  ت��ن��اس��ب  ال��ت��ي  البسيطة،  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
الذي  ال��ف��ردوس،  أشبال  بقرص  مدعماً  العمرية، 
شرح  م��ن  املسلم  الطفل  يهم  م��ا  ك��ل  على  يحتوي 
ألركان اإلسالم، وتعليم ألحكام الطهارة، والصالة، 
واآلداب  اجلماعة  ص��الة  وأح��ك��ام  املسجد،  وآداب 
لبعض  الكرمي، وشرح  للقرآن  اإلسالمية، وحتفيظ 
األحاديث النبوية، وذلك بأسلوب مرئي شيق وممتع 

وبسيط.
كما يحتوي هذا القرص على أفالم كارتونية تتحدث 
ع��ن ق��ص��ص األن��ب��ي��اء، وح��ي��اة ال��ن��ب��ي ]، فضاًل 

عنه وتوفير مستلزماته الضرورية من مواد عينية 
ال  مضيفا:  شهريا،  األس���رة  تستهلكها  وغذائية 
الصعبة  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  يخفى 
التي تعيشها بعض األسر احملتاجة في محافظة 
اجلهراء كأسر الوافدين أو غير محددي اجلنسية 
الذين يعانون ارتفاع أسعار املواد الغذائية وغالء 
املعيشة األمر الذي ينعكس على رب األسرة فيعجز 
عن توفير هذه املواد ألفراد أسرته، فتقوم اللجنة 
بدورها بفضل من الله بتخفيف هذه املعاناة وذلك 
بتوفير سلة غذائية تغطي احتياج أكثر من 300 
بالتعاون مع احملسنن وأهل اخلير  أسرة شهريا 
الغذائية  السلة  بلدنا احلبيب، مبينا أن هذه  في 
تشمل كل ما يكن أن حتتاجه األسرة الكويتية من 
)أرز وزيت وطحن ودجاج وحلوم وسكر وحليب 
ومتر وبطاط وعدس وبصل( وغيرها من أصناف 
 )140( يقارب  ما  سنويا  استهالكها  يبلغ  غذائية 

ألف كيلو توزع على مدار العام(.
جمع  على  ي��ق��وم  اللجنة  دور  أن  ال��ش��م��ري  وب���ّن 
ال��ع��ي��ن��ي��ة م��ن احملسنن،  ال��ص��دق��ات  واس��ت��ق��ب��ال 
وبدورها اللجنة تقوم بالبحث االجتماعي الدقيق 
احتياجها  مدى  من  والتأكد  احملتاجة  األسر  عن 
ثم تسجيلها في كشوفات اللجنة وصرف البطاقة 
اللجنة كذلك  أن  لها، مضيفا  الشهرية  التموينية 
تقدم بعض املساعدات التي تتناسب واحتياجات 

ال��ه��ادف��ة، واألفالم  ع��ن اح��ت��وائ��ه على األل��ع��اب 
الكارتونية التي حتث على مكارم األخالق، ونبذ 
للطفل  تعليمية  برامج  على  ويحتوي  مساوئها. 
املسلم؛ حيث يحتوي على تعليم األحرف باللغة 

العربية واإلجنليزية واألرقام وغيرها.
احلملة،  بهذه  ينفع  أن  وج��ل  عز  املولى  ونسأل 
وأن يبارك بها، وأن يجزي خير اجلزاء الداعمن 
والقائمن عليها. ونخص بالشكر موقع البطاقة 
هذه  إجن��اح  ف��ي  معنا  أسهم  ال��ذي  اإللكتروني 

احلملة.

األسر، حيث قامت اللجنة بالتعاون مع جلنة زكاة 
على  مياه  ب��راد   )30( من  أكثر  بتوزيع  ال��ف��ردوس 
إلى  الفتا  الصيف،  فترة  خ��الل  املستحقة  األس��ر 
أن اللجنة كذلك أشرفت هذا العام خالل الشهر 
الفضيل على توزيع زكاة الفطر لهذا العام والتي 
 )1200( يقارب  ملا  منها  املستفيدين  نطاق  اتسع 

أسرة داخل احملافظة.
بتنفيذ  ت��ق��وم  اللجنة  أن  ك��ذل��ك  ال��ش��م��ري  وب���ّن 
برامج موسمية لألسر احملتاجة خالل فترة عيد 
وتوزيع  باستقبال  تقوم  حيث  امل��ب��ارك  األض��ح��ى 
حل��وم األض��اح��ي على ه��ذه األس��ر وال��ت��ي شملت 
ال��ل��ح��وم عليها  ت��وزي��ع  أك��ث��ر م��ن )700( أس���رة مت 
زيادة  على  اللجنة  ح��رص  مؤكدا  امل��اض��ي،  العام 
ق��در ممكن  أكبر  لتشمل  األس��ر احملتاجة  أع��داد 
يوميا  ن���رى  فنحن  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��ت��رة  خ���الل  منها 
إلينا  تأتي  التي  األس��ر  من  كثير  معاناة  ونتلمس 
فتعجز  أبنائها،  حاجة  به  تسد  ما  ال متلك  وهي 
اللجنة عن استيعابها داخل نطاق عملها، مناشداً 
كل من لديه قدرة على املساهمة أن يشارك في 
وشاكرا  أمامها،  اآلف���اق  وفتح  اللجنة  ه��ذه  دع��م 
لهذه  الرعاة  اخلير  ورجال  والشركات  املؤسسات 
اللجنة، والذين نسأل الله العلي القدير أن يكتب 
لهم األجر واملثوبة على عطاءاتهم اخليرية وثقتهم 

املطلقة في عمل اللجنة.

بالفردوس  ال��دع��وة واإلرش����اد  رئ��ي��س جلنة  أك��د 
سعود  اإلسالمي  التراث  إحياء  جلمعية  التابعة 
التنشئة  اللجنة على  ابن حشف املطيري حرص 
اإلسالمية ألبنائنا الصغار، وتربيتهم على األخالق 
احلميدة واآلداب اإلسالمية التي حث عليها ديننا 
احلنيف؛ حيث قامت اللجنة بإطالق حملة أشبال 
الفردوس حتت شعار )أطفالنا أمانة(، وهي عبارة 
عن حملة نخاطب بها أطفالنا الصغار، ببساطة 
الفهم والبيان؛ لتعليمهم أحكام الطهارة والصالة 

واآلداب اإلسالمية واألحكام الفقهية.
ويحتوي مغلف احلملة على كتيب أحكام الطهارة 

وال  تعد  ال  عظيمة  بنعم  الكويت  دول��ة  الله  حبا 
حت��ص��ى وم��ن��ه��ا وج����ود أه���ل ال��ع��ط��اء واحملسنن 
الدولة  متنحها  التي  اخليرية  اجلهود  وأصحاب 
فرصا كبيرة للمشاركة في تنمية املجتمع، وال شك 
أن ذلك يعد من النعم التي حتتاج لشكر ورعاية، 
تستحق  بالدنا  في  وطيبة  خيرية  من��اذج  فهناك 
جهودها  وتأمل  اإلنسانية  جتاربها  عند  الوقوف 
اخليرية التي قدمت عطاءات متواصلة للمساهمة 
في تخفيف املعاناة عن الفقراء واحملتاجن داخل 

املجتمع الكويتي.
يقول الشيخ د. فرحان عبيد الشمري رئيس جمعية 
اجلهراء:  محافظة  فرع  اإلسالمي  التراث  إحياء 
إن جتربة جلنة الصدقات العينية تعد بفضل من 
التي  الكويت،  دولة  الرائدة في  التجارب  الله من 
طمعت أوال برضا الله تبارك وتعالى، وربطت ثانيا 
األغنياء بالفقراء، وحفظت ثالثا كرامة احملتاجن؛ 
إذ يعد احملتاج هو محور اهتمام هذه اللجنة التي 
قام بتأسيسها الشيخ عبدالعزيز الهده رحمه الله 
التراث اإلسالمي  السابق جلمعية إحياء  الرئيس 
بعده  من  عليها  وأش��رف  اجلهراء،  محافظة  فرع 

العم الفاضل حمد املهندي حفظه الله ورعاه.
العينية  الصدقات  جلنة  أه���داف  الشمري  وب��ّن 
فقير  يبقى  بأال  إنسانية  رؤي��ة  إنها حتمل  بقوله: 
األعباء  بتخفيف  تقوم  أن  وحت��اول  إال  محتاج  أو 

تراث الفردوس تطلق حملة أشبال الفردوس لتعليم الصغار 
أحكام الطهارة والصالة

»لجنة الصدقات العينية«... عطاءات متواصلة 
وتجربة إنسانية تستحق الوقوف عندها
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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. 
املهتدي  والشباب  اإلسالمية،  اليقظة  حاجة  السابقة  احللقة  في  ذكرنا 
إلى  ورجوعه  وطريقه،  منهجه  له  تضبط  التي  الشرعية،  الضوابط  إلى 
أفراده،  ويخسر  ووقته،  جهده  سيخسر  فإنه  وإال  وتعالى،  سبحانه  الله 
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.

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلديث الثاني في الباب:
سفيان:  حدثنا  علي:  حدثنا   –  7354
األعرج  من  سمع  أنه  الزهري:  حدثني 
أبــو هــريــرة قــال: إنكم  يــقــول: أخبرني 
تزعمون أن أبا هريرة يكثر احلديث عن 
كنت  إني  املوعد،  والله   ،[ الله  رســول 
امــرأ مسكينا، ألــزم رســول الله ] على 
يشغلهم  املــهــاجــرون  وكــان  بطني،  مــلء 
ــــاألســــواق، وكـــانـــت األنـــصـــار  الــصــفــُق ب
فشهدت  أموالهم،  على  القيام  يشغلهم 
من رسول الله ] ذات يوم، وقال: » من 
يبسط ردائي حتى أقضَي مقالتي، ثم 
مني  سمعه  شيئا  ينسى  فلن  يقبضه، 
فوالذي  علّي،  كانت  بــردة  فبسطت   .«
سمعته  شيئا  نسيت  مــا  بــاحلــق،  بعثه 

منه. )طرفه في: 118(.
الشرح:

احلديث الثاني في هذا الباب: باب احلجة 
كانت  النبي ]  أح��ك��ام  إن  ق���ال:  م��ن  على 
ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد 
أبي  وأم��ور اإلس���ام، هو حديث  النبي ] 

ه��ري��رة رض��ي ال��ل��ه ع��ن��ه، وف��ي��ه أي��ض��ا بيان 
والسنن  األح��ك��ام  بعض  خ��ف��اء  ف��ي  السبب 
النبوية على بعض كبار الصحابة رضي الله 
عنهم فضا ع��ن ص��غ��اره��م، وه��و م��ا ذكره 
وهو  هاهنا،  هريرة  أب��و  اجلليل  الصحابي 
أن املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق، 
يعني: عقد الصفقات، والبيع والشراء ألنهم 
لعيالهم  ال���رزق  ألج��ل  ويتكسبون  ي��ت��اج��رون 
وأسرهم، وأن األنصار كان يشغلهم العمل في 
أموالهم، يعني: في بساتينهم، وفي زروعهم 
والعناية بها، وهذا يبني أن املهاجرين كانوا 
األنصار  وأن  األغ��ل��ب،  في  جت��ارة  أصحاب 
الله  رضي  وبساتني،  زراع��ة  أصحاب  كانوا 

عنهم أجمعني.
أب��و ه��ري��رة [ ف��ي ه��ذا احلديث  فيقول 
الذي رواه البخاري من طريق شيخه علي، 
وه���و اب���ن امل��دي��ن��ي اإلم����ام احل��ج��ة املشهور 
ال���ذي ق��ال ال��ب��خ��اري ع��ن��ه: م��ا استصغرت 
نفسي عند أحد إال عند ابن املديني، وإمنا 
يذكره البخاري باسمه مجردا، وتارة يقول: 
حدثني علي بن عبدالله، وال يصرح باسمه 

املديني؛ ألن عليا بن املديني أشيع عنه أنه 
لبعض  فتنة  وحصلت  ال��ق��رآن،  بخلق  ق��ال 
وهجرت  عنهم  احلديث  واجتنب  احملدثني، 
احلق،  بغير  وت��ارة  باحلق،  ت��ارة  مجالسهم، 
فكان ابن املديني ممن أشيع أنه أجاب إلى 
خلق ال��ق��رآن، ورمب���ا ك��ان ق��د أج���اب خوفا 
فالثابت  وإال  ال��ض��رب،  م��ن  أو  احلبس  م��ن 
واملنقول عنه أنه كان يقول: القرآن كام الله 

غير مخلوق. 
أما سفيان فهو ابن عيينة أبو محمد الهالي 
ش��ي��خ اب���ن امل��دي��ن��ي. وال���زه���ري ق��د مضى. 
أبي  ال��رواي��ة عن  املكثرين من  واألع��رج من 

هريرة [.
 قال أبو هريرة: »إنكم تزعمون أن أبا هريرة 
والله  ال��ل��ه ]،  يكثر احل��دي��ث ع��ن رس���ول 
الزهري  املوعد« وجاء في رواي��ة مالك عن 
في العلم )118( أنه قال [: ولوال آيتان 
في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو }إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
أولئك  الكتاب  في  للناس  بيناه  ما  بعد  من 
يلعنهم الله ويلعنهم الاعنون إال الذين تابوا 
وأنا  عليهم  أت��وب  فأولئك  وبينوا  وأصلحوا 
البقرة:  سورة  من  اآليتان  الرحيم{  التواب 

.160-159
لشيء  تعرض  قد  ك��ان  هريرة  أب��ا  أن  يعني 
من الكام عليه في زمنه من بعض الناس؛ 
وك��ان يعقد  ك��ان صاحب حديث كثير،  ألن��ه 
مجالس التحديث [ وأرضاه في مسجد 
الصحابة  كان  وقد  وغيره،  الله ]  رس��ول 
نعم قد  فيقولون:  يدافعون عنه ويصدقونه 
سمعنا رسول الله ] يقول ذلك، وكان أبو 
السائل وسأله عن حديث  ج��اءه  إذا  هريرة 
وحدثه به عن رسول الله ] قال له: اذهب 

شرح كتاب )االعتصام بالكتاب والسنة( من صحيح اإلمام البخاري )58(

ظهور أحكام النبي ] ألكثر الناس )2(
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إلى فان - من الصحابة - فسيحدثك مبثل 
ما حدثتك، فيذهب إليه ويصدقه وهذا من 
وتقوية  ال��رواي��ة،  ومعاضدة  األزر،  شد  باب 

اخلبر.
أن  الصحيح:  من  اجلنائز  كتاب  في  وج��اء 
ابن عمر [ قال: أكثر علينا أبو هريرة، 
صدقته  أي:  ه��ري��رة،  أب��ا  عائشة  فصدقت 
في احلديث الذي حدث به. وما كان [ 
متهما أب��دا، وإمن��ا أش��اع أع��داء السنة من 
الكام  والعلمانيني  واملستشرقني  الرافضة 
على مروياته، وال سيما في السنني املتأخرة 
من أجل الطعن في الدين، وصد الناس عن 
بذلك  فيتوصلون  الشريفة،  النبوية  السنن 

إلى هدم الدين!!
هريرة  أبي  عن  احلديث  كثرة  أسباب  ومن 
وعّمر  قبله،  الصحابة  أك��اب��ر  م��ات  ق��د  أن��ه 
أبو هريرة إلى ما بعد سنة الستني للهجرة، 
واآلخذون  تاميذه  وكثر  رواي��ت��ه،  فاتسعت 

عنه من التابعني وغيرهم.
وبني هاهنا سببا من أسباب كثرة حتديثه، 
التجارة،  تشغلهم  كانت  املهاجرين  أن  وه��و 
وأن األنصار كان يشغلهم العمل في زروعم 
مسكينا«  ام��رأ  كنت   « وق��ول��ه:  وبساتينهم، 
ي��ع��ن��ي: ك��ن��ت رج����ا م��س��ك��ي��ن��ا »م����ن فقراء 
املهاجرين، ألزم رسول الله ]«، وفي رواية 
مسلم: »أخ��دم رسول الله على ملء بطني« 
ويكتفي  باليسير،  ي��رض��ى  ك��ان  أن��ه  مبعنى 
بأقل القليل، فيكفيه أن يأكل ما يشبعه وال 
أرض  وال  جت��ارة  لديه  وليس  املزيد،  يطلب 
ه��و مم��ن يطلب  ب��ه��ا، وال  ي��زرع��ه��ا ويشتغل 
ماال وال أرضا وال عقارا وال خدما، وال غير 
ذلك، بل كان يكفيه أن يازم رسول الله ] 
ويخدمه ويكون بقربه ويسمع حديثه ويشهد 

أحكامه، ويحفظ عنه.
وكان النبي ] تأتيه هدايا من أصحابه من 
أب��و هريرة  ذل��ك، فكان  أو غير  أو متر  لنب 
[ ي��ص��ي��ب مم��ا ي��أت��ي رس����ول ال��ل��ه ]، 
ّفة الذين كانوا يبيتون  ويأوي إلى فقراء الصُّ

في صفة  باملسجد 
إذ  ل��ه��م أي: ظ��ل��ة؛ 
ل��ه��م وال  ال س��ك��ن 
يلوون على أهل وال 
ع��ش��ي��رة؛ ألن��ه��م من 

فقراء املهاجرين.
كانوا  ال��ص��ف��ة  وأه�����ل 

املسجد،  ف����ي  ي���أك���ل���ون 
الناس؛  ع��ل��ي��ه��م  وي��ت��ص��دق 

الله  سبيل  في  هاجروا  ألنهم 
ديارهم  خلفهم  وتركوا  وج��ل،  عز 

أهلهم  األحيان  بعض  وفي  وأموالهم، 
ونساءهم وأوالدهم طلبا ملرضاة الله تبارك 

وتعالى.
وم���ا أع��ظ��م ه���ذه ال��ه��ج��رة وأش���ده���ا على 
نفسا مؤمنة مطمئنة،  كانت  إن  إال  النفس، 
موقنة بثواب الله تبارك وتعالى، قد اشترت 

اآلخرة بالدنيا.
يشهد  لم  ما  أب��و هريرة [  فلذلك شهد 
يلزم  كان  لم يسمعوا؛ ألنه  غيره، وسمع ما 
رس��ول الله ]، وف��ي رواي���ة: » فيشهد إذا 
رواية  في  وج��اء  نسوا«،  إذا  ويحفظ  غابوا، 
ال��ب��خ��اري أي��ض��ا: »وك��ن��ت ام��رأ مسكينا من 
مساكني الصفة، أعي حيث ينسون، فشهدت 
يعني شهد  ي��وم«،  ذات  الله ]  رس��ول  من 
مجلسا. وفي املسند والترمذي: عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال ألبي هريرة: كنت 

ألزمنا لرسول الله ] وأعرفنا بحديثه.
 قوله ]: »من يبسط رداءه« أي: من منكم 

يفرش ثوبه على األرض.
وفي  مني«  سمعه  شيئا  ينسى  »فلم  ق��ول��ه: 
ينس شيئا«. وهو وعد صادق  »فلن  رواي��ة: 
ق���ال، فكان  منه ]، وق��د وق��ع األم���ر كما 
أبو هريرة [ راوية اإلسام، واملقدم من 
الصحابة في احلديث، فروى ما يزيد على 
وليس  ش��ري��ف،  نبوي  حديث  آالف  خمسة 
ذلك لغيره؛ بسبب دعوة النبي ] له، وهو 

من أعظم أسباب حفظه [.

قوله: 
فبسطت   «

ب���ردة ك��ان��ت ع��ل��ي، ف��وال��ذي بعثه ب��احل��ق ما 
نسيت شيئا سمعته منه » وفي رواية أخرى: 
»فحثا له النبي ] ثاث حثيات، وقال له: 
أيضا سبب من أسباب  ُضم رداءك« وه��ذا 
سعة حفظه وثبوته في صدره، وتفوقه على 

بقية الصحابة في هذا الباب.
وفي كتاب العلم: »أن أباهريرة قال: يا رسول 
الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: 
»ابسط رداءك«، قال: فغرف بيديه، ثم قال: 

»ضمه«، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. 
وقال هاهنا أبو هريرة: فوالذي بعثه باحلق 

ما نسيت شيئا سمعته منه«.
والدالئل  وامل���ع���ج���زات،  اآلي����ات  م��ن  وه����ذا 
ب��رك��ات��ه عليه الصاة  م��ن  وب��رك��ة  ال��ن��ب��وي��ة، 
بعينيه،  أب��و هريرة شيئا  ير  ول��م  وال��س��ام، 

فسبحان الله العظيم!
أبي هريرة  ترجمة  االط��اع على  أراد  ومن 
يحيي  العامة  كتاب  فليراجع  عنه  والدفاع 
املعلمي في الرد على املدعو محمود أبي رية، 
واسم الكتاب »األضواء الكاشفة« وهو كتاب 
نفيس في الرد على محمود أبي رية، الذي 
ومروياته،  اجلليل  الصحابي  هذا  في  طعن 
فرد عليه العامة املعلمي رداً مباركا عظيما 

في هذا الكتاب.



كلمات في العقيدة

بقلم: د. أميـــــر احلـداد
- قرأت حديثا سبب لي إشكاالً.

- أوال تثّبت من صحة احلديث، فإذا ثبت نبحث عن معناه.
للشيخ  الصحيحة«  »السلسلة  في  قرأته  ألني  ثابت  هو   -

األلباني.
قاطعته:

بعض  من  موقفه  عن  تراجع  الله  رحمه  الشيخ  أن  تعلم   -
الضعيف  إلى  الصحيح  من  بعضها  فنقل  األحاديث، 

وبالعكس... ولكن في قلة من األحاديث.
- نعم أعلم ذلك، ولكن هذا احلديث ثابت.. وهو عن ابن 
ينزل  األول  الكتاب  »كان  قال:  الله ]  رسول  عن  مسعود 
سبعة  من  القرآن  ونزل  واحد،  حرف  على  واحد  باب  من 
أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحالل وحرام ومحكم 
ومتشابه وأمثال.. فأحلوا حالله، وحرموا حرامه، وافعلوا ما 
أمرمت به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا 
عند  من  كل  به  }آمنا  وقولوا:  مبتشابهه  وآمنوا  مبحكمه، 

ربنا{« احلاكم - ابن حبان.
- حديث جميل.

- وهناك حديث آخر في الباب ذاته.. وأيضا صحيح.. قال 
جبريل  فجلس  وميكائيل،  جبريل  »أتاني   :[ الله  رسول 
اقرأ  فقال جبريل:  يساري  ميكائيل عن  وجلس  عن مييني 
على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ القرآن على 
وكل  قال:  أحرف،  سبعة  بلغ  حتى  استزده..  قال:  حرفني، 

كاف شاف« السلسلة الصحيحة.
في  آخر  حديث  عن  نبحث  تعال  جميل،  حديث  أيضا   -

األحرف التي نزل بها القرآن.
الشاملة..  املكتبة  فتح  احملمول..  أحضر صاحبي حاسوبه 
الله  رحمه   - األلباني  كتب  في  أحرف«  »سبعة  عن  بحث 
قال:  كعب،  بن  أبي  آخر.. عن  - وجدنا احلديثني وحديثا 

آية  قرأت  أني  إال  أسلمت  منذ  شيء  نفسي  في  حك  »ما 
وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله ]، 
الله  الله ]، فأتينا رسول  وقال صاحبي: أقرأنيها رسول 
]، فقلت: يا رسول الله أقرأتني آية كذا؟ قال: نعم، وقال 
صاحبي: أقرأتنيها كذا؟ قال نعم.. أتاني جبريل.. ثم ذكر 
احلديث السابق.. وزاد في آخره: إن قلت: »غفوراً رحيماً« 
أو قلت: »سميعا عليما« أو قلت: »عليماً سميعاً«.. الله كذلك 
ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب« )حسنه 

األلباني(.
- هذه األحاديث تبني كيف كان التنوع في قراءة القرآن في 
البداية.. ثم ملا انتشر املسلمون في كافة أرجاء املعمورة من 
بالد الصني شرقا إلى أقصى املغرب غربا، واختلف الناس 
الناس  بني  فتنة  وقوع   ] عثمان  وخشي  القراءات  في 
)املصحف  هو  واحد..  مصحف  بكتابة  أمر  القرآن،  على 
وأحرق  األمصار  إلى  بعثها  نسخا  منه  واستنسخ  اإلمام(، 
غيره من املصاحف، فأصبح القرآن حرفا واحدا.. ال جتد 
فيه أي اختالف في ترتيب الكلمات أو األحرف.. كما كان 
بإجماع  واحدا  حرفا  القرآن  فصار  قبله..  املصاحف  في 

الصحابة.. وانتهت االختالفات في الرسم القرآني.
- ماذا عن القراءات العشر؟!

الواحد  للحرف  قراءات  وهي  ذلك..  بعد  ظهرت  هذه   -
بعضهم  ولكن  الواحد..  والرسم  الواحد  املصحف  ذاته من 
يقرأ باملد وبعضهم بالقصر وبعضهم باإلمالة.. كأن تقول: 
قراءات  فهي  الدين{..  يوم  }َمِلك  أو  الدين{  يوم  }مالك 
حلرف واحد من القراءات بطرق مختلفة كقراءة حفص عن 
عاصم، ونافع والدوري وغيرهم من كبار القراء.. فال يوجد 
السبعة  إلى  النتهاء احلاجة  للقرآن؛  واحد  إال حرف  اليوم 

أحرف منذ عهد عثمان [.

األحرف السبعة للقرآن
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القاعدة العاشرة: الدعوة لالجتماع 
على احلق ونبذ الفرقة واالختالف:

م��ن م��ق��اص��د ال���دع���وة إل���ى ال��ل��ه ع��ز وجل 
ال��ق��ل��وب واجتماع  ائ��ت��اف  احل���رص ع��ل��ى 
التفرق  والبعد عن  الصف،  ووح��دة  الكلمة 
واالختاف والتحذير من ذلك ومنع أسباب 

التنازع والشتات .
قال شيخ اإلسام ابن تيمية: »وهذا األصل 
وأال  جميعا  ال��ل��ه  بحبل  االع��ت��ص��ام  -وه���و 

أع��ظ��م أص���ول اإلسام،  م��ن  نتفرق - ه��و 
ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، 
الكتاب  أهل  تركه من  ملن  ذمه  ومما عظم 
النبي  ب��ه وص��ي��ة  وغ��ي��ره��م، ومم��ا عظمت 
)الفتاوى  وخاصة«.  عامة  مواطن  في   [

.)357/22
كثيرة  دلت على هذا األصل نصوص  وقد 
رسوله ]  وسنة  وج��ل  عز  الله  كتاب  من 
وم��ن اآلث���ار ع��ن الصحابة وغ��ي��ره��م؛ مما 
يؤكد أهمية هذا األصل وضرورته للمجتمع 

املسلم في بقائه واستمراره، فمن ذلك:
1- قوله عز وجل: }واعتصموا بحبل الله 
جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم 

بنعمته إخوانا{.
قال ابن كثير: »أمرهم الله عز وجل في اآلية 
الكرمية باجلماعة ونهاهم عن الفرقة، وقد 
وردت األحاديث املتعددة بالنهي عن التفرق 
واألم��ر باالجتماع واالئ��ت��اف، وق��د ضمن 
من  العصمة   - للمسلمني  أي   - لهم  الله 
اخلطأ عند االتفاق، وخيف عليهم اخلطأ 

عند االفتراق واالختاف«اه�.
وقال القرطبي: »إن الله يأمر باأللفة وينهى 
واجلماعة  هلكة  الفرقة  ألن  الفرقة؛  عن 

جناة«.
الله ورسوله  قال عز وجل: }وأطيعوا   -2

وعدم  باحلق  االرتباط  قاعدة  عن  السابقة  احللقة  في  حتدثنا 
التعلق باألشخاص، وأشرنا إلى أن التعلق باألشخاص واتباع أقوالهم 
وآرائهم واجتهاداتهم دون نظر في مدى موافقتها للحق، مسلك خطير 

مخالف لهدي سلف األمة . 

د. وليد خالد الربيع

فـقه الدعوة )21(

الدعوة لالجتماع على احلق ونبذ الفرقة واالختالف
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وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{.
تنازعوا(  »)وال  س��ع��دي:  اب��ن  الشيخ  ق��ال 
وتفرقها  ال��ق��ل��وب  ت��ش��ت��ت  ي��وج��ب  ت��ن��ازع��ا 
 ) ريحكم  )وت��ذه��ب  جتبنوا  أي  )فتفشلوا( 
ويُرفع  قوتكم  وتتفرق  عزائمكم  تنحل  أي 
الله  طاعة  على  النصر  من  به  ُوع��دمت  ما 

ورسوله«.
3- قال تعالى: }وال تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 

لهم عذاب عظيم{.
قال الشيخ ابن سعدي: »نهاهم عن سلوك 
الدين  ج��اءه��م  ال��ذي��ن  امل��ت��ف��رق��ني،  مسلك 
واجتماعهم  به  لقيامهم  املوجب  بالبينات 
فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدر 
ذلك عن جهل وضال، وإمنا صدر عن علم 
وقصد سيئ وبغي من بعضهم على بعض؛ 
ولهذا قال: }وأولئك لهم عذاب عظيم{«.

مسلم  أخرجه  ما  املطهرة  السنة  ومن   -4
عن أبي هريرة أن النبي ] قال: »إن الله 
يرضى لكم ثاثا ويكره لكم ثاثا، فيرضى 
وأن  شيئا،  به  تشركوا  وال  تعبدوه  أن  لكم 
تفرقوا،  وال  جميعا  الله  بحبل  تعتصموا 
ل��ك��م ق��ي��ل وق����ال، وك��ث��رة السؤال،  وي��ك��ره 

وإضاعة املال«. 
أمر  تفرقوا«  النووي: »قوله ]: »وال  قال 
بعضهم  وت��أّل��ف  املسلمني  ج��م��اع��ة  ب��ل��زوم 

ببعض، وهذه إحدى قواعد اإلسام«.
5- عن ابن عباس أن النبي ] قال: »يد 

الله مع اجلماعة« أخرجه الترمذي.
6- وعن ابن عمر عن رسول الله ] أنه 
قال: »عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة؛ فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، 
ومن أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة« 

أخرجه الترمذي.
7- عن النعمان بن بشير أن النبي ] قال: 
أخرجه  ع��ذاب«  والفرقة  رحمة  »اجلماعة 
الشيخ  وحسنه  السنة  في  عاصم  أبي  ابن 

األلباني.
النبي ]  أن  جابر  ع��ن  مسلم  أخ��رج   -8
يعبده  أن  أي���س  ق��د  ال��ش��ي��ط��ان  »إن  ق���ال: 
امل��ص��ل��ون ف��ي ج��زي��رة ال���ع���رب، ول��ك��ن في 

في  »أي  القرطبي:  قال  بينهم«،  التحريش 
اخلاف والشرور والعداوة والبغضاء حتى 
العظيمة  الفنت  تلك  أمثال  ذل��ك  من  تكون 

واخلطوب اجلسيمة«.
وأم���ا اآلث����ار : ف��ع��ن اب���ن م��س��ع��ود أن���ه كان 
يخطب ويقول: »يأيها الناس عليكم بالطاعة 
واجلماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإن 
ما تكرهون في اجلماعة خير مما حتبون 
ال��ف��رق��ة«، وق��ال أيضا ف��ي معنى قوله  ف��ي 
جميعا{،  الله  بحبل  }واعتصموا  تعالى: 
قال: »حبل الله اجلماعة«.  وقال علي بن 
أبي طالب: »اقضوا ما كنتم تقضون، فإني 
أكره االختاف حتى يكون الناس جماعة أو 

أموت كما مات أصحابي«.
وق���ال اب��ن ع��ب��اس ف��ي معنى ق��ول��ه تعالى: 
}وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله{، 
تتفرقوا  وال  ال��دي��ن  أق��ي��م��وا  }أن  وق��ول��ه: 
باجلماعة  املؤمنني  الله  »أم��ر  ق��ال:  فيه{، 

ونهاهم عن االختاف والتفرقة«.
وق���ال شيخ اإلس����ام: »م��ن ق��واع��د الدين 
العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف 
القلوب واجتماع الكلمة وصاح ذات البني، 
فإن الله تعالى يقول: }فاتقوا الله وأصلحوا 
النصوص  من  ذل��ك  وأم��ث��ال  بينكم{،  ذات 
التي تأمر باجلماعة واالئتاف وتنهى عن 
الفرقة واالختاف، وأهل هذا األصل هم 
أن اخلارجني عنه هم  كما  أهل اجلماعة، 
أهل الفرقة، وجماع السنة: طاعة الرسول 
أيضا:  وي��ق��ول   .)51/28 )ال��ف��ت��اوى   [
»ومعلوم أن ائتاف قلوب األمة أعظم في 
الدين من بعض هذه املستحبات؛ فلو تركها 

املرء الئتاف القلوب كان ذلك حسنا«.
وي��ق��ول أي��ض��ا: »وب���اب ال��ف��س��اد ال���ذي وقع 
التفرق  في هذه األم��ة بل وفي غيرها هو 
واالختاف، فإنه وقع بني أمرائها وعلمائها 
من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما 
مغفورا  ذلك  بعض  كان  وإن  عليم،  به  الله 
لصاحبه الجتهاده الذي يغفر فيه خطؤه أو 
حلسناته املاحية أو توبته أو لغير ذلك، لكن 
يعلم أن رعايته من أعظم أصول اإلسام، 
ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب 

واجلماعة«)الفتاوى  بالسنة  األمة  من هذه 
22/ 356 وما بعدها( .

ابن  الشيخ  من فضيلة  وهذه وصية صادقة 
في  »يوجد  يقول:  حيث  الله  رحمه  عثيمني 
الشباب اليوم - الذين من الله عليهم بالهداية 
الشريعة  تطبيق  على  احلرص  كل  وحرصوا 
- يوجد منهم شيء من التنافر على خاف 
اجتهاد  محل  ألن��ه   - فيه  االختاف  يسعهم 
ولكن بعض   ، وه��ذا  والنصوص حتتمل هذا 
الشباب يريد أن يكون جميع الناس تبعا لرأيه 
- فإن لم يتبعوا رأيه فإنه يعتبرهم على خطأ 
وضال - وهذا خاف ما كان عليه أصحاب 

النبي ] ومن بعدهم من األئمة.
وأنا - القائل هو الشيخ ابن عثيمني - أقول 
لكم من هذا املكان: لو تدبرمت كتب اخلاف 
 ، كثير  العلماء  ب��ني  اخل���اف  أن  ل��وج��دمت 
ولكن كل واحد منهم ال يضلل اآلخر برأيه 
واجتهاده ، بل يرى أنه يجب على اإلنسان 
أن يتبع احلق وأال يحابي فيه أحدا، نعم قل 
احلق ولكن ادع الناس إليه باللني والتيسير 

والسهولة حتى تصل إلى النتيجة«اه�.
وقال أيضا: »ثم نقول: هل من اإلنصاف أن 
جتعل فهمك حجة على غيرك، وال جتعل 

فهم غيرك حجة عليك؟!
ك��م م��ن إن��س��ان حاقد على اإلس���ام، عدو 
هذا  يجد  أن  ال��ف��رح  غاية  يفرح  ل��إس��ام 
كل  من  ويتمنى  يفرح  الشباب،  في  التفرق 
قلبه أن يجد هذا الشباب الذي اجته هذا 

االجتاه احلي النابض، يجده متفرقا.
إن الله عز وجل يقول: }وال تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم{، إنني أدعوكم أيها الشباب 
الله عز  إلى األلفة وإلى الوحدة على دين 
وجل وإلى التأني في األمور وإلى احلكمة 
إن  النصر  لكم  وبهذا سيكتب  الدعوة،  في 
بينة  تعالى؛ ألنكم ستكونون على  الله  شاء 

من أمركم وعلى بصيرة في دين الله« اه�.
 ف��ح��ري ب��ال��داع��ي إل���ى ال��ل��ه ع��ز وج���ل أن 
يتمثل ما دلت عليه النصوص السابقة من 
والبعد  إليه  والدعوة  احلق  على  االجتماع 
ع��ن ال��ف��رق��ة واالخ��ت��اف ومت��زي��ق صفوف 

املسلمني وتشتيت كلمتهم.
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قال  األصحاب،  ينتقى  كما  الكتب  فتنتقى   
تعالى: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 

مع الصادقني{.
أن يحافظ  النقي  التقي  املسلم  فيجب على 
على عقيدته وإميانه، ويحرص على سالمة 
منهجه وفطرته وعقله، ويهرب بدينه وقلبه 
ضعيفٌة  القلوَب  ف��إن  والفنت؛  الشبهات  من 

افة كما قال السلف . والشبَه خَطّ
والشبه التي يثيرها أهل البدع والضالالت، 
في احلقيقة  وهي  املسلم،  قلب  قد تخطف 

شبه واهية وضعيفة.
بالعقيدة  ال��ض��ارة  الكتب  ذل��ك: جتنب  وم��ن 
البدع  كتب  ف��ي  النظر  وجت��ن��ب  واألخ����الق، 
واخلرافة،  ال��ش��رك  ك��ت��ب  أو  وال���ض���الالت 
أو كتب األدي���ان األخ���رى احمل��رف��ة، أو كتب 
إلى  تدعو  التي  الكتب  أو  والنفاق،  اإلحل��اد 
الفساد اخللقي، والعالقات اآلثمة؛ فإن ذلك 
ل في العلم الشرعي، يعرف  ال يجوز إال ملتأِهّ
احلق من الباطل، والهدى من الضالل، يريد 
بقراءته لها الرد على أهلها، وبيان فسادها، 

والتحذير منها .

الحذر من
 الكتاب الضار!

احلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وآله وصحبه، وبعد:
صادق،  وصديق  بار،  وهومعلم  أنيس،  وأفضل  جليس،  خير  فالكتاب 

حتى قال القائل:
أنا من بدل بالكتب الصحابا                   لم أجد لي وافيا إال الكتابا 

لكن ذلك يكون للكتب النافعة، الهادية للخير، واحملببة فيه، والناهية 
عن الشر بأنواعه، وليس لكل كتاب!

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
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العقيدة  ي���درس  ل��م  م��ن  فيها  ي��ق��رأ  أن  أم��ا 
الصحيحة، واملنهاج النبوي الصحيح، فغالبا 
تشككه  كأن  شر،  القراءة  هذه  من  يناله  ما 
ف��ي دي��ن��ه وع��ق��ي��دت��ه، أو ت��ورث��ه احل��ي��رة، أو 
تصده عن احلق البني، وقد وقع ذلك لكثير 
من الناس قدميا وحديثا، وحتى لبعض طلبة 
العلم، ورمبا انتهى ببعضهم األمر إلى الكفر 

واإلحلاد والعياذ بالله!
 وقد يقول القائل: إن قلبه أقوى من الشبهات 
املعروضة، إال أنه يفاجأ –  مع كثرة قراءته 
ب من الشبهات ما  لها –  بأن قلبه قد تشَرّ
لم يخطر له على بال! وأن نفسه بدأت متيل 

إلى قول فالن وفالن!
الصاحلني،  ال��س��ل��ف  كلمة  ات��ف��ق��ت  ول��ذل��ك 
النظر  ع��ل��ى حت����رمي  امل��س��ل��م��ني،  وع���ل���م���اء 
واملطالعة في هذه الكتب، حتى ألف اإلمام 
ابن قدامة املقدسي رسالة بعنوان: »حترمي 

النظر في كتب الكالم« .
والسيوطي ألف كتابه: )صون املنطق والكالم 

عن فن املنطق والكالم « .
ومن األصول املقررة أيضا في مذهب السلف: 

التحذير من أهل البدع ومن كتبهم وأقوالهم، 
بل من مجالستهم واخللطة بهم، وقد وردت 
بذمهم  امل��ش��ت��ه��رة،  ال��ك��ث��ي��رة  األق����وال  عنهم 
والنهي عن  منهم،  األمة  وهجرهم، وحتذير 
ونحو  ومجادلتهم،  ومصاحبتهم  مجالستهم 

ذلك، ومنها:
»أصول  ال��ل��ه:  رحمه  أحمد  اإلم���ام  قاله  م��ا 
السنة عندنا: التمسك مبا كان عليه أصحاب 
البدع  وترك  بهم،  واالقتداء  الله]،  رسول 
اخلصومات  وت��رك  هي ضاللة،  بدعة  فكل 
املراء  األه��واء وترك  واجللوس مع أصحاب 

واجلدال«.
وكان اإلمام احلسن البصري رحمه الله يقول: 
»ال جتالسوا أهل األهواء، وال جتادلوهم وال 

تسمعوا منهم« .
وقال اإلمام ابن املبارك رحمة الله: ».. وإياك 

أن جتالس صاحب بدعة« . 
أه��ل األهواء  أب��و قالبة: »ال جتالسوا  وق��ال 
وال جتادلوهم؛ فإني ال آمن أن يغمسوكم في 
الضاللة، أو يلبسوا في الدين بعض ما لبس 

عليهم« . 
وخل��ص اإلم���ام ال��ص��اب��ون��ي م��ذه��ب السلف 
في ذلك فقال: »ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا في الدين ما ليس منه، وال يحبونهم 
وال  يجالسونهم  وال  كالمهم،  يسمعون  وال 
وال  ال��دي��ن،  في  يصحبونهم  وال  يجادلونهم 
عن سماع  آذانهم  وي��رون صون  يناظرونهم، 
وقّرت  ب�����اآلذان  م���رت  إذا  ال��ت��ي  أب��اط��ي��ل��ه��م 
الوساوس  من  إليها  وج��رت  بالقلوب ضرت 

واخلطرات الفاسدة ما جّرت..« .
ول��ك��ن ه��ن��اك أس����س وض���واب���ط ال ب���د من 
مراعاتها تتعلق بأهل البدع، وميكن تلخيصها 

فيما يأتي:
1- أن البدع مراتب مختلفة، منها ما يوصل 
صاحبها إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، 
اإلضافية،  ومنها  احلقيقية،  البدعة  ومنها 
ومنها البدع الظاهرة البينة، ومنها الدقيقة 
مرتبة  بحسب  يختلف  ف��امل��وق��ف  اخل��ف��ي��ة؛ 

البدعة.
2- أن أهل السنة يفرقون بني الداعية للبدعة 

وغير الداعية، وبني املعلن لها واملستتر .
3- وم���ن ج��ه��ة ك���ون ص��اح��ب��ه��ا م��ج��ت��ه��داً أو 

مقلداً.
غير  أو  عليها  م��ص��راً  ك��ون��ه  جهة  وم��ن   -4
عالم،  زلة  أو  لسان،  فلتة  تكون  كأن  مصر، 

ثم لم يعاودها .
وإظهار  ألهلها،  الهجر  في  يفرق  أيضا   -5
فيها  كثرت  التي  األماكن  بني  لهم،  ال��ع��داوة 
والدولة  القوة  لهم  فصارت  وق��وي��ت،  البدع 
والتدريس واإلمامة، وبني األماكن التي يغلب 

عليها السنة وأهلها .
السنة،  أله���ل  وال��ظ��ه��ور  الغلبة  ك��ان��ت  ف���إذا 
شرع هجر املبتدع، وإن كانت القوة والكثرة 
للمبتدعة - وال حول وال قوة إال بالله - فال 
يشرع الهجر؛ إذ ال املبتدع وال غيره من أهل 
املعاصي يرتدع بالهجر، وال يحصل املقصود 
هذه  في  الهجر  يشرع  ال  ل��ذا  ب��ه؛  الشرعي 
والدعوة  التأليف،  بل يسلك مسلك  احلالة، 
واإلعراض،  والصفح  باحلسنى،  واجل���دال 

خشية زيادة الشر .
ويجب أن نعلم أن مسألة هجر املبتدع تندرج 
حتت قاعدة )الوالء والبراء(؛ ولذلك فاملبتدع 
إذا كانت بدعته غير مكّفرة ال يعادى من كل 
ي��ع��ادى ويبغض على  وج��ه ك��ال��ك��اف��ر، وإمن���ا 
حسب ما معه من بدعة، ويحب ويوالى على 

حسب ما معه من إميان .
6- إذا دعت الضرورة أو احلاجة ملناظرتهم 
ومجادلتهم، كأن يخشى فتنة العامة بهم، أو 
يثيرونها، ممن  التي  الشبهات  يطمع في رد 
يقدر على ردها، وبيان فسادها؛ فإنه تشرع 

املناظرة في هذه احلالة .
ال��ب��اب باسم:  ف��ي ه��ذا  ولنا رس��ال��ة صغيرة 

)الكلم املجموع في الهجر املشروع(.

جتنب الكتب الضارة 
باألخالق والعقيدة 

وعدم النظر في كتب 
البدع والضالالت والشرك 

واخلرافة أمر واجب
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مسلسالت  إنتاج  تعتزم  أنها  املشهورة  العربية  القنوات  إحدى  أعلنت 
للخلفاء الراشدين في رمضان املقبل، وأنها حصلت على فتاوى من ست 
شخصيات، مخالفن فتاوى هيئة كبار العلماء واملعتبرين في العالم 

اإلسالمي، ويودون )دبلجة( عملهم بأكثر من عشر لغات حية.
ولقد ذكر أهل العلم مفاسد ذلك من وجوه 
بغير  أنفسهم  ب��ه  القائمني  تسمية  ع���دة: 
غير  ص���ورة  وإظ��ه��ار  احلقيقية،  أسمائهم 
البدع  بعض  معه  يكون  رمب��ا  ب��ل  حقيقية، 
وارت���ك���اب ال���ف���واح���ش، ورمب����ا ي��ك��ون سيئ 
لم  مب��ا  »املتشبع  احل��دي��ث:  ففي  السمعة، 
الله  خلق  وتغيير  زور«،  ثوبي  كالبس  يعط 
بوصل شعر وغير ذلك، والكذب في األدوار 
بأفعال  والقيام  يقولون،  كما  النص  خلدمة 
الشبهات  وإث���ارة  سخرية،  أو  رع��ون��ة  فيها 
فالكذب محرم؛ قال  والشهوات، وغيرها.. 
تعالى: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
الباب  والتساهل في هذا  الصادقني{،  مع 
ورمبا  املسلم،  دور  ميثل  كافر  إل��ى  سيجر 
صاحب تلك الشخصية ميثل دور شرير بعد 
ذلك وال يأمن الفتنة، ورمبا يُدخل مواقف 
واألحقاد،  النزاعات  فتثير  صحيحة؛  غير 
ورمبا االنتقام، وفي احلديث: »أشد الناس 
قتل  أو  نبي  قتله  رج��ل  القيامة  ي��وم  عذابا 
نبيا، وإمام ضاللة، وممثل من املمثلني« رواه 
ال��ل��ه: أما  أح��م��د. ق��ال اب��ن تيمية - رحمه 

الناس  ليضحك  مفتعلة  بأحاديث  املتحدث 
أو لغرض آخر؛ فإنه عاص لله ورسوله.

وقد حرم التمثيل علماء أكابر ربانيون مثل 
وعبدالرزاق  واألل��ب��ان��ي،  ب���از،  اب��ن  الشيخ 
بن  وعبدالله  األن��ص��اري،  وح��م��اد  عفيفي، 
قعود، وبكر أبو زيد، وصالح األطرم، وحمود 
والشيخ   - تعالى  الله  رحمهم   - التويجري 
صالح الفوزان، وهيئة كبار العلماء باململكة 

العربية السعودية.
ك��ان متثياًل  زي��د: »إن  أب��و  ق��ال الشيخ بكر 
دي��ن��ي��ا، فهو ب��دع��ي؛ ل��وق��ف ال��ع��ب��ادات على 
لدى  أصله  ومل��ا علمت من  وم���ورده،  النص 
النصارى واليونان، وإن كان غير ذلك فهو 
لهو محرم؛ ملا فيه من التشبه.. ويترتب عليه 
من اآلثار املعارضة آلداب الشريعة وناموس 
فيه  ما  وإن  اآلداب،  ربقة  وانحالل  الترقي 
من عظات وفضائل مزعومة، فهي ضائعة 

مغمورة في حلبة تلك امللهيات«.
وقال الشيخ بكر أيضاً: »التمثيل عدو كاسر 
وام��ت��ص��اص لألموال،  امل��س��ل��م  وق���ت  ع��ل��ى 
والس��ي��م��ا أن��ه ق��د ص��ار ح��رف��ة، ب��ل فنا له 

فيه  ب��ذل  فكم  ومسارحه،  وم��دارس��ه  رواده 
من جهود! وكم أنفق فيه من مال! والنتيجة: 

هراء في هراء«.
في  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  قالت 

جواب طويل:
»دعوى أن هذا العرض التمثيلي ملا جرى بني 
املسلمني والكافرين طريق من طرق البالغ 
الناجح والدعوة املؤثرة، واالعتبار بالتاريخ، 
تقدير صحتها  وعلى  الواقع،  يردها  دعوى 
فشرها يطغى على خيرها، ومفسدتها تربو 
على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه 

والقضاء على التفكير فيه.
وسائل البالغ والدعوة إلى اإلسالم، ونشره 
ب��ني ال��ن��اس ك��ث��ي��رة، وق���د رس��م��ه��ا األنبياء 
ألممهم، وآتت ثمارها يانعة، نصرة لإلسالم 

وعزة للمسلمني.
وقد أثبت ذلك واقع التاريخ، فلنسلك ذلك 
الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم الله 
والشهداء  والصديقني  النبيني  من  عليهم 
إلى  ه��و  عما  ب��ذل��ك  ولنكف  وال��ص��احل��ني، 
اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى 

حكم تمثيل الصحابة  
رضي اهلل عنهم 

 في المسلسالت
د. بسام الشطي
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اجلد وعلو الهمة.
ولله األمر كله من قبل ومن بعد، وهو أحكم 

احلاكمني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، 

وآله وصحبه وسلم«.
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة 

)رقم الفتوى 4723(.
وقال الشيخ أبو الفضل عبدالله بن الصديق 
في رسالته: )إزالة االلتباس عما أخطأ فيه 
الدينية  الناس(: وكون اجلماعات  كثير من 
كما  ديني  لغرض   - التمثيل  أي   - يفعلونه 
األصلي،  وضعه  ع��ن  يخرجه  ال  يزعمون، 
الدين  ف��ي  ب��ل إدخ��ال��ه  وحكمه األس��اس��ي، 

عدوان منهم، ال يجّوزه الشرع«.
مجلة البحوث اإلسالمية - املجلد األول - 

العدد األول، ص: 35.
فكلنا أمل أن تتوقف هذه القنوات عن متثيل 
الصحابة واألخذ بفتاوى ورثة األنبياء؛ سدا 
كان  ولو  الشرعي،  للحكم  وامتثاال  للذرائع 
واملصلحون  الصاحلون  إليه  لسبقنا  خيرا 

عبر القرون.

قرارات هيئة كبار العلماء 
بعد اطالع الهيئة على ما أعدته اللجنة الدائمة 
وتداول  ذل��ك  على  واإلف��ت��اء  العلمية  للبحوث 

الرأي فيه، قررت الهيئة باإلجماع ما يلي : 
1- أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة 
وبني منزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة، وفي 
إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية 
أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثنى 
الله -تعالى- عليهم به، وتنزيل لهم من املكانة 

العالية التي جعلها الله لهم وأكرمهم بها.
موضعا  سيكون  منهم  واح���د  أي  متثيل  أن   -2
أن��اس غالبا  وي��ت��واله  ب��ه،  واالس��ت��ه��زاء  للسخرية 
العامة  حياتهم  في  مكان  والتقوى  للصالح  ليس 
واألخ�����الق اإلس��الم��ي��ة، م��ع م��ا ي��ق��ص��ده أرباب 
امل���س���ارح م���ن ج��ع��ل ذل����ك وس��ي��ل��ة إل����ى الكسب 
املادي، وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل 
الصحابة  متثيل  يضع  كما  والغيبة،  الكذب  على 
رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا 
وتخف  ال��رس��ول]  ب��أص��ح��اب  الثقة  فتتزعزع 
التي في نفوس املسلمني من املشاهدين،  الهيبة 

دينهم  ف��ي  املسلمني  على  التشكيك  ب��اب  وينفتح 
أص���ح���اب محمد]،  ف���ي  وامل��ن��اق��ش��ة  واجل�����دل 
ويتضمن ضرورة أن يقف أحد املمثلني موقف أبي 
جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بالل وسب 
الرسول] وما جاء به من اإلس��الم، وال شك أن 
هذا منكر، كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني 
نحو عقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد]. 
إظهار  وه��ي  مصلحة،  وج��ود  من  يقال  ما   -3
التحري  مع  اآلداب  ومحاسن  األخ��الق  مكارم 
للحقيقة وضبط السيرة وعدم اإلخالل بشيء 
م��ن ذل��ك ب��وج��ه م��ن ال��وج��وه رغ��ب��ة ف��ي العبرة 
واالتعاظ، فهذا مجرد فرض وتقدير؛ فإن من 
عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف أن 
هذا النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني ورواد 
التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 

القواعد املقررة في الشريعة أن ما كان  4 - من 
ومتثيل  م��ح��رم،  فإنه  راج��ح��ة  أو  محضة  مفسدة 
الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه، فمفسدته 
راجحة؛ فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا 

على كرامة أصحاب محمد]، يجب منع ذلك.

حكم تمثيل الصحابة في مسرحية أو فيلم سينمائي
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اللجنة  م��ن  مستفيضة  فتوى  ص��درت  كما 
في  األزه��ر(  )مجلة  في  بالفتوى  املختصة 
ع��دده��ا ال��ص��ادر ف��ي رج���ب ع���ام 1374ه� 
في  يكون  قد  بأنه  األنبياء  في حكم متثيل 
مبررات القول مبنع متثيلهم ما يصلح مبررا 
نص  وه���ذا  ال��ص��ح��اب��ة،  متثيل  مبنع  للقول 

املقصود منه:
التمثيل في املسرح :

تشخيص األفراد الذين تتألف منهم القصة 
النظارة  يراد عرضها على  التي  الرواية  أو 
أو  ال��واق��ع  أصلها  طبق  يحكيها  تشخيصا 
املتخيل، أو هو بعبارة موجزة: ترجمة حية 

للقصة وأصحابها.
وقد تلتقط صورة للممثلني في املسرح على 
شريط خاص يسمونه )الفيلم( ليعرض على 

النظارة في شاشة السينما.
هل ميكن متثيل األنبياء؟

الله  أن��ب��ي��اء  على  امل��ك��ذوب��ة  القصص  ل��ن��دع 
إال  يتناول  ال  التمثيل  أن  ولنفترض  جانبا، 
ال��ذي قدمنا ش���ذرات منه  القصص احل��ق 

عاجلة، ثم نتساءل:

1 - كيف ميثل آدم أبو البشر وزوجه وهما 
يأكالن من الشجرة؟ وما هي هذه الشجرة؟ 
أهي شجرة احلنطة؟ أم هي شجرة التني؟ 

أم هي النخلة؟
وعلى أي حال منثلهما وقد طفقا يخصفان 
الله  من��ث��ل  وه���ل  اجل��ن��ة؟  ورق  م��ن  عليهما 
تعالى وقد ناداهما: }أَلَْم أَنَْهُكَما َعْن ِتلُْكَما 
يَْطاَن لَُكَما َعُدٌوّ  َجَرِة َوأَُقْل لَُكَما ِإَنّ الَشّ الَشّ
ُمِبنٌي{ )سورة األعراف:اآلية 22(؟! أو نترك 
ركني؟!  الرواية  في  ركن  وهو  تعالى  متثيله 
من سخطك  بك  نعوذ  سبحانك،  سبحانك 

ونقمتك ومن هذا الكفر املبني!!
يناجي ربه ؟  2 - وكيف ميثل موسى وهو 
بل  فقتله؟  امل��ص��ري  وك��ز  وق��د  وكيف ميثل 
كيف ميثل وقد أحاط به فرعون والسحرة، 
يبني؟  يكاد  وال  مهني،  بأنه  ف��رع��ون  ورم���اه 
أن  الله  من  طلب  التي  العقدة  وكيف متثل 
النظارة  كفر  مبلغ  وم��ا  ؟  لسانه  من  يحلها 
 - تفلت  أن  ب��د  وال   - أفلتت  إذا  واملمثلني 
منهم فلتة مضحكة أو هازئة حينما يتمثلون 
اآلخر  برأس  أحدهما  أخذ  وقد  الرسولني 

قرار لجنة الفتوى باألزهر

وجره إليه ؟ وما مبلغ التبديل والتغيير خللق 
الله الفطري ليطابق هذا اخللق الصناعي 
والعالج  األص��ب��اغ  أدوات  فيه  عملت  وق��د 

عملها؟
3 - وكيف ميثل يوسف الصديق وقد همت 
به امرأة العزيز وهم بها لوال أن رأى برهان 

ربه؟ وما تفسير الهم في لغة الفن؟
وأقوامهم  ال��ل��ه  أن��ب��ي��اء  مي��ث��ل  وك��ي��ف   -  4
واجلنون  وبالكهانة  تارة،  بالسحر  يرمونهم 
كانوا  حينما  كيف ميثلون  بل  أخ��رى؟  ت��ارة 
يرعون الغنم »وما من نبي إال رعاها«؟ بل 
كيف ميثلون وقد آذاهم املشركون ولم يستح 
بعضهم أن يرمي القذر والنجس على خامت 
النبيني وهو في الصالة والكفار يتضاحكون؟ 
سيقول السفهاء من النظارة - وما أكثرهم 
- م��ق��ال��ة امل��س��ت��ه��زئ��ني ال��ك��اف��ري��ن م��ن قبل 
ال��ل��ه رس���وال؟ وسيغضب  ال���ذي بعث  أه���ذا 
فريق ألنبياء الله ورسله فيقاتلون السفهاء، 
ال  الدينية  املعارك  وتقوم  منهم،  وينتقمون 
ُمنَْقلٍَب  أََيّ  َظلَُموا  الَِّذيَن  }َوَسَيْعلَُم  محالة 

يَنَْقِلبُوَن{ )الشعراء: 227(.



21
الفرقـــان  606 - 17 ذوالقعـــدة  1431هــــ 

االثنـــن - 25 /2010/10م

ولن أتكلم عن األخالق املطلوبة من املوظف جتاه 
عمله من أمانة وإتقان وغير ذلك؛ فقد تكلم في 
عن  أتكلم  س��وف  ولكن  الكثيرون،  امل��وض��وع  ه��ذا 
بعض أخ��الق املوظف جتاه زمالئه وجت��اه من هو 
القول  ف��ي  التسديد  الله  وأس���أل  عنهم،  م��س��ؤول 
أقصد  فأنا  الوظيفة  عن  أتكلم  وعندما  والعمل. 
بها كل الوظائف إن كانت في القطاع العام أو في 

اخلاص.
املوظف  أخ��الق  عن  أتكلم  أن  قبل  احلبيب  أخ��ي 
يرى  ال��واق��ع  ه��ذا  الناظر في  إن  أق��ول:  وحقوقه، 
العجب العجاب من حب املال، وال شك في أهمية 
املال، إال أنه يبقى وسيلة وليس هدفا، وقد يتحقق 
الهدف من غير هذه الوسيلة في كثير من األحيان، 

وكل إنسان ينظر حوله سوف يجد هذا.
وقبل أن أدخ��ل ف��ي امل��وض��وع أس��أل س��ؤاال مهما 
املسؤول  أو  العمل  يريده صاحب  ال��ذي  ما  ج��دا: 
زميله  من  الزميل  يريده  ال��ذي  وم��ا  موظفه؟.  من 

في وقت العمل؟
بإتقان  معني  إجن��از عمل  منه  ي��ري��دون  اجل���واب: 
نعلم  اإلجابة  من هذه  إذاً  وأمانة في وقت معني، 
أنه ال يريد إذالل املوظف أو ظلمه أو استغالله أو 
والعامل  العمل  العالقة بني رب  إن  بل  ذلك،  غير 
وبني الزميل وزميله تقوم في اإلسالم على أساس 
الكفاءة  أو  والعدالة  والتعاون،  والرحمة  اإلنسانية 
ب اإلسالم أيضا في إكرام  والرضا والعرف. ويرغِّ
العامل زيادة على أجره؛ لقول النبي ]: »خيركم 
إن من  أقول:  املنطلق  أحسنكم قضاء«، ومن هذا 
أو  العمل  صاحب  يوفرها  أن  يجب  التي  األم���ور 

املسؤول للموظف بناء على ما ذكرنا ما يلي:
1. الوفاء بالعقد، والوفاء هو قيام املسلم مبا التزم 
تعالى: }يأيها  ق��ال  كتابة،  أم  ق��وال  ك��ان  به س��واء 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود{ )املائدة: 1(، والذي ال 
يوفي بالعقد آثم آثم آثم، فليعلم هذا، وعدم الوفاء 

بالعقد يدل على قلة الرجولة.
2. األمان من فقدان الوظيفة؛ فلقد كشفت دراسة 
الوظيفة  ف��ق��دان  م��ن  املستمر  اخل��وف  أن  أملانية 
النفسية  ب��ال��راح��ة  ال��ش��ع��ور  اإلن��س��ان  على  يضيع 
واجلسدية، كما يكون تأثيره السلبي عليه أكبر من 

تأثير حدوث األمر نفسه.
تعذرت  إن  األقل  متطلبات حياته على  تغطية   .3
املوظف ما  الزيادة فوق حاجته؛ ألن عدم إعطاء 
يكفيه، سوف يؤثر على أدائ��ه سلبا وقد يغش أو 
يستغل مكانه في العمل، وكما ترون انتشار الرشوة 

والغش، وغير ذلك مما ال يرضاه الله عز وجل.
بها  أم��ر  التي  ب��األخ��الق  امل��وظ��ف  م��ع  التعامل   .4
أو  لونه  أو  إل��ى جنسيته  النظر  اإلس��الم من غير 
أن  ويجب  امل���ادي،  مستواه  أو  التعليمي  مستواه 
م��ن غير  واإلن��س��ان��ي��ة  ال��دي��ن  أس���اس  يعامل على 
حرام  هنا  فاالستغالل  للعمل،  حلاجته  استغالل 

شرعا وعرفا وإنسانيا.
فيجب  ببعض  بعضهم  املوظفني  عالقة  ع��ن  أم��ا 
أن تكون وفق تعاليم اإلسالم وكل عالقة يجب أن 
نتق الله بها، ويجب أن تكون وفق تعاليم اإلسالم، 
بها  يلتزم  أن  يجب  التي  األخ��الق  من  إن  فأقول: 
الرجولة  تنم عن كمال  والتي  اإلنسان مع زمالئه 

وقوة إميانه بالله جال وعال، ما يلي:

1. ال تتسلق على ظهر إخوانك واجتهد في عملك؛ 
فإن االجتهاد في العمل والترقي فيه ال ينكره أحد، 
ولكن من غير أن يكون على حساب زمالئك، وما 
اإلتقان، وكم  ت��ؤدي عملك على وجه  أن  إال  عليك 
ورأيناه  إخوانه  يتسلق على ظهر  من موظف  رأينا 
بدل أن يترقى من أصحاب العمل على العكس، بل 
فينهون  عليه  العمل  أصحاب  قلوب  الله  يقلب  قد 

خدماته، ونسأل الله التوفيق جلميع املسلمني.
في  فنحن  والعمل،  املوظف  ملصلحة  التناصح   .2
في  ونخالطهم  زمالئنا  مع  وجنلس  نحتك  ال��دوام 
العمل أكثر من أهلينا، ومن هذا املنطلق يجب علينا 
لسببني:  خطأ،  منهم  صدر  إذا  زمالئنا  مناصحة 
األول: أنهم لهم حق علينا، والثاني: إلجناح العمل 

واستمراره على أكمل وجه.
3. احلاضر يقوم بإعالم الغائب من غير منة وبعد 
كاألسرة  لبعض  نكون مكملني  أن  استئذانه مبعنى 

الواحدة.
إنني أقول هذا الكالم؛ ألننا ال جنلس مع أحد إال 
واستغاللهم،  العمل  أصحاب  ظلم  من  يشكو  وهو 
العالم  ف��ي  الظلم  ذل���ك   ع��ن  أتكلم  أن  أردت  ول��و 

اإلسالمي، فلن أنتهي ولألسف الشديد.
وف���ي اخل���ت���ام، أوج����ه ن����داء إل���ى أص��ح��اب العمل 
واملسؤولني أن يتقوا الله فيمن يعمل حتت أيديهم، 
ف��م��ن وج�����دوا أن���ه ي��ق��وم ب��ع��م��ل��ه مب���ا ي��رض��ي الله 
ذلك،  غير  منه  وج��دوا  وم��ن  ويكرموه،  فليحفزوه 
هذا  نقول  إننا  باجلميع.  الله  ويتقوا  فلينصحوه 
الزمان،  هذا  في  انقلبت  قد  املوازين  ألن  الكالم؛ 
وه����ذه م��ح��اول��ة إص��الح��ي��ة أس����أل ال��ل��ه أن ينفع 
اجلميع بهذه الكلمات البسيطة، نعم نرى املوظف 
أكثر  يستغل  عمله  في  واملخلص  األمني  العامل  أو 
وأكثر، واملوظف الذي ال يجيد إال التذبذب واملدح 
الكاذب للمسؤولني، يحصل على املكافآت والترقي، 
وهذا أقبح الظلم، وعلى الزمالء أن يتقوا الله في 
معامالتهم، وأن يتخلقوا بأخالق اإلسالم وبالذات 
في تعاملهم مع زمالئهم ومسؤوليهم، وأن يتعاونوا 
وليعلموا  بينهم،  فيما  ويتناصحوا  الله  طاعة  على 
أنهم  وليعلموا  املتني،  القوة  ذو  ال��رزاق  الله هو  أن 
ولن  الله،  بإذن  إال  أحدا  أن يضروا  يستطيعوا  لن 

يستطيعوا أن ينفعوا أحدا إال بإذن الله.

تكمن أهمية الوظيفة أو العمل في كونه يأخذ غالب وقت اإلنسان، وهو 
من أكثر األسباب في جلب الرزق، ولقد أمرنا الله باألخذ باألسباب 
فقال جال وعال: }فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه{، بل قد يضطر 
اإلنسان للسفر إذا لم يجد وظيفة أو عمال في بلده ألهمية العمل، 
وقد جعل الله في ذلك اختبارا وامتحانا للناس، فقد يجعله اإلنسان 
معصية لله وقد يكون طاعة لله وسببا في دخول اجلنة، والعمل له 

أهمية من أبواب أخرى كثيرة ال يتسع املقال لذكرها.

من أجل مصلحة العمل واملوظف

 رسالة إلى كل مسؤول وإلى كل موظف

قاسم عبدالله أبورحال
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رمبا أشعر أنهم مخطئون ألني عشت سنني 
من حياتي بني معلقات اجلاهليني ودواوين 

األمويني! 
هذا اقتباس من حوار دار بيني وبني هذه 
األم، التي حاولت أن تنشئ طفلها بوصفه 
تربية  من���اذج  يحاكي  من��وذج��اً 
لكنها  ألب��ن��ائ��ه��م،  السلف 
أنها  ت��ع��ت��ق��د  ب���ات���ت 
تفعل ذلك في املكان 

غير املناسب!! 
عندما  يبهرني  ك��ان 
صفحات  أق����ل����ب 
األستاذ  مذكرات 
علي الطنطاوي، 

أو وريقات السباعي، وغيرهما ممن سلك 
درباً مشرقاً في القرن املاضي - قبل مائة 
عام فقط - يدهشني انكبابهم على قراءة 
الرصينة  األدب��ي��ة  وال��ق��ص��ائ��د  ال���دواوي���ن 
عن  بحثاً  الليالي  وس��ه��ره��م  وش��روح��ه��ا، 
مصطلحات أعضلت عليهم، وهم ما زالوا 
في املراحل اإلعدادية، ولم تكن هذه ضمن 
مقرراتهم الدراسية، بل كانت ثقافتهم التي 

يغذون عليها أرواحهم وملكاتهم. 
املصنفات  تلك  ينعى  ف��احل��ال  اآلن،  أم��ا 
من  أصبح  إذ  ق��راءه��ا؛  ال��زم��ان  نعى  كما 
ويطالعها،  يتذوقها  م��ن  جت��د  أن  ال��ن��ادر 
العربية  باللغة  لقلة االهتمام  نتيجة  وهذا 
واألسرة  املعلم  قبل  من  دوره��ا،  وتهميش 

وامل��ج��ت��م��ع، ف��ض��ًا ع��ن األمن���اط املعيشية 
التي طرأت على احلال اآلن، لكن هذا ال 
ال  وأهمية،  ق��دراً  إال   العربية  اللغة  يزيد 

نقصاً وتهميشاً.
تروي التراجم عن عمر بن اخلطاب [ 
أنه أمر أبي موسى األشعري بضرب كاتبه 
إحدى  ك��ت��اب��ت��ه  ف��ي  للحنه  وع��زل��ه  س��وط��ا 
الرسائل، وكان ابنه عبد الله يضرب أبناءه 
ابن  ك��ان  وكذلك  عليهم،  ويغلظ  إن حلنوا 

عباس [.. هذا وهم يخطئون!! 
فكيف مبن ال يتقنون أصا وال يجيدون! 

بحروف  العربية  يكتب  اليوم  جيل  أصبح 
ومراساتهم،  محادثاتهم  ف��ي  )ال��ات��ني( 
مستوردة،  باتت  مصطلحاته  من  والكثير 
أمرا  الفصيحة  بالعربية  االهتمام  وب��ات 
مستبعدا إال على املختصني بها أو الطلبة 

من أجل اجتياز االمتحان وفقط.
إن التعلق بلغات أخرى وتفضيلها على اللغة 
أمر  وه��و  من حضارة،  انساخاً  يعد  األم 
م��رف��وض ع��امل��ي��اً، وق��د ت��ع��ارف��ت  الشعوب 
التعلق  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ق��اء  تسعى  ال��ت��ي  واألمم 
والتمسك بلغاتها، وعلى التمسك بلهجاتها 
وإرثها الثقافي، فلماذا ال يكون هذا ديدن 
تشرف  فلغتهم  بذلك  األح��ق  وه��م  العرب 

بنزول أقدس كتاب ُعرف بلغتها؟!

أشــرف 
اللغــات.. 
ومعانــاة 
التهميش!!

أشعر بأن العربية ما عادت جتد رواجًا وال اهتمامًا، وكان هاجسي أن 
يتقن طفلي نطق حروفها ورص الكلمات دون حلن أو إخالل، فهي لغة 
كيف  صغيري  أعلم  وبدأت  اجلد  أحزمة  شددت  أن  غرو  وال  القرآن، 
يصوغ اجلمل صياغة صحيحة، إال أنه وبدال من التشجيع والتأييد 
وصديقات  أقرباء  من  به  احمليطون  بات  أنتظرهما  كنت  اللذين 
فهي  اإلجنليزية،  لتعلم  بتوجيهه  وينصحونني  بفعلي،  يتندرون 
في  أوسع  بشكل  والتواصل  مناسبة،  بوظيفة  للحظوة  ستؤهله  التي 

كافة مناحي حياته القادمة! 

مؤمنة معالي
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عن بقية الصحف؟ إن من أبرز محاسنها أنها 
أخبار  وال  فاضحة  إع��ان��ات  على  حت��ت��وي  ال 
قرائها،  ش��أن  من  يعلي  نهجا  تنتهج  سخيفة، 
حوت صفحات متخصصة، جند فيها اهتماما 
وعناية ال جندهما ببقية الصحف اليومية، ومن 
أبرزها صفحة »رؤى إسامية« مميزة جدا في 
طرح القضايا اإلسامية بشكل موسع، وصفحة 
»مسارات أسرية« كانت منارات ثرية، وصفحة 
افتقدنا  حقا  امل��ق��االت  وُك��ت��اب  رائ��ع��ة،  الطفل 
أخرى  قلمه بصحف  من خط  ومنهم  طرحهم 
وما زلنا نتابعه، ومنهم من توقف ونأسف عليه 
ألن »الرؤية« أغلقت أبوابها، وألننا لنا رؤية لن 
تغلق أبدا؛ لذا علينا أن نبحث عن الوسائل التي 
يكون  لن  وه��ذا  جمعاء،  للبشرية  رؤان��ا  حتمل 
أبدا إال من خال قناعة بأهمية انتقاء الوسيلة 
اإلعامية املناسبة التي تعطينا مساحة كبيرة 

لنصل للعالم ونوصل أصواتنا.
ف��إل��ى دع����اة اخل��ي��ر، م��ق��اب��ل آالف ال����دروس 
القيم  ي��ه��دم  مسلسل  ال��ع��ل��م  وح��ل��ق  ال��دي��ن��ي��ة 
وصحيفة تبث السموم، هل أنا أنقص من دور 
العلم الشرعي والدروس الدينية؟ ال والله إمنا 
هي التفافة لعل هناك من يهتم ببناء املسجد 
وبناء املدرسة وال يضع سورا حصينا بينه وبني 
وسائل اإلعام الهدامة، معذرة يا باغي اخلير، 
سيهدم املسجد وستتبعه املدرسة ألنه الزلزال 
وتوابعه املرعبة، ثم بعد هذا الزلزال ستموت 
األمراض  وتنتشر  القيم  وستتشرد  األخ��اق 
ما يشاهدونه من  كثرة  والعقلية من  النفسية 
عبث سيصابون بلوثة في عقولهم ألنهم يرون 
للسعادة،  مصدرا  والرذيلة  تعاسة  الفضيلة 
بعدها سنضرب كفا بكف ندما على ما حصل 
وما هو إال من نتاج أيدينا وال أحد يعفي نفسه 
عن املسؤولية فما زلتم تبخلون باملال وما زلتم 
عليها  ي��ع��ود  م��ا  ت��ق��دم  أن  بأنفسكم  تشحون 
رؤية  كم  ترى  والفائدة،  بالنفع  غيرها  وعلى 
سنفتقد في حياتنا؟ أي هل ستتوالى النكبات 
على اإلعام الهادف الذي يحمل نوايا طيبة؟ 
العرش  على  اخلبيثة  النوايا  تتربع  متى  وإلى 
في دنيانا أبقوتهم أم بضعفنا؟! ال أدري! لن 
نفقد األمل وحتى إشعار آخر فثمة ضوء.            

مثاليا ولم ال؟ فمثلما تبذلون الغالي والنفيس 
لكل  املشوهون  أيها  وق��وة  جهد  بكل  وتسعون 
احلياء  ولنزع  القيم  لتدمير  احلياة  تفاصيل 
أصحاب  فليبذل  النفوس  أعماق  من  انتزاعا 
الهمم للصعود للقمم تارة بالطاقة البشرية وال 

يستغنى عن املوارد املالية.
ن��ت��وق��ع أن تفرش  ف��ا  ال��رس��ال��ة س��ام��ي��ة  وألن 
تعترضنا  قد  ال  األحمر،  بالسجاد  لنا  األرض 
األش����واك وامل��ن��غ��ص��ات ه��ك��ذا ه��ي احل��ي��اة، ال 
أن  علينا  ب��ل  منها  والتذمر  بالشكوى  ننشغل 
قد  دوم���ا،  الباطل  يعلو  واحل��ق  ونعمل،  نعمل 
يتساءل البعض: ما الذي ميز جريدة »الرؤية« 

 فجأة تغادر سماءنا وبدون سابق إنذار، أيعقل 
أن نفقد ما عقدنا عليه آمالنا؟ ألهذه الدرجة 
هان عليها كل محبوها؟ تركتهم يبحثون عما 
بعضا  يجدون  لعلهم  روائ��ع  من  حتمله  كانت 
منها هنا أو هناك، مسكينة هي عمرها قصير 
جدا، تألألت في السماء وكنا نظنها ستصمد 
لكنها أبت إال األف��ول... إنها جريدة »الرؤية« 
باإلعام  مهتم  كل  حلم  مبثابة  وكانت  رحلت 
الهادف الذي الذي ال يفقهه كثير من الناس، 
الرسالة اإلعامية يجب أن تكون سامية، نقول 
هذا الكام ونحن نعلم أننا لسنا بعالم مثالي 
جنعله  أن  بالله  االستعانة  بعد  بأيدينا  ولكن 

استبشرنا خيرا بقدومها للحياة، تنفسنا معها هواءا نقيا على الرغم 
من تعكر األجواء التي حتيط بفضائنا كانت تطل علينا كل صباح، 
العائلة  وألفراد  لنا  تسبب  أن  دون  منازلنا  في  حفاوة  بكل  نستقبلها 
والفائدة،  اخلير  يناله  الكل  بل  ضيق،  أو  إحراج  أي  أعمارهم  بشتى 
نرجو  ألننا  إال  األمور  بعض  في  انتقدناها  وإن  شيئا  عليها  نعب  لم 
لها املزيد من الرفعة والتألق في السماء؛ فهي ما جاءت إلينا إال لكي 

تنقي أجواءنا امللوثة.

حتى إشعار آخر

تربويات

بقلم: إميان الطويل 
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وإن الشارع جعل النوافل على قسمني: قسم 
متأكد يسن للمسلم املواظبة عليه فهذا ينبغي 
يشق  ال  قليل  وه��و  إهماله  وع��دم  ب��ه  العناية 
القيام به مع كثرة ثوابه وهذا من لطف الله، 
وقسم مطلق غير مقيد ال يتأكد املواظبة عليه 
مجاله مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار ما 
به  اإلتيان  يستحب  فهذا  نهي،  وق��ت  يكن  لم 
واإلكثار منه على حسب االستطاعة، والكالم 

هنا في هذا القسم.
يلحظ  الناسكني  بعض  املتأمل في سلوك  إن 
فيهم شدة اإلقبال على املبادرة واحلرص على 
والضوابط  اإلكثار منها دون مراعاة األصول 
عليها  غلب  الطائفة  هذه  أن  ذلك  الشرعية، 
العمل والتقصير في العلم واالتباع؛ ولذلك كان 
أئمة السنة يتوّقون الرواية عمن عرف بالزهد 

والنسك لغفلتهم وعدم ضبطهم للعلم.
إن ثمة ضابطا مهما في باب النفل املطلق ينبغي 
مراعاته وقد يخفى على كثير من املتعبدين، 
واملتأمل في أحوالهم يجد عدم اهتمامهم بهذا 
الضابط إما جهال منهم أو ضعفا في البصيرة 

أو خلال في السلوك العملي.
أثناء  م��راع��ات��ه  ينبغي  ال���ذي  امل��ه��م  ال��ض��اب��ط 
التطوع بالنوافل هو أال يكون في فعله تفويت 
محققة،  مفسدة  ارتكاب  أو  راجحة  ملصلحة 
ف��وات مصلحة  التطوع  فعل  على  ترتب  ف��إذا 
أو حتقق مفسدة كان املشروع حينئذ للمكلف 
عدم فعله؛ ألن االشتغال به يفوت ما هو أعظم 
فائدة ويكون من جنس االشتغال بالسنة على 
ح��س��ب ال��ف��رض، وق���د دل ال��ش��رع ع��ل��ى هذا 
الضابط، فمن ذلك ما ورد في الصحيح في 
بالصالة وترك  العابد ملا اشتغل  قصة جريج 
أمه. وكان داود عليه الصالة والسالم  إجابة 
القى،  إذا  يفر  وال  يوما  ويفطر  يوما  يصوم 
فداود كان يراعي في تطوعه بالصوم أال يخل 
واجبا؛  يكون  وقد  املتعدية(  )العبادة  باجلهاد 
ولهذا شرع للمجاهدين الفطر حني لقاء العدو 
ليتقووا على القتال. وملا استأذن رجل النبي ] 
باخلروج للجهاد قال له: »أحي والداك«؟ قال: 
النبي  وأفطر  فجاهد«.  »ففيهما  فقال:  نعم. 
] ف��ي أح��د أس��ف��اره مل��ا رأى أح��د أصحابه 
سقط مغشيا عليه فراعى املشقة فقال: »ليس 

من البر الصوم في السفر«. ونهيت املرأة عن 
بإذنه؛  إال  ح��اض��ر  وزوج��ه��ا  بالصوم  التطوع 
تشتغل  لئال  الواجبة  بحقوقه  للقيام  مراعاة 
بسنة وتفوت الواجب. وكذلك النبي ] ترك 
بناء البيت خشية وقوع الفتنة في الناس في 
أمر ما حتتمله نفوسهم وعقولهم. واألدلة على 

هذا األصل كثيرة جدا في الشرع.
واحلاصل أنه إذا ترتب على فعل نافلة إخالل 
أو سنة  واج��ب  أو تضييع حلق  واجبة  بعبادة 
مؤكدة أو عبادة يتعدى نفعها، كان ترك هذه 

النافلة هو املوافق للشرع.
وقد كان ] يراعي هذا األصل العظيم في 
تطوعه فيتحرى في فعله وتركه موافقة الشرع 
كان  املفسدة، فقد  في حتقيق املصلحة ودرء 
يكثر من التطوع بالصوم إذا لم يكن مشغوال 
مبا هو أهم ويفطر أياما كثيرة الشتغاله بأمور 
أعظم، ولم يكن يواظب على صالة الضحى، 

والشواهد كثيرة في السنة على ذلك.
بهذا  يعتنون  ال��ص��ال��ح  ال��س��ل��ف  ك���ان  وك��ذل��ك 
العبادة؛ فقد كانوا حريصني  األصل في فقه 
الفاضل  ومعرفة  األعمال  بني  املفاضلة  على 

مراعاة المصلحة 
والمفسدة 

في التطوع بالنوافل
وآله  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملن،  رب  لله  احلمد 
حلكم  والتطوعات  النوافل  شرع  الله  فإن  وبعد:  أجمعن،  وصحبه 
الفريضة  املكلف في سد اخللل في  بالنفع على  وفوائد كثيرة تعود 
الله  إلى  التقرب  وحتقق  الثواب  وكثرة  منه  حصل  الذي  والتقصير 

ونيل الوالية اخلاصة وغيرها.

خالد بن سعود البليهد
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يتحرون  وكانوا  البر  أعمال  في  املفضول  من 
س��ؤال النبي ] عن ذل��ك. ومن ذلك أن ابن 
مسعود رضي الله عنه كان ال يكثر من صوم 
وكان  القرآن،  يشغلني عن  يقول:  وكان  النفل 
القرآن وضبطه.  ق��راءة  للصحابة في  مرجعا 
بركعة  يوتر  الله عنه  أب��و هريرة رض��ي  وك��ان 
واحدة أول الليل النشغاله بطلب العلم وحفظ 
احلديث. وملا حج الفقيه إبراهيم بن طهمان 
إلى مكة وجد في طريقه قوما  من خراسان 
فيهم  وم��ك��ث  حجه  فقطع  اإلس���الم  يجهلون 
الشافعي  وذه��ب  اإلس���الم.  دي��ن  ف��ي  يفقههم 
وأحمد إلى تفضيل االشتغال بطلب العلم على 
الفقه  ألن  وغيره؛  والصوم  بالصالة  النوافل 

نفعه متعد والنافلة نفعها الزم.
وهذه تصرفات كثيرة الوقوع في الناس يظهر 
فيها عدم مراعاة هذا األصل أحببت التنبيه 

عليها: 
1- من الناس من يخرج إلى حج التطوع وله 
والدان يحتاجان إلى بره وأنسه، أو يكون عنده 
مريض يحتاج لعنايته أو تكون له أسرة وعيال 
وحشة  بسفره  ويحصل  الناس  عن  منقطعون 

أال  والفقه  لهم وغير ذلك من حقوق اخللق. 
يذهب إلى احلج ويضيع هذه احلقوق.

والسفر  للدعوة  يتفرغ  م��ن  ال��ن��اس  وم��ن   -2
ألجلها ويكون له أسرة مخل بتربيتهم واإلنفاق 
يترتب  مما  املراهقني؛  أوالده  وحماية  عليهم 
على ذلك مفاسد كثيرة ويجعلهم يحتاجون إلى 
يعيشون  ويجعلهم  معاشهم  أمور  في  أقاربهم 

في فراغ.
العمرة  ملكة ألداء  تذهب  األس��ر من  ومن   -3
وي����ج����اورون ال��ب��ي��ت وي���ك���ون ف���ي ذل���ك ضياع 
ألبنائهم وبناتهم املراهقات في األسواق وعدم 
القدرة على متابعتهم؛ فينبغي االكتفاء بالعمرة 

والرجوع إلى البلد. 
4- ومن النساء هداهن الله من تذهب ألداء 
العمرة والسياحة وتترك أوالدها الصغار عند 
اخلادمة أو األق��ارب، وهذا فيه مخاطر على 
األوالد وتضييع لألمانة ألجل القيام بسنة أو 
مباح، وإذا وقع مكروه ال قدر الله صارت تلوم 

نفسها طيلة عمرها وتشعر بالندم.
املنزل  تكثر اخل��روج من  النساء من  5- ومن 
ألج���ل ال���دع���وة وط��ل��ب ال��ع��ل��م وي��ت��رت��ب على 
وترك  العظيم  ال��زوج  بحق  اإلخ��الل  خروجها 
لتربية أوالده��ا، وهذا من قلة الفقه، وأعظم 
من ذلك أن يكون خروجها ألجل الدنيا طيلة 

النهار ما لم تكن مضطرة لذلك.
6- ومن الرجال من يخرج إلى اجلهاد النفل 
للجهاد،  خروجه  في  والديه  يستأذن  أن  دون 
وقد أوجب الشرع ذلك وقدم برهما وطاعتهما 
بذلك  صح  كما  الطاعات  نوافل  جميع  على 
اخل��ب��ر، وم��ن ك��ان ك��ذل��ك ال ي��وف��ق للخير وال 

يسدد.
7- ومن الناس من يخرج إلى املسجد البعيد 
ف��ي ق��ي��ام رم��ض��ان ي��ت��ح��رى ال��ص��وت احلسن 
القيام خلف إمام معني، ويترتب على  ليدرك 
ذلك فوات اجلماعة في صالة العشاء، وهذا 
فيه مخالفة للشرع الذي قدم الفريضة على 

النافلة.
الفقراء  ف��ي  ماله  ينفق  م��ن  ال��ن��اس  وم��ن   -8
األهل  ع��ل��ى  بنفقته  ي��ب��خ��ل  وه���و  وامل��س��اك��ني 

وال��ع��ي��ال، ف��ه��ذا ق��د ض��ي��ع م��ن ي��ق��وت وترك 
الفاضل إلى املفضول.

9- ومن الناس من يوصي ويوقف ماله العظيم 
في املساجد واملشاريع اخليرية ويترك أوالده 
عالة يتكففون الناس ال سكنى لهم وال مؤونة، 

وهذا من قلة البصيرة.
10- ومن الشباب هداهم الله من ينقطع لعلم 
أو دعوة واخلروج للصاحلني ويستفرغ كل وقته 
في ذلك، في الوقت الذي يقصر في بر والديه 
وقضاء  مصاحلهم  ف��ي  وال��س��ع��ي  وخ��دم��ت��ه��م 
حوائجهم، وهذا مسلك خاطئ مخالف للشرع 

يورث الوالدين حسرة وندامة.
11- ومن الناس من يشتغل بصوم نفل كسّت 
اجتماع  الفطر مع  والديه  وتكون رغبة  شوال 
ش��م��ل األس����رة أو ي��ك��ون ف��ي ض��ي��اف��ة شخص 
يحبه يرغب في فطره، فيترك إدخال السرور 
عليهم ويتم صومه، فهذا فيه ترك األولى وقلة 
فقه؛ ألن مصلحة إدخال السرور على املسلم 
وتطييب خاطره خاصة من يتأكد حقه تفوت، 
والصوم ميكن تداركه في يوم آخر، وما تعدى 

نفعه أفضل من الالزم.
بوظيفة  مكلفا  ي��ك��ون  م��ن  ال��ن��اس  وم��ن   -12
العمل  أو  بالدعوة  وينشغل  فيسافر  عمل  أو 
اخليري ويفرط في هذا العمل الذي وكل به 
لكثرة سفره، أو ينيب من ليس بأهل فيرتكب 
مفسدة محققة ويشغل ذمته بحقوق اخللق من 

أجل سنه وفضيلة.
التنبيه  واملقصود  كثيرة،  ذل��ك  على  واألمثلة 
على أهميه هذا األصل؛ فينبغي على املسلم 
الباب  ب��ه��ذا  فقيها  وي��ك��ون  ذل���ك  ي��راع��ي  أن 
يتبصر ويتحرى األفضل في حاله، وإذا أشكل 
األعمال  تزاحم  عند  التفضيل  في  أمر  عليه 
استشار أهل العلم العارفني باملقاصد الشرعية 
في  األنظار  تختلف  وقد  واملفاسد،  واملصالح 
ولكن  واأله���م،  األول���ى  وتقدير  ال��ص��ور  بعض 
واملفاسد  للمصالح  مراعيا  كان  من  بال شك 
كان عمله أقرب ملوافقة روح الشريعة ومنهاج 
النبوة، والله يؤتي فضله من يشاء من عباده 

ويجعله من أهل احلكمة.
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مشروع صهيوني أوروبي يهدف إلى تقطيع 
أوصال العالم اإلسالمي إلى دويالت صغيرة

الصهيونية العالمية تتبنى الفكرة وتجتهد في تنفيذها

يتعرض العاملان العربي واإلسالمي لهجمة شرسة ومنظمة لتقسيمه إلى دويالت صغيرة على أساس 
االنتماء العرقي والطائفي والديني فضاًل عن االنتماء القبلي، وهذه الهجمة ليست وليدة اليوم بل 
هي قدمية قدم احلمالت الصليبية وقدم االستعمار نفسه، وما يحصل في العراق والسودان واليمن 
تقسيم  إلى  يهدف  أوروبي  صهيوني  مشروع  حلقات  من  حلقة  إال  ليس  العربي  واملغرب  ومصر  ولبنان 

أوصال العالم اإلسالمي إلى دويالت صغيرة.
اتفاقية  منذ  اجلغرافية  وحدته  استهدفوا  الذين  أن  جند  العربي  الوطن  إلى  بالتحديد  نظرنا  وإذا 
»سايكس بيكو« كانوا يدركون جيدا أن وحدة الوطن العربي ومتاسكه اجلغرافي يشكالن عامل ضغط 

وتهديد لكياناتهم واضعن في أذهانهم الفتوحات اإلسالمية ووصولها إلى أوروبا.

كتب: عالء الدين مصطفى
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في بداية هذا املوضوع املهم واخلطير للغاية 
أود أن أوضح ما نشرته املنظمة الصهيونية 
العاملية عام 1982م - في مجلتها الفصلية 
دراس���ة  حتت   - االجت��اه��ات   - )كيفونيم( 
عنوان: )املشروع الصهيوني ملنطقة الشرق 

األوسط(.
جاء في هذا املشروع االستراتيجي تقسيم 
ال��ع��راق إل��ى ث��اث دوي���ات ك��ردي��ة وسنية 
وشيعية، وتقسيم السودان إلى أربعة مناطق 
ب��ي��ن��ه��ا ف��ص��ل اجل���ن���وب ع���ن الشمال.  م���ن 
سورية  تقسيم  ليطرح  السيناريو  وام��ت��د 
األهداف  مع  تلتقي  اللحظة  ومصر..وهذه 
اإلسرائيلية في تقسيم املنطقة على أسس 
طائفية وعرقية من أجل أن تبقى هي القوة 

املهيمنة على الشرق األوسط.
ثالث دويالت

وهذا ما أكده املراسل العسكري اإلسرائيلي 
زئيف شيف أثناء الهجوم اإلسرائيلي على 
لبنان في 2 يونيو 1982م حيث كتب: “إن 
العراق  جت��زئ��ة  تتطلب  إس��رائ��ي��ل  مصلحة 
وأخ����رى س��ن��ي��ة، وفصل  دول���ة شيعية  إل���ى 
كل  العراق”.  ش��م��ال  ف��ي  ال��ك��ردي  اجل���زء 

واقعه  حقيقة  اآلن  أصبحت  األم���ور  ه��ذه 
مستغرًبا  يكن  لم  ولذلك  منها؛  القليل  إال 
ألمن  احلامي   - األمريكي  الكوجنرس  أن 
ق��رار تقسيم  ال��ذي أص��در  إسرائيل - هو 
وذلك  2003م..  سنة  سبتمبر  ال��ع��راق   26 
لتنفيذ اإستراتيجية إسرائيل املنشورة قبل 

نحو ثاثني عاًما!
تفتيت مصر

مصر  تفتيت  ترجو  العاملية  الصهيونية  إن 
مسيحية  قبطية  دول��ة  هناك  تكون  بحيث 
هذا  مستبعًدا  يبدو  وال  في صعيد مصر، 
في املدى الطويل! وأن تفتتت لبنان بصورة 
هو  إقليمية  مقاطعات  خمس  إل��ى  مطلقة 
للعالم  العربي بأسره، مبا في ذلك  سابقة 

م��ص��ر وس���وري���ة وال���ع���راق وش��ب��ه اجلزيرة 
العربية. 

وهناك دول مثل ليبيا والدول األبعد  منها لن 
تبقى على صورتها احلالية، بل ستقتفي أثر 

مصر فمتى تتفتت مصر تفتت  الباقون!!
أم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب������األردن ف��إن��ه��ا هدف 
املدى  ف��ي  لهم  بالنسبة  آٍت   إستراتيجي 
القصير، وينبغي أن تؤدي سياسة إسرائيل 
األردن  تصفية  إل���ى   - س��ل��ًم��ا  أو  ح��رًب��ا   -
لألكثرية  السلطة  ون��ق��ل  احل��ال��ي   بنظامه 
الفلسطينية، ومن ثَمَّ تصفية مشكلة املناطق 

اآلهلة بالغزاة غربي النهر  حرًبا أو سلًما! 
بقاء  النووي - ال ميكن  العصر  إن��ه - في 
إسرائيل إال مبثل هذا التفكيك، ويجب من 
دافع  السكان،  وهذا  بعثرة  فصاعًدا  اآلن 
استراتيجي، فإذا لم يحدْث ذلك، فليس في 

استطاعتنا البقاء مهما كانت احلدود”!! 
الغزو الثقافي

لقد ركز الغزو الثقافي الغربي منذ احتاله 
للعالم اإلسامي على تفكيك هذه املقومات 
الثاث، فأقصى الشريعة من أنظمة احلكم 
وبالدعوة  احل��م��د(،  ولله  اململكة  ع��دا  )م��ا 
العلمانية حصر الدين في املساجد واحلياة 
اخل��اص��ة ل���ألف���راد، وف���رق األم���ة دويات 
وحارب  علمانية  أغلبها  أنظمة  حتكمها 
محاربته  في  وم��ازال ميعن  اجلهاد  مفهوم 
بشتى الطرق والوسائل إعاميا واقتصاديا 

وسياسيا وعسكريا.
محاصرة مصر

العلوم  بأستاذ  التقينا  امل��وض��وع  وألهمية 
الذي  الهدبان  ابراهيم  الدكتور  السياسية 
العالم  إن  وق����ال:  س��اب��ق��ا  م��ازك��رن��اه  أك���د 
للغاية  اآلن مبرحلة حرجة  اإلسامي مير 
تقطيع  املرحلة محاولة  يتم في هذه  حيث 
أوص�����ال ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي إل���ى دويات 
صغيرة هزيلة التستطيع أن تبني دولة وال 
أن تنهض مبجتمعات، مشيرا إلى موضوع 
تيمور الشرقية وما حصل فيها كان مخطط 

د. إبراهيم الهدبان: ليس 
هناك شرعية في العالم 
واألمم املتحدة أداة في 

أيدي الدول الكبرى
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د. عادل الدمخي: السودان 
ُتقسم وفق خطة ُرسمت 

لها مسبقا ألنها متثل بوابة 
اإلسالم في أفريقيا

له مسبقا.
السودان  تقسيم  أن  ال��ه��دب��ان  وأوض����ح 
سيدخل  حيث  املقاييس؛  بكل  كارثة  يعد 
السودان في إطار حرب أهلية ومشكات 
ال حصر لها من ضعف في مصادر الثروة 
والتدخات  الطائفية  للفتنة  مجال  وفتح 

اخلارجية 
فضًا عن  شيء مهم للغاية وهو حوض 
النبيل ومحاولة التأثير عل مصادر املياه 
في  مصر  محاصرة  ومحاولة  ومسارها 
أهوائهم  حسب  وإخضاعها  املجال  ه��ذا 
وإرغامها على تنفيذ مايطلب منها بسبب 
امللف املائي أال وهو مياه النيل واحملاوالت 
وخنقها  فيه  مصر  حصة  لتقليل  املميتة 

بصفتها أكبر دولة عربية.
وقال الهدبان: إنه ليس هناك شرعية في 
املتحدة  واألمم  األم��ن  وما مجلس  العالم 
إال أداة في أيدي الدول الكبرى لتستفيد 
م��ن ق��رارات��ه��ا ح��ت��ى ي��ك��ون ه��ن��اك ذريعة 
الدول  تخالف  بلد  أي  على  الهجوم  في 
الكبرى. مشيرا إلى أن إسرئيل أكبر دليل 
على ذلك، فهناك مئات القرارات ومئات 
اإلدانات أدينت بها إسرائيل من قبل هذه 
وكل  منها،  أي  تنفيذ  يتم  ول��م  املنظمات 

ذلك مبباركة الدول الكبرى.
الدول الكبرى

اإلنسان  حقوق  مجال  ف��ي  الناشط  أم��ا 
اإلنسان  ح��ق��وق  م��ق��وم��ات  ورئ��ي��س جلنة 
ال��دك��ت��ور ع���ادل الدمخي ف��أش��ار إل��ى أن 
العالم كله مير اآلن مبراحل من الصراع، 
فهناك صراع في أسيا، وهناك صراع في 

أفريقيا وهنا صراع في أوروبا أيضا.
ولكن الصراع في العالم اإلسامي يأخذ 
البقاء  م��ن أج��ل  منحى آخ��ر فهو ص��راع 
أم���ام ال���دول ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت��ري��د تفتيته 
وتقسيمه إلى أجزاء ال فائدة منها؛ حيث 
يقسم السودان اآلن وفق خطة رسمت له 
مسبقا، فقد وضعت أمام السودان قضايا 
ع��دي��دة م��ث��ل م��وض��وع دارف����ور وموضوع 

اجلنوب وموضوع الطائفية وغير ذلك من 
أرضا  ال��س��ودان  من  جتعل  التي  املصاعب 

خصبة للتدخات اخلارجية. 
ال���س���ودان مي��ث��ل بوابة  ال��دم��خ��ي أن  وب���نينّ 
اإلسام الرئيسة إلى قارة أفريقيا، فضًا 
واملوقع  ال��غ��ن��ي��ة  الطبيعية  ال���ث���روات  ع���ن  
في  يقع  جعله  ذلك  كل  املتميز،  اجلغرافي 
وقد  العاملية،  وامل���ؤام���رات  املكائد  حبائل 
انفصال  مشكلة  ف��ي  املكائد  ه��ذه  ظهرت 

جنوب السودان عن الشمال.
وأكد الدمخي أن الدول الكبرى تريد تقسيم 
العالم اإلسامي إلى دويات وإشغاله في 
الدول  هذه  أن  إلى  مشيرا  داخلية،  أشياء 
في  األقليات  زرع  موضوع  في  قد جنحت 
اخلاصة  ملصاحلها  اإلسامي  العالم  دول 

واستغالها حني احلاجة.
قيادات  ه��ن��اك  أن  إل���ى  ال��دم��خ��ي  ول��ف��ت 
صدام  مثل  اإلس��ام��ي  العالم  ف��ي  متهورة 
اإلسامي  العالم  تقحم  أن  تريد  حسني، 
واملنازعات واحلروب  الصراعات  أتون  في 
اإلسامية.  دول��ه��ا  تفيد  ال  أش��ي��اء  بسبب 
وأعرب الدمخي عن آماله أن يجتمع العالم 
اإلسامي وأن ينهض بالشعوب اإلسامية، 
اإلس��ام هو شرع  أم��ة  مايجمع  أن  مؤكدا 

الله عز وجل.
الهند وباكستان

رئيس  عبدالقدوس  عبدالواحد  الدكتور 
مؤسسة الصفا التعليمية بالهند أدلى بدلوه 
النظرة  أن  إل��ى  مشيرا  القضية  ه��ذه  ف��ي 
تغيرت جتاه العالم اإلسامي منذ احلادي 
الدول  ت��ظ��ل  أن  وه���و  سبتمبر  م��ن  ع��ش��ر 
التي  السياسينّة  اللعبة  ضمن  اإلس��ام��ي��ة 
وحدودها  معاملها  وح��ده��ا  أمريكا  ت��رس��م 
وأن  ت��ش��اء،  كما  ها  وتغيرنّ أنظمتها  وتضع 
والقانون  الدولية  الشرعية  عليه  يطلق  ما 
الدولي ومنظماتهما ما هو إال ستار خداع 
على  قائم  قانون  وهو  له  حقيقية  قيمة  ال 
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د. عبدالواحد 
عبدالقدوس: الدول الكبرى 

تتالعب مبقدرات البلدان 
الصغيرة وتسميم أفكارها 

ال��ق��وة والبقاء  م��ب��دأ أس��اس��ي واح����د ه��و 
إح���دى األمم  رب��ح جتنيه  أي  وأن  ل��ألق��وى 
البد أن يكون على حساب أمة أخرى؛ فقد 
قسموا سابقا الهند إلى باكستان والهند، ثم 
قسموا بعض ذلك باكستان إلى بنجادش 
وباكستان، تاركني قضية كشمير دون حل؛ 
ألن��ه��م ي��ع��ل��م��ون أن��ه��ا س��ت��ك��ون ب���ؤرة صراع 
وسوف يحتاجونها بعد ذلك في تأجيج أي 

خاف بني الهند وباكستان.
تتاعب مبقدرات  الكبرى  ال��دول  أن  وبني 
ال����دول ال��ص��غ��رى وحت����اول ت��غ��ذي��ة األفكار 

املناهضة لإلسام.
االحتاد  على  املسلمني  عبدالقدوس  وحث 
في وجه أعداء اإلسام كما أمرنا رسولنا 

الكرمي ].
تفريق املسلمن 

اإلسامية  ال����دول  ي��خ��ص  امل���وض���وع  وألن 
نلتقي  أن  الب����د  ك����ان  ت��ف��ت��ي��ت��ه��ا  وم���ح���اول���ة 
قال:  الذي  احلمود  محمد  الدكتور  الشيخ 
ومتزيق  املسلمني  ت��ف��ري��ق  ف��ي  ال��س��ع��ي  إن 
الدولة  متزيق  بل  دولهم  وتشتيت  وحدتهم 
متنافرة  دوي���ات  أو  دوال  لتكون  ال��واح��دة 
متعادية، خاف ما أمر الله تعالى في كتابه 

ونبيه ] في أحاديثه الكثيرة، وهو مقصد 
الكفرة  من  وأعوانه  الشيطان  مقاصد  من 
وامللحدين وأعداء املسلمني قدميا وحديثا.

الترغيب في  والسنة  القرآن  فقد جاء في 
نعمة  اجلماعة  وأن  واالج��ت��م��اع  اجلماعة 
م��ن ن��ع��م ال��ل��ه ت��ع��ال��ى؛ ف��ق��د ام���ن ال��ل��ه بها 
الَِّذي  }ُه���َو  ت��ع��ال��ى:  ق��ال  الصحابة؛  على 
ُقلُوِبِهْم  بنَْيَ  َوأَلََّف  َوِبامْلُْؤِمِننَي  ِبنَْصِرِه  أَيََّدَك 
أَلَّْفَت  َما  َجِميًعا  األَْرِض  ِفي  َما  أَنَْفْقَت  لَْو 
بنَْيَ ُقلُوِبِهْم َولَِكنَّ اللََّه أَلََّف بَيْنَُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز 

َحِكيٌم{ )األنفال: 63-62(.
ع��ذاب، وفي  والفرقة  وإن اجلماعة رحمة 
ذلك يقول رسوُل الله ]: »اجلماعة رحمة 

والفرقة عذاب « رواه أحمد.
تعالى  الله  املسلمون عون  ينال  وباجلماعة 

اجلماعة«  مع  الله  يد   « ق��ال ]:  ونصره 
رواه الترمذي. واملعنى: أن الله يؤيد بعونه 

اجلماعَة التي تعتصم بحبله .
املجتمع  بها  يتميز  ب��ارزة  سمة  واجلماعة 
}َوامْلُْؤِمنُوَن  تعالى:  قال  عامة:  اإلسامي 
يَْأُمُروَن  بَْعٍض  أَْوِل��َي��اءُ  بَْعُضُهْم  َوامْلُ��ْؤِم��نَ��اُت 
َويُِقيُموَن  امْلُ��نْ��َك��ِر  َع��ِن  َويَ��نْ��َه��ْوَن  ِب��امْلَ��ْع��ُروِف 
َكاةَ َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسولَُه  اةَ َويُْؤتُوَن الزَّ الصَّ
أُولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم{ 

)التوبة: 71(.
نبينا صلى  ال��ذي ضربه  املثل  ه��ذا  وتأمل 
الله عليه وسلم ألمة اإلسام، فعن النعمان 
بن بشير رضي الله عنهما َقاَل: َقاَل َرُسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »َمثَُل املُْؤِمننَي في 
ِهْم وتََراُحمهْم َوتََعاُطِفهْم، َمثَُل اجَلَسِد  تََوادِّ
لَ��ُه َساِئُر  تَ��َداَع��ى  ِم��نْ��ُه ُع��ْض��ٌو  ِإَذا اْش��تَ��َك��ى 

ى« متفق عليه. َهِر واحُلمَّ اجَلَسِد ِبالسَّ
كالزيارة  احمل��ب��ة  أس���ب���اب  ب���ذل  وال����ت����واد: 
بالقلب.  ي���ك���ون  وال���ت���راح���م:   . وال���س���ام 
والتعاطف: الوقوف بجانب بعضهم البعض 

عند النكبات.
وفي الصحيحني قال ]: » املُْؤِمُن للُْمْؤِمِن 
بنَْيَ  وشبََّك  بَْعَضاً«  بَْعُضُه  يَُشدُّ  َكالبُنَْياِن 

أَصاِبِعِه. 
ِه  َجدِّ َع��ْن  أَِبيِه  َع��ْن  ُشَعيٍْب  بْ��ِن  َعْمِرو  وَع��ْن 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: »امْلُْسِلُموَن تَتََكاَفأُ 
َويُِجيُر  أَْدنَ��اُه��ْم  ِتِهْم  ِبِذمَّ ويَْسَعى  ِدَم��اُؤُه��ْم، 
َعلَيِْهْم أَْقَصاُهْم، َوُهْم يٌَد َعلَى َمْن ِسَواُهْم« 

رواه أحمد وأبو داود.

وفي النهاية أود أن أشير بعد أن أخذنا 
أن  لــي  تــبــن  أنـــه  إلـــى  املتخصصن  آراء 
تــدخــل الـــدول الــكــبــرى ال يــأتــي بخير، 
والــفــتــنــة سالحه..  مــطــيــتــه  الــشــر  بـــل 
العالم  قلب  فــي  الفتنة  زرع  الـــذي  فهو 
اإلســــالمــــي )إســــرائــــيــــل(، وهـــــو الــــذي 
أيقظها في العراق، وصنعها في السودان 
وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان ويــخــطــط لها 
فــي مــصــر ودول اخلــلــيــج، وأنــشــأهــا في 

الصومال، وثبتها في لبنان.
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قضايا إعالمية

موجة كاسحة عصفت خالل األيام القليلة املاضية بإغالق عدد من القنوات الفضائية )الدينية( 
على وجه اخلصوص، ومعها عدد من القنوات األخرى القائمة على العالج بالسحر والشعوذة وقنوات 
مت وصفها باإلباحية، وذلك بقرارات من جهات حكومية مصرية مسؤولة عن منح التراخيص إلطالق 
اململوكن  سات(  و)نايل  سات(  )عرب  املصرين:  الصناعين  القمرين  خالل  من  وبثها  القنوات  هذه 

للحكومة املصرية.

حتقيق: حامت محمد عبدالقادر

ماذا وراء إغالق الفضائيات الدينية؟!
في حرب الفضائيات..

وقد أث��ارت هذه اإلج��راءات غضب الكثير من 
متابعي هذه القنوات بعد أن تعلقوا بها، كذلك 
أغضب األمر مالك القنوات املغلقة وعددا من 
وسياسيني؛  حقوقيني  وناشطني  اإلع��الم��ي��ني، 
باعتبار أن ما حدث يعد ضد احلريات وحقوق 
وتنوع  املعلومات  على  احل��ص��ول  ف��ي  اإلن��س��ان 

مصادرها.
وف���ي ظ��ل ه���ذه ال���ق���رارات امل��ف��اج��ئ��ة انطلقت 
التخمينات والتحليالت السياسية لتسويغ هذه 
القرارات التي حملت معها التضييق على اإلعالم 

الفضائي في نقل وقائع االنتخابات التشريعية 
التي ستجرى في مصر الشهر املقبل، خصوصا 
أنه مت منع وحدات البث احلي من داخل اللجان 

االنتخابية.
ورغم أن املسؤولني في وزارة اإلعالم املصرية 
القرارات  ه��ذه  أن  أك��دوا  )نايل س��ات(  وشركة 
الصحيح  نصابها  ف��ي  األم���ور  لوضع  تنظيمية 
وعدم جتاوز شروط الترخيص وبنود العقد، إال 
أن هناك حالة غضب عارمة من قبل املواطنني 
واحلقوقيني الذين رأوا في األمر انتهاكاً حلقوق 

اإلن��س��ان واع��ت��داًء على حريته وم��ص��ادرة حقه 
في احلصول على املعلومات من مصادره التي 

يرغبها.
)الفرقان( تابعت احلدث وحاولت الوقوف على 

أبعاده ومعرفة رأي أهل االختصاص.
األجهزة  اس��ت��ن��ف��رت  امل��ت��واص��ل��ة  األف��ع��ال  ردود 
جعل  مم��ا  املصرية؛  اإلع���الم  ووزارة  املسؤولة 
وزيرها أنس الفقي يتجاوب معها جتاوباً فوري 
دون تباطؤ؛ حيث أصدر تصريحات عدة يبرر 
موسع  بيان صحافي  وآخرها  املنع  أسباب  بها 
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والعربية .
محاوالت  إلى  لبيانه(  )طبقاً  الفقي  أش��ار  كما 
ن��ش��ر امل���ذاه���ب الدينية  ال��ق��ن��وات  ب��ع��ض ه���ذه 
املتطرفة خارج القطر املصري، ومحاولة إيقاع 
الفتنة بني املذهبني الشيعي والسني الذي وصل 
إلى حد التحريض على احلروب والقتال، وإزاء 
ال��دول��ة حلماية  مثل ه��ذه امل��واق��ف ف��إن تدخل 
عليها،  وواجبا  لزاما  أصبح  االجتماعي  األم��ن 

وهو أمر أقرته كل املواثيق واألعراف الدولية.
ما سبق كان إشارة ألهم ما جاء في بيان وزارة 
اإلعالم املصرية على لسان وزيرها أنس الفقي 

الفصل للقضاء
يقول  لها  ورؤي��ت��ه  األح���داث  ه��ذه  على  وتعليقاً 
أ.د/ محيي الدين عبداحلليم، أستاذ الصحافة 

واإلع��الم بجامعة األزه��ر: في هذه 
األولى  زاوي��ت��ني  م��ن  أتكلم  املسألة 
ع��ام��ة وه���ي أن��ن��ي ض��د إغ���الق أي 
منبر إعالمي سواء كان متفقاً معي 
وم��ا نحن بصدده  ل��ي  م��ع��ارض��اً  أم 
الفضائية  القنوات  لبعض  غلق  من 
واإلباحية  الفنت  نشر  دع��وى  حتت 
والتطرف الديني فأي منبر إعالمي 
وظيفته  م��ق��ت��ض��ي��ات  ع���ن  ي���خ���رج 
بالسب أو القذف أو اإلباحية فهناك 
القانون الذي يحاسبه والقضاء هو 

الذي يفصل في أمره.
الثانية وهي رؤي��ة خاصة  وال��زاوي��ة 
هذه  أن  أرى  ال  أن���ن���ي  ه����ي:  ب����ي، 
القنوات ارتكبت فحشاً تستحق عليه اإلغالق، 
وإذا أخطأت حتاسب، فأنا ضد أن تغلق جهة 
جهات  هناك  ألن  ؛  إع��الم��ي  منبر  أي  اإلدارة 
فال  األخ��ط��اء،  ه��ذه  مراجعة  تستطيع  قانونية 
يجوز جلهة اإلدارة أن تنفرد مبثل هذه القرارات 

دون اللجوء للجهات القضائية.
الراشد يهاجم

األزمة  ه��ذه  ف��ي  وم��ح��ل��اًل  مهلاًل  تسابق  ال��ك��ل 
والسيما من يطلقون على أنفسهم ليبراليني أو 
غير ذلك ، فقد كتب عبدالرحمن الراشد، رئيس 
مجلس إدارة قناة العربية )اإلخبارية( في جريدة 
)الشرق األوسط( اللندنية مقاالً أفصح فيه عن 
تأييده لقرار إغالق عدد من القنوات الفضائية 
املصري  الصناعي  القمر  من  تبث  كانت  التي 
الدينية، فقد تندر  القنوات الفضائية  والسيما 
الراشد عليها في افتتاحية مقاله بأن الشكوى 
املوسيقية  الفضائيات  م��ن  كانت  السابق  ف��ي 
بدعوى أنها تفرغ عقول الشباب مبا هو تافه، 
فهي  اليوم  الشكوى  أما  وتلهيهم.  وقتهم  وتبدد 
من احملطات التي متأل عقول الشباب مبا هو 
واالنتحار.  اجلهاد  نحو  بهم  تدفع  وقاتل،  سام 
اليوم لم تعد املوسيقية وال الرياضية هي النجم 
الساطع، بل احملطات الدينية التي انتشرت مثل 

الفطر في سماء املنطقة العربية.
وتهكم الراشد على رجال الدين الذين يظهرون 
على فضائياتهم فيقول: »ما الذي حدث وفتح 
تكفيهم  تعد  فلم  الدين،  رج��ال  لبعض  السماء 
يبحثون  وص��اروا  الدينية،  ال��ن��دوات  وال  املنابر 
اجلالسني  امل��ش��اه��دي��ن  م��الي��ني  أو  آالف  ع��ن 

التي  والقنوات  األسباب  فيه  سرد 
املالكة  اجل��ه��ات  ذاك����را  منعها  مت 

لها.
بيان الفقي

قامت  م��ا  أن  الفقي  أوض���ح  فقد 
ن��اي��ل س����ات لألقمار  ب���ه ش���رك���ة  
تصويبية  إج��راءات  من  الصناعية 
الفضائية  القنوات  من  ع��دد  نحو 
ج�����اء ف����ي إط������ار احل����ف����اظ على 
واحتراماً  العربي  املجتمع  تقاليد 
اإلع��الم��ي، حيث  ال��ش��رف  ملواثيق 
بعض  أن  بيانه  ف��ي  الفقي  أرج���ع 
أساس  عن  انحرف  القنوات  ه��ذه 
األفكار  ل��ن��ش��ر  واجت����ه  ت��رخ��ي��ص��ه 

املتطرفة واملساس بالعقائد الدينية؛ مما يبعث 
على التحريض والفتنة الطائفية سواء بني أتباع 
دين  املذاهب ألبناء  أتباع  أم  املختلفة  الديانات 
واحد، كذلك الترويج لنشر اخلرافات والشعوذة 

واإلباحية التي أقدم عليها عدد من القنوات.
اإلج���راءات جاءت  أن هذه  أكد  الفقي قد  كان 
قبل  من  وواف��ي��ة  متأنية  ودراس���ة  مراجعة  بعد 
للتأكد من خروج  »النايل سات«  القائمني على 
عن  القنوات  ه��ذه  تبثها  التى  اإلعالمية  امل��ادة 
األخالق واألديان واألعراف، حيث ثبت أن هذه 
متطرفة  دينية  آراء  نشر  على  تعمل  القنوات 
حتض على التطرف واملغاالة وتدعو إلى التشدد 
املصرية،  األم���ة  أط���راف  ب��ني  التسامح  وع���دم 
وكانت تدعو إلى التشدد الطائفي، ولم يقتصر 
دورها على أهل السنة فقط بل امتد بعض هذه 
إلى  ووصل  أيضا،  الشيعي  الفكر  إلى  القنوات 
حد الدعوة الصريحة فى إحدى املناسبات إلى 
أمرا  ال��دول��ة  تدخل  جعل  مبا  واالفتتان  القتل 
ناحية،  ضروريا حماية للسالم االجتماعي من 
واملغاالة  الديني  التطرف  للمجتمع من  وحماية 
املتطرفة ألش��خ��اص غير  ال��ف��ت��اوى  م��ن خ��الل 
التي  األنشطة  من  غيرها  عن  فضال  مؤهلني، 
ناحية  من  القنوات  ه��ذه  مثل  على  ت��ذاع  كانت 

أخرى.
كما ش��دد وزي��ر اإلع��الم أن��س الفقي في بيانه 
املشتغلني  لكل  مكفولة  اإلع��الم  حرية  أن  على 
م��ن احلرية  إط��ار  ف��ي  ولكن  اإلع���الم  بصناعة 
واملثل  واملعتقدات  األدي���ان  واح��ت��رام  املسؤولة 
والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا اإلسالمية 

محيي الدين 
عبداحلليم: ال يجوز 
جلهة اإلدارة االنفراد 

بهذه القرارات

وزير اإلعالم املصري: 
قرارات »نايل سات« 
جاءت حفاظًا على 

تقاليد املجتمع العربي
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في  استجدا  أم��ران  بيوتهم؟  في 
األقمار  تنافس  األول:  الساحة، 
تردداتها  تأجير  على  الصناعية 
املزيد  لتمويل  األث��م��ان  ب��أرخ��ص 
من أقمارها الصناعية اجلديدة، 
وال���ث���ان���ي: إص�����دار ف���ت���اوى جتيز 
التي  والصدقات،  ال��زك��اة  حتويل 
الفقراء  ع��ل��ى  تنفق  أن  ي��ف��ت��رض 
األرامل  من  احملتاجني  واملساكني 
أن  يجوز  ص��ار  بحيث  واليتامى، 
اإلعالمية  امل��ش��اري��ع  ع��ل��ى  تنفق 

اإلسالمية«.
فيقول:  م��ق��ال��ه  ال���راش���د  وي��ت��اب��ع 

األموال  جلمع  للدين  استغالل  ه��ذا  »طبعا، 
كلمة  ألن  وش��خ��ص��ي��ة؛  س��ي��اس��ي��ة  ألغ������راض 
م��ع��ن��ى سياسي  ل��ه��ا  )اإلع������الم اإلس����الم����ي( 
احملظورة  السياسية  للجماعات  تذهب  بحت، 
كنوز  الفتاوى  ه��ذه  فتحت  وق��د  واملسموحة. 
األرض لرجال الدين املتلهفني على الظهور في 
اإلعالم، وبناء مؤسساتهم الدعائية اخلاصة، 
أهل  من  استئذان  دون  من  أفكارهم  وت��روي��ج 
املال الذي أخرجوه للزكاة، أي إننا عمليا بني 
حالتني متكاملتني: مؤجري الفضائيات الذين 
للشعوذة  ي��روج  ك��ان  إن  باملستأجر  يأبهون  ال 
الدينية  ال��وص��ف��ات  يبيع  أو  القاتلة،  الطبية 
ك��ب��ي��رة في  ال��ت��ي ستسبب ح��روب��ا  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
منطقتنا. ال يهمهم سوى احلصول على نصف 
تأجيرها في  يتم  قناة  مليون دوالر مقابل كل 

العام«.
ال  أنهم  »احلقيقة  ق��ائ��اًل:  ال��راش��د  ويستطرد 
للحروب  وإرسالهم  الصغار  بخطف  يكتفون 
إلى  انتقلوا  بل  االنتحارية،  السيارات  ورك��وب 
أكبر كم ممكن من  م��ص��ادرة  مرحلة ج��دي��دة؛ 
األموال حتى لو كانت صدقات أو زكاة، وهناك 
القليل  ملنعهم،  احلكومات  فعلته  ال��ذي  القليل 
بينه قرار مصر بوقف بث محطتني  جدا من 
سلفيتني تفرغتا للتحريض ضد الشيعة، لكن 
ال��ت��ي تبث م��ن قبل  بقيت ع��ش��رات احمل��ط��ات 
شيعة وسنة متطرفني يحرضون ضد بعضهم 
أن  بعد  إال  ب��ال  لها  يهنأ  ال  ومحطات  بعضا، 

تزيد جمهورها حزنا وكآبة«.

الراشد،  ل��ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��س��اب��ق  ال���ك���الم  إن 
نتوقعه؛ ألن��ه خلط جميع  لم نكن  ك��الم ص��ادم 
األوراق، الصالح بالطالح دون تفرقة، فنحن في 
)الفرقان( ومن وقت بعيد وإلى اللحظة كنا من 
للفتوى  أوائل املطالبني بضرورة وضع ضوابط 
املتخصصني  غير  قبل  م��ن  الفضائيات  على 
من  ع��دد  في  وأوضحنا  والفتوى،  العلم  وأه��ل 
التحقيقات السابقة شروط املفتي واملجتهد في 

الفقه وإصدار األحكام ومؤهالته.
مواطن خلل وضعف

»اإلع�����الم اإلس���الم���ي«، نعته ال���راش���د ب���أن له 
معنى سياسي بحتا جتني من ورائه اجلماعات 
ال��س��ي��اس��ي��ة احمل���ظ���ورة وامل��س��م��وح��ة األم�����وال، 
وطالبنا بضرورة وجود خطاب إعالمي إسالمي 
هدف  يخل  ال  مبا  العصر  طبيعة  مع  يتناسب 

الرسالة ومضمونها .
السلفي  النهج  على  م��ن  وك��ل   « ال��ف��رق��ان  و«   
مغاالة،  دون  املعتدل  الوسطي  بالفكر  يهتدون 
وبال تهوين أو تهويل، وكانت الفضائيات الدينية 
التي على هذا النهج قد أثرت على خلق املسلم 
الشباب  في هداية عدد كبير من  وكانت سبباً 
والسيدات في مواجهة انتشار الفحش واإلباحية 

م��ن ف��ض��ائ��ي��ات أخ���رى جن��ح��ت في 
تدمير عقول الشباب وخربت بيوتا 
م��ن سموم  تبثه  م��ا  بسبب  ع��ام��رة، 
على مدار الساعة؛ فليس من احلق 
وال الرحمة وألسباب يعلمها اجلميع 
وتدخل  بالنابل  احل��اب��ل  ن��أخ��ذ  أن 
هذا  في  املعتدلة  الدينية  القنوات 

النفق.
تساؤالت مشروعة 

بطبيعة  امل���ث���ارة  ال��ض��ج��ة  ه���ذه  إن 
احل���ال جت��ع��ل اإلن��س��ان م��ن��ا يسأل 
نفسه ت��س��اؤالت ع��دة: مل��اذا أفاقت 
ع���ل���ى هذه  امل����س����ؤول����ة  اجل����ه����ات 
الفضائيات  لم متنع  ومل��اذا   .. اآلن؟  ال��ق��رارات 
األخرى التي ال تقوم على بناء املجتمع واحترام 
ليل  تبث  ال��ت��ي  تلك  م��ن  وأخ��الق��ي��ات��ه  تقاليده 
السفيهة  واملجون واألغاني  العري  كليبات  نهار 
للبرامج  تعرض  التي  القنوات  متنع  لم  مل��اذا  ؟ 
لها  م��واد  بث  من  ب��دالً  القمار  وألعاب  التافهة 
قيمة تربوية واجتماعية؟ ملاذا لم متنع القنوات 
التي عرضت الدراما التركية التي خلفت وراءها 
معظم  ف��ي  الكبرى  اخل��الف��ات  م��ن  كبيراً  كما 
ال��ع��رب��ي��ة؟ والي��خ��ف��ى عليكم م��ا حدث  ال��ب��ي��وت 
بسبب مسلسل )نور ومهند( وكيف خانت املرأة 
زوجها أمام عينيه بسبب وقوعها في حب هذا 
املهند، وكم من حالة طالق وقعت بسببه! ملاذا 
لم يتم إيقاف القناة التي تعرض حالياً الدراما 
اإلجماع على  الصديق( رغم  )يوسف  اإليرانية 
األنبياء والصحابة؟  حترمي جتسيد شخصيات 
ويرفض األزهر الشريف – أعلى مؤسسة دينية 
للمسلمني في العالم - هذا رفضاً واضحاً، رغم 
املصري  الشعب  مجلس  أعضاء  من  ع��دداً  أن 
املصري  اإلع���الم  ل��وزي��ر  عاجل  بطلب  تقدموا 
أنس الفقي؛ لوقف عرض املسلسل الذي تذيعه 
ق��ن��اة )م��ي��ل��ودي درام����ا(، ف��ي ظ��ل غضب  يومياً 
املسلسل  الرافضني فكرة عرض  األزهر  شيوخ 

على أي قناة مصرية.
وتزول  تنكشف  أن  الله  ندعو  غمة  أم��ام  إننا 
أسبابها ولكن كل ما يدعو لألسى هو أخذاحلابل 
بالنابل والصالح بالطالح ووضع من ال يستحق 

في مكانة تشوه صورته وتشمت فيه اآلخرين.

تساؤالت: ملاذا لم مينع 
عرض مسلسل )يوسف 

الصديق( اإليراني.. 
والكليبات العارية؟!
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ال��ش��دي��د ع��ل��ى االهتمام  ان��ط��الق��ا م��ن ح��رص��ه��ا 
باجلاليات اإلسالمية داخل الكويت، قامت  جمعية 
 - الناصر  صباح  فرع  اإلسالمي-  التراث  إحياء 
جل��ن��ة ت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات ب��ال��ع��دي��د م��ن األنشطة 
كبير  أثر  األنشطة  لهذه  وك��ان  والدينية،  الدعوية 

في نفوس اجلاليات التي تعمل بالكويت. 
رئيس الهيئة اإلدارية بندر مناحي املطيري أكد أن 
شهر رمضان له أثر كبير في نفوس جميع املسلمني 
والسيما املهتدين اجلدد؛ ملا يحمل هذا الشهر من 
جو إمياني واجتماعي مميز، حيث يلتقي املهتدون 
التي  أو  اللجنة  تنظمها  التي  اإلفطار  موائد  على 
يرفع من  الكويت؛ مما  التراث في  إحياء  تنظمها 
الدعوي  لديهم، وكذلك اجلانب  اجلانب اإلمياني 
الدين.   ه��ذا  إل��ى  زمالئهم  ب��دع��وة  يقومون  حيث 
هذا باإلضافة إلى أن هذا الشهر يحظى بأهمية 
لتزايد  االستنفار  يتم  حيث  اللجنة،  ل��دى  خاصة 
اإلقبال عليها من غير املسلمني للتعرف على الدين 

اإلسالمي.
فقد  وكرمه  ومنه  الله  بحمد  إن��ه  املطيري:  وق��ال 
أشهر 25 شخصا إسالمهم خالل شهر  رمضان، 
هذه  في  اجل��دد  املسلمني  ع��دد  يصبح  وبالتالي  
السنة )2010( 86 مهتديا، وبالتالي يصبح  مجموع 
الذين أشهروا إسالمهم لدى توعية اجلاليات 725 

شخصا. 
اللجنة وزعت مطبوعات  لغير املسلمني  وبني أن 
وأخرى للمهتدين اجلدد ومطبوعات دعوية خاصة 
األولى  الدعوية  احلملة  وتنفيذ  رم��ض��ان،  بشهر 
والثانية  العرب،  لشريحة  املوجهة  العربية  باللغة 
لغير املسلمني لتعريفهم باإلسالم وهي بلغات عدة 
. ويقوم الدعاة في مقر اللجنة وخارجها مبتابعتهم 
أسبوعيا بإلقاء الدروس عليهم وموعظتهم؛ لتثبيتهم 
في العقيدة اإلسالمية والدين الصحيح بعيدا عن 

اخلرافات والبدع املنتشرة بني املسلمني.
بإلقاء  قاموا  اللجنة  دع��اة  أن  املطيري  وأوض��ح   
الصوم  فضائل  عن  الكرمي  الشهر  في  درس��ا   37
والشرك  الصحيحة  والعقيدة  وآداب���ه  وأح��ك��ام��ه 
على ضوء  الدينية  األم��ور  من  وغيرها  وأن��واع��ه، 

واملطويات  الكتيبات  ت��وزي��ع  م��ع  وال��س��ن��ة  ال��ك��ت��اب 
واألشرطة، فضاًل عن إلقاء خطبتي اجلمعة باللغة 
)اجلهراء(،  مبنطقة  رثعان  مسجد  في  التاميلية  
في  الصائمني؛  على  واألشرطة  الكتيبات  وتوزيع 
مجموع  وص��ل  حيث  الصائمني،  إفطار  مخيمات 
الكتيبات واملصاحف  املوزعة خالل شهر رمضان 
إلى 5494 ومت توزيع  العديد من كتاب الله تعالى 

واألشرطة الدعوية. 

الكتيبات  توصيل  مت  بل  بذلك،  اللجنة  تكف  ول��م 
واألشرطة على اجلاليات في  أكثر من 25 مكانا 
في املنطقة وخارجها وذلك عن طريق خدمة جوال 

اجلاليات بالفرع.
 وقام الدعاة بعمل جوالت ميدانية دعوية وكذلك 
بزيارة البيوت، وقد مت بحمد الله تعالى من خالل 
هذه اجلوالت والتي بلغ عددها 18جوله إشهار 4 

أشخاص إسالمهم. 

توعية الجاليات بصباح الناصر تولي اهتماما 
خاصا بالعمالة داخل الكويت

عالء الدين مصطفى



قضايا 
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اسمه )مستر مورو( الذي كان يتقاضى عمولة عن 
ناٍد في فلسطني سنة  كل عضو جديد. وتأسس 
1921م عندما كانت دولة اليهود حلًما صهيونًيا، 
وكان هذا الفرع أسبق الفروع في املنطقة العربية 
. ومت إنشاء أول محفل ماسوني في القدس عام 

1868م. 
وتُ���َع���ُدّ أكبر  ال��دول��ي��ة،  الليونز  أن��دي��ة  ث��م ظ��ه��رت 
منظمة ألندية اخلدمات في العالم، حيث يندرج 
حتتها أكثر من 39 ألف ناٍد بها أكثر من 15 مليون 
عضو في حوالي 165 دولة وإقليم. وتأسست في 
شيكاغو عام 1917م، وتصدر مجلة الليونز باللغة 
دولًيا  وتعقد مؤمتًرا  أخرى،  لغًة  و18  اإلجنليزية 

مرًة كل عام. 
املاسونية واليهودية :

إلى  متداخلة  عالقة  باليهودية  املاسونية  عالقة 
واملخططات،  والسياسات  العقائد  في  كبير  حد 
تتوافق  ورم��وزه��ا  وطقوسها  املاسونية  فأدبيات 
بصلة  اليهودية  إلى  ما ميت  كل  إلحياء  والدعوة 
ملا في العهد القدمي من دعاوى ووصايا  استناداً 

.

اخ��ت��ي��ار أي ك��ت��اب س��م��اوي ي��ع��ده ذل��ك الشخص 
اإلشارات  بعض  املاسونيون  ويستخدم  مقدساً. 
السرية ليتعرف بواسطتها عضو في املنظمة على 
عضو آخر وتختلف هذه اإلش��ارات من مقر إلى 

آخر.
وظهرت بعد ذلك )الروتارية الدولية( وهي منظمة 
مختلف  م��ن  اجتماعية  وج��وه��اً  تضم  ماسونية 
االختصاصات واملجاالت التجارية، ولها أندية في 
)بول  وقد أسس احملامي  املختلفة،  العالم  أنحاء 
شيكاغو  مدينة  في  للروتاري  ن��اٍد  أول  ه��اري��س( 
األمريكية عام 1905م ؛ وبعد ثالث سنوات انضم 
ع احلركة  إليه رجل يدعى )شيرلي بري( الذي وَسّ
أن  إل��ى  للمنظمة  سكرتيراً  وظ��ل  هائلة،  بسرعة 
استقال منها في سنة 1942م، وتوفي بول هاريس 
)املؤسس( سنة 1947م بعد أن امتدت احلركة إلى 
أكثر من 150 دولة، وأصبح لها 22 ألف ناد تضم 

أكثر من مليون عضو.
بأيرلندا سنة 1911م  دبلن  إلى  وانتقلت احلركة 
شخص  نشاط  بفضل  بريطانيا  في  انتشرت  ثم 

واجلماعة املاسونية يطلق عليها بالعربية )البناءون 
األحرار(، واملشتهرة أيًضا بتسمية )القوة اخلفية( 
الصادقون(،  )ال��ب��ن��اءون  أو  ال��ص��ادق��ون(  و)البناة 
وهناك الكثير من األقوال حول تسمية املاسونية، 
ويعتقد  اإلجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  هندسة  تعني  فهي 
الكون  مهندس  إل��ى  رم���زاً  ه��ذا  ف��ي  أن  البعض 
آبي  إل���ى ح��ي��رام  م��ن ينسبهم  األع���ظ���م، وم��ن��ه��م 
املعماري الذي يزعمون أنه أشرف على بناء هيكل 
حراس  فرسان  إلى  ينسبهم  من  ومنهم  سليمان، 
الصليبية.  احل���روب  ف��ي  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  املعبد 

وهناك نظريات تربطهم بحكماء صهيون.
وهناك الكثير من الغموض حول رموز املاسونية 
األخيرة  ال��س��ن��وات  وف��ي  وتعامالتها،  وطقوسها 
أدرك قادة املاسونية أن كل هذا الغموض ليس في 
صالح املاسونية، فقامت احلركة بدعوة الصحافة 
والتلفاز إلى االطالع على بعض األمور املُتخفية، 
وتصوير بعض اجللسات، ولكن لم يسمح لوسائل 
اع��ت��م��اد األعضاء  ج��ل��س��ات  ب��ت��ص��وي��ر  اإلع�����الم 
ومشاهدتها. وال شك أنهم لن يسمحوا إال مبا هو 
قابل للنشر. واستناداً إلى املاسونيني، فالطقوس 
هي  ما  باملرعبة  بعضهم  يصفها  التي  املستعملة 
القرون  في  األوائ��ل  البناؤون  استعملها  رم��وز  إال 
الوسطى ولها عالقة بفن العمارة والهندسة، وتعد 
الزاوية القائمة والفرجار من أهم رموز املاسونية، 
املاسونية  مقرات  في جميع  موجود  الرمز  وهذا 
إلى جانب الكتاب املقدس الذي يتبعه ذلك املقر. 
في  احل��ق  ل��ه  يعطى  جديد  عضو  اعتماد  وعند 

املاسونية حركة سرية، وُتعّرف نفسها على أنها حركة روحية تدعو 
إلى )تقدم البشرية(، كتب عنها الكثير، ونشر من وثائقها وخفاياها 
ما جعلها في مقدمة أخطر املنظمات واحلركات السرية املتنفذة في 
العالم أجمع، نشأت في بريطانيا خالل القرن السادس عشر، وأنشئ 

أول محفل لها عام 1717م . 

عيسى القدومي 

عالقة املاسونية 
باليهودية متداخلة إلى 

حد كبير في العقائد 
والسياسات واملخططات

املاسونية واملسجد األقصى
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الله  شعب  ه��م  اليهود  ب��أن  املاسونيون  ويعترف 
ُسليمان،  لبناء هيكل  املختار، وتتطابق مساعيهم 
جبل  إل��ى  للوصول  والصهاينة  اليهود  ويدعمون 
ص��ه��ي��ون، وإق��ام��ة ال��دول��ة ال��ي��ه��ودي��ة ع��ل��ى أرض 

فلسطني باعتبارها – بزعمهم - أرض امليعاد . 
أبو راشد( صاحب  اللبناني )حنا  املاسوني  ويقر 
األول  جزئه  في  ماسونية(  معارف  )دائ��رة  كتاب 
ب��ع��الق��ة امل��اس��ون��ي��ة ب��ال��ي��ه��ودي��ة ب��ق��ول��ه : »أم���ا أن 
وعن  فيه«.  ال شك  فذلك مما  يهودية  املاسونية 
أيضاً  كتب  املاسوني  الفكر  في  الهيكل  مركزية 
منذ  كالفكر  املاسونية،  الفكرة  »ب���دأت   : اآلت��ي 
البدء، أسطورة من أساطير احلقيقة، واحلقيقة 
بعثت الفكرة في هيكل سليمان، فاقترنت بالعمل، 

مهما كابر أرباب التاريخ« . 
يعدون  وامل��اس��ون  فاليهود  ملموس،  واق���ع  وه���ذا 
ُسليمان،  هيكل  لبُناة  الروحيني  األبناء  أنفسهم 
ورموزهم  ونظمهم  امل��اس��ون  دس��ات��ي��ر  وت��ف��ح��ص 
ي��دل��ك مب���ا ال ي��رق��ى إل��ي��ه ال��ش��ك ع��ل��ى يهودية 
هيكل  بناء  وص��ف  م��ن  ب���دءاً  املاسونية،  احل��رك��ة 
سليمان، الذي تسعى املاسونية لربط نشأتها به، 

ويؤسس املاسون محافلهم اليوم تذكيراً ألتباعهم 
بضرورة العمل على إعادة بناء هذا الهيكل الذي 
هذا  القدس،  في  األقصى  املسجد  مقامه  يقوم 
باإلضافة الستخدامهم النجمة السداسية والكثير 
من الرموز مشتركة بينهم وبني اليهود، فالترابط 

ليس سراً يخفى بل هو واضح جلي . 
املاسونية والهيكل املزعوم : 

األحرار«  ال��ب��ن��اءون   « املاسونيني  نشاط  خ��ط��ورة 
عليه  النبي سليمان  من  يتخذون  أنهم  في  تتمثل 
الذين   – الهيكل  في  وي��رون  أعلى  مثاًل  السالم، 
بناه املسلمون على  يزعمون أن املسجد األقصى 
أنقاضه - منوذجا يحتذى به لكل بناء؛ لذا يؤيد 
الثالث  الهيكل  إق��ام��ة  املاسوني  احملفل  أع��ض��اء 
املاسونيني  دع���م  وإن  األق��ص��ى،  امل��س��ج��د  م��ك��ان 
للكيان الغاصب ألرض فلسطني كبيٌر بل إن شعار 
دولة اليهود )ما يسمى بنجمة داوود( مشتق من 
شعار املاسونيني. ومن ضمن االكتشافات األثرية 
ادعوا  التي  سليمان  مغارة  اكتشاف  للماسونيني 
أن حجارة الهيكل املزعوم قد قطعت من داخلها، 
اجتماعاتهم  بعقد  األوائ��ل  املاسونيون  وق��ام  هذا 

في هذه املغارة. 

ولهذا كتب الكثير من املختصني عن مدى عالقة 
التنظيم  أن  إل��ى  وخلصوا  باملاسونية،  اليهودية 
والتعاليم اليهودية هي التي اُتخذت أساساً إلنشاء 
احملفل األكبر 1717م ووضع رسومه ورموزه، وال 
تزال اليهودية العاملية هي القوة احملركة الكامنة 
الكبار احلقيقيون في  واألساتذة  املاسونية،  وراء 
احملافل املاسونية هم املمثلون للجمعيات اليهودية 
السرية، وإن التعاضد الواضح بني املاسونيني في 
العالم يرجعه املطلعون إلى كثرة عدد اليهود في 

الصفوف املتقدمة من املاسونية. 
بن  سليمان  الله  بنبي  الهيكل  ربطت  واملاسونية 
عند  كما  عندهم  وه��و   - ال��س��الم  عليهما  داود 
وغير  اليهود  خل��داع   - نبياً  وليس  ملكاً  اليهود 

اليهود بسمو أهداف املاسونية. 
وقد كشفت وترجمت العديد من الوثائق والرسائل 
التي  الرسائل  أخطر  ومن  املاسونية،  ملفات  من 
املاسونيان  وّج��ه��ه��ا  رس��ال��ة  وت��رج��م��ت،  ك��ش��ف��ت 
)غرايدي تيري( وزميله )أودي مورفي(، العضوان 
في محفل )قدماء املاسونية األحرار( إلى السيد 
)روحي اخلطيب( أمني القدس، وقد عرضوا باسم 
املاسونية شراء األرض التي يقوم عليها املسجد 
األقصى . جاء فيها : ».. أنتم تدركون أن هيكل 
وامللك  األص��ل��ي،  امل��اس��ون��ي  احملفل  ك��ان  سليمان 
سليمان كان رئيس هذا احملفل، لكن الهيكل دمر 
أن مسجدكم  أع��رف  إنني  املسيح.  بعد   70 ع��ام 
هو صاحب الهيكل ومالكه القانوني وأنه أقيم في 
عليها  قدم  التي  الصخرة  جانب  إلى  ذاته  املكان 
وإنني  للرب،  قرباناً  إسحاق  ابنه  إبراهيم  أبونا 
أعرف أيضاً أنكم، أنتم العرب، أبناء إسماعيل قد 
حميتم هذه الصخرة عبر القرون، فلنقدم الشكر 

إلى الرب« .
احلركة  ف��ي  وع��ض��واً  مسيحياً  بوصفه  »وإن��ن��ي   
أن  يحبون  أمريكا  في  جماعة  أرأس  املاسونية، 
هو  هذا   . من جديد  هيكل سليمان  بناء  يعيدوا 
اقتراحنا، إذا أعطى جامع عمر اإلذن ملؤسستي 
لهذه  أمريكا  ف��ي   $ مليون   200 جنمع  فسوف 
إن   . الهيكل  بناء  إلع��ادة  ال��الزم  املبلغ  أو  الغاية 
أبداً،  الهيكل  على  السيطرة  يفقد  لن  مسجدكم 
وعندما ينتهي بناء الهيكل سيكّرس للرب، للملك 
العالم وسيعطى  املاسونية في  سليمان، وللحركة 
م��ن مؤسستكم  وب���إذن  ذل��ك،  وإل��ى   . لكم مجاناً 
البناء  إع��ادة  في  أس��َه��َم  ماسوني  أخ  كل  سيمنح 

فلسطن والقدس
 كانتا ومازلتا هدفًا 

ماسونيًا وأول محفل 
لهم »أورشليم«



قضايا 
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ومكانته  لتاريخه  والكيد  ه��دم��ه  على  اجتمعت 
كل تلك احلركات السرية والفرق الباطنية وامللل 
؛  القدس  في  األقصى  املسجد  هو  كما  األخ��رى 
ففرقة تزعم أن املسجد األقصى ليس هو مسجد 
القدس بل هو مسجد في السماء!! وأخرى تدعي 
أن املسجد األقصى هو مسجد قاديان في الهند!! 
وبهائية تقول: إن املعبد األقصى هو املوجود في 
جبل الكرمل في مدينة عكا القدمية!! وماسونية 
تعمل على هدمه، ويهود يحفرون حتته، ويشيدون 
الكنس فيه وما حوله ، وصهيونية جتند عشرات 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى تشييد  اجل���م���اع���ات واجل��م��ع��ي��ات 
ونصاري  األقصى،  املسجد  أنقاض  على  الهيكل 
تتحقق  لن  املتصهينة(  )النصرانية  بروتستانت 
بهدم  إال  مخلصهم  ب��خ��روج  وآم��ال��ه��م  ن��ب��وءات��ه��م 
املسجد األقصى وإقامة معبد اليهود. ودخل على 
األقصى  املسجد  على  الدفني  احلقد  ذل��ك  خط 
العلمانيون اجلدد الذين سوقوا للمحتل الصهيوني 
وبرروا له كل ممارساته، وجعلوا احلفريات وإقامة 
الكنس أسفل وحول املسجد األقصى شأناً داخلياً 

ال ينبغي أن تلتفت إليه األنظار!! 
وما ذاك إال ملكانته في الشريعة اإلسالمية وعند 
املسلمني الذين دافعوا عنه وأحيوه بحلقات العلم 
والعلماء، ومهما بذل كل هؤالء من جهد فسيبقى 
الثالثة  املساجد  م��ن  مسجدا  األق��ص��ى  املسجد 

التي ال تشد الرحال إال لها.

على حد زعمه.
على  وال��ق��دس  فلسطني  ف��ي  لنشاطهم  وت��أك��ي��دا 
»واشنطن  ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  اخل����ص����وص،  وج����ه 
قولها:  أمريكية  مصادر  عن  األمريكية  بوست« 
التي  املتطرفة،  املاسونية  اليهودية  إن اجلماعات 
تعمل بشكل سري داخل الواليات املتحدة، تدفع 
بشدة نحو اإلسراع في هدم املسجد األقصى، وقد 
تعرضت هذه اجلماعات مؤخرا الختراق من قبل 
أمريكيني. وأدى هذا االختراق، بحسب الصحيفة، 
إلى تسريب ما زعموا أنها أسرار »ختم سليمان« 
الروائي  قبل  من  الدينية  رموزهم  شفرات  وفك 
األمريكي )دان براونز( في روايته اجلديدة التي 

أطلق عليها تسمية )الرمز املفقود(.
وفي سبتمبر عام 1995م مت إنشاء )غرفة القدس 
امل��اس��ون��ي��ة( ف��ي ج���وار امل��س��ج��د األق��ص��ى، وهي 
منظمة يهودية ماسونية، وقد أمر بإنشائها رئيس 
احملفل املاسوني اإليطالي )جيوليا دي بيرنادو(« 
وخالل  املعبد(،  )جبل  أسموه  ما  مشروع  لتنفيذ 
حفل االفتتاح أعلن )دي بيرناردو( أن إعادة بناء 
)بناء  كتابه  وف��ي  دراس��ت��ن��ا،  ج��وه��ر  ه��ي  الهيكل 
يونيو  )بيرناردو( وأصدره في  كتبه  الذي  املعبد( 
اليهودية  الكاباال  بني  العالقة  على  رك��ز  1996م 

وإعادة بناء الهيكل. 
ل��ل��ه در امل��س��ج��د األق��ص��ى، ف��ال أظ���ن أن هناك 
األرض  وج��ه  على  مبنى  أو  م��ع��ب��داً  أو  م��س��ج��داً 

لهيكل  األول  امل��اس��ون��ي  احمل��ف��ل  ف��ي  ع��ض��وي��ة 
سليمان في مدينة القدس، وأستطيع أن أؤكد 
إعادة  معنا في  تعاونت  إذا  أن مؤسستكم  لكم 
بناء الهيكل فسوف تصبح أغنى مؤسسة دينية 

على األرض«.
فسنزودكم  العرض،  بهذا  اهتماماً  أبديتم  »إذا 
وسأقوم  ال��ه��ي��ك��ل..  ب��ن��اء  ف��ي  لتصرفوه  ب��امل��ال 
بتصوير فيلم سينمائي خالل إقامتي في األرض 
)فيلم  املاسونية  ليعرض في احملافل  املقدسة، 
ويعقوب،  وإسماعيل  إبراهيم  األب  عن  ديني 
املسيح  املعبد( مع قصة والدة  بناء  يصل حتى 

حتى موته على الصليب« . 
»س��ادت��ي، آم��ل أن ت��أخ��ذوا ه��ذه القضية بعني 
إدارتكم  االعتبار وتبحثوها مع أعضاء مجلس 
أن  وآم��ل  املقدسة،  املدينة  إل��ى  أص��ل  أن  قبل 
عمر  مجلس  إدارة  مجلس  أع��ض��اء  مينحني 
ال��ش��رف ال��ع��ظ��ي��م ألخ��اط��ب��ه��م ش��خ��ص��ي��اً أثناء 
الله  وليبارككم  املدينة،  في  القصيرة  إقامتي 

جميعاً أيها اإلخوة« . 
)إيست   ،514 ت���ي���ري(،  )غ���راي���دي  ب���إخ���الص 
القطاع  كاليفورنيا(،  بيدبانك،  رود،  هاردفورد 

 . 91501
االلتقاء  على  ي��دل  السابقة  ال��رس��ال��ة  محتوى 
واملاسونية،  والصهيونية  اليهودية  بني  الكامل 
ويؤكد أن بناء الهكيل - املزعوم - على أنقاض 
ك���ان وم���ا زال ف��ي مقدمة  امل��س��ج��د األق��ص��ى 

أهداف املاسونية.
النشاط املاسوني في القدس:

ف��ل��س��ط��ني وال���ق���دس ك��ان��ت وم����ا زال����ت هدفا 
العالم  أول محفل ماسوني في  ماسونيا، وكان 
احمل��ف��ل اإلجن��ل��ي��زي، ال���ذي ك���ان اس��م��ه محفل 
)أورش��ل��ي��م( ث��م ق��ل��ب��وه ب��ع��د ذل���ك إل���ى احملفل 

اإلجنليزي . 
للماسونية  نشاط  وج��ود  مؤخراً  تكشف  ومم��ا 
الذي  داوود  النبي  مسجد  مجمع  في  العاملية 
حتول الطابق السفلي منه إلى كنيس والطابق 
الذي  املجمع  حت��ول  كنيسة،حيث  إل��ى  العلوي 
املالصقة،  الغرف  من  والعديد  املسجد  يضم 
وتكشف األمر عندما الحظ شخص من الهيئة 
الشعبية املقدسية وجود شعار املاسونية مكررا 
على اجلدران والساللم؛ األمر الذي أقره أحد 
العاملني اليهود في املكان قائال بأن املاسونيني 
كانوا في املكان قبل 400 سنة في عهد األتراك 
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وفي احلديث َعْن ابِْن َعَبّاٍس رضي الله عنهما: 
َعْن النَِّبّي] أَنَُّه َقاَل: »َما الَْعّمُل ِفي أَيَّاٍم أَْفَضَل 
���َه���اُد؟، َق���اَل: َواَل  منه ِف��ي َه���ِذِه، َق��الُ��وا: َواَل اجْلِ
َفلَْم  َوَماِلِه  ِبنَْفِسِه  يَُخاِطُر  َخَرَج  َرُجٌل  ِإاَلّ  َهاُد  اجْلِ
يَْرِجْع ِبَشْيٍء« صحيح البخاري. دل هذا احلديث 
على أن العمل في أيام العشر أحب إلى الله من 
العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، 

وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده .
اجتهد  العشر  دخ��ل  إذا  جبير  ب��ن  سعيد  وك��ان 
يقول:  وك��ان  عليه،  يقدر  يكاد  ما  حتى  اجتهاداً 
ال تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وَعِن ابِْن ُعَمَر 
ِمْن  »َم��ا   : َق��اَل   [ النَِّبِيّ َع��ْن  الله عنهما  رضي 
ِفيِهَنّ  الَْعَمُل  ِإلَيِْه  أََحُبّ  َواَل  اللَِّه  ِعنَْد  أَْعَظُم  أَيَّاٍم 
ِمْن َهِذِه اأْلَيَّاِم الَْعْشِر؛ َفَأْكِثُروا ِفيِهَنّ ِمْن التَّْهِليِل 
َوالتَّْكِبيِر َوالتَّْحِميِد«. َوَكاَن ابُْن ُعَمَر َوأَبُو ُهَريَْرةَ 
أَيَّاِم  ِفي  وِق  الُسّ ِإلَ��ى  يَْخُرَجاِن  عنهم  الله  رضي 
َوَكَبَّر  ِبتَْكِبيِرِهَما  النَّاُس  َويَكِبُّر  يَُكِبَّراِن  الَْعْشِر 
و  أحمد  رواه   . النَّاِفلَِة  َخ��لْ��َف  َع��ِل��ٍيّ  بْ��ُن  ُد  ُمَحَمّ

صححه األرناؤوط.
وعن مجاهد في قوله تعالى : }َوَواَعْدنَا ُموَسى 
ثاََلِثنَي لَيْلًَة{ قال ذو القعدة، }َوأمَْتَْمنَاَها ِبَعْشٍر{ 

قال: عشر ذي احلجة .
و قال مسروق في قوله تعالى : }َولََياٍل َعْشٍر{ 

هي أفضل أيام السنة .
وعن كعب قال: اختار الله الزمان وأحب الزمان 
الله األشهر احل��رم، وأح��ب األشهر احلرم  إل��ى 
إلى الله ذو احلجة، وأحب ذي احلجة إلى الله 

العشر األول .
ذي  ع��ن عشر  تيمية  اب��ن  اإلس���الم  وسئل شيخ 
احلجة والعشر األواخر من رمضان أيهما أفضل؟ 
فأجاب: »أيام عشر ذي احلجة أفضل من أيام 
العشر من رمضان، والليالي العشر األواخر من 
احلجة«.  ذي  عشر  ليالي  م��ن  أف��ض��ل  رم��ض��ان 

انظر مجموع الفتاوى )ج 25 / ص 287(.
هذا  اللبيب  الفاضل  تأمل  »وإذا  القيم:  ابن  قال 
أيام  ليس من  فإنه  كافيا؛  وج��ده شافيا  اجل��واب 
العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي احلجة 
وأما  التروية،  وي��وم  النحر  وي��وم  يوم عرفة  وفيها 
ليالي عشر رمضان فهي ليالي اإلحياء التي كان 
الله يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف  رسول 

شهر«. اه� بدائع الفوائد )ج 3 / ص 683(.
قال ابن رجب: ملا كان الله سبحانه وتعالى قد 
وضع في نفوس املؤمنني حنيناً إلى مشاهدة بيته 
احلرام، وليس كل أحد قادراً على مشاهدته في 
كل عام، فرض على املستطيع احلج مرة واحدة 
بني  مشتركاً  العشر  موسم  وجعل  ع��م��ره،  ف��ي 
السائرين والقاعدين؛ فمن عجز عن احلج في 
بيته  في  يعمله  العشر على عمل  في  قدر  عام 
من  أفضل  هو  ال��ذي  اجلهاد  من  أفضل  يكون 

احلج، ولنعم ما قيل:
ليالي العشر أوقات اإلجابة

فبادر رغبة تلحق ثوابه
أال ال وقت للعمال فيه

ثواب اخلير أقرب لإلصابة
مَن اوقات الليالي العشر حقا

فشمر واطلنب فيها اإلنابة
لطائف املعارف )ص� 296(.

ما يستحب فعله في هذه األيام :
في العشر أعمال فاضلة، وطاعات كثيرة، ومن 

ذلك :
1 – احملافظة على فرائض الصلوات، واإلكثار 
»َوَما  ال��ق��دس��ي:  احل��دي��ث  ف��ي  مل��ا  نوافلها؛  م��ن 
ا اْفتََرْضُت  َب ِإلََيّ َعبِْدي ِبَشْيٍء أََحَبّ ِإلََيّ مِمَّ تََقَرّ
ُب ِإلََيّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى  َعلَيِْه، َوَما يََزاُل َعبِْدي يَتََقَرّ

أُِحَبُّه« رواه البخاري.
ذلك  على  وي��دل  عظيم،  وفضلها  الصدقة   -2

أَنِْفُقوا  آََم��نُ��وا  الَّ��ِذي��َن  ُّ��َه��ا  أَي الله تعالى: }يَ��ا  قول 
ِفيِه  بَيٌْع  اَل  يَ��ْوٌم  يَْأِتَي  أَْن  َقبِْل  ِمْن  َرَزْقنَاُكْم  ��ا  مِمَّ
امِلُوَن{  الَظّ ُهُم  َوالَْكاِفُروَن  َشَفاَعٌة  َواَل  ُخلٌَّة  َواَل 

)البقرة:254(.
3-بر الوالدين، وصلة األرحام، قال الله تعالى: 
َوِبالَْواِلَديِْن  ِإيَّ���اهُ  ِإالَّ  تَْعبُُدواْ  أاَلَّ  َربُّ��َك  }َوَق��َض��ى 
أَْو  أََح��ُدُه��َم��ا  الِْكَبَر  ِع��ن��َدَك  يَبْلَُغَنّ  ��ا  ِإَمّ ِإْح��َس��اًن��ا 
ِكاَلُهَما َفاَل تَُقل لَُّهَمآ أٍُفّ َوالَ تَنَْهْرُهَما َوُقل لَُّهَما 

َقْوالً َكِرمًيا{ )اإلسراء:23(.
تعالى:  قال  اإلنابة،  وحسن  النصوح،  التوبة   -4
ِريَن{  امْلُتََطِهّ َويُ��ِح��ُبّ  اِب��نَي  ال��تَّ��َوّ يُ��ِح��ُبّ  ال��لّ��َه  }ِإَنّ 

)البقرة:222(.
5 - اإلكثار من ذكر الله تعالى، وتكبيره، وتالوة 
لََعلَُّكْم  َكِثيًرا  اللََّه  }َواْذُك���ُروا  تعالى:  قال  كتابه، 

تُْفِلُحوَن{ )األنفال:45(.
وإن  فإن صيام تسع ذي احلجة   ، الصيام   -  6
لم يثبت فيها دليل بخصوصه في العشر ، لكنه 
عليها  حث  التي  الصاحلة  األع��م��ال  أفضل  من 
النبي]، فيكون استحباب صومها مستفاداً من 
عموم األدلة، وكان أكثر السلف يصوم�ون العش�ر، 
منهم: عبد الله بن عمر واحلسن البصري وابن 
سيرين وقتادة؛ ولهذا استحب صومها كثير من 
�ر صيامه  العلماء، والسيما يوم عرفة الذي يكِفّ

السنة املاضية والقادمة .
7 - احلج والعمرة ، وهما من أفضل األعمال، 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله] 
ُجّ  اَرةٌ مِلَا بَيْنَُهَما، َواحْلَ قال: »الُْعْمَرةُ ِإلَى الُْعْمَرِة َكَفّ

نَُّة« متفق عليه. امْلَبُْروُر لَيَْس لَُه َجَزاءٌ ِإاَلّ اجْلَ
8- احلرص على األضحية وعدم التهاون فيها؛ 
َقاَل:  أَنَ��ٍس  فَعْن  تعالى،  الله  عند  أجرها  لعظم 
أَْقَرننَْيِ  أَْم��لَ��َح��نْيِ  ِب��َك��بْ��َش��نْيِ  ال��نَّ��ِب��ُيّ ]  ��ى  »َض��َحّ
َوَك��َبّ��َر َوَوَض���َع ِرْج��لَ��ُه َعلَى  ��ى  ِب��َي��ِدِه َوَس��َمّ َذبََحُهَما 

ِصَفاِحِهَما«.
عن  أذاه  فليكف  كله  ذل��ك  ع��ن  عج�ز  فمن   -9
اللَِّه  َعبِْد  وَعْن  أجر عظيم،  ذلك  ففي  اآلخ�رين 
َقاَل:   [ النَِّبِيّ َعْن  َعنُْهَما  اللَُّه  َرِضَي  َعْمٍرو  بِْن 
»امْلُ��ْس��ِل��ُم َم��ْن َس��ِل��َم امْلُ��ْس��ِل��ُم��وَن ِم��ْن ِل��َس��اِن��ِه َويَِدِه، 
َوامْلَُهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى اللَُّه َعنُْه« متفق عليه 

واللفظ للبخاري.

قال الله تعالى: }َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر{ )الفجر: 1-2(. قال ابن كثير 
رحمه الله: املراد بها عشر ذي احلجة. وقال عز وجل: }َوَيْذُكُروا اْسَم 

ْعُلوَماٍت{ )احلج: 28(، قال ابن عباس: »أيام العشر«. اٍم َمّ ِه ِفي َأَيّ الَلّ

فضل العشر األوائل من ذي الحجة وما 
يستحب فيها من األعمال

وليد دويدار

مواسم اخلري
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البر  وحجاج  الداخل  حجاج  يخدم  جتريبياً 
بكاملها داخل  تنقالتهم في رحلة احلج  في 
املنطقة  على  الضغط  ولتخفيف  املشاعر، 
املركزية في مواسم العمرة، والتوطئة إلحالل 
القطاعات السريعة مكان احلافالت في رحلة 
احلج باملشاعر تباعا ملا توفره بوصفه وسيلة 
غير عادية من خدمات للحجاج واملعتمرين، 
وملا تتميز به عن الوسائل التقليدية األخرى 
م���ن ن��ظ��اف��ة ال��ب��ي��ئ��ة وارت���ف���اع مل��ع��دل األمن 
استعمالها  والتوسع في  والراحة،  والسالمة 
حلل مشكالت االزدح��ام مبكة املكرمة، كما 
الذي  الشامل  للمشروع  األول��ى  ال��ن��واة  يعد 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  موافقة  ص��درت 
تنفيذه  على  عبدالعزيز  ب��ن  عبدالله  امللك 
املكرمة  )م��ك��ة  املقدستني  املدينتني  ل��رب��ط 
وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة( وم��ن��اط��ق امل��ش��اع��ر مرورا 
متطورة،  ق��ط��ارات  بشبكة  ج��دة  مبحافظة 
األرض  عن  واملرتفعة  السريعة  فالقطارات 

أوصت  فقد  تنقالتهم،  وس��ائ��ل  ف��ي  كبيرة 
دراسات سابقة باإلسراع في إدخال القطار 
السريع املرتفع عن األرض في منظومة نقل 
احلجاج بني املشاعر املقدسة، وسرعة تنفيذ 
مشروعاً  بوصفه  امل��ق��ت��رح  اجل��ن��وب��ي  اخل��ط 

نقلة نوعية
يأتي مشروع )قطار املشاعر املقدسة(، في 
املشاعر  تشهدها  التي  املشروعات  مقدمة 
امل��ق��دس��ة ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي، ومي��ث��ل نقلة 
نوعية كبيرة في أسلوب نقل احلجاج، وقفزة 

املقدسة  املنورة(، واملشاعر  املكرمة واملدينة  املقدستان )مكة  املدينتان 
تشهد العديد من املشروعات العمالقة التي تهدف خلدمة وراحة ضيوف 
الرحمن، وتوفير الرعاية الشاملة لهم، وحتقيق كل ما ميكنهم من أداء 
نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان، ضمن منظومة متكاملة من 
املشروعات احليوية التي نفذتها وتنفذها الدولة، أيدها الله، بتوجيه 
من خادم احلرمن الشريفن امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي 
على  شاهدا  املشاريع  هذه  وتقف  الثاني،  النائب  وسمو  األمن،  عهده 
البشرية  الطاقات  كل  تسخير  على  الرشيدة  احلكومة  حرص  مدى 
واإلمكانات املادية، وتقدمي كل اخلدمات، وبذل كل غال ونفيس خلدمة 

حجاج بيت الله احلرام، وتيسير أدائهم ملناسك احلج.

مكة املكرمة - منال عثمان سلمان

قطار المشاعر المقدسة.. يكمـل عقـد منظومة نقل الحجاج
ميثل نقلة نوعية في أسلوب نقل احلجاج وقفزة      كبيرة في وسائل تنقالتهم
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تعد وسيلة فعالة في تخفيف معاناة احلجاج 
من االزدح��ام في ش��وارع املشاعر املقدسة، 
على  يسهل  ت��رددي��اً  عماًل  تعمل  أن  وميكن 
األوقات  في  املشاعر  إلى  وصولهم  احلجاج 
املناسبة، بدال من املكوث ساعات طويلة في 

احلافالت.
بيئة صحية

إظ��ه��رت ال��دراس��ات أن إي��ج��اد خ��ط ترددي 
الفعالة جنوب املشاعر  السريعة  بالقطارات 
املقدسة يساعد على سحب نحو )25( ألف 
احلجم  ومتوسطة  وك��ب��ي��رة  صغيرة  حافلة 
مواطنني   م��ن  ال��داخ��ل  ح��ج��اج  يستخدمها 
خارج  من  البر  ومقيمني، فضاًل عن حجاج 
اململكة، ويوفر بيئة صحية خالية من التلوث 
بعوادم احلافالت، فضال عن إفساح الطريق 
ويسهم  واخلدمات،  الطوارئ  سيارات  أم��ام 
ف��ي ن��ق��ل م��ا ال ي��ق��ل ع��ن )500( أل���ف حاج 
مع   - بذلك  ويحل  س��اع��ات،   )8-6( خ��الل 

 - باحلافالت  القائم  الترددي  النقل  نظام 
مشكلة االزدحام في نقل احلجاج بني هذه 
الواقع  الكبير  العبء  من  ويخفف  املشاعر، 
على شبكة الطرق، وسيؤدي جناح التجربة 
 - السريعة  القطارات  استعمال  تعميم  إلى 
التي تعد من أجنع وسائل النقل من ناحية 
ونظافة  واألداء  واجل��ودة  والكفاءة  السرعة 
البيئة - في نقل احلجاج بشكل أوسع في 
وخارجها؛  املكرمة  ومكة  املقدسة  املشاعر 
وضبط  احل��ج��اج  تفويج  على  يساعد  مم��ا 
احلرم  إل��ى  ومنها  اجل��م��رات  إل��ى  تدفقهم 

الشريف.
املرحلة األولى

ي��ت��واص��ل ال��ع��م��ل ل��ي��ل ن��ه��ار إلمت���ام املرحلة 
املقدسة  املشاعر  األول��ى من مشروع قطار 
مليارات   )6.7( ن��ح��و  تكلفته  ال��ب��ال��غ��ة   -
العام؛ حيث سيكون  وتشغيلها هذا   - ريال 
جاهزا لالستخدام بنسبة )35(٪ من طاقته 

موسم  في  تعالى  الله  مبشيئة  االستيعابية 
ال��ع��ام )1431ه�����(، وبكامل طاقته  ح��ج ه��ذا 
االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ف��ي م��وس��م ح��ج ال��ع��ام املقبل 
)1432ه�( - بإذن الله تعالى - حيث إن مدة 
تنفيذه سنتان من تاريخ الترسية، ليربط في 
مرحلته األولى بني املشاعر املقدسة )عرفات 
ومزدلفة ومنى(، لنقل حوالي 70 ألف حاج 
بني املشاعر املقدسة خالل الساعة الواحدة. 
وكان العمل قد بدأ في هذا املشروع في شهر 
املشاعر  بجنوب  1429ه�����،  ع��ام  م��ن  محرم 
امل��ق��دس��ة، ووق���ع االخ��ت��ي��ار على ه��ذا اخلط 
العتبارات عديدة منها أن معظم السيارات 
حلجاج  ه��ي  املقدسة  املشاعر  تدخل  التي 
لدول  التعاون  مجلس  ودول  والبر  ال��داخ��ل 
اخلليج العربية الذين تقع معظم مخيماتهم 
سيسهم  وبالتالي  املقدسة،  املشاعر  جنوب 
ه��ذا امل��ش��روع احل��ي��وي ف��ي سحب م��ا يزيد 
الدخول  من  وحافلة  مركبة  ألف   )50( على 
إلى املشاعر املقدسة؛ مما يسهم في تيسير 
املركبات  عدد  وانخفاض  امل��روري��ة،  احلركة 
املقدسة.  املشاعر  إلى  الداخلة  واحلافالت 
ومي���ر ال��ق��ط��ار ب��ث��الث م��ح��ط��ات ف��ي مشعر 
في  ثم محطة  مزدلفة،  في  ومثلها  عرفات، 
ومحطة  مزدلفة،  جهة  من  منى  مشعر  أول 
عند  األخيرة  احملطة  وستوكن  وسطها،  في 
ال����دور ال��راب��ع مب��ن��ش��أة اجل���م���رات، ويتميز 
ال��ق��ط��ار ب��ال��س��رع��ة واالرت���ف���اع ع��ن األرض، 
ويقوم على أعمدة أحادية وسط الشارع، كما 
يتميز بقربه من طريق املشاة، وتفادي تأثيره 
طبوغرافية  مراعاة  وكذلك  املخيمات،  على 
واالنخفاضات.  االرتفاعات  لتقليل  األرض 
يعمل  صينية  شركة  املشروع  بتنفيذ  وتقوم 
يتناوبون في  )5( آالف عامل،  أكثر من  بها 
الثانية  املرحلة  وستكون  ساعة   )24( العمل 
من هذا املشروع لربط مكة املكرمة باملشاعر 

املقدسة.
منافسة عاملية

في  ط��رح  املقدسة  املشاعر  ق��ط��ار  م��ش��روع 
محليني،  مقاولني  ومبشاركة  عاملية  منافسة 
وكانت أسعار العروض تتراوح ما بني )12( 

قطار المشاعر المقدسة.. يكمـل عقـد منظومة نقل الحجاج
ميثل نقلة نوعية في أسلوب نقل احلجاج وقفزة      كبيرة في وسائل تنقالتهم

يأتي مشروع )قطار 
املشاعر املقدسة( في 

مقدمة املشروعات التي 
تشهدها املشاعر املقدسة 

في الوقت احلالي

إدخال القطار السريع في 
منظومة نقل احلجاج بن 

املشاعر وتنفيذ اخلط 
اجلنوبي املقترح بوصفه 

مشروعًا جتريبيًا
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السمو  وبجهود صاحب  ريال،  مليار  و)14( 
وزير  عبدالعزيز  ب��ن  متعب  األم��ي��ر  امللكي 
الشؤون البلدية والقروية - آنذاك - ومبوافقة 
سامية كرمية من خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز، عرض املشروع 
على احلكومة الصينية لتنفيذه على أساس 
بني  االقتصادية  واالتفاقات  القائم  التعاون 
ال��ش��رك��ة الصينية  ال��ب��ل��دي��ن، وق��دم��ت ه��ذه 
الصني،  في  القطارات  تنفيذ  في  املختصة 
عرضا  قدمت  الصينية،  احلكومة  رشحتها 
ريال،  مليارات   )9( مببلغ  امل��ش��روع  لتنفيذ 
وبعد مفاوضات مع الشركة خفضت السعر 
إلى )6.5( مليارات ريال، أي أقل ب� )5.5( 
م��ل��ي��ارات ع��ن أدن���ى ع���رض، وف���ق التكلفة 
املقدرة من االستشاري الفرنسي »سيسترا« 
املشروع  ترسية  ليتم  بالتصميم،  املختص 
لصناعة   )CCRC( الصينية  الشركة  على 
الشركات  كبرى  م��ن  تعد  التي  ال��ق��ط��ارات، 
العاملية التي نفذت وتنفذ آالف الكيلومترات 
من السكك احلديدية للقطارات في الصني، 
والشرق  ال��ع��ال��م  م��ن  متفرقة  أن��ح��اء  وف���ي 
الهند،  م��ث��ل  اخل��ل��ي��ج،  دول  وف���ي  األوس����ط 
وإي��ران، ودب��ي، وذل��ك بناًء على توصية من 

السمو  صاحب  برئاسة  ال��وزاري��ة،  اللجنة 
امللكي األمير متعب بن عبدالعزيز، وعضوية 
ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر ن��اي��ف بن 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز، 
ال����وزراء وزي��رال��داخ��ل��ي��ة رئ��ي��س جلنة احلج 
العليا، وصاحب السمو امللكي األمير خالد 
رئيس  املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الفيصل، 
جلنة احلج املركزية، ووزراء املالية، واحلج، 
186/م  رقم  السامي  األمر  والنقل، وصدر 
ب، وتاريخ 1430/1/8ه��� باملوافقة على ما 

ارتأته اللجنة الوزارية.
شركات متخصصة

األساسية  القطع  تكون  أن  العقد  يتضمن 
مثل احملركات الكابحات وأنظمة اإلشارات، 
والتحكم بالقطاع عن بعد، ومبدل السرعة 
شركات  من  الكهرباء  ومحطات  )اجل��ي��ر(، 
ف���ي ه����ذه األن��ظ��م��ة واآلالت  م��ت��خ��ص��ص��ة 
الكندية  أو  وامل��واد، من الشركات األوروبية 
هذه  م��ث��ل  ف��ي  املتخصصة  األم��ي��رك��ي��ة  أو 
املشاعر  قطار  أن  كما  فقط،  الصناعات 
ب���اس���ت���خ���دام أعلى  ق����د ص���م���م  امل���ق���دس���ة 
يسير  إن��ه  إذ  والتقنية؛  الفنية  املواصفات 
اإللكتروني  التحكم  طريق  عن  سائق  بدون 

عن بعد، ويجري تصميمه واإلش��راف عليه 
العاملية  الشركات  أفضل  بواسطة  وتنفيذه 
االستشارية املتخصصة في هذا املجال وهي: 
البريطانية،  وإتكنز  الفرنسية،  )سيسترا 
االحتادية  واملؤسسة  البريطانية،  وروج���رز 
فضاًل  آي(،  ب��ي  )دي  ل��ل��ق��ط��ارات  األمل��ان��ي��ة 
واالستشاري  الهندسة،  دار  االستشاري  عن 
خطيب وعلمي من اململكة. وكلفت املؤسسة 
بتسلم  آي(  ب���ي  )دي  االحت���ادي���ة  األمل��ان��ي��ة 
في  ومطابقتها  واآلليات  واألنظمة  املعدات 
أوروبا، وكندا،  مواقع تصنيعها األصلية في 
وأميركا، والصني، وال يجاز أي منها إال بعد 
موافقة هذه املؤسسة عليها، كما أن مشروع 
ومراقبة  أن��ظ��م��ة حت��ك��م  ي��ت��ض��م��ن  ال��ق��ط��اع 
للحشود وكاميرات حساسة مرتبطة بأجهزة 
واخلارجني  ال��داخ��ل��ني  إلح��ص��اء  حاسوبية؛ 
من احملطات، وتشغيل القطاع بنظام حتكم 
ال��ت��ق��ن��ي��ات العاملية  ب��ع��د، ع��ل��ى أح����دث  ع��ن 
باإلضافة  القطارات،  تشغيل  في  املستعملة 
إلى كل األنظمة الضرورية للطوارئ واإلنقاذ 
املعنية  اجلهات  أن  كما  احلرائق،  ومكافحة 
العام،  واألم��ن  احل��ج،  وزارة  مثل  املختصة، 
والدفاع املدني، وغيرها هي التي تعمل على 

التوطئة إلحالل 
القطارات مكان 

احلافالت في رحلة 
احلج تباعًا ملا توفره 
بوصفها وسيلة غير 

عادية من خدمات
القطارات السريعة 

واملرتفعة عن األرض 
تعد وسيلة فّعالة 

في تخفيف معاناة 
احلجاج من االزدحام 

في املشاعر
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مراجعة هذه األنظمة وقبولها. وعربات هذا 
تخزين  محطة  ف��ي  اآلن  م��وج��ودة  ال��ق��ط��اع 

القطار في عرفات.
مواصفات القطار

عربة،   )12( تبلغ  قطار  بكل  العربات  ع��دد 
القطار  وط���ول  م��ت��را،   )23( ال��ع��رب��ة  وط���ول 
)12 * 23( = 376 مترا، وعرض العربة 3 
أمتار، وعدد األبواب 5 أبواب من كل جانب، 
وعرض الباب 2م، وسعة العربة )250( راكبا 
راكب،  إلى 300  زيادتها  أدنى، وميكن  كحد 
التقاطر  وزمن  / ساعة،  كم  والسرعة 120 
دقيقة  إل���ى  ي��ق��ل  أن  ومي��ك��ن  دق���ائ���ق،   3-2
زمن  على  ذل��ك  ويتوقف  الدقيقة،  ون��ص��ف 
الركاب.  وس��رع��ة حركة  واإلرك����اب  اإلن���زال 
ويصل ارتفاع القطار عن سطح األرض في 
مناطق  وف��ي  أم��ت��ار،   8 بنحو  املناطق  بعض 
أخرى يصل ارتفاعه إلى 10 أمتار؛ وذلك ملنع 
تسببه في عرقلة حركة املشاة أو السيارات 
التي تنقل احلجاج من منى إلى عرفة، ومن 
ويستعمل  منى،  إلى  ثم  مزدلفة،  إلى  عرفة 
التشريق، كما سيتيح لسكان  أيام  أيضا في 
مكة املكرمة استخدامه في رمي اجلمرات، 
مت  وق��د  السيارات،.  مواقف  إل��ى  العودة  ثم 

تخصيص 9 محطات له في كل من عرفات 
وم��ن��ى وم��زدل��ف��ة ب��واق��ع 3 محطات ف��ي كل 
األخيرة  احمل��ط��ة  ت��ك��ون  أن  ع��ل��ى  م��ش��ع��ر، 
بالقرب من جسر اجلمرات عند الدور الرابع 
مباشرة جلسر اجلمرات، وجدير بالذكر أن 
الشركة املنفذة للمشروع قد قامت بتركيب 
)10( عربات من هذا القطار على السكك 
احلديدية، متثل الدفعة األولى من العربات، 
والبالغ عددها 30 عربة، ومتت جتربتها في 

الفترة السابقة.
تهيئة الشركات

شركات  لتهيئة  حكومية  ج��ه��ات   3 تسعى 
اخلليجية  احل��ج  وحمالت  السعودية  احل��ج 
لالستفادة من مشروع قطار املشاعر، الذي 
سينفذ جتربته األولى في موسم احلج هذا 
هي  حكومية،  جهات  ث��الث  ونظمت  العام. 
احلج  ووزارة  امل��ك��رم��ة،  مكة  منطقة  إم���ارة 
ووزارة  ال���داخ���ل،  ح��ج��اج  إدارة  ف��ي  ممثلة 
الشؤون البلدية والقروية - اجلهة املشرفة 
مكثفة  عمل  ورش   - القطار  مشروع  على 
نقل  آلية  لصناعة  وجدة  املنورة  املدينة  في 
الورش  أعمال هذه  على  ويشرف  احلجاج، 
وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس 

اللجنة املركزية للمشاريع التطويرية معالي 
العابدين،  زين  الدكتور حبيب بن مصطفى 
الدكتور  املكرمة  مكة  منطقة  إم��ارة  ووكيل 
احلج  وزارة  ووكيل  اخلضيري،  عبدالعزيز 
للنقل واملشاريع واملشاعر املقدسة، الدكتور 
س��ه��ل ال��ص��ب��ان، وت��س��ت��ع��رض ه���ذه الورش 
جتاوز  وكيفية  التشغيلية  اخل��ط��ة  م��الم��ح 
ستنفذ  النقل، حيث  أثناء  احملتملة  العوائق 
جتربة التشغيل التجريبي للقطار هذا العام 
من خالل حجاج الداخل بنقل 135 ألف حاج 
فيما  وحملة،  شركة   240 من  أكثر  ميثلون 
توقعت مصادر دخول نسبة من حجاج دولة 
الكويت والبحرين ضمن نطاق التجربة، ومت 
حتديد املناطق التي سيتم من خاللها نقل 
حجاج الداخل، وهي املناطق في جنوب منى 
وربوة  امللكية  القصور  أسفل  من  وحتديدا 
احلضارم، وقد ناقشت هذه الورش آلية نقل 
احلجاج من محطات عرفات يوم التصعيد 
الى داخل املخيمات في مشعر عرفات، ثم 
إلى  ومنها  مزدلفة،  إلى  النفرة من عرفات 
النقل  خطة  مناقشة  يتوقع  حني  في  منى، 

ليوم التروية في الورش املقبلة.

سيسهل وصول احلجاج 
إلى املشاعر املقدسة في 
األوقات املناسبة بداًل 

من املكث ساعات طويلة 
في احلافالت

يساعد على سحب 
)25( ألف حافلة 

صغيرة وكبيرة 
ومتوسطة يستخدمها 

احلجاج واملواطنون 
واملقيمون
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تخصص  إدراج  األمل���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة  ق�����ررت 
)ال��دراس��ات اإلس��ام��ي��ة( وألول م��رة ف��ي بعض 

اجلامعات في الباد.
وقالت وزيرة التعليم العالي )أنيتا شافان(: »إن 
و)أوسنابروك(  و)مونستر(  )توبنغن(  جامعات 
مناهجها  ضمن  اجل��دي��د  التخصص  ستدخل 
األئمة  تأهيل  ف��رص��ة  سيوفر  مم��ا  ال��دراس��ي��ة؛ 
ومعلمي التربية الدينية اإلسامية في جامعات 
إمكانية  إلى  مشيرة  كامل«  بشكل  للدولة  تابعة 
االختيار  دائ��رة  إلى  )أيرالنغن(  جامعة  انضمام 
اجلديد  التخصص  لتدريس  املقبلة  اجلولة  في 

في مارس املقبل.
)مونستر(  ج���ام���ع���ت���ي  إدارة  وك����ان����ت  ه�����ذا 
بوضع  م��ش��اورات خاصة  بدأتا  و)أوس��ن��اب��روك( 
الشتوية  الدراسية  الفترة  خال  مشترك  منهج 
االختصاص  ب��ت��دري��س  ال���ش���روع  ق��ب��ل  امل��ق��ب��ل��ة 

اجلديد.

في الباد.
وقال مجلس العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية: 
»إن غياب مثل هذه املعاهد في اجلامعات التي 
ليس  واليهودية  املسيحية  الدينية  العلوم  تدرس 
ديانة  أك��ب��ر  أص��ح��اب  ألهمية  بالنسبة  منصفا 
»املؤسسات  داعيا  أملانيا«،  في  املسيحية  غير 
اإلسامية في الباد إلى االنضمام إلى املجالس 
إن��ش��اء معاهد إسامية  أج��ل  م��ن  االس��ت��ش��اري��ة 

واختيار اعضاء التدريس«.
وترى احلكومة األملانية أن الدراسات اإلسامية 
الب���د أن ت��ك��ون ض��م��ن ن��ظ��ام ج��ام��ع��ي؛ لضمان 
للدراسات  وفقا  األكادميية  للمعايير  مطابقتها 
املسلمني  ويبلغ عدد  باألديان األخرى.  اخلاصة 
عدد  يصل  شخص،  مايني   4 نحو  أملانيا  ف��ي 
التاميذ منهم إلى نحو 700 ألف مسلم، وستحتاج 
إلى 2000 معلم في حال إذا ما عرضت جميع 

حكومات الواليات عليهم تعليما دينيا.

ألمانيا تدّرس )العلوم الدينية اإلسالمية( في 3 جامعات حكومية

املتحدة  األمم  ال��س��ودان��ي  اجل��ي��ش  انتقد 
على  عازلة  منطقة  إلقامة  خطط  بشأن 
طول احلدود بني الشمال واجلنوب قبيل 
السياسية،  باحلساسية  يتسم  استفتاء 
إم��ا على  التحرك عامة  ذل��ك  إن  قائا: 

اجلهل وإما »التحرش«.
وقال املقدم الصوارمي خالد سعد املتحدث 
السودان  لوكالة  السوداني  اجليش  باسم 
حفظ  عمليات  م��س��ؤول  »ح��دي��ث  لألنباء: 
لوروا(  )آالن  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  ال��س��ام 
حول نشر قوات أممية عازلة على احلدود 
بني الشمال واجلنوب ال يعبر إال عن جهل 
مبجريات األحداث احلقيقية في السودان 

أو حترش يستهدف استقراره وسامته«.
لألنباء  ال��س��ودان  وكالة  الصوارمي  وأبلغ 
أنه ال يوجد تهديد ألمن اجلنوبيني، وأن 

التصدي  السودانية ميكنها  املسلحة  القوات 
ألي حوادث أمنية. وأضاف أن قوات حفظ 
الباد  ف��ي  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم  التابعة  ال��س��ام 
أال  بها  النهوض  يتعني  مهمة  بالفعل  لديها 

وهي مراقبة تطبيق اتفاق سام 2005.
ولألمم املتحدة بالفعل عشرة آالف فرد من 
ق��وات حفظ ال��س��ام ف��ي ال��س��ودان بخاف 
أفراد بعثتها املشتركة مع االحتاد األفريقي 
اجلنوب  ف��ي  أغلبهم  ويتمركز  دارف����ور  ف��ي 
ومناطق القتال السابقة في احلرب األهلية.

الذي  األم��ن  وف��د مجلس  وق��ال أعضاء من 
رئيس  كير  سلفا  إن  م��وخ��را:  ال��س��ودان  زار 
مبعوثي  أبلغ  املستقل،  شبه  السودان  جنوب 
املجلس التابع لألمم املتحدة، أنه يخشى من 
أن يحرك الشمال قواته باجتاه اجلنوب وأن 

يتأهب حلرب.

وأك�����دت س��ف��ي��رة واش��ن��ط��ن ل����دى األمم 
امل��ت��ح��دة س����وزان راي����س، أن ك��ي��ر طلب 
كيلومترا   16 بعمق  عازلة  منطقة  إقامة 
تديرها األمم املتحدة على طول احلدود 
السيئة الترسيم. وقال الرئيس األميركي 
باراك أوباما مؤخرا: إن السودان من بني 
أن  يريد  أنه  مضيفا  الرئيسية،  أولوياته 
يفتح  أن  خطر  يتفادى  وأن  ح��رب��ا  مينع 
اإلرهابي  للنشاط  جديدا  مرتعا  ص��راع 

في املنطقة.
وأبلغ مسؤولو األمم املتحدة )رويترز( أن 
حفظ  ق��وات  نشر  تعيد  الدولية  املنظمة 
السام في بؤر التوتر على طول احلدود، 
الصراع  ان������دالع  م���ن  م���خ���اوف  ب��س��ب��ب 
اجلنوب  إع���ان  ب��ش��أن  االس��ت��ف��ت��اء  قبيل 

االستقال أو أن يظل تابعا للسودان. 

السودان ينتقد خطة األمم المتحدة إلقامة منطقة عازلة

القرارات  ف��إن  شافان  ال��وزي��رة  ذكرته  ملا  ووفقا 
مت  اإلسامية  الديانة  تدريس  ح��ول  األساسية 
ومنها  املختلفة،  املؤسسات  قبل  من  حتديدها 
)مؤمتر اإلسام في أملانيا(، مشددة على رغبة 
اإلسام  بتدريس  التوسع  ف��ي  األملانية  ال��دول��ة 
عبر الوزارة في أكبر عدد من املدارس مع وضع 
الشروط اخلاصة بذلك، وأعربت عن أملها في 
بني  اجل��س��ور  مبثابة  اجل���دد  األئ��م��ة  يصبح  أن 

املساجد واملؤسسات األملانية.
وذك�����رت وك���ال���ة األن���ب���اء األمل��ان��ي��ة أن تخصص 
الفصل  ف��ي  سينطلق  اإلس��ام��ي��ة  ال���دراس���ات 

الدراسي الشتوي من العام املقبل 2011.
وكان مجلس استشاري أكادميي احلكومة األملانية 
ل��ل��دراس��ات اإلسامية  ب��إق��ام��ة م��راك��ز  أوص���ى 
الواليات  ج��ام��ع��ات  م��ن  ث��اث  أو  جامعتني  ف��ي 
واملدرسني  الباحثني  تعليم  أج��ل  م��ن  األمل��ان��ي��ة 
الكبيرة  املسلمة  اجلالية  في  املسلمني  والدعاة 
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إلى  النقد  الطيب،  أحمد  د.  األزه��ر  وج��ه شيخ 
العدالة  بعدم  إياها  متهما  الغربية،  املؤسسات 
التفاهم  على  ق��درت��ه��ا  وع���دم  مبكيالني  وال��ك��ي��ل 

واحلوار الصحيح مع اإلسام واملسلمني.
الصحافيني  م���ن  وف�����دا  ل���ق���ائ���ه،  خ����ال  وق�����ال 
الدامناركيني: إن »األزهر مرجعية علمية ومعهد 
على  احملافظة  على  سنة  أل��ف  منذ  يعمل  عتيق 
التراث اإلسامي املوثق، كما أنه مؤسسة علمية 
تتسم بالوسطية واالعتدال وتقاوم كل مغاالة وكل 

تطرف وتؤمن بالتعدد واالختاف«.
من جهته، خاطب مستشار شيخ األزهر للحوار 
محمود ع���زب، ال��وف��د ق��ائ��ا: »إن��ن��ا ف��ي األزهر 
نقاوم تطرف بعض املسلمني، لكنني وقد عشت 
أكثر من ربع قرن في فرنسا وكنت مهتما باحلوار 
مع كل باد أوروب��ا الغربية، لم أجد أي نوع من 
الذي  اليهودي  للتطرف  التحليل  من  وال  النقد 
يحدث في إسرائيل من اليمني املتطرف«، معتبرا 
أن »ذلك هو السبب األول في مشكات املنطقة 

وملا يسمى بالعنف«.

للتطرف املسيحي  أننا ال نرى نقدا  وتابع: »كما 
الذي أتى من بعض الكنائس األميركية ويسير في 
طريق الهيمنة على بعض كنائس أوروبا، كما أنه 
ال توجد أي حتليات وال مقاومة لتطرف اإلحلاد 
حدودها؛  تتجاوز  عندما  العلمانية  تطرف  وال 
العالم اإلسامي وعلى رأسه األزهر  ولهذا فإن 
يعلن قلقه ورفضه لهذا التوجه اإلحلادي الذي ال 
الطيب،  وكشف  واملسلمني«.  اإلس��ام  إال  ينتقد 
من ناحية ثانية، عن اعتذار الدامنارك، حكومة 
وشعبا، لإلساءة إلى مشاعر املسلمني جراء إعادة 

نشر الصور املسيئة للنبي محمد]
وأكد عقب لقائه وزيرة خارجية الدامنارك )لني 
أسبرنس(، تقدير الدامنارك للمسلمني وحرصها 
اإلسامي  العالم  مع  طيبة  عاقات  إقامة  على 
يسيء  ش��يء  أي  نشر  إق���رار  ع��دم  على  والعمل 

لإلسام واملسلمني.
احلضارة  أبجديات  تطبيق  على ض��رورة  وش��دد 
األوروبية التي في مقدمتها احترام اآلخر وعدم 
الدامناركي  القانون  وتطبيق  مبشاعره،  املساس 

الذي ينص على حماية األقليات واألديان، مؤكدا 
ح��رص ال��دامن��ارك على اح��ت��رام ح��ري��ة األديان 

والرأي والتعبير.
وقال: إن وزيرة خارجية الدمنارك حرصت على 
توضيح رأي بادها الرافض لنشر صور مسيئة 
للمسلمني،  اعتذارها  والتأكيد على  للرسول]، 
للعالم  وفعليا  حيا  اع��ت��ذارا  األزه���ر  م��ن  معلنة 

اإلسامي.
وأوض��ح أن الوزيرة كشفت عن أن بادها تعمل 
األديان  ازدراء  مينع  ق��ان��ون  إص���دار  على  حاليا 
ما  تفهمت  ال��دامن��ارك  أن  سيما  وال  والعقائد 
أثارته تلك الرسوم من إساءة ملشاعر املسلمني، 
وأكدت أن تلك الرسوم جاءت من أعمال فردية 
ال تعبر عن الرأي الرسمي لبادها التي حترص 

على عاقات قوية مع العالم اإلسامي.
للشؤون  األعلى  املجلس  ناشد  آخ��ر،  جانب  من 
األوق�����اف املصرية،  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  اإلس��ام��ي��ة 
السليبة وحلماية  القدس  لنصرة  العالم  »ضمير 

املقدسات اإلسامية واملسيحية فيها«.

شيخ األزهر يتهم الغرب بعدم القدرة على الحوار مع اإلسالم

العاصمة  في  املشاهير عرضا  من  قدم عدد 
العاملي  الغذاء  بيوم  لاحتفال  روما  اإليطالية 
الذي يأتي هذا العام في ظل أول تراجع في 

أعداد اجلوعى في العالم منذ 15 عاما.
)ب���ول كاجامي(،  ال���روان���دي  ال��رئ��ي��س  وأل��ق��ى 
ال����ذي مت ال��ث��ن��اء ع��ل��ى ب����اده ل��ن��ج��اح��ه��ا في 
قوبل  خطابا  ال��زراع��ي��ة،  االستثمارات  تعزيز 
باستحسان كبير، وفيه وصف كيف استصدرت 
التي  ومتكينها،  امل��رأة  لتعليم  قوانني  حكومته 
أغلبية  تنتج  النامي،  العالم  مناطق  أغلب  في 
حضروا  الذين  أولئك  لكن  املستهلك،  الغذاء 
ال��غ��ذاء العاملي ال��ذي يتم  ي��وم  احل��دث عشية 
 16 في  سنوياً   1980 ع��ام  منذ  به  االحتفال 
لاحتفال  الكثير  هناك  ليس  أنه  رأوا  اكتوبر 
 925 هناك  )ال��ف��او(،  إلحصائيات  فتبعا  ب��ه؛ 
النامية،  ال���دول  ف��ي  أغلبهم  ش��خ��ص،  مليون 
مقارنة  تغذية  وسوء  مزمن  في جوع  يعيشون 

بأكثر من مليار شخص عام 2009. وقال جاك 
»بينما ميثل هذا  )ال��ف��او(:  ع��ام  م��دي��ر  ض��ي��وف 
ارتفاعاً  مرتفعا  الي��زال  فإنه  به،  مرحبا  تراجعا 
دولة   30 هناك  »ال��ي��وم  وأض���اف:  مقبول«.  غير 
 21 عاجلة،  مساعدة  تتطلب  غ��ذاء  أزم��ة  تواجه 
منها في أفريقيا«. وأبرز الرئيس الرواندي بول 
»بينما  قال:  حينما  باملفارقة  وصفه  ما  كاجامي 
يحيطنا الرخاء وتطورات مهمة في التكنولوجيا 
الذين  أع��داد  قبول  ميكننا  ال  احلديثة،  والعلوم 

ميوتون جوعا في العالم«.
وت��ب��ع��ا مل��ن��ظ��م��ة »ال����ف����او«، ف���إن اإلن���ت���اج العاملي 
العالم  يزداد بنسبة 70% في  للغذاء بحاجة ألن 
سكان  إلط��ع��ام  النامية  ال���دول  ف��ي  ومضاعفته 
إلى  عددهم  يصل  أن  املتوقع  من  الذين  العالم 

9.1 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
االجتاه  بحزم  نعكس  أن  »يجب  ض��ي��وف:  وق��ال 
السلبي« الذي شهد تراجع احلصة التي حتصل 

عليها الزراعة من مساعدات التنمية الدولية 
 %3 إلى   1980 عام   %19 من  تراجعت  حيث 

عام 2006. وتبلغ النسبة حاليا %6.
عن  الناجمة  ال��ت��ح��دي��ات  على  أي��ض��ا  وش���دد 
عام  ب��ح��ل��ول  ستشهد  ال��ت��ي  التحضر  زي����ادة 
يعيشون  الذين  األشخاص  زيادة عدد   2050

في املدن بنسبة 82%، أو 3 مليارات نسمة.
أصغر«  ريفية  عمل  ق��وة  يعني  »ه��ذا  وق���ال: 
إلنتاج الغذاء. وذكر أيضا الطلب املتزايد على 
الذي  الوقود احليوي،  إلنتاج  الزراعية  املواد 
الفترة  في  أضعاف  ثاثة  بنسبة  إنتاجه  زاد 
بني عامي 2000 و2008، الذي يهدد بانكماش 
إلنتاج  املستخدمة  الزراعية  املساحات  نسبة 
ال��غ��ذاء. وأش���ار ض��ي��وف أي��ض��ا إل��ى تقلبات 
على  السلبي  التأثير  على  م��ش��ددا  ال��س��وق، 
املستهلكني الفقراء الذين ينفقون ما بني 50 

و60% من دخلهم على الغذاء. 

)الفاو(: مليار إنسان يعانون من الجوع في العالم



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..
مع  فنحن في االنتظار..

القراء

عالء الدين مصطفى إشراف:

44
الفرق���ان  606 - 17 ذوالقع���دة  1431ه���� 

االثن���ن - 25 /2010/10م

ونبذ اإلمام مالك اإلس��الم لالجتماع ح��ول احل��ق  نادانا  لقد 
ال��ف��رق��ة وال��ع��ن��ص��ري��ة اجل��اه��ل��ي��ة، ف��ق��ال تعالى: 
تفرقوا...{،  وال  الله جميعا  بحبل  }واعتصموا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من  وقال: }وال 

بعد ما جاءهم البينات...{.
ف��ه��ذه اآلي����ات دال���ة ع��ل��ى وج���وب االج��ت��م��اع بني 
الناس، وأن االجتماع ال يكون إال بحبل الله - عز 
وجل - ال على رأي فالن أو فالن، أو رأي جماعة 
أو حزب معني؛ فالناس لو التزموا املنهج الصحيح 
لكانوا على الصراط جميعا ال يضرهم خالف وال 

يكون بينهم شقاق وال فرقة بإذن الله.
إذاً نصل بذلك إلى أن السبب الذي جعل الناس 
يعودون إلى ما كانت عليه اجلاهلية من تعصب 
مقيت مذموم هو تخليهم عن الكتاب والسنة على 
فهم سلف األمة وتراجعهم عن ذلك؛ فأصبح كل 
يتمسك برأيه أو برأي شيخه أو شيخ قبيلته أو 
جماعته وإن كانوا على خالف احلق، بل يدافع 
ويناطح ولو على حساب الدين.. والله املستعان.

فنرى من األمثلة في ال��زواج مثال، بعض الناس 
ال ي���زوج ف��الن��ا م��ن ال��ن��اس ول���و ك���ان ع��ل��ى خلق 
أن  لها مع  يتعصب  أم��ور عنصرية  ودي��ن بسبب 
دينه  ت��رض��ون  م��ن  »إذا ج��اءك��م  ي��ق��ول:  النبي] 
وخلقه فزوجوه«، وقال تعالى: }إن أكرمكم عند 
تعصب  من  ن��راه  ما  األمثلة  وم��ن  أتقاكم{،  الله 
الناس إل��ى امل��ذاه��ب )م��ذاه��ب األئ��م��ة( ول��و كان 
ذلك خالف الدليل، صحيح أننا نحترم املذاهب 
واالحترام؛  باحلب  أح��ق  الدليل  لكن  وأئمتها، 
امل��ذاه��ب: إذا صح الدليل  فكما ق��ال أح��د أئمة 
فهو مذهبي، والله عز وجل يسألنا يوم القيامة: 
م��اذا أجبتم فالنا  املرسلني{، ال:  }م��اذا أجبتم 
وفالنا؟ وكذلك من القواعد أن العالم يستدل له 

ال يستدل به.
وتفرقهم  املسلمني  تشتت  م��ن  ن��راه  م��ا  وك��ذل��ك 
الضالة  وال��ف��رق  العقائد  إل��ى  تعصبهم  بسبب 
الكفرية والبدعية وانتمائهم لها على ضاللها مع 
أن احلق واحد ال يتعدد، قال تعالى: }فماذا بعد 
احلق إال الضالل{، وقال النبي]: »...وتفترق 
أمتي على ثالث وسبعني فرقة كلهم في النار إال 
واحدة« قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: »ما 

أنا عليه وأصحابي«.
والتعصب املقيت الذي يحدث الفرقة بني الناس، 
له أسباب منها: أن يعتقد اإلنسان في نفسه أو 
يُعتَقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد في الدين، 
الدرجة، ولكن يعمل على  تلك  يبلغ  لم  في حني 

ذلك.

خليل املرشود

التعصب وأثره في المجتمع 

الدعوي  املنهج  س��م��ات  أه��م  م��ن 
الله  رح���م���ه   - م���ال���ك  ل����إم����ام 
تعالى - أن نصح اإلمام للخلفاء 
واألم����راء وال���والة ي��ك��ون مواجهة 
الشجاعة  قمة  وتلك  مكاتبة،  ال 
ذلك:  أمثلة  ومن  اإلمي��ان،  وذروة 
خ��رج اإلم��ام مالك ي��وم عيد إلى 
عبدامللك  ف�����رأى  ال��ع��ي��د  ص����الة 
اب��ن ص��ال��ح ف��ي م��وك��ب ل��ه رايات 
وس������الح، وع���ب���دامل���ل���ك ه����ذا من 
النفوذ،  ذوي  العباسيني  رؤوس 
الذي  ه���ذا  عليه  اإلم����ام  ف��أن��ك��ر 
مستمدا  درس����ا  وأع���ط���اه  يفعله 
ال��ن��ب��ي ] وحدثه  م��ن س��م��اح��ة 
عن دخ��ول الرسول ] مكة يوم 
الفتح وما صاحب ذلك من سالم 
وت��س��ام��ح، وح���دث���ه ع���ن خروجه 
ال��ع��ي��د وصالة  إل����ى ص����الة   [
االستسقاء، وال شك أن عبدامللك 
ابن صالح قد وعى الدرس جيدا 
إل��ى صنيعه م��رة أخرى  ول��م يعد 

طوال واليته للمدينة.
من كتاب )اإلمام مالك بن أنس(

للدكتور مصطفى الشكعة

أمل عيد العازمي
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أعمالكم،  بخير  أنبئكم  »أال   :[ ال��ن��ب��ي  ق���ال 
درجاتكم،  ف��ي  وأرفعها  مليككم،  عند  وأزك��اه��ا 
وخ��ي��ر لكم م��ن إن��ف��اق ال��ذه��ب وال��ف��ض��ة، وخير 
لكم من تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا 
رقابكم؟« قالوا: بلى يا رسول الله، قال: »ذكر الله 
عز وجل«، ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكثر 
النهار}والذاكرين  وأط��راف  الليل  آناء  ذكره  من 
الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيما{، وقال رسول الله]: »إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل فصليا ركعتني، كانا تلك الليلة 
إن  حقاً  وال��ذاك��رات«،  كثيرا  الله  الذاكرين  من 
للصدور  وان��ش��راح  للنفوس  الله صفاء  ذك��ر  في 
واطمئنان للقلوب: }الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

بذكر الله أال بذكر الله تطمئن القلوب{.
إن املؤمن ذاكر لله في كل أحواله، إن أتته نعمة 

ذكر الله فشكره: }لئن شكرمت ألزيدنكم{، وإن 
أصابته مصيبة ذكر الله فصبر واسترجع وقال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون: }أولئك عليهم صلوات 

من ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون{.
الله فلبى  ينادي للصالة، ذكر  امل��ؤذن  وإذا سمع 

النداء: }وأقم الصالة لذكري{.
وإن أفضل الذكر قول: ال إله إال الله، واالستغفار، 
الله  إال  إل��ه  ال  أن��ه  الله سبحانه: }فاعلم  يقول 
والله  وامل��ؤم��ن��ات  وللمؤمنني  ل��ذن��ب��ك  واس��ت��غ��ف��ر 
يعلم متقلبكم ومثواكم{، ولقد أعطى الله األمة 
املبعوث  النبي]  العذاب:  من  أمانني  احملمدية 
الله سبحانه:  يقول  واالستغفار،  للعاملني،  رحمة 
}وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 

معذبهم وهم يستغفرون{.
الله  أق��ول سبحان  »أَلَن  ال��ل��ه]:  رس��ول  ويقول 

واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر، أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمس«.

أن رسول   - عنه  ال��ل��ه  رض��ي   - معاوية  ي���روي   
الله] خرج على حلقة من أصحابه، فقال: »ما 
أجلسكم؟« قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على 
ما هدانا لإسالم ومّن به علينا، قال]: »الله 
ما أجلسكم إال ذاك؟« قالوا: الله ما أجلسنا إال 
ذاك، قال]: »الله ما أجلسكم إال ذاك؟« فقالوا: 
إن��ي لم  »أم��ا  ق��ال]:  الله ما أجلسنا إال ذاك، 
عليه  جبريل  أتاني  ولكنه  لكم  تهمة  أستحلفكم 

السالم فأخبرني أن الله يباهي بكم املالئكة«.
محمود همام

ذكر اهلل عز وجل

الغضب الغضب لغة: نقيض الرضا، يقول ابن فارس: 
الغني والضاد والباء أصل صحيح يدل على 
شدة وقوة، وقالوا: منه اشتق الغضب؛ ألنه 

اشتداد السخط.
وق���ال اب���ن ع��رف��ة: ال��غ��ض��ب م��ن املخلوقني 
ومذموم،  ومنه محمود  قلوبهم  يداخل  شيء 
واحملمود  احل��ق،  غير  في  ك��ان  ما  فاملذموم 
ما كان في جانب الدين واحلق، وأما غضب 
الله تعالى فهو من صفات األفعال لله - عز 
وأما  بجالله،  يليق  ما  على  حقيقة   - وج��ل 
عصاه  م��ن  على  إن��ك��اره  فهو  الغضب،  الزم 

ومعاقبته إياه.
أما في االصطالح:

تغير يحصل  الغضب:  فقد قال اجلرجاني: 
عند ف��وران دم القلب ليحصل عنه التشفي 

في الصدر.
وق���ال ال���راغ���ب: ه��و ث����وران دم ال��ق��ل��ب إرادة 

االنتقام.
وللغضب درجات، حيث قال الغزالي: يتفاوت 
بضعفها،  أو  بالكلية  الغضب  قوة  في  الناس 
وحينئذ يقال لإنسان: إنه ال حمية له ويذم 
الله  - رحمه  الشافعي  ق��ال  هنا  وم��ن  ج��دا، 
ت��ع��ال��ى-: »م���ن اس��تُ��ْغ��ِض��ب ف��ل��م يغضب فهو 

حمار«.
ومن درجات الغضب: اإلفراط، ويكون بغلبة 
العقل  سياسة  عن  تخرج  حتى  الصفة  ه��ذه 
والدين والطاعة وال يبقى للمرء معها بصيرة 
ونظرة وفكرة وال اختيار، بل يصير في صورة 

املضطر، وسبب غلبته أمور غريزية، وأمور 
اعتيادية، فرب إنسان هو بالفطرة مستعد 

لسرعة الغضب.
أن يخالط  وأما األسباب االعتيادية: فهو 
وطاعة  ال��غ��ي��ظ  بتشفي  يتبجحون  ق��وم��ا 

الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية.
درجات  من  واألخيرة  الثالثة  الدرجة  أما 
ال��غ��ض��ب ف��ه��ي: االع���ت���دال وه���و احملمود، 
والدين؛  العقل  إش���ارة  ينتظر  ب��أن  وذل��ك 
فينبعث حيث جتب احلمية، وينطفئ حيث 
االعتدال  على حد  وحفظه  احللم  يحسن 
عباده  بها  الله  كلف  التي  االستقامة  هو 

وهو الوسط.
مها الغامن



همسة تصحيحية

همسة تصحيحية

د. بســـام الشـطـي

للخالص  مسّوغات  وإعطاء  الساحة 
منه.

املالكي  حكومة  أن  أظ��ه��رت  أن��ه��ا   <
ك��ان��ت ت��الح��ق ق���وات ال��ص��ح��وة التي 
وتعذبهم  وتقتلهم  األم��ري��ك��ان  شكلها 
تفاهم  س��وء  ي��ح��دث  ول��م  وتسجنهم، 
ويدل  ال��ص��ح��وة،  ق���وات  ح��ول  بينهما 
ال��ف��وض��ى وانفكاك  ذل���ك ع��ل��ى م���دى 
األمر وهوة اخل��الف، وتعمد اجليش 
ب��أم��ر م��ب��اش��ر م��ن امل��ال��ك��ي مبالحقة 
االتهامات  وتوجيه  السنية  الصحوات 

لها وإنزال أشد األحكام بها.
> كشفت هذه الوثائق عن مدى تدخل 
إي����ران وم��خ��اب��رات��ه��ا ف��ي ك��ل أجهزة 
املقرات  واستهداف  العراقية  احلكم 
واستهداف  بالتفجيرات  ال��رس��م��ي��ة 
شخصيات عراقية سنية، وجيش بدر 
الساهرة  العني  هما  امل��ه��دي  وجيش 
لالستخبارات اإليرانية، وأشهر جرائم 
مخطط اغتيال )عدنان الدليمي( في 
وزارة  على  وال��ه��ج��وم   2005 أك��ت��وب��ر 

الصناعة.
> كشفت الوثائق عن دعم مباشر من 

القوات األمريكية للفضائيات الطائفية 
لتكريس منهج بث الفرقة واخلالفات 
واذكائها وتصعيدها حتى أصبح لكل 

مجموعة قناة لهذا الغرض.
> وكشفت أيضا عن جتاوزات اجلنود 
األم��ري��ك��ان ف��ي امل��ش��ارك��ة ف��ي تعذيب 
األبرياء واقتحام منازلهم واعتقال عدد 

كبير من العراقيني دون محاكمة.
التي تدفع؛  الرشاوي  > وكشفت عن 
وعن الفساد اإلداري واملالي حتت علم 
األعمال  هذه  عن  األمريكية  القوات 
احلقيقي  التدخل  ودون  اإلج��رام��ي��ة 

للقضاء أو احلد منها.
> كشفت عن الكم الهائل من األلغام 
وراح  األمريكية  القوات  زرعتها  التي 
من  وجلهم  قتيل  أل��ف   32 ضحيتها 

األبرياء.
> وكشفت عن تعمد القوات األمريكية 
الرعب  إث��ارة  في  املشاركة  والعراقية 
وف�����رض احل���ظ���ر واالع���ت���ق���االت في 
االنتخابات  وق���ت  ال��س��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
إلظهار ضعف مشاركة أهل بغداد في 

املشاركة النيابية في االنتخابات.

)ويكيلكس(  موقع  يطل  أخرى  مرة 
لينشر 400 ألف وثيقة، ولكن هذه 
املرة تختلف في الفضائح املنشورة 

ومنها:
> أن القوات األمريكية تتستر على 
جرائم القوات العراقية ومخالفاتها 
الكثيرة ضد أهل السنة في بغداد 
بعض  لتسهيل  وتتواطأ  والسرقات 
واقتحام  واالغ���ت���ي���االت  اجل���رائ���م 

املنازل.
أخطأت  األمريكية  ال��ق��وات  أن   <
كاذبة  ب��الغ��ات  تنفيذ  ف��ي  ك��ث��ي��را 
القاعدة،  م���ن  أف�����راد  وج����ود  ع���ن 
والنساء  األطفال  من  كثيرا  وقتلت 
مبثل  عالنية  تعترف  ولم  واألبرياء 
هذه األخطاء، وتسببت في قتل 66 

ألف من الضحايا املدنيني.
املعلومات  بعض  في  كذبت  أنها   <
)أبو  شنه  هجوما  أن  ادعائها  مثل 
أبو  على سجن  الزرقاوي(  مصعب 
غريب في رمضان 2006، وهذا ما 
االدعاء  وك��ان هذا  لم يحدث قط، 
وتأجيج  اغ��ت��ي��ال��ه  م��ه��م��ة  لتسهيل 

فضائح نشر الوثائق األمريكية في العراق


