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

السالم عليكم
نشر موقع (ويكيليكس) الشهير  400أل��ف وثيقة ح��ول جت��اوزات اجليش
األم�ي��رك��ي ف��ي ال �ع��راق ،وقبلها نشر  70أل��ف وثيقة ح��ول جت� ��اوزات ذلك
اجليش في أفغانستان ،وهذه الوثائق جميعها جاءت من مصادر صحيحة
داخل اجليش األميركي وبالتفاصيل ،ولذلك لم تستطع الواليات املتحدة
إنكارها ،لكنها سعت ملنع نشرها وحاولت حجب موقع (ويكيليكس) على
اإلنترنت ولكن بدون جدوى.
تبني تقارير (ويكيليكس) أن اجليش األميركي قد ارتكب مجازر خطيرة
في أفغانستان وفي العراق بصور متعددة ،وأن أغلب هذه املجازر كان ضد
مدنيني ع��زّ ل ،ت��ارة عند نقاط التفتيش ،وت��ارة في السجون ،وت��ارة عند
اقتحام بعض املدن والبحث عن مشتبهني ،وقد كان لألطفال والنساء من
ذلك النصيب األكبر.
وقد تعمد اجليش األميركي تغطية تلك املجازر من خالل التقارير الكاذبة
والتالعب باألرقام ،أو تصوير قتل املدنيني بأنه دفاع عن النفس وتصدى
لقوات إرهابية مسلحة هاجمتهم.
ويحق لإلنسان أن يتساءل عن تلك الدولة العظمى التي ج��اءت لتحرير
ش �ع��وب ال �ع��ال��م م��ن ال �ظ �ل��م ال ��واق ��ع ع�ل�ي�ه��ا  -ك �م��ا ت��زع��م  -وج � ��اءت لنشر
الدميقراطية ،كيف جت��رؤ على ارت�ك��اب اجل��رائ��م ض��د شعوب تلك الدول
ومتارس الظلم عليها أمام سمع العالم وبصره؟!
أما املفاجأة التي هي معروفة لدينا منذ القدم التي كشفها التقرير ،فهي أن
حكومة نوري املالكي  -رئيس الوزراء العراقي السابق  -قد كان له النصيب
األكبر في التشجيع على اضطهاد أهل السنة ودعم امليليشيات الشيعية
املتطرفة التي ارتكبت املجازر الدموية ضدهم.
ولنا أن نسأل أصحاب الفطر السليمة وأصحاب العقول املستنيرة :كيف
يسمحون بإعادة انتخاب من يفعل ذلك في حق أبناء العراق؟!
لقد طالبت القائمة العراقية بالتحقيق في صحة تلك الوثائق بحق املالكي،
ولكن ما من مجيب ،وكأمنا هي مباركة أميركية إيرانية له مبا يفعل ،وكيف
نستبعد تلك املباركة ونحن نعلم بأن حل القوات األميركية الغازية حلزب
البعث وتصفية اجليش العراقي السابق على عهد برمير إمنا كان جزءا من
ذلك املخطط الرهيب ضد أهل السنة في العراق.
إن ضعف ال ��دول اإلس�لام�ي��ة ومت��زق�ه��ا ق��د ف��رض على شعوبها ذل��ك الذل
والهوان وتكالب الشعوب الظاملة والفرق الباطنية احلاقدة عليها كما حدث
ألسالفها في عهد الغزو املغولي والصليبي على العالم اإلسالمي،
وما لم تستيقظ شعوبنا لتتدارك ما يحاك ضدها من مؤمرات
ولتحزم أمرها وتنفض غبار الذل والهوان عنها ،فإن مصيرها
سيكون أسوأ من مصير سلفها.
قال تعالى{ :يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم
ال يألونكم خ�ب��اال ودوا م��ا عنتم ق��د ب��دت البغضاء من
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن
كنتم تعقلون}.
وق� ��ال رس� ��ول ال �ل��ه [« :ت �ت��داع��ى ع�ل�ي�ك��م األمم كما
تتداعى األكلة إلى قصعتها ،قالوا :أو من قلة نحن
يومئذ يا رسول الله؟! قال :بل أنتم كثير ولكنكم
غ�ث��اء كغثاء ال�س�ي��ل» ،ث��م فسر رس��ول ال�ل��ه [
األسباب بقوله« :حب الدنيا ،وكراهية املوت».

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

املراسالت
دولة الكويت

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

االشرتاكات

االشتراكات السنوية

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

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

سعر النسخة يف الكويت  250فلسا

فتاوى إسالمية

التسبيح
بالمسبحة
> ما حكم التسبيح باملسبحة؟
< ال�ت�س�ب�ي��ح ع �ق��ب ال��ص��ل��وات سنة،
فالسنة التسبيح والتكبير والتحميد
بعد الفريضة ،ولكن إذا سبح بأصابع
يديه ف��ذاك أفضل فإنهن مسؤوالت
وم �س �ت �ن �ط �ق��ات ،وإن ع ��د التسبيح
باملسبحة من غير اعتقاد أنها سنة،
ومن غير مظهر رياء ،وإمنا يستعني بها
ليضبط العدد فال مانع.

ال صالة لفرد
خلف الصف

> ه���ل ي���ج���وز ب��ع��د دخ�����ول املسجد
والصالة قائمة والصفوف التي أمامي
مكتملة أن أس��ح��ب ف���رد ًا م��ن الصف
ال��ذي أمامي حتى ال أصلي مبفردي
في صف واحد؟
< احلديث صريح« :ال صالة لفرد خلف
ال �ص��ف» أخ��رج��ه اب ��ن م��اج��ه وأحمد،
وال �ن �ب��ي [ رأى رج �ل� ً
ا ي�ص�ل��ي خلف
ال�ص��ف ف��أم��ره أن يعيد تلك الصالة.
فإذا أمكـن أن تنبه إنساناً من املصلني
ويقف معك وتصلي فذاك حسن ،ولكـن
إذا تعذر أن تنبه أحداً ليقف معك ولم
تستطع الوقوف عن ميـني اإلمام وصليت
م �ن �ف��رداً؛ خ��وف �اً م��ن ف ��وات اجلماعـة،
وتعلم أنه ال ميكن أن يأتي أحد ليقف
معك ،فإن من العلماء من يصحح تلك
الصالة ،وإن كـان فذاً ويقول :املصافة
مطلوبة مع اإلمكان ،وعند تعذرها يجوز
أن يصلي املرء منفرداً.
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يجيب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن
محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

كيفية اختيار الزوجة

> ما كيفية اختيار الزوجة أو التعرف عليها
ألول م��رة؟ وم��ا احل��دود الشرعية املباحة
في هذا األمر جزاكم الله خيراً؟
< يطلب الرجل ممن يثق به من الرجال
أو النساء أن يبحثوا لـه عن امرأة تناسب
وضعه ،فإذا ذكـروا لـه امرأة سأل عن دينها
وأخالقها ،ثـم صلى ركعتني يسأل الله أن
يختار لـه ما فيه اخلير ،ويقول :اللهم إني
أستخيرك بعلمك وأس�ت�ق��درك بقدرتك،
وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر وال
أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت ع َّ
الم الغيوب،
اللهم إن كـانت هذه املرأة التي أريد الزواج
منها خيراً لي في ديني ومعاشـي وعاقـبة
أمري فيسرها لي واقدرها لي وب��ارك لي
ف�ي�ه��ا ،وإن كـنت تعلم أن�ه��ا ش��ر ع�ل��ي في
دي�ن��ي وم�ع��اش��ي وع��اق�ب��ة أم ��ري فاصرفها
ع�ن��ي واص��رف �ن��ي عنها واق���در ل��ي اخلـير
حيث كان ثم رضني به .والنبي [ أخبر
أن رغبات الناس في النساء مختلفة فقال:
«تنكح املرأة ألربع ملالها وحلسبها وجلمالها

ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»
أخرجه البخاري ومسلم ،فعلى املسلم أن
يتقي الله ويبحث عن امرأة ذات خلق ودين
ويستخير الله ،وال ب��أس أن يسأل النظر
إل�ي�ه��ا؛ ف��إن ن�ظ��ره إل��ى م��ن ي��ري��د خطبتها
بحضور محرمها أم��ر دل��ت عليه السنة،
فالنبي [ قال للمغيرة بن شعبة رضي
الله عنه« :أن�ظ��رت إليها؟ ق��ال :ال ،قال:
فانظر إليها فإنه أج��در أن ي��ؤدم بينكما»
أخرجه الترمذي والنسائي.

راتبة الظهر
> أود االستفسار عن راتبة الظهر ،يروى
أن الرسول[ صلى أربع ًا قبل الظهر وأربع ًا
ب��ع��ده ،أم���ا ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ف��ك��ان��ت بتسليمة
واحدة ،فهل جعل لها تشهد ًا أوسط أم إنها
أربع ركعات متواصلة بدون تشهد أوسط،
جزاكم الله خيراً؟
< الذي د ّلـت عليه السنَّة أنه[ كان يصلي قبل
الظهر ركعتني ،قال عبدالله بن عمر« :حفظت
من النبي [ عشر ركعات ،ركعتني قبل الظهر

وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب وركعتني
بعد العشاء في بيته ،وركعتني قبل الصبح».
أخرجه البخاري ،وف��ي حديث عائشة رضي
الله عنها أن النبي [ كـان يصلي أربعاً قبل
الظهر في بيتها قبل أن يخرج إل��ى املسجد.
فحمله العلماء على أنه يفعل هذا تارة وذاك
تارة أخرى .والسنَّة أن تفصل بني كل ركعتني
ب�س�لام؛ حل��دي��ث« :ص�لاة الليل والنهار مثنى
مثنى» ولم يعرف عن النبي [ أنه صلى أربعاً
في النهار متصلة ال يفصل بينهما بسالم.

السنة في القبر
> عندنا تبنى القبور على شكل مستطيل
يرتفع عن سطح األرض حوالي نصف املتر
من جميع اجل��ه��ات ،وأعلم أن بعض الناس
يضع على سطح األرض حجر ًا مكان رأس

امليت وال يفعلون غير ذلك؛ فعلى أية حال
أم��ر اإلس�ل�ام أن ت��ك��ون القبور ج��زاك��م الله
خيراً؟
< السنَّة أن القـبر يرفع عن األرض قدر شبر

فقط؛ ألن ما زاد على الشبر فإنه يكـون من
دواع��ي الغلو فيه ،ثم إن البناء على القبور
محرم؛ ألن النبي [« :نهى عن جتصيص
القبر» أخـرجه النسـائي ،والترمذي وزاد:
«وأن يكتب عليها ،وأن يبنى عليها ،وأن
توطأ» ،وعلي رضي الله عنه قال ألبي الهياج
األسدي« :أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول
الله[ ،أال تدع متثاالً إال طمسته ،وال قبراً
مشرفاً إال سويته» أخرجه اإلمام مسلم.

سترة المصلي

> يقال :إن امل��رور أم��ام املصلي غير جائز .أرب �ع�ين س�ن��ة أم ش �ه��راً أم ي��وم��اً .أخرجه
البخاري ومسلم ،وعلى كل حال فهو وعيد
فهل يصح للمصلي أن يضع أي شيء أثناء
على من مر بني يدي املصلي ،واملصلي عليه
صالته منفرداً؟ وما املسافة التي تكون بني
أن يتخذ سترة أمامه ويدنو منها؛ لقوله [:
املصلي وبني سترته؟
«إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن
< امل��رور ب�ين ي��دي املصلي أم��ر منهي عنه منها» أخرجه ابن ماجه .وحتديد املسافة
شرعاً؛ ألنه [ قال« :لو يعلم املار بني يدي ذكر أهل العلم أنها كممر الشاة ،واملقصود
املصلي م��اذا عليه ،لكان أن يقف أربعني أن يكون قريباً من سترته حتى ال مير أحد
خيراً له من أن مير بني يدي املصلي» قال بينه وبينها .وصلى الله وسلم على نبينا
أب��و النضر :ق��ال أب��و هريرة :ال أدري أقال محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعني.

قراءة الفاتحة
للمأموم

> ع��ن��دم��ا ي���ف���رغ اإلم������ام م���ن ق����راءة
الفاحتة نؤمن ثم إني ال أقرأها سراً،
وذلك ملتابعة اإلمام في القرآن الذي
يقرؤه بعدها ،مع العلم أن اإلم��ام ال
ي��ت��رك ف��رص��ة مل��ن ي��ري��د أن يقرأها،
فهل يلزمني ق��راءة الفاحتة واإلمام
يقرأ أو مباذا توجهونني؟
< هذه مسألة خالفية ،فإن أنصت إلى
ق��راءة اإلم��ام فال مانع من ذل��ك؛ ألن
الله تعالى يقولَ { :و ِإ َذا ُق��رِ َئ الْ ُق ْرآ ُن
استَمِ ُعوا ْ لَ ُه َوأَ ِ
نصتُوا ْ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ}
َف ْ
(األع��راف .)204 :قال اإلم��ام أحمد:
أجمع الناس أنها في الصالة ،أي أنها
في حكم استماع القراءة وراء اإلمام.
وإن قرأت الفاحتة واإلمام يقرأ غيرها
فأرجو أن��ه ال مانع من ذل��ك؛ ألن من
العلماء من يرى وجوب قراءة الفاحتة
على اإلمام واملأموم استدالالً بقوله[:
«ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب»
أخ��رج��ه ال �ب �خ��اري .وال ي �ل��زم اإلمام
سكوت ألجل أن يقرأ املأموم الفاحتة.

حكم صبغ الشعر

راتبة الجمعة

> ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة والرجل؟
< الصبغ بالسـواد يكـرهه كـثير من العلماء وفيه أحـاديث ووعيد؛
يقول[« :يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل
احلمام ،ال يريحون رائحة اجلنة» أخرجه النسائي وأبو داود ،كما
أرشد النبي[ والد الصديق فقال« :غيروا هذا بشيء واجتنبوا
السواد» أخرجه مسلم .وأمرهم أن يكون هذا التغييـر باحلناء،
وكذلك املرأة ال تصبغ بالسواد اخلالص ،وأما غير السـواد من
األلوان املختلفة فال مانع من ذلك ،إن لم يكن فيه تشبه بالكافرات
فيما اختصصن به.

> هل اجلمعة لها راتبة مثل الظهر أم م��اذا ،أفيدونا جزاكم الله
خيراً؟
يسر الله له؛ ألن النبي [ كـان
< من أتى اجلمعة فليصل ما ّ
يأتي ويصعد املنبر وما كان يصلي قبلها ،ولم يرد فيما نعلم ما يدل
على راتبة للجمعة قبلها ،فليصل ما شاء من النفل املطلق ،وأما
بعد اجلمعة فقد صح أن النبي[ كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني
في بيته ،وجاء عنه[ أنه قال« :إذا صلى أحدكـم اجلمعة فليصل
بعدها أربعاً» أخرجه مسلم .قال العلماء :إن السنة أن يصلي أربعاً
وهذا أكمل ،وإن صلى ركعتني فقد وافق السنة؛ ألنه [ كان يفعل
ذلك أحياناً بياناً أن أقلها ركعتان.
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حمليات
زار «إحياء التراث» وأشاد بأنشطتها

بن منيع :مكتبة طالب العلم تهتم بنشر العقيدة
الصحيحة ومحاربة األفكار المتطرفة

قام عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية
السعودية د.عبدالله بن منيع :بزيارة جمعية
إحياء التراث اإلسالمي ،واجتمع مع رئيس
مجلس اإلدارة ط��ارق العيسى وم��دي��ر عام
اجلمعية سليم السليم ،ومدير إدارة جلان
الزكاة سليمان البريه ،ومدير اإلدارة املالية
أحمد احل��وط��ي ،وع��دد م��ن أع�ض��اء مجلس
اإلدارة وم �س��ؤول��ي ال�ل�ج��ان ال�ع��ام�ل��ة .وقال
د.عبدالله بن منيع إن هذه الزيارة تأتي في
إط��ار احملبة وال��ود لهذه اجلمعية العريقة،
مشيرا إلى أن جمعية إحياء التراث اإلسالمي
تقوم بتشييد مشاريع مهمة لها قيمتها في
العالم اإلسالمي سواء كانت مشاريع تنموية

أم صحية أم تعليمية أم ببناء املساجد وكفالة
األيتام ،فضال عن املشاريع الدعوية ،واالهتمام
بنشر العقيدة الصحيحة التي حتارب األفكار
املتطرفة واملنحرفة ،ونشر الوعي اإلسالمي بني

الشباب.
وأش ��اد ب��ن منيع مبكتبة ط��ال��ب العلم التي
اس�ت�ع��رض محتوياتها م�ع��ه رئ�ي��س مجلس
إدارة اجلمعية م .طارق العيسى ،قائال :إن
ما حتتويه من أمهات الكتب القيمة تثري
املكتبة اإلسالمية ،ونحن في أمس احلاجة
إلى مثل هذه املطبوعات ،مشيرا إلى أن هذه
املكتبة تساعد الباحث اإلسالمي وتساعد
كل من يرغب في أن ينهل من العلم الصحيح
النافع اخلالي من الشوائب ،كما أكد الشيخ
املنيع على أهمية نشر العلوم الشرعية ،وبناء
اجلامعات اإلسالمية بوصفها منارات لنشر
رسالة اإلسالم ليشع منها نور التوحيد.

(مقومات حقوق اإلنسان) استنكرت قرار إيقافها

د .الصقر :إغالق القنوات اإلسالمية كبح لحرية الرأي

«إغالق القنوات اإلسالمية الهادفة التي تدعو
باحلكمة واملوعظة احلسنة حتت ذرائ��ع واهية
وش ��روط غ��ري�ب��ة ،كبح حل��ري��ة ال ��رأي والتعبير
وان��ت��ه��اك وت� �ع� � ّد ص� ��ارخ ع �ل��ى ح �ق��وق ماليني
املشاهدين م��ن األس��ر املسلمة ،ول��و ك��ان املنع
من شركة في بلد غربي لتفهمناه ،لكن أن يكون
من شركة تخضع إدارتها بالكامل لبلد األزهر
منارة نشر الثقافة اإلسالمية على مر العصور،
فهذا مما يثير العجب!» بهذه الكلمات استنكر
ال��دك �ت��ور ي��وس��ف ال�ص�ق��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س جمعية
م�ق��وم��ات ح�ق��وق اإلن �س��ان ق�ي��ام إدارة الشركة

املصرية لألقمار الصناعية اململوكة للحكومة
املصرية بإغالق مجموعة كبيرة من القنوات
الثقافية اإلسالمية ذات االنتشار الواسع في
العالم اإلسالمي ،متسائ ً
ال :ملاذا تقوم الشركة
(امل �ص��ري��ة) بالتضييق ع�ل��ى وس��ائ��ل اإلعالم
اإلس�لام �ي��ة؟! وه��ل ه��و مسلسل ج��دي��د لكبح
حريات املجتمع العربي واملسلم؟!
وأش��ار إلى أن إغالق هذه الوسائل اإلعالمية
الهادفة يعد مؤشرا على تراجع سقف حرية
اإلعالم والرأي والتعبير في الدول العربية ،وال
سيما أن كثيراً من هذه القنوات التي مت إيقافها

ً
حديثا
مجلس لقراءة وسماع األربعني
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أقامت (مبرة اآلل واألصحاب) مجلسا لقراءة وسماع األربعني حديثا في فضائل الصحابة
رضوان الله عليهم  -لفضيلة الشيخ د .عبدالله بن صالح بن محمد بن العبيد ،في مسجد
الدولة الكبير ،وبحضور وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
اجلدير بالذكر أن املبرة تتصدى ملهمة سامية تعنى بتراث اآلل واألصحاب ،كما جتلي العالقة
احلميمة بني اآلل واألصحاب ،مبا ينعكس على وح��دة األم��ة مبا تصحح من مفاهيم غير
صحيحة في اجلانبني العقدي والتاريخي.
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عبارة عن وسائل توعوية تثقيفية ،مؤكداً أن
اش�ت��راط إدراج الغناء واألف�ل�ام واملسرحيات،
وأال ت �ت �ع��دى م �س��اح��ة ال� �ب ��رام ��ج اإلسالمية
ف��ي ال�ق�ن��اة أك�ث��ر م��ن  %50م��ن خريطة القناة
اإلسالمية والتربوية والدعوية  -إن صح – أمر
يثير السخرية واالستغراب.
وتساءل الصقر :هل مت تطبيق هذه الشروط
ع �ل��ى ب �ق �ي��ة ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ت�ن�ت�ه��ك احلقوق
اإلن�س��ان�ي��ة للمجتمعات ال�ع��رب�ي��ة واإلسالمية
على م��دار الساعة؟! مؤكدا في الوقت نفسه
خ�ص��وص�ي��ة ب �ع��ض ال �ق �ن��وات ف�ي�م��ا ي �ب��ث عبر
شاشتها تبعا ألهداف وسياسة القناة ما دامت
لم تخل بشروط التعاقد مع الشركة التي متلك
قمر البث.
وذ ّك��ر الصقر باملادة ( )22من إع�لان القاهرة
حلقوق اإلنسان في اإلسالم التي تنص بنودها
على أن لك ّل إنسان احلقّ في التعبير بحر ّية عن
رأي��ه بشكل ال يتعارض م��ع امل�ب��ادئ الشرع ّية،
ولك ّل إنسان احلقّ في الدعوة إلى اخلير والنهي
عن املنكر وفقاً لضوابط الشريعة اإلسالمية.

«األوقاف» :تنقية
استثمارات الدولة مما
يخالف الشريعة ..واجب

أك��دت وزارة األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلسالمية وج��وب العمل
على تنقية استثمارات ال��دول��ة م��ن ك��ل م��ا يخالف أحكام
الشريعة اإلسالمية ،وإل��زام كل مؤسسة استثمارية داخل
الكويت وخارجها بتعيني هيئة شرعية تكون قراراتها ملزمة
للمؤسسة االستثمارية.
جاء ذلك في رد الوزارة الذي أحاله وزير الدولة لشؤون مجلس
األم��ة د .محمد البصيري إلى رئيس مجلس األم��ة جاسم
اخلرافي باملوافقة على اقتراح قدمه النائب محمد هايف
بهذا اخلصوص ،ولكن ال��وزارة أضافت في ردها أن اجلزء
الثاني من االقتراح الذي يدعو إلى متابعة الرقابة الشرعية
على هذه املؤسسات ال يدخل ضمن اختصاصاتها.
وكانت هيئة االستثمار رحبت بتنقية جميع استثمارات الكويت
مما يخالف الشريعة اإلسالمية .وجاء تأكيد الهيئة في معرض
رد وزير املالية مصطفى الشمالي على اقتراح النائب هايف
حيث إن الهيئة أشارت إلى أن األخذ بأحكام الشريعة كمطلب
شعبي ورسمي قد جسده الدستور ،فيما ينص عليه في مادته
الثانية باعتبار الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع.

مسلمو سويسرا يجتمعون
لتنظيم صفوفهم
عقد حوالي  20شخصا ميثلون مختلف أطياف اجلالية املسلمة في سويسرا
اجتماعا في ب��رن لتنظيم صفوفهم وتوحيد صوتهم عبر تأسيس منظمة تتمتع
بصفة متثيلية شاملة في بلد صوت سكانه في  2009لصالح حظر بناء املآذن.
وقالت مديرة املفوضية الفدرالية ملكافحة العنصرية (دوريس إنغست) ،وهي واحدة
ممن يقفون خلف فكرة هذا املشروع في تصريح لوكالة (فرانس برس) أن «االجتماع
كان األول من نوعه» .وبحسب السلطات فانه من اصل عدد سكان سويسرا البالغ
 7.6ماليني هناك حوالي  400ألف مسلم بينهم  50ألفا يواظبون على ممارسة
شعائرهم الدينية .وغالبية مسلمي سويسرا يتحدرون من دول البلقان وتركيا
وأفريقيا والشرق االوسط.
ولفتت (إنغست) إلى التنوع (االثني) الكبير للجالية املسلمة في سويسرا ،مشيرة
إلى «وجود بعض التنافس بني عدد من اجلمعيات» التي متثل املسلمني في االحتاد
الكونفدرالي».
من جهته قال (فرهد أفشر) املسؤول في تنسيقية املنظمات االسالمية في سويسرا:
إن «املسلمني يشعرون بأنهم غير مقبولني بوصفهم جالية دينية».
وتعزز ه��ذا الشعور ل��دى املسلمني بعد إق��رار حظر بناء م��آذن املساجد مبوجب
استفتاء عام .وقالت املنظمات املجتمعة في بيان إن« :هذه املنظمة ستسهل احلوار
بني اجلاليات املسلمة والسلطات السياسية.

«إعانة المرضى» نظمت محاضرة «فقه حج المريض والعاجز»
أق��ام��ت جمعية ص �ن��دوق إع��ان��ة املرضى
محاضرة توعوية مبناسبة قرب موسم احلج
بعنوان« :فقه حج املريض والعاجز» حتدث
فيها الداعية اإلسالمي د.عادل املطيرات
ع��ن ال��رك��ن اخل��ام��س م��ن أرك� ��ان الدين،
وأداره� ��ا رئ�ي��س الهيئة اإلداري� ��ة بجمعية
إح �ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي ف��رع محافظة
اجلهراء الشيخ فرحان عبيد الشمري.
وب�ي�ن د.امل �ط �ي��رات خ�ل�ال احمل��اض��رة يسر
اإلس �ل��ام ال� ��ذي رف ��ع احل� ��رج ع��ن الناس
وس �م��اح �ت��ه ,م �ش �ي��را إل���ى أن���ه ب� �ن ��ا ًء على
ال �ن �ص��وص ال �ق��رآن �ي��ة ف �ق��د ق�� َّع��د العلماء
القاعدة الفقهية (املشقة جتلب التيسير)
والتي حتمل في طياتها الكثير من املسائل
املبنية على التخفيف والتيسير ,واستعرض
أن��واع االستطاعة في احل��ج ،مبينا أن من

املسلمني من يستطيع ببدنه وماله فهذا يجب
عليه احل��ج إذا ت��واف��رت فيه ش��روط احلج,
ومنهم مباله دون بدنه مثل الكبير في السن أو
املريض مرضاً مزمناً كالشلل ولكن عنده املال،
فهذا ينيب شخصاً عنه للحج ,ومنهم ببدنه
دون ماله فهذا ال يجب عليه حتى يجلب املال
الكافي للحج ,ومنهم من كان غير مستطيع
ببدنه وال ماله فهذا يسقط عنه احلج.
وأضاف املطيرات أما من كان عاجزا عجزا
م��وق �ت��ا ك��امل��رض ال� ��ذي ق��د مي �ك��ث بالشهور
وي��رج��ى زوال ��ه ,أو بالسنوات وي��رج��ى زواله:
فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله تعالى له الشفاء
والعافية ,ويجب عليه بعد القدرة ,فيحج بعد
شفائه وقوته وقدرته ,ولو حج الغير عنه في
حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير
ال يجزئه؛ ألنه ال يصح منه التوكيل في هذه

احل��ال وي�ج��ب على األع�م��ى أن يحج إذا
توافرت فيه الشروط ووجد قائدا يقوده.
وكذلك على األخرس أن يحج إذا توافرت
فيه ش��روط احل��ج  ,مستعرضاً الرخص
التي ميكن للمريض احلاج األخذ بها في
تأدية املناسك.
وأك��د امل�ط�ي��رات ف��ي خ�ت��ام محاضرته أن
ال��واج��ب على احل��اج ه��و التطعيم وأخذ
احلذر واحليطة ,وبذل األسباب الوقائية
حلدوث أي مرض من األمراض؛ فال ينبغي
أن يكون ما نشاهده اليوم من خوف وهلع
غير مبرر فليتوكل احلاج على ربه سبحانه,
ويبذل األسباب املناسبة ,وليشد الرحال
إلى بيت الله احلرام؛ طمعا في ثواب الله
تعالى وجنته ,وخوفا من عقابه وناره.
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دراسات شرعية
شرح كتاب «االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ()59

إقـرار النبـي [ ُح ّجـة
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
إن احلمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهد الله فهو املهتدي ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ،وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله.
ذكرنا في احللقة السابقة حاجة اليقظة اإلسالمية ،والشباب املهتدي
إلى الضوابط الشرعية ،التي تضبط له منهجه وطريقه ،ورجوعه إلى
الله سبحانه وتعالى ،وإال فإنه سيخسر جهده ووقته ،ويخسر أفراده،
ويضيع كل ذلك سدى .ومن الكتب النافعة املفيدة في هذا املضمار ،كتاب:
«االعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح اإلمام البخاري ،وقد اخترنا شرح
أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.
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الباب الثالث والعشرون:
 – 23باب من رأى ترك النكير من النبي
[ حجة ،ال من غير الرسول.
 – 7355حدثنا حماد بن حميد :حدثنا
عبيدالله بن معاذ :حدثنا أب��ي :حدثنا
شعبة ،عن سعد بن إبراهيم ،عن محمد
بن املنكدر ق��ال ،رأي��ت جابر بن عبدالله
يحلف ب��ال��ل��ه :أن اب���ن ال��ص��ي��اد ال��دج ُ
��ال،
قلت :حتلف بالله؟ قال :إني سمعت عمر
يحلف على ذلك عند النبي [ ،فلم ينكر
النبي [.
الشرح :الباب الثالث والعشرون  -باب من رأى
ترك النكير  -يعني ترك اإلنكار من النبي [
حجة ،ال من غير الرسول فإنه ليس بحجة،
والنكير :هو املبالغة في اإلنكار ،وقد م ّر معنا
أن سنة النبي [ هي :ما نقل عنه [ من قول
أو فعل أو تقرير ،فكل ما نقل عنه [ من قول
أو فعل أو تقرير فهو حجة في دين الله تعالى.
واتفق العلماء على أن تقريره [ حجة أيضا،
فما يفعل بحضرته ،أو يطلع عليه النبي [
فيرضاه ،أو يصل إليه خبره ويسكت عنه ،أن
هذا كله دال على اإلباحة؛ ألن العصمة النبوية
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تأبى السكوت عن املنكر أو عن الباطل.
ففي عهد النبي [ ال يُقر أح � ٌد على باطل
أبدا ،أي :في عهده [ ال ميكن أن يفعل أحد
باطال أو محرما ثم يسكت عنه الوحي ،ولو لم
يعلمه النبي [ ولم يحضره فإن الله تعالى
يبلغه بواسطة الوحي.
فسكوته إذاً [ ي��دل على أق��ل األح��وال على
اإلباحة ،أما غير الرسول [ – وهو موضوع
الباب  -فإن سكوته ال يدل على اجل��واز؛ ألن
غير الرسول [ ال عصمة له من اخلطأ  -كما
هو مقرر عند أهل السنة  -فقد يسكت نسيانا
أو سهوا أو جهال أو خوفا أو تأويال أو غير ذلك
من األسباب.
أما الرسول [ فليس كأحد من الناس؛ فال
يفعل بحضرته شيء ثم يسكت عنه مع حرمته،
أما غيره فقد قال كثير من أهل العلم :إنه ال
ينسب لساكت ق��ول ،فمجرد السكوت ال يدل
على املوافقة ،ولهذا قال من قال من أهل العلم:
إن اإلجماع السكوتي ليس بحجة؛ ألن سكوت
العالم عن ش��يء ال يكون دليال على اجلواز؛
الحتمال أنه لم يبلغه احلكم ،أو أنه سكت خوفا
من املخالفة أو غير ذلك كما ذكرنا.

لكن الراجح أنه إذا قال املجتهد قوال وانتشر
ولم يخالفه غيره فهو حجة ،بشرط أال يخالف
نصا من كتاب أو سنة.
وقد روى البخاري في هذا الباب حديثا واحدا
ع��ن ح�م��اد ب��ن حميد ،وه��و اخل��راس��ان��ي ،وهو
احلديث الوحيد له في الصحيح ،وفيه لني ،لكنه
متابع فقد أخرجه مسلم وغيره من طرق.
عن عبيد الله بن معاذ وهو ابن نصر بن حسان
العنبري ،ثقة حافظ .وسعد بن إبراهيم هو
ابن سعد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري،
ثقة .ومحمد بن املنكدر التيمي امل��دن��ي ،ثقة
ح��اف��ظ ،م��ن املكثرين ف��ي ال��رواي��ة ع��ن جابر
] .وسعد بن إبراهيم ،ومحمد بن املنكدر
من طبقة واح��دة ،ولهذا تعد هذه الرواية من
رواية األقران عن بعضهم البعض.
قال « :رأيت جابر بن عبدالله يحلف» يعني:
أن��ه شاهده حني حلف بالله عز وج��ل أن ابن
الصياد ،وفي رواية« :أن ابن صياد» بدون ألف
والم ،وفي رواي��ة مسلم « :يحلف بالله أن ابن
الصياد الدجا ُل» .قوله« :قلت حتلف بالله»؟!
ق��ال :إن��ي سمعت عمر يحلف على ذل��ك عند
النبي [ ،فلم ينكره [».
فجابر ] مل��ا سمع عمر ] يحلف عند
رس��ول الله [ أن اب��ن الصياد ه��و الدجال،
فلم ينكر النبي [ ،فهم جابر من هذا التقرير
والسكوت  -إقرار النبي [ عمر  -على كالمه
ذلك ،اعتبره حجة واحتج به ،لكن هذا مقيد
بأال يعارضه التصريح بخالفه ،فإن قال النبي
[ أو فعل بخالف ذل��ك دل على نسخ ذلك
التقرير ،إال إذا ثبت دليل اخلصوصية.
واحلديث صريح في أن إقرار النبي [ كان
عند الصحابة حجة معموالً بها ،فجابر هاهنا
احتج بإقرار رسول الله [ عمر على أن ابن
الصياد هو الدجال.
وأم��ا مسألة :هل ك��ان اب��ن صياد هو الدجال

الذي يخرج آخر الزمان أم ال؟
فالراجح  -والله تعالى أعلم  -أن النبي [
تردد في شأنه أوال؛ ولهذا سكت ،ولم ينكر على
عمر في ذلك املجلس؛ إذ جاء في قصة ابن
صياد أن عمر ] قال :دعني أضرب عنقه
يا رسول الله ! فقال له رسول الله [ « :إن
يكن هو فلن تسلط عليه « .يعني :إن يكن ابن
الصياد هو الدجال ،فلن متكن أنت من قتله؛
ألن الذي يقتل الدجال هو عيسى عليه الصالة
والسالم ،وهو كائن آخر الزمان ،وإن لم يكن
هو الدجال ،فال خير لك في قتله ،فتردد النبي
[ في ابن الصياد  -والله أعلم  -لعدم الوحي
إليه فيه كما سيأتي.
ووردت أحاديث كثيرة في ابن الصياد ،استدل
بعض الصحابة بها على أن��ه هو الدجال مبا
رآه منه ،فمن ذلك كما رواه عبدالرزاق بسند
صحيح :عن ابن عمر قال « :لقيت ابن صياد
ي��وم��ا ،وم�ع��ه رج��ل م��ن ال�ي�ه��ود ف ��إذا عينه قد
طفئت ،وه��ي خ��ارج��ة مثل ع�ين اجل�م��ل ،فلما
رأيتها ،قلت :أنشدك بالله يا ابن صياد ،متى
طفئت عينك؟ ق��ال :ال أدري والرحمن ،قلت:
كذبت ال تدري وهي في رأسك ،قال :فمسحها
ونخر ثالثا ،فزعم اليهود أن��ي ضربت بيدي
ص ��دره ،وق�ل��ت ل��ه :اخ�س��أ فلن ت�ع��دوا قدرك،
فذكرت ذلك حلفصة ،فقالت حفصة :اجتنب
هذا الرجل ،فإمنا يتحدث أن الدجال يخرج
من غضبة يغضبها «.
ووردت أح��ادي��ث ت��دل على ذل��ك أن��ه ليس هو
ال��دج��ال ،ف��أخ��رج اإلم��ام مسلم ع��ن أب��ي سعيد
اخل��دري ] ق��ال « :صحبني اب��ن صياد إلى
مكة فقال لي :ماذا لقيت؟ يزعمون أني الدجال.
يعني أنه يشكو إليه ما يقول الناس فيه ،أنهم
يقولون عني أني أنا الدجال ،ثم قال له :ألست
سمعت رسول الله [ يقول :أنه ال يولد له ،قلت:
بلى ! قال :فإنه قد ُولد لي ،قال :أولست سمعته
يقول :ال يدخل املدينة وال مكة ! قلت :بلى ،قال:
فقد ولدت باملدينة ،وها أنا أريد مكة ».
وورد في احلديث أنه خرج حاجا مع أبي سعيد
وأصحابه .فهذا األحاديث يَستدل بها من قال
إن ابن صياد لم يكن هو الدجال.
وق��ال البيهقي رحمه الله ف��ي حديث الباب:

ل� �ي ��س ف� ��ي حديث
ج� ��اب� ��ر أك�� �ث� ��ر من
س �ك��وت ال �ن �ب��ي [
ع��ل��ى ح��ل��ف عمر،
ف�ي�ح�ت�م��ل أن يكون
النبي [ كان متوقفا
في أمره ثم جاءه الثبت
من الله تعالى بأنه غيره،
على ما تقتضيه قصة متيم
ال��داري ،وبه متسك من جزم
ب ��أن ال ��دج ��ال غ �ي��ر اب ��ن صياد،
وطريقه أصح ،وتكون الصفة التي في
ابن صياد وافقت ما في الدجال.
ق ��ال احل��اف��ظ اب ��ن ح �ج��ر :ق �ل��ت :ق�ص��ة متيم
الداري أخرجها اإلمام مسلم من حديث فاطمة
بنت قيس« :أن النبي [ خطب الناس ،وذكر
أن متيما ال��داري رك��ب في سفينة مع ثالثون
رجال من قومه ،فلعب بهم املوج شهرا ،ثم نزلوا
إلى جزيرة فلقيتهم دابة كثيرة الشعر فقالت
لهم :أنا اجلساسة ،ودلتهم على رجل بالدير-
أي بالقصر -ق��ال :فانطلقنا سراعا فدخلنا
الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيته قط خلقا،
وأشده وثاقا  -يعني أنه مربوط وموثق بشدة -
ومجموعة يداه إلى عنقه باحلديد ،فقلنا :ويلك
! ما أنت »...فذكر احلديث.
قال :وفيه - :أي في هذا احلديث  -سألهم عن
نبي األميني :هل بعث؟ وأن��ه ق��ال :إن يطيعوه
خير لهم ،وأنه سألهم عن بحيرة طبرية ،وعن
عني ُزغ��ر ،ونخل بيسان  -وكلها بفلسطني -
وفيه أنه قال لهم :إني مخبركم عني أنا املسيح،
وإني أوشك أن يؤذن لي في اخل��روج ،فأخرج
فأسير في األرض ،فال أدع قرية إال هبطتها
في أربعني ليلة ،غير مكة وطيبة» انتهى.
فهذا قول الدجال لتميم الداري ] وأصحابه
الذين كانوا معه في اجلزيرة.
فال ميكن اجلزم ملن قرأ هذا احلديث بأن ابن
صياد ه��و ال��دج��ال ،وم��ن ج��زم أن اب��ن صياد
ه��و ال��دج��ال فهو ل��م يسمع بقصة متيم؛ ألنه
يستحيل اجلمع بني من كان في عهد النبي [
باملدينة صغيرا قريبا من االحتالم ،وبني من رآه
الصحابة رجال كبيرا مسجونا في جزيرة من

ج� ��زر
ال�� �ب�� �ح� ��ر،
موثقا باحلديد ،يستفهم من الصحابة عن خبر
النبي [ ،هل خرج أم ال؟!
فهذا احلديث والله تعالى أعلم مما يدل على
أن ابن صياد ليس هو الدجال ،وأما جابر ]
فقد حلف على ما كان اطلع عليه من عمر ]
بحضرة النبي [.
ق��ال ال �ن��ووي :ق��ال العلماء :قصة اب��ن صياد
مشكلة ،وأم��ره مشتبه ،لكن ال شك أنه دجال
من الدجاجلة ،والظاهر أن النبي [ لم يوح
إل�ي��ه ف��ي أم ��ره ب �ش��يء ،وإمن ��ا أوح ��ي بصفات
الدجال ،وك��ان في ابن صياد قرائن محتملة؛
فلذلك ك��ان [ ال يقطع في أم��ره بشيء ،بل
قال لعمر« :ال خير لك في قتل »...احلديث.
ق��ال :وأم��ا إسالمه وحجه وجهاده فليس فيه
تصريح بأنه غير الدجال؛ الحتمال أن يختم له
بالشر .فقصته أشكلت على كثير من الصحابة
فضال عن غيرهم.
وورد أنه كان يأتيه شيطانه كما في الصحيح،
ورمب��ا ك��ان ه��ذا في أول حياته في صغره ثم
رجع عنه ملا كبر؛ إذ ورد عنه إسالمه وحجه،
وروى أبوداود :عن جابر قال :فقدنا ابن صياد
يوم احلرة.
قال ابن حجر :صحيح .أي :لعله قتل يومئذ،
والله تعالى أعلم .واحل��دي��ث ي��دل أيضا على
جواز احللف مبا يغلب على الظن.
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كلمات في العقيدة

لماذا المحكم والمتشابه؟
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد

12

الفرق���ان  24 - 607ذوالقع���دة 1431ه���ـ
االثن�ي�ن 2010/11/ 1 -م

{هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
أم الكتاب وأخر متشابهات} (آل عمران.)7 :
 أعلم أن اآليات احملكمات هي الواضحة املعنى التيال يختلف على معناها اثنان ..واملتشابهات :ما قد
يختلف في تفسيرها ..ولكن حتدثني نفسي أحيانا..
ملاذا أنزل الله احملكم واملتشابه؟ لو كانت اآليات كلها
محكمة ..ألم يكن أبلغ في إقامة احلجة؟
وكلما حدثت نفسي بذلك قلت :أستغفر الله ,وأعوذ
بالله من الشيطان الرجيم..
هكذا بدأ صاحبي حواره معي في (جلسة شاي)
دعاني إليها في ديوانه بعد صالة العصر ،وتابع
صاحبي حديثه:
 ثم هناك آية في أول سورة هود وصف فيها القرآنالعزيز بأنه{ :كتاب أحكمت آياته} (هود ...)1 :وفي
سورة الزمر{ :كتابا متشابها} (.)23
أبديت إعجابي باستعداد صاحبي:
 أرى أنك جمعت اآليات املرتبطة باملوضوع. ألنني منذ فترة وهذا املوضوع يشغلني. لنبدأ بوصف القرآن كله أنه محكم ..في أول سورةهود ..أي إنه حق ال عبث فيه وال ريب وال هزل {ذلك
الكتاب ال ريب فيه} (البقرة ،)2 :واآلية من سورة
الزمر أنه متشابه ..أي يشبه بعضه بعضا في احلق،
ويصدق بعضه بعضا ألنه كله من عند الله ،وكله كالم
الله عز وجل فحمل ذات الصفة ألن الله عز وجل هو
الذي تكلم به ،فال نقص وال تناقض وال ريب بل كله
حق وكامل.
وأما معنى أن بعضه محكم وبعضه متشابه ..ففي

تفسير البغوي« :سميت محكمات من اإلحكام كأنه
أحكمها فمنع اخللق من التصرف فيها لظهورها
ووضوح معناها{ ..هن أم الكتاب} أي أصله الذي
يعمل عليه في األحكام ،وقال {أم الكتاب} ,ولم يقل
«أمهات الكتاب» مع أن املراد اآليات ,ألن اآليات كلها
في تكاملها واجتماعها كاآلية الواحدة وكالم الله
واحد ,وقيل :كل آية منهن أم الكتاب»..
 فهمنا املعنى ..ولكن ما احلكمة؟! احلكمة واضحة ..متحيص للناس{ ..فأما الذينفي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله} ..والذين في قلوبهم مرض في
كل زمان ومكان ..منهم (اخلوارج) الذين قالوا« :ال
حكم إال لله» ..يحتجون بآيات من كتاب الله لتحقيق
أهوائهم .قال احلسن :ومعنى ابتغاء الفتنة ..طلب
الضاللة ,فكان الذي طلبه هؤالء إفساد ذات البني في
الدين ..وهكذا كل فئة؛ ولذلك حذر الرسول [ من
هذه الفئات« :فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه
فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» متفق عليه.
فال شك أن القرآن ميحص الناس ويبني املؤمن ممن
في قلبه زيغ ومن في قلبه مرض ,وال ينتفع به إال
مؤمن ..متبع ألمر الله تعالى وأمر رسوله [ ..عن
ابن مسعود ] أن رسول الله [ قال« :فأحلوا
حالله ،وحرموا حرامه ،وافعلوا ما أمرمت به ،وانتهوا
عما نهيتم عنه ،واعتبروا بأمثاله ،واعملوا مبحكمه،
وآمنوا مبتشابهه ،وقولوا آمنا به كل من عند ربنا»...
حسنه األلباني.

مفاهيم
تربويات

وقفة تدبر
خالد بن صالح الغيص
قال البخاري  -رحمه الله تعالى وغفر له
 في صحيحه:وسىَ ،ح َّدثَنَا
َ - 3606ح َّدثَنَا يَ ْح َيى بْ ُن ُم َ
الْ � َو ِل �ي � ُد َق ��ا َلَ :ح � َّدثَ � ِن��ي ابْ� � ُن َج��ا ِب� ٍ�رَ ،قا َل:
َح َّدثَنِي بُ ْس ُر بْ� ُن ُع َبيْدِ اللَّهِ الحْ َ ْ
ض َرمِ ُيّ،
�ي أَ ّنَ ُه
َق��ا َلَ :ح َّدثَنِي أَبُ��و ِإ ْدرِ ي � َ
�س الخْ َ � ْولاَ ِن� ّ ُ
ّاس
َسمِ َع ُح َذيْ َف َة بْ َن الْ َي َمانِ يَقُو ُلَ :كا َن النَ ُ
يَ ْس َألُو َن َر ُس��و َل اللَّهِ [ َع ْن الخْ َ يْرِ َو ُكن ُْت
أَ ْس�� َألُ�� ُه َع � ْن ال� َّ
�ش� ِ ّ�ر َم� َ
�خ��ا َف� َة أَ ْن يُدْرِ َكنِي،
َف ُقل ْ ُت :يَا َر ُسو َل اللَّهِ ِ ،إ َّنا ُكنَّا فِ ي َج ِ
اه ِل َّي ٍة
َو َش� ٍ ّ�ر َف َجا َءنَا اللَّ ُه ِب َه َذا الخْ َ يْرِ َ ،ف َه ْل بَ ْع َد
َه َذا الخْ َ يْرِ مِ ْن َش ٍ ّر؟ َقا َل «نَ َع ْم» ُقل ْ ُتَ :و َه ْل
بَ ْع َد َذ ِل� َ
�ك َّ
الش ِ ّر مِ � ْن َخيْ ٍر َق��ا َل :نَ َع ْم َوفِ يهِ
َد َخ ٌنُ ،قل ْ ُت َو َما َد َخنُهُ؟ َقا َلَ « :ق ْو ٌم يَ ْه ُدو َن
ِب َغيْرِ َه ْديِي تَ ْعرِ ُ
ف مِ نْ ُه ْم َوتُنْكِ ُر»ُ ،قل ْ ُتَ :ف َه ْل

بَ ْع َد َذل َ
ِك الخْ َ يْرِ مِ ْن َش ٍ ّر؟ َقا َل« :نَ َع ْم ُد َعاةٌ
ِإلَى أَبْ َو ِ
اب َج َه ّنَ َم َم ْن أَ َجابَ ُه ْم ِإلَيْ َها َق َذ ُفوهُ
فِ ي َها»ُ ،قل ْ ُت :يَا َر ُسو َل اللَّهِ ِص ْف ُه ْم لَنَا َفقَا َل
ُه ْم مِ ْن ِجل ْ َد ِتنَا َويَتَ َكلَّ ُمو َن ِب َألْ ِسنَ ِتنَا»ُ ،قل ْ ُت:
َف َما تَ ْأ ُم ُرنِي ِإ ْن أَ ْد َر َكنِي َذ ِل� َ
�ك َق��ا َل« :تَل ْ َز ُم
ني َو ِإ َما َم ُه ْم»ُ ،قل ْ ُتَ :ف ِإ ْن لَ ْم
اع َة المْ ُ ْسلِمِ َ
َج َم َ
اعتَزِ ْل
يَ ُك ْن لَ ُه ْم َج َم َ
اع ٌة َولاَ ِإ َما ٌم؟ َقا َلَ « :ف ْ
صلِ َش َج َرةٍ
ِتل ْ َك الْفِ َر َق ُكلَّ َها َولَ ْو أَ ْن تَ َع َّ
ض ِب َأ ْ
َحتَّى يُدْرِ َك َك المْ َ ْو ُت َوأَنْ َت َعلَى َذل َ
ِك».
قال الشارح رحمه الله:
«دخن» من الدخان أي ليس خيراً خالصاً
بل فيه ما يشوبه ويكدره ،وقيل :الدخن
األمور املكروهة« ،تعرف منهم وتنكر»؛ أي
ت��رى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء
مخالفة له .انتهى بتصرف.

فليحذر كل مؤمن يؤمن بالله واليوم اآلخر
من أن يكون خيره فيه دخن  ،فهناك من
ي�ظ��ن أن��ه ع�ل��ى خ�ي��ر ول �ك��ن يخلط اخلير
الذي معه بالدخن الذي أخبر عنه النبي
[ فقالَ « :ق ْو ٌم يَ ْه ُدو َن ِب َغيْرِ َه ْديِي تَ ْعرِ ُ
ف
مِ نْ ُه ْم َوتُنْكِ ُر» ،فتراه متمسكاً بهدي النبي
إال أن��ه ال يثبت ع�ل��ى ذل ��ك ،ف�ت�ج��ده تارة
يتمسك ويدعو إلى غير هدي النبي ظاناً
أن في ذلك خير ما ،وال أري��د أن أضرب
أمثلة على ذلك ،بل ليعرض كل منّا أقواله
وأفعاله وأفكاره على هدي القرآن والسنة
ومنهج السلف الصالح  ،فهناك من يستقيم
على هدي القرآن والسنة ومنهج السلف
الصالح في أمور االعتقاد وأصول الدين،
ويخالفهم أحياناً في أمور العمل أو الدعوة
أو السلوك واألخالق أو حتى األفكار التي
يطرحها.
وليكن أش��د ح��ذراً من الدعاة إل��ى أبواب
جهنم كما وصفهم النبي [.
أس��أل الله لي وإلخواني املسلمني الصبر
والثبات
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أخالق املسلم

فـقه الدعوة ()22

التزام العدل واإلنصاف مع املوافق واملخالف
د .وليد خالد الربيع

حتدثنا في احللقة السابقة عن قاعدة الدعوة لالجتماع على احلق
ونبذ الفرقة واالختالف ،وقلنا :إن من مقاصد الدعوة إلى الله تعالى
احلرص على ائتالف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الصف والبعد
عن التفرق واالختالف ،والتحذير من ذلك ومنع أسباب التنازع
والشتات ،ونتكلم في هذه احللقة عن قاعدة التزام العدل واإلنصاف
مع املوافق واملخالف.
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القاعدة احلادية عشرة :التزام العدل
واإلنصاف مع املوافق واملخالف:
من أص��ول اإلس�لام األصيلة وق��واع��ده املستقرة
«مبدأ العدل» ،كما قال عز وجل{ :إن الله يأمر
بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون}،
قال الشيخ ابن سعدي« :فالعدل الذي أمر الله به
يشمل العدل في حقه وفي حق عباده ،فالعدل في
ذلك أداء احلقوق كاملة موفورة ،بأن يؤدي العبد
ما أوجب الله عليه من احلقوق املالية والبدنية
وامل��رك�ب��ة منهما ف��ي حقه وح��ق ع �ب��اده ،ويعامل
اخللق بالعدل التام ،فيؤدي كل وال ما عليه حتت
واليته سواء في ذلك والية اإلمامة الكبرى ووالية
القضاء ونواب اخلليفة ونواب القاضي»اهـ.
والشريعة اإلسالمية كلها ع��دل وقسط ورحمة
في أصولها وفروعها وف��ي كل مجاالتها العامة
واخلاصة ،وتأمر املكلفني بالتزام العدل في كل
أمورهم ومع كل الناس املوافق منهم واملخالف،
وحتثهم على اإلنصاف من غير محاباة للقريب
وال مجافاة للبعيد البغيض.
ق��ال ال�ل��ه ع��ز وج��ل{ :يأيها ال��ذي��ن آم�ن��وا كونوا
قوامني بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو
الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقيرا فالله
أولى بهما فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو
تعرضوا فإن الله كان مبا تعملون خبيرا}.
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وقال عز وجل{ :يأيها الذين آمنوا كونوا قوامني
لله شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على
أ ّال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن
الله خبير مبا تعملون}.
قال الشيخ ابن سعدي« :ومن أعظم أنواع القسط،
القسط في املقاالت والقائلني؛ فال يحكم ألحد
ال�ق��ول�ين أو أح��د امل�ت�ن��ازع�ين الن�ت�س��اب��ه أو ميله
ألحدهما ،بل يجعل وجهته العدل بينهما ،ومن
القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه
كان حتى على األحباب بل على النفس ..والقيام
بالقسط من أعظم األمور وأدلها على دين القائم
به وورعه».اهـ
وق��ال تعالى{ :وإذا قلتم ف��اع��دل��وا ول��و ك��ان ذا
قربى} ،قال الشيخ« :أي مبراعاة الصدق فيمن
حت�ب��ون وم��ن ت�ك��ره��ون واإلن �ص��اف وع��دم كتمان
ما يلزم بيانه ،ف��إن امليل على من تكره بالكالم
فيه أو في مقالته من الظلم احملرم ،بل إذا تكلم
العالم على مقاالت أهل البدع فالواجب عليه أن
يعطي كل ذي حق حقه وأن يبني ما فيها من احلق
والباطل ويعتبر قربها من احلق وبعدها منه».
وعن أنس -رضي الله عنه  -أن النبي[ قال:
«ث�ل�اث م�ن�ج�ي��ات :خشية ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ف��ي السر
والعالنية ،والعدل في الرضا والغضب ،والقصد
في الفقر والغنى ،وث�لاث مهلكات :ه��وى متبع،
وشح مطاع ،وإعجاب املرء بنفسه» .قال املناوي:

فال يحمله الغضب على اجل��ور وال الرضا على
الوقوع في احملظور ألجل رضا املخلوق».
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول
الله[« :إن املقسطني عند الله على منابر من
نور عن ميني الرحمن عز وجل ،وكلتا يديه ميني،
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».
وقال عمار بن ياسر -رضي الله عنه« :-ثالث من
جمعهن فقد جمع اإلميان :اإلنصاف من نفسك،
وب��ذل السالم للعالم ،واإلنفاق من اإلقتار» رواه
البخاري تعليقا .قال الشراح« :إمنا كان من جمع
الثالثة مستكمال لإلميان ،ألن م��داره عليها ألن
العبد إذا اتصف باإلنصاف لم يترك ملواله حقا
واجبا عليه إال أداه ،ولم يترك شيئا مما نهاه عنه
إال اجتنبه وهذا يجمع أركان اإلميان.
وبعث رسول الله[ عبد الله بن رواحة إلى خيبر
ليخرص لهم الثمار ،فأرادوا أن يرشوه فقال :يا
أعداء الله تطعموني السحت ولقد جئت من عند
أح��ب الناس إل� ّ�ي ،وألنتم أبغض إل� ّ�ي من القردة
واخل �ن��ازي��ر ،وال يحملني ب�غ�ض��ي إي��اك��م وحبي
إي��اه على أال أع��دل عليكم ،فقالوا :بهذا قامت
السموات واألرض.
قال ابن عبد البر :وفيه أن املؤمن إذا أبغض في
الله ال يحمله البغض على ظلم من أبغضه.

الشريعة اإلسالمية كلها
عدل وقسط ورحمة في
أصولها وفروعها وفي كل
مجاالتها العامة واخلاصة

ولم متنع الغيرة أزواج النبي[ أن يشهدن بالفضل
لبعضهن ،قالت عائشة عن زينب بنت جحش:
«وهي التي كانت تساميني منهن في املنزلة عند
رسول الله[ ،ولم أر امرأة قط خيرا في الدين
من زينب وأتقى لله وأصدق في احلديث وأوصل
للرحم وأعظم صدقة وأش ّد ابتذاال لنفسها في
العمل الذي تص ّدق به وتق ّرب به إلى الله تعالى،
م��ا ع��دا َس� � ْورة م��ن ح � ّدة كانت فيها تسرع منها
الفيئة» .أخرجه مسلم.
وملا سأل رسول الله[ زينب عن عائشة في قصة
اإلف��ك ف�ق��ال« :ي��ا زينب م��اذا علمت أو رأيت؟»
فقالت« :ي��ا رس��ول الله أحمي سمعي وبصري،
ما علمت إال خيرا» ،قالت عائشة« :وه��ي التي
كانت تساميني من أزواج النبي[ فعصمها الله
بالورع» .أخرجه الشيخان.
وقال محمد بن سيرين« :ظلم ألخيك أن تذكر منه
أسوأ ما رأيت وتكتم خيره».
وقال سفيان الثوري« :عند ذكر الصاحلني تنزل
الرحمة  ،ومن لم يحفظ من أخبارهم إال ما بدر
م��ن بعضهم ف��ي بعض على احل�س��د والهفوات
والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهمُ ،حرم
التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق».
وسئل علي ب��ن املديني ع��ن أبيه ف�ق��ال :اسألوا

غيري ،فقالوا :سألناك ،فأطرق برأسه ثم قال:
«هذا هو الدين ،أبي ضعيف».
وقال الشافعي« :ما كلمت أحدا قط إال أحببت
أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله
ني الله
وحفظ ،وما كلمت أحدا قط إال ولم أبال ب ّ
احلق على لساني أو لسانه».
وق ��ال أي �ض��ا« :وال �ل��ه م��ا ن��اظ��رت أح ��دا إال على
النصيحة ،أو قال :فأحببت أن يخطئ».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :هذا وأنا في سعة
في
صدر ملن يخالفني؛ فإنه وإن تعدى حدود الله ّ
بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصب ّية جاهلية،
فأنا ال أتعدى حدود الله فيه ،بل أضبط ما أقوله
وأفعله وأزنه مبيزان العدل وأجعله مؤمتا بالكتاب
الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما
اختلفوا فيه »..إلى أن قال« :وذلك أنك ما جزيت
من عصى الله فيك مبثل أن تطيع الله فيه».
وي�ق��ول اب��ن القيم« :أم��ا أه��ل ال�ع��دل واإلنصاف
فهم ه��ؤالء الذين أعطوا كل ذي حق حقه ،ولم
يحكموا للصحيح بحكم السقيم وال للسقيم بحكم
الصحيح ،ولكن قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد».
ويقول شيخ اإلسالم« :فإن اإلنسان عليه أوال أن
يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به،
وهو يحب صالح املأمور أو إقامة احلجة عليه،
ف��إن فعل ذل��ك لطلب رئ��اس��ة لنفسه ولطائفته
وتنقيص غ�ي��ره ك��ان ذل��ك حمية ال يقبله الله،

على الداعي إلى الله عز
وجل واملتمسك بهدي النبي[
أن يحرص على التزام العدل
واإلنصاف في كل أموره

وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان
عمله حابطا ،ثم إذا ر ّد عليه ذلك وأوذي أو نسب
إل��ى أن��ه مخطئ وغ��رض��ه ف��اس��د ،طلبت نفسه
االنتصار وأتاه الشيطان؛ فكان مبدأ عمله لله ثم
صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه
ورمبا اعتدى على ذلك املؤذي.
وهكذا يصيب أصحاب املقاالت املختلفة إذا كان
كل منهم يعتقد أن احلق معه وأن��ه على السنة؛
فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر
جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم ،ال يقصدون
أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله
لله ،بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا
معذورا ال يغضب الله عليه ،ويرضون على من
وافقهم وإن كان جاهال شيئ القصد ليس له علم
وال حسن قصد؛ فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من
لم يحمده الله ورسوله ،ويذموا من لم يذمه الله
ورسوله ،وتصير مواالتهم ومعاداتهم على أهواء
نفوسهم ال على دين الله ورسوله.
وص��اح��ب ال��ه��وى ي�ع�م�ي��ه ال��ه��وى وي �ص � ّم��ه؛ فال
يستحضر ما لله ورسوله في ذلك وال يطلبه وال
يرضى لرضا الله ورسوله وال يغضب لغضب الله
ورسوله ،بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه،
ويغضب إذا حصل ما يغضب بهواه ،ويكون مع
ذلك له شبهة دين :أن الذي يرضى له ويغضب
له أنه السنة وهو احلق وهو الدين ،فإذا قدر أن
الذي معه هو احلق احملض دين اإلسالم ،ولم يكن
قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله
هي العليا ،بل قصد احلمية لنفسه وطائفته أو
الرياء ّ
ليعظم هو ويثنى عليه ،أو فعل ذلك شجاعة
وطبعا أو لغرض من الدنيا ،لم يكن لله ولم يكن
مجاهدا في سبيل الله ،فكيف إذا كان الذي يدعي
احلق والسنة هو كنظيره ،معه حق وباطل ،وسنة
وبدعة ،ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة؟!
وه��ذا حال املختلفني الذين فرقوا دينهم وكانوا
وفسق بعضهم بعضا
شيعا وكفّر بعضهم بعضا ّ
«اهـ (منهاج السنة .)254/5
فعلى الداعي إلى الله عز وجل واملتمسك بهدي
النبي[ أن يحرص على التزام العدل واإلنصاف
ف��ي ك��ل أم� ��وره؛ فهما ك�م��ا ق��ال امل �ن��اوي :العدل
واإلنصاف توأمان ،نتيجتهما علو الهمة وبراءة
الذمة باكتساب الفضائل وجتنب الرذائل.
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املنهج السلفي

لسنا مع المتشددين
ولسنا أيضًا مع
المتساهلين
بقلم :فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

احلمد لله رب العاملني ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعني ،أما بعد :فأنا لم آت بزيادة على ما عندكم في
مقرراتكم وفي حصيلتكم العلمية وإمنا جئت مذكر ًا فقط ،وأيض ًا
جئت للقائكم ورؤيتكم وألن هذه الكلية هي أمنا وهي منزلنا األول
كما قال الشاعر:
ـزل
كم منزل في األرض يألفه الفتى
وحنين ــه أب ـ ــد ًا ألول منـ ـ ـ ـ ِ
عنوان الكلمة كما قيل هو( :الوسطية في اإلسالم) .وهذا مأخوذ من
{و َك َذ ِل َك َج َعلْنَ ُ
اك ْم ُأ َّم ًة َو َسط ًا ِل َّت ُك ُ
اس
ونو ْا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الن ِ
قوله تعالىَ :
الر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِهيداً} (البقرة.)143 :
َو َي ُك َ
ون َّ
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قال املفسرون :الوسط هو العدل اخليار ،وهذه
األمة ولله احلمد عدول وخيار كما شهد الله
لها بذلك؛ ألن هذه األم��ة ستشهد على األمم
ي��وم القيامة وال�ش��اه��د يشترط فيه أن يكون
عدالً ،فهذه األمة حتملت هذه الشهادة ملا م َّن
الله عليها به من بعثة هذا الرسول محمد [
يزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا
م��ن ق�ب��ل ل�ف��ي ض�ل�ال م�ب�ين ك�م��ا ق ��ال تعالى:
َاب
{يَتْلُو َعلَيْهِ ْم آيَاتِهِ َويُز ِ َّكيهِ ْم َويُ َع ِلّ ُم ُه ُم الْكِ ت َ
َوالحْ ِ ْك َم َة َوإِن َكانُواْ مِ ن َقبْ ُل لَفِ ي َ
ِني}
ض ٍ
الل ّ ُمب ٍ
(آل عمران ،)164 :فهي تشهد على األمم يوم
القيامة إذا جاء الله ج َّل وعال باألمم وأنبيائها
ي��وم القيامة فإنه يسأل األن�ب�ي��اء :ه��ل بلغتم؟
فيقولون :ي��ا ربنا بلغنا م��ا أرسلتنا ب��ه إليهم،
ثم يسأل األمم :هل بلغوكم؟ فيقولون :ال ،قال
تعالىَ { :فلَن َْس َألَ َّن ا ّلَذِ ي َن أ ُ ْر ِس َل ِإلَيْهِ ْم َولَن َْس َألَ َّن
المْ ُ ْر َس ِلنيَ} (األعراف ،)6 :فينكرون ،فيقول الله
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ج� َّل وعال للرسل :من يشهد لكم أنكم بلغتم؟
فيقولون :يشهد لنا محمد [ وأمته ،فيسأل
الله ج � َّل وع�لا أم��ة محمد [ فيشهدون أن
الرسل بلغوا أممهم ،وكيف عرفوا ذلك؟ عرفوه
مما أن��زل الله عليهم في الكتاب من قصص
األنبياء م��ن ن��وح إل��ى محمد [ ه��ذا موجود
ف��ي ال �ق��رآن وم ��دون ك��ل م��ا ج��رى ب�ين األنبياء
وأممهم كأنك تشاهد وكأنك حاضر؛ فيشهدون
مبا علمهم الله يشهدون عن علم؛ ألن الشهادة
إمنا تكون عن علم كما قال تعالى { :إ اَِّل َمن
َشهِ َد ِب��الحْ َ � ِ ّ�ق َو ُه � ْم يَ ْعل َ ُمونَ} (ال��زخ��رف،)86 :
فيشهدون عن علم أورث�ه��م الله إي��اه في هذا
القرآن العظيم ال��ذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،فهذه
األم��ة وس��ط وتُستشهد على األمم ،الرسول
[ يشهد لهذه األمم ويزكيها كما قال تعالى:
ِشهِ ٍيد َو ِجئْنَا ب َ
{ َف َكيْ َف ِإ َذا ِجئْنَا مِ ن ُك ِ ّل أ َّم ٍة ب َ
ِك

َعلَى َهـ ُؤالء َشهِ يداً} (النساء ،)41 :فهذه األمة
وسط ،والوسطية مأخوذة من الوسط وهو ما
كان بني طرفني كما قال الشاعر:
كانت هي الوسط احملمي فاكتنفت
بها احلوادث حتى أصبحت طرفا
ال ��وس ��ط م ��ا ك� ��ان ب�ي�ن ط ��رف�ي�ن ،ف �ه��ذه األمة
ب�ين ط��رف�ين م��ن األمم ط��رف الغلو ال��ذي في
النصارى ،وطرف التساهل الذي كان باليهود،
فهذه األمة وسط غلو النصارى وتساهل اليهود
وانفالتهم.
وهكذا يكون كل فرد من أفراد هذه األمة ،كما
أن األمة مبجموعها وسط معتدلة بني اإلفراط
والتفريط ،فكل فرد من هذه األمة كذلك ولله
احل �م��د ه��و وس ��ط ب�ين ال�غ�ل��و وب�ي�ن التساهل
وب�ين اإلف ��راط والتفريط ف��ي دي�ن��ه؛ ف�لا يغلو
غلو املتطرفني واخل��وارج ،وال يتساهل تساهل
املرجئة واملنحلني واملضيعني.
ويجب علينا إذا أنكرنا التطرف والغلو أن ننكر
أيضاً التساهل والتفريط ،أم��ا أن نركز على
جانب ونهمل اجلانب اآلخر وقد يكون أخطر
فغير صحيح .ف��اآلن أن��ا أرى أن��ا اإلن�ك��ار كله
على الغلو ،والتطرف وهذا صحيح .نعم ننكر

التطرف والغلو لكن يجب أال ننسى التساهل
واالن� �ح�ل�ال واإلحل � ��اد ،وي �ج��ب أن ن��رك��ز على
اجلانبني وأن نحذر من ه��ذا وه��ذا ،وه��ذا ما
تتضمنه مقرراتنا الدراسية -ولله احلمد -فهي
حتذر من اإلف��راط وحتذر من التفريط وتأمر
باالعتدال؛ عم ً
ال بقوله سبحانه وتعالىَ { :وأَ َّن
اط��ي ُم ْستَقِ يماً َف��ا ّتَ� ِب� ُع��وهُ َوالَ تَ ّتَ ِب ُعواْ
َه�ـ� َذا ِص� َر ِ
السبُ َل َفتَ َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َسبِيلِهِ } (األنعام،)153 :
ُّ
فصراط الله واحد وطريقه واحد ،وأما ما عداه
من امل��ذاه��ب والنحل فهي متعددة وكثيرة وال
حتصى ،وهي تكون في إفراط أو في تفريط،
فاإلفراط يكون في الغلو والتفريط يكون في
التساهل ،وه��ذه السبل التي حذرنا الله منها
هي من اجلانبني ،سبل الغلو والتطرف والزيادة،
وسبل التساهل والضياع ،والله ج َّل وعال قال
َاب َم َع َك
استَقِ ْم َك َما أُمِ ْر َت َو َمن ت َ
لنبيه[َ { :ف ْ
َوالَ تَ� ْ
�ط � َغ � ْواْ}( ،ه��ود ،)112 :أم��ر باالستقامة
ونهاهم عن الغلو فقال{ :وال تطغوا} والطغيان
ه��و اخل� ��روج ع��ن احل ��د م��ن ج��ان��ب الزيادة،
�اس�تَ��قِ �ي� ُم��وا ِإلَيْهِ
وق��ال ف��ي اآلي��ة األخ ��رىَ { :ف� ْ
استَغْفِ ُروهُ} (فصلت ،)6 :استغفروه عن أي
َو ْ
شيء من التقصير ،استقم واحذر من التقصير

وإذا حصل تقصير فاجبره باالستغفار؛ فدل
على أنه يحصل من اإلنسان تقصير باالستقامة
فيجبره باالستغفار ،والنبي [ قال« :استقيموا
ول��ن حتصوا» أي حتصوا كل ما أم��ر الله به،
بل يحصل تقصير فتجبره باالستغفار ،وقال:
«سددوا وقاربوا» والتسديد معناه إصابة احلق،
واملقاربة أن تكون مقارباً للتسديد ،ف��إذا كان
اخلطأ يسيراً فهذه مقاربة جتبر باالستغفار
والتوبة إلى الله ع َّز وج َل ّ،وديننا دين السماحة
ورفع احلرجَ { :و َما َج َع َل َعلَيْ ُك ْم فِ ي ِ
الدّينِ مِ ْن
َح َر ٍج} (احلج ،)78 :فالله ج َّل وعال جعل هذا
الدين سمحاً ولم يجعل فيه حرجاً ولم يكلفنا
م��ا ال نطيق؛ ول��ذل��ك ف��إن م��ن يخرج ع��ن هذه
اجلادة جادة الوسط فإنه يقع في أحد اجلانبني
إما اإلفراط وإما التفريط وكالهما مذموم ،وال
يسلم إال م��ن ك��ان على ط��ري��ق ال��وس��ط الذي
أمر الله به وكما في آخر سورة الفاحتة التي
الص َر َ
اط
أُمرنا أن نقرأها بكل ركعة {اهدِ نَــــا ِ ّ
املُستَقِ ي َم} (الفاحتة ،)6 :أي املعتدل الوسط
{ص َر َ
ِ
مت َعلَيهِ ْم} (الفاحتة،)7 :
اط ا ّلَذِ ي َن أَن َع َ
وهم الذين ذكرهم الله في قولهَ { :و َم��ن يُ ِط ِع
اللّ َه َوال َّر ُسو َل َفأُ ْولَـئ َ
ِك َم َع ا ّلَذِ ي َن أَنْ َع َم اللّ ُه َعلَيْهِ م
ني َو ّ ُ
ني
الصالحِ ِ َ
الص ِ ّديقِ َ
ِ ّم َن ال ّنَ ِب ِ ّي َ
الش َه َداء َو َّ
ني َو ِ ّ
ً
َ
فِ
َو َح ُس َن أُولَـئِك َر يقا} (النساء ،)69 :أمرنا الله
أن نكون معهم وأن نسير معهم ،وإذا كنت معهم
فلن تستوحش أب ��داً ف��إمن��ا يستوحش م��ن لم
يكن معهم ،إما في جانب اإلفراط مع الغالني،
وإما في جانب التفريط مع املتساهلني .ونحن
نسمع اآلن كثيراً التسامح واحلث على التسامح
والترغيب في التسامح ،فهذا فيه إجمال؛ ألن
التسامح إن كان يعني أنك تتسامح في حقوقك
ب��أن تعفو ع ّمن ظلمك وحتسن إل��ى من أساء
إليك فهو التسامح احملمود واملطلوب ،أما أن
تتسامح في شيء من حقوق الله فهذا ال يجوز،
والنبي [ كان يؤذى في حقه [ وكان يعفو
ويسمح ،لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه كان
يغضب لله ع َّز وج َّل وال يتسامح في شيء من
ذلك؛ ألن التسامح ال يكون في حقوق الله ج َّل
وعال وإمنا يكون في حق املخلوق.
كثير منهم اآلن على العكس ،ي��ري��د منك أن
تتسامح في حقوق الله ،وه��ذا خالف ما أمر

الله ج� َّل وع�لا به فحقوق الله ال يتسامح في
شيء منها مع أي أحد كائناً من كان؛ ألن هذا
من املداهنة؛ قال ج َّل وعالَ { :و ّ ُدوا لَ ْو تُ ْدهِ ُن
َفيُ ْدهِ نُونَ} (القلمَ { ،)9 :وإِن َك��ا ُدواْ لَ َي ْف ِتنُونَ َك
َعنِ ا ّلَذِ ي أَ ْو َحيْنَا ِإلَيْ َك لِت ْفتَرِ َي َعلَيْنَا َغيْ َرهُ َوإِذاً
وك َخلِي ً
ّالَ ّتَ� َ�خ � ُذ َ
ال َولَ�� ْوالَ أَن ثَ َّبتْن َ
دت
َاك لَ َق ْد كِ َّ
َ
َ
أّ
تَ� ْر َك� ُن ِإلَيْهِ ْم َشيْئاً َقلِي ً
ال إِذاً ل َذ ْق �نَ� َ
�اك ِض ْع َف
َ
�ات ثُ� َّم ال تجَ ِ � ُد لَ� َ
الحْ َ � َي��ا ِة َو ِض� ْع� َ
�ف المْ َ� َم� ِ
�ك َعلَيْنَا
نَ ِصيراً} (اإلسراء ،)75 - 73 :نهى الله رسوله
وتوعده إن فعل ذلك؛ أن يتنازل عن شيء من
هذا الدين ألجل إرضاء الناس ألنك لو تنازلت
عن ش��يء من دينك أو عن دينك رض��وا عنك
لكن يسخط الله عليك ،والنبي [ يقول كما
في حديث عائشة «من التمس رضا الله بسخط
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ،ومن
التمس رض��ا ال�ن��اس بسخط الله سخط الله
عليه وأسخط عليه الناس» ،فال يتنازل املسلم
عن شيء من حقوق الله ج َّل وعال ،ولذلك شرع
الله اجلهاد في سبيله وش��رع األم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر وشرع احلدود على اجلرائم
ول��م ي��أم��ر بالتسامح فيها ،وال�ن�ب��ي [ قال:
“إمنا أهلك من ك��ان من قبلكم أنهم إذا سرق
فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه احلد” ثم قال [« :وامي الله لو أن
فاطمة بنت محمد سرقة لقطعت يدها»؛ فال
تسامح في حدود الله ،فالتسامح املطلوب هو
التسامح فيما بني الناس في حقوقهم هم ،وكما
ذكرنا فـإنه كما ينكر على الغالة واملتطرفني
واملتشددين أيضاً ينكر مثل ذلك أو أشد على
من تساهل في أوام��ر الله ونواهيه وشريعته،
وبحجة التسامح يقولون الدين سمح ،نعم الدين
سمح في تشريعاته وليس سمحاً في أنك تتركه
أو تترك شيئاً منه.
الله ج َّل وعال شرع لنا أحسن الشرائع وأكملها
ولم يجعل فيها حرجاً علينا ،وشرع لنا الرخص
عند احلاجة ،وش��رع لنا اإلفطار في رمضان
ف��ي ال�س�ف��ر ،وش ��رع لنا اإلف �ط��ار ف��ي رمضان
للمرض ال ��ذي يستدعي اإلف �ط��ار ب�ش��رط أن
نقضيه من أيام أخر ،وشرع لنا قصر الصالة
الرباعية إلى ركعتني في السفر ،هذه السهولة
والرخص الشرعية أما الرخص التي يريدها
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املنهج السلفي
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كثير من اجلهال أو املغرضني اليوم فمعناها
أنك تترك أوامر الله ونواهيه وتأخذ هواك
وتتبع شهواتك أو جتاري الناس لئال تغضب
الناس؛ فهذا يجب التنبه له فيجب أن تنتبه
لهذا فتقول ال.
ن��ح��ن ل �س �ن��ا م� ��ع امل� �ت� �ش ��ددي ��ن ول��س��ن��ا مع
املتساهلني وإمن ��ا نحن م��ع املتوسطني مع
ال �ص��راط املستقيم ،م��ع السبيل املستقيم،
فهذا طريقنا وهذا منهجنا وهذا ما نتدارسه
وند ّرسه في مدارسنا وجامعتنا ومساجدنا،
نتدارس طريق الوسطية في كل أمر من أمور
الدين ،وهو ليس مع جانب التشدد واملشقة
ال �ش��دي��دة ،ول �ي��س ه��و م��ع ج��ان��ب التساهل
والضياع وامليوعة.
فيجب أن نعرف أنه ال يركز على اإلنكار على
املتشددين فقط ويترك املتساهلون ،بل ينكر
على هؤالء وهؤالء ويحذر من هؤالء وهؤالء،
ويبني الطريق الصحيح في هذا األمر؛ حتى
ال يلتبس على الناس فإذا تكلم هؤالء ونادوا
بالتساهل والتسامح والتسيب أو قام الغالة
واملتشددون ون��ادوا بالتشدد والتطرف فال
يجوز لنا أن نسكت ،ال يجوز ألهل العلم أن
يسكتوا ،بل يجب أن ينكروا على الطرفني وأن
يبينوا الطريق الصحيح لألمة؛ لئال يضلها
املتشددون فيخرجونها عن مسارها ولئال
يضلها املتساهلون املتميعون فيضيعوا دينهم،
فيجب على العلماء أن يبينوا ه��ذا ويجب
عليكم أنتم بالذات وأنتم طلبة كلية الشريعة
وك��ذل��ك امل�ش��اي��خ ال��ذي��ن ي��درس��ون ف��ي هذه
الكلية املباركة ويجب على كل مسلم يد ّرس
في كل مجال يبني هذا لطالبه خصوصاً في
هذا الوقت التي اشتدت فيه احلاجة وكثرت
فيه األصوات ،والشيطان لعنه الله ينظر في
ابن آدم فإن رأى فيه حباً للخير ورغبة في
اخلير حمله على التشدد والزيادة ليخرجه
عن الطريق السوي وعن الوسطية ،وإن رأى
منه محبة للشهوات ومحبة للكسل زاده من
ال�ش�ه��وات والكسل وم��ن تضييع الواجبات
حتى يخرجه إلى جانب السلبية ،فهو حريص
على أن يخرج املؤمنني من الطريقني ،من
طريق الزيادة والتشدد ومن طريق التساهل
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والتسيب ،إال من رحم الله واعتصم بكتاب الله
وسنة رسوله [ ومبا عليه سلف هذه األمة
فإن هذا الذي يعجز الشيطان ويدحره ،نسأل
الله يجعلنا وإياكم من هؤالء من أهل الوسط
في دي��ن الله ع � َّز وج � َل ّ ،فهذا أم��ر مهم وهذا
جانب عظيم ،فيجب أن يلقن الطالب من سن
الصغر هذا املبدأ مبدأ الوسطية في دينهم،
واحل�م��د لله امل �ق��ررات والكتب التي ندرسها
كلها حتمل ه��ذا املنهج منهج الوسطية لكن
الشأن فيمن يفهمها ومن يوصلها إلى أذهان
الطالب ويبينها لهم ويحثهم عليها ،هذا هو
ال�ش��أن وإال ف��وج��ود الكتب م��ن دون أن تقرأ
ومن دون أن تشرح وتبني ال يجدي شيئاً ،وهذا
هو شأنكم في هذه الكلية املباركة أن تعلموا
الطالب الطريق الوسط؛ ألننا اآلن في أشد
احلاجة إليه لكثرة األصوات املنادية لإلخراج
منه إم��ا إل��ى الغلو وال�ت�ط��رف وسفك الدماء
والتخريب ،وإما إلى التساهل والضياع وتعطيل
احلدود وتعطيل الشريعة وتنحية الشريعة عن
احلكم واحل��ث على العري والسفور وإخراج
امل���رأة ع��ن م�س��اره��ا الصحيح إل��ى مسارات
أه��ل ال �ض�لال وأه ��ل ال�ض�ي��اع؛ ألن امل ��رأة إذا
فسدت تدمر املجتمع مثل القنابل املوقوتة؛
ف�لا ب��د أن يحافظ عليها وال ب��د أن تضبط
بالضوابط الشرعية .والرجل كذلك لكن املرأة
فيها فتنة ،والفنت على قسمني :فنت الشبهات
وه��ذه في العقيدة ،وف�تن الشهوات وه��ذه في

األخ�ل�اق وال�س�ل��وك ،والشيطان وأع��وان��ه من
شياطني اإلنس واجلن يروجون هذه الشبهات
على ال�ن��اس إم��ا ف��ي عقيدتهم ف��ي الشبهات
والتشكيك واإلحل��اد ،وإم��ا في أخالقهم وفي
سلوكهم في اتباع الشهواتَ { :واللّ ُه يُرِ ي ُد أَن
ُوب َعلَيْ ُك ْم َويُرِ ي ُد ا ّلَذِ ي َن يَ ّتَ ِب ُعو َن َّ
الش َه َو ِ
ات أَن
يَت َ
تيلُوا ْ َميْ ً
مَ ِ
ال َع ِظيماً} (النساء ،)27 :هذا من
باب التحذير من أصحاب الشهوات وأصحاب
الشبهات ،يجب أن نكون على حذر ،فقد جاء
ثالثة نفر من صحابة رسول الله [ حتركت
فيهم الديانة وحب اخلير ،فجاءوا إلى نساء
النبي [ يسألونهن عن عبادة ال��رس��ول [
فأخبرنهم بذلك ،وكأنهم تقا ّلوا عبادة الرسول
[ ،ث��م ق��ال��وا :أي��ن نحن م��ن رس��ول الله [
وق��د ُغ�ف��ر ل��ه م��ا ت�ق��دم م��ن ذن�ب��ه وم��ا تأخر؟!
فقال أحدهم :أما أنا فأصلي وال أن��ام ،وقال
اآلخر :أما أنا فأصوم وال أفطر ،وقال الثالث:
أما أنا فال أتزوج النساء ،يريد التبتل عبادة،
يريد التعبد لله ،وقال الرابع :أنا ال آكل اللحم،
يريد أن يضيق على نفسه ،فلما بلغ الرسول[
خبرهم غ�ض��ب[ ألن ه��ذا ط��ري��ق انحراف
بحيث إنهم يظنون أنه طريق صواب ،فخطب
[ فقال عليه الصالة والسالم« :ما بال أقوام
ي�ق��ول��ون ك��ذا وك� ��ذا؟! أم��ا أن��ا فأصلي وأنام،
وأص��وم وأفطر ،وأت��زوج النساء» ،وفي رواية:
«وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»
هذا جانب الغلو وزيادة عما كان عليه الرسول
[ ،وف��ي ج��ان��ب التساهل ال��رس��ول [ كان
يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد شارب
اخلمر ويقيم احلدود والتعزيرات على العصاة؛
منعاً للتساهل ،وكان يأمر باملعروف وينهى عن
املنكر منعاً للتساهل.
فهذا يجب أن نعرفه وأن نحافظ عليه وأن
نسير عليه وأن نب ّينه للناس؛ ألن حاجة الناس
اليوم لهذا أشد؛ ألن الناس يتنازعهم تياران:
تيار الغلو والتشدد ،وتيار التساهل والضياع،
فيجب أن نعرف هذا األمر وأن نوضحه للناس
وأن نتمثله ألنفسنا أوالً؛ حتى نكون من أمة
الوسط ،نكون على الوسطية التي هي ديننا.
و َّفق الله اجلميع ملا يحب ويرضى ،وصلى الله
وسلم على نبينا محمد.

تقييم وتقويم المنظمات األهلية والتطوعية
كتبه :طالل أحمد باديان

في البداية تنبغي اإلشارة إلى أن هناك فرق ًا بني التقومي والتقييم،
فالتقومي أهم وأشمل من التقييم ،واألخير يتوقف عند مجرد إصدار
احلكم على قيمة الشيء ،بينما يتضمن مفهوم التقومي باإلضافة
إلى ما سبق عملية تعديل األشياء التي تصدر بشأنها األحكام
وتصحيحها.
مبعنى أن التقييم هو أحد خطوات التقومي،
وهدفه حتديد املستوى احلالي لبرنامج أو
مشروع أو خلدمه أو ملنظمة ،أما التقومي
ف �ه��و امل��رح �ل��ة ال�لاح �ق��ة ال �ت��ي ت �ه��دف إلى
حتسني هذا املستوى احلالي لهذا البرنامج
أو املشروع أو اخلدمة أو املنظمة وتعديله
وتطويره.
وت� �ه ��دف ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ق �ي �ي��م وال� �ت� �ق ��ومي في
املنظمات األهلية والتطوعية إل��ى تطبيق
مفهومي التطوير املستمر ،واجلودة الشاملة،
وكذلك إل��ى حتديد احتياجات العمالء –
املستفيدين -من اخلدمة أو املنظمة ،وإلى
اكتشاف مدى حتقق األهداف املطلوب من
املنظمة حتقيقها.
فهي إذاً ت��ؤدي دوراً كبيراً ف��ي االرتقاء
باملنظمات األهلية والتطوعية ،فبدونها
ي�ف�ق��د م�ج�ل��س اإلدارة األس ��س الراسخة
إلجن��از مهامه ،وبدونها ال ميكن املوافقة
على البرامج ومراقبتها والتأكد من اهتمام
اجلمهور ب�ه��ا؛ ل��ذل��ك ف��إن لعملية التقييم
والتقومي في املنظمات األهلية والتطوعية
خ �ص��وص �ي��ة إذا م ��ا ق ��ورن ��ت باملنظمات
الربحية؛ حيث جند أنفسنا ونحن نقوم بدور
التقييم والتقومي بحاجة إلى معيار مختلف
(مقارنة باجلهات الربحية) ،فاملالحظ عند
تقييم الشركات أن التقييم ينصب على مدى
حتقيق أغراضها باالطالع على أرباحها التي

حتققها من خالل بيع املنتجات أو اخلدمات
بأسعار تفوق التكلفة التي تنفق على مرافق
ال �ش��رك��ة ،وامل�� ��واد اخل� ��ام وال �ع �م��ال��ة التي
استلزمتها املنتجات ،إ ّال أن الوضع مختلف
بالنسبة للمنظمات األهلية والتطوعية؛
حيث يستحيل استخدام معيار الربح.
ولك َّن ثمة سؤاالً يطر ُح نفسه :كيف ميكننا
القيام بعملية التقييم وال�ت�ق��ومي ف��ي تلك
املنظمات ،والسيما أنه يستحيل استخدام
معيار الربح ،وكذلك عاد ًة ما يكون تعاملنا
مع تقدمي برامج اجتماعية ،ومع وجود موارد
محدودة تعتمد غالباً على املناسبات؟
اجل��واب يكمن في أننا البد أن نبحث عن
مناذج تتناسب مع أعمال املنظمات األهلية
وال�ت�ط��وع�ي��ة ،وه �ن��اك من ��اذج ع ��دة ذكرها
ال��دك �ت��ور /م��دح��ت محمد أب��و النصر في
ك�ت��اب��ه( :إدارة منظمات املجتمع املدني)
ميكننا استخدامها في عملية تقييم وتقومي
املنظمات األهلية والتطوعية .ونذكر منها
باختصار وتصرف ما يلي :
 .1من� ��وذج امل ��دخ�ل�ات وامل� �خ ��رج ��ات :في
ه��ذا التقومي يتم تقييم املنظمات األهلية
والتطوعية ب�ن��اء على م��دى ت��واف��ر املوارد
البشرية واملالية وامل��ادي��ة والتنظيمية من
ح �ي��ث ال �ك��م وال �ك �ي��ف ،وك��ذل��ك اخلدمات
والبرامج واألنشطة التي تقدمها املنظمة
لعمالئها ،وم��دى حتقيق ك��ل تلك املوارد

واألنشطة لألهداف املطلوبة منها.
 .2منوذج الفعالية والكفاءة :ويشتمل منوذج
الفعالية والكفاءة على نوعني من التقومي
هما:
أ .تقومي فعالية املنظمة :يهتم هذا العنصر
بتقييم ف�ع��ال�ي��ة إدارة امل�ن�ظ�م��ات األهلية
والتطوعية من خ�لال ع��دد من املؤشرات
واألبعاد ومنها :مدى وضوح أهداف املنظمة،
وق��درة املنظمة على استقطاب املتطوعني
املناسبني وتدريبهم ،وكذلك قدرة املنظمة
على معرفة مطالب العمالء واحتياجات
عمالئها وحل مشكالتهم.
ب .تقومي كفاءة املنظمة :يهتم هذا العنصر
ب�ت�ق�ي�ي��م ك��ف��اءة إدارة امل �ن �ظ �م��ات األهلية
والتطوعية من خ�لال ع��دد من املؤشرات
واألب �ع��اد ،وم�ن�ه��ا :م��دى االه�ت�م��ام بتطوير
اخلدمات والبرامج واملشروعات ،وكذلك
م��دى تقدمي اخل��دم��ات بأقل تكلفة وبأقل
سعر وفي أقصر وقت.
 .1منوذج الوظائف :في هذا النموذج يتم
تقومي املنظمات األهلية والتطوعية بناء
على م��دى ق�ي��ام وجن��اح املنظمة ف��ي أداء
وظائف اإلدارة األربعة ،وه��ي :التخطيط،
التنظيم ،التوجيه ،التقومي.
وب��ال��رغ��م م��ن وج��ود ال�ع��دي��د م��ن النماذج
وامل��ؤش��رات املستخدمة في تقييم وتقومي
املنظمات األهلية والتطوعية؛ إ ّ
ال أن هناك
كثير من الباحثني يكمن في
إشكاالً عند ٍ
أن هذه النماذج واملؤشرات غير محصورة
في قالب معني ،وكذلك م��دى ق��درة هذه
امل � ��ؤش � ��رات ع��ل��ى ق� �ي ��اس م � ��دى حتقيق
األه ��داف املطلوبة ،علماً ب��أن املؤشرات
اجليدة هي التي تساعد على جتميع أكبر
ق��در م��ن امل�ع�ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات اخلاصة
بنشاط معني.
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إسالميات

االستغفـار
بقلم :عمر الشحات

احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على نبيه املجتبى ورسوله
املصطفى نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين ,أما بعد:
فإن نعم الله تبارك وتعالى على أمة اإلسالم تترى عظيمة وكثيرة
ال تعد وال حتصى ،ال تعد في أعدادها وال حتصى في منافعها
وفوائدها ،ومن كرم الله وفضله وجوده أن شرع لنا عبادة في غاية
اليسر والسهولة وفي غاية النفع والفائدة أال وهي (االستغفار)،
واإلنسان في حاجة لالستغفار كحاجته للهواء واملاء.
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والله تبارك وتعالى برحمته وفضله يرضى
لعباده اإلمي��ان واإلس�لام واملغفرة ويحب لهم
الهدايه والغفران ودخول اجلنان؛ لذلك فقد
أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ،وخص
أم��ة اإلس�ل�ام مب��زي��د م��زي��ة وجعلها خير أمة
أُخ��رج��ت ل�ل�ن��اس؛ حيث أرس ��ل إليهم أفضل
رسله ،وشرع لهم تبارك وتعالى أفضل شرائع
دينه ،وأنزل اليهم عبادات يسيرة ورتب وجازى
عليها حسنات كثيرة وث��واب �اً عظيما وفوائد
ج �م��ة ،وخ �ف��ف عنهم ال�ت�ك��ال�ي��ف ورف ��ع عنهم
املشقة ،وح��ري بكل مسلم ينشد املعالي في
املنزلة عند الله تعالى ومحو السيئات ومغفرة
الزالت أن يُكثر من االستغفار.
واالستغفار ال يحتاج إلى وضوء أو طهور وال
دخ��ول وقت وال استقبال قبلة وال ستر عورة
وال تفرغ وال انقطاع ألدائ ��ه ،وال يحتاج الى
مكان مخصوص وال وقت أو زمن معلوم ،وكلما
أكثر اإلنسان من أدائه زاد االنتفاع به وعظمت
فائدته ،وحري باملرء أن يستغفر بلسانه ويكون
مستحضرا قلبه خاليا من الشواغل والصوارف
التي تشتت ذهنه وفكرهُ ،ويقبل على الله تعالى
موقناً باإلجابة فذلك أدعى للقبول ،فاملسلم
كلما استزاد ورعاً وازداد تقوى عظمت حاجته
لالستغفار؛ ألنه كلما كان بالله أعرف كان به
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أخوف ،وكلما زاد فضل الله تعالى على اإلنسان
وك �ث��رت عليه العطايا وال�ن�ع��م ك��ان��ت حاجته
لالستغفار أشد وألزم اعترافاً منه بالتقصير
في شكر تلك النعم؛ قال عز وجلَ { :وآَتَا ُك ْم
مِ � ْن ُك� ِ ّ�ل َما َس َألْتُ ُموهُ َو ِإ ْن تَ� ُع� ّ ُدوا ِن ْع َم َة اللَّهِ ال
حُ ْ
وها ِإ َّن ا ِإلنْ َسا َن لَ َظلُو ٌم َك َفّا ٌر} (ابراهيم:
ص َ
ت ُ
 ،)34وقال تعالى أيضاَ { :و ِإ ْن تَ ُع ّ ُدوا ِن ْع َم َة اللَّهِ
ال حُ ْ
وها ِإ َّن اللَّ َه لَ َغفُو ٌر َر ِح�ي� ٌم} (النحل:
ص َ
ت ُ
 ،)18جاء في تفسير ابن كثير وابن جرير أن
الله تعالى يتجاوز عنا ولو طالبنا بشكر جميع
النعم لعجزنا ع��ن شكرها ول�ك��ن ال�ل��ه غفور
رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير ،وإن
الله لغفور ملا كان من تقصير في شكر النعم
ويغفر لنا باالستغفار على التقصير.
وع �ن��د ت��دب��ر ال �ق��رآن ال �ك��رمي جت��د أن��ه زاخر
باآليات الكرميات التي تُرغِ ب وحتث وتبشر
امل�س�ل��م ب�ف��وائ��د االس�ت�غ�ف��ار ،وم��ن ف�ض��ل الله
تعالى أن يكون االستغفار من أسباب سعادة
الناس في الدنيا واآلخ��رة ،وتوعد الله تعالى
من ترك االستغفار بالعقوبة؛ قال تعالىَ { :وأَنِ
َاعا
استَغْفِ ُروا َر ّبَ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا ِإلَيْهِ يمُ َ ِ ّت ْع ُك ْم َمت ً
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ض ٍل
َح َسنًا ِإل��ى أ َج� ٍ�ل ُم َس ًّمى َويُ �ؤ ِْت ك�ل ذِ ي ف ْ
ضل َ ُه َو ِإ ْن تَ َو ّلَ ْوا َف ِإ ِ ّني أَ َخ ُ
اب يَ ْو ٍم
َف ْ
اف َعلَيْ ُك ْم َع َذ َ
ِير} (هود ،)3 :كما أن الله تعالى أمر عبده
َكب ٍ

ورسوله محمدا[ باالستغفار للمؤمنني في
مواضع شتى من القرآن املجيد ،قال تقدست
نت
ِنت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
أسماؤهَ { :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِ ّم َن اللَّهِ ل َ
َف ًّظا َغل َ
َضوا مِ ْن َح ْول َ
ِك َفا ْعفُ
ِيظ الْ َقل ْ ِب لاَ نف ّ ُ
َ
استَغْفِ ْر لَ ُه ْم َو َشاوِ ْر ُه ْم فِ ى أْال ْمرِ َف ِإ َذا
َعنْ ُه ْم َو ْ
َع َز ْم َت َفتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّهِ ِإ َّن اللَّ َه يُ ِح ّ ُب المْ ُتَ َو ِ ّك ِلنيَ}
(آل عمران.)159 :
ُ
ويشرع االستغفار في كل وقت وحني ،وأفضل
األوق��ات في الثلث األخير من الليل كما قال
ج��ل ش��أن��هَ { :و ِب� أْ
�الَ ْس� َ�ح��ارِ ُه � ْم يَ ْستَغْفِ ُرونَ}
(ال��ذاري��ات )18 :حيث إن االستغفار في هذا
الوقت له ميزة ليست لغيره ،فهو من صفات
املؤمنني الذين تتجافى جنوبهم عن املضاجع
{الصـابِرِ ي َن
ك �م��ا ق ��ال ت �ق��دس��ت أس� �م ��اؤه:
َّ
ني َوالمْ ُ ْستَغْفِ رِ ي َن
ني َوالمْ ُنفِ قِ َ
ني َوالْقَـا ِن ِت َ
الصادِ قِ َ
َو َّ
ب أْ
ِالَ ْس َحارِ } (آل عمران ،)170 :انظر كيف حال
املؤمنني فهم رغم صفاتهم احلميدة وخاللهم
الكرمية الرفيعة فإنهم يُحقِ رون أعمالهم وال
يستكثرونها وال يعدونها شيئا كما أن�ه��م ال

يعلمون أمقبولة ه��ي أم ال ،فهم يستغفرون
في أوقات إجابة الدعاء في الثلث األخير من
الليل بعد الصبر بأنواعه سواء كان على أداء
الطاعات أم على االمتناع عن احملرمات ،كما
أنهم صادقون في أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم،
وقائمون بكافة أن��واع الطاعات والعبادات،
وم�ن�ف�ق��ون م��ن أم��وال �ه��م س ��واء ك��ان��ت زك ��اة أم
باقي أن��واع الصدقات ،وإن ك��ان ه��ذا حالهم
فهم مستغفرون في ه��ذا الوقت ال��ذي يغفل
فيه كثير من الناس فال ريب أنهم في غيره
م��ن األوق ��ات أكثر استغفارا وإن��اب��ة ورجوعا
إلى الله تعالى ،كذلك بعد أن يقع اإلنسان في
الذنب واملعصية فإنه يبادر باإلنابة والرجوع
إلى الله واالستغفار من الذنب كما فعل نبي
الله موسى بعد أن وكز الرجل فقضى عليه،
قال جل شأنهَ { :ق��ا َل َر ِ ّب ِإ ِ ّن��ى َظل َ ْم ُت نَف ِْسى
َفاغْفِ ْر لِى َف َغ َف َر لَ ُه ِإ ّنَ� ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم}
(القصص .)160 :وكما فعل آدم عليه السالم
بعد أن أكل من الشجرة هو وزوجه حواء :قال

تبارك وتعالىَ { :قالاَ َر ّبَنَا َظل َ ْمنَآ أَنف َُسنَا َوإِن
ّلَ ْم تَغْفِ ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن مِ َن خْ َ
ال ِ
ـاسرِ ي َن}
(األع��راف ،)23 :فإن املبادرة باالستغفار بعد
ال��وق��وع ف��ي ال��ذن��ب دليل على ال�ن��دم واإلنابة
واالع �ت��راف بالتقصير وطلب العفو م��ن الله
تعالى وعدم املكابرة واملعاندة وعدم اإلصرار
على الذنب واملعصية وهذا من دواعي وأسباب
املغفرة من الله تعالى.
كما أن املسارعة إلى طلب املغفرة من الله تعالى
بأن يفعل اإلنسان الطاعات ويترك احملرمات،
ومن موجبات الفوز بالرضوان واجلنات التي
تأسر األلباب وتأخذ العقول كما قال عز من
قائلَ { :وا ّلَ��ذِ ي � َن ِإ َذا َف َعلُوا َف ِ
اح َش ًة أَ ْو َظل َ ُموا
استَ ْغ َف ُروا ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن
أَنف َُس ُه ْم َذ َك� ُروا اللَّ َه َف ْ
�وب إ اَِّل ال�لَّ� ُه َولَ�� ْم يُ� ِ
�ص � ّ ُروا َعلَى َما
يَغْفِ ُر ال � ّ ُذنُ� َ
َف َعلُوا َو ُه ْم يَ ْعل َ ُمونَ} (آل عمران ،)135 :وقال:
ض َها
{ َو َسارِ ُعوا ِإلَى َمغْفِ َرة ِ ّمن َّر ِ ّب ُك ْم َو َجنَ ٍّة َع ْر ُ
ض أُعِ � � َّد ْت ِل�ل ْ� ُم� ّتَ��قِ �ينَ} (آل
�وات َو أْالَ ْر ُ
�س� َم�ـ� ُ
ال� َّ
عمران .)133 :وك��أن املسارع الى االستغفار
يقول :يا رب أخطأت وأسأت وأذنبت وقصرت
في حقك ،وتعديت حقوقك ،وظلمت نفسي
وغلبني ش�ي�ط��ان��ي ،وق�ه��رن��ي ه ��واي وغرتني
نفسي األم��ارة بالسوء ،واعتمدت على سعة
حلمك وك��رمي ع�ف��وك ،وعظيم ج��ودك وكبير
رحمتك ،ف��اآلن جئت تائباً ن��ادم�اً مستغفراً،
فاصفح عني ،واع��ف عني ،وسامحني ،وأقل
عثرتي ،وأقل زلتي ،وامح خطيئتي ،فليس لي
رب غيرك ،وال إله سواك.
يـارب إن عظمت ذنوبي كثر ًة
َ
عفوك أعظ ُم
ـلمت بأن
فلقد ع ُ
وكان األنبياء واملرسلون حريصني على أن يغفر
الله تعالى للمؤمنني ،وأفضل من قام بذلك هو
رسول الله[ كما قال عز وجلَ { :ف ِب َما َر ْح َم ٍة
مِ َن اللَّهِ ِلن َْت لَ ُه ْم َولَ ْو ُكن َْت َف ًّظا َغل َ
ِيظ الْ َقل ْ ِب
َضوا مِ ْن َح ْول َ
استَغْفِ ْر لَ ُه ْم
النْف ّ ُ
ِك َفا ْعفُ َعنْ ُه ْم َو ْ
َ
َو َشاوِ ْر ُه ْم فِ ي األ ْم��رِ َف� ِإ َذا َع َز ْم َت َفتَ َو َّك ْل َعلَى
اللَّهِ ِإ َّن اللَّ َه يُ ِح ّ ُب المْ ُتَ َو ِ ّك ِلنيَ} (آل عمران،)159 :
وقال أيضا في سور املمتحنة{ :يَا أَ ّيُ َها ال ّنَب ّ ُِي ِإ َذا
َات يُ َبا ِي ْعن ََك َعلَى أَال يُ ْشرِ ْك َن بِاللَّهِ
َجا َء َك المْ ُؤْمِ ن ُ
َ
ْ
ْ
ني َوال يَ ْقتُل َن أ ْوال َد ُه َّن
َشيْ ًئا َوال يَ ْسرِ ق َن َوال يَ ْز ِن َ

ني ِببُ ْهت ٍَان يَ ْفتَرِ ينَ ُه بَينْ َ أَيْدِ يهِ َّن َوأَ ْر ُجلِهِ َّن
َوال يَ ْأ ِت َ
َوال يَ ْع ِصين ََك فِ ي َم ْع ُر ٍ
استَغْفِ ْر
وف َف َبا ِي ْع ُه َّن َو ْ
لَ ُه َّن اللَّ َه ِإ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم} (آية  ،)12وقال
تعالى حكاية عن نبي الله ن��وح عليه السالم
قولهَ { :ر ِ ّب اغْفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َولمِ َ ْن َد َخ َل بَيْت َِي
َات َوال تَزِ دِ َّ
ني َوالمْ ُؤْمِ ن ِ
ني إِال
الظالمِ ِ َ
ُمؤْمِ نًا َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
تَ َبا ًرا} (نوح ،)28 :وعن إبراهيم عليه السالم:
ني يَ ْو َم يَقُو ُم
{ َر ّبَنَا اغْفِ ْر لِي َو ِل َوا ِل َد َّي َو ِلل ْ ُمؤْمِ ِن َ
اب} (إبراهيم.)41 :
الحْ ِ َس ُ
وق��د أوج��ب الله تعالى علينا م��واالة املؤمنني
وحبهم ،ومن الدالئل على ذلك االستغفار لهم،
قال تعالىَ { :وا ّلَذِ ي َن َجاءُوا مِ ْن بَ ْعدِ هِ ْم يَقُولُو َن
ميانِ
َر ّبَنَا اغْفِ ْر لَنَا َو ِإلخْ َوا ِننَا ا ّلَذِ ي َن َس َبقُونَا بِا ِإل َ
َوال تجَ ْ َع ْل فِ ي ُقلُو ِبنَا غِ ال ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا َر ّبَنَا ِإ ّنَ َك
َرءُ ٌ
وف َر ِحي ٌم} (احلشر.)10 :
كذلك ف��إن املالئكة تستغفر للمؤمنني ،قال
عز وجل{ :ا ّلَذِ ي َن يَ ْحمِ لُو َن الْ َع ْر َ
ش َو َم ْن َح ْولَ ُه
يُ َس ِ ّب ُحو َن ب َِح ْمدِ َر ِ ّبهِ ْم َويُؤْمِ نُو َن ِبهِ َويَ ْستَغْفِ ُرو َن
ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا َر ّبَنَا َو ِس ْع َت ُك َّل َش ْيءٍ َر ْح َم ًة َوعِ ل ْ ًما
اب
َفاغْفِ ْر ِللَّذِ ي َن تَابُوا َوا ّتَ َب ُعوا َسبِيل َ َك َوقِ هِ ْم َع َذ َ
الجْ َ ِح ِيم}( .غافر.)7 :
وقال أيضاَ { :والمْ َال ِئ َك ُة يُ َس ِ ّب ُحو َن ب َِح ْمدِ َر ِّبهِ ْم
َويَ ْستَغْفِ ُرو َن لمِ َ� ْن فِ ��ي األَ ْر ِض أَال ِإ َّن ال�لَّ� َه ُه َو
الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم} (الشورى.)5 :
والسنة النبوية ثرية وغنية باألحاديث النبوية
املطهرة التي حتث على االستغفار وترغب فيه
وتبشر به أيضا ،أخ��رج البخاري ومسلم أن
صلاَ ةٍ َما
رسول الله [ قالِ « :إ َّن أَ َح َد ُك ْم فِ ي َ
الصلاَ ةُ حَ ْ
ِسهَُ ،والمْ َلاَ ِئ َك ُة تَقُو ُل :اللَّ ُه َّم
َدا َم ْت َّ
تب ُ
صلاَ تِهِ أ ْوَ
اغْفِ ْر لَهَُ ،وا ْر َح� ْم�هَُ .ما لَ ْم يَ ُق ْم مِ ْن َ
�ح��دِ ثْ » ،وف��ي الصحيحني َع � ْن أَ ِب��ي ُه َريْ َرةَ
يُ� ْ
رض��ي الله عنه ق��ال :نَ َعى لَنَا َر ُس��و ُل اللَّهِ [
ص ِ
النَ َّج ِ
ات
اح َب الحْ َ َب َشةِ ال َي ْو َم ا ّلَ��ذِ ي َم َ
اش َّي َ
َ
«استَغْفِ ُروا أِل ِخي ُكم» ،وكذلك ما
فِ يهِ َ ،فقَا َلْ :
ورد ف��ي صحيح مسلم م��ن حديث ع��وف بن
صلَّى َر ُس��و ُل اللَّهِ
َمال ٍِك رضي الله عنه ق��الَ :
[ َع�لَ��ى َج �نَ��ازَةٍ َ ،ف َحفِ ْظ ُت مِ � ْن ُد َع��ا ِئ��هِ َو ُه َو
يَقُو ُل« :اللَّ ُه َّم اغْفِ ْر لَهَُ ،وا ْر َح ْمهَُ ،و َعافِ هِ َ ،وا ْعفُ
َعنْهَُ ،وأَ ْكرِ ْم نُ ُزلَهَُ ،و َو ِ ّس ْع ُم ْد َخلَهَُ ،وا ْغ ِسل ْ ُه ِبالمْ َاءِ
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َوال ّثَل ْ ِج َوالْ َب َردِ َ ،ونَ ِقّهِ مِ ْن خْ َ
ال َطايَا َك َما نَ َّقيْ َت
َ
ض مِ ْن ال َّدنَ ِسَ ،وأبْدِ لْ ُه َدا ًرا َخيْ ًرا
ال ّثَ ْو َب أْالَبْ َي َ
مِ ْن دَارِ هَِ ،وأَ ْهلاً َخيْ ًرا مِ ْن أَ ْهلِهِ َ ،و َز ْو ًجا َخيْ ًرا
اب
مِ ْن َز ْو ِجهِ َ ،وأَ ْد ِخل ْ ُه الجْ َ ّنَ َةَ ،وأَعِ ْذهُ مِ ْن َع َذ ِ
اب ال� ّنَ��ارِ » َق��ا َلَ :حتَّى مَ َ
ت ّنَيْ ُت أَ ْن
وع � َذ ِ
الْ َقبْرِ َ
َ
َ
أَ ُكو َن أَنَا َذلِك المْ ِ ّي َت.
وأخرج ابن ماجه من حديث عبدالله بن بسر
ق��ال :قال رس��ول الله [« :طوبى ملن وجد
في صحيفته استغفارا كثيرا» ,وفي سننه من
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال :قال رسول الله [« :من لزم االستغفار
جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق
مخرجا ورزق��ه من حيث ال يحتسب» .ومن
ف�ض��ل ال�ل��ه ت�ع��ال��ى أن ج�ع��ل للمستغفر إذا
استغفر للمؤمنني بكل واح��د حسنة ،فعن
عبادة بن الصامت رضي الله عنه ،عن رسول
الله [« :من استغفر للمؤمنني وللمؤمنات
كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» رواه
الطبراني.
وباستغفارك للمؤمنني تستغفر لك املالئكة؛
حلديث مسلمَ « :ما مِ ْن َعبْ ٍد ُم ْسل ٍِم يَ ْد ُعو أِلَ ِخيهِ
ب َِظ ْهرِ الْ َغيْ ِب إ اَِّل َقا َل المْ َل َ ُكَ :ولَ َك بمِ ِ ثْ ٍل».
وأخرج أبو داود من حديث عثمان بن عفان
رضي الله عنه ق��ال :كان النبي[ إذا فرغ
«استَغْفِ ُروا
من دفن امليت وقف عليه فقالْ :
أِلَ ِخي ُك ْمَ ،و َسلُوا لَ ُه ال ّتَثْب ِ
ِيت؛ َف ِإ ّنَ ُه الآْ َن يُ ْس َأل».
وأخرج مسلم في صحيحه :قال جبريل لنبينا
[ِ « :إ َّن َر ّبَ� َ
�ك يَ ْأ ُم ُر َك أَ ْن تَ ْأت َِي أَ ْه� َل الْ َبقِ ِيع
َفت َْستَغْفِ َر لَ ُه ْم».
وأول ��ى األم ��وات باالستغفار ه��م الوالدان،
أخرج اإلمام أحمد وابن ماجهِ « :إ َّن ال َّر ُج َل
لَتُ ْر َف ُع َد َر َجتُ ُه فِ ي الجْ َ نَّةِ َ ،ف َيقُو ُل :أَ ّنَى َه َذا؟
ِاس ِت ْغ َفارِ َولَدِ َك لَ َك».
َفيُقَا ُل :ب ْ
ولالستغفار صيغ شتي أعالها وأفضلها
سيد االس�ت�غ�ف��ار ،كما أخ��رج ال�ب�خ��اري في
صحيحه بسنده« :سيد االستغفار أن يقول
العبد :اللهم أنت ربي ال إله إال أنت ،خلقتني
وأن��ا ع�ب��دك ،وأن��ا على عهدك ووع ��دك ما
اس�ت�ط�ع��ت ،أع ��وذ ب��ك م��ن ش��ر م��ا صنعت،
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االستغفار من أسباب سعادة
الناس في الدنيا واآلخرة،
وتوعد الله تعالى من ترك
االستغفار بالعقوبة
أب��وء ل��ك بنعمتك علي ,وأب��وء بذنبي فاغفر
لي إن��ه ال يغفر الذنوب إال أن��ت» .كذلك من
صيغ االستغفار :ما رواه الترمذي من حديث
عبدالله بن عمر  -رضي الله عنهما – قال :-
كنا نعد لرسول الله [ في املجلس الواحد
مائة م��رة« :رب اغفر لي وتب علي إنك أنت
التواب الغفور» .كذلك :قول :أستغفر الله -
أستغفر الله – أستغفر الله .وبعد أداء الصالة
املكتوبة ُش��رع للمسلم أدعية يدعو بها ويبدأ
بقوله :أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله،
هذا بعد أداء الصالة املكتوبة فما بالك بباقي
األوقات وغير أداء الصالة؟!
وك��ان رس��ول الله [ أكثر الناس استغفاراً
وهو رسول الله [ ،أخرج ابو داود والترمذي
واحلاكم ( صححه األلباني ) أن رسول الله[
قال« :من قال استغفر الله العظيم الذي ال إله
إال هو احلي القيوم وأتوب إليهُ ،غفر له وإن
كان فر من الزحف» .وأخرج اإلمام أحمد أن
رس��ول الله [ قال «والله إني ألستغفر الله
وأت��وب إليه في اليوم أكثر من سبعني مرة».
وفي صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي
الله عنه ج��اء إل��ى رس��ول الله [ وق��ال «يا
رسول الله علمني دعاء أدعو به في صالتي
وفي بيتي :ق��ال :قل اللهم إني ظلمت نفسي
ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور
ال��رح�ي��م» .وهنا طلب املغفرة م��ن الله تعالى
وهذا هو احلال مع الصديق املبشر باجلنة بل
ينادى من جميع أبوابها وهو أفضل الصحابة
وخليفة رسول الله [ وأفضل من مشى على
األرض بعد األنبياء واملرسلني ،رضي الله عنه
وع��ن الصحابة أجمعني وم��ن تبعهم بإحسان

الى يوم الدين ،فكيف احلال مع سائر البشر

خاصة في أيامنا هذه التي كثرت ذنوبنا وزالتنا

وأخطاؤنا وزاد تقصيرنا?! وفي احلديث املتفق

عليه م��ن حديث أب��ي موسى األش �ع��ري ]
ق��ال :ك��ان رس��ول الله [ يدعو :اللهم اغفر
لي خطيئتي وجهلي ،وإسرافي في أمري وما

أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر لي جدي وهزلي
وخطئي وعمدي ،وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر
ل��ي م��ا ق��دم��ت وم��ا أخ ��رت ،وم��ا أس ��ررت وما

أعلنت وما أنت أعلم به مني ،أنت املقدم وأنت
املؤخر وأنت على كل شيء قدير».

ولالستغفار ثمرات عاجلة وآجلة ،ومن ذلك:

 - 1راح ��ة ال �ب��ال وان �ش��راح ال �ص��در وسكينة

ال�ن�ف��س وط�م��أن�ي�ن��ة ال�ق�ل��ب وامل��ت��اع احلسن:
{استَغْفِ ُروا َر ّبَ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا ِإلَيْهِ يمُ َ ِ ّت ْع ُك ْم َمتَاعاً
ْ
ً
َح َسنا} (هود.)3 :
 - 2ق��وة اجل �س��م وص �ح��ة ال �ب��دن والسالمة

م��ن ال�ع��اه��ات واآلف ��ات واألم���راض والنصب:
الس َما َء
{استَغْفِ ُروا َر ّبَ ُك ْم ثُ َّم تُوبُوا ِإلَيْهِ يُ ْر ِسلِ َّ
ْ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َعلَيْك ْم مِ ْد َرارا َويَزِ ْدك ْم ق َّو ًة ِإلى ق َّو ِتك ْم} (هود:
.)52

 - 3دف��ع ال �ك��وارث وال�س�لام��ة م��ن احلوادث
واألم ��ن م��ن ال�ف�تن واحمل ��نَ { :و َم� ��ا َك ��ا َن اللَّ ُه
ِليُ َع ِ ّذبَ ُه ْم َوأَنْ َت فِ يهِ ْم َو َما َكا َن اللَّ ُه ُم َع ِ ّذبَ ُه ْم َو ُه ْم
يَ ْستَغْفِ ُرونَ} (األنفال.)33:

 - 4الغيث امل���درار وال��ذري��ة الطيبة والولد

ال �ص��ال��ح وامل � ��ال احل �ل�ال وال� � ��رزق الواسع:
الس َما َء
{استَغْفِ ُروا َر ّبَ ُك ْم ِإ ّنَ ُه َكا َن َغ َفّاراً يُ ْر ِسلِ َّ
ْ
َ
ً
ني َويَ ْج َع ْل
َعلَيْ ُك ْم مِ ْد َرارا وَيمُ ْدِ ْد ُك ْم ِبأ ْم َو ٍال َوبَ ِن َ
لَ ُك ْم َجنَ ٍّات َويَ ْج َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َهاراً} (نوح.)12-10:

 - 5تكفير السيئات وزي��ادة احلسنات ورفع
الدرجاتَ { :و ُقولُوا ِح َّط ٌة نَغْفِ ْر لَ ُك ْم َخ َطايَا ُك ْم
َو َسنَزِ ي ُد المْحُ ْ ِس ِننيَ} (البقرة.)58 :

وال �ل��ه ت �ب��ارك وت�ع��ال��ى ه��و ال �ه��ادي إل��ى سواء

السبيل وهو املستعان وعليه التكالن.

البث الفضائي

بعد إغالق الفضائيات
اإلسالمية ..القنوات
التنصيرية تنتعش!!!
تقرير  :حامت محمد عبدالقادر
سبحان الله ،ما تنزل الغمة بأمة وتدعو الله إلزالتها ،إال وغمة جديدة
تلحق بها ورمبا أشد من سابقتها وأعجب في أمرها.
ففي الوقت الذي ال تزال أصداء غلق القنوات الفضائية اإلسالمية هي
حديث الناس في الشارع وفي البيت وفي العمل وفي املنابر اإلعالمية،
متعجبني من هذا الطوفان أو إن شئت قلت :احلرب على الفضائيات الدينية
من قبل مسؤولي القمر الصناعي (نايل سات) جند خبر ًا تناقله عدد من
وسائل اإلعالم األسبوع املاضي أثار الريبة والدهشة ،واخلبر هو أن إدارة
(النايل سات) سمحت لقناة (الكرمة) النصرانية البث من قمرها الصناعي
على تردد  ،10723والدهشة هنا أن هذه القناة هي قناة تنصيرية وموجهة
ملنطقة الشرق األوسط حتديداً ،وتبث موادها من الواليات املتحدة
األمريكية ،وتبث هذه القناة برامج تتطاول فيها على اإلسالم ورموزه ،ولم
يقف األمر عند هذا احلد ،بل يقوم القس مرقص عزيز بتهديد بعض
املسؤولني املصريني بالقتل من خالل هذه القناة ،ولكن ما أثار الدهشة التي
ال ميكن أن يتصورها عقل أبد ًا هذا التناقض الفج ،فكيف بني عشية وضحاها
وفي أمة إسالمية تغلق القنوات اإلسالمية و تفتح قنوات تنصيرية؟!
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وال يخفى على أحد السموم التي كانت تطلقها
قناة (احلياة) وهي أنشط القنوات في التنصير
وما كان يبثه القس (زكريا بطرس) وما جنح فيه
من تنصير عدد من املسلمني وإغوائهم باملال
وعلى الهواء مباشرة ،وتطاوله على اإلسالم،
وحينما اعترض ناشطون سياسيون وحقوقيون
ل��دى إدارة القمر الصناعي (نايل س��ات) التي
ت �ب��ث ال �ق �ن��اة ،ك ��ان رد اإلدارة أن �ه��م يقومون
بتأجير مساحة فضائية على القمر للبث دون
التدخل في محتوى البث ،وبالطبع كان السبب
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ه��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل ��ري ��ات ..إل��خ م��ن هذه
املصطلحات ،أما اليوم فاألمر مختلف وال ندري
هل اختلفت الدميقراطية وهامش احلريات؟ أم
إن الوقت قد انتهى لهذه احلريات؟
عودة و فرحة
تتسابق القنوات الدينية املغلقة في إعادة بثها
م��رة أخ��رى ول�ك��ن ب��أس�م��اء ج��دي��دة و ترددات
ج��دي��دة ،و ق��د ب ��دأت ه��ذه ال �ق �ن��وات اإلعالن
عن إع��ادة البث مرة أخرى من خالل مواقعها
اإللكترونية ،فقد عادت قناة احلكمة على القمر

الصناعي الـ (أتالنتك) بتردد  11319بعد أن
أغلقها القمر الصناعي األردني (نور سات) في
 19أكتوبر املاضي بحجة التأخر في سداد
بعض املديونيات للقناة لدى (نور سات) ،وهو ما
أكده مسؤولون بالقناة ،إال أن الغلق وقع مباشرة
بعد توقيع اتفاق بني القمر الصناعي املصري
(نايل سات) واألردني «نور سات» ،ويقضي هذا
االتفاق طبقاً ملا أعلنه عمر شوتر رئيس مجلس
إدارة (نور سات)بأن القناة التي تخالف قوانني
وأنظمة البث الفضائي ال ميكن لها أن تنتقل من
قمر آلخر ،فالقناة التي مينعها (نايل سات) ال
يبثها (نور سات) والعكس صحيح ،وأكد شوتر
أن املخالفات التي اتفق عليها مع أحمد أنيس
رئيس مجلس إدارة (نايل سات) هي:
 التحريض على الكراهية واإلس��اءة لألدياناألخرى.
• اإلعالن عن أدوية غير مصرح بها.
• عدم االلتزام بدفع مستحقات القمر التابعة
له القناة.
• بث برامج اخلرافات والشعوذة والدجل التي
تغ ّيب عقول الناس.
وهنا يجب أن نلتفت جيداً للمخالفة األولى
التي تضمنها اتفاق (نايل سات) و(نور سات)
وهي التحريض على الكراهية واإلساءة لألديان
األخ� ��رى ..وال �س��ؤال ه�ن��ا :ه��ل ق�ن��اة (الكرمة)
التنصيرية التي أطلقت م��ؤخ��راً وبعد إغالق
ال �ق �ن��وات ال��دي �ن �ي��ة م �ب��اش��رة ال حت ��رض على

الناس أنفسهم يروجون عن
عودة الفضائيات الدينية
بتردداتها اجلديدة
واألقمار اجلديدة

الكراهية وحتض على اإلساءة للدين اإلسالمي
ورموزه وتهدد املسؤولني بالقتل عالنية ،أم إنها
تنشر الدين اإلسالمي ومتسك بزمام الوحدة
الوطنية ونحن املغيبون؟! ك��ل ش��يء احتماله
وارد!!

هذا وعادت قناة (الرحمة) على قمر
«ع���رب س���ات» ب��ت��ردد  11585رأسي
وت��ردد  11012أفقي باسم (نسائم
ال��رح��م��ة) ،وع��ل��ى قمر (ن���ور سات)
ب���ت���ردد  10873ب��اس��م (ال���روض���ة)،
كما عادت قناة (وصال) على القمر
(أتلنتك ب��ي��رد) ب��ت��ردد (،)10914
و تستعد حالي ًا قناة (صفا) للبث
من خالل القمر الصناعي (أتلنتك
بيرد) بتردد «.»10760
وأود هنا اإلش��ارة ملسألة مهمة هي أن الناس
أنفسهم يروجون عن عودة الفضائيات الدينية
بتردداتها اجلديدة واألقمار اجلديدة ،ففي أحد
ال جتارياً
أحياء القاهرة رصدت (الفرقان) مح ً
لبيع املستلزمات الغذائية يقوم بتعليق إعالن
يعلم فيه املترددين عن ع��ودة قناة «احلكمة»
على ت��ردده��ا اجل��دي��د واس��م القمر ،وبسؤال
البائع «ح .ع» عن دافعه لتعليق ه��ذا اإلعالن
هوحب الله وعمل اخلير.
أجاب:
ّ
خط أحمر
وفي خضم هذا األم��ر الدائر أعلن د.محمود

ح �م��دي زق� ��زوق ،وزي ��ر األوق� ��اف امل �ص��ري أن
األق �ب��اط خ��ط أح �م��ر ال ي �ج��وز امل �س��اس بهم،
م�ش�ي��راً إل��ى حت��ذي��رات ألئ�م��ة امل�س��اج��د بعدم
التعرض لقضايا األقباط في اخلطب ،وذلك
على اعتبار أن ه��ذا من شأنه تهديد الوحدة
الوطنية.
إن ال ��دم يغلي ف��ي ال �ع��روق م��ن ه��ذا التنطع
واالنسياق األعمى وراء من ليس لهم علينا
أي س �ل �ط��ان ،ذل ��ك ب �ع��د أن ق �ض��ت احملكمة
الدولية بفرنسا ب��أن قناة (الرحمة) – التي
يشرف عليها الشيخ محمد حسان – معادية
للسامية ،وهذا ما أكده عمر شوتر نفسه في
تصريحاته األخيرة ،الفتا إلى أن وضع قناة
(الرحمة) بوجه خاص (صعب) ،ومن املمكن
عودة القنوات األخرى التي أغلقت بعد توفيق
أوضاعها ،موضحاً أن هذه القنوات ستراقب
من قبل جلنة دولية حتى متنح ترخيصاً جديداً
لعودتها ،وهنا ضع أخ��ي ال�ق��ارئ مليون خط
وخط ..جلنة دولية ملراقبة محتوى الفضائيات
الدينية (اإلسالمية)!!
لن نعلق ،األم��ر ال يحتاج لتعليق ،فمن الذي
يراقبنا في ديننا؟! جلنة دولية من الكاثوليكيني
أم من الوثنيني أم من البوذيني أم ممن ال دين
لهم؟ والله إن��ه ألم��ر مبك من ه��ؤالء الذين لم
ينتفضوا ولم تأخذهم عزة دينهم والغيرة عليه.
وأود أن أشير إلى ما أعلنه فضيلة الشيخ
محمد حسان وهو ما يوضح اعتدال الرجل

هذه القنوات جنحت في
إنارة الطريق أمام األسر
املسلمة وساعدتهم على
الهداية وااللتزام

وس�م��اح�ت��ه وتفتحه ورح��اب��ة ص ��دره واتساع
أفقه ،فبعد أن نفى أن مخالفات «الرحمة»
ليست بسبب مستحقات مالية ،فقد أعلن
الشيخ أن��ه على استعداد للجلوس والتوقيع
على ميثاق شرف إعالمي بحضور خبراء في
كافة املجاالت على أن يكون من بينهم األزهر
الشريف ممث ً
ال في مجمع البحوث اإلسالمية،
مؤكداً في ذات الوقت أنه لن يتنازل عن أي
من ثوابت الدين ولو كان الثمن النفي ألقصى
األماكن.
نفي و استبعاد
وك��ان م��ن الصفقات ال�ت��ي ع�ق��دت ف��ي األيام
األخ�ي��رة هو االت�ف��اق ال��ذي مت بني علي سعد
رئيس مجلس إدارة شركة البراهني التي تطلق
قناة (الناس) وبني املسؤولني باستبعاد الدكتور
ص �ف��وت ح��ج��ازي ال� ��ذي ك ��ان ي �ق��دم برنامج
(ف�ض�ف�ض��ة) ،وع ��دم ظ �ه��وره بالقناة وإيقاف
برنامجه ،وكان الشيخ صفوت حجازي واحداً
من املتهمني في الفترة األخيرة بإثارة الفتنة
الطائفية في مصر من خالل برنامجه بقناة
«الناس».
ً
و قد علل م��ؤخ��را الدكتور صفوت حجازي
ف��ي ن ��دوة بنقابة الصحافيني امل�ص��ري�ين أن
أس �ب��اب اإلغ�ل�اق رمب��ا الق �ت��راب االنتخابات
البرملانية املصرية والرئاسية في العام املقبل،
وكشف حجازي عن اخلطوط احلمراء التي
وضعها املسؤولون إلعادة القنوات مرة أخرى
ومنها عدم التطرق لكل ما يتعلق بالنصارى
والشيعة.
وتعجب حجازي من السماح باستمرار قنوات
تبث ال�ف�تن وامل�ف��اس��د مثل ال�ق�ن��وات الغنائية
واملسابقات ..إلخ وكأن اخلطر لم يأتي إال من
الدين.
إن البائع الذي أشرنا له في هذا التقرير قام
باإلعالن عن عودة إحدى القنوات «احلكمة»
دون تكليف من أحد ودون خوف من جهة ،وهو
ما يؤكد ما أشرنا إليه في حتقيق سابق على
لسان أهل العلم من األزهر الشريف أن هذه
القنوات جنحت في إنارة الطريق أمام األسر
املسلمة وساعدتهم على ال�ه��داي��ة وااللتزام
وخاصة في أوس��اط الشباب والنساء ،األمر
الذي أزعج تيار (التغريب) العلماني{ ،وسيعلم
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}.
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عقائد

التفسير الباطني لدى
الفرق وأثره في هدم
الدين
يؤمن العديد من الفرق الباطنية بأن للقرآن ظهرا وبطنا ،بل يؤمنون
بأن لكل آية سبعة أبطن ،وبعضهم يبالغ فيزعم أن لها سبعة وسبعني
بطنا ،ويجمعون على أن اإلميان بهذا الباطن واجب كاإلميان بالظاهر
على حد سواء ،وكما أن من كفر بالظاهر فقد خرج عن اإلسالم،
فكذلك من كفر بالباطن ،كما يؤمنون بأن الظاهر وارد في التوحيد
والنبوة ،أما الباطن فكله وارد في الوالية واإلمامة ،بل سنرى أن
الباطن الذي يؤولون به اآليات هو بعينه الباطن الذي تقول به
مالحدة الباطنية.
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وحرصا منهم على تسليم املسلمني لهم مبا
يدعون في ذل��ك ،زعموا أن جميع معاني
القرآن والسيما املعنى الباطني اختص بها
النبي[ واألئمة من بعده ،أما من عداهم
فال شبهة في قصور علمهم بالظاهر فضال
عن الباطن ،وعليه فال يجوز األخ��ذ بهذا
الباطن إال من طريق األئمة ،كما ال يجوز
ال��رد على األئ�م��ة ف��ي ش��يء م��ن ذل��ك؛ ألن
ال��رد عليهم كالرد على الرسول[ ،والرد
على ال��رس��ول[ ردا على الله ع��ز وجل،
وبهذه املقدمات ظنوا أن ادعاءهم هذا قد
حاز القبول ،ولكن من اطلع على شيء من
هذا التفسير الباطني ال يتردد في احلكم
ببطالنه؛ ألن��ه ه��دم صريح ملعاني القرآن
ولشرائع اإلس�لام ،واألم��ة ال تعرف للقرآن
معاني غير ما يفهم منه صراحة أو بخبر
صحيح عمن أنزل عليه القرآن ليبني للناس
ما نزل إليهم.
وأله �م �ي��ة ه ��ذا امل ��وض ��وع ول �ت �ع��وي��ل الفرق
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الباطنية عليه كثيرا ف��ي تفاسيرهم فقد
يتطلب األم��ر اإلس�ه��اب ف��ي ذك��ر أقوالهم،
ومناذج من تفاسيرهم لبيان أهميتها عندهم
وغرضهم منها وأثرها على تفسير كتاب الله
وتالعبهم مبعانيه وبيان محاولتهم الفاشلة
في تركيز عقيدتهم من خالل التفسير.
ي�ق��ول ال �ك��ازران��ي ف��ي مقدمة تفسيره :إن
من أبني األشياء وأظهرها وأوض��ح األمور
وأشهرها أن لكل آية من كتاب الله املجيد
وك��ل ف�ق��رة م��ن ك�ت��اب ال�ل��ه احل�م�ي��د ،ظهرا
وبطنا وتفسيرا وتأويال ،بل لكل واحدة منها
 كما يظهر من األخبار املستفيضة  -سبعةبطون وسبعون بطنا.
وبطن ال�ق��رآن وتأويله إمن��ا هو في األئمة
وواليتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك ،وأورد
فيه أخبارا كثيرة ،نذكر منها:
ما نقله عن الكافي وتفسير العياشي عن
محمد بن ميمون عن الكاظم (ع) في قوله
تعالى{ :ق��ل إمن��ا ح��رم رب��ي الفواحش ما

ظهر منها وما بطن} (األعراف ،)33 :قال:
القرآن له ظهر وبطن؛ فجميع ما حرم الله
في الكتاب هو الظاهر ،والباطن من ذلك
أئمة اجلور ،وجميع ما أحل الله في الكتاب
هو الظاهر ،والباطن من ذلك أئمة احلق،
وم��ا رواه بسنده ع��ن زري��ح احمل��ارب��ي قال:
سألت أبا عبدالله  -يعني الصادق  -عن
قوله تعالى{ :ثم ليقضوا تفثهم} (احلج:
 ،)29فقال :املراد لقاء اإلمام ،فأتاه عبدالله
بن سنان فسأله عنها فقال :أخذ الشارب
وق��ص األظ��اف��ر وم��ا أشبه ذل��ك ،ث��م سأله
عن كالم زريح فيها عنه فقال :صدق زريح
وص��دق��ت :إن للقرآن ظ��اه��را وباطنا ومن
يحتمل ما يحتمل زريح؟ ثم عقب الكازراني
بقوله :الكالم من اإلمام صريح في أنهم (ع)
كانوا يكتمون أمثال هذه التأويالت عن أكثر
ال�ن��اس حتى ع��ن اب��ن سنان ال��ذي ك��ان من
فضالء أصحابه.
ولعل ال�ق��ارئ يلحظ م��دى التوافق ملذهب
الباطنية فإنهم يجعلون احملرمات أسماء
رجال أم��روا باجتنابهم ،والطاعات أسماء
رجال أمروا مبواالتهم ،ولقد بدا القرآن في
نظرهم على أنه عبارة عن رموز وألغاز لهذه
املعاني التي يذكرونها ،ونحن جنل األئمة من

واملنهيات.
وال ش��ك أن م��ا ذك��ره ال�ك��ازران��ي ه��و باطن
الباطنية من املالحدة بعينه وكتاب الله أنزه
من ه��ذه امل�ه��ات��رات ،وم��ا ذك��ره من اجلنان
املعنوية والنعيم الروحي هو وهم وسراب
وشطحات أوهام ،ثم علل الكازراني ما ورد
من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته
وأس �ف��ه وظلمه ورض ��اه وسخطه ونحوها
مبعرفة اإلم��ام وطاعته ومخالفته وأسفه
وظلمه ورضاه وسخطه ،وكذا تأويل اإلمام
بيد الله وعينه وجنبه وقلبه وكل ما نسبه
الله إل��ى نفسه ي��ؤول ب��اإلم��ام ،بل لقد ورد
عندهم أخبار بتأويل روح الله ونفسه ولفظ
اجلاللة واإلله والرب باإلمام.
آل البيت عن هذه األقوال التي يذكرونها.
ثم ذكر الكازراني الفصل الثالث في مناذج
مما يدل على وج��وب تناسب الظواهر مع
الباطن ومن وجوه خمسة ،وأورد فيها أخبارا
عن األئمة منها :عن نصر بن قابوس ،قال:
سألت أبا عبدالله عن قول الله عز وجل:
{وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة
ال مقطوعة وال ممنوعة} (الواقعة- 30 :
 ،)33ق��ال :يا نصر :إنه ليس حيث يذهب
الناس ،إمنا هو العالم وما يخرج منه ،ثم
ف�س��ر ال �ك��ازران��ي ق��ول اإلم ��ام ب�ق��ول��ه :لعل
املعنى ليس حيث يذهب الناس من انحصار
جنة املؤمنني في اجلنة الصورية األخروية،
بل لهم في الدنيا أيضا ببركة أئمتهم (ع)
جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم
احملدود في الدنيا واآلخرة ،وماء مسكوب
من علومهم املمتعة التي بها حتيل النفوس
واألرواح ،وفواكه كثيرة من أن��واع معارفهم
التي ال تنقطع عن شيعتهم وفرش مرفوعة
مم��ا يتلذذون ب��ه م��ن حكمهم وآداب �ه��م ،بل
ال يتلذذ املقربون ف��ي اآلخ��رة ف��ي اجلنان
ال �ص��وري��ة إال ب�ت�ل��ك امل�ل�اذ امل�ع�ن��وي��ة التي
كانوا يتنعمون بها في الدنيا كما تشهد به
األخبار ،وكذا كل ما ورد ظاهره في العذاب

واملسخ والهالك واملوت البدني ونحو ذلك،
فباطنه ف��ي ال �ه�لاك امل�ع�ن��وي بضالالتهم
وحرمانهم من العلم ،وموت قلوبهم ومسخها
وعمها عن إدراك احل��ق ،وك��ذا كل ما كان
في القرآن مما ظاهره النهي عن القبائح
ال �ص��وري��ة وحت���رمي اخل �ب��ائ��ث الظاهرية؛
ك��ال��زن��ى وال �س��رق��ة واخل �م��ر وامل�ي�ت��ة والدم
ونحوها ،فبطنه النهي عن القبائح الباطنة
التي هي م�ع��اداة األئمة (ع) وال��زج��ر عن
اخلبائث املعنوية التي ه��ي أع��داء األئمة
وم�ن�ك��رو والي�ت�ه��م ،وباجلملة ف��امل��دار على
تشبيه األمور املعنوية بالصورية ،وال خفاء
[ واألئمة (ع) وسائط
في كون النبي
معرفة العبادات وامل��أم��ورات وأنهم األصل
في قبولها ،فال بعد إن أريدوا بها في بطن
القرآن وك��ذا ال بعد في ك��ون أعدائهم من
حيث مضادتهم لهم م��ن امل��راد باخلبائث

الباطنية زعموا أن
معاني القرآن اختصها
النبي [ واألئمة
من بعده

وهذا تفسير علي بن إبراهيم القمي رائد
في املعاني الباطنية ،فهو كسابقه لم يعن
مبعنى غير الباطن إطالقا ،فال التوحيد
ل��ه م �ج��ال ف �ي��ه ،وال ال �ن �ب��وة ،وال ش��يء من
حالل وح��رام ،وال هداية وال أحكام ،وإمنا
القرآن كله عنده نوعان :إما مدح فهو في
األئمة وشيعتهم ،وإم��ا قدح في مخالفيهم
وأعدائهم  -بزعمهم  -وال مزيد ،هذا مع
ح�م��ل أل �ف��اظ م�ن��ه ع�ل��ى أح��د ال�ن��وع�ين وال
ميكن أن يكون لها عالقة بوجه مبدح وال
ذم ،وإليك أمثلة منه :قوله تعالى{ :آلم ذلك
الكتاب} الكتاب علي{ ،ال ريب فيه} :ال
شك في إمامته{ ،ه��دى للمتقني} :بيان
لشيعتنا (البقرة )1،2 :وعلى هذا النمط كل
القرآن ،وإمنا أذكر مجرد أمثلة فقط فعند
قوله تعالى{ :إن الله ال يستحيي أن يضرب
مثال ما بعوضة فما فوقها} (البقرة،)26 :
يقول« :حدثني أبي بسنده عن أبي عبدالله
قال :إن هذا املثل ضربه الله ألمير املؤمنني
علي بن أبي طالب ،فالبعوضة أمير املؤمنني
وم��ا فوقه رس��ول ال�ل��ه ،والدليل على ذلك
قوله{ :فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق
من ربهم} إلى قوله{ :كثيرا} ،فدل الله
عليهم فقال{ :وم��ا يضل به إال الفاسقني
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه}:
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في علي{ ،ويقطعون ما أمر الله به أن
ي��وص��ل} يعني م��ن صلة أم�ي��ر املؤمنني
واألئمة (ع)».
وجاء في تفسير األصفهاني في املقدمة
الرابعة« :في جملة مما جاء في معاني
وج��وه اآلي��ات والتنزيل والتأويل والظهر
والبطن واحلد واملطلع واشتمال اآليات
ع�ل��ى ال�ب�ط��ون وال �ت��أوي�لات وغ �ي��ر ذلك،
وأورد فيه عدة آثار منها :عن حمران بن
أع�ين عن أب��ي جعفر ق��ال :ظهر القرآن
ال��ذي��ن ن��زل ف�ي�ه��م ،وب�ط�ن��ه ال��ذي��ن مبثل
أعمالهم ،وع��ن أب��ي جعفر ق��ال :تفسير
القرآن على سبعة أوجه ،منه ما كان ومنه
ما لم يكن بعد يعرفه األئمة ،وساق أمثلة
لتفسير الظاهر والباطن فقال{ :وأوحى
ربك إلى النحل} (النحل )68 :فتفسير
الظاهر معروف وفي الباطن آل محمد،
وفي التأويل نفوس العلماء ،وفي ظاهر
ال�ظ��اه��ر ال�ن�ف��وس ال �ت��ي ل�ه��ا ق ��درة على
االنتحال أي :االختيار احلسن كما في
قوله{ :فيتبعون أحسنه} بقرينة قوله:
{وأوح ��ى رب��ك} ،واجل �ب��ال ف��ي الظاهر
ج�م��ع ج�ب��ل وه��و م �ع��روف ،وف��ي تفسير
ظاهر الظاهر أن اجلبال جمع جبلّة وهي
الطبيعة ،وف��ي تفسير التأويل اجلبال:
األجساد احليوانية من اإلنسان وغيرها.
وعلى كل حال فقد جرت هذه التفاسير
على ه��ذا النحو ف��ي تفسير كتاب الله
مبعان باطنية أبعد ما تكون عن معاني
اآليات وهداية القران وتعاليم اإلسالم،
حتى ليبدو كأن القرآن نزل خلدمة غرض
الباطنية فحسب ،وذلك مبا فسروه به من
هذه املعاني التافهة والعقيدة الفاسدة في
االفتتاح بحب آل البيت إلى حد يفوق كل
تصور ،مع أنه حب ك��اذب قد ثبت زيفه
ف��ي أكثر م��ن مناسبة على م��ر التاريخ،
وفيه بغض خليرة أصحاب رسول الله[
فاق احلد املعقول أيضا من غير استحياء
وال أدب ،مع أن كثيرا من آي��ات الكتاب
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التفسير الباطني
حتريف ظاهر لكتاب
الله ال دليل عليه
من عقل أو نقل
العزيز تثني عليهم وتشيد بفضلهم ،كما أن
هناك فريقا من املفسرين وصفوا باالعتدال
تقل هذه النبرة في تفسيرهم إلى حد كبير،
وتبرز معاني اآلي��ات على حقيقتها املرادة
منها وال مييلون إلى هذا اللون املتقدم من
التفسير ،بل بعضهم صرح بفساد التفسير
الباطني عندهم حيث ق��ال« :وأم��ا الذين
تهاجموا بآرائهم على تفسير ال�ق��رآن مبا
يسمونه تفسير الباطن ركونا بآرائهم إلى
مزاعم املكاشفة والوصول ونزعات التفلسف
أو التجدد أو حب االنفراد والشهرة بالقول
اجلديد ،وإن كان فيها ما فيها ،فقد آثروا
متاهة الرأي على املنهج السوي عن أصول
العلم وفارقوه من أول خطوة.
مناذج من تالعبهم بألفاظ القرآن
وأسوق فيه بني يدي القارئ ألفاظا فسرها
الباطنية بغير معانيها ال�ت��ي وض�ع��ت لها
األلفاظ في اللغة ،قد أجراها الباطنية على

غير هذه املعاني حيثما وقعت في القرآن
كله؛ مما يدل على تالعبهم بألفاظ القرآن
واحتيالهم على تركيز عقيدتهم من خالل
التفسير ،ضاربني مبعاني األلفاظ اللغوية
ع��رض احل��ائ��ط ،وه��ي إن دل��ت على شيء
فإمنا تدل على استهتارهم مبعاني القرآن
استهتارا ال يصدر مثله عن مسلم ،حيث قد
حجبوا بذلك نور القرآن وهدايته وبشاشته
ال�ت��ي إذا مست ش�غ��اف ال�ق�ل��وب وج��د لها
املؤمن بردا وسالما ،وإني أستغفر الله من
حكايتها ،ثم أتبعها بإبداء ال��رأي في هذا
النوع من التفسير ومدى ما يترتب عليه من
خطر.
وإليك مناذج من هذه الكلمات:
 -1ل�ف��ظ (األب) ي ��راد ب��ه ع�ن��ده��م النبي
وعلي ،حيث يروون عن علي بن أبي طالب
أنه قال« :سمعت رسول الله يقول :أنا وعلي
أب��وا هذا األم��ة» وقد ي��راد به اإلم��ام فقط
حيث يروون عن علي أيضا أنه قال« :اإلمام
األب الشفيق».
وال أدري هل يستقيم هذا مع قوله تعالى:
{م��ا ك��ان محمد أب��ا أح��د م��ن رجالكم}
(األحزاب)140 :؟!
 -2لفظ (األثر) :اإلمام ،و(اآلثار) :األئمة،
فعن ال �ص��ادق« :اتبعوا آث��ار ال�ه��دى» يعني

األئمة.
 -3لفظ (األثل) في اللغة :شجرة الطرفاء،
وقد صنع رسول الله [ منها منبره .ومع
ذل��ك ف�ه��م يفسرونها ب��أن�ه��ا م��ن األشجار
امللعونة التي لم تقبل الوالية.
 -4لفظ (أجاج) في سورة الفرقان وفاطر
والواقعة يقال بحر أجاج أو ماء أجاج ،أي:
ملح مر ،وهم يفسرونها مبا جاء في الكافي
عن احلسنني قاال« :إن الله عرض واليتنا
على املياه ،فما قبل واليتنا ع��ذب وطاب،
وم��ا جحد والي�ت�ن��ا جعله ال�ل��ه م��را وملحا
أجاجا».
وال أدري ما السر في ملوحة البحار قبل
خلق األئمة وواليتهم.
 -5ل �ف��ظ (األذن) :اجل ��ارح ��ة املعروفة،
ويفسرونها باألئمة أو بعلي بالذات فيروون
عن األئمة أنهم أذن الله ،وعن النبي أن عليا
أذن الله السامعة ،وأذنه الواعية.
 -6ل �ف��ظ (األرض) ي � ��ؤول ب��األئ��م��ة في
تفسيرهم ،ويستدلون على ذلك مبا ينسبونه
إلى الباقر قال في قوله تعالى{ :فانتشروا
في األرض} (اجلمعة ،)10 :يعني باألرض:
األوص� �ي ��اء ،أم��ر ال �ل��ه بطاعتهم وواليتهم
كما أمر بطاعة الرسول [ وطاعة أمير
املؤمنني ،كنى الله في ذل��ك عن أسمائهم

التفسير الباطني قد
حوى من الطعن على
صحابة رسول الله [
بطريقة مكشوفة
فسماهم باألرض.
 -7لفظ (اآلزف� ��ة) ،ج��اء ف��ي س��ورة النجم
ف��ي ق��ول��ه{ :أزف��ت اآلزف ��ة} (النجم)57 :
وم�ق�ص��ود ب�ه��ا ال�س��اع��ة وق��رب �ه��ا ،م��ن غير
مراجعة تفاسير ،وهي في التفسير الباطني
ع�ن��ده��م ال��رج �ع��ة ،أي :رج �ع��ة األئ �م��ة إلى
الدنيا وخواص أصحابهم وكذا أعداؤهم -
بزعمهم  -للقاصص منهم.
 -8لفظ (إس��رائ�ي��ل) ومعلوم أن��ه نبي الله
ي�ع�ق��وب\ ،وي�ف�س��رون��ه بأمير املؤمنني،
ويستدلون على ذل��ك مبا ج��اء عندهم في
ال ��زي ��ارات م��ن ق ��ول ص �ف��وان ل�ع�ل��ي «علي
إسرائيل الله».
 -9لفظ (آسن) :ورد في سورة محمد{ :من
ماء غير آسن} ،وفي اللغة :أسن املاء :تغير،
وهو الذي ال يشربه أحد من نتنه ،فماء غير
آسن أي :غير متغير ،ويفسرونه مباء غير
متغير أي :بعلي.
 -10ل�ف��ظ (اإلف� ��ك ،وامل��ؤت �ف �ك��ة) :اإلفك:
الكذب ،واملؤتفكة :مدائن لوط ،ويفسرون
اإلفك بصنمي قريش  -يقصدون أبا بكر
وعمر  -وفي الكافي عن أبي عبدالله وقد
سئل عن قوله{ :واملؤتفكة أهوى} (النجم:
 )53ق��ال :هم أهل البصرة ،هي املؤتفكة،
يعنون بذلك أنهم حاربوا عليا في موقعة
اجلمل املشهورة فهزموا.
واخلالصة أن التفسير الباطني قد
حوى من الباليا ما يلي:
 -1الطعن على صحابة رس ��ول ال�ل��ه [
بطريقة مكشوفة تنم عن حقد دفني وبغض
مشني لهم ،ومحاولة إيجاد ثغرة من القرآن
تخدم الباطنية في ذلك بأي وسيلة ،وهيهات

لهم ذلك! فإن صريح اآليات تعتبر أوسمة
شرف للصحافة ناطقة بفضلهم أبد الدهر
رغم أنف الباطنية.
 -2التفسير الباطني حتريف ظاهر لكتاب
الله ال دليل عليه من عقل أو نقل ،بل الدليل
على خالفه ،ولقد ذهبت به الباطنية مذهب
اليهود والنصارى في كتبهم.
 -3ما تذرعت به الباطنية في ذلك من
ك��ون ه��ذا التفسير سائغا لغة م��ن قبيل
املجاز أو نحوه قد تبني بطالنه ،ومغالطة
الباطنية في ذل��ك واضحة وأنهم أرادوا
ترويج هذه األباطيل بهدم معاني الكلمات
وحتطيم لغة القرآن من غير وازع من دين
أو خلق.
 -4أوض���ح ل�ن��ا التفسير ال�ب��اط�ن��ي غلو
الباطنية ف��ي األئ�م��ة م��ن آل البيت غلوا
فاق كل تصور ،وهذا ما يرفضه اإلسالم
ويهدمه صريح القرآن.
 -5وضح لنا التفسير الباطني عندهم
م����دى ال���ت���راب���ط ب��ي��ن��ه��م وب��ي�ن مالحدة
الباطنية فاملشرب واحد ،وما ترتب على
دعوة الباطنية ميكن أن يترتب على هذا
التفسير الباطني سواء بسواء ،وقد أثبت
لنا التاريخ ما وقع من جراء هذه النزعة
ممثال في البابية والبهائية والقاديانية
وما جروه على املسلمني من بالء.
 -6أوض��ح لنا املفسرون بهذا التفسير
ال��ب��اط��ن��ي ك��ي��ف ي��ض��ل ع��ل��م��اء الباطنية
أتباعهم ويلبسون عليهم دينهم باختالق
هذه األكاذيب افتراء على الله ورسوله
والعترة من آل بيته ،فحجبوا بذلك نور
القرآن وضياءه عن قلوب الناس.
 -7جل���أت ال��ف��رق ال��ب��اط��ن��ي��ة إل���ى هذه
املعاني الباطنية ملا لم جتد في ظاهر
القرآن ما يخدمهم في قليل وال كثير,
فزعمت أن له بطنا وضعوا من خالله ما
أرادوا وضعه من عقائدهم ,بل زعموا أن
ذلك الزم ملا علمه الله من وقوع حتريف
في القرآن.
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السودان
محاضرة ملسؤول إسرائيلي تكشف اإلستراتيجية اإلسرائيلية لتقسيم السودان

منذ استقالله ..إسرائيل
خططت أال يصبح
السودان قوة مضافة
إلى العالم العربي
كتب  /حامت محمد عبدالقادر
ح�ي�ن ن��ت��ح��دث ع���ن ال�����دور الصهيوني
وإس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ح��ي��ال م��ا ي��ح��دث في
منطقتنا ال��ع��رب��ي��ة واألف��ري��ق��ي��ة أيض ًا
نتهم بأننا واق��ع��ون حت��ت أس��ر نظرية
امل��ؤام��رة ,وأن��ن��ا ل��م ننضج سياسي ًا بعد
 ,ول���ك���ن ح��ي�ن ي���ك���ون ال����ك��ل�ام والعمق
والتحليل والتوضيح من أصحاب املؤامرة
أنفسهم فاألمر هنا مختلف.
وف�����ي ظ����ل ال���ت���رق���ب احل����اص����ل حالي ًا
النفصال اجلنوب السوداني عن شماله
وت���داع���ي���ات ذل���ك ع��ل��ى األم����ن العربي
واألف���ري���ق���ي ،ت��ذك��رت م��ح��اض��رة مهمة
ل��وزي��ر األم����ن ال��داخ��ل��ي ل��دول��ة احملتل
ال��ص��ه��ي��ون��ي (آف�����ي دي���خ���ت���ر) ،حصلت
(الفرقان) على نسخة منها من السيد
مصطفي عثمان إسماعيل ،مستشار
الرئيس السوداني.
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رغم البعد اجلغرافي..
إضعاف السودان ضرورة
من ضرورات األمن
القومي اإلسرائيلي

وك��ان م��ن أه��م م��ا عرضه علينا (مجموعة
م��ن الصحافيني امل�ص��ري�ين وال��ع��رب) أنه
كشف ع��ن محاضرة ل��وزي��ر األم��ن الداخلي
اإلسرائيلي لعدد م��ن ال�س��ادة واإلعالميني
معترفاً بالوجود اإلسرائيلي في السودان منذ
ثالثني عاماً سواء في اجلنوب أم في دارفور,
كذلك االستراتيجية اإلسرائيلية في إضعاف
السودان وتفكيكه.
وفيما يلي نلقي الضوء على أهم ما ورد بهذه
احملاضرة.
في إسرائيل تدور تساؤالت من قبل إعالميني
وسياسيني وأعضاء في (الكنيست) متعجبني
من االهتمام اإلسرائيلي بالسودان وتدخله
في شؤونه الداخلية رغم البعد اجلغرافي عن
إسرائيل ,ورغم أن ارتباطه بقضية فلسطني
أصبحت هامشية حتى نهاية الثمانينيات.
وهنا يجيب (ريختر) محدداً ذلك في عدد
من احملاور هي:
استطالع إسرائيل للمستقبل وتقييم أبعاده
التي تتجاوز الوقت احل��اض��ر ،فقد أدركت
إس��رائ �ي��ل أن ال �س��ودان مب� ��وارده ومساحته

الشاسعة ك��ان م��ن املمكن أن يصبح دولة
إقليمية قوية منافسة ل��دول عربية رئيسة
مثل مصر والعراق والسعودية  ,لكن أزماته
الداخلية واحل��رب األهلية في جيوبه على
م��دى ث�لاث��ة ع�ق��ود ث��م ال �ص��راع احل��ال��ي في
دارف��ور ,وما يحدث في العاصمة اخلرطوم
أيضاً ,كل ذلك حتول إلى أزمات مزمنة فوتت
الفرصة على السودان ليصبح قوة إقليمية
مؤثرة تؤثر في البينة األفريقية والعربية.
ول��ذل��ك فكانت هناك ت�ق��دي��رات إسرائيلية
م ��ع ب ��داي ��ة اس��ت��ق�ل�ال ال � �س� ��ودان منتصف
اخلمسينيات بأال يسمح لهذا البلد – رغم
بعده عنا – أن يصبح قوة مضافة إلى قوة
العالم العربي ،ألن موارده إن استثمرت في
ظل أوضاع مستقرة ستجعل منه قوة يحسب
لها ألف حساب ,ولذلك كان على إسرائيل
أن تتجه إل��ى الساحة وتعمل على مفاقمة
األزمة ,بل إنتاج أزمات جديدة يكون حاصلها
معضالت يصعب معاجلتها فيما بعد .
وال �س��ودان يشكل عمقاً استراتيجياً ملصر,
وهذا املعطى جتسد بعد حرب  1967عندما
حت��ول ال �س��ودان إل��ى ق��واع��د ت��دري��ب وإيواء
ل�س�لاح اجل��و امل �ص��ري ول�ل�ق��وات ال�ب��ري��ة هو

االستراتيجية
اإلسرائيلية  :سودان
ضعيف ومجزأ أفضل
من سودان قوي وموحد

وليبيا ,وللعلم فإن السودان أرسل قوات إلى
منطقة القناة أثناء ح��رب االستنزاف التي
شنتها مصر .1970 – 1968
ون� �ع ��ود إل���ى إج ��اب ��ة ري �خ �ت��ر ع ��ن االهتمام
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب���ال� �س���ودان ف���ي احمل�� ��ددات
الثالثة السالفة لتقول :ك��ان الب��د أن نعمل
ع �ل��ى إض �ع��اف ال� �س ��ودان وان� �ت ��زاع املبادرة
منه لبناء دول��ة قوية موحدة رغ��م أنها تعج
بالتعددية اإلثنية والطائفية؛ ألن ه��ذا من
املنظور اإلستراتيجي اإلسرائيلي ضرورة
من ض��رورات دع��م وتعظيمه األم��ن القومي
اإلسرائيلي .
ويؤكد على ذلك ما عبرت عنه جولدا مائير,
عندما كانت وزي��رة اخلارجية اإلسرائيلية
ومسؤولة عن ملف أفريقيا عام  1967عندما
قالت :إن إضعاف ال��دول العربية الرئيسة
واستنزاف طاقاتها وقدراتها واجب وضرورة
من أجل تعظيم قوتنا وإعالء عناصر املنعة
الدنيا في إطار املواجهة مع أعدائنا ,وهذا
يحتم علينا اس�ت�خ��دام احل��دي��د وال �ن��ار تارة
والدبلوماسية ووسائل احل��رب اخلفية تارة
أخرى.
ك �م��ا ك �ش��ف (ري �خ �ت��ر) ف��ي م �ح��اض��رت��ه عن
وقائع الدور اإلسرائيلي في إشعال الصراع
في جنوب ال�س��ودان انطالقاً من مرتكزات
أقيمت ف��ي أثيوبيا وأوغ �ن��دا وكينيا وزائير
(ال�ك��ون�غ��و ال��دمي��وق��راط �ي��ة) ح��ال �ي �اً ,فجميع
رؤساء احلكومات اإلسرائيلية بدءاً من (بن
ج��وري��ون) م ��روراً (بليفي أش�ك��ول) و(جولدا
مائير) و(إس �ح��اق راب�ي�ن) و(م�ن��اح��م بيجن)
و(إسحق شامير) و(شارون) وأخيراً أوملرت,
كلهم تبنوا اخلط اإلستراتيجي في التعاطي
مع ال�س��ودان ال��ذي يرتكز على تفجير بؤرة
وأزمات مزمنة ومستعصية في اجلنوب وفي
أعقاب ذلك دارفور.
هذا اخلط االستراتيجي كانت له نتائج وال
ت��زال تعوق وحتبط أي مجهود إلقامة دولة
سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً
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قادرة علي تبوؤ موقع صدارة في املنطقتني
العربية واألفريقية.
وفي تبجح شديد يعترف (ريختر) بالوجود
اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي دارف� ��ور ويصفه باحلتمي
وال��ض��روري؛ حتى ال يجد ال �س��ودان املناخ
والوقت لتعظيم قدراته ,مضيفاً :ما أقدمنا
عليه من جهود على مدى ثالثة عقود يجب
أال ي �ت��وق��ف؛ ألن ه ��ذه اجل �ه��ود تنطلق من
إستراتيجيتنا التي تضع نصب أعينها أن
س��ودان��ا ضعيف وم�ج��زأ أفضل م��ن سودان
قوي وموحد.
وي �ع �ل��ل ري �خ �ت��ر ب ��أن وج ��وده ��م ف��ي دارف� ��ور
يقع ف��ي إط��ار خطهم اإلستراتيجي م��ع أن
دارف��ور كجنوب السودان من حقه أن يتمتع
باالستقالل وإدارة ش��ؤون��ه بنفسه ,ووضع
حد لنظام السيطرة املفروض عنوة من قبل
حكومة اخلرطوم.
وبكل جترأ يقول ريختر :حلسن الطالع أن
العالم لم يتفق معنا على أنه البد من التدخل
في دارفور سياسياً واجتماعياً وعسكرياً ،كما
أوضح ريختر أن الدور األمريكي في دارفور
دور مؤثر وف�ع��ال ,وم��ن الطبيعي أن يسهم
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أيضاً في تفعيل الدور اإلسرائيلي وإسناده,
فبدونه كانت إسرائيل ستواجه مصاعب في
الوصول إلى دارف��ور ملمارسة دورها املتعدد
األوجه مبفردها ومبنأى عن الدعم األمريكي
واألوروبي .
كما أن صانعي ال�ق��رار ف��ي إسرائيل كانوا
م��ن أول امل�ب��ادري��ن إل��ى وض��ع خطة للتدخل
اإلسرائيلي في دارف��ور ع��ام  , 2003ويعود
الفضل في ذلك إلى رئيس ال��وزراء السابق
آريل شارون الذي قال في ذلك كلمة خالل
اجتماع حلكومته ع��ام  :2003ح��ان الوقت
للتدخل في غرب السودان وباآللية والوسائل
نفسها فض ً
ال عن أهداف تدخلنا في جنوب
السودان.
وفي سؤال طرحه على (ريختر) نائب وزير

ريختر :من حسن الطالع
أن العالم لم يتفق معنا
على وجوب التدخل في
دارفور سياسي ًا واجتماعي ًا
وعسكري ًا

الدفاع السابق جنرال االحتياط افرامي سنيه:
م��ا ه��ي نظرته إل��ى مستقبل ال �س��ودان على
خلفية أزماته املستعصية في اجلنوب والغرب
واالضطراب السياسي وعدم االستقرار في
الشمال وفي مركز القرار (اخلرطوم)؟
رد ريختر  :هناك قوى دولية تتزعمها الواليات
املتحدة األمريكية مصرة على التدخل املكثف
في السودان لصالح خيارات تتعلق بضرورة
أن يستقل ج�ن��وب ال �س��ودان وك��ذل��ك إقليم
دارف��ور على غرار استقالل إقليم كوسوفو,
فال يختلف الوضع في جنوب السودان وفي
دارف��ور عن وض��ع كوسوفو ..فسكان هذين
اإلقليمني يريدون االستقالل.
وفي نهاية محاضرته أكد (آفي ريختر) على
أن اإلستراتيجية اإلسرائيلية التي ترجمت
على األرض في جنوب السودان سابقاً وفي
غربه حالياً استطاعت تغيير األوض��اع في
ال�س��ودان نحو التأزم والتدهور واالنقسام,
فيتعذر احلديث اآلن عن حتول السودان إلى
دولة إقليمية كبرى وقوة داعمة للدول العربية
التي نطلق عليها دول املواجهة مع إسرائيل.
ف���ال� �س���ودان ف���ي ظ���ل أوض� ��اع� ��ه املتردية
وال �ص��راع��ات احمل�ت��دم��ة ف��ي ج�ن��وب��ه وغربه
وحتى في شرقه غير قادر على التأثير بعمق
في بيئته العربية واألفريقية؛ ألنه متوسط
ومشتبك في ص��راع��ات ستنتهي إن عاج ً
ال
أم آج�ل ً
�ا بتقسيمه إل��ى ع��دة كيانات ودول
مثل يوغوسالفيا ال�ت��ي انقسمت إل��ى عدة
دول :البوسنة ,الهرسك ,كرواتيا ،كوسوفو,
مقدونيا ,ص��رب�ي��ا ..ويبقى ال �س��ؤال عالقاً:
متي؟ فيما يتعلق بجنوب ال�س��ودان الدالئل
كلها تؤكد أنه في طريقه إلى االنفصال؛ ألن
هذا هو خياره الوحيد ,فهو بحاجة إلى كسب
الوقت إلقامة مرتكزات دولة اجلنوب ,وقد
يتحقق ذلك قبل موعد إجراء االستفتاء عام
 ,2011إال إذا طرأت تغيرات داخلية وإقليمية
إما أن تسهم في تسريع حتقيق هذا اخليار
أو تأخيره.

حوار

في الهند تستطيع أن تصل إلى كرسي الرئاسة بسهولة ..ولكن ال تستطيع احلصـ ـ ـ ـ

الشيخ عبدالواحد عبدالقدوس :األحزاب السياسية خ
حاوره :عالء الدين مصطفى

أشاد الشيخ عبدالواحد عبدالقدوس من الهند ،بدور جمعية إحياء التراث اإلسالمي في إقامة املشاريع
اخليرية ،وحتدث عن املشكالت التي تواجه املسلمني من الناحية الدينية والتعليمية في الهند ،وذكر أن
التعليم املجاني له مثالبه على الطفل املسلم ،وتطرق إلى األحزاب السياسية في الهند ،وأفاد أنها أحزاب
علمانية ،حكمت البالد بتأثير من املسلمني ولم تعمل ملصلحتهم.
وأوضح أن املسلمني ميرون مبرحلة خطيرة ووجود قوى إبليسية تقف حجر عثرة أمام تقدم اإلسالم،
وأوضح أيضا الدور العظيم للقراءة بأنها جاءت قبل الصالة والصيام واحلج والزكاة ،ملا للعلم والتعليم من
أثر في حياة املسلم .وهذه تفاصيل احلوار:
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> في البداية ن��ود أن حتدثنا عن أحوال
املسلمني في الهند؟
< ال يختلف ح��ال املسلمني ال�ه�ن��ود ع��ن بقية
املسلمني ف��ي ال�ع��ال��م؛ ف��إن اإلس�ل�ام واملسلمني
مي��ران مبرحلة خطيرة في كل العالم ،والقوى
اإلبليسية العاملية حتاول الوقوف في سبيل تقدم
اإلسالم وانتشاره.
واملسلمون ف��ي الهند منذ االس�ت�ق�لال خُ دِ عوا
من قبل األح��زاب السياسية املختلفة إلى اآلن،
وم�ع�ظ��م ت�ل��ك األح � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة العلمانية
حكمت البالد بتأثير أص��وات املسلمني ،ولكنها
لم تعمل من أج��ل حقوقهم ،كما ك��ان املفروض
عليها ،فقويت األح� ��زاب السياسية املختلفة
بتأثير املسلمني ،واملسلمون ضعفوا واستكانوا،
حتى بلغ األم��ر أن نسبة املسلمني في الدوائر
الرسمية أصبحت أق��ل من  ،٪1مع أنهم كانوا
يشكلون  ٪30عند االستقالل ،أي قبل اثنتني
وستني سنة.
وقد أدرك ذلك رئيس اجلمهورية الهندية السابق
امل��رح��وم األس �ت��اذ ال��دك�ت��ور ذاك��ر ح�س�ين؛ حيث
أدل��ى ببيان في جلسة خاصة :أن��ه من السهل
امليسور الوصول إلى منصب الرئاسة في الهند
للمسلمني ،ولكن من الصعب جدا احلصول على
وظيفة رسمية حكومية ،ولو كانت وظيفة خادم
أو ب ّواب.
واآلن هناك صحوة سياسية ب��دأت تنشأ في
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قلوب املسلمني وب��دؤوا يشكلون جلانا وأحزابا
سياسية جلمع أصواتهم لصاحلها ،والسيما
والي��ة آس��ام وبنغال واث��رام ب��راوي��ش ،وف��ي هذه
ال��والي��ات يشكل املسلمون ما بني  ٪25و،٪40
فلو احتدت كلمة املسلمني سياسيا ،لكان لديهم
قوة سياسية في البرملان ،علما بأن األحزاب
السياسية التي حتكم البالد الهندية ال تكسب
أكثر من  ٪33من أصوات الهنود ،فإذا احتدت
كلمة املسلمني سياسيا ودخ �ل��وا االنتخابات
فسيخرجون بنتائج مبشرة باخلير إن شاء الله.
فعبر ستة عقود ماضيةُ ،وعِ َد املسلمون وعودا
ك��اذب��ة م��ن قبل ال�ط��وائ��ف السياسية احلاكمة
في البالد وخُ دِ عوا أكثر من م��رة ،كلما جاءت
االنتخاباتُ ،وع��د املسلمون من قبلهم وعودا
وأحالما كاذبة ،وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني،

واآلن بدأ املسلمون يستيقظون من سباتهم.
النقطة الثانية :أن املسلمني حكموا الهند ثمانية
قرون ،فلهم تاريخ طويل ومجيد ومشرف ،فينبغي
عليهم أن يعيدوا هذه البالد إليهم ،فيحكموها
بالعدل واألمن؛ فإن املسلمني هم األمة الوحيدة
في العالم التي حتمل رسالة العدل والقسط
ورسالة األمن والسالم العاملي ،قال تعالى{ :لقد
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب
وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد
فيه بأس شديد ومنافع للناس}.
ً
فعلى املسلمني الهنود ،خصوصا العلماء ورثة
األن �ب �ي��اء االن �ت �ب��اه ،وأن ي�ق��دم��وا ه��ذه الرسالة
السماوية رسالة العدل والسالم نحو املجتمع
بكل هدوء وقوة وإميان لعل الله يجعل لنا مخرجا
إن شاء الله.

املسلمون لهم
تاريخ طويل
ومجيد
ومشرف في
الهند عبر
ثمانية قرون

ـ ــول على وظيفة حكومية!..

خدعت المسلمين
الدعوة اإلسالمية
> كيف جتد الدعوة اإلسالمية في الهند؟
< الدعوة اإلسالمية  -على أرض الواقع  -لها
جبهات عدة :الدعوة السلفية ،والدعوة التبليغية،
والدعوة اإلخوانية ،والدعوة الصوفية.
فلو اجتمعت هذه اجلبهات املختلفة على دعوة
االعتصام بالكتاب والسنة وعلى دعوة التوحيد
لكان في ذلك اخلير والنفع العام.
والدعوة السلفية هي الدعوة احلقة الصاحلة،
ولها نشاطات وأعمال طيبة في مجال الدعوة،
ولديها مدارس ومراكز تعليمية منتشرة في كل
الهند ولها ثمار طيبة حتتاج إلى تنسيق اجلهود
وتنظيم ال�ن�ش��اط��ات ح�ت��ى ت��أت��ي ث�م��اره��ا حلوة
طيبة.
التعليم اإللزامي
> ق��رار التعليم اإلل��زام��ي في الهند ،كيف
جتدونه؟
< لقد ص��در القرار في  2010/4/1بإلزامية
التعليم املجاني ،وق��د أصبح ذل��ك حقا للطفل
الذي يتراوح عمره بني  6و 14سنة ،ولكن هذا
القرار له سلبيات تترتب على مستقبل التعليم
الديني األه�ل��ي ف��ي الهند ،وق��د أدرك خطورة
ه��ذه امل�س��أل��ة ق ��ادة املسلمني فجعلوا يعقدون
ن� ��دوات واج �ت �م��اع��ات ل��دراس��ة امل ��وض ��وع ،وقد
أدل��ى وزي��ر التعليم الهندي بتصريح صحافي
بأن التعليم الديني ال يتأثر بهذا القانون ،ولكن
االختصاصيني ي��رون أن هذا التصريح ال ينفع
من دون تعديل صريح في مادة القانون.
االهتمام بالتعليم
> ما أهمية التعليم للنهوض باألمة؟
< من دون أي شك ،التعليم أهم وسيلة للنهوض
ب��األم��ة؛ ول��ذا اه�ت��م ب��ه ال �ق��رآن ،فقد أصبحت
ال �ق��راءة أول ف��رض ف��ي اإلس�ل�ام ،قبل الصالة
وال �ص �ي��ام وال��زك��اة واحل� ��ج ،وق��د ع �ن��ون اإلمام
ال�ب�خ��اري بابا ب�ع�ن��وان« :ب��اب العلم قبل القول
والعمل»؛ لقوله تعالى{ :فاعلم أنه ال إله إال الله

القراءة أول فرض في
اإلسالم قبل الصالة
والصيام والزكاة واحلج
واستغفر لذنبك}.
وقد وردت كلمة «العلم» مع مشتقاتها في القرآن
الكرمي أكثر من  439م��رة ،وه��ذا ي��دل على أن
اإلسالم دين العلم والقرآن وكتاب العلم.
وقد سمي القرآن قرآنا؛ ألنه يجمع جميع علوم
الكون النافعة ،وقد أدرك أئمة املسلمني أهمية
العلم ،فقال اإلمام الشافعي رحمه الله« :طلب
العلم أفضل من الصالة النافلة» ،وق��ال اإلمام
الزهوري ما ُعبِد الله مبثل العلم».
وال ينبغي اإله �م��ال واإلغ��ف��ال جل��ان��ب العلوم
التكنولوجية املعاصرة؛ فإنه يوجد في القرآن
أكثر من سبعمائة آية لها عالقة مباشرة بعلوم
الكون ،وال�ق��رآن هو ال��ذي ق��اد العالم إل��ى هذه
االك�ت�ش��اف��ات واألب �ح��اث امل�ت�ن��وع��ة ،ول�ك��ن نحن
املسلمني ت��رك�ن��ا ه��ذه ال �ع �ل��وم ،ع �ل��وم الكيمياء

التعليم املجاني له
سلبياته اخلطيرة على
الطفل الهندي من
الناحية الدينية

وال �ف �ي��زي��اء وال��ري��اض �ي��ات وال �ه �ن��دس��ة والطب،
وغيرها لليهود والنصارى واملالحدة ،فأصبحوا
مسيطرين عليها؛ فسيطروا على العالم البشري
اآلن.
فال بد من إدراك خطورة املوضوع للمسلمني،
وي�ج��ب على احملسنني وع�ل��ى ال�ل�ج��ان اخليرية
في العالم اإلسالمي إعطاء األولوية للمشاريع
التعليمية لنكمل أول درس للقرآن وه��و درس:
«اقرأ» ،وال سيما في الظروف الراهنة ،ومن ثم
فإن مشاريع التعليم يجب أن تكون نصب أعيننا
دون تقسيم بني العلم الديني والعلم الدنيوي؛
فإنه تقسيم جائر ما أنزل الله بها من سلطان،
فأهم ميزة للرسول ،هي ما أوضحه بقوله [:
«إمنا بُعثت معلما».
واحل��م��د ل �ل��ه أن م��ؤس �س��ة ال �ص �ف��ا التعليمية
الصناعية اخليرية من أكبر املراكز التعليمية
اإلسالمية التي توجد في الهند ،واآلن تنوي بناء
عدة مشاريع تعليمية جديدة في مدينة لكناؤو
عاصمة الوالية الشمالية بالهند ،على مسافة
ثالثني كيلومترا من املطار الدولي ،وزار املوقع
فضيلة الشيخ أبوعبدالله يوسف احلجي رئيس
فرع هدية بجمعية «إحياء التراث اإلسالمي».
وه�ن��اك م�ش��روع «اق ��رأ» (م��رك��ز تعليمي كبير)
ذو ثالثة أدوار يحتوي على  48فصال دراسيا،
الواحد مببلغ  1500د.ك يتسع خلمسني طالبا
من أوالد املسلمني الفقراء واأليتام.
ك�م��ا أن ه �ن��اك م �ش��روع كلية ال�ص�ن��اع��ة وكلية
الهندسة وكلية الطب أيضا ،فنرجو من اللجان
اخليرية واإلخ ��وة احملسنني امل �ب��ادرة إل��ى هذه
امل �ش��اري��ع التعليمية ال �ه��ام��ة ل�ل�ن�ه��وض باألمة
اإلسالمية من جديد.
واحل �م��د لله أن دول ��ة ال�ك��وي��ت حكومة وشعبا
وخ �ص��وص �اً اجل �م �ع �ي��ات اخل �ي��ري��ة ،وباألخص
جمعية «إحياء التراث اإلسالمي» ،لها دور كبير
في تنفيذ املشاريع اخليرية في كل العالم ،وفي
الهند بصفة خاصة ،عبر جلنة القارة الهندية
التي تخدم مجال التعليم وال��دع��وة واألعمال
اخليرية من بناء املساجد وامل��راك��ز اإلسالمية
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات اخل �ي��ري��ة وامل� � ��دارس واملعاهد
التعليمية ،ومالجئ األيتام.
حفظ الله دولة الكويت حكومة وشعبا ووفقهم
للمزيد من عمل اخلير ،إنه سميع مجيب.
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املسلمون يف الهند
إن املسجد البابري املنسوب
إلى امللك بابر ،الذي قام ببنائه
األمير (باكي) رحمه الله وزير
امللك بابر ،ومت بناؤه في عهده
وبأمر منه في مدينة (أبردهيا)
بالوالية الشمالية بالهند قبل
 5قرون ،وقد صلى فيه املسلمون
الصلوات الـ  ،5طوال هذه املدة
حتى  22ديسمبر 1949؛ حيث
صلوا فيه صالة العشاء وكانت
املرة األخيرة.

قضية المسجد البابري
عبر سنين
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السيد هاشم األنصاري الذي بلغ من عمره
 90عاما ومازال حيا يرزق ،وميثل املسلمني
في احملكمة ،صلى أيضا فيه الصالة األخيرة
م��ع امل �س �ل �م�ين ،وف ��ي ص�ل�اة ال �ف �ج��ر فوجئ
امل�ص�ل��ون ب��وج��ود بعض األوث ��ان الهندوسية
عند املنبر داخ��ل املسجد؛ حيث ق��ام بعض
الهندوس الكفار في جنح الظالم من ليلة 23
ديسمبر 1949م بوضع هذه األوثان واملعابد
داخل املسجد ،وقالوا بأن هذه األوث��ان أتت
وظهرت بنفسها في املسجد ،وتلك األوثان
عبارة عن صورة إلههم (راما) ،وادعوا بهتانا
وزورا أن موقع ظهور هذه األوث��ان هو مولد
(رام ��ا) ،فأصبح املسجد ال��ذي بني لعبادة
الله الواحد القهار موضع جدل وخالف بني
الهندوس واملسلمني ،وقد رفعت القضية إلى
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د .عبدالواحد عبدالقدوس
احملكمة الرسمية ،ومنذ ذل��ك ال�ي��وم أُغلق
املسجد ولم يسمح ال للمسلمني وال للهندوس
أيضا بالدخول إليه.
إل��ى أن ج��اء ال�ع��ام ١986؛ حيث طلب أحد
ال�ه�ن��دوس م��ن احملكمة احمللية واملسؤولني
احلكوميني فتح باب املسجد حتى ييسر لهم
زي ��ارة أوث��ان�ه��م داخ��ل املسجد وأداء مراسم
ال �ع �ب��ادة ال�ش��رك�ي��ة ف �ي��ه ،فسمحت احملكمة
ظلما وعدوانا بفتح أبواب املسجد للهندوس
فقط ،ومنع املسلمني بشدة من االقتراب من
املسجد.
وبعد ذلك وبالتحديد في  6ديسمبر 1992م
جتمع عدد كبير من الهندوس الكفار من كل
أط��راف الهند وك��ان عددهم يزيد عن 100

ألف حتت قيادة زعيمهم (إيل  -كي  -إيدواني)
وه��اج �م��وا أع �ل��ى م�ب�ن��ى امل �س �ج��د التاريخي
البابري وهدموه ظلما وبهتانا في وضح النهار،
وحتت مرأى ومسمع الشرطة التي لم حترك
ساكنا ،ب��إش��راف وتأييد س��ري م��ن احلكومة
احمللية واملركزية ،وقد اتخذ هؤالء املهاجمون
الهادمون لبيت الله إلها مزعوما ،أطلقوا عليه
(ك��ارس �ي��وك) أي خ��ادم (رام� ��ا) ،ورج �ع��وا إلى
بيوتهم ساملني بحماية وإش��راف من الشرطة
احلكومية.
وأج � ��زم ال��ق��ول إن األراض� � ��ي امل �ب �ن��ي عليها
املسجد ،هي ملك للمسلمني ،وكانوا يقيمون
الصلوات اخلمس داخل املسجد حتى التاريخ
املذكور آنفا ،وحينما أبدى املسلمون غضبهم
واح�ت�ج��اج�ه��م ف��ي ب�ع��ض امل ��دن ال�ه�ن��دي��ة مثل

بومباي وغيرها ،حينئذ ُقتل ع��دد كبير من
املسلمني إثر هذه االحتجاجات وراح ضحيتها
آالف من املسلمني في العديد من املدن الهندية
الصغيرة والكبيرة.
وق��د داف��ع املسلمون في احملكمة الهندية
عن موقفهم في قضية املسجد (البابري)،
وقدموا جميع اإلثباتات والشواهد بأن هذه
األراضي كلها ملك للمسلمني أهل السنة،
وهي أرض وق��ف .واستمرت القضية في
احملكمة  60سنة كاملة ،وك��ان من املتوقع
أن ي��ك��ون ال��ق��ض��اء واحل��ك��م ع���ادال ويحكم
للمسلمني ف��ي ض��وء ال��ش��واه��د والبينات
املقدمة للمحكمة.
وامل �س �ل �م��ون م �ن��ذ ب��داي��ة اخل �ل�اف ق��د أدل ��وا
بتصريحات عدة تفيد بأن الهندوس لو أثبتوا
أن األراضي التي بُني عليها املسجد ملك لهم،
فنحن لن نتوانى في التنازل عن القضية ،ولكن
احلكم الذي حكم به القضاة مبحكمة «لكناؤو»
املكونة من  3قضاة يعد محاولة للمصاحلة
بني الفريقني ،وأغمض القضاة أعينهم عن

ال �ش��واه��د وال �ب �ي �ن��ات وراع � ��وا ف�ي�ه��ا العقيدة
الهندوسية الشركية وأنهم أكثرية ولم يراعوا
فيه احلق والعدل.
واآلن ق��رر املسلمون أن يرفعوا القضية في
أكبر محكمة رسمية هندية بدلهي ،لعل الله
يعيننا ونأخذ حقوقنا املسلوبة ،ومع األسف
الشديد هناك َمن يعمل ملصلحته الشخصية
حتى يجعلوا املسلمني يتنازلون عن دعواهم في
احملكمة ،وهذا بالفعل شيء خطير للغاية؛ ألن
القضية لها أبعاد خطيرة ومؤثرة على مستقبل
املسلمني وحقوقهم الدينية والثقافية ،فلو
تركنا حقوقنا وتهاونا فيها فسيتطاول هؤالء
املفسدون علينا أكثر وأكثر.
هذا ،وقد انعقدت جلسة خاصة بهذا الصدد
للهيئة واألحوال الشخصية في مدينة «لكناؤو»،
وقد صدر القرار اجلماعي لرفع القضية إلى
محكمة دلهي واخ�ت�ي��ار بعض كبار احملامني
املؤهلني للدفاع عن القضية واس �ت��رداد بيت
الله املسلوب منا.
علما ب��أن مدينة (إبردهيا) وإن كانت مدينة

مقدسة لدى الهندوس ،إال أن عددا كبيرا من
املسلمني ال يزال يقطن فيها ،ومقبرة املسلمني
تعد أكبر مقبرة للمسلمني في تلك الوالية.
وما يزعمه الهندوس املتطرفون أن امللك (بابر)
بنى املسجد هذا على أنقاض معبد لهم هدمه،
فهو زعم باطل ال أساس له.
وامللك (بابر) كان عادال ،وقد أوصى ابنه عند
وفاته مبنع ذبح البقرة حيث يعبدها الهندوس
مراعاة ملشاعر الرعية الهندوسية ،مع أن ذبح
البقرة مما شرعه الله؛ فامللك ال��ذي يراعي
م�ش��اع��ر ال��رع�ي��ة ال �ك��اف��رة إل��ى ه��ذا احل��د ال
يتصور أن يأمر بهدم معبد وثني وبناء مسجد
على أنقاضه.
وأخ �ي��را امل�ط�ل��وب م��ن املسلمني اآلن دراسة
امل��وض��وع ب�ج��دي��ة وم��واج �ه��ة ال��واق��ع بالصبر
والثبات والعزمية ،ويجب أيضا أن نوحد كلمتنا
وصفوفنا حتى ال يتجرأ علينا أعداء اإلسالم
وهم ُكثر ويهضموا حقوقنا الدينية والثقافية
ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،وي �ج��ب ال��دف��اع ع��ن حقوقنا
الدينية والثقافية إلى آخر رمق.

37

الفرق���ان  24 - 607ذوالقع���دة 1431ه���ـ
االثن�ي�ن 2010/11/ 1 -م

عقيدة إسالمية
احلمد لله رب العاملني ،وأصلي
وأسلم على املبعوث رحمة
للعاملني ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني ،أما بعد؛
ٌ
تعر ُف ببعض ما
فهذه
مقالة ِ ّ
يتعلق بآل بيت سيدنا رسول الله
[ ،أجع ُلها  -مستعين ًا بالله  -في
شكل سؤال وجواب؛ طلب ًا للتقريب
ً
سائال الله تعالى أن يعظم
واإليضاح،
يجردها من شوائب الرياء
النفع بها ،وأن
ِّ
ِّ
وكل ما ال يرضيه.

آل البيت سني وجيم ()2-1

ماذا تعرف عن حقوق آل بيت النبي [؟
د .مهران ماهر عثمان
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سؤال فيها :من هم آل البيت؟
وأو ُل
ٍ
< ّ
> آل بيت رسول الله [ :بنو هاشم ،وبنو عبد
املطلب ،ومواليهم ،وأمهات املؤمنني .وهذا قول
جمهور أهل العلم .قال النبي [« :إ مَّ َ
ِن��ا بَنُو
اش ٍم َش ْيءٌ َو ِ
المْ ُ َّطل ِِب َوبَنُو َه ِ
اح ٌد» رواه البخاري.
أال يشكل على هذا القول ،احلديثُ الذي فيه:
«سلمان منا آل البيت»؟ ليس مشك ً
ال؛ لضعفه،
فإن فيه كثير ب َن عبد الله ،وحديثه ال يصح.
< هل في املسألة أقوال أخرى في تعريف
آل البيت؟
> قال بعض أهل العلم :آل بيته قريش ،ومنهم
من قال :آل محمد [ هم األتقياء من أمته،
وقيل :هم جميع األمة .أين الدليل على دخول
النبي [ في ذلك؟ ثالث آيات في كتاب
أزواج
ِّ
الله:
ِسا َء ال ّنَب ِ ِّي لَ ْس نُ َّ
ت
ن
ا
ي
{
تعالى:
قوله
األولى:
اآلية
َ َ
َك َأ َح ٍد مِ َن ال ِن َّساءِ إِنِ ا ّتَ َقيْ نُ َّ
ت َفلاَ تَخْ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْولِ
ض َو ُقل ْ َن َق ْولاً َم ْع ُروفاً
َف َي ْط َم َع ا ّلَذِ ي فِ ي َقل ْ ِبهِ َم َر ٌ
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َو َق� ْر َن فِ ي بُيُو ِت ُك َّن َولاَ تَ َب َّر ْج َن تَ َب ّ ُر َج جْ َ
اه ِل َّيةِ
ال ِ
ني ال َّز َكاةَ َوأَ ِط ْع َن اللَّ َه
الصّلاَ ةَ َوآ ِت َ
الأْ ُولَى َوأَقِ ْم َن َ
َو َر ُسولَ ُه إ مَّ َ
س
الر ْج َ
ِنا يُرِ ي ُد اللَّ ُه ِليُ ْذ ِه َب َعنْ ُك ُم ِ ّ
َ
ْ
ُ
أَ ْه َل الْ َبيْ ِت َويُط ِ ّه َرك ْم تَطهِ ي ًرا} (األحزاب،32 :
 .)33وهذه أوضح آية في بيان ذلك.
اآلية الثانية :قول املالئكة لسارة زوج إبراهيم
ني مِ ْن أَ ْمرِ اللَّهِ َر ْح َمة
عليهما السالم{ :أَتَ ْع َج ِب َ
ال�لَّ��هِ َوبَ� َر َك��اتُ� ُه َعلَيْ ُك ْم أَ ْه � َل الْ َبيْ ِت ِإ ّنَ�� ُه َحمِ ي ٌد
َم ِجي ٌد} (هود .)73 :
اآلية الثالثة:
ق��ول��ه ت�ع��ال��ىَ { :ق��الُ��وا ِإ ّنَ���ا أ ُ ْر ِس �ل ْ �نَ��ا ِإلَ ��ى َق ْو ٍم
ني إ اَِّل آ َل لُ ٍ
ني إ اَِّل
وط ِإ ّنَا لمَ ُن ّ َُجو ُه ْم أَ ْج َمعِ َ
ُم ْجرِ مِ َ
ا ْم َرأَتَ ُه َق َّد ْرنَا ِإ ّنَ َها لمَ ِ َن الْغَابِرِ ي َن} (احلجر 58 :
  .)60فهذا االستثناء لزوجة لوط دليل علىدخولها في آل لوط عليه السالم.
ويستدل كذلك بقول زيد بن أرقم رضي الله
ِسا َءهُ
عنه حلصني بن َسبْرة رحمه اللهِ « :إ َّن ن َ
مِ ْن أَ ْهلِ بَيْتِهِ » رواه مسلم.

ما الدليل على أن موالي آل البيت منهم؟
حديث مهران  -مولى النبي [  -ق��ال :قال
�ح� َّم� ٍ�د لاَ حَ ِ
ت� � ّ ُل لَنَا
رس��ول الله [ِ « :إ ّنَ ��ا آ ُل ُم� َ
الص َد َق ُةَ ،و َم ْولَى الْ َق ْو ِم مِ نْ ُه ْم» رواه أحمد .وفي
َّ
احلديث أنهم ال يأخذون الصدقات ،وهذا من
إكرام الله لهم؛ ولهذا جعل الله لهم في الفيء
واملغنم نصيباً كما سيمر معنا.
َ
< فلماذا أق َّ��ر
أخذ َبريرة موالة
النبي [
ُّ
عائشة رض��ي الله عنها الصدقة؟ أليس
نساؤه من أهل بيته؟
> قال ابن تيمية رحمه الله« :أزواجه داخالت
ف��ي آل��ه وأه��ل بيته ،كما دل عليه ن��زول اآلية
وسياقها –آية األح��زاب -وقد تبني أن دخول
أزواجه في آل بيته أصح ،وإن كان مواليهن ال
يدخلون في موالي آل��ه؛ بدليل الصدقة على
بريرة موالة عائشة ،ونهيه عنها أبا رافع مولى
العباس»؛ وذلك ألن دخول قرابته في آل البيت
باألصالة ،ودخول أمهات املؤمنني فيهم بالتبع،
فمن دخل في آل البيت باألصالة أكسب املوالي

هذا الوصف دون من دخل فيهم تبعاً.
ومسألة أن أم�ه��ات املؤمنني م��ن آل البيت ال
ينبغي التشغيب بها وال الشك فيها؛ ملا سبق من
األدلة ،وألنه إذا كان معلوماً دخول املوالي في
آل البيت فإن أمهات املؤمنني أولى.
< م��ا اآلي����ات واألح���ادي���ث ف��ي ف��ض��ائ��ل آل
البيت؟
> قوله تعالىَ { :و َق� ْر َن فِ ي بُيُو ِت ُك َّن َوال تَ َب َّر ْج َن
تَ� َب� ّ ُر َج جْ َ
ال ِ
ني
الصالةَ َوآ ِت َ
اه ِل َّيةِ األُولَ��ى َوأَقِ � ْم� َن َّ
ِن ��ا يُ��رِ ي� ُد اللّ ُهَ
ال � َّز َك��اةَ َوأَ ِط � ْع � َن ال�لَّ� َه َو َر ُس��ولَ � ُه إ مَّ َ
س أَ ْه � َل الْ َبيْ ِت َويُ َط ِ ّه َر ُك ْم
الر ْج َ
ِليُ ْذ ِه َب َعنْ ُك ُم ِ ّ
تَ� ْ
�ط��هِ �ي � ًرا} (األح� � ��زاب .)33 :وامل �ع �ن��ى :إمنا
أوصاكن الله بهذا؛ ليزكيك َّن ،ويبعد عنك َّن األذى
والسوء والشر يأهل بيت النبي  -ومنهم زوجاته
ويطهر نفوسكم
وذريته عليه الصالة والسالم -
ِّ
غاية الطهارة (التفسير امليسر) .وفي صحيح
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :خرج
�رح��ل من
النبي [ ذات غ��داة وعليه م��رط م� َّ
شعر أس��ود ،فجاء احلسن ب��ن علي فأدخله،
ثم جاء احلسني فدخل معه ،ثم جاءت فاطمة
فأدخلها ،ثم جاء علي فأدخله ،ثم قال{ :إمنا
يريد الله ليذهب عنكم ال��رج��س أه��ل البيت
ويطهركم تطهيرا}.
اج َك فِ يهِ مِ ْن بَ ْعدِ َما َجا َءكَ
وقوله تعالىَ { :ف َم ْن َح َّ
ِسا َءنَا
مِ َن الْعِ ل ْ ِم َف ُق ْل تَ َعالَ ْوا نَ ْد ُع أَبْنَا َءنَا َوأَبْنَا َء ُك ْم َون َ
َ
ِسا َء ُك ْم َوأَنْف َُسنَا َوأَنْف َُس ُك ْم ثُ َّم نَبْتَهِ ْل َفن َْج َع ْل ل ْعن ََت
َون َ
اللَّهِ َعلَى الْ َكاذِ ِبنيَ} (آل عمران ،)61 :فإن النبي
[ دعا فاطمة وعلياً واحلسن واحلسني وقال:
«الله َّم هؤالء أهلي» رواه الترمذي.
وثبت ف��ي صحيح مسلم ع��ن يَ��زِ ي��د بْ��نِ َح َّيا َن
صينْ ُ بْ ُن َسبْ َرةَ َو ُع َم ُر بْ ُن
َقا َل :انْ َطلَق ُ
ْت أَنَا َو ُح َ
ُم ْسل ٍِم ِإلَى َزيْدِ بْنِ أَ ْر َق َمَ ،فل َ َّما َجل َ ْسنَا ِإلَيْهِ َقالَ
يت يَا َزيْ ُد خَ يْ ًرا َكثِي ًرا؛ َرأَيْ َت
صينْ ٌ :لَ َق ْد لَقِ َ
لَ ُه ُح َ
َ
َ
ّ
َ
َر ُسو َل اللهِ [َ ،و َسمِ ْع َت َحدِ يثهَُ ،وغ َز ْو َت َم َعهُ،
يت يَا َزيْ ُد خَ يْ ًرا َكثِي ًرا،
صلَّيْ َت خَ ل ْ َفهُ ،لَ َق ْد لَقِ َ
َو َ
َح ِ ّدثْنَا يَا َزيْ ُد َما َسمِ ْع َت مِ ْن َر ُسولِ اللَّهِ [َ .قالَ:
يَابْ َن أَ ِخيَ ،واللَّهِ لَ َق ْد َك ِب َر ْت ِس ِنّيَ ،و َق ُد َم َع ْهدِ ي،
ض ا ّلَ��ذِ ي ُكن ُْت أَ ِعي مِ ْن َر ُس��ولِ اللَّهِ
يت بَ ْع َ
َونَ ِس ُ
[َ ،ف َما َح َّدثْتُ ُك ْم َفا ْق َبلُواَ ،و َما لاَ َفلاَ تُ َك ِلّفُونِيهِ .
ثُ َّم َق��ا َلَ :قا َم َر ُس��و ُل اللَّهِ [ يَ ْو ًما فِ ينَا خَ ِطي ًبا
باءٍ يُ ْد َعى خُ ًّما بَينْ َ َم َّك َة َوالمْ َدِ ينَةِ َ ،ف َحمِ َد اللَّ َه
مِ َ
َوأَثْنَى َعلَيْهِ َو َو َع َظ َو َذ َّك َر ،ثُ َّم َقا َل« :أَ َّما بَ ْع ُد أَلاَ
ّاسَ ،ف ِإ مَّ َ
نا أَنَا بَ َش ٌر يُ ِ
وش ُك أَ ْن يَ ْأت َِي َر ُسو ُل
أَ ّيُ َها النَ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
يبَ ،وأن��ا تَ��ارِ ك فِ يك ْم ث َقلينْ ِ  :أ َّول ُه َما
َر ِ ّب��ي َفأُ ِج َ

أهل اإلفك رموا عائشة
املطهرة بالفاحشة
فبرأها الله  ،فكل من
سبها مبا برأها الله منه
فهو مكذب لله
َاب اللَّهِ
َاب اللَّهِ  ،فِ يهِ الْ ُه َدى َوالنُّو ُر ،فَخُ ُذوا ِبكِ ت ِ
كِ ت ُ
َاب اللَّهِ َو َر َّغ َب
استَ ْم ِس ُكوا ِبهِ َ -ف َح َّث َعلَى كِ ت ِ
َو ْ
فِ يهِ ثُ َّم َقا َلَ -:وأَ ْه ُل بَيْتِي ،أ ُ َذ ِ ّك ُر ُك ْم اللَّ َه فِ ي أَ ْهلِ
بَيْتِي ،أ ُ َذ ِ ّك ُر ُك ْم اللَّ َه فِ ي أَ ْهلِ بَيْتِي ،أ ُ َذ ِ ّك ُر ُك ْم اللَّ َه
صينْ ٌَ :و َم ْن أَ ْه ُل بَيْتِهِ
فِ ي أَ ْهلِ بَيْتِي»َ .فقَا َل لَ ُه ُح َ
َ
َ
ِسا ُؤهُ
ِسا ُؤهُ مِ ْن أَ ْهلِ بَيْتِهِ ؟ قال :ن َ
سن َ
يَا َزيْ ُد؟ أَلَيْ َ
الص َد َق َة
مِ ْن أَ ْهلِ بَيْتِهِ َ ،ولَكِ ْن أَ ْه ُل بَيْتِهِ َم ْن ُحرِ َم َّ
بَ ْع َدهَُ .ق��ا َلَ :و َم� ْن ُه ْم؟ َق��ا َلُ :ه ْم :آ ُل َعل ٍ ِّيَ ،وآ ُل
اسَ .قا َلُ :ك ّ ُل َه ُؤلاَ ءِ
َعقِ ٍيلَ ،وآ ُل َج ْعف ٍَرَ ،وآ ُل َع َّب ٍ
الص َد َق َة؟ َقا َل :نَ َع ْم .ومعنى «تارك فيكم
ُحرِ َم َّ
ثقلني» :أي تارك أمرين عظيمني.
وآل ال�ب�ي��ت ص �ف��وة خ�ل��ق ال �ل��ه؛ ف�ف��ي صحيح
مسلم ،ع��ن َوا ِث��لَ�� َة بْ��ن الأْ َ ْس� � َق � ِ�ع ق��الَ :سمِ ْع ُت
اص َطفَى كِ نَانَ َة
َر ُسو َل اللَّهِ [ يَقُو ُلِ « :إ َّن اللَّ َه ْ
اص َطفَى ُق َريْ ًشا مِ ْن كِ نَانَةَ،
ِس َم ِ
اعي َلَ ،و ْ
مِ ْن َولَدِ إ ْ
اص َطفَى مِ ْن ُق َريْ ٍش بَنِي َه ِ
اص َطفَانِي
اش ٍمَ ،و ْ
َو ْ
مِ ْن بَنِي َه ِ
اش ٍم».
ومم��ا يبني فضائلهم أن��ه ما من مسلم يصلي
ص�لاة إال ويصلي عليهم مع النبي [؛ فقد
علَّمنا نبينا [ أن نقول في تشهدنا« :اللَّ ُه َّم
�ح � َّم� ٍ�د ،وع�ل��ى أه��ل بيتهَ ،و َعلَى
ص � ِ ّ�ل َع �لَ��ى ُم� َ
َ
َ
َ
َ
ّ
صليْ َت َعلى آلِ ِإبْ َر ِ
اهي َم،
أَ ْز َو ِ
اج��هِ َو ُذ ِ ّر ّيَتِهِ  ،ك َما َ
إنك حميد مجيدَ .وبَ��ارِ ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد ،وعلى
اج ��هِ َو ُذ ِ ّر ّيَ � ِت��هِ َ ،ك َما بَا َر ْك َت
أهل بيتهَ ،و َعلَى أَ ْز َو ِ
َعلَى آلِ ِإبْ َر ِ
اهي َم ِإ ّنَ َك َحمِ ي ٌد َم ِجي ٌد» رواه أحمد
والطحاوي بسند صحيح.
وإذا كان قريب رسول الله [ صحابياً فهذا
من قد أمسك الفضل بناصيته.
< ما ُّ
حق ِآل بيت رسول الله [ علينا؟
> سبق أن النبي [ أمر مبراعاة حقهم ،وآلل
البيت حقان :حق معنوي ،وحق مادي.
املعنوي فإجاللُهم وتوقي ُرهم وح ّبُهم؛
أما احل ّ ُق
ُّ
َ
َ
َ
قال تعالىُ { :ق ْل ال أ ْسألُ ُك ْم َعلَيْهِ أ ْج ًرا إِال المْ َ َو َّدةَ
فِ ي الْ ُق ْربَى} (الشورى .)24:واملعنى :ال أسألكم
على هذا البالغ والنصح لكم ماالً ،وإمنا أطلب
ِ
رساالت
منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أب ِلّ ُغ
َرب��ي ،إن ل��م تنصروني ف�لا ت��ؤذون��ي مب��ا بيني
وبينكم من القرابة .وقيل :املعنى :أن تودوني

في قرابتي ،أي :حتسنوا إليهم وتبروهم.
وجتب محبة البيت ألمرين:
• إلميانهم بالله تعالى.
• ولقربهم من رسول الله [.
وأما احلق املادي فاخلمس من الفيء واملغامن؛
قال تعالىَ { :ما أَ َفا َء اللَّ ُه َعلَى َر ُسولِهِ مِ ْن أَ ْهلِ
الْ ُق َرى َف ِللَّهِ َولِل َّر ُسولِ َو ِل��ذِ ي الْ ُق ْربَى َوالْ َيتَا َمى
السبِيلِ َك ْي لاَ يَ ُكو َن ُدولَ� ًة بَينْ َ
َوالمْ َ َساكِ ِ
ني َوا ِبْ��ن َّ
الأْ َ ْغ ِن َياءِ مِ نْ ُك ْم َو َما آتَا ُك ُم ال َّر ُسو ُل فَخُ ُذوهُ َو َما
نَ َها ُك ْم َعنْ ُه َفانْتَ ُهوا َوا ّتَقُوا اللَّ َه ِإ َّن اللَّ َه َشدِ ي ُد
اعل َ ُموا أَ مَّ َ
نا
الْعِ ق ِ
َاب} (احلشر  .)7 :وقالَ { :و ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
خُ
هِ
ِ
مِ
ِذِ
ءٍ
ُم َس ُه َولِل َّر ُسولِ َول ي
َغ ِن ْمتُ ْم ْن ش ْي فأ َّن لل
السبِيلِ ِإ ْن ُكنْتُ ْم
الْ ُق ْربَى َوالْ َيتَا َمى َوالمْ َ َساكِ ِ
ني َوابْنِ َّ
َ
َ
ْ
ُ
آ َمنْتُ ْم بِاللَّهِ َو َما أَنْ َزلْنَا َعلَى َعبْدِ نا يَ ْو َم الف ْرقانِ
يَ ْو َم الْتَقَى جْ َ
ال ْم َعانِ َواللَّ ُه َعلَى ُك ِ ّل شيء َقدِ ي ٌر}
(األنفال  ،)41 :والفيء :ما جاء من املشركني
كأموال صاحلناهم عليها ،أو مال
بدون حرب
ٍ
هلك عنه كافر ال وارث له ،ونحو ذل��ك .وأما
الغنيمة فما كان من أموالهم بحرب.
َ
ق��ال اب��ن تيمية رحمه اللهَ « :و َك � َذ ِل��ك آ ُل بَيْ ِت
َر ُس ��ولِ ال �لَّ��هِ [« لَ� ُه� ْم مِ � ْن الحْ ُ � ُق��وقِ َم��ا يَ ِج ُب
رِ َعايَتُ َها َف � ِإ َّن اللَّ َه َج َع َل لَ ُه ْم َح ًقّا فِ ي الخْ ُ ُم ِس
الصّلاَ ِة َعلَى
ِالصّلاَ ِة َعلَيْهِ ْم َم َع َ
َوالْف َْيءِ َوأَ َم َر ب َ
اج ٌب
َر ُسولِ اللَّهِ [» .وقالَ « :وا ِ ّت َبا ُع الْ ُق ْرآنِ َو ِ
مي��انِ َو ُه � َدى اللَّهِ
ص � ُل الإْ ِ َ
َعلَى الأْ ُ َّم��ةِ ؛ بَ� ْل ُه� َو أَ ْ
ا ّلَذِ ي بَ َعثَ ِبهِ َر ُسولَهَُ ،و َك َذل َ
ِك أَ ْه ُل بَيْ ِت َر ُسولِ
ُ
ِ
اللَّهِ [ تجَ ِ ُب َم َح َّبتُ ُه ْم َو ُم َوالاَ تُ ُه ْم َورِ َعايَة َحقّهِ ْم،
صى بِهِ َما َر ُسو ُل اللَّهِ
َو َه� َذانِ ال ّثَ َقلاَ ن اللَّ َذانِ َو َّ
[».
< هل الكافر من آل البيت يستحق ذلك؟
> الكافر ال يستحق منا إال التبرؤ منه وبغضه؛
قال تعالى{ :لاَ تجَ ِ ُد َق ْو ًما يُؤْمِ نُو َن بِاللَّهِ َوالْ َي ْو ِم
الآْ ِخرِ يُ� َوا ّ ُدو َن َم ْن َحا َّد اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه َولَ ْو َكانُوا
آبَ��ا َء ُه� ْم أَ ْو أَبْنَا َء ُه ْم أَ ْو ِإخْ َوانَ ُه ْم أَ ْو َع ِشي َرتَ ُه ْم
أُولَئ َ
وح
ِك َكت ََب فِ ي ُقلُوبِهِ ُم الإْ ِ َ
مي��ا َن َوأَ ّيَ َد ُه ْم ِب ُر ٍ
ّات تجَ ْ رِ ي مِ ْن حَ ْ
مِ نْ ُه َويُ ْد ِخل ُ ُه ْم َجنَ ٍ
ت ِت َها الأْ َنْ َها ُر
ض ��وا َعنْ ُه
خَ ��ا ِل��دِ ي� َن فِ ي َها َر ِض� َ�ي ال�لَّ� ُه َعنْ ُه ْم َو َر ُ
أُولَئ َ
ُ
ْ
ِحونَ}
ل
ف
ْب اللَّهِ أَلاَ ِإ َّن ِحز َ
ِك ِحز ُ
ْب اللَّهِ ُه ُم المْ ُ
(املجادلة .)22 :
والكافر من آل البيت ال ينتفع بهذا النسب؛ قال
تعالى{ :تَ َّب ْت يَ َدا أَبِي لَ َه ٍب َوت ََّب َما أَ ْغنَى َعنْ ُه
ات لَ َه ٍب َوا ْم َرأَتُ ُه
صلَى نَا ًرا َذ َ
َمالُ ُه َو َما َك َس َب َس َي ْ
َح َّمالَ َة الحْ َ � َ
�ط� ِ�ب فِ ي ِجيدِ َها َحبْ ٌل مِ � ْن َم َس ٍد}
(املسد .)5 - 1 :
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السلة اإلخبارية
أول رد على التهديدات اإليرانية

قاعدة عسكرية إماراتية قرب مضيق هرمز
في أول رد فعل عملي على التهديدات اإليرانية
املتواصلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وفي
خطوة تعتبر األول��ى م��ن نوعها ملواجهة تلك
التهديدات وحماية حدودها الشرقية ،دشنت
اإلم��ارات قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من
مضيق هرمز لتأمني حركة املالحة باملضيق
اإلستراتيجي ،وذل��ك في إم��ارة الفجيرة ذات
املوقع اإلستراتيجي التي تعد منفذ اإلمارات
الوحيد على بحر العرب ،فيما ستوفر القاعدة
احل �م��اي��ة حل� ��دود اإلم� � ��ارات ال �ش��رق �ي��ة التي
تطل على خليج عمان مبسافة أكثر م��ن 70
كيلومترا.
وقال مسؤولون عسكريون إماراتيون إن «األهمية
االستراتيجية التي حتظى بها إم��ارة الفجيرة
أوجبت اهتمام قيادة اإلم��ارات إلنشاء قاعدة
بحرية عسكرية بالقرب من مضيق هرمز الذي
يتمتع بأهمية إستراتيجية مؤثرة ،وم��ن خالل
موقعها املطل على بحر عمان ميكنها لعب الدور
املخطط لها ضمن خطط الدفاع اإلستراتيجي

عن أراضي ومياه الدولة».
وأشاروا إلى أن أهمية القاعدة تكمن في حماية
سواحل اإلمارات البحرية وتأمني حركة املالحة
في منطقة مضيق هرمز االستراتيجي الذي يعد
ش��ري��ان احل�ي��اة ال��ذي تعبر منه ن��اق�لات النفط
العاملية وهي حتمل أكثر من  %60من استهالك
العالم من البترول.
وأوض �ح��وا أن ال�ق��اع��دة توفر احلماية «حلدود
اإلم��ارات الشرقية التي تطل على خليج عمان
مبسافة أكثر م��ن  70كيلومترا واملساهمة في
تأمني حركة املالحة العاملية من وإل��ى املنطقة
خدمة للمصالح العليا لإلمارات».
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة أن �ب��اء اإلم � ��ارات ع��ن املسؤولني
قولهم :إن هذه القاعدة «ستسهم في رفع قدرات
ال �ق��وات البحرية على تنفيذ مهامها ف��ي هذا
اجلزء من املسرح البحري للدولة ضمن اخلطط
االستراتيجية الدفاعية الشاملة ،التي تتلخص
ف��ي حماية امل�ي��اه اإلقليمية وامل�ن�ش��آت احليوية
التي تشملها وتوفير األم��ن البحري واحملافظة

على أمن وسالمة طرق التجارة املؤدية من وإلى
الدولة ضمن القانون الدولي وتقدمي االستجابة
ال�ف��وري��ة ل�ل�ك��وارث الطبيعية والصناعية التي
حتدث في البحر».
تهديدات إيرانية
ويرى مراقبون أن إنشاء هذه القاعدة البحرية
العسكرية يأتي في إطار تعاطي اإلمارات جدياً
مع التهديدات اإليرانية املتكررة لإلمارات والتي
كان آخرها تهديد نائب الرئيس اإليراني ،محمد
رض��ا رحيمي ،ب��إع��ادة اإلم ��ارات  100سنة إلى
الوراء.
كان النائب األول للرئيس اإليراني ،محمد رضا
رح�ي�م��ي ،ه��دد دول ��ة اإلم� ��ارات دون تسميتها،
بإرجاعها  100ع��ام إل��ى ال��وراء ،قائال« :إحدى
ال��دول الصغيرة التي وصلت ملا هي عليه اآلن
بفضل النمو اإلي��ران��ي ونشاطه ،حاولت أخيرا
اإلخالل باقتصادنا ،وإذا ما أردنا أن نتعامل معها
خ��ارج إط��ار امل��ودة فإنها سترجع  100ع��ام إلى
الوراء».

الطاقة النووية ستكلف الخليج  140مليار دوالر خالل  20عامًا

ن��اق��ش ف��ري��ق خليجي م�ك�ل��ف مب�ت��اب�ع��ة إعداد
ال��دراس��ات التفصيلية الس�ت�خ��دام��ات الطاقة
ال�ن��ووي��ة ل�لأغ��راض السلمية ف��ي دول املجلس
ال �س��ت خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي في
ال��ري��اض ،م��ا مت إجن ��ازه ف��ي م�ش��اري��ع التعاون
التقني لدول املجلس مع الوكالة الدولية للطاقة
النووية ،وسط توقعات بإنفاق  140مليار دوالر
إلنتاج الكهرباء بالتقنية النووية خالل  20عاما.
وقالت األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي:
إن فريق العمل املكلف مبتابعة إعداد الدراسات
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة الس �ت �خ��دام��ات ال �ط��اق��ة النووية
ل�لأغ��راض السلمية ف��ي دول املجلس الست،
ناقش خالل اجتماعه الـ  15في الرياض ما مت
إجنازه وكذلك تقرير املؤمتر العام الـ  54للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ومشاريع التعاون التقني
لدول مجلس التعاون مع الوكالة الدولية وإقامة
ورش��ة عمل مع االحت��اد األوروب ��ي .وكانت دول
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مجلس التعاون اخلليجي قررت في ديسمبر عام
 ،2006إطالق برنامج للطاقة النووية.
وكان الفريق اخلليجي املكلف مبتابعة إعداد دراسة
اجلدوى األولية الستخدامات الطاقة النووية عقد
اجتماعه األول مع وفد من خبراء الوكالة الدولية
للطاقة الذرية في مايو عام  2007في الرياض،
وجرى االتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد
هذه الدراسة بشأن هذا املوضوع.
وم��ن األم ��ور األس��اس�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��رر أن تتضمنها
دراس��ة الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،مراجعة
التقديرات الكمية للطلب احمللي في دول املجلس
على الطاقة الكهربائية وامل�ي��اه العذبة حتى عام
 ،2030وبحث اخليارات الفنية لإليفاء باحتياجات
ه��ذه ال��دول من الطاقة النووية ،مقارنة مبصادر
الطاقة الهيدروكربونية .ويؤكد خبراء الطاقة أن
الدول اخلليجية حتتاج ملضاعفة طاقتها اإلنتاجية
من الكهرباء واملياه ملواجهة حتديات الطلب املتنامي

ع�ل��ى ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��وارد امل��ائ�ي��ة ف��ي املنطقة.
وبحسب تقارير شبه رسمية ،فإن دول اخلليج
ستحتاج إل��ى  100أل��ف ميغاوات من الطاقة
اإلضافية خالل السنوات العشر املقبلة ملقابلة
متطلباتها ،بحسب مجلس الطاقة العاملي.
ووصف املسؤول الكويتي التعاون بني الدول
اخلليجية والوكالة الدولية بـ «القوي واملمتاز»،
الفتا إلى أن املشروعات املشتركة مع الوكالة
تهدف إل��ى «تطوير ال�ق��درات الذاتية لدول
مجلس ال�ت�ع��اون ،وتنميتها» .وع��ن البداية
املتوقعة النطالق مشروع البرنامج اخلليجي
املشترك ،أك��د د.ن��ادر العوضي أن املرحلة
احل��ال�ي��ة ال ت�ع��دو ك��ون�ه��ا م��رح�ل��ة دراس���ات،
وأن تقييم أسس التعاون واإلع��داد ملشروع
نووي مشترك بني ال��دول الست يحتاج إلى
مدة طويلة ،قبل أن يتم الرفع به إلى القادة
التخاذ قرار سياسي نحوه.

الهالل األحمر :املساعدات تتواصل للمنكوبني

 3500خيمة من الكويت لضحايا الفيضانات الباكستانية
سلمت جمعية الهالل األحمر الكويتي إلى
االحت� ��اد ال��دول��ي للصليب األح �م��ر والهالل
األحمر في باكستان  3500خيمة بهدف توزيعها
على متضرري الفيضانات في باكستان.
وح �ض��ر التسليم سفير دول ��ة ال �ك��وي��ت لدى
باكستان ن��واف العنزي ورئيس بعثة االحتاد
ال��دول��ي جلمعيات الصليب األح�م��ر والهالل
األحمر إلى باكستان (بي بي سالميال) وأمني
عام الهالل األحمر الباكستاني محمد إلياس
خ ��ان ورئ �ي��س ب�ع�ث��ة جمعية ال �ه�لال األحمر
الكويتي إلى باكستان مساعد راشد.
وق ��ال السفير ال�ع�ن��زي ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
عقب تسليم اخليام :إن هذه املساهمة جتسد
تفهم الكويت للمعاناة اإلنسانية للمتضررين
جراء الفيضانات في باكستان وأهمية توفير
احتياجاتهم عبر املنظمات الدولية.

وأضاف أن هذه املساهمة تأتي إميانا من دولة
الكويت بالدور البارز الذي يضطلع به االحتاد
ال��دول��ي للصليب األح �م��ر وال �ه�لال األحمر،
مشيرا إلى أن هناك مساهمات أخرى ستقدم
لالحتاد خالل األيام املقبلة.
وذكر أن هذه املساهمة تأتي أيضا استمرارا
ل�ل�م�س��اه�م��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا جمعية الهالل
األح�م��ر الكويتي ل�لاحت��اد ف��ي حتمل األعباء
امللقاة على عاتقها لتخفيف معاناة املتضررين
جراء الكوارث.
وأكد أهمية عمليات اإلغاثة التي تقوم بها جمعية
الهالل األحمر الكويتي واملنظمات اإلنسانية في
باكستان؛ إمي��ان�اً منهم ب�ض��رورة إيصال الدعم
الالزم للشعب الباكستاني الذي يظل في أ ّمس
احلاجة إلى أنواع مختلفة من املساعدات والدعم
من جراء الكارثة التي أملت به.

من جهته ،أش��اد رئيس بعثة االحت��اد الدولي
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر إلى
باكستان (بي بي سالميال) مبساهمة جمعية
ال�ه�لال األح�م��ر الكويتي ،وع�ب��ر ع��ن تقديره
البالغ للدعم املتواصل الذي تقدمه اجلمعية
لالحتاد.
وأكد أهمية تنسيق اجلهود اإلنسانية ملؤازرة
الشعب الباكستاني في الوقت الراهن ،موضحا
أن املبادرات الدولية املتواصلة دعما للشعب
الباكستاني تسهم برفع املعاناة عن املتضررين
جراء الفيضانات.
كما أكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي في
الوقت الراهن باعتبارها أزمة تتطلب تكثيف
اجلهود حرصا على أرواح املتضررين واملنكوبني،
مشيدا بدور الهالل األحمر الكويتي في تقدمي
املساعدات اإلنسانية للشعب الباكستاني.

الجامعة العربية :مقاطعة إسرائيل فرض عين على كل عربي ومسلم

أك��د األم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د جل��ام�ع��ة الدول
العربية محمد صبيح أن مقاطعة إسرائيل
أصبحت فرض عني على كل عربي ومسلم.
وح���ذر ص�ب�ي��ح ف��ي ك�ل�م��ة اف�ت�ت��ح ب�ه��ا أعمال
املؤمتر الـ 85لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية
ملقاطعة إس��رائ�ي��ل جميع ال��دول العربية من
تسرب البضائع اإلسرائيلية إليها عبر وسائل
متعددة.
وق ��ال :إن رس��ال��ة ه��ذا امل��ؤمت��ر رس��ال��ة مهمة
ل�ل�غ��اي��ة؛ ألن�ه��ا رس��ال��ة س�ل�ام ل��دح��ر العدوان
اإلسرائيلي في ظل ما متر به األم��ة العربية
والشعب الفلسطيني من ظروف صعبة.
ودعا الدول العربية كافة إلى اليقظة واحلذر
وإع�ط��اء رسالة واضحة لكل شعوب العالم،
مؤكدا أن األمة العربية هي أمة خير وتستطيع
أن تدافع عن حقوقها.
وح ��ذر م��ن ت��داع �ي��ات ان�ت�ش��ار ال�ف��اش�ي��ة بكل
كراهيتها في إسرائيل ،معتبرا حديث وزير

اخلارجية اإلسرائيلي (أفيغدور ليبرمان) من
على منبر اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة عن
النقل القسري للسكان ج��رمي��ة بكل املقاييس
وبكل القوانني واألعراف.
وأض ��اف :إذا صمتت أوروب ��ا على ال�ن��ازي��ة فال
يجوز أن يصمت العالم اآلن إزاء ما يحدث في
فلسطني ،واصفا ص��ورة ما يجري هناك بأنها
(قامتة وبشعة) وحتتاج إلى وقفة عربية قوية.
وأشاد صبيح بالدوائر املنتشرة في عدد من دول
العالم ملقاطعة إسرائيل ،قائال :إن هذه الدوائر
ب���دأت ت �ق��وى وت �ت �س��ع ف��ي اخل� ��ارج الس �ي �م��ا في
اجلامعات والنقابات واملؤسسات واملراكز الدينية
املسيحية واإلسالمية.
ولفت إل��ى أن كل ال��دول التي تعرضت لعدوان
اس�ت�ع�م�ل��ت امل �ق��اط �ع��ة م�ط��ال�ب��ا ال� ��دول العربية
مبقاطعة إسرائيل مقاطعة تامة وتنفيذ قرارات
القمم العربية بهذا الشأن .من جهته قال املفوض
العام للمؤمتر محمد طيب بو صالعة في كلمة
له أن املؤمتر الـ  85ينعقد في ظل ظروف إقليمية

ودولية دقيقة وأزمات اقتصادية متنقلة تركت
آثارها على الساحة السياسية في كل أنحاء
العالم.
وأض ��اف أن ال�ت��وت��رات القائمة ف��ي املنطقة
والثقب السياسي فيها م��ا ه��و إال انعكاس
ل �ت �ص��ارع م �ص��ال��ح ب �ع��ض ال � ��دول الطامعة
بالسيطرة على املوقع اجلغرافي املهم للدول
ال�ع��رب�ي��ة ون�ه��ب ث��روات �ه��ا الضخمة املتنوعة
والتحكم في مصير ومستقبل شعوبها ،ووصف
بوصالعة ما يحدث للشعب الفلسطيني بأنه
عدوان همجي وحرب إبادة حقيقية من قبل
العدو اإلسرائيلي وآلته احلربية املدمرة التي
تفتك بالبشر واحلجر والشجر.
ودع��ا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد ال ��دول العربية إلى
الوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني
من خالل تفعيل أجهزة املقاطعة ضد إسرائيل
ورفع مستوى أدائها لتأخذ دورها البناء في
الدفاع عن قضايا األمة العربية.
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أخبار اجلمعية

جمعية إحياء التراث...الطموح الذي يواكبه اقتدار
كمال محمد احلارثي  -اليمن
ول َد ْت لكي تكون هكذا ملء السمع والبصر،
وال ت��زال تنمو لتكون كما ه��ي ف��ي أحالم
القائمني عليها وح��اج��ة ال��واق��ع إل�ي�ه��ا ،لم
تتخذ موقعها لتظل هناك ،ولكنها تقترب
من أهدافها كما هو شأن القلوب احلانية،
ثم ترسل ظلها فيما تبقى من املدى لتعيش
بقلب كل محتاج وإحساس كل كرمي.
حتقق أهدافها بسالسة كما لو أنها متارس
هوايتها املفضلة.
اسمها :يشبه األم��ل في طبيعته ،ويخالفه
في واقعه ،فهو فعل في اس��م ،وبصمة في
رس��م ،يخطو كالضوء وينبت كالدعاء ،لغة
العصر بكل سعتها ه��ي إح��دى مفرداتها
في قاموس اإلجن��از ،مثل ما أن التخطيط

الدقيق دائما يعني لديها ميالدا ملشاريع
عمالقة تبدأ بخطة وتختم بعمر طويل كأنه
صدقة جارية.
ال تؤمن بالنجاح إال عندما ينعكس في مرايا
الدمع بسمة ،وفي حنايا الصقيع دفئاً ،وفي
زوايا الضجيج ذكرا وعلما ،وفي األرض بناء
وزرعا ،وما إلى ذلك من اخلير.
عندما جتوب الدنيا لتتعاهد غراسها ،جتد
خطواتها السالفة ال تزال تعشب فتسقيها
وع� ��دا ال مي� ��وت ،ث��م ت��واص��ل س �ي��ره��ا في
ي�ب��اب مترامي األط ��راف فتفرغ محتواها
فيه مبقتضى االسم (إحياء) ،فإذا بالرمق
األخير يتحول النفس األول حلياة رغيدة
ابتدأت للتو.
للعطر في كل املسافات انبعاثْ
في كل نفح منه (إحياء التراثْ )

بالبذل والتخطيط في ثقة بها
متضي ..وسر جناحها هذي الثالث
سهرت على اآلالم وهي كثيرة
ْ
فإذا بآخرها بأولها استغاث
تبني من األنوار قلبا وارفا
فيه الهدى واحلب والقربى أثاث
شب اليتيم بحضنها وسروره
ميحو بقايا يتمه دون اكتراث
جمعية كالشمس ال تأنيثها
عيب وال في عزمها ضعف اإلناث
تهدي رياض العلم ورد غرامها
واجلهل تهدي شوكه العاتي اجتثاث
رسمت بوجه األرض أروع بسمة
من بعد أن عبث األنني بها وعاث
لك يا كويت اخلير من أعماقنا
شكر يجيئك عبر (إحياء التراث)

«إحياء التراث» تقيم حف ً
ال لتكريم المتفوقين
في أنشطة مركز ابن عباس لتحفيظ القرآن الكريم
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حت��ت رع��اي��ة النائب د .علي
العمير ،أقام مركز ابن عباس
لتحفيظ ال�ق��رآن الكرمي في
منطقة حولي ،التابع للجنة
الرئيسية لتحفيظ القرآن
الكرمي بجمعية إحياء التراث
اإلس �ل�ام� ��ي ح��ف�ل�ا ختاميا
لتكرمي الطلبة املتفوقني في
حلقات التحفيظ لهذا العام
 ،2010في قاعة احملاضرات
ف��ي امل�ق��ر الرئيسي جلمعية
إح� �ي ��اء ال� �ت���راث اإلسالمي
الكائن في قرطبة ق 5مقابل
مركز قرطبة الصحي.
واجلدير بالذكر أن النشاط الرئيس للمركز
هو حتفيظ القرآن الكرمي للناشئة من البنني
وال�ب�ن��ات ،فض ً
ال ع��ن تعليم أح�ك��ام التجويد
وإقامة األنشطة الترفيهية وتنظيم الدورات
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الشرعية والقيام برحالت العمرة.
أما أهداف املركز فهي تربية الطلبة على أخالق
القرآن الكرمي وحتبيب الطالب في العمل بدين
الله تعالى والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة،
كذلك تعليم العلوم الشرعية وأص��ول الدين

وتهيئة ج��و إمي��ان��ي وب�ي�ئ��ة طيبة
وصحبة ص��احل��ة ،وي �ش��رف على
هذا املركز اللجنة الرئيسة ملراكز
حت�ف�ي��ظ ال� �ق ��رآن ال� �ك ��رمي ،التي
م��ن أهدافها تفعيل دور حلقات
حتفيظ ال �ق��رآن ال �ك��رمي وتنويع
أن�ش�ط�ت�ه��ا امل �ت �ن��وع��ة إل ��ى جانب
النشاط الرئيس لها ،وهو ودراسة
القرآن الكرمي وحفظه وجتويده
لتكون بذلك عامل جذب للشباب،
فض ً
ال عن دراسة املناطق التي ال
يوجد بها حلقات ،وتقييم مدى
اإلق� �ب ��ال ع �ل��ى ال� � ��دورات ،كذلك
زي���ادة االه �ت �م��ام ب��دراس��ة ال�ت�ج��وي��د وإيجاد
ال��وس��ائ��ل التعليمية ال�لازم��ة لتعلم أحكام
التجويد ومخارج احل��روف وتنفيذ مشاريع
عامة رائدة خلدمة كتاب الله وتعليمه جلميع
أفراد املجتمع.

«لبيك اللهم لبيك» ..عنوان احملاضرة التي ألقاها ونبه إلى ضرورة إحرام القلب قبل اجلسد

فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في ضيافة (الفردوس)
ق ��ام ��ت جل �ن��ة ال�� �ف� ��ردوس للدعوة
واإلرش � ��اد ال�ت��اب�ع��ة جلمعية إحياء
ال� �ت ��راث اإلس�ل�ام ��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
امل��راق �ب��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة إلدارة
م� �س ��اج ��د م��ح��اف��ظ��ة الفروانية
باستضافة الشيخ الداعية /محمد
حسني يعقوب م��ن جمهورية مصر
ال�ع��رب�ي��ة ،ال ��ذي ق��ام ب� ��دوره بإلقاء
م �ح��اض��رة إمي��ان �ي��ة ب �ع �ن��وان (لبيك
ال �ل �ه��م ل �ب �ي��ك) ف��ي م�س�ج��د محمد
عباد العدواني في الفردوس ،وهي
ضمن االس�ت�ع��دادات التي تقوم بها
اللجنة الستقبال هذا املوسم العظيم
م ��وس ��م احل � ��ج -ل�ت�ه�ي�ئ��ة النفوسوتشويقها إلى حج بيت الله احل��رام ،واحل��ث على
استغالل األوق��ات بالعبادات والطاعات في أطهر
بقعة على وجه األرض.
واب� �ت ��دأ ال �ش �ي��خ /م�ح�م��د ح �س�ين ي �ع �ق��وب حديثه
بتساؤل :ملاذا نحج؟ وأردف قائال :نحج؛ ألن احلج
طاعة لله تعالى :قال تعالى{ :وأمتوا احلج والعمرة
لله} ،وال بد فيه من اإلخالص ،قال رسول الله[:
«يا أيها الناس إن الله إن الله قد فرض عليكم احلج
فحجوا».
واستطرد الشيخ يعقوب :نحج ألن احل��ج عبودية
وخضوع للباري جل وعال ،قال تعالى{ :ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال} ،وأكمل
حديثه :نحج؛ ألن احلج جهاد في سبيل الله جل

وع�ل�ا ،ف�ع��ن احل �س��ن ب��ن ع�ل��ي رض ��ي ال �ل��ه عنهما
ق��ال :ج��اء رج��ل إل��ى ال�ن�ب��ي[ ف �ق��ال :إن��ي جبان،
وإني ضعيف ،فقال« :هلم إلى جهاد ال شوكة فيه:
احلج».
وعدد يعقوب بعض األسباب التي تدعو للحج
فقال :احلج أفضل األعمال ،وهو أفضل اجلهاد،
والنفقة في احلج كالنفقة في سبيل الله  ،واحلج
جتديد للحياة كما قال املصطفى[« :من حج فلم
يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»،
واحلج يهدم ما قبله كما قال النبي ...« :وأن احلج
يهدم ما قد كان قبله».
واستطرد يعقوب في ذكر األسباب التي تدعو
للحج ،فقال :احلج ضمان كما قال النبي[« :ثالثة
في ضمان الله عز وج��ل :رج��ل خ��رج إل��ى مسجد

من مساجد الله عز وجل ،ورجل خرج
غ��ازي��ا ف��ي سبيل ال�ل��ه تعالى ،ورجل
خرج حاجا» ،كما أن احلج ينفي الفقر
والذنوب كما أخبر بذلك املصطفى:
«تابعوا بني احلج والعمرة؛ فإن املتابعة
بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي
الكير خبث احلديد» ،وإن احلجاج هم
وف��د الله كما أخبر بذلك النبي[:
«احل�ج��اج وال ُع ّمار وف��د الله ،دعاهم
فأجابوه ،وسألوه فأعطاهم».
وس��اق الشيخ محمد يعقوب نصائح
ع��دي��دة ل�ك��ل م��ن ي��ري��د أن ي�ح��ج أن
يفعلها قبل ذهابه فقال:
أوال :عليك بإحرام القلب قبل إحرام
اجلسد (توبة اجلسد).
ثانيا :رد املظالم.
ثالثا :إصالح اخلصومات.
رابعا :تعلم املناسك.
خامسا :تعلم أسرار هذه العبادة.
سادسا :احلج من مال حالل.
وخ�ت��م ح��دي�ث��ه بتوجيه ال�ش�ك��ر إل��ى جل�ن��ة الدعوة
واإلرشاد – الفردوس ممثلة بجمعية إحياء التراث
اإلس�لام��ي ،وإل��ى امل��راق�ب��ة الثقافية ممثلة بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ لتوجيه هذه الدعوة
الكرمية ،وإقامة هذه األنشطة الدعوية ،ومتنى من
املولى جل وعال أن يحفظ الكويت وشعبها من كل
مكروه.

(التراث) :فتح باب التبرع لمشروع األضاحي الخارجي
أعلنت جمعية إحياء التراث اإلسالمي فتح باب
التبرع لصالح مشروع األضاحي السنوي خارج
الكويت ،يغطي ما يقارب  50دولة من مختلف
أنحاء العالم.
ولفتت اجلمعية في بيان صحافي إلى أن هذا
املشروع كان له األثر الطيب في نفوس املسلمني
هناك حتى إن الناس في بعض الدول أصبح اسم

الكويت عندهم علما على املساعدات اخلارجية،
وهذا بفضل الله تبارك وتعالى ،ثم هذا املشروع
ال��ذي يكتسب أهمية بسبب أن��ه أصبح مشروعا
إغاثيا مهما ،وليس مجرد مشروع موسمي؛ حيث
إن املسلمني اآلن في الكثير من الدول اإلسالمية
الفقيرة أصبحوا ينتظرون مثل هذا املشروع الذي
يوفر لهم إغاثة غذائية هم بأمس احلاجة لها.

ودعت اجلمعية إلى املساهمة في هذا املشروع،
الف �ت��ة إل ��ى أم ��ر ش��رع��ي ي�ج��ب ع ��دم إغفاله،
وه��و ض��رورة أن يذبح املسلم أضحية واحدة
على األقل داخل الكويت إقامة لهذه الشعيرة
اإلسالمية املهمة ،وحفاظا عليها ،أما الفائض
فاحلاجة امللحة للمسلمني جتعل من األفضل
املبادرة بإرسالها لهم خارج الكويت.
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إشراف :عالء الدين مصطفى

مع
القراء

نصائح في يوم عرفة
 احرص على اجلهر بالتلبية فياملسير إلى عرفة.
 جتنب الكسل والفتور في يومع��رف��ة وتضييع ال��وق��ت وانشغل
بالدعاء والذكر ويقول النبي [:
«خير الدعاء ،دعاء يوم عرفة».
 تنبه إلى استقبال الكعبة عندالدعاء إن أمكن.
 احرص على الوقوف في حدودعرفة وليس خارجها.
 ي�ج��ب أن ينتبه احل ��اج داخلمسجد من��رة أن املسجد ثالثة
أرباعه في عرفات والربع الباقي
خارج عرفة؛ لذلك تنبه إلى ذلك
وإال ف��ات��ك ال��وق��وف ف��ي عرفات
فيفوتك احلج.
 جت �ن��ب ال� ��وق� ��وف ع �ل��ى جبلال��رح�م��ة؛ ألن ذل��ك س��وف يؤدي
إلى الزحام وإيذاء الناس.
 احرص على النزول من عرفةبعد مغيب الشمس ،فبذلك جتمع
بني الليل والنهار ،فإذا نزلت قبل
الغروب فعليك دم.
 إي ��اك وس ��وء ال�ظ��ن ب��ال�لّ��ه بأنتشك بأن اللّه لم يغفر لك ،ألنه
يكون عندئذ أول ذنب ترتكبه.

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

دروازة بن عالج

نشرة األخبار في تفنيد مزاعم عبدالجبار!..
أتوجه بالشكر اجلزيل حلكومتنا الرشيدة
وباألخص وزارة خارجيتنا املوقرة على
مواقفهم املشرفة الشجاعة بالرد على
ك���ل (ص��ح��اف��ي ع���راق���ي) ت���ط���اول على
الكويت وشعبها ،وعلى كل مذيع طالب
بضم الكويت ل��ل��ع��راق ،وع��ل��ى ك��ل (بياع
لبلبي) طالب بإعادة ترسيم احلدود!
فحكومتنا -جزاها الله خيراً -لم تسكت
أبدا! بل هي دائما تصرح وتنفي ومشغولة
بالرد على كل هؤالء وتطالب (بياع رقي)
بااللتزام بقرارات األمم املتحدة ،فيرد
علينا أب��وع��ب��داجل��ب��ار ،وه���و باملناسبة
صاحب محل فاخر لبيع السمك املسقوف
يزعم أننا سرقنا حقول النفط اجلنوبية
للعراق ،فيخرج وزير خارجيتنا في نشرة
األخبار ويفند مزاعم عبداجلبار!
(الحظ) أنني ذكرت كل هؤالء ولم أذكر
احلكومة العراقية؛ ألن ه��ؤالء ه��م من
تتعامل معهم حكومتنا مع األسف فيما
يتعلق مبلف احل��دود والقضايا العالقة
ب�ين ال��ك��وي��ت وال���ع���راق؛ ألن���ه وببساطة
العراق بدون حكومة منذ ما يقارب ستة
أشهر!..
ومم���ا س��ب��ق ي��ت��ض��ح أن م��ص��ي��ر العراق
وس��ي��ادت��ه وتشكيل احل��ك��وم��ة ف��ي بالد
ال��راف��دي��ن م��رت��ب��ط ب��ت��دخ��ل جميع دول
املنطقة ومباركتها ،وهي :أميركا ،تركيا،

اي��ران ،وس��وري��ة ..ما عدا الكويت طبعا
رمب��ا ألننا نعيش م��ن وجهة نظر وزارة
خارجيتنا في قارة أخرى!..
و(ب��ع��دي��ن) عيب أن نتدخل ف��ي شؤون
العراق ،كما يفعل كل جيران العراق بدون
استثناء حلماية أراضيهم ولضمان مصالح
بالدهم ،فيكفي أننا احتللنا أرضهم في
السابق( !..وبعدين) (شيفكك) من لسان
عبداجلبار وربعه إذا تدخلت!..
(ما ودي أطول السالفة) وأحتدث بكالم
إنشائي وحتليل وإستراتيجيات و ..و..
إلخ!
(م��ا له داع��ي أع��ور راس��ك بكالم كثير)
ف��ق��ط (الح�����ظ) أن دول����ة ت��ن��ف��ق عليها
الكويت ودول اخلليج ،وتعتمد اعتمادا
كليا على الدول األخرى حتى تستطيع أن
تدفع روات��ب موظفيها ،هي التي حتدد
وت��ت��دخ��ل ،ال ب��ل ت��ب��ارك تشكيل حكومة
جارتنا العراق بينما نحن في صراعات
حتى مع بيان اللبلبلبي!..
(ما ينالم) عبداجلبار؛ ألنه وجد أن دولة
كاملة بكل كيانها (تايهة) من  3سنوات
في قضية كرة قدم!!
(صراحة صراحة ال بالله كدينا خير)!..
عاشت التنمية!..
صالح العالج

اإلسالم والمرأة

لقد ك��رم اإلس�ل�ام امل ��رأة ،فلقد ن��ال��ت كامل
حقوقها في شريعة الله وحسب قانون أعدل
العادلني ورب العاملني ال��ذي خلق الزوجني
ال��ذك��ر واألن �ث��ى ،ففي ال �ق��رآن ال�ك��رمي القول
الفصل ف��ي جميع ج��وان��ب امل ��رأة ،م��ن حيث
أصلها وحقيقة أم��ره��ا ،وم��ن حيث قدراتها
وكفاياتها ،وم��ن حيث حقوقها وواجباتها،
فتكرمي املرأة في ظل القرآن والسنة النبوية
الشريفة قد استوعب كل اجلوانب وبلغ الغاية؛
فليس هناك مجال ملستدرك أو مستزيد.
ومن أمارات هذا التكرمي:
 -1أن املرأة شقيقة الرجل.
 -2أنها مكلفة ومسؤولة.
 -3لها من احلقوق مثل ما للرجل.

احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم
على عبدالله ورس��ول��ه محمد ،وعلى آله
وصحابته والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين ،أما بعد:
فقد قال [« :سبعة يظلهم الله في ظله
يوم ال ظل إال ظله  -ومنهم  -شاب نشأ
في طاعة الله».
وع ��د احل ��ق ت �ب��ارك وت �ع��ال��ى ال�ع�ب��د الذي
نشأ في طاعته بالظل والرحمة من هول
احلشر يوم ال ظل إال ظله ،وسبب ذلك أن

 -4ترث مثل أن الرجل يرث.
 -5أن لها منزلة عظيمة بكونها األم واألخت
والزوجة واالبنة.
وق � ��ال ج ��ل م ��ن ق � ��ال{ :ول� �ه ��ن م �ث��ل الذي
عليهن ب��امل �ع��روف} ،وق��ال ج � ّل وع�ل�ا{ :إن
املسلمني وامل�س�ل�م��ات وامل��ؤم�ن�ين واملؤمنات
والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات
وال� �ص ��اب ��ري ��ن وال � �ص� ��اب� ��رات واخلاشعني
واخل ��اش� �ع ��ات وامل �ت �ص��دق�ين واملتصدقات
والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم
واحلافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما}.
وقال الرسول [« :استوصوا بالنساء خيرا
فإنهن خلقن من ضلع ،وإن أع��وج شيء في

الدعوة

اإلنسان أزهى وأق��وى ما يكون في شبابه،
فعندما يصد هذا الشاب وهو في مقتبل
العمر وأول دروب حياته عن شهوات الدنيا
ومفاتنها وملذاتها ،فهو بذلك يجاهد الدنيا
رغبة في الفوز بآخرة سعيدة وطلبا لرضا
الباري عز وجل.
وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من الشباب
في هذه الدنيا يغفلون عن اآلخرة ،وعن ذكر
الله والرجوع إليه.
ونظرا خلطورة هذه السن ،وسن الشباب،

الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كسرته ،وإن
تركته لم يزل أعوج».
ف��امل��رأة كانت في اجلاهلية تعيش في ظلم
وإهانة واستبداد واضطهاد أنقذها اإلسالم
منها ،فلقد انتشر في اجلاهلية وأد البنات،
وكذلك عدوا أن املرأة وجدت فقط لتحقيق
رغبات الرجل ،واملرأة كانت ال ترث وليس لها
حقوق على زوجها وأوالدها وأبيها ،فاإلسالم
هو الدين الوحيد ال��ذي أعطى امل��رأة كامل
حقوقها ومنحها حريتها وحياتها الكرمية.

العنود مهدي

وأهميتها ف��ي ب �ن��اء ح �ي��اة امل�س�ل��م ،فإن
استقامته ف��ي ه��ذه املرحلة تعينه على
إكمال بقية حياته سعيدا هانئا.
والله تبارك وتعالى أيضا ذكر لنا على
لسان نبيه الكرمي [ أن العبد سيسأل
ي��وم ال�ق�ي��ام��ة ع��ن ال�ش�ب��اب فيما أفناه
ومب��اذا قضاه وما فعل فيه ،هل بطاعة
أم بفرح ومرح وصدود عن ذكرالله ولهو
في هذه الدنيا?

نور إسحق اجلوهر
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همسة تصحيحية

د .بس ــام الشـطـي

التعارف والتعريف للزواج عبر املواقع والفضائيات
الرجل واملرأة أوجد الله تبارك وتعالى أمهاتنا يبحثن وي�ج��دن امل��رأة املناسبة امل �ع �ل��وم��ات وال �ص �ف��ات ،و ع ��دم جتاوز
ف��ي نفوسهما ح��ب ال� ��زواج للتكامل ال�ت��ي ت��وف��ر البنها ال��راغ��ب ف��ي الزواج احل��دود املسموح بها ،و األمانة وحفظ

واالس�ت�ق��رار والتحصني وب�ن��اء أسرة النظر بحضور م�ح��ارم تلك البنت ،أو ال�س��ر ،و ع��دم وج��ود امل��وان��ع الشرعية
صاحلة سعيدة ومستقيمة؛ فكل منهما تنقل الصفات الدقيقة عنها ،أو تأتي م��ن ال�ن�ك��اح ،وبعدها حتفظ املعلومات

يبحث عن معايير شرعية أو خصال ب��ال�ص��ور  -ب��دون محسنات وتركيبات ال �ش �خ �ص �ي��ة ،م��ع اس �ت �ح��ال��ة استغالل

حميدة ،ثم يبذل السبب عبر الطرق اصطناعية  -وثبت أيضا إذا كانت املرأة املعلومات الشخصية ،وعمل كل ما في
املشروعة واملتاحة بقصد التقارب ،في دول��ة أخ��رى ف��إن من املمكن رؤيتها وسعها من إجراءات احترازية وضمانات

ويبدأ بالبحث عبر األهل واألصدقاء أمام أهلها عبر شبكة اإلنترنت وسماع الزمة.
ّ
اخلطابات ،وهذه ضمن العادات صوتها.
مقدار أجرة هذه املؤسسات التي تقوم
وعبر
والتقاليد لتحقيق املعرفة َخل ْ ًقا وخُ ل ُ ًقا أما هذه القنوات واملواقع فيكون التعارف بعمل ال�ت��وف�ي��ق ل �ل��زواج ي �ح��دده العرف
م��ن أج��ل ال�ت�ق��ري��ب بينهما وحصول فيها شخصيا ،فتضوع الصورة واملعلومات واجل �ه��د امل �ب��ذول وال�ت�ك�ل�ف��ة م��ن توفير

الزواج بعد ذلك إن توافقا.

الشخصية عن املتقدم والصفات التي املكان والعمال واألجهزة ،وأيضا يراعى

وظهر في اآلون��ة األخيرة  -لألسف يرغب في توفرها في الشخص اآلخر ،في هذه األجهزة أحوال الناس من الغنى

ال �ش��دي��د -ب�ح��ث بعضهم ع��ن املرأة وت��ذي��ل ب �ع��د ذل ��ك ب ��أن امل �ع �ل��وم��ات في واليسار والفقر.
عبر التواصل والبحث في األسواق ،نطاق السرية ،وبعضها مواقع مجانية ،ف�خ�ت��ام�اً أرج ��و م��ن إخ��وان��ي وأخواتي

أو ع�ب��ر ب�ع��ض ال�ص�ح��ف واملجالت ،وبعضها جت��اري��ة ،ول�ك��ن ن�ق��ل إل�ي�ن��ا أن اجلادين في الزواج أن يسلكوا املسالك
أو املواقع والفضائيات ،ويضع اسمه ه��ذه الصفات غير دقيقة ،وأن هناك ال�ش��رع�ي��ة ،وأن يبتعدوا ع��ن الطرائق
وصفاته وصفات من يريدها زوجة مؤسسات لها اعتبار ولها مكان وترخيص املشبوهة،

وعليهم بالدعاء واإلحلاح

له ،لكن هذه الطرق – في الغالب  -وإشراف حكومي وشعبي ،وحتل أزمات به؛ فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء

تكون عبثية وتنتهي بإنشاء عالقات ومشكالت تتعلق باختيار شريك احلياة  ،ويهب ملن يشاء ،ويوفق من يشاء لقوله:

ظاهرها الرحمة وباطنها النيل منها وتوفق بني الطالبني الراغبني في الزواج {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
ب��ال �ط��رق احمل��رم��ة واإلي � ��ذاء ودخول وتضع شروطا دقيقة التي منها :الرغبة من حيث ال يحتسب}.

همسة تصحيحية
الشيطان الرجيم.

احلقيقية في ال��زواج ،و التأكد من دقة

نسأل الله التوفيق للجميع.

