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السالم عليكم
األخيرة  اإلنترنت  عبر  الشهير  )ويكيليكس(  موقع  تسريبات 
قــد هــزت الــعــالــم وأصــابــتــه بــصــدمــة، حيث كشفت عــن حجم 
التآمر األميركي على العالم وحجم االنتهاكات حلقوق اإلنسان 
التي متارسها الواليات املتحدة في العالم، والسيما في البلدان 
الطغاة  من  حررتها  قد  أنها  وبهتانا  زورا  وادعــت  احتلتها  التي 

وعملت على حتويلها إلى بلدان دميقراطية.
مليون  ربــع  عــددهــا  جتــاوز  التي  املسربة  الــوثــائــق  كشفت  كما 
برقية بــن الــســفــارات األمــيــركــيــة فــي الــعــالــم واحلــكــومــة، عن 
حجم النفاق الذي ميارسه كثير من زعماء العالم على شعوبهم 
وعلى اآلخرين وعن عالقاتهم املشبوهة مع األنظمة القمعية 

في العالم.
ـــذي  ال ــيــكــس«  مــوقــع»ويــكــيــل إن 
يستقبل تسريبات األخبار من 
جميع بلدان العالم، يتطوع 
بها أشخاص ناقمون على 
أشخاص  أو  حــكــومــاتــهــم 
يريدون كشف احلقائق 
للعالم، ثم يقوم املوقع 
من  يــتــأكــد  مــا  بنشر 
صــحــتــه، وأغـــلـــب ما 
املـــــوقـــــع هو  نــــشــــره 

وثائقية  وتقارير  األمــيــركــي،  اجليش  مــن  أميركية  تسريبات 
األميركي  اجليش  ارتكبها  التي  املجازر  تكشف  فيديو  وأفــالم 

بحق مدنين أبرياء في العراق وأفغانستان.
وســكــوت احلــكــومــة األمــيــركــيــة عــّمــا تــســرب مــن وثــائــق وعدم 
تكذيبها يدل داللة واضحة على صحتها، لكن الواليات املتحدة 
في  جنودها  مصير  على  وقلقها  نشر  ممــا  صدمتها  تخف  لــم 
بالتحرك  سارعت  كما  معهم،  تتعامل  أشخاص  ومصير  اخلارج 
لدى اإلنتربول الدولي ملالحقة أصحاب املوقع الذين يعتقدون 

ويؤمنون بحق الناس في معرفة احلقيقة كاملة.
إن احلقائق التي نشرها موقع )ويكيليكس( تستحق من شعوبنا 
نصبوا  الــذيــن  أولــئــك  حقيقة  لتعرف  فيها  وتتأمل  تقرأها  أن 
والحقوا  وحدهم  احلقيقة  واحتكروا  العالم  شرطة  أنفسهم 
شعوبنا  من  وتستحق  اإلرهــاب،  محاربة  مسمى  حتت  األبرياء 

محاسبة الذين فرطوا في حقوقهم وضيعوا كرامتهم.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم
لقد حذرنا الله تعالى كثيرا من مكر األعداء وتآمرهم وحذرنا 
من مكر اليهود والنصارى: }يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض{  }قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر{، }ولن ترضى عنك اليهود 

وال النصارى حتى تتبع ملتهم{
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< لدي أخ أكبر مني يحافظ على صالة اجلماعة 
عدا صالة العصر فإنه يتكاسل عنها وال يصليها 
ال��وق��ت, وق��د نصحته  م��ن دخ��ول  إال بعد ساعة 
ولكنه يحتج بأنه متعب ويريد النوم؛ فماذا أفعل 
أي��ض��ًا يحافظ على صالة  آخ��ر  أخ  وك��ذل��ك  م��ع��ه؟ 
اجل��م��اع��ة ع���دا ص���الة ال��ف��ج��ر وذل����ك ل��ث��ق��ل نومه 
ولكن إذا رجعنا من الصالة أيقظناه بشتى الوسائل 
من  حكم  وم��ا  إث��م  عليه  فهل  احلمد.  ولله  فيصلي 
إل��ى طلوع الشمس وك��ان هذا  ن��ام عن ص��الة الفجر 

هو حاله في أكثر األيام؟
في  جماعة  الصالة  وأداء  واجبة  اجلماعة  صللالة   <
يشغله عن  أن  للمسلم  ينبغي  وال  واجللب  أمللر  املسجد 
أعطى  وإذا  أشغاله  أهللم  يجعلها  بللل  شللاغللل،  الللصللالة 
الطعام  تناول  وبعد  العمل  بعد  واستلقى  مناها  نفسه 
فغلب عليه النوم فإن هذا تفريط منه، فينبغي أن يكون 
عليه  يثقل  الللذي  الشيطان  وسلللاوس  عللن  بعيداً  حلللذراً 
الطاعة ويرغبه في الكسل واخلمول حتى تفوته صالة 
اجلماعة وهذا من احلرمان، نسأل الله العافية. فعليك 
أخي أن حتافظ على صالة العصر والنبي صلى الله عليه 

وسلم يقول: »من صلى البردين دخل اجلنة« والبردان هما 
العصر والفجر.

وأما أخوك الثاني الذي ينام عن صالة الفجر حتى تطلع 
الشمس فهذا قد ارتكب خطأ عظيماً؛ فإن تأخير الصالة 
عن وقتها بال عذر شرعي، هذا يرى قسم من العلماء أنه ال 
يقضيها ويعدونه قد وقع في ضالل عظيم لتأخيره صالة 
عن وقتها بال حاجة، والنوم ليس عذراً على الدوام فيجعل 
النوم عادة لترك الصالة وتضييعها فهذا من اخلطأ. وأما 
أخوكم ثقيل النوم إذا أيقظتموه فلم يستيقظ لثقل نومه والله 
يعلم ذلك منه وأنه يحتاج إلى وقت طويل إليقاظه وال يؤّثر 
فيه املنبه ونحوه فأرجو من الله أن يعذره على ما يحصل 
من تقصير، لكن عليه االجتهاد وبذل اجلهد ويحرص أشد 
الله يعينه. وقد ذكللروا أن صفوان بن معطل  احلرص لعل 
الذي رمى املنافقون به عائشة واتهموه بعائشة وبرأها الله 
من فوق سبع سموات، هذا الصحابي اجلليل كان ثقيل النوم 
حتى إن النبي انتقل وأصحابه فلم يشعر بذلك ولم يستيقظ 
إال بحر الشمس، دَلّ على أن هذا ثقل نوم مالزم له واألمر 
تعالى يقول: }الَ  الله  قللدرة اإلنسان فإن  الللذي يخرج عن 

يَُكِلُّف اللُّه نَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها { )البقرة: 286(.

اجعل الصالة أهم أشغالك

يجيب عنها 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

ال يجوز مصافحة غير 
المحارم مطلقًا

حكم إطالة صالة 
الفجر

كاماًل  ش���رح���ًا  أري����د   >
النساء,  مصافحة  في 
متى جتوز مصافحتهن؟, 
مصافحتها؟  جت���وز  وم���ن 
ومن التي ال جتوز؟, وهل 
السن  ك��ب��ي��رة  م��ص��اف��ح��ة 
كن  إذا  خاصة  ش��يء  فيه 

من األهل؟
الللنللسللاء إن  > مللصللافللحللة 
فللهللذا جائز،  ملللحلللارم  كلللن 
غير  من  النساء  كانت  وإن 
احملللارم فإن ذلك ال يجوز 
ما  الللنللبللي]  ألن  مطلقاً؟ 

مست يللده يللد املللرأة قط، 
ومس  علللللورة  امللللللرأة  وألن 
كلمس  الفتنة  يثير  يللدهللا 
بللدنللهللا، فلللال يجوز  سللائللر 
لغير محارمها مصافحتها، 
السن  كبيرة  بللن  فللرق  وال 
البعد  وصغيرة السن؛ فإن 
علللن أسلللبلللاب اللللوقلللوع في 
احللللرام هللو الللواجللب على 
الشهوة  دواعلللي  إذ  املسلم 
السن  كبير  قد توجد عند 
دونه  مللن  عند  تللوجللد  كما 

فال فرق بن هذا وهذا.

م��ا حكم إط��ال��ة صالة   >
الفجر؟

الله]  رسلللول  عللن  ورد   <
ما يدل على أنه كان يطيل 
صلللالة الللفللجللر مللا ال يطيل 
غيرها من الصلوات، ولهذا 
كان يقرأ فيها ما بن الستن 
وكلللان الصحابة  املللائللة  إلللى 
كاخللفاء الراشدين يطيلون 
الله  ألن  الفجر  صللالة  فللي 
ِإَنّ  الَفْجِر  }َوُقللللْرآَن  يقول: 
ُقْرآَن الَْفْجِر َكاَن َمْشُهوداً{ 
)اإلسراء: 78(. ففي القراءة 

في الفجر يتواطأ القلب مع 
اللسان ولهذا شرع إطالتها 
طول  ألجللل  ركعتن  وجعلت 
فالسنة  فللليلللهلللا،  اللللللقلللللراءة 
بشرط  لكن  القراءة  تطويل 
باملأمومن  ذللللك  يللضللر  أال 
التطويل  بللهللم  أضللللر  فللللإذا 
فليقتصر على ما فيه الرفق 
بهم؛ ألن النبي] قال ملعاذ 
»أيها  العشاء:  أطللال في  ملا 
الناس إن منكم منفرين فمن 
صلى بالناس فليخفف فإن 
فيهم املريض والضعيف وذا 

احلاجة« رواه البخاري.

فتاوى 
الفرقان
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الزم أهل العلم وتفقه على أيديهم
الدين  أتفقه في  أن  أري��د  < سائل يقول: 

فبماذا تنصحونني؟
اجلامعة  في  أدرس  يقول:  آخ��ر  وسائل   >
العلماء  وأريد مالزمة  الشريعة  في قسم 
ل��ي في  م��ح��ت��اج��ان  وال����دي  أن  أرى  ول��ك��ن 
فرصة  علي  تفوت  أن  وأخ���اف  خدمتهما 
ط��ل��ب ال��ع��ل��م وأرغ�����ب ف���ي ح��ص��ول األج���ر 
واملثوبة ببر والدي, فأرشدوني ماذا أعمل 

وجزاكم الله خيرًا؟
> لألول نقول: يا أخي التفقه في دين الله 
نعمة من نعم الله، واملتفقه في دين الله قد 
الله  الله به خيراً، يقول]: »من يرد  أراد 
به خيراً يفقهه في الدين«، فعليك أخي أن 
جتتهد وأن تلزم أهل العلم وأن تتفقه على 
أيديهم وأن تقرأ املؤلف في ذلك من كتب 
الذين  الفقهاء  األمللة  علماء  وكتب  السنة 
استنبطوا األحكام من الكتاب والسنة، ولكن 

الطريق  نحو  يوجهك  عالم  من  لك  بد  ال 
السبيل ويكون سبباً  املستقيم ويوضح لك 
في فهمك وإدراكللك؛ ألن مجرد احلصول 
توجيه  فيها من غير  والقراءة  الكتب  على 
تتلقى  أن  بللد  فللال  شيئاً؛  ينفعك  ال  عللالللم 
يفتح  وإدراك  فللهللم  ذي  عللالللم  علللللى  ذللللك 
وتستفيد  السبيل  لك  ويوضح  الطريق  لك 
استنباط  في  طريقه  وتعلم  توجيهاته  من 
األحكام الشرعية وبيان صحة أخذها من 

األدلة إلى غير ذلك.
أما الثاني فنقول له: يا أخي أوالً اتق الله 
واغتنم  إليهما  وأحسن  وبرهما  أبويك  في 
حياتهما بدعائهما لك وترحمهما عليك، وال 
مينع بر الوالدين من طلب العلم فاألوقات 
مها فإنه يحصل  فيها بركة ملن استغلها ونَظّ
على خير كثير، ومن نوى خيراً وأراد خيراً 

فإن الله ال يحرمه بتوفيقه وفضله.

< م��ن ه��و ال��رج��ل ال��ص��ال��ح الذي 
ذكر في سورة الكهف الذي تبعه 
وأق���ام  السفينة  ف��خ��رق  م��وس��ى 

اجلدار وقتل الغالم؟
> الرجل الصالح الذي ذكره الله في 
كتابه العزيز في قوله تعالى: }َفَوَجَدا 
ْن ِعَباِدنَا آتَيْنَاهُ َرْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا  َعبْداً ِمّ
)الكهف:  ِعلْماً...{  لَُّدنَّا  ِمن  َوَعلَّْمنَاهُ 
اخلللضللر صاحب  هلللو  اآليللللللات،   )65
موسى كما بَيّنت ذلك سنة رسول الله 
]،  والصحيح أن اخلضر مات كما 
مات غيره. وما يتعلق به بعض اجلهال 
من أن اخلضر حي وأنه يحج كل عام، 
إللللى غلليللر ذللللك مللن اخللللرافلللات التي 
نسبوها حول اخلضر فكلها ال صحة 
لها فاخلضر مات كما مات غيره، قال 
َقبِْلَك  ن  ِمّ ِلَبَشٍر  َجَعلْنَا  }َوَمللا  تعالى: 
للالللُدون ُكُلّ  للَتّ َفُهُم اخْلَ لللْللَد أََفللِإن ِمّ اخْلُ
 -  34 )األنبياء:  امْلَللْوِت{  َذاِئَقُة  نَْفٍس 

.)35 < رج���ل ب���اع ع��ش��رة كيلو م��ن ال��ب��ر من 
النوع اجليد بعشرين كيلو من البر من 

النوع الرديء, هل هذا يعد من الربا؟
> هذا غير جائز وهذا ربا الفضل الذي دَلّ 
على حترميه سنة رسول الله]، فعن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه  قال: قال رسول 
سواًء  مبثل  مثاًل  بالذهب  »الللذهللب  الللللله]: 
سواًء  مبثل  مللثللاًل  بالفضة  والللفللضللة  بللسللواء، 
بسواء، والبر بالبر مثاًل مبثل سواًء بسواء...« 
احلديث، ثم قال: »فإذا اختلفت هذه األجناس 
فدلت  بيد«  يللداً  كللان  إذا  شئتم  كيف  فبيعوا 
السنة على أنه ال يجوز أن يُباع عشرة أصواع 
من اجليد بعشرين صاعاً من الرديء؛ ألن هذا 
هو ربا الفضل وحرم سداً لباب ربا النسيئة، 

وفي حديث بالل قال: كان عندنا متر رديء 
النبي]  لنطعم  بللصللاع  صللاعللن  منه  فبعت 
فقال النبي] عند ذلك: »أوه أوه عن الربا 
عن الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري 
فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره ثم اشتر به متراً 
آخر«. فنهى النبي بالالً أن يعتاض عن التمر 
اجليد بأضعافه متراً رديئاً، بل أمره أن يبيع 
متراً  بالدراهم  يشتري  ثم  بالدراهم  الللرديء 

جيداً؛ ألن هذا هو ربا الفضل.
فعلى السائل ومن كان في مثل حاله أن يبيع 

ثللم يشتري  بللالللدراهللم،  مللا معه مللن البر 
البر  من  اآلخر  النوع  بالدراهم 

حتى يسلم من الربا.

هذا ربا الفضل

المقصود
 هو الخضر
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المحليات

ص����رح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة وال����دراس����ات 
االجتماع  بأن  الهاجري  د.مبارك  اإلسالمية 
الشريعة  ك��ل��ي��ات  ع���م���داء  ل��ل��ج��ن��ة  ال���س���اب���ع 
والدراسات اإلسالمية بجامعات دول مجلس 

التعاون اخلليجي عقد في فندق الراية.
وأكد د.الهاجري أن كلية الشريعة والدراسات 
الكليات  من  تعد  الكويت  بجامعة  اإلسالمية 
الرائدة في جامعة الكويت وذلك ليس لصلتها 
بل  فحسب  ال��ك��وي��ت��ي  املجتمع  م��ع  امل��ب��اش��رة 
تتعدى ذلك بتعاونها مع نظيراتها في اجلامعة 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  مستوى  على  اإلس��الم��ي��ة 

وغيره.
فاعل في جلنة  الكلية عضو  أن  إل��ى  وأش��ار 
عمداء كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعات دول مجلس التعاون اخلليجي منذ 
تأسيس اللجنة التي كان أول اجتماع لها في 
اإلمام  بجامعة  الشريعة  بكلية  1999م  أبريل 
وكان  بالرياض،  اإلسالمية  سعود  بن  محمد 
االجتماع الثاني في كلية الشريعة والدراسات 
أما   ،2000 ع��ام  الكويت  بجامعة  اإلسالمية 
االجتماع الثالث فكان بجامعة أم القرى مبكة 
املكرمة في أبريل 2001 وعقد االجتماع الرابع 
في جامعة اإلمارات العربية املتحدة في كلية 
أبريل  ف��ي  العني  مبدينة  وال��ق��ان��ون  الشريعة 
2002، كما عقد في كلية الشريعة باجلامعة 

اإلسالمية باملدينة املنورة في أبريل 2003.
أما االجتماع السادس فعقد في كلية الشريعة 
في  ق��ط��ر  بجامعة  اإلس��الم��ي��ة  وال���دراس���ات 

أكتوبر 2009 وعقد االجتماع السابع احلالي 
ف��ي ال��ك��وي��ت خ���الل ال��ف��ت��رة م��ن 11/30 - 

.2010/12/1
د.الهاجري كما تطمح جلنة عمداء  وأضاف 
الكليات  هذه  تساير  أن  إلى  الشريعة  كليات 
احلياة  ت��ط��ورات  وت��واك��ب  العصر  الشرعية 
تخريج مناذج  املجاالت من خالل  في جميع 
مم��ي��زة م��ن ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م ال��ش��رع��ي مزودين 
مبفاتيح العلوم الشرعية وأدوات التعامل معها 
الصاحلني  العاملني  العلماء  من  يكونوا  حتى 
امل��ص��ل��ح��ني م��ت��ف��ه��م��ني واق����ع األم����ة احلالي 
ومستشرفني  التليد  مباضيها  مسترشدين 
مستقبلها الوضاء بإذن الله تعالى، آملني ان 
يكونوا على مستوى األحداث التي متر باالمة 
اإلسالمية من خالل مواقع عملهم في جميع 

ادارات ومؤسسات الدولة.
وأك���د د.ال��ه��اج��ري أن جل��ن��ة ع��م��داء كليات 
تدخر  ال  اإلس��الم��ي��ة  وال���دراس���ات  الشريعة 
وسعا في النهوض مبستوى العملية التعليمية 
التدريس  هيئة  أعضاء  لتشمل  واألك��ادمي��ي��ة 
إدارة  بتطوير  م��رورا  الكلية  وطالبات  وطلبة 
الكلية وتأهيل االداريني فيها وموظفيها حتى 

يكونوا على املستوى املطلوب.
والدراسات  الشريعة  كليات  أن  على  وش��دد 
أمان ملجتمعاتنا؛ ولذا  اإلسالمية هي صمام 
نأمل في أن يزداد التعاون بني كليات الشريعة 
جميع  في  اخلبرات  وتبادل  اجلهود  بتنسيق 
االهتمام  وكذلك  والعلمية  البحثية  املجاالت 

باألنشطة الطالبية في إطار التعليم اجلامعي 
ميثل  السابع  وه��و  االجتماع  ه��ذا  أن  خاصة 
منوذجا مشرفا في االهتمام مبنظومة التعليم 

اجلامعي ملقابلة حتديات العصر.
املشاركون في االجتماع

العمداء املشاركون في االجتماع السابع للجنة 
عمداء كليات الشريعة بجامعات دول مجلس 

التعاون، وهم:
اإلسالمية  وال��دراس��ات  الشريعة  كلية  عميد 
الهاجري  سيف  د.م��ب��ارك  الكويت  بجامعة 
الشريعة  كلية  وع��م��ي��د  االج��ت��م��اع(،  )رئ��ي��س 
اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلم��ام  بجامعة 
الشريعة  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د  ال��ل��ج��ن��ة(،  )أم�����ني 
وال���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة ب��اإلح��س��اء، وعميد 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 
والدراسات  الشريعة  كلية  وعميد  القصيم، 
ب��اجل��ام��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، وعميد  اإلس��الم��ي��ة 
امللك  بجامعة  الدين  وأص��ول  الشريعة  كلية 
والدراسات  ال��ش��ري��ع��ة  كلية  وع��م��ي��د  خ��ال��د، 
قسم  ورئيس  القرى،  أم  بجامعة  اإلسالمية 
بجامعة  اآلداب  بكلية  اإلسالمية  الدراسات 
والدراسات  الشريعة  كلية  وعميد  البحرين، 
اإلسالمية بجامعة قطر، وعميد كلية احلقوق 
ورئيس  سعيد،  بن  قابوس  السلطان  بجامعة 
القانون  كلية  الدراسات اإلسالمية في  قسم 
الوكيل  معه  وسيحضر  اإلم�����ارات،  بجامعة 
القانون  كلية  ف��ي  العلمي  للبحث  امل��س��اع��د 

بجامعة اإلمارات.

الهاجري: نأمل مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات بين 
كليات الشريعة لتخريج علماء مصلحين

»تراث الجهراء« تعلن تأسيس معهدها الشرعي
 ي��ب��دأ ال��ع��م��ل ب��ه ف��ي ال���راب���ع م��ن ديسمبر 

املقبل
أع����ل����ن رئ����ي����س ج��م��ع��ي��ة إح����ي����اء ال����ت����راث 
الدكتور  اجلهراء  محافظة  فرع  اإلسالمي 
املعهد  ت���أس���ي���س  ع����ن  ال���ش���م���ري  ف����رح����ان 
بالتعاون  الشرعية  العلوم  الشرعي لتعليم 
ممثلة  اجلهراء  محافظة  مساجد  إدارة  مع 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مشيرا 
من  ال��راب��ع  ف��ي  باملعهد  العمل  اب��ت��داء  إل��ى 

ديسمبر املقبل.
امل��ع��ه��د جاء  ال��ش��م��ري إن »ت��أس��ي��س  وق����ال 
لالرتقاء بطلبة العلوم الشرعية مبنهجية 
والسنة،  ال���ك���ت���اب  ع��ل��ى  ت���ق���وم  م��ن��ض��ب��ط��ة 
وتسعى لتأسيسهم على أساس متن للدعوة 
من  بصيرة  وعلى  وتعالى،  تبارك  الله  إل��ى 
والتأدب  العلم  على  احلرص  روح  بث  خالل 
مشاركة  مبينا  ال��ف��ض��الء«،  العلماء  ب���آداب 
املساجد  وخطباء  األئمة  من  متميز  ك��ادر 

في الهيئة العلمية.
ينبني  املعهد  في  التعليم  نظام  أن  وأوض��ح 
ع��ل��ى م��راح��ل م��ت��ع��ددة ك��ل م��رح��ل��ة تشمل 
فصلن دراسين وملدة أربعة أشهر لكل فصل، 
والثانية  األول����ى  امل��رح��ل��ت��ان  تشمل  ح��ي��ث 
إعداد طالب العلم وتهيئته للتخصص في 
خاللها  م��ن  وي���درس  الشريعة  ف��ن��ون  أح��د 
الطالب القرآن وعلومه والعقيدة واحلديث 

وعلومهما، إضافة إلى الفقه وأصوله
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نفذت اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة برنامجاً إغاثياً ملصلحة متضرري 
معاناة  إلى تخفيف  أندونيسيا، في سعي حثيث  ميرابي في  بركان جبل 
التحرك  بأنه  وتلبية احتياجاتهم، وصفه املسؤولون احملليون  املتضررين، 

اإلنساني األول من نوعه منذ وقوع االنفجارات البركانية.
وقال رئيس اللجنة، يوسف احلجي: إن اللجنة املشتركة دأبت على تنفيذ 
برامجها ومشاريعها اإلغاثية في املناطق املكنوبة، بفعل الكوارث والنزاعات 
وغيرها، ولذلك عندما توافرت لديها معلومات موثقة ووافية عن حجم 
الكارثة، بادرنا بإرسال وفد إغاثي برئاسة موفد اللجنة، فيصل الياقوت. 
وقام الوفد بتوزيع مساعدات إغاثية على 3200 أسرة في املناطق املنكوبة، 
واألهلية،  الرسمية  واجلهات  جاكرتا  في  الكويتية  السفارة  مع  بالتعاون 
وشملت مواد غذائية، وأواني منزلية، ومواد تنظيف، ومواد وقاية صحية، 

وأغطية وغيرها.
وأضاف احلجي: إن كمية املواد البركانية، التي أطلقها بركان جبل ميرابي، 
كما أفادت التقارير الواردة إلى اللجنة، بلغت 140 مليون لتر مكعب من 
الرعب  وإشاعة  اجلسور،  من  ع��دد  تدمير  إل��ى  وأدت  البركاني،  الرماد 
والفزع بني السكان. وأسفرت الكارثة عن مئات القتلى واجلرحى، ونزوح 
واملدارس  املباني  من  عدد  في  إيواؤهم  مت  ألف شخص،   300 من  أكثر 

واجلامعات واملالعب الرياضية واخليام، التي أعدت لهذا الغرض.
في  الصحية  املشكالت  من  العديد  اجلائحة  خلفت  كما  احلجي:  وتابع 
احلادة  وااللتهابات  الدم،  مثل ضغط  والالجئني،  املنطقة  أوساط سكان 
النفسية،  والغثيان، واحلكة، واملشكالت  التنفسي، والصداع،  في اجلهاز 
وغيرها، األمر الذي يحتاج إلى سرعة تقدمي اخلدمات الصحية لهؤالء 

الضحايا.
الوفد اإلغاثي بضرورة استمرار املساعدات  السياق نفسه، أوصى  وفي 
لألسر املنكوبة، وتزويد املزارعني باملعدات واألدوات الزراعية واملواشي، 
وال��ع��م��ل على ب��ن��اء وت��رم��ي��م وص��ي��ان��ة م��ن��ازل امل��ت��ض��رري��ن وب��ن��اء املساجد 

املدمرة.
وسعيها  للكويت،  اخليري  بالدور  أندونيسيون  مسؤولون  أشاد  ذلك  إلى 
بالدعاء  أيديهم  النازحون  ورفع  احملتاجني.  معاناة  تخفيف  إلى  ال��دؤوب 

للمحسنني الكويتيني لدى توزيع املساعدات عليهم.

اللجنة الكويتية لإلغاثة: مساعدات لــ 3200 أسرة أندونيسية 
متضررة من بركان ميرابي  

حفل استقبال الحجاج في لجنة األندلس
أقامت جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
ف���رع األن���دل���س م��س��اء ي���وم األح����د 22 
املوافق  ل��ع��ام 1431ه������  م��ن ذي احل��ج��ة 
على  ع���ش���اء  ح���ف���ل  2010/11/28م 
ش����رف ح���ج���اج ب��ي��ت ال���ل���ه احل������رام من 
من  وعودتهم  األندلس  منطقة  شباب 
تعالى،  ال��ل��ه  بحمد  امل��ب��ارك��ة  رح��ل��ت��ه��م 
وقد حضر احلفل كل من رئيس الهيئة 
محمد  الشيخ  األندلس  لفرع  اإلداري��ة 

إمام   � حميدي  خ��ال��د  والشيخ  ال��راش��د 
وخ��ط��ي��ب ب������وزارة األوق������اف وال���ش���ؤون 
اإلسالمية � والشيخ علي راشد الوسمي 
� إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلس��الم��ي��ة � وال��ش��ي��خ ن��ب��ي��ل ال��ي��اس��ن � 
للحج  الوقفية  الياسن  حملة  صاحب 

والعمرة � والنائب السابق أحمد باقر.
وقد ألقى كل من اإلخوة احلضور كلمة 
حث بها اإلخوة احلجاج على التمسك 

بهذا الدين القومي والسعي للمحافظة 
تبارك  امل��ول��ى  م��ن  العظيم  األج��ر  على 
تأديتهم  ج����زاء  ن���ال���وه  ال����ذي  وت��ع��ال��ى 

ملناسك احلج والتي شرفهم الله بها.
وفي ختام احلفل سأل اإلخوة احلضور 
الله تعالى أن يعيد مثل هذه الرحالت 
امل��ب��ارك��ة ف���ي ك���ل ع���ام وأن ي���ب���ارك في 
م���ي���زان  ف����ي  ي��ج��ع��ل��ه��ا  وأن  ج���ه���وده���م 

حسناتهم يوم القيامة.
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درا�شات �شرعية

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، 
كتاب:  املضمار،  هذا  في  املفيدة  النافعة  الكتب  ومن  سدى.  ذلك  كل  ويضيع   أفراده،  ويخسر  ووقته،  جهده  سيخسر  فإنه  وإال 

»االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري، وقد اخترنا شرح أحاديثه واالستفادة من مادته املباركة.

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلديث الثالث:
7358 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر 
، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن أم حفيد بنت احلارث بن 
حزن  أهدت إلى النبي] سمنا وأقطا وأضًبا. فدعا بهن النبي]، 
فأكلن على مائدته، فتركهن النبي] كاملتقّذر لهن، ولو كّن حراما 

ما أكلن على مائدته ، وال أمر بأكلهن. )طرفه في: 2575(.
الشرح : احلديث الثالث الذي جاء في هذا الباب، باب األحكام التي تعرف 

بالدالئل وكيف معنى الداللة وتفسيرها.
الله- من طريق شيخه موسى بن إسماعيل، قال:  البخاري -رحمه  يرويه 
اليشكري ثقة ثبت، يرويه عن  الوضاح بن عبدالله  أبو عوانة، وهو  حدثنا 
أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس اليشكري، وهو ثقة من أثبت 
الناس في سعيد بن جبير، قال: عن سعيد بن جبير، وهو من تالمذة ابن 
عباس املشهورين واملكثرين عنه. أن أم حفيد واسمها: هزيلة بنت احلارث 
بن حزن الهاللية، وهي أخت ميمونة بنت احلارث الهاللية أم املؤمنني زوج 

النبي]، وهي خالة ابن عباس، وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم.

 قوله: »أهدت أم حفيد إلى النبي[ سمنا« السمن وهو معروف وهو الدهن، 
وأقطا، واألقط: هو اللنب املجفف، وأضبا جمع ضب، وهو احليوان املعروف 

لدى أهل البوادي.
قوله: »فدعا بهن النبي] فأكلن على مائدته« أي: أكلت هذه األطعمة على 
مائدة النبي] ولم ينه عنها . قوله: »فتركهن النبي] كاملتقذر لهن« أي: هو 
استقذر أكل الضب وكرهه ألنه لم يعتد على ذلك. قوله: »ولو كن حراما ما 

أكلن على مائدته وال أمر بأكلهن« وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
فهذا احلديث فيه استدالل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بفعل النبي] 
وإقراره، فالنبي] دعا بالطعام، فجيء له بهذا الطعام املشتمل على السمن 
واألقط والضب أو األضب، فأكل من السمن واألقط، وترك األضب وأكلت 
األضب على مائدته وأمامه، لكن النبي] ترك أكلها تقذرا، يعني: أن نفسه 

تقذرت الضب، ولم تستسغ أكله.
البخاري ) 663/9(:  الوليد كما في احلديث الصحيح في  وسأله خالد بن 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: »ال، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 
- يعني: نفسي تعافه ال تقبله« – قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله] 

ينظر.
 فالضب  لم يكن بأرض مكة وما حولها؛ ألنه يشتهر ببالد جند، وتشتهر جند 
بأكله. فاستدل ابن عباس بإقرار النبي] خلالد على إباحة الضب، وقال: 
محرم،  على  يسكت  ال  النبي]  يعني:  مائدته،  على  أكلن  ما  حراما  كن  لو 
وهذا من االستدالل بالفعل أو التقرير على إباحة الشيء. وقد بينا أن أقوال 

النبي] وأفعاله وتقريراته هي حجة في دين الله عز وجل.
احلديث الرابع: 

7359 -  حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس ، عن 
ابن شهاب: أخبرني عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبدالله قال: 
قال النبي]: »من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، 
وه��ب: يعني طبقا، فيه  ابن  أتي ببدر، قال  وإن��ه  وليقعد في بيته«. 
خضروات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل عنها فَخُبر مبا فيها من 
البقول، فقال: »قربوها«، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه ، فلما 

رآه كره أكلها قال: »كل فإني أناجي من ال تناجي«. 
وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضراوات، ولم يذكر الليث 

شرح كتاب: »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )61(

االجتهاد والقياس والمجمل )2(
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قول  من  هو  أدري  فال  القدر،  قصة  يونس،  عن  صفوان،  وأب��و 
الزهري أو في احلديث. )طرفه في: 854(. 

عنهما  الله  عبدالله رضي  بن  جابر  الرابع: حديث  احلديث  الشرح: 
ي��روي��ه ال��ب��خ��اري م��ن ط��ري��ق شيخه أح��م��د ب��ن ص��ال��ح امل��ص��ري الثقة 
املشهور، عن ابن وهب وهو عبدالله بن وهب املصري، قال: أخبرنا 
يونس، عن بن شهاب، وقد مضيا، أخبرنا عطاء بن أبي رباح اإلمام 

الثقة املفسر الشهير يرويه عن جابر رضي الله عنه.
ليعتزل  أو  فليعتزلنا،  بصال  أو  ثوما  أك��ل  »م��ن  النبي]:  ق��ال  قوله: 
مسجدنا، وليقعد في بيته«. وهذا احلديث: فيه النهي عن أكل البصل 
للمصلني  لها رائحة منفرة مؤذية  إتيان املساجد؛ ألن  ثم  الثوم  وأكل 
الثوم والبصل  وللمالئكة، كما جاء في احلديث، فنهى النبي] آكل 
أن يأتي املسجد، وليس هذا من باب الرخصة آلكل البصل والثوم أن 
يصلي ببيته كما يفهم بعض الناس، وإمنا هو من باب الزجر والطرد، 
فالنبي] لم يرخص ملن أراد أن يتخلف عن اجلماعة أن يأكل الثوم 
والبصل؟! ألن اجلماعة في املساجد واجبة على الرجل البالغ العاقل 
املقيم الصحيح، الذي ال علة فيه؛ فال يجوز أن يترك إتيان املساجد 
في الصلوات اخلمس ، وإمنا منع من كان فيه إيذاء للمؤمنني وعباد 

الله أن يأتي املسجد إذا كانت به رائحة خبيثة منفرة.
وأخبر]: أن املالئكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، قوله: »وأنه أتي 
ببدر« جاء في التفسير عن الراوي - وهو ابن وهب - على هيئة البدر. 

يعني الطبق على هيئة القمر ليلة البدر في االستدارة.
قوله: »فيه خضراوات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر 
إلى بعض أصحابه  »قربوها«. فقربوها  فقال:  البقول،  فيها من  مبا 
أكلها، متأسيا في  أيوب  أبو  : كره  أكلها، أي  رآه كره  كان معه، فلما 
ذلك برسول الله]، كما قال الله: }لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
أفعاله،  حسنة{ فعموم اآلية يدل على مشروعية متابعته في جميع 

فلما امتنع من أكلها ، كره أبو أيوب أكلها وأعرض عنها.
»ُك��ْل«، يعني: كل من هذا   فقال له رس��ول الله] ملا رآه كره أكلها: 

الطبق، ومن هذه البقول ألنها ليست حراما.
قوله: »فإني أناجي من ال تناجي«.

وفي لفظ للبخاري: »إني أخاف أن أوذي صاحبي«.
 وعند ابن خزمية »إني أستحيي من مالئكة الله وليس مبحرم«.

فهذا احلديث فيه داللة على جواز أكل الثوم والبصل لعامة الناس، 
يؤذيه  أن  فيكره  معه  ويتكلم  جبريل  يناجي  كان  فكونه  النبي]  أما 
برائحة البصل والثوم، وال يلزم هذا في غير حقه من البشر، بل قال 
ابن بطال: إن قول النبي]: »كلوه« أو قال: »قربوه«، دليل على جواز 

األكل. 
وقال بعضهم: فيه استحباب أكل البصل والثوم في غير أوقات الصالة 
لقوله: »كلوه«؛ ألنه نوع من احلث على أكله، وقد أثبت العلم احلديث 
والطب املعاصر فوائد جمة للبصل والثوم في دفع األمراض، ومحاربة 
اجلراثيم، وتخفيض الضغط الدموي، وغيرها من الفوائد، وكذا ما 

ذكره اإلمام ابن القيم في كتابه »الطب النبوي« من فوائد.
وتعالى،  سبحانه  الله  ملناجاة  الصالة  وق��ت  أكلها  الشرع  ك��ره  وإمن��ا 

أذية  املساجد، وخشية  ارتياد  املطلوبة عند  الزينة  ملنافاته ألخذ  أو 
الناس.

احلديث اخلامس: 
736 – حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي 
وعمي قاال: حدثنا أبي، عن أبيه، أخبرني محمد بن جبير: 
أن أباه جبير بن مطعم أخبره: أن امرأة من األنصار أتت رسول 
الله ] فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول 
زاد  أب��ا بكر«.  إن لم جتديني فأتي  ق��ال:  أج��دك؟  لم  إن  الله 

احلميدي، عن إبراهيم بن سعد: »كأنها تعني املوت«. 
الله بن  ال��ب��خ��اري: حدثني عبيد  ال��ش��رح: احل��دي��ث اخل��ام��س: ق��ال 
قاضي  الزهري،  بن عوف  ابن عبدالرحمن  وهو  إبراهيم،  بن  سعد 
أصبهان، ثقة. قال: حدثني أبي وعمي، أبوه ثقة، واسم عمه: يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد ثقة فاضل. قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد 
املدني ثقة حجة تُُكلم فيه بال قادح. عن أبيه: وهو سعد بن إبراهيم 
الزهري ثقة فاضل عابد. أخبرني محمد بن جبير وهو ابن مطعم 
النوفلي، ثقة عارف بالنسب. أن أباه جبير بن مطعم وهو صحابي 
معروف،أخبره أن امرأة من األنصار أتت رسول الله ] فكلمته في 

شيء« لم تسم هذه املرأة.
املرأة  فقالت  بأمر،  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  فأمرها   « قوله: 
أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: »إن لم جتديني فأتي أبا بكر« 

زاد احلميدي عن إبراهيم بن سعد: كأنها تعني املوت. 
هذه املرأة جاءت إلى الرسول ] فأمرها بأمر، وفي رواية - كما في 
كتاب املناقب ألبي بكر الصديق – »أن تأتيه من قابل« أي: إنه وعدها 

أن تأتيه من قابل، أي في السنة القادمة.
قوله: »فقالت: يا رسول الله: أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني املوت 
» ولم تنطق به، وألن هذا اللفظ عام، فيحتمل املوت ويحتمل الغياب 
وعدم احلضور، يعني رمبا يكون مؤقتا ورمبا يكون أعم من ذلك؛ ألنها 
قالت: إن لم أجدك؟ والرسول عليه الصالة والسالم أجابها جوابا 

مطابقا لذلك العموم فقال لها » إن لم جتديني، فأتي أبا بكر«.
أي: ليقضي لك حاجتك، أو يقوم مبا تريدين من حوائج.

وقد استدل بهذا على خالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن 
بطريق اإلشارة ال بطريق التصريح، لكن هو قريب من التصريح.

 وقد وقع التصريح بخالفة أبي بكر الصديق في أحاديث: منها قوله 
] لعائشة رضي الله عنها: » ادع��ي لي أب��اك وأخ��اك، فإني أريد 
أن أكتب كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل، ويتمنى متمن ويأبى الله 

واملؤمنون إال ابا بكر« رواه البخاري وغيره.
فمن  عليه.  متفق  بالناس«  فليصل  بكر  أبا  »م��روا  قوله ]:  ومنها 
لإلمامة  نرضاه  أفال  ديننا،  في  لإلمامة  الله ]  رس��ول  لنا  رضيه 

في دنيانا؟!
 فهذا احلديث: فيه الدليل الواضح على أن اخلليفة بعد رسول الله 

] هو أبو بكر رضي الله عنه.
 ومناسبة هذا احلديث األخير في هذا الباب: أنه يستدل على خالفة 
النبوية  النصوص  الواضحة من  بالدالئل واملعاني  أبي بكر الصديق 

الشريفة، كما يستدل بالنصوص الصريحة.



12

ن - 6 /2010/12م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

ذكر  فيها  التي  اآليات  لتأويل  أقوال  تصديق  من  املرء  يعجب 
فضائل الصحابة، وال يجد لها مسوغاً إال إلغاء العقل والتقليد 
أنهم  ظانني  املذاهب..  بعض  أصحاب  له  أسس  الذي  األعمى 
بذلك يسندون مذهبهم ويقوونه على حساب مذهب أهل السنة 

واجلماعة.
- }والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم 
لهم جنات جتري  وأعد  الله عنهم ورضوا عنه  بإحسان رضي 
)التوبة:  العظيم{  الفوز  ذلك  أبدا  فيها  األنهار خالدين  حتتها 

.)100
السابقني  أن  إال  العاقل  والفكر  العاقل  الذهن  إلى  يتبادر  ال 
األولني هم أوائل من أسلم من الصحابة.. ووصفهم الله تعالى 
بزيادة فقال }من املهاجرين،  وأضاف لهم }األنصار{،  وهؤالء 
هم صحابة رسول الله ].. وكبارهم: أبوبكر وهو الذي اختاره 
الرسول ] للهجرة معه، وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبوعبيدة 
وبقية العشرة املبشرين باجلنة ومن شهد بدرا.. وغيرهم جمع 
أبوذر  النقباء  غفير.. يأتي بعضهم فيقول في هذه اآلية: »هم 
واملقداد وسلمان وعمار«.. أربعة فقط!!! وال عجب ممن ادعى.. 
ولكن العجب ممن صدقه.. كان صاحبي يستمع إلي منصتا.. 

عجب من مقولتي.
- هل حقا هناك من يحصر هذه اآلية في هؤالء األربعة فقط؟

- نعم.. بل هذه عقيدة راسخة في قلبه ال يحيد عنها ويجادل 
ويناقش، وكأن هذا احلصر نزل من رب العاملني.

- وماذا عن اآلية األخرى في وصف أصحاب رسول الله ]؟
- قال الله تعالى: }محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الله  الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من 
رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
عظيما{  وأجرا  مغفرة  منهم  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين 

)الفتح: 29(.

هذه اآلية يؤولونها أيضا فيخرجون جميع الصحابة وال يبقون 
منهم إال أربعة أو سبعة، وذلك لقول الله تعالى.. في ختام اآلية: 
}وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم{ فكأن اآلخرين 
خرجوا من الوعد والرضا والعفو واملديح.. بل كلهم خرجوا من 

هذه األوصاف عدا من أرادوا.
ولكن اللغة العربية واملنطق وواقع احلال ال يسمح بذلك.. هؤالء 
القوم.. ال يعترفون باللغة العربية وال باملنطق وال بواقع احلال، 
وإمنا مبا يقوله سادتهم وكبراؤهم وما يكذبون به على أئمة أهل 

البيت عليهم السالم.
- وماذا عن قول الله تعالى: }لقد رضي الله عن املؤمنني إذ 
السكينة  فأنزل  قلوبهم  في  ما  فعلم  الشجرة  حتت  يبايعونك 

عليهم وأثابهم فتحا قريبا{ )الفتح: 18(.
في  ما  }فعلم  وجل  عز  قوله  في  عندهم  اآلية  هذه  تأويل   -
فأنزل  ونفاق،  إميان  من  قلوبهم  في  ما  علم  أي  قلوبهم{.. 
السكينة على املؤمنني والسخط على املنافقني،  فكان املؤمنون 
منهم سبعة أو عشرة على أكبر تقدير.. وتسعة آالف وتسعمائة 
وتسعون منافق!!!! هكذا يقتضي فهمهم للغة العربية التي نزل 

بها القرآن..
وفي تفسير آخر: اشترط عليهم أال ينكروا بعد ذلك على رسول 
به فقال  يأمرهم  يخالفوه في شيء  يفعله.. وال  الله ] شيئا 
الله عز وجل بعد نزول آية الرضوان: }إن الذين يبايعونك إمنا 
على  ينكث  فإمنا  نكث  فمن  أيديهم  فوق  الله  يد  الله  يبايعون 
نفسه ومن أوفى مبا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما{.. 
املديح  كل  بذلك  وذهب   ..[ النبي  وفاة  بعد  نكث  فاجلميع 
عن  ورسوله..  الله  من  والثناء  والصحبة  واملغفرة  والرضا 

اجلميع.
- وكيف يختار الله أسوأ اخللق.. وأكثرهم نفاقا لصحبة نبيه 

]؟!
- هكذا هي عقيدة القوم.. وإال فلن تقوم لهم حجة في دينهم.

الصحابة.. يف القرآن
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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ُمَسلَّمات دينية ال يختلف عليها املعتنقون لهذه 
الديانة أو تلك.

واالنطالِق  واملَُسلَّمات،  الثوابت  عند  وبالوقوف 
منها يتحدد ُمريد احلق ممن ال يريد إال املراء 

واجلدل والسفسطة.
واألصل اخلامس:

التعصب،  عن  والبعد  احل��ق،  وقصد  د،  التجُرّ  
كان  ولو  التعصب  وذّم  ب��آداب احل��وار  وااللتزام 

للحق.
واألصل السادس:

 أهلية احملاور: 
1. من اخلطأ أن يتصدى للدفاع عن احلق من 

كان على الباطل. 
2. من اخلطأ أن يتصدى للدفاع عن احلق من 

ال يعرف احلق. 
3. من اخلطأ أن يتصدى للدفاع عن احلق من 

ال يجيد الدفاع عن احلق.
4. من اخلطأ أن يتصدى للدفاع عن احلق من 

ال يدرك مسالك الباطل.
والذي يجمع لك كل ذلك: العلم.   

إال  »ما جادلت عاملاً  الله:  الشافعي رحمه  قال 
وغلبته، وما جادلني جاهل إال غلبني! ». وهذا 
التهكم من الشافعي - رحمه الله - يشير إلى 
اجل����دال ال��ع��ق��ي��م، وه���و ال���ذي ي��ج��ري ب��ني غير 

املتكافئني.
واألصل السابع:

الرأي  أن  ومعناه  ونسبَيّتها:  النتائج  قطعية   
الفكري نسبُيّ الداللة على الصواب أو اخلطأ، 
والذين ال يجوز عليهم اخلطأ هم األنبياء عليهم 
ال��س��الم: »رأي���ي ص��واب يحتمل اخل��ط��أ، ورأي 

غيري خطأ يحتمل الصواب«.
يقول ابن تيمية رحمه الله: »وكان بعضهم يعذر 
كل من خالفه في املسائل االجتهادية، وال يكلفه 

أن يوافقه فهمه« ا ه�.
ويكون احلوار فاشاًل إذا انتهى إلى نزاع وقطيعة، 

وتدابر ومكايدة وجتهيل وتخطئة.

بُْرَهانَُكْم ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي{ )البقرة: 111(.
واألصل الثاني:

؛  التناقض  م��ن  ودليله  املناظر  ك���الِم  س��الم��ة   
فاملتناقض ساقط بداهة.

واألصل الثالث:
 أال ي��ك��ون الدليل ه��و ع��ني ال��دع��وى؛ ألن��ه إذا 
للدعوى  إعادة  دلياًل، ولكنه  لم يكن  كان كذلك 
بألفاظ وصيغ أخرى. وعند بعض احمُلاورين من 
البراعة في تزويق األلفاظ وزخرفتها ما يوهم 
بأنه يُورد دلياًل. وواقع احلال أنه إعادة للدعوى 
احلوار  أص��ول  ف��ي  وه��ذا حتايل  ُمغاير،  بلفظ 

إلطالة النقاش من غير فائدة.
واألصل الرابع:

ُمَسلَّمة،  وقضايا  ثابتة  منطلقات  على  االتفاق 
مرجعها؛  يكون  قد  والثوابت  املَُسلَّمات  وه��ذه 
أنها عقلية بحتة: كُحْسِن الصدق، وُقبِح الكذب، 
وُش��ك��ر احمُل���س���ن، وم��ع��اق��ب��ة املُ���ذن���ب. أو تكون 

والغاية من احلوار التعاون من املُتناظرين على 
كل  ليكشف  إليها،  ��ل  وال��تَّ��وُصّ احلقيقة  معرفة 
طرف ما خفي على صاحبه منها، والسير بطرق 
االستدالل الصحيح للوصول إلى احلق، وإقامُة 
احلجة ودفُع الشبهة والفاسد من القول والرأي 
وإيجاد حل وسط يرضي الطرفني والتعُرّف على 
وجهات نظر الطرف أو األطراف األخرى، وهو 
والتنقيب،  البحث  وأخيراً  مهم،  هدف متهيدي 
ؤى  من أجل االستقصاء واالستقراء في تنويع الُرّ
والتصورات املتاحة، من أجل الوصول إلى نتائج 
أفضل وأْمَكَن، ولو في حوارات تالية، وهذه هي 

الغاية األصلية، وهي جلَيّة بِيّنة.
واخلالف واقع بني الناس في مختلف األعصار 
واألمصار، وهو سنَّة الله في خلقه؛ قال تعالى: 
��ًة َواِح���َدًة َوال  َعَل ال��نَّ��اَس أَُمّ }َولَ��ْو َش��اَء َربُّ��َك جَلَ
َوِلَذِلَك  َربُّ��َك  َرِح��َم  َم��ْن  ِإاَلّ  ُمْختَِلِفنَي >  يَ��َزالُ��وَن 
َخلََقُهْم{ )ه��ود:118�119( يقول الفخر الرازي: 
األدي��ان واألخالق  الناس في  »وامل��راد اختالف 

واألفعال«.
إّن بْدَء احلديث واحلوار مبواطن االتفاق طريق 
إلى كسب الثقة وُفُشِوّ روح التفاهم، ويصير به 

احلوار هادئاً وهادفاً.
ومن أصول احلوار نذكر اآلتي:

األصل األول:
حة للدعوى. 1. تقدمي األدلة املُثِبتة أو املرِجّ

2. صحة تقدمي النقل في األمور املنقولة.
القاعدة احلوارية  الطريقني جاءت  وفي هذين 
كنت  وإن  فالصحة،  ناقاًل  كنت  »إن  املشهورة: 

عياً فالدليل«. مَدّ
َهاتُوا  }ُق��ْل  سبحانه:  قوله  ج��اء  التنزيل  وف��ي 

أو  طرفن  بن  املناقشة  الناس:  مصطلح  في  واجلدال  باحلوار  يراد 
ودفع  حٍق،  وإثبات  ٍة،  حَجّ وإظهار  كالٍم،  تصحيح  بها  ُيقصد  أطراف، 

شبهٍة، ورُدّ الفاسد من القول والرأي.

أصول الحوار وآدابه في اإلسالم )1(
محمد الراشد     
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علوم �شرعية

املؤمنن{  تنفع  الذكرى  فإن  }وذكر  تعالى:  الله  لقول  امتثاال  واجبة  أصبحت  اليوم  للتذكير  احلاجة 
)الذاريات: 55(، ثم أعقبها الله بقوله: }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{ )الذاريات: 56(. وقد 
اقتضت حكمة الله الصراع بن احلق والباطل وهو أمر قدمي وسببه عظيم وهو اخلالف: }ولو شاء ربك 
أمة واحدة وال يزالون مختلفن إال من رحم ربك{ )هود: 118( وذلك بعزوف كثير من  الناس  جلعل 
الناس - والسيما من ُيوصفون باملثقفن - عن أخذ العلم الشرعي من مصادره احلقة، وأخذهم من غير 

العلماء املختصن تعصبا ملذهب أو طريقة، أو موطن أو سلوك ورثوه، أو منهج نشأوا عليه فاتبعوه. 

التعريف مبراتب الدين: اإلسالم، واإلميان، 
وعمال،  علما  كونها  حيث  م��ن  واإلح��س��ان 
من  إلزاما  واعتقادا،  قوال  وباطنا،  ظاهرا 
يكون  وحتقيقها  العباد،  من  والتزاما  الله 
باإلميان بها واإلس��الم لها واإلحسان فيها 

وللتذكير بذلك:
أوال: مراتب الدين كلها جتتمع في اإلسالم 
حديث  لنا  يُلخصها  واإلح��س��ان،  واإلمي���ان 
عمر بن اخلطاب [ الصحيح املشهور، 
ق����ال: »ب��ي��ن��م��ا ن��ح��ن ع��ن��د رس����ول ال��ل��ه ] 
بياض  علينا رجل شديد  إذ طلع  يوم  ذات 
الثياب شديد سواد الشعر، ال يُرى عليه أثر 
السفر، وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 
النبي ] فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني 
اإلسالم:  الله  رس��ول  فقال  اإلس���الم،  ع��ن 
محمدا  وأن  الله  إال  إل��ه  ال  أن  تشهد  »أن 
رسوال الله] وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، 
وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت 
فعجبنا  ق��ال:  صدقت،  ق��ال:  سبيال«  إليه 
عن  فأخبرني  ق���ال:  وي��ص��دق��ه،  يسأله  ل��ه 
ومالئكته  بالله  ت��ؤم��ن  »أن  ق���ال:  اإلمي���ان، 
بالقدر  وكتبه ورسوله واليوم اآلخر وتؤمن 
خيره وشره«، قال: صدقت، قال: فأخبرني 
عن اإلحسان. قال: »أن تعبد الله كأنك تراه 
ي���راك..« احلديث.  ت��راه فإنه  ف��إن لم تكن 
وبذلك نعلم أن مراتب الدين هي: إسالم، 

وإميان، وإحسان«.
االستسالم  ه��و:  باإلسالم  التعريف  ثانيا: 
لله بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة 
م��ن ال��ش��رك وأه��ل��ه، وه���و دي���ن ال��ل��ه ودين 
الرسل }إن الدين عند الله اإلسالم{ )آل 
يبتغ  غيره: }وم��ن  يقبل  وال   ،)19 عمران: 
منه وهو في  يقبل  فلن  دينا  اإلس��الم  غير 
اآلخرة من اخلاسرين{ )آل عمران: 85(، 
الله لعباده، بقوله: }ورضيت  وقد ارتضاه 

لكم اإلسالم دينا{ )املائدة: 3(.
السلف  عنه  عبر  باإلميان:  التعريف  ثالثا: 
بأقوال متقاربة بني مختصر ومتوسع، يقول 
اإلمام ابن تيمية رحمه الله: أقوال السلف 
وأئمة السنة في تفسير اإلميان تارة يقولون: 
هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل 
ونية. وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع 
السنة. وكل هذا صحيح واملقصود هنا أن 
من ق��ال: اإلمي��ان ق��ول وعمل، فإنه يدخل 
وال��ل��س��ان جميعا.  القلب  ق��ول  ال��ق��ول  ف��ي 
)أي( أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
واجل��وارح؛ )وه��و مبعنى من ق��ال: هو قول 
وعمل ونية( ومن قال هو قول وعمل ونية 
إذا كان قوال بال عمل  وسنة؛ ألن اإلمي��ان 
فهو كفر، وإذا كان قوال وعمال بال نية فهو 
بال سنة  ونية  قوال وعمال  كان  وإذا  نفاق، 

فهو بدعة. انتهى.

فاإلميان قول، يقول الله: }قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا{ )البقرة: 136( وهو عمل: 
}وم���ن ي��أت��ه م��ؤم��ن��ا ق��د ع��م��ل الصاحلات 
 ،)75 )ط��ه:  العال{  الدرجات  لهم  فأولئك 
وهو نية »إمنا األعمال بالنيات« وهو اتباع: 
}قل إن كنتم حتبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم{ 

)آل عمران: 31(.
رابعا: أما اإلحسان، فقد عرفه رسول الله 
]: »أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك« ومن آيات اإلحسان، قوله 
بالعدل واإلحسان{  يأمر  الله  تعالى: }إن 
أحسنوا  }ل��ل��ذي��ن  وق��ول��ه:   ،)90 )ال��ن��ح��ل: 
وقال   .)26 )ي���ون���س:  وزي������ادة{  احل��س��ن��ى 
وهي  احملسنني{،  جنزي  }وكذلك  تعالى: 
آية تكرر ذكرها في القرآن، مما يشعر بأن 
اجلزاء إمنا هو على اإلحسان في العمل ال 
مجرد العمل فقط، فاالبتالء بحسن العمل، 
ال بكثرته، كما قال الله تعالى: }الذي خلق 
عمال  أحسن  أيكم  ليبلوكم  واحلياة  امل��وت 
ومنهج   ،)2 )امل��ل��ك:  الغفور{  العزيز  وه��و 
اإلحسان في العمل هو االتباع لقوله تعالى: 
}لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
ملن كان يرجو الله واليوم اآلخر وذكر الله 

كثيرا{ )األحزاب: 21(.
خ��ام��س��ا: ع��الق��ة اإلس����الم ب���اإلمي���ان، من 
حيث اللغة هنا فرق بينهما، فمثل اإلسالم 
إحداهما  ال��ش��ه��ادت��ني  كمثل  اإلمي����ان  م��ن 

التعريف بمراتب الدين

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ
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م��ن األخ���رى ف��ي املعنى واحل��ك��م، فشهادة 
ال��ل��ه( غير شهادة  إال  إل��ه  ال��وح��دان��ي��ة: )ال 
الرسول، فهما شيئان في األعيان، وإحداهما 
مرتبطة باألخرى في املعنى واحلكم كشيء 
واح���د. ك��ذل��ك ف��اإلمي��ان واإلس����الم كشيء 
له: }وبشر  واحد فال إميان ملن ال إسالم 
ال��ذي��ن آم��ن��وا وع��م��ل��وا ال��ص��احل��ات أن لهم 
)البقرة:  األنهار{  من حتتها  جنات جتري 
ل���ه؛ }فمن  إمي���ان  مل��ن ال  إس���الم  25( وال 
يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران 
لسعيه وإنا له كاتبون{ )األنبياء: 94( وكذا 
الله  يقول  ي��درك حقيقتهما،  لم  ملن  الفرق 
تعالى: }قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
اإلميان  ي��دخ��ل  ومل���ا  أسلمنا  ق��ول��وا  ول��ك��ن 
والتدرج   )14 )احل���ج���رات:  قلوبكم{  ف��ي 
بالتعريف بالدين، فقوله ]: »هذا جبريل 
هو  الدين  فجعل  دينهم«  الناس  يعلم  ج��اء 
اإلسالم واإلميان واإلحسان، فتبني أن تلك 
الثالثة هي درجات الدين: مسلم، ثم مؤمن، 
ثم محسن.. فإذا ذكر اإلميان مع اإلسالم، 
فاإلسالم هو األعمال الظاهرة: الشهادتان 
والصالة والزكاة والصيام واحلج. واإلميان 
هو ما في القلب من اإلميان بالله ومالئكته 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر. وألحمد 
»اإلسالم  ق��ال:  أن��ه  النبي ]  ع��ن  بسنده 
ع��الن��ي��ة واإلمي�����ان ف��ي ال��ق��ل��ب« ف����إذا ذكر 
كقوله:  اآلخ��ر  فيه  دخ��ل  مجردا؛  أحدهما 
»اإلمي�����ان ب��ض��ع وس��ب��ع��ون ش��ع��ب��ة أعالها 

الله وأدن��اه��ا إماطة األذى  إل��ه إال  ق��ول ال 
باإلحسان،  عالقتهما  أم��ا  الطريق«..  عن 
فاإلحسان هو الرابطة والوسيلة التي يؤدي 
باإلميان  واالع��ت��ق��اد  ب��اإلس��الم،  العمل  بها 
مقترنني على أكمل وجه، يقول الله تعالى: 
أحسنه  فيتبعون  القول  يستمعون  }الذين 
أولو  وأولئك هم  الله  الذين هداهم  أولئك 

األلباب{ )الزمر: 18(.
ول��ق��د ب��ل��ي��ت ه���ذه األم����ة ب���ن���زاع م���ن حني 
خرجت بعض الطوائف في املاضي، فمنهم 
من يكفر صاحب املعصية، واليوم جاء من 
والله  ب��اإلمي��ان،  ب��االدع��اء  باالكتفاء  ي��ق��ول 
الكتاب  ببعض  }أف��ت��ؤم��ن��ون  ي��ق��ول:  تعالى 
ذلك  يفعل  من  ج��زاء  فما  ببعض  وتكفرون 
ويوم  ال��دن��ي��ا  احل��ي��اة  ف��ي  خ���زي  إال  منكم 
الله  وما  العذاب  أشد  إلى  ي��ردون  القيامة 

بغافل عما تعملون{ )البقرة: 85(.
الله عليه باإلسالم من  أثنى  سادسا: ومن 
كما  مؤمنني  كانوا  كلهم  وأتباعهم  األنبياء 
كانوا مسلمني؛ قال تعالى: }الذين آتيناهم 
يتلى  وإذا  يؤمنون  به  هم  قبله  من  الكتاب 
إنا  عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا 
 ،52 )ال��ق��ص��ص:  مسلمني{  قبله  م��ن  كنا 
واإلسالم،  باإلميان  الله  أمرنا  ولقد   .)53
ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى: }وق��ول��وا آم��ن��ا بالذين 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد 
ونحن له مسلمون{ )العنكبوت: 46(، وفي 
ومسلم   ،7001 رق��م  البخاري  الصحيحني 

رقم 24 عنه] من حديث وفد عبدالقيس 
قال: »آمركم اإلميان بالله، وهل تدرون ما 
اإلميان بالله؟ شهادة أن ال إله إال الله وإقام 
ففسر  ال��زك��اة...« احلديث.  وإيتاء  الصالة 
اإلمي��ان مبا فسر به اإلس��الم، ومن املعلوم 
أن ضد اإلس��الم وضد اإلمي��ان واحد وهو 
الكفر فقال: }كيف يهدي الله قوما كفروا 
وقال:   )86 ع��م��ران:  )آل  إمي��ان��ه��م{  ب��ع��د 
مسلمون{  أنتم  إذ  بعد  بالكفر  }أيأمركم 
)آل عمران: 80( وقال: }إن الله مع الذين 
اتقوا{ أي: آمنوا فأسلموا ومتام اآلية وهو 
الرابطة: }والذين هم محسنون{ )النحل: 

.)128
أن  يجوز  هل  مقولة  بعضهم  يثير  سابعا: 
م��ؤم��ن«؟.. هناك بعض  »أن��ا  امل��ؤم��ن  يقول 
قولها  ليس في حقيقة  ذل��ك  اخل��الف في 
قولها  م��ن  وامل��ق��ص��ود  الكيفية  ف��ي  ول��ك��ن 

ونستعرض بعض أقوال العلماء:
قال:  مسلم  لصحيح  ال��ن��ووي  ش���رح  ف��ف��ي 
في  وغيرهم  السلف  م��ن  العلماء  اختلف 
إطالق اإلنسان قوله »أنا مؤمن«؟.. فقالت 
عليه  مقتصرا  مؤمن  أن��ا  يقول  ال  طائفة: 
ب��ل ي��ق��ول أن���ا م��ؤم��ن إن ش���اء ال��ل��ه، حكى 
إلى جواز  آخ��رون  وذه��ب  الشافعية..  هذا 
اإلط��الق وأن��ه ال يقول إن شاء الله، وهذا 
وذهب  التحقيق،  أه��ل  وق���ول  امل��خ��ت��ار  ه��و 
األوزاعي وغيره إلى جواز األمرين، والكل 
صحيح باعتبارات مختلفة، فمن أطلق نظر 

التعريف باإلسالم 
هو: االستسالم 
لله بالتوحيد 
واالنقياد له 

بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله، 

وهو دين الله 
ودين الرسل
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علوم �شرعية

إلى احلال وأحكام اإلميان جارية عليه في 
احلال، ومن قال »إن شاء الله« فقالوا فيه 
إما للتبرك وإما العتبار العاقبة وما قدره 
اإلميان  على  أيثبت  ي��دري  فال  تعالى  الله 
حسن  بالتخيير  وال��ق��ول  عنه.  يُ��ص��رف  أم 
األولني  القولني  مأخذ  إل��ى  نظرا  صحيح 

ورفعا حلقيقة اخلالف. انتهى.
وال  ب��دع  ال  للشافعية:  احملتاج  مغني  وف��ي 
الشافعي  إل��ى  امل��ع��زوة  العبارة  ف��ي  إش��ك��ال 
إن شاء  مؤمن  »أن��ا  ق��ول��ه:  ف��ي  الله  رحمه 
ال��ل��ه« فهي م��روي��ة ع��ن عمر وص��ح��ت عن 
قول  وه��ي  الله عنهما،  اب��ن مسعود رض��ي 
أكثر السلف والشافعية واملالكية واحلنابلة 

وسفيان الثوري. انتهى.
)ح/30968(  شيبة:  أبي  ابن  مصنف  وفي 
معقل  بن  عبدالله  »لقيت  أبوإسحق:  ق��ال 
الصالح  أه��ل  م��ن  أن��اس��ا  إن  [، فقلت: 
فقال  م��ؤم��ن،  أن��ا  أق���ول:  أن  علي  يعيبون 
عبدالله بن معقل: لقد خبت وخسرت إن لم 
تكن مؤمنا«. وفيه )ح/30969( عن إبراهيم 
التيمي قال: وما على أحدكم أن يقول: أنا 
مؤمن، فوالله لئن كان صادقا ال يعذبه الله 
عليه  دخل  ملا  كاذبا  كان  وإن  على صدقه، 

من الكفر أشد عليه من الكذب. انتهى.
أقول  ملالك:  قيل  للمالكية:  الذخيرة  وف��ي 
الله؟  ش��اء  إن  أو  محمود،  والله  مؤمن  أن��ا 
فقال: قل: مؤمن، وال جتعل معها غيرها. 
معناه: ال تقل إن شاء الله، وقال أبوحنيفة 

وغيره: ال يجوز )أي ال تقل: إن شاء الله( 
ألن اإلمي��ان يجب فيه اجل��زم وال جزم مع 

التعليق. انتهى.
ذك��ر هذه  أن  املنير:  ال��س��راج  تفسير  وف��ي 
الكلمة )أي إن شاء الله( ال ينافي حصول 
اجلزم والقطع أال ترى أنه تعالى قال: }لقد 
لتدخلن  باحلق  ال��رؤي��ا  رس��ول��ه  الله  ص��دق 
املسجد احلرام إن شاء الله آمنني{ )الفتح: 

.)27
ال��ق��ن��اع وغيرهما  وك��ش��اف  ال���ف���روع  وف���ي 
أنا  بقوله  للحنابلة: »كما ال يفسد اإلمي��ان 
مؤمن إن شاء الله غير متردد في احلال« 
وكذا  القاضي:  »ق��ال  اإلن��ص��اف:  في  وزاد 
بذكر  تفسد  ال  ال��ع��ب��ادات  سائر  ف��ي  نقول 
الفتاوى:  مجموع  وف��ي  نيتها«  في  املشيئة 
»قال امليموني: سألت أحمد بن حنبل عن 
رأي��ه ف��ي: أن��ا مؤمن إن ش��اء ال��ل��ه؟ فقال: 
أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم وال 
املصرية  الفتاوى  مختصر  وف��ي  أستثني« 
البن تيمية: ولهذا استثنى ابن مسعود[ 
وغ��ي��ره ف��ي اإلمي���ان ف��ك��ان ي��ق��ول أحدهم: 
أنا مؤمن إن شاء الله فإن اإلمي��ان املطلق 
ال  وأح��ده��م  ال��واج��ب  أداء  يقتضي  الكامل 
أمر،  كما  الواجب  كل  أدى  أنه  بيقني  يعلم 
ولئن أداه فهو فضل من الله ورحمة، فلهذا 

استثنوا فيه. انتهى.
أما قول الله تعالى: }قالت األع��راب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل 

 ،)14 )احل���ج���رات:  قلوبكم{  ف��ي  اإلمي���ان 
أسد وهي  بني  نزلت في  املفسرون:  فقال 
قبيلة كانت جتاور املدينة أظهروا اإلسالم 
وعرض  املغامن  يريدون  إمن��ا  الباطن  وف��ي 
يقول  أن  نبيه  تعالى  ال��ل��ه  أم��ر  ث��م  ال��دن��ي��ا 
لم  أي  تؤمنوا،  لم  لإلميان  املدعني  لهؤالء 
أي  أسلمنا،  قولوا  ولكن  بقلوبكم  تصدقوا 

استسلمنا.
الله  ش��اء  إن  مؤمن  أن��ا  ق��ال:  من  وقولهم: 
تعالى فليس له من اإلسالم نصيب، وأمثاله 
قالوا عنها: ضعيفة أو موضوعة، ففي عمدة 
القاري: قال: وفي كل ذلك نظر. وفي روح 
املعاني قال: موضوع باتفاق احملدثني، وفي 
الآللئ املصنوعة قال: رواه وضعفه محمد 

بن متيم.
اخلالصة: جواز أن يقول املؤمن: »أنا مؤمن« 
وإن شاء قال معها: »إن شاء الله« للتبرك 
قدره  وما  العاقبة  والعتبار  الثبات  ورج��اء 
الله تعالى، فال يدري أيثبت على اإلميان أم 
يصرف عنه، وال يعلم أحد بيقني أنه أدى 
تقال  ال  ولكن  الله..  أم��ر  كما  الواجب  كل 
املؤمنون  الله عز وجل: }إمنا  للشك، قال 
يرتابوا{  لم  ثم  ورسوله  بالله  آمنوا  الذين 
واإلعجاب  للتزكية  وال   ،)15 )احل��ج��رات: 
لقوله تعالى: }فال تزكوا أنفسكم هو أعلم 

مبن اتقى{ )النجم: 32(، والله أعلم.

اإلميان إذا كان 
قوال بال عمل 

فهو كفر، وإذا كان 
قوال وعمال بال 
نية فهو نفاق، 
وإذا كان قوال 

وعمال ونية بال 
سنة فهو بدعة
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حقد مفرط  أي العيوب –  ثم قال: »ومنها – 
وستره،  طيه  على  تعالى  ال��ل��ه  ب��ع��ون  ق���درت 
وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه 
البتة فلم أقدر عليه، وأعجزني أن أصادق من 
انتهى كالمه  أب���داً.  ع��ادان��ي ع��داوة صحيحة 

يرحمه الله.
ويقول أحد اإلخوة: »وقع في قلبي شيء عظيم 
على أحد إخواني خلير أعطاه الله إياه، فما 
زال الشيطان بي ونفسي الضعيفة وكنت أهتم 
وخصوصاً  واخل��واط��ر  التفكير  وأكثر  وأغتم 
الله  آت��اه  ال��ذي  لهذا اخلير  متهيئاً  كنت  أنني 

أكثر منه«.
أدف��ع اخلواطر  نفسي  م��ع  زل��ت  »فما  ي��ق��ول: 
وأذّكرها  تارة،  وأُؤنبها  تارة،  الرديئة  واألفكار 
بفضل سالمة الصدر ومتني اخلير لآلخرين، 
ت��ارة أخرى،  وأن��ي أحب لهم ما أحب لنفسي 
وت��ارة أذّك��ره��ا بخطر احلسد وأض���راره، وما 
زل���ت أس��ت��ع��ني ب��ال��ل��ه وأدع����وه ح��ت��ى انتصرت 
على نفسي واستطعت ترويضها، وما زلت مع 
وجدت  حتى  امل��واق��ف  ه��ذه  من  بكثيٍر  نفسي 
أنها اعتادت على سالمة الصدر وحسن الظن 
شعرت  عندها  لهم.  اخلير  ومتني  باآلخرين 
شؤوني  على  وأق��ب��ل��ت  عجيبة  ول���ذة  ب��س��ع��ادة 
بأمور  علي  الله  وفتح  سليم،  بقلب  وأعمالي 
واملنة، فذلك  ولله احلمد  كثيرة فتحا عجيبا 
الفضل  ذو  وال��ل��ه  يشاء  م��ن  يؤتيه  الله  فضل 

العظيم« انتهى كالمه.
وتدريبها  ال��ن��ف��س  ري���اض���ة  م���ن  ب���د  ف���ال  إذاً 
وقوة  والصبر  باملجاهدة  وذل��ك  األحبة،  أيها 
امل��الح��ظ��ة وال��ن��ظ��ر ف��ي ع��واق��ب األم����ور قبل 
اإلق����دام، وط��ل��ب النصح م��ن اآلخ��ري��ن ونحو 
ذلك مما يعني على تغيير األخ��الق والطبائع 
لألحسن، هداني الله وإياك ألحسن األخالق 

فإنه ال يهدي ألحسنها إال هو.

عيوبه وعن النتائج التي حصل عليها من جراء 
بالرياضة  أزل  فلم  عيوب  ف��ي  »ك��ان��ت  ذل��ك: 
الله  واالط��الع على ما قالت األنبياء صلوات 
املتأخرين  احل��ك��م��اء  م��ن  واألف��اض��ل  عليهم، 
واملتقدمني في األخالق وآداب النفس أعاني 
أكثر  الله عَزّ وج��َلّ على  مداواتها حتى أعان 
ورياضة  ال��ع��دل  ومت���ام  وم��ن��ه،  بتوفيقه  ذل��ك 
النفس والتصرف باألمور هو اإلقرار بها -أي 
اإلقرار بالعيوب- ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن 

شاء الله«.
ثم أخذ -رحمه الله- يعدد بعض العيوب في 
لعظيم  لذكرتها  اإلطالة  خشية  ول��وال  نفسه، 
الفائدة، من أرادها فلينظر في كتابه »األخالق 

والسير في مداواة النفوس«.

واحلق أن األخالق على نوعني:
فمنها ما هو غريزي فطري ومنها ما يكتسب 
ال  األخ��الق  كانت  ول��و  واملجاهدة،  باملمارسة 
تتغير لبطلت الوصايا واملواعظ، وملا قال الله 
)الشمس:  اَها{  َزَكّ َمن  أَْفلََح  }َق��ْد   : وج��َلّ عَزّ 
وإمنا  بالتعلم،  العلم  »إمن��ا  قال ]:  وملا   ،)9
احللم بالتحلم، ومن يتحر اخلير يعطه، ومن 

يتوق الشر يوقه«.
التدريب  قبل  وحاله  احليوان  إل��ى  نظر  وم��ن 
وبعده أدرك أن األخ��الق عند اإلنسان سهلة 
التغيير ملن رزق الهمة والعزمية، وحمل نفسه 

على مكارم األخالق وفضائلها.
يقول ابن حزم رحمه الله متحدثاً عن جتربته 
التخلص من  ف��ي  م��ح��اوالت��ه  وع��ن  نفسه  م��ع 

أغّير  أن  أستطيع  فال  الشيء  على  شببت  لقد  بعضهم:  يقول  رمبا 
أخالقي، وهناك من يرى أن األخالق ثابتة في اإلنسان ال تتغير فهي 
تتغير  أنها  يرى  من  وهناك  عليها،  جبل  وطبائع  عليها،  فطر  غرائز 

فليس ذلك صعبًا وال مستحياًل.

األخالق هل هي ثابتة أم متغيرة؟ 

بقلم: الدكتور إبراهيم الدويش
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األمر الثاني: ولرفعة شأن الفتوى فقد جعلها 
تعالى:  فقال  املرسلني]  سيد  وظيفة  الله 
َل  نُِزّ َما  ِللنَّاِس   َ ِلتَُبنيِِّ ْكَر  الِذّ ِإلَيَْك  }َوأَنَْزلْنَا 
فبنَيّ  )النحل:44(  ُروَن{  يَتََفَكّ َولََعلَُّهْم  ِإلَيِْهْم 
إليهم  ن��زل  ما  للناس  والسالم  الصالة  عليه 
ترك  وم��ا  املستفتني،  وأف��ت��ى  املتعلمني  فعلَّم 
خيرا إال ودَلّ عليه، وال شرا إال وحذر منه، 
وترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها 

ال يزيغ عنها إال هالك.
وشرف  الفتوى  مكانة  ولرفعة  الثالث:  األم��ر 
في  التساهل  تعالى  ال��ل��ه  ح��رم  فقد  ق��دره��ا 
أمرها؛ فال يجوز أن يتوالها إال عالم بكتاب 
تعالى مخاطبا  ق��ال  ال��ل��ه وس��ن��ة رس��ول��ه]، 
ال  ُكنْتُْم  ِإْن  ْكِر  الِذّ أَْهَل  }َفاْسَألُوا  املستفتني: 
تَْعلَُموَن{ )النحل:43( يعني أهل العلم بالكتاب 

والسنة. 
مِلَا  تَُقولُوا  املفتني: }َواَل  تعالى مخاطبا  وقال 
تَِصُف أَلِْسنَتُُكُم الَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحَراٌم 
ِلتَْفتَُروا َعلَى اللِه الَكِذَب ِإَنّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى 

اللِه الَكِذَب اَل يُْفِلُحوَن{ )النحل:116(.
أركان الفتوى: 

ومستفٍت،  م���ف���ٍت،  أرك������ان:  أرب���ع���ة  ل��ل��ف��ت��وى 
ومستفًتى عنه ، ومفًتى به. 

امل��ف��ت��ي: ه��و ال���ذي ي��ص��در احل��ك��م الشرعي، 
ويشترط فيه شرطان أساسان: األول: العلم، 
–ناهيا نهي حترمي عن  تعالى  : قوله  ودليله 
القول في دين الله بغير علم-: }َوال تَْقُف َما 
َوالُفَؤاَد  َوالَبَصَر  ْمَع  الَسّ ِإَنّ  ِعلٌْم  ِبِه  لََك  لَيَْس 
َمْسؤوال{ )اإلسراء:36(،  َعنُْه  َكاَن  أُولَِئَك  ُكُلّ 
وقوله تعالى : }َوال تَُقولُوا مِلَا تَِصُف أَلِْسنَتُُكُم 
َعلَى  ِلتَْفتَُروا  َح��َراٌم  َوَه��َذا  َهَذا َحالٌل  الَكِذَب 
اللِه الَكِذَب ِإَنّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى اللِه الَكِذَب 
ال يُْفِلُحوَن{ )النحل:116(، وقوله تعالى: }ُقْل 
َم َرِبَّي الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما بََطَن  َا َحَرّ ِإَنّ
ِباللِه  تُْشِرُكوا  َوأَْن  احَلِقّ  ِبَغيِْر  َوالَبْغَي  َواإِلثْ��َم 
اللِه  َعلَى  تَُقولُوا  َوأَْن  ُسلَْطاًنا  ِبِه  ْل  يُنَِزّ لَْم  َما 
َما اَل تَْعلَُموَن{ )األع��راف:33( وفي احلديث 
املتواتر: »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 

من النار.« 
ويدخل حتت هذا الشرط:

كونه عارفا بأدلة األحكام من الكتاب والسنة 
واإلجماع والقياس الصحيح.

والنحو  واحل��دي��ث  ال��ق��رآن  بعلوم  ملما  ك��ون��ه 
اختالف  وم����واض����ع  وال���ت���ص���ري���ف  وال���ل���غ���ة 
االستنباط  من  ميكنه  مما  واتفاقهم  العلماء 

واالستدالل الصحيح.
كونه سليم الذهن.

على  ق���ادرا  الشريعة،  مبقاصد  ع��ارف��ا  كونه 
بفقه  خبيرا  واملفاسد،  املصالح  بني  املقارنة 

املآالت مراعيا ذلك كله في فتاواه.
الناس وأحوالهم، قال ابن  كونه خبيرا بواقع 
أن يكون بصيرا مبكر  للمفتي  ينبغي  القيم:« 
الناس وخداعهم وأحوالهم فإن لم يكن كذلك 

زاغ وأزاغ«.
علمه،  عامال مبقتضى  كونه  الثاني:  الشرط 
قوله  العلم  مبقتضى  العمل  شرطية  ودل��ي��ل 
تعالى: }أَتَْأُمُروَن النَّاَس ِبالِبِرّ َوتَنَْسْوَن أَنُْفَسُكْم 
َوأَنْتُْم تَتْلُوَن الِكتَاَب أََفال تَْعِقلُوَن{ )البقرة:44( 
وقوله تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَُقولُوَن 
َما ال تَْفَعلُوَن َكبَُر َمْقًتا ِعنَْد اللِه أَْن تَُقولُوا َما 

ف:3-2(  ال تَْفَعلُون{ )الَصّ

الفتوى وضوابطها  
الله وسالمه  الله، صلوات  الله محمد بن عبد  والسالم على رسول  والصالة  لله وحده،  احلمد 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعن.. أما بع���د: 
فإن الفتوى هي: اإلخبار باحلكم الشرعي ملن سأل. 

ومما يدل على أهمية الفتوى أمور: 
األمر األول: قد توالها رب العاملن: 

قال تعالى: }َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللُه ُيْفِتيُكْم ِفي الَكاَلَلِة{ )النساء:176(، وقال تعالى: }َوَيْسَتْفُتوَنَك 
ُقْل ِهَي  ِة  اأَلِهَلّ َعِن  { )النساء:127(، وقال تعالى: }َيْسَأُلوَنَك  ِفيِهَنّ ُيْفِتيُكْم  اللُه  ُقِل  َساِء  الِنّ ِفي 
ْهِر احَلَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل  { )البقرة:189(، وقال تعالى: }َيْسَأُلوَنَك َعِن الَشّ اِس َواحَلِجّ َمَواِقيُت ِللَنّ

ع عن رب العاملن. ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر{ )البقرة:217(، وعلى هذا فاملفتي مبنزلة املوِقّ

د. محمد أحمد لوح
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وع��ن أس��ام��ة ب��ن زي��د رض��ي ال��ل��ه عنه قال: 
بالرجل  »يجاء  يقول:  الله]  رس��ول  سمعت 
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في 
النار، فيدور كما يدور احلمار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون: أي فالن ما شأنك؟ 
أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ 
قال: كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأنهاكم 

عن املنكر وآتيه«.
املستفتي، ويلزمه ما يلي:

أن يستفتي عن حكم الله مبتعدا عن حكم غير 
الله ، قال تعالى: }أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن 
أَنَُّهْم آََمنُوا مِبَا أُنِْزَل ِإلَيَْك َوَما أُنِْزَل ِمْن َقبِْلَك 
اُغوِت َوَقْد أُِمُروا  يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا ِإلَى الَطّ
يَْطاُن أَْن يُِضلَُّهْم َضاَلاًل  أَْن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد الَشّ
بَِعيًدا{ )النساء:60( وقال تعالى: }َفال َوَرِبَّك 
بَيْنَُهْم  َشَجَر  ِفيَما  ُموَك  يَُحِكّ َحتَّى  يُْؤِمنُوَن  ال 
ا َقَضيَْت  أَنُْفِسِهْم َحَرًجا مِمَّ ثَُمّ ال يَِجُدوا ِفي 
له  يجوز  ال  )النساء:65(،  تَْسِليًما{  َويَُسِلُّموا 
السؤال عما أشكل عليه من أمر  احلياء من 
دينه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: »نعم 
النساء نساء األنصار لم يكن مينعهن احلياء 
أن يتفقهن في الدين« وقالت أم سلمة رضي 
الله عنها: »إن الله ال يستحي من احلق فهل 

على املرأة شيء إذا احتلمت؟«.

أال يسأل على سبيل التعنت والتقعر وإظهار 
العلم والذكاء.

عنها،  امل��س��ؤول  املسألة  وه��و  عنه:  املستفتى 
ويجب أن تكون واقعة حتتاج إلى بيان حكمها، 
أما افتراض غير الواقع من املسائل البعيدة 
واخلوض فيها بالرأي واالجتهاد فمنهي عنه، 
واألصل في النهي عن اخلوض فيما لم يرد 
آََمنُوا  الَّ��ِذي��َن  ُّ��َه��ا  أَي به وحي قوله تعالى: }يَ��ا 
تَُسْؤُكْم{  لَُكْم  تُبَْد  ِإْن  أَْش��َي��اَء  َع��ْن  تَْسَألُوا  ال 
ومل��ا فيه من االشتغال مبا ال  )امل��ائ��دة:101( 
يعنيك عما يعنيك، وقد ق��ال]: »من حسن 
امل��رء تركه ما اليعنيه« وعن سعد بن  إس��الم 
أبي وق��اص رضي الله عنه ق��ال: قال رسول 
املسلمني  ف��ي  املسلمني  أعظم  »إن  ال��ل��ه]: 
ج��رم��ا م���ن س���أل ع���ن ش���يء ل���م ي��ح��رم على 

املسلمني فحرم عليهم من أجل مسألته«.

الكتاب  م��ن  املستمد  احل��ك��م  ه��و  ب��ه:  املفتى 
أو السنة أو اإلجماع أو القياس الذي كملت 

شروطه.
ضوابط الفتوى: 

ويعني  الشرعية:  األدل���ة  م��ن  االس��ت��م��داد   .1
ال��ه��دى، وإذا  األخ���ذ مب��ا أج��م��ع عليه أئ��م��ة 
ف��ي املسألة أخ��ذ بأرجحها  ت��ع��ددت األق���وال 

وهو األقوى دليال. 
2. حتقيق مناط الفتوى: ومعناه تنزيل الفتوى 
على واقعها وذلك يتطلب فقه املفتي بالواقع 
حتى ال يسهل في غير محله ، وال يشدد في 
محل التسهيل، وال يخرج الفتوى عن ظروفها 

ومالبساتها الزمانية واملكانية. 
فيتحرى  وال��ت��ب��ي��ني:  ل��إي��ض��اح  ال��ت��ح��ري   .3
وضوح عبارات الفتوى وسالمتها من التعقيد 
أوجه  حمالة  ألفاظه  تكون  ال  حتى  اللفظي 

قابلة للتأويل والتالعب. 
عن  فيسأله  املستفتي:  م��ن  االستفسار   .4
حقيقة مسألته، حتى يفهم املراد قبل إصدار 
يجيدون  ال  املستفتني  من  كثيرا  فإن  احلكم؛ 

طرح السؤال. 
5. إفادة املستفتي مبا لم يسأل عنه: وذلك إذا 
علم املفتي من حال املستفتي أنه مع حاجته 
إل��ى أن  بيان حكم ما س��أل عنه محتاج  إل��ى 

على املفتي أال حتمله 
األغراض الفاسدة 
على تتبع الرخص 

واحليل احملرمة
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ق�شايا �شرعية

يبني له معه حكم شيء آخر لم يسأل عنه، 
واألصل في ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
للصياد الذي سأله عن الوضوء مباء البحر: 

»هو الطهور ماؤه احلل ميتته«. 
واإلف���ت���اء مبا  يفيد  ال  ع��م��ا  اإلع�����راض   .6
يفيد: إذا سأل املستفتي عما ال يفيده وترك 
ال  عما  املفتي  أع��رض  يفيده  عما  ال��س��ؤال 
واألصل  يفيده،  مبا  وأفتاه  املستفتي  يفيد 
األَِهلَِّة{  َع��ِن  }يَْسَألُونََك  تعالى:  قوله  فيه 
)ال���ب���ق���رة:189( ح��ي��ث ق��ال��وا: م��ا ل��ه��ا تبدو 
ث��م تعود ص��غ��ارا؟ فترك  ث��م تكبر  ص��غ��ارا؟ 
تعالى اجل���واب ع��ن ه��ذا ال��س��ؤال لكونه ال 
}ُقْل  فقال:  يفيدهم  مبا  وأفتاهم  يفيدهم 

 .} ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواحَلِجّ
7. أال يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكر إذا لم تتقدم معرفة له باحلكم 
املسؤول عنه، وأما إذا سبقت معرفته بحكمه 

فال بأس باملبادرة. 
8. أن يقول ال أدري إذا سئل عما ال يدري، 
املسؤول  »م��ا  املشهور:  جبريل  حديث  ففي 
اإلمام  وروى  ال��س��ائ��ل.«  م��ن  ب��أع��ل��م  عنها 
القيم  كتابه  في  احلنبلي  بن حمدان  أحمد 
)صفة الفتوى واملفتي واملستفتي( عمن سأل 
أدري،  ال  فقال:  شر؟  البالد  أي  النبي]: 
فسأل جبريل فقال: ال أدري، فسأل ربه عز 

وجل فقال: »أسواقها«. 
9. أال حتمله األغ��راض الفاسدة على تتبع 

الرخص واحليل احملرمة أو املكروهة. 
10. احل���ذر م��ن اإلف��ت��اء ف��ي ح���ال تشوش 
فكره: بغضب أو عطش أو حزن أو نعاس أو 
ملل أو تعب شديد أو مرض ونحوها من كل 

ما يخرجه عن حد االعتدال. 
ومسائل  الفتوى  مسائل  بني  التفريق   .11
املفتي حذرا من  يكون  أن  القضاء: فينبغي 

الوقوع والبت فيما هو من شأن القضاء. 
12. التيسير في مواطن اخلالف: فإن منهج 
على  قائم  األم��ة  ه��ذه  م��ن  الصالح  السلف 
فيما  بينهم  فيما  املسلمني  تسامح  ض��رورة 
اختلفوا فيه إذا كان املختلف فيه مسألة من 
مسائل االجتهاد قابلة لالختالف، سئل شيخ 
العلماء  تيمية عمن قلد بعض  ابن  اإلس��الم 

ينكر عليه ويهجر؟  في مسائل االجتهاد فهل 
لله..مسائل  »احل��م��د  ال��ل��ه:  رح��م��ه  ف��أج��اب 
االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم 
ينكر عليه، ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولني 
لم ينكر عليه، فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان 
أحد القولني عمل به، وإال قلد بعض العلماء 
القولني«  أرجح  بيان  في  عليهم  يعتمد  الذين 
ال  االجتهادية  املسائل  هذه  »إن  أيضا:  وق��ال 
تنكر باليد، وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها، ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية، فمن 
تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قلد أهل 
..ولو كان كلما  إنكار عليه،  القول اآلخر فال 
اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بني 

املسلمني عصمة وال أخوة«. 
إن  الفتاوى:  في  الفوضوية  من  احل��ذر   .13
من املالحظ في واقعنا أن للمسلمني غراما 
يتبوأ مكانة في  باالستفتاء، فما من شخص 
إال  واملعرفة  العلم  م��ن  قليال  وشيئا  اجل���رأة 
وجتد الناس يتسارعون إلى استفتائه في كثير 
من املسائل التي رمبا سبق أن استفتوا فيها 
عددا غير قليل من أهل العلم، وال يستغرب 
مع هذه احلال أن يوجد خالف شديد وتناحر 

بني من يستفتون كل من هب ودب. 
اجلمعيات  أن  ح���ق���ا  ي��س��ت��غ��رب  مم����ا  وإن 
واملؤسسات اإلسالمية التي ظهرت مع طلوع 
شمس الصحوة املباركة ال يوجد في هياكلها 
رعاية  يخص  بند  أي  الغالب  في  التنظيمية 
شؤون اإلفتاء، أو إعداد املفتني، ومعنى هذا 
أن كل فرد من أفراد املجموعة عاملا كان أو 
ذل��ك من حقه أن ميارس  أق��ل من  أو  نصفه 
اآلخرين،  مشورة  دون  االن��ف��راد  على  اإلفتاء 
وهذا يعني أن االرجتال في اإلفتاء بات سمة 
أساسية لتلك اجلمعيات التي أسست لتسعى 

إل��ى تصحيح م��ا اع��وج م��ن ت��ص��ورات الناس 
حلقائق الدين وقضاياه. 

وهذا مرتع خطير ال بد من وضع حد له، فإذا 
يعاقب  طبيب جرمية  غير  من  التطبيب  كان 
عليها القانون الوضعي بأقسى العقوبات، فإن 
اإلفتاء بغير علم ينبغي أن يعاقب عليه القانون 
عقوبة ال تقل عن العقوبة املرتبة على التطبب 
بغير علم، تنزل بأولئك الذين يتصدون لإفتاء 

قبل متكنهم من أدواته وعلومه الضرورية. 
االبتعاد  األم��ر  يتطلب  العصر  ه��ذا  في   .14
في  الفردي خاصة  اإلفتاء  اإلمكان عن  قدر 
املسائل التي تعم بها البلوى وميكن أن يترتب 
على اخلطأ فيها تشتيت شمل األمة، أو إيقاع 
م��ن��ه��ا، وقد  ل��ه��م  شبابها ف��ي ف��ن ال م��خ��رج 
تصطلي األمة كلها بنيرانها؛ ولهذا يرى عامة 
أهل العلم عدم تصدي األفراد لالجتهاد في 
، وك��ان ه��دي النبي] جمع  العامة  ال��ن��وازل 
أعيان الصحابة وعلمائهم عندما تنزل نازلة 
الله،  ع��ن��د  م��ن  وح���ي  فيها  ي��ك��ون  ع��ام��ة وال 
وكذلك كان منهج خلفائه رضوان الله عليهم 

أجمعني.
اجلماعي  االجتهاد  أهمية  تتجلى  هنا  وم��ن 
اتباع  شبهة  وي��درأ  اخلطأ،  يقلل  مما  لكونه 

األهواء. 
تعيشها  التي  الفوضوية  ه��ذه  ف��إن  وختاما: 
مجال  ف��ي  اإلس��الم��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  مناطقنا 
املقترحات  بعض  ع��رض  إل��ى  اإلف��ت��اء جترنا 
وهي: تأسيس مجالس وطنية لإفتاء يشترك 
فيهم  توافرت  من  والفقهاء  العلماء  من  فيها 
ش���روط اإلف��ت��اء إل���ى ج��ان��ب م��د ج��س��ور من 
ال��ت��ع��اون م��ع إخ��وان��ه��م م��ن ك��ب��ار العلماء في 

العالم اإلسالمي.
برامج  وإيجاد  لإفتاء  توعوية  دورات  إقامة 
إعالمية لتحذير العامة ومن في حكمهم من 
إلى خطورة ذلك  التصدي لإفتاء، وتنبيههم 

حاال ومآال.
اإلسالمية  وامل��ؤس��س��ات  اجل��م��اع��ات  ت��ع��اون 
كوادر  إلع���داد  علمية  معاهد  تأسيس  على 
حيث ضوابطه،  من  اإلف��ت��اء،  في  متخصصة 

وشروطه، وآدابه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعني.

اإلفتاء بغير علم 
ينبغي أن يعاقب 

عليه القانون
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أوضاع تحت المجهر!

عـــــــــدنا!
وليد إبراهيم األحمد

البد أن أقدم لكم فرشة إعالمية عن صاحب هذه السطور قبل أن 
أبدأ سطوري األسبوعية بإذن الله!

عن  وابتعد  الثمانينيات  في  )الوطن(  بصحيفة  وكاتبا  محررا  عمل 
التحرير بعد )التحرير( في التسعينيات واقتصر على الكتابة فقط 
ب� )الوطن( وبعد السنة الثالثة على التحرير انتقل للكتابة بصحيفة 
)األنباء( لفترة عشر سنوات عبر زاوية يومية حملت اسم )أوضاع 

مقلوبة(!
ثم انتقل منذ ثالث سنوات للكتابة بصحيفة )الوسط( وما زال وله 
 )yawatan.com( اإللكتروني  وطن(  )يا  موقع  في  تنشر  مقاالت 
منذ  وبالتحديد  تقريبا  سنوات  أربع  ملدة  )الفرقان(  بالعزيزة  وكتب 
2001/2/26 وحتى 2004/11/29 عبر زاويته األسبوعية )أوضاع 

حتت املجهر(!
واليوم يعود إليها من جديد بدعوة من رئيس حتريرها الزميل النشط 
احلق  كلمة  عن  مدافعا  الله،  ب��إذن  يتغير  لن  بخط  الشطي  د.بسام 
حسب وجهة نظره املتواضعة التي قد تصيب وقد تخطئ من منظور 
إسالمي ككاتب مجتهد ال عالم دين وال مفت يسطر ما ميليه عليه 

ضميره بعيدا عن التحزبات واآلفاق الضيقة!
متحركة  دولنا  في  واالجتماعية  السياسية  األح���داث  فنقول  نبدأ 

كتحرك الكثبان الرملية في عز الصيف!
واحللول )الترقيعية( لتلك األحداث تهطل علينا كهطول األمطار على 

سفوح وجبال ووديان الدول األوروبية!
حاجة  في  أطفال  وكأننا  إلينا  تنظر  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 

لرعاية وعناية وتربية حتى نصبح أسوياء أنقياء أتقياء!!

على الطاير
البداية فقد  ال��راس( منذ  ال نريد أن نبدأ بالعمق والتعمق و)ع��وار 

انتهت سطورنا لهذا األسبوع ولله احلمد!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

waleed_yawatan@yahoo.com

الشيخ  آل  عبدالعزيز  الشيخ  وجه 
خطبة  ف��ي  السعودية،  ع��ام  مفتي 
اجل��م��ع��ة، ان��ت��ق��ادا ع��ن��ي��ف��ا لبعض 
م��ك��ات��ب االس���ت���ق���دام ال��ع��ام��ل��ة في 
»املتاجرة«  ب�  بعضها  متهما  ب��الده، 

بالعمالة.
هيئة  رئ��ي��س  وه��و  املفتي،  وط��ال��ب 
كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة 
املختصة،  اجل����ه����ات  ل����إف����ت����اء، 
ملكاتب  احلالية  األوض���اع  بتنظيم 
بعضها  إن  ق��ال:  التي  االستقدام، 

»يتصف بالكذب«. ويأتي حديث مفتي عام السعودية عن ملف 
من  انتقادات  الرياض  فيه  تواجه  وق��ت  في  املهاجرة،  العمالة 
اللتني  التعذيب  حادثتي  خلفية  على  الدولية  املنظمات  بعض 
حتفها  لقيت  إحداهما  إندونيسيتان،  خادمتان  لهما  تعرضتا 

جراء عمليات عنف.
الشيخ،  آل  عبدالعزيز  الشيخ  العلماء  كبار  هيئة  رئيس  وانتقد 
سوء التصرف الذي يحدث من بعضهم جتاه العمالة، ويفضي 
القضايا  من  كثيراً  »إن  املفتي:  وقال  أعمال جنائية.  وقوع  إلى 
إنا مصدرها غالبا سوء تصرف بعض أرباب العمل، مّما من 

هذا التصرف السيئ ظلما يترتب عليه جنايات كبيرة«.
خطبة  في  رأى  السعودية،  في  العلماء  كبار  هيئة  رئيس  لكن 
العاصمة  وس��ط  عبدالله  ب��ن  تركي  اإلم���ام  جامع  ف��ي  اجلمعة 
الرياض، أن مكاتب االستقدام، تتحمل جزءا كبيرا من األخطاء 
بعض  أن  املفتي  وأك��د  املستقدمة.  العمالة  ملف  في  تقع  التي 
واستفزازهم  باألشخاص،  املتاجرة  مت��ارس  االستقدام  مكاتب 

بأمور غير مشروعة.
باملواعيد،  بالكذب  تتصف  أحيانا  االستقدام  »مكاتب  وق��ال: 
واإلخالل بها، والغش فيما يأتون به. هناك كذب فيما يقولون، 
يعدون ويكذبون، ويخبرون بأن العامل سيأتي بعد يوم أو يومني 
أو شهر، وإذا بهم ميارسون الكذب والزور واإلخالل باملواعيد، 
بالعمل  املطلوبة  واملواصفات  بعامل،  يأتوا  بأن  أحيانا  وغشهم 
املسكني  العامل  فيظلمون  العامل،  في  متحققة  غير  املطلوب 

ويظلمون رب العمل«.
وأضاف مفتي عام السعودية في إطار حديثه عن األخطاء التي 
تقع فيها مكاتب االستقدام: »ومن أخطائهم، متاجرتهم بأولئك 
)العمالة(، وتأجيرهم مببالغ زائدة، ثم ال يعطون العامل إال جزءا 
منها، ويتالعبون بأموالهم ويستفزونهم بأمور غير مشروعة، كل 

هذا من أخطائهم«.

مفتي السعودية ينتقد مكاتب 
االستقدام »بعنف«.. 

ويتهمها بـ )المتاجرة بالبشر(

< ااشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
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ما قل ودل

ع��ن أب��ي ه��ري��رة - رض��ي الله عنه - ق��ال: ق��ال رسول 
الله]: »خلق الله اخللق، فلما فرغ منه قامت الرحم، 
فأخذت بَحْقو الرحمن، فقال لها: َمْه؟ قالت: هذا مقام 
القطيعة! قال: أال ترضني أن أصل من  العائذ بك من 
ي��ا رب! قال:  وص��ل��ك، وأق��ط��ع م��ن قطعك؟ ق��ال��ت: بلى 

فذاك«.
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: }فهل عسيتم إن توليتم 

أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم{.
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله] يقول: »من سره أن يبسط له في رزقه، 

أو يُنسأ له في أثره، فليصل رحمه« متفق عليه.

> ق���ال رب��ي��ع��ة: ال��ع��ل��م وس��ي��ل��ة إل���ى كل 
فضيلة.

ليس  ن��ف��ع،  م��ا  العلم  الشافعي:  ق��ال   <
العلم ما ُحفظ.

> ق��ي��ل الب���ن امل���ب���ارك: إل���ى م��ت��ى تكتب 
بها  أنتفع  التي  الكلمة  لعل  ق��ال:  العلم؟ 

لم أكتبها بعد.
> قال مالك: إن هذا العلم دين؛ فانظروا 

عمن تأخذونه.
أدري«؛  »ال  العالم  ُجنَّة  أيضاً:  وق��ال   <

فإذا أغفلها أصيبت مقاتله.
الناَس قوُل  ال��زه��ري: ال يُرضي  ق��ال   <

عالم ال يعمل، وال عمل عامل ال يعلم.

والَوَقص:  طولها،  العنق:  في  اجَليَد   <
���َع���ر: م��ي��ل��ه��ا ف���ي أحد  ِق��ص��ره��ا، وال���صَّ

الشقني.
> والَقَصر: داء يصيب العنق؛ فال يقدر 

املصاب أن يلتفت منه.
َقب والَغلَب: عظم الرقبة وغلظها؛  > والرَّ
رقباء  وه��ي  وأغ��ل��ب،  أرق���ب  فصاحبها 

وغلباء.
رجل  قيل:  وغ��ل��ظ،  العنق  ط��ال  وإذا   <

أعنق وامرأة عنقاء.
في  العضد  رأس  مجتمع  وامل��ن��ِك��ب:   <

الكتف.
> والعاتق: موضع الرداء من اجلانبني.

معجم املعاني

من مشكاة النبوة

بفتح  املعلّى،  ال��َق��َدح  األم��ر  ق��ول بعضهم: لفالن في ه��ذا   >
القاف والدال من »القدح«.

> والصواب: الِقْدح - بكسر القاف وتسكني الدال - وهو 
وهو  اجلاهلية،  في  امليسر  سهام  من  السابع  السهم 
أعالها نصيبا، ثم صار بعد ذلك يطلق على صاحب 
النصيب األوف��ر في ش��أن م��ا، أو كل متميز في 

مجاله.

من األوهام الشائعة
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سحر البيان

من طرائفهم

.. وقال ابن الوردي في »الميته« 
أيضاً:

اط���������رح الدنيا فمن عادتها
تخفض العالي وتعلي من سفل

عيشة الراغب في حتصيلها
عيش���ة اجلال فيها أو أقل

كم جه����ول بات فيه����ا مكثرا
وعلي��م بات منه���ا في عل��ل

كم شجاع لم ينل فيها املنى
وج�بان نال غاي������ات األم��ل

فات��رك احل����يلة فيه�ا واتكل
إمنا احليلة في ترك احليل

أي كف لم تن���ل منه�����ا املنى
فرم��اها الله من��ه بالش����لل

فحمد  غ���زوان،  ب��ن  عتبة  خطب 
ق���ال: »أما  ث��م  ال��ل��ه وأث��ن��ى عليه 
بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وول��دت ح��ّذاء، ول��م يبق منها إال 
يتصاّبها  اإلن���اء  كصبابة  صبابة 
ص��اح��ب��ه��ا؛ ف��ان��ت��ق��ل��وا ب��غ��ي��ر ما 
أن  لنا  ُذك��ر  قد  فإنه  بحضرتكم؛ 
احل��ج��ر ي��ل��ق��ى ف��ي ش��ف��ي��ر جهنم 
ف��ي��ه��وي ف��ي��ه��ا س��ب��ع��ني ع��ام��ا ما 
لتمأّلنه!  والله  قعرا،  لها  ي��درك 
أن  لنا  ُذكر  لقد  والله  أفعجبتم؟! 
مسيرة  اجلنة  مصراعي  بني  ما 
يوم  عليه  وليأتني  عاما،  أربعني 

وهو كظيظ الزحام! ولقد رأيتني 
سابع سبعة مع رسول الله] ما 
حتى  الشجر  ورق  إال  ط��ع��ام  لنا 
التقطت  وإن��ي  أشداقنا،  قرحت 
سعد،  وبني  بيني  فشققتها  ب��ردة 
فائتزر بنصفها وائتزرت بنصفها، 
فما أصبح منا أحد اليوم حيا إال 
األمصار،  من  مصر  أمير  أصبح 
وإن���ي أع���وذ ب��ال��ل��ه أن أك���ون في 
نفسي عظيما وعند الله صغيرا، 
وإنها لم تكن نبوة قط إال تناسخت 
حتى تكون عاقبتها ُملْكا، وستبلوّن 

وستجربون األمراء بعدنا«.

الدر المنثور

نصر بن عاصم الليثي )ت 89 هـ(

الزبيدي  قال  النحو،  علم  واضعي  أوائ��ل  من 

من  »أول  واللغويني«:  النحويني  »طبقات  في 

أّصل ذلك - أي علم العربية - وأعمل فكره 

فيه، أبو األسود ظالم بن عمرو الدؤلي، ونصر 

ابن عاصم، وعبدالرحمن بن هرمز، فوضعوا 

للنحو أبوابا، وأّصلوا له أصوالً...«.

األريب«:  »إرش���اد  في  احلموي  ياقوت  وق��ال 

عاملا بالعربية، من فقهاء التابعني، 
»كان فقيها 

ول��ه ك��ت��اب ف��ي ال��ع��رب��ي��ة، وه��و أول م��ن نقط 

املصاحف. وك��ان يرى رأي اخل��وارج ثم ترك 

ذلك، وله في تركه أبيات«.

العدواني،  يعمر  ب��ن  يحيى  ع��ن  النحو  أخ��ذ 

وأخذ عنه أبو عمرو بن العالء.

اإلعالم عن األعالم

ّراف: قد  قال رجل لبعض الظُّ
عندك  فهل  عقرب،  لدغتني 
ياح إلى  لهذا دواء؟ فقال: الصِّ

الصباح!
وقال رجل دميم ألبي العيناء: 
الشيطان،  أرى  أن  أش��ت��ه��ي 

فقال له: انظر في املرآة!
وسئل طفيلي: هل حتفظ من 
كتاب الله شيئاً؟ قال: نعم، آية 
واح���دة، قيل: وم��ا ه��ي؟ قال: 
آتنا  لفتاه  ق��ال  ج��اوزا  }فلما 

غداءنا{!



�إميانيات

24

ن - 6 /2010/12م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

ضمن لنا الرزق ونحن في بطون أمهاتنا فال 
داعي للقلق والبد أن نحمد الله على كل نعمه 

ونثق في ذلك لتطمئن نفوسنا. 
يوم لك ويوم عليك 

الله     يجب على كل صاحب نعمة أن يتقي 
الله،  طاعة  في  الله  نعم  ويستخدم  وجل  عز 
وال يستغلها في معصية الله، فكيف نستخدم 
النعمة في  معصية املنعم؟! وفي كتاب: »مائة 
لنا حقيقة  رائعة حتكي  قصة وقصة« حكاية 
الدنيا التي نلهث وراءه��ا، بل متادى كثير من 
وتناسوا  فيها  سيخلدون  أنهم  فظنوا  الناس 
املوت، فقد حكى املؤلف أن رجاًل جلس يوماً 
يأكل هو وزوجته وبني أيديهما دجاجة مشوية 
فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره وطرده . 
ودارت األيام وافتقر هذا الرجل وزالت نعمته 
وت��زوج��ت م��ن بعده   . إن��ه طلق زوج��ت��ه  حتى 
برجل آخر فجلس يأكل معها في بعض األيام 
وبني أيديهما دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق 
الباب، فقال الرجل لزوجته: ادفعي إليه هذه 
زوجها  به  ف��إذا  إليه  بها  فخرجت  الدجاجة، 
تبكي  وهي  ورجعت  الدجاجة  فأعطته  األول 
أن  فأخبرته  بكائها  عن  فسألها  زوجها،  إلى 
السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك 
السائل الذي انتهره زوجها األول وطرده، فقال 
السائل  وال��ل��ه  وأن��ا  تعجبني  زوج��ه��ا: ومم  لها 

األول؟!

في  ليس  زوج��ت��ه:  فقالت  الله  بيت  إل��ى  يحج 
البيت طعام ، أتتركنا بال مأوى ؟ فقالت ابنته 
عبارة في قمة الروعة : اذهب يا أبت  إلى حج 
بيت الله فإنك  لست برازق ؟ وذهب حامت إلى 
احلج ، وبعد أن رحل من بيته وهو في الطريق 
إلى مكة ، مر أمير بلدة حامت على بيته وأراد 
املاء فجاؤوا له بكوب من املاء من بيت حامت ، 
فقال األمير: بيت من هذا؟ فقالوا: بيت حامت 
األص���م، ف��ق��ال: الب��د أن ن��ك��رم ص��اح��ب هذا 
البيت في غيابه، فألقى نقوداً من الذهب وأمر 
جنوده بإلقاء املال في بيت حامت، ففرحت األم 
وأوالده��ا فرحاً شديداً، فقالت األخت ألمها 
وأخواتها جملة تقشعر منها اجللود واألبدان، 
معاً،  وح��ب  بعمق  فيها  ننظر  أن  يجب  جملة 
قالت: يا أماه هذا مخلوق قد نظر إلينا بعينه 

ففرحنا فكيف لو نظر اخلالق إلينا. 
أن  لنا مب��ا ال ش��ك فيه     مم��ا سبق يتضح 
جزعنا وخوفنا من الرزق ال مسوغ له ألن الله 

الريق  نعمة  الغني  يأخذ منك  أن  تقبل  هل 
مبليون دينار؟

 هل تقبل أن يأخذ منك نعمة التبول مبليون 
أخرى؟ 

ويديك   قدميك  منك  ي��أخ��ذ  أن  تقبل  ه��ل 
مبليار دينار؟

 هل تقبل أن مينع عنك املاء وال تشرب أبدا 
ليشرب مكانك وتأخذ املال الذي تريد؟ 

ه���ل ت��ق��ب��ل أن ت��ب��ي��ع ع��ي��ن��ي��ك ل���رج���ل غني 
وسيعطيك ما تطلب من األموال، ما تريد؟

مستحيل،  ط��ب��ع��اً  إج��اب��ت��ك: ال  ك��ان��ت  ف���إن 
فأنت من األغنياء ولست فقيراً كما تدعى، 
فاحمد الله على كل هذه النعم، بالله عليك 
لو أعطيتك ماالً لتسد دينك فماذا ستصنع 
معي؟ بالطبع ستشكرني ولن تنسى اجلميل. 
التي  األص��م،  ح��امت  اآلن قصة  معي  فاقرأ 
ذكرها محمد أمني اجلندي في كتابه »مائة 
أراد ح��امت األص��م أن  قصة وقصة«  فلقد 

الطريـــق 
إلى النـــفـس 
املطمئــنة )3(
د صالح هارون أستاذ الصحة النفسية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

أستكمل مع حضراتكم قضية اخلوف من الرزق التي ما زلنا نبحث عنها 
أسباب  أح��د  ال���رزق  م��ن  ف��اخل��وف  والطمأنينة،  األم��ن  طريق  إل��ى  لنصل 
االضطرابات النفسية واالجتماعية والسياسية ، فلو كان كل فرد راضيًا 
الناس  م��ن قلوب  ل��زال احلقد واحل��س��د  النعم  م��ن  أع��ط��اه  رب��ه فيما  ع��ن 
جميعًا، فهيا بنا نحمد الله على نعمه التي ال تعد وال حتصى ، فإن كنت 

فقيرًا أجب عن األسئلة اآلتية:
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أحاديث نبوية تطمئن القلب
يثق في كالم رسول  أن  يجب على كل مسلم 
النفس  يطمئن  احلبيب]  هو  وه��ا  ال��ل��ه]، 

املضطربة التي تخاف من الرزق:
رزقك مكتوب وأنت جنن

في صحيح البخاري في كتاب احليض )312(  
»عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك  
عن النبي] قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم 
ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب 
مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر 
أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق واألجل؟ 
النفس  أيتها  اطمئني  أم��ه«  بطن  في  فيكتب 
ال��رزق فرزقك مكتوب وأنت في  اخلائفة من 

بطن األم ما عليِك إال السعي .
عليك بالطاعة 

 في صحيح البخاري في كتاب البيوع )1961( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:  سمعت 
الله] يقول: »من سره أن يبسط له  رس��ول 
في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه«، 
أيتها النفس املضطربة إذا ضاقت بِك الدنيا 
فاذهبي إلى أحد األقارب صلة للرحم ولتعلمي 
وسيتحول  سينكشف  الله  مبشيئة  الكرب  أن 

العسر إلى يسر .
البعد عن املعصية واالجتهاد في الطلب

  وأخ���رج اب��ن م��اج��ه واحل��اك��م وصححه عن 

وأجملوا  الله  اتقوا  الناس  »أيها  رفعه:  جابر 
في الطلب؛ فإن نفسا لن متوت حتى تستوفي 
وأجملوا  الله  فاتقوا   ، عنها  أبطأ  وإن  رزقها 
ف��ي ال��ط��ل��ب، خ���ذوا م��ا ح��ل ودع����وا م��ا حرم 
تطلبوه  أن  الرزق على  استبطاء  يحملنكم  وال 
مبعصية الله، فإن الله تعالى ال ينال ما عنده 

إال بطاعته«.
 وعن أبي الدرداء مرفوعاً: »إن الرزق ليطلب 
جابر  عن  وللبيهقي  أجله«  يطلبه  كما  العبد 
رفعه: »ال تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد 
في  فأجملوا  ال���رزق  آخ��ر  يبلغه  حتى  مي��وت 

الطلب«.       
واحلاكم  والترمذي  ماجه  ابن  وأم��ا حديث    
على  توكلتم  »ل��و  رف��ع��ه:  عمر  ع��ن  وصححاه 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاًنا« فقال اإلمام أحمد: فيه 
ما يدل على الطلب ال القعود، أراد لو توكلوا 
أن  وعلموا  وتصرفهم  ومجيئهم  ذهابهم  في 
اخلير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إال ساملني 
غامنني كالطير ، ولكنهم يعتمدون على قوتهم 

وكسبهم وهذا خالف التوكل.
النبيون قدوتنا

ال��ن��ب��ي��ون ه���م أف���ض���ل اخل���ل���ق وب���ال���رغ���م من 
ويكسبون  يعملون  كانوا  أنهم  إال  اصطفائهم 
من عمل أيديهم ولقد كان لهم عليهم الصالة 
والسالم مهن وحرف صناعية شريفة، كمهنة 
نوح عليه السالم في صناعة السفن، وحرفة 
للدروع،  صناعته  ف��ي  ال��س��الم  عليه  داوود 
الغنم  ب��رع��ي  ال��س��الم  م��وس��ى عليه  واش��ت��غ��ل 
أجيراً  سنني  عشر  السالم  عليه  شعيب  عند 
السالم  النبي عليه  واشتغل  أرض مدين،  في 
عنها،  الله  رض��ي  خديجة  م��ال  في  بالتجارة 
ك��ل��ه ع��م��ل إدري����س عليه السالم  وق��ب��ل ذل���ك 
األرض  ال��س��الم  عليه  آدم  وب���ذر  ب��احل��ي��اك��ة، 

وحرثها وعمل فيها.
ماذا تريد؟

 كل إنسان على وجه األرض يبحث عن املال 
حراماً،  أو  ح��الالً  ك��ان  إن  يبالى  ال  وبعضهم 
بأن  وإياكم  أذك��ر نفسي  أن  ك��ان الب��د  ولذلك 
القضية كلها ليست في املال ولكنها في حالله 

القيامة  يوم  نتذكر  أن  وعلينا  حرامه،  أو 
ب��ك��ل م��ا ي��ح��دث ف��ي��ه وع��ل��ى ك��ل غ��ن��ي أو 
طالب للمال أن يتذكر شخصني وعليه أن 
يختار مع من سيسير؟ عليه أن يختار بني 
وأبدأ  ق��ارون،  وبني  السالم  عليه  سليمان 
منه  لنتعلم  السالم  عليه  سليمان  بسيدنا 
إليه  الله  ال��ذي ساقه  ال��رزق  على  الشكر 
السالم  عليهما  داوود  النبى  وال��ده  وال��ى 

ونبدأ بإحصاء مختصر لنعم الله عليه:
نعمة الفهم أفضل من نعمة املال!

   نعمة الفهم من أعظم النعم التي منحها 
الله لسليمان عليه السالم حيث يقول الله 
يَْحُكَماِن  ِإْذ  َوُسلَيَْماَن  }َوَداُووَد  وجل:  عز 
ْرِث ِإْذ نََفَشْت ِفيِه َغنَُم الَْقْوِم َوُكنَّا  ِفي احْلَ
ْمنَاَها ُسلَيَْماَن َوُكاّلً  ْكِمِهْم َشاِهِديَن َفَفهَّ حِلُ
َداُووَد  َم��َع  ��ْرنَ��ا  َوَس��خَّ َوِع��لْ��ًم��ا  ُحْكًما  آَتَ��يْ��نَ��ا 
َفاِعِلني{  َوُك��نَّ��ا  ��يْ��َر  َوال��طَّ يَُسبِّْحَن  ��َب��اَل  اجْلِ
»أن  املفسرون:  ذكر   )79  -  78 )األنبياء: 
فأكلته  لياًل  لقوم  غنم  فيه  دخلت  زرًع���ا 
داوود   إلى  املتخاصمون  فجاء  وأفسدته، 
عليه السالم  وعنده سليمان، وقصوا عليه 
القصة، فحكم داوود  عليه السالم بالغنم 
ال���زرع ع��وًض��ا ع��ن ح��رث��ه الذي  لصاحب 
اخلصمان  خ��رج  فلما  لياًل،  الغنم  أتلفته 
الباب  ع��ل��ى  يجلس  وك���ان  س��ل��ي��م��ان  ع��ل��ى 
الذي يخرج منه اخلصوم، وهو ابن إحدى 
نبي  بينكما  قضى  مب  ق���ال:  سنة  ع��ش��رة 
الله داوود  عليه السالم؟ فلما علم قال: 
انصرفا معي، فأتى أباه فقال: يا نبي الله 
إنك حكمت بكذا وكذا، وإني رأيت ما هو 
أرفق باجلميع، قال: وما هو؟ قال: ينبغي 
أن تدفع الغنم إلى صاحب احلرث فينتفع 
ب��أل��ب��ان��ه��ا وس��م��ون��ه��ا وأص���واف���ه���ا، وتدفع 
احلرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا 
عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في 
السنة املقبلة. رد كل واحد منهما ماله إلى 
صاحبه، فقال داوود  عليه السالم : وفقت 
مبا  وقضى  فهمك،  الله  يقطع  ال  بني  يا 
قضى به سليمان«.  وفى اللقاء القادم إن 

شاء الله نستكمل هذه النعمة العظيمة.
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حوار

األقلية املسلمة بالبرازيل:
< نود منكم شيخ خالد رزق تقي الدين أن 
تعطونا حملة عن تاريخ اإلسالم بالبرازيل؟ 

> املرحلة األولى:
العرب  ت��اري��خ وص���ول  ال���رواي���ات ح��ول  تختلف 
يتحدث  املؤرخني  فبعض  البرازيل،  إلى  عموما 
عن وصول بعض القوارب للفينيقيني، ويستدلون 
ببعض الكتابات التي وجدت في ريو دي جانيرو 
وغيرها من سواحل البرازيل والتي توجد فيها 
ول��ك��ن هذه  ال��ع��رب��ي��ة،  باللغة  اإلش�����ارات  ب��ع��ض 

الروايات تفتقد للتحقيق العلمي الدقيق . 
أمريكا  مكتشفي  إن  األخ��رى  ال��رواي��ات  وتقول 
املرشدين  بعض  معهم  اصطحبوا  وال��ب��رازي��ل 

املسلمني املتمرسني في علم البحار.
احلضور  أن  إل��ى  الكتاني  علي  الدكتور  يذهب 
1500م  ع��ام  إل��ى  يعود  البرازيل  في  اإلسالمي 
فيقول: »عندما قام البرتغاليون بغزو البرازيل، 
غير  ه��ن��اك،  إل��ى  الهجرة  م��ن  املسلمني  منعوا 
العديد من  دون وص��ول  يحل  ل��م  املنع  ه��ذا  أن 
بحيث  الكثرة،  من  كانوا  الذين  »املوريسكيني« 
أشهروا في القرن السادس عشر إسالمهم وقد 
العمل  ب��دء  ذل��ك  بسبب  باهية  محكمة  أعلنت 
مبحاكم التفتيش الكاثولوكية منذ عام 1594م، 
هذه احملاكم نفذت ضدهم أحكاما دموية متثلت 

في إعدام أو إحراق أو استعباد اآلالف منهم«.
املرحلة الثانية: استقدام العبيد

اخلبرة  من  جانب  على  يكونوا  لم  البرتغاليون 
مت��ك��ن��ه��م م���ن اس���ت���ص���الح األراض�������ي ال���ت���ي مت 
من  العبيد  استجالب  عملية  فبدؤوا  اكتشافها 
قد مت  كان  عاما   40 وبعد   1538 عام  أفريقيا 
 600.000 ث��م  عبد،  14.000أل����ف  استجالب 
ألف من أجنوال وخصوصا من قبائل » داهوتي 

– الهوسا – أشانتي – الفوالني ».
وهؤالء العبيد كانوا أسرى ملك داهومي الوثني 

في حروبه مع الدول اإلسالمية وباعهم للبرتغال، 
وصادف أن كان من بني هؤالء علماء في الدين 
وأسسوا  علمهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ف��ي  فنجحوا 
جاليات إسالمية قوية ومنظمة من املستعبدين 
في والية باهية وريو دي جانيرو، وسان لويس 
دو مرانيون، وجنحوا في إدخال كثير من العبيد 
اآلخ��ري��ن ف��ي اإلس����الم، وك��ان��ت ل��ه��م امل���دارس 
اإلسالمية واملساجد وشيء من احلرية الدينية، 

وكان يسميهم البرتغاليون باملعلمني » . 
املرحلة الثالثة : الهجرة احلديثة

البرازيل،  إلى  للعرب  احلديثة  الهجرة  مع  تبدأ 

تعاملت السلطات البرازيلية بشيء من العقالنية مع االتهامــات الموجهة للجالية المسلمة في البرازيل 
وخصوصا في منطقة الحدود الثالثية من قبل اللـوبي الصهيــوني ممثاًل بسفارتهم في برازيليا

يعد موضوع األقليات املسلمة من املواضيع الهامة التي أصبحت تفرض نفسها للنقاش اجلاد، خاصة في 
اآلونة األخيرة التي عرفت تصعيدا ضد الوجود اإلسالمي بالبلدان الغربية.

وفي هذا احلوار سنحاول أن نقرب القارئ من أقلية مهمة أال وهي األقلية املسلمة بالبرازيل  وسنقف عند  
واقعها وعند وضعها االعتباري داخل املجتمع البرازيلي وعن أنشطتها وكذا اإلكراهات التي تواجهها.

ملعاجلة هذا املوضوع كان من الضروري  محاورة الشيخ خالد رزق تقي الدين، وهو األمن العام للمجلس 
األمريكي  البلد  بهذا  الدعوية  وجتربته  خلبرته  نظرا  بالبرازيل؛  اإلسالمية  والشؤون  لألئمة  األعلى 

الالتيني:

 أجرى احلوار: حنان أعميمي

األمني العام للمجلس األعلى لألئمة والشؤون اإلسالمية بالبرازيل الشيخ خالد رزق تقي الدين:

< جتمع للمسلمني في البرازيل
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تعاملت السلطات البرازيلية بشيء من العقالنية مع االتهامــات الموجهة للجالية المسلمة في البرازيل 
وخصوصا في منطقة الحدود الثالثية من قبل اللـوبي الصهيــوني ممثاًل بسفارتهم في برازيليا

بدأت  الهجرة  أن  الروايات  من  الكثير  وتوضح 
عام 1867، وبدأت في الزيادة بعد زيارة قام بها 
إمبراطور البرازيل لكل من لبنان وسوريا ومصر، 

وكان هذا الرجل شغوفا بالثقافة العربية. 
إلى  للبرازيل  هجرتهم  ف��ي  ت��أخ��روا  املسلمون 
ع��ام 1914 وب���دأت ال��ه��ج��رة ف��ي االزدي����اد بعد 
االزدياد،  في  الهجرة  ه��ذه  وظلت   ،1936 ع��ام 
واحلروب  والنكبات  النكسات  بعد  وخصوصا 

التي كانت تشهدها بالد املسلمني . 
وغالبية املهاجرين كانوا من لبنان ثم فلسطسن 
ف��س��وري��ا وب��ق��ي��ة ال��ب��ل��دان اإلس��الم��ي��ة األخ���رى، 
وت���ت���راوح ال��ت��ق��دي��رات ألع�����داد امل��س��ل��م��ني بني 

200.000 ألف ومليون ونصف.
يوجد  )س��اوب��اول��و( حيث  والي��ة  في  ويتمركزون 
فيها 70%من املسلمني، ثم والية بارانا، ثم بقية 
ريو   – باهية   – دوس��ول  ريو جراندي  الواليات 

دي جانيرو. 
< ماذا عن واقع األقلية املسلمة بالبرازيل 

حاليا؟ 
> يوجد حاليا حوالي 80 مؤسسة إسالمية بني 
حوالي  ويوجد  خيرية،  وجمعية  إسالمي  مركز 
100 مسجد ومصلى منتشرة على امتداد رقعة 
متر  اإلسالمية  اإلسالمية  وال��دع��وة  البرازيل، 
مرحلة  عليها،  أطلق  أن  أستطيع  اليوم مبرحلة 
وهي  وتنظيمية،  علمية  أس��س  على  التأسيس 
املرحلة األهم في تاريخ الدعوة اإلسالمية في 
البرازيل؛ حيث توجد صحوة جيدة وسط أبناء 
املسلمني وإن كانت في بداياتها، وبدأ املسلمون 
يتلمسون ضرورة وأهمية احملافظة على دينهم، 
ب��ع��ض املشاريع  ب����دأت  ل��ذل��ك  إل���ي���ه؛  وال���ع���ودة 
لها  سيكون  التي  ال��دع��وة  مجال  ف��ي  العظيمة 

أثرها املستقبلي في التغيير املنشود . 
على  املسلمة  لألقلية  متثيل  هناك  هل   >

املستوى السياسي والثقافي واإلعالمي؟ 
> يعد التمثيل السياسي لألقلية املسلمة ضعيفا 

في الوقت احلاضر إذا ما قورن بتمثيل اجلالية 
املنحدرة  اجلالية  تبلغ  حيث  بجملتها؛  العربية 
في  فيوجد  م��الي��ني،  عربية عشرة  أص��ول  م��ن 
برملان ساو باولو أكبر والية في البرازيل ثالثة 
نواب مسلمني، خسروا في االنتخابات األخيرة، 
وبعض نواب البلديات، وبعض رؤساء البلديات.

فيتمثل  املسلمة  للجالية  الثقافي  التأثير  أم��ا   
في  املسلمون  ش��ارك  حيث  كثيرة؛  جوانب  في 
البرازيلي بحكم  للشعب  الثقافي  التراث  تكوين 
حينما  البرازيل،  تاريخ  صناعة  في  مشاركتهم 
أغلبهم  وك��ان  أفريقيا،  من  العبيد  استقدام  مت 
التي  البرتغالية  اللغة  في  أثروا  مسلمني، حيث 
عربية،  أص��ول  م��ن  كلمة  آالف   4 على  حتتوي 
وك��ذل��ك ف��ي امل��ل��ب��س وال��ط��ع��ام، وغ��ي��ره��م��ا من 

العادات. 
للمجلس  ع��ام��ا  أمينا  م��ؤخ��را  انتخبتم   >
���ة  ���ة وال����ش����ؤون اإلس���الم���َيّ األع���ل���ى ل���ألئ���َمّ
ب��ال��ب��رازي��ل، ه���ل مي��ك��ن إع���ط���اء ن��ب��ذة عن 
إن��ش��اء هذه  املجلس األع��ل��ى وع��ن دواع���ي 

املؤسسة؟ 
والشؤون  ل��ألئ��م��ة  األع���ل���ى  امل��ج��ل��س  االس������م: 

اإلسالمية في البرازيل.
ومشايخ  علماء  يضم  مستقل  جتمع   : الوصف 
ودعاة أهل السنة واجلماعة في البرازيل، وهم 
وزارات  من  ومبتعثني  محليني  دع��اة  عن  عبارة 
األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة ف��ي األقطار 
اإلسالمية  الشؤون  لرعاية  املختلفة  اإلسالمية 

للمسلمني في البرازيل . 
التأسيس: مت تأسيس املجلس في 2005/6/3 
الواليات  كافة  من  وداع��ي��ة  شيخا   40 بحضور 
البرازيلية، وبعد مشاورات ومداوالت، وقد وجد 
الدعاة أهمية وجود هذا املجلس ، وما ميكن أن 
يقوم به من دور ريادي في نشر اإلسالم داخل 
قضايا  من  عاتقه  على  سيحمله  وما  البرازيل، 
احلاضرون  أعلن  ث��م  وم��ن  املختلفة،  املسلمني 
األساسي  النظام  بوضع  وقاموا  املجلس،  قيام 

الذي سيتم مبوجبه. 

املقر: مدينة )ساو باولو(
داخل  مؤهلة  شرعية  جل��ان  إن��ش��اء  ال��وس��ائ��ل: 
املختلفة  الشرعية  احل��اج��ات  لتلبية  املجلس 
للجالية املسلمة » الفتوى – العالقات العامة – 
الزكاة – اإلعالم – الترجمة – التربية والتعليم 
الرقابة   – اإلص��الح   – االجتماعية  الشؤون   –

الشرعية ».
اإلنترنت،  شبكة  على  إليكتروني  موقع  إنشاء 

وإصدار النشرات واملطويات. 
املشايخ  لتأهيل  وإداري���ة  شرعية  دورات  إقامة 

والدعاة. 
سنويا«،  »مخيمان  التربوية  املخيمات  إق��ام��ة 

والندوات الشهرية املتنقلة. 
تبادل إمامة املساجد بني اخلطباء يوم اجلمعة  

إقامة ندوة شهرية بالتناوب بني املساجد . 
بني  يتنقل  سنويا  دول��ي  إسالمي  مؤمتر  إقامة 

واليات البرازيل املختلفة . 

يوجد في البرازيل حوالي 
80 مؤسسة إسالمية 

وجمعية خيرية كما يوجد 
مئة مسجد ومصلى والدعوة 

في مرحلة التأسيس

< الشيخ خالد رزق الدين
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حوار

ابتعاث بعض أبناء املسلمني للدراسات الشرعية 
 ، اإلسالمي  بالعالم  اإلسالمية  اجلامعات  في 

ودعمهم ، ورعايتهم . 
ت��أس��ي��س ج��ام��ع��ة ل���ل���دراس���ات اإلس��الم��ي��ة في 

البرازيل . 
استضافة علماء املسلمني املشهورين في العالم 
اإلسالمي وعمل برامج دعوية لهم في البرازيل 

 .
العالم  في  املختلفة  الفقهية  باملجامع  االتصال 

واالستفادة من خبراتها . 
اعتماد املشايخ والدعاة وتوظيفهم واستقبالهم. 
رعاية شؤون املساجد، وسد حاجاتها املختلفة. 
إصدار وثائق الزواج، والعمل على توثيقها داخل 

الدولة. 
التواصل مع مؤسسات الدولة البرازيلية املختلفة 
عن طريق الزيارات، وإقامة الندوات، ومعارض 
سماحة  تشرح  التي  البرتغالية  باللغة  الكتب 

اإلسالم. 
أهدافه  تنفيذ  ف��ي  امل��ج��ل��س  يعتمد  ال��ت��م��وي��ل: 
والهبات  وال��زك��وات،  األعضاء،  اشتراكات  على 

واملساعدات الغير مشروطة.
< هل هناك تنسيق بينكم وبن املؤسسات 
بالعالم  اخل��اص��ة  أو  الرسمية  اإلس��الم��ي��ة 

اإلسالمي وما حدود هذا التنسيق؟ 
ونقوم  باملجلس،  التعريف  مرحلة  ف��ي  نحن   <
بزيارات للعالم اإلسالمي من أجل هذا الغرض، 
ومتت لقاءات بيننا وبني وزارة األوقاف املصرية، 
واإلم����ام األك��ب��ر شيخ اجل��ام��ع األزه����ر، ووزارة 
األوقاف الكويتية، ودائرة الشؤون اإلسالمية في 
دبي، وهذه اللقاءات لها أثر طيب وسيكون لها 

تنسيق مستقبال بإذن الله. 
مت  فقد  اخلاصة،  املؤسسات  مستوى  على  أما 
االتصال بأكثر من مؤسسة خيرية ودعوية لدعم 

مشاريع املجلس. 
ال��ض��وء على اخلريطة  إل��ق��اء  ��ِك��ن  < ه��ل ميمُ
هي  وم��ا  البرازيل؟  ع��اة  ودمُ ة  ألئَمّ ة  العرقَيّ
سات التي يتبعونها  جهات االبِتعاث أو املؤَسّ

ويعَملون ِمْن خاللها؟ 
> يوجد 45 شيخا وداعية في البرازيل، ينضم 
هؤالء الدعاة للمجلس األعلى لألئمة والشؤون 
اإلسالمية في البرازيل، وهؤالء الدعاة من مصر 
والبرتغال  وموزنبيق  والسودان  ولبنان  وسوريا 
وال��ب��رازي��ل، أم��ا ج��ه��ات االب��ت��ع��اث فهي األزهر 

ووزارة  امل��ص��ري��ة،  األوق����اف  ووزارة  ال��ش��ري��ف، 
اإلسالمي،  العالم  ورابطة  السعودية،  األوق��اف 
ودعاة محليون تتعاقد معهم املؤسسات احمللية. 

التجربة الدعوية بالبرازيل
< عادة ما جند العديد من الدعاة يختارون 
القارة  أو  األف��ري��ق��ي��ة  ل��ل��ق��ارة  إم���ا  ال��ت��وج��ه 
كانت  ال��دع��وي��ة  وجهتكم  لكن  األوروب���ي���ة 
املجال  ف��ي  االش��ت��غ��ال  ف��اخ��ت��رمت  مختلفة 
الدعوي في القارة األمريكية انطالقا من 

دولة البرازيل، هو اختيار مقصود أم ال؟ 
> حينما تخرجت في اجلامعة اإلسالمية عام 
للشباب  العاملية  ال��ن��دوة  م��ع  تعاقدنا  1986م 
الباراغواي، ولكن بقيت  للعمل في دولة  املسلم 
في  للعمل  انتقلت  ثم  البرازيل،  دول��ة  في  عاما 
دولة البارغواي، وبقيت هناك ملدة 12 عاما ثم 
كانت عودتي لدولة البرازيل وما زلت فيها حتى 

اآلن.
< م��ا ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي واج��ه��ت��ك��م ف��ي بداية 

عملكم اإلسالمي؟ 
> أه��م ه��ذه العوائق ع��دم وج��ود دراس���ات عن 
واقع اجلالية أو معلومات تستطيع تسهيل عملنا 
نقطة  م��ن  ن��ب��دأ  أن  علينا  يجب  وك���ان  ك��دع��اة، 
على  والتعرف  للجالية،  إحصاء  بعمل  الصفر، 
املناسبة  اخلطط  ووض��ع  املختلفة،  اهتماماتها 
تستطيع  عصرية  بلغة  ومخاطبتها  لدعوتها، 
فهمها، فإن بُعد اجلالية وجهلها بأبسط مبادئ 
اإلسالم، وانتشار كثير من املفاهيم البعيدة عن 
الكثير من اجلهد  نبذل  تعاليم اإلس��الم، جعلنا 

إلعادة املفاهيم اإلسالمية لواقع اجلالية.
العمل  في  تواجهكم  التي  اإلك��راه��ات  ما   >

اإلسالمي بالبرازيل؟ 
كثيرة  ك��ان��ت  مهما  اإلك���راه���ات  ال��ل��ه،  نحمد   <
إلى  الدعوة  أال وهي  الغاية  تهون لشرف  فإنها 
الله، لقد مررنا مبحن كثيرة في مجال الدعوة، 
كان أشدها الضغط اإلعالمي الذي تبنته قوى 

خارجية حاقدة على اإلس��الم، وكذلك الضغط 
التهام  اجلنوبية  أم��ري��ك��ا  دول  على  السياسي 
املسلمني باإلرهاب، وخصوصا من يسكنون في 
األرجنتني  منطقة احلدود الثالثية »البرازيل – 
كبير،  منها نصيب  نالنا  وق��د  ال��ب��اراغ��واي«،   –
املؤامرات  أكبر من هذه  الله كانت  ولكن عناية 
والضغوط، واحلمد لله نحن بخير وعافية وما 
الله  زلنا مستمرين على طريق الدعوة، ونسأل 

اإلخالص والثبات.
في  وال��دع��وي  اإلسالمي  العمل  أن  أكيد   >
بلد غربي ليس هو نفسه في بلد إسالمي، 
ما هي إًذا توجيهاتكم ملن سيسلك مستقبال 
في  وخ��اص��ة  سلكتموه  ال���ذي  امل��س��ار  نفس 

البلدان الغربية؟ 
> نصيحتى ملن يسلك طريق العمل في امليدان 
يكون  أن  ال��غ��رب،  دول  ال��دع��وي وخصوصا في 
عاملا بواقع الناس هناك، وأن يكون صاحب علم 
وهمة عالية، وأن يتعلم لغة البلد الذي سيذهب 
وكبير  جميل  صبر  ع��ن  فضاًل  وثقافته،  إل��ي��ه، 
على مصاعب الدعوة، وان يكون رفيقا بالناس، 
ويحملهم على حب اإلس��الم، والعمل من أجله، 

حتى يظهره الله سبحانه وتعالى.
سات  < ما رسالتكم إلى تلك اجلهات واملؤَسّ

في العالم اإلسالمي؟ 
> البرازيل أرض خصبة للدعوة إلى الله، وأنتم 
دينية،  حرية  وفيها  الله،  أم��ام  عنها  مسؤولون 
عن  فشمروا  اإلس���الم،  لنور  متعطش  وشعبها 
سواعدكم، واهتموا بهذا البلد وضعوا له حسابا 
في خططكم اخلمسية، وتيقنوا أنكم تستطيعون 
خالل فترة قصيرة هداية الكثير من أبناء هذا 
اإلمكانات  وّج��ه��ت  إذا  اإلس���الم،  ل��ن��ور  الشعب 
الالزمة، واخلطط احملكمة، ويكون لكم العز في 

الدنيا والفوز يوم القيامة.
وأوجه الشكر لكل الدول واملؤسسات التي تقوم 
داخل  الله  إلى  الدعوة  في  وعظيم  ب��دور طيب 
ال��ب��رازي��ل، وع��ل��ى رأس��ه��ا وزارات األوق���اف في 
مصر والسعودية والكويت، واملؤسسات اخليرية 
التي ال يتسع املجال لذكرها، جزاكم ربنا خيرا، 
واملادي  املعنوي  الدعم  من  املزيد  منكم  ونريد 

لنصرة إخوانكم في البرازيل.

نصيحتى ملن يسلك طريق 
الدعوة وخصوصا في دول 
الغرب، أن يكون عاملا بواقع 

الناس هناك، وأن يكون 
صاحب علم وهمة عالية
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كثيًرا  2009م  ع��ام  تقرير  يختلف  لم  وكالعادة 
عن التقارير السابقة حيث كرر هذه االنتقادات 
ل���ل���دول ن��ف��س��ه��ا، ب���ل ق���د ي��ك��ون أض����اف إليها 
السياسي  مسارها  ينسجم  التي  ال��دول  بعض 
األمريكي  النسق  مع  واالجتماعي  واالقتصادي 
يخص  فيما  األمريكية  للمطالب  يستجيب  وال 

وضع مؤسساتها الدينية ومناهجها التعليمية.
وقد حاز عدد من الدول العربية نصيبا وافرا 
واململكة  االن��ت��ق��ادات وع��ل��ى رأس��ه��ا مصر  م��ن 
العربية السعودية والسودان؛ حيث وجه التقرير 
املجال  هذا  في  لسجل مصر  الذع��ة  انتقادات 
منها وجود متييز فردي وجماعي ضد األقباط 
والبهائيني وتلكؤ الدولة في إصدار قانون بناء 
من  الفئات  هذه  وحرمان  العبادة  ل��دور  موحد 
مؤسسات  جميع  ف��ي  قيادية  ملناصب  الترقي 
الدولة، فضاًل عن رصده للمضايقات الشديدة 
التي يتعرض لها الشيعة والقرآنيون واملتحولون 
عن اإلسالم وأبرزها رفض منحهم وثائق هوية 

وإصدار شهادات زواج لهم وغيرها.
سيناريو مكرر

ولعل ما طال مصر من انتقادات تكرر بوضوح 
م��ع امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة؛ ح��ي��ث حمل 

إسالمًيا  نهًجا  تبنيها  السعودية  على  التقرير 
الديني  للتعليم  ورع��اي��ت��ه��ا  ب��امل��ت��ش��دد  وص��ف��ه 
وقت  في  عليه  ال���دوالرات  مليارات  وإنفاقها 
ال يسهم هذا النوع من التعليم إال في تخريج 
تكرار  ع��ن  ف��ض��اًل  م��ت��ط��رف��ة،  رؤى  أص��ح��اب 
الشيعية  األقلية  باضطهاد  املستمرة  املزاعم 
في اململكة وإقصائها عن املشاركة في احلياة 

العامة واملناصب السياسية.
لسجل  انتقادات  وجه  قد  التقرير  كان  وإذا 
مجال  في  واآلسيوية  العربية  ال��دول  بعض 
ف��ي نسخة  ال��الف��ت  ف��إن  الدينية  احل��ري��ات 
لعدد  الذع��ة  انتقادات  توجيه  هو  العام  هذا 
م��ن ال���دول األوروب���ي���ة وع��ل��ى رأس��ه��ا فرنسا 
وسويسرا؛ حيث اختص األولى بتورطها في 
املسلمة  اجلاليات  ضد  متييزية  مم��ارس��ات 
املقيمة بها وعلى رأسها فرضها حظًرا على 
ارتداء النقاب في املؤسسات العامة وتغرمي 
من تخالف هذا احلظر مببالغ كبيرة وهو ما 

يخالف أبسط مبادئ احلريات الدينية.
ووجه التقرير انتقادات لسويسرا على خلفية 

إصدار برملانها قانوًنا يحظر بناء مآذن فوق 
مت  القانون  ه��ذا  إق��رار  أن  معتبًرا  املساجد، 
املعادي  اليميني  بالطابع  اتسمت  أج��واء  في 
للجالية املسلمة والوجود األمني داخل االحتاد 

السويسري بشكل عام.
احلرب على اإلرهاب

وحمل التقرير عودة توجيه االنتقادات لدول 
وتركمانستان  وأوزب��ك��س��ت��ان  ب��اك��س��ت��ان  م��ث��ل 
طوال  االنتقادات  عن  كانت مبنأى  أنها  رغم 
السنوات السابقة في مجال احلريات الدينية، 
وهو ما يشير إلى أن توتر عالقات واشنطن 
معدالت  وتراجع  البلدان  هذه  مع  السياسية 
اإلرهاب  على  احل��رب  عليه  يطلق  ملا  دعمها 
أعاد هذه  النظر األمريكية قد  حسب وجهة 
ي��ؤك��د أن  ال���س���وداء وه���و م��ا  ال����دول للقائمة 
امل��ص��ال��ح األم��ري��ك��ي��ة تلعب ال���دور األه���م في 
صياغة هذا التقرير وليس أي دوافع أو غيرة 

على احلرية الدينية.
غير أن التقرير حمل جديًدا من جهة محاولة 
التعليمية والسيما في  املناهج  التدخل في 
بضرورة  حيث خصها  اإلس��الم��ي��ة،  ال���دول 
إدخ���ال تعدي���الت ش�����ديدة على مناهجه��ا 

كرر انتقاداته ملصر والسعودية والسودان ودافع عن الشواذ والبهائيني والفرق املشبوهة

األمريكية  اخلارجية  وزارة  أصدرته  الذي  األول  التقرير  بن  قيمة  ذا  فارًقا  مراقب  أي  يجد  ال 
للحريات الدينية عام 1998م وبن التقرير األخير الذي أعلنت عنه وزيرة اخلارجية األمريكية 
تتغير  ال  يجدها  السوداء  القائمة  في  املوضوعة  الدول  قوائم  يالحظ  فمن  كلينتون،  هيالري 
وباكستان  وأوزبكستان  وإريتريا  وإيران  وكوبا  والسودان  وميامنار  والصن  الشمالية  كوريا  فتضم 
احلريات  مجال  في  الدول  هذه  لسجل  الذعة  انتقادات  واشنطن  توجه  ما  دائًما  حيث  وغيرها؛ 
الدينية وتشجب عدم احترامها حلقوق األقليات وتبني بعضها موقًفا صارًما من بعض الطوائف 

املختلفة مع األغلبية الساحقة داخل هذه البلدان في مجال العقيدة الدينية.

تقرير الحريات الدينية األمريكي 
عصا واشنطن البتزاز العالم 

القاهرة / مصطفى الشرقاوي
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�شبهات وردود

على  احل���ري���ة  م���ن  ن��وع��ا  ت��ض��ف��ي  التعليمية 
ك��ل فرد  وت��ك��رس ح��ري��ة  الدينية  امل��م��ارس��ات 
مراقبون  اعتبره  ما  وهو  عقيدته  اختيار  في 
مسعى إلزالة أي نصوص تعليمية حترم الردة 
مصراعيه  على  ال��ب��اب  ولفتح  اإلس���ام،  ع��ن 
على  العمل  بل  احلنيف،  الدين  عن  للخروج 
مسخ  إلى  للمسلمني  الدينية  العقيدة  حتويل 

مشوه.
افتقاد املصداقية

ول��ي��س أدل ع��ل��ى اف��ت��ق��اد ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ألي 
التمييز  ملظاهر  مثًا  جتاهله  من  مصداقية 
وال��ت��وس��ع ف��ي دائ���رة االش��ت��ب��اه ال��ت��ي يعانيها 
وإحالة  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مسلمو 
في  االشتباه  ملجرد  للمحاكمة  منهم  العديد 
احتمال تورطهم في أعمال عنف، فضًا عن 
التي حدثت  ال��ت��ج��اوزات  ال��ط��رف ع��ن  غضه 
قبله  وم��ن  جوانتانامو  اعتقال  معسكر  ف��ي 
العراق،  في  الطائفي  العنف  أح��داث  جميع 
تتعلق بحرية  إن هناك قضية مهمة جًدا  بل 
األقباط في اعتناق اإلسام في مصر وقيام 
من  عشرات  باحتجاز  األرثوذكسية  الكنيسة 
الائي اعتنقن اإلسام مثل وفاء قسطنطني 

وماري عبد الله وكاميليا شحاتة مما يؤكد أن 
واشنطن غير معنية من قريب أو بعيد بقضية 
استخدام  همها  ك��ل  وإمن���ا  الدينية  احل��ري��ة 
احلرية الدينية كحصان طروادة البتزاز دول 
ال��ع��ال��م وإج��ب��اره��ا على ت��ق��دمي ت��ن��ازالت في 
اعتبارها  ف��ي  تضع  أن  دون  ع��دي��دة  ملفات 
مدى مخالفة هذه التنازالت العتبارات األمن 

القومي أو املنظومة القيمية لهذه البلدان.
فئات مشبوهة

بل إن واشنطن دائًما ما تركز في تقريرها 
املثليني  ح��ري��ة  على  احل��ف��اظ  ض���رورة  على 
جنسًيا وال��ش��واذ واألق��ل��ي��ات وامل��رت��دي��ن عن 
املجتمعات  ف���ي  امل��ن��ب��وذة  وال��ف��ئ��ات  ال���دي���ن 
والبهائيني  السنة  منكري  مثل  اإلس��ام��ي��ة 
وأص���ح���اب ال��ف��رق ال��ض��ال��ة وامل��ض��ل��ة وذلك 
لضمان والء هذه الفئات لها والعمل كطابور 
تضع  أن  دون  البلدان  ه��ذه  في  لها  خامس 
ف��ي اعتبارها أن ال��دف��اع ع��ن ه��ؤالء م��ا هو 
إال مسعى لتخريب عقائد وتذويب هوية من 

يعتنقون عقائد مخالفة.
إلى  يلتفت  لم  التقرير  أن  ذلك  واألده��ى من 
داخل  الديني  التمييز  ن��وع  راف��ض��ي  سيطرة 

السنوات  خال  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الرئيس  ط���ال  ال���ذي  التمييز  وه���و  امل��اض��ي��ة 
األم��ري��ك��ي ب����اراك أوب��ام��ا ال���ذي ش��ن��ت عليه 
ومازالت تشن حمات انتقامية بسبب جذوره 
وتكراًرا  الرجل مراًرا  اإلسامية رغم إعان 
استحضار صور ظهرت  بل  مسلًما  ليس  أنه 
له في احلملة االنتخابية وهو يرتدي اجللباب 
ملنتسبي  رأي  استطاع  ظهور  بل  اإلسامي 
احلزب اجلمهوري األمريكي يؤكدون فيه أن 
يطرح  أن  التقرير  على  وك��ان  مسلم،  أوب��ام��ا 
النزعات  سيطرة  ليؤكد  للنقاش  األم��ر  ه��ذا 
املجتمع  ع��ل��ى  ال��دي��ن��ي  والتمييز  العنصرية 
األم��ري��ك��ي ب����دالً م��ن م��ح��اول��ة إل��ص��اق ذلك 

باآلخرين.
طابع إقصائي

ويؤكد هذا التجاهل الطابع اإلقصائي للتقرير 
واملوضوعية  املهنية  باملعايير  التزامه  وع��دم 
على  السياسية  واملصالح  النزعات  وسيطرة 
موثوق  غير  مصادر  على  واعتماده  صياغته 
بها داخ��ل البلدان األخ���رى وه��ي ع��ب��ارة عن 
إال  ت��رى  وال  أمريكًيا  ممولة  أهلية  جمعيات 

بالعني األمريكية.

ـ جتاهل معاناة مسلمي 
الواليات املتحدة 

وإجراءات إسرائيل 
التعسفية ضد املسجد 

األقصى 

أغفل سيطرة النزعة 
العنصرية على بالد 
العم سام وجتاوزاتها 
في العراق وفلسطني 
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ولم يقترب التقرير كذلك من االنتهاكات التي 
متارسها إسرائيل ضد املقدسات اإلسامية 
في فلسطني وسعيها لتهويد املسجد األقصى 
من  املقدسة  املدينة  وتطهير  القدس  ومدينة 
والعمل  النصارى  أم  املسلمون  س��واء  أبنائها 
على االستياء على مساجد إسامية وضمها 
التقرير  وكأن معدي  اليهودي  الديني  للتراث 
إسرائيل  ان��ت��ق��اد  ح��س��اس��ي��ة  م���دى  ي���درك���ون 
تواجه  التي  أوباما  الرئيس  إدارة  جانب  من 
الصهيوني  اللوبي  جانب  م��ن  شرسة  حملة 
لوقف  نتنياهو  حكومة  على  بسبب ضغوطها 

االستيطان.
فارغ املضمون

وال شك أن غياب املعايير املوضوعية وسيطرة 
املصالح على التقرير تفّرغه من أي مضمون 
أداة  أن��ه  على  إليه  ينظر  اجلميع  يجعل  مما 
البتزاز دول العالم وهو ما يوافق عليه السفير 
د. رضا أحمد حسن مساعد وزير اخلارجية 
حيث  األمريكتني،  ل��ش��ؤون  السابق  امل��ص��ري 
يرى أن هذا التقرير قد حتول لعصا سياسية 
تستخدمها واشنطن للحفاظ على مصاحلها 
وابتزاز دول العالم لتسير بالكامل في الفلك 

األمريكي.
ويرى د. رضا أن التقرير ال يصاغ بشكل دقيق 
وال يحترم اخلصوصية الدينية والثقافية لدول 
العالم وال يرعى االختافات، فمثًا ال ينبغي 
أن ينظر معدو التقرير إلى قضايا الشواذ أو 
املثليني جنسًيا طبًقا لوجهة النظر األمريكية 
مجتمع،  ك��ل  خصوصية  م��راع��اة  عليهم  ب��ل 
في صبغ  يتمثل  التقرير  أن هدف  إلى  الفًتا 
كل املجتمعات خصوًصا اإلسامية بالصبغة 
األمريكية منتقّدا جلوء معدي التقرير إلى لّي 
عنق احلقيقة ومحاولة إجبار دول العالم على 

القبول باملفهوم األمريكي للحرية الدينية.
واعتبر د. رضا أن هذا التقرير قد فقد أي 
يتميز  ملا  األخيرة  السنوات  خال  مصداقية 
به من طابع عنصري وتغاضيه عن جتاوزات 
مجال  ف��ي  وسجلهما  أب��ي��ب  وت���ل  واش��ن��ط��ن 
احلريات الدينية مع التركيز فقط على الدول 
مبحطات  بواشنطن  عاقاتها  ت��س��ود  ال��ت��ي 

توتر.

وأشار إلى أن هدف واشنطن من هذا التقرير 
إلى شوكة  األقليات وحتويلها  ود  هو خطب 
في ظهر دول العالم معتبًرا أن توجيه التقرير 
كونه  يزيد على  أوروبية ال  لدول  االنتقادات 
محاولة أمريكية إلعطاء شيء من املصداقية 
للتقرير في صفوف املسلمني رغم أن املتاعب 
التي تواجهها اجلاليات املسلمة في أوروبا ال 
تقل كثيًرا عن نظيرتها في الواليات املتحدة.

مواجهة صارمة
فريد  ن��ص��ر  د.  يعتقد  نفسه  اإلط����ار  وف���ي 

واصل املفتي السابق جلمهورية مصر العربية 
وإبراز  ال��دف��اع  ه��و  األول  التقرير  ه��دف  أن 
خنجرا  تعد  وال��ت��ي  املشبوهة  ال��ف��رق  قضايا 
البهائيني  مثل  مسموما في خاصرة اإلسام 
أدوات  الستخدامها  وغيرهم  والقاديانيني 
في احل��رب على اإلس��ام، معتبًرا أن توجيه 
يقف  اإلسامية  للدول  االن��ت��ق��ادات  التقرير 
وراءه اعتبارات سياسية والسعي لتحفيز هذه 
الدول على تأييد وجهة النظر األمريكية فيما 

يطلق عليه احلرب على اإلرهاب.
عن  السابق  املصرية  الديار  مفتي  ويتساءل 
جتاهل التقرير لقيام إسرائيل باالعتداء على 
والسعي  ال��ق��دس  ف��ي  اإلسامية  املؤسسات 
وعدم  منها  املسلمني  األئمة  وطرد  لتهويدها 
إب�����رازه م��ق��ت��ل ال��ص��ي��دالن��ي��ة امل��ص��ري��ة مروة 
مشيًرا  دينية،  ألسباب  أملانيا  في  الشربيني 
إلى مدى غياب املوضوعية والنظرة املنصفة 
كأداة  واستخدامه  عليه  املشرفة  اللجنة  عن 
للحفاظ على مصالح واشنطن وهيمنتها على 

العالم.
اإلسامية مبقاومة  الدول  واصل  د.  وطالب 
االس��ت��ج��اب��ة ملطالبه  وع����دم  ال��ت��ق��ري��ر  ه����ذا 
ملا  حاكم  كأمر  اإلسامية  بهويتها  والتمسك 
هدف  ال  دينية  حريات  من  واشنطن  تدعيه 
عقيدة  ومت��ي��ي��ع  ل���إس���ام  ال��ك��ي��د  إال  م��ن��ه��ا 

املسلمني.

حاول تبييض وجه 
واشنطن أمام املسلمني 

بتوجيه انتقادات لسجل 
فرنسا وسويسرا في مجال 

احلريات الدينية 

عمل على خطب ود 
األقليات الستخدامهم 
كحصان طراودة خلدمة 

مصالح واشنطن 



تطور موقف الفاتيكان من قضية القدس عبر الفواصل الزمنية, 
واالستعالء  التشدد  على  تقوم  سياسة  من  التاريخية,  واملراحل 
والتعاطي  إلى االنفتاح واحل��وار بني األدي��ان,  إلى سياسة تدعو 
على أساس الرعاية املسكونية)1(. والغرض من كل ذلك هو إنقاذ 

»املصالح املسيحية, والوجود املسيحي في األرض املقدسة)2(. 

عيسى القدومي

فبعد أن كانت سياسة الكنيسة الكاثوليكية لقرون 
عدم  وهي  أساسية,  قاعدة  على  ترتكز  ماضية 
قيام  حتى  يهودية  لدولة  عاصمة  القدس  جعل 
الساعة استناداً إلى ما ورد في إجنيل لوقا)3(. 
الثاني, مت تذليل  البابا يوحنا بولس  ومع مجيء 
هذا  م��ن حتقيق  امل��ان��ع��ة  امل��ع��وق��ات  م��ن  الكثير 
وإصرار  الدولية  ال��ظ��روف  أن  غير  االع��ت��راف. 
واألماكن  ال��ق��دس  م��ن  مواقفها  على  إس��رائ��ي��ل 
املقدسة بشكل خاص أخرا اجلهود املبذولة على 

هذا الصعيد. 
صريحاً  ك��ان  فقد  الشخصي  البابا  موقف  أم��ا 
قال  ال��ذي  وهو  إسرائيل  بدولة  االعتراف  جلهة 
1984/4/20م:  ب��ت��اري��خ  »رس��ول��ي��ة«  رس��ال��ة  ف��ي 
»ألجل الشعب اليهودي الذي يعيش في إسرائيل, 
جداً  غالية  بعالمات  املنطقة  هذه  في  ويحتفظ 
األمن  ف��ي صالتي  أطلب  وإمي��ان��ه,  تاريخه  م��ن 
والطمأنينة العادلة التي ينشدها ويسعى إليها 
كل بلد)4(. وفي تصريح آخر له يقول: 
»الشعب اليهودي الذي يعيش 
إسرائيل  دول����ة  ف���ي 
ي�������ح�������ق ل����ه 

كأي شعب أن يتمتع باألمان املرغوب واالستقرار 
العادل)5(.

صالة بالطريقة اليهودية: 
وزاد التقارب ازدياداً ال فتاً حينما زار )بنديكتوس 
 , ف��ي 2009/5/12م   ال��ق��دس  ال��س��ادس عشر( 
القدس  شرقي  ف��ي  ال��ب��راق  حائط  أم��ام  وصلى 
أحد  ف��ي  رس��ال��ة  ووض��ع  لدقائق  ووق��ف خاشعاً 
اليهودية.وأكد  بالتقاليد  عماًل  اجل��دار,  شقوق 
أن  هناك  كلمته  في  عشر  ال��س��ادس  بنديكتوس 
التزام الكنيسة الكاثوليكية باملصاحلة مع اليهود 
تواصل  الكنيسة  »إن  وأض��اف  عنه«.  رج��وع  »ال 
واليهود  للمسيحيني  امل��ش��ت��رك  ال��ت��راث  تثمني 
وترغب في تفاهم متبادل واحترام يتم ترسيخه 
والدراسات  املقدس  الكتاب  دراس��ات  من خالل 

الالهوتية من خالل احلوارات األخوية)6(.
وه����ذا م��ا دف���ع ال��ش��ي��خ )م��ح��م��د ح��س��ني( مفتي 
خطاب  توجيه  إلى  الفلسطينية  والديار  القدس 
»أداء  إلى  فيه  وحثه  السادس عشر  لبنديكتوس 
دور ف��اع��ل ل��وق��ف »ال���ع���دوان ال��ص��ه��ي��ون��ي« على 
الفلسطينيني, وقال: »إننا في هذه البالد التي غاب 
عنها األمن والسالم جراء االحتالل اإلسرائيلي 
نصبو إلى يوم احلرية ونهاية االحتالل وحصول 
شعبنا على حقوقه املشروعة ومنها إقامة الدولة 
وحق  ال��ق��دس  وع��اص��م��ت��ه��ا  املستقلة 
إلى مدنهم  عودة الالجئني 
التي  وق����راه����م 

هجروا منها)7(.
االحتالل  سلطات  وزع���ت  للموقف  واس��ت��غ��الال 
الصهيوني بيانات إرشادية لألماكن التي سيزورها 
بابا الفاتيكان, وذكرت أنه سيزور »هيكل سليمان« 
في إشارة إلى املسجد األقصى املبارك, وهي املرة 
األولى التي توزع فيها سلطات االحتالل وبلديتها 
في مدينة القدس احملتلة بيانات إرشادية تُشير 
تسمية  م��ن  ب��دالً  التسمية  لهذه  بصراحة  فيها 

املسجد األقصى«8«.
الكنيسة األرثوذكسية اليونانية ودورها 

في تهويد القدس!! 
تكرر اإلع��الن عن ش��راء جتار يهود ألراٍض من 
والتي  ال���ق���دس«9«,  ف��ي  األرث��وذك��س��ي��ة  الكنيسة 
يديرها البطريرك واألساقفة اليونانيون وتسيطر 
في  ال��دومن��ات  آالف  تشمل  هائلة  عقارات  على 
فلسطني - السيما في القدس- واألردن, ومئات 
التعليمية  واملؤسسات  واملباني  واألديرة  الكنائس 
شوارع  متلك  كما  واملساكن,  وال���ورش  واملصانع 
بأكملها مبحالتها التجارية وساحاتها, فضاًل عن 

العقارات األخرى غير املنقولة.
 وقد متكنت سلطات الكيان اليهودي عن طريق 
البطريرك السابق -ديو درووس- املتواطئ معها, 
من  ج���داً  واس��ع��ة  م��س��اح��ات  السيطرة على  م��ن 
وهو  القدس,  في  األرثوذكسية  الكنيسة  أراض��ي 
اإلسالمية  األوس���اط  ف��ي حينه سخط  أث���ار  م��ا 
والنصرانية في فلسطني واألردن, غير أن -ديو 
درووس- لم يعبأ بكل تلك االحتجاجات وواصل 

سياسة بيع األراضي لسلطات االحتالل. 
غنيم  أب��و  جبل  على  لليهود  دومن���اً   70 بيع  فتم 
مبلغ  مقابل  األرثوذكسية  للكنيسة  ملكيتها  تعود 
الصفقة  وتلك  أمريكي فقط!!  دوالر  ألف   150

قام  من مجموعة صفقات  واح��دة  هي 
ال��ي��ون��ان��ي ومت  ال��ب��ط��ري��رك  بها 

اآلالف  ب��ي��ع  مبوجبها 

الفاتيكان وحلوله لقضية القدس
)3-2(

ق�ضـاياق�ضـايا
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من الدومنات النفيسة من أراضي القدس 
وغيرها, أسهمت بتنفيذ احلزام االستيطاني 
حول مدينة القدس. ومت بيع مأوى باسم القديسة 
)جوانا( في احلي النصراني املجاور في شرقي 
اليوناني  الكنيسة  بأن بطريرك  ويعتقد  القدس, 
السابق -ديو دوروس- قد حصل على مبلغ ثالثة 
ال��دوالرات األمريكية  املليون من  ماليني ونصف 
مقابل بيع هذه املمتلكات -لعتريت كوهانيم-. كما 
مت بيع 750 دومناً آخر تقع حول كنيسة القديس 
باإلضافة  هذا  لليهود,  القدس  جنوب  في  أيليا 
عن  تتحدث  الصحافة  نقلتها  أخ��رى  لفضيحة 
بني  يافا  في  األرثوذكسية  املسيحية  املقبرة  بيع 
للمهاجرين من اليهود  على أنقاضها 250 منزالً 

السوفيت.
 وك��ان ج��واب -دي��و دوروس- األول في صحيفة 
واخليانة  بالتفريط  التهامه  رداً  واضحاً  عبرية 
حيث قال: متى جاء العرب إلى هنا؟ اليونانيون 
ه��ن��ا م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن 2000 س��ن��ة, ول��ق��د وصل 
العرب فقط خالل القرن السابع)10(. هذه هي 
يقبلون  ال  كانوا  إذا  اليونانيني,  كنيسة  كنيستنا, 
كنيسة  اختيار  بديل سوى  لديهم  فليس  قوانيننا 

أخرى أو أن يؤسسوا كنيسة لهم)11(. 
وب��ع��د ك��ل ه���ذا أت���ت ص��اع��ق��ة ج��دي��دة كشفتها 
صحيفة )معاريف( حول صفقة مت خاللها شراء 
اجلزء  في  يهود  ممولني  قبل  من  بأكمله  ش��ارع 
يقع  وال��ذي  احملتلة,  القدس  مدينة  من  الشرقي 
العديد من  ب��ن اخل��ط��اب وفيه  م��ي��دان عمر  ف��ي 
بيعت  وقد  واألثرية.  القدمية  والفنادق  املطاعم 
هذه املنطقة في القدس القدمية مؤخراً بصورة 

من  أح��د  علم  دون  وم��ن  سرية 
في  املسؤولني  حتى  وال  الفلسطينيني 

إدارات الفنادق لتصب في أيد يهودية«12«. 
مقابل  لليهود  بيعها  مت  ال��ت��ي  املنطقة  وتشمل 
القائمة  امل��ب��ان��ي  ال�����دوالرات معظم  م��ن  م��الي��ني 
األورثوذكسية  الكنيسة  بني  املمتدة  الطريق  في 
اليونانية عند باب اخلليل وحتى السوق العربي, 
وتقدر ب�10 دومنات من أراضي شرقي القدس - 
تقاس من قبل اليهود بالسنتيمتر - وتوفر لليهود 
آمناً مما ما أسموه احلي اليهودي وصوال  ممراً 
إلى حائط البراق - الذي أسموه حائط املبكى. 
الغاية األساسية من  اليهود أن  وأوضح املمولون 
تلك الصفقه تكمن في -إنقاذ أراضي القدس- 

لصالح اليهود !! 
أثارت  املشبوهة  الصفقات  وت��ل��ك  البيع  وه���ذا 
نصارى فلسطني واألردن, فالبيان اخلتامي ملؤمتر 
السلط األرثوذكسي الذي عقد في مدينة السلط 
األردنية في مقر جمعية مار جريس االرثوذكسية 
العربية بتاريخ 2010/4/16 م مبشاركة نحو 500 
شخص من األردن وفلسطني , كان واضحاً جريئاً 
رافضاً ملمارسات الكنيسة في القدس جاء فيه: 

أن  ليؤكد  ج��اء  األرث��وذك��س��ّي  السلط  مؤمتر  »إن 
قضيتنا األرثوذكسية ليست قضية مطالب وحسب 
ولكنها قضية وطنية وعربية بامتياز وهي أيضا 
قضية متييز عنصري لها أبعاد سياسية واضحة 
األبناء  إّن  ق����رون«)13(.  خمسة  منذ  ومستمرة 
العرب األرثوذكس في السلط وكل أرجاء األردّن 
القدس  الكنيسة في  إدارة  به  تقوم  ما  يرفضون 
التي تعقد صفقات بيع وتأجير ملمتلكات الكنيسة 

وم�����ق�����دس�����ات�����ه�����ا 
أرض  صفقة  وآخ��ره��ا 

)م�����ار ال����ي����اس( , ال���ت���ي أص���ّر 
املضي  على  )ثيوفيلوس(  البطريرك 

بها, رغم كل محاوالت أبناء الطائفة العرب 
األرثوذكس وقفها, هذه الصفقة ستحيط القدس 
أجزاء  باقي  ع��ن  ال��ق��دس  وتفصل  مبستوطنات 
تهويد  في  كبيراً  إسهاماً  ستسهم  كما  فلسطني 

مدينه القدس الشريف«. 
وأضاف البيان: »إن عقد صفقات البيع والتأجير 
التصرف  ليس  صهيونّية  استيطان  شركات  مع 
املرفوض الوحيد من قبل أبناء الكنيسة املقدسّية 
أبناء  وبصفتنا  فإّننا  لذا  وفلسطني,  األردّن  في 
هذه الكنيسة واحلريصون على أن تبقى الكنيسة 
األرثوذكسية املقدسية أّم الكنائس راعّية ألبنائها, 
محققة  وأم��الك��ه��م,  مقدساتهم  على  محافظة 

مطالبهم وكلها مطالب حق وعدل«)14(. 
مشروع  إط��ار  في  تأتي  البيع  عملية  أن  ال شك 
والتأثير على مفاوضات  القدمية,  املدينة  تهويد 
املدينة, باإلضافة  النهائي حول مستقبل  الوضع 
ملمارسات اليهود اليومية في مواصلة االستيطان 
وبناء اجلدار الفاصل في محيط شرقي القدس 
الفلسطيني,  م��ح��ي��ط��ه��ا  ع���ن  ل��ع��زل��ه��ا  احمل��ت��ل��ة 
واالستيالء على أراضي أهل القدس وممتلكاتهم 

بالنصب واالحتيال.
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والنصارى إليها, وفي أثناء وجودهم فيها, ألم يستقر 
فيها العرب أكثر مما استقر فيها اليهود والنصارى؟! 
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التوراة واإلجنيل التي حرفتها أيديهم؟! ألم تَُسْد فيها 

العربية أكثر مما سادت العبرية؟! وهل دافع عن هذه 
األرض املباركة العرب أم اليهود والنصارى؟!!
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أثاَر استهجاَنه طلب طفله البالغ من العمر عشر سنوات، عندما قال: 
والدي، اشتري لنا خنزيرًا! 

حاول إقناعه بأَنّ اخلنزيَر حيواٌن َيحرُم أكله وهو منبوٌذ شرعًا، إال أن 
الطفل أصر، وأخبر والده بأن اخلنزير حيوان لطيف وشهي املطعم! 
قنوات  إحدى  على  عرض  الذي  الكرتون  أفالم  أحد  في  تابع  كما 
لألطفال  صديقا  حيوانا  اخلنزير  أظهرت  حيث  العربية،  األطفال 

ولذيذ الطعم!!

الفرقان – مؤمنة معالي 

يلحظ مدى  الوالد  بات  وبعد هذه احلادثة 
ت��ع��ل��ق ط��ف��ل��ه ب��ك��ل م���ا ي��خ��ص ه���ذا الكائن 

املشؤوم.
ت��س��ب��ح ف��ي ع��ال��م ال��ف��ض��ائ��ي��ات ال��ك��ث��ي��ر من 
م��ح��ط��ات األط���ف���ال امل��خ��ت��ص��ة ب��ب��ث أفالم 
ال��ك��رت��ون وال��ب��رام��ج اخل��اص��ة ب��ه��م، حتاكي 
لهم  تقدم  باسمهم،  وتتحدث  عقولهم  منط 
ترفيها وحتظى بأعداد هائلة من املشاهدين 
أوقاتهم  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ي��ول��ون��ه��ا  األط����ف����ال، 
لكن  املصداقية،  من  بالكثير  منهم  وحتظى 
التساؤل الذي يثير اجلدل، هل متكنت هذه 
املتابع  الطفل  حاجة  تلبية  من  الفضائيات 
ومنحه املعلومات السليمة والترفيه البريء؟ 
هل كانت هذه الفضائيات محل ثقة املربني 
واآلباء في التوجيه والتسلية الهادفة؟ وكيف 
وتنمية  أثرت على صقل شخصية األطفال 

مداركهم؟
م��ع وج���ود ق��ن��واِت أط��ف��ال ت��ه��دف للتنصير 
عالية  ق��درات  ومتلك  املعتقدات،  وحتريف 
ع��ل��ى اإلن���ت���اج وب���ث ال���ع���روض امل��ت��ق��ن��ة، في 
إنتاج  ع��ل��ى  اآلن  ح��ت��ى  ال���ق���درة  ع���دم  ظ���ل 
الدبلجة  من  تخلو  لألطفال  إسالمية  قناة 
والركاكة في العرض، أال يدعو هذا للتأمل 

اجلاد في الواقع اإلعالمي لهذا املجال؟
أطفالهم  يشاهده  ما  ملتابعة  اآلب��اء  إهمال 
أال يعد نوعاً من االستهتار التربوي؟ وكيف 
ميكننا التقليص من خطورة هذه الشاشات 

الفضائية.. هل لبت 
حاجة الطفل العربي؟

قنوات األطفـال 
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على أطفالنا واحلفاظ على براءتهم وصفاء 
عقولهم؟

قنوات األطفال.. خيال )فانتازي( 
وضعف واضح في املعلومات

غالبية أفالم الكرتون املعروضة على الشاشة 
لها،  اعتمدت اخليال املفرط مادة أساسية 
منطقية  غير  ح��ل��والً  الطفل  أم��ام  ووض��ع��ت 
للمشكالت، ما جعل تفكيره مشغوالً مبقارنة 
واقع هذه األفالم ومدى قربها من احلقيقة، 
حتى إن هناك أطفاالً حاولوا تقليد ما يرونه 
في أفالم الكرتون على أرض الواقع، كذاك 
املنزل معتقداً  بنفسه من سطح  الذي رمى 

أنه سيطير )كبات مان(!
محمد حافظ، اإلعالمي والكاتب الصحافي 
حت���دث ف��ي ل��ق��اء م��ط��ول م��ع��ن��ا م��ن صميم 
معُدّ رسالة  فهو  املوضوع،  بهذا  اختصاصه 
»اجتاهات  ع��ن��وان  حملت  التي  املاجستير 
األط��ف��ال األردن���ي���ني ن��ح��و ق��ن��وات األطفال 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة«، أش����ار إل���ى أن ال��ق��ن��وات في 
غالبها تولي الترفيه أهميتها القصوى دون 
بعض  إن  بل  واملعلومة،  بالفحوى  االهتمام 
املشبعة  امل��ع��ل��وم��ة  ب��ت��ق��دمي  تتميز  ال��ق��ن��وات 
املفيد،  غير  »الفانتازي«  الغرائبي  باخليال 
م��ا ي��ؤث��ر ع��ل��ى خ��ي��ال األط��ف��ال وي��دع��ه في 

في  يعيش  ألنه  الواقع؛  فهم  حالة من عدم 
وبعضهم  البرامج،  هذه  مثل  متابعة  محيط 
اآلخر قدم للطفل العنف والشدة واإلجرام، 
وآخرون قدموا البساطة والسذاجة بأسلوب 

واضح الضعف وغير مدروس.
املادية  األرب���اح  جلني  تسعى  ق��ن��وات  هناك 
تسعى  فهي  ل��ذا  لها؛  اسمى  هدفاً  بوصفه 
يؤثر  م��ا  طويلة،  لساعات  البث  الس��ت��م��رار 
على املادة املعروضة سلبا فليس كل جيد من 

البرامج يسبب الربح للقناة .
وبعض قنوات األطفال الفضائية )واحلديث 
البعد عن  بعيدة كل  برامجا  تقدم  حلافظ( 
عن  ب��ع��ي��دة  واإلس��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ثقافتنا 

تفكيرنا وعاداتنا وقيمنا األصيلة.
ويضيف حافظ فتحدث في هذا احملور عن 
نفسها  وج��دت  الفضائيات  ه��ذه  بعض  أن 
والشرق  الغرب  إلنتاجات  عظيما  مستوردا 
والكارتونية،  احلية  التلفزيونية  البرامج  من 
وفلترة  وت��رت��ي��ب  تهذيب  أن  هنا  والعجيب 
أفكار هذه البرامج ليست باملستوى املطلوب، 

وللتوضيح أقول:
ولكنها  العربية  إل��ى  مدبلجة  برامج  هناك 
حتاكي احلياة اليابانية بكل تفاصيلها ، فما 
األفكار  ه��ذه  م��ن  الطفل  سيستفيده  ال��ذي 

املقدمة من هذا البرنامج؟
بالطفل  ال��ق��ن��وات  بعض  استهتار  أن  أظ��ن 

قنوات طائفية في 
فضاء األطفال.. 
محاولة لتشويه 

المعتقدات 
والمفاهيم الدينية

الخالدي: يأثم اآلباء 
بترك أطفالهم أمام 
قنوات األطفال التي 

تهدم العقائد والقيم، 
وَتحرم متابعتها
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حافظ: نحن بحاجة إلى 
قاعدة علمية متينة 

تبنى عليها قناة 
أطفال نوعية منافسة 

في كل شيء

طعامنة: يجب أن 
تكون هناك رقابة 

رسمية واضحة على 
اإلعالم وفضائيات 

األطفال بشكل خاص

احملتم،  فكيف إذاً نتوقع أن يكون لدينا عمل 
إسالمي للطفل ينافس ويردع غزوا متنوعا 

في طبيعة غزوه وسالحه؟!
تبنى  متينة  علمية  قاعدة  إلى  بحاجة  نحن 
شيء،  ك��ل  ف��ي  منافسة  نوعية  ق��ن��اة  عليها 

املوجود اليوم كم بال كيف تقريبا.
آباء متشاغلون، ومجتمع غافل

أمينة  اي���ٍد  ف��ي  أطفالهم  أن  اآلب���اء  اعتقاد 
أثناء مكوثهم  الترفيه والتسلية  وفسحة من 
أمام التلفاز هو مكمن اخلطورة، وال أبالغ إن 
قلت إنه من النادر وجود اهتمام ومتابعة من 
قبل اآلباء ملا يعرض أمام األطفال وتوجيههم 

للصواب.
فضيلة الدكتور صالح اخلالدي وفي حديٍث 
األطفال  متابعة  حرمة  على  أكد  لنا  خاص 
للقنوات التي تفسد الدين والقيم واملفاهيم 
اإلسالمية، وأضاف: إن على اآلباء أن يوجهوا 
أبناءهم ملتابعة ما هو قّيم وهادف، وإال فهم 
آثمون؛ ألن األطفال ال مييزون بني الصواب 
واخلطأ وبالتالي فإن هذا النوع من اإلعالم 
وسلوكياتهم،  عقولهم  في  سيترسخ  الهدام 
ويجعلهم عرضة للوقوع في الفساد واالعتياد 

عليه من حيث ال يحتسبون.
أما الدكتور فتحي طعامنة، املستشار األسري 
أكد  األس��ري، فقد  الوفاق  ومدير عام مركز 

القنوات التي اختصت ببث التعاليم والعقائد 
الرافضية، أو غيرها من القنوات التنصيرية 
األخرى، وهذا نزر يسير م�ن الواقع، في ظل 
غياب للقنوات اإلسالمية املهتمة باألطفال، 
وإن وجدت فهي ال متلك القدرة على اإلنتاج 
واخلروج مليدان املنافسة، ما يدفعها لدبلجة 
األف�����الم امل��ع��روض��ة ع��ل��ى ش���اش���ات أخرى 
وحذف املقاطع غير الالئقة، وهذا بال شك 
فيه  ويضعف  ال��ع��رض  ف��ي  خلال  سيحدث 
عامل اإلثارة والتشويق، ولذا فهو من النادر 

أن يجد رواجاً.
هنا  اخللل  حافظ  محمد  اإلع��الم��ي  يعزو 
األطفال  قنوات  واق��ع  أن احلديث عن  إل��ى 
القنوات  ع��ن  احل��دي��ث  يسبقه  اإلس��الم��ي��ة، 
اإلسالمية األخرى )العامة ( أو املتخصصة 
في مجال غير مجال الطفل ، ومعظم هذه 
ال��ق��ن��وات غ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى االس��ت��م��رار في 
التألق أو الوجود ضمن الفضاء اإلعالمي ، 
فهناك قنوات تغلق بسبب الديون ، وأخرى 
وقنوات على   ، عنوة  إغالقها  فيتم  حُت��ارب 
تأسيساً  مؤسسة  غير  ألنها  تغلق  أن  وشك 
يسمح لها باالستمرار والتنافس، وبعضها ال 
يعمل  ال��ذي  املوظف  أو  مالكها  يراها سوى 
فيها ، وغير ذلك من األسباب التي ال تعد 
وال حتصى، جتر القناة إلى املوت السريري 

جت��ع��ل م��ن ه���ذه ال��ق��ن��وات م��ن��ب��را لثقافات 
أو  ثقافتنا بال رحمة  تغزو  ومتنوعة  عديدة 

دراسة.
نفسيني  مستشارين  وج���ود  بخصوص  أم��ا 
ومختصني في احتياجات الطفل ، فحسب 
ع��ل��م��ي ب��ق��ن��وات األط���ف���ال امل���وج���ودة وذات 
الفرصة  ل��ي  يتح  ل��م  الكبيرة  اجلماهيرية 
املختصني  أو  املستشارين  وجود  من  للتأكد 
 ، مت��ام��ا  العكس  على   ، الطفل  م��ج��ال  ف��ي 
ال��ق��ن��وات غير  ال��ع��ام��ل��ني ف��ي ه���ذه  فمعظم 
مختصني وغير مدركني ألهمية العمل الذي 
يقومون به، وهنا تكمن املشكلة احلقيقية ، 
ولكن لن تظهر تبعات هذه املشكلة إال بعد 
سنوات وهذا ما يسمى بالتأثير ، وهذه دعوة 
الدراسات  إج��راء  العمل على  إلى  للباحثني 
األطفال  األط��ف��ال على  ق��ن��وات  تأثير  ح��ول 
الوقت  إلى  الدراسات حتتاج  أن هذه  علما 

واجلهد، لكنها تستحق الدراسة .
قنوات تستهدف العقيدة اإلسالمية، 

وغياب للقنوات املوجهة
العربي  الطفل  يتلقاها  التي  امل��واد  تقف  لم 
ع��ل��ى م��ا ي��ه��دم ال��ق��ي��م واألخ����الق وح��س��ب ، 
بعض  خ��الل  من  املعتقدات  باتت متس  ب�ل 
ت��رب��ي األطفال  ال��ت��ي أص��ب��ح��ت  ال��ق��ن��وات 
تلك  سواء  وعباداتهم  دينهم  يفسد  ما  على 
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القدومي: استشارة 
المختصين والعمل 

اإلعالمي المدروس 
طريق نجاح ألي 

مشروع إعالمي قادم 
لألطفال؛ ألن القنوات 
الهادفة تفشل غالبًا 

بسبب االستعجال 
واالرتجال

الدكتور  ال��ذي حتدث عنه  اآلب��اء  أهمية دور 
ال��دور املنوط بهم يجب  أن  اخلالدي مضيفاً 
عدم  لسبب  وتنبيههم  توعيتهم  في  يكون  أن 
متابعتهم لهذه القنوات، ومراقبة كل ما يشاهده 
األبناء ومناقشته معهم لتترسخ لديهم قناعة 
تامة مبا يقومون به، وتكوين رقابة ذاتية في 
مبرر،  بال  منع  األم��ر مجرد  وليس  نفوسهم، 
فقط،  الوالدين  أم��ام  الحترامه  يدفعهم  قد 

ومخالفته في حال غياب الرقابه.
الطفل  شخصية  أن  طعامنة  ويضيف 
وعقليته التي تتكون في السنوات األولى 
حياته،  طيلة  عليه  تنعكس  ع��م��ره،  م��ن 
سلبية،  أم  إيجابية  أكانت  النظر  بغض 
علماً بأن وسائل التربية قد اختلفت في 
هذا اجليل، فلم يعد التوجيه فقط أمراً 
بل قد  واملدرسة،  األس��رِة  على  مقصوراً 
تعددت وسائل تلقي املعلومات من خالل 
والفضائيات  كاإلنترنت  اإلع��الم  وسائل 

وغيرها. 
 - بنظري  فهي  اإلط��ف��ال  قنوات  غالب  أم��ا 

واحلديث لطعامنة - تنقسم لقسمني:
الهدف،  م���دروس���ة  ف��ض��ائ��ي��ة  ق���ن���وات  إم���ا 
كالقنوات التنصيرية وذات الثقافة األجنبية 
املادة  م��ن  تخلو  ق��ن��وات  أن��ه��ا  أو  وغ��ي��ره��ا، 
الهدف  بتحقيق  ترغب  فقط  وهي  الهادفة 

املادي، وكالهما يحمل ضرراً فكرياً ونفسياً 
ان  م��ؤك��داً  الطفل.  حياة  على  واجتماعياً 
وذلك  اآلب���اء  ع��ات��ق  على  يقع  األول  ال���دور 
أطفالهم،  ل���دى  ال��دي��ن��ي  ال������وازع  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
فيما  الفراغ  وقت  لكيفية قضاء  وتوجيههم 

ينفعهم ويعود عليهم بالفائدة. 
يجب  طعامنة:  أض��اف  املجتمع  دور  وح��ول 
رقابة رسمية واضحة على  يكون هناك  أن 
منها،  الفضائية  وخ��اص��ة  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
إذ إن��ه م��ن ال��ض��رر مب��ك��ان ان��ف��ت��اح الفضاء 
من  أن  كما  األط��ف��ال،  أم��ام  الطريقة  بهذه 
الواجب على وسائل اإلعالم الهادفة توعية 
فلذات  ال��ذي يستهدف  لهذا اخلط�ر  اآلب��اء 
البديل   إيجاد  على  العمل  ويجب  أكبادهم، 
لألطفال  املوجهة  القنوات  تواجد  بتكثيف 
األمة  لتخدم  أه��داف��ه��ا  ودراس����ة  ومتويلها 

وتواجه هذا الواقع املر. 
رمبا كان التساءل املطروح اآلن: أين البديل؟ 
املوجه،  اإلع���الم  اهتمام  قلة  نلحظ  ومل���اذا 
ب��ب��رام��ج األط���ف���ال؟ م��ع إدراك اجل��م��ي��ع أن 
الفئة األهم مجتمعياً.. فلماذا  األطفال هم 

يُحرمون من التوجيه اإلعالمي الصافي.
الداعية عون القدومي أشار إلى أن اجلهود 
متواضعة في هذا املجال وحتتاج إلى إثراء 
من حيثيات متعددة ابرزها احملتوى الشيق 

والتعاون  املناسب،  التمويل  املفيد،  املمتع 
البناء 

وأض����اف: إن��ن��ي ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق بوصفي 
ل��ل��دع��وة أق���ول ب��ض��رورة أن نستمع  خ��ادم��اً 
األطفال  نفس  علم  في  املتخصصني  ل��رأي 
تربويني  من  واخلبراء  الطفل  اجتماع  وعلم 
خطاب  ف�����ي  م���ت���خ���ص���ص���ني  وإع������الم������ني 
ال��غ��ال��ب على  ال��ع��م��ري��ة؛ ألن  اخل��ص��ائ��ص 
هو  باألطفال  املتخصصه  الهادفة  القنوات 
االرجت�����ال واالس��ت��ع��ج��ال ول��ع��ل ه���ذا يرجع 
مع  جهة،  على  بكل جتربة  خاصة  لظروف 
القائمني  القنوات واتساع  بتطور هذه  أملنا 
عليها اجتاه احتياجاتنا االجتماعية وأولويات 

خطاب أبنائنا.
للعلم فقط

امل��اج��س��ت��ي��ر لإلعالمي  ن��ت��ائ��ج رس���ال���ة  م���ن 
محمد حافظ تبني أن أكثر قنوات األطفال 
أكثر  أم���ا   ،  )mbc3( ق��ن��اة  ه��ي  م��ش��اه��دة 
ال��ب��رام��ج م��ش��اه��دة م��ن ق��ب��ل األط��ف��ال فهو 
يتبعه  وج��ي��ري(،  )ت���وم  ال��ك��رت��ون��ي  املسلسل 
عبارة   وهو  التركي  وخليل(  )ميرنا  مسلسل 
ي��ق��وم ع��ل��ى ق��ص��ة عاطفية  ع���ن س��ي��ن��اري��و 
يحمله من خلل في  ما  إلى جانب  مفرطة، 
املعتقدات والقيم االجتماعية.. سؤال مفتوح 

لكل القراء.. ماذا تعني لكم هذه النتيجة؟
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�إفريقيا

فّجر قيام السلطات النيجرية بتوقيف سفينة شحن إيرانية محملة 
بالسالح أوراًقا توضح أن وجهتها جامبيا مزيًدا من التساؤالت حول 
تنامي النفوذ اإليراني واخلطر الصفوي في مناطق الغرب األفريقي 
تدين  مسلمة  بأغلبية  ويتميز  لإلسالم  تقليدًيا  مركًزا  يعد  الذي 

باإلسالم وفق مذهب أهل السنة واجلماعة.

الفرقان ـ القاهرة / مصطفى الشرقاوي

االجتهادات حول هوية ووجهة  تعدد  ورغم 
السفينة اإليرانية فإن السلطات النيجيرية 
نظيرتها  ساقتها  التي  باحلجج  تقتنع  ل��م 
جامبيا  إلى  السفينة  توجه  حول  اإليرانية 
إيرانية  س��اح  شركة  كانت  التفاق  تنفيًذا 
لتوريد  اجلامبية  احلكومة  مع  أبرمته  قد 
شحنة ساح كبيرة، بل قدمت أبوجا شكوى 
وفًقا  إي��ران  أن  باعتبار  األم��ن  إل��ى مجلس 
تصدير  عليها  محظور  األممية  للعقوبات 

ساح للخارج.
وق���د ت����رددت أن��ب��اء م��ت��ض��ارب��ة ع��ن وجهة 
الساح اإليراني والسيما أن حكومة جامبيا 
بقيادة الرئيس يحيى جامع وبعد أن تلقت 
قد  النيجيرية  احلكومة  من  موثقة  تقارير 
إيران  م��ع  ع��اق��ات��ه��ا  جميع  بقطع  ق��ام��ت 
املرتبطة معها وحظر  املشاريع  كافة  وإلغاء 
دخول السفير اإليراني في داكار لألرضي 
ب��اع��ت��ب��اره رئ��ي��س ق��س��م رعاية  اجل��ام��ب��ي��ة 

املصاحلة في العاصمة باجنول.

وترجح سرعة وقوة القرار اجلامبي الرواية 
التي تؤكد أن السفينة اإليرانية كانت موجهة 
ألط����راف م��ن��اوئ��ة ل��ل��رئ��ي��س ي��ح��ي��ى جامع، 
قدمت  أجنبية  اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  ج��ه��ات  وأن 
في  إي���ران  ب��ت��ورط  تفيد  إل��ى جامع  تقارير 
اجلامبي،  النظام  إلسقاط  محاوالت  دع��م 
والس��ي��م��ا أن األخ��ي��ر ق��د أع��ل��ن م��ن��ذ فترة 
قصيرة حملة شعواء على عرابي نشر الفكر 
ال��ص��ف��وي ف��ي ص��ف��وف س��ك��ان ال��ب��اد ذات 
بإغاق  وق��ام  الكاسحة،  السنية  األغلبية 
باجنول  بالعاصمة  احلسينيات  م��ن  ع��دد 
حتمل أسماء أهل البيت وشباب أهل البيت 

مما أغضب بشدة السلطات اإليرانية.
وكانت جماعة علماء اإلسام اجلامبية قد 
األخيرة  الفترة  خ��ال  مكثفة  حملة  شنت 
بعد  الصفوي  الفكر  نشر  مؤسسات  على 
أن أمدها طالب جامبي يدرس في اجلامعة 
اإلسامية بالسعودية وحسب ما رددت أنباء 
متطابقة بكتاب يفضح نية إساءة الصفويني 

للصحابة وأمهات املؤمنني وحظر هذا األمر 
بعنوان:  واجلماعة  السنة  أهل  على عقيدة 
شامت  حقيقة  معرفة  ف��ي  ال��ع��ق��اء  »مغني 
الصحابة الفضاء« بل كثفت من ضغوطها 
للنفوذ  للتصدي  اجل��ام��ب��ي  ال��رئ��ي��س  ع��ل��ى 

اإليراني املتنامي في باده.
حملة مكثفة

وكان عرابو الفكر الصفوي قد دشنوا حملة 
مكثفة خال الفترة األخيرة إليجاد موطئ 
قدم قوي لهم  في جامبيا ودول عديدة في 
غرب أفريقيا لدرجة أن تقريًرا ال نعلم  مدى 
الفكر  تبنوا  من  أع��داد  أن  أكد  مصداقيته 
االستراتيجية  املنطقة  ه��ذه  ف��ي  الطائفي 
من العالم قد جتاوز سبعة مايني شخص 
حيث استخدمت السياسة اإليرانية وسائل 
عديدة لتفعيل وجودها منها توثيق صاتها 
مع األنظمة احلاكمة في هذه البلدان عبر 
مصانع،  وبناء  اقتصادية  استثمارات  ضخ 
وإغاثية  خيرية  جمعيات  وج��ود  عن  فضا 
إيرانية تعمل في هذه البلدان وتقدم الدعم 
االقتصادية  األوض����اع  مستغلة  ملواطنيها 

ضربة قاصمة للنفوذ الصفوي بغرب أفريقيا

جامبيا تقطع صالتها 
بإيران وأفريقيا تنتفض 

ضد المد الطائفي
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والبيروقراطية  الفساد  وسيطرة  الصعبة 
البنية  وانهيار  الباد  ه��ذه  مؤسسات  على 

التحتية.
جتاهل عربي

وت��ع��د والي����ة ك���ادون���ا ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة م��ن أكثر 
أفريقيا؛  غرب  في  الطائفي  الفكر  مراكز 
الفكر  اعتنقوا هذا  من  أع��داد  بلغت  حيث 
كانوا  أغلبيتهم  ش��خ��ص  أل���ف   50 ح��وال��ي 
ال��س��ن��ة واجلماعة،  أه���ل  ي��دي��ن��ون مب��ذه��ب 
غير أن التجاهل العربي واإلسامي وغياب 
عن  السنية  اإلسامية  اخليرية  املنظمات 
هذه البلدان بعد أحداث احلادي عشر من 
احلرب  عليه  يطلق  ما  واشتعال  سبتمبر، 
على اإلرهاب، كل ذلك قد أسهم في تفريغ 
في  فساًدا  لتعيث  املنظمات  لهذه  الساحة 

هذه املنطقة.
إي��ران تعرض عدد من دول هذه  واستغلت 
السياسية  االض��ط��راب��ات  مل��وج��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
أقدامها عبر  لتثبت  العسكرية  واالنقابات 
لألنظمة  واللوجيستي  الفني  الدعم  تقدمي 
احلرس  قيام  ع��ن  فضا  ه��ن��اك،  احلاكمة 

الرئاسي  احلرس  بتدريب  اإليراني  الثوري 
دراسية  منح  وتقدمي  األم��ن  ق��وات  وتأهيل 
ال���دول الستكمال  أب��ن��اء ه��ذه  م��ن  لعشرات 
دراس��ات��ه��م ف��ي اجل��ام��ع��ات اإلي��ران��ي��ة وفي 
مختلف التخصصات سعًيا لتكرار سيناريو 
الرئيس القمري أحمد عبد الله سامبي في 
على  والعمل  البلدان  ه��ذه  في  القمر  ج��زر 
لسدة  من طهران  املقربة  العناصر  تصعيد 

احلكم في بلدان الغرب األفريقي.
متويل مشروعات

وكانت إليران جتربة سابقة داخل السنغال 
حوالي  فيه  املسلمون  يشكل  ال���ذي  البلد 
95% من سكانه، حيث كثفت من اتصاالتها 
باحلكومات السنغالية املتعاقبة والتي توجت 
السابق  اإليراني  الرئيس  بها  قام  بزيارات 
محمد خامتي وخلفه أحمدي جناد، حيث 
مولت إيران عددا من املشروعات وضخت 
وأهمها  املجاالت  من  عدد  في  استثمارات 
مصنع إلنتاج سيارات الركاب ومد شبكات 
سكك حديدية، بل قدمت دعًما مالًيا كبيًرا 
حلكومة الرئيس عبد الله واد قبل استضافة 
املؤمتر  منظمة  قمة  ملؤمتر  داكار  العاصمة 
اإلسامي وهو ما جعل احلكومة السنغالية 
الطائفي  النفوذ  مت��دد  ع��ن  ال��ط��رف  تغض 
داكار  العاصمة  في  عديدة  معابد  وإنشاء 

الرسول  )ح���وزة  ب��اس��م  ريجنشور  وم��دي��ن��ة 
إلى  تتحول  السنغال  جعل  بشكل  األعظم( 
ال��ص��ف��وي ف��ي غرب  ال��ف��ك��ر  ق��اع��دة لنشر 
معهد  م��ن  ص���ادرة  تقارير  إن  ب��ل  أفريقيا، 
دار احلكومة في طهران أكدت أن 5% من 
الفكر  السنغالي قد حتول العتناق  الشعب 

الطائفي خال السنوات األخيرة.
مراكز تعليمية

وما يحدث في جامبيا ونيجيريا والسنغال 
وف��ي مقدمتها  أخ��رى  دول  بعيًدا عن  ليس 
التي  العزلة  طهران  استغلت  حيث  غينيا؛ 
السابق  كمار  موسى  الكابنت  نظام  عاناها 
في غينيا، فمدت طهران يديها له وقدمت 
معه  وأبرمت  واقتصادًيا  سياسًيا  دعًما  له 
ات��ف��اق��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة ودع��م��ت ع���ددا من 
املشروعات ومنها بناء مستشفيات ومراكز 
وأمدت  ك��ون��اك��ري  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  تعليمية 
بالنهج  وتبشر  تدعو  بكتيبات  املراكز  هذه 
اجتماعية  م��راك��ز  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ال��ط��ائ��ف��ي، 
غض  مقابل  واملعوزين  للفقراء  دعًما  تقدم 
النظام الطرف عن محاوالت نشر املذهب 
الطائفي في بلد يتمتع بأغلبية مسلمة سنية 

كاسحة.
ول��ع��ل خ���ط���ورة ال��ت��ح��رك��ات اإلي���ران���ي���ة في 
خلو  ف��ي  تتمثل  األف��ري��ق��ي  ال��غ��رب  منطقة 
الساحة لها وع��دم وج��ود منافس قوي في 
الذي  اإلسرائيلي  النفوذ  إال  املنطقة  ه��ذه 
بها  يقوم  التي  املتتالية  اجل���والت  عكسته 
بلدان  ملختلف  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون  امل��س��ؤول��ون 
ال��غ��رب األف��ري��ق��ي ناهيك ع��ن وج��ود آالف 
اخلبراء الصهاينة الذين يعملون في مواقع 
ال��دول، وهو  أمنية حساسة ج��ًدا في ه��ذه 
األفريقي  الغرب  مسلمي  أن  إلى  يشير  ما 
والسندان  اإليرانية  املطرقة  بني  وقعوا  قد 
بديل  ل��ه��م  ي��ت��واف��ر  أن  دون  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
التعاطي  ع��دم  ق��ادر على حثهم على  ق��وي 
دائرة  لتوسيع  البلدين  جهود  مع  اإليجابي 
خطورة  يشكل  مم��ا  املنطقة  ف��ي  نفوذهما 
شديدة على هوية بلدان هذه املنطقة التي 
تعد تقليدًيا محطة للدين اإلسامي ولعدد 
من الدول العربية واإلسامية ولكن الواقع 

احلوزات متأل عواصم 
املنطقة ومزاعم 

باعتناق 7 ماليني 
للفكر الطائفي 

إيران استغلت 
الظروف السياسية 

واالقتصادية للمنطقة 
لتنشيط نفوذها
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�إفريقيا

يشير إلى أن النفوذ اإلسامي في املنطقة 
ك��ب��ي��ر خ���ال السنوات  ب��ش��ك��ل  ت��ق��ل��ص  ق��د 
األخيرة والسيما من قبل دول مثل اململكة 
اخلليج  دول  من  وع��دد  واجل��زائ��ر  املغربية 
الدول  هذه  من  املقدم  الدعم  تراجع  حيث 
املجال  أفسح  األفريقي مما  الغرب  لبلدان 
احملتلة  فلسطني  ف��ي  الصهاينة  م��ن  ل��ك��ل 

وإيران للسيطرة على دول املنطقة.
صمت عربي

ومم��ا يزيد م��ن خ��ط��ورة امل��وق��ف أن تنامي 
بصمت  يواجه  اإليراني  الصهيوني  النفوذ 
واحدة  النفوذ  هذا  يستحث  فلم  تام  عربي 
من الدول العربية على العودة لهذه املنطقة 
اإلستراتيجية، حيث ما زال عدد من الدول 
ي��ق��ف دون عودة  وب��ض��غ��وط م��ن واش��ن��ط��ن 
اجلمعيات اخليرية اإلسامية لهذه املنطقة 
بكثافة كما كان قبل أحداث احلادي عشر 
املنظمات  ع��دد  ي��ت��ج��اوز  ول��م  سبتمبر  م��ن 
القليل  إال  املنطقة  في  اإلسامية  اخليرية 
جدا، غير أن كل جهود هذه اجلمعيات رغم 
أهميتها ال تقارن بالنفوذ املتنامي للصهاينة 

والصفويني.
جامبيا  ب��ني  ال��ع��اق��ات  قطع  قضية  ول��ع��ل 
وإي������ران ق���د حت����رك وت��ش��ح��ذ ه��م��م عدد 
الغرب  ملنطقة  للعودة  العربية   ال��دول  من 
التقليدي  ال��ن��ف��وذ  واس���ت���ع���ادة  األف���ري���ق���ي 
مركزا  تاريخًيا  غدت  منطقة  في  لإلسام 
القارة  ف��ي وس��ط وج��ن��وب  اإلس���ام  لنشر 

السمراء.
ابتالع اإلسالم

فليفل  السيد  د.  الرؤية  ه��ذه  على  ويوافق 
األفريقية  الدراسات  ملعهد  السابق  العميد 
انتقادات  وج���ه  ال���ذي  ال��ق��اه��رة،  ب��ج��ام��ع��ة 
بالتحذير  العربية  ال���دول  الكتفاء  ش��دي��دة 
من خطورة التمدد اإليراني في هذه الدول 

وعدم نزول الساحة ملواجهة هذا النفوذ.
وتابع: انفراد إيران بالغرب األفريقي يهدد 
هذه  من  تدريجياً  السني  اإلس��ام  بابتاع 
اإلسامية  امل��ؤس��س��ات  م��ط��ال��ًب��ا  ال��ب��ل��دان، 
بالعودة  واألزه��ر  اإلسامي  العالم  كرابطة 

إلى ابتعاث مدرسني وفتح فروع له في هذه 
البلدان ملواجهة احلوزات الطائفية املنتشرة 

في هذه البلدان.
إسرائيل  م���ن  ك���ل  أن  إل���ى  ف��ل��ي��ف��ل  وي��ل��ف��ت 
وطهران تتقاسمان النفوذ في هذه البلدان 
وت��راق��ب��ان األوض�����اع ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي هذه 
احتياجات  لبحث  خبراء  وترسان  املنطقة 
اكتساب  على  يساعدها  مم��ا  ال���دول  ه��ذه 
رضا أنظمة وشعوب هذه البلدان في وقت 

يغط العالم العربي في سبات عميق.
العربي  ال��وج��ود  ع��ن حجم  فليفل  وت��س��اءل 
واإلس����ام����ي ب���ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة وع����ن حجم 
واملسؤولون  القادة  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارات 
باملقارنة  األف��ري��ق��ي  ال��غ��رب  ل���دول  ال��ع��رب 
أن  وإي��ران، معتبًرا  بنظيراتها في إسرائيل 
يهدد  حالها  على  األوض���اع  ه��ذه  استمرار 

بعواقب وخيمة.
الدكتور  مخاوفه  فليفل  ال��دك��ت��ور  وش���ارك 
البحوث  مجمع  عضو  الشكعة  مصطفى 

اإلسامية في مصر؛ حيث طالب بضرورة 
ال��ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ط��وة ق��ط��ع ال��ع��اق��ات بني 
جامبيا وإيران باعتبار أن هذه عامة على 
رفض األغلبية الساحقة من شعوب الغرب 
األف��ري��ق��ي ل��ت��ن��ام��ي ال���وج���ود ال��ص��ف��وي في 

منطقة سنية بالفطرة.
ونبه الشكعة إلى أن هناك مخاوف شديدة 
على الهوية السنية لبلدان هذه املنطقة في 
ظل غياب مراكز دينية إسامية سنية في 
هذه البلدان وتراجع أعداد املعاهد األزهرية 
في هذه املنطقة في السنوات األخيرة مما 

يهدد باقتاع جذور اإلسام السني.
ثاثي  وج��ود حتالف  الشكعة  يستبعد  ول��م 
للقضاء  فرانكوفوني(   � صهيوني   � )إيراني 
باعتبار  املنطقة  لبلدان  السنية  الهوية  على 
أن الهوية اإلسامية قد لعبت الدور األهم 

في التصدي للمد الفرانكوفوني.
وشدد الشكعة على ضرورة التوسع في تقدمي 
املنطقة الستكمال  تعليمية ألبناء هذه  منح 
دراساتهم في اجلامعات اإلسامية باعتبار 
توفر  قد  السنية  االقتصادية  األوض��اع  أن 
البلدان  أبناء هذه  إلي��ران الجتذاب  فرصة 
ما داموا يعانون بروًدا عربًيا وإسامًيا عن 

االهتمام بهم.

داكار حتولت ملركز لنشر 
الطائفية وتخريب 
العقيدة اإلسالمية 

لشعوب املنطقة 
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داخل  فلسطينية  م��ص��ادر  ذك���رت   
من  م��ج��م��وع��ة  أن   ،48 أراض�������ي 
املتطرفني اليهود أقدمت على إحراق 
مقبرة )القسام( بحيفا، وحتوي قبر 
الشهيد )عز الدين القسام(، القائد 
الذي اشتهر بنضاله ضد االحتال 
ثاثينات  في  لفلسطني  البريطاني 

القرن املاضي.
الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأف��ادت 
)وف���ا( أن ح��ري��ًق��ا ش��ب ف��ي مقبرة 
ب��ال��ق��رب من  ال��ش��ي��خ  ال��ق��س��ام ببلد 
ما  على  إنه  وقالت  حيفا، اجلمعة، 
يبدو فإن يهودا أقدموا على إشعال 
النار في املقبرة انتقاما للحريق في 

جبال الكرمل.
)مؤسسة  أك������دت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
في  )مًعا(  وكالة  ملراسل  األقصى( 

القدس، أن محاولتني وقعتا إلحراق 
م��ق��ب��رة ال��ق��س��ام ف��ي ح��ي��ف��ا، وجرى 
السيطرة على احلريق بفعل طواقم 
إلى  مشيرة  الصهيونية،  اإلط��ف��اء 
اليهود  املتطرفني  من  مجموعة  أن 

أحرقوا أشجار املقبرة.
الناطقة  ال��س��م��ري  ل��وب��ا  أن  غ��ي��ر 
نفت  الصهيونية  ال��ش��رط��ة  بلسان 
املقبرة  في  أي حريق  وقوع  للوكالة 

اإلسامية )مقبرة القسام(.
في  دف��ن  القسام  الشيخ  أن  ي��ذك��ر 
املقبرة بعد اغتياله من قبل اجليش 
عدة  محاوالت  وج��رت  البريطاني. 
أن  إال  القسام  الشيخ  لتخريب قبر 
املسلمني في أراض��ي 1948 رمموا 
وقاموا  األخ�����رى،  وال��ق��ب��ور  ال��ق��ب��ر 

بتسييج املقبرة واحملافظة عليها.

متطرفون يهود يحرقون 
مقبرة )القسام(

ملا  »األس����ف«  ع��ن  ال��س��ع��ودي��ة،  العمل  وزارة  أع��رب��ت 
تعرضت له خادمة اندونيسية من إيذاء شديد على 
يدي مخدومتها السعودية، ما استدعى إدخالها إلى 

املستشفى للعالج.
بنتي  سومياتي  اإلندونيسية  للخادمة  وأج��ري��ت 
سالم مصطفى )23 عاما( عملية زرع جلد في أحد 
بعد  اململكة(  )غ���رب  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  مستشفيات 
كسورًا  تعاني  كما  مكواة.  بواسطة  للحرق  تعرضها 

في اليدين واألضلع حسبما نقلت وسائل اإلعالم.
ف��ي جدة  إن��دون��ي��س��ي��ا  ف��ي قنصلية  امل��س��ؤول  وق���ال 
اخلادمة  إن  ب��رس:  فرانس  لوكالة  وحيودي  دي��دي 
وأضاف:  أخ��رى.  جراحية  لعمليات  بحاجة  الت��زال 
بحاجة  ت��زال  ال  لكنها  حاليًا  قواها  تستعيد  »أنها 

لعمليات جراحية إضافية«.

السعودية تعرب 
عن »األسف« بسبب 

تعرض خادمة إندونيسية 
لإليذاء الشديد من قبل 

مخدومتها

بدون  املسلم  الوزير  الدميقراطي، في صربيا،  العمل  رئيس حزب  حمل 
الصربية  السياسات  على  أغانني،  سليمان  بلغراد،  حكومة  في  حقيبة 

حيال القوميات غير الصربية في الباد. 
وقال أغانني: إّن البوشناق املسلمني في صربيا ال يحصلون على أْدنَى 
حقوقهم املشروعة، حتى في مستوياتها الدنيا وأَنّ املواطنني في صربيا 
أو  العمل،  أم  ال��دراس��ة،  في  س��واء  وال��ف��رص  بنفس احلقوق  يتمتعون  ال 
إذا  السياسية السيما  احلياة  عن  الدينية، فضًا  احلريات  أو  اإلع��ام، 
كانوا بوشناقا مسلمني«.  وأشاَر إلى أن »غمط حقوق املسلمني تتجاوز 
الدولة فلألسف  مواقف وممارسات املؤسسات اخلاصة، إلى مؤسسات 
عدم احترام حقوق املسلمني، ال يتوقف عند شرائح معينة من املجتمع، 
وإّنا يشمل اجلهات احلكومية، التي لم نلمس لديها أي رغبة مهما كان 

مستواها في تغيير األوضاع السائدة حالًيا«.
كما أوضح أغانني أّن ممارسات سلطوية تنتهك أبسط حقوق اإلنسان 
حيث »سجلنا في كثير من احلاالت ممارسات فظيعة النتهاكات حقوق 

اإلنسان األساسية مبا في ذلك جرائم خطيرة ارتكبت ضد البوشناق«.
وأّكد جتاهل السلطات الصربية ملطالب املسلمني البوشناق »على الرغم 

من محاولتنا حّل املشكات القائمة.

وزير صربي: المسلمون ال يحصلون 
على حقوقهم في صربيا  

�ل�سلة �لإخبارية
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الزجنبيل يخفف آالم العضالت
ت���ن���اول  أن  أم���ري���ك���ي���ون  ب���اح���ث���ون  اك���ت���ش���ف 
ي���س���اع���د في  أن  ي���وم���ي���ًا مي���ك���ن  ال���زجن���ب���ي���ل 
ال��ت��ي ت��ت��راف��ق مع  ال��ع��ض��ات  ت��خ��ف��ي��ف آالم 
املعد  ووج��د  ال��ري��اض��ي��ة.   التمارين  مم��ارس��ة 
ال���رئ���ي���س ل���ل���دراس���ة ب���ات���ري���ك أوك����ون����ور من 
ج��ام��ع��ة )ج��ورج��ي��ا( أن ت��ن��اول غ��رام��ن من 
جذور الزجنبيل يوميًا يخفض نسبة اآلالم 
العضلية التي تتسبب فيها الرياضة بنسبة 

 .%25
واس��ت��خ��دم ف���ي ال����دراس����ة، ال��ت��ي ن��ش��رت في 
مطبوخ  وآخ��ر  ن��يء  زجنبيل  األل���م(،  )مجلة 

وتبن أن تأثير تخفيف اآلالم في العضات 
ال يرتفع عند تعرضه للحرارة. 

العضات هي عادة  إن آالم  )أوكونور(:  وقال 
واحدة من أكثر أنواع اآلالم شيوعًا ولذا فإن 
سيكون  تخفيفه  على  ف��ع��ًا  ق���ادر  ش��يء  أي 

موضع ترحيب كبير من قبل الكثيرين. 
وأجرى )أوكونور( وزم��اؤه دراستن على 34 
البعض  وأعطي  التوالي،  على  متطوعًا  و40 
زجنبيًا  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض  ال��ن��يء  الزجنبيل 
دواء  مجموعة  أعطيت  حن  في  مطبوخًا، 

الفاعلية له خال 11 يوميًا.

< ماذا تعني اجليوب األنفية، وما االلتهابات 
التي تصيبها دائما؟

> اجل��ي��وب األنفية ع��ب��ارة ع��ن ف��راغ��ات مملوءة 
الفراغات  وه��ذه  األن���ف،  ح��ول  م��وج��ودة  بالهواء 
االلتهابات  م��ع��رض��ة حل����دوث  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً 
دة  مزَوّ األنفية  واجل��ي��وب  باستمرار.  البكتيرية 
التي  املخاطية  األغشية  أهمها  وقائية  بوسائل 
تفرز املخاط الذي يقوم بدوره بالتقاط الشوائب 
اجليوب  وبالتالي حماية  األخرى  الضارة  واملواد 
جيوب  على  وللحفاظ  االل��ت��ه��اب��ات.  م��ن  األنفية 
أنفية صحية وسليمة ينبغي احلفاظ على الغشاء 

املخاطي سليماً ومكتماًل.
< كيف يحدث التهاب اجليوب األنفية وما 

مسبباته؟
الغالب  ف��ي  األنفية  اجل��ي��وب  التهاب  ي��ح��دث   <
ومن  املخاطي،  الغشاء  ف��ي  خلل  ح��دوث  نتيجة 
أشهر أشكال هذا اخللل حدوث انسداد في دورة 
املخاطية؛  األغشية  تفرزه  ال��ذي  املخاط  سريان 
مم��ا ي���ؤدي إل��ى ت��راك��م امل��خ��اط ال���ذي يعد بيئة 

حدوث  وب��ال��ت��ال��ي  البكتريا  لنمو  ج���داً  مناسبة 
البرد من أهم مسببات  نوبات  وتعد  االلتهابات. 

حدوث هذا االنسداد.
< ما أعراض التهابات اجليوب األنفية؟

> التهاب اجليوب األنفية له أعراض عدة أهمها: 
إفرازات  وج��ود  مع  وانسداد  األن��ف  في  احتقان 
إلى  م��ائ��ل  أخ��ض��ر  أو  أص��ف��ر  ل��ون  ذات  سميكة 
االصفرار. وحدوث ألم وصداع يزيد مع الركوع 
أو ال��س��ج��ود م��ع إح��س��اس ب��وج��ود ض��غ��ط على 
احتمال حدوث حمى ووجود شعور  ومع  الوجه، 

عام بالتعب واإلرهاق.
األنفية  اجل���ي���وب  ال���ت���ه���اب���ات  أن������واع  م���ا   >

وأسبابها؟
> هناك االلتهابات احلادة: وتستمر ملدة أقل من 
8 أسابيع، وتتكرر أقل من 4 مرات في السنة، وال 
تسبب خلاًل في الغشاء املخاطي املبطن للجيوب 
فتتكرر  املتكررة  احل��ادة  االلتهابات  أما  األنفية، 
االلتهابات  وأم��ا  السنة،  ف��ي  م��رات   4 م��ن  أكثر 
امل��زم��ن��ة ف��ه��ي أخ��ط��ر أن����واع ال��ت��ه��اب��ات اجليوب 

)السحائي( من مضاعفات التهاب  الجيوب األنفية 
استشاري األنف واألذن واحلنجرة الدكتور ثامر علي يوسف: 

أجرت احلوار: فوزية محمد
التهاب اجليوب األنفية من األمراض املزمنة واملنتشرة على نطاق واسع في العالم، 
خصوصًا مع تطور احلياة العصرية التي تكثر فيها مثيرات احلساسية ومؤثرات 
وتنوعها  أعراضه  كثرة  في  امل��رض  خطورة  وتكمن  املخاطية،  األغشية  اختال 
وكذلك مضاعفاته التي تصل إلى حد اإلصابة بالتهاب أغشية املخ، وهو مرتبط 
ووسائل  منه  الوقاية  وكيفية  وأعراضه  وأسبابه  املرض  على  وللتعرف  بالصداع. 
واحلنجرة،  واألذن  األنف  استشاري  يوسف  علي  ثامر  الدكتور  استضفنا  العاج 

الذي سيحدثنا عن أبعاد املرض وكيفية التعامل معه.

األنفية وأهمها التي يجب جتنبها بقدر اإلمكان، 
حيث ميكن أن تستمر أعراض االلتهابات ألكثر 
من 8 أسابيع وتتكرر ألكثر من 4 مرات سنوياً. 
وتسبب خلاًل دائماً في األغشية املخاطية. ومن 
أهم األسباب املؤدية إلى هذا النوع، عدم عالج 
الذي  األم��ر  صحيح؛  بشكل  احل��ادة  االلتهابات 
ي���ؤدي إل��ى ت��أث��ر ال��غ��ش��اء امل��خ��اط��ي بشكل دائم 

وبالتالي حدوث االلتهابات املزمنة.
اجليوب  ال���ت���ه���اب���ات  ع����اج  مي��ك��ن  ك��ي��ف   >

األنفية؟
> االلتهابات احلادة ينصح في حالتها باستعمال 
أي��ام ويجب  مل��دة حوالي 10  امل��ض��ادات احليوية 
على امل��ري��ض االل��ت��زام ب��ت��ن��اول امل��ض��اد احليوي 
لتقليل نسبة حتول احلالة  املقررة؛ وذلك  للمدة 
إلى التهاب مزمن. وينصح املريض أيضاً بتناول 
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احترس من أشعة الرنني املغناطيسي
الفحوصات  من  املغناطيسي  الرنن  أشعة  تعد 
تفصيلية  رؤي��ة  الطبيب  تعطي  التي  الشائعة 
ألعضاء اجلسم وأنسجته. ووفقا ملركز )هيرشي 
األمريكية  بنسلفانيا  جلامعة  ال��ت��اب��ع  الطبي 
فاعليتها  رغ��م  املغناطيسي  ال��رن��ن  اش��ع��ة  ف��إن 
مع  لاستخدام  تصلح  ال  أنها  إال  التشخيصية 
كل املرضى.  وفيما يلي قائمة باحلاالت التي ال 

يصلح استخدام أشعة الرنن معها: 
على  أج��س��اده��م  حتتوي  ال��ذي��ن  األش��خ��اص   •

قطع معدنية كشرائح أو مسامير. 
منظم  ي��س��ت��خ��دم��ون  ال��ذي��ن  ال��ق��ل��ب  • م��رض��ى 

ضربات القلب. 
على  األش��ع��ة  أث��ر  بعد  يثبت  فلم  احل��وام��ل   •

األجنة. 
• مرضى اخلوف من األماكن املغلقة. 

كيف حتمي الكبار من مخاطر السقوط؟
التعثر والسقوط عاما رئيسًا في إصابة  يعد 
أو في بعض األحيان وفاة الكثير من كبار السن 

ممن تعدت أعمارهم اخلامسة والستن. 
السن  لتقدم  الطبيعية  األع���راض  ت��ؤدي  وق��د 
كضعف البصر وانعدام التوازن وبعض األعراض 
كبار  سقوط  إلى  األدوي��ة  الستعمال  اجلانبية 

السن حتى من يتمتعون بصحة جيدة منهم. 
املترتبة  واإلص��اب��ات  السقوط  ملخاطر  وم��ن��ع��ًاَ 
ع��ل��ي��ه ت��ن��ص��ح األك���ادمي���ي���ة األم��ري��ك��ي��ة لطب 
ال��ن��اع��م��ة بأحذية  ال��ن��ع��ال  األس����رة اس��ت��ب��دال 
ف��ض��ًا ع��ن مراعاة  ل��ان��زالق.  م��ق��اوم��ة  خشنة 
أي سوائل وإخائها من  تنشيف األرضيات من 

العوائق كاألساك الكهربائية وغيرها. 
مقابض  وج��ود  أهمية  إل��ى  األك��ادمي��ي��ة  وتشير 
على  قضبان  وتثبيت  السالم  على  )درابزين( 
حوائط احلمامات لكي تساعد كبار السن على 

االحتفاظ بتوازنهم. 

واملخفضة  ل��الح��ت��ق��ان  امل��زي��ل��ة  األدوي�����ة  ب��ع��ض 
واحلادة  املزمنة  لاللتهابات  وبالنسبة  للحرارة. 
العالج  السهلة  غير  احل��االت  من  تعد  املتكررة 
نتيجة تآكل الغشاء املخاطي بصورة دائمة، ونبدأ 
الطبي في صورة مضادات  بالعالج  املريض  مع 
حيوية ومضادات االلتهاب، فإذا لم يستجب يجب 
طريق  عن  وتتم  األنفية  للجيوب  جراحة  إج��راء 
وعالج  األنفية  اجليوب  فتحات  لتوسعة  املنظار 
أي سبب يؤدي إلى حدوث التهابات مزمنة مثل 
إزالة حلميات األنف واستعدال احلاجز األنفي، 
ويجب إجراء أشعة مقطعية للجيوب األنفية قبل 
اجلراحة ملعرفة أسباب انسداد اجليوب األنفية 
اجلراحة  إلج���راء  التشريحي  وضعها  ومعرفة 

بأمان.
< هل توجد مضاعفات اللتهابات اجليوب 

األنفية؟
> قد حتدث مضاعفات خطيرة إذا أهمل عالج 
التهاب  ح��دوث  مثل  األنفية  اجل��ي��وب  التهابات 

بأغشية املخ )التهاب سحائي( أو حدوث خراج 
إلى  تؤدي  قد  بالعني  باملخ، وحتدث مضاعفات 
فقدان البصر، وحتدث املضاعفات بنسبة كبيرة 

مع وجود التهاب فطري باجليوب األنفية.
التهاب  ح��دوث  يعني  هل  الصداع  وج��ود   >

باجليوب األنفية؟
> هناك أنواع عديدة من الصداع مثل الصداع 
النصفي  وال��ص��داع  العصبي  التوتر  عن  الناجت 
وال���ص���داع ال��ع��ن��ق��ودي؛ ل���ذا م��ن امل��ه��م التعرف 
صداع  ومنها  للصداع،  األساسية  األن���واع  على 
الصداع شيوعاً  أنواع  أكثر  العصبي: هو  التوتر 
الصداع،  ح��االت  من   %90 من  أكثر  ميِثّل  حيث 
واأللم املصاحب لهذا الصداع يكون بسيطاً إلى 
فإن  النصفي  ال��ص��داع  وع��ل��ى عكس  م��ت��وس��ط، 
األلم يكون محسوساً في جانبي الرأس، وبعض 
املرضى يكون لديهم نقاط مؤملة بالضغط عليها 
ف��ي ف���روة ال���رأس أو ع��ض��الت ال��رق��ب��ة، وميكن 
هذا  نوبات  استثارة  النفسي  والضغط  لإلرهاق 

الصداع.
من  نوبة  عن  عبارة  فهو  النصفي،  الصداع  أما 
األل���م ال��ش��دي��د ال��ن��اب��ض ف��ي ج��ان��ب واح���د من 
مل��دة تتراوح  ال��ن��وب��ة  ال����رأس، وق��د تستمر ه��ذه 
أي��ام ع��دة، وتكون مصحوبة  إلى  بني 4 ساعات 
الضوء  من  وانزعاج وخوف  بالغثيان.  بإحساس 
أو الصوت ووجود اضطراب بالرؤية مثل وميض 

الضوء واأللوان.
احلدوث  ن��ادر  وه��و  العنقودي  ال��ص��داع  وهناك 
ويشعر املريض عن حدوثه بألم شديد خلف عني 
العنقودي  الصداع  نوبة  تكون  ما  وع��ادة  واح��دة 
ق��ص��ي��رة، ح��ي��ث ت��ت��راوح ب��ني 15 دق��ي��ق��ة إل���ى 3 
الرأس،  من  واح��دة  ناحية  في  ودائ��م��اً  ساعات 
وقد حتدث مرة واحدة في اليوم أو تتكرر حوالي 
النوبات  ه��ذه  تكون  أن  وميكن  يومياً  ن��وب��ات   8
وإفرازات  بالعني  واح��م��رار  باحتقان  مصحوبة 
املفرط  ال��ت��دخ��ني  يستثير  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ب��األن��ف، 

وتعاطي الكحوليات نوبات هذا الصداع.

انتشرت في اآلونة األخيرة إعالنات عن البخور 
الصناعي بكثرة، وبأسعار خيالية في الرخص. 
وهو ذو رائحة مطابقة للرائحة األصلية وفواح 

وعطري جميل ورائحته ذكية.
بااللتهاب  ال��ص��در  ويصيب  ج��دا  خطر  ولكنه 
والتحسس  احلرارة  وارتفاع  املتواصلة  والكحة 
عند األطفال.. وهو مصّنع من مواد كيميائية 
اجلهاز  في  أث��را سريعا  تترك  االح��ت��راق  عند 
األطفال  ع��ن��د  سيما  وال  وال��ص��در  التنفسي 
التنفسي  اجل��ه��از  ف��ي  لديهم ضعف  ال��ذي��ن  أو 
وال��ص��در م��ن مصدر وراث���ي، ف��ه��ؤالء األطفال 

سريعو التأثر.
البخور يستخدمه اآلسيويون في معابدهم..

ويستخدمه العرب بصفة عامة في مجالسهم.
وقالت دراسة حديثة: إن حرق البخور الصناعي 

قد يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان.
ويزيد أثره عن التدخني أو عادم السيارات في 

األماكن املزدحمة.
فقد أظهرت دراسة أجراها الباحثون في تايوان 
الصناعي  البخور  ح��رق  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��دخ��ان  أن 
بسرطان  اإلصابة  تسبب  كيميائية  مب��واد  ميتلئ 
املواد  هذه  مستوى  أن  الدراسة  وأظهرت  الرئة. 
عن  مرة  أربعني  مرتفعا  كان  اخلطرة  الكيميائية 

البيوت العادية.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور )ل���ني( م��ن جامعة )ت��ش��ن كون( 
معه  يحمل  ال  الصناعي  البخور  إن  ت��اي��وان:  في 
عن  الناجتة  والسكينة  النفسية  ال��راح��ة  مجرد 
أكثر ضررا  أم��ورا  يحمل  ولكنه  الطيبة،  الرائحة 
بصحة اإلنسان من بينها مخاطر مؤكدة باحتمال 
اإلصابة بالسرطان حتى وإن لم نتمكن من حتديد 

مدى خطورته بعد.

الهواء من  وقام )لني( وفريقه بجمع عينات من 
داخل املعبد وخارجه في مدينة )تاينان( ومقارنتها 
بعينات الهواء عند التقاطعات املرورية الرئيسة 
التي تعج بالسيارات، فعثر على نسبة عالية من 
أروماتيك(،  هيروكربون  سايكليك  )بولي  م��ادة 
وتنبعث  ال��س��رط��ان  تسبب  كيميائية  م��ادة  وه��ي 
عند حرق بعض املواد ومنها البخور الصناعي؛ 
وبالتالي تتضح نظرية أن األبخرة والدخان عبارة 

عن أجزاء صلبة متبخرة.
وتصور أن هذا الرماد يدخل رئتك ويكون في 
النسداد  ي��ؤدي  أن  وميكن  صلبة،  كتلة  ص��ورة 

الغرف الهوائية الصغيرة!!

أضرار البخور الصناعي



إشراف:

عالء الدين 
مصطفى

عزيزي القارئ:

هذه املساحة 
مخصصة لك..

نتواصل من خاللها 
مع همومك.. 

آمالك.. آرائك.. 
اقتراحاتك

وسوف جتد 
رسالتك كل عناية 
واهتمام فما عليك 

إال أن ترفع قلمك 
وتكتب..
  فنحن

 في االنتظار..

مع
القراء
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اإلقبال على قراءة الكتب في هذه األيام أصبح 
جهاز  ألن  امل��ك��ت��ب��ات؛  رواد  ج��ان��ب  م��ن  قليال 
املعلومات  فكل  الكتاب،  محل  حل  اإلنترنت 
التي يطلبها القارئ أو الباحث موجودة في هذا 
اجلهاز املتقدم من معلومات علمية أو طبية أو 

ثقافية وغيرها من املعلومات الضرورية لكل 
إن��س��ان، ه��ذا اجل��ه��از أص��ب��ح ي��دخ��ل ف��ي كل 
املجاالت احلياتية؛ فترك الناس قراءة الكتب 

واجتهوا إلى هذا اجلهاز العجيب.
يوسف علي الفزيع

لقد سعى أعداء اإلسالم إلى تغريب املرأة من خالل 
نزع هويتها اإلسالمية؛ لذلك خطط املفسدون عبر 
املسلمة  امل���رأة  ك��ي��ان  لتحطيم  السنني  م��ن  ق���رون 
فيها،  الفضيلة  معاني  على  والقضاء  وزعزعتها، 
حجابها  ون��زع  بالرجل،  خلطها  طريق  ع��ن  وذل��ك 

الذي هو لها حشمة وعفة وستر وحياء.
وإن من أعظم ظلم للمرأة أن يلبس عليها احلق 
ويصور  بالقبيح،  احلسن  ويستبدل  بالباطل 
على  والتطرف،  بالرجعية  والعفة  احلياة  لها 
باملدنية  واالخ��ت��الط  السفور  لها  يصور  ح��ني 
واالنفتاح والتحضر! وكم تظلم املرأة حني يقال 
ينفق  أو  أبوها،  يكفلها  أن  العيب  من  إن  لها: 
)القوامة(  أن  روعها  في  ويلقى  زوجها،  عليها 
تكد  أن  عليها  وأن  وتبعية،  ضعف  القرآنية 
وقوامتهم،  اآلخرين  نفقة  من  لتتخلص  وتكدح 
وأن بقاءها في البيت ظلم لها، وكذلك ادعاء 
أع��داء اإلس��الم أن التعدد ظلم للمرأة مع أنه 
شرع رباني كله عدل وليس فيه ظلم وال جور 
يقولون  وكذلك  لها،  خير  كله  بل  امل���رأة،  على 
مراوغني: إن اإلسالم حبسها بأحكامه وقيدها 
بشروطه وضيق عليها ولم يعطها حقها، وهذه 

كلها أباطيل ليس لها محل من الصدق.
ثم إن الغرب نفسه وعلى أرضه حيث يدعي أنه 
يحيا برفاهية وغنى وكفاية وحريته املزعومة، 
يعيش تفككا أسريا وانحالال خلقيا، وانحطاطا 
واختالطا  الشهوات  في  وانغماسا  القيم  في 

باألنساب.
يريدون  أنهم  ويزعمون  يدعون  الذين  وه��ؤالء 

أن يحرروا املرأة هم في احلقيقة يسعون إلى 
سلب املرأة حقوقها وعفتها وكرامتها وشرفها 
العفنة،  وفضائياتهم  التجارية  إعالناتهم  عبر 
وآخرون يعتدون على أنوثتها ويدنسون رقتها، 
قالوا لها كوني رجال، وقابلي املجرمني لتقضي 
بينهم!! كوني مقاولة! تنقلي بني البالد واغتربي 
لتكوني سفيرة!! زعموها حقوقا!! هل من حق 
املرأة أن تكون رجال أي تخرج عن خلقتها؟! فهم 
يريدون أن متارس املرأة أدوارا خارج فطرتها، 
أن متارس أعماال ال طاقة لها بها، يريدون منها 
من  يطلب  أن  عجبا  أنوثتها!!  على  تتمرد  أن 
القمر املضيء أن يكون شمسا محرقة!! أهذه 
حقوق أم هي مفاهيم عفنة وألفاظ تتصادم مع 

الفطرة وتعجل بانتقام اخلالق سبحانه.
وأعداء اإلسالم يتخذون من املرأة هدفا لتدمير 
اإلسالم واملسلمني، وهم يحاولون تغريب املرأة 
التي  اجلائرة  ال��ق��رارات  استصدار  خ��الل  من 
وإشاعته  وال��ف��ج��ور  االخ��ت��الط  وتطّبع  تؤصل 
وكذلك  ال��ن��ق��ي،  ال��ط��اه��ر  املسلم  املجتمع  ف��ي 
تقتدي  ق���دوات وشخصيات  إب���راز  م��ن خ��الل 
واملراهقات،  الصغيرات  وخاصة  النساء  بها 
انحرافا  األك��ث��ر  الشخصيات  على  وي��رك��زون 
املجالت  خ��الل  من  وكذلك  بزعمهم،  وحت��ررا 
تغريب  يحاولون  وكذلك  الفاسدة،  واجل��رائ��د 
وأهله  احل��ق  تشويه  طريق  عن  املسلمة  امل��رأة 
صيانة  أن  فيّدعون  منفرة،  بصورة  وتصويره 

املرأة املسلمة وحفظها تخلف وتشدد وتزمت.

العنود مهدي

�أعد�ء �لإ�سالم و�ملر�أة

�لإنرتنت و�لكتاب
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ن - 6 /2010/12م
حلج���ة  1431ه���� -  االثن���

الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

استحق العلماء التوقير ملا لهم من 
املكانة العالية التي رفعها الله عز 
وجل ورسوله] والصحابة رضي 

الله عنهم وعلماء املسلمني.
فقال الله عز وجل في بيان منزلة 
العلماء وفضلهم: }يرفع الله الذين 
العلم  أوت���وا  وال��ذي��ن  منكم  آم��ن��وا 
درجات{، قال ابن عباس في هذه 
مائة  املؤمنني  فوق  العلماء  اآلي��ة: 
درجة ما بني الدرجتني مائة عام.

وق���ال ع��ز وج���ل: }ش��ه��د ال��ل��ه أنه 
إل����ه إال ه���و وامل���الئ���ك���ة وأول����و  ال 
ف��ب��دأ س��ب��ح��ان��ه بنفسه  ال��ع��ل��م{، 
العلم،  بأهل  وثلّث  وثّنى مبالئكته 

وكفاهم ذلك شرفا وفضال.
وق����ال ت��ع��ال��ى: }ق���ل ه��ل يستوي 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون{، 
وقال رسول الله]: »العلماء ورثة 
العالم  »فضل  وقال]:  األنبياء«، 
على العابد كفضلي على أدناكم«، 
القيامة  ي��وم  »ال��ع��ل��م��اء  وع��ن��ه]: 
وق��ال علي  ن���ور«،  م��ن  على منابر 
رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا 
أن يدعيه من ال يحسنه ويفرح به 
إذا نسب إليه، وكفى باجلهل ذما 

أن يتبرأ منه من هو فيه.
وق����ال س��ف��ي��ان ب���ن ع��ي��ي��ن��ة: ارفع 
كان  م��ن  منزلة  ال��ل��ه  عند  ال��ن��اس 
بني الله وبني عباده، وهم األنبياء 

والعلماء.
عثيمني-رحمه  اب��ن  شيخنا  وق��ال 
األرض  في  العلماء  تعالى-:  الله 
يهدون  ال���س���م���اء،  ف���ي  ك��ال��ن��ج��وم 
ويبينون  التائهني  الضالني  اخللق 
الشر،  من  ويحذرونهم  احلق  لهم 
فكانوا في األرض كالغيث يصيب 

األرض القاحلة فتنبت بإذن الله.
لذلك يجب لهم من اآلداب واملعاملة 
احلسنة ما ال يجب لغيرهم، فمن 
توقير العلماء: طاعتهم والتواضع 
لهم، فقد أخذ ابن عباس - رضي 
ومرتبته  جاللته  م��ع   - عنه  ال��ل��ه 
بركاب زيد بن ثابت - رضي الله 
عنه - قال: هكذا أمرنا أن نفعل 

بعلمائنا.
االقتداء  العلماء  م��ع  األدب  وم��ن 
بهم والتأدب بآدابهم، واالستئذان 
عند الدخول عليهم؛ فعن أنس بن 
قال:   - عنه  الله  رض��ي   - مالك 
ك��ان��ت تقرع  ال��ن��ب��ي]  أب����واب  إن 

باألظافر.
وكذلك الشكر لهم والسؤال عنهم 
عند  االستماع  وحسن  والصمت 

الدرس، وغيرها من اآلداب.
فعن علي - رضي الله عنه -  قال: 
من حق العالم عليك أن تسلم على 
القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن 
عنده  تشيرن  وال  أم��ام��ه،  جتلس 
بيديك، وال تغمز بعينيك غيره، وال 
ف��الن خ��الف قولك،  ق��ال  تقولن: 
تطلنب  وال  أحدا  تغتابن عنده  وال 
معذرته،  قبلت  زل  وإن  ع��ث��رت��ه، 
وإن  تعالى،  لله  توقره  أن  وعليك 
إلى  القوم  له حاجة سبقت  كانت 
خدمته، وال تساّر في مجلسه وال 
تأخذ بثوبه، وال تلح عليه إذا كسل، 
وال تشبع من طول صحبته؛ فإمنا 
يسقط  حتى  تنتظر  كالنخلة  ه��و 

عليك منها شيء.
علينا  العلماء  ح��ق  اآلداب  فتلك 

وهي طريق أخذ العلم منهم. 

عبدالله مقبل الرماج

امل����ع����روف أن ش��ب��ك��ة اإلن���ت���رن���ت أص��ب��ح��ت من 
أهمها  ه��ي  ل��م تكن  إن  القنوات اإلع��الم��ي��ة،  أه��م 
في  تراجعا  اآلن  العالم  شهد  حيث  اإلط���الق،  على 
والقنوات  التلفاز  مثل  األخ���رى  اإلع���الم  ق��ن��وات  اس��ت��خ��دام 
الفضائية، فال جدال أن شبكة اإلنترنت تعد ثورة كبيرة في عالم 
حيث  من  عاملية  إعالمية  وسيلة  أق��وى  تعتبر  االتصاالت،حيث 

التأثير.
ولكن هل العالم اإلسالمي أجمع يدخل اآلن اإلنترنت؟

جدا  قليلة  تعد  واإلسالمية  العربية  للمواقع  التواجد  نسبة  إن 
بالنسبة للمواقع األجنبية، وهذا يفقد اجلهة اإلسالمية سالحا 
أن  ميكن  التي  اإلسالمية  للمواقع  التواجد  مساحة  وه��و  مهما، 
والعالم  املسلمن  تواجه  التي  االدع��اءات  على  للرد  ساحة  تكون 
اإلسالمي اليوم، واحلقيقة أن املسلمن حتى اآلن لم ينجحوا في 

استغالل شبكة املعلومات الدولية دعويا بالشكل املطلوب.
إن الواجب يحتم علينا نحن املسلمن أن نستفيد من هذه الثورة 
أن  باعتبار  البشر،  بني  من  غيرنا  قبل  واالتصالية،  اإلعالمية 
من  املسلمن  على  ويجب  البشر،  لكل  ج��اءت  اإلسالمية  الرسالة 
فتحت  ولقد  األرض،  ه��ذه  على  يعيش  م��ن  ك��ل  إب��الغ  الفئات  ك��ل 
والعمل  اإلسالمية  للدعوة  جديدة  آفاقا  الدولية  الشبكة  هذه 
اإلس���الم���ي م���ن ال���واج���ب ع��ل��ي��ن��ا اس��ت��غ��الل��ه��ا ف���ي س��ب��ي��ل الدعوة 

واستخدامها جنبا إلى جنب مع كل ما وصل إليه العلم.
وإذا نظرنا إلى اإلنترنت كوسيلة إلى الدعوة إلى اإلسالم جندها 
تتميز مبجموعة من اخلصائص التي جتعلها وسيلة أكثر حيوية 

وتأثيرا، منها: 
1. االن���دم���اج: وق���د أح��دث��ت اإلن��ت��رن��ت ن��وع��ا م��ن االن���دم���اج بن 
الكلمة  ب��ن  جتمع  فهي  األخ���رى،  اإلعالمية  الوسائل  خصائص 

املكتوبة والصوت والصورة في وسيلة واحدة.
من  أكثر  العالم  في  باإلنترنت  املشتركن  ع��دد  بلغ  االنتشار:   .2
300 مليون مشترك، وهي أكثر الشرائح احليوية في املجتمع وأهم 

الفئات التي يجب أن توجه لها الدعوة بشكل سليم.
املشاهد  بن  التفاعل  من  نوعا  اإلنترنت  أحدثت  التفاعلية:   .3

وبن مصدر املعلومة.
أسرع  من  اإللكتروني  البريد  أصبح  لقد  االت��ص��االت:  سهولة   .4

وأرخص وسائل االتصال في العالم.
5. سهولة نقل وتخزين املعلومات والبيانات.

اإلنترنت  عبر  اإلسالمية  الدعوة  لنشر  املمكنة  الوسائل  عن  أما 
فيمكن حتديدها فيما يلي:

جذاب  بشكل  الصحيح  اإلس��الم  تقدم  إسالمية  مواقع  إنشاء   .1
وسهل ومشوق.

2. نشر الصحف اإلسالمية على الشبكة.
حيث  اإلنترنت،  شبكات  إل��ى  اإلسالمية  الكتب  أمهات  إخ��راج   .3

البد من توافرها.
4. استغالل غرف احملادثة واحلوار، عبر كثير من املواقع في عرض 

دعوة اإلسالم على اآلخرين.
سارة عبدالله الهاجري

توقري �لعلماءالدعوة نت
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د. بســـام الشـطـي

في  قوانينها  وف��ق  اجنبية  دول��ة  حكم  تنفيذ   »27
على  االجنبي  القانون  سيادة  نتائجها  من  الكويت 

القانون الكويتي.
م��ازال قائما  رفض وضع تعريف محدد لإلرهاب 
فهناك منظمات يهودية صهيونية ومنظمات داخل 
أميركا ال عالقة لها باإلسالم تقتل وتفجر وتهدد 
ومثلها في اسبانيا وحتى اليابان كما فجروا قطارات 
االنفاق وبريطانيا وغيرها من الدول ولكن التريد 
ان تلزم نفسها في تعريف معني. فمثال أميركا ملا 
تعتبر  بتهمة اإلرهاب فهي  تطلب تسليم مواطنني 
إرهابية،  باكستان  ف��ي  ال��ق��رآن  حتفيظ  م���دارس 
ونضال  إرهابية  أفغانستان  في  الشرعية  وكليات 
الفلسطينيني  والس��ي��م��ا  االس��ت��ع��م��ار  م��ن  ال��ت��ح��رر 
امل��ط��ال��ب��ني ب��ت��ح��ري��ر ب��الده��م وم��ق��دس��ات��ه��م عمال 
إرهابيا بل ال يعتبرون قتل احلكومة الصهيونية وما 
تفعله في فلسطني ولبنان وغيرهما عمال إرهابيا!

املادة» 1« في متويل اإلرهاب تنص على أن عمليات 
مصرفية أو مالية مشروعة أو جتارية تدعو وتروج 
ملبادئه.. كلمات مطاطية فلو أرسلنا أمواال لأليتام 
أو الدعاة أو لكتب تدين حكومة الصهاينة جرائمها 

ضد املسلمني العتبروها إرهابا.
أما املادة »2« والتي تطالب »بتفويض تشريعي« لم 
يعرف اختصاصاتها وال تفسيرها ولم يحدد أسس 
التفويض  يتم  أس��اس  أي  وعلى  تشكيلها  وقواعد 
للتفسير والتطبيق وكأنها قانون طوارئ يطبق متى 

تشاء وفي أي طريقة يريدون في إرهاب واضح.
وامل��ادة »6« تنص على االشتباه وهذا غير مقبول 
فكيف تقبض على شخص دون إبداء األسباب أو 

تقدمي البراهني والوثائق واألدلة على اإلدانة وكأننا 
في دولة بوليسية.

األموال  جميع  ع��ن  اإلف��ص��اح  توجب   »15« امل���ادة 
تقييد  ه��ذا  امل��ط��ار..  ف��ي  السفر  وال��ع��م��الت عند 
للحريات وتدخل سافر في األمور الشخصية وهذا 
عدة  ف��ي  تكرر  األميركية  للخزانة  سابق  مطلب 
وزارة  ورف��ض من قبل ممثلني عن  لقاءات سابقة 

اخلارجية والعجب الدولة اآلن تريد تطبيقه.
وواض���ح م��ن م���واد ال��ق��ان��ون أن��ه��م ي��ري��دون ك��ل من 
ونوع  وع��ن��وان��ه  اس��م��ه  اخل��ي��ري��ة  للجمعيات  يتبرع 
جت��ارت��ه وأي��ض��ا ك��ل األم����وال ال��ت��ي ت��دخ��ل وتخرج 
العاملني  جميع  وأس��م��اء  اخليرية  اجلمعيات  م��ن 
تقصير  أي  عن  العقوبة  ومضاعفة  وتخصصاتهم 
أو شبهة أو لبس وأوضح أن هذا قانون قادم بقالب 
في  والتدخل  معينة  لشريحة  معني  لهدف  معني 

شؤون الدولة وقضائها.
وملاذا ال يراقبون أموال الكنائس أو املعابد أو دور 
ال  ومل���اذا  أخ���رى؟  دينية  مناسبات  ف��ي  التجمعات 
املتبعة في حكوماتنا  الوسائل  في  الظن  يحسنون 
وإجراءاتهم الدقيقة إنها تنم عن مدى حربهم ضد 
اإلسالم وقطع جميع الوسائل التي تؤدي للتكافل 
أواص���ر احملبة  وق��ط��ع  ب��ني املسلمني  االج��ت��م��اع��ي 
على  املسلمني  بني  اخلير  على  والتعاون  واألل��ف��ة 
اختالف دولهم وأشكالهم، وهذا هو اإلرهاب الذين 
ميارسونه، وتشويه متعمد حلقيقة العمل اخليري 

األصيل.. والله املستعان.

حصلت على نسخة من مشروع أحالته احلكومة 
مكافحة  قانون  األمة في شأن مشروع  ملجلس 
غسيل األم��وال ومتويل اإلره��اب.. وهو واضح 
مشروع اجنبي مفروض على دولنا التهام وادانة 
النفع  جمعيات  ومنها  الربحية  غير  املؤسسات 
إعادة  عناء  املستشارين  القانونني  يكلف  ول��م 
على  وال��دل��ي��ل  حرفيا  ترجموه  ولكن  صياغته 

ذلك:
امل��ه��اج��ري��ن وجرائم  ت��ه��ري��ب  امل����ادة 3: ج��رائ��م 
ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي.. ف��ال��ك��وي��ت الي��وج��د بها 

ضرائب وال تهريب املهاجرين.
والزام الدولة بإغالق اجلمعيات واملؤسسات اذا 
كان بها فرد ارتكب احدى جرائم اإلرهاب املادة 
11 فقرة 4 وهذا مخالف للمادة 33 من الدستور 
والتي تنص على عدم إقحام املؤسسات بخطأ 
احد أفرادها. فلو وزارة اعتقل أحد موظفيها 

بشرب اخلمر تغلق الوزارة!
واالخ��ط��ر م��ن ذل��ك ان��ه يحق لكل م��وظ��ف ان 
ميتنع عن تنفيذ املعامالت ملجرد الشك واملادة 
تثبت  لم  ال��ب��راءة ما  ان االص��ل  34 تنص على 
حلقوق  الدولية  للقواعد  ومخالف  اجلرمية 

اإلنسان.
ت��دخ��ل دولة  واألس������وأ ه���و 
قضائية  شؤون  في 
دولتنا  داخ��ل 
في  ك�����م�����ا 
امل������������ادة 
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مشروع قانون مكافحة األعمال الخيرية والتدخل في القضاء


