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املراسالت

السالم عليكم
والعويل  والبكاء  للطم  سنوي  موسم  إلى  احلزينة  املناسبة  تلك  تتحول  ملــاذا 

وشق اجليوب وإسالة الدماء؟!
وهل هنالك مسلم على مدى العصور يرضى أو يفرح مبقتل أحد سيدي شباب 
أشــد حزنا  وملــاذا ال جتد مناسبات  البشرية ]؟!  أهــل اجلنة وحفيد رســول 
وإيالما من مناسبة مقتل احلسن بن علي [ االهتمام نفسه كمقتل ثالثة 

من اخللفاء الراشدين رضوان الله عليهم؟!
 ] علي  بن  احلسن  استشهاد  مناسبة:  في  تيمية  ابــن  اإلســالم  شيخ  يقول 

)منهاج السنة النبوية - جزء 4 - صفحة 550(:
»وأما مقتل احلسن [ فال ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من 
املظلومن الشهداء، وقتل احلسن معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على 
قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها املسلمون من أهله وغير أهله، وهو 
الله  في حقه شهادة له ورفع حجة وعلو منزلة؛ فإنه وأخــاه سبقت لهما من 
السعادة التي ال تنال إال بنوع من البالء، ولم يكن لهما من السوابق ما ألهل 
عز  فــي  اإلســـالم  حجر  فــي  تربيا  فإنهما  بيتهما 
وأمان، فمات هذا مسموما وهذا مقتوال 
وعيش  السعداء  منازل  بذلك  ليناال 

الشهداء.
تعالى  الله  أكرمه   ] واحلسن 
بالشهادة في هذا اليوم، وأهان 
أعـــان على  أو  بــذلــك مــن قتله 
وله  بــقــتــلــه،  رضــــي  أو  قــتــلــه 
سبقه  مبـــن  حــســنــة  أســـــوة 
وأخاه  فإنه  الشهداء؛  من 
أهل اجلنة،  سيدا شباب 
وكــانــا قــد تــربــيــا فــي عز 
اإلســـــــالم لــــم يـــنـــاال من 

الهجرة واجلهاد والصبر على األذى في الله ما ناله أهل بيتهما فأكرمهما الله 
تعالى بالشهادة تكميال لكرامتهما ورفعا لدرجاتهما.

املصيبة  عند  االســتــرجــاع  شــرع  قــد  سبحانه  والــلــه  عظيمة،  مصيبة  وقتله 
وإنا  لله  إنا  إذا أصابتهم مصيبة قالوا  الذين  الصابرين  بقوله تعالى: }وبشر 

إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون{.
ومن أحسن ما يذكر هنا أنه قد روى اإلمام أحمد وابن ماجة عن فاطمة بنت 
احلسن عن أبيها احلسن [ قال: قال رسول الله ]: »ما من مسلم يصاب 
مبصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فُيحِدث عندها استرجاعا، كتب الله له 

مثلها يوم أصيب«.
وقد علم أن املصيبة باحلسن تذكر مع تقادم العهد، فكان في محاسن اإلسالم 
نة عن النبي ] وهو أنه كلما ذكرت هذه املصيبة يسترجع  أن بّلغ هو هذه السُّ

لها؛ فيكون لإلنسان من األجر مثل األجر يوم أصيب بها املسلمون.
العهد  حدثان  عند   [ النبي  عنه  نهى  ما  بها  العهد  تقادم  مع  فعل  من  وأمــا 
بدعوى  والــدعــاء  اجليوب  وشــق  اخلــدود  لطم  مثل  أشــد  فعقوبته  باملصيبة، 
اجلاهلية؛ ففي الصحيحن عن عبدالله بن مسعود [ قال: قال رسول الله 

]: »ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية«.
وفــي صحيح مسلم عن أبــي مالك األشعري أن رســول الله ] قــال: »أربــع في 
أمتي من أمر اجلاهلية ال يتركونهن: الفخر باألحساب والطعن في األنساب، 
واالستسقاء بالنجوم، والنياحة على امليت«، وقال: »النائحة إذا لم تتب قبل 

موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب«.
واآلثار في ذلك متعددة، فكيف إذا ضّم إلى ذلك ظلم املؤمنن ولعنهم وسبهم 
وإعانة أهل الشقاق واإلحلاد على ما يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك 

مما ال يحصيه إال الله تعالى«؟! انتهى.
في  احلكيم  الشرع  أصلها  التي  الضوابط  تلك  عند  املسلمون  يتوقف  فمتى 

التعامل مع املصائب ويكفوا عن أعمال اجلاهلية؟!
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أو األق�����ارب؛  أص��ل��ي ع��ن��د اجل���ي���ران  <  ال 
املكان  أن يكون  وأش��ك  أخ��اف  دائ��م��ًا  ألنني 
والسجادة  نظيف  غير  فيه  أص��ل��ي  ال���ذي 
العلم بأن  التي أصلي عليها غير طهارة مع 
نظيفة  وبيوتهم  يصلون  وجيراني  أقاربي 
دائما،  شك  حالة  في  ولكنني  لله،  واحلمد 
امل��وض��وع جزاكم  ل��ي ه��ذا  أرج��و أن توضحوا 

الله خيرًا .
ال��ض��ع��ف وم���ن س��ي��ط��رة الشيطان  > ه���ذا م��ن 
ووساوسه فالشيطان تغلب عليك في هذا اجلانب 
وإال فاألصل  وأوهامه،  بوساوسه  وسيطر عليك 
أن األرض طهور ما لم يعلم أن تلك البقعة فيها 
الله  اختصه  خصال  بيان  في  يقول]  جناسة؛ 
وطهوراً، فأميا  بها: »وجعلت لي األرض مسجداً 
رج���ل م��ن أم��ت��ي أدرك���ت���ه ال��ص��اة ف��ل��ي��ص��ل« وفي 
األصل  ف��األرض  وط��ه��وره«  »فعنده مسجده  لفظ: 
إال  بنجاسة  بقعة  على  حتكم  ف��ا  ال��ط��ه��ارة  فيها 
إذا وجدت عني النجاسة فيها وإال فاألصل طهارة 

جيرانك  عند  ال��ذي  السجاد  وك��ذل��ك  األرض  عموم 
األصل طهارته ما لم تر عليه جناسة، وأما دعوى أن 
األطفال رمبا مروا به ورمبا رمي عليه حذاء متلوث 
من دورات املياه كما يتوهم البعض فكل هذه أمور ال 
أثر لها. وأما ما ذكرت من أن النبي] في املوضع 
الذي بال فيه احلسن واحلسني وأن عائشة اقترحت 
»إن  فقال:  غيره،  موضعا  اتخذت  لو  بقولها:  عليه 
العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده 
إلى سبع أرضني«، فلعل هذا حديث موضوع ال أصل 
إذا وجدنا بقعة  له؛ ألن األصل طهارة األرض ولكن 
في  ونصلي  عنها  نترفع  أن  فالواجب  جناسة،  فيها 
النبي]  ألن  النجاسة؛  تلك  ن��زي��ل  أو  نقي  م��وض��ع 
مل��ا ب��ال األع��راب��ي ف��ي املسجد أم��ر ب��ذن��وب م��ن ماء 
الصاة في  نهينا عن  املكان، وألنا  ذلك  فصب على 
البقعة  أن  فاملقصود  النجاسة،  فيها  ألن  احلشوش؛ 
من األرض إذا علمنا وجود جناسة فيها طهرناها قبل 
أن نصلي عليها أما أن نصلي عليها والنجاسة معلومة 

فهذا غير جائز.

هذا من وساوس الشيطان وسيطرته عليك

يجيب عنها 
سماحة الشيخ 

عبد العزيز بن 
عبد اهلل بن 

محمد آل الشيخ 
مفتي عام 

المملكة العربية 
السعودية

مساعدة أهل الجنازة التيمم جائز وإن طال الزمن
والمشي معهم وزيارة 

القبور عمل طيب صحيح إلى  بتيمم  ال��ص��اة  تصح  ه��ل   >
م���دة ش��ه��ر أو أك��ث��ر، وخ��اص��ة أن 
الوضوء يؤثر علي، وذلك ألنني 
مريض، والسيما في فصل الشتاء، 

فأرجو منكم التوجيه؟
ب���أن تكون  ك��ذل��ك  ال���واق���ع  ك���ان  إذا   <
املاء على أعضائك  واستعمال  مريضا 
ب���رء املرض،  ي��ؤخ��ر  ي��زي��د م��رض��ك أو 
أَيَُّها الَِّذيَن  فالله عَزّ وجَلّ يقول:  }يَا 
ُسَكاَرى  َوأَنتُْم  َاةَ  الَصّ تَْقَربُواْ  الَ  آَمنُواْ 
ِإالَّ  ُجنُباً  َوالَ  تَُقولُوَن  َما  تَْعلَُمواْ  َحتََّى 
ُكنتُم  َوِإن  تَْغتَِسلُواْ  َحتََّى  َسِبيٍل  َعاِبِري 
أََحٌد  َج���اء  أَْو  َس��َف��ٍر  َع��لَ��ى  أَْو  ��ْرَض��ى  َمّ
الِنَّساء  الََمْستُُم  أَْو  الَْغآِئِط  ��ن  ِمّ نُكم  ِمّ

ُمواْ َصِعيداً َطِيّباً{  ُدواْ َماء َفتََيَمّ َفلَْم َتِ
قال  التيمم،  الله  فأباح  )النساء: 43(، 
ويباح  املاء  لعادم  يباح  التيمم  العلماء: 
لواجد املاء إذا كان استعمال املاء يشق 
برءه،  يؤخر  أو  مرضه  يزيد  بأن  عليه 
فإذا كان استعمال املاء يزيد مرضك أو 
البرء ونصحت من قبل األطباء  يؤخر 
امل��اء، فإن  ب��اال تستعمل  ب��أن  املأمونني 
تيممك يقوم مقام املاء وإن طال الزمن، 
يقول]: »الصعيد الطيب طهور املسلم 
وإن لم يجد املاء عشر سنني؛ فإذا وجد 
إذاً  بشرته«  وليمسه  الله  فليتق  امل��اء 
املاء  استعمال  من  تتمكن  حتى  فتيمم 

وال حرج عليك واحلمد لله.

< ما حكم زيارة القبور يوميًا من أجل 
أخذ أجر اجلنازة؟

> الذين يزورون املقابر يومياً يشاركون 
في اجلنائز وحفر القبر وتنزيل امليت 
ومواراته هذا عمل صالح، وكان السلف 
يتنافسون في ذلك، قال بعضهم: كان 
في  السختياني  وأي����وب  س��ي��ري��ن  اب���ن 
إال هما  األم����وات  يغسل  م��ا  ال��ب��ص��رة 
املقابر،  ف��ي  اجلنائز  يحضران  وك��ان��ا 
ف��ك��ان ال��ن��اس ح��ري��ص��ني ع��ل��ى اخلير 
أهل  فمساعدة  ال��ص��احل��ة،  واألع��م��ال 
اجلنازة واملشي معهم هذه كلها أعمال 

طيبة ملن قدر عليها.

فتاوى 
الفرقان
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تارك الصالة له أكثر من حال
< ما حكم كل من تارك الصاة وحالق اللحية 

وشارب السجائر  ومجالس أهل الفسوق؟
> أوالً ترك الصاة، ال يخلو تاركها إما أن يكون 
جاحدا لوجوبها منكرا ألصلها، فهذا كافر مرتد 
عن اإلسام بإجماع األمة. وإما أن يتركها تهاونا 
فا شك  بركنيتها،  وإق��راره  اعترافه  مع  وكسا 
أن���ه ع��ل��ى خ��ط��ر ع��ظ��ي��م، وق���د ج���اءت األحاديث 
تارك  الكفر على  أطلق  قد  والله  بالكفر،  تصفه 
َكاةَ  َاةَ َوآتَُواْ الَزّ الصاة: }َفِإن تَابُواْ َوأََقاُمواْ الَصّ
يِن{ )التوبة: 11(، دل على أن  َفِإْخَوانُُكْم ِفي الِدّ
من لم يصل ليس أخا لنا في الدين، وفي قوله 
َكاةَ  الَزّ َوآتَُواْ  َاةَ  َوأََقاُمواْ الَصّ تعالى:  }َفِإن تَابُواْ 
َفَخلُّواْ َسِبيلَُهْم{ )التوبة: 5( دليل على أن تاركي 
الصاة ال يرفع القتال عنهم. وقال سبحانه: }َما 
َسلََكُكْم ِفي َسَقَر َقالُوا لَْم نَُك ِمَن امْلَُصِلنَّي َولَْم نَُك 
َوُكنَّا  اِئِضنَي  اخْلَ َمَع  نَُخوُض  َوُكنَّا  ْسِكنَي  امْلِ نُْطِعُم 
)املدثر:  الَْيِقنُي{  أَتَانَا  ّحتَّى  يِن  الِدّ ِبَيْوِم  ُب  نَُكِذّ
للدخول  موجبا  الصاة  ت��رك  فجعل   )47  -  42
في النار نسأل الله العفو والعافية، وفي احلديث 
يقول النبي]: »العهد الذي بيننا وبينهم الصاة، 
فمن تركها فقد كفر«، فا شك أن تاركها يوصف 
بالكفر، إال أن جاحد وجوبها مجمع على خروجه 
من اإلسام، ومن تركها تهاونا بها فإنه يوصف 
بالكفر، وهو مرتكب إثما عظيما ويخشى عليه أن 

يلقى الله على غير اإلسام والعياذ بالله.
وعدم  وإع��ف��اؤه��ا  إبقاؤها  فيجب  اللحية،  أم��ا 

نبينا  س���ن���ة  ه����ي  ه�����ذه  ألن  ل���ه���ا؛  ال���ت���ع���رض 
املجوس؛ قصوا  »خالفوا  يقول]:  محمد]، 
فإنه  الدخان،  أما  اللحى«.  وأرخ��وا  الشوارب، 
محرم؛ ملا يشتمل عليه من الضرر، وملا يجلبه 
من املفاسد، وألن صاحبه يلحق الضرر بنفسه 
فيجلب عليه أمراضا كثيرة، ويحصل بتعاطيه 
نقص على اإلنسان في نفسه، فالطب احلديث 
العظيم  األم��ر  التدخني  أض��رار  من  لنا  كشف 
الذي ال يبقي شكا عند أي مسلم أن الشريعة 
فيه، وهو من  منفعة  له؛ ألنه ضار ال  مة  محرِّ
كتابه  في  وج��َلّ  ع��َزّ  الله  أخبر  التي  اخلبائث 
ُم  }َويَُحِرّ بتحرميها:  محمدا]  نبيه  بعث  أنه 
َبآِئَث{ )األعراف: 157(. ومجالس  َعلَيِْهُم اخْلَ
أهل الفسوق على قسمني: فهناك من يجالسهم 
إنقاذهم  ، ويحاول  الله عَزّ وجَلّ إلى  ليدعوهم 
يفتح  أن  ال��ل��ه  لعل  ف��ي��ه،  ه��م  عما  وتخليصهم 
من  وهناك  يديه،  على  ويهديهم  قلوبهم  على 
مما  ي��غ��ار  ال  ألف��ع��ال��ه��م،  مستسيغا  يجالسهم 
، وال يصيبه حزن  فعلوه من محارم الله عَزّ وجَلّ
على ما اقترفوه، وإمنا يجاملهم وإن كان يعلم 
لله ومرتكب  باطل، فإن هذا عاص  أنهم على 
العافية،  ولكم  لنا  الله  نسأل  عظيما،  خطأ 
يقول الله عَزّ وجَلّ في صفة عباده: }َوالَِّذيَن 
وا ِكَراماً{  وا ِباللَّْغِو َمُرّ وَر َوِإَذا َمُرّ اَل يَْشَهُدوَن الُزّ
َرأَيَْت  }َوِإَذا  سبحانه:  ويقول   )72 )الفرقان: 
الَِّذيَن يَُخوُضوَن ِفي آيَاِتنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى 

يَُخوُضواْ ِفي َحِديٍث َغيِْرِه{ )األنعام: 68(.

< إذا قام املسلم من نومه وأدخ��ل يديه 
مرات،  يغسلهما ثاث  أن  قبل  املاء  في 
فهل يصلح هذا املاء للوضوء، وماذا لو 
أم  دافئ  املاء  ليعرف هل  أدخل أصبعه 

ال؟
> صح عن رسول الله] أنه قال: »إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فا يغمس يده 
في اإلناء حتى يغسلها ثاثاً؛ فإن أحدكم 
ال يدري أين باتت يده«، فرسول الله] 
ندخل  أال  ال��ن��وم  م��ن  قمنا  إذا  أرش��دن��ا 
أيدينا في اإلناء حتى نغسلها ثاثا قبل 
ذلك، وهذا معلل بقوله: »فإن أحدكم ال 
باتت في  ي��ده«، فلعلها  باتت  أين  ي��دري 
موضع قذر وحملت ق��اذورات وهو نائم 
ال ي��ش��ع��ر مب��ا ح��ص��ل م��ن��ه ف��ه��ذه دعوة 
للنظافة والبعد عن القذر والترفع عنه، 
فدين اإلسام جاء مبا فيه خير للقلوب 
أم���ر بغسل يديه  ف��إن��ه  م��ع��ا؛  واألب�����دان 
ومنظفا  لهما  منقيا  الغسل  هذا  ليكون 
ل��ه��م��ا ألن��ه��م��ا ت��دخ��ان ف��ي امل����اء الذي 
ويغسل  منه  ويستنشق  منه  يتمضمض 
به األعضاء، فهذه دعوة للنظافة والبعد 
ع����ن أس����ب����اب اإلص����اب����ة 
وأما  طريق،  بكل  بالوباء 
ال  أو  ينجس  امل���اء  ك���ون 
موضع  ف���ه���ذا  ي��ن��ج��س 
العلماء،  ب��ني  اخ��ت��اف 
والصحيح عدم تنجس 
الله  و  ب���ذل���ك،  امل�����اء 

أعلم. < ف��ض��ات األغ��ن��ام ه��ل ت��ؤث��ر ع��ل��ى طهارة 
امل��اب��س وط���ه���ارة اجل��س��م، أم ي��ج��وز ل��ه أن 

يصلي وإن أصابه شيء من ذلك؟
> األص��ل أن بول ما يؤكل حلمه وروث��ه طاهر، 
فالنبي] ملا جاءه العرنيون وهم يريدون املدينة 
أن  أمرهم  حالهم،  تناسب  فلم  املدينة  واجتووا 
أبوالها  من  فيشربوا  الصدقة  إبل  إلى  يخرجوا 
يؤكل  ما  أب��وال  طهارة  على  ذلك  فدل  وألبانها؛ 
حل��م��ه وأل��ب��ان��ه��ا وال��ن��ب��ي] ي��ق��ول: »ص��ل��وا في 

م��راب��ض ال��غ��ن��م وال ت��ص��ل��وا ف��ي أع��ط��ان اإلبل« 
خوفا  لكن  ألج��ل جناستها  اإلب��ل  أعطان  وليس 
من أن يتأثر املصلي بشيء من أجزائها ملا فيها 
من الغلظة والشراسة، وقال: »صلوا في مرابض 
الغنم،  مرابض  في  بالصاة  أذن  فلما  الغنم«، 

الغنم وروثها؛ فما  دل على طهارة بول 
أص���اب ال��ث��وب م��ن ذل��ك فإنه 

ليس بنجس.

بول ما يؤكل لحمه طاهر

مسألة 
في الطهارة
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المحليات

سعر  إن  الكويتية:  ال��ب��ت��رول  مؤسسة  ق��ال��ت 
في  سنتا   73 ارت��ف��ع  الكويتي  النفط  برميل 
تعامالت ليستقر عند مستوى 86.93 دوالرا 
البالغ  األرب��ع��اء  بتعامالت  مقارنة  للبرميل 

عندها 86.20 دوالرا للبرميل.
ودفعت بيانات اقتصادية إيجابية صادرة عن 
األميركية  املتحدة  الواليات  في  العمل  سوق 
من  الطاقة  على  الطلب  إل��ى حتسن  إضافة 
الصني أسعار النفط لالرتفاع بشكل طفيف 
في التداوالت؛ حيث أعلنت الصني عن ارتفاع 
حجم وارداتها من النفط اخلام للشهرالرابع 

على التوالي.
وسجلت أسعار النفط خالل األسبوع املاضي 
منذ  تبلغها  ل��م  ج��دي��دة  قياسية  م��س��ت��وي��ات 
أكتوبر عام 2008 مما فتح باب التكهنات في 
إمكانية وصول  العاملية حول  الطاقة  أسواق 
أسعار النفط اخلام إلى 100 دوالر للبرميل.

وع���زا امل��راق��ب��ون ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط إلى 
انخفاض  ف���ي  ي��ت��م��ث��الن  رئ��ي��س��ني  ع��ام��ل��ني 
مقابل  األميركي  ال��دوالر  سعر صرف  قيمة 
العمالت الرئيسة األخرى فضاًل عن اتساع 

قاعدة املضاربني في أسواق النفط.

أوب��ك: إن سعر سلة  إلى ذلك قالت منظمة 
خامات نفط املنظمة ارتفع إلى 87.92 دوالرا 

للبرميل من 87.46 دوالرا يوم األربعاء.
وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط اخلام.

وهذه اخلامات هي مزيج صحاري اجلزائري 
الثقيل  واإلي����ران����ي  األن���غ���ول���ي  وج���ي���راس���ول 
التصدير  وخ��ام  العراقي  اخلفيف  والبصرة 
ال��ك��وي��ت��ي وال���س���در ال��ل��ي��ب��ي وب��ون��ي اخلفيف 
والعربي  القطري  البحري  واخلام  النيجيري 
اخلفيف السعودي ومربان اإلماراتي وميري 

الفنزويلي وأورينت من األكوادور.

النفط الكويتي يرتفع 73 سنتًا ويستقر عند 86.9 دوالرًا

أن  اخلليوي  خالد  د.  الشيخ  الداعية  أك��د   
ال��ن��اس من  امل��س��ل��م احلقيقي ه��و م��ن س��ل��م 
الناس  ائتمنه  من  هو  واملؤمن  وي��ده،  لسانه 

على أموالهم ودمائهم وأعراضهم.
جاء ذلك في محاضرة أقامتها جمعية إحياء 
اجلهراء  محافظة  ف��ي  اإلس��الم��ي  ال��ت��راث 

ضمن املخيم الربيعي التاسع عشر.
إلى  مكان  ك��ل  ف��ي  املسلمني  اخلليوي  ودع��ا 
وطيبة  حلوة  ثمرات  احلياة  في  يقدموا  أن 
ونافعة، ناصحا إياهم بأن من يستطع منهم 

أن يكون كالنخلة فليفعل.
الذي  احلديث  بذكر  حديثه  اخلليوي  وب��دأ 
ذكره ابن عمر رضي الله عنه، إذ قال: »كنا 
عند رسول الله]، فقال: أخبروني بشجرة 
ورقها،  يتساقط  ال  املسلم  كالرجل  أو  شبه، 

تؤتي أكلها كل حني«، فقال ابن عمر فوقع في 
أقول  أو  أتكلم  أن  فكرهت  النخلة،  أنها  نفسي 
شيئا، فقال عمر: »ألن تكون قلتها أحب إلي من 
كذا وكذا«، ودعا اخلليوي إلى أن نضع للنخلة 
املطالب  من  جملة  معدداً  أعيننا،  أمام  تصورا 
النخلة،  نأخذ من صفات  أن  علينا  يجب  التي 
ونتشبث بها ومنها الثمرة الطيبة املقبولة عند 
الناس، فهناك من الناس من تكون ثمراته في 
وفعله سم،  وم��رة، فكالمه  بغيضة  هذه احلياة 
وع لى العكس جتد من الناس من يسقيك العسل 
في فعله وكالمه، وتناول اخلليوي مسألة ثبات 
ضاربة  ألن��ه��ا  ث��اب��ت��ة؛  النخلة  ح��ال  كما  املسلم 
وتقلبت  األعاصير  عليها  هبت  مهما  اجل��ذور، 
األجواء، وهو ما يجب عليه أن يكون حال املسلم 
عمق  ول��دي��ه  وراس��خ��ة  قوية  اإلميانية  وامل��ؤم��ن 

الله  متصل بالدين والعقيدة والتوحيد؛ ألن 
عز وجل يأمرنا ان نكون دائما على اخلير، 
يتميزون  الناس ال  بأن  ونثبت عليه مضيفا 
بفعل االعمال الصاحلة واخليرة، بل بالثبات 
لدى  يكن عميقا  لم  إن  عليها؛ ألن اإلمي��ان 

املسلم فسوف تهزه الرياح حتما وتقلبه.
التي  الصفات  إح��دى  إل��ى  اخلليوي  وأش��ار 
العلو  وه���ي  امل��س��ل��م،  ب��ه��ا  يتحلى  أن  ي��ج��ب 
والرفعة، مستمدا هذه الصفة من قوله عز 
وللمؤمنني{  ولرسوله  ال��ع��زة  }ول��ل��ه  وج��ل: 
وفي آية أخرى }وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم 
ح��ي��ث شرط  م��ؤم��ن��ني{،  كنتم  إن  األع��ل��ون 
اخلليوي لهذا العلو أن يكون علوا باألخالق 
واإلمي����ان وامل��ع��رف��ة م��ع ت��واض��ع، وه���ذا ما 

يستحقه املؤمن؛ ألنه دائما ميلك احلق.

محاضرة في )إحياء التراث(: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

)السلف( طالبوا بمقاطعة الجلسات وإعالن عدم التعاون
أوض��ح��ت امل��ص��ادر أن ن��واب السلف 
الذين حضروا االجتماع اعترضوا 
على تقدمي االستجواب في بداية 
في  تتمثل  بدائل  وط��رح��وا  األم��ر 
ومقاطعة  ال��ت��ع��اون  ع���دم  إع����ان 
اجل���ل���س���ات وت��ن��ظ��ي��م ن������دوات في 
اجلامعي  واحل����رم  اإلرادة  س��اح��ة 

ودع���وة وس��ائ��ل اإلع���ام اخلارجي 
أنها جميعا  إال  الح��راج احلكومة، 
ق��وب��ل��ت ب��ال��رف��ض، واس��ت��ق��ر ال���رأي 

على تقدمي االستجواب.
وجهت  التي  االت��ه��ام��ات  على  وردا 
ال����ي����ه ب����أن����ه ي�����س�����ّرب م���ع���ل���وم���ات 
أقسم  ال��دس��ت��ور  إال  اج��ت��م��اع��ات 

العظيم  بالله  العمير  على  النائب 
عن  معلومات  أي  ت��س��ّرب  ل��م  ب��أن��ه 
الدستور  إال  ك��ت��ل��ة  اج��ت��م��اع��ات 
ل��س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال 
واقسم  وس��ط��اء  ع��ب��ر  وال  بلسانه 
ك��ذل��ك أن����ي ال أع����رف ح��ت��ى رقم 

تليفون سمو رئيس الوزراء.
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)تراث الجهراء( استقبلت السدالن
التراث  إح��ي��اء  جمعية  استقبلت 
اجلهراء  محافظة  ف��رع  اإلس��ام��ي 
وأستاذ  العلماء  ك��ب��ار  هيئة  عضو 
الدراسات العليا في كلية الشريعة 
سعود  ب��ن  محمد  اإلم����ام  بجامعة 
صالح  د.  ال��ش��ي��خ  ال��س��ع��ودي��ة  ف���ي 
ك��ان قد حل ضيفا  ال��ذي  السدالن 

على الكويت برعاية وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية خال األسبوع 

املاضي.
السدالن  الشيخ  استقبال  ف��ي  وك��ان 
رئيس فرع اجلمعية د. فرحان عبيد 
العاقات  جل��ن��ة  ورئ���ي���س  ال��ش��م��ري 
سليمان  س����ع����ود  ال���ش���ي���خ  ال����ع����ام����ة 

ولقد  العاملن.  من  وجمع  اخل��ال��دي 
األحاديث  من  جانبا  الضيف  تبادل 
عرض  تخللها  احل��ض��ور  م��ع  ال��ودي��ة 
ب��ع��ض األن��ش��ط��ة واإلجن�������ازات التي 
عليها  أثنى  وق��د  اجلمعية،  قدمتها 

السدالن بدوره.

إلى  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  املطلعة  املصادر  بعض  أش��ارت 
بعد  اخليرية  واللجان  اجلمعيات  إج��راءات ضد  اتخاذ  بصدد  ال��وزارة  أن 
واملساهمة  العمل اخليري  توطني  املشاركة في  تلك اجلمعيات  أن رفضت 
مجلس  توجيهات  بذلك  مخالفة  الكويت  داخ��ل  خيرية  مشاريع  إقامة  في 

الوزراء.
السابع  ال��وزراء رقم 867 الصادر في  وأوضحت املصادر أن قرار مجلس 
تهدف  العمل اخليري  لتوطني  بتشكيل جلنة  أكتوبر عام 2001 قضى  من 
إلى تخصيص اجلمعيات اخليرية نسباً من إيراداتها لدعم وإقامة املشاريع 
اخليرية داخل الكويت بدال من تنفيذ جميع مشاريعها خارج البالد مشيرة 
إلى أن كافة اجلمعيات اخليرية شاركت في تلك اللجنة التي عقدت العديد 

من االجتماعات.
وذكرت أنه تبني لوزارة الشؤون أخيرا أن اجلمعيات اخليرية كانت حترص 
دون  من  اخليري  العمل  توطني  جلنة  اجتماعات  في  املشاركة  على  فقط 
باملساهمة  وطالبتها  اجلمعيات  تلك  أخيرا  ال��وزارة  فاعلية؛ حيث خاطبت 
إحدى  تعهدت  وال��ذي  التائبني  للمدمنني  خيري  مشروع  تنفيذ  دع��م  في 
اجلهات احلكومية بتنفيذه شريطة مساهمة اجلمعيات اخليرية فيه إال أن 
اجلمعيات اعتذرت ورفضت املساهمة فيه على الرغم من أنه من مقترحات 

إحدى اجلمعيات الزميلة لهم.
وأكدت املصادر نفسها أن جلنة توطني العمل اخليري جمدت نشاطها ألجل 
غير مسمى بعد ما تبني لها أن اجتماعاتها ومقترحاتها ال جتد آذاناً مصغية 
للوزارة  رفعت  أنها  إلى  قبل أعضائها من اجلمعيات اخليرية، مشيرة  من 
أسباب جتميد نشاطها ويجري حاليا بحث سبل إعداد تشريع قانوني يلزم 
اخليري  العمل  لتوطني  إيراداتها  من  جزء  باستقطاع  اخليرية  اجلمعيات 
أولوية  ذات  املشاريع  واعتبار هذه  الكويت  داخل  املشاريع اخليرية  وإقامة 

أكبر من املشاريع التي يتم تنفيذها خارج البالد.
وأعربت املصادر عن دهشتها لرفض اجلمعيات اخليرية املساهمة في أحد 
مشاريع إحدى اجلمعيات اخليرية لتوطني العمل اخليري على الرغم من أن 
املشروع يفيد شريحة كبيرة في املجتمع حلمايتها من العودة إلى التعاطي، 
في حني زادت إيرادات تلك اجلمعيات من 15 مليون دينار عام 2002 إلى 
86 مليونا العام املاضي ما يعني أن اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل وقرارات مجلس الوزراء املتعلقة بتنظيم العمل اخليري 
أسهمت في زيادة إيرادات اجلمعيات اخليرية.

وأشارت إلى أن إحدى اجلمعيات اخليرية التي جمعت أكثر من 37 مليون 
دينار في سنتني لم تقدم مساهمة إلقامة مشاريع خيرية داخل الكويت إال 
مبا قيمته سبعة ماليني دينار فقط، وهي نسبة اعتبرتها اجلهات املعنية 
ضئيلة وتنم عن منح اجلمعيات اخليرية أولوية التبرع إلى اخلارج ما يثير 
اإليرادات  بهدف صرف  كان  وإن  التفضيل  هذا  أسباب  حول  تساؤالت 

بعيدا عن رقابة اجلهات املعنية.

الجمعيات الخيرية رفضت المساهمة في توطين العمل الخيري 
»والشؤون« بصدد إعداد تشريع يلزمها بالموافقة
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إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو املهتدي، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. 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

الباب اخلامس والعشرون: قال البخاري رحمه الله:
25 – باب قول النبي ]: »ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء«.

احلديث األول:
7361 – وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيٌب، عن الزهري: أخبرني 
حميد بن عبدالرحمن: سمع معاوية ُيحدث رهطا من قريش 
باملدينة، وذكر كعَب األحبار فقال: إن كان من أصدق هؤالء 
ذلك  مع  كنا  وإن  الكتاب،  أهل  عن  الذين ُيحدثون  احملدثن 

لنبلو عليه الكذب! 
احلديث الثاني:

عمر:  بن  عثمان  حدثنا  بشار:  بن  محمد  حدثني   –  7362
أب��ي كثير، ع��ن أبي  ب��ن  امل��ب��ارك، ع��ن يحيى  ب��ن  أخبرنا علي 
التوراة  الكتاب يقرؤون  أبي هريرة قال: كان أهل  سلمة، عن 
بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول 
وقولوا:  تكذبوهم،  وال  الكتاب،  أه��ل  تصدقوا  ال   «  :[ ال��ه 

أن��زل...{ اآلية )البقرة: 136(.  إلينا وما  أنزل  }آمنا بالله وما 
)طرفه في: 4485(. 

احلديث الثالث: 
7363 -  حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم: أخبرنا 
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله: أن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي 
الله ] أح��دث؟! تقرؤونه محضا لم يشب،  أن��زل على رس��ول 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا 
ثمنا  به  ليشتروا  الله  عند  من  هو  وقالوا:  الكتاب،  بأيديهم 
والله،  العلم عن مسألتهم؟! ال  ما جاء من  أال ينهاكم  قليال!  
أن��زل عليكم . )طرفه  ال��ذي  ما رأينا منهم رج��اًل يسألكم عن 

في: 2685(. 
الشرح:

الباب اخلامس والعشرون: باب قول النبي ] » ال تسألوا أهل الكتاب 
» وه��ذا احلديث قد جاء مرفوعا عند أحمد وغيره: عن  عن شيء 
النبي ]، وهذا املرفوع فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، لكنه يتقوى 
بطرق أخرى عند البزار وغيره، واحلديث: أن عمر [ أتى النبي 
] بصحيفة من التوراة، فقرأها على رسول اله ]، فغضب النبي 
]، وقال: »ال تسألوهم عن شيء« وجاء أيضا أنه قال: »لو كان موسى 

حياً ما وسعه إال أن يتبعني«.
رضي  مسعود  بن  عبدالله  عن  عبدالرزاق:  مصنف  في  أيضا  وج��اء 
الله عنه قال: » ال تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم، وقد أضلوا 
النهي منه ] هو  . فهذا  بباطل«  قوا  وتَُصِدّ بوا بحق،  َفتَُكِذّ أنفسهم 
عن سؤالهم عما ال نص فيه من شرعنا، كسؤالهم عن بعض التفاصيل 
التي وردت في قصص القرآن مثل قصة أصحاب الكهف، في أي زمان 
كانوا، وما أسماؤهم، واسم ملكهم، وما أشبه ذلك في تلك القصة، 
وكذلك بعض التفاصيل في قصة موسى عليه الصالة والسالم وقومه 

شرح كتاب: )االعتصام بالكتاب والسنة( من صحيح اإلمام البخاري )62(

)اإلسرائيليات(
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وم��ا حصل لهم في مصر، وم��ا حصل لهم بعد اخل��روج، وما 
أشبه هذا.

 أم��ا ما ذك��ر تفصيله في ال��ق��رآن، ف��إن السائل ال يسأل أهل 
الكتاب ألن��ه مكتف مب��ا ف��ي ال��ق��رآن، أم��ا م��ا ك��ان ف��ي أخباره 

موافقا لشرعنا وإخبارنا عن األمم السالفة فإنه مقبول.
وعلى هذا فإخبار أهل الكتاب على ثالثة أنواع: 

الصحيحة،  والسنة  القرآن  من  بأيدينا  وافق  ما  األول:  النوع 
فهذا نقبله ونصدقه . 

القرآن والسنة، فهذا  الثاني:  ما خالف ما بأيدينا من  النوع 
نرده ونكذبه. 

النوع الثالث: هو الذي ال يخالف وال يوافق، فهذا ال نصدقه وال 
نكذبه، وإمنا نقول إذا حدثنا أهل الكتاب به: }آََمنَّا ِباللَِّه َوَما 
أُنِْزَل ِإلَيْنَا َوَما أُنِْزَل ِإلَى ِإبَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَْعُقوَب 
َواألَْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َرِبِّهْم 

ُق بَْيَ أََحٍد ِمنُْهْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة 136(. الَ نَُفِرّ
وأما قوله تعالى: }فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
لقد ج��اءك احلق من ربك{  قبلك  الكتاب من  يقرؤون  الذين 

)يونس: 94(.
العلم،  في  والراسخي  املنصفي  الكتاب  أهل  اس��أل  فمعناه: 
عنك  ما  ألن  ب��ه؛  جئت  وم��ا  رسالتك،  بصدق  سيقرون  فإنهم 
موافق ملا عندهم في كتبهم؛ ولهذا قال سبحانه: }لقد جاءك 

احلق من ربك فال تكونن من املمترين{.
 أما احلديث األول في الباب فقال البخاري: قال أبو اليمان، 
اإلمام  شيوخ  م��ن  البهراني  نافع  ب��ن  احلكم  ه��و  اليمان  وأب��و 
بقوله:  البخاري  تصريح  وعدم  وتقدم،   ، املشهورين  البخاري 
لكونه  وإم��ا  مذاكرة،  عنه  أخ��ذه  لكونه  إما  اليمان،  أبو  حدثنا 
التصريح  اإلسماعيلي  عند  ورد  قد  لكن  منه،  سماعه  فاته 
بالسماع منه، أو لكونه أثرا موقوفا، لكن الراجح أنه سمعه منه 
ولم يصرح بالسماع هاهنا . قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي 
حمزة، تقدم . قال: عن الزهري، تقدم . قال: أخبرني حميد 

ابن عبدالرحمن، وهو ابن عوف الزهري.
قال: سمع معاوية - وهو ابن أبي سفيان الصحابي - يحدث 
رهطا، يعني: جماعة من قريش باملدينة، وذلك ملا حج معاوية 

رضي الله عنه.
قوله: »وذكر كعب األحبار« كعب األحبار هو: كعب بن ماتع بن 
عمر بن قيس احلميري، كان في حياة النبي ] رجال لكنه كان 
على اليهودية، عاملا بكتابهم حتى إنه كان يقال له: كعب األحبار، 
واحلبر هو العالم، وأسلم في عهد عمر، وقيل في خالفة أبي 
بكر، وقيل: أسلم في عهد النبي ]، ولكنه تأخرت هجرته فلم 

ير النبي ]، فيكون على هذا مخضرما، ثم إنه سكن املدينة 
في خالفة عمر، ثم حتول عنها في خالفة عثمان إلى الشام، 

فسكنها إلى أن مات بحمص في خالفة عثمان [. 
أما قول معاوية: » إن كان من أصدق هؤالء احملدثي، الذين 
فيشمل  كتبهم،  عن  يحدثون  أي:  الكتاب«  أهل  عن  ُيحدثون 

التوراة واإلجنيل.
ومعنى » نبلو« نختبر، أي: يقع في بعض ما يخبرنا به شيء من 
الكذب، وهذا مدح لكعب األحبار رحمه الله، أنه كان أحسن 
وأعرفهم  به،  بصيرة  وأكثرهم  الكتاب،  أهل  عن  يحدث  من 
بأخبار أهل الكتاب، ولم يقصد معاوية أن كعب األحبار كان 
يكذب ! وإمنا كان ينقل ما يقع في كتب أهل الكتاب، وكتب أهل 
الكتاب قد وقع فيها شيء من الكذب؛ لكونهم بدلوا وحرفوا 
كما هو معلوم، فاملعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل 
الكتاب يكون كذبا ال أنه يتعمد الكذب؛ ألن كعبا رحمه الله كان 
من أخيار األحبار، كما قال ابن اجلوزي وابن حبان وغيرهما 

في توجيه كالم معاوية.
وأخرج ابن سعد: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال 
معاوية: أال إن كعب األحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم 

كالبحار، وإن كنا فيه ملفرطي.
أما احلديث الثاني: فيرويه البخاري -رحمه الله- عن شيخه 
محمد بن بشار وتقدم . قال: حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن 
فارس العبدي البصري ثقة . قال: أخبرنا علي بن املبارك وهو 
الُهنائي، ثقة . عن يحيى بن أبي كثير الطائي، ثقة ثبت لكنه 

يدلس ويرسل أحيانا. عن أبي سلمة وقد تقدم.
ع��ن أب��ي ه��ري��رة ق���ال: » ك��ان أه��ل ال��ك��ت��اب ي��ق��رؤون التوراة 
النبي  فقال  اإلس��الم«  أله��ل  بالعربية  ويفسرونها  بالعبرانية 
وقولوا: }آََمنَّا  تكذبوهم،  وال  الكتاب،  أهل  »ال تصدقوا   :[
ِباللَِّه َوَما أُنِْزَل ِإلَيْنَا َوَما أُنِْزَل ِإلَى ِإبَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق 
َويَْعُقوَب َواألَْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَِّبيُّوَن 
ُق بَْيَ أََحٍد ِمنُْهْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة  ِمْن َرِبِّهْم الَ نَُفِرّ

.)136
فالرسول ] كره أن يسمع املسلمون من أهل الكتاب تفسيرهم 
للتوراة؛ ألن التوراة دخلها التحريف والتبديل والكذب والتغيير 
»ال  منها، فقال ]:  ليس  م��ا  ال��ن��اس  أق���وال  م��ن  فيها  وكتب 
تصدقوا أهل الكتاب، وال تكذبوهم« وهذا كما قلنا في الذي ال 
يوافق ما عندنا وال يخالفه، فإننا نتوقف فيه، أما ما وافق ما 

عندنا فإننا نقبله، وما خالف ما عندنا فإننا نرده وال نقبله.
أن  اإلس���الم  أراد أله��ل  النبي ]  أن  األح���ادي���ث:  وح��اص��ل 
يستغنوا مبا عندهم من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وهي 
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أخبار صحيحة حديثة طرية لم يدخلها شيء من اللعب أو التغيير أو 
التبديل، فأراد أن يستغني أهل اإلسالم بكتابهم كما قال الله تعالى: 
}أََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَنَْزلْنَا َعلَيَْك الِْكتَاَب يُتْلَى َعلَيِْهْم إن في ذلك لرحمة 

وذكرى لقوم يؤمنون{ )العنكبوت: 51(.
الدالالت  من  فيه  ج��اء  وم��ا  البينات،  القرآن  آي��ات  تكفهم  أل��م  أي: 
الواضحات، واملعجزات الظاهرات، التي وردت في كتاب الله القرآن، 
والهداية  املرعية،  واآلداب  الشرعية،  األحكام  من  أيضا  فيه  وم��ا 
للعاملي، واخلير الكثير، والعلم الغزير، والغيوب املتقدمة واملتأخرة، 
السابقة، وتصحيح ما وقع  الكتب  والهيمنة على  األول��ي،  وقصص 
فيها من األخطاء، فهو في احلقيقة كفاية وغنية عما سواه، والشفاء 

من جميع األمراض احلسية والنفسية.
فالقرآن الكرمي فيه غناء عن بقية الكتب السماوية املوجودة اآلن، 
واملنسوبة إلى الرسل، فضال عن غيرها من الكتب األرضية، والتي 
كتبها البشر بحسب عقولهم وعلومهم وأهوائهم، فإذا كان القرآن فيه 
غناء لنا عن التوراة واإلجنيل، أفال يغنينا عن بقية الكتب األرضية 
التي كتبها اخللق ؟! وما فيها من األخطاء واألهواء ؟! بل هذا من 

باب أولى!
فواعجبا لطوائف من أهل اإلسالم، انبهرت بعلوم العصريي وكتبهم، 
القواني  بغثها وسمينها، بل وعلى  للمسلمي اإلقبال عليها  فزينت 
الفواحش  تبيح  والتي  الناس،  بي  بها  واحلكم  الفاجرة  األوروب��ي��ة 
ب��رب األرض وال��س��م��وات، مع  ب��ال��ش��رك  ب��ل ال تبالي  واحمل���رم���ات، 
اإلعراض عما جاءت به الرسل الكرام، وعما في كتاب الله سبحانه 
وتعالى، من حكم وأحكام وقصص ومواعظ وتذكير، نعوذ بالله موالنا 

من الفتنة واخلذالن!
أما احلديث الثالث واألخير في الباب: فقال البخاري: حدثنا موسى 
بن إسماعيل، وهو املنقري التبوذكي، ثقة ثبت . قال: حدثنا إبراهيم 

تقدم  ابن شهاب،  ق��ال: أخبرنا   . ثقة حجة  الزهري،  ابن سعد  وهو 
. قال: عن عبيد الله بن عبدالله وهو ابن عتبة بن مسعود الهذلي، 

الفقيه الثقة الثبت .
قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: » كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء« وهذا استفهام فيه إنكار، إنكار على من سأل أهل الكتاب 

عن شيء من الدين والشرع؟!
الله أحدث« يعني: هو أقرب  قوله: »وكتابكم الذي أنزل على رسول 
الكتب إلى الله عز وجل، فكيف يأخذ اإلنسان بالقدمي املنسوخ أكثره، 
ويترك اجلديد الناسخ ملا تقدم ، والقرآن هو احلديث القريب العهد 
ربهم  من  ذك��ر  من  يأتيهم  }م��ا  تعالى  ق��ال  كما  وتعالى،  تبارك  بالله 

محدث{ )األنبياء: 2(.
قال ابن كثير وغيره: }محدث{ أي: جديد إنزاله، فهو آخر الكتب 

السماوية نزوال. انتهى.
كتابه  الله  سمى  وقد  حديث،  اإلنسان:  يبلغ  كالم  لكل  كذلك  ويقال 

حديثا، فقال: }فليأتوا بحديث مثله{ )الطور: 34(.
وقال: }أفمن هذا احلديث تعجبون{ النجم: 59.

من  شيئا  يدخله  لم  خالصا  أي:  يشب«  لم  محضا  »تقرؤونه  قوله: 
اخللط أو اللبس، كاللنب احملض الذي لم يشب باملاء.

قوله: »وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه ...« أي: 
الله  قال  كما  والتغيير،  التبديل  بذلك  القرآن  تعالى في  الله  حدثكم 
تعالى: }َوِإَنّ ِمنُْهْم لََفِريًقا يَلُْووَن أَلِْسنَتَُهْم ِبالِْكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن الِْكتَاِب 
اللَِّه  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اللَِّه  ِعنِْد  ِمْن  ُهَو  َويَُقولُوَن  الِْكتَاِب  ِمَن  ُهَو  َوَما 

َويَُقولُوَن َعلَى اللَِّه الَْكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن{ )آل عمران: 78(.
والذي دفعهم إلى ذلك هو ليشتروا به ثمنا قليال، من أجل مصاحلهم، 
من أجل أن يأكلوا به عرضا من الدنيا قليال، وقد قال أهل التفسير: 
العبد  أعطي  لو  أي  لآلخرة،  بالنسبة  قليل  ثمن  بأسرها  الدنيا  إن 
الدنيا بأسرها ليبدل كالم الله تعالى، لكانت ثمنا قليال بالنسبة حلظه 

ونصيبه في اآلخرة. 
رواية:  وف��ي  ع��ن مسألتهم«  العلم  م��ن  ج��اءك��م  م��ا  ينهاكم  »أال  ق��ول��ه: 
من  تعالى،  الله  كتاب  في  سمعتم  ما  ينهاكم  أال  يعني:  »مساءلتهم« 
في  عما  تسألوهم  أن  ع��ن  وكذبهم،  وتبديلهم  وتغييرهم  حتريفهم 

أيديهم.
إليكم »  قوله: »ال والله ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل 
يعني: ما رأينا العكس! أي ما رأينا أحدا من أحبار اليهود، وال رهبان 
وتعالى،  تبارك  الله  كتاب  من  أيديكم  في  عما  يسألونكم  النصارى 
تسألونهم  أنتم  فلم  النبوية،  والسنة  ال��ق��رآن  علوم  من  ويستفيدون 
الله تعالى به،  وتقبلون عليهم، وتعظمونهم؛ فإن هذا خالف ما أمر 
وخالف ما ينبغي أن يكون عليه أهل اإلسالم، من االستغناء عما في 
أيدي الناس من األقوال واألعمال واألحكام واملعتقدات والكتب، فما 

في أيدينا كاف لنا معاشر املسلمي.



13

ن - 13 /2010/12م
حمل���رم  1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  611 - 7  ا

اإميانيات

كلمات في العقيدة

اخللق  أشرف  من  ابتداء  عباده  به  الله  ألزم  ما  أشد  إن 
محمد بن عبدالله] إلى أدناهم هو توحيده وعدم املساس 
بأي أمر اختص الله به، اسمع هذه اآليات: }ليس لك من 
األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظاملون{ )آل 
عمران: 128(، }استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر 
لهم سبعي مرة فلن يغفر الله لهم{ )التوبة: 80(، }من ذا 
الذي يشفع عنده إال بإذنه{ )البقرة: 255(، فهذه اآليات 
وغيرها تنفي العذاب والتوبة واملغفرة والشفاعة عن أحد 
غير الله تبارك وتعالى؛ فليس ألحد - وال حتى حملمد] 
- هذه األمور، بل يثبت النبي] أنه بشر ال ميلك الضر 
والنفع وال علم الغيب، بل ال ميلك شيئا وال يتميز عن البشر 
بشيء عدا الوحي: }قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أمنا 
إلهكم إله واحد{ )الكهف: 110(، }قل ال أملك لنفسي نفعا 
الغيب الستكثرت  الله ولو كنت أعلم  وال ضرا إال ما شاء 
لقوم  وبشير  نذير  إال  أنا  إن  السوء  وما مسني  اخلير  من 

يؤمنون{ )األعراف: 188(.
وال ينكر أحد أن الرسول] أفضل من علي بن أبي طالب 
يذكرها  التي  النصوص  بعض  اقرأ  ولكن  عنه،  الله  رضي 

القوم عن علي:
1 - عن سعيد بن جبير، قال: أتيت عبدالله بن عباس، فقلت 
له: يابن عم رسول الله! إني جئتك أسألك عن علي بن أبي 
طالب واختالف الناس فيه! فقال ابن عباس: »والذي نفس 
ابن عباس بيده لو كانت بحار الدنيا مدادا واألشجار أقالما 
وأهلها ُكّتابا فكتبوا مناقب علي بن أبي طالب وفضائله من 
يوم خلق الله الدنيا إلى أن يفنيها ما بلغوا معشار ما آتاه 
الله تبارك وتعالى«. وهذا في كتاب أمالي الصدوق )551( 
وبحار األنوار )7/4( وروضة الواعظي )127/1(، وفي قول 
 ،)28 )آل عمران:  نفسه{  الله  وجل: }ويحذركم  عز  الله 
قال الرضا - عليه السالم: »علي.. خوفهم به« بحار األنوار 

.)88/39(

وعن أبي عبدالله عليه السالم في قوله: }كل شيء هالك 
أريد  ما  إال  هالك  »كل شيء  )القصص: 88(،  وجهه{  إال 
األنوار  بحار  السالم(  عليه  علي  الله  ووجه  الله،  وجه  به 

)151/36(، تأويل اآليات )417(.
أوقفني صاحبي:

- كفى.. ال أريد املزيد من هذه التأويالت، فوالله ال أستطيع 
أن أسمعها.

عليك  يرد  ال  مبصادرها،  االفتراءات  هذه  ذكرت  وإذا   -
والعلماء  األئمة  على  الواجب  أن  مع  ينكرها،  ورمبا  أحد، 
الذين يعتلون املنابر ويتصدرون املجالس أن يتبرؤوا من هذه 
االفتراءات؛ ألن من نسبها إلى علي - رضي الله عنه - إمنا 
كذب عليه، وأعلن أبو احلسن براءته من هؤالء: »اللهم إني 
بريء من الغالة كبراءة عيسى بن مرمي من النصارى، اللهم 
اخذلهم أبدا وال تنصر منهم أحدا« أمالي الطوسي )650(، 

بحار األنوار )284/25(.
وقال - رضي الله عنه-: »أال فإنه يهلك فّي اثنان: محب 
مفرط يفرط مبا ليس فّي، ومبغض يحمله بغضه على أن 
يبهتني، أال إني لست بنبي وال يوحى إلي، ولكن أعمل بكتاب 
الله  طاعة  من  أمرتكم  فما  استطعت،  ما  نبيه  وسنة  الله 
األنوار  بحار  أو كرهتم«  أحببتم  فيما  فحق عليكم طاعتي 

.)317/35(
وعن أبي عبدالله عليه السالم: »رحم الله عبدا حّببنا إلى 
الناس ولم يبّغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كالمنا 
بشيء،  عليهم  يتعلق  أن  أحد  استطاع  وما  أعز  به  لكانوا 
الكافي:  عليها عشرا«  فيحط  الكلمة  يسمع  أحدهم  ولكن 
ال  بيت صديقون  أهل  »إنا  السالم:  عليه  وقال   ،)226/8(
نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا 
عند الناس، كان رسول الله] أصدق الناس لهجة وأصدق 
البرية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه« رجال الكشي: )ص 

108(، بحار األنوار )287/25(.

علي بن أبي طالب.. بشر
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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واحة الإميان

فاحلكمة هي إصابة احلق بالعلم والعقل، 
املسددة  وال��ع��ق��ول  النافعة  العلوم  وه��ي 
واألفعال،  األق��وال  في  الصواب  وإصابة 
وهي معرفة احلق والعمل به، قال بعضهم: 
احلكمة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو 

دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيحة.
قال الشيخ ابن سعدي: »احلكمة جمال 

العلم وآلة العمل، وأقرب الوسائل حلصول 
وبها  الصعاب،  تهون  احلكمة  املقاصد، 
ن��دم عجول طائش  ك��م  ال��ع��وائ��ق،  تندفع 
وكم أدرك املطلوب متأن رفيق، ال تساس 
الواليات الكبار وال الصغار مبثل احلكم، 

وال تختل إال باختالل طريقها.
املطلوب  جميع  ي���درك  ل��م  إذا  احل��ك��ي��م 
له ما  إلى بعضه، وإذا لم يحصل  تنازل 
قصده من اخلير قنع باندفاع الشر، وإذا 
وخففه،  بعضه  دف��ع  الشر  كل  يندفع  لم 
وأمكنه  ال��ش��دي��د  الصعب  يكن  ل��م  وإذا 
واألحوال  األم��ور  يسابر  لطفه،  تلطيفه 
فينتهز فرصها ويأتي األمور مع كل باب 
ووسيلة، ال ميل السعي وال يدركه الضجر 
والسآمة، قد تلقى األمور بصدر منشرح 
بفكره على كل وجه،  يقلبها  ثابت  وقلب 
ويستعني برأي أهل اخلبرة من الناصحني 
على ما يريده، ال تستفزه البدوات وأوائل 
األم��ور حتى ينفذ فكره إلى باطنها، وال 
تغره الظواهر حتى يتغلغل في مطاويها 
وعواقبها، ومع كثرة تفكيره وتقليبه األمور 
من جميع وجوهها ومشاورته عند التوقف 
واالشتباه البد أن ينكشف له ما كان خافيا 

ويتضح له ما كان مشتبها.«اه�
وق���د أث��ن��ى ال��ل��ه ع��ز وج���ل على صاحب 

احلق  يحبون  الناس  ي��زال  ال 

واخل��ي��ر واجل��م��ال ف��ي األم���ور 

احمل��س��وس��ة وامل��ع��ن��وي��ة، ومما 

وتستلذه  اآلذان  ل��ه  ت��ط��رب 

العقول منطق احلكماء وكالم 

املعاني  ف��ي��ه م��ن  مل��ا  األدب������اء؛ 

الرفيعة  واآلداب  اجل��م��ي��ل��ة 

واألخالق  العالية  واملفاهيم 

السامية.

د. وليد خالد الربيع

احلكمـة 
ضالـة املؤمن )1(
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احلكمة فقال: }ومن يؤت احلكمة فقد 
أوتي خيرا كثيرا{ وفي البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: »ضمني النبي 
] إلى صدره وقال: »اللهم علمه احلكمة« 
قال البخاري: »واحلكمة اإلصابة في غير 

النبوة«.
وتطلق احلكمة في القرآن على معان منها 
املوعظة كما قال عز وجل:)حكمة بالغة 
السنة  على  وتطلق   ، ال��ن��ذر{  تغني  فما 
كما قال عز وجل: }واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله واحلكمة{، وتطلق 
وج��ل: }ولقد  ع��ز  ق��ال  كما  الفهم  على 
آتينا لقمان احلكمة{، وتطلق على النبوة 
كما قال تعالى: }وآتيناه احلكمة وفصل 
واللني  اللطف  على  وتطلق  اخل��ط��اب{، 
كما قال عز وجل: }ادع إلى سبيل ربك 

باحلكمة واملوعظة احلسنة{.
وفي احلديث قال ]: »ال حسد إال في 
اثنتني: رجل آت��اه الله ماال فسلطه على 
هلكته في احل��ق، وآخ��ر آت��اه الله حكمة 
عليه،  متفق  ويعلمها«  بها  يقضي  فهو 
ويعلمها  بها  يعمل  »معناه:  ال��ن��ووي:  ق��ال 

احتسابا، واحلكمة: كل ما منع من اجلهل 
وزجر عن القبيح«.

وأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
]:«الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث 
وجدها فهو أحق بها » أخرجه الترمذي 
وابن ماجه فهو حديث ال يصح، قال عنه 
الشيخ األلباني: ضعيف جدا. وقد ضعفه 

غير واحد من علماء احلديث.
احلث  الكرام  الصحابة  بعض  عن  ونقل 
واآلداب  وامل��واع��ظ  احلكم  التماس  على 
من حيث خرجت واإلفادة منها ما دامت 
صوابا وال تقتضي باطال شرعا وال عقال 
وال عرفا، ففي )جامع بيان العلم وفضله( 
الله عنه  البر عن علي رضي  البن عبد 
أنه قال: »العلم ضالة املؤمن فخذوه ولو 

من أيدي املشركني، وال يأنف أحدكم أن 
وعن  منه«،  سمعها  ممن  احلكمة  يأخذ 
اب��ن عباس رض��ي الله عنه ق��ال: »خذوا 
احلكمة ممن سمعتموها؛ فإنه قد يقول 
احلكمة غير احلكيم، وتكون الرمية من 
املدخل  ف��ي  البيهقي  وع��ن��د  رام«،  غير 
عن عكرمة: »خذ احلكمة ممن سمعت؛ 
فإن الرجل يتكلم باحلكمة وليس بحكيم 
ف��ي��ك��ون ك��ال��رم��ي��ة خ��رج��ت م��ن غ��ي��ر رام 
»وعنده أيضا عن سعيد بن أبي بردة قال: 
»كان يقال: احلكمة ضالة املؤمن، يأخذها 
حيث وجدها«، وعن عبد الله بن عبيد بن 
عمير قال: كان يقال: »العلم ضالة املؤمن 
يغدو في طلبها، فإن أص��اب منها شيئا 

حواه حتى يضم إليه غيره«.
وم��ع��ن��ى: »احل��ك��م��ة ض��ال��ة امل���ؤم���ن« قال 
النووي: »أي ال يزال يتطلبها كما يتطلب 
»الكلمة  امل��ن��اوي:«  وق��ال  الرجل ضالته«، 
فال  مطلوبه  أي  امل��ؤم��ن«  احلكمة ضالة 
الرجل ضالته  يتطلب  كما  يطلبها  ي��زال 
»فحيث وجدها فهو أحق بها«؛ أي بالعمل 
ال  الضالة  أن صاحب  كما  واتباعها  بها 

ينظر إلى خسة من وجدها عنده«.
وقال بعضهم: اجلوهرة النفيسة ال يشينها 

سخافة غائصها ودناءة بائعها.
بلغه أن لقمان  أن���ه  م��ال��ك  وع���ن اإلم����ام 
احلكيم أوصى ابنه فقال: »يا بني جالس 
العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي 
األرض  يحيي  كما  احلكمة  بنور  القلوب 

امليتة بوابل السماء«.
من هذا املنطلق تأتي هذه املقاالت املوجزة 
في بيان بعض احلكم التي وردت في كالم 
نقل  وما  الكرمي ]  تعالى ورسوله  الله 
التناصح  ب���اب  ع��ن بعض احل��ك��م��اء م��ن 
والتذاكر، وقد قال عبد الرحمن احلبلي: 
»ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها 
ألخيك«، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، 

وبالله التوفيق.

امل�ؤمن اليزال يطلب 

احلكمة كما يتطلب 

الرجل �ضالته فحيث 

وجدها فه� اأحق بها
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يقول الله تعالى: }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولو األلباب{ )ص: 29(، ويقول الله تعالى: }ومن يعرض عن ذكر ربه 

يسلكه عذابا صعدا{ )اجلن: 17(. وهنا وقفات البد من مراعاتها:
أواًل- اإلعراض: مشتق من العرض بالضم، وهو اجلانب؛ ألن املعرض 
الله تعالى: }وإذا  الشيء يوليه بجانب عنقه صاّدا عنه، يقول  عن 
أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى بجانبه{ )اإلسراء: 83(. أما التدبر 
في  إليه  تؤول  وما  فيها  والنظر  األمور  أدبار  في  التأمل  هو  فقيل: 
عاقبتها، ومعرفة ما جاء من احلق من أدلة العقيدة والتعبد والتذكر، 
فمن ترك التدبر في املعاني فقد حرم نفسه ثمار معرفة احلق وذلك 
عن اخلسران، قال علي - رضي الله عنه -: ال خير في عبادة ال فقه 

فيها، وال خير في قراءة ال تدبر فيها. وقال الشاعر:
إذا لم يكن للمرء عني صحيحة

فال غرو أن يرتاب والصبح مسفر
فالتدبر غالبا يفضي إلى العمل، ومما يذكر 
أن عمر بن اخلطاب - رضي الله عنه - وجد 
يقرأ  فأخذ  أخته  عند  طه  س��ورة  فيه  لوحا 

ويتدبر حتى آمن.
ثانياً - اإلعراض عن دين الله تعالى أي: ال 
يتعلمه وال يعمل به، يقول الله تعالى: }ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من املجرمني منتقمون{ )السجدة: 22(. 
وفي الصحيح عن عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه - أن رسول الله] قال: »خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه«، وفي قوله: }يتلونه 
ي��ق��رؤون��ه كما يجب من  أي  ت��الوت��ه{  ح��ق 
اتباعه  فيتبعونه حق  به،  والعمل  له  التدبر 

بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقد شكت 
ال��رس��ل إل��ى رب��ه��ا: }وق���ال ال��رس��ول ي��ا رب 
ال��ق��رآن مهجورا{  ه��ذا  ات��خ��ذوا  قومي  إن 

)الفرقان: 30(.

آتيناكم  تعالى: }خذوا ما  الله  يقول   - ثالثاً 
بقوة واسمعوا{ أي: واسمعوا ما تؤمرون به 
سماع طاعة وتفهم مع تدبر واستجابة لألمر، 
وليس مجرد السماع للقول فقط، فعاند من 
عاند من األول��ني: }قالوا سمعنا وعصينا{ 
حالهم  بلسان  املتأخرين  بعض  ج��واب  فهل 
أنهم سمعوا فخالفوا؟! ويقول تعالى: }ولقد 
الذين  من  ومثال  مبينات  آي��ات  إليكم  أنزلنا 
)النور:  للمتقني{  وموعظة  قبلكم  من  خلوا 
34(، لتمييز احلق من الباطل التباعه، ويقول 
على  أم  القرآن  يتدبرون  }أف��ال  تعالى:  الله 
قلوب أقفالها{ )محمد: 24(، دعوة صريحة 
}وأن  ت��ع��ال��ى:  فقوله  والتعقل،  ال��ت��دب��ر  إل��ى 
املساجد لله فال تدعوا مع الله أحدا{ )اجلن: 
املساجد،  في  األضرحة  وضع  يخالف   ،)18
لتعظيمها  القباب  ووض���ع  منها  بالقرب  أو 

تعريف اإلعراض عن 
القرآن وعن تدبره

د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

وقفات فقهية )2(

وضع األضرحة في 
المساجد لتعظيمها 
ومنافستها لمساجد 

اهلل وجعلها أماكن 
مقدسة واللجوء 

إليها بالدعاء والقرابين 
يخالف اإلسالم 

الصحيح
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وم��ن��اف��س��ت��ه��ا مل��س��اج��د ال��ل��ه وج��ع��ل��ه��ا أماكن 
مقدسة واللجوء إليها بالدعاء والقرابني مع 
أحدا{،  الله  مع  تدعوا  }ف��ال  تعالى:  قوله 
فإصرارهم على الضالل مع قوله تعالى: }إن 
أمثالكم{  عباد  الله  دون  من  تدعون  الذين 
دون  من  }ويعبدون  معقول:  غير  تبرير  مع 
الله ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله مبا ال يعلم 
في السموات وال في األرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون{ )يونس: 18(، إنه لعجب؛ بل 
أقسم  فإبليس  عملهم،  فعجب  تعجب  وإن 
)ص:  ألغوينهم{  فبعزتك  }ق��ال  الله:  بعزة 
82(، والذين كفروا أقسموا بالله: }وأقسموا 
بالله جهد أميانهم ال يبعث الله من ميوت{ 
)النحل: 38(، بينما يقسم بعضهم بغير الله 
النهي  ورد  وقد  واألمانة(  واحلياة،  )بالنبي، 

ع��ن ذل��ك، فعن اب��ن عمر - رض��ي الله عنه 
- ق���ال: سمعت رس���ول ال��ل��ه] ي��ق��ول: »من 
وكذا  أش���رك«  أو  كفر  فقد  الله  بغير  حلف 
ب��ي��وت ع��ب��ادت��ه باملساجد:  ال��ل��ه  ف��ق��د س��م��ى 
}إمنا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
اآلخر{ )التوبة: 18(، فخالفوا ذلك وعددوا 
األسماء من حسينيات، أو مزارات شريف - 
إلى - ضريح فالن، أو مشهد السيد، أو مقام 
}ملة  باملسلمني:  الله  سماهم  وقد  السيدة، 
أبيكم إبراهيم هو سماكم املسلمني من قبل{ 
)احلج: 78(، فتسموا بأسماء شيوخ الطرق - 
فهذا تيجاني وهذا نقشبندي.. إلخ - أي تابع 
للطريقة تلك، وأتوا مبا لم يأذن به الله فأين 

التدبر مع ذلك السلوك؟!
رابعاً: كتاب الله هو البيان، يقول الله تعالى: 

هداهم  إذ  بعد  قوما  ليضل  الله  ك��ان  }وم��ا 
شيء  بكل  الله  إن  يتقون  ما  لهم  يبني  حتى 
عليم{ )التوبة: 115(، فلو أخذنا بعض آيات 
مثال  أمكن  ما  واحلفظ  والتدبر  للتأمل  الله 
تعالى:  الله  ابتداء من قول  النمل  من س��ورة 
الذين  ع��ب��اده  على  وس��الم  لله  احلمد  }ق��ل 
)النمل:  يشركون{  أم��ا  خير  آلله  اصطفى 
59(.. إلى قوله تعالى: }قل ال يعلم من في 
السموات واألرض الغيب إال الله وما يشعرون 
أيان يبعثون{ )النمل: 59 - 65(، فنكون من: 
تالوته  حق  يتلونه  الكتاب  آتيناهم  }ال��ذي��ن 
هم  فأولئك  به  يكفر  ومن  به  يؤمنون  أولئك 

اخلاسرون{ )البقرة: 121(.
لكتاب  التدبر  خامساً: هذا اإلعراض وعدم 
الله تعالى وسنة رسوله]، واعتقاد االستغناء 
عمت  ال��ت��ي  امل��ب��ت��دع��ة  ال��ط��رق  بتلك  عنهما 
املآسي  أعظم  م��ن  املعمورة  ف��ي  مم��ن  كثيرا 
قرون  من  املسلمني  دهمت  التي  واملصائب، 
عديدة، وال ريب أن النتائج الوخيمة الناشئة 
عنه قد فصلتهم عن دينهم، وما أضافه الغزو 
الشبه  وإدخ���ال  الثقافة  طريق  ع��ن  الفكري 
والشكوك في دين اإلس��الم، لم يكن لو كان 
املسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله] 
ويعملون مبا فيهما ولكان ذلك حصنا منيعا 
لهم من تأثيره في عقائدهم ودينهم ودنياهم. 

والله أعلم.

من أعظم المآسي 
التي دهمت 

المسلمين ... اإلعراض 
وعدم التدبر لكتاب 
اهلل وسنة رسوله 
واعتقاد االستغناء 

عنهما بالطرق 
المبتدعة 
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فقه األقليات تأصيل وتوجيه

وتذكر اإلحصاءات العاملية وال سيما األمم املتحدة 
أن تعداد األقليات املسلمة في العالم تبلغ نحوا من 
ثلث  أكثر من  بذلك  مليون مسلم، ويشكلون   500
عدد املسلمني في العالم، معظمهم من املهاجرين 

من دول العالم اإلسالمي إلى العالم الغربي.
يحملون  ال���دول  ه��ذه  إل��ى  املسلمون  وص��ل  وق��د 
ثقافتهم وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ليجدوا 
ولغاتها  أدي��ان��ه��ا  ل��ه��ا  مجتمعات  وس���ط  أنفسهم 
احلياة  وأساليب  العيش  أمن��اط  ولها  وثقافاتها، 
اخلاصة بها التي تختلف عما ألفوه ونشؤوا عليه 

وعاشوا في كنفه في بلدانهم األصلية.
والدستورية  القانونية  املقتضيات  إلى  وباالحتكام 
اإلسالمية،  األقليات  فإن  دوليا،  عليها  املتعارف 

هي إحدى الفئات اآلتية:
أوال: شعوب دول غير إسالمية، ينتسبون إلى هذه 
الدول باألصل واملواطنة، عليهم ما على مواطني 
تلك الدول من حقوق وواجبات، ومتثل هذه الفئة 
الهند،  »مسلمي  األقليات اإلسالمية:  الكبيرة من 
والصني، والفلبني«، وينضم إلى هذه الفئة، مواطنو 
الدول غير اإلسالمية الذين اعتنقوا اإلسالم في 

أوطانهم، فهم جزء ال يتجزأ من شعوبهم.
ثانيا: رعايا دولة إسالمية يقيمون في دولة غير 

الدولي  القانون  ملقتضيات  ويخضعون  إسالمية 
الفئة في  وت��أت��ي ه��ذه  القانون احمل��ل��ي،  وألح��ك��ام 
املسلمني  مثل  التعداد،  حيث  من  الثانية  الدرجة 
في  املقيمني  اإلس��الم��ي  املؤمتر  منظمة  دول  من 

شتى بلدان العالم خارج أرض اإلسالم.
»أقلية«  كلمة  تُذَكر  عندما  أنه  إليه  يضاف  ثالثا: 
فسرعان ما ينصرف الذهن إلى األقلية العددية، 
ي��رت��ب��ط معياره  ل��أق��ل��ي��ة م��ف��ه��وم��ا آخ���ر  غ��ي��ر أن 
ومبدى  وال��ق��ان��ون،  ال��ش��رع  يكفلها  التي  باحلقوق 
ث��م فمن  ل��ه��ا، وم���ن  تطبيقها ومم��ارس��ة األف����راد 
في  البشر  من  العظمى  الغالبية  جند  أن  املمكن 
ش��ع��ب م��ن ال��ش��ع��وب أو دول���ة م��ن ال����دول تعيش 
لفظ  عليها  ينطبق  وهنا  حقوقها،  م��ن  محرومة 
يغدو  املفهوم  وبهذا  العددية،  كثرتها  رغم  أقلية، 
بالدهم،  في  أقلية مستضعفة  املسلمني  من  كثير 
رغ��م كونهم ك��ث��رة ع��ددي��ة، وه���ذا م��ا أط��ل��ق عليه 
كثير  ح��ال  وه��و  االس��ت��ض��ع��اف«،  »أقلية  بعضهم: 
من الدول اإلسالمية التي أبعد عنها نظام احلكم 

املستمد من الشريعة اإلسالمية.
جديدا  واقعا  يواجهون  املسلمون  ه��ؤالء  بدأ  وقد 
التقليدية  القضايا  يثير أسئلة كثيرة جدا تتجاوز 
املتعلقة بالطعام املباح، وثبوت الهالل، والزواج إلى 

بالهوية  أثرا ذات صلة  أكبر داللة وأعمق  قضايا 
ف��ي وط��ن��ه اجلديد،  املسلم  اإلس��الم��ي��ة، ورس��ال��ة 
في  اإلس��الم  ومستقبل  اإلسالمية،  بأمته  وصلته 
إلى  برزت احلاجة  ومن هنا  البعيدة،  الديار  تلك 

النظر مجددا فيما يسمى: »فقه األقليات«.
بلدان  يعيشون في  الذين  أن هؤالء  الواضح  ومن 
إسالمي  ومنهج  إسالمية  بعقيدة  إسالمية  غير 
يخالف عقيدة األكثرية ومنهجها ميثلون إلى حد 
بعيد نازلة حتتاج إلى دراسة أحوالهم ومشكالتهم 
بني  يعيشون  وهم  أحوالهم  يختلف عن  نحو  على 

أهليهم وذويهم من املسلمني.
ومعاجلة موضوع: )فقه األقليات تأصيل وتوجيه( 
تتطلب منا ذكر وقفات تأصيلية يحتاج إليها الفقه 

في فقه األقليات:
الوقفة األولى: التعريف: فقه األقليات هو: »فقه 
بظروف  الشرعي  احلكم  ارت��ب��اط  يُ��راع��ي  نوعي 
ج��م��اع��ة م��ا ف��ي م��ك��ان م��ح��دد، ن��ظ��را لظروفها 

اخلاصة، يصلح لها ما ال يصلح لغيرها«.
شرح التعريف: معنى هذا أن هناك ظروفا مكانية 
املفتي  تلجئ  اضطرارية  ح��االت  نشوء  إل��ى  أدت 
أماكن  في  املفتني  فتاوى  يخالف  مبا  اإلفتاء  إلى 
وال شك  للمسلمني،  فيها  والسلطان  الغلبة  تكون 
فقه  عن  يختلف  أن  الب��د  فقها  لالستضعاف  أن 

التمكني.
والتمكني  االستضعاف  قضية  أن  الثانية:  الوقفة 

تنضبط بقاعدة: »ال تكليف إال مبا يطاق«.
الوقفة الثالثة: أن فقه األقليات ليس مرادفا لفقه 
الترخص، وإمنا هو يراعي كال من فقه املقاصد، 
األولويات،  وفقه  امل��وازن��ات،  وفقه  ال��واق��ع،  وفقه 
ف��ض��اًل ع���ن ف��ق��ه امل�����آالت، وال ي��ع��ن��ي ب��ح��ال من 
األحوال التنازل عن الثوابت التي وضعها اإلسالم، 

وتعارفت عليها األمة.
من  األقليات  بالد  في  لإلفتاء  يتعرض  ملن  والب��د 

القرن  في  نشأ  ولكنه  املاضي،  في  معروفا  األقلية  مصطلح  يكن  لم 
قيام  مع  الهجري  عشر  اخلامس  القرن  مطلع  في  وتأكد  املاضي، 
الهيئات اإلسالمية املهتمة بأوضاع اجلاليات املسلمة في بالد الغرب، 
منظمة  وبعدها  اإلسالمي  العالم  رابطة  الهيئات  هذه  مقدمة  وفي 
املؤمتر اإلسالمي حيث استعملت كلمة األقلية، وهي ترجمة لكلمة 
التي تعني مجموعة بشرية ذات خصوصيات تقع ضمن   minorite
أو  السلطان  متلك  عددا  منها  أكثر  متجانسة  بشرية  مجموعة 

معظمه.

إعداد الدكتور: محمد أحمد لوح
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ضوابط منهجية جتب مراعاتها، وأهمها:
أ. الصدق مع الله.

الصلوات  )كتأخير  الزائف  االضطرار  ب. جتنب 
ومصافحة األجنبيات(.

ج. مراعاة القضايا التي تعم بها البلوى.
إلى نصوص  الرابعة: يرجع فقه األقليات  الوقفة 
في  ماثلة  موضوعات  قضايا  على  تنطبق  جزئية 
ديار األقليات وال تشاركهم في حكمها األكثريات 

املسلمة.
الوقفة اخلامسة: من مقاصد فقه األقليات.

1- مقصد عام وهو احملافظة على احلياة الدينية 
لأقلية املسلمة على مستوى الفرد أو اجلماعة.

2- التطلع إلى نشر الدعوة اإلسالمية في صفوف 
األكثرية مع ما يستتبعه ذلك من متكني تدريجي 

لإلسالم في أرض الغربة.
3- التأصيل لفقه العالقة مع اآلخرين في الواقع 
احلضاري العاملي؛ إليجاد حالة من الثقة املتبادلة، 
الرأي اآلخر قصد إحقاق  إلى  ومن ثم االستماع 

احلق.
األقلية،  ح��ي��اة  ف��ي  اجلماعة  لفقه  التأصيل   -4
احلالة  إل��ى  الفردية  احلالة  من  االنتقال  مبعنى 
الذئب  يأكل  فإمنا  باجلماعة  »فعليكم  اجلماعية: 
من الغنم القاصية«. رواه أبوداود وأحمد والنسائي 

بإسناد حسن.
أن  ينبغي  التي  ال��ق��واع��د  م��ن  ال��س��ادس��ة:  الوقفة 

يعتني بها من يتصدى لفقه األقليات:
1- قاعدة التيسير ورفع احلرج.

قال الشاطبي: »إن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
أمور:  ذلك  على  والدليل  فيه،  واإلعنات  بالشاق 
أحدها: النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: 
}وي��ض��ع ع��ن��ه��م إص��ره��م واألغ�����الل ال��ت��ي كانت 
عليهم{ )األعراف: 157(، وقوله: }ربنا وال حتمل 
قبلنا{  م��ن  ال��ذي��ن  على  حملته  كما  إص��را  علينا 
تعالى  الله  »ق��ال  احلديث:  وف��ي   ،)286 )البقرة: 
»بُعثُت  احل��دي��ث:  وف��ي  مسلم(  )رواه  فعلت«  ق��د 
باحَلنيفية السمحة« رواه أحمد والطبراني بإسناد 

صحيح.

وح��دي��ث: »م��ا ُخ��يِّ��َر رس���ول ال��ل��ه ] ب��ني أمرين 
أحدهما أيسر من اآلخر إال اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه« رواه 

أبوداود بإسناد صحيح.
ولو كان قاصدا للمشقة ملا كان مريدا لليسر وال 
وذلك  والعسر،   للحرج  مريدا  ولكان  التخفيف، 

باطل.
والثاني: ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص وهو 
أمر مقطوع به، ومما علم من دين األمة ضرورة 
كرخص القصر والفطر واجلمع وتناول احملرمات 
ف��ي االض��ط��رار؛ ف��إن ه��ذا من��ط ي��دل قطعا على 
من  ج��اء  ما  وكذلك  واملشقة،  احل��رج  رف��ع  مطلق 
النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في االنقطاع 

عن دوام األعمال.
ملا  التكليف  في  للمشقة  قاصدا  الشارع  كان  ولو 

كان ثم ترخيص وال تخفيف.
2- قاعدة تغيير الفتوى بتغير الزمان واملكان:

ولهذه القاعدة أصل في األحاديث النبوية، ومنها:
ثم غير  بها  أُِم��ر  أو  نُهي عنها  كان  هناك مسائل 

احلكم.

فمن قبيل النهي: »كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها« رواه مسلم.

ت��أك��ل��وا حلوم  أن  نهيتكم  ك��ن��ت  إن���ي  وق��ول��ه ]: 
ما  وادخ��روا  وأطعموا  فكلوا  ثالثا؛  إال  األضاحي 

بدا لكم« رواه النسائي بإسناد صحيح.
في  كبير  نصيب  عمر  املؤمنني  أمير  لعمل  وك��ان 
تأصيل هذه القاعدة، فمن ذلك أن عمر لم يعط 
املؤلفة قلوبهم في ظرف معني مع وروده في القرآن 

ورأى أن عز اإلسالم موجب حلرمانهم.
وكذلك إلغاؤه للتغريب في حد الزاني البكر خوفا 
من فتنة احملدود والتحاقه بدار الكفر؛ ألن إميان 

الناس يضعف مع الزمن.
ضالة  بالتقاط  أم��ر   ] عثمان  املؤمنني  وأمير 
رواه  كما  لصاحبها،  ثمنها  وحفظ  وبيعها  اإلب��ل 
مالك -رحمه الله تعالى- عن ابن شهاب الزهري، 
مع نهيه ] عن التقاط ضالة اإلبل وذلك ملا رأى 

من فساد األخالق وخراب الذمم.
الله-  -رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  ضبطها  وق��د 
بقوله: »حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 

الفجور«.
وقد قال الشاطبي: »إن لله أحكاما لم تكن أسبابها 
أسبابها  وج��دت  ف��إذا  األول،  الصدر  موجودة في 

ترتبت عليها أحكامها« )االعتصام 109/1(.
وميكن التأصيل لتغير األحكام بتغير املكان ما ثبت 
عن النبي ] أنه قال: »ال تستقبلوا القبلة بغائط 
أو بول ولكن شرقوا أو غربوا« متفق عليه، فقوله: 
ومن  املدينة  أهل  على  ينطبق  غربوا«  أو  »شرقوا 

كان في حكمهم ممن تقع القبلة على جنوبهم.
ويتبع ذلك كل األحكام اخلاصة بالسفر كالقصر، 

واإلفطار؛ ألن السفر نوع تغير في املكان.
وننبه هنا إلى أمرين مهمني:

تغيير  ف��ي  احل��اك��م  أو  املفتي  اج��ت��ه��اد  أن  األول: 
الفتوى أو احلكم بتغير الزمان أو املكان ليس على 
سبيل الدميومة واالستمرار، بل هي أحكام مؤقتة 

ترجع إلى حالها بزوال أسبابها وعللها املوجبة.
إطالقها،  على  ليست  القواعد  ه��ذه  أن  الثاني: 
فوجوب  الزمان  بتغير  تتأثر  األحكام  كل  فليست 
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ال��ص��الة وال��ص��وم وال��زك��اة واحل���ج وب��ر الوالدين 
تتغير  ال  واألنكحة  املعامالت  أحكام  من  والكثير 
بتغير الزمان، وكذلك املنهيات القطعية كاالعتداء 
وارتكاب  واألع������راض  واألم������وال  األن���ف���س  ع��ل��ى 
أموال  وأك��ل  بطن،  وم��ا  منها  ظهر  م��ا  الفواحش 
الناس بالباطل كالغش واخليانة، ومحرمات عقود 
أو  الفاحش  الغرر  أو  الربا  على  املشتملة  البيوع 
اجلهالة فكل تلك ال تستباح إال بالضرورات التي 

تبيح بعض احملظورات.
3- قاعدة العذر باختالف العلماء السائغ:

مما نص عليه العلماء في هذا الصدد عدم اإلنكار 
في مسائل االختالف ومسائل االجتهاد، يقول ابن 
إجماع  وال  سنة  املسألة  في  يكن  لم  »إذا  القيم: 
ولالجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل فيها 

مجتهدا أو مقلدا« )إعالم املوقعني: 365-3(.
ويقول العز بن عبدالسالم: »من أتى شيئا مختلفا 
اإلنكار  يجز  ل��م  حتليله  اعتقد  إن  حت��رمي��ه  ف��ي 
عليه، إال أن يكون مأخذ احمللل ضعيفا« )قواعد 

األحكام: 109-1(.
إال أنه ينبغي ضبط هذه القاعدة بأال يكون مقصد 
متطلبات  مع  يتفق  ما  وانتقاء  التشهي  اإلن��س��ان 

النفس والهوى.
4- قاعدة تنزيل احلاجة منزلة الضرورة:

بقوله:  ال��ف��ق��ه��ي��ة  ال����ض����رورة  ال��س��ي��وط��ي  ع�����ّرف 
ي��ت��ن��اول املمنوع  ب��ل��وغ��ه ح���دا إن ل��م  »ف��ال��ض��رورة 
هلك أو قارب وهذا يبيح تناول احلرام« )األشباه 
والنظائر: 61(. وهذه هي الضرورة التي قال عنها 
إمام احلرمني: إنها ال تثبت حكما كليا في اجلنس 
امليتة  كأكل  شخص،  ك��ل  ف��ي  حتقيقها  يعتبر  ب��ل 

وطعام الغير.
تعالى:  الله  قول  الضرورة:  أصل مشروعية حكم 
}وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت 

إليه{ )األنعام: 119(.
قال اجلصاص: »ذكر الله تعالى الضرورة في هذه 
اآليات وأطلق اإلباحة في بعضها لوجود الضرورة 
ذل��ك وجود  فاقتضى  من غير ش��رط وال صفة.. 

اإلباحة بوجود الضرورة في كل حال ُوجدت فيها« 
)أحكام القرآن للجصاص: 147/1(.

وقال تعالى: }فمن اضطر غير باغ وال عاد فال 
إثم عليه{ )البقرة: 173(.

تتحقق  ل�����م  إذا  ال����ت����ي  ف���ه���ي  احل�����اج�����ة  أم������ا 
يستطيع  ك����ان  وإن  ح�����رج،  ف���ي  امل��س��ل��م   ي���ك���ون 
أن  يستطيع  التي ال  الضرورة  يعيش، بخالف  أن 
يعيش ب��دون��ه��ا، ق��ال ال��غ��زال��ي ف��ي ك��ت��اب��ه: »شفاء 
اخللق  كافة  ح��ق  ف��ي  العامة  »واحل��اج��ة  الغليل«: 
الشخص  في حق  الضرورة اخلاصة  منزلة  تنزل 

الواحد« )ص246(.
وقال تلميذه أبوبكر بن العربي املالكي: )القاعدة 
ال��س��اب��ع��ة(: »اع��ت��ب��ار احل��اج��ة ف��ي جت��وي��ز املمنوع 
كاعتبار الضرورة في حتليل احملرم« ثم ضرب مثال 
لذلك باستثناء القرض الذي يضرب له أجل عند 
مالك من بيع الذهب بالذهب إلى أجل. أضاف: 
على  فيها  التمر  وبيع  العرايا  حديث  ذل��ك  »وم��ن 
وفيه  املوضوع على األرض  بالتمر  النخيل  رؤوس 
من الربا ثالثة أوجه: بيع الرطب باليابس، والعمل 
الربويني،  املالني  تقدير  في  والتخمني  باخلرص 
وتأخير التقابض، إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر 

جذاذ النخل« )القبس: 791-790/2(.
تعم ال  لم  إذا  أن احلاجة  التنبيه على  من  والب��د 
احملرم،  إباحة  في  الضرورة  منزلة  إنزالها  ميكن 
تبيح احملرم  ال��ض��رورة وحدها  أن  األص��ل  إن  بل 
وأن هذا احلكم ال ينسحب على احلاجة كما قال 
في  إال  م��ح��ّرم  باحلاجة  يحل  »ول��ي��س  الشافعي: 

الضرورات« )األم: 28/3(.

وقال أيضا: »احلاجة ال حتق ألحد أن يأخذ مال 
غيره«. )األم: 77/3(.

الضرورة  حالة  في  امليتة  »أكل  يقول:  والسيوطي 
والنظائر:  )األش��ب��اه  الغير«  م��ال  أخ��ذ  على  يقدم 

ص62(.
احلاجة  قّيد  فإنه  تيمية  اب��ن  اإلس���الم  شيخ  أم��ا 
بالشدة عندما قال: »واحلاجة الشديدة يندفع بها 
املفسدة  أن  على  مبنية  والشريعة  اليسير،  الغرر 
راجحة  حاجة  عارضتها  إذا  للتحرمي  املقتضية 

أبيح احملرم« )الفتاوى الكبرى: 32/4(.
وأصل اعتبار احلاجة الشديدة قاعدة رفع احلرج 
في  عليكم  تعالى: }وما جعل  قوله  من  املستمدة 
الدين من حرج{ )احلج: 78( ومن القواعد الشهيرة 
هنا: »أن ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورة، وما 
حرم لسد الذريعة يباح للحاجة« )كتحرمي اخلمر 

وحترمي النظر إلى األجنبية وملسها(.
ونختم ه��ذا امل��وض��وع ب��اإلش��ارة إل��ى قضية هامة 
لها داللتها الفقهية، وفائدتها االستداللية حتى ال 
حتمل النصوص على غير محاملها، ويتعلق األمر 
واألسباب  وتروكه   [ النبي  أفعال  مبعرفة  هنا 
احلاملة عليها، وهو ما ميكن أن نسميه ب� »التفريق 

بني علم الفقه وعلم السياسة الشرعية«.
باحلكم  تتعلق  النصوص  م��ن  هائل  ع��دد  فهناك 
وال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة اإلس���الم���ي���ة، ليس 
أدى  بها  واجل��ه��ل  املسلمني،  أف���راد  بها  املخاطب 
إلى الظلم وإظهار اإلسالم في صورة سيئة منفرة، 
»املسلمون  وال��س��الم:  ال��ص��الة  عليه  ق��ول��ه  فمثال 
شركاء في ثالث الكأ واملاء والنار« )رواه أبوداود 
املسلمني على غير  بعض  فهمه  بإسناد صحيح(، 
وجهه فأباح االحتيال على شركة الكهرباء واملياه 

وعدم دفع الفواتير.
التمسك  س��ب��ل  ل��ن��ا  ييسر  أن  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  أس���أل 
واالعتصام بهدي الكتاب والسنة على فهم سلف 
وأن يجنبنا احليف  األمة عقيدة وعبادة وسلوكا، 
واالنحراف عن منهج السلف الصالح أهل السنة 

واجلماعة في العقيدة والعبادة والسلوك.

هناك العديد من أحكام 
العبادات واملعامالت التي 

التتغير بتغير الزمان 
كارتكاب الفواحش وأكل 

أموال الناس والغش 
واخليانة
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وجتنب  اإلن��ص��ات  وأدب  االستماع  حسن   .3
رضي  البنه،  علي  بن  احلسن  قال  املقاطعة: 

الله عنهم أجمعن:
»يا بنّي إذا جالست العلماء ؛ فكن على أن تسمع 
أحرص منك على أن تقول، وتعلًم ُحْسَن االستماع 
كما تتعلم حسن الكالم، وال تقطع على أحد حديثاً 

� وإن طال � حتى مُيسك«.
مجلس  في  ينبغي  واحترامه:  اخلصم  تقدير   .4
احل�����وار ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى االح����ت����رام امل���ت���ب���ادل من 
األط��راف، وإعطاء كل ذي حق حقه، واالعتراف 
الالئقة،  بالعبارات  فيخاطب  ومقامه،  مبنزلته 

واأللقاب املستحقة، واألساليب املهذبة.
5. حصر املناظرات في مكان محدود: يذكر أهل 
العلم أن احمُل���اورات واجل��دل ينبغي أن يكون في 
خ��ل��وات م��ح��دودة احل��ض��ور ؛ ق��ال��وا: وذل��ك أجمع 
وأسلم  ال��ذه��ن،  لصفاء  وأق���رب  وال��ف��ه��م،  للفكر 
حلسن القصد، وإن في حضور اجلمع الغفير ما 
يحرك دواعي الرياء، واحلرص على الغلبة باحلق 

أو بالباطل.
َا   ومما استدل به على ذلك قوله تعالى: }ُقْل ِإمَنّ
ثَُمّ  َوُف��َراَدى  َمثْنَى  ِللَِّه  تَُقوُموا  أَْن  ِبَواِحَدٍة  أَِعُظُكْم 

ُروا{ )سبأ:46(. تَتََفَكّ
الظهور  ح��ب  نفسه  ع��ن  يدفع  أن  اإلخ���الص:   .6
وال��ت��م��يُّ��ز على األق����ران، وإظ��ه��ار ال��ب��راع��ة وعمق 
فإن  واألن����داد؛  ال��ن��ظ��راء  على  والتعالي  الثقافة، 
َقْصَد انتزاع اإلعجاب والثناء واستجالب املديح، 

ُمفسد لأمر صارف عن الغاية.
القوية،  احل��ج��ة  أن  ه��ذا  مقالنا  م��ن  واخل��الص��ة 
من صاحب عقل  الرزين،  املقنع  الهادئ  واحل��وار 
وفهم وعلم، يفعل في كثير من األحيان ما ال تفعله 
احلروب، وقد أّكد على هذا الكالم الشيخ عبدالله 
املنيع في جلسة كانت معه في مكتب العم طارق 
العيسى حيث أثنى على ديوانيات الكويت، واقترح 
على أهل الديوانيات استضافة أهل العلم ليقيموا 
حوارات مع املخالفني باحلكمة واملوعظة احلسنة، 

ففيه خير كبير لقبول احلق.
abuqutiba@hotmail.com

ويسترسل  احل���دي���ث،  ف���ي  وي��س��ت��ط��ي��ل  ب��ال��ك��الم، 
والذوق  واألدب  اللباقة  ح��دود  عن  به  يخرج  مبا 

الرفيع.
»وليتناوبا  اجل��دل:  كتابه فن  ابن عقيل في  يقول 
املعترض  الكالم مناوبة ال مناهبة، بحيث ينصت 
ل��ل��ُم��س��تَ��ِدّل ح��ت��ى ي��ف��رغ م��ن ت��ق��ري��ره ل��ل��دل��ي��ل، ثم 
املُستِدُلّ للمعترض حتى يُقرر اعتراضه، وال يقطع 
وإن فهم مقصوده  اآلخر كالمه  منهما على  أحد 
من بعضه«. ومن املفيد أن تعلم أن أغلب أسباب 
الرجال  أح��ادي��ث  ومقاطعة  ال��ك��الم  ف��ي  اإلط��ال��ة 

يرجع إلى ما يلي:
 أ. إعجاب املرء بنفسه.

 ب. حّب الشهرة والثناء.
ج. ظ���ّن امل��ت��ح��دث أن م��ا ي��أت��ي ب��ه ج��دي��د على 

الناس.
ووقتهم  ع��ل��م��ه��م  ف���ي  ب��ال��ن��اس  امل���ب���االة  ِق���لَّ���ة  د. 

وظروفهم.

فآداب احلوار:
منهج  وجت���ن���ب  احل���س���ن،  ال���ق���ول  ال����ت����زام   .1

التحدي واإلفحام:
إن م��ن أه��م م��ا يتوجه إل��ي��ه احمُل���اور ف��ي حواره، 
القول واملجادلة، ففي محكم  التزام احُلسنى في 
أَْحَسن{  ِهَي  الَِّتي  يَُقولُوا  ِلِعَباِدي  }َوُقْل  التنزيل: 
أَْحَسن{  ِه��َي  ِبالَِّتي  }َوَج��اِدلْ��ُه��ْم  )اإلس����راء:53(. 

)النحل:125(. 
إفراداً  املتكلم  استخدام ضمير  عدم  األدب  ومن 
رأيي،  وف��ي  وق��ل��ُت،  ي��ق��ول: فعلُت  ف��ال  ؛  أو جمعاً 
والناس  املتابعني  نفوس  في  ثقيل  فهذا  وَدَرْس��ن��ا، 
أن  ال��الئ��ق  وم��ن  املتعالي،  املتعالم  م��ن  يشمئزون 
يبدله بضمير الغيبة فيقول: يبدو للدارس، وتدل 
جتارب العاملني، ويقول املختصون، وفي رأي أهل 

الشأن، ونحو ذلك.
2. االلتزام بوقت محدد في الكالم:

يستأثر  أال  احمُل����اور  ذه��ن  ف��ي  يستقر  أن  ينبغي 

تكلمنا في املقال السابق عن غاية وأصول احلوار وكيف يكون ناجحًا 
ينبغي  الذي  والسلوك  احلوار  آداب  إلى   سنتطرق  واآلن  فاشاًل،  أو 

للمحاور أن يسلكه.

أصول الحوار وآدابه في اإلسالم )2(
محمد الراشد     
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واألشهر احلرم، واصطفى من األيام يوم اجلمعة، 
ما  فعظموا  ال��ق��در،  ليلة  الليالي  من  واصطفى 
الله  عظمها  مبا  األم��ور  تَُعّظم  فإمنا  الله  عّظم 
انتهى ملّخصا  العقل.  الفهم وأهل  به عند أهل 
سورة  تفسير  الله،  رحمه  كثير  اب��ن  تفسير  من 

التوبة، آية 36.
فضل اإلكثار من صيام النافلة في شهر محّرم 
َعْن أَِب��ي ُهَريَْرةَ [ َق��اَل: َق��اَل َرُس��وُل اللَِّه]: 
ُم«  ََرّ اْلُ اللَِّه  َشْهُر  َرَمَضاَن  بَْعَد  َياِم  الِصّ »أَْفَضُل 

رواه مسلم )1982(.
قوله: »شهر الله« إضافة الّشهر إلى الله إضافة 
امل���راد جميع  أن  الظاهر  ال��ق��اري:  ق��ال  تعظيم، 

شهر الّرم. 
ولكن قد ثبت أّن النبي ] لم يصم شهرا كامال قّط 
غير رمضان، فيُحمل هذا احلديث على الترغيب 
في اإلكثار من الّصيام في شهر محرم، ال صومه 

وال�����رم س��م��ي ب���ذل���ك؛ ل��ك��ون��ه ش��ه��را محرما 
تظلموا  تعالى: }فال  وقوله  لتحرميه.   وتأكيدا 
الرمة؛  األشهر  ه��ذه  في  أي  أنفسكم{  فيهن 

ألنها آكد وأبلغ في اإلثم من غيرها. 
تظلموا  تعالى: }فال  قوله  في  ابن عباس  وعن 
ذلك  من  اختص  ثم  كلهن  في  أنفسكم{  فيهن 
حرماتهن  وعّظم  ح��رام��اً  فجعلهن  أشهر  أربعة 
وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح واألجر 
أعظم، وقال قتادة في قوله: }فال تظلم�وا فيهن 
أعظم  احل��رم  األشهر  في  الّظلم  إن  أنفسكم{ 
كان  وإن  فيما سواها.  الظلم  من  ووزرا  خطيئة 
الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعّظم من 
أمره ما يشاء، وقال: إن الله اصطفى صفايا من 
الناس  ومن  املالئكة رسال،  خلقه: اصطفى من 
رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى من 
األرض املساجد، واصطفى من الشهور رمضان 

احلمد لله رب العاملن، والصالة والسالم على نبينا محمد خامت 
فإن  وبعد:  أجمعن،  وصحبه  آله  وعلى  املرسلن،  وسيد  األنبياء 
شهر الله احملّرم شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السّنة الهجرية 

وأحد األشهر احُلُرم التي قال الله فيها: 
ِه َيْوَم َخَلَق  ِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الَلّ ُهوِر ِعْنَد الَلّ َة الُشّ }ِإَنّ ِعَدّ
ُم َفاَل َتْظِلُموا  يُن اْلَقِيّ َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الِدّ ْرَض ِمْنَها  َمَواِت َواأْلَ الَسّ

ِفيِهَنّ َأْنُفَسُكْم...{)التوبة: 36(.
َنُة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  ِبِيّ ]: »الَسّ ُه َعْنُه َعْن الَنّ وَعْن َأِبي َبْكَرَة َرِضَي الَلّ
ُم،  َرّ َ َواحمْلُ ِة  َجّ احْلِ َوُذو  اْلَقْعَدِة  ُذو  ُمَتَواِلَياٌت  َثاَلَثٌة  ُحُرٌم  َأْرَبَعٌة  ِمْنَها 

ِذي َبْنَ ُجَماَدى َوَشْعَباَن« رواه البخاري )2958(. َوَرَجُب ُمَضَر اَلّ

فضل شهر اهلل 
المحرّم وصيام 

عاشوراء
كله. 

وقد ثبت 
إك���ث���ار ال��ن��ب��ي ] 

لم  ولعلّه  شعبان،  في  الصوم  من 
يوَح إليه بفضل الّرم إال في آخر احلياة قبل 
التمّكن من صومه.. شرح النووي رحمه الله على 

صحيح مسلم. 
الله يصطفي ما يشاء من الزمان واملكان 

َوتَْفِضيُل  الله:  ��اَلِم رحمه  ال��َسّ َعبِْد  بْ��ُن  الْ��ِع��ُزّ  َق��اَل 
 .. ُدنَْيِوٌيّ أََح��ُدُه��َم��ا:  َض��ْربَ��اِن:  َواأْلَْزَم�����اِن  اأْلََم��اِك��ِن 
اللََّه  أََنّ  إلَى  َراِجٌع  ِديِنٌيّ  تَْفِضيٌل  الثَّاِني:  ْرُب  َوالَضّ
 ، الَْعاِمِلنَي  أَْج��ِر  ِبتَْفِضيِل  ِفيَها  ِع��َب��اِدِه  َعلَى  يَُجوُد 
ُهوِر ،  َكتَْفِضيِل َصْوِم َرَمَضاَن َعلَى َصْوِم َساِئِر الُشّ
َوَكَذِلَك يَْوُم َعاُشوَراَء.. َفَفْضلَُها َراِجٌع إلَى ُجوِد اللَِّه 
َوِإْحَساِنِه إلَى ِعَباِدِه ِفيَها.. قواعد األحكام 38/1.

عاشوراء في التاريخ 
َق���اَل: َقِدَم  َع��َبّ��اٍس َرِض���َي ال��لَّ��ُه َعنُْهَما  َع��ْن ابْ��ِن 
] امْلَِدينََة َفَرأَى الَْيُهوَد تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراَء،  النَِّبُيّ
َهَذا  َصاِلٌح،  يَ��ْوٌم  َه��َذا  َقالُوا:  َه��َذا؟«  »َما  َفَقاَل: 
ِهْم َفَصاَمُه  ى اللَُّه بَِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َعُدِوّ يَْوٌم َنَّ
َفَصاَمُه  ِمنُْكْم«  مِبُوَسى  أََحُقّ  »َفَأنَا  َقاَل:  ُموَسى، 

َوأََمَر ِبِصَياِمِه. رواه البخاري )1865(.
قولهم: »هذا يوم صالح« في رواية مسلم »هذا يوم 
عظيم أنى الله فيه موسى وقومه وغّرق فرعون 
وقومه«. وقولهم: »فصامه موسى« زاد مسلم في 
وفي  نصومه«،  فنحن  تعالى  لله  »شكرا  روايته: 
له«،  تعظيما  نصومه  ونحن   « للبخاري:  رواي��ة 
الذي  اليوم  وه��و   « ب��زي��ادة:  اإلم��ام أحمد  ورواه 
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ثَُمّ  َع��اُش��وَراَء،  َويَ��ْوَم  أَيَّ��اٍم  ثاََلثََة  َشْهٍر  ُكَلّ  ْوَم  الَصّ
َياَم ِبَقْوِلِه: }ُكِتَب َعلَيُْكْم  إَنّ اللََّه تََعالَى َفَرَض الِصّ
فانتقل  ج1،  للجصاص  القرآن  أحكام  َياُم{  الِصّ
الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان، 
وه���ذا م��ن األدل���ة ف��ي أص���ول الفقه على جواز 

النسخ من األخّف إلى األثقل. 
وقبل نسخ وج��وب ص��وم ع��اش��وراء ك��ان صيامه 
واجبا لثبوت األمر بصومه، ثم تأّكد األمر بذلك، 
بأمر  زيادته  ثم  العام،  بالنداء  التأكيد  زي��ادة  ثّم 
ابن  وبقول  األط��ف��ال،  فيه  يُرضعن  أال  األم��ه��ات 
رمضان  ُف��رض  ملا   « مسلم:  في  الثابت  مسعود 
تُرك عاشوراء » الفتح 4/ 247، أي تُرك وجوبه 

أما استحبابه فباٍق. 
فضل صيام عاشوراء 

َرأَيُْت  َما  َقاَل:  اللَُّه َعنُْهَما  َعَبّاٍس َرِضَي  ابِْن  َعْن 
لَُه َعلَى َغيِْرِه ِإاّل  ى ِصَياَم يَْوٍم َفَضّ ] يَتََحَرّ النَِّبَيّ
ْهَر يَْعِني َشْهَر  َهَذا الَْيْوَم يَْوَم َعاُشوَراَء، َوَهَذا الَشّ

َرَمَضاَن« رواه البخاري )1867(.
ومعنى »يتحرى« أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه 

والرغبة فيه. 
وق���ال ال��ن��ب��ي ]: »ص��ي��ام ي���وم ع���اش���وراء، إني 
قبله.«  التي  السنة  يكفر  أن  الله  على  أحتسب 
رواه مسلم )1976(، وهذا من فضل الله علينا أن 
أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، 

والله ذو الفضل العظيم. 
أي يوم هو عاشوراء؟

َوتَاُسوَعاءُ  »َع��اُش��وَراءُ  الله:  رحمه  ال��ن��ووي  ق��ال 
����ُدوَداِن، َه��َذا ُه��َو امْلَ��ْش��ُه��وُر ِف��ي ُكتُِب  اْس��َم��اِن َمْ
اللَُّغِة، َقاَل أَْصَحابُنَا: َعاُشوَراءُ ُهَو الَْيْوُم الَْعاِشُر 
ِم ، َوتَ��اُس��وَع��اءُ ُه��َو ال��تَّ��اِس��ُع ِم��نْ��ُه َهَذا  ����َرّ َ ِم��ْن اْلُ
َمْذَهبُنَا ، َوِبِه َقاَل ُجْمُهوُر الُْعلََماِء،.. َوُهَو َظاِهُر 
اأْلََحاِديِث َوُمْقتََضى إْطاَلِق اللَّْفِظ، َوُهَو امْلَْعُروُف 

ِعنَْد أَْهِل اللَُّغةِ«. املجموع. 
وهو اسم إسالمي ال يُعرف في اجلاهلية: كشاف 

القناع ج2، صوم الرم. 
وقال ابن قدامة رحمه الله: 

ِم، َوَهَذا َقْوُل  ََرّ َعاُشوَراَء ُهَو الَْيْوُم الَْعاِشُر ِمْن اْلُ
َسِن ؛ مِلَا َرَوى ابُْن َعَبّاٍس،  َسِعيِد بِْن امْلَُسِيِّب ، َواحْلَ
َعاُشوَراَء  يَْوِم  ِبَصْوِم  اللَِّه ]  َرُس��وُل  »أََم��َر  َقاَل: 
، َوَقاَل: َحِديٌث  ِم«. َرَواهُ الِتّْرِمِذُيّ ََرّ الَْعاِشِر ِمْن اْلُ
َحَسٌن َصِحيٌح. َوُرِوَي َعْن ابِْن َعَبّاٍس ، أَنَُّه َقاَل: 
التَّاِسُع، َوُرِوَي »أََنّ النَِّبَيّ ] َكاَن يَُصوُم التَّاِسَع«. 

ْعنَاهُ. َوَرَوى َعنُْه َعَطاءٌ ، أَنَُّه َقاَل:  أَْخَرَجُه ُمْسِلٌم مِبَ
»ُصوُموا التَّاِسَع َوالَْعاِشَر َوال تََشَبُّهوا ِبالَْيُهوِد« إَذا 
َوالَْعاِشِر  التَّاِسِع  َص��ْوُم  يُْستََحُبّ  َفِإنَُّه  َهَذا  ثََبَت 

ِلَذِلَك. نََصّ َعلَيِْه أَْحَمُد. َوُهَو َقْوُل إْسَحاَق. 
استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء 

روى َعبَْد اللَِّه بَْن َعَبّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما قال: 
ِح��نَي َص��اَم َرُس���وُل ال��لَّ��ِه] يَ��ْوَم َع��اُش��وَراَء َوأََمَر 
ُمُه  تَُعِظّ يَ��ْوٌم  ِإنَّ��ُه  اللَِّه  َرُس��وَل  يَا  َق��الُ��وا:  ِبِصَياِمِه 
»َفِإَذا  اللَِّه ]:  َرُس��وُل  َفَقاَل  َوالنََّصاَرى،  الَْيُهوُد 
َكاَن الَْعاُم امْلُْقِبُل ِإْن َشاَء اللَُّه ُصْمنَا الَْيْوَم التَّاِسَع« 
َي َرُسوُل اللَِّه  َقاَل: َفلَْم يَْأِت الَْعاُم امْلُْقِبُل َحتَّى تُُوِفّ

]. رواه مسلم )1916(. 
قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحق وآخرون: 
يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا ؛ ألن النبي 

] صام العاشر ، ونوى صيام التاسع. 
وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب أدناها 
معه،  التاسع  يصام  أن  وفوقه  وح��ده،  يصام  أن 
وكلّما كثر الّصيام في محّرم كان أفضل وأطيب. 

احلكمة من استحباب صيام تاسوعاء 
قال النووي رحمه الله: َذَكَر الُْعلََماءُ ِمْن أَْصَحاِبنَا 
تَاُسوَعاَء  َص��ْوِم  اْسِتْحبَاِب  ِحْكَمِة  ِفي  َوَغيِْرِهْم 

أَْوُجًها: 
أََح���ُدَه���ا: أََنّ امْلُ�����َراَد ِم��نْ��ُه ُم��َخ��الَ��َف��ُة الْ��َي��ُه��وِد ِفي 
ابِْن  َعْن  َم��ْرِوٌيّ  َوُه��َو   ، الَْعاِشِر  َعلَى  اْقِتَصاِرِهْم 

َعَبّاٍس.
ِبَصْوٍم،  َعاُشوَراَء  يَْوِم  َوْصُل  ِبِه  امْلَُراَد  أََنّ  الثَّاِني: 
َذَكَرُهَما   ، ُمَعِة َوْحَدهُ  َكَما نََهى أَْن يَُصاَم يَْوُم اجْلُ

اِبُيّ َوآَخُروَن. َطّ اْلَ
الثَّاِلَث: االْحِتَياُط ِفي َصْوِم الَْعاِشِر َخْشَيَة نَْقِص 
الِْهاَلِل ، َوُوُقوِع َغلٍَط َفَيُكوُن التَّاِسُع ِفي الَْعَدِد ُهَو 

الَْعاِشُر ِفي نَْفِس األَْمِر. انتهى. 
وأق���وى ه��ذه األوج���ه ه��و مخالفة أه��ل الكتاب، 
نََهى  الله:  رحمه  تيمية  اب��ن  اإلس��الم  ق��ال شيخ 
] َعْن التََّشبُِّه ِبَأْهِل الِْكتَاِب ِفي أََحاِديَث َكِثيَرٍة 
َقاِبٍل  َقْوِلِه.. ِفي َعاُشوَراَء: »لَِئْن ِعْشُت إلَى  ِمثُْل 
سد  ج6:  الكبرى  الفتاوى  ال��تَّ��اِس��َع«.  أَلَُص���وَم���َنّ 

الذرائع املفضية إلى الارم. 
وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث: 
»لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع«: ما هّم به 
يُحتمل معناه أال يقتصر عليه  التاسع  من صوم 
بل يُضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما 
مخالفة لليهود والنصارى، وهو األرجح وبه يُشعر 

بعض روايات مسلم. الفتح 245/4.

اس������ت������وت 
فيه السفينة 
ع����ل����ى اجل��������ودي 

فصامه نوح شكرا«. 
قوله: »وأمر بصيامه« وفي رواية 
أحق  أنتم  »فقال ألصحابه:  أيضا:  للبخاري 

مبوسى منهم فصوموا«. 
أّيام  على  حتى  معروفا  ك��ان  ع��اش��وراء  وص��ي��ام 
عن  ثبت  فقد  ال��ن��ب��وّي��ة؛  البعثة  قبل  اجلاهلية 
عائشة رضي الله عنها قالت »إن أهل اجلاهلية 
قريشا  لعل  القرطبي:  ق��ال  يصومونه«..  كانوا 
إلى شرع من مضى  يستندون في صومه  كانوا 
كإبراهيم عليه الّسالم. وقد ثبت أيضا أّن النبي 
] كان يصومه مبكة قبل أن يهاجر إلى املدينة، 
يحتفلون  اليهود  وج��د  املدينة  إل��ى  هاجر  فلما 
في  تقّدم  كما  فأجابوه  السبب  عن  فسألهم  به 
كما  اّتخاذه عيدا  وأمر مبخالفتهم في  احلديث 
جاء في حديث أَِبي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: 
هُ الَْيُهوُد ِعيًدا« وفي رواية  »َكاَن يَْوُم َعاُشوَراَء تَُعُدّ
مسلم: »كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود تتخذه 
ع��ي��دا«، وف��ي رواي��ة له أيضا: » ك��ان أه��ل خيبر 
)اليهود(.. يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه 
حليهم وشارتهم« َقاَل النَِّبُيّ ]: »َفُصوُموهُ أَنْتُْم«، 
رواه البخاري. وظاهر هذا أن الباعث على األمر 
ما  ي��ص��ام  حتى  اليهود  مخالفة  محبة  بصومه 
انتهى  ي��ص��ام.  ال  العيد  ي��وم  ألن  فيه؛  يفطرون 
ملّخصا من كالم احلافظ ابن حجر رحمه الله 

في فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
ال��ت��دّرج احلكيم في  وك��ان صيام ع��اش��وراء م��ن 
َياُم ثاََلثََة  تشريع الصيام وفرضه فقد أُِحيَل الِصّ
أَْح���َواٍل ، َف��َق��ِدَم َرُس���وُل ال��لَّ��ِه ] امْلَ��ِدي��نَ��َة َفَجَعَل 
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مثلنا والفرق أنهما سعيدتان مبا تقدمانه 
حلجاج بيت الله وهما على يقني بعظم ما 
قدمتاه للحاجات من عمل يصعب على أي 
نفس أن تقدمه، فلننظر إلى الفرق بني من 
يبادر بحل املشكلة وبني من يكتفي بإطالق 

التذمر، الفرق كبير وكبير جدا.
تتواضعني?  ومتى  تتربني?  متى  نفس  فيا 
ومتى تعملني? ويا قلب متى تخضع  لكل 
أيام  أت��ذك��ر  نعم  ال��ل��ه ورس��ول��ه?  م��ا يحبه 
العمل  يتوزع  أن  نأبه  كنا ال  الدعوة  بداية 
بالرحالت بيننا، هناك من تكون مسؤولة 
امل��ط��ب��خ، وه��ن��اك م��ن ت��ك��ون م��س��ؤول��ة عن 
تنظيم  البرامج، وهناك من تكون مسؤولة 
عن تنظيف املكان و دورات املياه، وهكذا 
سيظل اإلنسان إنسانا مهما ملك من نعيم 
من  ت��ذك��رت  كذلك  ضعيف،   فهو  الدنيا 
املتطوعات أيام العشر األواخر من رمضان 
في املسجد الكبير،  فتيات قمة في رقي 
املعاملة جندهن في دورات املياه تقف كل 
واحدة منهن ساعات طويلة توجه كبيرات 
السن لدورات املياه وتقدم احملارم الورقية 
داخل  ف��ي  ال��زح��ام  وس���ط  وه���ي  وتبتسم 
ورائعة  جميلة  من��اذج  إنهن  املياه!!  دورات 
جمعتهن الفرحة باملكافأة الربانية باألجر 
ولكسرهم  حولهن  ملن  ملساعدتهم  الكبير 
أمامنا  تقف   قد  التي  النفسية  احلواجز 
بحجة  ش��يء  عمل  ع��ن  عاجزين  لتجعلنا 

مكانتي الرفيعة.
نحطم  بل  فلنكسر،  ص��وت:  بأعلى  أق��ول 
هذه احلواجز قبل أن حتطمنا من الداخل 
األمور  نصلح  أن  علينا  يصعب  فبعدها 
عن  البحث  ف��ي  برحلتنا  ون��ب��دأ  فلنسرع  
قلوبنا، وأولكم أنا سأبدأ من اآلن برحلتي 

في البحث عن قلبي، وربي املعني.

جناح بعوضة ملا سقى الله بها كافر شربة 
ماء كما قال ].

املوقف في مطار جدة عندما بدأت الرحلة 
إلى أعظم بالد الله ألداء ركن عظيم من 
إن��ه احل��ج فيه يتساوى  أرك���ان اإلس����الم، 
والغني والفقير، األبيض  الكبير والصغير 

واألسود كلهم سواء عند رب األرباب.
لدورات    - الله  أجلكم   - الدخول  وعند 
امل��ي��اه ك��ان��ت ب��ح��ال��ة ي��رث��ى ل��ه��ا م��ن عدم 
حرص الناس ولألسف على النظافة التي 
أوصانا  بها اإلسالم  لكن ما الذي حصل 
كل  واكتفت  املنظر،  م��ن  إش��م��أز  الكل  أن 
واح��دة بتنظيف جزء بسيط مما حتتاجه 
مغادرة  ثم  واالشمئزاز  األنفة  مع  لنفسها 
املكان، فجأة تتقدم أخت ومعها أخرى من 
شمرت  بابتسامة  اإلن��دون��س��ي��ة  اجلنسية 
يديها وتبرعت بتنظيف املكان وهي سعيدة 
مبا تعمل، تقول األخت إنها اندهشت من 
املوقف وسألتها هل  تعملني هنا ? قالت: 
ومن  هي  املكان  تترك  فلم  حاجة،  أن��ا  ال 
معها إال وهو في غاية النظافة، والعجيب 
اكتفت  امل��ن��ظ��ر  ورأت  أت����ت  م���ن  ك���ل  أن 
األخت  ه��ذه  بينما  واالن��ت��ظ��ار،  باملشاهدة 
امل���ي���اه، ظنا  دورات  ت��ن��ظ��ف��ان  م��ع��ه��ا  وم���ن 
منهن أنهما تعمالن في املطار، واحلقيقة 
أنهما حاجتان وليستا خادمات، بل مثلهما 

هل تربية القلوب كتربية األذهان والعقول? 
ه��ل ع��ل��ى ك��ث��رة ح��ض��وري حل��ل��ق��ات العلم 
والدروس أتربى على الصبر والتواضع هل 
سأقوى على الثبات على الدين كيف أنأى 

بنفسي عن الفنت ما ظهرمنها وما بطن?
يتسلل  أن  قلوبنا  ع��ل��ى  ن��خ��ش��اه  م��ا  أك��ث��ر 
دون  اإلخ��الص  منها  ويهرب  النفاق  إليها 
أن نشعر بعدها وال حول وال قوة إال الله 
بحبوط األعمال، وإن كانت كاجلبال يا الله 

رحماك رحماك بنا يا رب العاملني.
بعد  األخ����وات  ب��إح��دى  التقيت  أي���ام  قبل 
عودتها ساملة من احلج، حدثتني عن موقف 
نحتاج جميعا أن نتوقف عنده كثيرا ونتأمل 
بالسياط  ونضرب  غفلتنا  من  نفيق  لعلنا 
والراحة  ال��دع��ة  أل��ف��ت  ال��ت��ي  قلوبنا  على 
الزوال  مآله  كله  ولألسف  لكنه  والنعيم، 
كلها ستزول،  ف��ال��دن��ي��ا  ف��ي��ه  ش��ك  مم��ا ال 
واجلبال  واألرض  ال��س��م��وات 
والله لو أننا  دوما نتذكر 
القيامة  ي��وم  مشهد 
الدنيا  علينا  لهانت 
وخلرجت من قلوبنا 
غير مرحب بها فهي 
ال تساوي عند الله 
جناح بعوضة ولو 
تساوي  ك���ان���ت 

عند تالوتي لقول الله تعالى }إال من أتى الله بقلب سليم{ يقشعر 
جنبي وأقرأ تفسيرها للسعدي: أي سليم من الكفر والنفاق والرذيلة، 
عنا  ورضاك  عفوك  ربي  يا  أحب،  من  وعلى  نفسي  على  أخشى  نعم 
يا رب. السؤال الذي يراودني ويراود الكثير: أين قلبي؟ ومب ُيوصف 
ومبا ُيصنف؟ أقلوبنا التي في صدورنا ستوصلنا إلى اجلنان العالية 

اجلنان الغالية؟

رحلـة البحـث عن قلـبي
بقلم : إميان الطويل
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أوضاع تحت المجهر! صكوك محبة آل البيت

البلد  أحوال  تركت  العوضي  د.أسيل  األمة  النائبة مبجلس 
وفضلت الصمت على إبداء رأيها في العديد من قضايا البلد 
و)صحت( بل )صحصحت( فجأة على وقع االقتراح النيابي 
الذي قدمه النواب د.جمعان احلربش- د.وليد الطبطبائي 
- فالح الصواغ - د. فيصل املسلم وخالد السلطان حلظر 
لتسجل  السباحة  وأم��اك��ن  واجل��زر  الشواطئ  على  التعري 
إجنازها بالقول: إنها تعارض املقترح كونه يتدخل في احلرية 

الشخصية للبشر ومخالفا للدستور..!!
العزة  الله فيها: وم��اذا عن قول رب  ب��ارك  اق��ول لدكتورتنا 
الذين  في  الفاحشة  تشيع  أن  يحبون  الذين  }إن  سبحانه: 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة والله يعلم وانتم ال 

تعلمون{?!
هل ستكون حجتك غدا أمام رب العاملني ال ألبناء دائرتك 
املرشحني بأنها حرية شخصية وحرام نكبت حريات الناس 

)غير احملترمني(  عفوا )غير احملتشمني(?!
اسألي جدتك بل والدتك أو كبار السن من أسرتك أو حتى 
ناخبي دائرتك عن رأيهم مبن يلبس )املايوه( على البحر، هل 
إنها  أم سيقولون  دكتورة،  يا  يردوا عليك)عادي(  أن  تتوقعني 

قلة أدب?!
إنها الثقافة الغربية والليبرالية يا دكتورة التي دخلت علينا 
واقتحمت بيوتنا بفعل الدراسة في اخلارج وبريق التحضر 

واحلضارة، فال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم!
على الطاير

ما نعيشه هذه األيام من أحداث ومعارك جانبية دامية منها 
قضية محمد اجلويهل وأحداث ندوة النائب أحمد السعدون 
ثم ندوة النائب جمعان احلربش وسقوط ضحايا مؤامرات 
)نيابية - حكومية( على بعضهما بعضاً واستجوابات، يتطلب 

تدخل احلكماء فقط، احلكماء فقط، احلكماء فقط!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

waleed_yawatan@yahoo.com

نقرأ بني الفينة واألخرى تصريحات استفزازية لشخص يقول الذي ينظر إلى قناة 
الصفا والوصال مبغض وعدو آلل البيت، ويقول آخر: الذي ال يسمح بإقامة شعائر 
احلسينيات مبغض وعدو آلل البيت، وأما الثالث فيقول: من يوزع نشرات صيام 

عاشوراء فهو ال يحب آل البيت، وكأنها صكوك يوزعونها كيفما شاؤوا.
أهل السنة واجلماعة، بل كل مسلم من الواجب عليهم أن يحبوا آل البيت قربة 
لله عز وجل، وكل أهل السنة واجلماعة يدافعون عنهم ويترضون عنهم ويقرؤون 
سيرتهم، ال من أجل فالن وال تقية من أجل عالن، ولكن لتنفيذ أوامر اإلسالم: 

}فما لهؤالء القوم ال يكادون ينتهون حديثا{.
يقول النبي]: »أذكركم الله في أهل بيتي« قالها ثالثا. )رواه مسلم(، وآل بيته هم 

أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وهم أشراف الناس.
وقال] لعمه العباس: »والله ال يدخل قلب املسلم إميان حتى يحبكم لله ولقرابتي«، 
قلوبهم  السنة واجلماعة سالمة  أهل  أص��ول  تيمية: ومن  ابن  اإلس��الم  قال شيخ 
ويتولونهم  الله]  رس��ول  بيت  أهل  ويحبون  الله]،  رس��ول  ألصحاب  وألسنتهم 
ويحفظون وصية رسول الله] عنهم. قال الطحاوي: ونبغض من يبغضهم وبغير 
اخلير يذكرهم، وال نذكرهم إال بخير وحبهم دين، وإميان، وإحسان، وبغضهم كفر 

ونفاق وطغيان.
والعجب أن في كل عام من أيام عاشوراء يصرون في مجالسهم أن أهل السنة ال 
يحبون آل البيت وهو وهم ال يوجد له دليل واحد، بل حتى من عوام الناس ال يوجد 
من يتجرأ في التطاول عليهم، فكيف بالعلماء وطلبة العلم? }سبحانك هذا بهتان 
عظيم{. وهناك مفرطون في حبهم، متجاوزون احلد الشرعي وهم الغالة فيهم، 
ومنهم ُمَفِرُطون في حقهم، وهم اجلفاة في حقهم البغاة عليهم، ومنهم املعتدلون 
املنصفون مفارقون طريقة الغالي واجلافي، قال علي بن أبي طالب - رضي الله 
في  النار  يدخلون  حتى  قوم  وليبغضني  في،  النار  يدخلون  قوم  »ليحبني   :- عنه 

بغضي« )السنة البن أبي العاصم(.
فمنهج أهل السنة في آل البيت:

ويتولونهم  النبي]  محبة  من  ذل��ك  ويجعلون  النبي  بيت  أه��ل  محبة  يوجبون   -
جميعا.

- أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من احلقوق؛ فإن الله جعل لهم حقا في اخلمس 
والفيء، وأمر بالصالة عليهم تبعا للصالة على النبي].

- أهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب اجلافية ألهل البيت والشعوبيني الغالني 
فيهم.

- أهل السنة يتولون أزواج النبي ويترضون عليهم ويعرفون لهن حقوقهن ويؤمنون 
بأنهن أزواجه في الدنيا واآلخرة.

- أهل السنة ال يغالون في وصف آل البيت وال يعتقدون عصمتهم، بل يعتقدون أن 
أهل البيت يوجد فيهم البر والفاجر، والصالح والطالح.

- أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت ال يعني تفضيلهم في جميع 
األح���وال، وعلى ك��ل األش��خ��اص، ب��ل ق��د يوجد م��ن غيرهم م��ن ه��و أفضل منهم 

العتبارات أخرى.
الكل ينتظر  البيت أو عدمه؛ ألن  فال يوجد شخص يعطي صكوكا في محبة آل 
الله وحده، ومن يقل بعكس ذلك فهو مريض عليه مراجعة النصوص  األجر من 

والتفقه في الدين، وال يفتري الكذب على الله عز وجل وال على رسوله].

د. بسام الشطي

وليد إبراهيم األحمد

صمتت دهرا..!!
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اإلخوة للدارقطني نقاًل عن اإلصابة للحافظ 
ابن حجر )8/ 294( ، وتهذيب التهذيب )8 / 

324( للحافظ أيضاً.
بأم  أق��دم من زواج��ه  بزينب  الله  وزواج عبد 
كلثوم العتبارات عدة من أهمها: أن زينب هي 
أم أكبر أبناء عبد الله مثل )جعفر األكبر( وبه 
كان يكنى عبد الله رضي الله عنه، كما أن أم 
تزوجت عون   - استشهاد عمر  بعد   - كلثوم 
ابن جعفر ثم محمد بن جعفر ثم أخيراً عبد 
الله بن جعفر كما نقل ذلك محمد بن إسحق 
احلسن  عن  أبيه  عن  السيرة ص250(  )ف��ي 
بن احلسن بن علي بن أبي طالب، وكل ذلك 
مما يشير إلى تأخر زواجها إلى ما بعد وفاة 
شقيقتها التي ماتت عند عبد الله بن جعفر، 
إضافة لعدم وجود خالف – فيما أعلم - بني 
املؤرخني والنسابة أن زواج عبد الله بن جعفر 
بزينب كان هو املتقدم وزواجه بأم كلثوم كان 
هو املتأخر . وانظر : طبقات ابن سعد )8/ 
463(، البداية والنهاية )5/ 309(، املنمق في 
 ، بن حبيب )ص 312(  قريش حملمد  أخبار 
وما أخرجه الدوالبي رحمه الله من الروايات 
املُسندة في »الذرية الطاهرة )ص 62 ، 117 

وما يليها( .
3 – املقدمة الثالثة: أن أم كلثوم توفيت 

قبل حادثة كربالء: 
إم��ارة سعيد بن  أي��ام  وذل��ك أن وفاتها كانت 
العاص على املدينة النبوية كما ثبت في سنن 
النسائي )1978( بإسناد على شرط الشيخني 
أنه : »ُوِضَعْت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة 
عمر بن اخلطاب وابن لها يقال له زيد وضعا 
جميعا واإلمام – يعني األمير - يومئذ سعيد 
بن العاص ، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة 
وأب���و سعيد وأب���و ق���ت���ادة«، وق���د ت��وف��ي أمير 

مصادر كثيرة أثبتت ذلك مثل: تغليق التعليق 
البن حجر )4/ 400(، طبقات ابن سعد )8/ 
 ،)191  /  1( للمزي  الكمال  تهذيب   ،)465
تاريخ ابن عساكر )179/3، 43/ 14 ، 69 / 

176(،  سير أعالم النبالء )2/ 125(.
2 – املقدمة الثانية : أن عبد الله بن جعفر 

تزوج أم كلثوم بعد وفاة شقيقتها زينب :
كما يتفق املؤرخون على أن عبد الله بن جعفر 
زوجته،  أخ��ت  بن اخلطاب  أرملة عمر  ت��زوج 
عنهم،  ال��ل��ه  رض��ي  علي  بنت  كلثوم  أم  وه��ي 
علماً بأن هذا الزواج مسبوق بزيجات أخرى 
ألم كلثوم وهو ما عليه عامة املؤرخني ومنهم 
ف��ي معرفة  امل��ق��دم  وه���و  ال��زب��ي��ري،  مصعب 
)ص  قريش  نسب  كتابه  ف��ي  قريش  أن��س��اب 
محمد   ،)463  /8( سعد  اب��ن  طبقات   ،)25
بن حبيب البغدادي )متوفى 245ه�( في كتابه 
كتاب   ،)179/3( عساكر  اب��ن  تاريخ  احملبر، 

مقالة  كتابة  في  أش��رع  أن  أردت  ملا  إنني  ثم 
أخرى حول شقيقة زينب ، وهي أم كلثوم بنت 
زيد  ول��ده  وأم  بن اخلطاب  زوج��ة عمر  علي 
أجمعني،  ورحمهم  عنهم  الله  رضي  عمر  بن 
األمور  وَق��ْف��ُت من خ��الل سيرتها على بعض 
ح أن أم كلثوم لم تشهد وال شقيقتها  التي تَُرِجّ
هذا  بَنَيُْت  وقد   ، أصاًل  كربالء  حادثَة  زينب 
ماٍت إذا ثبتت فإنها ستقود  الترجيَح على ُمَقِدّ
أن  فأحببت  ال���رأي،  ه��ذا  إل��ى  حتمي  بشكٍل 
أنشرها في مجلة الفرقان جزى الله القائمني 

عليها خير اجلزاء:
1 –  املقدمة األولى: أن عبد الله بن 

جعفر تزوج زينب :
يتفق املؤرخون والنسابة على أن زينب تزوجت 
من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهم، وثبت ذلك بأسانيد صحيحة 
وه��و مما تتابع على ذك��ره امل��ؤرخ��ون كما في 

بقلم: محمد أحمد العباد

الله  رسول  على  والسالم  والصالة  لله،  واحلمد  الله،  باسم 
وعلى آله وصحبه، أما بعد:

مقالٍة  كتابَة  فترة  قبل  لي  وتعالى  سبحانه  الله  يسر  قد  فإنه 
عنهم،  الله  رضي  وفاطمة  علي  ابنة  زينب  حوَل  موجزٍة  تعريفيٍة 
وحوَل حقيقِة ما ُنسب إليها من أضرحٍة ومراقد، إال أنني وقت كتابة 
تلك املقالة لم أكن قد جزمت برأٍي حول شهودها الستشهاد شقيقها 
احلسن رضي الله عنه ال بنفي وال إثبات إال من خالل بعِض الروايات 
التي أحملُت إلى ضعفها، إما من خالل اإلشارة إلى مصادرها، أو من خالل 
ذكر راويها وهو ضعيف متروك؛ حيث كان ذلك بغرض اإلشارة إلى أنه 
- مع ضعفها - ميكن أن يستفاد من بعض ما ورد فيها للرد على قوم 
ممن يعتاشون على أسماء أهل البيت الكرمي إلثارة الفتنة والطائفية 

َكُرون { . }في ُكَلّ عاٍم مرًة أو مرتن ، ثم ال يتوبون وال هم َيَذّ

الترويج للروايات الطائفية 
وجنايتها على التاريخ واألمة
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أن  كما  ه�  العاص عام 59  بن  املدينة سعيد 
 49 سنة  األول  ربيع  بني  املدينة  على  إمارته 
ُع���زل ع��ن إم���ارة املدينة  وس��ن��ة 56 ه��� حيث 
قبل وفاته بسنوات قليلة كما في سير أعالم 
والنهاية  والبداية   )502 /3( للذهبي  النبالء 

البن كثير )8/ 87(.
وأبو هريرة رضي الله عنه قد توفي قبل 60 
وفاته  قبل  وك��ان  ه�  وقيل 59  ه�  قيل 57  ه� 
يقول: »اللهم ال تدركني سنة الستني«. وانظر: 

سير أعالم النبالء )2/ 626( .
الله عنه  أب��ا قتادة األن��ص��اري رض��ي  كما أن 
والذي شهد جنازة أم كلثوم قد توفي - كما 
في مستدرك احلاكم )3/ 490( - نقاًل عن 
حفيده يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه عبد الله بن أبي قتادة: أن أبا قتادة توفي 
أيضاً  يقوله  ما  وهو  ه�،   54 عام  املدينة  في 
عدد من علماء احلديث والتاريخ كما في سير 
أعالم النبالء )2/ 453(، فإذا كان أمير املدينة 
آنذاك ، وبعُض من شهد جنازة أم كلثوم قد 
ماتوا قبل حادثة كربالء ولم يشهدوها، فموت 
أم كلثوم وعدم شهودها لكربالء يكون من باب 

األولى واألحرى.
4 – النتيجة ملا سبق: أن زينب لم تشهد 

كربالء من باب أولى:
بعد التأمل فيما سبق نستخلص: أن عبد الله 
تزوج  وفاتها  بعد  ثم  زينب،  ت��زوج  جعفر  بن 
بأختها أم كلثوم التي توفيت قبل عام 59 ه� - 
كأقصى حد - فتكون النتيجة البديهية هي: 

باب  من  كربالء  حادثة  قبل  توفيت  زينب  أن 
أولى ، رضي الله عنهم أجمعني.

وأحب أن أشير هنا إلى أنه من املؤسف جداً 
يتناقلون  لكربالء  شهودها  مثبتي  بعض  أن 
الكثير من الروايات املتضمنة للفتنة والطائفية 
توفي  من  منهم  والذين  للمسلمني،  والتكفير 
الذي  قبل حادثة استشهاد احلسني كمعاوية 
بسنوات رضي  استشهاد احلسني  قبل  توفي 
الله عنهم أجمني، ولعن اخلليفة األول والثاني 
رضي  وعثمان  وعمر  بكر  أب��و  وه��م  والثالث 
والزبير  طلحة  بعضهم  ووص��ف   ، عنهم  الله 
ذكره)1(،  ع��ن  يُترفع  مب��ا  عنهما  الله  رض��ي 
هي  التي   – زينب  عن  ينقل  بعضهم  أن  كما 
محور حديثنا - أنها ملا قالت عن يزيد )يابن 
الُطلَقاء( - وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة - 
وصفتهم زينب حسب روايٍة مزعومٍة: )بحزب 
يصدر  أن  يُعقل  فهل  ال��ط��ل��ق��اء!(،  الشيطان 
من زينب هذا الطعن – وباجلملة - في حِقّ 
املجموعة التي أسلمت يوم الفتح وهل يَُسوُغ 

وصفهم مبثل هذا الوصف؟!
ثم هل يستطيع هؤالء - الذين يروجون لهذه 
بأن  مثاًل:  يقولوا  أن   - الطائفية  ال��رواي��ات 
سهيل بن عمرو ، وجبير بن مطعم بن عدي، 
وعبد بن زمعة أخا أم املؤمنني سودة ، وخالد 
ابن أسيد األموي، واألسود بن عوف أخا عبد 
ويحيى  وخالد  الله  وعبد  بن عوف،  الرحمن 
وهشام أبناء حكيم بن ح��زام ، واحل��ارث بن 
هشام، والسائب بن عبد الله املخزومي، وعبد 

الله 
أبي  ب��ن 

اجل��م��ح��ي وأب���ا 
هاشم بن عتبة بن ربيعة 

رضي الله عنهم أجمعني، وغيرهم 
الكثير والكثير من أبناء القبائل القرشية الذين 
أيُوَصُفون بأنهم  أسلموا يوم الفتح عام 8 ه� 
من حزب الشيطان؟! وهل يعقل أن يصدر من 
إن  أم  ه��ؤالء؟  كل  في حق  جائر  زينب طعن 
هذا الكالم ونحوه هو من دسائس دعاة الفتنة 

والطائفية؟!
وختاماً: أسأل الله سبحانه أن يجيرنا وبالدنا 
من  يعصمنا  وأن  م��ك��روه،  ك��ل  م��ن  واملسلمني 
التوفيق  داع��ي  إل��ى  يرشدنا  وأن  الهوى،  زي��غ 
واخلير؛ فإنه ال يوفق إلى اخلير سواه }ربنا 
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال 
إنك  ربنا  آمنوا  للذين  غال  قلوبنا  في  جتعل 
محمد  نبينا  على  الله  وصلى  رحيم{  رؤوف 

وعلى آله وصحبه أجمعني.

الهامش:
)1( م��ع أن اب���ن ال��ص��ح��اب��ي اجل��ل��ي��ل ع��ث��م��ان ابن 
ت��زوج بابنة  ب��ن عثمان - ق��د  أب��ان  عفان - وه��و 
زينب وهي أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بعد 
ابن عمها كما في »املعارف« البن قتيبة الدينوري 
ص 86 ، وحفيد الزبير بن العوام - وهو حمزة بن 
الله عنهم-  قد تزوج  الزبير رضي  الله بن  عبد 
األول  زوجها  من  كلثوم  أم  ابنة   - زينب  بحفيدة 
بن  جعفر  ب��ن  محمد  ب��ن  القاسم  بنت  فاطمة   –
الزبير-:  -حفيد  أجنبت حلمزة  التي  طالب  أبي 
أبا بكر ويحيى رحمهم الله كما في )نسب قريش( 

للزبيري ص241.

هل ُيعقل أن يصدر 
من زينب هذا 
الطعن في حق من 
أسلم يوم الفتح؟! 
أم إنه من دسائس 
الطائفيني؟!
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حــــوار

< نود بداية التعرف على أحوال املسلمن 
وخصوصًا  الدميقراطية  الكونغو  ف��ي 
و)كيسنجاني( )ب��وك��اف��و(  مناطق  ف��ي 
بعد املجازر التي وقعت قبل عامن بن 
قبيلتي )الهوتو( و)التوتسي( وانعكاس 

هذه الصراعات على املسلمن هناك؟
> من املعروف أن اإلسالم دخل في املناطق 
الشرقية وفي ذلك املكان ظلت الكونغو ردحاً 
عليها  الله  فمن  بالوثنية،  تدين  الزمان  من 
باإلسالم في عام 1830م، فيعد اإلسالم أول 
وك��ان هذا  إليها،  دي��ن س��م��اوي ش��ق طريقه 
العرب والسواحلية  بسبب بعض اإلخوة من 
هم  فكانوا  البالد،  ش��رق  في  وج��دوا  الذين 
السبب في دخول اإلسالم عندنا، وذلك في 
ما   – ج��وم��ا   ( البلد  ف��ي  الشرقية  املناطق 

مانيما(.
احلرب  ه��ذه  نعد  مسلمني  بوصفنا  ون��ح��ن 
في  دائماً  ترتكز  ؛ ألنها  املؤامرة  أصاًل هي 
الشرق وال تأتي في الغرب وال اجلنوب وال 
الشرق جمع غفير من  الوسط، وهناك في 
اإلسالم  مؤامرة ضد  هناك  فكأن  املسلمني 
كما  عددهم  فيقل  بكثرة  ليقتلوا  واملسلمني 

كان حال املستعمرين من قبل ) البلجيكيني 
( فكان لهم األسلوب نفسه، فبعض التقارير 
 1893/4/2 إل����ى  ت��اري��خ��ه��ا  ي���ع���ود  ال���ت���ي 
بعملية  قامت  االح��ت��الل  حكومة  ب��أن  تفيد 
باملجزرة  وصفت  وال��ت��ي  للمسلمني  اإلب���ادة 
ألف   45 منهم  فقتلوا  شأفتهم  واستأصلوا 
املسؤولني  من  واح��د  هناك  وكذلك   ، مسلم 
 : يقول  بيكر،  السيد  الكونغو  محافظ  ه��و 
وجدوا في منطقة اسمها ) كيروندو ( وذلك 
في  قتلوا  مسلم  أل��ف   600  1922 سنة  في 

تلك املنطقة.
علينا  فتفرض  نفسه  يعيد  ال��ت��اري��خ  طبعاً 

بعد احلرب  ثم  نفسها،  املناطق  احلرب في 
يستقر  ال  القالقل،  من  ش��يء  هناك  حالياً 
ينبغي  وأن��ا زرت هذه  ال��وض��ع األم��ن��ي كما 

املناطق قبل حضوري للقاهرة .
< ك���م ي��ص��ل ع���دد امل��س��ل��م��ن ال���ي���وم في 

الكونغو الدميقراطية؟
 )%15  -10( حوالي  ميثل  املسلمني  عدد   <
من عدد السكان الذي يبلغ 60 مليون نسمة 
أي نحو 9 ماليني مسلم، والديانات املعترف 
بها في الكونغو أربعة هي : الكاثوليكية وهي 
الديانة األساسية، والبروتستانتية، واإلسالم، 

والكيمباجنية.
شعب  إل��ى  فأرسل  النبوة  ادع��ى  وكيمباجنو 
اخلرافات  بعض  معه  فكان  لينقذه،  أس��ود 
والدجل وكان يفعل بعضاً من األمور اخلارقة 
الدين.  هذا  فقام  نبياً  الناس  فعده  للعادة، 
أنفسهم  يسمون  البروتستانت  م��ن  وج���زء 

الكنيسة الصحوية.
دولة  ف��ي  التعليم  وت���درج  نوعية  م��ا   >

الكونغو الدميقراطية؟ 
ميلكون  ال  املسلمني  أن  نعرف  أن  ب��د  ال   <
املطلوب  األسلوب  إلى  يرتقوا  حتى  الكوادر 
في البلد؛ ألن أول من بنى مدرسة في البلد 

الشيخ فامبا علي حميدي مفتي الكونغو الديمقراطية فـي حوار لـ) الفرقان(:  
اإلسالم أول دين سماوي شق طريقه إلى الكونغـو الديمقـراطية

كانت زيارته األخيرة للقاهرة فرصة مهمة انتهزتها )الفرقان( للتعرف على أحوال أشقائنا املسلمن في 
جمهورية الكونغو الدميقراطية التي وصلت إلى حال يئن له القلب وتدمع منه العن.

فقد أكد فضيلة الشيخ )فامبا علي حميدي( مفتي الكونغو الدميقراطية في حواره ل�)الفرقان( على 
سوء احلال وتدهوره لألشقاء املسلمن وانعدام اخلدمات واملرافق التي يحتاجونها، وركز فامبا في حديثه 
على أعمال التنصير التي ال تتوقف، مقرًا بدور املنظمات األممية في ذلك، وأن بعضًا من املسلمن لألسف 
يقومون بهذا الدور من خالل ما يعرف بسفراء النوايا احلسنة. كما اشتكى من عدم اهتمام األزهر بتأهيل 

الدعاة للكونغو في الفترة األخيرة، وإلى تفاصيل احلوار:

حاوره حامت عبدالقادر

كشف أن بالده بها أكثر من 50 قناة تليفزيونية للحركات التنصيرية

املسلمون محرومون من 
اإلجازات في أعيادهم 

واملساجد ممنوعة 
في اجليش والسجون 

واملستشفيات 
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الشيخ فامبا علي حميدي مفتي الكونغو الديمقراطية فـي حوار لـ) الفرقان(:  
اإلسالم أول دين سماوي شق طريقه إلى الكونغـو الديمقـراطية

بنظام  ج��اؤوا  الذين  فهم  االحتالل،  حكومة 
التربوية  امل��ن��اه��ج  على  وس��ي��ط��روا  م��درس��ي 
امل��ج��ال وكان  وأق��ام��وا بنية حتتية ف��ي ه��ذا 
العلم  يريد  فالذي  التنصير،  أساليبهم  من 
ل��ه أن يتنصر، وه���ذا من  ب��د  األك��ادمي��ي ال 
ضمن األسباب التي جعلت املسلمني متخلفني 
أكادميياً، فمنهم من اضطر أن يتنصر حتى 
يحصل على هذا النوع من العلم وفي النهاية 
النصرانية  بني  يبقى  أو  ل��إس��الم،  يعود  ال 
واإلس��الم، ومن اآلب��اء من ال يرضى ألوالده 
هذه األحوال؛ ولذلك رفضوا إرسال أوالدهم 

إلى املدرسة األكادميية.
بدأ  )كاسافوج(و  األول  الرئيس  موت  وبعد 
هذا الشيء املتمثل في الضغط على املسلمني 
في التعليم ينحسر، فبدأ املسلمون يرسلون 
أوالدهم إلى املدارس الكاثوليكية  ومنهم من 
يحسنون  ال  األغلبية  ولكن  أطباء،  أصبحوا 

إسالمهم0
اخلارجية  ال��ق��وى  أو  ال����دول  أه���م  م��ا   >
امل�����ت�����دخ�����ل�����ة ف�������ي ش�����������ؤون ال����ك����ون����غ����و 
خاص  تأثير  لها  وال��ت��ي  الدميقراطية 

على املسلمن هناك؟ 
> أوغندا ورواندا وبروندي هي التي تتدخل 
على  احلصول  فغايتها  الكونغو،  ش��ؤون  في 
الشرقية   )املنطقة  الكونغو  من  أرض  قطعة 
م��ن معادن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  ل��ل��ك��ون��غ��و(؛ 
نفيسة وثروات طبيعية، فهم يأتون بجيوشهم 

وجيوش إثيوبيا وهي جيوش غير مسلمة.
< كيف تقلص عدد املسلمن في الكونغو 
مليون    20 ك��ان  أن  بعد  الدميقراطية 
الستينيات  نسمة عقب االستقالل في 

من القرن املاضي؟
> أوالً وقبل أي شيء االحتالل نفسه ؛ ألن 
االحتالل فرض عليه اجلهل وعدم الوصول  
التعليم األك��ادمي��ي، وه��ذا يعني أن من  إل��ى 

يريد التعليم يجب أن يتنصر.
دورًا  يؤديان  وإرسالياته  التنصير  إذًا   >

كبيرًا في ذلك؟
في  وال��ق��ت��ال خصوصاً  ل��ف��رض احل���روب   <
وكذلك  املسلمون  فيها  يتمركز  التي  املناطق 
حركات  ه��دف  أن  كما   .... التعليم  أسباب 
التنصير هو بناء بنية حتتية في كل املستويات 
اقتصادية  أو  س��ي��اس��ي��ة  س����واء  وامل���ج���االت 

وثقافية وتربوية، هذا أولى أن يفعلوه.
 فسياسياً جتدهم يسيطرون على هذا فال 
املجال  ف��ي  جئت  وإذا  ل��ه��م،  تخضع  أن  ب��د 
تفرض  مبدارسهم  يلتحق  من  فكل  التربوي 

عليه عقيدتهم وأفكارهم .
ما  كل  ينفقون  أيضاً  اإلعالمي  املجال  وفي 
لديهم لفتح قنوات خاصة بهم، وفي الكونغو 
للحركات  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة  ق��ن��اة   50 م��ن  أك��ث��ر 
من  كل  على  يفرض  هذا  وعلى  التنصيرية، 
ما  ك��ل  وي���رى  يسمع  أن  الكونغو  ف��ي  ع��اش 
عندهم، وفي املقابل ليس للمسلمني أي قناة 

أو وسيلة إعالمية أو صحف خاصة بهم.
تلعب  ه����ل   : ل���ن���س���أل  ذل�����ك  ي���ق���ودن���ا   >
منظمات األمم املتحدة ) املتخصصة ( 

دورًا في تنصير املسلمن في بالدكم؟ 
برامج في مجال  لها  املنظمات  نعم هذه   <
السموم،  خ��الل��ه��ا  م���ن  وي���ب���ث���ون  األط����ف����ال 
ببعض  ف��ي��أت��ون   ... أو  مل��ؤمت��ر  ف��ي��دع��ون��ك 
املفاهيم التي تخالف اإلسالم، ويستغلون في 
ذلك املسلمني أنفسهم ويعينون منهم سفراء 
مثل سفراء النوايا احلسنة، فأنت تفهم من 
ال��ن��ص��ران��ي، والس��ي��م��ا أنه  املسلم أك��ث��ر م��ن 
التي تخالف  يشرح لك سمومهم وبرامجهم 

اإلسالم.
< وم���ا ح���ال ال���دع���اة اإلس��الم��ي��ن وهل 

يكفي عددهم؟
> الدعاة يقومون بكل شيء مما يجب عليهم 
للدعاة في  تأثير  ليس هناك  أنه  كما  ولكن 
فعندنا  تأثير،  أي  لهم  فليس  الكونغو  شعب 
مشكلة في الكوادر املؤهلة ملنافسة اآلخرين 
توجد  ف��ال  وغيرها،  ال��دول��ة  مؤسسات  ف��ي 
الدولة،  ف��ي  ال��دع��اة  لتأهيل  علمية  دورات 
ولألسف الشديد كان األزهر يأخذ )5( من 
الدعاة لتلقي دورة لتأهيل الدعاة ولكن منذ 
يأتون  ال��دول  بقية  اآلن  وحتى  2000م  ع��ام 
لألزهر ويحصلون على الدورات إال الكونغو 
الدميقراطية  الكونغو  ك��أن  الدميقراطية؛ 

ضرب عليها احلصار.
وحتى في املؤمترات أجد نفسي وحيداً هنا، 
فلم توجه الدعوة إال لفرد واحد رغم وجود 
في  وت��خ��رج��وا  تعليمهم  تلقوا  ك��ب��ار  مشايخ 
األزه��ر، بينما أجد أكثر من فرد مدعو من 

دولة واحدة .
فكان  قلة،  فهم  الدعاة  عدد  قضية  وكذلك 
ال��ش��ري��ف أن مي��د يد  مفترضا ف��ي األزه���ر 

ال منتلك كوادر مهنية 
باملستويات الراقية 
وأغلبية املسلمن ال 

يحسنون إسالمهم
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حــــوار

العون مبنح دراسية حتى يأتي إلينا الشباب 
من  املزيد  عندنا  ليكون  ويتعلم  األزه��ر  إلى 

الدعاة.
الشريف  األزه���ر  أن  ه��ي  أخ���رى  ومشكلة   
يرسل أربعة من مشايخ األزهر إلى الكونغو 
الكونغو  مساحة  ب��أن  علماً  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
كيلو متر  ألف  الدميقراطية 2 مليون و345 

مربع.
< وماذا عن التمثيل السياسي للمسلمن 
الكونغو  ف��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  وأوض��اع��ه��م 

الدميقراطية؟
بني  البشرية  امل����وارد  جت��د  ال  اآلن  حتى   <
املسلمني الذين لهم شهادات عليا حيث جتد 
أن هناك غيابا تاما في املجاالت السياسية 
الواحدة،  اليد  أصابع  يتجاوز  ال  ع��ددا  إال 
فمثاًل في البرملان ال يوجد إال خمسة أعضاء 
من إجمالي 500 عضو هم أعضاء البرملان 
أي بنسبة )1%(، وفي البرملان كل شيء يتم 
في  املسلمني  تخلف  نتاج  وه��ذا  بالتصويت، 
أن املسلم ال  إلى  الذي أدى  التربوي  املجال 

يشترك في بناء الكونغو الدميقراطية.
وع���ل���ى امل���س���ت���وى االق���ت���ص���ادي ف��ق��د تولى 
طرد  بعد  االق��ت��ص��ادي��ة  األوض���اع  املسلمون 
-1965( الفترة  في  سيسيسيكو(  )موبوتو 
أداره  االقتصاد  أن  ورغم  للغربيني،   )1997
الهند وباكستان ولبنان ورجال  مسلمون من 
أعمال من غرب أفريقيا )نيجيريا – مالي – 
غينيا( إال أن املسلمني ما زالوا  السنغال – 

فقراء.
التي  وامل��راف��ق  < حدثنا ع��ن اخل��دم��ات 
جامعات  من  هناك  املسلمون  يحتاجها 
هل  وم����دارس،  وم��س��اج��د  ومستشفيات 

متوافر ذلك؟   
ومتخلفني  ضعفاء  يجعلنا  مما  ه��ذا  أوالً   <
في البلد، ويؤدي النعدام الهوية اإلسالمية، 
ويجعلنا ال نعمل على إبرازها حتى نصل إلى 
درجة عدم احلصول على حقوقنا املوضوعية 
)كنشاسا(  ال��ع��اص��م��ة  ف��ف��ي  ك��م��س��ل��م��ني، 
فعبارة  املساجد  بقية  أم��ا  فقط،  مسجدان 

عن مصليات صغيرة ال تتسع ألكثر من 150 
أو  متاماً  موجودة  غير  واملستشفيات  ف��ردا، 

أي مراكز صحية.
في )مانيما( املسجد الذي بناه العرب عندما 
دخلوا باإلسالم إلى الكونغو في عام 1800م 

أصبح كنيسة حالياً في منطقة كيندو.
للقيام  للمسلمن  ح��ري��ة  ه��ن��اك  ه��ل   >
تضييق  هناك  أم  الدينية  بشعائرهم 

عليهم؟ 
> هناك حرية ولكن في األعياد، فال مينح 
املسلمون إجازة، وإذا غاب أحدهم عن العمل 
العمل  إلى  تذهب  أن  بد  فال  مجازاته،  يتم 
بخالف املسيحي فتعطل الدولة في األعياد 

املسيحية.
يسمح  ال  أن��ه  السلبيات  م��ن ضمن  وك��ذل��ك 
للمسلم أن يكون له مسجد في اجليش وال 
في السجون وال املستشفيات، أما املسيحيون 
لهم  ويسمح  كنيسة  األم��اك��ن  ه��ذه  ك��ل  ففي 

بالقيام بالوعظ وأداء شعائرهم.
< ما اجلهة املعنية بالشؤون اإلسالمية 
الكونغو  ف��ي  امل��س��ل��م��ن  ع��ن  وامل��س��ؤول��ة 

الدميقراطية؟
الكونغو  ف����ي  اإلس����الم����ي����ة  اجل���م���ع���ي���ة   <
الشديد  ولألسف  )كوميكو(،  الدميقراطية 
هذه اجلمعية ال تصل إلى مستوى مرجعية 
معترف بها وقوية وسط املسلمني؛ مما يجعل 
املسلمني يتوجهون إلى اجلمعيات واملؤسسات 
وجهات  ت��ق��ارب  حسب  يكونونها  الصغيرة 
اجلمعيات  ه��ذه  وداخ��ل  وعالقاتهم،  النظر 

هناك مجلس العلماء واإلفتاء.
< أخيرًا، ما أهم الفتاوى التي يسأل عنها 

املسلمون في الكونغو الدميقراطية؟
> في مسائل اإلفتاء وبعض مسائل املعامالت 

واألطعمة واألشربة.

سفراء النوايا احلسنة 
من املسلمن ينفذون مهام 

التنصير دون أن يشعروا

نرجو عودة األزهر لتربية 
الكوادر وتأهيل الدعاة 
للكونغو الدميقراطية



أمير  حرص  حينما  العمرية  العهدة  إلى  بالذاكرة  يعود  سبق  ما 
االستجابة  على   - عنه  الله  رض��ي   – اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني 
لقبول الصلح لفتح القدس، وأبرم الصلح بنفسه بعد أن سافر من 
املدينة املنورة إلى فلسطني من أجل إمتام هذا الصلح. وكان في 
استقباله »بطريرك املدينة صفرونيوس« وكبار األساقفة ، وبعد 
أن حتدثوا في شروط التسليم انتهوا إلى إقرار تلك الوثيقة التي 
اعتبرت من اآلثار اخلالدة الداّلة على عظمة تسامح املسلمني في 

التاريخ ، التي عرفت باسم العهدة العمرية.

عيسى القدومي

ولتلك العهدة التي أعطاها عمر بن اخلطاب 
وبيت  القدس  لسكان   – عنه  الله  - رضي 
َن  املقدس من النصارى معان جليلة:  فقد أَمّ
أنفسهم،  على  القدس  أهـل  املؤمنني  أميُر 
وأعراضهم، وأموالهم ،  وممتلكاتهم، ومنع 
التعدي على أي من ذلك ، وأن يُْعُطوا اجلزية 
نظير بقائهم على دينهم، وحماية املسلمني 
أهل  مــع  يسكن  أن  الــعــهــدة  ومنعت   . لهم 
اليهود)1(،  من  أحد  النصارى  من  القدس 
وذلك نزوال عند رغبة النصارى ، لتطهر من 
خبث اليهود، وتلك داللة صارخة  على كره 
أمم األرض لليهود، وما زالت هذه الوثيقة 

محفوظة في كنيسة القيامة بالقدس.
العهدة العمرية التي حددت عباراتها 
املــوقــف مــن الــيــهــود - وكل 
فيه  الدنيا  في  عهد 
ـــــــات  واجـــــــب

وفيه حقوق - فكيف نرى الوثائق واالتفاقات 
في  احلــق  لليهود  تعطي  والــوعــود  والعهود 

الوجود على أرض فلسطني؟!
وخالصة األمر: مع كل املتغيرات والتنازالت 
والتحوالت واملداهنة التي انتهجها الفاتيكان 
على  حرصه  بزعم  الصهيوني  الكيان  مــع 
مسيحيي  أن  إال  الــقــدس  فــي  مقدساتهم 
دائرة  خـــارج  أنفسهم  يــجــدوا  لــم  فلسطني 
املسلم في  ما عاناه  وإمنــا عانوا  الــصــراع، 
اليهود  املتطرفني  ممــارســات  مــن  الــقــدس 
وإن كانت معاناة املسلمني تفوق ذلك بكثير. 
يجري  العرب  سكانها  من  القدس  وتفريغ 
إمنا  القدس؛  في  والنصراني  املسلم  على 
الكيان  أبرمها  التي  املقايضة  فــي  الــفــارق 
الصهيوني مع املؤسسات النصرانية لتقدمي 
ذلك الدعم والوثائق واملواقف لصالح اليهود 
مقابل السماح لهم مبمارسة حيز - إلى حد 

ما – من العمل واحلرية. 
الفاتيكان  قــادة  ذكرها  التي  واملسوغات 
في  النصراني  الوجود  حلماية 
تتحقق،  لــم  الــقــدس 
ضحى  أ و

ـــقـــدس ال  ـــعـــرب فـــي ال عــــدد الـــنـــصـــارى ال
إحصاءات  حسب  نسمة  ألــف   11 يتعدى 
السكان  عــدد  من  ويشكلون1و%7  الكنسية 
بينما  املدينة  في  القاطنيني  الفلسطينيني 
كان عددهم عام 1944م 29350 نسمة، بل 
أشار املطران عطا الله حنا)2( إلى أن عدد 
في  يزيد  وال  تناقص  في  القدس  مسيحي 
وال شك  نسمة،  آالف   8 عن  املرحلة  هــذه 
الغربي  املسيحي  للوجود  ترسيخ  هــذا  أن 
ولغتهم  يونانيون  بل  فلسطينيني  ليسوا  هم 

ليست عربية. 
وشكا كهنة مسيحيون يخدمون في الكنائس 
الــقــائــمــة فــي مــحــيــط مــديــنــة الــقــدس من 
تــواصــل اإلهــانــات واالعــتــداءات اجلسدية 
التي يرتكبها املستوطنون اليهود، وروى عدد 
من الكهنة في الكنائس الروسية والبولونية 
مستوطنني  أن  واإلثــيــوبــيــة  والـــرومـــانـــيـــة 
عليهم  ويــعــتــدون  الكهنة،  طــرق  يعترضون 
بــالــبــصــق ويــكــيــلــون إلــيــهــم الــشــتــائــم، وفي 
االعتداءات  إلـــى  يــلــجــؤون  ــان  األحــي بــعــض 
وجرت  أرضــا.  وإلقائهم  بالدفع  اجلسدية 
هؤالء  أيضا.ويقوم  راهبات  على  اعتداءات 
ولغات  بالعبرية  شعارات  بكتابة  املتطرفون 
غيرها تتضمن كلمات تسيء للسيد املسيح 
عليه السالم. وفي أحيان أخرى، يقذفونهم 

باحلجارة)3(. 
املناطق  أكثر  من  القدس  تعد  املقابل  وفي 
من  تفريغها  مت  التي  فلسطني  فــي  واملـــدن 
اإلسالمية   – الفلسطينية  املــؤســســات 

والــعــلــمــانــيــة - عــبــر الــكــثــيــر من 
ــــقــــرارات واإلجـــــــراءات  ال

العهدة العمرية وتهويد القدس
)3-3(

ق�ضـاياق�ضـايا
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مــؤســســات االحتالل  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
بذرائع وحجج هدفها : » طمس العمل 
الفلسطيني  واالجتماعي  واملدني  املؤسسي 
في القدس »!! واملؤسسات التي لم يصيبها 
ــعــازل في  داء اإلغـــالق ، أســهــم اجلـــدار ال
إخراجها من القدس قسراً !! ونقلت مقراتها 
من القدس وضواحيها لتستطيع حتقيق ولو 
اجلزء اليسير من أهدافها التي أنشأت من 
الوصول  من  أعضائها  منع  أن  بعد  أجلها، 

للقدس ممن ال يحمل هوية مقدسية. 
وأدى اليهود دوراً كذلك في تأجيج الصراع 
بني الطوائف النصرانية في القدس ووقوفه 
املنازعات  مــن  الكثير  فــي  املــتــفــرج  مــوقــف 
بينهم  وهذا ما دفع »لتسارع تلك املواقف 
الباحثني  أن  مــن  الــرغــم  على  ــائــق«.  ــوث وال
واملفكرين في الغرب ومنهم القساوسة هم 
اليهودية  الشخصية  ببواطن  الناس  أدرى 
املوروثة منذ آالف السنني . وحديث بعضهم 
اليهود(  )نفاق  كتابه  في  لوثر(  )مــارتــن  كـ 
)4( الذي كشف الغطاء عن أخالق اليهود 

منذ  وغــرائــزهــم  وصفاتهم 
وكأنه  يقارب اخلمسمائة سنة  ما 

عــن سلسلة  عــيــان  شــاهــد  حــديــث  يحدثنا 
إلى حرب  ياسني(  )ديــر  اليهود من  مجازر 

غزة وما بينهما من ممارسات وإجرام . 
اليهود  نظرة  عن   )5( لوثر(  )مــارتــن  يقول 
نظرهم)غوييم(  فــي  نحن  لــلــنــصــارى«6«:« 
ورتبتنا  البشر  طبقة  مــن  ولسنا  وثــنــيــون،  
سبهم  وعن   .)6( احلشرات«  رتبة  عندهم 
ووصفهم لعيسى عليه السالم، يقول )لوثر(: 
»علمت أن بعض اليهود يطلقون على السيد 
)توال(  كلمة   - السالم  عليه  املسيح  أي   -
ومعناها )املجرم املصلوب(«.  ثم يعود لوثر 
»ألم  التلمود:  الــقــارئ مبا جــاء في  ويــذّكــر 
يذكر التلمود ألم يقل الربيون، إنك إذا قتلت 
وثنياً فليس هذا القتل ذنباً أو جناية، ولكنه 
بني  أخاك من  القتيل  كان  إذا  يغدو كذلك 

إسرائيل )7( . 
باآلتي  كلمته  عنون  مــرمي  اتهامهم  وحــول 
بــغــيــاً(: »وتراهم  الـــعـــذراء  مـــرمي  )يـــدعـــون 

على  يـــطـــلـــقـــون 
املسيح )ابن العاهرة(

)العاهرة(  مــرمي  أمــه  وعــلــى 
-عياذاً بالله - )8( ووصفهم وصفاً 

صريحاً حيث قال:»وال نرى في الدنيا من 
يأتي مبثل هذا إال الشيطان نفسه«)9(.  

إال أن مواقف البابوات قد تغيرت وتبدلت 
وما  وممارساتهم،  ومعتقداتهم  اليهود  من 
يهمنا هنا تبيان موقفهم من تهويد القدس 
وما يجري عليهما من ممارسات صهيونية 
وضيقت  املعالم،  وطمست  التاريخ،  زورت 
املــعــيــشــة عــلــى ســكــانــهــا ،وهـــدمـــت املنازل 
وسحبت الهويات، ولم نسمع صوتاً نصرانياً 
رسمياً يقف أمام تلك املمارسات والتهويد، 
بل أن األصوات الساكتة ساعدت اليهود في 
لتهويد  املتسارعة  مبشاريعهم  قدماً  املضي 

القدس واالعتداء على املسجد األقصى. 

1- انظر نص الوثيقة العمرية: األنس اجلليل بتاريخ 
العليمي،  احلنبلي  الدين  مجير  واخلليل،  القدس 
حتقيق عدنان أبو تبانه، )1/ 377(، ط1999/1م، 

مكتبة دنديس - اخلليل واألردن. 
األرثوذكس في  للروم  أساقفة سبسطية  رئيس   -2
في  وطني  تاريخ  ولــه  الــقــدس،  في  القيامة  كنيسة 
به  تقوم  ما  ويعارض  والتهويد،   لالحتالل  رفضه 
بيع  تعقد صفقات  التي  القدس  الكنيسة في  إدارة 

وتأجير ملمتلكات ومقدسات الكنيسة
3- صحيفة الشرق األوسط بتاريخ 2010/1/3م ، 
على  يعتدون  متزمتون  )مستوطنون  بعنوان:  تقرير 

رجال الدين املسيحيني في القدس( . 
 The Jews( اليهود(  )نــفــاق  بعنوان:  الكتاب   -4
and their lies( ملؤلفه باألملانية الدكتور )مارتن 
في  أملانيا  في  البروتستانتية  احلركة  زعيم  لوثر( 
الصليبية  )احلركة  طبعته   . عشر  السادس  القرن 
وخالل  1948م،  سنة  أجنلوس  لــوس  في  الوطنية( 
مسيرة تلك احلركة قامت طباعة عشرين مرسوماً 
ــازت تلك  بــابــويــاً بــشــأن »الــيــهــود والــيــهــوديــة«، وامــت
نفاق  كتاب  في  جــاء  عما  تقل  ال  بصرامة  املراسم 

اليهود لـ )مارتن لوثر(.
)عجاج  الباحث  املـــؤرخ  األســتــاذ  العربية  إلــى  نقله 

ـــذي نــقــل )بــروتــوكــوالت حكماء  نــويــهــض(، وهـــو ال
احلوت(،  )شفيق  لــه  وقــدم  العربية(  إلــى  صهيون 

وقامت بطباعته دار الفكر في لبنان. 
في  البروتستانتية  الثورة  زعيم  لوثر هو  مارتن   -5
أملانيا في القرن السادس عشر ، ولد سنة 1483م 

وعاش 63 سنة.
آخر حياته   أيدينا وضعه في  بني  الذي  وكتابه   -6
في  كبيراً  حــيــزاً  والــيــهــوديــة  لليهود  أوجـــد  مــا  بعد 
معتقدات البروتستانتية كشف فيه لوثر عن حقيقة 
اليهود، وانتهى في رأيه باليهود في أملانيا في القرن 
السادس عشر إلى وجوب طردهم وإخراجهم . وهو 
إلى  بالعودة  طالب  حيث  البروتستانتية،  مؤسس 
التوراة العبرانية القدمية باعتبار العبرية هي كالم 
الله وإعادة قراءة التوراة بطريقة جديدة باإلضافة 
عوضا  الصالة  في  اليهودية  الطقوس  اعتماد  إلى 

عن الطقوس الكاثوليكية املعقدة. 
املصادر  لــه  تتعرض  ال  مــا  وهــو  )لــوثــر(   لكن   -7
النصرانية كثيرا تراجع عن قناعاته تلك وتتجاهل 
مواقفه  مــن  الكثير  عــن  لوثر  مــارتــن  عــودة  حقيقة 
أيامه  آخر  في  وكتب  باليهود.  املتعلقة  تلك  خاصة 
فيه عن  أعــرب  الــذي  اليهود«  »نفاق  الكتاب:  ذلــك 
خيبة أمله من اليهود وأقر بالفشل في استقطابهم 

على  أتباعه  ســار  ذلــك  ورغـــم  اجلــديــدة.  لعقيدته 
خطاه فقام عدد من رجال الدين البروتستانت مثل 
القس اإلجنليزي )جون نلسون داربي( بإعادة قراءة 
العقائد النصرانية املتعلقة باليهود، ومنحهم مكانة 
هي  البروتستانتية  الكنيسة  أصبحت  حتى  متميزة 

حاملة لواء الصهيونية املسيحية أينما حلت.  
10. نبه الناشرون )احلركة الصليبية الوطنية( أنه 
ال ينبغي لهم في النهاية أن يستنتجوا أن وجهة نظر 
لوثر فيما يتعلق باليهود هي بالضرورة وجهة نظر 
لغة  البابوية من استعمل  البروتستانت، وهناك من 
صارمة إزاء اليهود كلغة )د. مارتن لوثر( أو باألحرى 
أصرم منه، وأضاف الناشرون في مقدمة ترجمتهم 
للكتاب من األملانية إلى اإلجنليزية: »في الواقع أن 
إقامة اليهود وسكناهم في حارات أو أحياء خاصة 
ذلــك مبقتضى  كــان  غيرهم،  فيها  يشاركهم  ال  بهم 
املسيحية  اجلماعات  فصل  وكذلك  بابوية،  مراسم 
عن اليهود كان مبراسيم من بابا روما، والغاية من 
هذه املالحظة تنبيه القارئ إلى أن هذه القضية لم 
تكن يوماً محض بروتستانيتية أو كاثوليكية أو غير 
ذلك وكثيرون من جميع األديان وافقوا لوثر وكثير 

خالفوه«. أنظر نفاق اليهود، ص25 . 
9- نفاق اليهود ، ص 85 . 

الهوامش:
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من أجمل القصص التي ميكن لنا أن نسمعها في هذا العصر، 
أهلهم  تركوا  الذين  اإلسالم،  رحاب  في  الداخلن  قصص 

الفرد  وعبادة  التوحيد  أجل  من  ودينهم  وعاداتهم  وأموالهم 
احلميد.

التقت رجااًل ولدوا من جديد ليحدثونا عن حياتهم  )الدعوة( 
قلوبهم  إلى  الدخول  اإلميان  استطاع  وكيف  اإلسالم  وبعد  قبل 

واالستقرار فيها؟

انطباع إيجابي
بداية يقول اآلسيوي )راوول( الذي غير اسمه 

بعد اإلسالم إلى أمير:
»رأيت أحد أصدقائي ذات مرة وقد تغيرت 
نظرته للحياة فعاد إيجابياً متفائاًل كما يتميز 
بذلك سكان اململكة فظننته تأثر بالطبائع، فلما 
سألته ممازحاً: كيف ورثت األخالق؟ أجاب 
بأنها أم��ور ال ت��ورث، بل هو دين يبدل حياة 
الناس لألفضل، فلم أصدق عيش املسلمني 
بإيجابية وأمان وراحة نفسية كما رأيت في 
بالد احلرمني، بل ظننت تلك النفسية متوارثة 
عبر األجيال«، ولقد استغربت هذه الكلمات 
من صديقي فبدأت أشك في ديني الذي أنا 
عليه وحاولت التعرف على اإلسالم فاجتهت 
إلى مكتب دعوة اجلاليات في جدة في حي 
في  ودخلت  الهداية  لي  الله  فكتب  السالمة 

دين الله.
وأضاف: إسالمي كان بسبب النظرة اإليجابية 
ذا  أصبح  لم  اآلن  لكني  زميلي  اعترت  التي 
نظرة إيجابية فقط بل ممتازة، وكذلك العائلة 
آخر،  سبباً  كانت  سائقاً  لديها  عملت  التي 
وذلك ألخالقهم العالية معي وحسن تعاملهم 

ورحمتهم بي ورأفتهم علّي.
اإلسالم بعيد عن اخلرافات

ابتسامة عريضة تعلو وجهه املنير وهو يسير 
أثارت فضولي فسألته  املسلمني اجلدد  بني 
من  ول��دت  لقد  إجابته:  فكانت  السبب  ع��ن 

جديد.
)فكتور هورس( الذي غير اسمه بعد اإلسالم 
اختياره  سبب  أن  إل��ى  أش��ار  إسماعيل  إل��ى 
السم إسماعيل أنه سمع بقصته عليه السالم 
وما حتمله من معان نبيلة وإيجابية؛ حيث كان 
مخلصاً في طاعة أبيه، متمنياً أن يكون مثله 

في طاعة ربه وإخالصه في هذه الطاعة.
العقل  دي��ن  إن��ه  يقول:  لإلسالم  جذبه  وعما 
أن��ه دين  ل��إلس��الم  م��ا جذبني  وأك��ث��ر  والنقل 

عن  يبعد 
اخل�����راف�����ات 

ويساير  وال���ت���ش���ت���ت 
ال��ع��ق��ل إض��اف��ة إل���ى ح��رص��ه على 

العدل واملنطق.
وعن وصف شعوره بعد إسالمه بنَيّ أنه في 
دين احلق  إلى  دينه  غير  ألنه  السعادة  غاية 

والهدى والنور.
التأمل في عظمة اجلبال

»أنا دائم التأمل في الطبيعة والكون وأذهلني 
ب��ه��ذه الكلمات  ش��ك��ل اجل��ب��ال وض��خ��ام��ت��ه��ا« 
ال��ذي غير اسمه بعد  علل )بيرمني أدري��ان( 

اإلسالم إلى خالد سبب إسالمه.
وقال: أرى دائماً اخللق وأتأمل قدرة الصانع 
مادة،  ال��ع��ال��م  أن  تصديق  للعقل  ميكن  ف��ال 
وقد رأيت في بلدي تلك الشالالت الضخمة 
املنحدرة من أعالي سفوح اجلبال حتى جال 
في خاطري ذات مرة الرغبة في معرفة من 
أو بصمة وراء  له يد  ك��ان  أو  الكون  أث��ر في 

هذا الصنيع.
وأوضح أنه عند قدومه إلى السعودية ورأى 
عبادة الناس، لم يفهم ملن كانت توجه، فغالب 
العالم يعبدون أشياء ال تأثير لها في الكون.

حتقيق: منصور خريش

ما أن علم أن 
المسلمين يعبدون ربًا 
هو خالق الكون حتى 
بكى ودخل اإلسالم 

وكأنه وجد ضالته

قوة اإلسالم..
 في عقيدته الواضحة 
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وذك����ر 
ما  أن�������ه 
أن  ع�����ل�����م  أن 
امل��س��ل��م��ني ي���ع���ب���دون رب���اً 
ه��و خ��ال��ق ال��ك��ون حتى بكى ودخ���ل في 
التي بحث عنها  اإلسالم وكأنه وجد ضالته 
الدين  وأب��دى خالد سعادته بهذا  منذ زم��ن، 
العظيم قائاًل: هل يخاف من كان الله معه؟!

نظام الكون الدقيق
)إري إذي( غير اسمه بعد اإلسالم إلى إلياس 
يبدأ كالمه بعبارة: من متعن الكون تفهم أن 

ترتيبه ونظامه لم يأت سدى.
وي��ق��ول: ق���رأت ع��ن ن��ظ��ام ال��ك��ون وامللكوت 
ودوران الشمس والقمر على األرض وحركة 
الدقيق في  والنظام  اإلنسان  وخلق  األفالك 
جسمه إضافة إلى عجائب املخلوقات فرأيتها 

خلقاً عجيباً محكماً.
في  أسمع  كنت  قوله:  فلسفية  برؤية  وتابع 
من  ع��دد  ي��دي��ره  ال��ك��ون  أن  السابقة  ديانتي 
تضارب  أي  نسمع  لم  مل��اذا  فتعجبت:  اآللهة 
قسموه  اخللقي  النسيج  هذا  وكيف  بينهم؟! 
اآلخر  على  يزيغ  أو  أحدهم  يتعدى  أن  دون 

رغم أن الكون في ترتيبه يدل على أن اإلدارة 
واح���دة ف��ال يعيش جسد أو ك��ون واح���د إال 

برأس واحد يسير أموره؟!
معرفة  ألهمه  الله  ب��أن  قناعته  إلياس  ��د  وأَكّ
العقل  بها  يقتنع  ال��ت��ي  ال��واض��ح��ة  احلقيقة 
أحد  في  ق��رأ  فقد  ال��ك��الم،  قبل  واملنطق 
املسلمني  وأن  واح��د  اخلالق  أن  الكتب 
القاعدة  ه��ذه  على  يسيرون  م��ن  ه��م 

منذ أكثر من أربعة عشر قرناً.
ب��دأت التعرف على اإلسالم  وق��ال: 
ألكتشف أنني مسلم بالفطرة كما أن 
غيري ممن ال يدينون باإلسالم هم 
ما  أن  إال  بالفطرة  مسلمون  أساساً 

ينقصنا هو النطق بالشهادة فقط.
وأوضح إلياس أنه نطق الشهادة ودخل 
اإلسالم الذي ال حيلة للناس في التخلف 

عنه أو إنكار شمسه التي ال حتجب.
نظام املسلمن..  أبهرني

يرويها  اإلس���الم  )روينفانيرو(  دخ��ول  قصة 
ف��ي��ق��ول: ش��اه��دت ه����دوءاً غ��ري��ب��اً ح��ل على 
عسكرياً  واقفون  وكأنهم  الناس  من  جماعة 
ي��ت��ح��رك��ون كما  ال��ن��اس  م��ن  الكبير  ف��اجل��م��ع 
نتحرك، وإذا بهم توقفوا فجأة وعم هدوء في 
املكان فنظرت فإذا هم واقفون كالعسكر ال 

حركة أو كالم رغم عدم وجود قائد لهم.
ويواصل: استغربت املنظر وسألت عن السبب 
ف��أخ��ب��رت أن ه���ذه إح���دى ش��ع��ائ��ر اإلسالم 
ويسمونها الصالة، فكانت هذه نقطة حتول 
في حياتي وقررت حينها أن أعتنق هذا الدين 

الذي يدعو في أصله إلى النظام.
مختتماً كالمه بقوله: شعرت بإحساس غريب 
أمام املنظر ما دفعني إلى اإلسالم، وأنا اليوم 

سعيد وأشعر أني تطهرت من جديد.
نداء في املنام

أما عن مادفن الذي هداه الله لإلسالم وأصبح 
اسمه خالدا، فيحدثنا عن قصة إسالمه التي 
من  ي��وم  ف��ي  فيقول:  اجلمعة  بيوم  ارتبطت 
املسلمني صباح  عيد  في  الله وحتديداً  أيام 
اجلمعة ولدت من جديد، وأنا قد دعيت إلى 
اإلسالم مرات كثيرة فلم استجب، لكن قصتي 
غريبة فأنا لم أتأثر بدعوة وال بفعل أو كتاب 

تلك  أن��س��ى  أن  أستطيع  ال  أن��ن��ي  بيد  معني 
الليالي  إحدى  في  لي  التي حصلت  احلادثة 
أعني  حياتي،  مجرى  تغير  وفيها  الغامضة 
فعندما  اجلمعة  صبيحة  ث��م  اخلميس  ليلة 
منت تلك الليلة سمعت صوتاً غريباً يناديني 
ويأمرني أن أذهب إلى املسجد وأنا أعلم أن 
خائفاً  فاستيقظت  املسلمني،  مكان  املسجد 
وجاًل وانتظرت طلوع الشمس ولم أتردد في 
فاجتهت  اجلاليات،  دعوة  مكان  عن  السؤال 
الدين، وما  لذلك املركز ألعرف ماهية هذا 
أن وصلت إلى هناك حتى أخبرت أن اإلسالم 
منهج حياة، وشرح لي هناك بعض محاسنه 
اإلسالمي  الدين  ه��ذا  إل��ى  مباشرة  فدخلت 

العظيم.
على  مضى  فيقول:  حديثه  خ��ال��د  وي��واص��ل 
دخ��ول��ي ه��ذا ال��دي��ن ع��دة أش��ه��ر وأن���ا أحس 
به  الله  أنعم  ما  على  احلمد  فلله  بالسعادة؛ 

علي.
أنقذني الله وهداني

في مكتب دعوة اجلاليات في حي السالمة 
عشنا حلظة إسالم )أن��ار جوي( الذي نطق 
الشهادة أمامنا واختار أن يكون اسمه محمد 
فيقول  الله ]،  رس��ول  األن��ام  بخير  اقتداء 
عن قصته: لم أكترث أبداً عندما سمعت عن 
اإلس��الم ملرات عديدة وقلت: ما الذي مييز 
سمعي  أطرقت  أن  بعد  ولكنني  الدين،  هذا 
بعقيدة رب  أنه ميتاز  وعلمت  وأنصت جيداً 
إلى  روح��ي  ط��ارت  للكون  املسّير  ه��و  واح��د 
اإلسالم ووددت أن أصبح أحد أبنائه والدعاة 

إليه.
ويقول محمد: من أكثر ما كان يدهشني قبل 
زالت  ما  ال��ذي  العظيم  الدين  لهذا  اعتناقي 
حرص  ه���ذا،  يومنا  حتي  ت��ت��وال��ى  معجزاته 
دعوة  على  ملل،  دون  من  ال��دي��ن،  ه��ذا  أبناء 
تكرارهم  إن  حتى  دينهم  إل��ى  املسلمني  غير 
أنهم على صواب،  للحظة  أظن  علي جعلني 
اع��ت��ب��ار، ورمب���ا لم  ل��م أعطهم أي  أن��ي  غير 
إعجابي  أن  يعلمون  عندما  الناس  يصدقني 
باإلسالم بدأ منذ محاولتي التعرف على رب 
املخلوقات، فكتب الله الهداية لي؛ فله احلمد 

واملنَّة الذي أنقذني من النار.
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البو�سنة

صدمة ليفنو:
في  ليفنو  مسجد  ه��دم  عملية  أحدثت  لقد 
18 أغسطس 2010 م )بحجة عدم حصول 
املسلمني على ترخيص، انتظروه طويال دون 
جدوى(، صدمة لدى الرأي العام املسلم في 
البوسنة وفي اخلارج؛ حيث أدان مجلس األئمة 
البوسنيني في املهجر بشدة جرمية االعتداء 
اجلرائم  م��ن  اجل��رمي��ة  ع��دوا  املسجد،  على 
السياسية، التي تتغذى على الكراهية الدينية 
واإلثنية؛ حيث أقدم رئيس البلدية الكرواتي 
هدم  قرار  على  بيركوفيتش(،  )خرفوسالف 
بني  م��ن  ك��روات��ي   1500 توقيع  بعد  املسجد 
3500 كرواتي من سكان املنطقة على عريضة 
بيانهم  في  وأش��اراألئ��م��ة  املسجد.  بناء  ضد 
املساجد مت هدمها  من  العشرات   « أن  إل��ى 
في مناطق الكروات أثناء احلرب، والعشرات 
م��ن��ه��ا ت��ع��رض��ت ل���الع���ت���داءات وح��ت��ى الهدم 

وأكدوا   « بعد احلرب  ليفنو  كما هو مسجد 
على  احلصول  في  املسلمني  بحق  متسكهم 
تراخيص لبناء املساجد وغيرها من املرافق 
يحتاجونها  التي  والثقافية  والدينية  املدنية 
بقطع  والهرسك،  البوسنة  أنحاء  جميع  في 
النظر عن األغلبية السائدة في تلك املناطق. 
وأعلن األئمة تأييدهم للمجلس اإلسالمي في 
)ليفنو(، وال سيما اإلمام األكبر في املنطقة 
الشيخ )جواد حاجيتش(، ووصفوه بالشجاع. 
وكان اإلمام )جواد حاجيتش( قد أكد تقدمه 
مسجد  لبناء  ترخيص  على  احلصول  بطلب 
وليس جامعا، ولكن الرد تأخر كما لو أنه لم 
وفيه  للتأخير  سبب  يوجد  »ال  وتابع:  يقدم. 
أن  والسيما  الهدم  ق��رار  في  إس��راع عجيب 
املجلس اإلسالمي كان يعمل على جعل البناء 

مسجدا«.
مستضعفة  أقلية  وهم  املسلمون  حاول  لقد 
بأياديهم  املسجد  ع��ن  ال��دف��اع  )ليفنو(  ف��ي 

جتريف  دون  للحيلولة  وجت��م��ع��وا  ال��ع��زالء، 
ال��ب��ل��دي��ة استدعى  امل��س��ج��د، ول��ك��ن رئ��ي��س 
قوات األمن التي متكنت من إبعاد املسلمني 
ليجرف املسجد وهم يذرفون الدموع. وقد 
بالقول: إن  الكروات توسيغ اجلرمية  حاول 
املكان لم يكن مسجدا، كما لو  أنه ليس من 
حق املسلمني أن تكون لهم مساجد جديدة، 
وليس لهم احلق إال فيما بني قبل قرنني من 

الزمن، وفي أماكن بعيدة عنهم.
رسالة رئيس العلماء:

البلقان  غ��رب  منطقة  ف��ي  العلماء  رئ��ي��س 
ال��دك��ت��ور م��ص��ط��ف��ى ت��س��ي��ري��ت��ش، ك���ان في 
م��ق��دم��ة ال��ذي��ن ث����اروا ض��د ال���ع���دوان على 
األساليب  ب��ات��ب��اع  ول��ك��ن  )ل��ي��ف��ن��و(،  مسجد 
العنف  دوامة  السقوط في  ودون  القانونية، 
ال��ذي طاملا ح��ذر منه. وك��ان م��ن جملة ما 
قام به، إرسال رسالة احتجاج إلى املبعوث 
الدولي إلى البوسنة، فالنتينو انزكو، وطالبه 
ليتمكن املسلمون في  مبمارسة صالحياته؛ 
)ليفنو( من ممارسة  بإقليم  منطقة ستوربا 

شعائرهم في مكان للعبادة.
في  تسيريتش(  )مصطفى  الدكتور  وأوض��ح 
رسالته، كيف » أقدمت السلطات احمللية في 
ليفنو، على هدم املسجد الذي كان املسلمون 
التراويح فيه خالل شهر  أداء صالة  ينوون 
رم��ض��ان، وق��د مت االع��ت��داء بدعم ق��وي من 
ق���وات األم����ن«، ووص���ف ف��ي رس��ال��ت��ه حالة 
املسلمني نساء ورجاال، ممن مت هدم املسجد 

االعتداءات على املساجد في البوسنة.. مسلسل ما بعد احلرب

مسجد )ليفنو( هدم بعد جمع الكروات 1500 
توقيع لذلك وليس لعدم الحصول على ترخيص

لم يكن مسجد )ليفنو( في جنوب غرب البوسنة، الذي هدمته اجلرافات 
في  حدثت  التي  الوحيدة  احلالة  هو  الشرطة،  حراسة  حتت  الكرواتية 
البوسنة هذا العام، وإن كان من أحدث اجلرائم التي ارتكبت ضد املساجد في 
البوسنة، وال سيما أن ذلك مت في شهر رمضان املبارك، على مرأى ومسمع من 
القوات والسلطات الدولية في البوسنة، بينما ال تخلو الكنائس من حراسة 
نظامية على مدار األربع والعشرين ساعة. حتى اإلعالم الغربي الذي ينقل 
عنه بعضهم، ومنه وسائل إعالم إسالمية، صور الوضع كما لو أن القضية تتعلق 
مبئذنة، وضلل بذلك الكثير من الرأي العام، بل زور رسالة رئيس العلماء في 
انزكو،  فالنتينو  الدولي  املبعوث  إلى  تسيريتش  مصطفى  الدكتور  البوسنة 
من رسالة تتحدث عن جرمية جتريف املسجد، وضرورة متكن املسلمن من 

إقامة مسجد للعبادة إلى »تأهيل مكان عبادتهم غير املجهز مبئذنة«!!

سراييفو: عبدالباقي خليفة
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على مرأى منهم دون أن يتمكنوا من الدفاع 
عنه. وقال: »إنها صورة مزلزلة، رؤية النساء 
وهن يشاهدن عملية هدم املسجد الذي بني 
على أرض وقف إسالمي، في حالة يرثى لها، 
بال حول وال قوة« وتابع: »من حق املسلمني 
أن يكون لهم بيت للعبادة في إطار املساواة 
املواثيق احمللية  بني اجلميع، وهو ما تكفله 
وأشار  اإلنسان«.  حقوق  ومبادئ  والدولية، 
الكنيسة  إل��ى  تسيريتش  مصطفى  الدكتور 
أرض متلكها  ع��ل��ى  ب��ن��ي��ت  ال��ت��ي  ال��ص��رب��ي��ة 
مسلمة، هي فاطمة أورليتش، ومع ذلك لم 
يتم هدم الكنيسة حتى اليوم. وشدد على أن 
قانونية،  يتم على أسس  لم  البلدية  ق��رار   «
وإمنا استجابة لروح الكراهية التي عبر عنها 
توقيع 1500 كرواتي ضد املسجد«، ووصف 
نفسي  »إره��اب  بأنه  املسجد  على  العدوان 
وطالب  ليفنو«،  ف��ي  املسلمني  ض��د  وم���ادي 
رئ��ي��س ال��ع��ل��م��اء، امل��ب��ع��وث ال��دول��ي بالتحلي 
بروح املسؤولية وحل املعضلة في ليفنو، من 
السلطات  ودف��ع  للمكان،  زي��ارة  أداء  خ��الل 
لالستجابة لالحتياجات الروحية للمسلمني 
في املنطقة ، مذكرا مبا عاناه املسلمون في 

والكرواتية  الصربية  االعتقال  معسكرات 
إبان العدوان بني 1992 و1995 م. وخلص 
إلى  رسالته  نهاية  ف��ي  تسيريتش  الدكتور 
املبعوث الدولي إلى أن »التسامح عالمة قوة 

والالتسامح عالمة ضعف وجنب«.
اعتداءات متكررة:

في  البوسنة،  في  عدة  مناطق  شهدت  لقد 
الشهور الستة األولى من هذا العام اعتداءات 
على  مسيئة  عبارات  كتابة  بينها  من  ع��دة، 
مسجد في )دوبوي( وسط البوسنة، وتهديد 
بتكرار جرمية سريبرينتسا، وذلك مبناسبة 
مرور 17 سنة على مقتل 30 مسلما مدنيا 
في دوب��وي. وفي 12 أغسطس 2010 م مت 
االعتداء على مسجد في، )دوني فاكوف(، 
كرواتيني  اعتقال  وقد مت  الغربي،  بالشمال 
اعترفا باجلرمية. وفي 8 يوليو املاضي، قام 
)رييكا(  منارة مسجد  إلى  بالصعود  صربي 
وشرب  البوسنة،  بشرق  )زف��ورن��ي��ك(،  ف��ي، 
اخلمر في أعلى املنارة، ورفع العلم الصربي، 

وقامت الشرطة باعتقاله. 
تعرضت مسجد  املاضي،  فبراير   وفي 25 
عتيق ع��ل��ي ب��اش��ا ف��ي م��دي��ن��ة ف��وت��ش��ا )90 

كيلومترا شرق سراييفو( إلى اعتداء جديد 
قاموا  حيث  الصرب؛  األرثوذوكس  قبل  من 
بكسر زجاج نوافد املسجد وأحلقوا أضرارا 
مجموعة  إن  عيان:  شهود  وق��ال  بواجهته. 
ثم  باحلجارة  املسجد  رش��ق��وا  ال��ص��رب  م��ن 
فروا من عني املكان. وقد استدعى املجلس 
يتكون  التي  الشرطة  اإلسالمي في فوتشا، 
معظمها من الصرب، ولم تزد على تسجيل 
قد  فوتشا  وكانت  )مجهول(  باسم  احل��ادث 
فيها  وقاموا  م   1992 سنة  الصرب  احتلها 
والتهجير  ك��اإلب��ادة  اإلج����رام،  أن���واع  بأبشع 
املساجد  جميع  ه��دم��وا  كما  واالغ��ت��ص��اب، 
باشا،  علي  عتيق  جامع  ومنها  املنطقة  في 
في  بناؤه  أعيد  ال��ذي  مسلوشكا،  ومسجد 
عام 2007 م، ومسجد أالجا الذي يعد من 
في  البوسنة  ف��ي  بنيت  التي  املساجد  أول 
القرن اخلامس عشر. وقد متكنت املشيخة 
ب��ن��اء مسجد عتيق  إع����ادة  م��ن  اإلس��الم��ي��ة 
في  أالج���ا  مسجد  ي���زال  وال  وموسلوشكا، 

انتظار املتبرعني. 
جت���در اإلش����ارة إل���ى أن االع���ت���داءات على 
انتهاء  بعد  البوسنة  في  استمرت  املساجد 
احلرب، سواء في مناطق الكثافة السكانية 
من  العشرات  وكانت  ال��ك��روات.  أو  للصرب 
األرثوذوكسية  االعتداءات  ضحية  املساجد 
صربيا  وك��ذل��ك  البوسنة  ف��ي  والكاثوليكية 
بلغراد،  ف��ي  البيرق  مسجد  ي���زال  ال  حيث 
العدوان  آثار  نوفي صاد، يحمالن  ومسجد 
حتى اليوم. وقد أخلفت احلكومة الصربية 
ت��ق��م بترميم  ب���وع���وده���ا، ول���م  ب��ل��غ��راد  ف���ي 
امل��س��ج��دي��ن ك��م��ا وع����دت رغ���م م����رور عدة 
ال��ن��ار فيهما م��ن قبل  س��ن��وات على إض���رام 

متعصبني أرثوذوكس.
لها  تتعرض  التي  االع��ت��داءات  جرمية  إن  
املساجد في البوسنة، تأتي في نفس السياق 
الذي تتعرض فيه املساجد ومقابر املسلمني 
في فلسطني احملتلة للهدم والتجريف واملنع، 

ورفض بناء مسجد نيويورك وغيره.
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ال�سلة الإخبارية

في الحكومة العراقّية: الوزارات للبيع!
من العراق: جاسم الشمري

صار  االتصاالت  في  الهائل  التطور  بفضل 
التطور  وه��ذا  صغيرة،  قرية  ال��ي��وم  العالم 
ث��ورة جتارية وصناعية في عموم  إل��ى  ق��اد 
السياسية  امليادين  مختلف  وشمل  العالم، 
ك��ل م��ا يحلم  واالق��ت��ص��ادي��ة وغيرها، وب��ات 
به اإلنسان ميكن أن يشتريه عبر اإلنترنت. 
وك��م��ا ه��و م��ع��روف للجميع، ف��إن امل���ال هو 
العامل األهم في االقتصاديات، وأحياناً في 
االنتخابات  فترات  في  وحتديداً  السياسة، 
حيث  الفقيرة؛  ال��دول  بعض  في  البرملانية 
شراء  »الضعفاء«  املرشحني  بعض  ي��ح��اول 
األموال،  دفع  عبر  الناخبني  وأص��وات  ذمم 
وغ��ي��ره��ا من  امل�����راوح  أو  ال��ب��ط��ان��ي��ات،  أو 
الضروريات التي تختلف من مكان إلى آخر، 
البرملانية  االنتخابات  ف��ي  ح��دث  م��ا  وه��ذا 

األخيرة في العراق.
بل  ن���ادرة  حالة  أم��ام  ال��ي��وم  فإننا  وباملقابل 
في  ال���وزارات  تشكيل  عملية  في  مستحيلة 
العالم؛ حيث إننا لم نسمع مبزاد، أو )بازار( 
العالم  ف��ي  م��ك��ان  أي  ف��ي  ال�����وزارات،  لبيع 
إال ف��ي ال���ع���راق »ال��دمي��ق��راط��ي االحت����ادي 
اجلديد«؛ حيث تستمر املفاوضات »التجارية 
السياسية« من أجل بيع الوزارات األكثر ربحاً 
وهي  الدميقراطية،  السياسية  العملية  في 
العراقي،  السياسي  التاريخ  في  نادرة  حالة 
الوزارات  وأس��ع��ار  العالم،  ف��ي  واالنتخابي 
منها،  لكل  امل��ال��ي  امل����ردود  بحسب  تختلف 
تكون  لل�»دولة«  أرباحاً  تدّر  التي  وال��وزارات 
والدفاع  والتجارة  كالنفط  خيالية  أسعارها 

والداخلية واملالية.
غير  من  نتهم  أو  نبالغ،  إننا  يقال  ال  وحتى 
دليل، أو هو نوع من التحامل، فإنني سأذكر 
)وحدة  العراقية  القائمة  عن  النائبة  ك��ام 
يوم 2010/11/23  التي حذرت  اجلميلي(، 
من إبرام صفقات مالية بني الكتل السياسية 
ال��وزارات، وأن هنالك صفقات مالية،  لبيع 
خلف الكواليس، خال عملية توزيع الوزارات 

الصفقة.
املؤملة من  هذه الصورة هي بعض احلقيقة 
ساسة  يرفض  التي  الدميقراطية  امل��أس��اة 
إال  توصيفها  بغداد  في  اخلضراء  املنطقة 
في  وال���وزارات  والتمام!!  الكمال  بأوصاف 
معظم دول العالم يتم تشكيلها اعتماداً على 
وليس  الوزير،  في شخص  واملهنية  النزاهة 
كما  مقيتة،  وطائفية  حزبية  اعتبارات  على 

يقع اليوم في باد الرافدين.
ن��ذك��ر أن ه���ذه احل���ادث���ة ليست  ول��ل��ت��أري��خ 
األولى في التاريخ السياسي احلديث للعراق 
وزارة  بيعت  أن  سبق  حيث  ال��دمي��ق��راط��ي؛ 
الدفاع في حكومة املالكي السابقة من قبل 
ألغلب  م��ع��روف��ة  ق��ي��ادي��ة  ث���اث شخصيات 

العراقيني.
ومن األهمية مبكان التذكير باملادة )74( من 
التي   1963 ع��ام  املؤقت  العراقي  الدستور 
جاء فيها: »ال يجوز لرئيس الوزراء، أو نّوابه 
أو الوزير أثناء توليه منصبه، أن يزاول مهنة 
حّرة، أو عمًا جتارياً، أو مالياً، أو صناعياً، 
أو أي عمل اقتصادي آخر، أو أن يشتري، أو 
يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو يؤجرها، 
يقايضها  أن  أو  أمواله،  من  يبيعها شيئاً  أو 

عليه«.
ال��وزارة نفسها هي  فكيف احل��ال إذا كانت 
ال��ص��ف��ق��ة األه����م ف��ي ح��ي��اة ال��س��ي��د الوزير 

»املخلص املتفاني خلدمة الباد والعباد«؟!
اليوم،  الدميقراطي  ال��ع��راق  ح��ال  ه��و  ه��ذا 
ف��أي��ن ه���ذا ال��ق��َس��م ال���ذي س��ي��ردده الوزير 
املنتخب املنافس في احلكومة املقبلة، وأين 
قولهم: »والله على ما أقول شهيد«، من كارثة 
السرقات والهدر املستمر للمال العام؟! هي 
كارثة مبا حتمله هذه الكلمة من معان، وإال 
فكيف نفسر أن الوزارات تباع في باد يقول 

ساستها إنهم يبنون دولة جديدة؟!!

بني الكتل السياسية، وأن ال��وزارات األمنية 
بأرقام  تباع  والداخلية  ال��دف��اع  وب��األخ��ص 
إلى  منها  ال��واح��دة  قيمة  تصل  ق��د  خيالية 
خمسة مايني دوالر، فيما بلغ سعر وزارات 
بني  وال��ب��ل��دي��ات  والصحة  والنقل  اإلس��ك��ان 
)3،5( إلى أربعة مايني دوالر، نظراً للعقود 

واملناقصات التي تنطوي عليها!!
إن  قالت  مطلعة  عراقية  سياسية  مصادر 
نواباً وسياسيني نافذين ومقربني من رئيس 
الوزراء املكلف نوري املالكي، يقومون بإدارة 

هذه العملية مقابل ما يسمى )الهدايا(.
سياسية  مصادر  كشفت  السياق  هذا  وفي 
العراقية  اإلخ��ب��اري��ة  )أور(  لوكالة  موثوقة 
ي��وم 2010/11/29 عن وج��ود س��وق سرية 
هذه  وأن  ال��وزاري��ة،  احلقائب  وش���راء  لبيع 
قبل  ف��ي عملها  ون��ش��ط  ازده�����رت  ال��س��وق 
الرئيس  قبل  من  الرسمي  التكليف  يتم  أن 
املالكي(  )ن���وري  ل���  ج��ال طالباني  احل��ال��ي 
يكثر  ال��س��وق  ه��ذه  وأن  احل��ك��وم��ة،  بتشكيل 
فيها السماسرة وذلك لتسهيل عمليات البيع 
والشراء، وأنهم قسموا الوزارات إلى مربحة 
وغير مربحة، ومربحة جداً وأخرى مربحة 
بصورة اعتيادية، وفي ضوء ذلك يتم التعامل 
مع البائع واملشتري وحتديد األسعار وعقد 
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ب��ع��د س��اع��ات م��ن دع����وة رئ��ي��س أرك����ان اجل��ي��ش اإلسرائيلي 
)أوسع  محتملة  لعملية  االس��ت��ع��داد  إل��ى  أش��ك��ن��ازي(  )غ��اب��ي 
إسرائيل غارات جوية  نطاقًا( على حدود قطاع غزة، شنت 
القسام(  الدين  عز  ل�)كتائب  موقعًا  مستهدفًة  القطاع،  على 
الشرطة  العسكرية حلركة )حماس(، ومحيط مركز  ال��ذراع 
التابعة حلكومة حماس في قرية املغراقة وسط غزة، وموقعًا 
آخر ل�)القسام( قرب مدرسة تونس في حي الشجاعية شرق 

مدينة غزة.
الغارات  هذه  إن  اإلسرائيلي:  اجليش  باسم  املتحدثة  وقالت 
نحو  غ��زة،  م��ن  فلسطينين  نشطاء  إط��اق  على  ردًا  ج��اءت 

خمس قذائف مورتر في وقت متأخر من مساء أمس األول.
ل�)جلان  العسكري  اجل��ن��اح  ص���اح(  الناصر  )أل��وي��ة  وأعلنت 
امل��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة(، م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ع��ن إص��اب��ة م��س��ؤول أمن 
إطاقها  بعد  الغربي  بالنقب  البلدات  إح��دى  في  إسرائيلي 

خمس قذائف هاون.
أشكنازي قوله:  “معاريف” اإلسرائيلية عن  ونقلت صحيفة 
»رمبا نحتاج إلى االستعداد لعمل أوسع نطاقًا، اجلولة التالية 
ستكون كبيرة ويجب أن تنتهي بطريقة ال تترك شّكًا بشأن 

الفائز. نحن أقوى كثيرًا من الطرف اآلخر«.
مخاوف  أشكنازي  وتهديدات  اإلسرائيلية  الضربات  وأث��ارت 

سكان اجليب الساحلي الصغير من حرب جديدة عليهم.
بحر،  أحمد  التشريعي  املجلس  لرئيس  األول  النائب  وك��ان 
ال��ع��ض��و ف���ي ح��رك��ة ح��م��اس ط��ال��ب م���ن اجل���زائ���ر، املسلحن 
على  إسرائيل  إلرغ��ام  اجلنود  من  املزيد  بأسر  الفلسطينين 

إطاق سراح جميع األسرى الفلسطينين والعرب.
والعشرين من يونيو  وحتتفظ حركة حماس، منذ اخلامس 
مت  ال���ذي  شاليط،  جلعاد  اإلسرئيلي  باجلندي   2006 ع��ام 
إلبرام  محاولة  في  غ��زة،  جنوب  عسكرية  قاعدة  من  أس��ره 
صفقه حترر مبوجبها آالف األسرى الفلسطينين من سجون 

إسرائيل.

إسرائيل تقصف غزة 
وأشكنازي يهدد 

بـ»عملية واسعة«

أشاد رئيس احلكومة الفلسطينية 
بالدعم  هنية  إسماعيل  غزة  في 
وجهود اإلغاثة التي تقدمها دولة 
مختلف  في  غزة  لقطاع  الكويت 
املجاالت وخاصة إعادة إعمار ما 

دمرته احلرب االسرائيلية.
بوفد  لقاء هنية  جاء ذلك خال 
اللجنة  رئ���ي���س  م����ن  ك����ا  ض����م 
بدر  لإلغاثة  املشتركة  الكويتية 
التنفيذي  وامل����دي����ر  ال���ش���م���روخ 
املرضى  إغاثة  صندوق  جلمعية 
جمعية  ورئ��ي��س  الياقوت  فيصل 
إح��ي��اء ال���ت���راث اإلس���ام���ي فهد 

احلسينان.
واس��ت��م��ع ه��ن��ي��ة إل���ى ش���رح حول 
جهود اإلغاثة الكويتية في قطاع 
غزة في مختلف املجاالت؛ حيث 
إقامة 6  أنه سيتم  الوفد  أوض��ح 
محطات لتحلية املياه في القطاع 
إضافة لترميم 30 منزال تضررت 
على  اإلسرائيلية  احل��رب  خ��ال 
بالتنسيق  قبل عامني  قطاع غزة 
لإلغاثة  ال���رح���م���ة  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
الكتاب  دار  وجمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة 

والسنة.
وأش���ار ال��وف��د إل��ى أن��ه مت خال 

غذائي  ط��رد   600 توزيع  زي��ارت��ه 
ع��ل��ى ال��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ني في 
شتوي  غطاء  و2000  غزة  قطاع 
مشروعا   30 دع���م  إل���ى  ف��ض��ا 

صغيرا من مشاريع التنمية.
الكويت  دول��ة  هنية  شكر  ب���دوره 
على دورها وجهودها في تقدمي 
للفلسطينيني  املساعدة واخلدمة 
مبوضوعي  االهتمام  إل��ى  داعيا 
االحتال  دم��ره  ما  إعمار  إع��ادة 
الوفد  امل���ي���اه.وغ���ادر  وم���وض���وع 
اليوم  هنية  لقائه  بعد  الكويتي 
قطاع غزة عبر معبر رفح البري 

مع جمهورية مصر العربية.
يذكر أن وفدا من جمعية الرحمة 
غزة  قطاع  زار  بالكويت  العاملية 
االس���ب���وع امل���اض���ي ح��ي��ث قامت 
منزل   400 ب��ت��رم��ي��م  اجل��م��ع��ي��ة 
كانت قد تضررت خال احلرب 

اإلسرائيلية على قطاع غزة.
ك��م��ا اف��ت��ت��ح ال���وف���د ال��ع��دي��د من 
)بيرحاء  م��ش��روع  منها  املشاريع 
ومخبز  ل��ل��ن��خ��ي��ل   )2 ال���ك���وي���ت 
لتوزيع أرغفة اخلبز على الفقراء 
لتحلية  وم��ح��ط��ة  واحمل���ت���اج���ني 

املياه.

هنية يشيد بالدعم الكويتي 
للفلسطينيين في قطاع غزة
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واعتقادهم ومسالكهم الفاسدة.
وقد احتفى به غير واحد من مشايخ طريقه، 
كالرندي وابن عباد وابن عجيبة، وفي عصرنا 

البوطي!
وق��د وج��د فيها م��ا ي��دل على أن اب��ن عطاء 
بوحدة  يعتقد   ، الصوفية  غ��اة  م��ن  كغيره 
الله!  أن كل موجود هو  ت��رى  التي  ال��وج��ود!! 
وال وجود لسواه على احلقيقة!! وهي عقيدة 
وثنية كفرية!! رد عليها غير واحد من علماء 

املسلمني.
يدل على ذلك مواضع منها: 

1- قوله : »ما حجبك عن الله وجود موجود، 
ولكن حجبك عنه توهم موجود معه«.

أن ال موجود  »تقدم  عباد:  اب��ن  ق��ال شارحه 
سوى الله تعالى على التحقيق!! وأن وجود ما 

سواه إمنا هو وهم مجرد«!
»كيف  ق��ول��ه:  أي��ض��ا،  فيها  أق��وال��ه  وم���ن   -2
يتصور أن يحجبه شيء، وهو الذي ظهر بكل 

شيء?!،
الذي  وه��و  ش���يء،  يحجبه  أن  يتصور  كيف 

أن  ميكن  وال  قبيحة،  كلمة  هي  السكندري! 
ول��ذا ُوص��ف قائلها  ��د؛  تصدر من عاِلم م��وِحّ
بأنه من أدعياء العلم! ملا حتتويه تلك الرسالة 
تلك  قبح  وم��ن  كثيرة،  شرعية  مخالفات  من 
ال��ص��وف��ي على  م ك���ام ذل���ك  أن���ه ق����َدّ الكلمة 
ودرر  الصحابة،  وك���ام  ال��ن��ب��ي]،  أح��ادي��ث 

التابعني!
ونقول:

أوال: هل ميكن أن يقال مثل هذا الكام ، عن 
كام ابن عطاء ، أو كام غيره من البشر ?!

وه���ل ي��ج��وز أن ي��س��اوى ك���ام ال��ب��ش��ر بكام 
من شّبه كامه  الله  توعد  وقد  البشر?!  رب 
العظيم الكامل، بكام البشر الناقص، وذلك 
في قوله: }إن هذا إال قول البشر سأصليه 

سقر{ )املدثر : 25 - 26(.
ثانيا: يعد ابن عطاء الله السكندري واسمه: 
تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء املتوفى  
في عصره،  الصوفية  كبار  من  ه�   709 سنة 
كتبه  أش��ه��ر  م��ن  العطائية(  )احل��ك��م  وكتيبه 
أحوالهم  وب��ي��ان  الصوفية!  توحيد  ف��ي  وه��و 

أم��ا التصوف ف��إن ك��ان ه��و اإلس���ام نفسه، 
التصوف  كان  وإن  وال غير!  فلنسمه إساما 
شيئا غير اإلسام ، فا خير لنا فيه! فديننا 
ولنا مع   . العاملني  لله رب  كامل واحلمد  تام 

التصوف وقفة مبقال آخر إن شاء الله .
أحمد  فهو:  السكندري  الله  عطاء  اب��ن  وأم��ا 
أبو الفضل، وهو  بن محمد بن عبد الكرمي، 
من أهل التصوف الغالني، يسير على الطريقة 
الشاذلية الضالة، وله أقوال يؤيد فيها القول 
ب��وح��دة ال���وج���ود! وه���و ال��ق��ول ب���أن اخلالق 

واملخلوق واحد!
ب��االحت��اد واحل��ل��ول! أي حلول  ال��ق��ول  ومثلها 
الرب ببعض ذوات الصاحلني! أو احتاده بهم! 

وكل ذلك كفر وضال عظيم! 
ال��رب��ان��ي شيخ  العالم  أش��د خصوم  م��ن  وه��و 
عليه عند  ع����ى  اَدّ وق��د  تيمية،  اب��ن  اإلس���ام 
السلطان، وألَّب عليه السفهاء ، ت سنة 709 

ه�.
كتب  عما  أصحابه  م��ن  الغالني  بعض  وق��ول 
م��ن احل��ك��م: إن��ه ل��و ج���ازت ال��ص��اة أن تقرأ 
الله  اب��ن عطاء  بحكم  ل��ق��رأت  ال��ق��رآن،  بغير 

الشيخ محمد احلمود النجدي 

من هو ابن عطاء الله السكندري؟
وآله وصحبه ومن  الله،  والسالم على رسول  لله، والصالة  احلمد 
التصوف  على  يثني  بعضهم  سمعت  فقد  وبعد:  بهداه،  اهتدى 
لإلسالم!  الطوائف  بعض  دخول  في  سببا  كانوا  وأنهم  وأهله؟! 
ثم عرج على مدح ابن عطاء الله السكندري وكتابه: »حكم ابن 

عطاء«، وأنه يحمله في جيبه دوما للمطالعة والتدريس؟!

حكم ابن عطاء 
اهلل السكندري 

الصوفي
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ظهر في كل شيء?!، كيف يتصور أن يحجبه 
شيء، وهو الظاهر لكل شيء?!، كيف يتصور 
أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء?!، 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ليس 

معه شيء«?!!
اب��ن عجيبة - أح��د ش��راح الكتاب -  ويشرح 
فيقول:  ال��غ��ري��ب��ة!  العجيبة  التعجبات  ه��ذه 
»ومعنى هذا الكام، أن احلجاب الذي يحجب 
احلق تعالى عن الغافلني اجلاهلني، هو الوهم 
فقط ! ألن احلق ظاهر شديد الظهور ، لكنه 
الغافلني بسبب غفلتهم وجهلهم،  اختفى عن 
فهم يظنون أن املخلوقات هي غير الله، وهذا 

باطل عند العارفني«!
3- ومثلها نظرية االحتاد واحللول، وكل ذلك 

كفر! 
ف��ي ق��ول��ه: » أن��ت م��ع األك����وان م��ا ل��م تشهد 

املكَوّن، فإذا شهدته كانت األكوان معك«!
إذا أشار وجد احلق  َمن  العارف  وقوله: »ما 
أقرب إليه من إشارته، بل العارف َمن ال إشارة 

له لفنائه في وجوده ، وانطوائه في شهوده«!

وق��ول��ه: »ل���وال ظ��ه��وره ف��ي امل��ك��ون��ات، م��ا وقع 
اضمحلت  صفاته  ظهرت  ولو  أبصار!  عليها 

مكوناته«!
وقوله: »الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإميان، 
وفكرة شهود وعيان! فاألولى ألرباب االعتبار، 

والثانية ألرباب الشهود واالستبصار«!
4- ومن أقواله املخالفة للصواب ، واملنكرة ! 
سمعت   :)63 )ص:  امل��ن  لطائف  ف��ي  ق��ول��ه 
يقول  العباس-  أبا  املرسي  يقصد   - شيخنا 
في قوله عز وجل: }ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها{ أي : ما نذهب من 

ولي لله ، إال ونأِت بخير منه أو مثله!!! 
5- ومنها: قوله: »طلبك منه - أي من الله- 

اتهام له!« .
يقوله شارحه: »فطلبه من الله تهمة له!! إذ لو 
وثق في إيصال منافعه إليه من غير سؤال، ملا 

طلب منه شيئاً..«!!
منه،  ربه حاجاته، وطلبها  الله  العبد  فسؤال 
ودعاؤه له ، مذموٌم عند هؤالء الصوفية! ألنه 

بزعمهم صادر عن عدم ثقة بالله تعالى ! 
مع أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسامه 
عليهم أجمعني ، كلهم قد سألوا ربهم، وطلبوا 
منه أموراً كثيرة متنوعة، والكتاب العزيز مليء 

بذلك بقولهم : رب ، رب ، فتأمل!
وهو مخالف لآليات واألحاديث الكثيرة التي 
: }َوَقاَل  تعالى  كقوله  الله  حتض على دعاء 
َربُُّكُم اْدُعوِني أَْستَِجْب لَُكْم ِإَنّ الَِّذيَن يَْستَْكِبُروَن 
}َسَيْدُخلُوَن  دعائي  عن  أي:  ِع��َب��اَدِت��ي{  َع��ْن 

َجَهنََّم َداِخِريَن{ )غافر: 60(.
يرجوه  لشيء  عبده  »م��ن  ق��ول��ه:  ومنها:    -6
فما  منه،  العقوبة  ورود  عنه  ليدفع  أو  منه، 
ق��ام بحق أوص��اف��ه«! وه��ذا الكام هو كقول 
رابعة العدوية املنحرف - إن صح عنها-: »ما 
عبدتك خوفاً من نارك وال رغبة في جنتك، 

ولكني عبدتك ألنك أهل للعبادة!« 
أخبر  ال��ذي��ن  املائكة  لعبادة  مخالف  وه��ذا 
الله عنهم في كتابه أنهم: }يخافون ربهم من 
فوقهم{، ومخالف لعبادة األنبياء الذين قال 
اخليرات  في  يسارعون  كانوا  }إنهم  عنهم: 
خاشعني{  لنا  وكانوا  ورهبا  رغبا  ويدعوننا 

)األنبياء : 90(. 

والسام  ال��ص��اة  عليهم  األن��ب��ي��اء  إن  أي: 
من  عنده  فيما  رغ��ب��اً  سبحانه  الله  يعبدون 
اخل��ي��رات وامل��س��رات ، وره��ب��اً مم��ا عنده من 

مضار الدارين.
فأين هؤالء من هذه اآليات الكرمية?!

َحَملها  التي  العبارات  بعض  فيه  وكذلك   -7
الرزق  من  بالطيبات  التمتع  ذم  على  الشراح 
والولد!  وال��ن��س��ل  ال������زواج  وت����رك  احل�����ال! 
والتشنيع على من يأخذ باألسباب ! واعتباره 
ذلك  وغير  تعالى!!  الله  على  للتوكل  مخالفا 
من املخالفات العقدية والشرعية، مما ال شك 
فيه أنه خاف سنة سيد ولد آدم محمد]، 
بل مخالف لسن املرسلني جميعا، والشرائع 
السماوية؛ لكونه مأخوذا عن الديانات الوثنية 

وغيرها.
اب����ن عطاء  أن  ه��اه��ن��ا:  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
السكندري هو وجماعة من الصوفية تسببوا 
رحمه  تيمية  اب��ن  اإلس���ام  شيخ  حبس  ف��ي 
حيث  ه�؛   707 سنة  مبصر  ظلماً  تعالى  الله 
ادعوا عليه أشياء لم يثبت منها شيء! كما في 
ابن كثير  للحافظ  والنهاية )47/14(  البداية 

الدمشقي.
الكتاب بعض  يوجد في  إن��ه   : نقول  وأخ��ي��را 
من احلق واحلكم، مخلوط بغيره من األوهام، 
الباطلة!  واخل���راف���ات  امل��ب��ه��م��ة!!  وال��ع��ب��ارات 

والكفريات السابقة !
وإن احل��ك��م وامل��واع��ظ ف��ي غ��ي��ره م��ن الكتب 
أجمل وأك��ث��ر، وأف��ي��د وأس��ل��م، وأوض���ح وأبني 
ابن  الفوائد لإلمام  للمسلم واملسلمة، ككتاب 
القيم، وصيد اخلاطر البن اجلوزي، واملدهش 

وغيرهما.
يخلب  ما  احلكم  من  تعالى  الله  كتاب  في  بل 
األلباب، وفي حديث النبي] الذي أوتي جوامع 
ينصح  ول��ذا ال  العقول!   له  تندهش  ما  الكلم 
املتمكنني  العلم  لطلبة  أو  للعلماء،  إال  بقراءته 

للرد على ما فيه من الباطل والوهم.
ن��س��أل ال��ل��ه ع��ز وج���ل أن ي��ري��ن��ا احل���ق حقاً 
باطًا  ال��ب��اط��ل  يرينا  وأن  ات��ب��اع��ه،  وي��رزق��ن��ا 
وصلى  مجيب.  سميع  إن��ه  اجتنابه،  ويرزقنا 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعني.
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خطب منربية

احلمد لله الذي مّن علينا بنعمة األوالد، وفتح لنا من أسباب الهداية 
كل باب، ورغب في طرق الصالح، وحذر من طرق الفساد، وأشهد أن ال 
إله إال الله وحده ال شريك له امللك الكرمي الوهاب، وأشهد أن محمدا 
آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ارتياب،  بال  اخللق  أفضل  ورسوله  عبده 

وأصحابه والتابعن لهم بإحسان إلى يوم املآب، وسلم تسليما.

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني

أم���ا ب��ع��د: ف��ي��اأي��ه��ا ال��ن��اس ات��ق��وا ال��ل��ه تعالى 
ب��ه عليكم م��ن نعمة  أن��ع��م  واش��ك��روه على م��ا 
للعبد  فتنة  النعمة  ه��ذه  أن  واعلموا  األوالد، 
واختبار، فإما منحة تكون قرة عني في الدنيا 
واآلخرة، وسروراً للقلب وانبساطاً للنفس وعوناً 
على مكابد الدنيا وصالحاً يحدوهم إلى البر 
في احلياة وبعد املمات، واجتماعاً في الدنيا 
على طاعة الله واجتماعاً في اآلخرة في دار 
ذريتهم  واتبعتهم  آمنوا  }والذين  الله:  كرامة 
من  ألتناهم  وم��ا  ذريتهم  بهم  أحلقنا  بإميان 
عملهم من شيء كل امرئ مبا كسب رهني{، 
وإن من أسباب هذه املنحة أن يقوم الوالد من 
أم وأب - واألب هو املسؤول األول؛ ألنه راع 
في أهله ومسؤول عن رعيته - أن يقوم كل من 
الوالدين على أوالده وفي أوالده مبا يجب عليه 
من رعاية وعناية وتربية صاحلة ليخلف بعده 
ذرية صاحلة تنفعه وتنفع املسلمني؛ فإن العبد 
متى أصلح ما بينه وبني ربه أصلح الله له ما 
بينه وبني اخللق، ومع حسن النية واالستعانة 
بالله وكثرة دعائه واللجوء إليه يحصل اخلير 
تعالى  الله  يقول  الصاحلة؛  والتربية  الكثير 
يقولون  }وال��ذي��ن  الرحمن:  عباد  وص��ف  في 
أعني  قرة  وذرياتنا  أزواجنا  من  لنا  هب  ربنا 
واجعلنا للمتقني إماما{، فوالله ما سألوا ذلك 
وقعدوا عن فعل األسباب؛ فإن العقل والشرع 
كل منهما يقتضي أنك إذا سألت الله شيئاً فال 
بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه فإن كل 
أحد لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه؛ ألنه 
يعلم أن السماء ال متطر ذهبا، ولو سأل الله 

ذرية لسعى في حصول الزوجة؛ ألن األرض ال 
تنبت أوالدا، وهكذا إذا سأل الله صالح ذريته 
ق��رة عني له فال بد أن يسعى مبا  وأن تكون 
يقدر عليه من أسباب ذلك لتكون نعمة األوالد 

فهو منحة. 
أن  ن��ع��م��ة األوالد،  م���ن  ال��ث��ان��ي  ال��ش��ط��ر  أم���ا 
تكون محنة وعناء وشقاء وشؤما على أهلهم 
ومجتمعهم، وذلك فيمن لم يقم مبا أوجب الله 
صاحلة،  وتربية  وعناية  رعاية  من  لهم  عليه 
وأهملهم فلم يبال بهم أكبر همه نحوهم حني 
أض��اع حق  األم  رح��م  في  قذفها  كانوا شهوة 
لم يحسن  فيه،  الله  الله فيهم فأضاعوا حق 
جزاء  بالبر  إليه  يحسنوا  فلم  بالتربية  إليهم 
وفاقا؛ ففاته نفعهم في الدنيا واآلخرة وأصبح 

من اخلاسرين وليكونن من النادمني: }قل إن 
اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 

القيامة أال ذلك هو اخلسران املبني{.
لقد ضل أقوام اعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها 
وصيانتها وحفظها، فشغلوا أفكارهم وأبدانهم 
نسوا  ثم  ومنامهم،  راحتهم  عن  بها  وانشغلوا 
أه��ل��ه��م وأوالده������م، وم���ا قيمة ه���ذه األم���وال 
األجدر  من  أليس  واألوالد؟!  لألهل  بالنسبة 
بهؤالء أن يخصصوا شيئا من قواهم الفكرية 
واجلسمية لتربية أهلهم وأوالدهم حتى يكونوا 
بذلك شاكرين لنعمة الله ممتثلني ألمره حيث 
ي��ق��ول ج��ل وع���ال: }ي��أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة 
عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون الله ما 
جعل  لقد  ي���ؤم���رون{؟!  م��ا  ويفعلون  أم��ره��م 
األهل،  مسؤولية  وحملكم  ال��والي��ة؛  لكم  الله 
النار  تلك  وأهليكم  أنفسكم  تقوا  بأن  وأمركم 
املزعجة، ولم يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب 
هؤالء  أن  عجب  وم��ن  وأهليكم،  أنفسكم  ب��ل 
املضيعني ألمر الله في حق أوالدهم وأهليهم 
لو أصابت نار الدنيا طرفا من ولده أو كادت 
لسعى بكل ما يستطيع لدفعها وهرع إلى كل 

وجوب رعاية األوالد واألهل
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طبيب للشفاء من حرقها، أما نار اآلخرة فال 
يحاول أن يخلص أوالده وأهله منها.

أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب 
في  وسكناتهم،  حركاتهم  ف��ي  وأوالده  أه��ل��ه 
وأخالئهم؛  أصحابهم  ف��ي  وإي��اب��ه��م،  ذهابهم 
ح��ت��ى ي��ك��ون ع��ل��ى ب��ص��ي��رة م��ن أم��ره��م ويقني 
من  ي��راه  م��ا  فيقر  وسيرهم،  اجتاهاتهم  ف��ي 
ذلك صاحلا، وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم 
بصراحة، ويأخذ منهم ويرد عليهم، وال يغضب 
يزيد من  فيجفوهم ويعرض عنهم؛ فإن ذلك 

البالء والفساد.
إن اإلنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأوالده 
وتربيتهم تربية صاحلة فمن الذي يقوم عليها؟! 
هل يقوم عليها أباعد الناس ومن ال صلة له 
بهم؟! أو يترك هؤالء األوالد واألغصان الغضة 
تعصف بها رياح األفكار املضللة واالجتاهات 
املنحرفة واألخالق الهدامة، فينشأ من هؤالء 
جيل فاسد ال يرعى لله وال للناس حرمة وال 
حقوقا، جيل فوضوي متهور ال يعرف معروفا 
وال ينكر منكرا، متحرر من كل رق إال من رق 
قيد  م��ن  إال  قيد  ك��ل  م��ن  منطلق  الشيطان، 
الشهوة والطغيان، نعم ال بد أن تكون هذه هي 

النتيجة إال أن يشاء الله. 
إن بعض الناس يقول معتذرا: أنا ال أستطيع 
علّي،  ومت����ردوا  ك��ب��روا  إن��ه��م  أوالدي،  ت��رب��ي��ة 
هذا  سلمنا  لو  نقول:  أن  ه��ذا  على  وجوابنا 

فكرنا  ث��م  واق���ع���ة،  حقيقة  أو  ج���دال  ال��ع��ذر 
السبب في سقوط هيبتك  أنت  أنك  لوجدنا 
من نفوسهم؛ ألنك أضعت أمر الله فيهم في 
أول أمرهم فتركتهم يتصرفون كما يشاؤون، 
ال تسألهم عن أحوالهم وال تأنس باالجتماع 
إليهم، وال جتتمع معهم على غداء وال عشاء 
وال غيرهما؛ فوقعت اجلفوة بينك وبني أوالدك 
فنفروا منك ونفرت منهم، فكيف تطمع بعد 
ذلك أن ينقادوا لك أو يأخذوا بتوجيهاتك؟! 
وقمت  أم��رك  أول  ف��ي  الله  اتقيت  أن��ك  ول��و 
بتربيتهم على الوجه الذي أمرت ألصلح لك 
أمر الدنيا واآلخرة: }يأيها الذين آمنوا اتقوا 
لكم أعمالكم  الله وقولوا قوال سديدا يصلح 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 

فاز فوزا عظيما{.
وقتا  تأخذ  امل���دارس  كانت  لقد  ال��ن��اس،  أيها 
ثقيال  عبئا  وتتحمل  األوالد  أوق��ات  من  كثيرا 
كبيرا  ف��راغ��ا  س��ي��ج��دون  واآلن  تربيتهم،  م��ن 
هذا  م��لء  ن��ح��اول  أن  فعلينا  وزم��ن��ي��ا؛  فكريا 
الفرصة م��ن أعمال  ال��ف��راغ واس��ت��غ��الل ه��ذه 
نخمل  ال  حتى  لهم؛  نافعا  يكون  مب��ا  شبابنا 
أفكارهم أو يستغلوها مبا يكون لغوا أو ضارا. 
إنه ميكن استغالل هذه الفرصة بقراءة الكتب 
النافعة كل بحسب طبقته وما يتحمله عقله، 
أو مبراجعة مقررات السنة التي جنح إليها، أو 
أبيه  بيع وش��راء ومساعدة  نافعة من  بأعمال 

في  جهودنا  نضاعف  أن  علينا  أعماله.  ف��ي 
مراقبتهم وتربيتهم وأن نشعر بأن العبء ثقيل 

علينا حتى ننمي هذه املضاعفة.
خطير  أم��ر  إل��ى  أنبه  أن  أود  املناسبة  وبهذه 
حني  دروسهم  كتب  في  الطالب  بعض  يفعله 
في  الكتب  ه��ذه  ي��رم��ون  إن��ه��م  منها،  ينتهون 
يرمونها  بل  والنعال،  باألرجل  تداس  األسواق 
في املزابل مع األقذار واألوساخ، إنهم يرمون 
تكون  قد  فيها،  مبا  مبالني  غير  الكتب  ه��ذه 
كالم الله أو تفسيرا لكالم الله أو حديثا عن 
رسول الله ] أو شرحا لذلك أو كالما ألهل 
العلم يتضمن شرح أحكام الله، وكل هذا إهانة 

لهذه الكتب ووضع لقدرها.
فعلى املؤمن أن يتقي ربه وأن يعظم ما أوجب 
الله عليه تعظيمه؛ حتى يكون قائما بشكر الله 
عز وجل ليزيده من فضله، وإذا انتهى من هذه 
الكتب فليدخرها عنده أو يهدها ملن ينتفع بها 
أو ببيعها، وإن لم تكن صاحلة لذلك فليحرقها 
إن شاء إحراقا كامال ال يبقي منها شيئاً، أما 
واألسواق  امل��زاب��ل  ف��ي  الكتب  بهذه  يرمي  أن 
فهذا غير الئق وليس من شكر نعمة الله عليك 

الذي سهلها لك حتى أكملت دراستك بها.
من  علينا  أوج��ب��ت  مب��ا  للقيام  وف��ق��ن��ا  ال��ل��ه��م 
واه��دن��ا صراطك  ع��ب��ادك،  وح��ق��وق  عبادتك 
أنت  إن��ك  وللمسلمني،  لنا  واغ��ف��ر  املستقيم، 

الغفور الرحيم.

على املؤمن أن يتقي 
ربه وأن يعظم ما أوجب 

الله عليه تعظيمه؛ 
حتى يكون قائما 
بشكر الله عز وجل

على كل واحد منا أن 
يراقب أهله وأوالده في 

حركاتهم وسكناتهم



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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لقد ضرب أبوبكر الصديق [ أروع األمثلة وأعظمها 
في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي سبيل 
له  ك��ان  فقد  التوحيد،  كلمة  وإع���اء  اإلس���ام  نشر 
بداية إسامه،  اإلس��ام منذ  األث��ر في نشر  عظيم 
فقد كان [ أول رجل بالغ أسلم وأظهر إسامه، 
ثم إنه ما لبث أن يدعو إلى اإلسام، فأسلم بدعوته 
عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن 
عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، 
وكل اسم من تلك األسماء صار فيما بعد علما من 

أعام املسلمني له تاريخه املستقل.
وقد كانت لدعوته [ في سبيل الله تعالى معالم 

عديدة وسمات ظاهرة من أبرزها ما يلي:
1. التصديق والتسليم بكل ما جاء به النبي الكرمي 
] عن ربه من دون أي تردد أو شك، ثم إنه ما يلبث 

أن ينشر ذلك للناس ويدعوهم إليه.
وفي ذلك قال ]: »ما دعوت أحدا إلى اإلسام إال 
كانت له عنه كبوة - أي: وقفة كوقفة العاثر - وتردد 
ونظر إال أبابكر، ما عّتم - أي: ما أبطأ - عنه حني 
ذكرته له وما تردد فيه« فقد تبع النبي الكرمي ] 

في اعتقاده وقوله وفعله.
2. أنه رائد حترير جميع الناس سادة وعبيدا؛ حيث 
عمل على حترير العبيد، يشتريهم ثم يعتقهم، فيرفع 
عنهم ذل العبودية، وذل التعذيب، وذل االستضعاف، 
م��ن ذل الشرك  ال��س��ادة  وك��ذل��ك عمل على حت��ري��ر 
االعتقاد  إل��ى  بدعوتهم  وذل��ك  لألصنام  والسجود 

الصحيح وتوحيد الله تبارك وتعالى.
أن  أبناءها  يعلم  كلها  لألجيال  أس��ت��اذا  ك��ان  أن��ه   .3
العقيدة أول شيء في حياة اإلنسان، وأنه ال  حرية 
وزن للحياة بغير حيرة وأن اإلنسان إذا فقد حريته 
فقد كل شيء، ويتضح ذلك في قصته مع ابن الدغنة 
بكر  أب��ي  لنشاط  ونتيجة  قريش،  من  أج��اره  حينما 
الدغنة  ابن  منه  طلب  ولرسوله ]  لله  دعوته  في 
فقال  ج��واره  إليه  يرجع  أو  ال��دع��وة  عن  يتوقف  أن 
الله  إليك ج��وارك وأرض��ى بجوار  أرد  [: »فإني 

عز وجل«.
حيث  ش��يء؛  بكل  العقيدة  سبيل  ف��ي  التضحية   .4
بذل نفسه وكل وقته وماله في سبيل نشر اإلسام 

وإظهاره على الدين كله.
لقوله  مصداقا  دعوته؛  في  واالعتدال  التوسط   .5

تعالى: }وكذلك جعلناكم أمة وسطا...{.
6. كانت دعوته شاملة جلميع الناس والفئات وشاملة 

أيضا جلميع أمور الدين وجميع ميادين الدعوة.
7. رفقه بالناس ورحمته بهم في دعوته؛ وذلك ملا كان 
يتمتع به من أخ��اق فاضلة كرمية، فقد حقق [ 
مبدأ التكافل االجتماعي؛ حيث كان يشغل العاطلني 

ويصل األرحام ويغيث الناس إذا نزلت بهم النوازل.
سبيل  ف��ي  األذى  وحت��م��ل  واإلص����رار  الشجاعة   .8
ال��دع��وة، فقد ك��ان ي��ؤدي رس��ال��ة ال��دع��وة ول��و كلفته 
أول  كان  إنه  حتى  الناس  جهاد  في  فمضى  حياته، 
خطيب دع��ا إل��ى الله عز وج��ل ورس��ول��ه ] وذلك 
املشركون  ثار  املسجد  في  املسلمني  مع  كان  حينما 
عليه وعلى املسلمني يضربونهم في نواحي املسجد 
أبوبكر وُضرب ضربا شديدا  ضربا شديدا، وُوطئ 
ودنا منه الكافر ُعتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلني 
مخصوفني وأثر ذلك على وجهه حتى ال يعرف أنفه 
من وجهه، هذا كان مثاال بسيطاً على حتمله األذى 

في سبيل الدعوة اإلسامية.
آالمه  ف��وق  يرتفع   ] فكان  والعفو  السماحة   .9
ويسمو فوق أحزانه ويعفو ويصفح عن كل من أساء 
إليه حتى وإن أساء إلى عرضه، ويتبني ذلك في عفوه 
عن مسطح الذي رمى ابنته بأسوأ ما ترمى به عفيفة 

طاهرة وذلك في حادثة اإلفك.
10. احلكمة في الدعوة وسياسة أمور الدولة وأن الله 
قد يفتح باحلكمة ما ال يفتحه بالسيف، وأن التواضع 

في غير مذلة قد يؤدي إلى عز دائم مديد.
في  العقل  ورصانة  البأس  وش��دة  القلب  ثبات   .11
الرجال  عقول  فيها  تطيش  التي  الصعبة  امل��واط��ن 
وتدهش فيها األبطال، ويظهر ذلك بجاء في ثباته 
ورسوخه عندما توفي النبي ] فلم تزلزله احلادثة 
وإمنا كان عماقا جبارا عا فوق النوازل وسما على 
تعالى:  قوله  وت��ا  بالناس  وخطب  فقام  احل���وادث، 
}وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين{ 
فكان الناس كأنهم لم يعلموا أن هذه اآلية نزلت حتى 

تاها أبوبكر حينها [.
12. حرصه [ على اجلهاد في سبيل الله تعالى 
وفي سبيل نشر دعوة اإلسام وترغيب الناس فيه، 
ويتضح ذلك في قوله [: »ال يدع قوم اجلهاد في 

سبيل الله إال ضربهم الله بالذل«.

أمل عيد العازمي

اأبوبكر ال�ضديق �ضرب اأروع الأمثلة 

يف �ضبيل الدعوة



45

ن - 13 /2010/12م
حمل���رم  1432ه���� -  االثن���

الفرق���ان  611 - 7  ا

بدأت  )املعوملة(  العادات  من  جملة 
اإلسامي  مجتمعنا  على  تسيطر 
بعد سنوات قليلة من وصولها إلينا 

بطرق مختلفة.
هذه العادات في مجملها إما منكرة 
عاداتنا  عن  غريبة  إنها  أو  شرعاً، 
وتقاليدنا وتاريخنا وسلوك حكمائنا 
والسلف الصالح ممن سبقنا، لكنها 
تغزونا حتت عنوان سحري يسقط 
ي��ع��ب��ر ع��ن��ه بكلمة  ك���ل احمل���رم���ات 

)املوضة(.
و)املوضة( هذه وإن كانت تعني في 
والتحضر،  احل��داث��ة  واضعيها  لغة 
تعني:  ال��واق��ع  أرض  على  أن��ه��ا  إال 
ت��روي��ج��اً مل��ظ��اه��ر غ��ري��ب��ة وع����ادات 
العقيدة  إس��ق��اط  ب��ه��دف  ج��اه��ل��ي��ة 
ال���دي���ن���ي���ة واس����ت����ب����دال ال����ع����ادات 
االجتماعية واحلياتية والقيمة، مع 
مئات  تبلغ  هائلة  اقتصادية  فوائد 
جيوب  في  تضخ  سنويا،  املليارات 
اليهود والغربيني عموما، وما لبثت 
وت��ت��س��ع حتى  تتسع  امل��ظ��اه��ر  ه���ذه 
بلغت دقائق األم��ور، بحيث ال يكاد 
السموم  فيه  وتبث  إال  ش��يء  يبقى 

باسم )املوضة(.
التجميل  أدوات  إل���ى  ال��ث��ي��اب  م��ن 
وال����زي����ن����ة؛ ف���ال���ش���ع���ر واألح����ذي����ة 
التجميلية  والعمليات  وال��ن��ظ��ارات 
وط���ري���ق���ة ال����ك����ام وامل����ش����ي حتى 
)الرجيم(و)السيجار(والعدسات 
الاصقة.. كل هذه األمور وغيرها 
أصبح لها »موضة«، فما هو موقفنا 

منها؟ وكيف نتعامل معها؟
اجلري وراء )املوضة(.

البعض  أن  املسألة  ف��ي  م��ا  أخطر 
أخذ يتبع ما يأتينا من الغرب )باد 
اتباع  اإلس�����ام(  مبصطلح  ال��ك��ف��ر 
املستسلم الذي ال يجد لنفسه وزنا 

وال وجودا وال تأثيرا وال رأيا.

فرمبا تأتينا بعض )املوديات( مبا 
تأنفه أنفسنا أو ال يريحنا أو يبدو 
نشتريه  ذلك  من  وبالرغم  غريبا.. 
بأغلى األثمان النتسابه إلى املصمم 
أو  أو ألنه )آخر موضة(،  الفاني، 

ألنه يحمل الشعار املشهور.
أن  ينبغي  ال  الثياب  بعض  أن  ن��رى 
أو  العشرة  من  أكثر  سعرها  يكون 
تقدم  ما  وبسبب  لكنها  العشرين، 
واملائة  ب��امل��ائ��ة  الق��ت��ن��ائ��ه��ا  ن���س���ارع 

واخلمسني.
ورمب������ا ك���ان���ت واس����ع����ة أك���ث���ر من 
اللزوم، أو ألوانها فاقعة، أو ضيقة 
عن  التحرك، فضا  إعاقة  لدرجة 
مخالفتها الشرع واخللق والعادات، 
يرضخون  ال��ن��ف��وس  ض��ع��اف  ل��ك��ن 

لسلطان )املوضة(.
النساء  والس��ي��م��ا  بعضهم  وذه����ب 
األزياء  مصممي  م��ن  ال��ط��ل��ب  إل���ى 
إال  منه  تصنع  ال  ثوبا  يخيطوا  أن 
اللبس  لتكون »حقوق  قطعة واحدة 

محفوظة«.
ونتيجة ما تقدم أن يلهث الاهثون 
املنهزمون وراء سراب )املوضة(، فما 
إن يلبسوا لباس فصل حتى يدخل 
ما  يشتروا  إن  وما  بجديده،  اآلخر 
ال��س��وق حتى يكون غيره  إل��ى  ن��زل 
قد وص��ل، وم��ا أن ي��ج��ددوا ثيابهم 
ي���ك���ون غ���ي���ره���ا ق����د أصبح  ح���ت���ى 
آكا  اجلري  ويستمر  منها،  أحدث 
في  وداخ��ا  للمال  ومضيعا  للعمر 
احلياة  وتنتهي  والتبذير،  اإلس��راف 

وال ينقضي جديد )املوضة(.
وصدق الله العظيم الذي يقول في 
هؤالء  }إن  الغافلني:  ه��ؤالء  ش��أن 
وي����ذرون وراءهم  ال��ع��اج��ل��ة  ي��ح��ب��ون 

يوما ثقيا{.

مساعد احلربي

أسبابا  تفسر  وعوامل  دواف��ع  سلوك جملة  كل  تقف خلف 
كامنة تعلل انتهاج السلوك املعني، وظاهرة التطرف والعنف لها 
أسبابها ودوافعها، وعلينا حتديدها بوضوح؛ للوصول إلى جوهر 
احللول وجذورها، والشك أننا سنكون في حالة إرباك إذا لم نعرف 
حقا األسباب التي تدفعنا وتسّيرنا، من هنا علينا حتاشي األحكام 
املتسرعة لظاهرة العنف، لكن هناك مالحظات عدة منهجية في 

بحث مسألة الدوافع واألسباب:
1 - أن العنف ظاهرة مركبة متعددة التغيرات، وال ميكن تفسيرها 
ه��ن��اك مجموعة من  أن  ف��امل��ؤك��د  ف��ق��ط؛  واح���د  ع��ام��ل  أو  مبتغير 
وتترابط ويؤثر بعضها على بعض  تتداخل  تتفاعل، بل  العوامل 

سلبا أو إيجابا فيما بينها لتفجر أعمال العنف.
2 - أنه يجب التمييز بني األسباب املباشرة واملوقفية التي تفجر 
التي تقف  الكامنة  أو  املباشرة  العوامل غير  العنف، وتلك  أعمال 
ليست  ولكنها  والشرارات،  املناسبات  مبثابة  تعد  فاألولى  خلفها؛ 
فقيام  الظاهرة،  تولد  التي  الكامنة  البنائية  والعوامل  األسباب 
جماهيريا،  عنفا  يسبب  مثال،  السلع  بعض  أسعار  برفع  حكومة 
الرئيس للعنف، حيث يرتبط غالبا بوجود  ولكنه ال يعد السبب 
أزمة تنموية تتمثل بعض أبعادها االقتصادية في موجات التضخم 

والبطالة والعجز في ميزان املدفوعات والديون.
وإذا كان مقتل شخصية سياسية سببا في اندالع احلرب األهلية 
اللبنانية عام 1975م، فإنه من احملتم أن خلف هذه احلادثة تقف 
أسباب مباشرة الندالع العنف كان هذا احلدث شرارة نهوضها على 

أرض الواقع.
إلى  ت��ؤدي  التي  العوامل  وت��داخ��ل  تعدد  الرغم من  على  أن��ه   -  3
الوامل  ل��ه��ذه  ال��ن��س��ب��ي  ال��ت��أث��ي��ر  أن  ال��ع��ن��ف، إال  ح���دوث ظ��اه��رة 
ليس واح��دا، بل يختلف من دول��ة إلى أخ��رى طبقا لالختالفات 
والبناء  والثقافي  االجتماعي  بالتركيب  املرتبطة  وال��ت��م��اي��زات 

السياسي والظروف االقتصادية.
وفي بعض احلاالت، ميكن القول بوجود عامل أو عوامل جوهرية 
العوامل  تأثير  يأتي  بينما  العنف،  أعمال  إل��ى  ت��ؤدي  مركزية  أو 
التكامل  أزمة  كانت  املثال:  فعلى سبيل  تالية،  في مرتبة  األخرى 
وتسييسها عامال محوريا للعنف السياسي في السودان والعراق، 
بينما األزمة االقتصادية كانت عامال جوهريا للعنف السياسي في 

لبنان وتونس في الثمانينيات.
منال العتيبي

العنف.. الدوافع 
واألسباب

البحث عن املو�ضة
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د. بســـام الشـطـي

على قدر عقولهم«.
ويقول الله عز وجل: }يأيها الرسول بلغ ما أنزل 

إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته{.
يتصور  حيث  الشيخ(  )ت��ص��ور  عقيدتهم  وم��ن   <
امل��ي��ت وي��ح��اول رسم  أو  ال��غ��ائ��ب  ال��س��ال��ك شيخه 
صورته على قلبه، حتى ترتسم فيه، فإذا ارتسمت 
تكلم شيخه بواسطة هذه الصوت ألخذ استشارته 
في األمور التي يريدها. قال أشرف علي التانوي 
إمداد  بقيت صورة شيخه  ثالثة:  أرواح  كتابه  في 
الله ثابتة في قلبه ثالث سنوات فلم يعمل عمال إال 
له ومتكن  الشيطان  بإذنه! وهذا بال شك تضليل 

من إغوائه.
> االستغاثة باألولياء األموات قال مناظر أحسن 
الكيالني: »فلسنا ننكر االستغاثة بأرواح املشايخ« 

)سوانح قاسمي(.
واحلياة.  املوت  ميلكون  مشايخهم  أن  يعتقدون   <
واحلياة  امل��وت  أن  لنا  تؤكد  الصحيحة  والعقيدة 
الله عز وجل قال سبحانه: }وأنه  ال ميلكهما إال 
أم���ات وأح���ي���ا{. وق����رأت قصصا م��ن كتبهم  ه��و 
عالم  بدر  قال  اخلزعبالت،  من هذه  الكثير  فيها 
امليرتي في كتابه )فيض الباري(: »إن امرأة جاءت 
مشوية  دجاجة  يأكل  وهو  الكشميري  الشيخ  إلى 
فأشار  غاضبة،  فعاتبته  شعير  خبز  يأكل  وابنها 
فقامت  الله،  ب��إذن  قومي  لها  فقال  الدجاجة  إلى 
حية فتحيرت. فقال لألم: إذا وصل ابنك إلى هذه 

املنزلة فسيأكل الدجاج«!!
كانوا يلبسون التمائم ويعتقدون أنها شافية وكافية 
من الرصاص في احل��روب وسائر األم��راض كما 

ذكرها النانوتوي في كتابه سوانح قاسمي.. وكانوا 
ينادون يا رسول الله أو يا جيالني أو غيره لتفريج 
الله عز  الكربات وقضاء احلاجات. فالشافي هو 
وجل والذي يسمع ويرى ويستجيب الدعاء ويفرج 
الكربات هو الله عز وجل وحده: }أليس الله بكاف 
عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله 
فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل 

اليس الله بعزيز ذي انتقام{.
شيخهم  عند  القلوب  كشف  بنظرية  ويعتقدون   <
فقال حسني القاسمي: »إن الشيخ املدني أحس مبا 
األمة  بقوة إميانه« )حكيم  خطر على قلب احلاج 

عبداملاجد الدريا آبادي(.
ويعتقدون أيضا أن مشايخهم يعلمون اآلجال التي 
}وما  تعالى:  قوله  مخالفني  بعلمه  الله  استأثرها 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
أرواح  كتابه  في  الثانوي  ذك��ر  كما  مت��وت{،  أرض 

ثالثة.
> ويقولون إن مشايخهم يرون الرسول في اليقظة 

رأي العني..
طالبان  م��ش��اي��خ  ملعتقد  ال��ع��رض  ه���ذا  ب��ع��د  ف��ه��ل 
)الديوبندية( يعتقد عاقل أن جمعية إحياء التراث 
أن  امل��ع��ل��وم  وم��ن  بأنها مت��ول��ه��م!  تتهم  اإلس��الم��ي 
إحياء التراث لها ميزانية مراقبة من قبل الشؤون 
ثقة  ونالت  بأول  أوال  بالتقارير  باخلارجية  وت��زود 
األمني  عهده  وول��ي   - الله  حفظه   - البالد  أمير 
واحلكومة الرشيدة والشعب واملقيمني وأهل اخلير 
عموما وطلبة العلم في الداخل واخلارج، فاحلمد 

لله رب العامليمن من قبل ومن بعد.

والعقيدة  اإلن��س��ان،  جن��اة  الصحيحة  العقيدة 
الطاحلة ضالل وانحراف، وواجب املسلم كشف 
زيفها والتحذير منها. وحركة طالبان هم طلبة 
جامعيون تخرجوا من مدرسة )ديوبند( ومؤسسها 
أحمد  رشيد  وتابعهم  الناتوتوي،  قاسم  محمد 
مذهبا  وأحناف  دينا  مسلمون  فهم  الكنكوهي، 
وصوفية سلوكا وما ترديون عقيدة. وجهوا سهام 
وخالفوهم  احلديث  أهل  على  واالفتراء  الطعن 
بكل ما استطاعوا، وحاربوهم وأوقفوا ملنهجهم 

مدارس ومشاريع وجمعيات.
> قال الشيخ محمد يوسف البنوري وهو يشرح 
طريقة الديوبندية: »اإلقرار بإمامة فقيه األمة 
واالجتهاد  للفقه  ملا  مراعاة  حنيفة  أبي  اإلم��ام 
من مكانة عليا في الشريعة الغراء بعد احلديث 
النبوي الشريف«.. فأين االلتزام بالوصية على 

فهم السلفى رضي الله عنهم.
> أم���ا ش��ي��خ م��ش��اي��خ ال��دي��وب��ن��دي��ة إم����داد الله 
املهاجر املكي الذي يقول: »القول بوحدة الوجود 
حق وصواب« أي أن الله موجود في كل البشر - 

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
وأكد ذلك فضل حق اخلير آبادي: »لو كلفت 
الوجود  وح��دة  إل��ى  بالدعوة  الرسل 
من  ال��ت��ي  احل��ك��م��ة  لبطلت 
أج����ل����ه����ا أرس����ل����ت 
ال���������رس���������ل، 
ف��أم��روا أن 
ا  يكلمو
لناس  ا

العقيدة الطالبانية




