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املراسالت

السالم عليكم
من املفترض أن يجري االستفتاء في جنوب السودان بداية شهر يناير 
القادم الستطالع رغبة اجلنوبين في البقاء ضمن سودان موحد أو 
االنفصال بوصفه دولة مستقلة ال تخضع حلكم الشمال، ومن شبه 
املؤكد أن النتيجة ستكون لصالح االنفصال؛ حيث أدت الدول الغربية 
الكثير  وأعطتهم  االنفصال  على  اجلنوبين  حتريض  في  كبيرا  دورا 
سابقا  )قرنق(  جيش  ساندت  مثلما  االنفصال  حالة  في  الوعود  من 
احلرب  ودعــمــت  اجلــنــوب  انــســالخ  خطة  لتنفيذ  واألمــــوال  بالسالح 

األهلية الطويلة التي راح ضحيتها آالف البشر.
ولم تكتف تلك الدول بالتحريض على انفصال اجلنوب وإمنا حتركت 
الــذي يشهد حربا مدمرة بن  دارفــور  وإقليم  الــســودان  ناحية شــرق 
فاتهموا  مسلمون،  وجميعهم  اإلقــلــيــم،  هــذا  فــي  واألفـــارقـــة  الــعــرب 
الــرئــيــس الــســودانــي بــدعــم الــعــرب ضــد األفـــارقـــة وبــارتــكــاب مجازر 
بحقهم، واستصدروا قرارا من احملكمة الدولية جلرائم احلرب بضبط 

الرئيس السوداني ومحاكمته.
وقد طرح بعض الفقهاء املسلمن 
ســـــــؤاال حــــــول جـــــــواز إجــــــراء 
ـــى انـــفـــصـــال  اســـتـــفـــتـــاء عـــل
إسالمية،  دولــــة  مــن  إقــلــيــم 
شعب  قـــــــرار  أن  والســـيـــمـــا 
اإلقليم ليس مستقال وإمنا 
بــتــحــريــض خـــارجـــي، لكن 
القضية األهم هي أن تلك 
بلد  تقسيم  في  التجربة 
خارجي  بتحريض  مسلم 

إندونيسيا  من  الشرقية  تيمور  إقليم  انفصال  جتربة  سبقتها  التي 
إلى  اإلسالمية  البلدان  معظم  لتقسيم  محكمة  خلطة  مقدمات  هي 
دول عدة تدور بينها صراعات مدمرة وبذلك تزداد األمة اإلسالمية 
الوحدة  حتقق  بأن  حتلم  ال  لكي  طاحنة،  وحروبا  وعصبيات  متزقا 

اإلسالمية التي أرادها الله تعالى لها.
والعراق  اليمن  في  اليوم  له  التخطيط  يتم  السودان  في  يجري  ما  إن 
وأفغانستان وباكستان، ويصاحبه النفخ في النعرات العصبية والطائفية 
وتغذية اخلالفات ودعم املعارضن، فمتى تستيقظ األمة اإلسالمية من 

غفلتها وتتدارك ما فاتها وتتصدى ملخططات األعداء ضدها؟!
فاتقون  ربــكــم  وأنـــا  واحـــدة  أمــة  أمتكم  تعالى: }وإن هــذه  الــلــه  يــقــول 
ويقول  فــرحــون{،  لديهم  مبا  حــزب  كل  زبــرا  بينهم  أمرهم  فتقطعوا 
سبحانه: }واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة الله 
إخوانا  بنعمته  فاصبحتم  قلوبكم  بن  فألف  أعــداء  كنتم  إذ  عليكم 
الله لكم  النار فأنقذكم منها كذلك يبن  وكنتم على شفا حفرة من 

آياته لعلكم تهتدون{.
تدخل  كيف  لننظر  اإلسالمي  تاريخنا  دراســة  إلى  بحاجة  نحن  كم 
األعداء لتفتيت دولنا وتقطيع أوصالنا وإذكاء نار احلروب والعداوات 
بيننا، وتاريخنا احلديث زاخر بأمثال تلك املؤمرات والدسائس التي 
جتد لها من أبناء األمة من يتبناها ويشارك فيها، فاتفاقية )سايكس 
املناطق  واحــتــالل  الهند  وتقسيم  الــكــبــرى  العربية  والــثــورة  بيكو( 
الفلبن واحتالل اجلمهوريات اإلسالمية في وسط آسيا  املسلمة في 
الدين هو  البلقان وغيرها، واحتالل فلسطن، ودأب أعداء  واحتالل 
ما سطره القرآن: }وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 

استطاعوا{.
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العميل  التقسيط تطلب من  < بعض شركات 
ال���ت���ي يريد  ال���س���ي���ارة  أو  ال��ب��ض��اع��ة  اخ��ت��ي��ار 
ش���راءه���ا، ث���م ت��ق��وم ال��ش��رك��ة ب��ش��رائ��ه��ا بعد 
االت���ف���اق م���ع ال��ع��م��ي��ل ع��ل��ى ال��س��ع��ر، وب��ع��د أن 
السيارة؛  أو  البضاعة  التقسيط  شركة  م  تتسَلّ
تقوم بتسليمها للعميل الذي سبق أن تسلمت 
البضاعة؛  ه��ذه  ثمن  م��ن  األول���ى  ال��دف��ع��ة  منه 
فهل يدخل هذا البيع في حكم بيع ما ال ميلكه 
أم طريقة  البائع؟ وإن كان كذلك؛ فهل هو ربا، 
الربا؟  ف��ي  ت��دخ��ل  ال  ولكنها  شرعية  غير  بيع 
التقسيط  شركة  كانت  لو  احلكم  يختلف  وه��ل 
قد اتفقت من قبل مع صاحب البضاعة األصلية 
على أنها مستعدة لشراء أي بضاعة من بضائعه 
الله  جزاكم  بالتقسيط؟  العمالء  أحد  طلبها  إذا 

خيرًا، ووفقنا وإياكم ملا يحبه ويرضاه.
> ال بد في بيع التقسيط أن تكون السلعة في ملك 
مع  تتفق  أن  للشركة  يجوز  فال  العقد؛  قبل  البائع 

املشتري، إال أن تكون السلعة في ملكها.
ف��م��ا ذك���ر ف��ي ال���س���ؤال م��ن أن ال��ش��رك��ة ت��ت��ف��ق مع 
امل��ش��ت��ري وت��ت��س��لّ��م م��ن��ه ال��ق��س��ط األول، ث��م متضي 
وتشتري السلعة املتفق عليها وتسلمها له؛ هذا عمل 
حلكيم   [ النبي  لقول  باطل؛  وعقد  صحيح،  غير 

ابن حزام: »ال تبع ما ليس عندك« )رواه البخاري في 
صحيحه ص198(.

وهذه العملية املذكورة هي من بيع ما ال متلكه الشركة؛ 
الذي  بالدين  املدين  بيع  باطلة؛ ألنها من  فهي عملية 

نهى عنه النبي ].
وال ي��ق��ال: إن ه��ذا بيع م��وص��وف ف��ي ال��ذم��ة ينضبط 
بالوصف؛ ألنه يشترط في صحة ذلك تسليم كل الثمن 
في مجلس العقد، وهنا الثمن مؤجل، لم يسلم منه إال 
بعضه؛ فهو بيع دين بدين؛ ألن ما لم يسلم في مجلس 
كان  ول��و  دي��ن��اً،  يعتبر  الذمة  امل��وص��وف في  العقد من 

حاالً.
وال يختلف احلكم في ذلك إذا كانت الشركة قد اتفقت 
لها  تقدم  إذا  منهم  تشتري  أن  البضائع  أصحاب  مع 
ملكاً  البضائع  يجعل  ال  االت��ف��اق  ه��ذا  ف��إن  مستدين؛ 
للدائن يبيح له بيعها، وإمنا هي ملك ألصحابها؛ فال 
بد أن يشتريها منهم بالفعل، ويقبضها قبضاً تاّماً، ثم 

بعد ذلك يبيعها على املستدينني بالتقسيط.
يتقيدوا  وأن  الله،  يتقوا  أن  ه��ؤالء:  به  نوصي  فالذي 
على  يبيعوا  أن  أرادوا  ف���إذا  ال��ش��رع��ي��ة،  ب��ال��ض��واب��ط 
احملتاجني بالتقسيط؛ فلتكن السلع موجودة لديهم في 

محالتهم قبل العقد. والله املوفق.

التقسيط  عملية  – أن  الله  – حفظكم  لديكم  معلوم   <
التي أصبحت اليوم منتشرة، واختصت بها شركات، تقوم 
على أن الشخص يشتري أي سلعة سواء من هذه الشركة 
أم من مكان آخر مببلغ أكثر من املبلغ األساسي، في مقابل 
حكم  ما  وال��س��ؤال:  شهرية،  أقساط  على  املبلغ  هذا  دفع 

عملية التقسيط، وكيف ترون دورها في املجتمع؟
< البيع بالثمن املؤجل الذي هو أكثر من الثمن احلاّل 
جائز ال ب��أس ب��ه، س��واء ك��ان األج��ل واح��داً يسلم عند 
حلول الثمن جميعاً، أم كان على آجال عدة يسلم عند 
الثمن معلوم، وهو ما  حلول كل واح��د منها قسط من 
أم  واح��داً  البائع شخصاً  بالتقسيط، سواء كان  يسمى 

كان شركة، لكن يشترط أن تكون السلعة املبيعة في ملك 
البائع حني العقد، وأن يكون األجل معلوماً.

النبي  أن  املؤجل  بالثمن  البيع  على صحة  والدليل 
] توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه 
السلم، وهو  أق��َرّ  املدينة  ق��دم  ملا  وألن��ه ]  ألهله، 
تعجيل الثمن وتأجيل املثمن؛ فقد وجدهم يسلفون 
ذلك،  على  فأقرهم  والسنتني،  السنة  الثمار  ف��ي 
وقال عليه الصالة والسالم: »من أسلف في شيء؛ 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم« 
حاجة  وألن   ،)46/3( صحيحه  في  البخاري  رواه 

الناس تدعو إلى ذلك.

ال بد أن تكون السلعة في ملك البائع

من أحكام البيع بالتقسيط

من فتاوى 
فضيلة الشيخ 
الدكتور صالح 

ابن فوزان 
الفوزان 

فتاوى 
الفرقان
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أحكام المساقاة
البستان  وصاحب  نخل،  بستان  يوجد   >
واتفق  ال��ن��خ��ي��ل،  يسقي  م����زارع  م��ع  ات��ف��ق 
ص��اح��ب ال��ب��س��ت��ان وامل������زارع ع��ن��دم��ا يثمر 
النخل أن يعطيه ثلث التمر مقابل سقيه، 
لم  عامًا  وعشرين  خمسة  من  أكثر  ومنذ 
يستحق  فهل  ب��امل��اء؛  البستان  ه��ذا  يسق 

املزارع أخذ الثلث من التمر؟
> هذا عقد مساقاة، وهو على ما تعاقد عليه 
العمل؛  وص��اح��ب  الشجر  ص��اح��ب  ال��ط��رف��ان: 
ما  الغلة مبوجب  من  يستحق  العمل  فصاحب 
أنه  دام  وم��ا  عليه،  املشروط  العمل  من  ي��ؤدي 

عليه،  امل��ش��روط  بالعمل  يقم  ل��م  فترة  مضت 
من  يستحق  ال  فإنه  النخيل؛  ه��ذه  يسق  ول��م 
ي��ؤد ما ش��رط عليه من  لم  غلتها شيئاً؛ ألن��ه 
يحل  فال  شروطهم؛  على  واملسلمون  سقيها، 
له أن يأخذ من غلتها شيئاً؛ إال إذا كان يقوم 
بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليها 
مع املالك، وإن كان يسقي بعض الشيء ويترك 
البعض اآلخر؛ فإنه يستحق بقدر ما يقوم به 

من العمل، والله تعالى أعلم.
النزاع في  وعلى كل حال؛ فاملرجع في فصل 

ذلك وفي غيره هو احملكمة الشرعية.

< اقترضت مبلغاً من املال من البنك، 
على أن أسدد هذا املبلغ بعد ثمانية 
ع��ش��ر ش���ه���راً، ع��ل��ى أن أدف����ع نسبة 
)14%( من املبلغ عليه، ولم أكن أعلم 
الشرع  رب��اً؛ فما حكم  املبلغ  ه��ذا  أن 

بالنسبة لي؟
رباً  القرض  في  املشترطة  الزيادة   <
يتعامل  أن  للمسلم  يجوز  ال  صريح، 
بها، والواجب على املقرض أن يقتصر 
على أخذ رأس ماله؛ قال تعالى: }َوِإن 
تُبْتُْم َفلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم الَ تَْظِلُموَن 
ومن   ،)279 )البقرة:  تُْظلَُموَن({  َوالَ 
}لم يتب من أخذ الزيادة؛ فقد قال 
َفْأَذنُواْ  تَْفَعلُواْ  لَّ��ْم  }َف��ِإن  تعالى:  الله 
)البقرة:  َوَرُس��وِل��ِه{  اللِّه  ��َن  ِمّ ِب��َح��ْرٍب 

.)279
وال يجوز للمسلمني أن يقترضوا من 
البنوك بالفائدة؛ »فقد لعن رسول الله 
وموكله  ال��رب��ا  آك��ل   [
رواه  وكاتبه«  وشاهديه 
صحيحه  ف���ي  م��س��ل��م 
فعل  ومن   )1219/3(
فيما  ذل��ك  م��ن  شيئاً 
سبق؛ فعليه أن يتوب 

إلى الله وال يعود.

< ما رأي فضيلتكم في صاحب محطة وقود 
معينة  كمية  اشترى  ملن  خاصة  ميزة  وضع 
من الوقود، مجتمعة أو متفّرقة على مرات 
خدمة  أداء  في  تتلخص  امليزة  وتلك  عدة، 
بنشر...  إصالح  أو  للعربة،  كغسيل  مجانًا: 
ونحو ذلك؟ وما رأيكم فيمن ُيفتي في مثل 

هذه األمور اجلديدة بدون دليل؟
> أرى أن هذا العمل ال يجوز ألمور:

أولها: أن هذه اخلدمة ال مقابل لها، وصاحبها 
لم يبذلها من باب التبرع واإلعانة، وإمنا بذلها 

من باب املعاوضة؛ فأين عوضها؟
ب��أص��ح��اب احملطات  ي��ض��ر  ه����ذا  أن  ث���ان���ي���اً: 

< هل يحق لزوجة املفقود أن تتزوج بعد مدة 
أربع سنوات؛ علمًا بأنه لم يرد من عنده أي 

رسالة أو خبر؟
فيها؛  الكالم  نستطيع  ال  املفقود  قضية   <
ألنها حتتاج إلى إجراءات قضائية من عند 
احملكمة الشرعية؛ فراجع في هذا القاضي 

اآلخرين؛ ألنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك 
الناس  فسينصرف  وإال  غيرها،  أو  اخل��دم��ة 
عنهم، والنبي ] يقول: »ال ضرر وال ضرار« 
رواه اإلمام أحمد في مسنده )327/5(، ورواه 
ابن  ورواه   ،)745/2( املوطأ  في  مالك  اإلم��ام 
الدارقطني  ورواه   ،)784/2( سننه  في  ماجه 
في سننه )227/4(، ورواه احلاكم في مستدركه 

)57/2، 58(، ورواه غيرهم.
تسابق  ب���اب  سيفتح  ال��ع��م��ل  ه���ذا  أن  ث��ال��ث��اً: 
أصحاب احملطات إلى بذل أنواع املغريات التي 
ليست عند اآلخرين، وذلك يسبب لهم اإلحراج 

واملشقة؛ فيتعنّي سد هذا الباب من األصل.

ال���ش���رع���ي؛ ألن األم����ر ي��ت��ط��ل��ب إج�����راءات 
ومعرفة املالبسات والتحري واالجتهاد في 

مدة االنتظار، هذا ال يكون إال من 
عند القاضي في احملكمة 

والله  ال��ش��رع��ي��ة، 
أعلم.

الخدمات المجانية التي تقدمها
 بعض محطات الوقود

من أحكام المفقود

 في القرض.. ربا

الزيادة  
المشترطة
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المحليات

والدراسات  الشريعة  كلية  عميد  رعاية  حتت   
اإلس��ام��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت أ.د.م���ب���ارك 
الهاجري أقامت الكلية مؤمترا بعنوان: )التعصب 

والتطرف الفكري( في قاعة د.خالد املذكور.
وفي كلمة لعميد كلية الشريعة د.مبارك الهاجري 
قال: إن كلية الشريعة تعد منارة في نشر النور في 
دولة  داخل  وليس فقط  بأسرها  اإلسامية  األمة 
الذي حتتضنه  الشرعي  العلم  ألن  وذلك  الكويت، 
أهم  وم��ن  كلها،  الدنيا  يصلح  ع��امل��ي  علم  الكلية 
ذلك  وزرع  اإلسام  وسطية  تأكيد  الكلية  أولويات 
املفهوم في نفوس الدارسني فيها وذلك من خال 
نخبة من العلماء األفاضل الذين يحملون هذا العلم 
الشرعي، الداعني لوسطية واعتدال دين اإلسام.

املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  تتعاون  الكلية  أن  وأض���اف 
واجلمعيات  ومؤسسات  وزارات  من  الدولة  في 
باملجلس  مشيدا  احمللي،  املستوى  على  األهلية 
األعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت وكذلك 

تعاونهما  على  الكويت  بجامعة  التخطيط  إدارة 
مع كلية الشريعة والدراسات اإلسامية بجامعة 
عنوان:  ه��ذا حتت  إجن��از مؤمترها  في  الكويت 
من  الفكري( بوصفه جزءاً  والتطرف  )التعصب 

برنامج عمل احلكومة .
وبني أن هذا املؤمتر يعد حتقيقا للسياسة الكويتية 
في العمل من أجل إيجاد جيل محصن ضد الغلو 
أسباب  دراس���ة  على  ال��دول��ة  وح��رص  والتطرف 
الشباب  وقاية  على  والعمل  والتعصب  التطرف 

من وقوعهم في براثن االنحراف والتطرف.
وأكد الهاجري أن هذا املؤمتر يدعم عمل حكومة 
دولة الكويت من خال تسليط الضوء على أهمية 
خاصة من خال املشاركة الفعلية في بناء األمة 
وتصحيح  احلقيقي  العمل  م��ي��دان  إل��ى  بالنزول 
املسارات غير الصحيحة واالستفادة من الطاقات 

واخلبرات التي حتمي الوطن وتصونه.

قال  وال���دول���ي،  اإلقليمي  باملستوى  يتعلق  وفيما 
أعضاء  إيفاد  في  يتجلى  الكلية  دور  إن  الهاجري: 
في  للمشاركة  علمية  مهمات  في  التدريس  هيئة 
احملافل واملؤمترات الدولية التي من شأنها إعاء 
راية اإلسام وبيان محاسنه وتفنيد الشبهات الواردة 
ضده ونفي االتهامات املوجهة ألهلة وعلمائه وذلك 

بالرفق واللني من غير إفراط وال تفريط .
وقال الهاجري: إن األمة اإلسامية تعيش مرحلة 
وخارجها،  داخلها  من  أمتنا  تعاني  حيث  حرجة؛ 
فمن الداخل هناك جهل والبعد عن العلم الشرعي 
الصحيح في ظهور بعض املمارسات غير احلكيمة 
باسم اإلسام، ومن خارجها يقوم أعداؤه بتشويه 
اختلطت  أن��ه  وع��ل��م��ائ��ه، مضيفا  وأه��ل��ه  ص��ورت��ه 
لتصحيحها  احلاجة  واشتدت  واملفاهيم  األفكار 
وربطها من جديد باملنبع الصافي لهذا الدين بعودة 

حميدة للقران الكرمي والتمسك بسنة نبيه].

الهاجري من »مؤتمر التعصب والتطرف الفكرى«:
 الوعي الديني ضرورة لنبذهمها

في ندوة بتراث الجهراء.. الداعية السعودي خالد        الخليوي: على المسلم تطهير قلبه من الغل والحسد
خالد  د.  ال��س��ع��ودي  ال��داع��ي��ة  ق���ال 
اخلليوي: إن الله أمرنا بفعل اخليرات 
وترك املنكرات والثبات على اإلميان، 
مضيفًا: على املسلم تطهير قلبه من 
ال��غ��ل واحل��س��د واحل��ق��د ع��م��ًا بسنة 

النبي].
 5 وجهه  يغسل  املسلم  أن  إلى  مشيرًا 
مرات وال يفكر أن يغسل املسلم قلبه 

في السنة ولو مرة واحدة.
الدينية  ال���ن���دوة  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
التراث  إحياء  جمعية  نظمتها  التي 
املخيم  فعاليات  ضمن  اجل��ه��راء  ف��رع 
الربيعي التاسع عشر مبقر استراحة 

احلجاج.
وأض������اف اخل���ل���ي���وي أن����ه ي��ج��ب على 
اإلميانية  ق��واع��ده  ت��ك��ون  أن  املسلم 

ق��وي��ة وراس��خ��ة ول��دي��ه عمق متصل 
ب��ال��دي��ن وال��ع��ق��ي��دة وال��ت��وح��ي��د؛ ألن 
الله عز وجل يأمرنا بأعمال اخليرات 
الناس  أن  إلى  مشيرًا  عليها،  والثبات 
الصاحلة  األعمال  بفعل  اليتميزون 
واخل����ي����رة، ب���ل ب��ال��ث��ب��ات ع��ل��ي��ه��ا ألن 
اإلميان إن لم يكن عميقا عند املسلم 

فسوف تهزه الرياح حتما وتقلبه.

مركز الشباب التابع لجمعية إحياء التراث يقيم مخيمه الربيعي
أقام مركز الشباب مخيمه الربيعي السنوي الذي 
والدروس  الثقافية  األنشطة  من  مجموعة  يقدم 
ال��دي��ن��ي��ة واألن��ش��ط��ة ال��ري��اض��ي��ة ل��ش��غ��ل أوقات 
الشباب خال إجازة نهاية األسبوع، وشارك في 
املخيم جميع الفئات من مرحلة متوسطة وثانوية 
زيارات  األنشطة  ويتخلل هذه  اجلامعة،  وشباب 
من مشايخ الدعوة السلفية، ويهدف  املركز من 
الوعي  وغ���رس  إمن���اء  على  األنشطة  ه��ذه  وراء 
القواعد  بترسيخ  ال��ش��ب��اب  ن��ف��وس  ف��ي  ال��دي��ن��ي 

وال��ق��ي��م اإلس��ام��ي��ة وأي��ض��ا ال���دور ت��رب��وي الذي 
يقوم به املركز في توفير البيئة املناسبة لتطوير 
هويات الشباب، وذلك عن طريق منهج يقوم على 
باملركز،  املشرفون  والشباب  املركز  إدارة  إعداده 
ويقوم املركز أيضا العديد من األنشطة الثقافية 
والتعليمية كبرامج حتفيظ القرآن الكرمي للشباب 
)على مدار العام( حيث يقوم املركز بعدة حلقات 
حلفظ القرآن الكرمي جلميع املراحل، األمر الذي 
جن��د ثمرته بحفظ ع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن شباب 

الله كامًا كل ع��ام، وه��ذا من أهم  املركز كتاب 
أهداف املركز وما يسعى إليه، ومن أهم أنشطة 
الرياضي، والذي  النشاط  املركز وأبرزها كذلك 
فراغ  وقت  وشغل  السليم  اجلسم  لتنمية  يهدف 
الشباب باملتعة والترفيه ومبا يعود عليهم بالنفع.

ي��ع��د م��ن املؤسسات  ال��ش��ب��اب  وي��ذك��ر أن م��رك��ز 
تنمية  في  وتسهم  بالشاب  تعتني  التي  التربوية 
مواهبهم واحملافظة عليهم مبا يوفره من مجال 

ملمارسة هواياتهم ونشاطاتهم وتنمية مواهبهم.
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شّدد د.أنس بن سعيد بن مسفر ضيف جمعية 
إح��ي��اء ال��ت��راث اإلس��ام��ي - ف��رع محافظة 
اجلهراء على ضرورة أن يكون املسلم متميزا 
أم��ور دينه ودنياه، وأن��ه ليس معقوال أن  في 
العيش  على  نصر  ثم  زوال  في  الدنيا  ن��رى 
معالي  يحب  الله  إن  إذ  احلياة  هوامش  في 
األمور. جاء ذلك في احملاضرة التي ألقاها 
ضمن فعاليات املخيم الربيعي التاسع عشر 
استراحة  منطقة  في  اخلامس  أسبوعه  في 
احلجاج وسط حضور غفير  وأدارها الشيخ 

عبدالرحمن الفضلي. 
التي  التميز  بدأ د. مسفر حديثه عن قصة 
خلّدها القرآن الكرمي كأحسن القصص التي 
متيزت على مدى التاريخ ، فكل من قرأ قصة 
يوسف عليه السام سواء كان عاملا أو رجا 
أو امرأة إال ويتلمس من خالها شيئا جديدا 

يكتشفه، إذ انها مليئة بالدروس والعبر.
ي��وس��ف \  ق��ص��ة  لتعلم  مسفر  د.  ودع���ا 
العزة  م��واط��ن  ع��ن  خ��ال��ه��ا  م��ن  نبحث  وأن 
عليه  ي��وس��ف  النبي  ص��اح��ب  ال���ذي  والتميز 
مرة  من  أكثر  مؤكدا   ، حياته  ط��وال  السام 
تقواه  ف��ي  يوسف  ألم��ث��ال  نحتاج  ال��ي��وم  أننا 
نعيش  أننا  مسفر  د.  وذك��ر  وأمانته.  وعفته 
اليوم كزمان يوسف حينما خرج من منطقة 
مبا  مصر  في  باحلضارة  ليصطدم  ال��ب��داوة 
يوسف  النبي  جعلت  وشهوات  فنت  من  فيها 
وأنه  لها،  التصدي  متميزا في  السام  عليه 

شبابنا خلارج  من  كثيرا  سافر  لو  باملقابل 
ل��ه صدمة  يوسف حلدثت  خ��رج  كما  بلده 
رحم  م��ن  إال   - بعضهم  جن��د  إذ  حضارية 

الله - ينكص على عقبيه. 
وسرد د. مسفر مراحل التميز التي عاشها 
يوسف \ وأواله��ا عفته وأمانته إذ إننا 
كثيرا ما نحتاج ألن نعلم أبناءنا وبناتنا قيم 
م��ّر به من موقف  العفة واألم��ان��ة رغ��م ما 
صعب حيال إغراء زوجة ملك مصر وهي 
ال��ت��ي مت��ل��ك م��ن امل��ن��ص��ب واجل���م���ال وهما 
سببان أدعى للغواية فاملنصب الذي تتمتع 
به زوجة عزيز مصر يحميها وإغراء اجلمال 
يدعوه الرتكاب معصية ولكن النبي يوسف 
استشعر  ال��ذي  متّيز مبوقفه  السام  عليه 

من خاله أن الله رقيب عليه.  
 وذكر د. مسفر فضيلة التميز الثالثة التي 
احملن  على  الصبر  وه��ي  يوسف  بها  متيز 
الذي حتلى بها ابتداء من هجره لباده وظلم 
وسجنه،  العزيز  بامرأة  وابتاؤه  له  إخوته 
ولكن لننظر إلى النهايات التي بفضل متيز 
يوسف \ بإميانه ودينه قادته ألن يصبح 
أمينا على خزائن األرض إذ يقول الله تعالى 
أن��ا يوسف وهذا  لسانه \: }ق��ال  على 
أخي قد مّن الله علينا إنه من يتق ويصبر 
فإن الله ال يضيع أجر احملسنني{، فالتقوى 
والصبر هما سرا التميز اللذان متيز بهما 

يوسف \ أيضا.

»تراث اجلهراء« استضافته ضمن فعاليات املخيم الربيعي التاسع عشر 

أنس بن سعيد: ما أحوجنا اليوم ألمثال 
صرح رئيس جلنة الفردوس للزكاة والصدقات والدعوة يوسف عليه السالم في تقواه وصبره وعفته

واإلرشاد/ سعود بن حشف املطيري بقوله: لقد جنحت 
واإلرشاد  والدعوة  والصدقات  للزكاة  الفردوس  جلنة 
تطبيق  في  اإلس��ام��ي  ال��ت��راث  إحياء  جلمعية  التابعة 
وحصلت  اخليري،  العمل  في  للجودة  العاملية  املعايير 
للجودة  العاملي  للنظام  املطابقة  ش��ه��ادة  على  ب��ذل��ك 
اجلهة  قبل  من  وذل��ك   ،)2008/9001 األي��زو  )شهادة 
هذه  ق��ام��ت  أن  بعد  األي���زو،  لشهادة  املانحة  العاملية 
نظام  معايير  تطبيق  على  واملراجعة  بالتدقيق  اجلهة 
اجلودة املطبق بلجنة الفردوس، ووجدتها متوافقة مع 
املتطلبات واملعايير العاملية ألوامر العمل اخليري، ومن 

ثم منحتها شهادة اجلودة العاملية.
    وأضاف املطيري: إن حصول جلنة الفردوس على 
تبذل  اللجنة  أن  قاطع  دليل  العاملية  اجل���ودة  ش��ه��ادة 
وأن  للعماء،  الكامل  الرضا  لتحقيق  جهدها  قصارى 
اللجنة ملتزمة بتطبيق املعايير العاملية لتحقيق اجلودة 
ويأمرنا  يحثنا  احلنيف  ديننا  وأن  األداء،  في  والتميز 
بإتقان العمل؛ لتحقيق اجلودة في األداء، قال املصطفى 

]: »إن الله يحب إذا عمل أحدكم عما أن يتقنه«.
وأك���د امل��ط��ي��ري أن ذل��ك ه��و ب��داي��ة ال��ط��ري��ق للتطوير 
والتحسني املستمر في أداء اللجنة لتحقيق رؤيتها في 

العطاء والتميز في العمل اخليري.
وتوجه املطيري بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة جمعية 
على  العيسى  طارق  الشيخ/  اإلسامي  التراث  إحياء 
في  العاملية  النظم  تطبيق  في  للجنة  الدائم  تشجيعه 
والعاملني  امل��وظ��ف��ني  وجلميع  اخل��ي��ري،  العمل  إدارة 
أثناء  بها  قاموا  والتي  الطيبة،  جهودهم  على  باللجنة 
املانحة  العاملية  اجلهة  بواسطة  وامل��راج��ع��ة  التدقيق 

لشهادة األيزو )2008/9001(.

لجنة الفردوس تحصل على 
شهادة الجودة العالمية 

)األيزو(في مجال العمل الخيري

في ندوة بتراث الجهراء.. الداعية السعودي خالد        الخليوي: على المسلم تطهير قلبه من الغل والحسد
املسلم  على  أن��ه  إل��ى  اخلليوي  وأش���ار 
مستمدا  والرفعة  بالعلو  يتصف  أن 
ت��ع��ال��ى: }وال  ه��ذه الصفة م��ن ق��ول��ه 
إن  األع��ل��ون  وأنتم  حتزنوا  وال  تهنوا 
العلو  ه��ذا  أن  مبينًا  مؤمنن{  كنتم 
واملعرفة  واإلمي����ان  ب��األخ��اق  ي��ك��ون 
مع التواضع وهذا مايستحقه املؤمن 

احلق.

وب���ن اخل��ل��ي��وي أن���ه ع��ل��ى امل��س��ل��م أن 
أو  محبيه  أو  ج��م��ه��وره  م��ع  يتعاطى 
مع زمائه أو مع أهله مستعينًا بنهج 
حسنة  أس���وة  منه  متخذًا  النبي] 
م��ع زوجاته  ال��ن��ب��ي] مي���زح  ك���ان  إذ 
للصاة؛  امل��ؤذن فزع  أذن  فإذا  وأوالده 
مرنا  املسلم  ي��ك��ون  أن  يجب  ول��ذل��ك 
في كل شيء كما يجب أن يكون أيضا 

طاهرا ونقيا.
نافعا  يكون  أن  املسلم  اخلليوي  ودعا 
يترك  وأن  مم��ات��ه  وب��ع��د  حياته  ف��ي 
سيرة صاحلة تكون له صدقة جارية 
يكون  أن  للمسلم  والب��د  وفاته،  بعد 
في كل ظرف وزمان ومكان مباركا في 
كل شيء بكلمته بابتسامته وصدقه 

وتعامله باحلسنى مع اآلخرين. 
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درا�شات �شرعية

إن احلمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو املهتدي، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في احللقة السابقة حاجة 
اليقظة اإلسالمية، والشباب املهتدي إلى الضوابط الشرعية، التي تضبط له منهجه وطريقه، ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، 
كتاب:  املضمار،  هذا  في  املفيدة  النافعة  الكتب  ومن  سدى.  ذلك  كل  ويضيع   أفراده،  ويخسر  ووقته،  جهده  سيخسر  فإنه  وإال 

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

كتب : الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

الباب السابع والعشرون
27 – باب نهي النبي ] على التحرمي، إال ما تعرف إباحته، وكذلك 
أمره. نحو قوله حن أحّلوا: »أصيبوا من النساء«. وقال جابر: ولم 
َيعزم عليهم، ولكن أحلهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع اجلنائز، 

ولم يعزم علينا.
احلديث األول: قال البخاري رحمه الله:

حدثنا املكّي بن إبراهيم، عن ابن جريج: قال عطاء: وقال جابر   – 7367
ح. قال أبو عبدالله: وقال محمد بن بكر البرساني، حدثنا ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء: سمعت جابر بن عبدالله في أناس معه قال: أهللنا أصحاَب 
الله ] في احلج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر:  رسول 
فقدم النبي ]ُ صبح رابعة مضت من ذي احلج، فلما قدمنا أمرنا النبي ] 
أن نحّل، وقال: » أحلوا، وأصيبوا من النساء ». قال عطاء: قال جابر: ولم 
يعزم عليهم، ولكن أحلّهن لهم، فبلغه أنا نقول: ملّا لم يكن بيننا وبني عرفة 
إال خمٌس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيُرنا املذي، 
قال: ويقول جابٌر بيده هكذا، وحركها، فقام رسول الله ] فقال: »قد علمتم 

أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولوال هديي حلللت كما حتلون، فحلوا، فلو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت «. فحللنا وسمعنا وأطعنا. )طرفه 

في: 1557(.   
احلديث الثاني:

7368 -  حدثنا أبو معمر: حدثنا عبدالوارث، عن احلسن، عن ابن 
بريدة: حدثني عبدالله املزني، عن النبي ] قال: » صلوا قبل صالة 
املغرب «. قال في الثالثة: » ملن شاء «. كراهة أن يتخذها الناس سّنة. 

)طرفه في: 1183(.
الشرح:

عن  النبي ]  نهي  ب��اب   « البخاري:  اإلم��ام  ق��ال  والعشرون،  السابع  الباب 
التحرمي إال ما تعرف إباحته« ، أي أن النهي الصادر من املصطفى ] يحمل 

على التحرمي.
هذا هو األصل: أن ما نهى عنه ] فهو محمول على التحرمي.

وقوله: » إال ما تعرف إباحته« يعني: إال ما يُعرف أنه مباح لكن فيه الكراهة، 
وذلك بداللة السياق، أو قرينة احلال، أو وجود الدليل الذي يصرف التحرمي 
إلى الكراهة. وكذلك أمره ] محمول على الوجوب، ألن امتثال أمره واجب، ما 

لم يدل الدليل، أو توجد القرينة الدالة على أنه ] أراد الندب أو اإلباحة.
وهكذا قول الصحابي: أمرنا رسول الله ] بكذا، أو نهانا عن كذا.

أن  ي��رون  وأحمد وغيرهم،  والشافعي  مالك  العلم،  أهل  وه��ذا قول جمهور   
أوامر النبي ] األصل فيها أنها فرض، إال إذا قامت القرينة أو الدليل على 

أن املراد االستحباب، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة.
أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم  الَِّذيَن يَُخاِلُفوَن َعْن  منها: قوله سبحانه وتعالى: }َفلَْيْحَذِر 
ِفتْنٌَة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{ )النور 63(، فدل قوله تعالى: }َفلَْيْحَذِر الَِّذيَن 
نهيه، فيه وعيٌد وحتذير  أو  أَْم��ِرِه{ على أن مخالفة أمره ]  َعْن  يَُخاِلُفوَن 
وتهديد من الله سبحانه وتعالى، أن يصيب من خالف أمر نبيه عليه الصالة 

والسالم بالفتنة في دينه، أو العذاب األليم.
َا  ُسوَل َفِإْن تََولَّْوا َفِإَنّ ومنها قوله تبارك وتعالى: }ُقْل أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الَرّ
لْتُْم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إال البالغ  َل َوَعلَيُْكْم َما ُحِمّ َعلَيِْه َما ُحِمّ

املبني{ )النور: 54(.
أي: هو ] عليه أداء الرسالة، وأنتم يجب عليكم قبولها، والعمل بها واتباعها، 

شرح كتاب: »االعتصام بالكتاب والسنة« من صحيح اإلمام البخاري )64(

نهي النبي ] على التحريم
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وستسألون عن ذلك، ألنها أمانة.
ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما نََهاُكْم َعنُْه َفانْتَُهوا{  ومنها قوله تعالى: }َوَما آَتَاُكُم الَرّ
ما جاء عن  وأن  وفروعه،  الدين  وه��ذا شامل ألص��ول   ،)7 )احلشر: 
ال��رس��ول يجب على األم��ة األخ��ذ ب��ه وات��ب��اع��ه، والعمل ب��ه، وال حتل 
مخالفته، وأن حكمه عليه الصالة والسالم كحكم الله تعالى، ال عذر 

ألحد في تركه.
وقال سبحانه: }يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي الله ورسوله 

واتقوا الله إن الله سميع عليم{ )احلجرات: 1(.
الله  أم��ر  امتثال  من  األدب،  بوجوب  اإلمي��ان  باسم  تعالى  فخاطبهم 
سبحانه ورسوله عليه الصالة والسالم، وال يجوز تقدمي قول أحد على 

قول الله تعالى وال قول رسوله ].
وقال ]: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن 

شيء فاجتنبوه«.
وقال: » من عمل عماًل ليس عليه أمرنا، فهو رٌد » متفق عليهما.

فهذه األدل��ة وغيرها كثير تدل على ما سبق،  وقد ذكرها مبسوطة 
»اإلحكام في أصول  كتابه  ابن حزم في  أبو محمد  اإلم��ام  مشروحة 

األحكام« فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع. 
يفيد اإلباحة نحو  أم��را  أم��ر  إذا  » أي:  إباحته  » إال ما تعرف  ق��ال: 
قوله حني أحلوا »أصيبوا من النساء« فهذا أمر يفيد اإلباحة وليس 
اجلماع  أن  يعلمون  ألنهم  نسائهم،  في جماع  لهم  إذن  ألنه  الوجوب، 

يفسد احلج والعمرة.
قوله » قال جابر: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم« وهذا حديث جابر 
في احلج: أن أصحاب رسول الله ] حني خرجوا من املدينة أحرموا 
باحلج، فلما قدم النبي ] مكة، قال لهم: من كان ساق الهدي فليبق 
على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل وليجعلها 

عمرة ويتمتع للحج.
قوله »وأمرهم بأن يصيبوا من النساء«: يعني بأن يجامعوا نساءهم، 
ألن احملرم إذا طاف وسعى في عمرته، فقد حّل، أما من كان قد ساق 
الهدي وصار قارنا، فليس له أن يحل، وال أن يقرب النساء، حتى يذبح 

هديه، ألن اجلماع من مفسدات النسك.
فأمر النبي ] لهم بأن يجعلوها عمرة واجب، لكن إصابة النساء لم 
يكن مطلوبا منهم على وجه الوجوب، وإنا املراد به اإلباحة، فهو أمر 
بعد حظر، وفي كتب األصول: أن األمر بعد احلظر، يرجع إلى ما كان 
عليه، فيفيد اإلباحة إذا كان باألصل مباحا، ويفيد الوجوب إذا واجبا، 
 ،)2 )املائدة:  َفاْصَطاُدوا{  َحلَلْتُْم  }َوِإَذا  تعالى:  قوله  اإلباحة،  فمثال 
فحّرم الله تبارك وتعالى على احملرم الصيد، لكن قال سبحانه وتعالى 
بعده: }َوِإَذا َحلَلْتُْم{ يعني: من إحرامكم )َفاْصَطاُدوا( يعني: أباح لهم 

الصيد إذا أحلوا من إحرامهم، ولم يكن ذلك األمر واجبا عليهم. 
الةُ َفانْتَِشُروا ِفي اأْلَْرِض َوابْتَُغوا  ومثله قوله تعالى: }َفِإَذا ُقِضَيِت الَصّ
وإباحة  األرض،  في  االنتشار  فهذا  )اجلمعة:10(،  ال��لَّ��ِه{  َفْضِل  ِم��ْن 
البيع والشراء بعد صالة اجلمعة، ليس على الوجوب، وإنا هو أمر 

لإلباحة، ألن البيع والشراء مباح، فيرجع إلى ما كان عليه.
فإن  اجلنائز«  اتباع  عن  »نهينا  عنها:  الله  رض��ي  أم عطية  ق��ول  أم��ا 
نهي النبي ] النساء عن اتباع اجلنائز، كان حظرا بعد إباحة، فكان 

ظاهرا في التحرمي، فأم عطية تقول: » نهينا عن اتباع اجلنائز« يعني 
إنهن كن يتبعن اجلنائز، ثم نهني عن ذلك، والنهي بعد اإلباحة يفيد 
وينقلها  اإلباحة،  ويرفع  األصلية،  البراءة  يرفع  النهي  ألن  التحرمي، 

إلى التحرمي.
وأما قولها: »ولم يعزم علينا« فهذا فهمها رضي الله عنها من نهيه 
]، وليس من كالم النبي ]، وقد قال العلماء: احلجة في مروي 

الراوي، ال في فهمه واستنباطه وفتواه عند االختالف.
فالنبي ] نهى النساء عن اتباع اجلنائز، فكان ذلك مانعا لهن من 
اتباع اجلنائز، باإلضافة إلى أدلة أخرى، كقوله ]: »لعن الله زّوارات 

القبور« رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
فهو مما يؤيد النهي السابق.

وحديث جابر املذكور شرحه وتفصيله في كتاب احلج من الصحيح، 
واحلجة منه هاهنا: أن النبي ] أمرهم أن يحلوا، فقال »لهم أحلوا 
النساء  النساء » فأوجب عليهم اإلح��الل، وأما إصابة  وأصيبوا من 

فهذا أمر بعد حظر يفيد اإلباحة فقط كما سبق.
وأما قوله ]: » قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبركم، ولوال 
هديي حلللت كما حتلون، فحلوا« فالنبي ] يخبرهم أنه أتقى الناس 
وحالله  ودينه  وشرعه  تعالى  بالله  الناس  وأعلم  العاملني،  رب  لله 
جاءكم  }لقد  الله  وصفه  كما  بهم  وأرحمهم  الناس  وأب��ر  وح��رام��ه، 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف 

رحيم{ )التوبة: 128(.
لكن ال��ذي منعه ] من اإلح��الل كما يحلون، هو أنه كان قد ساق 
الله عنهم لم  الهدي معه من املدينة فصار قارنا، والصحابة رضي 
يسوقوا الهدي، فلما أمرهم باإلحالل، شق عليهم أن يحلوا وأن يكون 
حالهم غير حاله، وأن يجامعوا نساءهم، ولم يبق بينهم وبني قدوم 
منى وعرفة إال خمس ليال ؟! فبني لهم النبي ] أن هذا من شرع 
الله تعالى، وأن هذا من دينه، وهو ] ال ينطق عن الهوى، بل هو 
من أعلم الناس بأمر الله عز وجل، وبكتاب الله تعالى وبدينه، وهو 

أصدقهم وأبرهم وأتقاهم، وأرحمهم بالناس. 
وأما احلديث الثاني: فهو في نافلة املغرب األذان واإلقامة، وهو قوله 
قبل صالة  » صلوا  الله عنه:  املزني رضي  ] في حديث عبدالله 
املغرب، قال في الثالثة: ملن شاء، يعني كرر هذه العبارة »صلوا قبل 

صالة املغرب«. 
وفي رواية قال: » صلوا قبل املغرب ركعتني، قالها ثالثا، ثم قال في 
الثالثة: ملن شاء » فهذه النافلة التي بني األذان واإلقامة ليست واجبة، 
وهذا احلديث فيه دليل على أن األمر منه ] يفيد الوجوب، ولوال 
أنه قال في احلديث: »ملن شاء« لكان األمر على الوجوب، لكنه أردف 
أمره مبا يدل على التخيير بني الفعل والترك، فقال ]: » ملن شاء 
»ليبني أن الصالة قبل املغرب إنا هي نفل مستحب، وليست واجبة، 

فصارف الوجوب هاهنا قوله ] » ملن شاء«.
وقول الراوي: »خشية أن يتخذها الناس سنة« أي: طريقة الزمة ال 
ال،  املستحبة،  النافلة  هي  بالسنة  هنا  املقصود  وليس  تركها،  يجوز 
إنا املقصود بالسنة ما كان مبعنى الهدي الواجب، ألنه ] أمر بها، 

وأمره يفيد الوجوب كما سبق.
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الفرق���ان  610 - 30 ذو ا

�إميانيات

كلمات في العقيدة

أتاني صاحبي بصفحتني أخيرتني جلريدتني من أكثر الصحف 
انتشارا في الكويت، فرد األولى:

- هل اطلعت عليهما؟!
- نعم.

كانت صفحة كاملة من صفحات اجلريدة بخلفية سوداء وكتابة 
نصف  واألخرى  وبكاء،  حزن  يوم  عاشوراء  أن  لبيان  بيضاء؛ 
صفحة مبقتطفات من كتب ابن تيمية وغيره لبيان أنه ال يجوز 

إظهار الفرح في عاشوراء.
كنت وصاحبي جالسني في املجلس أمام املسجد ننتظر صالة 

العشاء.
تيمية، فقد نشروا  ابن  التي فيها كالم  الثانية  أما الصفحة   -
نصفه، أما النصف اآلخر ففيه: »وقد علم أن املصيبة باحلسني 
هو  بلغ  أن  اإلسالم  محاسن  من  فكان  العهد؛  تقاوم  مع  تذكر 
املصيبة  هذه  ذكرت  كلما  أنه  وهو  النبي]  عن  السنة  هذه 
يسترجع لها، فيكون لإلنسان من األجر مثل األجر يوم أصيب 
بها املسلمون، وأما من فعل - مع تقادم العهد بها - ما نهى عنه 
النبي عند حدثان العهد باملصيبة فعقوبته أشد مثل لطم اخلدود 
وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية، فكيف إذا انضم إلى 

ذلك ظلم املؤمنني وسبهم؟!«.. هذا اجلزء لم ينشر.
وأما الصفحة السوداء األخرى ففيها بكاء النبي] عندما أخبره 
جبريل مبقتل ابنه احلسني، واحلديث ثابت، وهو حسن، وهو عن 
أم سلمة، وعن عائشة - رضي الله عنهما - وهو ثابت عن أنس، 
قال: »استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي] فأذن له فكان 
في يوم أم سلمة، فبينما هي على الباب إذ دخل احلسني بن علي 
فجعل يتوثب على ظهر النبي]، وجعل النبي] يتلثمه ويقبله، 
فقال له امللك: حتبه؟ قال: نعم. قال: أما إن أمتك ستقتله وإن 
شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه؟ قال: نعم، فقبض قبضة من 
املكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بتراب أحمر« وفي رواية 
)كربالء(..  األرض  وسمي   - السالم  عليه   - جبريل  امللك  أن 

فبكى النبي].
وال أعلم ما الشاهد في هذا احلديث؛ فإن النبي] أجاز البكاء 
لفقد عزيز وجعل البكاء رمزاً للرحمة في القلب، وبكى النبي] 

عندما حضر سعد بن عبادة في مرض موته، وبكى عندما قبض 
ابن إلحدى بناته، وبكى عندما توفي ابنه إبراهيم، وبكى عندما 
أخبره أسامة بن زيد بوفاة أبيه، وهو نبي الرحمة]، وقال: »إن 
الله ال يعذب بدمع العني وال بحزن القلب، ولكن يعذب أو يرحم 

بهذا، وأشار إلى لسانه« البخاري.
أما استخدام هذا احلديث في بيان قدسية تربة كربالء  فباطل، 
ملن لديه مسحة من علم، وإال فتربة مكة أكثر قدسية، وتربة قبر 
النبي] أولى منها!! ولكنه الكذب واالفتراء على آل البيت كما 

أخبر جعفر الصادق - عليه السالم -: »ولكن أحدهم يسمع 
الكلمة فيحط عليها عشرا« الكافي )922/8(.

وأيضا: »إنا أهل بيت صديقون ال نخلو من كذاب يكذب علينا 
)ص  الكشي  رجال  الناس«  عند  علينا  بكذبه  صدقنا  ويسقط 

.)108
- استوقفني صاحبي.

لصيامه  الزمني  والترتيب  عاشوراء؟  صيام  عن  ماذا  ولكن   -
وصيام التاسع؟

- أما صيام عاشوراء فثابت في كتب القوم، ففي وسائل الشيعة 
قال:   - السالم  عليهما   - أبيه  العاملي.. عن جعفر عن  للحر 
أن  وذلك  )ج10/ص457(،  سنة«.  كفارة  عاشوراء  يوم  »صيام 
النبي] في بداية بعثته كان يحب مقاربة أهل الكتاب بالنسبة 
للمشركني والوثنيني، كما فرح املسلمون بنصر الروم على الفرس 
)سورة الروم(، واستمر التشريع في مشابهة أهل الكتاب، حتى 
أولى  »نحن  قال]:  يصومون،  اليهود  ورأوا  املدينة  أتوا  إذا 
وفي  األولى،  السنة  في  عاشوراء  بصيام  وأمر  منهم«  مبوسى 
عاشوراء  صيام  فأصبح  رمضان؛  صيام  فرض  الثانية  السنة 
اليهود  فتح مكة مبخالفة  بعد  التشريع  ثم جاء  سنة مستحبة، 
التاسع  ألصومن  قادم  إلى  بقيت  »لئن  فقال]:  والنصارى، 

والعاشر« )مسلم(.
فإجماع املسلمني أن صيام عاشوراء يكفر سنة، ولكن القوم ال 

يقرأون كتبهم وال يعرفون أحاديثهم

عاشـــوراء
بقلم: د. أميـــــر احلـداد
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ومن جملة احلكم الواردة في السنة املطهرة 
النبي ]  أن  عنه  الله  أن��س رض��ي  رواه  ما 
ق���ال: »إي���اك وك��ل أم��ر يعتذر م��ن��ه« أخرجه 
اجلامع  )صحيح  حسن  حديث  وهو  احلاكم 
قال:  النبي ]  أن  عمر  اب��ن  وع��ن   ،)2671
»صّل صالة مودع كأنك تراه، فإن كنت ال تراه 
فإنه يراك، وايأس مما في أيدي الناس تعش 

غنيا، وإياك وما يعتذر منه« )ص.ج3776(.
قال املناوي:« أي احذر أن تتكلم مبا يحتاج أن 
تعتذر عنه، وأنه ال ينبغي الدخول في مواضع 
م��ن مواضع  نفسه خ��اف  وم��ن ملك  ال��ت��ه��م، 

التهم أكثر من خوفه من وجود األلم«.
وعن عبد امللك بن عمير قال: أوصى رجل ابنه 
فقال: » يا بني ! أظهر اليأس مما في أيدي 
الناس فإنه غني، وإياك وطلب احلاجات فإنه 
بالقول،  منه  يعتذر  وما  وإي��اك  فقر حاضر، 
وإذا صليت فصل ص��الة م��ودع ال ت��رى أنك 
تعود، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك 

أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل«.
االع����ت����ذار خ��ل��ق ج��م��ي��ل ي����دل ع��ل��ى تواضع 
اإلن��س��ان وإن��ص��اف��ه م��ن نفسه ح��ي��ث عرف 
خطأه وعمل على إصالح ما أفسده، فهو كما 
قال املناوي:»أن يتحرى اإلنسان ما ميحو أثر 
ذنبه «، فصاحب اخللق الرفيع يراعي مشاعر 
اآلخرين ويهتم بأحوالهم ومكانتهم، فإذا صدر 
منه شيء قد يسيء إليهم أو يؤذيهم بادر إلى 
وطلب  في حقه،  اخلطأ  وقع  االعتذار ممن 

العفو منه أو بني له مقصوده فيما صدر منه 
حتى ال يساء فهمه أو يعامل بنقيض قصده؛ 
باب  ويغلق  اإلميانية  األخ��وة  تستدام  فبذلك 
من  ذلك  يتبع  وما  واخلصومات  املشاحنات 

إفساد وإضرار وتفرق وعداء.
واألك��م��ل م��ن االع��ت��ذار ه��و أال يقع اإلنسان 
فيما يوجب االعتذار أصال، فيحفظ لسانه 
وج��وارح��ه ع��ن اإلس���اءة إل��ى ال��ن��اس ابتداء، 
القول  في  االستقامة  ال��ت��زام  على  ويحرص 
ومع  الناس  وم��ع  وج��ل  عز  الله  مع  والعمل، 
كل من له حق عليه، ويراعي أن يكون دائما 
متخليا  مبالغة،  دون  اآلخرين  لشعور  متنبها 
ع��ن األن��ان��ي��ة وال��ف��ردي��ة ال��ت��ي حت��ك��م سلوك 
دنياهم  في  يعيشون  فتجعلهم  الناس  بعض 
الذي  اآلخرين  وجود  متناسني  بهم  اخلاصة 
إلى عناية  أيضا حتتاج  لهم حقوق ومشاعر 
الله  نهانا  فقد  وم��راع��اة،  واه��ت��م��ام  ورع��اي��ة 
عز وجل عن إي��ذاء املؤمنني فقال عز وجل: 
ما  بغير  واملؤمنات  املؤمنني  ي��ؤذون  }والذين 
مبينا{  وإثما  بهتانا  احتملوا  فقد  اكتسبوا 
وقال ]: »يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم 
يفض اإلميان إلى قلبه، ال تؤذوا املسلمني«، 
الناس بحقوقه  يهتم  أن  اإلنسان  وكما يحب 
قال  بذلك،  يقوم  أن  أيضا  فعليه  ومشاعره 
ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  ال   »:[
يحب لنفسه »وباملقابل أن يكره ألخيه ما يكره 

لنفسه، وبالله التوفيق.

مصدر  املطهرة  النبوية  السنة 
اإلسالمي،  التشريع  مصادر  من 
فهي كل ما صدر عن رسول الله 
] من أقوال وأفعال وتقريرات 
يستمد منها العقائد واألخالق 
وأحكام األفعال واألق��وال، وقد 
أوتي ] جوامع الكلم واختصرت 
األلفاظ  في  اجلليلة  املعاني  له 
ال��ق��ل��ي��ل��ة، ف��اش��ت��م��ل ك��الم��ه ] 
اجلامعة  ال���ن���ب���وة  أن�������وار  ع���ل���ى 
واملفاهيم  ال��رف��ي��ع��ة  ل��ل��م��ع��ان��ي 
البليغة  واحل����ك����م  ال����س����دي����دة 
وال����ف����وائ����د ال����ع����دي����دة؛ ول���ه���ذا 
استنباط  ف��ي  ال��ع��ل��م��اء  اج��ت��ه��د 
تلك الكنوز النفيسة واستخراج 
كالم  من  الثمينة  اجلواهر  تلك 
رسول الله ]، وتقريبها أليدي 
م���ن علماء  ال��ص��ادق��ن  احمل��ب��ن 
املتبعن  وأصناف  ودع��اة  وعباد 
بسنته  امل��س��ت��ن��ن   [ ل��ه��دي��ه 

املقتفن ألثره.

د. وليد خالد الربيع

إيـاك وكـل 
أمـر يعتـذر 

منـه

احلكمـة  ضالـة املؤمن )3(



نفحات �إميانية

14

ن - 27 /2010/12م
الفرق���ان  613 - 21  م�ح���رم  1432ه���� -  االثن���

14

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

الفرق���ان  611 - 7  ا

الوسيلة  إليه  وابتغوا  الله  اتقوا  آمنوا  الذين  }يأيها  تعالى:  الله  يقول 
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون{ )املائدة: 35(، وفيه وقفات:

أواًل: الوسيلة هي: الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه؛ ففي الدر 
أبي هريرة [ قال  واللفظ له عن  الترمذي وابن مردويه  املنثور: أخرج 
قال رسول الله ]: »َسُلوا الله الوسيلة« قالوا: »يا رسول الله وما الوسيلة؟ 
قال: القرب من الله ثم قرأ: }يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 

رحمته{ )اإلسراء: 57(، وكذا قال ابن عباس وكثير من التابعن.
إليه بطاعته واعملوا مبا   وقال قتادة أي تقربوا 
بإجماع  الصالح  العمل  الشرع،  يرضيه. وهي في 
الله  إل��ى  القربة  ه��ي:  العلماء  وجمهور  العلماء. 
بطاعته وطاعة رسوله، فهي الطريقة املوصلة إلى 
والنجاة  تعالى ونيل ما عنده من خير  الله  رضى 
من العقاب، يقول الله تعالى: }وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
التوسل  هو  فهذا   ،)7 )احلشر:  العقاب{  شديد 
الوحيد وال غير وهو أصل الدين، وهذا ال ينكره 
الله  فيقول  ذل���ك،  غير  أم��ا  املسلمني،  م��ن  أح��د 
الذين زعمتهم من دون��ه فال  ادع��وا  تعالى: }ق��ل 
ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال{ )اإلسراء: 

.)56
عباد  من  الصاحلني  سلوك  هي  الوسيلة  أن  كما 
إل��ى ربهم  ي��دع��ون يبتغون  ال��ذي��ن  ال��ل��ه: }أول��ئ��ك 
ويخافون  رحمته  وي��رج��ون  أق���رب  أي��ه��م  الوسيلة 
عذابه إن ع��ذاب رب��ك ك��ان م��ح��ذورا{ )اإلسراء: 
57(. روى مسلم )3030( عن عبدالله بن مسعود 
[ قال: »نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون 
الذين  واإلن��س  اجلنيون،  فأسلم  اجل��ن،  من  نفرا 

كانوا يعبدونهم ال يشعرون، فنزلت اآلية«.
ثانًيا: لم يأمر الله بعبادة إال بينها، فالوسيلة التي 
أمر الله بها واضحة ومحددة في كتاب الله وسنة 
ليضل  الله  ك��ان  }وم��ا  تعالى:  الله  يقول  رسوله، 
يتقون إن  قوما بعد إذ هداهم حتى يبني لهم ما 

الله بكل شيء عليم{ )التوبة: 115(، ويقول الله 
تعالى: }وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل 

إليهم ولعلهم يتفكرون{ )النحل: 44(.
ثالًثا: حصر التوسل بثالث وسائل ال غير: بأسماء 
لله،  خالص  صالح  مشروع  وبعمل  احلسنى،  الله 

وبطلب دعاء رجل صالح في حياته.
من  بصفة  أو  احلسنى  الله  بأسماء  التوسل   )1
صفاته: يقول الله تعالى: }ولله األسماء احلسنى 
أسمائه  ف��ي  ي��ل��ح��دون  ال��ذي��ن  وذروا  بها  ف��ادع��وه 

سيجزون ما كانوا يعملون{ )األعراف: 180(.
املشروع:  اخل��ال��ص  ال��ص��ال��ح  بالعمل  ال��ت��وس��ل   )2
آمنا  إننا  تعالى: }الذين يقولون ربنا  ومثاله قوله 
النار{ )آل عمران:  لنا ذنوبنا وقنا عذاب  فاغفر 
16(، آمنوا وتوسلوا بإميانهم وطلبوا املغفرة، وفي 
قبلكم  ك��ان  ممن  نفر  ثالثة  »انطلق  الصحيحني: 
فانحدرت  فدخلوه،  غ��ار  إل��ى  املبيت  آواه��م  حتى 
فقالوا:  ال��غ��ار،  عليهم  فسدت  اجلبل  من  صخرة 
إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعوا الله 
مؤمنون  رجال  )فهم  احلديث  أعمالكم..«  بصالح 
بانحدار صخرة سدت عليهم  الكربة  اشتدت بهم 
متوسلني  بالدعاء  وح��ده  الله  إل��ى  فلجؤوا  ال��غ��ار، 
إليه بأعمال لهم صاحلة خالصة لله، توسل األول 
ببره بوالديه، والثاني بتركه الزنى وهو قادر عليه، 
والثالث بحفظه حق أجيره املؤمتن عليه. وكلهم كان 

يقول: »اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
فانفرجت  لهم،  الله  فاستجاب  فيه،  نحن  ما  عنا 
الصخرة فخرجوا ميشون«. كما أن تقوى الله عمل 
صالح ووسيلة لقبول العمل اخلالص: }إمنا يتقبل 

الله من املتقني{ )املائدة: 27(.
3( ال��ت��وس��ل بطلب دع���اء رج��ل ص��ال��ح وذل���ك في 
حياته: يقول الله تعالى: }وما يستوي األحياء وال 
األموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت مبسمع 
من في القبور{ )فاطر: 22(. ومثاله طلب إخوة 
يوسف ذلك من أبيهم في حياته: }قالوا يا أبانا 
)يوسف:  خاطئني{  كنا  إن��ا  ذنوبنا  لنا  استغفر 
97(، ووعدهم }قال سوف أستغفر لكم ربي إنه 
إلى  وطلبوا   ،)98 )يوسف:  الرحيم{  الغفور  هو 
لقد  تالله  }قالوا  ودع��اءه:  عفوه  يوسف  أخيرهم 
عنهم:  فعفا  كنا خلاطئني{  وإن  علينا  الله  آثرك 
لهم: }يغفر  اليوم{ ودعا  تثريب عليكم  }قال ال 
الله لكم وه��و أرح��م ال��راح��م��ني{ )ي��وس��ف: 91- 
92(. وفي البخاري وغيره، عن أنس أن عمر بن 
اخلطاب [ كان إذا ُقحطوا استسقى بالعباس 
نتوسل  كنا  إنا  »اللهم  فقال:  بن عبداملطلب [ 
إليك بنبينا فتسقينا )أي بدعائه في حياته ](، 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا«، قال: فيسقون، 
أي إنهم يتوسلون بدعائه ال بذاته ولهذا عدلوا عن 
فلما  العباس،  بعمه  التوسل  إل��ى   [ به  التوسل 

تعريف الوسيلة
د. حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ

وقفات فقهية )4(
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قد  حياته ]  في  يفعله  ك��ان  ما  أن  ُعلم  عدلوا 
ت��ع��ذر مب��وت��ه دائ��م��ا، وف��ح��واه أن حياته ] بعد 
وفاته مخالفة حلياته قبل الوفاة؛ ذلك أن احلياة 
الله  إال  كنهه  ي��درك  وال  يعلمه  ال  البرزخية غيب 
سبحانه، بخالف التوسل باإلميان به وبطاعته ] 

فانه مشروع، بل هو فرض ال يتم اإلميان إال به.
وأما العباس [ فقام لله بالدعاء وقال: »اللهم 
بتوبة،  إال  ولم يكشف  بذنب  إال  ينزل بالء  إنه ال 
وقد توجه بي القوم إليك ملكاني من نبيك وهذه 
أي��دي��ن��ا إل��ي��ك ب��ال��ذن��وب ون��واص��ي��ن��ا إل��ي��ك بالتوبة 
فاسقنا الغيث، فأرخت السماء مثل اجلبال حتى 

أخصبت األرض«.
رابًعا: أما وسيلة املؤمن بعد مماته: فعن أبي هريرة 
[ أن رس��ول الله ] ق��ال: »إذا مات اإلنسان 
صدقة  م��ن  إال  ث��الث  م��ن  إال  عمله  عنه  انقطع 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«. 
فالصدقة اجلارية أمرها عظيم: }ال خير في كثير 
من جنواهم إال من أمر بصدقة{ )النساء: 114(، 
هل  }ق��ل  تبليغه:  مت  إذا  األنبياء  م��ي��راث  والعلم 
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر 
الصالح  الولد  ودع��اء   )9 )الزمر:  األلباب{  أول��و 
يكون بتقوى الله في حسن تربية من نعول، وندعو 
الله: }ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني 
ودعاء   ،)74 )الفرقان:  إماما{  للمتقني  واجعلنا 
الولد الصالح قد يشمل كل من أحسنت إليه مبال 

أو علم أو خلق حسن ممن عرفك، أو سمع بذلك 
عنك، والله يقول: }للذين أحسنوا احلسنى وزيادة 
أصحاب  أولئك  ذل��ة  وال  قتر  وجوههم  يرهق  وال 

اجلنة هم فيها خالدون{ )يونس: 26(.
خ��ام��ًس��ا: ت��أت��ي ال��وس��ي��ل��ة امل��ش��روع��ة ف��ي الكتاب 

والسنة بعدة صيغ )أساليب( منها:
1- باألمر: }وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا 

الرسول لعلكم ترحمون{ )النور: 56(.
للناس  ب��الغ  ت��ع��ال��ى: }ه���ذا  كقوله  وب��ال��ب��ي��ان   -2
وليذّكر  واح��د  إله  هو  أمنا  وليعلموا  به  ولينذروا 
أولو األلباب{ )إبراهيم: 52(، أي اعلموا أمنا هو 

إله واحد فوحدوه.
حرم  ما  أتل  تعالوا  }قل  والنهي:  وبالتحرمي   -3
وبالوالدين  شيئا  ب��ه  ت��ش��رك��وا  أال  عليكم  رب��ك��م 
إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم 
وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
إال باحلق ذلكم  الله  التي حرم  النفس  تقتلوا  وال 
وصاكم به لعلكم تعقلون{ )األنعام: 151(. وقوله 
تعالى: }قل إمنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
تشركوا  وأن  احلق  بغير  والبغي  واإلث��م  بطن  وما 
بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما 

ال تعلمون{ )األعراف: 33(.
4- وباجلمع بني البيان واألمر والنهي، قال تعالى: 
}يا نساء النبي لسنت كأحد من النساء إن اتقينت، 
فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، 
وقلن قوال معروفا، وقرن في بيوتكن، وال تبرجن 
وآتني  ال��ص��الة،  وأق��م��ن  األول����ى،  ت��ب��رج اجلاهلية 
الزكاة، وأطعن الله ورسوله إمنا يريد الله ليذهب 
تطهيرا{  ويطهركم  البيت  أه��ل  ال��رج��س  عنكم 
ق��دوة صاحلة  النبي ]  ونساء  )األح���زاب: 33( 

للمؤمنات.
األنبياء:  عن  تعالى  يقول  واإلق���رار،  وب��امل��دح   -5
}إن��ه��م ك��ان��وا ي��س��ارع��ون ف��ي اخل��ي��رات ويدعوننا 
)األنبياء: 90(،  لنا خاشعني{  وكانوا  رغبا ورهبا 
وكذلك: }أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده{ 

)األنعام: 90(.
تعالى: }يدعو  للترك، كقوله  6- وبالذم واإلنكار 
ذل��ك هو  ينفعه  وم��ا ال  الله ما ال يضره  من دون 
نفعه  من  أق��رب  ملن ض��ره  يدعوا  البعيد  الضالل 
لبئس املولى ولبئس العشير{ )احلج: 12-13( أي 

اجتنبوا ذلك كله.

سادًسا: ومن أفضل الوسائل املشروعة بعد توحيد 
الله الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم، يقول الله 
ت��ع��ال��ى: }ق���ل ه���ذه سبيلي أدع���و إل���ى ال��ل��ه على 
أنا من  الله وما  اتبعني وسبحان  أنا ومن  بصيرة 
املشركني{ )يوسف: 108(، وصح عنه ] قوله: 
»فوالله ألن يهدي الله بك رجال واحدا، خير لك 
من حمر النعم« متفق عليه. فالدعوة إلى الله عمل 
املؤمن في  بها  الله  ينفع  صالح ووسيلة مشروعة 
حياته وبعد مماته فله مثل أجورهم ال ينقص من 
أجر من عمل بدعوته شيئا إلى يوم القيامة، وال 
يناله من ذنوبهم شيء وما سبق أن قيل في الدعاء 
وتوسل  وسيلة  كله  الدعاء  التوسل؛ ألن  في  يقال 

للتقرب إلى الله تعالى والله أعلم.
الله  ابن تيمية رحمه  سابًعا: نختصر قول اإلمام 
في قوله تعالى: }وابتغوا إليه الوسيلة{، إذ يقول: 

لفظ التوسل يُراد به ثالثة معان:
أحدها: التوسل بطاعته ]: }من يطع الرسول 
عليهم  أرسلناك  فما  تولى  وم��ن  الله  أط��اع  فقد 
حفيظا{ )النساء: 80(، فهذا فرض ال يتم اإلميان 

إال به.
كان  وه��ذا   [ وشفاعته  بدعائه  التوسل  ثانيها: 
القيامة بشفاعته بعد أن  في حياته.. ويكون يوم 

يأذن الله له.
ثالثها: التوسل به مبعنى اإلقسام على الله بذاته 
)أي الرسول( والسؤال بذاته فهذا لم تكن الصحابة 
وال  حياته  في  ال  ونحوه  االستسقاء  في  يفعلونه 
بعد مماته، العند قبره وال غير قبره، وال يعرف 
قال  بينهم،  املشهورة  األدعية  من  ش��يء  في  ه��ذا 
أبوحنيفة وأصحابه: إنه ال يجوز، ونهوا عنه حيث 
أسألك  أح��د:  يقول  وال  يسأل مبخلوق  ال  قالوا: 
الكراهة  ب��اب  الكرخي  ش��رح  وف��ي  أنبيائك،  بحق 
ق��ال: وقد ذكر هذا غير واح��د من أصحاب أبي 
يوسف،  أبو  حدثنا  الوليد:  بن  بشر  قال  حنيفة. 
الله إال  ينبغي ألحد أن يدعو  أبو حنيفة: ال  قال 
به - أي إال بالله - وأكره أن يقول بحق فالن أو 
بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت احلرام واملشعر 
بَخلْقه ال جتوز،  املسألة  ال��ق��دوري:  قال  احل��رام. 
ألن��ه ال حق خللق على اخلالق فال جت��وز وفاقا. 
يدعون  ما  وأن  الله هو احلق  بأن  انتهى. }ذل��ك 
الكبير{  العلي  هو  الله  وأن  الباطل  هو  دونه  من 

)احلج: 62(.
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العقيدة

سير  علي  بن  أحمد  الشيخ  فضيلة  العلماء  كبار  هيئة  عضو  ألقى 
مباركي  محاضرة بعنوان: “أثر سالمة العقيدة على حياة الفرد وأمن 
املجتمع” في جامع اإلمام تركي بن عبدالله قال فيها: إن مما ال ريب 
فيه أن كل مسلم في حاجة شديدة إلى التذكير بحق الله وحق عباده 
باحلق  التواصي  إلى  أيضًا  شديدة  حاجة  وفي  ذلك  في  والترغيب 
والصبر عليه وحتمل األذى احلاصل من جراء التمسك به، وقد أخبر 
الله تعالى في كتابه املبن عن صفة الناجن وأعمالهم احلميدة وعن 
كتاب  من  كثيرة  آيات  في  وذلك  الدنيئة؛  وأعمالهم  اخلاسرين  صفة 

ة نبيه]. الله وسَنّ

تغطية – فيصل احلربي

فقد  ذل��ك  على  أجمعوا  العلماء  أن  وأوض���ح 
بَينّ الله تعالى في سورة العصر أسباب الفوز 

والربح وأنها تنحصر في أربعة هي:
وجميع  ورسوله]  تعالى  بالله  اإلميان  أوالً: 

ما يجب اإلميان به.
ثانياً: العمل الصالح.

ثالثاً: التواصي باحلق.
رابعاً: التواصي بالصبر على احلق.

��ل ه���ذه امل��ق��ام��ات فاز  وأض�����اف: أن م��ن ك��َمنّ
للنعم في  الكرامة والشكر  الربح من  بأعظم 
الصفات،  ه��ذه  ع��ن  ح��اد  وم��ن  القيامة  ي��وم 
ول���م يتخلق ب��ه��ا ب���اء ب��أع��ظ��م اخل��س��ران وما 
يتبع ذل��ك من ال��ذل وال��ه��وان؛ وق��د وع��د الله 
أن من  الرحيم  ال��رب  وهو وعد من  املؤمني 
األعمال  وعمل  حقاً  إمياناً  وبرسوله  به  آمن 
له  تطيب  ب��أن  له  الله  ل  تكَفنّ فقد  الصاحلة، 
حياته الدنيا واآلخرة سواء كان ذكراً أم أنثى، 
من شرطها  ليس  الدنيا  في  الطيبة  واحلياة 
وقد  به  تكون  قد  ولكن  العيش  ورغ��د  الثراء 
في  الطيب  أن���واع  أعظم  فمن  ب��دون��ه،  تكون 

احلياة التعلق بالله والطمأنينة بذكره واألنس 
ومن  والتشتت،  احليرة  عن  والبعد  مبناجاته 
طيب احلياة أيضاً الصحة والعافية والقناعة 
شرط  م��ن  إذاً  أه��ل��ه؛  ومحبة  اخلير  ومحبة 
الربح والسعادة احلقيقيي والنجاة والوصول 
إل����ى احل���ي���اة ال��ط��ي��ب��ة: اإلمي������ان، وه����ذا هو 
سأحتدث  التي  العناصر  من  األول  العنصر 
عنها، اإلميان كما هو في عقيدة أهل السنَنّة 
واجلماعة: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة 

وينقص بالعصيان.
مفتاح العقيدة ومفتاح اجلنة

وتابع: إن هذه اجلوانب الثالثة تشمل الدين 
كله واإلمي���ان درج��ات خصال وأع��م��ال ولكن 
هذه  وت��ن��درج  اإلمي��ان  من  أنها  كلها  يجمعها 
األع��م��ال حت��ت اس��م اإلمي����ان، وأع��ل��ى شعب 
اإلميان وأساسها شهادة أن ال إله إال الله وأن 
محمداً عبده ورسوله فال إله إال الله أعظم 
اجلنة،  وم��ف��ت��اح  العقيدة  مفتاح  وه��ي  كلمة 
ومعناها: ال معبود بحق إال الله وما عداه من 
فتوحيد  العبادة،  تستحق  ال  املزعومة  اآللهة 

الله الذي نصت عليه هذه الكلمة هو أساس 
الدين وأول واجب على املكلف، وعليه رسالة 
الرسل من أولهم إلى آخرهم فمن حقق هذا 
التوحيد فقد بنى حياته وأعماله على أساس 
استثماراً  وأعماله  حياته  واستثمر  ص��ال��ح، 
وق��ع في  التوحيد  لم يحقق ه��ذا  طيباً، وم��ن 
الشرك وقد بنى حياته وأعماله على أساس 
الذي  التوحيد  وهذا  وخيمة،  فعاقبته  فاسد 
تصلح ب��ه احل��ي��اة وت��زه��و ب��ه األع��م��ال يشمل 
وتوحيد  األلوهية  وتوحيد  الربوبية  توحيد 
متداخلة  الثالثة  وه��ذه  وال��ص��ف��ات  األس��م��اء 
ونصوص  اآلخ��ر  لبعضها  متضمن  وبعضها 
لها،  حصر  ال  عليها  ال��دال��ة  والسنَنّة  الكتاب 
بأن  الكامل  االع��ت��ق��اد  معناه  بالله  ف��اإلمي��ان 
الله تعالى رب كل شيء وأنه املستحق وحده 
املنزه  الكمال  بصفات  املتصف  وأن��ه  للعبادة 
عن كل عيب ونقص، فهذا التوحيد إذا حققه 
اآلثار  له من  الفرد وحققته اجلماعة حصل 
العظيمة على حياته ما لم ميكن حصره، ومن 

هذه اآلثار:
وخوفاً  رج��اء  وح��ده  تعالى  بالله  التعلق  أوالً: 
ورغبًة ورهبًة وتوكاًل واستعانة، وبهذا حتصل 

من آثار التوحيد حصــول 
األمــن وعصمــة الدمـــاء 
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ع���دم ال��ره��ب��ة م��ن امل��خ��ل��وق��ي وال��ت��ع��ل��ق بهم 
وطلبا  بالله  ثقة  احل��ي��اة  ف��ي  اجل���اد  وال��ع��م��ل 
يورد  بالله  التعلق  وه��ذا  وتسديده،  لتوفيقه 
وعدم  وح���ده  لله  كلها  ب��األع��م��ال  اإلخ���الص 

النظر للمخلوقي فالكل بيد الله تعالى.
ثانياً: حصول طمأنينة النفس وانشراح الصدر 
لإلنسان، فمن يعبد رباً واحداً يصل إلى مراده 

فيعمل ما يرضيه ويتجنب ما يغضبه.
وصفاته  بأسمائه  حقاً  الله  عرف  من  ثالثاً: 
بفعل  يقوم  ذل��ك  يجعله  عبادته،  في  ���ده  ووَحنّ
والبعد عن  نهى عنه  ما  واجتناب  به  أمر  ما 
على  النفس  ومحاسبة  وم��واط��ن��ه  مساقطه 
مراقبته  ودوام  ال��ل��ه  ج��ن��ب  ف��ي  ت��ق��ص��ي��ره��ا 
سبحانه، وكلما قوي إميان العبد وتوحيده قل 
ارتكابه للمحرمات وقل وقوعه في املعاصي، 
وإذا قلَنّت معاصي العبد قلَنّت معاصي املجتمع 

فانتشر اخلير وعمت البركات.
كمال العقل وصحة الرأي

رابعاً: ومن آثار التوحيد كمال العقل وصحة 
الرأي وسداده، وقوة الفراسة وحدة البصر.

األمن  حصول  التوحيد  آث���ار   وم��ن  خامساً: 
واألمان وعصمة الدماء واألموال واألعراض 

فمن يؤمن بأن ال إله إال الله ويحقق لوازمها 
فإنه يأمن على نفسه ويأمنها غيره ممن في 
املجتمع ألنه يعرف ما يحل له ويأخذه ويعرف 
ما يحرم عليه فيجتنبه وينكف عن االعتداء 
وال��ظ��ل��م وال���ع���دوان وه���دم ح��ظ��وظ اآلخرين 
ذلك  عليه  متلي  ال��ت��ي  عقيدته  م��ع  تضامناً 
والتعاون  لله  وامل��واالة  احملبة  باملجتمع  فتحل 
املظلوم  ونصرة  وامل��ودة  والرحمة  اخلير  على 
وكف الظالم، فحال العرب قبل اإلسالم كانوا 
والنهب  بالسب  ي��ق��وم��ون  متناحرين  أع���داء 
والقتل فلما جاء التوحيد وحتقق اإلميان في 
متحابي  إخ��وة  أصبحوا  وجوارحهم  قلوبهم 

آمني مطمئني.
اجتماع القلوب

سادساً: ومن آثار  التوحيد واإلميان اجتماع 
وبذلك  الكلمة،  ووح��دة  اإلمي��ان  القلوب على 
على  واالن��ت��ص��ار  للمسلمي  ال��ق��وة  حت��ص��ل 
واالستقالل  ال��س��ي��ادة  وح���ص���ول  أع��دائ��ه��م 
وأمام  األع�����داء  أم����ام  وال��ث��ب��ات  األرض  ف��ي 
الباطلة واألديان الفاسدة،  التيارات واألفكار 
واالختالف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع 
من  األول  الصدر  حال  إلى  فانظر  والتناحر 
هذه األمة وكيف تآلفوا بهذا التوحيد وبهذه 
العقيدة ففتحوا العالم بأقل مدة وسادوا على 

الناس.
تعالى واإلميان  الله  توحيد  آث��ار   هذه بعض 
إل��ه إال الله  به وه��ذا كله من ه��ذه الكلمة ال 
التي إذا اعتقدها املسلم وعمل مبا اقتضاها 
وكذلك املجتمع حتققت لهم تلك الثمار الطيبة 
من  األول���ى  الشعبة  وه��ذه  العظيمة،  واآلث���ار 
شعب اإلميان عليها تنبني كل شعب اإلميان، 
العقيدة اإلميان  وأرك���ان  وم��ن شعب اإلمي��ان 

بالرسل واألنبياء من أولهم آدم عليه السالم 
إل���ى آخ��ره��م م��ح��م��د]، واإلمي����ان بالرسل 
والتصديق  ج��م��ي��ع��اً  ب��ه��م  ال��ت��ص��دي��ق  يتطلب 
تعالى،  ال��ل��ه  عند  م��ن  ح��ق  وأن��ه��ا  برساالتهم 
في  ج��اء  مبا  مفصاًل  التصديق  يتضمن  كما 
كتابه الكرمي، ومن اإلميان بهم العمل بشريعة 
م��ن أرس��ل إلينا وه��و محمد] امل��رس��ل إلى 
الرسل  خامت  وهو  القيامة  يوم  الناس  جميع 
وواجب علينا تصديقه فيما أخبر من األمور 
طاعته  علينا  يجب  كما  واملستقبلية  املاضية 
نهى عنه }أطيعوا  ما  واجتناب  به  أمر  فيما 
الله وأطيعوا الرسول{، }ومن يطع الرسول 
الله{، ومن اإلمي��ان به] محبته  فقد أطاع 
والوالد  ال��ول��د  محبة  ع��ل��ى  محبته  وت��ق��دمي 
بالرسول]  اإلمي��ان  وم��ن  أجمعي،  والناس 
األمور  جميع  في  وحتكيمها  بشريعته  العمل 
دقيقها وجليلها فال تقبل شهادة أن ال إله إال 

الله إال ومعها شهادة أن محمداً رسول الله.
واإلميان بالرسل عموماً ومبحمد] خصوصاً 
يورد محبتهم وتعظيمهم والثناء عليهم من غير 
غلو وال جفاء ألنهم رسل بي الله وخلقه بلغوا 
الناس رسالة الله وأوام��ره ونواهيه ونصحوا 
للخلق وبينوا لهم كيف يعبدون الله وهذا من 
رسالة  فلوال  بهم  وعنايته  بعباده  الله  رحمة 
الرسل لكان الناس في ظلمات اجلهل يعمهون 
ألن العقول البشرية ال تستقل مبعرفة تفاصيل 
يستحقه من صفات  وما  تعالى  لله  يجب  ما 
الكمال، واإلميان بالرسول] يستوجب شكر 
النعمة والتمسك بهديه  الله تعالى على هذه 
وتقدمي قوله على قول كل أحد؛ ألن الصراط 
املستقيم هو ما جاء به عليه الصالة والسالم 
فإنه يجب على املسلم اتباع قول الرسول]، 
وكذلك املجتمع املسلم وحينئذ يكون قد رشد 
واهتدى وصار له نور ميشي في هذه احلياة 
وانحلت املشكالت وانكشفت املعضالت وخرج 

املجتمع من الظلمات إلى النور.
توقير وتعظيم واحترام

اخللفاء  وسيرة  النبي]  سيرة  في  فانظروا 
ال��راش��دي��ن جت��دوا ذل��ك واض��ح��اً جلياً، ومن 

من آثار  التوحيد واإلميان اجتماع 
القلوب على اإلميان ووحدة 

الكلمة، وبذلك حتصل القوة 
للمسلمن واالنتصار على أعدائهم 
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العقيدة

حتقيق شهادة أن محمداً رسول الله توقيره 
الكرمي  جنابه  وحماية  واحترامه  وتعظيمه 
من التنقص ومن الطعن ومن الشتم؛ وبذلك 
حت��ص��ل ال��ع��زة وال��ك��رام��ة وال��س��ع��ادة لألمة 
وأفراد املجتمع ومن أظهر في املجتمع شيئاً 
مما يحط من قدره أو يطعن في شخصه] 
أو رسالته أو يعترض على حكم من أحكامة 
فقد خسر  الثابتة  أح��ادي��ث��ه  م��ن  ح��دي��ث  أو 
النبي]  شتم  ظهر  ف���إذا  مبيناً،  خ��س��ران��اً 
املستهيني  السفهاء  ه��ؤالء  من  املجتمع  في 
الساخرين بالرسول] فحري بهم أن ينتقم 
العقوبات  م��ن  وي��ذي��ق��ه��م  منهم  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه 
أنواعاً  عليهم  ويسلط  األم��ن  عنهم  ويذهب 

من البالء واألذى.
اإلميان  اإلمي��ان،  العقيدة وشعب  أمور  ومن 
والسالم  ال��ص��الة  عليهم  ال��ك��رام  باملالئكة 
ال��ت��ص��دي��ق بوجودهم  ي��ع��ن��ي  ب��ه��م  واإلمي�����ان 
يحصي  ال  وامل��الئ��ك��ة  وأع��م��ال��ه��م  وصفاتهم 
عددهم إال الله، ومن أعمال املالئكة قبض 
بطون  في  باألجنة  املوكلون  ومنهم  األرواح 
بني  أعمال  بحفظ  املوكلون  ومنهم  أمهاتهم 
آدم وكتابتها ومنهم من يشهدون صالة الفجر 
املوكلون  ومنهم  املصلي  مع  العصر  وص��الة 
وللمالئكة  احل�����وادث،  م��ن  ال��ن��اس  ب��ح��ف��ظ 
خلقهم  م��ن  إال  يحصيها  ال  أخ���رى  أع��م��ال 
فاإلميان باملالئكة واالعتقاد الصحيح فيهم 

يوردنا موارد صحيحة، ومنها:
موارد االعتقاد الصحيح

وقدرته  وق��وت��ه  تعالى  الله  بعظمة  العلم   -
أُوتوا  وما  املالئكة  خلق  عظم  فإن  ونصرته 

من القدرات يدل على عظمة خالقهم.
- شكر الله على عنايته ببني آدم حيث وكل 

عليهم من يقوم بحفظهم وحمايتهم.
الله  ع��ب��اد  ألن��ه��م  وم���واالت���ه���م  محبتهم    -

مطيعون له وال يسعون إال باخلير.
- التشبه بهم في أعمالهم الصاحلة كعبادة 

الله واخلضوع له والطاعة وترك املعصية.
املسلم  اإلن��س��ان  يجعل  باملالئكة  اإلمي���ان   -
يستحيي منهم أن يرد على أمر سيئ أو أن 

أينما ذهب فلنحذر  يعمل معصية ألنهم معه 
أن يكتبوا علينا شيئاً ال يليق وال يرضي الله.  
إميانه  من  املعاني  هذه  املسلم  استشعر  وإذا 
عامراً  سيكون  املسلم  املجتمع  فإن  باملالئكة 
ب��ال��ط��اع��ات واخل���ي���رات خ��ال��ي��اً م��ن املعاصي 

واملنكرات إال ما شاء الله.
التصديق بالكتب السماوية

بالكتب  اإلمي������ان  ب��ال��ع��ق��ي��دة  اإلمي������ان  وم����ن 
التي  بالكتب  اجل��ازم  التصديق  أي  السماوية 
وهداية  للخلق  رحمة  رسله  على  الله  أنزلها 
لهم، ومن هذه الكتب ما علمناه وما لم نعلم 
فيجب اإلميان بها وأن أعظمها هو هذا القرآن 
نبيه محمد]  الله على  أنزله  الذي  العظيم 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحقيقة 
الله احملفوظ  كالم  أنه  القرآن  بهذا  اإلمي��ان 
من الزيادة والنقصان والذي ال يأتيه الباطل 
من بي يديه وال من خلفه، أنزله الله للعمل به 
لينقل الناس من الظالم إلى النور، وصحائف 
تشهد  نهار  ليل  الناس  يقرأها  التي  التاريخ 
ب��ه��ذا ف��ع��ودوا إل��ى تاريخكم واس��ت��ف��ي��دوا من 
عبره تفوزوا بإذن الله، فالناس اآلن مقصرون 
في القرآن، مقصرون في تدارسه والعمل به، 
فما أحوجنا اليوم إلى تصحيح معامالتنا مع 
القرآن الكرمي، وذلك بالتفكر فيه واالستجابة 
جميع  في  أحكامه  وتطبيق  ونواهيه  ألوام��ره 
السعادة  ف��إن  ودقيقها؛  جليلها  حياتنا  أم��ور 
والراحة والطمانينة واألمن للخلق في الدنيا 
واآلخرة مرهونة بالتمسك بهذا القرآن، الذل 

والهوان مرهون بالبعد عن هذا القرآن.
اإلميان باليوم اآلخر

وم��ن شعب اإلمي����ان، اإلمي���ان ب��ال��ي��وم اآلخر 

وما  القيامة  بيوم  اجلازم  التصديق  وحقيقته 
فيه من أهوال وضعف الناس وحسابهم على 
خير  م��ن  الدنيا  ف��ي  عملوها  التي  أعمالهم 
ودالئل  النار،  إلى  أو  إلى اجلنة  فإما  أو شر 
وإجماع  والسنَنّة  الكتاب  من  كثيرة  اليوم  هذا 
اإلميان  اآلخ��ر  باليوم  اإلمي��ان  وم��ن  العلماء، 
بالقبر  اإلمي��ان  من  امل��وت  بعد  يكون  ما  بكل 
وعذابه والبعث بعد املوت، وال شك أن اإلميان 
باليوم اآلخر يدفع إلى االستعداد التام لهذا 
اليوم باألعمال الصاحلة والبعد عن املعاصي 

خوفاً من اجلبار في ذلك اليوم.
وم��ن شعب اإلمي����ان، اإلمي���ان ب��ال��ق��در خيره 
التصديق  ه��ن��ا:  ب��ال��ق��در  واإلمي������ان  وش�����ره، 
اجلازم بأن الله تعالى عارف بكل شيء جملة 
ومقدر  العباد  بأعمال  يتعلق  مب��ا  وتفصياًل 
ك��ان أو ش��راً، إل��ى النار أو إل��ى اجلنة،  خيراً 
واإلميان بالقدر على الوجه الصحيح السليم 

الذي جاء بالقرآن الكرمي والسنَنّة هو:
- اإلمي����ان ب��رب��وب��ي��ة ال��ل��ه ج���َلنّ وع���ال وعلمه 
القدر  ألن  ش��يء؛  كل  على  وقدرته  وإحاطته 
الله ومن لم يؤمن بالقدر فقد  جاء من عند 

وصفه ربه جَلنّ وعال باجلهل.
- إذا علم املسلم أن الله تعالى قادر كل شيء 
لله  أم���وره  ذل��ك اإلمي���ان يجعله يخلص  ف��إن 
تعالى ويعتمد على الله في كل شيء ويفوض 

أمره لله تعالى.
اإلنسان  ع��ل��ى  ي��ه��ون  ب��ال��ق��در  اإلمي����ان  أن   -

املصائب.
- ال��ب��ع��د ع��ن ال��س��خ��ط واالع���ت���راض، وعمل 

اخلير واألعمال الصاحلة.
ألن  وت��ع��ال��ى؛  سبحانه  الله  حكمة  معرفة   -
النظر في أحكام الكون وتقلباته والتدبر فيها 

يزيد اإلميان عند املسلم.
- اإلميان بالقدر يساعد على التوبة إلى الله 

عَزنّ وجلَ.نّ
وهذه األمور التي ذكرناها هي أركان اإلميان 
الستة وشعب اإلميان التي يجب أن يتدبرها 

املسلم.

من احللول تشخيص 
حالة الطالب واتباع 

عوامل لضبطه وحثه على 
استشعار األجر
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اإلسالميي  ال���ن���واب  ع��ل��ى  ف���ال���واج���ب 
واملوعظة  باحلكمة  واإلرش����اد  النصح 
احل��س��ن��ة ال ت��ص��ي��د األخ���ط���اء وال����زالت 
أن  كان  أينّا  يحل ألحد  وتصعيدها، فال 
للقدح  األمر سلماً  يتخذ من خطأ والة 
فيهم ونشر عيوبهم بي الناس؛ فإن هذا 
وكراهة  وكراهتهم  منهم  التنفير  يوجب 
ما يقومون به من أعمال ونظام وإن كان 
حقاً، ويوجب بالتالي التمرد عليهم وعدم 
اخلروج  يوجب  ورمب��ا  والطاعة  السمع 
األمة،  هذه  في صدر  كما جرى  عليهم 
للمجتمع  تفكيكاً  ه��ذا  ف��ي  أن  والش���ك 
ولهذا جعل  والفساد؛  للفوضى  وإحداثاً 
غير  في  األم��ور  والة  طاعة  تعالى  الله 
معصية الله عبادة يتعبد بها اإلنسان لله 
وكل  بها  أم��ر  تعالى  الله  وج��ل؛ ألن  عز 
شيء أمر الله به فإنه عبادة، فوالة األمر 
من  كثير  يفهمها  ال  أشياء  إلى  ينظرون 
العامة، وينظرون إلى العواقب الوخيمة 
فإذا  ينظموه،  ل��م  م��ا  على  تترتب  التي 
طاعتهم  في  يشترط  فال  شيئاً  نظموا 
أن  علينا  وإمنا  النظر،  وجهة  نعرف  أن 
نخون  وال  األوام��ر  وننفذ  ونطيع  نسمع 
ول���ي األم���ر ف��ي ش���يء م��ن ذل���ك؛ لقوله 
تعالى: }يَا أَيُنَّها الَنِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللَنَّه 
ِمنُْكْم{،  األَْم��ِر  َوأُوِل��ي  ُسوَل  الَرنّ َوأَِطيُعوا 
فأولو األمر صنفان من الناس: أحدهما 
يكن  لم  ف��إذا  األم���راء،  والثاني  العلماء، 
لألمة علماء أو لم يكن لها أمراء صارت 
في جهل عميق وفوضى شديدة وفسدت 
األمة، ولهذا قال النبي]  فيما أخرجه 

أبوداود وغيره من حديث أبي هريرة - 
»إذا  بلفظ:  مرفوعا   - عنه  الله  رض��ي 
فليؤمروا أحدهم«.  كان ثالثة في سفر 
وس��ن��ده ح��س��ن، ف��ق��د أوج����ب النبي] 
ال��ت��أم��ي��ر ف���ي ال��س��ف��ر م���ع أن���ه اجتماع 
باالجتماع  فكيف  مستقر  غير  ع��ارض 
ولي  أمر  فإذا  املستقر؟  املستمر  الدائم 
األمر بشيء وجب علينا تنفيذه وال يحل 
لنا التحايل عليه بأي نوع من احليل؛ ألن 
ربنا وخالقنا أمرنا بطاعتهم إذا لم يكن 

فيها معصية لله ورسوله.
األمر  لهذا  انتبهوا  ال��ق��راء  اإلخ���وة  أيها 
السر  ما  نعرف  أن  العظيم فال يشترط 
األمور  والة  أص���دره  فيما  احلكمة  وم��ا 
نعلم؛  ال  ما  يعرفون  ق���رارات؛ ألنهم  من 
إذ يأتيهم اخلبر من كل مكان ويسيرون 
األمور ويتابعونها، أما نحن فليس لنا من 
األمر شيء، وليعلم املتحمسون من النواب 
والنشطاء السياسيي أن الرسول] ملا 
قام  إن  أرأي���ت  الله  نبي  ي��ا  سأله رج��ل: 
ومينعوننا  حقهم  يسألوننا  أم��راء  علينا 
حقنا ف��م��ا ت��أم��رن��ا؟ ف��أع��رض ع��ن��ه، ثم 
سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة 
ق��ي��س فقال]:  ب���ن  ف��ج��ذب��ه األش���ع���ث 
»اسمعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما حملوا 

وعليكم ما حملتم« رواه مسلم.
ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى أن يجعلني  ال��ل��ه  أس���ال 
وإي���اك���م مم��ن ات��ب��ع ال��ه��دى أي��ن��م��ا كان، 
ال��ل��ه��م اج��ع��ل��ن��ا مم���ن ات��ب��ع ال���ه���دى، وال 
يا رب  أهواءنا غالبة على هدانا  جتعل 

العاملي. 

إن ما جرى من أحداث في ندوة الصليبخات في اآلونة األخيرة ألمر 
أمنها  وعلى  السياسية  الكويت  مسيرة  على  خطير  ومؤشر  مؤسف 
الداخلي، فما صدر من مصادمات بن احلكومة وبعض النواب الذين 
كان  بأمور  واالنشغال  البلد  استقرار  عدم  إلى  أدى  الندوة  حضروا 

األولى منها االنشغال مبا يعود على األمة مبا ينفعها!

ندوة الصليبخات
محمد الراشد     

أوضاع تحت المجهر!

يقولون: أوضاع البلد مزرية واجلمود سمة بارزة في مشاريع 
الدولة التنموية بسبب نواب املجلس!

فأقول: ومعهم أعضاء احلكومة!
على  جت��ري  احلكومية   - النيابية  االس��ت��ع��دادات  ي��ق��ول��ون: 
الثقة  التعاون مع الرئيس أو  قدم وساق لتقدمي ورقة عدم 

باحلكومة قبل بدء جلسة االستجواب!
فأقول: البركة في حطب الدامة والشاطر من يقدم العطايا 

أوال!
يقولون: القضايا والشكاوى زادت بي أروقة احملاكم!

فأقول: من أمن العقوبة أساء األدب!
يقولون: زادت ندوات الشوارع والصراخ من بعض احملامي 

والناشطي السياسيي!
فأقول: تسخي واستعراض بطولة ما قبل الترشيح!

يقولون: استجواب رئيس احلكومة يجب أن يكون سرياً!
بكيفية صناعة  يتعلق  عليه  ال��رد  سيتم  ما  الظاهر  فأقول: 

القنبلة الذرية أو تخصيب اليورانيوم!
يقولون: التصعيد الشعبي والتصريحات النيابية  سيستمر 

بهدف زيادة الضغط على احلكومة!
وامليدان  خبز«  »مايوكل  ياحميدان  الفاضي  الكالم  فأقول: 

برفع وخفض األيادي حتت قبة البرملان!
السياسية في  ب��األوض��اع  ت��أث��رت سلبا  ال��ب��ورص��ة  ي��ق��ول��ون: 

البلد!
فأقول: »بس« البورصة تأثرت؟!

على الطاير
إن  تقول  أمريكا  )ماما(  من  مسربة  سرية  برقية  يقولون: 
إحياء  جمعية  إغ��الق  الكويت  من  طلبت  كلينتون  هيالري 

التراث اإلسالمي باعتبارها جهة داعمة لإلرهاب !
السفيرة  ياسعادة  )غوانتانامو(  في  عيالنا  شخبار  فأقول: 

ديبورا جونز؟! 
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم!

وليد إبراهيم األحمد

يقولـــون!

waleed_yawatan@yahoo.com
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ال أحد يستمع لي.. ال أحد يفهمني.. ال أحد يفكر بي.
صرخات دائمًا نسمعها من فتياتنا.. فهن يعتقدن أن اجلميع قد تخلى 
عنهن وال يوجد من يفكر فيهن أصاًل.. فتجد بعضهن يسلك مسلكًا 
غير سوي ردة فعل على التعامل معها.. فحرصنا أن نعالج قضاياهن 
وهمومهن من خالل هذا اللقاء الذي أجري مع األستاذة فوز الغربي 

املستشارة األسرية واملدربة املعتمدة.

إعداد: آمال الدهمش

عالم خاص
اآلخرين  جتاه  الفتاة  شعور  يكون  كيف   >

في مرحلة املراهقة؟
> الفتاة في هذه املرحلة تكون قد ودعت عالم 
الطفولة ودخلت في عالم اخليال احلالم، فهي 
عادة ما جتد صعوبة في هذه الفترة في إقناع 
َمْن حولها بأنها لم تعد طفلة، بل إنها فتاة لها 
وأحالمها  وخصوصيتها  ثقافتها  ول��ه��ا  رأي��ه��ا 
التي تطمح للحصول عليها، فهذه املرحلة هي 
مرحلة إثبات الذات، فتبدأ منها الفتاة بتكوين 
وأفكار  آراء  تبني  وحت���اول  ب��ه��ا،  شخصيتها، 
وأذواق ولو كانت مخالفة، املهم أن تكون معبرة 

عن قناعاتها وعن شخصيتها.
وهذه املرحلة العمرية لها صفات وسمات وميكن 
ينظر  أن  أو  إيجابيات  إل��ى  فتتحول  تستغل  أن 
سلبيات..  حينئذ  فتكون  تشاؤمية  ن��ظ��رة  لها 
فئات  غالبية  أن  ولألسف  م��دم��رة.  تكون  وق��د 
تشاؤمية  نظرة  املرحلة  لهذه  ينظرون  املجتمع 
وسوداوية.. وكأن الفتاة قنبلة موقوتة قد قرب 
حول  األس��وار  بناء  فيبدؤون  انفجارها..  وق��ت 

هذه الفتاة لكيال تنحرف وتنجر وراء أهوائها.

سمات املرحلة
< إذًا ما أبرز سمات هذه املرحلة؟

هذه  ف��ي  كثيرة  بسمات  تتسم  ع���ادة  ال��ف��ت��اة   <
احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  فمنها  املرحلة.. 
1- عاطفتها اجلياشة، 2- حماسها املتوقد، 3- 
 -5 احلافظة،  ذاكرتها   -4 وإص��راره��ا،  إرادتها 
نشاطها امللتهب، 6- ترددها في اتخاذ القرار، 
7- خيالها الواسع، 8- أحالمها املثالية، 9- قلة 
اخلبرة وعدم النضج، 10- عدم وضوح الرؤية 
مرحلة  ف��ي  اجل��دي��ة  الن��ع��دام  وذل��ك  املستقبلية 

الطفولة، 11- ثقتها الزائدة بكل من حولها.
وهذه السمات منها ما هو جيد ويساعد الفتاة 
على بناء شخصيتها وحتديد رسالتها والوضوح 
مبادرة ذات  فاعلة  فتاة  بعد ذلك  لتكن  لرؤيتها 

معنى وتعيش على مبدأ.
مظّنة انحراف

أسباب  ل��ن��ا  ت���ذك���ري  أن  ب���اإلم���ك���ان  ه���ل   >
ان���ح���راف س��ل��وك ب��ع��ض ال��ف��ت��ي��ات ف��ي هذه 

املرحلة؟
> عندما نتكلم عن االنحراف فال بد أن يكون 
حديثنا منصفاً عادالً، فاالنحراف ليس مختصاً 

بهذه الفترة.. بل إن هذه الفترة مظّنة انحراف 
االنحراف  ألن  ل��الن��ح��راف؛  بيئة  ليست  لكنها 
فاالنحراف  وتفكير..  ونظرة  وقيم  ملبادئ  راجع 
ليس بسبب الفترة العمرية التي تعيشها.. فنجده 
في املراهق والرجل واملرأة... فسبب االنحراف 
خلل في الصحة النفسية، وعلة باطنية وليست 

املرحلة العمرية هي السبب.
تنزلق  م���ن  ال��ف��ت��ي��ات  م���ن  ه���ن���اك  أن  ص��ح��ي��ح 
أنها  بنظري  لكن  حياتها..  مطلع  في  وتنحرف 
يحسن  ف��ال  ف��ت��اة..  أصبحت  ألنها  تنحرف  ل��م 
بنا إسقاط سبب االنحرف على هذه املرحلة.. 
باالنطالق  تتسم  املرحلة  ه��ذه  العكس..  فعلى 
على  لكن  التميز.  على  واالنبثاق  االت���زان  نحو 
االنحراف  من  بحالة  الفتاة  متر  فقد  حال  أية 
فتاة  فمثاًل:  أس��ري��ة،  أو  نفسية  ظ��روف  بسبب 
ففرت  األس��ري  التفكك  تعاني  بيئة  في  تعيش 
ه��ارب��ة م��ن ه��ذا ال��واق��ع، وألن��ه��ا صاحبة نظرة 
إقامة  إل��ى  ه��رع��ت  سلبية  وإنسانية  تشاؤمية 
عالقة محرمة لتشبع هذا اجلوع الذي تعيشه.. 
ولو أنها مثاًل غّيرت في طريقة تفكيرها وكانت 
إن��س��ان��ة إي��ج��اب��ي��ة حت��ب ال��ت��ف��اؤل حل��رك��ت هذه 
العاطفة التي لديها لتغدق احلب واحلنان على 
مثل  في  ويعيش جوعاً  يحتاج  فمن  حولها،  من 
ظروفها من والدين وإخ��وة.. فإنها بذلك تشبع 
جوعها، وتخلق باحلب أج��واًء تساعد على حل 
مثل هذه املشكالت أو حتى تخفف وطأة املعاناة 

على األقل.
ك��ل شخص ميلك صفات  أن  األم���ر:  خ��الص��ة 
من  وح���ده  وه��و  شخصيته  بها  تتسم  وس��م��ات 
أو سلبية، فنظرته  إيجابية  أن يجعلها  يستطيع 

 مرحلة ح�سا�سة لها 

خ�صو�صيتها لدى الفتيات

املراهقة..
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وطريقة تفكيره هي ما جتعله يقرر ما سيكون 
هذه  أن  أظ��ن  وال  منضبطاً  أو  منحرفاً  عليه 

املرحلة سبب رئيس لالنحراف.
استغالل املواهب

مواهبها  تستغل  أن  للفتاة  ميكن  كيف   >
وطاقاتها في وقت طغت فيه الفنت وتوفرت 

فيه وسائل الترف واللهو؟
ومثيرة  وكثيرة  كبيرة  ف��رص  أمامها  الفتاة   <
فبإمكانها  حياتها،  مطلع  ف��ي  أنها  وخصوصاً 
احلصول على ما تريده متى ما خططت لذلك 
تخطيطاً جيداً ومثمراً.. والفتاة متتلك مواهب 
عديدة.. فعليها أن تتأمل في شخصيتها لتعرف 
بشكل واضح نقاط قوتها وضعفها.. وال بد أن 
يكون لكل فتاة مشروع تتبناه ليصل صوتها إلى 
العالم من خالل هذا املشروع.. فكم من مشروع 

ضخم بدأ بإنسان واحد لكنه كان مبادراً.
وموضوع مثل هذا يحتاج ألوراق كثيرة وساعات 

إضافية، ولكن أختصر هذا كله مبا يلي:
الفتاة مسار حياتها وذل��ك من  ال بد أن حت��دد 
وما  إليه  تهدف  وما  الشخصية  رسالتها  خالل 
بحيث  الوصول  وإستراتيجية  إليه  الوصول  تود 

تخرج بإجنازات وتترك فمن حولها بصمات.
فمثاًل: لو كانت الفتاة متلك حافظة قوية وشغفا 
بالعلم، فإننا حينئذ ننصحها بأن تتوجه حلفظ 
القرآن الكرمي وأن تثري ملكتها مبفردات لغوية 
كثيرة من خالل االطالع والقراءة وحفظ أبيات 
الشعر املفيد وتدرس األحاديث والسيرة النبوية، 
فتقضي وقتها بني الكتاب والشريط حتى تنمو 
شيئاً فشيئاً حتى تصبح موسوعة علمية متشي 

على األرض.

بينما لو كانت الفتاة ال متلك هذا لكنها متتلك 
شخصية جذابة وقدرة في التواصل مع املجتمع 
وتكون شخصيتها ذات طابع قيادي واجتماعي، 
وحتضر  لقاءات  تنظم  بأن  ذلك  تستثمر  فإنها 
املجالس وقد تكون مناسبة لقيادة مجموعة من 

الفتيات في تأسيس مشروع يخدم الفتيات.
وهكذا فيمن جتد نفسها في مجال اإلعالم أو 
التدريب وغير ذلك الكثير.. ودعيني أضرب لك 
أختها  تخدم  أن  استطاعت  صغيرة  بفتاة  مثاًل 
استغلت  شجاع  بفعل  اسمها  تخلد  وأن  ودينها 
بنجاح  التخطيط  على  وق��درت��ه��ا  ذك��اءه��ا  فيه 
النطاقني  ذات  بذلك  وأعني  بجدية..  والعمل 
أس��م��اء ب��ن��ت أب���ي ب��ك��ر ال��ص��دي��ق – رض���ي الله 
عنهما – عندما كانت حتمل الطعام لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار – أبيها 
أبي بكر الصديق رضوان الله عليه حتى لقبها 

الرسول ] بذات النطاقني.
فالفتاة تستطيع أن تؤثر في مجتمعها وأن تكون 
تكون  أن  تقرر  عندما  فقط  لكن  بصمة..  ذات 
كذلك والتاريخ مليء بنماذج من أولئك الفتيات 
خالدة  ومواقف  مجيداً  تاريخاً  صنعن  اللواتي 

بأنفسهن.
شخصية الفتاة ورسالتها

رسالتها  حتدد  أن  الفتاة  تستطيع  كيف   >
في احلياة؟

> حتديد الرسالة في احلياة ال بد من معرفة 
شبكة  و  وقدراتها..  وتطلعاتها  الشخصية  نوع 
والكتب  الشخصية  باختبارات  مليئة  اإلنترنت 
اخلاصة بتطوير الذات واكتشافها والتعرف على 

القدرات تزدحم بها أرفف املكتبات.

ومهما كانت شخصية الفرد.. فإنه يتحتم عليه 
أن يجعل له ساعة من كل يوم لالطالع واكتساب 
وما  املهارات  املعلومات وصقل  وإثراء  اخلبرات 
زلت أقول ملن هم حولي: فرط في ساعة نومك 
وأكلك، ولكن إياك أن تفرط في ساعة قراءتك 
واطالعك، يكفيكم أن أول آية نزلت من القرآن 
الكرمي هي قوله تعالى: }اْقَرأْ ِباْسِم َرِبَّك الَِّذي 

َخلََق{.
تنقب في  أن  فتاة طموحة متطلعة  بكل  فحري 
في  الدفينة  والآللئ  الكنوز  تستخرج  أغوارها 

الة. شخصيتها اجلذابة الفَعّ
حماية الفتاة من االنحراف

< ف���ي اخل���ت���ام م���ا األس���ب���اب امل��ع��ي��ن��ة على 
حماية الفتاة من االنحراف؟

وأخ����رى خارجية..  داخ��ل��ي��ة  ع��وام��ل  ه��ن��اك   <
األسرة  دور  ف��ي  تتمثَّل  اخل��ارج��ي��ة  ف��األس��ب��اب 
ف��ل��ألس��رة دور كبير  وامل��درس��ة وال��ص��دي��ق��ات.. 
في مسار الفتاة، فإذا استطاعت كل أسرة من 
الفتاة ومنحها  إغداق احلب على  املجتمع  أسر 
شك  ف��ال  لها،  الذاتية  املراقبة  وتعزيز  الثقة، 
أنها ستساعد على حفظ الفتاة من االنحراف، 
وك��ذل��ك امل��درس��ة وب��خ��اص��ة امل��ع��ل��م��ة، فكلمات 
الطالبة  البالغ في نفس  األثر  لها  يكون  املعلمة 
املبادرات  معلماتنا  كلمات  أص���داء  زال���ت  وم��ا 

تتردد في مسامعنا.
املرء  أثر عظيم؛ ألن  الصديقات.. فللصديقات 
اخلاص،  منظاره  خ��الل  من  عيوبه  يكتشف  ال 
ليقوم  بعيوبه  يبصرونه  م��ن  ه��م  أص��ح��اب��ه  ب��ل 
بإصالحها. وليست هناك من سبيل لالستغناء 
تعالى: }َوالَ  أتأمل قوله  عن الصحبة.. ودائماً 
َوالَْعِشِيّ  ِب��الْ��َغ��َداِة  َربَّ��ُه��م  يَ��ْدُع��وَن  الَّ��ِذي��َن  تَ��ْط��ُرِد 
يُِريُدوَن َوْجَهُه ...{ .. فإذا كان رسول الله ] 
أهل  م��ن  م��ع جماعة  نفسه  يصبر  ب��أن  م��أم��ور 

اخلير، فنحن أولى وأحرى.
أما العوامل الداخلية فإنها تنبع من ذات الفتاة 
نفسها وتتلخص في كلمة واحدة وهي )طريقة 
الفتاة  تفكير  طريقة  كانت  فمتي  تفكيرها(.. 
إيجابية وتفاؤلية فإنها – بإذن الله – ستحفظ 
تدفعها  فإيجابياتها  االن���ح���راف..  م��ن  نفسها 
لكثرة دعاء الله تعالى بأن يحفظها، فبإيجابيتها 
ستبادر لتجميل نفسها باملبادئ والقيم وتفاؤلها، 
سيدفعها – بإذن الله – لطلب املزيد من التميز 

من خالل بذلها وعطائها.
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بالقناعة.
اخللق  أذى   احتمال  ه��و  األس���ود:  وامل���وت 

)القاموس للفيروز آبادي ، ج�1 ، ص158(
  وسأعقد في العنصر القادم مقارنة عجيبة 
بني األرض واإلنسان؛ ليعلم كل مخلوق أنه 
وقبلها  للموت،  االستعداد  وعليه  سيموت 
سأعرض عمر األنبياء واملرسلني عند املوت 

ليعلم اجلميع ان امللك لله وحده.
وقضية املوت ليست خاصة باإلنسان فقط، 
كله،  ب��ال��ك��ون  تتصل  ع��ام��ة  قضية  ولكنها 
وفيما يلي عرض لهذه املقارنة العجيبة بني 

اإلنسان واألرض:
وقفة مع القصة األولى 

امرأة  أمريكية حملت وفي شهرها التاسع 
الطريق  ف��ي  وه��ي تسير  رك��ب��ت س��ي��ارت��ه��ا، 
اصطدمت السيارة بشاحنة ضخمة فدكت 
السيارة مبن فيها، فجاءت سيارات اإلسعاف 
ليروا املفاجأة غير املتوقعة: وجدوا املرأة قد 

اخلوف  بدأ  الرئيسة  القواعد  هذه  ومن 
انتقل  بل  اإلنسان،  يظهر عند  امل��وت  من 
املوضوع من اخلوف من املوت إلى كراهية 
شديدة للموت؛ بدليل قول السيدة عائشة 
»كلنا  الله ]:  لرسول  عنها   الله  رضي 
يكره امل��وت«، وال��ذي أدهشني قول ألحد 
كان   سقراط  ويسمى  القدماء  الفالسفة 
ي��ق��ول: امل���وت ب��ني أم��ري��ن:إم��ا أن يكون 
نوماً بال أحالم، أو هجرة إلى عالم آخر، 
فيه، فأي  نقاش  ال  امل��وت كسباً  وسيغدو 
شيء سيكون أعظم من هذا؟!« وقد قال 
هذه الكلمات عند محاكمته وقرب احلكم 
يفسر  أن  استطاع  وق��د  ب��اإلع��دام،  عليه 
اكتساب خلبرات  أنها  على  امل��وت  قضية 
جدية لن يعلمها سوى من مات!!           

واملوت : صفة وجودية خلقت ضدا للحياة، 
وباصطالح أهل احلق: قمع هوى النفس؛ 

فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه.
واملوت األبيض: اجلوع؛ ألنه ينور الباطن 

الطريق إلى النفس املطمئنة )5(

اخلوف من املوت 
د صالح هارون أستاذ الصحة النفسية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة

هناك قواعد عدة مهمة جتعل اإلنسان يخاف من املوت وبسببها 
يصاب بفوبيا املوت:

أعتمد   أو  مكاني  ميوت  من  يوجد  وال  مبفردي  سأموت  األولى: 
عليه عند املوت، ومن هنا يأتي اخلوف.

الثانية: الذين ماتوا قبلي ال أعرف عنهم شيئًا وال هم يستطيعون 
نقل خبراتهم عن املوت لي. 

الثالثة : اجلهل التام بطبيعة العالم اجلديد الذي سأنطلق إليه 
دون إرادتي  أو حريتي .

ويبيض وجه القلب فمن ماتت بطنته حييت 
فطنته.

واملوت األحمر: مخالفة النفس.
وامل���وت األخ��ض��ر: لبس امل��رق��ع م��ن اخلرق 
عيشه  الخ��ض��رار  لها  قيمة  ال  التي  امللقاة 
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بأمر  بطنها  من  حياً  اجلنني  وسقط  ماتت 
امللك !!! سبحان من جمع املوت واحلياة في 
وقت واحد ، فلحظة موت األم هي نفسها 

حلظة خروج اجلنني حياً من بطنها!
القصة الثانية  

طائرة سودانية بها )111( راكب وفي أثناء 
وسقطت  الطائرة  احترقت  الطيران  رحلة 
اإلسعاف  س��ي��ارات  وج���اءت   ، األرض  على 
مسرعة، فإذا بجميع الركاب وطاقم الطائرة 
احترقوا وماتوا جميعاً، وأخذوا يبحثون عن 
فقط،  رك���اب   )110( على  ف��ع��ث��روا  اجل��ث��ث 
وراجعوا أسماء الركاب فوجدوا أماً ومعها 
طفلها الذي يبلغ من العمر سنتني ، فوجدوا 
األم جثة محترقة ولم يجدوا الطفل وأخذوا 
باملفأجاة  ف���إذا  الطفل،  جثة  ع��ن  يبحثون 
الكبرى، إذا بالطفل على جذع شجرة يبكي 
ولم يحدث له سوى  إصابة بسيطة جداً في 

ذراع��ه األمي��ن، فسبحان ال��ذي جمع املوت 
واحلياة في وقت واحد!

شاب رأى مقعده من اجلنة
يحكي طبيب مسلم ثقة هذه القصة الرائعة 
التي أختم بها رسالتي في اخلوف من املوت 
ف��ي��ق��ول: دخ��ل��ت امل��س��ج��د ألص��ل��ي الفجر، 
يتعدى عمره سبعة عشر  ال  فوجدت شاباً 
إذا  اإلم���ام  كبر  فلما  ب��ج��واري،  يقف  عاما 
انتهى  فلما  األرض،  على  وقع  قد  بالشاب 
اإلم�����ام م���ن ص���الت���ه أخ�����ذت ال���ش���اب إلى 
دواء  ع��ن  ل��ه  أب��ح��ث  وأخ���ذت   ، املستشفى 
الشاب يتحدث  به، وفجأة وج��دت  ألداوي��ه 
بالشاب  ف��إذا  إليهما  فذهبت  املمرض  مع 
ينازع سكرات املوت وقد وجدت العرق على 
جبينه، فقلت ل��ه: ي��ا ول��دي ق��ل: ال إل��ه إال 
وتبسم  ال��راح��ة  قمة  في  وه��و  فقالها  الله، 
ابتسامة طيبة ثم مات الشاب ، فنظرت إلى 

املمرض فوجدته يبكي بشدة ، فقلت له 
: ملاذا تبكي؟ فقال املمرض: قال الشاب 
الطبيب  ألق السالم على  لي قبل موته 
الذي أتى بي إلى هنا وقل له: ال تُتعب 
نفسك والله إنني سأموت. قلت يا ولدي 
مل���اذا ت��ق��ول ذل���ك؟ ف��ق��ال ل��ي: ألن��ي أرى 
أكبر  الله  امللك!!  جنة  من  مقعدي  اآلن 
الله أكبر على حسن اخلامتة.... يا رب 

ارزقنا حسن اخلامتة.
هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، 
زلل  أو  س��ه��و  أو  خ��ط��أ  م���ن  ك����ان  وإن 
ورسوله  والله  والشيطان،  نفسي  فمن 
الله  ورحمة  عليكم  والسالم  ب��راء،  منه 
وبركاته، وسنبدأ مع حضراتكم سلسلة 
جديدة عنوان: »الشفاء بالقرآن« مبشيئة 

الله تعالى.

األرضاإلنسان

ُخلق  اإلنسان من تراب  ثم نطفة إلى بقية مراحل التكوين، 
ثم انفصل اجلنني عن األم

 
لقد خلق الله عز وجل اإلنس واجلن للطاعة والعبادة اخلالصة 
له وحده،  ولكن وضع لإلنسان حرية االختيار فله أن يؤمن 

أو يكفر.

اجلسم  داخ��ل  الفرعية  اخلاليا  مت��وت ماليني  ثانية  كل  في 
وبالتالي  اخلاليا  ماليني  حتيا  نفسه  الوقت  وف��ي  البشرى، 
تتبدل اخلاليا كل 11 يوما؛ فسبحان الذي جمع املوت واحلياة 

في وقت واحد

ملك املوت هو املوكل بقبض أرواح املخلوقات التي خلقها الله 
عز وجل

سيموت اإلنسان وسيقبر في دار البرزخ، ثم يبعث يوم القيامة 
على ما مات عليه.

حدث انفصال بني األرض والسماء فكانتا رتقا أي جزءا واحدا 
ثم انفصلت األرض عن السماء.

لقد خلق الله األرض والسماء ثم خيرهما فقالتا أتينا طائعني، 
ثم قضى السموات سبعاً في يومني.

األرض كذلك بها أجزاء ميتة وأخرى حية بدليل قوله تعالى: 
َاَء  املمْ َعلَيمَْها  أَنمَْزلمْنَا  َف��ِإَذا  َخاِشَعًة  َرمَْض  األمْ تََرى  أَنَّ��َك  آَيَاِتِه  }َوِم��نمْ 
ٍء  َومْتَى ِإنَُّه َعلَى ُكِلّ َشيمْ مِْيي املمْ َياَها َلُ تمْ َوَربَتمْ ِإَنّ الَِّذي أَحمْ تََزّ اهمْ

َقِديٌر{ )فصلت:39(.

أنا  بيمينه ثم يقول  الله عز وجل سيقبض السموات واألرض 
امللك أين ملوك األرض؟!

والسموات،  األرض  ستبعث  ث��م  عليها،  مب��ن  ستموت  األرض 
لعرض  استعدادا  جديدتني  وسماء  أرض  إلى  ستتبدل  ولكنها 

العباد على الله
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البيت النبوي

1 - املؤازرة التامة والكاملة له] قبل بعثته؛ 
الطاعة  في  لزوجها  ال��زوج��ة  نعم  كانت  حيث 

والبر واإلحسان.
2 - اإلعانة التامة بالنفس واملال له]؛ حيث 
ك��ان��ت ت��وف��ر ل��ه ك��ل م��ا يحتاج إل��ي��ه ف��ي تعبده 

وخلوته في غار حراء.
3 - التصديق والتسليم له ملا بدأه الله به من 
ال��وح��ي وال��ن��ور، ومت��ث��ل ذل��ك ف��ي قولها: »كال 
والله ال يخزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم..« 

احلديث)1(.
4 - الثباِت والثقِة اللذين هيأتهما له - رضي 
الله عنها - ح��ن أخ��ذت��ه إل��ى ورق��ة ب��ن نوفل 

لتوضيح ما رآه وسمعه في الغار.
5 - االستجابة للدعوة؛ حيث بدأت بنفسها)2( 

ثم مبن حولها من أهل بيتها.
التام والكامل معه] في طريق  6 - الوقوف 
ك��ل م��ا يعترض ه��ذا الطريق من  ال��دع��وة م��ع 
عقبات ونكبات، والسيما بعد اجلهر بالدعوة.

الدعوة  طريق  في  والصبر  األذى  حتمل   -  7
إلى الله ابتغاء مرضاة الله أوالً، ثم حبا واتباعا 
وانقيادا له]؛ حيث دخلت أم املؤمنن خديجة 
- رضي الله عنها - معه في شعب أبي طالب 
وقت احملاصرة واملعاهدة املشؤومة التي دامت 

ثالث سنوات)3(.
8 - التخفيف والتهوين عليه] مما يلقاه من 
الله عنهما -  ابن عباس - رضي  قومه؛ فعن 
آمن  من  أول  خويلد  بنت  خديجة  كانت  ق��ال: 
به  فيما جاء  بالله ورسوله وصدق محمدا] 
أم��ره؛ فكان ال يسمع من  وآزره على  رب��ه  عن 
أو تكذيب  املشركن شيئا يكرهه من رد عليه 
له إال فرج الله عنه بها، تثبته وتصدقه وتخفف 

عنه، وتهون عليه ما يلقى من قومه)4(.
أثر أمهات املؤمنن في الدعوة خالل 

العهد املدني
الله  امل��ؤم��ن��ن - رض����وان  أم��ه��ات  ات��س��م دور 
واحلفظ  بالتلقي  امل��دن��ي  العهد  ف��ي   - عنهن 
حلياته  والفعلية  منها  القولية  املطهرة،  للسنة 
}واذكرن  تعالى:  لقوله  تنفيذا  اخل��اص��ة]؛ 
واحلكمة{  الله  آي��ات  بيوتكن من  يتلى في  ما 
)األحزاب: 34(، ومتثل ذلك األثر البارز واملهم 

في النقاط التالية:
القولية  ب��ال��س��ن��ة  واع��ت��ن��ائ��ه��ن  ح��ف��ظ��ه��ن   -  1

أثر أمهات املؤمنني في الدعوة إلى الله عز وجل )1(

أثر أمهات المؤمنين 
في الدعوة خالل 

العهد المكي

لقد ظهر أثر أمهات املؤمنن - رضوان الله تعالى عنهن - في نصرة 
الدعوة إبان العهد املكي ممثال في السيدة خديجة - رضي الله 
عنها - التي اختصها الله بشرف صحبتها للنبي] قبل البعثة 
وبعدها؛ حيث حتملت وبذلت في سبيل ذلك الغالي والرخيص 
وقد  ثانيا،  الله]  رسول  زوجها  ورضا  أواًل  الله  مرضاة  ابتغاء 

متثل هذا األثر الطيب فيما يلي:
د. خالد محمد احلافظ العلمي
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منه  كان  ما  والسيما  حلياته]،  والفعلية 
داخل حجراته مع أهله.

تعلمنه  م��ا  لكل  الشرعي  العلم  بثهن   -  2
منه]؛ حيث كن خير مبلغ لذلك امليراث 

النبوي العظيم لألمة.
3 - كن خير وسيط بينه] وبن املؤمنات 
في  والسيما  دينهن،  أم��ور  ع��ن  السائالت 
توضيح بعض األحكام التفصيلية اخلاصة 

بالنساء)5(.
4 - كن قدوة حسنة ومثال أعلى للمرأة املسلمة 
في طريق اخلير والدعوة إلى الله؛ وذلك في 

عفتهن وحيائهن وحسن تبعلهن له].
5 - مشورته لهن] في بعض األمور املهمة 
تدل على عظم العمل الذي قمن به، رضوان 

الله تعالى عنهن)6(.
6 - نزول كثير من اآليات القرآنية واألحكام 
ذلك  أثر  يخفى  وال  شأنهن،  في  الشرعية 
آية  ن��زول  وفائدته على األم��ة، وذل��ك مثل 
 - عائشة  املؤمنن  أم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التيمم 

رضي الله عنها - سببا فيها)7(.

الله لهن  7 - ظهور فضلهن واصطفاء 
الله ورسوله والدار اآلخرة  حن اخترن 

ع��ل��ى ال��دن��ي��ا وم��ت��اع��ه��ا ال���زائ���ل، وأث���ر ذلك 
واضح في التأييد والنصرة والثبات معه] 

على طريق اإلميان والعمل الصالح)8(.
8 - ظهور محبتهن لله ورسوله وتقدميهما 
على كل حبيب وقريب)9( له أثره البالغ في 
طريق  ف��ي  املسلمة  للمرأة  األمثلة  ص��رب 
ال���دع���وة وال���ه���داي���ة، وم���ن ذل���ك م��وق��ف أم 
املؤمنن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها 
- حن وهبت ليلتها ألم املؤمنن عائشة - 
البقاء حتت  في  رغبة   - عنها  الله  رض��ي 

اسم أمهات املؤمنن)10(.
على  وف���ض���ل���ه���ن  ب���رك���ت���ه���ن  ظ����ه����ور   -  9
قبول  في  الطيب  أث��ره  له  وه��ذا  أقوامهن، 
ذلك  اتضح  لها،  الناس  واستجابة  الدعوة 
عند ب��ن��ائ��ه] ب��أم امل��ؤم��ن��ن ج��وي��ري��ة بنت 
احلارث - رضي الله عنها - في غزوة بني 
األسرى  جميع  بسببها  فأعتق  املصطلق، 

حرمة ملصاهرته] لهم)11(.

1 - صحيح البخاري، حديث رقم: 3 ص 12، 
كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى 

رسول الله].
2 - قال ابن عبدالبر: »هي أول من آمن بالله 
عز وجل ورسوله]، وهذا قول قتادة والزهري 
إسحق  واب���ن  عقيل،  ب��ن  ب��ن محمد  وع��ب��دال��ل��ه 
وجماعة، وقالوا: خديجة أول من آمن بالله عز 
أحداً«  يستثنوا  ولم  والنساء،  الرجال  من  وجل 
االستيعاب البن عبدالبر 1820/4، ط. مطبعة 

نهضة مصر - القاهرة.
3 - قال ابن إسحق: »وقد كان أبو جهل بن هشام 
- فيما يذكرون - لقي حكيم بن حزام بن أسد 
به عمته خديجة،  يريد  يحمل قمحا  معه غالم 
وهي عند رسول الله] ومعه في الشعب« سيرة 

ابن هشام 375/1 - 376.
4 - انظر االستيعاب البن عبدالبر 1820/2.

5 - انظر: صحيح البخاري: حديث رقم: 314 
ص82، كتاب احليض، باب: )دلك املرأة نفسها 

إذا تطهرت من احمليض وكيف تغتسل..(.
6 - انظر: املصدر السابق، حديث رقم: 2731 
- 2732، ص 571 - 574، كتاب الشروط، باب: 
الشروط في اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب 
أم  املؤمنن  أم  مشورة  وفيه  ال��ش��روط،  وكتابة 
سلمة - رضي الله عنها - على رسول الله] 

وما كتب الله فيها من اخلير على املسلمن.
7 - انظر: املصدر السابق، حديث رقم: 4583، 
كنتم  }وإن  ب���اب:  التفسير:  ك��ت��اب   ،959 ص 

مرضى أو على سفر..{ اآلية.
8 - انظر املصدر السابق: حديث رقم: 4785 
- 4786، ص 519 - 520، كتاب التفسير، باب: 
الدنيا  ت���ردن احل��ي��اة  إن كننت  }ق��ل ألزواج����ك 
الله  تردن  كننت  وباب: }وإن  اآلية،  وزينتها..{ 
ورسوله والدار اآلخرة فإن الله أعد للمحسنات 

منكن أجرا عظيما{.
أمهات  مناقب  في  األرب��ع��ن  كتاب  انظر:   -  9
إبراهيم  املؤمنن، البن عساكر، حتقيق محمد 
سبى  النبي]  »أن  ونصه:  ص79،  الدسوقي 
جويرية بنت احلارث، فجاء أبوها إلى النبي] 
أك��رم من  وأن��ا  مثلها  يسبى  ابنتي ال  إن  فقال: 
خيرناها  إن  أرأي��ت  فقال:  سبيلها،  فخل  ذل��ك 
وأدي��ت ما عليك،  بلى  ق��ال:  أليس قد أحسنا؟ 
قد  الرجل  ه��ذا  إن  فقال:  أبوها  فأتاها  ق��ال: 
خيرك فال تفضحينا! قالت: فإني قد اخترت 
رسول الله]، قال: والله فضحتنا« أخرجه ابن 
سعد في الطبقات: 118/8، وقال ابن حجر في 
اإلصابة: وسنده صحيح، اإلصابة 566/7، ط. 

دار نهضة مصر - القاهرة.
10 - انظر: فتح الباري لإلمام ابن حجر 265/8 
- 266، وانظر: الطبقات البن سعد 53/8 - 54، 

ط. 1405ه�، دار بيروت للطباعة والنشر.
اب��ن ه��ش��ام: 329/3 - 340،  ان��ظ��ر: س��ي��رة   - 11
البن  واالستيعاب   ،565/7 حجر  الب��ن  واإلص��اب��ة 
سعد  اب��ن  وطبقات   ،1805  -  1804/4 عبدالبر 

.117/8

 الهوامش
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الرتبية والتعليم

زيادة وتيرة االبتعاث إلى اخلارج في اآلونة األخيرة تعكس حرصًا 
ألعداد  والتخصص  العلم  فرص  إلتاحة  الدولة  قبل  من  شديدًا 
أبنائنا وبناتنا، لكن االبتعاث من جانب آخر يستوجب  كبيرة من 
يستطيعوا  حتى  األبناء؛  لهؤالء  جيدًا  وإعدادًا  خاصًا  تأهياًل 

التكيف مع الظروف اجلديدة التي سيواجهونها.

حتقيق: محمد السهلي

وطرحنا مسألة االبتعاث على بعض املهتمني 
باألمر من خالل احملاور اآلتية:

- وصايا مهمة للمبتعث قبل السفر.
- أهداف الدورات التي تقام للمبتعثني.

- ما املطلوب من املبتعث؟
الهدف من االبتعاث

وقال  الزهراني  الشيخ عيضة  إلينا  حتدث 
معلقاً على املطلوب من املبتعث:

ما املطلوب منك أيها املبتعث املغترب؟
يعتقد الكثير من املبتعثني أن الهدف األسمى 
وثيقة  وهي  بالشهادة  العودة  هو  البتعاثهم 
 )A4( عن  مساحتها  تزيد  ال  التي  التخرج 
وتخصصه  املبتعث  اسم  داخلها  في  وتضم 
ت��خ��رج منها،  ال��ت��ي  البلد واجل��ام��ع��ة  واس���م 
صحيح أن الشهادة أو وثيقة التخرج مطلوبة 
فالهدف  األس��م��ى،  ال��ه��دف  ليست  ولكنها 
على  احلصول  هو  االبتعاث  من  احلقيقي 
العلم واملعلومات والعودة بها لتطوير الوطن 
ونفع األهل وتسخير هذا العلم واملعلومات 

في خدمتهم والنهوض بهم.
وهناك من يرى أن طلب العلم يعني االنغماس 

الكلي في ثقافة البلد اجلديد لدرجة فقدان 
الهوية وذوبان الثقافة األم، وهذا ليس من 
باب العلم في شيء، بل إن ذلك يدخل في 
باب ضعف الشخصية وقلة الدربة وسطحية 
واألخالق  ال��دي��ن  على  فاحملافظة  ال��رؤي��ة، 
إثبات  تعزز  والتقاليد  والعادات  واألع��راف 
وليس  والهوية،  بالوطن  واالع��ت��زاز  ال��ذات 
تأخذ  أن  املبتعث-  -أخ���ي  منك  امل��ط��ل��وب 
النافعة  واملعلومات  العلم  ال��ب��الد  تلك  م��ن 
فقط، بل املطلوب منك أن تعطي ألهل تلك 
البالد حضارة أمتك وأن توضح لهم آدابها 
واعتزازها  وفضلها  ومالمحها  وتقاليدها 
بأهلها؛ وذلك بالوصف النظري مع التطبيق 
بقيمك  وال���ت���زام���ك  خ����الل س��ل��وك��ك  م���ن 
لرفاقك  واح��ت��رام��ك  وعلمك  ومب��واع��ي��دك 

وتقديرك ألبناء جلدتك.
حتصن الذات

وع���ن احمل���ور اخل���اص ب���أه���داف ال����دورات 
عيضة  الشيخ  ق��ال  للمبتعثني  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

الزهراني:
ال��دورات إلى إعانة الطالب املبتعث  تهدف 

مبتعثونا والذوبان 
في ثقافة اآلخر

ابتعاثه  الغاية من  إلى اخلارج على حتقيق 
وذلك من خالل التالي:

1 – العلم الشرعي الذي يعينه على حتصني 
نفسه وأس��رت��ه م��ن م��زال��ق االن��ح��راف في 

التصور والسلوك واإلدراك.
بأجنع  تبصره  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  الثقافة   –  2
دينه  على  للمحافظة  واألساليب  الوسائل 
ونفسه وعرضه وماله وجتنب ما يسيء إلى 

أي منها.
3 – االطالع على ظروف احلياة وطبيعتها 
للبالد  واالجتماعية  الفكرية  واخللفيات 

التي يوفد إليها.
العلمي  التفوق  أهمية  على  التأكيد   –  4
واإلفادة القصوى مما تتيحه فرصة الدراسة 
في اخلارج من االطالع والبحث فيما يخدم 

التخصص العلمي الذي سيدرسه.
اإلسالمية  بالقضايا  ال��وع��ي  تعميق   –  5
التفاعل معها واإلسهام في حلها  وض��رورة 
الرائد  ب��ال��دور  وال��ت��ذك��ي��ر  املستطاع  ب��ق��در 
على هدى  ال��ل��ه  إل��ى  ال��دع��وة  ف��ي  للمسلم 

وبصيرة.
6 – التذكير مبا وصل إليه وطنه من تقدم 
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تنميته  إل��ى  يسعى  وإجن��از حضاري  علمي 
وإبرازه واحملافظة عليه.

تأهيل املبتعث
الزهراني من جانب  الشيخ عيضة  وطالب 
آخر بضرورة أن يخضع كل مبتعث للتأهيل 
التأهيل  يكون  وأن  والسفر،  االبتعاث  قبل 
مسؤولية  يستشعر  ح��ت��ى  ف��ائ��ق��ة  ب��ع��ن��اي��ة 
وأن يضع نصب  التي سيخوضها،  التجربة 
عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية  حجم  عينيه 
تعليم متميز وليس كما هي  للحصول على 
نظرة عدد من الذين يودون احلصول على 
بعثة رغبة فقط في احلصول على شهادة 
على  لالبتعاث  النظر  أو  أجنبية،  جامعية 
أنه فرصة للبحث عن مظان املتعة وأماكن 

الترفيه غير البريئة.
ونَبّه الشيخ عيضة الزهراني إلى أن هناك 
قضية أخرى لم تُوَل عناية كافية في خطط 
مبسألة  وتتعلق  االب��ت��ع��اث،  عملية  قبل  م��ا 
اإلع�����داد ال��ل��غ��وي امل��س��ب��ق خل���وض جتربة 
أماكن  إل��ى  مبعوثونا  ي��غ��ادر  إذ  االب��ت��ع��اث؛ 
ابتعاثهم قبل أن يتم إعدادهم إعداداً لغوياً 
مبا يكفل لهم بداية غير متعثرة في مسيرة 

ابتعاثهم، ومن هنا فنحن بحاجة إلى إيجاد 
مراكز تأهيل لغوي ملبتعثي الدولة على درجة 
عالية من التميز ويقوم عليها من هو مشهود 
له بالكفاءة في مجال تعليم اللغات األجنبية 
وتدريسها؛ إذ سوف يدرس بها أبناؤنا الذين 
وقع عليهم االختيار لالبتعاث، فإقامة مثل 
هذه املراكز اإلعدادية سيعود بفوائد عديدة 

على املبتعث وعلى الوطن على السواء..
مقارنة وتقومي

الوصايا  الرويغ حول  وسألتنا الشيخ خالد 
املهمة التي ينبغي توجيهها للمبتعث فأجاب 
إلى  يخلد  ب��أال  مبتعث  ك��ل  أوص���ي  ق��ائ��اًل: 
االستسالم لألفكار واملسلّمات واالجتاهات 
الغربية في الفكر والسلوك، بل يكون دائم 
بينها  امل��ق��ارن  احل��س  وتطوير  لها  التقومي 
ت��س��ي��ط��ر عليه  ب��ح��ي��ث ال  وب����ني اإلس������الم، 
م��ظ��اه��ر االن��ب��ه��ار واإلجن�����ذاب إل��ي��ه��ا، كما 
مسؤوالً  يكون  بأن  املبتعث  الطالب  أوص��ي 
أوالً وأخيراً عن أسلوب التكيف الذي يختاره 
لنفسه ويعيش في بالد الغربة، وأن يحاول 
والثقافية  النفسية  األبعاد  ما استطاع فهم 
ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي وي��ت��ع��رف ع��ل��ى مدى 
أهمية مثل هذه األبعاد، كما أوصيه أيضاً 
ببذل اجلهد في السنة األولى من االبتعاث 
من دراس��ة ج��ادة ومن تعلم للغة بسبب ما 
تفرضه مرحلتا الصدمة الثقافية والتكيف 
ال��ل��غ��وي، وأن  للتعلم  اجل��زئ��ي م��ن ض��غ��وط 
يكون الطالب مهيأ نفسياً الكتساب املهارات 
على  تعتمد  التي  املهارات  وخاصة  اللغوية 
التحدث، فهذه تفيده في دراسته، بحيث ال 
الدراسة،  تعوقه عن  هناك صعوبات  تكون 
ك��م��ا أوص��ي��ه ب��االت��ك��ال ع��ل��ى ال��ل��ه وطاعته 

سبحانه وتعالى.
سفراء لبالدنا

أما األستاذ عبدالله احلربي فحرص على 
تذكير املبتعث بأنه ميِثّل بلده وميِثّل حضارة 
قال  اإلسالمية؛ حيث  كاملة هي احلضارة 
الله  بطاعة  أوالً  املبتعث  أوص��ي  احل��رب��ي: 
س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وم��خ��اف��ت��ه، ك��م��ا أوصيه 
وأن  بلده  إنه ميِثّل  باجلد واالجتهاد، حيث 
من ورائه مجتمعا ينتظره لكي يفيده بعلمه 

إن شاء الله، وأن يكون املبتعث صلب الدين 
التأثر  م��ن  محصناً  ن��اض��ج��اً  اإلرادة  ق��وي 
بالفنت، وأن يأخذ في رحلته كل ما يحتاجه 
من العلم التجريبي وتطبيقاته وأن يهتم بكل 

ما يفيده.
ومرة أخرى وثالثة ورابعة أطالب بطاعة الله 
سبحانه وتعالى ومخافته وأن يكون سفيراً 
لبلده وأن يحسن اختيار الرفيق في السفر؛ 
له في سفره إن شاء  ألن ذلك يكون معيناً 
الله، وال يجعل الهدف البتعاثه فقط العودة 
بالشهادة، وإمنا أن يكون هدفه احلقيقي من 
االبتعاث هو احلصول على العلم واملعلومات 
األهل  ون��ف��ع  ال��وط��ن  لتطوير  ب��ه��ا  وال���ع���ودة 
وتسخير هذا العلم واملعلومات في خدمتهم 

والنهوض بهم.
متسكوا بدينكم

وف����ي ح��دي��ث��ه ل��ن��ا دع����ا األس���ت���اذ احلربي 
فهو  بدينهم  التمسك  إلى ضرورة  املبتعثني 
العصمة لهم من كل شر.. وقال: اآلالف من 
طالبنا وطالباتنا من خريجي الثانوية العامة 
اخلارج  في  للدراسة  يتوجهون  واجلامعات 
وهي جتربة  وآسيوية،  غربية  جامعات  في 
يراها البعض مهمة من حيث الزاد املعرفي 
الواسع والتكوين املعرفي واألكادميي املتني 
بفوائد  املجتمع  على  ينعكس  س��وف  ال��ذي 
سيدرسها  ال��ت��ي  التخصصات  ف��ي  ك��ب��ي��رة 

طالبنا ويتخصصون فيها كافة.
ر بعضهم من  وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر ي��ح��ِذّ
الطلبة  سيجنيه  م��ا  وأن  التجربة  خ��ط��ورة 
وتخصص  معرفي  حتصيل  من  والطالبات 
أكادميي ميكن حتقيقه في بالدنا دون سفر 
في  االغتراب  كان  إذا  وال سيما  واغتراب، 
وأن هؤالء  ش��يء،  كل  في  عنا  غريبة  دي��ار 
الفتيات والفتيان ما زالوا في طور املراهقة 
واالنبهار وهو ما يشكل خطورة كبيرة على 
أننا  باعتبار  والفتى  للفتاة  املميزة  السمات 
مسلمون لدينا العديد من القيم والسلوكيات 
التي متيزنا، وأنصح كل مبتعث بتقوى الله 
شاء  وإن  وعلنه،  سره  في  ومراقبته  تعالى 
الله يوفقهم الله ويعودون إلى وطنهم ساملني 

بإذن الله.



م�صلموا �صربيا

28

ن - 27 /2010/12م
الفرق���ان  613 - 21  م�ح���رم  1432ه���� -  االثن���

م�صلموا �صربيا

لم تشكل تصريحات رئيس حزب العمل الدميقراطي في صربيا الوزير املسلم بدون حقيبة في 
حكومة بلجراد، سليمان أجالنين الرافضة ملظاهر التهميش والتمييز التي يعانيها املسلمون 
في صربيا مفاجأة ألحد؛ فالوزير املسلم لم يأت بجديد بل كرر تصريحات سابقة من قبل 
رسمين مسلمن معروفن بعالقاتهم القوية مع بلجراد ومنهم مفتي بلجراد ورئيس مجلس 
العلماء الشيخ حمدي يوسف  سباهيتش، حيث أكد أكثر من مرة أن مسلمي صربيا يعيشون 

أسوأ أيامهم .

الفرقان ـ القاهرة / أحمد عبد الرحمن

مسلمو صربيا ..
 مأساة شعب مسلم

700 ألف يواجهون أبشع مظاهر التهميش والتمييز

حقوقهم األساسية 
منتهكة والفقر والبطالة 

يحاصرانهم
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ول��م يخالف )أج��ان��ي��ن( ال��واق��ع ح��ن أك��د أّن 
البوشناق املسلمن في صربيا ال يحصلون على 
مستوياتها  في  حتى  املشروعة،  حقوقهم  أْدنَ��ى 
والفرص  ب��احل��ق��وق  يتمتعون  ال  وأن��ه��م  ال��دن��ي��ا 
نفسها سواء في الدراسة، أم في العمل، أم في 
عن  فضًا  الدينية،  احلريات  في  أم  اإلع��ام، 
بوشناقا  كانوا  إذا  السيما  السياسية،  احلياة 

مسلمن.
املسلمن  ضد  التمييز  سياسات  أن  إل��ى  الفتا 
وجماعات  خاصة  مؤسسات  على  تقتصر  ل��م 
مي��ي��ن��ي��ة، وإمن�����ا ت��ع��ب��ر ه����ذه ال��س��ي��اس��ات عن 
الرسمية حيث ال تبدي هذه  الدولة  مؤسسات 
املؤسسات رغبة مهما كان مستواها في تغيير 

األوضاع السائدة حالًيا.
ناقوس  الدميقراطي  العمل  ح��زب  زعيم  ودق 
اخل��ط��ر ح���ن أل��ق��ى ال���ض���وء ع��ل��ى ممارسات 
املسلمن  ح���ق���وق  أب���س���ط  ت��ن��ت��ه��ك  س��ل��ط��وي��ة 
ال��ب��وش��ن��اق: »س��ج��ل��ن��ا ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن احل���االت 
ا  ممارسات فظيعة النتهاكات ألبسط احلقوق 

األساسية للبوشناق«.
م��ؤك��دا جت��اه��ل ال��س��ل��ط��ات ال��ص��رب��ي��ة ملطالب 
محاولتنا  من  الرغم  »على  البوشناق  املسلمن 
يحدث شيء؛  لم  أنه  إال  القائمة،  املشاكل  حّل 

مما يثير الريبة في نوايا احلكومة الصربية«.
الضغوط  لتخفيف  تصورا  )أجانين(  وط��رح 
ض��رورة جتنيد  في  تتمثل  مسلمي صربيا  عن 
جميع القوى البوشناقية املسلمة في االنتخابات 
في  للمسلمن  أفضل  متثيل  أج��ل  من  القادمة 
مؤسسات الدولة، داعًيا كذلك لوحدة املشيخة 
اإلس��ام��ي��ة، وإل���ى حت��ال��ف ق��وي ب��ن األحزاب 
االشتراكي  ك��احل��زب  البوشناقية  السياسية 
لياييتش( )راس��م  يتزعمه   ال��ذي  الدميقراطي 

وحزب العمل الدميقراطي بقيادته  باعتبار ذلك 
سبيا مهما إليصال رسالة للساسة واألحزاب 
الصربية بأنهم يخسرون كثيرا إذا صمموا على 

ممارسات التمييز والتهميش  ضد املسلمن.
ثأر تاريخي

وت���ع���ود أه��م��ي��ة ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي أدل����ى بها 
الوزير املسلم با وزارة في احلكومة الصربية 
إل���ى إل��ق��ائ��ه��ا ال��ض��وء ع��ل��ى م��أس��اة 700 ألف 

م��س��ل��م ف���ي ص��رب��ي��ا وال��س��ن��ج��ق ح��ي��ث يعاني 
وحصار  وتهميش  من مم��ارس��ات متييز  ه��ؤالء 
واستمرار  والدعوية  الدينية  مؤسساتهم  على 
معاناتهم على يد جميع احلكومات املتعاقبة منذ 
سيطرة الشيوعين على احلكم في يوغوسافيا 
الشيوعية  العصابة  ف��رض��ت  حيث  ال��س��اب��ق��ة؛ 
بلدان  مجمل  في  املسلمن  على  شديدة  قيودا 
مسلمو  بينهم  وم���ن  ال��ي��وغ��وس��اف��ي  االحت����اد 
باقي  أن  قامتة  الصور  يجعل  ما  ولكن  صربيا 
السابقة  بيوغوسافيا  يعرف  ك��ان  ما  مسلمي 
انهيار االحت��اد ورفع  بعد  الصعداء  تنفسوا  قد 
القيود على جميع املمارسات الدينية لكن هذا 
األمر لم ينطبق على مسلمي صربيا، فبمجرد 
بدء تفكك أوصال االحتاد وصل التيار القومي 
لسدة السلطة في صربيا ولم يعد له هدف  إال 
أذلوا  الذين  العثمانين  أحفاد  بثأره من  األخذ 
الصرب وهزموهم شر هزمية خال فتوحاتهم 

في البلقان.
واس��ت��م��رت ن��زع��ة ال���ص���رب ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
املسلمن ل��درج��ة أن��ه��م دم���روا أك��ث��ر م��ن 214 
قبل  ال��ع��ث��م��ان��ي��ون  ت��رك��ه��ا  للمسلمن  م��س��ج��دا 
غروب شمس دولتهم في البلقان ولم يبق منها 
حاليا إال مسجد واحد   يدعى  »البيرق« وهو 

حتولوا لكبش فداء 
ألي توتر بن الصرب 
واأللبان في كوسوفا

اخلالفات السياسية 
والدينية تعصف بهم 
وتكرس ضعفهم أمام 

السلطات 
متسكهم بهويتهم 

وتنامي وعيهم الديني 
أفشال جميع املساعي 

لتذويبهم 

مساعي صربيا 
لالنضمام لالحتاد 

األوروبي قد تخفف 
الضغوط عليهم
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املسجد الذي تعرض أكثر من مرة لإلحراق من 
قبل املتطرفن الصرب فيما ظل مسلمو صربيا  
يدفعون الثمن ألي تطورات سياسية قد تصب في 
غير صالح صربيا، فمثا خال عام 2004وقعت 
تطورات دامية في كوسوفو بن الصرب وألبان 
كوسوفو وتعرضت املساجد والكنائس العتداءات 
متبادلة وهنا جن جنون املتطرفن الصرب الذين 
املسلمن  غير  منهم  لانتقام  أح��دا  ي��ج��دوا  ل��م 
بلجراد  ف��ي  خصوصا  ظهرانيهم  ب��ن  املقيمن 
الوحيد حملاوالت  املسجد  تعرض  حيث  ونيش؛ 
اإلسامية في  املكتبة  بإحراق  قاموا  بل  إحراق 
املدرسة اإلسامية  ودّمروها، وهاجموا  بلجراد 
األئمة  وم��درس��ة  الطلبة،  وب��ي��ت  ل��ه��ا،  امل��ج��اورة 
 2000 عام  أّسستها  قد  اإلفتاء  دار  كانت  التي 
لتخريج أئمة ودعاة مسلمن، فضًا عن إحلاق 
أضرار فادحة  باملسجد الوحيد املوجود مبدينة 
نيش وهو ما تكرر غداة إعان االستقال وإبان 
الدولية بشرعية استقال  العدل  إقرار محكمة 
ت��ع��رض مواطنون  ك��وس��وف��و ع��ن ص��رب��ي��ا؛ حيث 
مسلمون ومصالح إسامية العتداءات منتظمة.

وعود موسمية
احلد  ذل��ك  عند  الصرب  املتطرفون  يتوقف  لم 
البوشناق  والء  ع��دم  ع��ن  يتحدثون  م��ا  فدائما 
صربيا  على  متآمرون  وأنهم  لبلجراد  املسلمن 
ويجب احلد من وجودهم وعدم االستجابة ألي 
طابوراً  بوصفهم  إليهم  النظر  بل  لهم  مطالب 
خامساً ألعداء صربيا، وهو ما ظهر بوضوح في 
التحفظ على محاوال ت املسلمن منذ مدة إنشاء 
مسجد على طريق بلجراد - زغرب السريع بعد 
حصولهم على قطعة أرض لهذا الغرض ولكنهم 
لم يتلقوا أي رد على ذلك الطلب حتى اآلن بل 
أيضا  إل��ى رفضهم  ذل��ك  امل��س��أل��ة جت���اوزت  إن 
واالستياء  املسلمن  م��وت��ى  ل��دف��ن  مقبرة  ب��ن��اء 
ع��ل��ى األوق����اف اخل��اص��ة ب��ه��م وب��ن��اء مؤسسات 
أرثوذكسية عليها بشكل أغضب املسلمن بشدة 
للساسة  الذع���ة  ان��ت��ق��ادات  ي��واج��ه��ون  وجعلهم 
وفق  املسلمن  مع  بالتعامل  واتهامهم  الصرب 
معايير مزدوجة رغم تركيز بعضهم  على ضرورة 
الصربي وحصولهم  املجتمع  البوشناق في  دمج 
أم��ر ال جند له صدى  على كافة حقوقهم وه��و 
املسؤولن  بعض  يطلقه  بل  ال��واق��ع،  أرض  على 
الصرب من أجل حصد أصوات بعض املسلمن 

في االنتخابات العامة .
أفعال  إلى  تترجم  ال  التصريحات  هذه  أن  غير 
مب��ج��رد انتهاء امل��وس��م االن��ت��خ��اب��ي، وب��ع��ده جند 
الذي  املتطرف  اليميني  يتبنى اخلطاب  اجلميع 
ي��ق��ط��ر س��م��ا وت��ط��رف��ا ض���د امل��س��ل��م��ن لدرجة 
مييني  ب��ن  ت��ف��رق  أن  تستطيع  ال  ساعتها  أن��ك 
فكلهم  دمي��ق��راط��ي،  أو  اشتراكي  أو  ي��س��اري  أو 
ملشكاتهم  ب���ااًل  يلقون  وال  للمسلمن  م��ع��ادون 
وملعاناة أوالدهم في املدارس واجلامعات؛ حيث 
ينظر إليهم كأنهم مواطنون درجة ثالثة ال هّم لهم 
إال التآمر على صربيا وتفتيتها، رغم أن اخلطاب 
للمسلمن في صربيا معتدل ويكرس  السياسي 
رغبتهم في بناء شراكة مع الصرب األرثوذكس؛ 
هذا  أن  إال  وتنميتها  امل��ش��ت��رك��ة  دول��ت��ه��م  ل��ب��ن��اء 
اخلطاب ال يجد صدى لدى املسؤولن الصرب. 

خالفات مستمرة
في  اخل��اف��ات  تصاعد  بلة  الطن  يزيد  ومم��ا 
الكبيرين  احل���زب���ن  ب���ن  امل��س��ل��م��ن   ص��ف��وف 
أجانين  سليمان  بقيادة  الدميقراطي  )العمل 
واالشتراكي الدميقراطي بزعامة راسم الييتش(، 
استخدام  دون  ح��ال��ت  ال��ت��ي  اخل��اف��ات  وه���ي 
البوشناق  للمسلمن  ممثلن  حزبين  مشاركة 
بل  املسلمن  أوض��اع  في احلكومة في حتسن 
تصاعد معاناتهم يوما بعد آخر، غير أن هناك 
آماال باحتمال حتسن العاقات بن احلزبن مع 
منهما  كل  البرملانية وسعي  االنتخابات  اقتراب 

لتعظيم الوزن السياسي للمسلمن.
وال تتوقف املشكات على القادة السياسين، بل 
أن اخلافات امتدت إلى الساحة الدينية حيث 
انقسم املسلمون بن مؤيد ملفتي بلجراد ورئيس 
مجلس العلماء محمد يوسف سباهيتش، وبن 
عاصمة  ب���ازار  نوفي  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة  املشيخة 
ذكورليتش،  م��ع��م��ر  ال��ش��ي��خ  ب��ق��ي��ادة  ال��س��ن��ج��ق 
لصربيا  الفرصة  أعطت  التي  اخلافات  وهي 
باملسلمن  اخلاصة  االستحقاقات  من  للتملص 

على  ينص  الدينية  الهيئات  قانون  أن  باعتبار 
الطوائف  على  ل��إلش��راف  واح��دة  جهة  تسمية 
الدينية، وهو ما يحرم املسلمن من تسمية جهة 
علماء  مجلس  أن  باعتبار  مصاحلهم  عن  تعبر 
بلجراد هو اجلهة املعترف بها وال متتد  واليته  
لها على نصف مليون مسلم في السنجق دون أن 
تلوح في األفق أي بوادر حلل�حلة هذا اخلاف 

بسبب تباين الرؤى بن املشيختن. .
تباين

وظهر استغال بلجراد  لهذه اخلافات  خال 
زيارة  وفد من االحتاد األوروبي للنظر في الطلب 
إليه؛  لانضمام  الصربية  احلكومة  من  املقدم 
حيث زار الوفد املنوط به بحث قضية  حقوق 
األقليات الهيئات اإلسامية، وسجلت املشيخة 
واالنتهاكات  ال���ت���ج���اوزات  ج��م��ي��ع  اإلس��ام��ي��ة 
اخل���اص���ة ب��ح��ق��وق امل��س��ل��م��ن ف���ي ح���ن جامل 
مجلس العلماء في بلجراد السلطات معتبرا أن 
املسلمن يتمتعون بقدر كبير من حقوقهم وهو 
االحتاد  مسؤولي  ل��دى  املوقف  غموض  زاد  ما 

األوروبي.
املعقد في صربيا  االقتصادي  الوضع  يفاقم  و 
امل��س��ل��م��ون، في  منها  يعاني  ال��ت��ي  امل��أس��اة  م��ن 
الباد  االق���ت���ص���ادي���ة داخ�����ل  ال���ت���ح���والت  ظ���ل 
نظام  سقوط  منذ  املتعاقبة  احلكومات  وتبني 
من  والتخلص  ال��س��وق  اقتصاد  مليوسوفيتش 

بلجراد متاطل في 
االستجابة ملطالبهم 

بإنشاء املساجد واملقابر 
اإلسالمية 



31

ن - 27 /2010/12م
الفرق���ان  613 - 21  م�ح���رم  1432ه���� -  االثن���

الشركات  وخصخصة  ال��ع��ام  القطاع  وح���دات 
تأثيرات سلبية على أوضاع  العامة؛ مما حمل 
املسلمن  نتيجة تنامي الفقر والبطالة لدرجة 
أت��ي��ح��ت فهي  إذا  ن��درت��ه��ا  ال��وظ��ائ��ف ع��ل��ى  أن 
م��ح��ص��ورة ل��ص��ال��ح امل��واط��ن��ن ال��ص��رب؛ حيث 
ت��وض��ع ع��ام��ة رف��ض على أي م��واط��ن يتقدم 
من  وي��ح��رم  إس��ام��ي��اً،  لقبا  أو  اس��م��ا  ويحمل 
االلتحاق بالوظائف سواء في دواوين الدولة أم 
في القطاع اخلاص، مما قد يجبر بعضهم على  
جدوى  دون  بالوظيفة  لالتحاق  اسمه  تغيير 
أرقاما  البطالة قد سجلت  لدرجة أن معدالت 
قياسية غير مسبوقة في صفوف املسلمن رغم 
ال  التي  الدنيا  املهن  في  العمل   يقبلون  أنهم 

يفضل الصرب االلتحاق بها.
فقر وبطالة

املسلمن  الفقر بن  وال يستغرب أحد تفشي  
ف��ي ص��رب��ي��ا خ��ص��وص��ا ف��ي ال��ع��اص��م��ة بلجراد 
ونوفي بازار؛ حيث صار من املعتاد عليه رؤية 
أعداد كبيرة منهم تأكل من مخلفات الزبالة وال 
أبناء  أبناؤهم فتات الطعام، بل إن أغلب  يجد 
املسلمن يدرسون حاليا في مدارس للمعوقن 
فيما ال تستطيع بعض املدارس اإلسامية في 
ال��ط��اب والس��ي��م��ا أن  ك��ل  السنجق اس��ت��ق��ب��ال 
املناهج،  جميع  على  تسيطر  الصربية  الثقافة 
فيما ترفض احلكومة االستماع لصوت املسلمن 

ط��ردت ممثل  أنها  لدرجة  باملناهج  يتعلق  فيما 
املشيحة اإلسامية من جلنة التعليم احلكومية 

رغم مخالفة ذلك للقانون .
من جانبه يرى الشيخ محمد يوسف سباهيتش 
مفتي بلجراد ورئيس مجلس العلماء أن املسلمن 
في صربيا يعيشون واقعا مؤملا وظروفا صعبة 
نتيجة ممارسات   التهميش ضدهم وحرمانهم 
املواطنن  م���ع  وامل����س����اواة  ال��ع��م��ل  م���ن ح��ق��وق 
األمان  نعمة  املسلمون  يفتقد  بل  األرث��وذك��س، 
في كثير من األحيان لدرجة أنهم يدفعون ثمنا 
غاليا ألي تطورات حتدث بن الصرب واأللبان 

في كوسوفا.
بلجراد  ف��ي  املتبقي  ال��وح��ي��د  امل��س��ج��د  وت��اب��ع: 
ضاق عن املصلن وقد تقدمنا بطلبات عديدة 
لتأسيس مسجد جديد وكلما الحت في األفق 
ب����وادر تغيير س��ي��اس��ي ف��ي ال��ب��اد جن���دد هذا 
الطلب ومع هذا ال جند أي فارق في التعاطي 
كأن املسؤولن الصرب ال يجتمعون على شيء 

إال بغض املسلمن وكراهيتهم. 
ومع هذا يتوقع مفتي بلجراد أال تستمر أوضاع 
أن  والسيما  السوء  بهذا  صربيا  في  املسلمن 
األوروبي  لاحتاد  لانضمام  صربيا  مساعي 
األوروبية  امل��ع��اي��ي��ر  اح���ت���رام  ع��ل��ى  س��ت��ج��ب��ره��ا 
اخلاصة بحقوق األقليات ورفع احلظر املوجود 
على بناء املساجد واملقابر اإلسامية وإزالة أي 
متييز يتعلق بحقوق األقليات الثقافية والتعلىمية 
العمل مما سيمنح  واالقتصادية وفي مقدمتها 
املسلمن فرصة لتحسن أوضاعهم والفرار من 
ربقة البطالة والفقر اللذين يحاصرانهم حاليا 

ورغم قتامة الوضع احلالي إال أن للصورة وجها 
إيجابيا يتمثل في تزايد االلتزام الديني ملسلمي 
ص��رب��ي��ا خ��ص��وص��ا ف��ي إق��ل��ي��م ال��س��ن��ج��ق حيث 
في  احلجاب  وينتشر  باملصلن  املساجد  متتلئ 
العاصمة نوفي بازار، بل تسجل أعداد حافظي 
بالعديد  باملقارنة  كبيرا  ارتفاعا  الكرمي  القرآن 
من دول البلقان وهذا ما يعود الهتمام املشيخة 
مؤسساتهم  ب��ب��ن��اء  ال��س��ن��ج��ق  ف���ي  اإلس��ام��ي��ة 
مدارس  فهناك  والدعوية،  والتربوية  التعليمية 
الدارسات  وكلية  امل��راح��ل  جميع  في  إسامية 

اإلسامية.
صف واحد

ويتفق مع الرؤية السابقة د.محمد رفعت اإلمام 
املتخصص في الشؤون األوروبية غير أنه يربط 
هذا التحسن بضرورة توحيد املسلمن ليظهروا 
أن  باعتبار  الساسة الصرب  أمام  واح��دا  صفا 
اخلافات املشتعلة فيما بينهم تضعف من وزنهم، 
االستجابة  لعدم  مسوغاً  السلطات  تعطي  وبل 

ملطالبهم وعدم االعتراف مبؤسساتهم 
لانضمام  صربيا  سعي  أن  إل��ى  اإلم��ام  ولفت 
األوضاع  م��ن  يخفف  ي��ق��د  األوروب�����ي  ل��احت��اد 
ب��وش��ن��اق ص��رب��ي��ا؛ حيث  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الصعبة 
احلفاظ  ض����رورة  األوروب���ي���ة  امل��ع��اي��ي��ر  تتطلب 
أي  ومنع  الدينية  األقليات  حقوق  صيانة  على 
ممارسات متييزية ضدهم وهو ما يعطي فرصة 
على  مشددا  امل��اض��ي،  غبار  لنفض  للمسلمن 
حوار  في  اإلسامية  املؤسسات  دخ��ول  أهمية 
مع الكنيسة األرثوذكسية صاحبة النفوذ األقوى 
أمر  وه��و  لهم  التقليدية  النظر  وجهة  وتغيير 
سيصب في مصلحتهم وسيخفف من الضغوط 

عليهم واعتبارهم كبش فداء  ألي أزمة.

السلطات الصربية استولت 
على أوقافهم وتتجاهل 

حقوقهم الثقافية 
والدينية والتعليمية  
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ال�سودان

الشيخ أبوزيد محمد حمزة:
 بئست الوحدة التي تبدل بالشريعة

عشرات  تقيم  أن  اجلماعة  واستطاعت   
الدعوي  تاريخها  عبر  والندوات  املؤمترات 
لتدريس  املعاهد  عشرات  وأنشأت  الطويل، 
التي  العربية،  واللغة  اإلسالمية  الدراسات 
أخرجت آالف األئمة والدعاة بجانب املساجد 
غدت  واليوم  والدعوية،  العلمية  واحللقات 
جماعة أنصار السنة جماعة ضخمة منتشرة 
وممتدة في رقعة شاسعة من نواحي البالد، 
العلماء  من  طيبة  مجموعة  متلك  وصارت 
والدعاة البارزين في مجال الدعوة اإلسالمية 
في  متقدمة  خطوات  وخطت  السودان،  في 
طريق بناء عالقات وسبل اتصال مع جماعات 
إسالمية ودعوية وجهادية وسياسية وخيرية 
والدولي  اإلقليمي  احمليط  مستوى  على 
واحمللي، مما أهلها أن تتبوأ مكانة مهمة في 
وصار  املختلفة،  السياسية  القوى  حسابات 
الثقيل في  الفعال، ووزنها  أثرها  لها  يحسب 
وإدارة  والسياسي  الدعوية  العمل  خريطة 
ولعل  اآلخر،  مع  صراعها  في  األمة  أزمات 
القوى السياسية  العادل« أحد  »منبر السالم 
جماعة  بدور  اإلشادة  على  حرصت  التي 
التاريخي  وموقفها  احملمدية  السنة  أنصار 
تبني خيار الشريعة، واملنبر في  الواضح في 
وتبني  القبلة،  أهل  جهود  توحيد  إلى  دعوته 
مشروع الشريعة ونشر مفهوم الدفاع عن هوية 
العلمانيني  مشروع  وهزمية  وثقافتها،  األمة 
والشيوعيني ودعاة مشروع السودان اجلديد، 
ال ينتابه شك في أنه سوف يجد نصرة ودعما 
قويا من جماعة أنصار السنة احملمدية وقد 
فعلوا ذلك بالفعل أكثر من مرة، وهنا سوف 
نسلط الضوء على واحدة من أكبر التظاهرات 

واحلشود الدعوية التي ظلت تقيمها جماعة 
الفينة واألخرى،  السنة احملمدية بني  أنصار 
حيث يدور احلديث هنا عن امللتقى الدعوي 
األسبوع  خالل  أعماله  التأمت  الذي  الثاني 
والية  املرة  هذه  احتضنته  الذي  املنصرم، 
)جبال  الغربية  املنطقة  كردفان(  )جنوب 
ذات  العريقة  الدلنج  مدينة  وحتديدا  النوبة( 
أن  لسكانها  يحلو  والتي  الساحرة،  الطبيعة 
ما  وأجمل  سودان(  )الدلنج  باسم  يسموها 
فيها )جبال الدش( و)معهد تدريب املعلمني( 
التليد، الذي يحتضن اآلن كلية التربية بجامعة 

الدلنج وغيرها.
السنة  أنصار  جلماعة  الثاني  امللتقى  انعقد 
احملمدية بتاريخ 21 ذي احلجة 1431هـ املوافق 
27 نوفمبر 2010م، واملوقع الذي احتضن هذا 
العربية  للدراسات  العالي  املعهد  هو  امللتقى 
علمية  مؤسسة  وهو  بالدلنج،  واإلسالمية 
عريقة تتبع جماعة أنصار السنة، ومثله في 
اخلرطوم،  في  بالكالكلة  العالي  املعهد  ذلك 
للجماعة  التابعة  بكسال  الدينية  واملعاهد 
قدمت  كامال،  يوما  امللتقى  استمر  أيضا، 
إحداهما  ورقتان:  أبرزها  أوراق  خالله  من 
وحتدياتها  اإلسالمية  الدعوة  قضايا  تناولت 
ومهدداتها داخليا وخارجيا، واألخرى تناولت 
جماعة  باعتبارها  التاريخي  اجلماعة  دور 
إسالمية ذات ثقل في السودان عامة، وجبال 
النوبة خاصة، هذا وقد قارب احلضور اآللف، 
داخل  من  واألرياف  واملدن  القرى  من  جاؤوا 
جنوب كردفان ومن خارجها من والية شمال 

كردفان، ووالية اخلرطوم، والوالية الشمالية.
جاؤوا سيرا على األقدام، وراكبني السيارات 

»أنصار السنة« اسم يتردد كثيرا 
على ألسنة أهل السودان وعالمة 
جتاوزها  ميكن  ال  ب���ارزة  دع��وي��ة 
حن  عنها  التغافل  أو  تناسيها  أو 
الدعوة  سير  عن  احلديث  يكون 
اإلس���الم���ي���ة وحت��دي��ات��ه��ا وآف����اق 
تطويرها  ودواع������ي  م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
السبل  وم��ط��ل��وب��ات  ومطلوباتها 
التوحيد  أم����ة  إلخ�����راج  امل��ان��ع��ة 
اخلالص، وقد استطاعت جماعة 
أنصار السنة احملمدية بالسودان 
معترك  ع���ن  ب��ن��ف��س��ه��ا  ت���ن���أى  أن 
ال���س���ي���اس���ة وال�����دخ�����ول امل��ب��اش��ر 
السياسية  ال����ق����وى  ص������راع  ف����ي 
ل����م تظل  ال���س���ودان���ي���ة، ول��ك��ن��ه��ا 
م��ح��ن��ط��ة ف���ي م��س��اج��ده��ا وأم����ام 
ش���رف���ات م��ن��اب��ره��ا، وإمن�����ا سعت 
دعوة  خ��دم��ة  ف��ي  مشكورا  سعيا 
ال���ت���وح���ي���د ون����ص����رة س���ن���ة سيد 

املرسلن محمد].
ال��دع��وة أقاصي  وق��د بلغت ه��ذه 
ال����ب����دو  ف�����ي  وأدن�������اه�������ا  األرض 
واحلضر، وكغيرها من اجلماعات 
في  العاملة  املتعددة  اإلسالمية 
اإلسالمية  ال��دع��وة  نشر  م��ج��ال 
العربي  ومحيطه  ال���س���ودان  ف��ي 
واألفريقي جنحت حلد بعيد في 
املساجد  منابر  استخدام  حسن 
لتشكيل  م��ك��ان  أه����م  ت��ع��د  ال��ت��ي 

الرأي العام العاملي.

جماعة »أنصار السنة« تختتم امللتقى الدعوي الثاني
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والدواب والدراجات البخارية وشرف امللتقى 
الشيخ  كردفان  جنوب  أمانة  أمني  باحلضور 
شمال  أمانة  وأمني  رجب،  فضيل  أحمد 
بجانب  إبراهيم،  أحمد  الشيخ مطر  كردفان 
أمناء احملليات بكردفان الكبرى، بينما شرف 
قيادة  من  املستوى  عالي  وفد  أيضا  امللتقى 
الشيخ  بقيادة  باخلرطوم  املركزية  اجلماعة 
املجاهد أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام 
بالسودان،  احملمدية  السنة  أنصار  جلماعة 
واألمني  بشير،  محمد  بشير  الشيخ  ونائبه 
شقة  محمد  الدكتور  الشيخ  للجماعة  العام 
الشيخ  اخلرطوم  والية  أمانة  وأمني  حماد، 
أعمال  ومن  كثر،  ومرافقني  راس،  أبو  بابكر 
الشعبية  بالساحة  ندوة  قدمت  امللتقى  هذا 
حتدث فيها الشيخ علي عطا املنان، والشيخ 
محمد  زيد  أبو  والشيخ  بشير،  محمد  بشير 
احلضور  خاطب  امللتقى  ختام  وفي  حمزة، 
الشيخ أبو زيد محمد حمزة الذي تناول دور 
اجلماعة التاريخي وأثرها في السودان وثقلها 
في جبال النوبة، متناوال قضية املساومة في 

الوحدة بالشريعة، وقال: بئست الوحدة التي 
تبدل بالشريعة، بئست الوحدة مقابل العري 
بقوة  بها، ورد  والفجور، وال مرحبا  والتفسق 
على القائلني: مرحبا بكفر يوحد بيننا، وأهال 

وسهال بعده بجهنم!
ودعا للسودان بالعصمة من الفنت الواردة من 
الداخل واخلارج، ودعا إلى التمسك بالكتاب 
وعدم  والتسامح  الفضيلة  ونشر  والسنة 

التفريط في املبادئ مقابل الرهان اخلاسر.
وختم امللتقى أعماله بتوصيات، أهم ما جاء 

فيها:
1 - تفعيل العمل الدعوي بجبال النوبة.

2 - ضرورة وحدة صف املسلمني.
التنصير  وجه  في  الوقوف  ضرورة   -  3

واملاسونية وأتباعهم.
ونعتقد أن قيام امللتقى الدعوي الثاني جلماعة 
واختياره  بالسودان  احملمدية  السنة  أنصار 
تشهد  التي  كردفان  جنوب  والية  املرة  هذه 
جساما  وحتديات  محموما،  سياسيا  حراكا 
احلادة  واخلالفات  االنتخابات  قرب  جراء 

حول املشورة الشعبية، وقرب أوان االستفتاء 
أبيي  منطقة  واستفتاء  السودان،  جنوب  في 
واخلالفات احلادة التي سوف تتطور أكثر من 
ذلك بني أبناء جبال النوبة واحلركة الشعبية 
التي تعتقل بعض قيادات أبناء النوبة، أبرزهم 
تغير  أن  نأمل  لهم،  وتنكرها  كوكو،  تلفون 
في جنوب  األحوال  امللتقى  توصيات وصدى 
خاصة،  النوبة  جبال  ومنطقة  عامة  كردفان 
لتحرير  الشعبية  احلركة  مشروع  أن  وتأكيد 
وعنصرية  وإحلاد  كفر  مشروع  السودان 
ونكران جميل، وعلى أبناء جبال النوبة أن يعوا 
ورسوله  الله  أعداء  مواالة  البليغ في  الدرس 
واملؤمنني، وعليهم أن يعلموا أن املؤمنني أولياء 
سراب  اجلديد  السودان  مشروع  وأن  بعض 
وزبد وأنه )البالون( الذي تسرب هواؤه، وقد 
دولة  إقامة  في  فشله  بعد  جنوبا  اآلن  انكفأ 
الكفر واإلحلاد والعلمانية التي بشر بها، ولكن 
لن  األرض  التمكني في  فإن  هيهات هيهات؛ 
يكون إال ألهل اإلصالح والتقوى والديانة من 

العصبة املؤمنة ولو بعد حني.
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العمل اخلريي

كما أمتعنا وعودنا  د. محمد بن عبد الله السلومي الباحث اجلاد في 
والتحديات  والوقفي  اخليري  بالعمل  واملتخصصة  الفريدة  كتاباته 
الثالث  »القطاع   : اجلديد  كتابه  في  ليؤكد  لنا  عاد  تواجههه،  التي 
في  املتمثل  الثالث  القطاع  أن  مستقبلية«  رؤية  السانحة..  والفرص 
واجلمعيات  والوقفية  اخليرية  واملؤسسات  الربحية  غير  املؤسسات 
أساسيًا  شريكًا  تعد  املدني  املجتمع  ومؤسسات  واألهلية  اخليرية 
فالقطاع  احلديثة.  الدولة  في  التنمية  عمليات  جميع  في  ومكماًل 
احلكومي  للقطاعن  وموجه  ومكمل  مسدد  )الثالث(  اخليري 

واخلاص.

عيسى القدومي 

 - الله  حفظه   – للمؤلف  الكتاب  ذلك  سبق 
»ضحايا  وهما:  مادتهما  في  فريدان  كتابان 
بريئة«، و«القطاع اخليري ودعاوى اإلرهاب«، 
وأوض�����ح ف���ي ك��ت��اب��ه ال����ذي ن��س��ت��ع��رض أهم 
إدارية  ق��وة  الثالث  القطاع  أن  فيه  ج��اء  م��ا 
الثغرات،  يسد  احلكومي،  للقطاع  مساندة 
ويعالج التقصير، ويقوي نفوذه، ويكسبه قوة 
اقتصادية وسياسية، ومسهم فاعل في دعم 
التنفيذية،  )التشريعية،  الثالث:  السلطات 
القضائية( في الدولة احلديثة. وله األهمية 
اخلارجية  السياسات  تقوية  ف��ي  ال��ق��ص��وى 
للدول من خالل مؤسساته العلمية والثقافية 

واإلغاثة.
ودحضاً لألكاذيب التي تشاع بأن املؤسسات 
اخليرية – في العالم العربي- تقوض السلطة 
الثالث  القطاع  ب��أن  الباحث  أف��اد  احلاكمة 
الدولة  إن  حيث  الوطنية؛  السياسة  ي��ق��وي 
بقطاعها احلكومي )التنفيذي( ال تقوى على 
القطاع  يغطيها  ال��ت��ي  امل��ج��االت  م��ن  الكثير 
ال��ث��ال��ث، ب��ل ه��و ش��ري��ك أس��اس��ي ف��ي تقوية 
العالقات اخلارجية فهو قوة إدارية وسياسية 

كانت مؤسسات  وكلما  به،  تعمل  التي  للدول 
بالقدر  مرتبطة  ومنظماته  الثالث  القطاع 
امل��ط��ل��وب ب��أي��دي��ول��وج��ي��ة ال��دول��ة وج����زًءا من 
الداخلية  القوة  للدولة  تعطي  استراتيجيتها، 
واخلارجية، وبقدر ما تضعف تلك الرابطة أو 
تغيب تصبح مؤسسات القطاع الثالث معول 
هدم إلضعاف احلكومة، وفي بعض األحيان 
الفكر  إلضعاف  خارجياً  أو  داخلياً  مدخاًل 
احلياة  وأمن��اط  والوطنية  والدين  والثقافية 

االجتماعية.
 - احلمد  ولله   - أمتنا  أن  الباحث  وأوض��ح 
املؤسسات  ق��ط��اع  م��ق��وم��ات جن���اح  مت��ت��ل��ك 
في  وخلصها  اإلسالمية،  والوقفية  اخليرية 
والتجربة  اإلسالمية،  الشريعة  وه��ي:  أرب��ع 
تاريخية(، حيث  )تطبيقات عملية  التاريخية 
الوقف  للبشرية  ق��دم  م��ن  أول  اإلس���الم  إن 
وثالثها  م��س��ت��دام��اً،  إن��س��ان��ي��اً  ع��م��اًل  بوصفه 
وامل���وارد من  امل��ال  وآخ��ره��ا  البشرية،  القوى 
ص��دق��ة ع��ام��ة وج��اري��ة وت��ط��وع وزك���اة وفعل 

اخلير . 
وللتدليل على مكانة القطاع الثالث في أمريكا 

اآلت��ي: 1.6  الباحث  املثال جمع  على سبيل 
مليون منظمة ، وتبرعات فاقت 316 مليارا، 
 . متطوع  مليون  و90  م��وظ��ف،  مليون  و11 
العالم  دول  التطوعي في  البذل  واقع  وحول 
فاجأنا الباحث باألرقام اآلتية: بأن كل 200 
من سكان الواليات املتحدة يحظون مبؤسسة 
أملانيا  سكان  م��ن   150 وك��ل   ، تطوعي  ب��ذل 
يحظون مبؤسسة بذل تطوعي، وكل 130 من 
مبؤسسة  يحظون  احملتل  الكيان  في  اليهود 

ترعى مصاحلهم.
مكانة  إلع��ادة  املطلوب  السلومي  د.  وخلص 
عليه  ك��ان  ما  إل��ى  والوقفي  اخليري  القطاع 
والوقفية  اخليرية  مؤسساتنا  دور  نفعل  بأن 
واالجتماعية، واالنتقال بها إدارياً إلى مفهوم 
القطاع الثالث ، فالدولة التي تتعاون وتدعم 
كبيراً  م��س��اه��م��اً  وجتعلها  ال��ث��ال��ث،  ال��ق��ط��اع 
حتقق  التنمية؛  عمليات  في  دائ��م��اً  وشريكاً 

االستقرار في املجتمع.
وب���ن احلضارات  ب��ن ح��ض��ارت��ن��ا  وم��ق��ارن��ة 
تتميز  أن حضارتنا  الباحث  أوض��ح  األخ��رى 
بأنها: حضارة شعبية من صنع أفراد الشعب، 
وحضارة إنسانية، وبذل اخلير مطلوب من كل 

القطاع الثالث بعد دعاوى 
اإلرهـاب والضحايا البريئة 
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مسلم، فإرادة اخلير متوافرة والنفع للمجتمع 
متجددة  مقصد شرعي، وحضارتنا حضارة 
ومستمرة استطاعت طوال القرون أن تصمد 
أمام أحداث من التقلبات السياسية واحلروب 
واآلفات واملجاعات، ومثل هذه األحداث لم 
تصمد لها احلضارات التي عرفتها البشرية 

وبادت بسببها.
وال��ق��ط��اع اخل��ي��ري ف��ي اإلس���الم يتميز بأنه 
حضارة شعبية ومن مبادئ دينية وأنه قطاع 
مبرونة،  ش��يء  ك��ل  ملواجهة  ومتكامل  شامل 
كما أنه قطاع إنساني فهو بجميع أنواعه بر 

وإحسان جلميع اإلنسانية.
شؤون  ف��ي  متناسقة  م��ت��وازن��ة  وح��ض��ارت��ن��ا 
واالجتماع  واحل��ك��م  وال��س��ي��اس��ة  االق��ت��ص��اد 
والتربية والتعليم والصحة، وحضارتنا ال تلغي 
اآلخ��ر، فقد استفادت مما لدى احلضارات 
وأضافت  املسار  السابقة وصححت  األخرى 
إض��اف��ات راق��ي��ة ف��ي ش��ت��ى م��ج��االت الفكر 
حيث  والتقنية،  والصناعة  والعلوم  واملعرفة 
األموي  العهد  في  اإلسالمية  ال��دول��ة  كانت 
هي األكثر عاملياً وفي الدولة العباسية األولى 

ك��ذل��ك، وف���ي 200 س��ن��ة األول����ى م��ن العهد 
العثماني هي الدولة األولى في العالم.

وإلحياء الهمم في النفوس كتب الباحث بأننا 
حينما نتحدث عن جتارب املاضي اإلسالمي 
وال  األط��الل  على  نتباكى  أننا  ه��ذا  يعني  ال 
ندعو الستنساخ املاضي، بل نذكرها بوصفها 
جتربة ثرية، نعمل على جتديدها مبا تستدعيه 
ظروف املكان والزمان، وال نتكلم عن جتارب 
مهزومة  بنفسية  الثالث  القطاع  في  الغرب 
وعقلية مأخوذة للغرب، بل نعرض ذلك ونحن 
أن  كيف  ونعجب  وتشريعاته،  باإلسالم  نعتز 
الغرب قد استفاد من نظام الوقف اإلسالمي 
النظام  من  املستمدة  ونظمه  لوائحه  ليحط 
اإلسالمي، نريد أن جندد العزائم، ونستهدف 

الهمم، في زمن اليأس واإلحباط.
أوقافنا  ن��س��ت��ع��رض ص���ور  ن��ح��ن  وأض������اف: 
نريد  ال  اإلسالمية  العصور  في  اإلسالمية 
والعاملي،  احمل��ل��ي  واق��ع��ن��ا،  ع���ن  ن��ن��ع��زل  أن 
باالستغراق في متجيد صور املاضي املشرق 

للحضارة اإلسالمية.
ومقارنة بن بداية نظام وتطبيق الوقف بن 
الوقف  أن  الباحث  أوض��ح  والشعوب،  األمم 
في اإلسالم بدأ زمن النبوة )القرن السادس 
امليالدي( في حن أن أول إشارة للوقف في 
النظم الغربية كانت في التشريعات اإلجنليزية 
أي  عشر(  السابع  )القرن  في  ص��ورت  التي 
بعد أكثر من ألف عام،  ذلك القطاع اخليري 
الذي  الواسع  وقطاعه  مبؤسساته  والوقفي 
يشمل كل مناحي احلياة التعبدية والتعليمية 
واملعيشية  واإلنسانية  واإلرش��ادي��ة  والثنائية 
للمسلمن  غيره  مع  حفظ  وال��ذي  واإلغاثية 
حتى  العليا،  ومثلهم  وقيمهم  وهويتهم  دينهم 
وأكثرها قساوة.  الظروف صعوبة،  في أشد 
وك���ان أك��ب��ر ات��س��اع��اً م��ن م��ؤس��س��ات القطاع 

احلكومي أو القطاع التجاري اخلاص، فكان 
للعلم واملعرفة والوقاية  هذا القطاع مصدراً 

والعالج.
بقيت احلضارة  مل���اذا  ال��غ��رب  ع��رف  ول��ه��ذا 
بغداد  عاصمتها  س��ق��وط  ب��ع��د  اإلس��الم��ي��ة 
وعرف  1258م،  ع��ام  التتار  غ��زاه��ا  عندما 
ان��دث��رت حضارة روم��ا بعد غزو  مل��اذا  أيضاً 

البرابرة عام 476م .
القوة  هو  اخليري  العمل  أن  الكاتب  ويؤكد 
في  تعمل  التي  )اجل��ب��ارة(  الهادفة  السليمة 
السياسة  صخب  عن  بعيداً  وه���دوء،  صمت 
ونزاعات احلكم، فبقي سليماً وغير مستهدف 
ملدة طويلة قبل أن يكشفه الغرب من جهة ثم 
العلماني  االجت��اه  أخ��رى  وم��ن جهة  يحاربه، 
وأعداء األمة الذين أرادوا إضعافها بتقويض 

مقوماتها.
القطاع  يجعل  أن  اإلس����الم  اس��ت��ط��اع  ح��ي��ث 
إلى  ال��ط��وارئ(  يتعدى دور )ح��االت  اخليري 
املجتمع  شرائح  بكل  واالهتمام  التنمية  دور 
)القطاع  مؤسسات  مع  ن��زاع  أو  شقاق  دون 
احلكومي(، ولتطور مفهوم الدولة عبر التاريخ، 
اصطلح الغرب على تسمية القطاعات الثالث 
للدول )وفق املفهوم اإلداري احلديث(:القطاع 

احلكومي. القطاع التجاري )األهلي(.
القطاع الثالث القطاع اخليري والوقفي 

)الالربحي(.
الثالث  قطاعها  في  الغربية  التجربة  أن  إال 
في العصر احلاضر على الرغم من فاعليتها 
امل���ج���االت ونظمها  ب��ع��ض  ف���ي  وإجن���ازات���ه���ا 
املنافسة  على  ق��ادرة  غير  الناجحة  اإلداري��ة 
والدوافع  األه����داف  فاعلية  ف��ي  واحمل���اك���اة 
والتشريعات في القطاع اخليري اإلسالمي. 
فالقطاع اخليري اإلسالمي قائم على املبادئ 
أو  متنحه  أو  العطاء  تدفع  التي  واألخ���الق 

تصاحبه بأعمال فردية ومؤسسية.
التطبيقات  أن  حسبنا   : ال��ب��اح��ث  ويضيف 
التاريخية للمؤسسات الوقفية املانحة أنتجت 
والعطاء  البذل  على  إسالمية حتث  حضارة 
مبادئ  ال��زم��ان،  م��ن  ق��رن��اً  اث��ن��ي عشر  عبر 
جتاوزت حقوق اإلنسان إلى كرامته وشرعت 
حل��ق��وق احل���ي���وان، وم��ن��ح��ت احل���ق���وق لغير 
الكافر  األس��ي��ر  ح��ق  شرعت  حتى  املسلمن 
}ويطمعون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 

إرادة اخلير والنفع للمجتمع 
مقصد شرعي وحضارتنا 

متجددة واستطاعت الصمود 
أمام التقلبات السياسية 

واحلروب واملجاعات
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العمل اخلريي

وأسيراً{.
اخليري  القطاع  م��ع  امل��ري��ر  لواقعنا  وكشفاً 
كتب الباحث متأملاً بأنه أول مرة في التاريخ 
أض��ح��ى ال��ع��م��ل اخل���ي���ري اإلس���الم���ي محل 
شبهات وشك وخوف وتوجس عند كثير من 
مفكرين  وسياسين  حكاماً  املسلمن  أب��ن��اء 
نتاج عمل  ومانحن، وه��ذا  ومثقفن وجت��اراً 
الغرب  انتهجها  ثابتة  واستراتيجيات  دؤوب 
ليوصل عملنا اخليري إلى ما وصل إليه. في 
الوقت الذي يدعم فيه الغرب قطاعه اخليري 
ويعده قطاعاً ثالثاً، حرص كذلك على محاربة 
القطاع اخليري في املجتمعات اإلسالمية من 
خالل هيمنته ونفوذه وسيطرته على كثير من 

احلكومات اإلسالمية.
واق��ع مرير يعيشه -  التضييق في ظل  ذلك 
املتحدة  األمم  تقرير  ف��ي  إحصائية  حسب 
 -65  ،2009 لعام  العربية  البشرية  للتنمية 
حتت  وي��رزح��ون  الفقر  يعانون  عربي  مليون 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  ف��ي  و%37  ال��ف��ق��ر،  خ��ط 
وهذا   . الفقر  خ��ط  وحت��ت  الفقر  يعيشون 
اإلسالمي حتت  العالم  سكان  ثلث  أن  يعني 

خط الفقر.
وفي الفصل األول وحتت عنوان: »جوانب في 
الباحث  أف��اد  ودوره«  الثالث  القطاع  حقيقة 
بأن كل عمل مؤسسي مستقل عن القطاعن 
)احلكومي والتجاري( ومكمل ألدوارهما يعد 
من عناصر القطاع الثالث؛ فالقطاع الثالث: 
األمم  م��ن��ظ��م��ة  اع��ت��م��دت��ه  إداري  م��ص��ط��ل��ح 
املستقلة  املؤسسات  كل  تسمية  في  املتحدة 
)احل��ك��وم��ي( وعن  األول  القطاع  ع��ن  إداري���اً 
القطاع الثاني )التجاري(، وهو قطاع )الُغنم 
القوة  احلكومي  القطاع  مينح  ال��غ��رم(  دون 
السياسية واالقتصادية.وهذا القطاع يساهم 
السلطات  وكذلك  القطاعات  كل  خدمة  في 
واالنتشارات  ال��دراس��ات  مجال  ف��ي  خاصة 
ويعلمنا  والدولية،  احمللية  واالستراتيجيات 

فن املشاركة.
وم���ن احل��ق��ائ��ق امل��س��ل��م ب��ه��ا ارت��ف��اع منسوب 
املعرفة لدى شعوب العالم العربي ومجتمعاته 
وواجباته  ب��ح��ق��وق��ه  ق����وي����اً  أص���ب���ح  ف���ق���د 
وبسبب  والثقافية،  والسياسية  االجتماعية 
واملستوعبة  املؤسسات احلاضنة  عدم وجود 

لتلك الطاقات نشأت احلركات والتنظيمات 
الديني  التطرف  جماعات  ونشأت  السرية، 

والسياسي.
بأن  السلومي  د.  كتب  ما  على  إضافة  ول��ي 
القطاع الثالث، نعم هو  قطاع أوجده ورعاه 
النظام في العالم الغربي، وُسنت له التشريعات 
التي حتفظ وجوده وتدمي استمراره. ولكن في 
عاملنا العربي واإلسالمي ال يسمح أن يكون 
لدينا القطاع الثالث املستقل النامي، ويفرض 
واملؤسسات  املدني  املجتمع  مؤسسات  على 
اخل��ي��ري��ة وال��وق��ف��ي��ة أن ت��ك��ون حت��ت سيطرة 
محدودة  ت��ب��ق��ى  وأن  وال���دول���ة،  احل��ك��وم��ات 

اإلمكانات والنشاط واآلفاق.
ك��ي��ان��ا مستقال كما  ي��ك��ون  أن  ل��ه  ي���راد  ف��ال 
السابقة،  اإلسالمية  العهود  في  الوقف  كان 
ومطلوب أن يكون حتت رعاية وإدارة الدولة 
واحلكومة، وأن يقيد بتشريعات ونظم تعطل 
هذه املؤسسات عن أداء مهمتها املناطة بها 
أن  السهل  من  فليس  الصحيح؛  الوجه  على 
لتكون  والوقفية  اخليرية  مؤسساتنا  تصل 
احلكومي  للقطاعن  موجها  أساسياً  شريكاً 
ال��رغ��م م��ن أن الكثير  ب��ل ع��ل��ى  واخل�����اص، 
ووضوحها  شفافيتها  م��ع  م��ؤس��س��ات��ن��ا  م��ن 
وتوضع  االن��ت��ش��ار  م��ن  ومتنع  وتقيد  حت��ارب 
أهدافها؛ ألن في  أمام حتقيق  العراقيل  لها 
تلك  أدخلت  ولهذا  وحت��دي��ا؛  خطورة  منائها 
املؤسسات واجلمعيات ضمن قائمة محاربة 

اإلرهاب والتطرف؛ ولهذا من الصعب املقارنة 
بن ما عندنا وما عندهم؛ ألن املقارنة حتى 
تكون متكافئة البد أن توفر الفرص املتوازية 

لنحقق ما نهدف إلى حتقيقه . 
مبشيئة الله - في العدد القادم  وسأكمل – 
الفوائد والتوجيهات والبيانات من كتاب حري 
أن يقرأ والسيما من أهل االختصاص، فهو 
محمد  الدكتور  الباحث  أجاد  علمية  دراس��ة 
السلومي في إعطاء الرؤية املستقبلية للقطاع 
الثالث في عاملنا العربي واإلسالمي واحللول 
اإلخفاقات  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
واملسارات،  االجتاهات  املتعددة  والتحديات 
األمل  كتابه  صفحات  م��ع  عشنا  أننا  وح��ق��اً 
وستعود  مقومات عزها  تفقد  لن  األم��ة  بأن 
كما كانت في سابق عهدها الدولة األولى في 
العالم ، وتعود حضارتها العادلة التي لم تهمل 
حتى حق األسير الكافر: }ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً{ )اإلنسان: 

 .)8
ال��س��ه��ام عليها  وت��ك��ال��ب  م��ع ضعفها  واألم���ة 
الباحثون  كما يرى   – من كل صوب إال أنها 
الغربيون من خالل املؤشرات والدراسات – 
في انتشار وصعود، فهي الديانة القادرة على 
تقدمي اخلير بال حدود واملؤهلة لعرض القيم 

اإلنسانية للعالم مستقباًل.  
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وضعت منديال على أنفي من أثر الروائح املوجودة 
في مبنى السيستاني واألماكن املجاورة.

وأض����اف )رام��س��ف��ي��ل��د( ق��ائ��ال: »وع��ن��دم��ا رأيت 
على  مرة  من  أكثر  وقبلني  حضنني،  السيستاني 
التقبيل  أس��ت��س��ي��غ ظ���اه���رة  أن��ن��ي ال  م���ن  ال���رغ���م 
بالنسبة للرجال، وحتاورنا عن أمور كثيرة كان من 
احلكمة أن نأخذ رأي أصدقائنا بها وباخلصوص 
مشكلة  تواجهنا  آن��ذاك  وكانت  السيستاني،  مثل 
»السالح« حيث ترك النظام العراقي السابق في 
قطعة  م��الي��ن  ستة  م��ن  أك��ث��ر  العراقين  متناول 
سالح خفيف فكانت هذه القطع تسبب لنا إرباكا 
في السيطرة على هذا الكم الهائل من األسلحة«.

وي��ق��ول )رام��س��ف��ي��ل��د( متابعا ح��دي��ث��ه: »وف��ع��ال مت 
ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق، وك���ان مضمون االت��ف��اق أن 
يصدر الزعيم السيستاني فتوى حتظر استخدام 
لهذه  وك��ان  التحالف.  ق��وات  األسلحة ض��د  ه��ذه 
التحالف  ق���وات  لتجنب  الكبير  الفضل  ال��ف��ت��وى 

خسائر جسيمة«.  
إن كان هذا املرء سياسيا كان األمر أسهل وقعا في 
دينية  مكانة  يتبوأ  إنسانا  يكون  أن  ولكن  النفوس 
هذا  وم��ع  التقديس،  من  هالة  به  وحتيط  عالية 
يتعامل مع من يسمونه »الشيطان األكبر« بل قبول 
الرشوة إلصدار فتاوى تؤيد رغبة احملتل، فهذا هو 
الغريب  من  ولكن  تصديقه،  ما ميكن  أعجب  من 
وردت  غلطة  بسبب  بتكذيبه  يتبجح  من  يأتي  أن 
العالقة  لهذه  الرئيس  املنسق  ك��ان  م��ن  اس��م  ف��ي 
العجيبة، فال ندري هل لو مت تصحيح هذا االسم 

أن تكون الفضيحة أوضح?!.
التي  بالشعارات  نغتر  أال  علينا  يبنغي  فإنه  وعليه 
يكررها  التي  والصرخات  وهناك،  هنا  من  نسمعها 
ال��ب��ع��ض ب��ع��د ص���الة اجل��م��ع��ة مب��ا ي��س��م��ون��ه »املوت 
الشيطان  ه��ذا  ال��ي��وم  ب��ات  فقد  األك��ب��ر«،  للشيطان 

األكبر صديقا حميما يشتري الفتاوى والوالءات!!

املكتب أيضا بعد دخول العراق في ربيع 2003 إذ 
كانت قوات التحالف تعيش حالة القلق من جراء 
الرد الشعبي العراقي.. واتصل اجلنرال )ساميون 
)محمد  لسيستاني  األك��ب��ر  النجل  م��ع  ي��والن��دي( 
رضا( وكان اجلنرال الذي انتقل مع فريق عمله من 
واشنطن إلى العراق، ومت من خالل هذا االتصال 
إجراء لقاء سريع وسري مع السيستاني في مدينة 
ال��ن��ج��ف، وف��ع��ال ات��ص��ل ب��ي اجل��ن��رال )يوالندي( 
وأخبرني أن لقاء السيستاني هذه الليلة ولم أكن 
ملعرفتي  السهولة  بهذه  اللقاء  يجري  أن  متوقعاً 
املرجعية  السلطة  مهام  يتسلم  م��ن  ب��أن  املسبقة 
في العراق تكون حركاته وتصرفاته محسوبة مبا 
ميتلك هذا املقام من روحية لدى عموم الشيعة في 

العالم والعراق باخلصوص.
تلك  املهم كنت في  بالقول:  )رامسفيلد(  ويواصل 
نيوز(  )فوكس  شبكة  على  لقاء  أج��ري  اللحظات 
من بغداد مباشرة وبعد انتهاء اللقاء توجهنا إلى 
املروحيات  م��ن  س��رب  طريق  ع��ن  النجف  مدينة 
التابعة لقوات التحالف، وصلنا الى مدينة النجف 
في وقت متأخر من الليل...وكانت املدينة تغط في 
ظالم دامس وهبطت املروحيات على مبان بالقرب 
إلى  وانتقلنا  للشيعة مرقد اإلمام علي  من مرقد 
مكان إقامة السيستاني وكان، في حي مزر جدا إذ 
النفايات حتيط باملكان من كل جانب، وأتذكر أنني 

لنا  أظهر  األخ��ي��ر  ه��ذا  أن  )رامسفيلد(  وأض���اف 
أيضا  األخير  كون  منه  كنا نخشى  ما  املرونة  من 
يدين بالوالء إليران وإيران أيضا دخلت على محور 
الصراع باعتبار أن الرئيس بوش قد صنفها ضمن 
»العراق..إيران..كوريا  يضم  ال��ذي  الشر  محور 
العراق  في  ألصدقائنا  هدية  وقدمنا  الشمالية«، 
من  مبلغاً  وك���ان  السيستاني  رأس��ه��م  على  طبعا 
املتحدة  بالواليات  يليق  دوالر«  مليون   200« املال 

األمريكية..وحليفنا السيستاني.
وميضي )رامسفيلد( بقوله: وبعد هذه الهدية التي 
الكويت..أخذت  طريق  ع��ن  للسيستاني  وصلت 
وبعد  فأكثر،  أكثر  تتسع  السيستاني  مع  عالقاتنا 
بهذا اخلبر ووصول  االب��ن  بوش  الرئيس  أن علم 
في  مكتب  فتح  ق��رر  للهدية،  السيستاني  وتسلم 
مكتب  وسمي   »CIA« املركزية  املخابرات  وكالة 
اجلنرال  يرأسه  وك��ان  السيستاني  مع  العالقات 
املتقاعد في البحرية )ساميون يوالندي( لكي يتم 
االتصال وتبادل املعلومات عن طريق هذا املكتب، 
ونشاط،  بكل جد  وعمل  املكتب  افتتاح  وفعال مت 
فتوى  املتبادل ص��دور  العمل  ه��ذا  ثمار  وك��ان من 
بعدم  وأتباعه  الشيعة  يلزم  ب��أن  السيستاني  من 
التعرض لقوات التحالف التي وصلت للحدود مع 

الكويت.
وتوج مجهود عمل هذا  يقول:  )رامسفيلد(  وتابع 

مذكراته  في  رامسفيلد(  )دون��ال��د  السابق  األمريكي  الدفاع  وزي��ر  أك��د 
التي نشرت مؤخرا أن هناك عالقة قدمية تربطه باملرجع الشيعي علي 
السيستاني وترجع إلى عام 1987 عندما التقاه أثناء إعداد السيستاني 
قوات  إع���داد  خضم  وف��ي  وي��ق��ول:  اخل��وئ��ي،  بعد  املرجعية  مهام  لتسلم 
الكويت  ف��ي  املتمركزة  العراقية  ال��ق��وات  على  الهجوم  لشن  التحالف 
بنتائج ال  السيستاني حتى نخرج  العراق كان البد من مشورة  وجنوب 
االتصال..  مت  وفعال  التحالف  ق��وات  صفوف  في  فادحة  خسائر  تسبب 

عن طريق وكيل السيستاني في الكويت جواد املهري.

)رامسفيلد(: 200 مليون دوالر قبضها السيستاني 
لإلفتاء بعدم قتالنا

صداقة مع )الشيطان األكبر(
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الطرق ال�صوفية

أسئلة قادت المنصفين
 مـن المتصـوفة إلـى الحـق

1ـ أن التصوف الباطل كما هو معلوم يِئُد روح 
عن  املسلمني  ل  ويــخــِذّ املسلمني،  في  اجلهاد 

مجابهة عدِوّهم الفعلي.
2ـ أن التصوف هو قنطرةٌ للباطنية، ومعلوم أَنّ 
الباطنية - مذ كانوا - وهم عمالءُ لكِلّ عدٍوّ 
اهم شيخ  لإلسالم واملسلمني، بل هم كما سَمّ
اإلسالم ابن تيمية »حمير النصارى« يركبونهم 

للنيل من اإلسالم وأهله، كما هو ماثٌل للعيان 
في هذا العصر.

أسئلة لصوفية  ــــه عــدة  أوِجّ فــســوف  ولــذلــك 
شيئاً  إجاباتهم  في  جند  لعلَّنا  العصر،  هــذا 
ر لنا بعض ما هم عليه من الباطل، وهذه  يفِسّ
وسأكتفي  فقط،  أقــالم  رؤوس  هــي  األسئلة 
الزيادة  باإلمكان  أنَّــه  بثالثني فقط، مع  منها 

وإن املرء ليعجب من متكني القوى االستعمارية 
للتصوف وأصحاب الطرق وتوطئتها للخرافة 
في العالم اإلسالمي في هذا العصر - عصر 
اإلجنازات العلمية - في وقٍت نحن أحوج ما 
نكون فيه إلى املنطق العلمي وأساليب التقنية 
احلديثة، وما ذلك التمكني من أعداء اإلسالم 

لدعاة التصوف إالَّ لسببني رئيسيني هما:

ه ومعظَمه  إَنّ فساَد مذهب الُغالة من أهل التصوف ال يحتاج في تبياِنه إاَلّ إلى معرفة ذلك املذهب؛ ألَنّ ُج�َلّ
ه األذواق، وتنبو عنه األسماع، ولُيعلم أن  ا تأباه النفوس السليمة وتنفر منه الِفَطر الصحيحة، ومتُجّ مَمّ
املراد من هذا البحث ليس أهل »التصوف« احلق املرادف ملعنى »الزهد«، وإمنا ما شاع وذاع في بالد املسلمن 

ِس كثير من املتصوفة بالبدع والضالالت والعقائد الفاسدة، وسيأتي بيانها.  من تلُبّ

محمد بن حسن املبارك

ال��������ع��������اق��������ة 

ب������ن ال����ق����وى 

االستعمارية 

واحل�������رك�������ات 

الب��اط�ن���ي��������ة
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التكاليف عنه؟ وأين هم من  اليقني وسقوط 
قوِله حني  ومن  والسالم،  الصالة  عليه  فعله 
سألته عائشة رضي الله عنها عن سبب اكثاره 
من قيام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان 
ـ مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه 

وما تأخر: )أفال أكون عبدا شكورا(؟
فإن كنتم تعتقدون أن أحداً يصل إلى مرتبٍة 
فقد  الشرعية  التكاليف  عنه  فيها  تسقط 
هلكتم، وإن لم تكونوا تعتقدونه فتبرؤوا ممن 

يزعم ذلك!
الغوث  تــصــرف  يــدعــي  فيمن  قولكم  مــا  12ـ 
أو  الكون؟  ــدال في  واألولــيــاء واألقطاب واألب
خلقه؟  في  وجــل  عز  لله  ذلــك مشاركة  ليس 
امللة؟  من  مخرجاً  أكبر  شركا  ذلــك  ليس  أَو 
فإن كنتم تعتقدون ذلك هلكتم، وان لم تكونوا 

تعتقدونه فتبرؤوا ممن يزعم ذلك!

املــوالــد، وهــل هم  يعمل  13ـ ما قولكم فيمن 
أحــســن َهـــديـــاً مـــن صــحــابــة الـــرســـول عليه 
ليس  أَو  الصالح،  والسلف  والسالم  الصالة 
العبيديني  الرافضه  أول من أحدث ذلك هم 

أعداء اإلسالم؟
14ـ أول من تلقب بالصوفي هو جابر بن حيان 
مما  الشيعي  وعبدك  اإلسماعيلي،  الشيعي 
يضع عالمات استفهام كبرى حول منشأ تلك 

من األسئلة بقْدِر ما أحدثوا من البدع، ولعَلّ 
االخوة يزيدون في تلك األسئلة ما هو أحرى 
وبالله   - فــأقــول  بــالــطــرح،  وأجـــدر  بالتوجيه 

املستعان -:
1ـ هل الدين كامل بإكمال الله عز وجل له؟  أم 
يحتاج إلى أن يزيد الصوفية عليه ما أحدثوه 

من البدع والزيادات؟
2ـ هــل أمــر الــرســول ] أمــتــه بــل صحابته 
باتخاذ الطرق؟ أم تركهم على احملجة البيضاء 

ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالَّ هالك؟
على  الــكــرام  والصحابة  السلف  كــان  هــل  3ـ 

منهج املتصوفة في اتخاذ الطرق؟
الزوايا  واتــخــاذ  بالكسل  يـأمر  الدين  هل  4ـ 

والتكايا وترك العمل؟
والتفكك  ــشــرذم  ــت ــال ب يــأمــر  الـــديـــن  هـــل  5ـ 
واالفتراق؟ وملاذا اتخاذ الطرق املختلفة؟ والله 
عز وجل يقول: }َوأََنّ َهَذا ِصَراِطي ُمْستَِقيماً 
َعن  ِبُكْم  َق  َفتََفَرّ بَُل  الُسّ تَتَِّبُعواْ  َوالَ  َفاتَِّبُعوهُ 

َسِبيِلِه{)األنعام: 153(.
أم  جنـــاة  سبيل  عــلــى  ــطــرق  ال جميع  هــل  6ـ 
واحــــدة؟ فـــإن كــانــت كلها نــاجــيــة فــمــا معنى 

تخصيص واحدة باالتباع؟
وإن كانت واحدة فليست إحداهن بأولى من 
وعلى  لها؟  ــص  املــخــِصّ الدليل  فما  الباقية، 

ال  الــطــرق  فباقي  واحـــدة  الناجية  أن  فــرض 
تسِلّم لها بذلك؟

باحللول  يعتقد  فيمن  الصوفية  قــول  مــا  7ـ 
أو بوحدة  والــبــســطــامــي  كــاحلــالج  واالحتــــاد 
الوجود - كابن عربي وابن سبعني والتلمساني 
البواح  الكفر  شــك  بــال  يقتضيان  وللذين   -
والردة الصراح، فإن سلَّموا ملن يعتقدها فهم 

مثلهم، وإن لم يسِلّموا فليتبرؤوا منهم.
8ـ ما قول الصوفية في عقيدة النور احملمدي 
الوجود،  بوحدة  االعتقاد  تقتضي  إنها  حيث 
لعبدالكرمي  ـ  الكامل  االنسان  عقيدة  وكذلك 

اجليلي.
واخلزعبالت  اخلـــرافـــات  فــي  قــولــكــم  مــا  9ـ 
طبقات  مثل  الصوفية  كتب  بها  تنضح  التي 
والسيد  وحــيــش،  الشيح  )قــصــة  الــشــعــرانــي 
وإن  هلكتم،  تعتقدونها  كنتم  فإن  الــبــدوي؟(، 
لم تكونوا تعتقدونها فتبرؤوا من تلك الكتب! 
وهل تلك الكتب أولى بالقراءة من كتاب الله 

عز وجل وسنة رسوله؟
10ـ ما قولكم في الشركيات التي تنضح بها 
هلكتم،  تعتقدونها  كنتم  فإن  الصوفية،  كتب 
تلكم  من  فتبرؤوا  تعتقدونها  تكونوا  لم  وإن 

الكتب!.
ملرتبة  وصــولَــُه  ادعـــى  فيمن  قولكم  مــا  11ـ 

التصوف هو قنطرٌة 
للباطنية، ومعلوم أَنّ 

الباطنية - مذ كانوا - 
وهم عمالُء لكِلّ عدٍوّ 

لإلسالم واملسلمن

ما رأيكم في تعاون 
الصوفية مع املستعمر 

األجنبي، وهل ذلك من 
اإلسالم في شيء؟  وأين 

الوالء والبراء؟
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الطرق ال�صوفية

النبتة، وال يُشِعر بحسن نية من أحدثها!.
15ـ ما قولكم فيمن يقوم ملا يدعيه من وصول 
وهــل يحضر  ــد،  ــوال امل فــي  النبوية  احلــضــرة 
الرسول ] فعاًل تلك املوالد في وقت واحد؟ 

وهل يصح ذلك عقال؟.
16ـ مــصــادر الــتــشــريــع عــنــد املــســلــمــني هما 
واملنامات  الكشوف  وعندكم  والسنة،  الكتاب 
قلبي عن  وحدثني  واخلــطــرات،  والــوســاوس 

ربي، فهل هذا هو الدين؟.
باستحضار  املريد  يأمر  فيمن  قولكم  ما  17ـ 
الروحية  قــواه  واالستمداد من  الشيخ  صــورة 
كالنقشبندية، وهو ما يسميه بعضهم بالرابطة 
أكبر  أو ليس هذا شركا  واملريد،  الشيخ  بني 
مخرجاً من امللة. )بل ومن شرك التعظيم، وله 

تعلٌُّق بشرك االستغاثة والتصرف (.
18 ـ ما قولكم في تكفير بعض الطرق بعضها 

لبعض.
19ـ ما رأيكم في تعاون الصوفية مع املستعمر 
األجنبي، وهــل ذلــك من اإلســالم في شيء؟  

وأين الوالء والبراء؟
ون  العلم الشرعي، وتغُطّّ ـ ملاذا تتحاشون   20
لكوِنه يفضح  أَنّ ذلك  أم  تابعيكم عنه،  أعني 
يأمر  أو ليس اإلسالم  أتباِعكم،  أمام  جهلكم 

بالعلم ويحث عليه؟
21 ـ هل لِبَس الرسول عليه الصالة والسالم 

اخلرقة أو ألبسها أحدا من أصحابه؟.
الواضح بني الصوفية  التشابه  22ـ ملاذا هذا 
القدمية  الشرقية  الوثنية  الفلسفات  وبعض 

كالغنُّوصية والبراهمة، وهل املنبع واحد؟ 
الشرك  مظاهر  بعض  وجــود  مــا سبب  ـ   23
لدى أتباع الطرق الصوفية مثل دعاء األموات 
السحر  ومثل  والقباب،  باألضرحة  والطواف 
الغيب، وهل ذلك من  وادعــاء علم  والشعوذة 

اإلسالم في شيء؟
24ـ ما سبب التقارب بني الصوفية والباطنية 
عــلــى مــر الــتــاريــخ اإلســـالمـــي، بــل إن شيعة 
أصولهم  تعود  إيـــران،  صفويي  العصر،  هــذا 
تشيعت وشيعت  التي  الصوفية  الطريقة  إلى 
إيران وما حولها، وهل الروافض يستخدمون 

التصوف قنطرة ملذهبهم اخلبيث؟
25 ـ ملــــاذا تــوجــد دائــمــا بــــذور الــتــشــيــع في 
للشعراني،  الطبقات  مثال:  الصوفي،  التراث 

كتابات زيني دحالن، وكتابات بعض الصوفية 
املعاصرين... إلخ.

ـ ما سر الدعم الغربي لدعوات التشييع   26
كثيراً  تستخدم  والتي  اإلسالمي،  العالم  في 
من سدنة التصوف في هذا العصر، والذين 
أصبحوا دعاًة للتشيع، مثاًل: أحمد احلسونة 
ـــا، والـــصـــوفـــي علي  الــصــوفــي مــفــتــي ســـوري
مصر  مفتي  جمعة  علي  والصوفي  اجلفري، 
من  الباطنية  عقائد  حــولــه  مــن  ُر  متـــَرّ الـــذي 
وهو  الصحابة  وسب  القرآن  بتحريف  القول 
عن كِلّ ذلك مشغوٌل بسب الوهابية »السلفية« 

م الله؟ وحتليل ما حَرّ
27ـ ملاذا كان التصوف ـ في كثير من األحيان 
ـ قنطرًة لإلحلاد، مثل: وحدة الوجود، احللول 
احملمدي،  النور  الفناء،  الــرفــض،  واالحتـــاد، 
القبور....... الرابطة، دعاء األموات وعبادة 

ألخ؟
لقد أتسمت املدرسة صوفية ِبِسماٍت 

ة منها: عَدّ
1ـ محاربة العقيدة الصحيحة الصافية النقية، 
تيمية،  ابـــن  اإلســــالم  كشيخ  دعــاتــهــا  ــار  وكــب
وغيرهما  عــبــدالــوهــاب  بــن  محمد  والــشــيــخ 
على  تركيزهما  من  والسخرية  الله،  رحمهما 

الثوبت العقدية.
واألساطير  واخلـــرافـــات  الــتــصــوف  نــشــر  2ـ 
وتقديس  الصوفية،  واالصطالحات  والرموز 
رموز التصوف من مالحدة الصوفية الداعني 
الفارض  الوجود كابن عربي وابن  إلى وحدة 
»الــطــبــقــات« وغيرهم،  والــشــعــرانــي صــاحــب 
تعد من  ابــن عربي  كتب  الطبقات مع  وهــذه 

أهم مراجعهم.
3ـ التشبث بالفكر االعتزالي ال سيما في نفي 
أسماء الله احلسنى وكذلك صفاته عز وجل.

البيت،  4ـ وصم أهل السنة بعدم محبة أهل 

مع أن أهل السنة وال ِسَيّما احلنابلة ـ الذين 
بن  ومحمد  تيمية  ابــن  اإلســالم  منهم شيخا 
من  عليهم  الــصــالة  يجعلون  ـ  عــبــدالــوهــاب 
واجبات الصالة التي من تركها عمدا بطلت 

صالته.
حتى قال قائلهم في أهل البيت:

يكفيكم في الورى فخرا بأنكم
من لم يَُصِلّ عليكم ال صالة له

5ـ تخصيص لباس خاص ألهل البيت إذ إنهم 
ألهل  يــذكــرون  فيما  ينتسبون  أنهم  يــذكــرون 

البيت.
والغلو  البيت  أهــل  تقديس  إلــى  الــدعــوة  6ـ 

فيهم.
ــ ثم بعد ذلك نبغ بعض املتعاملني من الصوفية 
الذين وجهوا أقالمهم وردودهم للنيل من علماء 
السلف وكذلك من علماء الدعوة اإلصالحية، 
باز  ابن  كالعالمة  منهم  املعاصرون  والسيما 
في  كتبهم  ومــن  وغيرهم،  منيع  ابــن  والشيخ 
ذلك ) الصاروخ الهزاز في الرد على ابن باز 

( و) الرد املمتاز( وغيرهما.
ـ وفي هذا العصر رأى باطنية فارس أن من 
صفوف  فــي  مذهبهم  لنشر  ــبُــل  الــُسّ أحــســن 
الــتــنــســيــق مـــع دعـــــاة املدرسة  الــســنــة  أهــــل 
العالم  »أمـرنة«  سبيل  في  املتشيعة  الصوفية 

 ما قولكم في الشركيات 
التي تنضح بها كتب 
الصوفية، فإن كنتم 

تعتقدونها هلكتم
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اإلسالمي.
تقاسموا  قد  الدعاة  هــؤالء  أن  يظهر  والــذي 
هؤالء  رأس  فــعــلــى  بــيــنــهــم،  فــيــمــا  األدوار 
نـــــذروا أنــفــســهــم حملاربة  املــتــصــوفــة الـــذيـــن 

العقيدة الصحيحة والتوحيد اخلالص:
املغربي  املــالــكــي  »عـــــلــوي«  محمد  السيد  1ـ 
ورعاية  لــغــرس  نفسه  كـــَرّس  وهـــذا  األصـــل، 
الرسول عليه الصالة والسالم في  الغلو في 
كما  املوالد،  ذلك  في  وألــف  الناشئة،  نفوس 
يقوم ومعه بعض أتباعه بإقامة املوالد، ومن 
طرائفه في ذلك القيام في موالده باالبتداء 
عند  يحضر  الرسول  أن  زاعماً  بالبوصيرية 

ذلك ] اجلنون فنون«.
دعوته في  بث  له جهوٌد غير مشكورة في  و 
مدينة  جامعة  مؤخرا  افتَتَح  كما  إندونيسيا، 
ــتــي أقامها  ــوم أهـــل الــبــيــت ال الــعــلــم فــي عــل
أندونيسيا،  فــي  عقيدتهم  لبث  اإليــرانــيــون 
وللمعلومية فالسيد املالكي قد أعلن منذ زمن 
»اليقـني«، وهــي مرتبة  إلــى مرتبة  أنــه وصــل 
عندهم تسقط فيها الواجبات عن العبد وحتل 

له احملرمات! حسب مذهبهم ولله احلمد.
2ـ  احلبيب عمر بن ُحَفيظ، وهو متخصص في 
الروحانيات والرموز واملصطلحات الصوفية، 
َص لُه برنامج دورٌيّ في قناة اليمن،  وقد ُخِصّ

وهو شيخ اجلفري والسقاف اآلتي ذكرهما، 
وكلمة احلبيب تعني مرتبة من مراتب الوالية 

عندهم.
3ـ »حسن« السقاف، وله نشاٌط غير مشكور في 
التأليف في بدعته، وهو فيما يظهر مترفض، 
فقد اعترف على قناة املستقلة بأنه يتبع الوصي! 
وهذا كما هو معلوم مصطلح رافضي، كما أنه 
يقع في الصحابة ـ عليه من الله ما يستحق ـ 
وهو يقيم في األردن وميلك ويدير هذا الغريب 
النازح عن وطنه دار النووي للبحوث والنشر، 
وقد كَرّس نفسه ووقته في محاربة أهل السنة، 
متمثلني في شخص وآثــار شيخ اإلســالم ابن 
فيما  السقاف  هــذا  أن  إالَّ  الله،  رحمه  تيمية 
ظهر للناس ساقط علما وخلقاً وتافه ال يُؤبه 
له، بل يظهر أنه كحال الباطنية يدين الله عزو 
جل بالكذب، بل قد سقط سقوطاً ذريعاً وباء 
حني  يده،  في  األشهاد،وأسِقط  أمام  باخلزي 
كشف الشيخ عدنان عرعور حفظه الله حقيقة 
مذهبه وجوهر نحلته، فأظهر تسجياًل صوتيا 
له يحادث فيه علماء الباطنية ويحِرّضهم على 
املسلمني، ويعرض عليهم خدماته في صياغة 
أنه أعلم  أساليب الرد على أهل السنَّة ذاكراً 

بالرد عليهم؟
اجَلْفري،  العابدين  زيــن  »عـلي«  احلبيب  4ـ 
وهذا قد كَرّس نفسه ووقته في محاربة أهل 
السنة، متمثلني في شخص وآثار شيخ اإلسالم 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ورموزالدعوة 
اإلصــالحــيــة الــســلــفــيــة، وهـــذا األخــيــر ممثل 
به،  املناطة  لـــأدوار  جيد  ٌص  ومتقِمّ ُمجيد، 
ولو  البكاء  وأحيانا  يفتعل اخلشوع  ما  وكثيراً 
في غير محله، وكثير التباكي على أهل البيت 
وما حَلّ بهم من التنكيل ـ فيما يزعم ـ بغرض 
التوطئة للباطنية، وقد جيء بهذا األخير من 
له  وُفِتحت  مصر  في  له  ـــئ  وُوِطّ حضرموت، 
الفضائيات لنشر بدعته، مع صغر سنه وقلة 
علمه حتى في بدعته، مع أن العلماء والدعاة 

تشيب رؤوسهم ولم يعرفهم أهل بلدهم.
5ـ الصادق املهدي السياسي املعروف وزعيم 
املعارضة السودانية، وهذا األخير له صالت 
قويَّة باخلميني، بل له اتصاالت قوية به حتى 
تــزال صالته  وال  السلطة،  زمــام  تسلمه  قبل 
أدري هل  ــيــة، وال  ــران اإلي بــاحلــكــومــة  قــائــمــة 

من  كثير  عليه  تدل  كما  الزمرة  هذه  من  هو 
كثير من اجلماعات  أم حاله كحال  القرائن، 
ت بتلك الدولة الطائفية  اإلسالمية التي اغتَرّ
املصلحة  مــن  نــرى  ال  كثيٌر  وهــنــاك غيرهم  ـ 
ذكرهم في هذا الوقت عسى الله أن يهديهم 

هم عن اإلسالم واملسلمني. أو يكَفّ شَرّ
نقاط االلتقاء بن الباطنية واملدارس 

الصوفية في العالم اإلسالمي: 
الكتاب  غير  الفريقني  عند  التلقي  مصدر  َـ  أ 
هي  التلقي  مصادر  الباطنية  فعند  والسنة، 
الــبــيــت، أو رؤية  املــنــســوبــة ألهـــل  ـــات  املـــروي
الغائب وهو املهدي، وعند الصوفية الوجدان، 
ــرُوّح، واالنــفــعــاالت، واإليــحــاءات الغيبية  ــت وال
ــــأرواح  املـــزعـــومـــة، واملـــنـــامـــات، واالتـــصـــال ب
وهو  بالغائب  االلتقاء  واألبــــدال،و  األقــطــاب 
ها هنا اخلضر أو إلياس، أو الرؤية املزعومة 

للرسول عليه الصالة والسالم.
َب ـ الغلو في آل البيت.

َج ـ عبادة األضرحة والقبور.
َد ـ رفع شعار نشر علوم أهل البيت، سبحان 
عليه  الله  الله صلى  أخفى رسول  الله! وهل 
بيته،  أهل  عليه  وأطلَع  أمته  عن  شيئاً  وسلم 
فــأيــن العهد الـــذي أخـــذه الــلــه عــزوجــل على 
النبيني عليهم السالم أن يبلغوا ما أنزل إليهم 
من ربهم }يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 

ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{؟!
28ـ ما سبب وجــود كثير من احملرمات لدى 
في  االخــتــالط  مثل  الصوفية  الــطــرق  أتــبــاع 
املوالد بني الرجال والنساء والغناء واملزامير 

وصحبة املردان وغير ذلك.
املأجورة  األقــالم  بعض  أقدمت  عندما  ـ   29
والدول املثبورة على سِبّ النبي عليه الصالة 
الصوفية  أولـــئـــك  مـــن  لـــم جنـــد  والــــســــالم 
املتبجحني بحِبّ النبي عليه الصالة والسالم 
ناقة  األمــر  فــي  لهم  ليس  وكأنهم  نكير،  أي 
من  بــه  يتبجحون  كــانــوا  مــا  فــأيــن  بعير،  وال 
الصالة  عليه  النبي  استئثارهم مبحبة  ادعاء 
ُر عقاًل وجود  والــســالم؟!، مــع أنــه ال يُــتــصــَوّ
فإن  يحبهما،  وال  ورسوله  بالله  يؤمن  مسلم 
ذلك من لوازم اإلميان العقلية كما ال يخفى، 
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليماًُ كثيراً.
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ال�سلة الإخبارية

)إحياء التراث(: منهجنا الوسطية ونرفض فكر تنظيم القاعدة

اخلاص  بالعراق  املتعلقة  ال��ق��رارات  األم��ن  مجلس  باعتماد  الكويت  رحبت 
بصندوق تنمية العراق، والقرار املتعلق بأسلحة الدمار الشامل، والقرار املتعلق 

ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وأعربت الكويت عن سرورها لبيان مجلس األمن الرئاسي الذي يدعو العراق 
لتنفيذ التزاماته املتبقية بأسرع وقت ممكن واإلشادة بخطاب وزير خارجية 
العراق الذي أكد التزام بالده بتنفيذ جميع التزاماته املتبقية واملتعلقة بالكويت 

وتأكيده بأنها ستكون على سلم أولويات احلكومة العراقية القادمة.
جاء ذلك في برقية بعث بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
وضمنها  زيباري  هوشيار  العراق  خارجية  وزي��ر  إلى  الصباح  محمد  الدكتور 
تهاني الكويت لنجاح العراق في اإليفاء مبتطلبات قرارات مجلس األمن املشار 

إليها تلك.
كما عبر الشيخ الدكتور محمد الصباح عن تطلعاته إلى تعاون العراق للمضي 
في استكمال امللفات األخرى وعلى رأسها مشروع صيانة العالمات احلدودية 
بني البلدين والكشف عن مصير األسرى واملفقودين وإعادة األرشيف الوطني. 
كما أعرب الشيخ الدكتور محمد الصباح عن استعداد الكويت ملساعدة العراق 
الفصل  من  اخل��روج  إلى  الوصول  أجل  من  االلتزامات  هذه  بكل  اإليفاء  في 

السابع من امليثاق.
النظام  شنه  ال��ذي  الغزو  لضحايا  تعويضات  دف��ع  العراق  على  يتعني  زال  وم��ا 
البائد بقيادة صدام حسني على دولة الكويت في أغسطس 1990 واملوافقة على 
ورعايا  الكويتيني  املفقودين  وإحصاء  البلدين  بني  احلدودية  العالمات  صيانة 

الدول الثالثة وإعادة املمتلكات التي سرقتها القوات العراقية أثناء الغزو.

الرياض - يو. بي. آي: شن مفتي عام السعودية رئيس هيئة 
كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، هجوماً 
الذي  القاعدة  تنظيم  والسيما  الهدامة،  التيارات  على  ح��اداً 
وصفه بأنه »شر وبالء على األمة«، مؤكداً أن بيعة ولي األمر 

واجبة.
وقال خالل لقائه خطباء مدينة الرياض: »نحن في هذا الزمن 
الهدامة  الضالة  التيارات  املنحرفة، هذه  التيارات  بهذه  بُلينا 
األمة  تهدد  لكنها  وال��ص��الح،  التقى  ث��وب  تلبس  أحياناً  التي 
وتستبيح دماء األبرياء، وتدمر املمتلكات، وتسعى في األرض 
اإلرهاب  اإلس��الم احلق جرم  »دين  أن  على  فسادا«، مشدداً 

بكل صوره، وحرمه على اختالف جهاته«.
وبشأن كيفية معاجلة اخلطباء لهذه القضية، قال آل الشيخ، 
»واج���ب اخلطيب في  ب��ع��ن��وان:  ج���اءت  ال��ت��ي  ف��ي محاضرته 
العالج  إن  الفكرية«  والغلو واالنحرافات  بيان خطر اإلرهاب 
إلى  أوالً  نظرنا  فإذا  ودواعيه،  أسبابه  بعد تصور  يكون  إمنا 
الغلو، فالغلو محرم في شريعة الله، وهو الزيادة في األشياء، 

واخلروج بها عن املنهج الشرعي والطغيان فيها«.
وأشار إلى أن »بيعة اإلمام، بيعة ثابتة في أعناق األمة يجب الوفاء 
بها حق الوفاء، ويحرم اإلخالل بها، واالنتقاص منها، والتشكيك 
فيها«، مؤكداً أن »هذا يفتح على الناس باب الشر والبالء على 
كله،  للخير  سبب  األم���ر  ول��ي  »ط��اع��ة  أن  مضيفاً  م��ص��راع��ي��ه«، 

وعصيانه والتمرد عليه هو الذي يحيي البالء والشر«.

رفضت جمعية إحياء التراث اإلسالمي االتهامات 
أن  إل��ى  أش���ارت  التي  )ويكيليكس(  ف��ي  املنشورة 
جمعية إحياء التراث جهة داعمة جلماعات مرتبطة 

بتنظيم القاعدة، مطالبة الكويت بإغالقها.
على  تعقيباً  ل��ه��ا  ت��ص��ري��ح  ف��ي  وق��ال��ت اجل��م��ع��ي��ة 
تصريحات )كلينتون( التي بثها موقع )ويكيليكس( 
إن موقف جمعية إحياء التراث واضح في رفضها 

لإلرهاب والتطرف.
إلى  والدعوة  واالعتدال  الوسطية  منهجنا  وتابع: 
الله باحلكمة واملوعظة احلسنة، ونحن أبعد الناس 
منذ  التراث  إحياء  فجمعية  التهم،  هذه  مثل  عن 
تأسست قبل 30 عاما تسعى إلى حتقيق مقاصد 

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ومجلس األمة.
وهي  ال��ت��راث  إح��ي��اء  جمعية  تأسيس  منذ  وت��اب��ع 
تعمل على التصدي لألفكار املتطرفة، وأقامت في 
ذلك الندوات واملؤمترات وطبعت عشرات الكتب 
للتحذير من األفكار املتطرفة، فمكتبة طالب العلم 
عشر  أحد  على  احتوت  اجلمعية  أصدرتها  التي 
كتابا في التحذير من التطرف ووزعت على جميع 

املسؤولني والسفارات.
ب��دون حجة،  اخليري  العمل  يتهم  من  أن  وأك��د 
نفسه  اإلس��الم��ي  العمل  يتهم  أن��ه  يعني  ف��ه��ذا 
املتمثل في كفالة األيتام وإطعام الفقراء وغيرهما 

من مظاهر اخلير.

الشريعة في الدين والدنيا عبر الدعوة إلى الرحمة 
واملمتلكات  واألم�����وال  األرواح  وح��ف��ظ  وال���ع���دل 
واألعراض، وكان لنا موقف واضح من كل مظاهر 
ال��ت��ط��رف. واس��ت��ن��ك��رت اجل��م��ع��ي��ة ف��ك��ر تنظيم 
القاعدة املتطرف، مشيرة إلى أن إسالمنا دين 
املتكررة جلمعية  االتهامات  أن  الرحمة، معتبرة 
إحياء التراث تستهدف اإلسالم نفسه ووسطيته 
وسماحته وتسعى إلى تشويه صورته، وأن تنظيم 

القاعدة أسهم في هذا األمر.
العمل  م��ن  الكويت  موقف  على  التصريح  وأث��ن��ى 
الذي  ال��ب��الد  أمير  نشكر سمو  ق��ائ��ال:  اخل��ي��ري، 
يدافع عن العمل اخليري ويدعو له، وكذلك سمو 

الكويت: رحبت بقرارات مجلس 
األمن وأملت إعادة األرشيف  

مفتي السعودية: »)القاعدة( شر 
وبيعة ولي األمر واجبة وثابتة«
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عمر  السوداني  الرئيس  أعلن 
الشريعة  أن  ال��ب��ش��ي��ر  ح��س��ن 
»املصدر  ستصبح  االس��ام��ي��ة 
السوداني  للدستور  الرئيس« 
»إذا اختار اجلنوب االنفصال« 
يناير  من  التاسع  استفتاء  في 

املقبل.
وق�������ال ال����رئ����ي����س ال����س����ودان����ي 
أل��ق��اه��ا ف���ي مدينة  ف���ي ك��ل��م��ة 
ال���ق���ض���ارف، ش����رق ال����س����ودان: 

االنفصال  اجل��ن��وب  اخ��ت��ار  »إذا 
مجال  هناك  يكون  لن  وعندها  ال��س��ودان،  دستور  فسيعدل 
للحديث عن تنوع عرقي وثقافي، وسيكون اإلسام والشريعة 

هما املصدر الرئيس للتشريع«.
وأكد أيضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفاز مباشرة أن »اللغة 

الرسمية للدولة ستكون العربية«.
البقاء في  وسيكون على أبناء جنوب السودان االختيار بن 
سودان موحد أو االنفصال في استفتاء ينظم في التاسع من 
يناير املقبل، وكان البند الرئيس في اتفاق السام الذي وضع 
في نهاية 2005 حدا ألكثر من عقدين من حرب أهلية دامية 
بن الشمال واجلنوب. وبعد توقيع اتفاق السام الشامل هذا 
املتمردة  السودان،  لتحرير  الشعبية  واحلركة  البشير  أصدر 
اجلنوبية السابقة، دستورا مؤقتا ينتهي العمل به في يوليو 

.2011

البشير: الشريعة 
اإلسالمية المصدر 

الرئيس للدستور حال 
انفصال الجنوب

إس�����الم آب������اد: ق����ال رئ���ي���س بعثة 
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
باكستان  ف���ي  األح���م���ر  وال���ه���الل 
مساهمة  إن  سالميال(:  ب��ي  )ب��ي 
لدعم  الكرم  الكويت شديدة  دولة 
باكستان  ف��ي  امل��ت��ض��ررة  امل��ن��اط��ق 
ك��م��ا ك���ان ل��ه��ا األث���ر ال��ك��ب��ي��ر لدى 

مواطنيها.
ف��ي تصريح  وأش����ار )س��الم��ي��ال( 
الدفعة  ت��س��ل��م��ه  ع��ق��ب  ص��ح��اف��ي 
اإلنسانية  املساعدات  من  الثانية 
الهالل  جمعية  ب��ع��ث��ة  رئ��ي��س  م��ن 
األح���م���ر ل���دى ب��اك��س��ت��ان إل���ى أن 
الذي  واإلن��س��ان��ي  امليداني  العمل 
الكويتي  األحمر  الهالل  به  يقوم 
في  به  يحتذى  عمل منوذجي  هو 

املنطقة والعالم.
تسلمها  التي  املساعدات  أن  وب��نينّ 
وجبة  أل���ف   25 ش��م��ل��ت  االحت�����اد 
و10  خيمة،  آالف  و10  غ��ذائ��ي��ة، 
آالف إناء منزلي، و10 آالف مادة 
و10  بطانية،  آالف  و10  تنظيف، 
أن  إل��ى  مشيرا  التمر،  من  أطنان 
امل���س���اع���دات س����وف تسلم  ك���اف���ة 
للمتضررين جراء كارثة الفيضانات 

التي ضربت باكستان أخيرا.
العطاء  روح  )س���الم���ي���ال(  وح��ي��ا 
والتضامن التي ظهرت من جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي، وقال: 
الكرم  ي��دل على  ال��دع��م  ه��ذا  إن 
اإلنسانية  وال����روح  وال��ت��ض��ح��ي��ات 
األحمر  ال���ه���الل  ل����دى  امل����وج����ودة 
الدعم  أن  إل��ى  مشيرا  الكويتي، 
س��ي��ع��زز ال��ع��الق��ات ب���ني االحت���اد 

وجمعية الهالل األحمر الكويتي.
الهالل  تعاون جمعية  أن  وأض��اف 
تلبية  كبيرا  ك��ان  الكويتي  األحمر 
الح���ت���ي���اج���ات امل���ت���ض���رري���ن في 
الفريق  أن  م��وض��ح��ا  ب��اك��س��ت��ان، 
بجانب  ظ���ل  للجمعية  امل��ي��دان��ي 
األحداث  ب��داي��ة  منذ  املتضررين 
ونفذ العديد من البرامج اإلنسانية 

والعمليات اإلغاثية.
ه بالكفاءات البشرية باجلمعية  ونونّ
التي  الساحات  كل  في  ووج��وده��ا 
باملعنى  ال��ع��رب��ي  ال��وج��ود  تتطلب 
إنه  قائال:  احلياة  إلنقاذ  الكامل 
ن��ك��ون ف��ع��ال��ني في  ب��إم��ك��ان��ن��ا أن 
توجيه األنشطة اإلنسانية وهو ما 
يحتاجه العالم في الوقت الراهن. 

رئيس بعثة االحتاد الدولي: لها أثرها الكبير لدى مواطنيها

دفعة ثانية من مساعدات »الهالل 
األحمر الكويتي« لدعم المناطق 

المتضررة في باكستان



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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أختي احملجبة كوني  فخرا لهذا الدين
كوني قدوة حسنة ومشرفة لإلسالم 

كوني رمزا لألخالق
كوني نورا يهتدي إليه من يراك

كوني آية لكل من ينظر إليك ليتذكر جمال هذا 
الدين 

كوني كما يحب الله لك
كوني كنساء أنرن البشرية من قبلك 

أختي الكرمية: يا من ارتديت احلجاب بفضل 
لللإلسللالم رمزا  يللا مللن أضفت  الله عليك،  مللن 
الله بفريضة عظيمة،   أكرمك  يا من  لاللتزام، 
اعلمي أن الله يحبك والدليل أنه اختارك من 
األخوات امللتزمات بارتدائك احلجاب فحافظي 
العمل  هللذا  بللإتللقللان  العظيم  احلللب  هللذا  على 
وارتداء احلجاب بالصورة التي يحبها الله لك، 
ال الصورة التي أنت والعباد يحبونها لك، فما 
للمخلوق.  اخلالق  وهو حب  احلب  هذا  أجمل 

أفبعد هذا احلب نبحث عن حب آخر؟!
أختي الفاضلة: اعلمي أن حجابك مسؤولية كبيرة 
وحينما قللررت أن ترتدية فالبد أن تكوني على 
قدر املسؤولية؛ ولذا أرجو أن تبحثي بداخلك هل 
أنت صادقة مع نفسك بارتدائك هذا احلجاب؟، 
الشامل  باملعنى  احملجبات  من  تعدين  أنللِت  هل 
الشرعية؟؟  شللروطلله  بحجابك  حققت  هللل   للله؟ 
أم ماذا؟ فإذا كنت ممن حققن هذه الشروط فهنيئا 
لك، واحمدي الله على فضله وإن كنِت ممن عّدت 
احلجاب هو غطاء للرأس فقط فأسمحي لي أن 
أقول لك: يا من اختصرت حجابك في غطاء على 
الرأس عودي إلى ما جاء في الكتاب والسنة فأنت 
بحجابك ترمزين لإلسالم، فكوني رمزا يعلو به؛ 
باحلجاب  ليست  اآلن  نراها  التي  الللصللورة  ألن 
الذي أنعم الله علينا به، ليس هذا هو ما يرضي 
الله ورسوله ليس هذا ما يرفع لإلسالم راية ليس 
هذا ما يجعلك فخراً لإلسالم واملسلمني ولتعلمي 
أن احلجاب ستر لك من شرور من تتصورين أنهم 
يرونك بشكل جميل. ستر لِك في الدنيا واآلخرة 

والصورة التي نراها اآلن على الساحة هي أقرب 
للعري ال للستر وعدم االلتزام بالشكل الشرعي 
للحجاب، صورة يخجل منها احلبيب املصطفى 
ممن  تكوني  أن  تريدين  فهل  القيامة،  يللوم   [
يستحي الرسول منهم؟ هل تريدين أال تكوني في 
صحبته وصحبة من أحبه؟ أالترغبني أن يتباهى 
أمتي؟!  من  هذه  ويقول:  املصطفى  احلبيب  بك 
فلم الترجعني إلى أصل احلجاب بنظرة شاملة 
له مبا يحمل من معان جميلة بستر البدن قبل 
الناظرين  الللرأس حتى ال تكوني مسرحا ألعني 

إليك وحتى ال تخسري اجلنة.
اجلنة  ملللن خسرت  كبرى  خللسللارة  مللن  لها  فيا 
بزينة احلياة الدنيا القصيرة الفانية، واعلمي أن 
احلجاب صمود؛ ألن املرأة احملجبة حقا تثبت 
املوجهة  التيارات  كل  إزاء  صامدة  أنها  عملياً 
أنها  عملياً  وتبرهن  السلوكية،  واالنللحللرافللات 
تعتز بحرمة كرامتها، وتغار على دينها بالتزامها 
األحكام الشرعية له، وتثبت للعالم أجمع وملن 
يعبثون بفكرهم الغربي الضعيف للتشكيك في 

ثوابت ديننا احلنيف.
 إن ما صنعه اإلسللالم لنا باحلجاب الشرعي 
ليس تقييًدا حلرية املرأة ، بل هو وقاية لها من 
أن تسقط في َدَرِك املهانة بالشكل الذي نسمع 
عنه في املجتمعات األخرى التي تتغنى بكلمات 
زائفة تدعي بها احلرية واحلضارة والرقي وهذا 

ليس باحلقيقة.
فيا أمة الله ويا حفيدة السيدة عائشة متسكى 
رأسلللك عزا  وارفللعللي  ديللنللك احلللنلليللف  بتعاليم 
وفخرا،  أنت مسلمة ولنتذكر قول سيدنا عمر 
[: نحن قوم أعزنا الله باإلسالم فإذا ابتغينا 
نعمة  لله على  الله. فاحلمد  أذلنا  بغيره  العزة 
اإلسالم، وكفى بها نعمة، ونسأل الله أن يلبسنا 
وفخرا  آية  لنكون لإلسالم  العفة  ثياب  جميعا 

مبشيئة الله.
د.هناء علي حسن
كلية العلوم - جامعة املنصورة - مصر

اأختي املحجبة: كوين فخرًا لهذا الدين
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ملللن أهللللم سلللملللات ابللللن الللقلليللم -رحمه 
منذ  العلم  على  حرصه  الدعوية  الله- 
اللللصلللغلللر.. وشلللللدة مللحللبللتلله للللللعلللللم قال 
احلافظ ابن رجب: »وكان شديد احملبة.. 
القتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم 
عنه:  كثير  ابلللن  وقلللال  لللغلليللره«.  يحصل 
وبرع  بالعلم  واشللتللغللل  احلللديللث  »سللمللع 
في علوم متعددة والسيما علم التفسير 

واحلديث...«.
بالله  باليقني  قلبه  عمارة  من  لديه  كان 
واالفتقار والعبودية واالضطرار واإلنابة 
املعلى  والللقللدح  الطائلة  الللثللروة  الله  إلللى 
في جو العلماء العاملني الذين هم أهل 
ابن حجر  الله وخاصته. وقال احلافظ 
عنه: »وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه 
يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول: هذه 

غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي«.
ابن  احلافظ  يقول  خلقه.  حسن  ومنها 
كثير  واخللق  القراءة  »كللان حسن  كثير: 
الللتللودد، وال يحسد أحللدا وال يؤذيه وال 
يستعيبه وال يحقد عليه أحد«، وكان ينبذ 

التعصب الذميم في دعوته.
وكان منهجه مناشدة الدليل مع احترام 
األئللمللة، قللال -رحللملله الللللله- فللي كتابه: 
أئمة  فضل  »معرفة  املوقعني(:  )أعلللالم 
اإلسالم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم 
وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله 
ال يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في 

عليهم  خفي  التي  املسائل  من  فتاويهم 
الللرسللول ]، فقالوا  بلله  مللا جللاء  فيها 
مببلغ علمهم وكون احلق في خالفها ال 
وتنقصهم  جملة  أقوالهم  اطللراح  يوجب 
والوقيعة بهم، هذان طرفان جائران عن 
القصد، وقصد السبيل بينهما فال نؤثم 

وال نعصم..«
ومن سماته الدعوية أيضًا:

الكتاب  مللن  األدلللللة  على  اعتمد  أنللله   -
والسنة.

- تقدمي أقوال الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على من سواهم.

- اجلاذبية في أسلوبه وبيانه.
- حسن الترتيب والسياق.

- ظاهرة التواضع والضراعة واالبتهال.
- احليوية واملشاعر الفياضة بأحاسيس 

مجتمعه.
- تأليفه مجموعة من الكتب الهائلة مع 
االعتناء بعلل األحكام ووجوه االستدالل، 
وإظهار االنطباع بتفهم الشريعة وحكمة 

التشريع.
ومن أهم مؤلفاته: إغاثة اللهفان - أعالم 
املللوقللعللني - أحللكللام أهللل الللذمللة - دواء 
القلوب - حادي األرواح إلى بالد األفراح 
- الفتاوى - مدارج السالكني... وغيرها 
من الكتب القيمة التي لها أثر واضح في 

الدعوة إلى الله تعالى.

منيرة إبراهيم

ال�سمات الدعوية البن القيم

تقلبات احلياة التي ال تكون في صالح اإلنسان 
ظاهريًا في أحيان، قد تستنزف دموع عينيه تعبيرًا عن 
حزنه وتأّسفه على ما عرض له ونّغص عليه. هذا في 
زماننا، أما في سالف العصر وبدايات النبوة، فكان هّم 
الفرد أرفع من ذلك بكثير؛ إذ رمبا ال تستنزف دمعته 
القيامة،  وع��رص��ات  لآلخرة  ذك��رى  أو  خاشعة،  آي��ة  إال 
أو ذنب اقترفه فبكى خشيًة وتوساًل لله أن يرفع وزره 

عنه.
وكانت  بكى،  النبي]  أن  الصحيحة  األحاديث  ت��روي 
دمعاته سامية بسمو هدفه، فكان يسبلها شفقًة ورحمة 

بأمته، راجيًا فوزهم وانتصارهم في الدنيا واآلخرة.
فعن عائشة أم املؤمنني رضي الله عنها قالت: قام رسول 
الله] ليلًة من الليالي فقال: »يا عائشة، ذريني أتعّبد 
بّل  لربي« فتطّهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى 
حجره، ثم لم يزل يبكي حتى بّل حليته، ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتى بّل األرض، وجاء بالل رضي الله عنه 
ُيْؤذنه بالصالة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر؟ فقال 

له: »أفال أكون عبدًا شكورًا؟«.
إن الباكي من خشية الله يستحضر معية الله له في 
كل حياته، يجتنب معصيته خشية السقوط في املزّلة 
والغضب، وإن زّل فإن دموع الندم تغسل عنه اخلطيئة، 
فهو  والعذاب،  الفزع  من  وتؤّمنه  الدرجات،  له  وترفع 
من السبعة امُلَظِلّني بعرش الرحمن، ال يناله خوف وال 

ميسه سوء.
إن بكاء اخلشية عبادة، تتحّقق بنية صافية، وخلوة مع 
النفس األمارة بالسوء، ومحاسبتها لكي تبقى في زمر 
املتقني. »ال يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى 
حتى يعود اللنب في الضرع، وال يجتمع غبار في سبيل 
الله ودخان جهنم«.  هل تغسل عينيك؟ ومن أجل ماذا 

تذرف تلك الدموع احلّرى؟
مؤمنة معالي 

هل تغسل 
عينيك؟
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د. بســـام الشـطـي
عليه   - عيسى  بــوالدة  احتفاالتهم  يظهروا  لم  النصارى 
ولم  بينهم  يحتفلون  بــل  الـــقـــرون،  أفــضــل  أيـــام   - الــســام 
عنهم  الله  رضــي   - الصحب  خير  وال  البشرية]  خير  يكن 
أرسل  بــل  احتفاالتهم،  حضور  أو  معهم  التهاني  يتبادلون   -
الشام  بــاد  املسلمني في  إلــى   - الله عنه  الــفــاروق عمر - رضــي 
كنائسهم  في  املشركني  على  تدخلوا  »ال  فيها:  لهم  قائًا  رسالة 
وسار  البيهقي،  رواه  عليكم«  تنزل  السخطة  فــإن  عيديهم،  يــوم 
على ذلك الدرب األئمة األعام ومن تبعهم بإحسان، فهل نحن أعلم 
أو أرفــق بهم أو نتكلف التسامح وهــذا طعن ضمني مبن  أو أرحــم منهم 

سبقنا وهو تعدي وتطاول غير مقبول.
قال الله تبارك تعالى: }والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما{، والزور هي أعياد املشركني، واألمة مأمورة باحلذر من 
مشابهة اليهود والنصارى، قال ابن تيمية - رحمه الله-: »وإذا كان 
الشارع قد حسم مادة أعياد أهل األوثان خشية أن يتدنس املسلم 
بشيء من أمر الكفار، الذي قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في 
الباقية  الكتابيني  بأوصاف  تدنسه  أن  فاخلشية  العرب؛  جزيرة 

أشد، والنهي عنه أوكد«.
ملا  الله  لعنهم  فقد  بالدين،  متعلقة  وشرائع  شعائر  النصارى  أعياد 
بدلوا وحرفوا في دين الله وادعائهم والدة عيسى ابن الله في هذا 
اليوم - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - }وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدًا لقد جئتم شيئا إدًا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض 
وتخر اجلبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا{ )مرمي: 88 - 94(، فإذا 
كانت السموات واألرض واجلبال تتأثر بهذا االدعاء، فعجبا ملن 
يتبادل معهم التهاني رغم ما نراه منهم، فهل تهنئهم لعبادتهم 
لشربهم  تهنئهم  أم  ثاثة؟  ثالث  وقولهم  وجــل  عز  الله  غير 
في  والفساد  لــأعــراض  واستحالهم  لفجورهم  أم  اخلــمــر؟ 
الشرعية  واملخالفات  واملعازف  للموسيقى  أم  الليالي؟  هذه 

الكثيرة؟
والــعــجــب الــســفــر إلــــى بـــادهـــم واصـــطـــحـــاب الـــزوجـــات 
»اسوأ   :- الله  رحمه   - الذهبي  اإلمــام  قــال  واألطــفــال، 
الله  وأوالده مبا يسخط  أهله  أرضــى  الناس حاال من 
عليه«. قال عبدالله بن عمر: »من وضع مهرجانهم 
وتشبه بهم حتى ميوت وهو كذلك ولم يتب حشر 

معهم يوم القيامة«.
قـــال عــمــر - رضـــي الــلــه عــنــه-: »أهـــل الــذمــة ال 
يــظــهــرون أعــيــادهــم«، واتــفــق املــســلــمــون على 
إظهار  لــلــمــســلــم  يـــســـوغ  فــكــيــف  ـــــك،  ذل

شعائرهم املخالفة التي ترتكب فيها احملرمات بدال من تغيير املنكر نسّوغ 
اجلرم؟  هذا  يتحمل  فمن  معهم،  املشاركة  إلى  املسلمني  وندعو  أعمالهم 
وأمــنــع ممن  أعــز  باملعاصي هــم  مــن قــوم يعمل فيهم  »مــا  ففي احلــديــث: 
أبو داوود وأحمد،  الله بعقاب« رواه  يعملها، ثم ال يغيروا ذلك إال عمهم 
وفي احلديث اآلخر: »إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم 

الله بعقاب عنده«. رواه الترمذي والنسائي وفي صحيح اجلامع.
وقد زين الشيطان لكثير من اجلهلة من بعض الغافلني االحتفال معهم 
اآليات  صريح  مــع  يتفق  ال  املنهج  وهــذا  لهم،  احلــب  وإظــهــار  للتسامح 
واألحاديث، ففي األثر: »من كثر سواد قوم حشر معهم« وفي احلديث: 
»من تشبه بقوم فهو منهم«، وقال املصطفى]: »يا أبا بكر إن لكل قوم 
عيدا وهذا عيدنا« رواه مسلم. فعيدهم يخالف عقيدتنا، ويقترفون 
شرعية  منكم  جعلنا  }لكل  تعالى:  قــال  كما  والــزواجــر  النواهي  فيه 
ومنهاجا{، فانظروا كيف أن التاجر اإلماراتي الذي أراد أن يدخل أكبر 
موسوعة )غينتس( بعمل أكبر شجرة مياد في العالم وأغلى شجرة؛ 
قبولهم  لعدم  النصارى  عليه  فاحتج  باجلواهر،  مرصعة  كانت  ألنها 
التجارة في دينهم، فاعتذر منهم ولم يعتذر للمسلمني لهذه اإلساءة، 
النخلة  - هي  السام  - عليها  التي كانت بجوار مرمي  الشجرة  وأصــًا 
وأوجـــدوا  جنيا{  رطــبــًا  عليك  تساقط  النخلة  بــجــذع  إلــيــك  }وهـــزي 
رمزا  أصبح  الناس حتى  واستغال  الهدايا  لتقدمي  نويل  بابا  أسطورة 
دينيًا أيام األعياد تلك وبداًل من أن نعتبر كيف أسقط الله عز وجل 

الثلوج ومنعهم من اخلروج وظلوا في املطارات عالقني.
الــســام - وذلك  إن هــذه االحــتــفــاالت إســـاءة وإهــانــة للمسيح - عليه 
ثم  العربدة،  من  وأشــكــااًل  املجون  من  ألــوانــًا  احملتفلني  هــؤالء  ملمارسة 
عيسى،  الكرمي  ورســولــه  الله  بنبي  العبث  وذاك  اللهو  هــذا  يربطون 
احلق  لهم  بني  الــذي  سامية  رسالة  وصاحب  العزم  أولــي  من  هو  الــذي 
الصليب  ليكسر  الزمان  آخر  في  وسينزل  إليه،  الله  رفعه  حتى  وآذوه 

ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية ويقتل املسيح الدجال.
> وقد أصدرت هيئة كبار العلماء باململكة العربية فتاوى واضحة املعالم: 
ال يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم، وال أن يظهر لهم الفرح 
أم  دينية  كانت  ســواء  األعــمــال،  يعطل  أن  وال  املناسبة،  بهذه  والــســرور 
دنيوية، ألن هذا من مشابهة أعداء الله احملرمة؛ }يا أيها الذين آمنوا 

ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا 
تؤمنوا  أن  وإياكم  الرسول  يخرجون  احلق  من  جاءكم  مبا 

بــالــلــه ربــكــم إن كــنــتــم خــرجــتــم جــهــادا فــي سبيلي 
بــاملــودة وأنا  إليهم  وابــتــغــاء مــرضــاتــي تــســرون 

أعلم مبا اخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل{.

االحتفال بأعياد النصارى مواالة
 لهم وتعد على األلوهية


